
 

  

 

      
  
  

  اهسوًي اهسوًي بّ عبداهسمحّ بّ عبداهسمحّ فٔد فٔد أ. د. أ. د. 
    ضرية وًطريةضرية وًطرية

  إهيٕ إهيٕ   ةةًقاالت وعوخ ًٔداًقاالت وعوخ ًٔدا
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 ًقدًــة  
احلٛمد هلل اًمِمٙمقر احلٚمٞمؿ، اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ، واًمّمالة واًمًالم قمغم ظمػم اًمِم٤ميمريـ 

 سمرار، وحح٤مسمهف، وقمغم آًمف إ(ٓ يِمٙمر اهلل ُمـ ٓ يِمٙمر اًمٜم٤مس)وأومْمؾ اًمذايمريـ، اًم٘م٤مئؾ: 

 إظمٞم٤مر، وُمـ ؾم٤مر قمغم درهبؿ واىمهٗمك أصمرهؿ إمم دار اًم٘مرار، أُم٤م سمٕمد:

وم٘مد دأب اعمِمهٖمٚمقن سم٤مًمٌح٨م ذم ؿمهك اًمهخّمّم٤مت قمغم إىمرار أقمراف أيم٤مديٛمٞم٦م 

شمٙمقن ذم جمهٛمٕم٤مت اًم٤ٌمطمثلم )شمذيم٤مرًا( عمـ سمزَّ ُمـ إىمران، ومتٞمز سمٖمزارة اًمٕمٓم٤مء، وُمـ 

وؾم٤مط إيم٤مديٛمٞم٦م ُمـ ااخ٤مذ )اًمٙمه٤مب اًمهذيم٤مري( أُمثؾ شمٚمؽ إقمراف ُم٤م ؿم٤مع ذم إ

ًمهخٚمٞمد أؾمامء إقمالم؛ ًمهٙمقن ُمٜم٤مرات ًمألضمٞم٤مل، ذم شمقاحؾ اًمٕمٛمؾ اًمٌحثل واجلٝمد 

 اًمهدريز، طمهك سمٕمد ؾمـ اًمه٘م٤مقمد.

وإؾمه٤مذ اًمديمهقر: ومٝمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمروُمل أطمد أقمالم اًمهخّمص اًم٘مرآين ذم هذا 

، طم٤مومٚم٦مٍ  قمٚمٛمٞم٦مٍ  وظمؼماشمف اًمهدريًٞم٦م، وشمهقجي٤ًم عمًػمةٍ  ،ٕمٚمٛمٞم٦موُم١مًمٗم٤مشمف اًم ،اًمٕمٍم، سمجٝمقده اًمٌحثٞم٦م

رهم٦ٌم ذم إسمراز شمٚمؽ اخلؼمات، وشمٙمريؿ وسملم شمدريس وشمٕمٚمٞمؿ وشم٠مًمٞمػ وقمٓم٤مء،  ؾمامنٍ  وأقمقامٍ 

ذًمؽ اجلٝمد، وذم سم٤مدرة ووم٤مء، أىم٤مم يمرد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وقمٚمقُمف سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ٟمدوة 

، وىمد ه 81/8/8448سمه٤مريخ   ل ؾمػمة وُمًػمةد. ومٝمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمروُم سمٕمٜمقان: أ.

 وهل قمغم ىمًٛملم: اطمهقت مجٚم٦م ُمـ اًمٌحقث اًم٘مٞمٛم٦م واإلهداءات اعمهٛمٞمزة،

    اًم٘مًؿ إول: اًمًػمة واعمًػمة.

 اًم٘مًؿ اًمث٤مين: أسمح٤مث ممٞمزة ُمٝمداة ًمألؾمه٤مذ اًمديمهقر.

اًل ًمهٙمقن ُمقئ وذم هذا اإلحدار اًمهذيم٤مري، مُجٕم٧م اًمٙمه٤مسم٤مت واإلهداءات اًمٌحثٞم٦م؛ 

ُم٦م قمٛمره وقمٛمٚمف، وؿمٙمر رَّ ٙمَ ًمٚم٤ٌمطمثلم، وُمرضمٕم٤ًم ًمٚمٛمهخّمّملم، وم٤ٌمرك اهلل ذم اًمِمخّمٞم٦م اعمُ 

واًمِمٙمر ُمقحقل ًمٕمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م  ،اهلل ًمٚم٤ٌمطمثلم ضمٝمدهؿ، وشم٘مٌؾ أقمامهلؿ

 ممثٚم٦م ذم ويم٤مًم٦م اًمٙمراد اًمٌحثٞم٦م ذم دقمؿ اًمٜمدوة وإظمراج هذا اإلحدار.

 ٛمد وقمغم آًمف وححٌف أمجٕملم. وحغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حم 
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 ضرية خمتصسة 
 هألضتاذ اهدكتوز فٔد بّ عبداهسمحّ اهسوًي

 

 االعِ: فٗز بٔ عبزايضمحٔ بٔ عًُٝإ ايضَٚٞ.

 اجلٓغ١ٝ: ععٛرٟ

 أعتاس: ايضتب١ ايع١ًُٝ

 1041: تاصٜذ بزا١ٜ ايتزصٜػ اجلاَعٞ

 املؤٓالت اهعوٌية 
اًمديمهقراه، اًمهخّمص: قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ادم٤مه٤مت اًمهٗمًػم ذم اًم٘مرن اًمراسمع  

 . ه8441اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد، اًمًٕمقدي٦م ،  ٤مُمٕم٦مقمنم، ضم

اعم٤مضمًهػم، اًمهخّمص: قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمٜمٝم٩م اعمدرؾم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ذم اًمهٗمًػم،  

 .ه8444اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد، اًمًٕمقدي٦م ،  ٤مُمٕم٦ماًمراسمع قمنم، ضم

اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد،  ٤مُمٕم٦مًمقريقس، اًمهخّمص: قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ضماًمٌٙم٤م 

 ه.8131اًمًٕمقدي٦م ، 

  ٚاإلراص١ٜخربات املٓاصب ايع١ًُٝ 

 .ه8448حم٤مرض، يمٚمٞم٦م اعمٕمٚمٛملم سم٤مًمري٤مض،  

 ه.8488-8441أؾمه٤مذ ُم٤ًمقمد، يمٚمٞم٦م اعمٕمٚمٛملم سم٤مًمري٤مض 

 ه.8481 - 8488 أؾمه٤مذ ُمِم٤مرك، يمٚمٞم٦م اعمٕمٚمٛملم سم٤مًمري٤مض،  

 .ه8481ٚمٞم٦م اعمٕمٚمٛملم سم٤مًمري٤مض، أؾمه٤مذ، يم 
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 :اإلْتاز ايعًُٞ ٚاملؤيفات 

 )أ(  ايهتب: 

 .ُمٜمٝم٩م اعمدرؾم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م احلديث٦م ذم اًمهٗمًػم ) ذم جمٚمديـ ( -1

  .ادم٤مه٤مت اًمهٗمًػم ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم ) صمالصم٦م جمٚمدات ( -2

 .ظمّم٤مئص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ -3

 .اًمّمالة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  -4

 .ىمّم٦م قم٘مٞمدة -5

  .٘مرآن اًمٙمريؿدراؾم٤مت ذم قمٚمقم اًم -6

  .سمحقث ذم أحقل اًمهٗمًػم وُمٜم٤مهجف -7

 ـمرق شمدريس اًمهجقيد وأطمٙم٤مم شمٕمٚمٛمف وشمٕمٚمٞمٛمف، سم٤مٓؿمؽماك ُمع د.حمٛمد اًمزقمٌالوي. -8

 اعمقؾمققم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٞمنة )ذم قمنمة جمٚمدات( ، جمٛمققم٦م ُمـ اًم٤ٌمطمثلم . -9

 )ب( ايبشٛخ:

 .اًمٌدهٞم٤مت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ -1

 .اًمٙمريؿاًمٌدهٞم٤مت ذم احلزب إول ُمـ اًم٘مرآن  -2

 .اًمهٗمًػم اًمٗم٘مٝمل ذم اًم٘مػموان   -3

 .وضمقه اًمهحدي واإلقمج٤مز ذم إطمرف اهلج٤مئٞم٦م اعم٘مٓمٕم٦م -4

  .ُم٠ًمًم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن وُمقىمػ قمٚمامء اًم٘مػموان ُمٜمٝم٤م -5

  .ىمقل اًمّمح٤ميب ذم اًمهٗمًػم إٟمدًمز -6

 .شمٓمٌٞمؼ احلدود اًمنمقمٞم٦م وأصمره قمغم إُمـ -7

 .حتريػ اعمّمٓمٚمح٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم -8
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 ٤مين اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم ًمٖم٦م أظمرى أشمرمج٦م أم شمٗمًػم ؟ ٟم٘مؾ ُمٕم -9

 .مجع اًم٘مرآن ذم قمٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ  -11

 .إُمـ اًمٜمٗمز ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  -11

  .اإلؾمهدٓل سم٤مًمٔمقاهر اًمٙمقٟمٞم٦م ذم احلقار اًم٘مرآين  ـمرىمف ووقاسمٓمف وأهمراوف -12

 .اًم٘مقاُم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمؼ ُمـ طم٘مقق اعمرأة -13

 .ًمٕمٚمٛملوقاسمط اًمٌح٨م ذم اإلقمج٤مز ا -14

  .حتريػ ُمٕم٤مين اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم اعمدرؾم٦م احلداصمٞم٦م -15

 .اًمّمٗم٦م اًمٙم٤مؿمٗم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  -16

 .أصمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم سم٘م٤مء اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واٟمهِم٤مره٤م -17

 .ُمٜمٝم٩م اعمدرؾم٦م إٟمدًمًٞم٦م ذم اًمهٗمًػم -18

  . شمٗمًػم اًمٗم٤محت٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب -19

 . ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب شمٗمًػم اًمٗم٤محت٦م ) خمهٍم ( -21

 . شمٗمًػم ؾمقرة اًمٗمٚمؼ ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب -21

 . شمٗمًػم ؾمقرة اًمٜم٤مس ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب -22

  . ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب -23

  . ىمّمٞمدة اًمقاقمظ إٟمدًمز ذم ُمٜم٤مىم٥م قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم -24

 أتٞ:أؽضف ع٢ً صعا٥ٌ نجري٠، َٓٗا َا ٜ

 .حٓمٗم٤مء ذم اًم٘مران اًمٙمريؿآ -1

 .ٟمٗمٕم٤مٓت اًمٜمٗمًٞم٦م ذم اًم٘مران اًمٙمريؿآ -2

 .إرض ذم اًم٘مران اًمٙمريؿ -3
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 .شمٗمًػم اخل٤مزن ًم٤ٌمب اًمه٠مويؾ ُمـ أول ؾمقرة اًمّمػ إمم آظمر ؾمقرة اعمزُمؾ -4

 .شمٕم٤مُمؾ اًمرؾمقل حغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمع اًمٙمٗم٤مر ذم وقء اًمٙمه٤مب واًمًٜم٦م -5

ُمـ أول اًم٘مران إمم آظمر ؾمقرة آل  771دي ت اًمهٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مران : خلي إز -6

 .قمٛمران

ُمـ أول ؾمقرة اًمهقسم٦م إمم آظمر  771اًمهٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مران : خلي إزدي ت  -7

 .ؾمقرة ُمريؿ

 .أول ؾمقرة ـمف إمم آظمر ؾمقرة ؾم٠ٌم 771اًمهٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مران : خلي إزدي ت  -8

 .يٜمٌقع احلٞم٤مة إلسمـ فمٗمر اًمّم٘مكم ؾمقرة إقمراف -9

 .ة إلسمـ فمٗمر اًمّم٘مكم ؾمقرة إٟمٗم٤مل واًمهقسم٦ميٜمٌقع احلٞم٤م -11

 .أطمٙم٤مم اًم٘مران إلسمـ اًمٗمرس ُمـ أول ؾمقرة يقٟمس إمم آظمر ؾمقرة اعم١مُمٜمقن -11

درج اًمدرر شم٠مًمٞمػ قمٌد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين ُمـ أول ؾمقرة إٟمٗم٤مل إمم آظمر ؾمقرة  -12

 .سمراهٞمؿإ

درج اًمدرر شم٠مًمٞمػ قمٌد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين ُمـ أول ؾمقرة آل قمٛمران إمم آظمر ؾمقرة  -13

 .ئدةاعم٤م

درج اًمدرر شم٠مًمٞمػ قمٌد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين ُمـ أول ؾمقرة إٟمٕم٤مم إمم آظمر ؾمقرة  -14

 .إقمراف

 .اًمدظمٞمؾ ذم شمٗمًػم ومهح اًم٘مدير ؾمقرة إقمراف -15

 .اًمدظمٞمؾ ذم شمٗمًػم ومهح اًم٘مدير ؾمقرة إٟمٕم٤مم -16

 .اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مدي ذم شمٗمًػم اسمـ يمثػم -17

 زيـ اًمٕم٤مسمديـ دراؾم٦م شمرمج٦م ُمٕم٤مين اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمٗمًػمه ذم اًمٚمٖم٦م اًمه٤مُمٞمٚمٞم٦م ًمٚمِمٞمخ -18

 .ٟم٘مدي٦م
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 :املؾاصن١ يف املؤمتضات َٓٗا

اًمهٗمًػم اًمٗم٘مٝمل ذم اًم٘مػموان طمهك اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري، اًم٘مػموان ُمريمز قمٚمٛمل  -1

 ه.8488، اإلؾمالُمٞم٦م اًمدراؾم٤مت ُمريمز شمقٟمس، –ُم٤مًمٙمل، اًم٘مػموان 

ُم٠ًمًم٦م ظمٚمؼ اًم٘مران وُمقىمػ قمٚمامء اًم٘مػموان ُمٜمٝم٤م، احلدي٨م واعمحدصمقن ذم اًم٘مػموان،  -2

 .ه8481اإلؾمالُمٞم٦م، اًمدراؾم٤مت ُمريمز شمقٟمس، -اًم٘مػموان 

ىمقل اًمّمح٤ميب ذم اًمهٗمًػم إٟمدًمز طمهك اًم٘مرن اًم٤ًمدس، اًمدراؾم٤مت احلديثٞم٦م ذم  -3

اًم٘مرن اًم٤ًمدس اهلجري، يمٚمٞم٦م أداب  إمم اًمٖمرب اإلؾمالُمل ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مين 

-31شمٓمقان اعمٖمرب، يمٚمٞم٦م أداب  شمٓمقان اعمٖمرب، ضم٤مُمٕم٦م قمٌد اعم٤مًمؽ اًمًٕمدي، 

 .م8333ديًٛمؼم  1 -8، 8434/ 31/1

 ُمٜمٝم٩م اعمدرؾم٦م إٟمدًمًٞم٦م ذم اًمهٗمًػم حٗم٤مشمف وظمّم٤مئّمف، إٟمدًمس ىمرون ُمـ اًمه٘مٚم٤ٌمت -4

 .ه83/1/8484–81 اًمٕم٤مُم٦م، اًمٕمزيز قمٌد اعمٚمؽ ُمٙمه٦ٌم -واًمٕمٓم٤مءات، اًمري٤مض 

مجع اًم٘مران اًمٙمريؿ ذم قمٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ، ضمٝمقد اعمٛمٚمٙم٦م ذم ظمدُم٦م اًم٘مران  -5

 ه.8434ٜم٦م اعمٜمقرة، جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ، اًمٙمريؿ، اعمدي

ٟم٘مؾ ُمٕم٤مين اًم٘مران إمم ًمٖم٦م أظمرى شمرمج٦م أم شمٗمًػم، شمرمج٦م اًم٘مران اًمٙمريؿ، اعمديٜم٦م  -6

 ه.8437اعمٜمقرة، جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ، 

ُم٦م ٟمٞم٦م  ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم، ُم١ممتر اجلٝمقد اعمٌذوًم٦م خلدآحتريػ اعمّمٓمٚمح٤مت اًم٘مر -7

 –اًم٘مران اًمٙمريؿ ُمـ سمداي٦م اًم٘مرن اًمراسمع قمنم إمم اًمٞمقم، اًمِم٤مرىم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اًمِم٤مرىم٦م 

 /34-31 ،ه34/3/8434-31 اإلؾمالُمٞم٦م، واًمدراؾم٤مت اًمنميٕم٦م يمٚمٞم٦م

 . م4/3441

ين، احلقار ُمع أظمر ذم اًمٗمٙمر آاإلؾمهدٓل سم٤مًمٔمقاهر اًمٙمقٟمٞم٦م ذم احلقار اًم٘مر -8
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 .اإلؾمالُمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اًمنميٕم٦م يمٚمٞم٦م –اإلؾمالُمل، اًمِم٤مرىم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اًمِم٤مرىم٦م 

اًمقؾم٤مئؾ واًمٓمرق اًمهٕمٚمٞمٛمٞم٦م ذم شمدريس اًمهجقيد، اًم٘مران اًمٙمريؿ وُمٜم٤مه٩م دراؾمهف،  -9

 قمٌداهلل، سمـ حمٛمد ؾمٞمدي ضم٤مُمٕم٦م – وم٤مس –وم٤مس اعمٖمرب، يمٚمٞم٦م أداب فمٝمر اعمٝمراز 

38-31 /4 /8431،  1 – 84  /1  /3447. 

ًمراسمع حلٗم٤مظ اًم٘مران اًمٙمريؿ إُمـ اًمٜمٗمز ذم اًم٘مران اًمٙمريؿ، اعمٚمه٘مك اًمٕمٚمٛمل ا -11

)طمٗم٤مظ اًم٘مران اًمٙمريؿ أُم٤من عمجهٛمٕم٤مشمٜم٤م (، اًمٙمقي٧م، وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون 

 .31/88/3447- 31،  81/88/8431-81اإلؾمالُمٞم٦م، 

اًم٘مقاُم٦م ذم اًم٘مران طمؼ ُمـ طم٘مقق اعمرأة، اعم١ممتر اًمدوزم أطمٙم٤مم إهة سملم اًمنميٕم٦م  -11

 ويمٚمٞم٦م – اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت اسمٓم٦مر ُمٍم، –واإلشمٗم٤مىم٤مت واإلقمالن اًمدوزم، ـمٜمٓم٤م 

 .3441/ 84/ 3 -7 ،8433/ 84/ 3 -7 ـمٜمٓم٤م، – واًم٘م٤مٟمقن اًمنميٕم٦م

  ايعضٜٛات ايع١ًُٝ ٚامل١ٝٓٗ

ه  8434، قمْمق اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ًمٚم٘مران اًمٙمريؿ وقمٚمقُمف )شمٌٞم٤من( -1

 يزال.وٓ

 ه.8434اًمري٤مض،  -قمْمق هٞمئ٦م حترير جمٚم٦م يمٚمٞم٤مت اعمٕمٚمٛملم  -2

 ه.8433، اعمٖمرب شمٓمقان –ر جمٚم٦م اعمٕمروم٦م قمْمق هٞمئ٦م حتري -3

 ه. 8431 -8434قمْمق اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل ذم يمٚمٞم٤مت اعمٕمٚمٛملم،  -4

، اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل راسمٓم٦م –قمْمق اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل ذم اهلٞمئ٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ًمهحٗمٞمظ اًم٘مران  -5

 .يزال وٓ - ه8431

 يزال. وٓ - ه8443قمْمق جمٚمس ىمًؿ اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م،  -6

 .ه8431 – 8434 قمْمق جمٚمس يمٚمٞم٦م اعمٕمٚمٛملم، -7
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ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد   -قمْمق هٞمئ٦م حترير جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م  -8

 .وٓ يزال ه  8434اإلؾمالُمٞم٦م، 

 .ه8441 -8447قمْمق جلٜم٦م ووع ُمٜم٤مه٩م يمٚمٞم٤مت اعمٕمٚمٛملم،  -9

 .ه8487 - 8481رئٞمس جلٜم٦م اظمهٞم٤مر اًمٙمه٥م عمٙمه٤ٌمت يمٚمٞم٤مت اعمٕمٚمٛملم،  -11

 .ه8431 - 8437اًمدراؾم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، رئٞمس هٞمئ٦م حترير جمٚم٦م يمٚمٞم٤مت اعمٕمٚمٛملم  -11

 .ه8414قمْمق جلٜم٦م ُمٜمً٘مل اجلقدة ذم يمٚمٞم٦م اعمٕمٚمٛملم،  -12

 .ه8431  - 8434قمْمق جلٜم٦م اًمؽمىمٞم٤مت ذم اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل ًمٙمٚمٞم٤مت اعمٕمٚمٛملم،  -13

 8434قمْمق جلٜم٦م اًمٌح٨م واًمهٗمرغ اًمٕمٚمٛمل ذم اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل ًمٙمٚمٞم٤مت اعمٕمٚمٛملم،  -14

 .ه 8431  -

 .ه8414ٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ) شمٌٞم٤من (، قمْمق جمٚمس إدارة اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕمٚمٛم -15
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 صةاهدكتوز فٔد اهسوًي اهػخصية املتٌي

 

ذم شم٘مديري فم٤مهرة ومريدة، و ؿمخّمٞم٦م ُمهٛمٞمزة،  -ووم٘مف اهلل  -اًمديمهقر ومٝمد اًمروُمل 

ضمديرة سم٤مًمرحد واًمهحٚمٞمؾ إلسمرازه٤م ٟمٛمقذضم٤م ومذا يًهٗم٤مد ُمٜمٝم٤م، وحيهذى هب٤م ذم ضمقاٟم٥م 

 يمثػمة ُمـ ؿمخّمٞمهف وؾمػمشمف . 

وؾمقف أـمقي احلدي٨م قمـ اًمٕمٜم٤مس اًمرئٞم٦ًم واًمرؾمٛمٞم٦م اعمٕمه٤مدة اعمهٕمٚم٘م٦م سم٤محلدي٨م قمـ 

ٞم٦م ُمـ آؾمؿ واعمقًمد واًمٜمِم٠مة واًمدراؾم٦م واحلٞم٤مة اًمٕمٛمٚمٞم٦م، واعم١مًمٗم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٟمٔمرا اًمِمخّم

 وأحتدث قمـ ضمقاٟم٥م أظمرى ذم ؿمخّمٞم٦م اًمديمهقر ومٝمد:  ٕهن٤م ُمٕمرووم٦م وُمقومقرة ورسمام ُمٙمررة

 ومٛمـ حٗم٤مشمف اًمذاشمٞم٦م اعمٕمرووم٦م قمٜمف واًمهل يهٗمرد سمٌٕمْمٝم٤م: 

 هٕمرف قمٚمٞمف واًمهقاحؾـمالىم٦م وضمٝمف، وؾمامطم٦م ظمٚم٘مف، وًمٓمػ ُمٕمنمه ومٛمـ اًمًٝمؾ اًم   -1

 ُمٕمف. 

اؾمهٖمالًمف ًمِم٤ٌمسمف وومهقشمف ذم اًمٌح٨م واًمدرس واًمه٠مًمٞمػ وقمدم شم٠مظمػم ذًمؽ    -2

ًمِمٞمخقظمهف ويمؼمه يمام يٗمٕمؾ اًمٙمثػم . وًمذًمؽ أذيمر أٟمف ذيمر ُمرة أٟمف شمٕمرف قمغم أطمد 

اعمِم٤ميخ وشمقاحؾ ُمٕمف دون ًم٘م٤مء. وطملم ىمدم ذًمؽ اًمِمٞمخ ًمٚمًٕمقدي٦م، ويم٤من قمغم 

يم٤من ذًمؽ سمٕمد اٟمهِم٤مر ُم١مًمٗم٤مشمف، وفمٝمقر حٞمهف ومٚمام رآه ُمققمد ًم٘م٤مء ُمع اًمديمهقر ومٝمد و

أٟمٙمره وشمٗم٤مضم٠م سمٛمرآه طمٞم٨م رؾمؿ اًمِمٞمخ ذم ذهٜمف ًمٚمديمهقر ومٝمد حقرة ذهٜمٞم٦م ًمرضمؾ 

ؿمٝمػم يمثػم اعم١مًمٗم٤مت ومٔمٜمف رضمؾ ىمد يمؼم ؾمٜمف، ووٕمػ سمٍمه، وصم٘مؾ ظمٓمقه، وم٢مذا 

س هق سمِم٤مب يهدومؼ طمٞمقي٦م وٟمِم٤مـم٤م ومام مت٤مًمؽ آ ان قمؼم ًمف قمـ ُم٤م فمٜمف وُم٤م رآه وًمٞم

 راء يمٛمـ ؾمٛمع. 

اُمهٞم٤مزه سم٤مؾمهٖمالل وىمهف ذم احلؾ واًمؽمطم٤مل، ذم اًمًٗمر واإلىم٤مُم٦م ومال دمده ذم إؾمٗم٤مر     -3

اخل٤مرضمٞم٦م أو اًمرطمالت اًمداظمٚمٞم٦م آ وسمٞمده رؾم٤مًم٦م ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م أو سمحث٤م ًمٚمؽمىمٞم٦م وهذا 
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ًمٞمس يمثػما سمؾ دائام ومٗمل اًمرطمالت اًمداظمٚمٞم٦م، أو اًمٜمزه٤مت اًمؼمي٦م اًمهل حيٌٝم٤م، ويٙمثر 

هل ُمـ هقاي٤مشمف اعمٗمْمٚم٦م طمٞم٨م مج٤مل اًمًامء، ووم٤ًمطم٦م اًمٗمْم٤مء، ومج٤مل ُمٜمٝم٤م، و

اًمرسمٞمع، وذهٌٞم٦م اًمرُم٤مل وأٟمس اًمّمح٤مب ذم هذه إضمقاء دمده يمثػما ذم ظمٚمقة ذم 

ؾمٞم٤مرشمف، أو ظمٞمٛمهف ُمٜمٝمٛمٙم٤م ذم ىمراءشمف ذم شمٚمؽ اًمرؾم٤مئؾ واًمٌحقث ويمثػما ُم٤م أؿمٗمؼ 

 و سمٕمْمٝمؿ قمٚمٞمف روم٤مق اًمرطمٚم٦م ذم ذًمؽ إهنامك ورسمام قم٤مشمٌف أطمدهؿ. أ

وُمـ ُمٞمزاشمف أٟمف يٜمجز أقمامًمف، وٓ ي١مظمر ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م ظم٤مح٦م ُم٤ميهٕمٚمؼ سمٛمّم٤مًمح    -4

ُمـ أؾم٤مشمذة يٜمهٔمرون اًمؽمىمٞم٦م، أو ـمالب ُم٤مضمًهػم أو ديمهقراه يٜمهٔمرون  أظمريـ

اعمٜم٤مىمِم٦م، أو ـمالسم٤م يٜمهٔمرون اًمٜمهٞمج٦م. وهذا أُمر يدرك أمهٞمهف وىمٞمٛمهف ُمـ ُمروا 

 ٠مظمػم. سم٤معمٕم٤مٟم٤مة، وذاىمقا ُمرارة اًمهٕمٓمٞمؾ واًمه

دمده ُمِمٖمقٓ  مجع اًمديمهقر ًمٚمٛمٕم٤مدًم٦م اًمّمٕم٦ٌم ضمدا اًمهل ىمؾ ُمـ يًهٓمٞمٕمٝم٤م وم٠مٟم٧م    -5

ٓوىم٧م قمٜمده، ووم٤مرغ اًمقىم٧م ٓ ضمد وؿمٖمؾ قمٜمده، وُم٤ًمومرا ٓ إىم٤مُم٦م ًمف، وُم٘مٞمام 

ٓؾمٗمر قمٜمده. صمؿ هق حم٥م ًمٚمًٗمر يمثػما، ىمقي اًمٕمزيٛم٦م قمٚمٞمف، ٓ يث٘مٚمف وٓ يٕمجزه، 

٨م ضمٕمٚمٝمؿ ي٠مًمٗمقن رطمٚم٦م اًمِمه٤مء واًمّمٞمػ وهذه ٟمٕمٛم٦م اُمهـ اهلل هب٤م قمغم ىمريش طمٞم

أُم٤م ح٤مطمٌٜم٤م ومٞم٠مًمػ رطمٚم٦م اجلٛمٕم٦م واخلٛمٞمس ويمثػما ُم٤م طمط ُمـ رطمٚم٦م ضمقي٦م إمم 

 اًمًٞم٤مرة ذم رطمٚم٦م سمري٦م. 

شمٚمؽ ىمّم٦م أظمرى طمٞم٨م ؿمٖمػ اًمديمهقر ومٝمد سم٤مًمٙمه٤مب ُمٌٙمرا ففد والؽتاب:    -6

٦م ؿمٖمٗم٤م قمٔمٞمام دقم٤مه ذًمؽ إمم ُمه٤مسمٕم٦م ُمٕم٤مرض اًمٙمه٤مب ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب يمٚمف وسمخ٤مح

اًمٌٞمْم٤مء وُمٕم٤مرض  ُمٕمرض اًم٘م٤مهرة اًمدوزم ًمٚمٙمه٤مب، وُمٕمرض اًمِم٤مرىم٦م واًمدار

وًمذًمؽ  اًمٙمه٤مب ذم اعمٛمٚمٙم٦م ومٙم٤من ٓ يٙم٤مد يٗمقشمف رء ُمٜمٝم٤م ُمه٤مسمٕم٦م وطمْمقرا واىمهٜم٤مءً 

سمٜمك ًمٜمٗمًف وعمحٌل اًمٕمٚمؿ ُمٙمه٦ٌم اخّمّمٞم٦م ُمهٛمٞمزة زاظمرة سمٙمه٥م اًمهخّمص اًمٜم٤مدرة 

ٚمٞمد يمؾ يمه٤مب طمٙم٤مي٦م سمام ذم ذًمؽ اعمخٓمقـم٤مت وًمٙمؾ خمٓمقط قمٜمده ىمّم٦م، وًمهج
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اًمٙمه٥م ىمّمص  إقم٤مرةًمٚم٤ٌمطمثلم ًمٚم٤ٌمطمثلم إـمالقم٤م وإقم٤مرة وًمف ُمع  وىمد أشم٤مح يمٜمقز

 حتٙمك. وُمقاىمػ شمروى 

أشمّمقر حم٘م٤م أن ًمٚمديمهقر ومٝمد دورا ممٞمزا ذم اًمدراؾم٤مت ففد والدراسات العؾقا:     -7

اًمٕمٚمٞم٤م ذم اخّمص اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م شمدري٤ًم وشم٠مًمٞمٗم٤م وإذاوم٤م وُمٜم٤مىمِم٦م ًمٕمٛمقم 

واًمٓم٤مًم٤ٌمت وًمف ضمٝمد أيمؼم ذم طمْمقر اعمرأة اعمهٛمٞمز ذم اعمج٤مل اًمدراد  اًمٓمالب

واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ومٙمثػم ضمدا ُمـ ـم٤مًم٤ٌمت اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ذم خمهٚمػ ضم٤مُمٕم٤مت 

اعمٛمٚمٙم٦م سمؾ وظم٤مرضمٝم٤م ًمٚمديمهقر ومٝمد دور ممٞمز ذم ُم٤م وحٚمـ إًمٞمف، وطمّمٚمـ قمٚمٞمف 

واًمديمهقراه،  طمٞم٨م يًٝمؿ يمثػما ذم أومٙم٤مر اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م عمرطمٚمهل اعم٤مضمًهػم

وي٤ًمقمد ويقضمف ذم حٞم٤مهم٦م اعمخٓمٓم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمألومٙم٤مر اًمٌحثٞم٦م، وجيٞم٥م قمغم 

إؾمئٚم٦م واإلؿمٙم٤مٓت اًمهل شمٕمرض ًمٚم٤ٌمطمثلم واًم٤ٌمطمث٤مت وُم٤م أيمثره٤م وذًمؽ ذم 

يمؾ وىم٧م ومْمال قمـ إذاف اعمٛمٞمز قمغم رؾم٤مئؾ يمثػم ُمـ اًمٓمالب و اًمٓم٤مًم٤ٌمت 

ٕم٤مت، زد قمغم ذًمؽ اعمٜم٤مىمِم٦م ًمٙمثػم عمرطمٚمهل اعم٤مضمًهػم واًمديمهقراه ذم قمدد ُمـ اجل٤مُم

ُمـ اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م عمرطمٚمهل اعم٤مضمًهػم واًمديمهقراه ذم خمهٚمػ اجل٤مُمٕم٤مت داظمؾ 

اعمٛمٚمٙم٦م وظم٤مرضمٝم٤م يمؾ ذًمؽ ًمٚمٓمالب واًمٓم٤مًم٤ٌمت مجٞمٕم٤م. وذًمؽ سم٥ًٌم ىمدرشمف 

ؾمٚمقسمف اًمًٝمؾ، وىمدرشمف اعمٛمٞمزة أواًمٕمٚمٛمٞم٦م، وإٟمج٤مزه اًمنيع، وؿمخّمٞمهف اًمًٛمح٦م، 

أن ُم٤م اذف قمٚمٞمف  -وسمٕمض اًمٔمـ طمؼ  –ذب. وأفمـ ذم احلدي٨م اًمِمٞمؼ اجل٤م

وٟم٤مىمِمف ُمـ اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم خمهٚمػ اجل٤مُمٕم٤مت داظمؾ اعمٛمٚمٙم٦م وظم٤مرضمٝم٤م شمٕمد 

 سم٤معمئ٤مت . وذًمؽ ضمٝمد ممٞمز ٓ يٚمحؼ ومْمال أن يًٌؼ. 

سم٤ميمرا فمٝمرت ُم١مًمٗم٤مت اًمديمهقر ومٝمد اعمهٛمٞمزة ُمقوققم٤م الدكتور ففد والتللقف:     -8

اًمٕم٘مٚمٞم٦م ذم اًمهٗمًػم فمٝمقرا ُمٌٙمرا و حدى يمٌػما، وأؾمٚمقسم٤م ومٙم٤من ًمٙمه٤مب اعمدرؾم٦م 

وأصمرا مجٞمال، صمؿ ًمٙمه٤مب ًمٙمه٤مب ادم٤مه٤مت اًمهٗمًػم ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم اهلجري ن 
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أصمرا أقمٔمؿ، وٟمٗمٕم٤م أقمؿ. وضم٤مء يمه٤مسمف دراؾم٤مت ذم قمٚمقم اًم٘مرآن يًد ومراهم٤م ذم جم٤مًمف 

ٙم٤من ًمف ُم٤م شمٚم٘مٗمهف اًمٙمٚمٞم٤مت واعمٕم٤مهد واجل٤مُمٕم٤مت داظمٚمٞم٤م وظم٤مرضمٞم٤م ًمؽميًف ًمٓمالهب٤م وم

 يم٤من ُمـ ٟمٗمع ٓ حيٍم وهمػمه٤م مم٤م يٓمقل ذيمره. وم٤ٌمرك اهلل ذم ضمٝمده، وٟمٗمع سمٕمٚمٛمف. 

وهذا همٞمض ُمـ ومٞمض وىمٚمٞمؾ ُمـ يمثػم مم٤م ي٘م٤مل قمـ اًمديمهقر ومٝمد اًمروُمل طمٗمٔمف    

اهلل وأُمده سم٤مًمّمح٦م واًمٕم٤مومٞم٦م واًمراطم٦م وهذه قمٜم٤مويـ عمقوققم٤مت شمٗمه٘مر ًمٚمًٌط وطمًـ 

 اًمٕمرض وًمٙمـ هذا ضمٝمد اعم٘مؾ. 

 

 . د / حمنذ عبذ الرمحن الصايع أ 

 األستار بقسه القرآن اللريه وعلومى  

  جبامعة اإلماو حمنذ بن سعود اإلسالمية 

 ه1440/ 11/12 
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 دكتوز فٔد اهسوًي األضتاذ اه
 كٌا عسفتٕ ًِر واحد وثالثني ضِة

 

وسمحٙمؿ أٟمٜمل ، ه8441ىمدر اًمٚمـف ؾمٌح٤مٟمف أن أزور ُمٙم٦م ذومٝم٤م اهلل ذم أول طمج٦م زم قم٤مم 

يمٜم٧م آٟمذاك طمدي٨م قمٝمد سم٤محلّمقل قمغم اعم٤مضمًهػم ُمـ ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد اخل٤مُمس سم٤مًمرسم٤مط وم٘مد 

٘م٤م أؾمٗمؾ سمٕمض ظمّمّم٧م وىمه٤م ظمالل ومؽمات اًمّم٤ٌمح أـمقف ومٞمف قمغم ُمٙمه٤ٌمت يم٤مٟم٧م ؾم٤مسم

 -سمٕمد صمالصم٦م قم٘مقد  - وشمقؾمٕمهف ومٞمٝم٤م، وٓ زًم٧م إزاًمهٝم٤ماًمٕمامرات اعمحٞمٓم٦م سم٤معمًجد احلرام ىمٌؾ 

ًمٞمٝم٤م، وم٘مد يم٤مٟم٧م سمخالف ُمٙمه٤ٌمت اعمٖمرب ُمٗمروؿم٦م إروٞم٦م شمٚمزم إأشمذيمر يمٞمػ يمٜم٧م أدًمػ 

زائره٤م سمؽمك ٟمٕمٚمف ظم٤مرضمٝم٤م يمام يٗمٕمؾ طملم يٚم٩م أطمد سمقاسم٤مت احلرم ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، وظمالل 

ورت ومٞمف اعمًجد مجٕم٧م رحٞمدا ُمـ اًمٙمه٥م يم٤مٟم٧م وٛمٜمٝم٤م أـمروطم٦م ديمهقراه ٟمنمت ؿمٝمر ضم٤م

 . "ادم٤مه٤مت اًمهٗمًػم ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم"ذم أضمزاء صمالصم٦م ُمقوققمٝم٤م  ه 8441قم٤مم 

قم٘م٥م اًمرضمقع ُمـ رطمٚم٦م احل٩م يم٤من ُم٤م ايمهٜمزشمف ُمـ اًمٙمه٥م ضمٚمٞم٤ًم ؿمٖمؾ أي٤مُم٤م قمديدة ُمـ 

اًمٕمٜمقان اًمؼميدي اًمٕم٤مدي عم١مًمٗمٝم٤م ُمٓمٌققم٤م  قمٛمري، وسمٞمٜمام أٟم٤م أىمٚم٥م إـمروطم٦م اًم٤ًمًمٗم٦م وضمدت

ذم أوهل٤م، ومل يٙمـ أُمث٤مزم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ذم ؾمٚمؽ اًمديمهقراه وىمهٝم٤م يهقومرون قمغم وؾم٤مئط 

آشمّم٤مل اًمنيٕم٦م واًمًٝمٚم٦م اًمهل اٟمهنمت ومٞمام سمٕمد، يمام مل يٙمقٟمقا يهحريمقن ظم٤مرج أوـم٤مهنؿ 

وطم٦م ذم طم٤مضم٦م ًمالشمّم٤مل سم٤مٟمًٞم٤مب يمام هق احل٤مل اًمٞمقم، ًمذًمؽ وضمدت ٟمٗمز سمٕمد ىمراءة إـمر

سمّم٤مطمٌٝم٤م اًمديمهقر ومٝمد اًمروُمل اًمذي مل يًٌؼ زم أن رأيهف أو ؾمٛمٕم٧م يمالُمف ُمًهزيدا ُمٜمف، 

ويم٤مٟم٧م وؾمٞمٚم٦م ذًمؽ هل اًمرؾم٤مئؾ اخلٓمٞم٦م اًمهل شمّمؾ وضمٝمهٝم٤م سمٕمد صمالصم٦م أؾم٤مسمٞمع أو أيمثر وي٠ميت 

يمرين . وٓ زًم٧م أطمهٗمظ ذم  ُمٙم٤من أُملم سمهٚمؽ اعمراؾمالت اًمهل شمذاًمرد قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد ٟمٗمس اعمدة

 سم٠مي٤مم ظمقازم يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م اًمٗمقائد اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ أًمذ اعمهع اًمهل يٛمٙمـ اىمهٜم٤محٝم٤م.      
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يم٤مٟم٧م رؾم٤مئؾ اًمؼميد اًمٕم٤مدي سمٞمٜمل وسملم اًمديمهقر ومٝمد اًمروُمل ُمًؽمؾمٚم٦م ُمع أن أي٤م ُمٜم٤م  

ذيمر، أُم٤م ُمقوققم٤مهت٤م ومٚمؿ اخرج قمـ ضمديد اإلحدارات ومٞمام أ ه8481مل يٚمؼ ح٤مطمٌف ىمٌؾ 

ذم اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م صمؿ إسمح٤مث اًمهل يم٤من يمؾ واطمد ُمٜم٤م ُمٜمِمٖمال هب٤م، وأذيمر ُمٜمٝم٤م قمغم 

اًمذي مل " اًمهدويـ اعمٌٙمر ًمٚمهٗمًػم ُمٜمهّمػ اًم٘مرن إول ًمٚمٝمجرة" ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ُمقوقع

أصم٤مر، ومٙم٤مٟم٧م سمٞمٜمل وسملم حترر اًمدراؾم٤مت اعمٕم٤مسة اًم٘مقل ومٞمف أو دمٛمع ُمقاده ُمـ يمه٥م 

اًمديمهقر ومٝمد ُمٜم٤مىمِم٤مت طمقًمف، وعم٤م أهنٞم٧م مجع ُم٤مدشمف طمررت اًمٙمالم قمٜمف ذم سمح٨م ٟمنمشمف 

  . 37جمٚم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م اًمٕمدد 
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 "التذوين املبلر للتفسري"  احذى رسائل الذكتور فوذ حول

   ه 1412شعبان  22مؤرخة يف 
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سمٛمٜمٝم٩م طمٗم٤مظ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم اخري٩م يمه٥م اًمهٗمًػم، ويم٤من اًمديمهقر يمام ؿمٖمٚم٧م سمٕمده 

ومٝمد قمقٟم٤م زم ذم احلّمقل قمغم ُم٤م مل شمّمٚمف يدي مم٤م ٟمنم ذم اًمًٕمقدي٦م، وين اهلل إمت٤مم دراؾم٦م 

 . 31ٟمنمهت٤م جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م آُم٤مم ذم اًمٕمدد  "اًمه٠مًمٞمػ ذم اًمهٗمًػم قمٜمد اعمحدصملم" قمـ

اًم٘مٓمع اًمهل  -يمٕم٤مدشمف  -ٝمد أٟمف أهداين ومم٤م أذيمره أيْم٤م قمـ قمالىمهل سم٤مًمديمهقر وم

طم٘م٘مٝم٤م ُمـ شمٗمًػم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب، ومٗمٙمرت ذم يمه٤مسم٦م دراؾم٦م ُمٜمٝم٩م اًمهٗمًػم 

اًمٕم٘مدي قمٜمد اًمِمٞمخ، ًمٙمٜمٜمل اٟمٍموم٧م قمـ اعمقوقع سمٕمد أن أظمؼمين سم٠من هٜم٤مك رؾم٤مًم٦م 

 قمٚمٛمٞم٦م ذم اعمقوقع سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م... 
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وىمد دم٤موزت ُمٜم٤مىمِم٤مشمٜم٤م ُمقوققم٤مت اًمٌح٨م إمم أوقمٞم٦م اًمٜمنم، وم٘مد يمٜم٧م دوُم٤م ُمهٓمٚمٕم٤م 

ًمٚمٜمنم ذم اعمجالت اعمحٙمٛم٦م ظم٤مرج اعمٖمرب، وذم اطمدى اعمرات أهدي٧م اًمديمهقر ومٝمد 

دراؾم٦م زم ٟمنمت سم٢مطمدى اعمجالت اخلٚمٞمجٞم٦م ذائٕم٦م اًمّمٞم٧م، ومرد قمكم سم٠مهن٤م رهمؿ ؿمٝمرهت٤م 

نمون ومٞمٝم٤م ومٝمل همػم ُمٕمهٛمدة ٕهن٤م ٓ شمهقومر قمغم اًمنموط إيم٤مديٛمٞم٦م وأؾمامء اًمذيـ يٜم

إسمح٤مث اًمّمٚم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٞمٜمٜم٤م صمؿ أحٌح٧م اعم١ممترات  إهداءاعمٕمهؼمة.  وـمٞمٚم٦م ؾمٜمقات وـمد 

دمٛمٕمٜم٤م، وسمٛمٜم٤مؾمٌهٝم٤م شمٕمروم٧م قمغم يمثػم  ُمـ اًم٤ٌمطمثلم اًمًٕمقديلم ممـ شمقصم٘م٧م قمالىمهل هبؿ 

 اًمٙمريؿ واحلٛمد هلل. وأٟم٧ًم سمٛمه٤مسمٕم٦م ضمٝمقدهؿ ذم ظمدُم٦م اًم٘مرآن 

 

 ه 1401ربيع الثاىي  12فوذ بتاريخ . وصلين من د إهذاءأول 
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وٓ شمهًع هذه اًمقرىم٦م ًمٕمرض أرؿمٞمػ اعمراؾمالت سمٞمٜمٜم٤م أو ًمٚمحدي٨م قمـ ُمٜم٤مىمِم٤مشمٜم٤م 

طمقل ُمقوققم٤مت إسمح٤مث إذ يٙمٗمل ُم٤م شم٘مدم، ًمذًمؽ أرى أن أٟمه٘مؾ ذم هذه اًمقرىم٦م 

 ًمٚمٙمالم قمـ أُمريـ: 

 اًمًٕمقدي٦م ذم اًمٗمؽمة اًمهل اًمهحؼ هب٤م د. ومٝمد اًمروُمل ُمدرؾم٤م. يهٕمٚمؼ سم٤مجل٤مُمٕم٦م  األول 

 يرشمٌط سم٤معمج٤مٓت اًمٌحثٞم٦م اًمهل ؿمٖمٚمهف ظمالل أرسمٕم٦م قم٘مقد.             واألمر الثاين 

ومحلم أٟمٔمر ُمٚمٞم٤م ذم صمٜم٤مي٤م اًمٕم٘مقد اًمثالصم٦م اعم٤موٞم٦م ُمًهحيا حٚمهل سم٤مًمديمهقر ومٝمد  

ديلم اًمذيـ ٟمٌٖمقا ذم اًمدرس اًمروُمل صمؿ شمٕمرذم ٓطم٘م٤م قمغم قمدد ُمـ اًم٤ٌمطمثلم اًمًٕمق

اًم٘مرآين شم٠مًمٞمٗم٤م وحت٘مٞم٘م٤م، أضمد اًمديمهقر ومٝمد طمٚم٘م٦م وؾمٓمك سملم ُمرطمٚمهلم خمهٚمٗمهلم ذم شم٤مريخ 

 أىم٤ًمم اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م سم٤مجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م: 

إومم ُمرطمٚم٦م اؾمهٕم٤مٟمهٝم٤م سم٤مٕؾم٤مشمذة اًمقاومديـ ُمـ أرض اًمٙمٜم٤مٟم٦م وسمالد اًمِم٤مم وُمٜمٝمؿ  

وهؿ اًمِم٤مُمٞم٤من  ه8441ذم أـمروطمهف اًم٤ًمًمٗم٦م قم٤مم ومٝمد يمهقر أوًمئؽ اًمذيـ ٟم٤مىمِمقا اًمد

ُمّمٓمٗمك ُمًٚمؿ حمٛمد ود. أمحد طمًـ ومرطم٤مت واعمٍمي اًمِمٞمخ ُمٜم٤مع ظمٚمٞمؾ اًم٘مٓم٤من .د

   حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م. اإلُم٤ممويم٤مٟمقا ُمـ أؾم٤مشمذة ضم٤مُمٕم٦م 
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واعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمرطمٚم٦م وومرة إؾم٤مشمذة ُمـ اًمًٕمقديلم اًمهل ح٤مدوم٧م اًمهقؾمع اًمٙمٌػم 

ًمٖم٤مء اعمٚمؽ إسمٕمد  ه8171ًمٚمج٤مُمٕم٤مت أي٤مم اعمٚمؽ ومٝمد اًمذي يم٤من أول وزير ًمٚمٛمٕم٤مرف قم٤مم 

 قمٌداًمٕمزيز عمديري٦م اًمهٕمٚمٞمؿ اًمهل رأؾمٝم٤م ُمًهِم٤مره طم٤مومظ وه٦ٌم. 

اًمهل اطمهْمٜم٧م د.  "اعمٚمؽ ؾمٕمقد"ج٤مُمٕمهٞمٝم٤م وذم هذه اعمرطمٚم٦م حتقًم٧م ُمديٜم٦م اًمري٤مض سم

اًمهل اطمهْمٜمهف ـم٤مًم٥م دراؾم٤مت قمٚمٞم٤م إمم طم٤مرضة  "حمٛمد اسمـ ؾمٕمقد اإلُم٤مم" ومٝمد أؾمه٤مذا و

ًمٚمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، إذ اضمهٛمع ومقق رسم٤مه٤م ُم٤م مل جيهٛمع ذم همػمه٤م ُمـ اًمٙمٗم٤مءات اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ديمهقر وىمد قم٤مس اًم -رهمؿ ظمٚمقه٤م ُمـ يمٚمٞم٦م شمٗمرد ًمٚمهخّمص  -اعمهخّمّم٦م ذم اًم٘مرآن 

أسمق ظم٤مًمد هذا اًمهٓمقر وأؾمٝمؿ ومٞمف إذ سمٛمراضمٕم٦م ُم٤م مجٕمهف ُمٙمهٌهل اخل٤مح٦م ُمـ إـمروطم٤مت 

اعمهخّمّم٦م اعمٓمٌققم٦م اًمهل أٟمهجهٝم٤م ضم٤مُمٕم٤مت اًمري٤مض أح٤مدف اؾمٛمف ُمنموم٤م أو ُمٜم٤مىمِم٤م 

ًمٕمدد ُمٜمٝم٤م، وأدى هذا اًمهٓمقر إمم اظمهّم٤مص ُمديٜم٦م اًمري٤مض سمٕمد شمقؾمٕمٝم٤م سم٤مطمهْم٤من 

سمرز ذًمؽ ُمـ ظمالل ُمرايمز ويمراد اًمٌح٨م  "وشمٗمًػما جمهٛمع اًم٤ٌمطمثلم ذم اًم٘مرآن ىمراءة"

 ومٞمٝم٤م.  واإلسمداعاعمهخّمّم٦م اًمهل همدت اًمٞمقم حمريم٤م رئٞم٤ًم ًمهٓمقير  اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م 

أُم٤م ُم٤م يهٕمٚمؼ سم٤مُٕمر اًمث٤مين وهق اعمج٤مٓت اًمٌحثٞم٦م اًمهل ؿمٖمٚم٧م د. ومٝمد اًمروُمل ـمٞمٚم٦م 

م اًم٘مرآن وأحقل اًمهٗمًػم، أرسمٕم٦م قم٘مقد وم٤مٟمف إمم ضم٤مٟم٥م اههامُمف سم٤مًمه٠مًمٞمػ اجل٤مُمٕمل ذم قمٚمق

اٟمِمٖمؾ سمٛمقوقع اعمٜمٝم٩م ذم قمٚمؿ شمٗمًػم اًم٘مرآن وهق ُمقوقع ًمف أوًمقي٦م يمؼمى ذم قمٍمٟم٤م 

قم٤مم  ساًمٌٙم٤مًمقريقاًمراهـ، وىمد ومٓمـ د. أسمق ظم٤مًمد إمم ذًمؽ ُمٌٙمرا سمٕمد طمّمقًمف قمغم 

 ورهمٌهف ذم وًمقج ُمرطمٚم٦م  اعم٤مضمًهػم.  ه  8131

٤مٓت اعمٕمروم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُم٤مدة وم٘مد اؾمه٘مر ذم ي٘مٞمٜمف أن اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم مجٞمع جم

 وُمٜمٝم٩م. 

واذا يم٤مٟم٧م ُم٤مدة قمٚمؿ اًمهٗمًػم قمٜمد يمؾ ُمـ اٟمه٥ًم إمم  آؿمهٖم٤مل سمف شمهٛمثؾ ذم اًم٘مرآن 
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اًمٙمريؿ وهق حمٗمقظ ذم اعمّم٤مطمػ، وم٢من آظمهالف وأؿمد ُمٜمف آٟمحراف ذم اًمهٗمًػم ٓ سمد 

 أن يرضمع إمم اعمٜمٝم٩م. 

سملم ذات اًم٤ٌمطم٨م همػم  "ضمزطم٤م"واعمٜمٝم٩م ذم جم٤مل اًمدرس إيم٤مديٛمل يقحػ سم٠مٟمف 

اعمجردة وسملم دراؾمهف اًمهل ٓ جي٥م أن شمه٠مصمر سمٛمٞمقًمف أو أهقاؤه ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ومٙمري٦م أو 

 اقمه٘م٤مدي٦م أو ُم٤مدي٦م. 

واًمديمهقر ومٝمد اًمروُمل يم٤من ُمٜمذ ذًمؽ احللم يم٤من قمغم سمّمػمة هبذا اجل٤مٟم٥م ًمذًمؽ ىم٤مل ذم 

٘مرآن ويٜمٌٜمل قمٚمٞمف ُم٤م أُم٤م شمٗمًػم اًم ": ه8444ُم٘مدُم٦م رؾم٤مًمهف ًمٚمامضمًهػم اًمهل ٟمقىمِم٧م قم٤مم 

سمٕمده وم٠مُمر ه٤مم ذم ُمٜمهٝمك إمهٞم٦م وهم٤ميهٝم٤م، ومٜمحـ ذم قمٍمٟم٤م هذا أُم٤مم شمٞم٤مرات خمهٚمٗم٦م ًمهٗمًػم 

ويدقمق إمم  ؾمٚمقيمف... ؛وطمهك يٕمٓمل شمٗمًػم  يمٚمٝم٤م يدقمل حالح ُمٜمٝمجف ذم اًمهٗمًػماًم٘مرآن 

 . "حروم٦موٟمٜمٗمل قمٜمف زهمؾ اعمٜم٤مه٩م اًمْم٤مًم٦م أو اعمٜماًم٘مرآن صمٛمرشمف جي٥م أن ٟم٘مٞمٛمف قمغم أؾمس صم٤مسمه٦م 

 ي٘ملم اًمديمهقر ومٝمد سم٠ممهٞم٦م اعمٜمٝم٩م فمؾ ُمقضمٝم٤م ًمف ومٞمام أٟمهجف ُمـ أسمح٤مث سمٕمد اعم٤مضمًهػم: 

ادم٤مه٤مت اًمهٗمًػم ذم اًم٘مرن اًمراسمع " ومحرص أوٓ قمغم حٞم٤مهم٦م  رؾم٤مًمهف ًمٚمديمهقراه قمـ

 ًمهٙمقن شم٘مقيام عمٜم٤مه٩م اًمهٗمًػم قمٜمد اعمٕم٤مسيـ.  "قمنم

ت خلدُم٦م اًمٌح٨م اعمٝمهؿ سم٤معمٜمٝم٩م صمؿ اٟمخرط سمٕمد ذًمؽ ُمـ ظمالل ُمِم٤مريم٤مشمف ذم اعم١ممترا 

 شمٜمٔمػما أو شم٘مقيام. 

سمحث٤من ىمدُمٝم٤م عم١ممتريـ اٟمٕم٘مد أوهلام ذم اًمري٤مض أؾمٝمؿ ومٞمف  التـظريةومٛمـ دراؾم٤مشمف 

، واعم١ممتر اًمث٤مين "ُمٜمٝم٩م اعمدرؾم٦م إٟمدًمًٞم٦م ذم اًمهٗمًػم حٗم٤مشمف وظمّم٤مئّمف" سمدراؾم٦م قمـ

 اًمهٗمًػم إٟمدًمز ىمقل اًمّمح٤ميب ذم"يم٤من ذم شمٓمقان سم٤معمٖمرب أؾمٝمؿ ومٞمف سمٌح٨م ُمقوققمف 

 ... "طمهك هن٤مي٦م اًم٘مرن اًم٤ًمدس

حتريػ اعمّمٓمٚمح٤مت "اًمهل ىمدُمٝم٤م هلذه اعم١ممترات سمح٨م قمـ  التؼويؿقةوُمـ دراؾم٤مشمف 
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ُم٠ًمًم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن وُمقىمػ قمٚمامء "وآظمر قمـ  "اًم٘مرآٟمٞم٦م وأصمره ذم اٟمحراف اًمهٗمًػم

ر ذم وهق ُم٘مدم إمم ُم١ممت "اًم٘مػموان ُمٜمٝم٤م ودورهؿ ذم اًمذب قمـ ُمذه٥م اًمًٚمػ ومٞمٝم٤م

 شمقٟمس... 

ًم٘مد اُمهدت حٚمهل سم٤مًمديمهقر ومٝمد أقمقاُم٤م رهمؿ شم٤ٌمقمد إوـم٤من، صمؿ وم٤مضم٠مين سمام مل أومٙمر 

ومٞمف ُمـ ىمٌؾ إذ ذم وحقة أطمد أي٤مم اهلل يمٜم٧م ٟمزيؾ ُمديٜم٦م أسمقفمٌل ويم٤من سمٞمٜمل وسملم اًمديمهقر 

ومٝمد اشمّم٤مل ه٤مشمٗمل قمٚمٛم٧م ُمـ ظمالًمف أٟمف سمٚمغ ؾمـ اًمه٘م٤مقمد، ومِمؼ قمكم ذًمؽ عم٤م أقمرومف قمـ 

ذي يهدرج ومٞمف إؾمه٤مذ اجل٤مُمٕمل سم٤مًمٕم٤ممل اًمٕمريب، طمٞم٨م شمقضمف ـم٤مىم٤مشمف  ًمٚمهدريس اًمٜمٔم٤مم اًم

سمحٙمؿ أن اجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمٍمي٦م ُمٜمذ ٟمِم٠مهت٤م ذم ومجر اًم٘مرن اًمٕمنميـ سم٤مًمٌٚمدان اًمٕمرسمٞم٦م ورهمؿ 

 شم٠مصمره٤م سم٤مجل٤مُمٕم٦م اًمٖمرسمٞم٦م إٓ أهن٤م يم٤مٟم٧م ُم٘مٓمققم٦م قمـ اُمهداداهت٤م ظم٤مرج ومّمقل اًمهدريس. 

ًمٞم٧ًم ؾمقى طمٚم٘م٦م واطمدة ذم ؾمٚمًٚم٦م ممهدة، ومٝمٜم٤مك  إذ اجل٤مُمٕم٤مت ذم أورسم٤م اًمٖمرسمٞم٦م

اجل٤مُمٕم٤مت اًمهل مت٤مرس ومٞمٝم٤م أٟمِمٓم٦م اًمهدريس صمؿ هٜم٤مك إيم٤مديٛمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمهل حتهْمـ 

أٟمِمٓم٦م اًمٌح٨م صمؿ اعمرايمز اًمٌحثٞم٦م واجلٛمٕمٞم٤مت اعمهخّمّم٦م ودور اًمٜمنم اجل٤مُمٕمٞم٦م، 

ٞم٤مشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م وإؾمه٤مذ اجل٤مُمٕمل اًمٖمريب إن يم٤من وٕمٞمٗم٤م أو ُمهٝم٤موٟم٤م ذم اًمٌح٨م اٟمهٝم٧م طم

سمه٘م٤مقمده اًمقفمٞمٗمل، أُم٤م اذا يم٤من ٟمِمٞمٓم٤م ذم جم٤مزم اًمهدريس واًمٌح٨م ُمٕم٤م وم٢مٟمف ذم اخل٤مُم٦ًم 

واًمًهلم ُمـ قمٛمره يه٘م٤مقمد ُمـ اجل٤مُمٕم٦م ويًهٛمر ذم إيم٤مديٛمٞم٦م، ومٞمٓمقل قمٛمره ُمٜمِمٖمال 

سم٤معمج٤مل اًمذي ٟمدر ٟمٗمًف ًمف، صمؿ إن اًم٘مقم قمٜمدهؿ ٟمٔمؿ ٓ شمًٛمح حلٛمٚم٦م اًمديمهقراه سمقًمقج 

ُمٕمٞم٦م إٓ سمٕمد ومؽمة شمدري٥م ُمه٘مدم قمغم اًمٌح٨م، وهذه اًمٜمٔمؿ ٟمٗمًٝم٤م شمًٛمح إىم٤ًمم اجل٤م

ًمألؾمه٤مذ اعمه٘م٤مقمد ُمـ ضمٝم٦م أظمرى سمهقفمٞمػ قمدد حمدد ُمـ احل٤محٚملم قمغم اًمديمهقراه ُمـ 

 ـمٚمٌهف يم٤ٌمطمثلم ُم٤ًمقمديـ ٓؾمهٙمامل ُمِم٤مريٕمف اًمٌحثٞم٦م سم٤مٕيم٤مديٛمٞم٤مت. 

م إيم٤مديٛمٞم٤مت ويمؿ متٜمٞم٧م ًمق أن اًمٜمٔمؿ اجل٤مُمٕمٞم٦م سم٤مًمٕم٤ممل اًمٕمريب اؾمهٚمٝمٛم٧م ٟمٔم٤م



 السرية واملسرية : الكسم األول
 

 

 

32 

 

سم٤مًمٖمرب ومهٗمهح ًمألؾم٤مشمذة ممـ هلؿ مه٦م ذم اًمٌح٨م جم٤مل ًمالؾمهٛمرار ذم ُمِم٤مريٕمٝمؿ سمٕمد 

اطم٤مًمهٝمؿ قمغم اًمه٘م٤مقمد، ومال يٙمقن شم٘م٤مقمدهؿ ُمرطمٚم٦م راطم٦م أو اؾمهجامم أو جم٤مًم٦ًم أطمٗم٤مد، 

سمؾ يٖمدو اًمه٘م٤مقمد شمٗمرهم٤م  ًمالؾمهٛمه٤مع سمٚمذة اًمٌح٨م اًمهل ٓ ي٘مٓمٕمٝم٤م حتْمػم دروس أو اًمهزام 

 هامع ذم يمٚمٞم٦م أو شمّمحٞمح اظمه٤ٌمر. وهلل إُمر ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد. سمدوام أو اضم
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   فٔد اهسوًي واملؤمتسات . د . أ
 

 احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل

 ومٌٓمٚم٥م يمريؿ ُمـ يمرد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وقمٚمقُمف سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ًمٚمٙمه٤مسم٦م ذم حمقر

ٕمٚمٛمٞم٦م أيمه٥م هذه اخلقاـمر وهل ٓ شمٗمل اًمديمهقر ومٝمد اًمروُمل وُمِم٤مريم٤مشمف ذم اعم١ممترات اًم

سمحؼ قمٚمؿ ُمـ أقمالم ُم١ممترات اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، وًمٙمٜمٝم٤م اؾمهج٤مسم٦م ًمٓمٚمٌٝمؿ اًمٙمريؿ 

 ورء ُمـ اًمقوم٤مء ذم طمؼ أؾمه٤مذ اجلٞمؾ . 

هذه اعم٤ٌمدرة ذم اًمقوم٤مء ًمِمٞمخٜم٤م  أظمل د. قمٛمر اًمدهٞمٌم وسمداي٦م أؿمٙمر ًمٚمٙمرد وُمنمومف

 دراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، وهذه ُم٤ٌمدرة ُمِمٙمقرةومٝمد اًمروُمل، وهق رضمؾ قمٚمؿ ذم اخّمص اًم.د.أ

 ُمـ ضمٝمقد أؾمه٤مذٟم٤م ذم قمدة جم٤مٓت قمٚمٛمٞم٦م وُمٝمٜمٞم٦م. ء ًمٚمٙمرد شمٕمرف سمٌم

ُمٜمٝم٤م جم٤مل اعم١ممترات: وهق ريمـ أؾم٤مس ُمـ أريم٤من اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل يم٤من ًمٚمديمهقر ومٝمد 

 . ومٞمف حقٓت وضمقٓت

 وأؿمٙمر ًمإلظمقة ذم اًمٙمرد طمًـ فمٜمٝمؿ يب ذم يمه٤مسم٦م سمٕمض اخلقاـمر واعمقاىمػ قمـ

 .ُمِم٤مريم٤مت اعمحهٗمك سمف

وىمد ين اهلل زم ُمراوم٘م٦م د ومٝمد ذم قمدد يمٌػم ُمـ اعم١ممترات ظم٤مرج اًمًٕمقدي٦م ذم ُم٤مًمٞمزي٤م 

 وإردن وُمٍم واعمٖمرب واًمٙمقي٧م . وأومدت ُمـ ححٌهف قمٚمٛمٞم٤م

 -ن حح اًمهٕمٌػم إ -يمام أومدت ُمٜمٝم٤م ظمؼمة ذم احلٞم٤مة اعم١ممتري٦م 

 ٤مة ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م . وىمد اؾمهٕمٜم٧م سم٤مهلل ذم اًمٙمه٤مسم٦م قمـ هذا اعمحقر ذم طمٞم

وىمد ضمٕمٚم٧م احلدي٨م قمـ ذًمؽ ذم قمدة ٟم٘م٤مط ؾمٕمٞم٧م ومٞمٝم٤م ذم إسمراز أؾمٌ٘مٞم٦م ومتٞمز د ومٝمد 

 . مترات١مذم اعمِم٤مريم٦م ذم اعم

واهلل أؾم٠مل أن يٛمّد ذم قمٛمر أؾمه٤مذٟم٤م ويٙمه٥م هق سم٘مٚمٛمف اًمًٞم٤مل قمـ ُمِم٤مريم٤مشمف ذم 

 اعم١ممترات. 
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 احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وسمٕمد: 

حلدي٨م قمـ ُمِم٤مريم٤مت أ. د ومٝمد اًمروُمل ذم اعم١ممترات طمدي٨م ذو ؿمجقن، وم٢من ا

ومٝمد ذم اعم١ممترات وُمِم٤مريمهف .وًمٙمٜمل طمرح٧م قمغم شمًجٞمؾ أهؿ وأسمرز ُم٤م يٛمٞمز طمْمقر د 

 ومٞمٝم٤م

  وذًمؽ ذم قمدة ٟم٘م٤مط هل:

 إؾمٌ٘مٞم٦م.  -1

 اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م.  -2

 اًمؽميمٞمز ذم اًمهخّمص.  -3

 اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م ذم احلْمقر ذم ضمٚم٤ًمت اعم١ممترات.  -4

 . اعمح٤مور اًم٤ٌمرع -5

 إظمقة واعم١ماٟم٦ًم.  -6

 ُمقاىمػ ؿم٤مهدة.  -7

 عبك١ٝاأل  -1

يم٤من ٕؾمه٤مذٟم٤م ىمدم ؾمٌؼ ذم اعمِم٤مريم٦م ذم قم٤ممل اعم١ممترات سملم اعمهخّمّملم ذم اًمدراؾم٤مت 

ُم١ممتر اًمٗم٘مف  ه8131قم٤مم طميه يم٤من  ول ُم١ممترىمد ذيمرزم د ومٝمد  أن أو،  اًم٘مرآٟمٞم٦م

 . اإلؾمالُمل اًمذي قم٘مدشمف ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم

إٟمدًمس ىمرون ُمـ اًمه٘مٚم٤ٌمت واًمٕمٓم٤مءات  ُم١ممتر :ٌح٨م هقوأول ُم١ممتر يِم٤مرك ومٞمف سم 

 . وىمد ؿم٤مرك سمٌح٨م قمٜمقاٟمف ُمٜمٝم٩م اعمدرؾم٦م إٟمدًمًٞم٦م ذم اًمهٗمًػم
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ومٝمد يم٤من هل٤م ىمٞمٛمهٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمهقاحؾ ُمع اعمهخّمّملم  .د ٦مطمْمقر وُمِم٤مريمأؾمٌ٘مٞم٦م 

ذم دول قمدة . ويمذا إوم٤مدهتؿ ُمٜمف وظم٤مح٦م أٟمف ُمـ أوائؾ اعم١مًمٗملم ذم اًمٕمٍم احل٤مرض ذم 

 قم اًم٘مرآن ظم٤مح٦م واًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م قم٤مُم٦م. قمٚم

 : ايفاع١ًٝ  -1

 مترات وم٤مقمٚمٞمهف ذم طمْمقره ُمـ طمٞم٨م: ١مُمـ متٞمز د ومٝمد ذم اعم

ومٝمد ٟمِمٞمٓم٤م ذم قمٛمره . ٘مد يم٤من دومطمْمقره ذم يمثػم ُمـ اعم١ممترات سمه٘مديؿ ورىم٦م قمٛمؾ،   -أ  

٤مت اًمٕمٚمٛمل، ُمِم٤مريم٤م سم٤مطمث٤م. ي٘مدم سمحقصم٤م ذم خمهٚمػ اًمهخّمّم٤مت اًمٗمرقمٞم٦م ذم اًمدراؾم

 هل ُمـ شمٚمؽ اعمِم٤مريم٤مت..  اًم٘مرآٟمٞم٦م وسمٕمض يمهٌف اعمٓمٌققم٦م اًمٞمقم

ومٝمد ىم٤مُم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمٕمرووم٦م وحترص يمثػم ُمـ اعم١ممترات .مترات: د ١مرئ٤مؾمهف جلٚم٤ًمت اعم -ب

 قمغم أن يرأس سمٕمض ضمٚم٤ًمت ُم١ممتره٤م . 

يمام طمّمؾ ذم ُم١ممتر ُمٜم٤مه٩م  وذم سمٕمض إطمٞم٤من يٙمقن هق وٞمػ اعم١ممتر اًمرئٞمس 

ويم٤من  ه8431 اًمٕم٤معمٞم٦م ذم ُم٤مًمٞمزي٤م قم٤مم  اإلؾمالُمٞم٦ماجل٤مُمٕم٦م  اعمٗمنيـ اًمذي قم٘مدشمف

وىمد ؾمجؾ قمدد ُمـ اًمزُمالء ـمٚم٥م  هذا اعم١ممتر هق أول ُم١ممتر أؿم٤مرك ومٞمف سمٌح٨م

ومٕمزم قمغم احلْمقر  ُمٕمف طمْمقر د ومٝمد قمغم طم٤ًمب اجل٤مُمٕم٦م طمْمقرهؿ مم٤م يّمٕم٥م

 ؾمٛملقمغم طم٤ًمسمف وإذ سم٤مجل٤مُمٕم٦م ذم ُم٤مًمٞمزي٤م شمهّمؾ سمف واخؼمٟمف سم٠مٟمف وٞمػ اعم١ممتر اًمر

وىمد ذيمر زم د . ومٝمد أٟمف اشمّمؾ هبؿ و أظمؼمهؿ أٟمف ؾمٞمحي قمغم طم٤ًمسمف وأن ُمِم٤مخيف 

وهذا ُمـ شم٘مديره  -د ُمّمٓمٗمك ُمًٚمؿ ود زاهر إعمٕمل أومم ُمٜمف سم٤مؾمهْم٤موم٦م اعم١ممتر، 

ظمؼموٟمف أن ىمرار اجل٤مُمٕم٦م حدر وًمٞمس ُمـ طم٘مٝمؿ ٠موم -ٕؾم٤مشمذشمف وإيث٤مره قمغم ٟمٗمًف 

 اًمهٖمٞمػم. 

ُم١ممترات اًمهخّمص، ومٞمٜمدر أن يٙمقن هٜم٤مك ُم١ممتر ذم طمْمقره وُمِم٤مريمهف ذم أهمٚم٥م  -ج 
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ُمداظماًل أو رئٞمس أو اًمهخّمص ًمف وضمقده اًمٕمٚمٛمل إٓ وشمرى د ومٝمد طم٤مرضا سم٤مطمث٤م 

 .ضمٚم٦ًم

 : ايتدصص يف ايرتنٝظ  -3

ُمـ طمًـ ؾمػم د. ومٝمد اًمٕمٚمٛمل أٟمف ريمز قمغم اًمهخّمص طمهك ذم اعم١ممترات . وًمذا 

ومٝمد . وهذا أقمٓم٤مه طمْمقرا  يٜمدر أن سمٙمقن هٜم٤مك ُم١ممتر ذم اًمهخّمص ويٖمٞم٥م قمٜمف د

 ُمهٛمٞمزا ذم إوؾم٤مط إيم٤مديٛمٞم٦م واًمٌحثٞم٦م . 

 املؤمتضات دًغات أثٓا٤ احلضٛص يف ايفاع١ًٝ  -0

د. ومٝمد إذا طمي ُم١ممترا وم٢مٟمؽ شمرى اجلدي٦م اعمٓمٚم٘م٦م ذم احلْمقر اًمٗم٤مقمؾ واعم١مصمر، إو٤موم٦م 

 اعمداوُم٦م إمم طمرحف اًمه٤مم قمغم طمْمقر يمؾ ضمٚم٤ًمت اعم١ممتر ويمؾ أي٤مُمف . وشمرى ومٞمف ضمٚمدا ذم

ُمـ اًمّم٤ٌمح اًم٤ٌميمر إمم اعم٤ًمء، وسمٕمض اعم١ممترات يٙمقن اًمقىم٧م ومٞمف ُمْمٖمقـم٤م واجلٚم٤ًمت 

ُمهقاًمٞم٦م وُمع هذا شمراه إمم أن شمٜمهٝمل أؿمٖم٤مل اعم١ممتر ـمٞمٚم٦م اًمٞمقم وهق ذم اًمّمػ إول ذم 

حؼم  -ُم٤مؿم٤مهلل شم٤ٌمرك اهلل  -احلْمقر، وشمٕمج٥م ُمـ حؼمه وحتٛمٚمف ـمٞمٚم٦م أي٤مم اعم١ممتر 

 . وُمّم٤مسمرة وُمراسمٓم٦م 

 ويٛمٙمـ شمريمٞمز احلدي٨م ذم وم٤مقمٚمٞمهف ذم أصمٜم٤مء اعم١ممتر ذم اًمٜم٘م٤مط اًمه٤مًمٞم٦م: 

 .آٟمهٔم٤مم واًمهٌٙمػم -أ  

 .احلرص قمغم اًمهقضمٞمف  -ب

احلرص قمغم اًمهٕمرف قمغم اجلٛمٞمع وظم٤مح٦م إوضمف اجلديدة )ـمٌٕم٤م ويمهٌف ىمد ؾمٌ٘مهف ذم  -ج

 .اًمهٕمريػ سمف(

 -سمجٛمع يمؾ أسمح٤مث اعم١ممتر  احلرص قمغم طمٞم٤مزة مجٞمع إسمح٤مث، يم٤من د ومٝمد ؿمٖمقوم٤م  -د 
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جيٛمٕمٝم٤م ُمـ أحح٤مهب٤م، وٓ يًهّمٖمر أي  -إذا مل شمٙمـ ُمٓمٌققم٦م يمٖم٤مًم٥م اعم١ممترات 

 سم٤مطم٨م طمهك ًمق مل يٙمـ ُمٕمرووم٤م . 

 .احلًؿ ذم اعمقاىمػ اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع  - ه

يم٤من د ومٝمد وُم٤م يزال همٞمقرا قمغم ديـ اهلل، وٓ جي٤مُمؾ أو يًٙم٧م إذا رأى ذم ُم١ممتر ُم٤م 

ع اهلل أو اًمٕمٚمامء، وىمد ؿمٝمدت ُمٕمف ُمقىمٗم٤م ذم أطمد اعم١ممترات ذم سمحث٤م ومٞمف شمٕمد قمغم ذ

 اعمٖمرب، وم٘مد أًم٘مك أطمد اًم٤ٌمطمثلم سمحث٤م وشمٙمٚمؿ ومٞمف قمغم سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمهل ومٞمٝم٤م شمٜم٘مص ُمـ

، ومام يم٤من ُمٜمف إٓ أن ـمٚم٥م اًمهٕمٚمٞمؼ وقمٚمؼ سمٙمؾ ىمقة وىمد رأي٧م وضمٝمف يهٛمٕمر  اًمّمح٤مسم٦م 

شم٥م اًمٚمجٜم٦م اعمًئقًم٦م قمـ اعم١ممتر يمٞمػ صمؿ قم٤م ورد ردا ىمقي٤م قمغم اًم٤ٌمطم٨م ُمع أٟمف ؾمٕمقدي

وم٤مقمهذروا ًمف أهنؿ عم٤م رأوا أٟمف  يًٛمحقن ًمٌح٨م ومٞمف هذه اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م سم٤معمرور؟

ومل يدىم٘مقا ذم ىمراءة  اقمه٘مدوا ومٞمف اخلػم وأطمًٜمقا اًمٔمـ ُمٕمرووم٦م يٜمهٛمل جل٤مُمٕم٦م ذقمٞم٦م 

 اًمٌح٨م . 

   ايباصع احملاٚص  -2

ًمٓمٞمٗم٤م ذم ُمٜم٤مىمِم٤مشمف، يٗمههح اعمداظمٚم٦م سمثٜم٤مء ؿمٝمدت ُمع د ومٝمد قمددا ُمـ اعم١ممترات ومٙم٤من 

قمغم اًم٤ٌمطم٨م وسمّمقت ه٤مدئ وسمٜمؼمة ممٞمزة يٕم٘م٥م ويالطمظ . إٓ إذا رأى ُمـ ح٤مطم٥م 

 وُمـ ذًمؽ: . اًمٌح٨م ضمدٓ أو شمٕمد وم٢مٟمف يٕمرض

اًمٕمددي اًمث٤مين ذم اعمٖمرب ٟم٤مىمش أطمدهؿ ذم ضمٚم٦ًم قمغم اًمٖمداء قمـ  اإلقمج٤مزذم ُم١ممتر 

زم هذا مل ي٘مؾ سمف أطمد ُمٜمذ مخ٦ًم قمنم ىمرٟم٤م !!! واُمهد اقمهداده سمآرائف وشمٙمراره اًم٘مقل أن ىمق

طمدي٨م ذم اًمٌخ٤مري ! قمٜمده٤م أهنك  1444اًمٜم٘م٤مش إمم أن ىم٤مل أٟمف طمٙمؿ سم٤مًمقوع قمغم 

  د.ومٝمد احلدي٨م ُمٕمف .
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 ٚاملؤاْغ١ األخ٠ٛ  -2

 وشمهٛمثؾ ذم قمٜم٤ميهف سمٛمـ يراوم٘مف. وهذا ضم٤مٟم٥م أظمقي ًمف طمْمقره ذم ؿمخّمٞم٦م د. ومٝمد

يٕمهٜمل هبؿ، وحيرص قمغم مترات ذم أؾمٗم٤مره ذم اعم١م وم٘مد يم٤من طمًـ اًمٕمنمة ًمّمحٌهف

ويهٕمدهؿ سمٕمد هن٤مي٦م  ٝمؿ ًمٚمٗمجر صمؿ ًم٘مٝمقة اًمّم٤ٌمحٔميقىم، ُمِم٤مريمهٝمؿ ذم هم٤مًم٥م اًمقىم٧م

ويمؾ ُمـ راومؼ ؿمٞمخٜم٤م سمهقاوع ضمؿ، وظمٚمؼ قم٤مل .  اجلٚم٤ًمت، ويًٛمر ُمٕمٝمؿ ذم اًمٚمٞمؾ

 يِمٝمد سمذًمؽ.

 . ٛاقف ؽاٖز٠َ  -7

ثػمة ويمثػمة وحته٤مج إمم وىم٧م ُمقاىمػ د ومٝمد ذم اعم١ممترات اًمهل طميهت٤م ُمٕمف يم

ؾمٞم٤مىمٝم٤م  ٓؾمهحْم٤مره٤م، وًمٙمٜمل هٜم٤م ؾمقف أؾمجؾ سمٕمْمٝم٤م سمدون شمرشمٞم٥م قمٚمٛمل، طمهك شم٘مرأ ذم

 ُمـ ذايمرة اًمرطمالت. 

 سمٕمض هذه اعمقاىمػ قمٚمٛمٞم٦م سمحه٦م، وسمٕمْمٝم٤م أظمقي٦م. 

  من هذه ادواقف: 

ذم شمِمجٞمٕمل زم ذم ُمِم٤مريمهل سم٠مول سمح٨م أىمدُمف ذم ُم١ممتر ُمٜم٤مه٩م اعمٗمنيـ ذم ىمٗمف ُمق -1

. وم٘مد يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اعمِم٤مريم٦م زم هل إومم ويم٤من اعم١ممتر زاظمرا 8431   زي٤م قم٤ممُم٤مًمٞم

سمٕمدد يمٌػم ُمـ اعمِم٤مريملم ُمـ يمؾ أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل، ويم٤من سمحثل هق أول سمح٨م ذم أول 

وسم٤مًمٕم٤مدة يٙمقن اجلٛمٞمع طم٤مرضا ذم اجلٚم٦ًم إومم ويم٤من سمحثل قمـ شمٗمًػم . ضمٚم٦ًم 

واحلْمقر ذم يمثػم  اإلًم٘م٤مء اًمًٚمػ، ووضمدت طمٞمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمره٦ٌم ُمع شمٕمقدي قمغم

وُمهخّمص،  ًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م اًمٌداي٦م ذم اًمهخّمص، واحلْمقر يمثٞمػ ُمـ اعمٚمه٘مٞم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م

أٟم٧م وسمحثؽ أطمؼ أن يٙمقن ًمف  زم : أذيمر طمٞمٜمٝم٤م أٟمف ؿمجٕمٜمل ضمزاه اهلل ظمػما وىم٤مل

 اًمّمدارة ذم هذا اعم١ممتر اهل٤مم واًمٜمققمل. 
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 اعمقاىمػ اًمّمٕم٦ٌم: طمٞمٜمام شمقذم ُمـ اعمقاىمػ اًمهل ٓ أٟم٤ًمه٤م اًمهل رأي٧م ومٞمٝم٤م حؼمه ذم -2

 أطمد أوٓده سمح٤مدث ؾمػم ويمٜم٤م ذم ُم١ممتر ذم اعمٖمرب .. 

ومٌٕمد حالة اًمٗمجر مج٤مقم٦م أٟم٤م وهق ود أمحد اًمؼميدي ود حمٛمد حٗم٤مء طم٘مل رضمع يمؾ 

ُمٜم٤م إمم همرومهف ًمٜمًؽميح ىمٚمٞمال ُمـ قمٜم٤مء اًمًٗمر صمؿ سمٕمده٤م ٟمذه٥م ًمٚمٛم١ممتر، وُم٤م إن ووٕم٧م 

يهّمؾ  -قمٜمدي  زوهق حديؼ قمزي -. هٞمثؿ اسمـ د ومٝمد قازم يرن، وإذا سمف دجرأد وإذا سم

يب، ومج٤موسمهف، وم٠ًمًمٜمل قمـ واًمده ىمٚم٧م ًمف سمخػم وىمٌؾ ىمٚمٞمؾ اومؽمىمٜم٤م سمٕمد أن حٚمٞمٜم٤م اًمٗمجر، 

وم٠مظمؼمين سمخؼم يم٤مًمّم٤مقم٘م٦م، ىم٤مل إن أظمل قمٌداهلل شمقذم ذم طم٤مدث وأريدك أن اخؼم اًمقاًمد 

ًمِمخص قمزيز قمكم وٟمحـ ذم هبذا، اهلل اعمًهٕم٤من يمٞمػ أشمقمم ٟم٘مؾ ُمثؾ هذا اخلؼم اعمٗمجع 

ؾمٗمر سمٕمٞمد!؟، وم٤مشمّمٚم٧م سم٤مٕظمقيـ د اًمؼميدي ود حٗم٤مء وضمٚمًٜم٤م ٟمهِم٤مور ذم إُمر . أذيمر 

طمٞمٜمٝم٤م أن د حمٛمد حٗم٤مء اقمهذر قمـ إسمالهمف ىم٤مل أٟم٤م ٓ أؾمهٓمٞمع إظم٤ٌمره . قمٜمده٤م قمزُمٜم٤م أٟم٤م 

ٟمحـ ذم ؾمٗمر  -ويم٤مٟم٧م ُمـ أحٕم٥م اًمٚمحٔم٤مت اًمهل ُمرت يب  -ود. اًمؼميدي إظم٤ٌمره 

ٞمد . ومٓمرىمٜم٤م قمٚمٞمف اًم٤ٌمب وضمٚمًٜم٤م ُمٕمف وأظمؼمٟم٤مه، وُمٝمدٟم٤م ًمف أٟمف ذم طم٤مًم٦م طمرضم٦م، واعمٙم٤من سمٕم

 اًمقاًمد يؼمز ذم هذه اعمقاىمػ وم٠ًمًمٜم٤م هؾ شمقذم ؟ إطم٤ًمسوًمٙمٜمف 

صمؿ اهن٤مًم٧م اًمدُمقع ُمـ قمٞمٜمٞمف  وم٘مٚمٜم٤م ًمف: ٟمٕمؿ، ومهحدرت دُمققمف وهق ح٤مسمر حمه٥ًم

 دُمقع واًمد ُمٙمٚمقم سمٗمٚمذة يمٌده. 

