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 قواعد وشسوط اليشس
 

ؾدراؾمةةوت اًمؼريكقةةي جمؾةةي دوررةةي شمجلةةدر قمةةـ اةؿعقةةي اًمعؾؿقةةي شمٌقةةون ًمجمؾةةي 

 : وشمعـك سموًمٌحقث اًمعؾؿقي، وومؼ إمقر أشمقي. اًمًعقدري ًمؾؼرين اًمؽررؿ وقمؾقمف

  مي آدموهأن رؽقن اًمٌحٌ متًاًم سموٕصوًمي وؾمال. 

  ٍأن رؽقن اًمٌحٌ دىمقؼًو ذم اًمتقصمقؼ واًمتخرر. 

  أن شمتحؼؼ ًمف اًمًالمي اًمؾغقري. 

   مراقموة قمالموت اًمؽمىمقؿ. 

   أٓ رؽقن ىمد ؾمٌؼ كنمه. 

   أٓ رؽقن مًتاًل مـ سمحٌ أو رؾموًمي كول هبو اًمٌوطمٌ درضمي قمؾؿقي. 

    شمقوع طمقار يمؾ صػحي أؾمةػؾفو قمةغم طمةدة ورؽةقن شمةرىمقؿ طمةقار يمةؾ

 .وشمضٌط احلقار يًمقو ٓ ردورًو  ،حي مًتؼالً صػ

  ٌشمثًٌ اعمجلودر واعمراضمع ذم ومفرس رؾحؼ سمآظمر اًمٌح. 

   شمقوع كامذج مـ صقر اًمؽتوب اعمخطقط اعمؾحؼ ذم مؽوهنو اعمـوؾمى. 

   شمرومؼ مجقع اًمجلقر واًمرؾمقم اعمتعؾؼي سموًمٌحٌ واوحي ضمؾقي. 

    اًمٌحةٌة قمةةـ صمامكةةلم صةةػحي  صةةػحوتأٓ شمزرةةد(A4 )قمةةـ قمنمةةرـ  وٓ شمؼةةؾ

 .صػحي

    وكةقع اطةط  ،(14)وظمةط ااةومش ( 18)أن رؽقن ظمط إصؾ(Arabic 

Traditional ). 

  2أن شمؽةةقن اةةقامش اًمجلةةػحي مةةـ إقمةةغم وإؾمةةػؾ واًمقًةةور ؾمةةؿ ومةةـ 5

3اًمقؿلم   .ؾمؿ5

   شمؽتى أروت اًمؼريكقي وومؼ اعمجلحػ اإلًمؽؽموين عمجؿةع اعمؾةؽ ومفةد ًمطٌوقمةي
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 .اعمجلحػ اًمنمرػ 

  صمالث كًخ مطٌققمي، مع مؾخص ٓ رزرد قمغم صػحي واطمدة اًمٌوطمٌ ررومؼ. 

  ُُتَؽؿ اًمٌحقث واًمدراؾموت اعمؼدمي ًمؾـنم ذم اعمجؾي مـ ىمٌؾ اصمـلم قمغم إىمؾ. 

  شُمعود اًمٌحقث معدًمي قمغم ىمرص طموؾمقيب. 

  شمعود اًمٌحقث واًمدراؾموت إمم أصحوهبو ؾمقاء كنمت أم مل شمـنم ٓ. 

  اإلًمؽةةؽموين ًمؾجؿعقةةي اًمعؾؿقةةي  ًمؾؿجؾةةي احلةةؼ ذم كنمةة اًمٌحةةٌ قمةةغم اعمقىمةةع

 .اًمًعقدري ًمؾؼرين اًمؽررؿ وقمؾقمف سمعد إضموزشمف ًمؾـنم

 أن شمؽقن اعمراؾمالت قمؼم اًمؼمرد اإلًمؽؽموين. 

 ُرعطك اًمٌوطمٌ كًختلم مـ اعمجؾي ومخس مًتالت مـ سمحثف. 
 

 مجقع اعمراؾمالت وـمؾٌوت آؿمؽماك سموؾمؿ 

 : رئقس اقئي اًمتحررر قمغم اًمـحق اًمتوزم
 

 اًمرروض -رسمقي اًمًعقدري اعمؿؾؽي اًمع

 11494: اًمرروض 17999: ب. ص

 2582755اوشمػ وكوؾمقخ 

 quranmag@gmail.com: اًمؼمرد اإلًمؽؽموين

 قمـقان اةؿعقي

 - 2582695: اوشمػ 11494 -اًمرروض  - 17999: ب -ص 

2582755  

 مقىمع اةؿعقي

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

 مكدمة التحسيس

 وأصةةحوسمف يًمةةف وقمةةغم اهلل رؾمةةقل قمةةغم واًمًةةالم واًمجلةةالة هلل ؿةةداحل

 :  وسمعد  اًمدرـ رقم إمم  وأشمٌوقمف

 اًمؼريكقةي ًمؾدراؾمةوت  ششمٌقةون» جمؾةي  مةـ قمنمة اًمًودس اًمعدد اق اذا

 ،( شمٌقةون)  وقمؾقمف اًمؽررؿ ًمؾؼرين اًمًعقدري اًمعؾؿقي اةؿعقي  شمجلدراو اًمتل

 اًمدراؾمةوت واةق ،تخجلجلةفوسم واعمفتؿلم أقمضوئفو، ظمدمي ذم أكشطتفو وؿـ

 مةةـ ؾمةةوسمغي مجؾةةي اًمعةةدد اةةذا رتضةةؿـ طمقةةٌ ضمقاكٌفةةو، سمؿختؾةةػ اًمؼريكقةةي

 وقمؿؼفو، ـمرطمفو ذم واعمتؿقزة مقوققموهتو، ذم اعمتـققمي واًمدراؾموت اًمٌحقث

 .مثؾفو وذم ومقفو، كـشده مو واق

 ودمًةقامً  دمًةقداً  ومرقمةقن مةع اًمًةالم قمؾقةف مقؾمةك ىمجلةي اًمعدد اذا رتؼدم

  طمويمقةيٍ  سمؾغةيٍ   اعمؽةون ذم واعمتغػمة اًمزمون، ذم اعمؿتدة  أطمداصمفو قارأـم ذم اًمؼجلي ًمتؾؽ

 . واًمعظوت واًمعؼم اًمدروس ومقف شمػقض ،رومجلقّ  ممصمر سمتعٌػم  إطمداث ًمتؾؽ

 ذم شاًمةذو  »  مةودة مؼوموت  قمـ اًمؽشػ ذم دوراو اًمؼريكقي وًمؾٌالهمي 

 . اعمختؾػي ومؼوموهتو اعمقطمقي، ودًٓمتفو ، اًمؽررؿ اًمؼرين

 ًمغتةف ًمةف ، ضمًةده ذم اًمتعٌةػم وصػحي ، يمرامتف مقوع اإلكًون ضمفوو 

 سمحةٌ ررصداو ، خمتؾػي أوصوف مـ رعؽمرف ومو ، وأظمرة اًمدكقو ذم  احلويمقي

 وةقء ذم اعمعةود رةقم وقمةذاب كعةقؿ مةـ رجلةقٌفو ومةو اًمعٌود وضمقه أوصوف»

 . شاًمؽررؿ اًمؼرين

 أطمةد رتـووًمةف  ،اًمقضمقد ذم واوح ومظفر مٌدأ واًمؽقن اطؾؼ ذم واًمزوضمقي 

 .واًمًـي اًمؼرين ذم وطمؽؿفو معـواو ورًتظفر ، اًمٌوطمثلم
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  وشمعؾقؿةةف ؿةةفشمعؾّ  مشةةعؾ حيؿؾةةقن اًمةةذرـ وطمػظتةةف اًمؼةةرين وحلؿؾةةي 

 اًمجلدور ًمف حوشمـنم  اًمعققن، مـف وشمدمع  اًمؼؾقب، ًمف ومؽم   سمف ورتغـقن

ٌّة اًمةذي  اًمعةدد اذا ذم طمظفؿ اؿ    ومػمصةد  سمعضةفؿ شمعًةػ قمةغم فرـ

 ًمقٌؼةك  : قمالضمةف رجلةػ صمةؿ  ه،مضةورَ  ورؽشةػ  أؾمةٌوسمف، يص ؼورًت  صقره

 . وأصمراؿ مؽوكتفؿ ًمؾؼراء

 ؿمةقئوً  احلـػةل اًمعةز رًطر طمقٌ  ، اًمعدد اذا ذم وؾموطمتف ومرصتف وًمؾتحؼقؼ 

  شاًمؽتةوب وأكةقار اططةوب أهار» رؾمةوًمتف ذم  وأكقاره اًمؼريين اططوب أهار مـ

 . ىمشقى صمقب ذم ًمؾؼراء مفوورؼد ، واًمتحؼقؼ سموًمدراؾمي اًمٌوطمٌ ومقتـوواو

 " شمٌقةون" شمؼةدمفو  واعمتـققمةي اعمتعةددة اعمقوةققموت مـ ؾموسمغي مجؾي شمؾؽ      

 . وًمؾتخجلص اؿ ظمدمي ، واعمفتؿلم ًمؾؼراء

 ًمتحؼقةؼ سمجوكٌفةو ووىمةػ  ، أقموهنةو مةـ يمةؾ شمشةؽر أن اعمجؾي شمـس وٓ

 اًمًةةعقدري اًمعؾؿقةةي اةؿعقةةي مـوؿمةةط يملطمةةد  مًةةػمهتو واؾمةةتؿرار  ، أاةةداومفو

 . يااومَ  وقمؾقمف اًمؽررؿ ًمؾؼرين

 .       إضمر سمعظقؿ واًمدقموء  ، اًمشؽر ضمزرؾ ومؾؾجؿقع
 

 القرآًٍة  هجلة تبٍبى للدراسبت تحرٌر هٍئة رئٍس                                           
  

  هحود بي عبد الرحوي الشبٌع/ د . أ  
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 احملتويات
 

 الصفحة املوضوع م

 (يف القسآي( السوء)اٌي وفسدة التبياي ملع 1
 ومفد سمـ متعى اًمدوهي. د

13 

ولقد فتناا لاميىاي وقلقيناا  ماس هسلايه  سادا   اه        : )تفسري قوله تعاىل 2
العالوات  باادالسبً حيًا بياس حياًا  ماي املعماىاي اليىاااٌي      : تاللي  ( قٌاا  

 .ها3131 – 3131املكي 
 قمثامن سمـ معؾؿ حمؿقد. د: ُتؼقؼ

105 

حكاوااه النقد اات يف  مااه القااساءاث واًا  ااال  تااسا ه       آزاء الاارهو وق 3
 .دزالت ووواشٌت( القساء السبعت قمنوذ ا : )القساء
 سمررؽ سمـ ؾمعقد اًمؼرين. د

167 

 ق س اجملاش يف ا تالف املفسسً  4
 ؾمعد سمـ مٌورك اًمدوهي. د

302 

قحكااان القااسآي لمي اااو  )التفسااري املوعااو ي يف هتاام قحكااان القااسآي  5
 (.قمنوذ ا 

 قمٌداًمرمحـ سمـ معووي اًمشفري. د
393 
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 يف الكسآٌ( السوء)التبياٌ ملعاىي مفسدة 

 

  فَد بً متعب آل متعب الدوسسي. د

 ومفد سمـ متعى يل متعى اًمدوهي. د

 يمؾقةي  -ٕؾمتوذ اعمًوقمد ذم ىمًؿ اًمؼرين اًمؽررؿ وقمؾقمف ا

 .أصقل اًمدرـ، ضمومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقي

  ىمًؿ اًمؼرين وقمؾقمةف طمجلؾ قمغم درضمي اعموضمًتػم مـ- 

ضمومعةةي اإلمةةوم حمؿةةد سمةةـ ؾمةةعقد  –يمؾقةةي أصةةقل اًمةةدرـ 

شمرضمقحةةوت اًمٌغةةقي ذم معةةومل ) :سملـمروطمتةةفاإلؾمةةالمقي 

 (.مجعًو ودراؾمي –اًمتـزرؾ 

  ىمًةةؿ اًمؼةةرين اًمؽةةررؿ  مةةـ اًمةةديمتقراهطمجلةةؾ قمةةغم درضمةةي

ضمومعةةي اإلمةةوم حمؿةةد سمةةـ  –يمؾقةةي أصةةقل اًمةةدرـ -وقمؾقمةةف 

أىمةقال أيب قمٌقةد اًمؼوؾمةؿ سمةـ ) :سملـمروطمتةفؾمعقد اإلؾمالمقي 

 (.مجعًو ودراؾمي –ؾمالم ذم اًمتػًػم 
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

 (ذم اًمؼرين(اًمًقء)اًمتٌقون عمعوين مػردة )مؾخص سمحٌ 

 ومفد سمـ متعى اًمدوهي. د: ًمؾٌوطمٌ 

 :ًالم قمغم مـ ٓ كٌل سمعده وسمعد احلؿد هلل وطمده ، واًمجلالة واًم

وٓ  ومنن قمؾؿ اًمقضمقه واًمـظوئر مةـ أاةؿ اًمعؾةقم اعمرشمٌطةي سمؽتةوب اهلل شمعةومم ،

رشتٌف قمغم اًمٌوطمثلم أن اذا اًمعؾؿ رنمف سمؼةدر مةو ًمغورتةف مةـ اًمػضةؾ واًمنمةف ، 

واذا اًمعؾؿ قمظقؿ إصمر عمو ذم معرومتف مـ إدراك ًٕمػوظ اًمؼةرين اًمؽةررؿ اًمةذي اةق 

، وأصؾفو إول ، ومؿتعؾؼ اذا اًمعؾةؿ اةق اًمؼةرين اًمؽةررؿ اًمةذي ومقةف ًمى اًمنمرعي 

ومفو ، وٓ رًةتؼقؿ ًمؾعةومل ذم ؿمةتك قمؾةقم  اًمعؾقم اًمنمقمقي ، واق قمامداو ورأس ؾمـة

اًمنمرعي ُتجلقؾ اًمؼرين اًمؽررؿ  إٓ إذا قمؾؿ وومؼف يمؾ ًمػظةف ومعـةوه ، وسمخوصةي إذا 

فةو مةـ اًمـظةرة إومم ، سمةؾ ورد اًمؾػظ سمؿعون متعددة رعن قمغم اًمـوفمر إًمقفةو إدرايم

ٓ سمد مـ اًمـظر اًمثوسمةً واًمػفةؿ اًمًةدرد اةذه اعمعةوين اعمتٌورـةي عمةو رؽمشمةى قمؾقةف مةـ 

 .اظمتالف ذم ومفؿ اًمعؼوئد وإطمؽوم

سمعد اؾمةتخورة اهلل قمةز وضمةؾ  –وكظرًا ٕمهقي قمؾؿ وضمقه اًمؼرين قمزمً 

رؿ، ذم اًمؼةرين اًمؽةر( اًمًةقء)قمغم دراؾمةي وضمةقه مػةردة  –وـمؾى اًمعقن مـف 

 .كؽرًة ضموءت، أو معَرومي سملل أو سموإلووومي، دون شمجلوررػفو

مةـ اعمػةردات اًمتةل يمثةر دوراهنةو ذم اًمؽتةوب اًمعزرةز، ( اًمًقء)ومػردة 

وضمةةوءت خمتؾػةةي اعمعةةوين، متعةةددة اًمتلورةةؾ قمـةةد أاةةؾ اًمـظةةر واًمتػًةةػم، وىمةةد 

 . (ذم اًمؼرينش اًمًقء»اًمتٌقون عمعوين مػردة )قمـقكً اذا اًمٌحٌ سمة 

 :ظؿ قمؼد اًمٌحٌ وـمررؼي شمؼًقؿف قمغم اًمـحق اًمتوزموىمد اكت

 .وومقفو ِذيمر ٕمهقي اعمقوقع،وظمطتف ، واعمـفٍ اعمَتٌع ذم إكجوزه : اعمؼدمي – 1
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وومقف اًمتعررػ اعمقضمز سمعؾؿ اًمقضمقه واًمـظوئر ، وأسمرز اعممًمػةوت : اًمتؿفقد  – 2

عمةرات ًمغي ، واصطالطمًو ، صمةؿ سمقةون قمةدد ا( اًمًقء)ومقف ، صمؿ اًمتعررػ سمؿػردة 

ذم اًمؼرين اًمؽةررؿ وشمجلةوررػفو ، صمةؿ اإلؿمةورة ( اًمًقء)اًمتل وردت هبو مػردة 

ممو يمثر ذيمةره ذم ( اًمًقء)إمم أسمرز اًمؼقاقمد اًمتل ُتؽؿ اًمٌحٌ ذم وضمقه مػردة 

 .صمـورو اًمٌحٌ 

وذًمةؽ وومةؼ شمرشمقةى ( اًمًةقء)دراؾمي أرةوت اًمتةل وردت ومقفةو مػةردة  - 3

 .ؾمقر اًمؼرين اًمؽررؿ

 .و أسمرز اًمـتوئٍ واًمتقصقوتوومقف: اطومتي – 4

 .صمًٌ اعمجلودر واعمراضمع – 5

وىمد ؾمؾؽً ذم إكجوز اذا اًمٌحٌ اعمـفٍ آؾمتؼرائل اعمةقازن، وىمؿةً  

 :سموشمٌوع اعمـفٍ اًمعؾؿل اعمَتٌع ذم يمتوسمي اذه اًمٌحقث اًمعؾؿقي وومؼ اًمتوزم

 .قمزو أروت إمم ؾمقراو، ويمتوسمتفو سموًمرؾمؿ اًمعثامين 

، واحلؽةةةؿ قمؾقفةةةو إذا مل شمؽةةةـ ذم ختةةةررٍ إطمودرةةةٌ مةةةـ مجلةةةودراو 

 .اًمجلحقحلم

 .قمزو اًمـؼقل وإىمقال إمم مجلودراو إصؾَقي 

 .اًمضٌط سموًمشؽؾ عمو حيتوج مـ اًمـجلقص 

ةقء)وىمد فمفر مـ ظمالل اًمدراؾمي ؾمعي مةدًمقل مػةردة  ًّ وأكةف ٓ رؿؽةـ ( اًم

طمٍماو ومقام ذيمره أاؾ اًمقضمقه واًمـظةوئر، ومةنهنؿ مل رًةتققمٌقا معوكقفةو، 

 مجقع وضمقافو، واعمتلمؾ ذم اذه اًمدراؾمي رؾحظ ذًمؽومل رلشمقا قمغم 

اذا واهلل أؾملل اًمتقومقةؼ واًمتًةدرد واإلظمةالص، إكةف وزم ذًمةؽ واًمؼةودر 

 .قمؾقف، وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كٌقـو حمؿد، وقمغم يًمف وصحٌف أمجعلم
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In the name of God the Merciful 

Summary Search ( Clarification of the meaning of a single 

(asoo ) in the Quran) 

Researcher : d . Fahd bin tired Dosari 

Praise be to Allah alone , and peace and blessings be upon the 

Prophet after him and after: 

The science of faces and isotopes of the most important science -

related book of God , is not suspected to researchers that this 

science is supervised as much as than of virtue and honor, this 

flag is a great impact , because his knowledge of the realization 

of the words of the Koran , which is the core of the law , and 

origin of the first , Vmtalq this science is the Koran in which 

forensic science , which is founded on the head Snamha , nor 

correct to the world in various sciences Sharia collection Quran 

unless science and jurisprudence all to the word and its meaning 

, especially if the stated word senses multiple too hard on the 

viewer aware at first sight , but it must be consider the hard and 

good understanding of these disparate meanings because of its 

understanding of the differences in beliefs and judgments. 

Given the importance of science and the faces of the Koran I 

decided - after istikhaarah God Almighty and seek help from him 

- to study the faces of a single ( bad ) in the Qur'an , nobody 

came , or knowledge of , or in addition UUC , without Tsarifaa  .  

And single ( bad ) that many of the vocabulary in the book spin -

Aziz , came different meanings, multiple interpretation when the 

people of view and interpretation , has headlined for this search 

(b Clarification of the meaning of a single « bad » in the Koran   .  

The enrolled contract research and method divided as follows: 

-Introduction : The mention of the importance of the subject , 

and his plan , and the approach taken to accomplish  .  

-Boot : and the definition SUMMARY knowledge of faces and 

isotopes , and the most prominent works , and then definition 

alone ( bad ) language , and idiomatically , then indicate the 

number of times that received a single ( bad ) in the Holy Quran 

and Tsarifaa , then pointing to the most prominent rules 

governing Search faces a single ( bad ) than many mentioned in 

the course of research. 
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-the study of the verses that received the single ( bad ) , 

according to the order of the Holy Quran  .  

-Conclusion : the most prominent and the findings and 

recommendations  .  

5 - proven sources and references  .  

Have followed in the completion of this research inductive 

approach Stabilizers, and you follow the scientific method used 

in the writing of this scientific research in accordance with the 

following  :  

- Verses attributed to its walls , and written Uthmanic  .  

- Graduation conversations from their sources, and judge it if 

were not in the correct  .  

- Quotations and sayings attributed to their original sources  .  

- In the form of what needs setting of texts  .  

Has been demonstrated by the capacity of the meaning of a 

single study ( bad ) and it can not be counted among the people 

mentioned faces and isotopes , they have not come to grips with 

their meanings , and did not come at all their faces , and 

hopefully in this study noticed 

This and ask God guidance and wisdom and sincerity , that he is 

able to do it, and blessings and peace be upon our Prophet 

Muhammad , and his family and companions  .  
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

 اعمؼدمةةي

احلؿةةد هلل معةةز اعمةةممـلم، طمةةومل قمٌةةوده اعمقطمةةدرـ، اًمؼوئةةؾ ذم حمؽةةؿ 

جئ  حئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      ژ : اًمتـزرؾ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   

 [.174 – 173: يل قمؿران] ژپ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  

واًمجلالة واًمًالم إمتَون إيمؿالن قمغم حمؿةد ااةودي اًمٌشةػم، وقمةغم 

ـَ سمًـتفؿ واىمتػةك أصمةراؿ  يًمف اًمطقٌلم اًمطواررـ، وصحوسمتف أمجعلم، ومـ اؾمت

 :إمم رقم اًمدرـ، وسمعد

 قمؾؿ اًمقضمقه واًمـظوئر مـ أاؿ اًمعؾةقم اعمرشمٌطةي سمؽتةوب اهلل شمعةومم، ومنن

ٓ رشتٌف قمغم اًمٌةوطمثلم أن اةذا اًمعؾةؿ رنمةف سمؼةدر مةو ًمغورتةف مةـ اًمػضةؾ و

واذا اًمعؾؿ قمظقؿ إصمةر عمةو ذم معرومتةف مةـ إدراك ًٕمػةوظ اًمؼةرين  ،واًمنمف

ومؿتعؾةةؼ اةةذا اًمعؾةةؿ اةةق  ،وأصةةؾفو إول ،اًمؽةةررؿ اًمةةذي اةةق ًمةةى اًمنمةةرعي

وٓ  ،واةق قمامداةو ورأس ؾمةـومفو ،ًمؼرين اًمؽررؿ اًمذي ومقف اًمعؾقم اًمنمةقمقيا

إٓ إذا قمؾةؿ  ؿمةتك قمؾةقم اًمنمةرعي ُتجلةقؾ اًمؼةرين اًمؽةررؿ ؾعةومل ذم ًمرًتؼقؿ 

سمؿعةون متعةددة رعنة قمةغم اًمؾػةظ وسمخوصةي إذا ورد  ،ومعـوه فوومؼف يمؾ ًمػظ

ثوسمةً واًمػفةؿ سمةؾ ٓ سمةد مةـ اًمـظةر اًم ،اًمـوفمر إًمقفو إدرايمفو مـ اًمـظرة إومم

اًمًةةدرد اةةذه اعمعةةوين اعمتٌورـةةي عمةةو رؽمشمةةى قمؾقةةف مةةـ اظمةةتالف ذم ومفةةؿ اًمعؼوئةةد 

  .وإطمؽوم

سمعد اؾمتخورة اهلل قمةز وضمةؾ  –وكظرًا ٕمهقي قمؾؿ وضمقه اًمؼرين قمزمً 
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ذم اًمؼةرين اًمؽةررؿ، ( اًمًةقء)قمغم دراؾمةي وضمةقه مػةردة  –وـمؾى اًمعقن مـف 

 .، دون شمجلوررػفوكؽرًة ضموءت، أو معَرومي سملل أو سموإلووومي

مـ اعمػردات اًمتةل يمثةر دوراهنةو ذم اًمؽتةوب اًمعزرةز، ( اًمًقء)ومػردة 

وضمةةوءت خمتؾػةةي اعمعةةوين، متعةةددة اًمتلورةةؾ قمـةةد أاةةؾ اًمـظةةر واًمتػًةةػم، وىمةةد 

  .(ذم اًمؼرين شاًمًقء»اًمتٌقون عمعوين مػردة )قمـقكً اذا اًمٌحٌ سمة 

 :اًمتوزم وىمد اكتظؿ قمؼد اذا اًمٌحٌ وـمررؼي شمؼًقؿف قمغم اًمـحق

 .واعمـفٍ اعمَتٌع ذم إكجوزه  ،وومقفو ِذيمر ٕمهقي اعمقوقع،وظمطتف: اعمؼدمي – 1

وأسمةرز اعممًمػةوت  ،وومقف اًمتعررػ اعمقضمز سمعؾؿ اًمقضمقه واًمـظوئر :اًمتؿفقد – 2

صمةؿ سمقةون قمةدد اعمةرات  ،واصةطالطموً  ،ًمغةي( اًمًةقء)صمؿ اًمتعررػ سمؿػردة  ،ومقف

صمةؿ اإلؿمةورة  ،ن اًمؽةررؿ وشمجلةوررػفوذم اًمؼةري( اًمًقء)اًمتل وردت هبو مػردة 

ممو يمثر ذيمةره ذم ( اًمًقء)إمم أسمرز اًمؼقاقمد اًمتل ُتؽؿ اًمٌحٌ ذم وضمقه مػردة 

 .صمـورو اًمٌحٌ 

وذًمةؽ وومةؼ شمرشمقةى ( اًمًةقء)دراؾمي أرةوت اًمتةل وردت ومقفةو مػةردة  - 3

 .ؾمقر اًمؼرين اًمؽررؿ

 .وومقفو أسمرز اًمـتوئٍ واًمتقصقوت: اطومتي – 4

                                                 
 

ًمؽقهنو سمحثً ذم دراؾموت مًتؼؾي، وطمتةك ( اًمًقء)مل أشمطر  ذم اذه اًمدراؾمي ًمتجلوررػ (  1)

ٓ رتقؾمع اًمٌحةٌ شمقؾمةعًو جرضمةف قمةـ ادومةف، ورؼّؾةؾ مةـ قمؿؼةف ووموئدشمةف، يمةام أن قمؾةامء 

اًمؾتةةلم ( اًمًةةقئي)ومػةةردة ( اًمًةةقء)اىمتٍمةةوا ذم يمتةةٌفؿ قمةةغم مػةةردة  اًمقضمةةقه واًمـظةةوئر

قمٌةةداًمرمحـ سمةةـ كةةوس . سمحثفةةو د( اًمًةةقئي)أومردومهةةو ذم مقوةةققملم مًةةتؼؾلم، ومػةةردة 

 ( .معـك ودًٓمي –اًمعرض اًمؼريين عمػرديت احلًـي واًمًقئي ) اًمققؾمػ ذم سمحٌ سمعـقان 
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 .اعمراضمعصمًٌ اعمجلودر و – 5

وىمد ؾمؾؽً ذم إكجوز اذا اًمٌحٌ اعمـفٍ آؾمتؼرائل اعمةقازن، وىمؿةً  

 :سموشمٌوع اعمـفٍ اًمعؾؿل اعمَتٌع ذم يمتوسمي اذه اًمٌحقث اًمعؾؿقي وومؼ اًمتوزم

 .قمزو أروت إمم ؾمقراو، ويمتوسمتفو سموًمرؾمؿ اًمعثامين 

ختةةررٍ إطمودرةةٌ مةةـ مجلةةودراو، واحلؽةةؿ قمؾقفةةو إذا مل شمؽةةـ ذم  

 .اًمجلحقحلم

 .اًمـؼقل وإىمقال إمم مجلودراو إصؾَقيقمزو  

 .اًمضٌط سموًمشؽؾ عمو حيتوج مـ اًمـجلقص 

اذا واهلل أؾملل اًمتقومقةؼ واًمتًةدرد واإلظمةالص، إكةف وزم ذًمةؽ واًمؼةودر 

 .قمؾقف، وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كٌقـو حمؿد، وقمغم يًمف وصحٌف أمجعلم
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 اًمتؿفقد

 .ؿ اًمتػًػمومرع مـ اًمػروع ااومي ًمعؾ( اًمقضمقه واًمـظوئر)قمؾؿ 

واًمةقاو واةةقؿ وااةوء أصةؾ واطمةد رةدل قمةغم  ،مجع وضمةف :واًمقضمقه ًمغي      

   .مؼوسمؾي ًمٌمء

ومةالن كظةػم ومةالن إذا  :رؼةول ،واق اعمامصمؾ واًمشٌقف ،مجع كظػم :واًمـظوئر

   .واةؿع كظراء  ،يمون مثؾف وؿمٌقفف

 أن شمؽقن اًمؽؾؿي اًمقاطمدة ذيمةرت ذم مقاوةع قمةدة مةـ: واصطالطموً   

اًمؼرين اًمؽررؿ قمغم ًمػظ واطمد، وأررد هبو ذم يمةؾ مقوةع معـةك همةػم أظمةر، 

ومؾػظ يمةؾ يمؾؿةي ُذيمةرت ذم مقوةع كظةػم ًمػةظ اًمؽؾؿةي اعمةذيمقرة ذم اعمقوةع 

 .أظمر اق اًمـظوئر

 .يمؾ يمؾؿي سمؿعـك همػم معـك أظمر اق اًمقضمقه وشمػًػم

    .وموًمـظوئر اؾمؿ ًمألًمػوظ، واًمقضمقه اؾمؿ ًمؾؿعوين

اةذه إمةي مةـ اًمجلةحوسمي واًمتةوسمعلم ومةـ سمعةداؿ  وىمد اقمتـةك ؾمةؾػ

سمقةون وضمةقه اًمؼةرين  :ومةـ اًمـةقاطمل اًمتةل اقمتـةقا هبةو ،سمتػًػم اًمؼرين اًمؽررؿ

 :ىمةول( اةة94 :ت)ومـ أمثؾي ذًمةؽ مةو ضمةوء قمةـ ؾمةعقد سمةـ ضمٌةػم  ،وكظوئره

وكحةق اًمؼجلةةد ذم  ،كحةةق دمةووز قمةـ اًمةةذكى :اًمعػةق ذم اًمؼةرين صمالصمةةي أكحةوء)

                                                 

 (.وضمف) 6/88: معجؿ مؼورقس اًمؾغي ٓسمـ ومورس: اكظر( 1)

 (.كظر) 5/215: ًمًون اًمعرب ٓسمـ مـظقر:اكظر( 2)

: ، واًمؼماةون ذم قمؾةقم اًمؼةرين ًمؾزريمٌمة2ص : كزاي إقملم اًمـقافمر ٓسمـ اةقزي: اكظر( 3)

 .2/121: ، واإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرين ًمؾًققـمل152/ 1
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  ( ون سملم اًمـوس وكحق ذم اإلطمً ،اًمـػؼي

  :ومـ أسمرز مـ أًمػ ومقف  ،وكظرا ٕمهقتف شمعددت اعمجلـػوت ومقف

( .ةا 155ت  )اسمـ قمٌوس مقمم قمؽرمي -1

(.اة 143ت ) قمكم سمـ أيب ـمؾحي -2

إؿمةٌوه واًمـظةوئر )ويمتوسمةف  ،(اةة 155ت  (مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقامن اًمٌؾخةل  -3

(.ذم اًمؼرين اًمؽررؿ

اًمقضمقه واًمـظةوئر ذم )ف ويمتوسم ،(اة 175ت  (اورون سمـ مقؾمك إقمقر -4

(. اًمؼرين اًمؽررؿ

(.اة 186ت ) اًمعٌوس سمـ اًمػضؾ إكجلوري اعمقصكم اعمؼرئ   -5

( .ػاًمتجلورر)، ويمتوسمف (اة  255ت ) حيقك سمـ ؾمالم -6

(.ُتجلقؾ كظوئر اًمؼرين)ويمتوسمف  ،(اة 255ت ) احلؽقؿ اًمؽممذي -7

ظةف مةو اشمػةؼ ًمػ)ويمتوسمف  ،(اة 286ت ) حمؿد سمـ رزرد أسمق اًمعٌوس اعمؼمد -8

(.واظمتؾػ معـوه مـ اًمؼرين اعمجقد

(.اة 351ت ) حمؿد اًمـؼوش -9

ويمتوسمةةف  ،(اةةة 395ت ) أسمةةق احلًةةلم أمحةةد سمةةـ ومةةورس اًمؼزورـةةل -15

(.إومراد)

إؿمةةةٌوه )ويمتوسمةةةف  ،اةةةة 429ت  اًمثعةةةوًمٌلقمٌةةةد اعمؾةةةؽ سمةةةـ حمؿةةةد  -11

.(واًمـظوئر

                                                 

 138/ 2: اإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرين ًمؾًققـمل: اكظر( 1)
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اةةة، ويمتوسمةةف  435سمعةةدت ) اًمـقًةةوسمقري اًميةةرر إؾمةةامقمقؾ احلةةػمي -12

(.وضمقه اًمؼرين)

(.ةا 471ت )حلًـ سمـ أمحد سمـ اًمٌـوء اًمٌغدادي احلـٌكم ا -13

(.اًمقضمقه واًمـظوئر)ويمتوسمف  ،(اة 478ت ) احلًلم اًمدامغوين -14

(.اة 597ت ) قمكم سمـ قمٌقد اهلل اًمزاهمقين احلـٌكم -15

كزاةةي إقمةةلم )ويمتوسمةةف  ،(اةةة 597ت ) قمٌةةد اًمةةرمحـ سمةةـ اةةةقزي -16

(.اًمـقافمر ذم قمؾؿ اًمقضمقه واًمـظوئر ذم اًمؼرين اًمؽررؿ

(.اة817ت ) اًمػػموزيسموديحمؿد سمـ رعؼقب  -17

ويمتوسمةةف  ،(اةة 887ت ) حمؿةد سمةـ حمؿةد سمةـ قمةةكم اًمٌؾٌقزة اًمؼةواري -18

يمشةةػ اًمنةةائر ذم معـةةك اًمقضمةةقه وإؿمةةٌوه واًمـظةةوئر ذم اًمؼةةرين )

( اًمؽررؿ

 (اة 911ت ) ضمالل اًمدرـ قمٌد اًمرمحـ اًمًققـمل -19

ه مـ اعمػةردات اًمتةل ذيمةر ؾمةوئر مةـ أًمةػ ذم اًمقضمةق( اًمًقء)ومػردة 

ممو مل رػً  قمؾةامء  ،ورسمام وموهتؿ رء مـ وضمقافو ،واًمـظوئر وضمقاو قمدردة او

حمةةووًٓ  ،اًمتػًةةػم، ومحووًمةةً ذم اةةذا اًمٌحةةٌ اؾمتؼجلةةوء وضمقافةةو ومعوكقفةةو

اةؿةةع سمةةلم أىمةةقال قمؾةةامء اًمقضمةةقه واًمـظةةوئر وقمؾةةامء اًمتػًةةػم ذم وضمةةقه اةةذه 

الف ذم معـواةو صمؿ اًمقصقل إمم أصح إىمقال ذم معـواو إذا يمةون اطة ،اعمػردة

مع أن اًمغوًمى ذم اظمتالف اًمعؾةامء ذم اةذا إكةام اةق مةـ سمةوب  ،اظمتالف شمضود

 .اظمتالف اًمتـقع ٓ اًمتضود 

ومعةؾ سمةف مةو  :مـ ؾموءه رًةقءه ؾَمةقءًا ومًةوءًة ومًةوئقي ً   :واًمًقء ًمغيً  
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ه رؽره   .كؼقض َهَ

يمةؾ مةو  :سمؼقًمةف( اةة553ت )قمّرومف اًمراهمى إصةػفوين  :واصطالطموً 

ّؿ اإلكًةةون مةةـ إمةةقر اًمدكققرةةي وإظمرورةةي، ومةةـ إطمةةقال اًمـػًةةقي رغةة

 .واًمٌدكقي واطورضمي مـ ومقات مول أو ضموه أو ومؼد محقؿ

ؾمتلم مرة ذم شمًع ومخًلم يرةي مةـ يمتةوب ( اًمًقء)وىمد وردت مػردة 

أرسمعلم مقوعًو مةـ شمًةٍع وصمالصمةلم يرةي : وضموءت معَرومًي ذم   -قمز وضمؾ –اهلل 

مـّؽةرة ذم ( اًمًةقء)وضمةوءت مػةردة  ،وقمنمون سملل ،وووميمـفو قمنمون سموإل

 .قمنمرـ مقوعًو مـ قمنمرـ يري 

إذ ضمةوءت  ،ؾمةقر مؽقةي( اًمًةقء)وهموًمى اًمًقر اًمتل وردت ومقفو مػةردة       

قء)مػردة  ًّ  ،شمًعًو وصمالصملم مَرة ذم شمًع وصمالصملم يري مـ ؾمٌع قمنمة ؾمقرة( اًم

قء)سمقـام  ضموءت مػردة  ًّ ة ذم قمنمةرـ يرةي مةـ شمًةع إطمدى  وقمنمةرـ مةرَ ( اًم

 .ؾمقر مدكقي 

ةقء)ضموءت مػردة و       ًّ مضةؿقمي اًمًةلم صمـتةون ومخًةقن مةَرة ذم صمـتةلم ( اًم

 .وضموءت مػتقطمي اًمًلم مخس مرات ذم مخس يروت، ومخًلم يري

 :ذم اًمؼرين اًمؽررؿ اةل "اًمًقء": واًمقضمقه واعمعوين اًمتل وردت هبو يمؾؿي      

وإذى  ،واًمنمةةة ،ًمجلةةةغػماو ويمٌػماةةةو وقمؿةةةقم اعمعجلةةةقي اًمشةةومؾ ،اًمشةةدة

 ،واًميةة ،واعمـؽةةر ،ومةةو رًةةقء وحيةةزن ،واًمةةذكى واإلصمةةؿ اًمؼٌةةقح ،واعمؽةةروه

                                                 

 (.ؾمقأ)1/95: قرًمًون اًمعرب ٓسمـ مـظ: اكظر(  1)

 (.ؾمقأ)1/337: اًمجلحوح ًمؾجقاري: اكظر(  2)

 (.252)ص: معجؿ مػردات أًمػوظ اًمؼرين ًمؾراهمى إصػفوين: اكظر(  3)
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 .واحلجورة  ،واًمـور ،واًمؼمص ،واًمنمك ،واًمزكو ،واًمٌالء واًمعذاب واحلزن

قمـد دراؾمةي أرةوت اًمؽةررامت  –إن ؿموء اهلل شمعومم  –وؾمقليت سمقوهنو مػجلؾي     

 ( .اًمًقء ) اًمتل وردت ومقفو مػردة 

جيةةد أن ًمؾًةةقو  أصمةةرًا يمٌةةػما ذم ( اًمًةةقء ) واعمتلمةةؾ ذم شمعةةدد وضمةةقه مػةةردة     

 ،واعمتؼرر أن اًمعؾامء إذا اظمتؾػةقا ذم شمػًةػم يرةي أو مػةردة مـفةو ،ُتدرد معـواو

 ،وموًمتػًػم اًمذي جيعؾفو داظمؾي ذم معـك ؾمٌوىمفو أو حلوىمفو اق إصةح وإومم

يمام أن اًمؼقل اًمذي شممرده ىمرائـ ذم اًمًقو   ،وأًمقؼ سموًمًقو  ،ومفق أوومؼ ًمؾـظؿ

 .مرضَمح قمغم مو ظموًمػف 

ضمةةوءت مةةـ سمةةوب ( اًمًةةقء ) يمةةام أن مجؾةةي مةةـ اًمقضمةةقه اعمةةذيمقرة عمػةةردة   

واًمؼوقمدة  ،اًمتخجلقص أو اًمتؿثقؾ مع اكعدام مو رقضمى اًمتخجلقص و احلٍم

اًمثوسمتي ًمدى أاؾ اًمعؾؿ أن اًمقاضمى محؾ كجلقص اًمقطمل قمغم قمؿقم أًمػوفمفةو 

ومؿتك أمؽـ محؾ معـك أري أو اًمؽؾؿةي قمةغم معـةك يمةكّم  ،مل ررد اعمخجلصمو 

قمةةوم ؿمةةومؾ جيؿةةع شمػًةةػمات ضمزئقةةي ضمةةوءت ذم شمػًةةػماو مةةـ ىمٌقةةؾ اًمتػًةةػم 

 .سموعمثول أو اةزء أو سمـحق ذًمؽ ومفق إومم مو مل رؼؿ دًمقؾ قمغم اًمتخجلقص 

 

ؾمةوئؾلم ( اًمًةقء )وومقام ركم دراؾمي ًممروت اًمؽررامت اًمتل وردت ومقفو مػردة 

.اًمتقومقؼ واًمًداد    -قمز وضمؾ  -اهلل 
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 (اًمًقء)دراؾمي أروت اًمؽررامت اًمتل وردت ومقفو مػردة 

 وومؼ شمرشمقٌفو ذم ؾمقر اًمؼرين

 

 اعمقوع إول: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ژ : ىمقًمةةةةةف شمعةةةةةومم

: اًمٌؼةةةرة] ژپ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  

49.] 

ووومي قمنمرـ مةرة ذم قمنمةرـ يرةي مةـ معَرومًي سموإل( اًمًقء)ورد مػردة 

 .يمتوب اهلل قمز وضمؾ، ويري ؾمقرة اًمٌؼرة أقماله أول مقاـمـ اًمقرود

: اًمّشةدة، أي: وىمد ذاى أيمثةر اعمػنةرـ إمم أن اعمةراد سموًمًةقء ذم أرةي

ؿمدة اًمعذاب أو أؿمد اًمعذاب وأومضعف وأىمٌحف سموًمـًٌي إمم ؾموئره : وممـ ىمةول 

، واًمًةةةؿعوين (اةةةة427:ت)ٌةةةل ، واًمثعؾ(اةةةة393:ت)اًمًةةةؿرىمـدي  :سمةةةف

، واسمةـ (اةة538:ت)، واًمزخمنمةي (اةة516:ت)، واًمٌغةقي (اة489:ت)

، (اةة715:ت)، واًمـًةػل (اة671:ت)، واًمؼرـمٌل (اة597:ت)اةقزي 

، واًمشةةةـؼقطل (اةةةة1376:ت)، واًمًةةةعدي (اةةةة1255:ت)واًمشةةةقيموين 

 .(اة1393:ت)، واسمـ قموؿمقر (اة1393:ت)

                                                 

، وشمػًةةػم 1/191: ، واًمؽشةةػ واًمٌقةةون ًمؾثعؾٌةةل1/53: شمػًةةػم اًمًةةؿرىمـدي: اكظةةر(  1)

، 1/267: ، واًمؽشةوف ًمؾزخمنمةي1/95: ، ومعومل اًمتـزرؾ ًمؾٌغةقي1/77: اًمًؿعوين

، 1/426: ، واةةةومع ٕطمؽةةوم اًمؼةةرين ًمؾؼرـمٌةةل65ص : وزاد اعمًةةػم ٓسمةةـ اةةةقزي

، وشمقًةػم اًمؽةررؿ 1/188: ، وومتح اًمؼدرر ًمؾشةقيموين1/395: ومدارك اًمتـزرؾ ًمؾـًػل

= 



 هـ6415( 66)جملة تبوان للدرادات القرآنوة العدد 

 
35 

أؿمةده وأومظعةف، : ؾمةقء اًمعةذاب(: )اةة1393:ت: )رؼقل اسمـ قموؿمقر

واق قمةذاب اًمتًةخػم واإلراةو  وشمًةؾقط اًمعؼةوب اًمشةدرد سمتةذسمقح إسمـةوء 

 .(وؾمٌل اًمـًوء

، (اةة155:ت)وإمم اذا اعمعـك ذاى أاةؾ اًمقضمةقه واًمـظةوئر: مؼوشمةؾ 

، واسمةـ اًميةرر (اةة429:ت)، واًمثعةوًمٌل (اة175:ت)واورون سمـ مقؾمك 

، (اة597:ت)، واسمـ اةقزي (ةا478:ت)، واًمدامغوين (اة435: ت سمعد)

 .(اة887:ت)واسمـ اًمعامد 

: ژپ  پ    ژ ومةذاى إمم أن ( اة315:ت)وظموًمػ ذم اذا اًمطؼمي 

أؾمةةقأ : أؿمةةد اًمعةةذاب ًمؼقةةؾ: مةةو ؾمةةوءاؿ مةةـ اًمعةةذاب: ٕكةةف ًمةةق يمةةون معـةةوه

 .اًمعذاب

سملؿمةد اًمعةذاب اةق  ژپ  پ    ژ : واعمتلمؾ ومقام مه جيةد أن شمػًةػم

: وموًمعةةذاب يمؾةةف (اةةة315:ت)خةةالف ىمةةقل اًمطةةؼمي إىمةةرب ًمؾجلةةقاب، سم

                                                 

، واًمتحررر واًمتـقرر ٓسمةـ 1/36: ، وأوقاء اًمٌقون ًمؾشـؼقطل33ص : اًمرمحـ ًمؾًعدي =

 .1/476: قموؿمقر

 .1/476: سمـ قموؿمقراًمتحررر واًمتـقرر ٓ(  1)

، 44ص : ، واًمقضمقه واًمـظوئر اةورون سمةـ مقؾمةك16ص: إؿمٌوه واًمـظوئر عمؼوشمؾ: اكظر(  2)

، 171ص : ، ووضمةةقه اًمؼةةرين ٓسمةةـ اًميةةرر174ص : وإؿمةةٌوه واًمـظةةوئر ًمؾثعةةوًمٌل

، 366ص : ، وكزاةةي إقمةةلم ٓسمةةـ اةةةقزي395ص : واًمقضمةةقه واًمـظةةوئر ًمؾةةدامغوين

 .65ص : دويمشػ اًمنائر ٓسمـ اًمعام

 .1/359: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  3)
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، وإمم اةذا اًمتػًةػم أؿمةد اًمعةذاب: أن اعمراد ژپ  ژ ؾمقئ، وملومودت ًمػظي 

ذاةةى قمومةةي أاةةؾ اًمتػًةةػم وأاةةؾ اًمقضمةةقه واًمـظةةوئر، واةةق إصةةقب، واهلل 

 .أقمؾؿ

ومـفةةو  ،وذم أرةةي ذوع ذم شمعةةداد كعةةؿ اهلل شمعةةومم قمةةغم سمـةةل إهائقةةؾ

 .ه اًمذرـ يموكقا رقًمقهنؿ أؿمد اًمعذاب اًمـجوة مـ ومرقمقن وضمـقد

 

 اعمقوع اًمثوين: 

ىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ      ژ : ىمقًمةةةةةةف شمعةةةةةةومم

 [.169: اًمٌؼرة] ژىئ

معَرومًو سملل قمنمرـ مرة ذم شمًع قمنمةة يرةي مةـ يمتةوب ( ؾمقء)ورد ًمػظ 

 .اهلل شمعومم، ويري ؾمقرة اًمٌؼرة أول مقاـمـ وروداو معَرومي سملل

: أن اًمًةةقء ذم اةةذا اعمقوةةع( اةةة127:ت) وىمةةد ُروي قمةةـ اًمًةةدي

واًمػحشةوء  ،معويص اهلل، ؾمؿقً سمذًمؽ ٕهنو شمًةقء صةوطمٌفو سمًةقء قمقاىمٌفةو

 .أىمٌح أكقاقمفو وأقمظؿفو مًوءة 

، (اة315:ت)وإمم كحق اذا اًمتػًػم ذاى هموًمى اعمػنرـ يموًمطؼمي 

، واًمزخمنمةةةةةي (اةةةةةة516:ت)، واًمٌغةةةةةقي (اةةةةةة489:ت)واًمًةةةةؿعوين 

، (اةةة656:ت)، واًمةةرازي (اةةة597:ت)قزي ، واسمةةـ اةةة(اةةة538:ت)

، وأيب اًمًةةةةعقد (اةةةةة774:ت)، واسمةةةةـ يمثةةةةػم (اةةةةة671:ت)واًمؼرـمٌةةةةل 

                                                 

 .1/267: اًمؽشوف ًمؾزخمنمي: اكظر(  1)

 .2/127: ، واًمدر اعمـثقر ًمؾًققـمل2/82: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  2)
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 .(اة1376:ت)، واًمًعدي (اة1275:ت)، وإًمقد (اة982:ت)

يمةةؾ مةةو رًةةقء مةةـ اعمعةةويص : وذاةةى ىِمَؾةةٌي إمم أن اعمةةراد سموًمًةةقء اـةةو

 .اعمعويص اًمؽٌػمة: ژی  ژ اًمجلغػمة: أي اًمًقئوت، 

أكف ٓ معـك اذا اًمتخجلةقص، ومقةدظمؾ ذم  –واهلل أقمؾؿ  –ًمذي رظفر وا

معـةةك اًمًةةقء مجقةةع اعمعةةويص صةةغػماو ويمٌػماةةو، وًمعةةؾ ذيمةةر اًمػحشةةوء سمعةةد 

اًمًقء مـ سموب ذيمر اطوص سمعد اًمعوم ااتاممًو سمشلكف، وشمليمقدًا قمةغم ظمطقرشمةف، 

، ومنن إصؾ ذم اًمًقء أهنو شمشؿؾ اعمعويص يمؾفو، ؾمقاء يموكةً ىمةقًٓ، أو ومعةالً 

، وذم أو قمؼدًا، ٓؿمؽمايمفو يمؾفو ذم أهنو شمًقء صوطمٌفو، ورظفةر أصمراةو قمؾقةف

 .أري هنل قمـ اشمٌوع ـمر  اًمشقطون اًمذي رلمر سمؽؾ معجلقي 

 

 ٌاعمقوع اًمثوًم: 

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ : ىمقًمةةف شمعةةومم

 ژڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ    ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

                                                 

: ، ومعةةومل اًمتـزرةةؾ ًمؾٌغةةقي1/167: ، وشمػًةػم اًمًةةؿعوين2/82: ضمةةومع اًمٌقةةون ًمؾطةةؼمي: اكظةر(  1)

ـ اةةةقزي1/356: ، واًمؽشةوف ًمؾزخمنمةةي1/185 ، ومػةةوشمقح 155ص : ، وزاد اعمًةةػم ٓسمة

طمؽةوم اًمؼةرين ًمؾؼرـمٌةل5/5: اًمغقى ًمؾرازي ، وشمػًةػم اًمؼةرين اًمعظةقؿ 2/255: ، واةةومعٕ 

يب اًمًةعقد1/479: ٓسـم يمثػم : ، وروح اعمعةوين ًمألًمةقد1/237: ، وإرؿمود اًمعؼؾ اًمًةؾقؿٕ 

ـ ًمؾًعدي1/437  ..63ص : ، وشمقًػم اًمؽررؿ اًمرمح

 .2/237: ـ ىمول هبذا اسمـ قمثقؿلم ذم شمػًػمه ًمًقرة اًمٌؼرةمم(  2)

 .1/437: روح اعمعوين ًمألًمقد: اكظر(  3)
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 [.35: يل قمؿران]

مـَؽرًا قمنمون مةرة ذم قمنمةرـ يرةي مةـ يمتةوب اهلل  ژڀ  ژ ضموء ًمػظ 

 .شمعومم، واذه أري مـ ؾمقرة يل قمؿران أول مقاـمـ اًمقرود

اًمنمةة، واةةق ذم : وىمةةد ذاةةى مةةـ ومَنةة أرةةي إمم أن اعمةةراد سموًمًةةقء اـةةو

قمطػ قمغم ژ ڀ  ڀ   ڀ  ڀژ مؼوسمؾي اطػم اًمذي ؾمٌؼف ذم أوائؾ أري وذم

وذيمةر ذم  ،وذيمر اإلطمضور ذم اطػم ًمؽقكف مرادًا سموًمةذات ،طػممو قمؿؾً مـ ا

: وإمم اةةذا اًمتػًةةػم ذاةةى ،اًمنمةة ًمؽقكةةف مةةـ مؼتضةةقوت احلؽؿةةي اًمتنمةةرعقي

، واًمـًةةةةػل (اةةةةة489:ت)، واًمًةةةةؿعوين (اةةةةة393:ت)اًمًةةةةؿرىمـدي 

، (اةةة1275:ت)، وإًمةةقد (اةةة982:ت)، وأسمةةق اًمًةةعقد (اةةة715:ت)

 .(اة1393:ت)واسمـ قموؿمقر 

رقم دمد يمةؾ كػةس مةو قمؿؾةً مةـ ظمةػم ومةـ ذ : )اسمـ قموؿمقررؼقل 

 .(حميًا، شمقد ًمق أن سمقـفو وسملم ذًمؽ اًمققم أمدًا سمعقداً 

ومؽؾفةؿ صةوئرون  ،وذم أري دقمقة ًمؾعٌود أن رراىمٌةقا اهلل شمعةومم ورتؼةقه

 .وأقماماؿ مـ ظمػم وذ حمية  ،إًمقف

 

                                                 

، ومةةدارك اًمتـزرةةؾ 1/315: ، وشمػًةةػم اًمًةةؿعوين1/257: شمػًةةػم اًمًةةؿرىمـدي: اكظةةر(  1)

، وروح اعمعةةةوين 1/374: ، وإرؿمةةةود اًمعؼةةةؾ اًمًةةةؾقؿ ٕيب اًمًةةةعقد1/153: ًمؾـًةةةػل

 .3/77: ررر واًمتـقرر ٓسمـ قموؿمقر، واًمتح2/122: ًمألًمقد

 .3/77: اًمتحررر واًمتـقرر ٓسمـ قموؿمقر(  2)
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 اعمقوع اًمراسمع: 

پ  پ   ڀ    ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ : ىمقًمف شمعومم

 [.174: يل قمؿران] ژڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  

 .شمعددت أىمقال اعمػنرـ ذم اعمراد سموًمًقء ذم أري

اًمؼتةؾ واةةراح، أي : ذاى أيمثةراؿ إمم أن اعمةراد سموًمًةقء اـةو :إول

اكٍمف اًمذرـ اؾمتجوسمقا هلل واًمرؾمقل مـ سمعد مو أصوهبؿ اًمؼرح مـ وضمففةؿ 

إمم محةراء إؾمةد سمعوومقةي  –ر قمةدواؿ واق ؾمػماؿ ذم إصمة –اًمذي شمقضمفقا ومقف 

مـ رهبؿ مل رؾؼقا هبو قمدًوا، وكوًمقا ومضؾ اهلل سمام أصوسمقا مـ أرسموح ذم دمةورهتؿ، 

سمةةؾ رضمعةةقا مؾتًٌةةلم سمـعؿةةي قمظقؿةةي ٓ رؼةةودر  ،ومل رجلةةٌفؿ ىمتةةؾ وٓ ضمةةراح

 .ىمدراو 

، واسمةةةـ ضمةةةررٍ (اةةةة127:ت)واةةةذا اًمؼةةةقل مةةةروي قمةةةـ اًمًةةةدي 

 .(اة155:ت)

، (اةة468:ت)، واًمقاطمةدي (اةة393:ت)ؿرىمـدي وممـ ىمول سمف اًمًة

 .(اة1255:ت)، واًمشقيموين (اة656:ت)واًمرازي 

 .(أي ىمتؾ وٓ ضمراح ذم ىمقل اةؿقع: )رؼقل اًمرازي

مةـ اعمػنةرـ مةـ ذاةى إمم معـةك أقمةؿ قمـةد شمػًةػمه ًمؾًةقء،  :اًمثوين

                                                 

 .2/555: ، وشمػًػم اسمـ اعمـذر3/524: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  1)

، ومػةوشمقح اًمغقةى 111ص : ، واًمةقضمقز ًمؾقاطمةدي1/339: شمػًةػم اًمًةؿرىمـدي: اكظر(  2)

 .1/649: ، وومتح اًمؼدرر ًمؾشقيموين9/82: ًمؾرازي

 .9/82: مػوشمقح اًمغقى ًمؾرازي(  3)
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، واًمٌغةةةقي (اةةةة315:ت)ومػَنةةةه اًمةةةٌعض سمةةةوعمؽروه وإذى: يمةةةوًمطؼمي 

 .(ةا516:ت)

طمقةةٌ ( اةة427:ت)مةـفؿ مةـ مجةع سمةةلم اًمؼةقًملم يمةوًمثعؾٌل  :اًمثوًمةٌ

أي مل رجلةةةٌفؿ ىمتةةةؾ وٓ ضمةةةرح، وٓ رـةةةواؿ ؾمةةةقء وٓ أذى وٓ : )رؼةةةقل

 .(مؽروه

وهبذا رتٌلم قمدم شمعورض إىمةقال اًمةقاردة ذم شمػًةػم اًمًةقء ذم أرةي، 

ؽةروه، ومٌعضفو داظمؾ ذم سمعض، إذ اًمؼتؾ واةراح كقع مةـ أكةقاع إذى واعم

 .واهلل شمعومم أقمؾؿ

ومو كول اعمًؾؿقن اذا اًمػضؾ واًمـعؿي إٓ سمحًـ شمقيُمؾفؿ قمغم اهلل قمةز 

عمو ومَقوقا أمرواؿ إًمقةف، : ىمول قمؾامؤكو(: )اة671:ت)وضمؾ: رؼقل اًمؼرـمٌل 

اًمـعؿي، واًمػضةؾ، : واقمتؿدوا سمؼؾقهبؿ قمؾقف، أقمطواؿ مـ اةزاء أرسمعي معونٍ 

 .(واؿ قمـف، وريض قمـفؿوسف اًمًقء، واشمٌوع اًمروو، ومرَو 

 

 اعمقوع اطومس: 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ژ : ىمقًمف شمعومم

 [.17: اًمـًوء] ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  

صةغػمة  ،اعمعةويص: ذاى أيمثر اعمػنرـ إمم أن اعمةراد سموًمًةقء ذم أرةي

                                                 

 .2/139: ، ومعومل اًمتـزرؾ ًمؾٌغقي3/524: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  1)

 .3/214: اًمؽشػ واًمٌقون ًمؾثعؾٌل(  2)

 .4/275: اةومع ٕطمؽوم اًمؼرين ًمؾؼرـمل(  3)
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 .ؾُمّؿقً ؾمقءًا ًمًقء قموىمٌتفو ،يموكً أو يمٌػمة

، (اةة68:ت) –ريض اهلل قمةـفام  –روي قمـ اسمـ قمٌةوس واذا اًمؼقل م

 .(اة115:ت)، وىمتودة (اة151:ت)وجمواد 

اضمتؿع أصحوب اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومةرأوا أن : )رؼقل ىمتودة

 .(يمؾ رء قميص سمف ومفق ضمفوًمي، قمؿدًا يمون أو همػمه

، (اة315:ت)، واًمطؼمي (اة257:ت)اًمػراء : وإمم اذا اعمعـك ذاى

 .(اة1376:ت)، واًمًعدي (اة393:ت)ؿرىمـدي واًمً

قمؿؾةةقا اًمًةةقء ضمواؾقةةي همةةػم متةةدسّمررـ (: )اةةة715:ت)ىمةةول اًمـًةةػل 

 .(ًمؾعوىمٌي، ًمغؾٌي اًمشفقة قمؾقفؿ، ومراداؿ ًمذة ااقى ٓ قمجلقون اعمقمم

 .إمم أن اًمًقء رعّؿ اًمؽػر واعمعويص( اة671:ت)وذاى اًمؼرـمٌل 

اًمًةةقء رعةةّؿ آومةةؽماء قمةةغم اهلل رةةرى أن ( اةةة982:ت)وأسمةةق اًمًةةعقد 

 .وهمػمه

اـةةو سموعمعجلةةقي أو اعمعةةويص صةةغػماو ويمٌػماةةو  اةةق  ژڇ   ژ وشمػًةةػم 

                                                 

، واًمةةدر اعمـثةةقر 3/645: ، وضمةةومع اًمٌقةةون ًمؾطةةؼمي1/441: شمػًةةػم اًمجلةةـعوين: اكظةةر( 1)

 . 4/279: ًمؾًققـمل

 .4/279: اًمدر اعمـثقر ًمؾًققـمل: اكظر(  2)

، وشمػًةةػم 3/645: ، وضمةةومع اًمٌقةةون ًمؾطةةؼمي1/259: معةةوين اًمؼةةرين ًمؾػةةراء: اكظةةر(  3)

 .137ص: ، وشمقًػم اًمؽررؿ اًمرمحـ ًمؾًعدي2/495: اًمًؿرىمـدي

 .2/185: مدارك اًمتـزرؾ ًمؾـًػل(  4)

 .5/89: اةومع ٕطمؽوم اًمؼرين ًمؾؼرـمٌل: اكظر(  5)

 .4/161: إرؿمود اًمعؼؾ اًمًؾقؿ ٕيب اًمًعقد: اكظر(  6)



 فهد بن متعب آل متعب الدودري. ديف القرآن                      ( السوء)التبوان ملعاني مفردة 

 
37 

ومٌف ىمول اًمًةؾػ وأيمثةر اعمػنةرـ، ومػةل أرةي إظمٌةور  –واهلل أقمؾؿ  –إىمقى 

مـف ؾمٌحوكف اكف رؼٌؾ اًمتقسمي ممـ قمؿؾ اعمعجلقي ضموااًل سمعوىمٌتفو وسمام شمةمول إًمقةف 

يموًمؽػر وآومؽماء قمغم اهلل  –وإىمقال إظمرى   ،إقمدامف مـ كؼص اإلرامن أو

أكةف جيةى محةؾ كجلةقص اًمةقطمل قمةغم  :واًمؼوقمدة ،داظمؾي ذم معـك اعمعويص –

ومل ررد ذم أري مو ردل قمغم ختجلقص  ،اًمعؿقم مو مل ررد دًمقؾ قمغم اًمتخجلقص

 .اًمًقء سمؿعجلقي دون أظمرى 

 

 اعمقوع اًمًودس: 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳژ : ىمقًمةةف شمعةةومم

 [.115: اًمـًوء] ژں   ڻ  

 :شمعددت أىمقال اعمػنرـ ذم اعمراد سموًمًقء ذم أري إمم صمالصمي أىمقال

اًمثعؾٌةل : اًمنىمي، وإمم اذا اعمعـك ذاةى: أن اعمراد سموًمًقء اـو :إول

 .(اة671:ت)، واًمؼرـمٌل (اة516:ت)، واًمٌغقي (اة427:ت)

أري وأروت ىمٌؾفو وأهنو كزًمً ذم واذا اًمتػًػم مٌـل قمغم ىمجلي كزول 

 .سمـل أسمػم  وهىمتفؿ ًمؾدرع

                                                 

طمؽةوم 2/283: ، ومعومل اًمتـزرؾ ًمؾٌغةقي3/383: اًمؽشػ واًمٌقون ًمؾثعؾٌل: اكظر(  1) ، واةةومعٕ 

 .5/361: اًمؼرين ًمؾؼرـمٌل

ـ يمثةةػم ذم شمػًةةػمه(  2) ًمٌةةوب : ، واكظةةر2/459: ضمةةوءت اةةذه اًمؼجلةةي ذم يمتةةى اًمتػًةةػم يمةةام قمـةةد اسمةة

طمةدرٌ صةحقح قمةغم ذط )وذيمراةو احلةويمؿ ذم اعمًةتدرك وىمةول . 79ص : اًمـؼقل ًمؾًققـمل

 . 4/385(: مًؾؿ ومل جّرضموه
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وضمةقه )ذم يمتوسمف ( اة435: ت سمعد)وإمم اذا اعمعـك ذاى اسمـ اًميرر 

 .(اًمؼرين

 .اًمنمك :اًمثوين

اًمذكى واإلصمؿ واًمػعؾ اًمؼٌقح اًمذي دون اًمنمك، واذا اًمؼقل  :اًمثوًمٌ

 .(اة155:ت)مروي قمـ مؼوشمؾ 

، واًمةرازي (اةة538:ت)، واًمزخمنمةي (اة315:ؼمي توسمف ىمول اًمط

، (اةةةة745:ت)، وأسمةةةق طمقةةةون (اةةةة715:ت)، واًمـًةةةػل (اةةةة656:ت)

، واًمشةةةقيموين (اةةةة982:ت)، وأسمةةةق اًمًةةةعقد (اةةةة791:ت)واًمٌقضةةةووي 

 .(اة1376:ت)، واًمًعدي (اة1255:ت)

واًمؼةقل إول  –واهلل أقمؾةؿ  –واعمتلّمؾ جيد اًمؼقل إظمػم اق إىمقى 

، ومنًمقةف ذاةى أيمثةر (اة982:ت)قف يمام أؿمور إمم ذًمؽ أسمق اًمًعقد داظمؾ وم

اعمػنرـ،يمام أن اًمعؼمة سمعؿقم اًمؾػظ ٓ سمخجلقص اًمًٌى، وإن يمةون رةدظمؾ 

 .آقمتداء قمغم طمؼق  اًمـوس دظمقًٓ أوًمًقو:ومقف

                                                 

 .171ص : وضمقه اًمؼرين ٓسمـ اًميرر: اكظر(  1)

 .، ومل رـًٌف إمم ىموئؾف323ص : اسمـ اةقزي ذم زاد اعمًػم: ذيمر اذا اًمؼقل(  2)

 .1/255: شمػًػم مؼوشمؾ: اكظر(  3)

، ومػةةوشمقح اًمغقةةى 2/147: ، واًمؽشةةوف ًمؾزخمنمةةي4/272: طةةؼميضمةةومع اًمٌقةةون ًمؾ: اكظةةر(  4)

يب طمقةون1/252: ، ومدارك اًمتـزرؾ ًمؾـًػل11/35: ًمؾرازي ، 3/281: ، واًمٌحةر اعمحةقطٕ 

يب اًمًةةعقد2/255: وأكةةقار اًمتـزرةةؾ ًمؾٌقضةةووي ، وومةةتح 2/153: ، وإرؿمةةود اًمعؼةةؾ اًمًةةؾقؿٕ 

ـ ًمؾًعد1/814: اًمؼدرر ًمؾشقيموين  .164ص: ي، وشمقًػم اًمؽررؿ اًمرمح

 .2/153: إرؿمود اًمعؼؾ اًمًؾقؿ ٕيب اًمًعقد: اكظر(  5)
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 اعمقوع اًمًوسمع: 

ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ : ىمقًمف شمعومم

 [.123: اًمـًوء] ژچ  چ  چ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

 :، وذم شمعققـف صمالصمي أىمقالاًمًقء اـو مو رًقء مـ اًمؼٌوئح

 –أكف اًمنمك سموهلل شمعومم، واةذا اًمؼةقل مةروي قمةـ اسمةـ قمٌةوس : إول

 .(اة94:ت)، وؾمعقد سمـ ضمٌػم (اة68:ت) –ريض اهلل قمـفام 

 .(اة671:ت)وسمف ىمول اًمؼرـمٌل 

 .أكف اًمؽٌوئر: اًمثوين

يمؾ معجلقي هلل، صغػمة يموكةً أو يمٌةػمة، مةـ مةممـ أو يمةوومر، : ثوًمٌاًم

 .جُيوزى قمؾقفو، ؾمقاء يمون اذا اةزاء ذم اًمدكقو أو ذم أظمرة

 .(اة19:ت)واذا اًمؼقل مروي قمـ أيب سمـ يمعى 

، واًمًةةؿعوين (اةةة315:ت)وإًمقةةف ذاةةى أيمثةةر اعمػنةةرـ يمةةوًمطؼمي 

، (اةةة1255:ت)، واًمشةةقيموين (اةةة541:ت)، واسمةةـ قمطقةةي (اةةة489:ت)

 .(اة1376:ت)واًمًعدي 

                                                 

: ، ومعجةؿ مػةردات أًمػةوظ اًمؼةرين ًمؾراهمةى1/531: اًمـؽً واًمعققن ًمؾاموردي: اكظر(  1)

 (.ؾمقأ) 253ص 

 .53 – 5/44: ، واًمدر اعمـثقر ًمؾًققـمل4/292: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  2)

 .5/377: ـمٌلاةومع ٕطمؽوم اًمؼرين ًمؾؼر: اكظر(  3)

 .1/531: ذيمره اعمووردي وكًٌف ٕيب سمـ يمعى ذم اًمـؽً واًمعققن(  4)

 .4/291: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  5)

، واعمحةرر اًمةقضمقز 1/483: ، وشمػًةػم اًمًةؿعوين4/292: ضمومع اًمٌقةون ًمؾطةؼمي: اكظر(  6)

= 
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، (اةة57:ت)ورمرده مو ضموء ذم احلدرٌ قمـ أيب اررةرة ريض اهلل قمـةف 

ؿمؼ ذًمةؽ قمةغم اعمًةؾؿلم، ومؼةول  ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ژ عمو كزًمً : )ىمول

ؾمّددوا وىمورسمقا، ومنن ذم يمؾ مو ُرجلةوب ): اؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 .(شويمفو، واًمـؽٌي رـؽٌفوسمف اعمًؾؿ يمػورة طمتك اًمشقيمي رُ 

اةق إصةقب  –واق اًمؼقل سموًمعؿقم  –واعمتلمؾ جيد أن اًمؼقل اًمثوًمٌ 

ومةةنن إومم محةةؾ كجلةةقص اًمةةقطمل قمةةغم اًمعؿةةقم مةةو مل رةةرد  –واهلل أقمؾةةؿ  –

خمجلص، وإمم اذا اًمؼقل ذاى أيمثةر اعمػنةرـ ورمرةده احلةدرٌ اًمجلةحقح، 

 .وردل قمؾقف فموار أري

ًمػظ أرةي قمةوم، : وىمول مجفقر اًمـوس(: )اة541:ت)رؼقل اسمـ قمطقي 

واًمؽوومر واعمممـ جموَزى سموًمًقء رعؿؾف، وملمو جموزاة اًمؽةوومر وموًمـةور: ٕن يمػةره 

وموًمعؼقدة ذم اذا أن اًمؽوومر  –إمم أن ىمول  –أوسمؼف، وأمو اعمممـ ومٌـؽٌوت اًمدكقو 

فةق ذم جموَزى، واعمممـ جموزى ذم اًمدكقو هموًمًٌو، ومؿـ سمؼل ًمف ؾمةقء إمم أظمةرة وم

 .(اعمشقئي، رغػر اهلل عمـ رشوء وجيوزي مـ رشوء

 

                                                 

 ، وشمقًةةػم اًمؽةةررؿ اًمةةرمحـ1/821: ، وومةةتح اًمؼةةدرر ًمؾشةةقيموين2/252: ٓسمةةـ قمطقةةي =

 .168ص : ًمؾًعدي

صمةقاب اعمةممـ ومةقام رجلةقٌف مةـ )، سموب (اًمؼم واًمجلؾي)أظمرضمف مًؾؿ ذم صحقحف ذم يمتوب (  1)

 .4/1993، (2574)سمرىمؿ ...( مرض

 .1/821: اًمشقيموين ذم ومتح اًمؼدرر: أؿمور إمم دًٓمي فموار أري قمؾقف(  2)

 .2/251: اعمحرر اًمقضمقز ٓسمـ قمطقي(  3)
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 اعمقوع اًمثومـ: 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ژ : ىمقًمةةةف شمعةةةومم

 [.148: اًمـًوء] ژٺ  ٺ  

ٓ حيةى اهلل شمعةومم أن : ذاى مجوقمي مـ أاؾ اًمتػًػم إمم أن اعمراد سمؤري

ؾؿ ومةنن اهلل شمعةومم ٓ رؽةره ًمةف ذًمةؽ: جيفر أطمدكو سموًمدقموء قمغم أطمد، إٓ مـ فمُ 

سمؿحذوف وىمةع طمةوًٓ مةـ ( مـ)و  ،ٕكف ىمد رظَمص ًمف، واًمٌوء متعؾؼي سموةفر

 .أي ٓ حيى اهلل شمعومم أن جيفر أطمد سموًمًقء يموئـًو مـ اًمؼقل  ،اًمًقء

 –ريض اهلل قمةةةةـفام  –واةةةةذا اًمؼةةةةقل مةةةةروي قمةةةةـ اسمةةةةـ قمٌةةةةوس 

 .(اة68:ت)

 .(اة315:ت)وسمف ىمول اًمطؼمي 

 .(اة715:ت)ومـ اعمػنرـ مـ ظمَص اًمًقء سموًمشتؿ، يموًمـًػل 

 .وإمم اذا اعمعـك ذاى أاؾ اًمقضمقه واًمـظوئر

ومـ اعمػنرـ مةـ ومَنةه سمةوًمعؿقم: ومةذاى إمم أن اًمًةقء اـةو رشةؿؾ 

                                                 

 .5/95: ققـملاًمدر اعمـثقر ًمؾً: اكظر(  1)

 .4/339: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  2)

 .1/262: مدارك اًمتـزرؾ: اكظر(  3)

: ، واًمقضمةةقه واًمـظةةوئر اةةورون سمةةـ مقؾمةةك156ص : إؿمةةٌوه واًمـظةةوئر عمؼوشمةةؾ: اكظةةر(  4)

ص : ، ووضمةةقه اًمؼةةرين ٓسمةةـ اًميةةرر174ص : ، وإؿمةةٌوه واًمـظةةوئر ًمؾثعةةوًمٌل44ص

ص : ، وكزاةةي إقمةةلم ٓسمةةـ اةةةقزي395: ين، ص، واًمقضمةةقه واًمـظةةوئر ًمؾةةدامغو171

 .65ص : ، ويمشػ اًمنائر ٓسمـ اًمعامد366
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مجقع إىمقال اًمًةقئي اًمتةل شمًةقء وُتةِزن، يموًمشةتؿ واًمؼةذف واًمًةّى وكحةق 

 –فمةوار أرةي أن ًمةف أن رـتٍمة مةـ فموعمةف  ذًمؽ، إٓ اعمظؾقم، وموًمذي رؼتضةقف

إن يمون مممـًو، وملمو أن رؼوسمؾ اًمؼةذف سموًمؼةذف ومةال، وإن  –وًمؽـ مع اىمتجلود 

يمون يموومرًا ومقدقمق قمؾقف سمام ؿموء مـ ااؾؽةي يمةام صمٌةً مةـ ومعةؾ اًمـٌةل صةغم اهلل 

اًمؾفؿ اؿمدد وـملشمؽ قمغم ُمي، واضمعؾفو قمؾقفؿ ؾمةـلم يمًةـل ): قمؾقف وؾمؾؿ

 .(رقؾمػ

 ژۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ : ل شمعةةةةومموىمةةةةد ىمةةةةو

 [.41: اًمشقرى]

، واًمٌغةةةقي (اةةةة427:ت)اًمثعؾٌةةةل : وممةةةـ ذاةةةى إمم اةةةذا اًمؼةةةقل

 .(اة671:ت)، واًمؼرـمٌل (اة656:ت)، واًمرازي (اة516:ت)

قمةغم اًمعؿةقم اةق ( اًمًةقء)أن محؾ معـك  –واهلل أقمؾؿ  –واًمذي رظفر 

وهمةةػمه مةةـ إىمةةقال داظمةةؾ ومقةةف، ومةةوهلل إومم، ومنًمقةةف ذاةةى أيمثةةر اعمػنةةرـ، 

ورشةؿؾ ذًمةؽ مجقةع إىمةقال اًمًةقئي  ،ؾمٌحوكف رٌغض اةفر سموًمًةقء ورؿؼتةف

 .اًمتل شمًقء وُتزن 

 

                                                 

( 1556)سمةرىمؿ ..( دقموء اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمةؾؿ)أظمرضمف اًمٌخوري ذم يمتوب آؾمتًؼوء، سموب ( 1)

اؾمةتحٌوب اًمؼـةقت ذم مجقةع اًمجلةالة إذا )، ومًؾؿ ذم صحقحف ذم يمتوب اعمًوضمد، سمةوب 2/33

ً سموعمًؾؿلم   .2/134( 1572)سمرىمؿ ( كوزًميكزًم

، ومػةوشمقح 2/354: ، ومعومل اًمتـزرةؾ ًمؾٌغةقي3/457: اًمؽشػ واًمٌقون ًمؾثعؾٌل: اكظر(  2)

 .6/6: ، واةومع ٕطمؽوم اًمؼرين ًمؾؼرـمٌل3/153: اًمغقى ًمؾرازي
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 اعمقوع اًمتوؾمع: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ژ : ىمقًمةف شمعةةومم

 [.149: اًمـًوء] ژڦ  

ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ژ : ذاى قمومي اعمػنرـ إمم أن اعمةراد مةـ ىمقًمةف شمعةومم

شمجلػحقا عمـ أؾموء إًمقؽؿ قمـ إؾموءشمف، ومال دمفروا ًمةف سموًمًةقء : أي ژٹ   ڤ  

: مـ اًمؼقل اًمذي ىمد أذكً ًمؽؿ أن دمفروا ًمف سمف، وموعمراد سموًمًقء ذم اةذه أرةي

 .اعمظؾؿي، ؾمقاء أيموكً ذم اًمٌدن أو اعمول أو اًمِعرض، ومؿـ قمػو هلل قمػو اهلل قمـف

، واًمًةةؿرىمـدي (اةةة315:ت)اًمطةةؼمي : وممةةـ ذاةةى إمم اةةذا اعمعـةةك

 .(اة774:ت)، واسمـ يمثػم (اة516:ت)، واًمٌغقي (اة393:ت)

مةو كؼةص مةول مةـ ): ورمرد اذا اعمعـك مو ضمةوء ذم احلةدرٌ اًمجلةحقح

 .(صدىمي، وٓ زاد اهلل قمٌدًا سمعػٍق إٓ قمًزا، ومـ شمقاوع هلل رومَعف

ٌم ًمؾؿظؾةةقم قمةةغم(: )اةةة791:ت)رؼةةقل اًمٌقضةةووي   اًمعػةةق واةةق طمةة

 .(سمعدمو رظَمص ًمف ذم آكتجلور محاًل قمغم مؽورم إظمال 

 

                                                 

، ومعةومل اًمتـزرةؾ 1/437: ، وشمػًةػم اًمًةؿرىمـدي4/343: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  1)

 .2/444: شمػًػم اًمؼرين اًمعظقؿ ٓسمـ يمثػم، و2/354: ًمؾٌغقي

اؾمةةتحٌوب اًمعػةةق )أظمرضمةةف مًةةؾؿ ذم صةةحقحف، ذم يمتةةوب اًمةةؼم واًمجلةةؾي وأداب، سمةةوب (  2)

 .8/21( 6757)سمرىمؿ ( واًمتقاوع

 .2/273: أكقار اًمتـزرؾ ًمؾٌقضووي(  3)
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 اعمقوع اًمعوذ: 

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ               ژ : ىمقًمةةف شمعةةومم

ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ      ڃ  ڃ  ڃ                 چ  

 [.54: إكعوم] ژچ  چ  چ  ڇ

واةةق اعمةةقـمـ اًمعةةوذ ذم اًمؼةةرين  ذم اةةذه أرةةي،( اًمًةةقء)ورد ًمػةةظ 

 .سمام رغـل قمـ إقمودشمف اـو اًمؽررؿ، واق سمؿثؾ معـك اعمقوع اطومس

 

 اعمقوع احلودي قمنم: 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ژ : ىمقًمةةةةةف شمعةةةةةومم

ې  ې      ې  ى  ى  ائائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ          ۇئ  ۇئ  

 ژ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ       ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی

 [.157: إكعوم]

أي اًمعةذاب  ،ذاى قمؾامء اًمتػًػم إمم أن اعمراد سموًمًةقء ذم أرةي اًمشةَدة

، واًمٌغةةقي (اةةة315:ت)اًمطةةؼمي : وممةةـ ىمةةول سمةةف ،اًمًةةقئ اًمشةةدرد اًمـؽورةةي

 .(اة591:ت)، واًمٌقضووي (اة516:ت)

                                                 

 .مـ ؾمقرة اًمـًوء( 17)وذًمؽ قمـد أري (  1)

 .5/89: اًمؼرـمٌل ذم اةومع ٕطمؽوم اًمؼرين :أؿمور إمم متوصمؾ اعمقوعلم ذم اعمعـك(  2)

، ومػةوشمقح اًمغقةى 3/148: ، ومعومل اًمتـزرؾ ًمؾٌغةقي2/159: شمػًػم اًمًؿعوين: واكظر 

 .3/262: ، وشمػًػم اًمؼرين اًمعظقؿ ٓسمـ يمثػم13/5: ًمؾرازي

، وأكقار اًمتـزرؾ 3/256: ، ومعومل اًمتـزرؾ ًمؾٌغقي5/454: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  3)

= 
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، (اةة715:ت)، واًمـًةػل (اةة597:ت)اسمةـ اةةقزي : وسمـحقه ىمةول

 .(اة1376:ت)واًمًعدي 

ٱ  ٻ       ژ : واةةق يمؼقًمةةف شمعةةومم(: )اةةة656:ت)رؼةةقل اًمةةرازي 

 .[88: اًمـحؾ] ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  

ومعـك اًمًقء اـو ىمررى عمعـةوه اًمةقارد ذم اعمقوةع إول مةـ مقاوةع 

 .ذم اًمؼرين( اًمًقء)ورود 

 

 اعمقوع اًمثوين قمنم: 

ۅ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ژ : ىمقًمف شمعةومم

ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى    ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  

 [.73 :إقمراف] ژۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ    ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی  

 .اًمعؼر: ذاى مجؾي مـ اعمػنرـ إمم أن اعمراد سموًمًقء ذم أري

 .(اة155:ت)واذا اًمتػًػم مروي قمـ اسمـ ضمررٍ 

، (اةة393:ت)، واًمًةؿرىمـدي (اةة315:ت)اًمطةؼمي : وممـ ىمول سمةف

                                                 

 .2/468: وويًمؾٌقض =

، وشمقًةػم اًمؽةررؿ 1/357: ، ومدارك اًمتـزرؾ ًمؾـًةػل479ص : زاد اعمًػم ٓسـم اةقزي: اكظر(  1)

ـ ًمؾًعدي  .244ص: اًمرمح

 .14/6: مػوشمقح اًمغقى ًمؾرازي(  2)

 .مـ ؾمقرة اًمٌؼرة( 49)وذًمؽ ذم أري (  3)

 .6/463: اًمدر اعمـثقر ًمؾًققـمل: اكظر(  4)
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، واسمةةةةـ اةةةةةقزي (اةةةةة516:ت)، واًمٌغةةةةقي (اةةةةة427:ت)واًمثعؾٌةةةةل 

 .(اة597)

 .وإمم اذا اعمعـك ذاى قمؾامء اًمقضمقه واًمـظوئر

 ژژ  ژ  ژ : وذيمةةروا أن شمػًةةػماو ضمةةوء ذم ىمقًمةةف شمعةةومم

 [.59: اإلهاء]

وذاى مجوقمي مـ اعمػنرـ إمم أن اًمًقء اـةو حيؿةؾ معـةك أوؾمةع مةـ 

 .م ذم اًمعؼر وهمػمه مـ أكقاع إذىاًمعؼر، وموًمًقء ذم أري قمو

، واسمةةةـ قمطقةةةي (اةةةة538:ت)وإمم اةةةذا اًمتػًةةةػم ذاةةةى اًمزخمنمةةةي 

، (اةةةةة715:ت)، واًمـًةةةةػل (اةةةةة656:ت)، واًمةةةةرازي (اةةةةة541:ت)

 .(اة1255:ت)، واًمشقيموين (اة791:ت)واًمٌقضووي 

                                                 

، واًمؽشةةػ 2/124: ، وشمػًةةػم اًمًةةؿرىمـدي5/536: طةةؼميضمةةومع اًمٌقةةون ًمؾ: اكظةةر(  1)

، وزاد اعمًةةةػم ٓسمةةةـ 3/247: ، ومعةةةومل اًمتـزرةةةؾ ًمؾٌغةةةقي4/251: واًمٌقةةةون ًمؾثعؾٌةةةل

 .555ص : اةقزي

ص : ، واًمقضمةقه واًمـظةوئر اةورون سمةـ مقؾمةك156ص : إؿمةٌوه واًمـظةوئر عمؼوشمةؾ: اكظر(  2)

، 171ص : ؼةرين ٓسمةـ اًميةرر، ووضمةقه اًم174ص : ، وإؿمٌوه واًمـظوئر ًمؾثعوًمٌل44

، 366ص : ، وكزاةةي إقمةةلم ٓسمةةـ اةةةقزي395: ص: واًمقضمةةقه واًمـظةةوئر ًمؾةةدامغوين

 .65ص : ويمشػ اًمنائر ٓسمـ اًمعامد

شمجلةحقح اًمقضمةقه واًمـظةوئر، ومةذاى إمم أن اعمةراد : وظموًمػ أسمق االل اًمعًؽري ذم يمتوسمف 

 .247ص  :اعمؽروه، ومحؿؾ اًمًقء قمغم معـوه اًمعوم، اكظر: سموًمًقء اـو

، ومػةوشمقح 3/439: ، واعمحرر اًمقضمقز ٓسمةـ قمطقةي2/463: اًمؽشوف ًمؾزخمنمي: اكظر(  3)

، وأكةةةقار اًمتـزرةةةؾ 1/376: ، ومةةةدارك اًمتـزرةةةؾ ًمؾـًةةةػل14/133: اًمغقةةةى ًمؾةةةرازي

= 
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ٓ شميةةةةسمقاو وٓ شمعؼرواةةةةو وٓ (: )اةةةةة715:ت)رؼةةةةقل اًمـًةةةةػل 

 .(شمطردواو إيمرامًو ٔري اهلل

أن اًمؼةقل سمةوًمعؿقم ذم معـةك اًمًةقء أومم  –واهلل أقمؾؿ  –واًمذي رظفر 

مـ ختجلقجلف سموًمعؼر دون همػمه، إذ ٓ خمجلص، ومقؽقن اًمعؼر داظماًل ذم معـةك 

اًمًقء واق اًمذي اكتفك إًمقف أمراؿ طملم قمؼروا اًمـوىمةي وقَمَتةْقا قمةـ أمةر رهبةؿ 

 .وموؾمتحؼقا اًمعؼقسمي

ي اإلصةةوسمي سموًمنمةة اًمشةةومؾ وذم أرةةي هنةةل قمةةـ اعمةةس اًمةةذي اةةق مؼدمةة

أي ٓ شمتعروةقا اةو سمٌمةء ممةو  ،وكّؽر اًمًةقء مٌوًمغةي ذم اًمـفةل ،ٕكقاع إذري

 .رًقء أصاًل 

 

 اعمقوع اًمثوًمٌ قمنم: 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ : ىمقًمةةةةةف شمعةةةةةومم

ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک      ک   گ  

 [.141: إقمراف] ژگ  

عـةوه ذم اعمقوةع إول، وذًمةؽ ذم اةذه أرةي مطةوسمؼ عم( اًمًقء)معـك 

 .مـ ؾمقرة  اًمٌؼرة( 49)قمـد أري 

                                                 

 .2/311: ، وومتح اًمؼدرر ًمؾشقيموين3/35: ًمؾٌقضووي =

 .1/376: مدارك اًمتـزرؾ ًمؾـًػل(  1)

 .7/273: اًمؼرـمٌل ذم اةومع ٕطمؽوم اًمؼرين: قوعلم ذم اعمعـكممـ أؿمور إمم متوصمؾ اعم(  2)

: ، وشمػًةػم اًمًةؿرىمـدي6/47: ، وضمومع اًمٌقون ًمؾطةؼمي1/413: شمػًػم مؼوشمؾ: واكظر 

= 
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 اعمقوع اًمراسمع قمنم: 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ژ : ىمقًمةةةةةف شمعةةةةةومم

 [.165: إقمراف] ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ   

اعمـؽةر، وإن : ذاى أاؾ اًمتػًػم إمم أن اعمةراد سموًمًةقء ذم اةذا اعمقوةع

 .لًمػوظ ال ضمزء مـ اعمـؽر وداظمؾي ذم معـوهقمؼَم سمعضفؿ سم

، (اةة455:ت)اعمةووردي : وممـ كَص قمغم أن اعمراد سموًمًقء اـةو اعمـؽةر

 .(اة1376:ت)، واًمًعدي (اة597:ت)واسمـ اةقزي 

، واًمثعؾٌةةل (اةةة315:ت)، واًمطةةؼمي (اةةة155:ت)وومَنةةه مؼوشمةةؾ 

 .، وال داظمؾي ذم معـك اعمـؽرسموعمعجلقي( اة427:ت)

واؽذا ؾمـي اهلل ذم قمٌةوده: أن اًمعؼقسمةي (: )اة376:ت)اًمًعدي  رؼقل

 .(إذا كزًمً كجو مـفو أمرون سموعمعروف واًمـواقن قمـ اعمـؽر

 اعمقوع اطومس قمنم: 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ژ : ىمقًمف شمعةومم

 [.167: إقمراف] ژک  کگ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  

                                                 

 .2/555: ، واًمؽشوف ًمؾزخمنمي2/211: ، وشمػًػم اًمًؿعوين2/141 =

، 524ص : ، وزاد اعمًةةػم ٓسمةةـ اةةةقزي2/272: اًمـؽةةً واًمعقةةقن ًمؾةةاموردي: اكظةةر(  1)

 .275ص : وشمقًػم اًمؽررؿ اًمرمحـ ًمؾًعدي

، واًمؽشةةػ واًمٌقةةون 6/155: ، وضمةةومع اًمٌقةةون ًمؾطةةؼمي1/421: شمػًةةػم مؼوشمةةؾ: اكظةةر(  2)

 .4/297: ًمؾثعؾٌل

 .275ص : شمقًػم اًمؽررؿ اًمرمحـ ًمؾًعدي(  3)
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ٌ قمةـ اًمقفةقد، وأن اهلل قمةز وضمةؾ ضموءت اذه أري ذم معرض احلةدر

: ىمد سمعٌ قمؾقفؿ حمؿدًا صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وأمتف رًةقمقهنؿ ؾمةقء اًمعةذاب

سمشدة اًمعةذاب ذم أيمثةر  ژ ک  کژ أي أؿمد اًمعذاب، وىمد شمؼَدم شمػًػم 

 .مـ مقوع

صمؿ إن اعمػنرـ ذيمةروا أكقاقمةًو مةـ ؿمةدرد اًمعةذاب اًمةذي كةول اًمقفةقد 

 .وأؿمورت إًمقف اذه أري

، وؾمةعقد سمةـ (اةة68:ت) –ريض اهلل قمةـفام  –اسمـ قمٌةوس ومروي قمـ 

( اةة115:ت)، وىمتةودة (اةة115:ت)، واحلًـ اًمٌٍمةي (اة94:ت)ضمٌػم 

 .اًمذًَمي وأظمذ اةزري: أن ؾمقء اًمعذاب اـو

 .(اة791:ت)وهبذا اًمتػًػم ىمول اًمٌقضووي 

، (اةة68:ت) –ريض اهلل قمةـفام  –وذم رواري أظمةرى قمةـ اسمةـ قمٌةوس 

 .أظمذ اةزري: أن اعمراد سمًقء اًمعذاب اـو( اة151:ت)وجمواد 

، واًمزخمنمةةةةي (اةةةةة257:ت)وإمم اةةةةذا اعمعـةةةةك ذاةةةةى اًمػةةةةراء 

 .(اة538:ت)

، واسمةـ ضمٌةػم (اةة68:ت) –ريض اهلل قمةـفام  –وضموء قمـ اسمةـ قمٌةوس 

 .اطراج: أن اعمراد سمًقء اًمعذاب: أرضوً ( اة94:ت)

                                                 

 .2/94: شمػًػم قمٌداًمرزا  اًمجلـعوين: اكظر(  1)

 .3/69: أكقار اًمتـزرؾ ًمؾٌقضووي: اكظر(  2)

 .6/641: ، واًمدر اعمـثقر ًمؾًققـمل5/1653: شمػًػم اسمـ أيب طموشمؿ: اكظر(  3)

 .2/526: ، واًمؽشوف ًمؾزخمنمي1/398: معوين اًمؼرين ًمؾػراء: اكظر(  4)

 .6/153: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  5)
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، (اةةة68:ت) –قمةةـفام ريض اهلل  –وذم روارةةي راسمعةةي قمةةـ اسمةةـ قمٌةةوس 

 .اًمؼتول طمتك رًؾؿقا أو ُرعطقا اةزري(:اة127:ت)واًمًدي 

 .(اة516:ت)وسمف ىمول اًمٌغقي 

واعمتلّمةةؾ جيةةد اةةذه إىمةةقال داظمؾةةي ذم ؾمةةقء اًمعةةذاب وإن اظمتؾػةةً 

 .أكقاقمفو

يمةوإلذٓل : )رؼقل أسمق اًمًعقد ذم شمػًػمه ًمًقء اًمعةذاب ذم اةذه أرةي

 .(ومـقن اًمعذاب ورضب اةزري وهمػم ذًمؽ مـ

 

 اعمقوع اًمًودس قمنم: 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ              ژ : ىمقًمةةةف شمعةةةومم

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  

 [.188: إقمراف] ژڦ  

ذم أرةي وذًمةؽ مٌـةل قمةغم ( اًمًةقء)اظمتؾػ اعمػنون ذم سمقةون معـةك 

 :ك مو ىمٌؾفو وذًمؽ قمغم صمالصمي أىمقالاظمتالومفؿ ذم معـ

وًمق يمـً أقمؾؿ اطجلى مـ اةةدب ٕقمةددت مةـ : أن اعمعـك :إول

 .اطجلى ًمؾجدب، ومو مًـل اةقع، وموًمًقء اـو سمؿعـك اةقع

                                                 

 .6/153: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  1)

 .3/295: معومل اًمتـزرؾ ًمؾٌغقي: اكظر(  2)

 .3/65: إرؿمود اًمعؼؾ اًمًؾقؿ ٕيب اًمًعقد: راكظ(  3)

 .2/238: اًمًؿعوين ذم شمػًػمه: ذيمر اذه إىمقال(  4)
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( اةة68:ت) –ريض اهلل قمةـفام  –واذا اًمؼقل مروي قمـ اسمةـ قمٌةوس 

 .سمـحقه

 .(اة516:ت)وسمف ىمول اًمٌغقي 

ًمةق يمـةً أقمؾةؿ متةك أمةقت ٓؾمةتؽثرت مةـ اطةػمات  :اعمعـك :اًمثوين

 .واًمطوقموت، ومو يب مـ ضمـقن

 .(اة115:ت)واذا اًمؼقل حمؽل قمـ احلًـ اًمٌٍمي 

، واسمةةةةةـ ضمةةةةةزي اًمؽؾٌةةةةةل (اةةةةةة671:ت)وسمةةةةةف ىمةةةةةول اًمؼرـمٌةةةةةل 

 .(اة741:ت)

ًمق يمـً أقمؾؿ متةك اًمًةوقمي ٕظمةؼمشمؽؿ سمؼقومفةو طمتةك : اعمعـك: اًمثوًمٌ

 .اًمتؽذرى: تؽذرٌؽؿ، وموًمًقء اـو سمؿعـكشمممـقا، ومو مًـل اًمًقء سم

، واًمثعؾٌةةةةل (اةةةةة338:ت)وإمم اةةةةذا اعمعـةةةةك ذاةةةةى اًمـحةةةةوس 

 .(اة427:ت)

وذاى مجوقمي مـ أقمالم اعمػنرـ إمم محؾ اًمًقء اـو قمغم معـوه اًمعةوم، 

 .ومػنوه سموًمي

                                                 

 .6/699: ، واًمدر اعمـثقر ًمؾًققـمل5/1629: شمػًػم اسمـ أيب طموشمؿ: اكظر(  1)

 .3/315: معومل اًمتـزرؾ ًمؾٌغقي: اكظر(  2)

ص : زي ذم زاد اعمًةةػم، واسمةةـ اةةةق2/286: طمؽةةوه قمـةةف اعمةةووردي ذم اًمـؽةةً واًمعقةةقن(  3)

533. 

 .1/544: ، واًمتًفقؾ ٓسمـ ضمزي1/295: اةومع ٕطمؽوم اًمؼرين ًمؾؼرـمٌل: اكظر(  4)

 .4/314: ، واًمؽشػ واًمٌقون ًمؾثعؾٌل3/113: معوين اًمؼرين ًمؾـحوس: اكظر(  5)
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 .(اة155:ت)واذا اًمؼقل مروي قمـ مؼوشمؾ 

 .(اة393:ت)، واًمًؿرىمـدي (اة315:ت)وسمف ىمول اًمطؼمي 

 .وإًمقف ذاى قمؾامء اًمقضمقه واًمـظوئر

واهلل  –اةق إىمةقى  –أي شمػًػم اًمًقء اـو سموًمي  –واًمؼقل سموًمعؿقم 

ومو ذيمر مـ أىمقال ذم شمػًػم اًمًقء داظمؾي ومقةف، واًمقاضمةى يمةام شمؼةرر  –أقمؾؿ 

 .محؾ أًمػوظ اًمقطمل قمغم اًمعؿقم مو مل ررد اعمخجلص

عؾةً إؾمةٌوب اًمتةل شمـةتٍ زم ًمق يمـً أقمؾةؿ اًمغقةى ًمػ :ومقؽقن اعمعـك

 .وحلذرت مـ يمؾ مو رػيض إمم ؾمقء ومؽروه  ،اعمجلوًمح واعمـوومع

أي اًمًقء اًمةذي : )ذم سمقوكف ًمؾًقء اـو( اة982: ت)رؼقل أسمق اًمًعقد 

 ....(رؿؽـ اًمتؼيص قمـف سموًمتقىّمل قمـ مقضمٌوشمف، واعمداومعي سمؿقاكعف

 اعمقوع اًمًوسمع قمنم: 

پ  پ  پ  ڀ                  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ ژ : ىمقًمةةةةةف شمعةةةةةومم

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  

 [.37: اًمتقسمي] ژڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ىمٌقحفةو، وموًمشةقطون : ذاى قمومي اعمػنرـ إمم أن اعمةراد سمًةقء أقماماةؿ

                                                 

 .1/428: شمػًػم مؼوشمؾ: اكظر(  1)

 .2/175: ، وشمػًػم اًمًؿرىمـدي6/141: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  2)

: ، وكزاي إقملم ٓسمةـ اةةقزي158ص : إؿمٌوه واًمـظوئر عمؼوشمؾ: اكظر قمغم ؾمٌقؾ اعمثول(  3)

 .366ص 

 .3/85: إرؿمود اًمعؼؾ اًمًؾقؿ ٕيب اًمًعقد(  4)
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زَرـ اؿ إقمامل اًمؼٌقحةي اًمتةل رعؿؾقهنةو سمةلن ضمعةؾ أقماماةؿ مشةتفوة ًمؾطٌةع 

 .ومـ مجؾتفو اًمـزء ،ـػسحمٌقسمي ًمؾ

، واًمزخمنمةةي (اةةة393:ت)اًمًةةؿرىمـدي : وممةةـ ىمةةول هبةةذا اًمؼةةقل

، (اةةةة982:ت)، وأسمةةةق اًمًةةةعقد (اةةةة715:ت)، واًمـًةةةػل (اةةةة538:ت)

 .(اة1393:ت)، واسمـ قموؿمقر (اة1255:ت)واًمشقيموين 

 اعمقوع اًمثومـ قمنم: 

﮴   ژ : ىمقًمةةف شمعةةومم ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳ 

﮸ ﮹    [.98: اًمتقسمي] ژ﮺ ﮻    ﮵ ﮶  ﮷ 

 .ىمراءشمون سمػتح اًمًلم ووؿفو( اًمًقء)ذم 

قمؾقفؿ دائرة اًمٌالء واًمعذاب واحلةزن، وأصةؾ : واعمعـك قمغم اًمؼراءشملم

 .واعمراد هبو مو ٓ حمقص قمـف مـ مجلوئى اًمدار  ،اًمدائرة مو حيقط سموًمٌمء

وإمم اةةةذا اعمعـةةةك ذاةةةى أاةةةؾ اعمعةةةوين وقمؾةةةامء اًمتػًةةةػم: يمةةةوًمػراء 

، (اةةةةة315:ت)، واًمطةةةةؼمي (اةةةةة215:ت)، وإظمػةةةةش (اةةةةة257:ت)

، واًمٌغةةةةةقي (اةةةةةة489:ت)، واًمًةةةةةؿعوين (اةةةةةة427:ت)واًمثعؾٌةةةةةل 

                                                 

، ومةدارك اًمتـزرةؾ 3/43: ، واًمؽشةوف ًمؾزخمنمةي2/232: شمػًػم اًمًةؿرىمـدي: اكظر(  1)

، وومةةةتح اًمؼةةةدرر 3/166: اًمًةةةعقد، وإرؿمةةةود اًمعؼةةةؾ اًمًةةةؾقؿ ٕيب 1/444: ًمؾـًةةةػل

 .15/92: ، واًمتحررر واًمتـقرر ٓسمـ قموؿمقر2/514: ًمؾشقيموين

، وىمةرأ (6)ىمرأ اسمـ يمثػم وأسمةق قمؿةرو سمضةؿ اًمًةلم ذم اةذه أرةي وذم ؾمةقرة اًمػةتح أرةي (  2)

، واًمـنمة ذم 528ص : اًمتٌٍمةة ذم اًمؼةراءات اًمًةٌع عمؽةل: اكظةر. اًمٌوىمقن سمػتحفو ومةقفام

 .2/285: سمـ اةزرياًمؼراءات اًمعنم ٓ
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 .(اة756:ت)، واًمًؿلم احلؾٌل (اة516:ت)

آؾمةؿ، : اعمجلةدر، واًمضةؿ: اًمػةتح(: )اةة541:ت)رؼقل اسمةـ قمطقةي 

 .(واظمتؾػ اًمـوس ومقفام، واق اظمتالف رؼرب سمعضف مـ سمعض

 

 قمنم اعمقوع اًمتوؾمع: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ژ : ىمقًمةةةةف شمعةةةةومم

 [.54: اقد] ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

، وجمواةةةد (اةةةة68:ت) –ريض اهلل قمةةةـفام  –روي قمةةةـ اسمةةةـ قمٌةةةوس 

، وقمٌةةداًمرمحـ سمةةـ زرةةد سمةةـ (اةةة161:ت)، وؾمةةػقون اًمثةةقري (اةةة151:ت)

 واًمتـؽةةػم ذم ،اةـةةقن واطٌةةؾ: أن اعمةةراد سموًمًةةقء اـةةو( اةةة182:ت)أؾمةةؾؿ 

يملهنؿ مل رٌوًمغقا ذم اًمًقء يمام رـٌئ قمـف كًٌي ذًمةؽ إمم سمعةض  ،ًمؾتؼؾقؾ( ؾمقء)

 .ياتفؿ 

، (اةة315:ت)وإمم اذا اعمعـك ذاى قمومةي أاةؾ اًمتػًةػم: يمةوًمطؼمي 

                                                 

، وضمومع اًمٌقون 2/336: ، ومعوين اًمؼرين ًمألظمػش1/455: معوين اًمؼرين ًمؾػراء: اكظر(  1)

، 2/341: ، وشمػًػم اًمًةؿعوين2/565: ، واًمؽشػ واًمٌقون ًمؾثعؾٌل6/451: ًمؾطؼمي

 .2237ص : ، واًمدر اعمجلقن ًمؾًؿلم احلؾٌل4/86: ومعومل اًمتـزرؾ ًمؾٌغقي

 (.ؾمقأ) 54ص : ط ًمؾػػموزيسمودياًمؼومقس اعمحق: واكظر 

 .3/351: اعمحرر اًمقضمقز ٓسمـ قمطقي(  2)

، واًمةدر اعمـثةقر 131ص : ، وشمػًػم ؾمةػقون اًمثةقري7/59: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  3)

 .8/85: ًمؾًققـمل
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، واًمٌغةةةةةقي (اةةةةةة489:ت)، واًمًةةةةةؿعوين (اةةةةةة427:ت)واًمثعؾٌةةةةةل 

، واسمةةـ (اةةة715:ت)، واًمـًةةػل (اةةة671:ت)، واًمؼرـمٌةةل (اةةة516:ت)

، (اة982:ت)، وأيب اًمًعقد (اة791:ت)، واًمٌقضووي (اة774:ت)يمثػم 

 .(اة1393:ت)واسمـ قموؿمقر 

 

 اعمقوع اعمتؿؿ اًمعنمرـ: 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ : ىمقًمةةف شمعةةومم

 [.64: اقد] ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   ڃ  ڃ  

 .ذم اذا اعمقوع سمـػس معـوه ذم اعمقوع اًمثوين قمنم( اًمًقء)

 .ورات اعمػنرـ اعمتؼدملم واعمتلظمررـوهبذا ضموءت قمٌ

سمعؼةةر، واًمظةةوار أَن : ىمةةول اًمػةةراء(: )اةةة1255:ت)رؼةةقل اًمشةةقيموين 

 .(اًمـفل قمام اق أقمُؿ مـ ذًمؽ

                                                 

، وشمػًةةػم 5/174: ، واًمؽشةةػ واًمٌقةةون ًمؾثعؾٌةةل7/59: ضمةةومع اًمٌقةةون ًمؾطةةؼمي: اكظةةر(  1)

، واةةةومع ٕطمؽةةوم اًمؼةةرين 4/183:  اًمتـزرةةؾ ًمؾٌغةةقي، ومعةةومل2/436: اًمًةةؿعوين

: ، وشمػًػم اًمؼرين اًمعظقؿ ٓسمـ يمثػم2/29: ، ومدارك اًمتـزرؾ ًمؾـًػل9/47: ًمؾؼرـمٌل

: ، وإرؿمةود اًمعؼةؾ اًمًةؾقؿ ٕيب اًمًةعقد3/245: ، وأكقار اًمتـزرةؾ ًمؾٌقضةووي4/335

 .11/285: ، واًمتحررر واًمتـقرر ٓسمـ قموؿمقر3/365

 (.73)ة إقمراف، أري وذًمؽ ذم ؾمقر(  2)

: ، ومعةةومل اًمتـزرةةؾ ًمؾٌغةةقي7/63: ، وضمةةومع اًمٌقةةون ًمؾطةةؼمي2/124: شمػًةةػم مؼوشمةةؾ: اكظةةر(  3)

ـ قمطقي4/186 ـ ًمؾًعدي3/439: ، واعمحرر اًمقضمقز ٓسم  .341ص: ، وشمقًػم اًمؽررؿ اًمرمح

 .2/757: ومتح اًمؼدرر ًمؾشقيموين(  4)



 هـ6415( 66)جملة تبوان للدرادات القرآنوة العدد 

 
56 

 اعمقوع احلودي واًمعنمون: 

ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ژ  :ىمقًمف شمعومم

 [.24: رقؾمػ] ژڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

 .ىمقال اعمػنرـ ذم اعمراد سموًمًقء ذم أريشمعددت أ

 .ومؿـفؿ مـ ومَنه سمؿؼدموت اًمزكو يموًمشفقة، واعمراودة واعمغوزًمي

، واًمؼرـمٌةةةةةل (اةةةةةة543:ت)اسمةةةةةـ اًمعةةةةةريب : وممةةةةةـ ىمةةةةةول هبةةةةةذا

 .(اة671:ت)

ومةةـفؿ مةةـ ومنةةه سمةةوإلصمؿ واًمػعةةؾ اًمؼٌةةقح: واةةق ظمقوكةةي ؾمةةقده اًمةةذي 

 .ائتؿـف

، (اةة597:ت)، واسمةـ اةةقزي (اة516:ت)اًمٌغقي : وممـ ىمول هبذا

 .(اة1393:ت)، واسمـ قموؿمقر (اة715:ت)واًمـًػل 

 .قمؼقسمي اًمعزرز: اًمًقء: ومـفؿ مـ ىمول

محؾ اًمًقء قمغم معـوه اًمعوم، ومقدظمؾ ومقةف يمةؾ  –واهلل أقمؾؿ  –وإصح 

مةو رًةقء، مةع دظمةةقل مةو ذيمةره أاةؾ اًمتػًةةػم دظمةقًٓ أوًمًقةو ًمدًٓمةي اًمًةةقو  

سمدًمقؾ ىمقًمةف شمعةومم  ،ًمعزرز ومفل همػم داظمؾي ومقام ُسف قمـفقمدا قمؼقسمي ا قمؾقف

                                                 

 .9/146: اةومع ٕطمؽوم اًمؼرين ًمؾؼرـمٌل، و5/38: أطمؽوم اًمؼرين ٓسمـ اًمعريب: اكظر(  1)

، ومةدارك 692، وزاد اعمًةػم ٓسمةـ اةةقزي ص 4/234: معومل اًمتـزرةؾ ًمؾٌغةقي: اكظر(  2)

 .12/49: ، واًمتحررر واًمتـقرر ٓسمـ قموؿمقر2/62: اًمتـزرؾ ًمؾـًػل

 .3/26: ذيمره اعمووردي ذم اًمـؽً واًمعققن(  3)

 .3/25: ،  وومتح اًمؼدرر ًمؾشقيموين4/267: قدإرؿمود اًمعؼؾ اًمًؾقؿ ٕيب اًمًع: اكظر(  4)
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 ژ صمؿ سمدا اؿ مـ سمعد مو رأوا أروت ًمقًجــف طمتةك طمةلم ژ :سمعد قمدة يروت

 [.35 :رقؾمػ]

 

 اعمقوع اًمثوين واًمعنمون: 

ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ  :ىمقًمةةف شمعةةومم

 :رقؾمةةةةػ] ژڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  

25.] 

أـمٌؼةةً يمؾةةامت اعمػنةةرـ مةةـ اعمتؼةةدملم واعمتةةلظمررـ قمةةغم أن اعمةةراد 

 .اًمزكو: سموًمًقء ذم اذه أري

 –ريض اهلل قمةةةةـفام  –واةةةةذا اًمؼةةةةقل مةةةةروي قمةةةةـ اسمةةةةـ قمٌةةةةوس 

 .(اة155:ت)، ومؼوشمؾ (اة68:ت)

، واًمًةةؿرىمـدي (اةةة315:ت)اًمطةةؼمي : وممةةـ ىمةةول سمةةف مةةـ اعمػنةةرـ

، واسمةةـ (اةةة671:ت)، واًمؼرـمٌةةل (اةةة516:ت)، واًمٌغةةقي (اةةة393:ت)

، واًمشةةةةةقيموين (اةةةةةة982:ت)، وأسمةةةةةق اًمًةةةةةعقد (اةةةةةة774:ت)يمثةةةةةػم 

 .(اة1255:ت)

                                                 

 .1/249: شمـقرر اعمؼٌوس مـ شمػًػم اسمـ قمٌوس: اكظر(  1)

 .156ص : إؿمٌوه واًمـظوئر عمؼوشمؾ: ، واكظر2/145: شمػًػم مؼوشمؾ: اكظر(  2)

، ومعةومل اًمتـزرةؾ 2/375: ، وشمػًةػم اًمًةؿرىمـدي7/195: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  3)

، وشمػًةةػم اًمؼةةرين 9/147: ةةةومع ٕطمؽةةوم اًمؼةةرين ًمؾؼرـمٌةةل، وا4/234: ًمؾٌغةةقي

، وومةةتح 3/422: ، وإرؿمةةود اًمعؼةةؾ اًمًةةؾقؿ ٕيب اًمًةةعقد4/383: اًمعظةةقؿ ٓسمةةـ يمثةةػم

= 
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 اعمقوع اًمثوًمٌ واًمعنمون: 

ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ   ەئ  وئ   وئ  ژ : ىمقًمف شمعومم

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  

 [.51: رقؾمػ] ژجئ  حئ   

 . إمم ذيمر معوٍن قمدة ًمؾًقء ذم اذه أريذاى أاؾ اًمتػًػم

اًمزكك، وهبةذا ىمةول اًمقاطمةدي : ومذاى اًمٌعض إمم أن اعمراد سموًمًقء اـو

، وإمم اةةذا اعمعـةةك ذاةةى أاةةؾ (اةةة671:ت)، واًمؼرـمٌةةل (اةةة468:ت)

 .اًمقضمقه واًمـظوئر

إمم أن اعمةراد ( اة516:ت)، واًمٌغقي (اة489:ت)وذاى اًمًؿعوين 

 .قوكياًمتفؿي واط: سموًمًقء

أن معـةةك ( اةةة791:ت)، واًمٌقضةةووي (اةةة715:ت)ورةةرى اًمـًةةػل 

 .اًمذكى: اًمًقء اـو

إمم أن اعمراد سمـػل اًمًقء قمـةف كػةل قمؿةقم  وذاى مجؾي مـ اعمػنرـ

                                                 

 .3/26: اًمؼدرر ًمؾشقيموين =

 .9/177: ، واةومع ٕطمؽوم اًمؼرين ًمؾؼرـمٌل364ص : اًمقضمقز ًمؾقاطمدي: اكظر(  1)

: ، ووضمقه اًمؼرين ٓسمـ اًميةرر156ص : ئر عمؼوشمؾإؿمٌوه واًمـظو: اكظر قمغم ؾمٌقؾ اعمثول(  2)

 .171ص 

 .4/248: ، ومعومل اًمتـزرؾ ًمؾٌغقي3/38: شمػًػم اًمًؿعوين: اكظر(  3)

 .3/294: ، وأكقار اًمتـزرؾ ًمؾٌقضووي2/74: مدارك اًمتـزرؾ ًمؾـًػل: اكظر(  4)

 .3/47: ؼدرر، واًمشقيموين ذم ومتح اًم3/445: أسمق اًمًعقد ذم إرؿمود اًمعؼؾ اًمًؾقؿ: مـفؿ(  5)
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 ،اًمًقء واًمػعؾ اًمؼٌقح قمـف،وموًمـًقة سموًمغـ ذم كػل ضمـس اًمًقء قمـةف سمةوًمتـؽػم

ومقف اًمتفؿي واطقوكي واًمةذكى وردظمؾ  –واهلل أقمؾؿ  –واذا اًمؼقل اق إفمفر 

 .واًمزكو دظمقًٓ أوًمًقو

أي مةـ أمةر دء :)ذم شمػًةػمه ًمؾًةقء(اةة1255:ت)رؼقل اًمشقيموين 

 .(رـًى إًمقف

 اعمقوع اًمراسمع واًمعنمون: 

ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ     ژ : ىمقًمف شمعةومم

 [.53: رقؾمػ] ژٺ  ٺ  ٿ   

 .ًمؾًقء ذم اذه أري ضموء قمـد اعمػنرـ قمدة معونٍ 

، وأيب (اةةة393:ت)ومؿةةـفؿ مةةـ ومنةةه سموًمشةةفقات، يموًمًةةؿرىمـدي 

 .(اة1275:ت)، وإًمقد (اة982:ت)اًمًعقد 

: ت)اعمعجلةةقي واًمةةذكى، يموًمًةةؿعوين : اًمًةةقء اـةةو: ومةةـفؿ مةةـ ىمةةول

 .(اة1393:ت)، واسمـ قموؿمقر (اة656:ت)، واًمرازي (اة489

ال وإقمةامل ممةو شمةلمر سمةف اًمةـػس ومـفؿ مـ ومَنةه سمةوًمؼٌقح مةـ إىمةق

 .(اة468:ت)اًمقاطمدي : وشمزّرـف ًمؾعٌد، وممـ ىمول سمف

                                                 

 .3/47: ومتح اًمؼدرر ًمؾشقيموين(  1)

يب اًمًةةعقد2/383: شمػًةةػم اًمًةةؿرىمـدي: اكظةةر(  2) ، وروح 3/446: ، وإرؿمةةود اًمعؼةةؾ اًمًةةؾقؿٕ 

 .7/73: اعمعوين ًمألًمقد

، واًمتحررةةةر 18/125: ، ومػةةةوشمقح اًمغقةةةى ًمؾةةةرازي3/39: شمػًةةةػم اًمًةةةؿعوين: اكظةةةر(  3)

 .12/79: واًمتـقرر ٓسمـ قموؿمقر

 .364ص : اًمقضمقز ًمؾقاطمدي: اكظر(  4)
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 –واهلل أقمؾةةؿ  –اةةق إىمةةقى  –أي اًمؼةةقل إظمةةػم  –واةةذا اًمؼةةقل 

ًمدظمقل همػمه مـ إىمقال ومقف، وموًمـػس موئؾي إمم اًمشفقات مًةتعؿؾي ًمؾؼةقى 

ىمةةةقل اًمطةةةؼمي ورمّرةةةده  ،وأٓت ذم ُتجلةةةقؾفو إٓ مةةةـ قمجلةةةؿف اهلل شمعةةةومم

كػةقس اًمعٌةود شمةلمراؿ سمةام هتةقاه، وإن يمةون : )ذم شمػًػمه ًممري( اة315:ت)

 .(اقااو ذم همػم مو ومقف رى اهلل

 

 اعمقوع اطومس واًمعنمون: 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھھ  ھ    ژ : ىمقًمف شمعومم

﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾﮿   ﯀ ﯁   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ﮲  ﮳   ﮴ ﮵ 

 [.11: اًمرقمد] ژ         

ضموءت قمٌورات اعمػنةرـ اعمتؼةدملم واعمتةلظمررـ متػؼةي قمةغم أن اعمةراد 

اًمعةةذاب وااةةالك واًمةةةٌالء، ورةةدظمؾ ومقةةف اًمةةةٌالء : سموًمًةةقء ذم اةةذه أرةةةي

سمةوٕمراض وإؾمةؼوم ويمةؾ سمةالء قمظةةقؿ، ومةوهلل ؾمةٌحوكف إذا أراد سمعٌةوده أمةةرًا 

 .رؽراقكف ومنن إرادشمف كوومذة ومقفؿ 

 .(اة155:ت)واذا اًمؼقل مروي قمـ مؼوشمؾ 

، واًمطةةةؼمي (اةةةة215:ت)وسمةةةف ىمةةةول أسمةةةق قمٌقةةةدة معؿةةةر سمةةةـ اعمثـةةةك 

، (اةةةة427:ت)، واًمثعؾٌةةةل (اةةةة393:ت)، واًمًةةةؿرىمـدي (اةةةة315:ت)

                                                 

 .7/237: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي(  1)

 .2/175: شمػًػم مؼوشمؾ: اكظر(  2)
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، واًمؼرـمٌةةةةةل (اةةةةةة516:ت)، واًمٌغةةةةةقي (اةةةةةة489:ت)واًمًةةةةةؿعوين 

 .(اة1255:ت)، واًمشقيموين (اة715:ت)، واًمـًػل (اة671:ت)

 

 قوع اًمًودس واًمعنموناعم: 

ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ژ : ىمقًمةةةف شمعةةةومم

ىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىت  يت  جث  مثىث   يث  حج  مج  جح  

 [.18: اًمرقمد] ژمح  جخحخ  مخ  جس  

ذيمر أاؾ اًمتػًػم أىمقآً قمدة ذم اعمراد سموًمًقء اعمضةوف إمم احلًةوب ذم 

 :اذه أري

ب ومال رغػر قمـ رء مـفو، اعمماظمذة سمجؿقع اًمذكق: أن اعمراد سمف: إول

 .(اة96:ت)واذا اًمؼقل مروي قمـ إسمرااقؿ اًمـخعل 

، (اةةةة541:ت)، واسمةةةـ قمطقةةةي (اةةةة315:ت)وسمةةةف ىمةةةول اًمطةةةؼمي 

، واًمؼرـمٌةةةةةل (اةةةةةة516:ت)، واًمٌغةةةةةقي (اةةةةةة468:ت)واًمقاطمةةةةةدي 

 .(اة791:ت)، واًمٌقضووي (اة671:ت)

                                                 

، وشمػنةة 7/357: ، وضمةةومع اًمٌقةةون ًمؾطةةؼمي1/324: جمةةوز اًمؼةةرين ٕيب قمٌقةةدة: اكظةةر(  1)

: ، وشمػًةةػم اًمًةةةؿعوين5/278: ، واًمؽشةةػ واًمٌقةةةون ًمؾثعؾٌةةل2/457: اًمًةةؿرىمـدي

: ، واةةةةومع ٕطمؽةةةوم اًمؼةةةرين ًمؾؼرـمٌةةةل4/353: ي، ومعةةةومل اًمتـزرةةةؾ ًمؾٌغةةةق3/82

 .3/96: ، وومتح اًمؼدرر ًمؾشقيموين2/98: ، ومدارك اًمتـزرؾ ًمؾـًػل9/251

 .7/373: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  2)

، واًمةقضمقز 4/76: ، واعمحةرر اًمةقضمقز ٓسمةـ قمطقةي7/373: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  3)

= 
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ريض  –ٌوس اعمـوىمشي ذم إقمامل، واذا اًمؼقل مروي قمـ اسمـ قم :اًمثوين

 .(اة68:ت) –اهلل قمـفام 

 .(اة774:ت)، واسمـ يمثػم (اة538:ت)وسمف ىمول اًمزخمنمي 

اًمتؼررةةع واًمتةةقسمقخ قمـةةد احلًةةوب، وسمةةف ىمةةول اسمةةـ قموؿمةةقر  :اًمثوًمةةٌ

 .(اة1393:ت)

مو أومه إًمقف طمًوهبؿ مـ اًمًقء واق اًمعؼوب سموًمـور، وسمةف ىمةول  :اًمراسمع

 .(اة427:ت)اًمثعؾٌل 

ؿمةةةدة احلًةةةوب، واةةةذا اًمؼةةةقل مةةةروي قمةةةـ اسمةةةـ ضمٌةةةػم  :اطةةةومس

 .(اة155:ت)، ومؼوشمؾ (اة94:ت)

واعمتلمؾ ذم اذه إىمقال رظفةر ًمةف ىمةرب سمعضةفو مةـ سمعةض وإن يمةون 

اق إىمقى: ًمعؿقمف ودظمقل  –واق شمػًػمه سمشدة احلًوب  –اًمؼقل إظمػم 

                                                 

، واةةةومع ٕطمؽةةوم اًمؼةةرين 4/359: قي، ومعةةومل اًمتـزرةةؾ ًمؾٌغةة382ص : ًمؾقاطمةةدي =

 .3/326: ، وأكقار اًمتـزرؾ ًمؾٌقضووي9/261: ًمؾؼرـمٌل

مةـ كةقىمش )، ورمرةده طمةدرٌ قموئشةي ريض اهلل قمـفةو 2/231: شمػًػم قمٌداًمرزا : اكظر(  1)

واق ضمزء مـ طمدرٌ أظمرضمف اًمٌخةوري ذم صةحقحف ذم يمتةوب اًمرىمةو ، ( احلًوب قُمّذب

، ومًؾؿ ذم يمتوب اةـي وصةػي كعقؿفةو (6171)رىمؿ سم( مـ كقىمش احلًوب قُمّذب)سموب 

 (.2876)، سمرىمؿ (إصمٌوت احلًوب)وأاؾفو، سموب 

 .4/448: ، وشمػًػم اًمؼرين اًمعظقؿ ٓسمـ يمثػم3/346: اًمؽشوف ًمؾزخمنمي: اكظر(  2)

 .12/175: اًمتحررر واًمتـقرر ٓسمـ قموؿمقر: اكظر(  3)

 .5/287: اًمؽشػ واًمٌقون ًمؾثعؾٌل: اكظر(  4)

 .8/426: اًمدر اعمـثقر ًمؾًققـمل: راكظ(  5)
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تقسمقخ ومةـ همػمه ومقف، وموعمماظمذة قمغم إقمامل مجقعفو، واعمـوىمشي، واًمتؼررع واًم

صمةةَؿ اًمعؼةةوب سموًمـةةور اةةذا يمؾةةف مةةـ ؿمةةدة احلًةةوب كًةةلل اهلل قمةةز وضمةةؾ قمػةةقه 

 .ورمحتف

 

 اعمقوع اًمًوسمع واًمعنمون: 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ژ : ىمقًمةةف شمعةةومم

 [.21: اًمرقمد] ژڃ  ڃ  

ذم اةةذه أرةةي ممةةوصماًل عمعـةةوه ذم اعمقوةةع  اًمًةةوسمؼ واةةق ( اًمًةةقء)ضمةةوء 

مةـ ؾمةقرة اًمرقمةد، ( 18)نمون وذًمةؽ ذم أرةي رىمةؿ اعمقوع اًمًودس واًمع

 .وضموءت قمٌورات اعمػنرـ مطوسمؼي عمو ذيمروه ذم اعمقوع اًمًوسمؼ

 اعمقوع اًمثومـ واًمعنمون: 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ ﮲   ژ : ىمقًمف شمعومم

﮸ ﮹   ﮺ ﮻      ﮼  ﮽  ﮾         [.25: اًمرقمد] ژ﮳ ﮴  ﮵   ﮶ ﮷ 

: أي ژ﮽  ﮾      ژ ه واًمـظةةوئر إمم أن معـةةك ذاةةى أيمثةةر قمؾةةامء اًمقضمةةق

 .سمئس اًمدار

                                                 

: ، وشمػًةػم اًمًةؿعوين7/374: ، وضمةومع اًمٌقةون ًمؾطةؼمي2/174: شمػًةػم مؼوشمةؾ: اكظر(  1)

، 733ص: ، وزاد اعمًةةػم ٓسمةةـ اةةةقزي4/76: ، واعمحةةرر اًمةةقضمقز ٓسمةةـ قمطقةةي3/59

، 3/158: ، وومةةتح اًمؼةةدرر ًمؾشةةقيموين9/263: واةةةومع ٕطمؽةةوم اًمؼةةرين ًمؾؼرـمٌةةل

 .12/174: تـقرر ٓسمـ قموؿمقرواًمتحررر واًم

ص : ، واًمقضمةقه واًمـظةوئر اةورون سمةـ مقؾمةك157ص : إؿمةٌوه واًمـظةوئر عمؼوشمةؾ: اكظر(  2)

= 
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 .ذ اًمدار: وذاى ىِمؾي مـفؿ إمم أن اعمعـك

اًمـةور سمةام ومقفةو  ژ﮽  ﮾      ژ وذاى قمومي أاؾ اًمتػًػم إمم أن اعمةراد سمةة 

ومػل أرةي شمجلةقرر حلةول مةـ أطمةقال اًمؽػةور اًمةذرـ اةؿ  ،مـ اًمعذاب إًمقؿ

 .أاؾ اًمـور 

 –كعةقذ سمةوهلل مـفةو  –د اذه إىمقال سمؿعـةك واطمةد، وموًمـةور واعمتلمؾ جي

( ؾمةقء)ال ذ دار وسمئس اًمؼرار، ًمؽةـ أاةؾ اًمقضمةقه واًمـظةوئر سمقـةقا معـةك 

 .مـػردة، وأاؾ اًمتػًػم ذيمروا معـواو إمجوًٓ مع مو ىمٌؾفو ومو سمعداو

ومو ذيمره أاؾ اًمقضمقه واًمـظةوئر اةق سمؿعـةك واطمةد، سمةدًمقؾ أن مؼوشمةؾ 

إؿمةةٌوه )ذ، وذم يمتوسمةةف (: ؾمةةقء) شمػًةةػمه أن معـةةك ذيمةةر ذم( اةةة155:ت)

 .سمئس، ومدل قمغم أن اعمعـك واطمد وإن اظمتؾػ اًمؾػظ: ىمول( واًمـظوئر

 

 اعمقوع اًمتوؾمع واًمعنمون: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ژ : ىمقًمف شمعومم

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ  
                                                 

، 171ص : ، ووضمقه اًمؼرين ٓسمـ اًميةرر174ص : ، وإؿمٌوه واًمـظوئر ًمؾثعوًمٌل144 =

 .366ص : وكزاي إقملم ٓسمـ اةقزي

 .65ص : يمشػ اًمنائر ٓسمـ اًمعامد، و395ص : اًمقضمقه واًمـظوئر ًمؾدامغوين: اكظر(  1)

: ، وأكةةقار اًمتـزرةةؾ ًمؾٌقضةةووي4/315: معةةومل اًمتـزرةةؾ ًمؾٌغةةقي: اكظةر قمةةغم ؾمةةٌقؾ اعمثةةول(  2)

 .3/159: ، وومتح اًمؼدرر ًمؾشقيموين3/328

وه واًمـظةوئر عمؼوشمةؾ2/175: شمػًػم مؼوشمؾ: اكظر(  3) ؿمٌة اًمقضمةقه واًمـظةوئر : ، واكظةر157ص : ، وٕا

 .375ص : ًمؾؼرقمووي
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: إسمرااقؿ] ژٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  

6.] 

ذم ( اًمًةقء)عمقوع إول واعمقوع اًمثوًمٌ قمنم مو رامصمؾ معـك مَر ذم ا

ٌَةف أاةؾ اًمتػًةػم إمم اًمغةرض مةـ اذه أري سمام رغـل قمـ إقمودشمف اـو ، وىمد ك

 .اؾمتخدام اًمعطػ ذم اذه أري دون أروت اًمًوسمؼي

ذم يرةي اًمٌؼةرة وإقمةراف ضمعؾةً (: )اة1393:ت)رؼقل اسمـ قموؿمقر 

سمدون قمطػ قمغم أهنو سمدل اؿمتامل مةـ مجؾةي ( ؼتؾقنر)ومجؾي ( رذسمحقن)مجؾي 

مؼجلةةقدًا  ژٺ  ژ ومؽةةون مضةةؿقن مجؾةةي  ژٺ  ٺ  ٺ   ژ 

سموًمعد يملكف صـػ يظمر همةػم ؾمةقء اًمعةذاب ااتاممةًو سمشةلكف، ومعطةػ مةـ سمةوب 

 .(قمطػ اطوص قمغم اًمعوم

 اعمقوع اعمتؿؿ اًمثالصملم: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ژ : ىمقًمةةةةةةةةف شمعةةةةةةةةومم

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  پپ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 [.27: اًمـحؾ] ژٹ  

اـو سمؿعـك اًمعذاب ااالك، وإمم اذا اعمعـك ذاى قمومةي أاةؾ ( اًمًقء)

                                                 

 .مـ ؾمقرة إقمراف( 141)مـ ؾمقرة  اًمٌؼرة، وأري ( 49)وذًمؽ قمـد أري  ( 1)

، وومتح اًمؼةدرر 4/336: ، ومعومل اًمتـزرؾ ًمؾٌغقي19/67: مػوشمقح اًمغقى ًمؾرازي: اكظر(  2)

 .3/131: ًمؾشقيموين

 .1/45: مالك اًمتلورؾ ًمؾغركوـمل: ، واكظر12/224: اًمتحررر واًمتـقرر ٓسمـ قموؿمقر(  3)
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 .اًمتػًػم

اًمقارد ذم اعمقوةع اطةومس واًمعنمةرـ ( اًمًقء)واق ىمررى مـ معـك 

 .مـ ؾمقرة اًمرقمد( 11)وذًمؽ قمـد أري رىمؿ 

 اعمقوع احلودي واًمثالصمقن: 

ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ٹ  ٹ  ڤ ژ  :ىمقًمف شمعومم

 [.28: اًمـحؾ] ژڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

ذاى أيمثر أاؾ اًمتػًػم مـ اعمتؼدملم واعمتلظمررـ إمم أن اعمةراد سموًمًةقء 

 .اًمنمك: ذم أري

 .وإمم اذا اعمعـك ذاى أاؾ اًمقضمقه واًمـظوئر

                                                 

: ، وشمػًةػم اًمًةؿعوين7/578: ، وضمةومع اًمٌقةون ًمؾطةؼمي2/219: ػًةػم مؼوشمةؾشم: اكظر(  1)

، 776ص : ، وزاد اعمًةةةػم ٓسمةةـ اةةةةقزي5/16: ، ومعةةومل اًمتـزرةةةؾ ًمؾٌغةةقي3/168

: ، وشمػًةةػم اًمؼةةرين اًمعظةةقؿ ٓسمةةـ يمثةةػم15/91: واةةةومع ٕطمؽةةوم اًمؼةةرين ًمؾؼرـمٌةةل

، 3/225: قيموين، وومةةتح اًمؼةةدرر ًمؾشةة3/394: ، وأكةةقار اًمتـزرةةؾ ًمؾٌقضةةووي4/567

 .3/74: وروح اعمعوين ًمألًمقد

: ، وشمػًػم اًمًةؿعوين419ص : ، واًمقضمقز ًمؾقاطمدي2/462: شمػًػم اًمًؿرىمـدي: اكظر(  2)

، 4/163: ، واعمحةةرر اًمةةقضمقز ٓسمةةـ قمطقةةي5/17: ، ومعةةومل اًمتـزرةةؾ ًمؾٌغةةقي3/168

 .5/397: واًمٌحر اعمحقط ٕيب طمقون

، واًمقضمةقه واًمـظةوئر اةورون سمةـ 17ص : ًمـظوئر عمؼوشمةؾإؿمٌوه وا: اكظر قمغم ؾمٌقؾ اعمثول(  3)

: ، ووضمقه اًمؼرين ٓسمةـ اًميةرر174ص : ، وإؿمٌوه واًمـظوئر ًمؾثعوًمٌل44ص : مقؾمك

 .366ص : ، وكزاي إقملم ٓسمـ اةقزي171ص 
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ًمعؿةقم ومل جوًمػ ذم اذا إٓ ىمؾي مـ اعمػنرـ يموًمطؼمي إذ محؾةف قمةغم ا

 .ومػنه سموعمعجلقي

 .واًمؼرـمٌل ومَنه سموًمؽػر

أن شمػًةػم اًمًةقء سموًمنمةك اةق إصةح،  –واهلل أقمؾةؿ  –واًمذي رظفر 

وإكام قمؼموا قمـةف سموًمًةقء اقمؽماومةو سمؽقكةف ؾمةقئًو مةع قمةدم آقمةؽماف سمجلةدوره 

وممو رةرضمح اةذا اعمعـةك  ذاةوب قمومةي أاةؾ اًمتػًةػم، وأاةؾ اًمقضمةقه  ،قمـفؿ

ہ  ھ  ھ  ژ :  أن يروت مـ يمتوب اهلل شمشفد ًمف يمؼقًمف شمعةومميمام ،واًمـظوئر إًمقف

ۀ  ژ: ، وىمقًمةف شمعةومم[23: إكعوم] ژھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳         ﮴  

ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴        ﮵  ﮶  

واعمتؼةةةرر أن [.74 – 73: همةةةوومر] ژ﮷  ﮸  ﮹﮺  ﮻     ﮼  ﮽  ﮾  

 .ي شممرده يروت ىمريكقي مؼَدم قمغم مو قمدم ذًمؽاًمؼقل اًمذ

 

 اعمقوع اًمثوين واًمثالصمقن: 

چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ژ : ىمقًمةةةف شمعةةةومم

 [.59: اًمـحؾ] ژڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ذم اةذه أرةي أىمةقآً قِمةدة شمعةقد ذم ( اًمًةقء)ذيمر اعمػنون ذم شمػًةػم 

                                                 

 .7/579: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  1)

 .15/91: اةومع ٕطمؽوم اًمؼرين ًمؾؼرـمٌل: اكظر(  2)

: ، وأوةةةقاء اًمٌقةةةون ًمؾشةةةـؼقطل4/567: شمػًةةةػم اًمؼةةةرين اًمعظةةةقؿ ٓسمةةةـ يمثةةةػم: اكظةةةر(  3)

 .2/758: ، وىمقاقمد اًمؽمضمقح حلًلم احلريب15/241
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قي واًمعور واحلقوء: ومؼد ذيمروا اذه اعمعةوين جمتؿعةي احلزن واًمؽراا: جمؿؾفو إمم

 .قمـد شمػًػماؿ ًمؾًقء، واًمٌعض ذيمر سمعضًو مـفو

وال شمػًػمات حمتؿؾي، ورؿؽـ اًمؼقل هبو مجقعةًو: ٕهنةو شمجلةػ طمةواؿ 

، وإٓ اةق ذم قمـد سمشورة أطمداؿ سموٕكثك، واًمًقء اعمذيمقر سمـوء قمغم اًمعةرف

 .احلؼقؼي ًمقس سمًقء

 

  ٌواًمثالصمقناعمقوع اًمثوًم: 

ک  گ  گ   گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ژ : ىمقًمةةف شمعةةومم

 [.65: اًمـحؾ] ژڱ  ں   

 .اًمًقء اـو سمػتح اًمًلم، وشمػًػمه اـو مٌـل قمغم شمػًػم اعمضوف ىمٌؾف

أي صةػي اًمًةقء مةـ اةفةؾ  ژ گ  ڳژ : ومؿـ اعمػنرـ مـ ىمةول

 .واًمؽػر سموهلل قمز وضمؾ

 .(اة1255:ت)، واًمشقيموين (اة671:ت)اًمؼرـمٌل : وهبذا ىمول

أي صةةةػي اًمًةةةقء مةةةـ  ژ گ  ڳژ : ومةةةـ اعمػنةةةرـ مةةةـ ىمةةةول

 .اطمتقوضمفؿ إمم اًمقًمد، ويمرااتفؿ ًمإلكوث ظمقف اًمػؼر واًمعور

، (اةةة597:ت)، واسمةةـ اةةةقزي (اةةة516:ت)اًمٌغةةقي : وهبةةذا ىمةةول

                                                 

، 15/154: ، واةةةومع ٕطمؽةةوم اًمؼةةرين ًمؾؼرـمٌةةل2/469: شمػًةةػم اًمًةةؿرىمـدي: اكظةةر(  1)

 .3/235: وومتح اًمؼدرر ًمؾشقيموين

 .7/458: ح اعمعوين ًمألًمقد، ورو3/455: أكقار اًمتـزرؾ ًمؾٌقضووي: اكظر(  2)

 .3/236: ، وومتح اًمؼدرر ًمؾشقيموين15/156: اةومع ٕطمؽوم اًمؼرين ًمؾؼرـمٌل: اكظر(  3)
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، واًمٌقضةةةةووي (اةةةةة745:ت)، وأسمةةةةق طمّقةةةةون (اةةةةة715:ت)واًمـًةةةةػل 

 .(اة791:ت)

 .زاء، واًمًقء سموًمـورومـفؿ مـ ومن اعمثؾ سموة

 .(اة468:ت)، واًمقاطمدي (اة393:ت)اًمًؿرىمـدي : وسمف ىمول

اًمؼٌقح مـ اعمثةؾ، : ژ گ  ڳژ : أن معـك –واهلل أقمؾؿ  –وإفمفر 

، وموعمثةؾ اةق احلةول اًمعجقٌةي ذم احلًةـ ومو رًقء مـ رضب ًمف ذًمؽ اعمثةؾ

 .واًمؼٌح، وإووومتف إمم اًمًقء ًمؾٌقون

 صمقناعمقوع اًمراسمع واًمثال: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ژ  :ىمقًمةةةةةف شمعةةةةةومم

 [.94: اًمـحؾ] ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

أـمٌؼً يمؾامت قمومي اعمػنرـ قمغم أَن اعمةراد سموًمًةقء ذم أرةي اًمعةذاب 

 .واًمعؼقسمي، وكَص مجوقمي مـفؿ قمغم أكف ذم اًمدكقو

ًةةػل ، واًمـ(اةةة315:ت)اًمطةةؼمي : وممةةـ كةةَص قمةةغم أكةةف ذم اًمةةدكقو

 .(اة982:ت)، وأسمق اًمًعقد (اة791:ت)، واًمٌقضووي (اة715:ت)

                                                 

، ومةدارك 782ص : ، وزاد اعمًةػم ٓسمةـ اةةقزي5/25: معةومل اًمتـزرةؾ ًمؾٌغةقي: اكظر(  1)

، وأكةةقار اًمتـزرةةؾ 5/412: ، واًمٌحةةر اعمحةةقط ٕيب طمقةةون2/165: اًمتـزرةةؾ ًمؾـًةةػل

 .3/455: ضوويًمؾٌق

 .426ص : ، واًمقضمقز ًمؾقاطمدي2/469: شمػًػم اًمًؿرىمـدي: اكظر(  2)

 .7/655: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  3)

 .13/155: اًمتحررر واًمتـقرر ٓسمـ قموؿمقر: اكظر(  4)

، وأكةةقار 2/177: ، ومةةدارك اًمتـزرةةؾ ًمؾـًةةػل7/645: ضمةةومع اًمٌقةةون ًمؾطةةؼمي: اكظةةر(  5)

= 
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ـْ مل رـص قمغم أكةف ذم اًمةدكقو ، (اةة155:ت)يمؿؼوشمةؾ : ومـ اعمػنرـ َم

، واًمًةةةؿعوين (اةةةة468:ت)، واًمقاطمةةةدي (اةةةة393:ت)واًمًةةةؿرىمـدي 

 .(اة489:ت)

أن اًمؼةقل إول اةق إىمةقى، واةق أن  –واهلل أقمؾةؿ  –واًمذي رظفةر 

د سموًمًقء ذم أرةي اًمعةذاب واًمعؼقسمةي اًمدكققرةي، سمةدًمقؾ حِلةو  أرةي واةق اعمرا

أن محةؾ :أي ذم أظمرة، يمام أن اعمتؼرر اق ژٿ  ٿ   ٿ  ژ : ىمقًمف شمعومم

 .اًمؾػظ قمغم اًمتلؾمقس أومم مـ محؾف قمغم اًمتليمقد

 

 اعمقوع اطومس واًمثالصمقن: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ   ژ : ىمقًمةةةف شمعةةةومم

 [.119: اًمـحؾ] ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ڀ 

اًمذكقب واعمعويص، واق مموصمةؾ : اـو سمؿعـك( اًمًقء)ذيمر اعمػنون أن 

اًمقارد ذم اعمقوع اطةومس واًمعةوذ، وذًمةؽ قمـةد أرةي ( اًمًقء)ًمتػًػماؿ 

 .مـ ؾمقرة إكعوم( 54)مـ ؾمقرة اًمـًوء، وأري ( 17)

ك، يموًمقاطمةةةدي ومةةةـ اعمػنةةةرـ مةةةـ ظمةةةَص اًمًةةةقء اـةةةو سموًمنمةةة

                                                 

 .4/155: ، وإرؿمود اًمعؼؾ اًمًؾقؿ ٕيب اًمًعقد3/418: اًمتـزرؾ ًمؾٌقضووي =

ص : ، واًمقضمقز ًمؾقاطمدي2/482: ، وشمػًػم اًمًؿرىمـدي2/236: شمػًػم مؼوشمؾ: اكظر(  1)

 .3/199: ، وشمػًػم اًمًؿعوين432

، وشمػًةةةػم 2/495: ، وشمػًةةةػم اًمًةةةؿرىمـدي7/659: ضمةةةومع اًمٌقةةةون ًمؾطةةةؼمي: اكظةةةر(  2)

 .3/258: اًمًؿعوين
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 .(اة671:ت)، واًمؼرـمٌل (اة468:ت)

 .وسمف ىمول أاؾ اًمقضمقه واًمـظوئر

إٓ أن احلؿةةؾ قمةةغم اًمعؿةةقم اةةق إومم ومقةةدظمؾ ومقةةف مجقةةع اًمةةذكقب 

 .واعمعويص ومـفو اًمنمك سموهلل اًمذي اق أقمظؿفو

 

 اعمقوع اًمًودس واًمثالصمقن: 

 ژچ  چ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ        ژ : ىمقًمةةف شمعةةومم

 [.28: مررؿ]

اًمزكةةو، وإمم اةةذا اعمعـةةك ذاةةى أيمثةةر أاةةؾ : اًمًةةقء اـةةو سمػةةتح اًمًةةلم

 .، وأاؾ اًمقضمقه واًمـظوئراًمتػًػم

                                                 

 .15/174: ، واةومع ٕطمؽوم اًمؼرين ًمؾؼرـمٌل438ص : دياًمقضمقز ًمؾقاطم: اكظر(  1)

، 174ص : ، وإؿمةةٌوه واًمـظةةوئر ًمؾثعةةوًمٌل157ص : إؿمةةٌوه واًمـظةةوئر عمؼوشمةةؾ: اكظةةر(  2)

، 395ص : ، واًمقضمةةقه واًمـظةةوئر ًمؾةةدامغوين171ص : ووضمةةقه اًمؼةةرين ٓسمةةـ اًميةةرر

 .366ص : وكزاي إقملم ٓسمـ اةقزي

، 3/425: ، وأكةقار اًمتـزرةؾ ًمؾٌقضةووي4/615: ظقؿ ٓسمـ يمثػمشمػًػم اًمؼرين اًمع: اكظر(  3)

 .13/252: واًمتحررر واًمتـقرر ٓسمـ قموؿمقر

: ، ومعةومل اًمتـزرةؾ ًمؾٌغةقي3/73: ، وشمػًةػم اًمًةؿرىمـدي8/336: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  4)

ـ اةقزي5/229  .2/268: ، ومدارك اًمتـزرؾ ًمؾـًػل884ص : ، وزاد اعمًػم ٓسم

ص : ، واًمقضمةقه واًمـظةوئر اةورون سمةـ مقؾمةك157ص : إؿمةٌوه واًمـظةوئر عمؼوشمةؾ :اكظر(  5)

، ومـتخةى ىمةرة اًمعقةقن اًمـةقافمر 255ص : ، وإصالح اًمقضمةقه واًمـظةوئر ًمؾةدامغوين44

 .65ص : ، ويمشػ اًمنائر ٓسمـ اًمعامد147ص : ٓسمـ اةقزي
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 (.51)و( 25)وىمد ضموء مو رامصمؾف ذم اعمعـك ذم ؾمقرة رقؾمػ، أرتون 

ک  گ  ژ أي زان، يمؼقًمةةف : )ذم شمػًةةػمه( اةةة155:ت)رؼةةقل مؼوشمةةؾ 

: رقؾمةػ]  ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئژ : وىمقًمةف[ 25: رقؾمػ]  ژگ  گ   

51]. 

