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امللٌ واملدىٌ يف الكزآٌ اللزيه دراسة 
واآليات املشتجياة ىكدية ليزول الشىر 

مً كل سىرة مً أول سىرة األىعاو حتى 
 آخز سىرة التىبة

 

 الدكتىر

 حمند حشً حمند حشً أبىاليجا
مدرض التفشري وعلىو الكزآٌ بللًة الدراسات اإلسالمًة 

 والعزبًة للبيني بدسىق
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امللٌ واملدىٌ يف الكزآٌ اللزيه دراسة ىكدية ليزول الشىر واآليات 

 املشتجياة مً كل سىرة مً أول سىرة األىعاو حتى آخز سىرة التىبة
 حمؿد طمسـ حمؿد طمسـ أسمقاًمـجواًمديمتقر/ 

مدرس اًمتػسريػم وقمؾريقم اًمؼريربن سمؽؾقريي اًمدراؾمريوت اةؾمريامقي واًمعرسمقريي 

 ًمؾبـلم سمدؾمقق

 
 البحح ملخص

اعمؽريل واعمريديف ذم اًمؼريربن اًمؽريررؿ دراؾمريي "ذا اًمبحٌ سمعـقان :ه

كؼدري ًمـزول اًمسريقر وأرريوت اعمسريتةـوة مريـ يمريؾ ؾمريقرة مريـ أول ؾمريقرة 

:، وهق اجلزء اًمةويف ًمبحٌ زم ُكنِم ذم جمؾي "اًمتقسميإكعوم طمتك بظمر ؾمقرة 

اًمدراؾمريريوت اةؾمريريامقي واًمعرسمقريريي ًمؾبـريريلم  )اًمدرارريرييا اًمتريريل شماريريدرهو يمؾقريريي

 574م، اعمجؾد اًمةوًمٌ مريـ ص 7106دد اًمسوسمع قمنم ؾمـي سمدؾمقق، اًمع

اعمؽريريل واعمريريديف ذم اًمؼريريربن "، ويمريريون اجلريريزء إول سمعـريريقان :646إمم ص 

دراؾمي شملصقؾقي ودراؾمي كؼدري ًمـزول اًمسقر وأرريوت اعمسريتةـوة مريـ يمريؾ 

 :"ؾمقرة مـ أول ؾمقرة اًمػوحتي طمتك بظمر ؾمقرة اعموئدة

مؽون وزمون كزول واًمغرض إصكم مـ هذا اًمبحٌ هق دراؾمي 

يمؾ ؾمقرة، ًمـتؿؽـ سمعد ذًمؽ مـ وصػفو سملهنو مؽقي أو مدكقي، وإذا يموكً 

هـوك بروت اؾْمُتْةـَِقً مـ اًمسقرة أىمقم سمدراؾمي يمؾ بري مـ هريذه أرريوت، 
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ـ احلؽؿ قمغم هذه أري : هؾ هل يمسقرهتو ري مؽقي أو مدكقي  ـ هبذا م ًمـتؿؽ

 ري أم ٓ؟

 اًمسبقؾواهلل هق اعمقومؼ واهلودي إمم ؾمقاء 

 اًمبوطمٌ

 د : حمؿد طمسـ حمؿد طمسـ أسمقاًمـجو

مدرس اًمتػسػم وقمؾقم اًمؼربن سمؽؾقي اًمدراؾموت 

 اةؾمامقي واًمعرسمقي ًمؾبـلم سمدؾمقق
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Research Summary 
     This research is entitled: “Al-Makki and Al-Madani in the Holy 

Qur’an, a critical study of the descending of the surahs and verses 
excluded from each surah from the beginning of Surat Al-Anam to the 

end of Surat Al-Tawbah:” which is the second part of a research 
published in the magazine “Al-Deraya” published by the College of 

Islamic and Arab Studies for Boys in Desouk. The seventeenth issue in 
the year 2017 AD, the third volume from p. 485 to p. 757, and the first 

part was entitled: “Al-Makki and Al-Madani in the Qur’an, an 
authentic study and a critical study of the descending of the surahs and 

verses excluded from each surah from the beginning of Surat al-Fatihah 
until the end of Surat al-Ma’idah”: 

     The original purpose of this research is to study the place and time 
of the descent of each surah, so that we can then describe it as Meccan 

or civil, and if there are verses that are excluded from the surah, I study 
every verse of these verses, so that we can judge this verse: is it broken 

Meccan or civil - or not? 
God is the conciliator and guide to the right path 

researcher 
Dr.: Mohamed Hassan Mohamed Hassan Abu El Naga 

Teacher of interpretation and Quranic sciences at the Faculty of 
Islamic and Arab Studies for Boys in Desouk 
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 املكدمة

احلؿد هلل اًمذي ذومـو قمغم إمؿ سموًمؼربن اعمجقد، ودقموكو سمتقومقؼف إمم      

مـ شمغقػم  إمر اًمرؿمقد، وىمقم سمف كػقؾمـو سملم اًمققمد واًمققمقد، وطمػظف

اجلفقل وحتررػ اًمعـقد، ٓ رلشمقف اًمبوـمؾ مـ سملم ردرف وٓ مـ ظمؾػف 

 شمـزرؾ مـ طمؽقؿ محقد.

أمحده قمغم اًمتقومقؼ ًمؾتحؿقد، وأؿمؽره قمغم اًمتحؼقؼ ذم اًمتقطمقد،      

وأؿمفد أن ٓ إًِمف إِٓ اهلل وطمده ٓ ذرؽ ًمف، ؿمفودة ربؼك ذظمرهو قمغم 

ف إمم اًمؼررى واًمبعقد، سمشػًما اًمتلسمقد، وأن حمؿًدا قمبده ورؾمقًمف أرؾمؾ

ًمؾخائؼ وكذرًرا، وهاضًمو ذم إيمقان مـػًما، ووهى ًمف مـ ومضؾف ظمػًما 

يمةػًما، وضمعؾف مؼدًمو قمغم اًمؽؾ يمبػًما، ومل جيعؾ ًمف مـ أرسموب ضمـسف 

كظػًما، وهنك أن ُرْدقَمك سموؾمؿف شمعظقًًم ًمف وشمقىمػًما، وأكزل قمؾقف يماًمو ىمرر 

ؼررًرا، ومؼول:﴿صدق ىمقًمف سموًمتحدي سمؿةؾف شم             

                                         
﴾ . ا0)

وماغم اهلل قمؾقف وقمغم بًمف وأصحوسمف وأشمبوقمف وأزواضمف وأؿمقوقمف، وؾمؾؿ 

 يمةػًما..شمسؾقًًم 

وسمعد.....، ومؿـ اجلدرر سموةكسون أن رـػؼ ؾموقموت قمؿره ري سمؾ أكػوؾمف      

ري ومقًم رـول سمف اعمطوًمى اًمعوًمقي، وََيُْؾص سمف مـ اخلنان اعمبلم، وًمقس ذًمؽ 

إٓ سموةىمبوِل قمغم اًمؼربن وشمػفؿف وشمدسمره، واؾمتخراِج يمـقزه وإصمورِة 

                                                           

 ا .77ؾمقرة اةهاء ) ا0)
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ي قمؾقف 9 ومنكف اًمؽػقؾ مؽـقكوشمف، وسِف اًمعـوري إًمقف، واًمعؽقِف سموهلؿ

سمؿاوًمح اًمعبود ذم اعمعوش واعمعود، واعمقصؾ هلؿ إمم ؾمبقؾ اًمرؿمود، 

وموحلؼقؼي واًمطررؼي وإذواق واعمقاضمقد اًماحقحي يمؾفو ٓ شُمْؼَتَبس إٓ مـ 

 مشؽوشمف، وٓ شُمْسَتْةَؿر إٓ مـ ؿمجراشمف .

أيمرم  وىمد اىمتضً طمؽؿي اهلل ري شمعومم ري أن راطػل هلذه اعمفؿي اخلطػمة     

ري، اًمذي يمون اًمؼربن اًمؽررؿ ًمسون طموًمف ومؼوًمف، ومبؾغ  ظمؾؼف حمؿدًا ري 

اًمرؾموًمي، وأدى إموكي، وكاح إمي، ورسمك إئؿي، بشموهؿ اهلل طُمْؽًًم 

وقمؾًًم 9 عمَِو اكطقت قمؾقف مـ اةظماص هائرهؿ، وعَمَّو اؾمتجوسمقا هلل ري 

مـورات ََيَْتِدي هبو  ري عمو ومقف طمقوهتؿ، ومؽوكقا سمحؼ شمعومم ري  وًمؾرؾمقل ري 

 مـ ىماد اهلداري، واسمتغك اًمرؿمود .

 ويموكً مدة شمؾؽ اًمرؾموًمي اخلومتي قمغم ومؽمشملم :     

: ري ذم مؽي، كزًمً ومقفو ؾمقر وبروت مـ اًمؼربن اًمؽررؿ  الفرتة األوىل     

ري سمًم رتـوؾمى مع أطمداث هذه اًمػؽمة، قُمِرومً هذه اًمسقر  قمغم اًمـبل ري 

 . وأروت سموًمؼربن اعمؽل

: ري ذم اعمدرـي اًمـبقري، كزًمً ومقفو ؾمقر وبروت مـ  والفرتة الجاىًة     

ري سمًم رتـوؾمى مع أطمداث هذه اًمػؽمة،  اًمؼربن اًمؽررؿ قمغم اًمـبل ري 

 قُمِرومً هذه اًمسقر وأروت سموًمؼربن اعمديف .

ومـ صمؿ أصبح مـ قمؾقم اًمؼربن اًمتل قُمـِل هبو اًمعؾًمء ىمدرًًم وطمدرةًو      

 . "واعمديفاعمؽل "قمؾؿ 
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وعمو يمـً أىمرأ اًمؼربن اًمؽررؿ وأطمػظف ًمػً كظري ري يمًم ًمػً كظر يمةػم      

َرت يمؾ ؾمقرة مـ  مـ اًمؼورئلم ري أن يمةػمًا مـ اعماوطمػ ـُمبَِعً وىمد ُصدِّ

ؾمقر اًمؼربن سمعـقان يُمتِى ومقف اؾمؿ اًمسقرة، صمؿ وصػفو سمؿؽقي، أو مدكقي، 

دكقتفو . ومُقْؽَتى ري صمؿ اؾمتةـوء سمعض بروت سمعض اًمسقر مـ مؽقتفو أو م

ؾمقرة يمذا ". أو :"ؾمقرة يمذا مؽقي إٓ أروت رىمؿ يمذا ويمذا"مةًا ري :

 ."مدكقي إٓ أروت رىمؿ يمذا ويمذا

وعمو ذومـل اهلل ري شمعومم ري سملن أيمقن واطمدًا مـ اًمبوطمةلم ذم اًمتػسػم      

وقمؾقم اًمؼربن َوىَمَر ذم ىمؾبل أن أىمقم سمدراؾمي هذه اًمظوهرة، أقمـل فموهرة 

ؽل واعمديف مـ ؾمقر اًمؼربن وبروشمف، مع اًمؽميمقز وؿمدة اًمعـوري سمؤروت اعم

 اعمستةـوة مـ يمؾ ؾمقرة .

ويمون همريض مـ هذا أن ُأسْمِرز وضمفًو مـ وضمقه إقمجوز اًمؼربن اًمؽررؿ،      

مبـوه قمغم اًمتـوؾمى اًمتوم واًمتآًمػ اًمَبلمِّ سملم بروت اًمؼربن اًمؽررؿ اعمتتوًمقي، 

 وأروت اًمتل شمؾقفو مدكقي، أو اًمعؽس .مع أن سمعض هذه أروت مؽل 

 ورشمبً ًمؾؼقوم هبذا أن أؾمػم قمغم اخلطقات أشمقي :     

 : إصمبوت مؽقي أو مدكقي اًمسقرة . أواًل     

 : دراؾمي يمؾ بري مـ أروت اعمستةـوة وإصمبوت مؽقتفو أو مدكقتفو . ثاىًًا     

و بروت مستةـوة وصمبً أن : إذا صمبً أن اًمسقرة مؽقي ري مةًا ري وومقف ثالجًا     

شمؾؽ أروت مدكقي أضمتفد ذم إسمراز وضمقه اًمؽماسمط واًمتـوؾمى واًمتآًمػ سملم 
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شمؾؽ أروت اعمستةـوة وسملم اًمسقوق اًمذي وردت ومقف، ويمذًمؽ أومعؾ إن 

 يموكً اًمسقرة مدكقي وومقفو بروت مؽقي .

ًمؽـ عمو سمدأت اًمبحٌ واًمدراؾمي، واشمبعً اًمضقاسمط اًمعؾؿقي ًمؾبحٌ      

، ومقضمئً سمٌمء قمجقى مل أيمـ أشمقىمعف،..... هذا اًمٌمء ًمـ اًمعؾؿل

 أفمفره أن، ًمؽـ َأَدُع اًمؼوريء اًمؽررؿ رستظفره سمـػسف .

ويمون سمويمقرُة هذا اًمعؿؾ واجلزُء إول مـف سمحةًو زم ُكنِم ذم جمؾي      

)اًمدراريا اًمتل شمادرهو يمؾقي اًمدراؾموت اةؾمامقي واًمعرسمقي ًمؾبـلم 

 574م، اعمجؾد اًمةوًمٌ مـ ص 7106قمنم ؾمـي سمدؾمقق، اًمعدد اًمسوسمع 

امللٌ واملدىٌ يف الكزآٌ "، ويمون هذا اجلزء إول سمعـقان :646إمم ص 
دراسة تأصًلًة ودراسة ىكدية ليزول الشىر واآليات املشتجياة مً كل سىرة 

 :"مً أول سىرة الفاحتة حتى آخز سىرة املائدة

ؽل واعمديف ذم اًمؼربن طمووًمً ومقف إىمومي دراؾمي شملصقؾقي ًمعؾؿ اعم     

اًمؽررؿ، ودراؾمي مؽون وزمون كزول يمؾ ؾمقرة مـ اًمسقر حمؾ اًمبحٌ، 

وإذا يموكً هـوك بروت اؾْمُتْةـَِقً مـ اًمسقرة ىمؿً سمدراؾمي يمؾ بري مـ 

هذه أروت، وكتٍ قمـ هذا يمؾف كتوئٍ متعددة، سمعض هذه اًمـتوئٍ ًمقس 

ًمء، وًمؽـ يمون سمجدرد، سمؾ شمؼرر مـذ زمـ سمعقد قمغم أردي يمةػم مـ اًمعؾ

ٓسمد مـ شمؼرررهو ذم هذا اًمبحٌ ًمتؽقن أؾمسًو وىمقاقمد ُرْبـَك قمؾقفو سمؼقي 

 مسوئؾ اًمبحٌ وكتوئجف . وهذه اًمـتوئٍ هل :

ري اًمراضمح وإىمرب إمم اًمؼبقل أن اعمؽل مـ اًمؼربن هق : مو كزل مـ  0     

ري إمم اعمدرـي، طمتك وًمق كزل سمغػم مؽي .  اًمؼربن ىمبؾ هجرة اًمرؾمقل ري 
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اعمديف : مو كزل مـ اًمؼربن سمعد اهلجرة، وإن يمون كزوًمف سمؿؽي قموم اًمػتح، و

 أو قموم طمجي اًمقداع، أو سمسػر مـ إؾمػور.

ري ذم ـمررؼ هجرشمف مـ مؽي إمم اعمدرـي ومفق  أمو مو كزل قمغم اًمـبل ري      

 مـ اًمؼربن اعمؽل .

تفو، ومنذا واعُمْعَتؼَم ذم وصػ اًمسقرة سملهنو مؽقي أو سملهنو مدكقي سمػوحت     

كزًمً وموحتي ؾمقرة ىمبؾ اهلجرة ومفل مؽقي، وإذا كزًمً وموحتي ؾمقرة سمعد 

 .ا0)اهلجرة ومفل مدكقي

ري اًمعؾؿ سموعمؽل واعمديف رػقد ذم شمػسػم بروت اًمؼربن اًمؽررؿ، ومعرومي  7     

مدًمقٓهتو، ومو رراد ومقفو، ومتققز اًمـوؾمخ مـ اعمـسقخ، ومعرومي شموررخ 

ري وذًمؽ سمؿتوسمعي أطمقاًمف سمؿؽي  ؾمقل ري اًمتنمرع، واؾمتخراج ؾمػمة اًمر

ومقاىمػف ذم اًمدقمقة، صمؿ أطمقاًمف ذم اعمدرـي وؾمػمشمف ذم اًمدقمقة إمم اهلل ومقفو، 

وسمقون قمـوري اعمسؾؿلم سموًمؼربن اًمؽررؿ واهتًممفؿ سمف، طمقٌ إهنؿ مل رؽتػقا 

 .ا7)سمحػظ اًمـص اًمؼربيف ومحسى، سمؾ شمتبعقا أمويمـ كزوًمف

                                                           

اكظر اعمؽل واعمديف ذم اًمؼربن اًمؽررؿ دراؾمي شملصقؾقي ودراؾمي كؼدري ًمـزول  ا0)

اًمسقر وأروت اعمستةـوة مـ يمؾ ؾمقرة مـ أول ؾمقرة اًمػوحتي طمتك بظمر 

ري اًمتل شمادرهو يمؾقي ؾمقرة اعموئدة، وهق سمحٌ زم ُكنِم ذم جمؾي اًمدرا

اًمدراؾموت اةؾمامقي واًمعرسمقي ًمؾبـلم سمدؾمقق، اًمعدد اًمسوسمع قمنم ؾمـي 

 .405ري  586م، اعمجؾد اًمةوًمٌ ص 7106

 .407ري  405اكظر اعمادر اًمسوسمؼ ص  ا7)
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(016) 

سمطررؼ اًمسًمع اعمعتؿد قمغم اًمـؼؾ واًمرواري  ري ُرْعَرف اعمؽل واعمديف 5     

قمؿـ ؿموهدوا اًمقطمل واًمتـزرؾ، أو سمطررؼ اًمؼقوس وآضمتفود اًمذي 

 .ا0)رستـد إمم ظماوئص اعمؽل وظماوئص اعمديف

ري وردت شمسع رواروت قمـ اًماحوسمي واًمتوسمعلم طمددت اًمسقر اعمؽقي  5     

ة أهنو ؾمقر واعمدكقي، اشمػؼً هذه اًمرواروت ذم جمؿققمفو قمغم قمنمرـ ؾمقر

مدكقي، وهذه اًمسقر اعمتػؼ قمغم مدكقتفو هل : اًمبؼرة، وبل قمؿران، 

واًمـسوء، واعموئدة، وإكػول، واًمتقسمي، واًمـقر، وإطمزاب، وحمؿد، 

واًمػتح، واحلجرات، واحلدرد، واعمجودًمي، واحلنم، واعمؿتحـي، 

 واجلؿعي، واعمـوومؼقن، واًمطاق، واًمتحررؿ، واًمـٍم.

اًمرواروت ذم ؾمبع قمنمة ؾمقرة وهل : اًمرقمد،  واظمتؾػً هذه     

واًمـحؾ، واحلٍ، واًمرمحـ، واًماػ، واًمتغوسمـ، واةكسون، واعمطػػلم، 

واًمػجر، واًمؾقؾ، واًمؼدر، واًمبقـي، واًمزًمزًمي، واعمسد، واةظماص، 

 واًمػؾؼ، واًمـوس .

واشمػؼً اًمرواروت اًمتسع ذم جمؿققمفو قمغم ؾمبع وؾمبعلم ؾمقرة أهنو      

 .ا7)مو شمبؼك مـ ؾمقر اًمؼربنؾمقر مؽقي وهل 

                                                           

 .477ري  408اكظر اعمادر اًمسوسمؼ ص  ا0)

 .455ري  475اكظر اعمادر اًمسوسمؼ ص  ا7)
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(017) 

ري اؾمتؼرأ اًمعؾًمء اًمسقر اعمؽقي، واًمسقر اعمدكقي، واؾمتـبطقا وقاسمط  4     

ىمقوؾمقي ًمؽؾ مـ اعمؽل واعمديف، واؾمتـبطقا ري يمذًمؽ ري ظماوئص متقزت هبو 

 .ا0)اًمسقر اعمؽقي، وظماوئص متقزت هبو اًمسقر اعمدكقي

رر كزوًمف، ومـف مو كزل ري ذهى سمعض اًمعؾًمء إمم أن مـ اًمؼربن مو شمؽ 5     

 مرة سمؿؽي ىمبؾ اهلجرة صمؿ كزل مرة أظمرى سموعمدرـي سمعد اهلجرة .

واًماحقح أكف مل رتؽرر كزول رء مـ اًمؼربن، وٓ معـك ًمإلكزال إٓ      

ري سمؼربن مل رؽـ كزل سمف مـ ىمبؾ  أن ضمؼمرؾ يمون رـزل قمغم رؾمقل اهلل ري 

ومـ ظموًمػ إصؾ  ومُقْؼِرُئف إروه، ٕن شمؽرر اًمـزول ظماف إصؾ،

ـمقًمى سموًمدًمقؾ، صمؿ إكف ٓ شمقضمد وموئدة طمؼقؼقي مـ شمؽرار كزول رء مـ 

اًمؼربن، ٕن كزول اًمؼربن معـوه فمفقره مـ قمومل اًمغقى إمم اًمشفودة، 

واًمظفقر سمف ٓ رؼبؾ اًمتؽرر، سمؾ هق حتاقؾ أمر طموصؾ مقضمقد، صمؿ إن 

ؽرر كزوًمف اًمؼقل سمتؽرار اًمـزول رؾزم مـف أن رؽقن يمؾ مو كزل سمؿؽي شم

ري اًمؼربن يمؾ قموم  سموعمدرـي مرة أظمرى، ومنن ضمؼمرؾ يمون رعورض اًمـبل ري 

 مرة، وقموروف اًمؼربن ذم اًمعوم اًمذي موت ومقف مرشملم .

َدت اًمرواروت ذم ؾمبى كزول أري أو اًمسقرة، ويموكً  6      ري إذا شمعدَّ

يمؾفو صحقحي سحيي ذم ذيمر اًمسبى، وذيمرت شمؾؽ اًمرواروت أطمداصمًو 

ذم اًمزمون، أو دًمً قمغم أهنو كزًمً ذم مؽي صمؿ كزًمً ذم اعمدرـي، متبوقمدة 

 وموًمؼرائـ اعمتعؾؼي هبذه اًمرواروت هل اًمتل حتدوكو إمم أطمد وضمقه صماصمي :

                                                           

 .457ري  456اكظر اعمادر اًمسوسمؼ ص  ا0)
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 إمو شمرضمقح سمعض هذه اًمرواروت قمغم سمعض .     

ومؼرأ »أو ش ومتا يمذا»وإمو أن رؽقن ذم سمعض ـمرق هذه اًمرواروت :      

ً طمقـئذ، ورؽقن ذيمرهو قمؼى اًمؼاي إمو وما شمؽقن أري كزًمش يمذا

 ًماؾمتشفود أو ًمؾرد .

وإمو أن شمؽقن أري ىمد كزًمً ذم زمـ موض، صمؿ حتدث واىمعي شمشتؿؾ      

ري ًمقعؾؿ أن  أري قمغم طمؽؿفو، ومقـزل ضمؼمرؾ ومقؼرأ أري قمغم اًمـبل ري 

 أري شمدل قمغم طمؽؿ هذه اًمقاىمعي .

ـف ذم سمعض اًماقر أن شمؽقن أري أمو اًمؼقل سمتؽرار اًمـزول ممو رـتٍ قم     

أو اًمسقرة كزًمً مرة سمؿؽي صمؿ كزًمً مرة أظمرى سموعمدرـي ومفق أمر مل رةبً 

 .ا0)وىمققمف

ري صمؿ اكتؼؾً إمم اًمغرض إصكم مـ هذا اًمبحٌ وهق دراؾمي مؽون  7    

وزمون كزول يمؾ ؾمقرة مـ اًمسقر حمؾ اًمبحٌ، ًمـتؿؽـ سمعد ذًمؽ مـ 

ا يموكً هـوك بروت اؾْمُتْةـَِقً مـ اًمسقرة وصػفو سملهنو مؽقي أو مدكقي، وإذ

أىمقم سمدراؾمي يمؾ بري مـ هذه أروت، ًمـتؿؽـ هبذا مـ احلؽؿ قمغم هذه 

 .ا7)أري : هؾ هل يمسقرهتو ري مؽقي أو مدكقي ري أم ٓ؟

ري إصؾ ذم اًمسقرة اعمؽقي أن شمؽقن يمؾ بروهتو مؽقي، وإصؾ ذم  8     

قي، ومـ صمؿ وما ُرْؼَبؾ اؾمتةـوء بروت اًمسقرة اعمدكقي أن شمؽقن يمؾ بروهتو مدك

                                                           

 .475ري  456اكظر اعمادر اًمسوسمؼ ص  ا0)

 .605ري  474اكظر اعمادر اًمسوسمؼ ص  ا7)
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(001) 

مـ ؾمقرهو دون دًمقؾ صحقح ردل قمغم ذًمؽ آؾمتةـوء، ٕن آؾمتةـوء 

ظماف إصؾ، وعمو يمون وضمقد بروت مدكقي ذم ؾمقرة مؽقي أو بروت مؽقي 

ذم ؾمقرة مدكقي ظماف إصؾ وموعمختور قمدم ىمبقل اًمؼقل سمف إٓ إذا صمبً 

 عمي مـ اعمعوروي وآطمتًمل .سمرواري صحقحي اًمسـد سحيي اعمتـ ؾمو

صمؿ اؾمتخرت اهلل ذم شمةـقي اجلزء إول سموجلزء اًمةويف اًمذي ؾمؿقتف      

امللٌ واملدىٌ يف الكزآٌ اللزيه دراسة ىكدية ليزول الشىر واآليات ":
 :"املشتجياة مً كل سىرة مً أول سىرة األىعاو حتى آخز سىرة التىبة

 طقات أشمقي :وأؾمػم ذم هذا اًمبحٌ قمغم وومؼ اخل     

: أدرس مؽون وزمون كزول يمؾ ؾمقرة مـ اًمسقر حمؾ اًمبحٌ،  أواًل     

 ًمـتؿؽـ ري سمعد ذًمؽ ري مـ وصػفو سملهنو مؽقي أو مدكقي .

: إذا يموكً هـوك بروت اؾْمُتْةـَِقً مـ اًمسقرة أىمقم سمدراؾمي يمؾ بري  ثاىًًا     

هل  مـ هذه أروت، ًمـتؿؽـ هبذا مـ احلؽؿ قمغم هذه أري : هؾ

 يمسقرهتو ري مؽقي أو مدكقي ري أم ٓ؟

وقمؿكم ذم هذا أن أكٌمء ًمؽؾ ؾمقرة وماًا أضمعؾف سموؾمؿ اًمسقرة، صمؿ      

 أىمسؿ هذا اًمػاؾ إمم مبحةلم :

 : ذم كزول اًمسقرة . املبحح األول     

 : أروت اعمستةـوة مـ اًمسقرة . املبحح الجاىٌ     

 صمؿ أسمحٌ يمؾ بري ذم مطؾى مستؼؾ .     

ن هذا اًمبحٌ مـ : مؼدمي، وأرسمعي وماقل، وظمومتي :       وسمـوء قمؾقف شَمَؽقَّ
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: وملذيمر ومقفو اًمداومع هلذا اًمبحٌ، واعمـفٍ اعمتبع ومقف، وظمطي  أما املكدمة

 اًمعؿؾ .

 : ري ؾمقرة إكعوم . وومقف مبحةون : الفصل األول     

 : كزول ؾمقرة إكعوم . املبحح األول     

 روت اعمستةـوة مـ ؾمقرة إكعوم .: أ املبحح الجاىٌ     

 : ري ؾمقرة إقمراف . وومقف مبحةون : الفصل الجاىٌ     

 : ري كزول ؾمقرة إقمراف . املبحح األول     

 : أروت اعمستةـوة مـ ؾمقرة إقمراف . املبحح الجاىٌ     

 : ري ؾمقرة إكػول . وومقف مبحةون : الفصل الجالح     

 ول ؾمقرة إكػول .: ري كز املبحح األول     

 : أروت اعمستةـوة مـ ؾمقرة إكػول . املبحح الجاىٌ     

 : ري ؾمقرة اًمتقسمي . وومقف مبحةون : الفصل الزابع     

 : ري كزول ؾمقرة اًمتقسمي . املبحح األول     

 : ري أروت اعمستةـوة مـ ؾمقرة اًمتقسمي . املبحح الجاىٌ     

 صقوت .: وومقفو اًمـتوئٍ واًمتق اخلامتة     

 صمؿ اًمػفورس اًمعؾؿقي .     

وسمعد، ومنيف أؾملل اهلل ري شمعومم ري أن جيعؾ هذا اًمعؿؾ ظموًماًو ًمقضمفف،      

وأن رقن زم إمتومف، وإمتوم ؾموئر إسمحوث اعمؽؿؾي ًمف، وأن رـػعـل سمؽؾ 

 هذا ذم اًمدكقو وأظمرة، ورـػع سمف يمؾ مـ ربه، أو ـموًمعف، أو كظر ومقف .

ؿد وقمغم بًمف وصحبف وؾمؾؿ، وبظمر دقمقاكو : وصؾ اًمؾفؿ قمغم ؾمقدكو حم

 أن احلؿد هلل رب اًمعوعملم .
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 الفصل األول
 سىرة األىعاو

 وومقف مبحةون :

 املبحح األول
 ىزول سىرة األىعاو

 .ا0)ىمبؾ اهلجرة ري ري ؾمقرة إكعوم ؾمقرة مؽقي، كزًمً قمغم رؾمقل اهلل      

                                                           

ؿ اًمسؿرىمـدي اًمؾقٌ كٍم سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ إسمراهق يباكظر سمحر اًمعؾقم ٕا 0)

م، 0885هري 0505، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 0/555

ل سمراهقؿ اًمةعؾبمحد سمـ حمؿد سمـ إٕ قمـ شمػسػم اًمؼربنواًمؽشػ واًمبقون 

، م7117ريهري 0577إومم  ري سمػموت  ري دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، ط 5/050

 عكم سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمقاطمديواًمقؾمقط ذم شمػسػم اًمؼربن اعمجقد ًم

م، وشمػسػم 0885هري 0504ري سمػموت ري إومم  دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، ط 7/74

، ط دار اًمقـمـ ري 7/74اًمؼربن ٕيب اعمظػر مـاقر سمـ حمؿد اًمسؿعويف 

ؾحسلم ًم ذم شمػسػم اًمؼربنم، ومعومل اًمتـزرؾ 0886هري 0507اًمرروض ري إومم 

ري  سمػموتري دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ، ط 7/016اًمبغقي  سمـ مسعقد سمـ حمؿد

قمبد  ٕيب حمؿد ذم شمػسػم اًمؽتوب اًمعزرز ، واعمحرر اًمقضمقزهري0571إومم 

، ط دار 7/754 ـ قمطقي إكدًمزاحلؼ سمـ هموًمى سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ متوم سم

هري، ومػوشمقح اًمغقى وهق اًمتػسػم 0577اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 

 ومخر اًمدرـ سمـ قمؿر سمـ احلسـ سمـ احلسلم اًمتقؿل اًمؽبػم ٕيب قمبداهلل حمؿد

هري، 0571، ط دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ري سمػموت ري اًمةوًمةي 07/560اًمرازي 

قمبداهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ أيب سمؽر سمـ ومرح واجلومع ٕطمؽوم اًمؼربن ٕيب 

، ط دار اًمؽتى اعمٍمري 5/577 إكاوري اخلزرضمل ؿمؿس اًمدرـ اًمؼرـمبل
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هذه اًمرؾموًمي، ذم واًمرواروت اًمتسع اًمتل ذيمرهتو ذم اجلزء إول مـ      

أمجعً قمغم أن ؾمقرة  "اًمرواروت اًمتل قمددت اعمؽل واعمديف"مبحٌ 

 .ا0)إكعوم مؽقي

                                                                                                                                          

م، وشمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٕيب اًمػداء 0855هري 0575ري اًمؼوهرة ري اًمةوكقي 

، ط دار ـمقبي ًمؾـنم واًمتقزرع، اًمةوكقي 5/756إؾمًمقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمةػم 

اًمناج اعمـػم ذم اةقموكي و ؾمومل حمؿد ؾمامي،م، سمتحؼقؼ : 0888هري 0571

حؿد سمـ أمحد اخلطقى عم قمغم معرومي سمعض معويف يمام رسمـو احلؽقؿ اخلبػم

هري، واًمـوؾمخ 0574ري  اًمؼوهرة ريمطبعي سمقٓق إمػمري ، ط 0/517 اًمنمسمقـل

واعمـسقخ ٕيب ضمعػر أمحد سمـ حمؿد سمـ إؾمًمقمقؾ سمـ رقكس اًمـحوس 

هري، واًمبقون ذم قمد بي 0517اًمؽقرً ري إومم ، ط مؽتبي اًمػاح ري 504ص

، ط 040ص  قمةًمن سمـ ؾمعقد سمـ قمةًمن سمـ قمؿر اًمدايف اًمؼربن ٕيب قمؿرو

م، واًمؼمهون 0885هري 0505مريمز اعمخطقـموت واًمؽماث ري اًمؽقرً ري إومم 

، ط 0/085 حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ هبودر اًمزريمٌمذم قمؾقم اًمؼربن ًمبدر اًمدرـ 

)صمؿ صقرشمف دار  احلؾبل وذيموئف سمقي قمقسك اًمبويبدار إطمقوء اًمؽتى اًمعر

هري 0565اًمطبعي إومم  وسمـػس شمرىمقؿ اًماػحوتا ري سمػموتري اعمعرومي 

 م، سمتحؼقؼ : حمؿد أسمقاًمػضؾ إسمراهقؿ .0846

اكظر اعمؽل واعمديف ذم اًمؼربن اًمؽررؿ دراؾمي شملصقؾقي ودراؾمي كؼدري ًمـزول  ا0)

أول ؾمقرة اًمػوحتي طمتك بظمر اًمسقر وأروت اعمستةـوة مـ يمؾ ؾمقرة مـ 

ؾمقرة اعموئدة، وهق سمحٌ زم ُكنِم ذم جمؾي اًمدراري اًمتل شمادرهو يمؾقي 

اًمدراؾموت اةؾمامقي واًمعرسمقي ًمؾبـلم سمدؾمقق، اًمعدد اًمسوسمع قمنم ؾمـي 

 .455ري  475م، اعمجؾد اًمةوًمٌ ص 7106
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(003) 

 ورؿؽـ أن كستدل قمغم مؽقي ؾمقرة إكعوم سملرسمعي أدًمي :     

: ري قمدة أطمودرٌ كاً قمغم أن ؾمقرة إكعوم مؽقي  الدلًل األول     

ر هذه إطمودرٌ كزًمً ذم مؽي ىمبؾ اهلجرة، وكزًمً مجؾي واطمدة، وؾملذيم

 ري . ٕكعوم مجؾي واطمدة ري إن ؿموء اهللٓطمؼًو ذم مسلًمي كزول ؾمقرة ا

: ري مو صح مـ أؾمبوب كزول يمةػم مـ بروت ؾمقرة  الدلًل الجاىٌ     

إكعوم واوح اًمدًٓمي قمغم أن هذه أروت كزًمً سمسبى أؾمئؾي أو 

 .ا0)ري ري طمقادث طمدصمً سمؿؽي ىمبؾ هجرة اًمـبل 

: ري إمجوع اًمعؾًمء قمغم أن ؾمقرة إكعوم مؽقي كزًمً ىمبؾ  الدلًل الجالح     

 .ا7)اهلجرة، ومل َيوًمػ ذم هذا أطمد

                                                           

 اكظر أؾمبوب كزول يمةػم مـ بروت ؾمقرة إكعوم ذم أؾمبوب كزول اًمؼربن ٕيب ا0)

، ط دار اةصاح ري اًمدموم ري 776ري  705احلسـ قمكم سمـ أمحد اًمقاطمدي ص 

م، وًمبوب اًمـؼقل ذم أؾمبوب اًمـزول ًمعبداًمرمحـ سمـ 0887هري 0507اًمةوكقي 

، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري، 87ري  77أيب سمؽر اًمسققـمل ص 

، 85و  85واًماحقح اعمسـد مـ أؾمبوب اًمـزول عمؼبؾ سمـ هودي اًمقادقمل ص 

 م .0876هري 0517ؽتبي اسمـ شمقؿقي ري اًمؼوهرة ري اًمراسمعي ط م

يمؾ مو سمحةً ومقف مـ يمتى اًمتػسػم ويمتى قمؾقم اًمؼربن كاً قمغم مؽقي  ا7)

ؾمقرة إكعوم . واكظر َكْؼَؾ اةمجوع قمغم أن ؾمقرة إكعوم مؽقي ذم شمـزرؾ 

اًمؼربن وقمدد بروشمف واظمتاف اًمـوس ومقف ٕيب زرقمي قمبداًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ 

، ط جمؾي معفد اةموم اًمشوـمبل ًمؾدراؾموت اًمؼربكقي ري اًمعراق 757َؾي ص َزْكجَ 

ٕيب قمؿر رقؾمػ سمـ قمبداهلل سمـ  عمو ذم اعمقـمل مـ اعمعويف وإؾموكقد ري، واًمتؿفقد
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: ري اًمؼضورو اًمتل حتدصمً قمـفو ؾمقرة إكعوم هل ىمضورو  الدلًل الزابع     

يمؾفو ذم طمجوج اعمنميملم وهمػمهؿ مـ ظماوئص اًمسقر اعمؽقي، وموًمسقرة 

ٓؿمتًمهلو قمغم اًمتقطمقد  وقمؾقفو مبـك أصقل اًمدرـ ،أهؾ اعمؾؾ اًمزائغي

 .ا0)واًمعدل واًمـبقة واعمعود وإسمطول مذاهى اعمؾحدرـ

                                                                                                                                          

ري  اعمغرب ريوزارة قمؿقم إوىموف واًمشمون اةؾمامقي  ، ط0/055قمبداًمؼم 

ـ شمػسػم اًمؽتوب حتررر اعمعـك اًمسدرد وشمـقرر اًمعؼؾ اجلدرد مهري، و0576

)اًمتحررر واًمتـقررا عمحؿد اًمطوهر سمـ حمؿد سمـ قموؿمقر اًمتقكز اعمجقد

 م .0875، ط اًمدار اًمتقكسقي ًمؾـنم ري شمقكس ري 6/070

ًمؽـ اًمطوهر سمـ قموؿمقر ري رمحف اهلل ري سمعد أن كؼؾ اشمػوق اًمعؾًمء قمغم مؽقي ؾمقرة 

    ﴿ري :  شمعوممري وىمول اسمـ قمطقي ذم شمػسػم ىمقًمف "إكعوم ىمول :

         ﴾ مـ هذه اًمسقرة  ا80) أري: 

: ٓ  . وًمؽـ ىمول اسمـ احلاور إن اًمـؼوش طمؽك أن ؾمقرة إكعوم يمؾفو مدكقي

رر :اهري اًمتحر". وهذا هق إفمفر راح كؼؾ ذم رء كزل مـ إكعوم ذم اعمدرـي

 . 6/077واًمتـقرر 

ىمؾً : هذا ؾمفق مـ اسمـ قموؿمقر ري رمحف اهلل ري، ومـص يمام اسمـ قمطقي ذم اعمحرر 

كزًمً ذم ىمقل سمـل إهائقؾ  : وأري قمغم ىمقل مـ ىمول": 7/571اًمقضمقز 

 :اهري"ويمذًمؽ طمؽك اًمـؼوش أهنو مدكقي ،شمؾزم أن شمؽقن مدكقي

       ﴿وموًمذي طمؽوه اسمـ قمطقي قمـ اًمـؼوش أن بري : 

           ﴾ . هل اعمدكقي وًمقس ؾمقرة إكعوم يمؾفو 

كظؿ اًمدرر ذم شمـوؾمى أروت ، و5/575اكظر اجلومع ٕطمؽوم اًمؼربن ا 0)

، ط دار اًمؽتوب اةؾمامل 6/7ةسمراهقؿ سمـ قمؿر سمـ طمسـ اًمبؼوقمل  واًمسقر
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(005) 

كستخؾص أن إهمراض اًمرئقسي اًمتل اؾمتفدومتفو اًمسقرة ورؿؽـ أن      

 اًمؽررؿي شمؽميمز ومقًم ركم:

هق  ري ؾمبحوكفري وأكف  ،إىمومي إدًمي قمغم وطمداكقي اهلل وىمدرشمف : أواًل     

ذرعتف وطمدهو هل اًمتل جيى أن  وأن ،اعمستحؼ ًمؾعبودة واخلضقع

 . شمـو ومعوماشمـو وؾموئر ؿمئقكـواذم يمؾ مو رتعؾؼ سمعبود شمؽقن مرضمعـوً 

 ،مع سمقون وفمقػتف ،ري ذم دقمقشمف إىمومي إدًمي قمغم صدق اًمـبل ري  : ثاىًًا     

 . وشمسؾقتف قمًم راىمقف مـ أقمدائف

ًمـوس وقمغم أن ا ،إىمومي إدًمي قمغم أن رقم اًمؼقومي طمؼ : ثالجًا     

 . ومنم ومخػم وإن ذاً  إن ظمػماً  ،ؾمقحوؾمبقن ومقف قمغم أقمًمهلؿ

شمػـقد اًمشبفوت اًمتل أصمورهو اعمنميمقن طمقل هذه إمقر اًمةاصمي  : رابعًا     

سملؾمؾقب  : )وطمداكقي اهلل، وصدق اًمرؾمقل، وصمبقت رقم اًمؼقوميا اًمسوسمؼي

وحيؿؾ اًمعؼاء قمغم  ،اًمعقاـمػ ورريض ،اًمؼؾقب يوَيد ،رؼـع اًمعؼقل

 .ا0)اعمسورقمي إمم اًمدظمقل ذم هذا اًمدرـ قمـ ـمقاقمقي واظمتقور

                                                                                                                                          

وهرة ري، وقمـوري اًمؼويض ويمػوري اًمرايض وهل طموؿمقي اًمشفوب قمغم شمػسػم ري اًمؼ

، ط دار 5/516اًمبقضووي ًمشفوب اًمدرـ أمحد سمـ حمؿد سمـ قمؿر اخلػوضمل 

 صودر ري سمػموت ري .

، وزهرة 6/075، واًمتحررر واًمتـقرر 07/560اكظر مػوشمقح اًمغقى ا 0)

، ط دار اًمػؽر 4/7505عمحؿد سمـ أمحد سمـ ماطػك اعمعروف سمليب زهرة 

اًمعريب، واًمتػسػم اًمقؾمقط ًمؾؼربن اًمؽررؿ ًمإلموم إيمؼم حمؿد ؾمقد ـمـطووي 

ري إومم  اًمؼوهرةري  دار هنضي مٍم ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزرع، ط 4/07
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 : ري هؾ كزًمً ؾمقرة إكعوم سمؿؽي مجؾي واطمدة ؟ مشألة     

 : إن اًمعؾًمء ذم هذه اعمسلًمي قمغم ادموهوت صماصمي : وللجىاب عً ٍذا ىكىل     

: ري أن ؾمقرة إكعوم كزًمً سمؿؽي يمومؾي مجؾي واطمدة دون  االجتاه األول     

 واؾمتدًمقا قمغم هذا سملدًمي : .ا0)ـوء أي بري مـفواؾمتة

ـِ َموًمٍِؽ : ري  الدلًل األول      ـْ َأَكِس سْم : ىَموَل َرؾُمقُل  ىَموَل  ري َريِضَ اهللُ قَمـُْف ري قَم

ـَ اعْمََاِئَؽِي ؾَمدَّ َمو سَملْمَ  ري اهللَِّ ري  َْكَعوِم َوَمَعَفو َمْقيمٌِى ِم ْٕ ًْ ؾُمقَرُة ا : َكَزًَم

                                                                                                                                          

وهبي ًمؾديمتقر :  ذم اًمعؼقدة واًمنمرعي واعمـفٍ م، واًمتػسػم اعمـػم0886

 هري .0507ري اًمةوكقي  دمشؼ ريدار اًمػؽر اعمعوس ط  ،6/076 ماطػك اًمزطمقكم

، وشمػسػم اًمؼربن ًمعز اًمدرـ قمبداًمعزرز سمـ 07/560اكظر مػوشمقح اًمغقى ا 0)

م، 0885هري 0505ط دار اسمـ طمزم ري سمػموت ري إومم  ،0/576قمبداًمسام 

، ط دار 7/5واًمؾبوب ذم قمؾقم اًمؽتوب ًمناج اًمدرـ قمؿر سمـ قمكم سمـ قمودل 

كظؿ اًمدرر ذم شمـوؾمى م، و0887ري ه0508اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 

اًمناج اعمـػم ذم اةقموكي قمغم معرومي سمعض معويف ، و6/0 أروت واًمسقر

، وومتح اًمؼدرر اجلومع 0/518ًمؾخطقى اًمنمسمقـل  يمام رسمـو احلؽقؿ اخلبػم

حؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل سملم ومـل اًمرواري واًمدراري مـ قمؾؿ اًمتػسػم عم

هري، وحموؾمـ 0505سمـ يمةػم ري دمشؼ ري إومم ط دار ا ،7/007 اًمشقيمويف

ط دار اًمؽتى  ،5/516 حؿد مجول اًمدرـ سمـ حمؿد ؾمعقد اًمؼوؾمؿلاًمتلورؾ عم

هري، وشمػسػم اًمؼربن احلؽقؿ )شمػسػم اعمـورا 0507اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 

م، 0881، ط اهلقئي اعمٍمري اًمعومي ًمؾؽتوب 6/757عمحؿد رؿمقد روو 

 . 4/6، واًمتػسػم اًمقؾمقط ًمؾطـطووي 6/077واًمتحررر واًمتـقرر 
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َْرُض  سمِوًمتَّْسبِقِح،ا7)هَلُْؿ َزضَمٌؾ ا0)اخْلَوومَِؼلْمِ  ْٕ ، َوا ٍُّ ري  َوَرؾُمقُل اهللَِّ ري  هِبِْؿ شَمْرشَم

 .شا5)ؾُمْبَحوَن اهللَِّ اًْمَعظِقِؿ ؾُمْبَحوَن اهللَِّ اًْمَعظِقؿِ : » َرُؼقُل 

                                                           

اكظر همررى  . اعمغرب واعمنمق : . وىمقؾ مهو ـمرومو اًمسًمء وإرض : نِ واخْلَوومِؼَ  ا0)

، ط دار 0/780 اًمػرج قمبداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمؿد اجلقزي احلدرٌ ٕيب

م، واًمـفوري ذم همررى 0874هري 0514اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 

، ط اعمؽتبي 7/45 سمـ إصمػم اعمبورك سمـ حمؿداًمدرـ عمجد  احلدرٌ وإصمر

 م .0868هري 0588اًمعؾؿقي ري سمػموت ري 

 ،5/56ًمؾخؾقؾ سمـ أمحد اًمػراهقدي  . اكظر اًمعلم قمولٍ  رومقعٌ  صقٌت اًمَزضَمُؾ : ا 7)
 . 7/786، واًمـفوري ذم همررى احلدرٌ وإصمر دار ومؽتبي اهلالط 

ا، واًمبقفؼل ذم 5556، سمرىمؿ )5/787أظمرضمف اًمطؼمايف ذم اعمعجؿ إوؾمط ا 5)

ا، 7701، سمرىمؿ )5/68، وذم ؿمعى اةرًمن 0/550يمتوب اًمســ اًماغػم 

ا، يمؾفؿ مـ ـمررؼ 076، سمرىمؿ )7/440وأسمقسمؽر اةؾمًمقمقكم ذم معجؿف 

ـِ  وعمِِل   َأمْحَد سْم ـِ َأيِب سَمْؽٍر اًمسَّ ِد سْم ـُ َأيِب وُمَدْرٍؽ  ،حُمَؿَّ ـُ إؾِْمًَمقِمقَؾ سْم ُد سْم صَمـِل  ،كو حُمَؿَّ طَمدَّ

ـُ ـَمْؾَحيَ  ـُ َموًمٍِؽ  ،قُمَؿُر سْم صَمـِل َأسُمق ؾُمَفْقٍؾ َكوومُِع سْم ـِ َموًمٍِؽ  ،طَمدَّ ـْ َأَكِس سْم  ......قَم

ذم جمؿع اًمزوائد ومـبع  أسمق احلسـ قمكم سمـ أيب سمؽر سمـ ؾمؾقًمن اهلقةؿلوذيمره 

م، وىمول 0885هري 0505، ط مؽتبي اًمؼدد ري اًمؼوهرة ري 6/71اًمػقائد 

وسمؼقي  ،ومل أقمرومف ،يف قمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ أيب سمؽر اًمسوعملرواه اًمطؼما":

 :اهري"رضموًمف صمؼوت

: أمحد سمـ حمؿد اًمسوعمل ىمد سطمً رواري اًمبقفؼل سموؾمؿف اًمؽومؾ، وهق  ىمؾً

أسمقسمؽر أمحد سمـ حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ ؾمومل سمـ قمبداهلل سمـ قمؿر سمـ اخلطوب . 

ي عمو ذيمره ومقؿـ اعمز احلوومظ رقؾمػ سمـ قمبداًمرمحـ سمـ رقؾمػ كسبف وهؽذا
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ـِ : ري  الدلًل الجاىٌ      ـِ قُمَؿَر ىَموَل قَمْبِداهللِ قَم :  ري : ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِّ ري  سْم

َْكَعوِم مُجَْؾًي َواطِمَدةً َكزَ » ْٕ ًْ قَمكَمَّ ؾُمقَرُة ا هَلُْؿ  ،َمَؾٍؽ  ُرَشقُِّعَفو ؾَمْبُعقَن َأًْمَػ  ،ًَم

 . شا0)َزضَمٌؾ سمِوًمتَّْسبِقِح َواًمتَّْحِؿقدِ 

                                                                                                                                          

 ذم أؾمًمء اًمرضمولذم هتذرى اًمؽًمل  ؽرْ دَ سمـ أيب ومُ  إؾمًمقمقؾ روى قمـ

 م .0871هري 0511، ط ممؾمسي اًمرؾموًمي ري سمػموت ري إومم 75/575

ا ومؼول 05550، طمدرٌ رىمؿ )8/55وىمد وصمؼف اهلقةؿل كػسف ذم جمؿع اًمزوائد 

ػم أمحد سمـ هم ،ورضموًمف رضمول اًماحقح ،رواه اًمطؼمايف ذم اًمؽبػم وإوؾمط":

 :اهري"وهق صمؼي ،أيب سمؽر اًمسوعمل

 ششمرمجي اًمرواة اًمذرـ مل رعرومفؿ احلوومظ اهلقةؿل»اًمػرائد قمغم جمؿع اًمزوائد اكظر 

، ط دار اةموم اًمبخوري ري اًمدوطمي، ىمطر ري، 58ص  خلؾقؾ سمـ حمؿد اًمعريب

قمبد ٕيب  مابوح إررى ذم شمؼررى اًمرواة اًمذرـ ًمقسقا ذم شمؼررى اًمتفذرىو

 رياًمقؿـ  ري مؽتبي صـعوء إصمرري، ط 5/51 ؿد سمـ أمحد اعماـعل اًمعـزاهلل حم

 م .7114هري 0575ري إومم  مٍمري اًمػوروق احلدرةي ًمؾطبوقمي واًمـنم و

 ومـ صمؿ وموحلدرٌ صحقح، وهق ؿموهد رؼقي إطمودرٌ اًمتل سمعده، وهل شمؼقرف .

ؿ ذم ا، وأسمقكعق771، سمرىمؿ )0/054أظمرضمف اًمطؼمايف ذم اعمعجؿ اًماغػم ا 0)

، وذيمره اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـةقر 5/55 طمؾقي إوًمقوء وـمبؼوت إصػقوء

رقؾمػ سمـ قمطقي سمـ صموسمً ، وزاد كسبتف ٓسمـ مردورف . وذم ؾمـده 5/755

، واجلرح 7/576، وهق وعقػ يمًم ذم اًمتوررخ اًمؽبػم ًمؾبخوري اًماػور

زوائد . واحلدرٌ ذيمره اهلقةؿل ذم جمؿع اًم 8/775واًمتعدرؾ ٓسمـ أيب طموشمؿ 

رواه اًمطؼمايف ذم اًماغػم، وومقف رقؾمػ سمـ قمطقي اًماػور  "، وىمول :6/71

 :اهري"وهق وعقػ

ىمؾً : إن يمون رقؾمػ سمـ قمطقي اًماػور وعقػًو ومؼد شمقسمع مـ رواة بظمررـ ذم 

 اًمشقاهد إظمرى ًمؾحدرٌ .
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ـِ يَمْعٍى ىَموَل : ري  الدلًل الجالح      ـْ ُأيَبِّ سْم :  ري : ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِّ ري  قَم

ًْ قَمكَمَّ ؾُمقَرُة » َوشَمبَِعَفو ؾَمْبُعقَن َأًْمَػ َمَؾٍؽ هَلُْؿ  ،إَْكَعوِم مُجَْؾًي َواطِمَدةً ُأْكِزًَم

 .ا0)َزضَمٌؾ سمِوًمتَّْسبِقِح َواًمتَّْحِؿقِد َواًمتَّْؽبػِِم َواًمتَّْفؾِقؾِ 

ـْ َأيِب  الدلًل الزابع      ـِ : ري قَم   قَمْؿِرو سْم
ِ
ـْ  ىَموَل :ا7)اًْمَعَاء ًُ جُمَوِهًدا قَم ؾَمَلًْم

،شَمْؾِخقِص بِي اًمْ  لِّ ـَ اعمَْؽِّ ـْ َذًمَِؽ  : وَمَؼوَل  ُؼْربِن اعْمََديِفِّ ِم ـَ قَمبَّوٍس قَم ًُ اسْم ؾَمَلًْم

قَّيٌ ": وَمَؼوَل  َي مُجَْؾًي َواطِمَدًة وَمِفَل َمؽِّ ًْ سمَِؿؽَّ َْكَعوِم َكَزًَم ْٕ  .ا5).....ؾُمقَرُة ا

                                                           
م سْمـ ؾُمَؾْقٍؿ ؾَماَّ ، مـ ـمررؼ 7/741أظمرضمف اًمقاطمدي ذم اًمتػسػم اًمقؾمقط ا 0)

ـْ َأسمِقفِ  ،ـِلُّ اعمََْدائِ  ـِ َأؾْمَؾَؿ، قَم ـْ َزْرِد سْم ـُ يَمةػٍِم، قَم صَمـَو َهوُروُن سْم ـْ َأيِب ُأَموَميَ  ،طَمدَّ  ،قَم
ـِ يَمْعٍى  ـْ ُأيَبِّ سْم  .....قَم

م سمـ ؾمؾقؿ اعمدائـل وعقػ يمًم ذم اًمتوررخ إوؾمط ًمؾبخوري  ، 7/705وؾماَّ
 .5/515واًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول ٓسمـ قمدي 

هورون سمـ ": 8/85ىمول قمـف اسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح واًمتعدرؾ وهورون سمـ يمةػم 
ؾمؿعً أيب  ،ؿ  اعمدائـلقروى قمـف ؾمام سمـ ؾمؾ ؾمؿع زرد سمـ أؾمؾؿ، ،يمةػم

:اهري واكظر اًمضعػوء واعمؽمويمقن ٓسمـ ": هق جمفقل رؼقل ذًمؽ ورؼقل
 . 5/060اجلقزي 

ظمرون ذم اًمشقاهد ىمؾً : إن يمون إول وعقػًو، واًمةويف جمفقًٓ ومؼد شموسمعفًم رواة ب
 إظمرى ًمؾحدرٌ .