 اعم١ممتر، وم٠مس قمغم اًمذه٤مب، وطمٞمٜمام دظمٚمٜم٤م أظمؼمت وسمٕمده٤م اؾمهٕمديٜم٤م ًمٚمذه٤مب ٓومهه٤مح

وقمزاه،  رئٞمس اعم١ممتر د احلًلم زايد ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ذم ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد اخل٤مُمس سم٤مًمرسم٤مط

ورأي٧م ضمٌال ُمـ اًمّمؼم يقُمٝم٤م هق أسمق ظم٤مًمد د ومٝمد اًمروُمل، رأي٧م اًمّمؼم قمٜمد اعمّمٞم٦ٌم ذم 

وم٘مهف ذم اًمٓمريؼ إمم اعمٓم٤مر . وىمد وسمٕمد اومهه٤مح اعم١ممتر رشمٌقا ًمٜم٤م ؾمٞم٤مرة ورا ذًمؽ اعمقىمػ ُمٜمف

 طمجز قمغم أىمرب رطمٚم٦م حلْمقر ضمٜم٤مزة اسمٜمف رمحف اهلل . 
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هذه سمٕمض اًمذيمري٤مت ؾم٘مهٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اخلقاـمر، وُم٘م٤مم  د. ومٝمد طم٘مف أن يًٌط ومٞمف 

ًمف ؾمٕمد سمٛمراوم٘مهف ذم يمثػم ُمـ اعم١ممترات . ومام وضمد  ٥م... وًمٙمـ طمًٌل أهن٤م ظمقاـمر حم

 ، وُم٤م وضمد ُمـ شم٘مّمػم ومٚمٕمٚمف يٕمذرٟم٤م. ومٞمٝم٤م ُمـ حقاب ومدقمقة ُمٜمف شمًٕمدٟم٤م

 وحغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد .

 

 ققده ادحب لؾدكتور ففد الرومي 

  عٝغ٢ بٔ ْاصض ايزصٜيب: ر. أ   
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 وقفات حوي ًػازكة 
 أ.د. فٔد اهسوًي يف املؤمتسات واهِدوات اهعوٌية 

 

  

، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، ٜمفإن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًهٕمٞم

حغم اهلل ، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف

  : أُم٤م سمٕمد. قمٚمٞمف وقمغم آًمف وححٌف وؾمٚمؿ شمًٚمٞماًم يمثػماً 

ػمة وم٢من اعمِم٤مريم٦م ذم اعم١ممترات واًمٜمدوات اًمٕمٚمٛمٞم٦م هل٤م أمهٞم٦م يمٌػمة؛ ومٝمل وؾمٞمٚم٦م يمٌ 

يمام أهن٤م ضمن ىمّمػم ًمٚمهقاحؾ ، ًمّم٘مؾ وشمٓمقير وإصمراء اخلؼمة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم جم٤مل اًمهخّمص

وهل أيْم٤م ُمّمدر ُمـ ُمّم٤مدر اًمٕمثقر قمغم إسمح٤مث ، ُمع اعمهخّمّملم واخلؼماء

أوػ إمم ذًمؽ أهن٤م وؾمٞمٚم٦م حلٛمؾ اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، واعمٓمٌققم٤مت واًمٙمه٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م

 . ٦م وٟمنمه٤م ذم اعمح٤مومؾواًم٘مٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م اًم٤ًمُمٞم، اًمًٚمٞمٛم٦م

يمٌػمة  وىمد يم٤من ًمِمٞمخٜم٤م اًمٗم٤موؾ إؾمه٤مذ اًمديمهقر ومٝمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمروُمل قمٜم٤مي٦مٌ   

رة سم٤معمِم٤مريم٦م  وٓ ؾمٞمام اعمهٕمٚم٘م٦م سم٤مًمدراؾم٤مت ، اعم١ممترات واًمٜمدوات اًمٕمٚمٛمٞم٦مذم وُمٌٙمِّ

 -طمٗمٔمف اهلل -وٓ زال ، وم٘مد ؿم٤مرك ذم قمدد يمٌػم ُمـ اعم١ممترات ذم سمالد خمهٚمٗم٦م، اًم٘مرآٟمٞم٦م

 . طمريّم٤ًم قمغم ذًمؽ

طمٞم٨م ، وم٠مًمٗمٞمهف يِم٤مرك ُمِم٤مريم٦م ُمثٛمرة، وم٧ُم سمٛمّم٤مطمٌهف ذم سمٕمض اعم١ممتراتوىمد َذُ 

صمؿ حيرص قمغم شم٘مديؿ ، وأٟمًٌٝم٤م ًمهخّمّمف واههامُمف، حيرص قمغم اٟمه٘م٤مء أضمقد اعم١ممترات

يمام يًٕمك إمم ، ويٕمّ٘م٥م، ويٜمّم٧م، أو حيي طمْمقرًا إجي٤مسمٞم٤ًم ومٞمداظمؾ، ورىم٦م ُمهٛمٞمزة ومٞمٝم٤م

، ٤مث واعمجالت واًمٙمه٥م اعمهٛمٞمزة اًمهل شمقزع أو شم٤ٌمع ذم اعمٕم٤مرض اعمّم٤مطم٦ٌماىمهٜم٤مء إسمح
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ف قمغم اعمِم٤مريملم واإلوم٤مدة  ضمٚم٤ًمت اعم١ممترظم٤مرج يمذًمؽ يًهٖمؾُّ أوىم٤مت اًمراطم٦م  ًمٚمهٕمرُّ

واعمٕم٤مهد واًمِمخّمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٌٚمد ، يمام يزور سمٕمض اعمٙمه٤ٌمت ودور اًمٜمنم، ُمٜمٝمؿ

٦م اًمٔمؾ، اًمهٕم٤مُمؾ وطمًـ، يمؾ ذًمؽ ُمع ـمٞم٥م اعمٕمنم، اعمًهْمٞمػ  . ويمرم اًمٜمٗمس، وظمٗمَّ

 َوىَمَٗم٤مٌت وعمح٤مت طمقل ُمِم٤مريم٤مت إؾمه٤مذ اًمديمهقر ومٝمد، وذم هذه اًمقرىم٦م اعمخهٍمة

 . وإسمرازًا ٕٟمِمٓمهف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، شم٘مديرًا جلٝمقده، ذم اعم١ممترات واًمٜمدوات اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ذيمرت ومٞمٝم٤م عمح٤مٍت خمهٍمًة طمقل ، وىمد ضمٕمٚمهٝم٤م ذم ُم٘مدُم٦م وأرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م وظم٤ممت٦م

اعمج٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمهل و، هامم اًمديمهقر ومٝمد اًمروُمل سم٤معمِم٤مريم٦م ذم اعم١ممترات اًمٕمٚمٛمٞم٦ماه

ذم اعم١ممترات اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم  فوأصمر ُمِم٤مريم٤مشم، فوآؾمهثامر إُمثؾ عمِم٤مريم٤مشم، ؿم٤مرك ومٞمٝم٤م

 . ُمًػمشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ُمـ  طمقل ُم٤م اـمَّٚمٕم٧م قمٚمٞمف، وُم٤م ذيمرشمف ذم هذه اًمقرىم٦م هل ُمِم٤مهدات وظمقاـمر قَمْجغَم 

 هذه اًمقرىم٦م ويمٜم٧م أطم٥م أن شمٙمقن، أؾمه٤مذٟم٤م اًمٗم٤موؾ ذم اعم١ممترات اًمٕمٚمٛمٞم٦مُمِم٤مريم٤مت 

وًمٕمؾ ، وًمٙمـ هذا ُم٤م شمٞمن شم٘مٞمٞمده وؾمٛمح سمف اًمقىم٧م، ُمـ ذًمؽ وأيمثر شمٗمّمٞمالً  أوؾمعَ 

يٙمه٥م ظمالح٦م دم٤مرسمف ورؤاه طمقل هذا اعمقوقع طمهك  -ووم٘مف اهلل-إؾمه٤مذ اًمديمهقر ومٝمد 

 . يٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ُمـ اًم٤ٌمطمثقن وإيم٤مديٛمٞمقن

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد قمغم شمٜمٔمٞمؿ هذه اًمٜمدوة  أؿمٙمر يمرد، ه٤مموذم اخل

ومٝمد سمـ قمٌد  وم٤مٕؾمه٤مذ اًمديمهقر، وشمٕمريٗم٤ًم سمجٝمقده٤م، ووم٤مًء هلذه اًمِمخّمٞم٦م اًمٙمٌػمة، اعم٤ٌمريم٦م

وىمد يم٤من ًمف أصمر واوح ذم ، اًمرمحـ اًمروُمل يٕمدُّ ُمـ أقمالم اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمٕم٤مسيـ

 . ػ شم٠مًمٞمٗم٤ًم وشمدري٤ًًم وحم٤مرضًة وحتٙمٞمامً شمٓمقير هذا اعمج٤مل اًمنمي

إٟمف ىمري٥م ، وضمٕمٚمٜم٤م وإي٤مه ُمـ أهؾ اًم٘مرآن، سم٤مرك اهلل ذم أؾمه٤مذٟم٤م اًمٙمريؿ وٟمٗمع سمٕمٚمٛمف

 . جمٞم٥م
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 املطوب األوي
 آتٌاَ اهدكتوز فٔد اهسوًي باملػازكة يف املؤمتسات اهعوٌية

 عم٤م هل٤م ُمـ صمٛمرات، ٕملوٓ ؾمٞمام ًمألؾمه٤مذ اجل٤مُم، اعمِم٤مريم٦م ذم اعم١ممترات اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ضمداً 

ٌز ًمٚمٌح٨م واًمٙمه٤مسم٦م، قمديدة ذم  ووؾمٞمٚم٦م ًمالـمالع قمغم اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت احلديث٦م، ومٝمل حمٗمِّ

ف قمغم اًمِمخّمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م، جم٤مل اًمهخّمص وُمذايمرهتؿ وُمٜم٤مىمِمهٝمؿ ، وومرح٦م ًمٚمهٕمرُّ

 . واعمّم٤مدر اًمٌحثٞم٦م ذم جم٤مل اًمهخّمص، طمقل اعم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ر سم٤معم١ممترات اًمٕمٚمٛمٞم٦م وىمد يم٤من ٕؾمه٤مذٟم٤م اًمٗم٤موؾ اًمديم هقر ومٝمد اههامم يمٌػم وُمٌٙمِّ

ومٞمف  ويم٤من أول ُم١ممتر ؿم٤مرك، اًم٘مرآٟمٞم٦م أو اًمهل شمِمهٛمؾ قمغم حم٤مور شمهٕمٚمؼ سم٤مًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م

 . ه8444وآظمر ُم١ممتر ذم ؿمٝمر رضم٥م هذا اًمٕم٤مم ، سمٕمد اخرضمف ُمـ اجل٤مُمٕم٦م، ه8131قم٤مم 

طمٞم٨م ،  سمٕمض اعم١ممتراتاًمقطمٞمد ُمـ اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم يم٤من اعمِم٤مركَ وىمد 

صمؿ ، يم٤من يراؾمؾ اًم٘م٤مئٛملم قمغم اعم١ممتر ويٌٕم٨م هلؿ ُمِم٤مريمهف قمؼم اًمؼميد اًمٕم٤مدي اًمقرىمل

 . يٜمهٔمر اًمرد أؾم٤مسمٞمع

، داظمؾ اعمٛمٚمٙم٦م وظم٤مرضمٝم٤م، ذم قمنمات اعم١ممترات - طمٗمٔمف اهلل -أؾمه٤مذٟم٤م ؿم٤مرك  وىمد

 وإردن ريـواًمٌح وذم اًمٙمقي٧م واإلُم٤مرات، ذم ُمٕمٔمؿ ُمٜم٤مـمؼ اعمٛمٚمٙم٦مُمِم٤مريم٤مشمف  يم٤مٟم٧مو

 . وهمػمه٤م، وأٟمدوٟمٞمًٞم٤م واًمؼمازيؾ وُمٍم وشمقٟمس واعمٖمرب وُم٤مًمٞمزي٤م

طمٞم٨م ؿم٤مرك سم٤مطمث٤ًم وُمداظماًل ، مل شم٘مهٍم ُمِم٤مريم٤مشمف قمغم ٟمقع حمدد ُمـ اعم١ممتراتو

 . وهمػمه٤م، وُمٚمه٘مٞم٤مت قمٚمٛمٞم٦م ؾمٜمقي٦م، وٟمدوات ىمّمػمة، ورئٞم٤ًًم جلٚم٦ًم ذم ُم١ممترات يمؼمى

ورسمام ؿم٤مرك ، ٚمٛمٞم٦م ظمالل هذه اًمٗمؽمة اًمٓمقيٚم٦مومل يٜم٘مٓمع قمـ اعمِم٤مريم٦م ذم اعم١ممترات اًمٕم

ًا ُمـ اًم٘م٤مئٛملم قمغم اعم١ممتر، ُم٤ٌمدراً ، ذم قمدة ُم١ممترات ذم قم٤مم واطمد  . أو ُمدقمقَّ

اـمالع وُمٕمروم٦م سم٤معم١ممترات اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمف ح٤مر ، وٟمٔمرًا خلؼمشمف اًمٓمقيٚم٦م وقمالىم٤مشمف اًمقاؾمٕم٦م

 . اًم٘مرآٟمٞم٦م زُم٤مٟم٤ًم وُمٙم٤مٟم٤ًم وُمًهقى قمٚمٛمٞم٤مً 
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 املطوب اهجاُي
 ت اهعوٌية اه ي غازن فئا اهدكتوز فٔد اهسوًي يف املؤمتسات اهعوٌيةاجملاال

حيرص أؾمه٤مذٟم٤م اًمديمهقر ومٝمد قمغم أن شمٙمقن ُمِم٤مريم٤مشمف ذم جم٤مل اخّمّمف اًمٕمٚمٛمل 

ع ُمٕم٤مرومف وىمدرشمف قمغم اعمِم٤مريم٦م ذم قمٚمقم أظمرى  . )اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م( ُمع شمٜمقُّ

ومٙمه٥م ذم ، اًمٜمدوات اًمٕمٚمٛمٞم٦موىمد شمٜمققم٧م دراؾم٤مشمف وأسمح٤مصمف اًمهل ىمدُمٝم٤م ذم اعم١ممترات و

 : ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم، ُمقوققم٤مت وأٟمقاع قمديدة ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 :عووَ اهقسآْ: أواًل

   : ويمه٥م ومٞمٝم٤م ُم٤م يكم

 . مجع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم قمٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ -1

 . شمرمج٦م أم شمٗمًػم، ٟم٘مؾ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن إمم ًمٖم٦م أظمرى -2

 . قمنم حتريػ اعمّمٓمٚمح٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمراسمع -3

 . ُم٠ًمًم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن وُمقىمػ قمٚمامء اًم٘مػموان ُمٜمٝم٤م -4

 . آؾمهدٓل سم٤مًمٔمقاهر اًمٙمقٟمٞم٦م ذم احلقار اًم٘مرآين -5

 . اًمقؾم٤مئؾ واًمٓمرق اًمهٕمٚمٞمٛمٞم٦م ذم شمدريس اًمهجقيد -6

 . إُمـ اًمٜمٗمز ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ -7

 . وقاسمط اإلقمج٤مز اًمٕمددي ذم اًم٘مران اًمٙمريؿ -8

 . أصمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم طمٗمظ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م -9

  .اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦ماٟمهِم٤مر أصمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم  -11
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 :ًِآج املفطسيّ: ثاُيًا

 : ويمه٥م ومٞمٝم٤م ُم٤م يكم

 . اًمهٗمًػم اًمٗم٘مٝمل ذم اًم٘مػموان طمهك اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري -1

 .حٗم٤مشمف وظمّم٤مئّمف"ُمٜمٝم٩م اعمدرؾم٦م إٟمدًمًٞم٦م ذم اًمهٗمًػم  -2

 ، أصوي اهتفطري: ثاهجًا

 : ويمه٥م ومٞمٝم٤م ُم٤م يكم

 . إٟمدًمز طمهك اًم٘مرن اًم٤ًمدسىمقل اًمّمح٤ميب ذم اًمهٗمًػم  -1

 ، اهتفطري املوضوعي: زابعًا

 : ويمه٥م ومٞمف

 . ُمـ طم٘مقق اعمرأة طمٌؼ  اًمٙمريؿ اًم٘مقاُم٦م ذم اًم٘مرآن -1

ومل أمتٙمـ ، هذا ُم٤م اـمَّٚمٕم٧ُم قمٚمٞمف ُمـ ُمِم٤مريم٤مت إؾمه٤مذ اًمديمهقر ومٝمد ذم اعم١ممترات

 . ُمـ طمٍمه٤م مجٞمٕم٤مً 

وهل أسمح٤مث ، ر ُمـ ـمٌٕم٦موسمٕمْمٝم٤م ـمٌع أيمث، ويمثػم ُمـ هذه إسمح٤مث ـُمٌٕم٧م ُمٗمردةً  

 . أوم٤مد ُمٜمٝم٤م اًمدارؾمقن وٟم٘مٚمقا قمٜمٝم٤م وأطم٤مًمقا قمٚمٞمٝم٤م، ضمٞمدة حمررة

حٝم٤م ىمٌؾ ـم٤ٌمقمهٝم٤م، وسمٕمض هذه إسمح٤مث أو٤مف هل٤م اًمديمهقر ومٝمد إو٤موم٤مت ُمٝمٛم٦م    .وٟم٘مَّ
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 املطوب اهجاهح
 املػازكة املجٌسة هودكتوز فٔد اهسوًي يف املؤمتسات اهعوٌية

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يِم٤مرك ُمِم٤مريم٦م ، ١ممترات جيد أهنؿ أحٜم٤مفاًمٜم٤مفمر ذم أطمقال اعمِم٤مريملم اعم

وىمْم٤مء سمٕمض احلقائ٩م ذم سمٚمد ، وىمد يٙمقن اًمٖمرض ُمٜمٝم٤م اًمٜمزه٦م، همػم ُمثٛمرةوٕمٞمٗم٦م أو 

ورسمام يهٖمٞم٥م قمـ ، وُمٙم٤مٟم٦م اعم١مؾم٦ًم اعمٜمٔمٛم٦م ًمف، وًمذًمؽ ٓ هيهؿ سمٛمقوقع اعم١ممتر، اعم١ممتر

 اٟمِمٖمؾ ورسمام، ومل يداظمؾ ويٜم٤مىمش، وإن طمي مل يٜمّم٧م، طمْمقر سمٕمض اجلٚم٤ًمت

وإن ىمدم ورىم٦م ومٝمل ُمـ سم٤مب حتٚم٦َّم اًم٘مًؿ؛ طمٞم٨م ٓ يه٘مـ سمحثٝم٤م ، أو اؾمهًٚمؿ ًمٚمٜمقم، هب٤مشمٗمف

أو حته٥ًم ، سمؾ ُمـ أضمؾ أن شمِمٗمع ًمف ذم احلْمقر، وٓ حيًـ قمروٝم٤م وشم٘مديٛمٝم٤م، ويمه٤مسمهٝم٤م

يمذًمؽ دمد هذا اًمّمٜمػ ٓ يٜمهٝمز ومرح٦م احلْمقر ًمٚمهٕمرف قمغم ، ًمف وطمدة سمحثٞم٦م ذم اًمؽمىمٞم٦م

هبؿ سمؾ دمده حيرص قمغم اجلٚمقس ُمع زُمالئف اًمذيـ ، ٞم٦م واًمٚم٘م٤مءاًمِمخّمٞم٤مت اًمٕمٚمٛم

   . طميوا ُمٕمف

وأطمًٜمٝم٤م ، ومٞمٜمه٘مل ُمـ اعم١ممترات أضمقده٤م شمٜمٔمٞمامً ، وُمٜمٝمؿ ُمـ يِم٤مرك ُمِم٤مريم٦م ُمثٛمرة 

أو ، صمؿ حيرص قمغم شم٘مديؿ ورىم٦م ُمهٛمٞمزة ومٞمٝم٤م، وأٟمًٌٝم٤م ًمهخّمّمف واههامُمف، ُمقوققم٤مً 

ف قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ واخلؼمة ذم ، ّ٘م٥مويٕم، ويٜمّم٧م، إجي٤مسمٞم٤ًم ومٞمداظمؾ حيي طمْمقراً  ويهٕمرَّ

يمام يًٕمك إمم اىمهٜم٤مء إسمح٤مث واعمجالت واًمٙمه٥م اعمهٛمٞمزة اًمهل شمقزع أو ، جم٤مل اخّمّمف

، وظم٤مرضمٝم٤م يمذًمؽ يًهٖمؾُّ أوىم٤مت اًمراطم٦م سملم ضمٚم٤ًمت اعم١ممتر، شم٤ٌمع ذم اعمٕم٤مرض اعمّم٤مطم٦ٌم

ف قمغم اعمِم٤مريملم واإل واعمٕم٤مهد ، ودور اًمٜمنميمام يزور سمٕمض اعمٙمه٤ٌمت ، وم٤مدة ُمٜمٝمؿًمٚمهٕمرُّ

 . واًمِمخّمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٌٚمد اعمًهْمٞمػ

ومٝمق ي٤ٌمدر ذم شمرشمٞم٥م ؾمٗمره ، وأطم٥ًم أن أؾمه٤مذٟم٤م اًمٙمريؿ اًمديمهقر ومٝمد ُمـ هذا اًمٜمقع
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صمؿ شمراه ذم أوائؾ ، وحيٛمؾ ُمٕمف سمٕمض ُم١مًمٗم٤مشمف ًمإلهداء، اؾمهٕمدادًا ُمٌٙمراً  ويًهٕمد ًمذًمؽ

وٓ ؾمٞمام ، ٦م ُمـ ضمٚم٤ًمت اعم١ممتروٓ يٙم٤مد يه٠مظمر قمـ ضمٚمً، احل٤مرضيـ وُم٘مدُم٦م اًمّمٗمقف

ويِم٤مرك ذم شم٘مديؿ إوراق اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمداظمالت ، طمْمقره قمـ ـمريؼ اجل٤مُمٕم٦ميم٤من إذا 

 . وىمد يًٙم٧م شمقاوٕم٤ًم وإيث٤مرًا ًمٖمػمه، ويرأس سمٕمض اجلٚم٤ًمت، واًمهٕمٚمٞم٘م٤مت

أُم٤م ذم همػم أوىم٤مت اجلٚم٤ًمت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومٝمق ذم طمدي٨م ُم٤م شمع وطمقار قمٚمٛمل ُمع وٞمقف 

 . خّمصاعم١ممتر وزُمالء اًمه

 . وي٘مهٜمل سمٕمض اًمٙمه٥م، وقمٜمد اٟمهٝم٤مء أي٤مم اعم١ممتر يزور سمٕمض اعمٙمه٤ٌمت واعمرايمز اًمٕمٚمٛمٞم٦م

وىمد ححٌهف ذم سمٕمض اعم١ممترات ظم٤مرج اعمٛمٚمٙم٦م ومزرٟم٤م سمٕمض اعمٙمه٤ٌمت اًمهج٤مري٦م اًمهل 

يمام ححٌهف ذم زي٤مرة ، واىمهٜمٞمٜم٤م سمٕمض اًمٙمه٥م، يٕمرومٝم٤م ُمٕمروم٦م شم٤مُم٦م؛ ًمٙمثرة ُمروره قمٚمٞمٝم٤م

 . اًمٜم٤مدرةاًمهل شُمٕمٜمك سم٤معمخٓمقـم٤مت واًمٙمه٥م سمٕمض اعمرايمز اًمٕمٚمٞمٛم٦م 
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 اهسابعاملطوب 
 أثس ًػازكات األضتاذ اهدكتوز فٔد اهسوًي يف املؤمتسات اهعوٌية يف ًطريتٕ اهعوٌية

ًم٘مد يم٤من عمِم٤مريم٤مت إؾمه٤مذ اًمديمهقر ومٝمد اًمروُمل ذم اعم١ممترات أصمر واوح ذم ُمًػمشمف 

 : وئمٝمر ذًمؽ ذم ضمقاٟم٥م ُمٜمٝم٤م، اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإيم٤مديٛمٞم٦م

 ومٝمٜم٤مك قمدد ُمـ أسمح٤مصمف اعمٓمٌققم٦م يم٤مٟم٧م ذم ، وشمٜمققمف، ومتٞمزه، ثرة ٟمه٤مضمف اًمٕمٚمٛمليم

   . صمؿ ـُمٌٕم٧ْم ُمًه٘مٚم٦مً ، إحؾ أورىم٤ًم قمٚمٛمٞم٦م ىمدُم٧م ذم ُم١ممترات

 وُٟمْمج٤ًم ذم اًمهٗمٙمػم، أيمًٌهف ُمِم٤مريم٤مشمف اعمهٕمددة ٟمٔمرًة صم٤مىم٦ٌم وؾمٕم٦ًم ذم إوُمؼ . 

  وـمرائؼ اًمهدريس ذم  ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م وأٟمامط اًمهٗمٙمػم وأٟمٔمٛم٦م اًمهٕمٚمٞمؿاـمالقمف قمغم

 . اًمٌالد واجل٤مُمٕم٤مت اًمهل زاره٤م ُمِم٤مريم٤ًم ذم ُم١ممتر أو ٟمدوة قمٚمٛمٞم٦م

 ف قمغم اعمهخّمّملم واًم٤ٌمطمثلم واًمٜم٤مذيـ  . واًمهقاحؾ اًمٕمٚمٛمل اعمثٛمر ُمٕمٝمؿ، اًمهٕمرُّ

 وٟم٘مد إظمٓم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ، واعمٜمٝم٩م اًمّمحٞمح ذم دراؾمهف، ٟمنم قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 . شمٗمًػمه سم٠مؾمٚمقب طمٙمٞمؿ ُم٘مٜمع
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 اخلـامتـ١

اًمروُمل ذم  سمـ قمٌد اًمرمحـ هذه عمح٤مٌت هيٕم٦م طمقل ُمِم٤مريم٤مت إؾمه٤مذ اًمديمهقر ومٝمد

آُمؾ أن شمٙمقن أسمرزت ضم٤مٟم٤ًٌم ُمنمىم٤ًم ُمـ ُمًػمة ، اعم١ممترات واًمٜمدوات واًمٚم٘م٤مءات اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ر ، وقمٓم٤مئف اعمهٛمٞمز، أؾمه٤مذٟم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م احل٤مومٚم٦م وضمٝمقده اعمثٛمرة اعمهٛمثِّؾ سم٤مٓههامم اًمٙمٌػم واعمٌٙمِّ

 . سم٤معم١ممترات اًمٕمٚمٛمٞم٦م طمْمقرًا وسمحث٤ًم وُمداظمٚم٦ًم واؾمهثامرًا قمٚمٛمٞم٤م وأيم٤مديٛمٞم٤مً 

وُاويص زُمالئل اًم٤ٌمطمثلم وإيم٤مديٛمٞملم سم٤مٓههامم سم٤معم١ممترات واًمٜمدوات واًمٚم٘م٤مءات 

وشمهقؾمع ، يًهٗمٞمدوا ويٗمٞمدوا ًمٙمل، طمْمقرًا ويمه٤مسم٦مً  واحلرص قمغم اعمِم٤مريم٦م ومٞمٝم٤م، اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ٕمقا قمغم ُم٤م يًهجد ُمـ سمحقث ودراؾم٤مت ذم جم٤مل ويٓمٚم، ُمداريمٝمؿشمٜمٛمقا و، ُمٕم٤مرومٝمؿ

ويٗمٞمدوا ُمـ ظمؼماهتؿ ، اًمهخّمصويهٕمرومقا قمغم زُمالء اعمٝمٜم٦م وأقمالم ، اخّمّمٝمؿ

 . ودم٤مرهبؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمهٕمٚمٞمٛمٞم٦م

سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمروُمل ذم  يمام ُأوحٞمٝمؿ سم٤مإلوم٤مدة ُمـ دم٤مرب إؾمه٤مذ اًمديمهقر ومٝمد

 . رات اًم٘مرآٟمٞم٦موٓ ؾمٞمام اعم١ممت، قًمفواؾمهِم٤مرشمف طم، هذا اعمج٤مل

 . وحغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وححٌف أمجٕملم، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
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 فٔد اهسوًي هوٌتخصصني اهدكتوزاألضتاذ دًة خ
 

    
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم؛ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 وقمغم آًمف وححٌف أمجٕملم                            أُم٤م سمٕمد: 

قومٞمؼ ومٛمـ سمريم٦م اًمٕمٚمؿ قمغم ح٤مطمٌف أن يقوم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمنمه وسمثف ذم اًمٜم٤مس، وُمـ شم

اهلل ًمٚمٕمٌد ىمٞم٤مُمف سمزيم٤مة قمٚمٛمف وٟمنمه وشمٕمٚمٞمٛمف، وذًمؽ ُمـ ؿمٙمر اهلل شمٕم٤ممم قمغم ٟمٕمٛم٦م اًمٕمٚمؿ، 

 چ ڄڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ چوىمد شم٠مذن اهلل سم٤مًمزي٤مدة عمـ ؿمٙمر: 

 [، وٟمنم اًمٕمٚمؿ وشمٕمٚمٞمٛمف اًمٜم٤مس يزيده وٓ يٜم٘مّمف، يمام ىمٞمؾ:  7إسمراهٞمؿ:  ]

٤م ؿمددشم    يزيد سمٙمثرة اإلٟمٗم٤مق ُمٜمف     ٤مويٜم٘مص إن سمف يمٗمًّ

اًمْمحك: ] چ   ں ڱ ڱ ڱ چ : وىمد ضم٤مء ذم شمٗمًػم اًم٤ًمئؾ ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم

سم٠مٟمف يِمٛمؾ ؾم٤مئؾ اًمٕمٚمؿ اعمًؽمؿمد، ضم٤مء قمـ احلًـ اًمٌٍمي وهمػمه  [84
(1)

 . 

ٟمحًٌف  - طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم –وؿمٞمخٜم٤م إؾمه٤مذ اًمديمهقر ومٝمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمروُمل  

ًمٞمػ وهمػممه٤م مم٤م ؾمٞم٠ميت ذيمره إن ؿم٤مء ممـ ىم٤مم سمٜمنم قمٚمٛمف وزيم٤مشمف قمـ ـمريؼ اًمهٕمٚمٞمؿ واًمه٠م

اهلل شمٕم٤ممم، وُم٤م أذيمره ذم هذه اًمقرىم٤مت ُمٜمف ُم٤م وىمٗم٧ُم قمٚمٞمف أو ؾمٛمٕمهف ُمٜمف، وُمٜمف ُم٤م أوم٤مدين 

سمف سمٕمض ُمِم٤مخيل وزُمالئل طمقل ضمٝمقد ؿمٞمخٜم٤م ذم ظمدُم٦م اعمهخّمّملم مم٤م ؿم٤مهدوه أو 

أذف ؾمٛمٕمقه، وُمٜمف ُم٤م أوم٤مدين سمف سمٕمض ـمٚم٦ٌم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ممـ درؾمٝمؿ ؿمٞمخٜم٤م أو 

 قمٚمٞمٝمؿ، وىمد خلّم٧ُم ُم٤م ورد إزّم ُمـ ذًمؽ ورشمٌهف ذم اًمّمٗمح٤مت أشمٞم٦م: 

                                              
 (. 437/ 1(، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم )341/ 1شمٗمًػم اًمًٛمٕم٤مين ) (8)
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ذم اٟمهٗم٤مع  -أيْم٤ًم  –يهٗم٤موت اًمٕمٚمامء ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس وٟمنم قمٚمقُمٝمؿ، ويهٗم٤موشمقن  

اًمٜم٤مس هبؿ، وًمذًمؽ أؾم٤ٌمب وُمؼمرات، وأرى أن صمٛم٦م قمقاُمؾ ُمٝمٛم٦م أؾمٝمٛم٧م ذم آٟمهٗم٤مع 

 ُمـ قمٚمؿ ؿمٞمخٜم٤م، وُمٜمٝم٤م: 

 ٛمل اعمٌٙمر ذم إوؾم٤مط إيم٤مديٛمٞم٦م، ومٗمْمٞمٚمهف ُمـ أوائؾ اعمهخّمّملماًمؼموز اًمٕمٚم: أولا  

احل٤محٚملم قمغم درضم٦م اًمديمهقراه ذم اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، وًمف أيْم٤ًم يمه٥م أًمٗمٝم٤م ُمٌٙمرًا؛ 

طمٔمٞم٧م سم٘مٌقل واؾمهح٤ًمن سملم اعمهخّمّملم وـمالب اًمٕمٚمؿ، وـمٌع سمٕمْمٝم٤م قمدة ـمٌٕم٤مت، 

 وُمـ أؿمٝمره٤م: 

  :ٕم٘مٚمٞم٦م احلديث٦م ذم اًمهٗمًػمُمٜمٝم٩م اعمدرؾم٦م اًمرؾم٤مًمهف ذم اعم٤مضمًهػم . 

  :ادم٤مه٤مت اًمهٗمًػم ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنمورؾم٤مًمهف ذم اًمديمهقراه . 

 دراؾم٤مت ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ . 

  :سمحقث ذم أحقل اًمهٗمًػم وُمٜم٤مهجف، وىمد ـُمٌع سمٕمد ٟمٔمر ُم١مًمٗمف ومٞمف وشمٜم٘مٞمحف سم٤مؾمؿ

 أحقل اًمهٗمًػم وُمٜم٤مهجف. 

 اًمهخّمّمٞم٦مواعم١ممترات واًمٜمدوات اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمِم٤مريم٦م اًمديمهقر اًمٗم٤مقمٚم٦م ذم اعمٚمه٘مٞم٤مت : ثاكقاا 

رئٞم٤ًًم جلٚم٦ًم،  ذم اًمداظمؾ واخل٤مرج، ومال شمٙم٤مد اخٓمئ اًمٕملم ومْمٞمٚمهف ذم هذه اعمٚمه٘مٞم٤مت: إُم٤م 

أو ُمِم٤مريم٤ًم سمقرىم٦م، أو ُمٗمٞمدًا سمٛمداظمٚم٦م، وًم٘مد ؾمٛمٕم٧م أطمد اعمٜمٔمٛملم ذم أطمد اعم١ممترات 

٤مقمٚم٦م ذم اعمٜمهدي٤مت ُمِم٤مريم٦م وم -أيْم٤ًم  –اخل٤مرضمٞم٦م يٚم٘مٌف سمٕمٛمٞمد اعم١ممترات، وًمٗمْمٞمٚمهف 

 واعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، ووؾم٤مئؾ اًمهقاحؾ آضمهامقمل. 

وىمد شمرشم٥م قمغم اًمٗم٘مرة اًم٤ًمسم٘م٦م متهع اًمِمٞمخ سمٕمالىم٤مت قمٚمٛمٞم٦م واؾمٕم٦م ذم اًمداظمؾ : ثالثاا 

واخل٤مرج، واحلْمقر اًمدائؿ سملم اعمهخّمّملم ذم اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م مم٤م ضمٕمٚمف حمط أٟمٔم٤مر 

  اًم٤ٌمطمثلم وحمؾ قمٜم٤ميهٝمؿ.
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ِمخّمٞم٦م آضمهامقمٞم٦م اًمٗمذة اًمهل يهٛمهع هب٤م ومْمٞمٚمهف، ومٝمق يهٛمهع سمذيم٤مء اضمهامقمل، اًم: رابعاا 

ًملم وهق ُمع ذًمؽ ذم هم٤مي٦م اًمهقاوع ٓ يهٙمؼم قمغم أطمد، ـمٚمؼ اعمحٞم٤م ظمٗمٞمػ اعمٕمنم، 

 اجل٤مٟم٥م، ي٠مٟمس سمف ُمـ جي٤مًمًف، وهذه اًمّمٗم٤مت وهمػمه٤م قمززت ُمـ قمالىم٤مشمف آضمهامقمٞم٦م

 وم٤مدة ُمـ ظمؼماشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م. اًمقاؾمٕم٦م، وينت ًمٚم٤ٌمطمثلم اًمهقاحؾ ُمٕمف واإل

وذم اجلٛمٚم٦م ومٝمذا اًمٕم٤مُمؾ وُم٤م ىمٌٚمف ؾم٤مقمد ذم ىمرب اعمهخّمّملم وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ُمٜمف، 

 وأؾمٝمؿ ذم قمٓم٤مء ؿمٞمخٜم٤م وإوم٤مدشمف. 

ومل يٙمـ قمٓم٤مء ومْمٞمٚمهف اًمٕمٛمكم وظمدُمهف اعمهخّمّملم ُم٘مهٍمًا طملم يٓمٚم٥م ُمٜمف أو 

قمام أٟمجزوه ُمـ سمحقث، ُي٠ًمل، وإٟمام يم٤من ي٤ٌمدر سم٤مإلوم٤مدة واًمهقضمٞمف، وم٘مد يم٤من ي٠ًمل ـمالسمف 

وأطمٞم٤مٟم٤ًم ي٠ًمهلؿ قمام سمدأوا سمف ُمـ سمحقث ومقر اٟمهٝم٤مئٝمؿ ُمـ ُمٜم٤مىمِم٦م رؾم٤مًم٦م اًمديمهقراه، يٗمٕمؾ 

ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ احل٨م، وأظمذ إُمر سمجدي٦م، واًمٌدء ومٕماًل سم٤مًمٜمنم اًمٕمٚمٛمل، ومٝمق يرى أن 

اًم٤ٌمطم٨م ىمد يٕمؽميف اًمٗمهقر سمٕمد ؾمٜمقات ؿم٤مىم٦م ذم دراؾم٦م اعم٤مضمًهػم واًمديمهقراه، واًمهل 

ذت ُمٜمف ضمٝمدًا يمٌػمًا، وهذا اًمّمٜمٞمع ُمـ ؿمٞمخٜم٤م ُمٜمٓم٘مل، وم٘مد حيٚمق ًمٌٕمض اًم٤ٌمطمثلم أن أظم

يًؽميح سمٕمد قمٜم٤مء اًمدراؾم٦م وُم٤م شمٌٕمٝم٤م ُمـ إقمداد اًمرؾم٤مئؾ، ويٕمده٤م اؾمؽماطم٦م حم٤مرب، وُم٤م 

يٚم٨ٌم اًم٤ٌمطم٨م إٓ أن ي٠مٟمس هبذه آؾمؽماطم٦م، ويٜمٍمف ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم ُمٜمِمٖماًل سم٠مقم٤ٌمئف 

قمٞم٦م، وطمٞمٜمئٍذ يّمٌح اًمرضمقع إمم اًمٌح٨م واًمه٠مًمٞمػ ؿم٤مىم٤ًم ُمع واًمهزاُم٤مشمف اًمقفمٞمٗمٞم٦م وآضمهام

 ـمقل آٟم٘مٓم٤مع. 
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 : ًالًح ًّ خدًة غيخِا هوٌتخصصني يف اهدزاضات اهقسآُية

 : تأيٝف ايهتب: أٚاًل

ىمراسم٦م اًمٕمنميـ يمه٤مسم٤ًم، ضمٚمٝم٤م ذم اخّمص اًمدراؾم٤مت  –طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم  –ًمٚمديمهقر ومٝمد 

ب دراؾم٤مت ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ـُمٌع أرسمٕم٦م اًم٘مرآن، وسمٕمْمٝم٤م ـمٌع قمدة ـمٌٕم٤مت، ومٙمه٤م

وقمنميـ ـمٌٕم٦م، ويمه٤مب ُمٜمٝم٩م اعمدرؾم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م احلديث٦م ذم اًمهٗمًػم ـُمٌع أرسمع ـمٌٕم٤مت، 

وـُمٌع يمه٤مب ادم٤مه٤مت اًمهٗمًػم ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم صمالث ـمٌٕم٤مت، وـُمٌع يمه٤مب سمحقث 

هجف صمالث ذم أحقل اًمهٗمًػم وُمٜم٤مهجف شمًع ـمٌٕم٤مت، وـُمٌع يمه٤مب أحقل اًمهٗمًػم وُمٜم٤م

ـمٌٕم٤مت، وهذه أُم٤مرة قمغم ُم٤م طمٔمٞم٧م سمف يمه٥م ومْمٞمٚمهف ُمـ ىمٌقل سملم اعمهخّمّملم وـمٚم٦ٌم 

 اًمٕمٚمؿ. 

يمه٤مب  -ذم ٟمٔمري  -همػم أن أٟمٗمٕمٝم٤م ًمٚمٛمهخّمّملم وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ وأوؾمٕمٝم٤م اٟمهِم٤مرًا 

دراؾم٤مت ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومٝمق ُمـ أىمدم ُم١مًمٗم٤مت ؿمٞمخٜم٤م، وىمد سمذل ومٞمف ضمٝمدًا 

طمؾ شمٓمقيري٦م ُمـ طمٞم٨م اعمراضمٕم٦م وزي٤مدة إٟمقاع، ومٙم٤من ومْمٞمٚمهف يمٌػمًا، وُمر اًمٙمه٤مب سمٛمرا

يديؿ اًمٜمٔمر ومٞمف، ويٌدي ومٞمف ويٕمٞمد، ويزيد ويٜم٘مص، طمهك ظمرج هبذا اًم٘مدر ُمـ اجلقدة 

واإلشم٘م٤من، ومٝمق حيقي ٟمحقًا ُمـ صمالصملم ٟمققم٤ًم ُمـ إٟمقاع اًمرئٞم٦ًم ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

ع سمذيمر ُمراضمٕمف وُمـ أومرده ُمـ اًمٕمٚمامء اًمهل ٓ يًهٖمٜمل قمٜمٝم٤م ـم٤مًم٥م قمٚمؿ، ُيٕمٜمك ذم يمؾ ٟمق

سم٤مًمهّمٜمٞمػ، وذم يمؾ ٟمقع ُم٤ًمئؾ وشمٗمريٕم٤مٍت ُيٕمٜمك ومٞمٝم٤م سمذيمر ظمالف اًمٕمٚمامء وأىمقاهلؿ 

وأدًمهٝمؿ ومٞمٝم٤م، واًمؽمضمٞمح سمٞمٜمٝم٤م، ُمع ُم٤م متٞمز سمف اًمٙمه٤مب ُمـ طمًـ إؾمٚمقب، وضمقدة 

 اًمٕمرض واًمؽمشمٞم٥م، وىمرسمف ُمـ ـمالب اعمرطمٚم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م. 

ُم٘مرر ذم يمثػم ُمـ اجل٤مُمٕم٤مت واعمٕم٤مهد ًمٓمالب اعم٤مضمًهػم واًمٌٙم٤مًمقريقس  واًمٙمه٤مب

واًمدسمٚمقم، ويٌٕمد أن يهخرج ـم٤مًم٥م ذم أىم٤ًمم اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م إٓ وىمد ُمر قمغم هذا 
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اًمًٗمر اًمٜمٗمٞمس، وىمد ؿم٤مريم٧ُم ذم إقمداد اخلٓمط اًمدراؾمٞم٦م وحتٙمٞمٛمٝم٤م ذم سمٕمض اعمٕم٤مهد 

رر قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ويٙم٤مد أن واًمٙمٚمٞم٤مت، ومٙم٤من هذا اًمٙمه٤مب طم٤مرضًا سم٘مقة ذم ُم٘م

 يٙمقن اعمرضمع اًمرئٞمس ًمٚمٛم٘مرر، وإٓ ومٝمق وٛمـ اعمراضمع إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛم٘مرر. 

وىمد أومدت ُمـ هذا اًمٙمه٤مب ذم اؾمهٜم٤ٌمط سمٕمض اعمقوققم٤مت اًمهل سمحثهٝم٤م، ويمٜم٧ُم ُمرة 

ُمع اًمِمٞمخ ذم ُم١ممتر ظم٤مرج اًمٌالد، وم٤مًمه٘مٞمٜم٤م أطمد اًمزُمالء، ويم٤من ُمٕمف طم٘مٞم٦ٌم حٖمػمة حيٛمؾ 

 اعمراضمع، ومذيمر أن سمٞمٜمٝم٤م يمه٤مب: دراؾم٤مت ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.  ومٞمٝم٤م سمٕمض

 : ايتعًِٝ: ثاًْٝا

ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ   -طمٗمٔمف اهلل  –ُيٕمد اًمهٕمٚمٞمؿ أوؾمع اعمج٤مٓت اًمهل ظمدم ومٞمٝم٤م اًمديمهقر ومٝمد 

وأهمزره٤م قمٓم٤مء، وم٘مد ُمٙم٨م ومْمٞمٚمهف ذم اًمهٕمٚمٞمؿ ُم٤م يزيد قمغم أرسمٕم٦م قم٘مقد، ُمهٜم٘ماًل ومٞمٝم٤م سملم 

اًمهٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم سمٗمرقمٞمف: اًمٌٙم٤مًمقريقس واًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م، وم٘مد قُملم  اًمهٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم، صمؿ

، همػم أن مههف أسم٧م قمٚمٞمف اًمٌ٘م٤مء قمٜمد 8134ومْمٞمٚمهف ُمٕمٚماًم ذم اًمهٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم سمٕمد اخرضمف ؾمٜم٦م 

، ُمٜمه٘ماًل سمٕمده٤م حم٤مرضًا ذم يمٚمٞم٦م اعمٕمٚمٛملم 8444هذا احلد، وم٘مد أشمؿ ُمرطمٚم٦م اعم٤مضمًهػم قم٤مم 

، وأؾمه٤مذًا ُم٤ًمقمد ذم اًمٙمٚمٞم٦م 8441اًمديمهقراه قم٤مم ، صمؿ ُمرطمٚم٦م 8443سم٤مًمري٤مض ؾمٜم٦م 

، ومٞمٙمقن ًمف 8444ٟمٗمًٝم٤م، وسم٘مل ذم ؾمٚمؽ اًمهٕمٚمٞمؿ إمم أن ـمٚم٥م هق اًمهٗمرغ اًمٕم٤مم اعم٤ميض 

ذم اًمهٕمٚمٞمؿ ؾم٧م وأرسمٕمقن ؾمٜم٦م، ُمٜمٝم٤م مخ٦ًم وصمالصمقن قم٤مُم٤ًم ذم اًمهٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم؛ ُمـ طملم قُملم 

 . 8444 ، إمم ـمٚمٌف اًمهٗمرغ اًمٕم٤مم اعم٤ميض8441أؾمه٤مذًا ُم٤ًمقمدًا قم٤مم 

ومل ي٘مهٍم ومْمٞمٚمهف قمغم وفمٞمٗمهف اًمهٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمهل يُمٚمػ هب٤م، وإٟمام يم٤من ي٘مدم دورؾم٤ًم 

ًمٓمالب اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ُمهٕم٤موٟم٤ًم ُمع قمدد ُمـ اجل٤مُمٕم٤مت، وسمٕمْمٝم٤م ظم٤مرج ُم٘مر إىم٤مُمهف ذم 

 ومرع اًمزًمٗمل.  –اًمري٤مض، ُمثؾ: ضم٤مُمٕم٦م إُمػم ؾمٓم٤مم سم٤مخلرج، وضم٤مُمٕم٦م اعمجٛمٕم٦م 

د ذم اًمهٕمٚمٞمؿ، واًمهٜم٘مؾ سملم اجل٤مُمٕم٤مت وُمراطمؾ اًمهٕمٚمٞمؿ وٓ ري٥م أن هذا اًمٕمٛمر اعمدي
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سمٛمًهقي٤مشمف اعمخهٚمٗم٦م أصمٛمر قمـ ظمؼمات شمدريًٞم٦م ُمهٜمققم٦م، فمٝمر أصمره٤م ذم ـمٚم٦ٌم ؿمٞمخٜم٤م، وىمد 

راؾمٚم٧ُم قمددًا ُمـ ـمٚمٌهف ذم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ممـ درؾمٝمؿ أو أذف قمٚمٞمٝمؿ، وم٤مشمٗم٘م٧م 

ضمقدهت٤م، وىمدرشمف قمغم يمٚمٛمهٝمؿ قمغم اًمثٜم٤مء قمغم اًمِمٞمخ، وشمٜمقع أؾم٤مًمٞمٌف ذم اًمهدريس و

اإلومٝم٤مم وشمًٌٞمط اعمٕمٚمقُم٦م، واًمٌٕمد قمـ آؾمهٓمراد واخلروج قمـ اعمقوقع؛ ُمع آٟمْم٤ٌمط 

 ذم ُمقاقمٞمد اعمح٤مرضات، وذيمر سمٕمض ـمٚمٌهف أن ًمف ـمرائؼ قمدة ذم اًمه٘مٞمٞمؿ. 

وأيمهٗمل ُمـ صمٜم٤مء ـمٚمٌهف قمٚمٞمف سمرؾم٤مًم٦م سمٕمثهٝم٤م إزّم إطمدى ـم٤مًم٤ٌمشمف اعمهٛمٞمزات ذم ُمرطمٚم٦م 

٧م: ٓ أسم٤مًمغ إن ىمٚم٧م: يم٤من ٟمٛمقذضم٤ًم ومريدًا ذم اإلًم٘م٤مء واًمٓمرح اًمديمهقراه، طمٞم٨م ىم٤مًم

واعمح٤مورة واخلٓم٤مب، مل ٟمحس يقُم٤ًم أٟمٜم٤م ذم درس ُمـ مجٞمؾ شمقاوٕمف ويمرم ظمٚم٘مف، ومٙم٤من 

يٜمّم٥م ٟمٗمًف ـم٤مًم٤ًٌم ٓ أؾمه٤مذًا يمام ي٘مقل؛ ٓ شم٠ًمل قمـ رىمل إظمالق ويمرم اًمهٕم٤مُمؾ، وطمثف 

ن يمٚمؾ أو ُمٚمؾ، وًمٕمكم ىمٍمت ذم اًمدؤوب قمغم اعم٤ٌمدرة ًمٚمٕمٚمؿ واًم٘مراءة واًمٓمٚم٥م دو

إفمٝم٤مر ضمؾ ضمقاٟم٥م اًمِمٞمخ، ًمٙمـ مجٚم٦م اًم٘مقل: إٟمف ُمـ اًمِمخّمٞم٤مت اعم١مصمرة اًمهل ُمرت قمكّم 

 ظمالل اًمًٜمقات إظمػمة. 

 : إعاص٠ ايهتب: ثايجًا

ًمٗمْمٞمٚم٦م اًمديمهقر ُمٙمه٦ٌم طم٤مومٚم٦م سم٤معمراضمع اًمهخّمّمٞم٦م وهمػمه٤م، ومٝمق ُمـ رواد اعمٕم٤مرض 

غم مجع اًمٙمه٥م، وحتقي ُمٙمهٌهف ٟمقادر اًمٙمه٥م، واعمٙمه٤ٌمت ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمد، وهق طمريص قم

ُـّ  مم٤م شمٕم٥م ذم حتّمٚمٞمٝم٤م، وسمذل ضمٝمدًا ووىمه٤ًم ذم اىمهٜم٤مئٝم٤م، وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمٙمه٥م مم٤م يْم

يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم إقم٤مرشمف ًمٜمٗم٤مؾمهف وظمِمٞم٦م وٞم٤مقمف، وُمع ذًمؽ ٟمجد ؿمٞمخٜم٤م ٓ يؽمدد ذم 

 إقم٤مرة هذه اًمٜمٗم٤مئس ُمع ُمٔمٜم٦م قمدم قمقدهت٤م إًمٞمف. 

ه٤ٌميٜم٦م ُمـ إقم٤مرة اًمٙمه٥م؛ ومٛمٜمٝمؿ ُمـ شمقىمػ ذم ذًمؽ؛ طمذرًا ُمـ وًمٚمٕمٚمامء ُمقاىمػ ُم

وٞم٤مقمٝم٤م وقمدم قمقدهت٤م، ويم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يٕمػم يمه٤مسم٤ًم إٓ سمرهـ؛ همػم أن أيمثر اًمٕمٚمامء قمغم 
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اؾمهح٤ٌمب إقم٤مرة اًمٙمه٥م وسمذهل٤م عمـ يًهٗمٞمد ُمٜمٝم٤م، ويٕمدون هذا اًمّمٜمٞمع ُمـ سمذل اًمٕمٚمؿ، 

ٚمقل اًمٙمه٥م، ىمٞمؾ ًمف: وُم٤م هق ؟، ىم٤مل: وىمد ىم٤مل اًمزهري ًمهٚمٛمٞمذه يقٟمس سمـ يزيد: إي٤مك وهم

طمًٌٝم٤م قمـ أهٚمٝم٤م، وىم٤مل ويمٞمع: أول سمريم٦م احلدي٨م إقم٤مرة اًمٙمه٥م
(1)

 . 

ُمـ هذا اًمّمٜمػ، وًمف ُمقاىمػ قمديدة ذم ذًمؽ، وم٘مد طمدصمٜمل  -طمٗمٔمف اهلل  –وؿمٞمخٜم٤م 

سمٕمض اًمزُمالء أٟمف اطمه٤مج يمه٤مسم٤ًم طملم سمحثف اعم٤مضمًهػم، ويم٤من اًمٙمه٤مب أحٞماًل ذم سمحثف، وُمـ 

الع قمٚمٞمف وُم٘م٤مرٟمهف سمٌحثف، ويم٤من اًمِمٞمخ ذيمره ذم يمه٤مسمف: دراؾم٤مت ذم قمٚمقم اًميوري آـم

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ىم٤مل: وسمحث٧م قمٜمف ذم اعمٙمه٤ٌمت وُمٕم٤مرض اًمٙمه٤مب ومل أضمد ًمف أصمرًا، وسمٕمد 

وم٠ًمًمهف قمـ اًمٙمه٤مب،  –ومل يٙمـ يٕمرومٜمل طمٞمٜمٝم٤م  –ي٠مد ُمـ اًمٕمثقر قمٚمٞمف اشمّمٚم٧م سمٗمْمٞمٚمهف 

ٕم٤مرشمف ُمٜمف، ومذه٧ٌم إًمٞمف وم٤مؾمه٘مٌٚمٜمل أطمًـ اؾمه٘م٤ٌمل وم٠مظمؼمين أٟمف قمٜمده، وأٟمف سم٢مُمٙم٤مين اؾمه

 وأقم٤مرين اًمٙمه٤مب، ويم٤من ومرطمل سم٤مًمٕمثقر قمٚمٞمف ٓ يقحػ. 

وىمد ذيمر ؿمٞمخٜم٤م همػم ُمرة أٟمف أقم٤مر يمه٤ًٌم ومل شمٕمد إًمٞمف، ومل يثٜمف هذا اًمّمٜمٞمع ُمـ إقم٤مرة 

 اًمٙمه٥م وسمذهل٤م ًمٓمالهب٤م. 

  : تكزِٜ االعتؾاصات: صابعًا

إمم ضم٤مٟم٥م وفمٞمٗمهف اًمٕمٚمٛمٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م  –شمٕم٤ممم طمٗمٔمف اهلل  –ُم٤مرس ومْمٞمٚم٦م اًمديمهقر 

اًمٕمٛمؾ اإلداري، وم٘مد شمقمم رئ٤مؾم٦م ىمًؿ اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم يمٚمٞم٦م اعمٕمٚمٛملم ومؽمة ُمـ 

اًمزُمـ ذم أوائؾ ٟمِم٠مشمف، ويمٚمػ أيْم٤ًم سمرئ٤مؾم٦م ىمًؿ اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمٙمٚمٞم٦م 

 ٟمٗمًٝم٤م. 

                                              
(، وأداب اًمنمقمٞم٦م 831اٟمٔمر: شمذيمرة اًم٤ًمُمع واعمهٙمٚمؿ ذم أدب اًمٕم٤ممل واعمهٕمٚمؿ ٓسمـ مج٤مقم٦م )ص   (8)

 (. 3/818ٓسمـ ُمٗمٚمح )
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جل٤مُمٕم٤مت واعمرايمز وؿم٤مرك ذم قمدد ُمـ اًمٚمج٤من واعمج٤مًمس واهلٞمئ٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم سمٕمض ا

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م: 

ُم٤م يهّمؾ سم٤معمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م وُمٗمردات اعم٘مررات، وشم٠مًمٞمػ اًمٙمه٥م اًمدراؾمٞم٦م ذم اًمهٕمٚمٞمؿ  -

 اًمٕم٤مزم واًمٕم٤مم. 

اًمٕمْمقي٦م ذم اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل ًمٙمٞم٤مت اعمٕمٚمٛملم ُمٜمذ إٟمِم٤مئف إمم أن وٛم٧م يمٚمٞم٤مت   -

 اعمٕمٚمٛملم ًمٚمج٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م. 

 ذم اهلٞمئ٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ًمهحٗمٞمظ اًم٘مران اًمٙمريؿ.  اًمٕمْمقي٦م ذم اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل  -

اًمٕمْمقي٦م ذم اهلٞمئ٤مت آؾمهِم٤مري٦م وهٞمئ٤مت اًمهحرير ًمٌٕمض اعمجالت اًمٕمٚمٛمٞم٦م داظمٚمٞم٤ًم   -

 وظم٤مرضمٞم٤ًم. 

وهذه اعمِم٤مريم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلداري٦م وإيم٤مديٛمٞم٦م قمززت ُمـ ظمؼمات ومْمٞمٚمهف اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ٕٟمٔمٛم٦م، ومٍموم٧م إًمٞمف أٟمٔم٤مر زُمالئف واإلداري٦م وإيم٤مديٛمٞم٦م وُمٙمٜمهف ُمـ اإلعم٤مم سم٤مًمٚمقائح وا

 وـمالسمف وهمػمهؿ. 

ُمـ ُمذيمرات اًمٌح٨م "وًمٗمْمٞمٚمهف حم٤مرضة ذم مجٕمٞم٦م شمٌٞم٤من ًمٚمٛمهخّمّملم سمٕمٜمقان: 

، قمرض ومٞمٝم٤م ظمؼماشمف اًمٌحثٞم٦م، وهل ظمالح٦م دمرسم٦م داُم٧م قم٘مقدًا، وىمد يمِمٗم٧م "اًمٕمٚمٛمل

اعمح٤مرضة ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ومْمٞمٚمهف ُمـ دأب وطمرص قمغم اًمهحّمٞمؾ اًمٕمٚمٛمل طملم سمحثف 

٤مضمًهػم واًمديمهقراه؛ ُمع قمدم وضمقد وؾم٤مئؾ اًمه٘مٜمٞم٦م احلديث٦م، واًمهل ينت اًمًٌؾ اعم

 -أيْم٤ًم  -ًمٚم٤ٌمطمثلم، واظمهٍمت قمٚمٞمٝمؿ يمثػمًا ُمـ اجلٝمد واًمقىم٧م، ويمِمٗم٧م اعمح٤مرضة 

دىم٦م اًمِمٞمخ، وطمرحف قمغم طمٗمظ يمؾ ُم٤م يهّمؾ سمٌحثف ُمـ أوراق ووصم٤مئؼ وشمقصمٞم٘مف؛ مم٤م ٓ 

٤مضم٦م إمم آطمهٗم٤مظ هب٤م، وىمد اطمهٗمظ هب٤م ومْمٞمٚمهف، خيٓمر ذم ظمٚمد أطمٍد ُمـ اًم٤ٌمطمثلم أن صمٛم٦م طم

 واطمه٤مج ًمٜمنمه٤م سمٕمد قم٘مقد. 
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وُمـ اطمهٗم٤مظ اًمِمٞمخ سم٤مًمقصم٤مئؼ واعمذيمرات وإوراق اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمهل ٓ حيرص 

اًم٤ٌمطمثقن قم٤مدًة سم٤مٓطمهٗم٤مظ هب٤م ًمٕمدم طم٤مضمهٝمؿ إًمٞمٝم٤م ُم٤م طمدصمٜمل سمف سمٕمض اًمزُمالء أٟمف سمٕم٨م 

ل: وم٘مرأه، وسمٕم٨م إزم سمٛمذيمرشملم شمهٕمٚم٘م٤من ًمٗمْمٞمٚمهف يمه٤مسم٤ًم ًمٞم٘مرأه ويٙمه٥م ًمف شم٘مرئم٤ًم، ىم٤م

سمٛمقوقع اًمٙمه٤مب؛ يمهٌٝمام سمٕمض أقمْم٤مء اًم٘مًؿ، وىمد ُم٣م قمغم يمه٤مسمهٝمام ُم٤م يزيد قمغم 

 قمنميـ ؾمٜم٦م، وٓ يزال اًمِمٞمخ حمهٗمٔم٤ًم هبام ُمع أهنام ًمٞمًه٤م ُمـ شم٠مًمٞمٗمف. 

وإذا يم٤من هذا حٜمٞمٕمف ُمع ُمذيمرات همػمه، وحٜمٞمٕمف ُمع أوراق شُمٕمد ذم ٟمٔمر همػمه همػم 

 ٕمف ُمع اًمٙمه٥م وقمٜم٤ميهف سمجٛمٕمٝم٤م وآطمهٗم٤مظ هب٤م أؿمد. ُمٝمٛم٦م، ومّمٜمٞم

 ، وم٘مد أسمرزت ضم٤مٟم٤ًٌم ُمٝماًم ذم طمرص"ُمـ ُمذيمرات اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل"وقمقدًا إمم حم٤مرضة: 

اًمِمٞمخ ودىمهف ذم اًمهقصمٞمؼ اًمٕمٚمٛمل طمٞم٨م مل يرشمض اًمٜم٘مؾ ُمـ ُمرضمع ُم٤ًمقمد ُمع وضمقد 

ـّ اًمقحقل إًمٞمف حٕم٥م؛ سم٥ًٌم ؾمحٌف ُمـ إؾمقاق واعمٙمهٌ ٤مت، وىمد اًمٙمه٤مب إحؾ، ًمٙم

اوٓمره ذًمؽ ًمٚمًٗمر واًمٕمٜم٤مء ًمٚمحّمقل قمٚمٞمف، طمٞم٨م مل جيد ُمٜمف إٓ ٟمًخ٦م وطمٞمدة ذم 

اعمٓمٌٕم٦م اًمهل ـمٌٕم٧م اًمٙمه٤مب
(1)

 . 

وذم ضم٤مٟم٥م ذي حٚم٦م شمهجغم وم٤مئدة هذه اعمح٤مرضة ًمٚم٤ٌمطمثلم ذم أهن٤م شمٕمٓمٞمٝمؿ شمقضمٞمٝم٤مت 

وإرؿم٤مدات ُمٝمٛم٦م ذم ـمري٘م٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، وم٤معمح٤مرضة شمدور قمغم حم٤مور صمالصم٦م، ؾمامه٤م 

اعمح٤مرض اعمٞمامت اًمثالث: اعم٤ٌمدرة، واعمداوُم٦م، واعم٤ًمءًم٦م، وىمد قمرض دمرسمهف ذم سمحثف ذم 

ًمٚمٛمج٤مًمس  وقء هذه اعمح٤مور ُمـ طملم يمقٟمف ومٙمرة سمحثٞم٦م وُمراطمؾ إقمداد اخلٓم٦م، صمؿ شم٘مديٛمٝم٤م

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وُم٤م سمٕمد ذًمؽ ُمـ مجع اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمراضمع، صمؿ حٞم٤مهم٦م اًمٌح٨م وشم٘مديٛمف 

                                              
ىمّمهف اعم٤مشمٕم٦م ُمع يمه٤مب اهلداي٦م واًمٕمروم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن عمحٛمد أيب زيد يرضمع ًمٚمٛمح٤مرضة و  (8)

 اًمدُمٜمٝمقري. 
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اعمح٤مرضة قمغم أدب اًمهٕم٤مُمؾ ُمع اعمنمف قمغم اًمرؾم٤مًم٦م، وومٞمٝم٤م ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م، يمام شمِمهٛمؾ 

 وحػ عم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ُمٜم٤مىمِم٦م اًمرؾم٤مئؾ ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة. 

وذم اجلٛمٚم٦م ومٝمذه اعمح٤مرضة ٓ يًهٖمٜمل قمٜمٝم٤م اًم٤ٌمطم٨م، ٕهن٤م ظمالح٦م دمرسم٦م، وهل 

 طم٤مومٚم٦م سمٙمثػم ُمـ اًمهقضمٞمٝم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإيم٤مديٛمٞم٦م ًمٓمالب اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م واًم٤ٌمطمثلم. 

وـمالسمف  ٟمّم٤مئحف وشمقضمٞمٝم٤مشمف ُم٤م يهّمؾ سم٤مًمٜمنم اًمٕمٚمٛمل، ومٚمِمٞمخٜم٤م شمقحٞم٤مت ًمزُمالئف وُمـ

ومٞمام يهٕمٚمؼ سمٜمنم سمحقصمٝمؿ، وىمد ؾمٛمٕمهف أيمثر ُمـ ُمرة يقحٞمٝمؿ سمٜمنم سمحقصمٝمؿ ذم اعمجالت 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٕمهؼمة؛ ذات اعمّمداىمٞم٦م ذم حتٙمٞمؿ اًمٌحقث اًمهل شمرد إًمٞمٝم٤م، واًمٌٕمد قمـ اعمجالت 

 ٛمل، وٓ شم٘مقم سمٗمحص دىمٞمؼ عم٤م يرد إًمٞمٝم٤م ُمـ سمحقث. اًمهل ٓ شمٕمهٜمل سم٤مًمهحٙمٞمؿ اًمٕمٚم

 . َغاعز٠ ايباسجني يف َٗاَِٗ ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ: خاَغًا

ؿمٞمخٜم٤م ُمهٕمدد اعمقاه٥م، ومٛمع أظمذه سمٜمّمٞم٥م قمٚمٛمل واومر إٓ أٟمف مل ي٘مهٍم قمٚمٞمف، وإٟمام 

هق ُمٚمؿ سم٤مٕٟمٔمٛم٦م واًمٚمقائح وإقمراف إيم٤مديٛمٞم٦م؛ ٟمٔمرًا ًمٚمخؼمة إيم٤مديٛمٞم٦م اعمؽمايمٛم٦م 

 ٜملم قمديدة. ؾم

وُمِم٤مريمهف ذم يمثػم ُمـ اعمج٤مًمس اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمٙمٜمهف ُمـ آـمالع قمغم يمثػم ُمـ اًمٚمقائح 

وإٟمٔمٛم٦م إيم٤مديٛمٞم٦م، وهلذا يمٚمف وم٢مٟمف ُيٕمد ُمرضمٕم٤ًم أيم٤مديٛمٞم٤ًم ُمٕمهؼمًا ًمٙمثػم ُمـ اعمهخّمّملم، 

 جيدون قمٜمده سمٖمٞمهٝمؿ. 

عم١ممترات وٟمٔمرًا ًمٙمثرة ُمِم٤مريم٦م اًمديمهقر وطمْمقره ًمٙمثػم ُمـ اعمٚمه٘مٞم٤مت واًمٜمدوات وا

ُيٕمد ُمرضمٕم٤ًم ُمٕمهؼمًا ًمٚمراهمٌلم ذم اعمِم٤مريم٤مت وشم٘مديؿ  -أيْم٤ًم  –اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م، وم٢مٟمف 

سمٕمض  إوراق اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمؾ يهٕمدى إُمر ذًمؽ إمم يمٞمٗمٞم٦م اًمهٜمًٞمؼ واحلجز، وىمد وىمع زم ُمع

اًمزُمالء ذم إطمدى اًمرطمالت اًمٕمٚمٛمٞم٦م أن أؿمٙمٚم٧م قمٚمٞمٜم٤م سمٕمض إُمقر مم٤م يهّمؾ سم٤مًمًٙمـ 

 ت وٟمحقه٤م مم٤م ي٘مع ًمٙمثػم ُمـ اعم٤ًمومريـ، ومٜمهّمؾ سم٤مًمِمٞمخ ومٜمجد قمٜمده احلؾ. واعمقاحال
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وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٛمراوم٘م٦م ومْمٞمٚمهف إمم أطمد اعم١ممترات ممهٕم٦م وُمٗمٞمدة ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمهٕم٤مُمؾ ُمع 

 اعم١ممترات وُمٜمٔمٛمٞمٝم٤م. 

 وُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ أرى أن ؿمٞمخٜم٤م أوم٤مد اعمهخّمّملم ُمـ ٟمقاح صمالث: 

  .اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وهذه أمهٝم٤م 

 طمٞم٦م إيم٤مديٛمٞم٦م واإلداري٦م. اًمٜم٤م 

  .ُم٤ًمقمدة اًم٤ٌمطمثلم ذم ُمٝم٤مُمٝمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٌحثٞم٦م قمٜمد زي٤مرهتؿ ًمٌٕمض اًمدول 

وىمد ودقمٜم٤م ؿمٞمخٜم٤م اًمٕم٤مم اعم٤ميض رهمؿ إحل٤مح زُمالئف وشمالُمٞمذه قمغم سم٘م٤مئف؛ همػم أٟمف آصمر 

سم٠من  -ُمع رهمٌهل اًمِمديدة ذم سم٘م٤مئف  -اًمهٗمرغ ًمِم١موٟمف، وىمد قمٚم٘م٧ُم قمغم ذًمؽ ذم طمٞمٜمف 

دع ُمرطمٚم٦م واؾمه٘مٌؾ أظمرى، وهق ٓ يزال ىم٤مدرًا قمغم اًمٌذل واًمٕمٓم٤مء، وهق ُمثؾ ومْمٞمٚمهف و

اًمٖمٞم٨م طمٞمثام وىمع ٟمٗمع، أؾم٠مل اهلل أن ي٤ٌمرك ذم قمٛمره وقمٚمٛمف وقمٛمٚمف، وأن يِمٛمٚمٜم٤م وإي٤مه 

 سمٕمٗمقه وومْمٚمف ورمحهف. 

 وحغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وححٌف أمجٕملم. 
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 دواُب ًّ اهرتبية اهعوٌية عِد اهطيد اهواهد 
 

 هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم اًمٜمٌل إُملم، وقمغم آًمف وححٌف أمجٕملم، احلٛمد

 وسمٕمد:

ه إمم ؾمٗمٞم٤من، ىم٤مل: وم٘مد روى احل٤مومظ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ سم٢مؾمٜم٤مد

ؾمٛمٕم٧م ؾمٚمٞمامن إطمقل ي٘مقل: ًم٘مٞم٧م قمٙمرُم٦م وُمٕمف اسمـ ًمف، وم٘مٚم٧م ًمف: أحيٗمظ هذا ُمـ 

طمديثؽ ؿمٞمًئ٤م؟ وم٘م٤مل: إٟمف ي٘م٤مل: إن أزهد اًمٜم٤مس ذم اًمٕم٤ممل أهٚمف. وروي ُمثٚمف قمـ قمروة سمـ 

 اًمزسمػم وقمقن سمـ قمٌداهلل رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم.

، وم٘مد طمٗمظ ًمٜم٤م شم٤مريخ اًمٕمٚمؿ أن وم٢من يم٤من ُم٤م روي يمذًمؽ وم٢من ذًمؽ إٟمام ي٘م٤مل ذم ؾمٞم٤مىمف

يمثػًما ُمـ إسمٜم٤مء إٟمام اٟمِمٖمٚمقا سم٤مًمٕمٚمؿ اىمهداًء سمآسم٤مئٝمؿ ويمؼمائٝمؿ، وىمد أًمػ اًمٕمٚمامء ىمدياًم 

وطمديًث٤م ومٞمام ؾمٛمقه سمٞمقشم٤مت اًمٕمٚمؿ، وُمـ ظمػم أٟمقاع اًمؽمسمٞم٦م وأطمًٜمٝم٤م أصمًرا اًمؽمسمٞم٦م سم٤مًم٘مدوة، 

٦م ومٞمٛمـ طمقًمف أؿمد ُمـ شم٠مصمره وم٢من ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن أن يه٠مصمر سم٤مٕظمالق اًمهل يراه٤م ُمهٛمثٚم

 هب٤م وهل طمدي٨م جمرد.

َـّ قمغم أهؾ سمٞمهف سم٤مٓىمهداء  وإن ُمـ اًمهحدث سمٜمٕمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم قمغم واًمدي أن اهلل شمٕم٤ممم ُم

سمف ذم آؿمهٖم٤مل سم٤مًمٕمٚمؿ، ومٙمثػم ُمٜمٝمؿ ًمف ُمٙمهٌهف اخل٤مح٦م ومٛمٜمٝم٤م اًمٙمٌػم وُمٜمٝم٤م اًمّمٖمػم، يمام أن 

٤مُمٕمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م أو اًمهح٘مقا هب٤م، ؾمقاء ذم ؾمه٦م ُمـ أسمٜم٤مئف وسمٜم٤مشمف طم٤محٚمقن قمغم اًمِمٝم٤مدات اجل

قمٚمقم اًمنميٕم٦م أو همػمه٤م، وُمع أن اًمٕمٚمؿ مل يٙمـ يقًُم٤م ُمـ إي٤مم ُمٜمقـًم٤م سم٠مؿمٙم٤مل ورؾمقم، 

 همػم أن اىمهداء أهؾ اًمٌٞم٧م سمٙمٌػمهؿ ًمف دًٓمهف ووهجف ذم إصمر اًمٕمٚمٛمل.

وُمـ ـمريػ ُم٤م أذيمره ذم هذا اًمًٞم٤مق أين ىمٌؾ ؾمٜمقات ـمقيٚم٦م ـم٤مًمٕم٧م ُمذيمرة أقمده٤م 

اعمقوققم٤مت  أؾم٤مشمذة اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم اًمهٗمًػم اعمقوققمل، ووؿ إًمٞمٝم٤م أؿمه٤مشم٤م ُمـأطمد 

 مم٤م اؾمهٚمف ُمـ سمٕمض اًمٙمه٥م واًمٌحقث، ومٓم٤مًمٕم٧م ومٞمام اؾمهٚمف ُمقوققم٤م قمـ اًمّمالة
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وومْم٤مئٚمٝم٤م، ومراق زم احلدي٨م وأظمذين سمجامل قمروف وسمٞم٤مٟمف، طمهك مهٛم٧م أن أؾم٠مل ذًمؽ 

ٙمـ اؾمٛمف ُمروم٘م٤م ذم اعمذيمرة، طمهك اٟم٘مدح ذم إؾمه٤مذ قمـ اًمٙمه٤مب اًمذي اؾمهٗم٤مد ُمٜمف إذ مل ي

ذهٜمل أٟمف رسمام يم٤من يمه٤مب ؾمٞمدي اًمقاًمد اًمذي وؾمٛمف سمـ)اًمّمالة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

ُمٗمٝمقُمٝم٤م ووم٘مٝمٝم٤م( ومخجٚم٧م أن أؾم٠مل ذًمؽ إؾمه٤مذ ىمٌؾ أن أشم٠ميمد، وم٢مذا سمف هق ذًمؽ 

اًمٙمه٤مب اًمهل اؾمهٚم٧م ُمٜمف اعمّمقرات، ومٙم٤من ُمـ أصمر ذًمؽ أن قمدت قمغم ذًمؽ اًمٙمه٤مب 

 ر يمه٥م اًمًٞمد اًمقاًمد سم٤معمٓم٤مًمٕم٦م راضمًٞم٤م أٓ شمِمٛمٚمٜمل شمٚمؽ اعم٘م٤مًم٦م اًمذائٕم٦م.وؾم٤مئ

صمؿ أُم٤م سمٕمد.. ومٗمل هذه اًمقرىم٤مت طمدي٨م آسمـ قمـ أسمٞمف، وُم٤م قمًك أن يٙمقن طمدي٨م 

آسمـ قمـ أسمٞمف؟ صمؿ ُم٤م قمًك أن يٙمقن طمديثف قمـ أسمٞمف إن يم٤من هذا آسمـ درج وٟمِم٠م 

ف، ومٙم٤من يٜم٘مؾ سمٍمه سملم حقرة أسمٞمف وهق وذًمؽ إب ذم خمٞمٚمهف ٓ يِمٌف آسم٤مء أىمراٟمف وًمداشم

ُمٕمهٙمػ ذم حمراب ُمٙمهٌهف وحقرة همػمه ومػمدد ذم ٟمٗمًف ىمقل ُمٝمٞم٤مر اًمذي يم٤من حيٗمٔمف ُمٜمذ 

 اًمّمٖمر )أيـ ذم اًمٜم٤مس أب ُمثؾ أيب(؟

إن طمدي٨م آسمـ قمـ أسمٞمف حمٗمقف سمخٓمريـ يمالمه٤م ُمـ اًمٕم٘مقق: ظمٓمر اًمٕم٘مقق إن 

ل مم٤م ٓ يٕمٚمؿ أسمقه أٟمف يٕمرومف ومم٤م ىمد ٓ هق ذيمر سمٕمض ُم٤م يٕمرومف قمـ أسمٞمف ُمـ ظمٌٞمئ٤مت إقمام

يم٤مًمالقم٥م  حي٥م أن يذيمر، يمام هق حمٗمقف سمخٓمر اًمٕم٘مقق إن هق ىمٍم ذم ذيمر ُم٤م يٕمرومف، ومٝمق

أسمدا قمغم احل٤ٌمل حي٤مذر اًمً٘مقط ذات اًمٞمٛملم وذات اًمِمامل. ومٕمًك ريب أن هيديٜمل ؾمقاء 

 اًمًٌٞمؾ.

ُمهِمٕم٥م اعمج٤مٓت،  صمؿ إن احلدي٨م قمـ ؾمٞمدي اًمقاًمد عم٤م يم٤من طمديًث٤م ـمقيؾ اًمذيقل

وم٘مد رأي٧م ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م إذ يم٤من احلدي٨م ُم٘مّمقًدا سمف ُمـ هؿ ُمِمهٖمٚمقن سم٤مهلؿ اًمٕمٚمٛمل 

واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل أن أؾمجؾ ُم٤م هق ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، وإن قمرضم٧م قمغم همػمه ومٝمق ُمـ اعمرىم٤مة 

 إًمٞمف. 
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وىمد ضمٕمٚم٧م ُمدار هذا احلدي٨م قمغم ظمّم٤مل مخس، رأيهٝم٤م ُمهٛمثٚم٦م ذم اًمًٞمد اًمقاًمد، 

 سمٕمض اًمِمقاهد قمٚمٞمٝم٤م، وهل يم٤مٔيت:وم٠مذيمره٤م وأذيمر 

  احلرص طذ العؾم والتعؾم والتعؾقم:   -1

وهذا أُمر مل أومهح قمٞمٜمل إٓ قمٚمٞمف، ومّمقرة اًمًٞمد اًمقاًمد ذم خمٞمٚمهل هل حقرة 

ًح٤م. ٤ًٌم وُُمَّمحِّ ٤ًٌّم قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مرًئ٤م ويم٤مشم
 اًمٕم٤ميمػ ذم ُمٙمهٌهف سملم يمهٌف وأوراىمف وأىمالُمف، ُُمٙمِ

مل يٙمـ ممـ ي٘مدم اعمٕمٚمقُم٦م ٕوٓده ضم٤مهزة، سمؾ  ومم٤م قمٝمدشمف قمٜمف أٟمف ذم أطمقال يمثػمة

يدومٕمٜم٤م إمم اًمهٗمٙمػم ومٞمٝم٤م وؾم١ماًمٜم٤م قمٜمٝم٤م، وًمقٓ ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًم٦م ًمذيمرت أُمثٚم٦م رسمام ٓ يٕمرف 

 اًمقاًمد أهن٤م ُم٤م شمزال حمٗمقرة ذم اًمذايمرة طمهك أن.

وٓ أزال أذيمر شمٚمؽ اعم٤ًمسم٘م٦م اًمهل شم٘مدُم٧م ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ومٞمٝم٤م وأٟم٤م ذم اًمًٜم٦م إومم ُمـ 

٦م اعمهقؾمٓم٦م، وعم٤م قمدت إمم اعمٜمزل وُمٕمل ورىم٦م اعم٤ًمسم٘م٦م وؾم٠مًم٧م اًمقاًمد قمٜمٝم٤م ُم٤م زاد اعمرطمٚم

قمغم أن ىم٤مل زم: ؾمهجد إضمقسم٦م ذم يمه٤مب ذم هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م، ومٌحث٧م قمٜمف طمهك وضمدشمف صمؿ 

سمحث٧م قمـ إضمقسم٦م طمهك وضمدهت٤م، وىمد شمٙمرر ذًمؽ همػم ُمرة، وُم٤م شمزال شمٚمؽ إؾمئٚم٦م 

 سم٠مضمقسمهٝم٤م قم٤مًم٘م٦م ذم اًمذهـ إمم اًمٞمقم.

أُم٤م قمٜمد آحٓمح٤مب إمم اعمٙمه٤ٌمت وُمٕم٤مرض اًمٙمه٥م ذم اإلىم٤مُم٦م واًمًٗمر ومٙم٤من 

اًمقاًمد اًمًٕمٞمد خيه٤مر ًمٜم٤م ـمريً٘م٤م وؾمًٓم٤م سملم طمري٦م آظمهٞم٤مر وطمًـ اًمهقضمٞمف، همػم أن اًم٘م٤مؾمؿ 

اعمِمؽمك ذم ذًمؽ هق اًمؽمسمٞم٦م قمغم إًمػ اًمٙمه٥م وحمٌهٝم٤م وقمدم آؾمهٞمح٤مش ُمٜمٝم٤م أو 

 اؾمهث٘م٤مهل٤م.

 العطاء العؾؿي: -2

ٞمثٛم٦م ذم يمه٤مب اًمٕمٚمؿ سم٢مؾمٜم٤مده إمم اًمرسمٞمع سمـ أٟمس ىم٤مل: ُمٙمهقب ذم روى أسمق ظم

ـَ آدم، قمٚمِّؿ جم٤َّمًٟم٤م يمام قُمٚمِّٛم٧َم جم٤َّمًٟم٤م!  اًمٙمه٤مب إول: اسم
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وىمد أوم٤مض اًمٕمٚمامء ذم احلدي٨م قمـ سمذل اًمٕمٚمؿ واحلرص قمغم ـمٚمٌهف شمٕمٚمٞماًم وشمٗمٝمٞماًم. 

 . ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: ًمق مل ي٠مشمٜمل أحح٤مب احلدي٨م ٕشمٞمهٝمؿ ذم سمٞمقهتؿ

وهذه اخلّمٚم٦م ُمـ اخلّم٤مل اًمهل ٓ أطميص أُمثٚمهٝم٤م مم٤م أقمٚمٛمف قمـ ؾمٞمدي اًمقاًمد 

 ومْماًل قمام ٓ أقمٚمٛمف وهق أيمثر.

 وؾم٠مرضب ًمذًمؽ ُمـ إُمثٚم٦م ٟمققملم:

 وم٠مُم٤م اًمٜمقع إول ومٝمق اؾمه٘م٤ٌمل اًمًٞمد اًمقاًمد ًمالشمّم٤مٓت اهل٤مشمٗمٞم٦م ًمٞماًل وهن٤مًرا ُمـ ؾم٤مئؾ

ورسمام ـم٤مًم٧م اعمٙم٤معم٦م اعمدة اًمٓمقيٚم٦م  قمـ ُمٕمٚمقُم٦م أو يمه٤مب، وُمًهِمػم ذم سمح٨م أو دراؾم٦م.

وم٠مرى ُمـ حؼم اًمقاًمد وطمرحف قمغم إومٝم٤مم اًمٕمٚمؿ حٜمٞمًٕم٤م يذيمرين سم٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

 ًمهٚمٛمٞمذه اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن: ي٤مرسمٞمع، ًمق ىمدرت أن أـمٕمٛمؽ اًمٕمٚمؿ ٕـمٕمٛمهؽ إي٤مه.

وشمذيمر زم إطمدى أظمقايت أن ُمٕمٚمامهت٤م يمـ حيٛمٚمٜمٝم٤م سمرؾم٤مئؾ إؾمئٚم٦م وآؾمهٗم٤ًمرات 

ن جيٞمٌٝمـ ذم ذًمؽ يمٚمف، ُمع ُم٤م يم٤من ُمٜمِمٖماًل سمف ُمـ سمحقصمف، وإذاومف وُمٜم٤مىمِمهف ومٙم٤م

 ًمٚمرؾم٤مئؾ اًمٙمثػمة.

وأُم٤م اًمٜمقع اًمث٤مين ومهقزيع اًمًٞمد اًمقاًمد وإهداؤه ُم١مًمٗم٤مشمِف وسمحقصَمف ًمٚم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد، 

وزُمالئف  وىمد يم٤من اًمقاًمد إذا أحدر يمه٤مسًم٤م  أهدى اًمٜمًخ إمم ُمـ طمقًمف ُمـ أىم٤مرسمف وأحدىم٤مئف

يٕمرف،  اًمٙمٌػم ُمٜمٝمؿ واًمّمٖمػم، ومحَّٚمٜم٤م سمٜمًخ ُمٜمف إمم أؾم٤مشمذشمٜم٤م ممـ يٕمرف وممـ ٓوُمٕم٤مرومف، 

يم٤من  وىمد يم٤من ًمذًمؽ أصمره اًمذي يمٜم٧م أشمٚمٛمًف ومٞمام أرى وأؾمٛمع ُمـ أؾم٤مشمذيت وزُمالئل، طمهك

سمٕمض إحدىم٤مء إذا ٟمٗمدت اًمٜمًخ يٓمٚم٥م ُمٜمل ٟمًخ٦م ومٞم٘مرؤه٤م وحيدصمٜمل قمٜمٝم٤م وٟمحـ سمٕمد 

 رسمام قم٘مد قمٚمٞمٝم٤م إؾم٤مشمذة اعم٤ًمسم٘م٤مت وووٕمقا اجلقائز.ذم اعمرطمٚم٦م اعمهقؾمٓم٦م واًمث٤مٟمقي٦م، و

وهٙمذا اًمٕمٚمؿ إذا ومِم٤م ٟمٗمع سم٢مذن اهلل وآشمك أيمٚمف، وم٢من ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يذهؾ قمـ ىمّمد 

 اًمٕمٚمؿ طمهك إذا سمٚمٖمف اًمٕمٚمؿ طمٞم٨م هق اٟمهٗمع وٟمٗمع.
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وحتدصمٜمل همػم واطمدة ُمـ أظمقايت يمذًمؽ أن اًمقاًمد يم٤من حيٛمٚمٝم٤م سمٜمًخ ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف 

 ـ وزُمٞمالهتـ سمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ وسمٖمػم ـمٚم٥م.ًمهقزيٕمٝم٤م قمغم ُمٕمٚمامهت

يمام يم٤من اًمقاًمد حيٛمؾ ُمٕمف ٟمًًخ٤م ُمـ يمهٌف ذم أؾمٗم٤مره داظمؾ اًمٌالد وظم٤مرضمٝم٤م ًمٚمهقزيع 

 واإلهداء، ويٌٕم٨م هب٤م قمغم ٟمٗم٘مهف إمم ُمـ ي٠ًمًمف أطمد ُم١مًمٗم٤مشمف ذم اعمنمق أو اعمٖمرب.