رةةرى اًمعؿةةقم ذم معـةةك اًمًةةقء، ( اةةة1393:ت)إٓ أن اسمةةـ قموؿمةةقر 

، واةةق ىمةةقل ًمةةف (أي رضمةةؾ قمؿةةؾ مػًةةد ژڃ   ڃ  ژ : )طمقةةٌ رؼةةقل

 .وضمواي إٓ أن شمػًػمه سموًمزكو أىمقى وأسملم، وأًمقؼ سموًمًقو 

 اعمقوع اًمًوسمع واًمثالصمقن: 

 ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ں  ڻ   ڻ    ژ : ىمقًمف شمعومم

 [.22: ـمف]

 –، وأاؾ اًمقضمقه واًمـظةوئر ، وأرسموب اعمعوينذاى قمومي اعمػنرـ

 .إمم أن اعمراد سموًمًقء اـو اًمؼمص – (اة435: ت سمعد)قمدا اسمـ اًميرر 

                                                 

 .2/311: شمػًػم مؼوشمؾ(  1)

 .16/32: اًمتحررر واًمتـقرر ٓسمـ قموؿمقر(  2)

وجمواد وىمتودة واًمثقري واًمًةدي،  –ريض اهلل قمـفام  –اذا اًمؼقل مروي قمـ اسمـ قمٌوس (  3)

: ، وممـ ىمول سمف اًمطؼمي ذم ضمةومع اًمٌقةون183 – 15/182: اًمدر اعمـثقر ًمؾًققـمل: اكظر

: ، واًمـًةةةػل ذم مةةةدارك اًمتـزرةةةؾ4/397: ، واسمةةةـ قمطقةةةي ذم اعمحةةةرر اًمةةةقضمقز8/458

2/293. 

 .2/18: ، وجموز اًمؼرين ٕيب قمٌقدة2/178: ن ًمؾػراءمعوين اًمؼري: اكظر(  4)

وه واًمـظةةوئر عمؼوشمةةؾ: اكظةةر(  5) ؿمةٌة ، وكزاةةي 395ص : ، واًمقضمةةقه واًمـظةةوئر ًمؾةةدامغوين157ص : ٕا

= 
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: إمم أن اعمةةراد سموًمًةةقء اـةةو( اةةة435: ت سمعةةد)وذاةةى اسمةةـ اًميةةرر 

 .اًمٌقوض

مو ذاى إًمقف اةؿفقر، واق شمػًةػم اًمًةقء  –ؿ واهلل أقمؾ –واًمجلحقح 

اـو سموًمؼمص، ورشفد ًمف كص أري، ومؼد مةَر ذيمةر اًمٌقةوض ىمٌةؾ اًمًةقء، وىمةد 

يمـّك سموًمٌقوض قمـ اًمؼمص يمةام يمـّةك سموًمًةقءة قمةـ اًمعةقرة ذم يرةي أظمةرى ٕن 

 .اًمطٌوع شمعوف ذيمره وشمـػر قمـف 

ڃ  ژ : قمـةد شمػًةػمه ًمؼقًمةف شمعةومم( اةة1393: ت)رؼقل اًمشةـؼقطل 

، ذيمةةر شمعةةومم اـةةو أن مقؾمةةك [158: إقمةةراف] ژڃ  چ  چ  چ    چ  

كزع رده ومنذا ال سمقضوء، ومل رٌلم أن ذًمؽ اًمٌقوض ظمول مةـ اًمةؼمص، وًمؽـةف 

ذم ىمقًمةف  –ىمؾً وذم ؾمةقرة ـمةف أرضةًو  -سملم ذًمؽ ذم ؾمقرة اًمـؿؾ واًمؼجلص 

 .(أي مـ همػم سمرص ژڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ژ : شمعومم

 

 ناعمقوع اًمثومـ واًمثالصمق: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ      ژ : ىمقًمف شمعةومم

 [.74: إكٌقوء] ژڤ  ڤڤ  ڦ    ڦ       ڦ  ڦ   ڄ  

اًمعؿؾ اًمًقئ، أي أصةحوب معةويص وأقمةامل : اًمًقء اـو سمػتح اًمًلم

                                                 

ـ اةقزي = قملم ٓسم  .366ص: ٕا

 .172ص : وضمقه اًمؼرين ٓسمـ اًميرر: اكظر(  1)

 .2/38: أوقاء اًمٌقون ًمؾشـؼقطل: اكظر(  2)
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 .ؾمقئي وقمغم رأؾمفو اًمؾقاط

، ومةنن مةو ومعؾةقه مةـ معةوٍص واةذا شمعؾقةؾ عمةو ىمٌؾةف ومتفقةد عمةو سمعةده

 .اؿ مو أصوهبؿ مـ اًمعذاب وذور اؾمتقضمى

 

 اعمقوع اًمتوؾمع واًمثالصمقن: 

ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ       کک  ک  ک  گ  گ  ژ : ىمقًمف شمعومم

 [.77: إكٌقوء] ژگ   گ  

ؾمقئ إقمةامل، ومقعجلةقن اهلل وجةوًمػقن أمةره، : اًمًقء اـو سمػتح اًمًلم

ورةةدظمؾ ومقةةف اًمؽػةةر، واًمتؽةةؼم، واًمعـةةود، وآؾمتًةةخور سمرؾمةةقاؿ كةةقح قمؾقةةف 

 .اًمجلالة واًمًالم

گ   ژ : واذا يمؾف شمعؾقؾ عمو ىمٌؾف ومتفقد عمو سمعةده مةـ ىمقًمةف شمعةومم

ومةةنن اإلسار قمةةغم شمؽةةذرى احلةةؼ وآهنةةامك ذم اًمنمةة واًمػًةةود ممةةو  ژگ  

 .رقضمى اإلاالك ىمطعوً 

                                                 

 .4/169: ء اًمٌقون ًمؾشـؼقطلأوقا: اكظر(  1)

 .4/429: إرؿمود اًمعؼؾ اًمًؾقؿ ٕيب اًمًعقد: اكظر(  2)

 .9/49: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  3)

، وأكةةقار 22/168: ، ومػةةوشمقح اًمغقةةى ًمؾةةرازي3/132: شمػًةةػم اًمًةةؿرىمـدي: اكظةةر(  4)

ٓسمةـ ، واًمتحررر واًمتـقرر 9/75: ، وروح اعمعوين ًمألًمقد4/152: اًمتـزرؾ ًمؾٌقضووي

 .17/83: قموؿمقر
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 اعمقوع اعمتؿؿ إرسمعلم: 

ڱ  ڱ   ڱ  ں       ں    ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ژ : ىمقًمف شمعومم

 [.45: اًمػرىمون] ژھ  ھ   ہہ  ہ   ہ  ھ 

أن اعمراد سموًمًقء ( اة68:ت) –ريض اهلل قمـفام  –روي قمـ اسمـ قمٌوس 

 .احلجورة: ذم أري( سمػتح اًمًلم)

أي مطر احلجةورة، واةل احلجةورة : ژ ڻ  ڻژ وقمغم اذا رؽقن 

: اًمشةعراء] ژہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے  ژ : مـ ؾمجقؾ، يمام ىمول شمعومم

173.] 

: اةةةقد] ژپ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  ژ : وىمةةةول شمعةةةومم

82.] 

 [.74: احلجر] ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ : وىمول شمعومم

 .وإمم اذا اعمعـك ذاى قمومي اعمػنرـ مـ اعمتؼدملم واعمتلظمررـ

                                                 

 .11/181: اًمدر اعمـثقر ًمؾًققـمل: اكظر(  1)

، وشمػًةةةػم 9/392: ، وضمةةةومع اًمٌقةةةون اًمطةةةؼمي2/422: معةةةوين اًمؼةةةرين ًمألظمػةةةش(  2)

: ، ومعومل اًمتـزرؾ ًمؾٌغقي4/146: ، واًمـؽً واًمعققن ًمؾاموردي3/246: اًمًؿرىمـدي

، 1517ص : اةةقزي ، وزاد اعمًػم ٓسمـ5/115: ، واعمحرر اًمقضمقز ٓسمـ قمطقي6/85

، 13/35: ، واةةةومع ٕطمؽةةوم اًمؼةةرين ًمؾؼرـمٌةةل24/73: ومػةةوشمقح اًمغقةةى ًمؾةةرازي

، وأكةةقار 6/364: ، واًمٌحةةر اعمحةةقط ٕيب طمقةةون2/446: ومةةدارك اًمتـزرةةؾ ًمؾـًةةػل

، وأوةةقاء اًمٌقةةةون 4/153: ، وومةةتح اًمؼةةدرر ًمؾشةةقيموين4/219: اًمتـزرةةؾ ًمؾٌقضةةووي

 .2/36: ًمؾشـؼقطل
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اةةق قمةةذاب كةةزل قمؾةةقفؿ مةةـ (: )اةةة1393:ت: )رؼةةقل اسمةةـ قموؿمةةقر

اًمًامء، واق طمجورة مـ يمؼمرً وموء، وشمًةؿقتف مطةرًا قمةغم ـمررؼةي اًمتشةٌقف، 

 .(ي  اعمطر موء اًمًامءٕن طمؼقؼ

 

 اعمقوع احلودي وإرسمعقن: 

: اًمشةةعراء] ژۆئ  ۆئ   ۈئ ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ژ : ىمقًمةةف شمعةةومم

156.] 

مةةـ ؾمةةقرة ( 73)ذم اةةذه أرةةي سمؿثةةؾ معـةةوه ذم أرةةي ( اًمًةةقء)معـةةك 

اعمقوةةع ]مةةـ ؾمةةقرة اةةقد ( 64)، وأرةةي [اعمقوةةع اًمثةةوين قمنمةة]إقمةةراف 

 [.اًمعنمون

 .(ًقاو سمام رمذهيو مـ قمؼر وىمتؾ وكحق ذًمؽٓ مت: )رؼقل اًمطؼمي

واةذه أرةةوت اًمةثالث اًمتةةل ضمةوء ومقفةةو اًمـفةل قمةةـ مةّس اًمـوىمةةي سمًةةقء 

ظمتؿً سمثالصمي أوصوف خمتؾػي: ومختؿً ذم إقمراف سمقصػ اًمعةذاب اًمةذي 

أصوهبؿ سموًٕمقؿ، وذم اقد وصػ سموًمؼرب مراقموة عمو ضموء ذم ىمقًمف شمعةومم سمعةده 

ورم اةةذا مةةع اإلرةةالم، ووصةةػ ذم وٓ رتـةة ژ چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇژ 

اًمشعراء سموًمعظؿي، واق وصػ ًمةذًمؽ اًمقةقم ٓ وصةػ ًمؾعةذاب، ووصةػ 

                                                 

 .19/54: رر ٓسمـ قموؿمقراًمتحررر واًمتـق(  1)

 .9/469: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي(  2)

، ومػةةوشمقح اًمغقةةى 6/127: ، ومعةةومل اًمتـزرةةؾ ًمؾٌغةةقي2/461: شمػًةةػم مؼوشمةةؾ: واكظةةر 

 .4/149: ، وومتح اًمؼدرر ًمؾشقيموين24/138: ًمؾرازي
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 .سموًمعظؿي عمو اؿمتؿؾ قمؾقف مـ إاقال

 

 اعمقوع اًمثوين وإرسمعقن: 

 ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ : ىمقًمف شمعومم

 [.5: اًمـؿؾ]

 .اًمشدة، أي ؿمدة اًمعذاب: اعمراد سموًمًقء اـو

 .َص اـو سموًمدكقو ذم ىمقل أيمثر اعمػنرـوظُم 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ : ووضمف ختجلقجلف سمعةذاب اًمةدكقو ىمقًمةف شمعةومم سمعةده

 .ژچ  

واًمظةوار أن اعمةراد سمةف قمةذاب اًمةدكقو، (: )اة1393)رؼقل اسمـ قموؿمقر 

ڃ  ژ واق قمذاب اًمًقػ، وظمزي اًمَغَؾى رقم سمدر ومو سمعده، سمؼررـي قمطةػ 

 .(ژڃ  ڃ  چ  چ

                                                 

 .1/282: مالك اًمتلورؾ ًمؾغركوـمل: اكظر(  1)

 .9/2841: وشمؿسمؿثؾف روي قمـ اسمـ ضمٌػم يمام قمـد اسمـ أيب طم(  2)

 .4/77: ، وشمػًػم اًمًؿعوين3/285: شمػًػم اًمًؿرىمـدي: واكظر 

، وأكةةقار 2/497: ، ومةةدارك اًمتـزرةةؾ ًمؾـًةةػل6/143: معةةومل اًمتـزرةةؾ ًمؾٌغةةقي: اكظةةر(  3)

 .4/259: اًمتـزرؾ ًمؾٌقضووي

 .4/167: ومتح اًمؼدرر ًمؾشقيموين: اكظر(  4)

 .19/222: اًمتحررر واًمتـقرر ٓسمـ قموؿمقر(  5)
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 وًمٌ وإرسمعقناعمقوع اًمث: 

: اًمـؿةؾ] ژۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  ژ : ىمقًمف شمعومم

11.] 

 .اإلؾموءة ًمؾـػس سموًمذكقب واعمعويص: اًمًقء اـو

، (اةة115:ت)، وىمتودة (اة151:ت)واذا اًمتػًػم مروي قمـ جمواد 

 .(اة155:ت)ومؼوشمؾ 

، واًمًةؿرىمـدي (اةة315:ت)وإًمقف ذاى قمومي اعمػنةرـ، يمةوًمطؼمي 

، (اةةة597:ت)، واسمةةـ اةةةقزي (اةةة455:ت: )، واعمةةووردي(اةةة393:ت)

 .(اة1255:ت)، واًمشقيموين (اة656:ت)واًمرازي 

گ  گ   ڳ  ژ : واق ىمررى مـ معـك اًمًقء اًمةقارد ذم ىمقًمةف شمعةومم

 .[115: اًمـًوء] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  

 

 اعمقوع اًمراسمع وإرسمعقن: 

ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   وئ  ۇئ  ۇئ ژ : ىمقًمف شمعةومم

 [.12: اًمـؿؾ] ژی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ   

                                                 

 .2/475: ، واكظر ىمقل مؼوشمؾ ذم شمػًػمه9/2849: شمػًػم اسمـ أيب طموشمؿ: اكظر(  1)

، واًمـؽةةةً 3/281: ، وشمػًةةةػم اًمًةةةؿرىمـدي9/555: ضمةةةومع اًمٌقةةةون ًمؾطةةةؼمي: اكظةةةر(  2)

، ومػةوشمقح اًمغقةى 1541ص : ، وزاد اعمًػم ٓسمـ اةقزي4/197: واًمعققن ًمؾاموردي

 .4/168: ، وومتح اًمؼدرر ًمؾشقيموين24/158: ًمؾرازي

 .6/185: شمػًػم اًمؼرين اًمعظقؿ ٓسمـ يمثػم: اكظر مو ضموء ذم اعمقوع اًمًودس، واكظر(  3)
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ذم اةذه أرةي إذ اةق مموصمةؾ عمعـةوه ذم ( اًمًةقء)شمؼَدم احلدرٌ قمـ معـك 

 .مـ ؾمقرة ـمف( 22)اعمقوع اًمًوسمع واًمثالصملم، وذًمؽ قمـد أري 

 

 اعمقوع اطومس وإرسمعقن: 

ٴۇ  ۋ  ۋ    ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ   ژ : ىمقًمةةف شمعةةومم

 [.62: اًمـؿؾ] ژۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  

 :ذيمر أاؾ اًمتػًػم معـقلم ًمؾًقء ذم اذه أري

، وسمف ىمةول (اة155:ت)اًمي، واق اعمروي قمـ اسمـ ضمررٍ  :إول

، (اةة489:ت)، واًمًؿعوين (اة393:ت)يموًمًؿرىمـدي : يمثػم مـ اعمػنرـ

 .(اة597:ت)، واسمـ اةقزي (اة516:ت)واًمٌغقي 

 .اةقر: اًمثوين

 .(اة715:ت)ومـ اعمػنرـ مـ ذيمر اعمعـقلم، يموًمـًػل 

                                                 

، وضمةةومع اًمٌقةةون 156ص : ، وإؿمةةٌوه واًمـظةةوئر عمؼوشمةةؾ2/475: شمػًةةػم مؼوشمةةؾ: اكظةةر(  1)

، 6/147: ، ومعةةومل اًمتـزرةةؾ ًمؾٌغةةقي3/327: ، وشمػًةةػم اًمًةةؿعوين9/551: ًمؾطةةؼمي

، 13/148: ، واةومع ٕطمؽةوم اًمؼةرين ًمؾؼرـمٌةل5/155: واعمحرر اًمقضمقز ٓسمـ قمطقي

 .4/265: ، وأكقار اًمتـزرؾ ًمؾٌقضووي2/499: ومدارك اًمتـزرؾ ًمؾـًػل

 .15/6: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  2)

: ، ومعةةومل اًمتـزرةةؾ4/159: ، وشمػًةةػم اًمًةةؿعوين3/298: شمػًةةػم اًمًةةؿرىمـدي: اكظةةر(  3)

 .1552ص : ، وزاد اعمًػم ٓسمـ اةقزي6/173

، وطمؽةوه اًمؼرـمٌةل قمةـ اًمؽؾٌةل ذم اةةومع 4/222: ذيمره اعمووردي ذم اًمـؽةً واًمعقةقن(  4)

 .13/215: ٕطمؽوم اًمؼرين

 .3/18: مدارك اًمتـزرؾ ًمؾـًػل: اكظر(  5)



 هـ6415( 66)جملة تبوان للدرادات القرآنوة العدد 

 
85 

وسمقـفام شمداظمؾ، ومهو رشةػمان إمم  –واهلل أقمؾؿ  –ويمال اعمعـقلم صحقح 

اعمعـك اًمعوم ًمؾًقء، ومفق اًمةذي رعةؽمي اإلكًةون ممةو رًةقؤه، ومةال رؼةدر قمةغم 

 .رـوزعيمشػف إٓ اًمؼودر اًمذي ٓ رعجز، واًمؼوار اًمذي ٓ 

 

 اعمقوع اًمًودس وإرسمعقن: 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ : ىمقًمف شمعةومم

ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ےے  ۓ   ۓ     

 [.32: اًمؼجلص] ژ﮲ ﮳   

، وىمةول ومقةف ؾمٌؼ سمقون معـك اًمًقء اـو ذم يرتةلم ؾمةوسمؼتلم اةذه أرةي

ؿثةةةؾ ىمةةةقاؿ ذم اعمقوةةةعلم أاةةةؾ اعمعةةةوين واًمتػًةةةػم واًمقضمةةةقه واًمـظةةةوئر سم

 .اًمًوسمؼلم

 

                                                 

، وإرؿمةةود 24/179: ، ومػةةوشمقح اًمغقةةى ًمؾةةرازي15/6: ضمةةومع اًمٌقةةون ًمؾطةةؼمي: اكظةةر(  1)

 .4/194: ر ًمؾشقيموين، وومتح اًمؼدر5/251: اًمعؼؾ اًمًؾقؿ ٕيب اًمًعقد

، واعمقوةةع اًمراسمةةع (مةةـ ؾمةةقرة ـمةةف 22أرةةي )وذًمةةؽ ذم اعمقوةةع اًمًةةوسمع واًمثالصمةةلم (  2)

 (.مـ ؾمقرة اًمـؿؾ 12أري )وإرسمعلم 

، وجمةوز اًمؼةرين ٕيب 156ص : ، وإؿمٌوه واًمـظةوئر عمؼوشمةؾ2/496: شمػًػم مؼوشمؾ: اكظر(  3)

ص : ؿمةةٌوه واًمـظةةوئر ًمؾثعةةوًمٌل، وا15/75ٕ: ، وضمةةومع اًمٌقةةون ًمؾطةةؼمي2/154قمٌقةةدة 

، 5/193: ، واعمحةةرر اًمةةقضمقز ٓسمةةـ قمطقةةي6/256: ، ومعةةومل اًمتـزرةةؾ ًمؾٌغةةقي174

: ، وشمػًةةػم اًمؼةةرين اًمعظةةقؿ ٓسمةةـ يمثةةػم13/252: واةةةومع ٕطمؽةةوم اًمؼةةرين ًمؾؼرـمٌةةل

 .5/231: ، وإرؿمود اًمعؼؾ اًمًؾقؿ ٕيب اًمًعقد6/235
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 اعمقوع اًمًوسمع وإرسمعقن: 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ژ : ىمقًمةةةةف شمعةةةةومم

 [.15: اًمروم] ژے  ۓ  ۓ  

قأى ًّ  .وُمْعغَم مـ اًمًقء، شملكقٌ إؾمقء واق إىمٌح: اًم

واق قمؼقسمي إؾموءهتؿ وذكقهبؿ، وإيمثرون قمةغم ،واعمراد سمف اـو اًمعذاب

اًمًةقأى اؾمةؿ ًمؾـةور، يمةام أَن : ، ىمةول سمعضةفؿأظمرة واق اًمـةور أكف قمذاب

 .احلًـك اؾمؿ ًمؾجـّي

إمم أن اًمًقأى اـو رشؿؾ قمذاب اًمةدكقو ( اة315:ت)وذاى اًمطؼمي 

ومةوًمٌقار وااةالك، وأمةو أظمةرة وموًمـةور ٓ جرضمةقن : وأظمرة، وملمو ذم اًمةدكقو

 .مـفو وٓ اؿ رًتعتٌقن

كعقذ سمةوهلل  –أن شمػًػم اًمًقأى اـو سموًمـور  –ؾؿ واهلل أقم –واًمذي رظفر 

اق إىمقى، ومفق اعمروي قمـ اًمًؾػ، وسمف ىمةول أيمثةر اعمػنةرـ، واةق  –مـفو 

إكًى مـ كوطمقي اًمؾػظ، وموًمًقأى شمؼوسمؾ احلًـك يمام ذيمر ذًمةؽ همةػم واطمةد 

 .مـ اعمػنرـ

                                                 

، 3/87: ، ومةدارك اًمتـزرةؾ ًمؾـًةػل14/12: اةومع ٕطمؽةوم اًمؼةرين ًمؾؼرـمٌةل: اكظر(  1)

 .4/1329: وأكقار اًمتـزرؾ ًمؾٌقضووي

: ، وممةـ ىمةول سمةف15/175: ضمةومع اًمٌقةون ًمؾطةؼمي: اذا اًمؼقل مةروي قمةـ ىمتةودة، اكظةر(  2)

 .5/245: ، واسمـ قمطقي ذم اعمحرر اًمقضمقز4/199: اًمًؿعوين ذم شمػًػمه

 .25/89: اًمرازي ذم مػوشمح اًمغقى: ممـ ىمول هبذا(  3)

 .15/175: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي(  4)
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 اعمقوع اًمثومـ وإرسمعقن: 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ       ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ژ : ىمقًمةف شمعةومم

 [.17: إطمزاب] ژڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  

اازرؿةي : ذيمر أاؾ اًمتػًػم صمالصمي أىمقال ذم اعمراد سموًمًقء ذم أرةي واةل

واًمعذاب واًمؼتؾ، ومةـفؿ مةـ ذيمراةو جمتؿعةي قمـةد شمػًةػمه ًممرةي يمةوًمطؼمي 

 .(اة597:ت)، واسمـ اةقزي (اة315:ت)

مهةو اًمؼتةؾ واازرؿةي، واةق ىمةقل أاةؾ  –يمر معـقةلم مـفةو ومـفؿ مـ ذ

 .اًمقضمقه واًمـظوئر

يمةةةةوًمٌغقي  –اةةةةق اازرؿةةةةي  –ومةةةةـفؿ مةةةةـ ذيمةةةةر معـةةةةك واطمةةةةدًا 

 .(اة671:ت)، أو ااالك يموًمؼرـمٌل (اة516:ت)

قمدم ُتدرد اًمًقء سمـقع معلم، وردظمؾ ومقف مو  –واهلل أقمؾؿ  –وإفمفر 

 .ُذيمر دظمقًٓ أوًمًقو

وىمقسمؾ اًمًةقء سموًمرمحةي ٕن اعمةراد (: )اة1393:ت)ـ قموؿمقر رؼقل اسم

ؾمقء ظموص، واق اًمًقء اعمجعقل قمذاسمًو اؿ قمةغم معجلةقي اًمرؾمةقل صةغم اهلل 

                                                 

 .1118ص : ، وزاد اعمًػم ٓسمـ اةقزي15/273: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  1)

وه واًمـظةةوئر عمؼوشمةةؾ: اكظةةر(  2) ؿمةٌة ـ مقؾمةةك158ص : ٕا ، 44ص: ، واًمقضمةةقه واًمـظةةوئر اةةورون سمةة

ـ اًميةةرر  ، وكزاةةي395ص: ، واًمقضمةةقه واًمـظةةوئر ًمؾةةدامغوين171ص: ووضمةةقه اًمؼةةرين ٓسمةة

ـ اةقزي قملم ٓسم ـ اًمعامد366ص: ٕا  .65ص : ، ويمشػ اًمنائر ٓسم

 .6/334: معومل اًمتـزرؾ ًمؾٌغقي: اكظر(  3)

 .14/135: اةومع ٕطمؽوم اًمؼرين ًمؾؼرـمٌل: اكظر(  4)
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قمؾقةةف وؾمةةؾؿ، واةةق ؾمةةقء اًمـؼؿةةي، ومفةةق ؾمةةقء ظمةةوص مؼةةدر مةةـ اهلل ٕضمةةؾ 

 .(شمعذرٌفؿ إن أراده، ومقجري قمغم ظمالف اًمؼقاكلم اعمعتودة

 

 اعمقوع اًمتوؾمع وإرسمعقن: 

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ : ىمقًمف شمعومم

 [.8 :وموـمر] ژڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  

ذم أري سمـوء قمغم اظمةتالومفؿ ( اًمًقء)شمعددت أىمقال اعمػنرـ ذم معـك 

 :ذم شملورؾ اعمؼجلقد سمؤري وومؼ اًمتوزم

واعمجةقس، وؾمةقء  أن اعمةراد سمؤرةي اًمقفةقد واًمـجلةورى: اًمؼقل إول

 .معوكدة اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ : قمؿؾفؿ

 .ُتررػ اًمتلورؾ: أهنؿ أاؾ إاقاء، وؾمقء قمؿؾفؿ :اًمثوين

 .أكف اًمشقطون زرـ ًمؾعٌد ىمٌقح اًمعؿؾ سموإلهمقاء :اًمثوًمٌ

قمةدم ختجلةقص أرةي، ومتٌؼةك قمةغم قمؿقمفةو،  –واهلل أقمؾؿ  –وإفمفر 

 .اًمؼٌقح مـ اعمعويص واًمضالٓت: سمفومـ ذًمؽ اًمًقء، ومقؽقن اعمراد 

                                                 

 .21/214: اًمتحررر واًمتـقرر ٓسمـ قموؿمقر(  1)

 .4/463: ذيمره اعمووردي ذم اًمـؽً واًمعققن(  2)

 .1158ص : ٓسمـ اةقزيزاد اعمًػم : اكظر(  3)

 .4/463: اًمـؽً واًمعققن ًمؾاموردي: اكظر(  4)

: ، واكظةةر12/255: اًمةةدر اعمـثةةقر ًمؾًةةققـمل: سمـحةةقه روي قمةةـ ىمتةةودة واحلًةةـ، اكظةةر(  5)

 .6/413: ، ومعومل اًمتـزرؾ ًمؾٌغقي752ص : اًمقضمقز ًمؾقاطمدي
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أومؿةـ زرةـ ًمةف اًمشةقطون أقمامًمةف اًمًةقئي (: )اة315:ت)رؼقل اًمطؼمي 

 .(مـ معويص اهلل واًمؽػر سمف وقمٌودة مو دوكف مـ أاي وإوصمون

 اعمقوع اعمتؿؿ اطؿًلم: 

ڑ  ک      ک  ک   ک  گ  گگ  گ  ڳ  ژ : ىمقًمف شمعومم

 [.24: زمراًم] ژڳ  ڳ  ڳ           ڱ   

ؿمّدشمف، وىمد مر كظػم او ذم أيمثةر مةـ : اعمراد سمًقء اًمعذاب ذم اذه أري

 .مقوع

وذم اذه أري شمجلةقرر عمشةفد مةـ مشةواد اًمعةذاب رةقم اًمؼقومةي، واةق أكةف 

رتؼل اًمـور سمقضمفف ًمشدة اًمعذاب ذًمةؽ اًمقةقم، وذم اةذا مةـ ؾمةقء اعمقىمةػ وقِمَظةِؿ 

: اًمؼؿةةر] ژىئ  يئ  جب    حب  خب    مئژ : اعمشةةفد مةةو ٓ جػةةك، يمةةام ىمةةول شمعةةومم

 .، كعقذ سموهلل مـ ؾمقء اعمقىمػ ذم ذًمؽ اًمققم[48

 

 اعمقوع احلودي واطؿًقن: 

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ : ىمقًمف شمعومم

                                                 

 .15/396: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي(  1)

 .قمنم، واطومس قمنم، واًمثوين وإرسمعلماكظر اعمقوع إول، واًمثوًمٌ (  2)

، وزاد اعمًةةػم ٓسمةةـ 7/117: ، ومعةةومل اًمتـزرةةؾ ًمؾٌغةةقي1/37: شمػًةةػم مؼوشمةةؾ: واكظةةر 

 .26/239: ، ومػوشمقح اًمغقى ًمؾرازي1229ص: اةقزي

 .3/358: أكقار اًمتـزرؾ ًمؾٌقضووي: اكظر(  3)
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: اًمزمةةةةةةر] ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  

47.] 

قوةةع اًمًةةوسمؼ وقمةةدة اًمشةةدة، واةةق يمؿعـةةوه ذم اعم: اعمةةراد سموًمًةةقء اـةةو

 .مقاوع ىمٌؾف

وىمد أؿمور مجؾي مـ اعمػنرـ إمم شمؼةدم معـةوه ذم يرةوت ؾمةوسمؼي سمةام رغـةل 

 .قمـ إقمودشمف

 

 اعمقوع اًمثوين واطؿًقن: 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ : ىمقًمف شمعومم

 [.61: اًمزمر] ژڑ  

 اًمعةةذاب، وإمم اةةذا اعمعـةةك ذاةةى قمومةةي أاةةؾ: اعمةةراد سموًمًةةقء اـةةو

 .اًمتػًػم

وومقف شمجلقرر حلول مـ أطمقال اعمتؼلم رقم اًمؼقومي واةق أهنةؿ ٓ رؿًةفؿ 

 .مـ أذى ضمفـؿ وقمذاهبو رء، وٓ اؿ حيزكقن

                                                 

 .وإرسمعلم، واطؿًلماكظر اعمقوع إول، واًمثوًمٌ قمنم، واطومس قمنم، واًمثوين (  1)

، ومةةدارك اًمتـزرةةؾ 4/473: ، وشمػًةةػم اًمًةةؿعوين4/41: شمػًةةػم اًمًةةؿرىمـدي: واكظةةر 

 .6/16: ، وإرؿمود اًمعؼؾ اًمًؾقؿ ٕيب اًمًعقد3/234: ًمؾـًػل

 .4/614: ، وومتح اًمؼدرر ًمؾشقيموين15/232: اةومع ٕطمؽوم اًمؼرين ًمؾؼرـمٌل: اكظر(  2)

: ، ومعةومل اًمتـزرةؾ ًمؾٌغةقي4/43: ػًةػم اًمًةؿرىمـدي، وشم3/138: شمػًػم مؼوشمؾ: اكظر(  3)

 .4/63: ، وًمٌوب اًمتلورؾ ًمؾخوزن1234ص: ، وزاد اعمًػم ٓسمـ اةقزي7/135

 .11/22: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  4)
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وىمد مَر مةو رؼةورب معـةك اًمًةقء اـةو ذم اعمقوةع اطةومس واًمعنمةرـ 

 .واًمثالصملم واًمراسمع واًمثالصملم

 اعمقوع اًمثوًمٌ واطؿًقن: 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڳ   ڳ  ڳ  ژ : ىمقًمف شمعومم

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

 [.37: هموومر] ژے  

، ومؼةد زرةـ ًمػرقمةقن ىمٌةقح قمؿؾةف وومقةف أن سمؿعـك اًمؼٌقح: اًمًقء اـو

، ورةدظمؾ ذم ؾمقًمً ًمف كػًف سمؾقغ أؾمٌوب اًمًاموات ًمقطؾع إمم إًمف مقؾمةك

 .ىمٌقح قمؿؾف اًمنمك واًمتؽذرى

 .رسمعقن مو رؼورب معـك اًمًقء اـووذم اعمقوع اًمتوؾمع وإ

 

 اعمقوع اًمراسمع واطؿًقن: 

گ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ژ : ىمقًمةةةف شمعةةةومم

 [.45: هموومر] ژڱ  

 .ؿمدشمف: ؾمقء اًمعذاب

                                                 

 .5/21: ، وشمػًػم اًمًؿعوين4/59: شمػًػم اًمًؿرىمـدي: اكظر(  1)

 .11/61: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي: اكظر(  2)

 .4/646: ، وومتح اًمؼدرر ًمؾشقيموين15/276: اةومع ٕطمؽوم اًمؼرين ًمؾؼرـمٌل: اكظر(  3)

 .5/23: ، وشمػًػم اًمًؿعوين3/151: شمػًػم مؼوشمؾ: اكظر(  4)

= 
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وومّن اـو سموًمغر ، صمؿ اًمـؼؾي مـةف إمم اةحةقؿ، ومةنن أرواطمفةؿ شمعةرض 

ؼقومةي اضمتؿعةً قمغم اًمـور صٌوطمًو ومًةوء إمم ىمقةوم اًمًةوقمي، ومةنذا يمةون رةقم اًم

 .أرواطمفؿ وأضمًوداؿ ذم اًمـور

ں   ں  ڻ  ژ : وموًمـور ذم ىمقًمف شمعومم ذم أرةي اًمتوًمقةي اةذه أرةي

: همةةةةةةةةوومر] ژڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  

 .ژڱ  ڱژ سمدل مـ [ 46

 اعمقوع اطومس واطؿًقن: 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ : ىمقًمةةةةف شمعةةةةومم

 [.52: هموومر] ژچ   

أي سمةةئس اًمةةدار أو ذ اًمةةدار يمةةام ذاةةى إمم ذًمةةؽ أاةةؾ : قء اًمةةدارؾمةة

 .اًمقضمقه واًمـظوئر

 .سمئس اعمـزل واعمؼقؾ –كعقذ سموهلل مـفو  –وال اًمـور 

                                                 

اعمقوةع إول واًمثوًمةٌ قمنمة : وىمد مَر ىمررى مـ معـك اًمًقء اـو ذم قمدة مقاوةع مـفةو  =

 .واطومس قمنم

، ومعةةومل 11/66: اًمٌقةةون ًمؾطةةؼمي، وضمةةومع 2/462: معةةوين اًمؼةةرين ًمألظمػةةش: اكظةةر(  1)

 .7/146: ، وشمػًػم اًمؼرين اًمعظقؿ ٓسمـ يمثػم7/155: اًمتـزرؾ ًمؾٌغقي

 .3/254: مدارك اًمتـزرؾ ًمؾـًػل: اكظر(  2)

ص : ، واًمقضمةقه واًمـظةوئر اةورون سمةـ مقؾمةك1575ص : إؿمٌوه واًمـظوئر عمؼوشمؾ: اكظر(  3)

 .65ص : نائر ٓسمـ اًمعامد، ويمشػ اًم395ص : ، واًمقضمقه واًمـظوئر ًمؾدامغوين44

 .7/151: اذا اًمؼقل مـؼقل قمـ اًمًدي يمام قمـد اسمـ يمثػم ذم شمػًػم اًمؼرين اًمعظقؿ(  4)
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 .وإمم اذا اعمعـك ذاى قمومي أاؾ اًمتػًػم

مةـ ( 25)وىمد مَر كظػمه ذم اعمقوع اًمثومـ واًمعنمرـ، وذًمؽ ذم أري 

 .ؾمقرة اًمرقمد

 

 ًودس واطؿًقناعمقوع اًم: 

 ژڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌژ : ىمقًمف شمعومم

 [.14: حمؿد]

 .ىمٌقحف، يمام ذيمر ذًمؽ همػم واطمد مـ اعمػنرـ: ؾمقء اًمعؿؾ

 :وذم شمعققـف اـو أىمقال

وإمم اةةذا ذاةةى يمثةةػم مةةـ . اًمنمةةك سمةةوهلل وقمٌةةودة إوصمةةون :إول

 .اعمػنرـ

                                                 

، وشمػًةةةػم 4/61: ، وشمػًةةةػم اًمًةةةؿرىمـدي11/75: ضمةةةومع اًمٌقةةةون ًمؾطةةةؼمي: اكظةةةر(  1)

ص : ، وزاد اعمًةػم ٓسمةـ اةةقزي7/152: ، ومعومل اًمتـزرةؾ ًمؾٌغةقي5/26: اًمًؿعوين

: ، ومةةدارك اًمتـزرةةؾ ًمؾـًةةػل15/283: مع ٕطمؽةةوم اًمؼةةرين ًمؾؼرـمٌةةل، واةةةو1248

، وإرؿمةةود اًمعؼةةؾ اًمًةةؾقؿ ٕيب 7/151: ، وشمػًةةػم اًمؼةةرين اًمعظةةقؿ ٓسمةةـ يمثةةػم3/256

: ، واًمتحررةر واًمتـةقرر ٓسمةـ قموؿمةقر4/655: ، وومتح اًمؼدرر ًمؾشقيموين6/39: اًمًعقد

24/217. 

 .اًمثوًمٌ واطؿًلممَر ىمررى مـف ذم اعمقوع اًمتوؾمع وإرسمعلم و(  2)

 .5/296: طمؽوه اعمووردي قمـ ىمتودة واًمضحوك ذم اًمـؽً واًمعققن(  3)

، 1315ص : ، وزاد اعمًةةػم ٓسمةةـ اةةةقزي7/282: معةةومل اًمتـزرةةؾ ًمؾٌغةةقي: واكظةةر 

 .16/255: واةومع ٕطمؽوم اًمؼرين ًمؾؼرـمٌل
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ل اًمؼٌقحي، وردظمؾ ومقفو اًمنمةك وقمةداوة مجقع اعمعويص وإقمام :اًمثوين

 .اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

، (اةة791:ت)، واًمٌقضةووي (اةة715:ت)اًمـًةػل : وممـ ىمول هبةذا

 .(اة1393)، واسمـ قموؿمقر (اة1255:ت)واًمشقيموين 

 –واهلل أقمؾةةؿ  –واًمؼةةقل سمةةوًمعؿقم ذم معـةةك اًمًةةقء اـةةو اةةق إومم 

يمؿةـ : )ًٓ أوًمًقةو، رؼةقل اًمطةؼميوردظمؾ ومقةف اًمنمةك وقمٌةودة إوصمةون دظمةق

 .(طمًـ ًمف اًمشقطون ىمٌح قمؿؾف وؾمقئف وملراه مجقاًل ومفق قمغم اًمعؿؾ سمف مؼقؿ

 

 اعمقوع اًمًوسمع واطؿًقن: 

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ : ىمقًمةةةةةف شمعةةةةةومم

ڱ      ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ    

 [.6: اًمػتح] ژھھ  ھ  ے  

ويمالمهةةةو سمػةةةتح : )رةةةي مَرشمةةةونذم اةةةذه أ  ژ ڻژ وردت مػةةةردة 

 (.اًمًلم

واعمةةراد سمةةف ذم ىمةةقل أيمثةةر : ژ ں  ںژ : ذم ىمقًمةةف شمعةةومم :إومم

 .أن اهلل قمز وضمؾ ًمـ رـٍم كٌقف، وأن اًمؽوومررـ رـتٍمون قمؾقفؿ: اعمػنرـ

، (اةة393:ت)، واًمًةؿرىمـدي (اة315:ت)اًمطؼمي : وممـ ىمول هبذا

                                                 

، وومةتح 5/191: ، وأكةقار اًمتـزرةؾ ًمؾٌقضةووي3/325: مدارك اًمتـزرةؾ ًمؾـًةػل: اكظر(  1)

 .26/79: ، واًمتحررر واًمتـقرر ٓسمـ قموؿمقر5/45: اًمؼدرر ًمؾشقيموين

 .11/313: ضمومع اًمٌقون ًمؾطؼمي(  2)
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ؼرـمٌةةةةةل ، واًم(اةةةةةة516:ت)، واًمٌغةةةةةقي (اةةةةةة489:ت)واًمًةةةةةؿعوين 

 .(اة1393:ت)، واسمـ قموؿمقر (اة671:ت)

ومـ اعمػنرـ مـ ذيمر أىمةقآً أظمةرى ذم اعمةراد سمظةـ اًمًةقء ذم أرةي، 

مـفو فمـَفؿ أن هلل ذرؽًو، أو أن اهلل ًمـ رٌعٌ أطمدًا، ومـ ذًمؽ أرضةًو هتؿةتفؿ 

 .هلل ذم طمؽؿف

 اةةق إىمةةقى عمـوؾمةةٌتف ًمًةةقو  أرةةوت –واهلل أقمؾةةؿ  –واًمؼةةقل إول 

 .وىمجلي كزواو

: سمػةتح اًمًةلم ووةؿفو: ژ ڻ  ڻ  ڻژ : ذم ىمقًمف شمعةومم :اًمثوكقي

 .اًمعذاب وااالك، وإمم اذا اعمعـك ذاى أاؾ اعمعوين واًمتػًػم

سموًمؼتؾ واًمًةٌل وإه، وذم : ذم اًمدكقو: دائرة اًمًقء: )رؼقل اًمؼرـمٌل

 .(أظمرة سمجفـؿ

                                                 

، وشمػًةةػم 4/165: ، وشمػًةةػم اًمًةةؿرىمـدي11/336: ضمةةومع اًمٌقةةون ًمؾطةةؼمي: اكظةةر(  1)

، واةةةومع ٕطمؽةةوم اًمؼةةرين 7/299: ، ومعةةومل اًمتـزرةةؾ ًمؾٌغةةقي5/192: اًمًةةؿعوين

 .26/129: ، واًمتحررر واًمتـقرر ٓسمـ قموؿمقر16/226: ًمؾؼرـمٌل

، 6/147: ، واسمـ قمطقي ذم اعمحرر اًمةقضمقز5/312: ذيمراو اعمووردي ذم اًمـؽً واًمعققن(  2)

 .7/329: ، واسمـ يمثػم ذم شمػًػم اًمؼرين اًمعظقؿ1319ص: واسمـ اةقزي ذم زاد اعمًػم

 .16/226: اةومع ٕطمؽوم اًمؼرين ًمؾؼرـمٌل: اكظر(  3)

، ومعةومل اًمتـزرةؾ 11/336: ، وضمومع اًمٌقون ًمؾطةؼمي3/65: عوين اًمؼرين ًمؾػراءم: اكظر(  4)

، وومةةةتح اًمؼةةةدرر 7/329: ، وشمػًةةةػم اًمؼةةةرين اًمعظةةةقؿ ٓسمةةةـ يمثةةةػم7/299: ًمؾٌغةةةقي

 .5/61: ًمؾشقيموين

 .16/226: اةومع ٕطمؽوم اًمؼرين ًمؾؼرـمٌل(  5)
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مـ ؾمةقرة ( 98)قمنم: أري  وىمد مَر كظػم اذه أري ذم اعمقوع اًمثومـ

 .اًمتقسمي

 

 اعمقوع اًمثومـ واطؿًقن: 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ژ : ىمقًمةةةةف شمعةةةةومم

 [.12: اًمػتح] ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  

أن اهلل ًمةةـ رـٍمةة حمؿةةدًا صةةغم اهلل قمؾقةةف وؾمةةؾؿ : اـةةو ژۀ  ہ   ژ 

 .رغؾٌفؿوأصحوسمف اعمممـلم قمغم أقمدائفؿ، وأن اًمعدو رؼفراؿ و

، واسمةةةـ ضمةةةررٍ (اةةةة115:ت)واةةةذا اًمؼةةةقل مةةةروي قمةةةـ ىمتةةةودة 

 .(اة155:ت)

 .وإًمقف ذاى قمومي اعمػنرـ

ذم أري اًمًودؾمي مـ اةذه اًمًةقرة، ومنمةو  ژۀ  ہ   ژ وىمد مّر ذيمر 

أن رؽقن اذا شمؽرررًا ًمف ًمؾتليمقد واًمتةقسمقخ، أو رؽةقن أقمةؿ مـةف، ورةدظمؾ ومقةف 

 .اًمظـ إول دظمقًٓ أوًمًقو

 

                                                 

 .13/476: اًمدر اعمـثقر ًمؾًققـمل: اكظر(  1)

، وشمػًةةػم 4/167: ، وشمػًةةػم اًمًةةؿرىمـدي11/341: ون ًمؾطةةؼميضمةةومع اًمٌقةة: اكظةةر(  2)

، واًمتحررر واًمتـةقرر 16/229: ، واةومع ٕطمؽوم اًمؼرين ًمؾؼرـمٌل5/196: اًمًؿعوين

 .26/139: ٓسمـ قموؿمقر

 .5/65: ومتح اًمؼدرر ًمؾشقيموين: اكظر(  3)
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 اعمقوع اًمتوؾمع واطؿًقن: 

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ژ : ىمقًمةةةف شمعةةةومم

 [.2: اعمؿتحـي] ژک  ک  ک  ک  

 .اًمشتؿ: ذاى مجؾي مـ اعمػنرـ إمم أن اعمراد سموًمًقء اـو

 .وإمم اذا اعمعـك ذاى أاؾ اًمقضمقه واًمـظوئر

وذاًٌ مجوقمي أظمرى إمم مو اق أقمةؿ مةـ اًمشةتؿ، وموًمًةقء اـةو رشةؿؾ 

 .اعمؼول واًمػعول

سمدًمقؾ ؾمقو  أرةي، ومػقةف ذيمةر  –واهلل أقمؾؿ  –واذا اًمؼقل اق إصح 

 .إردي وإًمًـ سمام رػقد اؿمؽمايمفام ذم اًمًقء

واعمراد سمف اـةو قمؿةؾ اًمقةد اًمةذي رّية (: )اة1393)رؼقل اسمـ قموؿمقر 

مثةةؾ اًميةةب واًمتؼققةةد واًمطعةةـ، وقمؿةةؾ اًمؾًةةون اًمةةذي رةةمذي مثةةؾ اًمشةةتؿ 

اًمةذي ( رًٌةطقا)ومفةق متعؾةؼ سمةة  ژک  ژ: قمةغم ذًمةؽ ىمقًمةفواًمتفؽؿ،ودل 

 .(ژڑ  ڑ    ژ مػعقًمف 

                                                 

ةةومع ، وا1424ص: ، وزاد اعمًةػم ٓسمةـ اةةقزي8/93: معومل اًمتـزرؾ ًمؾٌغةقي: اكظر(  1)

 .18/55: ٕطمؽوم اًمؼرين ًمؾؼرـمٌل

: ، ووضمقه اًمؼرين ٓسمـ اًميةرر156ص : اًمقضمقه واًمـظوئر عمؼوشمؾ: اكظر قمغم ؾمٌقؾ اعمثول(  2)

: ، ويمشػ اًمنائر ٓسمـ اًمعامد366ص: ، وكزاي إقملم اًمـقافمر ٓسمـ اةقزي171ص

 .65ص

 .86: /يمثػم ، وشمػًػم اًمؼرين اًمعظقؿ ٓسمـ5/414: شمػًػم اًمًؿعوين: اكظر(  3)

 .28/125: اًمتحررر واًمتـقرر ٓسمـ قموؿمقر(  4)
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 اطومتةةي

احلؿةةد هلل ضمزرةةؾ اًمةةـعؿ واًمعطورةةو، ومٌحؿةةده وكعؿتةةف شمةةتؿ اًمجلةةوحلوت، 

واًمجلالة واًمًالم قمغم اعمٌعقث رمحي ًمؾعوعملم، وقمغم يًمةف اًمطقٌةلم، وصةحوسمتف 

 :أمجعلم، وسمعد

 :مجؾي مـ اًمـتوئٍ مـ أمهفو ومؼد شمقصؾً ذم ظمومتي اذا اًمٌحٌ إمم

قء)وردت مػردة  – 1 ًّ معَرومي ومـَؽرة ذم اًمؼرين اًمؽةررؿ ؾمةتلم مةرة، ذم ( اًم

 .شمًع ومخًلم يري

قء)سمؾغ قمدد اًمًقر اًمتل شمضؿـً مػردة  – 2 ًّ  :ؾمتًو وقمنمرـ ؾمقرة ال( اًم

 (.169)، (49)أرتون : اًمٌؼرة – 1 

 (.174)، (35)أرتون : يل قمؿران – 2 

 (.149)، (148)، (123)، (115)، (17)يروت : ـًوءاًم – 3 

 (.157)، (54)أرتون : إكعوم – 4 

 (.188)، (167)، (165)، (141)، (73)أروت : إقمراف – 5 

 (.98)، (37)أرتون : اًمتقسمي – 6 

 (.64)، (54)أرتون : اقد – 7 

 (.53)، (51)، (25)، (24)أروت : رقؾمػ – 8 

 (.25)، (21)، (18)، (11)وت أر: اًمرقمد – 9 

 (.6)أري : إسمرااقؿ – 15 

 (.119)، (94)، (65)، (59)، (28)، (27)أروت : اًمـحؾ – 11 

 (.28)أري : مررؿ – 12 
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 (.22)أري : ـمف – 13 

 (.77)، (74)أرتون : إكٌقوء – 14 

 (.45)أري : اًمػرىمون – 15 

 (.156)أري : اًمشعراء – 16 

 (.62)، (12)، (11)، (5)أروت : ؿؾاًمـ – 17 

 (.32)أري : اًمؼجلص – 18 

 (.15)أري : اًمروم – 19 

 (.17)أري : إطمزاب – 25 

 (.8)أري : وموـمر – 21 

 (.61)، (47)، (24)أروت : اًمزمر – 22 

 (.52)، (45)، (37)أروت : هموومر – 23 

 (.14)أري : حمؿد – 24 

 (.12)مَرشمون، ( 6)أرتون : اًمػتح – 25 

 (.2)أري : اعمؿتحـي – 26 

ةقء)سمؾغ قمدد اًمًقر اعمؽقي ؾمٌع قمنمة ؾمقرة، ضموءت مػةردة  – 3 ًّ شمًةعًو ( اًم

 .وصمالصملم مَرة ذم شمًع وصمالصملم يري

ةةقء)سمؾةةغ قمةةدد اًمًةةقر اعمدكقةةي شمًةةع ؾمةةقر، ضمةةوءت مػةةردة  – 4 ًّ إطمةةدى  ( اًم

 .وقمنمرـ مَرة ذم قمنمرـ يري

قء)وردت مػردة  – 5 ًّ  .كؽرة قمنمرـ مرة ذم قمنمرـ يري( اًم

ةةقء)وردت مػةةردة  – 6 ًّ معَرومةةي سمةةلل أو سموإلوةةوومي أرسمعةةلم مةةَرة ذم شمًةةع ( اًم

 .وصمالصملم يري
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ةقء)ضموءت مػردة  – 7 ًّ مضةؿقمي اًمًةلم صمـتةون ومخًةقن مةَرة ذم صمـتةلم ( اًم

 .ومخًلم يري

 .وضموءت مػتقطمي اًمًلم مخس مرات ذم مخس يروت 

 .ضؿ أرسمع مرات ذم صمالث يروتاًمػتح واًم –وضموءت سموًمقضمفلم  

ةةقء)ذيمةةر أاةةؾ اًمقضمةةقه واًمـظةةوئر أطمةةد قمنمةة وضمفةةًو ًمةةة  – 8 ًّ ذم اًمؼةةرين ( اًم

وضمفةًو واطمةدًا ذم أرةي ( اةة435سمعةد :ت)اًمؽررؿ، وزاد اسمـ اًميةرر 

 .مـ ؾمقرة اًمـًوء( 115)

ةقء)فمفر مـ ظمةالل اًمدراؾمةي ؾمةعي مةدًمقل مػةردة  – 9 ًّ وأكةف ٓ رؿؽةـ ( اًم

ًمقضمقه واًمـظوئر، ومةنهنؿ مل رًةتققمٌقا معوكقفةو، طمٍماو ومقام ذيمره أاؾ ا

 ،ومل رلشمقا قمغم مجقع وضمقافو، واعمتلمةؾ ذم اةذه اًمدراؾمةي رؾحةظ ذًمةؽ

 :ورؿؽـ شمؾخقص اذه اعمعوين ومقام ركم

، 42، 29، 27، 26، 15، 13، 11، 1: ذم اعمقوع رىمةؿ. اًمشدة، أو أؿمد - 

55 ،51 ،54. 

، 6، 5، 2: اعمقوةةع رىمةةؿذم . قمؿةةقم اعمعجلةةقي اًمشةةومؾ ًمجلةةغػماو ويمٌػماةةو –

15 ،21 ،35 ،38 ،39 ،43. 

 .55، 28، 3: ذم اعمقوع رىمؿ. اًمنم –

 .41، 25، 19، 12، 4: ذم اعمقوع رىمؿ. إذى واعمؽروه –

 .56، 53، 49، 24، 23، 17، 6: ذم اعمقوع رىمؿ. اًمذكى واإلصمؿ اًمؼٌقح –

 .59، 58، 57، 45، 33، 32، 9، 8: ذم اعمقوع رىمؿ. مو رًقء وحيزن –

 .14:ذم اعمقوع رىمؿ. اعمـؽر –
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 .16:ذم اعمقوع رىمؿ. اًمي –

 .57، 52، 48، 34، 35، 25، 18: ذم اعمقوع رىمؿ. اًمٌالء واًمعذاب واحلزن –

 .36، 22:ذم اعمقوع رىمؿ. اًمزكو –

 .31: ذم اعمقوع رىمؿ. اًمنمك –

 .46، 44، 37:ذم اعمقوع رىمؿ. اًمؼمص –

 .47:ذم اعمقوع رىمؿ. اًمـور –

 . 45: ذم اعمقوع رىمؿ. احلجورة –

فمفر مـ ظمالل اذا اًمٌحٌ أمهقي قمؾؿ وضمقه اًمؼةرين اًمؽةررؿ، ومةنن اًمٌحةٌ  – 15

وسمذل اةفد ذم اؾمتخراج معوين مػةردات اًمؼةرين اًمؽةررؿ رظفةر يمثةػماً مةـ 

 .أهار اًمؼرين، ورؽشػ قمـ كقاطمل اومي مـ كقاطمل إقمجوزه

ؽةررؿ: عمةو ومقةف وموًمٌوطمٌ رةقيص سمةوٓاتامم سمعؾةؿ وضمةقه اًمؼةرين اًم ...وأظمػماً  

إفمفةةور ومجلةةوطمي اًمؼةةرين وإقمجةةوزه، وسمقةةون ًمٌالهمتةةف اًمتةةل شمؼةةوست دوهنةةو سمالهمةةي 

 .اًمعرب، ومٌف شمتًع معوين أًمػوظ اًمؼرين، وشمـؽشػ مجؾي مـ أوضمف دٓٓشمف

 :وسمعد

ومنن اذا اًمٌحٌ ضمفد اعمؼؾ، ومام يمون مـ صقاب ومؿـ اهلل، ومو يمون مةـ  

أن جيعؾ اذ اًمعؿةؾ  –ضمؾ قمز و –ظمطل ومؿـ كػز وشمؼجلػمي، يمام أؾملل اهلل 

ظموًمجلًو ًمف ؾمٌحوكف، مؼّرسمًو عمرووشمف، ؾمٌحوكؽ ٓ قمؾةؿ ًمـةو إٓ مةو قمؾؿتـةو إكةؽ 

 .أكً اًمعؾقؿ احلؽقؿ

وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم يًمف وصحٌف أمجعةلم، واحلؿةد هلل  

 .رب اًمعوعملم
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 صمًٌ اعمجلودر واعمراضمع

، (اةة543:ت)ًمعةريب ٕيب سمؽةر حمؿةد سمةـ قمٌةداهلل سمةـ ا: أطمؽوم اًمؼةرين 

 .ت.ط، د.حمؿد قمٌداًمؼودرقمطور، دار اًمػؽر، ًمٌـون، د: ُتؼقؼ

ٕيب اًمًةعقد حمؿةد سمةـ  :إرؿمود اًمعؼؾ اًمًؾقؿ إمم مزارةو اًمؼةرين اًمؽةررؿ 

 .ت .د ،ط.د ،سمػموت :دار إطمقوء اًمؽماث( 982ت)مجلطػك اًمعامدي 

 إؿمٌوه واًمـظةوئر ذم إًمػةوظ اًمؼريكقةي اًمتةل شمرادومةً مٌوكقفةو وشمـققمةً 

حمؿةةد : ، ُتؼقةةؼ(اةةة429:ت)ًمعٌةةداعمؾؽ سمةةـ حمؿةةد اًمثعةةوًمٌل  :معوكقفةةو

 .اة1454، 1اعمٍمي، ؾمعد اًمدرـ ًمؾطٌوقمي واًمـنم، دمشؼ، ط

عمؼوشمةةةؾ سمةةةـ ؾمةةةؾقامن اًمٌؾخةةةل  :إؿمةةةٌوه واًمـظةةةوئر ذم اًمؼةةةرين اًمؽةةةررؿ 

قمٌةداهلل حمؿةقد ؿمةحوشمي، ااقئةي اعمٍمةري اًمعومةي .د: ، ُتؼقؼ(اة155:ت)

 .اة1414، 2ًمؾؽتوب، ط

ًمؾحًةلم  (:ىمومقس اًمؼرين)الح اًمقضمقه واًمـظوئر ذم اًمؼرين اًمؽررؿ إص 

قمٌةداًمعزرز ؾمةّقد إاةؾ، دار : ُتؼقةؼ( اةة478:ت)سمـ حمؿد اًمةدامغوين 

 .م1985، 3اًمعؾؿ ًمؾؿالرلم، سمػموت، ط

عمحؿةةد إمةةلم اًمشةةـؼقطل  :أوةةقاء اًمٌقةةون ذم إرضةةوح اًمؼةةرين سمةةوًمؼرين 

: دار اًمػؽةةرمؽتةةى اًمٌحةةقث واًمدراؾمةةوت، : ، ُتؼقةةؼ(اةةة1393ت)

 .اة1451، 1سمػموت، ط

، دار اًمػؽةر، (اةة791ت)ًمعٌةداهلل سمةـ قمؿةر اًمٌقضةووي  :أكقار اًمتـةزرؾ 

 .ت.ط، د.سمػموت، د

، (اةة745:ت)عمحؿةد سمةـ رقؾمةػ سمةـ طمقةون إكدًمزة  :اًمٌحر اعمحقط 
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قمةةودل قمٌةةداعمقضمقد وقمةةكم سمةةـ معةةقض، دار اًمؽتةةى اًمعؾؿقةةي، : ُتؼقةةؼ

 .اة1413، 1سمػموت، ط

، (اةة437:ت)عمؽل سمـ أيب ـموًمى اًمؼقز  :ءات اًمًٌعاًمتٌٍمة ذم اًمؼرا 

 .اة1452، 1سمقمٌوي، ط: حمؿد همقث اًمـدوي، اًمدار اًمًؾػقي.د: ُتؼقؼ

، دار (اةةة1393ت)عمحؿةةد اًمطةةوار سمةةـ قموؿمةةقر  :اًمتحررةةر واًمتـةةقرر 

 .ت.ط، د.شمقكس، د: ؾمحـقن

، (اة741ت)عمحؿد سمـ أمحد سمـ ضمزي اًمؽؾٌل : اًمتًفقؾ ًمعؾقم اًمتـزرؾ 

 .اة1453، 4ًمٌـون، ط: اًمعريب دار اًمؽتوب

حمؿةد قمةثامن، : ٕيب االل اًمعًؽري، ُتؼقؼ: شمجلحقح اًمقضمقه واًمـظوئر 

 .اة1428، 1مؽتٌي اًمثؼوومي اًمدرـقي، اًمؼوارة، ط

ٕيب حمؿد قمٌةداًمرمحـ سمةـ  (:شمػًػم اًمؼرين اًمعظقؿ)شمػًػم اسمـ أيب طموشمؿ  

 أؾمةعد حمؿةد اًمطقةى، اعمؽتٌةي: ، ُتؼقةؼ(اةة327:ت)أيب طموشمؿ اًمةرازي 

 .ت.ط، د.صقدا، د: اًمعٍمري

، دار (اةةة161:ًمًةةػقون سمةةـ ؾمةةعقد اًمثةةقري ت :شمػًةةػم ؾمةةػقون اًمثةةقري 

 .اة1453، 1سمػموت، ط: اًمؽتى اًمعؾؿقي

ٕيب اًمؾقةةةٌ كٍمةةة سمةةةـ حمؿةةةد  (:سمحةةةر اًمعؾةةةقم)شمػًةةةػم اًمًةةةؿرىمـدي  

: حمؿةةقد مطرضمةةل، دار اًمػؽةةر. د: ، ُتؼقةةؼ(اةةة393:ت)اًمًةةؿرىمـدي 

 .ت.ط، د.سمػموت، د

، (اةة489ت)ٕيب اعمظػر مـجلقر سمـ حمؿد اًمًةؿعوين  :شمػًػم اًمًؿعوين 

، 1اًمررةةوض، ط: رةةوه إسمةةرااقؿ وهمـةةقؿ قمٌةةوس، دار اًمةةقـمـ: ُتؼقةةؼ
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 .اة1413

، دار اسمـ (اة1421:ت)عمحؿد سمـ صوًمح اًمعثقؿلم  :شمػًػم ؾمقرة اًمٌؼرة 

 .اة1423، 1اًمدموم، ط: اةقزي

: قةؼ، ُتؼ(اةة211ت)ًمعٌداًمرزا  سمـ مهةوم اًمجلةـعوين  :شمػًػم اًمجلـعوين 

 .اة1415، 1اًمرروض، ط: مجلطػك مًؾؿ، مؽتٌي اًمرؿمد. د

ٕيب اًمػةةةداء إؾمةةةامقمقؾ سمةةةـ يمثةةةػم اًمدمشةةةؼل  :شمػًةةةػم اًمؼةةةرين اًمعظةةةقؿ 

، 1اًمررةةةوض، ط: ؾمةةةومل اًمًةةةالمي، دار ـمقٌةةةي: ، ُتؼقةةةؼ(اةةةة774ت)

 .اة1418

، دار اًمؽتةةى (اةةة155ت)عمؼوشمةةؾ سمةةـ ؾمةةؾقامن اًمٌؾخةةل  :شمػًةةػم مؼوشمةةؾ 

 .اة1424، 1سمػموت، ط: اًمعؾؿقي

( اة319:ت)عمحؿد سمـ إسمرااقؿ سمـ اعمـذر اًمـقًوسمقري  :ػًػم اسمـ اعمـذرشم 

 .اة1423، 1اعمدرـي اًمـٌقري، ط: ؾمعد حمؿد ؾمعد، دار اعمآصمر: ُتؼقؼ

مجعةةي حمؿةةد سمةةـ رعؼةةقب  :شمػًةةػم اعمؼٌةةوس مةةـ شمػًةةػم اسمةةـ قمٌةةوس 

، 1سمةةةػموت، ط: ، دار اًمؽتةةةى اًمعؾؿقةةةي(اةةةة817:ت)اًمػػموزيسمةةةودي 

 .اة1412

ًمعٌةةداًمرمحـ سمةةـ كةةوس  :رمحـ ذم شمػًةةػم يمةةالم اعمـةةونشمقًةةػم اًمؽةةررؿ اًمةة 

 .اة1419، 1سمػموت، ط: ، ممؾمًي اًمرؾموًمي(اة1376ت)اًمًعدي 

عمحؿةةةد سمةةةـ ضمررةةةر اًمطةةةؼمي  :ضمةةةومع اًمٌقةةةون قمةةةـ شملورةةةؾ يي اًمؼةةةرين 

 .اة1425، 3سمػموت، ط: ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي(اة315ت)

ٕيب قمٌةةةداهلل حمؿةةةد سمةةةـ أمحةةةد اًمؼرـمٌةةةل  :اةةةةومع ٕطمؽةةةوم اًمؼةةةرين 
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سمةػموت، : قمٌداًمرزا  اعمفدي، دار اًمؽتوب اًمعةريب: ، ُتؼقؼ(اة671ت)

 .اة1422، 4ط

، (اةة756:ت)ًمؾًؿلم احلؾٌةل  :اًمدر اعمجلقن ذم قمؾقم اًمؽتوب اعمؽـقن 

 .اة1458، 1أمحد اطراط، دار اًمؼؾؿ، دمشؼ، ط. د: ُتؼقؼ

، (اةةة911)ةةةالل اًمةةدرـ اًمًةةققـمل  :اًمةةدر اعمـثةةقر ذم اًمتػًةةػم سموعمةةلصمقر 

، 1قمٌةةداهلل سمةةـ قمٌداعمحًةةـ اًمؽميمةةل، دار اجةةر، اًمؼةةوارة، ط.د: ُتؼقةةؼ

 .اة1424

عمحؿقد سمةـ قمٌةداهلل  :روح اعمعوين ذم شمػًػم اًمؼرين اًمعظقؿ واًمًٌع اعمثوين 

 .اة1415ط، .سمػموت، د: ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي(اة1275ت)إًمقد 

ًمعٌةةةداًمرمحـ سمةةةـ قمةةةكم سمةةةـ اةةةةقزي  :زاد اعمًةةةػم ذم قمؾةةةؿ اًمتػًةةةػم 

، 1سمةةةػموت، ط: تةةةى اإلؾمةةةالمل ودار اسمةةةـ طمةةةزم، اعمؽ(اةةةة597ت)

 .اة1423

. د: ، ُتؼقةؼ(اةة256)عمحؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمٌخةوري  :صحقح اًمٌخوري 

 .اة1457، 3سمػموت، ط: مجلطػك درى اًمٌغو، دار اسمـ يمثػم

حمؿةد : ، ُتؼقةؼ(اةة261)عمًؾؿ سمةـ احلجةوج اًمؼشةػمي  :صحقح مًؾؿ 

 .ت.ط، د.د سمػموت،: ومماد قمٌداًمٌوىمل، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب

عمحؿد سمـ  :ومتح اًمؼدرر اةومع سملم ومـل اًمرواري واًمدراري مـ قمؾؿ اًمتػًػم 

: قمٌداًمرمحـ قمؿػمة، دار اًمقوموء. د: ، ُتؼقؼ(اة1255ت)قمكم اًمشقيموين 

 .اة1418، 2اعمـجلقرة، ط

، (اةةة817ت)عمحؿةةد سمةةـ رعؼةةقب اًمػػموزيسمةةودي  :اًمؼةةومقس اعمحةةقط 
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وًمي، ممؾمًي اًمرؾمةوًمي ودار مؽتى ُتؼقؼ اًمؽماث ذم ممؾمًي اًمرؾم: ُتؼقؼ

 .اة1457، 2سمػموت، ط: اًمررون ًمؾؽماث

: حلًلم سمـ قمكم احلريب، راضمعف وىمدم ًمةف :ىمقاقمد اًمؽمضمقح قمـد اعمػنرـ 

 .اة1417، 1مـوع اًمؼطون، دار اًمؼوؾمؿ، اًمرروض، ط. د

اًمؽشةةوف قمةةـ طمؼةةوئؼ همةةقامض اًمتـزرةةؾ وقمقةةقن إىموورةةؾ ذم وضمةةقه  

: ، ُتؼقةؼ(اةة538ت)اًمزخمنمةي  ٕيب اًمؼوؾمؿ حمؿقد سمـ قمؿر :اًمتلورؾ

، 1اًمررةةوض، ط: قمةةودل قمٌةةداعمقضمقد وقمةةكم معةةقض، مؽتٌةةي اًمعٌقؽةةون

 .اة1418

، (اةة427ت)ٕيب إؾمةحو  أمحةد سمةـ حمؿةد اًمثعؾٌةل  :اًمؽشػ واًمٌقةون 

سمةػموت، : اإلموم أيب حمؿد سمـ قموؿمقر، دار إطمقوء اًمةؽماث اًمعةريب: ُتؼقؼ

 .اة1422، 1ط

ٓسمةةـ اًمعةةامد اعمٍمةةي  :وئريمشةةػ اًمنةةائر ذم معـةةك اًمقضمةةقه واًمـظةة 

: ومةةماد قمٌةةداعمـعؿ، ممؾمًةةي ؿمةةٌوب اةومعةةي. د: ُتؼقةةؼ( اةةة887:ت)

 .ت.ط، د.اإلؾمؽـدرري، د

ًمعةةكم سمةةـ إسمةةرااقؿ اًمٌغةةدادي اًمشةةفػم  :ًمٌةةوب اًمتلورةةؾ ذم معةةوين اًمتـزرةةؾ 

قمٌداًمًةةالم ؿمةةوالم، دار : ، وةةٌطف وصةةححف(اةةة725:ت)سموطةةوزن 

 .اة1415، 1سمػموت، ط: اًمؽتى اًمعؾؿقي

، (اةة911:ت)ةالل اًمدرـ اًمًققـمل  :اًمـؼقل ذم أؾمٌوب اًمـزولًمٌوب  

 .ت.ط، د.سمػموت، د: دار إطمقوء اًمعؾقم

، قموروةف (اةة215:ت)ٕيب قمٌقدة معؿر سمـ اعمثـك اًمتقؿةل  :جموز اًمؼرين 
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حمؿد ومماد ؾمةزيملم، مؽتٌةي اطةوكجل، اًمؼةوارة، . د: سملصقًمف وقمؾؼ قمؾقف

 .ت.ط، د.د

ًمعٌةةداحلؼ سمةةـ هموًمةةى سمةةـ قمطقةةي  :ًمعزرةةزاعمحةةرر اًمةةقضمقز ذم شمػًةةػم اًمؽتةةوب ا 

قمٌداًمًةالم قمٌداًمشةوذم حمؿةد، دار اًمؽتةى : ، ُتؼقةؼ(اةة541ت)إكدًمز 

 .اة1413، 1سمػموت، ط: اًمعؾؿقي

، (اة715ت)ًمعٌداهلل سمـ أمحد اًمـًػل  :مدارك اًمتـزرؾ وطمؼوئؼ اًمتلورؾ 

 .ت.ط، د.ًمٌـون، د: دار إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي

حمؿةد : ، ُتؼقةؼ(اةة516ت)قد اًمٌغقي ًمؾحًلم سمـ مًع :معومل اًمتـزرؾ 

 .اة1417، 4اًمرروض، ط: قمٌداهلل اًمـؿر ويظمرون، دار ـمقٌي

( إظمػةةةش إوؾمةةةط)ًمًةةةعقد سمةةةـ مًةةةعدة اًمٌؾخةةةل  :معةةةوين اًمؼةةةرين 

 .اة1451، 2وموئز ومورس، ـمٌعي اعمحؼؼ، ط.د: ، ُتؼقؼ(اة215ت)

حمؿةد قمةكم : ، ُتؼقةؼ(اةة338:ت)ٕيب ضمعػةر اًمـحةوس  :معوين اًمؼةرين 

 .اة1459، 1، ـمٌعي ضمومعي أم اًمؼرى، مؽي اعمؽرمي، طاًمجلوسمقين

سمػموت، : ، قمومل اًمؽتى(اة257ت)ًمقحقك سمـ زرود اًمػراء  :معوين اًمؼرين 

 .اة1453، 3ط

ًمؾراهمةةةى إصةةةةػفوين  :معجةةةؿ مػةةةردات أًمػةةةوظ اًمؼةةةةرين اًمؽةةةررؿ 

 .ت.ط، د.كدرؿ مرقمشكم، دار اًمػؽر، سمػموت، د: ، ُتؼقؼ(اة553:ت)

ًمػخةر اًمةدرـ حمؿةد سمةـ قمؿةر اًمةرازي  (:اًمؽٌةػماًمتػًػم )مػوشمقح اًمغقى  

 .اة1421، 1سمػموت، ط: ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي(اة656ت)

ٕيب  :مـتخى ىمرة اًمعققن اًمـقافمر ذم اًمقضمقه واًمـظوئر ذم اًمؼرين اًمؽررؿ 
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حمؿةةد اًمًةةقد : ُتؼقةةؼ( اةةة597:ت)اًمػةةرج قمٌةةداًمرمحـ سمةةـ اةةةقزي 

ط، .ؽـدرري، داإلؾمة: ومةماد قمٌةداعمـعؿ، مـشةلة اعمعةورف. اًمجلػطووي ود

 .ت.د

ٕيب اًمػةرج قمٌةداًمرمحـ  :كزاي إقملم اًمـقافمر ذم قمؾؿ اًمقضمقه واًمـظوئر 

حمؿد قمٌةداًمؽررؿ اًمةرايض، ممؾمًةي : ، ُتؼقؼ(اة597:ت)سمـ اةقزي 

 .اة1457، 3سمػموت، ط: اًمرؾموًمي

، (اةة833:ت)عمحؿد سمـ حمؿد سمةـ اةةزري  :اًمـنم ذم اًمؼراءات اًمعنم 

حمؿةةد اًمضةةٌوع، مؽتٌةةي اًمررةةوض قمةةكم : راضمعةةف وأذف قمةةغم شمجلةةحقحف

 .ت.ط، د.اًمرروض، د: احلدرثي

، (اةةة455ت)ٕيب احلًةـ قمةةكم سمةـ حمؿةةد اعمةووردي  :اًمـؽةً واًمعقةةقن 

اًمًةقد قمٌداعمؼجلةقد سمةـ قمٌةد اًمةرطمقؿ، دار اًمؽتةى : راضمعف وقمؾةؼ قمؾقةف

 .ت.ط، د.سمػموت، د: اًمعؾؿقي

 ٕيب قمٌداًمرمحـ إؾمامقمقؾ سمةـ أمحةد اًميةرر اًمـقًةوسمقري :وضمقه اًمؼرين 

دمشةؼ، : وموـمؿي رقؾمػ اطقؿل، دار اًمًةّؼو: ، ُتؼقؼ(اة435: ت سمعد)

 .م1996، 1ط

اةةةورون سمةةةـ مقؾمةةةك اًمؼةةةوري  :اًمقضمةةةقه واًمـظةةةوئر ذم اًمؼةةةرين اًمؽةةةررؿ 

: طمةةوشمؿ اًمضةةومـ، وزارة اًمثؼوومةةي واإلقمةةالم.د: ، ُتؼقةةؼ(اةةة175:ت)

 .اة1459ط، .سمغداد، د

يب قمٌداهلل احلًلم ٕ :اًمقضمقه واًمـظوئر ًٕمػوظ يمتوب اهلل اًمعزرز ومعوكقفو 

وموـمؿي رقؾمػ اطقؿل، مؽتٌي : ، ُتؼقؼ(اة478:ت)سمـ حمؿد اًمدامغوين 
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 .اة1419، 1دمشؼ، ط: اًمػورايب

ؾمةؾقامن سمةـ صةوًمح اًمؼرقمةووي، . د :اًمقضمقه واًمـظوئر ذم اًمؼرين اًمؽةررؿ 

 .اة1415، 1اًمرروض، ط: مؽتٌي اًمرؿمد

اًمقاطمةدي  ٕيب احلًةـ قمةكم سمةـ أمحةد :اًمقضمقز ذم شمػًػم اًمؽتوب اًمعزرز 

، 1دمشةةةؼ، ط: صةةةػقان داودي، دار اًمؼؾةةةؿ: ، ُتؼقةةةؼ(اةةةة468:ت)

 .اة1415
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 :تفسري قولُ تعاىل
 

(ٌَ ُِ َجَسّدا ُثَه َأَىاَب َوَلَكِد َفَتَيا ُسَمِيَنا  (َوَأِلَكِيَيا َعَمى ُكِسِسيِّ

 شملًمقةةػ

 اًمعاَلمةي قمٌد اًمرمحـ سمـ حيقك سمـ قمكم

 (اة1386 -1312) اعمعّؾؿّل اًمقاميّن اعمّؽّل 

 شمةحؼقةةؼ

 سمـ ؿمقخ قمكم قمثامن سمـ معؾؿ حمؿقد. د

 قمثامن سمـ معؾؿ حمؿقد سمـ ؿمقخ قمكم. د

  اًمشةمون اًمعؾؿقةي  –اًمٌوطمٌ سمؿريمةز اًمدراؾمةوت اًمؼريكقةي– 

 .ؿع اعمؾؽ ومفد ًمطٌوقمي اعمجلحػ اًمنمرػ سموعمدرـي اعمـقرةجم

  ىمًؿ اًمؼرين وقمؾقمةف طمجلؾ قمغم درضمي اعموضمًتػم مـ- 

اةومعةي  –اًمؼرين اًمؽررؿ واًمدراؾمةوت اإلؾمةالمقي يمؾقي 

أرةةوت اعمةةَدقمك كًةةُخفو سمآرةةي ) :اإلؾمةةالمقي سملـمروطمتةةف

 (.قمرض وُتؾقؾ -اًمًقػ، مع سمقون مو شمؼتضقف اذه أري

 ىمًؿ اًمتػًػم وقمؾقم اًمؼرين  – اًمديمتقراهضمي طمجلؾ قمغم در

اةومعةةي  –يمؾقةي اًمؼةرين اًمؽةررؿ واًمدراؾمةوت اإلؾمةالمقي  –

شمػًػم إؾمحو  سمةـ إسمةرااقؿ اًمًٌةتل  : )اإلؾمالمقي سملـمروطمتف

، ُتؼقؼ ودراؾمي مةـ أول ؾمةقرة اًمـؿةؾ (اة357اعمتقرم ؾمـي 

 (.مـ ؾمقرة اًمـجؿ 12إمم أري 
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 مؾخص سمحٌ

 چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ :شمػًػم ىمقًمف شمعومم

 ًمؾشقخ قمٌد اًمرمحـ سمـ حيقك اعمعؾؿل

صوطمى اذه اًمرؾموًمي ُرعُد أطمد أقمقون اًمعؾامء اعمؼّمزرـ اًمذرـ قموؿمقا ذم اًمؼرن 

 .ػوت كوومعي ؾموئرةؽتٌي اإلؾمالمقي سمؿمًمَ ر ااجري، وَأصْمَروا اعمةاًمراسمع قمش

وىمةةد شمـةةوول اًمشةةقخ سموًمتػًةةػم واًمتحؾقةةؾ أرةةي اعمةةذيمقرة ًمإلضموسمةةي قمةةغم 

آؾمتشؽول اًمقارد قمـد اًمـوس ومقفو وُتػُماؿ ذم شمقضمقف اًمػتـي اًمتل شمعَرض اةو 

كٌل اهلل ؾمؾقامن قمؾقف اًمًالم، وإًمؼوء اةًد قمةغم يمرؾمةقف، ذًمةؽ اًمؾػةظ اًمةذي 

 .ذم شمػًػمه اظمتؾػً اًمرواروت

ةسمعداو وم أورد اعممًّمػ أري اعمذيمقرة ذم اًمعـقان ويريً  ًَ رمهو أّوًٓ شمػًػم ػ

 .مػردات، صمؿ ذيمر أىمقال اًمعؾامء ذم اًمػتـي اعمذيمقرة ذم أري

ك قمغم يمرد ؾمؾقامن قمؾقف اًمًالم مل ؾؼَ ؿُ ةوىمد رضَمح اعمعّؾؿل أَن اةًد اًم

 .رؽـ سمنكًوٍن وٓ َمَؾٍؽ وٓ ؿمقطون

ز أن رؽةةقن مةةو ضمةةرى مةةـ كٌةةّل اهلل ؾمةةؾقامن ممةةو ٓ متـةةع اًمعجلةةؿي وضمةةقَ 

صدوَره مـ مثؾف: يموطمتجوسمف قمـ اًمَرقمَقي صمالصمي أروم، وموسمُتكِم سمنسمعوده قمةـ مؾؽةف، 

وُأًمؼل قمغم يمرؾمقف ضمًد رشٌف ضمًد ؾمؾقامن قمؾقةف اًمًةالم، ومٌؼةل إمةر قمةغم 

ةذًمؽ مَدة ومخوف ؾمةؾقامن أن رَ  ًُ رسمةف وؾمةلًمف  د أمةر اًمةدرـ واًمةدكقو وموؾمةتغػرػ

ٌُف َؾ ًْ  . ُمْؾؽًو ٓ ُر

وذيمةةر اعمعؾؿةةل أَن مةةو اضمتؿعةةً قمؾقةةف اًمروارةةوت اًمؼقَرةةي، ومل رؽةةـ ومقةةف 

 . ؿمـوقمي، ويمون فموار آكطٌو  قمغم أري أومم سموًمؼٌقل
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 .وذيمر اًمشقخ أَن اًمقفقد عمو شمـوىمؾقا اًمؼجلي زادوا ومقفو وكؼجلقا

واًمػقائةد ِمةـ ذيمةر  قمةرض ومقةف احلؽؿةي(( شمةدسُمر )) صمؿ قمؼد قمـقاكًو ؾمامه 

 .اًمؼجَلي واحلؽؿي مـ اإلمجول ومقفو

اذه اًمرؾموًمي مع مو طمظِقً سمف ِمةـ دراؾمةي وشمقصمقةٍؼ وشمعؾقةٍؼ مةـ اعمحؼةؼ 

 .شُمَعُد إووومي مفَؿي إمم مؽتٌي اًمتػًػم
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 اعمؼدمي

إن احلؿد هلل كحؿده وكًتعقـف وكًتغػره وكعةقذ سمةوهلل مةـ ذور أكػًةـو 

ال مضؾ ًمف ومـ رضؾؾ ومةال اةودي ًمةف وأؿمةفد وؾمقئوت أقمامًمـو مـ هيده اهلل وم

 .أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذرؽ ًمف وأؿمفد أن حمؿدًا قمٌده ورؾمقًمف

: يل قمؿةةةةةران] ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

152]. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 [.1: اًمـًوء] ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 [.71: إطمزاب]﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲

 ..أمو سمعد

ومنن ظمةػم احلةدرٌ يمتةوب اهلل وظمةػم ااةدي اةدي حمؿةد صةغم اهلل قمؾقةف 

وؾمةةؾؿ، وذ إمةةقر حمةةدصموهتو ويمةةؾ حمدصمةةي سمدقمةةي ويمةةؾ سمدقمةةي وةةالًمي ويمةةؾ 

 .والًمي ذم اًمـور

                                                 

وأسمةق ( 1/392)اذه ظمطٌي احلوضمي، وىمد وردت مـ طمةدرٌ اسمةـ مًةعقد، أظمرضمةف أمحةد (1)

واًمؽممةةذي، يمتةةوب ( 2118ح 2/238)داود، يمتةةوب اًمـؽةةوح، سمةةوب ذم ظمطٌةةي اًمـؽةةوح 

صةةالة  واًمـًةةوئل، يمتةةوب( 1155ح  3/454)اًمـؽةةوح، سمةةوب مةةو ضمةةوء ذم ظمطٌةةي اًمـؽةةوح 

واسمةـ موضمةف، يمتةوب اعمؼدمةي، سمةوب اضمتـةوب اًمٌةدع ( 3/85)اًمعقدرـ، سموب يمقػ اططٌةي 

، وأظمرضمةف مًةؾؿ، يمتةوب اةؿعةي، سمةوب ختػقةػ اًمجلةالة (1892ح  1/659)واةدال 

وىمةةد . مةةـ طمةةدرثل ضمةةوسمر واسمةةـ قمٌةةوس خمتًٍمةةا( 868، 867ح 12-3/11)واططٌةةي 

 .أومرداو اًمعاَلمي إًمٌوين سمرؾموًمي مًتؼؾي
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إن قمؾؿ اًمتػًػم مـ أضمّؾ اًمعؾقم اإلؾمالمقي ًمتعؾؼف سمؽالم اًمعزرةز اةٌةور 

اق مـ اًمعؾقم اًمتل شمؾؼواو اًمجلحوسمي قمةـ اًمرؾمةقل صةغم شمقوقحًو وذطمًو، و

اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: إذ يمون رٌلم اؿ مو رغؿةض قمؾةقفؿ، ومةو مل حيتةوضمقا إمم سمقوكةف 

ومؽوكً ىمراءشمف شمػًػمه، واطمتوج اًمتوسمعقن إمم زرودة ذم اًمنمح واًمتػًػم ومؽةون 

 .معَقاؿ صحوسمي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمَؾؿ

 ذم قمٍم اًمتوسمعلم ، وأيمثةره كؼةٌؾ قمةـ اًمجلةحوسمي، اًمتػًػم سمدأ شمدورـوىمد 

 . وسمعضف ممو اضمتفدوا ومقف

وشمٌورـً ـمر  اعمػنرـ ذم اًمتجلـقػ ومقف مو سملم أصمرٍي ظمةوًمٍص، وضمةومٍع 

سمقـف وسملم اًمرأي، ومطّقل وخمتٍم، ومػن ةؿقع يرف ويَمؾِِؿف ومؼتٍٍم قمغم مو 

 .رراه سمحوضمي إمم شمػًػم

اًمتػًػم مع مو زرةد ومقةف مةـ رأٍي  واؽذا شمـوىمؾ اطؾػ قمـ اًمًؾػ قمؾؿ

 .سمعضف مؼٌقل وسمعضف أظمر همػم مريٍض 

ومـ اًمؼجلص اًمتل يمثر اطقض ذم شمػوصقؾفو وىمَؾ ومقفةو اًمتحؼقةؼ ىمجلةي 

ڻ  چ: ىمقًمف شمعومم ذم ؾمقرة صومتـي كٌّل اهلل ؾمؾقامن قمؾقف اًمًالم اًمقاردة ذم 

وموكؼمى اًمعالمي قمٌد اًمةرمحـ سمةـ  ،چڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

ك اعمعؾؿل ًمتػًػماو سمطررؼي مٌتؽرة مجعً سملم اؾمتقعوب إىمقال ذم أرةي حيق

 .واحلؽؿ او أو قمؾقفو مع ومقائد زوائد وىمقاقمد ومرائد

ؿةةل ممةةـ اكتػعةةً إمةةي سمتآًمقػةةف اًمؼقؿةةي، وُتؼقؼوشمةةف اًمـػقًةةي ذم واعمعؾّ 

 .اًمتػًػم واحلدرٌ واًمؾغي واًمػؼف واًمعؼقدة وقمؾؿ اًمرضمول

 .هبو سمتحؼقؼ اذه اعمخطقـمي وظمدمتفو سمام رؾقؼ وملردت أن أُتػ أاؾ اًمعؾؿ
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 :أمهقي اًمٌحٌ

شمؽؿـ أمهقي اًمٌحٌ ذم شمـووًمف سموًمتػًػم واًمتحؾقؾ يري يمررؿي شمؼةُص ظمةؼم 

كٌٍل يمررؿ اق ؾمؾقامن قمؾقف اًمًالم، شمـؽر كٌَقشَمةف اًمقفةقُد وشمتفؿةف سملكةف إكةام يمةون 

 .حيؽؿ سمـل إهائقؾ سموًمًحر طمؽقامً 

 اًمػتـي اًمتل اسمُتكِم هبو ؾمةؾقامن قمؾقةف اًمًةالم، واوطرسمً يراء اعمػنرـ ذم

واةًد اًمذي ُأًمؼل قمغم يمرؾمقف، ومؾؿ رجلى أيمثراؿ اًمةؿةََحَز، وموطمتةوج إمةر 

 .إمم ُتررر اًمؼقل ذم اعمًلًمي

 :اًمدراؾموت اًمًوسمؼي

مل أضمد َمـ أومرد اذه أري سموًمتػًػم ىمٌؾ اعمعؾؿةل رمحةف اهلل، وإكةام شمـوواةو 

ذم ؾمةقرهتو، مةو سمةلم مًةتققمٍى ًمألىمةقال ومقفةو وسمةلم  َمـ شمـوواو وؿـ ؾمقوىمفو

 . مؼتٍٍم قمغم مو ررضمحف

 .ظمطي اًمٌحٌ

 :وىمد اىمتضً ـمٌقعي اًمٌحٌ شمؼًقؿف ىمًؿلم

 :اًمدراؾمي، وومقفو مٌحثون :اًمؼًؿ إول

ذم شمرمجي اعمعّؾؿل وسمقون ضمفقده ذم اًمتػًػم وـمررؼتف ومقف،  :اعمٌحٌ إول

 :وومقف مطؾٌون

 .عمعؾؿلذم شمرمجي ا: اعمطؾى إول

 .ذم سمقون ضمفقده ذم اًمتػًػم وـمررؼتف ومقف :اعمطؾى اًمثوين

ذم اًمتعررػ سموًمرؾموًمي ووصػ اًمـًخي اططقي ومـفجةل  :اعمٌحٌ اًمثوين

                                                 

 ..1/275ضمومع اًمرؾموئؾ : اكظر (1)
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 :ذم ُتؼقؼفو، وومقف مطؾٌون

 .ذم اًمتعررػ سموًمرؾموًمي :اعمطؾى إول

 .ذم وصػ اًمـًخي اططقي ومـفجل ذم ُتؼقؼفو :اعمطؾى اًمثوين

 .اعمحَؼؼ اًمـُص  :اًمؼًؿ اًمثوين
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 اًمؼًؿ إول

ي ةةةةاًمدراؾم
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 اعمٌحٌ إول

 ذم شمرمجي اعمعؾؿل وسمقون ضمفقده ذم اًمتػًػم وـمررؼتف ومقف

 :وومقف مطوًمى

أؿمةةػم ىمٌةةؾ اًمةةدظمقل إمم اعمطؾةةى إول إمم أكةةف ىمةةوم قمةةدٌد مةةـ اًمٌةةوطمثلم 

سمدراؾمي اًمعاَلمي قمٌد اًمرمَحـ سمـ حيقك اعمعؾؿل سموؾمتػووٍي ذم مؼدمةي رؾمةوئؾفؿ 

ومعقي، وأومرده سمعضفؿ سمؽممجٍي قمةغم طمةدة،  ومؽتةى إخ مـجلةقر اًمًةامري اة

اًمشةقخ »رؾموًمي موضمًتػم مؼَدمي إمم اةومعي اإلؾمالمقي سموعمدرـي اًمـٌقري سمعـقان 

. اةة1418وـُمٌعةً قمةوم ش اًمرمحـ اعمعؾؿل وضمفةقده ذم اًمًةـي ورضمواةوقمٌد

َدمةي إمم اةومعةي سمـ قمكم حيقك حمؿد سمْقةف رؾمةوًمي موضمًةتػم مؼوأقمَد إخ أمحد

وكقىمشةً ش مـفٍ اعمعّؾؿل وضمفقده ذم شمؼررةر قمؼقةدة اًمًةؾػ»كػًفو سمعـقان 

 .اة25/7/1416ذم 

قمٌةد اًمةرمحـ ": ويمتًٌ ادى سمـً ظموًمةد سمةوزم رؾمةوًمي موضمًةتػم سمعـةقان

وال مؼدمةي إمم ىمًةؿ اًمدراؾمةوت اإلؾمةالمقي ذم  "اعمعؾؿل وضمفقده ذم اًمًـي

 .يمؾقي اًمؽمسمقي ًمؾٌـوت سمؿؽي اعمؽرمي

 : وأومرده إخ أمحد سمـ هموكؿ إؾمدي سمؽممجي ؾماّماو

 .اإلموم قمٌد اًمرمحـ سمـ حيقك اعمعؾؿل اًمقامين طمقوشمف ويصموره

وٓ حيًـ شمؽرار مو ىُمتؾ سمحثًو إٓ أكف ٓ رـٌغل يمذًمؽ إظمالء اًمٌحٌ مةـ 

شمرمجي خمتٍمة ًمؾؿمًمػ ٕكف ىمد رؼع عمـ مل رَطؾع قمغم شمرمجتف مةـ ىمٌةؾ مةع أهنةو 

 .ئدٓ ختؾق مـ ومقا
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 :ذم شمرمجي اعمعؾؿل: اعمطؾى إول

 اؾمؿف ويمـقتف وكًٌف: 

اق قمٌد اًمرمحـ سمـ حيقك سمـ قمكم سمـ أيب سمؽر اعمعؾؿل اًمعتؿل، اًمقامين، صمؿ 

ْى إمم سمـل اعمعّؾؿ مـ سمالد قمتؿي . اعمؽل، أسمق قمٌد اهلل ًَ  . سموًمقؿـ ُرـْ

 مقًمده وكشلشمف وـمؾٌف ًمؾعؾؿ: 

تؿةي ذم اًمةقؿـ، ويمػؾةف واًمةداه، ويموكةو مـ كوطمقي قم وًمد ذم ىمرري اًمُطَػـ

مـ ظمقور شمؾؽ اًمٌقئي، وال سمقئي متدرـي صوحلي، صمؿ ىمرأ اًمؼرين قمةغم رضمةؾ مةـ 

قمشػمشمف، وقمغم واًمده، ىمراءة متؼـةي جمةقدة، وىمٌةؾ أن جةتؿ اًمؼةرين ذاةى مةع 

صمةؿ . طمقٌ يمون أسمقه رعؾةؿ أوٓداةؿ ورجلةكم هبةؿ (سمقً اًمررؿل)واًمده إمم 

طمقٌ يمون أظمقه إيمؼم حمؿد سمـ حيقك رمحةف اهلل يموشمٌةًو ذم  ؾموومر إمم احُلَجِرَريِ 

حمؽؿتفو اًمنمقمقي، وُأدظمؾ مدرؾمي طمؽقمقي يمون ُرَعَؾؿ ومقفو اًمؼرين واًمتجقرةد 

 .واحلًوب واًمؾغي اًمؽميمقي ومؿؽٌ ومقفو مدة

وادمفً مهتف إمم دراؾمي اًمـحةق ظمةورج اعمدرؾمةي ٕكةف مل رؽةـ مةـ اعمةقاّد 

                                                 

اكظةر معجةؿ اًمٌؾةدان واًمؼٌوئةؾ . سمضؿتلم ومػتح، مدررري يمٌػمة مـ مدررروت حموومظةي ذمةور (1)

 .إلسمرااقؿ اعَمْؼَحِػل( 2/1114)اًمقؿـقي 

حمةةؾ حيتةةقي قمةةغم قمةةدد مةةـ اًمؼررةةوت اعمـػجلةةؾي، رشةةؽمك ذم ؾمةةؽـواو اًمعؾةةامء يل اعمعؾؿةةل  (2)

 .3/1262اًمعؾؿ ومعوىمؾف ذم اًمقؿـ  اجر: اكظر. واًمعؾامء سمـق ااومكم

اإلمةوم قمٌةد اًمةرمحـ سمةـ حيقةك : اكظةر. قمزًمي مـ خمالف محػم اًمقؾمةط، أطمةد خمةوًمقػ قمتؿةي(3)

 .18:اعمعؾؿل اًمقامين طمقوشمف ويصموره

( 1/232)اكظةر جمؿةقع سمؾةدان اًمةقؿـ وىمٌوئؾفةو . سمالد واؾمعي ؿمةامل قمةدن وضمـةقب شمعةز (4)

 .ًمؾؼويض حمؿد سمـ أمحد احلَْجري
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 .أظمقف، وـموًمع سمـػًف طمتك مفر ومقفاعمؼَررة ومقفو، ومدرس قمغم 

صمؿ رضمع إمم سمؾةده اًمُطَػةـ ومؼةرأ قمةغم اًمػؼقةف أمحةد سمةـ  حمؿةد سمةـ ؾمةؾقامن 

مـفةةوج اًمـةةقوي واًمػةةرائض واًمـحةةق، ومةةول إمم دراؾمةةي قمؾةةؿ  اعمعؾؿةةل

 .اًمػرائض طمتك أشمؼـف

 .وقُمـِل سموٕدب ووًمع سموًمشعر ومؼروف

 مجلةؾح اًمررؿةل وعمو اكتؼؾ اًمؼضةوء إمم اًمزردرةي أكوسمةف اًمشةقخ قمةكم سمةـ

 .اًمذي يمون يموشمًٌو ًمؾؼويض اًمًقد قمكم سمـ حيقك سمـ اعمتقيمؾ

، ويمتةى قمـةده صمؿ قُمةلّم سمعةده اًمؼةويض اًمًةقد حمؿةد سمةـ قمةكم اًمةذاري

 . مدة

 مـوصٌف اًمتل شمؼَؾداو: 

اةةة سمًةةٌى آوةةطراسموت اًمًقوؾمةةقي،  1336ارُتةةؾ مةةـ اًمةةقؿـ ؾمةةـي 

ه ( قمًةػم)ويمؿ طمة واًمتحؼ ذم ظمدمي اًمًقد حمؿد اإلدررزة َٓ طمقـةذاك، ومةق

                                                 

حمؼةةؼ ذم إصةةقل واًمػةةروع واًمػةةرائض واحلةةدرٌ واًمـحةةق واحلًةةوب، اؿمةةتغؾ  قمةةومل (1)

 .3/1265اجر اًمعؾؿ : اكظر. اة1345سموًمتدررس، شمقذم سمؼرري اًمُطَػـ ؾمـي 

 .مل أضمد ًمف شمرمجي (2)

 .3/1256اجر اًمعؾؿ ومعوىمؾف ذم اًمقؿـ . قمومل مشورك (3)

اجةر . اةة1344، شمةقذم ؾمةـي اق حمؿد سمـ قمكم سمـ أمحةد اًمةذاري، قمةومل سموًمػؼةف واًمػةرائض (4)

 .2/661اًمعؾؿ 

مـ اعمخطقط أكف  255آؾمتؼومي واًمتقؾمؾ ص  -ذيمر اًمشقخ ذم رؾموًمي آضمتفود واًمتؼؾقد (5)

 .اة1335يمون رؽتى اذا اًمؼويض ؾمـي 

 ممؾمةس دوًمةي إدارؾمةي ذم صةٌقو: اق حمؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد اسمـ اًمًقد أمحد سمةـ إدررةس (6)

ؼةي ضمةده ذم صةٌقو، وموشمٌعةف يمثةػمون، ومقصمةى هبةؿ قمةغم وقمًػم، أصؾف مةـ ومةوس، كنمة ـمرر

= 
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رئوؾمي اًمؼضوة، وعمةو فمفةر ًمةف مةـ ورقمةف وقمؾؿةف وزاةده وقمدًمةف ًمَؼٌةف سمشةقخ 

 . اإلؾمالم، ويمون إمم ضموكى اًمؼضوء رشتغؾ سموًمتدررس

وىمد ُتَدث اًمشقخ قمـ رقمَقوشمف مع إدارؾمي ذم رؾموًمي وضَمففو إمم طمةويمؿ 

وأظمةقيمؿ : )) ف ومقفةوسمـدر مقدر اًمؼةويض قمٌةد اهلل سمةـ قمةكم قمؿةقدي، وممَةو ىموًمة

ذم مًؾؿ جمؾًلم صةٌوطمًو إمم سمعةد اًمظفةر،  مشغقل سموًمؼراءة أَوًٓ مع ؾمقدكو

ومًوء مـ سمعد اًمعٍم إمم دظمقل اعمغرب، ومذايمرة كحـ واًمشةقخ حمؿةد سمةـ 

إؾمةامقمقؾ، ومةذايمرة مةع اًمطؾٌةي قمةةغم اظمةتالف دروؾمةفؿ، ومًةلًمي اًمؼضةةوء، 

رضمةةًو، مةةع  مةةو ٓ رًةةتغـل قمـةةف كًةةلل اهلل شمعةةومم أن جيعةةؾ ًمـةةو مـفةةو ومرضمةةًو وخم

 .((اًمطوًمى مـ اعمطوًمعي

 . اة1341ومؽٌ مع إدارؾمي طمتك شمقذم اإلدررز ؾمـي 

ومورُتؾ اًمشقخ سمعد ذًمؽ إمم قمدن ومؽٌ ومقفو ؾمةـي مشةتغاًل سموًمتةدررس  

 . واًمققمظ

صمؿ ؾموومر إمم ااـد وقُملم ذم دائةرة اعمعةورف اًمعثامكقةي سمحقةدر يسمةود اًمةَديَمـ 

درٌ ومةةو رتعؾةةؼ سمةةف، وهمػِماةةو مةةـ اًمؽتةةى ذم إدب مجلةةححًو ًمؽتةةى احلةة

إمم مؽةي اعمؽرمةي،  وسمؼل هبو كحةق صمالصمةلم قمومةًو، صمةؿ اكتؼةؾ مـفةو. واًمتوررخ

 .اة1371ووصؾ إًمقفو ذم ؾمـي 

                                                 

 .6/353إقمالم ًمؾزريمكم . اة1341طمؽقمتفو، شمقذم ؾمـي  =

 .رؼجلد طمويمؿ اعمـطؼي يكذاك اعمؽمضمؿ يكػوً  (1)

 .31سموؾمؿ ىمجلوصوت قمؾؿقي ًمؼطي رىمؿ  4758مـ خمطقـمي سمرىمؿ ( 2)

 24ة اعمقاومةؼ اة1371يمون ظمروضمف مـ سمؿٌل رقم اطؿةقس أول أو صمةوين ذي اًمؼعةدة  ؾمةـي ( 3)

 .4721اكظر طمدرثف قمـ رطمؾتف إمم احلٍ ذم اعمخطقـمي رىمؿ . رقًمقق
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اة قُملّم أمقـًو عمؽتٌةي احلةرم اعمؽةل اًمنمةرػ، طمقةٌ سمؼةل 1372وذم ؾمـي 

عمدّرؾمةلم وـمةالب ومقفو رعؿةؾ سمؽةّؾ ضمةٍد وإظمةالص ذم ظمدمةي ُرَواداةو مةـ ا

اًمعؾؿ طمتةك أصةٌح مقوةع اًمثـةوء اًمعةوـمر مةـ مجقةع رواد اعمؽتٌةي قمةغم مجقةع 

ـمٌؼةةوهتؿ، سموإلوةةوومي إمم اؾمةةتؿراره ذم شمجلةةحقح اًمؽتةةى وُتؼقؼفةةو ًمتطٌةةع ذم 

 .دائرة اعمعورف اًمعثامكقي سمواـد

 مؽوكتف اًمعؾؿقي وصمـوء اًمعؾامء قمؾقف: 

 إضموزشمةف ًمةف سملكةف ـمةوار أصمـك قمؾقف اًمشقخ قمٌد اًمؼدرر حمؿةد اًمجّلةّدرؼل ذم

إظمال  ـمقى إقمةرا  طمًةـ اًمرورةي ضمقةد اعمؾؽةي ذم اًمعؾةقم اًمدرـقةي، صمؼةي 

 . قمدل

ووصةةػف اًمشةةقخ حمؿةةد سمةةـ إسمةةرااقؿ يل اًمشةةقخ مػتةةل اعمؿؾؽةةي اًمعرسمقةةي 

 .قموعمًو ظمدم إطمودرٌ اًمـٌقري ومو رتعّؾؼ هبو": اًمًعقدري إؾمٌؼ سمؽقكف

 :-رمحف اهلل شمعومم-إصمري وىمول اًمعالمي حمؿد هبجً اًمٌقطور 

اًمشقخ اةؾقؾ قمٌد اًمرمحـ اعمعؾؿل: أملم مؽتٌي احلرم اعمؽل اًمنمرػ، "

اًمذي اؿمتفر سمجده وكشوـمف، ومل رتػؼ زم أن دظمؾً اعمؽتٌةي سمؿؽةي اعمؽرمةي إٓ 

 ."ورأرتف حموومظًو قمغم اًمقىمً، مؽًٌو قمغم اًمعؿؾ، رمحف اهلل شمعومم

 -رمحةةةف اهلل شمعةةةومم-ري وىمةةةول اًمعالمةةةي محةةةود سمةةةـ حمؿةةةد إكجلةةةو

إن اًمشةقخ قمٌةد اًمةرمحـ اعمعؾؿةل قمـةده سمةوع ـمقرةؾ ذم قمؾةؿ "(: اة1418ت)

                                                 

 .مـ إضموزة خمطقـمي ذم مؽتٌي احلرم اعمؽل وؿـ أورا  اًمشقخ اعمعؾؿل( 1)

 (.5/121)ومتووى اًمشقخ حمؿد سمـ إسمرااقؿ يل اًمشقخ ( 2)

ـ مؼدمي قمامر574ص ( 42)اًمعدد  "اعمجؿع اًمعؾؿل اًمعريب"جمؾي ( 3)  .66ة اًمؼٌقر ص، كؼالً قم
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 ."اًمرضمول ضمرطمًو وشمعدراًل ووٌطوً 

قمـده مشوريمي ضمقدة ذم اعمتقن شمضعقػًو وشمجلةحقحًو، يمةام أكةف مؾةؿ ": وىمول

 . "إعمومًو ضمقدًا سموًمعؼقدة اًمًؾػقي

 ((ث قمومل، واق ؿمقخلاعمعؾؿل رضمؾ حمدّ : ))وىمول اًمشقخ محود أرضوً 

رمحةف اهلل -وىمول اًمعالمةي اعمحةدث اًمشةقخ حمؿةد كةوس اًمةدرـ إًمٌةوين 

ومضةةؾ اهلل "سمعةةد أن كؼةةؾ يمالمةةًو ًمؾؿعؾؿةةل مةةـ مؼدمتةةف قمةةغم يمتةةوب  -شمعةةومم

 : ىمول "اًمجلؿد

اذا يمالم ضمقد متلم مـ رضمؾ ظمٌػم هبذا اًمعؾؿ اًمنمرػ، ورعرف ىمةدر "

ٕمةةي إمم مةةو رًةةعداو ذم دكقواةةو يمتةةى اًمًةةـي وومضةةؾفو، وشملصمػماةةو ذم شمقطمقةةد ا

وأظمرااو، وأن اًمعؿؾ سمام ومقفو مـ إطمؽةوم وأداب اًمجلةحقحي اةق اًمةدواء 

 ."...اًمقطمقد عمو أصوهبو مـ اًمذل وااقان

ذاٌةل قمٍمةه: اًمعالمةي اعمحؼةؼ اعمعؾؿةل، ": وىمول اًمشقخ سمؽر أسمةق زرةد

محةف اهلل ر( 1386)اعمتةقرم ؾمةـي ( 1313)قمٌد اًمرمحـ سمـ حيقك، اعمقًمقد ؾمةـي 

ُتؼقؼةوت اةذا احلةؼم كؼةش ذم طمجةر، رـةوومس اًمؽٌةور: يموحلةوومظ اسمةةـ .. شمعةومم

 .""اًمتـؽقؾ"ورؽػقف ومخرًا يمتوسمف . طمجر، ومرطمؿ اهلل اةؿقع

                                                 

 .19ص "ومقائد مـ يمتوب اًمعؾؾ"مؼدمي ( 1)

 (2/593)اعمجؿقع ًمعٌد إول سمـ اًمشقخ محود إكجلوري ( 2)

 .9:صحقح إدب اعمػرد( 3)

 (.1/27) "اًمتلصقؾ ٕصقل اًمتخررٍ وىمقاقمد اةرح واًمتعدرؾ"( 4)
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 سمعض ممًمػوشمف ورؾموئؾف : 

ًمؼد أصمرى اًمعالمي اعمعؾؿةل اعمؽتٌةي اإلؾمةالمقي سمةٌعض اعممًمػةوت اًمؼقؿةي 

إمم رقمـةو اةذا، مةع  سمحؿةد اهلل  ًا واعمػقدة، واًمتل ٓ رزال اًمـػع هبو مًتؿرّ 

ؿمةةؿقل اةةذه اعمجلةةـػوت ًمػـةةقن قمدرةةدة وشمـوواةةو عمٌوطمةةٌ مةةـ اًمعؾةةؿ مفؿةةي 

ودىمقؼي، ومتقزاةو سمةوًمتحؼقؼ اًمةذي ؿمةفد ًمةف اعمقاومةؼ واعمخةوًمػ، إٓ أَن يمثةػمًا 

 .مـفو مو زال خمطقـموً 

 :ومـ أسمرز اذه اعممًمػوت

 ؾدرـ اًمتـؽقؾ سمام ذم شملكقى اًمؽقصمري مـ إسموـمقؾ ذم جم . 

 رؾموًمي ذم مؼوم إسمرااقؿ واؾ جيقز شملظمػمه. 

  مةـ اًمزًمةؾ واًمتضةؾقؾ  "أوقاء قمةغم اًمًةـي"إكقار اًمؽوؿمػي عمو ذم يمتوب

 . واعمجوزومي 

  حمورضة ذم يمتى اًمرضمةول وأمهقتفةو أًمؼقةً ذم اعمقؾمةؿ اًمثؼةوذم اًمًةـقي ذم

 . اة1356دائرة اعمعورف اًمعثامكقي سمواـد ؾمـي 

  َذم ومجلؾ اًمٌدقمي قمـ اًمًـي يصدع اًمُدضْمـ . 

                                                 

ًمٌوين ذم اعمؽتى اإلؾمالمل صمؿ  (1) ـ ٕا  .ذم مؽتٌي اعمعورفـمٌع سمتحؼقؼ اًمشقخ حمؿد كوس اًمدر

اة سمتؼدرؿ حمؿد طمومد اًمػؼل وشمؼررظ ؾمامطمي اًمشةقخ حمؿةد سمةـ 1378ـمٌعً ذم مٍم قموم  (2)

 .إسمرااقؿ يل اًمشقخ، صمؿ أقمود ـمٌعفو قمكم طمًـ قمٌد احلؿقد ذم دار اًمراري سموًمرروض

 .ـمٌع قمدة ـمٌعوت (3)

 .ـمٌعً سمعـوري قمكم طمًـ قمٌد احلؿقد ذم دار اًمراري سموًمرروض (4)

ومل أىمةػ قمةغم وةٌط اعممًمةػ إٓ أن مةو (. دضمةـ)ؾؿي يمةام ذم ًمًةون اًمعةرب، مةودة ال اًمظ (5)

جعي ًّ  .ذيمرشمف أوومؼ سموًم

 .ـُمٌعً مع رؾموًمي ُتؼقؼ اًمٌدقمي ذم مؽتٌي أوقاء اًمًؾػ ذم اًمرروض (6)
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 شمـةزرف اإلموم اًمشوومعل قمـ مطوقمـ اًمؽقصمري . 

 ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ : رؾمةةةةوًمي ذم شمػًةةةةػم ىمقًمةةةةف شمعةةةةومم

 . چہ

 أؾمئؾي وأضمقسمي ذم اًمٌقع . 

 [. 2: اًمـًوء] چڦ  ڦ  ڄڄ   چ  :رؾموًمي ذم ىمقًمف شمعومم 

 رؾموًمي ذم اًمتعؼقى قمغم اعمعّؾؿ قمٌد احلؿقد اًمػراال . 

 جمؿقع رؾموئؾ ذم آضمتفود واًمتؼؾقد . 

 أصقل رـٌغل شمؼدرؿفو . 

  سمحٌ طمقل ؾمػم اًمـٌل مـ قمرومي إمم مزدًمػي . 

 رؾموًمي ذم شمقؾمعي اعمًعك سملم اًمجلػو واعمروة . 

 ومؾًػي إقمقود وطمؽؿفو ذم اإلؾمالم . 

 يمالم ذم مًلًمي اًمطال  ذم اًمؼرين واًمًـي . 

 يمتوب اًمعٌودة . 

                                                 

 .وال اًمتل كحـ سمجلدد شمؼدرؿفو اـو (1)

مً ضمقش أسمراةي ومةرَد أًَمػ اعمعّؾؿ قمٌد احلؿقد شمػًػم ؾمقرة اًمػقؾ وأكؽر أن شمؽقن اًمطػم ر (2)

 .قمؾقف اعمعؾؿل هبذه اًمرؾموًمي

ـمٌعً سمتحؼقؼ طمويمؿ اعمطػمي، وال ضمزء مـ يمتوب اًمعٌودة، يمام ذطمً ذًمؽ ذم مؼدمةي  (3)

 .ُتؼقؼل ًمؽتوب اًمعٌودة

 .ـمٌعً وؿـ جمؿقع سمتحؼقؼ موضمد اًمزرودي (4)

 .ـمٌعً (5)

 .ؾمقجلدر سمنذن اهلل قمـ دار قمومل اًمػقائد سمتحؼقؼل (6)
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 چى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  چ: ف شمعةةةةوممرؾمةةةةوًمي طمةةةةقل ىمقًمةةةة  

 [. 15: اإلهاء]

 اؾ ًمؾجؿعي ؾمـي ىمٌؾقي : رؾموًمي ذم . 

 ىمقوم رمضون . 

 رؾموًمي ذم اًمؼٌؾي وىمضوء احلوضمي . 

 رد قمغم أطمد اعمعوسرـ اًمشورطملم ًمًــ اًمؽممذي . 

 رؾموًمي ذم ؿملن اًمٌـوء قمغم اًمؼٌقر . 

 ة اًمػجررؾموًمي ذم سمحٌ صالة اًمرضمؾ سمعد صال. 

 .ومو مل أكَص قمغم أكف مطٌقع ومفق خمطقط ذم مؽتٌي احلرم اعمؽل

 ُتؼقؼوشمف: 

ىموم اًمعاَلمي اعمعّؾؿةل سمتحؼقةؼ قمةدد يمٌةػم مةـ اًمؽتةى اعمفؿةي ذم خمتؾةػ 

ًمؾٌخةةوري إٓ اعمجؾةةدرـ اطةةومس  "اًمتةةوررخ اًمؽٌةةػم": اًمػـةةقن، ومةةـ ذًمةةؽ

ًمؾةذاٌل  "حلػةوظشمذيمرة ا"ٓسمـ أيب طموشمؿ و "اةرح واًمتعدرؾ"واًمًودس، و

 "اعمعةوين اًمؽٌةػم"ًمؾخطقةى اًمٌغةدادي و "مقوح أواوم اةؿع واًمتػررةؼ"و

ٓسمةةـ مةةويمقٓ،  "اإليمةةامل"ًمؾشةقيموين، و "اًمػقائةةد اعمجؿققمةةي"ٓسمةـ ىمتقٌةةي، و

                                                 

 .مـ يمتوب اًمعٌودة، يمام أووحتف ذم مؼدمي ُتؼقؼل ًمرؾموًمي اًمعٌودةوال ضمزء  (1)

 .ـمٌعً (2)

 .اة، سمتحؼقؼ موضمد اًمزرودي1418ـمٌعً ؾمـي (3)

 .مـ أّوًمف إمم أواظمر يمتوب اًمجلالة (4)

رشمون إطمةدامهو سمتحؼقةؼ موضمةد اًمزرةودي سمعـةقان قمةامرة اًمؼٌةقر، وإظمةرى سمتحؼقةؼ ةاو كشة (5)

 .طمويمؿ اعمطػمي
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ًمؾًةؿعوين،  "إكًةوب"وصؾ ذم ُتؼقؼةف إمم هنورةي اةةزء اًمًةودس، وطمؼةؼ 

 .ووصؾ إمم أوائؾ اةزء اًمًوسمع مـف، وهمػم ذًمؽ مـ اًمؽتى

 ووموشمف: 

شمقذم رمحةف اهلل سمعةد أن أدى صةالة اًمػجةر ذم اعمًةجد احلةرام، وقمةود إمم 

اعمؽتٌةةي طمقةةٌ يمةةون رؼةةقؿ ومقفةةو، وشمةةقذم قمةةغم هرةةره صةةٌقحي رةةقم اطؿةةقس 

 .اة قمـ قمؿر رـواز صمالصمي وؾمٌعلم قموموً 1386اًمًودس مـ ؿمفر صػر 

                                                 

 :مجي اعممًمػمـ مجلودر شمر (1)

 (.342/ 3)إقمالم ًمؾزريمكم  

 (.366ص )اعمًتدرك قمغم معجؿ اعممًمػلم ًمعؿر روو يمحوًمي  

 (.953-2/955)أقمالم اعمؽقلم ًمعٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اًمرطمقؿ اعمعؾؿل  

اةةة، مؼةةول ظمةةػم اًمةةدرـ 1386جمؾةةي اًمعةةرب، اةةةزء اًمثوًمةةٌ، اًمًةةـي إومم، رمضةةون  

 .اًمزريمكم

 .مجتل ًمؾؿمًمػ، خمطقـمي وؿـ أورا  اعممًمػ ذم مؽتٌي احلرم اعمؽلاذه شمر 
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 .ذم سمقون ضمفقد اعمعؾؿل ذم اًمتػًػم وـمررؼتف ومقف: اعمطؾى اًمثوين

 

إووومي إمم شمٌُحر اًمعالمي قمٌد اًمرمحـ سمـ حيقك اعمعؾؿل ذم اًمعؾقم اًمعرسمقةي 

واًمنمقمقي سمعوَمي، وؾموئؾ ومؼوصد، ومتُقزه سمعؾؿل احلدرٌ واًمعؼقدة سمخوَصةي 

 .إٓ أن مشوريمتف ذم قمؾؿ اًمتػًػم يموكً ىمقَري

وًمةةف ضمفةةقد ضمّقةةدة ذم اًمتػًةةػم متَثؾةةً ذم شمػًةةػمه ًمًةةقٍر ويرةةوت أومرداةةو 

، مثؾ شمػًػمه ًمؾًٌؿؾي واًمػوُتي، وشمػًةػمه ًمًةقرة اًمٌؼةرة، وشمػًةػمه سموًمتلًمقػ

: ًمًقرة اًمػقؾ، ويروت متػّرىمي ذم يمثػم مةـ اًمًةقر، وأومةرد شمػًةػم ىمقًمةف شمعةومم

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿: وشمػًةةػم ىمقًمةةف شمعةةومم ،﴾ڄ ڦ ڦ﴿

 .﴾ہ ہ

 ."اًمعٌودة"وومن يروت يمثػمة ظمالل يمتٌف إظمرى وسمخوصي يمتوب 

 .مـفجف ذم اًمتػًػم

ل شمتٌعل عممًمػوشمف ذم اًمتػًػم وهمػمه أمؽــل اؾمةتخالص أاةّؿ اًمـؼةوط مـ ظمال

 :اًمتل متّقز مـفجف، وذًمؽ قمغم اًمـحق اًمتوزم

إن اعمعؾؿل رـحق ذم شمػًػمه ًممروت اًمؼريكقةي مـحةك أاةؾ اًمتحؼقةؼ، ورتؿثةؾ 

ذًمةةؽ ذم أكةةف رػنةة اًمؼةةرين سمةةوًمؼرين يمةةام رػنةةه سموًمًةةـي وسمةةلىمقال اًمجلةةحوسمي 

وسمخوصةي إمم شمدىمقؼ أاةؾ اًمعرسمقةي رضمةع إمم يمتةٌفؿواًمتوسمعلم، وإذا اطمتوج 

                                                 

َأمل شَمر يَمْقَػ وَمَعَؾ  : شمقؾمعف ذم اًمؽالم قمغم آؾمتػفوم سمؿـوؾمٌي شمػًػم ىمقًمف شمعومم: اكظر مثالً  (1)

 96ذم رده قمغم قمٌد احلؿقد اًمػراال، وىمد اؾمتغر  ذًمؽ مةـ ص   َرسُمَؽ سمَِلْصَحوِب اًمِػقؾِ 

 .خطقطمـ اعم 155إمم ص 
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 .(1)أصحوب اًمغررى

واةةوك كؿقذضمةةًو رؽشةةػ قمةةـ اقمةةتامد اعمعؾؿةةل قمةةغم شمػًةةػم اًمؼةةرين سمةةوًمؼرين 

 .وسموحلدرٌ اًمـٌقي وسملىمقال اًمجلحوسمي واًمتوسمعلم

وأمةو ؾمةمال اًمجلةحوسمي مةـ اًمـٌةل صةغم اهلل قمؾقةف وؾمةؾؿ أن : )) ىمول رمحف اهلل

: ٕن اهلل شمعومم ىمد أمر رؾمقًمف سمةذًمؽ (2)اًمؼًؿ إولرًتغػر اؿ ومػقف طمظ مـ 

 چمث  ىث  يب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جثچ : ىمول شمعةومم

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  چ :وىمةةول شمعةةومم[ 19:حمؿةةد]

[62: اًمـقر] چڄ  ڄ     ڄ   ڄ

،[12: اعمؿتحـةةي]ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ:وىمةول ؾمةٌحوكف

اًمتقسمي ] ہہ ہ ھ ھڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ وىمول شمٌورك وشمعومم

 . مـ ؾمقرة اًمـًوء65-58: صمؿ ذيمر أروت[. 153

أظمةةرج اسمةةـ أيب طمةةوشمؿىمةةول اًمًةةققـمل ذم أؾمةةٌوب اًمـةةةزول: صمةةؿ ىمةةول

يمةةةون أسمةةةق سمةةةرزة : ىمةةةولقمٌةةةوساسمةةةـقمةةةـصةةةحقحسمنؾمةةةـودواًمطةةةؼماين

                                                 

 .ٓ رؽود رتعرض ًمتحؾقؾ يمؾؿي ىمريكقي إٓ ورـؼؾ مـ مػردات اًمراهمى إصػفوين (1)

ؾمٌؼ ًمؾؿعؾؿل ذم ذاك اًمػجلؾ مـ يمتوب اًمعٌودة أْن ذيمر أكف كظر ذم وضمقه اًمًمال ومقضمةده  (2)

اًمؼًؿ إول مو اق مـ سموب ؾممال اإلكًون طمؼًو ًمف قمـد اعمًمول، وٓ رًؿك : قمغم أىمًوم

 .ؾزمف اًمتذًُمُؾ واطضقعاؾمتعوكي، وٓ ر

 .72ًمٌوب اًمـؼقل ذم أؾمٌوب اًمـةزول  (3)

 .وومقف أسمق سُمْردة مؽون أيب سَمْرزة( 3/991)شمػًػم اًمؼرين اًمعظقؿ  (4)

 .2/585اًمدّر اعمـثقر : واكظر، 12545، ح11/373اعمعجؿ اًمؽٌػم  (5)
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ومقةف، ومتـةوومر إًمقةف كةوس رؼيض سملم اًمقفقد ومقام رتـةوومرونيمواـوً إؾمؾؿل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   :ًؾؿلم، وملكزل اهلل شمعةومممـ اعم

ڀ ڀ ڀ ٺ     ڀ

ھ ھ ھ ے ے ۓ:ومؼقل اهلل شمعةومم: أىمقل: صمؿ ىمول... 

أي إلفمفور اًمتقسمي وىمٌقل طمؽؿؽ ذم ىمضقتفؿ وآقمتذار إًمقؽ ومقام ؾمٌؼ مـفؿ 

 .مـ إسموئفؿ اعمحويمؿي إًمقؽ

﮳﮴   :ًمةفأي إفمفورًا ًمؾتقسمةي وىمقۓ﮲ :وىمقًمف

أي يمام أمره رسمف قمز وضمؾ سموٓؾمتغػور ًمؾؿممـلم: ٕن أوًمئؽ اًمـػر إكام ﮵ 

ررضمعقن إمم اإلرامن سمتقسمتفؿ، ومـ شمقسمتفؿ اعمجلء إمم اًمرؾمقل يمام شمؼدم، واهلل 

 .أقمؾؿ

اذا، مع أن يمٌور اًمجلحوسمي يمون هموًمُى أطمقااؿ قَمَدَم ؾممال اًمدقموء ٕكػًفؿ  

وإكام يموكقا رًورقمقن ذم اطػمات مـ إقمامل مـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، 

اًمجلوحلي قموعملم سملن ذًمؽ اق اًمًٌى احلؼقؼل ٕن رًتغػر اؿ اًمـٌل صغم اهلل 

... قمؾقف وؾمؾؿ 

وؾمقشةةػم اعممًمةةػ إمم كجلةةقص ( 165)وىمةةول ذم شمػًةةػم ؾمةةقرة اًمٌؼةةرة أرةةي 

 :أروت اًمتل رػناو سموٕرىموم ومؼط

                                                 

اًمعجةوب ذم . ق أومميمذا وىمع ذم اذه اًمرواري ووىمع ذم همػماو أسمةق سُمةْرَدة واة: ىمول اسمـ طمجر (1)

 .951-2/955سمقون إؾمٌوب 

 .625اًمؼومقس اعمحقط . طمويمام ذم احلًى أو اعمػوظمرة: كوومرا: اًمتـوومر اق اًمتحويمؿ، رؼول (2)

 .مـ اعمخطقط ومام سمعداو 515يمتوب اًمعٌودة ًمؾؿعؾؿل  (3)
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چ : ك سمـل إهائقؾ يمام َسح سمف شمعومم ذم ىمقًمفسمقون ًمـقٍع مـ اًمنمك واق ذ))

چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۆ   ۆۇ  

ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   : وىمةةول شمعةةومم ًمرؾمةةقًمف أن رؼةةقل اةةؿ

يل ]  ڍڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

 .[64: قمؿران

مـ اًمٌؼرة سمؿثؾ شمػًػم ( 165)وىمد ومن اًمجلحوسمي وهمػماؿ اذه أري، أقمـل 

اعمتٌققمقن مـ اًمٌنم اعمطةوقمقن ذم ذع : أرتلم اعمذيمقرشملم أَن اعمراد سموٕكداد

وضموء قمـ اًمـٌةل صةغم اهلل قمؾقةف . اًمدرـ، وٓ رـٌغل أن رطوع ومقف إٓ اهلل شمعومم

وؾمؾؿ شمػًػم اختوذاؿ أطمٌوراؿ وراٌوهنؿ أرسموسمو سمـحق ذًمؽ، وردل قمؾقةف يرةي 

ومنهنو شمتَؿي ًمَؾتل ( 167)قمقن، ويمذا يري ومنهنو مٌقـي أَن إكداد اؿ اعمتٌق( 166)

 .ىمٌؾفو

ىمد شمٌلم ذم أروت اًمتل ىمٌؾفةو سمقةون أَن ـموقمةي همةػم اهلل شمعةومم ذم ذع ( 168)

اًمدرـ ذك، وذم اذه أري اًمـفل قمـ كقٍع مـ ذًمؽ وىمع ومقف اًمعرب، وسمَدًمقا 

هلل ذع إسمرااقؿ يمام سمَدل أاؾ اًمؽتوب مو ذم اًمؽتةوب، واةق ُتةررؿ مةو أطمةَؾ ا

: شمعومم سمغػم ؾمؾطوٍن مـةف، وسمقةون أَن ذًمةؽ مةـ اشمٌةوع ظمطةقات اًمشةقطون، أي

واشّمٌوقُمف ذم ذًمؽ قمٌودة ًمف، يمام يمون اشمٌوع سمـل إهائقؾ ٕطمٌوراؿ وراٌوهنؿ ذم 

(((142)راضمع اًمؽالم قمغم يري . كحق ذًمؽ قمٌودة اؿ

ًمؼرين وسموحلدرٌ ومتٌلم مـ إمثؾي اًمًوسمؼي اقمتامد اعمعؾؿل قمغم شمػًػم اًمؼرين سمو

                                                 

 .أ و ب12اعمحػقظ سمؿؽتٌي احلرم اعمؽل ًمؼطي  4174اعمخطقط رىمؿ : اكظر (1)
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 .وسملىمقال اًمجلحوسمي وأىمقال أاؾ اًمؾغي سمعد اًمتؿحقص

إذا يمون واومقًو سمغروف، ممو جيعؾ ( 1)ويمثػمًا مو رأرتف رؼتٍم قمغم شمػًػم اًمطؼمي

 .اًمؼورئ رطؿئـ إمم أكف رعقش مع قمؾقم اًمؼرون اعمػضؾي وقمؼقاؿ

ًمًؾقؿ مةـ ورقفّمُػ اعمعّؾؿل مفوراشمف ذم اًمؾغي وقمؾقم اإلؾمالم ذم آؾمتـٌوط ا

: )) وىمد ذيمر ذوـموً عمـ رررد أن رؼحؿ كػًف ذم مضورؼ اطالف مـفو.أروت

يمثةرُة شمةدسمر يمتةوب اهلل قمةَز وضمةَؾ وشمػُفةؿ : إَول ذم اًمرشمٌي وإَْومَم سموًمعـوري ةة

معوكقف، وًمقختؼْم ومفؿف ًمف ورؽّرْر امتحون كػًف طمتك حيجلؾ ًمف اًمقصمةق  اًمتةوُم 

ـ اقمتامده قمغم اًمػفؿ اعمطوسمؼ ًمؾؼقاقمد اًمعؾؿقيسملَن ومفؿف ومفُؿ اًمعؾامء وٓ  ،، وًمقؽ

 ((ش ىمول ومالن وىمول ومالن»رؼتٍْم قمغم 

ورـوىمش اعممًمػ أىمقال اعمػنرـ إذا ٓح ًمف ومقفو رء، ومؼد كؼةؾ قمةـ اًمشةقخ 

إكةف يمةون داررةًو مـؽةرًا : زاده ىمقًمف ذم طمقاؿمةقف قمةغم اًمٌقضةووي قمةـ ومرقمةقن

:كظر، وملمو اقمتؼوده ذم كػًف ومؼد ىمول شمعومم ومقف": ًمؾجلوكع، ومعّؼى قمؾقف سمؼقًمف

﮵  ﮶﮷  ﮸  ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ﮲  ﮳﮴ 

      ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼   ﮻  ﮹﮺ 

 [.152 -151: اإلهاء]    

وًمؼد كّص أَن ومرقمقن يمون رعؾؿ رسمقسمقي اهلل شمعومم وأكف أكزل شمؾؽ أروت 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ :سمجلوئر، واؽذا يمون ىمقمف، ىمول شمعومم عمقؾمك

ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب  ۈئ

                                                 

 .ف ذم ومجلؾ اًمدقموء مـ يمتوب اًمعٌودة ؾمً مرات مؼتٍمًا قمؾقفكؼؾ قمـ (1)

 .مـ اعمخطقط 95رومع آؿمتٌوه اعمعروف سمؽتوب اًمعٌودة ص (   2)
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: اًمـؿةةةةةةةةةؾ] ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پىب يب جت حت خت 

12- 14 .] 