هق أسمق قمؿرو سمـ اًمعاء سمـ قمًمر سمـ اًمُعررون اعموزيف اًمـحقي، اظمتؾػقا ذم  ا7)
اؾمؿف، وإؿمفر أن اؾمؿف َزسمَّون، هق أطمد اًمؼراء اًمسبعي، وُمَقصمَّؼ ذم احلدرٌ، 
 ومـ قمؾًمء اًمعرسمقي، موت ؾمـي ؾمبع ومخسلم وموئي . اكظر اجلرح واًمتعدرؾ

ط  ،0/057 بداًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ إدررس سمـ أيب طموشمؿ اًمرازيٕيب حمؿد قم
، ومعرومي اًمؼراء م0847هري 0760دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ري سمػموت ري إومم 

قمغم اًمطبؼوت وإقماور ًمشؿس اًمدرـ حمؿد سمـ أمحد سمـ قمةًمن سمـ  اًمؽبور
 م .0886هري 0506ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، إومم ، 47ص  ىَموْرًمز اًمذهبل

، سمسـده إمم 504أظمرضمف أسمق ضمعػر اًمـحوس ذم يمتوسمف اًمـوؾمخ واعمـسقخ ص  ا5)

قمـ  ؾملًمً جموهداً  : ؾمؿعً أسمو قمؿرو سمـ اًمعاء رؼقل : ىمولرقكس سمـ طمبقى 
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ـِ قَمبَّوٍس، ىَموَل: : ري  الدلًل اخلامص      ـِ اسْم َكْ »قَم ْٕ ًْ ؾُمقَرُة ا َي َكَزًَم َعوِم سمَِؿؽَّ

 . شا7)طَمْقهَلَو سمِوًمتَّْسبِقِح ا0)ًَمْقًا مُجَْؾًي، َوَكَزَل َمَعَفو ؾَمْبُعقَن َأًْمَػ َمَؾٍؽ جَيَْلُرونَ 

                                                                                                                                          

ؾملًمً اسمـ قمبوس قمـ ذًمؽ  : ومؼول شمؾخقص بي اًمؼربن اعمديف مـ اعمؽل،

 .......إمم بظمره .ومؼول

بِّل وهق ؾمـد مقصقل، يمؾ رضموًمف صمؼوت إٓ رقكس سمـ طمب قى أسمو قمبداًمرمحـ اًمضَّ

، ومل 8/756اًمبٍمي اًمـحقي، شمرضمؿ ًمف اسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح واًمتعدرؾ 

رذيمر ومقف ضمرطمًو وٓ شمعدرًا، وًمف شمرمجي ذم هموري اًمـفوري ذم ـمبؼوت اًمؼراء ٓسمـ 

ـُ  7/515اجلزري  ـَ طمبقى محوُد سم دون ضمرح أو شمعدرؾ . وشموسمع رقكَس سم

سمـ درـور اًمبٍمي أسمق سمعده ري، ومحود سمـ ؾمؾؿي ؾمؾؿي ري يمًم ذم احلدرٌ اًمذي 

، واًمةؼوت ٓسمـ طمبون 5/051يمًم ذم اجلرح واًمتعدرؾ  ؾمؾؿي صمؼف قموسمد

5/705 . 

َلُر ضَمْلرًا وضُمَماراً رؼول : ا 0) اكظر اًمـفوري  . رومع صقشمف مع شمرضع واؾمتغوصمي : ضَمَلَر جَيْ

سمـ حمؿد  ، وًمسون اًمعرب ٕيب اًمػضؾ0/757ذم همررى احلدرٌ وإصمر 

 هري .0505، ط دار صودر ري سمػموت ري اًمةوًمةي 5/007 مؽرم سمـ قمغم سمـ مـظقر

، وأسمق قمؿرو اًمدايف ذم 751أظمرضمف اًمؼوؾمؿ سمـ ؾمام ذم ومضوئؾ اًمؼربن ص ا 7)

، 07/704، واًمطؼمايف ذم اعمعجؿ اًمؽبػم 040اًمبقون ذم قمد بي اًمؼربن ص 

ـِ ؾَمَؾَؿيَ  ا، يمؾفؿ مـ ـمررؼ0785سمرىمؿ ) ـْ  ،مَحَّوِد سْم ـِ ضُمْدقَمونَ  قَم ـِ َزْرِد سْم  ،قَمكِمِّ سْم

ـِ ِمْفَرانَ  ـْ ُرقؾُمَػ سْم ـِ قَمبَّوسٍ  ،قَم ـِ اسْم  .....قَم

، 6/076وقمكم سمـ زرد سمـ ضمدقمون وعقػ يمًم ذم اًمطبؼوت اًمؽؼمى ٓسمـ ؾمعد 

. ًمؽـ شموسمعف أسمق قمؿرو سمـ اًمعاء يمًم ذم  5/764واًمتوررخ اًمؽبػم ًمؾبخوري 
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ـِ طَمْقؿَمٍى ىَموَل : ري  الدلًل الشادض      ـْ ؿَمْفِر سْم ـَ قَمبَّوٍس  قَم ًُ اسْم : ؾَمِؿْع

َْكَعوِم مَجِقًعو سمِؿَ ": َرُؼقُل  ْٕ ًْ ؾُمقَرُة ا يَ ُأْكِزًَم ـَ اعْمََائَِؽِي  ،ؽَّ ٌى ِم
وَمَتبَِعَفو َمْقيمِ

َْرضِ ا0)ىَمْد ـَمَبُؼقا ،ُرَشقُِّعقهَنَو ْٕ  َوا
ِ
ًَمء هَلُْؿ َزضَمٌؾ سمِوًمتَّْسبِقِح طَمتَّك  ،َمو سَملْمَ اًمسَّ

وضًمو، ـْ َزضَمؾِِفِؿ سمِوًمتَّْسبِقِح اْردِمَ ٍَّ ِم َْرُض َأْن شَمْرشَم ْٕ : وَمَؾًمَّ ؾَمِؿَع  ىَموَل  يَموَدِت ا

ًْ  ـَّبِلُّ ري اًم ا طَمتَّك ُأْكِزًَم ـْ َذًمَِؽ وَمَخرَّ ؾَموضِمد  ري َزضَمَؾُفْؿ سمِوًمتَّْسبِقِح َرِهَى ِم

 ."ا7)قَمَؾْقفِ 

                                                                                                                                          

عاء صمؼي يمًم ذم اجلرح واًمتعدرؾ احلدرٌ اًمذي ىمبؾف، وأسمق قمؿرو سمـ اًم

 . 551، وشمؼررى اًمتفذرى ص 5/505

 . 4/017: مألوا . اكظر اًمعلم ًمؾخؾقؾ سمـ أمحد  ـَمَبُؼقا ا0)

ا . ويمؾ رضموًمف 710، سمرىمؿ )84أظمرضمف اسمـ اًمرضرس ذم ومضوئؾ اًمؼربن ص ا 7)

صمؼوت إٓ ؿمفر سمـ طمقؿمى، وهق وعقػ يمًم ذم اعمجروطملم ٓسمـ طمبون 

. ًمؽـ شموسمع ؿمفَر  4/46ذم وعػوء اًمرضمول ٓسمـ قمدي  ، واًمؽومؾ0/550

ـَ طمقؿمى جموهٌد ذم طمدرٌ اسمـ قمبوس إول، ورقؾمػ سمـ مفران ذم  سم

 طمدرٌ اسمـ قمبوس اًمةويف .

، واجلرح واًمتعدرؾ 6/500وجموهد سمـ ضمؼم صمؼي يمًم ذم اًمتوررخ اًمؽبػم ًمؾبخوري 

7/508 . 

، 6/054ؼوت اًمؽؼمى ورقؾمػ سمـ مفران وصمؼف أسمق زرقمي واسمـ ؾمعد يمًم ذم اًمطب

 . 57/555وهتذرى اًمؽًمل 

وموحلدرٌ ري إذًا ري ضموء قمـ اسمـ قمبوس مـ صماصمي ـمرق، ذم يمؾ ـمررؼ قمؾي، ًمؽـ قمؾي 

يمؾ ـمررؼ شمرشمػع ذم اًمطررؼ أظمر، ومـ صمؿ وملىمؾ درضموت طمدرٌ اسمـ قمبوس 
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 وىمد ذيمر اًمعؾًمء ةكزال ؾمقرة إكعوم مجؾي واطمدة ؾمببلم :     

هذه اًمسقرة ": مو ذيمره اًمرازي ري رمحف اهلل ري طملم ىمول : الشبب األول     

 : ًمػضقؾياظمتاً سمـققملم مـ ا

 . : أهنو كزًمً دومعي واطمدة أحدٍنا     

 . مـ اعمائؽي أهنو ؿمقعفو ؾمبعقن أًمػوً  : والجاىٌ     

 واًمسبى ومقف أهنو مشتؿؾي قمغم دٓئؾ اًمتقطمقد واًمعدل واًمـبقة واعمعود،     

وذًمؽ ردل قمغم أن قمؾؿ إصقل  ،وإسمطول مذاهى اعمبطؾلم واعمؾحدرـ

ومنكزال مو ردل قمغم إطمؽوم ىمد شمؽقن  ري أرضوً ري و ،ذم هموري اجلاًمي واًمرومعي

وسمحسى احلقادث  ،ىمدر طموضمتفؿ ري شمعوممري اعماؾحي أن رـزًمف اهلل 

مجؾي  ري شمعوممري وأمو مو ردل قمغم قمؾؿ إصقل ومؼد أكزًمف اهلل  ،واًمـقازل

وذًمؽ ردل قمغم أن شمعؾؿ قمؾؿ إصقل واضمى قمغم اًمػقر ٓ قمغم  ،واطمدة

 :اهري"ا0)اًمؽماظمل

اًمذي رؼرأ ؾمقرة إكعوم سمتدسمر جيد ومقفو "طووي ري رمحف اهلل ري :وىمول ـمـ     

ومفل شمتحدث سموؾمتػووي قمـ  ،ؾمًمت اًمؼربن اعمؽل واوحي ضمؾقي

 ،ري ذم دقمقشمف وقمـ صدق اًمـبل ري  ،وقمـ مظوهر ىمدرشمف ،وطمداكقي اهلل

                                                                                                                                          

أكف طمسـ، ومنذا اكضؿ طمدرٌ اسمـ قمبوس إمم إطمودرٌ إظمرى يمون احلدرٌ 

 حي .ذم أقمغم درضموت اًما

، وحموؾمـ اًمتلورؾ 6/7، واكظر كظؿ اًمدرر 07/560مػوشمقح اًمغقى ا 0)

 . 6/075، واًمتػسػم اعمـػم ًمؾزطمقكم 5/516
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وقمـ إدًمي اًمدامغي اًمتل شممرد صحي اًمبعٌ واًمةقاب واًمعؼوب رقم 

عمؼوصد اًمتل يمةر احلدرٌ قمـفو ذم اًمؼربن إمم همػم ذًمؽ مـ ا ،اًمؼقومي

 اعمؽل.

ومـ هـو يموكً ؾمقرة إكعوم سملم اًمسقر اعمؽقي ذات ؿملن يمبػم ذم      

 ،وشمػـد ؿمبف اعمعورولم هلو ،شمؼرر طمؼوئؼفو ،شمريمقز اًمدقمقة اةؾمامقي

مجؾي  ري مع ـمقهلو وشمـقع بروهتوري واىمتضً ًمذًمؽ احلؽؿي اةهلقي أن شمـزل 

ف ًمسقاهو يمًم ىمرره مجفقر رَ عْ ت امتقوز ظموص ٓ رُ وأن شمؽقن ذا ،واطمدة

 :اهري"ا0)اًمعؾًمء

ًمعؾ طمؽؿي إكزاهلو مجؾي ": ري ىمول اًمطوهر سمـ قموؿمقر : الشبب الجاىٌ     

ًمقٓ كزل قمؾقف اًمؼربن مجؾي : واطمدة ىمطع شمعؾؾ اعمنميملم ذم ىمقهلؿ 

 وملكزل اهلل ،يمقكف يمتوسموً  ا5)مـفؿ أن شمـجقؿ كزوًمف رـويمد شمقمهوً ، ا7)واطمدة

إٓ أن طمؽؿي شمـجقؿ  ،ؾمقرة إكعوم ًمقعؾؿقا أن اهلل ىمودر قمغم ذًمؽ

ًمقحاؾ اةقمجوز سمؿختؾػ أؾموًمقى  ري أرضوً ري و، ا5)اًمـزول أومم سموعمراقموة

                                                           

 . 4/7اًمتػسػم اًمقؾمقط ًمإلموم إيمؼم حمؿد ؾمقد ـمـطووي ا 0)

 ﴾        ﴿ىمول اهلل ري شمعومم ري : ا 7)

 ا .57ؾمقرة اًمػرىمون )

رؼول َكويَمد اًمٌمُء ؿمقئًو بظمر . أي : كوىمضف وشمعورض معف . اكظر اًمعلم  ا5)

 . 5/577، وًمسون اًمعرب 4/550

اكظر احلؽؿي مـ شمـجقؿ اًمؼربن ري أي : كزوًمف مػرىمًو ري ذم اًمؼمهون ذم قمؾقم ا 5)

ل اًمدرـ ، واةشمؼون ذم قمؾقم اًمؼربن جلا0/750اًمؼربن ًمؾزريمٌم 
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(014) 

ومنن ـمقل اًمؽام ىمد رؼتضقف  ،اًمؽام مـ ىمٍم وـمقل وشمقؾمط

 :اهري"ا0)اعمؼوم

دث طمقا مـ ريمَ ذْ رُ وكزول ؾمقرة إكعوم مجؾي واطمدة ٓ رعورض مو      

، ٕن اعمتػرىمي مـفو روتأـزول سمعض ًم وً أؾمبوسم طمدصمً ىمبؾ اهلجرة يموكً

ىمد شمتجؿع ذم مدة ىماػمة ىمبؾ كزول هذه  أؾمبوب كزول شمؾؽ أروت

 .ا7)قمغم شمؾؽ احلقادث ومقؽقن كزول شمؾؽ أروت مسببوً  ،اًمسقرة

: ري أن ؾمقرة إكعوم كزًمً سمؿؽي مجؾي واطمدة سمدًمقؾ  االجتاه الجاىٌ     

ٌ اعمووقي ذم آدموه إول، ًمؽـفؿ اؾمتةـقا قمدة بروت ىموًمقا : إهنو إطمودر

 .ا5)كزًمً سمعد اهلجرة ذم اعمدرـي

                                                                                                                                          

، ط اهلقئي اعمٍمري اًمعومي ًمؾؽتوب 0/040 قمبداًمرمحـ سمـ أيب سمؽر اًمسققـمل

ذم م، سمتحؼقؼ / حمؿد أسمقاًمػضؾ إسمراهقؿ، ومـوهؾ اًمعرومون 0865هري 0585

مطبعي قمقسك اًمبويب ط  ،0/45اًمزرىمويف  حؿد قمبداًمعظقؿعم قمؾقم اًمؼربن

 . اًمةوًمةي ، اًمطبعياحلؾبل وذيموه

 . 6/077اًمتحررر واًمتـقرر ا 0)

 . 6/075اكظر اًمتحررر واًمتـقرر ا 7)

ط دار إطمقوء اًمؽماث ري سمػموت ري إومم  ،0/457اكظر شمػسػم مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن ا 5)

، واًمؽشػ واًمبقون ًمؾةعؾبل 0/555هري، وسمحر اًمعؾقم ًمؾسؿرىمـدي 0575

، ومعومل اًمتـزرؾ ًمؾبغقي 7/74، وشمػسػم اًمؼربن ًمؾسؿعويف 5/050

 ذم قمؾؿ اًمتػسػم ٕيب اًمػرج ، وزاد اعمسػم7/754، واعمحرر اًمقضمقز 7/016

، ط دار اًمؽتوب اًمعريب ري سمػموت ري 7/6 قمبد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمؿد اجلقزي



 كل سىرة مً أول سىرة األىعاو حتى آخز سىرة التىبة امللٌ واملدىٌ يف الكزآٌ اللزيه دراسة ىكدية ليزول الشىر واآليات املشتجياة مً

 

(015) 

: أمو أروت اعمستةـوة مـ ؾمقرة إكعوم ومسقف كـوىمشفو ذم  قلت     

 مبحٌ مستؼؾ ري إن ؿموء اهلل ري .

: ري أن ؾمقرة إكعوم مل شمـزل مجؾي واطمدة، سمؾ كزًمً  االجتاه الجالح     

َؿي، وىمد ذهى إمم هذا اًمعامي اسمـ اًمااح ىَمي ُمـَجَّ ري رمحف اهلل ري يمًم ا0)ُمَػرَّ

 ضموء ذم ومتوورف .

                                                                                                                                          

ـوس اًمدرـ قمبداهلل سمـ ًم أكقار اًمتـزرؾ وأهار اًمتلورؾهري، و0577إومم 

، ط دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ري 7/045 قمؿر سمـ حمؿد اًمشػمازي اًمبقضووي

 إمم مزارو اًمؽتوب اًمؽررؿهري، وإرؿمود اًمعؼؾ اًمسؾقؿ 0507ومم سمػموت ري إ

دار إطمقوء ط  ،5/015ٕيب اًمسعقد حمؿد سمـ حمؿد سمـ ماطػك اًمعًمدي 

ري، واًمبقون ذم قمد بي اًمؼربن ٕيب قمؿرو اًمدايف ص  سمػموت رياًمؽماث اًمعريب 

040 . 

ًمـٍم، قمةًمن سمـ قمبد اًمرمحـ )صاح اًمدرـا سمـ قمةًمن سمـ مقؾمك سمـ أيب اهق ا 0)

 ملم ذم اًمتػسػم واحلدرٌ واًمػؼفدَّ : أطمد اًمػضاء اعمؼَ  اعمعروف سموسمـ اًمااح

سمقً اعمؼدس طمقٌ وزم  واكتؼؾ إمم اعمقصؾ صمؿ إممسماد مو وراء اًمـفر،  . وًمد ذم

 ،ومقٓه اعمؾؽ إذف شمدررس دار احلدرٌ ،. واكتؼؾ إمم دمشؼ اًمتدررس

معرومي أكقاع قمؾؿ  : يمتوب. ًمف ؾمـي صماث وأرسمعلم وؾمتًمئي  وشمقذم ومقفو

، واًمػتووى، مجعف شمؾؿبذه إؾمحوق سمـ رعرف سمؿؼدمي اسمـ اًمااح، احلدرٌ

 ًمشؿس اًمدرـ وأكبوء أسمـوء اًمزمون أمحد سمـ قمةًمن اعمغريب . اكظر وومقوت إقمقون
، ط دار صودر ري 5/755 أمحد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ أيب سمؽر اسمـ ظمؾؽون

 ووومقوت اعمشوهػم وإقمام ؾمامم، وشموررخ اة0860سمػموت ري إومم 
، ط دار 05/544 شؿس اًمدرـ حمؿد سمـ أمحد سمـ قمةًمن سمـ ىمورًمز اًمذهبلًم

 م .7115اًمغرب اةؾمامل اًمطبعي إومم 
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(016) 

اًمذي شمػعؾف إئؿي ذم هذا اًمزمون مـ ىمراءة ؾمقرة إكعوم ذم  : مشألة"

ؾمقرة  كَمَّ ً قمَ ًمَ زِ كْ أُ  : ري ىمول ىمقوم رمضون مجؾي واطمدة سمـوء مـفؿ قمغم أكف ري 

 . إمم بظمر احلدرٌ .....عفو ؾمبعقن أًمػ مؾؽم كعوم مجؾي واطمدة،إ

ؾ قمـ أطمد مـ اًماحوسمي واًمتوسمعلم ؼِ وهؾ كُ  ؟ومفؾ هلذا صحي أو ٓ

 ؟ذًمؽ ري ريض اهلل قمـفؿ أمجعلمري واًمعؾًمء اعمعتؼمرـ 

ومعؾفؿ هذا سمدقمي وٓ أصؾ صحقح ًمذًمؽ ومقًم  ري : ريض اهلل قمـفري  أجاب     

اًمذي  سمذًمؽ قمغم اًمقضمف كعومكًم هق ذم ختاقص إإآسمتداع و ،قمؾؿـوه

ٓ ذم مطؾؼ ىمراءة ؾمقرة يمومؾي سموٕكعوم أو همػمهو ذم ريمعي  ،رتعورومقكف

مـ طمدرٌ أيب سمـ يمعى قمـ  َي وِ واخلؼم اعمذيمقر ذم ذًمؽ ىمد رُ . واطمدة 

ى مو وِ وىمد رُ  ،صحقحوً  ومل كر ًمف إؾمـوداً  ،وذم إؾمـوده وعػ ،ري اًمـبل ري 

 ،سمؾ كزًمً بروت مـفو سموعمدرـي زل مجؾي واطمدة،ـى أهنو مل شموِ ومرُ  ،َيوًمػف

 :اهري"ا0)وؾموئرهو كزل سمؿؽي

ري رمحف اهلل ري طمقٌ ذيمر سمعض ا7)ومول إمم هذا ري أرضًو ري اةموم أًمقد     

إمم همػم ذًمؽ مـ إظمبور، "أطمودرٌ ومضوئؾ ؾمقرة إكعوم، صمؿ ىمول :

                                                           

قمةًمن سمـ قمبد اًمرمحـ)صاح اًمدرـا سمـ قمةًمن سمـ مقؾمك  ومتووى اسمـ اًمااح ا0)

ومم ، ط مؽتبي اًمعؾقم واحلؽؿ ري سمػموت ري ا757ٕص  سمـ أيب اًمـٍم

 هري.0516

هق حمؿقد سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿقد سمـ درورش احلسقـل أًمقد، ؿمفوب  ا7)

اًمدرـ، أسمق اًمةـوء، ؿمقخ قمؾًمء اًمعراق ذم قمٍمه، مػن، ومؼقف، أدرى، ًمغقي، 

كسبتف إمم ضمزررة بًمقس ذم وؾمط هنر اًمػرات، وًمد سمبغداد، وشمؼؾد اةومتوء ومقفو 
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(017) 

وًمعؾ إظمبور سمـزول .  وهموًمبفو ذم هذا اعمطؾى وعقػ وسمعضفو مقوقع

ورمرد مو أذكو إًمقف مـ وعػ  .....،يمذًمؽ ري أرضوً  ري مجؾيهذه اًمسقرة 

احلدرٌ اًمقارد ذم  : إظمبور سموًمـزول مجؾي مو ىموًمف اسمـ اًمااح ذم ومتوورف

 ،صحقحوً  ومل كر ًمف ؾمـداً  ،ي مـ ـمررؼ أيب سمـ يمعىوِ أهنو كزًمً مجؾي رُ 

 :اهري"ا0)اكتفك . ي مو َيوًمػفوِ وىمد رُ 

 ؾخص ذم أمررـ :واحلجي اعملظمقذة مـ ىمقهلًم شمت     

 .غم كزول ؾمقرة إكعوم مجؾي واطمدة: وعػ إطمودرٌ اًمداًمي قماألول     

:يمقػ رةبً أهنو كزًمً مجؾي واطمدة سمؿؽي مع أن سمعض بروهتو الجاىٌ     

ًْ مـ مؽقي اًمسقرة؟  كزًمً سموعمدرـي وموؾْمُتْةـَِق

: اًماحقح ذم هذه اعمسلًمي أن ؾمقرة إكعوم كزًمً يمؾفو مجؾي  قلت     

 طمدة ذم مؽي، ورشفد هلذا قمدة وضمقه شمؼقرف وشمضعػ مو ظموًمػف :وا

                                                                                                                                          

صمؿ ؾموومر إمم قمدة سماد، وقمود إمم ل، وموكؼطع ًمؾعؾؿ . زِ هري، صمؿ قمُ  0757ؾمـي 

سمغداد، وقمؽػ قمغم اًمتلًمقػ إمم أن شمقذم ؾمـي أًمػ وموئتلم وؾمبعلم مـ 

اهلجرة . ًمف شماوكقػ أؿمفرهو : روح اعمعويف ذم شمػسػم اًمؼربن واًمسبع اعمةويف، 

خلػم اًمدرـ  إضمقسمي اًمعراىمقي قمـ إؾمئؾي اةرراكقي . اكظر إقمام ري أرضوً ري وًمف 

ط دار اًمعؾؿ ًمؾؿارلم، اخلومسي قمنم  ،6/065 اًمزريمكم حمؿقد سمـ حمؿد

، ط دار إطمقوء 07/064ومعجؿ اعممًمػلم ًمعؿر روو يمحوًمي  م،7117

 اًمؽماث اًمعريب ري سمػموت ري .

شفوب اًمدرـ حمؿقد سمـ ًم ذم شمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ واًمسبع اعمةويف روح اعمعويفا 0)

ي ري سمػموت ري إومم ، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿق5/67 قمبداهلل احلسقـل إًمقد

 هري .0504
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(018) 

: أن إظمبور اًمتل شمدل قمغم كزول ؾمقرة إكعوم ذم مؽي  الىجه األول     

مجؾي واطمدة ىمد سمؾغً درضمي اًماحي، ومفل مل شملت مـ ـمررؼ أيب سمـ يمعى 

ومؼط، سمؾ ضموءت ري أرضًو ري مـ ـمررؼ أكس سمـ موًمؽ، وقمبداهلل سمـ قمؿر، 

 قمبوس . وقمبداهلل سمـ

ومحدرٌ أكس سمـ موًمؽ ؾمـده مقصقل، ويمؾ رضموًمف صمؼوت، ومتتقومر      

 ومقف يمؾ ذوط احلدرٌ اًماحقح .

وطمدرٌ اسمـ قمؿر ري مع وعػ ؾمـده ري ومنكف رشفد ًمف إطمودرٌ      

 إظمرى .

وطمدرٌ أيب سمـ يمعى ري مع وعػ ؾمـده ري ومنكف رشفد ًمف إطمودرٌ      

 إظمرى .

ضموء مـ صماصمي ـمرق، ذم يمؾ ـمررؼ قمؾي، وطمدرٌ قمبداهلل سمـ قمبوس      

ًمؽـ قمؾي يمؾ ـمررؼ شمرشمػع ذم اًمطررؼ أظمر، ومـ صمؿ وملىمؾ درضموت 

طمدرٌ اسمـ قمبوس أكف طمسـ، ومنذا اكضؿ طمدرٌ اسمـ قمبوس إمم 

إطمودرٌ إظمرى يمون احلدرٌ ذم أقمغم درضموت اًماحي . ومو ؾمبؼ 

 مـ ختررٍ وحتؼقؼ هلذه إطمودرٌ ردل قمغم هذا يمؾف .

اؾمتؼر قمـد قمؾًمء احلدرٌ أن يمةرة اًمطرق ًمؾحدرٌ اًمقاطمد رؼقي  وممو     

 .ا0)سمعضفو سمعضًو، وشمرشمػع سموحلدرٌ مـ اًمضعػ إمم احلُْسـ أو اًماحي

                                                           

ٕمحد سمـ قمكم  كزهي اًمـظر ذم شمقوقح كخبي اًمػؽر ذم ماطؾح أهؾ إصمراكظر ا 0)

هري، 0577، ط مطبعي ؾمػػم ري اًمرروض ري إومم 700سمـ طمجر اًمعسؼايف ص 
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(021) 

ومسلًمي كزول ؾمقرة إكعوم مجؾي واطمدة ٓ جمول ًمؾرأي وٓ ًمؾفقى     

ومقفو، واًمرواة إن ظمػ اًمضبط قمـد سمعضفؿ ومؼد شمليمدكو مـ طمػظفؿ هلذا 

 ة اًمطرق إظمرى .احلدرٌ سمشفود

لن كزول ؾمقرة إكعوم مجؾي ىمول حمؿد رؿمقد روو ذم ؿم     

 ،ًمؾرأي ومتؽقن اضمتفودري وومؽةرة اًمرواروت ذم مسلًمي ٓ جمول ومقف":واطمدة

ٓ سمد أن  ،وٓ ًمغؾط اًمرواة ومتؽقن معؾقًمي ،وٓ ًمؾفقى ومتؽقن مقوققمي

 :اهري"ا0)رؽقن هلو أصؾ صحقح

عود كزوهلو مجؾي واطمدة ٕن سمعض بروهتو : ري دقمقى اؾمتب الىجه الجاىٌ     

ًْ مـ مؽقي اًمسقرة، ُأضِمْقَى قمـ هذا سمجقاسملم :  كزًمً سموعمدرـي وموؾْمُتْةـَِق

اعمحؼؼقن مـ اعمػنرـ قمـدمو سمدءوا ذم شمػسػم ؾمقرة : ري  اجلىاب األول     

ودموهؾقا  ،وأهنو ىمد كزًمً مجؾي واطمدة ،إكعوم سطمقا سملهنو مجقعفو مؽقي

 . إن ومقفو بروت مدكقي : ىمقل اًمؼوئؾ

ؾموق ذم مطؾع شمػسػمه هلذه  ري رمحف اهلل ري  اةموم اسمـ يمةػم ري مةاً  ريومفذا     

ومل رذيمر رواري واطمدة شمةبً أن  ،اًمسقرة اًمرواروت اًمتل شمةبً أهنو مؽقي

 .ا7)ومقفو بري أو بروت ىمد كزًمً سموعمدرـي

                                                                                                                                          

وشمدررى اًمراوي ذم ذح شمؼررى اًمـقاوي جلال اًمدرـ قمبداًمرمحـ سمـ أيب 

، ومؼدمي ذم أصقل احلدرٌ ًمعبداحلؼ ، ط دار ـمقبي0/068سمؽر اًمسققـمل 

، ط دار اًمبشوئر اةؾمامقي ري سمػموت ري اًمةوكقي 48سمـ ؾمقػ اًمدرـ احلـػل ص 

 م .0875هري 0515

 . 6/757شمػسػم اعمـور ا 0)

 . 777و  5/776اكظر شمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم ا 7)



 ايــــــــــةرالد   
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ن يمقػ مـ احلػوظ اًمـؼود اًمذرـ رعرومق ري يمًم كعرف ريواسمـ يمةػم     

 .ا0)ويمقػ رؿقزون سملم صحقحفو ووعقػفو ،رتخػمون اًمرواروت

ًم ىمقؾ ذم أؾمبوب كزول شمؾؽ أروت سمعضف ٓ راح واًمبعض أظمر وم     

وإكًم ىموًمقا إن بري يمذا كزًمً ذم  ،ٓ ردل قمغم كزول شمؾؽ أروت متػرىمي

وهذا هق إيمةر، ومنذا صح يمون معـوه أن  ذا،أو ذم ىمقل اعمنميملم يم يمذا،

 ،ؽ أروت كزًمً سمعد شمؾؽ اًمقىموئع وإىمقال مبقـي طمؽؿ اهلل ومقفوشمؾ

 .ا7)وهذا ٓ رـوذم كزوهلو داًمي قمغم ذًمؽ ذم وؿـ اًمسقرة

وؾمقوق هذه أروت وومحقاهو واكسجومفو مع مو ىمبؾفو وسمعدهو رسقغ      

 .ا5)اًمشؽ ذم هذه اًمرواروت وشمرضمقح مؽقي أروت

ي مو ردل قمغم اؾمتةـوء سمعض أروت : ري ًمق ؾمؾؿـو سماح واجلىاب الجاىٌ     

 َؼ حلِْ ً مجؾي واطمدة أُ ًمَ زِ كْ أن اًمسقرة سمعد أن أُ  مـ ؾمقرة إكعوم ومؼاوراه

 .ا5)ممو كزل سموعمدرـي هبو بروٌت 

                                                           

 . 4/6اكظر اًمتػسػم اًمقؾمقط ًمؾطـطووي ا 0)

 . 6/758اكظر شمػن اعمـور ا 7)

دار إطمقوء اًمؽتى ط  ،5/55عمحؿد قمزت دروزة  اكظر اًمتػسػم احلدرٌا 5)

 هري .0575ري  اًمؼوهرة رياًمعرسمقي 

عبد اًمؽررؿ رقكس ، واًمتػسػم اًمؼربيف ًمؾؼربن ًم6/758اكظر شمػسػم اعمـور ا 5)

، ط دار اًمػؽر اًمعريب ري اًمؼوهرة ري، واًمتحررر واًمتـقرر 5/005 اخلطقى

6/075 . 



 كل سىرة مً أول سىرة األىعاو حتى آخز سىرة التىبة امللٌ واملدىٌ يف الكزآٌ اللزيه دراسة ىكدية ليزول الشىر واآليات املشتجياة مً

 

(021) 

ًمؽـ اًمؼقل اًمػاؾ ذم هذه أروت اعمستةـوة مـ ؾمقرة إكعوم رليت      

 سموًمتػاقؾ واعمـوىمشي اعمتلكقي ذم مبحٌ ظموص سمنذن اهلل ري .

: أن ؾمقرة إكعوم ؾمقرة مؽقي سموشمػوق اًمعؾًمء، سمدًمقؾ  خالصة الكىل     

قمدة أطمودرٌ كاً قمغم أن ؾمقرة إكعوم مؽقي كزًمً ذم مؽي ىمبؾ 

اهلجرة، ومو صح مـ أؾمبوب كزول يمةػم مـ بروت ؾمقرة إكعوم واوح 

اًمدًٓمي قمغم أن هذه أروت كزًمً سمسبى أؾمئؾي أو طمقادث طمدصمً سمؿؽي 

، واًمؼضورو اًمتل حتدصمً قمـفو ؾمقرة إكعوم هل ري ري  ىمبؾ هجرة اًمـبل

إدًمي قمغم وطمداكقي اهلل ىمضورو ظماوئص اًمسقر اعمؽقي، ومػل اًمسقرة : 

إدًمي قمغم أن رقم ، وري ذم دقمقشمف إدًمي قمغم صدق اًمـبل ري ، ووىمدرشمف

شمػـقد اًمشبفوت اًمتل أصمورهو اعمنميمقن طمقل هذه إمقر ، واًمؼقومي طمؼ

 . اًمةاصمي

اًماحقح أن ؾمقرة إكعوم كزًمً سمؿؽي مجؾي واطمدة دون اؾمتةـوء أي و     

بري مـفو، سمدًمقؾ إطمودرٌ اًمتل ضموءت مـ قمدة ـمرق وسطمً هبذا . 

أمو أروت اعمستةـوة مـ ؾمقرة إكعوم ومسقف رليت مـوىمشتفو سموًمتػاقؾ ذم 

 مبحٌ ظموص ري سمنذن اهلل ري .
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 املبحح الجاىٌ
 اواآليات املشتجياة مً سىرة األىع

 املطلب األول
﴿ىمقل اهلل ري شمعومم ري :                                

                 
 . ﴾ا0)

كزًمً ذم  ري رمحف اهلل ري أن هذه أريا7)سح اةموم مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن     

ؾمقرة إكعوم مؽقي يمؾفو إٓ "اعمدرـي سمعد اهلجرة ومفل مدكقي طمقـًم ىمول :

.....، وىمقًمف : : وأروت اعمدكقي هل.....، هذه أروت كزًمً سموعمدرـي

﴿                        
 ،هذه أروت مدكقوت، ﴾ا5)

 :اهري"ا5)ئرهو مؽلوؾمو

                                                           

 ا .71م )ؾمقرة إكعوا 0)

: مـ أقمام  أسمق احلسـ ،مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن سمـ سمشػم إزدي اًمبؾخلهق ا 7)

. وشمقذم  ودظمؾ سمغداد ومحدث هبو ،اكتؼؾ إمم اًمبٍمة ،أصؾف مـ سمؾخ ،اعمػنرـ

اًمتػسػم اًمؽبػم،  : . مـ يمتبف . يمون مؽموك احلدرٌؾمـي مخسلم وموئي  سموًمبٍمة

شموررخ سمغداد ًمؾخطقى أيب سمؽر  . اكظر ومتشوسمف اًمؼربن ،واًمرد قمغم اًمؼدرري

، ط دار اًمغرب اةؾمامل ري 04/716أمحد سمـ قمكم سمـ صموسمً اًمبغدادي 

حمؿد م، وـمبؼوت اعمػنرـ ًمشؿس اًمدرـ 7117هري 0577سمػموت ري إومم 

 ، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري .7/551 سمـ قمكم سمـ أمحد اًمداوودي

ـوهو مـ ؾمقرة إكعوم وىمول : إهنو ذيمر اةموم مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن قمدة بروت اؾمتةا 5)

 مدكقي . اىمتٍمُت ذم اًمـؼؾ قمـف قمغم ذيمر أري حمؾ اًمبحٌ ومؼط .

 مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن سمـ سمشػم إزدي اًمبؾخك شمػسػم مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن أيب احلسـا 5)

 هري .0575، ط دار إطمقوء اًمؽماث ري سمػموت ري إومم 457و  0/456



 كل سىرة مً أول سىرة األىعاو حتى آخز سىرة التىبة امللٌ واملدىٌ يف الكزآٌ اللزيه دراسة ىكدية ليزول الشىر واآليات املشتجياة مً

 

(023) 

صمؿ اؾمتةـك هذه أري مـ سمعد مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن همػم واطمد مـ أهؾ      

 .ا0)اًمعؾؿ

 وىماورى مو رؿؽـ أن ُرْسَتَدل سمف قمغم مدكقي هذه أري دًمقان :     

:﴿ري رمحف اهلل ري ا7)اسمـ ضمررٍ: ري ىمقل  الدلًل األول               

               ﴾  رعـل اًمـبل ري زقمؿ أهؾ اعمدرـي  ىمول ، صمؿري :

 ،: واهلل ًمـحـ أقمرف سمف مـ أسمـوئـو ـ أهؾ اًمؽتوب ممـ أؾمؾؿ أهنؿ ىموًمقام

                                                           

ؿد سمـ حمؿد سمـ حمؿقد اعموشمرردي ذم شمػسػمه اؾمتةـوهو اةموم أسمق مـاقر حما 0)

، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 5/57شملورات أهؾ اًمسـي 

، وقمكم سمـ حمؿد 7/754م، واسمـ قمطقي ذم اعمحرر اًمقضمقز 7114هري 0575

، 7/86سمـ قمؿر اًمشقحل اعمعروف سموخلوزن ذم ًمبوب اًمتلورؾ ذم معويف اًمتـزرؾ 

هري واًمسققـمل ذم اةشمؼون 0504وت ري إومم ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػم

0/46 . 

وـُمبَِعً سمعض اعماوطمػ وُكص ومقفو قمغم مدكقي هذه أري واؾمتةـوئفو مـ مؽقي 

ؾمقرة إكعوم، يموعماحػ اعمطبقع ذم ذيمي اًمشؿرزم ًمؾطبع واًمـنم ري مٍم ري 

 م .07/07/0877ا ذم 458سمتٍمرح مـ مشقخي إزهر رىمؿ )

: ومؼقف احلرم  أسمق اًمقًمقد وأسمق ظموًمد ،ًمعزرز سمـ ضمررٍقمبداعمؾؽ سمـ قمبداهق  ا7)

وهق أول مـ صـػ اًمتاوكقػ ذم  ،يمون إموم أهؾ احلجوز ذم قمٍمه ،اعمؽل

موت ؾمـي  ،مؽل اعمقًمد واًمقوموة ،مـ مقازم ىمررش ،رومل إصؾ ،اًمعؾؿ سمؿؽي

، وـمبؼوت اعمػنرـ 5/055مخسلم وموئي مـ اهلجرة . اكظر وومقوت إقمقون 

 . 0/547ًمؾداوودي 
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وأمو أسمـوؤكو وما كدري  ،ذم اًمؽتوب مـ أضمؾ اًماػي واًمـعً اًمذي كجده

 .ا7).ا0)مو أطمدث اًمـسوء

اهلل  رمحف حمؿد ؾمقد ـمـطووي ري ىمول اةموم إيمؼم:ري الدلًل الجاىٌ     

عمو وضمدوا احلدرٌ ذم هذه  ري  سملن أري مدكقيلماًمؼوئؾ ي :أري رظفر أهنؿ ":ري

ٔري أظمرى مدكقي  ووضمدوا أن هذه أري كظػمةٌ  ،أري قمـ أهؾ اًمؽتوب

﴿:  ذم ؾمقرة اًمبؼرةري  شمعومم ري وهل ىمقًمف ،شمبدأ سمًم سمدأت سمف      

                                               
 ،﴾ا5)

وذم  ،ومـ اعمعروف أن صؾي اةؾمام سملهؾ اًمؽتوب إكًم يموكً سمعد اهلجرة

وموعمسلًمي ًمقسً  ،مدكقي عمو وضمدوا هذا ىمرروا أن أري ،اعمدرـي دون مؽي

 :اهري"ا5)طمسى رواري مسـدةوًمقسً  ،إٓ اضمتفوداً 

 ورؿؽـ أن كـوىمش اًمؼقل سمؿدكقي هذه أري مـ قمدة وضمقه :     

                                                           

وأمو أسمـوؤكو ىمول أمحد حمؿد ؿمويمر ذم حتؼقؼف جلومع اًمبقون ذم شمعؾقؼف قمغم مجؾي :  ا0)

ؿ هلؿ أسمـوؤهؿ مـ ؾِ ؾَم : ٓ ردرون أَ  رعـل". : وما كدري مو أطمدث اًمـسوء

:اهري طموؿمقي اًمتحؼقؼ جلومع اًمبقون "أم ظموًمطفؿ ؾمػوح مـ ؾمػوطمفـ ،أصاهبؿ

ر سمـ رزرد سمـ يمةػم سمـ هموًمى ضمررذم شملورؾ اًمؼربن ٕيب ضمعػر حمؿد سمـ 

 م .7111هري 0571، ط ممؾمسي اًمرؾموًمي إومم 00/785 اًمطؼمي

، وذيمره اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـةقر 00/784أظمرضمف اسمـ ضمررر ذم ضمومع اًمبقون ا 7)

 ، وزاد كسبتف ٓسمـ اعمـذر .0/545

 ا .055ؾمقرة اًمبؼرة )ا 5)

 . 4/44اًمتػسػم اًمقؾمقط ًمإلموم إيمؼم حمؿد ؾمقد ـمـطووي ا 5)
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(025) 

: ري أصمر اسمـ ضمررٍ ًمقس ومقف أي دًٓمي مـ ىمررى أو مـ  الىجه األول     

سمعقد قمغم أن أري حمؾ اًمبحٌ كزًمً سمسبى مو يمون رؼقًمف اعمسؾؿقن مـ 

 ري ري ًمؽتوب ذم اعمدرـي، سمؾ أري كزًمً ذم مؽي، وعمو هوضمر اًمرؾمقل أهؾ ا

مـ أضمؾ  ،واهلل ًمـحـ أقمرف سمف مـ أسمـوئـو إمم اعمدرـي وأؾمؾؿقا ىموًمقا :

وأمو أسمـوؤكو وما كدري مو أطمدث  ،ذم اًمؽتوب اًماػي واًمـعً اًمذي كجده

 سمؿؽي . . ومؽون ىمقهلؿ اًمذي ىموًمقه سموعمدرـي شمادرؼًو ًممري اًمتل كزًمً اًمـسوء

كظػمة ٔري  : ري إذا يموكً بري ؾمقرة إكعوم حمؾ اًمبحٌ الىجه الجاىٌ     

:  ذم ؾمقرة اًمبؼرةري  شمعومم ري وهل ىمقًمف ،أظمرى مدكقي شمبدأ سمًم سمدأت سمف

﴿                                                   

   ﴾  ومؾقس ذم هذا دًٓمي قمغم أن بري إكعوم مدكقي، ومؽؿ مـ بروت

مؽقي سموشمػوق اًمعؾًمء وهلو كظػم مـ بروت أظمرى مدكقي، ظمذ ري مةًا ىمقًمف ري 

﴿شمعومم ري :                                          

                                               
                                                 
                                            

                                           
                                                

       
شمؼدم شمػسػم هذا ". ىمول اسمـ يمةػم قمـد شمػسػمهو : ﴾ا0)

وكبفـو قمغم اًمػرق  ،وهذا اًمسقوق مؽل ،وهل مدكقي اًمبؼرة، يمؾف ذم ؾمقرة

 :اهري"ا7)سملم هذا اًمسقوق وذاك سمًم أهمـك قمـ إقمودشمف

                                                           

 ا .057ري  051ؾمقرة إقمراف )ا 0)

 . 5/587شمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم ا 7)
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      ﴿وهق ري رمحف اهلل ري رشػم إمم ىمقًمف ري شمعومم ري :      

                                          
                                              

                                         
                                               

             
هذه اًمؼاي "، وذم شمػسػمهو ىمول اسمـ يمةػم :﴾ا0)

ومؾذًمؽ  ،وًمؽـ شمؾؽ مؽقي ،ؿمبقفي سموًمؼاي اعمذيمقرة ذم ؾمقرة إقمراف

قمغم  رؼص ذًمؽ ري شمعوممري 9 ٕن اهلل  يمون اةظمبور قمـفؿ سمضؿػم اًمغوئى

وهل اًمبؼرة ومفل مدكقي9  ،. وأمو ذم هذه اًمسقرة ري قمًم ومعؾ هبؿ رؾمقًمف ري 

 :اهري"ا7)إًمقفؿ ون اخلطوب ومقفو متقضمفوً ومؾفذا يم

: ري رتبلم ممو ؾمبؼ أكف ٓ موكع أسمدًا أن رليت ذم اًمؼربن اعمؽل  الىجه الجالح     

هـوك بروت "طمدرٌ قمـ أهؾ اًمؽتوب يمًم ىمول حمؿد اًمغزازم ري رمحف اهلل ري :

مؽقي شمعروً ٕهؾ اًمؽتوب، ومجوء اًمرواة وقمدوهو مدكقي، يملن اًمؽام 

ذم مؽي ٓ حمؾ ًمف، واًمقاىمع أن هذه اًمرواروت رـؼافو قمـ أهؾ اًمؽتوب 

اًمتؿحقص اًمعؾؿل واًمتحؼقؼ اًمتورَيل، واًمغررى أن هذه اًمرواروت 

اًمقاهقي هل اًمتل أصمبتفو ري دون همػمهو ري كػر مـ احلػوظ أذومقا قمغم ـمبع 

 :اهري"ا5)هذا اعماحػ أظمػمًا ذم دار اًمؽتى اعمٍمري

                                                           

 ا .51ري  47ؾمقرة اًمبؼرة )ا 0)

 . 0/768شمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم  ا7)

، ط دار اًمؽتى احلدرةي ري 750كظرات ذم اًمؼربن ًمؾشقخ حمؿد اًمغزازم ص ا 5)

 م .0855هري 0575اًمؼوهرة ري اًمراسمعي 
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موكع أسمدًا أن رليت ذم اًمؼربن اعمؽل  : ري إذا صمبً أكف ٓ الىجه الزابع     

طمدرٌ قمـ أهؾ اًمؽتوب ومفذه أري حمؾ اًمبحٌ مـ هذا اًمؼبقؾ، ومؼد 

ُذيمِر أهؾ اًمؽتوب ذم هذه أري ًماؾمتدٓل سمًم قمـدهؿ مـ اًمعؾؿ، وأن مو 

مقاومؼ عمو قمـدهؿ، واًمغرض ذم ذًمؽ هق إدظمول  ري ري ضموء سمف اًمـبل 

اجلدردة، وحموضمي اعمنميملم مـ أهؾ  اًمطؿلكقـي إمم ىمؾقب اعمممـلم سموًمدقمقة

 . ري ري مؽي اًمذرـ أكؽرو كبقة اًمـبل 

هذا اؾمتشفود ٕهؾ "ذم شمػسػم أري حمؾ اًمبحٌ :ا0)ىمول اًمزخمنمي     

 :اهري"ا7)وسماحي كبّقشمف ري مؽي سمؿعرومي أهؾ اًمؽتوب سمف ري 

                                                           

أسمق  ،ضمور اهلل ،حمؿقد سمـ قمؿر سمـ حمؿد سمـ أمحد اخلقارزمل اًمزخمنمي قه ا0)

د ذم زخمنم ًمِ . وُ  مـ أئؿي اًمعؾؿ سموًمدرـ واًمتػسػم واًمؾغي وأداب ،اًمؼوؾمؿ

وشمـؼؾ  ،ى سمجور اهللؼِّ ومؾُ  وؾموومر إمم مؽي ومجوور هبو زمـوً  )مـ ىمرى ظمقارزما،

ؾمـي صمًمن  ومتقذم ومقفوصمؿ قمود إمم اجلرضموكقي )مـ ىمرى ظمقارزما  ،ذم اًمبؾدان

.  وأؾموس اًمباهمي ،ذم شمػسػم اًمؼربن اًمؽشوف : أؿمفر يمتبفوصماصملم ومخسًمئي، 

، وؾمػم أقمام اًمـباء ًمشؿس اًمدرـ حمؿد سمـ 70/067اكظر شموررخ سمغداد 

هري 0576، ط دار احلدرٌ ري اًمؼوهرة ري 04/06أمحد سمـ ىمورًمز اًمذهبل 

 م .7115

 ،7/07عمحؿقد سمـ قمؿرو اًمزخمنمي  قمـ طمؼوئؼ همقامض اًمتـزرؾ اًمؽشوفا 7)
هري، ومةؾف ذم اعمحرر اًمقضمقز 0516ط دار اًمؽتوب اًمعريب ري سمػموت ري اًمةوًمةي 

ٕيب اًمؼميموت قمبداهلل سمـ أمحد  مدارك اًمتـزرؾ وطمؼوئؼ اًمتلورؾ، و7/765

م، 0887هري 0508، ط دار اًمؽؾؿ اًمطقى ري سمػموت ري إومم 0/585اًمـسػل 

 . 6/055، واًمتػسػم اعمـػم ًمؾزطمقكم 5/550وحموؾمـ اًمتلورؾ ًمؾؼوؾمؿل 
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أو  ،ؼد شمؽرر ذم اًمؼربن اًمؽررؿ ذيمر معرومي أهؾ اًمؽتوب هلذا اًمؼربنوم     

شمؽرر  ،وشمـزرؾ هذا اًمؼربن قمؾقف مـ قمـد اهلل ري ري اًمـبل  رؾموًمي ًماحي

قمـد مو يموكقا  ،ذيمر هذه احلؼقؼي ؾمقاء ذم مقاضمفي أهؾ اًمؽتوب أكػسفؿ

ري ومـ هذا اًمدرـ وىمػي اعمعوروي واةكؽور واحلرب  ري  رؼػقن مـ اًمـبل

أو ذم مقاضمفي اعمنميملم مـ  ،ذم اعمدرـيري هموًمبًو ري ويمون هذا ، واًمعداء

عرب ًمتعررػفؿ أن أهؾ اًمؽتوب اًمذرـ رعرومقن ـمبقعي اًمقطمل واًمؽتى اًم

ري ذم أكف  ري  ورعرومقن صدق رؾمقل اهلل ،اًمسًموري رعرومقن هذا اًمؼربن

 ؾف.وطمل أوطمك سمف رسمف إًمقف يمًم أوطمك إمم اًمرؾمؾ مـ ىمب

وأهؾ اًمؽتوب يمون هلؿ ؿملن يمبػم قمـد منميمل مؽي9 عمو قمـد أهؾ      

ذي ورصمقه قمـ أؾماومفؿ، ومؽوكقا رسلًمقهنؿ ري اًمؽتوب مـ سمؼورو اًمعؾؿ اًم

 . ري ري أطمقوكًو ري مستعقـلم هبؿ قمغم مقاضمفي اًمـبل 

ـِ قَمبَّوسٍ وم      ـِ اسْم ًْ ىُمَرْرٌش ًمِؾَقُفقدِ ": ىَموَل  ري َريِضَ اهلُل قَمـُْفًم ري َع :  ىَموًَم

ضُمَؾ  ـِ اًم وَمَؼوًُمقا ،َأقْمُطقَكو ؿَمْقًئو َكْسَلُل قَمـُْف َهَذا اًمرَّ وِح : ؾَمُؾقُه قَم  ،وَمَسَلًُمقهُ  . رُّ

 ًْ ﴿ : وَمـََزًَم                                      


ـْ ُأويِتَ اًمتَّْقَراةَ  ،ُأوشمِقـَو اًمتَّْقَراةَ  ،: ُأوشمِقـَو قِمْؾًًم يَمةػًِما ىَموًُمقا ،﴾ا0) وَمَؼْد  ،َوَم

ا يَمةػًِما ﴿ :ري  قَمزَّ َوضَمؾَّ ري : وَمَلْكَزَل اهللُ  ىَموَل  . ُأويِتَ ظَمػْمً           

                                           
 .ا0)﴾ا7)

                                                           

 ا .74ؾمقرة اةهاء )ا 0)

 ا .018ؾمقرة اًمؽفػ )ا 7)
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سمف قمؾقفؿ ذم هذه  ري شمعوممري اهلل  دَّ رَ  وًمقفقد يمون مموومؾًم صور هلؿ قمفد سم     

﴿ :ري  سمعد مو شمؼدم مـ احلجٍري اًمسقرة ىمقًمف               

         ﴾، اًمـبل إمل ظموشمؿ اًمرؾمؾ ري  رعرومقن حمؿداً  : أي  ري يمًم

 .ا7)ذم يمتبفؿ واوح فموهرٕن كعتف  ،رعرومقن أسمـوءهؿ

: ري أري حمؾ اًمبحٌ مرشمبطي ارشمبوـمًو وصمقؼٌو سموًمسقوق  والىجه اخلامص     

وسمخوصي ، وسمعدهو يمؾف قمـ اعمنميملم فووًمسقوق ىمبؾاًمذي ضموءت ومقف، وم

﴿، طمقٌ رؼقل اهلل ري شمعومم ري : أري اًمسوسمؼي هلو مبوذة       

                .....(5ومفذه أري رد قمغم اعمنميملم اًمذرـ ىموًمقا ﴾ا ،

إكو ؾملًمـو قمـؽ اًمقفقد واًمـاورى ومزقمؿقا أكف ًمقس ًمؽ :  ري ري ًمرؾمقل اهلل 

ومبلم ، ا5)وٓ صػي، وملركو مـ رشفد ًمؽ أكؽ رؾمقل يمًم شمزقمؿ قمـدهؿ ذيمر

                                                                                                                                          

، يمتوب : شمػسػم اًمؼربن، سموب : ومـ ؾمقرة 4/515أظمرضمف اًمؽممذي ذم ؾمــف  ا0)

ا، وصححف حمؼؼف أمحد حمؿد ؿمويمر، وأظمرضمف 5051سمـل إهائقؾ، سمرىمؿ )

، ؿمعقى إركموطف ا، وصححف حمؼؼ7518، سمرىمؿ )5/045أمحد ذم اعمسـد 

ا، وصححف حمؼؼف 88، سمرىمؿ )0/510وأظمرضمف اسمـ طمبون ذم صحقحف 

 ؿمعقى إركموط .