 اإلحسان العؾؿي: -3

أقمغم اعمراشم٥م، وهل  وهذه اخلّمٚم٦م شمهٛم٦م ًم٤ًمسم٘مهٝم٤م وُمٙمٛمٚم٦م هل٤م، وم٤مإلطم٤ًمن رشم٦ٌم هل

ومقق اًمٕمٓم٤مء، وم٘مد يٕمٓمل اًمٕمٓم٤مء ُمـ ٓ يٙمقن حمًٜم٤ًم ومٞمف، يمٛمـ يٕمٓمل سمقضمف ُمٜم٘مٌض، أو 

قمغم يمره وُمْمض، أو يهٌع قمٓم٤مءه سم٤معمـ وإذى، أو يٜم٘مص سم٠مي٦م طم٤مل قمـ وضمقه 

 اإلطم٤ًمن واًمهٗمْمؾ.

وُمـ وضمقه اإلطم٤ًمن ذم اًمٕمٚمؿ طمًـ جم٤مًم٦ًم اعمهٕمٚمؿ، واًمٌِم٤مؿم٦م ذم وضمٝمف، وشمٕم٤مهد 

ُمـ أيمرم اًمٜم٤مس؟  : وطمًـ آؾمهٞمث٤مق ُمـ ومٝمٛمف. وىمد ىمٞمؾ ٓسمـ قم٤ٌمس طمقائجف،

وم٤مل: ضمٚمٞمز اًمذي يهخٓمك اًمٜم٤مس طمهك جيٚمس إزم، ًمق اؾمهٓمٕم٧م أٓ ي٘مع اًمذسم٤مب قمغم 

 وضمٝمف ًمٗمٕمٚم٧م.

وىمد قم٤ميٜم٧م ُمـ إطم٤ًمن اًمًٞمد اًمقاًمد إمم اعمهٕمٚمٛملم واًم٤ٌمطمثلم ُم٤م رأي٧م أصمره ومٞمٝمؿ ُمـ 

ام ًم٘مٞم٧م سمٕمض ُمـ ٓ أقمرومف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ اًمذيمر احلًـ واًمثٜم٤مء اجلٛمٞمؾ، ويمٜم٧م رسم

ُمـ داظمؾ اًمٌالد وظم٤مرضمٝم٤م وم٠مقمرومٝمؿ سمٜمٗمز ومٞمٝمِمقن زم سمام ًمقاًمدي ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ إصمر 

 واًمذيمرى اًمٓمٞم٦ٌم. وؾم٠مذيمر ًمذًمؽ صمالصم٦م أٟمقاع ُمـ إُمثٚم٦م يٚمٛمح ىمٚمٞمٚمٝم٤م إمم يمثػمه٤م.

ًمًٗمر ٕضمؾ ًم٘م٤مء ُمـ وم٠مُم٤م اًمٜمقع إول وم٠من اًمًٞمد اًمقاًمد يم٤من يمثػًما ُم٤م حيزم طم٘م٤مئ٥م ا

-هؿ حت٧م إذاومف، ٓ ؾمٞمام ُمـ اًمٓم٤مًم٤ٌمت اًمٚمقايت رسمام شم٘مؾ طمٞمٚمهٝمـ ذم إيّم٤مل سمحقصمٝمـ 

 ، ومٞمًهٚمؿ اًمٌحقث ويٕمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ويٕمٞمده٤م إمم أحح٤مهب٤م.-ىمٌؾ أزُمٜم٦م ؿمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت
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 وأُم٤م اًمٜمقع اًمث٤مين وم٢مقم٤مرة اًمٙمه٥م، وُم٤م أدراك ُم٤م إقم٤مرة اًمٙمه٥م؟ وًمٚمٜم٤مس ذم ذًمؽ ُمذاه٥م

. واًمذي أقمٚمٛمف قمـ اًمقاًمد اًمًٕمٞمد أٟمف ٓ يرد أطمًدا ؾم٠مًمف ؿمهك، وشمٗم٤مو هتؿ ومٞمف شمٗم٤موت سملمِّ

إقم٤مرة يمه٤مب، ورسمام يم٤من هذا اًمٙمه٤مب ُمـ اًمٜمقادر أو ضمزًءا ُمـ أضمزاء يمثػمة خيرم وم٘مده 

اًمٙمه٤مب، ومال يؽمدد قمـ اإلقم٤مرة، وحيدصمٜم٤م أن ذًمؽ ُمـ سمذل اًمٕمٚمؿ وزيم٤مة اًمٙمه٥م، ورسمام 

رسمام هم٤مب هب٤م ذم جم٤مهؾ اًمٜمًٞم٤من أو اإلمه٤مل، ومل يٙمـ ذًمؽ أسمٓم٠م اعمًهٕمػم قمـ رد قم٤مريهف، و

ُم٤مٟمًٕم٤م ًمٚمقاًمد ُمـ اعميض ذم قم٤مدشمف ذم اإلقم٤مرة، سمؾ رسمام يم٤من ٓ يٕمرف اعمًهٕمػم وٓ يٛم٧م إًمٞمف 

 سم٥ًٌم، ومال يٛمٜمٕمف ذًمؽ أن يدومع إًمٞمف سمام ؾم٠مل ُمـ اًمٙمه٥م.

ؾمٞمام ذم وأُم٤م اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ومهقاحٚمف اعمًهٛمر ُمع ـمالسمف وـمالب اًمٕمٚمؿ قمٛمقًُم٤م ٓ 

اخّمص اًمٕمٚمقم اًم٘مرآٟمٞم٦م وُمه٤مسمٕمهف هلؿ، واؾمه٘م٤ٌمل ُمٙم٤معم٤مهتؿ ذم مجٞمع إوىم٤مت، وحمْمٝمؿ 

 سم٤مًمٜمّمٞمح٦م ذم اظمهٞم٤مر اعمقوققم٤مت اًمٌحثٞم٦م واًمدًٓم٦م قمغم ُمٔم٤مهن٤م ذىًم٤م وهمرسًم٤م.

ويم٤من ًمذًمؽ اًمٕمٓم٤مء وهذا اإلطم٤ًمن أصمرمه٤م ذم ٟمٗمقس ـمالسمف وهمػمهؿ، وىمد رأي٧م 

،  ه8444ؿمٕم٤ٌمن  31ريدة ذم طم٤ًمسمف ذم شمقيؽم سمه٤مريخ أصمر ذًمؽ عم٤م يمه٥م اًمًٞمد اًمقاًمد شمٖم

 م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اٟمهٝم٤مء قمٛمٚمف ذم اًمهدريس اجل٤مُمٕمل ىم٤مئاًل ومٞمٝم٤م: )سمحٛمد3483أسمريؾ  33اعمقاومؼ 

اهلل وُمٜمهف وومْمٚمف أهنٞم٧م قمٍم هذا اًمٞمقم رحد درضم٤مت آظمر ُم٘مرر ىمٛم٧م سمهدريًف هذا 

أن جيٕمؾ ُم٤م ىمدُم٧م  اًمٗمّمؾ، طمٞم٨م ـمٚم٧ٌم إهن٤مء ُمرطمٚم٦م اًمهدريس اجل٤مُمٕمل، ؾم٤مئاًل اهلل

ظمالل اًمٕم٘مقد اعم٤موٞم٦م ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف، وأن جيٕمٚمف ذم حح٤مئػ قمٛمكم ؿم٤مهًدا زم، وأقمهذر 

ًمٙمؾ ُمـ أظمٓم٠مت أو ىمٍمت ذم طم٘مف ُمـ ـماليب، وأؾم٠مل اهلل أن جيٛمٕمٜمل هبؿ ذم ضمٜمهف(، 

وم٤مهن٤مًم٧م اًمهٕمٚمٞم٘م٤مت اًمٙمثػمة سم٤مًمثٜم٤مء واًمدقم٤مء طمهك قمٚمَّؼ سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل: )مم٤م رأي٧م ُمـ 

٤مئٝمؿ قمٚمٞمؽ ومٝمؿ ؿمٝمداء اهلل ذم أروف متٜمٞم٧م أن أيمقن أطمد اًمذيـ درؾمقا اًمهٕمٚمٞم٘م٤مت وصمٜم

 قمغم يديؽ(.
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 التواصل العؾؿي: -4

ي٘مٞمض اهلل شمٕم٤ممم ذم يمؾ زُم٤من رضم٤مًٓ يٜمٔمٛمقن ذق سمالد اعمًٚمٛملم سمٖمرهب٤م، وأطمًـ 

ُم٤م يٙمقن ذًمؽ إن يم٤من ذًمؽ اًمهقاحؾ سم٤مًمٕمٚمؿ، ومٞمًٝمؿ أوًمئؽ ذم طمريم٦م اًمٕمٚمؿ وٟمنمه 

ْمٝمؿ سمٌٕمض، وىمد يم٤مٟم٧م اًمرطمٚم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وٟمنمه وشمقاحؾ أهٚمف، وشمٕمريػ سمٕم

واًمهقاحؾ ُمع أهٚمف ُمـ هدي اعمًٚمٛملم اًم٘مديؿ، وشمراضمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمألى سمذيمر ارحت٤مهلؿ 

 ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وسمثف، وأًمػ اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ اعمّمٜمٗم٤مت اعمِمٝمقرة.

وُمـ يٕمرف اًمًٞمد اًمقاًمد يٕمرف أٟمف طمٔمل ُمـ ذًمؽ سمٜمّمٞم٥م واومر، وم٘مد ارحتؾ يمثػًما 

ف سمالًدا يمثػمة ُمٜمذ سمحقصمف إومم ذم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م إمم اًمٜمدوات واعم١ممترات وـمقَّ 

 اًمٙمثػمة اًمهل ؿم٤مرك ومٞمٝم٤م، إمم همػم ذًمؽ ُمـ وضمقه اًمهقاحؾ واعمِم٤مريم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

وُمٕم٤مرومف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمٌٚمدان اًمٕمرسمٞم٦م وهمػمه٤م ٓ حيّمقن يمثرة، وسمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ 

هلل اًمذيمر احلًـ، طمهك يم٤من وضمٝم٦م ًم٘م٤محدي شمقاحؾ دائؿ، وًمف ذم شمٚمؽ اًمٌالد سمحٛمد ا

 هذا اًمٌٚمد أو ذاك ٕضمؾ إهمراض اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٌحثٞم٦م.

وىمد يمٜم٧م رسمام ىمّمدت ٟم٤مطمٞم٦م أًمهٛمس ومٞمٝم٤م همرًو٤م سمحثٞم٤ًم أو قمٚمٛمًٞم٤م ومرسمام اٟمًد قمكم 

سم٤مسمف، صمؿ ُم٤م أًم٨ٌم أن أشمقحؾ إمم شمٚمؽ اخلزائـ اعمٖمٚم٘م٦م سم٤مؾمؿ اًمقاًمد اًمًٕمٞمد، ومٞمٕمقد 

 ققمر ضم٤مدة ُمقـم٠َّمة.اًمّمٕم٥م ؾمٝماًل واًمٓمريؼ اًم

 التواضع العؾؿي: -5

ىم٤مل: )شمٕمٚمٛمقا اًمٕمٚمؿ، وشمٕمٚمٛمقا   روى احل٤مومظ اًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مده إمم اًمٗم٤مروق

ًمٚمٕمٚمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م واحلٚمؿ، وشمقاوٕمقا عمـ يٕمٚمٛمٙمؿ، وشمقاوٕمقا عمـ شمٕمٚمٛمقن وٓ شمٙمقٟمقا ُمـ 

 ضم٤ٌمري اًمٕمٚمامء، ومال ي٘مقم قمٚمٛمٙمؿ ُمع ضمٝمٚمٙمؿ(، وروى اخلٓمٞم٥م سم٢مؾمٜم٤مده إمم قمروة سمـ

 سمػم ىم٤مل: )ُمٙمهقب ذم احلٙمٛم٦م: ًمٞمٙمـ وضمٝمؽ سمًًٓم٤م ويمٚمٛمهؽ ـمٞم٦ٌم شمٙمـ أطم٥م إمماًمز
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اًمٜم٤مس ُمـ اًمذي يٕمٓمٞمٝمؿ اًمٕمٓم٤مء(، وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: )إن اهلل شمٕم٤ممم حي٥م اًمٕم٤ممل 

 اعمهقاوع ويٌٖمض اًمٕم٤ممل اجل٤ٌمر، وُمـ شمقاوع هلل ورصمف اهلل احلٙمٛم٦م(.

ًمٕمٚمؿ يقرث ذم ٟمٗمس ح٤مطمٌف ومل يزل اًمهقاوع ًمٚمٕمٚمؿ وسم٤مًمٕمٚمؿ ُمـ أظمالق اًمٙم٤ٌمر، وم٤م

اإلظم٤ٌمت ويٙمِمػ ًمف أن ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف ٓ ي٘مقم سمام يٕمٚمٛمف، ومال يٓمٖمٞمف قمٚمٛمف وٓ يقرصمف 

 اجلؼموت قمغم همػمه وًمق يم٤مٟمقا ُمـ شمالُمذشمف.

وحٖمػمهؿ،  وأُم٤م اًمقاًمد اًمًٕمٞمد ومام رأيهف ىمط إٓ ُمهقاوًٕم٤م ًمٚمٕمٚمؿ وأهٚمف وـمٚمٌهف يمٌػمهؿ

٦م ذم اًمٓمٌع وسمِم٤مؿم٦م ذم اًمقضمف ودقم٤مسم٦م شمٙمن سم٤مذًٓ هلؿ ُمـ وىمهف وقمٚمٛمف وٟمّمحف ُمع ؾمٝمقًم

ُمـ ظمجؾ اًمٖمري٥م وهٞم٦ٌم ح٤مطم٥م احل٤مضم٦م. وُم٤م أيمثر ُم٤م رأي٧م ُمٜمف ُم٤م يدومع يمثػًما ممـ 

 يهقاوع هلؿ إمم احلٞم٤مء ورسمام يم٤من سمٕمْمٝمؿ ذم ؾمـ أسمٜم٤مئف.

ورسمام ضمرى ذم سمٕمض اعمج٤مًمس واعمح٤مومؾ صمٜم٤مء قمغم اًمقاًمد وطمديثف وطمًـ إوم٤مدشمف 

 ٤ٌمًمٖمقن وجي٤مُمٚمقٟمٜمل وأٟم٤م دون ُم٤م ي٘مقًمقن.ومٞم٘مقل زم سمٕمده٤م: ه١مٓء ي

وٓ أقمٚمٛمف رد أطمًدا ؾم٠مًمف ؿمٞمًئ٤م ُمـ يمهٌف وسمحقصمف يمٌػًما يم٤من أو حٖمػًما إٓ أن يٙمقن 

ممـ يهٜمٗمخ سم٤مًمٙمه٥م ويهخذه٤م زيٜم٦م عمٙمهٌف أو جمٚمًف، وىمد طمدصمٜمل سمٕمض إظمقيت أن رضماًل ذا 

٤ًٌم ًمٚمقاًمد وم٘م٤مل ًمف: إن يم٤من يٜمهٗمع هب٤م ويًهٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ومخذ ًمف ُم٤م ؿمئ٧م،  ُمٜمّم٥م يمٌػم ؾم٠مًمف يمه

 وإن يم٤من ممـ يهجٛمؾ هب٤م ومٖمػمه أومم هب٤م.

وسمٕمد، ومٝمذه اخلّم٤مل اًمهل ضمرى احلدي٨م ومٞمٝم٤م مم٤م ؾمٛمح٧م سمف هذه اًمٕمج٤مًم٦م، وًمق 

دم٤موزت ذط هذه اعم٘م٤مًم٦م أو ىمّمدت إمم آؾمه٘مّم٤مء ومٞمٝم٤م ًمقضمدت جم٤مل اًم٘مقل ذا ؾمٕم٦م، 

ٜمؼ، وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن وًمٙمـ اًمِم٠من يمام ىم٤مل إول: يٙمٗمل ُمـ اًم٘مالدة ُم٤م أطم٤مط سم٤مًمٕم

حيٗمظ اًمًٞمد اًمقاًمد ويٛمهع سمف أهٚمف وأطم٤ٌمسمف وأن جيٕمٚمف ممـ يٓمقل قمٛمره وحيًـ قمٛمٚمف، 

 هلل أوًٓ وآظمًرا. وأن ي٤ٌمرك ًمف ذم قمٚمٛمف وقمٛمٚمف وأهٚمف وُم٤مًمف ووًمده، واحلٛمد
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 اهقسآْ  عووَ يفاإلتقاْ  كتاب يفاهقسآْ عووَ ألُواع قساءة ُقدية 
 

وأحكم وأؾمٚمؿ قمغم ، ه٥م وم٠ميمٛمؾوينَّ وو، أقمٓمك وم٠مضمزل، احلٛمد هلل اعمٜم٤من اًمٙمريؿ

 . وه٤مدهيؿ إمم ضمٜم٦م اخلٚمد، ُمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس اخلػم، رؾمقل اهلل أيمٛمؾ اخلٚمؼ وأذومٝمؿ

، ومٌٕمد إمت٤مُمل اًمهٕمٚمٞمؼ اًمث٤مين قمغم يمه٤مب اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمًٞمقـمل: أُم٤م سمٕمد

رأي٧م أن أيمه٥م )ىمراءة ٟم٘مدي٦م أٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن ذم يمه٤مب اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن( أسملم 

وسمٕمٚمقم اًم٘مرآن قمٜمد ، ومٞمٝم٤م قمـ جمٛمققم٦م ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اعمهٕمٚم٘م٦م سمٕمٚمقم اًم٘مرآن قمٛمقًُم٤م

 : وضمٕمٚمهٝم٤م قمغم ومّمقل، اًمًٞمقـمل ظمّمقًح٤م

 . علوو القرآن قبل السيوطي: الفصل األول

 . علوو القرآن يف مؤلفات السيوطي: الفصل الثاىي

 . علوو القرآن يف اإلتقان: الفصل الثالث

 مونة على عنل السيوطي يف اإلتقانإضافات : الفصل الرابع

 . وأؾم٤مل اهلل اًمهقومٞمؼ واًمًداد
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  اهفصى األوياهفصى األوي
  عووَ اهقسآْ قبى اهطيوطيعووَ اهقسآْ قبى اهطيوطي

( ًمٙمه٤مسمف )اًمؼمه٤من ذم 734: إن اًمٌح٨م قمـ )قمٚمقم اًم٘مرآن( ىمٌؾ ووع اًمزريمٌم )ت

 : قمٚمقم اًم٘مرآن( أُمر قمًػم ُمـ ضمٝم٤مت

 . جفة ادصطؾح: األوىل

  .ة ألكواع طؾوم الؼرآنمن جفة شؿول الؽتب السابؼ: والثاكقة

  .وصف العاِلم بلكه متخصص بعؾوم الؼرآن: الوصف: أي: والثالثة

وم٢مٟمف ٓ يقضمد ُم٤م يدل قمغم قمٜم٤مي٦م اعمه٘مدُملم سمذيمر اعمراد سمٕمٚمقم ، أُم٤م اجلٝم٦م إومم 

أو ذم ، سمؾ ٟمجد هذا اعمّمٓمٚمح يدور ذم يمهٌٝمؿ ذم سمٕمض يمه٥م اًمهٗمًػم وقمٜم٤مويٜمٝم٤م، اًم٘مرآن

ذم يمه٥م اًمؽماضمؿ طمٞمٜمام يّمٗمقن سمٕمض إقمالم سم٠مٟمف يم٤من قم٤معم٤ًم  أو، سمٕمض يمه٥م اًم٘مراءات

سمٕمٚمقم اًم٘مرآن
(1)

 . 

ومل ُيِرد ، وم٢من اًمٙمه٥م اًمهل ُحٜمِّٗم٧م ذم سمٕمض أٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن، وأُم٤م اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 : وم٢مهن٤م شمٜم٘مًؿ ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٜم٤مويـ إمم ىمًٛملم، ُم١مًمٗمقه٤م اًمِمٛمقل ومٞمٝم٤م

، )قمٚمقم اًم٘مرآن( أو ُم٤م يِم٤مهبف أن يٙمقن اًمٕمٜمقان ٓ حيٛمؾ ُمّمٓمٚمح: الؼسم األول

( اًمذي حيهقي قمغم ُم٤مدة ذم 348: يمه٤مب )ومٝمؿ اًم٘مرآن( ًمٚمح٤مرث اعمح٤مؾمٌل )ت: ُمثؾ

 . قمٚمقم اًم٘مرآن؛ ؾمقاء ذم قمٜم٤مويٜمف أو ذم ُم٤ًمئٚمف أو ذم صمٜم٤مي٤مه

                                              
 (. 14-13اٟمٔمر: قمٚمقم اًم٘مرآن، شم٤مرخيف وشمّمٜمٞمػ أٟمقاقمف عم٤ًمقمد اًمٓمٞم٤مر )ص:    (8)



 ىٓالكزا علوم يف تكاىٕاال كتاب يف ىٓعلوم الكزا ألنواعقزاءة نكدية 
 

 

 

89 

 

ومٜمقن : ُمثؾ، أن حيٛمؾ قمٜمقاٟمف ُمّمٓمٚمح )قمٚمقم اًم٘مرآن( أو ُم٤م يِم٤مهبف: والؼسم الثاين

عم٤م َأًمَّٗم٧ُم يمه٤مَب »: ىم٤مل، (137: آن ٓسمـ اجلقزي )تإومٜم٤من ذم قمٞمقن قمٚمقم اًم٘مر

رأي٧ُم أن شم٠مًمٞمػ يمه٤مب ذم قمج٤مئ٥م قمٚمقم اًم٘مرآن  "اًمهٚم٘مٞمح ذم همرائ٥م قمٚمقم احلدي٨م "

، واسمهٝمج٧م سمام ُأهلٛمهف وُأًم٘مل ذم ُروقمل، ومنمقم٧ُم ذم ؾم١مال اًمهقومٞمؼ ىمٌؾ ذوقمل، أومم

ـْ راقمك ُروقمل، وه٤م أٟم٤م ُأراقمل قمروم٤من اعمٜمـ شوَُم
(1)

 . 

 : يتفغري َٚصطًح عًّٛ ايكضإٓنتب ا

وم٢مُم٤م أن حيٛمؾ ذم قمٜمقاٟمف ، وأُم٤م ُم٤م يم٤من يمه٤مب شمٗمًػم ًمٚم٘مرآن ُمـ أول اًمٗم٤محت٦م إمم اًمٜم٤مس

 . وإُم٤م أن ٓ حيٛمٚمف، )قمٚمقم اًم٘مرآن( أو أطمد ُمرادوم٤مهت٤م

ويمه٥م اًمهٗمًػم اًمهل حتٛمؾ ذم قمٜمقاهن٤م )قمٚمقم اًم٘مرآن( أو أطمد ُمرادوم٤مشمف ٓ اخٚمق ُمـ 

 : طم٤مًمهلم

، أن يٙمقن اًمٕمٜمقان ُمِمهٛماًل قمغم )قمٚمقم اًم٘مرآن( أو أطمد ُمرادوم٤مشمف :احلالة األوىل

  :وهذا ٓ خيٚمق ُمـ طم٤مًملم أيًْم٤م، ويٙمقن اًمٙمه٤مب شمٗمًػًما ظم٤مًمًّم٤م

 اًم قمغم سمٕمض أٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن: أول ًَّ وذًمؽ ُمثؾ يمه٤مب ، أن يٙمقن اًمٙمه٤مب ُم٘م

د سمـ ٕيب اًمٕم٤ٌمس أمح، )اًمهحّمٞمؾ ًمٗمقائد يمه٤مب اًمهٗمّمٞمؾ اجل٤مُمع ًمٕمٚمقم اًمهٜمزيؾ(

وأٟم٤م ُمٌهدئ إن ؿم٤مء اهلل ذم ٟمٔمؿ »: وىمد ىم٤مل ذم ُم٘مدُمهف، (444: قمامر اعمٝمدوى )ت

وجمهٝمد أن أمجع ومٞمف مجٞمع أهمراض )اجل٤مُمع اًمٙمٌػم( ُمـ ، هذا )اعمخهٍم( اًمّمٖمػم

واًم٘مراءات اعمٕمٝمقدة ، وأطمٙم٤مُمٝم٤م اعمٝمٛمٚم٦م، وأي٤مت اعمٜمًقظم٦م، إطمٙم٤مم اعمجٛمٚم٦م

، ؾ واإلقمراب واعمقاقمظ وإُمث٤مل وأدابواًمهٗمًػم واًمٖمري٥م واعمِمٙم، اعمًهٕمٛمٚم٦م

                                              
 (. 848ومٜمقن إومٜم٤من ذم قمٞمقن قمٚمقم اًم٘مرآن )ص:    (8)
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ش ...وُم٤م شمٕمٚمؼ سمذًمؽ ُمـ ؾم٤مئر قمٚمقم اًمهٜمزيؾ اعمحهٛمٚم٦م ًمٚمه٠مويؾ
(1)

وأضمٕمؾ »: صمؿ ىم٤مل، 

اًم٘مقل ُمـ أول ؾمقرة يمذا إمم : وم٠مىمقل، ًمٞمٙمقن أىمرب ُمهٜم٤موًٓ ، شمرشمٞم٥م اًمًقر ُمٗمّمالً 

 . ٍمه٤مسم٘مدر ـمقل أي٦م وىم، وم٠ممجع ُمـ آهِي٤َم قمنميـ آي٦م أو ٟمحقه٤م، ُمقوع يمذا ُمٜمٝم٤م

 . صمؿ أىمقل إطمٙم٤مم واًمٜمًخ وأذيمرمه٤م

 . صمؿ أىمقل اًمهٗمًػم وم٠مذيمره

 . صمؿ أىمقل اًم٘مراءات وم٠مذيمره٤م

  . صمؿ أىمقل اإلقمراب وم٠مذيمره

، صمؿ أذيمر اجلزء اًمذي يٚمٞمف طمهك آيت قمغم آظمر اًمٙمه٤مب إن ؿم٤مء اهلل قمغم ُم٤م ذـمهف ومٞمف

وأؾمهٖمٜمل ، ه٤مواظمهالف أهؾ إُمّم٤مر ذم قمدد، وأذيمر ذم آظمر يمؾ ؾمقرة ُمقوع ٟمزوهل٤م

ش ...وأسمٚمغ هم٤مي٦م اجلٝمد ذم اًمه٘مري٥م واًم٘مّمد ، قمـ شمًٛمٞم٦م رؤوس آهي٤م
(2)

 . 

 ويٙمقن شمٗمًػًما ، أن يٙمقن ذم اًمٕمٜمقان ُمّمٓمٚمح )قمٚمقم اًم٘مرآن( أو أطمد ُمرادوم٤مشمف: ثاكقا

   . (114: يمه٤مب )اجل٤مُمع ًمٕمٚمؿ اًم٘مرآن( ٕيب احلًـ اًمرُم٤مين )ت: وذًمؽ ُمثؾ، ظم٤مًمًّم٤م

، قن اًمٕمٜمقان ُمِمهٛماًل قمغم قمٚمقم اًم٘مرآن أو أطمد ُمرادوم٤مشمفأن ٓ يٙم: واحلالة الثاكقة

ويمه٥م اًمهٗم٤مؾمػم ُمٞمدان يمٌػم ًمذيمر شمٓمٌٞم٘م٤مت قمٚمقم ، وهذا هق أهمٚم٥م قمٜم٤مويـ يمه٥م اًمهٗمًػم

ويمه٥م اًمهٗمًػم اًمهل ٓ حتٛمؾ ُمّمٓمٚمح )قمٚمقم اًم٘مرآن( أو أي ُمرادف ، اًم٘مرآن سم٠مٟمقاقمٝم٤م

ـ شمٓمٌٞم٘م٤مٍت ذم أٟمقاع قمٚمقم ومٝمل وإن يم٤مٟم٧م يمه٥م شمٗمًػم ظم٤مًمّم٦م؛ إٓ أهن٤م ًمـ اخٚمق ُم، هل٤م

 : وهل قمغم ىمًٛملم، اًم٘مرآن

                                              
 (. 843/ 8م اًمهٜمزيؾ، حت٘مٞمؼ دار اًمٙمامل )اًمهحّمٞمؾ ًمٗمقائد يمه٤مب اًمهٗمّمٞمؾ اجل٤مُمع ًمٕمٚمق   (8)

 (. 888/ 8اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )   (3)
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أن يذيمر اعم١مًمػ ذم ُم٘مدُمهف أن ُمـ ُم٘م٤محد شم٠مًمٞمٗمف ًمٚمهٗمًػم ذيمر أٟمقاٍع : الؼسم األول

، عمحٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد، ُمثؾ يمه٤مب )آؾمهٖمٜم٤مء ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن(، ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن

  .(ه111اعمٕمروف سم٤مُْٕدوُمقي )ت

ٗمٜم٤مه جيٛمع »: وىمد ىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م يمه٤مسمف ُمـ سملم ، رضوباا من طؾوم الؼرآنهذا يمه٤مب أًمَّ

، وىمراءة ُم٠مصمقرة، وشمٗمًػم ُمروي، وإقمراب ُمِمٙمؾ، وُمٕمٜمك ُمًهٖمٚمؼ، يمالم همري٥م

ُم٤م سمٚمٖمٜمل ُمـ اظمهالف  -إن ؿم٤مء اهلل  -وأذيمر ومٞمف ، وحمٙمؿ وُمهِم٤مسمف، وٟم٤مؾمخ وُمٜمًقخ

  -ٚمٛم٦م واؿمه٘م٤مىمٝم٤م وأسملمِّ شمٍميػ اًمٙم، واًمقىمػ واًمهامم، وقمدد أي، اًمٜم٤مس ذم اًم٘مراءات

 . وُم٤م ومٞمف شم٘مديؿ وشم٠مظمػم، أو إـم٤مًم٦م إلومٝم٤ممٍ ، وُم٤م ومٞمف ُمـ طمذف ٓظمهّم٤مرٍ  -إن قمٚمٛم٧م ذًمؽ 

وأذيمر أيـ ، وإذا ُمرَّ اًمٕم٤مُمؾ ُمـ قمقاُمؾ اًمٜمحق ذيمرشمف ُمع ٟمٔم٤مئره ذم سم٤مب ُأومرده ًمف

طمهك يٙمقن هذا ، وُمٌٚمغ اًمرواي٦م، قمغم ىمدر اًمٓم٤مىم٦م، ٟمزًم٧م اًمًقرة سمٛمٙم٦م أو سم٤معمديٜم٦م

ش ...وقمـ أن يرضمع إمم أطمد ذم شمٗمًػم رء هق ومٞمف ُمًهٖمٜمٞم٤ًم ، ٗمًف ُمٙمهٗمٞم٤مً اًمٙمه٤مب سمٜم
(1)

 . 

وهذا هق إهمٚم٥م ذم ، أن ٓ يذيمر ُمـ ُم٘م٤محده ذيمر أٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن: الؼسم الثاين 

وُمع ذًمؽ وم٢مٟمف ٓ يٛمٙمـ أن خيٚمق يمه٤مب شمٗمًػم ُمـ ذيمر سمٕمض ُم٤ًمئؾ أٟمقاع ، يمه٥م اًمهٗمًػم

 . وهمػمه٤م، وأؾم٤ٌمب اًمٜمزول واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، قمٚمقم اًم٘مرآن ُمـ اعمٙمل واعمدين

أو يمه٥م ذم ، اًمقحػ؛ أي وحػ اًمٕم٤ممل سم٠مٟمف قم٤ممل ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: وأما اجلفة الثالثة

 : وم٢من إُمر ٓ خيرج قمـ ؿمٞمئلم، قمٚمقم اًم٘مرآن أو همػم ذًمؽ

                                              
(، ُمـ رؾم٤مًم٦م إدومقي ُمٗمًنا وحت٘مٞمؼ ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، 443ُم٘مدُم٦م آؾمهٖمٜم٤مء ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن )ص:    (8)

ًمٚمديمهقر قمٌداهلل يمحٞمالن، ىمدُمٝم٤م سم٘مًؿ اًم٘مرآن وقمٚمقُمف سمٙمٚمٞم٦م أحقل اًمديـ سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ 

 (. 8441اإلؾمالُمٞم٦م )ؾمٕمقد 
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أن يٙمقن اًمقحػ ُمـ همػم ُمٗمٝمقم حمدد أو ُمٕمٞم٤مر يدل قمغم اعمراد سمٕمٚمقم : األول

 . ٕم٤ممل سمف دون أن يٙمقن هٜم٤مك ُم٤م يدل قمغم اعمراد هبذا اًمقحػومٞمقحػ اًم، اًم٘مرآن

أن يٙمقن هٜم٤مك ُمٕمٞم٤مر هلذا اًمقحػ ويٛمٙمـ ايمهِم٤مومف ُمـ ظمالل ُمٕمروم٦م آصم٤مر : الثاين

 . وهذا ىمٚمٞمؾ ضمًدا ذم اًمؽماضمؿ، أو أن يٜمص اعمؽمضِمؿ ًمٌٕمض أٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن، اًمٕم٤ممل

 د يٓمٚم٘مقٟمف قمغم اًمٕم٤ممل سم٤مًم٘مراءاتوىم، وُمـ ظمالل أصم٤مر ىمد يٓمٚم٘مقٟمف قمغم اًمٕم٤ممل سم٤مًمهٗمًػم

وىمد يٓمٚم٘مقٟمف قمغم اًمٕم٤ممل سم٠مٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن ُمـ اًمهٗمًػم واًم٘مراءات وهمػمه٤م ، وقمٚمقُمٝم٤م

 : وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ، ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن

ىم٤مل »: (417: شمرمج٦م ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمـ حمٛمد سمـ خمه٤مر اًم٘مٞمز اعم٘مرئ )ت   -1

ح٤مطمٌف أسمق قمٛمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ُمٝمدي اعم٘مرئ
(1)

يم٤من ٟمٗمٕمف اهلل ُمـ أهؾ اًمهٌحر : 

يمثػم اًمه٠مًمٞمػ ، ضمٞمد اًمديـ واًمٕم٘مؾ، طمًـ اًمٗمٝمؿ واخلٚمؼ، ذم قمٚمقم اًم٘مرآن واًمٕمرسمٞم٦م

شقم٤معم٤م سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، جمقدا ًمٚم٘مراءات اًمًٌع، حمًٜم٤م ًمذًمؽ، ذم قمٚمقم اًم٘مرآن
(2)

وُمٙمل . 

 . ممـ يمه٥م ذم اًمهٗمًػم وذم قمٚمقم اإلىمراء

، وأسمق ٟمٍم اًمٙمريم٤مٟمجل ...»: ٌلُمـ يمه٤مب اًمٕمؼم ًمٚمذه 414ضم٤مء ذم وومٞم٤مت ؾمٜم٦م  -2

وًمف ، ذم ذي احلج٦م، وُمًٜمد أوم٤مق، ؿمٞمخ اعم٘مرئلم عمرو، حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم

، ُمهلم اًمدي٤مٟم٦م، يمثػم اًمهّم٤مٟمٞمػ، ويم٤من إُم٤مُم٤ًم ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، أرسمع وشمًٕمقن ؾمٜم٦م

ُمل. اٟمهٝمك إًمٞمف قمغم اإلؾمٜم٤مد ان قمغم اًمنميػ ، ىمرأ سمٌٖمداد قمغم أيب احلًـ احلامَّ وسمحرَّ

                                              
أمحد سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد سمـ ُمٝمدي أسمق قمٛمر اًم٘مرـمٌل إُم٤مم قم٤مرف، ىمرأ قمغم ُمٙمل سمـ »ىم٤مل اسمـ اجلزري:   (8)

هم٤مي٦م ش أيب ـم٤مًم٥م وأيمثر قمٜمف وأيب اعمٓمرف اًم٘مٜم٤مزقمل، شمقذم قم٤مذ اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م اصمٜمهلم وصمالصملم وأرسمٕمامئ٦م

 (. 881/ 8اًمٜمٝم٤مي٦م )

 . (137اًمّمٚم٦م ٓسمـ سمِمٙمقال )ص:    (3)



 ىٓالكزا علوم يف تكاىٕاال كتاب يف ىٓعلوم الكزا ألنواعقزاءة نكدية 
 

 

 

93 

 

شوظمراؾم٤من وسمدُمِمؼ واعمقحؾ، وسمٛمٍم قمغم إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر احلداد، زيدياًم
(1)

 . 

ٌْد اًمرمحـ احِلػمّي  -3 ٌْد اهللَّ َأسُمق قَم اًمٜمَّْٞم٤ًمسمقرّي ، وذم شمرمج٦م إؾمامقمٞمؾ سْمـ َأمْحَد سْمـ قَم

 أسمق قمٌد اًمرمحـ احلػمي اعمٗمّن اعم٘مرئ: وىم٤مل قمٌد اًمٖم٤مومر ...»: (414: اًمّيير )ت

ًمف اًمّهّم٤مٟمٞمػ اعمِمٝمقرة ذم . ًٚمٛملم؛ يم٤من ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٕم٤معملمأطمد أئٛم٦م اعم. اًمّزاهد

شواًم٘مراءات، قمٚمقم اًم٘مرآن
(2)

 . 

 : ومم٤م ورد ذم ذًمؽ، ويٜمدر أن يرد ذم اًمؽماضمؿ شمٗمّمٞمؾ عمٗمٝمقم )قمٚمقم اًم٘مرآن(

أسمق قمٛمر اعمٕم٤مومري ، شمرمج٦م أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب قمٞمًك ًم٥م سمـ حيٞمك - أ

 أطمد إئٛم٦م ذم قمٚمؿ اًم٘مرآن: ويم٤من»: (433: ت)، إٟمدًمز اًمٓمٚمٛمٜمٙمل اعم٘مرئ

شوُمٕم٤مٟمٞمف، وُمٜمًقظمف، وٟم٤مؾمخف، وأطمٙم٤مُمف، ىمراءشمف وإقمراسمف: اًمٕمٔمٞمؿ
(3)

 . 

، شمرمج٦م أمحد سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمرسمٕمل اًم٤ٌمهم٤مين اعم٘مرىء - ب

ويم٤من ذم ، ُمـ أهؾ احلٗمظ واًمٕمٚمؿ واًمذيم٤مء واًمٗمٝمؿ: ويم٤من»: أسم٤م اًمٕم٤ٌمس: يٙمٜمك

ويم٤من ٓ ٟمٔمػم ًمف ذم ، ويم٤من سمحرا ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ، آي٤مت اهلل شمٕم٤ممم طمٗمٔمف آي٦م ُمـ

وًمف يمه٤مٌب طمًـ ذم . وٟم٤مؾمخف وُمٜمًقظمف، وأطمٙم٤مُمف، قمٚمؿ اًم٘مرآن ىمراءاشمف وإقمراسمف

شهللا أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٟمح٤م ومٞمف ٟمحقا طمًٜم٤م وهق قمغم ُمذه٥م ُم٤مًمؽ رمحف
(4)

 . 

اجم ويرها ومن خالل الصالع طذ استخدام مصطؾح )طؾوم الؼرآن( يف كتب الرت

ة، يظفر أكه معروف مستخدم  . وإن ِل يؿؽــا معرفة حدوده وادراد به طذ وجه الدقَّ

                                              
 (141/ 3اًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم )   (8)

 (. 818/ 33شم٤مريخ اإلؾمالم )   (3)

 (. 43اًمّمٚم٦م ٓسمـ سمِمٙمقال )ص:    (1)

 (17اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )ص:    (4)
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  اهجاُياهجاُياهفصى اهفصى 
  عووَ اهقسآْ يف ًؤهفات اهطيوطيعووَ اهقسآْ يف ًؤهفات اهطيوطي

، وهق دون ؾمـ اًمٕمنميـ، سمؾ إٟمف سمدأ اًمه٠مًمٞمػ، مم٤م رزق اهللُ اًمًٞمقـملَّ يمثرة اًمه٠مًمٞمػ

 . ٤مهمؾ وشمٗمرغ ًمٚمٕمٚمؿ واًمه٠مًمٞمػصمؿ اٟم٘مٓمع وهق ذم ؾمـ إرسمٕملم قمـ اعمٜم٤مح٥م واعمِم

وؾمٞمٙمقن احلدي٨م هٜم٤م قمـ اًمٙمه٥م اًمهل مجع ومٞمٝم٤م أٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن دون ؾمقاه٤م مم٤م 

وًم٤ٌمب اًمٜم٘مقل ذم أؾم٤ٌمب ، أومرده ذم سمٕمض إٟمقاع؛ يم٤مًمدر اعمٜمثقر ذم اًمهٗمًػم اعم٠مصمقر

ب، اًمٜمزول  . وهمػمه٤م، واعمٕمرَّ

 : وىمد يمه٥م اًمًٞمقـمل ذم أٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن أرسمٕم٦م يمه٥م

 . ًمٜمُّ٘م٤مي٦م ُمع ذطمفا -1

 . اًمهحٌػم ذم قمٚمقم اًمهٗمًػم  -2

 . اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن -3

ُمٕمؽمك إىمران ذم إقمج٤مز اًم٘مرآن -4
(1)

 . 

 

                                              
وهٜم٤مك ًمٚمًٞمقـمل يمه٤مب صم٤مًم٨م ُمٓمٌقع ذم قمٚمقم اًم٘مرآن همػم »ي٘مقل اًمديمهقر ومهحل قمٌد اًم٘م٤مدر ومريد:   (8)

ن، وهق يمه٤مب )ُمٕمؽمك إىمران ذم إقمج٤مز اًم٘مرآن(، وىمد أومرده اًمٙمه٤مسملم اًم٤ًمسم٘ملم: اًمهحٌػم واإلشم٘م٤م

ًمٚمحدي٨م قمـ إقمج٤مز اًم٘مرآن ذم مخ٦ًم وصمالصملم وضمًٝم٤م، وىمد اؿمهٛمؾ قمغم يمثػم مم٤م ضم٤مء ذم اًمٙمه٤مسملم 

ُم٘مدُم٦م ش  اًم٤ًمسم٘ملم؛ ًمذا اٟمهٗمٕمٜم٤م سمف ُمع اإلشم٘م٤من ذم يمثػم ُمـ ُمراضمٕم٦م اعمقوققم٤مت اًمٖم٤مُمْم٦م واعمجٛمٚم٦م

 (. 81 )ص: حم٘مؼ اًمهحٌػم ذم قمٚمقم اًمهٗمًػم
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ويمه٤مب )اًمٜم٘م٤مي٦م( وذطمف )إمت٤مم ، وئمٝمر ُمـ ظمالل يمه٤مب )اًمهحٌػم ذم قمٚمقم اًمهٗمًػم(

 : اًمدراي٦م ًم٘مراء اًمٜمُّ٘م٤مي٦م( أُمران

وم٤مشمف ذم هذه اًمٙمه٥م يم٤مٟم٧م إمم وم٢مو٤م، أٟمف مل خيرج قمـ ُمّمٓمٚمح اًمهٗمًػم :األول

ومٗمل اًمهحٌػم ضم٤مء قمٜمقاٟمف )اًمهحٌػم ذم قمٚمقم اًمهٗمًػم( وذم يمه٤مب اًمٜم٘م٤مي٦م ؾمامه ، اًمهٗمًػم

صمؿ زاد قمٚمٞمف ذم )إمت٤مم اًمدراي٦م ًم٘مراء اًمٜم٘م٤مي٦م( ُم٤م ٓ ، وذَح هذا اعمّمٓمٚمح، )قمٚمؿ اًمهٗمًػم(

 . خيرج قمـ ذًمؽ

ويم٤من أُم٤مُمف يمه٤مسم٤من ، ِم٤ميخوئمٝمر أن ؾم٥ٌم ذًمؽ أٟمف يم٤من ذم وىم٧م اًمه٘مٚمٞمد واشم٤ٌمع اعم

 : أظمذ ُمٜمٝمام هذه اإلو٤موم٦م

ٟم٧م ذم »: ( اًمذي ىم٤مل قمـ يمه٤مسمف173: يمه٤مب ؿمٞمخف اًمٙم٤مومٞمجل )ت :أوهلام وىمد دوَّ

شقمٚمقم اًمهٗمًػم يمه٤مسًم٤م مل أؾمٌؼ إًمٞمف
(1)

 . وهق ي٘مّمد يمه٤مسمف )اًمهٞمًػم ذم ىمقاقمد قمٚمؿ اًمهٗمًػم(، 

 . قمٚمؿ اًمهٗمًػم(واعم٘مّمقد أن اًمًٞمقـمل شم٠مصمر هبذه اإلو٤موم٦م ذم يمه٤مب ؿمٞمخف )

ىم٤مل ، ( )ُمقاىمع اًمٕمٚمقم ذم ُمقاىمع اًمٜمجقم(134: يمه٤مب اًمٌٚم٘مٞمٜمل )ت :ثاكقفام

وإن مم٤م أمهؾ اعمه٘مدُمقن شمدويٜمف »: اًمًٞمقـمل ذم ُم٘مدُم٦م يمه٤مسمف )اًمهحٌػم ذم قمٚمؿ اًمهٗمًػم(

ٜم٦م قمٚمؿ اًمهٗمًػم اًمذي هق يمٛمّمٓمٚمح احلدي٨م ومٚمؿ يطمهك حتغم ذم آظمر اًمزُم٤من سم٠مطمًـ ز

ؿ وٓ ذم احلدي٨م ضم٤مء ؿمٞمخ اإلؾمالم قمالُم٦م اًمٕمٍم ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة يدوٟمف أطمد ٓ ذم اًم٘مدي

ش ...ومٕمٛمؾ ومٞمف يمه٤مسمف )ُمقاىمع اًمٕمٚمقم ذم ُمقاىمع اًمٜمجقم( ، ضمالل اًمديـ اًمٌٚم٘مٞمٜمل
(2)

 . 

، وىمد ضم٤مء ذم ُم٘مدُمهف ُمقوٕم٤من ُمٚمٝمامن ًمٚمًٞمقـمل ذم هذه اإلو٤موم٦م )قمٚمقم اًمهٗمًػم(

                                              
 (. 1/ 8اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، ٟمنمة جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٚمٛمّمحػ اًمنميػ  )  (8)

 (31اًمهحٌػم ذم قمٚمقم اًمهٗمًػم ًمٚمًٞمقـمل، حت٘مٞمؼ: ومهحل قمٌداًم٘م٤مدر ومريد )ص:   (3)
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ششمٗمًػم قمـ إًم٘م٤مء اًمدروسوىمد اىمهٗمٞم٧م آصم٤مر اًمٕمٚمامء ذم مجع »: ومه٤م ىمقل اًمٌٚم٘مٞمٜمل
(1)

 ،

يمام ؾمٞم٠ميت شمٍمحيف سمذًمؽ ذم ، وم٤معم٘مّمقد ُمـ شم٠مًمٞمػ اًمٙمه٤مب أن يٙمقن ُم٘مدُم٦م ًمهٗمًػمه

 . اًمٗم٘مرة أشمٞم٦م

خم٤مـم٦ٌم ًمٌٕمض ظمٚمٗم٤مء سمٜمل اًمٕم٤ٌمس  ىمد اؿمهٝمرت قمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل »: وىمقًمف

ي٨م ومٞمٝم٤م ذيمر سمٕمض أٟمقاع اًم٘مرآن حيّمؾ ُمٜمٝم٤م عم٘مّمدٟم٤م آىمه٤ٌمس وىمد حٜمػ ذم قمٚمقم احلد

مج٤مقم٦م ذم اًم٘مديؿ واحلدي٨م وشمٚمؽ إٟمقاع ذم ؾمٜمده دون ُمهٜمف وذم ُمًٜمديف وأهؾ ومٜمف وأٟمقاع 

اًم٘مرآن ؿم٤مُمٚم٦م وقمٚمقُمف يم٤مُمٚم٦م وم٠مردت أن أذيمر ذم هذا اًمهّمٜمٞمػ ُم٤م وحؾ إمم قمٚمٛمل مم٤م طمقاه 

شًمٚمهٗمًػم وأضمٕمؾ ذًمؽ ُم٘مدُم٦م، اًم٘مرآن اًمنميػ ُمـ أٟمقاع قمٚمٛمف اعمٜمٞمػ
(2)

 . 

ومل يٙمـ ، ًمه٠مًمٞمػ يمام هق فم٤مهر ُمـ يمالم اًمٌٚم٘مٞمٜملوم٤مًمهٗمًػم هق اعم٘مّمقد هبذا ا

وقمٚمقُمف »: عمّمٓمٚمح )قمٚمقم اًم٘مرآن( وضمقد ذم يمالُمف ؾمقى إؿم٤مرشمف سم٤مًمٕمٓمػ ذم ىمقًمف

   . قمٚمقم اًم٘مرآن: أي، شيم٤مُمٚم٦م

وىم٤مل ذم ، واًمًٞمقـمل ىمد ؾمٛمك اًمٕمٚمؿ اًمث٤مين ُمـ قمٚمقم يمه٤مسمف )اًمٜم٘م٤مي٦م( قمٚمَؿ اًمهٗمًػم

ويٜمحٍم ذم ُم٘مدُم٦م ، قال اًمٙمه٤مب اًمٕمزيزقمٚمؿ اًمهٗمًػم قمٚمؿ ُيٌح٨م ومٞمف قمـ أطم»: أوًمف

شومخ٦ًم ومخًلم ٟمققًم٤م
(3)

 . 

ٌَْح٨م »: وم٘م٤مل، وسملم أصمر يمه٤مب اًمٌٚم٘مٞمٜمل، وذم إمت٤مم اًمدراي٦م ذح هذا اًمٙمالم  قمٚمؿ ي

ومِٞمِف َأطْمَقال اًْمٙمه٤مب اًْمَٕمِزيز ُمـ ضِمَٝم٦م ُٟمُزوًمف َوؾَمٜمَده وآداسمف َوَأًْمَٗم٤مفمف وُمٕم٤مٟمٞمف اعمَُْهَٕمّٚمَ٘م٦م سم٠مًمٗم٤مفمف 

                                              
 (. 871ُمقاىمع اًمٕمٚمقم ذم ُمقاىمع اًمٜمجقم حت٘مٞمؼ: ٟمٌٞمؾ ح٤مسمري )ص:   (8)

 (. 871-871٘مٞمؼ: ٟمٌٞمؾ ح٤مسمري )ص: ُمقاىمع اًمٕمٚمقم ذم ُمقاىمع اًمٜمجقم حت  (3)

 (. 811إمت٤مم اًمدراي٦م ًم٘مراء اًمٜم٘م٤مي٦م )ص:   (1)
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طَمدَّ ُمـ واعمهٕمٚم٘م٦م  َٓ طَْمَٙم٤مِم َوهمػم َذًمِؽ َوُهَق قمٚمؿ َٟمِٗمٞمس مل َأىمػ قمغم شم٠مًمٞمػ ومِٞمِف  ْٕ سم٤ِم

ٌُْٚمِ٘مٞمٜمِّل ومدوٟمف وٟم٘محف وهذسمف ورشمٌف ذِم  ؾْماَلم ضمالل اًمّديـ اًم ُملم طَمهَّك ضَم٤مَء ؿمٞمخ اإْلِ اعمَُْهَ٘مدِّ

ُه )ُمقاىمع اًْمُٕمُٚمقم ُمـ يمه٤مب ؾَمامَّ
(1)

ضمٕمٚمف مخًلم ُمقاىمع اًمٜمُُّجقم( وَم٠مشمك سم٤مًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب وَ  

ٟمققم٤م قمغم ٟمٛمط َأْٟمَقاع قُمُٚمقم احلَِدي٨م وىمد اؾمهدريم٧م قمٚمٞمف ُمـ إٟمقاع وٕمػ ُم٤م ذيمره 

وشمهٌٕم٧م أؿمٞم٤مء ُمهٕمٚم٘م٦م سم٤مٕٟمقاع اًمهل ذيمره٤م مم٤م أمهٚمف وأودقمهٝم٤م يمه٤مسم٤م ؾمٛمٞمهف )اًمهحٌػم ذم 

قمٚمؿ اًمهٗمًػم( وحدرشمف سمٛم٘مدُم٦م ومٞمٝم٤م طمدود ُمٝمٛم٦م وٟم٘مٚم٧م ومٞمٝم٤م طمدود يمثػمة ًمٚمهٗمًػم 

، سمًٓمٝم٤م ومٙم٤من اسمهداء اؾمهٜم٤ٌمط هذا اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمٌٚم٘مٞمٜمل ومت٤مُمف قمغم يدي ًمٞمس هذا ُمقوع

شوهٙمذا يمؾ ُمًهٜمٌط يٙمقن ىمٚمٞمال صمؿ يٙمثر وحٖمػما صمؿ يٙمؼم
(2)

 . 

أن سمداي٦م اًمًٞمقـمل ذم إٟمقاع ُمـ يمه٤مب )ُمقاىمع اًمٕمٚمقم ذم ُمقاىمع اًمٜمجقم( : الثاين

وذم ، )إمت٤مم اًمدراي٦م( وذم ذطمف، وىمد فمٝمر أصمره ذم يمه٤مسمف )اًمٜم٘م٤مي٦م(، (134: ًمٚمٌٚم٘مٞمٜمل )ت

صمؿ أو٤مف إًمٞمف ذم )اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن( ُم٤م ذيمره ، يمه٤مسمف )اًمهحٌػم ذم قمٚمؿ اًمهٗمًػم(

 . اًمزريمٌم ذم )اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن(

، سمؾ يم٤من ُمه٤مسمًٕم٤م ًمف خمهًٍما ًمٙمه٤مسمف، ومٗمل اًمٜم٘م٤مي٦م وذطمٝم٤م مل خيرج قمـ ُم٤م يمهٌف اًمٌٚم٘مٞمٜمل 

ومام يم٤من قمٜمد ، أٟمقاع ضمٕمٚمٝم٤م اًمٌٚم٘مٞمٜمل ٟمققًم٤م واطمًدا وإن شمٍمف ذم دُم٩م ٟمققملم ذم ٟمقع وومؽِّ 

اًمٌٚم٘مٞمٜمل ذم اصمٜملم ومخًلم قمٚماًم ح٤مر قمـ اًمًٞمقـمل ذم اًمٜم٘م٤مي٦م ذم مخ٦ًم ومخًلم قمٚماًم 
(3)

 . 

 . وذم )اًمهحٌػم ذم قمٚمقم اًمهٗمًػم( ضمٕمؾ يمه٤مب اًمٌٚم٘مٞمٜمل أحاًل وزاد قمٚمٞمف

                                              
 ؾمامه اًمًٞمقـمل هٙمذا، وئمٝمر أن اًمٜمًخ شمٕمددت ذم طمرف اجلر، ومٌٕمْمٝم٤م )ذم(، وسمٕمْمٝم٤م )ُمـ(.   (8)

 (. 38-34)ص:  إمت٤مم اًمدراي٦م ًم٘مراء اًمٜم٘م٤مي٦م   (3)

٘مف ًمٙمه٤مب ُمقاىمع اًمٕمٚمقم ذم ُمقاىمع اًمٜمجقم ًمٚمٌٚم٘مٞمٜمل اٟمٔمر ذم ذًمؽ  يمالم اًم٤ٌمطم٨م ٟمٌٞمؾ ح٤مسمري ذم حت٘مٞم  (1)

 (.  334 -331)ص: 
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وأو٤مف أٟمقاع قمٚمقم ، ن(وذم اإلشم٘م٤من شم٠مصمر سم٤مًمزريمٌم ذم يمه٤مسمف )اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآ

 . ومل يذيمره٤م اًمٌٚم٘مٞمٜمل، اًم٘مرآن اًمهل ذيمره٤م اًمزريمٌم

 : ايتشٍٛ َٔ َصطًح )عًّٛ ايتفغري( إىل َصطًح )عًّٛ ايكضإٓ(

أو  اًمًٞمقـمل ىمٌؾ يمه٤مب )اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن( مل خيرج قمـ ُمّمٓمٚمح )قمٚمؿ اًمهٗمًػم(

ك يمه٤مسمف )اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم ، )قمٚمقم اًمهٗمًػم( وشمرك ُمّمٓمٚمح ، اًم٘مرآن(صمؿ ٟمجده ؾمٛمَّ

 ومام اًمذي ـمرأ قمٚمٞمف  طمهك شمرك هذا إمم ذاك؟، )قمٚمقم اًمهٗمًػم(

( يم٤من 734: اًمذي فمٝمر زم ـ سمٕمد شم٠مُمؾ وٟمٔمر ذم هذا إُمر ـ أن يمه٤مب اًمزريمٌم )ت

 . هق اًم٥ًٌم ذم آٟمه٘م٤مل ُمـ ُمّمٓمٚمح )قمٚمؿ اًمهٗمًػم ( إمم ُمّمٓمٚمح )قمقم اًم٘مرآن(

ر سمٕمد يمه٤مسمهف ًمٙمه٤مب ، ٌؼ سمٞم٤مٟمفوم٤مًمًٞمقـمل يم٤من حم٤مـًم٤م هبذا اعمّمٓمٚمح يمام ؾم صمؿ ومٙمَّ

ويٙمقن ، )اًمهحٌػم ذم قمٚمؿ اًمهٗمًػم( أن يٕمٛمؾ يمه٤مسًم٤م ضم٤مُمًٕم٤م جيٛمع ومٞمف )قمٚمقم اًمهٗمًػم(

 . أوؾمع ُمـ يمه٤مب )اًمهحٌػم(

وىمد شمؿ هذا اًمٙمه٤مب وهلل احلٛمد ُمـ  "اًمهحٌػم ": وهذا آظمر ُم٤م ذيمرشمف ذم ظمٓم٦ٌم»: ىم٤مل

٤مظمل ُمـ أوزم اًمهح٘مٞمؼ صمؿ ظمٓمر زم سمٕمد ؾمٜم٦م اصمٜمهلم وؾمٌٕملم ويمهٌف ُمـ هق ذم ـمٌ٘م٦م أؿمٞم

ذًمؽ أن أؤًمػ يمه٤مسم٤م ُمًٌقـم٤م وجمٛمققم٤م ُمْمٌقـم٤م أؾمٚمؽ ومٞمف ـمريؼ اإلطمّم٤مء وأُمٌم ومٞمف 

شقمغم ُمٜمٝم٤مج آؾمه٘مّم٤مء
(1)

 . 

وذم أصمٜم٤مء هذا اًمهٗمٙمػم ذم هذا اًمٕمٛمؾ اخلٓمػم فمٝمر ًمف يمه٤مب اًمزريمٌم )اًمؼمه٤من ذم 

سمؾ يم٤من ، ّمٓمٚمح )قمٚمقم اًم٘مرآن(ؾم٥ٌم قمدوًمف إمم ُم -ومٞمام فمٝمر زم  -ومٙم٤من ، قمٚمقم اًم٘مرآن(

وأٟم٤م أفمـ أين »: وذًمؽ ُم٤م ٟمصَّ قمٚمٞمف اًمًٞمقـمل ذم ىمقًمف، ًمٚمٙمه٤مب أصمر سم٤مًمغ ذم يمه٤مب اإلشم٘م٤من

                                              
 (. 83-88/ 8اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن )  (8)
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ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م أضمٞمؾ ذم ذًمؽ ومٙمرا أىمدم ، ُمهٗمرد سمذًمؽ همػم ُمًٌقق سم٤مخلقض ذم هذه اعم٤ًمًمؽ

زريمٌم رضمال وأؤظمر أظمرى إذ سمٚمٖمٜمل أن اًمِمٞمخ اإلُم٤مم سمدر اًمديـ حمٛمد اسمـ قمٌد اهلل اًم

)اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم : أطمد ُمه٠مظمري أحح٤مسمٜم٤م اًمِم٤مومٕمٞملم أًمػ يمه٤مسم٤م ذم ذًمؽ طم٤مومال يًٛمك

ش ...ومقضمدشمف ىم٤مل ذم ظمٓمٌهف ، ومهٓمٚمٌهف طمهك وىمٗم٧م قمٚمٞمف، اًم٘مرآن(
(1)

سمٕمد أن  -صمؿ ىم٤مل ، 

وعم٤م وىمٗم٧م قمغم هذا اًمٙمه٤مب؛ ازددت »: -ٟم٘مؾ ظمٓم٦ٌم يمه٤مب )اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن( 

وؿمددت احلزم ذم ، وىمقي اًمٕمزم قمغم إسمراز ُم٤م أوٛمرشمف، يمثػًماومحدت اهلل ، سمف هوًرا

اًمٙمثػم ، اجلكم اًمؼمه٤من، ومقوٕم٧م هذا اًمٙمه٤مب اًمٕمكم اًمِم٠من، اًمهّمٜمٞمػ اًمذي ىمّمدشمفإٟمِم٤مء 

وأدجم٧م سمٕمض إٟمقاع ، ورشم٧ٌم أٟمقاقمف شمرشمٞم٤ٌم أٟم٥ًم ُمـ شمرشمٞم٥م )اًمؼمه٤من(، اًمٗمقائد واإلشم٘م٤من

واًم٘مقاقمد  ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٗمقائد واًمٗمرائد وزدشمف قمغم، وومّمٚم٧م ُم٤م طم٘مف أن ُي٤ٌَمن، ذم سمٕمض

ش ...وؾمٛمٞمهف سمـ)اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن(، واًمِمقارد ُم٤م يِمٜمػ أذان
(2)

 . 

ووازٟمف ، وقمٛمؾ يمه٤مسمف قمٚمٞمف، وهذا اًمٜمص ُئمٝمر أن اًمًٞمقـمل اطمهٗمؾ سمٙمه٤مب اًمؼمه٤من

ٜمل ذم أو ُم٤م يمهٌف اًمٌٚم٘مٞم، وشمٜم٤مؾمك ُم٤م يم٤من يمهٌف هق ذم يمه٤مسمف )اًمهحٌػم ذم قمٚمؿ اًمهٗمًػم(، سمف

وإٟمام اعمراد أٟمف ضمٕمؾ ، وٓ يٕمٜمل هذا أٟمف مل يًهٗمد ُمٜمٝمام، )ُمقاىمع اًمٕمٚمقم ذم ُمقاىمع اًمٜمجقم(

يمام ضمٕمؾ )ُمقاىمع اًمٕمٚمقم ذم ، يمه٤مب )اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن( ًمٚمزريمٌم أحاًل يٜمٓمٚمؼ ُمٜمف

 . ُمقاىمع اًمٜمجقم( أحاًل اٟمٓمٚمؼ ُمٜمف ذم يمه٤مسمهف ًمٙمه٤مب )اًمهحٌػم ذم قمٚمؿ اًمهٗمًػم(

وإظمذ ، وذًمؽ ذم اًمٕمٜمقان، أصمر ُمـ آصم٤مر يمه٤مب اًمزريمٌم قمغم اًمًٞمقـملوهبذا ئمٝمر 

 . واهلل أقمٚمؿ، سمٛمّمٓمٚمح )قمٚمقم اًم٘مرآن( اًمذي مل يٙمـ طم٤مرًضا ذم ذهٜمف ىمٌؾ يمه٤مب اًمزريمٌم

                                              
 (. 8/83اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن )  (8)

 (. 81-8/84اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ)  (3)
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 : عذٝب١

يمام ئمٝمر أن يمه٤مب اًمزريمٌم )اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن( ىمد ىم٣م قمغم اًمهٗمرد اًمذي يم٤من 

وعم٤م اـمٚمع قمغم يمه٤مب اًمؼمه٤من ، نموقمف اًمذي سمدأ خيٓمط ًمفيريد اًمًٞمقـمل أن حيّمؾ قمٚمٞمف ذم ُم

وأٟم٤م أفمـ أين » : ومل يهٗمرد يمام ىم٤مل هق، ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمزريمٌم فمٝمر ًمف وسم٤من أٟمف ُمًٌقق

ُمهٗمرد سمذًمؽ همػم ُمًٌقق سم٤مخلقض ذم هذه اعم٤ًمًمؽ ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م أضمٞمؾ ذم ذًمؽ ومٙمرا أىمدم رضمال 

اًمزريمٌم أطمد  ديـ حمٛمد اسمـ قمٌد اهللوأؤظمر أظمرى إذ سمٚمٖمٜمل أن اًمِمٞمخ اإلُم٤مم سمدر اًم

 . شاًم٘مرآن( )اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم: ُمه٠مظمري أحح٤مسمٜم٤م اًمِم٤مومٕمٞملم أًمػ يمه٤مسم٤م ذم ذًمؽ طم٤مومال يًٛمك

إٓ أٟمف مل شمًٙمـ ٟمٗمًف ، وُمع هذا اًمٜمص اًمقاوح إسمٚم٩م ُمـ اًمًٞمقـمل سمٕمدم اًمهٗمرد

قمل اًمهٗمرد ذم شم٠مًمٞمػ )اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن( وًمٞمهف مل ، ري٦ٌموهذه قمجٞم٦ٌم هم، إٓ أن يدَّ

 : وهل ؾمٌٕم٦م أىم٤ًمم، ذيمر أؾمامء اعمّمٜمٗم٤مت اًمهل حٜمٗمهٝم٤م»: يٗمٕمٚمٝم٤م طمٞم٨م ىم٤مل

، وُمٕمٜم٤مه أٟمف مل ي١مًمػ ًمف ٟمٔمػم ذم اًمدٟمٞم٤م ومٞمام قمٚمٛم٧م، ُم٤م أدَّقمل ومٞمف اًمهٗمرد: اًم٘مًؿ إول

وأُم٤م أهؾ ، وًمٙمـ مل يهٗمؼ أهنؿ شمّمدوا عمثٚمف، ُمٕم٤مذ اهلل، وًمٞمس ذًمؽ ًمٕمجز اعمه٘مدُملم قمٜمف

، ويمثرة آـمالع، ٓ يًهٓمٞمٕمقن أن ي٠مشمقا سمٛمثٚمف؛ عم٤م حيه٤مج إًمٞمف ُمـ ؾمٕم٦م اًمٜمٔمراًمٕمٍم وم٢مهنؿ 

اإلشم٘م٤من ذم : واًمذي هق هبذه اًمّمٗم٦م ُمـ يمهٌل صمامٟمٞم٦م قمنم ُم١مًمًٗم٤م، وُمالزُم٦م اًمهٕم٥م واجلد

ش ...قمٚمقم اًم٘مرآن 
(1)

 . 

وهق ىمد ٟمٗمك قمـ ٟمٗمًف اًمهٗمرد ذم اًمهّمٜمٞمػ اعمًه٘ميص ًمٕمٚمقم ، ومؽماه قمدَّ أوهل٤م اإلشم٘م٤من

 ومام اًمنُّ ذم هذا ي٤م شمرى؟!، وأٟمف ُمًٌقق سم٤مًمزريمٌم، آناًم٘مر

                                              
 (. 841اًمهحدث سمٜمٕمٛم٦م اهلل )ص:   (8)
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  اهجاهحاهجاهحاهفصى اهفصى 
    عووَ اهقسآْ يف اإلتقاْعووَ اهقسآْ يف اإلتقاْ

  املبشح األٍٚ

  أْٛاع عًّٛ ايكضإٓ عٓز ايغٝٛطٞ

ويم٤من ًمٙمه٤مب اًمزريمٌم أصمر واوح قمٚمٞمف ذم ، سمٜمك اًمًٞمقـمل يمه٤مسمف قمغم صمامٟملم ٟمققًم٤م

ومٝمق ُمًٌقق سم٤مًمزريمٌم ذم ، إٟمقاعومل ُيٌِدع اًمًٞمقـمل ذم ، قمٜمقاٟمف وذم شمرشمٞمٌف وشمٜمقيٕمف

سمؾ يم٤من ، يمه٤مسمف )اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن( ويمه٤مب )ُمقاىمع اًمٕمٚمقم ذم ُمقاىمع اًمٜمجقم(

 . وذًمؽ ُم٤م مل يًهٗمد ُمٜمف اًمًٞمقـمل، اإلسمداع ذم اًمه٘مًٞمؿ قمٜمد اًمٌٚم٘مٞمٜمل

واضمهٝمد أن يْمع سمٕمض إٟمقاع اًمهل شم٘مع ، وىمد ٟمثر اًمًٞمقـمل إٟمقاع اًمثامٟملم ٟمثًرا

 . وإن مل يٙمـ ىمد ومٕمؾ هذا ذم يمؾ ٟمقع،  ُمهه٤مسمٕم٤متحت٧م ٟمقع يمكم

وضمٕمؾ صمالصم٦م ، ومٛمـ اًمٜمقع إول إمم اًمٜمقع اًم٤ًمدس قمنم شمهٕمٚمؼ سمٛم٤ًمئؾ اًمٜمزول

 : وهل يم٤مٔيت، أٟمقاع ُمهٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمزول ذم ُمقاوع ُمٜم٤مؾم٦ٌم هل٤م

 : ما يتعؾق بللػاضه من جفة العربقة: ادجؿوطة األوىل

 . ذم ُمٕمروم٦م همريٌف: اًم٤ًمدس واًمثالصمقن

 . فقام وقع فقه بغر لغة احلجاز: السابع والثالثون

 . فقام وقع فقه بغر لغة العرب: الثامن والثالثون

 . ذم ُمٕمروم٦م اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر: اًمه٤مؾمع واًمثالصمقن

 . ذم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين إدوات اًمهل حيه٤مج إًمٞمٝم٤م اعمٗمن: إرسمٕمقن
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 . ذم ُمٕمروم٦م إقمراسمف: احل٤مدي وإرسمٕمقن

 .  ىمقاقمد ُمٝمٛم٦م حيه٤مج اعمٗمن إمم ُمٕمرومهٝم٤مذم: اًمث٤مين وإرسمٕمقن

 : األسامء الواردة يف الؼرآن وما يتعؾق هبا: وادجؿوطة الثاكقة

 . ذم إؾمامء واًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب: اًمه٤مؾمع واًمًهقن

 . ذم ُمٌٝمامشمف: اًمًٌٕمقن

 يف أسامء من كزل فقفم الؼرآن: احلادي والسبعون

. فقام وقع فقه بغر لغة احلجاز: ونالسابع والثالثوًمق ضمٕمؾ هذه إٟمقاع اًمثالصم٦م )

يف أسامء من كزل : احلادي والسبعون. فقام وقع فقه بغر لغة العرب: الثامن والثالثون

ًمٙمٜمف ، ( ذم ُم٤م يهٕمٚمؼ سم٤مًمٜمزول ًمٙم٤من ًمف وضمف؛ ٕهن٤م ُمهٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمزول ُمـ وضمففقفم الؼرآن

  . ضمٕمٚمٝم٤م ذم جمٛمققم٦م ُمه٘م٤مرسم٦م ُمٜمٝم٤م

ـ وإن يم٤من ُمٗمرىًم٤م ـ يم٤من يٜمزع إمم شم٘مًٞمامت يمٚمٞم٦َّم ويٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من شمرشمٞم٥م اًمًٞمقـمل 

ويٛمٙمـ آضمهٝم٤مد ذم ُمٕمروم٦م هذه إٟمقاع ، شمرضمع إًمٞمٝم٤م هذه إٟمقاع ذم إقمؿ إهمٚم٥م

اًمٙمٚمٞم٦مـ وضمٕمؾ إٟمقاع اًمهل ذيمره٤م وومؼ جمٛمققم٤مت ُمهقاوم٘م٦م حت٧م هذه اًمٕمٜم٤مويـ اًمٙمٚمٞم٦م 

اًمهٗمّمٞمٚمٞم٦م اًمهل  إٟمقاعوهذه اًمٕمٜم٤مويـ اًمٙمٚمٞم٦م اًمهل ؾمهٜمدرج حتهٝم٤م ، اًمهل مل يٍمح هب٤م

ٌُٚمِ٘مٞمٜمل ذم يمه٤مسمف )ُمقاىمع اًمٕمٚمقم ُمـ ُمقاىمع اًمٜمجقم(  . ذيمره٤م اًمًٞمقـمل هل ـمري٘م٦م اًم

 : َا ٜتعًل بايٓظٍٚ: اجملُٛع١ األٚىل

 . ُمٕمروم٦م اعمٙمل واعمدين: اًمٜمقع إول

 . ُمٕمروم٦م احليي واًمًٗمري: اًمث٤مين

 . اًمٜمٝم٤مري واًمٚمٞمكم: اًمث٤مًم٨م

 . اًمّمٞمٗمل واًمِمه٤مئل: اًمراسمع
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 . اًمٗمرار واًمٜمقُمل: ٤مُمساخل

 . إريض واًمًامئل: اًم٤ًمدس

 . أول ُم٤م ٟمزل: اًم٤ًمسمع

 . آظمر ُم٤م ٟمزل: اًمث٤مُمـ

 . أؾم٤ٌمب اًمٜمزول: اًمه٤مؾمع

 . ُم٤م ٟمزل قمغم ًم٤ًمن سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م: اًمٕم٤مذ

 . ُم٤م شمٙمرر ٟمزوًمف: احل٤مدي قمنم

 . ُم٤م شم٠مظمر طمٙمٛمف قمـ ٟمزوًمف وُم٤م شم٠مظمر ٟمزوًمف قمـ طمٙمٛمف: اًمث٤مين قمنم

 . ُم٤م ٟمزل ُمٗمرىم٤م وُم٤م ٟمزل مجٕم٤م ُمٕمروم٦م: اًمث٤مًم٨م قمنم

 . ُم٤م ٟمزل ُمِمٞمٕم٤م وُم٤م ٟمزل ُمٗمردا: اًمراسمع قمنم

ُم٤م أٟمزل ُمٜمف قمغم سمٕمض إٟمٌٞم٤مء وُم٤م مل يٜمزل ُمٜمف قمغم أطمد ىمٌؾ اًمٜمٌل : اخل٤مُمس قمنم

 . 

 . ذم يمٞمٗمٞم٦م إٟمزاًمف: اًم٤ًمدس قمنم 

 . ذم ُمٕمروم٦م أؾمامئف وأؾمامء ؾمقره: اًم٤ًمسمع قمنم

 : َا ٜتعًل بتز١ٜٓٚ: اجملُٛع١ ايجا١ْٝ

 . ذم مجٕمف وشمرشمٞمٌف: اًمث٤مُمـ قمنم

 . ذم قمدد ؾمقره وآي٤مشمف ويمٚمامشمف وطمروومف: اًمه٤مؾمع قمنم

 : َا ٜتعًل بضٚاٜت٘: اجملُٛع١ ايجايج١

 . ذم طمٗم٤مفمف ورواشمف: اًمٕمنمون

 . ذم اًمٕم٤مزم واًمٜم٤مزل: احل٤مدي واًمٕمنمون
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 . ُمٕمروم٦م اعمهقاشمر: اًمث٤مين واًمٕمنمون

 . اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون ذم اعمِمٝمقر

 . ذم أطم٤مد: نموناًمراسمع واًمٕم

 . ذم اًمِم٤مذ: اخل٤مُمس واًمٕمنمون

 . اعمقوقع: اًم٤ًمدس واًمٕمنمون

 . اعمدرج: اًم٤ًمسمع واًمٕمنمون

 : َا ٜتعًل بأرا٥٘: اجملُٛع١ ايضابع١

 . ذم ُمٕمروم٦م اًمقىمػ وآسمهداء: اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون

 . ذم سمٞم٤من اعمقحقل ًمٗمٔم٤م اعمٗمّمقل ُمٕمٜمك: اًمه٤مؾمع واًمٕمنمون

 . ٗمهح وُم٤م سمٞمٜمٝمامذم اإلُم٤مًم٦م واًم: اًمثالصمقن

 . ذم اإلدهم٤مم واإلفمٝم٤مر واإلظمٗم٤مء واإلىمالب: احل٤مدي واًمثالصمقن

 . ذم اعمد واًم٘مٍم: اًمث٤مين واًمثالصمقن

 . ذم اخٗمٞمػ اهلٛمزة: اًمث٤مًم٨م واًمثالصمقن

 . ذم يمٞمٗمٞم٦م حتٛمٚمف: اًمراسمع واًمثالصمقن

 . ذم آداب شمالوشمف: اخل٤مُمس واًمثالصمقن

 : َا ٜتعًل بعضبٝت٘: اجملُٛع١ اخلاَغ١

 . ذم ُمٕمروم٦م همريٌف: ٤مدس واًمثالصمقناًمً

 . ومٞمام وىمع ومٞمف سمٖمػم ًمٖم٦م احلج٤مز: اًم٤ًمسمع واًمثالصمقن

 . ومٞمام وىمع ومٞمف سمٖمػم ًمٖم٦م اًمٕمرب: اًمث٤مُمـ واًمثالصمقن

 . ذم ُمٕمروم٦م اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر: اًمه٤مؾمع واًمثالصمقن
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 . ذم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين إدوات اًمهل حيه٤مج إًمٞمٝم٤م اعمٗمن: إرسمٕمقن

 . روم٦م إقمراسمفذم ُمٕم: احل٤مدي وإرسمٕمقن

 . ذم ىمقاقمد ُمٝمٛم٦م حيه٤مج اعمٗمن إمم ُمٕمرومهٝم٤م: اًمث٤مين وإرسمٕمقن

 . َا ٜتعًل بزالي١ أيفاظ٘: اجملُٛع١ اخلاَغ١

 . ذم اعمحٙمؿ واعمهِم٤مسمف: اًمث٤مًم٨م وإرسمٕمقن

 . ذم ُم٘مدُمف وُم١مظمره: اًمراسمع وإرسمٕمقن

 . ذم ظم٤محف وقم٤مُمف: اخل٤مُمس وإرسمٕمقن

 . ٜمفذم جمٛمٚمف وُمٌٞم: اًم٤ًمدس وإرسمٕمقن

 . ذم ٟم٤مؾمخف وُمٜمًقظمف: اًم٤ًمسمع وإرسمٕمقن

 . ذم ُمِمٙمٚمف وُمقهؿ آظمهالف واًمهٜم٤مىمض: اًمث٤مُمـ وإرسمٕمقن

 . ذم ُمٓمٚم٘مف وُم٘مٞمده: اًمه٤مؾمع وإرسمٕمقن

 . ذم ُمٜمٓمقىمف وُمٗمٝمقُمف: اخلٛمًقن

 : َا ٜتعًل ببالغت٘: اجملُٛع١ ايغارع١

 . ذم وضمقه خم٤مـم٤ٌمشمف: احل٤مدي واخلٛمًقن

 . ٘مهف وجم٤مزهذم طم٘مٞم: اًمث٤مين واخلٛمًقن

 . ذم شمِمٌٞمٝمف واؾمهٕم٤مرشمف: اًمث٤مًم٨م واخلٛمًقن

 . ذم يمٜم٤مي٤مشمف وشمٕمريْمف: اًمراسمع واخلٛمًقن

 . ذم احلٍم وآظمهّم٤مص: اخل٤مُمس واخلٛمًقن

 . ذم اإلجي٤مز واإلـمٜم٤مب: اًم٤ًمدس واخلٛمًقن

 . ذم اخلؼم واإلٟمِم٤مء: اًم٤ًمسمع واخلٛمًقن
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 . ذم سمدائع اًم٘مرآن: اًمث٤مُمـ واخلٛمًقن

 . ذم ومقاحؾ أي :اًمه٤مؾمع واخلٛمًقن 

 : َا ٜتعًل بعًّٛ ايغٛص٠: اجملُٛع١ ايغابع١

 . ذم ومقاشمح اًمًقر: اًمًهقن

 . ذم ظمقاشمؿ اًمًقر: احل٤مدي واًمًهقن

 . ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم أي٤مت واًمًقر: اًمث٤مين واًمًهقن

 : ومه٤م، صمؿ ذيمر ٟمققملم ٓ يدظمالن ومٞمام ىمٌٚمٝمام وٓ ُم٤م سمٕمدمه٤م

 . ذم أي٤مت اعمِمهٌٝم٤مت: اًمث٤مًم٨م واًمًهقن

 . ذم إقمج٤مز اًم٘مرآن: راسمع واًمًهقناًم

 : َا ٜتعًل بايعًّٛ املٓبجك١ َٓ٘: اجملُٛع١ ايجا١َٓ

 . ذم اًمٕمٚمقم اعمًهٜمٌٓم٦م ُمـ اًم٘مرآن: اخل٤مُمس واًمًهقن 

 . ذم أُمث٤مًمف: اًم٤ًمدس واًمًهقن

 . ذم أىم٤ًمُمف: اًم٤ًمسمع واًمًهقن

 . ذم ضمدًمف: اًمث٤مُمـ واًمًهقن

 : ر٠ فٝ٘األمسا٤ ايٛاصبفُٝا ٜتعًل : اجملُٛع١ ايتاعع١

 . ذم إؾمامء واًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب: اًمه٤مؾمع واًمًهقن

 . ذم ُمٌٝمامشمف: اًمًٌٕمقن

 . ذم أؾمامء ُمـ ٟمزل ومٞمٝمؿ اًم٘مرآن: احل٤مدي واًمًٌٕمقن

 : يف فضا٥ً٘: اجملُٛع١ ايعاؽض٠

 . ذم ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن: اًمث٤مين واًمًٌٕمقن
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 . ذم أومْمؾ اًم٘مرآن ووم٤موٚمف: اًمث٤مًم٨م واًمًٌٕمقن

 : وهل، سمٜمقع يمكمي  صمؿ ذيمر صمالصم٦م أٟمقاع ٓ شمرشمٌط

 . ذم ُمٗمردات اًم٘مرآن: اًمراسمع واًمًٌٕمقن

 . ذم ظمقاحف: اخل٤مُمس واًمًٌٕمقن

 . ذم رؾمقم اخلط وآداب يمه٤مسمهف: اًم٤ًمدس واًمًٌٕمقن

 : يف َا ٜتعًل بايتفغري ٚاملفغضٜٔ: اجملُٛع١ احلار١ٜ عؾض

 . ذم ُمٕمروم٦م شم٠مويٚمف وشمٗمًػمه وسمٞم٤من ذومف واحل٤مضم٦م إًمٞمف: اًم٤ًمسمع واًمًٌٕمقن

 . ذم ذوط اعمٗمن وآداسمف: واًمًٌٕمقن اًمث٤مُمـ

 . ذم همرائ٥م اًمهٗمًػم: اًمه٤مؾمع واًمًٌٕمقن

 . ذم ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ: اًمثامٟمقن

وسمٕمض إٟمقاع ىمد ٓ يدظمؾ ذم اعمجٛمققم٦م اًمهل ذيمرهت٤م؛ ًمٙمـ ُمـ سم٤مب اًمهج٤موز 

 . واًمهقؾمع واًمه٘مري٥م ومح٥ًم

، ه إٟمقاع اًمثامٟملموإٟمام ومٕمٚم٧م ذًمؽ اضمهٝم٤مًدا ذم ُمٕمروم٦م شمٗمٙمػم اًمًٞمقـمل أصمٜم٤مء شمقزيٕمف هلذ

وإن يم٤من سمٕمْمٝم٤م مم٤م يّمٕم٥م إدراك ، واًمٔم٤مهر أٟمف يم٤من يًػم وومؼ جمٛمققم٤مت ُمه٘م٤مرسم٦م

 . قمالىمهف سمام ىمٌٚمف أو سمام سمٕمده يمام هق اًمٔم٤مهر ُمـ اًمه٘مًٞمؿ اًمذي ذيمرشمف

٤م ُم٤م يم٤من إُمر وم٢من اًمًٞمقـمل ًمق اطمهٗمظ سمٓمري٘م٦م اًمٌٚم٘مٞمٜمل ٕشمك سم٢مو٤موم٤مت قمغم ، وأيَّ

 . يمام وىمع قمٜمده زي٤مدات ذم اًمه٘مًٞمامت اًمهٗمّمٞمٚمٞم٦م، ٙمٚمٞم٦ماًمٌٚم٘مٞمٜمل ذم اًمه٘مًٞمامت اًم

ه طمهك سمٚمٖم٧م قمٜمده  واًمًٞمقـمل يرى أن هذه إٟمقاع يٛمٙمـ أن شمٙمقن أيمثر مم٤م قمدَّ
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وًمق ٟمققم٧م سم٤مقمه٤ٌمر ُم٤م أدجمهف ذم ، ومٝمذه صمامٟمقن ٟمققم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اإلدُم٤مج»: قمدًدا يمٌػًما؛ ىم٤مل

ش ...وٛمٜمٝم٤م ًمزادت قمغم اًمثالصمامئ٦م 
(1)

 . 