ٌَةوسٍ  رؼقةـفؿ ذم : ىمةول ﴾ٻ ٻ﴿: أظمرج اسمـ ضمررٍر قمـ اسمـ قم

ىمةول اسمةـ : ، ىمولأظمؼمكو اسمـ واٍى : ، ىمولطمَدصمـل رقكس: صمؿ ىمول. ىمؾقهبؿ

اؾمتقؼـقا أن أرةوت : ىمول ،﴾ٻ ٻٻ پ﴿: اهللذم ىمقل زردٍ 

، وَمؾَِؿ ضمحدوا هبو؟ ىمول  .﴾ٻ پ﴿: مـ اهلل طمؼم

ڳ ڱ ڱ ڱ :وأمو مو يمةوكقا رظفروكةف، ومػةل ىمةقل ومرقمةقن

مةةةو رظفةةةر مـةةةف أكةةةف يمةةةون رعةةةؽمف سمقضمةةةقد [ 53: اًمزظمةةةرف]ڱ

"اعمالئؽي

ذم اعمحةوورة اًمتةل ضمةرت سمةلم  44-27صمؿ أورد اعمعؾؿةل يرةوت ؾمةقرة همةوومر 

 : مممـ يل ومرقمقن وىمقمف، صمؿ ىمول

نذا صمًٌ اذا قُمؾؿ أن اًمؼقم يموكقا رعؽمومقن سمقضمةقد اهلل قمةز وضمةؾ ورسمقسمقتةف وم"

                                                 

اق رقكس سمـ قمٌد إقمغم سمـ مقنة اًمجلدذم، أسمةق مقؾمةك اعمٍمةي، صمؼةي، شمةقذم ؾمةـي أرسمةع  (1)

 .516-32/513هتذرى اًمؽامل . وؾمتلم وموئتلم

مًؾؿ اًمؼرر مقٓاؿ، أسمق حمؿد اعمٍمةي، اًمػؼقةف، صمؼةي طمةوومظ قموسمةد،  اق قمٌد اهلل سمـ واى سمـ (2)

 (.328: شمؼررى اًمتفذرى.)اة 197مـ اًمثومـي موت ؾمـف 

اةة  182اق قمٌد اًمرمحـ سمـ زرد سمـ أؾمؾؿ، اًمعدوي مقٓاؿ، وةعقػ، مةـ اًمثومـةي، مةوت ؾمةـي ( 3)

 (. 345: وشمؼررى اًمتفذرى 17/115هتذرى اًمؽامل )

 .19/79 شمػًػم اسمـ ضمرررٍ (   4)

 .443-442يمتوب اًمعٌودة ًمؾؿعؾؿل  (5)
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ہ ھ ھ ھ ھ :وأكةةف ٓ كةةوس مةةـ سملؾمةةف، ورميمةةد ذًمةةؽ ىمقًمةةف

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

﮾﮿  ﯀ ﯁           

واًمشةةواد مةةـ اةةذه أرةةوت أن ومرقمةةقن [. 152 -151: اإلهاء]

و يمةون قمؾقةف ؾمةؾػفؿ مةـ آقمةؽماف سمرسمقسمقةي اهلل وىمقمف يموكقا ٓ رزاًمقن قمغم م

شمعةةةومم وإذاك اعمالئؽةةةي، واةةةذا اةةةق اًمةةةذي رتقضمةةةف ذم اًمؼقةةةوس وجمةةةوري 

"اًمعودات

                                                 

 .446-443اعمجلدر اًمًوسمؼ  (1)
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 اعمٌحٌ اًمثوين

ذم اًمتعررػ سموًمرؾموًمي ووصػ اًمـًخي اططقي 

 :وومقف مطوًمى. ُتؼقؼفوذمومـفجل

 

 .ذم اًمتعررػ سموًمرؾموًمي: اعمطؾى إول

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ  :ًةةػم ىمقًمةةف شمعةةوممشمػ: اةةق :قمـةةقان اًمرؾمةةوًمي

 .چہ  ہ  ہ  ہ

وىمد أظمذت قمـقان اًمرؾموًمي مةـ ومفةرس مؽتٌةي احلةرم اعمؽةل، ويمةذًمؽ 

 .ًمعٌد اهلل اعمعؾؿل "أقمالم اعمؽقلم"يمتوب 

واًمرؾموًمي شمشتؿؾ قمةغم شمػًةػم يرتةلم إٓ أن اإلؿمةؽول اًمؽٌةػم إكةام اةق ذم 

ؾقامن قمؾقف اًمًالم ًمؾػتـةي، اًمظوار ذم أري إومم اًمتل ومقفو شمعررض كٌل اهلل ؾم

 .وإًمؼوء اةًد قمغم يمرؾمقف، ذًمؽ اًمؾػظ اًمذي اظمتؾػً اًمرواروت ذم شمػًػمه

: واذا رٌلّم ًمـو اًمَن ذم اىمتجلةور اعممًّمةػ قمـةد شمػًةػم اًمغررةى قمةغم ىمقًمةف

 .أرتلم: ، ومل رؼؾ((أضمزاء أري))

 :مقوقع اًمرؾموًمي

يمةةر أىمةةقال اًمعؾةةامء ذم ومَنةة اعممًمةةػ أرتةةلم أّوًٓ شمػًةةػم مػةةردات، صمةةؿ ذ

اًمػتـي اعمذيمقرة ذم أري، وأَن مـفؿ َمـ ومَناو سملكف اطمتجى قمةـ اعمظةومل صمالصمةي 

 .أروم

إن ذًمؽ يمون ؿمقئًو ًمف قمالىمةي سمخجلةقمي ضمةرت سمةلم أاةؾ : وىمول سمعضفؿ

زوضمتف وىمقم يظمررـ، وأكف أطمَى أن رؽقن احلؼ ٕاؾفو مةع أكةف ىمهة سمةوحلؼ 
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 .عٌودهتو اًمجلـؿ ذم سمقتفذم كػس إمر، أو قمدم اكتٌواف ًم

ومفةةذا مضةةؿقن اًمؼةةقل إول قمـةةده سمتػجلةةقالشمف، ومل رؽةةـ ذًمةةؽ ذكٌةةًو 

 .طمؼقؼّقوً 

واًمؼةةةقل اًمثةةةوين ىمةةةقل اًمـؼةةةوش أَن اًمؼجلةةةي شُمػَنةةة سموحلةةةدرٌ اًمةةةذي ذم 

أَن ؾمؾقامن طمؾػ أن رطقف قمغم كًةوئف،  اًمجلحقحلم مـ طمدرٌ أيب ارررة

ـَ إٓ: ومل رؼؾ  .واطمدة ضموءت سمـجلػ إكًون إن ؿموء اهلل، ومؾؿ ُتؿؾ مـف

 : واؾمتٌعده اعمجلـػ ًمًٌٌلم

 . أكف ًمقس ذم احلدرٌ إؿمورة إمم أكف شمػًػٌم ًممري اًمتل قمـدكو: أواام

: أكف ٓ رظفر اكطٌو  احلةدرٌ قمةغم اًمؼجلةي اًمتةل ذم أرةي، ىمةول: وصموكقفام

ػ))و ًُ  ((.حيتوج محؾفو قمؾقف إمم شمع

ين مةـ شمػًةػمه اًمػتـةي مو كؼةؾ قمةـ أيب مًةؾؿ إصةػفو: واًمؼقل اًمثوًمٌ

ووصةػف اعممًمةػ سملكةف . سملهنو مرٌض ؿمدرٌد أًمةَؿ سمف صمةؿ رضمةع إمم طمةول اًمجّلةَحي

ػ)) ًَ  ((.طَمْدٌس حمٌض، واق مع ذًمؽ ُمَتَع

وضمَقز اعممًمػ أن رؽقن مو ضمرى مـ كٌّل اهلل ؾمؾقامن ممو ٓ متـع اًمعجلةؿي 

كِم سمنسمعوده قمةـ مؾؽةف، صدوَره مـ مثؾف: يموطمتجوسمف قمـ اًمَرقمَقي صمالصمي أروم، وموسمتُ 

وُأًمؼل قمغم يمرؾمقف ضمًد رشٌف ضمًد ؾمؾقامن قمؾقةف اًمًةالم، ومٌؼةل إمةر قمةغم 

ذًمؽ مَدة ومخوف ؾمةؾقامن أن رػًةد أمةر اًمةدرـ واًمةدكقو وموؾمةتغػر رسمةف وؾمةلًمف 

ٌُف َؾ ًْ  . ُمْؾؽًو ٓ ُر

                                                 

ـَ : صحقح اًمٌخوري ، يمتوب اًمـؽوح، سموب ىمقل اًمرضمؾ (1) ح  7/39اًمؾقؾي قمغم كًةوئف  ٕـمقوم

 .1654ح  3/1275، وصحقح مًؾؿ، إرامن، سموب آؾمتئذان (اًمًؾطوكقي) 5242
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 .وذيمر اًمشقخ أَن اًمقفقد عمو شمـوىمؾقا اًمؼجلي زادوا ومقفو وكؼجلقا

قمةرض ومقةف احلؽؿةي واًمػقائةد ِمةـ ذيمةر (( شمةدسُمر ) )صمؿ قمؼد قمـقاكًو ؾمامه 

صمؿ ذيمةر قمـقاكةًو ؾمةامه اعمحجَلةؾ طَةص ومقةف . اًمؼجَلي واحلؽؿي مـ اإلمجول ومقفو

 .اعمعوين اًمرئقًي ذم رؾموًمتف

 اًمرأي اًمذي اكتفك إًمقف اعممًمػ ذم شمػًػم أري

مل ررشمض اعمعّؾؿل مو طمؽةوه اًمـؼةوش ذم شمػًةػم أرةي مةـ أهنةو ُتتؿةؾ أن 

 سموحلدرٌ اًمجلحقح اًمذي ذم اًمٌخوري ومًؾؿ أن كٌل اهلل ؾمةؾقامن قمؾقةف شمػَن 

: شمًةعلم، وذم أظمةرى: وذم روارةي)ٕـمقومـ اًمؾقؾي قمةغم ؾمةٌعلم ):اًمًالم ىمول

إن : ومؼةول ًمةف صةوطمٌف. امرأة ُتؿؾ يمؾ امرأة ومورؾمًو جيواد ذم ؾمٌقؾ اهلل( موئي

ومؼةول اًمـٌةل . ّؼقفومؾؿ رؼؾ، ومل ُتؿؾ ؿمقئًو إٓ واطمدًا ؾموىمطًو أطمد ؿمة. ؿموء اهلل

 .(ًمق ىمواو ةوادوا ذم ؾمٌقؾ اهلل: صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 ومام ال طمجتف ذم ذًمؽ؟

ذيمةةر اعمعؾؿةةل أَن مةةو اضمتؿعةةً قمؾقةةف اًمروارةةوت اًمؼقَرةةي، ومل رؽةةـ ومقةةف 

وطمؽورةي كػةر ": ىمةول. ؿمـوقمي، ويمون فموار آكطٌو  قمةغم أرةي أومم سمةوًمؼٌقل

 رـؽةروه، وقمةدم إكؽةوراؿ ًمةف أىمةقى ذم مـ أئؿي اًمًؾػ ًمف شمةدُل قمةغم أهنةؿ مل

 ."اًمـػس مـ طَمْدس اًمـَؼوش وأيب مًؾؿ ومقاومؼي َمـ واومؼفام

ًُ قمغم اذا اعمؼوم سمام ؾمؽماه ذم مقوعف  .وىمد قمَؾؼ

                                                 

، ...((وواٌـةو ًمةداود ؾمةؾقامن : ))ل اهلل شمعةوممصحقح اًمٌخوري، يمتوب إكٌقةوء، سمةوب ىمةق (1)

، ح 3/1275وأظمرضمف مًةؾؿ ذم يمتةوب إرةامن، سمةوب آؾمةتثـوء، . 3424، ح 4/162

1654. 
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وىمد رضَمح اعمعّؾؿل أَن اةًد اعمؾؼك قمغم يمرد ؾمةؾقامن قمؾقةف اًمًةالم مل 

د ذم ذًمؽ، وإكام اًمةؽمُدد رؽـ سمنكًوٍن وٓ َمَؾٍؽ وٓ ؿمقطون، ومل حيجلؾ مـف شمردُ 

ظموصم سمػعؾ كٌل اهلل ؾمؾقامن قمؾقف اًمًالم اؾ يمون سموطمتجةوٍب أو سمغةػمه، ومؾةؿ 

جيزم ؿمقئًو سمؾ اطمتؿؾ اطمتامٓت، وًمةاَم أراد أن رقّوح يمقػّقي إسمعوده قمةـ مؾؽةف 

، واةذا ومعةؾ مضةوف إمم "وذًمؽ يملن رؽقن ظمرج وطمده ًمؾجَلقد مةثالً  ":ىمول

أمو اًمػعةؾ اعمضةوف إمم اهلل واةق . قمغم ؾمٌقؾ آطمتاملكٌّل اهلل ؾمؾقامن وملورده 

وملًمؼك اهلل شمعةومم قمةغم يمرؾمةّقف ضمًةدًا رشةٌف ضمًةد ؾمةؾقامن، ظمؾؼةف اهلل  ": ىمقًمف

ومؾقس ومقف رائحي شمةرُدد أو  "شمعومم يمذًمؽ، وًمقس سمنكًوٍن وٓ مؾؽ وٓ ؿمقطون

 .ؿمّؽ قمـده

ذم شمػًةػمه َكَػك اعممًمػ قمـ اةًد يمقكف إكًوكًو، وىمد ىمول : ىمد رؼقل ىموئؾ

ًمغررى أروت قمـ اةًد سملكف ضمًؿ إكًون أو طمققان ٓ روح ومقف وملصمٌةً ًمةف 

واةةقاب أكةف إذا ُأـمؾةؼ ًمػةظ اإلكًةون . اًمؾػظ، وذم ذًمؽ رء مـ اًمتعورض

ؿمؿؾ اًمٌدن واًمروح، ومام ٓ روح ومقف صّح كػل اذا اًمؾػظ قمـف هبذا آقمتٌةور، 

دًا سمػؼدان اًمةروح، ومؾةؿ رتةقارد اًمـػةل وعمو أصمٌتف مل رثٌتف سمنـمالٍ ، وإكام أصمٌتف مؼقّ 

 .واإلصمٌوت قمغم حمٍؾ واطمد، وموكتػك اًمتعورض

 .وومقام ؾمٌؼ همـقي ذم إقمطوئـو كٌذة قمام شمضَؿـتف اًمرؾموًمي اعمختٍمة

 .مقارد اعممًمػ ذم رؾموًمتف

 :اعمجلودر اًمتل َسح اعممًمػ سموٕظمذ قمـفو ال

ازي، اًمةدر شمػًػم اسمـ ضمررر، اعمػردات ًمؾراهمى إصةٌفوين، شمػًةػم اًمةر

اعمـثةقر ذم اًمتػًةػم سموعمةلصمقر ًمؾًةققـمل، روح اعمعةوين ًممًمةقد، مًةـد أمحةد، 
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صةةحقح اًمٌخةةوري، صةةحقح مًةةؾؿ، ومةةتح اًمٌةةوري ٓسمةةـ طمجةةر اًمعًةةؼالين، 

 .اًمؼومقس اعمحقط ًمؾػػموزاسمودي

وىمد ذيمر اعممًّمػ سمعض اعمعؾقموت اًمتل مل رـَص قمغم مجلودراو سمؾ رشةػم 

قمـ سمعض اًمتةوسمعلم، قمةـ مجوقمةي، أيمثةر اعمتةلظمررـ، : إًمقفو إؿمورة قموَمي، يمؼقًمف

 .اعمتلظمرون، مـفؿ مـ ىمول

 



 هـ6415( 66)جملة تبوان للدرادات القرآنوة العدد 

 
136 

 ُتؼقؼفوذمذم وصػ اًمـًخي اططقي ومـفجل: اعمطؾى اًمثوين

اًمرؾموًمي مـ حمػقفموت مؽتٌةي احلةرم اعمؽةل اًمنمةرػ  :وصػ اًمـًخي

×  23وقمدد أوراىمفو صمةامين أورا ، ومؼوؾمةفو  4644ىمًؿ اعمخطقـموت سمرىمؿ 

 .وال سمخط اعممًمػ. ؾمطراً  19 ؾمؿ، ومًطرهتو19

 :أمو قمـ مـفجل ذم ُتؼقؼ اًمرؾموًمي ومقتؿثؾ ذم يمقين

ًُ . ىمؿً سمـًخ اًمرؾمةوًمي صمةؿ ىموسمؾتفةو قمةغم إصةؾ قمةَدة مةَرات -1 وووةع

ظمّطًو موئاًل أمةوم سمدارةي يمةّؾ صةػحي مةـ صةػحوت اعمخطةقط مشةػققمًو 

 . سمرىمؿفو سملم معؼقوملم

ًُ إطمودرٌ مـ مجلودراو، ومنن يمةون احلةدرٌ -2 ذم اًمجلةحقحلم  وظمَرضم

َٓ ذيمةةرُت َمةةـ أظمرضمةةف مةةـ  أو ذم أطمةةدمهو اىمتٍمةةت قمةةغم ذًمةةؽ، وإ

 . أصحوب اًمؽتى اًمًتي وهمػماؿ دون اؾمتؼجلوء

ًُ إىمقال مـ مظوهنو -3  . يمام وصَمْؼ

 .وشمرمجً ًمألقمالم اًمذرـ حيتوضمقن إمم شمعررػ -4

 .وقمّرومً سموًمٌؾدان اعمغؿقرة همػم اعمشفقرة  -5

 . وذطمً إًمػوظ اًمغررٌي  -6

ؾمةةةوًمي سمؿؼدمةةةي شمضةةةؿـً شمرمجةةةًي ًمؾؿمًمةةةػ ووصةةةػًو وىمةةةَدمً ًمؾر -7

 .ًمؾؿخطقـمي

 .وذم هنوري اًمرؾموًمي قمؿؾً ومفرؾمًو ًمؾؿجلودر ويظمر ًمؾؿقوققموت  -8
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 اًمؼًؿ اًمثوين

 اًمـَُص اعمحَؼؼ
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  :ىمول اهلل شمٌورك وشمعةومم

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

 [.36-34:ص] چ﮽ ﮾  ﮿  ﯀   ﯁    

 :أضمزاء أري

1-  ڻ . امتحـو. اظمتؼمكو . سمؾقكو : معـوه . 

يئ    ىئی  جئ  حئ  مئ  یىئ  ىئ  ی   یچ  :ىمةةةول شمعةةةومم

 [. 35: إكٌقوء] چجب  

ومػتـي اهلل قمز وضمؾ ًمعٌده اق أن رعروف ٕمةر رعةؽمك ومقةف ظمقومةف مةـ اهلل 

واةةقاه سمةةلن رؽةةقن ذم ذًمةةؽ إمةةر مةةو متقةةؾ إًمقةةف اًمةةـػس وشمشةةتفقف  قمةةز وضمةةؾ

ومةوطػم يمةوًمغـك مةثاًل ومتـةي ٕن كػةس . وشمرهمى ومقف ممو هنك اهلل قمةز وضمةؾ قمـةف

واًمنم يمةوًمػؼر مةثاًل ومتـةي . اًمغـل متقؾ إمم إذ واًمٌطر واًمشفقات اعمحظقرة

 .ٕن كػس اًمػؼػم متقؾ إمم ـمؾى اعمول وًمق مـ همػم طِمّؾف

اهلل قمَز وضمؾ قمٌدًا أي سماله سمٌمء ومؼد رغؾى إرامُكف وشمؼقاه اةقاه  وإذا ومتـ

 .ومقػقز وىمد رغؾى اقاُه شمؼقاه ومقًؼط

                                                 

ومتـً اًمةذاى ذم اًمـةور إذا أدظمؾتةف إًمقفةو ًمةتعؾؿ ضمقدشمةف : اًمػتـي آظمتٌور وآمتحون، رؼول (1)

اًمؼؾةقب ذم شمػًةػم همررةى ، وكزاةي 472: شملورةؾ مشةؽؾ اًمؼةرين ٓسمةـ ىمتقٌةي. مـ رداءشمف

قمةـ  "اسمتؾقـو"سمة( ومتـو)، وىمد صمًٌ شمػًػم 361: اًمؼرين ٕيب سمؽر حمؿد سمـ قُمَزرز اًمًجًتوين

شمػًةػم ؾمةقرة  66: ، واًمًٌةتل(18/359)واًمطؼمي . 235: اكظر شمػًػم اًمثقري. جمواد

 .528: اًمعـؽٌقت، وقمَؾؼف اسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػًػم ؾمقرة اًمعـؽٌقت  
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ومقتحجَلؾ مـ اذا أَن اهلل قمَز وضمؾ إذا أظمؼم أكف ومتـ قمٌةدًا ومؾةقس ذم اةذا 

اطؼم وطمده مو ردل قمغم وىمقع اًمعٌد ذم اعمعجلقي، وإكام رةدل قمةغم أكةف ؾمةٌحوكف 

 . ام مرّ قمَرض اًمعٌد ٕمٍر يم

ذم اةةذه أرةةي مةةو رةةدل قمةةغم وىمةةقع معجلةةقي مةةـ  "ومتـّةةو"ومؾةةقس ذم يمؾؿةةي 

 .ؾمؾقامن قمؾقف اًمًالم

2-  ہ. ضمًةؿ إكًةون أو طمقةقان ٓ روح ومقةف: معـوه واهلل أقمؾةؿ .

ھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ ﮲   چ  :ىمول اهلل قمز وضمؾ ذم ؿملن إكٌقوء

 [8: إكٌقوء] چ﮳ ﮴   

مل أضمعؾفؿ ضمًدًا ًمقس : رؼقل" وكأظمرج اسمـ ضمررر قمـ اًمضح[ 2/]

ومقفؿ أرواح ٓ رليمؾقن اًمطعةوم وًمؽةـ ضمعؾـةواؿ ضمًةدًا ومقفةو أرواح رةليمؾقن 

 ."اًمطعوم

: إقمراف] چڭ    ڭ  ڭ  ڭ چ :وىمول شمعومم ذم ؿملن سمـل إهائقؾ

 [. 88: وـمف148

وىمد اظمتؾػ ذم قمجؾ اًمًومري أصور طمقًو أم ٓ، وضموء كػةل طمقوشمةف قمةـ 

                                                 

ومتـي اهلل شمعومم ًمًؾقامن إكام ال اظمتٌةوره طمتةك فمفةر ومضةؾف ومؼةط ومةو قمةدا ): )ىمول اسمـ طمزم (1)

اًمػجلةؾ ذم اعمؾةؾ وإاةقاء واًمـحةؾ ((. اذا ومخراوموت وًَمةداو زكودىمةي اًمقفةقد وأؿمةٌوافؿ

 .ومام سمعداو 1/269، وىمورن سمام ذم ضمومع اًمرؾموئؾ ٓسمـ شمقؿقي 4/15

شمةوسمعل ضمؾقةؾ، . اًمؼوؾمةؿ اطراؾمةوينأسمق : اق اًمضحوك سمـ مزاطمؿ ااالزم، أسمق حمؿد، ورؼول (2)

، ـمٌؼةوت 4/598ؾمةػم أقمةالم اًمـةٌالء . شمقذم ؾمةـي مخةس أو ؾمةً وموئةي. ومػن مشفقر

 .1/216اعمػنرـ 

 (.16/235)ضمومع اًمٌقون  (3)
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، واةق اًمةذي رؼتضةقف شمعؼقةى اهلل وكٍمه أيمثر اعمتةلظمررـ سمعض اًمتوسمعلم

 : قمز وضمؾ ىمقًمف

 . چڭ  ڭ  ڭچ: سمؼقًمف چڭ چ

ضمًةةؿ اإلكًةةون : حُمََريَمةةًي  اةًةةد ": وىمةةقل صةةوطمى اًمؼةةومقس 

ٓ أرى ذيمةةر اةةةـ واعمالئؽةةي إٓ مٌـّقةةًو قمةةغم مةةو ىمقةةؾ ذم  "واةةةـ واعمالئؽةةي

ومةو ىمقةؾ مةـ أن اعمؾؼةك  "ضمعؾـواؿ مالئؽيومو "شمػًػم يري إكٌقوء أن اعمعـك 

 . قمغم يمرد ؾمؾقامن ؿمقطون، وًمقس ذم اذا مو شمؼقم سمف طمجي

                                                 

: ، سمةؾ ورد قمةـ اسمةـ قمٌةوس أكةف ىمةولشواهلل مةو يمةون ًمةف صةقت ىمةطّ »: ىمول ؾمعقد سمةـ ضمٌةػم (1)

-5/1567)ر شمػًةةػم اسمةةـ أيب طمةةوشمؿ اكظةة. شومجلةةور قمجةةاًل أضمةةقف ًمةةقس ومقةةف روح...»

1568 .) 

 .262-3/261، زاد اعمًػم ٓسمـ اةقزي 4/49اعمحرر اًمقضمقز ٓسمـ قمطقي : اكظر (2)

. اق حمؿد سمـ رعؼقب سمـ حمؿد سمـ إسمرااقؿ اًمشػمازي، جمد اًمدرـ أسمق ـمةوار اًمػػموزاسمةودي (3)

. ؽتةوب اًمعزرةزاًمؼومقس اعمحقط، وسمجلةوئر ذوي اًمتؿققةز ذم ًمطةوئػ اًم: ًمغقي مشفقر، ًمف

، سمغقةةي 15/79، اًمضةةقء اًمالمةةع 7/159إكٌةةوء اًمغؿةةر . شمةةقذم ؾمةةـي ؾمةةٌع قمنمةةة وصمامكامئةةي

 .1/273اًمققموة 

 .348: اًمؼومقس اعمحقط (4)

وأمو اةًد اعمؾؼك قمغم يمرؾمقف ومؼةد أصةوب اهلل شمعةومم : )) 15/ 4ىمول اسمـ طمزم ذم اًمػجلؾ  (5)

 .ضمؾ يمؾ مـ قمـد اهلل رسمـوسمف مو أراد كممـ هبذا يمام اق وكؼقل صد  اهلل قمز و 

وًمق ضمةوء كةص صةحقح ذم اًمؼةرين أو قمةـ رؾمةقل اهلل صةغم اهلل قمؾقةف و ؾمةؾؿ سمتػًةػم اةذا 

وموذا مل رلت سمتػًػمه مو اق كص وٓ ظمةؼم صةحقح ومةال حيةؾ ٕطمةد . اةًد مو اق؟ ًمؼؾـو سمف

إٓ أكـةو . اًمؼقل سموًمظـ اًمذي اق أيمذب احلدرٌ ذم ذًمؽ، ومقؽقن يموذسمًو قمةغم اهلل قمةز و ضمةؾ

إكةف يمةون ضمـّّقةًو شمجلةقر سمجلةقرشمف سمةؾ كؼطةع قمةغم أكةف :  كشؽ اًمٌتي ذم سمطالن ىمقل مةـ ىمةولٓ

واةذه يمؾفةو ....واهلل شمعومم ٓ هيتؽ ؾمؽم رؾمقًمف صغم اهلل قمؾقةف و ؾمةؾؿ اةذا ااتةؽ . يمذب

= 
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وًمقتف وُمجّلؾ ذم اعمعوضمؿ سملم مو اق صموسمً ىمطعًو ومو وُمفؿ مةـ ؾمةقو  يرةي أو 

طمدرٌ أو ؿمةعر أو يمةالم ومجلةقح، وسُمةلّم ذم اًمثةوين ملظمةذ آضمتفةود، ًمقةتؿؽـ 

 . ـموًمى احلؼ مـ اًمتؿحقص

اإلكوسمةي إمم اهلل شمعةومم اًمرضمةقع إًمقةف ": ىمول اًمراهمةى.   چہ  ہچ  -3

 . "سموًمتقسمي وإظمالص اًمعؿؾ

                                                 

 ((.ظمراوموت مقوققمي مؽذوسمي مل رجلح إؾمـوداو ىمط =

دة سمعد اؾمتٌعوده شمػًػم اًمةدقموء سموًمعٌةودة ممو رؼّقي مو ىمَرره اعممًمػ اـو مو ىموًمف ذم يمتوب اًمعٌو (1)

واةذا مل رةذيمره يمثةػم مةـ : )) ىمةول. ذم سمعض اعمقاوع، معّؾاًل ذًمؽ سملكف ٓ ُرعةرف ذم اًمؾغةي

أاةةؾ اًمؾغةةي طمتةةك اًمةةذرـ رتعروةةقن ًمؾؿجةةوز يمجلةةوطمى اًمؼةةومقس وصةةوطمى إؾمةةوس 

يمةره وصوطمى اعمجلٌوح، سمؾ مل رذيمره اًمراهمى مع أن يمتوسمف مقوقع ًمغررى اًمؼرين، وَمةـ ذ

يمجلوطمى اًمؾًون ومنكام ذيمره شمػًػمًا ًمٌعض اًمؽؾامت اًمؼريكقي، واةذا مةـ أؿمةد اًمعقةقب ذم 

يمتى اًمؾغي رعِؿدون إمم سمعةض اًمؽؾةامت اًمتةل ضمةوءت ذم اًمؼةرين وومنةاو سمعةض اًمًةؾػ 

 .سمٌمء أو ومفؿقه اؿ مـ اًمؼرائـ ومقثٌتقن ذًمؽ ًمغي

روا اًمؽؾؿةي سمالزمفةو ةرسمام ومًةمع أَن اًمًؾػ يموكقا رتًوحمقن ذم اًمتعٌػم صمؼًي سمػفؿ اًمًومع، وم

أو سمةٌعض مةةو رةةدظمؾ ُتةً قمؿقمفةةو أو همةةػم ذًمةةؽ ممةو شمةةدل قمؾقةةف ذم اةؿؾةي يمةةام كٌةةف قمؾقةةف 

وأمو مو رػفؿقكةف مةـ اًمؼةرائـ ومؾعّؾفةؿ رؽقكةقن . اعمحؼؼقن: وًمذًمؽ يمثر آظمتالف قمـفؿ

 خمطئةةلم، ومةةال رـٌغةةل أن جيزمةةقا سمةةلن ذًمةةؽ ًمغةةي: ٕن اًمـةةوفمر ذم يمتةةى اًمؾغةةي إذا رأى مةةثالً 

اعمـع، رلظمذ اذا قمغم أكف كؼؾ رؼقـل وٓ رؽود جطر سمٌوًمف أن ىموئؾ ذًمؽ إكةام ومفةؿ مةـ : احلةَْرد

 .ومام سمعداو 488رومع آؿمتٌوه ص ((. أري، وذم اذا مو ومقف

اعمػةردات : ًمةف. اق احلًلم سمـ حمؿد سمـ اعمػضؾ، أسمق اًمؼوؾمؿ إصٌفوين، اعمؾؼى سموًمراهمةى (2)

ؾمةػم أقمةالم . شمقذم ؾمـي اصمـتلم ومخًةامئي. ن ذم شملورؾ اًمؼرينذم همررى اًمؼرين، وُتؼقؼ اًمٌقو

 .1/158، معجؿ اعمػنرـ 18/125اًمـٌالء 

 .827: اعمػردات (3)
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 . وشمدسمر مقاىمع اإلكوسمي ذم اًمؼرين رؼيض سملن سملم اإلكوسمي واًمتقسمي ومرىموً 

وموًمتقسمةةي شمؼتيضةة ؾمةةٌؼ خموًمػةةٍي اةةو سمةةول، واإلكوسمةةي شمجلةةد  سموًمتقضمةةف إًمقةةف 

 .ؾمٌحوكف سمعد همػؾي وًمق سمغػم معجلقي

ؾمةةةمال اعمغػةةةرة ٓ رًةةةتؾزم ؾمةةةٌؼ معجلةةةقي، .  چھ  ھ  ھ ےچ   -4

وإكٌقوء قمؾقفؿ اًمجلالة واًمًالم رؽثرون مـ آؾمتغػور ٕهنؿ ٓ رةلمـقن أن 

[ 3/]رؽقن وىمع مـفؿ رء مـ اًمتؼجلػم أو آؿمتغول قمـ ذيمر اهلل قمةز وضمةؾ

 .وكحق ذًمؽ

  ڍڇ  ڇ  ڇ   ڍچ  :وىمد ىمول اهلل قمز وضمةؾ طةوشمؿ أكٌقوئةف    

، ومؽون صغم اهلل قمؾقف ويًمف وؾمؾؿ رؽثةر مةـ [3: اًمـٍم] چڌ  ڎڌ      

 يمام ذم مًـد أمحةد(( ؾمٌحون اهلل وسمحؿده أؾمتغػر اهلل وأشمقب إًمقف: )) ىمقل

                                                 

اةل اكجةذاب اًمؼؾةى ذم : )) قمَرف اًمعالمي قمٌد اًمرمحـ سمـ كةوس اًمًةعدي اإلكوسمةي ومؼةول( 1)

 ((.حمٌي اهلل وقمٌقدَرتف واًمرضمقع إًمقف ذم يمّؾ طموًمي

 ((.ال اًمرضمقع ممو رؽراف اهلل فموارًا وسموـمـًو إمم مو حيٌف فموارًا وسموـمـوً ))  :وىمول قمـ اًمتقسمي

اًمرروض اًمـورضة واحلدائؼ اًمـػمة اًمزاارة ذم اًمعؼوئد واًمػـةقن اعمتـققمةي اًمػةوظمرة ص : اكظر

241. 

اإلكوسمةي إمم اهلل واعمتةوب اةق : )) مل رػر  ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي سملم اًمتقسمي واإلكوسمي ومؼةولو

ومضةال  -واًمعٌد ٓ رؽقن مطقعو هلل ورؾمةقًمف . إًمقف سمعٌودشمف وـموقمتف وـموقمي رؾمقًمف اًمرضمقع

َٓ  -أن رؽقن مـ ظمقاّص أوًمقوئف اعمتؼلم  ورةدظمؾ ذم  ،قمـةف َل مر سمف وشمةرك مةو هُنة سمػعؾ مو أُ إ

 .8/527جمؿقع اًمػتووى ((. ذًمؽ اًمتقيمؾ 

ف ًُمةًمؼؾةى وظمضةققمف وذُ أمةو اإلكوسمةي إًمقةف وملصةؾ اإلكوسمةي حمٌةي ا: )) وىمول اسمةـ ىمةقؿ اةقزرةي

 .4/1436اًمجلقاقمؼ اعمرؾمؾي (( اعمراد ًمؾؿحٌقب

 (.6/35)اعمًـد  (2)
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 .وإدًمي قمغم اذا اعمعـك يمثػمة. قمـ قموئشي وصحقح مًؾؿ

وىمقع اذه اةؿؾي قمؼى مو . چے  ۓ  ۓ  ﮲ ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ چ   -5

 . ػتـي وإًمؼوء اةًد واإلكوسمي قمالىمي سموعمؾؽشمؼدم رشعر سملن ًمؼضقي اًم

 چھ  ھ  ھ     ےچ  :وىمقًمف چہ  چ :ورؼقي ذًمؽ أكف مل ُرْمَت سملم ىمقًمف

شمػًةةػم  چھ  ھ  ھ     ےچ : ومةةدَل قمةةدم اإلشمقةةون هِبةةو قمةةغم أن ىمقًمةةف سمةةوًمقاو

 .چے  ۓ  ۓ  ﮲ ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ چ   :وىمد وصؾ اإلكوسمي سمؼقًمف إلكوسمتف

                                                 

 (.225) 484، ح 1/351يمتوب اًمجلالة، سموب مو رؼول ذم اًمريمقع واًمًجقد  (1)

 .واق مو رًَؿك ذم قمؾؿ اعمعوين سموًمَػجْلؾ (2)

 (.23/251)ىمورن سمروح اعمعوين  (3)
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 :ريمو ىمقؾ ذم شمػًػم أ

 . اًمؼقل إول مـؼقل قمـ اعمتؼدملم

 واسمةـ اعمـةذر قمةـ  أظمةرج قمٌةد اًمةرزا : 315ص 5ذم اًمةدر اعمـثةقر ج

أرسمع يروت مـ يمتوب اهلل مل أدر مةو اةل طمتةك : اسمـ قمٌوس ريض اهلل قمـفام ىمول

ۀ  ۀ  ہ   چ :وؾمةةلًمتف قمةةـ ىمقًمةةف.... ؾمةةلًمً قمةةـفـ يمعةةى إطمٌةةور

ؾقامن قمؾقةف اًمًةالم اًمةذي ومقةف اًمشقطون أظمةذ ظمةوشمؿ ؾمة: ، ىمولچہ  ہ  ہ

 ."....مؾؽف 

 . وضموء كحق اذا قمـ مجوقمي ومذيمر سمعضفؿ أكف ضمرى مـ ؾمؾقامن شمؼجلػم

 . اطمتجى قمـ مظومل اًمـوس صمالصمي أروم: ومؿـفؿ مـ ىمول

ؾملًمتف امرأشمف أن رلمر سمجلـع متثول ٕسمقفو، وملمر سمةف ويمةون : ومـفؿ مـ ىمول

ل قمـداو وصورت شمًةجد ًمةف اةل ضموئزًا ذم ذرعتف، ًمؽـ اعمرأة أظمذت اًمتؿثو

                                                 

ـ إهائقةؾ، قمةـ ومةرات اًمؼةَزاز، قمةـ ؾمةعقد سمةـ قمة( 166-2/165)شمػًػم قمٌد اًمةرزا   (1)

َٓ أكةةف مةلظمقذ قمةـ يمعةةى،  ضمٌةػم، قمةـ اسمةـ قمٌةةوس، واةذا ؾمةـد صةةحقح إمم اسمةـ قمٌةوس إ

 .7/65شمػًػم اسمـ يمثػم : اكظر. ويمعى إكام رـؼؾ قمـ يمتى أاؾ اًمؽتى اعمحَرومي

 ومجةةوًمس اةةق يمعةةى سمةةـ مةةوشمع احلؿةةػمي اًمةةقامين، يمةةون هيقدرةةًو وملؾمةةؾؿ سمعةةد وومةةوة اًمـٌةةل  (2)

ومؽون حيدصمفؿ قمـ اًمؽتى اإلهائقؾقي، ويمون طمًةـ اإلؾمةالم، شمةقذم ذم  أصحوب حمؿد 

 (.491، 3/489)ؾمػم أقمالم اًمـٌالء . أواظمر ظمالومي قمثامن

أظمرضمةف قمٌةد سمةـ محقةد واحلؽةقؿ اًمؽممةذي يمةام ذم اًمةّدّر . ُروي ذًمؽ قمةـ ؾمةعقد سمةـ ضمٌةػم (3)

. ـمررةؼ قمةكم سمةـ زرةد، قمـةف مـ( ، ومل أضمده ذم كقادر إصقل ـمٌعي دار اًمـقادر7/184)

وذيمةةةره أسمةةةق اعمظَػةةةر اًمًةةةؿعوين ذم . 345وقمةةةكم سمةةةـ زرةةةد وةةةعقػ، يمةةةام ذم اًمتؼررةةةى 

ذيمةةره ؿمةةفر سمةةـ طمقؿمةةى، وأورده اسمةةـ اةةةقزي ذم زاد اعمًةةػم : وىمةةول( 4/443)شمػًةةػمه

 (.13/26/258)، واًمرازي ذم شمػًػمه (7/133-134)
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اًمتؿثةول وقموىمةى [ 3/]وضمقارهيو، وهمػؾ ؾمؾقامن قمـ ذًمؽ صمؿ ومطةـ ًمةف وىمةدَ 

 . اعمرأة ومؽون شمؼجلػمه اًمغػؾي شمؾؽ اعمدة

ظموصةؿ أاةُؾ امرأشمةف ىمقمةًو إًمقةف، ومةقَد أن رؽةقن احلةؼ : ومـفؿ مةـ ىمةول

 . اؿ

 .رػعؾ ومل. كعؿ: ؾملًمتف امرأشمف أن رؼيض ٕظمقفو ومؼول: ومـفؿ مـ ىمول

                                                 

، يمةةام ذيمةةر اًمٌغةةقي ذم شمػًةةػمه رواه اسمةةـ إؾمةةحو . واةةى سمةةـ مـٌةةف: ىموئةةؾ اةةذا اًمؼةةقل اةةق (1)

ذم ؾمقو  ـمقرؾ ومقف كؽورة: إذ إَن ومقف أَن اهلل قموىمٌف سمًؾى مؾؽف سمعةد شمقسمتةف، ( 7/91-92)

وأَن اهلل مّؽـ اًمشقطون مـ احلؽؿ سملم اًمـوس، وأكف يمون رليت أزواج ؾمةؾقامن قمؾقةف اًمًةالم، 

رعؾةؿ اًمغقةى، ومؾةق وُمةرض  ومؽُؾ ذًمؽ مـ اعمـؽرات، صمؿ إَن كٌّل اهلل ؾمؾقامن قمؾقف اًمًالم ٓ

أَن امرأشمف ارشمَدت وقمٌدت اًمجلـؿ ومل رعؾؿ سمذًمؽ مل رؽـ قمؾقف سمذًمؽ شَمٌِعةي، وٓ شمةزر وازرة 

إَن إكٌقةةوء قمؾةةقفؿ اًمًةةالم قُمـةةقا سمةةوًمظقاار وأمةةُر ": ىمةةول اسمةةـ محةةػّم اًمًةةٌتل. وزر أظمةةرى

عٌةدون إصةـوم ور اًمٌقاـمـ إمم اهلل شمعومم، وىمد يمون اعمـوومؼقن رجلُؾقن ظمؾػ رؾمقل اهلل 

 . 45شمـزرف إكٌقوء . "ذم سمققهتؿ ظمػقي مـف

ح  4/28أظمرضمةف احلؽةقؿ اًمؽممةذي ذم كةقادر إصةقل . اسمـ قمٌوس: ىموئؾ اذا اًمؼقل اق (2)

يمالمهةةو مةةـ ـمررةةؼ إقمؿةةش، قمةةـ اعمـفةةول سمةةـ ( 2/434)، واحلةةويمؿ ذم اعمًةةتدرك 835

. خلم وواومؼةف اًمةذاٌلوصححف احلويمؿ قمغم ذط اًمشةق. قمؿرٍو، قمـ ؾمعقد سمـ ضمٌػم، قمـف

َٓ أكةف وَد أَن احلةؼ يمةون ٕاؾفةو: وومقف وملصةوسمف : وذم كةقادر إصةقل. ومؼه سمقـفؿ سموحلؼ إ

وزاد ( 179-7/178)وأورده اًمًةةققـمل ذم اًمةةدّر . اًمةةذي أصةةوسمف قمؼقسمةةي ًمةةذًمؽ ااةةقى

 .كًٌتف إمم اًمػررويب

ّدي: واًمؼوئؾ اق (3) ًُ ررةؼ أؾمةٌوط سمةـ كٍمة مةـ ـم( 25/91)أظمرضمف اًمطؼمي ذم شمػًػمه . اًم

. ، ومؿثؾةف ُرضةَعػ طمدرثةف38قمـف، وأؾمٌوط صدو  يمثةػم اططةل رغةرب، يمةام ذم اًمتؼررةى 

جيقز ًمف أن رؼقاةو واةق رضةؿر ": وقمغم ومرض صمٌقشمف ومؾف وضمف قمـد اسمـ محػّم اًمًٌتل إذ ىمول

ًمؽقن اًمـًةوء شمطقةى أكػًةفـ  "كعؿ"إذا يمون احلؼ ًمف ٓ قمؾقف، صمؿ ـمّقى كػًفو سمة: ذم كػًف

 "اذه اعمشتٌفوت ًمضعػ قمؼقاـ وضمفؾفـ سموحلؼوئؼ، وٓ جيقز ذم طمؼةف ؾمةقى اةذاسمؿثؾ 

= 
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أَن مؾؽف يمةون ذم ظمومتةف، ومقىمةع اطةوشمؿ إمم ؿمةقطون، : وذيمروا مو طموصؾف

ومتؿثؾ سمجلقرة ؾمؾقامن، وىمعد قمغم اًمؽرد مًتقًمقًو قمغم اعمؾؽ، وأكؽر اًمـةوس 

ؾمؾقامن وـمردوه، ومذاى رؽدح ـمؾًٌو ًمؾؼةقت مةدة، صمةؿ وضمةد ظمومتةف ذم سمطةـ 

 . ؾمؿؽي، ومؾًٌف، ومعود إًمقف مؾؽف

 .إن أطمًٌٌ عفو ذم اًمدر اعمـثقروذم اًمؼجلص ـمقل، ومراضم

 : اًمؼقل اًمثوين

أَن  (351شمةقذم ؾمةـي )زقمؿ اًمـّؼوش، واؾمؿف حمؿد سمـ احلًـ سمـ زرود 

 : ^قمـ اًمـٌل  اذه اًمؼجلي ال اًمتل ورد ومقفو احلدرٌ اًمجلحقح 

                                                 

 .45شمـزرف إكٌقوء  =

( 91-25/89)اكظر شمػًةػم اًمطةؼمي . ُروي اذا قمـ اسمـ قمٌوس وجمواد وىمتودة واًمًدي (1)

ًمقس ومقفو مةو شمؼةقم : ىمول اعمعؾؿل قمـ اذا اًمؼقل وأمثوًمف(. 185-7/179)واًمدر اعمـثقر 

 .54ص  :اكظر. سمف احلجي

 (.185-7/179)اًمدر اعمـثقر  (2)

اق حمؿد سمـ احلًـ سمـ حمؿد سمـ زرود أسمق سمؽةر اعمقصةكم اًمٌغةدادي، ًمةف ؿمةػوء اًمجلةدور ذم   (3)

شمةقذم . واق قمـدي مةَتفؿ. واق ذم اًمؼراءات أىمقى مـف ذم اًمرواروت: ىمول اًمذاٌل. اًمتػًػم

، ـمٌؼةوت (576، 574-15/573)ؾمةػم أقمةالم اًمـةٌالء . ؾمـي إطمدى ومخًلم وصمالصمامئةي

 (.133-2/131)اعمػنرـ 

شمػًػم أري هبذا احلدرٌ همػم فموار: ٕن يمقن اعمرأة وًمدت ؿمؼ وًمةد ٓ رةدّل قمةغم أَن اةذا  (4)

اًمشؼ ُووع قمغم يمرّد ؾمؾقامن، يمام ٓ دًمقؾ قمغم أَن ومتـةي ؾمةؾقامن اعمةذيمقرة ذم اًمؼةرين اةل 

مم كؼٍؾ، ومؿـ أرةـ ًمؾـؼةوش أَن اًمّشةَؼ كًقوكف ًمالؾمتثـوء ذم اًمقؿلم، ومفذان إمران حيتوضمون إ

اعمذيمقر اق اةًد اًمذي ُأًمؼل قمغم يمرؾمقف؟ ومفذا معـك زائد قمغم احلدرٌ ٓ ُرؼٌؾ مـف إن مل 

ومل رؽةـ احلةدرٌ ظموومقةًو . ُرًـده إمم َمـ ُرعتؿد قمؾقف، واـو مل ُرًـد اذا اعمعـك إمم َمةـ ىمٌؾةف

سمع، ومؾق يموكً أري حمؿقًمي قمغم مةو ذم اةذا قمغم اًمجلحوسمي واًمتوسمعلم وشموسمعقفؿ إمم اًمؼرن اًمرا

= 
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شمًةعلم، : وذم رواري)ٕـمقومـ اًمؾقؾي قمغم ؾمٌعلم : ىمول ؾمؾقامن سمـ داود)

ومؼةول ًمةف . ُتؿؾ يمؾ امرأة ومورؾمًو جيواد ذم ؾمةٌقؾ اهللامرأة ( موئي: وذم أظمرى

. ومؾؿ رؼؾ، ومل ُتؿؾ ؿمقئًو إٓ واطمدًا ؾموىمطًو أطمد ؿمةّؼقف. إن ؿموء اهلل: صوطمٌف

ًمػظ اًمٌخوري  (ًمق ىمواو ةوادوا ذم ؾمٌقؾ اهلل: ومؼول اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 . ذم ذيمر ؾمؾقامن مـ أطمودرٌ إكٌقوء

طمؽك اًمـؼوش ذم شمػًػمه أن اًمشؼ اعمةذيمقر ": ىمول اسمـ طمجر ذم اًمػتح

اق اةًد اًمذي أًمؼل قمغم يمرؾمقف، وىمد شمؼدم ىمةقل همةػم واطمةد مةـ اعمػنةرـ 

، واًمـؼةةوش صةةوطمى أن اعمةةراد سموةًةةد اعمةةذيمقر ؿمةةقطون، واةةق اعمعتؿةةد

 ."مـويمػم

                                                 

احلدرٌ ًَمةام وموهتؿ: ٕكف ٓ ُرظـ سملاؾ اًمؼةرون اًمثالصمةي أن رةذاى قمؾةقفؿ معـةك يرةي ىمريكقةي  =

 .وُرَدظمر ًمؾـؼوش، ومػل ذًمؽ ـمعـ ذم اًمًؾػ وظمر  إلمجوقمفؿ

وإذا اظمتؾةةػ اًمًةةؾػ قمةةغم أىمةةقال، ومفةةؾ عمةةـ سمعةةداؿ أن حيةةدث ىمةةقًٓ يظمةةر ظمورضمةةًو قمةةـ 

 (266-3/264)اكظر ىمقاـمع إدًمي ٓسمـ اًمًؿعوين.ًمراضمح ذم اعمًلًمي اعمـعوا.أىمقااؿ

، ...((وواٌـةو ًمةداود ؾمةؾقامن : ))صحقح اًمٌخوري، يمتوب إكٌقةوء، سمةوب ىمةقل اهلل شمعةومم (1)

، ح 3/1275وأظمرضمف مًةؾؿ ذم يمتةوب إرةامن، سمةوب آؾمةتثـوء، . 3424، ح 4/162

1654. 

 (.6/461)ومتح اًمٌوري  (2)

اعمعّؾؿل أكف ضمًد رشٌف ضمًد ؾمؾقامن، ظمؾؼف اهلل يمذًمؽ، وًمقس سمنكًةون، وٓ مؾةؽ،  رضَمح (3)

 .وٓ ؿمقطون يمام ؾمقليت ىمررٌوً 
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 . اًمؼقل اًمثوًمٌ ٕيب مًؾؿ حمؿد سمـ سمحر إصٌفوين اعمعتززم

ۀ  چ  مرض ؿمدرد أًمؼةوه اهلل قمؾقةف  سمًٌى چڻ  ڻ   ڻچ  :ىمول

، واًمعرب شمؼةقل ذم وذًمؽ ًمشدة اعمرض  چہچمـف [ 4]  چ ۀ  ہ

 . وضمًؿ سمال روح إكف حلؿ قمغم ووؿ: اعمررض

ومل  ذيمةره اًمةرازي ذم شمػًةػمه "أي رضمع إمم طمول اًمجلحي چہ  ہچ

 .رـًٌف

 .أكف رروى قمـ أيب مًؾؿ وذم روح اعمعوين 

                                                 

اق حمؿد سمـ سمحر إصػفوين معتززم مـ يمٌور اًمُؽّتوب وزم أصػفون وسمالد ومورس ًمؾؿؼتةدر  (1)

اةة، 322قمةغم مةذاى اعمعتزًمةي، مةوت ؾمةـي  "ضمومع اًمتلورؾ عمحؽؿ اًمتـةزرؾ"اًمعٌود، ًمف 

 (.6/55)وإقمالم ( 2438-6/2437)معجؿ إدسموء 

 (96/ 5)كًى اذا اًمؼقَل إمم اسمـ سمحر اعمووردُي ذم اًمـؽً واًمعققن (2)

ة وىمةول (( اًمتل رقوع قمؾقفو اًمؾحؿ[ احلجلػم]اًمَقَوؿ اطشٌي أو اًمٌورري : ))ىمول إصؿعل (3)

 ((.اًمقوؿ يمؾ مو وىمقً سمف اًمؾحؿ مـ إرض: ))اًمؽًوئل وهمػمه

إكام اًمـًوء حلةؿ قمةغم ووةؿ إٓ مةو ُذَب : رد أاؾ اًمغررى اذا اًمتػًػم ذم ذح ىمقل قمؿرأو

 . قمـف

ومفـ ذم اًمضعػ مثؾ ذًمؽ اًمؾحؿ اًمذي ٓ رؿتـةع مةـ أطمةد إٓ أن ُرةذَب : )) ىمول أسمق قمٌقد

 ((.قمـف

همررةى احلةدرٌ : اكظر اًمـؼقل اًمًوسمؼي ذم. ومؽلن اعمررض ذم وعػف مثؾ ذًمؽ اًمؾحؿ: أىمقل

 .199/ 5، واًمـفوري ٓسمـ إصمػم 3/354د ٕيب قمٌق

 .وؿـ وضمقٍه قمزا ذيمراو إمم أاؾ اًمتحؼقؼ( 13/26/259) (4)

وشموسمع أسمو مًؾؿ اعمعتةززَم ذم اةذا اًمعٍمة أمحةُد مجلةطػك اعمراهمةل ذم شمػًةػمه (. 23/255) (5)

 .ومل رذيمر همػَمه( 8/125)
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 .لظمذ قمـ أيب مًؾؿ اذاواًمرازي يمثػمًا مو ر

 

 متحقص

اذا مو فمػرت سمف مـ إىمقال، وًمق يمون احلدرٌ اعمتؼّدم ذم اًمؼقل اًمثةوين 

أؿمور إمم أكف ذم اذه اًمؼجلةي، أو يمةون اكطٌوىمةف قمؾقفةو فمةوارًا ًمقضمةى اًمقىمةقف 

قمـده، ًمؽـ ًمقس ومقف إؿمورة وٓ اق فمةوار آكطٌةو  قمةغم اًمؼجلةي، سمةؾ حيتةوج 

اًمؼةقل اًمثوًمةٌ ومحةدٌس حمةٌض، واةق مةع ذًمةؽ  وأمو. محؾفو قمؾقف إمم شمعًػ

ػ ًَ  .متع

سملكف ملظمقذ قمةـ أاةؾ  وىمد ـمعـ ومقف اعمتلظمرون  سمؼل اًمؼقل إول  

                                                 

شمتـةةَقع اًمـجلةةقص اًمتةةل و. صةةد  اعممًمةةػ: ومةةنن اًمةةرازي رؽثةةر ضمةةّدًا قمةةـ أيب مًةةؾؿ اةةذا   (1)

 .رؼتًٌفو مـف، ومٌعضفو ًمغقري، وسمعضفو شمػًػمري سمحتي، وررُد قمغم شمؽُؾػوشمف أطمقوكوً 

وسمعض اًمـؼقل قمؼدري شمتعؾؼ سمام جوًمػ سمةف اعمعتزًمةُي إؿمةوقمرة، ومقةذيمر احِلجةوج ًمؾػةررؼلم، 

أيب  ورـتٍم هموًمًٌو ًمألؿمةوقمرة إٓ أكـةل رأرتةف كؼةؾ قمـةف مةو رمرةد مذاٌةف آقمتةزازم، وقمٌةورة

وظمؾؼ يمةؾ : صور اطؾؼ اؾماًم ٕومعول اهلل شمعومم عمو يمون مجقعفو صقاسمًو، ىمول شمعومم: ))مًؾؿ

واةةق رشةةػم إمم ظمةةروج أومعةةول اًمعٌةةود قمةةـ يمقهنةةو خمؾقىمةةي هلل: َٕن (( رء ومؼةةدره شمؼةةدررا

 .4/179شمػًػم اًمرازي : اكظر. ومل رعؼى اًمرازي قمؾقف سمٌمء. سمعضفو ىمٌقح

ٌقحًو مـ وموقمؾف ٓ رؼتيض أن رؽقن ىمٌقحًو مةـ ظموًمؼةف: َٕن اًمػعةؾ وضمقاسمف أَن يمقن اًمػعؾ ىم

جمؿققمةةي : اكظةةر. ومعةةُؾ اًمعٌةةد طمؼقؼةةي، ومل رؼةةؿ اًمػعةةؾ سمةةذات اطةةوًمؼ ٕكةةف ظمؾؼةةف ذم همةةػمه

 .5/319اًمرؾموئؾ واعمًوئؾ ٓسمـ شمقؿقي 

ظمالصتف أكف ضمرى مـ ؾمؾقامن شمؼجلػم، ومعقىمى سملن أظمذ اًمشقطون ظمومتف اًمةذي ومقةف مؾؽةف،  (2)

ؾ سمجلقرة ؾمةؾقامن، وىمعةد قمةغم اًمؽةرد مًةتقًمقًو قمةغم اعمؾةؽ، وأكؽةر اًمـةوس ؾمةؾقامن ومتؿثَ 

 .وـمردوه إمم أن وضمد ظمومتف ذم سمطـ ؾمؿؽي، ومؾًٌف، ومعود إًمقف مؾؽف

ومةقفؿ ـموئػةي : )) وىمول قمـ أاةؾ اًمؽتةوب((. اذه يمؾفو مـ اإلهائقؾقوت: ))ىمول اسمـ يمثػم (3)

= 
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وىمةد . اًمؽتوب، وأَن ذم شمؾؽ اًمؼجلص ؿمـوقموٍت وشمـوىمضًو ذم سمعةض اةزئقةوت

صدىمقا، وًمؽـ ذًمؽ ٓ رؿـع مةـ ىمةَقة مةو اشمػؼةً قمؾقةف اًمروارةوت اًمؼقَرةي ومل 

وطمؽورةي كػةٍر مةـ أئؿةي . قمي ويمون فموار آكطٌةو  قمةغم أرةيرؽـ ومقف ؿمـو

اًمًؾػ ًمف شمدُل قمغم أهنؿ مل رـؽروه، وقمدم إكؽوراؿ ًمةف أىمةقى ذم اًمةـػس مةـ 

 .طَمْدس اًمـؼوش وأيب مًؾؿ ومقاومؼي َمـ واومؼفام

ًمعؾف ضمرى مـ ؾمؾقامن قمؾقف اًمًةالم : ومعغم اذا إؾموس رؿؽـ أن رؼول 

 ي صدوره مـ مثؾف، وذًمؽ يموطمتجوسمةف صمالصمةي أرةوم شمؼجلػم ممو ٓ متـع اًمعجلؿ

وموسمتاله رسمف قمز وضمؾ سملن أسمعده قمةـ مؾؽةف، وذًمةؽ يمةلن رؽةقن ظمةرج وطمةده 

ًمؾجلقد مثاًل، وملًمؼك اهلل شمعومم قمغم يمرؾمقف ضمًةدًا رشةٌف ضمًةد ؾمةؾقامن، ظمؾؼةف 

                                                 

شمػًةةػم اسمةةـ ((.ر أهنةةؿ رؽةةذسمقن قمؾقةةفٓ رعتؼةةدون كٌةةقة ؾمةةؾقامن قمؾقةةف اًمًةةالم، وموًمظةةوا =

 (.65-7/59)يمثػم

ـَ اًمغوًمةى حيجلةؾ سمةام   (1) ـَ اًمظ اةزم واًمؼطع سمؼقٍل معلَم ٓ ُرجلور إًمقف إٓ سمحَجي كواضي، ًمؽ

 .واًمذي ؾمقعروف اعممًّمػ ذم اًمجلػحي أشمقي إكام اق اطمتامٓت ضموئزة. اق دون ذًمؽ

ه أاةؾ احلةدرٌ مةـ شمؼقرةي احلةدرٌ سمتعةُدد واًمؼوقمدة اًمتل ذيمراو اعممًمػ اـو شمشٌف مو رذيمر

ىمد حيجلؾ اًمعؾؿ هبو وًمق يمةون اًمـةوىمؾقن : )) رؼقل ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي. اًمطر  ويمثرهتو

وىمًو، ومؽقػ إذا يموكقا قمؾامء قمدوًٓ  ًَ  .18/26جمؿقع اًمػتووى (( ومَجورًا وم

علم وشمػًةػماؿ وذم اةؿؾي مـ قَمَدل قمـ مذااى اًمجلةحوسمي واًمتةوسم: )) ىمول ؿمقخ اإلؾمالم  (2)

. إمم مو جوًمػ ذًمؽ يمون خمطًئو ذم ذًمؽ، سمةؾ مٌتةدقًمو، وإن يمةون جمتفةًدا مغػةقًرا ًمةف ظمطةمه 

وكحةةـ كعؾةةؿ أن اًمؼةةرين ىمةةرأه . وموعمؼجلةةقد سمقةةون ـمةةر  اًمعؾةةؿ وأدًمتةةف، وـمةةر  اًمجلةةقاب 

اًمجلحوسمي واًمتوسمعقن وشموسمعقاؿ، وأهنؿ يموكقا أقمؾؿ سمتػًػمه ومعوكقف، يمةام أهنةؿ أقمؾةؿ سمةوحلؼ 

اهللّ سمف رؾمقًمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ومؿـ ظموًمػ ىمقاؿ وومنة اًمؼةرين سمخةالف  اًمذي سمعٌ

 .91مؼدمي ذم أصقل اًمتػًػم (( شمػًػماؿ ومؼد أظمطل ذم اًمدًمقؾ واعمدًمقل مجقًعو 

 .أهنو رواري وعقػي 16رعـل قمـ مظومل اًمـوس، وىمد ؾمٌؼ ذم ص  (3)
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وٓ مؾةؽ وٓ ؿمةقطون، ومظةـ أصةحوب  اهلل شمعةومم يمةذًمؽ، وًمةقس سمنكًةون

كػًف قمغم يمرؾمقف، ورسمام يمون ًمف قمةودة [ 6/]اق ؾمؾقامنؾمؾقامن أن ذاك اةًد 

أن رًتغر  مدة ومال جين أطمد أن ردكق مـف، يمةام ىمةد رمظمةذ مةـ ىمةقل اهلل قمةز 

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  چ : وضمةةةةةةةةؾ

  چيئجب  حب  خب  مب    ىب    يب  جت   حت      خت  مت   ىت  يت   جث  مث  ىث

 .14: ؾمٌل

صمؿ ىمد رؽقن اهلل قمز وضمةؾ طمةول سمةلم . َقل أؾمٌوسمفوإذا أراد اهلل شمعومم أمرًا ا

ؾمؾقامن وسملم اًمرضمقع إمم أصحوسمف، أو رضمع وًمؽـ همػَم اهلل شمعومم صقرشمف ومؾةؿ 

ُرعرف، أو قُمِرومً صقرشمف وًمؽـ عمو يموكقا رعتؼدون أن ؾمؾقامن اق اًمةذي قمةغم 

يمرؾمقف اقمتؼدوا أن اذا رضمؾ يظمر رشٌف ؾمؾقامن وًمقس سمف، ومؾؿ رؼٌؾةقه، ويمةلن 

ظمػم أىمرب، وًمعَؾ إمر سمؼل اؽةذا مةدة اوةطرب ومقفةو طمٌةؾ اعمؾةؽ اذا إ

ًمضعػ اًمتدسمػم، وظموف ؾمؾقامن أن رؼقم متغّؾى ومقًتقزم قمغم اعمؾةؽ ورػًةد 

أمر اًمدرـ واًمدكقو، وملكوب إمم رسمف، واؾمتغػره، وؾملًمف مؾؽًو جيؿع سملم اًمعظؿةي 

﮳  ﮲  چ  :وإمـ مـ أن رجلةػم إمم متغؾةى، وذًمةؽ واهلل أقمؾةؿ معـةك ىمقًمةف

، ومنن اًمةُؿؾؽ اًمذي ٓ رـٌغةل مةـ طمقةٌ اةؿؾةي ٕطمةد مةـ  چ﮴ ﮵  ﮶ 

                                                 

، وىمةد مهة ذم شمػًةػمه ًمغررةى َكَػك اعممًمػ اـةو قمةـ اةًةد يمقكةف إكًةوكوً : ىمد رؼقل ىموئؾ (1)

أروت ىمقًمف قمـ اةًد سملكةف ضمًةؿ إكًةون أو طمقةقان ٓ روح ومقةف وملصمٌةً ًمةف اًمؾػةظ، وذم 

واةقاب أكف إذا ُأـمؾؼ ًمػظ اإلكًون ؿمةؿؾ اًمٌةدن واًمةروح، ومةام . ذًمؽ رء مـ اًمتعورض

ؾ مؼّقةدًا ٓ روح ومقف صّح كػل اذا اًمؾػظ قمـف هبذا آقمتٌور، وعمةو أصمٌتةف مل رثٌتةف سمةنـمالٍ ، سمة

 .سمػؼدان اًمروح، ومؾؿ رتقارد اًمـػل واإلصمٌوت قمغم حمّؾ واطمد، وموكتػك اًمتعورض
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: سمعده إمم رقم اًمؼقومي ٓسمد أن رؽةقن سمغورةي اًمعظؿةي، يملكةف قمؾقةف اًمًةالم ىمةول

ًمِةةُقْعِط اهلل شمعةةومم أَي َمؾِةةؽ سمعةةدي مةةـ اًمةةةُؿؾؽ مةةو ؿمةةوء، وًمؽـةةل أـمؾةةى أن 

ؼقومةي، ومؾةؿ رؼجلةد رعطقـل أقمظؿ ممو ىمَدر ؾمٌحوكف ّٕي إكًون يمةون إمم رةقم اًم

 .قمؾقف اًمًالم طمرمون همػمه، وإكام ىمجلد قمظؿي كجلقٌف

أقمةط همةػمي مةـ أضمرائةؽ مةو : واًمػر  واوح سملم أضمػم رؼةقل عمةمضمره 

ويظمةر . ؿمئً وزداؿ مو ؿمئً، ًمؽـل أؾمةلًمؽ أن شمعطقـةل أيمثةر ممةو شمعطةقفؿ

َٓ شمعطةةل أطمةةدًا همةةػمي إٓ أىمةةَؾ ممةةو : رعطقةةف ؾمةةقده أضمةةره ومقؼةةقل أؾمةةلًمؽ أ

وإذا يمون اعمؾؽ سمحقٌ ٓ رـٌغةل ٕطمةد همةػمه قمؾقةف اًمًةالم [ 7]/أقمطقتـل

 .ومؼد َأِمـ أن رتغؾى قمؾقف متغؾى

وىمد رؽقن اًمقاىمع اق اذا أو كحقه، وًمؽـ اًمقفقد شمـوىمؾقا اًمؼجلي وزادوا 

 ... ومقفو وكؼجلقا قمغم قمودهتؿ، ومزقمؿقا أن ذًمؽ اةًد ؿمقطون وأكف وأكف 

 

 شمةدسمةُةةةر

ر اذه اًمؼجلي ذم يمتوسمف حلؽؿي سموًمغي، ومؽذًمؽ اةذا يمام أَن اهلل شمعومم إكام ذيم

 .اإلمجول اًمذي شمراه ٓسمد أن رؽقن حلؽؿي سموًمغي

                                                 

رشػم إمم أكف ًمقس ذم اًمؼقل إول ؿموئٌي طمًٍد، وإكةام اةق ـمؾةى ومضةٍؾ مةـ اهلل: ٕن اةذه   (1)

 .أري ممو شمعَؾؼ هبو إقمداء اًمذرـ رطعـقن ذم أكٌقوء اهلل، واهتؿقا كٌَل اهلل ؾمؾقامن سموحلًد
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 :وملمو ِذيْمر اًمؼجلي ومقظفر مـ ومقائده

 :اًمؽُػ 

 .قمـ اًمؼـقط 

 .وقمـ اطمتؼور َمـ أذكى صمؿ شموب  

 .وقمـ اًمغؾّق ذم آقمتؼود أو اًمتعظقؿ  

 .وقمـ اًمغؾّق ذم شمؼؾقد اًمعؾامء  

 :َؾُؿ مـ اًمؼجليوسمقون ذًمؽ أكف ُرعْ  

أَن اًمزًَمي ٓ شُمْؼيص صوطمٌفو قمـ سمؾقغ أقمغم درضمةوت اًمػضةؾ إذا شمةوب  

 .وأكوب

 .وأَن إكٌقوء قمٌوٌد هلل ومؼراء إًمقف ٓ رؿؾؽقن ٕكػًفؿ كػعًو وٓ رضاً   

وأكةةف ىمةةد رؼةةع مةةـ أطمةةداؿ ومضةةاًل قمؿةةـ دوهنةةؿ مةةو ٓ رـٌغةةل ًمغةةػمه   

أطمةداؿ رء مةـ ذًمةؽ ، وملمو اؿ ومنكف إن وىمةع مةـ آىمتداء سمف ومقف

                                                 

واـةةو رةةليت اًمؽةةالم قمةةـ قمجلةةؿي إكٌقةةوء، وىمةةد اظمتؾةةػ اًمـةةوس ومقفةةو سمةةلم همةةوٍل ومؼٍّمةة  (1)

ومتقؾمط، وكـؼؾ اـو يمالمًو جمؿاًل ذم اعمًلًمي ًمشةقخ اإلؾمةالم اسمةـ شمقؿقةي، وًمةف شمةرضمقح ذم 

 . مقاوع أظمرى

إن إكٌقوء قمؾقفؿ اًمجلالة واًمًالم معجلةقمقن مةـ : ؾمئؾ اًمشقخ رمحف اهلل قمـ رضمؾ ىمول

ون اًمجلغوئر ومؽػره رضمؾ هبذه ومفؾ ىموئؾ ذًمؽ خمطئ أو مجلقى واؾ ىمةول أطمةد اًمؽٌوئر د

احلؿةد هلل رب اًمعةوعملم : ))مـفؿ سمعجلؿي إكٌقوء مطؾؼًو؟ ومو اًمجلقاب ذم ذًمؽ؟ وملضمةوب

ًمقس اق يموومرا سموشمػو  أاؾ اًمدرـ وٓ اذا مـ مًوئؾ اًمًى اعمتـوزع ذم اؾمةتتوسمي ىموئؾةف سمةال 

مثوًمف مع مٌوًمغتفؿ ذم اًمؼقل سموًمعجلؿي ورم قمؼقسمي كزاع يمام سح سمذًمؽ اًمؼوى قمقوض وأ

وّب  ًّ ومع اذا ومفؿ متػؼقن قمغم أن اًمؼةقل سمؿثةؾ ذًمةؽ ًمةقس اةق مةـ مًةوئؾ اًمًةّى . اًم

واًمعؼقسمي، ومضاًل أن رؽقن ىموئؾ ذًمؽ يموومرا أو وموؾمؼًو: ومنن اًمؼقل سملن إكٌقةوء معجلةقمقن 

= 
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قائةػ، طمتةك إكةف ىمةقل قمـ اًمؽٌوئر دون اًمجلغوئر اق ىمقل أيمثر قمؾامء اإلؾمالم ومجقةع اًمط =

أيمثر أاؾ اًمؽالم يمام ذيمر أسمق احلًةـ أمةدى أن اةذا ىمةقل أيمثةر إؿمةعرري، واةق أرضةو 

ىمةةقل أيمثةةر أاةةؾ اًمتػًةةػم واحلةةدرٌ واًمػؼفةةوء، سمةةؾ اةةق مل رـؼةةؾ قمةةـ اًمًةةؾػ وإئؿةةي 

واًمجلحوسمي واًمتوسمعلم وشموسمعقفؿ إٓ مو رقاومؼ اذا اًمؼقل، ومل رـؼؾ قمةـفؿ مةو رقاومةؼ اًمؼةقل 

، وإكام ُكِؼَؾ ذًمؽ اًمؼقل ذم اًمعٍمة اعمتؼةدم قمةـ اًمراومضةي (ؾ ىمدر ؾمتي أؾمطرسمقوض سموٕص)

 . صمؿ قمـ سمعض اعمعتزًمي صمؿ واومؼفؿ قمؾقف ـموئػي مـ اعمتلظمررـ

وقمومي مو رـؼةؾ قمةـ مجفةقر اًمعؾةامء أهنةؿ همةػم معجلةقملم قمةـ اإلىمةرار قمةغم اًمجلةغوئر وٓ 

ـفؿ مـ ـمقائػ إمي اًمؼةقل وأول مـ كؼؾ قم. ُرَؼُرون قمؾقفو وٓ رؼقًمقن إهنو ٓ شمؼع سمحول

سموًمعجلؿي مطؾؼو وأقمظؿفؿ ىمقٓ ًمذًمؽ اًمراومضي: ومنهنؿ رؼقًمقن سموًمعجلؿي طمتك مو رؼع قمغم 

ؾمٌقؾ اًمـًقون واًمًفق واًمتلورؾ، ورـؼؾقن ذًمؽ إمم مـ رعتؼةدون إمومتةف، وىمةوًمقا سمعجلةؿي 

ظمؾػةوء صمؿ اإلؾمامقمقؾقي اًمذرـ يموكقا مؾقك اًمؼوارة ويموكقا رزقمؿقن أهنؿ . قمكم وآصمـل قمنم

قمؾقرقن وموـمؿققن واؿ قمـد أاةؾ اًمعؾةؿ مةـ ذررةي قمٌقةد اهلل اًمؼةَداح يمةوكقا اةؿ وأشمٌةوقمفؿ 

مةةـ اًمغةةالة اًمؼةةوئؾلم ................ رؼقًمةةقن سمؿثةةؾ اةةذه اًمعجلةةؿي ٓئؿةةتفؿ وكحةةقاؿ 

سموًمعجلؿي، وىمد ُرَؽّػرون مـ رـؽر اًمؼقل هبو، وامٓء اًمغوًمقةي اةؿ يمػةور سموشمػةو  اعمًةؾؿلم، 

ؾلم سمتجقرز اًمجلةغوئر قمؾةقفؿ يمةون مضةواقًو اةمٓء اإلؾمةامقمقؾقي واًمـجلةػمري ومؿـ يمَػر اًمؼوئ

واًمراومضي وآصمـل قمنمري: ًمةقس اةق ىمةقل أطمةد مةـ أصةحوب أيب طمـقػةي وٓ موًمةؽ وٓ 

ًمقس اًمتؽػةػم هبةذه اعمًةلًمي ........ اًمشوومعل وٓ اعمتؽؾؿلم اعمـتًٌلم إمم اًمًـي اعمشفقررـ 

ب، ومنن شموب وإٓ قمقىمةى قمةغم ذًمةؽ قمؼقسمةي شمردقمةف ىمقل امٓء، وموعمؽػر سمؿثؾ ذًمؽ رًتتو

وأمثوًمف قمـ مثةؾ اةذا، إٓ أن رظفةر مـةف مةو رؼتيضة يمػةره وزكدىمتةف ومقؽةقن طمؽؿةف طمؽةؿ 

ؼ سمؿثؾ اذا اًمؼقل جيى أن رعةَزر سمعةد إىمومةي احلجةي قمؾقةف: ومةنن اةذا  ًّ أمثوًمف، ويمذًمؽ اعمػ

 .شمػًقؼ ةؿفقر أئؿي اإلؾمالم

مةـ يمةالم اًمعؾةامء احلةوومظلم مةـ قمؾةامء اعمًةؾؿلم وأمو اًمتجلقرى واًمتخطئةي ذم ذًمةؽ ومفةق 

وشمػجلقؾ اًمؼقل ذم ذًمؽ حيتوج إمم سمًط ـمقرؾ ٓ ُتتؿؾف اةذا . اعمـتًٌلم إمم اًمًـي واةامقمي

 ((.واهلل أقمؾؿ. اًمػتقى

اعمًةوئؾ اعمشةؽميمي سمةلم أصةقل  "واكظر ًمتػجلقؾ أيمثةر (. 321-4/319)جمؿقع اًمػتووى 

= 
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ومالسمد أن رعؼٌف سمقون أكف ًمقس ممو ُرنمع ومقف آىمتةداء، وأمةو َمةـ دوهنةؿ 

مـ اًمعؾامء واًمجلوحللم ومال ُرعرف زًمؾفةؿ إٓ سمةوًمعرض قمةغم اًمؽتةوب 

 .واًمًـي

رقموري مو شمؼَدم: إذ ًمعَؾف ًمق وُمجّلؾ  :واهلل أقمؾؿ وأمو اإلمجول ومؿـ ومقائده

 . ًمضعػً سمعض اًمػقائد اًمًوسمؼي

شمعؾقؿـو أكف إذا دقمةً اعمجلةؾحي ًمةذيمر مًةؾٍؿ سمزًمةٍؾ وىمةع مـةف أن  :وومـف

ُرؼتٍم قمغم اإلمجول، وأن ُرشػع سمٌقون شمقسمتف إن شموب، وسموًمثـوء قمؾقف سمام ومقةف مةـ 

 .وىمد ضمرى قمغم اذا أئؿي احلدرٌ ذم يمثػم مـ يمالمفؿ ذم اًمرواة. اطػم

 

 اعمحجَلؾ[ 8]/

 :ُتجَلؾ ممو شمؼدم أمقر

ل اعمعروومةي ذم شمػجلةقؾ اًمؼجلةي ًمةقس ومقفةو مةو شمؼةقم سمةف أَن إىمقا :إول

 .احلجي

أكـو إذا طمووًمـةو اًمةتػُحص مل كؽةد كخةرج قمةـ اإلمجةول إٓ رًةػمًا  :اًمثوين

 .قمغم وضمف آطمتامل

أهنو قمغم إمجواو حمجّلؾي ًمؾؿؼجلقد ِمـ ىَمةّص اهلل شمعةومم اًمؼجلةص  :اًمثوًمٌ

                                                 

 .271-257اًمػؼف وأصقل اًمدرـ ص  =

صمؼةي صمٌةً إمةوم، أقمؾةؿ : )) عَؾ مـ ذًمؽ مو شمرضمؿ سمف اسمـ طمجر قمكَم سمـ اعمدرـل طملم ىمةولوًم (1)

قموسمقا قمؾقف إضموسمتف ذم اعمحـي، ًمؽـةف شمـجَلةؾ وشمةوب واقمتةذر .... أاؾ قمٍمه سموحلدرٌ وقمؾؾف

واكظةر شمػجلةقاًل ذم اعمًةلًمي ذم . 453شمؼررةى اًمتفةذرى : اكظةر((. سملكف يمون ظموف قمغم كػًف

.59-11/55ؾمػم أقمالم اًمـٌالء 
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 .ذم اًمؼرين مـ اًمذيمرى واًمعؼمة واًمتٌٍمة مـ قمَدة أوضمف

 .أَن ًمإلمجول ومقائد جيدر أن رؽقن مؼجلقدًا ٕضمؾفو :اًمراسمع

أَن إقمودة اًمـظر ذم اذه إمقر يمؾفو ردُل دًٓمةي واوةحي قمةغم  :اطومس

 .أَن اإلمجول مؼجلقد
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 ظمومتي اًمتحؼقؼ

سمعةةد اةةذه اةقًمةةي اًمعؾؿقةةي مةةع اةةذه اًمرؾمةةوًمي اًمؼقؿةةي ًمؾعالمةةي اعمعّؾؿةةل 

 :فرت زمأؾمّجؾ ظمالصي سملاّؿ اًمـتوئٍ اًمتل فم

أَن صوطمى اذه اًمرؾموًمي ُرعُد أطمةد أقمقةون اًمعؾةامء اعمةؼّمزرـ اًمةذرـ : أوٓ

 .قموؿمقا ذم اًمؼرن اعمويض، وَأصْمَروا اعمؽتٌي اإلؾمالمقي سمؿمًمػوت كوومعي ؾموئرة

أَن اةةذه اًمرؾمةةوًمي شمـووًمةةً مقوةةققمًو ؿمةةوئؽًو مةةـ مقوةةققموت : صموكقةةوً 

ومقفةو أىمةقال أاةؾ  اًمتػًػم، واق شمػًػم يري أؿمؽؾً قمغم يمثةػمرـ، وشمضةورسمً

 .اًمعؾؿ مـ اعمػنرـ، وملدمم ومقفو اعمعّؾؿل سمدًمقه، وطمَرر ورضَمح

اؾمتـٌط اعممًمػ ذم اذه اًمرؾموًمي اعمختٍمةة ومقائةد ىمّقؿةي وأؿمةور إمم : صموًمثوً 

 .طِمؽٍؿ سموًمغي شمػقداو اًمؼجَلي

شمٌلَم ًمؾؿمًمةػ سمعةد اًمٌحةٌ أَن اإلمجةول ذم اًمؼجَلةي مؼجلةقد، وأَن : راسمعوً 

فقرة ذم شمػجلقؾفو ًمةقس مـفةو مةو شمؼةقم سمةف احلجةي، وأَن اًمتػجلةقؾ إىمقال اعمش

اًمقًةةػم اًمةةذي رؿؽةةـ اًمقصةةقل إًمقةةف ًمةةقس قمةةغم ؾمةةٌقؾ اًمقؼةةلم سمةةؾ قمةةغم وضمةةف 

 .آطمتامل

أَن اذه اًمرؾموًمي مع مو طمظِقً سمةف ِمةـ دراؾمةي وشمقصمقةٍؼ وشمعؾقةٍؼ : ظمومًوً 

 .مـ اعمحؼؼ شُمَعُد إووومي مفَؿي إمم مؽتٌي اًمتػًػم
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 رومفرس اعمجلود

، 7إقمةةالم طةةػم اًمةةدرـ اًمةةزريمكم، دار اًمعؾةةؿ ًمؾؿالرةةلم، سمةةػموت، ط 

 .م1986

مجةع ( مـ اًمؼرن اًمتوؾمةع إمم اًمؼةرن اًمراسمةع قمنمة ااجةري) أقمالم اعمّؽّقلم 

وشمجلـقػ قمٌد اهلل سمةـ قمٌةد اًمةرمحـ سمةـ قمٌةد اًمةرطمقؿ اعمعّؾؿةل، ممؾمًةي 

قرة، اًمػرىمون ًمؾؽماث اإلؾمالمل ومرع مقؾمققمي مؽةي اعمؽّرمةي واعمدرـةي اعمـة

 .اة1421اًمطٌعي إومم، 

سمغقي اًمققموة، ًمؾًققـمل، ُتؼقؼ حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمرااقؿ، قمقًك احلؾٌل،  

 .اة1384، 1اًمؼوارة، ط

اًمتلصقؾ ٕصقل اًمتخررٍ وىمقاقمد اةرح واًمتعدرؾ ًمٌؽةر أسمةق زرةد، دار  

 اة1413، 1اًمعوصؿي، ط

، 2شملورةةؾ مشةةؽؾ اًمؼةةرين ٓسمةةـ ىمتقٌةةي، ُتؼقةةؼ اًمًةةقد أمحةةد صةةؼر، ط 

 .اة1393

ختةةررٍ أطمودرةةٌ اًمؽشةةوف اعمًةةؿك سموًمؽةةوذم اًمشةةوف ٕمحةةد سمةةـ طمجةةر  

 .ت.، ـمٌع سمآظمر اًمؽشوف، مؽتٌي اعمعورف، اًمرروض، د(اة852)

 .شمػًػم اسمـ أيب طموشمؿ، ؾمقرة اًمعـؽٌقت، خمطقط ًمدَي صقرشمف 

شمػًةةػم اًمًٌةةتل، رؾمةةوًمي ديمتةةقراة مؼَدمةةي ًمؾجومعةةي اإلؾمةةالمقي سموعمدرـةةي  

 .قمثامن سمـ معؾؿ حمؿقداًمـٌقري، همػم مـشقرة، ُتؼقؼ 

، ُتؼقؼ حمؿد قمٌةد اهلل اًمـؿةر وزمقؾقةف، دار (معومل اًمتـزرؾ)شمػًػم اًمٌغقي  

 .اة1414، 2ـمقٌي، اًمرروض، ط
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 . اة1453، 1شمػًػم ؾمػقون اًمثقري، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي،ط 

شمػًػم اًمطؼمي ٕيب ضمعػر حمؿد سمةـ ضمررةر اًمطةؼمي، ُتؼقةؼ قمٌةد اهلل سمةـ  

 .اة1422، 1اجر، ط قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، ـمٌعي دار

شمػًػم قمٌد اًمةرزا  اًمجلةـعوين ، ُتؼقةؼ مجلةطػك مًةؾؿ، مؽتٌةي اًمرؿمةد،  

 .اة1415، 1اًمرروض،ط

شمػًػم اًمؼرين، ٕيب اعمظػر اًمًةؿعوين، ُتؼقةؼ أيب متةقؿ رةوه سمةـ إسمةرااقؿ  

، 1وأيب سمةةالل همـةةقؿ سمةةـ قمٌةةوس سمةةـ همـةةقؿ، دار اًمةةقـمـ، اًمررةةوض، ط

 .اة1418

تػًػم اًمؽٌػم ومػوشمقح اًمغقى عمحؿةد سمةـ شمػًػم اًمػخر اًمرازي اعمشتفر سموًم 

 .اة1455، 3دار اًمػؽر ط. قمؿر اًمرازي

شمػًػم اًمؼرين اًمعظقؿ ٓسمـ أيب طموشمؿ، ُتؼقؼ أؾمعد حمؿةد اًمطقةى، مؽتٌةي  

 اة1417كزار مجلطػك اًمٌوز، اًمطٌعي إومم، 

شمػًػم اًمؼرين اًمعظقؿ ٓسمـ يمثػم، ُتؼقؼ قمٌد اًمعزرز همـقؿ وزمقؾقةف، ـمٌعةي  

 .اًمشعى

 .ت.راهمل، دار اًمػؽر دشمػًػم اعم 

شمؼررةةى اًمتفةةذرى، ٓسمةةـ طمجةةر اًمعًةةؼالين، سمعـورةةي حمؿةةد قمقامةةي، دار  

 .اة1412، 4اًمرؿمقد، طمؾى، ؾمقررو، ط

شمـزرف إكٌقوء قمام كًى إًمقفؿ طُمثوًمةي إهمٌقةوء ٕيب احلًةـ قمةكم سمةـ أمحةد  

اعمعروف سمةوسمـ محةػّم اًمًةٌتل، ُتؼقةؼ حمؿةد روةقان اًمدارةي، دار اًمػؽةر، 

 .اة1411، 1دمشؼ، ط
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اًمتـؽقةةؾ سمةةام ذم شملكقةةى اًمؽةةقصمري مةةـ إسموـمقةةؾ ًمؾؿعّؾؿةةل، ُتؼقةةؼ حمؿةةد  

 .اة1456، 2كوس اًمدرـ إًمٌوين، اعمؽتى اإلؾمالمل، ط

هتذرى اًمؽامل، ٕيب احلجوج اعمزي، ُتؼقؼ سمَشور قمَقاد معروف، ممؾمًةي  

 .اة1413، 1اًمرؾموًمي، سمػموت، ط

مل، دار اًمعطةةوء، ضمةةومع اًمرؾمةةوئؾ ٓسمةةـ شمقؿقةةي، ُتؼقةةؼ حمؿةةد رؿمةةود ؾمةةو 

 .اة1422، 1اًمًعقدري، ط

 .اة1453، 2اة دار اًمػؽر، ط911اًمُدُر اعمـثقر ًمؾًققـمل ت 

روح اعمعوين ذم شمػًػم اًمؼرين اًمعظقؿ واًمًٌع اعمثةوين ٕيب اًمػضةؾ ؿمةفوب  

اةةة مجلةةَقرة قمةةـ ـمٌعةةي إدارة اًمطٌوقمةةي 1275اًمةةدرـ حمؿةةقد إًمةةقد ت

 .اعمـػمري

ة اًمزااةرة ذم اًمعؼوئةد واًمػـةقن اعمتـققمةي اًمرروض اًمـورضة واحلةدائؼ اًمـةػم 

ًمعٌد اًمةرمحـ سمةـ كةوس اًمًةعدي، مؽتٌةي اعمعةورف، اًمررةوض، . اًمػوظمرة

 .اة1455، 3ط

، 4زاد اعمًةةػم ذم قمؾةةؿ اًمتػًةةػم ٓسمةةـ اةةةقزي، اعمؽتةةى اإلؾمةةالمل، ط 

 .اة1457

، 7ط اةةةة، ممؾمًةةةي اًمرؾمةةةوًمي،748ت ،ؾمةةةػم أقمةةةالم اًمـةةةٌالء ًمؾةةةذاٌل 

 .اة1415

، ًمإلموم اًمٌخوري، ًمألًمٌوين، دار اًمجّلّدرؼ، اةٌقةؾ، صحقح إدب اعمػرد 

 .اة1415، 2اًمًعقدري، ط

صحقح اًمٌخةوري، قمـورةي حمؿةد زاةػم اًمـةوس، دار اعمـفةوج، ضمةدة، ودار  
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واةةل مجلةةَقرة قمةةـ اًمطٌعةةي . اةةة1429، 2ـمةةق  اًمـجةةوة، سمةةػموت، ط

 .إمػمري سمٌقٓ ، اًمتل أمر سمطٌعفو اًمًؾطون قمٌد احلؿقد

حمؿد ومماد قمٌد اًمٌةوىمل، دار إطمقةوء اًمةؽماث اًمعةريب،  صحقح مًؾؿ ُتؼقؼ 

 .ت.سمػموت، د

اًمجلقاقمؼ اعمرؾمؾي قمغم اةفؿقي واعمعطؾي، ٓسمـ ىمقؿ اةقزرةي، ُتؼقةؼ قمةكم  

 .اة1418، 3سمـ حمؿد اًمدظمقؾ اهلل، دار اًمعوصؿي، اًمرروض، ط

دون اًمضةةةقء اًمالمةةةع ًمؾًةةةخووي، دار اًمؽتةةةوب اإلؾمةةةالمل، اًمؼةةةوارة،  

 .شموررخ

ـ ًمؾةةداوودي، ُتؼقةةؼ قمةةكم حمؿةةد قمؿةةر، مؽتٌةةي واٌةةي، ـمٌؼةةوت اعمػنةةر 

 .اة1392، 1اًمؼوارة، ط

اًمُعجوب ذم سمقون إؾمٌوب ٓسمـ طمجر اًمعًؼالين، ُتؼقؼ قمٌد احلؽقؿ سمةـ  

 .اة1418، 1حمؿد إكقس، دار اسمـ اةقزي، ط

قمةةامرة اًمؼٌةةقر ًمعٌةةد اًمةةرمحـ سمةةـ حيقةةك اعمعؾؿةةل، ُتؼقةةؼ موضمةةد اًمزرةةودي،  

 .ةا1418، 1اعمؽتٌي اعمؽقي ط

همررى احلدرٌ ٕيب قمٌقد، ـمٌعي مجلَقرة قمـ ـمٌعي دار اعمعورف اًمعثامكقةي  

 .اة1385، 1ااـد، ط -سمحقدر يسمود اًمديمـ 

ومتووى ورؾموئؾ اًمشقخ حمؿد سمـ إسمرااقؿ يل اًمشةقخ، مجةع حمؿةد سمةـ قمٌةد  

 .اة1399، 1اًمرمحـ سمـ ىموؾمؿ، مطٌعي احلؽقمي سمؿؽي اعمؽرمي، ط

دار ( اةة852ت)محد سمةـ طمجةر ومتح اًمٌوري سمنمح صحقح اًمٌخوري، ٕ 

 .سمػموت، مجلقرة قمـ اًمطٌعي اًمًؾػقي ،اعمعرومي
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ومقائد ذم يمتوب اًمعؾةؾ ٓسمةـ أيب طمةوشمؿ ًمعٌةد اًمةرمحـ سمةـ حيقةك اعمعؾؿةل،  

ُتؼقؼ قمٌد اًمرزا  سمـ أؾمعد اهلل سمـ قمٌد اًمرؤوف، دار أـمؾس، اًمررةوض، 

 اة1425، 1ط

 ،3ط اًمؼةةةومقس اعمحةةةقط ًمؾػػموزيسمةةةودي، ممؾمًةةةي اًمرؾمةةةوًمي سمةةةػموت، 

 .اة1413

ىمقاـمع إدًمي ذم أصقل اًمػؼف ٕيب اعمظػر اًمًةؿعوين، ُتؼقةؼ قمٌةد اهلل سمةـ  

 .اة1419، 1طموومظ احلؽؿل، ط

ًمٌوب اًمـؼقل ذم أؾمٌوب اًمـزول ًمؾًةققـمل، دار إطمقةوء اًمعؾةقم، سمةػموت،  

 .اة1455، 3ط

جمؿقع سمؾدان اًمقؿـ وىمٌوئؾفو ًمؾؼويض حمؿةد سمةـ أمحةد اًمةةَحْجري اًمةقامين،  

 .اة1416، 2يمقع، دار احلؽؿي اًمقامكقي، طُتؼقؼ إؾمامقمقؾ إ

جمؿقع ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم أمحد سمـ شمقؿقي، مجع وشمرشمقى قمٌد اًمرمحـ سمـ  

حمؿد سمـ ىموؾمؿ وؾموقمده اسمـف حمؿد، ـمٌع سملمر ظمةودم احلةرملم اًمنمةرػلم، 

 .إذاف اًمرئوؾمي اًمعومي ًمشمون احلرملم اًمنمرػلم

ٌةد إول سمةـ محةود اعمجؿقع ذم شمرمجي اًمشةقخ محةود إكجلةوري، شمةلًمقػ قم 

 .اة1422، 1إكجلوري، دون دار كنم، ط

: اعمحَرر اًمقضمقز ذم شمػًػم اًمؽتوب اًمعزرز، ٓسمـ قمطَقةي إكدًمزة، ُتؼقةؼ 

اًمرطموًمةةةي اًمػةةةورو  ويظمةةةررـ، مطٌققمةةةوت وزارة إوىمةةةوف واًمشةةةمون 

 اة1428، 2اإلؾمالمقي، دوًمي ىمطر، ط

د اًمعةرود قمٌةد اعمًوئؾ اعمشؽميمي سملم أصقل اًمػؼف وأصقل اًمدرـ، عمحؿ 
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 .اة1415، 1اًمؼودر، دار طموومظ ًمؾـنم واًمتقزرع، ضمدة، ط

اعمًةةتدرك قمةةغم اًمجلةةحقحلم ٕيب قمٌةةد اهلل حمؿةةد سمةةـ قمٌةةد اهلل احلةةويمؿ ت  

اة مجلقرة قمـ ـمٌعي دائرة اعمعورف اًمعثامكقي، شمقزرع دار اًمٌوز سمؿؽةي 455

 .اعمؽرمي

ًمطٌعةي اعمًـد ًمإلموم أمحد سمةـ طمـٌةؾ، اعمؽتةى اإلؾمةالمل، مجلةقرة قمةـ ا 

 .اعمقؿـقي

معجؿ إدسموء ًمقوىمقت احلؿقي، دار اًمغرب اإلؾمةالمل، ُتؼقةؼ إطمًةون  

 .م1993، 1قمٌوس، ط

معجؿ اًمٌؾدان واًمؼٌوئؾ اًمقؿـقي، شملًمقػ إسمرااقؿ سمـ أمحةد اًمةةَؿْؼَحِػل، دار  

 .اة1422، 4اًمؽؾؿي، صـعوء، ط

، 3معجةةؿ اعمػنةةرـ، ًمعةةودل كةةقهيض، ممؾمًةةي كةةقهيض اًمثؼوومقةةي، ط 

 .اة1459

اةة، ُتؼقةؼ 425دات أًمػةوظ اًمؼةرين ًمؾراهمةى إصةػفوين، ت كحةق مػر 

 .اة1412، 1صػقان قمدكون داوودي، دار اًمؼؾؿ، دمشؼ، ط

مؼدمي ذم أصقل اًمتػًػم، ٓسمـ شمقؿقي، ُتؼقؼ حمؿقد حمؿد حمؿةقد كجلةور،  

 .مؽتٌي اًمؽماث اإلؾمالمل، اًمؼوارة، دون شموررخ

سمةةـ قُمزرةةةز  كزاةةي اًمؼؾةةقب ذم شمػًةةػم همررةةى اًمؼةةةرين ٕيب سمؽةةر حمؿةةد 

، 1اًمًجًةةةتوين، ُتؼقةةةؼ رقؾمةةةػ اعمرقمشةةةكم، دار اعمعرومةةةي سمةةةػموت، ط

 .اة1415

اًمـؽً واًمعققن ٕيب احلًـ قمكم سمـ حمؿد سمـ طمٌقى اعمةووردي اًمٌٍمةي  
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، مراضمعي وشمعؾقؼ اًمًقد سمـ قمٌد اعمؼجلقد سمـ قمٌد اًمةرطمقؿ، (اة455:ت)

 .اة1412، 1ممؾمًي اًمؽتى اًمثؼوومقي،سمػموت، ط

أطمودرةةٌ اًمرؾمةةقل صةةغم اهلل قمؾقةةف وؾمةةؾؿ،  كةةقادر إصةةقل ذم معرومةةي 

اًمـًةةخي اعمًةةـدة، ُتؼقةةؼ شمقومقةةؼ حمؿةةقد شمؽؾةةي، دار  -ًمؾحؽةةقؿ اًمؽممةةذي

 .   اة1431، 1اًمـقادر، ط

اًمـفورةةي ذم همررةةى احلةةدرٌ ٓسمةةـ إصمةةػم اةةةزري، ُتؼقةةؼ ـمةةوار أمحةةد  

 .اًمزاوي، وحمؿد حمؿقد اًمطـوطمل، اعمؽتٌي اًمعؾؿقي، سمػموت، دون شموررخ

د اًمرمحـ سمـ حيقك اعمعؾؿل، مطٌققمي مةع ومقائةد ذم يمتةوب اذه شمرمجتل ًمعٌ 

 .اًمعؾؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ

اجر اًمعؾؿ ومعوىمؾةف ذم اًمةقؿـ ًمؾؼةويض إؾمةامقمقؾ سمةـ قمةكم إيمةقع، دار  

 .اة1416، 1اًمػؽر، ط
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 آزاء الرٍيب وأحكامُ اليكدية يف عمه الكساءات 

 :مً خالل تساجه الكساء

 (منوذجّا  الكساء السبعة ُأ)  

 زاسة ومواشىةد
 

 بسيك بً سعيد الكسىي/ الدكتوز 

 إؾًمتوذ اعمًوقمد سمؼًؿ اًمؼرين وقمؾقمف 

 

 

 

 

 

 سمررؽ سمـ ؾمعقد اًمؼرين .د

  ـ  –إؾمتوذ اعمًوقمد ذم ىمًؿ اًمؼرين وقمؾقمف  –يمؾقي أصقل اًمدر

 .ضمومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقي

 ـ ىمًؿ اًمؼرين وقمؾقمف  قمغم درضمي اعموضمًتػم طمجلؾ يمؾقي  –م

ضمومعي اإلموم حمؿد سمةـ ؾمةعقد اإلؾمةالمقي  –أصقل اًمدرـ 

دراؾمةي كظررةي  –يمؾقوت إًمػةوظ ذم اًمتػًةػم : )سملـمروطمتف

 .(شمطٌقؼقي

 مةـ ىمًةؿ اًمؼةرين وقمؾقمةف  قمغم درضمي اًمةديمتقراه طمجلؾ– 

ضمومعةةي اإلمةةوم حمؿةةد سمةةـ ؾمةةعقد  –يمؾقةةي أصةةقل اًمةةدرـ 

قمؾةةةقم اًمؼةةةرين قمـةةةد اًمجلةةةحوسمي : )سملـمروطمتةةةف اإلؾمةةالمقي

 .(دراؾمي وشملصقؾ –واًمتوسمعقي 
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 (مؾخص اًمٌحٌ ) 

شمؿ ذم اذا اًمٌحٌ  دراؾمي يراء اًمذاٌل وأطمؽومف اًمـؼدري  مـ ظمالل 

 ،،،،،،،،،،،،،شمراضمؿ اًمؼراء  اًمؼراء اًمًٌعي كؿقذضمو 

 :  مؼدمي وومجلؾلم ويموكً ظمطي اًمٌحٌ مؽقكي مـ

شمرمجةةةي اإلمةةةوم اًمةةةذاٌل وقمؾؿةةةف سمةةةوًمؼراءات، وومقةةةف : ػجلةةةؾ إول اًم

 :مٌحثون

 .شمرمجي احلوومظ أيب قمٌداهلل اًمذاٌل: اعمٌحٌ إول

 .قمؾؿف سموًمؼراءات: اعمٌحٌ اًمثوين

يراؤه اًمـؼدري وأطمؽومف اعمتعؾؼي سمةوًمؼراء  ، و ومقةف صمالصمةي :  اًمػجلؾ اًمثوين 

 : مٌوطمٌ 

 :مطؾٌونىمورئو احلرملم ، وومقف :  اعمٌحٌ إول 

 .اعمًوئؾ اعمتعؾؼي سموإلموم كوومع اعمدين: اعمطؾى إول

 .اعمًوئؾ اعمتعؾؼي سموإلموم قمٌداهلل سمـ يمثػم اعمؽل: اعمطؾى اًمثوين

 :ىمورئو اًمٌٍمة واًمشوم ،  وومقف مطؾٌون: اعمٌحٌ اًمثوين 

 .اعمًوئؾ اعمتعؾؼي سموإلموم  قمٌداهلل سمـ قمومر  اًمشومل: اعمطؾى إول 

 .اعمًوئؾ اعمتعؾؼي سموإلموم أيب قمؿرو سمـ اًمعالء اًمٌٍمي  :اعمطؾى اًمثوين 

 :ىمراء اًمؽقومي ، وومقف صمالصمي مطوًمى  : اعمٌحٌ اًمثوًمٌ 

 .اعمًلًمي اعمتعؾؼي سموإلموم قموصؿ سمـ أيب اًمـَجقد : اعمطؾى إول 

 .اعمًوئؾ اعمتعؾؼي سموإلموم  محزة اًمزروت: اعمطؾى اًمثوين   

 سموإلموم قمكم سمـ محزة  اًمؽًوئل اعمًوئؾ اعمتعؾؼي: اعمطؾى اًمثوًمٌ 

وسمؾغةةً اعمًةةوئؾ  اًمتةةل متةةً دراؾمةةتفو ذم اًمؼةةراء اًمًةةٌعي  صمةةامين قمنمةةة 

 .مًلًمي
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 : وظمؾجلً إمم كتوئٍ مفؿي ، ويمون مـ أسمرزاو  

ضمؾقؾ مو أطموط اهلل يمتوسمف مـ أؾمٌوب اإلشمؼون واحلػظ طمتةك هنةض  – 1

 ؿمةوردة وٓ ضمفوسمذة إئؿي ممحجللم أؾمةوكقد اًمـؼةؾ واًمروارةي ، ومؾةؿ شمػةتفؿ ٓ

واردة ، وٓ راٍو وٓ ىمةةورئ إٓ وةةٌطقا ؾمةةػم إىمرائةةف وؿمةةققظمف وشمالمقةةذه ، 

وقمقـقا زمـًو وأقمقوكةًو  شمةقاررخ ضمؾقؾمةف ًمإلىمةراء ومةـ أظمةذ مـةف وشمؾؼةك قمـةف، 

اؽذا ذم ؾمالؾمؾ ـمقرؾي مـ اًمرواة وإئؿي اًمـوىمؾلم ذم معةورج  مةـ اًمتةدىمقؼ 

 .واًمتؿحقص شمػق  اًمقصػ

قمغم رؼقـف ومؾقطوًمع اذه اًمؽماضمؿ ومو طمػفو مةـ  ومـ أراد أن رزداد رؼقـوً 

 .وضمقه اًمرقموري واًمعـوري واًمتؿققز واًمتـٌقف

يمةةون اإلمةةوم اًمةةذاٌل إمومةةًو ذم قمؾةةؿ اًمؼةةراءات شمؾؼقةةًو وُتجلةةقاًل  – 2

ًمألؾموكقد  اًمعقازم ، وزيمو قمؾؿف سموـمالع واؾمع قمةغم أؾمةوكقد اًمةرواة وـمٌؼةوهتؿ 

ٕؾموكقد واعمرورةوت سمةام مفةر ومقةف وىمراءهتؿ وإىمرائفؿ ، وشمـؼقي إىمقال ورشمؼ ا

 .مـ قمؾؿ احلدرٌ واًمرواري

فمفةةر أن مةةو رًةةتـد إًمقةةف اإلمةةوم اًمةةذاٌل ذم ُتررراشمةةف وشمجلةةقرٌوشمف  – 3

اًمـؼدرةةي راضمةةع إمم  اًمجلةةـعي احلدرثقةةي وملوةةوء قمؾؿةةف قمةةغم  إؾمةةوكقد واًمةةرواة 

ضمرطمًو وشمعدراًل، ومؽماه رجلحح قمطػًو قمغم اؾمتؼومي اًمًـد، ورقاـ طمقةٌ يمةون 

 .ـؼطعًو أو وعقػ اًمرواةاًمطررؼ م

قمزز اذا ومؽـةف إعمةوم مًةتققمى ًمؾتةقاررخ وأطمةقال اًمؼةراء وؾمةػماؿ 

ورطمالهتؿ وسمؼوقمفؿ، واق أمٌر ذم هموري إمهقي، ومؿـ اضمتؿع ومقف اًمتضةّؾع مةـ 

قمؾةةقم احلةةدرٌ واًمدرارةةي سموًمتةةوررخ واًمًةةػم واًمةةؽماضمؿ  صمةةؿ شمقضمةةف كحةةق قمؾةةؿ 

 .ـوداً اًمؼراءات  ومنكف رؿؾؽ كوصقي اًمؼراءات رواري وإؾم
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يمةةون اإلمةةوم اًمةةذاٌل حمتوـمةةًو ذم مةةقاـمـ مةةـ اةةةزم سمةةام رةةراه واًمؼطةةع سمةةام  – 4

رًتجلقسمف، ومـ صقر ذًمؽ اًمؽمدد واًمتٌورـ ذم ممًمػ قمةـ يظمةر:  إمةو ٕن مةو 

جوًمػ همػمه ومقةف وموَاةة سمةف أئؿةي يمٌةور وحمؼؼةقن كجٌةوء ومل رؽةـ دًمقؾةف طموؾمةاًم 

ًمؽةـ دًمةقؾفؿ  ًمةقس ممةو ًمالظمتالف، وإمو إلمؽون اًمؼقل سمام ذاى إًمقةف  همةػمه 

 .شمًؽموح إًمقف اًمـػس

 .وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كٌقـو حمؿد ويًمف وصحٌف واًمتوسمعلم 
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(Abstract) 
 

In this research a study of Al-Thahabi opinions and 

judgments through translations Readers in seven models. 

The research plan consists of an introduction and two 

chapters: 

Chapter One:  

translation of Imam Al-Thahabi and his knowledge in the 

Science of readings , and that was in two topics : 

The first topic:  

translation of Hafiz Abu Abdullah Al-Thahabi . 

The second topic:  

his knowledge in the Science of readings. 

Chapter two:  

his criticism and judgments regarding readers , and contains 

three sections : 

The first section : Holy reader , and it contains : 

First :  

issues related to Imam Nafi Al-Madani . 

Second :  

Issues related to the Imam Abdullah bin Kather Al-Makki . 

The second section:  

Al-Basra and Al-Sham Readers : 

First :  

Issues related to the Imam Abdullah bin Amer Al-Shami. 

Second:  

Issues related to Imam Abu Amro bin Ala Al-Basri . 

The third section:  

Al-Kufa Readers : 

First :  

Issues related to Imam Asim bin Abi Al-Nojood . 

Second :  

Issues related to Imam Hamza Al-Zayat . 

Third :  
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Issues related to Imam Ali bin Hamza Al-Kesai 

Eighteen issues have been concluded from the issues that 

have been studied in the seven readers . and I came out of an 

important results, Of the most prominent: 

a – The perfection of Quran got the geniuses of the imams 

to investigate the transport and the novel, did not miss any 

of the Rao nor readers elders and thier disciples, and put 

them in a long chains of narrators and imams carriers in a 

scrutiny beyond description . who wants to see that he 

should have a look to that translations. 

b - Imam Al-Thahabi had a knowledge in depth in readings 

science . 

Blessings and peace upon our Prophet Muhammad and his 

companions and followers . 
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 املكدمة

احلؿةةد هلل طمةةؼ محةةده، واًمجلةةالة واًمًةةالم قمةةغم ظمةةػم ظمؾؼةةف، صةةػقف 

ومةـ  ،ومرشمضوه ورؾمقًمف وجمتٌوه وقمغم يًمف وصحوسمتف اعمـتخٌلم اًمغر اعمـتجةلم

 :ؾمور قمغم ادهيؿ وؾمؾؽ ؾمٌقؾفؿ وسمعد

ومنن اًمتةلًمقػ ذم شمةراضمؿ اًمؼةراء وـمٌؼةوهتؿ ومًةػماؿ وأظمٌةوراؿ ضمةوء 

وكؽةوت قمزرةزة وًمػتةوت مضةقئي، وصةققد مةـ اًمعؾةؿ حمػقًٓ سمػقائةد همزرةرة 

صمؿقـةةي، شمٌةةدى مةةـ ظمالاةةو كعؿةةي اهلل وشمقومقؼةةف اةةمٓء إئؿةةي إقمةةالم اًمةةذرـ 

ُتؿؾقا يمتوب اهلل ىمراءًة وإىمراءًا وشمعؾقاًم ومدارؾمي طمتك كؼؾتف إضمقةول وشمؾؼتةف 

همًضو ـمرًرو يمةام أكزًمةف  ،إًمًـي دون كؼص وٓ ظمؾؾ وٓ اوطراب وٓ ظمطؾ

 .^قمغم كٌقف رسمـو 

وذم مـظقمةي مةةـ شمتٌةةع أطمةةقال اًمؼةةراء وؾمةةػم إئؿةةي شمٌةةدت  شمةةآًمقػ اإلمةةوم 

  -رمحف اهلل  –حمؿد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذاٌل  اًمعالمي ذي اًمػـقن ممرخ اإلؾمالم

ومؼد يمون رمحف اهلل حمؼؼًو مدىمؼًو قموزم اًمؽعةى مةؼمزًا ذم قمؾةؿ اًمؼةراءات، 

إن ومؼةةف اإلمةةوم : شةةتفرة اًمشةةوئعيوإذا يمةةوكقا رؼقًمةةقن ذم اعمؼقًمةةي اًمذائعةةي اعم

 إن  قمؾةةةؿ اإلمةةةوم اًمةةةذاٌل سمةةةوًمؼراءات : اًمٌخةةةوري ذم شمرامجةةةف  ومةةةنين أىمةةةقل 

ومؼد صحح وقمدل وومرع وأصةؾ، وكؼةد   ،ذم شمرامجف ًمؾؼراء وـمٌؼوهتؿُمًتقدع ٌ 

اؾمتدرك، ووعػ وواـ، وشمتٌع اًمؼراء إئؿي ورضمواؿ مـ أؿمقوخ وشمالمقةذ 

اعمطؾةع  ،قمددًا ووصةػًو شمتٌةع احلجلةقػ اًمٌجلةػمو ،وؾمـدًا ومتـوً  ،زموكًو ومؽوكوً 

اطٌةةػم، طمتةةك شمةةراك مقىمـةةًو أن اةةذا مةةـ طمػةةظ اهلل وقمـورتةةف وإاومةةف اةةمٓء 

ومال رؽةود رغقةى قمةـفؿ مةتؼـ قمةومل طمةوومظ ًمؾؼةراءات واإلىمةراء إٓ  ،ـتخٌلماعم
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سمقـقا طموًمف ومـ شمؾؼك اًمعؾؿ قمـف وإمم مـ سمؾغةف، مًةتقوملم ذًمةؽ يمؾةف اؾمةتقػوًء 

ىمةد  ،ؾمالؾمؾ ـمقرؾي مـ إؾموكقد واًمرضمول واًمؼةراء ومؽوكً  طموسًا ووسمطًو،

طمؽؿ قمغم يمؾ ؾمـد وسُملم همورةي اًمتٌقةلم، وقمةرف طمةول مةـ شمؾؼةقا قمـةف وذم أي 

ذم ُتررر ووٌط  اق أقمجقسمةي مةـ إقموضمقةى اًمتةل  ،اًمًـلم وأرـ يمون رؼرئ

 .ؾمخراو اهلل شمعومم ًمؽتوسمف

يرء   متؿعـةةًو راصةةداً ( ـمٌؼةةوت اًمؼةةراء)ويمـةةً ؾمةةؼمت يمتةةوب اًمةةذاٌل 

اًمذاٌل وُتررراشمف مـ ظمالل سمًةطف ؾمةػم اًمؼةراء وشمػجلةقؾ طمقةوهتؿ وقمؾؿفةؿ 

سموًمؼراءات وإىمةرائفؿ، ومتحجلةؾ مةـ اةذا يمةٌؿ يمٌةػٌم يمؾةف ظمةوص سمةوًمؼراء قمةؼم 

شمةةرامجفؿ ومةةقاـمـ ُتررةةرات اًمةةذاٌل ًمؽةةؾ مةةو رتعؾةةؼ هبةةذا اةوكةةى إؾمةةـودًا 

 .وشمرمجي وإىمراءًا ورواري 

ذا اعمقوةقع اةؾي سمةويمقرة ظفر أول أضمزاء اذه اًمًؾًةشمًمؽـل رأرً أن 

سمةام رـوؾمةى اًمـنمة  اًمٌةقاىمل  مو رتعؾؼ سموًمؼراء اًمًٌعي، شمتقامم سمعد ذًمؽ ًمة اعمفؿ

عةرض أطمؽومةف ًةتقرم يراؤه وشمُ ورالئؿ اًمٌحقث اًمعؾؿقةي اعمخجلجلةي طمتةك شمُ 

 .قازن سملئؿي اًمعؾؿ اًمذرـ ؾمٌؼقه وحلؼقهوشمُ 

ٌقىمًو مًة ،ومنن احلوومظ اًمذاٌل يمون ضمٌاًل ذم قمةومل اًمؼةراءات سمةلم ضمٌؾةلم

مؾحقىمًو سمخومتةي احلػةوظ ( اة444ت)سمحوومظ اعمغرب اًمؽٌػم أيب قمؿرو اًمداين 

 (.اة833ت)ؿمؿس اًمدرـ حمؿد سمـ اةزري 

وسمةةلم اةةمٓء إئؿةةي شمعؼٌةةوت ومراضمعةةوت واؾمةةتدرايموت، ومؽثةةػمًا مةةو 

رٍمح احلوومظ أسمق قمؿرو اًمداين سمؼقل دمده متعؼًٌو سمعةده مةـ اإلمةوم اًمةذاٌل، 

ـحوزًا ًمؼقل مرضمحًو أطمدمهو قمغم أظمةر ذم شمػةــ  مةـ صمؿ رليت ظمومتي احلػوظ م
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 .اًمـؼد  واًمدراري واًمتجلقرى واًمتجلحقح ًمؾؽماضمؿ واعمؽممجلم

 : ظمطي اًمٌحٌ 

 :  مؼدمي وومجلؾلمضموء اذا اًمٌحٌ ذم 

 :وومقف مٌحثون ،شمرمجي اإلموم اًمذاٌل وقمؾؿف سموًمؼراءات: اًمػجلؾ إول

 .شمرمجي احلوومظ أيب قمٌداهلل اًمذاٌل: اعمٌحٌ إول

 .قمؾؿف سموًمؼراءات: اعمٌحٌ اًمثوين

و ومقةف صمالصمةي  ،يراؤه اًمـؼدري وأطمؽومةف اعمتعؾؼةي سمةوًمؼراء:  اًمػجلؾ اًمثوين 

 : مٌوطمٌ 

 :وومقف مطؾٌون ،ىمورئو احلرملم:  اعمٌحٌ إول 

 .اعمًوئؾ اعمتعؾؼي سموإلموم كوومع اعمدين: اعمطؾى إول

 .يمثػم اعمؽل اعمًوئؾ اعمتعؾؼي سموإلموم قمٌداهلل سمـ: اعمطؾى اًمثوين

 :وومقف مطؾٌون  ،شومواًمٌٍمة ىمورئو اًم: اعمٌحٌ اًمثوين 

 .سموإلموم  قمٌداهلل سمـ قمومر  اًمشومل اعمًوئؾ اعمتعؾؼي: اعمطؾى إول 

 .اعمًوئؾ اعمتعؾؼي سموإلموم أيب قمؿرو سمـ اًمعالء اًمٌٍمي:  اعمطؾى اًمثوين 

 : صمالصمي مطوًمى وومقف  ،ىمراء اًمؽقومي: اعمٌحٌ اًمثوًمٌ 

 .اعمًلًمي اعمتعؾؼي سموإلموم قموصؿ سمـ أيب اًمـَجقد :  ٕولاعمطؾى ا

 .اعمًوئؾ اعمتعؾؼي سموإلموم  محزة اًمزروت: اعمطؾى اًمثوين   

 .اعمًوئؾ اعمتعؾؼي سموإلموم قمكم سمـ محزة  اًمؽًوئل: وًمٌ اعمطؾى اًمث

 .مشتؿؾي قمغم أاؿ اًمـتوئٍ واًمتقصقوت: اطومتي
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 : مـفٍ اًمٌحٌ 

 : وومؼ اططقات اًمتوًمقي هت ذم اذه اًمدراؾمي     

شمؼًةةقؿ اعمحجلةةقل مةةـ كظةةرات اإلمةةوم اًمةةذاٌل وكؼةةده وشمجلةةحقحف  -1

واؾمةةتدرايموشمف قمةةغم طمًةةى اًمؼةةرون اًمزموكقةةي، اسمتةةداء سمةةوًمـظر اعمًتؼيصةة 

 .يمقكف أصاًل ذم شمراضمؿ  أاؾ اًمػـ  ،(ـمٌؼوت اًمؼراء ) ًمؽتوسمف 

مةو  ضمعؾً احلؾؼي إومم ذم اذه اًمًؾًؾي اعمققمٌي ٔراء اًمةذاٌل وكؼةده  -2

ذًمؽ طمًى شمرشمقى اًمؼراء إئؿي مرشمٌو  ،شمراضمؿ اًمؼراء اًمًٌعي أودقمف ذم

 ( .طمرز إموين ) يمام أورداؿ اإلموم اًمشوـمٌل ذم مـظقمتف 

ـمٌؼةوت ) ًأصمًٌ يمةالم احلةوومظ اًمةذاٌل ذم صةدر اعمًةلًمي مٌتةدئو سمؽتوسمةف  -3

اًمنمةوح وصمؿ أقمةرض ًمؽةالم أاةؾ اًمػةـ مةـ أاةؾ اًمؼةراءات ،(اًمؼراء 

  .اًمؽماضمؿ سمعدهو

أطمؽةةةوم اًمةةةذاٌل وأىمقاًمةةةف سمةةةام دسمجةةةف ذم مجلةةةـػوشمف اًمػخقؿةةةي  ركةةةي مؼو -4

، وممًمػوشمةف إظمةرى (وشموررخ اإلؾمالم –ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )ظمجلقصًو 

) ًمؽـ سمجلقرة أىمؾ مـ اًمؽتوسملم احلةوومؾلم  ،واًمعؼم ،شمذيمرة احلػوظ: مثؾ 

 . (واًمتوررخ  ،اًمًػم

ازكي مةع سمًوط اعمق قمرض موشمؿ مجعف مـ يرائف وكؼده واؾمتدرايموشمف  قمغم  -5

ذم دراؾمي ورصد واٍف  ًمألىمقال مو شمؼقًمف أاؾ اًمػـ واًمؽماضمؿ واًمتوررخ 

 .وإدًمي 

مـوىمشي إىمقال ومجع أـمةراف اعمًةلًمي مةـ يمتةى آظمتجلةوص اعمٌثقصمةي  -6

 . مؼروكو ذًمؽ سموًمتعؾقؼ واإلرضوح
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وايمتػقةةً  ،مل أشمةةرضمؿ إٓ ًمـةةزر رًةةػم مةةـ اإلقمةةالم : ـمؾٌةةًو ًمالظمتجلةةور -7

 .فؿ مـ يمتى أاؾ اًمعؾؿ سموإلطموًمي إمم مجلودر شمرمجت

ووٌطً سموًمشؽؾ اًمؽؾةامت  ،وصمؼً  اًمـجلقص مـ مجلودراو إصؾقي -8

 (.وال ىمؾقؾي) ،اًمتل ُتتوج إمم وٌط ٍ

 .ذرؾً اًمٌحٌ سمخومتي  وومفرس  ًمؾؿجلودر   -9
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 شمرمجي احلوومظ اإلموم اًمذاٌل: اعمٌحٌ إول
 

دأب  كجٌوء اًمتالمذة ممةـ أظمةذوا قمةـ إئؿةي اًمؽٌةور أن ججلةقا ؿمةققظمفؿ 

ًمذرـ َذ  قمؾؿفؿ وهمَرب، وأوموض اًمتوررخ ذم اًمثـوء قمؾقفؿ وأـمـةى، ججلةقاؿ ا

سمتلًمقػ راصدرـ طمقوهتؿ وؾمػماؿ ومو ظمؾػقه مةـ إرث معةلم ومةقروث رصةلم 

ومو يموكقا قمؾقف مـ اًمدروكي واًمجلقوكي وسمةذل اًمعؿةر وإكػوىمةف ذم كنمة اًمعؾةؿ وشمةدورـ 

إلؾمةالم اسمةـ احلدرٌ وسمٌ اعمعةورف، وًمؼةد رؤي ذًمةؽ ذم مةـ يمتةى قمةـ ؿمةقخ ا

أو مةو يمتٌةف  ،واعمةزي ،واًمؼمازازم ،مـ شمالمقذه يموسمـ كوس اًمدرـ( اة728ت)شمقؿقي 

اًمًةةةخووي ذم اةةةةقاار واًمةةةدرر قمةةةـ ؿمةةةقخف احلةةةوومظ اسمةةةـ طمجةةةر اًمعًةةةؼالين 

 (.اة852ت)

 –إلمةوم اًمةذاٌل وشمالمقةذه، ومؾةؿ ججلةقه اإٓ أن اذا مل رؽـ مـ ـمؾٌي 

 ،ؼي قمؾؿةف مًةتققمٌي شمآًمقػةفمقصم ،سمتجلوكقػ ضمومعي طمقوشمف –واق طمؼقؼ سمذًمؽ 

 .وصػوشمف ويصموره

ًمؽـ احلةوومظ اًمةذاٌل ظمؾةػ إرصمةًو مةـ اًمؽتةى اطقاًمةد ذم ؿمةتك ومـةقن 

اةل ؿمةقااد كوـمؼةوت سمعؾؿةف وومضةؾف وإمومتةف وطمػظةف، ومقفةو أقمظةؿ  ،اًمعؾؿ

ٌَةي اًمدارؾمةلم واًمٌحثةي  ،اًمتقصمقؼ حلقوة اةذا اإلمةوم اعمةمرخ احلةوومظ ومؽوكةً  ا

قمةغم شمـةوول متتوسمعلم  راؾمي ود ُتؼقؼًو  ،قػكحق  كتوضمف مـ اًمدواورـ واًمتجلوك

وصور رأؾمًو متٌققمًو  ومقف مةـ اًمػـةقن واعمعةورف : قمؾفةو أن  وؾمطع  مو سمرع ومقف

شمػل سمحؼ اذا اإلموم ومو رًةتحؼف  ضمةزاء مةو ظمؾػةف ًمألمةي مجعةوء مةـ كػةقس 

 .اًمعؾقم وصمؿقـفو
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ومو ظمدم سمف اًمًـي اًمـٌقرةي وؾمةطره مةـ طمػةظ ًمتةوررخ إمةي اعمًةؾؿي، 

 .ضمٌورة ذم قمؾؿ احلدرٌ واةرح واًمتعدرؾوضمفقد 

 اؾمؿف وكًٌف: 

اق ؿمؿس اًمدرـ حمؿد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىمورامز اسمـ اًمشةقخ قمٌةداهلل 

اًمؽميمامين إصؾ، صمؿ اًمػورىمل، صمةؿ اًمدمشةؼل أسمةق قمٌةداهلل اًمةذاٌل، وًمةد يمةام 

اةة ذم يمػةر 673ذم رسمقةع أظمةر ؾمةـي : كؼؾ قمـف شمؾؿقةذه اًمجلةػدي مةـ ًمػظةف

 .شومسموًم سمطـو

ذم اعمعجةؿ اعمخةتص سموعمحةدصملم ىمةول سمعةد  فوطملم شمرضمؿ رمحف اهلل ًمـػًة

 .اعمؼرئ اعمحدث: ؾمق  كًٌف

 ؿمققظمف: 

رطمةةؾ اًمةةذاٌل ًمطؾةةى اًمعؾةةؿ وؾمةةامع احلةةدرٌ، ومؽةةون مرُتؾةةف إمم اًمشةةوم، 

ذم اعمعجةؿ  اعمجقزرـ ًمةف واحلجوز واإلؾمؽـدرري، وهد مجوقمي مـ اًمعؾامء  ، ومٍم

فؿ ذم  معجةةؿ ؿمةةققظمف ومةة ،اعمخةةتص سموعمحةةدصملم ظموصةةو هبةةذا  اعمَُمًمةةػ ـ أظمةةذ قمةـة

 ،(اةة 692)إسمةرااقؿ اًمػووةكم  ،(اةة 696) اسمـ اًمظواري :ومـ مشوجف  ،اًمغرض

، وقمؿةةر سمةةـ (اةةة 685) ، واًمؼوؾمةةؿ اإلرسمةةكم (اةةة 729) سمراةةون اًمةةدرـ اًمػةةزاري 

                                                 

اؾمةتػدت سمعةض أومؽةور  اةةذا اًمتؿفقةد مةـ يمتةوب احلةةوومظ اًمةذاٌل مةمرخ اإلؾمةالم كوىمةةد (  1)

 .اعمحدصملم، إموم اعمعدًملم واعمجرطملم، قمٌداًمًتور اًمشقخ

 .4/468معجؿ اًمٌؾدان ًمؾحؿقي : اكظر. مـ ىمرى همقـمي دمشؼ: يمػر سمطـو(  2)

، واق يمذًمؽ مةو 1/273قي ، ـمٌؼوت اًمشوومعقي ًمألؾمـ115 – 2/114اًمقاذم سموًمقومقوت (  3)

 (.113)ورظمف اًمذاٌل عمقًمده ذم شمرمجي كػًف  ذم اعمعجؿ اعمختص سموعمحدرثلم 

 (113(.) 97)اعمعجؿ اعمختص سموعمحدصملم ص (  4)
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، وإسمرىمةةةقال (اةةةة755ت)واحلةةةوومظ اًمةةةدمقوـمل  ،(اةةةة698ت)اًمؼةةةقاس، 

، وممةـ (اةة723ت)وحمؿقد اًمؼراذم  ،،(اة756ت)رـل ، وؾُمـؼر اًمز(اة751ت)

، (اةة751ت)، وأسمةق احلًةـ اًمقةقكقـل (اةة752ت)أظمذ قمـفؿ اسمـة دىمقةؼ اًمعقةد 

، وؿمةةقخ اإلؾمةةالم اسمةةـ شمقؿقةةي (اةةة695)وقمٌةةداًمرمحـ سمةةـ ؾمةةحـقن اعمةةوًمؽل 

، (اةة739ت)، وقمؾؿ اًمةدرـ اًمةؼماززم (اة742ت)، واحلوومظ اعمزي (اة728ت)

ؽل  (  1355)وىمةةد أومةةرد عمشةةوجف معجةةاًم سمؾغةةقا . (ةاةة756)وشمؼةةل اًمةةدرـ اًمًةٌة

 .معجؿ ؿمققخ اًمذاٌل: ؿمقخوً، وذًمؽ ذم يمتوسمف

 ممًمػوشمف: 

ظمؾػ اإلموم اًمذاٌل مجلـػوت قمظقؿةي، سمؼقةً ًمًةوكًو كووةحًو سمػضةؾف 

ودروكتف وهمزارة قمؾؿف، ورضب ؾمفقمًو واومرة ذم ؿمتك اًمػـقن واًمعؾةقم، ومةع 

اًمةذي هيضةؿ كػًةف وقمؿؾةف: مطرطمةًو ذًمؽ رؼةقل رمحةف اهلل ذم شمقاوةع اًمعةومل 

 –رؼول مػقدة  –ومجع شمقاًمقػ :  احلقل واًمؼقة،  مـ متؼمئًو  ،ًمؾعجى واًمزاق

واةامقمي رتػضؾقن ورثـقن قمؾقف واق أقمرف سمـػًف وسمـؼجلف ذم اًمعؾؿ واًمعؿؾ، 

 .واهلل اعمًتعون وٓ ىمقة إٓ سمف، وإذا ؾمؾؿ زم إرامين ومقوومقزي

 :وأضمود وملومود وأًمػ وملسمدع فمو صـػمـ 

الء، شمةةوررخ اإلؾمةةالم، معرومةةي اًمؼةةراء اًمؽٌةةور قمةةغم  – 1 ؾمةةػم أقمةةالم اًمـةٌة

                                                 

، (348)، ذرةةؾ شمةةذيمرة احلػةةوظ ًمؾًةةققـمل (35، 34)ذرةةؾ شمةةذيمرة احلػةةوظ ًمؾحًةةقـل (  1)

 (.266، 8/265)ؿمذرات اًمذاى ٓسمـ اًمعامد 

 (.97ص)اعمختص سموعمحدصملم اعمعجؿ (  2)

 (.113)رىمؿ اًمؽممجي ( 97)اعمعجؿ اعمختص سموعمحدصملم ص (  3)
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اًمطٌؼةةوت وإقمجلةةور، شمةةذيمرة احلػةةوظ، مقةةزان آقمتةةدال ذم اًمرضمةةول، شمةةذاقى 

، اظمتجلةور ؼماًمتفذرى، اعمغـل ذم اًمضعػوء، اعمؼتـك مـ اًمؽـك، اًمعؼم ذم ظمةؼم مةـ همة

ء وإكًةةوب، اعمًةةتحغم شمةةوررخ دمشةةؼ ٓسمةةـ قمًةةويمر، اًمؽٌةةوئر، اعمشةةتٌف ذم إؾمةةام

، معجةؿ أؿمةقوظمف، اعمعجةؿ اعمخةتص سموعمحةدصملم، شمـؼةقح أطمودرةٌ حةكماظمتجلور اعم

اًمتعؾقةةؼ ٓسمةةـ اةةةقزي، اًمتجررةةد ذم أؾمةةامء اًمجلةةحوسمي، خمتٍمةة شمةةوررخ كقًةةوسمقر 

 .ًمؾحويمؿ، كٌل اًمدضمول

 ومـ أقمالمفؿ : شمالمذه : 

، سمةةةدر اًمةةةدرـ سمةةةـ مجوقمةةةي (اةةةة745ت)أمحةةةد سمةةةـ حمؿةةةد احلةةةراين 

، قمٌةداًمقاوب سمةـ قمةكم (اة774ت)، إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمثػم (اة795ت)

، ظمؾقؾ سمةـ أرٌةؽ (اة765ت)، حمؿد سمـ قمكم احلًقـل (اة771ت)اًمًٌؽل 

 .(.اة764ت)اًمجلػدي 

 صمـوء اًمعؾامء ومدحيفؿ ًمف: 

ويمةةون أطمةةد إذيمقةةوء اعمعةةدودرـ واحلػةةوظ »: ىمةةول شمؾؿقةةذه احلًةةقـل

  .شاعمؼمزرـ

عالمي ؿمقخ اعمحدصملم ىمقة احلػوظ اًمػراء حمدث اًمشقخ اإلموم اًم»: وىمول

                                                 

، وشمؾؿقذه اًمًةٌؽل (116 – 2/115)هد شمؾؿقذه اًمجلػدي ممًمػوشمف ذم اًمقاذم سموًمقومقوت (  1)

 (.155 – 9/153)ذم ـمٌؼوت اًمشوومعقي 

اعمجةرطملم  ، قمٌداًمًةتور احلوومظ اًمذاٌل ممرخ اإلؾمالم ، كوىمد اعمحدصملم  إمةوم اعمعةدًملم و(  2)

  332-327اًمشقخ  

 (.36ص)ذرؾ شمذيمرة احلػوظ، عمحؿد سمـ احلًـ احلًقـل اًمدمشؼل (  3)
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 .شاًمشوم وممرظمف ومػقداة 

طمؽك قمـ ؿمقخ اإلؾمةالم أيب اًمػضةؾ سمةـ طمجةر أكةف »: وىمول اًمًققـمل

  .شذسمً موء زمزم ٕصؾ إمم رشمٌي اًمذاٌل ذم احلػظ: ىمول

اإلمةةوم احلةةوومظ حمةةدث اًمعٍمةة وظمومتةةي احلػةةوظ ومةةمرخ  ": صمةةؿ ىمةةول 

 . "ًمؼوئؿ سملقمٌوء اذه اًمجلـوقمي اإلؾمالم، وومرد اًمدار ا

ومجلـػوشمف وخمتٍماشمف وخترجيوشمف شمؼةورب اعموئةي »: وىمول احلًقـل شمؾؿقذه

  .شوىمد ؾمور سمجؿؾي ومقفو اًمريمٌون ذم أىمطور اًمٌؾدان

وىمةةرأ اًمؼةةراءات وأشمؼـفةةو، وؿمةةورك ذم سمؼقةةي »: وىمةةول اسمةةـ ىمةةويض ؿمةةفٌي

اًمعٍمة، صةـػ  اًمعؾقم، وأىمٌؾ قمغم صـوقمي احلدرٌ وملشمؼـفو وخترج سمف طمػوظ

اًمتجلوكقػ اًمؽٌػمة اعمشفقرة مع اًمدرـ اعمتلم واًمقرع واًمزاد، وسموذ مشةقخي 

  .شأم اًمجلوًمح وهمػماو

: وكعتف شمؾؿقذه اًمًٌؽل وملـمرى ودسمةٍ ذم صمـوئةف حموؾمةـ اًمؽةالم وأصمـةك 

وأمةةو أؾمةةتوذكو أسمةةق قمٌةةداهلل ومٌٍمةة ٌ ٓ كظةةػم ًمةةف، ويمـةةز اةةق اعمؾجةةل إذا كزًمةةً »

ػظًو، وذاةى اًمعٍمة معـةك وًمػظةًو، وؿمةقخ اةةرح اعمعضؾي، إموم اًمقضمقد طم

واًمتعدرؾ، ورضمؾ اًمرضمول ذم يمؾ ؾمٌقؾ، يملكام مجعً إمةي ذم صةعقد واطمةد 

                                                 

 (.34ص)اعمرضمع اًمًوسمؼ (  1)

 (.348ص)ذرؾ شمذيمرة احلػوظ ًمؾًققـمل (  2)

 (.348 – 347ص)ذرؾ شمذيمرة احلػوظ ًمؾًققـمل (  3)

 (.36، 35ص)ذرؾ شمذيمرة احلػوظ ًمؾحًقـل (  4)

 (.615)، رىمؿ اًمؽممجي (73 – 3/72)وت اًمشوومعقي ـمٌؼ(  5)
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 ...ومـظراو صمؿ أظمذ ُجؼم قمـفو أظمٌور مـ طمياو

وأىموم سمدمشؼ ُررطمؾ إًمقف مـ ؾموئر اًمٌالد، وشمـودشمف اًمًةمآت مةـ يمةؾ 

  .شسمف اًمدكقو ومو ومقفووذف شمػتخر  ،كوٍد، واق سملم أيمـوومفو يمـػ ٕاؾقفو

طمةوومظ ٓ جُيةورى وٓومةظ ٓ ُرٌةورى، أشمؼةـ احلةدرٌ »: وىمول اًمجلةػدي

ورضموًمةةف، وكظةةر قمؾؾةةف وأطمقاًمةةف، وقمةةرف شمةةراضمؿ اًمـةةوس وأزال اإلهبةةوم ذم 

يمةةوؤه، ورجلةةح إمم اًمةةذاى كًةةتٌف ذشمةةقارجفؿ واإلًمٌةةوس، مةةـ ذاةةـ رتقىمةةد 

ـؼؾةةي، سمةةؾ اةةق ومؼقةةف ومل أضمةةد قمـةةده مجةةقد اعمحةةدصملم وٓ يمْقدكةةي اًم... واكةةتامؤه

اًمـظةةر، ًمةةف ُدررةةي سمةةلىمقال اًمـةةوس ومةةذااى إئؿةةي مةةـ اًمًةةؾػ وأرسمةةوب 

  .شاة.ا... اعمؼوٓت

 ووموشمف: 

ودومـ  ،سمدمشؼ(  اة 748) شمقذم رمحف اهلل ًمقؾي آصمـلم صموًمٌ ذي اًمؼعدة ؾمـي 

 .سمؿؼؼمة اًمٌوب اًمجلغػم، رمحف اهلل رمحي واؾمعي وأؾمؽـف ومًقح ضمـوكف 

                                                 

 (.153 – 9/151)ـمٌؼوت اًمشوومعقي (  1)

 (.115 – 2/114)اًمقاذم سموًمقومقوت (  2)
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 ؿف سموًمؼراءاتقمؾ: اعمٌحٌ اًمثوين

 

اعمحةةةدث : وصةةةػفو سمجلةةةػتلم –ًمـػًةةةف  –رمحةةةف اهلل  –طمةةةلم شمةةةرضمؿ 

، وٓ ررى أكف إموم ذم احلدرٌ واًمؼراءات وذم همػممهو مةـ رضوب اعمؼرئ

رعـل اًمٌمةء اًمؽثةػم  ذم طمقوشمةف مةع  تؾؽ اًمجلػتلم اًمعؾؿ، ًمؽـ وصػ  كػًف سم

 .اذا اًمػـ اةؾقؾ شمعؾاًم وشمعؾقاًم وسمثًو وشملًمقػوً 

اًمؼراءات وُتجلقؾف إؾموكقد واجف سمتتٌع أئؿةي اإلىمةراء وقمؾةق أمو ـمؾٌف 

 قمـةد ومؿًةطقر ومقفةو ـمٌؼةوت اًمؼةراء : وظموصةي ،إؾموكقد ومتػقض سمف ممًمػوشمف

 : ىمول رمحف اهلل   ،قمروف شمراضمؿ إئؿي اًمؼراء

وأقمغم مو وىمع زم مـ شمةالوة يمتةوب اهلل مةـ ضمفةي قموصةؿ، ومةنين ىمةرأت 

وًمؽل قمـ أيب اًمؼوؾمؿ اًمجلةػراوي قمةـ اًمؼرين يمؾف قمغم أيب اًمؼوؾمؿ ؾمحـقن اعم

 أيب اًمؼوؾمؿ اسمـ قمطقي، قمةـ أيب اًمػحةوم قمةـ اسمةـ كػةقس  قمةـ اًمًةومري قمةـ

إؿمـوين قمـ قُمٌقد سمـ اًمجلٌوح قمةـ طمػةص قمةـ قموصةؿ قمةـ أيب قمٌةداًمرمحـ 

قمةز  –قمـ ضمؼمرؾ قمةـ اهلل ^ قمـ اًمـٌل  –ريض اهلل قمـف  –اًمًؾؿل قمـ قمكم 

 .ؿمػقعوً ومـًلل اهلل أن جيعؾف ؿموادًا ًمـو و –وضمؾ 

 .وسمقـل وسمقـف ذم اًمتالوة شمًعي: وذم شمرمجي كوومع رؼقل 

وعمو :   (اة692ت)اعمؽلم إؾمؿر مؼرئ أاؾ اإلؾمؽـدرري: وذم شمرمجي

                                                 

 ( 113) رىمؿ اًمؽممجي (.  97ص)اعمعجؿ اعمختص سموعمحدصملم (  1)

 (.1/85)ـمٌؼوت اًمؼراء (  2)

 (.159 – 1/158)ـمٌؼوت اًمؼراء (  3)
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ومةذيمر زم سمؼةوء  ،شمقذم ؿمقخـو اًمػووكم ىمٌؾ إيمامزم قمؾقف اًمؼراءات سمؼقً أشمؾفةػ

 اةةذا اًمشةةقخ سموإلؾمةةؽـدرري وأكةةف أقمةةغم روارةةي مةةـ اًمػووةةكم ومةةوزددت شمؾفػةةوً 

 .وُتنًا قمغم ًمؼقف، ومل رؽـ اًمقاًمد رؿؽــل مـ اًمًػر

  (اة697ت) وذم شمرمجي قمٌداًمرمحـ سمـ اعمؽؼّم اًمٌغدادي اعمؼرئ احلـٌكم

وشمػرد  قمـ أىمراكف، ويمـً أُتن قمةغم اًمرطمؾةي إًمقةف، ومةو أدمنة  ،روقُمؿّ : ىمول

 .مـ اًمقاًمد: ٕكف يمون رؿـعـل

 قمغم أئؿي اًمؼراء واًمرطمؾي ذم ىمجلده ؿمغػف سمتطؾى قمؾق اإلؾمـود واًمتتؾؿذ-أ

ويمون مهقاًم سموًمرطمؾي ذم ـمؾى اًمؼراءات وشمتٌع احلذا  ومةـ قمةال ؾمةـده 

 .واؿمتفر سمنىمرائف وإشمؼوكف وأموكتف

وؿمةغػ سمتؾؼةل قمؾةؿ اًمؼةراءات قمةـ  ذم اًمطؾى  واذا رـٌئ قمـ ضمالدة

ًمؽـف سح مةرارًا سمشةػؼي أسمقةف احلوكقةي اًمتةل  ،أاؾف اًمذرـ سمرقمقا ومقف وشمجلدروا

ً مراٍت دون رطمؾتف ىموصدًا مـ شمػةرد سمعةوزم اإلؾمةـود واًمتجلةدر ًمألىمةراء طموًم

ومؼد ىمول قمـ قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداًمؾطقػ اعمؽةؼّم أسمةق اًمػةرج ومشقخي اًمزمون، 

وشمػةرد قمةـ أىمراكةف، ويمـةً أُتنة قمةغم :   (اةة697ت)اًمٌغدادي احلـةٌكم

 .اًمرطمؾي إًمقف ومو أدمن مـ اًمقاًمد: ٕكف يمون رؿـعـل

حيقةةك سمةةـ أمحةةد سمةةـ قمٌةةداًمعزرز اسمةةـ اًمجلةةقاف اةةةذامل : تةةفوذم شمرمج

                                                 

 (.1112( )3/1186)ـمٌؼوت اًمؼراء (  1)

 (.1114( )1188 – 3/1187)ـمٌؼوت اًمؼراء (  2)

 (  1586)  337 -336/ 1، هموري اًمـفوري   765/ 7ؿمذرات اًمذاى  : اكظر شمرمجتف ذم(  3)

 (.1114( )1188 – 3/1187)ـمٌؼوت اًمؼراء (  4)
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ىمول معؾاًل اكؼطوقمف قمـ اًمؼةراءة   (اة755ت)اإلؾمؽـدراين اعموًمؽل اعمؼرئ 

ويمـً ىمد وقمدت أيب وطمؾػً ًمف أين ٓ أىمقؿ ذم اًمرطمؾي أيمثر مـ أرسمعي : قمؾقف 

 .أؿمفر ومخػً أن أقمؼف

وسمةره ققمةده اًمقومةوء سم وموكظر إمم قمظقؿ ااؿي وقموزم اًمطؿقح مةو مـعةف إٓ

سملسمقةةف، واةةذا درس قمظةةقؿ هندرةةف مةةـ ؾمةةػمة اةةذا اإلمةةوم إمم ـمؾٌةةي اًمؼةةراءات 

 .وـمالب اًمعؾؿ

اإلؾمؽـدراين ش اعمؽلم إؾمؿر»وقمـد شمرمجي قمٌداهلل سمـ مـجلقر سمـ قمكم 

  .(اة692ت)مؼرئ أاؾ اإلؾمؽـدرري 

خ أكف عمو شمقذم ؿمقخف اًمػووؾ ىمٌؾ أن جتؿ قمؾقف ذيمةر ًمةف سمؼةوء اةذا اًمشةق

سموإلؾمؽـدرري وأكف أقمةغم روارةي مةـ اًمػووةكم ومتؾفةػ ٕن ررطمةؾ إًمقةف، ًمؽـةف 

 .ُتن قمغم ًمؼقوه : يمقن واًمده مل رؿؽـف مـ اًمًػر

وسمحس اًمعومل اًمشغقف سموٕؾموكقد اًمعوًمقي دمةده رةقيص اًمطؾٌةي سمتطؾةى 

حمؿةد سمةـ أمحةد سمةـ قمٌةداطوًمؼ مـ قمال إؾمـوده واؿمتفر إشمؼوكف ومؼول ذم شمرمجةي 

 :(اة725)ذم اًمجلوئغ اعمتق

                                                 

 (3825)  325 -319/ 2هموري اًمـفوري :  اكظر شمرمجتف ذم(  1)

 (.1193 – 3/1192)ـمٌؼوت اًمؼراء (  2)

 (.6553( )17/344)اًمقاذم سموًمقومقوت ًمؾجلػدي : اكظر شمرمجتف ذم(  3)

 (.3/1186)ـمٌؼوت اًمؼراء (  4)

 123/ 8ؿمذرات اًمذاى : اكظر شمرمجتف ذم (  5)
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 .ًمتػرده سموًمعؾق: ويمـً أطمرض أصحوسمـو قمغم اًمرطمؾي إًمقف 

حمٌةةيُ اطةةػم  وذم ُتررضةةف اةةذا شمتٌةةدى  كػةةس مًةةتفؽمة سمةةوًمعؾؿ مل ختةةُى 

ًمطالب اًمعؾؿ وكجلحفؿ  وإرؿموداؿ وراء ضمذوة اًمتـوومس اًمذي رؽةقن قمةودة 

 سملم إىمران 

ك مشوجف اًمذرـ شمؾؼةك قمةـفؿ قمؾةقم اًمؼةراءات، ومؼةدار مةو شمؾؼة -ب

 .قمـفؿ مـ اطتامت واًمرواروت

ومفةق اًمشةقخ مًةعقد  –قمةز وضمةؾ  –ف يمتةوب اهلل ـةأمو ؿمةقخف اًمةذي ًمؼ

 .إهمزازي سح سمذًمؽ ذم اًمطٌؼوت

ًمؼــل مجقع اًمؼرين، صمؿ هدت قمؾقف كحقًا مـ : وىمول ذم معجؿ أؿمقوظمف

 .أرسمعلم ظمتؿي

 مـ اًمتؾؼةل واعمشةوومفي واةل أول ظمطةقةومقف  وٓ ؿمؽ أن اًمؼرين ٓ سمد 

ذم قمومل اًمؼراءة واإلىمراء، واةق مةو اسمتةدأ سمةف اإلمةوم اًمةذاٌل، صمةؿ شمقاًمةً قمةغم 

 اصةػًو إرةوه اًمؼقل أكةف ذيمةر ىمجلةًي ًمشةقخف اةذا و ـ ًمطقػ ؿمقخف اطتامت، وم

وطمؽك مو ضمرى ًمف مـ طمودصمي قمواةد اهلل سمعةداو أن ٓ  ،سملكف ٓ ريب صٌقوكف

 .ريب أطمداً 

مجةع  مةـ مةو ؿ ومؼةدار واذا مند  سمؿـ  شمؾؼةك قمةـفؿ مةـ أاةؾ اًمعؾة

                                                 

 (.3/1144)ـمٌؼوت اًمؼراء (  1)

 (.3/1257)ـمٌؼوت اًمؼراء (  2)

 (.617 – 616ص)معجؿ أؿمقوظمف (  3)

 (.617 – 616ص)معجؿ أؿمقوظمف (  4)
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 :اطتامت واًمرواروت

قمٌةةةداًمرمحـ سمةةةـ قمٌةةةداحلؾقؿ اإلؾمةةةؽـدراين اعمةةةوًمؽل اعمؾؼةةةى سمةةةة  – 1

ظمتؿةةي سمؼةةراءيت ورش وطمػةةص ذم أطمةةد قمنمةة (: اةةة695ت)ش ؾمةةحـقن»

  .رقموً 

ظمتؿي سمرواري أيب قمؿرو اًمٌٍمي قمغم اًمشقخ حمؿد سمةـ قمٌةداًمؽررؿ  – 2

 .ًمعؾق إؾمـوده ومقفو:  (اة 754)اًمتؼمرزي اًمدمشؼل اًمتوضمر اعمؼرئ 

ظمتؿي سمرواري اًمًقد قمغم اًمشقخ حمؿد سمةـ قمٌداعمحًةـ اعمةرزاب  – 3

 . (اة753ت)اعمٍمي اعمؼرئ اًميرر 

 .ذم ومقات رء مـفو مـ احلقامقؿ –رمحف اهلل  –وأظمرى ًمـوومع شمردد 

واةل أقمةغم  ،ىمرأ ظمتؿي سمرواري قموصؿ قمغم ؿمقخف ؾمحـقن اعمةوًمؽل – 4

 .ـ اإلؾمـود ذم اًمؼراءة يمام كص قمغم ذًمؽمو وىمع ًمف م

ىمرأ ظمتؿي سموًمًٌعي قمغم اًمشةقخ اعمؼةرئ إسمةرااقؿ سمةـ داود اًمػووةكم  – 5

 .(اة692ت)أسمق إؾمحو  اًمدمشؼل اًمعًؼالين 

وذيمر أكف ذم أواظمر اًمؼجلص أصقى سموًمػوًمٍ وىمقي قمؾقف، وؾموء طمػظف 

                                                 

 (.295ص)، معجؿ ؿمققظمف (3/1195)ـمٌؼوت اًمؼراء (  1)

 ( 3142)   154/ 2هموري اًمـفوري : اكظر شمرمجتف ذم (  2)

 (.3/1193)ـمٌؼوت اًمؼراء (  3)

 ( 3258)  169/ 2هموري اًمـفوري : اكظر شمرمجتف ذم (  4)

 (.3/1257)ـمٌؼوت اًمؼراء (  5)

 (.1/85)ـمٌؼوت اًمؼراء (  6)

 ( .1213 – 3/1212)وت اًمؼراء ـمٌؼ: اكظر شمرمجتف ذم (  7)
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 .قمؾقف ومل جتؾط إمم أن اكؼطع قمـف سمرومؼي سمعض رومؼوئف ذم اًمؼراءة

ىمرأ ظمتؿي سموةؿع قمغم حمؿةد سمةـ قمٌةداًمعزرز اًمةدمقوـمل اًمدمشةؼل  – 6

، يمةام سح سمةذًمؽ ورظفر أهنو سموًمؼراءات اًمًٌع ،(اة693ت)اًمشوومعل 

 . ويمؿؾً قمؾقف اًمؼراءات: ذم معجؿ اًمشققخ

ىمرأ  سموًمؼراءات اًمًةٌع  قمةغم حمؿةد سمةـ مـجلةقر سمةـ و أيمؿؾ اًمؼراءة– 7

 .(اة755ت)ومعل أيب قمٌداهلل مقؾمك احلؾٌل احلورضي اًمشو

مجع ظمتؿي سموًمًٌع قمةغم حمؿةد سمةـ أيب اًمعةالء سمةـ قمةكم سمةـ اعمٌةورك  – 8

 .(اة695ت)اًمرسموين اًمـجلقٌل اًمشوومعل ؿمقخ اًمؼراء اًمجلقومقي سمٌعؾٌؽ 

)  وىمد كص اًمذاٌل قمغم أكف مؽٌ ذم اةذه اطتؿةي مخًةلم رقمةًو ذم ؾمةـي

 .سمٌعؾٌؽ (اة693

قمغم اًمشقخ اعمؼةرئ إسمةرااقؿ سمةـ   (اة 692  )أيمؿؾ اًمؼراءات ؾمـي – 9

 . .(اة752ت)ومالح اةذامل اإلؾمؽـدراين اعمؼرئ اًمشوومعل 

ويمون ىمد مجع اًمؼراءات اًمًٌع قمغم اًمشقخ : ىمول شمؾؿقذه احلًقـل – 15

                                                 

 (.1217 – 3/1216)ـمٌؼوت اًمؼراء :  اكظر شمرمجتف ذم (  1)

 (.1217 – 3/1216)ـمٌؼوت اًمؼراء (  2)

 (.519ص)معجؿ ؿمققخ اًمذاٌل (  3)

رىمةؿ ( 578ص)، ومعجةؿ ؿمةققخ اًمةذاٌل (3/1229)ـمٌؼةوت اًمؼةراء : اكظر شمرمجتف ذم(  4)

 (.858)اًمؽممجي 

 (.3/1234)هموري اًمـفوري : اكظر شمرمجتف ذم (  5)

 (.3/1234)ـمٌؼوت اًمؼراء (  6)

 (.149( ]118ص)، معجؿ اًمشققخ (3/1236)ـمٌؼوت اًمؼراء (  7)

 ( 91)   27/ 1هموري اًمـفوري : اكظر شمرمجتف ذم (  8)
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، ومؼةةرأ قمؾقةةف ظمتؿةةي ضمومعةةي أيب قمٌةةداهلل سمةةـ ضمؼمرةةؾ اعمٍمةةي كزرةةؾ دمشةةؼ

قةف يمتةوب اًمتقًةػم ٕيب قمؿةرو اًمةداين، عمذااى اًمؼةراء اًمًةٌعي ممةو اؿمةتؿؾ قمؾ

 .ويمتوب طمرز إموين ٕيب اًمؼوؾمؿ اًمشوـمٌل

ورخ ذوقمف ذم اًمؼراءة قمغم اًمشقخ إسمرااقؿ سمـ هموزم سمةـ ؿمةؽقر  – 11

اة سموًمؼراءات اًمًٌع أو اةؿةع اًمؽٌةػم يمةام 691سمًـي  (اة758ت)اًمٌدوي 

 .وصػف سمذًمؽ: شمدررًٌو ًمؾعرض قمغم ؿمقخف اًمػووكم

ظمتؿي سموًمًٌع ذم مدة ـمقرؾي قمةغم اًمشةقخ أيب سمؽةر حمؿةد سمةـ  مجع – 12

 .(اة718ت)اًمؼوؾمؿ اعمجد اًمتقكز كزرؾ دمشؼ 

: ىمةول اًمةةذاٌل ذم ظمومتةةي شمرمجةةي اإلمةةوم اعمؼةةرئ ؾمةةحـقن اعمةةوًمؽل – 13

وشمؾقت ظمتؿةي قمةغم اًمـظةوم اعمؼةرئ وىمرأاةو قمةغم اسمةـ اًمجلةػراوي سمروارةي أيب 

 .قمؿرو

 .، واهلل أقمؾؿاعمؼرئوم ومل رتٌلم زم مـ اق اًمـظ

 :عمقضمى مـ ىمرأ قمؾقفؿ صمؿ اكؼطع ومل رؽؿؾ، أو مـ شمرك اًمعرض قمؾقفؿ –ج 

                                                 

 .مل أقمثر ًمف قمغم شمرمجي(  1)

و ، واًمغررةى أن اًمةذاٌل مل رعةدد اةذا  اًمشةقخ أ(36ص)ذرؾ شمةذيمرة احلػةوظ ًمؾحًةقـل (  2)

 .رؽمضمؿ ًمف وؿـ مـ ىمرأ قمؾقفؿ، وموهلل أقمؾؿ

 اةةة، مل رذيمر(  95)  26/ 1، همورةةي اًمـفورةةي (3/1252)ـمٌؼةةوت اًمؼةةراء : اكظةةر شمرمجتةةف ذم(  3)

اًمةةذاٌل وةةؿـ مةةـ أظمةةذ قمـةةف ،  ومل رةةذيمره وةةؿـ شمالمقةةذ  إسمةةرااقؿ ومةةالح اةةةذامل 

 .اإلؾمؽـدراين

 (.148( )118ص)، ومعجؿ اًمشققخ (3/1252)ـمٌؼوت اًمؼراء (  4)

 (.1527( )685ص)، ومعجؿ اًمشققخ 3/1271)ـمٌؼوت اًمؼراء (  5)

 (.853( ]1/167)هموري اًمـفوري : اكظر شمرمجتف ذم(  6)

 (.3/1191)ـمٌؼوت اًمؼراء (  7)
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حيقك سمـ أمحد سمـ قمٌداًمعزرز اةذامل اإلؾمةؽـدراين اعمةوًمؽل اعمؼةرئ اسمةـ  – 1

 .اًمجلقاف اعمعدل 

وذع ذم ىمةةراءة  ،ومقضمةده ىمةةد أرض وأصةؿ( اةةة695) رطمةؾ إًمقةةف قمةوم 

ي ويروت مـ اًمٌؼرة واق ررد اطالف وررد قمؾقةف اًمًٌع قمؾقف، ومؼرأ قمؾقف اًمػوُت

واةةق ٓ رعرومفةةو صمةةؿ أمةةره أن رعةةرض قمةةغم شمؾؿقةةذ ًمةةف ىمٌةةؾ أن ،ىمةةراءة رعؼقب

 .رعرض قمؾقف

 :وموكؼطع قمـ إظمذ قمـف ٕؾمٌوب

وىمد طمؾػ ٕسمقةف أن ٓ رزرةد قمةغم  ،أن اذا رطقل واق مرُتؾ إًمقف – 1

 .أرسمعي أؿمفر ذم اًمرطمؾي

 .رؿـع مرة ورمذن ًمف ذم ُأظمرى ،سمؿشؼيأكف يمون ٓ ردظمؾ قمؾقف إٓ  – 2

ًمعواةةي  يمةةون ٓ رؼةةرأ قمؾقةةف إٓ رسمةةع طمةةزب مجعةةوً طمتةةك رـؼطةةع صةةقشمف : – 3

 .صؿؿف

فمػر سموإلموم ؾمحـقن وموؾمتعوض سمةوًمؼراءة قمؾقةف قمةـ اًمؼةراءة قمةغم  – 4

 .اسمـ اًمجلقاف

ؾمةةةؿع مةةةـ احلًةةةلم سمةةةـ ؾمةةةؾقامن سمةةةـ ومةةةزارة اًمؽػةةةري احلـػةةةل اعمعةةةدل  – 2

 .ف سمعض اطتؿي وىمطعومجع قمؾق ،(اة719ت)

                                                 

 (.1193 – 3/1192)ـمٌؼوت اًمؼراء (  1)

 (173ص)، معجةةةؿ ؿمةةةققخ اًمةةةذاٌل (1175)، رىمةةةؿ اًمؽممجةةةي (3/1245)ـمٌؼةةةوت اًمؼةةةراء (  2)

(227.) 