 . 6/757اكظر شمػسػم اعمـور ا 7)

 ا .08ؾمقرة إكعوم )ا 5)

َي ىَموًُمقاىمول اًمؽؾبل : ا 5) دُ  إِنَّ ُرَؤؾَموَء َمؽَّ ىُمَؽ سمًَِم شَمُؼقُل  ،: َرو حُمَؿَّ َمو َكَرى َأطَمًدا ُرَادِّ

ـْ  ؾَموًَميِ  ِم َوًَمَؼْد ؾَمَلًْمـَو قَمـَْؽ اًْمَقُفقَد َواًمـََّاوَرى وَمَزقَمُؿقا َأْن ًَمْقَس ًَمَؽ  ،َأْمِر اًمرِّ

َٓ ِصَػيٌ  ـْ َرْشَفُد ًَمَؽ َأكََّؽ َرؾُمقٌل يَمًَم شَمْزقُمؿُ  ،قِمـَْدُهْؿ ِذيْمٌر َو  ري . وَمَلْكَزَل اهللَُّ وَمَلِرَكو َم
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صحي كبقشمف يموومقي ذم صمبقهتو  ذم أري إومم أن ؿمفودة اهلل قمغم ري شمعوممري اهلل 

كو ٓ كعرف إ : سمقا ذم ىمقهلؿذَ أهنؿ يمَ  أري حمؾ اًمبحٌ صمؿ سملم ذم ،وحتؼؼفو

 .ا0)ٕهنؿ رعرومقكف سموًمـبقة واًمرؾموًمي يمًم رعرومقن أسمـوءهؿ .ري  ري  حمؿداً 

مستلكػي اكتؼؾ هبو أؾمؾقب اًمؽام مـ خموـمبي اهلل اعمنميملم قمغم  ومؤري     

 . أفمفر اهلل دًمقاً  إمم إظمبور قموم يمسوئر أظمبور اًمؼربنري  ًمسون اًمرؾمقل ري 

:  اًمتل ذم ىمقًمف ري شمعوممري ضموء سمف سمعد ؿمفودة اهلل  قمغم صدق اًمرؾمقل ومقًم

﴿                                        ومنكف عمو ،﴾

ن هـوًمؽ وىمع هذا آكتؼول ًماؾمتشفود قمغم صدق اًمؼربن ضموء ذيمر اًمؼرب

. وىمد  اعمتضؿـ صدق مـ ضموء سمف، ٕكف هق أري اعمعجزة اًمعومي اًمدائؿي

ومزقمؿقا أن ًمقس  ري ري ـو أن اعمنميملم ؾملًمقا أهؾ اًمؽتوب قمـ اًمـبل قمؾؿ

ومنذا يمون يمذًمؽ يمون اًمتعرض ٕهؾ اًمؽتوب ف، وٓ صػت هقمـدهؿ ذيمر

                                                                                                                                          

َريَ ري شَمَعومَم  ْٔ .  ﴾           ﴿:  َهِذِه ا

، واًمةعؾبل ذم 706و  705ذيمره سمدون ؾمـد اًمقاطمدي ذم أؾمبوب اًمـزول ص 

، واسمـ اجلقزي 7/004، واًمبغقي ذم معومل اًمتـزرؾ 5/051اًمؽشػ واًمبقون 

 .7/04ذم زاد اعمسػم 

، 5/754اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم  ، وشمػسػم07/411اكظر مػوشمقح اًمغقى ا 0)

 كظؿ اًمدرر ذم شمـوؾمى أروت واًمسقر، و7/57واًمؾبوب ذم قمؾقم اًمؽتوب 

، 5/64، واًمتػسػم احلدرٌ 5/007، وإرؿمود اًمعؼؾ اًمسؾقؿ 6/67

 . 6/057، واًمتػسػم اعمـػم 4/44واًمتػسػم اًمقؾمقط ًمؾطـطووي 
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 أي ومفؿ ،كف ًمقس قمـدهؿ ذيمر اًمـبل وٓ صػتفإ : ًمقهعمو ىمو هـو إسمطوًٓ 

 . وأكتؿ ؾمقاء ذم ضمحد احلؼ

ر ذم أؾمبوب اًمـزول شمعلم أن دمعؾ يمِ جعؾ أري مشػمة إمم مو ذُ كوإن مل      

﴿رياعمراد سم           وهؿ اعمـاػقن مـفؿ  ،﴾ سمعض أهؾ اًمؽتوب

نميمقن رؼدرون أهؾ اًمؽتوب ورةؼقن مةؾ قمبداهلل سمـ ؾمام، ومؼد يمون اعم

ـَ  ورسمًم اشمبع سمعُض  سمعؾؿفؿ، أهؾ اًمؽتوب وأىمؾعقا قمـ  اعمنميملم در

، ومؾذًمؽ يموكً ؿمفودهتؿ ذم معرومي صحي ا0)مةؾ ورىمي سمـ كقومؾ اًمنمك،

. وومقف شمسجقؾ قمغم أهؾ  هبو قمـدهؿ إذا أدوهو ومل رؽتؿقهو اًمدرـ مقصمقىموً 

 .ا7)وساًمؽتوب سمقضمقب أداء هذه اًمشفودة إمم اًمـ

                                                           

مـ ىمررش، اقمتزل  طمؽقؿ ضموهكم ،ورىمي سمـ كقومؾ سمـ أؾمد سمـ قمبد اًمعزىهق ا 0)

.  وشمـٍم، وىمرأ يمتى إدرون ،وامتـع مـ أيمؾ ذسموئحفو ،إوصمون ىمبؾ اةؾمام

ومل  ،. أدرك أوائؾ قمٍم اًمـبقة ويمون رؽتى اًمؾغي اًمعرسمقي سموحلرف اًمعؼمايف

اكظر أؾمد  .ري ريض اهلل قمـفو ري  . وهق اسمـ قمؿ ظمدجيي أم اعمممـلم ردرك اًمدقمقة

احلسـ قمكم سمـ أيب اًمؽرم حمؿد سمـ حمؿد سمـ  اًمغوسمي ذم معرومي اًماحوسمي ٕيب

، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، إومم 4/505 صمػماعمعروف سموسمـ إ ،قمبد اًمؽررؿ

ٕمحد سمـ قمكم سمـ طمجر  م، واةصوسمي ذم متققز اًماحوسمي0885هري 0504

 هري.0504، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 5/565اًمعسؼايف 

 . 6/061اكظر اًمتحررر واًمتـقرر ا 7)
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ًْ مـ ؾمقرة إكعوم  خالصة الكىل      : أن أري حمؾ اًمبحٌ اؾْمُتْةـَِق

اعمؽقي، ومؼقؾ : إهنو مدكقي سمحجي أهنو شمتحدث قمـ أهؾ اًمؽتوب، وأن هلو 

 كظػمًا ذم ؾمقرة اًمبؼرة اعمدكقي .

واًماحقح أن أري مؽقي يمسقرهتو، ومؽؿ مـ بروت مؽقي ري سموشمػوق      

بروت أظمرى مدكقي، وٓ موكع أسمدًا أن رليت ذم اًمؼربن  اًمعؾًمء ري وهلو كظػم مـ

اعمؽل طمدرٌ قمـ أهؾ اًمؽتوب، وىمد ُذيمِر أهؾ اًمؽتوب ذم هذه أري 

مقاومؼ عمو  ري ري ًماؾمتدٓل سمًم قمـدهؿ مـ اًمعؾؿ، وأن مو ضموء سمف اًمـبل 

 قمـدهؿ .

    ﴿:  ،ؾمقوق أروت ىمبؾفو ري أرضوً  ري ورميمد يمقهنو مؽقي     

       ﴾ ؿمفودة مـ اهلل ًمـبقف ري  وهذه  ري

وأري اًمتل معـو ومقفو ؿمفودة مـ أهؾ  ،سملكف صودق ومقًم ربؾغف قمـ رسمف

ومـ  ،ري يمًم رعرومقن أسمـوءهؿ ري  اًمـبلاًمؽتوب سملهنؿ رعرومقن صدق 

 ،ري ؽتوب قمـ اًمـبل ري اعمعروف أن أهؾ مؽي يموكقا رسلًمقن أهؾ اًم

صحقح رةبً أن هذه أري اًمؽررؿي ىمد  قمـ ذًمؽ مل ررد كص وومضاً 

 . كزًمً سموعمدرـي



 كل سىرة مً أول سىرة األىعاو حتى آخز سىرة التىبة امللٌ واملدىٌ يف الكزآٌ اللزيه دراسة ىكدية ليزول الشىر واآليات املشتجياة مً

 

(033) 

 املطلب الجاىٌ
﴿ىمقل اهلل ري شمعومم ري :                                    

 .﴾ا0)

نرـ سموؾمتةـوء هذه أري مـ مؽقي ؾمقرة سح همػم واطمد مـ اعمػ     

 .ا7)إكعوم، وهذا رؼيض سملهنو بري مدكقي

ـِ  ومل أر مو رؿؽـ أن ُرْسَتَدل سمف قمغم مدكقي هذه أري إٓ مو ضموء      قَم

وكِ  حَّ ـِ  اًمضَّ ـِ قَمبَّوٍس ، ذِم ىَمْقًمِفِ  قَمبِْداهللِ  قَم         ﴿ : سْم

       ُْؿ يَمتَُؿقا  ﴾ َرْعـِل هَنَّ
ِٕ ُهُؿ اهللَُّ ُمـَوومِِؼلَم ،  : اعمُْـَوومِِؼلَم ، َوإِكًََّم ؾَمًمَّ

رًَمَن ، وَمَؼوًُمقا َوُهْؿ ذِم اًمـَّورِ  َك ، َوَأفْمَفُروا اْةِ ْ قا وَمْؾـَْؽِذْب  اًمنمِّ : َهُؾؿُّ

ُف َأْن رَ  ْكَقو وَمـََػَعـَو ، َهوُهـَو ، وَمَؾَعؾَّ ْكَقو ، وَمنِكَّو يَمَذسْمـَو ذِم اًمدُّ ـَْػَعـَو يَمًَم َكَػَعـَو ذِم اًمدُّ

يملِمَ  طَمَؼـَّو ِدَموَءَكو َوَأْمَقاًَمـَو ، وَمَؼوًُمقا ـَو َمو يُمـَّو ُمنْمِ  .ا5): َرو َرسمَّ

                                                           

 ا .75ؾمقرة إكعوم )ا 0)

درج اًمدرر ذم ، و5/55اكظر شملورات أهؾ اًمسـي ٕيب مـاقر اعموشمرردي ا 7)

ط  ،7/615سمـ قمبداًمرمحـ اجلرضمويف  ًمعبد اًمؼوهر شمػسػم أي واًمسقر

م، واًمبحر 7117هري 0578ؾمؾسؾي إصدارات جمؾي احلؽؿي ري سمررطوكقو ري إومم 

ط دار  ،5/554ؿد سمـ رقؾمػ إكدًمز حم اعمحقط ذم اًمتػسػم ٕيب طمقون

 هري .0571اًمػؽر ري سمػموت ري 

وـُمبَِعً سمعض اعماوطمػ وُكص ومقفو قمغم مدكقي هذه أري واؾمتةـوئفو مـ مؽقي 

ؾمقرة إكعوم، يموعماحػ اعمطبقع ذم ذيمي اًمشؿرزم ًمؾطبع واًمـنم ري مٍم ري 

 م .07/07/0877ا ذم 458سمتٍمرح مـ مشقخي إزهر رىمؿ )

ا، وذيمره 6070، سمرىمؿ )5/0765سمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه أظمرضمف اا 5)

، وزاد كسبتف ٕيب اًمشقخ، ومل أقمةر قمؾقف ذم 5/747اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـةقر 

 يمؾ يمتى أيب اًمشقخ اًمتل حتً ردي .
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ومًم دامً أري ذم ؿملن اعمـوومؼلم ومفل مدكقي، إذ مل ُرْعَرف اًمـػوق إٓ      

 د اهلجرة ذم اعمدرـي .سمع

 ورؿؽـ أن كـوىمش اًمؼقل سمؿدكقي هذه أري مـ قمدة وضمقه :     

: ري أن أصمر اسمـ قمبوس ؿمدرد اًمضعػ يمًم سمون ذم خترجيف،  الىجه األول     

 ومةؾ هذا إصمر ٓ رؿؽـ أن حيتٍ سمف .

: ري صمبً قمـ اسمـ قمبوس مو ردل قمغم أن أري ًمقسً ذم  الىجه الجاىٌ     

ـِ ضُمَبػْمٍ ، سمؾ هل ذم ؿملن اعمنميملم قمبدة إوصمون، وماعمـوومؼلم ـْ ؾَمِعقِد سْم َع

ـِ قَمبَّوسٍ  ىَموَل  سْم
ِٓ ُػ قَمكَمَّ  : : ىَموَل َرضُمٌؾ 

َتؾِ َوىَمْد  ،إيِفِّ َأضِمُد ذِم اًْمُؼْربِن َأؿْمَقوَء خَتْ

ـُ قَمبَّوسٍ  ،َوىَمَع َذًمَِؽ ذِم َصْدِري َٓ  ىَموَل ش َأشَمْؽِذرٌى؟: » وَمَؼوَل اسْم ـِ َوًمَ  ،:  ؽِ

ـْ َذًمَِؽ  : ىَموَل  ،اظْمتَِاٌف  قَمزَّ  ري: َأؾْمَؿُع اهللََّ  وَمَؼوَل  ،وَمَفُؾؿَّ َمو َوىَمَع ذِم َكْػِسَؽ ِم

                                                                                                                                          

ـْ وؾمـد اسمـ أيب طموشمؿ :  ـُ قُمًَمَرَة ، قَم صَمـَو ِمـَْجوٌب ، أكو سمنِْمُ سْم صَمـَو َأسُمق ُزْرقَمَي ، طَمدَّ َأيِب طَمدَّ

ـِ قَمبَّوسٍ  ـِ اسْم وِك ، قَم حَّ ـِ اًمضَّ  ...... وهذا اًمسـد ومقف قمؾتون :َرْوٍق ، قَم

: سمنم سمـ قمًمرة اخلةعؿل اعمُْؽتِى . وهق وعقػ، وىمول اًمدارىمطـل :  اًمعؾي إومم

 . 075، وشمؼررى اًمتفذرى ص 7/557مؽموك . اكظر اجلرح واًمتعدرؾ 

.  زم أسمق اًمؼوؾمؿ أو أسمق حمؿد اخلراؾمويفؿ اهلااطمِ زَ اًمضحوك سمـ مُ :  واًمعؾي اًمةوكقي

. وهق يمةػم  وصمؼف أمحد واسمـ معلم وأسمق زرقمي، ووعػف حيقك اًمؼطون وؿمعبي

مـ أصحوب رؾمقل اهلل ري  ًمؼل مجوقمي مـ اًمتوسمعلم ومل رشوومف أطمداً اةرؾمول، 

 اكظر اًمؽومؾ ذم وعػوء  سمـ قمبوس ومؼد وهؿا لومـ زقمؿ أكف ًمؼ ،ري .

 . 0/507واعمغـل ذم اًمضعػوء ًمؾذهبل  ،4/058اًمرضمول ٓسمـ قمدي 
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﴿ : َرُؼقُل  ريَوضَمؾَّ            
﴿ : فِ ﴾، َوىَمْقًمُ ا0)       

     َر ْٔ ـُ قَمبَّوسٍ ، يِ ﴾، وَمَؼْد يَمَتُؿقا ذِم َهِذِه ا و ىَمْقًُمفُ  وَمَؼوَل اسْم ﴿ : : َأمَّ  

       َُوىَمْقًُمف ،﴾ : ﴿     ﴾  َََّرْغِػُر ري شَمَعومَم ري . وَمنِنَّ اهلل

َْهؾِ  ِٕ َٓ َرَتعَ و اًمتَّْقطِمقدِ  َرْقَم اًْمِؼَقوَمِي  ظْمَاِص ُذُكقهَبُْؿ ، َو وفَمُؿ َذًمَِؽ قَمَؾْقِف اْةِ

يُمقَن َذًمَِؽ ىَموًُمقا ،َأْن َرْغِػَرهُ  َٓ  وَمَؾًمَّ َرَأى اعْمُنْمِ ُكقَب َو ـَو َرْغِػُر اًمذُّ : إِنَّ َرسمَّ

َك وَمَتَعوًَمْقا طَمتَّك َكُؼقَل  ْ ـْ َأْهَؾ  َرْغِػُر اًمنمِّ ْ َكُؽ ًَم يُمـَّو َأْهَؾ ُذُكقٍب َومَل : إِكَّ

ٍك ، وَمَسَلهَلُُؿ اهللَُّ   ﴿ :ري  قَمزَّ َوضَمؾَّ  ري ِذْ         
 ﴾ ىَموًُمقاا7)

﴿ :         ﴾ ، َُّري  قَمزَّ َوضَمؾَّ  ريَوإِكًََّم يُمـَّو َأْهَؾ ُذُكقٍب ، وَمَؼوَل اهلل :

َك وَموظْمتُِؿقا قَمغَم  ْ قَمغَم  ريقَمزَّ َوضَمؾَّ  ريَأوْمَقاِهِفْؿ ، وَمَخَتَؿ اهللَُّ  َأَمو إِْذ يَمَتْؿُتُؿ اًمنمِّ

ًْ َأْرِدَيِْؿ ، َوؿَمِفَدْت َأْرضُمُؾُفْؿ سمًَِم يَموُكقا َرْؽِسُبقَن، وَمِعـَْد  َأوْمَقاِهِفؿْ  9 وَمـََطَؼ

يُمقَن َأنَّ اهللََّ  ري ًُمُف وَمَذًمَِؽ ىَمقْ  ،َٓ ُرْؽَتُؿ طَمِدرًةو ريقَمزَّ َوضَمؾَّ  ريَذًمَِؽ قَمَرَف اعمُْنْمِ

﴿ :ري  شَمَعومَم                                          

  ﴾(5ا. 

                                                           

 ا .57ؾمقرة اًمـسوء )ا 0)

ا مـ ؾمقرة إكعوم وهل أري اًمتل شمسبؼ أري حمؾ 77ضمزء مـ أري )ا 7)

 ﴿اًمبحٌ طمقٌ رؼقل اهلل ري شمعومم ري :            
                             

            ﴾ . 

، يمتوب : شمػسػم اًمؼربن، سموب : 5/076أظمرضمف اًمبخوري شمعؾقؼًو ذم صحقحف ا 5)

﴿ىمقًمف :                        
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ومفذا واوح اًمدًٓمي قمغم أن اجلرم اًمذي طمووًمقا يمتًمكف هق اًمنمك      

 وًمقس اًمـػوق .

وأهؾ اًمؽتوب منميمقن، وقمبدة صحقح أن اعمـوومؼلم منميمقن،      

إصـوم مـ اًمعرب وأهؾ مؽي منميمقن، ًمؽـ ضمرت اًمعودة ذم 

اًمـاقص اًمنمقمقي ري ىمربكًو وؾمـي ري وذم يمام اًماحوسمي أن إمر إذا شمعؾؼ 

سموعمـوومؼلم قُمؼمِّ سموعمـوومؼلم، وإذا شمعؾؼ سملهؾ اًمؽتوب قُمؼمِّ سملهؾ اًمؽتوب أو 

صـوم مـ اًمعرب وأهؾ مؽي اًمقفقد أو اًمـاورى، وإذا شمعؾؼ سمعبدة إ

قُمؼمِّ سموعمنميملم يمًم ذم ؾمقوق أري حمؾ اًمبحٌ ويمًم ذم أصمر اسمـ قمبوس مـ 

 ـمررؼ اسمـ ضمبػم.

: ري ؾمقوق أري رؼطع سملن أري ًمقسً ذم اعمـوومؼلم، سمؾ  الىجه الجالح     

﴿هل ذم ؿملن اعمنميملم مـ اًمعرب، ومؤري اًمسوسمؼي :              

                           
ورتؾػً اًمؼقم إمم ، ﴾ا0)

                                                                                                                                          

            ﴾ ( ا، 57ؾمقرة اًمزمر

ا، وأسمق اًمشقخ ذم 01485، سمرىمؿ )01/754واًمطؼمايف ذم اعمعجؿ اًمؽبػم 

ذم  حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ حمؿد سمـ َمـَْدها، و448، سمرىمؿ )5/0158اًمعظؿي 

ا، 06، سمرىمؿ )0/015 وصػوشمف ري قمز وضمؾري قد ومعرومي أؾمًمء اهلل اًمتقطميمتوسمف 

ا، وقمبداًمرزاق ذم 718، سمرىمؿ )7/754واًمبقفؼل ذم إؾمًمء واًماػوت 

ا، واحلدرٌ ذم أقمغم درضموت اًماحي، وىمد 477، سمرىمؿ )0/546شمػسػمه 

، 5/510صححف احلوومظ اسمـ طمجر ذم شمغؾقؼ اًمتعؾقؼ قمغم صحقح اًمبخوري 

 هري .0514ري سمػموت ري ودار قمًمر ري قمًمن إردن ري إومم ط اعمؽتى اةؾمامل 

 ا .77ؾمقرة إكعوم )ا 0)
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قمـفؿ، وما جيدون هلؿ  ري ضمؾ وقماري همٓء اًمنميموء اًمذرـ رسلهلؿ احلؼ 

وأهنؿ ًمـ  ،ؾ إًمقفؿ مـ واهلؿ أن ضمسؿ اجلررؿي ىمد اظمتػكقَّ وَُيَ  ،أصمراً 

 ومقؼقًمقن يمذسموً  ،اجلرم اًمذي ٓ رؼقم ؿموهد قمغم وضمقده رمظمذوا هبذا

﴿ : وهبتوكوً           ﴾ ،وردقمقكف  ،رؼسؿقن سموهلل ورممـقن سمف

ًمؾػرار مـ هذا اعمقىمػ  ،سموًمقهؿ وشمعؾؼوً  ،رم اًمؽذب إمعوكوً  ،رهبؿ

 .اًمرهقى

﴿ :ري  شمعوممري ورم ىمقًمف                                  ﴾ 

إذ مو زاًمقا قمغم  ،إؿمورة إمم أن هذا اًمؼقل اًمذي ىموًمقه هق ومتـي أظمرى

ٓ رعؾؿ مو ىمدمقا ومو  ري شمعوممري وأكف  ،وشماقرهؿ اًمػوؾمد ،واهلؿ اًمؼدرؿ

فؿ هذا اًمؼقل مـ ري ؾمبحوكف وشمعوممري ومسؿك  ،ومو أهوا ومو أقمؾـقا ،أظمروا

إذ يمون ىمقهلؿ  ،أو ضمقاهبؿ ،: صمؿ مل رؽـ ىمقهلؿري  ؾمبحوكفري ومل رؼؾ  ،ومتـي

﴿، وهلذا ىمول سمعدهو : هذا هق ومتـي هلؿ ووال مبلم        

                    
 .ا7)﴾ا0)

 ،: اكظر، رو حمؿد ري ًمـبقف حمؿد ري  ري شمعومم ذيمرهري رؼقل "ىمول اسمـ ضمررر :     

يمقػ يمَذب همٓء اعمنميمقن اًمعودًمقن سمرهبؿ إوصموَن وإصـوَم  ،وموقمؾؿ

﴿ : ذم أظمرة قمـد ًمؼوء اهلل قمغم أكػسفؿ سمؼقؾفؿ        ﴾، 

                                                           

 ا .75ؾمقرة إكعوم )ا 0)

، 7/006، ومعومل اًمتـزرؾ ًمؾبغقي 00/786اكظر ضمومع اًمبقون ًمؾطؼمي ا 7)

، واًمتػسػم اًمؼربيف ًمؾؼربن 5/755وشمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم 

 . 4/7557، وزهرة اًمتػوؾمػم 6/065، واًمتحررر واًمتـقرر 5/057
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مـ  واؾمتعؿؾقا هـوًمؽ إظماق اًمتل يموكقا هبو رتخؾؼقن ذم اًمدكقو

 :اهري".ا0)رياًمؽذب واًمػر

عمقىمػ اعمحرج اًمذي ااػ وموًمؽام متاؾ سمًم ىمبؾف ومو سمعده طمقٌ ر     

طمقٌ رسلهلؿ قمـ  ،رقم اًمؼقومي ري شمعوممري رؼػف اعمنميمقن رقم حينمهؿ اهلل 

. وهؽذا  ذيموئفؿ ومقحؾػقن إرًمن قمغم أهنؿ مل رؽقكقا منميملم

يموء ورغقى قمـفؿ اًمنم ،رؽذسمقن أكػسفؿ ورتـاؾقن مـ ضمررؿتفؿ قمبةوً 

 .ا7)اًمذرـ أومؽموهؿ وٓ جيدون هلؿ مـفؿ أوًمقوء وٓ كٍماء

: أكف ٓ رقضمد طمدرٌ وٓ أصمر صحقح رمرد اًمؼقل  وخالصة الكىل     

سمسقوق أروت اًمتل  شموموً  متاؾي اشماوًٓ سمؿدكقي أري حمؾ اًمبحٌ، وهل 

 طمتك إن أروت اًمةاث شمبدو وطمدة شمومي، ىمبؾفو وسمعدهو وسمؿقوققمفو،

، ٓ ؾمقًم ـػقفرسمؾ  سمؼقة، أصمر اًمضحوك قمـ اسمـ قمبوس ًمشؽ ذمممو رسقغ ا

وىمد صح قمـ ؾمعقد سمـ ضمبػم قمـ اسمـ قمبوس أن أري ًمقسً ذم اعمـوومؼلم 

 سمؾ ذم أهؾ اًمنمك مـ اًمعرب وأهؾ مؽي.
 املطلب الجالح

﴿ىمقل اهلل ري شمعومم ري :                                

                                      

   
 . ﴾ا5)

                                                           

 . 00/510ضمومع اًمبقون ا 0)

 . 5/67اكظر اًمتػسػم احلدرٌ عمحؿد قمزت دروزة ا 7)

 ا .47ؾمقرة إكعوم )ا 5)
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ـِ إََرِت       ـْ ظَمبَّوٍب سْم ذِم ري َريِضَ اهلُل قَمـُْف ري ا0)أظمرج اسمـ موضمي وهمػمه قَم

﴿ :ري  شَمَعومَم  ري ًمِفِ ىَمقْ                ىَْمَرُع  ﴾ ىَموَل ْٕ : ضَموَء ا

ـُ طَموسمٍِس اًمتَِّؿقِؿلُّ  ـٍ اًْمَػَزاِريُّ ا7)سْم ـُ طِمْا ـَُي سْم ري  وَمَقضَمَدا َرؾُمقَل اهللَِّ ري ا5)َوقُمَقْق

                                                           

:  أسمقحيقك أو أسمق قمبد اهلل ،ظمبوب سمـ إرت سمـ ضمـدًمي سمـ ؾمعد اًمتؿقؿلهق ا 0)

و . وعم وهق أول مـ أفمفر إؾمامف ،أؾمؾؿ ؾمودس ؾمتي ،صحويب مـ اًمسوسمؼلم

وماؼم، إمم أن يموكً  ،أؾمؾؿ اؾمتضعػف اعمنميمقن ومعذسمقه ًمػمضمع قمـ درـف

ؾمـي ؾمبع وصماصملم  وكزل اًمؽقومي ومًمت ومقفو ،. صمؿ ؿمفد اعمشوهد يمؾفو اهلجرة

 مـ سمـ أيب ـموًمى . وعمو رضمع قمكم ؾمـي صماث وؾمبعلم وهق اسمـ مـ اهلجرة

 ،وهوضمر ـموئعوً  ،أؾمؾؿ راهمبوً  ،: رطمؿ اهلل ظمبوسموً  سمؼؼمه ومؼول رلم مػِّ ِص  معريمي

، 0/056اكظر أؾمد اًمغوسمي ذم معرومي اًماحوسمي ٓسمـ إصمػم  . وقموش جموهداً 

 . 7/770واةصوسمي ذم متققز اًماحوسمي ٓسمـ طمجر 

 ،اسرَ : اؾمؿف ومِ  إىمرع سمـ طموسمس سمـ قمؼول اعمجوؿمعل اًمدارمل اًمتؿقؿلهق ا 7)

ذم  وطمؽًمئفؿ صحويب مـ ؾمودات اًمعرب ًمؼرع يمون سمرأؾمف، ،وإىمرع ًمؼى ًمف

ري ذم وومد مـ  قمغم رؾمقل اهلل ري  ذم اًمسـي اخلومسي مـ اهلجرة . ىمدم اجلوهؾقي

.  وومتح مؽي واًمطوئػ ـوً قْ ـَ وؿمفد طُم وىمد طمسـ إؾمامف،  . وملؾمؾؿقا متقؿ سمـل

. ويمون مـ اعممًمػي ىمؾقهبؿ، ورطمؾ إمم دومي اجلـدل ذم ظماومي  وؾمؽـ اعمدرـي

واؾمتشفد  . وئعف طمتك اًمقًمميأيب سمؽر. ويمون مع ظموًمد سمـ اًمقًمقد ذم أيمةر وىم

، 0/755اكظر أؾمد اًمغوسمي  .ؾمـي صماث قمنمة مـ اهلجرة  سموجلقزضمون

 . 0/747واةصوسمي 

مـ إقمراب  ،قمققـي سمـ طماـ سمـ طمذرػي سمـ سمدر اًمػزاري أسمق موًمؽهق  ا5)

وؿمفد  ،ىمبؾ اًمػتح سمعد اًمػتح، وىمقؾ : أؾمؾؿ أؾمؾؿ ،اجلػوة اعممًمػي ىمؾقهبؿ
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رٍ  ،َوسمَِالٍ  ،َمَع ُصَفْقٍى  ـَ  ،، َوظَمبَّوٍب َوقَمًمَّ  ِم
ِ
َعَػوء ـَ اًمضُّ ىَموقِمًدا ذِم َكوٍس ِم

 َوىَموًُمقا ،وَمَلشَمْقُه وَمَخَؾْقا سمِفِ  ،ري طَمَؼُروُهؿْ  وَمَؾًمَّ َرَأْوُهْؿ طَمْقَل اًمـَّبِلِّ ري  ،اعْمُْمِمـلِمَ 

َعَؾ ًَمـَو ِمـَْؽ جَمْؾًِسو و ُكِررُد َأْن دَمْ وَمنِنَّ ُووُمقَد  ،َؾـَوشَمْعِرُف ًَمـَو سمِِف اًْمَعَرُب وَمْض  ،: إِكَّ

قَْمُبدِ  ْٕ ـُ  ،اًْمَعَرِب شَمْلشمِقَؽ وَمـَْسَتْحِقل َأْن شَمَراَكو اًْمَعَرُب َمَع َهِذِه ا وَمنَِذا َكْح

ًَ  ،ضِمْئـَوَك وَمَلىِمْؿُفْؿ قَمـَْؽ  ـُ وَمَرهْمـَو وَموىْمُعْد َمَعُفْؿ إِْن ؿِمْئ :  ىَموَل  ،وَمنَِذا َكْح

َوَدقَمو قَمؾِق و  ،: وَمَدقَمو سمَِاِحقَػيٍ  ْقَؽ يمَِتوسًمو، ىَموَل : وَمويْمُتْى ًَمـَو قَمؾَ  ، ىَموًُمقاشَكَعؿْ »

ـُ ىُمُعقٌد ذِم َكوطِمَقيٍ  ،ًمَِقْؽُتَى  اِئقُؾ  ،َوَكْح َامُ ري وَمـََزَل ضِمؼْمَ  : وَمَؼوَل  ري قَمَؾْقِف اًمسَّ

﴿                                         

                           ىَْمَرَع ْٕ ﴾، صُمؿَّ َذيَمَر ا

ـَ طَموسمِسٍ  ـٍ  ،سْم ـَ طِمْا ﴿ : وَمَؼوَل  ،َوقُمَقْقـََي سْم                 

                              
 ﴿ : ﴾، صُمؿَّ ىَموَل ا0)

                                        
:  َل ﴾، ىَموا7)

ـَو ُريَمَبـَو قَمغَم ُريْمَبتِفِ  ري جَيْؾُِس  َويَموَن َرؾُمقُل اهللَِّ ري  ،وَمَدَكْقَكو ِمـُْف طَمتَّك َوَوْع

                                                                                                                                          

ؾ إمم  ومُحِ ِه وأُ  ،وىموشمؾ معف ،رشمد وشمبع ـمؾقحي إؾمديوا ،واًمطوئػ ـوً قْ ـَ طُم 

 ريض  ري ك ومعوش إمم ظماومي قمةًمنرِ وملؾمؾؿ وشمُ  ري ريض اهلل قمـفري أيب سمؽر اًمادرؼ 

ققؾمػ سمـ قمبداهلل سمـ حمؿد ًم اهلل قمـف ري . اكظر آؾمتقعوب ذم معرومي إصحوب

 م،0887هري 0507ط دار اجلقؾ ري سمػموت ري إومم  ،5/0758سمـ قمبد اًمؼم

 . 5/557واةصوسمي 

 ا .45ؾمقرة إكعوم )ا 0)

 ا .45ؾمقرة إكعوم )ا 7)
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﴿ : وَمَلْكَزَل اهللَُّ ،وَمنَِذا َأَراَد َأْن َرُؼقَم ىَموَم َوشَمَريَمـَو ،َمَعـَو          

                                
وًمِِس ا0) َٓ دُمَ ﴾ َو

اَف  َْذَ ْٕ ﴿ : ا                                   
﴾ َرْعـِل ا7)

ىَْمَرَع  ْٕ ﴿: قُمقَقْـََي َوا                 
: أَْمُر  ىَموَل  ،: َهَايًمو ىَموَل  ﴾ا5)

ىَْمَرعِ  ْٕ وقَمَي  وَمُؽـَّو َكْؼُعُد َمَع اًمـَّبِلِّ ري : » ىَموَل ظَمبَّوٌب  ،قُمَقْقـََي َوا ري وَمنَِذا سَمَؾْغـَو اًمسَّ

تِل َرُؼقُم ومِقَفو ىُمْؿـَو َوشَمَريْمـَوُه طَمتَّك َرُؼقمَ   .شا5)اًمَّ

                                                           

 ا .77ؾمقرة اًمؽفػ )ا 0)

 ا .77ؾمقرة اًمؽفػ ) ا7)

 ا .77ؾمقرة اًمؽفػ ) ا5)

، يمتوب : اًمزهد، سموب : جموًمسي اًمػؼراء، 4/750أظمرضمف اسمـ موضمي ذم ؾمــف  ا5)

وذم  ا،566، سمرىمؿ )0/507ا، واسمـ أيب ؿمقبي ذم مسـده 5076سمرىمؿ )

، 5/64ا، واًمطؼمايف ذم اعمعجؿ اًمؽبػم 57407، سمرىمؿ )5/504ماـػف 

، واسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه 00/565ا، واًمطؼمي ذم شمػسػمه 5585سمرىمؿ )

، وذم أؾمبوب 7/765ا، واًمقاطمدي ذم اًمقؾمقط 6550، سمرىمؿ )5/0786

 . 771اًمـزول ص 

 ووعػف ؿمعقى إركموط ذم خترجيف ٕطمودرٌ ؾمــ اسمـ موضمي .

ـْ َأيِب ؾَمْعٍد  ىمؾً ، قَم يِّ دِّ ـْ اًمسُّ ـِ َكٍْمٍ قَم : ؾمبى وعػف أن مداره قمغم : َأؾْمَبوط سْم

ـْ ظَمبَّوٍب.....، وذم هذا اًمسـد  ـْ َأيِب اًْمَؽـُقِد قَم َْزِد ري قَم ْٕ َْزِديِّ ري َويَموَن ىَموِرَئ ا ْٕ ا

 أرسمع قمؾؾ :

عقؿ وىمول : أؾمبوط سمـ كٍم اهلؿدايف ري سمسؽقن اعمقؿ ري وعػف أسمقك:  العلة األوىل

اطمودرةف ؾَمْؼط . وىمول اًمـسوئل : ًمقس سموًمؼقي . وشمقىمػ ومقف امحد سمـ طمـبؾ، 
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طمقٌ ىمول طمرب سمـ إؾمًمقمقؾ : ىمؾً ٕمحد : أؾمبوط سمـ كٍم اًمؽقذم اًمذي 

رروى قمـ اًمسدي يمقػ طمدرةف؟ ىمول : مو أدري ري ويملكف وعػف ري . اكظر اجلرح 

غـل ذم اًمضعػوء ، واعم0/85، واعمؽمويمقن ٓسمـ اجلقزي 7/557واًمتعدرؾ 

 . 0/55ًمؾذهبل 
اًمسدي، وهق إؾمًمقمقؾ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب يمررؿي، ىمول اسمـ أيب :  العلة الجاىًة

طموشمؿ : ُرْؽَتى طمدرةف وٓ حيتٍ سمف . وؾمئؾ أسمق زرقمي قمـ إؾمًمقمقؾ اًمسدي 

ومؼول : ًملم . وقمـ صوًمح سمـ مسؾؿ ىمول : مررت مع اًمشعبل قمغم اًمسدي 

بن ومؼوم قمؾقف اًمشعبل ومؼول : وحيؽ، ًمق يمـً وطمقًمف ؿمبوب رػن هلؿ اًمؼر

ب قمغم اؾمتؽ سموًمطبؾ يمون ظمػمًا ًمؽ ممو أكً ومقف، وىمقؾ ًمؾشعبل :  كشقاكًو ُررْضَ

إن إؾمًمقمقؾ اًمسدي ىمد ُأقْمطِل طمظًو مـ قمؾؿ اًمؼربن، ىمول : إن إؾمًمقمقؾ ىمد 

، 0/555ُأقْمطِل طمظًو مـ اجلفؾ سموًمؼربن . اكظر اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول 

، واًمتؽؿقؾ ذم اجلرح واًمتعدرؾ ومعرومي اًمةؼوت 5/057ؽًمل وهتذرى اًم

، ط مريمز 5/07واًمضعػوء واعمجوهقؾ ٕيب اًمػداء إؾمًمقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمةػم 

اًمـعًمن ًمؾبحقث واًمدراؾموت اةؾمامقي وحتؼقؼ اًمؽماث واًمؽممجي ري اًمقؿـ ري  

 م .7100هري 0557إومم 
أسمق ؾمعقد، وعقػ،  : ورؼول ،زدأسمقؾمعد إزدي اًمؽقذم ىمورىء إ:  العلة الجالجة

، واًمتؽؿقؾ ذم اجلرح واًمتعدرؾ ٓسمـ يمةػم 55/555يمًم ذم هتذرى اًمؽًمل 

 . 555، وشمؼررى اًمتفذرى ٓسمـ طمجر ص 5/715

أسمق اًمؽـقد إزدي اًمؽقذم، وهق قمبد اهلل اسمـ قمومر أو اسمـ قمؿران :  والعلة الزابعة

وهق وعقػ،   سمـ طمبٌم،قمؿرو ا : وىمقؾ. اسمـ ؾمعقد : وىمقؾ  ،أو اسمـ قمقرؿر



 كل سىرة مً أول سىرة األىعاو حتى آخز سىرة التىبة امللٌ واملدىٌ يف الكزآٌ اللزيه دراسة ىكدية ليزول الشىر واآليات املشتجياة مً

 

(043) 

﴿احلدرٌ رػقد أن بري : هذا                   

   ﴾  كزًمً سمسبى ـمؾى إىمرع سمـ طموسمس وقمققـي سمـ طماـ ـمرد

اًمضعػوء مـ اعمممـلم، وهذا رؼيض سملن أري مدكقي كزًمً سموعمدرـي سمعد 

إٓ سمعد اهلجرة، وموٕىمرع  ري ري رؾتؼقو سموًمـبل اهلجرة9 ٕن إىمرع وقمققـي مل 

، وقمققـي مل رسؾؿ إٓ ىمبؾ اًمػتح ا0)أؾمؾؿ ذم اًمسـي اخلومسي مـ اهلجرة

  .ا7)سمؼؾقؾ، وىمقؾ سمعده

ري رمحف اهلل ري رؼرر أن اًمؼقل سمؿدكقي ا5)وهذا مو ضمعؾ اةموم اًمسؿعويف     

ظمر: أن أري وومقف ىمقل ب"هذه أري أطمد اًمؼقًملم اعمحتؿؾلم ومقفو، ومؼول :

                                                                                                                                          

، واًمتؼررى 5/588، واًمتؽؿقؾ ٓسمـ يمةػم 55/758يمًم ذم هتذرى اًمؽًمل 

 . 558ص 

 عبداعمؾؽ سمـ هشوم سمـ أرقب احلؿػمي اعمعوومريًم اكظر اًمسػمة اًمـبقريا 0)

، ذيمي مؽتبي ومطبعي ماطػك اًمبويب احلؾبل وأوٓده سمؿٍم، ط 7/581

أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ يب سمؽر م، ودٓئؾ اًمـبقة 0844ٕهري 0564اًمةوكقي 

م، 0877هري 0517، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، إومم 5/515اًمبقفؼل  مقؾمك

دار اعمعرومي ًمؾطبوقمي ، ط 5/066ةؾمًمقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمةػم  واًمسػمة اًمـبقري

 . م0865هري 0584ري  سمػموتري واًمـنم واًمتقزرع 

، 5/587بقة ًمؾبقفؼل ، ودٓئؾ اًمـ7/585اكظر اًمسػمة اًمـبقري ٓسمـ هشوم ا 7)

 . 5/511واًمسػمة اًمـبقري ٓسمـ يمةػم 

مـاقر سمـ حمؿد سمـ قمبد اجلبور اسمـ أمحد اعمروزي اًمسؿعويف اًمتؿقؿل هق  ا5)

 . مـ أهؾ مرو : مػن، مـ اًمعؾًمء سموحلدرٌ أسمق اعمظػر ،احلـػل صمؿ اًمشوومعل
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(044) 

وقمققـي سمـ طماـ  ،أن إىمرع سمـ طموسمس اًمتؿقؿل َى وِ ورُ  ،كزًمً سموعمدرـي

: إكو  يموكو مـ أيموسمر اًمؽػور9 ومؼوٓو ،اًمػزاري أشمقو رؾمقل اهلل

ومعغم هذا شمؽقن أري  .ومـزًمً أري  ،مـ اجلؾقس مع همٓءا0)كستـؽػ

 :اهري"ا7)مـ أروت اًمتل كزًمً سموعمدرـي

ري رمحف اهلل ري رتشؽؽ ذم مدكقي ا5)رضًو ري اةموم اسمـ قمطقيوهذا مو ضمعؾ ري أ     

 ،هذا شملورؾ سمعقد ذم كزول أري"أري، ومؼول سمعد أن ذيمر طمدرٌ ظمبوب :

                                                                                                                                          

سػم واؾمؿف )شمػ )شمػسػم اًمسؿعويف مـ يمتبف ،يمون مػتل ظمراؾمون ،وووموة مقًمداً 

ري شُمُقذمِّ  ذم أصقل اًمػؼفري  واًمؼقاـمع ،صحوب احلدرٌوآكتاور ٕ اًمؼربنا،

، وـمبؼوت 05/044ؾمـي شمسع وصمًمكلم وأرسمعًمئي . اكظر ؾمػم أقمام اًمـباء 

 . 7/558اعمػنرـ ًمؾداوودي 

، وًمسون 4/575. اكظر اًمعلم  ؾمئؿواؿمؿلز و يمرهرؼول اؾمتـؽػ . أي : ا 0)

 . 8/551اًمعرب 

 . 7/016ًمؼربن ًمؾسؿعويف شمػسػم اا 7)

اسمق  ،قمبد احلؼ سمـ هموًمى سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمطقي اعمحوريب اًمغركوـملهق ا 5)

ًمف  ،. قمورف سموٕطمؽوم واحلدرٌ مـ أهؾ همركوـمي ،أكدًمز ،حمؿد: مػن ومؼقف

ؾمـي مخسًمئي وإطمدى  . شمقذم ويمون رؽةر اًمغزوات ،ؿمعر. وزم ىمضوء اعمرري

اعمحرر اًمقضمقز ذم شمػسػم اًمؽتوب و ،روشمفوؿـف مرو "سمركوجموً "وأرسمعلم. صـػ 

، وـمبؼوت اعمػنرـ جلال 00/676اكظر شموررخ اةؾمام ًمؾذهبل  اًمعزرز .

، ط مؽتبي وهبي ري اًمؼوهرة ري 51ص  قمبداًمرمحـ سمـ أيب سمؽر اًمسققـملاًمدرـ 

 هري.0585إومم 
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(045) 

وىمد رؿؽـ أن  ،وهمٓء إذاف مل رػدوا إٓ ذم اعمدرـي ٕن أري مؽقي،

اًمؾفؿ إٓ  رؼع هذا اًمؼقل مـفؿ وًمؽـف إن يمون وىمع ومبعد كزول أري سمؿدة،

 :اهري"ا0)ؽقن أري مدكقيشم

: اًماحقح أن أري مؽقي يمسقرهتو، ورؿؽـ أن كستدل قمغم هذا  قلت     

 وكدومع اًمؼقل سمؿدكقتفو مـ وضمفلم :

: ري أن طمدرٌ ظمبوب سمـ إرت ذم كزوهلو سمسبى إىمرع  الىجه األول     

وقمققـي طمدرٌ معؾقل ؾمـدًا ومتـًو، أمو ؾمـدًا ومؼد فمفر ذم خترجيف مو ومقف 

دة وعػ أرسمعي مـ رواشمف، وأمو متـًو ومفق َيوًمػ مو صمبً أن أري مـ ؿم

وٓ إؾمامفًم إٓ  ري ري ، وإىمرع وقمققـي مل رةبً ًمؼوؤمهو سموًمـبل ا7)مؽقي

سموعمدرـي، وهبذا رد مجؾي مـ اًمعؾًمء هذا احلدرٌ ومو شمرشمى قمؾقف مـ مدكقي 

 .ا5)أري

                                                           

 . 7/784 اعمحرر اًمقضمقز ذم شمػسػم اًمؽتوب اًمعزرز ا0)

 قمغم مؽقي أري .ؾمقليت ىمرربًو مو ردل ا 7)

، واًمبحر اعمحقط ٕيب 7/004ًمؾخوزن  اًمتلورؾ ذم معويف اًمتـزرؾاكظر ًمبوب ا 5)

 . 5/557، وحموؾمـ اًمتلورؾ ًمؾؼوؾمؿل 5/471طمقون 
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(046) 

ومنن  ،رٌ همررىهذا طمد"ىمول اسمـ يمةػم سمعد أن ذيمر طمدرٌ ظمبوب :     

وإىمرع سمـ طموسمس وقمققـي إكًم أؾمؾًم سمعد اهلجرة  ،هذه أري مؽقي

 :اهري"ا0)سمدهر

: ري أكف ىمد صمبً أن أري حمؾ اًمبحٌ ىمد كزًمً ذم مؽي ىمبؾ  الىجه الجاىٌ     

ـِ َأيِب َوىمَّوصٍ اهلجرة، ومػل صحقح مسؾؿ وهمػمه  ـْ ؾَمْعٍد سْم َريِضَ اهللُ  ري قَم

ًْ ىُمَرْرٌش ًمِؾـَّبِلِّ ري  َمَع اًمـَّبِلِّ ري  يُمـَّو": ىَموَل  ري قَمـْفُ  :  ري ري ؾِمتََّي َكَػٍر، وَمَؼوًَم

ُئقَن قَمَؾْقـَو ؽَمِ َٓ جَيْ  
ِ
ء َٓ ـُ َمْسُعقدٍ  اـْمُرْد َهُم ًُ َأَكو َواسْم ـْ  ،. ىَموَل َويُمـْ َوَرضُمٌؾ ِم

قِفًَم  ،َوسمَِاٌل  ،ُهَذْرؾٍ  ًُ ُأؾَمؿِّ  َرؾُمقِل اهللِ ري  وَمَقىَمَع ذِم َكْػسِ  ،ا7)َوَرضُمَاِن ًَمْس

                                                           

، واكظر ومتح اًمؼدرر ًمؾشقيمويف 5/751شمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم ا 0)

، 78، وًمبوب اًمـؼقل ًمؾسققـمل ص 6/556، وشمػسػم اعمـور 7/057

عمحرر ذم أؾمبوب كزول اًمؼربن مـ ظمال اًمؽتى اًمتسعي خلوًمد سمـ ؾمؾقًمن وا

هري 0576، ط دار اسمـ اجلقزي ري اًمدموم، اًمسعقدري ري إومم 0/65اعمزرـل 

 م .7115

قِفًَم، ا7) ًُ ُأؾَمؿِّ مـ مل رذيمر ، و: ًمؾـسقون وىمقؾ ،عماؾحي ذم ذًمؽ قمـد اعمتؽؾؿ ًَمْس

 ،واسمـ مسعقد ،: ؾمعد ر وهؿذم هذا احلدرٌ ومؼد ذيمر ذم طمدرٌ بظم فاؾمؿ

سمـ إؾمقد . اكظر اةوماوح قمـ معويف  وقمًمر، واعمؼداد ،وصفقى ،وسمال

ة سمـ حمؿد اًمذهكم اًمشقبويف اًماحوح ٕيب اعمظػر ، ط 0/555 حيقك سمـ ُهَبػْمَ

 هري .0506دار اًمقـمـ ري اًمرروض ري إومم، 
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(047) 

َث َكْػَسفُ  ري َمو ؿَموَء اهلُل َأْن َرَؼَع، : ﴿ري  قَمزَّ َوضَمؾَّ ري وَمَلْكَزَل اهللُ  ،ا0)وَمَحدَّ    

                         ﴾"(7ا. 

                                                           

ىموًمقا عمو لم اعمنميمواًمذي طمدث سمف كػسف أن  ري ري اًمذي وىمع ذم كػس اًمـبل ا 0)

. ومؼول رؾمقل اهلل ري  : ًمق ـمردت همٓء ضموًمسـوك وطمودصمـوك ري ًمرؾمقل اهلل ري 

 ـمؿعوً  . كعؿ: ىمول  ،: وملىمؿفؿ قمـو إذا ضمئـو ومؼوًمقا . : مو أكو سمطورد اعمممـلم ري 

ًمؾتآًمػ هبؿ أن رطردهؿ صقرة سملن ٓ رلشمقه طمول ، ومحدث كػسف ذم إرًمهنؿ

عمو قمؾؿ مـ يمًمل  ،ف إذا هؿ ضمؾسقا قمـدهأو رؼقمقا قمـ ،وضمقد إيموسمر قمـده

 ، ورضمحوخموًمطي اةرًمن ًمبشوؿمي ىمؾقهبؿ وما رػورىمف أطمدهؿ اعمممـلم أكػس

كظػم إقمطوئف اًمػكء  شمؼررى اعمنميملم ـمؿعًو ذم إؾمامفؿ وإؾمام ىمقمفؿ،

ومـع ذًمؽ قمـ سمعض حمتوضمل اعمممـلم ايمتػوء سمًم  جلؿع مـ اعممًمػي شملًمػًو ًمف،

ورأى اًمـبل أن ذًمؽ ٓ رػقت  اةرًمن اعمغـل قمـ اًمتلًمػ، وىمر ذم ىمؾبف مـ كقر

اكظر اًمؽوؿمػ قمـ طمؼوئؼ اًمســ ًمنمف  . أصحوسمف ؿمقئًو وٓ رـؼص هلؿ ىمدراً 

، ط مؽتبي كزار ماطػك اًمبوز ري 07/5876اًمدرـ احلسلم سمـ قمبداهلل اًمطقبل 

م، ومرىموة اعمػوشمقح ذح مشؽوة اعماوسمقح ٕيب 0886هري 0506مؽي ري إومم 

، ط دار اًمػؽر 8/5888سـ كقر اًمدرـ قمكم سمـ حمؿد اعما اهلروي اًمؼوري احل

 . 6/755م، واًمتحررر واًمتـقرر 7117هري 0577ري سمػموت ري إومم 

ذم  ، يمتوب : ومضوئؾ اًماحوسمي، سموب :5/0767أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف  ا7)

ا، واسمـ موضمي ذم 7505ري، سمرىمؿ ) ريض اهلل قمـفري ومضؾ ؾمعد سمـ أيب وىموص 
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ـِ َمْسُعقٍد و      ـْ قَمْبِد اهللَِّ سْم ـْ ىُمَرْرٍش قَمغَم  ىَموَل  ري  اهلُل قَمـْفُ َريِضَ  ريقَم : َمرَّ اعْمَأَلُ ِم

ـْ  ،َوسمَِاٌل  ،ري َوقِمـَْدُه ُصَفْقٌى  َرؾُمقِل اهللَِّ ري  ٌر، َوظَمبَّوٌب َوَكْحُقُهْؿ ِم َوقَمًمَّ

 اعْمُْسؾِِؿلمَ 
ِ
دُ  وَمَؼوًُمقا ،ُوَعَػوء ـْ  ،اـْمُرْدُهؿْ  ،: َرو حُمَؿَّ  ِم

ِ
ء َٓ ًَ َهُم َأَرِوق

ـْ سَمْقـِـَو ،ىَمْقَمَؽ  َـّ اهللَُّ قَمَؾْقِفْؿ ِم ـَ َم ِذر  اًمَّ
ِ
ء َٓ ـُ َكُؽقُن شَمَبًعو هِلَُم وَمَؾَعؾَّ  ؟ َأوَمـَْح

َريُ  ىَموَل  ،ْلشمَِقَؽ كَّ إِْن ـَمَرْدهَتُْؿ َأن  ْٔ ًْ َهِذِه ا ﴿ : : وَمـََزًَم         

                                            

                ﴾(0ا. 

                                                                                                                                          

ا، واسمـ 5077، يمتوب : اًمزهد، سموب : جموًمسي اًمػؼراء، سمرىمؿ )4/755ؾمــف 

 ا.5465، سمرىمؿ )05/454طمبون ذم صحقحف 

ا وصححف حمؼؼف أمحد حمؿد 5874، سمرىمؿ )5/017أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد  ا0)

ا، واًمطؼمايف 7150، سمرىمؿ )4/518ؿمويمر، واًمبزار ذم مسـده اًمبحر اًمزظمور 

ا، وأسمق كعقؿ ذم طمؾقي إوًمقوء 01471)، سمرىمؿ 01/706ذم اعمعجؿ اًمؽبػم 

، واسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه 00/565، واًمطؼمي ذم شمػسػمه 0/555

، وذم أؾمبوب 7/047ا، واًمقاطمدي ذم اًمبسقط 6557، سمرىمؿ )5/0788

رواه "، وىمول :6/71، وذيمره اهلقةؿل ذم جمؿع اًمزوائد 771اًمـزول ص 

 . وس وهق صمؼيدُ رْ ورضمول أمحد رضمول اًماحقح همػم يمُ  ،أمحد واًمطؼمايف

، طمدرٌ رىمؿ 6/765وصححف إًمبويف ذم ؾمؾسؾي إطمودرٌ اًماحقحي 

 ا .5786)
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(051) 

ٕن  ،كزول اًمسقرة دومعي واطمدة كزول أري هلذا اًمسبى مع ـورمتوٓ ر     

وسمـزوًمف ذم وؿـ  ،طمدهإن يمذا كزل ذم يمذا رادق سمـزوًمف و : ىمقهلؿ

 .ا0)ؾمقرة يمومؾي أو ؾمقوق مـ ؾمقرة

وسمًم أن طمدرٌ ظمبوب ٓ راح، وٓ راح كزول أري سموعمدرـي، سمؾ      

صح أهنو كزًمً ذم مؽي ومؼد ووع سمعض اًمعؾًمء حلدرٌ ظمبوب اطمتًمًٓ 

وهق أن رؽقن إىمرع وقمققـي ىمد وىمع مـفًم ـمؾى ـمرد وعػوء اعمسؾؿلم 

 وملضموهبًم ؿ هذا ذم اعمدرـي سمعد كزول أري ذم مؽي،سموًمػعؾ، وًمؽـ وىمع مـف

، وملظمطل اًمرواة ري هبذه أري اًمتل كزًمً ذم كظػم اىمؽماطمفًم رؾمقل اهلل ري 

 .ا7)اًمضعػوء ورووا أن أري كزًمً وىمتئذ

: أن طمدرٌ ظمبوب اًمؼويض سملن أري كزًمً سموعمدرـي  خالصة الكىل     

ـمرد وعػوء اعمممـلم  سمسبى ـمؾى إىمرع سمـ طموسمس وقمققـي سمـ طماـ

طمدرٌ ذم ؾمـده أرسمع قمؾؾ، وذم متـف كؽورة، وما راح أن رؽقن دًمقًا 

، وطمدرٌ مل ربؼ إٓ طمدرٌ ؾمعد سمـ أيب وىموصقمغم ؾمبى كزول أري، و

 ان، وموةؾمـودًمفقومتـ ًمَيذم إؾمـود يمـ اعمعورو وناًمسوعماسمـ مسعقد 

 ر اًمسقوق اًمؼربيفمع فموه ونرتػؼ ون ذم اًمسببقي،سحي ونواعمتـ ون،صحقح

                                                           

 . 6/555اكظر شمػسػم اعمـور ا 0)

، 6/755، واًمتحررر واًمتـقرر 7/784اكظر اعمحرر اًمقضمقز ٓسمـ قمطقي ا 7)

 . 0/451 اعمحرر ذم أؾمبوب كزول اًمؼربن مـ ظمال اًمؽتى اًمتسعيو
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(050) 

اًمذي رتحدث مـ أوًمف إمم بظمره قمـ اعمنميملم مـ أهؾ مؽي ومـ قمغم 

 ؿمويمؾتفؿ.