وشمٜمقيع قمٜم٤مويـ ٓ ، وإٟمام ومٞمٝم٤م زي٤مدة قمدد، الصمٛمئ٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م زي٤مدة أٟمقاعوًمٙمـ هذه اًمث

وًمٕمؾ هذا ُم٤م طمدا سم٤مسمـ قم٘مٞمٚم٦م اعمٙمل أصمٜم٤مء قمٛمٚمف ذم يمه٤مسمف )اًمزي٤مدة واإلطم٤ًمن ذم ، همػم

ؾ ُم٤م أدجمف اًمًٞمقـمل ة ، قمٚمقم اًم٘مرآن(  أن يٗمّمِّ وجيٕمؾ اًمٜمقع اًمقاطمد قمٜمد اًمًٞمقـمل قمدَّ

 . ٟمققًم٤م( 814) هسمٚمٖم٧م إٟمقاع قمٜمدوزاد قمٚمٞمف ذم اًمٕمدد طمهك ، أٟمقاع

ٚمهٝم٤م »: (8814: ي٘مقل اسمـ قم٘مٞمٚم٦م )ت هذا قمغم ؾمٌٞمؾ اإلدُم٤مج واإلمج٤مل وًمق ومّمَّ

شوؾمٛمٞمهف اًمزي٤مدة واإلطم٤ًمن ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، ًمزادت قمغم أرسمٕمٛمئ٦م ٟمقع
(2)

 . 

                                              
 (. 87/ 8اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن )   (8)

 (. 13/ 8ة واإلطم٤ًمن ذم قمٚمقم اًم٘مرآن )اًمزي٤مد  (3)
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 ايجاْٞاملبشح 

  َفّٗٛ )عًّٛ( عٓز ايغٝٛطٞ يف نتاب اإلتكإ

أرادوا اًمه٠مًمٞمػ ذم )قمٚمقم اًم٘مرآن( يم٤مٟمقا ىمد ٟمٔمَّروه ؾمٌؼ اًمهٜمٌٞمف قمغم أن مج٤مقم٦م ممـ 

، وًمق رضمٕمٜم٤م إمم اًمقراء ومٞمام يهٕمٚمؼ سم٤مًمه٠مًمٞمػ ذم أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م، )سمٕمٚمقم احلدي٨م(

 ...»: ( اًمذي ىم٤مل ذم يمه٤مسمف ُمٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م441: ومًٜمجد أن احل٤ميمؿ )ت

حلدي٨م مم٤م حيه٤مج إًمٞمف دقم٤مين ذًمؽ إمم شمّمٜمٞمػ يمه٤مب ظمٗمٞمػ يِمهٛمؾ قمغم ذيمر أٟمقاع قمٚمؿ ا

ش ...ـمٚم٦ٌم إظم٤ٌمر
(1)

ذيمر أول ٟمقع ُمـ أٟمقاع قمٚمؿ احلدي٨م ىم٤مل »: صمؿ عم٤م سمدأ سمنده٤م ىم٤مل، 

وذم ـمٚم٥م اإلؾمٜم٤مد اًمٕم٤مزم ، اًمٜمقع إول ُمـ هذه اًمٕمٚمقم ُمٕمروم٦م قم٤مزم اإلؾمٜم٤مد: أسمق قمٌد اهلل

شؾمٜم٦م ححٞمح٦م
(2)

 . 

( ذم 141: ّمالح )توهق اسمـ اًم، صمؿ ضم٤مء سمٕمده أؿمٝمر ُم١مًمػ ذم أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م

ومحلم يم٤مد اًم٤ٌمطم٨م قمـ ُمِمٙمٚمف ٓ يٚمٗمل »: ىم٤مل، يمه٤مسمف اعمِمهٝمر سم٤مؾمؿ )ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح(

َـّ اهلل اًمٙمريؿ ، واًم٤ًمئؾ قمـ قمٚمٛمف ٓ يٚم٘مك سمف قم٤مروم٤م، ًمف يم٤مؿمٗم٤م  -قمكمَّ  -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  -ُم

ش ...سمٙمه٤مب ُمٕمروم٦م أٟمقاع قمٚمؿ احلدي٨م -وًمف احلٛمد أمجُع 
(3)

 وهذه ومٝمرؾم٧م»: صمؿ ىم٤مل، 

 : أٟمقاقمف

 . ُمٕمروم٦م اًمّمحٞمح ُمـ احلدي٨م: وم٤مٕول ُمٜمٝم٤م

                                              
 (. 3ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م )ص:   (8)

 (. 1اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )ص:   (3)

 (. 1ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح )ص:   (1)
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 . ُمٕمروم٦م احلًـ ُمٜمف: اًمث٤مين

 . ُمٕمروم٦م اًمْمٕمٞمػ ُمٜمف: اًمث٤مًم٨م

 . ُمٕمروم٦م اعمًٜمد: اًمراسمع

 . ُمٕمروم٦م اعمهّمؾ: اخل٤مُمس

ش ...ُمٕمروم٦م اعمرومقع: اًم٤ًمدس
(1)

ؾ هذه ، طمهك سمٚمٖم٧م مخ٦ًم وؾمهلم ٟمققًم٤م  صمؿ سمدأ يٗمّمِّ

ُمٕمروم٦م اًمّمحٞمح ُمـ : ول ُمـ أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨ماًمٜمقع إ»: وم٘م٤مل، إٟمقاع سمٕمد هده٤م

شاحلدي٨م
(2)

 . 

واإلشم٘م٤من ، وُم٘مدُمهل اًمؼمه٤من ًمٚمزريمٌم، وًمق وازٟم٧م سملم ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ًمٙمه٤مسمف

 : ًمٚمًٞمقـمل ًمقضمدت شمِم٤مهًب٤م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ومٞمام ي٠ميت

 . آحٓمالح قمغم ) إٟمقاع( )أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م( ) أٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن( -1

 . اعم٘مدُم٦م ومٝمرؾم٧م إٟمقاع ذم -2

ُمٕمروم٦م اًمّمحٞمح : إول ُمٜمٝم٤م: وهذه ومٝمرؾم٦م أٟمقاقمف»: (141: ىم٤مل اسمـ اًمّمالح )ت

ش ...ُمـ احلدي٨م
(3)

 . صمؿ هد اًمٌ٘مٞم٦م، 

 . وؾمٛمٞمهف اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن»: (734وىم٤مل اًمزريمٌم )

ش ...ُمٕمروم٦م ؾم٥ٌم اًمٜمزول: إول: هذه ومٝمرؾم٧م أٟمقاقمف
(4)

 . صمؿ هد اًمٌ٘مٞم٦م، 

                                              
 (. 7ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح )ص:   (8)

 (. 88اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )ص:   (3)

 (. 7اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )ص:   (1)

 (. 8/3اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن )  (4)
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 : وهذه ومٝمرؾم٧م أٟمقاقمف ...وؾمٛمٞمهف سم٤مإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن »: (388وىم٤مل اًمًٞمقـمل )

شُمٕمروم٦م اعمٙمل واعمدين: اًمٜمقع إول
(1)

 . 

وأٟمف ًمق يم٤من اعمراد ، ُمذيمقرة قمغم ؾمٌٞمؾ اإلمج٤مل ٓ اًمهٗمّمٞمؾ إٟمقاعدقمقى أن هذه  -3

 . اًمهٗمّمٞمؾ ًمزادت قمام هل قمٚمٞمف

 . ٚمداهنؿُمٕمروم٦م أوـم٤من اًمرواة وسم: اخل٤مُمس واًمًهقن ...»: ىم٤مل اسمـ اًمّمالح

إذ ٓ ، وًمٞمس سمآظمر اعمٛمٙمـ ذم ذًمؽ وم٢مٟمف ىم٤مسمؾ ًمٚمهٜمقيع إمم ُم٤م ٓ حيَم، وذًمؽ آظمره٤م

وُم٤م ُمـ ، وٓ أطمقال ُمهقن احلدي٨م وحٗم٤مهت٤م، حتَم أطمقال رواة احلدي٨م وحٗم٤مهتؿ

، وم٢مذا هل ٟمقع قمغم طمٞم٤مًمف، طم٤مًم٦م ُمٜمٝم٤م وٓ حٗم٦م إٓ وهل سمّمدد أن شمٗمرد سم٤مًمذيمر وأهٚمٝم٤م

شًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾوطم، وًمٙمٜمف ٟمّم٥م ُمـ همػم أرب
(2)

 . 

 واقمٚمؿ أٟمف ُم٤م ُمـ ٟمقع ُمـ هذه إٟمقاع إٓ وًمق أراد اإلٟم٤ًمن اؾمه٘مّم٤مءه»: ىم٤مل اًمزريمٌم

ٓؾمهٗمرغ قمٛمره صمؿ مل حيٙمؿ أُمره وًمٙمـ اىمهٍمٟم٤م ُمـ يمؾ ٟمقع قمغم أحقًمف واًمرُمز إمم سمٕمض 

شومّمقًمف
(3)

 .  

٤مقمه٤ٌمر ُم٤م أدجمهف ومٝمذه صمامٟمقن ٟمققم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اإلدُم٤مج وًمق ٟمققم٧م سم »: ىم٤مل اًمًٞمقـمل

شذم وٛمٜمٝم٤م ًمزادت قمغم اًمثالصمامئ٦م
(4)

 . 

وهذا اًمهٜم٤مفمر سملم هذه اًمٙمه٥م ُيِمٕمر سم٠مصمر اًمٙمه٤مسم٦م ذم أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م قمغم اًمٙمه٤مسم٦م 

                                              
 (. 8/81اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن )  (8)

 (. 88ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح )ص:   (3)

 (. 83/ 8اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن )  (1)

 (. 87/ 8اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن )  (4)
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هؾ ًمٚمٗمٔم٦م )قمٚمقم( ذم أٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن : ويٌ٘مك اًم١ًمال هٜم٤م، ذم أٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن

د  ٥م ُم٘مّمقد؟أم هؿ يهقؾمٕمقن ذم اإلـمالق سمال شمرشمٞم، ُمٗمٝمقم حمدَّ

إنَّ اعمدىمِّؼ ذم اؾمهخدام قمٚمامئٜم٤م اًم٤ًمسم٘ملم ًمٚمٗمظ )قمٚمؿ( وًمٗمظ )قمٚمقم( يٕمٚمؿ أهنؿ ٓ 

دا ُمهٕم٤مروًم٤م قمٚمٞمف سمٞمٜمٝمؿ سمؾ يمثػًما ُم٤م يٙمقن ذم إـمالىمٝمؿ رء ُمـ ، يريدون سمف ُمّمٓمٚمًح٤م حمدَّ

وٓ ٟمحٛمٚمٝمؿ قمغم ، ًمذا ٓسمدَّ ُمـ ُمراقم٤مة هذا وٟمحـ ٟمٜم٤مىمش هذه اجلزئٞم٦م، اعم٤ًمحم٦م واًمهقؾمع

ًمٙمـ ٟمقوح اعمِمٙمؾ اًمقاىمع ذم هذا اعمّمٓمٚمح وُمدى طم٤مضمهف ، ُمٜمٝمجٝمؿ وُمراداهتؿهمػم 

وجيٕمؾ ـم٤مًم٥م قمٚمقم اًم٘مرآن قمغم سمّمػمة ، ًمٌٞم٤من ظم٤مص يْمٌط ُم٤ًمر هذه إٟمقاع اعمذيمقرة

وأنَّ قمٛمٚمٝمؿ يم٤من ، وُمٕمروم٦م ـمري٘م٦م قمٚمامئٜم٤م ذم اؾمهخداُمٝم٤م سمهقؾمع، سمْمٌط اعمّمٓمٚمح٤مت

 . د سمام ٓ ي٠ميت سم٤مًمٜم٘مٞمّم٦م قمغم قمٛمٚمٝمؿوقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرشم٥ِّم سمحقصمٜم٤م وٟمْمٞمػ اجلدي، وُم٣م

ٚمٜم٤م إٟمقاع اًمثامٟملم اًمهل ذيمره٤م اًمًٞمقـمل وإٟمقاع اًمثامٟمٞم٦م وإرسمٕملم اًمهل ، وإذا شم٠مُمَّ

روه٤م سم٠مهن٤م قمٚمقم اًم٘مرآن ومٙمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م قمٚمؿ ُمـ قمٚمقم ، ذيمره٤م ىمٌٚمف اًمزريمٌم؛ اًمهل حدَّ

، (ؾومة مرتبطة بالؼرآناكطباع الصورة يف الذهن بؿعهؾ هق )، ومام ُمٗمٝمقم )قمٚمؿ(، اًم٘مرآن

 ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم  يمذا ؟: يم٘مقًمٜم٤م

ك قمٚماًم؛ حلّمقل حقرة هذا اًمٌمء ذم اًمذهـ وإذا ىمٚمٜم٤م سم٠من هذا ، هذا سمال ؿمؽَّ ُيًٛمَّ

وم٢من يمؾ ُمٕمٚمقُم٦م ُمهٕمٚم٘م٦م سم٤مًم٘مرآن؛ ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ُمٜمٌث٘م٦م ُمٜمف أو ، هق اًمٕمٚمؿ ذم قمٚمقم اًم٘مرآن

 . نومٝمل ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآ، هل٤م قمالىم٦م سمف وهل ُمـ ظم٤مرضمف

: وم٘مقًمٜم٤م، صمؿ طمٞمٜمام دمهٛمع هذه اعمٕمٚمقُم٤مت حت٧م ُمقوقع واطمد ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمف قمٚماًم أيًْم٤م

ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم يمذا ُمع ُم٤م يِمٌٝمٝم٤م ُمـ اعم٤ًمئؾ اعمهٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمزول ُيّمٓمٚمح قمٚمٞمٝم٤م سم٠مهن٤م 

ومهٙمقن هذه اعمٕمٚمقُم٦م )ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم يمذا( ضمزء ُمـ ، )قمٚمؿ أؾم٤ٌمب ٟمزول اًم٘مرآن(

 . رآن()قمٚمؿ أؾم٤ٌمب ٟمزول اًم٘م
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واًمٔم٤مهر ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت يمه٤مب اإلشم٘م٤من وهمػمه أهنؿ يريدون ذم إـمالىمٝمؿ قم٤ٌمرة قمٚمقم 

ؾمقاء اٟمهٔمؿ حت٧م ُمقوقع ُمٕملم  -أهن٤م جمٛمققم٦م ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اعمهٕمٚم٘م٦م سم٤مًم٘مرآن ، اًم٘مرآن

 . وهل٤م سمف قمالىم٦م، وؾمقاء أيم٤مٟم٧م ُمٜمٌث٘م٦م ُمٜمف أو يم٤مٟم٧م ُمـ ظم٤مرضمف، أو مل شمٜمهٔمؿ

ح٤ميمؿ هذا اإلـمالق )قمٚمقم اًم٘مرآن( إمم ُمّمٓمٚمح٤مت ومال يّمحُّ أن ٟم، وإذا يم٤من يمذًمؽ

وه١مٓء اًمٕمٚمامء يم٤مٟمقا يٙمهٌقن قمٚمقم اًم٘مرآن وأذه٤مهنؿ ، شمؿَّ اًمهقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم ىمقم آظمريـ

 . ظم٤مًمٞم٦م ُمـ هذه آحٓمالطم٤مت

؛ ومال يّمٚمح أن ٟم٘مقل  هؾ )قمٚمقم اًم٘مرآن( ُمـ ىمٌٞمؾ اًمهّمقرات أو: وُمـ صمؿَّ

 اًمهّمدي٘م٤مت؟

٤م سمحٞم٨م ُيًهدل سم٤معمٕمٚمقُم٦م قمغمأو هؾ قمٚمقم اًم٘مرآن ُم٤ًمئؾ ُمْمٌق اًمٕمٚمؿ؟  ـم٦م وًٌٓم٤م ظم٤محًّ

 . ومٞمٕمرف اعمهٚم٘مل أن هذا ُمـ ُم٤ًمئؾ قمٚمؿ اًمٜمحق واإلقمراب، اًمٗم٤مقمؾ ُمرومقع: يمام إذا ىمٞمؾ

 أو هؾ يمؾ ٟمقع ُمٜمٝم٤م شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف اعم٤ٌمدئ اًمٕمنمة ذم اًمٕمٚمؿ؟

ويٜمدرج حت٧م ، وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمجد ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن قمٚماًم ، وإذا شم٠مُمٚمٜم٤م هذه إٟمقاع

وقمٚمؿ إقمج٤مز ، احٓمالٍح ُمـ احٓمالطم٤مت اًمٕمٚمامء ذم )اًمٕمٚمؿ(؛ يمٕمٚمؿ اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ

 . وهمػمه٤م، وقمٚمؿ اًمهٗمًػم، اًم٘مرآن

ُمثؾ ) ُمٕم٤مين إدوات ، ن جمٛمقع ُم٤ًمئؾ شمٜمدرج حت٧م ُمقوقع واطمدقوُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙم

 . وُمثؾ )إؾمامء وإًم٘م٤مب واًمٙمٜمك(، اًمهل حيه٤مج إًمٞمٝم٤م اعمٗمن(

 . ُمثؾ )اعمهقاشمر( )اعمِمٝمقر( )اعمد واًم٘مٍم( وهمػمه٤م، واطمدة وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمقن ُم٠ًمًم٦م قمٚمٛمٞم٦م

ُمثؾ ، وإن يم٤من ىمد يقضمد ذم همػمه، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمقن ُمقوققًم٤م ىمرآٟمًٞم٤م ُمٜمٌثً٘م٤م ُمٜمف

 . )اىم٤ًمُمف( )ضمدًمف( وهمػمه٤م
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أٟمٜم٤م ًمق أردٟم٤م أن ٟمٓمٌؼ أي إـمالق ُمـ إـمالىم٤مت اًمٕمٚمامء ذم ُمّمٓمٚمح  ..واعم٘مّمقد 

سمؾ ؾمٜمجد أن يمثػًما ُمـ هذه إٟمقاع ٓ شمٜمدرج ، ذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمجد ُمِمٙمٚم٦م يمٌػمة ذم، اًمٕمٚمؿ

وهذا ُم٤م يم٤من يدقمقٟم٤م إمم اًمٜمٔمر ذم ُمراد قمٚمامئٜم٤م سم٢مـمالق قم٤ٌمرة ، حت٧م هذه اإلـمالىم٤مت

واًمٜمٔمر ذم شمقؾمٕمٝمؿ ذم ، وآضمهٝم٤مد ذم اًمهٕمرف قمغم ُمرادهؿ ذم ذًمؽ، )قمٚمقم اًم٘مرآن(

إن : وم٘م٤مًمقا، هذا يمالُم٤مً وىمد ريم٥م اًمٕمٚمامء قمغم  »: طمهك ىم٤مل ُمـ ىم٤مل، شمٕمداد هذه إٟمقاع

وؾمٌٕمقن أًمػ قمٚمؿ قمغم قمدد ، وؾمٌٕم٦م آٓف، قمٚمقم اًم٘مرآن مخًقن قمٚماًم وأرسمٕمٛمئ٦م قمٚمؿ

هذا ، وطمد وُمٓمٚمع، إذ ًمٙمؾ يمٚمٛم٦م ُمٜمٝم٤م فم٤مهر وسم٤مـمـ، ُميوسم٦م ذم أرسمٕم٦م، يمٚمؿ اًم٘مرآن

وٟمْمد سمٕمْمف إمم سمٕمض وُم٤م سمٞمٜمٝم٤م ُمـ رواسمط قمغم آؾمهٞمٗم٤مء ذم ، ُمٓمٚمؼ دون اقمه٤ٌمر شمريمٞمٌف

شوٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل شمٕم٤ممم، وهذا مم٤م ٓ حيَم، ذًمؽ يمٚمف
(1)

 . 

                                              
 (. 144ىم٤مٟمقن اًمه٠مويؾ ٓسمـ اًمٕمريب، حت٘مٞمؼ اًمديمهقر حمٛمد اًمًٚمٞمامين )ص:   (8)
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  اهسابعاهسابعاهفصى اهفصى 
  إضافات ًٌٔة عوى عٌى اهطيوطي يف اإلتقاْإضافات ًٌٔة عوى عٌى اهطيوطي يف اإلتقاْ

  بقـفا والعالقات تصـقف أكواع طؾوم الؼرآن وبقان تداخل بعضفا ببعض: ادبحث األول

 . طؾوم الؼرآن بني الـؼل والجتفاد: ادبحث الثاين

 . وطالقتفا بالتػسرطؾوم الؼرآن : ادبحث الثالث

 . وؾم٠مضمهٝمد سمٌٞم٤من إُمثٚم٦م ذم ذًمؽ

  املبشح األٍٚ

 تصٓٝف أْٛاع عًّٛ ايكضإٓ ٚبٝإ تزاخٌ بعضٗا ببعض 

  ٚايعالقات بٝٓٗا

، ُمٜمٝم٤م قمالىم٤مت سمٕمض إٟمقاع سمٌٕمض، يدظمؾ ذم هذا اعمٌح٨م جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م

وؾم٠مىمًٛمٝم٤م ، ًم٘مرآنوشمداظمؾ سمٕمض إٟمقاع سملم قمٚمؿ ُمـ أٟمقاع قمٚمقم ا، وشمرشمٞم٥م دراؾمهٝم٤م

 : إمم ُم٤ًمئؾ ًمٞمهٌلم اعمراد ُمٜمٝم٤م

 : تصٓٝف أْٛاع عًّٛ ايكضإٓ: املغأي١ األٚىل

وآضمهٝم٤مد ذم شمّمٜمٞمػ أٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن قمٜمد اًمًٞمقـمل ، ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم هذه اًمٗمٙمرة

هن٤م اًمًٞمقـمل ذم اإلشم٘م٤من  . ذم جمٛمققم٤مت يمٚمٞم٦م شمٜمدرج حتهٝم٤م اعمقوققم٤مت اًمهٗمّمٞمٚمٞم٦م اًمهل دوَّ

، ٜمٔمر ذم اًمهّمٜمٞمػ اًمٙمكم وم٢مٟمٜم٤م ٓ يٛمٙمـ أن ٟمهٌٞمَّٜمف إٓ سمٕمد شمٌلمُّ اًمهّمٜمٞمػ اًمهٗمّمٞمكموقمٜمد اًم

يمام ، ًٟم٤م يمٚمٞم٤ًّم ؿم٤مُمالً اوٟمجٕمؾ هل٤م قمٜمق، صمؿ ٟمجٛمع يمؾ جمٛمققم٦م ُمهٜم٤مؾم٘م٦م قمغم ُمقوقع واطمد

 . ؾمٌؼ ذم اعمٌح٨م إول ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م
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ؾمٞمٜمدرج ُمـ ضمٝم٦م وم٠ميـ ، ًمق أردت أن شمْمع ُمـ أٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن )اًمقطمل( ..ومٛمثالً 

 اًمهّمٜمٞمٗم٤مت اًمٙمٚمٞم٦م اًمهل ؾمٌؼ سمٞم٤مهن٤م؟

ًمذا يٜمدرج ُمقوقع اًمقطمل ، ٓ ؿمؽَّ أٟمف أىمرب إمم ٟمزول اًم٘مرآن ُمـ همػمه ُمـ إٟمقاع

 . واهلل أقمٚمؿ، وُم٤م يهٕمٚمؼ سمف ُمـ ُم٤ًمئؾ حت٧م )ٟمزول اًم٘مرآن(

: واعم٘مّمقد هٜم٤م اإلؿم٤مرة إمم احل٤مضم٦م إمم شم٠مؾمٞمس شمّمٜمٞمػ ؿم٤مُمؾ ي٘مقم قمغم شمٜمّمٞمٗملم

 .  وشمّمٜمٞمػ شمٗمّمٞمكم يرضمع إمم هذا اًمهٗمّمٞمؾ اًمٙمكم يمام ومٕمؾ اًمٌٚم٘مٞمٜمل ُمـ ىمٌؾشمّمٜمٞمػ يمكم

 : عالقات ٖشٙ األْٛاع ببعضٗا: املغأي١ ايجا١ْٝ

ؾمٌؼ أن ـمرطم٧م ذم يمه٤ميب )اعمحرر ذم قمٚمقم اًم٘مرآن( قمالىم٤مت سمٕمض قمٚمقم اًم٘مرآن 

آن وأسملم وم٤مئدة هذا اًمٜمٔمر ذم شمٕمٚمُّؿ قمٚمقم اًم٘مر، وأٟم٤م أذح ذًمؽ هٜم٤م، سمٌٕمْمٝم٤م أظمر

 . وشمدريًٝم٤م

، وٓ يهٕمٚمؼ سمٖمػمه ُمـ إٟمقاع إظمرى، ىمٚمام يقضمد ٟمقع ُمـ اًمٕمٚمقم ُمًه٘مؾ سمذاشمف

وُم٤م ومٞمف ُمـ ممٞمزات ، وُمٕمروم٦م اًمٕمالىم٤مت يٚمزم ُمٜمٝم٤م ىمٌؾ ذًمؽ ُمٕمروم٦م ُمٗمردات يمؾ ٟمقع

 . وظمّم٤مئص

وٟمٓمٌؼ ، وًمٜم٠مظمذ جمٛمققم٦م ُمـ اعمجٛمققم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م اًمهل ـمرطمهٝم٤م ذم شم٘مًٞمؿ اًمًٞمقـمل

  .قمٚمٞمٝم٤م هذه اًمٗمٙمرة

 : ما يتعؾق بلدائه األكواع اآلتقة: كجد يف ادجؿوطة الرابعة

 . ذم ُمٕمروم٦م اًمقىمػ وآسمهداء: اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون

 . ذم سمٞم٤من اعمقحقل ًمٗمٔم٤م اعمٗمّمقل ُمٕمٜمك: اًمه٤مؾمع واًمٕمنمون

 . ذم اإلُم٤مًم٦م واًمٗمهح وُم٤م سمٞمٜمٝمام: اًمثالصمقن

 . ذم اإلدهم٤مم واإلفمٝم٤مر واإلظمٗم٤مء واإلىمالب: احل٤مدي واًمثالصمقن
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 . ذم اعمد واًم٘مٍم: اًمث٤مين واًمثالصمقن

 . ذم اخٗمٞمػ اهلٛمزة: اًمث٤مًم٨م واًمثالصمقن

 . ذم يمٞمٗمٞم٦م حتٛمٚمف: اًمراسمع واًمثالصمقن

 . ذم آداب شمالوشمف: اخل٤مُمس واًمثالصمقن

وإذا دظمٚمٜم٤م ذم شمٗم٤محٞمؾ اًمٜمققملم اًمث٤مُمـ واًمٕمنميـ واًمه٤مؾمع واًمٕمنميـ ؾمٜمجد أن 

ويمٞمػ شمٌهدئ؛ إٟمام ، ٝم٦م أن يمٞمػ شم٘مػُمـ ضم، وأهنام ومرع قمٜمف، اعمٕمهٛمد ومٞمٝمام هق اعمٕمٜمك

ويمٞمػ  وم٢مذا ومٝمٛم٧م اعمٕمٜمك قمروم٧م أيـ شم٘مػ، وًمٞمس قمغم إداء، شمٕمٛمد قمغم ومٝمؿ اعمٕمٜمك أوًٓ 

ومٝمذان ، وُمـ صَمؿَّ ، صمؿ يؽمشم٥َّم قمغم ذًمؽ حتًلم إداء سم٤مشم٤ٌمع اعمقاىمػ واعم٤ٌمدئ، شمٌهدئ

 . ًمٚم٘مرآنوٟمهٞمجهٝمام شمهٕمٚمؼ سمٙمٞمٗمٞم٦م أداء اًم٘م٤مرئ ، اًمٜمققم٤من ومرع قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن

َـّ  ،وإلدظم٤مل سمٕمض أهؾ اًمهجقيد )اًمقىمػ وآسمهداء( ذم يمهٌٝمؿ شمٜمقد ذًمؽ إحؾ وفُم

وآسمهداء(  ُمع أٟمؽ إذا رضمٕم٧م إمم اًمٙمه٥م اعم١مًمٗم٦م ذم )اًمقىمػ، أٟمف ُمـ قمٚمؿ اًمهجقيد أح٤مًم٦مً 

، إحؾ سمؾ إن شمٓمٌٞم٘م٤مهتؿ ٓ شمٙم٤مد اخرج قمـ هذا، شمرى ٟمصَّ اًمٕمٚمامء قمالىمهف سم٤معمٕمٜمك واًمهٗمًػم

 . ٙم٤مدون يذيمرون ُم٤م يهٕمٚمؼ سم٤مٕداء إٓ ىمٚمٞمالً وٓ ي

وُمٕمروم٦م ومقائد ذًمؽ؛ مم٤م مل يهؿ سمحثف إمم ، وشمهٌع إٟمقاع يمٚمٝم٤م وُمٕمروم٦م اًمٕمالىم٤مت سمٞمٜمٝم٤م

 . أن

وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمجد ، وإذا أظمذٟم٤م شمٓمٌٞمً٘م٤م آظمر ذم جمٛمققم٦م )ٟمزول اًم٘مرآن( قمغم )اعمٙمل واعمدين(

واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ًمف ، عمدين شم٠مريخوم٤معمٙمل وا، ُمـ اًمٕمالىم٤مت اًمٕمالىم٦م سم٤مًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ

 . وٓ يٛمٙمـ أن يٜمًخ ُمٙمل ُمدٟمٞم٤ًّم، وم٤معمٙمل ُمه٘مدم قمغم اعمدين، ارشم٤ٌمط سم٤مًمه٤مريخ

 . ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُمديٜم٦م سم٢ممج٤مع»: (141: ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل )ت 

وٓ صم٧ٌم ، مل يٌٚمغ إًمٞمف ُمٕمروم٦م اًمٕمٚمامء قمغم اًمهح٘مٞمؼ، وُمٕمروم٦م اعمدين ُمـ اعمٙمل أُمر قمًػم
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وإٟمام أراد اهلل أن يٙمقن ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ آطمهامل طمهك اخهٚمػ ، ٘مؾ قمغم اًمّمحٞمحومٞمف اًمٜم

ؾ زم ذم ذًمؽ ُم٤م أورده قمغم ظمالومف، سم٤معمجهٝمديـ إطمقال ذيمر ُم٤م ٟمزل ُمـ  ..وأُمثؾ ُم٤م حتّمَّ

ش ...اًم٘مرآن سمٛمٙم٦م
(1)

 . 

واعمدين  وُمـ هذا اعمث٤مل ٟمٕمٚمؿ أن شمرشمٞم٥م اعمقوققم٤مت ذم قمٚمقم اًم٘مرآن أن ُيدرس اعمٙمل

ويمذا أن يرشم٥م ذم اًمٙمه٥م هٙمذا؛ ٕن اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ، راؾم٦م اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخىمٌؾ د

 . يٕمهٛمد قمغم اعمٙمل واعمدين

                                              
 (. 3/3هقر قمٌداًمٙمريؿ اعمدهمري اًمٕمٚمقي )اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ٓسمـ اًمٕمريب، حت٘مٞمؼ اًمديم  (8)
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 ايجاْٞاملبشح 

 عًّٛ ايكضإٓ بني ايٓكٌ ٚاالدتٗار

 أو هل ُمـ ىمٌٞمؾ آضمهٝم٤مد؟، هؾ يمؾ أٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن ُمهحّمٚم٦م سم٤مًمٜم٘مؾ

 ويمٞمػ ٟمٛمٞمِّز سملم هذه إٟمقاع؟

 : ايكضإٓاملٓكٍٛ َٔ عًّٛ  ـ  1

وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ذم أحٚمف ، إن ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن ُم٤م هق ُمٜم٘مقل ٓ ُمدظمؾ ومٞمف ًمالضمهٝم٤مد

وإن قُمِدم اًمٜم٘مؾ ح٤مر إمم ، وم٤مٕحؾ ومٞمف اًمٜم٘مؾ، ُم٤م هق دائر سملم إُمريـ ٤موُمٜمٝم، اضمهٝم٤مد

 . آضمهٝم٤مد

 . ووم٤مئدة ُمٕمروم٦م ذًمؽ شمٕمقد إمم ـمري٘م٦م اًمهٕم٤مُمؾ ُمع يمؾ ىمًؿ ُمـ هذه إىم٤ًمم

هف، ٘مؾومام يم٤من ـمري٘مف اًمٜم  . ومالسمدَّ ومٞمف أوًٓ ُمـ ىمٌقل اعمٜم٘مقل أو ححَّ

ٛمف ، وإذا صم٧ٌم اعمٜم٘مقل وم٢مٟمف ٓ ُيردُّ سم٤مًمٕم٘مقل سمؾ ؾمٌٞمؾ اًمٕم٘مقل ومٞمف إذا اؾمهِمٙمٚمهف شمٗمٝمُّ

 . وسمٞم٤مُن وضمٝمف

وُمـ هذه أٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن ذم ذًمؽ اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ سم٤معمٕمٜمك آحٓمالطمل
(1)

 ،

 . اوهذا ٓ ُمدظمؾ ًمالضمهٝم٤مد ومٞمف صمٌقشًم٤م وٓ ردًّ 

وم٢من مل ٟمجد رضمٕمٜم٤م إمم ، أن ُيٜم٘مؾ قمـ اًمّمح٤مسم٦م ٟم٘ماًل ُم٘مٌقًٓ : واعم٘مّمقد سم٤مًمثٌقت

طمقا سمذًمؽ، اًمه٤مسمٕملم وأشم٤ٌمقمٝمؿ؛ ٕهنام وقم٤مء ًمٚمٛمٜم٘مقل قمـ اًمّمح٤مسم٦م  . وإن مل يٍمِّ

                                              
 أي: رومع طمٙمؿ ذقمل سمحٙمؿ ذقمل آظمر ُمهؽماخ قمٜمف.   (8)
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وفمٝمر ظمٓم٠مه ، وٓ ُيردُّ ُم٤م روي قمٜمٝمؿ إٓ إذا ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف ىم٤مل سمذًمؽ سم٤مضمهٝم٤مده

 . وأٟمَّك  ًمٜم٤م ذًمؽ، ومٞمف

ُم٤م أن حيٙمؿ واطمد ُمـ اعمٗمنيـ اعمه٠مظمريـ سمقىمقع اًمٜمًخ سملم آيهلم ومال ي٘مٌؾ؛ ٕن أ

 . اًمًٌٞمؾ ذم ذًمؽ اًمٜم٘مؾ قمـ أهؾ اًمرواي٦م ُمـ ـمٌ٘م٤مت اًمّمح٤مسم٦م واًمه٤مسمٕملم وأشم٤ٌمقمٝمؿ يمام ؾمٌؼ

وم٢مٟمف ٓ يّمح إٟمٙم٤مر وىمقع اًمٜمًخ اًمذي صم٧ٌم سم٤مًمٜم٘مؾ ، وإذا يم٤من اعمٕمهٛمد ذم اًمٜمًخ اًمٜم٘مؾ

وًمٞمس  ُمـ ضمٝم٦م قمدم ، اعمٜم٘مقل إٟمام يرد ُمـ ضمٝم٦م قمدم اًمثٌقتسمدقم٤موى وؿمٌف قم٘مٚمٞم٦م؛ ٕن 

 . ُمقاوم٘م٦م اًمٕم٘مقل

وقمدم آًمهٗم٤مت إمم هذا أوىمع سمٕمْمٝمؿ ذم رد ٟمّمقص اًمًٚمػ ذم إصم٤ٌمت وىمقع اًمٜمًخ 

اًمهل شمث٧ٌم اًمٜمًخ سمٙمالم وٕمٞمػ  ةوراطمقا يه٠موًمقن شمٚمؽ اًمٜمّمقص اعمهٙم٤مصمر، سملم أي٤مت

 . ُمهٝم٤موم٧م ٓ ىمٞمٛم٦م ومٞمف

 : ايكضإٓاملعكٍٛ َٔ عًّٛ  ـ  1

وٓ قمـ اًمه٤مسمٕملم ، وٓ قمـ حح٤مسمهف واعم٘مّمقد سمف هٜم٤م ُم٤م مل يرد ومٞمف اًمٜم٘مؾ قمـ اًمٜمٌل 

 . وهق ُم٤م يٙمقن سم٤مضمهٝم٤مد ُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ واظمؽماقمٝمؿ، وأشم٤ٌمقمٝمؿ

، ومٝمق ُمـ اظمؽماع اعمه٠مظمريـ، وُمـ أُمثؾ ُم٤م يٛمثَّؾ سمف ذم هذا اعم٘م٤مم )إقمج٤مز اًم٘مرآن(

 . ًمٞمس ومٞمف ٟم٘مؾ قمـ أهؾ اعم٠مصمقرو، وهق ىم٤مئؿ قمغم آضمهٝم٤مد اًمٕم٘مكم اعمحض

 : وإقمج٤مز اًم٘مرآن سمٙمؾ ُم٤م ومٞمف ُمـ شمٗم٤محٞمؾ ٓ خيرج قمـ ُم٤ًمريـ

وقمغم يدهؿ ٟمِم٠م ُمقوقع ، وهذا ىم٤مم سمف اعمٕمهزًم٦م، اعم٤ًمر اًمٙمالُمل احلج٤مضمل :األول

صمؿ هى ذم سم٘مٞم٦م ، وُمٜمٝمؿ سمدأ سمٙمؾ ُم٤م حيٛمؾ ُمـ ُمّمٓمٚمح٤مت وشمٕمريٗم٤مت، إقمج٤مز اًم٘مرآن

ت اًمهل شمقاومؼ قم٘مٞمدة يمؾ ـم٤مئٗم٦م ذم اًم٘مرآن ًمٙمٜمف إمم أن ـمقائػ إُم٦م ُمع سمٕمض اًمهٕمديال

 . مل خيؾ ُمـ ًمقصم٦م آقمهزال
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وأٟمف أقمغم ـمٌ٘م٦م ُمـ ، ويمقٟمف أومّمح يمالم، هق سمٞم٤من سمالهم٦م اًم٘مرآن، اعم٤ًمر اًمٌٞم٤مين :الثاين

وؾم٤مر هذا شم٤مرخيًٞم٤م سمٛمّمٓمٚمح٤مت ، وقمـ هذا اعم٤ًمر ٟمِم٠م قمٚمؿ اًمٌالهم٦م، ـمٌ٘م٤مت يمالم اًمٌنم

ووٛمٜمٝم٤م أٟمقاع ، ه٘مر قمغم أٟمقاع صمالصم٦م )اعمٕم٤مين واًمٌديع واًمٌٞم٤من(طمهك اؾم، يمثػمة شمْمٛمٜمٝم٤م

 . شمٗمّمٞمٚمٞم٦م ُمٕمرووم٦م قمٜمد أهؾ هذا اًمٕمٚمؿ

ـمريً٘م٤م  اًمٌٞم٤مين قمـ اعم٤ًمر اًمٌٞم٤من ويم٤من سمدأ ُمًٕم٤م، ىمد يم٤من هذيـ اعم٤ًمريـ ذم واحلدي٨م

( ذم سمٕمض 311: ويٛمثؾ هذا اجل٤مطمظ )ت، اًم٘مرآن إقمج٤مز ذم حح٦م اًمٙمالُمل ًمٚمجدال

 . ( ذم يمه٤مسمف )شم٠مويؾ ُمِمٙمؾ اًم٘مرآن(371: واسمـ ىمهٞم٦ٌم )ت، ٔمؿ اًم٘مرآن(يمه٤مسم٤مشمف قمـ )ٟم

   : ـ َا ٜرترر بني املٓكٍٛ ٚاملعكٍٛ 3

ويٜمٔمر ومٞمف قمغم ، ًمٙمـ إن اٟمٕمدم اًمٜم٘مؾ ُيٚمج٠ُم ًمٚمٕم٘مؾ، وهذا اًم٘مًؿ يٙمقن أحٚمف ٟم٘مٚمًٞم٤م

 . ؾمٌٞمؾ اًم٘مٞم٤مس سم٤معمٜم٘مقل

وهق يمالم ، يب ومٞمفوىمد ؾمٌؼ ٟم٘مؾ يمالم اسمـ اًمٕمر، وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ )اعمٙمل واعمدين(

أو وىمع ذم أي٦م ، ًمٙمـ إن اٟمٕمدم اًمٜم٘مؾ، ٟمٗمٞمس سيح ذم أن اعمٙمل واعمدين ىم٤مئؿ قمغم اًمٜم٘مؾ

ومٞمحٙمؿ قمغم ، وم٢مٟمف ُيٕمٛمد إمم اًمٕم٘مؾ اًمذي ي٘مٞمس قمغم اعمٕمروف اعمٜم٘مقل، أو اًمًقرة ظمالف

 . اعمخهٚمػ ومٞمف أو ومٞمام مل يرد ومٞمف ُمٜم٘مقل قمغم وضمف اًمهٗمّمٞمؾ

ذم اًمًقر اعمٙمٞم٦م واعمدٟمٞم٦م وأي٤مت : ًم٤ٌمب اًمث٤مُمـا»: (713: ىم٤مل اجلٕمؼمي )ت

، وضمؾُّ وم٤مئدشمف شمٔمٝمر ذم قمٚمؿ اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ؛ سم٥ًٌم ُمٕمروم٦م اًمه٘مدم واًمه٠مظمر ..اًمًٗمري٦م

 : وًمف ـمريؼ ؾمامقمل وىمٞم٤مد

وم٤مًمًامقمل ُم٤م وحؾ إًمٞمٜم٤م ٟمزوًمف سم٠مطمدمه٤م
(1)

 . 

                                              
 يٕمٜمل ُمٙم٦م واعمديٜم٦م.   (8)
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سمخالف ، وم٘مط چڱ ڱ چ  يمؾ ؾمقرة ومٞمٝم٤م: قمـ قمٌد اهلل: واًم٘مٞم٤مد؛ ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م

أو ومٞمٝم٤م ىمّم٦م آدم ، أو أوهل٤م طمروف هت٩م ؾمقى اًمزهراويـ واًمرقمد ذم وضمف، أو يمال، احل٩م

وإسمٚمٞمس ؾمقى اًمٓمقمم
(1)

  . ومٝمل ُمٙمٞم٦م، 

 . ويمؾ ؾمقرة ومٞمٝم٤م ىمّمص إٟمٌٞم٤مء وإُمؿ اخل٤مًمٞم٦م ُمٙمٞم٦م

 . ومٝمل ُمدٟمٞم٦م، أو ذيمر اعمٜم٤موم٘ملم، وم٘مط چ ڭ ڭ ڭ چويمؾ ؾمقرة ومٞمٝم٤م 

ٞمٝم٤م ىمّمص إٟمٌٞم٤مء وإُمؿ اخل٤مًمٞم٦م ومٝمل يمؾ ؾمقرة وم: وىم٤مل هِم٤مم اسمـ قمروة قمـ أسمٞمف

شومٝمل ُمدٟمٞم٦م، ويمؾ ؾمقرة ومٞمٝم٤م ومريْم٦م أو طمد، ُمٙمٞم٦م
(2)

 . 

 

                                              
 يٕمٜمل ؾمقرة اًمٌ٘مرة.   (8)

 (. 313 -311طمًـ اعمدد ذم ُمٕمروم٦م ومـ اًمٕمدد، ًمٚمجٕمؼمي، حت٘مٞمؼ اًمديمهقر سمِمػم احلٛمػمي )ص:   (3)
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 ايجايحاملبشح 

  عًّٛ ايكضإٓ ٚعالقتٗا بايتفغري

ُمـ أُمثٚم٦م قمٚمقم اًم٘مرآن اعمهٜمققم٦م اًمهل يذيمره٤م  اً إن يمه٥م اًمهٗمًػم شمهْمٛمـ ذم سم٤مـمٜمٝم٤م يمثػم

 ع ُمـ أٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن هيؿُّ اعمٗمن؟ومٝمؾ يمؾ ٟمق، اعمٗمنون قمرًو٤م أصمٜم٤مء شمٗمًػم أي٤مت

 هؾ يمؾ ٟمقع ُمـ أٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن ٓ ي٘مقم اًمهٗمًػم إٓ قمٚمٞمف؟

 : ًمإلضم٤مسم٦م قمـ ذًمؽ ٟمحه٤مج إمم أُمريـ

 . حتديد أٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن: إول

 . ُمٗمٝمقم اًمهٗمًػم: اًمث٤مين

 . وسم٤مٓشمٗم٤مق قمغم هذيـ يٛمٙمـ اًمٌح٨م ذم قمالىم٦م أٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن سم٤مًمهٗمًػم

  . ب ُمثاًل ًمذًمؽوٕرض

 844ٟمزًم٧م ذم ُمدد ، هذه اًمًقرة ُمدٟمٞم٦م ..ؾمقرة اًمٌ٘مرة»: (143: )ت ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م

 ی یی    ی ىئ ىئ ىئ ېئ چ: وهل، وومٞمٝم٤م آظمر آي٦م ٟمزًم٧م قمغم رؾمقل اهلل ، ؿمّهك

 . [ 318: ]اًمٌ٘مرة چ  مب خب  حب جب يئ ىئ مئ          حئ جئ

ٝم٤م وُم٤م شمْمٛمٜم٧م ُمـ وذًمؽ ًمٕمٔمٛمٝم٤م وهب٤مئش ومًٓم٤مط اًم٘مرآن»: وي٘م٤مل ًمًقرة اًمٌ٘مرة

 . إطمٙم٤مم واعمقاقمظ

سمٗم٘مٝمٝم٤م ومجٞمع ُم٤م حتهقي قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمٚمقم ذم صمامٟمٞم٦م  وشمٕمٚمَّٛمٝم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 

أقمقام
(1)

 . ومخ٦ًم قمنم ُمثال، وومٞمٝم٤م مخًامئ٦م طمٙمؿ، 

                                              
 (. 131(، سمرىمؿ)3/317رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م سمالهم٤م)  (8)
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اهلل : ىم٤مًمقاش أي اًم٘مرآن أومْمؾ؟»: ىم٤مل وروى احلًـ سمـ أيب احلًـ أن رؾمقل اهلل 

، اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ: ىم٤مًمقاش وأهي٤م أومْمؾ؟»: صمؿ ىم٤ملش ٌ٘مرةؾمقرة اًم»: ىم٤مل. ورؾمقًمف أقمٚمؿ

شآي٦م اًمٙمرد»: ىم٤مل
(1)

 . 

وي٘م٤مل إن آي٤مت اًمرمح٦م واًمرضم٤مء واًمٕمذاب شمٜمهٝمل ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م إمم صمالصمامئ٦م وؾمهلم 

 . ُمٕمٜمك

وأقمٓمٞم٧م ، أقمٓمٞم٧م ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُمـ اًمذيمر إول»: ىم٤مل  وروي أن رؾمقل اهلل 

أقمٓمٞم٧م وم٤محت٦م اًمٙمه٤مب وظمقاشمٞمؿ ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُمـ و. ـمف واًمٓمقاؾملم  ُمـ أًمقاح ُمقؾمك

شحت٧م اًمٕمرش
(2)

دملء اًمٌ٘مرة وآل »: أٟمف ىم٤مل  وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمٌل ، 

أو يم٠مهنام فمٚم٦م ُمـ ، أو همامُمه٤من ؾمقداوان، قمٛمران يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يم٠مهنام همٞم٤ميه٤من  سمٞمٜمٝمام ذف

شـمػم حقاّف دم٤مدٓن قمـ ح٤مطمٌٝمام
(3)

: ىم٤ملة واًمًالم قمٚمٞمف اًمّمال وذم اًمٌخ٤مري أٟمف، 

شُمـ ىمرأ سم٤مٔيهلم ُمـ آظمر ؾمقرة اًمٌ٘مرة ذم ًمٞمٚم٦م يمٗمه٤مه»
(4)

أٟمف  وروى أسمق هريرة قمٜمف ، 

شاًمٌٞم٧م اًمذي شم٘مرأ ومٞمف ؾمقرة اًمٌ٘مرة ٓ يدظمٚمف اًمِمٞمٓم٤من»: ىم٤مل
(5)

أٟمف  وروي قمٜمف ، 

ومٞمٝم٤م آي٦م هل ؾمٞمدة أي  اًم٘مرآن هل آي٦م ، ًمٙمؾ رء ؾمٜم٤مم وؾمٜم٤مم اًم٘مرآن ؾمقرة اًمٌ٘مرة»: ىم٤مل

                                              
احلدي٨م ُمـ ُمراؾمٞمؾ احلًـ، ىم٤مل احل٤مومظ: احلدي٨م ُمرؾمؾ إؾمٜم٤مده إمم احلًـ ححٞمح، اٟمٔمر: اعمٓم٤مًم٥م   (8)

 (. 1111(سمرىمؿ )84/111اًمٕم٤مًمٞم٦م )

( وومٞمف: قمٌٞمد اهلل اهلذزم، ُمٜمٙمر احلدي٨م، 1318( سمرىمؿ )11/11رواه اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ )  (3)

 . (18-83/14اٟمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل )

 (. 144( سمرىمؿ )8/111رواه ُمًٚمؿ، يمه٤مب: حالة اعم٤ًمومريـ وىمٍمه٤م، )   (1)

 ُمهٗمؼ قمٚمٞمف.    (4)

 (. 714( سمرىمؿ )8/113رواه ُمًٚمؿ، يمه٤مب: حالة اعم٤ًمومريـ وىمٍمه٤م، )   (1)
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شاًمٙمرد
(1)

، ؾم٧م وصمامٟمقن: وىمٞمؾ، وقمدد آي ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُم٤مئه٤من ومخس وصمامٟمقن آي٦م، 

شؾمٌع وصمامٟمقن: وىمٞمؾ
(2)

 . 

 : ايتعًٝل

، وهل شمدظمؾ ذم سمٕمض أٟمقاع قمٚمقم اًم٘مرآن، هذه جمٛمققم٦م ُمٕمٚمقُم٤مت ذم قمٚمقم اًمًقرة

، أي وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمـ قمد، وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمـ ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن، ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمـ اعمٙمل واعمدين

، ًمذا ٓ شمٙمقن ُمـ قمٚمقم اًمهٗمًػم، ويمٚمٝم٤م ًمٞمس هل٤م أصمر ذم ومٝمؿ ُمٕمٜمك أي٤مت، إمم همػم ذًمؽ

 . سمؾ هل ُمـ مجٚم٦م قمٚمقم اًم٘مرآن

وهل٤م ، ويمؾ ُمٕمٚمقُم٦م ٓ شم١مصمر ذم اعمٕمٜمك، ُمـ اًمهٗمًػم لويمؾ ُمٕمٚمقُم٦م شم١مصمر ذم اعمٕمٜمك ومٝم

 . ومٝمل ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن ٓ اًمهٗمًػم، قمالىم٦م سم٤مًمًقرة أو أي٦م

  : املضادع

 ،حت٘مٞمؼ ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، ٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآناإلشم -1

 . م3441  -ه8431، ٟمنم جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ

ٟمنم ، حت٘مٞمؼ إسمراهٞمؿ اًمٕمجقز، جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، إمت٤مم اًمدراي٦م ًم٘مراء اًمٜم٘م٤مي٦م -2

 . م8311 -ه8441، سمػموت - دار اًمٙمه٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

                                              
(، ىم٤مل احل٤ميمؿ: 1437) (، سمرىمؿ311/ 3) ـمرومف إول رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًهدرك، يمه٤مب: اًمهٗمًػم  (8)

د ومل خيرضم٤مه وواوم٘مف اًمذهٌل، أُم٤م ـمرومف أظمر، رواه اًمؽمُمذي، أسمقاب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ححٞمح اإلؾمٜم٤م

هذا طمدي٨م همري٥م ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ »(، ىم٤مل اًمؽمُمذي: 3171) ( سمرىمؿ1/817) قمـ رؾمقل اهلل 

 ش. طمدي٨م طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم وىمد شمٙمٚمؿ ؿمٕم٦ٌم ذم طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم ووٕمٗمف

 (. 8/18اعمحرر اًمقضمٞمز)   (3)
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رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م سم٘مًؿ اًم٘مرآن وقمٚمقُمف سمٙمٚمٞم٦م ، نًا وحت٘مٞمؼ ؾمقرة اًمٗم٤محت٦مإدومقي ُمٗم -3

ًمٚمديمهقر قمٌد اهلل قمٌد ، أحقل اًمديـ سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م

 . اًمٖمٜمل يمحٞمالن

، حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، ًمٌدر اًمديـ اًمزريمٌم، اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن -4

 . م8317 -ه8171، ًم٤ٌمسمك احلٚمٌل وذيم٤مئفٟمنم دار إطمٞم٤مء اًمٙمه٥م اًمٕمرسمٞم٦م قمٞمًك ا

حت٘مٞمؼ قمٛمر ، ًمِمٛمس اًمديـ اًمذهٌل، شم٤مريخ اإلؾمالم ووومٞم٤مت اعمِم٤مهػم وإقمالم -5

 . م8331  -ه8481، سمػموت، ٟمنم دار اًمٙمه٤مب اًمٕمريب، قمٌد اًمًالم اًمهدُمري

ٟمنم دار ، قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي، ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ قم٤ًميمر، شم٤مريخ دُمِمؼ -6

 . م8331  -ه8481، نم واًمهقزيعاًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜم

ومهحل قمٌد اًم٘م٤مدر : حت٘مٞمؼ، جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، اًمهحٌػم ذم قمٚمقم اًمهٗمًػم -7

 . م8313 -ه 8443، ٟمنم دار اًمٕمٚمقم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، ومريد

ٟمنم ، حت٘مٞمؼ اًمٞمزاسم٨م ُم٤مري ؾم٤مرشملم، جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، اًمهحدث سمٜمٕمٛم٦م اهلل -8

 . اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م

، ٕيب اًمٕم٤ٌمس اعمٝمدوي، ًمٗمقائد يمه٤مب اًمهٗمّمٞمؾ اجل٤مُمع ًمٕمٚمقم اًمهٜمزيؾاًمهحّمٞمؾ  -9

 . م3484  -ه8411، ٟمنم وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م، حت٘مٞمؼ دار اًمٙمامل

، حت٘مٞمؼ سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف، ٕيب احلج٤مج اعمزي، هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل -11

 . م8314 -ه8444، سمػموت-ٟمنم ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م

حت٘مٞمؼ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ، ٕيب قمٞمًك اًمؽمُمذي، )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي( ٌػماجل٤مُمع اًمٙم -11

  -ه8131، ُمٍم-ٟمنم ذيم٦م ُمٙمه٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل، وآظمريـ

 . م8371
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)ححٞمح  وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمخهٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل  -12

ٟمنم دار ، ٜم٤مسحت٘مٞمؼ حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس اًم، ٕيب قمٌداهلل اًمٌخ٤مري، اًمٌخ٤مري(

 . م3448  -ه8433، ـمقق اًمٜمج٤مة

حت٘مٞمؼ سمِمػم سمـ طمًـ ، ًمؼمه٤من اًمديـ اجلٕمؼمي، طمًـ اعمدد ذم ُمٕمروم٦م ومـ اًمٕمدد -13

 . ٟمنم جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ، احلٛمػمي

حت٘مٞمؼ حمٛمد حٗم٤مء ُمٙمل ، ٓسمـ قم٘مٞمٚم٦م اعمٙمل، اًمزي٤مدة واإلطم٤ًمن ذم قمٚمقم اًم٘مرآن -14

 . م3441 -ه 8437، ٌحقث واًمدراؾم٤مت سم٤مًمِم٤مرىم٦مُمريمز اًم: اًمٜم٤مذ، وآظمريـ

حت٘مٞمؼ اًمًٞمد قمزت ، ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ سمِمٙمقال، اًمّمٚم٦م ذم شم٤مريخ أئٛم٦م إٟمدًمس -15

 . م8311 -ه8174، ٟمنم ُمٙمه٦ٌم اخل٤مٟمجل، اًمٕمٓم٤مر احلًٞمٜمل

حت٘مٞمؼ حمٛمد اًمًٕمٞمد سمـ سمًٞمقين ، ًمِمٛمس اًمديـ اًمذهٌل، اًمٕمؼم ذم ظمؼم ُمـ همؼم -16

 . سمػموت -ٟمنم دار اًمٙمه٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، زهمٚمقل

 جمٚم٦م ُمٕمٝمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل، عم٤ًمقمد اًمٓمٞم٤مر، شم٤مرخيف وشمّمٜمٞمػ أٟمقاقمف، قمٚمقم اًم٘مرآن -17

 . (ه8437) ( رسمٞمع أظمر8اًمٕمدد)، ًمٚمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م

، ٟمنم ُمٙمه٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ًمِمٛمس اًمديـ اسمـ اجلزري، هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اًم٘مراء  -18

 . م8313-ه8118

 -ٟمنم دار اًمٌِم٤مئر، جلامل اًمديـ اسمـ اجلقزي ،ومٜمقن إومٜم٤من ذم قمٞمقن قمٚمقم اًم٘مرآن -19

 . م8317-ه8441، ًمٌٜم٤من-سمػموت

ٚمٞمامين: حت٘مٞمؼ، ٓسمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل، ىم٤مٟمقن اًمه٠مويؾ -21 ًّ ٟمنم دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م ، حمّٛمد اًم

٦م قُمٚمقم اًم٘مرآن، ضَمّدة، اإلؾمالُمٞم٦َّم ًَ  . م8311 -ه8441سمػموت، ُم١مؾَم
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قمٌد : حت٘مٞمؼ، سمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمزٓ، اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمه٤مب اًمٕمزيز -21

 . م3448-ه8433، سمػموت -ٟمنم دار اًمٙمه٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم حمٛمد

ُمّمٓمٗمك قمٌد : حت٘مٞمؼ، ٕيب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ: اعم١مًمػ، اعمًهدرك قمغم اًمّمحٞمحلم -22

 . م8334 -ه8488، سمػموت -ٟمنم دار اًمٙمه٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، اًم٘م٤مدر قمٓم٤م

)ححٞمح   دل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمخهٍم سمٜم٘مؾ اًمٕم -23

ٟمنم دار ، حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل: حت٘مٞمؼ، ُمًٚمؿ( ٕيب احلًـ ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج

 . سمػموت -إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

، ٟمنم دار اًمٕم٤محٛم٦م، ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمثامٟمٞم٦م -24

 . م8331-ه8483، اًمًٕمقدي٦م -دار اًمٖمٞم٨م 

، ًمه٘مل اًمديـ سمـ اًمّمالح، أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م)ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح(ُمٕمروم٦م  -25

، سمػموت-ٟمنم دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، ؾمقري٤م -دار اًمٗمٙمر: ٟمنم، ٟمقر اًمديـ قمؽم: حت٘مٞمؼ

  . م8311 -ه8441

دار : ٟمنم، حت٘مٞمؼ اًمًٞمد ُمٕمٔمؿ طمًلم، ٕيب قمٌد اهلل احل٤ميمؿ، ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م -26

 . م8377 -ه8137، سمػموت –اًمٙمه٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ ٟمٌٞمؾ ، جلالل اًمديـ اًمٌٚم٘مٞمٜمل، ُمقاىمع اًمٕمٚمقم ذم ُمقاىمع اًمٜمجقم -27

 . م3481 -ه8417 -ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر  -)ُم٤مضمًهػم( ، ح٤مسمري

حت٘مٞمؼ قمٌد ، ٕيب سمٙمر سمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل، اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ -28

 . م8333 -ه8481، ٟمنم ُمٙمه٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، اًمٙمٌػم اًمٕمٚمقي اعمدهمري
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 احلصاُة اهفلسية يف اهقسآْ اهلسيٍ
 املفٔوَ واخلصائص

 

 : ًقدًة
 : وسمٕمد، واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده، احلٛمد هلل وطمده

وم٢مٟمف ًمٞمًٕمدين أن أوايم٥م اجلٝمقد اعم٤ٌمريم٦م ًمٙمرد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وقمٚمقُمف ذم ضم٤مُمٕم٦م 

اعمٚمؽ ؾمٕمقد ذم ظمدُم٦م هذا اًمهخّمص اًمنميػ سمٌح٨م خمهٍم طمقل ) احلّم٤مٟم٦م اًمٗمٙمري٦م 

 ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( 

  : وشمؼمز أمهٞم٦م هذا اعمقوقع ُمـ ظمالل أُمقر ُمٜمٝم٤م

ومٙمؾ ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف اإلؾمٝم٤مم ذم حٞم٤مٟمهٝمام ، أن أهؿ ُم٤م يٛمٚمٙمف اعمرء هق ديٜمف وقم٘مٞمدشمف 

 . يٙمقن ذم أقمغم درضم٤مت إمهٞم٦م

أن اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٞمٛم٦م اًمهل متٜمح ح٤مطمٌٝم٤م اًمًٕم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة إٟمام هل اًمٕم٘مٞمدة  

اعمًهٛمدة ُمـ اًمقطمل ًمٕمدم إُمٙم٤من شمٓمرق اخلٚمؾ واًمزًمؾ إًمٞمف سمخالف ُم٤م يًهٛمد ُمـ 

 . اًمهج٤مرب اًمٌنمي٦م اعمحْم٦م

قع أن يًٝمؿ ذم شمٜمزيف ديٜمٜم٤م احلٜمٞمػ مم٤م يهؿ رسمٓمف سمف زورًا وهبه٤مٟم٤ًم أن ُمـ ؿم٠من هذا اعمقو 

 . ُمـ اٟمهح٤مل اعمٌٓمٚملم وشم٠مويؾ اجل٤مهٚملم وحتريػ اًمٖم٤مًملم

، أٟمف ُمهك اظمهؾ آقمه٘م٤مد سملم أومراد اعمجهٛمع طمّمؾ اًمٗم٤ًمد ذم إرض وشمزقمزع إُمـ 

 . وُم٤م قم٤مٟم٤مه اعمًٚمٛمقن ُمـ سمدقم٦م اخلقارج ُمـ ذ ُمًهٓمػم ظمػم ؿم٤مهد قمغم ذًمؽ
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 : وؾمٞمِمهٛمؾ هذا اًمٌح٨م قمغم ُمٌحثلم وظم٤ممت٦م قمغم اًمٜمحق أيت

 : وفقه مطؾبان، مػفوم احلصاكة الػؽرية ومؽاكتفا يف الؼرآن: ادبحث األول

 ُمٗمٝمقم احلّم٤مٟم٦م اًمٗمٙمري٦م: اعمٓمٚم٥م إول 

 ُمٙم٤مٟم٦م احلّم٤مٟم٦م اًمٗمٙمري٦م ذم اًم٘مرآن: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين 

 : وفقه مخسة مطالب، آن ومعادفاخصائص احلصاكة الػؽرية يف الؼر: ادبحث الثاين

 : وومٞمف ومرقم٤من، شمرؾمٞمخ ُمرضمٕمٞم٦م اًمقطمل: اعمٓمٚم٥م إول 

 همرس اًمهقطمٞمد ذم اًم٘مٚمقب: اًمٗمرع إول  

 إُمر سم٤مٟٓم٘مٞم٤مد ُٕمر اهلل ورؾمقًمف : اًمٗمرع اًمث٤مين  

 : وومٞمف ؾمٌٕم٦م ومروع، وٌط ُمّم٤مدر اًمهٚم٘مل: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين 

 اًمرضمقع ًمٚمٙمه٤مب واًمًٜم٦م: اًمٗمرع إول  

 رد إُم٦م ًمٚمٕمٚمامء: اًمٗمرع اًمث٤مين  

 اًمهحذير ُمـ اشم٤ٌمع اعمهِم٤مسمف: اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م  

 اًمٜمٝمل قمـ همِمٞم٤من جم٤مًمس أحح٤مب اًمِمٌف: اًمٗمرع اًمراسمع  

 إُمر سم٤مًمهث٧ٌم ذم إظم٤ٌمر: اًمٗمرع اخل٤مُمس  

 اقمهامد احلج٦م واًمؼمه٤من ذم ىمٌقل إىمقال: اًمٗمرع اًم٤ًمدس  

 ـ اًمٙمذباًمدقمقة ًمٚمّمدق واًمهحذير ُم: اًمٗمرع اًم٤ًمسمع  

 : وومٞمف صمالصم٦م ومروع، مح٤مي٦م قم٘مٞمدة اعمًٚمؿ: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

 إفمٝم٤مر سمِم٤مقم٦م اًمنمك: اًمٗمرع إول  

 اًمهحذير ُمـ اًمٜمٗم٤مق: اًمٗمرع اًمث٤مين  

 اًمٜمٝمل قمـ آسمهداع ذم اًمديـ: اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م  
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 : وومٞمف صمالصم٦م ومروع، حٞم٤مٟم٦م اعمجهٛمع ُمـ اًمٖمٚمق واًمهحزب واشم٤ٌمع اهلقى: اعمٓمٚم٥م اًمراسمع

 اًمهحذير ُمـ اًمٖمٚمق: إول اًمٗمرع  

 اًمٜمٝمل قمـ اًمهٗمرق واًمهحزب واشم٤ٌمع اهلقى: اًمٗمرع اًمث٤مين  

 همرس شمٕمٔمٞمؿ اهلل ذم اًمٜمٗمقس وإُمر سمه٘مقاه ؾمٌح٤مٟمف: اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م  

 : وومٞمف مخ٦ًم ومروع، حتّملم اًمٗمٙمر سم٤مًمٕمٚمؿ: اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس

 سمدء اًمقطمل سم٤مُٕمر سم٤مًم٘مراءة: اًمٗمرع إول  

 إحؾ ؾمالُم٦م اًمٗمٙمر واعمٕمه٘مد سمٞم٤من أن: اًمٗمرع اًمث٤مين  

 اًمدقمقة ًمٚمهٗمٙمر واًمٜمٔمر سمْمقاسمط: اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م   

 اًمهٜمقيف سمٛمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٚمامء: اًمٗمرع اًمراسمع  

 اًمهٗمّمٞمؾ ٓؾمه٤ٌمٟم٦م ؾمٌٞمؾ اعمجرُملم: اًمٗمرع اخل٤مُمس  

  اخلامتة

وحغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف  ..ؾم٤مئاًل اهلل شمٕم٤ممم اإلقم٤مٟم٦م اًمهقومٞمؼ واًم٘مٌقل 

 . ف أمجٕملموححٌ
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 املبخح األوي
 ًفٔوَ احلصاُة اهفلسية وًلاُتٔا يف اهقسآْ

 

 َفّٗٛ احلصا١ْ ايفهض١ٜ: املطًب األٍٚ

إن ُمّمٓمٚمح احلّم٤مٟم٦م ُمّمٓمٚمح ُمريم٥م شمريمٞم٤ٌم إو٤مومٞم٤م ي٘مهيض اًمهٕمريػ سمف اًمهٕمريػ 

سمٛمٙمقٟمٞمف؛ وم٤محلّم٤مٟم٦م ًمٖم٦م شمٓمٚمؼ قمغم ُمٕم٤من ُمه٘م٤مرسم٦م؛ هل احلٗمظ واحلٞم٤مـم٦م واحلرز واعمٜمع
(1)

 ،

(2)َّحس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ: ٕم٤مممىم٤مل شم
ًمهحّمٜمٙمؿ : وم٘مقًمف 

أي ًمهحرزيمؿ ومتٜمٕمٙمؿ
(3)

واًمٗمٙمر شمردد اًم٘مٚم٥م ذم اًمٌمء، 
(4)

: وىمٞمؾ، أو هق اًمه٠مُمؾ، 

شاًمٗمٙمر طمريم٦م اًمٜمٗمس ذم اعمٕم٘مقٓت»
(5)

شمرشمٞم٥م أُمقر ُمٕمٚمقُم٦م ": وقمّرومف اجلرضم٤مين سم٠مٟمف، 

شًمٚمه٠مدي إمم جمٝمقل
(6)

 . 

اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي شمٕمٜمل إطمراز اًمٕم٘مؾ ُمـ يمؾ  وسمٜم٤مء قمغم ُم٤م شم٘مدم وم٢من احلّم٤مٟم٦م اًمٗمٙمري٦م ذم

اًمهٛمًؽ سمٕم٘مٞمدة ": وذم آحٓمالح قمرومٝم٤م سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم سم٠مهن٤م، ُم٤م يٕمروف ًمٚمخٓمر

ووٌط شم٤ٌمدل اعمٕمٚمقُم٤مت سملم اعمًٚمؿ ، وشمٜمٔمٞمؿ أوًمقي٤مت اًمهٗمٙمػم، اًمهقطمٞمد اخل٤مًمص

                                              
(. 711/ 3(، واًمّمح٤مح )3/13يٞمس اًمٚمٖم٦م )يٜمٔمر: ُم٘م٤م ( 8)

(. 14ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء ُمـ أي٦م ) ( 3)

(. 1/148شمٗمًػم اًمٌٖمقي ) (1)

(. 4/441يٜمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ) ( 4)

. 8/78ٟمثر اًمقرود   (1)

(. 131(، ويٜمٔمر: اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )ص 811اًمهٕمريٗم٤مت )ص ( 1)
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شوهمػمه
(1)

إمم وهذا اًمهٕمريػ وإن يم٤من يٛمٙمٜمف وحٗمف سم٤مجل٤مُمع وم٢مٟمف همػم ُم٤مٟمع ًمٕمدم اًمٜمٔمر ، 

أن اًمه٠مصمػم واعمٕمٚمقُم٤مت اعمِمقؿم٦م اًمهل ىمد شم٠ميت ًمٚمٛمًٚمؿ ًمٞمس ُمـ همػم اعمًٚمؿ سمؾ ممـ يٜمهٛمل 

إطمراز قم٘مؾ اعمًٚمؿ ُمـ يمؾ ُم٤م ": وقمٚمٞمف يٛمٙمـ شمٕمريػ احلّم٤مٟم٦م اًمٗمٙمري٦م سم٠مهن٤م، ًمإلؾمالم

 . "ووٌط اًمه٠مُمؾ وشمٚم٘مل اعمٕمٚمقُم٤مت سم٤مًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م، ي١مصمر ؾمٚم٤ًٌم قمغم قم٘مٞمدة اًمهقطمٞمد

 ا١ْ احلصا١ْ ايفهض١ٜ يف ايكضإَٓه: املطًب ايجاْٞ

ويمام ُمّد اهلل ؾمٌح٤مٟمف اإلٟم٤ًمن سمجٝم٤مز مح٤مي٦م ، اإلٟم٤ًمن ذم ٟمٔمر اإلؾمالم ضمًد وروح

هلذا اجلًد شمّمقٟمف مم٤م ييه أرؾمؾ اًمرؾمؾ وأٟمزل اًمٙمه٥م حلامي٦م روطمف ُمـ ظمالل حتّملم 

 ريؿوىمد أومم اًم٘مرآن اًمٙم، ومٙمره ُمـ يمؾ ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٍمومف قمـ اًمٗمٓمرة اًمهل ومٓمره قمٚمٞمٝم٤م

شمهجغم ذم إؿم٤مدشمف سمٛمٙم٤مٟم٦م اًمٕم٘مؾ واحل٨م قمغم حقٟمف ُمـ ، ُمقوقع حٞم٤مٟم٦م اًمٗمٙمر قمٜم٤مي٦م يمٌػمة

َّ مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ: وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم، يمؾ ُم٤م يٕمٓمٚمف
(2)

ي٘مقل   

وشمدومٕمقهن٤م قمٜمف ، قمٚمٛمقا سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤م ُم٤م شم٘مقن سمف ُمـ شمٕمٚمٛمقٟمف اًمٜم٤مر»: اًمٓمؼمي رمحف اهلل

شإذا قمٛمؾ سمف ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل
(3)

وىمد سملّم ؾمٌح٤مٟمف ذم ، ّملم عمـ يهؿ شمٕمٚمٞمٛمٝمؿوذم هذا حت، 

 ىق ُّٱ: وحيؽمزوا ُمٜمف؛ وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف، أيمثر ُمـ آي٦م ُم٤م يهٝمدد اعمًٚمٛملم ذم ديٜمٝمؿ ًمٞمهحّمٜمقا
 َّ ىليل مل يك ىك مك لك  اك يق

(4)
وم٢من طمرص همػم اعمًٚمٛملم ، 

 َّ ىليل مل ُّ  وذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف، قمغم ومهٜم٦م اعمًٚمٛملم ذم ديٜمٝمؿ ُمًهٛمرة ُمدى اًمدهر

                                              
(. 34ي٨م اًمٜمٌقي )صحمٛمد اًمنميٗملم ذم: احلّم٤مٟم٦م اًمٗمٙمري٦م ذم احلد ( 8)

 (. 1ؾمقرة اًمهحريؿ ُمـ أي٦م )  (3)

(. 31/438شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ) (1)

(. 387ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُمـ أي٦م )  (4)
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شًهٓمٞمٕمقن رد اعمًٚمٛملم قمـ ديٜمٝمؿشمٕمريض سم٠مهنؿ ٓ ي»
(1)

 . 

وم٢من ٟمٞمؾ ُمٜمف اهن٤مر ، هذه اًمٕمٜم٤مي٦م سمهحّملم اًمٗمٙمر ُمرده٤م أن أقمز ُم٤م يٛمٚمؽ اعمًٚمؿ ديٜمف

وًمذا يم٤مٟم٧م حٞم٤مٟم٦م اًمديـ أومم اًميوري٤مت اخلٛمس اًمهل أـمٌ٘م٧م ، ووم٘مد يمؾ ظمّمقحٞمهف

ت وأؾم٤مس اًمديـ قم٘مٞمدة اًمهقطمٞمد اًمهل حترر ومٙمر اإلٟم٤ًمن ُمـ اخلراوم٤م، قمٚمٞمٝم٤م اًمنمائع

وشمْمٌط ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م هذا اًمهٗمٙمػم وشمدومٕمف ًمٚمٕمٛمؾ ذم ُم٤م يٛمٙمٜمف ، واًمٕم٘م٤مئد اًمٗم٤مؾمدة

 . وحتجزه قمام ٓ ؾمٌٞمؾ ًمف إلدرايمف ومْمال قمـ اإلطم٤مـم٦م سمف، إدرايمف

وؾمٞم٠ميت ذم سم٘مٞم٦م هذا اًمٌح٨م ُم٤م يٌلم سمِمٙمؾ أيمؼم قمٜم٤مي٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤محلّم٤مٟم٦م 

  . اًمٗمٙمري٦م ًمٚمٛمجهٛمع اعمًٚمؿ

 

                                              
(. 3/118اًمهحرير واًمهٜمقير )  (8)
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 اهجاُياملبخح 
 حلصاُة اهفلسية يف اهقسآْ ًعاملٔاخصائص ا

 

 املطًب األٍٚ

 تضعٝذ َضدع١ٝ ايٛسٞ

وم٘مد ، ًمٙمؾ أُم٦م ُمـ إُمؿ ُم٘مدؾم٤مت شمرضمع إًمٞمٝم٤م وشمًهٛمد ُمٜمٝم٤م مت٤مؾمٙمٝم٤م واؾمهٛمراره٤م

ومهٗمرىمقا ذم اًمٌح٨م قمٜمف ـمرائؼ ىمددا؛ ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ، أدرك اًمٜم٤مس ُمٜمذ اًم٘مدم طم٤مضمهٝمؿ ًمٚمديـ

سمهٖم٤مه ذم يمقيم٥م أو ضمرم ؾماموي أذهٚمف وُمٜمٝمؿ ُمـ ا، اسمهٖم٤مه ذم حمًقس يّمٜمٕمف صمؿ يٕمٔمٛمف

وُمٜمٝمؿ ٟمٔمر ذم ، وُمٜمٝمؿ ُمـ اسمهٖم٤مه ذم قم٘مٚمف؛ وم٤مؾمه٠مهلف وقمٔمٛمف، سمخٚم٘مف وم٤مقمه٘مد ومٞمف وقمٔمٛمف

، يمؾ شمٚمؽ إُمقر ومرآه٤م خمٚمقىم٦م ُمثٚمف ومرسمئ سمٜمٗمًف أن يٕمٌد خمٚمقىم٤م ُمثٚمف وإن وم٤مىمف ضمرُم٤م

وظم٤مًمؼ  ،ومٜم٘م٥م قمـ اًمديـ اًم٘مقيؿ ومقضمده ومٞمام ضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ؛ ذم قم٤ٌمدة رب إرسم٤مب

ومٙم٤مٟم٧م اعمجهٛمٕم٤مت شمٕمٞمش ، وم٠مًم٘م٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ اًمٕمَم واؾمه٘مر هب٤م اًمٜمقى، اًمٙمقن ُمـ قمدم

صمؿ إذا ـم٤مل اًمٕمٝمد قمغم إُمؿ واضمه٤مًمهٝمؿ ، ذم أُم٤من يمؾ ُم٤م متًٙم٧م سمام ضم٤مء سمف اًمرؾمؾ

ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس اجلـ يٌٕم٨م اهلل هلؿ ُمـ يردهؿ إمم قم٘مٞمدة اًمهقطمٞمد ومْمال ُمـ اهلل وقمدٓ؛ 

  مع جع مظ حط مض ُّٱ: ٤م طمج٦م قمغم اهلل يمام ىم٤مل شمٕم٤مممطمهك ٓ شمٙمقن عمـ طم٤مد قمٜمٝم
َّ جغ

(1)
َّ مثنث زث رث يت ىت نت  مت زت ُّٱ :وىم٤مل، 

(2)
 . 

                                              
(. 81ؾمقرة اإلهاء ُمـ أي٦م )  (8)

(. 811ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ُمـ أي٦م )  (3)
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ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم سمٕمثف اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمرؾم٤مًم٦م شمّمقن  وعم٤م يم٤من ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م وشمرؾمؿ احلٞم٤مة اهلٜمٞمئ٦م ًمٚمٌنمي٦م ذم هذه اًمدٟمٞم٤م وشم٘مقدهؿ ًمٚمحٞم٤مة اًمًٕمٞمدة 

٤مٟم٧م حٞم٤مٟم٦م اًمٗمٙمر ُمـ اًمزيغ وآٟمحراف إٟمام شمٙمقن سم٤مًمهٛمًؽ سمام أشم٧م سمف ومٙم، ذم أظمرة

وؾمٜمهٜم٤مول ذًمؽ ُمـ ، ُمـ قم٘مٞمدة اًمهقطمٞمد وآٟم٘مٞم٤مد عم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م ُمـ إواُمر واًمٜمقاهل

 : ظمالل اًمٗمرقملم أشمٞملم

 غضؼ ايتٛسٝز يف ايكًٛب: ايفضع األٍٚ

اًم٘مّمقر وُمـ  اًمٕم٘مؾ اًمٌنمي ضم٤مرطم٦م يٕمؽمهي٤م ُم٤م يٕمؽمي سم٘مٞم٦م ضمقارح اإلٟم٤ًمن ُمـ

وًمذا أرؾمؾ اهلل شمٕم٤ممم رؾمٚمف ًمٞمٌٜمقا ًمٚمٜم٤مس ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٕمٞمٜمٝمؿ قمغم ، ؾمقء آؾمهخدام

وحيٗمظ قمٚمٞمٝمؿ شمٚمؽ اًمٕم٘مقل ُمـ ضمٝم٦م ، اًمقحقل إمم ُمٕمروم٦م ُم٤م شم٘مٍم قمٜمف قم٘مقهلؿ ُمـ ضمٝم٦م

أظمرى؛ ومٙمؾ اًمرؾمؾ ضم٤مءت سمرؾم٤مًم٦م واطمدة ومٙم٤مٟمقا يمٚمٝمؿ يٌدؤون سمٖمرس اًمهقطمٞمد سملم 

أىمقاُمٝمؿ
(1)

ًمٙمريؿ أصم٧ٌم اشمٗم٤مق إٟمٌٞم٤مء قمغم اًمٌدء سمدقمقة اًمهقطمٞمد ذم آي٤مت واًم٘مرآن ا، 

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ : يمثػمة ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ىمقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف
 َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر

(2)
 مص خص حص مس خس جسحس  مخ جخ مح ُّٱ: وىمقًمف، 

َّ مضحط خض حض جض
(3)

 جس  مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت ُّٱ: وىمقًمف، 
(4) َّحص مس خس حس

 زب  رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: وىمقًمف، 

                                              
(. 141/ 84ذم قمٚمقم اًمٙمه٤مب )(، واًمٚم٤ٌمب 444/ 1يٜمٔمر: شمٗمًػم اسمـ يمثػم) (8)

(. 13ؾمقرة إقمراف ُمـ أي٦م )  (3)

(. 11ؾمقرة إقمراف ُمـ أي٦م )  (1)

(. 71ؾمقرة إقمراف ُمـ أي٦م ) (4)
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(1)َّيب ىب نب مب
اقمٌدوا اهلل اًمذي ًمف ، ي٤م ىمقم»: ي٘مقل اًمٓمؼمي رمحف اهلل أي، 

قا ًمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م، اًمٕم٤ٌمدة ودقمقا قم٤ٌمدة ُم٤م ؾمقاه ُمـ إٟمداد ، واظمْمٕمقا ًمف سم٤مٓؾمهٙم٤مٟم٦م، وِذًمُّ

شوم٢مٟمف ًمٞمس ًمٙمؿ ُمٕمٌقٌد يًهقضم٥م قمٚمٞمٙمؿ اًمٕم٤ٌمدَة همػُمه، وأهل٦م
(2)

 . 

 رئ ُّٱ: ٤م هق همرس قم٘مٞمدة اًمهقطمٞمد ىم٤مل شمٕم٤مممٟمٕمؿ يم٤مٟم٧م اًمرؾمؾ أول ُم٤م شمريب قمٚمٞمف أممٝم
(3)َّىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

ومٙمؾ ُم٤م قمٌد ُمـ دون ، 

ي٘مدح سف أي رء ُمـ اًمٕم٤ٌمدة ًمف سمنمط إظمالص اًمٕم٤ٌمدة اًمقارد ذم ىمقًمف ، اهلل ومٝمق ـم٤مهمقت

َّ مب هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه ُّٱؾمٌح٤مٟمف 
(4)(5)

 . 

ؿ زيػ ادقم٤مء اًم٘م٤مئٚملم وإذا شمٌلم مم٤م ؾمٌؼ اشمٗم٤مق مجٞمع اًمرؾمؾ قمغم دقمقة اًمهقطمٞمد قمٚم

وفمٝمر أن ُم٤م قمرومهف اًمٌنمي٦م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد ، سمهٓمقير اعمٕمه٘مدات قمؼم احل٘م٥م اعمخهٚمٗم٦م ًمٚمٌنمي٦م

وإٟمام يم٤مٟم٧م شم٘مقم قمغم ، وٓ ٟم٘مؾ قمـ اًمرؾمؾ، اعمٜمحروم٦م مل شمٙمـ شمًهٜمد ومٞمف إمم قم٘مؾ ححٞمح

فمٜمقن يم٤مذسم٦م وآراء يم٤مؾمدة وقم٘مقل وم٤مؾمدة 
(6)

 . 