 (  1241/ 3) ؼوت اًمؼراء ـمٌ(  3)
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، (اةة671ت)ىمول اًمذاٌل قمـ ضمعػر سمـ ىموؾمؿ اسمـ دسمقىمةو اًمدمشةؼل  – 3

... وضمؾس ًمإلىمراء قمـد ىمؼم اقد سموةةومع، ويمـةً أراه ُرؼةرئ واًمطؾٌةي طمقًمةف

 .شمريمً إظمذ قمـف ٕمر طمؽوه زم اًمرىمل: ىمول زم اًمرىمل

، ٕكةف (اةة755ت)مل رؼرأ قمغم أمحد سمـ إسمةرااقؿ سمةـ ؾمةٌوع اًمػةزاري  – 4

يمون جيؾس وىمتًو رًػمًا ومال رتؿؽـ مةـ إظمةذ قمـةف إٓ سموعمالزمةي مةع اًمطةقل، 

 .يمون مشغقًٓ سمحضقر اًمقفموئػ

ذع ذم اةؿع اًمؽٌػم قمغم أيب سمؽر سمـ قمؿر سمةـ اعمشةّقع اعمؼجلةويت اعمؼةرئ  – 5

 .، ومل رتؿؿ اًمؼراءة ومل رعؾؾ ؾمٌى اكؼطوقمف(اة713)

اسمةةـ اةةةزري أكةةف ىمةةرأ قمؾقةةف ؾمةةقرة اًمػوُتةةي واًمٌؼةةرة وىمةةد ذيمةةر اإلمةةوم 

 .ومؼط

يمتةةى قمةةـ حمؿةةد سمةةـ أرةةقب سمةةـ قمٌةةداًمؼوار اًمَتةةوِذذم احلـػةةل احلؾٌةةل  – 6

                                                 

 (.984( )15/177)ا كظر شمرمجتف ذم هموري اًمـفوري (  1)

قمةرج (  2) همورةي : ، اكظةر شمرمجتةف ذم(اةة742ت)اق حمؿد سـم أمحد سـم قمكم اًمرىمل اًمدمشؼل احلـػةل ٕا

 ( 2759)،   2/69.اًمـفوري

ومةومتـع   ، ويملن مقضمى شمريمف إظمذ قمؾقف مو طمؽوه اًمرىمةل ًمةف،(3/1289)ـمٌؼوت اًمؼراء (  3)

 .يمام امتـع

 ( 136)   36/ 1هموري اًمـفوري  : اكظر شمرمجتف ذم(  4)

 (.3/1238)ـمٌؼوت اًمؼراء (  5)

، اًمٌداري واًمـفورةي ٓسمةـ يمثةػم (1525( )677ص)معجؿ ؿمققخ اًمذاٌل : اكظر شمرمجتف ذم(  6)

(18/133 – 134.) 

 (.1257 – 3/1256)ـمٌؼوت اًمؼراء (  7)

 (.849( )166ص)هموري اًمـفوري (  8)
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 .ومل أكشط ًمؾجؿع قمؾقف: ىمول (اة755ت)

 :اعمجلـػوت واعممًمػوت اًمتل ىمرأاو قمغم أئؿي اًمعؾؿ -د

ذم ش ؾمتٌجلةةورآ»وش اعمغـةةل»سح سموكتػوقمةةف يمثةةػمًا سمةةام ذم يمتةةويب  – 1

سمةةةـ إهائقةةةؾ سمةةةـ أيب سمؽةةةر اًمؼجلةةةوع اًمدمشةةةؼل ااًمؼةةةراءات عممًمػةةةف حمؿةةةد 

   .(اة671ت)

ومؼد اكتػع سمام ومقفام مـ ُتررر اًمـؼؾ ودمقرد إؾمةوكقد ووصةػفام سمةلن ذم 

 .يمؾ واطمد مـفام قمدة يمتى ذم اًمؼراءات

أظمةةةؼم قمةةةـ قمةةةكم سمةةةـ رقؾمةةةػ سمةةةـ طمررةةةز اًمشةةةطـقذم اًمشةةةوومعل  – 2

شمجلدر ًمإلىمةراء وشمؽةوصمر قمؾقةف اًمطؾٌةي وأكةف طمية جمؾةس أكف  (اة713ت)

إىمرائةةف وملقمجٌةةف ؾمةةؿتف وؾمةةؽقكف، ًمؽةةـ مل رٍمةةح سموٕظمةةذ قمـةةف وٓ مقضمةةى 

 .ذًمؽ

اًمـوؾمةةةخ »وش اًمعـةةةقان»وش اًمرائقةةةي»ذم ضمؾًةةةي، و( اًمتقًةةةػم)ىمةةةرأ  – 3

قمغم احلًةـ سمةـ قمٌةداًمؽررؿ أيب قمةكم ؾمةٌط   ٕيب داود وهمػم ذًمؽش واعمـًقخ

، يمام ىمرأه يمذًمؽ قمغم حمؿد سمـ ضموسمر اًمؼقز اًمةقادي (اة712ت)زرودة 

                                                 

 (.758( )483 – 482ص)معجؿ ؿمققخ اًمذاٌل : اكظر شمرمجتف ذم(  1)

 (.3/1253)ـمٌؼوت اًمؼراء (  2)

 (.2855)   95/  2هموري اًمـفوري  : اكظر شمرمجتف ذم (  3)

 (.3/1198)ـمٌؼوت اًمؼراء (  4)

 (.2373( )517 – 1/516)هموري اًمـفوري : اكظر شمرمجتف ذم(  5)

 (.3/1262)ـمٌؼوت اًمؼراء (  6)

 (995)   198-197/  1هموري اًمـفوري  : اكظر شمرمجتف ( 7)

  1249/ 3ـمٌؼوت اًمؼراء (  8)
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 .(اة749ت)ير اًمتقكز اعموًمؽل 

ىمةةرأ اًمشةةوـمٌقي قمةةغم حمؿةةد سمةةـ رعؼةةقب سمةةـ سمةةدران اًمعومةةد اسمةةـ  – 4

 .(اة725ت)اةرائدي 

 :قمغم يمؾ مـ ىمرأ يمتوب اًمتجررد ٓسمـ اًمػحوم – 5

 .(اة713ت)أيب سمؽر سمـ قمؿر سمـ اعمشقع اعمِؼجلويت 

وحمؿد سمـ قمكم اسمةـ اًمةقرا  اعمقصةكم احلـةٌكم اعمعةروف سمةوسمـ اطةروف 

 .(اة717) طمقـام ىمدم دمشؼ ؾمـي (اة727ت)

قمةةغم أيب إؾمةةحو   وهمةػمهش كزاةي اًمةةؼمرة ذم اًمعنمةةة»ىمةرأ يمتةةوب  – 6

 .(اة732ت)إسمرااقؿ سمـ قمؿر اًمؼماون اةعؼمي اًمشوومعل 

 .واذا اًمؽتوب اق ٕيب إؾمحو  اةعؼمي

                                                 

 (.488ص)، ومعجؿ اًمشققخ (3/1284)يمام ىمول ذًمؽ ذم ـمٌؼوت اًمؼراء (  1)

( 488ص)، ومعجةؿ ؿمةققخ اًمةةذاٌل (2882( )2/95)همورةي اًمـفورةي : اكظةر شمرمجتةف ذم(  2)

(717.) 

( 588ص)، ومعجةؿ ؿمةققخ اًمةذاٌل (3541( )2/246)ي هموري اًمـفورة: اكظر شمرمجتف ذم(  3)

(873.) 

 (.3/1252)ـمٌؼوت اًمؼراء (  4)

 (.19/387)ؾمػم أقمالم اًمـٌالء : اكظر شمرمجتف ذم(  5)

( 549ص)، معجةؿ ؿمةققخ اًمةذاٌل (3272( )2/182)همورةي اًمـفورةي : اكظر شمرمجتةف ذم(  6)

(812.) 

 (.3/1266)، (1257 – 3/1256)ـمٌؼوت اًمؼراء (  7)

 (.3/1259)ـمٌؼوت اًمؼراء   (8)

( 26 – 1/25)وهمورةةي اًمـفورةةي ( 351 – 18/355)اًمٌدارةةي واًمـفورةةي : اكظةةر شمرمجتةةف ذم(  9)

(84. ) 
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قمةغم   ،(اةة692ت)ًمإلموم اعمؼةرئ اًمةزواوي ش قمدد أي»ىمرأ  – 7

أمحةةد سمةةـ قمٌةةداًمرطمقؿ سمةةـ ؿمةةعٌون اسمةةـ اًمـحةةوس أيب اًمعٌةةوس اًمدمشةةؼل اسمةةـ 

 .شقمقكقوت»احلـػل اعمؼرئ ورعرف سمة 

وسمعد أن متؿ اًمذاٌل إطمراز إؾموكقد واًمتؾؼل قمـ ؿمققخ اًمؼةراءة شمةقمم 

طمؾؼتف اًمتل يمون رؼرئ ومقفو سموةومع  سمعد ؿمقخف حمؿد سمـ قمٌداًمعزرز اًمدمقوـمل

إمقي، ومؼد ذيمةر ذم شمرمجتةف أكةف يمةون ًمةف طمؾؼةي مجلةدرة سمةة ؾُمةٌع اعمجواةدي 

 .واًمؽمسمي اًمجلالطمقي

يمةام  –إذ وصمةى (اةة 693) واذه احلؾؼةي ومؼةداو عمةو ؾمةوومر سمعؾٌةؽ ؾمةـي

:  قمةةغم طمؾؼتةةف حمؿةةد سمةةـ أمحةةد اًمرىمةةل اًمدمشةةؼل احلـػةةل إقمةةرج –رؼةةقل 

 .احلويمؿ ومل رًتـقى ًمؽقكف مل رًتلذن

ومـ ضمؾقؾ اًمػقائد وصمؿةلم اًمػرائةد ذم طمقةوة اًمةذاٌل ىمورئةًو ومؼرئةًو مةو 

 :ركم

أكف ؾمعك طمثقثًو إلطمراز مفامت اذا اًمػـ اًمعظقؿ شمؾؼقًو قمـ مشةورخ  – 1

اإلىمراء ذم زموكف وأاؾ اًمعؾق ذم أؾموكقد اًمؼراءة، وارُتؾ ومل رٌؾةغ همورةي هنؿتةف 

                                                 

 (.1649( )349 – 1/348)هموري اًمـفوري : اكظر شمرمجتف ذم(  1)

 (.55( )49ص)معجؿ ؿمققخ اًمذاٌل : اكظر شمرمجتف ذم(  2)

 (.49ص)ًمذاٌل ، معجؿ ؿمققخ ا(3/1288)ـمٌؼوت اًمؼراء (  3)

 .مل أقمثر او قمغم سمقون مقوح ، وإٓ ال ذم مـطؼي اًمشوم(  4)

 .شمؼدمً شمرمجتف(  5)

 (.3/1289)ـمٌؼوت اًمؼراء (  6)
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 .ع واًمده ًمف اإلـموًمي ذم اًمًػرمـ اًمرطمؾي عمو سح سمف مـ مـ

وأومرد سمعةض اًمروارةوت ذم ظمةتامت متعةددة ومجةع سموًمًةٌعي يمةام شمؼةدم، 

 .مجع اًمؼراءات اًمًٌع: ورظفر أكف رؼجلد سموةؿع اًمؽٌػم

ويمةةون مؾػتةةوً مةةو ذيمةةره قمةةـ ىمةةراءة رعؼةةقب أكةةف ٓ رعرومفةةو ومل رةةلت ذيمةةر 

 .ًٌع، واهلل أقمؾؿًمؾؼراءات اًمثالث اعمتؿؿي ًمؾًٌع وًمعؾف مل رزد قمغم اًمؼراءات اًم

وأقمغم مو وىمع ًمف مـ أقمغم إؾموكقد ىمراءة اإلموم قموصؿ اًمؽقذم يمام ىمول 

 .ذًمؽ، وسمقـف وسملم اإلموم كوومع شمًعي أكػس

وأمو مـ أظمذ قمـف مـ اًمتالمقذ ومؾؿ ُرٌلم مـ شمرضمؿ ًمةف أقمقةون مةـ شمؾؼةقا 

 .قمـف وشمتؾؿذوا قمغم رده

قمؾةؿ أطمةدًا ىمةرأ قمؾقةف ومل أ: قؼقلوم إؿمورة مفؿي  وىمد أؿمور اسمـ اةزري 

صمةؿ ذيمةر أومةرادًا معةدودرـ أظمةذوا قمـةف سمعةض . اة.ا. إًمخ... اًمؼراءات يمومالً 

 .احلروف

إمم أن  –ومقام كحًةى  –وذًمؽ قموئد : ورعؾؾ أطمد اًمٌوطمثلم اذا ومقؼقل

اًمذاٌل قمـل سمف ذم مطؾع طمقوشمف اًمعؾؿقي، ومو شمجلدر ًمةف إٓ وىمتةًو رًةػمًا ومضةاًل 

سف ضمؾ وىمتةف ووضمةف مهتةف إمم قمؾةؿ احلةدرٌ  قمـ أكف ذم ؾمـل قمؿره اًمتوًمقي

. سمػـقكةةف اعمختؾػةةي، واًمتةةوررخ واًمةةؽماضمؿ ـمؾٌةةًو ومطوًمعةةي، وشمعؾةةقاًم وشمجلةةـقػوً 

 .اة.ا

                                                 

 .1188 – 3/1187)ـمٌؼوت اًمؼراء (  1)

 (.2752)، رىمؿ اًمؽممجي 2/65)هموري اًمـفوري (  2)

 (.153ص)قخ احلوومظ اًمذاٌل ممرخ اإلؾمالم كوىمد اعمحدصملم ًمعٌداًمًتور اًمش(  3)
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 .واذا شمقضمقف وضمقف: ىمؾً

ورعضةةةده أكةةةف مل رطةةةؾ شمجلةةةدره ذم طمؾؼةةةي ؿمةةةقخف حمؿةةةد اًمةةةدمقوـمل 

اًمتل شمـوزل ًمف قمـفو إذ وصمى قمؾقفو اًمرىمل طمةلم ؾمةوومر إمم سمعؾٌةؽ ( اة693ت)

 .واهلل أقمؾؿ. اة693ـي ؾم

مـ ؾمػمشمف مع اًمؼةراءات وؿمةغػف  –مل يت قمغم يمؾ رء  –اذه ىمطقف 

سمطؾٌفةةو واًمتضةةؾع مـفةةو أردهتةةو شمقـمئةةي ًمؾةةى اعمقوةةقع اًمةةذي ُرعـةةك سمـظراشمةةف 

 .وُتررراشمف اًمـؼدري ذم اًمؼراءات قمؼم شمراضمؿ اًمؼراء

                                                 

ومؽةون اةذا أول مـجلةى : سمشور قمقاد معةروف رؼةقل/ صمؿ عمو ىمررت اذا وضمدت اًمديمتقر(  1)

اة، اًمذاٌل ومـفجف ذم .ا. قمؾؿل رتقٓه اًمذاٌل ومقام كعؾؿ، وإن مل ردم أيمثر مـ ؾمـي واطمدة

 (.85ص)سمشور قمقاد معروف / شموررخ اإلؾمالم ًمؾديمتقر
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 : اًمػجلؾ اًمثوين

 راء قمؼم شمراضمؿ اًمؼ يراؤه اًمـؼدري وأطمؽومف اعمتعؾؼي سموًمؼراءات

 :وومقف صمالصمي مٌوطمٌ

 .ىمورئو احلرملم: اعمٌحٌ إول

 ..ىمورئو اًمٌٍمة واًمشوم : اعمٌحٌ اًمثوين

 .ىمراء اًمؽقومي: اعمٌحٌ اًمثوًمٌ
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 .ىمورئو احلرملم: اعمٌحٌ إول

 :وومقف مطؾٌون

 اعمًوئؾ اعمتعؾؼي سموإلموم كوومع اعمدين: إول اعمطؾى

 :اعمًلًمي إومم – 1

 .ن كوومعًو يمون إذا شمؽؾؿ رقضمد مـ ومقف رائحي اعمًؽ ًمرؤرو رياوذم ىمجلي أ

ىمةدمً اعمدرـةي ؾمةـي موئةي : مؼوًمي اًمؾقةٌ سمةـ ؾمةعد: اعمًلًمي اًمثوكقي – 2

 .ومقضمدت رأس اًمـوس ذم اًمؼراءة كوومعوً 

 :اعمًلًمي إومم

اعمةدين يمةون ُرشةؿ مـةف رائحةي اعمًةؽ إذا شمؽؾةؿ ًمرؤرةو  وً ذم ىمجلي أن كوومعة

 .رياو

 ،شؿ مـ ومقف رائحةي  اعمًةؽي أن كوومعًو يمون إذا شمؽؾؿ رُ ىمجل: ىمول اًمذاٌل

 .ٓ شمثًٌ اذه احلؽوري مـ ضمفي ضمفوًمي رواهتو: ىمؾً

وروي أن كوومعةةًو يمةةون إذا شمؽؾةةؿ شمقضمةةد مةةـ ومقةةف ررةةح : وذم اًمًةةػم ىمةةول

ومثؾةف ذم   ،اةة.ذم اًمـقم شمػةؾ ذم ذِمّ   ا^ رأرً اًمـٌل : مًؽ، ومًئؾ قمـف ىمول

 .شموررخ اإلؾمالم

 :عؾامءأىمقال اًم

أقمرض ـموئػي مـ أاؾ اًمؼراءات قمـ ذيمر اذه احلؽورةي اعمشةفقرة قمةـ 

                                                 

 ( . 156  /1 ) ـمٌؼوت اًمؼراء(  1)

 .(  15/485 ) ، شموررخ اإلؾمالم(  7/337 )أقمالم اًمـٌالءؾمػم (  2)
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 .اإلموم كوومع اعمدين طملم سمًطفؿ ؾمػمشمف وأصمره

 ،واطقةوط ذم اًمتٌٍمةة، وإاةقازي ،واسمةـ اًمٌةوذش ،مـفؿ اسمـ مفةران

ويظمةةرون ذيمةةروا اةةذه احلؽورةةي قمـةةد سمقةةً   ،وؿمةةعؾي ،وأسمةةق معنمةة اًمطةةؼمي

 :اًمشوـمٌل

 --------------***  ًمطقى كوومعوملمو اًمؽررؿ اًمن ذم ا

إؿمورة مـ اإلموم اًمشوـمٌل اذه اًمؼجلةي، : وضمعؾقا ىمقًمف اًمن ذم اًمطقى

مـفؿ اًمًخووي، واًمػود، وأسمةق ؿمةومي اًمةذي قمةزا ذًمةؽ إمم اًمةداين ذم يمتوسمةف 

 .واةعؼمي ،واسمـ يضمروم ، اإلجيوز، وؿمعؾي

 ، معنمةةوأيب ،واًمًةؿلم احلؾٌةةل اًمةةذي أؾمةةـد اةذه احلؽورةةي إمم  اًمةةداين

 .واسمـ همؾٌقن

واسمةـ  ،وممـ ذيمر اذه احلؽوري اسمةـ همؾٌةقن ذم اًمتةذيمرة، واسمةـ اةةزري

 .واٌون اعمزي

وأومود اسمـ اةزري ذم اًمغوري سمؿجلدر اذه احلؽوري طمقٌ ىمول كةوىماًل قمةـ 

طمدصمـو قمكم سمـ احلًـ اعمعدل، صمـو حمؿد سمةـ قمةكم صمـةو حمؿةد سمةـ : احلوومظ اًمداين

: ىمول رضمؾ ممـ ىمرأ قمةغم كةوومع: ىمول زم اًمشقٌوين: ىمولؾمعقد، صمـو أمحد سمـ االل 

                                                 

 (.  3ص)طمرز إموين ووضمف اًمتفوين (  1)

،  ومرائةد اعمعةوين (26ص)،  إسمةراز اعمعةوين 1/133، ومةتح اًمقصةقد 1/94اًممًمئ اًمػررةدة (  2)

 .1/72، يمـز اعمعوين ًمؾجعؼمي (15ص)، ذح اًمشوـمٌقي ًمشعؾي 151، 98)

 .96 – 1/95اًمعؼد اًمـضقد (  3)

 .2/295،  هموري اًمـفوري (221 – 225)، أطموؾمـ إظمٌور  25/ 1اًمتذيمرة ٓسمـ همؾٌقن (  4)
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 ،إًمخ صمؿ ؾمةو  اًمؼجلةي... أن كوومعًو يمون إذا شمؽؾؿ ُرشؿ مـ ومقف رائحي اعمًؽ

 .ومل رعؾؼ اسمـ اةزري سمٌمء

واًمذاٌل رعؾؾ قمدم صمٌقت احلؽوري ةفوًمةي رواهتةو، وفمةوارٌ   أن اًمةذي 

همةػمه، وهبةذا اًمـؼةد حيدث قمـف اًمشقٌوين جمفةقل، وًمعةؾ ذم اإلؾمةـود جمفةقًملم 

اًمذاٌل مـ اإلموم اًمةذاٌل شمةؼمز اًمجلةـوقمي احلدرثقةي، ومجفوًمةي اًمةرواة طموًمةً 

ًمعؾفةو  ،وُروي: دون شمجلحقحف اةذه اًمؼجلةي، ومةـ إئؿةي مةـ ىمجلةفو سمؼةقل

 .شمـٌقفًو عمو ومقفو مـ اًمضعػ ذم اإلؾمـود

وشمًومح أاةؾ اًمةؽماضمؿ ذم ذيمراةو رء اةلٌم إذ ٓ رؿحجلةقن مةو يمةون 

 .ٓ أصمر رؽمشمى قمغم اذه احلؽوري ذم درـ أو قمؿؾيمذًمؽ: إذ  ٓ طمظ و

 :اعمًلًمي اًمثوكقي

اةة، ومقضمةدت رأس 155ىمةدمً اعمدرـةي ؾمةـي : مؼوًمي اًمؾقةٌ سمةـ ؾمةعد

 .اًمـوس ذم اًمؼراءة كوومعوً 

، قمةـ اًمؾقةٌ -واؾمؿف قمتٌةي-وروى أسمق ظمؾقد اًمدمشؼل : ىمول اًمذاٌل

ذم اًمؼةراءة ٓ  سمـ ؾمعد أكف ىمدم اعمدرـي ؾمـي قمنم وموئي ومقضمد كوومعًو إموم اًمـوس

اعمحػقظ قمـ اًمؾقٌ أكةف ىمةول اةذا ذم ؾمةـي صمةالث قمنمة، اؽةذا : ىمؾً ،ُرـوزع

  .رواه اسمـ واى وهمػمه

أدريمةً اعمدرـةي ؾمةـي موئةي وكةوومع  ": ىمول إصؿعل قمةـ ومةالن :وىمول 

راوهيو جمفقل، ومو ىمةرأ كةوومع قمةـ اعمشةورخ إٓ سمعةد : ىمؾً  "رئقس ذم اًمؼراءة 

                                                 

 .2/295هموري اًمـفوري (  1)

 (.156، 1/155)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 2)
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طمججةً : ىمةول اًمؾقةٌ سمةـ ؾمةعد: وىمةول ،رئذًمؽ ومضاًل قمـ أن رؽقن ُرؼ

 ،ؾمـي صمالصمةي قمنمة وموئةي وإمةوم اًمـةوس ذم اًمؼةراءة سموعمدرـةي كةوومع سمةـ أيب كعةقؿ

رأس اًمرضمؾ ذم طمقوة ؿمققظمف اطؿًي، وىمد طمدث قمـ كوومع مةقمم اسمةـ : ىمؾً

 .وهمػماؿ ،قمؿر، وقمـ إقمرج، وقمومر سمـ قمٌداهلل سمـ اًمزسمػم

ـي صمالصمةي قمنمةة وموئةي وإمةوم طمججةً ؾمة: ىمول اًمؾقةٌ: وىمول ذم اًمعؼم

 .اًمـوس ذم اًمؼراءة كوومع سمـ أيب كعقؿ

يمةون كةوومع ُمَعَؿةرًا أظمةذ اًمؼةرين قمةغم : ىمةول ااةذزم ذم يمومؾةف :وذم اًمًػم

اًمـوس ذم ؾمـي مخةس وشمًةعلم، يمةذا ىمةول ااةذزم، وسموةفةد أن رؽةقن كةوومع ذم 

عد ذًمؽ سمزمون ذًمؽ احللم رتؾؼـ ورؽمدد إمم مـ حُيّػظف، وإكام شمجلدر ًمإلىمراء سم

 .ـمقرؾ، وًمعؾف أىمرأ ذم طمدود ؾمـي قمنمرـ وموئي، مع وضمقد أيمؼم مشوجف

 :أىمقال اًمعؾامء

أصؾ رواري اًمؾقٌ سمـ ؾمةعد قمـةد اسمةـ جمواةد طمةلم ؾمةو  مػنةًا ىمةقل 

طمججً ؾمـي قمنم وموئي، وإموم اًمـوس سموعمدرـةي ذم اًمؼةراءة كةوومع سمةـ : اًمؾقٌ

 .أيب كعقؿ

ؾمةةةؿعً أسمةةو ظُمؾقةةةد : ول اسمةةةـ جمواةةدىمةة: ومةةرة صموكقةةةي سمنؾمةةـود مغةةةورر

                                                 

 (.1/156)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 1)

 (.486، 15/485)شموررخ اإلؾمالم  ( 2)

 (.1/196)اًمعؼم ذم ظمؼم مـ همؼم  ( 3)

 (.7/337)ٌالء ؾمػم أقمالم اًمـ ( 4)

 (.62ص)اًمًٌعي  ( 5)
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حيدث قمـ اًمؾقةٌ سمةـ ؾمةعد أكةف ىمةدم اعمدرـةي ؾمةـي قمنمة وموئةي،  اًمدمشؼل

، وذم إؿمةورة مةـ حمؼةؼ اًمًةٌعي ومقضمد كوومعًو إموم اًمـوس ذم اًمؼراءة ٓ ُرـوزع

 .ؾمـي صمالث قمنمة وموئي: إن ذم سمعض اًمـًخ: ىمول ذم اًمرواري إومم

أدريمةً اعمدرـةي ؾمةـي : ىمةول ومةالن: ىمةولوذم رواري صموًمثي قمـ إصةؿعل 

 .وقموش قمؿرًا ـمقرالً  ،موئي وكوومع رئقس اًمؼراء هبو

واةةذه اًمروارةةوت قمـةةد اًمؾقةةٌ سمةةـ ؾمةةعد رظفةةرأ هنةةام روارتةةون خمتؾػتةةون 

 .إؾمـودًا ومتـوً 

اةةة، وكةةوومع 113وملمةو إومم ومػقفةةو إصمٌةةوت ىمدومةةف احلةةٍ واعمدرـةةي ؾمةةـي 

 .رأس اًمؼراءة ذم اعمدرـي

رؾحظ قمغم اًمذاٌل طمؽورتفو يمام ذم شمورجف وقمؼمه دون رٍد واذه اًمرواري 

وذم اًمطٌؼوت كؼد رواري  أيب ظمؾقةد اًمدمشةؼل، وأهنةو ؾمةـي قمنمةة  ،وٓ شمعؼى

اعمحػقظ يمام ذم رواري اسمـ واى وهمػمه أهنو ؾمـي صمالث قمنمةة :  وموئي، سمؼقًمف 

 .وموئي

 ومو ورد ذم كًخي اًمًٌعي ٓسمـ جمواد أن ىمدومف ؾمـي قمنمة وموئةي، وذم

                                                 

اق قمتٌي سمـ محود سمـ ظُمؾقد احلؽؿل، أسمق ظُمؾقةد اًمدمشةؼل اًمشةومل، إمةوم اعمًةجد اةةومع  ( 1)

 .سمدمشؼ

 [.3772( ]19/353)هتذرى اًمؽامل ًمؾؿزي : اكظر شمرمجتف ذم

 [.154( ]1/152)، وؾموىمف اًمداين مـ ـمررؼ اسمـ جمواد، ضمومع اًمٌقون (62ص)اًمًٌعي  ( 2)

 (.62ص)اًمًٌعي   (3)

 [.153( ]1/152)، ضمومع اًمٌقون (63ص)اًمًٌعي  ( 4)
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يمام ذم احلوؿمةقي اًمتةل ذيمراةو اعمحؼةؼ،  ،كًخي ُأظمرى ًمؾؿخطقط صمالث قمنمة

 .ومهو شمورجون ىمررٌون

وملمو يمقهنو ؾمـي قمنم وموئي ومًوىمف اًمداين سمنؾمـوده مـ ـمررةؼ اسمةـ جمواةد 

 .ومه كؼد اًمذاٌل اذه اًمرواري ،قمـ أيب ظمؾقد اًمدمشؼل

 اًمؽومةؾ، إاةقازي، وقمـةف ااةذزم ذم: وممـ أورد رواري اًمعنمة وموئةي

، واةةةل مةةةـ ًمػةةةظ ......مةةةررت سموعمدرـةةةي رأس موئةةةي: ًمؽةةةـ ًمػةةةظ اًمروارةةةي

 .إصؿعل

 ،وأورد اسمةةةـ اًمًةةةالر روارةةةي ىمةةةدوم اًمؾقةةةٌ سمةةةـ ؾمةةةعد ؾمةةةـي موئةةةي

وًمالًمؽوئل ذم يمراموت أوًمقوء اهلل قمز وضمؾ رواري مًـدة قمـ اًمؾقٌ سمةـ ؾمةعد 

ورةون ىمةول وإن يمةون ومقفةو را إًمةخ... طمججً ؾمـي صمالصمي قمنمة وموئةي: ىمول

إٓ أن ذًمةؽ رعضةد روارةي ؾمةـي صمةالث  ،اةة.مل أضمد اام شمرمجي  ا: قمـفام اعمحؼؼ

قمنمةةة وموئةةي، واسمةةـ اةةةزري قمـةةده روارةةي اًمؾقةةٌ وومقفةةو ؾمةةـي صمالصمةةي قمنمةة 

 .وموئي

وقمؾقف، ومتضعقػ اًمذاٌل رواري شمرؤس كوومع اإلىمراء وشمجلةدره اًمؼةراءة 

                                                 

 (.1/152)ضمومع اًمٌقون  ( 1)

 (.42ص)، اًمؽومؾ ًمؾفذزم (65ص)اًمقضمقز ًمألاقازي ( 2)

 (.75ص)ـمٌؼوت اًمؼراء اًمًٌع، اسمـ اًمًالر  ( 3)

ذم ؾمةةـده : ىمةةول اعمحؼةةؼ[. 126( ]171ص)يمرامةةوت أوًمقةةوء اهلل قمةةز وضمةةؾ، اًمالًمؽةةوئل  ( 4)

 .قوض سمـ أيب فمٌقي، وأسمق قمالصمي حمؿد سمـ قمؿر سمـ ظموًمد مل أضمد اام شمرمجيقم

 (.2/295)هموري اًمـفوري  ( 5)
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ومؼوسمةةؾ ذًمةةؽ  ،ٕصةةؿعلذم رأس اعموئةةي: ٕن راوهيةةو جمفةةقل يمةةام ذم روارةةي ا

 .كجده رجلػ رواري اًمثالث قمنمة وموئي سملهنو اعمحػقظ قمـ اًمؾقٌ

واطالف سملم روارتل قمنم وموئي وصمالث قمنمة وموئي ظمةالف ىمررةى، 

 .وإفمفر وإيمثر رواري اًمثالث قمنمة وموئي

اة سموعمحػقظ قمـ اًمؾقٌ  ًمؽـف مل رعتؿد 113واًمذاٌل مع وصػف رواري 

واةق ذم  ،لن كوومعًو شمةرأس  ذم طمقةوة ؿمةققظمف اطؿًةياذه اًمرواري وإن سح سم

اًمًػم أسمعد زمون شمجلدر كوومع ووىمةً شمرؤؾمةف اإلىمةراء ومجعؾةف ذم طمةدود ؾمةـي 

مةع أن اعمحػةقظ   ،اة مع وضمقد ؿمققظمف، ومو أدري مو مقضمةى ذًمةؽ ؟125

 .اة وكوومع رئقس اًمـوس ذم اًمؼراءة113مـ ظمؼم  اًمؾقٌ أكف ىمدم ؾمـي 

ٌ سمـ ؾمعد قمغم أن كوومعًو ىمد أدرك سمٌؾده ؾمةفؾ سمةـ أمو اًمداين وموؾمتدل سملصمر اًمؾق

اة، همةػم 191ؾمعد اًمًوقمدي ومـ موت ىمٌؾف مـ أىمراكف: ٕن ؾمفاًل شمقذم ؾمـي 

أكف ٓ رعؾؿ ًمةف روارةي قمـةف وٓ قمةـ همةػمه مةـ اًمجلةحوسمي، وقُمظةؿ روارتةف قمةـ 

 .اًمتوسمعلم

 

 

 

 

                                                 

 (.153 – 1/152)ضمومع اًمٌقون  ( 1)
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 اعمًوئؾ اعمتعؾؼي سمؼورئ مؽي: اعمطؾى اًمثوين

 (اة125ت) قمٌداهلل سمـ يمثػم اعمؽل

 :وال أرسمع 

 .شاًمداري»ذم كًٌف  –اعمًلًمي اًمثوكقي     .ذم يمـقتف –اعمًلًمي إومم  

 . ذم ىمراءشمف قمغم اًمجلحويب قمٌداهلل سمـ اًمًوئى اعمخزومل –اعمًلًمي اًمثوًمثي   

ـ يمثػم اعمؽل  – اعمًلًمي اًمراسمعي    ىمراءة قمٌداهلل سمـ إدررس إودي قمغم قمٌداهلل سم

 (.اة125)

 .ذم يمـقتف –ومم  اعمًلًمي إ

 :أىمقال اًمذاٌل

 . أىمقااو أسمق معٌد: وذم يمـقتف أىمقال

صمةؿ ذيمةر ىمةقًملم يظمةررـ إكةف رؽـةك أسمةو  ،صدر سملكف أسمةق معٌةد وذم اًمًػم

 .قمٌود، أو أسمو سمؽر

 :أىمقال اًمعؾامء

صدر معظؿ مـ شمرضمؿ ًمف سملكف ُرؽـك أسمو معٌةد مةع ذيمةراؿ ًمؾخةالف ذم 

،واسمةـ واًمًخووي ،وااذزم اًمٌوذشاسمـ  ،اسمـ مفران ،يمـقتف، مـفؿ

                                                 

 (.1/69)ـمٌؼوت اًمؼراء (  1)

 (.5/318)ؾمػم أقمالم اًمـٌالء (  2)

 (.21، 25ص)اعمًٌقط ذم اًمؼراءات اًمعنم (  3)

 (.78 – 1/77)اإلىمـوع (  4)

 (.51ص)اًمؽومؾ ًمؾفذزم  ( 5)

  132/ 1ومتح اًمقصقد (  6)



 بروك بن دعود القرني .د (القراء السبعة أمنوذجًا)اء الذهيب وأحكامه النقدوة يف علم القراءات من خالل تراجم القراء آر

 
211 

 .،واسمـ يضمروم، واسمـ اًمًالر، واًمػود، واًمـقوياةزري

 .وأسمو حمؿد ،أسمو سمؽر: إٓ أن اسمـ مفران ذيمر يمـقتلم

 .وًمعؾفو  مجلحػي قمـ أيب اعمطؾى ،  أسمو اًمجلؾى: وزاد اًمـقوي

 .ة، وأسمو حمؿدأسمو سمؽر، وأسمو قمٌود: وااذزم ذيمر صمالث يمـك

ش أسمةو معٌةد»وموقمتؿةد يمـقتةف ( اةة438ت)أمو اإلموم مؽل سمـ أيب ـموًمى 

وؿمةعؾي  ، وأسمق ؿمومي ،، ومثؾف ظمؾقػي سمـ ظمقوطومل رعرض ًمؾخالف

 . واًمـشور ذم اعمؽرر، ، واسمـ طمجر ذم هتذرٌفذم ذطمف اًمشوـمٌقي

                                                 

  396/ 1هموري اًمـفوري (  1)

  283/ 1هتذرى إؾمامء واًمؾغوت  (  2)

 (.1/96)اًممًمئ اًمػرردة (  3)

 (.65ص)ـمٌؼوت اًمؼراء اًمًٌعي (  4)

 (.115ص)ومرائد اعمعوين (  5)

 (.21 – 25ص)اعمًٌقط (  6)

 .أسمق اعمطؾى: وًمعؾف شمجلحقػ واًمجلحقح، (1/283)هتذرى إؾمامء واًمؾغوت (  7)

   (55 )اًمؽومؾ  (  8)

 (.175ص)اًمتٌٍمة ذم اًمؼراءات اًمًٌع (  9)

 (.282ص)ـمٌؼوت ظمؾقػي سمـ ظمقوط (  15)

 (.6ص)إسمراز اعمعوين (  11)

 (.17ص)يمـز اعمعوين (  12)

 (. 2/458)هتذرى اًمتفذرى ( 13)

 ( 19ص)اعمؽرر (  14)



 هـ6415( 66)جملة تبوان للدرادات القرآنوة العدد 

 
212 

، يموومةي اًمعؾةامء أؿمفراو قمـةدش أسمو معٌد»أمو ؾمٌط اطقوط ومجعؾ يمـقتف 

واق مةو صةححف اسمةـ مفةران ذم اعمًٌةقط مةدًماًل قمةغم ذًمةؽ أكةف ؾمةؿع ذًمةؽ 

 .(اة833ت)، واسمـ اةزري سموًمشوم

إن أؿمةفراو أسمةق : وىمد ذيمر صوطمى أطموؾمـ إظمٌور ؾمتي أىمقال، وىمول 

 .معٌد

 .ورؼول أسمق سمؽر: وىمول ،ويمـوه اسمـ اًمـدرؿ سمة أيب ؾمعقد

ؾمةقام واسمةـ  ،اٌل اق اًمؼقي اعمشتفر قمـد أاةؾ اًمعؾةؿوقمؾقف ومام ىمَقاه اًمذ

واةذا رةدل قمةغم اؿمةتفوره  ،مفران ؾمؿع ذًمؽ سموًمشةوم مةع أن اسمةـ يمثةػم مؽةل

 .وذرققمف

 .شاًمداري»ذم كًٌف : اعمًلًمي اًمثوكقي

 :شاًمداري»: ىمول اًمذاٌل سمعد قمروف اطالف ذم كًٌف

يمةون قمٌةداهلل سمةـ يمثةػم : ىمول -( اة255ت)أي إصؿعل  –وقمـف ... 

اذا اق احلؼ، وٓ رٌطؾف اؿمةؽماك إكًةوب، واسمةـ يمثةػم ومؿةـ : طورًا، ىمؾًقم

 .أسمـوء ومورس اًمذرـ سمعثفؿ يمنى إمم صـعوء اًمقؿـ، ومطردوا قمـفو ًمؾحٌشي

                                                 

 (.1/54)اعمٌفٍ ذم اًمؼراءات اًمًٌع (  1)

 (.21 – 25ص)اعمًٌقط (  2)

 (.1852( )1/396)هموري اًمـفوري (  3)

 (.186ص)أطموؾمـ إظمٌور ذم حموؾمـ اًمًٌعي إظمقور (  4)

 (.31ص)اًمػفرؾمً (  5)

 (. 69/ 1)ـمٌؼوت اًمؼراء (  6)
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قمٌةداهلل سمةـ : صمؿ أورد شمرمجي اإلموم اًمٌخةوري ًمعٌةداهلل سمةـ يمثةػم وىمقًمةف

: اٌلإًمةةخ، ىمةةول اًمةةذ... يمثةةػم سمةةـ اعمطؾةةى مةةـ سمـةةل قمٌداًمةةدار اًمؼةةرر اعمؽةةل

واةق أظمةق يمثةػم  ؿ، سمؾ اًمذي اؾمؿف اؽذا واؾمؿ ضمده اعمطؾى اق ؾمفؿٌل اِ ومقَ 

ويمون ضمده اعمطؾى سمـ أيب وداقمي، مةـ اًمطؾؼةوء رةقم اًمػةتح، وأمةو ... سمـ يمثػم

 .ومؽقػ رؽقن ؾمفؿقًو؟ صمؿ اؾمؿ ضمده قمؿرو ،اًمؼورئ ومؿـ مقازم يمـوكي

 وًمقس ذم شمورجف مـ اق قمٌداهلل سمةـ يمثةػم:  -واًمؽالم ًمؾذاٌل  –ىمؾً 

وٓ رء ذم اًمؽتةةى اًمًةةـي ًمؾؿؼةةرئ ؾمةةقى طمةةدرٌ ... ؾمةةقى اةةذه اًمؽممجةةي

 ًَ  .اة.اًمـزاع ومقف ا غمؾؿ قماًم

اةذا : اًمًوسمؼي اًمذيمر( اة255ت)وذم اًمًػم سمعد كؼؾف مؼوًمي إصؿعل 

وذيمره اًمٌخوري ذم شمورجةف، ًمؽـةف ... احلؼ، واؿمؽماك إكًوب ٓ رٌطؾ ذًمؽ

اةق مةـ ىمةقم : وىمةول اسمةـ أيب داود: ولؿ ذم كًٌتف إمم سمـل قمٌداًمدار، صمةؿ ىمةاِ وَ 

و ،متقؿ اًمداري واًمدار سمطـ مـ طؿ  .ويمذا شموسمعف اًمدارىمطـل ومَقمِهَ

 :أىمقال اًمعؾامء

إمم أي رء اةذه ش اًمةداري»ىمد اظمتؾةػ ذم كًةٌي قمٌةداهلل سمةـ يمثةػم إمم 

 :اًمـًٌي قمغم أىمقال

 اًمدار سمطـ مـ طؿ مـ راط متقؿ اًمداري، ومفق مـ سمـل قمٌداًمدار، – 1

  .إاقازي وىمول سمف وشموسمعف اًمدارىمطـل،  ،واق ىمقل قمٌداهلل سمـ أيب داود

                                                 

 (.1/74)ـمٌؼوت اًمؼراء (  1)

 (.325- 5/318)ؾمػم أقمالم اًمـٌالء (  2)

 (.5/318)ؾمػم أقمالم اًمـٌالء (  3)

 (.15/468)، هتذرى اًمؽامل (67ص)اًمقضمقز ذم ذح ىمراءة اًمؼراة اًمثامكقي (  4)
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سموًمٌحررـ جُيؾى مـف اًمطقةى،  مقوع شداررـ»اًمداري كًٌي إمم  – 2

ويمةةون اسمةةـ يمثةةػم قمطةةورًا، واًمعةةرب شمًةةؿل اًمعطةةور داررةةًو كًةةٌي اةةذا : ىمةةوًمقا

 .اعمقوع

واسمةـ   ،ون  اعمةزيأسمق ضمعػر اًمٌوذش، واسمـ واٌو ،وصحح ذًمؽ ؾمٌط اطقوط

 .اةزري، 

واىمتٍمة قمؾقةف اًمةداين ذم  ،وظمؾقػةي سمةـ ظمقةوط ،واق ىمقل إصؿعل

اًمةداري اًمعطةور مةقمم : ، وكعتةف ااةذزم سمؼقًمةفشمقًػمه وصةححف ذم ضمومعةف

ومةو صةَدر سمةف  ،، واةق اًمجلةقاب قمـةد اًمـةقويقمؿرو سمـ قمؾؼؿي اًمؽـوين

 . ـ طمجر ذم اًمتفذرىاحلوومظ اعمزي إىمقال ذم كًٌتف، ويمذا اسم

 .اًمداري اًمذي ٓ رؼمح داره وٓ رطؾى معوؿمًو، ىمول إصؿعل – 3

                                                 

 (.2/432)معجؿ اًمٌؾدان ًمقوىمقت احلؿقي (  1)

، اًممًمةئ اًمػررةدة ًمؾػةود (1/396)، هموري اًمـفوري (159ص)ومرائد اعمعوين ٓسمـ يضمروم (  2)

(1 /96.) 

، (1/396)، همورةي اًمـفورةي (78 – 1/77)اإلىمـوع  ، (1/54)ٌفٍ ذم اًمؼراءات اًمثامن عما  (3)

 .(189ص)أطموؾمـ إظمٌور 

 (.282ص)ـمٌؼوت ظمؾقػي سمـ ظمقوط (  4)

 (.1/163)اًمٌقون   ، وضمومع(4ص)اًمتقًػم ذم اًمؼراءات اًمًٌع (  5)

 (.55ص)اًمؽومؾ ذم اًمؼراءات اًمعنم وإرسمعلم اًمزائدة قمؾقفو (  6)

 (.1/283) هتذرى إؾمامء واًمؾغوت (  7)

 (.2/458)، وهتذرى اًمتفذرى (3499( )15/468)ًمؽامل هتذرى ا(  8)

، اذه رواري قمـف، وذم أظمرى (1/396)، وهموري اًمـفوري (1/96)اًممًمئ اًمػرردة ًمؾػود (  9)

= 
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، ًمؽـ أىمقااةو وىمقؾ همػم ذًمؽ، ومؼد ذيمر اًمعؾامء أن اًمـًٌي ُتتؿؾ ؾمتي أوضمف

 .مو شمؼدم ذيمره

واًمداري رؼول ًمؾعطور كًٌي : (اة842)ىمول اسمـ كوس اًمدرـ اًمدمشؼل 

اةؾ مؽةي قمٌةداهلل سمةـ يمثةػم قمةغم إفمفةر واةق إمم داررـ، وإًمقف كًى ىمورئ أ

 .اة.ا. إيمثر: ٕكف يمون قمطوراً 

 :اًمدراؾمي

ذم شموررخ اإلموم اًمٌخوري اًمؽٌػم شمرمجي قمٌداهلل سمـ يمثػم سمـ اعمطؾةى مةـ 

 .سمـل قمٌداًمدار اعمؽل اًمؼرر

سمقةـام  ،وشمعؼى إئؿي اذه اًمؽممجي سملن اذا  اًمـًى إمم اسمـ يمثػم اًمؼورئ

واًمـًةةٌي اةةل ًمةةة قمٌةةداهلل سمةةـ يمثةةػم سمةةـ اعمطؾةةى سمةةـ أيب وداقمةةي آؾمةةؿ طمؼقؼةةي 

 .اًمًفؿل

واذا وَاؿ اًمذاٌُل اًمٌخورَي ذم اذه اًمؽممجي، واةق أمةر شموسمعةف قمؾقةف اًمةداين، 

يمةذا ( قمٌةداهلل سمةـ يمثةػم سمةـ اعمطؾةى: ) ًمؾخطل مـٌفةوً  وكؼؾف اسمـ اةزري قمـف مقاـوً 

إكةام ذيمةر قمٌةداهلل  واًمٌخةوري ،وزقمؿ أكف شمٌع ذم ذًمةؽ اًمٌخةوري رومع كًٌف اًمداين،

                                                 

كؼؾفو اًمذاٌل يمام شمؼدم رقاومؼ اًمؼقل اًمثوين وأكف يمون قمطورًا ومـًى إمم داررـ مقوع ذم  =

 .اًمٌحررـ جيؾى مـف اًمطقى

، (188 – 187)وؾمـ اًمًٌعي إظمقةور ٓسمةـ واٌةون اعمةزي احلـػةل أطموؾمـ إظمٌور ذم حم(  1)

 (.151، 1/155)، اًمعؼد اًمـضقد ًمؾًؿلم احلؾٌل (69ص)ـمٌؼوت اًمؼراء ٓسمـ اًمًالر 

 (.4/11)شمقوقح اعمشتٌف (  2)

 (.567( )5/181)اًمتوررخ اًمؽٌػم (  3)

 (.458 – 2/457)هتذرى اًمتفذرى : اكظر شمرمجتف ذم(  4)
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 .اة .ومـؼؾف إمم اًمؼوري ا ،سمـ يمثػم سمـ اعمطؾى اًمؼرر مـ سمـل قمٌداًمدار

وىمةةةد وىمةةةع  ٓسمةةةـ أيب طمةةةوشمؿ ذم اةةةةرح واًمتعةةةدرؾ مثةةةؾ مةةةو وىمةةةع 

 .ًمؾٌخوري

 ،اًمٌخةةوري اةةذه اًمؽممجةةي ذم شمورجةةف ًمعٌةةداهلل سمةةـ يمثةةػم اًمؼةةورئ ُؾ ْعةةوضَم 

ذيمةره اةَقةوين ذم شمؼققةد اعمفؿةؾ  اعمحةدث واعمؼجلقد قمٌداهلل سمـ يمثةػم اًمًةفؿل

ةؾؿ اًمةذي ذم اًمٌخةوري ًَ وذم إؾمةـوده قمٌةداهلل سمةـ يمثةػم، وىمةد  ،قمـد طمةدرٌ اًم

اظمتؾػ ومقف أاق اًمؼورئ اعمشفقر أم قمٌداهلل سمـ يمثػم سمـ اعمطؾى سمةـ أيب وداقمةي 

 :قمغم ىمقًملم،اًمًفؿل؟

وذم هتةذرى اًمتفةذرى  ،وطمؽك اسمةـ طمجةر اطةالف ذم ومةتح اًمٌةوري

 .ؾ ىمقل اةؿفقر إكف قمٌداهلل سمـ يمثػم اعمؽل اًمؼورئ اعمشفقرضمع

قمٌداهلل سمةـ :  اعمؼجلقد هبذا مو وىمع مـ ختؾقط ومزج سملم شمرمجي اًمرضمؾلم

 .يمثػم اعمؽل اًمداري اًمؼورئ وقمٌداهلل سمـ يمثػم اًمًفؿل اعمحدث

ةةوسمي رؼػةةقن قمـةةد اؾمةةؿ أسمقةةف ومقؼقًمةةقن – 2 ًَ : أهمؾةةى اإلظمٌةةوررلم واًمـ

يمةام  –ؾمقى إاقازي ش يمثػم»ومل رتجووزه أطمٌد سمند  كًٌف  قمٌداهلل سمـ يمثػم،

قمٌداهلل سمـ يمثػم سمةـ : ومؼول إاقازي ذم كًٌف –كص قمؾقف اإلموم اسمـ اةزري 

 .قمؿرو سمـ قمٌداهلل سمـ زاذان سمـ ومػموزان سمـ ارمز

                                                 

 (.1852( )1/396)ي اًمـفوري همور: اكظر(  1)

 (.673( )5/144)اةرح واًمتعدرؾ (  2)

 .  615،  118/ 2شمؼققد اعمفؿؾ ومتققز اعمشؽؾ ًمؾحًلم اًمغًوين اةقوين (  3)

 (.429 – 4/428)ومتح اًمٌوري (  4)

 (.2/458)هتذرى اًمتفذرى (  5)

 .ًَمػ يظمر ًمفومؾعؾف ذم مم( اًمقضمقز)، ومل أضمده ذم يمتوسمف (1/396)هموري اًمـفوري (  6)
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ؾمةةٌط اسمةةـ  اةةق ًمةةقس وطمقةةدًا، ومؼةةد هد اةةذا إؾمةةامء ذم كًةةٌف : ىمؾةةً

سمةةدل  –واسمةةـ ومةةػموز  –سمةةدل قمٌةةداهلل  –رةةود اسمةةـ قمؿةةرو سمةةـ ز: اطقةةوط وومقةةف

 .سمـ ارمز –ومػموزان 

 .صوطمى أطموؾمـ إظمٌور ذم حموؾمـ اًمًٌعي إظمقورو

 .قمٌداهلل سمـ يمثػم سمـ اعمطؾى اعمؽل اًمداري: وؾمامه اسمـ يضمروم

واةةق مةةو رميمةةد ؿمةةدة اًمتةةقاؿ واطؾةةط سمةةلم شمةةرمجتلم طمؼفةةام اًمتٌقةةلم 

 .واًمتؿققز

ومنهنةةو حمتؿؾةةي ش اًمةةَداري»كًةةٌتف راضمةع إمم أن أؾمةوس اإلؿمةةؽول ذم  – 3

 .قمغم اًمؼقوس( قمٌداًمدار)أو إمم ش داررـ»ًمؾـًٌي إمم اعمؽون 

واسمةـ  ،وىمد واومؼ شمرضمقح اإلموم اًمةداين مةو ذاةى إًمقةف اإلمةوم اًمةذاٌل

ومل رؽةةـ مةـ سمـةةل  ،اةةزري، ذم كًةٌي اسمةةـ يمثةػم اًمةداري إمم أكةةف يمةون قمطةوراً 

 .  قمٌداًمدار

 وقمضد ذًمؽ أن اًمداري رؼةول ًمؾعطةور كًةٌيً  ،ومتفومجوءت كًٌتف إمم طمر

 .إمم مؽون جيؾى مـف اًمعطر مـ ااـد إمم اًمٌحررـ

واهلل  ،ومجلةةح رضمحةةون اةةذا اًمؼةةقل وىمقشمةةف قمةةغم ؾمةةوئر مةةو ىمقةةؾ ذم ذًمةةؽ

 .أقمؾؿ

                                                 

 (. 54/ 1)اعمٌفٍ ذم اًمؼراءات اًمثامن (  1)

 (.186ص)، (اة768ت)عممًمػف قمٌداًمقاوب سمـ واٌون اعمزي احلـػل (  2)

 (.159ص)ومرائد اعمعوين (  3)

 (.164/ 1)ضمومع اًمٌقون  ( 4)
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 :اعمًلًمي اًمثوًمثي

ىمراءة قمٌداهلل سمـ يمثػم قمةغم اًمجلةحويب قمٌةداهلل سمةـ اًمًةوئى اعمخزومةل  

 .ريض اهلل قمـف

ىمقةةؾ إكةةف ىمةةرأ قمةةغم قمٌةةداهلل سمةةـ اًمًةةوئى :  اًمطٌؼةةوتىمةةول اًمةةذاٌل ذم

ودرسمةوس مةقمم اسمةـ  ،اعمخزومل، وذًمؽ ممؽـ، واعمحػقظ ىمراءشمف قمغم جمواةد

 .قمٌوس

قمٌةداهلل سمةـ اًمًةوئى اعمخزومةل، وذًمةؽ  ىمقؾ ىمرأ قمغم: وىمول  ذم اًمًػم

 .ودرسموس مقمم اسمـ قمٌوس ،حمتؿؾ، واعمشفقر شمالوشمف قمغم جمواد

ورؼةول إن قمٌةداهلل سمةـ يمثةػم شمةال قمؾقةف، : قوع يظمروىمول ذم اًمًػم ذم م

 .وموهلل أقمؾؿ

ويظمر مةـ روى قمـةف : وذم شموررخ اإلؾمالم ذم شمرمجي قمٌداهلل سمـ اًمًوئى

 .اًمؼرين قمٌداهلل سمـ يمثػم

وىمقةؾ إن اسمةـ يمثةػم ىمةرأ قمؾقةف، ومل : وذم شمرمجي قمٌداهلل سمـ اًمًوئى ىمةول

 . رجلح، ومؾعؾف ىمرأ قمؾقف سمعض اًمؼرين

                                                 

 .1/69ـمٌؼوت اًمؼراء (  1)

 .5/318ؾمػم أقمالم اًمـٌالء (  2)

 .3/389ؾمػم أقمالم اًمـٌالء (  3)

 .147 – 5/146شموررخ اإلؾمالم (  4)

 .1/24ـمٌؼوت اًمؼراء (  5)
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 :عؾامءأىمقال اًم

 : ذم مـظقمي اإلموم اًمشوـمٌل ىمقًمف ذم وصػ اسمـ يمثػم

 .اق اسمـ يمثػم يموصمر اًمؼقم معتال..............     

أيمثةر رومعةي وذومةًو : أي "يموصمر اًمؼقم  "إكف وصػ سمة : ىمول ذاح احلرز

 :مـ همػمه مـ اًمؼراء : ٕمررـ

 .شمؽي»أكف ؾمؽـ اًمٌؾد احلرام  – 1

 .داهلل سمـ اًمًوئى اعمخزوملأكف ىمرأ قمغم اًمجلحويب قمٌ– 2

ىمول هبذا ـموئػي مـ ذاح طمرز إمةوين، يموًمًةخووي، واًمػةود، وأيب 

 .واًمًؿلم احلؾٌل، واسمـ يضمروم ،ؿمومي

واًمًةةققـمل إمم أظمةةذه اًمؼةةرين  مةةـ قمٌةةداهلل سمةةـ  ،اًمؼوصةةح اسمةةـ وأؿمةةور

، وىموًمف ضموزمًو سمةف مؽةل سمةـ اًمًوئى قمـد ذح اذا اًمٌقً مـ طمرز إموين

 .، ويمذًمؽ اسمـ اةزريأيب ـموًمى

وإموم  اًمؼةوئؾلم سمةلن اسمةـ يمثةػم ىمةد أظمةذ اًمؼةرين وشمؾؼةوه قمةـ اًمجلةحويب 

                                                 

 .(  3ص ) طمرز إموين ووضمف اًمتفوين (  1)

، ومرائةد (27ص)، إسمةراز اعمعةوين 1/97، اًممًمةئ اًمػررةدة ًمؾػةود 1/135ومتح اًمقصقد (  2)

 1/152، اًمعؼد اًمـضقد ذم ذح اًمؼجلقد ًمؾًؿلم احلؾٌةل (113ص)اعمعوين ٓسمـ يضمروم 

– 154.) 

 (.21ص)، ذح اًمشوـمٌقي ًمؾًققـمل (15)هاج اًمؼورئ اعمٌتدئ (  3)

 (.231ص)اًمتٌٍمة ذم اًمؼراءات اًمًٌع (  4)

 .1/125اًمـنم ذم اًمؼراءات اًمعنم (  5)



 هـ6415( 66)جملة تبوان للدرادات القرآنوة العدد 

 
225 

قمٌداهلل سمـ اًمًوئى اعمخزومل، اق اإلموم أسمق قمؿرو اًمداين إذ  ىمطةع سمةذًمؽ ذم 

 .اًمتقًػم وذم ضمومع اًمٌقون

ومـ أاؾ اإلىمراء واًمتجلوكقػ مـ قمَدد ؿمققخ قمٌةداهلل سمةـ يمثةػم اًمةذرـ 

فؿ وأظمذ قمـفؿ،همػم ذايمررـ اًمجلحويب اةؾقؾ قمٌةداهلل سمةـ اًمًةوئى شمتؾؿذ قمؾق

واسمةـ همؾٌةقن، وأسمةق  ،وااةذزم، وإاةقازي، ،ذم قمداداؿ، مةـفؿ اسمةـ جمواةد

، وًمعؾ ذًمؽ مـفؿ شمريمًو عمو اظمتؾةػ واىمتجلةورًا قمةغم مةو صمٌةً معنم اًمطؼمي

 .سمال ظمالف

ومـفؿ مـ سح سمـػةل ذًمةؽ إظمةذ واًمتؾؼةل يمةام وةعػف احلةوومظ أسمةق 

إكةف ًمةقس سمؿشةفقر : ىمةول –ذم مةو كؼؾةف قمـةف اسمةـ اةةزري  –ًمعالء ااؿةداين ا

 .قمـدكو

إكةةف أظمةةذ مةةـ قمٌةةداهلل سمةةـ :  واسمةةـ طمجةةر ىمةةقل مةةـ ىمةةول ،وذيمةةر اعمةةزي

 .واعمعروف أكف إكام أظمذاو قمـ جمواد: وقمؾؼو ،اًمًوئى

وىمد ؾمو  اسمـ اًمٌوذش ؾمـدًا قمـ اًمشةوومعل رثٌةً ىمةراءة اسمةـ يمثةػم قمةغم 

وىمةد رورـةو قمةـ حمؿةد سمةـ إدررةس اًمشةوومعل قمةـ : ًوئى ومؼةولقمٌداهلل سمـ اًم

اًمقؾمط قمـ ؿمٌؾ قمـ اسمـ يمثػم أكف ىمرأ قمغم قمٌداهلل سمـ اًمًوئى سمـ أيب اًمًوئى 

                                                 

 .1/163، ضمومع اًمٌقون (8ص)اًمتقًػم (  1)

، (675ص)، اًمةةةةةقضمقز ًمألاةةةةةقازي (51 – 55)، اًمؽومةةةةةؾ (65 – 64ص)اًمًةةةةةٌعي (  2)

 . 22/ 1، اًمتذيمرة اسمـ همؾٌقن (. 99ص)ًمطؼمي واًمتؾخقص ٕيب معنم ا

 .1/963هموري اًمـفوري (  3)

 .2/458، هتذرى اًمتفذرى 14/553هتذرى اًمؽامل (  4)
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 .^صوطمى رؾمقل اهلل 

سمًةـده مةـ ـمررةؼ اًمشةوومعل مضةؿقن اًمروارةي    يمام ؾمو  اإلموم اًمةداين

قمةكم اةذا  يمذا روى: ىمول واق رجلححفو  إذ  ،كػًفو اًمتل ذيمراو اسمـ اًمٌوذش

اطؼم قمةـ اسمةـ قمٌةداحلؽؿ، وظموًمػةف قمـةف ومقةف همةػم واطمةد مةـ اًمجلةحوسمي ومؾةؿ 

صمةؿ ؾمةو  اًمروارةي اًمتةل ومقفةو  -رذيمروا قمٌداهلل سمةـ اًمًةوئى وذيمةروا جمواةد، 

وًمةةقس آظمةةتالف قمةةغم اسمةةـ : صمةةؿ ىمةةول ،-جمواةةد دون قمٌةةداهلل سمةةـ اًمًةةوئى

سمثٌقشمةي قمٌداحلؽؿ ذم اذا اطؼم سمؿقضمى ًمٌطقًمف  ودومع صحتف سمؾ رردن  ذًمؽ 

وحيتؿةةؾ أن رؽةةقن اسمةةـ قمٌةةداحلؽؿ ؾمةةؿع ذًمةةؽ مةةـ  ،مةةـ يمةةال اًمطةةررؼلم ًمةةف

ذم وىمً مـ قمٌداهلل سمةـ يمثةػم قمةـ قمٌةداهلل سمةـ اًمًةوئى، : اًمشوومعل ذم وىمتلم 

وذم وىمً يظمر مـ اسمـ يمثػم قمـ جمواد قمغم مو رواه قمةـ إؾمةامقمقؾ قمةـ ؿمةٌؾ، 

، ومةلظمؼم سمةف إذ يمون اسمـ يمثػم ىمد قمرض قمؾقفام معًو وأظمةذ اًمؼةراءة قمةـفام مجقعةوً 

اسمةةةـ قمٌةةةداحلؽؿ قمةةةغم  كحةةةق مةةةو ؾمةةةؿع واةةةق صةةةود  ذم ظمةةةؼمه حمةةةؼ ذم 

 .اة.ا.طمؽورتف

وىمد روى اسمـ جمواد مـ ـمررةؼ اًمشةوومعل رمحةف اهلل : وىمول اسمـ اةزري

 .اة.اًمـص قمغم ىمراءشمف ا

أمو ىمقل اًمذاٌل ذم اذه اعمًلًمي ومؿختؾػ مل جيزم سملظمذ اسمـ يمثةػم : ىمؾً

 .اهلل قمـفقمـ قمٌداهلل سمـ اًمًوئى ريض 

                                                 

 .1/91اإلىمـوع ذم اًمؼراءات اًمًٌع (  1)

 (.434) 232، 1/231ضمومع اًمٌقون (  2)

 .1/396هموري اًمـفوري (  3)
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وذًمةؽ حمتؿةؾ، أمةو ذم : ظمةرىوذًمةؽ ممؽةـ، وذم أُ : وشمردد، ومؿرة ىمةول

شموررخ اإلؾمالم ومعَد قمٌداهلل سمةـ يمثةػم يظمةر مةـ روى اًمؼةرين قمةـ قمٌةداهلل سمةـ 

 .اًمًوئى، اؽذا دون شمردد

ومنذا اقمتؼمكو يمقهنام مـ مؽي وإدراك اسمـ يمثػم قمددًا مـ اًمجلحوسمي مع مةو 

قمالوة قمغم كص أئؿي يمٌةور  ،اين وهمػمهواق مجلحح قمـد اًمد أصمر قمـ اًمشوومعل

واًمًخووي وهمػماؿ قمغم أظمذه قمـةف شمؼةقى اًمؼةقل سمةلن  ،وأيب ؿمومي ،يموًمداين

قمٌداهلل سمـ يمثػم ىمد شمؾؼةك اًمؼةرين مةـ اًمجلةحويب اةؾقةؾ قمٌةداهلل سمةـ اًمًةوئى 

 .اعمخزومل

وًمةةقس ذًمةةؽ سمٌعقةةد، ومنكةةف أدرك همةةػم واطمةةد مةةـ : ىمةةول اسمةةـ اةةةزري

 .اًمجلحوسمي وروى قمـفؿ

ين سمنمومتةف وضمالًمتةف ؾمةو  إؾمةوكقد اًمتةل شمثٌةً ىمةراءة اسمةـ يمثةػم واًمدا

وشمؾؼقف قمـ قمٌداهلل سمـ اًمًوئى، واظمتالف اًمرواري قمـ قمٌداحلؽؿ قمةـ اإلمةوم 

اًمشةةوومعل ٓ رقضمةةى سمطةةقل اطةةؼم ورده، إذ مةةرة ضمةةوء قمٌةةداهلل سمةةـ يمثةةػم قمةةـ 

جمواد، ومرة ذم رواري أظمرى قمـ اسمـ اًمًوئى، واذا آظمتالف ًمقس سمضةوئر 

مهو ظمؼمان صحقحون مرة سح سملظمذه قمـ جمواةد واةذا ممةو ٓ جتؾةػ ومؽال

 .ومقف، ومرة سملظمذه قمـ اًمجلحويب اةؾقؾ قمٌداهلل سمـ اًمًوئى اعمخزومل

                                                 

 .1/396هموري اًمـفوري (  1)
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قمغم اإلموم قمٌداهلل  ىمراءة قمٌداهلل سمـ إدررس إودي: اعمًلًمي اًمراسمعي

 :سمـ يمثػم اعمؽل

سمـ إدررس  ٌوذش طمقٌ زقمؿ أن قمٌداهللاًموِاَؿ أسمق ضمعػر : ىمول اًمذاٌل

 .إْودي ىمرأ قمغم اسمـ يمثػم، ومنكف مو أدرك ذًمؽ أصالً 

 .وىمد سمقـو ظمطل مـ زقمؿ أكف ىمرأ قمغم اسمـ يمثػم: وىمول صموكقي

وىمد همؾط سمعض اًمؼراء وزقمؿ أن اسمـ إدررةس شمةال قمةغم : وذم اًمًػم ىمول

 .اسمـ يمثػم مو حلؼف وٓ ىمورسمف

 :أىمقال أاؾ اًمعؾؿ

فةةو أسمةةق ضمعػةةر اًمٌةةوذش، إذ رؼةةقل ذم اةةذه اعمًةةلًمي رأس أاةةؾ اًمعؾةةؿ ومق

مةو ذيمةر مةـ شمةوررخ ووموشمةف اةق : طمدرثف قمـ شموررخ ووموة اإلموم اسمـ يمثػم اعمؽةل

يموإلمجوع مـ اًمؼراء، وٓ رجلح قمـدي: ٕن قمٌةداهلل سمةـ إدررةس إودي ىمةرأ 

اة، ومؽقػ شمجلح ىمراءشمف قمؾقف ًمقٓ أن اسمـ 115قمؾقف، ومقًمد اسمـ إدررس ؾمـي 

 اًمذي موت ومقفو قمٌداهلل سمـ يمثػم اًمؼرر، واةق يمثػم ضمووز ؾمـف قمنمرـ، وإكام

يظمةةر همةةػم اًمؼةةورئ، وأصةةؾ اًمغؾةةط ذم اةةذا مةةـ أيب سمؽةةر اسمةةـ جمواةةد، واهلل 

 .أقمؾؿ

                                                 

 . 13/248وشموررخ اإلؾمالم   42/  9 ؾمػم أقمالم اًمـٌالء  ًمف شمرمجي طموومؾي ذم(  1)

 . 1/162ـمٌؼوت اًمؼراء (  2)

 .1/162ـمٌؼوت اًمؼراء (  3)

 .9/42ؾمػم أقمالم اًمـٌالء (  4)

 .79 – 1/78اإلىمـوع (  5)
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 ،يمةام ىمةولاةق وىمقًمف افـو إن شموررخ ووموة اسمـ يمثػم  يموإلمجوع مـ اًمؼةراء 

ومفؿ رؽودون رطٌؼقن قمغم أن اإلموم اًمؼورئ قمٌداهلل سمـ يمثػم اعمؽل اًمداري ىمد 

 .اة125ؾمـي  شمقذم

 :ومـفؿ  ،كص قمغم ذًمؽ مـ شمرضمؿ ًمف

وؾمةةٌط  ،وإاةةقازي ،واسمةةـ همؾٌةةقن ،واًمةةداين ،مؽةةل سمةةـ أيب ـموًمةةى

واًمػود، وأسمق ؿمةومي، واسمةـ يضمةروم،  ،واًمًخووي، واسمـ اًمؼوصح ،اطقوط،

واسمـ اًمًالر، واًمـشور  ،واًمًؿلم احلؾٌل -سمغػم ؿمؽ: و ىمول  -واسمـ اةزري

- سمغػم ؿمؽ : وىمول -

ومل أقمؾؿ ذم ذًمؽ خموًمػةًو همةػم أيب ضمعػةر : واٌون  اعمزي احلـػل ىمول اسمـ

 .اسمـ اًمٌوذش

، واق خموًمػ ًمؼقل اةامقمةي مةـ اة122وقمـد اًمـقوي أكف موت ؾمـي 

 .أاؾ اًمًػم واًمؼراءات

اةة 125واسمـ اًمٌوذش ذم دقمقاه أن اإلموم اسمـ يمثػم شملظمر مقشمف قمـ ؾمـي 

                                                 

، ، (231ص)، اًمتٌٍمةةة ذم اًمؼةةراءات اًمًةةٌع عمؽةةل سمةةـ أيب ـموًمةةى   4اًمتقًةةػم ًمؾةةداين (  1)

،، اًمةةةقضمقز ذم ذح ىمةةةراءات اًمؼراءاًمثامكقةةةي ًمألاةةةقازي 1/22اًمتةةةذيمرة ٓسمةةةـ همؾٌةةةقن 

، ومةةتح اًمقصةةقد ( 27ص)، إسمةةراز اعمعةةوين  1/55، ، اعمةةٌفٍ ذم اًمؼةةراءات اًمةةثامن (67ص)

اًمعؼةد اًمـضةقد ( 111ص)، ومرائةد اعمعةوين ٓسمةـ يضمةروم 1/96، اًممًمئ اًمػرردة 1/135

، هاج اًمؼةورئ 1/125،  اًمـنم (65ص)، ـمٌؼوت اًمؼراء اًمًٌعي ٓسمـ اًمًالر  1/152

 . 1/125، اًمـنم (15ص)اعمٌتدئ 

 (.191ص)أطموؾمـ إظمٌور ذم حموؾمـ اًمًٌعي إظمقور (  2)

 (.327) 1/283هتذرى إؾمامء واًمؾغوت (  3)
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اةة 115ي قمؾقةف واةق مقًمةقد  ؾمةـي رًتـد إمم ىمراءة قمٌداهلل سمـ إدررس إود

سمغػم اظمتالف ذم ذًمؽ، ومخس ؾمـقات ٓ متؽـف حلداصمي ؾمةـي مةـ إظمةذ قمةـ 

 .اسمـ يمثػم إٓ إذا شملظمرت ووموشمف قمـ ذًمؽ اًمتوررخ

اةة يمةام 115وأاؾ اًمؽماضمؿ رثٌتةقن مقًمةد قمٌةداهلل سمةـ إدررةس ذم قمةوم 

 .اة125رطٌؼقن قمغم ووموة اسمـ يمثػم ؾمـي 

واسمـ طمجر اًمذي كؼةؾ مةـ رةروي قمـةف  ،ونواسمـ طمٌ ،يمام ىموًمف اسمـ ؾمعد

،  وكؼؾ اإلموم اًمٌخوري قمـ اإلمةوم ، واًمذاٌلاة115أن مقًمده ذم ؾمـي 

 .اة115أمحد إصمٌوت مقًمده ؾمـي 

وقمقدًا قمغم سمدء ومنن اسمـ اًمٌوذش أرضمع اًمغؾط ذم اعمًلًمي إمم أيب سمؽر سمةـ 

صمـل ىموؾمةؿ طمةد: جمواد، ورؼجلد ؾمقىمف أصمرًا سمًـده قمةـ ؾمةػقون سمةـ قمققـةي ىمةول

اة، وأكو رقمئذ اسمةـ صمةالث قمنمةة 125اًمرطمول ذم ضمـوزة قمٌداهلل سمـ يمثػم ؾمـي 

 .ؾمـي

وشمقذم قمٌداهلل سمـ يمثػم ومقام زقمؿ اسمةـ قمققـةي : ورالطمظ أن اسمـ جمواد ىمول

 .اة125ؾمـي 

                                                 

، هتةةةذرى اًمتفةةةذرى   65، 7/59، اًمثؼةةةوت ٓسمةةةـ طمٌةةةون 8/511اًمطٌؼةةةوت اًمؽةةةؼمى (  1)

2/351 

 .9/46ؾمػم أقمالم اًمـٌالء (  2)

 (.97) 5/47ٌػم اًمتوررخ اًمؽ(  3)

 (.66ص)اًمًٌعي (  4)

 (.66ص)اًمًٌعي (  5)



 هـ6415( 66)جملة تبوان للدرادات القرآنوة العدد 

 
226 

واذا اطؼم اعمًق  ذم اًمًٌعي ٓسمـ جمواد ؾموىمف اًمداين سمًـده مةـ ـمررةؼ اسمةـ 

وأورده اًمٌخةةوري ذم شمورجةةف، واعمةةزي ذم هتةةذرى جمواةةد ذم ضمةةومع اًمٌقةةون، 

 .اًمؽامل، واسمـ طمجر ذم هتذرٌف

 :ًمؽـ مو أدرضمف اًمٌخوري ذم شمرمجتف يمون كجلف يمام ركم 

ؾمةةؿعً مطرومةةًو أسمةةو سمؽةةر ذم : ىمةةول احلؿقةةدي قمةةـ اسمةةـ قمققـةةي ىمةةول»

ؾمةؿعً احلًةـ ىمةول : ضمـوزةقمٌداهلل سمـ يمثػم وأكو همالم ؾمـي قمنم وموئي، ىمةول

رأرتف ؾمـي صمـتلم وقمنمةرـ : رأرً قمٌداهلل سمـ يمثػم؟ ىمول: قمققـي ىمقؾ ٓسمـ: قمكم

 اة.اش أؾمؿع ىمجلجلف وأكو همالم ويمون ذامر اةامقمي

ٕن اًمروارةي : ذم أول إصمر ؾمـي قمنم وموئي شمجلةحقػ : ومفـو رٌدو ىمقًمف 

ؾمةـي : كػًفو مـ ـمررؼ احلؿقدي قمـ اسمـ قمققـي قمـد اًمةداين واسمةـ جمواةد ىمٌؾةف

 .قمنمرـ وموئي

رأرتف ؾمـي صمـتلم وقمنمرـ رتـوىمض مع ظمؼم رؤري ضمـوزشمةف ؾمةـي : قًمفصمؿ ىم

 .اة125

                                                 

، ضمةةومع   475/ 15، هتةةذرى اًمؽةةامل   5/181، اًمتةةوررخ اًمؽٌةةػم (   66ص ) اًمًةةٌعي (  1)

 (.251) 1/168اًمٌقون 

 (.567) 5/181اًمتوررخ اًمؽٌػم (  2)

: خوري وومقفوىمد كؼؾ رواري اًمٌ 2/618صمؿ وضمدت اًمغًوين اةقوين ذم يمتوسمف شمؼققد اعمفؿؾ (  3)

 " قمنمة" وأكو همالم ؾمـي قمنمرـ وموئي، وذم احلوؿمقي إؿمورة مـ اعمحؼؼ أكةف وىمةع ذم اًمؽٌةػم 

 191واق شمجلحقػ ، وىمد سمـك حمؼؼ أطموؾمـ إظمٌور طمؽاًم ؿمقداة قمةغم اةذا اًمتجلةحقػ  

–  192 . 
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وإمةو قمـةك سموًمةذي  ،ومنمو ؿمةؽ،ومفذان ىمقٓن ٓسمـ قمققـةي: ىمول اًمذاٌل 

اًمةذي ظمةرج ًمةف  ،موت ؾمـي  قمنمرـ اق قمٌداهلل سمـ يمثػم سمـ اعمطؾى اًمًةفؿل

 اة .ا.واذا أؿمٌف  ،مًؾؿ ذم اةـوئز مـ ـمررؼ اسمـ ضمررٍ قمـف

د ىمضةقي اطؾةط سمةلم شمرمجتةل قمٌةداهلل سمةـ يمثةػم اًمؼةورئ واًمًةفؿل وافـو شمعةق

أصمراو قمغم اوشمف اًمرواري، واسمـ طمجر  ضمعؾ اذه اًمرواري قمـ اسمةـ قمققـةي وشمطٌع 

وذيمةر اًمٌخةوري ىمةقل : قمـد شمرمجي قمٌداهلل سمةـ يمثةػم اعمطؾٌةل اًمًةفؿل، وىمةول

 .ؾمػقون اذا ذم شمرمجي قمٌداهلل سمـ يمثػم اًمداري

رـؼؾفةو قمةـ اسمةـ قمققـةي ومَهةف ومقفةو اةقةوين عمةو  ورواري اسمةـ جمواةد اًمتةل

وكؼؾ أسمق سمؽةر سمةـ جمواةد اعمؼةرئ شمةوررخ اةذه : أورداو ذم شمؼققد اعمفؿؾ وىمول

ذم  –أرضةًو  –ؿ أسمةق سمؽةر ِاةووَ ... اًمقوموة إمم قمٌداهلل سمـ يمثػم ذم يمتوب اًمًٌعي،

 اة.وإكام ضمعؾفو اًمٌخوري ًمعٌداهلل سمـ يمثػم سمـ اعمطؾى اًمؼرر ا ،ذًمؽ

الم اةقوين اـو اق مًتؿًؽ اسمـ اًمٌةوذش ذم دقمةقى شمؾؼةل قمٌةداهلل ويم

سمـ إدررةس إودي مةـ اسمةـ يمثةػم، ومنكةف ضمعةؾ ظمةؼم اسمةـ قمققـةي قمةـ ؿمةفقده 

 .اة مرادًا هبو اًمؼرر اًمًفؿل وًمقس اًمؼورئ125ضمـوزة اسمـ يمثػم ؾمـي 

وأمو مقًمد قمٌداهلل سمـ إدررس إْودي ومؼةد طمؽةك اططقةى اًمٌغةدادي 

                                                 

  319/ 5ؾمػم أقمالم اًمـٌالء (  1)

اةةة،  125ت أكةةف مةةوت سمعةةد ، وىمةةد ذيمةةر اسمةةـ طمٌةةون ذم اًمثؼةةو2/457هتةةذرى اًمتفةةذرى (  2)

7/53. 

 .2/618شمؼققد اعمفؿؾ ومتققز اعمشؽؾ ًمؾجقوين (  3)

 .1/79اإلىمـوع (  4)
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ىمةقل إودي إكةف وًمةد مًةـدشملم روارتةلم مةـ ًمده، قموروًو أيمثةر ظمالومًو ذم مق

 .اة115ؾمـي 

ورواري ختوًمػ اذا اًمتوررخ ومقذيمر رواري مًـدة  قمـ إودي أن مقًمده 

 .اة125ؾمـي 

، واةق اةة115مو رراه اق مقًمده ؾمةـي  وىمول مرضمحًو إن اعمحػقظ ذم

سمًةةـده،و اسمةةـ ، واةةق مةةو ذيمةةره اسمةةـ ؾمةةعد ذم اًمطٌؼةةوت رأي احلةةوومظ اعمةةزي

ويمةةذا رواه همةةػم : واسمةةـ طمجةةر اًمةةذي ىمةةول قمةةـ اةةذا اًمتلىمقةةً عمقًمةةده ،طمٌةةون

 .واطمد

 .ؾمـي وٓدشمف ورعؼقب سمـ ؿمقٌي ذم  ،واق ىمقل أمحد سمـ طمـٌؾ

وقمؾقف ومخؿس ؾمـقات ًمقًً سمؽوومقةي ذم طمجلةقل اًمتؾؼةل وٓ ومروةقي 

ثةػم ؾمةـي إمؽوكف، وٓ سمد مـ شمؼررر أن اةؿفرة اعمطٌؼي قمغم وومةوة اإلمةوم اسمةـ يم

اة مل شمٍمح سموقمتامداو وٓ دًمقؾفو قمغم اذا طمتك رؼول إن ظمةؼم اسمةـ قمققـةي 125

ىمد واؿ ومقف ومحؽك رؤري ضمـوزة قمٌداهلل سمةـ يمثةػم اًمًةفؿل اًمؼةرر ٓ اعمؽةل 

 ،اةةة، ومقمهةةف هبةةو رـػةةل أن وومةةوة اًمؼةةورئ ذم ذًمةةؽ اًمتةةوررخ125اًمةةداري ؾمةةـي 

قمةقى أظمةذ اسمةـ إدررةس ورٌدو أن اإلموم أسمو قمؿةرو اًمةداين شمةوسمع جمواةدًا ذم د

                                                 

 (.4981) 11/69شموررخ سمغداد (  1)

 .75، 11/74شموررخ سمغداد (  2)

 .355 – 14/299هتذرى اًمؽامل (  3)

 .  351/ 2، هتذرى اًمتفذرى 65 – 7/59، اًمثؼوت 8/511اًمطٌؼوت اًمؽؼمى (  4)

 .14/299هتذرى اًمؽامل (  5)
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إكةف ىمةرأ قمةغم اسمةـ يمثةػم : وىمقل احلوومظ أيب قمؿرو: إودي قمـ اسمـ يمثػم ومؼول

 . واق همؾط ،شمٌع ومقف ٓسمـ جمواد

وقمؾقف ومؼقل اةاماػم اًمذي ٓ رعرف اؿ خموًمػ إٓ اسمـ اًمٌوذش أومم سموًمؼٌقل 

 .مـ همػمه

 واـوك مـ ذاى ًمؾتلًمقػ واًمتقومقؼ سملم دقمقى ىمراءة اسمـ إدررةس قمةغم

 .اة 125ؾمـي  –أي اسمـ يمثػم  –اإلموم اسمـ يمثػم وصمٌقت ووموشمف 

ومةو اؾمتشةؽؾف أسمةق ضمعػةر ٓ ُرشةؽؾ: : ىمؾةً : ومؼول اسمـ واٌون اعمةزي 

سمعض رء قمةـ  –واق اسمـ مخس  –ٕكف ضموئز أن رؽقن اسمـ إدررس ىمرأ قمؾقف 

 اة.ـمررؼ اًمتؼمك مع أكف ىمد ظمتؿ ذم زموكـو مـ اق ذم اذا اًمًـ ا

                                                 

، ورظفر أن يمالم اًمداين ذم يمتوسمف اعمػؼةقد ـمٌؼةوت اًمؼةراء، وًمةذًمؽ مل 1/368هموري اًمـفوري (  1)

 .ؾؽ ، يمام كؼؾ قمـ اسمـ اًمٌوذش واؿمتفر، واهلل أقمؾؿشم اه رشتفر ىمقًمف ودقمق

 (.192ص)أطموؾمـ إظمٌور (  2)
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 ىمورئو اًمشوم واًمٌٍمة: يناعمٌحٌ اًمثو

 :وومقف مطؾٌون

 ٕولا طؾىاعم

 اة[154]   اعمًوئؾ اعمتعؾؼي سموإلموم أيب قمؿرو سمـ اًمعالء 

 

 .آظمتالف اًمعررض ذم اؾمؿف –اعمًلًمي إومم  

 .ىمراءشمف قمغم أيب اًمعوًمقي رومقع سمـ مفران اًمرروطمل –اعمًلًمي اًمثوكقي  

 .ًمعالء مقمم سمـل طمـقػيمو ضموء أن أسمو قمؿرو سمـ ا –اعمًلًمي اًمثوًمثي  

 

 :اعمًلًمي إومم

 .أؿمفراو زسَمون: اظمتؾػ ذم اؾمؿف قمغم أىمقال: ىمول اًمذاٌل

 .اؾمؿف زسَمون قمغم إصح: وذم ـمٌؼوشمف

واًمةذي قمـةدي أن اؾمةؿف زسَمةون : صمؿ ؾمو  قمنمرـ ىمقًٓ ذم اؾمؿف صمؿ ىمول

 .يمام اسمتدأكو سمف

 .وىمقؾ همػم ذًمؽاؾمؿف زسَمون، وىمقؾ اًمعررون، :  وذم شموررخ اإلؾمالم

 :أىمقال اًمعؾامء

، مل جتؾػ ذم اؾمؿ مو اظمتؾػ ذم اؾمؿ أيب قمؿرو، يمام ىمةول اًمًةخووي

                                                 

 .6/457ؾمػم أقمالم اًمـٌالء (  1)

 .92 – 1/91ـمٌؼوت اًمؼراء (  2)

 .9/683شموررخ اإلؾمالم (  3)

 .2/452مجول اًمؼراء (  4)
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وقمؾقف وموٕىمقال ذم شمعقلم اؾمؿف سمؾغً أيمثر مـ قمنمةرـ ىمةقًٓ، وؾمةٌى ذًمةؽ 

وؾمةٌى آظمةتالف ذم اؾمةؿف أكةف يمةون : ؾمٌى ـمررػ ذيمةره اًمًةققـمل ومؼةول

 .ةالًمتف ٓ ُرًلل قمـ اؾمؿف

 :وال يموًمتوزم

اًمُعررةون، حيقةك، حمٌةقب، ضمـقةد، قُمققـةي، قمةثامن، ؾمةػقون، قمَقةود، ، زسَمون

قمتقٌي شمجلغػم قمتٌي، قمامر، رَرون، ومورد، ظمةػم، محقةد، حمؿةد، ضمةؼم، رسَمةون سمةوًمراء 

 .واًمٌوء، ضمزء، اؾمؿف يمـقتف، ُرسَمون

اسمةـ و ،ى  مـ قمدد اذه إؾمةامء واؾمتؼجلةواو أسمةق قمؿةرو اًمةداينقموأو

واًمةةذاٌل،  وؾمةةٌط اطقةةوط اًمةةذي ذيمةةر  ،واًمجلةةػدي واًمًةةخووي،  ،اًمٌةةوذش

 .واًمًققـمل، ؾمتي قمنم  ىمقًٓ، واسمـ يضمروم

اًمقزرةدي  شمؾؿقةذه  ومـ ؿمدة مو ايمتـػ اؾمؿف مـ ظمالف واظمةتالف أن

 .أسمق قمؿرو سمـ اًمعالء ٓ رعرف ًمف اؾمؿ: ىمول 

واًمذي رظفر أن قمددًا مـ اذه إؾمامء ىمد كواو شمجلحقػ سمال ررةى يمةام 

 .اسمـ اةزريو ،ىموًمف اًمذاٌل

                                                 

 .25/231سمغقي اًمققموة (  1)

، اعمةةٌفٍ ذم  93 – 1/92، اإلىمـةةوع ٓسمةةـ اًمٌةةوذش 173 – 1/172ضمةةومع اًمٌقةةون : اكظةةر(  2)

، واًمجلةةػدي ذم 453، 2/452، مجةةول اًمؼةةراء  1/115اًمؼةةراءات اًمةةثامن ًمًةةٌط اطقةةوط 

 2/231، سمغقةي اًمققمةوة ( 117ص)، ، ومرائد اعمعةوين (4491) 14/116اًمقاذم سموًمقومقوت 

(1864.) 

 .2/543مجول اًمؼراء (  3)

 .263، 1/262، هموري اًمـفوري 1/92ـمٌؼوت اًمؼراء (  4)
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ُرسَمةةون سمةةوًمراء اعمفؿؾةةي، ورَرةةون سمؿفؿؾةةي ومثـةةوة، واةةل أمثؾةةي : ومؼةةد ىمقةةؾ

ومثةةؾ اةةذا مػقةةد ذم شمؼؾقةةؾ  ًمؾتجلةةحقػ ؾمةةوىمفو اًمةةذاٌل واسمةةـ اةةةزري،

 :وًمعؾف رؾتحؼ هبو ،اطالف اًمعررض وطمٍم ٕىمقى مو ىمقؾ ذم اؾمؿف

 .قمتقٌي وقمققـي، ومحقد وضُمـقد، ىمٌقجلي، قمتقٌي، قمؼٌي، قمققـي

 :أمو أىمقى إؾمامء اًمتل ال حمؾ ًمالقمتٌور واًمؼقل هبو وموصمـون

 .شأسمق قمؿرو»أن اؾمؿف يمـقتف  – 1

 .سموًمزاي واًمٌوء( َزسَمون ) أن اؾمؿف  – 2

ومؼةول سمةف اًمٌخةوري ذم شمورجةف، واةق   "أسمق قمؿرو "، أمو إن اؾمؿف يمـقتف 

وصةَدر سمةف اسمةـ اًمٌةوذش ذم  ،قمةـ إصةؿعلأطمةد اًمروارةوت ىمقل اةةوطمظ و

اًمةةداين، و ،تةةف صمةةؿ ذيمةةر اطةةالف ذم ذًمةةؽ، ومثؾةةف اًمزسمقةةدي ذم ـمٌؼوشمةةفشمرمج

وصححف اسمةـ  ،واقىمقل أيب ؿموميواًمًخووي، واًمػود، واًمًؿلم احلؾٌل، 

 .ظمؾؽون

وحيقةةك سمةةـ معةةلم  ،وىمةةول سمةةف صمؾةةي مةةـ إئؿةةي يمةةليب زرةةد إكجلةةوري

  .وهمػممهو

                                                 

 .اعمرضمع اًمًوسمؼ(  1)

 .2/231واذه إؾمامء إرسمعي قمَداو اًمًققـمل وؿـ مو روي ذم اؾمؿف، سمغقي اًمققموة (  2)

ـ اًمٌةةوذش 1/172، ضمةةومع اًمٌقةةون (477) 9/55اًمتةةوررخ اًمؽٌةةػم (  3) ، 93، 1/92، اإلىمـةةوع ٓسمةة

قمقون 1/137، ومتح اًمقصقد (28ص)إسمراز اعمعوين  ، اًممزم اًمػررةدة ًمؾػةود 3/466، وومقوت ٕا

 (.35ص)، ـمٌؼوت اًمـحقرلم واًمؾغقرلم 1/159، اًمعؼد اًمـضقد ًمؾًؿلم 1/98

ـ إظمٌور اسمةـ واٌةون اعمةزي ، أطموؾم 2/453، مجول اًمؼراء (85ص)اًمًٌعي ٓسمـ جمواد (  4)

= 
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: وؾمةةو  اسمةةـ جمواةةد روارتةةلم سمنؾمةةـوده قمةةـ شمؾؿقةةذي أيب قمؿةةرو ومهةةو 

اؾمةؿ أيب قمؿةرو سمةـ : وإصؿعل ومهو أظمص شمالمقذه، طمقٌ ىموٓ  ،اًمقزردي

 .اًمعالء أسمق قمؿرو، ٓ اؾمؿ ًمف همػمه

ظمرى قمـ شمؾؿقذرف اًمقزردي وإصؿعل همػم مةو ذيمةر ليت رواروت أُ توؾم

 .اـو، ومعـفام رواروت متعددة

وومقفةةو روارةةي ؾمةةوىمفو ؾمةةٌط اطقةةوط سمًةةـده قمةةـ اًمقزرةةدي أن اؾمةةؿ أيب 

 .إًمخ... سمـ اًمعالء سمـ قمامر اًمُعررون: قمؿرو

واذا آؾمؿ ًمف طمظ مـ اًمؼقة، وىمول سمف همػم واطمد يمام كؼةؾ اسمةـ طمجةر 

واةق  ،اظمتؾػ ذم اؾمؿف، واًمعررون اق إيمثةر قمـةد اًمعؾةامء: قمـ اًمجلقزم ىمقًمف

 اة.ا. اًمجلحقح قمـدي، وزسَمون أصمٌتفو سمعد اًمُعررون

 زسَمون: آؾمؿ اًمثوين

 :ورؼقي اذا اًمؼقل مو ركم

ؾمةلًمً أسمةو : ؾمو  اسمـ جمواد سمًـده رواري قمـ إصةؿعل أكةف ىمةول – 1

يمام ؾمو  اًمداين رواري مموصمؾي مًةـدة أن اؾمةؿف  ،زسَمون: مو اؾمؿؽ؟ ومؼول  قمؿرو

واردًا قمـةف، ، ورواري إصؿعل ال رواري صموكقةي همةػم مةو شمؼةدم يمذًمؽ زسَمون

                                                 

 ،(368، 367)احلـػل  =

 (.85ص)اًمًٌعي ٓسمـ جمواد (  1)

 .1/115اعمٌفٍ ذم اًمؼراءات اًمثامن (  2)

 .4/562هتذرى اًمتفذرى (  3)

 .173، 1/172، ضمومع اًمٌقون (85، 79ص)اًمًٌعي (  4)
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 .رميمد  رواري إصؿعل أكف يمون مـ أظمص شمالمقذهو

وىمةد صةحٌف إصةؿعل : يمثةػم قمةـ اإلمةوم أيب قمؿةروىمول احلوومظ اسمـ 

 : ومثؾف  اًمقزردي يمام ىمول اًمشوـمٌل  ،كحقًا مـ قمنم ؾمـلم

 وملصٌح سموًمعذب اًمػرات معؾال،*  أوموض قمغم حيقك اًمقزردي ؾمقٌف 

 .واذا آؾمؿ أورده اًمقزردي ذم رواري صموكقي  

ًمؽـ رشؽؾ قمغم اذا اًمةدًمقؾ اظمةتالف اًمروارةوت قمـةف، ومؼةد ضمةوء قمـةف 

 .يمثر مـ رواري، مو شمؼدم إطمدااوأ

أن اةةذا آؾمةةؿ ىمةةقاه ـموئػةةي مةةـ أاةةؾ اًمعؾةةؿ، وضمعؾةةقه اؾمةةؿف،  – 2

أسمةق داود اًمًجًةتوين، يمةام ذيمةر ذًمةؽ اًمًةخووي، واسمةـ إكٌةوري، : ومـفؿ

واسمـ طمٌون، واسمـ همؾٌقن، وأيب معنم اًمطةؼمي، وصةدر سمةف ااةذزم أؾمةامءه ذم 

حقح اًمةذي قمؾقةف احلةذا  مةـ اذا اًمجلة: وأسمق اًمعالء ااؿداين وىمول ،اًمؽومؾ

إكف ىمقل أيمثر اًمـةوس : وصححف اًمجلػدي، واسمـ اةزري اًمذي ىمول ،اًمـًُوب

وصةةححف احلةةوومظ أسمةةق حمؿةةد  ،مةةـ احلػةةوظ، وؿمةةعؾي ذم ذطمةةف اًمشةةوـمٌقي

 .واًمًققـمل  ،اًمقاؾمطل صوطمى اًمؽـز ذم اًمؼراءات اًمعنم

 :أكف ُرروى سمقً ؿمعر إمم أيب قمؿرو ومقف اًمتٍمرح سموؾمؿف – 3

                                                 

 .13/434اًمٌداري واًمـفوري (  1)

ًمٌوء (  2) ، اًمتؾخةقص  2/38، اًمتذيمرة ٓسـم همؾٌةقن  6/345ون ، اًمثؼوت ٓسـم طمٌ( 32ص)كزاي ٕا

ـ 2/543، مجةةول اًمؼةةراء (64ص)، اًمؽومةةؾ ًمؾفةةذزم (123ص)ٕيب معنمةة اًمطةةؼمي  ،، أطموؾمةة

ظمٌةةور   14/116، اًمةةةقاذم سموًمقومقةةةوت (  17ص)،   ذح ؿمةةةعؾي قمةةةغم اًمشةةةوـمٌقي ( 368ص)ٕا

 . 2/231، ،  سمغقي اًمققموة (263، 1/262)، هموري اًمـفوري ( 4491)
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 ت زسمون صمؿ ضمئً معتذراً اجق

 مـ اجق زسمون مل هتجق ومل شَمَدع    

 :وذم سمقً يظمر ىموًمف اًمًجًتوين

 وقمنمرـ قمومًو ومر زسَمون اورسموً 

 أسمق قمؿرو اًمـحقي رلوي اًمٌقادرو    

وقمؾقف ومنن أرضمح إىمقال أن اؾمؿف زسَمةون يمةام رضمحةف اًمةذاٌل وـموئػةي 

 .مـ أاؾ اًمعؾؿ

ػًف أن اؾمؿف زسَمون ومو ُرـًى إًمقف مةـ رعضد ذًمؽ اًمؼقل سمروارتف قمـ ك

ويمون مـ أظمةص  -سمقً ؿمعر ُرٍمح ومقف سموؾمؿف، وأيمد اذا رواري إصؿعل 

 .أن اؾمؿف زسَمون  -شمالمقذه وصحٌف قمنم ؾمـلم

صمؿ اؾمؿ اًمُعررون، ويمثػم مةـ إىمةقال اًمتةل  ،ركم اذا ىمقًة أن اؾمؿف يمـقتف

قف اًمذاٌل واسمةـ يمام كص قمؾ ،وموىمً اًمعنمرـ ىمقًٓ أصوهبو شمجلحقػ وُتررػ

 .اةزري رمحفام اهلل

                                                 

 (.32ص)رده اسمـ إكٌوري ذم كزاي إًمٌوء ذم ـمٌؼوت إدسموء أو(  1)

وؾمامه أسمةق داود اًمًجًةتوين : ، وىمول2/453اذا اًمٌقً أورده اًمًخووي ذم مجول اًمؼراء (  2)

 .صمؿ أورد اًمٌقً... زسَمون: ٕكف ىمول ذم اًمؼجلقدة اًمتل ًمف ذم حمـي أاؾ اًمعؾؿ

: ، وىمول حمؼةؼ اًمؽتةوب(369 – 368) وأورد اًمٌقً اسمـ واٌون اعمزي  ذم أطموؾمـ إظمٌور

اإلرضوح ذم اًمؼراءات  ذيمر أن اًمٌقً ًمؾػةرزد  ىموًمةف ذم أيب قمؿةرو ، : إن إكدرايب ذم يمتوسمف

 (.369ص)أطموؾمـ إظمٌور طموؿمقي : اكظر
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 :معـك َزسمون

مشةتؼ مةـ اًمةَزّب واةق يمثةرة اًمشةعر، : ىمول صوطمى أطموؾمةـ إظمٌةور

يمثػم اًمشعر، وموًٕمػ واًمـقن مزردان، أو اق مشتؼ مةـ : سمعػم أزب أي: رؼول

: أي شمةةزسمـ طموًمٌفةةو أي: واةةق اًمةةدومع واًمٌعةةد، رؼةةول ذم اًمـوىمةةي اًمزسمةةقن: اًمةةزسمـ

 .وإول أصح: قن أصؾقي قمغم اذا اًمؼقل، ىمولشمدومعف وشمٌعده، واًمـ

 

ذم ىمراءشمةةف وشمؾؼقةةف اًمؼةةرين قمةةـ أيب اًمعوًمقةةي رومقةةع سمةةـ مفةةران : اعمًةةلًمي اًمثوكقةةي

 :اًمرروطمل رمحف اهلل

ىمقؾ إكف قمرض قمغم أيب اًمعوًمقي اًمرروطمل، ومل رجلةح ذًمةؽ : ىمول اًمذاٌل

 .يمع يمقكف ممؽـًو: ومنكف يمون سمٌؾده وأدرك مـ طمقوشمف كقػًو وقمنمرـ ؾمـ

ىمرأ قمؾقف أسمق قمؿةرو سمةـ اًمعةالء : وذم اًمًػم طملم شمرضمؿ ٕيب اًمعوًمقي ىمول

ومقام ىمقؾ، ومو ذاك سمٌعقد، ومنكف متقؿةل ويمةون معةف سمٌؾةده، وأدرك مةـ طمقةوة أيب 

 .اًمعوًمقي كقػًو وقمنمرـ ؾمـي

وورد أكف شمال قمغم أيب اًمعوًمقةي اًمررةوطمل، : وذم شمرمجي أيب قمؿرو ذم اًمًػم

 .وىمد يمون معف سموًمٌٍمة

                                                 

( زسمةةى)ًمًةةون اًمعةةرب مةةودة : ، واكظةةر(369ص)أطموؾمةةـ إظمٌةةور ٓسمةةـ واٌةةون  اعمةةزي (  1)

3/1851 ،1852. 

 . 92/ 1ـمٌؼوت اًمؼراء ( 2)

 .258، 4/257ؾمػم أقمالم اًمـٌالء (  3)

 .6/457ؾمػم أقمالم اًمـٌالء (  4)
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قمةةغم أيب اًمعوًمقةةي اًمررةةوطمل  –رعـةةل أسمةةو قمؿةةرو  –ىمةةرأ : وىمةةول أرضةةوً 

 .ومجوقمي

 :أىمقال اًمعؾامء ذم اعمًلًمي

مل رذيمر ـموئػي همػػمة مـ أاةؾ اًمؼةراءات أسمةو اًمعوًمقةي وةؿـ ؿمةققخ أيب 

قمؿرو سمـ اًمعالء اًمذرـ شمؾؼك قمـفؿ اًمؼرين، واذا اًمؽمك إؿمورة إمم أكف مل رلظمةذ 

 .إكف مو ىمرأ قمؾقف :ومفؿ ررون صحي ىمقل  ،قمـف

وإٓ ًمق صمًٌ ًمةدهيؿ ذًمةؽ وصةح ومنكةف أمةٌر ٓ رةؽمك مثؾةف : إذ اةق مةـ 

وأؾمةةؾؿ ذم ظمالومةةي اًمجلةةدرؼ، ^ أقمةةالم اًمتةةوسمعلم طمقةةٌ أدرك زمةةون اًمـٌةةل 

 ،وأيب مقؾمةك ،وزرةد ،واسمةـ مًةعقد،وأيب ذر ،وأيب ،وقمةكم ،وؾمؿع مـ قمؿر

أيب قمؿةرو  وأظمةذ ،،  ريض اهلل قمـفؿ أمجعةلموقمدة ،وقموئشي،  واسمـ قمٌوس

 .قمـف رعطقف مزرد ومضؾ وؾمٌؼ 

 :ومـ امٓء

واًمةداين، واسمةـ  ،أسمق قمٌقد اًمؼوؾمؿ سمـ ؾمالم، واسمـ جمواد، واسمـ مفةران

واسمةـ اًمٌةوذش،   ،همؾٌقن، وإاةقازي ذم اًمةقضمقز،  وؾمةٌط اطقةوط ذم اعمةٌفٍ

واسمـ اًمًالر  ،واًمػود ،واسمـ قمًويمر ذم شمورجف، واًمًخووي ذم ومتح اًمقصقد

 .اسمـ يضمرومو  ،ذم ـمٌؼوشمف

                                                 

 .1/171اًمعؼم ذم ظمؼم مـ همؼم (  1)

، وؾمةػم (252ص)، وشموررخ ظمؾقػي سمـ ظمقوط 9/111ـمٌؼوت اسمـ ؾمعد : اكظر شمرمجتف ذم(  2)

 .4/257أقمالم اًمـٌالء 

، 245 – 1/236ن ، وضمةةومع اًمٌقةةو(84 – 83ص)، اًمًةةٌعي 2/193ومضةةوئؾ اًمؼةةرين (  3)

= 
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 .أمو يظمرون ومعّدوا أسمو اًمعوًمقي وؿـ مـ ىمرأ قمؾقف أسمق قمؿرو وشمؾؼك قمـف

أسمق ؿمومي ذم إسمراز اعمعوين، واًمًؿلم احلؾٌل ذم ذطمف قمةغم : ومـ امٓء

 .اًمشوـمٌقي، واًمجلػدي اًمذي قمؼم قمـ اذا سمة ىمقؾ

وىمرأ قمغم أيب اًمعوًمقةي رومقةع سمةـ : واسمـ اةزري اًمذي ىمول قمـ أيب قمؿرو

 .ن اًمرروطمل قمغم اًمجلحقحمفرا

وذم شمرمجةةي أيب اًمعوًمقةةي قمةةَد أسمةةو قمؿةةةرو وةةؿـ مةةـ ىمةةرأ قمؾقةةف قمةةةغم 

 .اًمجلحقح

 .وقمده يمذًمؽ ذم اًمـنم دون اًمتطر  ًمؾخالف

وهبذا رتضح أن اةؿفرة مـ أاؾ اًمؼراءات واًمًػم مل رعدوا أسمو اًمعوًمقةي 

 .ذم قمداد ؿمققخ أيب اًمعوًمقي

ضمزم سمؼراءشمف قمؾقف يمام شمؼدم ذم يمتوسمةف ورظفر شمردد اإلموم اًمذاٌل، ومؿرة 

 .ومو ذاك سمٌعقد، وصموًمثي مل رجلحح ذًمؽ: ظمرى ىمولوأُ  ،اًمعؼم

أهنام متقؿقةون، ويمةون أسمةق اًمعوًمقةي :  مع إمؽوكقي ذًمؽ مـ قمدة كقاٍح أواو

                                                 

 – 1/115، واعمةٌفٍ  ذم اًمؼةراءات اًمةثامن  (125)، واًمتؾخقص ( 75، 74ص)واًمقضمقز  =

، 1/98، واًممًمةةئ اًمػررةةدة 1/137،  وومةةتح اًمقصةةقد 153 – 1/151، واإلىمـةةوع 119

 (.  125-118ص)، وومرائد اعمعوين ٓسمـ يضمروم 99

 -159) اًمعؼةةد اًمـضةةقد ،  (4491) 14/116، اًمةةقاذم سموًمقومقةةوت (6ص)إسمةةراز اعمعةةوين (  1)

115) . 

 .1/263هموري اًمـفوري (  2)

 (.1272) 1/259هموري اًمـفوري (  3)

 .1/133اًمـنم (  4)
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مع أيب قمؿرو سموًمٌٍمة وأدرك أسمق قمؿرو مةـ طمقةوة أيب اًمعوًمقةي كقػةًو وقمنمةرـ 

ظمةذ مةـ أيب اًمعوًمقةي إٓ أن اًمةذاٌل ؾمـي، ومع يمةؾ اةذه اعمحروةوت قمةغم إ

رٍمح سمعدم صحي شمؾؼقةف مـةف، وذيمراةو يمةذًمؽ طمةلم أورد إمؽوكقةي أظمةذ أيب 

وموعمحرووت كػًفو شمةذيمر  ذم اإلصمٌةوت   ،قمؿرو مـ أيب اًمعوًمقي وأكف ًمقس سمٌعقد

 .وذم اًمـػل قمـد مـ كػك  ،قمـد مـ أصمًٌ

ومل  ،واسمـ اةزري ظموًمػ أسمو قمٌداهلل اًمذاٌل ورأى صةحي ذاك اًمتؾؼةل

 ومنن اًمداين مل رقرد اؾمؿ أيب اًمعوًمقةي ذم ،رتوسمع اذه اعمرة اإلموم  أسمو قمؿرو اًمداين

 .وًمق صح قمـده ًمذيمره ،مـ روى قمـفؿ أسمق قمؿرو

واحلوصؾ أن مو ريه اًمذاٌل رتؼقى سملن اذا رأي اةامقموت اًمغػػمة مـ 

 .أاؾ اًمؼراءات يمام شمؼدم

 قمؿةةرو مةةـ أيب وصمؾةةي ىمؾقؾةةي  ظموًمػةةً  رأي اةامقمةةي وىموًمةةً سملظمةةذ أيب

اًمعوًمقي، وذم كظري أكف ًمق صمًٌ ذًمؽ مةع اعمةدة اًمطقرؾةي اًمتةل أدرك يمةؾم مةـفام 

 .أظمر ٓؿمتفر وذيمر، واهلل أقمؾؿ

 : اعمًلًمي اًمثوًمثي

ىمةةرأت قمةةغم ىمةةؼم أيب قمؿةةرو  :ؾمةةو  اًمةةذاٌل ذم اًمطٌؼةةوت ىمةةقل ويمقةةع

 .اذا ىمؼم أيب قمؿرو سمـ اًمعالء مقمم سمـل طمـقػي: سموًمؽقومي

 .ؾعؾف أراد وٓء اطؾػإن صح اذا وم: ىمؾً

: وذم اًمًػم مل رتعرض اذه اعمًلًمي إٓ أكف ىمول ذم ىموئؿي شمرمجتف أيب قمؿرو

                                                 

 .1/152ـمٌؼوت اًمؼراء (  1)
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 .وأمف مـ سمـل طمـقػي

كص اًمشوـمٌل ذم مـظقمتف احلرز أن أسمو قمؿرو سمـ اًمعالء اق صمةوين اصمـةلم 

مـ اًمؼراء اًمًٌعي يمون ظموًمص اًمـًةى مةـ صةؿقؿ اًمعةرب، اةق واسمةـ قمةومر 

 : اًمقحجلٌل، ومؼول

سرح وسمةوىمقفؿ  أطمةوط سمةف ** أسمق قمؿر واؿ واًمقحجلٌل اسمـ قمومر    

 ..اًمقٓ

ومػل اًمٌقً أن أسمو قمؿرو  واسمـ قمومر ظموًمجلو اًمـًى مةـ : ىمول أسمق ؿمومي

وٓدة اًمعجؿ، ومفام مـ صؿقؿ اًمعرب واةذا قمةغم ىمةقل إيمثةر، وهمؾةى قمةغم 

ومفذا اًمةذي ومالن مـ اًمعرب ومالن مـ اعمقازم، : ذرري اًمعجؿ ًمػظ اعمقازم، رؼول

رعـةةل وٓدة : أطمةوط هبةةو اًمةةقٓء: رـٌغةل أن حيؿةةؾ قمؾقةةف مةو أؿمةةور إًمقةةف سمؼقًمةةف

وٓ رًتؼقؿ أن رراد سمف وٓء اًمعتوىمي : ومنن ذًمؽ مل رتحؼةؼ ذم أكػًةفؿ  ،اًمعجؿ

وٓ رًتؼقؿ أن رراد سمةف وٓء احِلْؾةػ : ومةنن اًمعرسمقةي ٓ  ،وٓ ذم أصقل مجقعفؿ

 ...وًمػقن همػماؿوىمد يمون مجوقمي مـ اًمعرب حي ،شمـوذم ذًمؽ

وضمرى قمغم مو سح سمف اًمشوـمٌل مـ ساطمي  كًةى أيب قمؿةرو ذاح 

ـموئػي يموًمًخووي، واًمػود اًمذي كعةً اةذا سموعمشةفقر مةع ذيمةره  ،اًمؼجلقدة

 .واًمًققـمل  ،واًمًؿلم احلؾٌلاطالف، واسمـ اًمؼوصح، واسمـ يضمروم، 

                                                 

ـ أيب قمؿرو 6/457ؾمػم أقمالم اًمـٌالء (  1) أسمةق قمؿةرو ** وأمةو اإلمةوم اعمةوزين سحيفةؿ : ، وىمول قم

 .اًمٌٍمي ومقاًمده اًمعال

 ( 4ص )شوـمٌل طمرز إموين ًمؾ (2)

 (.33 – 32ص)إسمراز اعمعوين (  3)

،  (13ص)،  هاج اًمؼةةورئ اعمٌتةةدئ 1/98، اًممًمةةئ اًمػررةةدة ًمؾػةةود 1/156ومةةتح اًمقصةةقد (  4)

= 



 بروك بن دعود القرني .د (القراء السبعة أمنوذجًا)اء الذهيب وأحكامه النقدوة يف علم القراءات من خالل تراجم القراء آر

 
241 

وًمةؽ سمةـ ورعقد كًٌف إمم موزن ىمٌقؾي مةـ متةقؿ، ورـتفةك إمم مةوزن سمةـ م

 .اًمتؿقؿل اعموزين اًمٌٍمي: قمؿرو سمـ متقؿ، وًمذا ىموًمقا

واًمقاىمةةع أن اًمـةةوفمؿ ومعةةف صمؾةةي مةةـ ذاح اًمؼجلةةقدة ذاٌةةقا اعمةةذاى 

إؿمفر ذم أكف ظموًمص اًمـًى قمريب، مع أن ذم اعمًلًمي ظمالومًو ذيمره همػم واطمةد 

 .وهمػماؿ  ،واةعؼمي واًمًؿلم احلؾٌل ،يمليب ؿمومي

طمةدصمـل سمعةض : قمةـ اسمةـ جمواةد مةـ ىمقًمةف ومـشل اذا اطالف مو ورد

ىمرأت سموًمؽقومي قمغم : أصحوسمـو قمـ أيب سمؽر سمـ ظماّلد قمـ ويمقع سمـ اةراح ىمول

 .اذا ىمؼم أيب قمؿرو سمـ اًمعالء مقمم سمـل طمـقػي: ىمؼم أيب قمؿرو سمـ اًمعالء

ىمرأ أسمق قمؿةرو : وطمدصمقين قمـ حمؿد سمـ ؾمالم ىمول: وذم رواري صموكقي ىمول

ًمقةً : ق قمةغم سمغؾةي ًمةف، ومؼةول رضمةؾ مةـ اًمؼةقمسمـ اًمعةالء سمؿجؾةس ىمةقم واة

اًمـًةةى ذم مةةوزن واًمةةقٓء : ؿمةةعري ممةةـ اةةذا أقمةةريب اًمقةةقم أم مةةقمم؟ ومؼةةول

 .إًمخ... ًمعـؼم

                                                 

، 142 – 1/112اًمـضةةقد ًمؾًةةؿلم احلؾٌةةل   اًمعؼةةد  ،( 163ص)ومرائةةد اعمعةةوين ٓسمةةـ يضمةةروم  =

 .(24، 21ص)وذح اًمشوـمٌقي ًمؾًققـمل 

، أطموؾمةـ 1/155، اعمٌفٍ ذم اًمؼراءات اًمثامن ًمًٌط اطقةوط 1/175ضمومع اًمٌقون : اكظر(  1)

 . 34/125، وهتذرى اًمؽامل ( 372ص)إظمٌور ٓسمـ واٌون اعمزي 

اكظر مو شمؼةدم مةـ اعمجلةودر، ويمـةز اعمعةوين ًمؾجعةؼمي اًمةذي طمؽةك اطةالف ذم أيب قمؿةرو (  2)

2/95. 