 املطلب الزابع

﴿ىمول اهلل ري شمعومم ري :                                  

                                          

                                                      


 . ﴾ا0)

 ذم هذه أري ىمقٓن :ًمؾعؾًمء      

 واؾمتدًمقا قمغم مدكقتفو سملدًمي : .ا7): ري أهنو مدكقي الكىل األول     

                                                           

 ا .80ؾمقرة إكعوم ) ا 0)

، 464و  0/456اكظر اًمؼقل سمؿدكقي أري ذم شمػسػم مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن ا 7)

، واًمؽشػ واًمبقون 5/054وشملورات أهؾ اًمسـي ٕيب مـاقر اعموشمرردي 

، وشمػسػم اًمؼربن ًمعز 7/74، وشمػسػم اًمؼربن ًمؾسؿعويف 5/050ًمؾةعؾبل 

إومم ط دار اسمـ طمزم ري سمػموت ري  ،0/575اًمدرـ قمبداًمعزرز سمـ قمبداًمسام 

ذم شمػسػم ، واجلقاهر احلسون 5/576م، واًمبحر اعمحقط 0885هري 0505

ط دار إطمقوء  ،7/587ل عبداًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ خمؾقف اًمةعوًمبًم اًمؼربن

، 717و  5/67هري، وروح اعمعويف 0507اًمؽماث اًمعريب ري سمػموت ري إومم 

عؼقب حمؿد سمـ رعمجد اًمدرـ  ذم ًمطوئػ اًمؽتوب اًمعزرز وسماوئر ذوي اًمتؿققز

ري اًمؼوهرة ري،  اعمجؾس إقمغم ًمؾشئقن اةؾمامقي، ط 0/075 اًمػػموزاسمودي

 . 0/46، واةشمؼون 0/088واًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼربن 
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: أن مجوقمي مـ اًمقفقد هؿ اًمذرـ ىموًمقا : مو أكزل اهلل قمغم  الدلًل األول     

 .ا0)سمنم مـ رء . ومـزًمً ومقفؿ هذه أري ًمؾرد قمؾقفؿ

ـِ قَمبَّوسٍ واؾمتـدوا قمغم مو ُرِوَي       ـِ اسْم  ﴿ : ىَمْقًَمفُ  ىَموَل : قَم       

     اًْمَقُفقدُ  ﴾ َرْعـِل ًِ ائِقَؾ ، ىَموًَم ـْ سَمـِل إِْهَ : َأْكَزَل اهللَُّ قَمَؾقَْؽ  : ِم

 يمَِتوسًمو ، ىَموًُمقاش َكَعؿْ : » يمَِتوسًمو؟ ىَموَل 
ِ
ًَمء ـَ اًمسَّ :  وَمَلْكَزَل اهللَُّ  : َواهللَِّ َمو َأْكَزَل اهللَُّ ِم

﴿  ُد ﴿ : ﴾ َرو حُمَؿَّ                         ﴾(7ا. 

                                                                                                                                          

وـُمبَِعً سمعض اعماوطمػ وُكص ومقفو قمغم مدكقي هذه أري واؾمتةـوئفو مـ مؽقي 

ؾمقرة إكعوم، يموعماحػ اعمطبقع ذم ذيمي اًمشؿرزم ًمؾطبع واًمـنم ري مٍم ري 

 م .07/07/0877ا ذم 458تٍمرح مـ مشقخي إزهر رىمؿ )سم

، وًمبوب اًمتلورؾ ذم معويف اًمتـزرؾ ًمؾخوزن 5/057اكظر اًمؽشػ واًمبقون ا 0)

 . 5/468، واًمبحر اعمحقط 7/055

، 5/0550، واسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه 00/475أظمرضمف اًمطؼمي ذم شمػسػمه ا 7)

.  777ب اًمـزول ص ا، وذيمره اًمقاطمدي سمدون ؾمـد ذم أؾمبو6480سمرىمؿ )

ـُ  َصوًمٍِح يَموشمِِى  َأيِب وهق ٓ راح ٕكف مـ رواري :  صَمـِل ُمَعوِوَرُي سْم  ، طَمدَّ
ٌِ ْق اًمؾَّ

ـِ قَمبَّوسٍ  ـِ اسْم ـِ َأيِب ـَمْؾَحَي ، قَم ـْ قَمكِمِّ سْم  .....َصوًمٍِح ، قَم

صدوق يمةػم  ،قمبداهلل سمـ صوًمح سمـ حمؿد اعمٍمي يموشمى اًمؾقٌوأسمقصوًمح هق 

، واجلرح 4/070. اكظر اًمتوررخ اًمؽبػم ًمؾبخوري   ف همػؾياًمغؾط، ويموكً ومق

 . 517، وشمؼررى اًمتفذرى ٓسمـ طمجر ص 4/75واًمتعدرؾ 

احلرضمل أسمق قمؿرو وأسمق  ريسموعمفؿؾي ماغرري معووري سمـ صوًمح سمـ طمدرر و

ًمف أوهوم . يمًم ذم شموررخ قمؾًمء  قمبداًمرمحـ احلؿيص ىمويض إكدًمس صدوق



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(052) 

 .ا0)وىمقؾ : إن ىموئؾ هذا هق ومـحوص اًمقفقدي، ومـزًمً سمسببف أري     

ـِ واؾمتـدوا قمغم مو ُرِوَي       يِّ  قَم دِّ  ﴿ : ىَمْقًَمفُ  ىَموَل : اًمسُّ        

     ُّىَموَل ومِـَْحوُص اًْمَقُفقِدي ﴾  
ٍ
ء ـْ َرْ ٍد ِم  .ا7): َمو َأْكَزَل اهللَُّ قَمغَم حُمَؿَّ

، ري ري  قػ اًمقفقدي طملم ظموصؿ اًمـبلاكزًمً ذم موًمؽ سمـ اًموىمقؾ :      

، ومغضى ؽتقب ذم اًمتقراة: إكف هق احلؼم اًمسؿلم اعم ري ري ومؼول ًمف اًمـبل 

 .ا5): مو أكزل اهلل قمغم أطمد يمتوسموً  موًمؽ ومؼول

                                                                                                                                          

، وهتذرى اًمؽًمل 7/056ًمػريض إكدًمس ًمعبداهلل سمـ حمؿد سمـ ا

 .457، وشمؼررى اًمتفذرى ص 77/075

أسمق احلسـ  سمـ قمبداعمطؾى، مقمم اًمعبوس ،ورقسمـ أيب ـمؾحي ؾمومل سمـ خُمَ  وقمكم

روى معووري سمـ صوًمح قمـف قمـ ، صدوق، ىمول اًمذهبل : اهلوؿمؿل اجلزري

ػسػم وأهمؾى مروروت قمكم سمـ أيب ـمؾحي ذم اًمت.  ممتعوً  يمبػماً  اسمـ قمبوس شمػسػماً 

ومػقف اكؼطوع سملم قمكم واسمـ قمبوس . اكظر  ،إٓ أكف مل رؾؼف ،قمـ اسمـ قمبوس

 . 5/055، ومقزان آقمتدال ًمؾذهبل 5/770اًمتوررخ اًمؽبػم ًمؾبخوري 

، واًمبحر 7/055، وًمبوب اًمتلورؾ ًمؾخوزن 5/057اكظر اًمؽشػ واًمبقون ا 0)

 . 7/587، واجلقاهر احلسون ًمؾةعوًمبل 5/468اعمحقط 

، 5/0557، واسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه 00/477ًمطؼمي ذم شمػسػمه أظمرضمف اا 7)

ا، وهق مـ رواري أؾمبوط قمـ اًمسدي، وىمد ؾمبؼ ىمرربًو ذم مطؾى 6485سمرىمؿ )

مـ   55اكظر ص  أري اًمسوسمؼي مو ذم أؾمبوط وذم اًمسدي مـ ؿمدة اًمضعػ، 

. صمؿ رضوف إمم هذا قمؾي أظمرى وهل اةرؾمول، وموًمسدي مـ  هذا اًمبحٌ

  ردرك قمٍم كزول أري .اًمتوسمعلم مل

، وأكقار 5/057، واًمؽشػ واًمبقون 0/465اكظر شمػسػم مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن ا 5)

، وًمبوب اًمتلورؾ ًمؾخوزن 7/067اًمتـزرؾ وأهار اًمتلورؾ ًمؾبقضووي 
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ـِ ضُمَبػْمٍ ىَموَل  واؾمتـدوا قمغم مو ُرِوَي       ـْ ؾَمِعقِد سْم ـَ اًْمَقُفقِد  قَم : ضَموَء َرضُمٌؾ ِم

ْقِػ وَمَخوَصَؿ اًمـَّبِلَّ ري  ـُ اًماَّ :  ري ري وَمَؼوَل ًَمُف اًمـَّبِلُّ ري  ُرَؼوُل ًَمُف َموًمُِؽ سْم

ِذي َأْكَزَل اًمتَّْقَراَة قَمغَم ُمقؾَمك ، َهْؾ دَمُِد ذِم اًمتَّْقَراِة َأنَّ اهللََّ أَ » ْكُشُدَك سمِوًمَّ

ِؿلَم؟ ا ؾَمِؿقـًو ، وَمَغِضَى َوىَموَل  ىَموَل ش ُرْبِغُض احْلؼَْمَ اًمسَّ : َمو  : َويَموَن طَمؼْمً

 ، وَمَؼوَل ًَمُف َأْصَحوسُمفُ 
ٍ
ء ـْ َرْ ـَ َمَعفُ  َأْكَزَل اهللَُّ قَمغَم سَمنَمٍ ِم ِذر َٓ    : َوحْيََؽ، اًمَّ َو

 ، وَمَلْكَزَل اهللَُّ  قَمغَم ُمقؾَمك؟ ىَموَل 
ٍ
ء ـْ َرْ ري  قَمزَّ َوضَمؾَّ  ري : َمو َأْكَزَل اهللَُّ قَمغَم سَمنَمٍ ِم

: ﴿                                          

               ﴾(0ا. 

                                                                                                                                          

، واًمؼمهون 7/587، واجلقاهر احلسون 5/468، واًمبحر اعمحقط 7/055

 . 0/46، واةشمؼون 0/088

 5/0557، واسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه 00/470سػمه أظمرضمف اًمطؼمي ذم شمػا 0)

.  775ا، وذيمره اًمقاطمدي سمدون ؾمـد ذم أؾمبوب اًمـزول ص 6486سمرىمؿ )

: إومموهق مـ رواري ضمعػر سمـ أيب اعمغػمة قمـ ؾمعقد سمـ ضمبػم . وومقف قمؾتون : 

 اةرؾمول، ومسعقد سمـ ضمبػم مـ اًمتوسمعلم مل ردرك قمٍم كزول أري .

اؾمؿ أيب اعمغػمة : ىمقؾ  ري سمضؿ اًمؼوفري اخلزاقمل اًمؼؿل يب اعمغػمة : ضمعػر سمـ أ اًمةوكقيو

، وهق أوعػ مو رؽقن ذم ؾمعقد سمـ ضمبػم . اكظر صدوق َيؿ ، وهقدرـور

مغؾطوي سمـ ىمؾقٍ سمـ قمبد ًمعاء اًمدرـ  إيمًمل هتذرى اًمؽًمل ذم أؾمًمء اًمرضمول

دار اًمػوروق احلدرةي ًمؾطبوقمي واًمـنم،  ، ط5/755 اهلل اعمٍمي احلـػل

 اًمؽوؿمػ ذم معرومي مـ ًمف رواري ذم اًمؽتى اًمستيو ،م7110هري 0577ٕومم ا
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أهنو كزًمً ذم اًمقفقد، فموهر معـك أري ردل قمغم  : ري الدلًل الجاىٌ     

 ﴿ٕهنؿ عمو ىموًمقا :          ﴾  : رد اهلل قمؾقفؿ سمؼقًمف﴿  

                        ﴾،  ًُم ٓ سمد هلؿ مـ سمقا مُ زِ ًمْ ومل

هذا آطمتجوج إكًم رؼقم قمغم ، واةىمرار سمف مـ إكزال اًمتقراة قمغم مقؾمك

 .ا0)اًمعرب اًمذرـ ظمقـمبقا سمسوئر اًمسقرة لاًمقفقد دون منميم

﴿: ري ىمراءة مجفقر اًمؼراء :  الدلًل الجالح                   

                                 ﴾  سموًمتوء ذم إومعول

، قمغم أن اًمؽام يمؾف ظمطوب ا7)اًمةاصمي : )دمعؾقكف، شمبدوهنو، ختػقنا

                                                                                                                                          

ري  ضمدة ريؾمامقي دار اًمؼبؾي ًمؾةؼوومي اة ، ط0/785عمحؿد سمـ أمحد اًمذهبل 

 . 050م، واًمتؼررى ص 0887إومم 

 . 7/067ًمؾبقضووي  أكقار اًمتـزرؾ وأهار اًمتلورؾ، و7/55اكظر اًمؽشوف ا 0)

عول اًمةاصمي سموًمتوء : )دمعؾقكف، شمبدوهنو، ختػقنا، وىمرأ ىمرأ مجفقر اًمؼراء إوما 7)

جيعؾقكف ىمراـمقس ربدوهنو وَيػقن اسمـ يمةػم وأسمق قمؿرو ري ومهو مـ اًمسبعي ري : )

ا سموًمقوء مجقعًو . اكظر اًمسبعي ذم اًمؼراءات ٕيب سمؽر أمحد سمـ مقؾمك سمـ يمةػماً 

 هري، واحلجي ذم اًمؼراءات0511، ط دار اعمعورف )مٍما 757جموهد ص 

، ط دار اًمنمق ري سمػموت ري 054اًمسبع ًمؾحسلم سمـ أمحد سمـ ظموًمقرف ص 

هري، واعمبسقط ذم اًمؼراءات اًمعنم ٕيب سمؽر أمحد سمـ احلسلم سمـ 0510اًمراسمعي 

 م .0870، ط جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي ري دمشؼ ري 087مفران إصبفويف ص 
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رـ، وهذا رعـل طمضقرهؿ وىمً كزول ًمؾقفقد، واخلطوب رؽقن ًمؾحورض

 .ا0)أري ممو رؼيض سملهنو كزًمً ذم اعمدرـي

 ري شمعومم ري ظمؼم مـ اهلل : ري أن أري مؽقي يمسقرهتو، وومقفو الكىل الجاىٌ     

 ﴿ : قمـ منميمل ىمررش أهنؿ ىموًمقا         ﴾(7وىمد ُرِوَي  .ا

ـِ قَمبَّوسٍ  ـِ اسْم ﴿ :ُف ىَموَل َأكَّ  قَم             ﴾ :  ُور ـْ ىُمَرْرٍش  ُهُؿ اًْمُؽػَّ ِم

ـُقا سمُِؼْدَرِة اهللَِّ قَمَؾْقِفؿْ  ْ ُرْمِم ـَ مَل ِذر  ىَمِدرٌر  ،اًمَّ
ٍ
ء ـَ َأنَّ اهللََّ قَمغَم يُمؾِّ َرْ ـْ بَم وَمَؿ

ـْ سمِ  ،وَمَؼْد ىَمَدَر اهللََّ طَمؼَّ ىَمْدِرهِ  ـْ مَلْ ُرْمِم ـْ سمِوهللَِّ طَمؼَّ ىَمْدِرهِ َوَم  .ا5)َذًمَِؽ وَمَؾْؿ ُرْمِم

ـْ جُمَوِهٍد ىَموَل :       ﴿وقَم                               

 ﴾  ٍيُمق ىُمَرْرش  .ا5)ىَموهَلَو ُمنْمِ

                                                           

 . 7/067، وأكقار اًمتـزرؾ ًمؾبقضووي 7/55اكظر اًمؽشوف ا 0)

، وشمػسػم اًمؼربن 05/51، ومػوشمقح اًمغقى 00/475ومع اًمبقون اكظر ضما 7)

، وشمػسػم اعمـور 5/575، وحموؾمـ اًمتلورؾ 5/511اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم 

، 4/7475، وزهرة اًمتػوؾمػم 5/754، واًمتػسػم اًمؼربيف ًمؾؼربن 6/407

 . 6/776واًمتػسػم اعمـػم 

، 5/0550ه ، واسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػم00/475أظمرضمف اًمطؼمي ذم شمػسػمه ا 5)

قمـ قمكم  سمـ صوًمح صوًمح ىمول طمدصمـل معووريا مـ ـمررؼ أيب 6475سمرىمؿ )

.....، وهق كػس اًمسـد ذم إصمر اًمسوسمؼ قمـ اسمـ سمـ أيب ـمؾحي قمـ اسمـ قمبوس

 قمبوس اًمذي اؾمتدل سمف أصحوب اًمؼقل إول .

، 5/0550، واسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه 00/475أظمرضمف اًمطؼمي ذم شمػسػمه ا 5)

 .ا 6487سمرىمؿ )
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 وهلذا اًمؼقل مجؾي أدًمي :     

 ،هذه اًمسقرة مؽقي: إدًمي اًمؽةػمة اًمتل دًمً قمغم أن  الدلًل األول     

كزًمً اًمسقرة دومعي واطمدة ومؽقػ  وإذا، ا0)وأهنو أكزًمً دومعي واطمدة

مـوفمرة هذه أري اعمعقـي إكًم كزًمً ذم  إن : رؿؽـ أن رؼول

ومؽقػ رؿؽـ  ،ري يموكً مدكقي ري  ؟ومـوفمرات اًمقفقد مع اًمرؾمقلاًمقفقد

 .ا7)اًمتل ُرِوَرً ذم أؾمبوب اًمـزول رةمحؾ هذه أري قمغم شمؾؽ اعمـوفم

 ﴿: ري هذا اًمؼقل اًمذي ذيمرشمف أري وهق :  الدلًل الجاىٌ          

    ﴾  رـؽرون إكزال اًمؽتى مـ ًمقس ممو شمدرـ سمف اًمقفقد، ومفؿ ٓ

وأن  ،أن رؼقل اًمقفقد مةؾ هذا اًمؼقل ري قمؼاً ري همػم مستسوغ ، واًمسًمء

ؼقًمف طمؼم مـفؿ، وسملم أردَيؿ اًمتقراة اًمتل ٓ َيتؾػقن أهنو كزًمً قمغم ر

واًمتل  ،سمؾ وسملم أردَيؿ أؾمػور أكبقوء يمةػمرـ وؿتفو اًمتقراة ،مقؾمك

، صمؿ يمقػ رؼقل احلؼم هذا اًمؼقل واًمرؾمقل شاًمعفد اًمؼدرؿ»ؼ قمؾقفو ؾِ ـمْ أُ 

 اًمؽررؿ رسلًمف سمحؼ اًمذي أكزل اًمتقراة قمغم مقؾمك؟

بعدون إرؾمول رؾمقل مـ اًمبنم، ستؽوكقا رومرب ىموـمبي ىمررش واًمعأمو      

﴿ري :  شمعومم اهلل ري يمًم ىمول                

                                                           

ذيمرت إدًمي قمغم كزول ؾمقرة إكعوم مجؾي واطمدة ذم مبحٌ كزول ؾمقرة ا 0)

 04ري    07اكظر ص   إكعوم، وهق اعمبحٌ إول مـ وماؾ ؾمقرة إكعوم . 

 مـ هذه اًمرؾموًمي .

 . 6/077، واًمتحررر واًمتـقرر 05/51اكظر مػوشمقح اًمغقى ا 7)
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﴿ :ري  شمعوممري ﴾، وىمول ا0)                

       
 ﴿، ومؼقهلؿ : ﴾ا7)       ﴾  أًمقؼ سمؼررش مـ

 .ا5)فقداًمق

: ري ؾمقوق أري مـ أول اًمسقرة إكًم هق ذم اخلؼم قمـ  الدلًل الجالح     

ظمؼًما قمـفؿ  شمؽقن أري حمؾ اًمبحٌ نألوممنميمل ىمررش وحموضموهتؿ، 

 رؽقن هذا اًمذرـ مل رلت هلؿ ذيمر ظمؼًما قمـ اًمقفقد شمؽقن أؿمبُف مـ أن

 .ا5)سمفمتاًا 

اهقؿ مع ىمقمف سمذيمر هداري ؾمقوق ىماي إسمر ري ؾمبحوكفري ظمتؿ اهلل ومؼبؾفو      

سمذًمؽ إمم سمقون يمقن رؾموًمي  متفقداً  ،سمعض اًمرؾمؾ مـ أهؾ سمقتف وذررتف

ويمقن هدارتف متؿؿي ومؽؿؾي  ،ري مـ ضمـس رؾموًمتفؿ ظمومتفؿ حمؿد ري 

                                                           

 ا .7ؾمقرة رقكس )ا 0)

 ا .85ؾمقرة اةهاء )ا 7)

، وشمػسػم اًمؼربن 05/51، ومػوشمقح اًمغقى 00/475اكظر ضمومع اًمبقون ا 5)

، واًمتػسػم اًمؼربيف 5/576، وحموؾمـ اًمتلورؾ 5/511اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم 

، واًمتػسػم اًمقؾمقط ًمإلموم إيمؼم حمؿد ؾمقد ـمـطووي 5/755ًمؾؼربن 

 . 6/777، واًمتػسػم اعمـػم 4/076

 ى ذم أضمقسمي اًمقفقد واًمـاورىهداري احلقور، و00/475اكظر ضمومع اًمبقون ا 5)

، ط دار اًمؼؾؿ )ضمدة، 7/471عمحؿد سمـ أيب سمؽر سمـ أرقب سمـ ىمقؿ اجلقزري 

 م .0885هري 0505اًمسعقدريا إومم 
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ٓ ررضمق و ،ومـ ذًمؽ أكف ٓ رسلل قمغم شمبؾقغ هذا اًمؼربن أضمراً  ،هلدارتفؿ

 ،ؽ سموًمرد قمغم مـؽري اًمقطملذًم صمؿ أشمبع ،مـ همػم اهلل قمؾقف وموئدة وٓ كػعوً 

 ،وسمقون أهنؿ مو ىمدروا اهلل طمؼ اًمؼدر، وشمػـقد مو قمرض هلؿ مـ اًمشبفي

﴿ : ؼولقمؾقفؿ وم وإىمومي احلجي اًمقاوحي                

         ﴾(0ا. 

قمغم أهنو كزًمً متـوؾمؼي  ردل اجلؿؾيوضمقد واو اًمعطػ ذم صدر هذه و     

وأهنو وإروهو واردشمون ذم همرض واطمد هق إسمطول  ،مع اجلؿؾ اًمتل ىمبؾفو

        ﴿:  ومفذا قمطػ قمغم مجؾي ،مزاقمؿ اعمنميملم

           
 همرض بظمر. ومقاو ﴾، وأهنو ًمقسً اسمتدائقي ذما7)

﴿:  اًمضؿػم ذم ىمقًمف               قموئد قمغم مو قمود إًمقف اؾمؿ ﴾

﴿ : اةؿمورة ذم ىمقًمف            ﴾(5ا. 

 ﴾      ﴿ :حمؾ اًمبحٌ  ضموء رم أريصمؿ إكف ىمد      

سموًمؼربن ومو طمقاه مـ  ري ري وهذا رـطبؼ قمغم ىمررش اًمذرـ ضموءهؿ اًمـبل 

﴿قمؾقم مل رلت مةؾفو هلؿ وٓ عمـ ؾمبؼفؿ، يمًم ىمول ري شمعومم ري :        

                        
(5)

﴾ ،﴿                  

                                                           

 . 6/418اكظر شمػسػم اعمـور ا 0)

 ا .78ؾمقرة إكعوم )ا 7)

 . 6/550اكظر اًمتحررر واًمتـقرر ا 5)

 ا .55ؾمقرة اًمؼاص )ا 5)
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(061) 

                                     
(0)

﴾ ،﴿       

                            
 . ﴾ا7)

قا مو مل رعؾؿقا هؿ وٓ ؿُ ؾَّ عَ ؾؿ رُ ومري  ري ل اًمـب اًمقفقد اًمذرـ قموسواأمو      

 ،ممو يمون قمؾقف بسموؤهؿ وأيمةر همبوء وضمفاً  ،سمؾ يموكقا أؾمقأ طموًٓ  ،بسموؤهؿ

 .ا5)طملم واضمففؿ اًمؼربن

يمون اخلؼم مـ أول اًمسقرة ومبتدئفو إمم هذا اعمقوع ظمؼًما قمـ ومؾًم      

﴿ : اعمنميملم مـ قمبدة إوصمون، ويمون ىمقًمف             ﴾ 

سمذًمؽ همػم مػاقل مـف مل جيز ًمـو أن كدقمل أن ذًمؽ مٍموف  مقصقًٓ 

 .ا5)قمًم هق سمف مقصقل إٓ سمحجي جيى اًمتسؾقؿ هلو مـ ظمؼم أو قمؼؾ

 صمؿ إن أصحوب اًمؼقل اًمةويف أضموسمقا قمـ أدًمي اًمؼقل إول سملضمقسمي :     

وس، واًمسدي، وؾمعقد سمـ وملضموسمقا قمـ اؾمتدٓهلؿ سمًم ُرِوي قمـ اسمـ قمب     

 ضمبػم أن أري كزًمً ذم مجوقمي مـ اًمقفقد أو ذم واطمد مـفؿ مـ وضمفلم :

: ري أهنو بصمور وعقػي ٓ شمؼقم هبو طمجي، يمًم ىمول اسمـ ضمررر  الىجه األول     

مـ اخلؼم سملن ىموئؾ ذًمؽ يمون  َي وِ وإذا مل رلت سمًم رُ "اًمطؼمي ري رمحف اهلل ري :

وٓ يمون قمغم أن ذًمؽ يمون  تاؾ اًمسـد،مـ اًمقفقد ظمؼٌم صحقح م رضماً 

                                                           

 ا .5ؾمقرة اًمسجدة )ا 0)

 ا .55ؾمقرة ؾمبل )ا 7)

 . 5/755اكظر اًمتػسػم اًمؼربيف ًمؾؼربن ا 5)

 . 00/474اكظر ضمومع اًمبقون ا 5)
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(060) 

يمذًمؽ مـ أهؾ اًمتلورؾ إمجوٌع، ويمون اخلؼم مـ أول اًمسقرة ومبتدئفو إمم 

﴿ : هذا اعمقوع ظمؼًما قمـ اعمنميملم مـ قمبدة إوصمون، ويمون ىمقًمف   

            ﴾  ًٓمل جيز ًمـو أن كدقمل  سمذًمؽ همػم مػاقل مـف مقصق

إٓ سمحجي جيى اًمتسؾقؿ هلو مـ  ،قمًم هق سمف مقصقلأن ذًمؽ مٍموف 

 :اهري"ا0)ظمؼم أو قمؼؾ

وىمد أؿمور احلوومظ اسمـ يمةػم ري رمحف اهلل ري إمم وعػ شمؾؽ أصمور طمقـًم     

ذيمرهو سماقغي اًمتؿررض وذيمر مو ردل قمغم مؽقتفو سماقغي اجلزم 

 . . واظمتوره اسمـ ضمررر : كزًمً ذم ىمررش ىمول اسمـ قمبوس، وجموهد"ومؼول:

 ،: ذم ومـحوص رضمؾ مـفؿ وىمقؾ . كزًمً ذم ـموئػي مـ اًمقفقد : وىمقؾ

 :اهري"ا7): ذم موًمؽ سمـ اًماقػ وىمقؾ

 هذه طمؼماً  رقاضمف ري أقمػ وأيمرم مـ أن ري ل اًمـب: ري  الىجه الجاىٌ     

ومو  ،رهوؼتطمااًمتل ٓ شمؽشػ قمـ همرض إٓ ؾمى هذا احلؼم واعمقاضمفي 

مجقع أطمقاًمف  ، سمؾ يمون ذما5)وٓ وموطمشوً  وٓ ًمعوكوً  ري ؾمبوسموً  ري ل يمون اًمـب

                                                           

 . 00/474ضمومع اًمبقون ا 0)

 . 5/511شمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم ا 7)

ـِ َموًمٍِؽ ىَموَل  ا5) ـْ َأَكِس سْم ـْ َرؾُمقُل اهللِ ري  قَم ْ َرُؽ وًكو ،ري ؾَمبَّوسًمو : مَل َٓ ًَمعَّ َٓ وَ  ،َو

وؿًمو . أظمرضمف اًمبخوري ذم  "َمو ًَمُف شَمِرَب ضَمبِقـُفُ ": يَموَن َرُؼقُل قِمـَْد اعمَُْعوشَمَبيِ  ،وَمحَّ

وٓ  ري وموطمشوً  مل رؽـ اًمـبل ري  ، يمتوب : إدب، سموب :7/05صحقحف 

ا، 07765، سمرىمؿ )08/787ا، وأمحد ذم اعمسـد 5150، سمرىمؿ )متػحشوً 

 ا .5775، سمرىمؿ )07/555واًمبزار ذم مسـده 
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: ﴿ قمغم هذا اًمقصػ اًمؽررؿ اًمذي وصػف اهلل سمف           


 .ا7)﴾ا0)

أمو اًمدًمقؾ اًمةويف عمـ ىمول : إن أري ذم اًمقفقد سمؼررـي أن اهلل رد قمؾقفؿ      

﴿سمؼقًمف :                            ﴾،  ًُم سمقا مُ زِ ًمْ ومل

هذا آطمتجوج ، وٓ سمد هلؿ مـ اةىمرار سمف مـ إكزال اًمتقراة قمغم مقؾمك

، ومؼد أضمقى قمـف سملن اهلل ري شمعومم اًمعرب لإكًم رؼقم قمغم اًمقفقد دون منميم

ري اطمتٍ قمغم منميمل اًمعرب سمنكزال اًمتقراة قمغم مقؾمك ٕكف أمر مشفقر 

وشمسؾقؿ  ،يمون سملم ىمررش وَيقد اعمدرـي مـ اًمتعورفومعؾقم مو سمقـفؿ، 

ممو رقضمى اقمؽماومفؿ  ،وأهنؿ أقمؾؿ مـفؿ ٕضمؾف ،ىمررش أهنؿ أهؾ يمتوب

 .ا5)قمز وضمؾ ري ري وأهنو مـزًمي مـ ًمدكف ،سمحؼقي اًمتقراة

﴿وىمد شمؼدم ذم بري :                            ﴾  أن

أهؾ اًمؽتوب يمون هلؿ ؿملن يمبػم قمـد منميمل مؽي عمو قمـد أهؾ اًمؽتوب 

                                                           

 ا .5ؾمقرة اًمؼؾؿ )ا 0)

 . 5/755اكظر اًمتػسػم اًمؼربيف ًمؾؼربن ا 7)

، وشمػسػم اًمؼربن 05/50، ومػوشمقح اًمغقى 7/571اكظر اعمحرر اًمقضمقز ا 5)

، وحموؾمـ 5/050، وإرؿمود اًمعؼؾ اًمسؾقؿ 5/511اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم 

، واًمتحررر واًمتـقرر 5/756، واًمتػسػم اًمؼربيف ًمؾؼربن 5/575اًمتلورؾ 

، واًمتػسػم اًمقؾمقط ًمؾطـطووي 4/7475، وزهرة اًمتػوؾمػم 6/555

 . 6/777، واًمتػسػم اعمـػم 4/075
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مـ سمؼورو اًمعؾؿ اًمذي ورصمقه قمـ أؾماومفؿ، ومؽوكقا رسلًمقهنؿ ري أطمقوكًو ري 

 . ري ري مستعقـلم هبؿ قمغم مقاضمفي اًمـبل 

ـِ قَمبَّوسٍ وم      ـِ اسْم ًْ ىُمَرْرٌش ": ىَموَل  ري َريِضَ اهلُل قَمـُْفًم ري َع :  ًمِؾَقُفقدِ ىَموًَم

ضُمَؾ  وِح  وَمَؼوًُمقا ،َأقْمُطقَكو ؿَمْقًئو َكْسَلُل قَمـُْف َهَذا اًمرَّ ـِ اًمرُّ  ،وَمَسَلًُمقهُ  . : ؾَمُؾقُه قَم

 ًْ ﴿ : وَمـََزًَم                                      


ـْ ُأويِتَ اًمتَّْقَراةَ  ،ُأوشمِقـَو اًمتَّْقَراةَ  ،: ُأوشمِقـَو قِمْؾًًم يَمةػًِما اىَموًُمق ،﴾ا0) وَمَؼْد  ،َوَم

ا يَمةػًِما ﴿ :ري  قَمزَّ َوضَمؾَّ ري : وَمَلْكَزَل اهللُ  ىَموَل  . ُأويِتَ ظَمػْمً           

                                           
 .ا5)﴾ا7)

ـِ قَمبَّوسٍ وذم رواري       ـِ اسْم ـَ :» قَم يمِل ىُمَرْرٍش سَمَعُةقا اًمـَّرْضَ سْم َأنَّ ُمنْمِ

ـَ َأيِب ُمَعْقٍط إمَِم َأطْمَبوِر اًْمَقُفقِد سمِوعْمَِدرـَِي َوىَموًُمقا هَلُؿْ  ،احْلَوِرِث  :  َوقُمْؼَبَي سْم

ُْؿ َأْهُؾ  وُهْؿ سمَِؼْقًمِِف وَمنهِنَّ ٍد َوِصُػقا هَلُْؿ ِصَػَتُف َوَأظْمؼِمُ ـْ حُمَؿَّ ؾَمُؾقُهْؿ قَم

، وَمَخَرضَمو 
ِ
َْكبَِقوء ْٕ ـْ قِمْؾِؿ ا ِل َوقِمـَْدُهْؿ قِمْؾُؿ َمو ًَمْقَس قِمـَْدَكو ِم َوَّ ْٕ اًْمؽَِتوِب ا

ـْ َرؾُمقِل اهللِ ري طَمتَّك ىَمِدَمو اعْمَِدرـََي وَمَسَلًُمقا َأطْمَبوَر اًْمَقفُ  ري َوَوَصُػقا هَلُْؿ  قِد قَم

                                                           

 ا .74ؾمقرة اةهاء )ا 0)

 ا .018ؾمقرة اًمؽفػ )ا 7)

، يمتوب : شمػسػم اًمؼربن، سموب : ومـ ؾمقرة 4/515أظمرضمف اًمؽممذي ذم ؾمــف  ا5)

ضمف ا، وصححف حمؼؼف أمحد حمؿد ؿمويمر، وأظمر5051سمـل إهائقؾ، سمرىمؿ )

، ؿمعقى إركموطا، وصححف حمؼؼف 7518، سمرىمؿ )5/045أمحد ذم اعمسـد 

ا، وصححف حمؼؼف 88، سمرىمؿ )0/510وأظمرضمف اسمـ طمبون ذم صحقحف 

 ؿمعقى إركموط .
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ًْ هَلُْؿ َأطْمَبوُر ََيُقدَ  َـّ  َأَمَرُه سمَِبْعِض ىَمْقًمِِف وَمَؼوًَم ـْ صَمَاٍث َكْلُمُريُمْؿ هِبِ : ؾَمُؾقُه قَم

َـّ وَمُفَق َكبِلٌّ ُمْرؾَمٌؾ  يُمْؿ هِبِ ٌل وَمَروْ  ،وَمنِْن َأظْمؼَمَ ضُمُؾ ُمَتَؼقِّ ْ َرْػَعْؾ وَموًمرَّ ا ومِقِف َوإِْن مَل

 .ا0).......إمم بظمر احلدرٌَرْأَرُؽؿْ 

مـ قمـد اهلل ًمؾقفقد ظموصي  ومفذه اًمرواري شمدل قمغم أن يمقن اًمتقراة يمتوسموً      

إمم أطمبور  وأهنؿ هلذا أرؾمؾقا وومداً  ،قمـد منميمل ىمررش يمون معرووموً 

وسمذًمؽ رؽقن آطمتجوج قمؾقفؿ  ،ري اًمقفقد ومسلًمقهؿ قمـ اًمـبل ري 

رة اًمتل أكزًمً ذم حموضمتفؿ ذم مجقع أصقل اًمدرـ سموًمتقراة ذم هذه اًمسق

 .ا7)اطمتجوضمو وضمقفو

أمو اًمدًمقؾ اًمةوًمٌ عمـ ىمول : إن أري ذم اًمقفقد سمؼررـي ىمراءة مجفقر      

اًمؼراء : سموًمتوء ذم إومعول اًمةاصمي : )دمعؾقكف، شمبدوهنو، ختػقنا قمغم أن 

عـل اًمؽام يمؾف ظمطوب ًمؾقفقد، واخلطوب رؽقن ًمؾحورضرـ، وهذا ر

طمضقرهؿ وىمً كزول أري ممو رؼيض سملهنو كزًمً ذم اعمدرـي، ومؼد أضمقى 

جيعؾقكف ) قمـف سملكف ىمد شمقاشمرت ىمراءة أظمرى سمؼراءة إومعول اًمةاصمي سموًمقوء :

قمغم أن هذا إظمبور مـ اهلل ًمؼررش قمًم  .ا5) اىمراـمقس ربدوهنو وَيػقن يمةػماً 

                                                           

، واًمبقفؼل ذم 717و  710أظمرضمف اسمـ إؾمحوق ذم يمتوسمف اًمسػم واعمغوزي ص  ا0)

 ذم دٓئؾ ، وإؾمًمقمقؾ سمـ حمؿد إصبفويف761و  7/758دٓئؾ اًمـبقة 

 . 06/487، واسمـ ضمررر اًمطؼمي ذم شمػسػمه 705اًمـبقة ص 

 . 6/077، وشمػسػم اعمراهمل 405و  6/405اكظر شمػسػم اعمـور ا 7)

جيعؾقكف ىمراـمقس ربدوهنو ىمرأ اسمـ يمةػم وأسمق قمؿرو ري ومهو مـ اًمسبعي ري : ) ا5)

 ا سموًمقوء مجقعًو . وىمد ؾمبؼ ىمرربًو ختررٍ هذه اًمؼراءة .وَيػقن يمةػماً 
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 .ا0)ومعؾف اًمقفقد سمؽتوهبؿ

 ؼد أضمقى قمـفو مـ وضمفلم :أمو اًمؼراءة إومم وم    

كف ظمرج مـ خموـمبي ىمررش ذم اؾمتػفومفؿ وشمؼرررهؿ : ري أ الىجه األول     

 : ومؽلكف ىمول ًمؼررش . إمم خموـمبي سمـل إهائقؾ سمتقسمقخفؿ وشمقسمقخ أومعوهلؿ

صمؿ اقمؽمض قمغم سمـل إهائقؾ ومؼول هلؿ  ،أكزل اًمؽتوب قمغم مقؾمك ـْ مَ 

يمػور ىمررش  ، ٕنئقؾ ىمراـمقسدمعؾقكف أكتؿ رو سمـل إها : ظمال اًمؽام

ري مل ربعد أن رؽقن  ري اًمـبل  واًمقفقد عمو يموكقا متشوريملم ذم إكؽور كبقة

 مع يمػور مؽي، قمغم ؾمبقؾ أن رؽقن سمعضف ظمطوسموً  اًمؽام اًمقاطمد وارداً 

 .ا7)مع اًمقفقد وسمؼقتف رؽقن ظمطوسموً 

اطمتجوج قمغم اعمنميملم مـ أهؾ  :اطمتجوضمون  ذم اًمـص اًمؼربيف ومؽون     

ؽي سمـؼض اًمـػل اًمعوم قمـدهؿ سمـزول اًمتقراة اًمتل شمػقد أكف يمون مـ م

واطمتجوج قمغم اًمقفقد اًمذرـ  ،اًمبنم رؾمقل مـ أوزم اًمعزم مـ اًمرؾمؾ

 .ا5)وشمقسمقخ وشمـدرد سمعؿؾ اًمقفقد ،أو اطمتجوج قمغم اًمعرب ،همػموا وسمدًمقا

                                                           

 . 05/55، ومػوشمقح اًمغقى 7/570اكظر اعمحرر اًمقضمقز ا 0)

، وشمػسػم اًمؼربن 05/50، ومػوشمقح اًمغقى 7/571اكظر اعمحرر اًمقضمقز  ا7)

، واًمتػسػم اًمؼربيف ًمؾؼربن 5/576، وحموؾمـ اًمتلورؾ 5/511اًمعظقؿ 

 . 6/555، واًمتحررر واًمتـقرر 5/756

 . 7486و  4/7475اكظر زهرة اًمتػوؾمػم ا 5)
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﴿ : وٓ رؾزم أن رؽقن ىمقًمف                           ًظمطوسمو ﴾ 

 ﴿ : قمـفؿ أهنؿ ىموًمقا كعمـ طمؽ       ﴾،  سمؾ هذا اؾمتطراد

 . مـ اًمٌمء إمم كظػمه وؿمبفف وٓزمف

: ﴿ري  شمعوممري يمؼقًمف  ،وًمف كظوئر ذم اًمؼربن يمةػمة                   

                                             

                     .....(0ا﴾ . 

إمم اًمـقع ري  وموؾمتطرد مـ اًمشخص اعمخؾقق مـ اًمطلم وهق بدم ري      

وأوىمع اًمضؿػم قمغم اجلؿقع سمؾػظ  ،اعمخؾقق مـ اًمـطػي وهؿ أوٓده

 .واطمد

﴿ري  :  شمعوممري ومةؾف ىمقًمف                                  

                                               

                                     

             
 .ا5)﴾(2)

َعُؾقَكُف ىَمَراـمِقَس : )جَيْ أ هؽذا سمؿؽي رَ ؼْ أن أري يموكً شمُ  : والىجه الجاىٌ    

 ويمذا سموعمدرـي إمم أن أظمػك أطمبور اًمقفقد سموعمدرـيا، ُػقَن يَمةػًِماَُيْ ْبُدوهَنَو وَ رُ 

وأظمػقا مو هق أقمظؿ مـ ذًمؽ وهق اًمبشورة سموًمـبل ري  يمةػمًا ممو ذم اًمتقراة،

 مو أكزل اهلل قمغم  ضفؿري ويمتًمن صػوشمف قمـ اًمعومي، وإمم أن ىمول سمع :

                                                           

 ا .05ري  07رة اعمممـقن )ؾمقا 0)

 ا .081و  078ؾمقرة إقمراف )ا 7)

 . 7/477ٓسمـ اًمؼقؿ  هداري احلقورى ذم أضمقسمي اًمقفقد واًمـاورىاكظر ا 5)
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 إن صحً اًمرواروت ذم ذًمؽري سمنم مـ رء يمًم ىمول اعمنميمقن مـ ىمبؾفؿ 

ري يمون همػم مستبعد وٓ خمؾ سموًمسقوق أن رؾؼـ اهلل  ،ومؾًم يمون ذًمؽ يمؾف ري

رؾمقًمف أن رؼرأ هذه اجلؿؾ ذم اعمدرـي قمغم مسؿع اًمقفقد وهمػمهؿ  ري شمعومم

﴿ : سموخلطوب هلؿ ومقؼقل                    ﴾ ، مع قمدم كسخ

وهبذا آطمتًمل اعممرد سمًم ذيمر مـ اًمقىموئع رتجف شمػسػم  ،اًمؼراءة إومم

 .ا0)ورزول يمؾ إؿمؽول ،اًمؼراءشملم سمغػم شمؽؾػ مو

: أن سمعض أهؾ اًمعؾؿ ذهبقا إمم أن هذه أري حمؾ  خالصة الكىل     

أن مجوقمي مـ اًمقفقد هؿ اًمذرـ ىموًمقا : مو اًمبحٌ مدكقي سمدًمقؾ مو ُرِوي 

قا مُ زِ ًمْ وملُ أكزل اهلل قمغم سمنم مـ رء . ومـزًمً ومقفؿ هذه أري ًمؾرد قمؾقفؿ، 

هذا ، وًم ٓ سمد هلؿ مـ اةىمرار سمف مـ إكزال اًمتقراة قمغم مقؾمكسم

اًمعرب اًمذرـ ظمقـمبقا  لآطمتجوج إكًم رؼقم قمغم اًمقفقد دون منميم

﴿مجفقر اًمؼراء :  ، وسمدًمقؾ ىمراءةسمسوئر اًمسقرة             

                                ﴾  سموًمتوء ذم إومعول

اًمةاصمي : )دمعؾقكف، شمبدوهنو، ختػقنا، قمغم أن اًمؽام يمؾف ظمطوب ًمؾقفقد، 

ب رؽقن ًمؾحورضرـ، وهذا رعـل طمضقرهؿ وىمً كزول أري ممو واخلطو

 رؼيض سملهنو كزًمً ذم اعمدرـي.

                                                           

، واًمتػسػم اعمـػم 6/078، وشمػسػم اعمراهمل 6/405اكظر شمػسػم اعمـور ا 0)

6/781 . 
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قمـ  ري شمعومم ري ظمؼم مـ اهلل وذهى بظمرون إمم أهنو مؽقي يمسقرهتو، وومقفو     

 ﴿ : منميمل ىمررش أهنؿ ىموًمقا        ﴾ اؾمتـودًا إمم إدًمي ،

، وأهنو أكزًمً دومعي واطمدة ،هذه اًمسقرة مؽقيًمً قمغم أن اًمؽةػمة اًمتل د

 ﴿وهذا اًمؼقل اًمذي ذيمرشمف أري وهق :         ﴾  ًمقس ممو

، وؾمقوق أري ٓ رـؽرون إكزال اًمؽتى مـ اًمسًمءشمدرـ سمف اًمقفقد، ومفؿ 

 نألومؿ، مـ أول اًمسقرة إكًم هق ذم اخلؼم قمـ منميمل ىمررش وحموضموهت

 ظمؼًما قمـ اًمقفقد شمؽقن ظمؼًما قمـفؿ أؿمبُف مـ أن شمؽقن أري حمؾ اًمبحٌ

 .سمفمتاًا  رؽقن هذا اًمذرـ مل رلت هلؿ ذيمر

وىمد شمبلم مـ اًمبحٌ أن يمؾ دًمقؾ اؾمتدل سمف مـ ىمول سمؿدكقي أري      

رقضمد دًمقؾ مةؾف أو أىمقى مـف قمـد مـ رؼقل سمؿؽقتفو، صمؿ إن اًمذرـ ىمرروا 

وعمو يمون دوا سمردود أوضمف مو شمؽقن قمغم أدًمي اًمػررؼ إول، مؽقي أري ر

وضمقد بروت مدكقي ذم ؾمقرة مؽقي أو بروت مؽقي ذم ؾمقرة مدكقي ظماف 

 ،إصؾ وموعمختور قمدم ىمبقل اًمؼقل سمف إٓ إذا صمبً سمرواري صحقحي اًمسـد

 ل.ؾموعمي مـ اعمعوروي وآطمتًم اعمتـ، سحيي

 املطلب اخلامص

﴿مم ري : ىمقل اهلل ري شمعو                              

                                               

                                             

                    
 . ﴾ا0)

                                                           

 ا .85ؾمقرة إكعوم )ا 0)
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 ًمؾعؾًمء ذم هذه أري ىمقٓن :     

ي، سمـوء قمغم أهنو كزًمً سمسبى مسقؾؿي : ري أن هذه أري مدكق الكىل األول     

عمو ادقمك أن اهلل أوطمل إًمقف اًمـبقة، ويمون ىمد ادقمك ا0)سمـ طمبقى اًمؽذاب

 .ا7)، ممو رؼيض سملن أري كزًمً سموعمدرـيري ري اًمـبقة ذم بظمر طمقوة اًمـبل 

                                                           

وعمو اومتتح  . د وكشل سموًمقًمميًمِ وُ ، بقى احلـػلمسقؾؿي سمـ صمًممي سمـ يمبػم سمـ طمهق ا 0)

يمون مسقؾؿي و ري مؽي وداكً ًمف اًمعرب ضموءه وومد مـ سمـل طمـقػي اًمـبل ري 

ادقمك مسقؾؿي اًمـبقة، وذًمؽ ذم  وعمو رضمعقا إمم درورهؿ، وملؾمؾؿ اًمقومد، معفؿ

ومؾًم  ،ري ىمبؾ اًمؼضوء قمغم ومتـتف وشمقذم اًمـبل ري أواظمر ؾمـي قمنم مـ اهلجرة، 

مر ٕيب سمؽر اكتدب ًمف ظموًمد سمـ اًمقًمقد قمغم رأس ضمقش ىمقي هوضمؿ ٕاكتظؿ ا

ؾمـي صمـتل قمنمة  واكتفً اعمعريمي سمظػر ظموًمد ومؼتؾ مسقؾؿي، درور سمـل طمـقػي

، واًمطبؼوت اًمؽؼمى 7/465مـ اهلجرة . اكظر اًمسػمة اًمـبقري ٓسمـ هشوم 

ؿقي ، ط دار اًمؽتى اًمعؾ0/751 قمبداهلل حمؿد سمـ ؾمعد سمـ مـقع اهلوؿمؿلٕيب 

 . 4/551م، ودٓئؾ اًمـبقة ًمؾبقفؼل 0881هري 0501ري سمػموت ري إومم 

، 7/055 عكم سمـ حمؿد سمـ طمبقى، اًمشفػم سموعمووردياكظر اًمـؽً واًمعققن ًما 7)

، وشمػسػم 7/774ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري، واًمبسقط ًمؾقاطمدي 

، 7/45، وزاد اعمسػم 7/577، واعمحرر اًمقضمقز 7/075اًمؼربن ًمؾسؿعويف 

، واةشمؼون 0/711، واًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼربن 05/55ومػوشمقح اًمغقى 

0/46 . 

وـُمبَِعً سمعض اعماوطمػ وُكص ومقفو قمغم مدكقي هذه أري واؾمتةـوئفو مـ مؽقي 

ؾمقرة إكعوم، يموعماحػ اعمطبقع ذم ذيمي اًمشؿرزم ًمؾطبع واًمـنم ري مٍم ري 

 م .07/07/0877ا ذم 458سمتٍمرح مـ مشقخي إزهر رىمؿ )
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ـْ ىَمتَوَدَة ذِم ىَمْقًمِفِ       ﴿ري شمعومم ري  قَم                      

                          َرَي  ﴾ ىَموَل ْٔ : ُذيمَِر ًَمـَو َأنَّ َهِذِه ا

ًْ ذِم قَمُدوِّ اهللَِّ ُمَسْقؾَِؿيَ   .ا0)َكَزًَم

عمو ا7)ؼرروىمقؾ : إهنو كزًمً سمسبى قمبداهلل سمـ ؾمعد سمـ أيب هح اًم     

 .ا5)ارشمد ورضمع مـ اعمدرـي إمم مؽي

ـْ       طْمبِقَؾ  قَم ـِ  ُذَ ٍح : » ىَموَل  ؾَمْعدٍ  سْم ـِ َأيِب َهْ ًْ ذِم قَمْبِد اهللَِّ سْم ﴿ش : َكَزًَم   

                                            

    ﴾  ِؾْمَام ـِ اْةِ وَمَؾًمَّ َدظَمَؾ  ،ىَموَل: ؾَمُلْكِزُل ِمْةَؾ َمو َأْكَزَل اهللَُّ، َواْرشَمدَّ قَم

                                                           

، واسمـ 00/454، واًمطؼمي ذم شمػسػمه 7/46أظمرضمف قمبداًمرزاق ذم شمػسػمه ا 0)

ا، وؾمـده صحقح إمم ىمتودة، 6574، سمرىمؿ )5/0555أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه 

 ًمؽـ ىمتودة شموسمعل مل ردرك وىمً كزول أري، وموخلؼم مرؾمؾ .

مـ  ،قمبداهلل سمـ ؾمعد سمـ أيب هح اًمؼرر اًمعومري مـ سمـل قمومر سمـ ًمميهق ا 7)

، ًمؽـف وب اًمقطملتَّ ويمون مـ يمُ  ،وهق مـ أهؾفو ،أؾمؾؿ ىمبؾ ومتح مؽي، ررشىم

اومتتـ وارشمد ورضمع إمم مؽي، صمؿ أؾمؾؿ مرة أظمرى رقم ومتح مؽي، واؾمتؿر قمغم 

طمسـ إؾمامف مع يمةػم مـ اًمبطقٓت واًمػتقطموت طمتك شمقذم ومجلة وهق 

راكم ؾمـي ؾمبع وصماصملم مـ اهلجرة . اكظر اًمطبؼوت اًمؽؼمى ٓسمـ ؾمعد 

، واًمسػمة اًمـبقري ٓسمـ 5/751، وأؾمد اًمغوسمي ذم معرومي اًماحوسمي 0/557

 . 5/455يمةػم 

، وزاد 7/577، واعمحرر اًمقضمقز 7/075اكظر شمػسػم اًمؼربن ًمؾسؿعويف ا 5)

 . 0/711، واًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼربن 7/44اعمسػم 
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وَن  َرؾُمقُل اهللَِّ ري  ـِ قَمػَّ َي وَمرَّ إمَِم قُمْةًَمَن سْم َويَموَن َأظَموُه  ري َريِضَ اهللَُّ قَمـْفُ ري ري َمؽَّ

َووقَميِ  ـَ اًمرَّ يَ ا0)َبفُ قَّ وَمغَ  ري ِم صُمؿَّ َأشَمك سمِِف َرؾُمقَل اهللَِّ ري  ،قِمـَْدُه طَمتَّك اـْمَؿَلنَّ َأْهُؾ َمؽَّ

  َـ  . شا7)ًَمفُ  ري وَموؾْمَتْلَم

﴿وىمقؾ : إن ىمقل اهلل ري شمعومم ري :                    

        ﴾  : كزل سمسبى مسقؾؿي، وىمقًمف ري شمعومم ري﴿     

         ﴾ ا5)كزل سمسبى قمبداهلل سمـ ؾمعد سمـ أيب هح. 