ٟمهٞمجهف فم٤مهرة قمغم اعمجهٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م؛ إن هذا اًمؽميمٞمز ذم همرس اإليامن يم٤مٟم٧م 

وسوم٧م اًمٕم٘مقل عم٤م ، وشمرامح٧م ُمٙمقٟم٤مت اعمجهٛمع، ومٙمٚمام ىمقي اًمهقطمٞمد اـمٛم٠مٟم٧م اًمٜمٗمقس

 . ظمٚم٘م٧م ًمف ُمـ إطم٤ًمن اًمٕم٤ٌمدة وقمامرة إرض سمام يٜمٗمع اًمٜم٤مس

                                              
(. 11ؾمقرة إقمراف ُمـ أي٦م ) (8)

(. 431/ 83شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (3)

(. 11ؾمقرة اًمٜمحؾ ُمـ أي٦م )  (1)

(. 311ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُمـ أي٦م )  (4)

(. 313/ 3يٜمٔمر: أوقاء اًمٌٞم٤من )  (1)

(. 773، 717شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص  (1)
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 األَض باالْكٝار ألَض اهلل ٚصعٛي٘ : ايفضع ايجاْٞ

ذم يمؾ  إُمر سم٤مٟٓم٘مٞم٤مد هلل ورؾمقًمف  ُمـ أسمرز ُم٘مقُم٤مت احلّم٤مٟم٦م اًمٗمٙمري٦م ذم اًم٘مرآن

وم٢من اعمرء طمٞمٜمام يٙمقن ًمف ُمٚمج٠م يٚمج٠م إًمٞمف يٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم أٟمف ًمـ ي٠مشمٞمف ُمـ ، ُم٤م أُمر وهنل

ىمٌٚمف ُم٤م ييه ٓ ذم ديٜمف وٓ دٟمٞم٤مه يِمٕمر سم٤مًمراطم٦م يمٚمام ومزع إًمٞمف وىمد ضمٕمؾ اهلل ذًمؽ ذم هذا 

 . اًمديـ اًم٘مقيؿ

ام ي٠ميت سمف ُمـ اعمٖمٞم٤ٌمت أول ُم٤م اُمُهدح سمف اعم١مُمٜمقن وعمٙم٤مٟم٦م آٟم٘مٞم٤مد ًمٚمقطمل يم٤من اإليامن سم

 ممىم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:طمهك ىمٌؾ اُمهداطمٝمؿ سم٤مًٓمهزام سم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة؛ ىم٤مل شمٕم٤ممم
 َّ يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن  يم

(1)
واًمٖمٞم٥م يمؾ ُم٤م ، 

وهذا ٓ يدظمؾ حت٧م احلٍم عمحدودي٦م ىمدرات اإلٟم٤ًمن ذم قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة ، هم٤مب قمٜمؽ

، وُمـ مجٚمهف اإليامن سم٤مهلل وُمالئٙمهف ويمهٌف وُرؾُمٚمِف واًمٞمقِم أظِمر، أطمرى ذم قم٤ممل اًمٖمٞم٥م

 واجلٜم٦م واًمٜم٤مر واًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت
(2)

وم٤مإليامن سمهٚمؽ اعمٖمٞم٤ٌمت وسمٙمؾ ُم٤م ي٠ميت ُمـ ـمريؼ ، 

واٟم٘مٞم٤مد عم٤م خيؼم سمف اعمقمم ضمّؾ ، اًمرؾمؾ ُمٜم٘م٦ٌم يمؼمى؛ ٕٟمف اقمؽماف ُمـ اإلٟم٤ًمن سم٘مّمقره

وُمـ ٟمه٤مئ٩م اإليامن سم٤مًمٖمٞم٥م ، قمغم إدرايمف أم ٓ ؾمقاء أشم٤مح ًمإلٟم٤ًمن اًم٘مدرةَ ، وقمال

وشمّمديؼ يمؾ ُم٤م ي٠ميت سمف اًمقطمل آٟم٘مٞم٤مد ًمف واًمهح٤ميمؿ إًمٞمف ًمٙمامل اًمٕمٚمؿ سمٙمامل اًمٕمدل ومٞمف؛ 

 حقمق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ: ىم٤مل شمٕم٤ممم
َّ خك حك جك

(3)
وم٤مًمقاضم٥م قمغم اعم١مُمـ هق آٟم٘مٞم٤مد اًمه٤مم حلٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم ، 

                                              
(. 1-8ؾمقرة اًمٌ٘مرة  )  (8)

(. 14/ 8(، وشمٗمًػم اسمـ قمٓمٞم٦م )8/317شمٗمًػم اًمٓمؼمي )  (3)

(. 18ؾمقرة اًمٜمقر )  (1)
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 وطمٙمؿ رؾمقًمف  
(1)

 . وًمٚمٛمجهٛمع آؾمه٘مرار واًمٜمج٤مح، إذ ومٞمف  ًمٚمٗمرد اًمٗمقز واًمٗمالح ،

 املطًب ايجاْٞ

 ضبط َصارص ايتًكٞ

 ايضدٛع يًهتاب ٚايغ١ٓ: ايفضع األٍٚ

وُم٤م دظمؾ قمغم اعمًٚمٛملم ُمـ ، ٓ رء أطمٗمظ ًمٚمٗمٙمر ُمـ اًمرضمقع إمم اًمٙمه٤مب واًمًٜم٦م

 ؿم٠مٟمف أن ي١مظمذ اٟمحراوم٤مت ومٙمري٦م إٟمام ضم٤مء سم٥ًٌم سمحثٝمؿ ذم ومٚمًٗم٤مت وٟمٔمري٦م سمنمي٦م ومٞمام

 خبمب  حب جب هئ ُّٱ: ُمـ اًمٙمه٤مب واًمًٜم٦م ٓ ُمـ همػممه٤م؛ وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم ًمٚمٜمٌل 
َّ خت حت جت هب

(2)
ومهٛمًؽ ي٤م حمٛمد سمام ي٠مُمرك سمف هذا » : اعمٕمٜمك ي٘مقل اًمٓمؼمي  

شاًم٘مرآن اًمذي أوطم٤مه إًمٞمؽ رسمؽ 
(3)

-يمام ي٘مقل اًمًٕمدي رمحف اهلل  -وهذا اًمهٛمًؽ ، 

ويهّمػ ذم ٟمٗمًف سمام أُمر ، أن يٗمٕمؾ ُم٤م أُمر سمف يِمٛمؾ اًمٗمٕمؾ وآشمّم٤مف؛ ومٕمغم اعمًٚمؿ

ويدقمق همػمه ًمذًمؽ، سم٤مٓشمّم٤مف سمف
(4)

  . 

سم٤مٓؾمهٛم٤ًمك سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ واقمهامده ُمٜمٝمج٤م ومٝمق أُمر ُٕمهف ُمـ  وإذا ُأُمر اًمٜمٌل 

 جم يل ىل مل خل ُّٱ: ىم٤مل شمٕم٤ممم، ومام ارشمْم٤مه اهلل ُمٜمٝمج٤م هل٤م ٓ ؾمٌٞمؾ ًمٚمحٞمد قمٜمف، سمٕمده
َّ ينجه ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم

(5)
ومٝمذه أي٦م وإن ٟمزًم٧م ًم٥ًٌم ، 

                                              
(، 4/838يٜمٔمر: شمٗمًػم اسمـ قمٓمٞم٦م )  (8)

(. 43ؾمقرة اًمزظمرف أي٦م )  (3)

(. 333/ 7(، ويٜمٔمر: شمٗمًػم اسمـ يمثػم )184 /38شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (1)

(. 711شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص   (4)

(11ؾمقرة إطمزاب ُمـ أي٦م )  (1)
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ظم٤مص
(1)

وم٢مهن٤م شمٕمهؼم أحال ذم اًمرضمقع عم٤م خيه٤مره اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو قمغم ، 

 . ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة ًم٤ًمن ٟمٌٞمف 

ذم ىمقًمف )شمريم٧م ومٞمٙمؿ ُم٤م ًمـ شمْمٚمقا سمٕمده إن  وىمد ضم٤مء ُمثؾ هذا اعمٕمٜمك قمـ اًمٜمٌل 

اقمهّمٛمهؿ سمف؛ يمه٤مب اهلل(
(2)

اهلل اقمهّم٤مم سم٤مًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة ًم٘مقل  وذم آقمهّم٤مم سمٙمه٤مب 

 َّ جئحئ يي ىي  ني مي زي ري ٰىُّٱ: شمٕم٤ممم
(3)

ومٛمهك اقمهّمٛم٧م إُم٦م ، 

وُمهك ـمٚم٧ٌم اًمٜمج٤مة ذم همػممه٤م شمٗمرىم٧م ، واضمهٛمع أُمره٤م، سم٤مًمٙمه٤مب واًمًٜم٦م رؿمدت

ومتًٙم٧م يمؾ ومئ٦م سمٜمٔمري٦م وومٚمًٗم٦م ورأت ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ شمراه هل ذم همػمه٤م وُم٤م ٓ ، واظمهٚمٗم٧م

وىمد شمؿ إُمر واؾمُهٙمٛمؾ  ىمٌض رؾمقل اهلل »: رمحف اهلل ي٘مقل ُم٤مًمؽ، يراه همػمه٤م ومٞمٝم٤م

وٓ شمهٌع اًمرأي؛ وم٢مٟمف ُمـ اشمٌع اًمرأي ضم٤مءه ، وأحح٤مسمف ومٞمٜمٌٖمل أن شمهٌع آصم٤مر رؾمقل اهلل 

ُأرى أن هذا إُمر سمٕمد مل ، ومٙمٚمام همٚمٌف رضمؾ اشمٌٕمف، رضمؾ آظمر أىمقى ذم اًمرأي ُمٜمف وم٤مشمٌٕمف

شيهؿ 
(4)

 . 

ٟمحراف اًمٗمٙمريومهحٙمٞمؿ اًمٙمه٤مب واًمًٜم٦م هق اًمٕم٤محؿ ُم وهق قمالُم٦م اإليامن، ـ ا
(5)

ًم٘مقل  

  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّٱ: ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم

                                              
زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش ًمزيد سمـ طم٤مرصم٦م، وىمٞمؾ: ٟمزًم٧م ذم أم  يٜمٔمر: وم٘مد ىمٞمؾ إهن٤م ٟمزًم٧م ذم ظِمٓم٦ٌم اًمٜمٌل   (8)

ضمٝم٤م زيد سمـ طم٤مرصم٦م، ومزو يمٚمثقم سمٜم٧م قم٘م٦ٌم سمـ أيب ُمٕمٞمط، وذًمؽ أهن٤م وه٧ٌم ٟمٗمًٝم٤م ًمرؾمقل اهلل 

 ( . 1/144(، وشمٗمًػم اًمٌٖمقي  )34/373وىمٞمؾ همػم ذًمؽ. يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )

(. 8381) (، ح3/111) أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم ححٞمحف ذم يمه٤مب احل٩م، سم٤مب طمج٦م اًمٜمٌل   (3)

(. 7ؾمقرة احلنم ُمـ أي٦م )  (1)

(. 71/ 1آقمهّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل )  (4)

(. 1/888(، واًمهحرير واًمهٜمقير )181/ 1يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )  (1)
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َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط
(1)

 جض ُّٱ: وىمقًمف ضمؾ ُمـ ىم٤مئؾ، 
 َّ حقمق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

(2)
 . 

ًمٙمـ ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ إن اًمٙمه٤مب واًمًٜم٦م ًمٞمس سمقؾمع اجلٛمٞمع اًمٜمٔمر ومٞمٝمام إلجي٤مد احلٚمقل 

ًمٙمـ هذا ، وًمذا هيرع اًمٜم٤مس ذىم٤م وهمرسم٤م ًٓمهامس احلٚمقل، جهٛمع ُمـ ُمٚمامتعم٤م يٜمزل سم٤معم

واؾمهح٤مًم٦م  اعمٜمزع إٟمام ُمرده وٕمػ اًمّمٚم٦م سم٤معمٜمٝم٩م اًم٘مرآين؛ وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف عم٤م قمٚمؿ شمٗم٤موت اًمٜم٤مس

أن يٙمقٟمقا مجٞمٕم٤م قمغم ىمدر اًمٜمٔمر ذم اًمقطمل وُمٕمروم٦م ُم٤ًمًمؽ آؾمهدٓل واجلٛمع سملم إدًم٦م 

اًمٜمٔمر ذم  ؿمدهؿ ًمٚمرضمقع ًمٚمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞملم اًمذيـ مترؾمقا قمغمواًمؽمضمٞمح قمٜمد آىمهْم٤مء أر

اًمقطمل اعمٓمٝمر وقم٤مؿمقا ُمٕمف قمٚمام وقمٛمال ًمٓمٚم٥م احلٚمقل عم٤م يٜمزل هبؿ يمام ي٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم اًمٗمرع 

 . اًمه٤مزم

 صر األ١َ يًعًُا٤ : ايفضع ايجاْٞ

إن أيمؼم اٟمحراف ومٙمري يٕمؽمي ؿم٤ٌمب إُم٦م إٟمام ضم٤مء ُمـ سمٕمدهؿ قمـ اشم٤ٌمع اعمٜمٝم٩م 

آين ذم اًمقحقل ًمٚمٛمٕمٚمقُم٦م اًمّمحٞمح٦م؛ ومام ٟمراه ُمـ شمٕمٚمؼ اًمِم٤ٌمب سم٠مؿمخ٤مص وومه٤موي اًم٘مر

وُمـ قمرف ُمٜمٝمؿ مل يٕمرف ومل يِمهٝمر سمهحّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ُمرده ، ٓ يٕمرف أحح٤مهب٤م

ًمهٜمٙمٌٝمؿ اًمًٌٞمؾ اًمذي أرؿمدهؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إًمٞمف ًمهحّمٞمؾ ُم٤م يِمٗمل حدورهؿ 

  جن يم ُّٱ: ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي٘مقلوم٤مهلل ، وحيٗمٔمٝمؿ ُمـ أن شمهخٓمٗمٝمؿ أراء وإهقاء
َّ ين ىن من خن حن

(3)
ومٝمذا أُمر ًمألُم٦م سم٤مًمرضمقع إمم اًمٕمٚمامء ذم يمؾ ُم٤م حيه٤مضمقن إًمٞمف ، 

                                              
(. 11ؾمقرة اًمٜم٤ًمء أي٦م )  (8)

(. 18ؾمقرة اًمٜمقر ُمـ أي٦م )  (3)

(. 41ؾمقرة اًمٜمحؾ ُمـ أي٦م )  (1)



 سرية ومسزة فهد الزومي: ندوة أ. د. 
 

 

 

100 

 

ُمـ أُمقر ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م
(1)

وم٤ٌمًمرضمقع إًمٞمٝمؿ يًهجكم اًمٜم٤مس ُم٤م يِمٙمؾ ، 

وًمق ، وذم اًمرضمقع إًمٞمٝمؿ ؾمد اًم٤ٌمب قمغم اٟمهِم٤مر إومٙم٤مر اخل٤مـمئ٦م وأراء اهلّداُم٦م، قمٚمٞمٝمؿ

رضمع اًمٜم٤مس إًمٞمٝمؿ ىمٌؾ إؿم٤مقم٦م أي أُمر أو أي ومهقى ًمًٚمٛمقا ُمـ اًمٙمثػم ُمـ اإلؿمٙم٤مٓت 

 يث ىث ُّٱ: ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، اًمهل قم٤مٟمك اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م ذم أُمٜمٝمؿ ومجٞمع ؿم١موهنؿ
 نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف

َّ ينٰى ىن
(2)

 ًمق أُمًٙمقا قمـ اخلقض: اعمٕمٜمك»: ي٘مقل اسمـ قمٓمٞم٦م رمحف اهلل، 

َُْمِر وهؿ إُمراء. واؾمه٘مّمقا إُمقر ُمـ ىمٌؾ اًمرؾمقل ْٕ ، ىم٤مًمف اًمًدي واسمـ زيد، أو ُأوزِم ا

شواعمٕمٜمك ي٘مهْمٞمٝمام ُمٕم٤م، ىم٤مًمف احلًـ وىمه٤مدة وهمػممه٤م، أهؾ اًمٕمٚمؿ: وىمٞمؾ
(3)

ومٚمق رضمٕم٧م  

إُم٦م ذم ُمٕمروم٦م حح٦م إظم٤ٌمر وأراء إمم أُمرائٝم٤م وقمٚمامئٝم٤م اًمذيـ ٓ شمٜمٓمكم قمٚمٞمٝمؿ احلٞمؾ 

 . ٕمٚمقُم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمهل حتٗمظ قمٚمٞمٝم٤م ديٜمٝم٤م ودٟمٞم٤مه٤مًمقضمدت اعم

سمؾ هق واضم٥م ، إن هذا اًمرضمقع ًمقٓة إُمر واًمٕمٚمامء ًمٞمس أُمرا اظمهٞم٤مري٤م ًمٚمٛمٙمٚمٗملم

 مك لك خك حك جك ُّٱ: ذقمل دّل قمٚمٞمف اًم٘مرآن واًمًٜم٦م؛ ومٛمـ ذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم
(4)َّهل مل  خل حل جل

؛ وم٠موًمق إُمر ذم أي٦م شمٕمؿ إُمراء واًمٕمٚمامء
(5)

؛ ومٓم٤مقم٦م 

                                              
(. 448يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص   (8)

(. 11ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ُمـ أي٦م )  (3)

. (338/ 1) اًم٘مرـمٌل ، وشمٗمًػم(117/ 8) اًمٌٖمقي ، ويٜمٔمر: شمٗمًػم(11/ 3) اًمقضمٞمز اعمحرر  (1)

(. 13ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ُمـ أي٦م )  (4)

(. 141/ 3يٜمٔمر: شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) ( 1)



 )املفهوم واخلصائص( احلصانة الفكزية يف الكزآى الكزيم
 

 

 

102 

 

َّ ين ىن من خن حن  جن يم ُّٱٕمٚمامء دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م أي٦م اعمه٘مدُم٦م اًم
(1)

وـم٤مقم٦م وٓة  

: اعمهٗمؼ قمٚمٞمف إُمر دًم٧م ًمف ٟمّمقص يمثػمة ُمٜمٝم٤م هذه أي٦م وُمٜمٝم٤م طمدي٨م أيب هريرة 

، وُمـ أـم٤مع أُمػمي وم٘مد أـم٤مقمٜمل، وُمـ قمّم٤مين وم٘مد قمَم اهلل، )ُمـ أـم٤مقمٜمل وم٘مد أـم٤مع اهلل

وُمـ قمَم أُمػمي وم٘مد قمّم٤مين(
(2)

سمٓم٤مقم٦م اًمٕمٚمامء وإُمراء ومٞمام ي٠مُمرون سمف ومٝمذه أواُمر  

ويٜمٝمقن قمٜمف ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م
(3)

وم٢من ُمـ ؿم٠مهن٤م سم٢مذن اهلل أن حتٛمل اعمجهٛمع ُمـ آٟمجراف ، 

 خم حم ُّٱ: وٓ ؾمٞمام قمٜمد اخلقض ذم إُمقر اخلالومٞم٦م ًم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف، ُمع يمؾ ٟم٤مقمؼ
َّ هن من خن حن جن مم

(4)
ؾمٌٞمٚمف اًمرضمقع  وم٤مًمرد إمم يمه٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل  

 . ٕمٚمامء ذم سمٞم٤من ُم٤م ومٞمٝمام وطمؾ يمّؾ ٟمزاع سملم اًمٜم٤مس ذم أحقل اًمديـ أو ومروقمفًمٚم

 ايتششٜض َٔ اتباع املتؾاب٘: ايفضع ايجايح

ُمـ أيمؼم اعمزاًمؼ اًمهل ي٠ميت ُمٜمٝم٤م آٟمحراف اًمٗمٙمري اشم٤ٌمع اعمهِم٤مسمف ظمّمقح٤م قمٜمد قمدم 

ؾ ُمع اعمهِم٤مسمف؛ وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ أرؿمد ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمًٚمٞمؿ ذم اًمهٕم٤مُم، اًمرضمقع  ًمٚمٕمٚمامء يمام شم٘مدم

وسمٕمْمف ، وسمٕمْمف اسمهالء شمّمديؼ، وم٤مًم٘مرآن اسمهالء واظمه٤ٌمر ًمٚمٛم١مُمٜملم؛ ومٌٕمْمف اسمهالء قمٛمؾ

 من زن رن مم ام  يل  ُّٱ: ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؿم٠من هذا اًم٘مرآن، اسمهالء شمّمديؼ وقمٛمؾ

                                              
(. 41ؾمقرة اًمٜمحؾ ُمـ أي٦م )  (8)

 جل مك لك ُّٱأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ذم يمه٤مب إطمٙم٤مم، سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:   (3)
، سم٤مب وضمقب ـم٤مقم٦م (، وُمًٚمؿ ذم ححٞمحف ذم يمه٤مب اإلُم٤مرة7817) (، ح3/18)ٱَّ حل

(. 8111) (، ح1/8411إُمراء ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م )

(. 141/ 3شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) (1)

(. 13ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ُمـ أي٦م )  (4)



 سرية ومسزة فهد الزومي: ندوة أ. د. 
 

 

 

102 

 

 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن نن
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب
َّ خصمص حص

(1)
وأصمٌه٧م طمججٝمـ ، آي٤مت أطمٙمٛم٧م سم٤مًمٌٞم٤من واًمهٗمّمٞمؾومٝمذا اًم٘مرآن ومٞمف ، 

 وأُمر، وصمقاب وقم٘م٤مب، ووقمد ووقمٞمد، وأدًمهٝمـ قمغم ُم٤م ضُمٕمٚمـ أدًم٦م قمٚمٞمف ُمـ طمالل وطمرام

ومل شمٜمًخ وم٤مًمهٙمٚمٞمػ ومٞمٝم٤م سم٤مإليامن هب٤م ، وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ، وقمٔم٦م وقِمؼم، وظمؼم وُمثؾ، وزضمر

واًمٕمٛمؾ هب٤م
(2)

، ُم٘مّدُمف وُم١مظمرهو، ُمٜمًقظمف»وذم هذا اًم٘مرآن آي٤مت ُمهِم٤مهب٤مت شمِمٛمؾ ، 

شوُم٤م ي١مُمـ سمف وٓ ُيٕمٛمؾ سمف، وأُمث٤مًمف وأىم٤ًمُمف
(3)(4)

وىمد وؾ ذم هذا اعمهِم٤مسمف ٟمٗمر ومؽميمقا ، 

اعمحٙمؿ اًمذي ومٞمف همٜمٞمهٝمؿ واشمٌٕمقا اعمهِم٤مسمف ـمٚم٤ٌم ًمٚمٗمهٜم٦م واًمٚمٌس ًمٞمْمٚمقا سمف اجلٝم٤مل
(5)

وىمد  

ف ُمٜمف )وم٢مذا رأيهؿ اًمذيـ يهٌٕمقن ُم٤م شمِم٤مسم: سمٕمد شمالوة أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وم٢مذا طمذر اًمٜمٌل 

وم٤مطمذروهؿ (، وم٠موًمئؽ اًمذيـ ؾمّٛمك اهلل
(6)

 . 

                                              

(. 7ؾمقرة آل قمٛمران ُمـ أي٦م )  (8)

(. 871، 1/874(، وشمٗمًػم اًمٓمؼمي )17/ 8(، وشمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ )341يٜمٔمر: شمٗمًػم جم٤مهد )ص   (3)

(. 1/871شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (1)

وًمٚمٕمٚمامء آراء يمثػمة ذم حتديد اعمراد سم٤معمحٙمؿ واعمهِم٤مسمف ُمٜمٝم٤م أن اعمحٙمؿ ُم٤م أوىمػ اهلل اخلٚمؼ قمغم ُمٕمٜم٤مه،   (4)

(. 8/484واعمهِم٤مسمف ُم٤م اؾمه٠مصمر ؾمٌح٤مٟمف سمٕمٚمٛمف. يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٌٖمقي )

(. 443/ 8(، وشمٗمًػم اسمـ قمٓمٞم٦م )488/ 8يٜمٔمر: يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٌٖمقي )  (1)

 (، ح11/ 1ٌخ٤مري ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ذم يمه٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن، سم٤مب ُمٜمف آي٤مت حمٙمامت )أظمرضمف اًم  (1)

/ 4(، وُمًٚمؿ ذم ححٞمحف ذم يمه٤مب اًمٕمٚمؿ، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اشم٤ٌمع ُمهِم٤مسمف اًم٘مرآن  )4147) ح

(. 3111) (، ح3411
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إن اشم٤ٌمع اعمهِم٤مسمف يم٤من ؾم٥ٌم والل اخلقارج ذم حدر اإلؾمالم
(1)

وقمغم ُمٜمٝمجٝمؿ  

 . وؾ ُمـ وؾ ُمـ ظمقارج هذا اًمزُم٤من وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن

 ايٓٗٞ عٔ غؾٝإ دلايػ أصشاب ايؾُّب٘: ايفضع ايضابع

ت سمحامي٦م اعمرء ُمـ قم٘مٚمف وهقاه وطم٥ًم سمؾ أيْم٤م إن ُمٜمٝم٩م اًم٘مرآن ذم مح٤مي٦م اًمٗمٙمر مل ي٠م

مح٤ميهف ُمـ اعمجهٛمع ُمـ طمقًمف؛ وم٠مرؿمد اًم٘مرآن إمم ُمّم٤مطم٦ٌم إظمٞم٤مر ذم أيمثر ُمـ آي٦م وم٘م٤مل 

(2)َّيم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱؾمٌح٤مٟمف 
 ،

ٌف عم٤م يٛمٙمـ أن يٜمجؿ قمٜمٝم٤م ُمـ اٟمحراف ومٙمري  وهنك قمـ همِمٞم٤من جم٤مًمس أهؾ اًمِمٌّ

رضمٗمقن ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس وٓ ؾمٞمام همػم اًمراؾمخلم ذم وعم٤م يٛمٙمـ أن ي٘مذومف اعم، وؾمٚمقيمل

اًمٕمٚمؿ ممـ ٓ ي٘مدرون قمغم متٞمٞمز اًمٖم٨م ُمـ اًمًٛملم وشمٜمٓمكم قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٌف؛ ي٘مقل ضمؾ 

  من خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك ُّٱ: وقمال
َّ مي خي حي جي ٰه مه جه هن

(3)
وُمٕمٜمك اخلقض ذم آي٤مت اهلل  

، وُمدح أهٚمٝم٤م، واًمدقمقة إًمٞمٝم٤م، ُمـ حتًلم اعم٘م٤مٓت اًم٤ٌمـمٚم٦م، اًمهٙمٚمؿ سمام خي٤مًمػ احلؼ

وم٘مد ، وهذا اًمٜمٝمل يٕمؿ أومراد إُم٦م يمٚمٝمؿ، واًم٘مدح ومٞمف وذم أهٚمف، واإلقمراض قمـ احلؼ

هنقا قمـ جم٤مًم٦ًم اعمٙمذسملم اًمذيـ حيرومقن آي٤مت اهلل ويْمٕمقهن٤م قمغم همػم ُمقاوٕمٝم٤م
(4)

وُم٤م ، 

قمل اًمهل أيمثر هذه اعمج٤مًمس اًمٞمقم ذم فمؾ اٟمهِم٤مر ؿمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت ووؾم٤مئؾ اًمهقاحؾ آضمهام

                                              
(. 3/ 4يٜمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )  (8)

(. 31ؾمقرة اًمٙمٝمػ ُمـ أي٦م )  (3)

(. 11ي٦م )ؾمقرة إٟمٕم٤مم أ  (1)

 (، وشمٗمًػم اًمًٕمدي )ص371/ 1(، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم  )8181/ 4يٜمٔمر: شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ) (4)

314 .)
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ؾم٧ٌٌم اٟمحراف اًمٙمثػم ُمـ اًمٗمْمقًمٞملم اًمذيـ يٖمِمقن ُمٜمهدي٤مهت٤م وُمقاىمٕمٝم٤م ُمـ همػم زاد قمٚمٛمل 

 . صمؿ ٓ يٚمٌثقن أن شمهخٓمٗمٝمؿ اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م أو يًهٝمقهيؿ دقم٤مة اًمرذيٚم٦م واخلٜم٤م، رحلم

 األَض بايتجبت يف األخباص: ايفضع اخلاَػ

٤مر وسمثٝم٤م دون شمرٍو أو ُمـ أيمثر ُمداظمؾ آٟمحراف اًمٗمٙمري ؿمٞمققم٤م وظمٓمقرة شمٚم٘مل إظمٌ

سم٤مًمهث٧ٌم وًمذا أُمر اًم٘مرآن ، ومٗمل هذا ُمـ اخلٓمقرة قمغم اًمٗمرد واعمجهٛمع اًمٌمء اًمٙمثػم، متحٞمص

ُمـ إظم٤ٌمر ىمٌؾ شمّمدي٘مٝم٤م واًمٕمٛمؾ سمٛم٘مهْم٤مه٤م
(1)

 ين ىن ُّٱ: ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم، وىمٌؾ سمثٝم٤م 
َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه

(2)
 ،

هل إن وردت ذم ؾم٥ٌم ظم٤مص وم٢مهن٤م سم٤مىمٞم٦م ذم و، وم٘مد أُمرت أي٦م سم٤مًمهث٧ٌم ُمـ حح٦م اخلؼم

وهل أحؾ ذم قمدم اإلحٖم٤مء إمم يمؾ ُم٤م يروى ، يمؾ ُمـ اشمّمػ هبذه اًمّمٗم٦م إمم آظمر اًمدهر

وخيؼم سمف
(3)

، وهذا أيْم٤م ُمـ أداب اًمهل قمغم أوزم إًم٤ٌمب»: ي٘مقل اًمًٕمدي رمحف اهلل، 

وٓ ي٠مظمذوه ،  ظمؼمهوهق أٟمف إذا أظمؼمهؿ وم٤مؾمؼ سمخؼم أن يهثٌهقا ذم، اًمه٠مدب هب٤م واؾمهٕمامهل٤م

وم٢من ظمؼمه إذا ضمٕمؾ سمٛمٜمزًم٦م ظمؼم اًمّم٤مدق ، ووىمققًم٤م ذم اإلصمؿ، وم٢من ذم ذًمؽ ظمٓمًرا يمٌػًما، جمرًدا

، سمٖمػم طمؼ، ومحّمؾ ُمـ شمٚمػ اًمٜمٗمقس وإُمقال، طمٙمؿ سمٛمقضم٥م ذًمؽ وُم٘مهْم٤مه، اًمٕمدل

شسم٥ًٌم ذًمؽ اخلؼم ُم٤م يٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمٚمٜمداُم٦م
(4)

وًمٕمؾ مم٤م ي١ميمد ـمٚم٥م اًمهٌلم ذم إظم٤ٌمر ـمٚمٌف  

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني  ُّٱ: هك ذم طم٤مل احلرب إذ ي٘مقل اهلل شمٕم٤مممطم

                                              
(. 1/8387يٜمٔمر: شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل )  (8)

(. 1ؾمقرة احلجرات أي٦م )  (3)

(. 318/ 31(، واًمهحرير واًمهٜمقير )331/ 3يٜمٔمر: شمٗمًػم اسمـ ضمزي )  (1)

(. 144ي )ص شمٗمًػم اًمًٕمد (4)
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َّ جب
(1)

واإلطم٤مـم٦م هب٤م قمٚمام، واًمهٌلم ـمٚم٥م سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اخلؼم، 
(2)

 . 

 اعتُار احلذ١ ٚايربٖإ يف قبٍٛ األقٛاٍ: ايفضع ايغارؼ

هذا اًمًٞم٤مج حلّم٤مٟم٦م اًمهٗمٙمػم ؾمٞم٤مج ىمقي ًمف قمالىم٦م سم٤مًمذي ىمٌٚمف؛ ومال يٙمٗمل اعمرء ذم 

ُمٕمروم٦م حح٦م ٟمًٌهف إمم ىم٤مئٚمف؛ سمؾ جي٥م قمٚمٞمف إن يم٤من ُمـ أهؾ اًمٜمٔمر أن  اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مقل

يٓمٚم٥م دًمٞمؾ اًم٘مقل ويٕمروف قمغم ُم٤م يٕمرف ُمـ إدًم٦م طمقل اعمقوقع؛ ومرسمام يٙمقن اًم٘م٤مئؾ 

وًمذا ٟمجد اًم٘مرآن ، أو اقمهٛمد قمغم دًمٞمؾ ُمرضمقح وهم٤مب قمٜمف اًمدًمٞمؾ اًمراضمح، سمف وامه٤م

ومٙمثػما ، خروهن٤م ومٞمام شمًهٓمٞمع اًمٜمٔمر ومٞمفاًمٙمريؿ يثٜمل يمثػما قمغم أحح٤مب اًمٕم٘مقل اًمذيـ يً

َّ جك مق حق مف خف ُُّم٤م ٟمجد اًم٘مرآن يقضمف آي٤مشمف ٕوزم إًم٤ٌمب؛ 
(3)

: وي٘مقل

(4)َّخف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ
د اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ُمٜمٝم٩م ـمٚم٥م ،  ويٕمقِّ

(5)َّٱمل خل حل مكجل لك خك حك  جك  ُّٱ: اًمدًمٞمؾ ومٞم٘مقل
 منىن خن حنُّٱ:وي٘مقل 

 َّ جي يه ىه مه جه ين
(6)

قل رهمؿ سمٞم٤من سمٓمالٟمف ويٕمٞم٥م اًمذيـ يهٌٕمقن اًم٘م، 

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: سمٓمالٟمف شم٘مٚمٞمدا ًمٖمػمهؿ ومٞم٘مقل

                                              
(. 34ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ُمـ أي٦م )  (8)

(. 473يٜمٔمر: اًمهٗمًػم اًم٘مٞمؿ  )ص   (3)

(. 7( وآل قمٛمران ُمـ أي٦م )313ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُمـ أي٦م )  (1)

(888ُمـ أي٦م )قؾمػ يؾمقرة    (4)

(. 34ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء ُمـ أي٦م )  (1)

(. 71(، واًم٘مّمص )888(، وُمثؾ هذا ذم اًمٌ٘مرة )37ؾمقرة اًمٜمٛمؾ ُمـ أي٦م )  (1)
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َّ خي  حي جي يه ىه مه جه ين منىن  خن
(1)

ويٛمهدح اًمذيـ ، 

 هئ مئ خئ ُّٱ :إمم إىمقال ومٞم٠مظمذون ُمٜمٝم٤م اعمقاومؼ ًمٚمحؼ واًمٕمدل ومٞم٘مقليّمٖمقن 
 َّ حج مث هت مت حتخت جت هب مب  حبخب جب

(2)
 . 

ؿم٠مٟمف أن حيجؿ اٟمهِم٤مر إومٙم٤مر إن اشم٤ٌمع ُمٜمٝم٩م اًم٘مرآن ذم ىمٌقل إظم٤ٌمر وشمداوهل٤م ُمـ 

 . ويٕمّمؿ اًمٙمثػم ُمـ دمه٤مء اًمٜم٤مس ُمـ اًمقىمقع ذم ذيمٝم٤م، وأراء اًمْم٤مًم٦م اعمْمٚم٦م

 ايزع٠ٛ يًصزم ٚايتششٜض َٔ ايهشب: ايفضع ايغابع

ومٝمق حيٛمل ح٤مطمٌف ُمـ يمؾ ؾمقء سمام ذم ذًمؽ آٟمحراف   -يمام ي٘م٤مل-اًمّمدق ُمٜمج٤مة 

وُمـ رزق ، دق ُهدي ًمٚمؼم واًمه٘مقىوُمـ شمٕمقد اًمّم، اًمٗمٙمري؛ ومٛمـ حدق ُمع اهلل قمّمٛمف

 يب ىب نب مب ُّٱ: اًمه٘مقى أقمٓم٤مه اهلل ٟمقرا يٛمٞمز سمف سمـ احلؼ اًم٤ٌمـمؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم
(3)َّىت نت مت زت  رت

وهق اًمٕمٚمؿ واهلدى : اًمٗمرىم٤من»: ىم٤مل اًمًٕمدي رمحف اهلل 

وأهؾ ، واحلالل واحلرام، واحلؼ واًم٤ٌمـمؾ، اًمذي يٗمرق سمف ح٤مطمٌف سملم اهلدى واًمْمالل

ش٤موةاًمًٕم٤مدة ُمـ أهؾ اًمِم٘م
(4)

 مل خل ُّٱوعمٙم٤مٟم٦م اًمّمدق اُمهدح اهلل أهٚمف وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ، 

                                              
(، وذم 11(، وذم إٟمٌٞم٤مء )31(، وذم إقمراف )844(، وُمثؾ هذا ذم اعم٤مئدة )874ٌ٘مرة )ؾمقرة اًم  (8)

(. 31، 33(، واًمزظمرف )38(، وًم٘مامن )74اًمِمٕمراء )

(. 81ؾمقرة اًمزُمر أي٦م )  (3)

(. 33ؾمقرة إٟمٗم٤مل ُمـ أي٦م )  (1)

وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (، 8/113(، ويٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم )183شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص   (4)

(. 41/ 4(، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم  )7/131)
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(1)َّمم خم حم جم يل ىل
 رئ ّٰ ِّ ُّٱ: وأُمر سمّمح٦ٌم اًمّم٤مدىملم وم٘م٤مل، 

(2)َّيئ  ىئ نئ مئ زئ
وهنك اهلل قمـ اًمٙمذب وذم  أهٚمف ذم آي٤مت ، 

 مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ ُّٱيمثػمات وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف 
َّ حص مس خس حس جس مخ جخ مح  مججح حج مث هت

(3)
 َُّّٱ:وىم٤مل 

َّ  زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ
(4)

 . 

، اًمقاىمعوم٠ميمثر ُم٤م دظمؾ آٟمحراف قمغم اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس سم٥ًٌم اًمٙمذب؛ اًمٙمذب ذم شمزوير 

اًمّمدي٘ملم  ومٛمـ اًمهزم اًمّمدق وحتراه وهٌف اهلل درضم٦م، واًمٙمذب قمغم وٓة إُمر وقمغم اًمٕمٚمامء

وسم٤مًمٕمٙمس قمٞم٤مذا سم٤مهلل ُمـ يمذب وحترى اًمٙمذب يمه٥م قمٜمد اهلل يمذاسم٤م يمام أظمؼم سمذًمؽ 

وإن اًمرضمؾ ، وإن اًمؼم هيدي إمم اجلٜم٦م، )إن اًمّمدق هيدي إمم اًمؼم: دق اعمّمدوق اًمّم٤م

وإن اًمٗمجقر هيدي إمم ، وإن اًمٙمذب هيدي إمم اًمٗمجقر، ًمٞمّمدق طمهك يٙمقن حدي٘م٤م

شوإن اًمرضمؾ ًمٞمٙمذب طمهك يٙمه٥م  قمٜمد اهلل يمذاسم٤م ، اًمٜم٤مر
(5)

 . 

                                              
(. 11ؾمقرة إطمزاب ُمـ أي٦م )  (8)

(. 883ؾمقرة اًمهقسم٦م أي٦م )  (3)

(. 881ؾمقرة اًمٜمحؾ أي٦م ) (1)

(، ويقٟمس 34(، وإٟمٕم٤مم )14(، واٟمٔمر ذم اًمٙمذب ُمثال ذم اًمٜم٤ًمء )841ؾمقرة اًمٜمحؾ أي٦م )  (4)

( وهمػمه٤م يمثػم . 14)

أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ذم يمه٤مب إدب، سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: )ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا   (1)

(، وُمًٚمؿ ذم ححٞمحف ذم يمه٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م 1434) (، ح31/ 1اشم٘مقا هلل ويمقٟمقا ُمع اًمّم٤مدىملم ( )

(. 3147) (، ح3483/ 4وأداب، سم٤مب ىمٌح اًمٙمذب وطمًـ اًمّمدق وومْمٚمف )
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 املطًب ايجايح

 محا١ٜ عكٝز٠ املغًِ

 

 ١ ايؾضىإظٗاص بؾاع: ايفضع األٍٚ

وهق اًمذي ، ُم٤م ُمـ اٟمحراف ومٙمري أقمٔمؿ ُمـ أن ينمك اعمرء سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم همػَمه

وآي٤مشمف اًمداًم٦م قمٚمٞمف وقمغم وضمقب إومراده ، وآٓؤه قمغم اإلٟم٤ًمن ٓ حتَم وٓ شمٕمد، ظمٚمؼ ورزق

وخلٓمر اًمنمك وسمِم٤مقمهف يم٤مد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ُمدى صمالث قمنمة ، ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمٕم٤ٌمدة يمذًمؽ

وإىم٤مُم٦م ، أٓ يٕمهٜمل سمٖمػم سمٞم٤من اًمهقطمٞمد وشمّمحٞمح اًمٕم٘م٤مئد ؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل ؾمٜم٦م ُمـ قمٛمر ر

ًمّم٘مؾ اًمٕم٘مقل مم٤م  ومٙم٤من أهمٚم٥م آي اًمذيمر احلٙمٞمؿ ذم اًمٕمٝمد اعمٙمل ُمٙمرؾم٤م، احلج٩م ًمٚمٜم٤مس

: وٓ أدل قمغم سمِم٤مقم٦م اًمنمك ُمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف ، قمٚمؼ هب٤م ُمـ اًمنمك سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف

َّ جح مج حج  مث ُّ
(1)

ـّ ،  ؿمٞمئ٤م ي٤م حمٛمدًمئـ أذيم٧م سم٤مهلل»أي   ًمٞمٌٓمٚم

شوٓ شمٜم٤مل سمف صمقاسم٤م، قمٛمٚمؽ
(2)

وذم هذا اخلٓم٤مب أدب هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف ٕن اهلل ، 

وهتديد ُٕمهف ، قمّمٛمف ُمـ اًمنمك
(3)

 زي ُّٱوآي٤مت اًمهحذير ُمـ اًمنمك وأهٚمف يمثػمة ُمٜمٝم٤م ، 
َّ خبمب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

(4)
 جن يم ىم مم خمُّٱوُمٜمٝم٤م ، 

                                              
(. 11ي٦م )ؾمقرة اًمزُمر ُمـ أ  (8)

(. 133/ 38شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (3)

(. 377/ 81(، وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )33/ 4يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٌٖمقي )  (1)

(، وهمػمه٤م. 73(، وُمثٚمف ذم ؾمقرة اعم٤مئدة )881( و)41ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ُمـ أي٦م )  (4)
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(1) َّحي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن
ومٗمل أي٦م متثٞمؾ سمديع ، 

ًمٗمٔم٤مقم٦م طم٤مل ُمـ ينمك سم٤مهلل ذم ُمّمػمه سم٤مًمنمك إمم طم٤مل اٟمحٓم٤مط وشمٚم٘مػ اًمْمالٓت إي٤مه 

ووٞم٤مع ديٜمف ودٟمٞم٤مه، وي٠مؾمف ُمـ اًمٜمج٤مة ُم٤م دام ُمنميم٤م
(2)

ومٛمـ ح٤من ومٙمره قمـ اًمنمك ، 

ق سم٤مهلل شمٕم٤ممم وم٘مد أسم٘مك ًمٜمٗمًف قمغم خمرج يًٕمف ُمٜمف سمهقومٞمؼ اهلل شمٕم٤ممم اخلروج ُمـ يمؾ ُم٠مز

 . وُمزًمؼ يٛمٙمـ أن ي٘مع ومٞمٝمام

 ايتششٜض َٔ ايٓفام: ايفضع ايجاْٞ

حيٛمل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومٙمر اعمًٚمؿ ُمـ اًمٜمٗم٤مق ُمـ ـمرق ؿمهك؛ ومٛمٜمٝم٤م مح٤مي٦م اًمٕم٘مٞمدة ُمـ 

 مت خت  حت جت ُّٱ: اًمٜمٗم٤مق سمذيمر ُمّمػم أحح٤مسمف واًمهحذير ُمٜمٝمؿ؛ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم
َّ حج مث هت

(3)
َّ مقجك حق مف ُّٱ: وي٘مقل 

(4)
ىم٤مل وُمٜمٝم٤م سمٞم٤من أوح٤مومٝمؿ ، 

 حب  جب هئ مئ حئخئ جئ يي  ىي ني ُّٱ: شمٕم٤ممم
َّ هبجت مب خب

(5)
يم٤مد اًم٘مرآن أن يٙمقن »ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ ، وهمػمه٤م يمثػم، 

شيمٚمف ذم ؿم٠مهنؿ
(6)

وُمـ ـمرق حقن اًم٘مرآن ومٙمر اعمًٚمؿ ُمـ اًمٜمٗم٤مق حتذيره مم٤م يِمٞمٕمف ، 

ومٛمـ ، ويروضمف اعمٜم٤موم٘مقن ُمـ اإلرضم٤مف ًمزقمزقم٦م اًمًٚمؿ آضمهامقمل وشمقهلم ضمًؿ إُم٦م

                                              
(. 18ؾمقرة احل٩م ُمـ أي٦م )  (8)

 (. 311/ 1(، وأوقاء اًمٌٞم٤من )111(، وشمٗمًػم اًمًٕمدي )ص 314/ 87اًمهحرير واًمهٜمقير ) (3)

 (. 841ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ُمـ أي٦م ) ( 1)

(. 4ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن ُمـ أي٦م )  (4)

(. 3ؾمقرة اًمهقسم٦م ُمـ أي٦م )  (1)

(. 8/114ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم )  (1)
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 جه ين ىن ُّٱ: ُمـ قمدم اًمٕمٛمؾ سم٠مظم٤ٌمرهؿ طمهك يهٌلم أُمره٤م ىم٤مل شمٕم٤مممذًمؽ ُم٤م شم٘مدم 
َّ  حي جي يه ىه مه

(1)
ومٙمؿ وىمع ومٞمف اًمٜم٤مس ُمـ اًمٓمقام إصمر اقمهامدهؿ قمغم ُم٤م يِمٞمٕمف ، 

وىمد يم٤من ، اعمٜم٤موم٘مقن ُمـ آومؽماء قمغم اًمديـ وقمغم وٓة أُمقر اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٙمذب واًمٌٝمه٤من

اعمٜم٤موم٘ملم ًمٕمدم متٞمزهؿ قمٜمٝمؿ ومٞمٜمخدع هبؿ  ُمـ أقمٔمؿ اًمٌالء قمغم اعمًٚمٛملم ُم٤م ي٠مشمٞمٝمؿ ُمـ ىمٌؾ

ومٚمٚمف يمؿ ُمـ ُمٕم٘مؾ ًمإلؾمالم ىمد هدُمقه؟! ويمؿ ُمـ »ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ومٞمٝمؿ ، اًمٕمقام

طمّمـ ًمف ىمد ىمٚمٕمقا أؾم٤مؾمف وظمرسمقه؟! ويمؿ ُمـ قمٚمؿ ًمف ىمد ـمٛمًقه؟! ويمؿ ُمـ ًمقاء ُمرومقع 

ٌف ذم أحقل همراؾمف ًمٞم٘مٚمٕمقه٤م؟!   .ىمد ووٕمقه؟! ويمؿ رضسمقا سمٛمٕم٤مول اًمِمُّ

، وٓ يزال يٓمرىمف ُمـ ؿُمٌٝمٝمؿ هي٦م سمٕمد هي٦م، ومال يزال اإلؾمالم ُمٜمف ذم حمٜم٦م وسمٚمٞم٦م

 َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱويزقمٛمقن أهنؿ ُمّمٚمحقن 
(2)

ش
(3)

 .   

 ايٓٗٞ عٔ االبتزاع يف ايزٜٔ: ايفضع ايجايح

آسمهداع ذم اًمديـ ُمدظمؾ ُمـ ُمداظمؾ آٟمحراف اًمٗمٙمري؛ ومحلم يًهجٞم٥م اعمرء ًمهًقيؾ 

ٜمف يٌدأ ذم اًمزي٤مدة ذم اًمٕم٤ٌمدات صمؿ ذم اعمٕم٤مُمالت صمؿ ٓ يزال سمف طمهك يّمٌح ُم٤م اًمِمٞمٓم٤من وشمزيٞم

وىمد طمذر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ آسمهداع ، يزيٜمف ًمف ُمـ سمدع هق إحؾ وشمٕم٤مًمٞمؿ اًمنمع دون ذًمؽ

َّ مججح حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ :وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف
(4)

اسمهدقمقا هلؿ : أي 

وحتٚمٞمؾ ُم٤م ، ُم٤م أطمؾ اهلل وحتريؿ، اًمنمك واًمٌدع هلؿ ُمـ اًمديـ ُم٤م مل يٌح اهلل هلؿ اسمهداقمف ُمـ

                                              
(. 1ؾمقرة احلجرات  ُمـ أي٦م )  (8)

(. 83ؾمقرة اًمٌ٘مرة أي٦م )  (3)

(. 111/ 8ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم )  (1)

(. 38ؾمقرة اًمِمقرى ُمـ أي٦م )  (4)



 )املفهوم واخلصائص( احلصانة الفكزية يف الكزآى الكزيم
 

 

 

122 

 

طمرم اهلل وٟمحق ذًمؽ مم٤م اىمهْمهف أهقاؤهؿ
(1)

وم٤مٓسمهداع يم٤من ُمـ أؾم٤ٌمب آٟمحراف اًمٗمٙمري ، 

طملم فمٝمر اخلقارج صمؿ اعمٕمهزًم٦م واعمرضمئ٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م اًمهل ، سملم أسمٜم٤مء اعمًٚمٛملم

 . ضمٚم٥م اٟمحراومٝمؿ اًمٗمٙمري قمغم اعمًٚمٛملم ويالت يمثػمة

 املطًب ايضابع

 صٝا١ْ اجملتُع َٔ ايػًٛ ٚايتشظب ٚاتباع اهل٣ٛ

 ايتششٜض َٔ ايػًٛ: ايفضع األٍٚ

اًمٖمٚمق ذم اًمٚمٖم٦م هق جم٤موزة احلد 
(2)

ومٝمق ، وٓ خيهٚمػ ُمٕمٜم٤مه ذم آحٓمالح قمـ ذًمؽ، 

جم٤موزة احلد؛ سم٠من يزاد ذم اًمٌمء : اًمٖمٚمق»: ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل، جم٤موزة احلد اًمنمقمل

شقمغم ُم٤م يًهحؼ وٟمحق ذًمؽ، أو ذُمف ذم محده
(3)

وًمٚمٖمٚمق ُمٔم٤مهر وجم٤مٓت ُمهٕمددة؛ ومٛمٜمف ، 

ُم٤م هق ُمهٕمٚمؼ سمٗم٘مف اًمٜمّمقص إُم٤م سمهٗمًػمه٤م شمٗمًػما ُمهِمددا يٜم٤مذم حٗم٦م اًمًامطم٦م ذم اًمنميٕم٦م 

وُمٜمف ُم٤م يهٕمٚمؼ ، وإُم٤م سمهٙمٚمػ اًمهٕمٛمؼ ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م قمغم وضمف مل يٙمٚمػ سمف اعمًٚمؿ، وُم٘م٤محده٤م

وأظمريـ سم٤مًمزي٤مدة ذم إواُمر اًمنمقمٞم٦م زي٤مدة ُمـ ضمٜمًٝم٤م؛ ومٞمزيد سم٤مٕطمٙم٤مم إُم٤م سم٢مًمزام اًمٜمٗمس 

، ذم اًمٕم٤ٌمدة اعمنموقم٦م ذم إحؾ ُمثال ومٞمهج٤موز اعمِم٘م٦م اعمٕمٝمقدة اًمهل اخهٚمػ ُمـ ؿمخص ٔظمر

وُمـ ، وإُم٤م أن ي٠ميت اًمٖمٚمق ُمـ ضمٝم٦م حتريؿ اًمٓمٞم٤ٌمت اعم٤ٌمطم٦م أو سمؽمك اًميوري٤مت أو سمٕمْمٝم٤م

، إمم اًمٕمّمٛم٦م ومٞمٖمٚمق ذم شمّمقي٥م اًمٌٕمض ومػمومٕمفاًمٖمٚمق ُم٤م يهٕمٚمؼ سم٤معمقىمػ ُمـ أظمريـ؛ 

ويٖمٚمق ذم اخٓمئ٦م أظمر ومٞمخرضمف ُمـ اعمٚم٦م وإن يم٤من ُم٤م أشمك ٓ يًهقضم٥م ذًمؽ
(4)

 . 

                                              
(. 717(، وشمٗمًػم اًمًٕمدي )ص 38/133شمٗمًػم اًمٓمؼمي )  (8)

(. 3441/ 1(، واًمّمح٤مح )111/ 4يٜمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م )  (3)

(. 8/131اىمهْم٤مء اًمٍماط اعمًه٘مٞمؿ )  (1)

(. 14-11يٜمٔمر: اًمٖمٚمق ذم اًمديـ ذم طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم )ص  (4)
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: ؾمٌح٤مٟمفومٛمـ ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ىمقل اهلل ، ًم٘مد طمّذر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ اًمٖمٚمق يمثػما

َّ مك لك  خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ ُّٱ
(1)

؛ ومحدود اهلل أواُمره 

سم٤مًمقىمقف قمٜمده٤م وقمدم دم٤موزه٤م وٟمقاهٞمف أُمر 
(2)

وهنك ؾمٌح٤مٟمف  أهؾ اًمٙمه٤مب قمـ اًمٖمٚمق ، 

َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: وم٘م٤مل
(3)

وأُمر هذه إُم٦م سم٤مٓؾمه٘م٤مُم٦م وهن٤مه٤م ، 

َّ  اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نثُّٱ: قمـ اًمٓمٖمٞم٤من وم٘م٤مل
(4)

وم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف ، 

)ٓ شمٓمٖمقا( أي ٓ شمٖمٚمقا ومهزيدوا ذم إُمر واًمٜمٝمل
(5)

إي٤ميمؿ ): ي٘مقل وًمذا يم٤من اًمٜمٌل ، 

واًمٖمٚمق ذم اًمديـ وم٢مٟمام هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ سم٤مًمٖمٚمق ذم اًمديـ(
(6)

 . 

وإذا يم٤من اًمٖمٚمق إٟمام يٜمٍمف ذم إؾم٤مس إمم جم٤موزة احلد ذم اإلومراط وم٢من ُمٜمف أيْم٤م 

ومام يٕمؽمي سمٕمض ؿم٤ٌمب إُم٦م ُمـ آٟمًالخ ُمـ صمقاسم٧م ، جم٤موزشمف ذم اًمهٗمريط وهق اجلٗم٤مء

اًمديـ وينه هق ذم احل٘مٞم٘م٦م ٟمقع آظمر ُمـ اًمٖمٚمق اًمديـ وآشمٙم٤مء همػم اًمٕمٚمٛمل قمغم ؾمامطم٦م 

وُمٜمٝم٩م اًم٘مرآن ذم هذا سملّم؛ وم٠ميمثر ُم٤م شمرد ومٞمف ، جي٥م أٓ ُيٖمّٞمٌف اًمؽميمٞمز قمغم اًمٜمقع إول

آي٤مت اًمًامطم٦م واًمٕمٗمق واعمٖمٗمرة ُم٘مروٟم٦م سمآي٤مت اًمهخقيػ واًمهٝمديد ًمٞمٌ٘مك اعمًٚمؿ ذم اشمزان 

 خك حك جك مق ُّٱ: اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ىمقل، قمغم وؾمٓمٞم٦م سمّٞمٜم٦م، شم٤مم

                                              
(. 333) ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُمـ أي٦م  (8)

(. 883/ 8(، وشمٗمًػم اسمـ ضمزي )111/ 4يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )  (3)

(. 78(، وؾمقرة اعم٤مئدة ُمـ أي٦م )878ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ُمـ أي٦م )  (1)

(. 883ؾمقرة هقد ُمـ أي٦م )  (4)

(. 411/ 3يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٌٖمقي )  (1)

 (، ح3/811ذم ححٞمحف ) (، واسمـ طم٤ٌمن8788(، ح)117/ 8أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًهدرك )  (1)

هذا طمدي٨م ححٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه. » (.  ىم٤مل احل٤ميمؿ: 1178)
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َّ جم هل مل  خل حل جل مك لك
 (1)

 َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱ: وىمقًمف 
(2)َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ

ومٝمذا اعمٜمٝم٩م أقمقن قمغم اًمٓم٤مقم٦م وأُمٜمع ُمـ اعمٕمّمٞم٦م؛  

وم٤مًم٘مٜمقط إي٤مس واًمرضم٤مء إمه٤مل وظمػم إُمقر أوؾم٤مـمٝم٤م
(3)

 .    

 ايٓٗٞ عٔ ايتفضم ٚايتشظب ٚاتباع اهل٣ٛ: ايفضع ايجاْٞ

ع اعمًٚمؿ ذم هذا اًمزُم٤من مح٤ميهف ُمـ اًمهٗمرق واًمهحزب واًمهٕمّم٥م ُمـ أيمؼم ُم٤م حيه٤مضمف اعمجهٛم

ضمهامع ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف، ًمٚمٕمرق أو اعمذه٥م أو همػمه٤م : وم٤مإلؾمالم حي٨م قمغم اًمقطمدة وٓا

َّ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱ
 (4)

اًمذي ُمٜمف اًمهٛمًؽ ، أي متًٙمقا سمٙمه٤مب اهلل وديٜمف، 

وإن ُم٤م ، طمٌؾ اهلل اًمذي أُمر سمف قمٚمٞمٙمؿ سم٤مجلامقم٦م وم٢مهن٤م» ي٘مقل اسمـ ُمًٕمقد ، سمجامقم٦م اعمًٚمٛملم

 "شمٙمرهقن ذم اجلامقم٦م واًمٓم٤مقم٦م ظمػم مم٤م حتٌقن ذم اًمٗمرىم٦م
(5)

ويٌلم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ظمٓمر اخلالف ، 

َّ حم جم يل ُّٱ: واًمهٗمرق ومٞم٘مقل
(6)

ظمهالف اعمٗميض ًمٚمهٗمرق  وم٤مًمهٜم٤مزع ؿمدة ٓا
(7)

وىمد ، 

َّ متنت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ :وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم
(8)

، أي ًمٞمًقا ُمٜمؽ، 

                                              
(. 14-43ؾمقرة احلجر )  (8)

(. 1ؾمقرة هم٤مومر ُمـ أي٦م )  (3)

(. 84/14، 813/ 8يٜمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )  (1)

(. 841ؾمقرة آل قمٛمران أي٦م )  (4)

(. 414/ 8يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٌٖمقي )  (1)

(. 41ؾمقرة إٟمٗم٤مل ُمـ أي٦م )  (1)

(. 33/ 1يٜمٔمر: اًمهحرير واًمهٜمقير )  (7)

(. 813ؾمقرة إٟمٕم٤مم ُمـ أي٦م )  (1)
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ع واًمْمالٓت واًمِمٌٝم٤متوهؿ أهؾ اًمٌد، ُمٜمؽ
(1)

وسملّم ؾمٌح٤مٟمف أن اًمهٗمرق رضب ُمـ ، 

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱوم٘م٤مل  اًمٕمذاب
َّ جخمخ مح  جح مج

(2)
 مس  خس حس جس مخ محجخ جح مج حج ُّٱ: وىم٤مل، 

َّ مس
(3)

ٓ يرى أن احلّؼ ، ُمٕمج٥م سمف، أي يمؾ ومريؼ ومرح سمام اظمه٤مره ًمٜمٗمًف ُمـ اًمديـ 

ؾمقاه 
(4)

 . ٛمحالل واًمزوالوٓ ؿمؽ أن ذًمؽ ُم١مذن سم٤مٓو، 

ومام سُمٚمٞم٧م إُم٦م سمٕمد اًمنمك سمٌمء أقمٔمؿ ُمـ اًمهٗمرق واخلالف وشمِمهٞم٧م اعمًٚمٛملم سملم 

، اًمقٓءات وشمٕم٘مد ٕضمٚمٝم٤م، وي١مظمذ ًمرؤؾم٤مئٝم٤م اًمٌٞمٕم٤مت، أطمزاب ومج٤مقم٤مت شمرومع هل٤م اًمراي٤مت

قمغم  وخيه٤مر هل٤م اخل٤مدع ُمـ اعمًٛمٞم٤مت؛ وهلذا طمرح٧م اًمٓمقائػ اعمٜمحروم٦م وأقمداء هذه إُم٦م

قمٙمس ُم٤م يم٤من ، ومجٕمٚمقا يمؾ ظمالف ُمدقم٤مة ًمٚمهٗمرق واًمِم٘م٤مق، الف وشم٠مضمٞمجفزرع اخل

وشم٘مدير  قمٚمٞمف احل٤مل حدر اإلؾمالم وم٘مد يم٤من آظمهالف حيّمؾ ذم اعم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م وذم أراء

اعمّم٤مًمح ًمٙمـ هذا مل حيٛمٚمٝمؿ ُمٓمٚم٘م٤م قمغم اًمٕمداوة واًمِمحٜم٤مء سمؾ يٌدون آراءهؿ صمؿ يٛمِمقن 

ويٕمٛمٚمقن سمام رآه طمٙم٤مم اعمًٚمٛملم ُمٜمٝم٤م دومٕم٤م ، ٝم٤مدي٦مقمغم ُم٤م ارشمْمف إُم٦م ُمـ اعم٤ًمئؾ آضمه

 . عمية اخلالف واًمٗمرىم٦م

 

 

                                              
(. 378/ 83يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )  (8)

(. 11ؾمقرة إٟمٕم٤مم ُمـ أي٦م )  (3)

(. 11ؾمقرة اعم١مُمٜمقن أي٦م )  (1)

(. 43/ 83يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )  (4)
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 غضؼ تععِٝ اهلل يف ايٓفٛؼ ٚاألَض بتكٛاٙ عبشاْ٘: ايفضع ايجايح

 ُمـ إؾمس اًمهل اقمهٛمده٤م اًم٘مرآن ذم اًمهحّملم اًمٗمٙمري همرس شمٕمٔمٞمؿ اهلل ذم اًمٜمٗمقس؛

ًمألُم٦م وم٢مهن٤م ٓ شمّمؾ إمم شمٓمٝمػم  ذًمؽ أن احلدود واًمٕم٘مقسم٤مت وإن يم٤مٟم٧م شمٓمٝمر احلٞم٤مة اًمٕم٤مُم٦م

قمٔمٛم٦م  ومذًمؽ إٟمام يقحؾ إًمٞمف سمهٕمزيز اًمقازع اإليامين ُمـ ظمالل سمٞم٤من، داظمؾ اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م

ومج٤مءت آي٤مت يمثػمة شمٌلم ، وإطم٤مـم٦م قمٚمٛمف وىمدرشمف سم٤معمرء ذم ظمقًمهف وضمٚمقشمف، اهلل ؾمٌح٤مٟمف

ع شمهّم٤مهمر ذم ىمدرة اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم ظمٚمؼ اًمًاموات وإرولم وشمدسمػم اًمٙمقن ذم ٟمٔم٤مم سمدي

 جح مج ُّٱ: وهذا يمثػم ضمدا ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف، ضمٜمٌف يمؾ ىمدرة ًمٖمػمه
َّ مس خس حس جس مخ  جخ مح

(1)
ومٕمٔمٛم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُمه٘مررة ًمدى هذه   

إضمرام اًمٕمٔمٞمٛم٦م
(2)

وإذا قمٚمٛم٧م شمٚمؽ إضمرام اًمٕمجاموات قمٔمٛم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ومٙمٞمػ ، 

 . يٙمقن طم٤مل اإلٟم٤ًمن اًمذي أقمٓم٤مه قم٘مال يدرك سمف إؿمٞم٤مء

 جم يل ىل مل خل ُّٱ:  اهلل ًمإلٟم٤ًمن ضمقاٟم٥م ُمـ قمٔمٛمهف ومٞم٘مقلوسملّم 
 جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم
  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ

(3)
وم٠مظمؼم شمٕم٤ممم أن ذم هذه اعمخٚمقىم٤مت ، 

عمـ ، وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمف ورمحهف وؾم٤مئر حٗم٤مشمف، أدًم٦م قمغم وطمداٟمٞم٦م اًم٤ٌمري وإهلٞمهف، اًمٕمٔمٞمٛم٦م

ُيٕمٛمٚمقهن٤م ومٞمام ظُمٚم٘م٧م ًمف  هلؿ قم٘مقل
(4)

وإذا يم٤مٟم٧م شمٚمؽ ىمدرشمف ؾمٌح٤مٟمف وم٘مد سملم إطم٤مـم٦م ، 

                                              
(. 34أي٦م ) ؾمقرة ُمريؿ  (8)

(. 81)ص ش شم٠مُمالت وىمّم٤مئد»شمٕمٔمٞمؿ اهلل ضمؾ ضمالًمف   (3)

(. 814ؾمقرة اًمٌ٘مرة أي٦م )  (1)

(. 71يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص  (4)
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 خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ ُّٱ : قمٚمٛمف ذم ُمقاوع يمثػمة أيْم٤م ُمٜمٝم٤م ىمقًمف
 َّ مخجس جخ  مح جح مج حج مث هت مت

(1)
وم٠ميـ اعمٚمج٠م وأيـ اعمٗمر ممـ يم٤مٟم٧م شمٚمؽ ىمدرشمف ، 

وًمذا ىم٤مل ،  أيمٛمؾ طم٤ملوقمغم، وهذا قمٚمٛمف؟ إٟمف ؾمٌح٤مٟمف سمحؼ جلدير سم٠من يه٘مك ذم يمؾ طم٤مل

 َّ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱؾمٌح٤مٟمف 
(2)

ظم٤مومقا اهلل وَراىمٌقه؛ وم٠مـمٞمٕمقه وٓ : أي 

واؿمٙمروه وٓ شمٙمٗمروه، شمٕمّمقه
(3)

وىمد ؿم٘م٧م هذه أي٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦م روقان ، 

عم٤م قمٚمقُمف ُمـ أهنؿ ُمٝمام ضم٤مهدوا أٟمٗمًٝمؿ ذم شم٘مقى اهلل ومٚمـ يّمٚمقا يمامل ُم٤م يًهح٘مف  قمٚمٞمٝمؿ

 خئ حئ جئ ُّٱ: زل ؾمٌح٤مٟمف رمح٦م هبذه إُم٦م ىمقًمفوم٠مٟم، ؾمٌح٤مٟمف ُمـ اًمه٘مقى
(5)(4)َّمئ

  . 

 

 

 

 

 

                                              
(. 81ؾمقرة ًم٘مامن ُمـ أي٦م )  (8)

(. 843ؾمقرة آل قمٛمران ُمـ أي٦م )  (3)

(. 14/ 7يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )  (1)

(. 81)ؾمقرة اًمهٖم٤مسمـ ُمـ أي٦م   (4)

(. 817/ 4(، وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )414/ 8يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٌٖمقي )  (1)
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 املطًب اخلاَػ

 حتصني ايفهض بايعًِ

     بز٤ ايٛسٞ باألَض بايكضا٠٤: ايفضع األٍٚ

وًمذا يم٤من أول ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م حيّمـ اًمٗمٙمر اًم٘مراءة واًمهٕمٚمؿ

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ: هق ىمقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف
َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

(1)
ومٗمل هذه أي٤مت اًمٙمريامت  

ًمٗمه٤مت قمٔمٞمٛم٦م قمغم أمهٞم٦م اًم٘مراءة واًمٕمٚمؿ
(2)

وم٤مومهه٤مح هذا اًمٙمه٤مب اًمٙمريؿ اًمذي يٛمثؾ ، 

 ُمٜمٝم٩م احلٞم٤مة ًمٚمٜم٤مس ذم ؿمهك اعمج٤مٓت سم٤مُٕمر سم٤مًم٘مراءة يٌلم أن اًمٕمٚمؿ أؾم٤مس اًمٜمج٤مح ذم

وذيمر أهؿ وؾم٤مئؾ ، ؿ( صمالث ُمراتوم٘مد ذيمر اًم٘مرآن ذم هذه أي٤مت ُم٤مدة )قمٚم، احلٞم٤مة

ويمٗمك هبذا سمٞم٤مٟم٤م عمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٚمؿ ، وذيمر أهؿ أدواشمف وهل اًم٘مٚمؿ، اًمهٕمٚمؿ وهل اًم٘مراءة ُمرشملم

أن يٓمٚم٥م آؾمهزادة ذم  وي١ميد هذا أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ مل يرؿمد اًمٜمٌل ، ذم هذه إُم٦م

َّ ىه مه جه ين ُّٱ "احلٞم٤مة ُمـ رء همػم اًمٕمٚمؿ وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف
(3)

رمحف  ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

شويمٗمك هبذا ذوًم٤م ًمٚمٕمٚمؿ أن أُمَر ٟمٌٞمَّف أن ي٠ًمًمف اعمزيَد ُمٜمف»اهلل 
(4)

 . 

، ويهٕمرف قمغم احلؼ وطمججف، ويٛمٞمز سملم اًمٖم٨م واًمًٛملم، وم٤ٌمًمٕمٚمؿ يرشم٘مل اإلٟم٤ًمن

 . واًم٤ٌمـمؾ  وؿمٌٌٝمف

                                              
(. 1-8ؾمقرة اًمٕمٚمؼ أي٤مت )  (8)

(. 81يٜمٔمر: اعمِمقق إمم اًم٘مراءة وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ )ص  (3)

(. 884ؾمقرة ـمف ُمـ أي٦م )  (1)

(. 8/14ُمٗمه٤مح دار اًمًٕم٤مدة )  (4)
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 بٝإ إٔ األصٌ عال١َ ايفهض ٚاملعتكز: ايفضع ايجاْٞ

آٟمحراف ومح٤مي٦م قم٘م٤مئد اًمٜم٤مس ُمـ ، اهلل إن مم٤م يًٝمؾ قمغم اًمٕم٤مُمٚملم ذم جم٤مل اًمدقمقة إمم

 مت خت ُّٱ :واًمزيغ أن إحؾ ذم اًمٌنم ؾمالُم٦م ُمٕمه٘مداهتؿ يمام يدل ًمف ىمقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف
َّ جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج  هت

(1)
أي اشمٌع اًمديـ احلٜمٞمػ وم٢مٟمف اًمذي ومٓمر  

اهلل اًمٜم٤مس قمٚمٞمف وهق ديـ اإلؾمالم 
(2)

وإٟمام يمٗمر ، إذ هق اًمذي شم٘مهْمٞمف قم٘مقهلؿ اًمًٚمٞمٛم٦م»، 

شـ يمٗمر ًمٕم٤مرض أظمرضمف قمـ أحؾ ومٓمرشمفُم
(3)

)يمؾ ُمقًمقد يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة : وىمد ىم٤مل  

(وم٠مسمقاه هيقداٟمف أو يٜمٍماٟمف أو يٛمج٤ًمٟمف
(4)

يٜمٓمٚمؼ وًمذا ومٕمغم ُمـ يهٕمرض ًمدقمقة اًمٜم٤مس أن ، 

وإيث٤مرهوأن اهلل ىمد ووع ذم ىمٚمقهبؿ اعمٞمؾ ًمٚمحؼ ، ُمـ أن إحؾ ومٞمٝمؿ ؾمالُم٦م اعمٕمه٘مد
(5)

ومام ، 

  . ذم سمٞم٤مٟمف وشمٜم٘مٞمهف مم٤م حل٘مف ُمـ اًمِمقائ٥م قمٚمٞمف إٓ آضمهٝم٤مد

 ايزع٠ٛ يًتفهض ٚايٓعض بضٛابط: ايفضع ايجايح

ُمـ ُمٔم٤مهر قمٜم٤مي٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مًمهحّملم اًمٗمٙمري دقمقشمف ًمٚمه٠مُمؾ واًمهٗمٙمػم اعمٜمْمٌط 

، ومٗمٞمٝم٤م همٜمٞم٦م ًم٤ٌمهمل اًمقحقل إمم طم٘مٞم٘م٦م هذا اًمٙمقن وظم٤مًم٘مف، ذم آي٤مت اهلل اعمهٚمقة واًمٙمقٟمٞم٦م

                                              
(. 14ؾمقرة اًمروم ُمـ أي٦م )  (8)

.(177/ 1 اًمٌٖمقي )يٜمٔمر: شمٗمًػم  (3)

(. 811/ 3شمٗمًػم اسمـ ضمزي ) (1)

(، 844/ 3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ذم يمه٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ُم٤م ىمٞمؾ ذم أوٓد اعمنميملم )  (4)

/ 4(، وُمًٚمؿ ذم ححٞمحف ذم يمه٤مب اًم٘مدر، سم٤مب ُمٕمٜمك يمؾ ُمقًمقد يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة )8111) ح

(3111) (، ح3447

(. 148) ي صيٜمٔمر: شمٗمًػم اًمًٕمد  (1)
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٘مرآن ظمهؿ أي٤مت سم٤مًمدقمقة ًمٚمهٗمٙمروًمذا يٙمثر ذم اًم
(1)

 جل ُّٱ: يمام ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف 
َّ  حم جم هل مل خل حل

(2)
 مض خض  حض  ُّٱ: وىمقًمف 

َّ حط
(3)

َّ جكحك مق  حق مف خف حف جف مغ ُّٱ: وىمقًمف 
(4)

: وىمقًمف، 

َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زتُّٱ
(5)

يمؾ شمٚمؽ  

ومٕم٤ٌمدة ، أي٤مت شمدقمق ًمٚمهٗمٙمر واًمه٠مُمؾ ذم ظمٚمؼ اهلل ًمالؾمهدٓل سمف قمغم اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف

اًمهٗمٙمر وشمدسمر اًمدٓئؾ اعمٌثقصم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ حتٛمل اعمرء ُمـ اإلحل٤مد وشمدومٕمف ًمإليامن 

وهق ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أن حيٛمٞمف ُمـ شمهٌع إومٙم٤مر واًمٜمٔمري٤مت ، سمرسمقسمٞم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وأًمقهٞمهف

 . اًمٌنمي٦م سمحث٤م قمـ طم٘مٞم٘مهف وطم٘مٞم٘م٦م اًمٙمقن ُمـ طمقًمف واحلٙمٛم٦م ُمـ إجي٤مدمه٤م

ومٛمـ ، ٔمر ذم ُمآٓت إُمقر ُمـ أهؿ أؾم٤ٌمب مح٤مي٦م اًمٗمٙمرإن إُمٕم٤من اًمٗمٙمر واًمٜم

اٟمهٝمجٝمام مل يٜمًؼ ظمٚمػ أهؾ اًمٖمٚمق واإلره٤مب اًمذيـ يٜمنمون اًمٖمّؾ واًمِمحٜم٤مء سملم اًمٜم٤مس 

وٓ ُم٤م يه٠موًمقٟمف ُمـ ، ومل يٜمخدع سمام يٚمًٌقن سمف دقمقاهتؿ شمٚمؽ ُمـ ًمٌقس اًمديـ، ووٓهتؿ

شم١مدي إًمٞمف شمٚمؽ اًمدقمقات ُمـ اًمٜمّمقص ًمهًقيغ اخلروج قمغم احلٙم٤مم سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ عم٤م 

 . ٟمنم ًمٚمٗمقى واظمهالل إُمـ وؿمٞمقع اًم٘مهؾ واخلقف وظمنان اًمديـ واًمدٟمٞم٤م

                                              
(، 43(، واًمزُمر )38(، واًمروم )13، 44، 88(، واًمٜمحؾ )1(، واًمرقمد )34يمام ذم ؾمقرة يقٟمس )  (8)

وهمػمه٤م. 

(. 311( وُمـ أي٦م )383ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُمـ أي٦م )  (3)

(. 7ؾمقرة إقمراف ُمـ أي٦م )  (1)

(. 48ؾمقرة اًمرقمد ُمـ أي٦م )  (4)

 (. 33ؾمقرة اإلهاء ُمـ أي٦م )  (1)
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 ايتٜٓٛ٘ مبها١ْ ايعًُا٤: ايفضع ايضابع

ومال يٙم٤مد خيٚمق ، آىمهداء واًمه٠مد ُمٓمٚم٥م ومٓمري يهٕمٚمؼ سمف اًمّمٌل ويٓمٛمح ًمف اًمٙمٌػم

ح٤محل٦م صمؿ إن يم٤مٟم٧م ىمدوشمف ، ويههٌع ظمٓم٤مه، اعمرء ُمـ ٟمٛمقذج ذم ؿمهك اعمج٤مٓت حيهذي طمذوه

وًمذا رومع اهلل اًمٕمٚمامء ًمٞم٘مهدي هبؿ اًمٜم٤مس؛ ومج٤مءت آي٤مت ، وإن يم٤مٟم٧م وم٤مؾمدة ومًد، حٚمح

 ٰه مه ُّٱ: يمثػمة ذم اًم٘مرآن شمٕمكم ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٚمامء ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ىمقل اهلل شمٕم٤ممم
َّ هئمب مئ هي مي خي  حي جي

(1)
أي يرومع اهلل أهؾ اًمٕمٚمؿ درضم٤مت قمغم همػمهؿ  

ٕمٚمؿ ُمـ اعم١مُمٜملمممـ مل ي١مت اًم
(2)

 حك جك مق حق ُّٱ: وُمٜمٝم٤م ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف، 

 َّ مكجل لك  خك
(3)

 . 

وهذا اإلقمالء عمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٚمامء هق حل٨م اًمٕم٤مُم٦م قمغم آىمهداء هبؿ وؾم١ماهلؿ واًمّمدور 

وشمهِمٕم٥م هب٤م ، قمـ آرائٝمؿ حقٟم٤م ًمألُم٦م ُمـ أن يهخٓمٗمٝم٤م اجلٝم٤مل وأحح٤مب إهقاء

ل يٛمٞمؾ أحح٤مهب٤م إمم اًمٖمٚمق واًمٕمٜمػ وم٤معمه٠مُمؾ ًمقاىمع أيمثر أحح٤مب اًمهقضمٝم٤مت اًمه»، اًمًٌؾ

ووح٤مًم٦م احلّمٞمٚم٦م ذم اًمٕمٚمقم ، جيد أهنؿ يهٛمٞمزون سم٤مجلٝمؾ ووٕمػ اًمٗم٘مف ذم اًمديـ

ومحلم يهّمدون ًمألُمقر اًمٙم٤ٌمر واعمّم٤مًمح اًمٕمٔمٛمك يٙمثر ُمٜمٝمؿ اًمهخٌط واخلٚمط ، اًمنمقمٞم٦م

ش وإطمٙم٤مم اعمهنقم٦م واعمقاىمػ اعمهِمٜمج٦م 
(4)

 .  

 

                                              
(. 88ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م ُمـ أي٦م )  (8)

(. 41/ 1(، وشمٗمًػم اًمٌٖمقي )341/ 31يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )  (3)

(. 3ؾمقرة اًمزُمر ُمـ أي٦م )  (1)

 (. 84اًمٖمٚمق إؾم٤ٌمب واًمٕمالج ًمٚمديمهقر ٟم٤مس سمـ قمٌداًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ  )ص  (4)
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 ٌٝ اجملضَنيايتفصٌٝ العتبا١ْ عب: ايفضع اخلاَػ

وُمٜمح ، حتّملم اًم٘مرآن ًمٚمٗمٙمر إو٤موم٦م ًمٙمؾ ُم٤م شم٘مدم ي٘مقم قمغم متٞمٞمز ـمريؼ احلؼ ُمـ همػمه٤م

َّ جب  هئ  ُّٱ: اإلٟم٤ًمن وؾم٤مئؾ اإلدراك اًمهل هب٤م يٛمٞمّز هب٤م سملم إُمريـ؛ ىم٤مل شمٕم٤ممم
(1)

 

 َّ مك لك خك حك جك مق حق ُّٱ: وىم٤مل
(2)

ـمريؼ  ومٌلم اهلل ؾمٌح٤مٟمف، وم٤مًمٜمجد هل اًمًٌٞمؾ 

ًمٞمخه٤مر اعمرء سملم اًمًٌٞمٚملم، اهلدى اًمْمالًم٦مو، اخلػم وـمريؼ اًمنم
(3)

سمٕمد أن سمٞمٜمٝمام اهلل شمٕم٤ممم  

َّ ىت نت مت زت رت يب ُّٱ: وم٘م٤مل
(4)

؛ أي سمٕمد أن سمٞمٜم٤ّم ذم 

، سمٞمٜم٤ّم ؾمٌٞمؾ اعمجرُملم، أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م هلذه أي٦م احلج٩م واًمدٓئؾ قمغم ـمريؼ اهلداي٦م واًمرؿم٤مد

إؿمٞم٤مءده٤م شمهٛمٞمز وٕٟمف إذا شمٌلم ؾمٌٞمٚمٝمؿ سم٤مٟم٧م ؾمٌٞمؾ همػمهؿ ُمـ اعم١مُمٜملم ومٌْم
(5)

 . 