 (.84ص)اًمًٌعي (  3)

 (.81ص)اًمًٌعي (  4)
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، واًمةذاٌل ىمةد وأورد اًمداين اطةؼمرـ سمًةـده مةـ ـمررةؼ اسمةـ جمواةد

اذا مقمم سمـل طمـقػي، ومل رٍمةح سمعؾةي اًمتةقالم وقمةدم : واـ اطؼم اًمذي ومقف

اًمًؿلم احلؾٌل مضعػًو إصمر اًمثوين اًمذي رواه اسمـ جمواةد قمةـ  اًمثٌقت، وىمول

. ٕكةف مل رثٌةً... وٓ اًمتػوت إمم مو رواه اسمـ جمواد قمـ اسمـ ؾمالم: اسمـ ؾمالم

 اة.ا

وأرًو مو يمون ومال رؽمك مو قمؾقف مجواػم أاؾ اإلىمراء واًمًػم طؼم مل رثٌةً يمةام 

 –أيب اًمعةالء ااؿةداين  واًمًؿلم احلؾٌل، واق اًمجلحقح قمةـ ،كص قمؾقف اًمذاٌل

 .ؾمقام ومـ طمدث سمف اسمـ جمواد جمفقًمقن ،–يمام كؼؾف قمـف اسمـ اةزري 

وًمعؾةةف أراد وٓء : وقمةةغم ومةةرض صةةحتف ومفةةق مةةمول يمةةام ىمةةول اًمةةذاٌل

 .احلؾػ، ورميمده أن أمف مـ سمـل طمـقػي يمام طمؽك ذًمؽ سمعض اًمـًوسملم

أاةق : قٓءصمؿ اؿ خمتؾػقن ذم معـك أن اًمٌؼقي مـ اًمًٌعي أطمةوط هبةؿ اًمة

صمالصمةةةي  ،أم وٓء احِلْؾةةةػ ؟ ،أم اطؾةةةقص مةةةـ وٓدة اًمعجةةةؿ ،وٓء اًمةةةر 

 .أىمقال

ومقختورون إمم أن اعمراد سمة اًمةقٓء   ،واًمًؿلم ،أسمق ؿموميو ،ؿمعؾي  ورؿقؾ

وٓ رًةةةتؼقؿ أن رةةةراد سمةةةف وٓء اًمعتوىمةةةي وٓ وٓء  ،وٓدة اًمعجةةةؿ: رعـةةةل

                                                 

 (.217 – 216) 1/174ضمومع اًمٌقون (  1)

 .1/112اًمعؼد اًمـضقد (  2)

 .1/174ذيمره اًمداين ذم ضمومع اًمٌقون (  3)

، اًمعؼةةد 95، 1/94، يمـةز اعمعةةوين ًمؾجعةؼمي ( 32ص)إسمةراز اعمعةةوين ًمةة أيب ؿمةةومي :  اكظةر(  4)

 .1/144اًمـضقد ًمؾًؿلم 
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 .احلؾػ

وأن  ،مةـ اًمةر  ووٓدة اًمعجةؿ سمقـام ررى اةعؼمي أن اعمةراد اطؾةقص

وإٓ ومةنن وٓدة اًمعجةؿ ووٓء احلؾةػ ٓ  ،اًمٌوىملم ؿمقى كًٌفؿ سمةقٓء اًمةر 

 .رـوذم اًمٍماطمي 

ىمول اسمـ واٌون  اعمةزي سمعةد كؼةؾ ىمةقل إصةؿعل إكةف ظمةوًمص اًمـًةى 

 : قمريب

 .مل جتؾػ ذم أكف سرح: واذا اق اًمجلحقح طمتك ىمول ىمقم 

                                                 

 (.21ص) ، ذح ؿمعؾي قمغم اًمشوـمٌقي1/144، اًمعؼد اًمـضقد (33 – 32)إسمراز اعمعوين (  1)

 .1/95يمـز اعمعوين (  2)

 (.373ص)أطموؾمـ إظمٌور ٓسمـ واٌون  اعمزي احلـػل (  3)
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 .عمتعؾؼي سموإلموم قمٌداهلل سمـ قمومر اًمقحجلٌلاعمًوئؾ ا: اعمطؾى اًمثوين 

 :وومقف أرسمعي مًوئؾ

 .ذم صمٌقت كًٌف إمم حيجلى سمـ دمهون، سمطـ مـ محػم: اعمًلًمي إومم

 .ذم ؾمـي مقًمد قمٌداهلل سمـ قمومر رمحف اهلل: اعمًلًمي اًمثوكقي

ذم ىمراءة قمٌداهلل سمـ قمومر وشمؾؼقف اًمؼةرين مةـ قمةثامن سمةـ : اعمًلًمي اًمثوًمثي

 . قمـفقمػون ريض اهلل

ىمراءة قمٌداهلل سمـ قمومر اًمقحجلٌل قمغم اًمجلحويب اةؾقؾ : اعمًلًمي اًمراسمعي

 .أيب اًمدرداء ريض اهلل قمـف

 .ذم صمٌقت كًٌف إمم حيجلى سمـ َدمهون سمطـ مـ محػم: اعمًلًمي إومم 

وسمعض اًمـوس ىمد شمؽؾؿ ذم كًى اسمةـ قمةومر، واًمجلةحقح  :ىمول اًمذاٌل

 . صموسمً اًمـًى مـ محػموإصح أكف قمريب :وذم اًمًػم ،صمٌقت كًٌف

 : سح اإلموم اًمشوـمٌل سمؼقًمف: أىمقال أاؾ اًمعؾؿ

 سرح، وسموىمقفؿ أطموط سمف اًمقٓء***أسمق قمؿرو اؿ واًمقحجلٌل اسمـ قمومر

إن أسمو قمؿرو واسمـ قمومر  ظموًمجلون ذم كًٌفام، : وذاح اًمؼجلقد رؼقًمقن

أطمةوط ومفام مـ صؿقؿ اًمعرب، صمؿ جتؾػقن ذم مو ؿموب اًمٌؼقي اطؿًةي اًمةذرـ 

وشمؼةدم ذم اًمؽةالم قمةغم   ،هبؿ اًمقٓء، يمام ال قمٌورة اًمشوـمٌل، موعمؼجلقد سمةف ؟

                                                 

 (.1/65)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 1)

 (.5/293)ؾمػم أقمالم اًمـٌالء  ( 2)

 4طمرز إموين ًمؾشوـمٌل  ص ( 3)
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 .أيب قمؿرو سمـ اًمعالء

طمؽةك  –و شمؼةدم  –واسمـ قمومر ىمد اظمتؾػ ومقف يمام اةق طمةول أيب قمؿةرو 

ذًمؽ اطالف أسمق ؿمومي، واةعؼمي، واًمًؿلم احلؾٌل، ًمؽـ اعمشتفر  مةو كةص 

 .صؿقؿ اًمعرب قمؾقف اًمشوـمٌل مـ ظمؾقص كًٌف ويمقكف مـ

ومـ أاؾ اًمؼراءة واًمؽماضمؿ مـ اقمتؿةد اةذا اًمؼةقل يمةام اةق اًمجلةحقح 

 :قمـد اًمذاٌل، سمؾ ًمعؾفؿ أقمروقا قمـ ذيمر اطالف ذم اعمًلًمي، ومـفؿ

  ،وؾمةٌط اطقةوط، واسمةـ اًمٌةوذش ،أسمق قمؿرو اًمداين ذم اةومع واًمتقًةػم

 واًمػةةود ذم ذطمةةف اًمشةةوـمٌقي، واسمةةـ واٌةةون اعمةةزي، واسمةةـ ،واًمًةةخووي

 .واًمًققـمل  ،اةزري

واعمحؼؼةقن مةـ : وكؼؾ اسمـ واٌون اعمةزي قمةـ احلةوومظ أيب اًمعةالء ىمةول

 اة.ا. اًمـًوب قمغم أكف مـ حيجلى سمـ دمهون سمـ قمومر

وًمةذًمؽ عمةو ؾمةو  اعمةزي  ،واذا اق اعمشفقر قمـد أاؾ اًمعؾؿ وإكًوب

كًى اسمـ قمومر وأكف مـ حيجلةى سمةـ ُدمهةون سمةـ قمةومر سمةـ محةػم سمةـ ؾمةٌل سمةـ 

                                                 

 .اكظر اعمًوئؾ اعمتعؾؼي سمليب قمؿرو سمـ اًمعالء ( 1)

 (.1/143)، اًمعؼد اًمـضقد (1/95)، يمـز اعمعوين (32ص)إسمراز اعمعوين  ( 2)

، اعمةٌفٍ ذم اًمؼةراءات (155، 154)، اإلىمـةوع (6ص)، اًمتقًةػم (1/185)ضمومع اًمٌقون  ( 3)

، (156 – 1/141)، ومةةتح اًمقصةةقد (157، 1/155)، اًممًمةةئ اًمػررةةدة (1/86)اًمةةثامن 

، ذح اًمشةةةوـمٌقي [ 1795( ]1/385)، همورةةةي اًمـفورةةةي ( 249ص)أطموؾمةةةـ إظمٌةةةور 

 ( .24ص)ًمؾًققـمل 

 (.255ص)أطموؾمـ إظمٌور  ( 4)
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وب: شجى سمـ رعرب سمـ ىمحطون، ىمول ر ًَ  .إن اذا ىمقل اعمحؼؼلم مـ اًمـُ

قمٌداهلل سمـ قمومر أسمق قمؿةران اًمقحجلةٌل، حيجلةى : وذم شموررخ اًمٌخوري

 .مـ اًمقؿـ

وذم اعمعرومي واًمتوررخ ًمؾػًقي أصمر قمـ ااقثؿ سمـ قمؿران أن قمٌةداهلل سمةـ 

اةذا اًمةـص كؼؾةف و  ،قمومر يمون رةزقمؿ أكةف مةـ محةػم، ويمةون ُرغَؿةز ذم كًةٌف

 .واسمـ طمجر ذم اًمتفذرى ،اعمزي –همػم اًمذاٌل  –سمحروومف 

ومل رظفر مـ اؿ اًمؼوئؾقن سمخالف اعمشفقر قمـ اسمةـ قمةومر، وأكةف ًمةقس 

 .ظموًمص اًمـًى ومقؾحؼ اطؿًي اًمذرـ أطموط هبؿ اًمقٓء

وٓ رؿؽـ سمًط اًمؼقل أيمثر مـ اةذا، إذ ٓ دًمقةؾ حيًةؿ اعمًةلًمي إٓ أن 

و ًَ سمي قمغم مو سح سمف اًمشوـمٌل وأكف مـ حيجلى سمـ دمهون سمـ اعمحؼؼلم مـ اًمـ

وقمةـفؿ  ،وٓ ؿمؽ أن اًمـًُوب اؿ اعمرضمع ذم اذا اًمشةلن ،قمومر سمطـ مـ محػم

 .رجلدر أصحوب اًمؽماضمؿ واًمًػم،  واهلل أقمؾؿ

 :ؾمـي مقًمد اإلموم قمٌداهلل سمـ قمومر اًمقحجلٌل: اعمًلًمي اًمثوكقي 

إن اسمةـ : ، ىمةولوريأورد  اًمذاٌل سمًـده قمـ حيقك سمـ احلةورث اًمةذم

                                                 

 (.144، 15/143)هتذرى اًمؽامل  ( 1)

 [.481( ]5/156)اًمتوررخ اًمؽٌػم  ( 2)

 (.29/281)، وشموررخ دمشؼ (2/453)اعمعرومي واًمتوررخ  ( 3)

 (.2/363)، وهتذرى اًمتفذرى (15/145)هتذرى اًمؽامل  ( 4)

ؼل، ىمةورئ أاةؾ اًمشةوم، يمةون إمةوم حيقك سمـ احلورث اًمذموري اًمغًوين، أسمق قمؿرو اًمدمشة ( 5)

يمون قموعمًو سموًمؼراءات ذم داره ُرؼرأ قمؾقةف اًمؼةرين، ويمةون ىمؾقةؾ : ضمومع دمشؼ، ىمول اسمـ ؾمعد

= 
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 .اذا أؿمٌف: قمومر وًمد ؾمـي إطمدى وقمنمرـ مـ ااجرة، ىمؾً

رؼةةول وًمةةد قمةةوم اًمػةةتح، واةةذا سمعقةةد، واًمجلةةحقح مةةو ىموًمةةف : وذم اًمًةةػم

 .شمؾؿقذه حيقك سمـ احلورث اًمذموري إن مقًمده ؾمـي إطمدى وقمنمرـ

 :أىمقال اًمعؾامء

 .اظمتؾػ ذم ؾمـي مقًمد اإلموم اسمـ قمومر

 .^طمقوة اًمـٌل  ومؼقؾ إكف وًمد ذم

طمؽةةوه أسمةةق ؿمةةومي، وىمةةول سمةةف اًمًةةخووي ذم مجةةول اًمؼةةراء، واعمـتجةةى 

 .ااؿذاين، واسمـ واٌون، واًمًؿلم احلؾٌل 

اةةة، يمةةام رواه حيقةةك سمةةـ احلةةورث 21واـةةوك مةةـ ضمعةةؾ مقًمةةده ؾمةةـي 

اًمذموري، واق مقاومؼ ًمؼقل اإلموم اًمذاٌل، وأرظمف هبذا اًمتةوررخ همةػم واطمةد 

وإن ذيمةةر  -ؾمةةٌط اطقةةوط، واعمـتجةةى ااؿةةذاينيمةةام ىمةةول اسمةةـ طمجةةر، ومةةـفؿ 

 .، واةعؼمي -اطالف سمعد ذًمؽ 

                                                 

ـمٌؼةوت اسمةـ ؾمةعد : اكظةر. اةة145اة، وصمؼف اسمـ معلم وأسمق طمةوشمؿ، شمةقذم ؾمةـي .احلدرٌ، ا =

 [.6853( ]257، 31/256)، هتذرى اًمؽامل (9/467)

 (.1/61)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 1)

 (.5/292)ؾمػم أقمالم اًمـٌالء  ( 2)

 – 1/126)، اًمدرة اًمػرردة (2/454)، مجول اًمؼراء (1/87)اعمٌفٍ ذم اًمؼراءات اًمثامن  ( 3)

،  أطموؾمةةـ إظمٌةةور (1/118)، اًمعؼةةد اًمـضةةقد ًمؾًةةؿلم (7ص)، إسمةةراز اعمعةةوين (127

 (.251ص)

يمـةز اعمعةوين  ، (15/145)،  هتذرى اًمؽةامل ( 1/126)اًمدرة اًمػرردة ًمؾؿـتجى ااؿذاين (4)

 ، (2/363)،  هتذرى اًمتفذرى ٓسمـ طمجر (1/83)ًمؾجعؼمي 
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مةـ ( 8)وًمةد اسمةـ قمةومر ؾمةـي : وروي قمـ ظموًمد سمـ رزرد اعُمري أكف ىمول

 .ااجرة، ويمون ًمف رقم موت مئي وقمنم ؾمـلم

وٓ رظـ أن اذا اًمؼقل صموًمٌ مو ىمقؾ ذم ووموشمةف، سمةؾ اةق مطةوسمؼ ًمؾؼةقل 

إمةو ^ قؾ، ومنن مـ رؼقل سمقٓدشمف ذم طمقةوة رؾمةقل اهلل إول وومقف زرودة شمػجل

وًمةف رةقم ^ ومةوت رؾمةقل اهلل : أو رؼقًمةقن ،مةـ ااجةرة( 8)رؼقًمقن ؾمةـي 

وىمةول سمةف اًمؼوصةح، وذم سمعةض اًمروارةوت قمةـ ظموًمةد سمةـ رزرةد   ،موت ؾمةـتون

( 8)رعزو اذا اًمؼقل إمم اسمـ قمومر مٌوذة ومقحةدث قمةـ كػًةف أكةف وًمةد ؾمةـي 

 .إًمخ... مـ ااجرة

 :أمو اسمـ اةزري وملورد روارتلم ذم مقًمد اسمـ قمومر

واًمثوكقي رواري ًظموًمد سمـ رزرةد  ،رواري حيقك سمـ احلورث اًمذموري: إومم

أي روارةي  –واةذا : اعمري اًمتل جؼم ومقفو اسمـ قمومر كػًف قمـ مقًمةده، صمةؿ ىمةول

سمًةـتلم أصةح مةـ ^ وأن اسمـ قمومر وًمد ىمٌةؾ مةقت اًمـٌةل  –ظموًمد سمـ رزرد 

 اة.ا. : ًمثٌقشمف قمـف كػًفاًمذي ىمٌؾف 

حيقةةك سمةةـ : وقمؾقةةف ومةةوطالف ضمةةوء سمةةروارتلم رةةروهيام شمؾؿقةةذان ٓسمةةـ قمةةومر 

وظموًمةد سمةـ رزرةد اعمةري ورضمحفةو  ،احلورث اًمذموري وال رواري رضمحفو اًمذاٌل

ي  احلوومظ اسمـ اةزري وضمعؾفو أصح مـ اًمروارةي إظمةرى :ًمثٌةقت اطةؼم قمةـ ؾمـة

                                                 

، (11ص)، و اًمؼوصح ذم هاج اًمؼورئ اعمٌتدي (1/87)أورداو ؾمٌط اطقوط ذم اعمٌفٍ  ( 1)

 ( .2/363)،اسمـ طمجر ذم اًمتفذرى ( 15/149)واعمزي ذم هتذرى اًمؽامل 

 (.76، 75)ـمٌؼوت اًمؼراء اًمًٌعي، اسمـ اًمًالر  ( 2)

 (.1/381)هموري اًمـفوري  ( 3)
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 .-رمحف اهلل  –قمومر  اسمـ –اعمقًمد سمحدرٌ اإلموم قمـ كػًف 

وٓ ؿمؽ أن اذا اطالف ًمةف وموئةدة ذم اعمًةلًمي إظُمةرى اًمؽٌةػمة واةل 

 .ىمراءة اإلموم اسمـ قمومر قمغم اًمجلحويب اةؾقؾ قمثامن سمـ قمػون وشمؾؼقف قمـف

رؼةةقي ىمقًمةةف ^ ومؿةةـ رؼةةقل إن وٓدشمةةف  يموكةةً مٌؽةةرة ذم طمقةةوة اًمـٌةةل 

 .واهلل أقمؾؿ سملظمذه قمـ قمثامن سمـ قمػون كػًف: ٓشمًوع اًمزمون وومًحتف،

ذم ىمراءة اإلموم قمٌداهلل سمـ قمومر قمةغم اًمجلةحويب اةؾقةؾ : اعمًلًمي اًمثوًمثي

 :قمثامن سمـ قمػون وشمؾؼقف مـف

ىمول اًمذاٌل سمعد هد اًمـص اعمطقل قمةـ أيب قمةكم إاةقازي ذم ىمةراءة اسمةـ 

 :قمومر قمؿـ محؾ

 "ىمةراءة اسمةـ قمةومر "ىمول أسمق قمكم أمحةد سمةـ حمؿةد إصةٌفوين ذم : ىمؾً

 :شملًمقػف

... مو ًمْؼقف قمثامن وأظمذه اًمؼراءة قمـف ؾمامقمًو ومال ظمالف ومقةف مةـ ـمةر أ 

ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ]صمؿ ؾمو  سمنؾمـوده قمـ اسمـ قمةومر أكةف ىمةول ًمةف قمةـ ىمراءشمةف 

رعـةةل ( هُمرومةةي)اؽةةذا ؾمةةؿعً قمةةثامن سمةةـ قمػةةون رؼةةرأ اةةذا احلةةرف :  [  ٹٹ

اؽذا طمدصمـو اًمطؼماين همػم مرة قمـ اًمعٌوس سمـ اًمقًمقد كػًةف: : سموًمضؿ، صمؿ ىمول

 .كف ىمد حلؼف وطمدث قمـف أطمودرٌ يمثػمةٕ

 ًُ رواه ذم : ٓ، واهلل مو ريه، وًمؽـ همؾطً رو اذا، صمؿ ىمول أسمةق قمةكم: ىمؾ

 ًُ  ،كعةؿ: يمتوب ىمراءة أاؾ اًمشوم قمـ اسمـ ضمررر قمةـ اًمعٌةوس سمةـ اًمقًمقةد، ىمؾة

 .وؾمؼط اسمـ ضمررر رو أسمو قمكم مـ ؾمامقمؽ

                                                 

 (.64 – 1/63)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 1)
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شمؽؾةةؿ قمةةـ اؿمةةتفور ـمعةةـ اًمطةةؼمي قمةةغم اسمةةـ قمةةومر، وكؼةةؾ قمةةـ  – 2

مو ـمعـ قمغم اسمـ قمومر اًمرضمُؾ، سمةؾ ُرعؾةؼ قمةغم : اًمًخووي ىمقًمف صمؿ قمؾؼ ىموئالً 

 .ؿمقئوً  ومل رجلـع شقِمراك»

صمؿ إن اعمغػمة ٓ رؽود رعرف، وجيقز أن رؽةقن اعمغةػمة أًمةح قمةغم قمةثامن 

وىمةد يمةون قمةثامن شمةاَلًء ًمؽتةوب اهلل، رسمةام ىمةرأه ذم  ،ورهمى إًمقةف ومةلىمرأه قمروةوً 

ة ؾمؿع اطتؿي ذم ًمقؾي مةـ ومِقةف أو قمروةفو قمؾقةف ذم ريمعي، ومنمو أن رؽقن اعمغػم

مدة رًػمة، صمؿ جيقز أن رؽقن ىمةد ىمةرأ قمةغم قمةثامن ـموئػةي ًمؽةـفؿ مةو اكتجلةٌقا 

 .ٕدائف، وٓ اؿمتفروا أو أظمذوا قمـف اًمؼرين مـ ًمػظف ذم ًمقؾي إمم اًمجلٌوح

ىمةقل مةردود، سمةؾ اةق مشةفقر ىمةرأ ( قِمةراك جمفةقل: )وىمقل اسمـ ضمررر

 .وؾمؿع مـف مجوقمي ،ـ صمعؾىقمؾقف اشوم واًمرسمقع سم

اذه طمروف : ٓ سملس سمف، صمؿ ًمقس ذم ىمقل اسمـ قمومر : وىمول اًمدارىمطـل

أاؾ اًمشوم وؾمؽقشمف قمـ إؾمةـوداو ذم وىمةً مةو رـةوىمض ىمةقل قِمةراك، سمةؾ اةق 

مطوسمؼ ًمف، وًمعؾ اًمشةومقلم مل رؽقكةقا ًمقطٌؼةقا قمةغم اةذه احلةروف إٓ ًمؽةقن 

 ،ذم كػقؾمفؿ وومرط طمٌفؿ ًمف أمػم اعمممـلم قمثامن أىمرأاو، وذًمؽ ًمعظؿي قمثامن

أسمةق ـمةوار قمٌداًمقاطمةد سمةـ أيب : وىمد مشك ظمؾػ اسمـ ضمررةر ذم ىمقًمةف: صمؿ ىمول

                                                 

قمراك سمـ ظموًمد سمـ رزرد سمـ ُصٌقح اعُمري أسمق اًمضحوك اًمدمشؼل، أطمد اًمرواة قمـ حيقك سمـ  (1)

احلورث اًمذموري ومـ ىمرأ قمؾقف اًمؼرين، روى قمـ اشوم واسمـ ذيمقان راورو اسمـ قمومر، ىمول 

: اكظر. ٓ سملس سمف: شوم سموًمؼراءة، وىمول اًمدارىمطـلمـ اعمشفقررـ قمـد أاؾ اًم:  إصٌفوين

( 545 – 19/544)، هتذرى اًمؽامل [ 255( ]7/38)اةرح واًمتعدرؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ 

[3892.] 
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ويمون ممـ طمػظً قمـةف شمضةعقػ إؾمةـود ىمةراءة اسمةـ قمةومر : ومنكف ىمول اوؿمؿ 

وأسمةق ضمعػةر حمؿةد سمةـ ضمررةر، ويموكةو  –رعـةل اسمةـ جمواةد  –أسمق سمؽةر ؿمةقخـو 

ىمةراءة اسمةـ قمةومر رء ضموءكةو مةـ إكةام :  قمؾؿل زموهنام، ومؼول ؿمقخـو أسمةق سمؽةر

رعـل أهنو مل دمئ جمةلء اًمؼةراءة قمةـ إئؿةي اًمتةل رؼةقم : اًمشوم، ىمول أسمق ـموار

ؾمةوسمعًو ًمؾؼةراء  –رعـةل اسمةـ قمةومر  –سملؾمـوداو احلجي، وًمقٓ أن ؿمقخـو ضمعؾف 

وموىمتدرـو سمف عمو يمون إؾمـود ىمراءشمف مروقًو، وًمؽون إقمؿةش سمةذًمؽ أومم مـةف، إذ 

 ااة. ي قمـ إئؿي اعمروقلم ومقاومؼي ً ًمؾؿجلحػيموكً ىمراءشمف مـؼقًم

وأكةك  ،ىمقل اسمـ جمواد ٓ رةدل وٓ سمةد قمةغم مةو زقمةؿ أسمةق ـمةوار: ىمؾً

رؽقن أؾموكقد ىمراءة إقمؿش مثؾ أؾموكقد ىمراءة اسمـ قمومر مـةو إمم اًمةرضمؾلم ؟، 

ٌَع هبةو وأصمـةك قمؾقفةو  ومو رأرـو اسمـ جمواد إٓ ىمد اقمتـك سمؼراءة اسمةـ قمةومر، وؾمة

قمغم ىمراءة اسمـ قمومر وأاؾ اًمشوم واةزررة، صمةؿ إن اإلمجةوع ىمةد و: طمقٌ رؼقل

 .اكعؼد ىمطعًو قمغم شمؾؼل طمرف اسمـ قمومر سموًمؼٌقل، وهلل احلؿد

وروي أكف ؾمؿع ىمراءة قمثامن سمـ قمػون، ومؾعؾ واًمده طمٍ سمةف : وذم اًمًػم

 .ومل رجلح ،ىمرأ قمؾقف كجلػ اًمؼرين: ومتفقل ًمف ذًمؽ، وىمقؾ

                                                 

قمٌداًمقاطمد سمـ قمؿر سمـ حمؿد سمـ أيب اوؿمةؿ أسمةق ـمةوار اًمٌغةدادي اًمٌةزاز، اإلمةوم اًمـحةقي ( 1)

اد ، وشمجلدر ذم جمؾًف ، وىمجلده إيمةوسمر اًمعؾؿ اًمثؼي ، أمجعقا قمغم شمؼدرؿف سمعد ووموة اسمـ جمو

-424/ 1همورةي اًمـفورةي : اةة ، اكظةر 349اًمٌقون واًمػجلةؾ ، شمةقذم ؾمةـي  / ، ممًمػ يمتوب 

425  (1983 . ) 

 (.67 – 1/66)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 2)

 (.5/292)ؾمػم أقمالم اًمـٌالء  ( 3)
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 :أىمقال اًمعؾامء

شمؾؼةةل اسمةةـ قمةةومر مةةـ اطؾقػةةي اًمراؿمةةد قمةةثامن سمةةـ قمػةةون  مل شمؽةةـ ىمضةةقي

وىمراءشمةةف قمؾقةةف ًمتلظمةةذ اةةذا احلقةةز مةةـ آظمةةتالف وإىمةةقال اعمتؼوسمؾةةي إٓ ٕن 

ىمراءة اإلموم قمٌداهلل سمـ قمومر ىمد صقسمً إًمقفو ـمعقن، إمو ٕومراٍد مةـ طمروومةف 

 .وإمو إمم اشمجلول إؾمـود اًمؼراءة يمام ومفؿف سمعض أاؾ اًمعؾؿ

قل قمدة ىمضورو يظمذ سمعضفو سمرىموب سمعةض حيًةـ وذم كص اًمذاٌل اعمط

 .شمػجلقؾفو وشمػؽقؽفو طمتك ٓ رؾزم مـ شمٌـل ىمقل إًمزام سمآظمر 

شمؾؼل اسمـ قمومر وىمراءشمف قمغم اطؾقػي اًمراؿمةد قمةثامن : وملول اذه اًمؼضورو

 ،سمـ قمػون، واذه ذات ظمالف قمررض ومراضمعةوت رتًةع طمقوةفو ورػةقض

يمةام ؾمةقليت  -م اسمةـ قمةومروال مٌـقي قمغم اظمةتالف ذم ُتدرةد ؾمةـي وومةوة اإلمةو

وقمغم قمدرد مـ أصمور اًمتل  جتؾػ مضةؿقهنو  ذم أظمةذه قمةـ اطؾقػةي -سمًطف 

 .وشمؾؼقف اًمؼراءة مـف

واحلؼقؼي أكف مل جتؾػ ذم أطمد مـ اًمًٌعي قمؿـ محؾ  اًمؼةراءة قمـةف مثةؾ 

اسمـ قمومر، إذ سمؾغً اصمـل قمنم ىمقًٓ يمام ومجَلؾف أسمق قمةكم إاةقازي وكؼؾةف همةػم 

 .واسمـ اةزري، واسمـ واٌون اعمزي ،اًمذاٌل واطمد مـ أمثول

سمةؾ اةل إؿمةورة  ،واذا ٓ رضعػ اًمؼراءة وٓ رني واـ ظمػةل إًمقفةو

وال مقزة ُتًةى ًمةف ٓ ُتًةى  ،إمم شمعدد أؿمقوظمف واظمتالف مـ شمؾؼك قمـفؿ

 .قمؾقف

                                                 

ورةةةي ، همورةةةي اًمـف(267 – 265)، أطموؾمةةةـ إظمٌةةةور (64 – 1/62)ـمٌؼةةةوت اًمؼةةةراء  ( 1)

(1/385.) 
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وملمةةو ىمراءشمةةف قمةةغم قمةةثامن سمةةـ قمػةةون وشمؾؼقةةف مـةةف وموقمتؿةةداو أسمةةق قمةةكم 

وأسمةق  ،قمؾقف ؾمامقمًو سمال ظمةالف ومقةف مةـ ـمةر وأظمذه اًمؼراءة : إصٌفوين ىمول

واسمةةـ همؾٌةةقن، واسمةةـ اًمٌةةوذش، واسمةةـ –يمةةام طمةةدصمقكو سمةةف : معنمةة اًمطةةؼمي ىمةةول

 .صمؿ طمؽك ومقف اطالف ،اًمًالر ذم ـمٌؼوشمف ضمزم سمذًمؽ

وـموئػةةي مةةـ اًمؼةةراءة و أاةةؾ اًمؼةةراءات إمةةو طمؽةةقا اًمؼةةقل مطؾؼةةًو أو 

تؾػةًو ومقفةو، واةذا ومعؾةف ىمقؾ، وإمو ضمعؾقا اًمطررؼ متؽؾاًم خم: سموًمتضعقػ سمؾػظي

مؽل سمـ أيب ـموًمى، وااذزم، وأسمق احلًـ اطقوط ذم شمٌٍمشمف، وؾمٌط اطقوط، 

واسمـ قمًويمر،  واًمػود، واًمًخووي، وأسمق ؿمومي،  واًمًةؿلم احلؾٌةل، واسمةـ 

 .اًمًالر 

واسمةـ طمجةر ذم هتةذرٌفام مل  ،واًمذي رًتدقمل اًمذيمر أن اإلمةوملم اعمةزي

 .و اطالفومل حيؽقو ومقف ،رعروو ًمؾؼضقي

وسمون أن معؽمك اذه اعمًلًمي ذم مقةدان اًمروارةوت وإصمةر، وقمةغم وةقء 

                                                 

، (35 – 2/29)اًمتةةةذيمرة ٓسمةةةـ همؾٌةةةةقن  ، (2/114)اإلىمـةةةوع ذم اًمؼةةةراءات اًمًةةةٌع ( 1)

، وىمةقل إصةٌفوين (74ص)، ـمٌؼةوت اًمؼةراء اًمًةٌعي ( 155ص)اًمتؾخقص ٕيب معنم 

 (.1/63)أورداو اًمذاٌل ذم ـمٌؼوشمف [ ىمراءة اسمـ قمومر]ذم يمتوسمف 

، (1/87)عمةةٌفٍ ذم اًمؼةةراءات اًمةةثامن ، ا(242، 241ص)اًمتٌٍمةةة ذم اًمؼةةراءات اًمًةةٌع ( 2)

، اًمتٌٍمة ذم ىمراءات إئؿي اًمعنمة ( 55ص)، اًمؽومؾ ًمؾفذزم (29/272)شموررخ دمشؼ 

، ومةةتح (1/155)، اًممًمةةئ اًمػررةةدة ًمؾػةةود ( 7ص)، إسمةةراز اعمعةةوين ٕيب ؿمةةومي (23ص)

، ـمٌؼةةوت اًمؼةةراء اًمًةةٌعي اسمةةـ (1/118)، اًمعؼةةد اًمـضةةقد ًمؾًةةؿلم (1/141)اًمقصةةقد 

 (.75) اًمًالر

 (.2/363)، هتذرى اًمتفذرى (15/144)هتذرى اًمؽامل ( 3)
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متحقجلفو واًمؽمضمقح سمقـفو رؽقن اًمؼقل اًمظوار اًمؼررى مـ اًمجلةقاب، وكؼؾةي 

 .اذه أصمور  اؿ شمالمقذ اإلموم قمٌداهلل سمـ قمومر

ورعتؼم اإلموم اًمطؼمي إموم اعمػنةرـ صةوطمى مقىمةػ مشةتفر مـؼةقل 

ر ىمةراءة اإلمةوم اسمةـ قمةومر قمةغم اطؾقػةي قمةثامن، طمتةك أومةرط ذم وُمفؿ  مـف إكؽو

 .إسمطول أظمذه اًمؼراءة قمـ اعمغػمة قمـ اسمـ ؿمفوب اعمخزومل قمـ قمثامن يمذًمؽ 

ومؿـ أصمور اًمتل شمثًٌ شمؾؼةل اإلمةوم اسمةـ قمةومر مةـ اطؾقػةي قمةثامن سمةـ 

 :قمػون

طمدرٌ اشوم سمـ قمامر قمـ اًمقًمقد سمـ مًؾؿ قمـ حيقك سمةـ احلةورث  – 1

، ويمذا ىمول احلؾقاين قمةـ اشةوم قمةـ  سمـ قمومر أكف ىمرأ قمغم قمثامنقمـ قمٌداهلل

 .أرقب قمـ حيقك قمـ قمٌداهلل سمـ قمومر أكف ىمرأ قمغم قمثامن

ومقاومةؼ مةو رواه قمةـ اًمقًمقةد قمةـ حيقةك قمةـ اسمةـ : ىمول أسمق قمؿةرو سمعةده

 .قمومر

وؾمو  إاةقازي سمنؾمةـوده مةـ ـمررةؼ أرةقب سمةـ متةقؿ قمةـ حيقةك  – 2

وؾمةؿعً ىمراءشمةف ذم اًمجلةالة : ىمةرأ قمةغم قمةثامن، ىمةول وهمػمه قمـ اسمـ قمومر أكةف

وهمةػم ذًمةؽ  (ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  )وهمػماو، وؾمؿعتف رؼةرأ ذم اعمحةراب 

 .مـ ىمراءشمـو، وىمرأت قمؾقف أيمثر مـ كجلػ اًمؼرين

                                                 

، واسمـ جمواد  ذم اًمًٌعي [412( ]1/244)ؾموىمف أسمق قمؿرو اًمداين سمًـده ذم ضمومع اًمٌقون  ( 1)

، وؾمةةوىمف هبةةذا اإلؾمةةـود مةةـ ـمررةةؼ اشةةوم قمةةـ اًمقًمقةةد سمةةـ مًةةؾؿ اسمةةـ مفةةران ذم (86ص)

 ( .6/451)و (29/276)، واسمـ قمًويمر ذم شمورجف ( 45ص)اعمًٌقط 

 [.481( ]1/243)ضمومع اًمٌقون  ( 2)

، واًمةةةداين سمًةةةـده ذم ضمةةةومع اًمٌقةةةون (1/63)اؽةةةذا أورده اًمةةةذاٌل ذم ـمٌؼةةةوت اًمؼةةةراء  ( 3)

= 
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طمةدصمـل ظموًمةد : وسمنؾمـود إاقازي مـ ـمررؼ أرقب سمـ متةقؿ ىمةول – 3

 .ذا ـمر سمـ رزرد أن اسمـ قمومر ىمرأ قمغم قمثامن سمـ قمػون، ىمول وا

قمـد اسمةـ  ،(ٿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  )وأصمر ؾمامع اسمـ قمومر ىمراءة قمثامن 

ىمول قمٌةداهلل سمةـ : جمواد ذم اًمًٌعي مـ ـمر  متعددة، واًمداين سملؾموكقد، وًمػظف

سمضةةؿ ( هُمرومةةًي سمقةةده)طمةةدصمـل مةةـ ؾمةةؿع قمةةثامن ريض اهلل قمـةةف رؼةةرأ : قمةةومر

 .اًمغلم

مٌوذة قمغم قمثامن سمةـ  أمو أصمور اًمتل شمقوح أن ىمراءة اسمـ قمومر مل شمؽـ

 :سمؾ يموكً سمقاؾمطي ،قمػون

ؾمةؿعً : طمدصمـو قمراك سمـ ظموًمةد ىمةول: طمدرٌ اشوم سمـ قمامر ىمول – 1

ىمرأت قمغم قمٌداهلل سمـ قمومر اًمقحجلةٌل، : مـ حيقك سمـ احلورث اًمذموري رؼقل

وىمرأ قمٌداهلل قمغم اعمغػمة سمـ أيب ؿمفوب اعمخزومل، وىمرأ اعمغػمة قمغم قمثامن سمةـ 

 .قمػون ريض اهلل قمـف

 .ًمقس سمقـف وسمقـف أطمد: وزاد ذم رواري
                                                 

، واق قمـد اسمةـ اًمٌةوذش مةـ ـمررةؼ اشةوم قمةـ مةدرك سمةـ أيب ؾمةعقد [ 519( ]1/253) =

 (.1/114)اًمػزاري قمـ حيقك سمـ احلورث قمـ اسمـ قمومر 

 (.1/63)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 1)

 [.815( ]1/253)، ضمومع اًمٌقون ًمؾداين (87 – 86)اًمًٌعي  ٓسمـ جمواد  ( 2)

عي  ( 3) ده ذم اعمًٌةقط (86 – 85ص)ؾموىمف اسـم جمواد مًـداً ذم اًمًٌة ـ مفةران سمًـة ، ( 45ص)، واسمة

اةةقازي ذم اًمةةقضمقز [477( ]1/243)واًمةةداين ذم ضمةةومع اًمٌقةةون  ،  واعمـتجةةى (68ص)، وٕا

 (.134 – 1/133)ردة ااؿذاين ذم اًمدرر اًمػر

 [.554( ]1/248)ضمومع اًمٌقون  ( 4)
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وضموء اطؼم مـ ـمررةؼ اسمةـ ذيمةقان قمةـ أرةقب سمةـ متةقؿ قمةـ حيقةك سمةـ 

 .احلورث

ىمرأت قمغم حيقةك سمةـ احلةورث : ىمول زم أرقب: ظمؼم اسمـ ذيمقان ىمول – 2

ىمةرأت قمةغم قمٌةداهلل سمةـ قمةومر : ىمول زم حيقك سمـ احلورث: اًمذموري ىمول أرقب

وىمرأ قمٌةداهلل سمةـ قمةومر قمةغم رضمةؾ، وىمةرأ : سمـ ذيمقاناًمقحجلٌل، ىمول قمٌداهلل 

اًمرضمؾ قمغم قمثامن سمـ قمػون ريض اهلل قمـف، مل رًؿ اسمـ ذيمقان اًمرضمةؾ، وؾمةامه 

إن اًمذي مل رًؿف ًمؽؿ قمٌداهلل سمـ ذيمقان اةق اعمغةػمة سمةـ : اشوم سمـ قمامر، ىمول

وىمرأ اعمغػمة قمغم اسمـ ؿمةفوب قمةغم : ىمول اشوم سمـ قمامر ،أيب ؿمفوب اعمخزومل

 .سمـ قمػون ريض اهلل قمـفقمثامن 

أكةو : أورد اسمـ قمًويمر سمنؾمـوده ظمؼمًا قمـ قمٌداهلل سمـ قمةومر أكةف ىمةول – 3

 .ىمرأت قمغم اعمغػمة، ويمون ممـ ىمرأ قمغم قمثامن سمـ قمػون ريض اهلل قمـف

وطمقول اذه أصمور يموكً أطمؽوم أاؾ اًمعؾؿ قمغم أؾموكقداو وشمةرضمحقفؿ 

 .سمقـفو

،  ورعـةةل قمـةةدكو أصةةح وطمةةدرٌ قِمةةراك: ىمةةول اشةةوم سمةةـ قمةةامر – 1

                                                 

 (.26 – 1/25)اًمتذيمرة ٓسمـ همؾٌقن  ( 1)

، [472( ]1/242)، ضمةةةومع اًمٌقةةةون ًمؾةةةداين (39 – 38ص)اعمًٌةةةقط ٓسمةةةـ مفةةةران  ( 2)

 (.68، 67ص)واًمقضمقز ًمألاقازي 

 (.65/372)شموررخ دمشؼ  ( 3)

، ، اًمةةقضمقز ًمألاةةقازي (114ص)ٌةةوذش ، اإلىمـةةوع ٓسمةةـ اًم( 1/243)اةةةومع ًمؾةةداين  ( 4)

 ( .68ص)
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طمدرثف اًمةذي ومقةف واؾمةطي سمةلم ىمةراءة اسمةـ قمةومر وقمةثامن واةق اعمغةػمة سمةـ أيب 

 .ؿمفوب

صحح اطؼم اًمذي ررورف اًمقًمقد  –واق اسمـ اًمٌوذش  –قمغم أن سمعضفؿ 

سمـ مًؾؿ قمـ حيقك سمـ احلورث قمـ اسمـ قمومر أكةف ىمةرأ قمةغم قمةثامن، ًمةقس سمقـةف 

 .وسمقـف أطمد

درٌ قِمراك اًمذي ومقف إصمٌةوت اعمغةػمة سمةلم وذًمؽ ذم مؼوسمؾ مـ صحح طم

 .اسمـ قمومر وقمثامن

وىمد روى اشوم قمـ ُمدرك قمةـ  ،اًمقًمقد سمـ مًؾؿ صمًٌ: ىمول أسمق ضمعػر

: أيب ؾمعقد اًمػزاري قمـ حيقك سمـ احلورث قمـ اسمـ قمومر أكف ؾمؿع قمثامن رؼةقل

 .سمرومع اًمغلم (  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ)

حيقك سمـ احلةورث قمةـ ىمول اًمداين سمعد قمروف ظمؼم اًمقًمقد سمـ مًؾؿ قمـ 

اؽذا ىمول اشوم قمـ اًمقًمقةد، وظموًمػةف : ...قمٌداهلل سمـ قمومر أكف ىمرأ قمغم قمثامن 

صمةؿ ؾمةو  -........قمـف إؾمةحو  سمةـ إيب إهائقةؾ ومقاومةؼ قمرايمةًو قمةغم روارتةف 

قمـ إؾمحو  سمـ أيب إهائقؾ، طمدصمـو اًمقًمقد سمـ مًؾؿ قمـ حيقةك سمةـ :  -سمًـده

وأكةف ىمةرأ قمةغم  ،ـ قمةومر اًمقحجلةٌلاحلورث اًمةذموري أكةف ىمةرأ قمةغم قمٌةداهلل سمة

 ،وأن اعمغةػمة ىمةرأ قمةغم قمةثامن سمةـ قمػةون ،اعمغػمة سمـ أيب ؿمةفوب اعمخزومةل

 .ومخؼم قِمراك متوسمع قمؾقف سمرواري إؾمحو  سمـ إيب إهائقؾ

                                                 

 (.114ص)اإلىمـوع ذم اًمؼراءات اًمًٌع  ( 1)

 (.114ص)اإلىمـوع ذم اًمؼراءات اًمًٌع  ( 2)

 (.484 – -384 – 482( )1/244)ضمومع اًمٌقون  ( 3)
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وعػ اًمذاٌل رواري ىمراءة اسمـ قمومر أيمثر مـ كجلػ اًمؼةرين قمةغم  – 2

 .ومل رجلح: ىمول ،قمثامن واق ظمؼم ؾموىمف إاقازي

قمؼى اًمذاٌل قمغم ظمؼم إاقازي اًمةذي طمةدث سمةف قمةـ اًمطةؼماين  – 3

 (  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ)وومقف إصمٌوت ؾمامع اسمـ قمومر قمثامن سمـ قمػةون رؼةرأ 

 .سمضؿ اًمغلم

اةة  ورؼجلةد أن .ٓ، واهلل مو ريه، وًمؽـ همؾطً رةو اةذا، ا: ىمول اًمذاٌل

ف وأن اإلؾمةـود ؾمةؼط مـة ،اًمعٌوس سمـ اًمقًمقد مل رؾحؼف اًمطةؼماين ًمقحةدث قمـةف

كعؿ وؾمؼط اسمةـ ضمررةر رةو أسمةو : اسمـ ضمررر قمـ اًمعٌوس سمـ اًمقًمقد، ىمول اًمذاٌل

وموإلؾمـود اعمًق  مـ أيب قمةكم إاةقازي ؾمةؼط مـةف راٍو  ،قمكم مـ ؾمامقمؽ

ًمؽـةف ٓ رؾةزم  ،سملم اًمطؼماين واًمعٌوس سمـ اًمقًمقد، واذا اؾمتدراك مـ اًمةذاٌل

 .مـف شمقالم اًمًـد وشمضعقػف

 -راد أصمور ذم اشمجلةول ىمةراءة اسمةـ قمةومرواق متقؾمع ذم إر-ذيمر اًمداين 

أن رواري اًمقًمقةد سمةـ مًةؾؿ اًمتةل  شمثٌةً ىمةراءة اسمةـ قمةومر قمةغم قمةثامن كػًةف، 

واومؼفو احلؾقاين قمـ اشوم قمـ أرقب قمةـ حيقةك قمةـ اسمةـ قمةومر أكةف ىمةرأ قمةغم 

 .قمثامن

قمغم أن قِمرايمًو ىمد شموسمعف قمغم طمؽورتف قمـ حيقك قمـ اسمةـ قمةومر أكةف : وىمول

اًمقًمقد سمـ مًؾؿ مـ رواري إؾمحو  ، وأن اعمغػمة ىمرأ قمغم قمثامن ىمرأ قمغم اعمغػمة

                                                 

 (.5/292)ؾمػم أقمالم اًمـٌالء  ( 1)

 (.64 – 1/63)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 2)

 (.1/243)ضمومع اًمٌقون  ( 3)
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ـ اًمغوز  ـ قمٌداًمعزرز، واشوم سم سمـ أيب إهائقؾ قمـف، وأرقب سمـ متقؿ، وؾمقرد سم

وامٓء إرسمعي أقمالم أاؾ اًمشوم واق همػم مـػةرد هبةو، سمةؾ متةوسمع قمؾقفةو  ،

 .مـ وضمقه جمتؿع قمغم صحتفو وـمر  متػؼ قمغم ىمٌقاو

ومةةةرد ىمةةقل  ،اًمةةذاٌل قمةةـ اشمجلةةول ىمةةراءة اسمةةـ قمةةومر وصمٌقهتةةوداومةةع  – 2

واًمرسمقةع  ،سمؾ اق مشفقر ىمةرأ قمؾقةف اشةوم: جمفقل، وىمول( قِمراك)اًمطؼمي أن 

، ومل جيعةؾ ىمةقل اًمطةؼمي ذم اسمةـ قمةومر ـمعـةًو، سمـ صمعؾى وؾمؿع مـف مجوقمةي

 ،وإكام يمون شمعؾقؼًو قمغم قِمراك، ومل رجلةـع ؿمةقئًو، صمةؿ إن اعمغةػمة ٓ رؽةود ُرعةرف

وملمةو  ،جيقز أن رؽقن اعمغػمة أًمةح قمةغم قمةثامن ورهمةى إًمقةف ومةلىمرأه قمروةوً و

 :ومػقف كظر "ٓ رؽود ُرعرف  "ىمقًمف قمـ اعمغػمة 

ومقؽػقف ىمراءشمف قمغم قمثامن، وىمد ذيمره اإلموم أسمق قمٌقد اًمؼوؾمؿ سمةـ ؾمةالم 

اعمغةةػمة سمةةـ ؿمةةفوب صةةوطمى قمةةثامن سمةةـ قمػةةون ذم : ذم يمتةةوب اًمؼةةراءات ومؼةةول

أومةود  –ومظ اسمـ قمًويمر ذم شمرمجي رزرد سمـ موًمةؽ ذم شمورجةف وذيمره احلو ،اًمؼراءة

 .ذًمؽ يمؾف احلوومظ اسمـ اةزري

                                                 

شوم سمـ اًمغوز سمـ رسمقعي سمـ قمؿةر اًمشةومل ، روى قمةـ مؽحةقل وكةوومع مةقمم اسمةـ قمؿةر ، ا( 1)

همورةي : اةة ، اكظةر  156وأظمذ اًمؼراءة قمروو قمـ حيقك سمةـ احلةورث اًمةذموري ، شمةقذم ؾمةـي 

 ( 3788) ،   315/ 2اًمـفوري 

 [.553( ]1/248)ضمومع اًمٌقون  ( 2)

 (.1/66)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 3)

 – 2/434)، وسمؿثؾ اذا اةقاب قمـد اًمًةخووي، مجةول اًمؼةراء (1/66)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 4)

435.) 

 (.267 – 2/266)هموري اًمـفوري  ( 5)
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صمؿ جيقز أن رؽقن ىمد ىمرأ قمغم قمثامن ـموئػي ًمؽةـفؿ مةو اكتجلةٌقا : صمؿ ىمول

 .أو أظمذوا قمـف اًمؼرين مـ ًمقؾي إمم اًمجلٌوح ،وٓ اؿمتفروا

 واذا اًمؽالم مـ اًمذاٌل ًمةقس سمؿًةتؼقؿ، ىمةول اًمًةخووي ذم معةرض

 :رده قمغم اًمطؼمي واق رًتجلحى اـو

ىمرأ قمغم قمثامن ريض اهلل قمـف،  –رمحف اهلل  –ومنن أسمو قمٌداًمرمحـ اًمًؾؿل 

وروي أكف قمؾؿف اًمؼرين، وىمرأ أرضًو قمغم قمثامن رمحف اهلل أسمةق إؾمةقد اًمةدؤزم،   

وروى إقمؿش قمـ حيقك اسمةـ وصمةوب قمةـ زر سمةـ طمٌةقش إؾمةدي قمةـ أيب 

 قمـف وذيمر طمروومًو مةـ اًمؼةرين شمؽةقن أرسمعةلم قمؿرو قمثامن سمـ قمػون ريض اهلل

 ،وىمد رأرـو مـ اًمعؾامء اعمشفقررـ مـ مل رلظمةذ قمـةف إٓ اًمـػةر اًمقًةػم ،طمروموً 

سمؾ مـفؿ مـ مل رلظمذ قمـف إٓ رضمؾ واطمد، اذا ًمق اكػرد اعمغةػمة سموٕظمةذ قمـةف، 

وىمد أظمةذ قمـةف أسمةق قمٌةداًمرمحـ، وأسمةق إؾمةقد اًمةدؤزم، وزر سمةـ طمٌةقش يمةام 

 .شمؼدم

واًمذاٌل مل ررشمض شمقالم اًمطؼمي ىمراءة اسمـ قمومر وزقمؿف قمدم اشمجلةول 

ؾمـداو يمةام ُرـًةى إًمقةف، وذم اعمؼوسمةؾ ٓ رةرى أن اسمةـ قمةومر شمؾؼةك مةـ قمةثامن 

 ،ومةال شمةالزم سمةلم اعمةذاٌلم ،وأظمذ قمـف، واذا ٓ رـػل اشمجلول اًمؼةراءة وصمٌقهتةو

قًمقةد قمةـ  وذم يظمر شمرمجي اسمـ قمومر كٌةف اًمةذاٌل إمم أن اشةوم عمةو روى قمةـ اًم

اعمغػمة قمةـ قمةثامن، أؾمةؼط ذيمةر اعمغةػمة، واةذه قمؾةي شمضةوف إمم مةو ذيمةر مةـ 

                                                 

 (.1/66)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 1)

 (.2/434)مجول اًمؼراء  ( 2)

 (.2/434)مجول اًمؼراء  ( 3)
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 .شمقالم رواري أظمذ اإلموم اسمـ قمومر قمـ قمثامن مٌوذة

وذم ظمتوم طمدرٌ اًمذاٌل قمام كًى إمم اإلموم اًمطؼمي رد عمةو ومفةؿ مةـ 

 .إكام ىمراءة اسمـ قمومر رء ضموءكو مـ اًمشوم: طملم ىمول يمالم اسمـ جمواد

اذا ٓ ردل قمغم أهنو مل دملء جمةلء اًمؼةراءة قمةـ إئؿةي اًمتةل رؼةقم  ومنن

ىمةقل اسمةـ : ىمةول اًمةذاٌل ،سملؾموكقداو احلجةي، وأن ىمةراءة إقمؿةش أومم مـفةو

جمواد ٓ رةدل  وٓ سمةَد قمةغم مةو زقمةؿ أسمةق ـمةوار، وأكةك رؽةقن أؾمةوكقد ىمةراءة 

و أن جمواةد ومو رأرـة ،إقمؿش مثؾ أؾموكقد ىمراءة اسمـ قمومر ِمـو  إمم اًمرضمؾلم ؟

 .إًمخ... إٓ ىمد اقمتـك سمؼراءة اسمـ قمومر وؾمٌع هبو وأصمـك قمؾقفو

مو قمؾؿً سمةف سملؾمةوً، وىمةد شمؽؾةؿ ذم ىمراءشمةف مةـ ٓ : وىمول ذم مقزان آقمتدال

واًمذاٌل اـو مقول إمم قمدم شمؾؼل اسمـ قمةومر مةـ قمةثامن  ،وال ىمراءة طمًـي ،رعؾؿ

ًمةذي ىمةول  قمةـ ىمراءشمةف قمةغم قمةثامن واذه اعمرة واومؼف احلوومظ اسمـ اةزري ا ،مٌوذة

 .واهلل أقمؾؿ  ،إكف سمعقد وٓ رثًٌ: مجقع اًمؼرين 

                                                 

 (.1/68)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 1)

اٌل ذم ـمٌؼةوت اًمؼةراء واق ومفؿ أسمق ـموار قمٌداًمقاطمةد سمةـ أيب اوؿمةؿ يمةام كؼةؾ ذًمةؽ اًمةذ ( 2)

(1/67.) 

 (.1/67)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 3)

 (.4/131)مقزان آقمتدال  ( 4)

 . 385/ 1هموري اًمـفوري  ( 5)
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ـ قمومر اًمقحجلٌل قمغم اًمجلحويب اةؾقؾ : اعمًلًمي اًمراسمعي   ىمراءة قمٌداهلل سم

 .أيب اًمدرداء ريض اهلل قمـف

إن قمٌداهلل سمـ قمومر ىمةرأ قمؾقةف، : ىمقؾ :ىمول اًمذاٌل ذم شمرمجي أيب اًمدرداء

اًمؾفؿ إٓ أن رؽقن ىمرأ قمؾقةف  ،ن اسمـ قمومر مل ُردرك ذًمؽواذا همػم صحقح: ٕ

 .وذًمؽ أرضًو سمعقد ،ؾمقرة أو ؾمقرشملم

ورورـةو سمنؾمةـود ىمةقي أكةف ىمةرأ قمةغم أيب اًمةدرداء، : وذم شمرمجي اسمـ قمةومر

 .واًمظوار أكف ىمرأ قمؾقف مـ اًمؼرين

: قمد اسمـ قمةومر وةؿـ مةـ روى قمةـ أيب اًمةدرداء، صمةؿ ىمةول: وذم ؾمػمه

قمؾقف اًمؼرين وحلؼف، ومةنن صةح ومؾعؾةف ىمةرأ قمؾقةف سمعةض اًمؼةرين  إكف ىمرأ: وىمقؾ

 .واق صٌل

قمةةرض قمةةغم أيب اًمةةدرداء اًمؼةةرين : ىمةةول أسمةةق قمؿةةرو اًمةةداين :وذم شمورجةةف

قمٌداهلل سمةـ قمةومر وظُمؾقةد سمةـ ؾمةعد اًمؼةورئ، وراؿمةد سمةـ ؾمةعد، وظموًمةد سمةـ 

 .معدان

 .ذم قمرض امٓء قمؾقف كظر: ىمؾً

: سمةـ رزرةد قمةـ اسمةـ قمةومر ىمةول وقمةـ ظموًمةد: وذم شمرمجي اسمـ قمومر ىمةول

 .ىمرأت قمغم معوذ، وأيب اًمدرداء

                                                 

 (.1/18)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 1)

 (. 5/292)ؾمػم أقمالم اًمـٌالء  ( 2)

 (.2/336)ؾمػم أقمالم اًمـٌالء   ( 3)

 (. 3/452)شموررخ اإلؾمالم   ( 4)
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ومؾعؾةف  ،إن صح اذا اًمؼقل قمـف ومام ذيمر أكف ىمرأ يمؾ اًمؼرين قمؾقفام: ىمؾً

 .ىمرأ قمؾقفام ؾمقرًا، واهلل أقمؾؿ

حمؿد سمـ ؿُمعقى سمـ ؿَمةوسُمقر قمةـ حيقةك سمةـ احلةورث قمةـ اسمةـ : صمؿ أورد

، وقمؾقف اقمتؿد اًمداين وهمةػمه واذا ظمؼم همررى  ،قمومر أكف ىمرأ قمغم أيب اًمدرداء

واًمةذي قمـةد  ،ذم أن اسمـ قمةومر ىمةرأ قمةغم أيب اًمةدرداء، ومؾعؾةف شمةال قمؾقةف ؾمةقراً 

اشوم واسمـ ذيمقان واًمؽٌور أن اسمـ قمومر إكام ىمرأ قمغم اعمغةػمة صةوطمى قمةثامن، 

 .واذا اق احلؼ

 :أىمقال اًمعؾامء

سمةـ شمزداد مًلًمي اظمتالف أاؾ اًمعؾؿ ذم مـ شمؾؼك قمـفؿ اإلمةوم قمٌةداهلل 

وشمرى اطمتػوء وشمؾؿس اقمتـوء ظموصي مةع اإلمةوم اًمشةومل اًمؽٌةػم   ،قمومر أمهقي

ومرد ذًمةؽ مةو يمةون ذم ىمراءشمةف سمعةض احلةروف مةـ كؼةوش  ،قمٌداهلل سمـ قمومر

وصةؾ إمم رد   ،حمتدم مـ سمعض أاؾ اًمعؾؿ مػنرـ يموكقا أو كحةوة وًمغةقرلم

ى شمضةعقػ وشمعةداه إمم دقمةق ،اًمؼراءة اًمثوسمتي سمقضمقه مدظمقًمي مـ اًمرد واًمـؼةد

 .اشمجلول ىمراءة اسمـ قمومر

ومًلًمي أظمذه وشمؾؼقف قمةـ أيب اًمةدرداء خمتؾةػ ومقفةو سمةون اةذا ذم شمعةدد 

                                                 

 (.1/62)ـمٌؼوت اًمؼراء   ( 1)

 (. 1/62)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 2)

، ومجةول اًمؼةراء (254 – 1/246)ضمةومع اًمٌقةون ًمؾةداين : اكظر ـمرومًو مـ اةذه اعمًةلًمي ذم ( 3)

، وذًمؽ إمر مـًقب إمم اإلموم اًمطؼمي طمتك قُمةدت مةـ (436 – 2/432)ًمؾًخووي 

ؼةراء ـمٌؼةوت اًم: اكظر. ؾمؼطوشمف، واق مو محؾ اًمذاٌل إمم اًمدوموع قمـف وشمقوقح طمؼقؼي ىمقًمف

(1/62 – 66.) 
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 :آشمةجواوت يمام رليت

ـموئػي مـ أاؾ اًمؽماضمؿ مل رذيمروا شمؾؼقف وروارتف قمةـ أيب اًمةدرداء،  – 1

اسمـ ،وًمق صمًٌ اذا قمـداؿ أو كؼؾ كؼاًل معتؼمًا ٕصمٌتةقه، ومةـفؿ اسمةـ أيب طمةوشمؿ

وأسمةةق معنمةة اًمطةةؼمي، واسمةةـ  ،واسمةةـ مفةةران، وإاةةقازي ذم وضمقةةزه ،جمواةةد

 ،واعمةةزي ذم هتذرٌةةف، واسمةةـ اًمًةةالر ،واسمةةـ قمًةةويمر ،وؾمةةٌط اطقةةوط ،همؾٌةقن،

 .واسمـ طمجر ،واًمرقمقـل

وذم مؼوسمؾ ذًمؽ مل رؽمدد أىمقاٌم مـ أاؾ اًمػـ واًمؽماضمؿ مـ إدراج اؾمةؿ 

 ،اسمـ قمومر وىمةرأ قمؾةقفؿ اًمجلحويب اةؾقؾ أيب اًمدرداء ذم قمداد مـ شمؾؼك قمـفؿ

، صمةؿ أسمةق ؿمةومي اًمةذي ضمعؾةف ىمةوئاًم ورأؾمفؿ ذم اذا احلوومظ أسمق قمؿر اًمةداين

 .مؼوم أيب اًمدرداء ذم اإلىمراء سمعد ووموشمف، واختذه أاؾ اًمشوم إموموً 

وٓ ظمالف ذم أكف ىمرأ قمغم واصمؾي سمةـ إؾمةؼع، : وقمـد ااذزم ذم اًمؽومؾ

ف أكف ىمرأ قمغم اعمغػمة سمـ أيب ؿمةفوب وأيب اًمدرداء، ومعوذ سمـ ضمٌؾ، وٓ ظمال

 اة.ا

                                                 

ـ أيب طمةةوشمؿ  ( 1) عي (28، 6/27)اةةةرح واًمتعةةدرؾ ٓسمةة ، واًمتةةذيمرة ذم اًمؼةةراءات (87 – 85)، اًمًةٌة

ٍ ذم اًمؼةةةةراءات اًمةةةةثامن (35 – 1/28)اًمةةةةثامن  ف ، (155ص)، واًمتؾخةةةةقص (1/51)، واعمةةةٌة

، (271، 29/271)، و(47/93)، وشمةةةةةوررخ دمشةةةةةؼ (78 – 67)واًمةةةةةقضمقز ًمألاةةةةةقازي 

عي (22/471)، وهتةةذرى اًمؽةةامل (45 – 38)واعمًٌةةقط   – 74ص)، وـمٌؼةةوت اًمؼةةراء اًمًةٌة

 ( .2/363)، وهتذرى اًمتفذرى (34ص)، واًمؽوذم ذم اًمؼراءات اًمًٌع ًمؾرقمقـل (76

 (.246 – 1/241)ضمومع اًمٌقون  ( 2)

 (.7ص)إسمراز اعمعوين  ( 3)

رأ اسمةـ ىمة: ىمةول اسمةـ مًةؾؿ: ، قمغم أن شمؾؽ اًمعٌورة مجلةدرة سمؼقًمةف(56 – 1/55)اًمؽومؾ  ( 4)

= 
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ومعطػ اؾمؿ أيب اًمدرداء قمغم معوذ سمـ ضمٌؾ وواصمؾةي سمةـ إؾمةؼع اًمةذي 

سح سمعدم اطالف ذم أظمذ اسمـ قمومر قمـف، وظمتؿ سمذيمر اإلمجةوع وأظمةذه قمةـ 

 .اعمغػمة سمـ أيب ؿمفوب

 ومذيمر اؾمؿلم جمؿعًو قمؾقفام وسمقـفام مو اق خمتؾػ ومقفؿ، وقمٌورشمف مقمهي ًمقٓ

أكف ضمرد مـ وؾَمط ذيمرمهو أسمق اًمدرداء ومعوذ سمـ ضمٌؾ مـ اًمتجلدرر سمعدم 

 .اطالف : عمحؾ اًمتـوزع اًمذي قمؾقف أاؾ اإلىمراء واًمًػم

وشمقازم أئؿي مثٌتقن أظمذ اسمـ قمومر مةـ أيب اًمةدرداء شمٌعةًو ًمؾةداين وهمةػمه 

اسمـ اًمٌةوذش، واسمةـ اًمؼوصةح، واةعةؼمي، واًمًةؿلم احلؾٌةل، واسمةـ : ومـفؿ

روي : ؾمؿع أسمو اًمدرداء، ومؽل سمـ أيب ـموًمى اًمةذي ىمةول: ورهتاميضمروم، وقمٌ

وإن يمون : واًمًخووي وقمٌورشمف  ،اة.ا.ًمـو أكف ىمرأ قمغم قمثامن وقمغم أيب اًمدرداء

، ومػل مجع أيب اًمدرداء اًمؼرين ذم ^اسمـ قمومر أظمذ قمـ أيب اًمدرداء قمـ اًمـٌل 

اعمحؼؼةلم  أمةو ظمومتةي ،واسمـ واٌون اعمزي ،اة.ظمالف ا^ طمقوة رؾمقل اهلل 

وىمةرأ قمةغم أيب اًمةدرداء : اسمـ اةزري ومجزم سمذًمؽ شمٌعًو ًمؾداين ومؼةول ذم اًمـنمة

، وذم اًمغوري ضمعةؾ أظمةذه مـةف صمةوين  اة.ومقام ىمطع سمف احلوومظ أسمق قمؿر اًمداين ا

                                                 

صمؿ ذيمر اةؿؾي أكػي، ومل رًةتٌـ اةؾ اةق مةـ يمةالم اسمةـ مًةؾؿ أم أن ... قمومر قمغم قمثامن =

 ؟.اًمعٌورة مًتلكػي مـ يمالم ااذزم

، (257ص)، أطموؾمـ إظمٌةور (242 – 241)، اًمتٌٍمة عمؽل (1/154)اإلىمـوع : اكظر ( 1)

اًمـضةقد ًمؾًةؿلم ، اًمعؼد (2/83)، يمـز اعمعوين ًمؾجعؼمي (11ص)هاج اًمؼورئ اعمٌتدي 

 (.1/127)، ومرائد اعمعوين ٓسمـ يضمروم (1/135)، ومتح اًمقصقد (1/117)

 (.1/144)اًمـنم  ( 2)
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 .إىمقال  صحي ًذم ؿمققخ اسمـ قمومر ومـ ُتؿؾ اًمؼراءة قمـفؿ 

احلةوومظ ىمراءشمةف  وىمد اؾمتٌعد أسمق قمٌةداهلل: وشمعؼى احلوومظ اًمذاٌل وىمول

قمغم أيب اًمدرداء، وٓ أقمؾؿ ٓؾمتٌعوده وضمفًو، وٓؾمقام وىمد ىمطع سمف همػم واطمد 

 .مـ إئؿي واقمتؿده دون همػمه احلوومظ أسمق قمؿرو اًمداين وكواقؽ سمف 

واـو ُرؾحظ متوسمعي اسمـ اةزري ٕيب قمؿرو اًمداين، ويملن ًمؼقو اسمـ قمومر 

ظموصي  ، إصمٌوت شمؾؼقف وىمراءشمف قمؾقفأسمو اًمدرداء ويمقهنام مـ أاؾ اًمشوم يموٍف ذم

أكف شمقمم إمومي اإلىمراء ذم اًمشوم ظمؾػًو ٕيب اًمدرداء، واًمذاٌل يمون مؽمددًا همةػم 

 .مـنمح اًمػماد إمم إصمٌوت أظمذ اسمـ قمومر مـ أيب اًمدرداء

ومؿرة ضمزم سمعدم صحي ذًمؽ، وأظمرى ىمول ومقف كظر، وصموًمثي قمؾةؼ إمةر 

ومةرة  ،ًمةقس ًمؾؼةرين سمتاممةف وًمق صح ًمؽون  ًمٌعض اًمًةقر ،قمغم صحي ذًمؽ

 .وصػ إؾمـود أظمذه قمـ أيب اًمدرداء سملكف ىمقي

وكؼد رواري اقمتؿد قمؾقفو اًمداين ذم أظمذ اسمـ قمومر مةـ أيب اًمةدرداء ووصةػفو 

حمؿد سمـ ؿمعقى سمـ ؿمةوسمقر قمةـ حيقةك سمةـ احلةورث : سموطؼم اًمغررى، وال سمنؾمـود

: ومر ومهةو ، وقموروةف اًمةذاٌل سمةلن اًمةذي قمـةد يمٌةػمي رواة اسمةـ قمةقمـ اسمـ قمةومر

 .اشوم واسمـ ذيمقان اق ىمراءة اسمـ قمومر قمغم اعمغػمة صوطمى قمثامن

ودمدر اإلؿمورة إمم أن اذا إصمر سمنؾمـوده ؾمةوىمف اًمةداين ذم ضمومعةف وىمةول 

 .مـؼطع اإلؾمـود : قمـف حمؼؼق اةومع

                                                 

 (.1/385)هموري اًمـفوري  ( 1)

 (.1/246)ضمومع اًمٌقون  ( 2)
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. ذم مو ىمطع سمف احلوومظ أسمق قمؿرو اًمداين وصَح قمـدكو قمـف: وذم اًمـنم ىمول

 ااة

قمةـ  شمرمجي اًمذاٌل اسمـ قمومر ؾمةو  ؾمةـدًا ظموًمةد سمةـ رزرةد وذم وموُتي 

وىمةد وصمةؼ أسمةق : ىمةول اًمةذاٌل ،ىمةرأت قمةغم معةوذ وأيب اًمةدرداء: قمومر أكف ىمول

إن صح اذا اًمؼقل قمـف ومام ذيمر أكف ىمرأ يمؾ اًمؼرين : ، صمؿ ىمولطموشمؿ ظموًمدًا اذا

- ،ءورورـو سمنؾمـود ىمةقي أكةف ىمةرأ قمةغم أيب اًمةدردا: وذم اًمًػم ىمول ، قمؾقفام

 .وًمعؾف رؼجلد اذا اإلؾمـود ذم اذا إصمر ،-وشمؼدم

واـةةو ٓ رغقةةى احلةةس اًمـؼةةدي و اًمتضةةؾع مةةـ قمؾةةقم احلةةدرٌ قمـةةد اإلمةةوم 

 .اًمذاٌل ومـراه ُرعؾؼ صحي اعمًلًمي قمغم صحي ٕصمر

ويملكةةف ٓ رؽتػةةل سموًمؾؼقةةو واعمعةةوسة طمتةةك رةةليت ظمةةؼم صةةحقح مٍمةةح 

 .شمدىمقؼ ًمؾرواروتسموٕظمذ واًمؼراءة، واذا مـفٍ اًمذاٌل  ومقف ُتؼقؼ و

وذم مقـمـ مـ شمرمجي اسمـ قمومر ذم ؾمػم أقمالم اًمـةٌالء أطمةول ذم أظمٌةوره 

اعمًتقوموة إمم ـمٌؼوت اًمؼةراء، وشمؾةؽ  إؿمةورة إمم أن يمتةوب اًمًةػم متةلظمر قمةـ 

 .واهلل أقمؾؿ  ،اًمطٌؼوت

 

                                                 

 (.1/144)اًمـنم  ( 1)

رةقكس : ظموًمد سمـ رزرد سمـ صوًمح سمـ صٌقح اعُمري ، واًمد قِمراك اًمذي رروي احلةروف  قمةـ( 2)

 8/358)اةرح واًمتعدرؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ . اق صمؼي صدو : ة، ؾمؿعً أيب رؼقلسمـ مقن

– 359[ )1621.] 

 (.1/65)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 3)
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 ىمراء   اًمؽقومي: اعمٌحٌ اًمثوًمٌ

 :وومقف صمالصمي مطوًمى  

 اًمؽقوميئ اعمتعؾؼي سمؼور يًملاعمً:  ول اعمطؾى إ

 (.اة127يظمر ؾمـي   )قموصؿ سمـ أيب اًمـجقد   
 

اةق : وىمقةؾ  ،اةق اؾمةؿ أسمقةف: ومؼقةؾ ( سَمةةْفَدًمي ) ذم اؾمؿ : مًلًمي واطمدة وال  

 .يمام ىمول ذًمؽ صمؾي مـ أاؾ اًمعؾؿ  ،اؾمؿ ُأمف

 :أىمقال اًمذاٌل

 .وًمقس ذا سمٌم  ،ال ُأمف: وىمقؾ ،قمغم اًمجلحقح( هَبَْدًمي ) واؾمؿ أسمقف 

 . وًمقس سمٌم ،ُأمف( هَبَْدًمي : ) وىمقؾ ( هَبَْدًمي ) اؾمؿ أسمقف و:  وذم اًمًػم

 :أىمقال اًمعؾامء

قمرض ـموئػي مـ أاةؾ اًمؼةراءات اطةالف ذم اؾمةؿ  واًمةد اإلمةوم  قموصةؿ        

: وىمقةةؾ ،قمٌةةد ٌُ : وىمقةةؾ  ،قمٌةةداهلل: ومؼقةةؾ  ،(أيب اًمـَجةةقد ) اًمةةذي قمةةرف سمؽـقتةةف 

 ، اًمةداين  رض  ًمؾؿًةلًمي   قمـةد ضموء اذا اًمع،هْبدًمي اؾمؿ ُأمف:  وىمقؾ  ،هْبدًمي

واًمًةةخووي  ذم  ،وؾمةةٌط اطقةةوط     واسمةةـ اًمٌةةوذش  وإاةةقازي

                                                 

 (. 1/75)ـمٌؼوت اًمؼراء   (1)

 (. 5/256)ؾمػم أقمالم اًمـٌالء   (2)

 ( . 7ص) ، اًمتقًػم (  192/ 1) ضمومع اًمٌقون  ( 3)

 .( 69ص )ز ًمألاقازي اًمقضمق  (4)

 ( 115/ 1)  وع ٓسمـ اًمٌوذشاإلىمـ ( 5)

 .( 98/ 1 )اعمٌفٍ ذم اًمؼراءات اًمثامن (  6)
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واًمػةةةود ذم ذطمةةةف قمةةةغم  ،ومـتجةةةى اًمةةةدرـ ااؿةةةذاين  ،ذطمةةةف 

واسمـ واٌون اعمزي اًمذي  ،، واًمًؿلم احلؾٌل  واسمـ يضمروم  ،اًمشوـمٌقي

  ، واسمةةـ اةةةزري ( هْبدًمةةي  يمـقتةةف أسمةةق اًمـجةةقد واؾمةةؿف) صةةحح أن 

طمةةلم رةةقردون اًمؼةةقل سمةةنن ( ىمقةةؾ ) رراؿ سمجلةةقغي اًمتؿةةررض شمجلةةدورالطمةةظ 

 .اؾمؿ ُأمف ( هْبدًمي )

واذا آظمتالف ذم اؾمؿ أيب اإلموم قموصؿ مل رؽـ قمـد اًمؼراء وطمةداؿ، 

(  هْبدًمةي )ومؼد كص يمٌورٌ  مـفؿ  قمغم أن اؾمةؿ أسمقةف  ،أئؿي اعمحدصملم سمؾ يمون قمـد

 ،وأسمةق طمةوشمؿ اًمةرازي ،وحيقك سمةـ معةلم ،واًمٌخوري ،اإلموم أمحد ومـ اقٓء

وكجلةقص أئؿةي  ،إؾمةامء واًمؽـةك  ذم  واحلةويمؿ اًمـقًةوسمقري وأسمق ظمقثؿي

اعمحدصملم أكػ ذيمراؿ اؾمتػوض اسمـ قمًويمر ذم ؾمقىمفو سملؾموكقداةة إًمةقفؿ  ذم 

  ،ف واسمةـ طمجةر ذم هتذرٌة ،اعمةزي  ذم اعمًلًمي  وذيمر إىمقال ،شمورجف  

                                                 

 .(144)/ 1ومتح اًمقصقد   (1)

 .(136/ 1 )اًمدرة اًمػرردة  (2)

 .(136/ 1 )اًمدرة اًمػرردة(  4)

 (. 134ص )ومرائد اعمعوين  ( 4)

 (.1/124)اًمعؼد اًمـضقد  (  5)

 .( 435ص )  أطموؾمـ إظمٌور    (6)

 .(1496( )  315/ 1)  ريهموري اًمـفو  (7)

 . ( 496(  )  119/ 12)  إؾمامء واًمؽـك(  8)

 .( 227 -225/ )  25شموررخ دمشؼ (   )

    ( 474/  13) هتذرى اًمؽامل (    )

 ( 255/  2) هتذرى اًمتفذرى(    )
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واسمةـ  ،ظمؾقػةي سمةـ ظمقةوطوممـ قمرض ًمؾؿًلًمي مـ  أاؾ اًمطٌؼوت واًمةؽماضمؿ 

شمةوريملم  إىمةقال (سمةةْفدًمي )ويمالمهو اىمتٍم قمةغم اًمؼةقل سمةلن اؾمةؿ أسمقةف  ،ؾمعد

. إظُمرى 

أيب قمؿرو ومفق معروف مـ ىمقل  اق اؾمؿ ُأمف ٓ أسمقف( سمةْفدًمي)ن سملأمو اًمؼقل  

 .  ويمر يصموراؿ ُمًـدة ً ذم شمورجفوىمد ؾمو  اسمـ قمً ،اًمػالس ومعف مجوقمي

مف أن اذا اؾمؿ أيب قموصؿ ٓ اؾمؿ أً  (سمةْفدًمي )واًمذي رعضد اًمؼقل سملن  

سمةْفدًمي )زقمؿ مـ ٓ رعؾؿ أن  ": مو ذيمره راورف أسمق سمؽر سمـ قمقوش اًمذي رؼقل 

وىمةقل راورةف اعمخةتص سمةف اعمةالزم ًمؾتؾؼةل قمـةف ييمةد  صمٌقشمةًو وأومم   ُأمةف  (

  ،صمؿ اق ىمقل إئؿةي اًمؽٌةور يملمحةد واًمٌخةوري وهمػممهةو ،اةسموًمجلحي مـ همػم

: ومؼةول  ،اؾمةؿ ُأم قموصةؿ(  سمةْفدًمي)وىمد ظمَطل أسمق سمؽر اسمـ أيب داود مـ ىمول إن 

أسمةقه، ( هَبَْدًمةي )ُأمةف، وًمةقس يمةذًمؽ، ( هَبَْدًمةي ) وزقمؿ سمعض مـ ٓ رعؾؿ أن 

 .ورؽـك أسمو اًمـَجقد

قمةغم ذًمةؽ احلةوومظ اسمةـ طمجةر ذم  وقمالوة قمغم ذًمؽ  ومؼقل اةؿفقر يمام كص

ذم ( هَبَْدًمةي ) واؾمؿ أيب اًمـجقد : مؼدمي ذطمف قمغم صحقح اًمٌخوري  إذ ىمول 

 .  ىمقل اةؿفقر   

                                                 

 ( 3258( ) 438/ 8) ، اًمطٌؼوت اًمؽؼمى (  159ص) ـمٌؼوت ظمؾقػي سمـ ظمقوط  (1)

 ( 229 -227  / 25) شموررخ دمشؼ   ( )

 (. 139/  8) يمام كؼؾف اًمذاٌل ذم شموررخ اإلؾمالم  (4)

 (. 229/  25) ؾموىمف اسمـ قمًويمر  سمنؾمـوده قمـ أيب سمؽر سمـ أيب داود  (3)

 ( 431ص ) ادي اًمًوري مؼدمي ومتح اًمٌوري  (5)
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إن : مـ ىمول وضمدرر سموًمذيمر أن اإلموم اًمذاٌل يمون متقؼـو ً مـ وعػ ىمقل 

يمر ًمؽـف مل رذ ،(ًمقس سمٌمء) طمتك وصػف سملكف اؾمؿ ُأم اإلموم قموصؿ   ( هَبَْدًمي ) 

واذا مؾحظ دار  ذم قمدرد  مًتـد اًمؼوئؾلم سمذًمؽ، وٓ مـ ُرـًى إًمقف اذا اًمؼقل،

 . -رمحف اهلل رمحي واؾمعي  –اًمذاٌل  اإلموم مـ اعمًوئؾ قمـد
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 مًوئؾ اإلموم محزة سمـ طمٌقى اًمزروت: اعمطؾى اًمثوين 

 :وومقف مًلًمتون

ش ؾمةؾقامن سمةـ ىمراءة محةزة اًمزرةوت قمةغم اإلمةوم إقمؿة: اعمًلًمي إومم

 .مفران

 .رؤرو محزة اًمزروت ًمرب اًمعزة واةالل ذم اعمـوم: اعمًلًمي اًمثوكقي

                                     ******** 

 :ىمراءة محزة اًمزروت قمغم اإلموم إقمؿش: اعمًلًمي إًومم

 .ىمرأ اًمؼرين قمروًو قمغم  إقمؿش :ىمول اًمذاٌل

ىمرأ محزة قمغم إقمؿةش واسمةـ أيب ًمةقغم، : ىمول قمـ ؾمؾقؿ... »: صمؿ ىمول

وروى قُمٌقةد اهلل سمةـ  ،شومام يمون مـ ىمراءة إقمؿةش ومفةل قمةـ اسمةـ مًةعقد

ىمرأكةو قمةغم محةزة، وىمةرأ قمةغم : ىمةوًمقا ،وهمػممهةو واحلًـ سمـ قمطقي مقؾمك

                                                 

 (.1/116)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 1)

وةوسمط حمةرر . اعمؼةرئاق ؾمؾقؿ سمـ قمقًك سمةـ ؾمةؾقؿ أسمةق حمؿةد احلـػةل مةقٓاؿ اًمؽةقذم  ( 2)

طموذ ، واق أظمص شمالمقذ اإلموم محزة، واةق اًمةذي ظمؾػةف ذم اًمؼقةوم سمةوًمؼراءة، شمةقذم ؾمةـي 

 [.1397( ]1/288)اة، هموري اًمـفوري 189اة أو 188

 (.1/123)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 3)

ـ همةػم  ( 4) قمٌقداهلل سـم مقؾمك سـم سموذام اًمعٌز مةقٓاؿ اًمؽةقذم، روى احلةروف ؾمةامقمًو قمـة محةزة مة

ي : ، وىمقؾقمرض ٓ أكةف ؿمةقعل، شمةقذم ؾمـة قمرض قمؾقف ويمون ُرؼرئ هبو، وصمؼف اسـم معلم، طموومظ صمؼي إ

 [.2554( ]1/439)اة، هموري اًمـفوري 213

احلًـ سمـ قمطقي سمـ كجقح أسمق حمؿد اًمؼرر اًمؽقذم، ىمرأ قمغم محزة اًمزروت ويمون مـ ضمؾةي  ( 5)

 [.1555( ]1/255)اة، هموري اًمـفوري 211أصحوسمف، شمقذم ؾمـي 
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 .وأيب إؾمحو  ،وإقمؿش،واسمـ أيب ًمقغم ،مُحران

وُرورةً  ،ؿةشضموءت أظمٌور ُأظمةر شمةمذن سمؼةراءة محةزة قمةغم إقم: ىمؾً

قمةةـ حمؿةةد سمةةـ حيقةةك : صمةةؿ أورد ،أظمٌةةور سمخةةالف ذًمةةؽ، ومةةوهلل شمعةةومم أقمؾةةؿ

مةـ أرةـ ىمةرأ : ىمرأ محزة قمةغم إقمؿةش؟ ىمةول: داود ىمؾً ٓسمـ: إزدي

 .قمؾقف؟ إكام ؾملًمف قمـ طمروف

: ىمرأت قمغم إقمؿش؟ ىمول: ىمؾً حلؿزة: ىمول وقمـ طمجوج سمـ حمؿد

 .رومًو طمروموً ٓ وًمؽـل ؾملًمتف قمـ اذه احلروف طم

طمدصمـل قمدة مـ أاؾ اًمعؾؿ قمةـ محةزة : وىمول أسمق قمٌقد اًمؼوؾمؿ سمـ ؾمالم

ويموكةً اةذه احلةروف اًمتةل رروهيةو محةزة قمةـ  ،أكف ىمرأ قمغم مُحةران سمةـ أقمةلم

إقمؿش، إكام أظمذاو قمـ إقمؿش أظمذًا، ومل رٌؾغـو أكف ىمرأ قمؾقةف اًمؼةرين مةـ 

 .أوًمف إمم يظمره

                                                 

 (.1/123)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 1)

ـ طمٌةةةون ذم اًمثؼةةةوت، اًمثؼةةةوت  ( 2) زدي اًمٌٍمةةةي، أورده اسمةةة ـ قمٌةةةداًمؽررؿ ٕا ـ حيقةةةك سمةةة حمؿةةةد سمةةة

(9/121.) 

ـ أيب  ( 3) اق قمٌداهلل سـم داود  سـم قمومر أسمق قمٌداًمرمحـ ااؿداين اطررٌل ،صمؼةي طمجةي ، روى اًمؼةراءة قمة

قمؿش ، شمقذم ؾمـي  ـ ٕا  (1767)،   75/ 1ري  اة ، هموري اًمـفو213قمؿرو ، وطمدث قم

 (.1/123)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 4)

طمجوج سمـ حمؿد إقمقر اعمجلقيص احلوومظ، روى اًمؼراءة قمـ أيب قمؿرو سمـ اًمعالء ومحةزة،  ( 5)

 [.936( ]1/186)اة، هموري اًمـفوري 256موت ؾمـي 

 (.1/123)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 6)

 (.124 – 1/123)/ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 7)
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 اذه احلروف قمـ إقمؿش؟ يمقػ أظمذشمؿ: وىمقؾ ةررر اًمضٌل

يمون إذا ضموء ؿمفر رمضون ضموء أسمق طمقون اًمتؿقؿل ومحزة اًمزرةوت، : ىمول

مع يمؾ واطمةد مةـفام مجلةحػ ومقؿًةؽون قمةغم إقمؿةش ورؼةرأ، ومقًةتؿعقن 

 .ىمراءشمف، وملظمذكو قمـف احلروف مـ ىمراءشمف

 .ىمرأ قمؾقف محزة اًمزروت وهمػمه :وذم شمرمجي إقمؿش رؼقل اًمذاٌل

ـمؾحي سمةـ مٍمةف، : أكف مل جتؿ قمغم إقمؿش إٓ صمالصمي  وذم ظمؼممػوده 

ىمةد مةر أن : ىمؾةً: قمؾؼ اًمذاٌل سمؼقًمةف ،وأسمون سمـ شمغؾى، وأسمق قمٌقدة سمـ َمعـ

 .، ويمرر اذا ذم شموررخ اإلؾمالممحزة قمرض قمؾقف اًمؼرين

 ،واسمةةـ أيب ًمةةقغم ،وإقمؿةةش ،شمةةال قمةةغم محةةران سمةةـ أقمةةلم  :وذم اًمًةةػم

 .وـموئػي

 .ىمرأ قمؾقف محزة اًمزروت  :ؿشوذم شمرمجي إقم

 .مـفؿ محزة اًمزروت ،ىمرأ قمؾقف مجوقمي  :وذم شموررخ اإلؾمالم

 :أىمقال اًمعؾامء

مًلًمي ىمراءة محزة اًمزروت قمغم ؾمؾقامن سمـ مفران إقمؿةش مٌـواةو قمةغم 

                                                 

 (.1/124)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 1)

 (.1/83)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 2)

 (.1/87)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 3)

 (.9/163)شموررخ اإلؾمالم  ( 4)

 (.6/228)ؾمػم أقمالم اًمـٌالء  ( 5)

 (.7/95)ؾمػم أقمالم اًمـٌالء  ( 6)

 (.9/162)شموررخ اإلؾمالم  ( 7)
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يصمور متعوروةي، مـفةو مةو رثٌةً ذًمةؽ ومـفةو مةو رـػقةف، وقمةغم وةقئفو اكؼًةؿ 

ًٍ وكو ومةو ؾمةوىمف اًمةذاٌل مةـ أظمٌةور مثٌتةي اًمتؾؼةل  ،ٍف اًمعؾامء إمم ومررؼلم مثٌ

 .واًمؼراءة ال قمـد همػمه

 ،واسمةـ أيب ًمةقغم ،ىمرأ محزة قمةغم إقمؿةش: وملصمر ؾمؾقؿ سمـ قمقًك اًمؽقذم

ومام يمون مـ ىمراءة إقمؿش ومفق قمـ اسمـ مًعقد ريض اهلل قمـةف، أورده سمًةـده 

 .اسمـ جمواد، واسمـ مفران، واًمداين ذم ضمومعف

صمةر مةرة أظمةرى إمم ؾمةؾقؿ سمةـ قمقًةك سمؿضةؿقن وأؾمـد اسمةـ مفةران إ

 .اًمرواري اًمًوسمؼي

 .رأرً محزة رؼرأ قمغم إقمؿش: وروي قمـ ؾُمؾقؿ: صمؿ ىمول

ىمةرأ : ومو رواه قمٌقد سمـ مقؾمك واحلًـ سمـ قمطقةي وهمػممهةو أهنةؿ ىمةوًمقا

وقمةةغم أيب إؾمةةحو   ،وقمةةغم ؾمةةؾقامن إقمؿةةش ،محةةزة قمةةغم محةةران سمةةـ أقمةةلم

 .إًمخ... اًمًٌقعل

 .ـ ـمر  قمدة ممـ ىمرأ قمغم محزة وىموًمقا مجقعًو مو شمؼدمأورده اًمداين م

ىمةرأت : ومؼةول محةزة: ... وومقف ،وأورد اططقى  اًمٌغدادي سمًـده طمدرثوً 

 ،صمةةؿ ؾمةةو  احلةةدرٌ... طمًةةٌؽ: قمةةغم إقمؿةةش، وملظمةةذ قمةةكّم مخًةةًو صمةةؿ ىمةةول

 .وطمؽؿ قمؾقف سموعمقوقع

                                                 

( 1/265)، وضمةةومع اًمٌقةةون ًمؾةةداين (65)، اعمًٌةةقط  ٓسمةةـ مفةةران (74ص)اًمًةةٌعي  ( 1)

[554[ ]556.] 

 (.2/469)، واق قمـد اًمًخووي ذم مجول اًمؼراء (63 – 62ص)اعمًٌقط  ( 2)

 (.269، 268، 1/267)ضمومع اًمٌقون  ( 3)

، وممةةـ طمؽةةؿ قمؾقةةف سموًمقوةةع اًمةةذاٌل ذم اعمقةةزان [ 3759( ]8/211)شمةةوررخ سمغةةداد  ( 1)

= 
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: ىمؾةً ًمألقمؿةش: مةو ورد قمةـ محةزة اًمزرةوت ىمةول: ومـ أصمور يمذًمؽ

: ىمةول،وطمةرف يظمر(   ھ  ے  ےۓ)ؿ ُرـؽرون قمؾقـةو ىمةراءة طمةروملم إهن

أظمؼماؿ أين ىمرأت قمغم إقمؿةش، وأن إقمؿةش ىمةرأ قمةغم حيقةك سمةـ وصمةوب، 

وأن حيقك ىمرأ قمغم قمؾؼؿي، وأن قمؾؼؿي ىمرأ قمغم قمٌداهلل، وأن قمٌداهلل ىمرأه قمةغم 

 ....... رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

زة إمم إقمؿةش واةق رؼةرئ، ومؾةام رأوه ضموء محة: وضموء قمـ ؾمؾقؿ ىمقًمف

: ومؼةوًمقا. شرقؾمةػ»طموئؽ، ومؾام سمؾغً اًمـقسمي إًمقف ضمؾس ًمقؼةرأ، وموسمتةدأ : ىموًمقا

  .إًمخ... أن صح أكف طموئؽ

وإمم مضؿقن اذه أصمةور ذاةى مجوقمةي مةـ أاةؾ اًمعؾةؿ ومةلصمٌتقا ىمةراءة 

سمةق اسمةـ مفةران، ومؽةل سمةـ أيب ـموًمةى،  واًمةداين، وأ: محزة قمغم إقمؿش، ومـفؿ

ط اطقةوط، وأسمةق احلًةـ اطقةوط ذم اًمتٌٍمةة،  معنم اًمطؼمي، وإاةقازي، وؾمٌة

واسمةةـ اةةةقزي، واًمًةةخووي، واًمػةةود،  واسمةةـ اًمؼوصةةح ذم ذطمةةف اًمشةةوـمٌقي، 

وذيمةر اسمةـ  ،واًمًؿلم احلؾٌل، واسمـ اًمًةالر،  واةعةؼمي، واسمةـ واٌةون اعمةزي
                                                 

وذًمةةؽ ذم شمرمجةةي سمزرةةع سمةةـ قمٌقةةد اعمؼةةرئ اًمٌةةزاز، واسمةةـ طمجةةر ذم [ 1576( ]17، 2/16) =

 [.1433( ]2/279)اذا مقوقع قمغم ؾمؾقؿ سمـ قمقًك : اعمقزان، وىمولًمًون 

 [.1298( ]2/76)أظمرضمف اًمطؼماين ذم اعمعجؿ إوؾمط  ( 1)

 (.369، 2/468)مجول اًمؼراء  ( 2)

، ضمةةومع (238 – 237ص)اًمتٌٍمةة ذم اًمؼةةراءات اًمًةٌع ًمةةة مؽةل  ، ( 68ص)اعمًٌةقط (  3)

، اعمٌفٍ ذم اًمؼراءات (71ص)اًمقضمقز  ،(115)،  اًمتؾخقص ٕيب معنم (1/273)اًمٌقون 

،  صةةةػي اًمجلةةةػقة (45ص)، اًمتٌٍمةةةة ذم ىمةةةراءات إئؿةةةي اًمعنمةةةة (1/114)اًمةةةثامن 

، اًممًمةةةئ اًمػررةةةدة (  2/471)، مجةةةول اًمؼةةةراء (1/145)،  ومةةةتح اًمقصةةةقد (3/159)

= 
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 .اةزري اًمؼقًملم ذم اعمًلًمي ومل جيزم سملطمدمهو

 :ظمٌور اًمتل شممذن سمخالف ذًمؽومـ إ

 ىمرأ محزة قمغم إقمؿش؟: مو ىمقؾ ٓسمـ داود – 1

 .مـ أرـ ىمرأ قمغم إقمؿش؟ إكام ؾملًمف قمـ طمروف: ىمول

ٓ، : ىمةرأت قمةغم إقمؿةش؟ ىمةول: ىمؾةً حلؿةزة: قمـ طمجوج ىمول – 2

 .وًمؽـل ؾملًمتف قمـ اذه احلروف طمرومًو طمروموً 

ىمةرأ : قؿ سمـ قمقًك ىمةولؾمو  اسمـ مفران ذم اعمًٌقط سمًـده قمـ ؾمؾ – 3

وؾمةؿع : محزة سمـ طمٌقى اًمزروت قمغم حمؿةد سمةـ قمٌةداًمرمحـ سمةـ أيب ًمةقغم ىمةول

 .ىمراءة إقمؿش، ومل رؼرأ قمؾقف

طميت محةزة واةق رًةلل إقمؿةش قمةـ طمةروف : ىمول اسمـ كؿػم – 4

 .اًمؼرين، ومؽون رؼرأ ومقؼرأ ًمف إقمؿش احلرف اًمذي سمعدمو ىمرأ

..... طمدصمـل قمدة مـ أاةؾ اًمعؾةؿ: مىمول أسمق قمٌقد اًمؼوؾمؿ سمـ ؾمال – 5

                                                 

،  (94)، ـمٌؼةةةوت اًمؼةةةراء ٓسمةةةـ اًمًةةةالر (1/95)،  يمـةةةز اعمعةةةوين ًمؾجعةةةؼمي (1/154) =

، اًمعؼةةةةد اًمـضةةةةقد (12ص)، هاج اًمؼةةةةورئ اعمٌتةةةةدئ (352ص)أطموؾمةةةةـ إظمٌةةةةور 

(1/134 .) 

 [.1195( ]1/236)هموري اًمـفوري  ( 1)

( 1/272)، واًمةةداين ذم ضمةةومع اًمٌقةةون (73، 72)ؾمةةوىمف اسمةةـ جمواةةد مًةةـدًا ذم اًمًةةٌعي  ( 2)

[573.] 

 [.575( ]1/272)، ضمومع اًمٌقون ًمؾداين (73)اًمًٌعي ٓسمـ جمواد  ( 3)

 ( 574( )  272/ 1) واًمداين يمذا أورده ذم ضمومعف مًـدا  ً  ،(68ص)اعمًٌقط  ( 4)

 (.2/468)مجول اًمؼراء ًمؾًخووي  ( 1)
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وقمـ محزة اًمزروت أكف ىمرأ قمغم محران سمةـ أقمةلم، ويموكةً اةذه احلةروف اًمتةل 

رروهيو محزة قمـ إقمؿش، إكام أظمذاو قمـ إقمؿش أظمذًا، ومل رٌؾغـةو أكةف ىمةرأ 

 .قمؾقف اًمؼرين مـ أوًمف إمم يظمره

يمقةػ أظمةذشمؿ اةذه احلةروف قمةـ إقمؿةش؟ : قمـ ضمررر اًمضةٌل – 6

إذا يمون ؿمفر رمضون ضموء أسمق طمقةون اًمتؿقؿةل ومحةزة اًمزرةوت مةع يمةؾ  :ومؼول

واطمد مـفام مجلحػ ومقؿًؽون قمغم إقمؿش اعمجلوطمػ، صمؿ رؼرأ ومقًةؿعقن 

 .ىمراءشمف وملظمذكو احلروف مـ ىمراءشمف

يمون محزة رًلل إقمؿش قمـ طمروف : ذم أصمر مًـد قمـ اًمداين – 7

 .اًمؼرين

م اًمةةداين مًةةؾؽ اًمتقومقةةؼ وإزاء اةةذا آظمةةتالف اًمظةةوار ؾمةةؾؽ اإلمةةو

 .ومعف اسمـ اًمٌوذش ،واةؿع سملم اذه أصمور

وًمةقس ممةو طمؽةوه اةمٓء : ىمول اًمداين مقومؼًو سملم إظمٌور اعمثٌتي واًمـوومقةي

وٓ سمؿزرؾ ًمجلحي مةـ أن محةزة ىمةرأ قمةغم  ،سمراٍد عمو روشمف اةامقمي اًمؽثػمة اًمعدد

نن أسمةك ذًمةؽ سمؾ جيى اًمقىمقف قمـده ورؾزم اعمجلةػم إًمقةف، ومة ،إقمؿش اًمؼرين

ًمقًةً : واؾمتدل سمؼقل طمجوج واسمـ داود، ورد ىمةقل اةامقمةي ومؼةؾ  ًمةف  ،يب

اًمػوئدة ذم كؼؾ احلروف ذوات آشمػو ، وإكام اًمػوئدة ذم كؼؾ احلةروف ذوات 

                                                 

( 1/272)، وؾمةةوىمف مًةةـدًا اًمةةدين ذم ضمةةومع اًمٌقةةون [795( ]2/193)ومضةةوئؾ اًمؼةةرين  ( 1)

[576.] 

 [.585( ]1/273)ضمومع اًمٌقون ًمؾداين  ( 2)

 [.577( ]1/273)ضمومع اًمٌقون ًمؾداين  ( 3)
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آظمتالف، ومنذا يمون محزة ىمد ؾملل إقمؿش قمـ ىمراءشمف اعمختؾػ ومقفةو طمرومةًو 

، ومةذًمؽ وىمةراءة اًمؼةرين طمرومًو، وأضموسمف إقمؿش سمؿذاٌف اًمذي كؼؾف قمـ أئؿتف

ومقام اطةالف ومقةف سمةلم اًمـةوس مقضمةقد، وٓ رةدومع  ،يمؾف ؾمقاء ذم معرومي مذاٌف

 .صحي ذًمؽ ومعرومتف سمقضمقه اًمؼراءات وـمر  اًمـؼؾ داومع ٌ 

واةذا اًمةذي طمؽةوه : صمؿ ىمول سمعد ؾمةق  أصمةر ضمررةر اًمضةٌل واسمةـ كؿةػم

د مةـ ضمعةؾ ضمررر واسمـ كؿػم واًمتالوة واًمند ؾمقاء ٓ ومر  سمقـفام، وذًمؽ قمـ

ىمةراءة اعمةتعؾؿ : ىمراءة اًمعومل ًمؾؿةتعؾؿ واًمعةرض اًمةذي اةق :  اًمًامع اًمذي اق

 .قمـ اًمعومل واطمد

وملمو مـ ومر  سمقـفام وموًمًامع قمـده أىمقى مـ اًمعةرض وأقمةغم قمـةد أيمثةر 

 .وسموهلل اًمتقومقؼ ،اًمعؾامء

إكف أظمذ قمةـ أيب حمؿةد ؾمةؾقامن : ىمول همػم واطمد قمـف: وىمول اسمـ اًمٌوذش

ؾمةامقمًو ًمؾحةروف طمرومةًو طمرومةًو، : قَمْروةًو، وىمقةؾ: قمؿش، وىمقةؾسمـ مفران إ

 .واذا واًمعرض ؾمقاء

ومل رر اسمـ واٌون مـووموة سملم مو ىمقؾ، ومحؿزة ىمد ىمةرأ قمؾقةف ويمةون رًةلًمف 

 .قمـ طمروف اًمؼرين

 ،واًمذاٌل أصمًٌ ىمةراءة محةزة قمةغم إقمؿةش ذم همؾةى ممًمػوشمةف يموًمًةػم

                                                 

 (.1/273)ومع اًمٌقون ضم ( 1)

 (.135 – 1/134)اإلىمـوع  ( 2)

 (.1/274)ضمومع اًمٌقون  ( 3)

 (.353، 352)أطموؾمـ إظمٌور   ٓسمـ واٌون  ( 1)
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فمفةةر أكةةف ذم اًمطٌؼةةوت سموؾمةةٌط وشمةةوررخ اإلؾمةةالم قمـةةد شمرمجتةةف اًمةةرضمؾلم، وإن 

 .ًممصمور اًمقاردة دون شمرضمقح

 

 :رؤرو محزة اًمزروت ًمرب اًمعزة واةالل ذم مـومف: اعمًلًمي اًمثوكقي

وىمد سمؾغـو أكةف رأى رب اًمعةزة ذم اعمـةوم، ومل رثٌةً إؾمةـود  :ىمول اًمذاٌل

صمةةؿ ؾمةةو  اطةةؼم  --رواه أسمةةق اًمطقةةى سمةةـ همؾٌةةقن، ،ذًمةةؽ، واةةق مـؽةةر ضمةةداً 

ًُ  :، صمؿ ىمول--مًـداً  اًمًومري جمفقل، اؽذا ذيمره اسمـ اًمـجةور وملظمةوف : ىمؾ

ذم : ىمؾةةً.............. ٓ رؽةةقن اةةق ووةةعف، ورواه اسمةةـ ؾمةةقار ذم اعمًةةتـػم

 .صحي ؾمـداو كظر

 :أىمقال اًمعؾامء

وذيمةره احلةوومظ اعمةزي  ،أصؾ اذه احلؽوري ؾموىمفو اسمةـ همؾٌةقن سمنؾمةـوده

همةػم -ـ أورد اذه اًمرؤرةو ومل رعؾؼ قمغم اإلؾمـود،  ومم ،سمنؾمـوده ذم اًمتفذرى

واسمةـ اةةقزي ذم صةػي اًمجلةػقة،  ،ااةذزم سموظمتجلةور-اًمذاٌل وؿمقخف اعمزي 

وممةـ واسمةـ واٌةون ،واسمـ يضمروم، واةعؼمي، واسمـ اًمًالر ذم اًمطٌؼةوت

ؾمةةوىمفو مًةةـدة اعمـتجةةى ااؿةةداين ذم ذطمةةف قمةةغم اًمشةةوـمٌقي مةةـ ـمررةةؼ اسمةةـ 

                                                 

 (.121 – 1/125)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 1)

،  (1/89)، يمـةةز اعمعةةوين (157، 3/156)،  صةةػي اًمجلةةػقة (81ص)اًمؽومةةؾ ًمؾفةةذزم  ( 2)

، 92ص)، ـمٌؼةوت اًمؼةراء اًمًةٌعي اسمةـ اًمًةالر، (144، 143)ومرائد اعمعوين  اسمـ يضمةروم 

 (.315 – 312)،  أطموؾمـ إظمٌور (93

، ومل أضمةده ذم يمتةوب اًمتةذيمرة ٓسمةـ همؾٌةقن ومؾعؾةف ذم (319 – 7/318)هتةذرى اًمؽةامل  ( 1)

 .مجلـػ يظمر ًمف
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 .، واسمـ ؾمقار ذم اعمًتـػمهمؾٌقن

مةـ   -رؤرو رياو سمعضفؿ ذم محةزة  –وأرـ اذه اًمرؤرو : ًمًخوويىمول ا

رؤرو محزة رمحف اهلل أكف ىمرأ اًمؼرين يمؾف قمغم رب اًمعزة، وىمد طمدصمـل هبو اًمشةقخ 

وطمدصمـل هبو همةػمه، واةل  ،اإلموم أسمق اًمؼوؾمؿ اًمشوـمٌل رمحف اهلل سمؼراءيت قمؾقف

 اة.مشفقرة ا

ومري، و ًَ  .اق جمفقلوىمد أقمؾ اًمذاٌل ؾمـد اسمـ همؾٌقن سموًم

واهتؿةف  ،ومل جػ اًمذاٌل ؿمؽقيمف مـ اًمراوي حمؿد سمـ كٍم اًمًومري

واذا اًمرضمؾ ذم اطؼم اًمذي ؾموىمف اسمـ ؾمةقار سمًةـده مةـ  ،سمقوع اذه احلؽوري

 .ـمررؼ اسمـ همؾٌقن يمذًمؽ

حمؿةةد سمةةـ كٍمةة سمةةـ اةةورون أسمةةق سمؽةةر : ىمةةول اًمةةذاٌل ذم مقةةزان آقمتةةدال

وِمري ًَ طمةدصمـو : وت ورؤرتةف هلل شمعةومم، ومؼةولٓ ُرعةرف، وأشمةك سمؿـةوم محةزة اًمزرة: اًم

حمؿد سمـ ظمؾةػ سمةـ ويمقةع، طمةدصمـو داود سمةـ ُرؿمةقد ومؽةذب مل رةدرك حمؿةد داود، 

 اة.طمدصمـو جُموقمي سمـ اًمزسمػم، ومؽذب أرضوً مل رؾؼ جُموقمي، ومال رثًٌ اعمـوم أصالً ا

وىمةد ُريمةى قمةغم جُموقمةي : ... وىمول ذم اًمًػم ذم شمرمجةي جُموقمةي سمةـ اًمةزسمػم

 .روت وأكف ؾمؿعف مـف، وذًمؽ اظمتال مـوم محزة اًمز

                                                 

 (.149 – 1/146)اًمدرة اًمػرردة ًمؾؿـتجى ااؿذاين  ( 1)

 (.345 – 1/338)ؾمقار اعمًتـػم ذم اًمؼراءات اًمعنم  ٓسمـ  ( 2)

 (.2/474)مجول اًمؼراء  ( 3)

 [.8179( ]6/355)مقزان آقمتدال  ( 1)

 (.7/197)ؾمػم أقمالم اًمـٌالء  ( 2)
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وومةتش قمـفةو  ،واؽذا مرت اذه احلؽوري اعمًـدة دون يمشػ إلؾمـوداو

 .وأفمفر مو ومقفو مـ وعػ وموذم  رواهتو  مـ واـ اإلموم اًمـوىمد اًمذاٌل

وقمغم يمٍؾ ومال رؽمشمى قمؾقفو طمؽؿ وٓ رـٌـل قمؾقفو أصمر ؾمقاء  صحً أم 

 ؾمةةػم سمعةةض اًمؼةةراء مةةو رةةقمئ إمم  سمطؾةةً، وًمعةةؾ اإلرةةراد اةةو ومثؾفةةو رؤًى ذم

 .شمعضقد طموًمي اًمؼورئ وشمزيمقي ىمراءشمف وًمق سمنرامء ظمػل

واحلؼ أن محةزة وهمةػمه مةـ أئؿةي اًمؼةراءة وؾمةودة اإلىمةراء ذم همـقةي قمةـ 

أمثول اذه اعمقوةققموت اًمقااقةوت، ومفةؿ أئؿةي متٌعةقن مل رؼةرؤا إٓ سمةلصمر ومل 

ؼؾتفةةو اًمؽوومةةي قمةةـ رًتؿًةةؽقا إٓ سموإلؾمةةـود اعمةةريض، وىمةةد شمؾؼتفةةو إمةةي وك

 .وهلل احلؿد ،اًمؽوومي
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 اعمًوئؾ اعمتعؾؼي سموإلموم قمكم سمـ محزة اًمؽًوئل: اعمطؾى اًمثوًمٌ

 :وومقف مًلًمتون

 .ىمراءة اإلموم قمٌداهلل سمـ ذيمقان قمؾقف: اعمًلًمي إومم

 .شموررخ ووموشمف: اعمًلًمي اًمثوكقي

******* 

 :ىمراءة اإلموم قمٌداهلل سمـ ذيمقان قمؾقف: اعمًلًمي إومم

أىمؿً : ىمول اسمـ ذيمقان: وىمول حمؿد سمـ احلًـ اًمـؼوش :اًمذاٌل ىمول

اةذا ىمةقل : ىمؾةً ،قمغم اًمؽًوئل ؾمٌعي أؿمفر، وىمرأت قمؾقةف اًمؼةرين همةػم مةرة

 .مـؽر، واًمـؼوش ًمقس سمعؿدة 

وىمقةؾ إكةف ىمةرأ قمةغم أيب احلًةـ اًمؽًةوئل  :وىمول ذم شمرمجةي اسمةـ ذيمةقان

رط شمـؼٌةةف مل رةةذيمر سمدمشةةؼ، وذم اةةذا كظةةر، وأسمةةق اًمؼوؾمةةؿ سمةةـ قمًةةويمر مةةع ومةة

 .اًمؽًوئل ذم شموررخ دمشؼ

 :أىمقال اًمعؾامء

ـموًمعً يمتى اًمؽماضمؿ وصمؾي متعددة مـ يمتى اًمؼةراءات ومؾةؿ أفمػةر سمةام 

رشػم إمم اذه اعمًلًمي ؾمقاء ذم شمضةوقمقػ ؾمةػمة اإلمةوم اًمؽًةوئل أو ذم شمرمجةي 

واسمةـ اةةزري، وذم شمةوررخ دمشةؼ ٓ  ،اسمـ ذيمقان ؾمقى يمالم احلوومظ اًمةداين

                                                 

اةة، 351حمؿد سمـ احلًـ سمـ حمؿد سمـ زرود اعمقصكم اًمٌغدادي اًمـؼوش أسمق سمؽر، شمقذم ؾمـي  ( 1)

 (.15/573)ؾمػم أقمالم اًمـٌالء : اكظر شمرمجتف ذم

 (.1/155)راء ـمٌؼوت اًمؼ ( 2)

 (.1/232)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 3)
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وىمةرأ قمةغم اًمؽًةوئل : اذه اعمًلًمي أصاًل،  ومؼد ىمول اًمداين قمـ اسمـ ذيمقانذيمر 

 ....طملم ىمدم اًمشوم

ومرد شمضعقػ اإلموم اًمذاٌل اذه اعمًلًمي قموئةد إمم شمضةعقػف ًمؾـؼةوش، 

ورٌدو يمذًمؽ أكف سمًٌى أن اًمؽًوئل مل رؼدم إمم دمشؼ، واق أمةر صمٌةً ًمةدى 

: ىمول اًمـؼةوش:  ىمقل احلوومظ اًمدايناعمحؼؼ اسمـ اةزري ومؼول معؼًٌو مـحوزًا إمم

أىمؿً قمغم اًمؽًوئل ؾمٌعي أؿمةفر وىمةرأت قمؾقةف اًمؼةرين همةػم : ىمول اسمـ ذيمقان

إن يمون رطمؾ إًمقف ًمؾعرا  ومؿحتؿةؾ، وإٓ ومةام كعؾةؿ أن اًمؽًةوئل : مرة، ىمؾً

دظمؾ اًمشوم، صمةؿ وىمػةً قمةغم مةو رةدل قمةغم أن اًمؽًةوئل دظمةؾ اًمشةوم وأىمةرأ 

 .سمجومع دمشؼ

اًمؽًوئل سمعد رواري اًمـؼوش قمـ اسمةـ ذيمةقان أكةف ىمةرأ صمؿ أورد ذم شمرمجي 

 : قمؾقف

مل رتوسمع اًمـؼوش أطمد قمغم اةذا، واًمـؼةوش رةليت : ىمول أسمق قمٌداهلل اًمذاٌل

سموًمعجوئى دائاًم، وأمو احلوومظ اسمـ قمًويمر ومؾؿ رذيمر ؿمةقئًو مةـ ذًمةؽ وٓ ذيمةر 

أظمةةؼمين :  -اًمؼوئةةؾ اسمةةـ اةةةزري -اًمؽًةةوئل ذم شمةةوررخ دمشةةؼ أصةةاًل، ىمؾةةً

دظمؾةةً قمةةغم : ىمةةول قمةةـ ُكجلةةػم –صمةةؿ ؾمةةو  سمنؾمةةـوده  –سمةةـ اةةالل احلًةةـ 

                                                 

 (.1/363)كؼؾف قمـف اسمـ اةزري ذم هموري اًمـفوري  ( 1)

 (.364 – 1/363)هموري اًمـفوري  ( 2)

كجلػم سمـ رقؾمػ سمـ أيب كٍم أسمق اعمـذر اًمةرازي اًمٌغةدادي اًمـحةقي، مةـ ضمؾةي أصةحوب  ( 3)

ذ ،يمومةؾ،  صمؼةي، شمةقذم ذم اًمؽًوئل، يمون مـ إئؿي احلذا  ٓؾمقام ذم رؾمؿ اعمجلحػ، أؾمةتو

 [.3742( ]2/297)هموري اًمـفوري : اكظر. اة245طمدود ؾمـي 
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إين ىمؾً ذًمةؽ إين يمـةً : ىمول اًمؽًوئل... اًمؽًوئل ذم مروف اًمذي موت ومقف

ذم مةو ^ أىمرئ اًمـوس ذم مًجد دمشؼ وملهمػقةً ذم اعمحةراب ومرأرةً اًمـٌةل 

 .إًمخ... ررى اًمـوئؿ

ومفذا شمٍمرح مـف سمدظمقًمف دمشةؼ وإىمرائةف سمؿًةجداو، وًمةق اـمؾةع أسمةق 

اًمؼوؾمؿ اسمـ قمًويمر احلوومظ قمغم اةذا ًمةذيمره ذم مةـ دظمةؾ دمشةؼ، ومنكةف ذيمةر 

همػمه سملظمٌور وااقي، وٓ رؿـع دظمقل اًمؽًوئل دمشؼ : ومنكف يمون أوًٓ رطةقف 

 .اة  .اًمٌالد يمام ذيمر همػم واطمد، وإكام أىموم سمٌغداد ذم يظمر وىمً ا

واذه احلؽوري  اًمتل وىمعً ًمؾؽًوئل ورؤرواةة أورداةو اسمةـ همؾٌةقن ذم 

 .وكٌف إًمقف احلوومظ اسمـ اةزري ،اًمتذيمرة

سمؾ أورداو اإلموم اًمذاٌل سمعد إكؽوره ىمراءة اسمـ ذيمقان قمةغم اًمؽًةوئل،  

 .ومل رعؾؼ سمٌمء

 :ذم شموررخ ووموشمف: اعمًلًمي اًمثوكقي

"أركٌقرةي  "شمقذم سمة : وىمول أمحد سمـ ضُمٌػم إكطويمل...  :ىمول اًمذاٌل

َركٌقْرةي  "شمقذم سمة : وىمول أسمق سمؽر سمـ جمواد، (اة189)ؾمـي شمًع وصمامكلم وموئي 

ؾمـي شمًع، ويمةذا أرظمةف مجوقمةي واةق اًمجلةحقح، وىمةد ىمقةؾ ذم ووموشمةف أىمةقال  "

                                                 

 (.1/475)هموري اًمـفوري  ( 1)

 (.56 – 1/55)اًمتذيمرة ذم اًمؼراءات اًمثامن  ( 2)

 (.1/155)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 3)

ىمرري مـ ىمرى اًمري، موت هبو أسمق احلًـ قمكم سمـ محزة اًمؽًوئل اًمـحةقي اعمؼةرئ، وحمؿةد  ( 4)

 (.1/162)معجؿ اًمٌؾدان . اة189ـ احلًـ اًمشقٌوين ؾمـي سم
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اة، وىمقؾ إكف قمةوش 93اة، وىمقؾ ؾمـي 85اة، و83اة، 82اة، 81ؾمـي : وااقي

 .ؾمٌعلم ؾمـي

شمًةع  ؾمةـيشأركٌقرةي»ؾمور مةع اًمرؿمةقد ومةامت سمةوًمري سمؼررةي  :وذم اًمًػم

 ..ـ ؾمٌعلم ؾمـي، وذم شموررخ مقشمف أىمقال، ومفذا أصحفو وصمامكلم ومئي، قم

 .اة ذم شموررخ اإلؾمالم189ويمذا أرخ مقشمف ذم ؾمـي 

 :أىمقال اًمعؾامء

اظمتؾػ ذم ؾمـي ووموة اإلموم قمكم اًمؽًوئل رمحف اهلل قمةغم أىمةقال متعةددة 

 .يمام قمَدداو اإلموم اًمذاٌل

اإلموم اسمةـ اة أطمظك اذه اًمتقاررخ، ومؼد اىمتٍم قمؾقف 189وسمدت ؾمـي 

وصةَدر سمةف مةع ذيمةر سمعةض اًمتةقاررخ  ،جمواد، واق ىمقل اًمزسمقةدي ذم ـمٌؼوشمةف

وآظمةةتالف مؽةةل سمةةـ أيب ـموًمةةى، واًمةةداين،  وإاةةقازي، وأسمةةق ؿمةةومي، 

وصةدره  -واًمًؿلم احلؾٌل، واق ىمقل اسمـ همؾٌقن، واًمًخووي، واًمٌخةوري

يمثةػم واسمةـ  ،وؿمةعؾي  ،واةعؼمي ،واًمػود، واسمـ اًمؼوصح ،- "رؼول "سمؾػظ 

 .وصححف اسمـ اةزري  ،ووصػف سموعمشفقر

                                                 

 (.157 – 1/156)ـمٌؼوت اًمؼراء  ( 1)

 ( 134/ 9) ؾمػم أقمالم اًمـٌالء   ( 2)

 (.12/39)شموررخ اإلؾمالم  ( 3)

، ـمٌؼةوت اًمـحةقرلم ( 78ص)، اًمًةٌعي [ 2368( ]6/268)اًمتوررخ اًمؽٌةػم ًمؾٌخةوري  ( 4)

،  اًمتةةذيمرة ٓسمةةـ همؾٌةةقن (245ص)ءات اًمًةةٌع ،  اًمتٌٍمةةة ذم اًمؼةةرا( 135)واًمؾغةةقرلم 

، إسمةةراز اعمعةةوين ٕيب (73ص)، اًمةةقضمقز ًمألاةةقازي ( 1/221)، ضمةةومع اًمٌقةةون ( 2/55)

= 
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وأرخ ااةذزم مقشمةف  ،وذيمر ؾمةٌط اطقةوط شمةقاررخ قمةدة دون شمةرضمقح

اةة، 193وطمؽةك اعمـتجةى ااؿةذاين اطةالف وظمةتؿ سمًةـي  اةة188سمًـي 

وقمزا ذًمؽ إمم  أظمؼمه  سمةف أطمةد مشةوجف ذم دمشةؼ، واةق يظمةر مةـ مةوت مةـ 

 .سمـ اًمٌوذش، واذا اًمتوررخ  رضمحف  ااًمؼراء

واًمًققـمل ذيمر ووموشمف سموظمتالف اًمتوررخ ذم ؾمـي اصمـتلم أو صمالث، وىمقؾ 

 .صمـتلم وشمًعلم: شمًع وصمامكلم وموئي، وىمقؾ

مةةوت اًمؽًةةوئل وحمؿةةد سمةةـ احلًةةـ ؾمةةـي صمـتةةلم : وىمةةول اسمةةـ إكٌةةوري

 .وصمامكلم وموئي

واةذا مل أر : صمالث وصمامكلم سمؼقًمةف: وقمؾؼ اسمـ اًمٌوذش قمغم ىمقل مـ ىمول

 .ذيمره، وأراه ومْهًو ذم قمؼد -مؽل سمـ أيب ـموًمى  -همػم أيب حمؿد 

                                                 

، ذح اًمشةةوـمٌقي (1/156)، اًممًمةةئ اًمػررةةدة (1/154)، ومةةتح اًمقصةةقد (31)ؿمةةومي  =

، اًمعؼةةةد اًمـضةةةقد (12)، هاج اًمؼةةةورئ اعمٌتةةةدئ (1/93)،  يمـةةةز اعمعةةةوين ( 21)ًمشةةةعؾي 

 ( .1/477)، هموري اًمـفوري ( 13/675)،  اًمٌداري واًمـفوري (1/139)

 (.1/131)اعمٌفٍ ذم اًمؼراءات اًمثامن  ( 1)

 (.83)اًمؽومؾ ًمؾفذزم  ( 2)

 (.157، 1/156)اًمدرة اًمػرردة  ( 3)

 .   145اإلىمـوع  ص  ( 4)

 ( .164/ 2) سمغقي اًمققموة  ( 5)

، وطمؽك اطالف قموروةًو سمعةض (71ص) كزاي إًمٌوء ذم ـمٌؼوت إدسموء ٓسمـ إكٌوري ( 6)

 .مو ىمقؾ ذم ووموشمف

 (.145، 139)اإلىمـوع ذم اًمؼراءات اًمًٌع  ( 7)
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واقمتؿد احلوومظ اسمـ طمجر أهنو يموكةً ؾمةـي صمامكةلم وموئةي،  سمعةد قمروةف 

 .أرظمف ؾمؾؿي سمـ قموصؿ ويظمرون: اطالف، صمؿ  ىمول

وسمؿثةةؾ ىمقًمةةف صةةَدر اًمؼػطةةل أراء ذم ؾمةةـي ووموشمةةف، صمةةؿ قمةةدد أىمةةقآً 

 .ُأظمر

وقمؾقةف  ،اةة اةق أرضمةح إىمةقال189قل سمقوموشمف ؾمـي وهبذا رتٌلم أن اًمؼ

 .أيمثر اًمعؾامء واعممرظملم

                                                 

 (.3/158)هتذرى اًمتفذرى  ( 1)

 (.145، 139)اإلىمـوع ذم اًمؼراءات اًمًٌع  ( 2)
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 اطومتي

 

ؾمةقام مةو  ،ومنن ذم سمطقن يمتى اًمطٌؼوت واًمؽماضمؿ قمؾاًم صمرًا  وومقائد جمتـوة

 .ظمطف اإلموم اًمذاٌل ذم ـمٌؼوشمف وؾمػمه وشمورجف

ومػقفةةو صمؿةةلم مةةـ قمؾةةقم اًمؼةةراءات وكػةةقس مةةـ اعمًةةوئؾ واًمؼضةةورو  

 .غ ومقفو شمؼقراًم  يمثػمًا ًمألؾموكقد واًمرواة وأظمذاؿ وشمؾؼقفؿوأومر ،اعمحررة

 :أمهفو مو ركم ،وقمؾقف ومؼد شمٌدت  اًمػقائد مـ قمؾؿ اًمذاٌل ضمؾقًي طمًـوءَ 

ضمؾقؾ مو أطموط اهلل يمتوسمف مـ أؾمٌوب اإلشمؼون واحلػظ طمتةك هنةض  – 1

ومؾةؿ شمػةتفؿ ٓ ؿمةوردة وٓ  ،ضمفوسمذة إئؿي ممحجلةلم أؾمةوكقد اًمـؼةؾ واًمروارةي

وقمقـةقا  ،وٓ راٍو وٓ ىمورئ إٓ وٌطقا ؾمػم إىمرائف وؿمققظمف وشمالمقذه ،واردة

زمـًو وأقمقوكًو  شمقاررخ ضمؾقؾمف ًمإلىمةراء ومةـ أظمةذ مـةف وشمؾؼةك قمـةف، اؽةذا ذم 

ؾمالؾمةةؾ ـمقرؾةةةي مةةةـ اًمةةةرواة وإئؿةةةي اًمـةةةوىمؾلم ذم معةةةورج  مةةةـ اًمتةةةدىمقؼ 

 .واًمتؿحقص شمػق  اًمقصػ

ذه اًمؽماضمؿ ومو طمػفو مةـ ومـ أراد أن رزداد رؼقـًو قمغم رؼقـف ومؾقطوًمع ا

 .وضمقه اًمرقموري واًمعـوري واًمتؿققز واًمتـٌقف

يمةةون اإلمةةوم اًمةةذاٌل إمومةةًو ذم قمؾةةؿ اًمؼةةراءات شمؾؼقةةًو وُتجلةةقاًل  – 2

وزيمو قمؾؿف سموـمالع واؾمةع قمةغم أؾمةوكقد اًمةرواة وـمٌؼةوهتؿ  ،ًمألؾموكقد  اًمعقازم

فةر ومقةف وشمـؼقي إىمقال ورشمؼ إؾمةوكقد واعمرورةوت سمةام م ،وىمراءهتؿ وإىمرائفؿ

 .مـ قمؾؿ احلدرٌ واًمرواري

فمفةةر أن مةةو رًةةتـد إًمقةةف اإلمةةوم اًمةةذاٌل ذم ُتررراشمةةف وشمجلةةقرٌوشمف  – 3
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اًمـؼدرةةي راضمةةع إمم  اًمجلةةـعي احلدرثقةةي وملوةةوء قمؾؿةةف قمةةغم  إؾمةةوكقد واًمةةرواة 

ضمرطمًو وشمعدراًل، ومؽماه رجلحح قمطػًو قمغم اؾمتؼومي اًمًـد، ورقاـ طمقةٌ يمةون 

 .اًمطررؼ مـؼطعًو أو وعقػ اًمرواة

قمزز اذا ومؽـةف إعمةوم مًةتققمى ًمؾتةقاررخ وأطمةقال اًمؼةراء وؾمةػماؿ 

ورطمالهتؿ وسمؼوقمفؿ، واق أمٌر ذم هموري إمهقي، ومؿـ اضمتؿع ومقف اًمتضةّؾع مةـ 

قمؾةةقم احلةةدرٌ واًمدرارةةي سموًمتةةوررخ واًمًةةػم واًمةةؽماضمؿ  صمةةؿ شمقضمةةف كحةةق قمؾةةؿ 

 .اًمؼراءات  ومنكف رؿؾؽ كوصقي اًمؼراءات رواري وإؾمـوداً 

ًمذاٌل حمتوـمًو ذم مقاـمـ مـ اةزم سمام رراه واًمؼطع سمام يمون اإلموم ا – 4

رًتجلقسمف، ومـ صقر ذًمؽ اًمؽمدد واًمتٌورـ ذم ممًمػ قمـ يظمر:  إمو ٕن مو 

جوًمػ همػمه ومقف وموَاة سمف أئؿي يمٌور وحمؼؼقن كجٌوء ومل رؽـ دًمقؾف طموؾماًم 

ًمالظمتالف، وإمو إلمؽون اًمؼقل سمام ذاى إًمقف  همػمه ًمؽـ دًمقؾفؿ  ًمقس ممو 

 .وح إًمقف اًمـػسشمًؽم

اًمتةةل  شـمٌؼةةوت اًمؼةةراء»ُأويص سمعةةدم آقمةةتامد قمةةغم ـمٌعةةي يمتةةوب  – 5

صدرت قمـ ممؾمًةي اعمؾةؽ ومقجلةؾ ًمؾدراؾمةوت واًمٌحةقث اإلؾمةالمقي ومةنن 

ويمةون اًمالئةؼ هبةو واحلؾةي  ،ومقفو  صحوئػ مجلحػي، ؾمةقام ذم أؾمةامء اعمؽممجةلم

 اطُةؼْم اًمتل ظمرضمً ومقفو مـ إورا  واًمطٌوقمةي طمؾةي زااقةي أن رقاومةؼ اطَةؼَم 

 .واق أمر رًفؾ اعمفؿي ورًوقمد اعمحؼؼ  ،ًمؽتوب ـمٌع وشمداول مـ ىمٌؾ

اذا واهلل أقمؾؿ وىمقًمف أطمؽؿ، وصةغم اهلل وؾمةؾؿ قمةغم كٌقـةو حمؿةد ويًمةف 

 .وصحٌف وؾمؾؿ
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 اعمجلودر واعمراضمع

إسمةةراز اعمعةةوين مةةـ طمةةرز إمةةوين ذم اًمؼةةراءات اًمًةةٌع، قمٌةةداًمرمحـ سمةةـ  

، ُتؼقةؼ (اةة665ت)ؿمومي اًمدمشةؼل  إؾمامقمقؾ سمـ إسمرااقؿ اعمعروف سمليب

إسمةرااقؿ قمطةقه قمةقض، دار اًمؽتةى اًمعؾؿقةي، سمةػموت، : وشمؼدرؿ ووٌط

 .ًمٌـون

أطموؾمـ إظمٌور ذم حموؾمـ اًمًٌعي إظمقور، أئؿي اطؿًي إمجلور اًمةذرـ  

اكشؽمت ىمراءهتؿ ذم ؾموئر إىمطور، قمٌداًمقاوب سمـ واٌةون اعمةزي احلـػةل 

 ،1قم، دار اسمةةـ طمةةزم، طأمحةةد ومةةورس اًمًةةؾ/ ، ُتؼقةةؼ د(اةةة769ت)

 .م2554 -اة 1425

   ،(اةة378)احلويمؿ اًمؽٌػم حمؿد سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ إؾمحو     ،إؾمومل واًمؽـك 

-اة1414 1ط ،مؽتٌي اًمغرسموء إصمرري ،وُتؼقؼ رقؾمػ سمـ حمؿد اًمدظمقؾ  دراؾمي

 .م1994

اإلىمـوع ذم اًمؼراءات اًمًٌع، أيب ضمعػر أمحد سمةـ قمةكم سمةـ أمحةد سمةـ ظمؾةػ  

قمٌداعمجقةد ىمطةومش، / ، ُتؼقةؼ د(اةة545ت)، اسمةـ اًمٌةوذش إكجلوري

 .اة1453دار اًمػؽر، دمشؼ، ط 

إكٌةةوه اًمةةرواة قمةةغم أكٌةةوه اًمـحةةوة، ٕيب احلًةةـ قمةةكم سمةةـ رقؾمةةػ اًمؼػطةةل  

حمؿةةد أسمةةق اًمػضةةؾ إسمةةرااقؿ، دار اًمػؽةةر اًمعةةريب، : ، ُتؼقةةؼ(اةةة624ت)

 .م1986 -اة 1456ممؾمًي  اًمؽتى اًمثؼوومقي، سمػموت، ط 

فورةةي، قمةةامد اًمةةدرـ إؾمةةامقمقؾ سمةةـ قمؿةةر سمةةـ يمثةةػم اًمدمشةةؼل اًمٌدارةةي واًمـ 

 -اةةة 1418قمٌةةداهلل اًمؽميمةةل، دار اجةةر، ط/ د: ، ُتؼقةةؼ(اةةة774ت)
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 .م1998

شموررخ اإلؾمالم ووومقةوت اعمشةواػم وإقمةالم، حمؿةد سمةـ أمحةد سمةـ قمةثامن  

قمؿر قمٌداًمًةالم شمةدمري، دار اًمؽتةوب / د: ، ُتؼقؼ(اة748ت)اًمذاٌل 

 .م1995 -اة 1411اًمعريب، سمػموت، ًمٌـون، ط 

: ، ُتؼقةةؼ(اةةة256ت)اًمتةةوررخ اًمؽٌةةػم، حمؿةةد سمةةـ إؾمةةامقمقؾ اًمٌخةةوري،  

 .اوؿمؿ اًمـدوي ويظمرون، ـمٌعي دائرة اعمعورف ااـدري

شموررخ مدرـي اًمًالم وأظمٌور حمدصمقفو وذيمر ىمطوهنو اًمعؾةامء مةـ همةػم أاؾفةو  

وواردهيةةةو، أيب سمؽةةةر أمحةةةد سمةةةـ قمةةةكم سمةةةـ صموسمةةةً اططقةةةى اًمٌغةةةدادي 

سمشةور قمةقاد معةروف، دار اًمغةرب اإلؾمةالمل، /د: ، طمؼؼةف(اة463ت)

 .م2551 -اة 1422ط

اًمتٌٍمةةة ذم اًمؼةةراءات اًمًةةٌع، مؽةةل سمةةـ أيب ـموًمةةى اًمؼقزةة اًمؼةةػموين  

، 2حمؿةةد همةةقث اًمـةةدوي، اًمةةدار اًمًةةؾػقي ط/ ، ُتؼقةةؼ د(اةةة437ت)

 .م1982 -اة 1452

اًمتٌٍمة ذم ىمةراءات إئؿةي اًمعنمةة، أيب احلًةـ قمةكم سمةـ ومةورس اطقةوط  

رطموب حمؿد ىمجلػم ؿمةؼػل، اًمرؿمةد، ط / ، دراؾمي وُتؼقؼ د(اة452ت)

 .م2557 -اة 1428

، دار (اةة748ت)شمذيمرة احلػوظ، ؿمؿس اًمدرـ حمؿةد سمةـ أمحةد اًمةذاٌل  

 .اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمٌـون

اًمتذيمرة ذم اًمؼراءات اًمثامن، أيب احلًةـ ـمةوار سمةـ قمٌةداعمـعؿ سمةـ همؾٌةقن  

رؿةةـ رؿمةةدي ؾمةةقرد ط أ: ، دراؾمةةي وُتؼقةةؼ(اةةة399ت)اعمؼةةرئ احلؾٌةةل 



 بروك بن دعود القرني .د (القراء السبعة أمنوذجًا)اء الذهيب وأحكامه النقدوة يف علم القراءات من خالل تراجم القراء آر

 
293 

 .م1991 -اة 1412

شمؼققةةد اعمفؿةةؾ ومتققةةز اعمشةةؽؾ، أيب قمةةكم احلًةةلم سمةةـ حمؿةةد اًمغًةةوين اةقةةوين  

، اقمتـك سمةف قمةكم حمؿةد اًمعؿةران، وحمؿةد قمزرةز ؿمةؿس، دار قمةومل (اة498ت)

 .م2555 -اة 1421اًمػقائد، ط 

اًمتؾخةةقص ذم اًمؼةةراءات اًمةةثامن، أيب معنمةة قمٌةةداًمؽررؿ سمةةـ قمٌداًمجلةةؿد  

حمؿد طمًـ قمؼقةؾ مقؾمةك، ـمٌعةي : ، دراؾمي وُتؼقؼ(اة478ت)اًمطؼمي 

 .اةامقمي  اطػمري ًمتحػقظ اًمؼرين اًمؽررؿ سمجدة

هتةةةذرى إؾمةةةامء واًمؾغةةةوت، حمةةةل اًمةةةدرـ حيقةةةك سمةةةـ زيمررةةةو اًمـةةةقوي  

 .، إدارة اًمطٌوقمي اعمـػمري، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمٌـون(اة676ت)

اًمشةةةوومعل هتةةةذرى اًمتفةةةذرى، أمحةةةد سمةةةـ قمةةةكم سمةةةـ طمجةةةر اًمعًةةةؼالين  

 .، ممؾمًي اًمرؾموًمي، اقمتـك سمـ إسمرااقؿ اًمزرٌؼ وقمودل مرؿمد(اة852ت)

هتذرى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمول، مجول اًمةدرـ أيب احلجةوج رقؾمةػ اعمةزي  

سمشةةةور قمةةةقاد معةةةروف، ممؾمًةةةي اًمرؾمةةةوًمي، / ، ُتؼقةةةؼ د(اةةةة742ت)

 .م1992 -اة 1413ط

عةروف شمقوقح اعمشتٌف، حمؿد سمـ قمٌةداهلل سمةـ حمؿةد اًمؼقزة اًمدمشةؼل اعم 

حمؿةةد كعةةقؿ اًمعرىمًةةقد، : ، ُتؼقةةؼ(اةةة842ت)سمةةوسمـ كةةوس اًمدمشةةؼل 

 .ممؾمًي اًمرؾموًمي

اًمتقًةةةػم ذم اًمؼةةةراءات اًمًةةةٌع، أيب قمؿةةةرو قمةةةثامن سمةةةـ ؾمةةةعقد اًمةةةدين  

 -اةة 1454، 2أوشمقسمرشمزل، دار اًمؽتوب اًمعريب، ط: ، ُتؼقؼ(اة444ت)

 .م1984
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، (اةة354ت)اًمثؼوت، أيب طموشمؿ حمؿد سمـ طمٌون سمـ أمحد اًمتؿقؿل اًمًٌتل  

 .م1978 -اة 1398ـمٌع سمؿجؾس دائرة اعمعورف اًمعثامكقي سمواـد، ط

ضمةةومع اًمٌقةةون ذم اًمؼةةراءات اًمًةةٌع، ٕيب قمؿةةرو قمةةثامن سمةةـ ؾمةةعقد اًمةةداين  

، جمؿققمةةةي رؾمةةةوئؾ ضمومعقةةةي، ـمٌعةةةي ضمومعةةةي اًمشةةةورىمي، (اةةةة444ت)

 .م2557 -اة 1428ط

سمةـ  اةرح واًمتعةدرؾ، أيب حمؿةد قمٌةداًمرمحـ سمةـ أيب طمةوشمؿ حمؿةد سمةـ إدررةس 

، ط مطٌعي جمؾةس دائةرة اعمعةورف (اة327ت)اعمـذر احلـظكم اًمرازي اًمتؿقؿل 

 .اًمعثامكقي سمحقدريسمود، ااـد

، ُتؼقةؼ (اةة643ت)مجول اًمؼراء ويمامل اإلىمراء، قمؾؿ اًمةدرـ اًمًةخووي  

 -اةةة 1458قمةةكم طمًةةلم اًمٌةةقاب، مؽتٌةةي اًمةةؽماث، مؽةةي اعمؽرمةةي ط/ د

 .م1987

عمحدصملم إموم اعمعةدًملم واعمجةرطملم، احلوومظ اًمذاٌل ممرخ اإلؾمالم كوىمد ا 

 .م1994 -اة 1414قمٌداًمؼودر اًمشقخ، دار اًمؼؾؿ، دمشؼ، سمػموت، ط

اًمؼوؾمةةؿ سمةةـ ومِةةػُمه سمةةـ  ،طمةةرز إمةةوين ووضمةةف اًمتفةةوين ذم اًمؼةةراءات اًمًةةٌع 

وةةٌطف  ،(اةةة  595ت )ظمؾةةػ سمةةـ أمحةةد اًمشةةوـمٌل اًمرقمقـةةل إكدًمزةة 

 4ط  ،دىمؽتٌةةةي دار ااةةة ،حمؿةةةد متةةةقؿ اًمزقمٌةةةل/ وصةةةححف وراضمعةةةف 

 .اة 2555اة 1426

سمشةةور معةةروف قمةةقاد، مطٌعةةي / اًمةةذاٌل ومـفجةةف ذم شمةةوررخ اإلؾمةةالم، د 

 .م1976قمقًك اًمٌويب احلؾٌل، اًمؼوارة، ط

ذرؾ شمذيمرة احلػوظ ًمؾذاٌل، أيب اعمحوؾمـ احلًقـل اًمدمشؼل، دار اًمؽتى  
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 .اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمٌـون

، دار (اةة911ت)ذرؾ شمذيمرة احلػوظ ًمؾةذاٌل، ضمةالل اًمةدرـ اًمًةققـمل  

 .اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمٌـون

هاج اًمؼورئ اعمٌتدئ وشمذيمور اعمؼرئ اعمـتفل، أيب اًمؼوؾمؿ قمةكم سمةـ قمةثامن  

سمـ حمؿد اًمؼوصح اًمٌغةدادي، مطٌعةي مجلةطػك اًمٌةويب احلؾٌةل سمؿٍمة، ط 

 .م1954 -اة 1373

ؿمذرات اًمذاى ذم أظمٌور مةـ ذاةى، ٓسمةـ اًمعةامد احلـةٌكم قمٌةداحلل سمةـ  

، دار اسمةـ يمثةػم، دمشةؼ، (اةة1589ت)ٌكم اًمدمشةؼل أمحد اًمعؽري احلـة

 .م1991 -اة 1412ط

ُتؼقةةؼ مؽتةةى ( اةةة911ت)ذح اًمشةةوـمٌقي، ضمةةالل اًمةةدرـ اًمًةةققـمل  

ىمرـمٌي ًمؾٌحٌ اًمعؾؿل وإطمقوء اًمؽماث، أسمق قموصؿ طمًةـ سمةـ قمٌةوس سمةـ 

 .م2554ىمطى، ممؾمًي ىمرـمٌي ط 

: ، ُتؼقةؼ(اةة597ت)صػي اًمجلػقة، مجول اًمدرـ أيب اًمػرج اسمـ اةقزي  

 .ممد رواس ىمؾعف ضمل، دار اعمعرومي/ حمؿقد وموظمقري، د

، (اةة771ت)ـمٌؼوت اًمشوومعقي اًمؽؼمى، قمٌةداًمقاوب سمةـ قمةكم اًمًةٌؽل  

 .حمؿقد اًمطـوطمل، وقمٌداًمػتوح احلؾق، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب: ُتؼقؼ

ـمٌؼوت اًمشوومعقي، ٕيب سمؽر أمحد سمـ حمؿةد شمؼةل اًمةدرـ اسمةـ ىمةويض ؿمةفٌي  

قمٌةةداًمعؾقؿ ظمةةون، ـمٌعةةي جمؾةةس دائةةرة / د ، ُتؼقةةؼ(اةةة851)اًمدمشةةؼل 

 .م1979 -اة 1399اعمعورف اًمعثامكقي سمواـد، ط

ـمٌؼوت اًمؼراء اًمًٌعي وذيمر مـوىمٌفؿ وىمراءهتؿ، أمةلم اًمةدرـ قمٌةداًمقاوب  
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أمحةد حمؿةد قمةزوز، اعمؽتٌةي اًمعٍمةري، : ، ُتؼقةؼ(اةة782ت)سمـ اًمًةالر 

 .م2553 -اة 1423سمػموت، ط 

أمحةد / د: سمةـ أمحةد اًمةذاٌل، ُتؼقةؼـمٌؼوت اًمؼراء، ؿمؿس اًمةدرـ حمؿةد  

ظمةةون، ـمٌعةةي مريمةةز اعمؾةةؽ ومقجلةةؾ ًمؾدراؾمةةوت واًمٌحةةقث اإلؾمةةالمقي 

 .م1997 -اة 1418ط

، ُتؼقةؼ (اةة235ت)اًمطٌؼوت اًمؽٌػم، حمؿد سمـ ؾمعد سمةـ مـقةع اًمزاةري  

 .م2551 -اة 1421قمكم حمؿد قمؿػم، مؽتٌي اطوكجل سموًمؼوارة، ط /د

ؿةةد سمةةـ احلًةةـ اًمزسمقةةدي ـمٌؼةةوت اًمـحةةقرلم واًمؾغةةقرلم، ٕيب سمؽةةر حم 

 .، دار اعمعورف2حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمرااقؿ، ط: إكدًمز، ُتؼقؼ

، طمؼؼةف وىمةدم (اة245ت)اًمطٌؼوت، ظمؾقػي سمـ ظمقوط ؿمٌوب اًمعجلػري  

 .م1967 -اة 1387ًمف أيمرم وقوء اًمعؿري، مطٌعي اًمعوين، سمغداد 

، (اةة748ت)اًمعؼم ذم ظمؼم مـ همؼم، ؿمؿس اًمدرـ حمؿد سمـ أمحد اًمذاٌل  

حمؿةةد اًمًةةعقد سمًةةققين زهمؾةةقل، دار اًمؽتةةى اًمعؾؿقةةي، سمةةػموت، : طمؼؼةةف

 .ًمٌـون

اًمعؼةةد اًمـضةةقد ذم ذح اًمؼجلةةقد ذح اًمؼجلةةقدة اًمشةةوـمٌقي ذم اًمؼةةراءات  

 (.اة756ت)اًمًٌع، أمحد رقؾمػ سمـ حمؿد اًمًؿلم احلؾٌل 

هموري اًمـفوري ذم ـمٌؼوت اًمؼراء، ؿمؿس اًمدرـ حمؿد سمـ حمؿد سمةـ حمؿةد سمةـ  

سمرضمًةؽماه، دار . ج/ ، اعمحؼةؼ(اة833ت)قمكم سمـ اةزري اًمدمشؼل 

 .اة1427 –م 2556اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمٌـون، ط 

، (اةة643ت)ومتح اًمقصقد ذم ذح اًمؼجلقد، قمةكم سمةـ حمؿةد اًمًةخووي  
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مقٓي حمؿد اإلدررزة اًمطةواري، مؽتٌةي اًمرؿمةد، ط / ُتؼقؼ ودراؾمي د

 .م2552 -اة 1423

فةوين، أيب قمٌةداهلل حمؿةد سمةـ ومرائد اعمعوين ذم ذح طمرز إمةوين ووضمةف اًمت 

، رؾمةوًمي ديمتةقاره (اةة723ت) شاسمةـ يضمةروم»حمؿد سمـ داود اًمجلـفوضمل 

قمٌداًمرطمقؿ سمـ قمٌداًمًالم سمـقًمز، يمؾقي اًمؾغي اًمعرسمقي، ضمومعةي : ًمؾٌوطمٌ

 .م1997 -اة 1417أم اًمؼرى 

: ، ُتؼقةؼ(اةة224)ومضوئؾ اًمؼرين ومعوعمف ويداسمف، أيب قمٌقد اًمؼوؾمؿ سمةـ ؾمةالم  

قاطمةةد اطقةةوـمل، ـمٌعةةي وزارة اًمشةةمون اإلؾمةةالمقي سمؿؿؾؽةةي أمحةةد سمةةـ قمٌداًم

 .م1995 -اة 1415اعمغرب، 

روةو : اًمػفرؾمً، حمؿد سمـ أيب رعؼقب إؾمحو  اعمعروف سموًمـدرؿ، ُتؼقؼ 

 .دمدد

اًمؽوذم ذم اًمؼراءات اًمًٌع، أيب قمٌداهلل حمؿد سمـ ذرح اًمرقمقـل إكدًمز  

ار اًمؽتةةى أمحةةد حمؿةةقد قمٌداًمًةةؿقع ٓؿمةةوومعل، د: ، ُتؼقةةؼ(اةةة476ت)

 .م2555 -اة 1421اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمٌـون، ط 

اًمؽومؾ ذم اًمؼراءات اًمعنم وإرسمعلم اًمزائدة قمؾقفو، أيب اًمؼوؾمؿ رقؾمةػ  

مجةول سمةـ : ، ُتؼقةؼ(اةة465ت)سمـ قمكم ضمٌورة سمـ حمؿد سمـ قمؼقؾ ااةذزم 

م، ممؾمًي ؾمةام ًمؾـنمة 2557 -اة  1428اًمًقد سمـ روموقمل اًمشورى، ط 

 .واًمتقزرع

وء اهلل قمةز وضمةؾ، اٌةي اهلل سمةـ احلًةـ اًمطةؼمي اًمالًمؽةوئل، يمراموت أوًمقة 

 .م1992 -اة 1412أمحد ؾمعد محدان، دار ـمقٌي، ط/ُتؼقؼ د
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يمـز اعمعوين ذح طمرز إمةوين، أيب قمٌةداهلل حمؿةد سمةـ أمحةد سمةـ حمؿةد سمةـ  

زيمررةةو : ، ُتؼقةةؼ(اةةة656)أمحةةد سمةةـ احلًةةلم اعمقصةةكم اعمعةةروف سمشةةعؾي 

 .م2551 -اة 1422وت، ًمٌـون، طقمؿػمات، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػم

اًممًمئ اًمػرردة ذم ذح اًمؼجلةقدة، أيب قمٌةداهلل حمؿةد سمةـ احلًةـ اًمػةود  

قمٌةداًمرزا  سمةـ قمةكم إسمةراقؿ مقؾمةك، : ، طمؼؼف وقمؾةؼ قمؾقةف(اة656ت)

 .م2555 -اة 1426مؽتٌي اًمرؿمد، ط

اعمًٌةةقط ذم اًمؼةةراءات اًمعنمةة، ٕيب سمؽةةر أمحةةد سمةةـ احلًةةلم سمةةـ مفةةران  

ؾمةةٌقع محةةزة طمةةويمؿل، مطٌققمةةوت جمؿةةع : ، ُتؼقةةؼ(اةةة381)إصةةٌفوين 

 .اًمؾغي اًمعرسمقي سمدمشؼ

اعمٌفٍ ذم اًمؼراءات اًمثامن وىمراءة إقمؿش واسمـ حمقجلةـ واظمتقةور ظمؾةػ  

واًمقزردي، أيب حمؿةد قمٌةداهلل سمةـ قمةكم سمةـ أمحةد اعمعةروف سمًةٌط اطقةوط 

ظموًمةةةد طمًةةةـ أسمةةةق اةةةةقد، دار اسمةةةـ طمةةةزم، / د: ، ُتؼقةةةؼ(اةةةة541ت)

 .م2512 -اة 1433ط

، (اةةة365ت)عمعجةؿ إوؾمةةط، أيب اًمؼوؾمةؿ ؾمةةؾقامن سمةـ أمحةةد اًمطةؼماين ا 

ـمةةور  قمةةقض اهلل حمؿةةد، وقمٌداعمحًةةـ إسمةةرااقؿ احلًةةقـل، دار : ُتؼقةةؼ

 .م1995 -اة 1415احلرملم، 

اةة 1397معجؿ اًمٌؾدان، روىمقت احلؿقي اًمرومل، دار صودر، سمةػموت،  

 .م1977 -

د سمةـ قمةثامن اًمةذاٌل اعمعجؿ اعمختص سموعمحدصملم، ؿمؿس اًمةدرـ حمؿةد سمةـ أمحة 

حمؿةةد احلٌقؾةةي ااٌؾةةي، مؽتٌةةي اًمجلةةدرؼ، اًمطةةوئػ، / ، ُتؼقةةؼ د(اةةة748ت)
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 .م1988 -اة 1458ط

، (اةة748ت)معجؿ ؿمققخ اًمذاٌل، ؿمةؿس اًمةدرـ حمؿةد سمةـ أمحةد اًمةذاٌل  

روطمقةي قمٌةداًمرمحـ اًمًةققذم، دار اًمؽتةى اًمعؾؿقةي، ًمٌـةون، / د: ُتؼقؼ وشمعؾقؼ

 .م1995 -اة 1415ط

أيمةرم : خ، رعؼقب سمـ ؾمػقون اًمػًقي، طمؼؼف وقمؾةؼ قمؾقةفاعمعرومي واًمتورر 

 .م1995 -اة 1415وقوء اًمعؿري، مؽتٌي اًمدار سموعمدرـي اعمـقرة، ط

اعمؽرر ومقام شمقاشمر مـ اًمؼراءات اًمًٌع وُتةرر، أيب طمػةص قمؿةر سمةـ ىموؾمةؿ  

سمـ حمؿد اعمٍمي إكجلوري اعمعروف سموًمٌشور، مةـ قمؾةامء اًمؼةرن اًمتوؾمةع 

قد قمٌداًمًؿقع اًمشةوومعل احلػقةون، دار اًمؽتةى أمحد حمؿ: ااجري، ُتؼقؼ

 .اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمٌـون

مقزان آقمتدال ذم كؼةد اًمرضمةول، ؿمةؿس اًمةدرـ حمؿةد سمةـ أمحةد اًمةذاٌل  

قمةةةكم حمؿةةةد معةةةقض وقمةةةودل أمحةةةد : ، دراؾمةةةي وُتؼقةةةؼ(اةةةة748ت)

 -اةةةة 1416قمٌةةةداعمقضمقد، دار اًمؽتةةةى اًمعؾؿقةةةي، سمةةةػموت، ًمٌـةةةون، ط

 .م1995

إدسمةةوء، يمةةامل اًمةةدرـ قمٌةةداًمرمحـ سمةةـ حمؿةةد كزاةةي إًمٌةةوء ذم ـمٌؼةةوت  

اةة 1418حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمرااقؿ، دار اًمػؽر اًمعةريب : إكٌوري، ُتؼقؼ

 .م1998 -

ادي اًمًوري مؼدمي ومةتح اًمٌةوري سمنمةح صةحقح أيب قمٌةداهلل حمؿةد سمةـ  

ُتؼقةؼ  ،اةة852أمحةد سمةـ قمةكم سمةـ طمجةر اًمعًةؼالين ،إؾمامقمقؾ اًمٌخوري

 .م 2551 -اة 1421 ،1ط  ،دقمٌداًمؼودر ؿمقٌي احلؿ/ وشمعؾقؼ 
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، دار (اةة764ت)اًمقاذم سموًمقومقوت، صالح اًمدرـ ظمؾقؾ أرٌؽ اًمجلةػدي   

 .م2555 -اة 1425إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، ًمٌـون، ط 

 اًمقضمقز ذم ذح ىمةراءات اًمؼةراء اًمثامكقةي أئؿيإمجلةور اطؿًةي، أيب قمةكم 

د، دار دررد طمًـ أمحة/ ، ُتؼقؼ د(اة446ت)احلًـ سمـ قمكم إاقازي 

 .م2552اًمغرب اإلؾمالمل، ط 
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 أثس اجملاش يف اختالف املفسسيً
 

 إعداد

 سعد بً مبازك الدوسسي/ الدكتوز 

 جومعي اًمؼجلقؿسم أؾمتوذ اًمؼرين وقمؾقمف اعمًوقمد

 اًمدوهي ؾمعد سمـ مٌورك. د

  يمؾقةي  -إؾمتوذ اعمًةوقمد ذم ىمًةؿ اًمؼةرين اًمؽةررؿ وقمؾقمةف

 .ضمومعي اًمؼجلقؿ –ت اإلؾمالمقي اًمنمرعي واًمدراؾمو

  ويمقةةةؾ اًمدراؾمةةةوت اًمعؾقةةةو سمؽؾقةةةي اًمنمةةةرعي واًمدراؾمةةةوت

 .ضمومعي اًمؼجلقؿ –اإلؾمالمقي 

  يمؾقةي  -ىمًةؿ اًمؼةرين وقمؾقمةف طمجلؾ قمغم درضمي اعموضمًتػم مةـ

ضمومعةةي اإلمةةوم حمؿةةد سمةةـ ؾمةةعقد اإلؾمةةالمقي  –أصةةقل اًمةةدرـ 

 (.قمؾقم اًمؼرين قمـد اسمـ ىمدامي مجعًو ودراؾمي) :سملـمروطمتف

 ىمًؿ اًمؼرين اًمؽررؿ وقمؾقمف  مـ اًمديمتقراهغم درضمي طمجلؾ قم-

ضمومعي اإلموم حمؿد سمةـ ؾمةعقد اإلؾمةالمقي  –يمؾقي أصقل اًمدرـ 

ضمفقد اإلموم اسمةـ ىمتقٌةي ومـفجةف ذم قمؾةقم اًمؼةرين ) :سملـمروطمتف

 .(قمرض ودراؾمي
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 ٌحٌاًممؾخص 

احلؿةةةد هلل رب اًمعةةةوعملم ، واًمجلةةةالة واًمًةةةالم قمةةةغم أذف إكٌقةةةوء 

 :أمجعلم ، وسمعد  واعمرؾمؾلم ، كٌقـو حمؿد وقمغم يًمف وصحٌف

ومؿـةةةذ كشةةةل اًمؼةةةقل سموعمجةةةوز وفمفةةةرت اًمدراؾمةةةوت اطوصةةةي سمةةةف شمعررػةةةًو 

واؾمتخدامًو: يمون أصمره فموارًا ذم اظمتالف اعمػنرـ، سمؾ شمرشمى قمؾقف أمقر ؿمةـقعي: 

 . طمقٌ يمون شمؽلة ًمؾؽثػم ذم شمعطقؾ اًمـجلقص اًمنمقمقي وادر دٓٓهتو

اظمةتالف وىمد ضمةوء اةذا اًمٌحةٌ ًمقًةؾط اًمضةقء قمةغم اعمجةوز وأصمةره ذم 

اعمػنرـ ، طمقٌ ُرعّرف سموعمجةوز، صمةؿ رتـةوول كشةلة اةذا اعمجلةطؾح واعمراطمةؾ 

اًمتورجقي اًمتةل مةّر هبةو ىمٌةؾ اؾمةتؼراره ، ومـةف رـطؾةؼ إمم ُتررةر مًةلًمي وىمةقع 

اعمجةةوز ذم اًمؼةةرين اًمؽةةررؿ ، صمةةؿ جؾةةص إمم إسمةةراز أصمةةر اعمجةةوز ذم اظمةةتالف 

 . ًمػؼفقي أو اعمًوئؾ اًمعؼدري  اعمػنرـ ؾمقاء ذم اعمعوين اًمتػًػمري أو إطمؽوم ا

ومةةـ ظمالًمةةف رتضةةح أن أصمةةر اعمجةةوز ذم اظمةةتالف اعمػنةةرـ ذم اعمعةةوين 

اًمتػًةةػمري وإطمؽةةوم اًمػؼفقةةي ُرعةةد رًةةػمًا مؼوركةةي سمةةلصمر اعمجةةوز ذم اظمةةتالف 

اعمػنةةرـ ذم اعمًةةوئؾ اًمعؼدرةةي ، طمقةةٌ رظفةةر أصمةةر اعمجةةوز ضمؾقةةًو ذم اعمًةةوئؾ 

وؿمةئ قمةـ اًمؼةقل سموعمجةوز ، واةذا ٓ دمةد اًمعؼدري، ورتٌةلم أن اطةالف ومقفةو ك

أصاًل اذا اطالف قمـد اًمًؾػ ، وإكام اق كوؿمئ قمـ اعمٌتدقمةي اًمةذرـ أؾمًةقا 

 . ًمؾؿجوز صمؿ اشمؽلوا قمؾقف ذم آؾمتدٓل عمذااٌفؿ واًمرد قمغم خموًمػقفؿ 

اذا ، واهلل شمعومم أؾملل أن جيعؾ قمؿكم ظموًمجلًو ًمقضمفف اًمؽررؿ ، واحلؿةد 

 . هلل رب اًمعوعملم 
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Abstract 

(The figurative effect in Difference of  Interpreters ) 

 

Praise be to Allah , Peace be upon The best prophet and 

messenger , and then,, 

Since figurative language has arisen and so, special studies 

about it has appeared as definition and usage , its significant 

effect on Difference of  Interpreters , Bad matters happened 

as a result for it .that was one reason for deferring legal texts 

and spoiling its meanings . 