ـْ قِمْؽِرَمَي ىَموَل       ﴿ : : ىَمْقًُمفُ  قَم                

      ـِ طَمـِقَػَي ومِقًَم يَموَن َؿَي َأظِمل سَمـِل قَمِديِّ سْم
ًْ ذِم ُمَسْقؾِ ﴾ َكَزًَم

                                                           

ون رؼول : هَمقَّى ومان وماكًو . إذا أظمػوه ذم مؽون ٓ رعرومف أطمد . اكظر ًمسا 0)

 . 0/545اًمعرب 

ا وؾمؽً قمـف، وؾمؽً 5557، سمرىمؿ )5/57أظمرضمف احلويمؿ ذم اعمستدرك ا 7)

.  775قمـف اًمذهبل ذم اًمتؾخقص . وأظمرضمف اًمقاطمدي ذم أؾمبوب اًمـزول ص 

يمون رػتل ورروي وذطمبقؾ سمـ ؾمعد اعمديف مقمم إكاور يمون مـ اًمتوسمعلم، و

، 5/774ـ معلم . اكظر شموررخ اسم ذم روارتف وعػًمؽـ يمون و ،احلدرٌ

. وموخلؼم معؾقل  754، وشمؼررى اًمتفذرى ص 5/557واجلرح واًمتعدرؾ 

 سمضعػ ذطمبقؾ وسمنرؾموًمف .

، وسمحر اًمعؾقم ًمؾسؿرىمـدي 464و  0/457اكظر شمػسػم مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن ا 5)

، واًمؽشوف 7/055، ومعومل اًمتـزرؾ 5/058، واًمؽشػ واًمبقون 0/557

، واجلومع ٕطمؽوم 7/44سػم ، وزاد اعم7/577، واعمحرر اًمقضمقز 7/54

 . 51و  6/58اًمؼربن 
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عُ  ـُ سمِفِ ا0)ُرَسجِّ . ﴿ا7)َوَرَتَؽفَّ              َِّذِم قَمبِْد اهلل ًْ ﴾ : َكَزًَم

ٍح َأظِمل سمَ  ـِ َأيِب َهْ ـِ ؾَمْعِد سْم ـِ ًُمَمي  سْم ري  يَموَن َرْؽُتُى ًمِؾـَّبِلِّ ري  ،ـِل قَموِمِر سْم

هُ شهَمُػقٌر َرطِمقؿٌ »، وَمَقْؽُتُى شقَمِزرٌز طَمؽِقؿٌ »َويَموَن ومِقًَم ُرْؿكِم  ُ صُمؿَّ َرْؼَرُأ  ،، وَمُقَغػمِّ

َل  َو طَمقَّ
ـِ  . : َكَعْؿ ؾَمَقاءٌ  ري ري اًمـبل  وَمَقُؼقُل  ،قَمَؾْقِف يَمَذا َويَمَذا عمِ وَمَرضَمَع قَم

َؼ سمُِؼَرْرٍش َوىَموَل هَلُؿْ اْةِ  ، شقَمِزرٌز طَمؽِقؿٌ »: ًَمَؼْد يَموَن َرـِْزُل قَمَؾْقِف  ؾْمَاِم َوحَلِ

ًُمُف صُمؿَّ َأىُمقُل عمَِو َأيْمُتُى، وَمَقُؼقُل  ؾْمَاِم  .ش َكَعْؿ ؾَمَقاءٌ : » وَمُلطَمقِّ صُمؿَّ َرضَمَع إمَِم اْةِ

يَ   .ا5)ىَمْبَؾ وَمْتِح َمؽَّ

أري مؽقي يمسقرهتو، واؾمتدًمقا قمغم مؽقتفو، وردوا : ري أن  الكىل الجاىٌ     

 اًمؼقل سمؿدكقتفو سمقضمقه :

                                                           

ع . ع اًمرضمؾجَ ؾَم رؼول : ا 0) إذا كطؼ سمؽام ًمف ومقاصؾ يمؼقاذم اًمشعر مـ  وؾَمجَّ

 . 7/041، وًمسون اًمعرب 0/705. اكظر اًمعلم  همػم وزن

ـ اًمرضمؾ . أي : شمؽؾؿ سمؽام اًمؽفون اًمذرـ ردقمقن قمؾؿ اًمغقى . ا 7) رؼول : شَمَؽفَّ

جد اًمدرـ حمؿد سمـ عم ، واًمؼومقس اعمحقط05/557اكظر ًمسون اًمعرب 

ممؾمسي اًمرؾموًمي ًمؾطبوقمي واًمـنم ، ط 0777ص  رعؼقب اًمػػموزبسمودى

 م .7114هري 0575اًمةومـيري سمػموت ري  واًمتقزرع

، مـ ـمررؼ اسمـ ضُمَرْرٍ قمـ قمؽرمي . 00/455أظمرضمف اًمطؼمي ذم شمػسػمه ا 5)

س وررؾمؾ وهق مل وقمبداعمؾؽ سمـ قمبداًمعزرز سمـ ضمررٍ صمؼي وًمؽـف يمون ردًم

، واًمؽوؿمػ ًمؾذهبل 4/545رسؿع مـ قمؽرمي، يمًم ذم اجلرح واًمتعدرؾ 

. وقمؽرمي شموسمعل مل ردرك زمـ كزول  555، وشمؼررى اًمتفذرى ص 0/555

 أري وموخلؼم مرؾمؾ .
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وىمد  .ا0): ري وعػ يمؾ أصمور اًمتل اؾْمُتِدل هبو قمغم مدكقتفو الىجه األول     

 فمفر ذًمؽ ذم ختررٍ شمؾؽ أصمور واحلؽؿ قمؾقفو .

أن اعمؼاقد هبذا  َي وِ رُ "ىمول اًمطوهر سمـ قموؿمقر ذم شمػسػم أري :     

وهذا رؼتيض أن رؽقن مسقؾؿي ىمد ادقمك ، ي متـبكء أهؾ اًمقًمميمسقؾؿ

. واًماقاب أن  ري إمم اعمدرـي ٕن اًمسقرة مؽقي اًمـبقة ىمبؾ هجرة اًمـبل ري 

ري ذم ىمقمف سمـل طمـقػي  مسقؾؿي مل ردع اًمـبقة إٓ سمعد أن وومد قمغم اًمـبل ري 

  رضمع ظموئبوً ومؾًم ،ري إمر سمعده ذم أن جيعؾ ًمف رؾمقل اهلل ري  سموعمدرـي ـمومعوً 

 :اهري"ا7)ادقمك اًمـبقة ذم ىمقمف

ذم قمبداهلل سمـ ؾمعد سمـ أيب صمؿ ىمول ذم ؿملن مو ُرِوي أهنو كزًمً      

ٕن قمبداهلل سمـ أيب هح ارشمد  ،ٓ رـةؾٍ ًمف اًمادر ري أرضوً ري وهذا ":هح

 :اهري"ا5)وهذه اًمسقرة مؽقي سمعد اهلجرة وحلؼ سمؿؽي،

و ٕهن ،يمسبى ًمـزوهلو ومقفو ؽجيعؾـو كشصمؿ هل رواروت مضطرسمي ممو      

 وؿمطراً  ،مـفو كزل ذم مـوؾمبي إن ؿمطراً  : أي ،أةزَّ أن شمؽقن كزًمً جُمَ  شمؼيض

 .ا5)ذم مـوؾمبي أظمرى

                                                           

، واًمتػسػم احلدرٌ عمحؿد قمزت دروزة 470و  6/471اكظر شمػسػم اعمـور ا 0)

5/074 . 

 . 6/564اًمتحررر واًمتـقرر ا 7)

 . 6/564اًمتحررر واًمتـقرر ا 5)

 . 5/074اكظر اًمتػسػم احلدرٌ عمحؿد قمزت دروزة ا 5)
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وًمػ اعمؼطقع ختر وصمأ ههذوىمول اًمديمتقر قمبداهلل ؿمحوشمف مو ظماصتف :      

وإمي يمًم هل ، سمف مـ أن اًمؼربن صمبً سمطررؼ اًمتقاشمر سمؽؾًمشمف وطمروومف

وإىمومي  ،سمػفؿ معويف اًمؼربن وأطمؽومف متعبدة سمتاحقح أًمػوفمفمتعبدة 

وهل اًماػي اعمتاؾي سموحلرضة  ،طمروومف قمغم اًماػي اعمتؾؼوة مـ أئؿي اًمؼراء

 . اًمـبقري

كف ٓ رؽػك إظمذ مـ اعماوطمػ وطمدهو وٓ سمد مـ اًمتؾؼل إ يأ     

 . واعمشوومفي قمـ اعمتؼـلم ًمؾتاوة

 ضمقف اًمؾقؾ، سموًمؼربن ذم راؾقنء ًمؼد يموكً هـوك ضمققش مـ اًمؼرا     

 ذم وموًمؼربن يمون حمػقفموً  ،ؿمفر رمضون وذم رب،احل وذم اًماؾقات، وذم

ومنن ظموًمػ ىمورئ أدكك  . قمغم إؾمًمع قمغم إًمسـي متقاشمراً  اًمادور متؾقاً 

خموًمػي ومنن ؾمومعف ررؿمده أو حيتؽًمن إمم رؾمقل اهلل أو همػمه مـ اًماحوسمي 

 واحلػوظ.

ىمقن هبذه اًمرواروت وطمرصقا قمغم اًمتعؾقؼ قمؾقفو وىمد متسؽ اعمستنم     

. وهل دقمقة  صمبقت اًمؼربن ومدى طمجقي يمؾ طمرف ومقف ًمقشؽؽقا ذم

 اًمعومل يمؾف يمتوب ومؾقس ذم مغروي جيى أن كتـبف هلو وكػـد مغوًمطتفو،

ًمف مـ وؾموئؾ احلػظ واًماقن ًمؽؾ يمؾؿي مـ يمؾًمشمف وًمؽؾ طمرف  ُهقِّلء

 . ًمؾؼربن اًمؽررؿ ُهقِّلء مـ طمروومف مو

مـ  هوئاً  إن اعمستنمىملم ىمد شمؾؼػقا هذه إطمودرٌ وسمـقا قمؾقفو ريموموً      

مع أن هذه اًمرواروت ختوًمػ ، طمجقي يمتوهبؿ وشمقاشمره شمشؽقؽ اعمسؾؿلم ذم
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طموضمي إمم رؼظي  ذم ل. وشمراصمـو اًمعؾؿ قمـ ظمؾػ اعمؼطقع سمف مـ إمي ؾمؾػوً 

 .ا0)وحتؼقؼ وشمـؼقي

كزًمً ىمبؾ زل سمسبى مسقؾؿي ٕهنو مؽقي : ري أري مل شمـ الىجه الجاىٌ     

ادقمك اًمـبقة ؾمـي قمنم مـ  فوموعمعروف أك ،ادقموئف اًمـبقة سمزمـ ـمقرؾ

 . ري اًمذي شمقذم ومقف اهلجرة ذم أصمـوء مرض اًمـبل ري 

 ومل شمـزل سمسبى قمبداهلل سمـ أيب هح ٕكف ارشمد سمعد اهلجرة .     

ؼم قمـ همقى ىمد ظم ًمؽـ هذا ٓ رـػل دظمقهلًم ذم طمؽؿ أري، ومؤري     

، وشمشؿؾفًم وشمشؿؾ يمؾ مـ صدر مـف اومؽماء اًمؽذب، فمفر ومقًم سمعد

 .ا7)وادقموء اًمـبقة، وادقموء كزول اًمقطمل قمؾقف

ىمد صمبً أن سمعض أروت يموكً شمادق قمغم وىموئع حتدث سمعد كزوهلو و     

مو يمون رؼقل  ويمةػماً  ،أو ىمبؾف ًماؾمتشفود أو آطمتجوج هبو ذم اًمقاىمعي

وهق رررد أهنو كزًمً ذم إصمبوت هذا . ي يمذا كزًمً ذم يمذا : إن بر اًماحوسمي

ومقظـ اًمراوي قمـف أهنو قمـد طمدوث ذًمؽ  ،إمر أو طمؽؿف أو داًمي قمؾقف

                                                           

شمعؾقؼ اًمديمتقر قمبداهلل حمؿقد ؿمحوشمف قمغم اًمرواروت اًمتل ذيمرهو مؼوشمؾ سمـ ا 0)

ري  0/465ؾمؾقًمن ذم أؾمبوب كزول أري حمؾ اًمبحٌ ذم حتؼقؼف هلذا اًمتػسػم 

 ، سموظمتاور رسػم .467

، واًمتحررر واًمتـقرر 7/575، واعمحرر اًمقضمقز 00/455ون اكظر ضمومع اًمبق ا7)

 . 4/051، واًمتػسػم اًمقؾمقط ًمؾطـطووي 565و  6/564
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واًمتحؼقؼ أن مةؾ هذا رعد مـ اًمتػسػم  ،إمر، واًماحويب ٓ رررد ذًمؽ

 .ا0)أؾمبوب اًمـزولٓ مـ 

ةكؽور  : ري ؾمقوق أري ؾمقوق مؽل، ومؼبؾفو طمؽوري الىجه الجالح     

          ﴿:  قمغم سمنم ةكزال اهلل ؿمقئوً اعمنميملم 

      
أن اًمـبل ري  ؼررت وؿـوً وم ، صمؿ ضموءت أري حمؾ اًمبحٌ﴾ا7)

  ًممـ رـسى إمم اهلل مو ًمقس مـف ري رعرف أكف ًمقس مـ أطمد أؿمد فمؾًم، 

 . ومل رقح إًمقف إًمقف، ُأْوطِمل وردقمل أكف

اًمظوعملم وحتؽل مو يمون مـفؿ مـ  ًمتـذرصمؿ شمبعتفو أروت اًمتوًمقي هلو      

رؾفؿ سمؽؾ ىمقة أهنو ذم صدد ممو  ،اؾمتؽبور قمـ بروت اهلل واومؽماء قمؾقف

﴿:  منميمل اًمعرب مقوقع اًمؽام ذم أروت اًمسوسمؼي      

                                  

                             

                               

                               

                                                           

ص  سمـ شمقؿقي اكظر مؼدمي ذم أصقل اًمتػسػم ٕيب اًمعبوس أمحد سمـ قمبداحلؾقؿا 0)

م، واًمؼمهون ذم 0871هري 0581ط دار مؽتبي احلقوة ري سمػموت ري  ،05و  04

، ومـوهؾ 004و  0/007ؼون ذم قمؾقم اًمؼربن ، واةشم0/50قمؾقم اًمؼربن 

 . 6/756، وشمػسػم اعمـور 0/004اًمعرومون 

 ا، وىمد ؾمبؼ ذم اعمطؾى اًمسوسمؼ إدًمي قمغم أهنو بري مؽقي .80ؾمقرة إكعوم )ا 7)
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         (1﴾) . 

وًمسـو كرى أي طمؽؿي ومعـك ًمقوع هذه ، وسمذًمؽ رتاؾ اًمسقوق     

أري ذم ؾمقوق حيؽل مقاىمػ منميمل مؽي ًمق يموكً مدكقي ومـػاؾي قمـ 

مع أهنو مـسجؿي  أن شمؽقن أىمحؿً قمغم اًمسقوق إىمحوموً ربعد . و اًمسقوق

وؿمطرهو إول متاؾ سمشطرهو  ذم اًمسقوق واعمقوقع، شموموً  موً اكسجوً 

 .ا7)اًمةويف

: أكف ٓ راح احلؽؿ قمغم أري سملهنو مدكقي سمـوء قمغم أهنو  خالصة الكىل     

، ري ري كزًمً سمسبى مسقؾؿي اًمؽذاب اًمذي ادقمك اًمـبقة ذم بظمر أروم اًمـبل 

أو كزًمً سمسبى قمبداهلل سمـ ؾمعد سمـ أيب هح عمو ارشمد ورضمع مـ اعمدرـي 

ر اًمتل روت هذا إمم مؽي وزقمؿ أكف ؾمقـزل مةؾ مو أكزل اهلل، ٕن يمؾ أصمو

وعقػي، ًمؽـ أري شمشؿؾفًم وشمشؿؾ يمؾ مـ صدر مـف اومؽماء اًمؽذب، 

وادقموء اًمـبقة، وادقموء كزول اًمقطمل قمؾقف، صمؿ إن ؾمقوق أري ؾمقوق 

وعمو يمون وضمقد بروت مدكقي ذم ؾمقرة مؽقي أو بروت مؽقي ذم ؾمقرة مؽل، 

رواري مدكقي ظماف إصؾ وموعمختور قمدم ىمبقل اًمؼقل سمف إٓ إذا صمبً سم

 ل.ؾموعمي مـ اعمعوروي وآطمتًم اعمتـ، سحيي ،صحقحي اًمسـد

                                                           

 ا .85و  85ؾمقرة إكعوم )ا 0)

 . 075و  5/074اكظر اًمتػسػم احلدرٌ ا 7)
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(077) 

 املطلب الشادض

﴿ىمقل اهلل ري شمعومم ري :                           

                                       


 .﴾ا0)

وذيمرهو  .ا7)سح مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن ري رمحف اهلل ري أن هذه أري مدكقي     

 .ا5)اًمسققـمل ري رمحف اهلل ري وؿـ أروت اعمستةـوة مـ مؽقي ؾمقرة إكعوم

كػس طمجتفؿ ذم اًمؼقل سمؿدكقي ري واهلل أقمؾؿ ري أن طمجتفؿ هل  رظفرو     

﴿أري اًمتل ذم اعمطؾى إول مـ هذا اعمبحٌ :            

                          
هنؿ عمو وضمدوا ومن .  ﴾ا5)

ومـ اعمعروف أن صؾي اةؾمام  ،ري قمـ أهؾ اًمؽتوباحلدرٌ ذم هذه أ

عمو وضمدوا هذا  ،سملهؾ اًمؽتوب إكًم يموكً سمعد اهلجرة وذم اعمدرـي دون مؽي

طمسى رواري وًمقسً  وموعمسلًمي ًمقسً إٓ اضمتفوداً  ،ىمرروا أن أري مدكقي

 .مسـدة

                                                           

 ا .005ؾمقرة إكعوم )ا 0)

 . 0/457 مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن اكظر شمػسػما 7)

 . 0/46اكظر اةشمؼون ا 5)

وـُمبَِعً سمعض اعماوطمػ وُكص ومقفو قمغم مدكقي هذه أري واؾمتةـوئفو مـ مؽقي 

ؾمقرة إكعوم، يموعماحػ اعمطبقع ذم ذيمي اًمشؿرزم ًمؾطبع واًمـنم ري مٍم ري 

 م .07/07/0877ا ذم 458سمتٍمرح مـ مشقخي إزهر رىمؿ )

 ا .71ؾمقرة إكعوم )ا 5)
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 واًمرد هـو هق كػس اًمرد اًمذي ُذيمِر هـوك، وظماصتف  أكف ٓ موكع أسمداً      

أن رليت ذم اًمؼربن اعمؽل طمدرٌ قمـ أهؾ اًمؽتوب، وىمد ُذيمِر أهؾ اًمؽتوب 

ن اًمعومل سموًمٌمء رؿقز ذم هذه أري ًماؾمتدٓل سمًم قمـدهؿ مـ اًمعؾؿ، ٕ

ذم قمؾؿ اًمطى يمون إـمبوء  ومؿـ أًمػ يمتوسموً  ،سملم مو يمون مـف ومو مل رؽـ

ة أقمؾؿ ذم اًمـحق يمون اًمـحو ومـ أًمػ يمتوسموً  ،أقمؾؿ اًمـوس سمؽقكف ـمبقبوً 

يمذًمؽ اعمممـقن سموًمقطمل اًمعوعمقن سمًم أكزل اهلل قمغم  ،اًمـوس سمؽقكف كحقروً 

أكبقوئفؿ مـف رعؾؿقن أن هذا اًمؼربن مـ ضمـس ذًمؽ اًمقطمل وذم أقمغم 

 ،ٓ رستطقع أن رليت سمؿةؾف وأن أوؾمع اًمبنم قمؾًمً  ،مراشمى اًمؽًمل مـف

﴿:  ومؽقػ رستطقعف رضمؾ أمل مل رؼرأ ومل رؽتى ىمبؾف ؿمقئوً          

                               
ري وًمذًمؽ ىمول  ،﴾ا0)

﴿ : ذم بري أظمرى ري شمعومم                         
 . ﴾ا7)

مـ قمـد اهلل سمبقون أن اًمذرـ وصمؼ  مـزًٓ  اًمؼربن شمؼررر ًمؽقن ومؤري ومقفو     

ري هبؿ اعمنميمقن مـ قمؾًمء أهؾ اًمؽتوب قموعمقن سمحؼقؼتف وكزوًمف مـ قمـده 

ومـ اعمعروف أن أهؾ مؽي يموكقا رسلًمقن أهؾ اًمؽتوب قمـ اًمـبل ري،  شمعومم

 . ري ري 

                                                           

 ا .57ؾمقرة اًمعـؽبقت )ا 0)

 ا .086ؾمقرة اًمشعراء )ا 7)
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(081) 

صحقح رةبً أن هذه أري اًمؽررؿي ىمد كزًمً  مل ررد كصصمؿ إكف      

 .ا0)سموعمدرـي
 املطلب الشابع

﴿ىمقل اهلل ري شمعومم ري :                                      

                                        
 . ﴾ا7)

مل أر أطمدًا مـ اًمعؾًمء طمؽؿ سمؿدكقي هذه أري أو اؾمتةـوهو مـ مؽقي      

ؾمقرة إكعوم . ًمؽـ ضموء مو رقهؿ أهنو كزًمً سموعمدرـي سمشلن جمودًمي اًمقفقد 

ـِ قَمبَّوٍس ذم ؿملن أيمؾ اعمقتي، ومػل ؾمــ أيب داود وهمػمه  ري ري ًمؾـبل  ـِ اسْم قَم

ًِ اًْمَقُفقُد اًمـَّ": ىَموَل  َٓ َكْليُمُؾ مِمَّو  ،: َكْليُمُؾ مِمَّو ىَمَتْؾـَو ري وَمَؼوًُمقا بِلَّ ري ظَموَصَؿ َو

﴿ : وَمَلْكَزَل اهللَُّ ؟! ىَمَتَؾ اهللَُّ                                

                                       ﴾(5ا. 

                                                           

، واكظر اعمطؾى 7/01، وشمػسػم اعمـور 5/567اكظر حموؾمـ اًمتلورؾ ًمؾؼوؾمؿل ا 0)

إول مـ هذا اعمبحٌ : أروت اعمستةـوة مـ ؾمقرة إكعوم . ذم وماؾ ؾمقرة 

 .   75ري  75إكعوم ص  

 ا .070ؾمقرة إكعوم )ا 7)

ذم ذسموئح أهؾ ، يمتوب : اًمضحورو، سموب : 5/010داود ذم ؾمــف أظمرضمف أسمق ا5)

، سمرىمؿ 00/758ا، واًمبزار ذم مسـده اًمبحر اًمزظمور 7708، سمرىمؿ )اًمؽتوب

ا، 07784، سمرىمؿ )00/546ا، واًمطؼمايف ذم اعمعجؿ اًمؽبػم 4148)

. يمؾفؿ مـ ـمررؼ قمؿران سمـ قمققـي قمـ قمطوء  07/77واًمطؼمي ذم شمػسػمه 

سمـ ضمبػم قمـ اسمـ قمبوس . وقمؿران سمـ قمققـي أظمق سمـ اًمسوئى قمـ ؾمعقد 
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: أري ًمقسً مدكقي، سمؾ هل مؽقي يمسقرة إكعوم، وشمؼررر هذا  قلت     

 مـ وضمقه :

: ري أن هذا احلدرٌ اًمذي ردل قمغم أن أري كزًمً ذم  الىجه األول     

مـؽر،  ذم ؿملن أيمؾ اعمقتي طمدرٌ وعقػ ري ري خموصؿي اًمقفقد ًمؾـبل 

وَمِذيْمُر اًمقفقد ومقف إكًم هق مـ ظمطل وختؾقط راورف قمؿران سمـ قمققـي أو قمطوء 

 .ا0)سمـ اًمسوئى

                                                                                                                                          

ؾمػقون ُوعِّػ عمو ؾموء طمػظف واظمتؾط وأصبح رليت سموعمـويمػم وما حُيَْتٍ سمحدرةف . 

، واًمضعػوء واعمؽمويمقن ٓسمـ اجلقزي 5/517اكظر اجلرح واًمتعدرؾ 

 . 77/554، وهتذرى اًمؽًمل 7/770

اًمتوررخ اًمؽبػم ًمؾبخوري  وقمطوء سمـ اًمسوئى سمـ زرد اًمةؼػل اًمؽقذم وعقػ . يمًم ذم

، وشمؼررى اًمتفذرى 7/065، واًمضعػوء واعمؽمويمقن ٓسمـ اجلقزي 5/554

 . 580ص 

 وىمد وعػ احلدرٌ ؿمعقى إركموط ذم حتؼقؼف ًمســ أيب داود . 

،  وشمػسػم اًمؼربن 7/551اكظر رد هذا احلدرٌ وإكؽوره ذم اعمحرر اًمقضمقز ا 0)

اًمتؿفقد عمو ذم ، و5/055رٌ ، واًمتػسػم احلد5/578اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم 

 . 77/510ٓسمـ قمبداًمؼم  اعمقـمل مـ اعمعويف وإؾموكقد
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(081) 

: ري أن اًمقفقد ٓ ررون إسموطمي اعمقتي، سمؾ حيرمقهنو وٓ  الىجه الجاىٌ     

 .ا0)ذم حتررؿفو ري ري رليمؾقهنو، وما رعؼؾ أن جيودًمقا اًمـبل 

ً ذم جمودًمي اعمنميملم مـ أهؾ : ري أري مؽقي كزًم والىجه الجالح     

إوصمون اًمذرـ ٓ ررون حتررؿ اعمقتي ورليمؾقهنو ورؼقًمقن : أشمليمؾقن ممو 

 .ا7)ىمتؾتؿ وٓ شمليمؾقن ممو ىمتؾ اهلل؟!

ـِ قَمبَّوٍس ىَموَل وم      ـِ اسْم يُمقَن اعْمُْسؾِِؿلَم وَمَؼوًُمقا": َع : َمو سَموُل َمو  ضَموَدَل اعْمُنْمِ

َٓ شَمْليُمؾُ  َوَأْكُتْؿ شَمتَّبُِعقَن َأْمَر اهللَِّ؟ وَمَلْكَزَل  ،َوَمو ىَمَتْؾُتْؿ َأْكُتْؿ َأيَمْؾُتُؿقهُ  ،قَكفُ ىَمَتَؾ اهللَُّ 

﴿ : اهللَُّ                       ..... َِري ْٔ  .ا5)﴾ إمَِم بظِمِر ا

                                                           

، 5/577، وشمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم 7/551اكظر اعمحرر اًمقضمقز ا 0)

 اًمتؿفقد عمو ذم اعمقـمل مـ اعمعويف وإؾموكقد،  و5/055واًمتػسػم احلدرٌ 

77/510 . 

، واًمتػسػم اًمبسقط 5/075واًمبقون ، واًمؽشػ 07/77اكظر ضمومع اًمبقون ا 7)

، 7/67، وزاد اعمسػم 7/551، واعمحرر اًمقضمقز 7/517ًمؾقاطمدي 

، وشمػسػم 7/047، وًمبوب اًمتلورؾ ًمؾخوزن 05/057ومػوشمقح اًمغقى 

، 7/71، واعمـور 5/567، وحموؾمـ اًمتلورؾ 5/577اًمؼربن اًمعظقؿ 

 . 77/511، واًمتؿفقد ٓسمـ قمبداًمؼم 7/57واًمتحررر واًمتـقرر 

ري شملورؾ ىمقل اهلل ، يمتوب : اًمضحورو، سموب : 6/756أظمرضمف اًمـسوئل ذم ؾمــف ا 5)

 ﴿ :ري  قمز وضمؾ        ﴾، ( ا، 5556سمرىمؿ

هذا طمدرٌ »ا، وىمول : 6014، سمرىمؿ )5/075واحلويمؿ ذم اعمستدرك 
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ؾؿلم واعمنميملم ضمدل ومـوفمرات ذم شمؾفؿ أكف يمون رؼع سملم اعمس يومؤر     

ومل رؽقكقا  سمدون ذسمح،وموعمنميمقن يموكقا رليمؾقن مو رؿقت  ،اًمذسموئح ؿملن

 . قمغم مو رذسمحقكف ري شمعوممري رذيمرون يمذًمؽ اؾمؿ اهلل 

اعمسؾؿلم، وأن سمعض اعمسؾؿلم يموكقا جيودًمقن  يموكقا فؿوشمؾفؿ أن سمعض     

ًمتل يموكقا جيرون قمؾقفو رؽمددون ذم هذه إمقر ًمسوسمؼ قمفدهؿ سموًمتؼوًمقد ا

وًمبقون إمر  ،. ومـزًمً أروت ًمؾؼضوء قمغم هذا اًمؽمدد ىمبؾ إؾمامفؿ

وًمؾتـبقف إمم أن اًمتؼوًمقد  ،سماقرة طموؾمؿي قمغم اًمقضمف اًمذي ضموءت سمف

اجلوهؾقي ًمقسً ىموئؿي قمغم قمؾؿ وطمؼ وإكًم هل سمـً إوهوم وإهقاء 

 يملم ومقفو هق ذكوأن اًمسػم قمغم هذه اًمتؼوًمقد ومطووقمي اعمنم واًمظـقن،

مـ اًمػاقل احلوؾمؿي اًمتل ضموءت هلدم شمؼؾقد مـ  يوهؽذا شمؽقن أر. 

 .ا0)شمؼوًمقد اًمنمك واجلوهؾقي

: كدقمفو ٓسمـ اًمؼقؿ ري رمحف اهلل ري طمقـًم ىمول سمعد أن ذيمر  خالصة الكىل     

وأن اًمذي  ،هؽذا ذيمره أسمق داود"احلدرٌ إول اًمذي أظمرضمف أسمقداود :

واعمشفقر ذم هذه اًمؼاي أن اعمنميملم هؿ  ،اًمقفقد ؾملل هذا اًمسمال هؿ

وردل قمؾقف يمقن اًمسقرة  ،وهق اًماحقح ،اًمذرـ أوردوا هذا اًمسمال

ومؽقػ رقردون  ،ويمقن اًمقفقد حيرمقن اعمقتي يمًم حيرمفو اعمسؾؿقن ،مؽقي

                                                                                                                                          

. وأظمرضمف اًمطؼمي ذم  وواومؼف اًمذهبلش صحقح قمغم ذط مسؾؿ ومل َيرضموه

 . 5/578، وطمؽؿ سماحتف اسمـ يمةػم ذم شمػسػمه 07/68شمػسػمه 

 . 5/054اكظر اًمتػسػم احلدرٌ عمحؿد قمزت دروزة ا 0)
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(083) 

 : ىمقًمف ري أرضوً ري هذا اًمسمال وهؿ رقاومؼقن قمغم هذا احلؽؿ؟ وردل قمؾقف 

﴿               ِواًمقفقد  ،ل ذم ذًمؽ﴾ ومفذا ؾممال جمود

إن اًمقفقد ؾملًمقا قمـ » : وٓ أطمسى ىمقًمف.....، مل شمؽـ دمودل ذم هذا

 :اهري"ا0)مـ أطمد اًمرواة إٓ ومهوً ش ذًمؽ

                                                           

، 5/778عمحؿد سمـ أيب سمؽر سمـ ىمقؿ اجلقزري  إقمام اعمقىمعلم قمـ رب اًمعوعملم ا0)

 م .0880هري 0500ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 
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 املطلب الجامً
﴿ىمقل اهلل ري شمعومم ري :                    

                                                 

                              
 . ﴾ا0)

 ًمؾعؾًمء ذم هذه أري ىمقٓن : ري     

: ري أهنو كزًمً سموعمدرـي سمعد اهلجرة، ومفل مدكقي، وهل  الكىل األول     

 وهلذا اًمؼقل دًمقان : .ا7)مستةـوة مـ ؾمقرة إكعوم اعمؽقي

ٍٍ ىَموَل : ري  الدلًل األول      ـِ ضُمَرْر ـِ اسْم ـِ ": قَم ـِ ىَمقِْس سْم ًِ سْم ًْ ذِم صَموسمِ َكَزًَم

َّٓ َأـْمَعْؿُتفُ  َكْخًا وَمَؼوَل  ، طَمَادَ ا5)سٍ ؿَمًمَّ  َٓ َرْلشملَِمَّ اًْمَقْقَم َأطَمٌد إِ  ؿَ وَمَلـْمعَ  . : 

                                                           

 ا .050كعوم )ؾمقرة إا 0)

، ط 7/786كؼؾ اًمؼقل سمؿدكقي أري اًمزضموج ذم يمتوسمف معويف اًمؼربن وإقمراسمف ا 7)

م، واًمرازي ذم مػوشمقح اًمغقى 0877هري 0517قمومل اًمؽتى ري سمػموت ري إومم 

اًمناج اعمـػم ذم ، وحمؿد سمـ أمحد اخلطقى اًمنمسمقـل ذم يمتوسمف 05/055

، ومل رسؿقا 0/545 حلؽقؿ اخلبػماةقموكي قمغم معرومي سمعض معويف يمام رسمـو ا

 اًمؼوئؾ سمؿدكقتفو .

وـُمبَِعً سمعض اعماوطمػ وُكص ومقفو قمغم مدكقي هذه أري واؾمتةـوئفو مـ مؽقي 

ؾمقرة إكعوم، يموعماحػ اعمطبقع ذم ذيمي اًمشؿرزم ًمؾطبع واًمـنم ري مٍم ري 

 م .07/07/0877ا ذم 458سمتٍمرح مـ مشقخي إزهر رىمؿ )

مـ ؾمودات  ؿمًمس اخلزرضمل إكاوري صحويب صموسمً سمـ ىمقس سمـهق ا 5)

، ومو سمعدهو مـ اعمشوهد داً طُم وؿمفد أُ  ،ري ، يمون ظمطقى رؾمقل اهلل ري إكاور
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(085) 

ًْ ًَمُف صَمَؿَرةٌ  ﴿ : وَمَؼوَل اهللَُّ  ،طَمتَّك َأْمَسك َوًَمْقَس               

    ﴾(0ا. 

 .ا7)أري كزًمً سموعمدرـي وصموسمً سمـ ىمقس أكاوري، ممو رؼيض سملن     

﴿: ري احلؼ اًمذي أمر اهلل سمف ذم ىمقًمف :  الدلًل الجاىٌ             

   ﴾  هق اًمزيموة اعمػرووي، وىموًمقا : إن اًمزيموة وُمِرَوً ذم اعمدرـي سمعد

 .ا5)وهذا رؼيض سملن أري مدكقي .ا5)اهلجرة

                                                                                                                                          

، 0/540. اكظر أؾمد اًمغوسمي  ذم ظماومي أيب سمؽر ؾ رقم اًمقًممي ؿمفقداً تِ ىمُ 

 . 0/400واةصوسمي ذم متققز اًماحوسمي 

اًمةقري سمدون ؾمـد ذم ، وذيمره ؾمػقون 07/065أظمرضمف اًمطؼمي ذم شمػسػمه ا 0)

. و إصمر معضؾ ٕن قمبداعمؾؽ سمـ قمبداًمعزرز سمـ ضمررٍ  001شمػسػمه ص 

مـ أشمبوع اًمتوسمعلم، ويمون ردًمس وررؾمؾ، ومفق مل ردرك زمـ كزول أري . اكظر 

، وشمؼررى اًمتفذرى 0/555، واًمؽوؿمػ ًمؾذهبل 4/545اجلرح واًمتعدرؾ 

 . 555ص 

 . 7/786اكظر معويف اًمؼربن ًمؾزضموج ا 7)

، ط دار 5/768اكظر اًمبدر اًمتًمم ذح سمؾقغ اعمرام ًمؾحسلم سمـ حمؿد اعمغريب ا 5)

، 7/47 اًمتؿفقد عمو ذم اعمقـمل مـ اعمعويف وإؾموكقدهري، و0575هجر إومم 

 . 7/57، وشموررخ اةؾمام ًمؾذهبل 5/756وومتح اًمبوري 

 ، واًمناج اعمـػم ًمؾخطقى اًمنمسمقـل7/786اكظر معويف اًمؼربن ًمؾزضموج ا 5)

0/545 . 
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ـِ قَمبَّوسٍ       ـِ اسْم ﴿ : ْقًُمفُ ىمَ  ىَموَل : قَم        ﴾" ِف :  َرْعـِل سمَِحؼِّ

 .ا0)"َزيَموشَمُف اعْمَْػُروَويَ 

 .ا7)ومةؾ هذا ىمول أكس سمـ موًمؽ ري ريض اهلل قمـف ري     

: ري وهق ىمقل اجلؿفقر، أن أري مؽقي يمسقرة إكعوم،  الكىل الجاىٌ     

 فلم :وشمؼررر هذا قمـدهؿ مـ وضم .ا5)وًمقسً مدكقي

: ري أن أصمر كزوهلو سمسبى صموسمً سمـ ىمقس إكاوري أصمر  الىجه األول     

 وعقػ ٓ حُيَْتٍ سمف . وىمد فمفر ذًمؽ ذم خترجيف .

وقمغم ومرض صحتف وما ربعد أن رؼول : إن صموسمً سمـ ىمقس عمو طماد      

كخؾف وشمادق سمف يمؾف يمون ومعؾف هذا داظمًا ذم طمؽؿ ىمقل اهلل ري شمعومم ري : 

﴿                   ﴾ ومذيمر اسمـ ضمررٍ هذا قمغم ؾمبقؾ ،

                                                           

، واسمـ ضمررر اًمطؼمي 50أظمرضمف اًمؼوؾمؿ سمـ ؾمام ذم اًمـوؾمخ واعمـسقخ ص ا 0)

، واسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه 048و  07/047مـ قمدة ـمرق ذم شمػسػمه 

 ا .6847، سمرىمؿ )4/0587

، 4/0587، واسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه 07/047أظمرضمف اًمطؼمي ذم شمػسػمه ا 7)

 ا .6845سمرىمؿ )

، واًمبحر 7/055، وًمبوب اًمتلورؾ ًمؾخوزن 7/545قضمقز اكظر اعمحرر اًما 5)

، وشمػسػم اعمـور 5/541، وشمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم 5/557اعمحقط 

، 4/7610، وزهرة اًمتػوؾمػم 7/070، واًمتحررر واًمتـقرر 7/071

 . 0/055، واةشمؼون 5/057واًمتػسػم احلدرٌ 
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(087) 

اًمتػسػم ًممري وًمقس قمغم ؾمبقؾ ذيمر ؾمبى اًمـزول، ٓ ؾمقًم أكف قمؼم ومؼول : 

سٍ  ـِ ؿَمًمَّ ـِ ىَمْقِس سْم ًِ سْم ًْ ذِم صَموسمِ  . َكَزًَم

ري ًمؽـ اًمظوهر وذم هذا مَحٌْؾ ًمإلهاف قمغم اةهاف قمـد شملدري اًمزيموة،      

﴿ :ري  شمعوممري مـ ؾمقوق أري طمقٌ ىمول ري واهلل أقمؾؿ             

                                ًقمغم  ﴾ أن رؽقن قموئدا

يمًم  ،واًمبدن: وٓ شمنومقا ذم إيمؾ عمو ومقف مـ مرضة اًمعؼؾ  أي ،إيمؾ

﴿ :ري  شمعوممري ىمول               
وهذا مـ ، ﴾ا0)

 .ا7)هذا

: ري ىموًمقا : ٓ كسؾؿ سملن اًمزيموة مل شمػرض إٓ سمعد اهلجرة  الىجه الجاىٌ     

اهلجرة، وردل قمغم ذم اعمدرـي، سمؾ اًماحقح أن اًمزيموة وُمِرَوً ذم مؽي ىمبؾ 

 هذا دًمقان :

: ري ضموء ذيمر اًمزيموة مؼؽمكي سموًمااة ذم يمةػم مـ أروت  الدلًل األول     

﴿اعمؽقي، مةؾ ىمقل اهلل ري شمعومم ري ذم ؾمقرة اًمـؿؾ اعمؽقي :         

                                            

         
      ﴿، وذم ؾمقرة ًمؼًمن : ﴾ا5)

                                                           

 ا .50ؾمقرة إقمراف )ا 0)

 . 5/541عظقؿ ٓسمـ يمةػم اكظر شمػسػم اًمؼربن اًما 7)

 ا .5ري  0ؾمقرة اًمـؿؾ )ا 5)
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، ﴾ا0)

﴿وذم ؾمقرة اعمعورج :                           

                                          

            
﴿، وذم ؾمقرة اًمذارروت : ﴾ا7)         

         
﴿، ومةؾ هذا أري حمؾ اًمبحٌ : ﴾ا5)         

   ﴾(5ا. 

ي شمدل قمغم أكف ىمبؾ اهلجرة يمون اعمممـقن إن هذه أروت اًمؽررؿ     

يموكقا رشعرون  ،ًمؾسوئؾ واعمحروم رشعرون سملن ذم اًمزرع واًمةًمر طمؼوً 

 . سمذًمؽ مممـلم هبذا احلؼ

ذم اًمزروع  وموًمادىموت يموكً مػرووي ذم إمقال، وظماقصوً      

جيؿعفو ٕكف مل رؽـ ًمؾؿممـلم دوًمي  ٓ واًمةًمر، وإن يمون وزم إمر

 .ا4)وكقا مستضعػلم ذم إرضدمؿعفو، إذ يم

قي مو رػقد سمٍماطمي أن اًمزيموة إكًم كظ أكف ًمقس ذم اًمسقر اعمدحَ ؾْ ورُ      

ويمؾ مو ومقف سمٍماطمي بري ذم ؾمقرة اًمتقسمي ومقفو  ،ومروً ذم اًمعفد اعمديف

                                                           

 ا .5ري  7ؾمقرة ًمؼًمن )ا 0)

 ا .74ري  08ؾمقرة اعمعورج )ا 7)

 ا .08ؾمقرة اًمذارروت )ا 5)

، واًمتػسػم 4/7610، وزهرة اًمتػوؾمػم، 7/070اكظر اًمتحررر واًمتـقرر ا 5)

 . 5/057احلدرٌ 

 . 4/7610اكظر زهرة اًمتػوؾمػم ا 4)



 كل سىرة مً أول سىرة األىعاو حتى آخز سىرة التىبة امللٌ واملدىٌ يف الكزآٌ اللزيه دراسة ىكدية ليزول الشىر واآليات املشتجياة مً

 

(111) 

. وسمؼقي أروت شملمر سمنرتوء اًمزيموة مع اًمااة ا0)شمعقلم عماورف اًمزيموة

 .ا7)إـماىموً 

ـْ : ري  الدلًل الجاىٌ      ـِ َمْسُعقدٍ  قَمْبِداهللِ قَم : سَمَعةَـَو  ىَموَل  ري َريِضَ اهلُل قَمـُْف ري سْم

ـْ صَمًَمكلَِم َرضُمًا، وَمَلشَمُقا  َرؾُمقُل اهللَِّ ري  ـُ َكْحٌق ِم ري إمَِم اًمـََّجوِرِّ َوَكْح

ـَ اًْمَعوصِ  ،اًمـََّجوِرَّ  ًْ ىُمَرْرٌش قَمْؿَرو سْم ـَ اًْمَقًمِقدِ  ،َوسَمَعَة يٍ  َوقُمًَمَرَة سْم ِدرَّ وَمَؾًمَّ  ،هِبَ

ـْ ؿِمًَمًمِفِ  ـْ َرِؿقـِِف َوقَم َٓ ًَمفُ  ،َدظَمَا قَمغَم اًمـََّجوِرِّ ؾَمَجَدا صُمؿَّ اسْمَتَدَراُه قَم :  صُمؿَّ ىَمو

ـَو َكَزًُمقا َأْرَوَؽ  ـْ سَمـِل قَمؿِّ ـَو ،إِنَّ َكَػًرا ِم تِ ـْ ِمؾَّ ـَ  ىَموَل  ،َوَرهِمُبقا قَمـَّو َوقَم : وَمَلْر

 َٓ ٌَ إًَِمْقِفؿْ  ىَموَل  ،ذِم َأْرِوَؽ  : ُهؿْ  ُهْؿ؟ىَمو وَمَؼوَل ضَمْعَػٌر: َأَكو ظَمطِقُبُؽُؿ  ،: وَمَبَع

َبُعقهُ  َؿ َومَلْ َرْسُجدْ  ،اًْمَقْقَم ، وَموشمَّ َٓ شَمْسُجُد ًمِْؾَؿؾِِؽ؟  وَمَؼوًُمقا ًَمفُ  ،وَمَسؾَّ : َمو ًَمَؽ 

َّٓ هللَِِّ  ىَموَل  َٓ َكْسُجُد إِ و  ٌَ  َمو َذاَك؟ ىَموَل : وَ  ىَموَل ري قَمزَّ َوضَمؾَّ ري : إِكَّ : إِنَّ اهللََّ سَمَع

 ًٓ َّٓ هللَِِّ  ،ومِقـَو َرؾُمق َٓ َكْسُجَد إِ َاِة  ري قَمزَّ َوضَمؾَّ ري َوَأَمَرَكو َأْن  َوَأَمَرَكو سمِوًماَّ

يَموةِ   .ا5)........إمم بظمر احلدرٌَواًمزَّ

                                                           

﴿شمعومم ري : رؼقل اهلل ري ا 0)                     

                        

             ﴾ ا .51قسمي )ؾمقرة اًمت 

 . 5/057اكظر اًمتػسػم احلدرٌ ا 7)

ا، وصححف حمؼؼف ؿمعقى 5511، سمرىمؿ )6/517أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد  ا5)

ا، واًمبقفؼل 7570، سمرىمؿ )7/776إركموط، وؾمعقد سمـ مـاقر ذم ؾمــف 

 . 7/786ا، وذم دٓئؾ اًمـبقة 5808، سمرىمؿ )7/417ذم اًمســ اًمؽؼمى 
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: عَمَّو َكَزًْمـَو َأْرَض احْلََبَشيِ و      ًْ ـْ ُأمِّ ؾَمَؾَؿَي ىَموًَم ٌَ  ِت وَمَذيَمرَ ......قَم احْلَِدر

ًْ  ،سمُِطقًمِفِ  ـُ َأيِب ـَموًمٍِى ىَموَل ًَمفُ  َوىَموًَم َؿُف ضَمْعَػُر سْم َو : » : َويَموَن اًمَِّذي يَمؾَّ َأَيُّ

َْصـَوَم، َوَكْليُمُؾ اعْمَْقَتَي، َوَكْليِت  ْٕ ُؽ يُمـَّو ىَمْقًمو َأْهَؾ ضَموِهؾِقٍَّي َكْعُبُد ا
اعْمَؾِ

 َ ْٕ َقاَر، َوَرْليُمُؾ اًْمَؼِقيُّ ِمـَّو اًْمَػَقاطِمَش، َوَكْؼَطُع ا ْرطَموَم، َوُكِزُء اجْلِ

ًٓ ِمـَّو َكْعِرُف َكَسَبُف،  ٌَ اهللَُّ إًَِمْقـَو َرؾُمق ِعقَػ، وَمُؽـَّو قَمغَم َذًمَِؽ طَمتَّك سَمَع اًمضَّ

ُه َوَكْخَؾَع َمو َوِصْدىَمُف، َوَأَموَكَتُف، َوقَمَػووَمُف، وَمَدقَموَكو إمَِم اهللَِّ ًمَِتْقطِمقِدِه، َوًمِـَْعُبدَ 

َْوصَموِن، َوَأَمَرَكو سمِِاْدِق  ْٕ َجوَرِة َوا ـَ احْلِ ـْ ُدوكِِف ِم ـُ َوبسَموُؤَكو ِم يُمـَّو َكْعُبُد َكْح

ـِ  َقاِر، َواًْمَؽػِّ قَم ـِ اجْلِ طِمِؿ، َوطُمْس ََموَكِي، َوِصَؾِي اًمرَّ ْٕ  ا
ِ
، َوَأَداء ٌِ احْلَِدر

ـِ  ، َوهَنَوَكو قَم
ِ
َموء وِر، َوَأيْمِؾ َموِل اًْمَقتِقِؿ،  اعْمََحوِرِم َواًمدِّ اًْمَػَقاطِمِش، َوىَمْقِل اًمزُّ

َاِة  ُك سمِِف ؿَمْقًئو، َوَأَمَرَكو سمِوًماَّ َٓ ُكنْمِ َوىَمْذِف اعْمُْحَاـَِي، َوَأْن َكْعُبَد اهللََّ 

يَموةِ   .ا0).......َواًمزَّ

ذم اعمرطمؾي ومؼد دل هذا احلدرٌ ري ودًمً مـ ىمبؾف أروت ري قمغم أكف      

وهق احلٌ قمغم اًمادىموت وإقمطوء  ،ً اًمزيموة سمؿعـوهو اًمعومقمَ ي ُذِ اعمؽق

 .دون حتدرد ًمألكابي واعمؼودرر ،اعمحروم وإـمعوم اعمسؽلم

                                                           

ا، وصححف حمؼؼف ؿمعقى 0651، سمرىمؿ )5/755أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد  ا0)

ا، واسمـ 0754، سمرىمؿ )5/60إركموط، وإؾمحوق سمـ راهقرف ذم مسـده 

ذيمر اًمبقون أن ومرض ، يمتوب : اًمزيموة، سموب : 5/05ظمزرؿي ذم صحقحف 

ري مؼقؿ سمؿؽي ىمبؾ  اًمزيموة يمون ىمبؾ اهلجرة إمم أرض احلبشي إذ اًمـبل ري 

 . 0/004كعقؿ ذم طمؾقي إوًمقوء ا، وأسمق7751، سمرىمؿ )هجرشمف إمم اعمدرـي
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 .ا0)اهلجرة اعمدرـي سمعدع ذم أمو حتدرد اًمـاوب ومؼودرر اًمزيموة ومؼد ُذِ      

أو سمعده  ري ً اًمزيموة ذم اسمتداء اةؾمام مع ومرض اًمااةَو رِ ؼد ومُ وم     

وهؿ  اًمػؼراء مـ اعمسؾؿلم، سد طموضميٕن اومؽماوفو رضوري ًم ري ؾسمؼؾق

ٕن اًمذرـ أؾمؾؿقا ىمد كبذهؿ أهؾقهؿ  ،يمةػمون ذم صدر اةؾمام

ومؽون مـ اًمرضوري  ،واؾمتبوطمقا أمقاهلؿ ،وضمحدوا طمؼقىمفؿ ،ومقاًمقفؿ

 .ا7)طموضمتفؿواًمؼقة مـ اعمسؾؿلم  غـكأن رسد أهؾ اًم

 ،وحتٌ قمؾقف ، هذا وشمدقمق إًمقفشمدل قمغم حمؾ اًمبحٌ وأري اًمؽررؿي     

 ،وهذا احلؼ يمون اعمممـقن رؼقمقن سمف ورمدوكف مـ همػم أن جيؿعف طمويمؿ

9 ٕكف مل شمؽـ اًمدوًمي اةؾمامقي هل اعمفقؿـي ذم  وٓ رتقٓه وزم ًمؾادىموت

 . مؽي

وشمقًمً  ،وكظوم سومفو ،د كظوم مجع اًمزيموةضمِ ومؾًم يموكً اهلجرة وُ      

 .ا5)اًمدوًمي مجعفو وسومفو

                                                           

، وشمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم 0/578اكظر سمحر اًمعؾقم ًمؾسؿرىمـدي ا 0)

، وحموؾمـ 5/087، وإرؿمود اًمعؼؾ اًمسؾقؿ 05/016، وكظؿ اًمدرر 4/547

، واًمتػسػم اًمقؾمقط ًمؾطـطووي 7/008، وشمػسػم اعمـور 5/415اًمتلورؾ 

بقري اًماحقحي ًمؾديمتقر أيمرم ، واًمسػمة اًمـ5/755، وومتح اًمبوري 4/084

، ط مؽتبي اًمعؾقم واحلؽؿ ري اعمدرـي اعمـقرة ري اًمسودؾمي 7/575وقوء اًمعؿري 

 م .0885هري 0504

 . 7/070اكظر اًمتحررر واًمتـقرر ا 7)

 . 4/7617اكظر زهرة اًمتػوؾمػم ا 5)
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وهذا ًمقس كسخًو ري قمغم اًماحقح ري ٕن أري اعمؽقي حمؾ اًمبحٌ      

شمقضمى إقمطوء مـ طمرض احلاود مـ اًمػؼراء، وهذا يمون واضمبًو ذم 

إصؾ، وٓ شمتعورض مع اًمـاقص اعمدكقي اًمتل وماؾً هذا اًمقاضمى 

سمقون هلذا احلؼ  ذم اعمدرـي ع اًمزيموةرنموسمقـً مؼداره ويمؿقتف، ومتػاقؾ شم

 .ا0)ٓ كسخ ًمف

.....﴿: أن بري :  خالصة الكىل                             

  ﴾  ىمقؾ : إهنو مدكقي، سمحجي أهنو كزًمً سمسبى صموسمً سمـ ىمقس

إكاوري عمو شمادق سمحاود كخؾف يمؾف ذم رقم واطمد، وسمحجي أن احلؼ 

ئف رقم احلاود هق اًمزيموة اعمػرووي، وىموًمقا : إن اًمزيموة اًمذي أمر اهلل سمنرتو

 مل شُمْػَرض إٓ ذم اعمدرـي .

واًماحقح أن أري ًمقسً مدكقي9 ٕن أصمر كزوهلو سمسبى صموسمً سمـ      

ىمقس وعقػ، صمؿ إن اًمزيموة وُمِرَوً ذم مؽي ىمبؾ اهلجرة دون حتدرد 

ةػم مـ أروت ًمألكابي واعمؼودرر اًمقاضمبي، سمدًمقؾ اىمؽماهنو سموًمااة ذم يم

                                                           

، 5/558، وشمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم 7/545اكظر اعمحرر اًمقضمقز ا 0)

، واًمتحررر واًمتـقرر 5/415، وحموؾمـ اًمتلورؾ 7/475سون واجلقاهر احل

، واةرضوح ًمـوؾمخ اًمؼربن 4/084، واًمتػسػم اًمقؾمقط ًمؾطـطووي 7/077

ومـسقظمف ومعرومي أصقًمف واظمتاف اًمـوس ومقف عمؽل سمـ أيب ـموًمى ص 

اعماػك سمليمػ أهؾ م،  و0875هري 0515، ط دار اعمـورة ري ضمدة ري إومم 774

ٕيب اًمػرج قمبداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ  واعمـسقخ اًمرؾمقخ مـ قمؾؿ اًمـوؾمخ

 م .0887هري 0507، ط ممؾمسي اًمرؾموًمي اًمةوًمةي 55اجلقزي ص 
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اعمؽقي، وشمٍمرح سمعض اًماحوسمي سمػروقتفو قمؾقفؿ ذم اعمرطمؾي اعمؽقي يمًم 

ىمول ضمعػر سمـ أيب ـموًمى ًمؾـجور أول مو وصؾ مـ مؽي إمم احلبشي .صمؿ 

 إمم اعمدرـي حتددت أكابي اًمزيموة ومؼودررهو . ري ري عمو هوضمر اًمـبل 
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 املطلب التاسع
﴿ىمقل اهلل ري شمعومم ري :                                     

                                            

                      
 . ﴾ا0)

ري رمحف اهلل ري أن هذه أري مدكقي ومؼول ا7)ىمرر اةموم أسمقسمؽر سمـ اًمعريب     

ري رقم كزل  كزًمً قمغم اًمـبل ري  ،مؽقي ذم ىمقل إيمةر ،هذه أري مدكقي":

﴿ : قمؾقف ىمقًمف                      
 ،وذًمؽ رقم قمرومي، ﴾ا5)

 :اهري"ا5)يؿَ ؽَ 9 ومفل حُمْ  ـزل سمعدهو كوؾمخومل ر

                                                           

 ا .054ؾمقرة إكعوم )ا 0)

 ،أسمق سمؽر سمـ اًمعريب ،حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد اعمعوومري اةؿمبقكم اعموًمؽلهق ا 7)

 ،نمقورطمؾ إمم اعم سموٕكدًمس، د ذم إؿمبقؾقيًمِ . وُ  ىموض مـ طمػوظ احلدرٌ

ذم  وً . وصـػ يمتب وسمؾغ رشمبي آضمتفود ذم قمؾقم اًمدرـ ،وسمرع ذم إدب

 ،. ووزم ىمضوء إؿمبقؾقي احلدرٌ واًمػؼف وإصقل واًمتػسػم وإدب واًمتوررخ

ؾمـي صماث ومخسلم  ـ هبوومِ ودُ  مـ سماد اعمغرب اًمعريب، وموت سمؼرب وموس

ح ؾمــ وأرسمعًمئي . مـ يمتبف : أطمؽوم اًمؼربن، وقموروي إطمقذي ذم ذ

، وشموررخ اةؾمام ًمؾذهبل 5/785اًمؽممذي . اكظر وومقوت إقمقون 

00/755 . 