اعمٗمًديـ  وُمـ هٜم٤م وم٢من ؾمٚمقك ُمٜمٝم٩م اًم٘مرآن ي٘مهيض اًمهٗمّمٞمؾ ذم سمٕمض ـمرائؼ اعمجرُملم

وأؾم٤مًمٞمٌٝمؿ وطمّٞمٚمٝمؿ اًمهل يهقحٚمقن هب٤م إمم ظمداع اًمٜم٤مس وضمّرهؿ إمم ـمريؼ آٟمحراف 

ُمـ  واٟمحراف اجلٗم٤مء واًمهٗمريط وآٟمًالخ، سمٜمققمٞمف؛ اٟمحراف اًمٖمٚمق واإلومراط واإلره٤مب

اًمٜمٗمرة  وُمـ ذًمؽ اًمهٗمّمٞمؾ ذم سمٞم٤من ؿمٌٝمٝمؿ وأدًمهٝمؿ وٟم٘مْمٝم٤م وشمٗمٜمٞمده٤م سمام ي١مدي إمم، اًمديـ

، ُمٜمٝم٤م واًم٘مٜم٤مقم٦م سمٌٓمالهن٤م وحتّملم اًم٘مٚمقب واًمٕم٘مقل ُمـ زيٗمٝم٤م؛ وم٢من اًم٘مٚم٥م ُمٜم٤مخ عمـ ؾمٌؼ

 . واًمٕم٘مؾ حمؾ عمـ سم٤مدر

                                              
(. 84ؾمقرة اًمٌٚمد أي٦م )  (8)

(. 1ؾمقرة اإلٟم٤ًمن أي٦م )  (3)

(. 311/ 1(، وشمٗمًػم اًمٌٖمقي )417/ 34يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )  (1)

(. 11ؾمقرة إٟمٕم٤مم أي٦م )  (4)

 (. 311/ 1(، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم )417/ 1يٜمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )  (1)
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  اخلامتة
 : وسمٕمد ،،،احلٛمد اهلل سمٕمٛمهف شمهؿ اًمّم٤محل٤مت

ٕن ، ات طمقل اًمهحّملم اًمٗمٙمري ذم اًم٘مرآنوم٢من ُم٤م شم٘مدم إٟمام هق إؿم٤مرات خمهٍم

وأي٤مت اعمهٜم٤موًم٦م ًمف مل ُيٕمرض ُمٜمٝم٤م إٓ ًمٜمزر ، اًم٘مرآن رؾمؿ ُمٜمٝمج٤م قمٔمٞمام ذم هذا اعمج٤مل

 . يًػم وسم٘مدر يمٌػم ُمـ آظمهّم٤مر ٕن اعم٘م٤مم ٓ يًٛمح سم٤مٓؾمهٓمراد أيمثر ُمـ ذًمؽ

 : ٜمحق أيتوذم اخله٤مم حيًـ أن أمجؾ أهؿ شمٚمؽ اإلؿم٤مرات اًمهل طمقاه٤م اًمٌح٨م قمغم اًم

إطمراُز قم٘مؾ اعمًٚمؿ ُمـ يمؾ ُم٤م ي١مصمر ؾمٚم٤ًٌم قمغم ": يٛمٙمـ شمٕمريػ احلّم٤مٟم٦م اًمٗمٙمري٦م سم٠مهن٤م -1

 . "ووٌُط اًمه٠مُمؾ وشمٚم٘مل اعمٕمٚمقُم٤مت سم٤مًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م، قم٘مٞمدة اًمهقطمٞمد

، شمٌلّم ُمـ ظمالل اًمٌح٨م ُمدى اًمٕمٜم٤مي٦م اًمهل يقًمٞمٝم٤م اًم٘مرآن ًمهحّملم قم٘مؾ اعمًٚمؿ وومٙمره -2

 . وسمٞم٤من ُمّم٤مدر اإلرضار هبام

 . شمٕمزيز ُمرضمٕم٦م اًمقطمل واًمهح٤ميمؿ إًمٞمف أؾم٤مس ُمهلم ذم حٞم٤مٟم٦م اًمٗمٙمر -3

 همرس قم٘مٞمدة اًمهقطمٞمد حيٛمل اعمرء ُمـ احلػمة اًمٗمٙمري٦م ويٕمٓمٞمف إضمقسم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م -4

 . قمغم إؾمئٚم٦م اًمٙمؼمى اًمهل حتػّم اًمٕم٘مقل همػم اعمًهٜمػمة سم٤مًمقطمل

ٜمٌف ُمزاًمؼ اًمهٗمٙمػم ذم آٟم٘مٞم٤مد ُٕمر اهلل ورؾمقًمف يقضمف اًمٕم٘مؾ ًمٚمهٗمٙمػم ومٞمام ظمٚمؼ ًمف وجي -5

 . اعمٖمّٞم٤ٌمت اًمهل أشم٤مه اًمقطمل ُمٜمٝم٤م سمام حيه٤مضمف

ًم٘مد شمِمٕم٧ٌم ُمّم٤مدر اعمٕمٚمقُم٤مت ىمديام وهل اًمٞمقم أؿمد شمِمٕم٤ٌم ووٌٓمٝم٤م سمهٜم٘مٞمهٝم٤م  -6

سم٢مذن  وآقمهامد قمغم اًمٙمه٤مب واًمًٜم٦م وُم٤م يًهٜمد إًمٞمٝمام ُمـ ومٝمؿ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح يْمٛمـ

 . اهلل اًمٕمّمٛم٦م ُمـ اًمزيغ واًمٖمٚمق

٦م اًمٕمٚمؿ وشمٜمقهيف سمٛمٜمزًم٦م اًمٕمٚمامء وأُمره سم٤مًمرضمقع إًمٞمٝمؿ واًمّمدور قمـ سمٞم٤من اًم٘مرآن عمٙم٤مٟم -7
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آرائٝمؿ ذم اعمٚمامت حيٗمظ سم٢مذن اهلل ُمـ آرمت٤مء ذم أطمْم٤من اجلٝم٤مل واعمهٕم٤معملم 

 . وأحح٤مب إهقاء

سمٞم٤من اًم٘مرآن ؾمٌٞمؾ اعمجرُملم وشمهٌَٕمٝمؿ ًمٚمٛمهِم٤مسمف ُمٜمف وشمريَمٝمؿ اعمحٙمؿ ُمٜمف ومٞمف حتذير  -8

وذم اًمهحذير ُمـ همِمٞم٤من ، زيؾ إطمٙم٤مم قمغم اًمقىم٤مئعُمـ ُمٜمٝمجٝمؿ ذم اًمهٗمٙمػم وذم شمٜم

 . جم٤مًمًٝمؿ حتّملٌم ًمٕم٘مقل اًمٕم٤مُم٦م ُمـ ؿُمٌٝمٝمؿ

ذم  وقمدم اًمؽموي، إن ُمـ أيمثر ُم٤م يٜمنم آٟمحراف اًمٗمٙمري اٟمهِم٤مر وؾم٤مئؾ ٟم٘مؾ اعمٕمٚمقُم٦م -9

وذم ُمٜمٝم٩م اًم٘مرآن ذم ىمٌقل إظم٤ٌمر وٟم٘مٚمٝم٤م سمهحري اًمّمدق واًمهث٧ٌم أُم٤من ، ذًمؽ

 . ُمـ هذا اخلٓمر

واقمهٜمك اًم٘مرآن ذم ، ن اًمٙمريؿ ذم اًمٕمٝمد اعمٙمل قمغم إفمٝم٤مر سمِم٤مقم٦م اًمنمكريمز اًم٘مرآ -11

 اًمٕمٝمد اعمدين سمٛمقاضمٝم٦م اًمٜمٗم٤مق عم٤م يؽمشم٥م قمغم إدراك سمِم٤مقم٦م اًمنمك واؾمهٞمٕم٤مب قم٘مٞمدة

اًمهقطمٞمد وهمرس شمٕمٔمٞمؿ اهلل ذم اًمٜمٗمقس ُمـ هتٞمئ٦م رضوري٦م ًمٙمؾ ُم٤م ي٠ميت سمٕمده٤م ُمـ 

ضمٝم٦م اًمٜمٗم٤مق ُمـ مح٤مي٦م اعمجهٛمع ذم وعم٤م يؽمشم٥م قمغم ُمقا، إواُمر واًمٜمقاهل اًمهٗمّمٞمٚمٞم٦م

 . ديٜمف وأُمٜمف وؾمٚمقيمف

 ُمـ اعمداظمؾ اًمٙمؼمى ًمالٟمحراف اًمٗمٙمري واًمٖمٚمق واًمهٓمرف آسمهداُع ذم اًمديـ واًمٖمٚمق -11

 . ومٙمؾ ُم٤م ضم٤موز احلد اٟم٘مٚم٥م إمم اًمْمد، ومٞمف

 وىمد طمذر اًم٘مرآن، اًمهحزب واًمهٗمرق واًمٓم٤مئٗمٞم٦م أُمراض جمهٛمٕمٞم٦م شمٜمٝمؽ ضمًؿ إُم٦م -12

 . ر اًمٙمريؿ ُمٜمٝم٤م أيام حتذي
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 : املسادع
حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخه٤مر اًمِمٜم٘مٞمٓمل ، أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن -1

 . م8331 - ه8481، سمػموت-دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م، (ه8131: )ت

، (ه734: إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مـمٌل )ت، آقمهّم٤مم  -2

اعمٛمٚمٙم٦م ، دار اسمـ اجلقزي، وآظمريـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمِم٘مػم. د: حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م

 . م3441 - ه8433، إومم: اًمٓمٌٕم٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد ، اىمهْم٤مء اًمٍماط اعمًه٘مٞمؿ عمخ٤مًمٗم٦م أحح٤مب اجلحٞمؿ -3

دار قم٤ممل ، ٟم٤مس قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ: اعمح٘مؼ، (ه731: اًمًالم سمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )ت

 . م8333 - ه8483، اًم٤ًمسمٕم٦م: اًمٓمٌٕم٦م، سمػموت، اًمٙمه٥م

اًمهحرير واًمهٜمقير ؛ حترير اعمٕمٜمك اًمًديد وشمٜمقير اًمٕم٘مؾ اجلديد ُمـ شمٗمًػم اًمٙمه٤مب  -4

، (ه8131 :حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر اًمهقٟمز )ت، اعمجٞمد

 . ه8314، شمقٟمس –اًمدار اًمهقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنم 

دار ، (ه181: قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمزيـ اًمنميػ اجلرضم٤مين )ت، اًمهٕمريٗم٤مت -5

 . م8311-ه 8441إومم : اًمٓمٌٕم٦م، سمػموت -اًمٙمه٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ُمدار اًمقـمـ ، أمحد سمـ قمثامن اعمزيد. د، ششم٠مُمالت وىمّم٤مئد»شمٕمٔمٞمؿ اهلل ضمؾ ضمالًمف  -6

 . م3488 - ه8413 ،إومم: اًمٓمٌٕم٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م -اًمري٤مض ، ًمٚمٜمنم

، اعمٜمذراًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس سمـ قمٌد ، شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ؛ شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ -7

ُمٙمه٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك ، أؾمٕمد حمٛمد اًمٓمٞم٥م: اعمح٘مؼ، (ه137: اسمـ أيب طم٤مشمؿ )ت

 . ه8483 -اًمث٤مًمث٦م : اًمٓمٌٕم٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م -اًم٤ٌمز 



 )املفهوم واخلصائص( احلصانة الفكزية يف الكزآى الكزيم
 

 

 

129 

 

 اسمـ ضمزي اًمٙمٚمٌل، حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد، شمٗمًػم اسمـ ضمزي؛ اًمهًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمهٜمزيؾ -8

ذيم٦م دار إرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ ، ًمديمهقر قمٌد اهلل اخل٤مًمديا: اعمح٘مؼ، (ه748: )ت

 . ه8481 -إومم : اًمٓمٌٕم٦م، سمػموت –

 قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م، اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمه٤مب اًمٕمزيز، شمٗمًػم اسمـ قمٓمٞم٦م -9

 دار اًمٙمه٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، قمٌد اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم حمٛمد: اعمح٘مؼ، (ه143: إٟمدًمز )ت

 . ه8433 -إومم : ٦ماًمٓمٌٕم، سمػموت –

: إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل )ت، شمٗمًػم اسمـ يمثػم؛ شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ -11

 ه8434اًمث٤مٟمٞم٦م : اًمٓمٌٕم٦م، دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم، ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م: اعمح٘مؼ، (ه774

 م 8333 -

مجع وحت٘مٞمؼ ، (ه344: حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل )ت، شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل -11

ان )رؾم٤مًم٦م ديمهقراه(أمحد . د: ودراؾم٦م  اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م -دار اًمهدُمري٦م ، سمـ ُمّمٓمٗمك اًمٗمرَّ

 . م3441 - ه8437: اًمٓمٌٕم٦م إومم، اًمًٕمقدي٦م

 احلًلم سمـ ُمًٕمقد سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمراء، شمٗمًػم اًمٌٖمقي؛ ُمٕم٤ممل اًمهٜمزيؾ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن -12

دار إطمٞم٤مء اًمؽماث ، قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي: اعمح٘مؼ، (ه184: اًمٌٖمقي اًمِم٤مومٕمل )ت

 . ه8434، إومم: اًمٓمٌٕم٦م، سمػموت -اًمٕمريب 

 قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ، شمٗمًػم اًمًٕمدي؛ شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من -13

ُم١مؾم٦ًم ، قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقحيؼ: اعمح٘مؼ، (ه8171: قمٌد اهلل اًمًٕمدي )ت

 . م 3444- ه8434إومم : اًمٓمٌٕم٦م، اًمرؾم٤مًم٦م

، (ه184 :حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي )ت، شم٠مويؾ اًم٘مرآن شمٗمًػم اًمٓمؼمي؛ ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم -14

 . م3444 - ه8434، إومم: اًمٓمٌٕم٦م، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر: اعمح٘مؼ
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قمٌد ، شمٗمًػم اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم )شمٗمًػم اًم٘مرآن )وهق اظمهّم٤مر ًمهٗمًػم اعم٤موردي( -15

هقر اًمديم: اعمح٘مؼ، (ه114: اعمٚم٘م٥م سمًٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء )ت، اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالم

/  ه8481، إومم: اًمٓمٌٕم٦م، سمػموت –دار اسمـ طمزم ، قمٌد اهلل سمـ إسمراهٞمؿ اًمقهٌل

   . م8331

حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ ومرح اًم٘مرـمٌل ، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل؛ جل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن -16

 –دار اًمٙمه٥م اعمٍمي٦م ، أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش: حت٘مٞمؼ، (ه178: )ت

 . اًم٘م٤مهرة

حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ، ٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿاًمهٗمًػم اًم٘مٞمؿ؛ شم -17

سم٢مذاف  ُمٙمه٥م اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م: اعمح٘مؼ، (ه718: )ت

 . ه8484 - إومم: اًمٓمٌٕم٦م، سمػموت –دار وُمٙمه٦ٌم اهلالل ، اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ رُمْم٤من

: حت٘مٞمؼ، (ه 844: )تجم٤مهد سمـ ضمؼم اًمه٤مسمٕمل اعمٙمل اًم٘مرر اعمخزوُمل ، شمٗمًػم جم٤مهد -18

: اًمٓمٌٕم٦م، ُمٍم، دار اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل احلديث٦م، اًمديمهقر حمٛمد قمٌد اًمًالم أسمق اًمٜمٞمؾ

 . م8313 - ه8484، إومم

: حت٘مٞمؼ، (ه814: ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمِمػم إزدي )ت، شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن -19

 . ه8431 - إومم: اًمٓمٌٕم٦م، سمػموت –دار إطمٞم٤مء اًمؽماث ، قمٌد اهلل حمٛمقد ؿمح٤مشمف

: عمح٘مؼ، (ه311: حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري )ت، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح -21

 . ه8433، إومم: اًمٓمٌٕم٦م، دار ـمقق اًمٜمج٤مة، حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مس

 سمح٨م قمٚمٛمل ُمٜمِمقر ذم اعمجٚم٦م، حمٛمد اًمنميٗملم، احلّم٤مٟم٦م اًمٗمٙمري٦م ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي -21

 . ه8414، 8اخل٤مُمس اًمٕمدد اعمجٚمد ، إردٟمٞم٦م ذم اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

أسمق ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري اًمٗم٤مرايب ، اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وحح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م -22
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، سمػموت –دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ، أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر: حت٘مٞمؼ، (ه131: )ت

 . م8317 - ه8447 اًمراسمٕم٦م: اًمٓمٌٕم٦م

ًٌُ، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد، ححٞمح اسمـ طم٤ٌمن سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚم٤ٌمن -23 : هل )اعمهقرماًم

، اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٓمٌٕم٦م، سمػموت –ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: اعمح٘مؼ، (ه114

 م.8331 – ه8484

حمٛمد وم١ماد : حت٘مٞمؼ، (ه318: ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞم٤ًمسمقري )ت، ححٞمح ُمًٚمؿ -24

 . سمػموت –دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، قمٌد اًم٤ٌمىمل

ُم١مؾم٦ًم ، رمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقحيؼقمٌداًم، اًمٖمٚمق ذم اًمديـ ذم طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم اعمٕم٤مسة -25

 . م8333/ ه8483، اًمٓمٌٕم٦م إومم، اًمرؾم٤مًم٦م

، (ه771: قمٛمر سمـ قمكم سمـ قم٤مدل احلٜمٌكم اًمدُمِم٘مل )ت، اًمٚم٤ٌمب ذم قمٚمقم اًمٙمه٤مب -26

دار اًمٙمه٥م ، اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد واًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض: اعمح٘مؼ

 . م8331- ه8483، إومم: اًمٓمٌٕم٦م، سمػموت –اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ اسمـ ىمٞمؿ ، ج اًم٤ًمًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًهٕملمُمدار -27

دار اًمٙمه٤مب اًمٕمريب ، حمٛمد اعمٕمهّمؿ سم٤مهلل اًمٌٖمدادي: اعمح٘مؼ، (ه718: اجلقزي٦م )ت

 . م8331 - ه8481، اًمث٤مًمث٦م: اًمٓمٌٕم٦م، سمػموت –

محدويف سمـ أسمق قمٌد اهلل احل٤ميمؿ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد ، اعمًهدرك قمغم اًمّمحٞمحلم -28

، سمػموت -دار اًمٙمه٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م: حت٘مٞمؼ، (ه441: )اعمهقرم

 م.8334 – ه8488، إومم: اًمٓمٌٕم٦م

اًمٗمقائد دار قم٤ممل ، قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمًلم اًمِٕمٛمران، اعمِمقق إمم اًم٘مراءة وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ -29

 . ه8433اًمث٤مٟمٞم٦م؛ : اًمٓمٌٕم٦م، ًمٚمٜمنم واًمهقزيع
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، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، ُمٙمه٦ٌم اًمنموق اًمدوًمٞم٦م، ٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦مُمٕمجؿ اًمٚم، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط -31

 . م3444 - ه8431

حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب اسمـ ، ُمٗمه٤مح دار اًمًٕم٤مدة وُمٜمِمقر وٓي٦م اًمٕمٚمؿ واإلرادة -31

 . سمػموت –دار اًمٙمه٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، (ه718: ىمٞمؿ اجلقزي٦م )اعمهقرم

: اعمح٘مؼ، (ه131: )ت، أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤مء اًم٘مزويٜمل اًمرازي، ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م -32

 . م8373 - ه8133، دار اًمٗمٙمر، قمٌداًمًالم حمٛمد ه٤مرون

 ،(ه8131: حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخه٤مر اًمِمٜم٘مٞمٓمل )ت، ٟمثر اًمقرود قمغم ُمراىمل اًمًٕمقد -33

اًمٓمٌٕم٦م ، ضمدة-دار اعمٜم٤مرة، حمٛمد وًمد ؾمٞمدي وًمد طمٌٞم٥م اًمِمٜم٘مٞمٓمل. حت٘مٞمؼ وإيمامل د

   . م3443- ه8431، اًمث٤مًمث٦م



 

  

 

    اهتفطري اهِبوياهتفطري اهِبوي
  ًّ كتاب اهتفطري ًّ كتاب اهتفطري تطبيقية تطبيقية دزاضة دزاضة 

  يف ضِّ اهرتًرييف ضِّ اهرتًري
  املِٔاج (املِٔاج (  --املصادز املصادز   --)األُواع )األُواع 

 

 

       

 إعداد
 عيطى بّ ُاصس اهدزييب. د
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 اهتفطري اهِبوي
 ًّ كتاب اهتفطري يف ضِّ اهرتًريتطبيقية دزاضة  

 املِٔاج ( -املصادز  -)األُواع 

 

 املقدًة
واًمّمالة واًمًالم قمغم ظمػم ُمٌٚمغ ، قن ًمٚمٕم٤معملم ٟمذيراً احلٛمد هلل اًمذي ٟمزل اًمٗمرىم٤من ًمٞمٙم

 ، وسمٕمد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد 

وم٘مد يم٤مٟم٧م زم ُمٓم٤مًمٕم٤مت وشمٕمٚمٞم٘م٤مت طمقل اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي ذم ُمهقن اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ُمـ  

وًمًٕمهف  وم٘مد قم٘مدت ، وٕمهٞم٦م هذا اعمقوقع، ظمالل اؾمه٘مرائل ًمٌٕمض يمه٥م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

ـ ظمالل أطمد يمه٥م اًمهٗمًػم ذم يمه٥م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمٕمزم قمغم يمه٤مسم٦م سمح٨م شم٠محٞمكم ًمف ُم

 : واظمؽمت ًمف هذا اًمٕمٜمقان

 التػسر الـبوي

 دراسة تطبقؼقة من كتاب التػسر يف سـن الرتمذي

 وادـفاج(، وادصادر، )األكواع

 . ويم٤مٟم٧م اًمدراؾم٦م اًمهٓمٌٞم٘مٞم٦م قمغم اًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرآن ُمـ يمه٤مب اًمهٗمًػم يمٜمٛمقذج

 : أ١ُٖٝ املٛضٛع

 : مهٞم٦م اعمقوقع ذم اًمٜم٘م٤مط اًمه٤مًمٞم٦مشمٙمٛمـ أ 

 وُمـ، ُمّم٤مدره: أن ىمٞمٛم٦م شمٗمًػم اًم٘مرآن ُمـ طمٞم٨م حح٦م اًمهٗمًػم شمٕمهٛمد قمغم أُمقر أمهٝم٤م -1

وهذا أُمر ي٘مّرره  ،واًمث٘م٦م اعمٓمٚم٘م٦م، هٜم٤م وم٢من شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًمقطمٞملم ًمف اعمٙم٤مٟم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م
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اًمهٗمًػم  وهذا اًمٌح٨م يهٜم٤مول-يمام ؾمٞم٠ميت احلدي٨م قمٜمف ذم اًمهٛمٝمٞمد–اًمٕمٚمامء سم٤مؾمهٗم٤مو٦م 

 . سم٠مطمد هذيـ اًمقطمٞملم وهق اًمًٜم٦م

يدرك وٓؿمؽ أن هذا  -اًمقطمل اًمث٤مين: وهق –أن اًمٜم٤مفمر ذم اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي  اًم٘مرآن   -2

شم٠محٞمٚمٞم٦م ، اعمج٤مل ُمـ اعمج٤مٓت اًمهل ٓزاًم٧م حته٤مج إمم سمحقث شم٠محٞمٚمٞم٦م وشمٓمٌٞم٘مٞم٦م

ص خي سمحٞم٨م يٛمٙمـ اؾمه٘مراء أطم٤مدي٨م اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي ٓؾمهخراج أحقل اًمهٗمًػم ومٞمام

 ، وُمـ صمؿَّ شمٕمهٛمد يم٠محقل قمٚمٛمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م  ذم أحقل اًمهٗمًػم، اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي

سم٤مؾمه٘مراء ، ويمذا ٓ يزال هذا اعمج٤مل ظمّم٤ًٌم ًمٚمدراؾم٦م واًمٌح٨م ُمـ طمٞم٨م اًمهٓمٌٞمؼ -3

، يمه٥م ودواويـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م؛ ٓؾمهخراج اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي ًمٚم٘مرآن سمٛمٗمٝمقُمف اًمقاؾمع

ن شمٙمقن شمٗمًػمًا ًمٚم٘مرآن وًمق مل يرد ذيمر ُمـ طمٞم٨م اؾمهخراج إطم٤مدي٨م اًمهل شمّمٚمح أ

 . ًممي٦م ومٞمٝم٤م 

 : فهض٠ ايبشح

ًم٘مد يم٤مٟم٧م زم ُمٓم٤مًمٕم٤مت ُمهٕمددة ؾم٤مسم٘م٦م ذم يمه٥م اًمهٗمًػم ذم سمٕمض يمه٥م اًمًٜم٦م وقمٚم٘م٧م 

صمؿ أردت أن أـمٌؼ اجلزء إول مم٤م ذيمرشمف هٜم٤م ذم ، سمٕمض اًمٗمقائد ذم ُمٓم٤مًمٕم٤مت ُمهٗمرىم٦م

وُمـ ظمالل دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م قمغم ، كموهق اجل٤مٟم٥م اًمه٠محٞم، جم٤مٓت سمحقث اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي

وٕن اعمقوقع ، وهق يمه٤مب اًمهٗمًػم ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، أطمد يمه٥م اًمهٗمًػم ذم يمه٥م اًمًٜم٦م

 . ُمقوقع شم٠محٞمؾ سم٤مًمدرضم٦م إومم وم٘مد ايمهٗمٞم٧م سم٤مًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرآن ذم ذًمؽ 

 : َٓٗر ايبشح

 : واقمهٛمدت اعمٜمٝمجٞم٦م اًمه٤مًمٞم٦م. اعمٜمٝم٩م آؾمه٘مرائل واعمٜمٝم٩م اًمهحٚمٞمكم

اءة اًمٜمص اًمٜمٌقي ُمـ همػم ظمٚمٗمٞم٤مت ُمًٌ٘م٦م شمًهدقمل إؾم٘م٤مط إطم٤مدي٨م قمغم ىمر -1

 . ىمقاًم٥م ؾم٤مسم٘م٦م ذم أحقل اًمهٗمًػم 
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اقمهامد ُمٜمٝم٩م اًمًؼم واًمه٘مًٞمؿ ذم ىمراءة هذه إطم٤مدي٨م ًمٚمخروج سم٠محقل اًمهٗمًػم  -2

 . اًمٜمٌقي٦م

ٕن سمٕمْمٝم٤م ذيمره٤م ، قمدم آًمهزام سمذيمر يمؾ ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ُمـ أطم٤مدي٨م -3

 ،وهق هبذا يٕمد ُمٗمنا ُمـ اًمٓمراز إول، ؼ احلدي٨م سمٌمء ُمـ اًمًقرةقمغم ؾمٌٞمؾ شمٕمٚم

سمؾ هق اؾمهخراج أحقل اًمهٗمًػم ومٞمام يهٕمٚمؼ سم٤مًمهٗمًػم ، وًمٙمـ هدذم ًمٞمس اًمهٗمًػم

 . اًمٜمٌقي 

 اقمهٛمدت ذم هم٤مًم٥م إُمثٚم٦م إطم٤مدي٨م اعم٘مٌقًم٦م )اًمّمحٞمح٦م أو احلًٜم٦م( ُمٕمهٛمدًا ذم ذًمؽ -4

 .  قمغم أطمٙم٤مم اًمِمٞمخ  إًم٤ٌمين

ًمه٠ميمٞمد هذا ، هل٤مُمش أُمثٚم٦م ذم ٟمٗمس اعم٤ٌمطم٨م ُمـ يمه٥م اًمًٜم٦م اعمخهٚمٗم٦مذيمرت ذم ا -5

صمؿ رأي٧م سمٕمد ذًمؽ أظمذ ، وٕهن٤م يم٤مٟم٧م هل اًمٜمقاة ًمٚمٌح٨م ذم هذا اعمقوقع، إحؾ

، ٕسمرهـ قمغم أن هذا اعمقوقع يمٌػم ويمٌػم، ٟمٛمقذج واطمد ُمـ ٟمامذج يمه٥م اًمًٜم٦م

 . ويًهحؼ أن يٙمقن ُمنموقم٤م قمٚمٛمٞم٤مً 
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 : خط١ ايبشح

 . وومّمالن ، ُمـ ُم٘مدُم٦م و متٝمٞمد يهٙمقن اًمٌح٨م

 : اًمهٛمٝمٞمد وومٞمف

 . ومؽاكته ، أمهقة التػسر الـبوي: ادبحث األول

 : وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن، طـاية العؾامء بالتػسر الـبوي: ادبحث الثاين

 . قمٜم٤مي٦م اًمٕمٚمامء اعمه٘مدُملم سم٤مًمهٗمًػم اًمٜمٌقي : اعمٓمٚم٥م إول

 . قمٜم٤مي٦م اعمٕم٤مسيـ سم٤مًمهٗمًػم اًمٜمٌقي: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

 التػسر الـبوي يف كتاب التػسر من سـن الرتمذي : الػصل األول

 وومٞمف ُمٌحث٤من

 : وفقه ثالثة مطالب. مصادر التػسر الـبوي : ادبحث األول 

 . اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: اعمٓمٚم٥م إول  

 . احلدي٨م اًم٘مدد: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين  

 .  أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م  

 . تاعمِم٤مهدا: اعمٓمٚم٥م اًمراسمع  

 : وفقه مطؾبان. أكواع التػسر الـبوي: ادبحث الثاين 

 . اًمهٗمًػم اًمٍميح: اعمٓمٚم٥م إول  

 . اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي همػم اًمٍميح: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين  

 : ( مبحثاا 14وفقه ). مـفاج التػسر الـبوي لؾؼرآن : الػصل الثاين

 . معـى لػظة أو تركقب أو آية  بقاكه: ادبحث األول

 . تعقني ادبفم: ثاينادبحث ال
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 . التػسر بادثال: ادبحث الثالث

 . بقان من كزلت فقه اآلية: ادبحث الرابع

 . معـى زائداا طذ ما يف اآلية ل أن يذكر الرسو: ادبحث اخلامس

 . أن يذكر رسول اهلل يف كالمه ما يمكد معـى اآلية: ادبحث السادس

 . أن يذكر سبب كزول آية: ادبحث السابع

  . تػسر اآلية بتطبقؼفا: ادبحث الثامن

 . تصحقح مػفوم أو بقان إشؽال: ادبحث التاسع

 . بقان أمور مما ِل يؽن معروفا دللتفا: ادبحث العاذ

 . حل إشؽال أو قضقة وقعت ألحد الصحابة: ادبحث احلادي طرش

 . اباإلجابة طذ أسئؾة التحدي التي يثرها أهل الؽت: ادبحث الثاين طرش

 . ذكر التػسر دون ذكر اآلية: ادبحث الثالث طرش

 . بقان سبب  الؼصة: ادبحث الرابع طرش

 

 



 سرية ومسزة فهد الزومي: ندوة أ. د. 
 

 

 

184 

 

 اهتٌٔيد

 املبخح األوي
  أٌٓية اهتفطري اهِبوي وًلاُتٕ

شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًمًٜم٦م هق اعمّمدر اًمث٤مين ُمـ اعمّم٤مدر اعمٕمهٛمدة يمام دًم٧م قمغم ذًمؽ 

ذم ذًمؽ أن اًم٘مرآن قمّد أن رؾم٤مًم٦م  ويٙمٗمل، ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة

ٿ   ٹ     ٹ   ژ:  خم٤مـم٤ًٌم ٟمٌٞمف -إيْم٤مح اًم٘مرآن وسمٞم٤مٟمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : اًمرؾمقل هل

 . [44 :اًمٜمحؾ] ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   

أن يمؾ ُم٤م طمٙمؿ سمف ": -سمٜم٤مء قمغم ومٝمٛمف هلذه أي٦م -رمحف اهلل  -وًمذا ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 

."نومٝمق مم٤م ومٝمٛمف ُمـ اًم٘مرآ -  اًمرؾمقل
(1)

 

سملمَّ ٕحح٤مسمف ُمٕم٤مين  جي٥م أن ُيٕمٚمؿ أن اًمٜمٌل ": وي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

[ 44: ]اًمٜمحؾ  ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ژ :وم٘مقًمف شمٕم٤ممم، اًم٘مرآن يمام سملمَّ هلؿ أًمٗم٤مفمف

"يهٜم٤مول هذا وهذا
(2)

  . 

أي٤مت  وإٓ وم٢من يمثػمًا ُمـ، أٟمف ىمد سملّم هلؿ ُم٤م خيٗمك قمٚمٞمٝمؿ مم٤م حيه٤مضمقن ًمٌٞم٤مٟمف: واعمٕمٜمك

وُمـ ظمالل ُم٤م ، ُمٕمٜم٤مه٤م واعمراد هب٤م ُمـ ظمالل ُمٕمرومهٝمؿ سمٚمٖم٦م اًمٕمرب  يٕمرف اًمّمح٤مسم٦م

 . طميوه ُمـ اًم٘مرائـ وإطمقال واًمقىم٤مئع اًمهل اطمهٗم٧م سم٤مًمهٜمزيؾ

ُمٌٞمٜم٤ًم ًمٜمٌٞمف أٟمف ُم٠مُمقر سمهٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مم اًم٘مرآن وٓؿمؽ أن  -وُمـ ذًمؽ أيْم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

                                              
 .  13اًمرؾم٤مًم٦م ص    (8)

 (. 81/118ُم٘مدُم٦م اًمهٗمًػم ذم  جمٛمقع اًمٗمه٤موى )  (3)
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ې  ې  ى     ى  ژ : ىم٤مل  شمٕم٤ممم -ٗمًػم ًمفهذا اًمهٓمٌٞمؼ هق ٟمقع ُمـ اًمٌٞم٤من ًمٚم٘مرآن وشم

 . وهمػمه٤م، ذم آي٤مت أظمر [841: ًمٜم٤ًمء]ا  ژائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ

ٓ إين أوشمٞم٧م اًمٙمه٤مب وُمثٚمف ُمٕمف": -ُم١ميمدا ًأن ؾمٜمهف وطمل - وم٘مد  ىم٤مل، وأُم٤م اًمًٜم٦م ."أ
(1) 

 

اًمًٜم٦م يمام ىمرر ذًمؽ اًمٕمٚمامء وُمٜمٝمؿ اًمزريمٌم ذم : "وُمثٚمف ُمٕمف"واعمراد هٜم٤م سم٘مقًمف 

ًمؼمه٤من وٟم٘مٚمف قمٜمف اًمًٞمقـملا
(2)

  . 

اًم٘مرآن أطمقج إمم ": وىمد أيمد اًمًٚمػ أمهٞم٦م سمٞم٤من اًمًٜم٦م ًمٚم٘مرآن طمهك ىم٤مل ُمٙمحقل ىم٤مل

"اًمًٜم٦م ُمـ اًمًٜم٦م إمم اًم٘مرآن
(3)

  . 

 . وًمٞمس اًمٙمه٤مب سم٘م٤مٍض قمغم اًمًٜم٦م، اًمًٜم٦م ىم٤موٞم٦م قمغم اًمٙمه٤مب: وىم٤مل حيل سمـ أيب يمثػم

ٜمك اطمهٞم٤مج اًم٘مرآن إمم اًمًٜم٦م أهن٤م ُمٌٞمٜم٦م وإحؾ أن ُمٕم": وىمد سملّم ذًمؽ اًمزرىم٤مين سم٘مقًمف

، ٕن ًمقضم٤مزشمف يمٜمقزًا حته٤مج إمم ُمـ يٕمرف ظمٗم٤مي٤م ظم٤ٌمي٤مه٤م ومٞمؼمزه٤م، وُمٗمّمٚم٦م عمجٛمالشمف، ًمف

وًمٞمس اًم٘مرآن ، وهق ُمٕمٜمك يمقن اًمًٜم٦م ىم٤موٞم٦م قمغم اًمٙمه٤مب،  وذًمؽ هق اعمٜمزل قمٚمٞمف

طمّد اًم٘مرآن ذم اإلقمج٤مز  إذ مل شمّمؾ إمم، ٕهن٤م سمّٞمٜم٦م سمٜمٗمًٝم٤م، وٓ ىم٤موٞم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م، ُمٌٞمٜم٤ًم ًمٚمًٜم٦م

"اعمنموح وؿم٠من اًمنمح أن يٙمقن أووح وأسملم وأسمًط ُمـ، ٕهن٤م ذح ًمف، واإلجي٤مز
(4)

 . 

                                              
، وحححف 83( سمرىمؿ 8/1، واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف )4144سمرىمؿ  (84/ 1أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف )   (8)

 3141( سمرىمؿ 8/181إًم٤ٌمين ذم ححٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )

هذا هق اًمًٜم٦م سمالؿمؽ "وأيمد ذًمؽ اسمـ اًم٘مٞمؿ ىم٤مئال:  3374/ 1واإلشم٘م٤من  8/871اٟمٔمر: اًمؼمه٤من    (3)

 . 811اًم٘مرآن، ص أىم٤ًمم ذم اًمهٌٞم٤من"

 . اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر (1)

 . 8/333: ٕمروم٤مناًم ُمٜم٤مهؾ   (4)
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 : وُمـ ذًمؽ، وىمد ىمّرر اًمٕمٚمامء أمهٞم٦م اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي وأصمره ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن

ؿ ًّ ومجٕمؾ إول ُم٤م ٓ يقحؾ إمم قمٚمؿ ، اًمه٠مويؾ إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم أن  اًمٓمؼمي  ىم

 سمٌٞم٤من اًمرؾمقل شم٠مويٚمف إٓ 

 أنَّ مم٤م أٟمزل اهللُ ُمـ اًم٘مرآن -ضمؾَّ ذيمره -وم٘مد شمٌلَمَّ سمٌٞم٤من اهلل ": ي٘مقل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي 

وذًمؽ شم٠مويؾ مجٞمع ُم٤م ومٞمف ، ُم٤م ٓ ُيقحؾ إمم قمٚمؿ شم٠مويٚمف إٓ سمٌٞم٤من اًمرؾمقل  قمغم ٟمٌٞمف 

 ،وطمدوده، ووفم٤مئػ طم٘مقىمف، وحٜمقف هنٞمف، وإرؿم٤مده، وٟمدسمف، وواضمٌف، ُمـ وضمقه أُمره

وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ُمـ أطمٙم٤مم آيف اًمهل ، وُم٘م٤مدير اًمالزم سمٕمض ظمٚم٘مف ًمٌٕمض، وُم٤ٌمًمغ ومرائْمف

 وهذا وضمف ٓ جيقز اًم٘مقل ومٞمف إٓ سمٌٞم٤من رؾمقل اهلل. مل يدرك قمٚمٛمٝم٤م إٓ سمٌٞم٤من رؾمقًمف ُٕمهف 

 أو سمدًٓم٦م ىمد ٟمّمٌٝم٤م داًم٦م أُمهف قمغم شم٠مويٚمف، سمٜمص ُمٜمف قمٚمٞمف، سمه٠مويٚمف"
(1)

 . 

"اًمًٜم٦م شمٗمن اًم٘مرآن وشمدل قمٚمٞمف وشمٕمؼم قمٜمف":  ٛمٞم٦موىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞم
(2)

 . 

اًمًٜم٦م قمغم يمثرهت٤م ويمثرة ُم٤ًمئٚمٝم٤م إٟمام  ...": وي١ميمد اًمِم٤مـمٌل قمغم هذا اعمٕمٜمك سم٘مقًمف 

ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ : وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ...هل سمٞم٤مٌن ًمٚمٙمه٤مب 

٘مرآن آىمهّم٤مُر قمٚمٞمف ومٕمغم هذا ٓ يٜمٌٖمل ذم آؾمهٜم٤ٌمط ُمـ اًم ... [44: اًمٜمحؾ] ژڤ

دون اًمٜمٔمِر ذم ذطِمف وسمٞم٤مٟمِف وهق اًمًٜم٦م؛ ٕٟمف إذا يم٤من يمٚمٞم٤ًم وومٞمف أُمقر يمٚمٞم٦م يمام ذم ؿم٠من 

"اًمّمالة واًمزيم٤مة واحل٩م واًمّمقم وٟمحقه٤م ومال حمٞمص قمـ اًمٜمٔمر ذم سمٞم٤مٟمف
(3)

 

                                              
 (. 8/11اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ  )  (8)

 . 3/31: اًمهٗمًػم دىم٤مئؼ   (3)

 (. 1/317(، واٟمٔمر: )371-1/374اعمقاوم٘م٤مت )  (1)
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وحييه ضمؼميؾ ، اهلل يم٤من اًمقطمل يٜمزل قمغم رؾمقل ": وقمـ طم٤ًمن سمـ قمٓمٞم٦م ىم٤مل

"ًمؽسم٤مًمًٜم٦م اًمهل شمٗمن ذ
(1)

  . 

 ژيئ  جب  حب  خب     مب  ىب  يب    جت  حت   ژ  :-شمٕم٤ممم  -وُمّمداق ذًمؽ ذم ىمقًمف 

 .[81 ،83: ]اًم٘مٞم٤مُم٦م

                                              
 . 8/13: اًم٘مرآن ٕطمٙم٤مم اجل٤مُمع  ذيمر ذًمؽ اًم٘مرـمٌل ذم ُم٘مدُم٦م شمٗمًػمه  (8)



 سرية ومسزة فهد الزومي: ندوة أ. د. 
 

 

 

180 

 

 اهجاُياملبخح 
  عِاية اهعوٌاء باهتفطري اهِبوي

يمام ، اقمهٜمك اًمٕمٚمامء ُمـ اعمه٘مدُملم واعمه٠مظمريـ واعمٕم٤مسيـ سم٤مًمهٗمًػم اًمٜمٌقي  قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م

 : ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف ذم اعمٓمٚمٌلم أشمٞملم

  املطًب األٍٚ

  يف ايتفغري عٓا١ٜ احملّزثني ظُع أقٛاٍ ايٓيب : املضس١ً األٚىل

، ُمـ أىمقال ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ل وم٘مد اقمهٜمك قمٚمامء احلدي٨م سمجٛمع ُم٤م ورد قمـ اًمٜمٌ

ورشّمٌقا هذه إىمقال قمغم شمرشمٞم٥م . يم٤ٌمب اًمهٗمًػم ُمثالً ، وضمٕمٚمقه٤م سم٤مسم٤ًم ُمـ أسمقاب يمهٌٝمؿ

 : ٚم٦م  ذًمؽوُمـ أُمث، اًمًقر اًم٘مرآٟمٞم٦م

 . ُمٓمٌقع ذم أرسمٕم٦م أضمزاء ه 384شمٗمًػم قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين ت  -1

ؾمٕمٞمد ": (  ىم٤مل قمٜمف اًمًٞمقـمله337يمه٤مب اًمهٗمًػم ذم ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر )ت  -2

"وومٞمٝم٤م سم٤مب قمٔمٞمؿ ذم اًمهٗمًػم جيئ ٟمحق جمٚمد ، اسمـ ُمٜمّمقر ًمف اًمًٜمـ
(1)

 . 

 . ـمٌع ُمٜمف ىمٓمٕم٦م ،ه344شمٗمًػم قمٌد سمـ محٞمد اًمٙمٌم ت -3

، ؾمٕمد اًمًٕمد. ـمٌع ضمزء ُمٜمف سمهح٘مٞمؼ د، ه181ًػم اسمـ اعمٜمذر اًمٜمٞم٤ًمسمقري تشمٗم -4

                                              
ًمٌحقث ، سمح٨م ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م ا881يٜمٔمر سمح٨م: ُم٘مدُم٦م اًمدر اعمٜمثقر د/طم٤مزم طمٞمدر ص   (8)

 هـ8437واًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م  اًمٕمدد، حمرم 

وىمد ـمٌع ُمـ هذا اًم٤ٌمب اًمذي يذيمره اًمًٞمقـمل: ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن، وسمٕمض )اًمهٗمًػم( إمم هن٤مي٦م ؾمقرة  

( ُمروي٦م ُمـ ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر سمهح٘مٞمؼ د/ ؾمٕمد آل محٞمد ذم مخ٦ًم 8877اًمرقمد  سمٕمدد )

 جمٚمدات. 



 يف سهو الرتمذي و كتاب التفسريمتطبيكية دراسة  - التفسري الهبوي
 

 

 

182 

 

ذيمرمه٤م احل٤مومظ اسمـ طمجر وٛمـ اًمهٗم٤مؾمػم اعمًٜمدة
(1)

 . 

وىمد اؿمهٛمؾ قمغم يمثػم ُمـ اًمرواي٤مت ُمـ أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل ذم ، ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد -5

اًمِمٞمخ وىمد شمٌلم قمدده٤م طمٞمٜمام ىم٤مم ، اًمهٗمًػم وًمٙمٜمٝم٤م ُمهٗمرىم٦م ٕهن٤م ُمرشم٦ٌم قمغم اعم٤ًمٟمٞمد

ومٙم٤من ىمًؿ ، حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٌٜم٤م سمؽمشمٞم٥م اعمًٜمد قمغم إسمقاب ذم اًمٗمهح اًمرسم٤مين

طمٙمٛم٧م سمـ سمِمػم ي٤مؾملم . وىمد مجع د. رواي٦م 143اًمهٗمًػم ذم جمٚمد ُمِمهٛمال وومٞمف 

 . وٟمنمشمف ُمٙمه٦ٌم اعم١ميد ذم اًمري٤مض، ُمروي٤مت اإلُم٤مم أمحد ذم اًمهٗمًػم ذم أرسمٕم٦م أضمزاء

سم٤مسم٤م  114وم٘مد مجع ومٞمف ، (ه٤311مم اًمٌخ٤مري )ت يمه٤مب اًمهٗمًػم ذم ححٞمح اإلُم -6

طمديث٤م 141وذيمر ومٞمٝم٤م ، ُمرشم٤ٌم قمغم اًمًقر
(2)

 . 

سم٤مسم٤ًم ُمرشم٤ًٌم  831وىمد ذيمر ومٞمف ، (ه373يمه٤مب اًمهٗمًػم ذم ؾمٜمـ اإلُم٤مم اًمؽمُمذي )ت  -7

 . رواي٦م 434وذيمر ومٞمف ، قمغم اًمًقر

 744وىمد ذيمر ومٞمف ، (ه141يمه٤مب اًمهٗمًػم ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمإلُم٤مم اًمٜم٤ًمئل )ت  -8

رواي٦م 
(3)

 . 

 ،(ه441يمه٤مب اًمهٗمًػم ذم اعمًهدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ًمإلُم٤مم احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري )ت -9

 رواي٦م ُمرشم٦ٌم طم٥ًم اًمًقر  8833وىمد ذيمر ومٞمف 

 . ه 348شمٗمًػم اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين ت  -11

 

                                              
 .8/34يٜمٔمر اًمهٗمًػم اًمّمحٞمح    (8)

 ا اًمٕمّد سمح٥ًم شمرىمٞمؿ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل. وهذ  (3)

 وىمد ـمٌٕمف حؼمي اًمِم٤مومٕمل وؾمٞمد اجلٚمٞمٛمل سمِمٙمؾ ُمًه٘مؾ سمٕمٜمقان: شمٗمًػم اًمٜم٤ًمئل .   (1)
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سح هبذا اًمرىمؿ أسمق احلًلم سمـ ، وشمٗمًػمه وخؿ طم٤مومؾ سمٛمئ٦م وقمنميـ أًمػ رواي٦م

رخيف ومٞمام رواه قمٜمف اًم٘م٤ميض أسمق احلًلم أسمق يٕمغم طمٞم٨م ذيمر قمٌد اهلل وح٤مًمح اعمٜم٤مدي ذم شم٠م

وم٠مُم٤م قمٌد اهلل ومٚمؿ يٙمـ ذم اًمدٟمٞم٤م ، يم٤من ح٤مًمح ىمٚمٞمؾ اًمٙمه٤مب قمـ أسمٞمف: اسمٜمل اإلُم٤مم أمحد وم٘م٤مل

واًمهٗمًػم وهق ُم٤مئ٦م أًمػ ، أطمد أروى قمـ أسمٞمف أيمثر ُمٜمف ٕٟمف ؾمٛمع اعمًٜمد وهق صمالصمقن أًمٗم٤مً 

وٟم٘مٚمف أيْم٤ًم اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي  ..٤م صمامٟملم أًمٗم٤ًم واًم٤ٌمىمل وضم٤مدةوقمنمون أًمٗم٤ًم ؾمٛمع ُمٜمٝم

اجلقزي وسح هبذا اًمرىمؿ اسمـ، وأسمق ُمقؾمك اعمديٜمل ذم ظمّم٤مئص اعمًٜمد، واًمذهٌل
(1)

 . 

وإن حٜمٞمع ه١مٓء إئٛم٦م يٙمِمػ قمـ ىمدرهتؿ اًمهٗمًػمي٦م ًمٙمه٤مب اهلل ذم شمهٌٕمٝمؿ 

٤مح٦م ومٞمام مل ي٠مت ومٞمف ٕطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل وووٕمٝم٤م ذم ُمقاوٕمٝم٤م ذم شمٗمًػم اًمًقر وظم

 . ٟمص ُمـ اًمرؾمقل قمغم شمٗمًػم آي٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م

 املطًب ايجاْٞ

  عٓا١ٜ املفغضٜٔ بايتفغري ايٓبٟٛ

 ومٝمق أومْمؾ درضم٤مت اًمهٗمًػم، وم٘مد يم٤من ًمٚمٛمٗمنيـ قمٜم٤مي٦م هبذا اًمٜمقع ُمـ اًمهٗمًػم عمٙم٤مٟمهف

 : ادم٤مه٤مهتؿ وشمٜمققم٧م قمٜم٤ميهٝمؿ سمذًمؽ ىمٚم٦م أو يمثرة يم٤مٟم٧م سمح٥ًم. سمٕمد شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن

يم٤مٟمقا ُمٙمثريـ ُمـ هذا اًمهٗمًػم؛ ٕٟمف أطمد أقمٛمدة اًمهٗمًػم ، فلصحاب التػسر بادلثور ( أ

 : وُمٜمٝمؿ. سم٤معم٠مصمقر

ُمع شمقضمٞمٝمف واؾمهٜم٤ٌمـم٤مشمف ًمٌٕمض ، اإلُم٤مم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من -1

أٟمقاع اًمهٗمًػم سم٤مًمًٜم٦م ُمـ ظمالل ىمراءشمف اًمقاقمٞم٦م واًمدىمٞم٘م٦م واًمٕمٛمٞم٘م٦م ًمٜمّمقص اًمًٜم٦م 

 .  أي٤متوشمٜمزيٚمٝم٤م قمغم

                                              
 .8/38يٜمٔمر: اًمهٗمًػم اًمّمحٞمح    (8)
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ُمـ أىمقال ذم اًمهٗمًػم أصمٜم٤مء ذيمره عم٤م ورد  اًمٜمٌل وُمٜمٝمؿ ُمـ ايمهٗمك سمند ُم٤م ورد ُمـ  -2

 : ذم شمٗمًػم أي٤مت ُمـ همػم شمدظمؾ ُمٜمف ُمثؾ

طم٘م٘مف ، ه147شمٗمًػم اًم٘م٤ميض أيب إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق اًمًٌهل ت -3

 . ةقمثامن ُمٕمٚمؿ ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقر. و د، قمقض اًمٕمٛمري.د

اإلُم٤مم قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب : واًمّمح٤مسم٦م واًمه٤مسمٕملم  اًمهٗمًػم اعمًٜمد قمـ اًمٜمٌل  -4

 . طم٤مشمؿ اًمرازي ذم شمٗمًػمه

شم٠مًمٞمػ هب٤مء اًمديـ طمٞمدر سمـ ، شمٗمًػم اعمٕمهٛمد ُمـ اعمٜم٘مقل ومٞمام أوطمل إمم اًمرؾمقل  -5

حمٛمد وًمد ؾمٞمدي وًمد . د، ومٞمّمؾ سمـ ضمٕمٗمر سم٤مزم. طم٘م٘مف د، قمكم سمـ طمٞمدر اًم٘م٤مر

 . ُمٙمه٦ٌم اًمهقسم٦م، جمٚمديـ ـُمٌع ذم، طمٌٞم٥م

وأرىمك ، ـُمٌع قمدة ـمٌٕم٤مت، اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمهٗمًػم سم٤معم٠مصمقر ًمإلُم٤مم اًمًٞمقـمل -6

 . اًمٓمٌٕم٤مت سم٢مذاف ُمٕم٤مزم اًمديمهقر قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل

 اجلقهر اعمٜمٔمقم ذم اًمهٗمًػم سم٤معمرومقع ُمـ يمالم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم واعمحٙمقم ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد -7

وضم٤مُمٕم٦م ، ضم٤مُمٕم٦م ـمٞم٦ٌم: طُم٘مؼ ذم قمدة ضم٤مُمٕم٤مت ،ه8814 سمـ أمحد سمـ قم٘مٞمٚم٦م تا

وٟم٤مىمِم٧م اًمديمهقرة هٜمد سمٜم٧م إسمراهٞمؿ اًمهقجيري ، وضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد، اعمٚمؽ ظم٤مًمد

 . ذم ضم٤مُمٕم٦م ـمٞم٦ٌم

 اًمٜمٌل ومٝم١مٓء رسمام مل يٙمثروا ُمـ ذيمر ُم٤م ورد قمـ ، وأما أصحاب التػسر بالرأي    ( ب

ؾ اًمٜمقع أظمر إوؾمع إٓ أن سمٕمْمٝمؿ اؾمهٕمٛم، ُمـ أىمقال وأطم٤مدي٨م ذم اًمهٗمًػم

 . واًمذي ُيٕمٛمؾ ومٞمف رأيف ذم اؾمهٜم٤ٌمـم٤مشمف ُمـ اًمًٜم٦م ُم٤م يّمٚمح أن يٙمقن شمٗمًػمًا ًمٚم٘مرآن
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 املطًب ايجايح

  عٓا١ٜ املعاصضٜٔ ظُع ايتفغري ايٓبٟٛ

 . ُمقؾمققم٦م اًمّمحٞمح اعمًٌقر ُمـ اًمهٗمًػم سم٤معم٠مصمقر ، اًمهٗمًػم اًمّمحٞمح -1

ؾمه٤مذ اًمهٗمًػم ذم اجل٤مُمٕم٦م أ، إؾمه٤مذ اًمديمهقر /طمٙمٛم٧م سمـ سمِمػم ي٤مؾملم: شم٠مًمٞمػ

: 1وُمقوقع اًمٙمه٤مب يمام ىمرره  ذم ُم٘مدُم٦م اًمٙمه٤مب سم٘مقًمف  ص  ،-ؾم٤مسم٘م٤م–اإلؾمالُمٞم٦م 

ومٝمدومف هق مجع ُم٤م حح  "ىمررت أن امجع يمؾ ُم٤م حح إؾمٜم٤مده ُمـ اًمهٗمًػم سم٤معم٠مصمقر "

وىمد مجع اعم١مًمػ ذم يمه٤مسمف هذا إطم٤مدي٨م ، ذم اًمهٗمًػم ل ُمـ اًمراوي٤مت قمـ اًمٜمٌ

يح ُمـ اًمٜمٌل ًمٚم٘مرآن إو٤موم٦م إمم إطم٤مدي٨م اًمهل ٓ شمٜمدرج حت٧م اًمهل ومٞمٝم٤م شمٗمًػم س

يمام ذيمر اعم١مًمػ –وإٟمام هل٤م قمالىم٦م وشمهٜم٤مؾم٥م ُمع أي٦م اعمراد شمٗمًػمه٤م ، اًمهٗمًػم ُم٤ٌمذة

 . اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، دار اعمآصمر، ـُمٌع ذم أرسمٕم٦م أضمزاء، -13ذم ُم٘مدُمهف ص 

أيب حمٛمد اًمًٞمد إسمراهٞمؿ : ًمٚمِمٞمخ، اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ -2

يهٕمٚمؼ  أورد ُم١مًمٗمف ومٞمف يمؾ ظمؼم حح قمٜمده ُمـ يمالم رؾمقل اهلل ، سمـ أسمق قمٛمف

دون اًمهٓمرق ًمٗم٘مف اًمهٗمًػم ، سمٌمء ُمـ يمه٤مب اهلل ؾمقاء أريد سمف اًمهٗمًػم أو مل يرد

 . وطمٙمٛمف وومقائده 

ُمع  ُمرؿمد اعمٗمنيـ واعمحدصملم إمم ُم٤م ورد ُمـ اًمهٗم٤مؾمػم اعمٍمح سمرومٕمٝم٤م إمم اًمٜمٌل  -3

وهق يمه٤مب . عمحٛمد إسمراهٞمؿ ؾمٚمٞمؿ ، ُم٤ٌمدئ ويمٚمٞم٤مت شم٤ًمقمد قمغم ومٝمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

( حٗمح٦م أظمرج ُم١مًمٗمف ومٞمف ُم٤م أورده اًمًٞمقـمل ذم يمه٤مسمف اإلشم٘م٤من ُمـ 811ُمٙمقن ُمـ )

وأو٤مف ، سمٕمرض طمًـ وقمٜمقن هل٤م وطمدد ُمقاوع أي ُمـ ؾمقره٤م شمٗمًػم اًمٜمٌل 

 . ٕمض أًمٗم٤مظ أي٦م اًمقارد ذيمره٤م إمم ذًمؽ ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمٙمه٤مب سمٞم٤مٟم٤مت ًمٖمقي٦م سمحه٦م ًمٌ

وظمهؿ اًمٙمه٤مب سمذيمر يمٚمٞم٤مت شم٤ًمقمد قمغم ومٝمؿ اًم٘مرآن ىم٤مهل٤م اسمـ وم٤مرس ذم يمه٤مب 
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يمؾ ُم٤م ذم اًم٘مرآن ُمـ ذيمر إؾمػ  ": وٟم٘مٚمٝم٤م قمٜمف اًمًٞمقـمل ذم يمه٤مسمف اإلشم٘م٤من ُمٜمٝم٤م، إومراد

ويمؾ ُم٤م ومٞمف . [ ومٛمٕمٜم٤مه أهمْمٌقٟم٤م  11: ] اًمزظمرف ژہ  ہ   ژ إٓ ، احلزن: ومٛمٕمٜم٤مه

[ ومٝمل 71: ]اًمٜم٤ًمء ژ ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ېژ إٓ ، اًمٙمقايم٥م: ذيمر اًمؼموج ومٝمل ُمـ

 . [ 813]ص  "اًم٘مّمقر اًمٓمقال احلّمٞمٜم٦م 

وهبذا يهْمح ُم٤م اطمهقاه هذا اًمٙمه٤مب ُمـ يمقٟمف شمٜمٔمٞمؿ وشمرشمٞم٥م وطمًـ إظمراج عم٤م ذيمره 

، ذم يمه٤مسمف اإلشم٘م٤من ُمـ إطم٤مدي٨م اعمٗمنة ًمٌمء ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ل اًمًٞمقـم

 . ًمهل ٟم٘مٚمٝم٤م اًمًٞمقـمل قمـ اسمـ وم٤مرس ذم يمه٤مب اإلومراد واعم٤ٌمدئ ا

 ،ًمٕمقاد سمالل اًمٕمقذم: اًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرآن ،اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ -4

 . اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  ،( ُمـ اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦مه8443رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًهػم ذم قم٤مم )

٤مًم٦م ديمهقراه رؾم: ُمـ أول ؾمقرة ُمريؿ إمم آظمر اًم٘مرآن ،اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ -5

اعمديٜم٦م ، ( ُمـ اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦مه8441ذم قم٤مم ) -قمقاد اًمٕمقذم  –ًمٚم٤ٌمطم٨م ٟمٗمًف 

 . اًمٜمٌقي٦م 

رؾم٤مًم٦م  ،ًمٚم٘م٤ميض سمرهقن: اعمًٜمد اًمّمحٞمح ُمـ اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ -6

 . اعمٖمرب  ،م( ُمـ ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد اخل٤مُمس8337ذم قم٤مم ) هديمهقرا

طمديثٞم٦م ٕطم٤مدي٨م اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي  ُم٘مدُم٦م شم٠محٞمٚمٞم٦م ُمع دراؾم٦م، اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي -7

وهل رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ٟم٤مل هب٤م درضم٦م ، ظم٤مًمد سمـ قمٌداًمٕمزيز اًم٤ٌمشمكم: شم٠مًمٞمػ، اًمٍميح

، وىمد ضمٕمؾ سمحثف ُمـ ىمًٛملم ،ه8413وىمد ـمٌٕم٧م قم٤مم  ،ه8433اًمديمهقراه قم٤مم 

إول وحتدث ومٞمف قمـ ، وهل ُمٙمقٟم٦م ُمـ  صمالصم٦م ومّمقل، اًمدراؾم٦م اًمه٠محٞمٚمٞم٦م: إول

واًمٗمّمؾ اًمث٤مين وحتدث ومٞمف قمـ ظمٓمر اًم٘مقل ذم اًم٘مرآن سمٖمػم  ،سمٞم٤من اًمرؾمقل ًمٚم٘مرآن

مجع ودراؾم٦م : واًم٘مًؿ اًمث٤مين، قمٜم٤مي٦م اعمحدصملم سمٕمٚمؿ اًمهٗمًػم: واًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م، قمٚمؿ
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ويمام ي٘مقل اًم٤ٌمطم٨م ، إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م ذم اًمهٗمًػم اًمٍميح ُمرشم٦ٌم قمغم ؾمقر اًم٘مرآن

  . هق ُم٘مّمقد اًمٌح٨م : قمـ هذا اًم٘مًؿ أٟمف

 ،عمحٛمد إسمراهٞمؿ قمٌد اًمرمحـ: ٚم٘مرآن اًمٙمريؿ وُمقىمػ اعمٗمنيـ ُمٜمفاًمهٗمًػم اًمٜمٌقي ًم -8

( حٗمح٦م وهق يمه٤مب اههؿ ُم١مًمٗمف سمٌٞم٤من ُمقىمػ اعمٗمنيـ قمغم 337يمه٤مب ُمٙمقن ُمـ )

وُمدى ، ًمٜمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اظمهالف ادم٤مه٤مهتؿ ُمـ آطمهج٤مج سمهٗمًػم اًمٜمٌل 

أو ذيمره سمّمقرة ، ًمفهذا آطمهج٤مج ويمٞمٗمٞمهف ُمـ شم٘مديؿ هذا اًمهٗمًػم أو شم٠مظمػمه أو إمه٤م

واًم٘مدر اًمذي اطمه٩م سمف يمؾ ُمٗمن ُمـ هذا اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي ، ٓ شمهالءم ُمع أمهٞمهف

صمؿ ، سم٤مإلو٤موم٦م إمم اجل٤مٟم٥م اًمهٓمٌٞم٘مل قمغم سمٕمض يمه٥م اًمهٗمًػم قمغم اظمهالومٝم٤م ،اًمٙمريؿ

 اًمدراؾم٦م سمٛمٚمحؼ ذيمر مجٚم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م ُمـ يمه٥م احلدي٨مذيؾ هذه 

ًمهٗمًػم اًمٜمٌقي سم٤مًمه٠محٞمؾ ومٚمؿ يهٜم٤مول ا، ٜمك اعم١مًمػ سمهخرجيٝم٤ماقمه، ذم اًمهٗمًػماًمّمح٤مح 

 . واًمه٘مٕمٞمد

يمه٤مب ، ًمّمؼمي ُمهقزم: دور احلدي٨م اًمٜمٌقي ذم اًمهٗمًػم اعمقوققمل واًمهٗمًػم اًمهحٚمٞمكم   -9

وأمهٞمهف ذم وهق قم٤ٌمرة قمـ دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ًمدور احلدي٨م  ،( حٗمح٦م314ُمٙمقن ُمـ )

 . وشم٠محٞمٚمفمل يهٕمرض ًمٚمهٗمًػم اًمٜمٌقي و ،اًمهٗمًػم قمغم آي٤مت احلج٤مب ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

يمه٤مب ، حمٛمد قمٌد اًمرطمٞمؿ حمٛمد. ظمّم٤مئّمف وُمّم٤مدره شم٠مًمٞمػ د، اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي -11

طمقل شمٜم٤موًم٧م شم٠مُمالت ، واًمٙمه٤مب ُم٘مًؿ إمم ؾمه٦م ُم٤ٌمطم٨م، ( حٗمح٦م814ُمٙمقن ُمـ )

اؾمهٜمٌٓمٝم٤م اعم١مًمػ ُمـ ظمالل ىمراءشمف ًمٌٕمض ُمّم٤مدر اًمهٗمًػم  اعمروي٤مت قمـ اًمٜمٌل 

شم٠مُمالت شمٕمد سمٛمث٤مسم٦م ُمدظمؾ  -يمام ي٘مقل ضم٤مُمٕمٝم٤م  -ؿ وهل اًمٜمٌقي ًمٚم٘مرآن اًمٙمري

، ُم٘مدار ُم٤م ومنه اًمٜمٌل : وهذه اًمه٠مُمالت شمٜم٤موًم٧م، ًمدراؾم٦م هذه اعمروي٤مت ومٞمام سمٕمد

ذم اًمهٗمًػم وسمٕمض ؾمامت اًمهٗمًػم  واًمقوع قمغم اًمٜمٌل ، وُمّم٤مدر اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي
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سم٤مٔي٤مت  ويمِم٤مف )ومٝمرس(، وقمٜم٤مي٦م اعمٗمنيـ سم٤مًمهٗمًػم اًمٜمٌقي، اًمٜمٌقي وظمّم٤مئّمف

 . اعمرومقع شمٗمًػمه٤م إمم اًمٜمٌل 

: واخلّم٤مئص وسم٤مًمًامت، ُمٔم٤مٟمف: وأراد ُمّمٜمػ هذا اًمٙمه٤مب سمٛمّم٤مدر اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي

اًمهٗمًػم سم٤مًم٘مرآن : أٟمقاقم٤ًم ُمهٗمرىم٦م ُمـ اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي طمٞم٨م ذيمر اعمّمٜمػ ذم هذا اعمٌح٨م

ٙمؾ وسم٥ًٌم اًمٜمزول واًمهٗمًػم اًمٗم٘مٝمل وهمري٥م اًم٘مرآن وشمٌٞملم اعمجٛمؾ وشمقوٞمح اعمِم

 .واخّمٞمص اًمٕم٤مم وشم٘مٞمٞمد اًمٕم٤مم وشمقوٞمح اعمٌٝمؿ واًمهٗمًػم اًمٕم٘مدي واًمه٤مرخيل واًمققمٔمل

وشمٗمه٘مر إمم اًمه٠محٞمؾ اعمّمٜمػ اعمرشم٥م إيمثر ، وهل هبذا اًمند همػم ُمّمٜمٗم٦م وٓ ُمرشم٦ٌم

 . ؿمٛمقًٓ 

ُم٘م٤مل ُمـ ؾمٌع حٗمح٤مت ذم جمٚم٦م ، جل٤مه أسمق حٗمٞم٦م: اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ   -11

 .  ه8448 ،[ رضم٥م833دد ]اًمٕم، اًمققمل اإلؾمالُمل

ُم٘م٤مٓت ُمٜمِمقرة ذم  ، عمحٛمد اًمٕمٗمٞمٗمل: ذم فمالل اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ   -12

 . أـمقل ُم٘م٤مل يم٤من ذم اصمٜمهل قمنمة حٗمح٦م ،أرسمٕم٦م أقمداد ُمـ جمٚم٦م اًمققمل اإلؾمالُمل

ُم٘م٤مل ، عمحٛمد رضم٥م اًمٌٞمقُمل: اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ: ُمـ إدب اًمٜمٌقي   -13

 . ه8444 ،[ رسمٞمع أظمر1اًمٕمدد ] ،جمٚم٦م إزهر ُمـ صمامن حٗمح٤مت ذم
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  اهفصى األوياهفصى األوي
  اهتفطري اهِبوي يف اهِصف األوي اهتفطري اهِبوي يف اهِصف األوي 

  ًّ  كتاب اهتفطري ًّ ضِّ اهرتًريًّ  كتاب اهتفطري ًّ ضِّ اهرتًري

 اؾمه٘مرأت -رمحف اهلل–هذا ومّمؾ شمٓمٌٞم٘مل قمغم يمه٤مب اًمهٗمًػم ُمـ ؾمٜمـ اإلُم٤مم اًمؽمُمذي 

 .  ؾمقرة اًمٙمٝمػ ومٞمف ُم٤م ذيمره ذم هذا اًمٙمه٤مب ُمـ اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي ُمـ ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م إمم

وىمد ىمٛم٧م سمهحٚمٞمؾ ُمهقن هذه إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م  –أي اًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرآن  –

 : وىمًٛمهٝم٤م إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم يمام ذم اعم٤ٌمطم٨م أشمٞم٦م

 . مصادر التػسر الـبوي : ادبحث األول

 . أكواع التػسر الـبوي: ادبحث الثاين

 . مـفاج التػسر الـبوي لؾؼرآن: ادبحث الثالث

وُمًهٔمٝمرًا أهؿ ، هذه اًمه٘مًٞمامت سمرزت ُمـ ظمالل ىمراءة شم٠مُّمٚمٞم٦م هلذه إطم٤مدي٨مو

  : أحقل ومٝمؿ يمالم اهلل ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعمٜمٝمجٞم٦م يمام ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف ذم اعم٤ٌمطم٨م أشمٞم٦م
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 املبخح األوي
 ًصادز اهتفطري اهِبوي 

هذه اعمّم٤مدر هل أقمغم ىمٞمٛم٦م سملم ، قمدة ُمّم٤مدر ذم شمٗمًػمه ًمٚم٘مرآن ل اقمهٛمد اًمٜمٌ

  ذا وهق هب، وأومٕم٤مًمف ل أىمقا، إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م، اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: ّم٤مدر اًمهٗمًػمُم

 . يْمع اعمٜمٝم٩م ُٕمهف ُمـ سمٕمده ذم رؾمؿ اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل ذم ُمّم٤مدر اًمهٗمًػم

 املطًب األٍٚ

  ايكضإٓ ايهضِٜ: املصزص األٍٚ ٖٚٛ

 . وم٘مد اقمهٛمد اًمرؾمقل اًم٘مرآن ُمّمدرًا أؾم٤مؾمٞم٤ًم ذم  شمٗمًػم اًم٘مرآن 

( ذم ىمقًمف  13شمٗمًػمه اعمِمٝمقر ًمٚمٔمٚمؿ اًمقارد ذم ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م ): ذًمؽوُمـ أُمثٚم٦م 

 سمآي٦م أظمرى ذم ؾمقرة ًم٘مامن  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  ژ : شمٕم٤ممم

ؿمّؼ ذًمؽ قمغم  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  ژ : قمـ قمٌد اهلل ىم٤مل عم٤م ٟمزًم٧م

ق اًمنمك أمل ًمٞمس ذًمؽ إٟمام ه: ىم٤مل، وأيٜم٤م ٓ ئمٚمؿ ٟمٗمًف: وم٘م٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل، اعمًٚمٛملم

 ؟[81: ًم٘مامن] ژڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ژ شمًٛمٕمقا ُم٤م ىم٤مل ًم٘مامن ٓسمٜمف 

ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ ححٞمح 
(1)

 . 

                                              
 .   1417سمرىمؿ  (313/  1)اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف  أظمرضمف   (8)

ُمٌنم أهن٤م ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل ي٘مقل قمٜمد  وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ: طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: أظمؼمشمٜمل أم 

ٓ يدظمؾ اًمٜم٤مر إن ؿم٤مء اهلل ُمـ أحح٤مب اًمِمجرة أطمد . اًمذيـ سم٤ميٕمقا حتهٝم٤م . ىم٤مًم٧م: سمغم ي٤م "طمٗمّم٦م: 

، وم٘م٤مل اًمٜمٌل: ىمد ىم٤مل اهلل 78ُمريؿ "وإن ُمٜمٙمؿ آ وارده٤م "رؾمقل اهلل، وم٤مٟمهٝمره٤م . وم٘م٤مًم٧م طمٗمّم٦م: 

== 
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 . احلديث الؼدد : ادصدر الثاين: ادطؾب الثاين

 أي٦م ُمٕمهٛمدًا قمغم إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م  اًمٜمٌل ومٞمٗمن 

: إٟمٕم٤مم] ژ ک  ک  گ  گک  ک  ژ : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ه وُمث٤مل ذًمؽ شمٗمًػم

814] . 

إذا هّؿ قمٌدي  -وىمقًمف احلؼ  - ىم٤مل اهلل : ىم٤مل اهلل أن رؾمقل : قمـ أيب هريرة

وم٢من قمٛمٚمٝم٤م وم٤ميمهٌقه٤م ًمف سمٕمنم أُمث٤مهل٤م وإذا هّؿ سمًٞمئ٦م ومال ، سمحًٜم٦م وم٤ميمهٌقه٤م ًمف طمًٜم٦م

ًمف طمًٜم٦م شمٙمهٌقه٤م وم٢من قمٛمٚمٝم٤م وم٤ميمهٌقه٤م سمٛمثٚمٝم٤م وم٢من شمريمٝم٤م ورسمام ىم٤مل مل يٕمٛمؾ هب٤م وم٤ميمهٌقه٤م 

 . ژ ک  ک  ک  ک  گ  گژ صمؿ ىمرأ 

 ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ ححٞمح  

ححٞمح: ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(1)

  . 

                                              
==  

 :"ُمًٚمؿ ذم ححٞمحف، يمه٤مب ومْم٤مئؾ  أظمرضمف) " صمؿ ٟمٜمجل اًمذيـ اشم٘مقا وٟمذر اًمٔم٤معملم ومٞمٝم٤م ضمثٞم٤م

 (3431( سمرىمؿ  8343/  4اًمّمح٤مسم٦م )

 هٜم٤م ومن آي٦م اًمقرود قمغم اًمٜم٤مر، سمآي٦م شمٜمجٞم٦م اعم١مُمٜملم ُمٜمٝم٤م  وم٤مًمرؾمقل  

 وُمث٤مل آظمر:  

ائ  ەئ  ەئ    وئ  ژ ُمٗم٤مشمُح اًمٖمٞم٥م مخٌس: »ىم٤مل:   : أن رؾمقل اهلل ُم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر  

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ   وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ 

 (. 4137أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم ححٞمحف  سمرىمؿ ))  ش[14]ًم٘مامن: ژىئيئ  جب      حب  خب  مب  

   وم٤مًمرؾمقل هٜم٤م ومن ُمٗم٤مشمح اًمٖمٞم٥م اًمقاردة ذم آي٦م إٟمٕم٤مم سمآي٦م ًم٘مامن . 

 . 3417، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ 1471سمرىمؿ   (311/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ  (8)
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 املطًب ايجايح

  تفغريٙ بأقٛاي٘ ٚأفعاي٘ : املصزص ايجايح

وُم٤م يٜمٓمؼ قمـ "وهق ُمـ اًمقطمل؛ ٕن اهلل ىم٤مل قمٜمف  ه وهذا هق اًمٖم٤مًم٥م قمغم شمٗمًػم

هم٤مًم٥م إُمثٚم٦م اعمذيمقرة ذم يمؾ هذه اعم٤ٌمطم٨م شمّمٚمح و "اهلقى إن هق إٓ وطمل يقطمك

 . ومال طم٤مضم٦م ًمذيمر ُمث٤مل، أُمثٚم٦م هلذا اعمّمدر

 املطًب ايضابع

  املصزص ايضابع املؾاٖزات

، ُمِم٤مهدات قمٔمٞمٛم٦م وُمٕم٤ممل قمجٞم٦ٌم يمام ذم ىمّم٦م اإلهاء واعمٕمراج ًم٘مد ؿمٝمد اًمٜمٌل 

ومٞمٝمام ُمـ اًمٕمج٤مئ٥م  ورأى اجلٜم٦م واًمٜم٤مر وُم٤م، وم٘مد رأى اًمًاموات اًمًٌع يمٚمٝم٤م رأي اًمٕملم

سمداسم٦م ـمقيؾ اًمٔمٝمر ممدود  ُأيت رؾمقل اهلل : يمام ذم طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن، واًمٖمرائ٥م

ومام زايال فمٝمر اًمؼماق طمهك رأي٤م اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ووقمد أظمرة ، هٙمذا ظمٓمقه ُمد سمٍمه

أمجع
(1)

 .  

]اإلهاء:  ژڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ : وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف

ڃ  ژ ًمٞمٚم٦م ُأهَي سمف إمم سمٞم٧م اعم٘مدس. ىم٤مل: ي٤م قملم ُأرهي٤م اًمٜمٌل [ ىم٤مل: هل رؤ14

 . هل ؿمجرة اًمزىمقم ژ چ   چ  چ

هذا طمدي٨م طمًـ ححٞمح: ىم٤مل اًمؽمُمذي
(2)

 . 

                                              
. 1847ُمذي، سم٤مب )وُمـ ؾمقرة سمٜمل إهائٞمؾ( طمدي٨م رىمؿ ؾمٜمـ اًمؽم  (8)

. 1814( سمرىمؿ 1/143) ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( 3)
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: ىم٤مل رؾمقل اهلل : يمام ؿمٝمد إٟمٌٞم٤مء اًمثامٟمٞم٦م ووحٗمٝمؿ يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة ىم٤مل

ىم٤مل ُمْمٓمرب رضمؾ اًمرأس وم٢مذا رضمؾ طمًٌهف ، ومٜمٕمهف: ىم٤مل، طملم ُأهي يب ًم٘مٞم٧م ُمقؾمك

رسمٕم٦م أمحر يم٠مٟمام ظمرج ُمـ : ىم٤مل، ومٜمٕمٞمهف: وًم٘مٞم٧م قمٞمًك ىم٤مل: ىم٤مل. يم٠مٟمف ُمـ رضمؾ ؿمٜمقءة

وأٟم٤م أؿمٌف وًمده سمف: ورأي٧م إسمراهٞمؿ ىم٤مل. ديامس يٕمٜمل احلامم
(3)

 . 

                                              
. 1814( سمرىمؿ 1/144ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )  (1)
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 اهجاُياملبخح 
 أُواع اهتفطري اهِبوي هوقسآْ اهلسيٍ

ٜمـ اًمؽمُمذي اؾمهٓمٕم٧م وُمـ ظمالل اؾمه٘مراء اًمٜمّمػ إول ُمـ يمه٤مب اًمهٗمًػم ذم ؾم

وىمًٛم٧م ذًمؽ عمٓم٤مًم٥م ، أن أرؾمؿ هذا اًمهّمقر ًمٌٞم٤من حقر اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ

 : هل

 املطًب األٍٚ

 ايتفغري ايصضٜح

 . سمهٗمًػم آي٦م أو مجٚم٦م أو يمٚمٛم٦م  ل أن يٍمح اًمٜمٌ: وُم٘مّمقدي سمف

 : وحت٧م هذا اعمٓمٚم٥م قمدة أٟمقاع

ايكضإٓ ابتزا٤ ٍ إٔ ٜفغض ايضعٛ: ايٓٛع األٍٚ
)*(

  

 : وحت٧م هذا اًمٜمقع  أؾمٚمقسم٤من

 . التػسر ثم يذكر اآلية  أن يذكر الرسول : األسؾوب األول

 إن ًمٙمؾ ٟمٌل وٓة ُمـ اًمٜمٌٞملم وإن وًمٞمك أيب وظمٚمٞمؾ اهلل ىم٤مل رؾمقل : قمـ قمٌد اهلل ىم٤مل

 ژۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ    وئ  ژ : ريب صمؿ ىمرأ

نُمـ ؾمقرة آل قمٛمرا [11: ٔي٦م]ا
(1)

 . 

                                              
 اًمهٗمًػم أحقل ذم ومّمقلوُمـ ًمٗم٧م آٟمه٤ٌمه هلذا اًمه٘مًٞمؿ اجلديد  د/ ُم٤ًمقمد اًمٓمٞم٤مر ذم يمه٤مسمف اًمٌديع:   )*(

 .  37 ص

: وم٘م٤مل اهلل  رؾمقل ظمٓم٥م: ىم٤مل قم٤ٌمس  اسمـ طمدي٨م ُمـ خ٤مرياًمٌ وُمث٤مل آظمر: ُم٤م أظمرضمف  (8)

== 
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طمدصمٜم٤م حمٛمقد طمدصمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ أسمٞمف قمـ أيب اًمْمحك قمـ قمٌد اهلل قمـ 

 . ُمثٚمف ومل ي٘مؾ ومٞمف قمـ ُمنوق ل اًمٜمٌ

ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا أحح ُمـ طمدي٨م أسمق اًمْمحك قمـ ُمنوق 
(1)

  .  

 . أن يذكر اآلية ثم يذكر التػسر : األسؾوب الثاين

ي٘مقل ذم  ل أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌ: أسمٞمف قمـ ضمدهُم٤م ورد قمـ هبز سمـ طمٙمٞمؿ قمـ : وُمث٤مًمف

إٟمٙمؿ شمهّٛمقن ؾمٌٕملم ": ىم٤مل [884: آل قمٛمران]ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ : ىمقًمف

."أُم٦م أٟمهؿ ظمػمه٤م وأيمرُمٝم٤م قمغم اهلل هذا طمدي٨م طمًـ
(2)

 
(3)

  . 

 

 

                                              
==  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ژ : ىم٤مل صمؿ. همرًٓ  قمراة طمٗم٤مة اهلل إمم حمِمقرون اًمٜم٤مس، إٟمٙمؿ أهي٤م ي٤م"

اًمّمحٞمح،  ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمفأي٦م ) آظمر [، إمم844 آي٦م: ]إٟمٌٞم٤مء ژچ     ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ 

 . 311/ 1( 1131) رىمؿ أي٦م، طمدي٨م( ومٞمٝمؿ ٧مدُم ُم٤م ؿمٝمٞمداً  قمٚمٞمٝمؿ ويمٜم٧م: )اًمهٗمًػم، سم٤مب يمه٤مب

 . 3331سمرىمؿ   (331/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)

 ژوئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ژ : ىم٤مل  اًمٜمٌل أن قمٛمر  اسمـ قمـ اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف وُمث٤مل آظمر ُم٤م  (3)

اًمّمحٞمح،  ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف "أذٟمٞمف أٟمّم٤مف إمم رؿمحف ذم أطمدهؿ يٖمٞم٥م [، طمهك1 آي٦م: ]اعمٓمٗمٗملم

. 131/ 1( 4311) رىمؿ طمدي٨مژوئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ژ: اًمهٗمًػم، سم٤مب يمه٤مب( ًمف ظواًمٚمٗم)

 رىمؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م، طمدي٨م يقم حٗم٦م ذم وأهٚمٝم٤م، سم٤مب ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وحٗم٦م اجلٜم٦م ححٞمحف، يمه٤مب ذم وُمًٚمؿ

(3113 )4 /3831 . .) 

 . 1448سمرىمؿ   (331/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ  (1)
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  دٛابا يغؤاٍ أٚ اعتٝضاح َٔ ايصشاب١   َا فغَّضٙ ايٓيب: ايٓٛع ايجاْٞ

سمٞم٤من إؿمٙم٤مل وىمع ًمٚمّمح٤مسم٦م ذم ومٝمؿ : آظمر وهق وهذه اًمّمقرة شمدظمؾ حت٧م قمٜمقان 

وذًمؽ أن هم٤مًم٥م ُم٤م ؾم٠مل قمٜمف اًمّمح٤مسم٦م اًمٜمٌل هق مم٤م . ومٞمٚمج٠مون ًم١ًمال اًمٜمٌل قمٜمٝم٤م. آي٦م

 أؿمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ ومٝمٛمف 

 : ُمٜمٝم٤م، وأؾم٤ٌمب هذه اإلؿمٙم٤مٓت قمدة أُمقر

 . َع بعض قٛاعز ايؾضٜع١  - يف ايعاٖض -ايتعاصض    -1

ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڤژ ( 841آي٦م ؾمقرة اعم٤مئدة ): وُمث٤مًمف

 ومٔم٤مهره٤م يهٕم٤مرض ُمع ىم٤مقمدة شمٌٚمٞمغ هذا اًمديـ وأٟمف ُمًئقًمٞم٦م مجٞمع اعمًٚمٛملم؛ ژ ڃ

 . وًمذا اؾمهِمٙمٚمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م وم٠ًمًمقا قمٜمٝم٤م اًمٜمٌل ومٌّٞمٜمٝم٤م هلؿ 

؟ يمٞمػ شمّمٜمع هبذه أي٦م: أشمٞم٧م أسم٤م صمٕمٚم٦ٌم اخلِمٜمل وم٘مٚم٧م ًمف: قمـ أيب ُأُمٞم٦م اًمِمٕم٤ٌمين ىم٤مل

ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ : ىمقًمف :ىم٤مل أّي٦م آي٦م ؟ ىمٚم٧م

سمؾ ائهٛمروا سم٤معمٕمروف : وم٘م٤مل، ل أُم٤م واهلل ًم٘مد ؾم٠مًم٧م قمٜمٝم٤م ظمٌػما ؾم٠مًم٧م قمٜمٝم٤م رؾمق: ىم٤مل

وإقمج٤مب ، ودٟمٞم٤م ُم١مصمرة، وهقى ُمهٌٕم٤مً ، طمهك إذا رأي٧م ؿمح٤ًم ُمٓم٤مقم٤مً ، وشمٜم٤مهقا قمـ اعمٜمٙمر

ائٙمؿ أي٤مُم٤ًم اًمّمؼم وم٢من ُمـ ور، ومٕمٚمٞمؽ سمخ٤مح٦م ٟمٗمًؽ ودع اًمٕمقام، يمؾ ذي رأي سمرأيف

ـّ ُمثؾ اًم٘مٌض قمغم اجلٛمر ـّ ُمثؾ أضمر مخًلم رضماًل يٕمٛمٚمقن ُمثؾ، ومٞمٝم ، قمٛمٚمٙمؿ ًمٚمٕم٤مُمؾ ومٞمٝم

ي٤م رؾمقل اهلل أضمر مخًلم ُمٜم٤م أو ُمٜمٝمؿ؟ : ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك وزادين همػم قمه٦ٌم ىمٞمؾ

 . سمؾ أضمر مخًلم ُمٜمٙمؿ : ىم٤مل

  .ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م 
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وٕمٞمػ ًمٙمـ سمٕمْمف ححٞمح  :ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(1)

  . 

 . سنض اآل١ٜ ألَض غٝيب   -1

وؾم٥ٌم اإلؿمٙم٤مل ومٞمف واوح ، وهذا أيْم٤ًم ُمـ أؾم٤ٌمب ؾم١مآت اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٜمٌل 

 . ؛ٕهن٤م ُمـ إُمقر اعمٖمٞم٦ٌم اًمهل ًمٞمس ذم ُم٘مدور اًمٌنم ُمٕمرومهٝم٤م سمٖمػم اًمقطمل 

ڌ     ڍ  ڌژ   : ذم ىمقًمف اهلل ىم٤مل رؾمقل : ُم٤م ورد قمـ أيب هريرة ىم٤مل: وُمث٤مًمف

 . هل اًمِمٗم٤مقم٦م: ؾمئؾ قمٜمٝم٤م؟ ىم٤مل [73: ]اإلهاء ژڎ  ڎ  ڈ  

هق داود إودي سمـ يزيد سمـ ، هذا طمدي٨م طمًـ و داود اًمزهم٤مومري: ىم٤مل أسمق قمٞمًك 

 . -وهق قمؿ قمٌد اهلل سمـ إدريس -قمٌد اهلل 

ححٞمح : ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(2)

  . 

 . تطبٝل ظاٖض اآل١ٜ  فٝ٘ َؾك١   -3

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ : ُمـ ظمقف ُمـ ومٝمٛمٝمؿ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ُم٤م طمّمؾ هلؿ: وُمث٤مل ذًمؽ

 . [831: اًمٜم٤ًمء] ژڄ    

اإلٟم٤ًمن ٕن ُمٜمٓمقىمٝم٤م يٌلّم أن  وم٘مد ظم٤مومقا ُمـ هذه أي٦م وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ طم٤ًمب؛

ًمٙمـ ، ومٌلم هلؿ اًمرؾمقل أن احلٙمؿ اعمًهٜمٌط ُمـ أي٦م ححٞمح، حي٤مؾم٥م قمغم يمؾ ُم٤م يٕمٛمؾ

 . ٚمٞمٝم٤م هٜم٤مك ٟمّمقص أظمر اخٗمػ ُمـ احلٙمؿ اعمؽمشم٥م قم

ومِمٙمقا ؿمّؼ ذًمؽ قمغم اعمًٚمٛملم  ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ عم٤م ٟمزل : قمـ أيب هريرة ىم٤مل

                                              
 . 3441ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ  ححٞمح 1411سمرىمؿ   (317/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ  (8)

 . 3141 ، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ1817 سمرىمؿ (141/  1) اًمؽمُمذي ؾمٜمـ  (3)
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ىم٤مرسمقا وؾمددوا وذم يمؾ ُم٤م يّمٞم٥م اعم١مُمـ يمٗم٤مرة طمهك اًمِمقيم٦م ": وم٘م٤مل ٜمٌل ذًمؽ إمم اًم

  ". يِم٤ميمٝم٤م أو اًمٜمٙم٦ٌم يٜمٙمٌٝم٤م

ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م 
(1)

 
(2)

  . 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ژ : ؾم٠مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م ورد قمـ أُمٞم٦م أهن٤م: وُمث٤مل آظمر

ڦ  ڦ  ژ ىمقًمف: [ وقمـ314]اًمٌ٘مرة:  ژ ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈ

ُمٕم٤مشم٦ٌم هذه : وم٘م٤مل، اهلل ُم٤م ؾم٠مًمٜمل قمٜمٝم٤م أطمد ُمٜمذ ؾم٠مًم٧م رؾمقل : وم٘م٤مًم٧م ژڄ  ڄ  ڄ    

ه٤م طمهك اًمٌْم٤مقم٦م يْمٕمٝم٤م ذم يمؿ ىمٛمٞمّمف ومٞمٗم٘مد، اهلل اًمٕمٌد ومٞمام يّمٞمٌف ُمـ احلٛمك واًمٜمٙم٦ٌم

 . طمهك إن اًمٕمٌد ًمٞمخرج ُمـ ذٟمقسمف يمام خيرج اًمهؼم إمحر ُمـ اًمٙمػم، ومٞمٗمزع هل٤م

ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ طمدي٨م 

مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م 
(3)

  . 