This research has come to pay light on figurative language 

and its effect on Difference of  Interpreters, it's defined 

figurative language, then it indicates the appearance of this 

term and it's historical stages which has passed before 

getting stable . From that , then it clarified the matter of  

figurative language which has appeared in The Holy Qura'n, 

then it has shown  The figurative effect in Difference of  

Interpreters  either in interpretative meanings , 

Jurisprudence, or doctrinal issues .  

Through that , it has appeared that  the effect of figurative 

language on Difference of  Interpreters  about  interpretative 

meanings and Jurisprudence is easy  in comparison to the 

effect of figurative language in Difference of  Interpreters  

about doctrinal issues. its effect in these doctrinal issues 

seems lucid and the difference in it arose from saying it in 

figurative language.  

That is why , there is no basis for this difference for 

ancestors . It arose from those who depended on heresy and 

used the basis of figurative language in order to defend their 

doctrines and refute their opposes . 

That's all , and I ask Allah makes this work for His Sake, 

and praise to Allah , The Lord of  The worlds.     
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 اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ سمًؿ

 اعمؼدمي

هلل رب اًمعةةةوعملم واًمجلةةةالة واًمًةةةالم قمةةةغم أذف إكٌقةةةوء  احلؿةةةد

 :واعمرؾمؾلم كٌقـو حمؿد وقمغم يًمف وصحٌف أمجعلم، وسمعد

ًػم مـ أذف اًمعؾقم وأضمؾفةو، ٕن مقوةققمف يمةالم اهلل قمؾؿ اًمتػ ومنن

قمّز وضمؾ، ووطمقف إمم رؾمقًمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، وقمؾقف ومؼد اقمتـةك اًمعؾةامء 

 ريهبذا اًمعؾؿ قمـوري وموئؼي، واؿمتغؾقا سمف ىمدراًم وطمدرثًو، ومقَرصمقا ًمـو مؽتٌي شمػًةػم

 وقمةةغم ء،وةةخؿي ومتـققمةةي، شمةةدل قمةةغم اةفةةقد اًمعظقؿةةي اًمتةةل سمةةذاو اًمعؾةةام

 . معرومتفؿ اًمقاؾمعي وشمـقع قمؾقمفؿ واظمتالف مشورهبو

اًمـوفمر إمم اذه اعمؽتٌي اًمتػًػمري ٓ سمد أن رؾحظ وضمقد اظمتالف  وًمؽـ

 . اعمػنرـ ذم شمػوؾمػماؿ وذم شمـوواؿ ًمؾؼضورو اًمتل رعرض او اًمؼرين اًمؽررؿ

صمةةةَؿ ومدراؾمةةةي اظمةةةتالف اعمػنةةةرـ ومعرومةةةي أؾمةةةٌوسمف وأكقاقمةةةف  ومةةةـ

اعمفؿي اًمتل شمعلم قمغم معرومي يمقػقةي اًمتعومةؾ مةع يمتةى  ووقاسمطف: مـ إمقر

اًمتػًػم اعمختؾػي، ومع إىمقال اعمتعددة واعمتـققمةي، وقمةغم يمقػقةي اًمتؿققةز سمةلم 

 . اًمجلحقح واًمًؼقؿ مـفو

، ومؿـذ كشةل (اًمؼقل سموعمجوز: )مـ أاؿ أؾمٌوب اظمتالف اعمػنرـ وًمعؾ

خدامًو يمةون أصمةره اًمؼقل سموعمجوز وفمفرت اًمدراؾموت اطوصي سمةف شمعررػةًو واؾمةت

فموارًا ذم اظمتالف اعمػنرـ ذم اعمعوين اًمتػًةػمري وإطمؽةوم اًمػؼفقةي، وفمفةر 

اذا إصمر سمجالء ذم اعمًوئؾ اًمعؼدرةي طمقةٌ فمفةر اًمةتالزم اًمقصمقةؼ سمةلم اًمؼةقل 

سموعمجةوز وسمةةلم ُتررةػ يمثةةػم مةةـ اًمـجلةقص اًمنمةةقمقي قمةـ معوكقفةةو احلؼقؼقةةي، 
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 . وصػوشمفشمعومم  ظمجلقصًو مو رتعؾؼ مـفو سملؾمامء اهلل

صمَؿ يمون مةـ إمهقةي دراؾمةي اةذا إصمةر، واةق مةو ؾمةةلشمـووًمف هبةذا  ومـ

 . "اعمجوز وأصمره ذم اظمتالف اعمػنرـ"اًمٌحٌ اعمقؾمقم سمة

 : اًمٌحٌ وأؾمٌوب اظمتقوره أمهقي

ة شمظفر أمهقي اًمٌحٌ مـ ىمقؿي وأمهقي مقوةققمف، ومؿقوةققمف رتعؾةؼ  1

 . سموًمتػًػم، واق مـ أضمؾ اًمعؾقم وأذومفو

كشل اًمؼقل سموعمجوز وأصمره سموًمغ ذم اظمتالف اعمػنرـ، سمةؾ شمرشمةى  ة مـذ 2

 ادرقمؾقف أمقر ؿمـقعي طمقٌ يمون شمؽلة ًمؾؽثػم ذم شمعطقؾ اًمـجلقص اًمنمقمقي و

 . دًٓمتفو، ومؽوكً أمهقي اذه اًمدراؾمي

دراؾمي مًةتؼؾي ظموصةي سمةلصمر اعمجةوز ذم  –طمًى قمؾؿل  –ة ٓ شمقضمد  3

 . ٌ ورعطقف ىمقؿي إووومقيواذا رزرد مـ أمهقي اًمٌح ،اظمتالف اعمػنرـ

 : اًمٌحٌ أاداف

 . وسمقون اعمراطمؾ اًمتورجقي اًمتل مَر هبو "اعمجوز"ة اًمتعررػ سمؿجلطؾح  1

وسمقةون  ،وىمقع اعمجوز ذم اًمؼةرين اًمؽةررؿ مًلًمياًمـةزاع ذم  حمؾة ُتررر  2

 . مٌعٌ يمؾ ىمقل ذم اعمًلًمي

 . اعمجوز ذم اظمتالف اعمػنرـ أصمر إسمرازة  3

  :اًمًوسمؼي اًمدراؾموت

اًمٌحةةٌ وآؾمتؼجلةةوء مل أضمةةد دراؾمةةي مًةةتؼؾي ظموصةةي سمٌقةةون أصمةةر  سمعةةد

اعمجوز ذم اظمتالف اعمػنرـ: إٓ أن اذا اعمقوقع ـمر  ذم سمعض ضمزئقوشمةف ذم 

 : سمعض اًمدراؾموت ٕؾمٌوب اظمتالف اعمػنرـ قمومي، يمة
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سمةةـ قمٌةةداهلل  قدأؾمةةٌوسمف ويصمةةوره، ًمؾةةديمتقر ؾمةةع: ة اظمةةتالف اعمػنةةرـ 1

 .اًمػـقًون

اظمةةةتالف اعمػنةةةرـ، ًمؾةةةديمتقر حمؿةةةد سمةةةـ قمٌةةةداًمرمحـ ة أؾمةةةٌوب  2

 .اًمشورع

أؾمةةٌوسمف ووةةقاسمطف، ًمؾةةديمتقر أمحةةد سمةةـ حمؿةةد : ة اظمةةتالف اعمػنةةرـ 3

 .اًمنمىمووي

ة أؾمةةٌوب اظمةةتالف اعمػنةةرـ ذم شمػًةةػم يرةةوت إطمؽةةوم، ًمؾةةديمتقر  4

 .قمٌداإلًمف طمقري احلقري

                                                 

رؾموًمي قمؾؿقي مؼدمي ًمـقؾ درضمةي اًمةديمتقراه ذم يمؾقةي أصةقل اًمةدرـ سمجومعةي اإلمةوم  أصؾف(  1)

اإلؾمالمقي، كنمشمف دار إؿمةٌقؾقو ذم اًمررةوض، وىمةد شمـةوول اعمقوةقع ذم ؾمةٌع حمؿد سمـ ؾمعقد 

، اىمتٍم ومقفو قمغم مًلًمي وىمةقع اعمجةوز ذم اًمؼةرين اًمؽةررؿ مةع [111-155ص]صػحوت 

 .  اًمتؿثقؾ سمؿثول واطمد قمغم اظمتالف اعمػنرـ ذم ذًمؽ

صةػحوت  اة، وىمد شمـوول اعمقوقع ذم ؾم1416ًمؽتٌي اًمعٌقؽون ذم اًمرروض قموم  كنمشمف(  2)

، قمّرف ومقف احلؼقؼي واعمجوز، وطّص مًلًمي وىمقع اعمجوز ذم اًمؼرين اًمؽةررؿ، [64-58ص]

 .  سمًٌى اعمجوز ػنرـصمؿ مّثؾ سمًتي أمثؾي قمغم اظمتالف اعم

، وىمةد (17)مـشقر ذم طمقًمقي يمؾقي أصقل اًمدرـ واًمدقمقة سمجومعي إزاةر، اًمعةدد  سمحٌ(  3)

 ومقف قمغم ذيمةر مثةول واطمةد ذم اظمةتالف ، اىمتٍم[25-24ص]شمـوول اعمقوقع ذم صػحتلم 

 .  اعمػنرـ سمًٌى اعمجوز

رؾموًمي قمؾؿقي مؼدمي ًمـقؾ درضمي اعموضمًتػم ذم يمؾقي اًمعؾةقم سمجومعةي إزاةر، كنمةشمف  أصؾف(  4)

مؼدمةةةي طمةةقل اعمجةةةوز [ 216-256ص]دار اًمـةةقادر، وىمةةةد شمـةةوول ذم قمنمةةة صةةػحوت 

مثؾةةي قمةةغم يرةةوت ؾمةةتي أ[ 233-217ص]ومًةةوئؾف، صمةةؿ شمـةةوول ذم ؾمةةً قمنمةةة صةةػحي 

 .  إطمؽوم اًمتل اظمتؾػ ومقفو اعمػنون سمًٌى اعمجوز
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 ذمحةقث ُدرس مقوقع مؼدموت اعمجوز ذم سمعض اًمدراؾمةوت واًمٌ يمام

 : مـفواعمجوز، 

 رة اعمجةةوز ذم اًمؾغةةي واًمؼةةرين اًمؽةةررؿ سمةةلم اإلضمةةوزة واعمـةةع، ًمؾةةديمتق 1

 .قمٌداًمعظقؿ سمـ إسمرااقؿ اعمطعـل

ة مـع ضمقاز اعمجوز ذم اعمـةزل ًمؾتعٌد واإلقمجوز، ًمؾشقخ حمؿد إمةلم  2

 .سمـ حمؿد اعمختور اًمشـؼقطل

كعلم، ًمؾةةةديمتقر ة اعمجةةةوز قمـةةةد إصةةةقًمقلم سمةةةلم اعمجقةةةزرـ واعمةةةو 3

 .قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداًمعزرز اًمًدرس

 : اًمٌحٌ ظمطي

 . ظمطي اًمٌحٌ مـ مؼدمي ومٌحثلم وظمومتي وومفورس شمتؽقن

أمهقةةي اًمٌحةةٌ وأؾمةةٌوب اظمتقةةوره، وأاداومةةف، وظمطةةي  وومقفةةو: اعمؼدمةةي

 . اًمٌحٌ ومـفجف

 : وومقف صمالصمي مطوًمى اًمؽررؿ،ذم اًمؼرين  اعمجوز: إول اعمٌحٌ

 . واصطالطموً  اعمجوز ًمغيً  رػشمعر: إول اعمطؾى

 . اعمجوز واعمراطمؾ اًمتل مَر هبو كشلة: اًمثوين اعمطؾى

 . وىمقع اعمجوز ذم اًمؼرين اًمؽررؿ مًلًمي: اًمثوًمٌ اعمطؾى

 : اعمجوز ذم اظمتالف اعمػنرـ، وومقف صمالصمي مطوًمى أصمر: اًمثوين اعمٌحٌ

                                                 

 .  م1985يمتوب موشمع وسمحٌ رصلم رؼع ذم جمؾدرـ، كنمشمف مؽتٌي واٌي قموم  واق(  1)

 .رؾموًمي كػقًي ذم ؾمتلم صػحي كنمهتو مطٌعي اعمدين وال(  2)

 [.  615-573ص]مـ ( 35)سمحٌ مـشقر ذم جمؾي ضمومعي أم اًمؼرى، اًمعدد  واق(  3)
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 . اعمجوز ذم اعمعوين اًمتػًػمري أصمر: إول اعمطؾى

 . اعمجوز ذم إطمؽوم اًمػؼفقي أصمر: اًمثوين اعمطؾى

 . اعمجوز ذم اعمًوئؾ اًمعؼدري أصمر: اًمثوًمٌ اعمطؾى

 . أاؿ كتوئٍ اًمٌحٌ واًمتقصقوت وومقفو: اطومتةةي

 : قمغم  وشمشتؿؾ: اًمػفورس

 . صمًٌ اعمجلودر واعمراضمع ة

 . ومفرس اعمقوققموت ة
 

 

 : اًمٌحٌ مـفٍ

اعمـةةواٍ اعمةةـفٍ اًمعؾؿةةل أن رتضةةؿـ اةةذا اًمٌحةةٌ مجؾةةي مةةـ  رؼتيضةة

اًمٌحثقي، طمقٌ اقمتؿد اعمةـفٍ اًمقصةػل اًمتةورجل ذم ُتدرةد مػفةقم مجلةطؾح 

اعمجوز واعمراطمؾ اًمتورجقي اًمتل مر هبو، يمام رًتقضمى اعمـفٍ اًمتحؾقكم ذم ُتؾقؾ 

اعمةـفٍ اًمتحؾةقكم ذم  أؾمةتخدموأصمراو ذم اظمتالف اعمػنرـ، يمام  اعمجوز فموارة

 . ظمتالف اعمػنرـدراؾمي إمثؾي اًمتطٌقؼقي ٕصمر اعمجوز ذم ا

وأؾملل اهلل أن رتؼٌؾ اذا اًمعؿؾ وجيعؾةف ظموًمجلةًو ًمقضمفةف اًمؽةررؿ،  اذا

وأن رؿدين سمعقكف وشمقومقؼف طدمي يمتوسمف اًمؽررؿ وإقمالء يمؾؿتف، وصغم اهلل قمةغم 

 . كٌقـو حمؿد وقمغم يًمف وصحٌف أمجعلم
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 اعمٌحٌ إول

 اعمجوز ذم اًمؼرين اًمؽررؿ

 : وومقف صمالصمي مطوًمى

 . شمعررػ اعمجوز ًمغي واصطالطموً : ٕولاعمطؾى ا

 . كشلة اعمجوز واعمراطمؾ اًمتل مَر هبو: اعمطؾى اًمثوين

 . مًلًمي وىمقع اعمجوز ذم اًمؼرين اًمؽررؿ: اعمطؾى اًمثوًمٌ
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 شمعررػ اعمجوز ًمغي واصطالطموً : إول  اعمطؾى

 : ًمغي  اعمجوز

ؼةول ملظمقذ مـ ضموز جيةقز ضمةقزًا وضمةقازًا ، واةق اًمعٌةقر وآكت اعمجوز

ضمةوز اعمؽةون ، إذا ؾمةور ومقةف ، وأضمةوزه أي : مـ مقوع إمم مقوع يظمر ، رؼول 

ىمطعف ، وأضموز اًمٌمء أكػذه، ومـف إضموزة اًمعؼد ، إذا ضمعؾف ضمةوئزًا مووةقًو قمةغم 

 . اًمجلحي

، ؾمؿل سمذًمؽ ٕكةف  ٌقرهواق ىمطع اًمٌمء وقم ،إصؾ اذامـ  واعمجوز

 . ًمػظ ضموئز مـ مقوققمف إصكم إمم همػمه

 : اصطالطمًو  جوزاعم

ومؽةؾ : وأمةو اعمجةوز ": : ومؼةول(اة471ت )قمٌداًمؼوار اةرضموين  قمَرومف

يمؾؿةي أررةةد هبةو همةةػم مةو وىمعةةً ًمةف ذم ووةةع واوةعفو ، عمالطمظةةي سمةلم اًمثةةوين 

 . "وإول

واعمجوز مو أومقد سمف معـك مجلطؾح قمؾقةف  "( : اة656ت )اًمرازي  وىمول

ي اًمتةل وىمةع اًمتخوـمةى هبةو قمغم همػم مو اصطؾح قمؾقف ذم أصةؾ شمؾةؽ اعمقاوةع

 . "ًمعالىمي سمقـف وسملم إول 

                                                 

 ،اًمجلةةةحوح(213ص)، مؼةةةورقس اًمؾغةةةي (163ص)ذم اًمعةةةلم ( ضمةةةقز)مةةةودة :  اكظةةةر(  1)

 (.  5/326)، ًمًون اًمعرب (3/875)

 ( .  1/396) اعمحجلقل ًمؾرازي : اكظر (   2)

 ( .  355ص) أهار اًمٌالهمي (   3)

 ( .  1/397) اعمحجلقل (   4)
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اةق اًمؾػةظ اعمًةتعؿؾ ذم همةػم ": سمؼقًمةف( اة625ت )اسمـ ىمدامي  وقمّرومف

 . "مقوققمف قمغم وضمف رجلح

اعمجوز اةق اًمؾػةظ اعمًةتعؿؾ  ": ، ومؼول ( اة772ت )اإلؾمـقي  وقمّرومف

 . "ذم همػم مو ووع ًمف، عمـوؾمٌي سمقـفام وشمًؿك اًمعالىمي 

ظمةالل قمةرض اةذه اًمتعررػةوت ، رتٌةلم أن أومضةؾفو شمعررةػ اسمةـ  ومـ

ومؼد مجةع سمةلم يمقكةف خمتٍمةًا ، وسمةلم يمقكةف ضمومعةًو موكعةًو ،  ،ىمدامةي رمحف اهلل

، ًمإلؿمةورة  "قمغم وضمف رجلح  "سموإلووومي إمم أمهقي اًمؼقد اًمذي زاده واق ىمقًمف 

 . إمم أكف ٓ سمد مـ شمقومر ذوط اعمجوز 

اًمؾػةظ  ": امةي ، كجةد أكةف ىمةد اطمةؽمز سمؼقًمةف قمغم شمعررػ اسمـ ىمد وقمقداً 

 : قمـ ؿمقئلم "اعمًتعؿؾ 

 . اًمؾػظ اعمفؿؾ :  أطمدمهو

 . اًمؾػظ ىمٌؾ آؾمتعامل ، ومنكف ٓ طمؼقؼي وٓ جموز :  اًمثوين

أظمرج احلؼقؼةي ، ٕهنةو اًمؾػةظ اعمًةتعؿؾ  "ذم همػم مقوققمف  ":  وىمقًمف

                                                 

 ( .  2/554،  1/272) اًمرووي (   1)

مـتفةك : ، واكظر ذم شمعررةػ اعمجةوز (  185ص) ررٍ اًمػروع قمغم إصقل اًمتؿفقد ذم خت(   2)

، اإلطمؽةةةوم (  155ص) ، اعمًتجلةةةػك ًمؾغةةةزازم (  1/341)  اًمقصةةةقل ٓسمةةةـ احلوضمةةةى

، (  1/77) ، اًمتؿفقةةد ٕيب اططةةوب (  1/172) ، اًمعةةدة ٕيب رعةةغم (  1/28) ًمممةةدي 

 ( .  1/355 )، مجع اةقامع ًمؾًٌؽل (  2/28) ذح خمتٍم اًمرووي 

اعمجقةزرـ  لمقمٌداًمرمحـ اًمًدرس ذم سمحثف اعمجوز قمـد إصةقًمقلم سمة. واق اًمذي اظمتوره د(   3)

 ( .  25) واعموكعلم ، جمؾي ضمومعي أم اًمؼرى، اًمعدد 
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 . ذم مقوققمف إصكم

مشةػمًا إمم  "قمغم وضمةف رجلةح  "سمؼقًمف  رمحف اهلل طملم ىمّقد ذًمؽ وأطمًـ

شمؽةةلة  زأكةةف ٓ سمةةد مةةـ شمةةقومر ذوط اعمجةةوز طمتةةك رؼةةول سمةةف، ًمةةئال ُرتخةةذ اعمجةةو

 . ًمتعطقؾ اًمـجلقص وادر دًٓمتفو

شمؾحظ أن اذا اًمتعررػ ًمؾؿجوز سمـةوء قمةغم شمؼًةقؿ إًمػةوظ إمم  وًمعؾؽ

وز اعمـؽةرون ًمؾؿجة أمةو ،سمقضمةقد اعمجةوز ِؼةُرونطمؼقؼي وجمةوز، وموًمؼةوئؾقن سمةف مُ 

ومقؼقًمةةقن سمةةلن اًمؽةةالم سمةةوٍ  قمةةغم طمؼقؼتةةف، واًمؽؾؿةةي رػنةةاو ؾمةةقوىمفو وىمررـةةي 

 . ًمػظفو

                                                 

 ( .  3/1437) ، إُتوف ذوي اًمٌجلوئر (  25ص) إصقل ًمؾعثقؿلم : اكظر (   1)
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 كشلة اعمجوز واعمراطمؾ اًمتل مَر هبو: اًمثوين اعمطؾى

اعمجوز يمغػمه مـ اعمجلطؾحوت شمطقر سمؿراطمؾ ىمٌةؾ اؾمةتؼراره  مجلطؾح

يمػةةـ سمالهمةةل واوةةح احلةةدود، إٓ أكةةف رػةةور  همةةػمه مةةـ اعمجلةةطؾحوت ذم 

جوٓت اًمتل وايمٌةً اًمؼةقل سموعمجةوز، ويمةون اةو أصمةر سمةوًمغ ذم اعمـوىمشوت واًمً

 . شمطقر اذا اعمجلطؾح واًمتـوزع طمقل طمدوده ووقاسمطف وشمطٌقؼوشمف

 : إمجول شمطقر اعمجلطؾح اعمجوزي ذم صمالث مراطمؾ ورؿؽـ

 . اًمؾغقري اًمعومي ًمؾؿجلطؾح اًمدًٓمي: إومم اعمرطمؾي

يمةون أسمةق مجلطؾح طمودث سمعد اًمؼةركلم إوًمقةلم، و "اعمجوز" مجلطؾح

، طمقةٌ "اعمجةوز"أول مةـ شمؽؾةؿ سمؾػةظ ( اةة215ت )قمٌقدة معؿر سمـ اعمثـك 

اًمؾػةظ ذم اًمؽتةوب، إٓ  ذاوأيمثر مـ اؾمةتخدام اة ،"جموز اًمؼرين"ؾمؿك يمتوسمف 

أن أسمو قمٌقدة مل رًتخدم اعمجوز سمؿعـةوه اعمعةروف قمـةد إصةقًمقلم، سمةؾ ىمجلةد 

 .معـوه اًمؾغقي، واق شمقوقح اًمؽؾؿي وشمػًػم معـواو

( اةة241ت ) داعمعـك اًمؾغقي ورد ًمػظ اعمجةوز قمةـ اإلمةوم أمحة ذاوهب

ذم جمةوز اًمؾغةي ، رؼةقل اًمرضمةؾ  ومفذا ،چى  ائچ :أمو ىمقًمف": طمقٌ ىمول 

وىمةد فمةـ  ،"إكةو ؾمةـػعؾ سمةؽ يمةذا  ،إكو ؾمةـجري قمؾقةؽ رزىمةؽ:  ًمؾرضمؾ

أكةف رؼةقل  ،(اةة513ت )، واسمـ قمؼقةؾ ( اة458ت )سمعض أشمٌوقمف يمليب رعغم 

                                                 

خمتٍمةةة اًمجلةةةقاقمؼ اعمرؾمةةةؾي ٓسمةةةـ اًمؼةةةقؿ ، (84ص)اإلرةةةامن ًمشةةةقخ اإلؾمةةةالم : اكظةةةر(   1)

(2/272.) 

 .  15: ؾمقرة اًمشعراء (   2)

 ( .  67ص) اًمرد قمغم اةؿفقي واًمزكودىمي ًمإلموم أمحد (   3)



 دعد بن مبارك الدودري. د                                           أثر اجملاز يف اختالف املفسرون

 
317 

ذم اًمؼرين مًةتـدرـ ذم ذًمةؽ قمةغم اةذه اًمعٌةورة ، وًمةقس إمةر  سمقىمقع اعمجوز

يمذًمؽ ، ومنكف رمحف اهلل أراد اعمعـك اًمؾغقي ، إذ اعمعـك آصطالطمل مل رؽـ ىمد 

:  –سمعد اًمعٌورة اعمذيمقرة مٌةوذة  –قمرف ذم ذًمؽ اًمقىمً ، ورشفد اذا ىمقًمف 

ومفةةق ضمةوئز ذم اًمؾغةي، رؼةةقل  ،چۅ  ۉ  ۉ  ېچ: وأمةو ىمقًمةف "

 ،"ؾملضمري قمؾقؽ رزىمةؽ، أو ؾمةلومعؾ سمةؽ ظمةػمًا : اًمقاطمد ًمؾرضمؾ اًمرضمؾ

 . ""ومفذا ذم جموز اًمؾغي" :ىمقًمف مثؾ "ومفق ضموئز ذم اًمؾغي" :ومنن ىمقًمف

 ( : اة728ت )ؿمقخ اإلؾمالم  ىمول

أي  –واًمةةذرـ أكؽةةروا أن رؽةةقن أمحةةد وهمةةػمه كطؼةةقا هبةةذا اًمتؼًةةقؿ  "

، أي ممو جيةقز  "جموز اًمؾغي  مـ ": إن معـك ىمقل أمحد : ىموًمقا ،–طمؼقؼي وجموز 

كحةـ : جيقز ذم اًمؾغي أن رؼقل اًمقاطمد اًمعظقؿ اًمذي ًمف أقمقان : ذم اًمؾغي ، أي 

 . ومعؾـو يمذا وكػعؾ يمذا ، وكحق ذًمؽ 

 . "ومل ُرِرد أمحد سمذًمؽ أن اًمؾػظ اؾمتعؿؾ ذم همػم مو ووع ًمف:  ىموًمقا

 . آصطالطمقي اًمعومي اًمدًٓمي: اًمثوكقي اعمرطمؾي

عمرطمؾةةي اةةق آكتؼةةول مةةـ اعمةةدًمقل اًمؾغةةقي ًمؾؿجةةوز إمم اةةذه ا وؾمةةؿي

اعمدًمقل آصطالطمل، إٓ أن اذا اعمدًمقل آصطالطمل يمةون واؾمةعًو سمحقةٌ 

                                                 

 .  46: ـمف  ؾمقرة(   1)

 ( .  68ص) اًمرد قمغم اةفؿقي واًمزكودىمي (   2)

ضمـورةةي اًمتلورةةؾ ، (  2/272) ، خمتٍمةة اًمجلةةقاقمؼ اعمرؾمةةؾي (  85ص) اإلرةةامن : اكظةةر (   3)

 ( .  76ص) اًمػوؾمد 

 ( .  85ص) اإلرامن (   4)
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رشؿؾ اًمؽثػم مـ اًمػـةقن اًمٌالهمقةي اًمتةل ٓ شمةدظمؾ ذم مػفةقم اعمجةوز سمةوعمعـك 

 . آصطالطمل اعمتلظمر قمـد اًمٌالهمقلم وإصقًمقلم

وإن اظمتؾػةو  –( اةة276ت )ٌةي واسمـ ىمتق ،(اة255ت )اةوطمظ  ورعد

أول مةـ اكتؼةؾ سموعمجةوز مةـ معـةوه اًمؾغةقي قمـةد  –ذم اًمضقاسمط واًمتطٌقؼوت 

يمػةةـ سمالهمةةل، ومؼةةد فمفةةر مةةـ يمالمفةةام  طملاعمتؼةةدملم إمم اعمعـةةك آصةةطال

 . وصـقعفام اؾمتعامل اعمجوز يمؼًقؿ ًمؾحؼقؼي

دار سملم اذرـ اًمرضمؾلم رؾخص اًمًجول احلوصؾ طمةقل اعمجةوز ذم  ومو

 . رطمؾياذه اعم

محةؾ ًمةقاء اعمجةوز سمةوعمعـك آصةطالطمل اًمعةوم واطمتػةك سمةف،  وموةوطمظ

صةّدراو سمؽؾؿةي  ًمقةيقمؼةد صمالصمةي أسمةقاب متتو –مةثاًل  – "احلقةقان"ومػل يمتوب 

وشمقؾمع ذم شمطٌقؼوت اعمجوز ذم يمتٌف اعمتـققمي شمقؾمعًو يمٌةػمًا، ويمةون  ،(اعمجوز)

رائةف ومعتؼداشمةف، طمتةك اًمداومع إمم ذًمؽ ظمدمي مذاٌف آقمتزازم واًمدوموع قمـ ي

شمقضمقف أروت واًمـجلقص اًمتل ختوًمػ اعمةذاى آقمتةزازم، ومؽةون  ًمفرًتؼقؿ 

حيوول ذم وقء اًمتقؾمع ذم اؾمتعامل اعمجوز شملورؾ اًمـجلقص اًمنمةقمقي ًمتقاومةؼ 

 . مو رذاى إًمقف

 "شملورةةؾ مشةةؽؾ اًمؼةةرين"طمةةلم كجةةد أن اسمةةـ ىمتقٌةةي رمًمةةػ يمتوسمةةف  ذم

اًمتةةل  ياةةذه اًمتطٌقؼةةوت اعمجوزرةةوججلةةص ضمةةزءًا يمٌةةػمًا مـةةف ذم اًمةةرد قمةةغم 

اؾمتخدمفو اعمعتزًمي ومـ كحو كحقاؿ ممةـ َأّول يرةوت اًمؼةرين، وسف يمثةػمًا 

                                                 

 ( . 34-5/23)احلققان (   1)
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 . مـفو إمم اعمجوز

 : صَدره سمؼقًمف "اعمجوز"أومرد ذم اًمؽتوب سموسمًو ًمؾة واذا

وشمشةّعًٌ  رةؾ،وأمو اعمجوز ومؿـ ضمفتف همؾط يمثةػم مةـ اًمـةوس ذم اًمتلو"

 . "هبؿ اًمطر  واظمتؾػً اًمـحؾ

ومقف مجؾي مـ اًمـجلقص اًمنمقمقي اًمتل محؾفو امٓء قمةغم اعمجةوز،  قمرض

ورّد قمؾقفؿ ردودًا ًمغقري وقمؼدري شمدل قمغم كػةل مةو زقمؿةقه مةـ اعمجةوز ومقفةو، 

 . وشمٌلَم أهنو قمغم احلؼقؼي سمخالف مو شملَوًمقه

اذا اطالف واًمًجول سملم اًمرضمؾلم واعمذاٌلم، إٓ أهنام رشؽميمون  ومع

ذم آكتؼةةةول مةةةـ اعمعـةةةك اًمؾغةةةقي واًمتقؾمةةةع ذم اعمعـةةةك ذم ؾمةةةؿي اعمرطمؾةةةي 

 . آصطالطمل

مو  –واق إيمثر شمـظقاًم وُتدردًا ًمؾؿجوز  –مـ شمراث اسمـ ىمتقٌي  وًمـلظمذ

جُيكّم اذه اعمرطمؾي، ومفو اق اسمـ ىمتقٌي رؼةقل سمةوعمعـك آصةطالطمل ًمؾؿجةوز: إذ 

اعمجةةوز  رةةذاى إمم شمؼًةةقؿ اًمؽةةالم إمم طمؼقؼةةي وجمةةوز، وفمفةةر ضمؾقةةًو اؾمةةتعامًمف

 : يمؼًقؿ ًمؾحؼقؼي ذم مقاوع: مـفو

وًمًةـو كشةؽ ذم أن اًمؼةرين ذم اعمجلةوطمػ قمةغم احلؼقؼةي ٓ قمةغم ": ىمقًمف

 . "اعمجوز

 : ذم مػفقمف ًمؾؿجوز، وىمد قمَرومف ومؼول اً أكف رتقؾمع يمثػم إٓ

                                                 

 (. 153ص)شملورؾ مشؽؾ اًمؼرين (   1)

 (. 134-153ص)اعمجلدر اًمًوسمؼ : اكظر (   2)

 (. 136ص)شملورؾ خمتؾػ احلدرٌ (   3)
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: أي ومـقن اًمؽالم، صمؿ سمَقـفةو، "وجموزات اًمؽالم ـمر  اًمؼقل ومآظمذه"

 : ومؼول

واًمؼؾى، واًمتؼةدرؿ واًمتةلظمػم، واحلةذف،  ؿثقؾ،واًمتومػقفو آؾمتعورة "

واًمتؽةةةرار، واإلظمػةةةوء واإلفمفةةةور، واًمتعةةةررض، واإلومجلةةةوح، واًمؽـورةةةي، 

واإلرضةةوح، وخموـمٌةةي اًمقاطمةةد خموـمٌةةي اةؿقةةع، واةؿقةةع ظمطةةوب اًمقاطمةةد، 

واًمقاطمد واةؿقع ظمطوب آصمـلم، واًمؼجلد سمؾػظ اطجلقص عمعـك اًمعؿةقم، 

 . "وسمؾػظ اًمعؿقم عمعـك اطجلقص

اةذه إؾمةوًمقى ذم اًمؽةالم شمـةدرج قمـةد اسمةـ ىمتقٌةي وىمٌؾةف قمـةد  ومجؿقع

أهنو فمقاار أؾمؾقسمقي شمغةػمت ومقفةو  وجيؿعفو، "اعمجوز"اةوطمظ ُتً مجلطؾح 

اًمدًٓمي ومخرضمً قمـ اًمتعٌػم إصكم إمم اًمتعٌةػم اًمػـةل اًمٌالهمةل، ويمثةػم مةـ 

اةةذه إؾمةةوًمقى ٓ رةةدظمؾ ذم مػفةةقم اعمجةةوز سمةةوعمعـك آصةةطالطمل قمـةةد 

ًمٌالهمقلم وإصقًمقلم، ممو ردل قمغم شمقؾمع أصحوب اذه اعمرطمؾي ذم شمعررةػ ا

 . ومػفقم اعمجوز

 . آصطالطمقي اطوصي اًمدًٓمي: اًمثوًمثي اعمرطمؾي

اعمرطمؾي اًمًوسمؼي ومؽمة مـ اًمزمـ واعمجوز مو زال واؾمعًو رتةداظمؾ  أظمذت

مع همػمه مـ اًمػـقن اًمٌالهمقةي، طمتةك مـتجلةػ اًمؼةرن اطةومس طمقةٌ صةـّػ 

أهار "و "دٓئةةةؾ اعمجةةةوز"يمتوسمقةةةف ( اةةةة471ت )وار اةرضمةةةوين قمٌةةةداًمؼ

، وومةةقفام أظمةةذ اعمجةةوز مـزًمتةةف واؾمةةتؼرت ىمقاقمةةده وأصةةقًمف، وصةةور "اًمٌالهمةي

                                                 

 (. 25ص)شملورؾ مشؽؾ اًمؼرين (   1)
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 . أيمثر ُتدردًا ومتققزاً  "اعمجوز"مجلطؾح 

 : قمٌداًمؼوار اةرضموين رؼقل

واوةعفو  ووةعوأمو اعمجوز ومؽؾ يمؾؿي ُأررد هبو همػم مةو وىمعةً ًمةف ذم "

يمؾ يمؾؿةي ضمةزت هبةو : اًمثوين وإول ومفل جموز، وإن ؿمئً ىمؾً عمالطمظي سملم

مو وىمعً ًمف ذم ووع اًمقاوع إمم مو مل شمقوةع ًمةف مةـ همةػم أن شمًةتلكػ ومقفةو 

ووعًو عمالطمظي سملم مو دمقز إًمقةف، وسمةلم أصةؾفو اًمةذي ُووةعً ًمةف ذم ووةع 

 ."واوعفو ومفل جموز

ت )واًمًةةةؽويمل  ،(اةةةة656ت ) زيؾمةةةور اًمٌالهمقةةةقن يمةةةوًمرا صمةةةؿ

ت )واًمؼزورـةةةل  ،(اةةةة637ت )واسمةةةـ إصمةةةػم اًمؽوشمةةةى  ،(اةةةة626

قمغم ظمطك قمٌداًمؼوار اةرضموين، ومشةوع اؾمةتخدام اعمجةوز وذاع،  ،(اة739

وشمـووًمف يمثػم مـ إصقًمقلم واًمٌالهمقلم هبذا اعمػفقم آصةطالطمل اطةوص، 

 . اؾمتؼر قمؾقف اعمجلطؾح موواق 

إمهقي، واًمعؾؿ هبو مػقد  اذه اعمراطمؾ اًمثالث ًمؾؿجوز ذم هموري ومعرومي

 . ذم يمقػقي اًمتعومؾ مع اظمتالف اعمػنرـ اًمذي كشل مـ اًمؼقل سموعمجوز

                                                 

 (. 3/198)أمحد مطؾقب .همقي، دمعجؿ اعمجلطؾحوت اًمٌال: اكظر (   1)

 ( . 351ص)أهار اًمٌالهمي (   2)

 ( . 87ص)هنوري اعمجوز : اكظر (   3)

 ( . 359ص)مػتوح اًمعؾقم : اكظر (   4)

 ( . 1/84)اعمثؾ اًمًوئر ذم أدب اًمؽوشمى واًمشوقمر : اكظر (   5)

 ( . 293ص)اًمتؾخقص ذم قمؾقم اًمٌالهمي : اكظر (   6)
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 مًلًمي وىمقع اعمجوز ذم اًمؼرين اًمؽررؿ: اًمثوًمٌ اعمطؾى

وىمقع اعمجوز ذم اًمؼرين اًمؽررؿ مـ اعمًةوئؾ اًمشةوئؽي اًمتةل اؿمةتد  مًلًمي

اًمـةةزاع  ااةةذ ومقفةةو اًمـةةةزاع ويمثةةر اطةةالف، وٓ همراسمةةي ذم ذًمةةؽ: ومةةنن طمجةةؿ

رتـوؾمى مع إصمةر اًمؽٌةػم اًمةذي أطمدصمةف اةذا اعمجلةطؾح ذم شمػًةػم اًمـجلةقص 

 . اًمنمقمقي مـذ اًمؼقل سمف

 : اظمتؾػ اًمعؾامء ذم اذه اعمًلًمي قمغم صمالصمي أىمقال وىمد

 : إول اًمؼقل

 . اعمجوز واىمع ذم اًمؾغي واًمؼرين  أن

ىمةةةقل مجفةةةقر اًمعؾةةةامء مةةةـ اعمػنةةةرـ واًمػؼفةةةوء وإصةةةقًمقلم  واةةةق

 . قمومي اعمتؽؾؿلم وقمؾقفقرلم ، واًمؾغ

 ( : اة794ت )اًمزريمٌم  ىمول

وأمو اعمجوز وموظمتؾػ ذم وىمققمف ذم اًمؼرين ، واةؿفقر قمةغم اًمقىمةقع ، وًمةق  "

وضمةةى ظمؾةةق اًمؼةةرين مةةـ اعمجةةوز ًمقضمةةى ظمؾةةقه مةةـ اًمتقيمقةةد واحلةةذف ، وشمثـقةةي 

 . " اًمؼجلص وهمػمه ، وًمق ؾمؼط اعمجوز مـ اًمؼرين ؾمؼط ؿمطر احلًـ

                                                 

، (1/172)، اًمعةدة ٕيب رعةغم (4/438)، اإلطمؽوم ٓسمـ طمزم (1/24)اعمعتؿد : اكظر (   1)

، اإلطمؽةوم (1/462)، اعمحجلةقل ًمؾةرازي (4/29)اًمقاوح ذم أصقل اًمػؼف ٓسمـ قمؼقةؾ 

، اًمٌحةر (1/367)، اعمًةقدة (1/281)ٓسمـ رؿمةقؼ  ل، ًمٌوب اعمحجلق(1/47)ًمممدي 

ـ ضمةةةزي ، شمؼررةةةى اًمقصةةةقل ٓسمةةة(1/272)، اًمؼماةةةون (3/185)اعمحةةةقط ًمؾزريمٌمةةة 

، إرؿمةةةود اًمػحةةةقل ( 1/191)، ذح اًمؽقيمةةةى اعمـةةةػم (2/753)، اإلشمؼةةةون (274ص)

(1/145 .) 

 ( . 2/255) اًمؼماون (   2)
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 ( : اة1255ت )قيموين اًمش وىمول

ومنن وىمقع اعمجوز ويمثرشمف ذم اًمؾغي اًمعرسمقةي أؿمةفر مةـ كةور قمةغم قمؾةؿ ، "

 –ويمام أن اعمجوز واىمةع ذم ًمغةي اًمعةرب، ومفةق ... وأووح مـ ؿمؿس اًمـفور، 

واىمع ذم اًمؽتوب اًمعزرز قمـد اةاماػم وىمققمًو يمثػمًا سمحقٌ ٓ جػةك إٓ  –أرضًو 

 . " قمغم مـ ٓ رػر  سملم احلؼقؼي واعمجوز

 غمأن أيمثةر اًمؾغةي ضمةوٍر قمة(: اةة392ت )وزقمؿ سمعضفؿ يموسمـ ضمـّل  سمؾ

 . اعمجوز

طمتةك ىمةول اسمةـ اًمؼةقؿ  ،طمؽؿ اةؿفقر قمغم اذا اًمرأي سموًمشذوذ وىمد

 : ومقف( اة751ت )

مـ يمٌور أاؾ اًمٌدع وآقمتةزال اعمـؽةررـ  –اسمـ ضمـل  –واذا اًمرضمؾ "

اًمٌتةي ، وٓ حيوؾمةى قمٌةوده رةقم  ًمؽالم اهلل شمعةومم وشمؽؾقؿةف ، ومةال رؽؾةؿ أطمةداً 

اًمؼقومي سمـػًف ويمالمف ، وأن اًمؼرين واًمؽتى اًمًةاموري خمؾةق  مةـ خمؾقىموشمةف، 

وًمقس ًمف صػي شمؼقم سمف ، ومةال قمؾةؿ ًمةف قمـةداؿ وٓ ىمةدرة وٓ طمقةوة وٓ إرادة 

وقمةومل جمةوزاً ٓ  –قمـةد اةذا اًمضةول اعمضةؾ  –واق ظموًمؼ ... وٓ ؾمؿع وٓ سمٍم ، 

ٓ ظمةوًمؼ وٓ قمةومل إٓ قمةغم وضمةف  –قمـةده  –كػقةف ، ومفةق إذاً  طمؼقؼي ، واعمجوز رجلح

ـْ اذا ظمطمه ووالًمف ذم أصؾ درـف ومعتؼةده ذم رسمةف وإاةف ، ومةام اًمظةـ  اعمجوز ، ومَؿ

مٌؾةغ قمؾؿةف  سمخطئف ووالًمف ذم أًمػةوظ اًمؼةرين وًمغةي اًمعةرب ، ومحؼقةؼ سمؿةـ اةذا

                                                 

 ( .  1/141)  اًمػحقلإرؿمود (   1)

 ( .  2/447) اطجلوئص ٓسمـ ضمـل (   2)

 ( .  1/191) ، ذح اًمؽقيمى اعمـػم (  1/468) اعمحجلقل ًمؾرازي : اكظر (   3)
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 . "ن سمذًمؽ ااذرو يتوهنوري ومفؿف أن رَدقمل أن أيمثر اًمؾغي جموز ، ورل

 : اًمثوين  اًمؼقل

 . اعمجوز مطؾؼًو ذم اًمؾغي واًمؼرين  إكؽور

، وأيب إؾمةةةةحو  (اةةةةة377ت )ىمةةةةقل أيب قمةةةةكم اًمػةةةةورد واةةةةق

 ،(اةة728ت )، وؿمةقخ اإلؾمةالم اسمةـ شمقؿقةي(اةة418ت )اإلؾمػرارقـل

، (اةة1393ت )شةـؼقطل، ومةـ اعمتةلظمررـ اًم(اةة751ت )واسمـ اًمؼةقؿ

 (. اة1421ت )، واسمـ قمثقؿلم(اة1425ت )واسمـ سموز

ذم يمنةة اًمطةةوهمقت اًمثوًمةةٌ  "سمعةةد أن قمؼةةد ومجلةةاًل  – ًمؼةةقؿاسمةةـ ا رؼةقل

اًمةذي ووةةعتف اةفؿقةةي ًمتعطقةةؾ طمؼةوئؼ إؾمةةامء واًمجلةةػوت واةةق ـمةةوهمقت 

 :  – "اعمجوز 

اذا اًمطوهمقت اٍ سمف اعمتةلظمرون ، واًمتجةل إًمقةف اعمعطؾةقن ، وضمعؾةقه "

                                                 

 ( .  323ص) ٍم اًمجلقاقمؼ اعمرؾمؾي خمت(   1)

 ( .  1/366) ًمؾًققـمل  وأكقاقمفواعمزار ذم قمؾقم اًمؾغي (   2)

 ( .  2/273) ، خمتٍم اًمجلقاقمؼ اعمرؾمؾي (  85ص) اإلرامن ٓسمـ شمقؿقي (   3)

وةةؿـ جمؿةةقع  "احلؼقؼةةي واعمجةةوز"، ورؾمةةوًمي (ومةةو سمعةةداو 83ص) "اإلرةةامن"ذم يمتوسمةةف (   4)

  (.498-25/455)اًمػتووى 

ومةو  2/271) ، خمتٍمة اًمجلةقاقمؼ اعمرؾمةؾي ( ومةو سمعةداو  2/632) اًمجلقاقمؼ اعمرؾمؾي (   5)

 ( . سمعداو  

) ومةةذيمرة أصةةقل اًمػؼةةف  "مـةةع ضمةةقاز اعمجةةوز ذم اعمـةةةزل ًمؾتعٌةد واإلقمجةةوز  "ذم رؾمةوًمتف (   6)

 ( .  155ص

 ( .  85ص) ضمـوري اًمتلورؾ اًمػوؾمد : كؼاًل قمـ (   7)

 ( .   119ص) ؿ إصقل ذح إصقل مـ قمؾ(   8)
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لم ، ورجلةدون سمةف قمةـ طمؼةوئؼ اًمةقطمل ضُمـَي رتؽمؾمةقن هبةو مةـ ؾمةفوم اًمراؿمةؼ

 . "اعمٌلم

 : اًمشـؼقطل  وىمول

واًمذي كدرـ اهلل سمةف ، ورؾةزم ىمٌقًمةف يمةؾ مـجلةػ حمؼةؼ ، أكةف ٓ جيةقز "

إـمال  اعمجوز ذم اًمؼرين مطؾؼًو قمغم يمال اًمؼةقًملم ، أمةو اًمؼةقل سملكةف ٓ جمةوز ذم 

 اًمؼةقل ومعدم اعمجوز ذم اًمؼرين واوح ، وأمةو قمةغم –واق احلؼ  –اًمؾغي أصاًل 

 . "سمقىمقع اعمجوز ذم اًمؾغي اًمعرسمقي ومال جيقز اًمؼقل سمف ذم اًمؼرين

 : اًمثوًمٌ  اًمؼقل

 . دون اًمؾغي  طمدهاعمجوز ذم اًمؼرين و إكؽور

واسمـةةةةف أيب سمؽةةةةر  ،(اةةةةة275ت )ىمةةةةقل داود اًمظةةةةواري  واةةةةق

واًمةذي صةـػ  -(اة355ت )سمـ ؾمعقد اًمٌؾقـمل  ـذروم ،(اة297ت)

واسمةةةةـ ظمقرزمـةةةةداد اعمةةةةوًمؽل  –وز قمةةةةـ اًمؼةةةةرين مجلةةةةـػًو ذم كػةةةةل اعمجةةةة

 . وهمػماؿ ،(اة453ت )وأيب قمٌداهلل اسمـ طمومد احلـٌكم  ،(اة455ت)

                                                 

 (  .  271ص) خمتٍم اًمجلقاقمؼ اعمرؾمؾي (   1)

 ( .  7ص) مـع ضمقاز اعمجوز (   2)

 ( .  2/273) ، خمتٍم اًمجلقاقمؼ اعمرؾمؾي (  2/272) اًمؼماون : اكظر (   3)

 ( .  85ص) ، اإلرامن ٓسمـ شمقؿقي (  2/272) اًمؼماون : اكظر (   4)

 ( .  2/273) خمتٍم اًمجلقاقمؼ اعمرؾمؾي  ،(  85ص) اإلرامن : اكظر (   5)

 ( .  2/753) ، اإلشمؼون (  2/272) اًمؼماون : اكظر (   6)

 ( .  85ص) اإلرامن : اكظر (   7)
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 ( : اة728ت )ؿمقخ اإلؾمالم  ىمول

مـعقا أن رؽقن ذم اًمؼةرين  –أي اإلموم أمحد  –ويظمرون مـ أصحوسمف "

ؿقؿةل ، جموز يمليب احلًـ اةزري ، وأيب قمٌداهلل سمةـ طمومةد ، وأيب اًمػضةؾ اًمت

ويمذًمؽ مـةع أن رؽةقن ذم اًمؼةرين جمةوز، حمؿةد سمةـ ظمقرزمـةداد ، وهمةػمه مةـ 

اعموًمؽقي ، ومـع مـف داود سمـ قمكم ، واسمـف أسمق سمؽر ، ومـذر سمـ ؾمعقد اًمٌؾةقـمل ، 

 . "وصـَػ ومقف مجلـػًو 

 ،أشمقؾمع ذم إرراد أدًمةي يمةؾ ومررةؼ ، ومةو ُأورد قمؾقةف مةـ مـوىمشةي وًمـ

مةـ كظةر ، ورظفةر أن اطةالف  ؾةقـ مـوىمشةي ٓ جومجؿقع مو ذيمر مـ أدًمي وم

وقمؾقةةف ؾمةةليمتػل سمتًةةجقؾ  ،ذم أهمؾٌةةف ظمةةالف ًمػظةةل ؾقبومةةقام رتعؾةةؼ سموٕؾمةة

 : اعمالطمظوت اًمتوًمقي 

ًمؽتى اًمتػًػم وإصةقل واًمٌالهمةي جيةد أن اًمعةرب مل  اعمًتؼرئ: أوًٓ 

رعرف قمـفؿ شمؼًقؿ اًمؽالم إمم طمؼقؼي وجموز ، ومل رتؽؾؿقا سمؾػظ اعمجوز اًمةذي 

                                                 

 ( .  85ص) اعمجلدر اًمًوسمؼ (   1)

، اًمقاوةةح ذم (2/755)، اًمعةةدة (1/85)اًمتؿفقةةد ٕيب اططةةوب : اكظةةر اةةذه إدًمةةي (   2)

، ًمٌةةوب اعمحجلةةقل ٓسمةةـ رؿمةةقؼ (1/47)ًمممةةدي  ، اإلطمؽةةوم(4/29)أصةةقل اًمػؼةةف 

، جمؿةةقع اًمػتةةووى (114-83ص)، اإلرةةامن ٓسمةةـ شمقؿقةةي (1/31)، اعمعتؿةةد (1/281)

، اًمٌحةر اعمحةقط ًمؾزريمٌمة ( ومو سمعداو 2/632)، اًمجلقاقمؼ اعمرؾمؾي (25/455-499)

، مـةةع ضمةةقاز اعمجةةوز ًمؾشةةـؼقطل، اعمجةةوز ذم (1/191)، ذح اًمؽقيمةةى اعمـةةػم (3/185)

مؼدمي ذم اعمجوز،  اعمطعـل،قمٌداًمعظقؿ .اًمعرسمقي واًمؼرين اًمؽررؿ سملم اإلضموزة واعمـع، د اًمؾغي

اًمشقخ قمٌداعمحًـ اًمعًؽر، مقىمػ اعمتؽؾؿلم مـ آؾمتدٓل سمـجلةقص اًمؽتةوب واًمًةـي، 

 (. 477-1/445)ؾمؾقامن اًمغجلـ . د
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ق ىمًقؿ احلؼقؼي قمـد أاؾ إصقل، وإكام اذا اصطالح طمدث سمعد اًمؼةرون ا

ت )اق أسمق قمٌقدة معؿةر سمةـ اعمثـةك  "اعمجوز"اعمػضؾي ، وأول مـ شمؽؾؿ سمؾػظ 

، إٓ أكف مل رًتخدم اعمجوز سمؿعـوه اعمعروف قمـةد  -يمام ؾمٌؼ سمقوكف  - ،(ةا215

ػًةةػم إصةةقًمقلم، وإكةةام ىمجلةةد معـةةوه اًمؾغةةقي واةةق شمقوةةقح اًمؽؾؿةةي وشم

 . معـواو

ت )أول مـ قمرف قمـف اعمجوز سمؿعـوه آصةطالطمل، ومفةق اةةوطمظ  أمو

يمةام ؾمةٌؼ سمقوكةف ذم اعمرطمؾةي اًمثوكقةي مةـ  –( اةة276ت )، واسمـ ىمتقٌةي (اة255

 . –اعمجوز 

ومتقؾمةع ومقةف وسمةوًمغ ذم إصمٌوشمةف ( اةة392ت )سمعد ذًمةؽ اسمةـ ضمـةل  وضموء

ي مةةع شملمؾةةف جمةةوز ٓ اقمؾةةؿ أن أيمثةةر اًمؾغةة": ويمثرشمةةف ذم اًمؾغةةي، طمتةةك ىمةةول 

 . "طمؼقؼي

مـتجلػ اًمؼرن اطومس سمؾغً اًمدراؾمةوت اعمتعؾؼةي سموعمجةوز ىمؿتفةو  وذم

، صمؿ ؿموع اؾمتخدام اعمجوز وشمـووًمةف (اة471ت )قمغم رد قمٌداًمؼوار اةرضموين 

اًمؽثػم مـ إصقًمقلم قمغم أكف رء ُمًَؾؿ اىمتضوه اعمـفٍ اعمتٌع ذم اًمتعومؾ مةع 

 . ومع اًمـجلقص اًمنمقمقي مدًمقٓت إًمػوظ اًمؾغقري

 ،طمةودث سمعةد اًمؼةرون اعمػضةؾي( اعمجةوز)اـةو رتٌةلم أن مجلةطؾح  ومـ

وًمقس مشؽاًل أن رؽقن اعمجلةطؾح طمودصمةًو : ومؽثةػم مةـ آصةطالطموت اًمتةل 

شمعورف قمؾقفو اًمعؾامء إكام طمدصمً سمعةد اًمؼةرون اعمػضةؾي ، وًمؽةـ اعمشةؽؾ اةق 

                                                 

 ( .  2/272) ، خمتٍم اًمجلقاقمؼ اعمرؾمؾي (  84ص) اإلرامن : اكظر (   1)

 ( .  2/447) اطجلوئص  (  2)
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إىمحومًو ، ومتجـل قمةغم  اًمعؼقدةقمـدمو شمؼحؿ اذه اعمجلطؾحوت احلودصمي ذم أمقر 

أصةؾ اإلرةامن ، ٕهنةو ُتؿةؾ ذم ـمقوهتةو كققمةًو مةـ اًمغؿةقض وآًمتٌةوس قمةةغم 

 : قمؼقل اًمعقام مـ اعمًؾؿلم ، واذا مو أؿمور إًمقف ؿمقخ اإلؾمالم سمؼقًمف 

وموًمًؾػ وإئؿي مل رذمقا اًمؽالم عمجةرد مةو ومقةف مةـ آصةطالطموت "

اعمقًمدة ، سمؾ ٕن اعمعوين اًمتل رعةؼمون قمـفةو هبةذه اًمعٌةورات ومقفةو مةـ اًمٌوـمةؾ 

ٓؿمةتامل اةذه إًمػةوظ قمةغم  ،مو جيى اًمـفل قمـف ؽوماعمذمقم ذم إدًمي وإطم

 . "معون جمؿؾي ذم اًمـػل واإلصمٌوت

عمتشوسمف اًمذي جةدقمقن سمةف ضمفةول اًمـةوس ، اةق واذا اًمؽالم ا ":  وىمول

إًمػوظ اعمتشوهبي اعمجؿؾي اًمتل رعوروقن هبو كجلقص اًمؽتةوب  تضؿـاًمذي ر

واًمًـي ، وشمؾؽ إًمػوظ شمؽقن مقضمقدة مًتعؿؾي ذم اًمؽتوب واًمًةـي ويمةالم 

اًمـوس ، ًمؽـ سمؿعوٍن أظمر همػم اعمعوين اًمتل ىمجلدواو اةؿ هبةو ، ومقؼجلةدون اةؿ 

 . "حجلؾ آؿمتٌوه واإلمجول هبو معوين ُأظمر ، ومق

قمةغم اعمةرء أن رؼةػ  ى، ورقضمة(اعمجةوز)ممو رزرد اإلؿمؽول طمةقل  :صموكقوً 

مـف مقىمػ احلذر، أن اًمدراؾموت اطوصي سمف شمعررػةًو واؾمةتخدامًو كشةلت قمةغم 

، وشمؾؼوه قمةـفؿ ( اة392ت )، واسمـ ضمـل ( اة255ت )رد اعمعتزًمي يموةوطمظ 

كحةو كحةقاؿ ، وموعمجةوز كشةل طدمةي  اعمتؽؾؿقن يموٕؿمةوقمرة واعمرضمئةي ، ومةـ

مذاى قمؼدي ، ورظفر اذا مةـ اًمةتالزم اًمقصمقةؼ سمةلم اًمؼةقل سموعمجةوز ، وسمةلم 

 وُتررػ يمثػم مـ اًمـجلةقص اًمنمةقمقي قمةـ معوكقفةو احلؼقؼقةي ، وظمجلقصةًو مة

                                                 

 ( .  1/44) درء شمعورض اًمعؼؾ واًمـؼؾ (   1)

 ( .  1/222) اعمجلدر اًمًوسمؼ (   2)
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 .رتعؾؼ مـفو سملؾمامء اهلل وصػوشمف

 اعمػوؾمد اًمعظقؿي اعمؽمشمٌي قمغم اًمؼقل سموعمجوز ال اًمتل محؾً يمثػماً  واذه

 . مـ اعمحؼؼلم قمغم إكؽور اعمجوز واًمؼقل سمٌدقمقتف 

إمم أن ( اةةة625ت )ذاةةى سمعةةض أاةةؾ اًمعؾةةؿ يمةةوسمـ ىمدامةةي :  صموًمثةةوً 

ومةـ مـةع ذًمةؽ ومؼةد " -: اطالف ذم اعمجوز ظمالف ًمػظل ، وذم ذًمؽ رؼقل 

ٓ أؾمةؿقف جمةوزًا ، ومفةق كةزاع ذم قمٌةورة ٓ وموئةدة ذم : يموسمر ، ومـ ؾمَؾؿف : وىمول

 . " أقمؾؿاعمشوطمي ومقف واهلل

رظفر أن اذا ًمقس قمغم إـمالىمف ، وموطالف ذم مًلًمي اعمجوز مـةف  واًمذي

 : مو اق ًمػظل، ومـف مو اق طمؼقؼل 

طمةةلم رتعؾةةؼ إمةةر  –ىمدامةةي  اسمةةـيمةةام ذيمةةر  –اطةةالف ًمػظقةةًو  ومقؽةةقن

سموٕؾمؾقب ، وموًمةذرـ أصمٌتةقه وىمةوًمقا سمةف رًةؿقكف جمةوزًا ، واًمةذرـ أكؽةروه إكةام 

آؾمةؿ ، ومل رـؽةروا وضمةقد أًمػةوظ أو شمرايمقةى ذم اًمؾغةي أكؽروا اًمتًؿقي هبذا 

ًمقًً قمغم فمواراو ، ورعدوكف أؾمؾقسمًو مـ أؾموًمقى اًمؾغي اًمعرسمقةي ، وسمعضةفؿ 

اًمؾػظ إن دل سمـػًف ومفق طمؼقؼي ًمذًمؽ اعمعـك ، وإن دل سمؼررـي ومدًٓمتف : رؼقل 

 . ًمؾؿعـك أظمر ، ومفق طمؼقؼي ذم احلوًملم قؼقيسموًمؼررـي طمؼ

مقضمقد ذم اًمؾغي وٓ رؿؽـ إكؽةوره ، واةذا رؼةقل اسمةـ  إؾمؾقب ومفذا

يمقػ يمـً أكً  ،چڃ  ڃ  چ  چ   چ : وًمق ىمؾـو ًمؾؿـؽر ًمؼقًمف ": ىمتقٌي

                                                 

 ( .  1/273) اًمرووي (   1)

 ( .  1/174) ذرؾ ـمٌؼوت احلـوسمؾي ٓسمـ رضمى : اكظر (   2)

 .  77: ؾمقرة اًمؽفػ (   3)
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رأرةً ضمةدارًا مةوذا ؟ مل جيةد سُمةَدًا مةـ أن : ىموئاًل ذم ضمدار رأرتف قمغم ؿمػو اهنقةور

وأّرةًو ضمدارًا هيؿ أن رـؼض، أو رؽود أن رـؼض ، أو رؼورب أن رـؼض ، : رؼقل 

اعمعـك ذم رء مةـ ًمغةوت  اذامو ىمول ومؼد ضمعؾف وموقماًل ، وٓ أطمًٌف رجلؾ إمم 

 . "إٓ سمؿثؾ اذه إًمػوظ ،اًمعجؿ

رتٌلم أن اطالف مـ اذه اةفي ظمةالف ًمػظةل ، يمةام ذيمةر اسمةـ  وطمقـئذ

 . ىمدامي 

رجلػم اطالف طمؼقؼقًو ، طملم رتعؾةؼ إمةر سمةام رـةتٍ قمةـ اًمؼةقل  وًمؽـ

 ؾمةامءلورؾ ذم اًمـجلقص اًمنمقمقي ، وظمجلقصًو مةو رتعؾةؼ سموٕسموعمجوز واق اًمت

واًمجلػوت مـفو ، ومؿـ اذه اةفي رظفر سمجالء أن اطةالف ظمةالف طمؼقؼةل ، 

وًمق يمون اًمؽالم ذم اعمجوز ًمغقرًو ومحًى ، وًمق يمون جمرد اصطالح ٓ رؽمشمةى 

قمؾقف ظمقض ذم اًمـجلقص اًمنمقمقي ، عمو طمجلؾ ومقف يمٌػم ظمالف ، وعمةو اطمتةدم 

، وًمؽـ كتقجًي عمو رؽمشمى قمغم اًمؼقل سمف مـ مػوؾمةد قمظقؿةي ؾمةورع  ومقف اًمـؼوش

اعمحؼؼةةقن مةةـ أاةةؾ اًمعؾةةؿ إمم ُتؼقةةؼ اًمؼةةقل ومقةةف ، وسمقـةةقا وةةعػ ىمقاقمةةده ، 

 . وىمجلقر مٌوطمثف ، ومـ صمؿ ىموًمقا سمنكؽوره 

مـ ظمالل اعمالطمظوت اًمًوسمؼي ، ومةـ ظمةالل إىمةقال وإدًمةي  ورتٌلم

ىمةرب أٓ رؼةول سمةوةقاز اعمطؾةؼ ، وٓ صعقسمي اًمؽمضمقح ذم اةذه اعمًةلًمي ، وإ

ومقؿـع اعمجةوز ومةقام رتعؾةؼ سموٓقمتؼةود : اعمطؾؼ ، وًمؽـ رؼول سموًمتػجلقؾ ؽورسموإلك

واًمجلػوت ، وإطمؽوم اًمنمقمقي عمو رؽمشمةى قمؾقةف مةـ ًمةقازم همةػم صةحقحي ، 

                                                 

 ( .  86ص) شملورؾ مشؽؾ اًمؼرين (   1)
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 . وجيقز ذم همػم ذًمؽ سمنموـمف ووقاسمطف

 : رؼقل  ، طمقٌ( اة456ت )اذا اًمتػجلقؾ مـ يمالم اسمـ طمزم  ورظفر

واًمةذي كؼةةقل سمةةف وسمةةوهلل اًمتقومقةةؼ أن آؾمةةؿ إذا شمقؼـةةو سمةةدًمقؾ كةةص أو  "

إمجةةوع أو ـمٌقعةةي أكةةف مـؼةةقل قمةةـ مقوةةققمف ذم اًمؾغةةي إمم معـةةك يظمةةر وضمةةى 

اًمقىمقف قمـده ، ومنن اهلل شمعومم اق اًمذي قمّؾةؿ يدم إؾمةامء يمؾفةو وًمةف شمعةومم أن 

كؼةؾ آؾمةؿ قمةـ  رًؿل مو ؿمةوء سمةام ؿمةوء ، وأمةو مةو دمـةو ٓ كجةد دًمةقاًل قمةغم

: مـؼةقل : ٕن اهلل شمعةومم ىمةولمقوققمف ذم اًمؾغي : ومال حيؾ عمًؾؿ أن رؼقل إكف 

ومؽةةؾ ظمطةةوب  ،چڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںںچ

ًمؾغةي ومعفةقده ومفةق قمةغم مقوةققمف ذم ا ظموـمٌـو اهلل شمعومم سمةف ، أو رؾمةقًمف 

ؼؾةف اهلل ومقفو ، إٓ سمـص ، أو إمجوع ، أو رضورة طمس ، شمشفد سملن آؾمةؿ ىمةد ك

ومةنن وضمةد ذًمةؽ أظمةذكوه  ،قمـ مقوققمف إمم معـك يظمةر شمعومم ، أو رؾمقًمف 

ومـ وٌط اذا اًمػجلةؾ وضمعؾةف  ،إًمقف ، واذا اًمذي ٓ جيقز همػمه ؾقمغم مو كؼ

كجلى قمقـقف ومل رـًف ، قمظؿً مـػعتةف ضمةدًا ، وؾمةؾؿ مةـ قمظةوئؿ وىمةع ومقفةو 

 . يمثػم مـ اًمـوس 

اًمؾغةي إمم معـةك يظمةر ومةنن  يمؾؿي كؼؾفو اهلل شمعومم قمـ مقوققمفو ذم ومؽؾ

يمون اهلل شمعٌةدكو هبةو ىمةقًٓ وقمؿةاًل يموًمجلةالة واًمزيمةوة واحلةٍ واًمجلةقوم واًمرسمةو 

                                                 

، ( 359ص)طموزم طمقدر ذم قمؾقم اًمؼرين سملم اًمؼماون واإلشمؼون . قؾ دورضمح اذا اًمتػجل(   1)

قمٌداًمرمحـ اًمًدرس ذم اعمجوز قمـد إصقًمقلم سملم اعمجقزرـ واعموكعلم ، جمؾي ضمومعةي أم . ود

 ( .  25) اًمؼرى ، اًمعدد 

 .  4: ؾمقرة إسمرااقؿ (   2)
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وهمػم ذًمؽ ، ومؾقس رء مـ اذا جموزًا : سمؾ شمًةؿقي صةحقحي واؾمةؿ طمؼقؼةل 

 . "ٓزم مرشمى مـ طمقٌ ووعف اهلل شمعومم

اًمعظقؿةةي  داًمتػجلةةقؾ اعمةةذيمقر شمطؿةةئـ اًمةةـػس، وشمـتػةةل اعمػوؾمةة وهبةةذا

 . ؽمشمٌي قمغم اًمؼقل سموعمجوز، واًمتل محؾً اًمعؾامء قمغم إكؽورهاعم

                                                 

 ( .  4/437) اإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم (   1)
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 اعمٌحٌ اًمثوين

 أصمر اعمجوز ذم اظمتالف اعمػنرـ

 : متفقدوصمالصمي مطوًمى وومقف

 . أصمر اعمجوز ذم اعمعوين اًمتػًػمري: اعمطؾى إول

 . أصمر اعمجوز ذم إطمؽوم اًمػؼفقي: اعمطؾى اًمثوين

 . اعمًوئؾ اًمعؼدري أصمر اعمجوز ذم: اعمطؾى اًمثوًمٌ
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 :  متفقد

ًمؾؿجةةوز أصمةةر سمةةوًمغ ذم اظمةةتالف اعمػنةةرـ، وٓ رؼتٍمةة ؾمةةٌٌف قمةةغم  يمةةون

اعمراطمؾ اًمتل مَر هبو اعمجوز، وٓ قمغم مًلًمي وىمقع اعمجوز ذم اًمؼرين مةـ قمدمةف 

ومحًةةى، سمةةؾ رتعةةداه إمم اظمةةتالف اًمؼةةوئؾلم سموعمجةةوز ذم مًةةوئؾف ووةةقاسمطف 

 . وىمقاقمده

زقمف كظرشمون ٕاؾ اًمعؾؿ، ومؿـ اعمػنرـ مـ رةرى ذم أصؾف شمتـو وموعمجوز

 قثٌةًأكف ؾمؿي مجوًمقي ضمرى قمؾقفو يمالم اًمعةرب ووىمعةً ذم اًمؼةرين واًمًةـي وم

اعمجةةوز، ومةةـفؿ مةةـ رةةرى أن اعمجةةوز مجلةةطؾح ظمطةةر قمةةغم اًمعؼقةةدة واًمةةدرـ 

 . لواًمػؽر ومقًورع إمم إكؽوره وكػقف قمـ يمؾ كص ذقم

ن قمةةغم أن إصةةؾ اةةق ىمؾـةةو سمجةةقاز اعمجةةوز، وموًمؼةةوئؾقن سمةةف متػؼةةق وإن

احلؼقؼي، وٓ حيؿؾ قمغم اعمجوز إٓ سمؼررـي، واذه اًمؼررـي ىمةد ختتؾةػ ومقفةو يراء 

اعمػنرـ، ومةػمى سمعضةفؿ أهنةو يموومقةي ذم محةؾ اًمؾػةظ قمةغم اعمجةوز، سمقةـام رةرى 

 . يظمرون أهنو همػم يموومقي ورٌؼقن اًمؾػظ قمغم أصؾف واق احلؼقؼي

قمغم طمؼقؼتةف وجمةوزه  إمم ذًمؽ أن اظمتالومفؿ ذم ضمقاز محؾ اًمؾػظ أوػ

معًو، ومؿـ ررى ضمقاز ذًمؽ مـ اعمػنرـ حيؿؾ اًمؾػظ قمغم يمال اعمعـقةلم، ومةـ 

 . ٓ ررى ضمقاز محؾ اًمؾػظ قمغم اعمعـقلم، ومنكف حيؿؾ اًمؾػظ قمغم أطمدمهو

اطةةةالف ذم أصةةةؾ اعمجةةةوز أو ذم مًةةةوئؾف وشمطٌقةةةؼ ذًمةةةؽ قمةةةغم  ومفةةةذا

 . اًمـجلقص اًمنمقمقي يمون مـ أاؿ أؾمٌوب اظمتالف اعمػنرـ

أصمر اعمجوز مـ ظمالل إمثؾي ذم اذا اعمٌحٌ ؾمقاء ذم اعمعةوين  وؾمقتضح
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اًمتػًػمري أو إطمؽةوم اًمػؼفقةي أو اعمًةوئؾ اًمعؼدرةي، وإن يمةون آظمةتالف ذم 

اًمػؼفقي وذم اعمًوئؾ اًمعؼدرةي متػةرع قمةـ اعمعةوين اًمتػًةػمري، وًمؽةـ  إطمؽوم

 . ٕمهقتفام أومردُت مطؾًٌو ًمؽٍؾ مـفام
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 صمر اعمجوز ذم اعمعوين اًمتػًػمريأ: إول اعمطؾى

أن ًمؾؿجوز أصمر ذم اظمتالف اعمػنةرـ ذم اعمعةوين اًمتػًةػمري، ومةـ  ؾمٌؼ

 : ظمالل إمثؾي اًمتوًمقي رتٌلم اذا إصمر

 : إول اعمثول

 . چڱ   ڱ  ڱ  چ : شمعومم ىمقًمف

 : قمغم ىمقًملم "محوًمي احلطى": اعمػنون ذم اعمراد سمؼقًمف اظمتؾػ

ؾ احلطى ذا اًمشةقك ومتؾؼقةف ذم ـمررةؼ اًمرؾمةقل صةغم أهنو ُتؿ: أطمدمهو

 ،ريض اهلل قمةـفام( اةة68ت )اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، ضموء ذًمةؽ قمةـ اسمةـ قمٌةوس 

 . ومقؽقن اًمؾػظ قمغم طمؼقؼتف ،(اة182ت )واسمـ زرد 

 :سمًةـده قمةـ اسمةـ قمٌةوس ذم ىمقًمةف شمعةومم( اةة315ت )اًمطةؼمي  أظمرج

 يموكةةً ُتؿةةؾ اًمشةةقك، ومتطرطمةةف قمةةغم": ىمةول :چڱ   ڱ  ڱ  چ

 ."ـمررؼ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمقعؼره وأصحوسمف

أهنو يموكً متٌم سملم اًمـوس سموًمـؿقؿةي، واةق ىمةقل قمؽرمةي : اًمثوين اًمؼقل

                                                 

اعمجوز ؾمًٌٌو ذم اظمتالف  يمقن ذم –ومؼط  –مثؾي ذم اذا اًمٌحٌ اق اًمتؿثقؾ اًمغرض مـ إ(   1)

اعمػنرـ ذم اذه اعمعوين، وقمؾقف ومؾـ أشمعةرض عمـوىمشةي إىمةقال وآؾمةتدٓل اةو واًمؽمضمةقح 

 . سمقـفو: إذ ًمقس اذا مـ همرض اًمٌحٌ 

 .  4: ؾمقرة اعمًد (   2)

 ( . 8/338)، زاد اعمًػم (12/735)شمػًػم اًمطؼمي (   3)

 ( . 15/3473)، شمػًػم اسمـ أيب طموشمؿ (12/736)شمػًػم اًمطؼمي (   4)

، وقمةةزاه (2/183)اًمـٌةةقة  ؾوأظمرضمةةف اًمٌقفؼةةل ذم دٓئةة ،(12/735)شمػًةةػم اًمطةةؼمي (   5)

 . ٓسمـ قمًويمر( 15/738)اًمًققـمل ذم اًمدر اعمـثقر 
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ومقؽةقن  ،(اة117ت )وىمتودة  ،(اة154ت )وجمواد  ،(اة155 ت)

 . اًمؾػظ قمغم اعمجوز

 (: اة671ت )اًمؼرـمٌل  ىمول

: سمةلم اًمـةوس، شمؼةقل اًمعةربيموكةً متٌمة سموًمـؿقؿةي  "محوًمي احلطةى""

 : قمؾقف، ىمول اًمشوقمر – طَمَرشأي  –ومالن حَيْطِى قمغم ومالن، إذا َوَرش 

 اًمقؿموة ذم اًمروو وذم اًمَغَضْى  اؿ     سمـل إَْدَرِم مَحوًمةق احلََطْى  إن

 ."اًمؾعـُي شمؽمى واحلََرْب  قمؾقفؿُ 

قؼي، واًمثةوين قمغم احلؼ ًمؾؽالم محٌؾ شملمؾـو اًمؼقًملم ًمقضمدكو أن إول  ومؾق

 .محؾ قمغم اعمجوز

إول، واةةق محةةؾ اًمؽةةالم قمةةغم ( اةةة315ت )رضّمةةح اًمطةةؼمي  وىمةةد

وأيب  ،(اةة399ت )واةق اظمتقةور اسمةـ أيب زمـةلم  ،طمؼقؼتف، َٕكف إفمفر

 .(اة864ت )وضمالل اًمدرـ اعمحكم  ،(اة745ت )طمقون 

                                                 

 ( . 12/736)اعمجلدر اًمًوسمؼ (   1)

 ( . 15/3473)شمػًػم اسمـ أيب طموشمؿ (   2)

 ( . 12/736)شمػًػم اًمطؼمي (   3)

 . ٕيب حمؿد ااوراين اةقرـل( 15/328)كًٌف اًمثعؾٌل ذم اًمؽشػ واًمٌقون (   4)

 ( . 22/555)شمػًػم اًمؼرـمٌل (   5)

 ( . 12/737)شمػًػم اًمطؼمي (   6)

 (.  5/171)اسمـ أيب زمـلم  شمػًػم(  7)

 (.  15/567)اعمحقط  اًمٌحر(  8)

 ( .  826ص)اةالًملم  شمػًػم(  9)
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 : اًمثوين اعمثول

 . چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ: شمعومم ىمقًمف

 : قمغم أىمقال "وومور اًمتـقر": اعمػنون ذم ىمقًمف شمعومم اظمتؾػ

( اةة68ت )ومور اًمتـقر، اًمذي ُجتٌز ومقف، ورد قمةـ اسمةـ قمٌةوس : أطمداو

 .ريض اهلل قمـفام

اكةٌجس اعمةوء مةـ وضمةف إرض، ومةوًمعرب شمًةؿل وضمةف : اًمثوين اًمؼقل

 .(اة155ت )، واق مروي قمـ قمؽرمي "شمـقر إرض": إرض

، "كَقر اًمجلٌح شمـقررا"معـوه سمرز كقر اًمجلٌح، مـ ىمقاؿ : ٌاًمثوًم اًمؼقل

 .ريض اهلل قمـف( اة45ت )واق ىمقل قمكم 

محةل اًمةقـمقس، : أكةف جمةوز رةراد سمةف طمضةقر اًمعةذاب، يمؼةقاؿ: اًمراسمع

 . ومورت ىِمدر اًمؼقم إذا اؿمتد طمرهبؿ: اًمتـقر رؼول: واًمقـمقس

 (: اة542ت )اسمـ قمطقي  ىمول

فمفقر اًمعةذاب، يمةام : وإكام أراد سمغؾٌي اعموء اًمؽالم جموز،: وىموًمً ومرىمي"

 ،"محةةل اًمةةقـمقس": ىمةةول اًمـٌةةل صةةغم اهلل قمؾقةةف وؾمةةؾؿ ًمشةةدة احلةةرب

، إذ رًةتعؿالن "ومةور"، و"مَحَِل "واًمقـمقس أرضًو مًتقىمد اًمـور، ومال ومر  سملم 

                                                 

 .  45: ؾمقرة اقد (   1)

 ( . 7/45)شمػًػم اًمطؼمي (   2)

 (. 6/2529)شمػًػم اسمـ أيب طموشمؿ (   3)

 ( . 6/2528)، شمػًػم اسمـ أيب طموشمؿ (7/39)شمػًػم اًمطؼمي (   4)

 (. 993ص( )4612)أظمرضمف مًؾؿ ذم يمتوب اةفود واًمًػم، سموب ذم همزوة طمـلم ح (   5)
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ومال ومر  سمةلم اًمةقـمقس  ،چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ : ذم اًمـور، ىمول اهلل شمعومم

 ."واًمتـقر

قمغم طمؼقؼتف، أمةو اًمثوًمةٌ واًمراسمةع  ًمؾؽالم إول واًمثوين محٌؾ  نوموًمؼقٓ

 . ومفام قمغم جموزه

إىمةقال ذم اًمتـةقر: صمةؿ رضمةح اًمؼةقل ( اة315ت )ؾمو  اًمطؼمي  وىمد

 . إول: ٕكف اعمعروف مـ يمالم اًمعرب

ىمةقل  "اًمتـقر": وأومم اذه إىمقال قمـدكو سمتلورؾ ىمقًمف": اًمطؼمي رؼقل

ُجٌز ومقف: ٕن ذًمؽ اق اعمعةروف مةـ يمةالم اًمعةرب اق اًمتـقر اًمذي : مـ ىمول

اهلل ٓ ُرقضَمف إٓ إمم إهمؾةى إؿمةفر مةـ معوكقةف قمـةد اًمعةرب، إٓ أن  ويمالم

شمؼقم طمّجي قمغم رء مـف سمخالف ذًمؽ، ومقًؾؿ او، وذًمؽ أكف ضمةّؾ صمـةوؤه إكةام 

 ."سمف إلومفومفؿ معـك مو ظموـمٌفؿ سمف ـمٌفؿظموـمٌفؿ سمام ظمو

واًمةةرازي  ،(اةةة468ت )اًمقاطمةةدي : ذًمةةؽواومةةؼ اًمطةةؼمي ذم  وىمةةد

 .(اة885ت )واًمٌؼوقمل  ،(اة741ت )واطوزن  ،(اة656ت)

واةةذا اًمؼةةقل أصةةح: ٕن اًمؾػةةظ إذا دار سمةةلم احلؼقؼةةي ": اطةةوزن رؼةةقل

                                                 

 . 7: ؾمقرة اعمؾؽ (   1)

 ( . 4/575)اعمحرر اًمقضمقز (   2)

 ( . 7/45)شمػًػم اًمطؼمي (   3)

 ( .  525ص) اًمقضمقز(  4)

 (.  17/346)اًمرازي  شمػًػم(  5)

 (.  2/484)اطوزن  شمػًػم(  6)

 (.  9/285)اًمدرر  كظؿ(  7)
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طمؼقؼةي ذم اؾمةؿ اعمقوةع ( اًمتـةقر)واعمجوز يمون محؾف قمغم احلؼقؼي أومم، وًمػظ 

 ."اًمذي جٌز ومقف، ومقضمى محؾ اًمؾػظ قمؾقف

 : اًمثوًمٌ اعمثول

 .چڭ  ۇ     چ : شمعومم ىمقًمف

 : ومقف اعمػنون قمغم أىمقال: أؿمفراو ىمقٓن اظمتؾػ

أهنةةو اًمثقةةوب قمةةغم احلؼقؼةةي، وشمطفػماةةو سمغًةةؾفو وشمـؼقتفةةو : أطمةةدمهو

ت )واسمةةـ زرةةد  ،(اةةة115ت )وكظوومتفةةو، واةةق مةةروي قمةةـ اسمةةـ ؾمةةػمرـ 

 .(اة182

طفرون، ومةلمره أن رتطفةر، ورطّفةر يمون اعمنميمقن ٓ رت": اسمـ زرد  ىمول

 ."صمقوسمف

ـمّفةةر كػًةةؽ مةةـ : اًمةةـػس، واعمعـةةك قةةوبأن اعمةةراد سموًمث: اًمثةةوين اًمؼةةقل

 . (اة117ت )وىمتودة  ،(اة68ت )اًمذكقب، واق ىمقل اسمـ قمٌوس 

 . قمغم طمؼقؼتف، واًمثوين قمغم جموزه ًمؾؽالم إول محٌؾ  وموًمؼقل

 (: اة543ت )اسمـ اًمعريب  رؼقل

                                                 

 (.  2/484)اطوزن  شمػًػم(  1)

 .  4: ؾمقرة اعمدصمر (   2)

 ( . 8/146)، زاد اعمًػم (12/355)شمػًػم اًمطؼمي (   3)

 ( . 8/146)زاد اعمًػم (   4)

 ( . 12/355)أظمرضمف اًمطؼمي سمًـده قمـف (   5)

 ( . 8/326)، اًمدر اعمـثقر (15/3382)شمػًػم اسمـ أيب طموشمؿ (   6)

 (. 8/325)، اًمدر اعمـثقر (12/298)شمػًػم اًمطؼمي (   7)
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 : اًمعؾامء ذم شملورؾ اذه أري قمغم ىمقًملماظمتؾػ "

أكف أراد كػًؽ ومطّفر، واًمـػس رعةؼَم قمـفةو سموًمثقةوب، يمةام ىمةول : أطمدمهو

 : امرؤ اًمؼقس

كم  شمُؽ ىمد ؾموَءشمؽ مـل ظمؾقؼي  وإن ًُ كم وم ًُ  صمقويب مـ صمقوسمؽ شَمـْ
 

أن اعمةراد سمةف اًمثقةوب اعمؾٌقؾمةي، ومتؽةقن طمؼقؼةي، ورؽةقن : اًمثةوين اًمؼقل

وًمقس سمؿؿتـع أن ُتؿؾ أري قمغم قمؿقم اعمةراد ومقفةو .... ول جموزًا اًمتلورؾ إ

 ."سموحلؼقؼي واعمجوز

اذا اعمثول كجد اسمةـ اًمعةريب رةرضمح احلؿةؾ قمةغم اعمعـقةلم احلؼقؼةل  ومػل

واسمةةـ قموؿمةةقر  ،(اةةة774 ت)واعمجةةوزي ًمؾثقةةوب، واةةق اظمتقةةور اسمةةـ يمثةةػم 

 .(اة1393ت)

ل إول ٕكةةف احلؼقؼةةي: اًمؼةةق( اةةة1255ت )رةةرضمح اًمشةةقيموين  ومةةقام

 : ومقؼقل

أومم: ٕكةةف اعمعـةةك احلؼقؼةةل،  –أي اًمثقةةوب قمةةغم احلؼقؼةةي  –وإول "

وًمقس ذم اؾمتعامل اًمثقوب جموز قمـ همػماو ًمعالىمي مةع ىمررـةي مةو رةدل قمةغم أكةف 

احلؿؾ قمةغم احلؼقؼةي : أقمـل –اعمراد قمـد اإلـمال ، وًمقس ذم مثؾ اذا إصؾ 

                                                 

 : واق مـ معؾؼتف اًمتل مطؾعفو( 15ص)اًمٌقً ذم درقاكف (   1)

 اًمؾقى سملم اًمدظمقل ومحقمةةؾِ  سمًؼط مـ ذيمرى طمٌقى ومـةزل كٌؽ  ىمػو

 (. 4/345)أطمؽوم اًمؼرين (   2)

 ( . 8/263)شمػًػم اسمـ يمثػم (   3)

 (.  29/297)واًمتـقرر  اًمتحررر(  4)



 دعد بن مبارك الدودري. د                                           أثر اجملاز يف اختالف املفسرون

 
343 

 ."ظمالف –قمـد اإلـمال  

 .اق أفمفر اعمعوين: قمـ اذا اًمؼقل( اة315ت )اًمطؼمي  وىمول

 : عاًمراسم اعمثول

 .چمح  جخ  حخ  مخ  چ : شمعومم ىمقًمف

 : اعمػنون ومقف قمغم أىمقال اظمتؾػ

أوحؽ مـ ؿموء ذم اًمدكقو سملن َهه، وأسمؽك مـ ؿموء سملن همَؿف، : أطمداو

 .(اة338ت )ذيمره اًمـحوس 

إرواو، وأسمؽك أاةؾ اًمـةور ذم  أوحؽ أاؾ اةـي سمدظمقاؿ: اًمثوين اًمؼقل

 . (اة154ت )اًمـور سمدظمقاو، ىموًمف جمواد 

سمةةوعمطر، ىموًمةةف  ءأوةةحؽ إرض سموًمـٌةةوت، وأسمؽةةك اًمًةةام: اًمثوًمةٌة اًمؼةةقل

واةةذا ": معؼٌةةوً ( اةةة741ت )وىمةةول اسمةةـ ضمةةزي  ،(اةةة152ت )اًمضةةحوك 

 ."جموز

 وٕمطةور،أوحؽ إؿمجور سموًمـّقار، وأسمؽك اًمًةحوب سم: اًمراسمع اًمؼقل

 .(اة761ت )ذيمره اًمؼرـمٌل 

                                                 

 ( . 5/435)ومتح اًمؼدرر (   1)

 (.  23/459)اًمطؼمي  شمػًػم(  2)

 .  43: ؾمقرة اًمـجؿ (   3)

 .  (4/178)إقمراب اًمؼرين (   4)

 ( . 7/418)شمػًػم اًمٌغقي (   5)

 ( . 7/287)زاد اعمًػم (   6)

 ( . 2/325)اًمتًفقؾ ًمعؾقم اًمتـةزرؾ (   7)

 ( . 25/58)شمػًػم اًمؼرـمٌل (   8)
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قمغم طمؼقؼتف، ومقام اًمثوًمةٌ واًمراسمةع  ًمؾؽالم محٌؾ إول واًمثوين  وموًمؼقٓن

إمم اةذا قمـةد ( اةة853ت )قمةغم اعمجةوز، وىمةد أؿمةور اسمةـ قمرومةي  ًمؾؽالم محٌؾ 

أو اةق ... حيتؿؾ أن رررد سموًمضةحؽ واًمٌؽةوء طمؼقؼةتفام ": شمػًػم أري: ومؼول

 ."جموز قمغم ؾمٌقؾ آؾمتعورة

سمةةلم اًمؼةةقًملم إول واًمثةةوين سموقمتٌةةور ( اةةة315ت )مجةةع اًمطةةؼمي  ىمةةدو

رسمةؽ اةق أوةحؽ أاةؾ  نوأ": ومؼةول أرةي:اًمؽالم قمغم طمؼقؼتةف، وومَنة سمةف 

اةـي ذم اةـي سمدظمقاؿ إرواو، وأسمؽك أاؾ اًمـور ذم اًمـور سمةدظمقاو، وأوةحؽ 

 ."مـ أراد أن رٌؽقف مـفؿ كمـ ؿموء مـ أاؾ اًمدكقو، وأسمؽ

اًمـحةةةوس : ًمطةةةؼمي ذم محةةةؾ اًمؽةةةالم قمةةةغم طمؼقؼتةةةفواومةةةؼ ا وىمةةةد

واًمًةةةؿعوين  ،(اةةةة437ت )ومؽةةةل سمةةةـ أيب ـموًمةةةى  ،(اةةةة338ت)

 .(اة741ت )واسمـ ضمزي  ،(اة489ت)

 : ومساط اعمثول

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ  چ : شمعةومم ىمقًمف

 .چک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  

                                                 

 ( . 4/153)شمػًػم اسمـ قمرومي (   1)

 ( . 11/534)شمػًػم اًمطؼمي (   2)

 ( .  4/187)اًمؼرين  إقمراب(  3)

 (.  11/773)إمم سمؾقغ اًمـفوري  ااداري(  4)

 (.  5/351)اًمًؿعوين  شمػًػم(  5)

 (.  2/325)اسمـ ضمزي  شمػًػم(  6)

 .  47: ؾمقرة اًمـًوء (   7)
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 : قمغم ىمقًملم "وضمقاوً  أن كطؿس": اعمػنون ذم ىمقًمف اظمتؾػ

أكف قمغم طمؼقؼتف، واعمعـك ـمؿس مو ذم اًمقضمقه مـ قملم وأكةػ : أطمدمهو

 .ريض اهلل قمـفام( اة68ت )وطموضمى، واذا مروي قمـ اسمـ قمٌوس 

ـمؿًفو، أي رداو قمةـ ـمررةؼ ااةدى، واةق مةروي قمةـ : اًمثوين اًمؼقل

 .(اة115ت )احلًـ 

ـ ىمٌةؾ أن كطؿةس مة: وىمول مؼوشمةؾ"(: اة597ت )اسمـ اةقزي  رؼقل

وضمقاًو: أي كحّقل اعمؾي قمـ اادى واًمٌجلةػمة، ومعةغم اةذا اًمؼةقل رؽةقن ذيمةر 

اعمةةراد  ؽةةقناًمٌجلةةػمة واًمؼؾةةقب، وقمةةغم اًمؼةةقل ىمٌؾةةف ر: اًمقضمةةف جمةةوزًا، واعمةةراد

 ."اًمعضق اعمعروف: سموًمقضمف

: طمويمقةةًو اطةةالف ومشةةػمًا إمم ؾمةةٌٌف( اةةة671ت )اًمؼرـمٌةةل  ورؼةةقل

اعمراد هبذه أري: اؾ اق طمؼقؼةي، ومقجعةؾ اًمقضمةف  واظمتؾػ اًمعؾامء ذم اعمعـك"

يموًمؼػةةو، ومقةةذاى سمةةوٕكػ واًمػةةؿ واحلوضمةةى واًمعقـةةلم، أو ذًمةةؽ قمٌةةورة قمةةـ 

 ."اًمضالًمي ذم ىمؾقهبؿ وؾمؾٌفؿ اًمتقومقؼ

 ،(اةة276ت )واسمةـ ىمتقٌةي  ،(اةة215ت )اظمتور أسمةق قمٌقةدة  وىمد

                                                 

 (. 2/555)، اًمدر اعمـثقر (3/969)شمػًػم اسمـ أيب طموشمؿ (   1)

 ( . 4/125)شمػًػم اًمطؼمي (   2)

 ( . 2/62)زاد اعمًػم (   3)

 ( . 6/454)اًمؼرـمٌل  شمػًػم(   4)

 (.  1/129)ؼرين اًم جموز(  5)

 (.  128ص)اًمؼرين  همررى(  6)
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ؼقؼي، ورضمحةف اًمؼقل إول سملن اًمقضمقه قمغم احل ،(اة745ت )وأسمق طمقون 

، واطمتٍ سملن أرةي كوزًمةي ذم اًمقفةقد، وىمةد يمةوكقا يمػةورًا (اة315ت )اًمطؼمي 

سموًمرد ذم يمػراؿ: واؿ واىمعةقن  دداؿقمـد ظمطوهبؿ هبذه أري، ومال وضمف أن هي

 .ومقف

 : اًمًودس اعمثول

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳچ : شمعومم ىمقًمف

 .چ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ۀں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ

 : اعمػنون ذم اًمتًٌقح اـو قمغم ىمقًملم اظمتؾػ

 هللأن اًمتًٌقح طمؼقؼل، ومؽؾ مو ذم اًمًاموات وإرض رًٌح : أطمدمهو

ت ) ،وجمواةد(اةة68ت )شمعومم قمغم احلؼقؼي، واق مروي قمةـ اسمةـ قمٌةوس 

 .(اة96ت )وإسمرااقؿ اًمـخعل  ،(اة154

و مقتةةًو أو مجةةودًا، يمةةؾ إؿمةةقوء شمًةةٌح هلل، طمقةةًو يمةةون أ": جمواةةد ىمةةول

 ."وشمًٌقحفو ؾمٌحون اهلل وسمحؿده

                                                 

 (.  3/667)اعمحقط  اًمٌحر(  1)

 (.  7/115)اًمطؼمي  شمػًػم(  2)

 .  44: ؾمقرة اإلهاء (   3)

 ( . 5/96)شمػًػم اًمٌغقي (   4)

 ( . 5/96)اعمجلدر اًمًوسمؼ (   5)

 ( . 17/456)شمػًػم اًمطؼمي (   6)

 ( . 5/96)شمػًػم اًمٌغقي (   7)
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ومةنن اةذه اعمخؾقىمةوت ٓ رؼةع مـفةو  وزي،أن اًمتًةٌقح جمة: اًمثوين اًمؼقل

دًٓمتفو سمؾطقػ شمريمقٌفو وقمجقى اقئتفةو قمةغم : شمًٌقح ىمقزم، ومعـك شمًٌقحفو

 .ظموًمؼفو

واعمراد أهنةو شمًةٌح ًمةف سمؾًةون احلةول: "(: اة538ت )اًمزخمنمي  رؼقل

ل قمغم اًمجلوكع وقمغم ىمدرشمف وطمؽؿتةف، ومؽلهنةو شمـطةؼ سمةذًمؽ، ويملهنةو طمقٌ شمد

مةـ : ، ومةنن ىمؾةً...شُمـةّزه اهلل قمز وضمؾ ممو ٓ جيقز قمؾقف مـ اًمنميموء وهمػماةو 

واةةؿ اعمالئؽةةي واًمةةثؼالن، وىمةةد قُمطػةةقا قمةةغم : ؼةةيومةةقفـ رًةةٌحقن قمةةغم احلؼق

 ًُ ، اًمتًٌقح اعمجوزي طموصؾ ذم اةؿقع: اًمًاموات وإرض، ومام وضمفف؟ ىمؾ

ومقضمى احلؿؾ قمؾقةف، وإٓ يموكةً اًمؽؾؿةي اًمقاطمةدة ذم طموًمةي واطمةدة حمؿقًمةي 

 ."قمغم احلؼقؼي واعمجوز

قمةغم احلؼقؼةي، ومةقام اًمؼةقل  ؾؽةالمًم اًمؼةقل إول محةٌؾ : اذا اعمثةول ومػل

 . قمغم اعمجوز اًمثوين محٌؾ 

واًمٌغةةةقي  ،(اةةةة315ت )مةةةـفؿ اًمطةةةؼمي  :اعمػنةةةرـ ومجفةةةقر

 ،(اةةة774ت )واسمةةـ يمثةةػم  ،(اةةة671ت )واًمؼرـمٌةةل  ،(اةةة515ت)

                                                 

 ( . 2/219)، شمػًػم اًمعز سمـ قمٌداًمًالم (1/635)ضمقز ًمؾقاطمدي اًمق(   1)

 ( . 2/626)اًمؽشوف (   2)

 ( .  17/455)اًمطؼمي  شمػًػم(  3)

 ( .  5/96)اًمٌغقي  شمػًػم(  4)

 ( .  13/89)اًمؼرـمٌل  شمػًػم(  5)

 ( .  5/79)اسمـ يمثػم  شمػًػم(  6)
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 .قمغم إول، سملن اًمؽالم قمغم طمؼقؼتف واًمتًٌقح طمؼقؼل، واق ىمقل اًمًؾػ

، "وًمؽةـ ٓ شمػؼفةقن شمًةٌقحفؿ"ىمقًمةف "(: اةة774ت )اسمـ يمثةػم  ىمول

ٓ شمػؼفقن شمًٌقحفؿ أهيو اًمـةوس: ٕهنةو سمخةالف ًمغةتؽؿ، واةذا قمةوم ذم : أي

ت )حقح اًمٌخوري قمـ اسمةـ مًةعقد احلققان واًمـٌوت واةامد، يمام صمًٌ ذم ص

 ،"يمـو كًةؿع شمًةٌقح اًمطعةوم واةق رميمةؾ": ، ريض اهلل قمـف أكف ىمول(اة32

ريض اهلل قمـف، أن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقةف وؾمةؾؿ ( اة32ت )وذم طمدرٌ أيب ذر 

ؿع اـ شمًٌقح يمحـلم اًمـحؾ، ويمذا رد أيب سمؽةر  ًُ ت )أظمذ ذم رده طمجلقوت وم

واةةق  ،ريض اهلل قمةـفؿ( اةة35ت )، وقمةثامن (اةة23ت )، وقمؿةر (اةة13

 ."طمدرٌ مشفقر ذم اعمًوكقد

                                                 

( 3579)ذم اإلؾمةةالم ح اًمٌخةةوري ذم يمتةةوب اعمـوىمةةى، سمةةوب قمالمةةوت اًمـٌةةقة ضمةةفأظمر(   1)

 (. 291ص)

، مةةـ طمةةدرٌ أيب ذر ريض (9/431( )4544)، (4545)أظمرضمةةف اًمٌةةزار ذم مًةةـده ح(   2)

رواه اًمٌةةزار سمنؾمةةـودرـ، ورضمةةول "(: 8/299)اهلل قمـةةف، ىمةةول ااقثؿةةل ذم جمؿةةع اًمزوائةةد 

( 1146)، وصةةححف إًمٌةةوين ذم فمةةالل اةـةةي ح "أطمةةدمهو صمؼةةوت، وذم سمعضةةفؿ وةةعػ

(2/543 .) 

 ( . 5/79)شمػًػم اسمـ يمثػم (   3)
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 أصمر اعمجوز ذم إطمؽوم اًمػؼفقي: اًمثوين اعمطؾى

اعمػنةةرـ سمًةةٌى اعمجةةوز ذم اعمعةةوين اًمتػًةةػمري شمرشمةةى قمؾقةةف  اظمةةتالف

اظمتالومفؿ ذم إطمؽوم اًمػؼفقي اعمًتػودة مـ اذه اعمعوين، واذه سمعض إمثؾةي 

 : ون ذم إطمؽوم اًمػؼفقي سمًٌى اعمجوزاًمتل اظمتؾػ ومقفو اعمػن

 : إول اعمثول

﮷ ﮸  ﮹   ﮺ ﮻  ﮼   ﮽  ﮾    ﮿  ﯀  ﯁       چ : شمعومم ىمقًمف

                             

 .چ   ڭ  ڭ  

، اؾ اق قمةغم طمؼقؼتةف "أو ٓمًتؿ اًمـًوء": اعمػنون ذم ىمقًمف اظمتؾػ

 : قمغم ىمقًملم امع،ؿعـك اةسمؿعـك اعمالمًي أم قمغم جموزه سم

أهنو اعمالمًي سموًمقد وكحقاو، ومنن طمجلؾ أي عمةس سمقةد يمةون أو  :أطمدمهو

 . سمغػماو ةًد اعمرأة ومفق كوىمض ًمؾقوقء

واسمةـ قمؿةر  ،(اةة32ت )واسمـة مًةعقد  ،(اةة23ت ) قمؿةر لىمةق واق

 ،(اةة468ت)اًمقاطمةدي  :اعمػنرـ واظمتوره مـ .قمـفؿ ريض اهلل ،(اة74ت)

                                                 

 .  43: ؾمقرة اًمـًوء (   1)

 ( . 6/371)شمػًػم اًمؼرـمٌل (   2)

 ( . 2/222)شمػًػم اًمٌغقي (   3)

 ( . 4/157)شمػًػم اًمطؼمي (   4)

 ( . 1/265)اًمقضمقز ًمؾقاطمدي (   5)
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واًمٌقضةةووي  ،(اةةة671ت )واًمؼرـمٌةةل  ،(اةةة543ت )اًمعةةريب واسمةةـ 

 .(اة741ت )واطوزن  ،(اة685ت)

ومفةذه مخًةي مةذااى ": اًمؼرـمٌل سمعد أن ذيمر إىمقال ذم اعمًةلًمي رؼقل

مةةو دون اةةةامع، وأَن  اعمالمًةةي، أن (اةةة179ت )أؾمةةُداو مةةذاى موًمةةؽ 

واةق : ىمةول اسمةـ اًمعةريباًمقوقء جيى سمذًمؽ، وإمم اذا ذاةى أيمثةر اًمػؼفةوء، 

 ."اًمظوار مـ معـك أري

أن اعمةةراد سموعمالمًةةي اةةةامع، وقمؾقةةف ومةةنن اًمؾؿةةس سموًمقةةد : اًمثةةوين اًمؼةةقل

 . وكحقاو ةًد اعمرأة ٓ رعد كوىمضًو ًمؾقوقء

ريض اهلل  ،(اةة68ت )واسمةـ قمٌةوس  ،(اة45ت )ىمقل قمكم  واذا

 .(اة117ت )وىمتودة  ،(اة115ت )قمـفام، واحلًـ 

 ،(اةةةة315ت )مةةةـ اعمػنةةةرـ اسمةةةـ ضمررةةةر اًمطةةةؼمي  واظمتةةةوره

                                                 

 ( . 1/565)أطمؽوم اًمؼرين (   1)

 ( . 6/375)شمػًػم اًمؼرـمٌل (   2)

 ( . 2/75)ووي شمػًػم اًمٌقض(   3)

 ( . 1/378)شمػًػم اطوزن (   4)

 ( . 6/371)شمػًػم اًمؼرـمٌل (   5)

 ( . 4/157)شمػًػم اًمطؼمي (   6)

 ( . 3/961)شمػًػم اسمـ أيب طموشمؿ (   7)

 ( . 4/157)شمػًػم اًمطؼمي (   8)

 ( . 3/961)شمػًػم اسمـ أيب طموشمؿ (   9)

 (. 4/158)شمػًػم اًمطؼمي (   15)
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واًمزخمنمةةي  ،(اةةة745ت )وأسمةةق طمقةةون  ،(اةةة375ت )واةجلةةوص 

ت )واسمةةةةـ قموؿمةةةةقر  ،(اةةةةة1255ت )واًمشةةةةقيموين  ،(اةةةةة538ت)

 . (اة1393

وأصؾ اًمؾؿس اعمٌوذة سمقد أو سمٌمةء مةـ اةًةد، ": اسمـ قموؿمقر  رؼقل

 :قمغم ىمرسمون اًمـًوء، ٕكةف مةرادف اعمةس، ومـةف ىمةقاؿ وىمد أـمؾؼ جموزًا ويمـوري

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ : وكظةةةةةػمه ،"رةةةةةد ٓمةةةةةس دومالكةةةةةي ٓ شمةةةةةر"

واعمالمًةةي اـةةو حيتؿةةؾ أن رؽةةقن اعمةةراد مـفةةو فمواراةةو، واةةق  ،چۉ

اعمالمًي سمؿٌوذة اًمقد أو سمعض اةًد ضمًةد اعمةرأة، ومقؽةقن ذيمةر ؾمةًٌٌو صموكقةًو 

ًمتقؿؿ قمـد ومؼد اعمةوء، واةق حمؿةؾ سمعقةد، إذ مـ أؾمٌوب اًمقوقء اًمتل شمقضمى ا

ٓ رؽةةقن عمةةس اةًةةد مقضمٌةةًو ًمؾقوةةقء، وإكةةام اًمقوةةقء ممةةو جةةرج ظمروضمةةًو 

 ."معتودًا، وموعمحؿؾ اًمجلحقح أن اعمالمًي يمـوري قمـ اةامع

، اظمتؾةةػ "إجيةةوب اًمقوةةقء مةةـ اًمؾؿةةس"اةةذه اعمًةةلًمي اًمػؼفقةةي  ومػةةل

                                                 

 (. 2/464)ؾججلوص أطمؽوم اًمؼرين ًم(   1)

 ( . 3/654)اًمٌحر اعمحقط (   2)

 ( . 1/547)اًمؽشوف (   3)

 ( . 1/752)ومتح اًمؼدرر (   4)

 ( . 5/66)اًمتحررر واًمتـقرر (   5)

كػًفو يمؾ مـ أراد مراودهتةو قمةـ  ـشُمزُن سموًمػجقر: أي أهنو ٓ شمرد قم: اًمعرب ًمؾؿرأة شمؼقًمف(  6)

  (.12/316)هتذرى اًمؾغي ًمألزاري . ]كػًفو

 .  237: اًمٌؼرة  ؾمقرة(  7)

 ( . 5/66)واًمتـقرر  اًمتحررر(  8)
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اًمؾؿةس سموًمقةد، ورطؾةؼ اعمػنون ومقفو سمًةٌى أن اًمؾؿةس رطؾةؼ طمؼقؼةي قمةغم 

أوضمى اًمقوقء مـ اًمؾؿةس، ومةـ : جموزًا قمغم اةامع، ومؿـ محؾف قمغم احلؼقؼي

 . مل رقضمى اًمقوقء مـ اًمؾؿس سموًمقد: محؾف قمغم اعمجوز أي اةامع

معؾؼةًو قمةغم ؾمةٌى اظمةتالف اًمػؼفةوء ذم ( اةة595ت )اسمـ رؿمةد  رؼقل

 : اعمًلًمي

ؾؿةةس ذم يمةةالم اؿمةةؽماك اؾمةةؿ اًم: وؾمةةٌى  اظمةةتالومفؿ ذم اةةذه اعمًةةلًمي"

اًمعرب، ومنن اًمعرب شمطؾؼف مرة قمغم اًمؾؿس اًمذي اةق سموًمقةد، ومةرة شمؽـةل سمةف 

قمةةـ اةةةامع، وإذا شمةةردد اًمؾػةةظ سمةةلم احلؼقؼةةي واعمجةةوز ومةةوٕومم أن حيؿةةؾ قمةةغم 

 قمغم اعمجوز  قؾاحلؼقؼي طمتك ردل اًمدًم

إن اعمجوز إذا يمثةر اؾمةتعامًمف يمةون أدل قمةغم اعمجةوز مـةف : أظمرون وىمول

اًمذي اق أدل قمغم احلةدث اًمةذي اةق  "اًمغوئط"يموحلول ذم اؾمؿ قمغم احلؼقؼي، 

 . جموز مـف قمغم اعمطؿئـ مـ إرض اًمذي اق ومقف طمؼقؼي

أن اًمؾؿةس وإن يموكةً دًٓمتةف  –واًمؽالم ٓسمـ رؿمةد  –أقمتؼده واًمذي

قمغم اعمعـقلم إٓ أكف أفمفر قمـدي ذم اةةامع وإن يمةون جمةوزًا: ٕن اهلل شمعةومم ىمةد 

 ."قمـ اةامع، ومهو ذم معـك اًمؾؿسيمـك سموعمٌوذة واعمس 

                                                 

 ( . 1/44)اعمجتفد  سمداري(  1)
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 : اًمثوين اعمثول

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   چ : شمعةةومم ىمقًمةةف

 .چڎ  ڈ  ڈ   ژ  ڎڌ

، اةةؾ اةةق طمؼقؼةةي سمؿعـةةك "رةةـؽح": اعمػنةةون ذم ىمقًمةةف شمعةةومم اظمتؾةةػ

 : قمغم ىمقًملم ؟اًمقطء، أم جموز سمؿعـك اًمعؼد

 اًمةزاين ٓ رةزين إٓ: ـةو اًمةقطء، واعمعـةكاعمراد سموًمـؽةوح ا :إول اًمؼقل

سمزاكقي أو مـ ال أظمس مـفو مةـ اعمنمةيموت، واًمزاكقةي ٓ رةزين هبةو إٓ زان أو 

اًمزكةو،  شمشةـقعمـ اق أظمس مـف مـ اعمنميملم، واعمؼجلقد مـ أري ذم اًمزكةوة و

 . وأكف ٓ رؼع ومقف إٓ زان أو منمك

 ،(ةاةة154ت )وجمواةةد  ،(اةةة68ت )ىمةةقل اسمةةـ قمٌةةوس  واةةذا

واةجلةوص  ،(اةة315ت )واظمتةوره اًمطةؼمي  ،(اةة155ت )وقمؽرمي 

 ،(اةة671ت ) ،واًمؼرـمٌةل(اةة542ت )قمطقةي  واسمـ ،(اة375ت )

                                                 

 .  3: اًمـقر  ؾمقرة(  1)

 ( . 8/2522)اسمـ أيب طموشمؿ  شمػًػم(  2)

 ( . 9/263)اًمطؼمي  شمػًػم(  3)

 (. 8/2522)اسمـ أيب طموشمؿ  شمػًػم(  4)

 ( . 9/264)اًمطؼمي  شمػًػم(  5)

 ( . 3/346)ين اًمؼر أطمؽوم(  6)

 ( . 6/336)اًمقضمقز  اعمحرر(  7)

 ( . 15/125)اًمؼرـمٌل  شمػًػم(  8)
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 .(اة774ت )واسمـ يمثػم  ،(اة741ت )واسمـ ضمزي 

وأومم إىمقال ذم ذًمؽ  قمـدي سموًمجلةقاب ىمةقل مةـ ": اسمـ ضمررر رؼقل

عمقوةةع اًمةةقطء، وأن أرةةي كزًمةةً ذم سمغورةةو قُمـةةل سموًمـؽةةوح ذم اةةذا ا: ىمةةول

اعمنميموت ذوات اًمراروت، وذًمؽ ًمؼقوم احلجي قمةغم أن اًمزاكقةي مةـ اعمًةؾامت 

طمرام قمغم يمؾ منمك، وأن اًمزاين مـ اعمًةؾؿلم طمةرام قمؾقةف يمةؾ منمةيمي مةـ 

ـَ سمؤرةي أن اًمةزاين مةـ  قمٌدة إوصمون، ومؿعؾقم إذا يمون ذًمؽ يمةذًمؽ أكةف مل ُرْعة

قمؼد اًمـؽوح قمغم قمػقػي مـ اعمًؾامت وٓ رـؽح إٓ سمزاكقةي أو اعمممـلم ٓ رعؼد 

 ."منميمي

اًمةزاين ٓ رتةزوج إٓ : اعمراد سموًمـؽوح اـةو اًمعؼةد، واعمعـةك: اًمثوين اًمؼقل

مـ ال مثؾف مةـ اًمزكةوة أو مةـ اةل أظمةس مـفةو مةـ اعمنمةيموت، واًمزاكقةي ٓ 

، وأصةحوب رتزوضمفو إٓ مـ اق مثؾفو مـ اًمزكوة أو أظمس مـف مةـ اعمنمةيملم

 : اذا اًمؼقل اظمتؾػقا

ة ومؿـفؿ مـ ىمول اًمـػل ذم أري ضموء قمغم اًمغوًمى، أي اًمزاين أو اًمزاكقةي  أ

إٓ ذم كؽةوح اًمزكةوة أو اعمنمةيملم، ومقؽةقن اعمؼجلةقد مةـ أرةي  ٌوً ٓ ررهمى هموًم

 . اًمتـػػم مـ اًمزكو ٓ سمقون أن اًمزاين ٓ حيؾ ًمف أن رـؽح إٓ زاكقي أو منميمي

واًمٌقضةةةةةةووي  ،(اةةةةةةة538ت )زخمنمةةةةةةي اظمتقةةةةةةور اًم واةةةةةةذا

                                                 

 ( . 2/65)ًمعؾقم اًمتـةزرؾ  اًمتًفقؾ(  1)

 ( . 6/9)اسمـ يمثػم  شمػًػم(  2)

 ( . 9/264)اًمطؼمي  شمػًػم(  3)

 ( . 3/216) اًمؽشوف(  4)
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 .(اة1255ت )واًمشقيموين  ،(اة685ت)

أري قمومي ُترم قمغم اعمًؾؿ كؽوح اًمزاكقةي، وُتةرم : ة ومـفؿ مـ ىمول ب

ٱ  چ : قمغم اعمًؾؿي كؽوح اًمزاين، وًمؽـ اذا احلؽؿ مـًقخ سمؼقًمةف شمعةومم

 اًمزاكقةةي ذم أرةةومك وموكةةدرضمً ،چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ

 .كًخ احلؽؿ إولاعمًؾؿلم و

 .(اة1275ت )وإًمقد  ،(اة338ت )اظمتقور اًمـحوس  واذا

اذا اعمثول كجد أن اطمتامل اًمؾػةظ ًمؾحؼقؼةي واعمجةوز أصّمةر مةرشملم ذم  ومػل

 : اظمتالف اعمػنرـ

 . ، ومفق طمؼقؼي ذم اًمقطء، جموز ذم اًمعؼد"رـؽح"ة ذم ًمػظ  أ

اطةةؼم جمةةوز ذم  ومفةةق طمؼقؼةةي ذم "اًمةةزاين ٓ رةةـؽح"ة ذم اًمؽميمقةةى  ب

اإلكشوء، أي اق طمؼقؼي ذم كػل وىمقع كؽوح اًمزاين مـ همػم اًمزاكقي أو اعمنمةيمي، 

 . جموز ذم اًمـفل قمـ كؽوح همػم اًمزاكقي أو اعمنميمي

مرضمحًو اًمؼقل إول ومٌقـًو أصمةر اعمجةوز ( اة375ت )اةجلوص  رؼقل

                                                 

 ( . 4/99)اًمٌقضووي  شمػًػم(  1)

 ( . 4/8)اًمؼدرر  ومتح(  2)

 .  32: اًمـقر  رةؾمق(  3)

 ( . 3/89)اًمؼرين  إقمراب(  4)

 ( . 9/285)اعمعوين  روح(  5)

قمٌداإلًمةةف احلةةةقري .أؾمةةٌوب اظمةةتالف اعمػنةةرـ ذم شمػًةةةػم يرةةوت إطمؽةةوم، د: اكظةةر(  6)

 (.  219ص)
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چ  چ  ڃ   ڃ  چ : وٓ جؾةةق ىمقًمةةف شمعةةومم": ذم اًمؾػةةظ واًمؽميمقةةى اًمًةةوسمؼلم

إمو أن رؽقن ظمؼمًا وذًمةؽ طمؼقؼةي أو هنقةًو وُتةرراًم، : أطمد وضمفلم مـ چچ

صمؿ ٓ جؾق مـ أن رؽقن اعمراد سمذيمر اًمـؽةوح اـةو اًمةقطء أو اًمعؼةد، وممتـةع أن 

رتةزوج  وً حيؿؾ قمغم معـك اطؼم وإن يمون ذًمؽ طمؼقؼقي اًمؾػظ، ّٕكو وضمدكو زاكق

كف مل َرةِرْد مةقرد اطةؼم، ومثٌةً أكةف همػم زاكقي وزاكقي شمتزوج همػم اًمزاين، ومعؾؿـو أ

أراد احلؽؿ واًمـفل، ومنذا يمون يمذًمؽ ومؾقس جؾق مةـ أن رؽةقن اعمةراد اًمةقطء 

أو اًمعؼد، وطمؼقؼةي اًمـؽةوح اةق اًمةقطء ذم اًمؾغةي، ومقضمةى أن رؽةقن حمؿةقًٓ 

، ومـ شموسمعف ذم أن اعمراد اةةامع، (اة68ت )قمؾقف قمغم مو ُروي قمـ اسمـ قمٌوس 

ٓ سمدًٓمي: ٕكف جمةوز، وٕكةف إذا صمٌةً أكةف ىمةد ُأررةد سمةف وٓ ُرٍمف إمم اًمعؼد إ

 ."احلؼقؼي اكتػك دظمقل اعمجوز ومقف

 : اًمثوًمٌ اعمثول

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  چ : شمعةةةومم ىمقًمةةةف

 . چ﮶ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ﮵ 

اعمػنون ذم اعمؼجلقد سموًمجلالة اًمتل هُنل اعمممـةقن قمةـ ىمرسموهنةو  اظمتؾػ

رى، اؾ ال قمغم احلؼقؼي ومػماد هبةو اًمجلةالة اعمعروومةي، أم اةق جمةوز واؿ ؾمؽو

 : ُرراد سمف مقاوع اًمجلالة وال اعمًوضمد، قمغم ىمقًملم

اًمجلةةالة اعمعروومةةي اعمػتتحةةي سمةةوًمتؽٌػم : اعمؼجلةةقد سموًمجلةةالة اـةةو: أطمةةدمهو

                                                 

 ( . 3/346)اًمؼرين  أطمؽوم(  1)

 .  43: اًمـًوء  ؾمقرة(  2)
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واسمةةةـ قمٌةةةوس  ،(اةةةة45ت )اعمختتؿةةةي سموًمتًةةةؾقؿ، واةةةذا ىمةةةقل قمةةةكم 

واظمتةةةةوره  ،(اةةةةة115ت )ًةةةةـ ريض اهلل قمةةةةـفام، واحل ،(اةةةةة68ت)

 .(اة542ت )واسمـ قمطقي  ،(اة375ت )اةجلوص 

 ،چہ  ہ  ہ  ہ  ھچ : شمعةةومم ىمقًمةةف": اةجلةةوص رؼةةقل

هنل قمـ ومعؾ اًمجلالة كػًفو ذم اذه احلول ٓ قمـد اعمًجد: ٕن ذًمةؽ طمؼقؼقةي 

اًمؾػظ ومػفقم اططوب، ومحؾف قمغم اعمًجد قمدول سمةوًمؽالم قمةـ احلؼقؼةي إمم 

سملن دمعؾ اًمجلالة قمٌورة قمـ مقوعفو، يمام رًؿك اًمٌمةء سموؾمةؿ همةػمه اعمجوز، 

ًمؾؿجوورة، أو ٕكف شمًٌى مـف، ومتك أمؽــةو اؾمةتعامل اًمؾػةظ قمةغم طمؼقؼتةف مل 

جيز سومف قمـفةو إمم اعمجةوز إٓ سمدًٓمةي، وٓ دًٓمةي شمقضمةى سف ذًمةؽ قمةـ 

 ."احلؼقؼي

شمؼرسمةةقا  ٓ: اعمؼجلةةقد سموًمجلةةالة اـةةو اعمًةةوضمد، واعمعـةةك :اًمثةةوين اًمؼةةقل

 . مقاوع اًمجلالة وأكتؿ ؾمؽورى

 ،(اةة93ت )وأكس سمـ موًمؽ  ،(اة32ت )ىمقل اسمـ مًعقد  واق

                                                 

 ( . 3/958)اسمـ أيب طموشمؿ  شمػًػم(  1)

 ( . 4/151)اًمطؼمي  شمػًػم(  2)

 ( . 4/151)اًمًوسمؼ  اعمجلدر(  3)

 ( . 2/257)اًمؼرين  أطمؽوم(  4)

 ( . 2/565)اًمقضمقز  اعمحرر(  5)

 ( . 2/257)اًمؼرين  أطمؽوم(  6)

 ( . 2/225)اًمٌغقي  شمػًػم(  7)

 ( . 2/56)اعمًػم  زاد(  8)
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وااةةراد  ،(اةةة656ت )واظمتةةوره اًمةةرازي  ،(اةةة155ت )وقمؽرمةةي 

 .(اة671ت )واًمؼرـمٌل  ،(اة554ت)

اعمةةراد مقاوةةع اًمجلةةالة، واةةق ىمةةقل : ـموئػةةي وًمةةًوىم": اًمؼرـمٌةةل ىمةةول

ڦ   ڦ  چ : ، ومحةذف اعمضةوف، وىمةد ىمةول شمعةومم(اة254ت )اًمشوومعل 

ومًَؿك مقاوع اًمجلالة صالة، وردل قمةغم اةذا اًمتلورةؾ  ،چڦ  ڄ  

رؼتيض ضمقاز اًمعٌةقر ًمؾجـةى  واذا چے  ۓ  ۓ ﮲    ﮳ چ : ىمقًمف شمعومم

 ."ذم اعمًجد ٓ اًمجلالة ومقف

 ،(اةةة774ت )واسمةةـ يمثةةػم  ،(اةةة315ت )اظمتةةور اًمطةةؼمي  وىمةةد

اًمؼقًملم سمةلن رؽةقن اًمـفةل قمةـ اًمجلةالة ومقاوةعفو، أي أن أرةي اةؿع سملم 

 . ًمؾجلالة ومقف طمول ؾمؽراؿ ًمؾؿًجدهنً اعمممـلم قمـ ىمرسمون 

رو أهيو اًمذرـ يمـةقا ٓ شمؼرسمةقا اعمًةوضمد : ٔريومتلورؾ ا": اسمـ ضمررر رؼقل

 ."ًمؾجلالة مجلؾلم ومقفو وأكتؿ ؾمؽورى طمتك شمعؾؿقا مو شمؼقًمقن

                                                 

 ( . 2/56)اًمًوسمؼ  اعمجلدر(  1)

 ( . 15/86)اًمغقى  مػوشمقح(  2)

 ( . 2/458)اًمؼرين  طمؽومأ(  3)

 ( . 6/333)اًمؼرـمٌل  شمػًػم(  4)

 .  45: احلٍ  ؾمقرة(  5)

 ( . 6/333)اًمؼرـمٌل  شمػًػم(  6)

 ( . 4/152)اًمطؼمي  شمػًػم(  7)

 ( . 2/358)اسمـ يمثػم  شمػًػم(  8)

 ( . 4/152)اًمطؼمي  شمػًػم(  9)
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تامل اًمؾػةةظ ًمؾحؼقؼةةي واعمجةةوز يمةةون ؾمةةًٌٌو اعمثةةول كجةةد ومقةةف أن اطمةة ومفةةذا

ٓظمتالف اعمػنرـ ذم احلؽؿ، ومؿةـ محةؾ اًمؾػةظ قمةغم احلؼقؼةي ىمةول سمةوٕول، 

ومـ محؾ اًمؾػظ قمغم اعمجوز ىمول سموًمثوين، ومـ أضموز محةؾ اًمؾػةظ قمةغم احلؼقؼةي 

 . واعمجوز ومنكف ٓ رؿـع اةؿع سمقـفام

إطمؽةةوم "أو  "اعمعةةوين اًمتػًةةػمري"ذم إمثؾةةي اًمًةةوسمؼي ذم  واعمالطمةةظ

أن اطالف ومقفو وإن يمون ؾمٌٌف شمردد اًمؾػظ سملم احلؼقؼةي واعمجةوز إٓ  "اًمػؼفقي

أكف كوؿمئ ىمٌؾ اًمؼقل سموعمجوز وؿمققع اذا اعمجلطؾح، واذا وموعمـؽرون ًمؾؿجةوز 

ٓ رعدون اذا مـ شمردد اًمؾػظ سملم احلؼقؼي واعمجوز، وإكام اق مـ شمةردد اًمؾػةظ 

ورظفةةةر أن اطةةةالف سمةةةلم اًمػةةةررؼلم ذم سمةةةلم اعمعـةةةك اًمؼررةةةى واًمٌعقةةةد ًمةةةف، 

إؾمةةؾقب، وموًمؼةةوئؾقن سموعمجةةوز رًةةؿقكف جمةةوزًا، واعمـؽةةرون ًمؾؿجةةوز رعدوكةةف 

 . طمؼقؼي ذم اعمعـك اًمٌعقد

اذا وملصمر اعمجوز ذم اذا اعمًوئؾ ُرعد رًػمًا مؼوركي سملصمره ذم اعمًوئؾ  وقمغم

أن اطةالف  رتٌةلمرظفر أصمر اعمجوز ضمؾقًو ذم اعمًةوئؾ اًمعؼدرةي و ٌاًمعؼدري: طمق

ومقفو كوؿمئ مـ اًمؼقل سموعمجوز، واذا ٓ دمد أصاًل اذا اطالف قمـةد اًمًةؾػ، 

وإكةةام اةةق كوؿمةةئ قمةةـ اعمٌتدقمةةي اًمةةذرـ أؾمًةةقا ًمؾؿجةةوز صمةةؿ اشمؽةةلوا قمؾقةةف ذم 

 . –يمام ؾمقليت  –آؾمتدٓل عمذااٌفؿ واًمرد قمغم خموًمػقفؿ 
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 أصمر اعمجوز ذم اعمًوئؾ اًمعؼدري: اًمثوًمٌ اعمطؾى

أن اًمدراؾمةوت اطوصةي سموعمجةوز شمعررػةًو واؾمةتخدامًو  احلدرٌ قمـ ؾمٌؼ

كشلت قمغم رد اعمعتزًمي وشمؾؼواو قمةـفؿ اعمتؽؾؿةقن يموٕؿمةوقمرة واعمرضمئةي ومةـ 

 ااٌفؿ،كحو كحقاؿ، واشمؽل قمؾقفو ؾموئر اعمٌتدقمةي ذم اًمتلورةؾ وآؾمةتدٓل عمةذ

اًمقصمقةؼ سمةلم اًمؼةقل سموعمجةوز وسمةلم ُتررةػ يمثةػم مةـ  اًمةتالزم مةـورظفر اذا 

ًمنمقمقي قمـ معوكقفو احلؼقؼقي، وىمَؾام دمد كجلةًو اةمٓء اعمٌتدقمةي ومقةف اًمـجلقص ا

حلؼوئؼ أىمقاًمف وأومعوًمةف ؾمةٌحوكف وشمعةومم، وزم  إكؽورشمعطقؾ ًمجلػوت اطوًمؼ، و

أقمـةةو  اًمـجلةةقص، وشمضةةعقػ ًمةةدٓٓت يرةةوت اًمؽتةةوب احلؽةةقؿ وكجلةةقص 

 . اًمًـي اعمطفرة ذم ىمؾقب قمومي اعمًؾؿلم إٓ ودمد ظمؾػف اًمؼقل سموعمجوز

اعمعتزًمي رًتـدون إمم اعمجوز ذم كػةل صةػوت اهلل ؾمةٌحوكف وكػةل  اؿومفو

وظمؾةؼ  ،ذم مًةلًمي ظمؾةؼ أومعةول اًمعٌةود قةفرؤرتف رقم اًمؼقومي، يمةام رًةتـدون إًم

 . اًمؼرين

رتؽل اةؼمري قمغم اعمجةوز ذم آؾمةتدٓل عمعتؼةداؿ ذم اةةؼم، وذًمةؽ  يمام

  .سمـًٌي إومعول  إمم اهلل شمعومم طمؼقؼي وإمم اًمعٌد جموزاً 

 .اعمرضمئي رًتـدون إًمقف ذم اًمرد قمغم يمؾ مـ ررسمط اإلرامن سموًمعؿؾ وكجد

سمف اًمٌوـمـقي قمغم ُتررػ فمقاار اًمـجلقص اًمنمقمقي وشملورؾفةو:  ورًتدل

إمم همػم ذًمؽ مـ اًمٌةدع واعمحةدصموت اًمتةل أطمةدصمتفو اًمػةر  اعمختؾػةي سمةدقمقى 

 .اعمجوز

                                                 

، (81ص)أمحةةد ًمةةقح  حمؿةةد.ضمـورةةي اًمتلورةةؾ اًمػوؾمةةد قمةةغم اًمعؼقةةدة اإلؾمةةالمقي، د: اكظةةر(  1)

= 
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مةـ اعمجةوز  مـ رـظر إمم طمجؿ مو اؾمتـد إًمقف اعمٌتدقمي سمجؿقع كحؾفؿ إن

رةدرك طمؼقؼةي ضمـورةةي اةذا اعمجلةةطؾح قمةغم اًمعؼقةةدة، واةذا ؾمةةورع اًمؽثةػم مةةـ 

 . اًمعؾامء إمم إكؽور اعمجوز، واًمؼقل سمٌدقمقتف واًمتحذرر مـ مػوؾمده

ذم معةرض إكؽةوره ًمتؼًةقؿ اًمؽةالم ( اة728ت )ؿمقخ اإلؾمالم  رؼقل

 : إمم طمؼقؼي وجموز

ػ سمعضةفؿ جمةوزات مـ مػوؾمد اذا ضمعؾ قمومي اًمؼرين جموزًا، يمام صـَ "

ويمام رؽثرون مةـ شمًةؿقي يرةوت اًمؼةرين جمةوزًا، وذًمةؽ ُرػفةؿ ورةقِاؿ  اًمؼرين،

اعمعوين اًمػوؾمدة، اذا إذا يمون مو ذيمةروه مةـ اعمعةوين صةحقحًو: ومؽقةػ وأيمثةر 

ورـػقن مو أصمٌتف اهلل مةـ اعمعةوين اًمثوسمتةي ! امٓء جيعؾقن مو ًمقس سمؿجوز جموزًا؟

ام وضمةةد ذًمةةؽ ًمؾؿتقؾمةةعلم ذم اعمجةةوز مةةـ ورؾحةةدون ذم أؾمةةامء اهلل ويروشمةةف، يمةة

 ."اعمالطمدة مـ أاؾ اًمٌدع

ومجلةةاًل ًمٌقةةون سمطةةالن اعمجةةوز وؾمةةؿف ( اةةة751ت )اسمةةـ اًمؼةةقؿ  وقمؼةةد

اًمثوًمةٌ اًمةذي ووةعتف اةفؿقةي ًمتعطقةؾ طمؼةوئؼ  طوهمقتومجلؾ ذم يمن اًم"سمة

 : ، ىمول ومقف"إؾمامء واًمجلػوت واق ـموهمقت اعمجوز

جل إًمقف اعمعطؾقن، وضمعؾقه ضُمـَةي اذا اًمطوهمقت اٍ سمف اعمتلظمرون واًمت"

 ،"رتؽمؾمقن هبو مـ ؾمفوم اًمراؿمؼلم، ورجلدون سمةف قمةـ طمؼةوئؼ اًمةقطمل اعمٌةلم

                                                 

مػوؾمد اًمؼقل سموعمجوز، ًمؾشقخ مجلطػك سمـ قمقد اًمجلقوصـي، جمؾي اًمٌحقث اإلؾمالمقي، قمدد  =

، مقىمػ اعمتؽؾؿلم مـ آؾمتدٓل سمـجلةقص اًمؽتةوب واًمًةـي، ؾمةؾقامن (323ص)، (47)

 (. 1/433)سمـ صوًمح اًمغجلـ 

 (. 25/458)اًمػتووى  جمؿقع(  1)
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صمؿ أؾمفى ذم رد اعمجوز وإسمطةول اًمؼةقل سمةف، وأوصةؾ ذًمةؽ إمم مةو رزرةد قمةغم 

 .مخًلم وضمفوً 

 (: اة1393ت )اًمشـؼقطل  وىمول

ل وهبةةذا اًمٌوـمةةؾ شمقصةةؾ اعمعطؾةةقن إمم كػةةل صةةػوت اًمؽةةامل واةةةال"

اًمثوسمتي هلل شمعومم ذم يمتوسمف وؾمـي كٌقةف صةغم اهلل قمؾقةف وؾمةؾؿ سمةدقمقى أهنةو جمةوز، 

اؾمتقمم، وىمْس قمغم ذًمؽ همػمه مـ كػقفؿ ًمؾجلةػوت قمةـ  "اؾمتقى"يمؼقاؿ ذم 

 ."ـمررؼ اعمجوز

اـةةو يمةةون أصمةةر اعمجةةوز ضمؾقةةًو ذم اظمةةتالف اعمػنةةرـ ذم اعمًةةوئؾ  ومةةـ

قمؼةدرًو رتعؾةؼ سملؾمةامء اهلل وصةػوشمف  قًٓ اًمعؼدري، سمؾ ٓ شمؽود دمد يري ُتؿؾ مدًم

واإلرامن وسمؼقي مًوئؾ آقمتؼود إٓ ورؼع ومقفةو اظمةتالف سمةلم اعمػنةرـ، كجةد 

ومقف اق اًمعـقان اًمةرئقس اًمةذي رًةتـد إًمقةف اعمخةوًمػقن ٕاةؾ اًمًةـي  "اعمجوز"

 . واةامقمي ًمتلورؾ مو رذاٌقن إًمقف مـ معتؼد

رةةي سمًةةٌى اعمجةةوز قمةةغم اظمةةتالف اعمػنةةرـ ذم اعمًةةوئؾ اًمعؼد وإمثؾةةي

 : يمثػمة ضمدًا، مـفو

 : إول اعمثول

  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئچ : شمعةةةةومم ىمقًمةةةةف

 .چۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئۈئ

                                                 

 . (323-2/271)اًمجلقاقمؼ اعمرؾمؾي  خمتٍم(  1)

 (. 157ص)مذيمرة أصقل اًمػؼف (   2)

 .  64: اعموئدة  ؾمقرة(  3)
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وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ : ذم صػي اًمقد ذم ىمقًمةف شمعةومم ناعمػنو اظمتؾػ

 : قمغم ىمقًملم ،چۆئ ۈئۈئ

وكف أن اًمؾػةظ قمةغم طمؼقؼتةف، وومقةف إصمٌةوت ًمجلةػي اًمقةد هلل ؾمةٌح: أطمدمهو

 . وشمعومم قمغم اًمقضمف اًمالئؼ سمف ؾمٌحوكف

وأسمةق  ،(اةة315ت )واسمـ ضمررر  ،(اة276ت )ىمول اسمـ ىمتقٌي  وسمف

واًمؼوؾمةةؿل  ،(ةاةة515ت )واًمٌغةقي   ،(اةةة489ت )اعمظػةر اًمًةةؿعوين 

 .وهمػماؿ ،(اة1332ت )

 . أهنو جموز قمـ اةقد، وومَنوا اًمقد سموًمـعؿي واًمعطوء: اًمثوين اًمؼقل

 ،(اةة542ت )واسمةـ قمطقةي  ،(اةة538ت )هبةذا اًمزخمنمةي  ىمول

واًمًةؿلم احلؾٌةل  ،(اةة745ت )وأسمق طمقةون  ،(اة671ت )واًمؼرـمٌل 

 . وهمػماؿ ،(اة1255ت )واًمشقيموين  ،(اة756ت )

                                                 

 ( . 113ص)ذم اًمؾػظ واًمرد قمغم اةفؿقي واعمشٌفي  آظمتالف(  1)

 ( . 4/642)اًمطؼمي  شمػًػم(  2)

 ( . 2/51)اًمًؿعوين  شمػًػم(  3)

 ( . 3/76)اًمٌغقي  شمػًػم(  4)

 ( . 4/185)اًمتلورؾ  حموؾمـ(  5)

 ( . 1/687) اًمؽشوف(  6)

 ( . 3/212)اًمقضمقز  اعمحرر(  7)

 ( . 8/84)اًمؼرـمٌل  شمػًػم(  8)

 ( . 4/313)اعمحقط  اًمٌحر(  9)

 ( . 4/343)اعمجلقن  اًمدر(  15)

 ( . 2/81)اًمؼدرر  ومتح(  11)
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 : اًمزخمنمي ذم شمػًػم أري ىمول

ٺ  چ : همؾ اًمقد وسمًطفو جموز قمـ اًمٌخؾ واةةقد، ومـةف ىمقًمةف شمعةومم"

ـ رتؽؾؿ سمف  ،چٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ    ٺ  ٺ ٓ رؼجلد م و

إصمٌوت رد وٓ همؾ وٓ سمًط، وٓ ومر  قمـةده سمةلم اةذا اًمؽةالم وسمةلم مةو وىمةع 

 ."جموزًا قمـف

 : أسمق طمقون ذم شمػًػم أري وىمول

ىمقةةؾ مهةةو جمةةوزان قمةةـ كعؿةةي اًمةةدرـ وكعؿةةي اًمةةدكقو، أو كعؿةةي ؾمةةالمي "

ؽػورةي، أو اًمظةوارة واًمٌوـمـةي، أو كعؿةي واًم اًمرز إقمضوء واحلقاس وكعؿي 

ۉ  چ : اعمطر وكعؿي اًمـٌوت، ومو ورد ممو رةقاؿ اًمتجًةقؿ يمفةذا، وىمقًمةف شمعةومم

 ،چپ  پ  پ  ڀڀچو ،چپ  پ  پ  چو ،چۉ  ې

وكحقاو، ومجفقر إمي أهنو شمػن قمغم ىمقاكلم اًمؾغةي وجمةوز آؾمةتعورة وهمةػم 

 ."ذًمؽ مـ أوموكلم اًمؽالم

ؾمؾػ إمي أن اًمؾػظ قمغم طمؼقؼتف، ورثٌتقن هلل قمةز وضمةؾ  قمؾقف واًمذي

 . صػي اًمقد قمغم اًمقضمف اًمالئؼ سمف ؾمٌحوكف وشمعومم

                                                 

 .  29: اإلهاء  ؾمقرة(  1)

 ( . 1/687) اًمؽشوف(  2)

 .  75: ص  ؾمقرة(  3)

 .  71: رس  ؾمقرة(  4)

 .  15: اًمػتح  ؾمقرة(  5)

 ( . 4/315)اعمحقط  اًمٌحر(  6)



 دعد بن مبارك الدودري. د                                           أثر اجملاز يف اختالف املفسرون

 
365 

 .چوئ  ۇئ  ۇئ ۈئچ : شمعومم ىمقًمف ذم( اة276ت )اسمـ ىمتقٌي  رؼقل

مهةو اًمقةدان اًمؾتةون شمعةرف : مةو اًمقةدان اواـةو؟ ىمؾـةو ًمةف: ًمـةو ؾومةنن ىمقة"

، "اًمقةدان اًمقةدان": رةيذم اةذه أ( اةة68ت )اًمـوس، يمةذا ىمةول اسمةـ قمٌةوس 

ومفةؾ جيةقز ٕطمةد أن  ،"يمؾتو ردرف رؿلم": وىمول اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

ومـحـ  ،چۉ  ۉ  ېچ : جيعؾ اًمقدرـ اـو كعؿي أو كعؿتلم؟ وىمول شمعومم

كؼةةقل يمةةام ىمةةول اهلل شمعةةومم، ويمةةام ىمةةول رؾمةةقل اهلل صةةغم اهلل قمؾقةةف وؾمةةؾؿ، وٓ 

ػل اًمتشٌقف قمغم أن كـؽةر مةو وصةػ سمةف كتجواؾ، وٓ حيؿؾـو مو كحـ ومقف مـ ك

يمقةػ اًمقةدان؟ وإن ؾُمةئؾـو كؼتٍمة قمةغم مجؾةي مةو ىمةول، : كػًف، وًمؽـو ٓ كؼقل

 ."وكؿًؽ قمام مل رؼؾ

 : اسمـ ضمررر وىمول

ومع مو وصػـوه مـ أَكف همػم معؼقل ذم يمالم اًمعةرب أن اصمـةلم رمدرةون "

: عمقوةةعمعـةك اًمقةد ذم اةذا ا: اةؿةع مةو رـٌةئ قمةـ ظمطةل ىمةةقل مةـ ىمةول قمةـ