 ا .5ؾمقرة اعموئدة )ا 5)

، ط دار 7/781أطمؽوم اًمؼربن ًمؾؼويض أيب سمؽر حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ اًمعريب ا 5)

م . وكؼؾ ىمقَل اسمـ اًمعريب 7115هري 0575اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري اًمةوًمةي 
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 .ا7)ري ري رمحف اهللا0)ومـ سمعده ىمرر مدكقي أري ري أرضًو ري سمرهون اًمدرـ اًمبؼوقمل     

ًمؽـ اسمـ اًمعريب ىمرر مدكقي أري مـ مـظقر مذهبل، ومفق مـ يمبور أئؿي      

اعمذهى اعموًمؽل، واًمةوسمً ذم اعمذهى اعموًمؽل أكف ٓ شمقضمد حمرموت ممو 

ؾ إٓ هذه إؿمقوء إرسمعي اًمتل ذيمرهو اهلل ذم هذه أري، وهل اعمقتي، رميم

واًمدم اعمسػقح اًمسوئؾ، وحلؿ اخلـزرر، ومو ُذسمِح ًمغػم اهلل، أمو همػم هذا 

مـ اًمطققر واحلققاكوت ومؾقس حمرمًو، سمؾ مؽروه، أو ُكِسخ حتررؿف هبذه 

 .ا5)أري ومفق طمال

                                                                                                                                          

، وأسمقطمقون ذم 5/577ذم اجلومع ٕطمؽوم اًمؼربن  سمؿدكقي أري اًمؼرـمبُل 

 . 5/576اًمبحر اعمحقط 

سمضؿ اًمراء وختػقػ اًمبوء  ريإسمراهقؿ سمـ قمؿر سمـ طمسـ اًمرسموط هق سمرهون اًمدرـ  ا0)

ؼوع ذم . أصؾف مـ اًمبِ  ممرخ أدرى ، مػنسمـ قمكم سمـ أيب سمؽر اًمبؼوقمل ري

ؾمـي  سمدمشؼ وشمقذم ،وؾمؽـ دمشؼ ورطمؾ إمم سمقً اعمؼدس واًمؼوهرة ،ؾمقرري

، كظؿ اًمدرر ذم شمـوؾمى أروت واًمسقرمخس وصمًمكلم وصمًمكًمئي، مـ يمتبف : 

اًمضقء اًمامع ٕهؾ . اكظر  وماوقمد اًمـظر ًمإلذاف قمغم مؼوصد اًمسقر

 شؿس اًمدرـ حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر اًمسخوويًم اًمؼرن اًمتوؾمع

محد سمـ حمؿد ٕ ـمبؼوت اعمػنرـري، و سمػموتري مؽتبي احلقوة ودار  ، ط0/010

هري 0506إومم ري  اًمسعقدري ريمؽتبي اًمعؾقم واحلؽؿ ط  ،556ص  إدكقي

 م .0886

ماوقمد اًمـظر ، و6/510 كظؿ اًمدرر ذم شمـوؾمى أروت واًمسقراكظر ا 7)

ط مؽتبي  ،7/005ةسمراهقؿ سمـ قمؿر اًمبؼوقمل  ًمإلذاف قمغم مؼوصد اًمسقر

 م .0876هري 0517اعمعورف ري اًمرروض ري إومم 

قمبد  ٕيب حمؿد شاةموم موًمؽ سمـ أكس»اعمعقكي قمغم مذهى قمومل اعمدرـي اكظر ا 5)

، ط 617و  0/610 اًمقهوب سمـ قمكم سمـ كٍم اًمةعؾبل اًمبغدادي اعموًمؽل
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آكتاور هلذا اعمذهى سملن أري  وطموول اسمـ اًمعريب ري رمحف اهلل ري     

طمٍمت اعمحرموت ذم هذه إرسمعي، وأن أري حمؽؿي ومل رـسخفو رء 

سمزقمؿ أهنو مـ بظمر مو كزل مـ اًمؼربن طمقٌ كزًمً رقم قمرومي رقم كزل ىمقل 

﴿اهلل ري شمعومم ري :                            ﴾(0ا. 

 ًمؽـ مجفقر اًمعؾًمء ىمرروا مؽقي أري، ورومضقا مدكقتفو مـ وضمقه :     

: ري ٓ رقضمد أي دًمقؾ ردل قمغم إظمراج أري مـ مؽقتفو  الىجه األول     

 .ا7)وأهنو كزًمً رقم قمرومي يمًم زقمؿ اسمـ اًمعريب ري رمحف اهلل ري 

أو : ري ؾمقوق أري ذم اًمرد قمغم حمرموت أطمؾفو اعمنميمقن،  الىجه الجاىٌ     

شمستحؾقن مو حمؾات طمرمفو اعمنميمقن، ومؾًم ضمودًمقا ذم اعمقتي وىموًمقا : 

﴿. رد اهلل قمؾقفؿ سمؼقًمف :  شمؼتؾقن وٓ شمستحؾقن مو رؼتؾف اهلل      

                                                

               
، صمؿ ذيمر أهنؿ طمرمقا سمعض ظمؾؼ اهلل مـ ﴾ا5)

                                                                                                                                          

اعمؽتبي اًمتجورري )ماطػك أمحد اًمبوزا ري مؽي اعمؽرمي ري، واجلومع عمسوئؾ اعمدوكي 

، ط دار اًمػؽر 4/075ٕيب سمؽر حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ رقكس اًماؼكم اعموًمؽل 

م، واًمذظمػمة 7105هري 0555ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزرع ري سمػموت ري إومم 

، ط دار 011و  5/88ٕيب اًمعبوس أمحد سمـ إدررس اعموًمؽل اًمشفػم سموًمؼراذم 

 م .0885اًمغرب اةؾمامل ري سمػموت ري إومم 

 . 785ري  7/781اكظر أطمؽوم اًمؼربن ٓسمـ اًمعريب ا 0)

 . 0/015، واةشمؼون 05/057غقى اكظر مػوشمقح اًما 7)

 ا .070ؾمقرة إكعوم )ا 5)
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اًمةًمر وإكعوم وضمعؾقهو ظموًماي ٔهلتفؿ، ومرد اهلل قمؾقفؿ ذم شمسع بروت 

﴿ومؼول :                                       

                                          

          …..
ؾًم سملم إمم بظمر صمًمن بروت سمعدهو، وم ﴾ا0)

وهؾقي ومقًم حيؾ وحيرم مـ اعمطعقموت أشمبعف سموًمبقون ومسود ـمررؼي أهؾ اجل

أن اًمتحررؿ واًمتحؾقؾ ٓ رؽقن إٓ سمقطمل  لمَّ وسمَ ، اًماحقح ذم هذا اًمبوب

﴿:  ؾمًموي وذع كبقي ومؼول                

                                                  

                     ﴾(7ا. 

ـِ قَمبَّوسٍ       ـِ اسْم يُمُؾقَن يَموَن َأْهُؾ اجْلَوِهؾِقَِّي َرلْ :» ىَموَل ري َريِضَ اهللَُّ قَمـُْفًَم  ري قَم

يُمقَن َأؿْمَقوءَ  ٌَ اهللَُّ  ،َأؿْمَقوَء َوَرؽْمُ َوَأطَمؾَّ  َوَأْكَزَل يمَِتوسَمُف، ،ري َكبِقَُّف ري ري شَمَعومَم ري وَمَبَع

َم طَمَراَمُف، طَمَاًَمُف، َم وَمُفَق طَمَراٌم، وَمًَم َأطَمؾَّ وَمُفَق طَمَاٌل، َوطَمرَّ َوَمو  َوَمو طَمرَّ

ًَ قَمـُْف وَمُفَق قَمُػقٌّ  َريَ َوشَمَا  ،شؾَمَؽ ْٔ : ﴿  َهِذِه ا                 

                .....﴾"(5ا. 

                                                           

 ا .055ري  055ؾمقرة إكعوم )ا 0)

، 7/070، واًمـؽً واًمعققن ًمؾًموردي 07/081اكظر ضمومع اًمبقون ا 7)

، واًمبحر 7/056، وًمبوب اًمتلورؾ ًمؾخوزن 05/057ومػوشمقح اًمغقى 

 . 7/078، وشمػسػم اعمـور 5/565اعمحقط 

ر يمَ ذْ مو مل رُ ، يمتوب : إـمعؿي، سموب : 4/506ذم ؾمــف أظمرضمف أسمقداود  ا5)

ا، وصححف حمؼؼف ؿمعقى إركموط، واًمطحووي ذم 5711، سمرىمؿ )حتررؿف
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أن بري إكعوم اعمذيمقرة ا0)طمؽك اًمؼرـمبل قمـ ىمقم"ىمول اسمـ طمجر :     

 ري مـ اًمعؾًمءيمًم سح سمف يمةػم  ري سملهنو مؽقي دَّ ورُ  .كزًمً ذم طمجي اًمقداع 

ورمرده مو شمؼدم ىمبؾفو مـ أروت مـ اًمرد قمغم منميمل اًمعرب ذم 

إمم همػم  حتررؿفؿ مو طمرمقه مـ إكعوم وختاقافؿ سمعض ذًمؽ سمآهلتفؿ،

 :اهري"ا7)وذًمؽ يمؾف ىمبؾ اهلجرة إمم اعمدرـي ذًمؽ ممو ؾمبؼ ًمؾرد قمؾقفؿ،

هذه طمٍم اعمحرموت ذم  : ري ًمقس اعمؼاقد مـ أري الىجه الجالح     

اعمقتي  قاأسموطم، طمقٌ وإكًم اعمؼاقد مـفو اًمرد قمغم مزاقمؿ اعمنميملم ،إرسمعي

: شمستحؾقن مو شمؼتؾقن وٓ  ويموكقا رؼقًمقن وضمودًمقا اعمسؾؿلم ومقفو،

ورذيمرون اؾمؿ  وأسموح بظمرون اخلـزرر واًمدم،. شمستحؾقن مو رؼتؾف اهلل 

مو أطمؾقه، ومؽلكف أكف مل حيرم إٓ  ري شمعوممري وملكزل اهلل بهلتفؿ قمغم اًمذسموئح، 

مـ اعمقتي واًمدم  طمؾؾتؿقهأٓ طمرام إٓ مو  ري : مبوًمغي ذم اًمرد قمؾقفؿري  ىمقؾ

، إذ اًمؼاد قمداه ومل رؼاد طمؾ مو وحلؿ اخلـزرر ومو ُأِهؾَّ سمف ًمغػم اهلل .

أري قمغم مذهى مـ رؼقل عمـ  ، وَمَجَرِت إصمبوت اًمتحررؿ ٓ إصمبوت احلؾ

                                                                                                                                          

، سمرىمؿ 7/556، واحلويمؿ ذم اعمستدرك 7/777ذح مشؽؾ أصمور 

.  هذا طمدرٌ صحقح قمغم ذط اًمشقخلم ومل َيرضموه»ا، وىمول : 5755)

 . ذط اًمبخوري ومسؾؿ قمغموىمول اًمذهبل ذم اًمتؾخقص : هق 

اًمذي طمؽك اًمؼرـمبل قمـف أن أري مدكقي هق اسمـ اًمعريب . اكظر اجلومع ٕطمؽوم ا 0)

 .5/577اًمؼربن 

 . 8/546ومتح اًمبوري ا 7)
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 .ا0)حلًمً  : مل بيمؾ اًمققم إٓ ل اعمجقى؟ ومقؼقحلًمً  مل شمليمؾ اًمققم : َيوـمبف

: ري هذا احلٍم اًمذي ذم كص أري ردل قمغم أن هذه  الىجه الزابع     

إؿمقوء إرسمعي يموكً هل اعمحرمي وىمً كزول أري، ممو ردل قمغم أهنو 

مـ  ومل رؽـ ذم اًمنمرعي ذم ذًمؽ اًمقىمً رء حمرم، كزًمً سمؿؽي

وزرد ذم  ،ؾمقرة اعموئدة سموعمدرـي صمؿ كزًمً ،همػم هذه إؿمقوء اعمطعقموت

، ومنن هذه وإن ا7)واًمـطقحي ،واعمؽمدري ،واعمقىمقذة ،يموعمـخـؼي ،اعمحرموت

                                                           

، ط دار اعمعرومي ري سمػموت ري 7/755اكظر إم ًمإلموم حمؿد سمـ إدررس اًمشوومعل ا 0)

قمبداهلل سمـ  م، واًمؼمهون ذم أصقل اًمػؼف ًمعبداعمؾؽ سمـ0881هري 0501

، ط دار اًمؽتى 7/087رقؾمػ أيب اعمعوزم اجلقرـل اعمؾؼى سمنموم احلرملم 

 ًمبوب اًمتلورؾ ذم معويف اًمتـزرؾم، و0886هري 0507اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 

، واًمتػسػم اًمقؾمقط 5/407و  0/71، وحموؾمـ اًمتلورؾ 7/057ًمؾخوزن 

، 0/018شمؼون ، واة0/75، واًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼربن 4/717ًمؾطـطووي 

 . 8/546، و وومتح اًمبوري 0/007ومـوهؾ اًمعرومون 

﴿ا ىمول اهلل ري شمعومم ري : 7)              

                                

            ﴾..... ( ا .5. ؾمقرة اعموئدة 

واعمـخـؼي هل : اًمبفقؿي اًمتل ختتـؼ، إمو ذم وصموىمفو، وإمو سمندظمول رأؾمفو ذم اعمقوع 

 اًمذي ٓ شمؼدر قمغم اًمتخؾص مـف ومتختـؼ طمتك متقت .

ب سمعاو صم: واعمقىمقذة   ؼقؾي ومتؿقت .هل اًمتل شُمرْضَ

 اًمتل شمرمل سمـػسفو أو ررمقفو همػمهو مـ مؽون قمول أو ذم سمئر ومتؿقت.:واعمؽمدري هل
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 موشمً ؼ سموعمذيمقوت ٕهنوحَ ؾْ اطمتًمل أن شمُ  ًمؽـ هـوكيموكً ذم طمؽؿ اعمقتي 

ومؾًم سملم اًمـص إحلوىمفو سموعمقتي يموكً زرودة  ،سملؾمبوب وًمقسً طمتػ إكػ

يمًم  ،ري ذم حتررؿ اخلؿر قمغم رؾمقل اهلل ري  صمؿ كزل اًمـص ،ذم اعمحرموت

ويمؾ ذي خمؾى مـ  ،وحلقم اًمسبوع ،ر إهؾقيؿُ ضموء اًمـفك قمـ احلُ 

 .ا0)اًمطػم

                                                                                                                                          

اًمشوة اًمتل شمـطحفو أظمرى ومتؿقت . اكظر اًمبسط ذم شمػسػم هذه  : واًمـطقحي هل

، وشمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ 418ري  8/587اعمحرموت ذم ضمومع اًمبقون ًمؾطؼمي 

 . 78ري  5/65ػم ًمقهبي اًمزطمقكم ، واًمتػسػم اعمـ75ري  5/05ٓسمـ يمةػم 

ـْ َرؾُمقِل اهللَِّ ري  ا0) ـِ َمْعِدي يَمِرَب قَم ـِ اعمِْْؼَداِم سْم ُف ىَموَل  قَم ًُ : » ري َأكَّ َٓ إيِفِّ ُأوشمِق َأ

َٓ ُرقؿِمُؽ َرضُمٌؾ ؿَمْبَعوُن قَمغَم َأِررَؽتِِف َرُؼقُل قَمَؾْقُؽْؿ هِبََذا  اًْمؽَِتوَب َوِمْةَؾُف َمَعُف، َأ

ـْ طَمَاٍل وَمَلطِمؾُّقهُ اًْمُؼْربِن ومَ  ُمقهُ  ،ًَم َوضَمْدشُمْؿ ومِقِف ِم ـْ طَمَراٍم وَمَحرِّ  َوَمو َوضَمْدشُمْؿ ومِقِف ِم

َْهكِمِّ .  ْٕ ًَمِر ا
َٓ حَيِؾُّ ًَمُؽْؿ حَلُْؿ احْلِ  َٓ َم اهللَُّ، َأ َم َرؾُمقُل اهللَِّ يَمًَم طَمرَّ َٓ  ،َوإِنَّ َمو طَمرَّ َو

ُبعِ  ـَ اًمسَّ َٓ  ،يُمؾُّ ِذي َكوٍب ِم ـَ اًمطَّػْمِ  يُمؾُّ   َو  . شِذي خِمَْؾٍى ِم

، يمتوب : اًمسـي، سموب : ذم ًمزوم اًمسـي، سمرىمؿ 6/05أظمرضمف أسمقداود ذم ؾمــف 

، 77/501ا، وصححف حمؼؼف ؿمعقى إركموط، وأمحد ذم اعمسـد 5515)

 ا .05557، سمرىمؿ )6/070ا، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى 06065سمرىمؿ )
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ومفذه يمؾفو زرودات ذم اًمتحررؿ طمرمً ذم اًمعفد اعمديف ومقق مو      

 ذم اًمنمع رقمحمرمًو أظمؼمت سمًم يمون اعمؽقي اًمتل  هذه أري طمٍمشمف

 .ا0)كزوهلو

ٕكف مـ س كسخًو ري قمغم اًماحقح ري، إكًم هق زرودة ذم اًمتحررؿ، وهذا ًمق     

 .ا7)إصؾ ًو ذممبوطم مو يمون سموب رومع

: أن اسمـ اًمعريب ري رمحف اهلل ري ىمرر أن هذه أري مدكقي  خالصة الكىل     

ًمقـٍم مذهبف اعموًمؽل اًمذي رؼيض سملكف ٓ حيرم إٓ هذه إؿمقوء إرسمعي 

هذا مـ اًمطققر واحلققاكوت ومؾقس حمرمًو سمؾ  اعمذيمقرة ذم أري، أمو همػم

مؽروه، أو ُكِسخ حتررؿف هبذه أري ومفق طمال، وًمؽل رتؿ ًمف هذا زقمؿ 

 أهنو مـ بظمر مو كزل مـ اًمؼربن طمقٌ كزًمً رقم قمرومي .

واًماحقح أن أري مؽقي يمسقرة إكعوم، وهل مل شملت سمغرض طمٍم      

ػور اًمذرـ حيؾقن اعمقتي واًمدم وردت ذم اًمؽاعمحرموت ومقًم ذيمر ومقفو، إكًم 

ومؽلن اًمغرض مـ أري إسموكي طموهلؿ  ،وحلؿ اخلـزرر ومو أهؾ ًمغػم اهلل سمف

ٓ طمرام إٓ مو :  ري مبوًمغي ذم اًمرد قمؾقفؿ ري ومؽلكف ىمقؾ وأهنؿ رضودون احلؼ،

. صمؿ إكف ٓ رقضمد أي دًمقؾ ردل قمغم أهنو كزًمً رقم قمرومي يمًم طمؾؾتؿقه 

  ري .زقمؿ اسمـ اًمعريب ري رمحف اهلل

                                                           

ًمؾخوزن  ًمبوب اًمتلورؾ ذم معويف اًمتـزرؾ، و7/544اكظر اعمحرر اًمقضمقز ا 0)

، 5/407، وحموؾمـ اًمتلورؾ 6/004، واجلومع ٕطمؽوم اًمؼربن 7/057

 . 0/88، واةشمؼون 7/057واًمتحررر واًمتـقرر 

، واعماػك سمليمػ أهؾ اًمرؾمقخ مـ 557اكظر اًمـوؾمخ واعمـسقخ ًمؾـحوس ص ا 7)

بن اًمعظقؿ ٓسمـ ،  وشمػسػم اًمؼر54قمؾؿ اًمـوؾمخ واعمـسقخ ٓسمـ اجلقزي ص 

 . 5/407، وحموؾمـ اًمتلورؾ 5/547يمةػم 
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 املطلب العاطز
﴿ىمقل اهلل ري شمعومم ري :                                    

                                                

                                          

                                             

                                               

                                              

                                              


 .﴾ا0)

 ًمؾعؾًمء ذم هذه أروت اًمةاث ىمقٓن :     

سموعمدرـي سمعد  ري ري بل : ري أهنو بروت مدكقي كزًمً قمغم اًمـ الكىل األول     

 وهلذا اًمؼقل دًمقان : .ا7)اهلجرة

                                                           

 ا .045ري  040ؾمقرة إكعوم )ا 0)

، واًمػػموز 0/456سح سمؿدكقي هذه أروت مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن ذم شمػسػمه ا 7)

، 0/015 سماوئر ذوي اًمتؿققز ذم ًمطوئػ اًمؽتوب اًمعزرزبسمودي ذم يمتوسمف 

كعوم اًمسؿرىمـدي ذم سمحر وذيمرهو وؿـ أروت اعمستةـوة مـ مؽقي ؾمقرة إ

، واسمـ اجلقزي ذم 7/754، واسمـ قمطقي ذم اعمحرر اًمقضمقز 0/555اًمعؾقم 

، واًمؼرـمبل ذم اجلومع 07/560، واًمرازي ذم مػوشمقح اًمغقى 7/6زاد اعمسػم 

، واسمـ قمودل ذم 7/86، واخلوزن ذم ًمبوب اًمتلورؾ 5/577ٕطمؽوم اًمؼربن 

، 4/7505ذم زهرة اًمتػوؾمػم  ، وحمؿد أسمقزهرة7/5اًمؾبوب ذم قمؾقم اًمؽتوب 
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ـِ  ُرقُكَس مـ ـمررؼ ا0): ري أظمرج اًمـحوس الدلًل األول       : طَمبِقٍى ىَموَل  سْم

 َرُؼقُل 
ِ
ـَ اًْمَعَاء ًُ َأسَمو قَمْؿِرو سْم ـْ شَمْؾِخقِص بِي  : ؾَمِؿْع ًُ جُمَوِهًدا قَم ؾَمَلًْم

لِّ  ـَ اعْمَؽِّ ـْ َذًمَِؽ وَمَؼوَل  : وَمَؼوَل . اًْمُؼْربِن اعْمََديِفِّ ِم ـَ قَمبَّوٍس قَم ًُ اسْم  ؾَمَلًْم

قَّيٌ ": َي مُجَْؾًي َواطِمَدًة وَمِفَل َمؽِّ ًْ سمَِؿؽَّ َْكَعوِم َكَزًَم ْٕ َّٓ صَمَاَث بَروٍت  ،ؾُمقَرُة ا إِ

ًْ سمِوعمَِْدرـَِي وَمِفَل َمَدكِقٌَّي  ﴿: ِمـَْفو َكَزًَم                  ..... ﴾

َروِت اًمةََّاِث  ْٔ  .ا7)".....إمَِم مَتَوِم ا

                                                                                                                                          

، 0/088، واًمزريمٌم ذم اًمؼمهون 7/004واًمبؼوقمل ذم ماوقمد اًمـظر 

 . 0/46واًمسققـمل ذم اةشمؼون 

واؾمتةـوئفو مـ مؽقي  وتوـُمبَِعً سمعض اعماوطمػ وُكص ومقفو قمغم مدكقي هذه أر

ؾمقرة إكعوم، يموعماحػ اعمطبقع ذم ذيمي اًمشؿرزم ًمؾطبع واًمـنم ري مٍم ري 

 م .07/07/0877ا ذم 458مـ مشقخي إزهر رىمؿ )سمتٍمرح 

مػن،  ،أسمق ضمعػر اًمـحوس ،أمحد سمـ حمؿد سمـ إؾمًمقمقؾ اعمرادي اعمٍمي هق ا0)

وصـػ شمػسػم  و،زار اًمعراق واضمتؿع سمعؾًمئف ،. مقًمده وووموشمف سمؿٍم أدرى

اكظر  . ، موت ؾمـي صمًمن وصماصملم وصماصمًمئيكوؾمخ اًمؼربن ومـسقظمف، واًمؼربن

 . 6/605، وشموررخ اةؾمام 0/88قون وومقوت إقم

، سمسـده إمم 504أظمرضمف أسمق ضمعػر اًمـحوس ذم يمتوسمف اًمـوؾمخ واعمـسقخ ص  ا7)

قمـ  ؾملًمً جموهداً  : ؾمؿعً أسمو قمؿرو سمـ اًمعاء رؼقل : ىمولرقكس سمـ طمبقى 

ؾملًمً اسمـ قمبوس قمـ ذًمؽ  : ومؼول شمؾخقص بي اًمؼربن اعمديف مـ اعمؽل،

 .......إمم بظمره .ومؼول

بِّل وهق ؾمـ د مقصقل، يمؾ رضموًمف صمؼوت إٓ رقكس سمـ طمبقى أسمو قمبداًمرمحـ اًمضَّ

اًمبٍمي اًمـحقي، وهق جمفقل، شمرضمؿ ًمف اسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح واًمتعدرؾ 
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: ري أن هذه أروت اؿمتؿؾً قمغم يمةػم مـ إطمؽوم  الدلًل الجاىٌ     

اًمتنمرعقي اًمعؿؾقي، واؿمتًمل أروت قمغم أطمؽوم شمنمرعقي قمؿؾقي ىمررـي مـ 

 ىمرائـ مدكقتفو .

اؾمتةـوء هذه أروت مـ ىمول حمؿد أسمقزهرة ري رمحف اهلل ري سمعد أن ذيمر      

وهل بروت كزًمً ذم سمقون أطمؽوم شمتعؾؼ سموحلال "مؽقي ؾمقرة إكعوم :

9 ذًمؽ  واحلرام مـ اًمتؽؾقػوت اًمعؿؾقي، وهل هلذا يموكً أكسى سموعمدرـي

 :اهري"ا0)ٕن مو رتعؾؼ سموًمعؼقدة ىمد اظمتص سمؿؽي

: ري أن هذه أروت مؽقي يمسقرة إكعوم، وٓ راح  الكىل الجاىٌ     

 ًمؼقل سمؿدكقتفو، وهذا مـ قمدة وضمقه :ا

ذم  ري ري : ري أكف ىمد صمبً أن هذه أروت كزًمً قمغم اًمـبل  الىجه األول     

مؽي ىمبؾ اهلجرة، وىمرأهو قمغم سمعض اًمؼبوئؾ ذم مقؾمؿ احلٍ ذم سمداري 

 ؾمـقات اًمدقمقة سمؿؽي .

ـِ قَمبَّوسٍ وم      ـِ اسْم صَمـِ  ىَموَل  ري ًَم َريِضَ اهللَُّ قَمـْفُ ري  َع ـُ َأيِب ـَموًمٍِى : طَمدَّ ري ل قَمكِمُّ سْم

ري َأْن َرْعِرَض َكْػَسُف  َكبِقَُّف ري ري قَمزَّ َوضَمؾَّ ري : عَمَّو َأَمَر اهللَُّ  ىَموَل ري َريِضَ اهللَُّ قَمـُْف 

صُمؿَّ اْكَتَفْقـَو إمَِم .....، إمَِم ِمـًك ريَوَأَكو َمَعُف َوَأسُمق سَمْؽٍر  ريقَمغَم ىَمَبوِئِؾ اًْمَعَرِب ظَمَرَج 

َم َأسُمق جَمْ  ؽِقـَُي َواًْمَقىَموُر َوإَِذا َمَشوِرُخ هَلُْؿ َأىْمَداٌر َوَهْقَئوٌت وَمَتَؼدَّ ؾٍِس قَمَؾْقِف اًمسَّ

ًمو ذِم يُمؾِّ طِملمٍ  . ىَموَل قَمكِمٌّ  سَمْؽٍر وَمَسؾَّؿَ  ـِ  ،: َويَموَن ُمَؼدَّ َّ وَمَؼوَل هَلُْؿ َأسُمق سَمْؽٍر: مِم

                                                                                                                                          

، ومل رذيمر ومقف ضمرطمًو وٓ شمعدرًا، وًمف شمرمجي ذم هموري اًمـفوري ذم 8/756

 دون ضمرح أو شمعدرؾ . 7/515ـمبؼوت اًمؼراء ٓسمـ اجلزري 

 . 4/7505اًمتػوؾمػم زهرة ا 0)
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ـُ سَمـُق ؿَمْقَبونَ  اًْمَؼْقُم؟ ىَموًُمقا ًَ إمَِم َرؾُمقِل اهللَِّ ري  : َكْح ـِ صَمْعَؾَبَي وَموًْمَتَػ  ري وَمَؼوَل  سْم

ل، ًَ َوُأمِّ ـْ قِمز  ذِم ىَمْقِمِفْؿ  : سمَِليِب َأْك  ِم
ِ
ء َٓ َويَموَن ذِم اًْمَؼْقِم . ًَمْقَس سَمْعَد َهُم

ـُ طَموِرصَمَي َواًمـُّْعًَم  َـّك سْم ـُ ىَمبِقَاَي َواعْمَُة ـُ قَمْؿٍرو َوَهوكُِئ سْم ـُ َمْػُروُق سْم ُن سْم

رٍؽ، ـُ قَمْؿٍرو، َذِ َويَموَن َمْػُروٌق  َويَموَن َأىْمَرَب اًْمَؼْقِم إمَِم َأيِب سَمْؽٍر َمْػُروُق سْم

ًَ إمَِم َرؾُمقِل اهللَِّ ري  .....،ىَمْد هَمَؾَبُفْؿ سَمَقوًكو َوًمَِسوًكو َم  ري وَمَؼوَل  صُمؿَّ اًْمَتَػ َٓ : إِ

َم َرؾُمقُل  ُؾُف  اهللَِّ ري  شَمْدقُمق َرو َأظَمو ىُمَرْرٍش؟ وَمَتَؼدَّ ري وَمَجَؾَس َوىَموَم َأسُمق سَمْؽٍر ُرَظؾِّ

َّٓ ": ري سمَِةْقسمِِف وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهللَِّ ري  َٓ إًَِمَف إِ اهللَُّ َوطْمَدُه  َأْدقُمقيُمْؿ إمَِم ؿَمَفوَدِة َأْن 

رَؽ ًَمفُ  و َوَأيفِّ َرؾُمقُل اهللَِّ، ،َٓ َذِ يِف طَمتَّك َوَأْن شُمُمُوويِف َومَتْـَُعقيِف َوشَمـٍُْمُ

ـِ اهللَِّ  َي قَم  وَمنِنَّ ىُمَرْرًشو ىَمْد شَمَظوَهَرْت قَمغَم َأْمِر اهللَِّ، َمو َأَمَريِف سمِِف، ري شَمَعومَم ري ُأَؤدِّ

ًْ َرؾُمقًَمفُ  سَم ، ،َويَمذَّ ـِ احْلَؼِّ ِؾ قَم
ًْ سمِوًْمَبوـمِ . َواهللَُّ ُهَق اًْمَغـِلُّ احْلَِؿقُد  َواؾْمَتْغـَ

َم شَمْدقمُ  ىَموَل ًَمفُ  َٓ : ﴿ ري َرو َأظَمو ىُمَرْرٍش؟ وَمَتَا َرؾُمقُل اهللَِّ ري ري َأْرًضو ري ق : َوإِ  

                                          ..... إمَِم ﴾

: ﴿ري  شَمَعومَم  ري ىَمْقًمِفِ                                

   ﴾،  َم شَمْدقُمق ىَموَل ًَمُف َمْػُروٌق َٓ َرو َأظَمو ىُمَرْرٍش؟ وَمَقاهللَِّ َمو ري َأْرًضو  ري : َوإِ

َْرِض، ْٕ ـْ يَمَاِم َأْهِؾ ا ـْ يَمَاِمِفْؿ ًَمَعَروْمـَوُه  َهَذا ِم َا َرؾُمقُل وَمتَ . َوًَمْق يَموَن ِم

: ﴿ ري اهللَِّ ري                                   

                      
: َدقَمْقَت  وَمَؼوَل ًَمُف َمْػُروٌق  . ﴾ا0)

قَْمًَملِ  َواهللَِّ َرو ْٕ ـِ ا ظَْمَاِق َوحَمَوؾِم ْٕ  .ا7).....ىُمَرِرُّ إمَِم َمَؽوِرِم ا

                                                           

 ا .81ؾمقرة اًمـحؾ )ا 0)

، وأسمقطموشمؿ حمؿد 776ري  0/777أظمرضمف أسمق كعقؿ إصبفويف ذم دٓئؾ اًمـبقة ا 7)

، واًمبقفؼل ذم 88ري  0/85سمـ طمبون اًمبستل ذم اًمسػمة اًمـبقري وأظمبور اخلؾػوء 
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: ري أروت اًمةاث شمؽؿؾي ًمسقوق اًمسقرة يمؾفو اعمسقق  الىجه الجاىٌ     

ًمؾغرض إقمظؿ وهق حموضمي اعمنميملم ذم قمؼوئدهؿ، وذم اومؽماءاهتؿ اًمتل 

اهلل مـ مـ صقرهو حتؾقؾ سمعض مو طمرمف اهلل وحتررؿ سمعض مو أطمؾف 

 اةذاك ؾًم أسمطؾ درـفؿ يمؾف أصقًٓ وومروقمًو ذماًمذسموئح واًمزروع، وم

كوؾمى أن َيؼمهؿ  ،وسملم ومسوده سموًمدٓئؾ اًمـػمة ،اًمتحررؿواًمتحؾقؾ و

اًمذي ًمف اخلؾؼ وإمر، ومؾقس اًمتحررؿ ٕطمد  سموًمدرـ احلؼ ممو طمرمف اهلل

﴿ : همػمه ومؼول                                       

  .....﴾ . أروت 

 ،: ىمؾ ري ًمـبقف حمؿد ري  ري شمعومم ذيمرهري رؼقل ىمول اًمطؼمي مو ظماصتف :      

اًمزاقمؿلم أن اهلل طمرم  ،هلمٓء اًمعودًملم سمرهبؿ إوصمون وإصـوم ،رو حمؿد

ًمؽ ذم  قمغم مو ذيمرُت  ،وأكعومفؿ روقمفؿزقمؾقفؿ مو هؿ حمرمقه مـ 

ٓ  ،رؼقـوً  شمـزركم قمؾقؽ : شمعوًمقا أَيو اًمؼقم أىمرأ قمؾقؽؿ مو طمرم رسمؽؿ طمؼوً 

مـ اهلل  وًمؽـ وطمقوً  اًمذي اومؽمرتؿقه يمذسمًو مـ قمـد أكػسؽؿ، اًمبوـمؾ

وٓ  ،مـ ظمؾؼف : أن ٓ شمنميمقا سموهلل ؿمقئوً  أكزًمف قمكمَّ  وشمـزراً  ،أوطموه إزمَّ 

                                                                                                                                          

، وصحح احلدرٌ اًمديمتقر ؾمعد اعمرصػل ذم يمتوسمف 7/577دٓئؾ اًمـبقة 

، ط مؽتبي اسمـ يمةػم ري اًمؽقرً ري 5/0165 ح ًمؾسػمة اًمـبقرياجلومع اًماحق

م، وحمؿد سمـ محد اًماقرويف ذم يمتوسمف اًماحقح مـ 7118هري 0551إومم 

، ط دار اًمقـمـ ًمؾـنم ري اًمرروض ري إومم 017أطمودرٌ اًمسػمة اًمـبقري ص 

 م .7100هري 0557
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)وسموًمقاًمدرـ  ؾمقاه، وٓ شمعبدوا ؿمقئوً  ،صمون وإصـومشمعدًمقا سمف إو

 .ا0)......سموًمقاًمدرـ إطمسوكوً  : وأويص ا، رؼقلإطمسوكوً 

عمو سملم ومسود مو رؼقل  ري شمعوممري اقمؾؿ أكف "ىمول اًمرازي ري رمحف اهلل ري :     

سمبقون إؿمقوء اًمتل  ري شمعوممري أردومف  . ن اهلل طمرم قمؾقـو يمذا ويمذاإ : اًمؽػور

 :اهري"ا7)وتوهل إؿمقوء اعمذيمقرة ذم هذه أر طمرمفو قمؾقفؿ

وسملم أروت ومـ صمؿ ومنن هـوك راسمطًو ىمقرًو سملم هذه أروت اًمةاث      

همػم ىموسمؾ ًماكػاول قمـ اعمـوفمرة  طمتك شمؽود شمؽقن ضمزءاً  اًمسوسمؼي هلو،

 . وأيمةر مـ واطمد مـ اعمػنرـ ىموًمقا اًمؼوئؿي ذم صدد اًمتحؾقؾ واًمتحررؿ

﴿ىمقًمف ري شمعومم ري : اخلطوب ذم  إن :  ﴾ ري ًمؾرؾمقل وذم ىمقًمف : ري ،﴿    

             ﴾  ،وإن يمون طمؽؿ ًمؾؿنميملم مـ أهؾ مؽي

أن ردقمق مجقع اخلؾؼ إمم ؾمًمع مو  ري شمعوممري أمره  ،حؽؿفؿيمهمػمهؿ ذم ذًمؽ 

 .ا5)اًمعوعملم اةؾمام اعمبعقث سمف إمم طمرم اهلل سمنمع

                                                           

 . 07/704اكظر ضمومع اًمبقون ا 0)

 . 05/066مػوشمقح اًمغقى ا 7)

، واًمبحر اعمحقط 7/060ًمؾخوزن  ًمبوب اًمتلورؾ ذم معويف اًمتـزرؾكظر اا 5)

، وكظؿ اًمدرر ذم 5/548، وشمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم 5/575

، واًمتػسػم اًمؼربيف 6/756، وشمػسػم اعمـور 6/505شمـوؾمى أروت واًمسقر 

، واًمتػسػم اًمقؾمقط ًمإلموم 7/044، واًمتحررر واًمتـقرر 5/558ًمؾؼربن 

 . 4/700ؿد ؾمقد ـمـطووي إيمؼم حم
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: ري طمدرٌ جموهد قمـ اسمـ قمبوس اًمذي سح ومقف  الىجه الجالح     

سموؾمتةـوء هذه أروت اًمةاث مـ مؽقي ؾمقرة إكعوم وطمؽؿ سمؿدكقتفو 

طمدرٌ وعقػ، ومقف راو جمفقل مل رذيمره أطمد سمجرح أو شمعدرؾ، وهق 

رقكس سمـ طمبقى، ومةؾ هذا احلدرٌ ٓ رؼووم مو صمبً قمـ اسمـ قمبوس 

 ري ري احلدرٌ اًمطقرؾ اًمذي ىمرأ ومقف اًمـبل  كػسف قمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى ذم

هذه أروت اًمةاث قمغم سمعض اًمؼبوئؾ اًمعرسمقي ذم مقؾمؿ احلٍ ذم مؽي 

ىمبؾ اهلجرة، وهذا واوح اًمدًٓمي قمغم أن هذه أروت يموكً ىمد كزًمً ذم 

مؽي، ومةؾ هذا احلدرٌ اًماحقح ُرَعدُّ قمؾي ذم طمدرٌ جموهد قمـ اسمـ 

 قمبوس شمزرده وعػًو قمغم وعػ .

: ري هذه اًمقصورو اًمعنم اًمتل ذيمرهو اهلل ري شمعومم ري ذم هذه  الىجه الزابع     

أروت اؿمتؿؾً قمغم يمةػم مـ إطمؽوم ذم اًمعؼقدة اًمؼؾبقي وأصقل 

اًمنمرعي اًمعؿؾقي، ومةؾ هذه إطمؽوم ًمقسً خمتاي سموًمؼربن اعمديف ومؼط، 

 سمؾ اًمؼربن اعمؽل ومقف مـفو اًمؽةػم .

ري سمودئ ذي سمدء رتـوول أصقل اةرًمن سموهلل ًمؼد يمون اًمؼربن اًمؽررؿ      

ومائؽتف ويمتبف ورؾمؾف واًمققم أظمر ومو ومقف مـ سمعٌ وطمسوب  ري شمعومم

وضمزاء وضمـي وكور، ورؼقؿ قمغم ذًمؽ احلجٍ واًمؼماهلم طمتك رستلصؾ 

 م .مـ كػقس اعمنميملم اًمعؼوئد اًمقصمـقي ورغرس ومقفو قمؼقدة اةؾما

إظماق اًمتل شمزيمق هبو اًمـػس  رلمر سمؿحوؾمـ ذم اًمقىمً كػسف ويمون     

ورـفك قمـ اًمػحشوء واعمـؽر ًمقؼتؾع ضمذور اًمػسود  ،ورستؼقؿ قمقضمفو
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 ،ىمقاقمد احلال واحلرام اًمتل رؼقم قمؾقفو سح اًمدرـ ، وربلمواًمنم

 . وشمرؾمق دقموئؿف ذم اعمطوقمؿ واعمشورب وإمقال وإقمراض واًمدموء

ؾ ذم اًمـػقس مـ أمراض ج اًمتنمرع سموٕمي ذم قماج مو شملصرَّ دَ صمؿ شمَ      

اضمتًمقمقي سمعد أن ذع هلؿ مـ ومرائض اًمدرـ وأريمون اةؾمام مو جيعؾ 

 . شمعبده وطمده ٓ ذرؽ ًمف ،ظموًماي هلل ،ىمؾقهبؿ قمومرة سموةرًمن

وهلذا يمؾف أدًمتف مـ كاقص اًمؼربن اًمؽررؿ إذا شمتبعـو مؽقف ومدكقف      

 . وىمقاقمد شمنمرعف

 : إصؾ اًمعوم ًمؾزيموة مؼورًكو سموًمرسمووُذع  ،ومػل مؽي ُذقمً اًمااة     

﴿                                             

                                                  

                         
 .﴾ ا0)

وأدًمي  ،أصقل اةرًمن ري شمبلم وهل مؽقيري وكزًمً ؾمقرة إكعوم      

رم مـ وشمقوح مو حيؾ ومو حي ،وشمـدد سموًمنمك واعمنميملم ،اًمتقطمقد

﴿ : وشمدقمق إمم صقوكي طمرموت إمقال واًمدموء وإقمراض ،اعمطوقمؿ  

                                                  

                                                  

                                               

                                              

                                             

                                                           

 ا وهل مؽقي .58و  57ؾمقرة اًمروم )ا 0)
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                  ﴾ .  صمؿ كزل سمعد ذًمؽ شمػاقؾ هذه

 . إطمؽوم

وًمؽـ شمػاقؾ أطمؽومفو كزل  ،وملصقل اعمعومات اعمدكقي كزًمً سمؿؽي     

 . سموعمدرـي يمآري اعمدارـي وبروت حتررؿ اًمرسمو

أمو سمقون طمؼقق يمؾ مـ  ،وأؾمس اًمعاىموت إهري كزًمً سمؿؽي     

ومو رؽمشمى قمغم ذًمؽ مـ اؾمتؿرار  ،وواضمبوت احلقوة اًمزوضمقي ،اًمزوضملم

أمو سمقون هذا  ،أو اكتفوئفو سموعمقت صمؿ اةرث ،و سموًمطاقهلاًمعنمة أو اكػاو

 . ومؼد ضموء ذم اًمتنمرع اعمديف

﴿ : م سمؿؽيوأصؾ اًمزكو طُمرِّ                                


 . ﴾، وًمؽـ اًمعؼقسموت اعمؽمشمبي قمؾقف كزًمً سموعمدرـيا0)

﴿ : وأصؾ طمرمي اًمدموء كزل سمؿؽي                       

   .....(7وًمؽـ شمػاقؾ قمؼقسموهتو ذم آقمتداء قمغم اًمـػس ا ،﴾

 .ا5)وإـمراف شمزل سموعمدرـي

اًمرؾمؾ متػؼقن ذم اًمدرـ اجلومع ًمألصقل "ىمول اسمـ شمقؿقي ري رمحف اهلل ري :     

، وموٓقمتؼودري يموةرًمن سموهلل وسمرؾمؾف وسموًمققم أظمر ،آقمتؼودري واًمعؿؾقي

                                                           

 ا . وهل مؽقي .57ؾمقرة اةهاء )ا 0)

 ا .55ؾمقرة اةهاء )ا 7)

ط ، 005ري  000اكظر مبوطمٌ ذم قمؾقم اًمؼربن عمـوع سمـ ظمؾقؾ اًمؼطون ص ا 5)

 م .7111هري 0570مؽتبي اعمعورف ًمؾـنم واًمتقزرع، اًمةوًمةي 
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وؾمقرة سمـل  وإقمراف، ٕقمًمل اًمعومي اعمذيمقرة ذم إكعوم،واًمعؿؾقي يمو

﴿ :ري  شمعوممري يمؼقًمف  ،إهائقؾ                 ..... إمم ﴾

بظمر أروت اًمةاث.وىمقًمف:﴿                     

  .....(0إمم بظمر اًمقصورو.وىمقًمف:﴿ا﴾                       

                  .....(7وىمقًمفا ،﴾ : ﴿         

                                             

                 
 . ﴾ا5)

ومفذه إمقر هل مـ اًمدرـ اًمذي اشمػؼً قمؾقف اًمنمائع يمعومي مو ذم      

ل اشمػؼً قمؾقفو ومنن اًمسقر اعمؽقي شمضؿـً إصقل اًمت ،اًمسقر اعمؽقي

9 إذ يمون اخلطوب ومقفو رتضؿـ اًمدقمقة عمـ ٓ رؼر سملصؾ  رؾمؾ اهلل

وأمو اًمسقر اعمدكقي ومػقفو اخلطوب عمـ رؼر سملصؾ اًمرؾموًمي يملهؾ  ،اًمرؾموًمي

ويموعمممـلم اًمذرـ بمـقا  ،اًمؽتوب اًمذرـ بمـقا سمبعض ويمػروا سمبعض

هبو 9 وهلذا ىمرر ومقفو اًمنمائع اًمتل أيمؿؾ اهلل  سمؽتى اهلل ورؾمؾف

 :اهري"ا5)اًمدرـ

: أن هذه أروت اًمةاث ىمقؾ سمؿدكقتفو اؾمتـودًا قمغم مو  خالصة الكىل     

ُرِوي قمـ اسمـ قمبوس أهنو مدكقي، صمؿ هل مشتؿؾي قمغم يمةػم مـ إطمؽوم 

                                                           

 ا . وهل ؾمقرة سمـل إهائقؾ .75ؾمقرة اةهاء )ا 0)

 ا . وهل مؽقي .78ؾمقرة إقمراف )ا 7)

 ا .55ؾمقرة إقمراف )ا 5)

و  04/048ؿ سمـ شمقؿقي أمحد سمـ قمبداحلؾق جمؿقع اًمػتووى ًمشقخ اةؾماما 5)

ري  اعمدرـي اًمـبقري ري جمؿع اعمؾؽ ومفد ًمطبوقمي اعماحػ اًمنمرػ ، ط051

 م .0884هري 0505
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اًمتنمرعقي اًمعؿؾقي، واؿمتًمل أروت قمغم أطمؽوم شمنمرعقي قمؿؾقي ىمررـي مـ 

 ىمرائـ مدكقتفو .

 ري ري وت مؽقي ٕكف ىمد صمبً أهنو كزًمً قمغم اًمـبل ًمؽـ اًماحقح أهنو بر     

ذم مؽي ىمبؾ اهلجرة، وىمرأهو قمغم سمعض اًمؼبوئؾ ذم مقؾمؿ احلٍ ذم سمداري 

ؾمـقات اًمدقمقة سمؿؽي، وؾمقوىمفو ؾمقوق مؽل سمومتقوز، ومو ومقفو مـ أطمؽوم 

ًمقسً خمتاي سموًمؼربن اعمديف ومؼط، سمؾ اًمؼربن اعمؽل ومقف مـفو اًمؽةػم، 

وعمو يمون وضمقد يض سمؿدكقتفو طمدرٌ وعقػ، وطمدرٌ اسمـ قمبوس اًمؼو

أو بروت مؽقي ذم ؾمقرة مدكقي ظماف إصؾ  ،بروت مدكقي ذم ؾمقرة مؽقي

 وموعمختور قمدم ىمبقل اًمؼقل سمف إٓ إذا صمبً سمرواري صحقحي اًمسـد سحيي

 . اعمتـ ؾموعمي مـ اعمعوروي وآطمتًمل
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 الفصل الجاىٌ
 سىرة األعزاف

 وومقف مبحةون :     

 : كزول ؾمقرة إقمراف ح األولاملبح     

 : أروت اعمستةـوة مـ ؾمقرة إقمراف املبحح الجاىٌ     

 املبحح األول
 ىزول سىرة األعزاف

ذم مؽي ىمبؾ  ري ري ؾمقرة إقمراف ؾمقرة مؽقي، كزًمً قمغم رؾمقل اهلل      

 .ا0)اهلجرة

واًمرواروت اًمتسع اًمتل ذيمرهتو ذم اجلزء إول مـ هذه اًمرؾموًمي، ذم      

أمجعً قمغم أن ؾمقرة  "اًمرواروت اًمتل قمددت اعمؽل واعمديف"مبحٌ 

                                                           

، 0/417، وسمحر اًمعؾقم ًمؾسؿرىمـدي 7/76ؾمؾقًمن اكظر شمػسػم مؼوشمؾ سمـ  ا0)

، 7/057، وشمػسػم اًمؼربن ًمؾسؿعويف 7/087واًمـؽً واًمعققن ًمؾًموردي 

، واعمحرر اًمقضمقز 7/74، واًمؽشوف 7/068ومعومل اًمتـزرؾ ًمؾبغقي 

، وشمػسػم اًمؼربن ًمؾعز سمـ قمبداًمسام 7/011، وزاد اعمسػم 7/567

 أكقار اًمتـزرؾ وأهار اًمتلورؾ، و6/051، واجلومع ٕطمؽوم اًمؼربن 0/565

، واًمبحر 7/071ًمؾخوزن  ًمبوب اًمتلورؾ ذم معويف اًمتـزرؾ، و5/4ًمؾبقضووي 

اجلقاهر احلسون ذم شمػسػم ، و8/5 اًمؾبوب ذم قمؾقم اًمؽتوب، و4/7اعمحقط 

، واًمتػسػم اعمـػم 5/718 إرؿمود اًمعؼؾ اًمسؾقؿ، و5/4ًمؾةعوًمبل  اًمؼربن

، 7/077، وماوقمد اًمـظر 044 ، واًمبقون ذم قمد بي اًمؼربن ص7/055

 . 0/085واًمؼمهون ًمؾزريمٌم 
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اًمتل ا5)واحلسـ سمـ أيب احلسـ، ا7)، همػم رواري قمؽرميا0)إقمراف مؽقي

سمعد أن أظمرج هذه ا5)ؾمؼط مـفو ؾمقرة إقمراف، ومؼول اةموم اًمبقفؼل

                                                           

اكظر اعمؽل واعمديف ذم اًمؼربن اًمؽررؿ دراؾمي شملصقؾقي ودراؾمي كؼدري ًمـزول  ا0)

اًمسقر وأروت اعمستةـوة مـ يمؾ ؾمقرة مـ أول ؾمقرة اًمػوحتي طمتك بظمر 

ؾمقرة اعموئدة، وهق سمحٌ زم ُكنِم ذم جمؾي اًمدراري اًمتل شمادرهو يمؾقي 

ؾموت اةؾمامقي واًمعرسمقي ًمؾبـلم سمدؾمقق، اًمعدد اًمسوسمع قمنم ؾمـي اًمدرا

 .455ري  475م، اعمجؾد اًمةوًمٌ ص 7106

أصؾف مـ اًمؼمسمر مـ أهؾ  ،قمؽرمي سمـ قمبد اهلل مقمم قمبد اهلل سمـ قمبوس هق ا7)

ومقهبف ٓسمـ قمبوس، واضمتفد اسمـ  ،يمون حلالم سمـ احلر اًمعـؼمي ،اعمغرب

صمبً قمومل سموًمتػسػم، موت ؾمـي أرسمع وموئي . وهق صمؼي  قمبوس ذم شمعؾقؿف اًمؼربن،

، 5/754اكظر وومقوت إقمقون وأكبوء أسمـوء اًمزمون ٕمحد سمـ حمؿد سمـ ظمؾؽون 

 . 586وشمؼررى اًمتفذرى ٓسمـ طمجر ص 

هق احلسـ سمـ أيب احلسـ اًمبٍمي، اؾمؿ أسمقف رسور، ومؼقف ىموريء قموسمد، مقمم أم  ا5)

إن اًمؼربن كزل سمؾغي  : أؿموء أىمقلًمق  ؾمؾؿي، مـ ظمقور اًمتوسمعلم، ىمول اًمشوومعل :

. موت ؾمـي قمنم وموئي . اكظر هموري اًمـفوري ذم ـمبؼوت  احلسـ ًمؼؾً ًمػاوطمتف

 . 051، واًمتؼررى ص 0/754اًمؼراء عمحؿد سمـ رقؾمػ سمـ اجلزري 

، كسبي إمم )سمقفؼا مـ ىمرى أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ مقؾمك اًمبقفؼلهق  ا5)

 واًمســ اًماغػم، اًمســ اًمؽبػم،احلوومظ اةموم صوطمى يمتوب كقسوسمقر، 

ًمق ؿموء اًمبقفؼل أن  ؽ، ىمول اًمذهبل :وهمػم ذًم ويمتوب إدب، ودٓئؾ اًمـبقة،

قمغم ذًمؽ ًمسعي قمؾقمف ومعرومتف  جيتفد ومقف ًمؽون ىمودراً  رعؿؾ ًمـػسف مذهبوً 
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 ،وإقمراف ،وىمد ؾمؼط مـ هذه اًمرواري ذيمر وموحتي اًمؽتوب"اًمرواري :

 :اهري"ا0)قًم كزل سمؿؽييمفقعص ... ومو

 وردل قمغم مؽقي ؾمقرة إقمراف أدًمي :     

: مو صح مـ أؾمبوب كزول يمةػم مـ بروت ؾمقرة  الدلًل األول     

إقمراف واوح اًمدًٓمي قمغم أن هذه أروت كزًمً سمسبى أؾمئؾي أو 

 .ا7)ري ري طمقادث طمدصمً سمؿؽي ىمبؾ هجرة اًمـبل 

 أن ؾمقرة إقمراف مؽقي كزًمً ىمبؾ : ري إمجوع اًمعؾًمء قمغم الدلًل الجاىٌ     

 .ا5)اهلجرة، ومل َيوًمػ ذم هذا أطمد

                                                                                                                                          

. اكظر وومقوت إقمقون  ؾمـي صمًمن ومخسلم وأرسمعًمئي. موت  سموٓظمتاف

 . 07/055ؿد سمـ أمحد سمـ قمةًمن اًمذهبل ، وؾمػم أقمام اًمـباء عمح0/64

 . 6/055دٓئؾ اًمـبقة ًمؾبقفؼل  ا0)

اكظر أؾمبوب كزول يمةػم مـ بروت ؾمقرة إقمراف ذم أؾمبوب كزول اًمؼربن  ا7)

، وًمبوب اًمـؼقل ذم أؾمبوب اًمـزول ًمؾسققـمل ص 755ري  777ًمؾقاطمدي ص 

ل ص ، واًماحقح اعمسـد مـ أؾمبوب اًمـزول عمؼبؾ سمـ هودي اًمقادقم85ري  87

 . 85و  84

ا يمؾ مو سمحةً ومقف مـ يمتى اًمتػسػم ويمتى قمؾقم اًمؼربن كاً قمغم مؽقي 5)

سماوئر  مؽقي ذم قمراف. واكظر َكْؼَؾ اةمجوع قمغم أن ؾمقرة إ قمرافؾمقرة إ

، 7/751، وشمػسػم اعمـور 0/715 ذوي اًمتؿققز ذم ًمطوئػ اًمؽتوب اًمعزرز

 . 7/5قرر ، واًمتحررر واًمتـ5/557واًمتػسػم اًمؼربيف ًمؾؼربن 

 وإذا صمبً هذا اةمجوع ومنيف أشمعجى مـ صماصمي مقاىمػ :
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اعمقىمػ إول : مقىمػ اةموم أيب مـاقر اعموشمرردي ري رمحف اهلل ري طمقٌ ىمول ذم سمداري 

ىمقؾ : إهنو ": 5/554 شملورات أهؾ اًمسـيشمػسػم ؾمقرة إقمراف ذم يمتوسمف 

ؾ شمدل ري ذم هموًمى :اهري مستعؿًا يمؾؿي )ىمقؾا اًمتل ٓ شمدل قمغم اجلزم، سم"مؽقي

إطمقون ري قمغم اًمتضعقػ، وطمسـ اًمظـ سمف جيعؾـو كؼقل : ًمعؾف قمؼم سمري)ىمقؾا 

ٕن اًمؼوئؾلم سمؿؽقي ؾمقرة إقمراف يمةػمون ٓ حياقن، وموظمتٍم إمر وىمول 

 : ىمقؾ : إهنو مؽقي .