 

                                              

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  ٟمزًم٧م عم٤م: ىم٤مل  ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمِمٞمخ٤من وُمث٤مل آظمر: ُم٤م أظمرضمف  (8)

يمام  ىمٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل اهلل، أيٜم٤م ٓ ئمٚمؿ ٟمٗمًف؟ ىم٤مل: ًمٞمس 13... أي٦م، إٟمٕم٤مم: آي٦م ژٻ    پ  

ڤ  ڤ  ڦ  ژ  سمنمك. أو مل شمًٛمٕمقا إمم ىمقل ًم٘مامن ٓسمٜمف ژٻ  ٻ  ٻ    پ  ژ شم٘مقًمقن،

 [.81 آي٦م: ]ًم٘مامن ژڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  

 رىمؿ طمدي٨مژٻ  ٻ  ٻ    پ  ژ : اًمهٗمًػم، سم٤مب يمه٤مب ذم اًمّمحٞمح ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف 

 . 884/ 8( 837) رىمؿ ححٞمحف، طمدي٨م ذم ُمًٚمؿ ، وأظمرضمف343/ 1( 4133)

 . 1411سمرىمؿ   (347/  1) اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (3)

 . 3338سمرىمؿ (338/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (1)



 سرية ومسزة فهد الزومي: ندوة أ. د. 
 

 

 

141 

 

 . ٚدٛر األيفاظ احملت١ًُ ألنجض َٔ َع٢ٓ  -0

ذم ومٝمؿ اعمراد  -شمؿوهق قمدي سمـ طم٤م -اإلؿمٙم٤مل اًمذي وىمع ٕطمد اًمّمح٤مسم٦م: وُمث٤مًمف

سم٤مخلٞمط إسمٞمض واخلٞمط إؾمقد هؾ هق اعمه٤ٌمدر إمم اًمذهـ ُمـ اخلٞمقط اعمٕمرووم٦م أو هق 

ڄ  ڃ  ڃ   ژ : وذًمؽ  ًمهٓمٌٞمؼ طمٙمؿ ُمهك يٌدأ اًمّمٞم٤مم اعمًهٗم٤مد ُمـ  ىمقًمف شمٕم٤ممم، أُمر آظمر

 . [817: اًمٌ٘مرة]  ژڃ  ڃ  چ  چ  چ    

ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ: ٤ملقمـ اًمّمقم وم٘م اهلل ؾم٠مًم٧م رؾمقل : قمدي سمـ طم٤مشمؿ ىم٤مل

ومجٕمٚم٧م ، وأظمر أؾمقد، أطمدمه٤م أسمٞمض، وم٠مظمذت قم٘م٤مًملم: ىم٤مل ژڃ  چ  چ  چ     

 . "إٟمام هق اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر: ىم٤مل، ؿمٞمئ٤م مل حيٗمٔمف ؾمٗمٞم٤من اهلل وم٘م٤مل زم رؾمقل ، أٟمٔمر إًمٞمٝمام

ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ ححٞمح  
(1)

  . 

 . ٚدٛر ايكٝز ايشٟ حتًُ٘ اآل١ٜ يف تطبٝل سهِ   -2

ذم رسمط  طمٙمؿ ىمٍم اًمّمالة ذم  اإلؿمٙم٤مل اًمذي طمّمؾ ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: وُمث٤مًمف

 اًمًٗمر سم٤مخلقف وهؾ هذا ىمٞمد أو وحػ طم٤مل ؟

يئ  جب  حب  خب  مب      ژ : ىمٚم٧م ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إٟمام ىم٤مل اهلل: قمـ يٕمغم سمـ أُمٞم٦م ىم٤مل

، قمج٧ٌُم مم٤م قمج٧ٌَم ُمٜمف: وم٘م٤مل قمٛمر، وىمد َأُِمـ اًمٜم٤مس [848: اًمٜم٤ًمء] ژىب   يب  جت   

 . "حدىم٦م شمّمدق اهلل هب٤م قمٚمٞمٙمؿ وم٤مىمٌٚمقا حدىمهف": وم٘م٤مل اهلل ومذيمرت ذًمؽ ًمرؾمقل 

ححٞمح (: ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ ححٞمح  )إًم٤ٌمين 
(2)

  .  

                                              
 .   (388/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)

 . 3414، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ 1414سمرىمؿ   (343/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (3)
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 . استُاٍ َع٢ٓ دزٜز مل ٜهٔ َعضٚفًا عٓز ايصشاب١   -2

وذًمؽ أن إًمٗم٤مظ ُمـ دًٓمهٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م ُمٕمرووم٦م قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م ؛ٕن اًم٘مرآن ٟمزل 

وهق دًٓمهٝم٤م قمغم ُمٕم٤مين ، وًمٙمـ هذه إًمٗم٤مظ ايمه٧ًٌم سمٕمدًا ضمديدًا ذم ُمٕمٜم٤مه٤م، هٝمؿسمٚمٖم

 . ذقمٞم٦م 

ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ژ : شمٗمًػم يمٚمٛم٦م اًمٌنمى ذم ؾمٞم٤مق ىمقًمف شمٕم٤ممم: ومن أمثؾة ذلك

ًمٙمٜمٝم٤م ذم هذا اًمًٞم٤مق مل ، ومدًٓم٦م اًمٌنمى ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمٕمرووم٦م [14: يقٟمس] ژٿ  

، وذًمؽ أن يراد هب٤م ُمٕمٜمك ضمديد هٜم٤م همػم اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًمٚمٌنمى، يٕمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م سمٛمدًمقهل٤م

 . وهق اًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م  

: ؾم٠مًم٧م أسم٤م اًمدرداء قمـ هذه أي٦م: قمـ قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر قمـ رضمؾ ُمـ أهؾ ُمٍم ىم٤مل

 اهلل ُم٤م ؾم٠مًمٜمل قمٜمٝم٤م أطمد ُمٜمذ ؾم٠مًم٧م رؾمقل : ىم٤ملژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ 

ؤي٤م اًمّم٤محل٦م يراه٤م اعمًٚمؿ أو شمرى ُم٤م ؾم٠مًمٜمل قمٜمٝم٤م أطمد همػمك ُمٜمذ أٟمزًم٧م ومٝمل اًمر: وم٘م٤مل

 . ًمف

طمدصمٜم٤م اسمـ أيب قمٛمر طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ رومٞمع قمـ أيب ح٤مًمح اًمًامن قمـ  

 قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر قمـ رضمؾ ُمـ أهؾ ُمٍم قمـ أيب اًمدرداء ومذيمر ٟمحقه 

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٌدة اًمْمٌل طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد قمـ قم٤محؿ سمـ هبدًم٦م قمـ أيب ح٤مًمح  

 ٟمحقه وًمٞمس ومٞمف قمـ قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر  ٌل قمـ اًمٜم قمـ أيب اًمدرداء

وذم اًم٤ٌمب قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م : ىم٤مل
(1)

  . 

                                              
 . 1841سمرىمؿ  (311/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)
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 . ايرتدٝح بني أقٛاٍ ايصشاب١ عٓز اختالفِٗ يف فِٗ آ١ٜ: ايٓٛع ايجايح

وذًمؽ أن رؾمقل اهلل ي٘مقم سمهٗمًػم أي٦م قمٜمد اظمهالف اًمّمح٤مسم٦م ذم ومٝمٛمٝم٤م ُمرضمح٤ًم 

 . أطمد إىمقال 

اًمذي  "مت٤مرى رضمالن ذم اعمًجد:  ؾمٕمٞمد اخلدري أٟمف ىم٤ملُم٤م ورد قمـ أيب: وُمث٤مًمف

هق ُمًجد : وىم٤مل أظمر، هق ُمًجد ىم٤ٌمء: وم٘م٤مل رضمؾ  "أؾمس قمغم اًمه٘مقى ُمـ أول يقم

 . "هق ُمًجدي هذا": اهلل وم٘م٤مل رؾمقل ، اهلل رؾمقل 

 ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ ححٞمح همري٥م ُمـ طمدي٨م قمٛمران سمـ أيب أٟمس وىمد 

ُمـ همػم هذا اًمقضمف ورواه أٟمٞمس سمـ أيب حيٞمك قمـ أسمٞمف قمـ أيب  روي هذا قمـ أيب ؾمٕمٞمد

 .  ؾمٕمٞمد

 ححٞمح: ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين

 وىمد ضم٤مء شمٗمّمٞمؾ أيمثر هلذا اخلالف ذم رواي٦م أمحد 

اظمهٚمػ : ىم٤مل وم٘مد أظمرج اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده ُمـ   طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري

اًمذي  سمـ قمقف ذم اعمًجد ورضمؾ ُمـ سمٜمل قمٛمرو، رضمؾ ُمـ سمٜمل ظمدرة. أو اُمؽمي٤م، رضمالن

هق ُمًجد : وىم٤مل اًمٕمٛمري. هلل هق ُمًجد رؾمقل ا: وم٘م٤مل اخلدري. أؾمس قمغم اًمه٘مقى

اهلل عمًجد رؾمقل . "هق هذا اعمًجد": وم٠ًمٓه قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل اهلل وم٠مشمٞم٤م رؾمقل . ىم٤ٌمء

...  احلدي٨م
(1)

 
(2)

  . 

                                              
 أؾُمس اًمذي اعمًجد ذم ضم٤مء ُم٤م: )اًمّمالة، سم٤مب اًمًٜمـ، أسمقاب ذم اًمؽمُمذي، و1/31ذم ُمًٜمده:  أمحدرواه    (8)

 . 8/841( 311) رىمؿ اًمؽمُمذي، طمدي٨م ححٞمحويٜمٔمر: ، 3/844( 131) رىمؿ طمدي٨م( اًمه٘مقى قمغم

 . 3471، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ 1433سمرىمؿ  (314/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ (3)
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 املطًب ايجاْٞ

  ايتفغري ايٓبٟٛ غري ايصضٜح

 . يف كالمه ما يصؾح أن يؽون تػسراا اآلية أن يذكر رسول اهلل وهو

ن يمؾ ُم٤م ىم٤مًمف رؾمقل ا -هق شمٗمًػم ٟمٌقي  -وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمهٗمًػم   هق سمٞم٤من ًمٚم٘مرآن هلل ؛ٕ 

[44: ]اًمٜمحؾ ژٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤژ : اًمٙمريؿ يمام ىم٤مل اهلل 
(1)

 . 

ُمع ، ٗمّن سمف أي٦مُم٤م يّمٚمح أن شم ف أن يرد ذم يمالُم: واعمراد هبذا اًمقضمف أو اًمّمقرة

 . ثف أن أي٦م مل يرد هل٤م ذيمر ذم طمدي

وأُم٤م إدراضمف حت٧م ٟمقع ، وهق هبذا اًمهٕمريػ يٜمٌٖمل أن يدظمؾ حت٧م اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي

ًمٙمٜمف ُمـ طمٞم٨م اعمٗمٝمقم إؿمٛمؾ هق ، اًمهٗمًػم سم٤مًمًٜم٦م ومٝمق أُمر احٓمالطمل يٛمٙمـ أن يّمح

 . ٤ًم سحي٤مً إٓ أٟمف ًمٞمس شمٗمًػمًا ٟمٌقي، ذم اعمحّمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م شمٗمًػم ٟمٌقي

أسمٖمض اًمرضم٤مل إمم اهلل إًمد ": اهلل ىم٤مل رؾمقل : وُمث٤مًمف ُم٤م ورد قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 . "اخلّمؿ 

                                              
 إطم٤مدي٨م سمٕمض يٜمزل أن سمه٠مُمؾ اًمًٜم٦م ذم ًمٚمٜم٤مفمر ح يٛمٙمـاًمٜمٌقي همػم اًمٍمي اًمهٗمًػم وهق  اًمٜمقع وهذا  ( 8)

هم٤مُمض، أو شم٘مٞمٞمد ُمٓمٚمؼ، أو اخّمٞمص قم٤مم أو  ذح أو ُمٕمٜم٤مه٤م شم٠ميمٞمد أو ًمٌٞم٤من أي٤مت سمٕمض قمغم

 اعمٗمن إن ومٞمف، طمٞم٨م شمٕمٚمؼ واضمهٝم٤مده اعمٗمن ًمٜمٔمر  اًمهٗمًػم ُمـ ٟمقع همػمه٤م ُمـ دٓٓت إًمٗم٤مظ . وهذا

قمٚمٞمٝم٤م. ويمٚمام يم٤من اعمٗمن أيمثر قمٛم٘م٤ًم ذم ومٝمٛمف ًمٚم٘مرآن  ي٦مأ ومٞمحٛمؾ إطم٤مدي٨م سمٕمض قمغم ي٘مػ ىمد

 وإطم٤مـمهف سم٤مًمًٜم٦م يمٚمام يم٤من اضمهٝم٤مده أيمثر ذم شمقفمٞمػ أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن. 

  . قمغم أىمقال اًمٜمٌل وشمٓمٌٞم٘م٤مهتؿ اًمّمح٤مسم٦م واًمه٤مسمٕملم واعمٗمنيـ  وهذا اًمقضمف يٕمهٛمد قمغم اؾمهٜم٤ٌمـم٤مت 

 وشم٘مريراشمف ٓؾمهٜم٤ٌمط وأومٕم٤مًمف اًمٜمٌل  ه٤مج إمم اؾمه٘مراء أطم٤مدي٨م ويٜمدرج حت٧م هذا أٟمقاع  ُمهٕمددة، حت 

 ًمٚم٘مرآن، وُم٤م أيمثر هذا، وهق سم٤مب سمٙمر ٓ يزال جم٤مًٓ واؾمٕم٤ًم ًمٚمٌح٨م واًمدراؾم٦م.  شمٗمًػماً  يٙمقن أن يّمٚمح ُم٤م
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ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ 
(1)(2)

  . 

ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ چ : ومٝمذا احلدي٨م يّمٚمح أن يٙمقن شمٗمًػمًا ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

ومٝمذا   [ؾمقرة اًمٌ٘مرة] چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ 

 . ك أي٦م؟احلدي٨م شم٠ميمٞمد عمٕمٜم

إؿم٤مرات  شمّمٚمح أن شمٙمقن شمٗمًػمًا ًممي٦م سمذيمر شمٗم٤محٞمؾ ًمٌٕمض  ف وىمد يرد ذم يمالُم

 إطمداث اًمهل وردت 

 اًمٜمٌل هذا احلدي٨م اًمذي ضم٤مء ومٞمف وحػ ًمٚمؼماق اًمذي أهي سمف : وُمث٤مل ذًمؽ

ٱ  ٻ  ژ : وهذا ومٞمف شمٗمّمٞمؾ عم٤م ضم٤مءت اإلؿم٤مرة إًمٞمف ذم ؾمقرة اإلهاء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

[8]اإلهاء:  ژپ  پ     پ     ڀ  ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
(3)

. 

أيت سم٤مًمؼماق ًمٞمٚم٦م أهي سمف ُمٚمجاًم ُمنضم٤ًم وم٤مؾمهّمٕم٥م قمٚمٞمف  ل أن اًمٜمٌ: قمـ أٟمس

                                              
 طملم يٛمًف واًمِمٞمٓم٤من إٓ يقًمد ُمقًمقد ُمـ ُم٤م": ىم٤مل  اًمٜمٌل أن  هريرة أيب وُمث٤مل آظمر: طمدي٨م  (8)

 إن واىمرءوا: هريرة أسمق ي٘مقل صمؿ. "واسمٜمٝم٤م ُمريؿ إٓ. إي٤مه اًمِمٞمٓم٤من ُمس ُمـ ح٤مرظم٤مً  ؾيقًمد، ومٞمًهٝم

)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم [ 11آل قمٛمران: ] ژى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئ  وئ  ژ : ؿمئهؿ

. 1/383( 4141) رىمؿ طمدي٨م  ژى  ى  ائ      ائ  ژ اًمّمحٞمح، يمه٤مب اًمهٗمًػم، سم٤مب: 

 (.4/8111( 3111) رىمؿ ٨ميطمد. ؾاًمٗمْم٤مئ ححٞمحف، يمه٤مب ذم وُمًٚمؿ

 أي٦م ذم سم٤مإلقم٤مذة ًمٚمٛمراد ُمٌٞمٜم٤مً  احلدي٨م ضمٕمؾ طمٞم٨م. احلدي٨م وسملم أي٦م سملم هريرة أسمق رسمط وم٘مد 

 . وذريهٝم٤م عمريؿ

 .3371( سمرىمؿ 384/  1ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  )    (3)

 . 1818سمرىمؿ ( 148/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (1)



 يف سهو الرتمذي و كتاب التفسريمتطبيكية دراسة  - التفسري الهبوي
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وم٤مرومض : ىم٤مل، أسمٛمحٛمد شمٗمٕمؾ هذا ؟ ومام ريمٌؽ أطمد أيمرم قمغم اهلل ُمٜمف: وم٘م٤مل ًمف ضمؼميؾ

 "قمرىم٤مً 

 اق ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م وٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ طمدي٨م قمٌد اًمرز 

ححٞمح اإلؾمٜم٤مد : ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(1)

  . 

                                              
 . ٤ٌ3141مين رىمؿ ، ححٞمح ؾمٜمـ إًم1818 سمرىمؿ  (148/  1) اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)



 سرية ومسزة فهد الزومي: ندوة أ. د. 
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  اهجاُياهجاُياهفصى اهفصى 
  يف اهتفطري يف اهتفطري  ًِٔاج اهِيب ًِٔاج اهِيب 

 املبخح األوي
  ًعِى هفظة أو تسكيب أو آية  بيإُ 

 . ذم اًمهٗمًػم سمٞم٤مٟمف ًٕمٗم٤مفمف وشمرايمٞمٌف  ُمـ أهؿ رضوب ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌل 

 : "مشفوداا "سمٞم٤مٟمف عمٕمٜمك يمٚمٛم٦م ، وُمـ أُمثٚم٦م سمٞم٤مٟمف ًمٚمٛمٗمردات    

 ژڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  ژ : ذم ىمقًمف ًمٜمٌل قمـ ا: ـ أيب هريرةقم

 . "شمِمٝمد ُمالئٙم٦م اًمٚمٞمؾ وُمالئٙم٦م اًمٜمٝم٤مر": ىم٤مل [71: اإلهاء]

هذا طمدي٨م طمًـ ححٞمح : ىم٤مل
(1)

   . 

 : ومن أمثؾة بقاكه لرتكقب

، ُمٕمرووم٦م "ؾمٌع"ذم آي٦م ؾمقرة احلجر ومٙمٚمٛم٦م ژۋ  ۅ  ۅ  ژ : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ٟمف سمٞم٤م

ًمٙمـ هذا اعمريم٥م اإلو٤مذم ًمٞمس ُمٕمرووم٤م قمٜمد ُمـ ، ُمٕمرووم٦م قمٜمد اًمٕمرب "اعمث٤مين"٦م  ويمٚمٛم

 . ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ 

احلٛمد هلل أم اًم٘مرآن وأم اًمٙمه٤مب واًمًٌع ": اهلل ىم٤مل رؾمقل : قمـ أيب هريرة ىم٤مل

 "اعمث٤مين 

                                              
 . 1811سمرىمؿ ( 143/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)



 يف سهو الرتمذي و كتاب التفسريمتطبيكية دراسة  - التفسري الهبوي
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  .ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ ححٞمح 

ححٞمح : ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(1)

  . 

 : ومثال بقاكه آلية

  :]اًمٌ٘مرة ژ ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇژ : ضم٤مء ذم شمٗمًػمه ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ُم٤م

 ذم ذطمٝم٤م   [ وم٘مد أوم٤مض رؾمقل اهلل311

وًمٚمٛمٚمؽ ، إن ًمٚمِمٞمٓم٤من عم٦ّم سم٤مسمـ آدم": اهلل ىم٤مل رؾمقل : قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل

شمّمديؼ وأُم٤م عم٦ّم اعمٚمؽ وم٢ميٕم٤مد سم٤مخلػم و، وم٠مُم٤م عم٦ّم اًمِمٞمٓم٤من وم٢ميٕم٤مد سم٤مًمنم وشمٙمذي٥م سم٤محلؼ، عم٦ّم

وُمـ وضمد إظمرى ومٚمٞمهٕمقذ ، ومٚمٞمحٛمد اهلل، ومٛمـ وضمد ذًمؽ ومٚمٞمٕمٚمؿ أٟمف ُمـ اهلل، سم٤محلؼ

  :اًمٌ٘مرة]ژڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇژ : سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ صمؿ ىمرأ

311] . 

ُمرومققم٤ًم  ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م وهق طمدي٨م أيب إطمقص ٓ ٟمٕمٚمٛمف 

إٓ ُمـ طمدي٨م أيب إطمقص 
(2)

  .  

 

                                              
 . 3431 ، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ1834سمرىمؿ ( 337/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)

 . 3311سمرىمؿ ( 383/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (3)



 سرية ومسزة فهد الزومي: ندوة أ. د. 
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 اهجاُيبخح امل
 ٍــتعيني املبٔ

 : وُمـ أُمثٚمهف

 . ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ ًمٚمٛمًجد اعم٘مّمقد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ف سمٞم٤مٟم

مت٤مرى رضمالن ذم اعمًجد اًمذي أؾمس قمغم اًمه٘مقى : قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري أٟمف ىم٤مل

، اهلل هق ُمًجد رؾمقل : وىم٤مل أظمر، هق ُمًجد ىم٤ٌمء: ُمـ أول يقم؟ وم٘م٤مل رضمؾ

 "ًجدي هذا هق ُم": اهلل وم٘م٤مل رؾمقل 

هذا طمدي٨م طمًـ ححٞمح همري٥م ُمـ طمدي٨م قمٛمران سمـ أيب أٟمس : ىم٤مل أسمق قمٞمًك 

وىمد روي هذا قمـ أيب ؾمٕمٞمد ُمـ همػم هذا اًمقضمف ورواه أٟمٞمس سمـ أيب حيٞمك قمـ أسمٞمف قمـ 

 . أيب ؾمٕمٞمد 

ححٞمح : ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(1)

  . 

ڇ  ڇ   چ ژ : ُمـ هؿ اًمرضم٤مل اعم٘مّمقديـ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ف شمٕمٞمٞمٜم :ومثال آخر

 [. 841: اًمهقسم٦م]  ژ ڇ  ڇ

چ  ڇ  ژ : ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم أهؾ ىم٤ٌمء": ىم٤مل اًمٜمٌل قمـ : قمـ أيب هريرة 

يم٤مٟمقا يًهٜمجقن سم٤معم٤مء ومٜمزًم٧م هذه ": ىم٤مل ژڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  

 "أي٦م ومٞمٝمؿ 

 ىم٤مل هذا طمدي٨م همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف   

                                              
 . 3471، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ 1433سمرىمؿ   (314/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)



 يف سهو الرتمذي و كتاب التفسريمتطبيكية دراسة  - التفسري الهبوي
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 د اهلل سمـ ؾمالم ىم٤مل وذم اًم٤ٌمب قمـ أيب أيقب و أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ و حمٛمد سمـ قمٌ  

ححٞمح : ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين 
(1)

  . 

                                              
 . 3471، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ 1844سمرىمؿ  (314/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ (8)



 سرية ومسزة فهد الزومي: ندوة أ. د. 
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 اهجاهحاملبخح 
  اهتفطري باملجاي

 . اآلية بذكره مثالا هلا    فقػٌ الرسول 

 . وهذا شمٗمًػم ًممي٦م سمٌٕمض أومراده٤م ؾمقاء سمذيمر ُمث٤مل ىمقزم أو شمٓمٌٞمؼ قمٛمكم  

 : سم٤معمث٤مل   وُمث٤مل شمٗمًػمه 

ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ژ : ًمٚمٗمقز ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ُم٤م ضم٤مء ذم شمٗمًػمه 

وم٘مد ذيمر  ُمث٤مٓ ُمـ أُمثٚم٦م ُم٤م   [811: آل قمٛمران] ژۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶  ﮷  

 . يٗمقز سمف اعمًٚمؿ ذم اجلٜم٦م 

إن ُمقوع ؾمقط ذم اجلٜم٦م خلػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م ": اهلل ىم٤مل رؾمقل : قمـ أيب هريرة ىم٤مل

﮴       ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲  ژ اىمرءوا إن ؿمئهؿ ، وُم٤م ومٞمٝم٤م ﮳ 

 . " ژ﮵  ﮶  ﮷  

طمًـ(: ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ ححٞمح  )إًم٤ٌمين
(1)

 . 

 : ومثال تػسره بؿثال تطبقؼي لبقان معـى اآلية

ىمؾ ضم٤مء احلؼ "شمٓمٌٞم٘م٤ًم  عمٕمٜمك هذه أي٦م -طمٞمٜمام دظمؾ اًمٙمٕم٦ٌم -ُم٤م ومٕمٚمف  رؾمقل اهلل 

ٕن أي٦م ، أي٦موٓؿمؽ أن هذا ُمث٤مل شمٓمٌٞم٘مل عمٕمٜمك ، وهق يهٚمقه٤م "وزهؼ اًم٤ٌمـمؾ 

 . واؾمٕم٦م اًمدًٓم٦م   

                                              
 . 3488، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ 1481سمرىمؿ   (313/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)



 يف سهو الرتمذي و كتاب التفسريمتطبيكية دراسة  - التفسري الهبوي
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ُمٙم٦م قم٤مم اًمٗمهح وطمقل اًمٙمٕم٦ٌم صمالصمامئ٦م  اهلل دظمؾ رؾمقل : قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل

ڱ  ژ وي٘مقل -سمٕمقدورسمام ىم٤مل  -يٓمٕمٜمٝم٤م سمٛمخٍمة ذم يده  اًمٜمٌل وؾمهقن ٟمّم٤ًٌم ومجٕمؾ 

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  ژ    [18]اإلهاء:  ژڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ڻ  

 . [43: ؾم٠ٌم] ژپ  

 . ىم٤مل هذا طمدي٨م طمًـ ححٞمح وومٞمف قمـ اسمـ قمٛمر  

ححٞمح: ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(1)

 . 

                                              
 . 3143ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ ، 1811سمرىمؿ ( 141/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)



 سرية ومسزة فهد الزومي: ندوة أ. د. 
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 اهسابعاملبخح 
 بياْ ًّ ُصهت فيٕ اآلية 

: ىم٤مل ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم أهؾ ىم٤ٌمء اًمٜمٌل قمـ : ُم٤م ورد قمـ أيب هريرة: وُمث٤مًمف

يم٤مٟمقا يًهٜمجقن سم٤معم٤مء ": ىم٤ملژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ژ

  "ًم٧م هذه أي٦م ومٞمٝمؿومٜمز

 ىم٤مل هذا طمدي٨م همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف  

 ىم٤مل وذم اًم٤ٌمب قمـ أيب أيقب و أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ و حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمالم  

ححٞمح  : ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(1)

  . 

                                              
 . 3471، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ 1844سمرىمؿ   (314/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)



 يف سهو الرتمذي و كتاب التفسريمتطبيكية دراسة  - التفسري الهبوي
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 اخلاًظاملبخح 
  ًعِى شائدًا عوى ًا يف اآلية  أْ يركس اهسضوي

ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس إن اهلل ـمٞم٥م ": اهلل  ىم٤مل رؾمقل: ُم٤م وردقمـ أيب هريرة ىم٤مل: وُمث٤مًمف

ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ژ: وإن اهلل أُمر اعم١مُمٜملم سمام أُمر سمف اعمرؾمٚملم وم٘م٤مل، وٓ ي٘مٌؾ إٓ ـمٞم٤ٌم

چ  ڇ  ڇ  ژ   : وىم٤مل [18: اعم١مُمٜمقن] ژۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ  

وذيمر اًمرضمؾ يٓمٞمؾ اًمًٗمر أؿمٕم٨م أهمؼم : ىم٤مل [873: اًمٌ٘مرة] ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   

وهمّذي ، وُمٚمًٌف طمرام، وُمنمسمف طمرام، وُمٓمٕمٛمف طمرام، إمم اًمًامء ي٤م رب ي٤م رب يٛمد يده

  "سم٤محلرام وم٠مين يًهج٤مب ًمذًمؽ؟

  . ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م  

إذ ُمٕمٜمك أي٦م يدل قمغم وضمقب ، وم٘مد ذيمر رؾمقل اهلل هٜم٤م ُمٕمٜمك زائدًا قمغم ُم٤م ذم أي٦م

وزاد قمٚمٞمف ، اعمٕمٜمك ذم شمٗمًػمه ًممي٦م واًمرؾمقل ذيمر هذا، أيمؾ اًمٓمٞم٤ٌمت وهق يِمٛمؾ احلالل

. وًمًٌف ، وذسمف، وهل أيمؾ احلرام، ُم٤م يهٕمٚمؼ هبذا إُمر ومٞمام خيص ُمقاٟمع إضم٤مسم٦م اًمدقم٤مء

وم٤مًمهٗمًػم اًمٜمٌقي هٜم٤م زاد ذم شمٗمّمٞمؾ ُمقاٟمع اإلضم٤مسم٦م وسمٞم٤من أصمر آًمهزام هبذا اًمهقضمٞمف
(1)

 . 

                                              
 . 3313سمرىمؿ   (334/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)



 سرية ومسزة فهد الزومي: ندوة أ. د. 
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 اهطادعاملبخح 
 ية أْ يركس زضوي اهلل يف كالًٕ ًا يؤكد ًعِى اآل

إن ًمٙمؾ ٟمٌل وٓة ُمـ اًمٜمٌٞملم ": اهلل ىم٤مل رؾمقل : ُم٤م ورد قمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: وُمث٤مًمف

ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ژ : صمؿ ىمرأ، وإن وًمٞمك أيب وظمٚمٞمؾ ريب

[11: آل قمٛمران] ژائائ  ەئ  ەئ    وئ  
(1)

  . 

إين : ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم ي٘مقل": ُم٤م ورد قمـ أؾمامء سمـ احلٙمؿ اًمٗمزاري ىم٤مل: وُمث٤مل آظمر 

، ٟمٗمٕمٜمل اهلل ُمٜمف سمام ؿم٤مء أن يٜمٗمٕمٜمل، طمديث٤م اهلل ٜم٧م رضمال إذا ؾمٛمٕم٧م ُمـ رؾمقل يم

وم٢مذا طمٚمػ زم حدىمهف وإٟمف طمدصمٜمل أسمق ، وإذا طمدصمٜمل رضمؾ ُمـ أحح٤مسمف اؾمهحٚمٗمهف

، ُم٤م ُمـ رضمؾ يذٟم٥م ذٟم٤ٌمً : ي٘مقل اهلل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل : ىم٤مل -وحدق أسمق سمٙمر -سمٙمر

ڤ  ڦ         ژ : ًمف صمؿ ىمرأ هذه أي٦م صمؿ يًهٖمٗمر اهلل إٓ همٗمر، صمؿ ي٘مقم ومٞمهٓمٝمر صمؿ يّمكم

إمم آظمر أي٦م [811: آل قمٛمران] ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
(2)

 . 

                                              
 . 3331سمرىمؿ  (331/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)

 . 1441سمرىمؿ   (331/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (3)
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 اهطابعاملبخح 
  أْ يركس ضبب ُصوي آية

يم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد إذا طم٤مو٧م اُمرأة ُمٜمٝمـ مل يقايمٚمقه٤م : ُم٤م ورد قمـ أٟمس ىم٤مل: وُمث٤مل ذًمؽ

: ـ ذًمؽ وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤مممقم اًمٜمٌل ومل يِم٤مرسمقه٤م ومل جي٤مُمٕمقه٤م ذم اًمٌٞمقت ومًئؾ 

ـّ  اهلل وم٠مُمرهؿ رؾمقل  [333: اًمٌ٘مرة] ژڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہژ  أن يقايمٚمٝم

ـّ  . وأن يٗمٕمٚمقا يمؾ رء ُم٤م ظمال اًمٜمٙم٤مح، وأن يٙمقٟمقا ُمٕمٝمـ ذم اًمٌٞمقت، ويِم٤مرسمقه

ومج٤مء قم٤ٌمد سمـ سمنم و : ُم٤م يريد أن يدع ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أُمرٟم٤م إٓ ظم٤مًمٗمٜم٤م ومٞمف ىم٤مل: وم٘م٤مًم٧م اًمٞمٝمقد

ي٤م رؾمقل اهلل أومال ٟمٜمٙمحٝمـ ذم : وم٠مظمؼماه سمذًمؽ وىم٤مٓ، اهلل  إمم رؾمقل أؾمٞمد سمـ طمْمػم

طمهك فمٜمٜم٤م أٟمف ىمد همْم٥م قمٚمٞمٝمام وم٘م٤مُم٤م وم٤مؾمه٘مٌٚمهٝمام  اهلل اعمحٞمض؟ ومهٛمّٕمر وضمف رؾمقل 

  .ذم آصم٤مرمه٤م ومً٘م٤ممه٤م ومٕمٚمام أٟمف مل يٖمْم٥م قمٚمٞمٝمام اهلل هدي٦م ُمـ ًمٌـ وم٠مرؾمؾ رؾمقل 

هذا طمدي٨م طمًـ ححٞمح: ىم٤مل أسمق قمٞمًك
(1)

 . 

                                              
 . 3377 سمرىمؿ  (384/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)
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 اهجاًّاملبخح 
 تفطري اآلية بتطبيقٔا

  .فقؼوم الرسول بعؿل تطبقؼي يؽون تػسراا لًية، وذلك من أوجه التػسر العؿؾقة

ژ  ژ حيرس طمهك ٟمزًم٧م هذه أي٦م  اًمٜمٌل يم٤من : وُمث٤مًمف ُم٤م ورد قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

رأؾمف ُمـ اًم٘م٦ٌم وم٘م٤مل هلؿ ي٤م  اهلل وم٠مظمرج رؾمقل  [17: اعم٤مئدة]  ژ ژ    ڑ  ڑ

 ٤م اًمٜم٤مس اٟمٍمومقا وم٘مد قمّمٛمٜمل اهلل أهي

 طمدصمٜم٤م ٟمٍم سمـ قمكم طمدصمٜم٤م ُمًٚمؿ سمـ إسمراهٞمؿ هبذا اإلؾمٜم٤مد ٟمحقه  

ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م همري٥م وروى سمٕمْمٝمؿ هذا احلدي٨م قمـ اجلريري قمـ  

 حيرس ومل يذيمروا ومٞمف قمـ قم٤مئِم٦م  اًمٜمٌل قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ ىم٤مل يم٤من 

طمًـ: ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(1)

  . 

ُمٙم٦م قم٤مم اًمٗمهح وطمقل اًمٙمٕم٦ٌم صمالصمامئ٦م  اهلل دظمؾ رؾمقل : ًٕمقد ىم٤ملقمـ اسمـ ُم

ڱ  ژ وي٘مقل  -ورسمام ىم٤مل سمٕمقد -يٓمٕمٜمٝم٤م سمٛمخٍمة ذم يده اًمٜمٌل وؾمهقن ٟمّم٤ًٌم ومجٕمؾ 

 [.18]اإلهاء:  ژڻ   ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ

  . [43: ؾم٠ٌم]  ژٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ  ژ 

  .ىم٤مل هذا طمدي٨م طمًـ ححٞمح وومٞمف قمـ اسمـ قمٛمر  

ححٞمح : ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(1)

  . 

                                              
 . 3444، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ1441سمرىمؿ  (318/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)
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 اهتاضعاملبخح 
 تصخيح ًفٔوَ أو بياْ إغلاي 

 :  مثال بقان إشؽال

 . قمٛمر ىمد يٌلم اًمرؾمقل إؿمٙم٤مل شمٕم٤مرض أي٦م ذم اًمٔم٤مهر ُمع اًمقاىمع وُمث٤مًمف طمدي٨م 

: هقد] ژۈ  ٴۇ  ۋ  ژ عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م : قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل

٤م ٟمٌل اهلل ومٕمغم ُم٤م ٟمٕمٛمؾ؟ قمغم رء ىمد ومرغ ُمٜمف أو وم٘مٚم٧م ي اهلل ؾم٠مًم٧م رؾمقل  [841

يمؾ  قمغم رء مل يٗمرغ ُمٜمف ؟ ىم٤مل سمؾ قمغم رء ىمد ومرغ ُمٜمف وضمرت سمف إىمالم ي٤م قمٛمر وًمٙمـ

ُمٞمن عم٤م ظمٚمؼ ًمف هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ طمدي٨م قمٌد 

 . اعمٚمؽ سمـ قمٛمرو 

ححٞمح: ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(2)

 . 

هِمٙمؾ ُمٕمٜمك هذه أي٦م اًمدال قمغم أن اًمٌنم ىمد ومرغ ُمـ ُمّمػمهؿ ومام ومٕمٛمر هٜم٤م اؾم

 ًمٌمء ىمد ومرغ ُمٜمف وضمرت سمف إىمالم ؟ وم٤مئدة اًمٕمٛمؾ  يمام ىم٤مل 

 : أو لبقان ادغقبات 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ  ذم ىمقل اهلل  اًمٜمٌل قمـ : ُم٤م ورد قمـ أيب ؾمٕمٞمد: وُمث٤مًمف

 . "ـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م": ىم٤مل [811: إٟمٕم٤مم] ژ ٺ

                                              
==  

 . 3143، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ 1811 سمرىمؿ (141/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)

 . 3411، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ1888 سمرىمؿ  (313/  1) اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (3)
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 ٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م ورواه سمٕمْمٝمؿ ومل يرومٕمف ىم 

ححٞمح: ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(1)

 . 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ژ ىم٤مل صمالث إذا ظمرضمـ  اًمٜمٌل قمـ : قمـ أيب هريرة

  .أي٦م اًمدضم٤مل واًمداسم٦م وـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ اعمٖمرب أو ُمـ ُمٖمرهب٤م [811: إٟمٕم٤مم] ژڤ  ڤ  

ي٨م طمًـ ححٞمح و أسمق طم٤مزم هق إؿمجٕمل اًمٙمقذم واؾمٛمف ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمد 

 . ؾمٚمامن ُمقمم قمزة إؿمجٕمٞم٦م

ححٞمح: ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(2)

 . 

 . ژڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈژ : سمٞم٤من اعمراد سم٤معم٘م٤مم اعمحٛمقد ذم ىمقًمف: وُمث٤مل آظمر

 ژڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈژ ذم ىمقًمف  اهلل ىم٤مل رؾمقل : قمـ أيب هريرة ىم٤مل

 . "هل اًمِمٗم٤مقم٦م": ٜمٝم٤م؟ ىم٤ملؾمئؾ قم [73: اإلهاء]

ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ وداود اًمزهم٤مومري هق داود إودي سمـ يزيد سمـ  

 قمٌد اهلل وهق قمؿ قمٌد اهلل سمـ إدريس 

ححٞمح: ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(3)

 . 

 .  ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ   :سمٞم٤من اعمراد سم٤مًمزي٤مدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: وُمـ أُمثٚمهف

: يقٟمس] ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ :  ذم ىمقل اهلل اًمٜمٌل قمـ : قمـ حٝمٞم٥م

                                              
 . 3411، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ 1478سمرىمؿ  (314/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)

 . 3411، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ 1473سمرىمؿ   (314/  1) اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (3)

 . 3141، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ 1817 سمرىمؿ (141/  1) اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (1)
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إذا دظمؾ أهؾ اجلٜم٦م ٟم٤مدى ُمٜم٤مد إن ًمٙمؿ قمٜمد اهلل ُمققمدا يريد أن يٜمجزيمٛمقه ": ىم٤مل [31

أمل شمٌٞمض وضمقهٜم٤م وشمٜمجٞمٜم٤م ُمـ اًمٜم٤مر وشمدظمٚمٜم٤م اجلٜم٦م ؟ ىم٤مل ومٞمٙمِمػ احلج٤مب ىم٤مل : ىم٤مًمقا

 . "ومق اهلل ُم٤م أقمٓم٤مهؿ اهلل ؿمٞمئ٤م أطم٥م إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٔمر إًمٞمف 

طمدي٨م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م هٙمذا روى همػم واطمد قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م : ىم٤مل أسمق قمٞمًك 

ُمرومققم٤م وروى ؾمٚمٞمامن سمـ اعمٖمػمة هذا احلدي٨م قمـ صم٤مسم٧م قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم 

  اًمٜمٌل ومل يذيمر ومٞمف قمـ حٝمٞم٥م قمـ : ىمقًمف

ححٞمح : ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(1)

  . 

چ  ڇ  ڇ  ژ: ىم٤مل ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم أهؾ ىم٤ٌمء اًمٜمٌل قمـ : قمـ أيب هريرة

ىم٤مل يم٤مٟمقا يًهٜمجقن سم٤معم٤مء ومٜمزًم٧م هذه  [841: اًمهقسم٦م] ژڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  

 أي٦م ومٞمٝمؿ 

 ىم٤مل هذا طمدي٨م همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف  

 . ىم٤مل وذم اًم٤ٌمب قمـ أيب أيقب و أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ و حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمالم  

ححٞمح: ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(2)

 . 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ  ذم ىمقل اهلل اًمٜمٌل قمـ : قمـ اًمؼماء

، وُم٤م ديٜمؽ، ذم اًم٘مؼم إذا ىمٞمؾ ًمف ُمـ رسمؽ": ىم٤مل[ 37: إسمراهٞمؿ] ژ ڄ  ڃ  ڃ

 "وُمـ ٟمٌٞمؽ؟

                                              
 . 3418، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ 1841سمرىمؿ ( 311/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)

 . 3471، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ 1844سمرىمؿ  (314/  1) اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (3)
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 ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ ححٞمح  

ححٞمح: ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(1)

 . 

: إسمراهٞمؿ] ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ژ   شمٚم٧م قم٤مئِم٦م هذه أي٦م: قمـ ُمنوق ىم٤مل

 وم٠ميـ يٙمقن اًمٜم٤مس؟ ىم٤مل قمغم اًمٍماط ىم٤مل هذا طمدي٨م طمًـ ىم٤مًم٧م ي٤م رؾمقل اهلل  [41

  .ححٞمح

  .وروي ُمـ همػم هذا اًمقضمف قمـ قم٤مئِم٦م 

ححٞمح : ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(2)

  . 

                                              
 . 3431ًم٤ٌمين رىمؿ ، ححٞمح ؾمٜمـ ا1834ٕ سمرىمؿ  (331/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)

 . 3431، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ 1838 سمرىمؿ (331/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (3)
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 اهعاغساملبخح 
  بياْ أًوز مما مل يلّ ًعسوفًا دالهتٔا

ًمٙمـ اعمراد هب٤م ذم هذه أي٦م مم٤م ، ُمٕمروف ُمٕمٜم٤مه٤م ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب "اًمٌنمى"ومٙمٚمٛم٦م 

 . قمغم اًمّمح٤مسم٦م وم٠ًمًمقا قمٜمفخيٗمك 

: ؾم٠مًم٧م أسم٤م اًمدرداء قمـ هذه أي٦م: قمـ قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر قمـ رضمؾ ُمـ أهؾ ُمٍم ىم٤مل

ُم٤م ؾم٠مًمٜمل قمٜمٝم٤م أطمد ُمٜمذ ؾم٠مًم٧م : ىم٤مل [14: قٟمس]ي ژٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿژ 

ُم٤م ؾم٠مًمٜمل قمٜمٝم٤م أطمد همػمك ُمٜمذ أٟمزًم٧م ومٝمل اًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م يراه٤م : وم٘م٤مل اهلل رؾمقل 

 . اعمًٚمؿ أو شُمرى ًمف

طمدصمٜم٤م اسمـ أيب قمٛمر طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ رومٞمع قمـ أيب ح٤مًمح اًمًامن قمـ  

 . قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر قمـ رضمؾ ُمـ أهؾ ُمٍم قمـ أيب اًمدرداء ومذيمر ٟمحقه 

قمـ أيب ، قمـ قم٤محؿ سمـ هبدًم٦م، طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٌدة اًمْمٌل 

 . ء سمـ ي٤ًمرٟمحقه وًمٞمس ومٞمف قمـ قمٓم٤م اًمٜمٌل ح٤مًمح قمـ أيب اًمدرداء قمـ 

وذم اًم٤ٌمب قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م: ىم٤مل 
(1)

 . 

                                              
 . 1841سمرىمؿ   (311/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)
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 احلادي عػساملبخح 
 حى إغلاي أو قضية وقعت ألحد اهصخابة 

ؿمّؼ ذًمؽ  [831: اًمٜم٤ًمء] ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ژ عم٤م ٟمزل : قمـ أيب هريرة ىم٤مل

وذم يمؾ ُم٤م يّمٞم٥م ، ىم٤مرسمقا وؾمددوا": وم٘م٤مل اًمٜمٌل ومِمٙمقا ذًمؽ إمم ، قمغم اعمًٚمٛملم

 . "يمٗم٤مرة طمهك اًمِمقيم٦م يِم٤ميمٝم٤م أو اًمٜمٙم٦ٌم يٜمٙمٌٝم٤م اعم١مُمـ

 . ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م 

ححٞمح : ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(1)

  . 

وم٤مًمرؾمقل ذم شمٗمًػمه هلذه أي٦م أزال اإلؿمٙم٤مل اًمذي ومٝمٛمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمنمط 

ُم٤م  ومذيمر أٟمف يرومع ذًمؽ، واجلزاء اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف أي٦م سم٠من اإلٟم٤ًمن حم٤مؾم٥م قمغم ُم٤ميٕمٛمٚمف

 . يّمٞم٥م اإلٟم٤ًمن ُمـ ُمّم٤مئ٥م طمهك وًمق يم٤مٟم٧م حٖمػمة

ڦ  ژ وم٠مٟمزًم٧م قمٚمٞمف هذه أي٦م  اهلل يمٜم٧م قمٜمد رؾمقل : قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ ىم٤مل

وم٘م٤مل رؾمقل  [831: اًمٜم٤ًمء]  ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

، وم٠مىمرأٟمٞمٝم٤م: ىم٤مل، سمغم ي٤م رؾمقل اهلل: ي٤م أسم٤م سمٙمر أٓ أىمرئؽ آي٦م أٟمزًم٧م قمكم؟ ىمٚم٧م": اهلل 

: اهلل وم٘م٤مل رؾمقل ، ومهٛمّٓم٠مت هل٤م، ومال أقمٚمؿ إٓ أين ىمد يمٜم٧م وضمدت اٟم٘مّم٤مُم٤ًم ذم فمٝمري

سمام  ي٤م رؾمقل اهلل سم٠ميب أٟم٧م وأُمل وأّيٜم٤م مل يٕمٛمؾ ؾمقءًا وإٟم٤م عمجزون: ُم٤م ؿم٠مٟمؽ ي٤م أسم٤م سمٙمر؟ ىمٚم٧م

طمهك  ،أُم٤م أٟم٧م ي٤م أسم٤م سمٙمر واعم١مُمٜمقن ومهجزون سمذًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م:  اهللقمٛمٚمٜم٤م؟ وم٘م٤مل رؾمقل 

 . "اًم٘مٞم٤مُم٦م وأُم٤م أظمرون ومٞمجٛمع ذًمؽ هلؿ طمهك جيزوا سمف يقم. شمٚم٘مقا اهلل وًمٞمس ًمٙمؿ ذٟمقب

                                              
 . 3411، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ 1411سمرىمؿ  (347/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ  (8)
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ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م همري٥م وذم إؾمٜم٤مده ُم٘م٤مل ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة يْمٕمػ ذم  

احلدي٨م وٕمٗمف حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد و أمحد سمـ طمٜمٌؾ وُمقمم اسمـ ؾم٤ٌمع جمٝمقل وىمد روي هذا 

سمٙمر وًمٞمس ًمف إؾمٜم٤مد ححٞمح أيْم٤م وذم اًم٤ٌمب قمـ احلدي٨م ُمـ همػم هذا اًمقضمف قمـ أيب 

  .قم٤مئِم٦م

  .ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م 

وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد: ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(1)

 . 

إين قم٤مجل٧م : وم٘م٤مل اًمٜمٌل ضم٤مء رضمؾ إمم : قمـ قمٚم٘مٛم٦م و إؾمقد قمـ قمٌد اهلل ىم٤مل

. ٤مىمض ذم ُم٤م ؿمئ٧موأٟم٤م هذا وم، اُمرأة ذم أىمَم اعمديٜم٦م وإين أح٧ٌم ُمٜمٝم٤م ُم٤م دون أن أُمًٝم٤م

، ؿمٞمئ٤م اهلل ومٚمؿ يرّد قمٚمٞمف رؾمقل . ًم٘مد ؾمؽمك اهلل ًمق ؾمؽمت قمغم ٟمٗمًؽ : وم٘م٤مل ًمف قمٛمر

ہ  ھ  ھ  ھ     ژ رضماًل ومدقم٤مه ومهال قمٚمٞمف  اهلل وم٠مشمٌٕمف رؾمقل ، وم٤مٟمٓمٚمؼ اًمرضمؾ

﮷   ﮸    ﮴﮵  ﮶  إمم آظمر  [884: هقد] ژھ  ے   ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

 . "ٓ سمؾ ًمٚمٜم٤مس يم٤موم٦م: ٦م؟ ىم٤ملهذا ًمف ظم٤مح: وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ اًم٘مقم، أي٦م

هذا طمدي٨م طمًـ ححٞمح وهٙمذا روى إهائٞمؾ قمـ ؾمامك قمـ : ىم٤مل أسمق قمٞمًك 

ٟمحقه اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ قمـ قمٚم٘مٛم٦م و إؾمقد قمـ قمٌد اهلل قمـ 
(2)

 . 

، إن ذم اًمٌٞم٧م مترًا أـمٞم٥م ُمٜمف: أشمهٜمل اُمرأة شمٌه٤مع مترًا وم٘مٚم٧م: قمـ أيب اًمٞمن ىم٤مل

: ىم٤مل. وم٠مشمٞم٧م أسم٤م سمٙمر ومذيمرت ذًمؽ ًمف، وم٘مٌٚمهٝم٤م ومدظمٚم٧م ُمٕمل ذم اًمٌٞم٧م وم٠مهقي٧م إًمٞمٝم٤م

                                              
 . 1413سمرىمؿ   (341/  1) اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)

 . 1883سمرىمؿ ( 313/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (3)
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ومذيمرت ذًمؽ ًمف  اهلل وم٠مشمٞم٧م رؾمقل ، ومٚمؿ أحؼم، اؾمؽم قمغم ٟمٗمًؽ وشُم٥ْم وٓ اخؼم أطمداً 

أظمٚمٗم٧م هم٤مزي٤ًم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ذم أهٚمف سمٛمثؾ هذا؟! طمهك متٜمك أٟمف مل يٙمـ أؾمٚمؿ إٓ ": وم٘م٤مل

ـمقياًل طمهك أوطمك   اهللشمٚمؽ اًم٤ًمقم٦م طمهك فمـ أٟمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر؟ ىم٤مل وأـمرق رؾمقل 

ىم٤مل أسمق  ژ﮷  ﮸      ژ ىمقًمف: إمم ژ ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےژ اهلل إًمٞمف 

ي٤م رؾمقل اهلل أهلذا ظم٤مح٦م أم : وم٘م٤مل أحح٤مسمف اهلل اًمٞمن وم٠مشمٞمهف وم٘مرأه٤م قمكم رؾمقل 

 . وهذا طمدي٨م طمًـ ححٞمح. "سمؾ ًمٚمٜم٤مس قم٤مُم٦م": ًمٚمٜم٤مس قم٤مُم٦م ؟ ىم٤مل

  .اهلل هذا احلدي٨م ُمثؾ رواي٦م ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمعىم٤مل وروى ذيؽ قمـ قمثامن سمـ قمٌد  

  .ىم٤مل وذم اًم٤ٌمب قمـ أيب أُم٤مُم٦م و واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع و أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

طمًـ: ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(1)

  . 

وم٠ًمًمف قمـ  اًمٜمٌل أن رضمال أح٤مب ُمـ اُمرأة ىمٌٚم٦م طمرام وم٠مشمك : قمـ اسمـ ُمًٕمقد

 ژ ﮳  ﮴ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ﮲  ژ : يمٗم٤مرهت٤م ومٜمزًم٧م

 . "ًمؽ وعمـ قمٛمؾ هب٤م ُمـ أُمهل": وم٘م٤مل اًمرضمؾ أزم هذه ي٤م رؾمقل اهلل ؟ وم٘م٤مل

  .ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ ححٞمح 

ححٞمح: ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(2)

 . 

                                              
 . 3413، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ 1881 سمرىمؿ  (333/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)

 . 3411، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ 1884 سمرىمؿ (338/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (3)
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 اهجاُي عػساملبخح 
 اإلدابة عوى أضئوة اهتخدي اه ي يجريٓا أٓى اهلتاب

راضمف سم١ًمآت قمـ أُمقر يمام طمّمؾ ُمـ اًمٞمٝمقد طمٞمٜمام أرادوا حتدي رؾمقل اهلل سم٢مطم

 . ُمـ اعمٖمٞم٤ٌمت ذم اعم٤ميض أو ذم أُمقر يمقٟمٞم٦م 

ي٤م أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ أظمؼمٟم٤م قمـ اًمرقمد : وم٘م٤مًمقا اًمٜمٌل أىمٌٚم٧م هيقد إمم : قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل

ُمٚمؽ ُمـ اعمالئٙم٦م ُمقيمؾ سم٤مًمًح٤مب ُمٕمف خم٤مريؼ ُمـ ٟم٤مر يًقق هب٤م ": ُم٤م هق؟ ىم٤مل

زضمره سم٤مًمًح٤مب : ي ٟمًٛمع؟ ىم٤ملومام هذا اًمّمقت اًمذ: وم٘م٤مًمقا، اًمًح٤مب طمٞم٨م ؿم٤مء اهلل

حدىم٧م وم٠مظمؼمٟم٤م قمام طمرم إهائٞمؾ قمغم : ىم٤مًمقا، إذا زضمره طمهك يٜمهٝمل إمم طمٞم٨م أُمر

اؿمٙمهك قمرق اًمٜم٤ًم ومٚمؿ جيد ؿمٞمئ٤م يالئٛمف إٓ حلقم اإلسمؾ وأًم٤ٌمهن٤م ومٚمذًمؽ : ٟمٗمًف؟ ىم٤مل

 . طمرُمٝم٤م ىم٤مًمقا حدىم٧م؟ ىم٤مل هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م 

ححٞمح: ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
(1)

 . 

                                              
 . 3433، ححٞمح ؾمٜمـ إًم٤ٌمين رىمؿ 1887 سمرىمؿ  (334/  1)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـ   (8)
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 اهجاهح عػساملبخح 
 ذكس اهتفطري دوْ ذكس اآلية

وسمذًمؽ يّمٚمح احلدي٨م ًمهٗمًػم قمدة آي٤مت يمام ذم سمٞم٤من احلنم ذم طمدي٨م أيب هريرة 

وحٜمٗم٤ًم ، حٜمٗم٤ًم ُمِم٤مة: حينم اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م صمالصم٦م أحٜم٤مف: ىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل

: ي٤م رؾمقل اهلل ويمٞمػ يٛمِمقن قمغم وضمقهٝمؿ؟ ىم٤مل: ىمٞمؾ، وحٜمٗم٤ًم قمغم وضمقهٝمؿ، ريم٤ٌمٟم٤مً 

أُم٤م إهنؿ يه٘مقن ، إن اًمذيـ أُمِم٤مهؿ قمغم أىمداُمٝمؿ ىم٤مدر قمغم أن يٛمِمٞمٝمؿ قمغم وضمقهٝمؿ

 . سمقضمقهٝمؿ يمؾ طمدب وؿمقك

هذا طمدي٨م طمًـ: ىم٤مل أسمق قمٞمًك
(1)

 . 

وم٘مد ورد ذيمره ، ويمذًمؽ ذيمر ضمٝمٜمؿ واًمٜم٤مر، وم٘مد ورد ذيمر احلنم ذم قمنمات أي٤مت 

جلٝمٜمؿ ؾمٌٕم٦م أسمقاب سم٤مب  :ىم٤مل وىمد سمٞمٜمٝم٤م طمدي٨م اسمـ قمٛمر قمـ اًمٜمٌل ، ذم ُمئ٤مت أي٤مت

 . قمغم أُم٦م حمٛمد: أو ىم٤مل، ُمٜمٝم٤م عمـ ؾمّؾ اًمًٞمػ قمغم أُمهل

هذا طمدي٨م همري٥م ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ طمدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل: ىم٤مل أسمق قمٞمًك
(2)

 . 

                                              
 .1843( سمرىمؿ 1/141ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )    (8)

 .1831( سمرىمؿ 1/337ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )    (3)



 يف سهو الرتمذي و كتاب التفسريمتطبيكية دراسة  - التفسري الهبوي
 

 

 

119 

 

 اهسابع عػساملبخح 
 بياْ ضبب اهقصة

 : وهذا اعمٜمٝم٩م ومريد ُمـ ٟمققمف يمام ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 

٤مطم٥م سمٜمل إهائٞمؾ ًمٞمس سمٛمقؾمك ح٤مطم٥م اخلي أن ٟمقوم٤ًم اًمٌٙم٤مزم يزقمؿ أن ُمقؾمك ح 

ي٘مقل ىم٤مم ُمقؾمك  اهلل ىم٤مل يمذب قمدو اهلل ؾمٛمٕم٧م أيب سمـ يمٕم٥م ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل 

ومٕمه٥م اهلل قمٚمٞمف إذ مل يرد ، وم٘م٤مل أٟم٤م أقمٚمؿ ؟ظمٓمٞم٤ٌم ذم سمٜمل إهائٞمؾ ومًئؾ أي اًمٜم٤مس أقمٚمؿ

: ىم٤مل، ٜمؽوم٠موطمك اهلل إًمٞمف أن قمٌدًا ُمـ قم٤ٌمدي سمٛمجٛمع اًمٌحريـ هق أقمٚمؿ ُم، اًمٕمٚمؿ إًمٞمف

، امحؾ طمقشم٤م ذم ُمٙمهٛمؾ ومحٞم٨م شمٗم٘مد احلقت ومٝمق صمؿَّ : وم٘م٤مل ًمف ؟أي رب ومٙمٞمػ زم سمف

ومجٕمؾ ُمقؾمك طمقشم٤ًم ذم ُمٙمهؾ ، وم٤مٟمٓمٚمؼ واٟمٓمٚمؼ ُمٕمف ومه٤مه وهق يقؿمع سمـ ٟمقن وي٘م٤مل يقؾمع

وم٤مٟمٓمٚمؼ هق وومه٤مه يٛمِمٞم٤من طمهك أشمٞم٤م اًمّمخرة ومرىمد ُمقؾمك وومه٤مه وم٤موٓمرب احلقت ذم 

ىم٤مل وأُمًؽ اهلل قمٜمف ضمري٦م اعم٤مء طمهك يم٤من ، ذم اًمٌحر اعمٙمهؾ طمهك ظمرج ُمـ اعمٙمهؾ ومً٘مط

، وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م سم٘مٞم٦م يقُمٝمام وًمٞمٚمهٝمام، ويم٤من ًمٚمحقت هسم٤ًم ويم٤من عمقؾمك وومه٤مه قمج٤ٌمً ، ُمثؾ اًمٓم٤مق

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ وٟمز ح٤مطم٥م ُمقؾمك أن خيؼمه ومٚمام أحٌح ُمقؾمك 

ومل يٜمّم٥م طمهك ضم٤موز اعمٙم٤من : ىم٤مل [13: ]اًمٙمٝمػژپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ ي أُمر ومٞمف اًمذ

ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ   ژ ىم٤مل ُمقؾمكژڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ         ڄ

ومٙم٤مٟم٤م ي٘مّم٤من آصم٤مرمه٤م ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من يزقمؿ ٟم٤مس أن شمٚمؽ اًمّمخرة قمٜمده٤م : ىم٤مل  ژچ

 ىمٓمر قمٚمٞمف قملم احلٞم٤مة وٓ يّمٞم٥م ُم٤مؤه٤م ُمٞمه٤م إٓ قم٤مش ىم٤مل ويم٤من احلقت ىمد أيمؾ ُمٜمف ومٚمام

ومًٚمؿ ، اعم٤مء قم٤مش ىم٤مل وم٘مّم٤م آصم٤مرمه٤م طمهك أشمٞم٤م اًمّمخرة ومرأى رضماًل ُمًجك قمٚمٞمف سمثقب
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 ؟ُمقؾمك سمٜمل إهائٞمؾ: ىم٤مل، أٟم٤م ُمقؾمك: ىم٤مل ؟قمٚمٞمف ُمقؾمك وم٘م٤مل أٟمك سم٠مروؽ اًمًالم

ٟمٕمؿ ىم٤مل ي٤م ُمقؾمك إٟمؽ قمغم قمٚمؿ ُمـ قمٚمؿ اهلل قمٚمٛمٙمف ٓ أقمٚمٛمف وأٟم٤م قمغم قمٚمؿ ُمـ : ىم٤مل

  ژک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ژ ف وم٘م٤مل ُمقؾمك قمٚمؿ اهلل قمٚمٛمٜمٞمف ٓ شمٕمٚمٛم

ہ   ژ ژں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ہ  ژ  ژڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ژ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ ىم٤مل ًمف اخليژہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ىم٤مل ٟمٕمؿ وم٤مٟمٓمٚمؼ اخلي وُمقؾمك يٛمِمٞم٤من قمغم  ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   

أن حيٛمٚمقمه٤م ومٕمرومقا اخلي ومحٛمٚمقمه٤م سمٖمػم ٟمقل ؾم٤مطمؾ اًمٌحر ومٛمرت هبام ؾمٗمٞمٜم٦م ومٙمٚمامه 

ومٕمٛمد اخلي إمم ًمقح ُمـ أًمقاح اًمًٗمٞمٜم٦م ومٜمزقمف وم٘م٤مل ًمف ُمقؾمك ىمقم محٚمقٟم٤م سمٖمػم ٟمقل 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ژ  ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ژ قمٛمدت إمم ؾمٗمٞمٜمهٝمؿ ومخرىمهٝم٤م

صمؿ  ژىئ  ی  ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ ژ ژۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

ٜمام مه٤م يٛمِمٞم٤من قمغم اًم٤ًمطمؾ وإذا همالم يٚمٕم٥م ُمع اًمٖمٚمامن وم٠مظمذ ظمرضم٤م ُمـ اًمًٗمٞمٜم٦م ومٌٞم

خت  مت  ىت  يت        جث  مث  ىث  ژاخلي سمرأؾمف وم٤مىمهٚمٕمف سمٞمده وم٘مهٚمف ىم٤مل ًمف ُمقؾمك

ىم٤مل وهذه أؿمد ُمـ إوممژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ژ  ژيث  حج  

ڤ  ڤ  ڤ     ژ  ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿژ

 ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ    ڦ 

ًمف ُمقؾمك ىمقم  ژڇ  ژ ف ژ چژ ]ي٘مقل ُم٤مئؾ[ وم٘م٤مل اخلي سمٞمده هٙمذا

ڌ  ڎ  ڎ  ژ  ژڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ أشمٞمٜم٤مهؿ ومٚمؿ يْمٞمٗمقٟم٤م ومل يٓمٕمٛمقٟم٤م

يرطمؿ اهلل  اهلل ىم٤مل رؾمقل  ژڈ    ڈژ  ژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک  

 اهلل ف يم٤من حؼم طمهك ي٘مص قمٚمٞمٜم٤م ُمـ أظم٤ٌمرمه٤م ىم٤مل و ىم٤مل رؾمقل ُمقؾمك ًمقددٟم٤م أٟم
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ىم٤مل وضم٤مء قمّمٗمقر طمهك وىمع قمغم طمرف اًمًٗمٞمٜم٦م صمؿ ٟم٘مر ، إومم يم٤من ُمـ ُمقؾمك ٟمًٞم٤من

وم٘م٤مل ًمف اخلي ُم٤م ٟم٘مص قمٚمٛمل وقمٚمٛمؽ ُمـ قمٚمؿ اهلل إٓ ُمثؾ ُم٤م ٟم٘مص هذا ، ذم اًمٌحر

ي٘مرأ ويم٤من أُم٤مُمٝمؿ ُمٚمؽ  ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ويم٤من يٕمٜمل اسمـ قم٤ٌمس. اًمٕمّمٗمقر ُمـ اًمٌحر

  .ي٠مظمذ يمؾ ؾمٗمٞمٜم٦م ح٤محل٦م همّم٤ٌم ويم٤من ي٘مرأ وأُم٤م اًمٖمالم ومٙم٤من يم٤مومرا

  .ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا طمدي٨م طمًـ ححٞمح 

ورواه اًمزهري قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمه٦ٌم قمـ اسمـ قم٤ٌمس قمـ أيب سمـ يمٕم٥م  

قمـ أيب وىمد رواه أسمق إؾمح٤مق اهلٛمداين قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس  اًمٜمٌل قمـ 

اًمٜمٌل سمـ يمٕم٥م قمـ 
(1)

 . 

ىم٤مل أسمق قمٞمًك ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ُمزاطمؿ اًمًٛمرىمٜمدي ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ اعمديٜمل ي٘مقل  

طمجج٧م طمج٦م وًمٞمس زم مه٦م إٓ أن أؾمٛمع ُمـ ؾمٗمٞم٤من يذيمر ذم هذا احلدي٨م اخلؼم طمهك 

ؾمٛمٕمهف ي٘مقل طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر وىمد يمٜم٧م ؾمٛمٕم٧م هذا ُمـ ؾمٗمٞم٤من ُمـ ىمٌؾ ذًمؽ ومل 

  يذيمر ومٞمف اخلؼم

 ححٞمح: ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين

ومٝمذا احلدي٨م يٌلم ًمٜم٤م ؾم٥ٌم ذه٤مب ُمقؾمك إمم جمٛمع اًمٌحريـ ومل يذيمر ذًمؽ ذم 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وإٟمام ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م
(2)

 . 

                                              
 .1843( سمرىمؿ 143/ 1ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )    (8)

أومدت هذا  اعمّمدر ُمـ ومْمٞمٚم٦م أ. د. طمٙمٛم٧م سمـ سمِمػم سمـ ي٤مؾملم. ذم  حم٤مرضة ًمف سمٕمٜمقان:   (3)

ريخ آؾمهٜم٤ٌمـم٤مت اعمٌهٙمرة ُمـ ُمٕمجزة اإلهاء واعمٕمراج، حم٤مرضة ذم ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز سمه٤م

 هـ34/1/8418
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إن هذه اعمٜمٝمجٞم٦م اًمٜمٌقي٦م يم٤من هل٤م إصمر اًمٕمٔمٞمؿ ذم شمٗم٤مؾمػم اًمّمح٤مسم٦م واًمه٤مسمٕملم ومٝمؿ 

عمٜمٝم٩م وىم٤مؾمقا قمٚمٞمف وشمٗم٤مؾمػمهؿ طم٤مومٚم٦م اًمذيـ رووا هذه إطم٤مدي٨م واؾمهٗم٤مدوا ُمـ ذًمؽ ا

 . سمذًمؽ



 يف سهو الرتمذي و كتاب التفسريمتطبيكية دراسة  - التفسري الهبوي
 

 

 

133 

 

 اخلامتة
 ، احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وسمٕمد

وم٢من اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي سم٘مٞمٛمهف اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م ُمّمدريهف ومٝمق يٕمهٛمد قمغم إحؾ اًمث٤مين 

وم٘مد وىمٗم٧م ذم سمحثل هذا ذم دراؾمهل ًمٙمه٤مب اًمهٗمًػم ، اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م: ذم اًمنميٕم٦م أٓ وهل

، وُمّم٤مدره، ؾمٜمـ اإلُم٤مم اًمؽمُمذي قمغم ُمٕم٤ممل ه٤مُم٦م ذم اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي ُمـ طمٞم٨م أٟمقاقمفُمـ 

مم٤م ي١ميمد أمهٞم٦م اًمٕمٜم٤مي٦م هبذا اعمّمدر ، واعمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقي ذم اًمهٗمًػم وأوضمف اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي

 . ًم٘مٞمٛمهف اًمٕم٤مًمٞم٦م ومٝمق يٕمهٛمد قمغم إحؾ اًمث٤مين ُمـ أحقل اًمنميٕم٦م ، ُمـ ُمّم٤مدر اًمهٗمًػم

 : ُمـ أمهٝم٤م، ٌٞم٘مٞم٦م يٛمٙمـ أن ٟمخرج ُمٜمٝم٤م سمٕمدة ٟمه٤مئ٩موهذه اًمدراؾم٦م اًمهٓم

أمهٞم٦م اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي يمٛمّمدر أحٞمؾ جي٥م أن يٙمقن أُم٤مم أقملم أي ُمٗمن ًمٙمالم اهلل  -1

 . ىمٌؾ أن خيقض ومٞمٝم٤م سمرأي أو اضمهٝم٤مد

 : أمهٞم٦م اؾمه٘مراء دواويـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ًمٚمخروج سم٠مُمريـ ه٤مُملم مه٤م -2

وظم٤مح٦م اًمهٗمًػم ، ٟمقاع اًمهل ذيمرٟم٤مه٤موهذا قمغم يمؾ إ، شمٗمًػم اًمٜمٌل ًمٚم٘مرآن :أوًٓ 

وهق ، ومٝمذا جم٤مل ٓ يزال حيه٤مج إمم دراؾم٤مت ودراؾم٤مت ُمهٕمددة، اًمٜمٌقي همػم اًمٍميح

ًمٚمخروج ، جم٤مل ظمّم٥م ًمٚمٌح٨م سمِمٙمؾ ُمِم٤مريع ُمقؾمققمٞم٦م دمرد يمه٥م اًمًٜم٦م وشمًه٘مرأه٤م

وهق اعمنموع حيه٤مج إمم  ،سمهٗمًػم ٟمٌقي ًمٚم٘مرآن يمٚمف وؾمٞمٙمقن هذا اًمهٗمًػم قم٤مزم اًم٘مٞمٛم٦م

واعمٙمٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٛمًه٘مرئ ٕحقل اًمهٗمًػم واؾمهحْم٤مره ، آؾمه٘مراء احل٤مس: يـأُمر

 . واؾمهٔمٝم٤مره ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ 

وٓؿمؽ أن هذا ، أحقل اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي ُمـ ظمالل اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي ًممي٤مت :صم٤مٟمٞم٤م

وهذا اًمهٓمٌٞمؼ حيه٤مج إمم ، ؾمٞمٙمقن ًمف اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ٕن اًمٜمٌل أّحؾ ًمٓمري٘م٦م اًمهٗمًػم شمٓمٌٞم٘م٤م
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 . ؿ دىمٞمؼ واؾمهٞمٕم٤مب ٕحقل اًمهٗمًػم ًمٚمخروج سم٠محقل اًمهٗمًػم اًمٜمٌقيومٝم

أن اعمحدصملم اًمذيـ مجٕمقا ذم دواويٜمٝمؿ اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي يم٤مًمٌخ٤مري واًمؽمُمذي  -3

وظم٤مح٦م ذم اًمهٗمًػم  -إن حح اًمهٕمٌػم–واًمٜم٤ًمئل يٕمدون ُمٗمنيـ ُمـ اًمٓمراز إول 

ًمؽمُمذي ذم يمه٤مب وىمد فمٝمر زم هذا ذم اؾمه٘مرائل عم٤م ذيمره ا، اًمٜمٌقي همػم اًمٍميح

سمحٞم٨م إٟمف مجع ذم يمؾ ؾمقرة ُم٤م يرى أٟمف يّمٚمح أن يٙمقن شمٗمًػمًا هل٤م وإن مل ، اًمهٗمًػم

 . وهذا ُمٚمحظ ه٤مم حمؾ سمح٨م ودراؾم٦م ، يٙمـ شمٗمًػما سحي٤مً 
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 فٔسع أٍٓ املسادع واملصادز
جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م . ط، ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن -1

 . ه8431، 8ط، ديٜم٦م اعمٜمقرةاعم، اعمّمحػ اًمنميػ

سمػموت  -دار اجلٞمؾ، ـمف قمٌداًمرؤوف ؾمٕمد: حت٘مٞمؼ، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ، إقمالم اعمقىمٕملم -2

 . م8371

دار اًمؽماث ، حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ: حت٘مٞمؼ، اًمزريمٌم، اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن -3

 . اًم٘م٤مهرة –

 . سمػموت –عمٕمروم٦م دار ا، حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل: شمٕمٚمٞمؼ، اسمـ اًم٘مٞمؿ، اًمهٌٞم٤من ذم أىم٤ًمم اًم٘مرآن -4

طمٙمٛم٧م . د. أ، اًمهٗمًػم اًمّمحٞمح ُمقؾمققم٦م اًمّمحٞمح اعمًٌقر ُمـ اًمهٗمًػم سم٤معم٠مصمقر -5

ظمّم٤مئّمف ، اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي. ه8434، اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، دار اعمآصمر، سمـ سمِمػم سمـ ي٤مؾملم

 . ه8481ط إومم ، ُمٙمه٦ٌم اًمزهراء. حمٛمد قمٌداًمرطمٞمؿ حمٛمد. د، وُمّم٤مدره

٦م ُمع دراؾم٦م طمديثٞم٦م ٕطم٤مدي٨م اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي ُم٘مدُم٦م شم٠محٞمٚمٞم، اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي -6

 . ه8413، 8ط، اًمري٤مض –دار يمٜمقز أؿمٌٞمٚمٞم٤م ، ظم٤مًمد اًم٤ٌمشمكم، اًمٍميح

 -اًم٘م٤مهرة -ُمٙمه٦ٌم اًمًٜم٦ّم. وؾمٛمػم اجلٚمٞمٛمل، حؼمي اًمِم٤مومٕمل: حت٘مٞمؼ، شمٗمًػم اًمٜم٤ًمئل -7

 . م8334 -ه 8484

،  اًمؽميملد/قمٌداهلل: ت، حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن -8

 . ه8433ط إومم ، اًم٘م٤مهرة، دار هجر

، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ د/قمٌداهلل اًمؽميمل. اًم٘مرـمٌل، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن -9

 . ه8437 إومماًمٓمٌٕم٦م ، سمػموت
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اجلقهر اعمٜمٔمقم ذم اًمهٗمًػم سم٤معمرومقع ُمـ يمالم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم واعمحٙمقم ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد  -11

إذاف ، هٜمد سمٜم٧م إسمراهٞمؿ اًمهقجيري. د: ٘مٞمؼسمـ قم٘مٞمٚم٦م )رؾم٤مًم٦م ديمهقراه( دراؾم٦م وحت

 . ه8433، طمٙمٛم٧م سمـ سمِمػم سمـ ي٤مؾملم. د. أ

 . اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، دىم٤مئؼ اًمهٗمًػم -11

 . حؼمي اعمهقزم، دور احلدي٨م اًمٜمٌقي ذم اًمهٗمًػم اعمقوققمل واًمهٗمًػم اًمهحٚمٞمكم -12

اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة، ُمٙمه٦ٌم دار اًمؽماث، أمحد ؿم٤ميمر: حت٘مٞمؼ. اًمِم٤مومٕمل، اًمرؾم٤مًم٦م -13

 .ه8133

، اًمؽماث اًمٕمريب حت٘مٞمؼ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر دار اطمٞم٤مء. اإلُم٤مم اًمؽمُمذي، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي -14

 سمػموت 

 ؾمٕمد سمـ قمٌداهلل. د: دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ، ؾمٕمد آل محٞمد. د: حت٘مٞمؼ، ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر -15

 . ه8484، 8ط، اًمري٤مض –دار اًمّمٛمٞمٕمل ، احلٛمٞمد

ط ، اًمري٤مض، المدار اًمً، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، ححٞمح اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري -16

 . ه8438اًمث٤مٟمٞم٦م 

ط ، اًمري٤مض، دار اًمًالم، ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞم٤ًمسمقري، ححٞمح اإلُم٤مم ُمًٚمؿ  -17

 . ه8438اًمث٤مٟمٞم٦م 

أيب حمٛمد اًمًٞمد إسمراهٞمؿ سمـ أسمق ، اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ اًمهٗمًػم اًمٜمٌقي ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ -18

 . ه8484، 8ط، ُمٍم –دار اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمؽماث ، قمٛمف

 . اجلزء اًمث٤مًم٨م، ُمٙمه٥م اًمؽمسمٞم٦م اًمٕمريب ًمدول اخلٚمٞم٩م، ًم٤ٌمينإ، ححٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي -19
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 -اًمدوزم، دار اًمٜمنم، ُم٤ًمقمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٓمٞم٤مر. د، ومّمقل ذم أحقل اًمهٗمًػم -21

 . ه8481، 8ط، اًمري٤مض

: ط. قمٌداًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ واسمٜمف حمٛمد: مجع، جمٛمقع  ومه٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -21

 . اعمٍمي٦م 

دراؾم٦م ، ٤مم حمٛمد سمـ قمٌداهلل احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقرياإلُم، اعمًهدرك قمغم اًمّمحٞمحلم -22

 . ه8488، 8ط، سمػموت –دار اًمٙمه٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ُمّمٓمٗمك قمٌداًم٘م٤مدر قمٓم٤م: وحت٘مٞمؼ

، هب٤مء اًمديـ طمٞمدر سمـ قمكم اًم٘م٤مر، اعمٕمهٛمد ُمـ اعمٜم٘مقل ومٞمام أوطمل إمم اًمرؾمقل  -23

، 8ط، اًمري٤مض، ُمٙمه٦ٌم اًمهقسم٦م، حمٛمد وًمد طمٌٞم٥م. د، ومٞمّمؾ سمـ ضمٕمٗمر سم٤مزم. د: حت٘مٞمؼ

 . ه8434

  .دار اًمٗمٙمر: ـمٌٕم٦م. قمٌداًمٕمٔمٞمؿ اًمزرىم٤مين حمٛمد، ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن -24

ٟمنم دار ، ذح قمٌداهلل دراز وآظمريـ. اًمِم٤مـمٌل، اعمقاوم٘م٤مت ذم أحقل اًمنميٕم٦م -25

 .سمػموت، اًمٙمه٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 : اجملالت

 . ه8444رسمٞمع أظمر ، (1اًمٕمدد )، جمٚم٦م إزهر -26

شمّمدر قمـ جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ ، ٦مجمٚم٦م اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم -27

 . ه 8437حمرم ، اًمٕمدد إول، اًمنميػ

 . ه8448رضم٥م ، (833اًمٕمدد )، جمٚم٦م اًمققمل اإلؾمالُمل -28



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

    ُطخ اهقسآْ باهطِة ُطخ اهقسآْ باهطِة 
 

 

       

 إعداد
 د. حمٌد بّ ضسيع بّ عبداهلل اهطسيعأ.

 األضتاذ بقطٍ اهقسآْ وعووًٕ بلوية أصوي اهديّ باهسياض
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  ُطخ اهقسآْ باهطِة 
 

 املقدًة  
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًهٕمٞمٜمف، وٟمًهٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وؾمٞمئ٤مت 

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

 وطمده ٓ ذيؽ ًمف،  وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف:

: قمٛمران] چڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ 

843]. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ        چ 

 [.8: اًمٜم٤ًمء] چٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹٹ ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ ڦ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ﮲   چ 

                                    [.78-74:إطمزاب] چ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  ﮹ ﮺  ﮻ ﮼ ﮽ 

 وسمٕمد/

اعم٤ٌمطم٨م اهل٤مُم٦م، وىمد شمٜم٤موًمف اًمٕمٚمامء ىمدياًم وطمديًث٤م وم٠مومردوا ًمف وم٢من ُمٌح٨م اًمٜمًخ ُمـ 

(  يمه٤مسمف: )اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ه887اعم١مًمٗم٤مت اخل٤مح٦م، وم٠مًمػ ىمه٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م اًمًدود )

( يمه٤مسمف: )اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ذم اًم٘مرآن ه334ذم يمه٤مب اهلل(، وأسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم )

)اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ(، وأمحد (  يمه٤مسمف: ه411اًمٕمزيز(، وحمٛمد سمـ طمزم )

 (.(  يمه٤مسمف: )اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ذم يمه٤مب اهلل ه111سمـ حمٛمد اًمٜمح٤مس )

( ذم اًمؼمه٤من، واًمًٞمقـمل ه734يمام شمٜم٤موًمف اعم١مًمٗمقن ذم قمٚمقم اًم٘مرآن يم٤مًمزريمٌم )

 ( ذم اإلشم٘م٤من.ه388)
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٦م اًمّمٚم٦م سمٕمٚمؿ ويمذا شمٜم٤موًمف إحقًمٞمقن ذم ُم١مًمٗم٤مهتؿ وم٢من اًمٜمًخ ُمـ اعم٤ٌمطم٨م وصمٞم٘م

 أحقل اًمٗم٘مف، وًمذا شمٜم٤موًمف قم٤مُم٦م إحقًمٞمقن ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ.

يمام شمٜم٤موًمف اعمٗمنون شم٠محٞماًل وشمٓمٌٞمً٘م٤م، أُم٤م اًمه٠محٞمؾ ومٛمـ ظمالل سمح٨م سمٕمض ُم٤ًمئؾ  

 اًمٜمًخ يمحٙمؿ اًمٜمًخ ووىمقع اًمٜمًخ واحلٙمٛم٦م ُمـ اًمٜمًخ، واًمٜمًخ إمم سمدل وإمم همػم سمدل،

 خ وأىم٤ًمُمف وهمػم ذًمؽ ُمـ اعم٤ٌمطم٨م اًمه٠محٞمٚمٞم٦م.واًمٜمًخ إمم إظمػ وإمم إصم٘مؾ، وأٟمقاع اًمٜمً

 يمام شمٜم٤موًمقه شمٓمٌٞمً٘م٤م قمٜمد شمٗمًػم أي٤مت اًمهل ىمٞمؾ سمٜمًخٝم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

 هذا وإن ُمـ اعم٤ًمئؾ اعمهٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمًخ : ُم٠ًمًم٦م طمٙمؿ ٟمًخ اًم٘مرآن سم٤مًمًٜم٦م.

وىمد أطم٧ٌٌم أن أشمٜم٤موهل٤م سم٤مًمٕمرض واًمدراؾم٦م، وىمد يمٜم٧م يمه٧ٌم أحؾ هذا اًمٌح٨م ىمٌؾ 

مخس وقمنميـ ؾمٜم٦م، ويم٤من يٛمٜمٕمٜمل ُمـ ـم٤ٌمقمهف أين ذم يمؾ ُمرة أريد اًمزي٤مدة قمٚمٞمف ُم٤م يزيد 

واًمًٌط ذم ُم٤ٌمطمثف، وًمٙمـ هذه إُمٜمٞم٦م مل ي٤ًمقمد اًمقىم٧م قمٚمٞمٝم٤م وم٠مصمرت إظمراضمف يمام هق 

 ًمٕمؾ اهلل أن يٜمٗمع سمف.

 أ١ُٖٝ املٛضٛع ٚأعباب اختٝاصٙ:

 .- واًمًٜم٦م اًمٙمه٤مب -حٚمهف سم٤مٕحٚملم   -8

ؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م سمِمٙمؾ يمٌػم، ُم٤م سملم ُم٤مٟمع هلذا اًمٜمقع شم٤ٌميـ وضمٝم٤مت ٟمٔمر أهؾ اًمٕمٚم  -3

 ُمـ اًمٜمًخ وسملم جمٍر ًمف قمغم قمدد همػم ىمٚمٞمؾ ُمـ أي٤مت.

 أٖزاف ايبشح:

هيدف اًمٌح٨م إمم سمٞم٤من أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمٙمؿ ٟمًخ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مًمًٜم٦م      

 ٨م.ؾمقاء ُمٜمٝم٤م اعمهقاشمرة أو أطم٤مد، ُمع سمٞم٤من اًم٘مقل اًمراضمح سمح٥ًم اضمهٝم٤مد اًم٤ٌمطم
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 خط١ ايبشح :

 يهٙمقن اًمٌح٨م ُمـ ُم٘مدُم٦م وُمٌحثلم وظم٤ممت٦م وومٝم٤مرس.     

وسمٞمٜم٧م ومٞمٝم٤م أمهٞم٦م اًمٌح٨م وأؾم٤ٌمب اظمهٞم٤مره، وأهداومف، وظمٓمهف واعمٜمٝم٩م ذم  ادؼدمة: 

 يمه٤مسمهف.

 وومٞمف صمالث ُمٓم٤مًم٥م :  ادبحث األول: 

 اعمٓمٚم٥م إول: شمٕمريػ اًمٜمًخ.

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ُمٗمٝمقم اًمٜمًخ قمٜمد اعمه٘مدُملم.

 اًمث٤مًم٨م: أىم٤ًمم اًمٜمًخ.اعمٓمٚم٥م 

 طمٙمؿ ٟمًخ اًم٘مرآن سم٤مًمًٜم٦م.  ادبحث الثاين :  

 وسمٞمٜم٧م ومٞمٝم٤م أهؿ ٟمه٤مئ٩م اًمٌح٨م. اخلامتة:  

 الػفارس:  

 ومٝمرس اعمراضمع. -1 

 ومٝمرس اعمقوققم٤مت. -2

 َٓٗر ايبشح:

أؾمٚمؽ ذم هذا اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م اعم٘م٤مرن،  طمٞم٨م أمجع أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمع أدًمهٝم٤م ذم 

سم٤مًمًٜم٦م( صمؿ أىم٤مرن سمٞمٜمٝم٤م طمهك أحؾ إمم اًم٘مقل إىمرب  ُم٠ًمًم٦م )ٟمًخ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 ًمٚمّمقاب إن ؿم٤مء اهلل.