وسمةذًمؽ : اةل صةػي ًمةف، ىمةوًمقا "رةد اهلل"إن : اًمـعؿي، وصةحي ىمةقل مةـ ىمةول

شمظةةوارت إظمٌةةور قمةةـ رؾمةةقل اهلل صةةغم اهلل قمؾقةةف وؾمةةؾؿ، وىمةةول سمةةف اًمعؾةةامء 

 . "وأاؾ اًمتلورؾ

                                                 

( 4721)مًؾؿ ذم يمتوب اإلمورة، سموب ومضةقؾي إمةػم اًمعةودل وقمؼقسمةي اةةوئر ح أظمرضمف(  1)

 . ، مـ طمدرٌ قمٌداهلل سمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام(1555ص)

 .  75: ص  ؾمقرة(  2)

 (. 113ص)ذم اًمؾػظ واًمرد قمغم اةفؿقي واعمشٌفي  آظمتالف(  3)

 ( . 4/642)ي اًمطؼم شمػًػم(  4)
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 : اًمثوين اعمثول

 .چڈ     ژ  ژ  ڑ  چ : شمعومم ىمقًمف

 : اعمػنون ذم آؾمتقاء ذم أري قمغم ىمقًملم اظمتؾػ

أن اًمؾػظ قمغم طمؼقؼتف، وومقف إصمٌوت صػي آؾمتقاء هلل ؾمةٌحوكف  :وأطمدمه

وأسمةق  ،(اةة315ت )اسمـ ضمررةر : وشمعومم، وسمف ىمول مجع مـ اعمػنرـ، مـفؿ

واسمةةـ يمثةةػم  ،(اةةة515ت ) اًمٌغةةقيو ،(اةةة489ت )اعمظػةةر اًمًةةؿعوين 

 .(اة1421ت )واسمـ قمثقؿلم  ،(اة774ت)

 . آؾمتقالء وآىمتدار أكف جموز سمؿعـك :اًمثوين اًمؼقل

واسمةـ قمطقةي  ،(اةة538ت )ىمول مجع مـ اعمػنرـ يموًمزخمنمةي  وسمف

 ،(اةة1275ت )وإًمةقد  ،(اة656ت )واًمرازي  ،(اة542ت )

 .(اة1371ت )واعمراهمل 

                                                 

 .  5: ـمف  ؾمقرة(  1)

 ( . 1/435)اًمطؼمي  شمػًػم(  2)

 ( . 3/325)اًمًؿعوين  شمػًػم(  3)

 ( . 3/235)اًمٌغقي  شمػًػم(  4)

 ( . 5/273)اسمـ يمثػم  شمػًػم(  5)

 ( . 365ص( )احلدرد –احلجرات )اًمؼرين اًمؽررؿ  شمػًػم(  6)

 ( . 3/54) اًمؽشوف(  7)

 . ( 6/79)اًمقضمقز  اعمحرر(  8)

 ( . 22/9)اًمغقى  مػوشمقح(  9)

 ( . 9/232)اعمعوين  روح(  15)

 ( . 8/173)اعمراهمل  شمػًػم(  11)



 دعد بن مبارك الدودري. د                                           أثر اجملاز يف اختالف املفسرون

 
367 

 : اسمـ قمطقي ذم شمػًػم أري ىمول

 واًمؼوقمدة ذم اذه أري وكحقاو مـع اًمـؼؾي وطمؾقل احلقادث، ورٌؼةك"

 . "...اؾمتقاء اًمؼدرة واًمًؾطون 

، ًمرضمؾ ؾملًمف قمةـ آؾمةتقاء، (اة179ت )يمالم موًمؽ سمـ أكس  ورـؼؾ

آؾمتقاء معؾقم، واًمؽقػقي جمفقًمي، واًمًمال قمـ اةذا سمدقمةي، وأفمـةؽ : ومؼول

 . رضمؾ ؾمقء، اظمرج قمـل

 : ُرعّؼى اسمـ قمطقي سمؼقًمف صمؿ

 ٓ: ىمةةقل مةةـ ىمةةول( اةةة478ت ) –اةةةقرـل  –ووةةعػ أسمةةق اعمعةةوزم "

إن يمةةؾ مةةممـ جُيؿةةع قمةةغم أن ًمػةةظ آؾمةةتقاء : رةةتؽؾؿ ذم شمػًةةػماو: سمةةلن ىمةةول

ًمقًً قمغم قمرومفو ذم معفقد يمالم اًمعرب، ومةنذا ومعةؾ اةذا ومؼةد ومَنة رضورة 

وٓ وموئدة ذم شملظمره قمـ ـمؾى اًمقضمف واعمخرج اًمٌلّم، سمؾ ذم ذًمؽ اًمٌةلس قمةغم 

 ."اًمـوس وإهيوم اًمعقام

 (: اة656ت )اًمرازي  وىمول

ئؾ اًمعؼؾقةةي اًمؼوـمعةةي شمٌطةةؾ يمقكةةف شمعةةومم خمتجلةةًو سمٌمةةء مةةـ إن اًمةةدٓ"

آؾمةةتؼرار، : اةفةةوت، وإذا صمٌةةً اةةذا فمفةةر أكةةف ًمةةقس اعمةةراد مةةـ آؾمةةتقاء

ومقضمى أن رؽقن اعمراد اق آؾمتقالء واًمؼفر، وكػةوذ اًمؼةدر وضمررةون أطمؽةوم 

 ."اإلاقي

قمؾقف ؾمؾػ إمي، ومعتؼد أاؾ اًمًـي واةامقمةي أن اًمؾػةظ قمةغم  واًمذي

                                                 

 ( . 6/79)اًمقضمقز  اعمحرر(  1)

 ( . 252ص)اًمتؼدرس  أؾموس(  2)
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 . ؼقؼتف، وومقف إصمٌوت صػي آؾمتقاء هلل قمّز وضمؾ قمغم وضمف رؾقؼ سمف ؾمٌحوكفطم

 ( : اة489ت )أسمق اعمظػر اًمًؿعوين  ىمول

اًمًـي ومقتؼمءون مـ اةذا  ؾأَول اعمعتزًمي آؾمتقاء سموٓؾمتقالء، وأمو أا"

إن آؾمةةتقاء قمةةغم اًمعةةرش صةةػي هلل شمعةةومم سمةةال يمقةةػ، : اًمتلورةةؾ، ورؼقًمةةقن

، وهمةػمه (اةة179ت )ًمؽ حيؽك قمـ موًمؽ سمةـ أكةس واإلرامن سمف واضمى، يمذ

 ."مـ اًمًؾػ

 : ؿمقخـو اسمـ قمثقؿلم رمحف اهلل شمعومم وىمول

اؾمةةتقى قمؾقةةف رعـةةل قمةةغم وضمةةف رؾقةةؼ سمجالًمةةف وٓ رؿؽةةـ أن كؿثؾةةف "

وإذا رأرةةً مةةـ رؼةةقل اؾمةةتقى قمةةغم ... سمخؾؼةةف: ٕن اهلل ًمةةقس يمؿثؾةةف رء 

ومقؽةقن اًمةذي .. وضمةؾ  اؾمتقمم قمغم اًمعرش ومؼد يمةذب قمةغم اهلل قمةزَ : عرشاًم

ومناو سموؾمتقمم يموذب قمغم اهلل قمز وضمؾ ضموكقةًو قمةغم كجلةقص اًمؽتةوب حمرومةًو 

 : او، وضمـورتف قمؾقفو مـ وضمفلم

 . سومفو قمـ فمواراو :إول اًمقضمف

 ."إطمداث معـك ٓ ردل قمؾقف اًمظوار :اًمثوين اًمقضمف

 : اًمثوًمٌ اعمثول

  .چمئ  ىئ     يئ  جبحب  خب  مب  ىب  چ : شمعومم ىمقًمف

 : اعمػنون ذم معـك اًمػقىمقي ذم اذه أري قمغم ىمقًملم اظمتؾػ

                                                 

 ( . 2/188)اًمًؿعوين  شمػًػم(  1)

 . سموظمتجلور ( 367-365ص( )احلدرد –احلجرات )اًمؼرين اًمؽررؿ  شمػًػم(  2)

 .  18: كعوم إ ؾمقرة(  3)
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أن اًمؾػظ قمغم طمؼقؼتف، وومقةف إصمٌةوت صةػي اًمعؾةق واًمػقىمقةي هلل  :أطمدمهو

 . قمز وضمؾ، وأن قمؾقه ؾمٌحوكف قمؾق ذات وىمفر وىمدر

وأيب اعمظػةر  ،(اةة276ت )ىمول مجةع مةـ اعمػنةرـ يمةوسمـ ىمتقٌةي  وسمف

واسمـ قمثقؿلم  ،(اة751ت ) رياةقزواسمـ ىمقؿ  ،(اة489ت )اًمًؿعوين 

 . وقمؾقف ؾمؾػ إمي ،(اة1421ت )

واعمؽوكةي  ؼةدرأكف جموز ذم ومقىمقي اًمرشمٌي واًمؼفر، ومفق قمؾق اًم :اًمثوين اًمؼقل

 . وًمقس قمؾق اًمذات

 ،(اةةة538ت )واًمزخمنمةةي  ،(اةةة468ت )ىمةةول اًمقاطمةةدي  وسمةةف

عز سمـ قمٌداًمًالم واًم ،(اة671ت )واًمؼرـمٌل  ،(اة656ت )واًمرازي 

 . وهمػماؿ ،(اة665ت )

 : اًمؼرـمٌل ذم معـك اًمػقىمقي ذم أري ىمول

ٓ  :ومقىمقي آؾمتعالء سمةوًمؼفر واًمغؾٌةي قمؾةقفؿ، أي اةؿ ُتةً شمًةخػمه"

                                                 

 ( . 182ص)خمتؾػ احلدرٌ  شملورؾ(  1)

 ( . 2/93)اًمًؿعوين  شمػًػم(  2)

 ( . 2/255)اًمجلقاقمؼ اعمرؾمؾي  خمتٍم(  3)

 ( . 1/388)اًمعؼقدة اًمقاؾمطقي  ذح(  4)

 ( . 8/45) اًمًٌقط(  5)

 ( . 2/12) اًمؽشوف(  6)

 ( . 12/496)اًمغقى  مػوشمقح(  7)

 ( . 8/336)اًمؼرـمٌل  شمػًػم(  8)

 ( . 1/431)اًمعز سمـ قمٌداًمًالم  شمػًػم(  9)
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وذم اًمؼفةر  ،أي سموعمـةزًمي واًمرومعي قمقتف:اًمًؾطون ومق  ر: ومقىمقي مؽون يمام شمؼقل

 . "اعمرادمعـك زائد، ًمقس ذم اًمؼدرة واق مـع همػمه قمـ سمؾقغ 

أاةةؾ اًمًةةـي واةامقمةةي، واًمةةذي قمؾقةةف اًمًةةؾػ أن اًمؾػةةظ قمةةغم  وقمؼقةةدة

 .اًمعؾق واًمػقىمقي هلل قمّز وضمؾ يطمؼقؼتف، وومقف إصمٌوت صػ

 (: اة751ت )اسمـ اًمؼقؿ  ىمول

اةفؿل أهنو جمةوز  ومودقمكوطمؼقؼي اًمػقىمقي قمؾق ذات اًمٌمء قمغم همػمه، "

ػضةي، وإمةػم ومةق  كوئٌةف، اًمذاى ومق  اًم: ذم ومقىمقي اًمرشمٌي واًمؼفر، يمام رؼول

ًمؽـ إكؽور طمؼقؼي ومقىمقتف ؾمٌحوكف ومحؾفةو قمةغم  اذا وإن يمون صموسمتًو ًمؾرب شمعومم

 : اعمجوز سموـمؾ مـ وضمقه قمدردة

 . أن إصؾ احلؼقؼي، واعمجوز قمغم ظمالف إصؾ: أطمداو

 . أن اًمظوار ظمالف ذًمؽ: اًمثوين

رضمةف قمةـ أن اذا آؾمتعامل اعمجةوزي ٓ سمةد ومقةف مةـ ىمررـةي خت: اًمثوًمٌ

، صمؿ ذيمةر ؾمةٌعي قمنمة وضمفةًو ذم "طمؼقؼتف، وملرـ اًمؼررـي ذم ومقىمّقي اًمرب شمعومم؟

 .اًمرد قمغم مـ أكؽر طمؼقؼي اًمؾػظ وأَوًمف سموعمجوز

                                                 

 ( . 8/336)اًمؼرـمٌل  شمػًػم(  1)

 ( . 217-2/255)اًمجلقاقمؼ اعمرؾمؾي  خمتٍم(  2)
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 : اًمراسمع اعمثول

ەئ  ەئ  وئ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      چ : شمعةةةةةةةةةومم ىمقًمةةةةةةةةةف

 . چېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  

 اةذه أرةي وكظػماهتةو قمةغم اعمػنون ذم إشمقون اهلل قمةّز وضمةؾ ذم اظمتؾػ

 : ىمقًملم

إصمٌوت صػي اإلشمقون هلل قمةّز وضمةؾ  ومقفأن اًمؾػظ قمغم طمؼقؼتف، و :أطمدمهو

 . قمغم وضمف رؾقؼ سمف ؾمٌحوكف وشمعومم

وأيب اعمظػةر  ،(اةة315ت )ىمول اعمػنون يمةوسمـ ضمررةر اًمطةؼمي  وسمف

واسمةةةةـ يمثةةةةػم  ،(اةةةةة515ت )واًمٌغةةةةقي  ،(اةةةةة489ت )اًمًةةةةؿعوين 

واسمةةةةةةـ قمثقؿةةةةةةلم  ،(اةةةةةةة1332ت )واًمؼوؾمةةةةةةؿل  ،(اةةةةةةة774ت)

 . وسمف ىمول ؾمؾػ إمي ،(اة1421ت)

أشمك أمةر اهلل : أكف جموز قمغم شمؼدرر طمذف اعمضوف، واعمعـك :اًمثوين اًمؼقل

 . ٔريأو طمؽؿف أو يروشمف أو قمذاسمف سمحًى ؾمقو  ا

                                                 

 . 215: اًمٌؼرة  ؾمقرة(  1)

 ( . 2/342)اًمطؼمي  شمػًػم(  2)

 ( . 1/215)اًمًؿعوين  شمػًػم(  3)

 ( . 1/241)اًمٌغقي  شمػًػم(  4)

 ( . 1/568)اسمـ يمثػم  شمػًػم(  5)

 ( . 2/88)اًمتلورؾ  حموؾمـ(  6)

 ( . 3/15( )ؾمقرة اًمٌؼرة)اًمؼرين اًمؽررؿ  شمػًػم(  7)
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 ،(اةةة538ت )واًمزخمنمةةي  ،(اةةة468ت )ىمةةول اًمقاطمةةدي  وسمةةف

واًمؼرـمٌةةةل  ،(اةةةة656ت )واًمةةةرازي  ،(اةةةة542ت )واسمةةةـ قمطقةةةي 

 . وهمػماؿ ،(اة756ت )واًمًؿلم احلؾٌل  ،(اة671ت)

 : اًمقاطمدي ذم شمػًػم أري ىمول

اعمضةوف،  ومحةذف ،، أي رلشمقفؿ قمذاب اهلل، أو أمةر اهلل"إٓ أن رلشمقفؿ اهلل""

﮳ ﮴ چ : ومثؾ اذا ىمقًمف ﮲    . "أي قمذاب اهلل ،چے  ۓ  ۓ   

 : قياسمـ قمط وىمول

أمةر : ومفذا اًمؽالم قمغم يمةؾ شملورةؾ ومةنكام اةق سمحةذف مضةوف شمؼةدرره"

رسمةةؽ، أو سمطةةش رسمةةؽ، أو طمًةةوب رسمةةؽ، وإٓ وموإلشمقةةون اعمػفةةقم مةةـ اًمؾغةةي 

ے  ۓ  ۓ  ﮲   چ : شمعومم، أٓ شمرى أن اهلل شمعومم رؼةقل اهللمًتحقؾ ذم طمؼ 

 ."ومفذا إشمقون ىمد وىمع قمغم اعمجوز وطمذف اعمضوف ،چ﮳ ﮴ 

                                                 

 ( . 1/313) اًمقؾمقط(  1)

 ( . 1/281) اًمؽشوف(  2)

 ( . 3/499)اًمقضمقز  اعمحرر(  3)

 ( . 5/358)اًمغقى  مػوشمقح(  4)

 (. 3/398)اًمؼرـمٌل  شمػًػم(  5)

 ( . 2/363)اعمجلقن  اًمدر(  6)

 .  2:  احلنم ؾمقرة(  7)

 ( . 1/313) اًمقؾمقط(  8)

 . 2: احلنم  ؾمقرة(  9)

 ( . 3/499)اًمقضمقز  اعمحرر(  15)
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قمةغم أن اًمؾػةظ قمةغم طمؼقؼتةف، وومقةف إصمٌةوت  –يمام ؾمٌؼ  –ي إم وؾمؾػ

 .صػي اإلشمقون هلل قمّز وضمؾ قمغم اًمقضمف اًمذي رؾقؼ سمف ؾمٌحوكف

 : ذم شمػًػم أري( اة1332ت )اًمؼوؾمؿل  ىمول

وصػ اهلل شمعومم كػًف سموإلشمقون ذم فمؾؾ مةـ اًمغةامم يمقصةػف سمةوعمجلء "

ح قمةـ رؾمةقًمف ذم يروت أظمرى وكحقمهو عمةو وصةػ سمةف كػًةف ذم يمتوسمةف أو صة

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ، واًمؼقل ذم ذًمؽ مـ ضمـس واطمد واةق مةذاى ؾمةؾػ 

إمي وأئؿتفو، أهنؿ رجلػقكف ؾمٌحوكف سمام وصػ سمف كػًةف ووصةػف سمةف رؾمةقًمف 

 ."مـ همػم ُتررػ وٓ شمعطقؾ وٓ شمؽققػ وٓ متثقؾ ؾمؾؿصغم اهلل قمؾقف و

 (: اة1421ت )اًمشقخ اسمـ قمثقؿلم  ورؼقل

أي رةةلشمقفؿ اهلل كػًةةف، واةةق إشمقةةون طمؼقؼةةل رؾقةةؼ  "إٓ أن رةةلشمقفؿ اهلل""

سمجالًمةةف ٓ شُمعؾةةؿ يمقػقتةةف، وٓ ُرًةةلل قمـفةةو يمًةةوئر صةةػوشمف، وىمةةد ذاةةى أاةةؾ 

إشمقةةون أمةةره، واةةذا ُتررةةػ ًمؾؽؾةةؿ قمةةـ : سمنشمقةةون اهلل عمةةراداًمتعطقةةؾ إمم أن ا

 . "مقاوعف، وسف ًمؾؽالم قمـ فمواره سمال دًمقؾ

 : اطومس اعمثول

 .چٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ ڀ  ٺ چ : شمعومم ىمقًمف

 : اعمػنون ذم معـك اطتؿ ذم أري قمغم ىمقًملم اظمتؾػ

                                                 

 ( . 2/88)اًمتلورؾ  حموؾمـ(  1)

 ( . 3/15( )ؾمقرة اًمٌؼرة)اًمؼرين اًمؽررؿ  شمػًػم(  2)

 .  7: اًمٌؼرة  ؾمقرة(  3)



 هـ6415( 66)جملة تبوان للدرادات القرآنوة العدد 

 
374 

أن إؾمـود اطتؿ هلل شمعومم قمغم احلؼقؼةي، واةق مةـ ومعةؾ اهلل قمةَز : أطمدمهو

 . وضمؾ سمعدل وطمؽؿي

واسمةـ قمطقةي  ،(اةة315ت )ىمةول مجفةقر اعمػنةرـ يمةوسمـ ضمررةر  وسمف

 ،(اةةة515ت )واًمٌغةةقي  ،(اةةة671ت )واًمؼرـمٌةةل  ،(اةةة542ت)

 . وهمػماؿ ،(اة774ت )واسمـ يمثػم 

أن اطتؿ ُمًـد إمم اهلل قمَز وضمؾ قمغم اعمجةوز، واةق ًمغةػمه : اًمثوين اًمؼقل

 . طمؼقؼي

 ،(اةةةة415ت )ىمةةةول مػنةةةو اعمعتزًمةةةي يموًمؼةةةويض قمٌةةةداةٌور  وسمةةةف

 . سمـوء قمغم ىمقاؿ ذم ظمؾؼ أومعول اًمعٌود ،(اة538ت )واًمزخمنمي 

 : خمنمي ذم شمػًػم أرياًمز رؼقل

، ...ٓ ظمتؿ وٓ شمغشقي صمةؿ قمةغم احلؼقؼةي، وإكةام اةق مةـ سمةوب اعمجةوز "

وجيقز أن رًتعور اإلؾمـود ذم كػًف مةـ همةػم اهلل هلل، ومقؽةقن اطةتؿ مًةـدًا إمم 

وموًمشةقطون اةق اطةوشمؿ ذم ... اؾمؿ اهلل قمغم ؾمٌقؾ اعمجةوز، واةق ًمغةػمه طمؼقؼةي 

ومّؽـةف أؾمةـد  درهؾمٌحوكف عمو يمون اةق اًمةذي أىمة احلؼقؼي، أو اًمؽوومر، إٓ أن اهلل

                                                 

 (. 1/145)اًمطؼمي  شمػًػم(  1)

 (. 1/112)اًمقضمقز  اعمحرر(  2)

 (. 1/285)رـمٌل اًمؼ شمػًػم(  3)

 (. 1/65)اًمٌغقي  شمػًػم(  4)

 (. 1/174)اسمـ يمثػم  شمػًػم(  5)

 ( . 53ص)اًمؼرين ًمؾؼويض قمٌداةٌور  متشوسمف(  6)

 ( . 1/88) اًمؽشوف(  7)
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ٌّى  ."إًمقف اطتؿ، يمام ُرًـد اًمػعؾ إمم اعمً

ٓ رعرف اؿ  ،إمي قمغم اًمؼقل إول وأن اًمؽالم قمغم طمؼقؼتف وؾمؾػ

 . ىمقل ؾمقاه

ذم معةرض رده قمةغم شملورةؾ اًمزخمنمةي  –(اة774ت )اسمـ يمثػم  رؼقل

 : –ًمؾختؿ 

ًمف، َٕن اطةتؿ قمةغم ىمؾقهبةو، ومـعفةو مةـ اقمتزا ومو ضمَرأه قمغم ذًمؽ إٓ"

: وصقل احلؼ إًمقفو ىمٌقح قمـده، شمعومم اهلل قمـف ذم اقمتؼوده، وًمق ومفؿ ىمقًمف شمعةومم

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ چ: وىمقًمةةةةةف ،چى   ائ  ائ  ەئ  ەئوئچ 

ومةةةو أؿمةةةٌف ذًمةةةؽ مةةةـ  ،چجب  حب  خب  مب ىب  يب  جت  حت

فؿ وسمةلم ااةدى قمغم أكف شمعومم إكام ظمتؿ قمةغم ىمؾةقهبؿ وطمةول سمقةـ داًميأروت اًم

ضمةزاء ووموىمةةو قمةةغم متةودهيؿ ذم اًمٌوـمةةؾ وشمةةريمفؿ احلةةؼ، واةذا قمةةدل مـةةف شمعةةومم 

 ."طمًـ، وًمقس سمؼٌقح، ومؾق أطموط قمؾاًم هبذا عمو ىمول مو ىمول

 : اًمًودس اعمثول

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        چ : شمعومم ىمول

 .چوئ  وئ  ۇئ

قمةةةّز وضمةةؾ وضمةةةقاب اًمًةةةاموات اعمػنةةةون ذم ظمطةةوب اهلل  اظمتؾةةػ

                                                 

 (. 1/88)اًمًوسمؼ  اعمجلدر(  1)

 .  5: اًمجلػ  ؾمقرة(  2)

 .  115: إكعوم  ؾمقرة(  3)

 ( . 1/174)اسمـ يمثػم  شمػًػم(  4)

 .  11: ومجلؾً  ؾمقرة(  5)
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 : وإرض قمغم ىمقًملم

 . أن اططوب واةقاب رؼع طمؼقؼي :أطمدمهو

واسمةةـ ضمررةةر  ،(اةةة276ت )ىمةةول مجفةةقر اعمػنةةرـ يمةةوسمـ ىمتقٌةةي  وسمةةف

 ،(اةةة515ت )واًمٌغةةقي  ،(اةةة468ت )واًمقاطمةةدي  ،(اةةة315ت)

 . وهمػماؿ ،(774ت )واسمـ يمثػم 

 . اب جموز، سمؿعـك شمؽقرـف اام وامتثواامأن اططوب واةق :اًمثوين اًمؼقل

سمـةوء قمةغم قمؼقةدة اعمعتزًمةي ذم  - (اة538ت )ذاى اًمزخمنمي  وإًمقف

 ،(اةة715ت )وسمةف ىمةول اًمـًةػل  ،-كػل طمةدوث صةػي اًمؽةالم هلل شمعةومم 

 . (اة982ت )وأسمق اًمًعقد 

معـك أمر اًمًةامء وإرض سموإلشمقةون وامتثةواام أكةف ": اًمزخمنمي  رؼقل

اد شمؽقرـفام ومؾؿ رؿتـعو قمؾقف ووضمدشمو يمام أراداو، ويموكً ذم ذًمةؽ يموعمةلمقر أر

إذا ورد قمؾقف ومعؾ إمر اعمطوع، واق مـ اعمجوز اًمذي رًَؿك اًمتؿثقةؾ،  اعمطقع

وجيقز أن رؽقن ختقاًل، واًمغةرض شمجلةقرر أصمةر ىمدرشمةف ذم اعمؼةدورات ٓ همةػم: 

                                                 

 ( . 112ص)مشؽؾ اًمؼرين  شملورؾ(  1)

 ( . 11/92)اًمطؼمي  شمػًػم(  2)

 ( . 19/434) اًمًٌقط(  3)

 ( . 7/166)اًمٌغقي  شمػًػم(  4)

 ( . 7/165)اسمـ يمثػم  شمػًػم(  5)

 ( . 4/194) اًمؽشوف(  6)

 ( . 3/228)اًمـًػل  شمػًػم(  7)

 ( . 8/5)أيب اًمًعقد  شمػًػم(  8)
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 ."مـ همػم أن حيؼؼ رء مـ اططوب واةقاب

 .اعمػنرـ قمغم إول، وأن اططوب واةقاب قمغم احلؼقؼي ومجفقر

أرةي  ذهذم معةرض رّده قمةغم مةـ شمةلَول اة –( اةة276ت )اسمـ ىمتقٌي  رؼقل

ېئ  ېئ  چ : سملن ىمقًمف شمعومم ًمؾًامء وإرض قمٌورة قمـ شمؽقرـف اام، وقمغم مةـ شمةلَول

 : –أن ىمقل ةفـؿ قمٌورة قمـ ؾمعتفو  ،چىئ ىئ  ىئ ی ی ی ی

واًمتامس اعمخورج سموحلقؾ اًمضةعقػي؟ ومةو رـػةع  ًمتعًػإمم ا ومام حُيِقج"

مـ وضمقد ذًمؽ ذم أري وأرتلم، واعمعـك واعمعـقلم، وؾموئر مو ضموء ذم يمتةوب 

اهلل قمّز وضمؾ مـ اذا اةـس، وذم طمةدرٌ رؾمةقل اهلل صةغم اهلل قمؾقةف وؾمةؾؿ 

 . ممتـع قمـ مثؾ اذه اًمتلورالت

اًمعجةى، واهلل شمٌةورك ذم كطؼ ضمفةـؿ وكطةؼ اًمًةامء وإرض مةـ  ومو

واًمطةةةػم  ولوشمعةةةومم رـطةةةؼ اةؾةةةقد وإرةةةدي وإرضمةةةؾ، ورًةةةخر اةٌةةة

 ."سموًمتًٌقح

شمالطمظ ذم اذه إمثؾةي وذم همػماةو مةـ اعمًةوئؾ اًمعؼدرةي اًمتةل  وًمعؾؽ

اظمتؾػ ومقفو اعمػنون سمًٌى اعمجوز، ووىمةع ومقفةو اًمتلورةؾ، أكةؽ ٓ دمةد اةؿ 

شمةوسمعقفؿ أو شمةوسمعل شمةوسمعقفؿ،  ومقفو ؾمؾػ مـ اًمجلةحوسمي روةقان اهلل قمؾةقفؿ أو

سمؾ ضُمّؾفو كوؿمئ قمةـ اًمؼةقل سموعمجةوز وطمةودث سمعةده، واةذا ُرٌةلّم إصمةر اةةكم 

 . ًمؾؿجوز ذم اظمتالف اعمػنرـ ذم اعمًوئؾ اًمعؼدري

                                                 

 ( . 4/194) اًمؽشوف(  1)

 .  35:    ؾمقرة(  2)

 ( . 112ص)مشؽؾ اًمؼرين  شملورؾ(  3)
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 : اطومتةةي

هلل اًمذي سمـعؿتف شمةتؿ اًمجلةوحلوت، واًمجلةالة واًمًةالم قمةغم ظمةػم  احلؿد

 : ، وسمعداًمؼمروت، كٌقـو حمؿد وقمغم يًمف وصحٌف أمجعلم

 .اًمـتوئٍ: أوًٓ 

ًُ  ومٌعد اذه اًمدراؾمي طمقل اعمجوز وأصمةره ذم اظمةتالف اعمػنةرـ ظمؾجلة

 : إمم اًمـتوئٍ اًمتوًمقي

 : ة مجلطؾح اعمجوز مَر سمثالث مراطمؾ 1

 . أسمق قمٌقدة معؿر سمـ اعمثـك سمدأاوة اًمدًٓمي اًمؾغقري اًمعومي،  أ

ظ واسمةةـ اةةةوطم رؿثؾفةةومةةـ  أسمةةرزة اًمدًٓمةةي آصةةطالطمقي اًمعومةةي، و ب

 . ىمتقٌي

ة اًمدًٓمةةي آصةةطالطمقي اطوصةةي، وشمٌؾةةقرت قمةةغم رةةد قمٌةةداًمؼوار  ج

 . اةرضموين

كشةلت قمةغم رةد اعمعتزًمةي  وً ة اًمدراؾموت اطوصةي سموعمجةوز شمعررػةًو واؾمةتخدام 2

يموةوطمظ واسمـ ضمـل، وشمؾؼوه قمـفؿ اعمتؽؾؿقن يموٕؿموقمرة واعمرضمئةي ومةـ 

 . كحو كحقاؿ

مطقةي ًمتطٌقةؼ  اختةذوه ىمةدخدامًو ًمؾؿجةوز، وة رعد اعمعتزًمي أيمثر اًمػةر  اؾمةت 3

 . مـفجفؿ اًمعؼكم ذم شمـوول اًمـجلقص اًمنمقمقي وشملورؾفو

واةق مةو رتعؾةؼ سمتًةؿقي : ة ظمالف اًمعؾامء ذم مًلًمي اعمجوز مـف مو اق ًمػظل 4

واق اعمتعؾؼ سمام رـتٍ قمةـ اًمؼةقل سموعمجةوز : إؾمؾقب، ومـف مو اق طمؼقؼل

 . مـ شملورؾ اًمـجلقص اًمنمقمقي
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رؿـع اعمجوز ومقام : ؿ ذم مًلًمي وىمقع اعمجوز ذم اًمؼرين اًمؽررؿ أن رؼولة إؾمؾ 5

رتعؾؼ سموٓقمتؼود واًمجلػوت وإطمؽوم اًمنمقمقي عمو رؽمشمى قمؾقف مةـ ًمةقازم 

 . همػم صحقحي، وجيقز ذم همػم ذًمؽ سمنموـمف ووقاسمطف

أو ذم مًوئؾف واؾمةتخدامف ذم اًمـجلةقص اًمنمةقمقي  اعمجوزة اطالف ذم أصؾ  6

 . وب اظمتالف اعمػنرـيمون مـ أاؿ أؾمٌ

ة أصمر اعمجوز ذم اظمةتالف اعمػنةرـ ذم اعمعةوين اًمتػًةػمري وإطمؽةوم اًمػؼفقةي  7

رعد رًػمًا مؼوركي سملصمر اعمجوز ذم اعمًوئؾ اًمعؼدري، طمقةٌ رظفةر أصمةر اعمجةوز 

ضمؾقةةًو ذم اعمًةةوئؾ اًمعؼدرةةي، ورتٌةةلم أن اطةةالف ومقفةةو كوؿمةةئ قمةةـ اًمؼةةقل 

اطةالف قمـةد اًمًةؾػ، وإكةام اةق كوؿمةئ  ااةذسموعمجوز، واذا ٓ دمد أصاًل 

قمةةـ اعمٌتدقمةةي اًمةةذرـ أؾمًةةقا ًمؾؿجةةوز، صمةةؿ اشمؽةةلوا قمؾقةةف ذم آؾمةةتدٓل 

 . عمذااٌفؿ، واًمرد قمغم خموًمػقفؿ

 . اًمتقصقوت: صموكقوً 

ة أويص سمـنم مـفٍ اًمًؾػ اًمجلوًمح ذم اًمتعومؾ مع اًمـجلةقص اًمنمةقمقي ذم  1

كحقاةو، وشمؼررةى محؾفو قمغم طمؼقؼتفو وقمدم ادر دًٓمتفو سمحجي اعمجةوز و

ومةنن ذًمةؽ مةـ أقمظةؿ مةو رعةلم  ممؽـةي:اذا اعمـفٍ ًمألمي قمؼم يمةؾ وؾمةقؾي 

 . اعمًؾؿ قمغم صحي اعمعتؼد، ورؼقف مـ آكحراف واًمزرغ واًمضالل

ة مو ؾُمّطر ذم اذا اًمٌحةٌ ُرعةد كةقاًة ًمٌحةٌ أوؾمةع حيؿةؾ سُمعةدًا اؾمتؼجلةوئقًو  2

 . يوشملصقؾقًو: وموعمقوقع مو زال سمحوضمي إمم مزرد سمحٌ ودراؾم

ة أشمةوح زم اًمعؿةؾ ذم اةذا اًمٌحةٌ آـمةالع قمةغم يمةؿ اوئةؾ مةـ اًمتةلورالت  3

اعمجوزري اًمتل رًتدل هبةو أاةؾ اًمٌةدع وإاةقاء واًمضةالٓت قمةغم شمؼررةر 
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قمؼوئةةداؿ ذم مجقةةع اًمـحةةؾ اًمػؾًةةػقي واًمؽالمقةةي واًمٌوـمـقةةي وذم اًمةةرومض 

واًمتجلةةقف، واحلوضمةةي موؾمةةي عمشةةوررع قمؾؿقةةي ًمدراؾمةةي اةةذه اًمتةةلورالت 

 . فو واًمرد قمؾقفوومـوىمشت

 

وأؾملل اهلل قمّز وضمؾ أن جيعؾ اذا اًمعؿؾ ظموًمجلًو ًمقضمفف اًمؽةررؿ،  اذا

مؼّرسمًو عمرووشمف، ويظمر دقمقاكةو أن احلؿةد هلل رب اًمعةوعملم، واًمجلةالة واًمًةالم 

 . لمقمغم ؾمقد اعمرؾمؾلم كٌقـو حمؿد وقمغم يًمف وصحٌف أمجع
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اعمجلودر واعمراضمع صمًٌ

: اًمةدرـ قمٌةداًمرمحـ اًمًةققـمل، ُتؼقةؼذم قمؾةقم اًمؼةرين، ةةالل  اإلشمؼةون 

مريمز اًمدراؾموت اًمؼريكقي سمؿجؿع اعمؾؽ ومفد ًمطٌوقمي اعمجلحػ اًمنمةرػ، 

اةة، دار 1416، 3مجلطػك درةى اًمٌغةو، ط.د: وأظمرى شمعؾقؼ. اة1426

. اسمـ يمثػم، دمشؼ

 ؿةدحم: اًمؼرين، ٕيب سمؽر أمحد سمـ قمكم اًمةرازي اةجلةوص، ُتؼقةؼ أطمؽوم 

. طمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت اة، دار إ1455اًمجلود  ىمؿحووي، 

: اًمؼرين، ٕيب سمؽر حمؿد سمـ قمٌداهلل اعمعروف سمةوسمـ اًمعةريب، شمعؾقةؼ أطمؽوم 

. اة، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت 1424، 3حمؿد قمٌداًمؼودر قمطو، ط

: ٕيب احلًـ قمكم سمـ حمؿد أمدي، ُتؼقةؼ ،أصقل إطمؽوم ذم اإلطمؽوم 

. ب اًمعريب، سمػموت اة، دار اًمؽتو1454، 1ؾمقد اةؿقكم، ط. د

اةة، 1454، 1ٕيب حمؿد قمكم سمـ أمحةد سمةـ طمةزم اًمظةواري، ط اإلطمؽوم، 

. دار احلدرٌ، اًمؼوارة 

ذم اًمؾػظ واًمرد قمغم اةفؿقي واعمشٌفي، ٕيب حمؿةد قمٌةداهلل سمةـ  آظمتالف 

م، دار اًمؽتةوب اًمعةوعمل، 1995يموفمؿ طمطةقط، .د: مًؾؿ سمـ ىمتقٌي، ُتؼقؼ

.سمػموت

ؼقؼ احلؼ مـ قمؾؿ إصقل، ًمإلمةوم حمؿةد سمةـ قمةكم اًمػحقل إمم ُت إرؿمود 

اةةةة، دار اًمػضةةةقؾي، 1421، 1ؾمةةةومل إصمةةةري، ط: اًمشةةةقيموين، ُتؼقةةةؼ

. اًمرروض 

اًمتؼدرس ذم قمؾؿ اًمؽالم، ٕيب قمٌداهلل حمؿد سمةـ قمؿةر سمةـ احلًةلم  أؾموس 
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اةةة، مؽتٌةةي اًمؽؾقةةوت 1456أمحةةد طمجةةوزي اًمًةةؼو، .د: اًمةةرازي، ُتؼقةةؼ

. إزارري، اًمؼوارة

قمٌداإلًمةف طمةقري .تالف اعمػنرـ ذم شمػًػم يروت إطمؽةوم، داظم أؾمٌوب 

.اة، دار اًمـقادر، دمشؼ1429، 1احلقري، ط

: اًمٌالهمي، ٕيب سمؽةر قمٌةداًمؼوار سمةـ قمٌةداًمرمحـ اةرضمةوين، ُتؼقةؼ أهار 

. اة، مطٌعي اعمدين، اًمؼوارة1411، 1حمؿقد ؿمويمر، ط

: قةةؼاًمؼةةرين، ٕيب ضمعػةةر أمحةةد سمةةـ حمؿةةد اسمةةـ اًمـحةةوس، شمعؾ إقمةةراب 

. سمػموت  ،اة، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي1421، 1قمٌداعمـعؿ ظمؾقؾ إسمرااقؿ، ط

اةةة، اعمؽتةةى اإلؾمةةالمل، 1456ًمشةةقخ اإلؾمةةالم اسمةةـ شمقؿقةةي، ط  اإلرةةامن، 

. سمػموت

اةة، 1459، 1اعمحقط ذم أصقل اًمػؼةف، ًمٌةدر اًمةدرـ اًمزريمٌمة، ط اًمٌحر 

. ًمؾشمون اإلؾمالمقي، اًمؽقرً  وىموفوزارة إ

رةةي اعمؼتجلةةد ، ٕيب اًمقًمقةةد حمؿةةد سمةةـ أمحةةد سمةةـ رؿمةةد اعمجتفةةد وهنو سمدارةةي 

. اة ، دار احلدرٌ ، اًمؼوارة  1425اًمؼرـمٌل ، ط 

ذم أصةةقل اًمػؼةةف، ٕيب اعمعةةوزم قمٌةةداعمؾؽ سمةةـ قمٌةةداهلل اةةةقرـل،  اًمؼماةةون 

. اة، دار اًمقوموء، مٍم 1418، 4قمٌداًمعظقؿ حمؿقد اًمدرى، ط.د: ُتؼقؼ

درـ حمؿةد سمةـ قمٌةداهلل اًمزريمٌمة، ذم قمؾقم اًمؼرين، ًمإلموم سمدر اًم اًمؼماون 

اةةة، دار اًمؽتةةى اًمعؾؿقةةي، 1422مجلةةطػك قمٌةةداًمؼودر قمطةةو، ط : ُتؼقةةؼ

اةة، 1454، 3حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمةرااقؿ، ط: سمتحؼقؼ: وأظمرى.  سمػموت 

.رةمؽتٌي اًمؽماث، اًمؼوا
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قمٌداًمًةالم : واًمتٌقلم، ٕيب قمثامن قمؿرو سمـ سمحةر اةةوطمظ، ُتؼقةؼ اًمٌقون 

. ، مؽتٌي اطوكجل، اًمؼوارةاة1418، 7حمؿد اورون، ط

: خمتؾػ احلدرٌ، ٕيب حمؿةد قمٌةداهلل سمةـ مًةؾؿ سمةـ ىمتقٌةي، ُتؼقةؼ شملورؾ 

.اة، دار اًمؽتوب اًمعريب، سمػموت1424إؾمامقمقؾ اططقى اإلؾمعردي، 

: مشةؽؾ اًمؼةرين، ٕيب حمؿةةد قمٌةداهلل سمةـ مًةةؾؿ سمةـ ىمتقٌةي، ُتؼقةةؼ شملورةؾ 

. رةاة، دار اًمؽماث، اًمؼوا1393، 2اًمًقد أمحد صؼر، ط

اسمـ أيب طموشمؿ، ًمإلمةوم قمٌةداًمرمحـ سمةـ حمؿةد سمةـ إدررةس اًمةرازي،  شمػًػم 

اة  مؽتٌي كزار مجلطػك اًمٌوز، اعمؿؾؽةي 1419، 3أؾمعد اًمطقى،ط: ُتؼقؼ

. اًمعرسمقي اًمًعقدري 

، ٕيب قمٌةةداهلل حمؿةةد سمةةـ (شمػًةةػم اًمؼةةرين اًمعزرةةز)اسمةةـ أيب زمـةةلم  شمػًةةػم 

اةة، دار اًمػةورو  1423، 1طمًلم قمؽوؿمةي، ط: قمٌداهلل اإلًمٌػمي، ُتؼقؼ

.احلدرثي، اًمؼوارة

، ٕيب اًمػرج قمٌداًمرمحـ (زاد اعمًػم ذم قمؾؿ اًمتػًػم ) اسمـ اةقزي  شمػًػم 

. اة، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت1414، 1سمـ قمكم اةقزي، ط

، ٕيب اًمؼوؾمؿ حمؿةد سمةـ أمحةد (اًمتًفقؾ ًمعؾقم اًمتـةزرؾ)اسمـ ضمزي  شمػًػم 

اة، دار إرىمةؿ 1416، 1طوًمدي، طسمـ ضمزي اًمؽؾٌل، ُتؼقؼ د قمٌداهلل ا

.سمـ أيب إرىمؿ، سمػموت

، ًمؾشةةقخ حمؿةةد اًمطةةوار اسمةةـ (اًمتحررةةر واًمتـةةقرر ) اسمةةـ قموؿمةةقر  شمػًةةػم 

. قموؿمقر، دار ؾمحـقن ًمؾـنم واًمتقزرع، شمقكس 

ضمةالل : اسمةـ قمرومةي، عمحؿةد سمةـ حمؿةد اسمةـ قمرومةي اعمةوًمؽل ، ُتؼقةؼ شمػًػم 



 هـ6415( 66)جملة تبوان للدرادات القرآنوة العدد 

 
384 

. وتي ، سمػماة ، دار اًمؽتى اًمعؾؿق1428،  1إؾمققـمل ، ط

، ًمؾؼويض أيب (اعمحرر اًمقضمقز ذم شمػًػم اًمؽتوب اًمعزرز ) اسمـ قمطقي  شمػًػم 

اًمرطموًمةي اًمػةورو  : حمؿد قمٌداحلؼ سمـ هموًمى سمـ قمطقي إكدًمزة، ُتؼقةؼ

. اة، دار اطػم، سمػموت1428، 2ط ،ويظمرون 

، ًمإلمةوم أيب اًمػةداء إؾمةامقمقؾ سمةـ (شمػًػم اًمؼرين اًمعظقؿ)اسمـ يمثػم  شمػًػم 

اةة، دار ـمقٌةي 1425، 2ؾمومل حمؿد اًمًةالمي، ط: دمشؼل، ُتؼقؼيمثػم اًم

. ًمؾـنم واًمتقزرع

، (إرؿمةود اًمعؼةؾ اًمًةؾقؿ إمم مزارةو اًمؽتةوب اًمؽةررؿ ) أيب اًمًةعقد  شمػًػم 

ٕيب اًمًعقد حمؿد سمـ حمؿةد سمةـ مجلةطػك اًمعةامدي، شمعؾقةؼ قمٌةداًمؾطقػ 

.اة ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ، سمػموت1419،  1قمٌداًمرمحـ ، ط

، ٕيب قمٌداهلل حمؿد سمـ رقؾمػ سمةـ طمقةون (اًمٌحر اعمحقط) طمقون أيب شمػًػم 

. اة، دار اًمػؽر، سمػموت 1425إكدًمز، ُتؼقؼ صدىمل حمؿد مجقؾ ط 

، (روح اعمعوين ذم شمػًػم اًمؼرين اًمعظةقؿ واًمًةٌع اعمثةوين ) إًمقد  شمػًػم 

قمةةةةكم قمٌةةةةداًمٌوري قمطقةةةةي، : ٕيب اًمػضةةةةؾ حمؿةةةةقد إًمةةةةقد، ُتؼقةةةةؼ

. تى اًمعؾؿقي، سمػموت اة، دار اًمؽ1415ط

اةة ،  1435اًمًٌقط ، ٕيب احلًةـ قمةكم سمةـ أمحةد اًمقاطمةدي ، ط  اًمتػًػم 

. مطٌققموت ضمومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقي ، اًمرروض 

، ًمإلمةوم أيب حمؿةد احلًةلم سمةـ مًةعقد (معةومل اًمتـةةزرؾ ) اًمٌغقي  شمػًػم 

، 2ش، طحمؿةد اًمـؿةر وقمةثامن وةؿػمري وؾمةؾقامن احلةر: اًمٌغقي، ُتؼقةؼ

. اة، دار ـمقٌي، اًمرروض 1414
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، ٕيب ؾمةعقد قمٌةداهلل ( أكقار اًمتـزرؾ وأهار اًمتلورةؾ ) اًمٌقضووي  شمػًػم 

اة ، دار إطمقةوء 1418، 1حمؿد اعمرقمشكم ، ط: سمـ قمؿر اًمٌقضووي ، ُتؼقؼ

. اًمؽماث ، سمػموت 

، ٕيب إؾمةحو  أمحةد (اًمؽشػ واًمٌقون قمـ شمػًػم اًمؼةرين)اًمثعؾٌل  شمػًػم 

. اة، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت1422، 1قؿ اًمثعؾٌل، طسمـ إسمراا

 د، ًمعةةكم سمةةـ حمؿةة(ًمٌةةوب اًمتلورةةؾ ذم معةةوين اًمتـةةةزرؾ ) اطةةوزن  شمػًةةػم 

، 1حمؿةةةد قمةةةكم ؿمةةةوالم،ط: اًمٌغةةةدادي اعمعةةةروف سموطةةةوزن، شمجلةةةحقح

. اة، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت1415

ر اًمدرـ حمؿةد سمةـ ، ًمػخ(اًمتػًػم اًمؽٌػم أو مػوشمقح اًمغقى)اًمرازي  شمػًػم 

.اة، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت 1421، 1قمؿر اًمتؿقؿل اًمرازي، ط

اًمؽشةوف قمةـ طمؼةوئؼ اًمتـةةزرؾ وقمقةقن إىموورةؾ ذم ) اًمزخمنمةي  شمػًػم 

، ٕيب اًمؼوؾمةةؿ حمؿةةقد سمةةـ قمؿةةر اًمزخمنمةةي، ُتؼقةةؼ (وضمةةقه اًمتلورةةؾ 

. اة، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ، سمػموت1417، 1قمٌداًمراز  اعمفدي ، ط

اًمًؿعوين، ٕيب اعمظػر مـجلقر سمـ حمؿد سمةـ قمٌةداةٌور اًمًةؿعوين،  شمػًػم 

اةةة، دار اًمةةقـمـ، 1418، 1رةةوه إسمةةرااقؿ وهمـةةقؿ قمٌةةوس، ط: ُتؼقةةؼ

. اًمرروض 

ومتح اًمؼدرر اةومع سملم ومـل اًمرواري واًمدرارةي مةـ قمؾةؿ ) اًمشقيموين  شمػًػم 

ـ قمؿةػمة ، د قمٌداًمرمح: ، ًمإلموم حمؿد سمـ قمكم اًمشقيموين، ُتؼقؼ (اًمتػًػم 

. اة، دار اًمقوموء، مٍم1418، 2ط

، ٕيب ضمعػةر حمؿةد (ضمومع اًمٌقون قمـ شملورةؾ يي اًمؼةرين ) اًمطؼمي  شمػًػم 
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. اة، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت 1425، 3سمـ ضمررر اًمطؼمي،ط

، ًمًةؾطون اًمعؾةامء أيب حمؿةد ( شمػًػم اًمؼةرين ) اًمعز سمـ قمٌداًمًالم  شمػًػم 

د قمٌةداهلل سمةـ : م اًمدمشةؼل ، ُتؼقةؼقمٌداًمًةال اسمةـقمز اًمةدرـ قمٌةداًمعزرز 

. سمػموت  ،اة ، دار اسمـ طمزم1416، 1، ط قاٌلإسمرااقؿ اًم

، عمحؿد مجول اًمدرـ سمةـ حمؿةد ؾمةعقد ( حموؾمـ اًمتلورؾ ) اًمؼوؾمؿل  شمػًػم 

اةةة ، دار 1418،  1حمؿةةد سموؾمةةؾ قمقةةقن اًمًةةقد ، ط: اًمؼوؾمةةؿل ، ُتؼقةةؼ

. اًمؽتى اًمعؾؿقي ، سمػموت 

، ًمػضةقؾي اًمشةقخ حمؿةد سمةـ (احلدرةد -جةراتاحل) اًمؼرين اًمؽررؿ  شمػًػم 

.  رروضاًم اًمثررو،دار  اة،1425، 1صوًمح اًمعثقؿلم، ط

، ًمػضقؾي اًمشقخ حمؿد سمـ صةوًمح (اًمػوُتي واًمٌؼرة ) اًمؼرين اًمؽررؿ  شمػًػم 

. اة، دار اسمـ اةقزي، اًمدموم 1423، 1اًمعثقؿلم، ط

ؿةد سمةـ أمحةد ، ٕيب قمٌةداهلل حم(اةومع ٕطمؽوم اًمؼةرين ) اًمؼرـمٌل  شمػًػم 

اةة، ممؾمًةي اًمرؾمةوًمي، 1427،  1د قمٌداهلل اًمؽميمل، ط: اًمؼرـمٌل، ُتؼقؼ 

. سمػموت

اةة ، مطٌعةي 1365، 1اعمراهمل ، ٕمحةد سمةـ مجلةطػك اعمراهمةل ، ط شمػًػم 

. مٍم  ،مجلطػك اًمٌويب احلؾٌل

، ٕيب اًمؼميمةةوت ( مةةدارك اًمتـزرةةؾ وطمؼةةوئؼ اًمتلورةةؾ ) اًمـًةةػل  شمػًةةػم 

اةة ، 1419، 1رقؾمػ قمكم سمةدرقي ، ط: ُتؼقؼقمٌداهلل سمـ أمحد اًمـًػل ، 

. دار اًمؽؾؿ اًمطقى ، سمػموت 

ذم قمؾةقم اًمٌالهمةي، حمؿةد سمةـ قمٌةداًمرمحـ اًمؼزورـةل اططقةى،  اًمتؾخقص 
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. قمٌداًمرمحـ اًمؼمىمقىمل، دار اًمػؽر اًمعريب، سمػموت: ُتؼقؼ

حمؿةةد قمةةقض : اًمؾغةةي، ٕيب مـجلةةقر حمؿةةد إزاةةري، ُتؼقةةؼ هتةةذرى 

. ء اًمؽماث اًمعريب، سمػموتم، دار إطمقو2551، 1مرقمى، ط

، 1حمؿد أمحةد ًمةقح، ط. اًمتلورؾ اًمػوؾمد قمغم اًمعؼقدة اإلؾمالمقي، د ضمـوري 

. اة، دار اسمـ قمػون، اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقدري 1418

قمٌداًمًالم اورون، : سمـ سمحر اةوطمظ، ُتؼقؼ  قمؿروٕيب قمثامن  احلققان، 

. ، مطٌعي مجلطػك اًمٌويب، مٍم 2ط

حمؿد سمـ قمةكم اًمٌجةووي، : قمثامن سمـ ضمـل، ُتؼقؼ  ٕيب اًمػتح اطجلوئص، 

. دار اًمؽتوب اًمعريب، سمػموت 

اعمجلةةقن ذم قمؾةةقم اًمؽتةةوب اعمؽـةةقن، ٕمحةةد سمةةـ رقؾمةةػ اًمًةةؿلم  اًمةةدر 

. اة، دار اًمؼؾؿ، سمػموت 1456، 1أمحد اطراط، ط.د: احلؾٌل، ُتؼقؼ

اًمًةةققـمل، دار  سمؽةةرًمؾؿـثةةقر، ةةةالل اًمةةدرـ قمٌةةداًمرمحـ سمةةـ أيب  اًمةةدر 

. ، سمػموتاًمػؽر

شمعةةورض اًمعؼةةؾ واًمـؼةةؾ، ًمشةةقخ اإلؾمةةالم أيب اًمعٌةةوس أمحةةد سمةةـ  درء 

اةة، ضمومعةي 1411، 2ط مل،حمؿد رؿمةود ؾمةو: قمٌداحلؾقؿ اسمـ شمقؿقي، ُتؼقؼ

. اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقي 

اةة، 1425د حمؿةد آؾمةؽـدراين، ط : امرؤ اًمؼقس، ذح وشمعؾقؼ درقان 

. دار اًمؽتوب اًمعريب، سمػموت

سمةةـ رضمةةى احلـةةٌكم، دار  محـت احلـوسمؾةةي، ٕيب اًمػةةرج قمٌةةداًمرـمٌؼةةو ذرةةؾ 

. اعمعرومي، سمػموت



 هـ6415( 66)جملة تبوان للدرادات القرآنوة العدد 

 
388 

قمغم اةفؿقي واًمزكودىمي ومقام ؿمؽقا ومقف مـ متشوسمف اًمؼرين، ًمإلموم أمحد  اًمرد 

. اة، دار اعمـفوج، اًمؼوارة 1423، 1سمـ طمـٌؾ، ط

: اًمـوفمر وضمـي اعمـوفمر، ٕيب حمؿد قمٌداهلل سمـ أمحد سمـ ىمدامي، ُتؼقؼ رووي 

. اة، مؽتٌي اًمرؿمد 1422، 6قمٌداًمؽررؿ سمـ قمكم اًمـؿؾي، ط. د

إصةةقل مةةـ قمؾةةؿ إصةةقل، ًمػضةةقؾي اًمشةةقخ حمؿةةد سمةةـ صةةوًمح  ذح 

. اًمعثقؿلم، دار اًمٌجلػمة، مجفقرري مٍم اًمعرسمقي 

اًمعؼقدة اًمقاؾمطقي ًمشقخ اإلؾمةالم اسمةـ شمقؿقةي، ذح ومضةقؾي اًمشةقخ  ذح 

اةة، دار 1421، 6طؾمةعد اًمجلةؿقؾ، :  قمـورةيحمؿد سمـ صوًمح اًمعثقؿةلم، 

. اسمـ اةقزي، اًمدموم 

اًمؽقيمى اعمـػم، عمحؿد سمةـ أمحةد اًمػتةقطمل اعمعةروف سمةوسمـ اًمـجةور،  ذح 

اةةة، مؽتٌةةي اًمعٌقؽةةون، 1418كزرةةف محةةود، ط .حمؿةةداًمزطمقؾققد.د: ُتؼقةةؼ

. اًمرروض 

أمحد قمٌةداًمغػقر قمطةور، : إلؾمامقمقؾ سمـ محود اةقاري، ُتؼقؼ اًمجلحوح، 

. الرلم، سمػموتم، دار اًمعؾؿ ًمؾؿ1995، 4ط

قمةـ  دلاعمًـد اًمجلحقح اعمختٍمة مةـ اًمًةــ سمـؼةؾ اًمعة) مًؾؿ  صحقح 

، ًمإلمةةوم أيب احلًةةلم مًةةؾؿ سمةةـ احلجةةوج ( اًمعةةدل قمةةـ رؾمةةقل اهلل 

مقؾمةةققمي احلةةدرٌ اًمنمةةرػ ) اًمؼشةةػمي اًمـقًةةوسمقري، مطٌةةقع وةةؿـ 

اةة، دار 1421، 3اًمشقخ صوًمح يل اًمشقخ، ط: ، سمنذاف(اًمؽتى اًمًتي 

. اًمًالم اًمرروض 

اةـي ذم ختررٍ اًمًـي ، ًمؾشقخ حمؿد كوس اًمدرـ إًمٌوين ، سمحوؿمةقي  فمالل 
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اةةة ، اعمؽتةةى اإلؾمةةالمل ، 1455، 1يمتةةوب اًمًةةـي ٓسمةةـ أيب قموصةةؿ ، ط

.سمػموت 

اةة، 1425طمةوزم ؾمةعقد طمقةدر، . اًمؼرين سملم اًمؼماةون واإلشمؼةون، د قمؾقم 

. مؽتٌي دار اًمزمون، اعمدرـي اعمـقرة 

قمجقؾ .د: د سمـ قمكم اًمرازي اةجلوص، ُتؼقؼذم إصقل، ٕمح اًمػجلقل 

. اة، وزارة إوىموف، اًمؽقرً 1455، 1اًمـشؿل، ط

ذم إصةةقل، ٕيب اعمظػةةر مـجلةةقر سمةةـ حمؿةةد اًمًةةؿعوين،  يإدًمةة ىمقاـمةةع 

اةةةة، دار اًمؽتةةةى اًمعؾؿقةةةي، 1418حمؿةةةد طمًةةةـ اًمشةةةوومعل، ط : ُتؼقةةةؼ

. سمػموت

، 1ي، طاًمعةةةلم، ٕيب قمٌةةةداًمرمحـ اطؾقةةةؾ سمةةةـ أمحةةةد اًمػرااقةةةد يمتةةةوب 

مفةدي .د: ُتؼقؼ: وأظمرى. اة، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت 1421

.  إسمرااقؿ اًمًومرائل، دار ومؽتٌي ااالل، سمػموت.اعمخزومل، ود

اًمعةةرب، ٕيب اًمػضةةؾ مجةةول اًمةةدرـ حمؿةةد سمةةـ مؽةةرم سمةةـ مـظةةقر  ًمًةةون 

. ، دار صودر، سمػموت 1إومررؼل اعمٍمي، ط

قمةدكون زرزور ، دار : ر اعمعتززم ، ُتؼقةؼاًمؼرين ، ًمؾؼويض قمٌداةٌو متشوسمف 

. اًمؽماث ، سمػموت 

اًمًوئر ذم أدب اًمؽوشمى واًمشوقمر ، ًمضقوء اًمدرـ اسمـ إصمػم ، ُتؼقؼ د  اعمثؾ 

. أمحد احلقذم ، دار هنضي مٍم ، اًمؼوارة 

قمٌةةداًمرمحـ سمةةـ .قمـةةد إصةةقًمقلم سمةةلم اعمجقةةزرـ واعمةةوكعلم، د اعمجةةوز 

مةـ ( )25)ي ضمومعي أم اًمؼرى، اًمعدد قمٌداًمعزرز اًمًدرس، مطٌقع ذم جمؾ
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(. 615إمم ص 573ص

اةةة، دار اًمررةةون 1457اًمزوائةةد، ًمعةةكم سمةةـ أيب سمؽةةر ااقثؿةةل، ط  جمؿةةع 

. ًمؾؽماث، اًمؼوارة 

اًمػتووى ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقةي، مجةع وشمرشمقةى قمٌةداًمرمحـ سمةـ  جمؿقع 

اة، ـمٌعي جمؿع اعمؾؽ ومفد ًمطٌوقمةي اعمجلةحػ 1416حمؿد سمـ اًمؼوؾمؿ، ط 

. ػ، اعمدرـي اعمـقرةاًمنمر

ـمةف ضمةوسمر ومقةوض : عمحؿد سمـ قمؿر سمـ احلًةلم اًمةرازي، ُتؼقةؼ اعمحجلقل 

. اة، ضمومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقي 1455، 1طاًمعؾقاين، 

اًمجلةةقاقمؼ اعمرؾمةةؾي ، ٓسمةةـ ىمةةقؿ اةقزرةةي ، اظمتجلةةور حمؿةةد اسمةةـ  خمتٍمةة 

. اة ، أوقاء اًمًؾػ ، اًمرروض 1425، 1اعمقصكم ، ط

ل اًمػؼف قمغم رووي اًمـوفمر، ًمؾشقخ حمؿةد إمةلم اًمشةـؼقطل، أصق مذيمرة 

. اة، دار اًمقؼلم، مٍم 1419، 1ؾمومل اًمعريب، ط: ُتؼقؼ

ذم قمؾةقم اًمؾغةي وأكقاقمفةو، ةةالل اًمةدرـ قمٌةداًمرمحـ سمةـ أيب سمؽةةر  اعمزاةر 

، دار اًمؽماث، 3حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمرااقؿ ويظمرون، ط: اًمًققـمل، ُتؼقؼ

. اًمؼوارة

اةةة، 1453أمحةةد مطؾةةقب، .اًمٌالهمقةةي وشمطقراةةو، داعمجلةةطؾحوت  معجةةؿ 

. مطٌعي اعمجؿع اًمعؾؿل اًمعراىمل

اًمؼةةقل سموعمجةةوز ، ًمؾشةةقخ مجلةةطػك سمةةـ قمقةةد اًمجلقوصةةـي ، جمؾةةي  مػوؾمةةد 

( .  347-323ص ( )  47) اًمٌحقث اإلؾمالمقي ، اًمعدد 

كعةقؿ : ، ٕيب رعؼقب رقؾمػ سمـ أيب سمؽر اًمًؽويمل ، شمعؾقؼ قماًمعؾ مػتوح 
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. اة ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ، سمػموت 1457،  2زرزور ، ط

قمٌداًمًةالم : اًمؾغي ٕيب احلًلم أمحد سمـ ومورس سمـ زيمررو، ُتؼقؼ مؼورقس 

. اة، دار اًمػؽر، سمػموت1399حمؿد اورون، 

ضمقاز اعمجوز ذم اعمـةزل ًمؾتعٌةد واإلقمجةوز، ًمؾشةقخ حمؿةد إمةلم سمةـ  مـع 

. حمؿد اعمختور اًمشـؼقطل، مؽتٌي اسمـ شمقؿقي، اًمؼوارة 

قمروةةًو )اعمتؽؾؿةةلم مةةـ آؾمةةتدٓل سمـجلةةقص اًمؽتةةوب واًمًةةـي  قىمةةػم 

اةة، دار 1416، 1قمٌداًمعزرز اًمغجلةـ، ط اسمـ، ًمًؾقامن سمـ صوًمح (وكؼداً 

. اًمعوصؿي اًمرروض

اًمدرر ذم شمـوؾمةى أرةوت واًمًةقر، إلسمةرااقؿ سمةـ قمؿةر سمةـ أيب سمؽةر  كظؿ 

.اًمٌؼوقمل، دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، اًمؼوارة

اإلقمجوز، ًمؾػخر حمؿد سمـ قمؿر سمـ احلًلم اًمرازي، اإلجيوز ذم دراري  هنوري 

. اة ، دار صودر ، سمػموت1424،  1د كٍم اهلل أوهمكم، ط: ُتؼقؼ

اًمشةواد : إمم سمؾقغ اًمـفوري، ٕيب حمؿد مؽل سمـ أيب ـموًمةى، إذاف ااداري 

.اة، مطٌققموت ضمومعي اًمشورىمي، اإلمورات1429، 1اًمٌقؿمقخل، ط

ٕيب احلًـ قمكم سمةـ أمحةد اًمقاطمةدي ،  ذم شمػًػم اًمؽتوب اًمعزرز ، اًمقضمقز 

. اة ، دار اًمؼؾؿ ، سمػموت 1415، 1صػقان قمدكون داوودي ، ط: ُتؼقؼ

ذم شمػًػم اًمؼرين اعمجقد ، ٕيب احلًـ قمةكم سمةـ أمحةد اًمقاطمةدي ،  اًمقؾمقط 

اةة ، دار اًمؽتةى 1415،  1قمودل أمحد قمٌداعمقضمقد ويظمةررـ ، ط: ُتؼقؼ

.اًمعؾؿقي ، سمػموت 
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 وووعي يف كتب أحكاو الكسآٌامل التفسري

 (أمنوذجّا مطحاويالكسآٌ ل أحكاو)
 

 إعداد

 عبدالسمحً بً معاوة الشَسي.د

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 .معووي اًمشفري  سمـقمٌداًمرمحـ . د

  اًمؽمسمقي يمؾقي -إؾمتوذ اعمشورك سمؼًؿ اًمدراؾموت اًمؼريكقي

 .ضمومعي اعمؾؽ ؾمعقد -

   ًمؾدراؾموت اًمؼريكقي  "شمٌقون  "قمضق اقئي ُتررر جمؾي 

  طمجلؾ قمغم درضمةي اعموضمًةتػم مةـ ىمًةؿ اًمؼةرين اًمؽةررؿ

حمؿةد سمةـ  ضمومعي اإلمةوم -يمؾقي أصقل اًمدرـ -وقمؾقمف 

ضمفةةقد اسمةةـ ومةةورس ذم )سملـمروطمتةةف  ؾمةةعقد اإلؾمةةالمقي

 (.اًمتػًػم وقمؾقم اًمؼرين

 مةـ ىمًةؿ اًمؼةرين اًمؽةررؿ  طمجلؾ قمغم درضمي اًمةديمتقراه

حمؿةد سمةـ  ضمومعي اإلمةوم -يمؾقي أصقل اًمدرـ -وقمؾقمف 

اًمشواد اًمشعري ذم شمػًػم )سملـمروطمتف  ؾمعقد اإلؾمالمقي 

 .(اًمؼرين اًمؽررؿ
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 مؾخص اًمٌحٌ

 

ٌُ ًمررةةودة اإلمةةوم أيب ضمعػةةر اًمطحةةووي  ذم ( اةةة321ت)قمةةرض اًمٌحةة

، وررودشمةف ذم ذًمةؽ (أطمؽوم اًمؼرين)ؾمؾقك مـفٍ اًمتػًػم اعمقوققمل ذم يمتوسمف 

اًمتةلًمقػ ذم أطمؽةوم اًمؼةرين قمةغم اةذا اعمةـفٍ، وسمةوب اًمتةلًمقػ  سمةوب: ذم سموسملم

 .اًمتطٌقؼل اعمٌؽر ذم اًمتػًػم اعمقوققمل واؾمتثامر اذا اعمـفٍ ذم شمػًػمه

وىمد قمرض اًمٌوطمٌ ذم أصمـوء ذًمؽ ًمؽممجةي أيب ضمعػةر اًمطحةووي، وسمقةون 

مـفجةةف ذم يمتوسمةةف أطمؽةةوم اًمؼةةرين، واعمقازكةةي سمةةلم مـفجةةف ذم شمـووًمةةف ًمةةٌعض 

سمعض اًمٌحةقث اعمعةوسة اًمتةل شمـووًمةً شمؾةؽ اعمقوةققموت  اعمقوققموت مع

ورعتؼم اًمؽشػ قمةـ اةذه اًمررةودة إوةوومي قمؾؿقةي ًمتةوررخ . سموًمٌحٌ واًمدراؾمي

 . كشلة اًمتػًػم اعمقوققمل، وشمطٌقؼف ظمجلقصًو ذم دراؾمي أطمؽوم اًمؼرين
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ABSTRACT 

 

Research Title 

 

THE SUBJECT-BASED INTERPRETATION IN 

BOOKS ON THE JUDGEMENTS OF THE QURAN 

"The Judgements of the Quran" (Ahkam AlQuran) By 

Imam AtTahhawi - A Prototype 

 

The researcher presents the pioneering aspects of Imam Abu 

Jaafar atTahhawi (died 321H) in adopting the  subject-based 

interpretation methodology in his book "The Judgements of 

the Quran" (Ahkam alQuran).  The pioneering aspects of his 

approach come under two main headings: Firstly; 

authorship in the Judgements of the Quran using this 

methodology; and secondly, in the early authorship in the 

realm of Subject-based Interpretation, and in investing this 

methodology in his interpretation. 

 

In the process, the researcher reviews the biography of Abu 

Jaafar atTahhawi, and shows his methodology in his book 

"The Judgements of the Quran" (Ahkam alQuran), and 

balances between his methodology in approaching certain 

subjects against some modern research which attends to 

these subjects through research and investigation. 

 

Unveiling this pioneering aspect is a scholarly contribution 

to the history of inception of Subject-based Interpretation, 

and its application specifically in the examination of the 

Judgements of the Quran. 

 

 

---------- 
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 اعمؼدمي

 اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ سمًؿ

ٌٍ مـ مـةواٍ اًمتػًةػم اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾؼرين اًمؽررؿ مـف
( )

رـظةر  ،

هيةدف إمم شمـؿقةي اإلدارك إمم اًمؼةرين اًمؽةررؿ سمؿختؾةػ أضمزائةف، و ؾَقةيً كظرًة يمُ 

سمقايمػم إـمالىمف قمةغم اةذا اًمؾةقن  ويموكًويروشمف،  هاًمؽكم ًمؾؼرين اًمؽررؿ وًمًقر

مـ اًمتػًػم ىمد فمفرت ذم قمـقان مؼرر دراد قمغم ـمالب يمؾقي أصقل اًمةدرـ 

سمجومعي إزار
( )

رعتؼم طمدرثًو سمضةقاسمطف وىمقاقمةده اًمتةل اؾمةتؼر قمؾقفةو  واق ،

اةذا اعمةـفٍ أؿمةور  اً وممًمػوت اعمتؼدملم سمذوراًمققم، إٓ أن ذم أقمامل  قناًمٌوطمث

 وأمثؾةيٍ  او سمعض اًمٌوطمثلم، وٓ شمزال جموًٓ ًمؾٌحٌ واًمتـؼقةى ًمؾخةروج سملدًمةيٍ 

اًمتجةةورب إومم اًمتةةل سمةةدأت ذم ؾمةةؾقك اةةذا  كةةتؾؿس ومنَكـةةو ًمةةذًمؽو أظمةةرى،

 .إلًمؼوء اًمضقء قمغم أصقل اذا اعمـفٍ ذم اًمتػًػم اًمطررؼ سمعـوريٍ 

 مةـوقمقي اذا اعمـفٍ مةـ مـةواٍ اًمتػًةػم أصؾ منم اؾمتخراج ورؿؽـ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) :ظمةةالل ىمقًمةةف شمعةةومم

 ررشمٌط سمةوحلّض  قمومٍ  ذم ؾمقوٍ   وردت اذه أريُ  ومؼد [82:اًمـًوء] (ڈ ڈ

                                                 

كوىمش إؾمتوذ اًمديمتقر زرد قمؿر اًمعقص مًلًمي وصةػ اًمتػًةػم اعمقوةققمل ًمؾؼةرين سملكةف ( 1)

ٌٍ أو ادمةةوه ذم اًمتػًةةػم وظمؾةةص إمم  سملاداومةةف  -أن اًمتػًةةػم اعمقوةةققمل اًمةةذي كعـةةل )مةةـف

ؼ شمطؾعةوت ورهمٌةوت ؾمةٌؼ اًمتعٌةػم قمـفةو رعد مـفجةًو رؿؽةـ مةـ ظمالًمةف ُتؼقة -وظمطقاشمف 

( سموٓدموه اًمذي رٌؼك جمرد مقؾ ورهمٌي مةو مل رةؼمز مةـفٍ مقصةقل حيةقل اًمرهمٌةي إمم طمؼقؼةي

 23ص ( اًمتلصقؾ واًمتؿثقؾ: اًمتػًػم اعمقوققمل )يمتوسمف : اكظر

 .ـمٌع سمعد ذًمؽ سمعـقان اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾؼرين اًمؽررؿ ًمؾديمتقر أمحد اًمؽقمل ( 2)
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ومقاضمفي اًمؼوقمدرـ واعمعقىملم واًمتـدرد هبؿ، ومـ  ،قمغم اةفود سموًمـػس واعمول

قمؾةقفؿ اًمؼةريُن ضمقاسمةًو قمةغم شمةردداؿ اعمـةوومؼقن اًمةذرـ رؼةؽمح  ىملمامٓء اعمعةقّ 

 .اًمؼرين إمم إدرايمفؿ وشمدسمر قمؼقاؿ آطمتؽوم ذم أمرِ  وشمشؽؽفؿ ظمطيَ 

ومؾق يمون اًمؼرين مػتعاًل خمتؾؼةًو يمةام (:)اة774ت)يمثػم اسمـ احلوومظ رؼقل

اعمنمةةيملم واعمـةةوومؼلم ذم سمةةقاـمـفؿ ًمقضمةةدوا ومقةةف  يرؼقًمةةف مةةـ رؼةةقل مةةـ ضمفؾةة

مةـ آظمةتالف  ؾمةوملٌ واةذا : ودًا يمثةػمًا، أياظمتالومًو يمثػمًا، أي اوةطراسمًو وشمضة

(.وآوطراب ومفق مـ قمـد اهلل
( )

 

مـ أسمةرز ومقائةد اعمةـفٍ اعمقوةققمل ًمؾؼةرين  آؾمتدٓل سمؤري أنَ  ووضمف

أو اظمتالومفو، واق مو أمرت  فووشمـوؾمؼ معوكقف، وقمدم شمـوىمِض  يايمتشوف شمؽومؾقَ 

مةـ همةػمه مةـ مـةواٍ  هبةذه أرةي سمف أري، واذا وموًمتػًةػم اعمقوةققمل أطمةُؼ 

.اًمتػًػم
( )

 

اًمٌوطمثقن ذم اًمتخجلجلوت اًمنمقمقي ممظمرًا سمعد ازداور طمريمةي  ادمف وىمد

وُتؼقؼ اعمخطقـموت، إمم ُتررر يمثػم مـ مًوئؾ اًمعؾقم ومـفةو  ،اًمـنم اًمعؾؿل

شملصةةقاًل ومراضمعةةًي ًمةةٌعض اًمؼضةةورو  ،اًمدراؾمةةوت اعمتعؾؼةةي سمةةوًمؼرين اًمؽةةررؿ

مةةـ اعمراضمعةةي  إمم مزرةةدٍ  ل ذم طموضمةةيٍ اًمعؾؿقةةي اًمتةةل شمقارصمفةةو اعممًمػةةقن واةة

اًمٌحٌ اًمعؾؿل، وردومع اًمٌوطمثلم ًمٌذل اعمزرد مـ  رثري موواذا . واًمتؿحقص

 .اةفد ًمإلووومي اًمعؾؿقي ذم طمؼقاؿ اعمعرومقي

                                                 

 1/535يمثػم  شمػًػم اسمـ( 1)

 192اعمـفٍ اعمقوققمل ذم اًمتػًػم ًمعٌداًمٌوؾمط اًمريض : اكظر ( 2)
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اعمًةةوئؾ اًمعؾؿقةةي ذم اًمدراؾمةةوت اًمؼريكقةةي اةةةدررة سموًمتلمةةؾ سمعةةض  ومةةـ

اةذا  نَ طمقةٌ إِ  اًمؼضورو اعمتجلؾي سمؿـفٍ اًمتػًةػم اعمقوةققمل ًمؾؼةرين اًمؽةررؿ،

 ذمواًمتطٌقؼقةةي  اًمتلصةةقؾقياًمدراؾمةةوت  مةةـ عةددىمةةد طمظةةل سم اًمتػًةةػمذم  ـفٍاعمة

ذم جمةوٓت  فؿوادمف اًمٌةوطمثقن ذم اةومعةوت إمم يمتوسمةي سمحةقصم ،اًمرااـ اًمقىمً

وٓ شمزال سمعض مًوئؾف ذم طموضمةٍي إمم مزرةد مةـ  اعمختؾػي،اعمقوققمل  اًمتػًػم

 .شوريمي ذم ُتؼقؼفواًمتقوقح واًمتحررر ضمدرر سملاؾ آظمتجلوص اعم

ؾمةؾقك اعمةمًمػلم ذم شمػًةػم يرةوت أطمؽةوم اًمؼةرين  قمدمًمػً كظري  وىمد

اةةذا اعمةةـفٍ أومم اعمـةةواٍ  نَ أَ  مةةععمةةـفٍ اًمتػًةةػم اعمقوةةققمل ذم ممًمػةةوهتؿ، 

سموًمتطٌقؼ ذم ممًمػوت يرةوت إطمؽةوم طمتةك رؿؽةـ ًمؾؿمًمةػ اإلطموـمةي اًمتومةي 

اسمتةداًء  مؽتؿؾةيً  ةُ واطمةد، ومتؽةقن اًمجلةقر مؽةونٍ  ذم وأطمؽومةفسمآروت اعمقوقع 

 .واكتفوًء أموم اًمؼورئ واق رؼرأ اًمؽتوَب  ف،يمالمَ  ّررُ أموم اعممًمػ واق حُي 

اذا اعمةـفٍ  ىمـوقمي أنَ  ىمراءيت ذم يمتى أطمؽوم اًمؼرين شمرؾمخً ًمدَي  ومع

يمؾ اعممًمػوت اعمطٌققمةي ذم أطمؽةوم  نَ طمقٌ إِ  ،ًمف ذم يمتى يروت إطمؽوم ـتٌفمل رُ 

 .خوب ًممروت وومؼ شمرشمقى ؾمقر اعمجلحػاًمؼرين ؾمورت قمغم مٌدأ آكت

ًمإلمةةوم أمحةةد سمةةـ حمؿةةد إزدي ( أطمؽةةوم اًمؼةةرين)يمتةةوب  ٌةةعـمُ  وقمـةةدمو

اةة وىمةرأت اًمؽتةوب وضمدشمةف ؾمةؾؽ 1416قمةوم ( اةة321ت)اًمطحةووي احلـػةل 

رعتةةؼم مةةـ أول  َكةةفمةةـفٍ اًمتػًةةػم اعمقوةةققمل ذم شمـةةوول يرةةوت إطمؽةةوم، طمقةةٌ إِ 

إمةوم يمٌةػم حمؼةؼ مةـ يمٌةور  وممًمػةفُ  اةو،اعممًمػوت ذم شمػًػم يروت إطمؽةوم وأضمقدِ 

ًُ  اعمجتفةةدرـ،قمؾةةامء اإلؾمةةالم  ؼ ًمإلمةةوم ومعزمةة اًمطحةةووي،  قمةةغم إسمةةراز اةةذا اًمًةٌة

 .وشمـوول سمعض اًمؼضورو اعمرشمٌطي سمف ومقام رتجلؾ سموًمتػًػم اعمقوققمل
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 سمةداروتقمـةد طمدرثةف قمةـ  اًمعةقصقمؿر  زرداًمديمتقر  ٕؾمتوذا أؿمور وىمد

( أطمؽةوم اًمؼةرين)تثامر مةمًمػل يمتةى قمةدم اؾمة إمم وكشلشمفاًمتػًػم اعمقوققمل 

 ،(اًمؼةرين أطمؽةوم)اًمؼةقل كػًةف ذم يمتةى  رؼةوُل :)سمؼقًمفاذا اعمـفٍ ذم اًمتػًػم 

 ،واطمةدٍ  اعمقوةقع اًمقاطمةد ذم مؼةومٍ  ىمد مجعةً يرةوِت  أن شمؽقنَ  ػؽَمُض واًمتل رُ 

يمتةى  -شملؾمقًو سموحلدرٌ اعمقوققمل اًمذي شمـٌف اعمشتغؾقن سمف اذا إمر، ًمؽـفةو 

احلةٍ  ومؾةؿ دمؿةع يرةوِت  ،اًمتػًػم اًمتحؾةقكم َب شموسمعً أصحو -أطمؽوم اًمؼرين 

 مـفةو مقوةقعٌ  تؽةقنًمق واطمةدٍ  مثاًل، أو يروت اًمعدة، أو يروت اًمطال  ذم مؼومٍ 

واطمد قمغم اًمرهمؿ مـ شمقاومر اعمًقهموت اذا اًمعؿؾ اًمذي رأرـةوه ضمؾقةًو ذم يمتةى 

(.احلدرٌ وذوطمفو
( )

 

ل ووموئدشمةةف ذم اةةذا ؾمةةؾقك مةةـفٍ اًمتػًةةػم اعمقوةةققم يقمةةغم أمهَقةة وَأيَمةةد

ىمودٌر قمةغم شمؼةدرؿ ظمدمةٍي ضمؾقؾةٍي إمم ومؼةف اًمؼةرين  لاًمتػًػم اعمقوققم إنَ :)ومؼول

يمٌةػم، واةق  إمم طمةدٍ  مجؾوشمػجلقؾ مو أُ  هبؿ،وسمقون مو أُ   ،اًمؽررؿ سمجؿع مو شمػرَ 

إن اًمةذي كةدقمق إًمقةف دراؾمةي ىمريكقةي . اًمؼضورو اًمػؼفقةي اًمؼريكقةي ُؾ مو ُتتوضمف ضُم 

قمةةـ دًٓمتةةف  ًمةةـص اًمؼةةريين، وشمًةةعك إمم اًمؽشةةِػ ًمػؼةةف اًمؼةةرين شمًةةتـطؼ ا

وطمتةك ذم يمثةػم مةـ يمتةى  ؼةف،يمثةػمًا مـةف ذم يمتةى اًمػ وادارتف، واق مو كػتؼدُ 

(.اًمتػًػم اًمتحؾقكم
( )

 

ذم ( إطمؽةوم يرةوت) شمػوؾمةػمعمةمًمػل  اًمعقص اًمعذرَ  زرد.داًمتؿس  وىمد

                                                 

 41-45زرد قمؿر . اًمتػًػم اعمقوققمل سملم اًمتلصقؾ واًمتؿثقؾ د( 1)

 155اًمتػًػم اعمقوققمل اًمتلصقؾ واًمتؿثقؾ  ( 2)
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 تةقىمقػَل شمرشمقى اًمؼرين اًم قمدم اشمٌوقمفؿ مـفٍ اًمتػًػم اعمقوققمل ذم يمتٌفؿ سملنَ 

ذم طمةلم أَن اًمؽمشمقةى ):اًمعؾامء قمغم اذا اعمـفٍ ومؼةول دون إىمٌولِ  اق اًمذي طموَل 

اًمتقىمقػل ًممروت اًمؼريكقي يمون قموماًل وموقماًل ذم قمدم اإلىمٌول قمغم اذه اططةقة، 

طمتك قمـد اعمػنرـ اًمذرـ يمتٌقا ذم أطمؽوم اًمؼرين سمخوصي، واؿ اًمذرـ يموكةً 

(.شمتقاومر اؿ مًقهموت اذا اًمعؿؾ
( )

 

 ًُ اًمطحةووي  اإلمةومأن أظمجلص اذا اًمٌحٌ ًمدراؾمي ىمقؿي يمتوب  ومرأر

ًمًةؾقك مةـفٍ اًمتػًةػم اعمقوةققمل ذم معوةتةف  ؾمٌؼفقمـ  اًمؽشػو اًمعؾؿقي،

اًمذرـ ضمةوءوا  قمغم ؾموئر اعممًمػلم اًمذرـ ـمٌعً ممًمػوهتؿ، وأنَ  ينٕطمؽوم اًمؼر

ػوئةدة طمتةك شمًةتؼر اةذه اًم ،طمتك اًمقةقم رـٌغلسمعده مل رـتػعقا سمؿـفجف ذاك يمام 

ذم شموررخ اًمتػًػم اعمقوققمل مـ ضمفي، وًمعؾ اذا رؽقن داومعًو ًمتةلًمقػ يمتةوب 

ذم أطمؽوم اًمؼرين رًؾؽ اذا اعمـفٍ ورؽقن ضمومعًو عمةو شمػةر  ذم يمتةى أطمؽةوم 

 .اًمؼرين قمغم خمتؾػ اعمذااى اًمػؼفقي

 : اًمٌحٌ أاداف

 .صؾي يمتى أطمؽوم اًمؼرين سموًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾؼرين  سمقون -1

وم اًمطحةةووي ذم شمطٌقؼةةف عمةةـفٍ اًمتػًةةػم اعمقوةةققمل مةةـ ررةةودة اإلمةة سمقةةون -2

.ظمالل شمػًػمه ٔروت إطمؽوم مرشمًٌو او قمغم طمًى اعمقوققموت 

ذم إسمقاب سموًمٌحقث اعمعةوسة اًمتةل ىمومةً سمدراؾمةي  قمؿؾف سمعض مقازكي -3

. مـ ظمالل اًمؼرين قموتاذه اعمقوق

                                                 

 96-95اًمتػًػم اعمقوققمل اًمتلصقؾ واًمتؿثقؾ  ( 1)



 هـ6415( 66)جملة تبوان للدرادات القرآنوة العدد 

 
452 

 :رشمًٌ اذا اًمٌحٌ سمعد اذه اعمؼدمي قمغم اعمٌوطمٌ اًمتوًمقي وىمد

 .اًمتعررػ سموًمتػًػم اعمقوققمل وجموٓشمف: إول  حٌاعمٌ

 .اًمتعررػ سمآروت إطمؽوم: اًمثوين  اعمٌحٌ

 .اًمتعررػ سموإلموم اًمطحووي : اًمثوًمٌ  اعمٌحٌ

 .اًمتعررػ سمؽتوسمف ذم يروت إطمؽوم وىمقؿتف اًمعؾؿقي: اًمراسمع اعمٌحٌ

فٍ اًمطحةةووي ذم اًمتػًةةػم اعمقوةةققمل:اطةةومس اعمٌحةةٌ  وومقةةف ،معةةومل مةـة

 :مطؾٌون

 .مـفجف : إول  اعمطؾى

 .كؿقذج مـ قمؿؾف : اًمثوين  اعمطؾى

 . اطومتي

 :اًمٌحٌ مـفٍ

ذم سمحثل اعمةـفٍ آؾمةتؼرائل ًمتتٌةع مةودة اًمٌحةٌ ذم مجلةودراو،  اشمٌعً

ٍَ اًمتورجل ذم شمتٌع شمطقر شموررخ اًمتػًػم اعمقوققمل واًمتلًمقػ ذم أطمؽوم  واعمـف

ًُ سمتقصمقؼ اًمـؼةقل . ورجقوً اًمؼرين ذم ممًمػوت اًمعؾامء مرشمًٌو ذًمؽ شمرشمقًٌو شم وىمد ىمؿ

إصةؾقي سمؼةدر آؾمةتطوقمي، وشمرمجةً ًمةٌعض إقمةالم اًمةذرـ  دراومـ مجلو

 ًُ ًُ طموضمًي ًمؾتعررػ هبؿ دون ؾموئر إقمالم اًمقاردرـ ذم اًمٌحٌ، يمام ىمؿ  رأر

سمتخررٍ إطمودرٌ وأصمور مـ مجلودراو سمام رؽشػ ًمؾراهمى ذم اًمتقؾمع قمةـ 

 .اعمجلودر اًمتل وردت ومقفو

أن رؽقن ذم اذا اًمٌحٌ يمشٌػ عمعؾقمةوت مفؿةي ذم شمةوررخ اًمتػًةػم  وأرضمق

 .اًمتقومقؼ وسموهللاعمقوققمل، ويمقػقي اؾمتثامره ذم دراؾمي أطمؽوم اًمؼرين، 
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 اعمٌحٌ إول

 اًمتعررػ سموًمتػًػم اعمقوققمل وجموٓشمف

 

اًمٌةةةوطمثقن ذم سمقةةةون اعمؼجلةةةقد سموًمتػًةةةػم اعمقوةةةققمل ًمؾؼةةةرين  اظمتؾةةةػ

ًمػ مـ اعممًمػوت اًمتلصقؾقي اعمعوسة وسمعض اصطالطمًو، ومتؽود دمد ذم يمؾ مم

اعممًمػوت اًمتطٌقؼقةي شمعررػةًو ًمؾتػًةػم اعمقوةققمل اضمتفةد اًمٌوطمةٌ ذم صةقوهمتف 

.سمـوءًا قمغم ومفؿف ًمؾتػًػم اعمقوققمل
( )

 

 :شمؼًقؿ اًمتعررػوت آصطالطمقي ًمؾتػًػم اعمقوققمل إمم ىمًؿلم  ورؿؽـ

 تٌةةع،ـفٍ اعمقُمـةةل سمتعررةةػ اًمتػًةةػم اعمقوةةققمل كةةوفمرًا إمم اعمةة : إول

واًمطررؼي اًمتل رًؾؽفو اًمٌوطمٌ ذم اًمتػًػم اعمقوةققمل سموقمتٌةور ذًمةؽ قمـٍمةًا 

 .ضمقاررًو ذم اًمتػًػم اعمقوققمل

زاار إعمعل طمقةٌ قمرومةف .اًمتعررػوت ُتً اذا اًمؼًؿ، شمعررػ د ومـ

مجع أروت اعمتػرىمي ذم ؾمقر اًمؼرين اعمتعؾؼةي سموعمقوةقع اًمقاطمةد ًمػظةًو :)سمؼقًمف

                                                 

طمل واعمجةوٓت ومؼةط ، وىمةد يمتٌةً يمتوسمةوت احلدرٌ اـو مةقضمز قمةـ اًمتعررةػ آصةطال( 1)

دراؾمةوت ذم : )يمثػمة ذم اًمتلصقؾ ًمؾتػًػم اعمقوققمل وسمقون مـواجف وجموٓشمف وكشلشمف مـفو 

ًمؾةديمتقر ( اًمٌدارةي ذم اًمتػًةػم اعمقوةققمل)ًمؾةديمتقر زااةر إعمعةل، ( اًمتػًػم اعمقوققمل

تور ومتح اهلل ؾمعقد، ًمؾديمتقر قمٌداًمً( اعمدظمؾ إمم اًمتػًػم اعمقوققمل)قمٌداحلل اًمػرمووي، 

اًمتػًةػم اعمقوةققمل سمةلم )ًمؾةديمتقر مجلةطػك مًةؾؿ،  (مٌوطمٌ ذم اًمتػًةػم اعمقوةققمل)

ٌ ومقف)ًمؾديمتقر زرد قمؿر اًمعقص، ( اًمتلصقؾ واًمتؿثقؾ ( اًمتػًػم اعمقوققمل ومـفجقي اًمٌح

مةـفٍ )، ًمعٌداًمٌوؾمةط اًمةريض( اعمةـفٍ اعمقوةققمل ذم اًمتػًةػم)ًمؾديمتقر زرود اًمةدهموملم، 

 .ًمؾديمتقر ؾمومر رؿمقاين( ققملاًمتػًػم اعمقو
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(.و طمًى اعمؼوصد اًمؼريكقيأو طمؽاًم، وشمػًػما
( )

 

ذم اعمقوةقع  تةلأن دمؿةع أرةوت اًم:)قمٌداعمتعول اةؼمي سمؼقًمةف وقمَرومف

(.اًمقاطمد، وًمق يموكً ذم ؾمقر ؿمةتك وشممظمةذ مـفةو اًمعةؼمة
( )

ومقةف ىمٌٍمة  واةذا

ًمثؿةرات اًمتػًةػم اعمقوةققمل قمةغم جمةرد اًمعةؼم واإلرؿمةودات اًمعومةي، وًمةةقس 

 .اًمؼقاقمد وإطمؽوم اعمـضٌطي

أن ختتةور مقوةققمًو مةـ اعمقاوةقع :)ٌداًمًالم أسمق اًمـقةؾ سمؼقًمةفقم وقمَرومف

اًمتل رتـوواو اًمؼرين اًمؽررؿ ومتجؿع أروت واًمًةقر اًمتةل وردت سمشةلكف قمةغم 

ومتؽتؿةؾ سمةذًمؽ  ٌعض،كحق رضؿ أضمزاءاو وجيؿع متػرىمفو، وررسمط سمعضةفو سمة

(.صقرة اعمقوقع، إذ إن اًمؼرين رػن سمعضف سمعضوً 
( )

أن كتعةةرض عمقوةةقع مةةو صمةةؿ :)ردرر سمؼقًمةةفقمٌةةداًمعزرز سمةةـ اًمةةد وقمَرومةةف

كًتعرض يمؾ أو معظؿ مو ورد ومقف مـ يي اًمؼرين اًمؽررؿ، صمةؿ كؼةقم سمدراؾمةي 

اعمقوقع دراؾمي ُتؾقؾقي مةـ يمةؾ ضمقاكٌةف ذم وةقء اةذه أرةوت جمتؿعةي، مةع 

اعمؼوركةةي سمةةلم اًمـجلةةقص طمتةةك كخةةرج ذم اًمـفورةةي سمتجلةةقر واوةةح قمةةـ اةةذا 

(.ـػمرـ سمـقر اًمؼرين ومقفاعمقوقع ومـتٌلم مقىمػ اإلؾمالم مـف مًت
( )

مجع أروت اًمؼريكقةي ذات ااةدف :)قمٌداحلل اًمػرمووي سمؼقًمف.د وقمرومف

                                                 

، وإن يمون اًمتعٌػم سموعمؼوصد ومقةف دور يمةام 7دراؾموت ذم اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾؼرين اًمؽررؿ ( 1)

اعمؼوصد ٓ شمظفر إٓ سمعد اةؿع واًمتحؾقةؾ اًمةذي اةق وفمقػةي اًمتػًةػم رؼول، طمقٌ إن اذه 

 .اعمقوققمل، ومؿعرومي مؼوصد اًمؼرين صمؿرة ًمؾتػًػم اعمقوققمل ٓ مؼدمي ًمف

 6اًمضوًمقن يمام صقراؿ اًمؼرين اًمؽررؿ ًمعٌداعمتعول اةؼمي ( 2)

 9ًمؾديمتقر حمؿد قمٌداًمًالم أسمق اًمـقؾ   اًمتػًػم اعمقوققمل: دراؾموت ذم اًمؼرين اًمؽررؿ ( 3)

 9اًمتػًػم اعمقوققمل ٔروت اًمتقطمقد ذم اًمؼرين اًمؽررؿ ًمعٌداًمعزرز سمـ اًمدردرر  ( 4)
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اًمقاطمةةد اًمتةةل اؿمةةؽميمً ذم مقوةةقع مةةو، وشمرشمقٌفةةو طمًةةى اًمـةةزول مةةو أمؽةةـ 

ذًمؽ، مع اًمقىمقف قمغم أؾمٌوب كزواو، صمةؿ شمـوواةو سموًمنمةح واًمٌقةون واًمتعؾقةؼ 

قوةققمل اًمةذي جيؾقفةو مةـ مجقةع وآؾمتـٌوط، وإومراداو سموًمدرس اعمـفجل اعم

كقاطمقفو وضمفوهتو، ووزهنو سمؿقةزان اًمعةومل اًمجلةحقح اًمةذي رٌةلم اًمٌوطمةٌ معةف 

اعمقوقع قمغم طمؼقؼتف، وجيعؾف ردرك ادومةف سمًةفقًمي ورنة، حيةقط سمةف إطموـمةي 

(.شمومي، متؽـف مـ أسمعوده واًمذود قمـ طمقووف
( )

 

ف اًمتعررػةوت كظةرت ذم اًمتعررةػ إمم مًةلًمي اعمةـفٍ اًمةذي رًةؾؽ واذه

اًمٌوطمٌ ذم اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾؼرين، واًمطررؼي اًمتل رًةػم قمؾقفةو ذم سمحثةف، 

واعمجةةول اـةةو ٓ رتةةقح مـوىمشةةي اةةذه اًمتعررػةةوت ًمضةةقؼف، وىمةةد كقىمشةةً اةةذه 

.اًمتعررػوت مع سمقون آؾمتدرايموت قمؾقفو ذم سمعض اًمدراؾموت اعمقؾمعي
( )

 

ٓ قمـةل سمتعررةػ اًمتػًةػم اعمقوةققمل سموقمتٌةور اعمػفةقم : اًمثةوين واًمؼًؿ

 .سموقمتٌور اعمـفٍ

اةق قمؾةؿ :)ىمةول قةٌمجلطػك مًؾؿ طم.شمؾؽ اًمتعررػوت شمعررػ د ومـ

(.رتـوول اًمؼضورو طمًى اعمؼوصد اًمؼريكقي مـ ظمالل ؾمقرة أو أيمثر
( )

 

إكف اعمـفٍ اًمذي رتخةذه اعمػنة :)قمٌداةؾقؾ قمٌداًمرطمقؿ سمؼقًمف.د وقمرومف

طمفةو، ؾمٌقاًل ًمؾؽشػ قمةـ مةراد اهلل شمعةومم مةـ ظمةالل اعمقوةققموت اًمتةل رطر

                                                 

 52اًمٌداري ذم اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾػرمووي ( 1)

، مةـفٍ 22-15اًمتػًػم اعمقوققمل اًمتلصقؾ واًمتؿثقؾ ًمؾديمتقر زرد قمؿةر اًمعةقص : اكظر( 2)

 46-45اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾؼرين ًمًومر رؿمقاين 

   16مٌوطمٌ ذم اًمتػًػم اعمقوققمل ( 3)
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(.واًمؼضورو اًمتل رعوةفو، شمقوقحًو اداري اًمؼرين ودمؾقًي ًمقضمقه إقمجوزه
( )

 

اةةق اًمعؾةةؿ اًمةةذي رتخةةذ مةةـ اعمقوةةققموت :)شمعررػةةًو يظمةةر ومؼةةول وقمرومةةف

اًمظوارة
( )

أؾموؾمةًو ذم اًمؽشةػ قمةـ مةـفٍ اًمؼةرين، وأؾمةؾقسمف ذم معوةتةف اةو  

دي اًمؽتةوب متخذًا مـ اًمؼقاقمد واًمنمةوط ذم اًمتػًةػم ؾُمةَؾاًم ًمؾقصةقل إمم اة

(.وضمالل ؿملكف
( )

 

قمؿؾقي مـفجقي شمتجف كحق أرةوت اًمؼريكقةي، :)زرد قمؿر سمؼقًمف .د وقمَرومف

مةةـ طمقةةٌ مقوةةققمفو ٓ مقوةةعفو، سمغقةةي اًمؽشةةػ قمةةـ اعمقوةةققموت اًمتةةل 

قمرض او اًمؼرين اًمؽررؿ، وشمجلـقػفو ُتً مو رـوؾمٌفو مةـ جمةوٓت، وإومراداةو 

(.ذم يمتوسموت شمؼمز مو ومقفو مةـ دٓٓت واةداروت
( )

سمتعررةػ خمتٍمة  وقمرومةف

قمؾؿ رعـك سموًمؽشػ قمـ مقىمػ اًمؼرين مـ ىمضقي مةو ذم وةقء مةو :)يظمر ومؼول 

(.رتجلؾ هبو مـ يروت، وؿـ مـفٍ ذي جموٓت وظمطقات
( )

  

اهلل قمةز وضمةؾ ذم  رادِ قمـ مُ  كّم اًمؽُ  شُػ اق اًمؽَ ):ؾمومر رؿمقاين.د وقمَرومف

.(يسمحًى اًمطوىمي اًمٌنمرّ  ىمريكقيٍ  ىمضقيٍ 
( )

 

                                                 

 24اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾؼرين ذم يمػتل اعمقزان ( 1)

وقمتٌوراةو شمةقطمل سمةلن ًمؾؼةرين معةوين فمةوارة زرود اًمدهموملم اذه اًمؾػظةي ذم اًمتعررةػ سم.اؾمتشؽؾ د( 2)

قمٌةداةؾقؾ سموعمقوةققموت اًمظةوارة، شمؾةؽ اعمقوةققموت .وسموـمـي، وًمعةؾ اعمؼجلةقد اًمةذي ىمجلةده د

ـ قمرومةةقا اًمتػًةةػم  ـ اًمةةذر ـ اًمؼةةرين، ويمثةةػم مةة اًمتةةل شمظفةةر ذم واىمةةع اًمـةةوس ومقطؾٌةةقن اةةو طمةةالً مةة

 .قي أطمقوكوً اعمقوققمل راقمقا واىمع اًمـوس واكعؽوؾمف قمغم ُتدرد اعمقوققموت اًمؼريك

 24اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾؼرين ذم يمػتل اعمقزان ( 3)

 21اًمتػًػم اعمقوققمل اًمتلصقؾ واًمتؿثقؾ ًمؾديمتقر زرد قمؿر اًمعقص ( 4)

 21اًمتػًػم اعمقوققمل اًمتلصقؾ واًمتؿثقؾ ًمؾديمتقر زرد قمؿر اًمعقص ( 5)

 45مـفٍ اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾؼرين ًمؾديمتقر ؾمومر رؿمقاين ( 6)
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ؾمةةومر رؿمةةقاين اةةق إىمةةرب ًمؾدًٓمةةي قمةةغم اعمؼجلةةقد .شمعررةةػ د وًمعةةؾ

قمٌةةداةؾقؾ .سموًمتػًةةػم اعمقوةةققمل اصةةطالطمًو، وىمةةد اؾمةةتػوده مةةـ شمعررةةػ د

قمٌداًمرطمقؿ مع سمعض اإلوةوومي: طمقةٌ إَن مػفةقم اًمتػًةػم اعمقوةققمل رؼةقم 

 :قمغم قمـٍمرـ أؾموؾمقلم

وموًمةذي رؿقةز اًمتػًةػم اعمقوةققمل اةق اًمـظةرة اًمؽؾقةي  (اًمُؽؾَقي): إول

قموت، دون اًمقىمةةقف قمـةةد اةزئقةةوت اًمتةةل اةةل مةةـ ؿمةةلن اًمتػًةةػم ًمؾؿقوةةق

.اًمتحؾقكم، أو اًمؽمشمقٌل
( )

  

اًمؽكم ًمؾؿقوققموت ذم مةـفٍ اًمتػًةػم اعمقوةققمل مةـ أاةؿ  واإلدارك

أن رتعؾؿفةو ورتؼـفةو، ورـٌغةل  قوةققملأريموكف اًمتل رـٌغل ًمدارس اًمتػًةػم اعم

ى ذم أن اعمةـفٍ ضمقاررةي اةذا اةوكة وشمظفةرًمؾؿعؾؿ أن جيقد سمقوهنو وذطمفةو، 

اعمقوققمل ٓ رعتـل سموةزئقوت إٓ سموعمؼدار اًمذي شمًوقمد ومقف قمةغم سمـةوء اًمرؤرةي 

اًمؽؾقي وشمًفؿ ذم شمشؽقؾفو، وىمد كةوىمش اًمةديمتقر أمحةد رمحةوين اةذا اعمةـفٍ ذم 

.سمحثف ٕصقل اذا اعمـفٍ قمـد اإلموم اًمشوـمٌل، وؾمٌؼف إمم سمقون أمهقتف
( )

 

واق اًمذي رعـةل اًمٌوطمةٌ ذم اًمتػًةػم  ،(اًمؼضَقي) أو( اعمقوقع): اًمثوين

                                                 

ـ اًمتػًةةػم، مةةع إن اًمتعٌةةػم سموًم( 1) تػًةةػم اًمتحؾةةقكم رةةقاؿ سمةةلن اًمتحؾقةةؾ صةةػٌي رـػةةرد هبةةو اةةذا اًمـةةقع مةة

ٓ سمةذًمؽ، وًمةذا ومةوًمتعٌػم سموًمتػًةػم  ٓ رؼةقم إ اًمتػًػم اعمقوققمل رعتؿد قمغم ُتؾقؾ أرةوت أرضةوً و

اًمؽمشمقٌل أو اًمتػًػم اًمتجزرئل أىمرب ًمؾدًٓمي قمةغم اعمؼجلةقد، وًمؽـةف حيتةوج إمم ضمفةٍد إلؿمةوقمتف سمةلم 

 . ؾملم، واؾمتٌعود وصػ اًمتحؾقكم سمعد اؾمتؼراره ذم يمتى قمؾقم اًمؼرين وهمػماو ومقف مشؼياًمدار

ذم اًمتػًةػم اعمقوةققمل اًمؽشةػل، ًمؾةديمتقر أمحةد قمةثامن ( اةة795)ضمفد اًمشةوـمٌل : اكظر( 2)

رسمقةع  25رمحوين، سمحٌ مـشقر سمؿجؾي يمؾقي اًمدراؾموت اإلؾمالمقي واًمعرسمقةي سمةديب، اًمعةدد 

 .اة 1425أظمر 
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اعمقوةةققمل، وإًمقةةف رـًةةى اًمتػًةةػم اعمقوةةققمل، واةةل إومؽةةور اعمـٌثؼةةي قمةةـ 

أرةةوت اًمؼريكقةةي، وأمةةو إًمػةةوظ واًمؽمايمقةةى ومفةةل شمعـقةةف سمؿؼةةدار دًٓمتفةةو 

واةةذا اًمتعررةةػ جةةرج اًمٌحةةٌ ذم اةزئقةةوت . وإرؿمةةوداو ًمةةذًمؽ اعمقوةةقع

طمدة ذم مقوعفو واق وفمقػةي اًمتػًةػم اًمؼريكقي، أو اًمٌحٌ اعمؼتٍم قمغم يري وا

 .اًمتحؾقكم اًمؽمشمقٌل

ذم اًمتعررةػ شمعـةل ؿمةؿقل اًمـظةر واؾمةتؽامًمف ذم  (ىمضقي ىمريكقةي) وًمػظي

ـُ أن رٌةلم مةراد اهلل ذم اةذه اًمؼضةقي، واةذه مةـ  اًمؼرين اًمؽررؿ سمحثًو قماَم ُرؿؽ

 .أاؿ أريمون مـفٍ اًمتػًػم اعمقوققمل

فةةق ىمقةةد ىمةةدرؿ ذم شمعررةةػ ذم اًمتعررةةػ وم (اًمطوىمةةي اًمٌنمةةري)ىمقةةد  وأمةةو

اًمتػًػم قمؿقمًو، واق ٓزم ًمؾتليمقد قمغم أَن اًمتػًةػم اعمقوةققمل ًمؾؼةرين ًمةقس 

إٓ اضمتفودًا سمنمرًو رعؽمرف مو رعؽمي آضمتفةود اًمٌنمةي مةـ اًمؼجلةقر واططةل، 

ومال حيؼ ٕطمٍد اةزم سمَلَن مةو ومفؿةف اضمتفةودًا مـةف اةق قمةلم مةراد اهلل، اًمةذي ٓ 

 .، واًمؼقل سمغػمهجيقز ٕطمٍد اطروج قمـف

 :اًمتػًػم اعمقوققمل  جموٓت

اًمٌةةوطمثقن ذم شمؼًةةقؿ جمةةوٓت اًمتػًةةػم اعمقوةةققمل ذم اًمؼةةرين  شمػةةووت

 يقمؿر اًمعقص، طمقةٌ ىمًةؿفو إمم مخًة ردز.اًمؽررؿ، ومـ أوؾمع مـ ىمًؿفو د

ًمؼةد سمةدا زم سمعةد اًمتلمةؾ أن :)جموٓت، ومؼول سمعةد أن أورد شمؼًةقامت اًمًةوسمؼلم

اعمقوةققمل، ومفةل شمًةؿقُي أؾمةؾؿ وأطمؽةؿ، وٓ أـمؾؼ قمؾقفو جمةوٓت اًمتػًةػم 

يمام سمةدا زم أرضةًو أن أوةقػ إمم اةذه اعمجةوٓت صمالصمةي . مشوطمي ذم آصطالح

 :أظمرى ًمتجلٌح ومقام أرى ؾمتي 
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 .اعمقوقع اًمؼريين  -1

 .اًمًقرة  -2

 .اعمقوقع ذم ؾمقرة -3

 . كقياعمػردة اًمؼري -4

 .إدوات  -5

 . اعمؼوًمي اًمتػًػمري  -6

ل ومقفو ذم طمدود مو رعلم قمغم سمقوهنو، سمخوصي أن مةـ أومجلؾ اًمؼق وؾمقف

ؾمٌؼ ًمف سمحةٌ سمعضةفو اظمتٍمة يمثةػمًا، وسمعضةفؿ أهمػةؾ احلةدرٌ قمـفةو يمؾقةًو، 

ًُ رضورة اًمتقؾمع ذم دراؾمتفو (.ومرأر
( )

صمؿ ومجَلؾ اًمؼقل ذم يمؾ جموٍل مـ اذه 

 .اعمجوٓت اًمًتي

( اعمقوةةقع اًمؼةةريين)اًمةةذي هيؿـةةو ذم اةةذا اًمٌحةةٌ اةةق إول  واعمجةةول

(. أطمؽةوم اًمؼةرين)ٌ إكف اق اعمـفٍ اًمذي ؾمؾؽف اإلموم اًمطحووي ذم يمتوسمف طمق

واةق  ـًةى،وشُمَعُد دراؾمي اعمقوقع اًمؼريين أسمرز جموٓت اذا اًمتػًػم، وإًمقةف رُ 

كتةوج اًمتػًةػم اعمقوةققمل ذم اةذا اعمجةول، وإذا  اشمػةو  اًمٌةوطمثلم، وأيمثةرُ  حمُؾ 

.رـٍمف إًمقف فاًمتػًػم اعمقوققمل ومنكَ  ـمؾؼأُ 
( )

اعمؼجلقد سمف دراؾمي مقوقع مـ ظمالل اًمؼرين اًمؽررؿ يمؾف، يمؿقوةقع و

اًمجلؼم ذم اًمؼرين أو اًمجلد  ذم اًمؼرين وكحق ذًمؽ، وىمةد اؾمةتققمى اًمٌةوطمثقن 

                                                 

 114 اعمقوققمل اًمتلصقؾ واًمتؿثقؾ  اًمتػًػم( 1)

، مٌوطمةٌ ذم اًمتػًةػم اعمقوةققمل عمجلةطػك  23اًمتػًػم اعمقوققمل ٕمحد اًمؽقمل : اكظر ( 2)

 28مًؾؿ 
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اعمعةةةوسون معظةةةؿ اعمقوةةةققموت اًمؼريكقةةةي، ومؽتٌةةةقا ومقفةةةو سمحقصمةةةًو مقؾمةةةعي 

وخمتٍمة، قمغم شمػووت ىمةدراهتؿ اًمٌحثقةي اًمتةل اكعؽًةً قمةغم ىمقؿةي سمحةقصمفؿ 

 .ذه اعمقوققموتومعوةتفؿ ا

وىمد سمدأ اًمٌحٌ ذم اةذا اعمجةول سمؼةقة ذم سمعةض اعممًمػةوت يمةام ذم سمحةٌ 

عمحؿةد قمٌةداهلل دراز اًمةذي يمةون سمحثةًو ( دؾمتقر إظمال  ذم اًمؼةرين اًمؽةررؿ)

ًمـقؾ اًمديمتقراه، وهمػمه مـ اًمٌحقث اًمرصقـي اةودة، صمؿ مل رزل ردظمؾ ذم اةذا 

ظمةذوه مةـ مقةدان اًمٌحةٌ اعمجول سمعُض اًمذرـ ٓ رةدريمقن أسمعةوده، واًمةذرـ أ

اًمعؾؿل إصقزم اًمعؿقةؼ، إمم مقةدان اًمٌحةٌ اًمةدقمقي همةػم اًمعؿقةؼ، ومةلصمؿر 

 . ذًمؽ سمحقصمًو وعقػي ٓ متثؾ طمؼقؼي مـفٍ اًمتػًػم اعمقوققمل وأمهقتف

وشمتػووت مقوققموت اًمؼرين مةـ طمقةٌ طمجُؿفةو ذم اًمؼةرين، ومٌعضةفو 

و ورد ذم طمظل سموًمةذيمر واًمًٌةط ذم يرةوت يمثةػمة، وذم ؾمةقر متػرىمةي، وسمعضةف

 .مقوع واطمد

أروت اًمتةل  ؾمؾؽ اإلموم اًمطحووي ذم يمتوسمف اذا اعمـفٍ واق مجعُ  وىمد

ذم مقوةٍع ( أطمؽوم اًمؼرين)شمتـوول اعمقوققموت اًمػؼفقي اًمتل درؾمفو ذم يمتوسمف 

اًمقاؾمةع ًمؾًةـي اًمـٌقرةي،  فواطمد، صمؿ أظمذ ذم شمػًػماو وسمقوهنو، واؾمتثؿر طمػَظة

 .ؾمقليت  يمام روتأوروارتف اًمغزررة ذم سمقون معوين شمؾؽ 
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 اًمثوين اعمٌحٌ

 سمآروت إطمؽوم ذم اًمؼرين اعمؼجلقد

قمـد اعمتؼدملم يموًمشلن ذم يمثػم مةـ ( يروت إطمؽوم)ذم مجلطؾح  اًمشلن

اعمجلطؾحوت اًمتل مل ُتظ سمةوًمتعررػ آصةطالطمل اًمضةوسمط، وًمةذًمؽ ظمؾةً 

ًُ  وىمةداعممًمػوت ذم أطمؽوم اًمؼةرين مةـ سمقةون اعمؼجلةقد سمآرةوت إطمؽةوم،  ىمؿة

سمغقةةي اؾمةةتخراج اًمتعررةةػ ( أطمؽةةوم اًمؼةةرين)ع مؼةةدموت اعممًمػةةوت ذم سمتتٌةة

.آصطالطمل
( )

 

مل ُرعةّرف ( أطمؽةوم اًمؼةرين)وىمد فمفر زم أن أطمدًا ممةـ صةـػ ذم شمػًةػم 

اصةطالطمًو قمةغم ـمررؼةي اعمتةلظمررـ ذم احلةدود، وإكةام سمةدأوا ( يروت إطمؽوم)

وم سمؿؼةةدموت قمومةةًي، ظموًمقةةي مةةـ اًمتـجلةةقص قمةةغم اعمؼجلةةقد سمآرةةوت إطمؽةة

 . اصطالطموً 

( شمػوؾمةػم يرةوت إطمؽةوم ومـواجفةو)قمكم اًمعٌقد ذم يمتوسمف .وىمد قمَرف د

اًمتػًػم اًمةذي جيؿةُع يرةوت إطمؽةوم اًمنمةقمقي :)شمػًػم يروت إطمؽوم سمؼقًمف

او ذم يمتوٍب مًتؼؾ ومفق اـو مل رتعرض ًمؾؿؼجلةقد ( مـ اًمؼرين اًمؽررؿ ورػّنُ

 .وت إطمؽومسمآروت إطمؽوم، وإكام ُتدث قمـ يمتى اًمتػًػم ٔر

همػم أكف يمَلَكُف ؿَمَعَر سموحلوضمي إمم مزرِد سمقوٍن ًمؾتعررػ وملردوَمُف سمتعررٍػ يظمةَر 

اًمتػًةػم اًمةذي رؼةقم قمةغم اؾمةتـٌوط إطمؽةوم مةـ اًمؼةرين : سمِؿعـك أكف:)ومؼول

                                                 

مًوئؾ ذم يروت إطمؽوم ذم اًمؼةرين ًمؾٌوطمةٌ ، سمحةٌ مـشةقر سمؿجؾةي يمؾقةي أصةقل : اكظر( 1)

 .اًمدرـ سمجومعي إزار 
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اًمؽررؿ، واؾمتخراج اًمؼقاقمد وإصقل مـف، وإسمرازاةو ذم يمتةوب مًةتؼؾ، ذم 

نمةةرعقي ذم اًمؽتةةوب اًمؽةةررؿ، ومةةدى حمووًمةةٍي ٓيمتشةةوف اًمثةةروة اًمػؼفقةةي واًمت

(.طموضمي اًمعجلقر إمم اذه اًمثروة
( )

 

وفمةةواٌر مةةـ اًمتعررةةػ ُتدرةةد يرةةوت إطمؽةةوم سمؤرةةوت اعمشةةتؿؾي قمةةغم 

إطمؽوم اًمػؼفقي اًمعؿؾقي ظمجلقصةًو، واإلؿمةورة إمم إدوات اًمتةل رًةتؾزمفو 

وىمةد كؼةؾ اةذا اًمتعررةػ قمةدٌد . اؾمتخراج شمؾؽ إطمؽوم اًمػؼفقي مـ أروت

قمةةكم اًمعٌقةةد مةةـ أىمةةدم اعممًمػةةوت .ٌةةوطمثلم اعمعةةوسرـ سموقمتٌةةور رؾمةةوًمي دمةةـ اًم

.اعمعوسة ذم دراؾمي شمػوؾمػم يروت إطمؽوم
( )

 

ورؿؽةـ اًمؼةةقل إن اعمؼجلةةقد سمآرةوت إطمؽةةوم أمةةران أطمةدمهو أقمةةؿ مةةـ 

 :أظمر

يروت إطمؽوم ال أرةوت اًمداًمةي قمةغم أطمؽةوٍم ومؼفقةٍي كجلةًو أو :  إول

.اؾمتـٌوـموً 
( )

اذه اًمدًٓمي سحيًي قمغم احلؽؿ، أو يموكً اًمدًٓمي اؾمتـٌوـمًو  ؾمقاًء يموكً

                                                 

 1/39شمػوؾمػم يروت إطمؽوم ومـواجفو ( 1)

اةةة سمؿٌةودرة مةةـ 1431اةة ، ومل شمـنمةة إٓ قمةوم 1457كقىمشةً اةذه اًمرؾمةةوًمي اًمؼقؿةي قمةةوم ( 2)

اةؿعقي اًمعؾؿقي اًمًعقدري ًمؾؼرين اًمؽررؿ وقمؾقمف، وال رؾمةوًمي ىمقؿةي، وًمؽـفةو ذم طموضمةي 

ذم اًمطٌعي اًمثوكقي إمم ُتدرٌ اًمؽثػم مـ معؾقموهتو قمـ اًمؽتى اعمخطقـمي اًمتل كنمت، مثةؾ 

ي طمقٌ مل رتعرض اًمٌحٌ ًمف مع أمهقتف ًمعدم اًمعثقر قمؾقةف إٓ ومةقام أطمؽوم اًمؼرين ًمؾطحوو

 .سمعد، ومثؾ ىمطعي مـ أطمؽوم اًمؼرين ًمؾؼويض إؾمامقمقؾ، وخمتٍمه ًمٌؽر سمـ اًمعالء وهمػماو

رؾمةةوًمي ) 1/22يرةةوت إطمؽةةوم ذم اعمغـةةل ٓسمةةـ ىمدامةةي ًمؾةةديمتقر ومفةةد اًمعـةةدس : اكظةةر ( 3)

 1/25 اًمعٌقد ، شمػوؾمػم يروت إطمؽوم ومـواجفو ًمعكم( ضمومعقي
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واذا اعمعـك اق اعمؼجلةقد قمـةد اإلـمةال ، واةق . سمطررؼي مـ ـمر  آؾمتـٌوط

 . اًمذي قمؾقف معظؿ اعممًمػلم ذم يروت إطمؽوم

أهَنو إروت اًمتل شُمٌلّمُ إطمؽوَم اًمنمقمقي ؾمقاء يموكةً ومؼفقةي أو  :اًمثوين 

 .ًو أو اؾمتـٌوـموً قمؼدري أو أظمالىمقي كجل

واةةذا اعمعـةةك اةةق إومم طمقةةٌ إَِن أومعةةوَل اعمؽَؾػةةلم اًمةةقاردة ذم شمعررةةػ 

احلؽؿ اًمنمقمل شمشؿؾ اًمؼقل وآقمتؼود واًمعؿةؾ، وًمةذًمؽ ومةنن اؾمةتخراضمفو 

 .مـ أروت اًمؼريكقي أمٌر رضوري ذم يمتى يروت إطمؽوم

وىمد ىمًؿ اًمعؾامء إطمؽوم اًمقاردة ذم اًمؼرين أىمًومًو صمالصمي
( )

: 

وشمتعؾةؼ سمعؼقةدة اعمًةؾؿ، ومةو جيةى قمؾقةف إطمؽوم آقمتؼودري، : إول 

اقمتؼةةوده ذم اهلل شمعةةومم ومالئؽتةةف ويمتٌةةف ورؾمةةؾف واًمقةةقم أظمةةر واًمؼةةدر ظمةةػمه 

 .وذه

، وشمتجلةؾ سمةام رجلةدر قمةـ اعمؽؾةػ مةـ أىمةقال إطمؽوم اًمعؿؾقةي:  اًمثوين

 :وأومعول وقمؼقد وشمٍموموت، وال كققمون 

خوًمؼةةف شمعةةومم، يموًمجلةةالة واًمزيمةةوة أطمؽةةوم شمةةـظؿ صةةؾي اإلكًةةون سم -1

 .واًمجلقم واحلٍ، وال أطمؽوم اًمعٌودات

أطمؽةةوم شمةةـظؿ قمالىمةةي اإلكًةةون سمغةةػمه مةةـ اًمـةةوس ذم ؿمةةتك ؿمةةمون   -2

احلقوة يملطمؽوم إهة واًمٌقع واًمنماء واًمعؼقسموت وهمػماةو وشمعةرف سملطمؽةوم 

 .اعمعومالت

                                                 

 74مـفٍ اًمؼرين اًمؽررؿ ذم شمؼررر إطمؽوم عمجلطػك حمؿد اًمٌوضمؼـل ص : اكظر ( 1)
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 اًمتةل شمعؿةؾ قمةغم هتةذرى اًمـػةقس، وشمؼةقرؿ إطمؽوم اطُُؾؼَقةي:  اًمثوًمٌ

 .اطؾؼ، وشمرسمقي اًمقضمدان مـ أضمؾ سمـوء جمتؿع ومووؾ

إطمؽةوم اًمتةل شمشةتؿؾ قمؾقفةو ( اةة415ت)وىمًؿ اًمراهمى إصػفوين 

: إطمؽةوم اًمتةل شمشةتؿؾ قمؾقفةو اًمنمةائع ؾمةتيً :)اًمنمائع إمم ؾمتي أىمًةوم ومؼةول

آقمتؼةةودات، واًمعٌةةودات، واعمشةةتفقوت، واعمعةةومالت، واعمزاضمةةر، وأداب 

(اطؾؼقي
( )

. 

 . ن كذيمر شمػًػم اإلموم اًمؼرـمٌل يمؿثول اذا اعمػفقمورؿؽـ أ

واذا اعمػفقم ىمؾقؾ آؾمةتعامل ذم يمتةى أطمؽةوم اًمؼةرين، واعمعـةك إول 

ٌٍ ىمةوس  اق إؿمفر وإدل قمغم صـقع اعمػنرـ ٔروت إطمؽوم، وًمؽـف مـف

 .ذم اًمدًٓمي قمغم إطمؽوم ذم اًمؼرين

حؽةؿ اًمنمةقمل وىمد فمفةر مةـ ظمةالل شمعررةػ اًمػؼفةوء وإصةقًمقلم ًمؾ

ومفةق  ذم مػفةقم احلؽةؿ اًمنمةقمل،وصـقع اعممًمػلم ذم يروت إطمؽوم اظمتالٌف 

طمًةةى اًمتعررةةػ اًمػؼفةةل وإصةةقزم رشةةؿؾ اًمؼةةقَل واًمعؿةةَؾ وآقمتؼةةوَد، 

سموإلووومي إمم ظمطةوب اًمقوةع اطةؼمي، يمةزوال اًمشةؿس قمالمةًي قمةغم صةالة 

 .ؾػاًمظفر، ووضمقد كجلوب اًمزيموة ًمقضمقهبو، وذًمؽ ٕكف رتعؾؼ سمػعؾ اعمؽ

أمو مـفٍ ممًمػل يروت إطمؽوم، ومنهنؿ ىمٍموا مػفةقم احلؽةؿ اًمنمةقمل 

اًمتةةل رٌةةدؤاو اًمػؼفةةوء سموًمطفةةورة وموًمجلةةالة ( اًمػؼفقةةي)قمةةغم إطمؽةةوم اًمعؿؾقةةي 

وهبةذا ظمةرج  .واًمزيموة واًمجلقوم واحلٍ، مرورًا سموعمعومالت، واكتفةوًء سمةوإلىمرار

                                                 

أمحةةد طمًةةـ . سمتحؼقةةؼ د( ضمةةومع اًمتػوؾمةةػم)مؼدمةةي شمػًةةػم اًمراهمةةى إصةةػفوين اعمًةةؿك ( 1)

 .وىمد ومجلؾ ذم شمؼًقؿ يمؾ واطمد مـ اذه إىمًوم إمم قمدة أىمًوم  77ومرطموت ص 
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، ومعظةؿ  (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) :مو رتعؾؼ سموًمعؼقدة، يمؼقًمف شمعومم

ڄ ) :وظمرج سمذًمؽ أرضةًو مةو رتعؾةؼ سمةوٕظمال ، يمؼقًمةف شمعةومم .اًمًقر اعمؽقي

چ چ چ ) :، وىمقًمةةف ضمةةؾ وقمةةال (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

واذا رؼمز قمـد اعمضقؼلم عمػفةقم   (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ـ ظمون ذم يمتوسمف  ًَ  (.ذم يروت إطمؽوم كقؾ اعمرام)احلؽؿ اًمنمقمل، يمجلّدرؼ طم

ذم ُتدرد مػفقم احلؽؿ، ومٌقـام جتؾػ أصحوب اذا اعمـفٍ ومقام سمقـفؿ يمام 

كجةةد سمعضةةفؿ رةةدظمؾ سمعةةض كجلةةقص آقمتؼةةود وإظمةةال  ومقةةف، ورقردمهةةو 

اؾمتطرادًا أو شمضؿقـًو، كجد ذم اعمؼوسمؾ مـ رًتٌعدمهو متومًو: ًمؽقهنام ٓ ردظمالن 

 .ذم أقمامل اةقارح

وىمةةد شمٌـةةك قمؾةةامء أصةةقل اًمػؼةةف اةةذا اعمةةـفٍ ذم حمووًمةةي احلٍمةة اًمعةةددي 

ودرثفةةو قمـةةد طمةةدرثفؿ قمةةـ اعمجتفةةد وذوـمةةف، طمقةةٌ ٔرةةوت إطمؽةةوم وأطم

رذيمرون مـ اذه اًمنموط طمػظ اًمـجلقص اًمتنمةرعقي واؾمتحضةوراو ًمٌؾةقغ 

 .رشمٌي آضمتفود

ذم ( أطمؽةوم اًمؼةرين)رظفر مـ صـقع اإلموم اًمطحةووي ذم يمتوسمةف  واًمذي

اةةةزء اعمطٌةةقع أكةةف اىمتٍمةة قمةةغم يرةةوت إطمؽةةوم سمةةوعمعـك إول، ومل رتعةةرض 

ي سموٕطمؽةةوم اًمعؼدرةةي وإظمالىمقةةي، واةةق ٓ حيةةى آؾمةةتطراد اعمتعؾؼةة تًممرةةو

ظمورج مو دًمً قمؾقف أري سمـجلفو، وىمد رؽقن شمعرض او ذم اةةزء اعمػؼةقد مةـ 

 .اًمؽتوب
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 اًمثوًمٌ اعمٌحٌ

 سموإلموم اًمطحووي ممًمػ اًمؽتوب اًمتعررػ

 وكًٌف اؾمؿف: 

إزدي  َؾَؿياإلمةةوم أسمةةق ضمعػةةر أمحةةد سمةةـ حمؿةةد سمةةـ ؾمةةالمي سمةةـ ؾَمةة اةةق

 ،اعمٍمي اًمطحةووي، كًةًٌي إمم ـمحةو، ىمررةي مةـ ىمةرى صةعقد مٍمة ريجْ احلَ 

.إقمؿدة، وشمتٌع مريمز ؾمامًمقط مـ مدررري اعمـقو ـمحو اًمققم شمًؿك
( )

 

 ، إزدِ  ىمٌوئةؾِ  ـِمة ىمٌوئةؾ أرسمعوال  ْجراحلَ  رضمول ىمٌقؾيرـتًى إمم  واق

اًمقةقم ذم مرشمػعةوت  ورًؽـقنواؿ سمـق ؿمفر وسمـق قمؿرو وسمؾؾًؿر وسمؾؾحؿر، 

اًمنوات ذم ضمـقب اةزررة اًمعرسمقي سمؿـطؼي اًمـامص ومو طمقاو سمؿـطؼي ضمٌول 

اإلموم اًمطحووي سمؼٌقؾي سمـل قمؿرو ظمجلقصةًو  ؾِحؼوسمعض اعممرظملم رُ  ،قمًػم

مـ رضمول احلجةر، وإزد مةـ أيمةؼم ىمٌوئةؾ اًمعةرب وأؿمةفراو سمطقكةًو وأمةداو 

.ومروقمًو، وال مـ اًمؼٌوئؾ اًمؼحطوكقي
( )

 

                                                 

، وومقوت إقمقون 15/27، ؾمػم أقمالم اًمـٌالء ًمؾذاٌل  9/53 إكًوب ًمؾًؿعوين: اكظر ( 1)

، اًمٌدارةةي واًمـفورةةي ٓسمةةـ يمثةةػم 1/272، اةةةقاار اعمضةةقي ًمؾؼةةرر 1/72ٓسمةةـ ظمؾؽةةون 

، أسمةق 2/288،ؿمذرات اًمةذاى ٓسمةـ اًمعةامد 8/9،اًمقاذم سموًمقومقوت ًمؾجلػدي 12/156

ة اإلمةوم أيب ضمعػةر ضمعػر اًمطحووي وأصمره ذم احلدرٌ ًمعٌداعمجقد حمؿقد ، احلووي ذم ؾمةػم

اًمطحووي ًمؾشقخ حمؿد زااد اًمؽقصمري اؾمتققمى ومقف شمرمجي اًمطحووي، اإلمةوم أسمةق ضمعػةر 

 1/55اًمطحووي ومؼقفًو ًمعٌداهلل كذرر، مؼدمي ُتؼقؼ يمتوب ذح مشؽؾ أصمةور ًمؾطحةووي

  .ومو سمعداو

، ومجفةرة 615، مجفةرة اًمـًةى ًمؾؽؾٌةل 226، 1/197اكظر آكًوب ًمؾًؿعوين : اكظر ( 2)

 .376-335أكًوب اًمعرب ٓسمـ طمزم 
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اة ومقام رواه اسمةـ رةقكس239وًمد اإلموم اًمطحووي ؾمـي  وىمد
( )

شمؾؿقةذه  

وشموسمعف قمغم ذًمؽ معظؿ مـ شمرمجقا ًمةف،  ،(شموررخ قمؾامء مٍم)ذم يمتوسمف اعمشفقر 

 .اة 321واق اًمجلحقح، واشمػؼقا قمغم أن ووموشمف يموكً ؾمـي 

اإلموم اًمطحةووي ذم اًمؼةرن اًمثوًمةٌ ااجةري وسمعةض مةـ اًمراسمةع  قموش

اعمرطمؾةةي إومم  عةةدُ ذم اًمعٍمةة اًمعٌةةود اًمضةةعقػ، اًمةةذي رُ ( اةةة239-321)

ًمضعػ اًمدوًمي اًمعٌوؾمقي، ومـ ذًمؽ احللم سمدأ رظفر كػقذ إشمراك، وىمةد يمةون 

(اةةة227ت)اطؾقػةةي اعمعتجلةةؿ حمؿةةد سمةةـ اةةورون اًمرؿمةةقد 
( )

أول مةةـ  اةةق 

اؾمتؽثر مـفؿ واؾمتٌعد اًمعرب، ومٌدأ قمفد آوطراب واًمػقى مةـ اًمـوطمقةي 

فةو وسمةدأ شمػؽؽفةو، ومل قموصؿي اطالومي سمغةداد، طمتةك أذاةى اقٌت اًمًقوؾمقي ذم

رٌؼ مـ ؾمؾطي اطؾقػي إٓ آؾمؿ وٓ مـ مظةوار اطالومةي إٓ اًمٌفةرج وإهبةي 

 أمةراء اًمقٓرةوت اًمعٌوؾمةقي ومةلقمؾـ يمةُؾ  سمعُض  اذا اًمضعَػ  وموؾمتغؾ. ومحًى

يكةذاك ختضةع ًمؾدوًمةي  وٓرتف قمـ دوًمي اطالومي، ويموكً مٍُم  واطمد اؾمتؼالَل 

أ شمعقةلم اًمةقازم مةـ ـمةررؼفؿ، ذرطةي وًمؽـ مـذ ؾمقطرة إشمراك سمد ،اًمعٌوؾمقي

 أو ظمراضمةًو ًمةدار اطالومةةي سمٌغةداد، ومؽثةرت اًمرؿمةووى وقمةةؿَ  رةمدوا رضرٌةيً  أن

 مةدىمعٍ  اًمػًود وفمفرت اًمطٌؼقي ذم ذًمؽ اعمجتؿع، وملصٌح اًمـةوس مةو سمةلم ومؼةرٍ 

                                                 

اق اإلموم احلوومظ اعمتؼـ أسمق ؾمعقد قمٌداًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رةقكس سمةـ قمٌةدإقمغم اًمجلةدذم ( 1)

اةة، ويمةون مةـ أسمةرز شمالمقةذ اإلمةوم 347اعمٍمي صوطمى شموررخ قمؾامء مٍمة اعمتةقرم ؾمةـي 

: اكظةر. غػماواًمطحووي، ويمون إمومًو ومفاًم سمجلػمًا سموًمرضمول، ومل جرج مـ مٍم، وٓ ؾمؿع سم

 15/578ؾمػم أقمالم اًمـٌالء ًمؾذاٌل 

 15/295ؾمػم أقمالم اًمـٌالء ًمؾذاٌل : اكظر( 2)
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 .درضموت اًمٌمس واًمػؼر دككذم أ ًمـوسوموطمش، واًمؽثرة اًمؽوصمرة مـ ا وهمـًك 

اةة سمعةٌ أمحةد سمةـ 245رؽٌةوك اًمؽميمةل ؾمةـي يًمً وٓري مٍم إمم سمو وعمو

(اةةة275ت)ـمقًمةةقن
( )

مٍمةة ًمقـةةقب قمـةةف ذم طمؽؿفةةو، ورقمةةًو سمعةةد رةةقم  إمم 

شمقـمقد ىمدمف ذم مٍمة واًمؼضةوء قمةغم مـووئقةف طمتةك وةؿ  قًمقناؾمتطوع اسمـ ـم

إًمقفو اًمشوم وسمرىمي وضمزءًا مـ اًمعرا ، طمتك سمؾغ مـ ىمقشمف وسملؾمف أن اؾمتعون سمةف 

 . سملؾمف إمؼماـمقر اًمروم اطؾقػي قمغم أظمقف، سمؾ طمتك ظمٌم

إطمةقال كحةق   شمٌةدًمًاةة 254اًمطقًمقكقي ذم مٍمة قمةوم  وًمياًمد وسمؼقوم

إومضؾ، وقمةودت ًمؾخالومةي اقٌتفةو ذم كػةقس اًمـةوس، وىمةقي ؿمةلن اطؾػةوء 

وزادت ؾمقطرهتؿ
( )

 ؾمةقود، ومتحًةـً إطمةقاُل  قمـ ذًمةؽ اؾمةتؼرارٌ  وَكَجؿَ 

امء مةـ اًمعةرا  وومةورس وأومًح اعمجول ًمؽثػم مـ اًمعؾة ،واًمعؾؿقيُ  آىمتجلودريُ 

واحلجةةوز واعمغةةرب أن رةةلشمقا مٍمةة ًمقـنمةةوا قمؾؿفةةؿ ورلظمةةذوا مةةو ًمةةقس  

قمـداؿ
( )

مٍمة، ومةـفؿ  قمؾؿقي أومود مـفو قمؾامءُ  طمريميً  صمؿرواق إمر اًمذي أ ،

 . اإلموم اًمطحووي

اةةذه اًمؼةةقة وذًمةةؽ اًمٌةةلس اةةذه اًمدوًمةةي اًمطقًمقكقةةي إمم أن  واؾمةةتؿرت

ؾمؾقامن اًمؽوشمى ىموئد اطؾػقي اعمؽتػةل، اة قمكم  رد  حمؿد سمـ 323ؾمؼطً ؾمـي 

. ومعودت مٍم إمم قمفد اًمتٌعقةي اعمطؾؼةي ًمؾعٌوؾمةقلم سمٌغةداد دار اطالومةي يكةذاك

وسمذًمؽ قمودت آوطراسموت إمم شمؾؽ اًمٌالد ًمضةعػ اطؾػةوء وقمجةزاؿ قمةـ 

                                                 

 1/173وومقوت إقمقون ٓسمـ ظمؾؽون : اكظر( 1)

 6/195اًمؽومؾ ذم اًمتوررخ ٓسمـ إصمػم : اكظر ( 2)

 1/161فمفر اإلؾمالم ٕمحد أملم : اكظر ( 3)
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اعمحوومظي قمةغم ؾمةؾطوهنؿ، طمتةك اؾمةتٌد اةـةد سمةٌعض أوًمئةؽ اطؾػةوء، ويمةون 

ًمي اإلظمشقدرياًمقوع اؽذا إمم أن ىمومً اًمدو
( )

 . اة323ؾمـي  ذم

ؾمٌؼ رتضح أن اإلموم اًمطحووي ىمد قموس شمؾؽ اًمدوًمةي اًمطقًمقكقةي  وممو

.مـ اًمـشقء مرورًا سموٓزداور إمم اًمًؼقط وذاوب اًمررح
( )

  

 اًمطحووي  أهة: 

اإلموم اًمطحةووي ذم أهة معروومةي سمةوًمعؾؿ واًمتؼةك واًمجلةالح، يمةام  كشل

حمؿةد سمةـ ؾمةالمي مةـ  قاًمةدهوم. قد مٍمةذم صةع وىمقةٍ  ـَعيٍ يموكً ذات كػقذ ومَ 

أاؾ اًمعؾؿ وإدب واًمػضؾ، واق مو ُتدث سمف اًمطحةووي قمةـ أسمقةف مةـ أكةف 

يمون أدرًٌو، ًمف كظر وسموع ذم اًمشعر وإدب، وىمد يمون رجلحح سمعةض إسمقةوت، 

.ذًمةؽ  اسمـةفورؽؿؾ سمعضفو أظمر، طمقـام يمون رعرض قمؾقف 
( )

ووموشمةف  ويموكةً 

.اة264ؾمـي 
( )

 شمؾؿقةذ اعمةزينإؾمةامقمقؾ  اإلمةوم أظمةً جلةحقحقمةغم اًم واًمدشمةف ومفةل وأمو

اًمشةوومعل اإلموم
( )

 ذيمراةو ،وىمةد يموكةً معروومةي سمةوًمعؾؿ واًمػؼةف واًمجلةالح ،

                                                 

 3/251اًمـجقم اًمزاارة ٓسمـ شمغري سمردي : اكظر. اًمدوًمي اإلظمشقدري معـواو دوًمي اعمؾقك( 1)

، واًمـجةةقم اًمزااةةرة 15/364، واًمٌدارةةي واًمـفورةةي 5/329اًمؽومةةؾ ذم اًمتةةوررخ : اكظةةر( 2)

3/2-143 

 1/37ذح مشؽؾ أصمور : اكظر( 3)

 1/273اةقاار اعمضقي : اكظر ( 4)

ومعل، وكةوس اق اًمعالمي إؾمامقمقؾ سمةـ حيقةك سمةـ إؾمةامقمقؾ اعمةزين اعمٍمةي، صةوطمى اًمشةو( 5)

اة، ًمف مةـ اعمجلةـػوت اعمختٍمة اعمشةفقر سمؿختٍمة اعمةزين، ويمةون 264مذاٌف، اعمتقرم ؾمـي 

 12/492ؾمػم أقمالم اًمـٌالء : اكظر . إمومًو جمتفدًا 
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ذم وةةؿـ مةةـ يمةةون سمؿٍمةة مةةـ اًمػؼفةةوء اًمشةةوومعقي ( اةةة911ت)اًمًةةققـمل 

يموكةً ُتية جمؾةس اًمشةوومعل، وكؼةؾ قمـفةو اًمراومعةل  ،(اعمةزين أظمةً:)وىمول

 ؾمةةـقيواإل( اةةة771ت)اًمًةةٌؽل ذم اًمزيمةةوة، وذيمراةةو اسمةةـ ( اةةة624ت)

ذم اًمطٌؼةةوت( اةةة772ت)
( )

أم أيب ضمعػةةر اًمطحةةووي، طمقةةٌ مل رةةذيمر  ومفةةل

اعممرظمقن ذم شمعررػفو ؾمقى ؿمفرهتو أهنو أظمً اعمزين ومل رذيمروا او اؾمام، وإكام 

 .اًمطحووي سملمذيمرواو سموًمتعررػ 

مو وصؾـو أن ًمف وًمدًا ردقمك أسمةو احلًةـ قمةكم سمةـ أمحةد  ومغوريأوٓده  وأمو

حمؿد اًمطحةووي، كًةى ًمةف قمؾةؿ سموحلةدرٌ واًمػؼةف، وذيمةر اًمًةؿعوين أكةف  سمـ

روى قمةةـ أيب قمٌةةد اًمةةرمحـ سمةةـ ؿمةةعقى اًمـًةةوئل وهمةةػمه
( )

صةةوطمى  وذيمةةر

اةقاار اعمضقي أكف شمػؼف قمغم أسمقف وروى قمـف
( )

. 