اعمقىمػ اًمةويف : مقىمػ اًمشقخ أيب زهرة ري رمحف اهلل ري طمقٌ ىمول ذم سمداري شمػسػم ؾمقرة 

:اهري وًمؼد "هل ؾمقرة مدكقي": 4/7660ذم يمتوسمف زهرة اًمتػوؾمػم إقمراف 

راضمعً أرسمع ـمبعوت ًمؽتوب زهرة اًمتػوؾمػم ومقضمدت كػس اجلؿؾي . وطمسـ 

 اًمظـ سمف جيعؾـو كؼقل : إهنو ؾمفق أو ؾمبؼ ىمؾؿ أو ظمطل مـ اًمطوسمعلم .

اًمػرج حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ حمؿد اًمقراق اًمبغدادي  أيباعمقىمػ اًمةوًمٌ : مقىمػ 

ث دَّ طَم "، طمقٌ ىمول ذم يمتوسمف اًمػفرؾمً : اًمشقعل اعمعروف سموسمـ اًمـدرؿاعمعتززم

كزًمً سمؿؽي مخس  : سمـ قمبوس ىمولاسمـ ضمررٍ قمـ قمطوء اخلراؾمويف قمـ ا

كزل سموعمدرـي اًمبؼرة صمؿ  ،وكزل سموعمدرـي صمًمن وقمنمون ؾمقرة وصمًمكقن ؾمقرة،

:اهري ".....إكػول صمؿ إقمراف صمؿ بل قمؿران صمؿ اعمؿتحـي صمؿ اًمـسوء

هري 0506، ط دار اعمعرومي ري سمػموت ري اًمةوكقي 55ًمػفرؾمً ٓسمـ اًمـدرؿ ص ا

 م .0886

 وإىمحوم ؾمقرة إقمراف ذم اًمسقر اعمدكقي ظمطل سَملمِّ .

سمـ اضمررٍ قمـ قمطوء اخلراؾمويف قمـ وهذه اًمرواري اًمتل ذيمرهو اسمـ اًمـدرؿ قمـ اسمـ 

ئؾ ومضوذم يمتوسمف  حمؿد سمـ أرقب سمـ حيقك سمـ اًمرضرسأظمرضمفو اةموم  قمبوس

، طمقٌ ذيمر اسمـ قمبوس اًمؼربن ومو أكزل مـ اًمؼربن سمؿؽي ومو أكزل سموعمدرـي
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: ري اًمؼضورو اًمتل حتدصمً قمـفو ؾمقرة إقمراف هل  الدلًل الجالح     

كزًمً هذه اًمسقرة ًمتػاقؾ ىماص ىمضورو ظماوئص اًمسقر اعمؽقي، ومؼد 

 ،وهل يمسقرة إكعوم سمؾ يموًمبقون هلو ،إكبقوء وسمقون أصقل اًمعؼقدة

وإصمبوت اًمقطمل  ،، وشمؼررر اًمبعٌ واجلزاءري قمز وضمؾ ري قطمقد اهللةصمبوت شم

 . ري ري  وٓ ؾمقًم قمؿقم سمعةي اًمـبل ،واًمرؾموًمي

 شمضؿـً ؾمقرة إقمراف اًمتل هل مـ أـمقل اًمسقر اعمؽقي مو ركم :ومؼد      

اومتتحً اًمسقرة سموًمتـقرف سموًمؼربن اًمعظقؿ  طمقٌ : اًمؼربن يمام اهلل -0     

 . وأكف جيى اشمبوع شمعوًمقؿف ،وأكف كعؿي مـ اهلل ،معجزة اًمرؾمقل اخلوًمدة

أمر اهلل  ،مـ أب واطمد وًمـوس مجقعوً وم: ري  قمؾقف اًمسامري أسمقة بدم  -7     

 ،ٓ ؾمجقد قمبودة وشمؼدرس ،اعمائؽي سموًمسجقد ًمف ؾمجقد شمعظقؿ وحتقي

 . واًمشقطون قمدو اةكسون

 ،وظمروضمف مـ اجلـي ،اًمتذيمػم سمؼاي بدم مع إسمؾقس ومػل اًمسقرة     

وهبقـمف إمم إرض سمسبى وؾمقؾمي اًمشقطون رمز اًمنم واًمبوـمؾ 

 . وساقمف مع اةكسون اًمذي ردقمق إمم قمبودة اهلل وإمم اخلػم واحلؼ

                                                                                                                                          

اًمسقر اًمتل كزًمً سمؿؽي، واًمسقر اًمتل كزًمً سموعمدرـي، وذيمر اسمـ قمبوس ذم 

ومضوئؾ اًمؼربن ومو أكزل هذه اًمرواري أن ؾمقرة إقمراف كزًمً ذم مؽي . اكظر 

ب سمـ حيقك سمـ حمؿد سمـ أرقًمإلموم  مـ اًمؼربن سمؿؽي ومو أكزل سموعمدرـي

 م .0876هري 0517، ط دار اًمػؽر ري دمشؼ ري إومم 54ري  55ص  اًمرضرس
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 ،وقمبودشمف وطمده ،: وهق اةىمرار سمقطمداكقي اهلل إصمبوت اًمتقطمقد -5     

وآقمؽماف سمحؼف وطمده ذم اًمتنمرع واًمتحؾقؾ  ،وإظماص اًمدرـ ًمف

 . واًمتحررؿ

وًمقطمل صموسمً رتضؿـ هـو إكزال اًمؼربن قمغم وم:  اًمقطمل واًمرؾموًمي -5     

وسمعةي اًمرؾمؾ إمم  ،وضمقهره اًمتؽؾقػ سموًمرؾموًمي اةهلقي ،ري ىمؾى اًمـبل ري 

 . اًمـوس

شمضؿـً اًمسقرة طمقٌ :  شمؼررر اًمبعٌ واجلزاء ذم قمومل أظمرة -4     

واجلزاء واحلسوب واكؼسوم  ،اًمؽام قمـ اًمبعٌ واةقمودة رقم اًمؼقومي

وومرىمي  ،: ومرىمي اعمممـلم اًمـوضملم أهؾ اجلـي اًمـوس سمسببف إمم ومرق صماث

اًمؽوومررـ اهلوًمؽلم أهؾ اًمـور، وأصحوب إقمراف وهق ؾمقر سملم اجلـي 

 .رؼػ قمؾقف أكوس شمسووت طمسـوهتؿ وؾمقئوهتؿ  واًمـور

إدًمي اًمؽةػمة قمغم  ري شمعوممري أىموم اهلل  طمقٌ : أدًمي وضمقد اهلل -5     

وشمعوىمى اًمؾقؾ  ،اًمسؿقات وإرض ذم ؾمتي أروم مةؾ ظمؾؼ ،وضمقده

وإظمراج اًمةؿرات  ،واًمـفور، وشمسخػم اًمشؿس واًمؼؿر واًمـجقم سملمر اهلل

 . مـ إرض

 ،أهؾؽ اهلل إمؿ اًمظوعمي قمؼمة ًمغػمهو طمقٌ : اًمتفدرد سموةهاك -6     

ورهمى سموةرًمن واًمعؿؾ اًماوًمح  ،وأكذر اًمـوس سمنكزال اًمعذاب اعمًمصمؾ

 . خلػمات واًمؼميموت مـ اًمسًمء وإرض قمغم إميةومووتف ا
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جمؿققمي مـ ىماص  ري شمعوممري أورد اهلل  طمقٌ : ىماص إكبقوء -7     

ًمؾتذيمػم  ،ومقؾمك ،وؿمعقى ،وًمقط ،وصوًمح ،وهقد ،: كقح إكبقوء

ومـ أدهلو ىماي مقؾمك مع  ،وًمؾعظي واًمعؼمة ،سملطمقال اعمؽذسملم أكبقوءهؿ

 . سخ ىمردة وظمـوزرر عمو ظموًمػقا أمر اهللوقمؼوب سمـل إهائقؾ سموعم ،ومرقمقن

 ،واًمتفؽؿ سمؿـ قمبد مو ٓ ررض وٓ رـػع ،اًمتـدرد سمعبودة إصـوم -8     

وذًمؽ يمؾف ًمتؼررر مبدأ  ،مـ أطمجور وهقويمؾ ،وٓ ربٍم وٓ رسؿع

 .ا0)ًمسقرة يمًم سمدئً سمفااًمتقطمقد اًمذي ظمتؿً سمف 

صح مـ أؾمبوب  : أن ؾمقرة إقمراف مؽقي، سمدًمقؾ مو خالصة الكىل     

كزول يمةػم مـ بروهتو، وهق واوح اًمدًٓمي قمغم أن هذه أروت كزًمً 

، وىمد أمجع ري ري سمسبى أؾمئؾي أو طمقادث طمدصمً سمؿؽي ىمبؾ هجرة اًمـبل 

اًمعؾًمء قمغم أهنو مؽقي، ومل َيوًمػ ذم هذا أطمد، صمؿ إن اًمؼضورو اًمتل 

حتدصمً قمـفو ؾمقرة إقمراف هل ىمضورو ظماوئص اًمسقر اعمؽقي، ومؼد 

وهل  ،كزًمً هذه اًمسقرة ًمتػاقؾ ىماص إكبقوء وسمقون أصقل اًمعؼقدة

، وشمؼررر ري قمز وضمؾ ري ةصمبوت شمقطمقد اهلل ،يمسقرة إكعوم سمؾ يموًمبقون هلو

                                                           

اًمدرر ذم  ، وكظؿ0/715 سماوئر ذوي اًمتؿققز ذم ًمطوئػ اًمؽتوب اًمعزرزاكظر  ا0)

، وزهرة اًمتػوؾمػم 6/ 7، واًمتحررر واًمتـقرر 6/556 شمـوؾمى أروت واًمسقر

سػم اعمـػم ، واًمتػ4/756، واًمتػسػم اًمقؾمقط ًمؾطـطووي 4/7660

7/055. 
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ري  وٓ ؾمقًم قمؿقم سمعةي اًمـبل ،وإصمبوت اًمقطمل واًمرؾموًمي ،اًمبعٌ واجلزاء

 ري . 
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 املبحح الجاىٌ
 اآليات املشتجياة مً سىرة األعزاف

رة إقمراف مقوعون : مقوع ومقف مجؾي مـ أروت اعمتتوًمقي ذم ؾمق     

اًمتل اؾمتةـوهو سمعض أهؾ اًمعؾؿ، ومقوع ومقف بري مل أر مـ اؾمتةـوهو، 

وًمؽـ ضموء مو رقهؿ أهنو بري مدكقي، وكدرس معًو ري إن ؿموء اهلل ري اعمقوعلم 

 ذم هذرـ اعمطؾبلم :

 املطلب األول
﴿ىمول اهلل ري شمعومم ري :                              

                                             
                                               

                                            
                                            

                       
 . ﴾ا0)

وُرِوي  .ا7)ذهى سمعض أهؾ اًمعؾؿ إمم أن هذه أروت إرسمع مدكقي     

 .ا5)ف اهلل ريمةؾ هذا قمـ ىمتودة ري رمح

                                                           
 ا .055ري  055ا ؾمقرة إقمراف )0)

، 584حلورث سمـ أؾمد اعمحوؾمبل ص اا اكظر ومفؿ اًمؼربن ومعوكقف ٕيب قمبداهلل 7)

هري، واةرضوح ذم 0587ط دار اًمؽـدي ، ودار اًمػؽر ري سمػموت ري اًمةوكقي 

، وهل 710ٕمحد سمـ أيب قمؿر إَْكَدَرايِبّ دراؾمي وحتؼقؼ ص  اًمؼراءات

كوًمً هبو اًمبوطمةي : مـك قمدكون همـل درضمي اًمديمتقراة ذم يمؾقي اًمؽمسمقي  أـمروطمي

وري  ًمؾبـوت ذم ضمومعي شمؽررً ري اًمعراق ري سمنذاف إؾُمتوذ اًمديمتقر : هموكؿ ىمدُّ

 . 0/46م .، واةشمؼون ذم قمؾقم اًمؼربن 7117هري 0575محد 

، وذيمره اًمسققـمل 584ا أظمرضمف احلورث اعمحوؾمبل ذم يمتوسمف ومفؿ اًمؼربن ص 5)

 ، وقمزاه ٓسمـ اعمـذر وأيب اًمشقخ .5/507 اًمدر اعمـةقر ذم
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﴿: إن اعمستةـك مخس بروت، مـ أول ىمقًمف ري شمعومم ري :  وقًل             

           .....﴾  : إمم ىمقًمف﴿             

                                          


 .ا7)﴾ا0)

﴿: إن اعمستةـك صمًمن بروت مـ أول ىمقًمف ري شمعومم ري :  وقًل                 

           .....﴾  : إمم ىمقًمف﴿                

                  
 .ا5)﴾ا5)

                                                           

 ا .056ا ؾمقرة إقمراف )0)

، 7/068، ومعومل اًمتـزرؾ ًمؾبغقي 7/087ا اكظر اًمـؽً واًمعققن ًمؾًموردي 7)

 . 7/011وزاد اعمسػم 

 ا .061ا ؾمقرة إقمراف )5)

ون ، واًمؼمه6/051، واجلومع ٕطمؽوم اًمؼربن ًمؾؼرـمبل 7/74ا اكظر اًمؽشوف 5)

ؾمقرة إقمراف "، وكص اًمؽام ومقف :0/711ذم قمؾقم اًمؼربن ًمؾزريمٌم 

﴿مؽقي إٓ صماث بروت :      .....﴾ : إمم ىمقًمف ،

﴿         .....﴾ ( 171األعزاف)"رستؼقؿ  ري . وًمعؾف شماحقػ، إذ:اه ٓ

: إمم بظمره، "ة إقمراف مؽقي إٓ صمًمن بروت.....ؾمقر"اًمؽام إٓ إذا يمون :

 وشمؽقن اًمغوري ًمقسً داظمؾي ذم آؾمتةـوء .

وـُمبَِعً سمعض اعماوطمػ وُكص ومقفو قمغم مدكقي هذه أروت اًمةًمن واؾمتةـوئفو مـ 

مؽقي ؾمقرة إقمراف، يموعماحػ اعمطبقع ذم ذيمي اًمشؿرزم ًمؾطبع واًمـنم ري 

 م .07/07/0877ا ذم 458) مٍم ري سمتٍمرح مـ مشقخي إزهر رىمؿ
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﴿: إن اعمستةـك شمسع بروت، مـ أول ىمقًمف ري شمعومم ري :  وقًل            

            .....﴾  : إمم ىمقًمف﴿                   

                                      
 .ا7)﴾ا0)

اؾمتةـك ىمتودة "ىمول صوطمى اعمـور ري حمووًٓ اًمتقومقؼ سملم هذه إىمقال :     

﴿ : بري                   ﴾ ،.....مـ هـو  وىمول همػمه :

 ﴿:  إمم       .....(5ويملن ىموئؾ هذا رأى أن هذه  . مديف ﴾ا

 وما راح أن رؽقن سمعضفو مؽقوً  ،أروت متاؾ سمعضفو سمبعض سموعمعـك

 اهري:"ا5)وسمعضفو مدكقوً 

وًمعؾ مـ اؾمتةـك هذه أروت اؾمتـد إمم أهنو شمبدأ سمخطوب مقضمف إمم      

رلمره سمسمال أهؾ اًمؽتوب قمـ هذه اًمؼاي اعمذيمقرة ذم شمؾؽ  ري ري اًمـبل 

وسملم أهؾ اًمؽتوب،  ري ري أروت، وهذا رؼيض سمرضورة ًمؼوء سملم اًمـبل 

يمون أهؾ  وٓ رؿؽـ أن رتؿ هذا إٓ سمعد اهلجرة إمم اعمدرـي اًمـبقري اًمتل

 ومقفو . ري ري اًمؽتوب ضمػمان اًمـبل 

                                                           

 ا .060ا ؾمقرة إقمراف )0)

، 7/055، وشمػسػم اًمؼربن ًمؾسؿعويف 7/76ا اكظر شمػسػم مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن 7)

، ومجول اًمؼراء ويمًمل اةىمراء ٕيب احلسـ قمكم سمـ 7/567واعمحرر اًمقضمقز 

، ط ممؾمسي اًمؽتى اًمةؼوومقي ري 0/071حمؿد سمـ قمبداًماؿد اًمسخووي 

 م .0888هري 0508سمػموت ري إومم 

 ا .067ا ؾمقرة إقمراف )5)

 . 7/751ا شمػسػم اًمؼربن احلؽقؿ )شمػسػم اعمـورا 5)
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واؾملل رو حمؿد "ري رمحف اهلل ري ذم سمداري شمػسػم أروت :ا0)ىمول اًمةعؾبل     

﴿ ؾممال شمؼررر وشمقسمقخ ،همٓء اًمقفقد اًمذرـ هؿ ضمػماكؽ       

       اهري"ا7).....سمؼرسمف وقمغم ؿموـمئف :﴾ أي: 

 بروت ختوـمى رؾمقل اهلل ري  له"وىمول اًمديمتقر/حمؿد رأومً ؾمعقد :     

اعمدرـي  ومل رؽـ ذًمؽ إٓ ذم ،ري أن رسلل اًمقفقد اًمذرـ هؿ ضمػماكف

 :اهري"ا5)اعمـقرة

وذهى يمةػم مـ أهؾ اًمعؾؿ إمم أن ؾمقرة إقمراف يمؾفو مؽقي سما      

 .ا5)اؾمتةـوء، ومفذه أروت حمؾ اًمبحٌ مؽقي يمسوئر بروت ؾمقرة إقمراف

                                                           

ا هق أمحد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ اًمةعؾبل، أسمق إؾمحوق، مػن، مـ أهؾ كقسوسمقر، 0)

ًمف اؿمتغول سموًمتلررخ، مـ يمتبف : قمرائس اعمجوًمس ذم ىماص إكبقوء، 

سمتػسػم اًمةعؾبل، شمقذم ؾمـي ؾمبع  رعرف اًمؼربن، واًمؽشػ واًمبقون ذم شمػسػم

، وـمبؼوت اعمػنرـ 0/68وقمنمرـ وأرسمعًمئي . اكظر وومقوت إقمقون 

 . 77ًمؾسققـمل ص 

، 7/750، ومةؾف متومًو ىمول اًمبغقي ذم معومل اًمتـزرؾ 5/784ا اًمؽشػ واًمبقون 7)

، واًمتػسػم احلدرٌ عمحؿد قمزت 4/717واكظر اًمبحر اعمحقط ٕيب طمقون 

 . 7/471دروزة 

 . 756ا شموررخ كزول اًمؼربن ص 5)

، 7/556، واًمقؾمقط ًمؾقاطمدي 0/417اكظر سمحر اًمعؾقم ًمؾسؿرىمـدي  ا5)

، 0/445ًمؾـسػل  مدارك اًمتـزرؾ وطمؼوئؼ اًمتلورؾ، و7/655ودرج اًمدرر 

 . 7/751واعمـور 
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: اًمراضمح أن ؾمقرة إقمراف يمؾفو مؽقي سما اؾمتةـوء، وهذا مو  قلت     

رضمحف اةموم إيمؼم حمؿد ؾمقد ـمـطووي ري رمحف اهلل ري ومؼول قمـ ؾمقرة 

 :اهري"ا0)اًمراضمح قمـد اًمعؾًمء أهنو مجقعفو مؽقي يواًمرأ"إقمراف :

ـ ورؿؽـ آؾمتدٓل قمغم هذا اًمؽمضمقح، ومـوىمشي مستـد آؾمتةـوء م     

 وضمقه :

سملمره سمسمال أهؾ  ري ري : ري أن شمقضمقف اخلطوب إمم اًمـبل  الىجه األول     

مل "اًمؽتوب قمـ شمؾؽ اًمؼاي ٓ رستؾزم ًمؼوءه هبؿ وىمً كزول أري، سمؾ :

 ،رلمره سموًمسمال طمؼقؼي، وًمؽـف قمغم اًمتؿةقؾ9 يملكف ىمول: ًمق ؾملًمتفؿ

﴿ : رؼقًمقن ًمؽ يمذا9 يمؼقًمف               
ًمقس  ،﴾ا7)

قمغم إمر أن اؾملهلؿ، وًمؽـ ًمق ؾملًمتفؿ يمون يمذا، وأضموسمقك سمؽذا، ومعغم 

 :."ا5)ذًمؽ هذا

إكف اـمؾع قمغم اًمؼاي ذم  : إذا ىمول همػم اعمسؾؿ اعمممـ"ىمول ذم اعمـور :     

 . سمعض يمتبفؿ اعمؼدؾمي أو اًمتورَيقي همػم اعمؼدؾمي أو ؾمؿعف مـ سمعضفؿ

ومل  ،: إن بروت ؾمقرة إقمراف هذه كزًمً سمؿؽي ذم أوائؾ اةؾمام ىمؾـو

مل  أكف يمون أمقوً  مـ اًمقفقد، ومـ اعمعؾقم ىمطعوً  ري ًمؼل أطمداً  رؽـ اًمـبل ري 

                                                           

 . 4/756اًمتػسػم اًمقؾمقط ًمإلموم إيمؼم حمؿد ؾمقد ـمـطووي  ا0)

 ا .700ؾمقرة اًمبؼرة ) ا7)

 . 4/61ت أهؾ اًمسـي ٕيب مـاقر اعموشمرردي شملورا ا5)
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﴿ :ري  شمعوممري يمًم ىمول  ،رؼرأ اًمؽتى                       

                
 :اهري"ا7)﴾ا0)

ري رمحف اهلل ري ذم شمػسػم ا5): ري ىمول اًمشقخ قمبداًمؽررؿ اخلطقى الىجه الجاىٌ     

 مل شمؽـ ىماي مقؾمك وسمـل إهائقؾ هـو طمدرةوً "أروت حمؾ اًمبحٌ :

 ًمؾقفقد اًمذرـ قموسوا اًمبعةي اًمـبقري، إذ يموكً اًمدقمقة ٓ شمزال ذم مبوذاً 

، مل حتدد مؽوهنو مـ اًمقفقد سمعد، ومل شمـتؼؾ إمم مطؾعفو مقاضمفي ىمررش

اعمدرـي اًمتل ؾمقفوضمر إًمقفو اًمرؾمقل، ورقاضمف ومقفو اًمقفقد  اجلدرد ذم

 مقاضمفي مبوذة.

                                                           

 ا .57ؾمقرة اًمعـؽبقت ) ا0)

 . 8/505اعمـور  ا7)

هق اًمبوطمٌ اعمػن قمبداًمؽررؿ حمؿقد رقكس اخلطقى، وًمد ذم صعقد مٍم  ا5)

ؿمورك ذم إظمراج جمؿققمي م، وشمعؾؿ طمتك سمرز ذم اًمعؾؿ واعمـوصى، 0801ؾمـي 

ؿسلم يمتوسمًو، إمم ضموكى اعمئوت مـ مـ اعممًمػوت اًمدرـقي وإدسمقي شمرسمق قمغم اخل

اعمؼوٓت ذم اًماحػ اعمٍمري واًمعرسمقي، واعمئوت مـ إطمودرٌ اًمدرـقي ذم 

اةذاقموت اعمسؿققمي واعمرئقي ذم مٍم، وذم اًمسعقدري طمقٌ أشمقح ًمف أن رعؿؾ 

، مـ يمتبف : اًمتػسػم أؾمتوذًا ًمؾدراؾموت اًمعؾقو سمؽؾقي اًمنمرعي ذم اًمرروض

م . 0874وب آضمتفود ومو شمرشمى قمؾقف، موت ؾمـي اًمؼربيف ًمؾؼربن، وؾمد سم

ص  حؿد ظمػم سمـ رمضون سمـ إؾمًمقمقؾ رقؾمػاعممًمػلم عم شمؽؿؾي معجؿاكظر 

 هري 0507إومم  ري سمػموتري  دار اسمـ طمزم ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزرع، ط 571

 م .0886
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يموكً شمشػم إمم أهؾ  ري مؽي ذم لوه ري ومع هذا، ومنن اًمدقمقة اةؾمامقي     

امقي قمـ أن ًمؾرؾموًمي اةؾم شمـبلء اًمؽتوب، وإمم اًمقفقد ظموصي، إؿمورات

معفؿ، وأن قمؾقفؿ أن َيقئقا أكػسفؿ هلو مـذ اًمققم، وأن رـظروا  ؿملكوً 

ومقفو، وحيددوا مقىمػفؿ مـفو.. وهذا مـ أكبوء اًمغقى اًمتل محؾفو اًمؼربن، 

 وأظمؼم هبو ىمبؾ أن شمؼع.

وإذ اكتفً ىماي مقؾمك وىمقمف، وإذ شمؽشػ أروت اًمؼربكقي قمـ      

ومؼد  ،بوقمفؿ مـ ًممم ومؽرـم ومو ذم ،ىمؾقهبؿ مـ مرض اًمؼقم وقمًم ذم

كوؾمى ذًمؽ أن شملشمك بروت أظمرى شمؽشػ قمـ ـمبقعي اًمؼقم، وشمعرض 

مؽي  لمـ يمػرهؿ سمـعؿ اهلل، ومؽرهؿ سمآروشمف، ورم هذا كذرر عمنميم صقراً 

وا قمغم ؾمـي همٓء اًمؼقم مع رؾمؾ اهلل، وإن هؿ أظمذوا قمـفؿ رَ إن هؿ ضَم 

 ًمؽررؿ.مو رؾؼقن سمف إًمقفؿ مـ زرػ اًمؼقل، رؽقدون سمف ًمؾرؾمقل ا

: ﴿ري  شمعوممري وىمقًمف                     ﴾  هق ؾممال إمم

ؾ إًمقفؿ مـ يمػور ىمررش ؼِ ، وإكًم كُ اًمقفقد مل رؾؼفؿ سمف اًمـبل ًمؼوء مبوذاً 

كاى اعمزاًمؼ  وذم ل،اًمتادي ًمؾـب اًمذرـ يموكقا رتعومؾقن مع اًمقفقد ذم

ومو رـزل قمؾقف مـ  لإذ يمون اًمقفقد رؾتؼطقن أظمبور اًمـب ،فواًمعةرات ًم

ومقجدون اًمؼربن حيدث قمـفؿ، ورػضح شمورَيفؿ  ،سملول أوًٓ  ،ىمربن

اًمؽررؿ، وأن رؾؼوهؿ  لإؾمقد مع أكبقوئفؿ دون أن رؾتػً إًمقفؿ اًمـب

كػقؾمفؿ، وجيعؾفؿ واًمؼربن  وهذا ممو رةػم اًمؼؾؼ وآوطراب ذم ،سمقضمفف
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أن رؽقن ًمؾرؾمقل مقىمػ معفؿ رؿؽـفؿ مـ أن  ًمقضمف، مـ همػم وضمفوً 

 :اهري"ا0)رـوًمقا مـف مـوًٓ 

: ري أن أروت اًمسوسمؼي ًممروت حمؾ اًمبحٌ، ويمذًمؽ  الىجه الجالح     

أروت اًماطمؼي هلو شمتحدث قمـ أهؾ اًمؽتوب، ومنمو أن كحؽؿ قمغم يمؾ بري 

شمتحدث قمـفؿ أهنو مدكقي، وإمو كجعؾ أروت حمؾ اًمبحٌ مؽقي يمسوئر 

 وت اًمسقرة .بر

 : اؾمتةـك ىمتودة بري"وىمد أؿمور صوطمى اعمـور إمم هذا اًمقضمف طمقـًم ىمول :     

﴿                 ﴾ ،.....مـ هـو إمم وىمول همػمه :  :

﴿            .....﴾ أن هذه  ويملن ىموئؾ هذا رأى . مديف

 وما راح أن رؽقن سمعضفو مؽقوً  ،أروت متاؾ سمعضفو سمبعض سموعمعـك

 .وسمعضفو مدكقوً 

: إن مو ىمبؾ هذه أروت ومو سمعدهو ذم ؾمقوق واطمد  وهبذا اًمـظر كؼقل     

وهق ىماي سمـل إهائقؾ، ومؼته ذًمؽ أن اًمسقرة يمؾفو مؽقي وهق 

 :اهري"ا7)اًماحقح اعمختور

ٓ موكع أسمدًا أن رليت ذم اًمؼربن اعمؽل طمدرٌ وًمؼد ؾمبؼً يمؾؿتـو أكف      

هـوك بروت مؽقي "قمـ أهؾ اًمؽتوب يمًم ىمول حمؿد اًمغزازم ري رمحف اهلل ري :

شمعروً ٕهؾ اًمؽتوب، ومجوء اًمرواة وقمدوهو مدكقي، يملن اًمؽام قمـ 

                                                           

 . 4/415 اًمتػسػم اًمؼربيف ًمؾؼربن ا0)

 . 7/751ا شمػسػم اًمؼربن احلؽقؿ )شمػسػم اعمـورا 7)
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أهؾ اًمؽتوب ذم مؽي ٓ حمؾ ًمف، واًمقاىمع أن هذه اًمرواروت رـؼافو 

رَيل، واًمغررى أن هذه اًمرواروت اًمتؿحقص اًمعؾؿل واًمتحؼقؼ اًمتو

اًمقاهقي هل اًمتل أصمبتفو ري دون همػمهو ري كػر مـ احلػوظ أذومقا قمغم ـمبع 

 :اهري"ا0)هذا اعماحػ أظمػمًا ذم دار اًمؽتى اعمٍمري

وذم ؾمقرة رقكس اعمؽقي سمعض أروت اًمتل شمتحدث قمـ اًمقفقد،      

وهر سمـ ومحؽؿ قمؾقفو سمعض اًمعؾًمء سملهنو بروت مدكقي، ومرد قمؾقفؿ اًمط

أطمسى أن هذه إىمقال كوؿمئي قمـ فمـ أن مو ذم اًمؼربن و"قموؿمقر ىموئًا :

مـ جمودًمي مع أهؾ اًمؽتوب مل رـزل إٓ سموعمدرـي، ومنن يمون يمذًمؽ ومظـ 

 :اهري"ا7)لءهمٓء خمط

ًْ مـ ؾمقرة إقمراف  خالصة الكىل      : أن أروت حمؾ اًمبحٌ اؾْمُتْةـَِق

 ري ري و شمبدأ سمخطوب مقضمف إمم اًمـبل اعمؽقي، ومؼقؾ : إهنو مدكقي سمحجي أهن

ري رلمره سمسمال أهؾ اًمؽتوب، وهذا اًمسمال همػم ممؽـ إٓ سمعد هجرة اًمـبل 

 إمم اعمدرـي وجموورة اًمقفقد ومقفو . ري 

وًمؽـ يمةػمًا مـ اًمعؾًمء مل رستةـقا ؿمقئًو مـ بروت ؾمقرة إقمراف،      

 وطمؽؿقا قمغم اًمسقرة يمؾفو سملهنو مؽقي .

                                                           

 . 750كظرات ذم اًمؼربن ًمؾشقخ حمؿد اًمغزازم ص ا 0)

. وىمد ؾمبؼ سمسط اًمؽام قمـ وضمقد بروت شمتحدث  00/67اًمتحررر واًمتـقرر  ا7)

مـ هذا اًمبحٌ    74ري    75قمـ أهؾ اًمؽتوب ذم اًمسقر اعمؽقي ذم ص  

 ومراضمعف.
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سملمره سمسمال  ري ري ًمراضمح9 ٕن شمقضمقف اخلطوب إمم اًمـبل وهذا هق ا     

أهؾ اًمؽتوب قمـ شمؾؽ اًمؼاي ٓ رستؾزم ًمؼوءه هبؿ وىمً كزول أري، ٕكف 

مل رلمره سموًمسمال طمؼقؼي، سمؾ هق قمغم اًمتؿةقؾ، يملكف ىمول : ًمق ؾملًمتفؿ 

ٕضموسمقا سمًم ومقف احلجي ًمؽ قمؾقفؿ وقمغم يمػور ىمررش . وحيتؿؾ أن اًمسمال 

 اًمذرـ يموكقا رتعومؾقن مع اًمقفقد ذماًمقفقد سمقاؾمطي يمػور ىمررش ُكِؼؾ إمم 

 . ري ري ل اًمتادي ًمؾـب

صمؿ إن أروت اًمسوسمؼي ًممروت حمؾ اًمبحٌ، ويمذًمؽ أروت اًماطمؼي      

هلو شمتحدث قمـ أهؾ اًمؽتوب، ومنمو أن كحؽؿ قمغم يمؾ بري شمتحدث قمـفؿ 

وت اًمسقرة . أهنو مدكقي، وإمو كجعؾ أروت حمؾ اًمبحٌ مؽقي يمسوئر بر

ىمد كزًمً  وتصحقح رةبً أن هذه أر قمـ ذًمؽ مل ررد كص وومضاً 

 ي.سموعمدرـ
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 املطلب الجاىٌ
﴿ىمول اهلل ري شمعومم ري :                                    


 . ﴾ا0)

، وكستطقع إسمراز مو رقرد هذا اةَيوم ضموء مو رقهؿ أن هذه أري مدكقي     

 مـ وضمقه :

: ري أن أري كزًمً ًمألمر سموةكاوت ًمإلموم إذا ىمرأ اًمؼربن  الىجه األول     

 ﴿ىمول جموهد : ىَمْقُل اهللِ ري شَمَعومَم ري :  .ا7)ذم ظمطبي اجلؿعي      

            ﴾ « ًْ  . شا5)اخْلُْطَبِي َرْقَم اجْلُُؿَعيِ  ذِم َكَزًَم

وإذا يموكً أري كوزًمي ًمإلكاوت عمو رؼرأه اةموم وهق َيطى رقم      

ع إٓ ذم اعمدرـي سمعد  اجلؿعي شمؽقن أري مدكقي، ٕن صاة اجلؿعي مل شُمنْمَ

 .ا5)إًمقفو ري ري هجرة اًمـبل 

                                                           

 ا .715ؾمقرة إقمراف ) ا0)

، 7/781ً واًمعققن ًمؾًموردي ، واًمـؽ05/541اكظر ضمومع اًمبقون ًمؾطؼمي  ا7)

 . 7/755، ومعومل اًمتـزرؾ ًمؾبغقي 8/454واًمتػسػم اًمبسقط ًمؾقاطمدي 

ا، واسمـ أيب ؿمقبي ذم 865، سمرىمؿ )4/068أظمرضمف ؾمعقد سمـ مـاقر ذم ؾمــف  ا5)

 . 05/541ا، واًمطؼمي ذم شمػسػمه 7577، سمرىمؿ )7/774ماـػف 

ؾمام يموكً سموعمدرـي، ومـ ىمول هـوك اشمػوق سملم اًمعؾًمء قمغم أن أول مجعي ذم اة ا5)

: إن اجلؿعي ذقمً ذم مؽي ىمول : إهنو ذقمً ومقفو، وًمؽـفو مل شمؼؿ إٓ ذم 

مؽي . اكظر ذح  ذم ري مستخػقوً  ٕن ؿمعورهو اةفمفور، ويمون ري اعمدرـي 

، ط دار اًمغرب اةؾمامل، 0/857اًمتؾؼلم عمحؿد سمـ قمكم اعموزري اعموًمؽل 
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بي رقم قمقد : ري أن أري كزًمً ذم اةكاوت إمم اخلط الىجه الجاىٌ     

وذم هذا  .ا0)ورقم اجلؿعي، وومقًم جيفر سمف اةموماًمػطر، وقمقد إوحك، 

 ﴿ : َرُؼقُل ذِم ىَمْقًمِفِ  أصمر قمـ ؾمعقد سمـ ضمبػم َأكَُّف يَمونَ           

      ﴾  ْكَاوُت َْوَحك : اْةِ ْٕ  ،َوَرْقَم اجْلُُؿَعيِ َوَرْقَم اًْمِػْطِر،  ،: َرْقَم ا

َاةِ  ـَ اًماَّ َموُم ِم َفُر سمِِف اْةِ  .ا7)َوومِقًَم جَيْ

وإذا يموكً أري كوزًمي ًمإلكاوت ذم اخلطبي ذم اًمعقدرـ شمؽقن أري      

 ري ري مدكقي، ٕن صاة اًمعقد مل شمنمع إٓ ذم اعمدرـي سمعد هجرة اًمـبل 

 .ا5)إًمقفو

                                                                                                                                          

ذم ذح اًمتـبقف ٕمحد سمـ حمؿد سمـ اًمرومعي م، ويمػوري اًمـبقف 7117إومم 

اًمػؽر اًمسومل ذم شموررخ م، و7118، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، إومم 5/761

، ط دار اًمؽتى 0/067عمحؿد سمـ احلسـ سمـ اًمعريب اًمػود  اًمػؼف اةؾمامل

 م .0884هري 0505اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 

 . 7/755ًمتـزرؾ ، ومعومل ا5/577اكظر اًمؽشػ واًمبقون ًمؾةعؾبل  ا0)

 . 05/540أظمرضمف اسمـ ضمررر اًمطؼمي ذم ضمومع اًمبقون  ا7)

قَمً صاة اًمعقد ذم اًمسـي إومم سمعد اهلجرة، سمدًمقؾ طمدرٌ ا5) ـِ  َأَكسٍ  ُذِ سْم

ري اعمَِْدرـََي َوهَلُْؿ َرْقَموِن َرْؾَعُبقَن ومِقِفًَم ذِم اجْلَوِهؾِقَِّي،  : ىَمِدَم َرؾُمقُل اهللِ ري  ىَموَل  َموًمٍِؽ 

ا ِمـُْفًَم ": وَمَؼوَل  ًَم ظَمػْمً
. أظمرضمف ": َرْقَم اًْمِػْطِر، َوَرْقَم اًمـَّْحرِ  إِنَّ اهللَ ىَمْد َأسْمَدًَمُؽْؿ هِبِ

، يمتوب : اًمااة، سموب : صاة اًمعقدرـ، سمرىمؿ 7/554أسمقداود ذم ؾمـف 

ا، واحلويمؿ ذم 07115، سمرىمؿ )08/54ا، وأمحد ذم اعمسـد 0055)

هذا طمدرٌ صحقح قمغم ذط "ا، وىمول :0180، سمرىمؿ )0/555اعمستدرك 
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يمون رؼرأ ذم   ومتك مـ إكاور: ري أن أري كزًمً ذم الىجه الجالح     

وذم  .ا0)وملمروا سمؽمك اًمؼراءة معف ذم اًمااة ،ري رؼرأ اًمااة واًمـبل ري 

ْهِريِّ ىَموَل:هذا أصمر  ـِ اًمزُّ َْكَاورِ "قَم ْٕ ـَ ا َرُي ذِم وَمًتك ِم ْٔ ًْ َهِذِه ا يَموَن  ،َكَزًَم

ًْ  ،ري يُمؾًََّم ىَمَرَأ ؿَمقْئًو ىَمَرَأهُ  َرؾُمقُل اهللَِّ ري   ﴿ : وَمـََزًَم       

    ﴾(7ا. 

                                                                                                                                          

:اهري . وواومؼف اًمذهبل . وىمول إركموط حمؼؼ مسـد "مسؾؿ، ومل َيرضموه

 :اهري"رضموًمف صمؼوت رضمول اًمشقخلم ،إؾمـوده صحقح"اةموم أمحد :

زرـ ًماًمبحر اًمرائؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ واكظر ذم وىمً منموقمقي صاة اًمعقد يمتوب 

، ط دار 7/061 سموسمـ كجقؿ اعمٍمي اًمدرـ سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد اعمعروف

اًمرمحـ سمـ حمؿد اًمؽتوب اةؾمامل، اًمةوكقي، واًمػؼف قمغم اعمذاهى إرسمعي ًمعبد

هري 0575، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري اًمةوكقي 0/505 قمقض اجلزرري

 م .7115

، وزاد اعمسػم 5/570، واًمؽشػ واًمبقون 05/555اكظر ضمومع اًمبقون  ا0)

7/075 . 

ا، 770، سمرىمؿ )004اًمبقفؼل ذم يمتوب اًمؼراءة ظمؾػ اةموم ص أظمرضمف  ا7)

، وذيمره اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـةقر 05/555واًمطؼمي ذم ضمومع اًمبقون 

 ، وقمزاه ٓسمـ ضمررر ومل رعزه ًمغػمه . وإصمر ومقف قمؾتون :5/554

 إومم : أكف مـ يمام اًمزهري، واًمزهري مـ اًمتوسمعلم، ومفق مرؾمؾ .

ي أؿمعٌ سمـ ؾمقار قمـ اًمزهري، وأؿمعٌ سمـ ؾمقار وعقػ اًمةوكقي : أكف مـ روار

اعمجروطملم مـ ، و7/760ضمدًا، وٓ حيتٍ سمروارتف . اكظر اجلرح واًمتعدرؾ 

 . 0/060ٓسمـ طمبون  اعمحدصملم واًمضعػوء واعمؽمويملم
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وإذا يموكً كوزًمي ذم ومتك مـ إكاور هذا ؿملكف ومفل مدكقي . وهلذا ىمول      

فموهر ذًمؽ  : ىمؾً"اًمسققـمل ري رمحف اهلل ري سمعد أن ذيمر أصمر اًمزهري هذا :

 :اهري"ا0)أن أري مدكقي

سما ظماف، ويمؾ هذه إؾمبوب اًمتل شمقهؿ أهنو : سمؾ أري مؽقي  قلت     

 مدكقي مردود قمؾقفو مـ قمدة وضمقه :

: ري أن يمؾ مو رقهؿ أن أري مدكقي مبـل قمغم بصمور مروري  الىجه األول     

قمـ سمعض اًمتوسمعلم، وًمقس مـفو رء صموسمً قمـ أطمد مـ اًماحوسمي اًمذرـ 

 قموسوا وىمً كزول أري، ومفل بصمور وعقػي ٓ طمجي ومقفو .

: ري يمقن أري مؽقي هق اعمؼدم قمـد اعمػنرـ، وسمف ردوا  الىجه الجاىٌ     

: ﴿ري  شمعوممري ىمقًمف "قمغم يمؾ هذه أصمور، ىمول اًمسؿعويف ري رمحف اهلل ري :  

                 ﴾ ومل  جموهد: هق ذم اخلطبي.....ىمول .

                                                           

. ويمام اًمسققـمل هذا ٓ رعـل أكف  85ص  ذم أؾمبوب اًمـزول ًمبوب اًمـؼقل ا0)

ؼاد أن يمام اًمزهري ري ًمق صح ري رؼيض سملن ىمد أظمذ سمرواري اًمزهري، وًمؽـف ر

أري مدكقي، أمو اًمسققـمل كػسف ومؾؿ رعتد سمف، ٕكف مل رذيمر ذم يمتوسمف اةشمؼون 

، أن هذه أري وؿـ أروت اعمستةـوة مـ ؾمقرة إقمراف . وىمد 0/46

، ذم 0/016صـػ اةشمؼون سمعد ًمبوب اًمـؼقل سمزمـ، ومؼد ىمول ذم اةشمؼون 

 مقضمزاً  طمووماً  وىمد أًمػً ومقف يمتوسموً ": عرومي ؾمبى اًمـزولماًمـقع اًمتوؾمع وهق : 

ًمبوب اًمـؼقل ذم أؾمبوب ": مل رمًمػ مةؾف ذم هذا اًمـقع ؾمؿقتف حمرراً 

 :اهري"اًمـزول
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واجلؿعي إكًم وضمبً  ،قل9 ٕن أري مؽقيرروقا مـ جموهد هذا اًمؼ

 .ا0)سموعمدرـي

أوػ إمم هذا أن اًمغوًمى أن ىمراءة اًمؼربن ذم ظمطبي اجلؿعي واًمعقدرـ      

 .ا7)فووٓ َيتص سموًمؼراءة ومق ىمؾقؾ، واةكاوت إمم مجقع اخلطبي واضمى،

ـِ اًمـَّبِلِّ ري وم ـْ َأيِب ُهَرْرَرَة قَم ًَ ًمَِاوطِمبِ ": ري ىَموَل  َع ًْ  َؽ إَِذا ىُمْؾ  ،: َأْكِا

َموُم ََيُْطُى، وَمَؼْد ًَمَغْقَت   .ا5)َواْةِ

                                                           

، ومةؾف ىمول اًمبغقي ذم معومل اًمتـزرؾ 7/755شمػسػم اًمؼربن ًمؾسؿعويف  ا0)

، واًمؼرـمبل ذم اجلومع 7/585، واسمـ قمطقي ذم اعمحرر اًمقضمقز 7/755

، ورؿمقد روو 4/757، وأسمقطمقون ذم اًمبحر اعمحقط 6/545ؽوم اًمؼربن ٕطم

 . 8/550ذم اعمـور 

، واجلومع 7/755، ومعومل اًمتـزرؾ 7/755اكظر شمػسػم اًمؼربن ًمؾسؿعويف  ا7)

 . 4/757، واًمبحر اعمحقط 6/545ٕطمؽوم اًمؼربن 

اةكاوت رقم ، يمتوب : اجلؿعي، سموب : 7/05أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف  ا5)

، يمتوب 7/475ا، ومسؾؿ ذم صحقحف 855، سمرىمؿ )جلؿعي واةموم َيطىا

 ا .740، سمرىمؿ )ذم اةكاوت رقم اجلؿعي ذم اخلطبي: اجلؿعي، سموب : 

وهق اًمؽام اعمؾغل اًمسوىمط اًمبوـمؾ  ،يمؾ ؿمكء مـ اًمؽام ًمقس سمحسـ واًمؾغق :

 . شمؽؾؿً سمًم ٓ رـبغل : وىمقؾ . معـوه ىمؾً همػم اًماقاب : وىمقؾ . اعمردود
وكبف هبذا قمغم مو  ،ومػل احلدرٌ اًمـفل قمـ مجقع أكقاع اًمؽام طمول اخلطبي

 وهق ذم إصؾ أمر سمؿعروف وؾمًمه ًمغقاً  . أكاً : ٕكف إذا ىمول ،ؾمقاه

، 5/057. اكظر ذح اًمـقوي قمغم صحقح مسؾؿ  ومقسػمه مـ اًمؽام أومم

 . 0/075وومتح اًمبوري 
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 . ًمقس كاوً  : كزًمً هذه أري ذم يمذا: ري أن ىمقل اًمراوي  الىجه الجالح     

بظمر هق سمقون مو شمضؿـتف  وحتتؿؾ أمراً  سمؾ حتتؿؾفو، ،اًمٍمحيي ذم اًمسببقي

ع ىمد صمبً أن سمعض أروت يموكً شمادق قمغم وىموئ. و أري مـ إطمؽوم

مو يمون  ويمةػماً  ،حتدث سمعد كزوهلو ًماؾمتشفود أو آطمتجوج هبو ذم اًمقاىمعي

وهق رررد أهنو . : إن بري يمذا كزًمً ذم يمذا أو اًمتوسمعقن  رؼقل اًماحوسمي

ومةؾ هذا رعد مـ ، كزًمً ذم إصمبوت هذا إمر أو طمؽؿف أو داًمي قمؾقف

 .ا0)أؾمبوب اًمـزولاًمتػسػم ٓ مـ 

اةكاوت عمو رؼرأه  أن أري كزًمً ذم لمسمعض اًمتوسمع روي قمـومًم      

رراد سمذًمؽ أن  اةموم مـ اًمؼربن ذم ظمطبي اجلؿعي، أو ذم صاة اًمعقدرـ

 .ا7)ٓ أكف ؾمبى ًمـزوهلو ،ًمدظمقًمف ذم قمؿقمفو قمغم هذا احلؽؿ أري شمشؿؾ

: ري أن أري كزًمً ٕن اًمؽام ذم اًمااة يمون ملذوكًو ومقف  الىجه الزابع     

كزًمً أري حمؾ اًمبحٌ حترم اًمؽام ذم  إمر، صمؿ ًمؾاحوسمي ذم أول

 .ا5)اًمااة وشملمر سموًمسؽقت

                                                           

، واًمؼمهون ذم قمؾقم 05و  04 ص سمـ شمقؿقياكظر مؼدمي ذم أصقل اًمتػسػم ٓ ا0)

، ومـوهؾ اًمعرومون 004و  0/007، واةشمؼون ذم قمؾقم اًمؼربن 0/50اًمؼربن 

سمـ  ، واعمدظمؾ ًمدراؾمي اًمؼربن اًمؽررؿ عمحؿد6/756، وشمػسػم اعمـور 0/004

هري 0575، ط مؽتبي اًمسـي ري اًمؼوهرة ري اًمةوكقي 057ص  ؾمقرؾؿ أسمق ؿُمفبي

 م .7115

، واًمتحررر واًمتـقرر ًمؾطوهر 756و  4/755وؾمؿل اكظر حموؾمـ اًمتلورؾ ًمؾؼ ا7)

 . 8/751سمـ قموؿمقر 

، واًمؽشػ واًمبقون 0/467، وسمحر اًمعؾقم 05/554اكظر ضمومع اًمبقون  ا5)

، واًمتػسػم اًمبسقط ًمؾقاطمدي 7/781، واًمـؽً واًمعققن 5/570
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ـْ َأيِب ُهَرْرَرَة، ىَموَل       َاةِ  قَم ًْ َهِذِه  : يَموَن اًمـَّوُس َرَتَؽؾَُّؿقَن ذِم اًماَّ طَمتَّك َكَزًَم

َريُ  ْٔ  ﴿: ا                             ﴾،  وَمُلِمُروا

َاِة، ْكَاوِت ذِم اًماَّ ـِ اًْمَؽَامِ  سمِوْةِ  .ا0)َوهُنُقا قَم

ـِ َمْسُعقٍد ىَموَل :       ـْ قَمْبِداهللِ سْم َاةِ وقَم ُؿ سَمْعُضـَو قَمغَم سَمْعٍض ذِم اًماَّ  : يُمـَّو ُرَسؾِّ

 ﴿ : اًْمُؼْربنُ  ؾَمَاٌم قَمغَم وُمَاٍن، َوؾَمَاٌم قَمغَم وُمَاٍن، ىَموَل: وَمَجوءَ      

            ﴾(7ا. 

ـَ َمْسُعقٍد ؾَمؾََّؿ قَمغَم َرؾُمقِل اهللَِّ ري وذم رواري أظمرى       ري وَمَؾْؿ َرُرد  َأنَّ اسْم

ْبَؾ َذًمَِؽ َرَتَؽؾَُّؿ ذِم َويَموَن ىمَ  . : إِنَّ اهللََّ َرْػَعُؾ َمو َرَشوءُ  قَمَؾْقِف، وَمَؾًمَّ وَمَرَغ ىَموَل 

                                                                                                                                          

، 7/755، ومعومل اًمتـزرؾ 7/755، وشمػسػم اًمؼربن ًمؾسؿعويف 8/455

 .5/56وأكقار اًمتـزرؾ ًمؾبقضووي  ،7/585واعمحرر اًمقضمقز 

ا، واًمبقفؼل ذم 7571، سمرىمؿ )7/774أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقبي ذم اعماـػ  ا0)

ا، واًمبقفؼل ري أرضًو ري مـ قمدة ـمرق 7776، سمرىمؿ )7/777اًمســ اًمؽؼمى 

ا إمم رىمؿ 765، سمرىمؿ )005أظمرى ذم يمتوب اًمؼراءة ظمؾػ اةموم ص 

يب طموشمؿ ذم شمػسػمه ، واسمـ أ05/554ا، واًمطؼمي ذم شمػسػمه 768)

 إن ؿموء اهللـمرىمف ري  سمؿجؿقع ا . واحلدرٌ صحقح7677، سمرىمؿ )4/0554

ري، وىمد شمتبع ـمرىمف وطمؽؿ قمؾقف سموًماحي ؾمؾقؿ سمـ قمقد اهلازم و حمؿد سمـ 

، ط دار اسمـ 7/066 آؾمتقعوب ذم سمقون إؾمبوبمقؾمك بل كٍم ذم يمتوهبًم 

 ري .ه0574اجلقزي ًمؾـنم واًمتقزرع ري اًمسعقدري ري إومم 

، وذيمره اًمسققـمل ذم اًمدر 05/554أظمرضمف اًمطؼمي ذم شمػسػمه  ا7)

 ، ومل رعزه ًمغػم اًمطؼمي .5/555اعمـةقر
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َو  وَمَؾًمَّ وَمَرَغ َرؾُمقُل اهللَِّ ري  َصاشمِِف َوَرْلُمُر سمَِحوضَمتِِف، ري َردَّ قَمَؾْقِف َوىَموَل: إهِنَّ

 ًْ  ﴿: َكَزًَم                              ﴾(0ا. 