هذا وأؾم٠مل اهلل أن يٕمٚمٛمٜم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمٜم٤م، وأن يٜمٗمٕمٜم٤م سمام قمٚمٛمٜم٤م، وأن جيٕمؾ قمٛمٚمٜم٤م ح٤محل٤ًم، 

 وًمقضمٝمف ظم٤مًمّم٤ًم، وأن يرزىمٜم٤م ومٞمف اًمًداد، وهيديٜم٤م ًمٚمّمقاب.

 .وحغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وححٌف أمجٕملم     
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 املبخح األوي
 اعمٓمٚم٥م إول : شمٕمريػ اًمٜمًخ. 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : ُمٗمٝمقم اًمٜمًخ قمٜمد اعمه٘مدُملم.

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م : أىم٤ًمم اًمٜمًخ.

 املطًب األٍٚ 

 تعضٜف ايٓغـذ

 يف ايًػ١ :

ه وأسمٓمٚمف، وأىم٤مم ؿمٞمئ٤ًم ُم٘م٤مُمف"ىم٤مل ذم اًم٘م٤مُمقس:  . "ٟمًخف يمٛمٜمٕمف، أزاًمف وهمػمَّ
(1)

 

. "ًمٌمء وإىم٤مُم٦م آظمر ُم٘م٤مُمفواًمٜمًخ إسمٓم٤مل ا"وذم اًمٚم٤ًمن: 
(2)

 

 ٚايٓغذ يف ايًػ١ ٜطًل ع٢ً أَضٜٔ :

ٟم٘مؾ اًمٌمء وحتقيٚمف ُمـ ُمقوع إمم آظمر ُمع سم٘م٤مئف هق ذم ٟمٗمًف،  يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  إول:

 [. 33: اجل٤مصمٞم٦م ] چې ې       ې  ې ىى ائ ائ  ەئ  ەئ وئ    وئ چ 

اًمريح إزاًم٦م اًمٌمء وإسمٓم٤مًمف، يمام شم٘مقل: ٟمًخ٧م اًمِمٛمس اًمٔمؾ وٟمًخ٧م  اًمث٤مين:

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک    ک ک      ک     گ  گ گ گ چ إصمر، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 [.13:حل٩م]ا

                                              
 ( )ٟمًخ( .114اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )ص ( 8)

 ( )ٟمًخ( .1/18ًم٤ًمن اًمٕمرب ) ( 3)
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 اًمٜمًخ ذم اًمٚمٖم٦م ُمقوقع سم٢مزاء ُمٕمٜمٞملم: "( : ه134ىم٤مل اسمـ طمزم )

 أطمدمه٤م: اًمزوال قمغم ضمٝم٦م آٟمٕمدام.

."واًمث٤مين: قمغم ضمٝم٦م آٟمه٘م٤مل
(1)

 

 زاًم٦م اًمٌمء سمٌمء يهٕم٘مٌف يمٜمًخ اًمِمٛمس اًمٔمؾ واًمٔمؾ  اًمٜمًخ: إ"وذم اعمٗمردات: 

."اًمِمٛمس واًمِمٞم٥م اًمِم٤ٌمب
(2)

  

 ايٓغذ يف االصطالح :

، سمف اعمراد وسمٞم٤من اًمٜمًخ شمٕمريػ ذم – شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمؿ –شمٜمققم٧م قم٤ٌمرات اًمٕمٚمامء      

شمٕمريٗم٤مهتؿ أؾمه٘ميص وًمـ
(3)

، إذ هذا ًمٞمس ُمـ هدف اًمٌح٨م، ًمٙمٜمل أذيمر ُم٤م أراه أىمرهب٤م إمم 

 ب واهلل وزم اًمهقومٞمؼ.اًمّمقا

رومع طمٙمؿ دًمٞمؾ ذقمل أو ًمٗمٔمف  أُم٤م شمٕمريػ اًمٜمًخ ذم آحٓمالح قمٜمد اًمٕمٚمامء ومٝمق:

 سمخٓم٤مب ذقمل ُمؽماخ قمٜمف.

 ذلرتطات ايتعضٜف :

خيرج رومع احلٙمؿ اًمٕم٘مكم أو اًمؼماءة إحٚمٞم٦م  "رومع طمٙمؿ دًمٞمؾ ذقمل" ىمقًمٜم٤م:
(4)

 

                                              
 ( .1اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ )ص ( 8)

 ( )ٟمًخ( .434ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن )ص ( 3)

(، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص 7اٟمٔمر ذم شمٕمريػ اًمٜمًخ : اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ٓسمـ طمزم )ص ( 1)

(، 3/73(، ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من )8/441(، اعمحّمقل )1/131(، ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم  )8/13)

 83اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمّمٓمٗمك زيد اًمٗم٘مرة  (، اًمٜمًخ ذم84أطمٙم٤مم اًمٜمًخ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )ص

 ( . 3/114) (، اعمٝمذب ذم أحقل اًمٗم٘مف77وُم٤م سمٕمده٤م، أحقل اًمٗم٘مف ٓسمـ قمثٞمٛملم )ص

سمـراءة اًمـذُمـ٦م ُمــ اًمهٙم٤مًمٞمـػ طمهك ي٘مـقم اًمدًمٞمؾ اًمؼماءة إحٚمٞم٦م : ٟمٗمل اًمٕمدم إحكم اعمٕمٚمقم، ُمثؾ  ( 4)

== 
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 قه٤م ٓ شمٕمهؼم طمٙماًم ذقمٞم٤ًم.وٟمحقه٤م، وم٢من رومٕمٝم٤م ٓ يٕمد ٟمًخ٤ًم ؛ ٕن هذه اًمؼماءة وٟمح

وُمث٤مل ذًمؽ : اؾمه٤ٌمطم٦م اًمٜم٤مس اخلٛمر ذم أول اإلؾمالم، وم٢مذا رومٕم٧م هذه آؾمه٤ٌمطم٦م 

وم٢من هذا اًمرومع ٓ يٕمهؼم ٟمًخ٤ًم، ٕن احلٙمؿ اًم٤ًمسمؼ مل يث٧ٌم سمدًمٞمؾ ذقمل وإٟمام سم٤مًمؼماءة 

 إحٚمٞم٦م.

دون أي ًمٗمظ اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل، ٕن اًمٜمًخ إُم٤م أن يٙمقن ًمٚمحٙمؿ  "أو ًمٗمٔمف" ىمقًمٜم٤م:

اًمٚمٗمظ أو سم٤مًمٕمٙمس، أو هل٤م مجٞمٕم٤ًم. 
(1)

 

خيرج همػم اخلٓم٤مب اًمنمقمل ُمـ اًمٕم٘مكم واًمٕمرذم واإلمج٤مع  "سمخٓم٤مب ذقمل" ىمقًمٜم٤م:

واًم٘مٞم٤مس وٟمحق ذًمؽ وم٢مهن٤م همػم راومٕم٦م وٓ ٟم٤مؾمخ٦م ًمٚمحٙمؿ،  وإٟمام اًمذي يٜمًخ هق اخلٓم٤مب 

 اًمنمقمل.

ه احل٤مًم٦م ُم٘مٞمدًا أو خيرج ُم٤م ًمٞمس ُمؽماظمٞم٤ًم قمٜمف،  ٕٟمف يٙمقن ذم هذ "ُمؽماخ قمٜمف" ىمقًمٜم٤م:

 ُمٌٞمٜم٤ًم أو هم٤مي٦م وًمٞمس ٟمًخ٤ًم.

 

                                              
==  

 قمغم اًمهٙمٚمٞمػ سم٠مُمر ُمـ  إُمقر .

 ( .411(، اعمًقدة )ص4/833(، اإلطمٙم٤مم ًممدُمل )3/144اٟمٔمر : روو٦م اًمٜم٤مفمر ) 

ٓ يذيمرون رومع اًمٚمٗمـظ، ُمـع  -وهم٤مًمٌٝمؿ ُمـ إحقًمٞملم  -أيمثر اًمذيـ يهٕمروقن ًمهٕمريػ اًمٜمًخ  ( 8)

اع اًمٜمًخ، ورسمام يم٤من اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ أن ُم٤مدة اًمدرس إحقزم هل ذم أهنـؿ يذيمروٟمف وٛمـ  أٟمق

 شم٘مرير أدًم٦م إطمٙم٤مم، وًمذا يم٤من اٟمٍماومٝمؿ إمم شم٘مرير ذًمؽ ذم اًمهٕم٤مريػ .

وُمـ اًمذيـ رأيهٝمؿ ٟمّمقا قمغم )ٟمًخ اًمٚمٗمظ( ذم اًمهٕمريػ اعمٗمن إحقزم اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم،  

 –ن هذا سمدًٓم٦م ُمـ أظمل اًمديمهقر: حمٛمد اًمِم٤ميع وُمٜمف اؾمهٗمدت هذا اًم٘مٞمد ذم اًمهٕمريػ، وىمد يم٤م

 . - اهلل طمٗمٔمف
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 املطًب ايجاْٞ 

 َفّٗٛ ايٓغذ عٓز املتكزَني

يم٤من ُم٤م ؾمٌؼ هق آحٓمالح اًمذي اؾمه٘مر ًمٚمٜمًخ قمٜمد اعمه٠مظمريـ،  أُم٤م اًمًٚمػ وم٘مد   

يم٤من اًمٜمًخ يٓمٚمؼ قمٜمدهؿ قمغم ُم٤م هق أؿمٛمؾ ُمـ ذًمؽ،  وم٘مد يم٤مٟمقا يٓمٚم٘مقٟمف قمغم اخّمٞمص 

ٚمؼ وشمٌٞملم اعمجٛمؾ،  يمام يم٤مٟمقا يٓمٚم٘مقٟمف قمغم اعمٕمٜمك اخل٤مص اًمذي اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم وشم٘مٞمٞمد اعمٓم

 اؾمه٘مر احٓمالطم٤م قمٜمد اعمه٠مظمريـ.

 وومّمؾ"(  طمٞم٨م ي٘مقل: ه731وإمم ذًمؽ أؿم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم )

اخلٓم٤مب أن ًمٗمظ اًمٜمًخ جمٛمؾ، وم٤مًمًٚمػ يم٤مٟمقا يٓمٚم٘مقٟمف ومٞمام ُئمـ دًٓم٦م أي٦م قمٚمٞمف ُمـ 

 ه . أ"و همػم ذًمؽ قمٛمقم أو إـمالق أ
(1)

  

سمجٛمٚمهف ُمراد قم٤مُم٦م اًمًٚمػ سم٤مًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ رومع احلٙمؿ "(: ه718وي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ )

 شم٤مرة وهق احٓمالح اعمه٠مظمريـ، ورومع دًٓم٦م اًمٕم٤مم واعمٓمٚمؼ واًمٔم٤مهر شم٤مرة أظمرى، إُم٤م سمهخّمٞمص

اًمنمط قم٤مم أو شم٘مٞمٞمد ُمٓمٚمؼ ومحٚمف قمغم اعم٘مٞمد وشمٗمًػمه وشمٌٞمٞمٜمف طمهك أهنؿ يًٛمقن آؾمهثٜم٤مء و

واًمّمٗم٦م ٟمًخ٤ًم ًمهْمٛمـ ذًمؽ رومع دًٓم٦م اًمٔم٤مهر،  وُمـ شم٠مُمؾ يمالُمٝمؿ رأى ُمـ ذًمؽ ومٞمف ُم٤م ٓ 

 ه.أ."وزال قمٜمف إؿمٙم٤مٓت أوضمٌٝم٤م محؾ يمالُمٝمؿ قمغم آحٓمالح احل٤مدث اعمه٠مظمر حيَم،
(2)

 

ئمٝمر ُمـ يمالم اعمه٘مدُملم أن اًمٜمًخ قمٜمدهؿ ذم اإلـمالق "(: ه734وي٘مقل اًمِم٤مـمٌل)

 ه. أ"ٞملمأقمؿ ُمٜمف ذم يمالم إحقًم
(3)

 

                                              
 ( .84/848جمٛمقع ومه٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) ( 8)

 ( .8/11أقمالم اعمقىمٕملم ) ( 3)

 ( . 1/841اعمقاوم٘م٤مت ذم أحقل اًمنميٕم٦م ) ( 1)
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 وًمٕمؾ ُمـ إُمثٚم٦م قمغم اشم٤ًمع ُمٗمٝمقم اًمٜمًخ قمٜمد اًمًٚمػ ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ   ۉ چ  ( ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:ه11)

ىم٤مل : هق ُمٜمًقخ [ 331-334: اًمِمٕمراء] چۉ ې ې ې ې ى ى 

ائ ائ     ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ     ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ چ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم : 

 [337: اًمِمٕمراء] چېئ
(1)

. 

ۇ ۆ ۆ ۈ چ (  ىم٤مٓ : ه841(  وـم٤مووس )ه841ُم٦م )وقمـ قمٙمر

ومٜمًخ ُمـ ذًمؽ  چۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ   ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 چ... ... ائ ائ     ەئ ەئ وئ چ واؾمهثٜمك وم٘م٤مل 
(2)

. 

ڳ چ  :( : إن ىمقًمف شمٕم٤مممه334وىم٤مل أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم رمحف اهلل شمٕم٤ممم )

ڻ  چُمٜمًقخ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  [4: اًمٜمقر] چڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں  ں ڻ 

[1: اًمٜمقر]چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ 
(3)

. 

ورمحٝمؿ اًمٜمًـخ قمغم آؾمهثٜم٤مء وهذا يدل قمغم   وم٤مٟمٔمر يمٞمػ أـمٚمؼ ه١مٓء اًمًٚمػ

. ًمٚمٜمًخ –رمحٝمؿ اهلل  -اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم اًمقاؾمع اًمذي يم٤مٟمقا يٕمهٛمدوٟمف 
(4)

  

                                              
 ( .111( وحححف إًم٤ٌمين ذم ححٞمح إدب سمرىمؿ )178رواه اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد سمرىمؿ ) ( 8)

 (.88/133ٟمٔمر : اًمدر اعمٜمثقر )وا 

 ( .87/173رواه اسمـ ضمرير ) ( 3)

 ( ُمـ اعم٘مدُم٦م .11اٟمٔمر : اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ٕيب قمٌػم )ص ( 1)

( وُم٤م سمٕمده٤م مجٚم٦م ُمـ إُمثٚم٦م واًمرواي٤مت اًمهل شمدل قمغم أن 1/18وىمد أورد اًمِم٤مـمٌل ذم اعمقاوم٘م٤مت ) ( 4)

 . سمف وي٘مقًمقن ًمٚمٜمًخ اًمقاؾمع كاعمٕمٜم هذا يٕمهٛمدون يم٤مٟمقا  – اهلل رمحٝمؿ  –اًمًٚمػ 
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يم٤من اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ واًمه٤مسمٕمقن ُمـ سمٕمدهؿ "ي٘مقل د. ُمّمٓمٗمك زيد : 

اًمٜمًخ هق ُمٓمٚمؼ اًمهٖمٞمػم اًمذي يٓمرأ قمغم سمٕمض إطمٙم٤مم، ومػمومٕمٝم٤م ًمٞمحؾ همػمه يرون أن 

 حمٚمٝم٤م، أو خيّمص ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ قمٛمقم أو ي٘مٞمد ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إـمالق، ؾمقاء أيم٤من اًمٜمص اًمٜم٤مؾمخ

قمٜمدهؿ ُمهّماًل سم٤مًمٜمص اعمٜمًقخ يمام ذم آؾمهثٜم٤مء واًمه٘مٞمٞمد أم يم٤من ُمٜمٗمّماًل قمٜمف ُمه٠مظمرًا ذم 

 –ٕحقًمٞملم وا اًمٗم٘مٝم٤مء مجٞمع قمٜمد اًمٜمًخ وهق –٤مسمؼ يم٤مُماًل اًمٜمزول يمام ذم رومع احلٙمؿ اًمً

 ه.أ.  " اعمخّمص ٟمزول شم٠مظمر إذا اًمٕم٤مم يِمٛمٚمف ُم٤م سمٕمض قمـ احلٙمؿ رومع ذم ويمام
(1)

 

 إذا شم٘مرر هذا شمٌلم ًمٜم٤م ظمٓم٠م ومري٘ملم ذم هذا اعمقوع:

ىمقم ُمٕمٔمٛمقن ًمٚمًٚمػ، ُمهٌٕمقن ٕىمقاهلؿ، وم٢مذا رأوهؿ ىم٤مًمقا سم٤مًمٜمًخ ذم سمٕمض  األول:

ريديـ سمف اًمهخّمٞمص أو اًمه٘مٞمٞمد أو اًمٌٞم٤من أو همػم ذًمؽ شم٤مسمٕمقهؿ قمغم اًم٘مقل اعمقاوع ُم

سم٤مًمٜمًخ وًمٙمٜمٝمؿ محٚمقه قمغم اًمٜمًخ ذم احٓمالح اعمه٠مظمريـ، ومذهٌقا ظمالف ُم٤م أراد 

 اًمًٚمػ ذم ُمٕمٜمك اًمٜمص واعمراد سمف.

ىمقم طمٙمٛمقا قمغم سمٕمض اًمًٚمػ أهنؿ ُمنومقن ذم اًمٜمًخ، ُمهقؾمٕمقن ذم اًم٘مقل الثاين: 

ذم شمٗمًػم أي٤مت سمؾ وؿمٜمٕمقا قمٚمٞمٝمؿ، واًم٥ًٌم أهنؿ مل يهٌٞمٜمقا ُمرادهؿ،  سمف ومردوا أىمقاهلؿ

ومل يٕمرومقا ُم٘مّمدهؿ طملم ىم٤مًمقا سم٤مًمٜمًخ، وإٟمام محٚمقهؿ قمغم آحٓمالح احل٤مدث سمٕمد 

 زُم٤مهنؿ.

 

 

                                              
 ( .31( اًمٗم٘مرة )14-73/ 8اًمٜمًخ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) ( 8)

 ( .81-84واٟمٔمر : أي٤مت اعمٜمًقظم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )ص 
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 املطًب ايجايح 

 أقغاّ ايٓغذ

 وضمقد طمٞم٨م ُمـ –اًمٜمًخ ذم دوراٟمف سملم اًمٙمه٤مب واًمًٜم٦م يٜم٘مًؿ أىم٤ًمُم٤ًم أرسمٕم٦م 

 : وهل - ُمٜمٝم٤م أي ذم قخواعمٜمً اًمٜم٤مؾمخ

 األٍٚ : ْغذ ايكضإٓ بايكضإٓ :

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ  چ  وُمث٤مل ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 [.83: اعمج٤مدًم٦م] چ . أي٦م.....ڀڀ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦڦ ڄ ڄ ڄ        ڄ ڃ چ وم٘مد ٟمًخ٧م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

 :اعمج٤مدًم٦م] چڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ 

81.] 

 ايغ١ٓ :ايجاْٞ : ْغذ ايغ١ٓ ب   

يمٜم٧م هنٞمهٙمؿ قمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر أٓ ومزوروه٤م، وم٢مهن٤م شمذيمريمؿ ": وُمث٤مل ذًمؽ ىمقًمف 

"سم٤مٔظمرة
(1)

  

 ايجايح: ْغذ ايغ١ٓ بايكضإٓ:

ڱ چ وُمث٤مل ذًمؽ ٟمًخ اؾمه٘م٤ٌمل سمٞم٧م اعم٘مدس ذم اًمّمالة اًمث٤مسم٧م ذم اًمًٜم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ڱ ں ں ڻ ڻڻ  ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ  

 [.844:اًمٌ٘مرة] چھھ

                                              
 . "ٟمقوي" 7/41رواه ُمًٚمؿ يمه٤مب اًمّمالة  ( 8)
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 يكضإٓ بايغ١ٓ :ايضابع : ْغذ ا

وهذا اًمٜمقع خمهٚمػ ومٞمف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ،  وهق ُمقوقع سمحثٜم٤م هٜم٤م.
(1)

  

     

                                              
م ٓسمـ (، اإليْم٤مح ًمٜم٤مؾمخ اًم٘مرآن وُمٜمًقظمف، اإلطمٙم٤م8/834اٟمٔمر أىم٤ًمم اًمٜمًخ ذم : اعمًهّمٗمك ) ( 8)

(، اجل٤مُمع عم٤ًمئؾ أحقل اًمٗم٘مف 8/138(، روو٦م اًمٜم٤مفمر )8/431(، اعمحّمقل )4/477طمزم )

 . (3/11، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن )(811 -811)ص 
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 اهجاُياملبخح 
 حلٍ ُطخ اهقسآْ باهطِة

 أقٛاٍ ايعًُا٤ يف املغأي١

 اًمٜمٌقي٦م، سم٤مًمًٜم٦م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ٟمًخ ضمقاز ذم – شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمؿ –اظمهٚمػ اًمٕمٚمامء 

 : يكم يمام اظمهالومٝمؿ وسمٞم٤من

 أٟمف ٓ جيقز ٟمًخ اًم٘مرآن سم٤مًمًٜم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم،  وهق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ل:الؼول األو

وأسم٤من اهلل هلؿ أٟمف إٟمام ٟمًخ ُم٤م ٟمًخ ُمـ اًمٙمه٤مب سم٤مًمٙمه٤مب، وأن "( طمٞم٨م ي٘مقل: ه344)

 ه . أ"اًمًٜم٦م ٓ ٟم٤مؾمخ٦م ًمٚمٙمه٤مب، وإٟمام هل شم٤مسمع ًمٚمٙمه٤مب 
(1)

  

( ذم رواي٦م قمٜمف.ه348وهق ىمقل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل )     
(2)

 

(.ه731واظمهٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم )     
(3)

 

إطمٙم٤مم إذا صمٌه٧م قمغم اعمٙمٚمػ وم٤مدقم٤مء اًمٜمًخ ومٞمٝم٤م ٓ "(: ه734ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل )

يٙمقن إٓ سم٠مُمر حم٘مؼ؛ ٕن صمٌقهت٤م قمغم اعمٙمٚمػ أوًٓ حم٘مؼ، ومرومٕمٝم٤م سمٕمد اًمٕمٚمؿ سمثٌقهت٤م ٓ 

وٓ  ٘مقن قمغم أن ظمؼم اًمقاطمد ٓ يٜمًخ اًم٘مرآنيٙمقن إٓ سمٛمٕمٚمقم حم٘مؼ، وًمذًمؽ أمجع اعمح٘م

. "اخلؼم اعمهقاشمر ؛ ٕٟمف رومع ًمٚمٛم٘مٓمقع سمف سم٤معمٔمٜمقن 
(4) 

 

                                              
 ( .8/148( . واٟمٔمر : ذح اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي )841اًمرؾم٤مًم٦م )ص ( 8)

 ( .348ة )ص(، اعمًقد8/133(، روو٦م اًمٜم٤مفمر )3/113اٟمٔمر:  اًمهٛمٝمٞمد ذم أحقل اًمٗم٘مف ) ( 3)

 ( .87/814اٟمٔمر: اًمٗمه٤موى ) ( 1)

 ( وُم٤م سمٕمده٤م .384( واٟمٔمر: اًمٜمًخ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمّمٓمٗمك زيد )ص1/73اعمقاوم٘م٤مت ) ( 4)
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أٟمف جيقز ٟمًخ اًم٘مرآن سم٤مًمًٜم٦م اعمهقاشمرة وم٘مط،  وهذا هق ىمقل اإلُم٤مم أيب  الؼول الثاين:

(. ه814طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم )
(1)

 

وهق (،  ه184رمحف اهلل شمٕم٤ممم ) ( اظمه٤مره٤م أسمق اخلٓم٤مبه348ورواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد )

اعم٤مًمٙمٞم٦م ىمقل
(2)

، ويمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء وإحقًمٞملم
(3)

، واعمهٙمٚمٛملم  ُمـ اعمٕمهزًم٦م وهمػمهؿ.
(4)

  

 أٟمف جيقز ٟمًخ اًم٘مرآن سم٤مًمًٜم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم ؛ ؾمقاء ُمٜمٝم٤م اعمهقاشمر أو أطم٤مد. الؼول الثالث:

وهذا اًم٘مقل رواي٦م قمـ أمحد ذيمره٤م اسمـ قم٘مٞمؾ ذم يمه٤مسمف اًمقاوح
(5)

ق ىمقل أهؾ وه 

اًمٔم٤مهر. 
(6)

 

(ه8131واظمه٤مره اًمِمٜم٘مٞمٓمل )
(7)

(ه8438واسمـ قمثٞمٛملم) 
(8)

 رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم.  

 

 

                                              
 ( .34(، ٟم٤مؾمخ اًم٘مرآن وُمٜمًقظمف ٓسمـ اًم٤ٌمزري )ص1/813اٟمٔمر:  يمِمػ إهار ) ( 8)

 ٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل .( اجل٤مُمع ٕطمٙم341اٟمٔمر: إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ذم أطمٙم٤مم إحقل )ص  ( 3)

( )ُمع اًمٕمٚمؿ أن اسمـ ىمداُمف 8/137(، روو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر )8/834اٟمٔمر:  اعمًهّمٗمك ) ( 1)

 ( .387يرضمح اًم٘مقل إول(،  اًمٜمًخ عمّمٓمٗمك زيد)ص

(، وذح اعمٜمٝم٤مج ذم قمٚمؿ 8/183(، واعمحّمقل )8/434اٟمٔمر:  اعمٕمهٛمد ٕيب احلًلم اًمٌٍمي ) ( 4)

 ( .8/471إحقل )

 ( .713/ 1/أ( ٟم٘ماًل قمـ اًمٕمدة )341اٟمٔمر: ) ( 1)

 ( .4/141اٟمٔمر: اإلطمٙم٤مم ذم أحقل إطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم ) ( 1)

 ( .17(، أي٤مت اعمٜمًقظم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل )ص11اٟمٔمر: ُمذيمرة أحقل اًمٗم٘مف )ص ( 7)

 ( .73اٟمٔمر: أحقل اًمٗم٘مف )ص ( 1)
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 اأَلِريَّــ١

 : يكم سمام – إول اًم٘مقل أحح٤مب –اؾمهدل اعم٤مٟمٕمقن 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ  ٺ ٺ ٺ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم: أوًٓ :

 [.841: اًمٌ٘مرة] چٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ 

 من وجوه:والستدلل باآلية 

أن اهلل شمٕم٤ممم وقمد سم٠من ي٠ميت سمخػم ُمـ اعمٜمًقخ أو ُمثٚمف،  واًمًٜم٦م ًمٞم٧ًم    ُمثؾ  األول:

اًم٘مرآن ومْماًل قمـ أن شمٙمقن ظمػمًا ُمٜمف. 
(1)

 

طمٞم٨م ذيمر ؾمٌح٤مٟمف شمٗمرده سم٤مإلشمٞم٤من، وذًمؽ     چپ پ ڀ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  الثاين:

إٟمام يّمدق قمغم اًم٘مرآن. 
(2)

 

طمٞم٨م يدل قمغم أن اًمٜمًخ  ُمٜمف  چٿ  ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ چىمقًمف شمٕم٤ممم:  الثالث:

ؾمٌح٤مٟمف ٓ ُمـ همػمه. 
(3)

 

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ    ڀ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ثاكقاا:

ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 [.81:يقٟمس] چڦ ڄڄ 

                                              
 ( .4/8417، اإلشم٘م٤من )(8/134، روو٦م اًمٜم٤مفمر )841اٟمٔمر: اًمرؾم٤مًم٦م / ( 8)

 ( .8/131(، واعمحّمقل )1/811اٟمٔمر: اإلطمٙم٤مم ذم أحقل إطمٙم٤مم ًممُمدي ) ( 3)

 ( .1/734اٟمٔمر: اًمٕمدة ) ( 1)
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وم٠مظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف ومرض قمغم ٟمٌٞمف اشم٤ٌمع ُم٤م يقطمك إًمٞمف، ومل جيٕمؾ ًمف شمٌديٚمف ُمـ شمٚم٘م٤مء "

."ٟمٗمًف
(1)

 

 

: اًمرقمد] چڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇچ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  لثاا:ثا

ن اًمٙمريؿ اًمذي اًم٘مرآ قمغم يّمدق وهذا،  ًمٜمٗمًف واإلصم٤ٌمت –ؾمٌح٤مٟمف  -وم٠مؾمٜمد اعمحق  [13

هق يمالُمف.
(2)

 

 

 [44: اًمٜمحؾ] چٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  چ  ىمقًمف شمٕم٤ممم:  رابعاا:

وم٤مًمًٜم٦م ُمٌٞمٜم٦م ًمٚم٘مرآن، واعمٌلم ٓ يٙمقن ٟم٤مؾمخ٤ًم.
(3)

 

                                              
 . 847اًمرؾم٤مًم٦م / ( 8)

 ( .4/147اٟمٔمر: اإلطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم ) ( 3)

 وىمد اظمهٚمػ اعمٗمنون ذم اعمراد هبذه أي٦م قمغم أىمقال: 

، وسمف ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وي هذا اعمٕمٜمك قمـ اسمـ قم٤ٌمس وم٘مٞمؾ: هق اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، ر 

 وىمه٤مدة واًم٘مرفمل  وهمػمهؿ . 

وأسمق وائؾ واًمْمح٤مك ب وىمٞمؾ: إٟمف اًمرزق وإضمؾ واًمًٕم٤مدة واًمِم٘م٤موة، وسمف ىم٤مل قمٛمر واسمـ ُمًٕمقد  

 وهمػمهؿ .

 وىمٞمؾ: يٛمحق ُمـ ذٟمقب قم٤ٌمده ُم٤م يِم٤مء ومٞمٖمٗمره٤م، ويث٧ٌم ُم٤م يِم٤مء ومال يٖمٗمره٤م، وسمف ىم٤مل قمٙمرُم٦م . 

وىمٞمؾ: يٛمحق ُمـ ديقان احلٗمٔم٦م ُم٤م ًمٞمس ومٞمف صمقاب وٓ قم٘م٤مب، روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس وسمف ىم٤مل اًمٙمٚمٌل  

 واًمٗمراء .

(، زاد 4/131(، شمٗمًػم اًمٌٖمقي )81/113(، شمٗمًػم اًمٓمؼمي )3/11اٟمٔمر: ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء ) 

 ( .4/111اعمًػم)

 ( .1/811اٟمٔمر:  اإلطمٙم٤مم ًممُمدي ) ( 1)
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ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ  ې ې چ مم: ىمقًمف شمٕم٤م خامساا:

 چې ې ى ىائ ائ ەئ   ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 [.843-848:اًمٜمحؾ]

وم٠مظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف إٟمام يٌدل أي٦م سم٤مٔي٦م إظمرى ٓ سم٤مًمًٜم٦م،  ومدل هذا قمغم أن اًمًٜم٦م 

ٓ شمٜمًخ اًم٘مرآن. 
(1)

  
 

يمالُمل ٓ يٜمًخ " (  ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل اهلل ه74) ُم٤م روي قمـ ضم٤مسمر  سادساا:

"اهلل،  ويمالم اهلل يٜمًخ سمٕمْمف سمٕمْم٤مً يمالم 
(2)

 

"وهذا ٟمص"ىم٤مًمقا: 
(3)

ذم اعم٠ًمًم٦م ومقضم٥م اًمرضمقع إًمٞمف. 
(4)

 
 

 أن اًمًٜم٦م أوٕمػ ُمـ اًم٘مرآن ُمـ وضمٝملم: سابعاا:

 أن اًم٘مرآن ومٞمف إقمج٤مز، وًمٞم٧ًم اًمًٜم٦م يمذًمؽ. األول: 

أن اًم٘مرآن ذم ىمراءشمف صمقاب وًمٞم٧ًم اًمًٜم٦م يمذًمؽ. الثاين: 
(5)

 

  شم٘مقى قمغم ٟمًخف وٓ يّمح ذًمؽ.وإذا صم٧ٌم أهن٤م أوٕمػ ومال 

 وأُم٤م اعمجٞمزون، أحح٤مب اًم٘مقًملم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م، وم٤مؾمهدًمقا سمام يكم:

                                              
 ( .4/147واإلطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم ) 841اٟمٔمر: اًمرؾم٤مًم٦م / ( 8)

 ي٠ميت اخرجيف ىمري٤ًٌم . ( 3)

 ( .1/734اًمٕمدة ) ( 1)

 ( .8/134اٟمٔمر: روو٦م اًمٜم٤مفمر ) ( 4)

 ( .1/731اٟمٔمر: اًمٕمدة ) ( 1)
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-1: ًمٜمجؿ]ا چڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ٿ چ ىمقًمف شمٕم٤ممم :  أولا :

4.] 

ومٌلم أن اًمًٜم٦م وطمل يمام أن اًمٙمه٤مب وطمل، وإدًم٦م اعمثٌه٦م ًمٚمٜمًخ إٟمام ومٞمٝم٤م اؿمؽماط 

آظمر.يمقن اًمٜم٤مؾمخ وطمٞم٤م ٓ رء 
(1)

  
 

 اًمقىمقع،  وهق دًمٞمؾ اجلقاز وزي٤مدة: ثاكقاا :

ٴۇ ۋ  ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ چ  ٟمًخ آي٦م اًمقحٞم٦م، وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -1

إن اهلل أقمٓمك ": ف سم٘مقًم [ 814: اًمٌ٘مرة] چى  ې ې ې ې

"يمؾ ذي طمؼ طم٘مف ومال وحٞم٦م ًمقارث
(2)

. 

اًمّمحٞمح  ومٜمًخ أي٦م إٟمام يم٤من سم٤مًمًٜم٦م اًمث٤مسمه٦م ٓ سم٤مإلرث قمغم"(: ه178ىم٤مل اًم٘مرـمٌل)

"ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء، وًمقٓ احلدي٨م ُٕمٙمـ اجلٛمع سملم أيهلم... اًمخ
(3)

 

ٟمًخ إسم٤مطم٦م يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ اًم٤ًٌمع وٟمحقه٤م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م سم٤محلٍم اًمٍميح ذم  -2

ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

﮷   ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ    ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶

 [.841: ٕم٤ممإٟم] چ﮸  ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽  ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

                                              
 ( .3/113(، أحقل اًمٗم٘مف واسمـ شمٞمٛمٞم٦م )4/8417اٟمٔمر: اإلشم٘م٤من ) ( 8)

واٟمٔمر:  "حتٗمف"( 1/143قح٤مي٤م )، اًمؽمُمذي ذم اًم"قمقن"( 1/73أظمرضمف أسمق داود يمه٤مب اًمقح٤مي٤م ) ( 3)

 ( .44اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ًمٚمٛم٘مري )ص

 . (3/311) اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ( 1)



 سرية ومسزة فهد الزومي: ندوة أ. د. 
 

 

 

128 

 

. "طمرام  يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ اًم٤ًٌمع وم٠ميمٚمف":  سم٤مًمًٜم٦م ذم ُمثؾ ىمقًمف 
(1)

  

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ ٟمًخ احلٌس واإليذاء اًمث٤مسم٧م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  -3

پ   پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ      ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ     

[ 81-81: ًمٜم٤ًمء]ا چڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ    ڃ 

ظمذوا قمٜمل ظمذوا قمٜمل ىمد ضمٕمؾ اهلل هلـ "(: ه14) ذم طمدي٨م قم٤ٌمدة  سم٘مقًمف 

."اًمثٞم٥م سم٤مًمثٞم٥م ضمٚمد ُم٤مئ٦م واًمرضمؿؾمٌٞمال، اًمٌٙمر  سم٤مًمٌٙمر ضمٚمد ُم٤مئ٦م وشمٖمري٥م قم٤مم، و
(2)

 

 وقد أجاب اداكعون طن أدلة هملء فؼالوا :

أُم٤م آي٦م اًمقحٞم٦م وم٘مد رومٕم٧م وٟمًخ٧م سمآي٦م اعمقاري٨م ٓ هبذا احلدي٨م، وضم٤مء  أولا:

ٞمٜم٤ًم ٓ ُم١مؾم٤ًًم ًمٚمحٙمؿاحلدي٨م سمٕمد ذًمؽ ُم١ميمدًا وُمٌ
(3)

، وىمد روي ذًمؽ قمـ اسمـ قمٛمر 

( وجم٤مهد ه884(  واحلًـ )ه34( وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م )ه43( وأيب ُمقؾمك )ه71)

(  وهمػمهؿ.ه31(  وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم )ه884( وقمٓم٤مء )ه844)
(4)

 

. ......ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چوأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ثاكقاا:

                                              
 ( .8311رواه ُمًٚمؿ، يمه٤مب اًمّمٞمد، سم٤مب حتريؿ أيمؾ يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ اًم٤ًٌمع )رىمؿ  ( 8)

(، ُمذيمرة أحقل 7/881(، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن )3/714واٟمٔمر: أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ اًمٕمريب ) 

 ( .13(، أي٤مت اعمٜمًقظم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )ص11٘مف )صاًمٗم

 . "ٟمقوي"( 88/811رواه ُمًٚمؿ ذم احلدود ) ( 3)

 ( .8/131اٟمٔمر: اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل، روو٦م اًمٜم٤مفمر ) ( 1)

 ( .8/111(، شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ )3/13اٟمٔمر: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ) ( 4)
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ومٚمٞمس هذا ُمـ اًمٜمًخ،  سمؾ "ًم٤ًٌمع وم٠ميمٚمف طمرام يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ ا": وىمقًمف  چ أي٦م

،  وٟمٔمػمه حتريؿ ٟمٙم٤مح اعمرأة قمغم قمٛمهٝم٤م قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف  هق زي٤مدة طمٙمؿ ُمـ اهلل 

[34: ًمٜم٤ًمء]ا چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ وظم٤مًمهٝم٤م ُمع ىمقًمف شمٕم٤ممم : 
(1)

. 

أو هق ُمـ ىمٌٞمؾ اًمهخّمٞمص،  واخّمٞمص اعمهقاشمر سم٤مٔطم٤مد ٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف. 
(2)

 

اًمٖم٤مي٦م،  ٌس واإليذاء ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م ٟمًخ، وإٟمام ومٞمٝم٤م إُمر سم٤مإلُم٤ًمك إمم وأُم٤م آي٦م احل ثالثاا:

وهل طمهك جيٕمؾ اهلل هلـ ؾمٌٞماًل،  وًمٞمس ذًمؽ سمٜمًخ. 
(3)

 

وقمغم ومرض ٟمًخٝم٤م ومٝمل ُمٜمًقظم٦م سمآي٦م ىمد ٟمًخ ًمٗمٔمٝم٤م وسم٘مل طمٙمٛمٝم٤م، وهل ُم٤م صم٧ٌم 

ٜم٤مه٤م،  يم٤من ومٞمام أٟمزل آي٦م اًمرضمؿ وم٘مرأٟم٤مه٤م ووقمٞمٜم٤مه٤م وقم٘مٚم"(  أٟمف ىم٤مل: ه31) قمـ قمٛمر 

. "ورمجٜم٤م سمٕمده ورضمؿ رؾمقل اهلل 
(4)

 

 ايكٍٛ ايضادح َٚٓاقؾ١ األري١

 اًم٘مرـمٌل ىم٤مل سم٤مًمًٜم٦م اًم٘مرآن ٟمًخ سمجقاز اًم٘مقل -واهلل أقمٚمؿ  -ًمٕمؾ اًم٘مقل اًمراضمح 

(، ه873وطمذاق إئٛم٦م قمغم أن اًم٘مرآن يٜمًخ سم٤مًمًٜم٦م وهق فم٤مهر ُم٤ًمئؾ ُم٤مًمؽ )"(: ه178)

اًمٙمؾ طمٙمؿ اهلل  (، وإول أحح، سمدًمٞمؾ أنه114وأٟمك ذًمؽ اًمِم٤مومٕمل أسمق اًمٗمرج اعم٤مًمٙمل)

"شمٕم٤ممم وُمـ قمٜمده وإن اظمهٚمٗم٧م ذم إؾمامء
(5)

 ، وأُم٤م أدًم٦م اعم٤مٟمٕملم ومٞمج٤مب قمٜمٝم٤م سمام يكم :

                                              
 ( .7/881(، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن )3/711٘مرآن ٓسمـ اًمٕمريب )اٟمٔمر: أطمٙم٤مم اًم ( 8)

 ( .44اٟمٔمر : أي٤مت اعمٜمًقظم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )ص ( 3)

 .1/131اٟمٔمر: روو٦م اًمٜم٤مفمر  ( 1)

 ."ٟمقوي"88/838، وُمًٚمؿ ذم احلدود "ومهح"83/844رواه اًمٌخ٤مري يمه٤مب احلدود  ( 4)

 .3/147اٟمٔمر: أحقل اًمٗم٘مف واسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ( 1)
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 الدلقل األول: 

أن ىمٍم اخلػمي٦م قمغم اًمٚمٗمظ وم٘مط هق ُمـ اًمهحٙمؿ، سمؾ اخلػمي٦م قم٤مُم٦م وم٘مد  الوجه األول:

إظمػ اًمهٙمٚمٞمػ أو إٟمٗمع ذم اًمثقاب أو  شمٙمقن ذم اًمٚمٗمظ، وىمد شمٙمقن ذم همػمه يم٤مٕحٚمح ذم

ذم احلٙمؿ أو إيمٛمؾ ذم اًمهنميع، وهل يمٚمٝم٤م ظمػمي٦م داظمٚم٦م ذم أي٦م. 
(1)

 

ي٘مقل : ظمػم ًمٙمؿ ذم  چپ پ ڀ ڀ ڀچ "(: ه11) ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

."وأرومؼ سمٙمؿ اعمٜمٗمٕم٦م
(2)

 

ي٘مقل : آي٦م ومٞمٝم٤م اخٗمٞمػ، ومٞمٝم٤م  چپ پ ڀ ڀ ڀچ  "(: ه887وىم٤مل ىمه٤مدة )

."ُمر،  ومٞمٝم٤م هنلرظمّم٦م،  ومٞمٝم٤م أ
(3)

 

وأُم٤م اًمقضمف اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ومٞم٘م٤مل: سم٠مٟمٜم٤م ٓ ٟمٜم٤مزع سم٠من اًمٜم٤مؾمخ ضم٤مء ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، وهق 

وهق اًمًٜم٦م وهق داظمؾ ذم اًمٚمٗمظ، وُمـ ادقمك  وطمل، وًمٙمٜمف قمغم ًم٤ًمن رؾمقل اهلل 

ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   چ  قمدم دظمقًمف ومٕمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ،  يمٞمػ وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

[.4-1: اًمٜمجؿ] چٿ  ٿ ٿ 
(4)

 

 ......ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ چ  وهق اطمهج٤مضمٝمؿ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم : الدلقل الثاين:

 [. 81:قٟمس]ي  چ أي٦م

                                              
 .(3/11) اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل  (8)

 ( .8/137اٟمٔمر: أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص، اعمحّمقل ) ( 3)

 ( .3/133رواه اسمـ ضمرير ) ( 1)

 رواه اسمـ ضمرير )اعمقوع اًم٤ًمسمؼ( . ( 4)
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ٟم٘مؾ وهذا ٓ طمج٦م ومٞمف ؛ ٕٟمٜم٤م مل "(  وم٘م٤مل: ه134وم٠مضم٤مب قمٜمف اسمـ طمزم رمحف اهلل شمٕم٤ممم )

الم سمدًمف ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف،  وىم٤مئؾ هذا  يم٤مومر، وإٟمام ٟم٘مقل: إٟمف قمٚمٞمف اًمً أن رؾمقل اهلل 

﮳﮴  چ سمدًمف سمقطمل ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم،  يمام ىم٤مل آُمرًا ًمف أن ي٘مقل:  چے ے ۓ ۓ ﮲ 

ومّمح هبذا أيْم٤ًم ضمقاز ٟمًخ اًمقطمل سم٤مًمقطمل، واًمًٜم٦م وطمل ومج٤مئز ٟمًخ [ 14:ٕٟمٕم٤مم]ا

. ه . أ"اًم٘مرآن سم٤مًمًٜم٦م واًمًٜم٦م سم٤مًم٘مرآن 
(1)

  

دل هبذه (  ذم ُمٕمرض اًمرد قمغم ُمـ اؾمهه471وىم٤مل إُم٤مم احلرُملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم )

يٌلم أٟمف ٓ يٜمًخ  ىمٞمؾ هلؿ: هذه أي٦م سم٠من شمٙمقن دًمٞمال قمٚمٞمٙمؿ أومم،  وم٢مٟمف "أي٦م: 

اًم٘مرآن ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف، وإٟمام ُمهٌع ًمٚمقطمل ومدل ذًمؽ قمغم همػم ُم٤م شمٕمه٘مده ٟمٗمٞم٤ًم وإصم٤ٌمشم٤ًم وم٢مٟم٤م 

 ذم إصم٤ٌمت اًمنمائع ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف وإٟمام ي٘مقل ُم٤م ي٘مقل قمـ اهلل ُمٌٚمٖم٤ًم ُم٤م ٟم٘مقل : ٓ ي٘مقل 

.ه . أ"صم٧ٌم ُمـ أواُمره ًمديف وطمٞم٤ًم،  ومٌٓمؾ اؾمؽمواطمٝمؿ إمم هذه أي٦م 
(2)

 

 چ أي٦م ...ڭ ڭ ۇ ۇ ۆچ  وأُم٤م اؾمهدٓهلؿ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: الدلقل الثالث:

 [.13: اًمرقمد]

ومٞمج٤مب قمٜمف: سم٠من هذا ٓ وضمف ًمف ؛ ٕٟمٜم٤م مجٞمٕم٤ًم ٟم٘مقل سم٠من اًمٜم٤مؾمخ هق اهلل شمٕم٤ممم، 

ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف اًمذي يٛمحق ُم٤م يِم٤مء ويث٧ٌم ُم٤م  اعمٜمزل ًمف ذًمؽ،  وهق أُمر ًمرؾمقًمف 

ظمالف ذم ذًمؽ،  واًمٜم٤مؾمخ ىمد يٙمقن ىمرآٟم٤ًم أو يٙمقن ؾمٜم٦م إذ هل وطمل ُمٜمزل ُمـ  يِم٤مء ٓ

 اهلل شمٕم٤ممم.

 

                                              
 (، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل .8/131اٟمٔمر: اعمحّمقل ) ( 8)

 ( .8/131حّمقل )(، وراضمع : اعم4/141اإلطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم ) ( 3)
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وهذه أي٦م طمج٦م ًمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ ذم أٟمف شمٕم٤ممم "( : ه134ىم٤مل اسمـ طمزم رمحف اهلل شمٕم٤ممم )

.ه أ ."اًم٘مرآن يٛمحق ُم٤م يِم٤مء سمام ؿم٤مء قمغم اًمٕمٛمقم،  ويدظمؾ ذم ذًمؽ اًمًٜم٦م و
(1)

 

ٿ  چ وأُم٤م ىمقهلؿ إن اًمًٜم٦م ُمٌٞمٜم٦م ٓ ٟم٤مؾمخ٦م اؾمهٜم٤مدًا إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  الدلقل الرابع:

 .[44: اًمٜمحؾ] چٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  

ومٞمج٤مب قمٜمف : سم٠من اًمٌٞم٤من سم٤معمٗمٝمقم اًمنمقمل اًمقارد ذم اًمٜمّمقص يِمٛمؾ اًمٜمًخ إذ هق 

 ٗمًػم وٟمحق ذًمؽ.ُمٕمٜمك قم٤مم يِمٛمؾ يمؾ سمٞم٤من ُمـ اخّمٞمص وشم٘مٞمٞمد وشمقوٞمح وٟمًخ وشم

أُم٤م إن أرادوا سم٤مًمٌٞم٤من
(2) 

اعمٕمٜمك آحٓمالطمل اًمذي هق ىمًٞمؿ اإلمج٤مل ومٝمذه حم٤ميمٛم٦م 

 ًمٚمٜمّمقص سم٤مٓحٓمالح احل٤مدث ومال يًٚمؿ ذًمؽ. 

ۈ ٴۇ  چ وأُم٤م ىمقهلؿ إن أي٦م ٓ شمٌدل إٓ سمآي٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :  :الدلقل اخلامس

 [.843-848: ًمٜمحؾ]ا چ......ۋ ۋ ۅ 

وهذا ٓ طمج٦م هلؿ ومٞمف ؛ ٕٟمف مل ي٘مؾ "( : ه134اهلل شمٕم٤ممم )وم٘مد ىم٤مل اسمـ طمزم رمحف 

شمٕم٤ممم : إين ٓ أسمدل آي٦م إٓ ُمٙم٤من آي٦م،  وإٟمام ىم٤مل ًمٜم٤م : إٟمف يٌدل آي٦م ُمٙم٤من آي٦م. وٟمحـ مل ٟمٜمٙمر 

ذًمؽ سمؾ أصمٌهٜم٤مه،  وىمٚمٜم٤م : إٟمف يٌدل آي٦م ويٗمٕمؾ أيْم٤ًم همػم ذًمؽ وهق شمٌديؾ وطمل همػم ُمهٚمق 

 .ه . أ"ُمٙم٤من آي٦م سمؼماهلم أظمرى 
(3)

 

                                              
 ( .3/134اًمهٚمخٞمص ) ( 8)

 ( .4/147اإلطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم ) ( 3)

 اعمجٛمؾ: ُم٤م اطمهٛمؾ أُمريـ ُٓمزيف ٕطمدمه٤م قمغم أظمر . يم٤مًٕمٗم٤مظ اعمِمؽميم٦م ُمثؾ اًمٕملم وٟمحقه٤م . ( 1)

 اعمٌلم : اًمدًمٞمؾ اًمذي يهقحؾ سمف إمم إظمراج اًمٌمء ُمـ اإلؿمٙم٤مل إمم اًمقوقح . 

 ( .114وَ  3/174ٔمر: اًمروو٦م  )وهلام شمٕم٤مريػ أظمرى . اٟم 
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اإلُم٤مم  ومال شم٘مقم سمٛمثٚمف طمج٦م وم٘مد طمٙمؿ قمٚمٞمف وأُم٤م طمدي٨م ضم٤مسمر  الدلقل السادس:

هـ(311)هـ( سم٤مًمقوع،  ٕن  ومٞمف حمٛمد سمـ داود اًم٘مٜمٓمري 741اًمذهٌل رمحف اهلل )
(1) 

وهق 

.ه .. أ"شمٗمرد سمف اًم٘مٜمٓمري وسم٤مًمذي ىمٌٚمف،  ومه٤م ُمقوققم٤من  "ه٤مًمؽ، ىم٤مل رمحف اهلل ذم اعمٞمزان : 
(2)

 

ضمؼمون سمـ واىمد إومري٘ملوومٞمف أيْم٤ًم 
(3)

."ُمهٝمؿ"هـ(: 741ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل )
(4)

 

. "إٟمف طمدي٨م ُمٜمٙمر"ىم٤مل ذم اًمٙم٤مُمؾ قمـ هذا احلدي٨م: 
(5)

 

أُم٤م ىمقهلؿ إن اًمًٜم٦م أوٕمػ ُمـ اًم٘مرآن.. اًمخ ومٞمج٤مب قمٜمف : سم٠مٟمٜم٤م ٓ  الدلقل السابع :

هذه اًمقضمقه ٟمٜم٤مزع ذم أومْمٚمٞم٦م اًم٘مرآن قمغم اًمًٜم٦م، وأٟمف ُم٘مدم هلذه اًمقضمقه وهمػمه٤م، وًمٙمـ 

همػم ُم١مصمرة ذم اًمٜمزاع، ويمقن اًمًٜم٦م أوٕمػ هلذه اًمقضمقه ٓ يٛمٜمع اًمٕمٛمؾ هب٤م وٟمًخ 

 اًمٙمه٤مب هب٤م ُم٤م داُم٧م وطمٞم٤ًم،  ومٝمذا آطمهج٤مج ظم٤مرج حمؾ اًمٜمزاع.

صمؿ إهن٤م وإن يم٤مٟم٧م وم٤مرىمهف ذم هذه اًمقضمقه إٓ أهنام يًهقي٤من ذم أهنام مجٞمٕم٤ًم ُمـ اهلل 

 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ چ  يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: شمٕم٤ممم، وذم وضمقب اًمٓم٤مقم٦م هل٤م مجٞمٕم٤ًم، 

                                              
 ( .4/147اإلطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم ) ( 8)

حمٛمد سمـ داوود اًم٘مٜمٓمري، روى قمٜمف آدم سمـ أيب إي٤مس وضمؼمون سمـ واىمد، وقمٜمف : اًم٘م٤مؾمؿ سمـ زيمري٤م  ( 3)

 هـ .311واسمـ ح٤مقمد، شمقذم قم٤مم  

 ( .1/818(، ًم٤ًمن اعمٞمزان )1/144اٟمٔمر: ُمٞمزان آقمهدال ) 

 ( .8/111ٟم٘مد اًمرضم٤مل ) ُمٞمزان آقمهدال ذم ( 1)

ضمؼمون سمـ واىمد آومري٘مل، أسمق قم٤ٌمد، ُمـ أهؾ اعمٖمرب، روى قمـ خمٚمد سمـ طمًلم واسمـ قمٞمٞمٜم٦م، روى  (  4)

 قمٜمف حمٛمد سمـ داوود وهمػمه .

 ( .8/117(، ُمٞمزان آقمهدال )3/814اٟمٔمر: اًمٙم٤مُمؾ ) 

 ( .8/117اعمٞمزان ) ( 1)
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: ًمٜم٤ًمء]ا چۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ چ  وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: [14: اًمٜم٤ًمء]

وهمػم ذًمؽ. [ 13
(1)

  

 ايضر ع٢ً اعرتاضات املاْعني ع٢ً األري١

وهبذه اإلضم٤مسم٤مت يهٌلم ًمٜم٤م رضمح٤من اًم٘مقل سمجقاز ٟمًخ اًم٘مرآن سم٤مًمًٜم٦م،  وأُم٤م إضم٤مسم٦م 

 اعم٤مٟمٕملم قمـ أدًم٦م اعمجٞمزيـ ومٝمل يمام يكم:

أُم٤م ضمقاهبؿ قمـ آي٦م اًمقحٞم٦م وأن اًمٜم٤مؾمخ هل٤م إٟمام هق آي٦م اعمقاري٨م واحلدي٨م إٟمام هق 

ُمٌلم ًمٚمٜم٤مؾمخ وًمٞمس ٟم٤مؾمخ٤ًم،  وم٤محلؼ أن يمؾ ومريؼ يهج٤مذب اعم٠ًمًم٦م إمم حٗمف، ومل يهٌلم زم        

 .حمهٛمٚم٦م ومٝمل، رء ومٞمٝم٤م - اًم٘م٤مس قمٚمٛمل طم٥ًم -

أيمد  ٦م وأن اًمرؾمقل أىمّمد أٟمف ُمـ اعمحهٛمؾ أن شمٙمقن آي٦م اعمقاري٨م هل اًمٜم٤مؾمخ

 احلٙمؿ وومنه وزاده ووقطم٤ًم وسمٞم٤مٟم٤ًم.

يمام أٟمف ُمـ اعمحهٛمؾ أن شمٙمقن آي٦م اعمقاري٨م مل شمهٕمرض ًم٘مْمٞم٦م اًمقحٞم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم،  وإٟمام ومٞمٝم٤م 

 . سمٞم٤من أٟمّم٦ٌم اًمقرصم٦م ومٚمام ٟمزًم٧م أي٦م سمهحديد ذًمؽ ضم٤مء ٟمًخ اًمقحٞم٦م سمحدي٨م اًمرؾمقل

اًمذي  قن هق طمدي٨م رؾمقل اهلل وم٤مًمٜم٤مؾمخ ىمد يٙمقن هق آي٦م اعمقاري٨م سمذاهت٤م وىمد يٙم

صمؿ   "إن اهلل أقمٓمك يمؾ ذي طمؼ طم٘مف"سم٧م احلٙمؿ سمٕمد أن ٟمزًم٧م أٟمّم٦ٌم اعمقاري٨م وم٘م٤مل :

. "ومال وحٞم٦م ًمقارث  "احلٙمؿ اًم٤ًمسمؼ ذم آي٦م اًمقحٞم٦م وم٘م٤مل :  ٟمًخ 
(2)

 

                                              
 ( .3/814اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل) ( 8)

 ( .11ذيمرة أحقل اًمٗم٘مف )صواٟمٔمر: ُم 

 ( .4/141اٟمٔمر: اإلطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم ) ( 3)
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ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ چ وُمثٚمف ُم٤م ي٘م٤مل ُمـ ٟمًخ ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

 سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ محٚمف قمغم همػم اًمٜمًخ.وم٢مٟمف ًمٞمس سمٍميح  چ . أي٦م......ڻ 

ذم طمد اًمزٟم٤م ومٝمق فم٤مهر ذم ٟمًخ آي٦م احلٌس واإليذاء  (ه14) وأُم٤م طمدي٨م قم٤ٌمدة 

 واهلل أقمٚمؿ.

شمٕم٤ممم:  وأُم٤م اقمؽماوٝمؿ قمغم ذًمؽ سم٠من أي٦م يم٤مٟم٧م ُمٖمٞم٠مة ومال يّمح،  ٕن احلٙمؿ اعمٖمٞم٠م يم٘مقًمف

٤مدة ُمًهٛمرة خيهٚمػ قمـ حمؾ اًمٜمزاع ومهٚمؽ قمٌ[ 817: اًمٌ٘مرة] چڇ   ڇ ڍ  ڍ ڌچ 

ُمهٙمررة حمددة سمقىم٧م ُمٕملم صم٤مسمه٦م واحلٙمؿ ومٞمٝم٤م سم٤مٍق، أُم٤م آي٦م احلٌس اإليذاء وم٘مد أوم٤مدت طمٙماًم 

يٕمٛمؾ سمف طمهك ي٠ميت ُم٤م يٜمًخف ويٖمػمه، واؾمهٛمر اًمٕمٛمؾ سم٤مٔي٦م ومل يرومع طمهك ضم٤مء احلدي٨م قمـ 

 ومٖمػمَّ احلٙمؿ وسمدًمف ومال يٕمٛمؾ هب٤م أن، ومدلَّ قمغم أن اًمٜم٤مؾمخ هق احلدي٨م. اًمرؾمقل 

ٗمرق سملم هم٤ميهلم؛ هم٤مي٦م ُمع سم٘م٤مء أحؾ احلٙمؿ، وهم٤مي٦م شُمزيؾ احلٙمؿ وشمرومٕمف وم٤مٕومم ٟم

ًمٞم٧ًم ٟمًخ٤ًم ٕهن٤م أسم٘م٧م احلٙمؿ إول وًمٙمـ سمٜمٞم٧م هن٤ميهف وهم٤ميهف وإظمرى ٟمًخ ٕهن٤م 

 رومٕم٧م احلٙمؿ وأزاًمهف ومٚمؿ يٕمد ُمٕمٛمقًٓ سمف.

سم٧م سمخٓم٤مب ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ أٟمف هم٤مي٦م أًمٞمس اًمٜمًخ: هق رومع احلٙمؿ اًمنمقمل اًمث٤م"صمؿ 

ُمه٘مدم سمخٓم٤مب ُمؽماخ قمٜمف، و أًمٞمس احلٙمؿ إول ذم أي٦م واضم٤ًٌم اًمٕمٛمؾ سمف ُم٤م مل ي٠مت ُم٤م يرومٕمف، 

وإذا ضم٤مء ٟمص يرومٕمف ويزيٚمف وضم٥م اعمّمػم إًمٞمف وشمرك إول، وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ وم٢من طمٙمؿ 

"احلدي٨م ظمذوا قمٜمل ظمذوا قمٜمل.." احلٌس وإذى ىمد ُرومع وأزيؾ سمٜمص ىمقل اًمرؾمقل 
(1)

 

."هؿ شمًٛمقٟمف هم٤مي٦م وٟمحـ ٟمًٛمٞمف ٟمًخ٤ًم واحل٘مٞم٘م٦م واطمدةوم٠مٟم
(2)

 

                                              
 . 81ؾمٌؼ اخرجيف ص  ( 8)

 . 87ؾمٌؼ اخرجيف ص  ( 3)
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وأُم٤م ىمقهلؿ أن اًمٜم٤مؾمخ ًمف آي٦م ٟمًخ ًمٗمٔمٝم٤م وم٢من هذا هترب قمـ اًمٜمًخ سم٤مًمًٜم٦م ًمٞمس ًمف 

ظمذوا "ذم حدره:  ( سيح ذم اًمٜمًخ، وىمد ىم٤مل ه14داع، وذًمؽ ٕن طمدي٨م قم٤ٌمدة )

هبذا احلدي٨م مل يٙمـ  ومٚمق مل يٙمـ اًمٜمًخ ىمد ورد "قمٜمل ظمذوا قمٜمل ىمد ضمٕمؾ اهلل هلـ ؾمٌٞمال

 ُمٜمزه قمـ اًمٚمٖمق. هلذه اجلٛمٚم٦م وم٤مئدة وًمٙم٤مٟم٧م ًمٖمقًا ويمالم اًمرؾمقل 

(   وهذا هق ه14) وهبذا يهْمح أن آي٦م احلٌس واإليذاء ىمد ٟمًخٝم٤م طمدي٨م قم٤ٌمدة 

اًمّمحٞمح واهلل أقمٚمؿ، وسمف يهٌلم ضمقاز ٟمًخ اًم٘مرآن سم٤مًمًٜم٦م ووىمققمف وأن هذا ٓ يٕم٤مرض 

 رآن.إدًم٦م وٓ ي٘مدح ذم ىمدؾمٞم٦م اًم٘م

 اًم٘مرآن ٟمًخ ضمقاز أي - إذا ؾمٚمٛم٧م ضمقازه"(: ه471وىمد ىم٤مل إُم٤مم احلرُملم )

 اًمقضمقه قمغم حتٛمٚمف ٓ أن ومٞمٜمٌٖمل سم٤مًمًٜم٦م اًم٘مرآن ٟمًخ فم٤مهره ُم٤م قمٚمٞمؽ وأورد - سم٤مًمًٜم٦م

.ه أ. " اًمٌٕمٞمدة
(1)

 

 ؟ٌٖ ٜؾرتط ايتٛاتض يف ايٓاعذ

 أحح٤مب إذا شمرضمح ًمديٜم٤م ضمقاز ٟمًخ اًم٘مرآن سم٤مًمًٜم٦م ومٞمٌ٘مك اخلالف سمٕمد ذًمؽ سملم

اًم٘مقًملم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م، أي هؾ يِمؽمط ذم اًمٜم٤مؾمخ ُمـ اًمًٜم٦م اًمهقاشمر أم أٟمف ٓ ومرق سملم 

ُمٜمع ُمـ ذًمؽ مج٤مقم٤مت ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ،  وطمجهٝمؿ ذم ذًمؽ أن اًم٘مرآن  ؟اعمهقاشمر وأطم٤مد

اًمٙمريؿ ىمٓمٕمل،  وأطم٤مد فمٜمل،  واًمٔمٜمل ٓ يٜمًخ اًم٘مٓمٕمل.
(2)

  

عمهقاشمر وأطم٤مد ؛ ٕن اجلٛمٞمع وطمل صم٧ٌم قمـ واًمّمحٞمح واهلل أقمٚمؿ : أٟمف ٓ ومرق سملم ا

 سمٓمريؼ ححٞمح ومقضم٥م اًمٕمٛمؾ سمف واعمّمػم إًمٞمف. اًمرؾمقل 

                                              
 ( .3/143أحقل اًمٗم٘مف واسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) ( 8)

 ( .3/131اًمهٚمخٞمص ) ( 3)
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واًمهقاشمر رء زائد قمغم اًمثٌقت،  وُم٤مدام إُمران ُمِمؽميملم ذم اًمّمح٦م اعمٓمٚم٘م٦م ومام "

."اعم٤مٟمع ُمـ رومع أطمدمه٤م أظمر
(1)

 

إُم٦مواًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمقاطمد أحؾ قمٔمٞمؿ ىم٤مل سمف إئٛم٦م اعمح٘م٘مقن ُمـ قمٚمامء 
(2)

، 

وًمٞمس ُمع ُمـ ومرق سملم اعمهقاشمر وأطم٤مد ذم اًمٗمروع أو آقمه٘م٤مد دًمٞمؾ ىم٤مـمع جي٥م اعمّمػم 

 إًمٞمف،  وىمد شمٔم٤مهرت اًمدٓئؾ اًمنمقمٞم٦م قمغم وضمقب اًمٕمٛمؾ سمف وآٟم٘مٞم٤مد حلٙمٛمف.

يمه٤مب أظم٤ٌمر أطم٤مد. سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم "(  ذم ححٞمحف: ه311ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري )

أذان واًمّمالة واًمّمقم واًمٗمرائض وإطمٙم٤مم. وىمقل إضم٤مزة ظمؼم اًمقاطمد اًمّمدوق ذم 

ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ    ېئ ېئ ىئ چ  اهلل شمٕم٤ممم:

ڳ ڱ  ڱ چ ويًٛمك اًمرضمؾ ـم٤مئٗم٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  چىئ ىئ  ی  ی 

ٿٿ چ ومٚمق اىمههؾ رضمالن دظمال ذم ُمٕمٜمك أي٦م. وىمقًمف شمٕم٤ممم:  چڱ ڱ 

٤م أطمد ُمٜمٝمؿ أُمراءه واطمدًا سمٕمد واطمد وم٢من ؾمٝم . ويمٞمػ سمٕم٨م اًمٜمٌل چٿ ٿ ٹ

.ه . أ"ُردَّ إمم    اًمًٜم٦م 
(3)

 

وىمد ؿم٤مع وم٤مؿمٞم٤ًم قمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م واًمه٤مسمٕملم سمخؼم اًمقاطمد "(: ه113ىم٤مل اسمـ طمجر)

.ه . أ"ُمـ همػم ٟمٙمػم وم٤مىمه٣م آشمٗم٤مق ُمٜمٝمؿ قمغم اًم٘مٌقل 
(4)

 

                                              
 ( .1/73اٟمٔمر: اعمقاوم٘م٤مت ) ( 8)

 ( .48أي٤مت اعمٜمًقظم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )ص ( 3)

 ( .3/111ًقدة ذم أحقل اًمٗم٘مف )راضمع اعم ( 1)

 ( )ومٜمح اًم٤ٌمري( .81/318ححٞمح اًمٌخ٤مري، يمه٤مب أظم٤ٌمر أطم٤مد ) ( 4)
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 ( ذم آؾمهدٓل قمغم ىمٌقل ظمؼم اًمقاطمد:ه134ىم٤مل اسمـ ىمداُمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم )

 وًمٜم٤م دًمٞمالن ىم٤مـمٕم٤من :"

أطمدمه٤م: إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ قمغم ىمٌقل، وم٢مٟمف ىمد اؿمهٝمر ذًمؽ  قمٜمٝمؿ ذم 

وىم٤مئع ٓ شمٜمحٍم، إن مل يهقاشمر آطم٤مده٤م طمّمؾ اًمٕمٚمؿ سمٛمجٛمققمٝم٤م. صمؿ أظمذ ذم هد اًمقىم٤مئع 

 قمٜمٝمؿ ذم ىمٌقل ظمؼم اًمقاطمد.

 صمؿ ىم٤مل: اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين:

٤مشمف إمم إـمراف ًمهٌٚمٞمغ أُمراءه ورؾمٚمف وىمْم٤مشمف وؾمٕم ُم٤م شمقاشمر ُمـ إٟمٗم٤مذ رؾمقل اهلل 

إطمٙم٤مم واًم٘مْم٤مء وأظمذ اًمّمدىم٤مت وشمٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م، وُمـ اعمٕمٚمقم أٟمف يم٤من جي٥م قمٚمٞمٝمؿ 

ُم٠مُمقر سمهٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م ومل يٙمـ ًمٞمٌٚمٖمٝم٤م سمٛمـ  شمٚم٘مل ذًمؽ سم٤مًم٘مٌقل ًمٞمٙمقن ُمٗمٞمدًا، واًمٜمٌل 

"ٓ يٙمهٗمل سمف 
(1)

. 

ٟمًخ  اًمهح٘مٞمؼ اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف هق ضمقاز وىمقع"(: ه8131وىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل )

 اعمهقاشمر سم٤مٔطم٤مد اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسم٧م شم٠مظمره٤م قمٜمف، واًمدًمٞمؾ: اًمقىمقع.

أُم٤م ىمقهلؿ أن اعمهقاشمر أىمقى ُمـ أطم٤مد، وإىمقى ٓ ُيرومع سمام هق دوٟمف وم٢مهنؿ ىمد 

همٚمٓمقا همٚمٓم٤ًم قمٔمٞماًم ُمع يمثرهتؿ وقمٚمٛمٝمؿ، وإيْم٤مح ذًمؽ : أٟمف ٓ شمٕم٤مرض اًمٌه٦م سملم ظمؼميـ 

ذم وىمهف، وىمد أمجع مجٞمع اًمٜمٔم٤مر أٟمف ٓ يٚمزم خمهٚمٗمل اًمه٤مريخ إلُمٙم٤من حدق يمؾ ُمٜمٝمام 

اًمهٜم٤مىمض سملم اًم٘مْمٞمهلم إٓ إذا احتذ زُمٜمٝم٤م، أُم٤م إن اظمهٚمٗم٤م ومٞمجقز حدق يمؾ ُمٜمٝمام ذم 

حغم إمم سمٞم٧م اعم٘مدس. وىمٚم٧م أيْم٤ًم : مل يّمؾ إمم سمٞم٧م  وىمهٝم٤م، ومٚمق ىمٚم٧م : اًمٜمٌل 

                                              
  ( .81/314ومهح اًم٤ٌمري ) ( 8)
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ٝمام ح٤مدىم٦م ذم اعم٘مدس، وقمٜمٞم٧م سم٤مٕومم ُم٤م ىمٌؾ اًمٜمًخ وسم٤مًمث٤مٟمٞم٦م ُم٤م سمٕمده ًمٙم٤مٟم٧م يمؾ ُمٜم

. ه . أ"وىمهٝم٤م 
(1)

 

اًمنموط  وهبذا يهٌلم ًمٜم٤م أن ظمؼم اًمقاطمد إذا حح ضم٤مز أن يٜمًخ اًم٘مرآن إذا ايمهٛمٚم٧م

 اًمالزُم٦م ًمٚمٜمًخ. واهلل أقمٚمؿ وهق ؾمٌح٤مٟمف اهل٤مدي إمم اًمّمقاب.

 

                                              
 ( .8/174روو٦م اًمٜم٤مفمر ) (8)
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 اخلامتة

هلل  رب اًمٕم٤معملم، اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ،  ُم٤مًمؽ يقم اًمديـ، واًمّمالة واًمًالم قمغم  احلٛمد

  ٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وححٌف أمجٕملم.                                                                            أذف إٟم

 وسمٕمد/

وم٘مٌؾ ظمه٤مم هذا اًمٌح٨م حيًـ أن أذيمر أسمرز اعمٕم٤ممل اًمهل ورد ومٞمف قمغم ؾمٌٞمؾ اإلمج٤مل 

 وم٠مىمقل وسم٤مهلل اًمهقومٞمؼ :

 احل٤مضم٦م إمم حترير ُم٤ًمئٚمف. أمهٞم٦م ُم٤ٌمطم٨م اًمٜمًخ، وقمٔمٞمؿ -1

 اًمٗمرق سملم ُمٗمٝمقم اًمٜمًخ قمٜمد اًمًٚمػ، وُمٗمٝمقم اًمٜمًخ قمٜمد ُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ. -2

 ذم طمٙمؿ ٟمًخ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م قمغم أىمقال -رمحٝمؿ اهلل  -اظمهٚمػ اًمٕمٚمامء  -3

 قمدة:

 إول : قمدم ٟمًخ اًم٘مرآن سم٤مًمًٜم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم.

 ط.اًمث٤مين : ضمقاز ٟمًخ اًم٘مرآن سم٤مًمًٜم٦م اعمهقاشمرة وم٘م

 اًمث٤مًم٨م : ضمقاز ٟمًخ اًم٘مرآن سم٤مًمًٜم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم.

 ضمقاز ٟمًخ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مًمًٜم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم؛ اعمهقاشمرة وأطم٤مد. -واهلل أقمٚمؿ -اًمذي ئمٝمر  -4

هذا وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم اًمهقومٞمؼ  واًمًداد، وحغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف  

 وححٌف أمجٕملم. 
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 فٔسع املسدع

إحقل. أسمق اًمقًمٞمد اًم٤ٌمضمل ت : قمٌد اعمجٞمد شمريمل، أطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ذم أطمٙم٤مم    -1

 .ه8447دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ط. إومم 

أطمٙم٤مم اًم٘مرآن. أسمق سمٙمر اجلّم٤مص،  ت: قمٌداًمًالم ؿم٤مهلم،  دار اًمٙمه٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،     -2

 سمػموت.

أطمٙم٤مم اًم٘مرآن. أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب،  ت : قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي،  دار اجلٞمؾ،     -3

 سمػموت.

 .ه8444ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. حمٛمد ووم٤م، دار اًمٓم٤ٌمقم٦م اعمحٛمدي٦م. أطمٙم٤مم اًمٜمًخ    -4

 . ه8441أحقل اًمٗم٘مف واسمـ شمٞمٛمٞم٦م. ح٤مًمح سمـ قمٌد اًمٕمزيز اعمٜمّمقر، ط. اًمث٤مٟمٞم٦م    -5

أقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم. اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، راضمٕمف : ـمف قمٌد اًمرؤوف    -6

 م.8371ؾمٕمد.  دار اجلٞمؾ 

ل اًمديـ اًمًٞمقـمل،  جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اإلشم٘م٤من ذم قمٚمؿ اًم٘مرآن. ضمال   -7

 اعمّمحػ اًمنميػ،  اعمديٜم٦م اعمٜمقرة.

اإلطمٙم٤مم ذم أحقل إطمٙم٤مم. اسمـ طمزم إٟمدًمز، ُمراضمٕم٦م: جلٜم٦م سم٢مذاف اًمٜم٤مذ.    -8

 .ه8481دار احلدي٨م. اًم٘م٤مهرة ط. اًمث٤مٟمٞم٦م 

  اإلطمٙم٤مم ذم أحقل إطمٙم٤مم. قمكم سمـ حمٛمد أُمدي، شمٕمٚمٞمؼ : قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل.   -9

 .ه8443اعمٙمه٥م اإلؾمالُمل ط. اًمث٤مٟمٞم٦م 

اإليْم٤مح ًمٜم٤مؾمخ اًم٘مرآن وُمٜمًقظمف. ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م،  ت: أمحد طمًـ  -11

 .ه8441ومرطم٤مت،  ط اًمث٤مٟمٞم٦م،  دار اعمٜم٤مر،  ضمدة،  
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آقمه٤ٌمر ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ُمـ أصم٤مر. أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ ُمقؾمك احل٤مزُمل، ت:   -11

الُمٞم٦م يمراشمٌم ط. اًمث٤مٟمٞم٦م  قمٌداعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل، ضم٤مُمٕم٦م اًمدراؾم٤مت اإلؾم

 .ه8484

أي٤مت اعمٜمًقظم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. قمٌداهلل سمـ حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل،  ُمٙمه٦ٌم  -12

 اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  اًم٘م٤مهرة.

شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ. قمامد اًمديـ إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم، ت :  ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي    -13

 .ه8441اًمقادقمل،  دار إرىمؿ،  اًمٙمقي٧م إومم،  

ل اًمٗم٘مف. أسمق اخلٓم٤مب اًمٙمٚمقذاين، حت٘مٞمؼ : ُمٗمٞمد أسمق قمٛمِمف،  دار اًمهٛمٝمٞمد ذم أحق -14

 . ه 8441اعمدين،  ط. إومم 

هتذي٥م اًمهٝمذي٥م. اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، ُمٓمٌٕم٦م جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م،   -15

 .ه 8137اهلٜمد،  ط. إومم 

 .ه8441ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن. حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، دار اعمٕمروم٦م  -16

جل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن اًم٘مرآن. أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل،  دار إطمٞم٤مء ا -17

 اًمؽماث اًمٕمريب،  سمػموت.

 اجل٤مُمع عم٤ًمئؾ أحقل اًمٗم٘مف. قمٌداًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م،  ُمٙمه٦ٌم اًمرؿمد،  اًمري٤مض،  ط إومم -18

 .ه 8434

 اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمهٗمًػم سم٤معم٠مصمقر. ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل،  ت : قمٌداهلل اًمؽميمل،  -19

 .ه8434دار هجر،  اًم٘م٤مهرة،  

 اًمرؾم٤مًم٦م. حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل، ت : حمٛمد أمحد ؿم٤ميمر. -21
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روو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر. ُمقومؼ اًمديـ سمـ ىمداُمف اعم٘مدد، ت : قمٌد اًمٙمريؿ   -21

 .ه8484اًمٜمٛمٚم٦م،  ُمٙمه٦ٌم اًمرؿمد،  اًمري٤مض ط. اًمث٤مٟمٞم٦م 

 . ه8444ط اًمث٤مًمث٦م  زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمهٗمًػم. اسمـ اجلقزي،  اعمٙمه٥م اإلؾمالُمل،  -22

 اإلُم٤مم أسمق داوود اًمًجًه٤مين، وٌط وحت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ "قمقن"ؾمٜمـ أيب داوود  -23

 .ه 8113حمٛمد قمثامن،  اعمٙمه٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م،  اعمديٜم٦م اعمٜمقرة،  ط اًمث٤مٟمٞم٦م 

 طم٘م٘مف،  ه8133أسمق قمٞمًك اًمؽمُمذي، دار اًمذيمر،  ط. اًمث٤مٟمٞم٦م  "حتٗم٦م"ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  -24

 ٛمد قمثامن.وراضمع أحقًمف : قمٌد اًمرمحـ حم

ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم. اسمـ اًمٜمج٤مر احلٜمٌكم، ت : حمٛمد اًمزطمٞمكم، ٟمزيف مح٤مد،  دار   -25

 .ه8443اًمذيمر إومم 

ذح اعمٜمٝم٤مج ًمٚمٌٞمْم٤موي ذم أحقل اًمٗم٘مف. حمٛمقد سمـ قمٌد اًمّمٛمد إحٗمٝم٤مين، ت  -26

 .ه8484: قمٌد اًمٙمريؿ اًمٜمٛمٚم٦م،  ُمٙمه٦ٌم اًمرؿمد،  اًمري٤مض ط. إومم 

اًمٌخ٤مري، دار اعمٕمروم٦م،  إؾمامقمٞمؾحمٛمد سمـ  "يومهح اًم٤ٌمر"ححٞمح اًمٌخ٤مري  -27

 سمػموت، شمقزيع ُمٙمه٦ٌم اًم٤ٌمز ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م.

ححٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف. حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين،  اعمٙمه٥م اإلؾمالُمل،  سمػموت  -28

 ط. إومم.  - ه 8447

. ُمًٚمؿ سمـ طمج٤مج اًمٜمٞم٤ًمسمقري،  دار اًمٙمه٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  "اًمٜمقوي"ححٞمح ُمًٚمؿ  -29

 .ه 8441  سمػموت

ذم أحقل اًمٗم٘مف. اًم٘م٤ميض أسمق يٕمكم اًمٗمراء احلٜمٌكم، ت: أمحد ؾمػم ُم٤ٌمريمل.   اًمٕمدة -31

 .ه8444ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م إومم،  
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 .ه8447اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط. اًمٗمػموز آسم٤مدي حمٛمد سمـ يٕم٘مقب،  اًمرؾم٤مًم٦م،  ط اًمث٤مٟمٞم٦م  -31

اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل. أسمق أمحد قمٌد اهلل سمـ قمدي اجلرضم٤مين،  دار اًمٗمٙمر،  ط  -32

 .ه8443 اًمث٤مًمث٦م

يمه٤مب اًمهٚمخٞمص. إُم٤مم احلرُملم أسمق اعمٕم٤مزم قمٌد اعمٚمؽ اجلقيٜمل ت : قمٌد اهلل ضمقمل  -33

 "اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م"رؾم٤مًم٦م ديمهقراه ُم٘مدُم٦م إمم ؿمٕم٦ٌم أحقل اًمٗم٘مف   اًمٜمٞم٤ٌمزم،

 .ه8447اعمديٜم٦م اعمٜمقرة قم٤مم 

يمِمػ إهار قمـ أحقل ومخر اإلؾمالم اًمٌزدوي. قمالء اًمديـ اًمٌخ٤مري،  دار   -34

 .ه8134يب اًمٕمر اًمٙمه٤مب

 ًم٤ًمن اًمٕمرب. مج٤مل اًمديـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل،  دار ح٤مدر.  -35

 ًم٤ًمن اعمٞمزان. اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين،  دار اًمٙمه٤مب اإلؾمالُمل،  ُمٍم،  إومم.  -36

جمٛمقع ومه٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. مجع : قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ واسمٜمف حمٛمد،  -37

 اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمِم١مون احلرُملم اًمنميٗملم.

قل اًمٗم٘مف. ومخر اًمديـ اًمرازي، ت : ـمف ضم٤مسمر اًمٕمٚمقاين،  ضم٤مُمٕم٦م  اعمحّمقل ذم أح -38

 .ه8133 اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م ط. إومم

 ُمذيمرة أحقل اًمٗم٘مف. حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل، اعمٙمه٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م،  اعمديٜم٦م اعمٜمقرة. -39

اعمًهّمٗمك ذم أحقل اًمٗم٘مف. حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  -41

 سمػموت.

ت: اعمًقدة ذم أحقل اًمٗم٘مف. آل شمٞمٛمٞم٦م، مجع: أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٖمٜمل احلراصمل  -41

 حمٛمد حمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد،  ُمٓمٌٕم٦م اعمدين.
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اعمّمٗمك سم٠ميمػ أهؾ اًمرؾمقخ ذم قمٚمؿ اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ. اسمـ اجلقزي،  ت: طم٤مشمؿ  -42

 .ه8441اًمْم٤مُمـ،  ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ط اًمث٤مٟمٞم٦م 

إحٗمٝم٤مين، ت : حمٛمد ؾمٞمد يمٞمالين،  دار ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن. اًمراهم٥م  -43

 اعمٕمروم٦م،  سمػموت.

ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن. حمٛمد قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمزرىم٤مين،  دار إطمٞم٤مء اًمٙمه٥م  -44

 اًمٕمرسمٞم٦م.

اعمقاوم٘م٤مت ذم أحقل اًمنميٕم٦م. أسمق إؾمح٤مق اًمِم٤مـمٌل، دار اًمٙمه٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،   -45

 .ه8488سمػموت،  إومم 

س اًمديـ اًمذهٌل، ت: قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي،     ُمٞمزان آقمهدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل. ؿمٛم -46

 دار اعمٕمروم٦م.

ٟم٤مؾمخ اًم٘مرآن اًمٕمزيز وُمٜمًقظمف. ه٦ٌم اهلل اسمـ اًم٤ٌمرزي، ت: طم٤مشمؿ اًمْم٤مُمـ،   -47

 .ه8441ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ط اًمراسمٕم٦م 

اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ذم اًم٘مرآن اًمٕمزيز. أسمق قمٌد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم، ت: حمٛمد اعمديٗمر،    -48

 .ه8488إومم  ُمٙمه٦ٌم اًمرؿمٞمد،  اًمري٤مض،  ط

اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. اسمـ طمزم،  ت : قمٌداًمٖمٗم٤مر اًمٌٜمداري،  دار  -49

 .ه8441اًمٙمه٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  سمػموت،  ط إومم 

. ه٦ٌم اهلل سمـ ؾمالُم٦م اعم٘مري،  ت: طم٤مشمؿ زهػم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ُمـ يمه٤مب اهلل  -51

 .ه8441اًمِم٤مويش وحمٛمد يمٜمٕم٤من،  اعمٙمه٥م اإلؾمالُمل،  ط اًمث٤مٟمٞم٦م 
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 7 .......................... سرية خمترصة: لألستاذ الدكتور فهد بن عبدالرمحن الرومي

 الدكتور فهد الرومي: الشخصوة ادتموزة
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 األستاذ الدكتور فهد الرومي كام عرفته منذ واحد وثالثني سنة
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  أ. د . فهد الرومي وادؤمترات 
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 اهقطٍ اهجاُي
  فٔد بّ عبداهسمحّ اهسوًي :اهدكتوزاهبخوخ املٔداة هألضتاذ 

 الؼرآن   طؾوم يف اإلتؼان كتاب الؼرآن يفطؾوم  ألكواعقراءة كؼدية 

 11 ............................................ ؾمٚمٞمامن اًمٓمٞم٤مر  ُم٤ًمقمد سمـد. : أ. إقمداد

 )ادػفوم واخلصائص( احلصاكة الػؽرية يف الؼرآن الؽريم

 833 ............................................... أ د. قم٤مدل سمـ قمكم اًمِمدي: إقمداد

  من كتاب التػسر يف سـن الرتمذيتطبقؼقة دراسة  - التػسر الـبوي

 ادـفاج ( -ادصادر  -)األكواع 

 871 ............................................. د. قمٞمًك سمـ ٟم٤مس اًمدريٌل: إقمداد

  كسخ الؼرآن بالسـة 

 313 ................................... د. حمٛمد سمـ هيع سمـ قمٌداهلل اًمنيع: أ.دادإقم

   

     

          

 

 

 
 