رمحف اهلل ذم اذه إهة اًمػووؾي، وىمرأ اًمؼةرين وشمةلدب قمةغم رةد أيب  كشل

وىماًل قموسمةداً حيقك سمـ حمؿد سمـ قمؿروس ويمون قمة
( )

أظمةذ اًمػؼةف قمةغم ظموًمةف  ،صمةؿ

.صوطمى اًمشوومعل يمام كجلً قمغم اذا ؾموئر يمتى اًمؽماضمؿ يناعمز
( )

. 

يمؾ مو ؾمٌؼ رتٌلم ًمـو أن اًمطحووي ىمد قموش وكشل ذم سمقئي يمؾفةو قمؾةؿ  مـ

وىمةد يمةون ًمؾـزقمةي اًمقراصمقةي اًمجلةوحلي، واًمٌقئةي اًمطقٌةي اًمتةل . وومضؾ وصةالح

                                                 

 1/32، وـمٌؼوت اًمشوومعقي ًمإلؾمـقي  1/167طمًـ اعمحورضة ًمؾًققـمل : اكظر( 1)

 8/218إكًوب ًمؾًؿعوين : اكظر ( 2)

 1/352ر اعمضقي ًمؾؼرر اةقاا: اكظر ( 3)

 1/281ًمًون اعمقزان ٓسمـ طمجر : اكظر( 4)

 62أسمق ضمعػر اًمطحووي وأصمره ذم احلدرٌ : اكظر ( 5)
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جلةقتف اًمعؾؿقةي واطؾؼقةي، وشمقضمقفةف قموش ذم وؾمطفو، يصموراةو ذم شمؽةقرـ ؿمخ

 .اًمتقضمقف اًمًؾقؿ اًمذي ؾمور قمؾقف ذم كشلشمف وشمعؾؿف وشمعؾقؿف

قموس اًمطحووي إئؿي احلػوظ مـ أصحوب اًمؽتى اًمًةتي، ومةـ  وىمد

 . يمون ذم ـمٌؼتفؿ، وؿمورك سمعضفؿ ذم مروروهتؿ

 وسمؾقهمف رشمٌي آضمتفود كٌقهمف: 

مةذاى  إممقل سمؾغ اًمطحووي ؾمةـ اًمعنمةرـ شمةرك ىمقًمةف إول، وُتة عمو

 :أيب طمـقػي ذم اًمتػؼف، ويمون اًمًٌى ذم اذا اًمتحقل قمدة أمقر

يمون رشواد ظموًمف اعمةزين رطةوًمع يمتةى أيب طمـقػةي، ورطقةؾ اًمـظةر  أكف -1

ًَ مةذاى : ومقفو، ورتلصمر هبو، طمقةٌ ؾمةلًمف حمؿةد سمةـ أمحةد اًمنمةوـمل مل ظموًمػة

ًُ أرى ظمةوزم رةدرؿ اًمـ: ظموًمؽ واظمؽمت مذاى أيب طمـقػي؟ ومؼول ظةر ٕين يمـ

 .ذم يمتى أيب طمـقػي، ومؾذًمؽ اكتؼؾً إًمقف

اعمًوضمالت اًمعؾؿقي اًمتل يموكً شمؼع سمؿرأى مـةف ومًةؿع سمةلم يمٌةور  -2

 .أصحوب اًمشوومعل وأصحوب أيب طمـقػي

رد يمةؾ ـمةرف قمةغم  واًمتجلوكقػ اًمتل أًمػةً ذم يمةال اعمةذاٌلم، وومقفة -3

ومقةف  ورد( اعمختٍمة)أظمر ذم اعمًوئؾ اعمختؾػ ومقفةو، ومؼةد أًمةػ اعمةزين يمتوسمةف 

قمغم أيب طمـقػي ذم مجؾي مًوئؾ، وموكؼمى ًمف اًمؼويض سمؽور سمةـ ىمتقٌةي ومةلًمػ يمتوسمةًو 

 .ذم اًمرد قمؾقف

اعمختؾػي اعمشورب اًمتل يموكةً شمؼةوم ذم ضمةومع قمؿةرو  ؿطمؾؼوت اًمعؾ -4

سمـ اًمعوص، ومؼد أشموطمً ًمف أن رػقد مـفةو مجقعةًو، ورؼةػ قمةغم ـمررؼةي اعمـوىمشةي 

اًمػؼةةف  َؾَؽةةيَ ومقةةف ذًمةةؽ مَ  َؿةةكواًمٌحةةٌ وآؾمةةتدٓل قمـةةد أصةةحوهبو، وىمةةد كَ 
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 .واةدل

أيب طمـقػةي ممةـ ورد إمم  اىاًمشققخ اًمذرـ يموكقا رتػؼفةقن قمةغم مةذ -5

مٍم واًمشوم ًمتقزم مـجلى اًمؼضوء يموًمؼويض سمؽور سمـ ىمتقٌةي واسمةـ أيب قمؿةران 

 .وأيب ظموزم

اذه إمقر مؼروكًي إمم آؾمتعداد اًمػطري، وطمجلقؾتف اًمعؾؿقةي اعمتـققمةي،  يمؾ

فام، وكزوقمف إمم ر شمٌي آضمتفود، دومعتف إمم اًمتعؿؼ ذم دراؾمةي اعمةذاٌلم، واعمقازكةي سمقـة

 .قمـف ًمدوموعإًمقف اضمتفوده مـفام، وآكتًوب إًمقف، وا اهواظمتقور مو أدَ 

رؽـ ذم اكتؼول أيب ضمعػر اًمطحووي مـ مذاٍى إمم يظمر مو رةدقمق إمم  ومل

شمؼدمةف أو آؾمتغراب وآؾمتـؽور، ومؼد ُتقل همػم واطمد مـ أاؾ اًمعؾةؿ ممةـ 

قمؾقفؿ مـ قمؾةامء قمٍمةاؿ،  يمون معوسًا ًمف مـ مذاى إمم يظمر مـ همػم كؽػم

ومؿعظةةؿ أصةةحوب اإلمةةوم اًمشةةوومعل مةةـ أاةةؾ مٍمةة يمةةوكقا مةةـ أشمٌةةوع اإلمةةوم 

موًمؽ، وومقفؿ مـ اق مـ ؿمققخ اإلموم اًمطحووي: ٕن صـقعفؿ اةذا مل رؽةـ 

 .واىمتـوٍع وشمٌٍمسمداومع اًمعجلٌقي أو اًمتؼؾقد، أو اعمـوومًي، وإكام يمون قمـ دًمقٍؾ 

ًُ :)اسمـ زوٓ   ىمول : أسمو احلًـ قمكم سمةـ ضمعػةر اًمطحةووي رؼةقل ؾمؿع

يمةون : ومؼةول -وذيمر ومضؾ أيب قمٌقةد سمةـ طمرسمقرةف وومؼفةف  -ؾمؿعً أيب رؼقل 

مةو اةذا ىمةقل أيب طمـقػةي، : رذايمرين سموعمًوئؾ، وملضمٌتف رقمًو ذم مًةلًمي، ومؼةول زم

مةو فمــتةؽ : ومؼول ! قل سمف؟أهيو اًمؼويض، أو يمؾ مو ىموًمف أسمق طمـقػي أىم: ومؼؾً ًمف

 ًُ ومطةورت : أو همٌةل، ىمةول : ومؼةول زم ل؟واؾ رؼؾد إٓ قمجلةٌ: إٓ مؼؾدًا، ومؼؾ

(.اذه اًمؽؾؿي سمؿٍم طمتك صورت مثاًل، وطمػظفو اًمـوس
( )
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مو ردل قمغم أكف يمون رتٌةع اًمةدًمقؾ طمقةثام ( ذح معوين أصمور)مؼدمي  وذم

اًمعؾةؿ ؾمةلًمف أن يمون، ورلظمذ سمف، ومؼد ضمةوء ومقفةو أن سمعةض أصةحوسمف مةـ أاةؾ 

ذم إطمؽةوم اًمتةل  ^رضع ًمف يمتوسمًو رذيمر ومقةف أصمةور اعمةلصمقرة قمةـ رؾمةقل اهلل 

ًمؼؾةي  سمعضةوً رتقاؿ أاؾ اإلحلود واًمضعػي مـ أاؾ اإلؾمالم أن سمعضفو رـؼض 

قمؾؿفؿ سمـوؾمخفو مـ مـًقظمفو، ومو جيى سمةف اًمعؿةؾ مـفةو، عمةو رشةفد ًمةف مةـ 

عؾ ًمةذًمؽ أسمقاسمةًو رةذيمر ذم يمةؾ اًمؽتوب اًمـوـمؼ واًمًـي اعمجتؿع قمؾقفو، وأن جي

يمتوب مـفو مو ومقف مـ اًمـوؾمخ واعمـًقخ، وشملورؾ اًمعؾامء، واطمتجةوج سمعضةفؿ 

قمغم سمعض، وإىمومي احلجي عمـ صةح قمـةده ىمقًمةف مةـفؿ سمةام رجلةح سمةف مثؾةف مةـ 

يمتوب أو ؾمـي أو إمجوٍع أو شمقاشمر مـ أىموورؾ اًمجلحوسمي أو شموسمعقفؿ، وأكف كظةر ذم 

 .وموؾمتخرج مـف أسمقاسمًو قمغم اًمـحق اًمذي ؾملل وسمحٌ قمـف سمحثًو ؿمدرداً  ًمؽ،ذ

ًُ  اًمطحووَي  وٓ رشؽ مـجلٌػ أنَ :)اًمٌدر اًمعقـل وىمول ذم اؾمةتـٌوط  أصمٌة

ومـ إطمودرٌ اًمـٌقرةي، وأىمعةد ذم اًمػؼةف مةـ همةػمه ممةـ  رينإطمؽوم مـ اًمؼ

قموسه ؾمـًو، أو ؿموريمف رواري مـ أصحوب اًمجلةحوح واًمًةــ، ٕن اةذا إكةام 

ف ويمالمفةؿ، وممةو رةدل قمةغم ذًمةؽ، ورؼةقي مةو ادقمقـةوه رظفر سموًمـظر ذم يمالمة

(.شمجلوكقػف اعمػقدة اًمغزررة ذم ؾموئر اًمػـقن مـ اًمعؾقم اًمـؼؾقي واًمعؼؾقي
( )

 

 ًمطؾى اًمعؾؿ  رطمؾتف: 

يمغػمه مـ اًمعؾامء، ومفةق مل رػةور   واؾمعيشمؽـ ًمإلموم اًمطحووي رطمؾي  مل

ن وصمقؼةةي مٍمةة إٓ قمـةةدمو أرؾمةةؾف وازم مٍمةة أمحةةد سمةةـ ـمقًمةةقن إمم اًمشةةوم سمشةةل

                                                 

 21احلووي ذم ؾمػمة اًمطحووي ًمؾؽقصمري ( 1)
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ومقفةو همؾةط، ويمةون ىمةد شمةقمم : إطمٌوس اًمتل اقمؽمض قمؾقفو أسمق ضمعػر، وىمةول

يمتوسمتفةةو ٓسمةةـ ـمقًمةةقن ىمةةويض دمشةةؼ أسمةةق ظمةةوزم قمٌداحلؿقةةد سمةةـ قمٌةةداًمعزرز 

 .اًمًؽقين اًمٌٍمي

اةة 269-268اكتفز ومرصي وضمةقده ذم اًمشةوم، واةل مةو سمةلم ؾمةـي  وىمد

شةؼ ومةروى قمةـ ومتـؼؾ ظمالاو سملم همزة وقمًؼالن وـمؼمري وسمقً اعمؼدس ودم

ؿمققظمفو وأومود مـفؿ، وشمػؼةف قمةغم اًمؼةويض أيب ظمةوزم وملظمةذ ومؼةف اًمعةرا  مةـ 

قمـ قمقًك سمـ أسمون قمـ حمؿد سمـ احلًـ، قمـ أيب طمـقػي، وقمـ سمؽر سمةـ  ـمررؼف

.اًمعؿل، قمـ حمؿد سمـ ؾمامقمي قمـ حمؿد سمـ احلًـ قمـ أيب طمـقػي
( )

 

 ؿمققظمف : 

 :اًمطحووي قمـ يمثػم مـ ضمؾي اًمعؾامء ذم قمٍمه، مـفؿ  روى

اًمعالمي إؾمامقمقؾ سمـ حيقك سمـ إؾمامقمقؾ اعمزين اًمشوومعل واق ظموًمةف  اإلموم

ؾمـي شمعؾؿ ومقفو وقمؾؿ  ومخًلمؾمٌعي  ًمطحووي، وىمد قموش سمعده ا(اة264ت)

اًمؼةويض أمحةد سمةـ أيب قمؿةران اًمٌغةدادي  اإلمومومـفؿ . وأصٌح ًمف ؿملن يمٌػم

اًمعالمةةي اًمؼةةويض أسمةةق ظمةةوزم قمٌداحلؿقةةد سمةةـ  اًمػؼقةةفومةةـفؿ (. اةةة285ت)

اًمؽٌػم أسمق سمؽةرة سمؽةور سمةـ ىمتقٌةي  اًمؼويضومـفؿ (. اة292ت)ٌداًمعزرز اًمٌغدادي قم

اًمعالمةي أسمةق قمٌقةد  اًمؼويض  ومـفؿ. اًمذي ٓزمف وأظمذ قمـف قمؾاًم يمثػماً ( اة275ت)

احلوومظ أسمق قمٌةداًمرمحـ أمحةد  اإلمومومـفؿ (. ه319ت)قمكم سمـ احلًـ سمـ طمرسمقرف

 .همػمهو صوطمى يمتوب اًمًــ( اة353ت)سمـ ؿمعقى اًمـًوئل

                                                 

 1/45ذح مشؽؾ أصمور ًمؾطحووي : اكظر ( 1)
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، اًمةذي (اة264ت)سمـ قمٌدإقمغم اعمٍمي قكساحلوومظ ر اإلموم ومـفؿ

رعتةةؼم مةةـ أسمةةرز اًمعؾةةامء اًمؼةةراء اًمةةذرـ كؼؾةةقا قمؾةةؿ اًمتػًةةػم واًمؼةةراءات قمةةـ 

قمٌداًمرمحـ سمـ زرد سمـ أؾمؾؿ وأسمقف ىمٌؾف وشمالمقذاؿ قمٌداهلل سمـ واى اعمٍمةي 

، وىمةةد أظمةةذ اإلمةةوم اًمطةةؼمي قمةةـ رةةقكس سمةةـ قمٌةةدإقمغم ذًمةةؽ (اةةة197ت)

(ضمومع اًمٌقون)اًمتػًػم واؾمتققمٌف اؾمتقعوسمًو شمومًو ذم يمتوسمف 
( )

واكتػع سمف شمؾؿقةذه  ،

 .اإلموم اًمطحووي يمذًمؽ

يمثػم مـ اًمعؾةامء اًمؽٌةور اًمةذرـ أظمةذ اًمطحةووي قمةـفؿ خمتؾةػ  وهمػماؿ

 .اًمعؾقم، وخترج ُتً أردهيؿ

 شمالمقذه : 

إمم اًمطحووي قمدٌد همةػم ىمؾقةؾ مةـ أاةؾ اًمعؾةؿ، وومةقفؿ يمثةػٌم مةـ  رطمؾ

 :ػوظ اعمشفقررـ، ومًؿعقا مـف، واكتػعقا سمعؾؿف، ورروا قمـف مـفؿ احل

 اإلمةةومو ،(اةةة364ت)أسمةةق اًمػةةرج أمحةةد سمةةـ اًمؼوؾمةةؿ اطشةةوب  احلةةوومظ

احلوومظ أسمق  واإلموم ،(اة365ت)احلوومظ أسمق اًمؼوؾمؿ ؾمؾقامن سمـ أمحد اًمطؼماين

.وهمػماؿ ،(اة347ت)اعمٍمي رقكس سمـؾمعقد 
( )

 

ؾامء اًمؽٌةور أصةحوب اعمؽوكةي اًمرومقعةي، أن معظؿ شمالمقذه مـ اًمع وفموار

 .واعمجلـػوت اعمشفقرة، ممو ردل قمغم ومضؾ أؾمتوذاؿ وضمالًمتف

                                                 

 مٍم مـذ كشلهتو طمتك هنوري اًمؼةرن اًمراسمةع ااجةري اًمدراؾموت اًمؾغقري واًمـحقري ذم: اكظر ( 1)

 6ٕمحد كجلقػ اةـويب 

أسمةق )عمعرومي شمراضمؿ اةمٓء اًمشةققخ اًمؽٌةور مةـ ؿمةققخ اًمطحةووي وشمالمقةذه اكظةر يمتةوب ( 2)

 .ًمعٌداعمجقد حمؿقد( ضمعػر اًمطحووي وأصمره ذم قمؾقم احلدرٌ
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 سمعض أاؾ اًمعؾؿ ذم اًمطحووي ومؽوكتف أىمقال: 

(.صمؼًي صمٌتًو ومؼقفًو قموىماًل مل جؾةػ مثؾةف يمون:)اسمـ رقكس ىمول
( )

اسمةـ  وىمةول

سمؿٍمة،  طمـقػةي ريض اهلل شمعةومم قمـةف يباكتفً إًمقف رروؾمي أصحوب أ:)ظمؾؽون

واهلل ٓ ضمةوء مـةؽ : ويمون ؿموومعل اعمذاى رؼرأ قمةغم اعمةزين، صمةؿ ىمةول ًمةف رقمةوً 

مةـ ذًمةؽ، واكتؼةؾ إمم أيب ضمعػةر اسمةـ أيب قمؿةران  ضمعػةر ومغضةى أسمةق! ؿمقئ

رعـةل  -رطمؿ اهلل أسمو إسمرااقؿ : احلـػل، واؿمتغؾ قمؾقف، ومؾام صـػ خمتٍمه ىمول

(.قمـ رؿقـف رًمق يمون طمقًو ًمؽػَ  -اعمزين
( )

 

(.ويمةون أوطمةد زموكةف قمؾةاًم وزاةداً :)اًمـدرؿ ذم اًمػفرؾمةً اسمـ وىمول
( )

 

اإلمةةوم اًمعالمةةي احلةةوومظ اًمؽٌةةػم حمةةدث :)وصةةػف ذم شمرمجتةةف ذماًمةةذاٌل  وىمةةول

ومةـ كظةر ذم شمقاًمقةػ اةذا اإلمةوم قمؾةؿ حمؾةف مةـ ... اًمدرور اعمٍمري وومؼقففو

(.اًمعؾؿ، وؾمعي معورومف
( )

 

 ممًمػوشمف : 

 وذم اًمتجلةـقػ عمة طمظةوً رزىمةقا  ذرـاًمةاإلموم اًمطحةووي مةـ اًمعؾةامء  ُرَعدُ 

واٌف اهلل مـ وومرة اعمحػقظ، وشمـقع اعمعةورف، وهقمةي آؾمتحضةور، ويمةامل 

آؾمتعداد، وىمد صـػ يمتٌةًو متـققمةي ذم اًمتػًةػم واًمعؼقةدة واحلةدرٌ واًمػؼةف 

 :ومـ أاؿ ممًمػوشمف. واًمنموط واًمتوررخ وهمػم ذًمؽ

                                                 

 7/368شموررخ دمشؼ ٓسمـ قمًويمر ( 1)

 1/71سمـ ظمؾؽون وومقوت إقمقون ٓ: اكظر( 2)

 265اًمػفرؾمً ( 3)

 15/27ؾمػم أقمالم اًمـٌالء ًمؾذاٌل ( 4)
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ومةذ ذم سموسمةف  ، واق مـ أاؿ مجلـػوشمف، واق يمتةوب معوين أصمور ذح -1

ردرب ـموًمى اًمعؾؿ قمغم اًمتػؼف، ورطؾعف قمغم وضمقه اطالف، ورريب ومقف مؾؽةي 

 .آؾمتـٌوط، ورجلـع ؿمخجلقتف اًمعؾؿقي اعمًتؼؾي

، واق يمتةوب قمظةقؿ حيتةقي قمةغم سمقةون مشةؽؾ  مشؽؾ أصمور ذح -2

 ىمةداًمتل رغؾةط سمعةض اًمـةوس ذم ومفؿفةو، أو  ^إطمودرٌ اًمقاردة قمـ اًمـٌل 

 .ورضفمواراو اًمتع رقاؿ

واق مثؾ خمتٍم اعمةزين ذم اًمػؼةف . اًمطحووي ذم اًمػؼف احلـػل خمتٍم -3

اة واق أول اعمختٍمات اًمػؼفقي قمغم مةذاى 1375اًمشوومعل، وىمد ـمٌع قموم 

وـمٌةع ( اةة375ت)احلـػقي، وىمد ذطمف اإلموم أسمةق سمؽةر اةجلةوص اًمةرازي 

.ذطمف ممظمراً 
( )

 

 واةقي واةامقمةي، واق متـ ذم معتؼد أاؾ اًمًـ.  اًمطحووري اًمعؼقدة -4

اعمختٍمات ذم اًمعؼقدة، وىمد ذطمةف اإلمةوم اسمةـ أيب اًمعةز احلـػةل،  أؿمفر مـ

 .واق مؼرر ذم يمؾقوت اًمنمرعي وأصقل اًمدرـ سموةومعوت

واق خمتٍم ذم اعمعوين اًمتل حيتوج إًمقفةو اًمـةوس ذم . اًمجلغػم اًمنموط -4

 .واإلضمورات واًمجلدىموت واعمقىمقوموت ػعإكشوء اًمؽتى واًمٌقوقموت واًمش

واق اًمؽتوب اًمةذي كتحةدث قمـةف ذم اةذا اًمٌحةٌ، . اًمؼرين أطمؽوم -5

 .وىمد وضمد مـف اًمـجلػ ومؼط، واق مـ أكػس يمتى أطمؽوم اًمؼرين

ـُ  -6 واةةق مًةةؿققموشمف مةةـ ظموًمةةف اعمةةزين ممةةو ؾمةةؿعف مةةـ . اًمشةةوومعل ؾُمةةـ

                                                 

ؾمةوئد سمؽةداش ذم صمامكقةي جمؾةدات قمةـ دار .طمؼؼف جمؿققمي مـ اًمٌةوطمثلم وـمٌةع سمةنذاف د( 1)

 اة1431اًمٌشوئر اإلؾمالمقي ودار اًمناج قموم 
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 .اًمشوومعل مـ إطمودرٌ، مع سمعض اًمتعؼٌوت واًمـؼد

ذم ىمضقي مـ  يتٍمة صمؿقـوال رؾموًمي خم. سملم طمدصمـو وأظمؼمكو اًمتًقري -7

ىمضورو مجلطؾح احلدرٌ، وىمد كنماو اًمشقخ قمٌداًمػتوح أسمق همدة وةؿـ يمتوسمةف 

 (.مخس رؾموئؾ ذم قمؾقم احلدرٌ)

 اًمعؾؿقي مـوصٌف: 

قمرف قمـةف مةـ اًمجلةػوت اًمتةل  عمو ًمؾؼويضاًمطحووي ًمقؽقن يموشمًٌو  اظمتػم

شمماؾف ًمؾعؿؾ ذم اذا اعمـجلى، وىمةد شمقصمؼةً صةؾتف سموًمؼةويض طمتةك اؾمةتخؾػف 

ؾف كوئًٌو قمـف وأهمةد  قمؾقةف وأهمـةوه، واؾمةتؿر ذم اةذا اعمـجلةى طمتةك ؾمةـي وضمع

سمةف إٓ  ػةراة صمؿ شمقمم مـجلًٌو يظمر واق اًمشفودة أموم اًمؼويض، ومل رؽـ رظ292

. اًمعؾؿ سمعؾؿف ومعرومتف وشمؼدمف وقمداًمتف وكزااتةف ورومعةي ؿمةلكف ًمف أاُؾ  مـ أىمرَ 

ىمٌقل اًمشفودة أموم ويمون مـ اًمؼالئؾ اًمذرـ اضمتؿعً اؿ اًمرروؾمي ذم اًمعؾؿ، و

اًمطحةووي طمتةك  ؽةرمقمكم سمـ احلًةلم سمةـ طمةرب رُ  اًمؼويضاًمؼويض، ومل رزل 

اةة واؾمةتؿر ذم مـجلةٌف ذم اًمشةفودة أمةوم 356ؿمفد ًمف سموًمتؼدم واًمعداًمةي ؾمةـي 

 .اة 321اًمؼويض طمتك شمقذم قموم 

قمةده اعممًمػةقن ذم ـمٌؼةوت اًمؼةراء مةـ مجؾةي  ومؼةد ًمؼراءاتقموعمًو  سمةو ويمون

اةةةذا اًمعؾةةةؿ ذم  ؿةةةيت، شمؾؼةةةك اةةةذا اًمػةةةـ قمةةةغم أرةةةدي أئاًمعةةةوعملم  سمةةةوًمؼراءا

.قمٍمه
( )

.ًمؼورئ يمتٌف ؾمعي قمؾؿف سموًمؼراءات ووضمقافو وقمؾؾفو ورظفر
( )

 

يرةوت إطمؽةوم  ذماًمتػًةػم  اةذا ًمةفيمون مػنًا ًمؾؼةرين طمقةٌ يمةون  يمام

                                                 

 439، 436،  1/116هموري اًمـفوري ٓسمـ اةزري : اكظر( 1)

 وهمػماو 397، 145، 114، 113، 1/95صمور ذح مشؽؾ أ: اكظر( 2)
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أطمؽةوم )رتضةح مةـ ظمةالل يمتوسمةف  يمةام.مو أًمػ ذم قمٍمةه مـ أسمدعِ  ُرَعدُ  اًمذي

 اًمتػًةػم وذم قمؾةقم ؿمةتك، طمقةٌ  ضمةرى ذم شمػًةػمه قمؾؿف اًمقاؾمع ذم( اًمؼرين

 (.اعملصمقر ًػماًمتػ)قمغم ـمررؼي 

 َدهُ مةةـ قمؾةةقم اًمؾغةةي، طمتةةك قَمةة واومةةرٍ  أظمةةذ اإلمةةوم اًمطحةةووي سمحةةظٍ  يمةةام

 -يمةون(:)اةة874ت)سمعضفؿ إمومًو ذم اًمـحق واًمؾغي، ىمةول اسمةـ شمغةري سمةردي

امء، إموم قمٍمه سمال مداومعي ذم اًمػؼف، واحلةدرٌ، واظمةتالف اًمعؾة -اًمطحووي

(.وإطمؽوم، واًمؾغي، واًمـحق
( )

  

اًمطحةووي سحيةًو ذم احلةؼ اًمةذي رعتؼةده، ٓ جيومةؾ ومقةةف  اإلمةوم ويمةون

أطمدًا مفام قمال ؿمةلكف، وقمظؿةً مـزًمتةف، ورظفةر ذًمةؽ ذم ُتقًمةف مةـ مةذاى 

اًمشوومعل إمم مذاى أيب طمـقػي ذم سمؾٍد مل رؽـ ًمؾؿةذاى اًمةذي اكتؼةؾ إًمقةف ومقةف 

 .رواج

مةةوم أسمةةق ضمعػةةر اًمطحةةووي قمةةغم اًمعؼقةةدة اإل يمةةونومؼةةد  قدشمةةفقمؼ وأمةةو

اًمجلحقحي قمؼقدة ؾمؾػ إمي أاةؾ اًمًةـي واةامقمةي، مةـ همةػم خموًمػةي اةؿ ذم 

وظمةةػم ؿمةةواد قمةةغم ؾمةةالمي قمؼقدشمةةف اًمرؾمةةوًمي اًمتةةل أًمػفةةو ذم سمقةةون . رء مـفةةو

 .اًمطحووري كًًٌي إًمقف عؼقدةسموًم اعمشفقرةاًمعؼقدة اًمجلحقحي 

واقمتؼوده، واًمتجلدرؼ سمةف مةـ  وؿـفو مو حيتوج اعمؽؾػ إمم معرومتف واًمتل

أصقل اًمدرـ يمؿًوئؾ اًمتقطمقد، واًمجلػوت، واًمؼدر، واًمـٌقة، واعمعةود، وهمةػم 

ذًمؽ مـ ىمضورو آقمتؼود ومًوئؾف، ومو رؿةً إًمقفةو سمًةٌى قمةغم ـمررؼةي أاةؾ 
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اًمًـي واةامقمي مـ اًمًؾػ اًمجلوًمح، وىمد شمؾؼواو اًمعؾامء ؾمؾػو وظمؾػو سمةوًمؼٌقل 

دى ًمنمطمفو همػم واطمد مـ أاؾ اًمعؾةؿ، واًمروو، وكوًمً ؿمفرة واؾمعي، وشمجل

اًمنمةةح اعمطةةوسمؼ عمةةـفٍ اًمًةةؾػ اًمةةذي اةةق أمثةةؾ اعمـةةواٍ، وأصةةحفو،  إٓ أنَ 

.وأىمقمفو ذح اًمعالمي اإلموم قمكم سمـ أيب اًمعز احلـػل
( )

 

 ووموشمف : 

اة ًمقؾةي اطؿةقس مًةتفؾ ذي 321اإلموم اًمطحووي رمحف اهلل ؾمـي  شمقذم

شمةقذم ذم :)ىمول اسمـ اًمعةامد. سمـل إؿمعٌسموًمؼراومي ذم شمرسمي  ـاًمؼعدة سمؿٍم، ودوم

(.وًمف اصمـتون وصمامكقن ؾمـي - 321أي ؾمـي  -ذي اًمؼعدة 
( )

اهلل وهمػر ًمةف  رمحف

 . وأطمًـ قموىمٌتف ومؽووملشمف 
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 اًمراسمع اعمٌحٌ

 سمؽتوسمف ذم يروت إطمؽوم وىمقؿتف اًمعؾؿقي اًمتعررػ

 

سمعةد ايمةتامل كضةجف ( أطمؽةوم اًمؼةرين)أسمق ضمعػر اًمطحووي يمتوسمف  صـَػ

قمؾقف اًمطحووي ذم ذح مشةؽؾ  وأطمولاًمعؾامء وأصمـقا قمؾقف،  وشمـوىمؾفعؾؿل، اًم

.أصمور يمثػماً 
( )

 اًمًودؾمةيذم اعمرشمٌةي ( أطمؽةوم اًمؼةرين)يمتوب اإلمةوم اًمطحةووي ذم  ورليت

ًمؾتةلًمقػ ذم  ؾمةٌؼفشمؼررًٌو سملم ممًمػوت أطمؽوم اًمؼرين مـ طمقٌ اًمزمـ، طمقةٌ 

، (مخًامئي يري مـ اًمتـزرةؾ شمػًػم)ذم يمتوسمف ( اة155ت)اذا مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقامن

ذم يمتوسمةةف إصةةكم اعمػؼةةقد ( اةةة254ت)واإلمةةوم حمؿةةد سمةةـ إدررةةس اًمشةةوومعل

طمقةٌ صةـػ ( اة244ت)، واًمشقخ قمكم سمـ طمجر اًمًعدي(أطمؽوم اًمؼرين)

، واًمؼةةةويض اًمعالمةةةي إؾمةةةامقمقؾ سمةةةـ إؾمةةةحو  (أطمؽةةةوم اًمؼةةةرين)يمتةةةوب 

صةقتف سمةلم اًمةذي ذاع ( أطمؽةوم اًمؼةرين)ذم يمتوسمف اعمشفقر ( اة282ت)اعموًمؽل

، (أطمؽوم اًمؼرين)ممًمػ ( اة355ت)اًمعؾامء، وقمكم سمـ مقؾمك اًمؼؿل احلـػل

 .صمؿ ضموء اًمطحووي سمعد امٓء

ومجلةـػ ( اةة344ت)مـ سمعده اًمؼويض سمؽر سمـ اًمعةالء اًمؼشةػمي  وضموء

خمتٍمًا ومقف يمتةوب اًمؼةويض إؾمةامقمقؾ سمةـ إؾمةحو ، صمةؿ ( أطمؽوم اًمؼرين) وسمفيمت

 . ؼرين قمغم خمتؾػ اعمذااى اًمػؼفقيشمتوسمعً سمعد ذًمؽ اعمجلـػوت ذم أطمؽوم اًم

                                                 

، أسمةةق ضمعػةةر اًمطحةةووي 36، احلةةووي ًمؾؽةةقصمري  7/175ذح مشةةؽؾ أصمةةور : اكظةةر( 1)

 33حدث اًمػؼقف اعم
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اًمطحووي ذم قمؾؿ شمػًػم اًمؼرين اًمؽررؿ، ويمةون ًمةف ىمجلةى اًمًةٌؼ  َأًَمَػ 

سمجلةقرة ومررةدة، شمػةرد ومقفةو سمؿةـفٍ همةػم ( أطمؽوم اًمؼةرين)قمغم همػمه ذم شملًمقػ 

ورؿؽةةـ إمجةةول مزارةةو اةةذا  ،مةةلًمقف ًمةةدى مػنةةي أطمؽةةوم اًمؼةةرين اًمؽةةررؿ

 :اًمؽتوب ذم اًمتوزم 

 .غم اعمقوققموت قم اًمؽمشمقى:  أوًٓ 

أسمةق ضمعػةر اًمطحةووي قمةةغم اعمقوةققموت، واظمتةور شمرشمقةى أسمةةقاب  رشمٌةف

اًمػؼف ًمػمشمٌةف سمـةوء قمؾقفةو، طمقةٌ ؾمةٌؼ أن صةـػ يمتوسمةًو خمتٍمةًا ذم اًمػؼةف قمةغم 

ومٌةةدأ سمؿقوةةقع اًمطفةةورة ذم اًمؼةةرين . مةةذاى أيب طمـقػةةي يمةةام شمؼةةدم ذم شمرمجتةةف

وومنةاو طمتةك اًمؽررؿ ومتـوول مجقع أروت اًمتل شمعروةً ًمؾطفةورة وطمؾؾفةو 

وذيمةر قمنمةرـ يرةًي مةـ  اًمجلةالة، يرةوت عةرضمةـ سمقوهنةو، صمةؿ أشمٌعفةو سم اكتفك

اًمجلةالة وأطمؽومفةو، صمةؿ أشمٌعةف  ومؼةف ذمأروت اًمتل وردت ذم اًمؼرين اًمؽةررؿ 

اًمزيموة وومن ومقف شمًع يرةوت مةـ يرةوت اًمزيمةوة ذم اًمؼةرين،  روتسموحلدرٌ قمـ ي

ٍ ومةو رتعؾةؼ سمةف مةـ واؽذا أشمٌعف سمآروت اًمجلقوم وآقمتؽوف، صمةؿ يرةوت احلة

ذم اةةزء اًمةذي شمةؿ اًمعثةقر قمؾقةف  واذا. اكتؼؾ ًمؾطال  واعمؽوشمٌي  صمؿ اعمـوؾمؽ،

وُتؼقؼف مـ اًمؽتوب، واق ومقام رٌدو رؿثةؾ اًمـجلةػ ومؼةط مةـ اًمؽتةوب اًمةذي 

 .ـمٌع ذم جمؾدرـ يمٌػمرـ

 .ًممري قمغم اعمعـك اًمٌوـمـ أو اطػل اًمظوارَ  اعمعـك اًمطحووي ؼّدمُ رُ : صموكقوً 

إصةؾ ذم كجلةقص اًمةقطمل أن  أنوهمةػماؿ إمم  اًمتػًةػمُء قمؾةام رذاى

 عةدلرؼتضةقف فمةوار اًمؾػةظ، وٓ جيةقز أن رُ  يمةامفمقااراةو  قمةغم وشُمػَنة ؿؾُُت 

مةراد  عرُف ٓ رُ  فٕكَ  :اًمقطمل قمـ فمواراو إٓ سمدًمقؾ جيى اًمرضمقع إًمقف ًمػوظسمل
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آً اعمتؽؾؿ إٓ سموًٕمػوظ اًمداًمي قمؾقف، وإصةؾ ذم يمالمةف وأًمػوفمةف أن رؽةقن د

.قمغم مو كػًف مـ اعمعوين، وًمقس ًمـو ـمررؼ عمعرومي مراده همػم يمالمف وأًمػوفمف
( )

سموًمظوار اق مو رتٌودر إمم اًمذاـ مـ اعمعوين، وأكف ًمةقس اةو معـةك  واعمراد

سموـمـ جةوًمػ فمواراةو، واةق جتؾةػ سمحًةى اًمًةقو  ومةو رضةوف إًمقةف مةـ 

ويمةون مةـ اًمؼةرين ):وىمد أيمد اإلموم اًمطحووي اذا سمؼقًمف ذم مؼدمتةف. اًمؽالم

قمغم اعمعـك اًمذي رؽقن فموارًا عمعـك، ورؽةقن سموـمـةف معـةك يظمةر،  مو ىمد جرُج 

ىمةد حيتؿةةؾ  فويمةون اًمقاضمةى قمؾقـةو ذم ذًمةؽ اؾمةةتعامل فمةواره، وإن يمةون سموـمـُة

سمف ًمغػم ذًمةؽ، وإن يمةون  خوـمىًمـو، ومل كُ  ٌَلّم ًمقُ  قـمٌـوظُم  َكامإِ  وٕكَ  :ذًمؽ ظمالَف 

اًمظةوار ًمةقس سمةلومم سمةف مةـ  وذاةى إمم أنَ  سمعض اًمـةوس ىمةد ظموًمػـةو ذم اةذا،

 اًمؼقل قمـدكو ذم ذًمؽ مو ذاٌـو إًمقف، ًمؾدٓئؾ اًمتل ىمد رأرـواو شمةدُل  نَ اًمٌوـمـ، ومنِ 

عمةو أكةزل اهلل قمؾقةف  ^رأرـةو رؾمةقل اهلل  وذًمؽ أَكة مـ. قمؾقف وشمقضمى اًمعؿؾ سمف

قمغم  ىمرأاو [187:اًمٌؼرة](ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)

إمم  -ريض اهلل قمـةف -اًمطةوئل سمةـ طمةوشمؿٍ  مـفؿ قمةدُي  ،طمدٍ وا همػمُ  َؿدَ ومعَ  وسِ اًمـَ 

 . وموقمتؼم هبام مو ذم أري ،أؾمقد وأظمر أسمقض مهوظمقطلم أطمدِ 

ىمةد :قمةغم مةو يمةون مةـفؿ، ومل رؼةؾ عـّػفؿومؾؿ رُ  ^ ذيمروا ذًمؽ ًمؾـٌّل  صمؿ

 :ذم اذه أري همػم مو ذاٌةتؿ إًمقةف، سمةؾ ىمةول ـقواًمؾذان قمُ  وإؾمقدُ  يمون إسمقُض 

(ذًمةؽ قمةغم ؾمةقاد اًمؾقةؾ وسمقةوض اًمـفةور كةاماًمقؾمود، إ ًمعررُض  إَِكَؽ )
( )

ومل  ،

                                                 

، ذح اًمؽقيمةى 1/137ىمقاقمد اًمؽمضمقح قمـةد اعمػنةرـ ًمؾةديمتقر طمًةلم احلةريب : اكظر( 1)

، مةـفٍ آؾمةتدٓل قمةغم 3/155، أوةقاء اًمٌقةون ًمؾشةـؼقطل 2/147اعمـػم ٓسمـ اًمـجور 

 1/393مًوئؾ آقمتؼود قمـد أاؾ اًمًـي واةامقمي ًمعثامن طمًـ 

ـ صةةحقح( 2)  ، ومًةةؾؿ ذم يمتةةوب اًمجلةةقوم سمةةرىمؿ1818ف سمةةرىمؿ رواه اًمٌخةةوري ذم يمتةةوب اًمجلةةقم مةة

1591 
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 .ذم ذًمؽ اًمظوارِ  اؾمتعامَل  ^قمؾقفؿ  ِعْى رَ 

 إَِرةوُاؿ ^رؾمةقل اهلل  اؾمتعاماؿ مو اؾمتعؿؾقا مـ ذًمؽ ىمٌؾ شمقىمقةِػ  وذم

قمةغم  قىَمػقارُ  مل نْ اًمؼرين قمغم فمواره، وإِ  اؿ اؾمتعامَل  نَ أَ  قمغم اعمراد سمذًمؽ، دًمقٌؾ 

ىِمػقاوُ  يمامكجلًو   فِ شملورؾ
( )

 ،اؾمةتعامل اًمظةوار ًمةؽقمغم شمـزرؾف كجلًو، وذم صمٌقت ذ 

(.أي مـ اًمٌوـمـ أومم سمتلورؾِ  َكفوإِ 
( )

اعمةةـفٍ مـضةةٌٌط ذم اًمتػًةةػم، وىمةةد وىمةةع ظمؾةةؾ قمةةررض ذم يمتةةى  واةةذا

اةةذا اعمةةـفٍ ًمةةدى اإلمةةوم  ووةةقحاًمتػًةةػم سمًةةٌى خموًمػتةةف، ممةةو رةةدل قمةةغم 

 .ؾامء اًمتػًػم وإصقل وهمػماؿاًمطحووي، يمام اق ًمدى همػمه مـ قم

 .اعمعـك اًمعوم قمغم اعمعـك اطوص مرؼدّ :  صموًمثوً 

قمـد قمؾامء اًمتػًػم أكف جيى أن ُتؿؾ كجلقص اًمؼرين اًمتةل وردت  شمؼرر

قمومًي قمغم قمؿقمفو مو مل ررد دًمقٌؾ ججلجلفو، ومنذا اظمتؾػً أىمةقال اعمػنةرـ ذم 

قمةةغم وضمةةٍف ظمةةوص، يرةةٍي مةةو سمةةلم طمومةةٍؾ اةةو قمةةغم قمؿةةقم ًمػظفةةو، وطمومةةؾ اةةو 

ـَ محةؾ . وموًمجلقاب اق شمؼدرؿ محؾفو قمغم اًمعؿةقم دون اطجلةقص ومتةك أمؽة

أرةةي قمةةغم معـةةك يمةةكٍم ؿمةةومؾ جيؿةةع شمػًةةػمات ضمزئقةةي ضمةةوءت ذم شمػًةةػماو 

يموًمتػًػم سموعمثول أو سموةزء أو سموًمثؿرة أو سمـحق ذًمؽ وٓ معورض ًمةف، وشمشةفد 

قمؿةقم ًمػظفةو، وٓ داقمةل إدًمي ًمجلحتف، ومفق أومم سمتػًػم أري محاًل او قمةغم 

                                                 

، واًمؽةالم (وإن مل رقومؼةقا قمةغم شملورؾةف يمةام وومؼةقا قمةغم شمـزرؾةف: ) 1/64ذم أطمؽوم اًمؼرين ( 1)

: ٕن احلدرٌ قمةـ شمقىمقةػ (رقىمػقا قمغم شملورؾف)مضطرب، وًمعؾ صقاب اًمعٌورة يمام أصمٌتف 

 .اهلل ًمعٌوده سمؿعـك إـمالقمفؿ قمغم مراده مـ اًمؽالم

 1/64طمؽوم اًمؼرين ًمؾطحووي أ( 2)
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ضمةوءت ذم اًمتػوؾمةػم إٓ أن رؽةقن  اًمتةلًمتخجلقجلفو سمقاطمٍد مـ اعمعوين اةزئقي 

.اًمًقو  رؼتيض ختجلقجلفو طمتاًم، أو رؼقم اًمدًمقُؾ قمغم ذًمؽ
( )

 

يمون اإلموم اًمطحووي ذم شمػًػمه مؾتزمًو هبذا اعمـفٍ، طمقٌ قَمؼَمَ قمـ  وىمد

محؾفةو قمةغم  وضمةقُب  اةوفموارِ  قمغم اذه أروِت  محؾِ  وذم وضمقِب :)سمؼقًمفذًمؽ 

اًمعةوم ًمةقس سمةلومم هبةو مةـ  اًمـةوس ىمةد ذاةى إمم أنَ  وإن يمون سمعُض  فو،قمؿقمِ 

وإمةو مةـ  ،مةـ ؾمةـيٍ  مةووإِ  مةـ يمتةوٍب  َمةوإِ  ،قمؾقةف يظمر ردُل  اطوص، إٓ سمدًمقؾٍ 

اًمعةوم ذم ذًمةؽ أومم  كةذاى إمم أنَ  ووًمؽـّ  ،ومنكو ٓ كؼقل ذم ذًمؽ يمام ىمول. إمجوعٍ 

سمةف  رادسمف اًمعةوم، وومقفةو مةو ُرة رادُ عمو يموكً أروت ومقفو مو رُ  نَ هبو مـ اطوص: ٕ

ويموكقا ىمد اؾمتعؿؾقا ىمٌؾ اًمتقىمقػ قمغم مو فمفر اؿ مـ اعمراد هبةو مةـ . اطوص

 كةامقمؾقةف سمظةوار اًمتـزرةؾ، وإِ  قىَمةُػ ٓ رُ  ويمون اطجلقُص  ،أو ظمجلقصٍ  قمؿقمٍ 

ـ اًمتـزرةؾ شمةدل أظمةرى مة أو مـ يريٍ  ^صموٍن مـ اًمرؾمقل  قمؾقف سمتقىمقٍػ  قىَمُػ رُ 

 فاًمةذي قمؾةقفؿ ذم ذًمةؽ اؾمةتعاماو قمةغم قمؿقمفةو، وأَكة صمًٌ سمام ذيمركو أنَ  ،قمؾقف

هبةو  أرادَ  وضمةَؾ  زَ اهلل قَمة َأنَ  عَؾةؿَ أومم هبو مـ اؾمةتعاماو قمةغم ظمجلقصةفو طمتةك رُ 

(.ؾمقى ذًمؽ
( )

واذا رقوةح أن اةذا اعمةـفٍ اعمـضةٌط يمةون مـفجةًو ؿمةوئعًو قمـةد اًمعؾةامء 

ذم اذا مو ىمقؾ ذم اعمًلًمي  ورؼولذم شمػًػماؿ ًمؾؼرين واًمًـي،  رؾتزمقن سمف مجقعوً 

وإٓ وىمةع  ،اًمًوسمؼي مـ أمهقةي آًمتةزام هبةذا اعمةـفٍ ذم اًمػفةؿ ًمؾؼةرين اًمؽةررؿ

                                                 

، ىمقاقمةد اًمتةدسمر  1/527ىمقاقمةد اًمؽمضمةقح قمـةد اعمػنةرـ ًمؾةديمتقر طمًةلم احلةريب : اكظر( 1)

 59إمثؾ ًمؾؼرين حلٌـؽي اعمقداين 

 1/65أطمؽوم اًمؼرين ًمؾطحووي ( 2)
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 .اطؾؾ وآوطراب

 .واعمـًقخ ذم اًمؼرين ًمـوؾمخسمٌقون ا اًمعـوري:  راسمعوً 

اًمتةل اًمطحووي ذم أطمؽوم اًمؼرين سمٌقون اًمـوؾمةخ واعمـًةقخ مةـ أرةوت  قمـل

ورعتؼم مجلدرًا أصقالً ذم اذا اعمقوقع جيةدر سموًمٌةوطمثلم اًمعـورةي سمةف، طمقةٌ  ،شمـوواو

 اًمًةةـيِ  كًةةَخ  ومقةةف ذيمةةرطمقةةٌ . إكةةف مل رلظمةةذ طمظةةف مةةـ اًمعـورةةي ذم اةةذا اةوكةةى سمعةةدُ 

يموكةً  ىمةد صمؿ وضمدكو أؿمقوءَ :)سموًمؼرين، ورضب ًمذًمؽ أمثؾي يمثػمة، وىمول ذم مؼدمتف

سمةواجرةِ  مـفةو اًمتةقارُث . ذيمقر ذم اًمؼةرينمة ذم اإلؾمالم ومرووً همةػمَ  مًتعؿؾيً 
( )

 ...

(.إطمرار ومـفو سمقعُ ... إمم سمقً اعمؼدس ومـفو اًمجلالةُ 
( )

 

 (ًمقارٍث  ٓ وصقيَ )سمحدرٌ  ًمًـيسمواكتٍم ًمؾؼقل سمـًخ اًمؼرين  صمؿ
( )

 :ًمؾقاًمدرـ وإىمرسملم سمؼقًمف يمون ىمد ومرض اًمقصقيَ  -وضمَؾ  قمزَ -اهلل  نَ طمقٌ إِ 

ې  ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)

يمام  اًمؼرينَ  شمـًُخ ىمد  يَ اًمًـَ  نَ ومثًٌ سمام ذيمركو أَ : )وىمول [185:اًمٌؼرة](ى

 : ^ًمـٌقف  -وضمَؾ  قمزَ -ومؼد ىمول اهلل : ومنن ىمول ىموئؾ . رـًخ اًمؼريُن اًمًـيَ 

 ذًمؽ قمغم أنَ  ومدل [15:رقكس](ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)

: ىمقؾ ًمف. وًمؼرينوٓ رؽقن ذًمؽ إٓ سم -وضمَؾ  قمزَ -قمـ اهلل  رؽقن َكاماًمتٌدرؾ إِ 

َخ ًمؽ إَِن احلؽؿ اًمذي كَ  ومـ ىمول َخ مو كَ  ًَ  قمزَ -اهلل  ٌَؾِ مـ اًمؼرين ًمقس مـ ىمِ  ًَ

                                                 

اًمتقارث سمواجرة رعـل أن ااجرة ذم ؾمٌقؾ اهلل واًمجلحٌي ومقفةو يموكةً مةـ أؾمةٌوب اإلرث (  1)

 .أؾمٌوسمف قمغم اعمعروومي ذم اًمػرائض وال اًمـؽوح واًمقٓء واًمـًى طمتك ىمٍمت

 1/61أطمؽوم اًمؼرين ًمؾطحووي (  2)

 6/264رواه اًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى (  3)
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سمؾ مهو قمـف رـًخ هبام مو ؿموء  ؟وضمَؾ  قمزَ -أو أن اًمًـي ًمقًً قمـ اهلل  ؟وضمَؾ 

(.مـ اًمؼرين، يمام رـًخ مـفام مو ؿموء سموًمؼرين
( )

 

عمعرومةةي اًمـوؾمةةخ  ومةةنن يمتةةوب اًمطحةةووي رعتةةؼم مرضمعةةًو مفةةامً  وًمةةذًمؽ 

 .وإمثؾي ومقف يمثػمة ،واعمـًقخ مـ أروت وظمجلقصًو يروت إطمؽوم

 .اًمعـوري سموًمؼراءات وشمقضمقففو :  ظمومًوً 

قمـوري اًمطحووي ذم يمتوسمةف سمةوًمؼراءات اًمؼريكقةي إذا قمروةً ًمةف،  فمفرت 

. مةـ اًمؼةراء سملؾمةوكقداو وورعزواو إمم أصحوهِب  ء،ومقذيمر اطالف ومقفو سملم اًمؼرا

ٓ رتعةةةرض إٓ ًمؾؼةةةراءات اعمةةةمصمرة ذم اعمعـةةةك اعمةةةمصمر ذم إطمؽةةةوم همةةةػم أكةةةف 

 .ظمجلقصًو، دون ؾموئر آظمتالوموت اًمؼرائي همػم اعممصمرة ذم احلؽؿ

شمقضمقةةةةف اًمؼةةةةراءات  قمـةةةةدذيمةةةةره  مةةةةوأمثؾةةةةي ذًمةةةةؽ ذم يمتوسمةةةةف  ومةةةةـ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) :ىمقًمةةةف شمعةةةومم ذم (ٺ)

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

وومةقام  ذم ىمةراءة اةذا احلةرِف واظمتؾػ اًمـوس :)طمقٌ ىمول [6:اعموئدة]  (ٺ

 :إمم ىمقًمةف وهسموًمؽنة، وردُ ( وأرضُمؾُِؽةؿ) سمعضةفؿىمٌؾةف، ومؼةراءة  وإًمقف مَمة وهردُ 

قمؾةقفام ٓ  عمًةُح ذم اًمرضمؾلم اق ا اًمالزمَ  إمم أنَ  وذاٌقا( ڀ ٺ)

... ذاةى إمم اةذا اعمعـةك احلًةـ اًمٌٍمةي واًمشةعٌل وجمواةد ومؿؿـ.فامهمًؾُ 

ذًمةةؽ قمةةـ رضمؾةةلم مةةـ ورووا  سموًمـجلةةى، (ٺ)وىمةةرأه يظمةةرون 

(.واسمـ قمٌوس عقدقمـ اسمـ مً ^أصحوب رؾمقل اهلل 
( )

 

                                                 

 .ومو سمعداو  1/63أطمؽوم اًمؼرين ًمؾطحووي (  1)

 82-1/81أطمؽوم اًمؼرين ًمؾطحووي (  2)
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 .سمٌقون أؾمٌوب اًمـزول  اًمعـوري: ؾمودؾموً 

سمذيمر أؾمٌوب كزول أروت، عمو او مـ إصمر ذم سمقون اعمعةوين اًمدىمقؼةي  قمـل

عمعرومةةي فمةةروف شمنمةةرع اةةذه  مًممرةةوت، واةةذا مػقةةد ذم سمقةةون يرةةوت إطمؽةةو

ب اعممصمرة ذم سمقون اعمعـةك، سمحقةٌ ٓ رؿؽةـ إطمؽوم، وظمجلقصًو شمؾؽ إؾمٌو

ومفؿ اعمعـةك قمةغم وضمفةف اًمجلةحقح إٓ سمؿعرومةي ؾمةٌى اًمـةزول، وًمةذًمؽ رٌقـةف 

 .اًمطحووي وررورف أطمقوكًو مـ أيمثر مـ ـمررؼ مـ ـمر  روارتف اًمقاؾمعي

ې ې ې ى )أمثؾي ذًمؽ مو أورده مـ سمقون ؾمٌى كةزول ىمقًمةف شمعةومم ومـ

طمقةةةةةةةٌ  [196:اًمٌؼةةةةةةةرة] (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

طمدصمـو رقؾمػ سمـ رزرد ىمراءة مـف قمؾقـو، ىمول طمدرثـو رعؼقب سمـ إؾمةحو  :)ىمول

اسمـ ضمررٍ قمـ قمٌةداهلل سمةـ  قمـسمـ أيب قمٌود اعمؽل، ىمول طمدصمـو مًؾؿ سمـ ظموًمد 

يمثػم، قمـ جمواد ىمول طمدصمـل قمٌداًمرمحـ سمـ أيب ًمقغم قمـ يمعةى سمةـ قمجةرة أن 

ىمةول  ؟(مذرؽ َاقاُمةَؽ أر:)ريه وىمؿؾف رتًوىمط قمغم وضمفف ومؼول ^رؾمقل اهلل 

وملمره أن حيؾؼ واق سموحلدرٌقي، ومل رٌلم اةؿ أهنةؿ حيؾةقن هبةو واةؿ قمةغم . كعؿ:

أن  ^ـمؿٍع أن ردظمؾقا مؽي، وملكزل اهلل قمةز وضمةؾ اًمػدرةي، ومةلمره رؾمةقل اهلل 

رطعؿ ومرىمًو سملم ؾمتي مًويملم أو هيةدي ؿمةوة أو رجلةقم صمالصمةي أرةوم، ومٌةلم ًمـةو ذم 

(.روم، وأن اًمـًؽ ؿموٌة، وأن اًمطعوم ومرٌ  اذا احلدرٌ أن اًمجلقم صمالصمي أ
( )

أؾمٌوب اًمـزول رعتؿةد قمةغم اًمروارةي قمةـ اًمجلةحوسمي ومةنن  قمؾؿٕن  وكظراً 

شمةروي  اًمتةلاذا إمر ًمؽقكةف مةـ اًمؽتةى اعمًةـدة  ذم رتؿقزيمتوب اًمطحووي 

                                                 

 2/256أطمؽوم اًمؼرين ًمؾطحووي (  1)
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سمنؾمـود اعممًمػ كػًف، واق إموٌم مـ أئؿي احلدرٌ، أدرك احلػوظ اًمؽٌةور  أصمور

 .ي، وؿموريمفؿ ذم سمعض ؿمققظمفؿ ومروروهتؿأصحوب اًمؽتى اًمًت

 .اعمتشوهبوت سموعمحؽامت  سمقون: ؾموسمعوً 

سمؤرةوت  اعمتشةوهبوت أروتمزارو يمتوب اًمطحووي أكف رنمح ورٌلم  مـ

قمـ اًمًةؾػ اًمجلةوًمح مةـ اطؾػةوء  وياعمحؽامت، صمؿ رقوحفو سموًمًـي، وسمام رُ 

. ؾغةي اًمعرسمقةياًمراؿمدرـ ومـ ؾمقااؿ مـ اًمجلحوسمي واًمتةوسمعلم، صمةؿ سمةام سمقـتةف اًم

 إمومٍ  يمّؾ  أىمقال إئؿي ذم أري اعمراد شمػًػماو، صمؿ رقرد دًمقَؾ  قعرذيمر مج طمقٌ

مـ إطمودرٌ وأصمور سمجؿقع ـمرىمفو، ورواروهتو اعمختؾػةي، ومل رةرد سمةذًمؽ إٓ 

أًمػوفمف ومو سمف مـ زرودة أو كؼةص، وإفمفةور  راًمتقصمؼ مـ صحي احلدرٌ وُترر

ىمةد رةرد  احلةدرٌٕن  :ذاى إًمقف ذم ذًمةؽ مو صح قمـده مـ أىمقال إئؿي ومو

ذم رواري خمتٍمة، ورذيمر ذم أظمرى سمتاممف، وىمد رؽةقن ورد قمةغم ؾمةٌى معةلم 

مةـ اًمًةٌى اًمةذي ىمقةؾ  رَرةوً ذم روارةي قمَ  ذيمروُرة ،رعلم قمغم ومفؿ مو رةراد ومفؿةف

 ٌُ ذم روارةةي، ورةرد ذم أظمةةرى مؼقةةدًا  وً مطؾؼةةًو أو قمومة ٕضمؾةف، أو رؽةةقن احلةدر

 اًمةذي ضمةوء ذم شمؾةؽ اًمروارةي، أو رؽةقن ذم ؾمةـد أطمةدِ  ف اًمعومُ سم َخُص ظموصًو ومقُ 

أظمةرى  ومقجقةئ مةـ ـمةرٍ   سمةوٓظمتالطِ  ِمةلرُ  ـْ أو َمة أو مدًمٌس  اًمطر  جمفقٌل 

 .اًمتدًمقس وآظمتالط وؿمٌفيُ  شمرشمػع هبو اةفوًميُ 

احلدرٌ واًمػؼف، وأورد أىمةقال اًمجلةحوسمي  سملماًمطحووي  اإلموممجع  وىمد

سمةآرائفؿ  يمتوسمةف  اًمػؼةف واحلةدرٌ، وىمةد مةأل واًمتوسمعلم وإئؿةي اعمشةفقررـ ذم

ذم شمػًةةػم يرةةوت  يمتةةوٌب  َكةةفومةةق  أَ  اةةذاوهبةةذا رعتةةؼم يمتوسمةةف . اًمػؼفقةةي وأدًمةةتفؿ

مةةع شمرضمقحةةف  ،اًمػؼفةةوء أو اظمةةتالِف  اعمؼةةورنِ  ذم اًمػؼةةفِ  ومفةةق يمتةةوٌب  ،إطمؽةةوم
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قمةغم  ًمألدًمةي، وسمقةون ؾمةٌى شمةرضمقح ىمةقلٍ  ومـوىمشةيٍ  اعمختور سمعد دراؾمةيٍ  اًمؼقل

وىمد َأًمػـةو يمتوسمـةو اةذا كؾةتؿُس ومقةف :)ل ذم ظمتوم مؼدمتف ًمؾؽتوبيظمر، طمقٌ ىمو

واؾمةتعامَل مةو  -قمةَز وضمةَؾ  -أطمؽوم يمتوب اهلل  يمشَػ مو ىمدركو قمغم يمشػف مـ

طمؽقـو ذم رؾموًمتـو اةذه ذم ذًمةؽ، وإرضةوَح مةو ىمةدركو قمةغم إرضةوطمف مـةف، ومةو 

وةحتف اًمًةـَي جيى اًمعؿُؾ سمف ومقف سمام َأمؽـَـو مـ سمقون متشوهبف سمؿحؽؿف، ومو أو

مـف، ومو سمقـتف اًمؾغُي اًمعرسمقي مـف، ومو دَل قمؾقف ممةو روي قمةـ اًمًةؾػ اًمجلةوًمح 

 ^مـ اطؾػةوء اًمراؿمةدرـ اعمفةدرلم ومةـ ؾمةقااؿ مةـ أصةحوب رؾمةقل اهلل 

وشمةةوسمعقفؿ سمنطمًةةون روةةقان اهلل قمؾةةقفؿ، واهلل كًةةلل اعمعقكةةي قمةةغم ذًمةةؽ، 

(.طمًٌـو وكعؿ اًمقيمقؾ واًمتقومقؼ ًمف، ومنكف ٓ طمقل ًمـو وٓ ىمقة إٓ سمف، واق
( )

وىمةةد يمةةون اةةذا اًمؽتةةوب ذم إزمـةةي اعمتةةلظمرة ذم قمةةداد اعمػؼةةقد، ومل رةةتؿ 

اًمعثقر إٓ قمغم كجلػف ممظمرًا ذم إطمدى دور اعمخطقـمةوت ذم شمريمقةو، وىمةد ىمةوم 

ؾمعد اًمدرـ أوكةول واةق .سمتحؼقؼ اذا اةزء مـف اًمذي رعودل اًمـجلػ شمؼررًٌو د

قةي اةذا اًمؽتةوب طمتةك اًمقةقم وكًةلل اهلل ومل رعثر قمغم كًخي صموك. سموطمٌ شمريمل

 .شمقًػم احلجلقل قمؾقف يمومالً 

وىمد أؿمةور إؾمةتوذ ومةماد اًمًةقد إمم وضمةقد كًةخي مةـ اةذا اًمؽتةوب ذم 

وشمقضمد ىمطعٌي مـف شمٌتةدُئ سمًةقرة إكػةوِل يمتٌةً ذم :)آؾمؽـدرري، طمقٌ ىمول

(.اًمؼرن اًمثومـ ااجري مقضمقدٌة سمجومع اًمشقخ ذم آؾمةؽـدرري
( )

وٓ أدري 

مجلػم اذه اًمؼطعي، واؾ شمؿ اًمٌحٌ قمـفو، وأؾمتغرب مـ وصةػفو سملهنةو شمٌةدُأ 

                                                 

 1/65ٕيب ضمعػر اًمطحووي أطمؽوم اًمؼرين ( 1)

 35-1/29ومفرس اعمخطقـموت اعمجلقرة ( 2)
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ًمؾطحووي ًمقس قمةغم ( أطمؽوم اًمؼرين)سمًقرة إكػول، طمقٌ إَِن شمرشمقى يمتوب 

ومال أدري اؾ اعمؼجلقد هبةذا اًمقصةػ . شمرشمقى اًمًقر، وإكام قمغم اعمقوققموت

شمػًةػٍم  مـ إؾمتوذ ومماد اًمًقد اق يمتوب أطمؽوم اًمؼرين ًمؾطحووي، أم يمتةوُب 

 .يظمر ًمؾطحووي، أم اق شمًواٌؾ ذم اًمقصػ ًمؾؿخطقـمي، أم واٌؿ جمرد

أطمؽةوم )ومعظؿ اًمٌوطمثلم اًمذي درؾمقا اإلموم اًمطحووي رضعقن يمتوسمف 

ذم ىموئؿي يمتٌف اعمػؼقدة، طمتك قمثر قمؾقف ذم مؽتٌي وزرر يمةقسمري اًمتوسمعةي ( اًمؼرين

، ويموكةً ذم  814عمحوومظي أموؾمقو اًمتل شمؼع ذم ؿمامل شمريمقو اًمنمىمل ُتً رىمةؿ 

وىمةد ذيمةر اًمؼةويض . أرسمعي جمؾةدات، وضمةد مـفةو اعمحؼةؼ إول واًمثةوين ومؼةط

(.إن ًمؾطحووي أًمػ ورىمي ذم شمػًػم اًمؼرين:)قمقوض اذا اًمؽتوب ومؼول 
( )

 

ووةةقوع مثةةؾ اةةذا اًمؽتةةوب اًمـػةةقس أمةةٌر همررةةٌى مةةع ؿمةةفرة اإلمةةوم 

 .اًمطحووي سملم اًمعؾامء، وكػوؾمي اًمؽتوب وىمقؿتف اًمعؾؿَقي

                                                 

 184اإليمامل ًمؾؼويض قمقوض ( 1)
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 ومساط اعمٌحٌ

 اعمقوققمل اًمتػًػممـفٍ اًمطحووي ذم  معومل
 

اًمتػًةةةػم  قةةةياًمطحةةةووي ذم يمتوسمةةةف اةةةذا أول مةةةـ اؾمةةةتثؿر مـفج يمةةةون

ومؽةؾ اًمةذرـ ؾمةٌؼقه  اـمالقمةل،اعمقوققمل ذم شمػًػمه ٔروت إطمؽوم طمًى 

إطمؽوم قمغم طمًى شمرشمقٌفو ذم اًمًةقر يمةام اةق  يروِت  واوضموءوا مـ سمعده ومَن 

 .اًمتحؾقكم اًمتػًػم يمتى ؾموئراحلول ذم 

طمةةوول اًمٌةةوطمثقن اًمتػتةةقش قمةةـ اًمًةةوسمؼ ًمًةةؾقك مةةـفٍ اًمتػًةةػم  وىمةةد

اعمقوققمل ذم ممًمػوشمف مـ اعمتؼدملم، ومذاى سمعضفؿ إمم أَن مةو ىمةوم سمةف سمعةض 

إمم سمعةةةض اعمػةةةردات ذم اًمؼةةةرين  اًمـظةةةرمػنةةةي اًمجلةةةحوسمي واًمتةةةوسمعلم مةةةـ 

ن يمؾةف يمؾػةظ وشمػًػماو شمػًػمًا مقوققمقًو سموًمـظر إمم معوكقفو اعمختؾػي ذم اًمؼري

وأدرج سمعضةفؿ يمتةى . مثاًل رعُد سمقايمػم اذا اعمـفٍ ذم اًمتػًػم واًمنمكاًمظؾؿ 

.اًمـوؾمخ واعمـًقخ وؿـ اًمٌقايمػم إومم ًمؾتػًػم اعمقوققمل قمـد اًمًؾػ
( )

  

ُتةةدث اعمعةةوسون أصمـةةوء اًمٌحةةٌ قمةةـ كشةةلة اًمتػًةةػم اعمقوةةققمل  وىمةةد

 اعمقوققمل، وأؿمةور وسمداروشمف إومم قمـ سمعض اعمحووٓت اًمؼدرؿي ذم اًمتػًػم

. سمعضةةفؿ إمم أن شمػًةةػم اًمؼةةرين سمةةوًمؼرين رعتةةؼُم كةةقاًة اةةذا اعمةةـفٍ ذم اًمتػًةةػم

اةق اًمؽشةػ قمةـ  سموًمؼرين اًمؼريناادف مـ شمػًػم  أنَ  ظفرواًمتدىمقؼ ذم اذا رُ 

ذم اًمؼةرين  يمؾقيٍ  اعمدًمقل اًمؾػظل ًممري حمؾ اًمتػًػم، وًمقس اًمؽشػ قمـ ىمضقيٍ 

شمػًةػم اًمؼةرين سمةوًمؼرين رؼةػ دائةاًم  وققمل: ٕنَ يمام اق اًمشلن ذم اًمتػًػم اعمق

                                                 

، مٌوطمةٌ ذم  31-35اعمدظمؾ إمم اًمتػًةػم اعمقوةققمل ًمعٌداًمًةتور ومةتح اهلل ؾمةعقد : اكظر ( 1)

 21اًمتػًػم اعمقوققمل عمجلطػك مًؾؿ 
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 مـ اًمؼرين وٓ رتجووزه هموًمًٌو، وًمذًمؽ ومننَ  اكومفؿ اذا اةزء أو ذ قمـد طمدودِ 

ومقام سمعُد سموًمتػًػم اعمقوةققمل ومقةف  ؿلاقمتٌور شمػًػم اًمؼرين سموًمؼرين أصاًل عمو ؾُم 

ٓ رعةةدو أن  -سمةةرهمؿ اكػجلةةوًمف اةةذا-وإن يمةةون اًمتػًةةػم اعمقوةةققمل  ،شمًةةومٌح 

ؽقن وًمقدًا أصقاًل ًمتػًػم اًمؼرين سموًمؼرين كشل ذم رطموسمف وسمدأ ًمقكًو مـ أًمقاكةف، ر

.ممظمراً  عوعمفسمعد كؿقه واشمضوح م ظموصيٍ  صمؿ شمػرد سمًامٍت 
( )

 

ىمد ؾمٌؼ إمم دمؿقةع أرةوت ذات  اًمشوومعلسمعضفؿ إمم أن اإلموم  وذاى

ن وأوةوف اةو مةـ اًمٌقةو ،وإم يموًمرؾمةوًمياعمقوقع اًمقاطمد وأورداو ذم يمتٌةف 

.اعمقوققمل اًمتػًػم كشلةسمورزة ذم  ٌِـيً ًمَ  عدَ واًمتقوقح مو رؿؽـ أن رُ 
( )

  

سمعض اًمٌوطمثلم إمم أن اعمعتزًمي اؿ ومضةؾ اًمًةٌؼ إمم اةذا اعمةـفٍ  وذاى

اًمـةةور ذم اًمؼةةرين  قمةةـ( اةةة255ت)ذم اًمتػًةةػم مةةـ ظمةةالل يمتوسمةةوت اةةةوطمظ 

اعمعتزًمةي  اذا رتـوؾمةى مةع كظةرة إن ىمولو. واعمالئؽي ذم اًمؼرين وؿـ ممًمػوشمف

همةةػم أكةةف اؾمةةتدرك ومةةوقمؽمف أَن اةةةوطمظ مل رطٌةةؼ  ،اًمشةةؿقًمقي ًمؾؼةةرين اًمؽةةررؿ

.مـفٍ اًمتػًػم اعمقوققمل يمام كػفؿف اًمققم
( )

 

اةذا اًمـةقع مةـ ( اةة643ت)سمعضفؿ إمم ؾمةٌؼ اإلمةوم اًمـةقوي  وذاى

اًمتػًةةػم مةةـ ظمةةالل مجعةةف ًممرةةوت ذم مقوةةقع واطمةةد ذم أول أسمةةقاب يمتوسمةةف 

.رراده ًمألطمودرٌ ذم اًمٌوبىمٌؾ إ( رروض اًمجلوحللم)
( )

 

قمـ أمهقةي اؾمةتثامر مةـفٍ اًمتػًةػم اعمقوةققمل ذم  ثأوؾمع مـ ُتدَ  ومـ

                                                 

 55-54ين مـفٍ اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾؼرين ًمؾديمتقر ؾمومر رؿمقا: اكظر ( 1)

 38اًمتػًػم اعمقوققمل اًمتلصقؾ واًمتؿثقؾ ًمؾديمتقر زرد قمؿر اًمعقص ( 2)

 158مـواٍ ذم اًمتػًػم عمجلطػك اةقرـل : اكظر ( 3)

  155اًمتػًػم اعمقوققمل كظرري وشمطٌقؼًو ٕمحد رمحوين : اكظر ( 4)
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مةـ ومقائةد  زرةد قمؿةر اًمعةقص طمقةٌ ذيمةر أنَ .د.أدراؾمي يرةوت إطمؽةوم اةق 

ًمؾؿقوةةققموت  متؽومؾةةيٍ  ذم شمؼةةدرؿ صةةقرةٍ ) ًةةفؿرُ  َكةةفاًمتػًةةػم اعمقوةةققمل أَ 

اعمقوةةقع  يرةةوِت  ٓ جػةةك أنَ  فَكةةاًمػؼفقةةي اًمتةةل قمةةرض اةةو اًمؼةةرين اًمؽةةررؿ: ومنِ 

 ثغم،ذم اًمغوًمى ىمد اكتنمت ذم ؾمقر اًمؼرين اًمؽررؿ ٕؾمٌوب ُمة اًمقاطمدِ  اًمػؼفّل 

 إمم يرةوت اعمقوةقع اًمقاطمةدِ  اًمـظةرِ  دونَ  ًمؽـ ذًمؽ ٓ حيةقُل . ٓ ختػك َؽؿٍ وطمِ 

 دَث إًمقف، طمتك ٓ حية شمدقمق احلوضميُ  متؽومؾٍ  شمؼدرؿ مقوقٍع ومؼفٍل  غقيَ جمتؿعًي سمُ 

(ذم إطمؽوم ٌٌس ًمَ  ظمؾٌط أو
( .)

صمؿ أؿمور إمم ؾمٌؼ قمؾامء احلةدرٌ ذم ؾمةؾقك اةذا اعمةـفٍ ذم احلةدرٌ مؾتؿًةوً 

ؼفؿ ومؼةةول  وب ؾمةٌة ًمةةقس جػةةك أَن ًمعؾةةامء احلةةدرٌ ضُمفةةداً واوةةحوً ذم اةةذا :)أؾمةٌة

اعمجول، ومؼد صـَػقا يمتٌةوً قمةغم اعمقوةققموت سمخوصةٍي اًمػؼفقةِي مـفةو، وأمؽةـَفؿ اةذا 

 .ؾمٍي واومقٍي أو ؿمٌِف واومقٍي عمًوئؾ ومؼفقي يمثػمةاعمًؾُؽ ِمـ شمؼدرِؿ درا

وًمؽـ ٓ جػك أرضًو أَن طمررةي احلريمةي واًمتٍمةف يموكةً متوطمةًي ًمعؾةامء 

ٌِ حيةقُل دون  احلدرٌ ذم اذا اعمؼوم: ٕكف ًمقس اـةوك شمرشمقةٌى شمةقىمقػلم ًمؾحةدر

اًمتٍمةةف ذم شمرشمقٌفةةو وشمقزرعفةةو طمًةةى مقوةةققموهتو، ذم طمةةلم َأَن اًمؽمشمقةةى 

ت اًمؼريكقي يمون قموماًل وموقماًل ذم قمدم اإلىمٌول قمغم اذه اططةقة، اًمتقىمقػل ًممرو

طمتك قمـد اعمػنرـ اًمذرـ يمتٌقا ذم أطمؽوم اًمؼرين سمخوصي، واؿ اًمذرـ يموكةً 

(.شمتقاومر اؿ مًقهموت اذا اًمعؿؾ
( )

 

( اةة543ت)رضب اًمديمتقر زرةد قمؿةر مثةوًٓ سمةوسمـ اًمعةريب اعمةوًمؽل  صمؿ
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إن مػنًا  يمٌػمًا مثؾ اسمةـ :)أة ذم يمتوسمف ومؼولاعمر َدةِ أصمـوء شمعروف ًمتػًػم يروت قمِ 

ذم اًمؼةرين اًمؽةررؿ، مل رػؽةر أن  َدةِ ٔرةوت اًمِعة -مةثالً - َرَض اًمعريب قمـةدمو قَمة

ُتًةـ  ،ىمريكقةيً  ومؼفقيً  جيؿعفو ذم مؽوٍن واطمد، ورتحدث قمـفو سموقمتٌوراو ىمضقيً 

سمةؾ ايمتػةك سموإلؿمةورة إمم سمعةض اةذه أرةوت قمـةد شمػًةػمه . دراؾمتفو متؽومؾيً 

ومفق هبذا اعمًؾؽ وإن يمون . اًمتل مرت سمف ذم أول اًمؼرين اًمؽررؿ ٔروتؾؽ اًمت

ىمد يمشػ قمـ دٓٓت اذه أرةوت إٓ أكةف مل رؼةدم ًمؾؼةورئ صةقرًة متؽومؾةًي 

 . اذه اًمؼضقي اًمػؼفقي اًمؼريكقي

أروت اًمتل ُتدصمً قمـ قمدة اعمةرأة،  جيؿعأكف يمون حيًـ سموعمػن أن  سمقد

دصمً قمـ أؾمٌوب اًمعدة وأىمًومفو ومقاصةػوت ًمقجد سملم ردرف أرسمع صػوت ُت

وؾمقف رظفر ًمةف أن اًمعةدة ختتؾةػ سمةوظمتالف أطمةقال اعمةرأة . يمؾ واطمدٍة مـفو

إن جمرد اةؿع سمقـفو رؼدم صقرة واوحي، . مقٌت أم ـمال  أاقوكقع اًمػرا  

(ومنذا صوطمى اذا اةؿع دراؾمي ومؼفقي، أمؽـ شمؼدرؿ مقوقع متؽومؾ
(. )

ٌ احلدرٌ قمـ معومل اعمـفٍ اًمذي ؾمةؾؽف اإلمةوم وؾمقف أشمـوول ذم اذا اعمٌح

أسمق ضمعػر اًمطحووي ذم اًمتػًػم اعمقوققمل ذم يمتوسمف أطمؽةوم اًمؼةرين، مًؽمؿمةداً سمةام 

اؾمةتؼر قمؾقةةف مةـفٍ اًمتػًةةػم اعمقوةةققمل ذم اًمقىمةً اًمةةرااـ، حمةووًٓ إجيةةود اًمٌةةذور 

قع اًمطحةةووي  اؾمةةتؼر قمؾقةةف آصةةطالح اًمقةةقم ، وذًمةةؽ ذم  ومةةواعمـفجقةةي ذم صةـة

 : مطؾٌلم

 .ذم اًمتػًػم اعمقوققمل مـ ظمالل اًمؽتوب  مـفجف: إول  اعمطؾى

 .ًمعؿؾ اإلموم اًمطحووي كؿقذج: اًمثوين  اعمطؾى
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 .ذم اًمتػًػم اعمقوققمل مـ ظمالل اًمؽتوب مـفجف: إول  اعمطؾى

 

ًمف قمغم إسمقاب اًمػؼفَقةي،  رشّمٌوً مُ ( اًمؼرين أطمؽوم) يمتوسمف اًمطحووي صـََػ 

 ومةقامأو  ،فو أطمٌد مةـ اًمعؾةامء ومةقام سمةلم أرةدرـو مةـ اًمؽتةىذم صقرٍة مل رًٌؼف إًمق

ظمؼمه مـ شمؾؽ اعممًمػوت، وومقام ركم قمرض وشمعؾقؼ قمغم أاؿ معومل مـفجةف  غـوسمؾ

 .ؾمؾؽف ذم اذا اًمؽتوب اًمذي اعمقوققمل

اإلمةةوم اًمطحةةووي ذم سمقوكةةف ٔرةةوت إطمؽةةوم مةةـفٍ اًمتػًةةػم  ؾمةةؾؽ

ػماو شمػًةػمًا مؽماسمطةًو اعمقوققمل مـ طمقٌ مجعف ٔروت احلؽؿ اًمقاطمد، وشمػً

ذم مؽةةوٍن واطمةةٍد، وقمةةدم مراقمةةوة شمرشمقٌفةةو ذم اعمجلةةحػ إٓ سمؼةةدر دًٓمتفةةو قمةةغم 

اعمقوةةققمل  اًمتػًةةػمذم  إومم اططةةقةمجةةع أرةةوت  وُرَعةةدُ احلؽةةؿ اعمةةراد، 

طمػظةةًو واؾمتحضةةورًا، أو  ؾةةفسمةةوًمؼرين يم شمومةةيٍ  ًمؾؼةةرين، واةةق حيتةةوج إمم إطموـمةةيٍ 

ذم مجةةةع مقوةةةققموت اًمؼةةةرين  ـػيعمجلةةةسموٓؾمةةةتعوكي سموعمعةةةوضمؿ اعمقوةةةققمقي ا

.وومفرؾمةةتفو
( )

واإلمةةوم اًمطحةةووي مةةـ احلػةةوظ اعمتؼـةةلم ًمؾؼةةرين واحلةةدرٌ، 

وًمذًمؽ ومنَِن مجَعةف ًممرةوت ذم إسمةقاب اًمتةل شمعةَرض اةو رةدل قمةغم رؾمةقظمف 

 .وإشمؼوكف وطمػظف

واةةق ذم شمـووًمةةف ًممرةةوت ؾمةةؾؽ مًةةؾؽًو متًؾًةةاًل، ومفةةق مةةـ اًمـوطمقةةي 

اطمدة اًمطقرؾي إمم مؼوـمع، ورٌلم مو ذم يمؾ مؼطع مةـ اإلضمرائقي رؼًؿ أري اًمق

:إطمؽوم، ورراقمل ذم شمػًػمه ًممروت مو ركم 
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 .سموًمؼرين  اًمؼرين شمػًػم: أوًٓ 

مةـ أوائةؾ ( اة182ت)اعمػن اةؾقؾ قمٌداًمرمحـ سمـ زرد سمـ أؾمؾؿ  يمون

مـ قمـل سمتػًػم اًمؼةرين سمةوًمؼرين، واةق مةـ اعمػنةرـ اًمةرواد ذم ؾمةؾقك اةذا 

عـوري سمفاعمـفٍ واًم
( )

وىمد محؾ اذه اعمـفجقي شمالمقذه سمعده ذم مٍم مـ أمثةول  ،

وشمالمقذاؿ اًمؽٌور مـ أمثةول اًمعالمةي ( اة197ت)قمٌداهلل سمـ واى اعمٍمي 

واًمةذي أظمةذ قمـةف اًمعؾةؿ ( اةة246ت)اعمؼرئ اًمؾغقي رقكس سمةـ قمٌةدإقمغم 

 .شمؾؿقذه أسمق ضمعػر اًمطحووي، وأسمق ضمعػر حمؿد سمـ ضمررر اًمطؼمي وهمػممهو 

اًمٌحةٌ ذم اًمؼةرين  نَ ررى أَ  فقذم شمػًػم اًمطحووي، وم اعمـفٍ فموارٌ  ذاوا

كػًةةف قمةةـ شمػًةةػم أرةةي أومم اططةةقات اًمتةةل رـٌغةةل ؾمةةؾقيمفو، طمقةةٌ سمةةلم ذم 

اعمؼدمةةةي أمهقةةةي ذًمةةةؽ، وسمةةةلم أمهقةةةي معرومةةةي اعمحؽةةةامت مةةةـ يرةةةوت اًمؼةةةرين 

واةق مةـفٍ قمةوٌم مفةؿ  ،اعمتشوسمف مـف قمغم اعمحؽةؿ محؾووضمقب  ت،واعمتشوهبو

.ومفؿ يروت اًمؼرينذم 
( )

 ،متك حيؿؾ اًمؼةرين قمةغم فمةواره لَم ذًمؽ ٕمهقتف ذم مؼدمتف، وسمَ  مىمدَ  وىمد

ومتك رػن سمخةالف ذًمةؽ، وُتةدث قمةـ أمهقةي إدراك اًمـوؾمةخ واعمـًةقخ ذم 

اًمؼرين وأكقاقمف، وىمد ؾمؾؽ اذا اعمـفٍ ذم شمػًػمه قمغم أيمؿؾ وضمةف، واةق مةـ 

ٱ ) :ه ًمؾًعل ذم ىمقًمف شمعةوممأمثؾتف شمػًػم مـأضمقد اًمؽتى ذم اذا اعمـفٍ و

                                                 

، اًمدراؾمةوت اًمؾغقرةي 1/545شمػًػم اًمتوسمعلم ًمؾديمتقر حمؿد سمـ قمٌداهلل اطضةػمي : اكظر ( 1)

 7-6واًمـحقري سمؿٍم ًمؾجـويب 

، اإلشمؼةةون ذم قمؾةةقم اًمؼةةرين 2/197ًمؼةةرين ًمإلمةةوم اًمزريمٌمةة اًمؼماةةون ذم قمؾةةقم ا:اكظةةر ( 2)

 3/1335ًمؾًققـمل
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 طمقٌ [9:اةؿعي]  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

قمةَز -وىمد ذيمةر اهلل  ظمالص،ومعـك اًمًعل اعملمقر سمف ومقفو قمـدكو اق اإل:)ىمول

ٿ ٿ ) :-قمةةَز وضمةةَؾ -ذم همةةػم اةةذا اعمقوةةع، ىمةةول اهلل  اًمًةةعَل  -وضمةةَؾ 

 (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڇ ) :-قمةةةةَز وضمةةةةَؾ -وىمةةةةول  [19:اإلهاء]

-8:قمةٌس](ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ) :-قمَز وضمةَؾ -وىمول  [255:اًمٌؼرة]

 [23-22:اًمـوزقمةةوت]  (ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ) :-قمةةَز وضمةةَؾ -وىمةةول  [9

ومؾةؿ رؽةـ  [39:اًمةـجؿ]  (مئ ىئ يئ جب حب خب مب) :-قمةَز وضمةَؾ -وىمول 

ذًمؽ اًمًعل اعمـفل قمـ إشمقون اًمجلؾقات قمؾقةف  ـذم رء م -وضمَؾ  قمزَ - راُدهمُ 

ي ذم اعمٌمةة واًمعةدو، سمةةؾ يمةةون قمةةغم مةو ؾمةةقى ذًمةةؽ مةةـ اإلرادات مةـ اًمنةةقم

سمةةوًمؼؾقب، وموًمًةةعل اعمةةذيمقر ذم أرةةي اًمتةةل شمؾقكواةةو اةةق اةةذا اًمًةةعل واهلل 

(.أقمؾؿ
( )

ىمةد طمشةد أرةوت اًمةقاردة ذم معـةك اًمًةعل ذم اعمقاوةع إظمةرى  ومفق

 ذم شمؾةؽ أرةي حمةؾ اًمتػًةػم سمةـػس اعمعـةك ذم اًمًةعَل  ًمقٌلم ًمؾؼورئ ًمؽتوسمف أنَ 

 ىموقمةدةمـ ىمقاقمد اًمؽمضمةقح قمـةد اعمػنةرـ، واةل  شمؾؽ أروت، واذه ىموقمدةٌ 

محؾ معوين يمالم اهلل قمغم اًمغوًمى مـ أؾمؾقب اًمؼرين ومعفةقد اؾمةتعامًمف أومم )

(مـ اطروج سمف قمـ ذًمةؽ
( )

اًمؼةرين ذم اؾمةتعامًمف  رفذم قُمة ؾتلمةؾممةو رةدقمق ًم 

                                                 

 151-1/155أطمؽوم اًمؼرين ( 1)

 1/172ىمقاقمد اًمؽمضمقح قمـد اعمػنرـ ًمؾديمتقر طمًلم احلريب : اكظر ( 2)
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.بيمثػمة ذم اًمؽتو أمثؾتفاذه اًمؾػظي ذم اعمقاوع إظمرى، و
( )

  

 .ًمؾؼرين اًمـٌقي اًمتػًػم: صموكقوً 

 ،يمٌةػمٍ  اذا احلةرص قمةغم اًمتػًةػم اًمـٌةقي ذم اةذا اًمؽتةوب سمشةؽؾٍ  دمغم

جيعؾةف مجلةدرًا  ممةواطةوص،  سمنؾمةـودهيمؾ مروروشمةف ذم يمتوسمةف  ًـدواًمطحووي رُ 

ومفق رروي يمؾ مو رقوةح معةوين أرةوت قمةـ . مفاًم ًمؾغوري ذم اًمتػًػم سموعملصمقر

وىمةةد أؿمةةور ذم مؼدمتةةف ًمؾؽتةةوب إمم أمهقةةي . تةةوسمعلمواًمجلةةحوسمي واًم ^اًمـٌةةل 

مةةـ اهلل ٓ جيةةقز  وطمةةٌل  ^مةةو ىموًمةةف اًمـٌةةل  ، وأنَ ^اًمرضمةةقع ًمتػًةةػم اًمـٌةةل 

مةـ أرةوت  ؾَتَؿُس طمؽؿ اعمتشوهبوت إكام رُ  ٕنَ :)إهمػوًمف ودمووزه، طمقٌ رؼقل 

ًمؾؽتةوب ُأَمةًو، صمةؿ مةـ أطمؽومةف اًمتةل  -وضمةَؾ  قمزَ -اًمتل ضمعؾفو اهلل  اعمحؽامِت 

 -وضمةؾ قمةز-يمتوسمف متشوهبًو، وأمر  شمٌقوكًو عمو أكزل ذم ^أضمرااو قمغم ًمًون كٌقف 

ىمقًٓ ، يمام أمر سمؼٌقل يمتوسمف مـف ىمريكًو، ومؼول قمةز  ^سمؼٌقل ذًمؽ مـ رؾمقل اهلل 

 :وىمةةةول  ، [7:احلنمةةة] (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ) :وضمةةةؾ

ڳ ) :وىمةةةول  [64:اًمـًةةةوء]  (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)

 قمةةةزَ - وملوضمةةةى [4:إسمةةةرااقؿ]  (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

ىمقًٓ، يمام أوضمى ىمٌقل مةو  ^قمؾقـو سمذًمؽ ىمٌقل مو أشموكو سمف رؾمقل اهلل  -وضمَؾ 

(.شماله قمؾقـو ىمريكوً 
( )

 

ذم وضمةةقب ىمٌةةقل  حقحيأورد سمنؾمةةـوده قمةةددًا مةةـ إطمودرةةٌ اًمجلةة صمةةؿ

وأقمؾؿـةو :)يمام كؼٌؾ اًمؼرين ؾمقاًء سمًةقاء، وظمةتؿ ذًمةؽ سمؼقًمةف ^أىمقال اًمـٌل 

                                                 

 .وذم يمؾ يري مثول شمؼررًٌو قمغم رضمققمف ًمؾؼرين ذم ومفؿف 1/65أطمؽوم اًمؼرين : اكظر ( 1)

 65-1/59أطمؽوم اًمؼرين ( 2)
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ىمٌقل مةو ىموًمةف ًمـةو،  ؾقـوقم َأنَ و يمتوب اهلل قمز وضمؾ اًمذي قمـف ىمٌؾـ ^رؾمقل اهلل 

ومو أمركو سمف ومو هنوكةو قمـةف، وإن مل رؽةـ ىمريكةًو يمةام قمؾقـةو ىمٌةقل مةو شمةاله قمؾقـةو 

ذم اإلؾمالم ومروًو همةػم مةذيمقرة ذم  ىمريكًو، صمؿ وضمدكو أؿمقوء ىمد يموكً مًتعؿؾيً 

(اًمخ...اًمؼرين مـفو اًمتقارث سمواجرة ذم اإلؾمالم
( )

آؾمةتدٓل ، صمؿ أـمول ذم 

 .ًمذًمؽ وشمؼررره سمام ردل دًٓمي واوحي قمغم أمهقتف قمـده

 :شمػًػم اًمًؾػ  شمؼدرؿ: صموًمثوً 

سمتػًةػم اًمًةؾػ  اًمعـورةيأاؿ مزارو مـفٍ اإلموم اًمطحةووي ذم يمتوسمةف  مـ

اًمجلوًمح واؿ اًمجلحوسمي أوًٓ ورليت قمةغم رأؾمةفؿ اطؾػةوء اًمراؿمةدون ريض اهلل 

 .  اؿ سمنطمًون ريض اهلل قمـفؿقمـفؿ، صمؿ سمعد ـمٌؼي اًمجلحوسمي ـمٌؼي اًمتوسمعلم

اإلموم اًمطحةووي سمتػًةػم اًمًةؾػ ظمجلقصةًو ذم شمػًةػمه ٔرةوت  وقمـوري

إطمؽوم رعتؼم مـفجًو ضمدررًا سموإلطمقوء ذم سمحقث اًمتػًػم اعمقوققمل، واًمذي 

ـمٌؼي اًمعؾامء ذم ذًمةؽ اًمةزمـ،  ذم فمواراً شمعظقؿ شمػًػم اًمًؾػ يمون  رظفر زم أنَ 

أطمؽةةوم )ذم يمتوسمةةف ( اةةة344ت)ء اًمؼشةةػمياًمؼةةويض سمؽةةر سمةةـ اًمعةال نَ طمقةٌ إِ 

ىمد أـمةول   -ذم سمؾٍد واطمد وقموسه اًمطحوويـمٌؼي اإلموم  مـواق  -( اًمؼرين

اًمؼرين ومقف مو اةق  أنَ اًمًؾػ ذم مؼدمتف ًمؽتوسمف، طمقٌ سَملَمَ  شمػًػمذم سمقون أمهقي 

 اًمـٌةُل  فُ َقـَةاهلل ذم مقاوع أظمرى مـ اًمؼرين، وومقةف مةو سمَ  َقـفسمـػًف، ومـف مو سمَ  لّمم سمَ 

اًمتةل  سمؿشوادهتؿ إؾمةٌوَب  كٌقف سمف أصحوَب  اهلُل َف ومـف مو َذ :)ىمول صمؿَ  ،^

ًِ مةةـ أضمؾفةةو، وؾُمةة كةةزل اًمؼةةرينُ  ـُ  ـَ سمحيةةهتؿ قمؿةةاًل وىمةةقًٓ، ومؽةةوكقا  اًمًةةـ

                                                 

  1/61أطمؽوم اًمؼرين ( 1)



 دعد بن مبارك الدودري. د       (رآن للطحاوي أمنوذجًاأحكام الق)القرآن التفسري املوضوعي يف كتب أحكام 

 
451 

ًمةقس :)^ىمةول اًمـٌةل . وسمقضمقاةف وشمٍمةوموشمفِ  َزَل،اطؾؼ سمام كَ  سموعمشوادة أقمؾؿَ 

(عورـيِ يموعمُ  ؼَمُ اطَ 
( )

(إمم ومضؾ اعمعورـي قمغم اطؼم روااكظ:)وىمول ،
( )

 جلُحُفؿوكُ . 

 .ُدىُمفؿوِص  ،ًمألميِ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) :ومؼةول ُفؿاهلل متةٌعَ  وَمَؿدح

مةو  إذ يمةونَ  :رتةٌعفؿ ومةقام ىمةوًمقه دون مةو رووه َكةامإِ  ومتةٌعفؿ [155:اًمتقسمي] ( ڀ

ٌَةةعُ اعمُ  ِوَي رُ  دون  ِفؿذم أىمةةوورؾِ  اًمـظةةرُ  ضَمةةَى ومةةنذا اظمتؾػةةقا وَ . ^ ومقةةف اًمرؾمةةقُل  َت

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ) :اطروج قمـفو، ًمؼقًمف قمةز وضمةؾ

﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ، وإطمًةـ مةو أكتجةف  [18:اًمزمر]  (ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ 

قمؾقفو مةـ اًمؽتةوب  جؿعِ مـ إصقل اعمُ  ؾُؾ واًمعِ  اًمـظر، واؾمتخرضمتف اًمدٓئُؾ 

 .قمؾقف ِػؼمو اشمُ  ؾؾِ ومقف قمغم قمِ  ؾِػمو اظمتُ  لَمَ واًمًـي، ومٌَ 

ةَؾِػفؿعةلم ًمِ اًمعؾةؿ قمةغم ذًمةؽ متٌ رزل أاُؾ  ومل ذم اًمؼةرن  طمتةك طمةدَث  ًَ

ةة ًةةَتخُػقنَ اًمراسمةةع مةةـ اةةذه إمةةي ومةةـ شمالاةةؿ ىمةةقٌم مُ  ًَ وًمةةف  ؾِػ،سمؼةةقل اًم

اُرونَ اوضمرون، وقمةغم مةذااٌفؿ زَ 
( )

ة ّدصمقنحية ، ًَ مةو  اةةقاِب  ؾَمةدَ أَ  أنَ  فؿأكػ

 عّرضمةقناًمزرةغ، ٓ رُ  اؾمتخرضمقه، وأقماله مو اؾمتـٌطقه، أظمذوا ذًمؽ قمـ أاةؾِ 

ذم  رًةووون اًمًةؾَػ  هَنؿوٓ رؾتػتقن إمم سموـمـ اًمتالوة، وررون أَ قمغم اًمرواري، 

 اًمعؾؿ سموًمؽتوب، ـمعـًو سمذًمؽ قمغم إظمقان اعمجلطػك اًمذرـ ومورىمفؿ قمغم اًمجلدِ  

                                                 

ـ قمٌوس ( 1) ـ اسم  2/351، واحلويمؿ ذم اعمًتدرك 271، 1/215رواه اإلموم أمحد ذم مًـده قم

 .مل أىمػ قمؾقف : ىمول اعمحؼؼ ( 2)

مؼورقس اًمؾغي ٓسمـ ومورس : اكظر. زارون ِمـ َزَرى ، وردل قمغم اطمتؼور اًمٌمء واًمتفوون سمف( 3)

2/455 
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 وكةةزَل  ؿمةةواد اًمةةقطمَل  ـواًمقومةةوء، واًمطفةةورة واًمتؼةةك، وًمةةق أظمةةذوا ذًمةةؽ قمَؿةة

اًمجلةقاب، وصةودومً  ىمةد ؾمةؾؽً ؾمةٌقَؾ  ًمؽوكةً اةذه اًمطوئػةيُ  سمؾغتفِ  اًمؼرينُ 

 ومفةوَمفؿوأَ  ؼقِاؿ،قمغم قمُ  ْريِب شمُ  َدَمُفؿشمؼَ  ـْ مَ  قمؼقَل  وًمعؾؿً أنَ  ب،اةقا ؾمدردَ 

وصةور  َرَع،وضمةوكٌقا اًمةقَ  ،اًمؽالمِ  عمو ظموًمطقا أاَؾ  فؿوًمؽـَ  فؿ،قمغم أومفومِ  شمزردُ 

ٌَةةةيَ ا اًمؼجلةةةدُ  هبةةةؿ قمةةةـ  وطمةةةودَ  ،مةةةـعفؿ اهلل اًمتقومقةةةَؼ  حةةةِض،اعمَ  َدلِ سموةَةةة ًمَغَؾ

اًمؼويض ىمول...اًمطررؼ
( )

 ظّمرَ ومام أُ  ف،أطمؽومُ  ِروَمًوقمُ  طمؽَِؿ،ىمد أُ  فُ يمؾُ  ًمؼرينُ وا: 

 وفمةوارٍ  جلةقٍص،وظُم  ؿةقمٍ قمُ  ـسمةف ِمة مةو أراد اهلل لّمَ قمـ احلوضمي إًمقف ومؼد سمُ  فسمقوكُ 

ـٍ  سمةف، قمةغم مةو  عؿةؾومال رُ  قىَمػوهمػم ذًمؽ مـ وضمقاف وشمٍموموشمف، ومل رُ  ،وسموـم

إول  اًمٌقةونُ : رؼةقل ومقفةو طمتك رضع يمتًٌو  ـَفومٌقَ  موئتلم وصمالصمامئي ؾمـيٍ  رليت سمعدَ 

قمؾقةف  قمؾقةف إٓ ضمؼمرةُؾ  ْؼةِدمَ واةذا ٓ جيةقز أن رُ ! واًمثوين واًمثوًمةٌ مةـ اًمٌقةون

 .اًمًالم قمـ اهلل قمز وضمؾ

 َؾةِػ،واشمٌعفؿ قمغم ذًمؽ اًمثوين واًمثوًمةٌ مةـ اطَ  ،سمف اًمًؾُػ  ىمد قمؿَؾ  سمؾ

 ؾِةؿَ ىمد قمَ  َكفأَ  رىكؼجلًو أن رَ  ويمػك سمرضمؾٍ . واؿ قمورومقن سملىمدرااؿ مؼتدون هبؿ

 َكةفُ واًمتةوسمعقن، أو رةرى أَ  قمـ قمؾؿةف اًمجلةحوسميُ  ٍُمَ مـ يمتوب اهلل قمز وضمؾ مو ىمَ 

 . ِنَ ًمؼد ظموب وظَم  فؿ،مثؾُ  فأو رظـ أكَ  ْفاًم،قمؾاًم وومَ  فؿومقىمَ 

مـ  مقىمِػ  اعمخطئلم، وؾمقءَ  ظمطلَ  ٍَمكووموحلؿد هلل اًمذي سمَ : اًمؼويض  ىمول

(.ومل رؾجلوا ذم أمراؿ إمم رؼلم رـ،قمـ اًمدّ  ـَدَ قمَ 
( )

 

                                                 

 .سمؽر سمـ اًمعالء اًمؼشػمياًمؼويض اق كػًف اعممًمػ ( 1)

( رؾموًمي ديمتقراه سمجومعي اإلموم) 111-1/158أطمؽوم اًمؼرين ًمٌؽر سمـ اًمعالء اًمؼشػمي ( 2)

 .كوس اًمدوهي.ُتؼقؼ د
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سمعةُد ًمقطؾةع  اًمؽتةوب اذاـمٌوقمي  مكؼؾً اذا اًمؽالم ًمـػوؾمتف، وًمعد وىمد

 ًَ مـ قمؾامء اًمؼرن اًمراسمةع  ؾػاًمٌوطمثقن قمغم اذا اعمقىمػ اًمقاوح مـ شمػًػم اًم

 واًمطةةةؼمي( اةةةة344ت)شةةةػميواًمؼُ ( اةةةة321ت)وأئؿةةةتفؿ يموًمطحةةةووي

 .وهمػماؿ ( اة315ت)

ذم مؼدمةةي اًمطحةةووي ذم ذًمةةؽ قمةةغم اعمةةـفٍ كػًةةف، طمقةةٌ ىمةةول  واإلمةةوم

وىمةد َأًمػـةو يمتوسمـةو اةذا :)اًمًؾػ ورضورة إظمذ سمةف شمػًػم أمهقييمتوسمف مميمدًا 

 -قمةَز وضمةَؾ  -كؾتؿُس ومقف يمشَػ مو ىمدركو قمغم يمشةػف مةـ أطمؽةوم يمتةوب اهلل 

واؾمتعامَل مو طمؽقـو ذم رؾموًمتـو اذه ذم ذًمؽ، وإرضوَح مو ىمدركو قمةغم إرضةوطمف 

و مةةـ سمقةةون متشةةوهبف سمؿحؽؿةةف، ومةةو مـةةف، ومةةو جيةةى اًمعؿةةُؾ سمةةف ومقةةف سمةةام َأمؽـَـةة

أووحتف اًمًـَي مـف، ومو سمقـتف اًمؾغُي اًمعرسمقةي مـةف، ومةو دَل قمؾقةف ممةو روي قمةـ 

اًمًؾػ اًمجلوًمح مـ اطؾػوء اًمراؿمدرـ اعمفةدرلم ومةـ ؾمةقااؿ مةـ أصةحوب 

(.وشموسمعقفؿ سمنطمًون روقان اهلل قمؾقفؿ ^رؾمقل اهلل 
( )

  

إٓ ورةقرد ومقفةو ىمةقًٓ ٕطمةد  تآروشمطٌقؼف ٓ رؽود رتجووز يري مـ  وذم

اًمجلةةحوسمي أو اًمتةةوسمعلم ريض اهلل قمةةـفؿ، ممةةو ردرضمةةف ذم يمتةةى اًمتػًةةػم سموعمةةلصمقر 

 .اعمتؼدمي

 .اًمؾغقي ًمؾؼرين  اًمتػًػم:  راسمعوً 

ًمؾطحةووي معرومتةف سمؾغةي ( أطمؽةوم اًمؼةرين)مـ ظمةالل اًمؼةراءة ذم  رظفر

ذم  ومةوًمعؾامء مًةتغرسموً اًمعرب، طمقٌ حيؾؾ اعمػردات ُتؾقاًل ًمغقرًو، واةذا ًمةقس 

زموكف يموكً اًمؾغي اًمعرسمقي مـ أول مو هيتؿ ـموًمى اًمعؾؿ سمنشمؼوكةف واًمتٌحةر ومقةف، 
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 .وىمد ؾمور قمغم ذًمؽ هموًمى اًمعؾامء

ڳ ڳ ) :شمقىمةػ قمـةد شمػًةػم ىمقًمةف شمعةومم قمـةدموأمثؾي ذًمؽ ذم يمتوسمةف  ومـ

طمقةةةٌ ورد  [115:اإلهاء]  (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

صمةؿ ىمةول اًمطحةووي . ءة واًمثةوين اًمةدقموءأطمدمهو اًمؼرا: شمػًػمان عمعـك اًمجلالة 

اةذا اًمتلورةؾ اًمثةوين أومم اًمتةلورؾلم  نَ ويمةل:)مرضمحًو اعمعـك اًمثوين واق اًمةدقموء

قمـةةدكو هبةةذه أرةةي، وأؿمةةٌففام هبةةو: ٕن اًمةةدقموء ىمةةد وضمةةدكوه رًةةؿك صةةالة ذم 

وذم ًمغي اًمعةرب اًمةذرـ كةزل  ^، وقمغم ًمًون رؾمقًمف -قمز وضمؾ -يمتوب اهلل 

 ^وٓ ذم ًمغةي رؾمةقًمف  -قمز وضمؾ -مل كجد ذم يمتوب اهلل و... اًمؼرين سمؾغوهتؿ

وٓ ذم ًمغي اًمعرب مـجلقصًو أن اًمؼراءة رؼول او صالة، وإن يمةون جيةقز ذًمةؽ 

(.ذم اًمؼقوس ومنن اًمؾغي ٓ شمؼوس
( )

 

فٍ رميمةد  واًمطحووي مراقمةوة أصةقل اًمتػًةػم اعمعتةؼمة  قمةغمسموشمٌوقمف اةذا اعمـة

 ذمإظمةةذ هبةةو، صمةةؿ إكةةف ذم شمطٌقؼةةف اًمتةةل أمجةةع اعمػنةةون قمةةغم اقمتٌوراةةو، ووضمةةقب 

اًمؽتوب رظفر سمقوقح إشمؼوكف ٕصةقل اًمتػًةػم، وقمـورتةف اًمتومةي سمعؾةقم أًمةي اًمتةل 

 .واؾمعيٍ  ومعروميٍ  رـٌغل قمغم اعمػن اًمعؾؿ هبو، ومفق رراقمل أصقل اًمػؼف سمعـوريٍ 

ًمإلمةوم اًمطحةووي يمـةٌز مغػةقٌل ( أطمؽوم اًمؼرين)يمتوب  نَ أ رىإكـل أ سمؾ

ومفق مؾقئ سموًمؼقاقمد ذم اًمتػًةػم واًمؽمضمةقح سمةلم أىمةقال  ،سمعدُ  اًمٌوطمثقنرتـٌف ًمف  ملقمـف 

اعمػنةرـ، واًمتػًةةػم اًمغزرةةر قمةةـ اًمًةةؾػ، ويمقػقةةي اًمتعومةةؾ معةةف، وآظمتقةةور سمةةلم 

اعمتػؼ قمؾقف سملم أىمقااؿ وهمػم ذًمةؽ مةـ اعمًةوئؾ  ْدرِ اًمؼَ  أىموورؾفؿ ذم اًمتػًػم، وىمٌقلِ 
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سمةةلن رـةةؼمي ًمةةف أطمةةد  واةةق ضمةةدررٌ  ،اًمعؾؿقةةي اًمـػقًةةي اعمٌثقصمةةي ذم شمضةةوقمقػ اًمؽتةةوب

ومقًتخرج مو ومقف مةـ اًمؼقاقمةد واًمضةقاسمط واعمـفجقةي  قراهاًمٌوطمثلم ذم مرطمؾي اًمديمت

 .اًمتػًػم اًمرائدة ذم اًمتعومؾ مع أىمقال اًمًؾػ ذم

 :آؾمتطراد واًمتقؾمع ظمورج دًٓمي أري  قمدم: ظمومًوً 

رؽـ اًمطحووي رًتطرد سمعقدًا قمـ دًٓمي أرةي ًمؾحةدرٌ قمةـ أطمؽةوم  مل

ذم اًمؼرين يمةام اةق اًمشةلن ذم اإلىمومةي ًمؾجلةالة، ومؼةد  ِردْ ذات صؾي، وًمؽـفو مل شمَ 

شمـةةوول أرةةي اًمتةةل ذم إذان، صمةةؿ ظمةةتؿ سموإلؿمةةورة إمم اإلىمومةةي وقمةةدم ذيمراةةو 

وأمًؽـو قمـ ذيمر اظمتقوركةو ذم اإلىمومةي ًمؾجلةالة ذم مقوةعفو مةـ اةذا :)وىمول

(.ذم أري مذيمقرةٍ  يموكً همػمَ  اًمٌوب إذْ 
( )

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) :ه ًمؼقًمةف شمعةةوممشمػًةػم وقمـةد

 ومؾةؿ كحةتٍ إمم ذيمةر اًمجلةالة اًمقؾمةطك ذم اةذا اعمقوةع أُي :)ىمول [238:اًمٌؼةرة]

اًمجلؾقات ال، إذ ٓ طمؽؿ ذم ذًمؽ حيتوج إمم ذيمةره مةع أكةو ىمةد سمقـةو اعمعـةك ذم 

(.ذًمؽ وذيمركو اًمرواروت ومقف ذم يمتوب ذح معوين أصمور
( )

 

إمم  وأطمةولجلةالة اًمقؾمةطك ذم سمقون اعمؼجلةقد سموًم آؾمتطرادقمدم  ومػضؾ

واذا اعمـفٍ ؾمور قمؾقةف اعمػنةون وهمةػماؿ ذم  ًلًمي،يمتوسمف أظمر ذم شمػجلقؾ اعم

قمٍمةةه، واةةق مةةـفٍ اإلطموًمةةي قمةةغم مقاوةةع  وسمعةةدممًمػةوهتؿ ىمةةدراًم ذم قمٍمةةه 

 ٌٍ  . ؾموسمؼي ًمؾؿًلًمي دون اًمتؽرار او سمح
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 .طمًـ شمقفمقػف ًمعؾؿ أصقل اًمػؼف : ؾمودؾموً 

رةةوت اًمتةةل رػنةةاو اًمطحةةووي معرومتةةف ذم يمةةؾ يرةةي شمؼررٌةةًو مةةـ أ رظفةةر

اًمقاؾمةعي سمعؾةؿ أصةقل اًمػؼةف، وطمًةةـ شمعومؾةف مةع ىمقاقمةده وأصةقًمف ذم ومفةةؿ 

اًمدٓٓت، واًمؼدرة قمغم اةؿع سملم إىمةقال اًمتةل رٌةدو فمواراةو اًمتعةورض، 

مةو ىمةد  زرةُؾ اًمرواري واعمعرومي سموٕصمر ذم اًمتػًػم مةو جيعؾةف رُ  ًمدرف مـ ؾمعيِ  نَ صمؿ إِ 

، ورًتـد ذم يمؾ ذًمةؽ ًمؾؼقاقمةد اعمؼةررة ذم قمؾةؿ أصةقل مـ اًمتعورض ْعِرضرَ 

وظمجلقصًو شمؾؽ اعمٌوطمٌ اعمتعؾؼةي سموًمةدٓٓت واةل مٌوطمةٌ مشةؽميمي . اًمػؼف

 امرَ هِمة ضًمؾؼةرين أن جةق سملم أصقل اًمػؼف وقمؾةقم اًمؼةرين، وٓ رؿؽةـ عمػٍنة

 .اذه اًمعؾقم اعمًوكدة اًمتػًػم دون إشمؼونِ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) :شمػًةػمه ًمؼقًمةف شمعةومم قمـدأمثؾي ذًمؽ  ومـ

ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

﮼﮽  ﮻  ﮷  ﮸ ﮹﮺   ﮴  ﮵﮶  ﮳   يل]( ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

قمةغم ذوي آؾمةتطوقمي  -وضمةَؾ  قمةزَ -ومػةرض اهلل :)طمقٌ ىمةول  [97-96:قمؿران

ًمؾًٌقؾ طمٍ اًمٌقً اًمذي سمٌؽي اعمذيمقر ذم اذه أرةي، ويموكةً اةذه أرةي مةـ 

ذم اذه أري اًمقىمً اًمةذي رؽةقن مل رٌلم ًمـو  -وضمؾ قمز-اعمقىمقف أكف  حؽؿاعمُ 

ومقةةف ذًمةةؽ احلةةٍ اًمةةذي اومؽموةةف قمةةغم ذوي آؾمةةتطوقمي ًمةةذوي اًمًةةٌقؾ مةةـ 

 ( ٱ ٻ ٻ ٻ) :ًمـةةةو ذم همػماةةةو سمؼقًمةةةف قمةةةز وضمةةةؾ ـَةةةفقمٌوده،وسمقَ 

 [197:اًمٌؼرة]

ؾمو  سمنؾمـوده روارتلم قمـ اسمـ قمٌةوس واسمةـ قمؿةر ريض اهلل قمةـفام أن  صمؿ

 .وقمنم مـ ذي احلجي اعمؼجلقد سموٕؿمفر اعمعؾقموت ؿمقال وذو اًمؼعدة
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ويمقػقي سمقةون ( اعُمحؽؿ)اعمجؿؾ ذم أري وىمد ؾمامه اًمطحووي اـو  ومؿعرومي

اذا اإلمجول مـ ظمالل أروت إظمرى ذم اًمؼرين يمام ومعؾ اـةو، ومةـ ظمةالل 

إطمودرٌ اًمـٌقري يمام روى قمـ اسمةـ قمٌةوس واسمةـ قمؿةر اةق مةـ أصةقل ومؼةف 

هبو، ومعرومتفو طمتك رًػم اًمـجلقص اًمنمقمقي اًمتل ٓ سمد ًمؾؿػن مـ اإلطموـمي 

وأمثؾةةي رضمةةقع اًمطحةةووي إمم ىمقاقمةةد . ذم سمقةةون معةةوين أرةةوت قمةةغم سمجلةةػمة

إصةةةقل يمثةةةػمة مٌثقصمةةةي ذم يمتوسمةةةف، واةةةق ضمةةةدرر سمدراؾمةةةي قمؾؿقةةةي شمؽشةةةػ 

اًمتل ختتؾػ قمـ مجلطؾحوت إصقًمقلم اًمتل اؾمتؼر  صقلمجلطؾحوشمف ذم إ

 .قمؾقفو آصطالع سمعد قمٍم اإلموم اًمطحووي
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 :ًمعؿؾ اإلموم اًمطحووي  كؿقذج: ين اًمثو اعمطؾى
 

مقوةققموت، درؾمةفو  صمامكقةييمتوسمف  مـاًمطحووي ذم اةزء اعمطٌقع  شمـوول

اسمتةةدأ سملطمؽةةوم اًمطفةةورات وىمةةول ذم يظمةةر  طمقةةٌ.مةةـ ظمةةالل اًمؼةةرين اًمؽةةررؿ

ومةةلول مةةو كةةذيمر مةةـ ذًمةةؽ مةةو وىمػـةةو قمؾقةةف مةةـ أطمؽةةوم اًمطفةةورات :)مؼدمتةةف

(يمتوب اهلل ذماعمذيمقرات 
(. )

  

شمٌةةدأ سمؽتةةوب اًمطفةةورة صمةةؿ اًمجلةةالة، صمةةؿ ؾمةةوئر اعمقاوةةقع: اًمػؼةةف  ويمتةةى

واًمًٌى ذم ذًمؽ أّن اًمجلالة أّم اًمعٌودات، وصمةوين أريمةون اإلؾمةالم، واًمطفةورة 

مػتوطمفو: وًمذًمؽ شُمؼّدم قمؾقفو
( )

. 

أرةوت  أورداًمطحووي قمغم مـفٍ اًمػؼفوء ومٌةدأ سموًمطفةورات و ؾمور وىمد

 (:يمتوب اًمطفورات) ُتً اًمتوًمقي

پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) -1

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 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 ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 [6:اعموئدة]  (ک ک ک ک

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ) -2
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 (.1/41)ومتح سموب اًمعـوري، ااروي، : اكظر (2)
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﯀﯁   ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵   ﮴  ﮳  ے ۓ ۓ﮲ 

            

 [43:اًمـًوء]  (     ڭ ڭ ڭ

 [79:اًمقاىمعي] (ڀ ڀ ڀ ڀ پ) -3

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ) -4

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

 [222:اًمٌؼرة]  (﮾﮿ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) -5

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 [28:اًمتقسمي]  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ىمد أورد أروت قمغم اذا اًمؽمشمقى، ومل رقرداو قمغم طمًى وروداو  ومفق

 .ذم اعمجلحػ

ذم أول شمػًةػمه ًممرةي إومم . رتـةوول أرةي ضمزئقةًي ضمزئقةًي، ومؿةثالً  واق

اؾ اق قمغم اًمؼقوم إمم يمؾ صالة أو همػم ذًمةؽ؟ :) ىمولمـ ؾمقرة اعموئدة  6رىمؿ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ):ىمةةةةةول اهلل ضمةةةةةؾ صمـةةةةةوؤه

  (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

رةي، ومؼةول اةذه أ ذموموظمتؾػ أاةؾ اًمعؾةؿ ذم شملورةؾ اًمؼقةوم اعمةذيمقر  [6:اعموئدة]

يمؾ ىموئؿ إمم صالة مؽتقسمةي ومؼةد وضمةى قمؾقةف اًمقوةقء، رررةدون سمةذًمؽ : سمعضفؿ 

ومعؾقف اًمقوقء ىمٌؾ ىمقومةف إًمقفةو طمتةك رؼةقم إًمقفةو  سمييمؾ مررد ًمؾؼقوم إمم صالة مؽتق

 .أري سمف ذم سمؼقي اذه –قمز وضمؾ  –متقوئوً اًمقوقء اًمذي أمره اهلل 
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ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ) :واةذا يمؼقًمةف قمةز وضمةؾ :  ىمول

إذا أردت أن شمؼةةرأ اًمؼةةرين وموؾمةةتعذ سمةةوهلل مةةـ : أي  [98:اًمـحةةؾ]  (ۀۀ 

(.اًمشقطون اًمرضمقؿ طمتك شمؼرأه قمغم اؾمتعوذة ىمد يموكً مـؽ
( )

 

ال أاؿ أروت اًمتةل ( يمتوب اًمطفورات)أروت اًمتل أورداو ذم  واذه

مةـ احلةدصملم إيمةؼم وإصةغر،  ٌودشمةفشمًتـٌط مـفو أطمؽةوم ـمفةورة اعمًةؾؿ ًمع

 .ذم ىمراءشمف ًمؾؼرين وؾموئر ؿممون قمٌودشمفواًمتل حيتوضمفو 

أروت اًمتل وردت ذم اًمطفورة ذم اًمؼرين اًمؽررؿ ومقضمةدهتو  ًشمتٌع وىمد 

ؾمةةتًو وقمنمةةرـ يرةةي، أورد مـفةةو اًمطحةةووي أرةةوت اعمفؿةةي اًمتةةل رـٌـةةل قمؾقفةةو 

أطمؽوم قمؿؾقي
( )

وأقمرض قمـ ؾموئر أروت اًمتةل شمـووًمةً اًمطفةورة اعمعـقرةي  ،

 يل]چڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ  :اًمًةالم يمؼقًمف شمعومم قمةـ قمقًةك قمؾقةف

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   چ :وىمقًمةةةف ؾمةةةٌحوكف قمةةةـ اعمـةةةوومؼلم ،[55:قمؿةةةران

ھ  چ  :شمعةةومم ذم ىمجلةةي كٌةةل اهلل ًمةةقط قمؾقةةف اًمًةةالم وىمقًمةةف  چۆئ   ۈئ

ذم ىمجلي إسمرااقؿ قمؾقةف  شمعومموىمقًمف  [78:اقد]چھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

ى  ائ   ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    چ  :اًمًالم

ڦ  ڦ  ڄ  چ  :وىمقًمةةف ؾمةةٌحوكف ذم كعةةقؿ أاةةؾ اةـةةي ،[125:ٌؼةةرةاًم] چۆئ 

وىمقًمةةف ذم ؿمةةلن شمؼةةدرؿ اًمجلةةدىمي سمةةلم رةةدي مـوضمةةوة اًمـٌةةل  [25:ٌؼةةرةاًم] چڄ 

ڀ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀچ :^
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وهمػم ذًمةؽ مةـ أرةوت . [12:جودًمياعم]چٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ٺٺ

عمعـقري، ومل رذيمر مـفةو إٓ أرةي اًمتةل شمـووًمةً كجوؾمةي اًمتل شمـووًمً اًمطفورة ا

ٺ ):وطمرمةةي دظمةةقاؿ ًمؾؿًةةجد احلةةرام واةةل ىمقًمةةف شمعةةومم اعمنمةةيملم

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 .[28:اًمتقسمي]  (چ چ

ؿرُ  واق ًّ أري اًمطقرؾي إمم أضمزاء، ورتـوول يمؾ ضمزء سموًمتػًػم واًمٌقةون  ؼ

قمؾقةف اةوكةى اًمػؼفةل، ورعضةد ومفؿةف ًممرةي سموٕطمودرةٌ اًمتةل  اًمذي رغؾةى

مةةـ شمػًةةػم اًمجلةةحوسمي  هيةةوأو أصمةةور اًمتةةل ررو ^رروهيةةو سملؾمةةوكقده إمم اًمـٌةةل 

واًمتوسمعلم ، وٓ رغودر معـةك مةـ اعمعةوين ذم أرةي ًمةف ضموكةى ومؼفةل قمؿةكم إٓ 

 .ورًتدل ًمجلحتف فورٌقـ

ي واعمعـقرةةي ذم اؾمةةتققمى أاةةؿ أرةةوت اًمةةقاردة ذم اًمطفةةورة احلًةةق وىمةةد

ٔرةوت  قمةرض ومؼةدذًمةؽ،  سمعداًمؼرين اًمؽررؿ، وصـع ذًمؽ ذم سمؼقي إسمقاب 

 .قمنمرـ يري وردت ذم ؿملن اًمجلالة وأورد( يمتوب اًمجلالة) ذماًمجلالة 

وأؿمور إؿمورة شمدل قمةغم  ،شمًع يروت ذم ؿملن اًمزيموة أوردسموب اًمزيموة  وذم

اهلل قمةةز  ىمةةول:)طمرصةةف قمةةغم آؾمةةتقعوب ًممرةةوت اعمفؿةةي دون شمؽةةرار، ومؼةةول 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ) :وضمةةةةؾ

ڱ ڱ ڱ ) :وىمةةول اهلل قمةةز وضمةةؾ [5:اًمٌقـةةي](  ہ ہ ہ ہ

ڱ ڱ ڱ ڱ ) :وىمول قمز وضمؾ [43:اًمٌؼرة]  (ں ں ڻ ڻ ڻ

(  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
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ذم يمتوسمف  -قمز وضمؾ -ومؾؿ رٌلم ًمـو . ذم يي كظوئر ًمذًمؽ مـ اًمؼرين [153:اًمتقسمةي]

، وٓ أوىموت وضمقهبو، وٓ إمقال اًمتل دمةى ومقفةو، ويمةون مؼدار شمؾؽ اًمزيموة

ىمد سملم ًمـو قمةغم  -قمز وضمؾ  -اططوب هبو مطؾؼًو قمومًو قمغم فمواره، صمؿ وضمدكوه 

أن مةةراده سمةةذًمؽ ظمةةوص مةةـ إمةةقال، وذم ظمةةوص مةةـ  ^ًمًةةون رؾمةةقًمف 

...(.إوىموت، وذم ظموص مـ اًمـوس
( )

 

ذه أرةوت ٓ داقمةل رند أروت، ورشػم إمم وضمقد كظوئر يمثػمة اة ومفق

 .ًمنداو مو دامً شمدل قمغم مؼجلقد واطمد

أرسمةع يرةوت، صمةؿ ظمجلةص  واةلوآقمتؽةوف  جلقومقمرض ٔروت اًم صمؿ

ًمالقمتؽوف يمتوسمًو كوىمش ومقف أري اًمقطمقدة اًمقاردة ذم آقمتؽوف، صمةؿ ظمجلةص 

يمتوسمًو ًمؾؿـوؾمؽ كوىمش ومقف شمًعي قمنم يري كؼوؿمًو ـمقراًل ضمدًا، صمةؿ أشمٌعةف سمؽتةوب 

صمةؿ يمتةوب اعمؽوشمٌةي وأورد ومقةف يرةي  يرةي،قمنمةة  إطمدىومقف قمغم  وسمقب اًمطال 

 .واطمدة
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 اطومتي

مةع اإلمةوم اًمعالمةي أمحةد سمةـ حمؿةد إزدي  موشمعي ىمجلػمةيموكً رطمؾي  

 يمشةػ( أطمؽةوم اًمؼةرين)مـ ظمةالل يمتوسمةف ( اة321ت)احلجري اًمطحووي 

قمـ مـفجف اًمػررد ذم شمـوول يروت إطمؽوم يمةلول مػٍنة رًةؾؽ  واًمٌحٌ ومقف

ًمتـةوول يرةوت إطمؽةوم  ثغمواق هبذا رضع اعمـفجقي اعمُ . أقمؾؿذا اعمًؾؽ ومقام ا

 .سموًمتػًػم واًمٌقون

 :شمًجقؾ اًمـتوئٍ اًمقضمقزة اًمتوًمقي  ورؿؽـ

رضورة اًمعـوري سمؽتوب أطمؽةوم اًمؼةرين ًمؾطحةووي ُتؼقؼةًو قمؾؿقةًو  : أوًٓ 

رؽشػ يمـقزه، وجرضمف ذم احلؾي اًمتل شمؾقةؼ سمةف، ورشةجع ـمةالب اًمعؾةؿ قمةغم 

دون آؾمةتػودة اعمةثغم  قلىمٌول قمؾقف، واإلومودة مـف، ومنن اًمطٌعةي اًمردرئةي ُتةاإل

 .مـ اًمؽتوب

أدقمق اًمٌوطمثلم ًمالكتػةوع مةـ اةذا اًمؽتةوب ذم دراؾمةي مـفجقتةف ذم  :صموكقوً 

قمؾقفةو  تؿةداًمتػًػم سموعملصمقر، واًمعـوري سمتػًػم اًمًؾػ قمـده، واًمؼقاقمد اًمتل اقم

 .اووإسمراز ـسملم أىموورؾ اعمػنر اًمؽمضمقح ذم

ًمؾطحةةووي قمـورةةي فمةةوارة سمتػًةةػم اًمؼةةرين سمةةوًمؼرين، واةةق ضمةةدرر  :صموًمثةةوً 

سموًمدراؾمي عمـفجف ذم ذًمؽ، ومجع يمؾ إمثؾي ذم سمحٌ رٌلم سمجةالء يمقةػ يمةون 

اعمػنةةون ذم قمفةةد اًمطحةةووي رتعةةومؾقن مةةع شمػًةةػم اًمؼةةرين سمةةوًمؼرين، واةةق 

 .اًمطحووي اإلمومإووومي مفؿي ًمتوررخ اذا اًمـقع مـ اًمتػًػم ًمتؼدم 

اًمجلةـوقمي احلدرثقةي ذم يمتةوب أطمؽةوم اًمؼةرين ًمؾطحةووي ضمةدررة  :عوً راسم

سموًمدراؾمي واًمتعؿؼ ذم مػرداهتو سمغقي اًمقصقل عمـفجف ذم اًمتعومؾ مع أطمودرةٌ 
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 .واًمـؼد احلدرثل او ،اًمتػًػم ورواروشمف ظمجلقصوً 

اًمٌحةٌ قمةـ دمرسمةي همـقةي ذم اًمتػًةػم اعمقوةققمل ًمةدى  يمشػ : ظمومًوً 

وًمةٌ مةـ اًمؼةرن اًمراسمةع ااجةري، ذم اًمقىمةً اًمث اًمعؼةدمػن متؼةدم شمةقذم ذم 

اًمذي فمـ ومقف اًمٌوطمثقن قمدم وضمةقد ممًمةػ ؾمةؾؽ اةذه اًمطررؼةي ذم شمػًةػمه 

 .ٔروت إطمؽوم

ذم  تثامراوواؾمة( أطمؽةوم اًمؼةرين)إصقًمقي ذم يمتةوب  اًمجلـوقمي: ؾمودؾموً 

اؾمتخراج إطمؽوم مـ أروت اًمؼريكقي مودة صمرري، جيةدر سمطةالب اًمدراؾمةوت 

قب اًمؽتةةوب ًمدراؾمةةي اةةذا اةوكةةى اًمةةدىمقؼ ومقةةف، واـةةوك اًمعؾقةةو اًمتقضمةةف صةة

مجلطؾحوت أصقًمقي يمثػمة ذيمراةو اًمطحةووي اؾمةتؼر آصةطالح سمعةد ذًمةؽ 

قمغم ظمالومفو، ومجلطؾحوت أوؾمع مـ طمقةٌ اًمدًٓمةي اعمًةتؼرة، واةذه يمؾفةو 

 .ضمدررة سموًمٌحٌ واًمدراؾمي

 .واهلل اعمقومؼ ًمؾجلقاب ، وكًتغػر اهلل مـ اطؾؾ واًمزًمؾ
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 عواعمراضم اعمجلودر
 

اإلشمؼةون ذم قمؾةةقم اًمؼةرين ًمإلمةةوم ضمةالل اًمةةدرـ اًمًةققـمل، ُتؼقةةؼ مريمةةز  

اًمدراؾمةةوت اًمؼريكقةةي سمؿجؿةةع اعمؾةةؽ ومفةةد ًمطٌوقمةةي اعمجلةةحػ اًمنمةةرػ، 

 اة 1427اًمطٌعي إومم 

ؾمةعد اًمةدرـ أوكةول، .ٕمحد سمـ حمؿد اًمطحةووي، ُتؼقةؼ د اًمؼرينأطمؽوم  

 اة1416وىمػ اًمدروكي اًمؽميمل ، اًمطٌعي إومم .ط

كةوس .رين ًمؾؼويض سمؽر سمـ اًمعالء اًمؼشػمي اعمةوًمؽل، ُتؼقةؼ دأطمؽوم اًمؼ 

 .سمـ حمؿد اًمدوهي، رؾموًمي ديمتقراه سمجومعي اإلموم همػم مـشقرة

 .إكًوب ٕيب ؾمعد اًمًؿعوين 

رؾمةةوًمي )يرةةوت إطمؽةةوم ذم اعمغـةةل ٓسمةةـ ىمدامةةي ًمؾةةديمتقر ومفةةد اًمعـةةدس  

 (ديمتقراه سمجومعي اإلموم

اعمرقمٌمة .اًمةدرـ اًمزريمٌمة، ُتؼقةؼ داًمؼماون ذم قمؾقم اًمؼرين ًمإلموم سمدر  

 .اة 1415وزمالئف، ـمٌعي دار اعمعرومي، اًمطٌعي إومم 

دار اجةر سمؿٍمة ، .اًمٌداري واًمـفوري ٓسمـ يمثػم ُتؼقةؼ قمٌةداهلل اًمؽميمةل، ط 

 اة1429

اًمٌدارةةي ذم اًمتػًةةػم اعمقوةةققمل ًمؾةةديمتقر قمٌةةداحلل اًمػرمةةووي، اًمطٌعةةي  

 م1976إومم 

ًمؾديمتقر قمكم سمـ ؾمؾقامن اًمعٌقد، اعمؽتٌةي  شمػوؾمػم يروت إطمؽوم ومـواجفو 

 اة1435اًمتدمرري سموًمرروض، اًمطٌعي إومم 

اًمتػًةةػم اعمقوةةققمل كظررةةي وشمطٌقؼةةًو ٕمحةةد قمةةثامن رمحةةوين، مـشةةقرات  
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 م1998ضمومعي سموشمـي سموةزائر، 

اًمتلصةةقؾ واًمتؿثقةةؾ ًمألؾمةةتوذ اًمةةديمتقر زرةةد قمؿةةر : اًمتػًةةػم اعمقوةةققمل 

 .اة1426ٌعي إومم اًمعقص، مؽتٌي اًمرؿمد سموًمرروض، اًمط

اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾؼرين سموؿمؽماك سملم اًمديمتقر أمحد اًمؽقمل واًمةديمتقر  

 اة1452حمؿد اًمؼوؾمؿ، اًمطٌعي إومم 

اًمتػًػم اعمقوققمل ومـفجقي اًمٌحٌ ومقف، ًمؾديمتقر زرود ظمؾقؾ اًمدهموملم،  

 .اة1428دار قمامر سموٕردن، اًمطٌعي إومم 

اًمؼةةرين اًمؽةةررؿ ًمعٌةةداًمعزرز سمةةـ اًمتػًةةػم اعمقوةةققمل ٔرةةوت اًمتقطمقةةد ذم  

 م1995اًمدردرر، مؽتٌي اًمؼرين سموًمؼوارة، 

اًمتػًةةةػم اعمقوةةةققمل ًمؾؼةةةرين ذم يمػتةةةل اعمقةةةزان ًمؾةةةديمتقر قمٌةةةداةؾقؾ  

 .م 1992قمٌداًمرطمقؿ، قمامن إردن، اًمطٌعي إومم 

احلووي ذم ؾمػمة اًمطحووي عمحؿد زااد اًمؽقصمري ، مؽتٌي ؾمةؾقؿ احلدرثةي  

 .سموًمؼوارة

ووي وأصمةةره ذم احلةةدرٌ، ًمعٌداعمجقةةد حمؿةةقد، اعمجؾةةس أسمةةق ضمعػةةر اًمطحةة 

 .اة 1395إقمغم ًمرقموري اًمػـقن سموًمؼوارة ، 

 .قمقًك اًمٌويب احلؾٌل. اةقاار اعمضقي ذم شمراضمؿ احلـػقي، ًمؾؼرر، ط 

ذم اًمتػًػم اعمقوققمل اًمؽشػل، ًمؾديمتقر أمحةد ( اة795)ضمفد اًمشوـمٌل  

اإلؾمةالمقي واًمعرسمقةي قمثامن رمحوين، سمحٌ مـشقر سمؿجؾي يمؾقي اًمدراؾموت 

 .اة 1425رسمقع أظمر  25سمديب، اًمعدد 

 .مجفرة اًمـًى ًمؾؽؾٌل، ـمٌعي دار اعمعورف  
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 .مجفرة أكًوب اًمعرب ٓسمـ طمزم ـمٌعي دار اعمعورف  

ؾمػم أقمالم اًمـٌالء ًمؾذاٌل ُتؼقؼ ؿمعقى إركةوؤوط، ممؾمًةي اًمرؾمةوًمي،  

 .اة1457

 اعمعةروف سمةوسمـ ذح اًمؽقيمى اعمـةػم، عمحؿةد سمةـ أمحةد اًمػتةقطمل احلـةٌكم 

ضمومعةي أم اًمؼةرى، اًمطٌعةي .اًمـجور، ُتؼقؼ حمؿد اًمةزطمقكم وكزرةف محةود، ط

 .اة1455إومم 

ذح مشةةؽؾ أصمةةور ًمؾطحةةووي، ُتؼقةةؼ ؿمةةعقى إركةةوؤوط، ممؾمًةةي  

 اة1415اًمرؾموًمي سمػموت، 

ذح اًمعؼقدة اًمطحووري ٓسمـ أيب اًمعةز، ُتؼقةؼ قمٌةداهلل اًمؽميمةل وؿمةعقى  

 اة1413 إركوؤوط، اًمطٌعي إومم

ؿمذرات اًمذاى ذم أظمٌةور مةـ ذاةى ٓسمةـ اًمعةامد قمٌةداحلل اًمدمشةؼل،  

 .اة1415ُتؼقؼ حمؿقد إركوؤوط، دار اسمـ يمثػم سمدمشؼ، اًمطٌعي إومم 

اًمتػًةةةػم اعمقوةةةققمل ًمؾةةةديمتقر حمؿةةةد : دراؾمةةةوت ذم اًمؼةةةرين اًمؽةةةررؿ  

قمٌداًمًةةالم أسمةةق اًمـقةةؾ، دار اًمػؽةةر اإلؾمةةالمل سموًمؼةةوارة، اًمطٌعةةي اًمثوكقةةي 

  م1987

اًمدراؾموت اًمؾغقري واًمـحقري ذم مٍم مـذ كشلةفو طمتك هنوري اًمؼرن اًمراسمةع  

ااجري ٕمحد كجلقػ اةـويب، ؾموقمدت اةومعي اعمًتـٍمةري قمةغم كنمةه، 

 اة1397

دراؾمةةةوت ذم اًمتػًةةةػم اعمقوةةةققمل ًمؾؼةةةرين اًمؽررؿ،مطةةةوسمع اًمػةةةرزد   

 م1985سموًمرروض
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، اًمؼوارة مؽتٌي  اًمضوًمقن يمام صقراؿ اًمؼرين اًمؽررؿ ًمعٌداعمتعول اةؼمي 

 .م1984 ،2.واٌي، ط

 م1976فمفر اإلؾمالم ٕمحد أملم ، اعمؽتٌي اًمثؼوومقي ،  

ًمٌـةون،  –ومتح سموب اًمعـوري سمنمح اًمـُؼوري ًمعكم سمـ ؾمؾطون ااروي، سمػموت  

 (.ؾمـي اًمـنم همػم معروومي)دار إرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ 

 . اًمػفرؾمً ٓسمـ اًمـدرؿ ، دار اًمؽتى احلدرثي 

 .وت اعمجلقرة ًمػماد اًمًقد، اعمؽتٌي اًمتجورريومفرس اعمخطقـم 

ىمقاقمةةد اًمؽمضمةةقح قمـةةد اعمػنةةرـ ًمؾةةديمتقر طمًةةلم سمةةـ قمةةكم احلةةريب، دار  

 .اة1417اًمؼوؾمؿ، اًمطٌعي إومم 

اعمدظمؾ إمم اًمتػًػم اعمقوةققمل ًمؾةديمتقر قمٌداًمًةتور ومةتح اهلل ؾمةعقد، دار  

 .اة1411اًمتقزرع واًمـنم اإلؾمالمقي، اًمطٌعي اًمثوكقي 

وت إطمؽةةوم ذم اًمؼةةرين ًمؾةةديمتقر قمٌةةداًمرمحـ سمةةـ معووةةي مًةةوئؾ ذم يرةة 

اًمشةةفري، سمحةةٌ مـشةةقر سمؿجؾةةي يمؾقةةي أصةةقل اًمةةدرـ سمجومعةةي إزاةةر 

 .م2513

معجؿ اعمػنرـ مـ صدر اإلؾمالم طمتك اًمعٍم احلورض ًمعودل كةقهيض،  

 .اة 1459ممؾمًي كقهيض اًمثؼوومقي، اًمطٌعي اًمثوًمثي 

رون، مطٌعةي اةقةؾ، مؼورقس اًمؾغي ٓسمةـ ومةورس، ُتؼقةؼ قمٌداًمًةالم اةو 

 ه1415اًمطٌعي إومم 

مؼدمةةي ضمةةومع اًمتػوؾمةةػم ًمؾراهمةةى إصةةػفوين مةةع اًمػوُتةةي وأول اًمٌؼةةرة،  

أمحةةةد طمًةةةـ ومرطمةةةوت، دار اًمةةةدقمقة .ًمؾراهمةةةى إصةةةػفوين ، ُتؼقةةةؼ د
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 .اة1455سموًمؽقرً 

مـةةةواٍ ذم اًمتػًةةةػم عمجلةةةطػك اًمجلةةةووي اةةةةقرـل، مـشةةةلة اعمعةةةورف  

 م1971سموٓؾمؽـدرري 

دراؾمةي كؼدرةي، ًمؾةديمتقر ؾمةومر :قوققمل ًمؾؼرين اًمؽررؿمـفٍ اًمتػًػم اعم 

 .اة1435قمٌداًمرمحـ رؿمقاين، دار اعمؾتؼك سمدمشؼ، اًمطٌعي إومم 

مةةـفٍ آؾمةةتدٓل قمةةغم مًةةوئؾ آقمتؼةةود قمـةةد أاةةؾ اًمًةةـي واةامقمةةي،  

 .اة1412ًمؾديمتقر قمثامن سمـ قمكم سمـ طمًـ، مؽتٌي اًمرؿمد سموًمرروض، 

راؾمي ُتؾقؾقةي وكؼدرةي، ًمعٌداًمٌوؾمةط د: اعمـفٍ اعمقوققمل ذم شمػًػم اًمؼرين 

اًمريض ، رؾموًمي دسمؾقم دراؾموت قمؾقةو يداب اسمةـ مًةقؽ، ضمومعةي احلًةـ 

 .م 2555اًمثوين اعمحؿدري سموعمغرب 

اًمةةةةقاذم سموًمقومقةةةةوت ًمؾجلةةةةػدي، ُتؼقةةةةؼ اؾؿةةةةقت ررةةةةؽم، دار اًمـنمةةةة  

 .اة1412ومراكزؾمتورز

 .وومقوت إقمقون ٓسمـ ظمؾؽون، ُتؼقؼ إطمًون قمٌوس، دار اًمثؼوومي 

اًمزاارة رسمـ شمغري سمردي ، ُتؼقؼ أمحد ؿمةؿس اًمةدرـ ، ـمٌعةي دار  اًمـجقم 

 .اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموت
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