ذم مؽي ىمبؾ اهلجرة،  ري ري ً أن أري كزًمً قمغم اًمـبل إذا صمبً هذا صمب     

ٕن حتررؿ اًمؽام ذم اًمااة يمون ذم مؽي أصمـوء هجرة سمعض اًماحوسمي إمم 

ـِ َمْسُعقٍد ىَموَل: يُمـَّو  : احلبشي يمًم ذم صحقح مسؾؿ وهمػمه ـْ قَمْبِد اهللَِّ سْم قَم

ُؿ قَمغَم َرؾُمقِل اهللَِّ ري  َاِة ىَمْبَؾ  ُكَسؾِّ دُّ  ري ذِم اًماَّ َأْن َكْليِتَ َأْرَض احْلََبَشِي وَمػَمُ

ًُ طَمتَّك  ، وَمَجَؾْس ًُ قَمَؾْقِف َوُهَق ُرَاكمِّ وَمَؾْؿ َرُردَّ قَمكَمَّ ْؿ قَمَؾْقـَو، وَمَؾًمَّ َرضَمْعـَو ؾَمؾَّ

ًُ قَمَؾْقَؽ  ىَمَه َرؾُمقُل اهللَِّ ري  ْؿ ًُ ًَمُف: َرو َرؾُمقَل اهللَِّ ىَمْد ؾَمؾَّ َاَة، وَمُؼْؾ ري اًماَّ

َاَم، وَمَؼوَل َوَأكْ  ـْ َأْمِرِه َمو :» ًَ شُمَاكمِّ وَمَؾْؿ شَمُردَّ قَمكَمَّ اًمسَّ إِنَّ اهللََّ ىَمْد حُيِْدُث ِم

َاةِ  َٓ شَمَؽؾَُّؿقا ذِم اًماَّ ُف مِمَّو َأطْمَدَث َأْن   .ا7)شَرَشوُء، َوإِكَّ

                                                           

حمؿد ا، مـ ـمررؼ 7678، سمرىمؿ )4/0554أظمرضمف اسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه  ا0)

سمـ سمؽر قمـ قمؿران أيب اًمعقام قمـ قموصؿ. قمـ أيب وائؾ أن اسمـ مسعقد 

ؾ، ويمؾ رضموًمف صمؼوت إٓ قموصؿ سمـ هبدًمي .....إمم بظمره . وهق ؾمـد متاؾمؾؿ

يمًم ذم اًمةؼوت  طمجي ذم اًمؼراءة ذم احلدرٌ،صدوق  ، وهقوهق اسمـ أيب اًمـجقد

. وذيمر احلدرٌ  774، واًمتؼررى ٓسمـ طمجر ص 6/745ٓسمـ طمبون 

 ، وزاد كسبتف ٓسمـ مردورف .5/555اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـةقر

، سموب سوضمد ومقاوع اًمااةاعم ، يمتوب :0/577أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف  ا7)

ا، وأسمقداود 457، سمرىمؿ )حتررؿ اًمؽام ذم اًمااة وكسخ مو يمون مـ إسموطمتف :

، سمرىمؿ رد اًمسام ذم اًمااة ، يمتوب : اًمااة، سموب :7/075ذم ؾمــف 

 ا .5455، سمرىمؿ )5/77ا، وأمحد ذم اعمسـد 875)
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: أن أري حمؾ اًمبحٌ مل رٍمح أطمد مـ اًمعؾًمء أهنو  خالصة الكىل     

ورد مو رقهؿ مدكقتفو، مـ مةؾ أهنو كزًمً ًمألمر سموةكاوت مدكقي، ًمؽـ 

ًمإلموم إذا ىمرأ اًمؼربن ذم ظمطبي اجلؿعي، أو اًمعقدرـ، أو كزًمً ذم ومتك مـ 

 . ري رؼرأ يمون رؼرأ ذم اًمااة واًمـبل ري  إكاور

واحلؼ أهنو مؽقي يمسقرهتو ٕن أصمور اًمتل شمقهؿ أهنو مدكقي بصمور وعقػي      

ًمق صمبتً مل شمؽـ سحيي ذم اًمسببقي، سمؾ اًمغرض مـفو ًمقسً ومقفو طمجي، و

. صمؿ إن اًمةوسمً أن  ًمدظمقًمف ذم قمؿقمفو قمغم هذا احلؽؿ ؿؾتأن أري شمش

أري كزًمً ًمتحرم اًمؽام ذم اًمااة اًمذي يمون مبوطمًو، وىمد صمبً أن 

 حتررؿ اًمؽام ذم اًمااة يمون ذم مؽي، ومقةبً هبذا أن أري مؽقي .
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 الفصل الجالح
 ىفالسىرة األ

 وومقف مبحةون :     

 : كزول ؾمقرة إكػول . املبحح األول     

 : أروت اعمستةـوة مـ ؾمقرة إكػول . املبحح الجاىٌ     

 املبحح األول
 ىزول سىرة األىفال

 سمعد اهلجرة . ري ري ؾمقرة إكػول ؾمقرة مدكقي، كزًمً قمغم رؾمقل اهلل      

اجلزء إول مـ هذه اًمرؾموًمي، ذم واًمرواروت اًمتسع اًمتل ذيمرهتو ذم      

أمجعً قمغم أن ؾمقرة  "اًمرواروت اًمتل قمددت اعمؽل واعمديف"مبحٌ 

 .ا0)إكػول مدكقي

 وردل قمغم مدكقي ؾمقرة إكػول أدًمي :     

: مو صح مـ أؾمبوب كزول يمةػم مـ بروت ؾمقرة إكػول  الدلًل األول     

ئؾي أو طمقادث واوح اًمدًٓمي قمغم أن هذه أروت كزًمً سمسبى أؾم

 .ا7)ري ري طمدصمً سموعمدرـي سمعد هجرة اًمـبل 

                                                           

ؾمي كؼدري ًمـزول اكظر اعمؽل واعمديف ذم اًمؼربن اًمؽررؿ دراؾمي شملصقؾقي ودرا ا0)

اًمسقر وأروت اعمستةـوة مـ يمؾ ؾمقرة مـ أول ؾمقرة اًمػوحتي طمتك بظمر 

ؾمقرة اعموئدة، وهق سمحٌ زم ُكنِم ذم جمؾي اًمدراري اًمتل شمادرهو يمؾقي 

اًمدراؾموت اةؾمامقي واًمعرسمقي ًمؾبـلم سمدؾمقق، اًمعدد اًمسوسمع قمنم ؾمـي 

 .455ري  475م، اعمجؾد اًمةوًمٌ ص 7106

ول يمةػم مـ بروت ؾمقرة إكػول ذم أؾمبوب كزول اًمؼربن اكظر أؾمبوب كز ا7)

، وًمبوب اًمـؼقل ذم أؾمبوب اًمـزول ًمؾسققـمل ص 754ري  755ًمؾقاطمدي ص 



 كل سىرة مً أول سىرة األىعاو حتى آخز سىرة التىبة امللٌ واملدىٌ يف الكزآٌ اللزيه دراسة ىكدية ليزول الشىر واآليات املشتجياة مً

 

(141) 

: ري إمجوع اًمعؾًمء قمغم أن ؾمقرة إكػول مدكقي كزًمً سمعد  الدلًل الجاىٌ     

 .ا0)اهلجرة، ومل َيوًمػ ذم هذا أطمد

: ري اًمؼضورو اًمتل حتدصمً قمـفو ؾمقرة إكػول هل ىمضورو  الدلًل الجالح     

إصمر يمؾفؿ قمغم أهنو و اًمتػسػم رضمولاشمػؼ  ظماوئص اًمسقر اعمدكقي، ومؼد

، وؾمًمهو ا7)"ؾمقرة سمدر"، طمتك إن سمعضفؿ ؾمًمهو كزًمً ذم همزوة سمدر

 .ا5)"ؾمقرة اجلفود"بظمرون 

                                                                                                                                          
، واًماحقح اعمسـد مـ أؾمبوب اًمـزول عمؼبؾ سمـ هودي اًمقادقمل 017ري  85

 . 014و  85ص 

 دكقيا يمؾ مو سمحةً ومقف مـ يمتى اًمتػسػم ويمتى قمؾقم اًمؼربن كاً قمغم م0)

، 7/86اكظر ري قمغم ؾمبقؾ اعمةول ري شمػسػم مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن .  كػولإؾمقرة 

، واًمقؾمقط ًمؾقاطمدي 5/575، واًمؽشػ واًمبقون 7/5وسمحر اًمعؾقم 

، ومعومل 7/755، وشمػسػم اًمؼربن ًمؾسؿعويف 7/774، ودرج اًمدرر 7/555

، ومدارك اًمتـزرؾ 7/58، وأكقار اًمتـزرؾ ًمؾبقضووي 7/755اًمتـزرؾ 

، وشمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ 4/756ًمبحر اعمحقط ، وا0/578ًمؾـسػل 

، واعمـور 4/740، وحموؾمـ اًمتلورؾ 5/7، وإرؿمود اًمعؼؾ اًمسؾقؿ 5/4يمةػم 

 . 0/085، واًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼربن 5/5144، وزهرة اًمتػوؾمػم 8/575

، وزاد 7/585: اعمحرر اًمقضمقز  ذم دكقيم كػولواكظر َكْؼَؾ اةمجوع قمغم أن ؾمقرة إ

سماوئر ذوي اًمتؿققز ، و5/007، واجلقاهر احلسون ًمؾةعوًمبل 7/075 اعمسػم

 . 7/055، وماوقمد اًمـظر 777 /0 ذم ًمطوئػ اًمؽتوب اًمعزرز

، 6/551، واجلومع ٕطمؽوم اًمؼربن 7/755اكظر شمػسػم اًمؼربن ًمؾسؿعويف  ا7)

، 5/007، واجلقاهر احلسون 0/571واًمتسفقؾ ًمعؾقم اًمتـزرؾ ٓسمـ ضمزي 

، 4/446، واًمتػسػم اًمؼربيف ًمؾؼربن 7/575يمويف وومتح اًمؼدرر ًمؾشق

 . 8/754واًمتحررر واًمتـقرر 

، وحموؾمـ اًمتلورؾ 7/705 كظؿ اًمدرر ذم شمـوؾمى أروت واًمسقراكظر  ا5)

 . 7/055 ماوقمد اًمـظر ًمإلذاف قمغم مؼوصد اًمسقر، و4/740
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ـِ ضُمَبػْمٍ ىَموَل       ـْ ؾَمِعقِد سْم ـِ قَمبَّوٍس  قَم سْم
ِٓ  ًُ : ؾُمقَرُة ري  َريِضَ اهللَُّ قَمـُْفًَم ري : ىُمْؾ

ًْ ذِم : » ىَموَل  . إَْكَػولِ   .ا7)ششمِْؾَؽ ؾُمقَرُة سَمْدرٍ »ىَموَل: وذم ًمػظ :  .ا0)شسَمْدرٍ َكَزًَم

ويموكً همزوة سمدر ذم رمضون مـ اًمعوم اًمةويف ًمؾفجرة سمعد قموم      

ىمبؾ  ؾمقرة إكػول . ويمون اسمتداء كزولا5)وكاػ مـ رقم اهلجرة

واعمسؾؿقن ذم سمدر ىمبؾ ىمسؿي  ومؼد كزل صدر اًمسقرة آكٍماف مـ سمدر،

ـْ ؾَمْعدِ ، وممغوكؿفو ـِ َأيِب َوىمَّوصٍ  َع ىَموَل: عَمَّو يَموَن َرْقُم سَمْدٍر  ري َريِضَ اهللَُّ قَمـْفُ ري  سْم

ًُ سمِِف إمَِم َرؾُمقِل ري  ـَ اًْمَعوِص، َوَأظَمْذُت ؾَمْقَػُف، وَمِجْئ ًُ ؾَمِعقَد سْم ري َوىَمْد  ىَمَتْؾ

طْمُف ذِم اْذَهْى وَموـْمرَ : » ري ىُمتَِؾ َأظِمل قُمَؿػْمٌ ىَمْبَؾ َذًمَِؽ، وَمَؼوَل زِم َرؾُمقُل ري 

َّٓ اهللَُّ ا5)شاًْمَؼَبضِ  َٓ َرْعَؾُؿُف إِ ًُ َويِب َمو  ـْ ىَمْتِؾ ري قَمزَّ َوضَمؾَّ ري . ىَموَل: وَمَرضَمْع ِم

                                                           

 :، يمتوب : اًمتػسػم، سموب : ىمقًمف 5/50أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف  ا0)

﴿                     

  ﴾( سمرىمؿ 8/88ا، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى 5554، سمرىمؿ ،

 ا .06877)

ذم ؾمقرة ، يمتوب : اًمتػسػم، سموب : 7577 /5أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف  ا7)

 ا .5150ؿ )، سمرىمسمراءة وإكػول واحلنم

، ط دار اًمػؽر ري 051اكظر اًمسػم واعمغوزي عمحؿد سمـ إؾمحوق سمـ رسور ص  ا5)

، 0/507م، واًمسػمة اًمـبقري ٓسمـ هشوم 0867هري 0587سمػموت ري إومم 

 . 7/571واًمسػمة اًمـبقري ٓسمـ يمةػم 

اًمَؼَبض : اعمقوع اًمذي دمؿع ومقف اًمغـوئؿ . اكظر هتذرى اًمؾغي عمحؿد سمـ أمحد  ا5)

م، 7110، ط دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ري سمػموت ري إومم 7/765ري إزه
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َّٓ ىَمِررًبو طَمتَّك َكَزَل ا0)َأظِمل َوَأظْمِذ ؾَمَؾبِل ؾُمقَرُة  َصْدرُ  ، وَمًَم ضَموَوْزُت إِ

َْكَػوِل، وَمَدقَمويِف َرؾُمقُل اهللَِّ ري  ْٕ  .ا7)شاْذَهْى وَمُخْذ ؾَمْقَػَؽ » ري وَمَؼوَل: ا

وىمسؿتفو  وهل اًمغـوئؿ، ،سمبقون أطمؽوم إكػول وموسمتدأت اًمسقرة     

وإمر سمطوقمي اهلل ، وإمر سمتؼقى اهلل ذم ذًمؽ وهمػمه، وماورومفو

وأمر اعمسؾؿلم سمنصاح ذات سمقـفؿ، ، ورؾمقًمف، ذم أمر اًمغـوئؿ وهمػمهو

وخلروج إمم سم هؿ اهللذيمرؿ ، صموأن ذًمؽ مـ مؼقموت معـك اةرًمن اًمؽومؾ

ومو ًمؼقا ومقفو مـ كٍم وشملرقد مـ  ،هؿووسمخقومفؿ مـ ىمقة قمد ،همزوة سمدر

 . اهلل وًمطػف هبؿ

ووقمدهؿ سموًمـٍم إن ، امتـون اهلل قمؾقفؿ سملن ضمعؾفؿ أىمقروءصمؿ ذيمر      

 اشمؼقا سموًمةبوت ًمؾعدو، واًماؼم.

                                                                                                                                          

، ط دار اًمػؽر ري دمشؼ ري 0/061وهمررى احلدرٌ ٕمحد سمـ حمؿد اخلطويب 

 م .0877هري 0517

اًمَسَؾى : مو رلظمذه اًمؼوشمؾ مـ ىمتقؾف ذم احلرب مـ صمقوب أو ـمعوم أو ؾماح .  ا0)

 .7/576ٕصمر ٓسمـ إصمػم، واًمـفوري ذم همررى احلدرٌ وا6/750اكظر اًمعلم 

، يمتوب : اجلفود واًمسػم، سموب : 5/0556أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف  ا7)

، يمتوب : أسمقاب شمػسػم 4/757ا، واًمؽممذي ذم ؾمــف 0657إكػول، سمرىمؿ )

، 5/66ا وأسمقداود ذم ؾمــف 5168اًمؼربن، سموب : ومـ ؾمقرة إكػول، سمرىمؿ )

، 5/078وأمحد ذم اعمسـد ا، 7651يمتوب : اجلفود، سموب : اًمـػؾ، سمرىمؿ )

 ا .0445سمرىمؿ )
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قمـ  كوهنوأمر سموضمتًمع اًمؽؾؿي ، أمر سموٓؾمتعداد حلرب إقمداءصمؿ      

 . اًمتـوزع

ر اًمـبَل       ري سمـعؿي اهلل قمؾقف إذ أكجوه مـ مؽر اعمنميملم سمف سمؿؽي  ري صمؿ َذيمَّ

ومؾًم ومورىمفؿ  ،ٕهؾفو وظمؾاف مـ قمـودهؿ، وأن مؼومف سمؿؽي يمون أموكوً 

 ومؼد طمؼ قمؾقفؿ قمذاب اًمدكقو سمًم اىمؽمومقا مـ اًماد قمـ اعمسجد احلرام.

ورضب اعمةؾ سموٕمؿ ، اةؾمام ورسميحماعمنميملم ًماكتفوء قمـ صمؿ دقمو      

 اعمووقي اًمتل قموكدت رؾمؾ اهلل ومل رشؽروا كعؿي هلل.

أطمؽوم اًمعفد سملم اعمسؾؿلم واًمؽػور ومو رؽمشمى قمغم صمؿ ىمرر سمعض      

وأطمؽوم اعمسؾؿلم اًمذرـ ختؾػقا ذم ، وأطمؽوم إهى، كؼضفؿ اًمعفد

 .ا0)ووٓرتفؿ ومو رؽمشمى قمغم شمؾؽ اًمقٓري ،مؽي سمعد اهلجرة

: أن ؾمقرة إكػول مدكقي سموةمجوع، سمدًمقؾ مو صح مـ  خالصة الكىل     

أؾمبوب كزول يمةػم مـ بروهتو، وهل شمتحدث ذم ضمؾفو قمـ همزوة سمدر، 

وسمعض أطمؽوم اجلفود، واعمعوهدات سملم اعمسؾؿلم وهمػم اعمسؾؿلم، وأمةول 

 هذه إهمراض إكًم هل مـ ىمضورو ظماوئص اًمسقر اعمدكقي .

                                                           

، واًمتحررر 7/055ماوقمد اًمـظر ًمإلذاف قمغم مؼوصد اًمسقر اكظر ا0)

 . 8/755، واًمتػسػم اعمـػم ًمؾزطمقكم 8/756واًمتـقرر 
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 ٌاملبحح الجاى
 اآليات املشتجياة مً سىرة األىفال

 املطلب األول
﴿ىمول اهلل ري شمعومم ري :                                         

                    
 .﴾ا0)

 .ا7)عؾؿ إمم أن هذه أري ري وطمدهو ري مؽقيذهى سمعض أهؾ اًم     

همػم بري  ،مدكقي يمؾفو ؾمقرة إكػول"ىمول مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن ري رمحف اهلل ري :     

 ﴿:  واطمدة            .....اهري ."ا5)﴾أري: 

وذهى ومررؼ بظمر مـ أهؾ اًمعؾؿ إمم أن هذه أري وأروت اًمسً      

 .ا5)ً سمؿؽيسمعدهو كزًم

                                                           

 ا .51ؾمقرة إكػول ) ا0)

، 0/070، ومجول اًمؼراء ويمًمل اةىمراء 7/07اكظر سمحر اًمعؾقم ًمؾسؿرىمـدي  ا7)

 . 7/055وماوقمد اًمـظر 

 . 7/86شمػسػم اًمؼربن عمؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن  ا5)

، 7/774ًمعبداًمؼوهر اجلرضمويف  درج اًمدرر ذم شمػسػم أي واًمسقر اكظر ا5)

، ط 5/560ًمؾحسـ سمـ حمؿد اًمـقسوسمقري  همرائى اًمؼربن ورهموئى اًمػرىمونو

، 5/5144هري، وزهرة اًمتػوؾمػم 0505دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 

 . 710راءات ص واةرضوح ذم اًمؼ

وىمد سح اسمـ اًمعريب ري رمحف اهلل ري أن هذه أروت اًمسبع كزًمً سمؿؽي ذم يمتوسمف 

، وًمؽـف سح ذم يمتوسمف اًمـوؾمخ واعمـسقخ 7/584و  7/576أطمؽوم اًمؼربن 

 سمؿدكقتفو يمًم ؾمقليت .
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 ،ؾمقرة إكػول مدكقي إٓ ؾمبع بروت"ىمول اًمسؿعويف ري رمحف اهلل ري :     

 ﴿ وذًمؽ مـ ىمقًمف:           ﴾ ،ومنهنو  ،إمم بظمر أروت اًمسبع

 :اهري"ا0)كزًمً سمؿؽي

وهـوك ؾمبى قموم رقطمل سمؿؽقي هذه أروت اًمسبع، صمؿ إكف ىمد ضموء      

 مو رؿؽـ آؾمتدٓل سمف قمغم مؽقتفو .سمخاقص سمعضفو 

أمو اًمسبى اًمعوم اًمذي رقطمل سمؿؽقي هذه أروت اًمسبع ومفق      

 مقوققمفو اًمذي شمتحدث قمـف:

ري ىمبقؾ اهلجرة، سمؾ  ائتًمر ىمررش سموًمـبل ري ومؤري إومم شمتحدث قمـ      

ريض اهلل ري ري مع صوطمبف أيب سمؽر  ذم اًمؾقؾي اًمتل ظمرج ومقفو رؾمقل اهلل ري 

، طمقٌ أؿمور سمعضفؿ سمحبسف، وأؿمور سمعضفؿ سمؼتؾف، سمؼاد اهلجرة ري قمـف

 .ا7)وأؿمور بظمرون سمـػقف مـ مؽي

: َمو َرْلمَتُِر سمِِف  ري َأنَّ َأسَمو ـَموًمٍِى ىَموَل ًمَِرؾُمقِل اهللَِّ ري ":أظمرج اًمطؼمي      

ـُُرِررُدوَن َأْن َرْس :» ىَمْقُمَؽ؟ ىَموَل  ـْ ومَ ش قيِف َوَرْؼُتُؾقيِف َوَُيِْرضُمقيِف ُج َؼوَل: َم

                                                                                                                                          

واؾمتةـوئفو مـ  سبعهذه أروت اًم مؽقيوـُمبَِعً سمعض اعماوطمػ وُكص ومقفو قمغم 

، يموعماحػ اعمطبقع ذم ذيمي اًمشؿرزم ًمؾطبع واًمـنم ري ػولكؾمقرة إ دكقيم

 م .07/07/0877ا ذم 458مٍم ري سمتٍمرح مـ مشقخي إزهر رىمؿ )

 . 7/755شمػسػم اًمؼربن ًمؾسؿعويف  ا0)

 7/584، وأطمؽوم اًمؼربن ٓسمـ اًمعريب 7/748اكظر شمػسػم اًمؼربن ًمؾسؿعويف  ا7)

 . 5/5144، وزهرة اًمتػوؾمػم 585و 
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َك هِبََذا؟ ىَموَل:  اش َريبِّ »َأظْمؼَمَ بُّ َرسمَُّؽ، وَموؾْمَتْقِص سمِِف ظَمػْمً وَمَؼوَل  .ىَموَل: كِْعَؿ اًمرَّ

ا: » ري َرؾُمقُل اهللَِّ ري  ًْ ش . َأَكو َأؾْمَتْقيِص سمِِف؟ سَمْؾ ُهَق َرْسَتْقيِص يِب ظَمػْمً  : وَمـََزًَم

﴿                              ..... ََري ْٔ  .ا0)"﴾ا

 وىمد أضمقى قمـ هذا احلدرٌ مـ وضمقه :     

واًماحقح أن ، ومـؽر متـًو، ا7): ري أكف طمدرٌ وعقػ ؾمـداً  الىجه األول     

ويمون ، اًمتشوور ذم إمقر اًمةاصمي سمدار اًمـدوة يمون قمؼى مقت أيب ـموًمى

 .ا5)ري اًمؾقؾي اًمتل أمجعقا ومقفو أمرهؿ قمغم ىمتؾف ري اخلروج ًمؾفجرة ذم 

                                                           

قمبد ، مـ ـمررؼ 05/587ا اًمـص اسمـ ضمررر اًمطؼمي ذم شمػسػمه أظمرضمف هبذ ا0)

اعمجقد سمـ أيب رواد قمـ اسمـ ضمررٍ قمـ قمطوء قمـ قمبقد سمـ قمؿػم قمـ اعمطؾى 

.....إمم : مو رلمتر سمف ىمقمؽ؟ ري سمـ أيب وداقمي أن أسمو ـموًمى ىمول ًمرؾمقل اهلل ري 

، سمرىمؿ 4/0577بظمره . وأظمرضمف مـ ـمررؼ بظمر اسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه 

 ا، دون ذيمر كزول أري .7887)

وقمبد اعمجقد سمـ قمبد اًمعزرز سمـ أيب رواد اًمذي ذم ؾمـد رواري اًمطؼمي ىمول قمـف اسمـ 

ورروي اعمـويمػم قمـ اعمشوهػم  ،رؼؾى إظمبور ،مـؽر احلدرٌ ضمداً "طمبون :

، واًمؽومؾ 7/051:اهري . اكظر يمتوب اعمجروطملم ٓسمـ طمبون "وموؾمتحؼ اًمؽمك

 . 07/760، وهتذرى اًمؽًمل 6/56ي ذم وعػوء اًمرضمول ٓسمـ قمد

 فمفر مـ اًمتخررٍ اًمسوسمؼ ًمؾحدرٌ اًمسبى ذم وعػ ؾمـده . ا7)

،  واجلقاهر احلسون ًمؾةعوًمبل 7/408اكظر اعمحرر اًمقضمقز ٓسمـ قمطقي  ا5)

، 8/450، وشمػسػم اعمـور 7/557، وومتح اًمؼدرر ًمؾشقيمويف 5/076



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(148) 

، سمؾ مـؽر9 أيب ـموًمى ذم هذا همررى ضمداً  رُ يمْ ذِ "ىمول احلوومظ اسمـ يمةػم:     

ٕن هذه أري مدكقي، صمؿ إن هذه اًمؼاي واضمتًمع ىمررش قمغم هذا آئتًمر 

واعمشوورة قمغم اةصمبوت أو اًمـػل أو اًمؼتؾ إكًم يمون ًمقؾي اهلجرة، ويمون 

عمو متؽـقا مـف واضمؽمءوا  ،سمعد مقت أيب ـموًمى سمـحق مـ صماث ؾمـلمذًمؽ 

قمؾقف سمعد مقت قمؿف أيب ـموًمى اًمذي يمون حيقـمف ورـٍمه ورؼقم 

 :اهري"ا0)سملقمبوئف

: ري أكف ىمد صح أن هذه أري كزًمً ذم اعمدرـي سمعد هجرة  الىجه الجاىٌ     

ـِ قَمبَّوسٍ ، وما7)ري ري اًمـبل  ـِ اسْم ـْ ": َع اِف يُمؾِّ ىَمبِقَؾٍي  َأنَّ َكَػًرا ِم ـْ َأْذَ ىُمَرْرِش ِم

َوُفْؿ إسِْمؾِقُس ذِم ُصقَرِة ؿَمْقٍخ ضَمؾِقٍؾ،  اضْمَتَؿُعقا ًمَِقْدظُمُؾقا َداَر اًمـَّْدَوِة، وَموقْمؽَمَ

ًُ َأكَُّؽُؿ اضْمَتَؿْعُتْؿ،  ـْ َكْجٍد، ؾَمِؿْع ؟ ىَموَل: ؿَمْقٌخ ِم ًَ ـْ َأْك وَمَؾًمَّ َرَأْوُه ىَموًُمقا: َم

ـْ َرْعِدَمُؽْؿ ِمـِّل َرْأي َوُكْاٌح. ىَموًُمقا: َأضَمْؾ،  وَمَلَرْدُت َأنْ  يُمْؿ َوًَم َأطْمرُضَ

ضُمِؾ، وَمَؼوَل ىَموِئٌؾ:  اْدظُمْؾ، وَمَدظَمَؾ َمَعُفْؿ، وَمَؼوَل: اْكُظُروا ذِم ؿَمْلِن َهَذا اًمرَّ

ـُقِن طَمتَّك ََيْؾَِؽ يَمًَم َهؾَ  ـْ اطْمبُِسقُه ذِم َوصَموٍق، صُمؿَّ شَمَرسمَُّاقا سمِِف َرْرَى اعْمَ َؽ َم

ًَم ُهَق يَمَلطَمِدِهْؿ  ، إِكَّ
ِ
َعَراء ـَ اًمشُّ ْقُخ . يَموَن ىَمْبَؾُف ِم َخ قَمُدوُّ اهللَِّ اًمشَّ ىَموَل: وَمٍَمَ

                                                                                                                                          

، وًمبوب 7و  5/6واًمتػسػم اًمقؾمقط ًمإلموم إيمؼم حمؿد ؾمقد ـمـطووي 

 . 86اًمـؼقل ًمؾسققـمل ص 

 . 5/55شمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم  ا0)

، واةشمؼون 8/575، واعمـور 5/55اكظر شمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم  ا7)

0/47 . 
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ـْ حَمَْبِسِف إمَِم  ُف ِم ، وَمَؼوَل: َواهللَِّ َمو َهَذا ًَمُؽْؿ َرْأي، َواهللَِّ ًَمُقْخِرضَمـَُّف َرسمُّ اًمـَّْجِديُّ

َـّ أَ  ـْ َأْرِدرُؽْؿ وَمَقْؿـَُعقُه َأْصَحوسمِِف وَمَؾُققؿِمَؽ ْن َرةُِبقا قَمَؾْقِف طَمتَّك َرْلظُمُذوُه ِم

ـْ سمَِاِديُمْؿ، ىَموًُمقا: وَموْكُظُروا ذِم هَمػْمِ  ـُ قَمَؾْقُؽْؿ َأْن َُيِْرضُمقيُمْؿ ِم ِمـُْؽْؿ، وَمًَم بَم

حُيقا مِ  ـْ سَملْمِ َأفْمُفِريُمْؿ شَمْسؽَمِ ُف إَِذا َهَذا. ىَموَل: وَمَؼوَل ىَموِئٌؾ: َأظْمِرضُمقُه ِم ـُْف، وَمنِكَّ

طْمُتْؿ  ـَ َوىَمَع إَِذا هَموَب قَمـُْؽْؿ َأَذاُه َواؾْمؽَمَ يُمْؿ َمو َصـََع َوَأْر ـْ َررُضَّ ظَمَرَج ًَم

: َواهللَِّ َمو َهَذا ًَمُؽْؿ سمَِرْأي، َأمَلْ  ْقُخ اًمـَّْجِديُّ يُمْؿ، وَمَؼوَل اًمشَّ َويَموَن َأْمُرُه ذِم هَمػْمِ

ـْ طَمِدرةِِف؟ شَمَرْوا طَمَاَوَة ىَمْقًمِِف وَ  ـَمَاىَمَي ًمَِسوكِِف َوَأظْمَذ اًْمُؼُؾقِب َمو شَمْسَؿُع ِم

َـّ قَمَؾْقُؽْؿ، صُمؿَّ ًَمَقْلشملَِمَّ إًَِمْقُؽْؿ  ـْ وَمَعْؾُتْؿ صُمؿَّ اؾْمَتْعَرَض اًْمَعَرَب، ًَمَتْجَتِؿَع َواهللَِّ ًَمِئ

اوَمُؽْؿ، ىَموًُمقا: ـْ سمَِاِديُمْؿ َوَرْؼُتَؾ َأْذَ ِرضَمُؽْؿ ِم َصَدَق َواهللَِّ، وَموْكُظُروا  طَمتَّك َُيْ

 ُ َٕ ؿِمػَمنَّ قَمَؾْقُؽْؿ سمَِرْأي َمو َأَرايُمْؿ َرَأًرو هَمػْمَ َهَذا ىَموَل: وَمَؼوَل َأسُمق ضَمْفٍؾ: َواهللَِّ 

ـْ يُمؾِّ ىَمبِقَؾٍي  ُه. ىَموًُمقا: َوَمو ُهَق؟ ىَموَل: َكْلظُمُذ ِم مُتُقُه سَمْعُد َمو َأَرى هَمػْمَ َأسْمٍَمْ

و هَنًْدا، صُمؿَّ ُرْعَطك يُمؾُّ هُمَاٍم ِمـُْفْؿ ؾَمْقًػو َصوِرًمو، صُمؿَّ هُمَاًمو َوؾَمًطو ؿَم  وسم 

َفو، وَمَا  َق َدُمُف ذِم اًْمَؼَبوِئِؾ يُمؾِّ سَمَي َرضُمٍؾ َواطِمٍد، وَمنَِذا ىَمَتُؾقُه شَمَػرَّ سُمقَكُف رَضْ َررْضِ

ـْ سَمـِل َهوؿِمٍؿ َرْؼِدُروَن قَمغَم طَمْرِب ىُمَررْ  ُـّ َهَذا احْلَلَّ ِم ُْؿ إَِذا َأفُم َفو، وَمنهِنَّ ٍش يُمؾِّ

ْقُخ ا0)َرَأْوا َذًمَِؽ ىَمبُِؾقا اًْمَعْؼَؾ  ـَو َوىَمَطعـو قمـو َأَذاُه. وَمَؼوَل اًمشَّ طْم َواؾْمؽَمَ

ُه. ىَموَل:  َٓ َأَرى هَمػْمَ ْأي اًْمَؼْقُل َمو ىَموَل اًْمَػَتك،  : َهَذا َواهللَِّ اًمرَّ اًمـَّْجِديُّ

ىُمقا قَمغَم َذًمَِؽ َوُهْؿ جُمْ  رُؾ اًمـَّبِلَّ ري وَمَتَػرَّ
ري وَمَلَمَرُه  ِؿُعقَن ًَمُف. ىَموَل: وَمَلشَمك ضِمؼْمِ

ْقَؾَي، َوَأِذَن اهللَُّ ًَمُف قمـَد  ًُ ومِقِف شمِْؾَؽ اًمؾَّ ِذي يَموَن َربِق ًَ ذِم َمْضَجِعِف اًمَّ َٓ َربِق َأْن 

                                                           

 . 0/048اًمَعْؼؾ : اًمدري . اكظر اًمعلم  ا0)
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َْكػَ  ْٕ ُرُه كَِعَؿُف قَمَؾْقِف َذًمَِؽ سمِوخْلُُروِج، َوَأْكَزَل قَمَؾْقِف سَمْعَد ىُمُدوِمِف اعْمَِدرـََي ا وَل ُرَذيمِّ

 : ﴿ َوسَمَاَءُه قمـَدهُ                                   

                ﴾(0ا. 

اعمديف، ومؼبؾفو ىمقل اهلل ري شمعومم ري :  : ري أن أري شمتؿي ًمسقوىمفو الىجه الجالح     

﴿                                    

                               
سمعد  . ومفل ىمد كزًمً ﴾ا7)

ـ رمؼفقرهمزوة سمدر ذم اعمفوضمررـ شمذيمرهؿ سمحوهلؿ ذم مؽي طمقٌ يموكقا 

، ومآواهؿ اهلل إمم اعمدرـي اعمنميمقن َيؾؽفؿ ذم أرض مؽي، َيوومقن أن

، وأردهؿ سمـٍمه رقم سمدر، سؽـقن ومقف بمـلمرؿ ملوى هل سموهلجرة، وضمعؾ

 .ا5)ورزىمفؿ مـ اًمطقبوت وهل اًمغـوئؿ اًمتل أطمؾفو هلؿ

﴿ : ر اعمممـلم كعؿف قمؾقفؿ سمؼقًمفيمَّ ذَ  وعمو                   

   ﴾  َري  ر رؾمقًمفيمَّ ومؽذًمؽ ذ وهق دومع يمقد اعمنميملم  ،ري كعؿف قمؾقف

                                                           

، 4/0575، واسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه 05/585أظمرضمف اًمطؼمي ذم شمػسػمه  ا0)

، وصححف اسمـ يمةػم ذم 7/558ا، واًمبقفؼل ذم دٓئؾ اًمـبقة 7885سمرىمؿ )

 . 0/47، واًمسققـمل ذم اةشمؼون 5/55شمػسػمه 

 ا .75ؾمقرة إكػول ) ا7)

، 7/518، واًمـؽً واًمعققن 568ري  05/565اكظر ضمومع اًمبقون ًمؾطؼمي  ا5)

 . 6/585، واجلومع ٕطمؽوم اًمؼربن 7/717وزاد اعمسػم
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 ﴿ومؼول : ومؽر اعمويمررـ قمـف                             

                   ﴾(0ا. 

ومفذا شمعداد ًمـعؿ اًمـٍم،  ،ري مؽر سموعمسؾؿلم ومنن اعمؽر سموًمرؾمقل ري ":     

مو يمون رظـ  ري واعمممـلم ذم أطمقالٍ  اًمتل أكعؿ اهلل هبو قمغم رؾمقًمف ري 

 ،ري صي سموًمـبل ري ، وهذه كعؿي ظمواًمـوس أن ؾمقجدوا مـفو خمؾاوً 

وهذا شمذيمػم سملروم  ،واةكعوم سمحقوشمف وؾمامتف كعؿي شمشؿؾ اعمسؾؿلم يمؾفؿ

ري  ومو ٓىموه اًمـبل ري  مؼومفؿ سمؿؽي، ومو ٓىموه اعمسؾؿقن قمؿقموً 

 :"ا7)ري ؾمامي ٕمتف وأن ؾمامي اًمـبل ري ، ظماقصوً 

وهذا ٓ رؼتيض  ومحودصمي ائتًمر اعمنميملم وشمشوورهؿ يموكً ذم مؽي،     

﴿ ىمقًمف : زولك            .....﴾ ذم مؽي ومو سمعدهو مـ بروت، 

 .ا5)ومـزًمً سموعمدرـي  سمعد اهلجرة واعمممـلم ر اهلل هبو رؾمقًمفيمَّ سمؾ ذَ 

                                                           

، واًمتػسػم 5/557، واًمؽشػ واًمبقون 4/077ت أهؾ اًمسـي اكظر شملورا ا0)

، 7/704، واًمؽشوف 7/776، ومعومل اًمتـزرؾ 01/006اًمبسقط ًمؾقاطمدي 

، ومػوشمقح اًمغقى 7/715، وزاد اعمسػم 7/407واعمحرر اًمقضمقز 

، 4/770، وحموؾمـ اًمتلورؾ 5/07، وإرؿمود اًمعؼؾ اًمسؾقؿ 04/566

 . 8/451واعمـور 

 . 8/576ر اًمتحررر واًمتـقر ا7)

، وأكقار اًمتـزرؾ 7/585، واعمحرر اًمقضمقز 5/557اكظر اًمؽشػ واًمبقون  ا5)

، واعمـور 4/756، واًمبحر اعمحقط 5/46ًمؾبقضووي  وأهار اًمتلورؾ

8/575 . 



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(152) 

ىمقؾ: إٓ .....مدكقي ؾمقرة إكػول"وهلذا ىمول اًمبغقي ري رمحف اهلل ري :     

 ﴿ : ؾمبع بروت مـ ىمقًمف          ..... ،إمم بظمر ؾمبع بروت ﴾

ومنهنو كزًمً سمؿؽي. وإصح أهنو كزًمً سموعمدرـي، وإن يموكً اًمقاىمعي 

 :اهري"ا0)سمؿؽي

اًمذي شمرشموح "وىمول اةموم إيمؼم: حمؿد ؾمقد ـمـطووي ري رمحف اهلل ري :     

 إًمقف اًمـػس أن ؾمقرة إكػول مجقعفو مدكقي، وأن مو ذم سمعض بروهتو مـ

أوصوف ٕطمقال اعمنميملم ذم مؽي ىمبؾ اهلجرة ٓ رعـك يمقن هذه أروت 

                                                           

 . 7/755معومل اًمتـزرؾ  ا0)

 :ري  شمعوممري إٓ ىمقًمف  ،قيكإن ؾمقرة إكػول مد : ىمقؾ "وىمول اسمـ اًمعريب ري رمحف اهلل ري :

﴿          ﴾،  ري  شمعوممري وىمقًمف: ﴿      

       ﴾ ( ومنن يمون هذا   مؽقتونًمومنهن ا .55ؾمقرة إكػول .

هوشملم أرتلم ضمرت  ٕن . وإن يمون سمحؽؿ اًمظـ سمـؼؾ صحقح ومبفو وكعؿً

:اهري "ىمد دمري سمؿؽي وشمذيمر سموعمدرـي ٕن اًمؼاي ،ىماتفًم سمؿؽي وما راح هذا

اًمـوؾمخ واعمـسقخ ذم اًمؼربن اًمؽررؿ ًمؾؼويض أيب سمؽر حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ 

م 0887هري 0505، ط مؽتبي اًمةؼوومي اًمدرـقي، إومم 7/775اًمعريب اعمعوومري 

. وهذا ردل قمغم أن اسمـ اًمعريب ري رمحف اهلل ري ىمد شمراضمع قمًم ىمرره ذم يمتوسمف أطمؽوم 

مـ كزول أروت اًمسبع سمؿؽي، ٕكف صـػ يمتوسمف  7/584و  7/576اًمؼربن 

اًمـوؾمخ واعمـسقخ سمعد يمتوسمف أطمؽوم اًمؼربن، ومؼد ذيمر همػم مرة ذم سمعض 

اعمسوئؾ ذم يمتوب اًمـوؾمخ واعمـسقخ أكف سمقـفو ذم يمتوب أطمؽوم اًمؼربن . اكظر ري 

 . 7/051و  7/55مةًا ري اًمـوؾمخ واعمـسقخ ٓسمـ اًمعريب 
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ٕن هذه أروت إكًم هل مـ سموب شمذيمػم اًمرؾمقل وأصحوسمف سمًم  مؽقي،

يمون قمؾقف أوًمئؽ اًمؼقم مـ قمـود ومؽوسمرة واكحراف قمـ اًمطررؼ اًمؼقرؿ، 

أدى هبؿ إمم اهلزرؿي ذم سمدر وذم همػمهو مـ اعمعورك اًمتل يمون اًمـٍم ومقفو 

 :اهري"ا0)ًمؾؿممـلم

مـ قمـود وشمستؿر أروت ذم اًمتذيمػم سمبعض مو يمون قمؾقف اًمؼقم      

  ﴿، ومقؼقل اهلل ري شمعومم ري : ومؽوسمرة واكحراف قمـ اًمطررؼ اًمؼقرؿ

                                            
، ﴾ا7)

ري طمؽك مؽرهؿ ذم  ري اًمـبل  مؽرهؿ ذم ذاتومبعد أن طمؽك اهلل ري شمعومم ري 

ومو ُأْرؾِمؾ سمف مـ اًمؼربن اًمؽررؿ، وملظمؼم اهلل ري شمعومم ري قمـ  ري ري اًمـبل درـ 

: ىمد  قمـد ؾمًمع بروشمف طملم شمتغم قمؾقفؿ أهنؿ رؼقًمقن يدقمقاهؿ اًمبوـمؾ

 . ىمد ؾمؿعـو ىمبؾ هذا مةؾف ومًمذا أهمـويمؿ، أو طقعؽؿؾمؿعـو هذا مـؽؿ وٓ ك

وًمق كشوء ًمؼؾـو ىمقًٓ مةؾف ٕكف ًمقس مـ يمام اهلل، وًمؽـف مـ ظمراوموت 

ر اهلل رؾمقًمف واعمممـلم سمعد اهلجرة هبذا اعمقىمػ  إمؿ اعمووقي . وَمَذيمَّ

 .ا5)ًمؾؿنميملم طمقـًم يموكقا سمؿؽي

                                                           

 . 5/7ًمإلموم إيمؼم حمؿد ؾمقد ـمـطووي  اًمتػسػم اًمقؾمقط ا0)

 ا .50ؾمقرة إكػول ) ا7)

، 5/55، وشمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم 04/567اكظر مػوشمقح اًمغقى  ا5)

، 8/457، وشمػسػم اعمـور 7/757اًمدرر ذم شمـوؾمى أروت واًمسقر وكظؿ
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 ًمقكوً  لىمررش، ومتحؽاًمسقرة ذم طمدرةفو قمـ رذائؾ منميمل  صمؿ متيض     

﴿: مـ أًمقان قمـودهؿ وضمحقدهؿ ًمؾحؼ ومتؼقل قمجقبوً          

                                      


ًمؽذب قمغم اهلل، وأن مو ضموءهؿ ري سمو ري ل ومنهنؿ سمعد أن رمقا اًمـب، ﴾ا0)

مـ قمؾًمء أهؾ اًمؽتوب، وأهنؿ ًمق  أظمذهوسمف ًمقس إٓ مـ أؾموـمػم إوًملم، 

ؿموءوا أن جيقئقا سمؿةؾ مو ضموءهؿ سمف عمو يمون قمؾقفؿ إٓ أن ررضمعقا إمم 

مل  ري سمعد هذاري إهنؿ  ،قمؾًمء أهؾ اًمؽتوب، ومقجقئقن سمؿةؾ هذا اًمذي معف

آهتوم واًمتؽذرى، سملن ـمؾبقا إمم اهلل  رؼػقا قمـد هذا احلد، سمؾ أمعـقا ذم

أن رؿطر قمؾقفؿ طمجورة مـ اًمسًمء أو رلشمقفؿ سمعذاب أًمقؿ، إن يمون هذا 

 .ا7)مـ قمـد اهلل اًمذي ضموء سمف حمؿد طمؼوً 

ـِ َموًمٍِؽ       ـْ َأَكِس سْم ىَموَل: ىَموَل َأسُمق وىموئؾ هذه اعمؼوًمي هق أسمق ضمفؾ، ومَع

ـَ ضَمْفٍؾ: اًمؾَُّفؿَّ إِْن يَموَن َهَذا هُ  ْر قَمَؾْقـَو طِمَجوَرًة ِم
ـْ قِمـِْدَك وَمَلْمطِ َق احلَؼَّ ِم

، َأِو اْئتِـَو سمَِعَذاٍب َأًمِقؿٍ 
ِ
ًَمء ًْ  . اًمسَّ         ﴿ : وَمـََزًَم

                                                                                                                                          

، واًمتػسػم 8/578، واًمتحررر واًمتـقرر 4/487واًمتػسػم اًمؼربيف ًمؾؼربن 

 . 5/77قؾمقط ًمؾطـطووي اًم

 ا .57ؾمقرة إكػول ) ا0)

، 5/56، وشمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم 04/568اكظر مػوشمقح اًمغقى  ا7)

، 4/511، واًمتػسػم اًمؼربيف ًمؾؼربن 8/455، واعمـور 7/758وكظؿ اًمدرر 

 . 5/78، واًمتػسػم اًمقؾمقط ًمؾطـطووي 8/550واًمتحررر واًمتـقرر 
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 .ا7)﴾ا0)

 ، وًمؽـ مل رقىمع ذًمؽ هبؿ ًمؼميميًمؾعذاب أهنؿ أهؾ ري شمعوممري  اهلل قخؼموم     

وهلذا عمو ظمرج مـ سملم أفمفرهؿ أوىمع  ،ري سملم أفمفرهؿ مؼوم رؾمقل اهلل ري 

ري أرؿمدهؿ صمؿ . أذاومفؿ  اهلل هبؿ سملؾمف رقم سمدر، ومؼتؾ صـودردهؿ وأه

إمم آؾمتغػور مـ اًمذكقب اًمتل هؿ متؾبسقن هبو مـ اًمنمك  ري شمعومم

 ًمقؿـع قمـفؿ اًمعذاب . صمؿ سملم أهنؿ رستحؼقن اًمعذاب ٕهنؿ واًمػسود

وهؿ ًمقسقا أوًمقوء هلل، وٓ أوًمقوء اعمسجد  ون قمـ اعمسجد احلرام،راد

 .ا5)ري وأصحوسمف اًمـبل ري  هؿ ، وإكًم أهؾفاحلرام

وإذا يمون أسمق ضمفؾ هق اًمؼوئؾ : اًمؾفؿ إن يمون هذا هق احلؼ مـ قمـدك      

وملمطر قمؾقـو طمجورو مـ اًمسًمء أو ائتـو سمعذاب أًمقؿ . ومؼد كسى اًمؼقل 

 .ا5)اومؼقه قمؾقفإمم اجلؿقع ٕهنؿ و

                                                           

 ا .55و  55ؾمقرة إكػول ) ا0)

 ﴿، يمتوب : اًمتػسػم، سموب : ىمقًمف 5/75أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف  ا7)
                       

           ﴾( ا، ومسؾؿ ذم صحقحف 5557، سمرىمؿ

﴿يمتوب : صػي اًمؼقومي واجلـي واًمـور، سموب : ىمقًمف ري شمعومم ري :  ،5/7045  
         ﴾( ا .7685، سمرىمؿ 

و  5/41، وشمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم 04/568اكظر مػوشمقح اًمغقى  ا5)

 . 555و  8/555، واًمتحررر واًمتـقرر 8/454، واعمـور 40

 . 8/455، واعمـور 04/568، ومػوشمقح اًمغقى 7/471رر اًمقضمقز اكظر اعمح ا5)
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﴿وإذا يمون أسمق ضمفؾ ىمد ىمول هذا ذم مؽي سمدًمقؾ ىمقًمف ري شمعومم ري :        

              ﴾ وحلدرٌ وما رؾزم مـف أن شمـزل أري سمؿؽي، وم

ًمقضمقد زمـ ـمقرؾ سملم اًمؼاي  ،اعمذيمقر ًمقس ؾمبى كزول أري اًمؽررؿي

ومؤروت  سمعد وىمعي سمدر طمؽوري قمًم مه،درـي ، وًمؽـفو كزًمً سموعمواًمـزول

ر رؾمقل اهلل ري  ري سمًم كوًمف مـ اًمؽوومررـ، وسمرمحي اهللَّ سمف وإطمسوكف إًمقف  شمذيمِّ

 .ا0)إذ أكجوه مـ اعمجرملم واحلؿد هللَّ رب اًمعوعملم

ر اهلل رؾمقًمف واعمممـلم سمؿقضمى بظمر مـ مقضمبوت سُمْعِدهؿ قمـ       صمؿ َذيمَّ

ً ممو جيعؾفؿ مستحؼلم ًمؾعذاب، وهذا اعمقضمى وٓري اهلل ووٓري اًمبق

 هذه اًمااة، طموهلؿ ذم أومضؾ مو سمـل اًمبقً ٕضمؾف وهق اًمااة هق

، وذًمؽ سموعمؽوء وهق اًماػػم، مـ اًمؾفق واًمعبٌ ًمقسً إٓ رضسموً  قمـدهؿ

﴿، ومؼول ري شمعومم ري : ا7)واًمتادري وهق اًمتاػقؼ                

                         
 .ا5)﴾ا5)

                                                           

اعمحرر ذم أؾمبوب كزول اًمؼربن مـ ظمال ، و7/470اكظر اعمحرر اًمقضمقز  ا0)

 . 0/455 خلوًمد سمـ ؾمؾقًمن اعمزرـل اًمؽتى اًمتسعي

، واًمـؽً واًمعققن 5/545، واًمؽشػ واًمبقون 05/475اكظر ضمومع اًمبقون  ا7)

 . 6/511، واجلومع ٕطمؽوم اًمؼربن 7/780، ومعومل اًمتـزرؾ 7/504

 ا .54ؾمقرة إكػول ) ا5)

، وشمػسػم اًمؼربن 4/505، واًمبحر اعمحقط 04/571اكظر مػوشمقح اًمغقى  ا5)

، واًمتحررر 8/457، واعمـور 7/765، وكظؿ اًمدرر 5/47اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم 

 . 5/85، واًمتػسػم اًمقؾمقط ًمؾطـطووي 8/557واًمتـقرر 
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يمون إذا  ري ري  وذًمؽ أن اًمـبل"ىمول مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن ري رمحف اهلل ري :     

ري  ري  صغم ذم اعمسجد احلرام ىموم رضمان مـ اعمنميملم قمـ رؿلم اًمـبل

ورضمان قمـ  ري، ف اعمؽوءاؾمؿ رعـل سمف ـمػماً  ري ومقاػران يمًم راػر اعمؽوء

ري صاشمف  ري  ري ومقاػؼون سملردَيًم ًمقخؾطو قمغم اًمـبل ري  رسور اًمـبل

 :اهري"ا0)ومؼتؾفؿ اهلل سمبدر همٓء إرسمعي ،وىمراءشمف

: مو ىموًمف مؼوشمؾ ري رمحف اهلل ري مل أضمده مسـدًا ذم أي يمتوب بظمر، وهق  قلت     

ـ مو ضمرى قمؾقف ، وًمؽري ري هذا يمون سمغرض إرذاء اًمـبل رؼيض أن ومعؾفؿ 

اعمػنون أن هذا يمون ًمقكًو مـ قمبودهتؿ اًمتل يموكقا رػعؾقهنو مـذ 

 .ا7)اجلوهؾقي

أمر اًمعرب أن اعمؽوء  اًمذي مر يب مـ"ىمول اسمـ قمطقي ري رمحف اهلل ري :     

ىمبؾ اةؾمام قمغم ضمفي اًمتؼرب سمف  واًمتادري يمون مـ ومعؾ اًمعرب ىمدرًمً 

وصاهتؿ  افؿ سملن ذقمفؿواًمتنمع، وقمغم هذا رستؼقؿ شمعقػمهؿ وشمـؼ

وقمبودهتؿ مل شمؽـ رهبي وٓ رهمبي، إكًم يموكً مؽوء وشمادري مـ كقع 

                                                           

 . 7/755، واكظر شمػسػم اًمؼربن ًمؾسؿعويف 7/005ؾمؾقًمن  شمػسػم مؼوشمؾ سمـ ا0)

، واًمبسقط 7/71، وسمحر اًمعؾقم 05/470اكظر ضمومع اًمبقون ًمؾطؼمي  ا7)

، 04/570، ومػوشمقح اًمغقى 7/780، ومعومل اًمتـزرؾ 01/051ًمؾقاطمدي 

، واجلقاهر 6/511، واجلومع ٕطمؽوم اًمؼربن 5/47وشمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ 

، واًمتػسػم 8/457، واعمـور 4/776ؾمـ اًمتلورؾ ، وحمو5/050احلسون 

 . 5/85اًمقؾمقط ًمؾطـطووي 
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ري ًمقشغؾقه وأمتف قمـ  اًمؾعى، وًمؽـفؿ يموكقا رتزردون ومقفو وىمً اًمـبل ري 

 :اهري"ا0)اًمؼراءة واًمااة

واًمذي ضمرى قمؾقف مجفقر اعمػنرـ ري أرضًو ري أن هذه أري مل شمـزل      

عمدرـي مذيمرة سمبعض مو يمون قمؾقف اعمنميمقن ذم مؽي سمؿؽي، سمؾ كزًمً ذم ا

ممو جيعؾفؿ همػم مستحؼلم ًمقٓري اهلل وٓ وٓري اعمسجد احلرام، ممو 

جيعؾفؿ ممهؾلم ًمعذاب اهلل ري قمز وضمؾ ري، وهلذا ظمتؿ اهلل أري سمؼقًمف : 

﴿              ﴾ سمف هق ، وهذا اًمعذاب اًمذي هددهؿ اهلل

 .ا7)مو ضمرى هلؿ ذم همزوة سمدر مـ اًمؼتؾ وإه واهلزرؿي

 ﴿: ىمقًمف"ىمول اسمـ قمطقي ري رمحف اهلل ري :                   ﴾

إؿمورة إمم قمذاهبؿ سمبدر سموًمسقػ، ومقؾزم مـ هذا أن هذه أري إظمػمة 

طمؽوري قمًم  ،سمعد سمدروإؿمبف أن اًمؽؾ كزل  . كزًمً سمعد سمدر وٓ سمد

 :اهري"ا5)واهلل وزم اًمتقومقؼ سمرمحتف ،مه

                                                           

، واجلومع 04/570، واكظر مػوشمقح اًمغقى 474و  7/475اعمحرر اًمقضمقز  ا0)

 . 5/050، واجلقاهر احلسون 6/511ٕطمؽوم اًمؼربن 

، ومػوشمقح 01/057، واًمبسقط ًمؾقاطمدي 05/477اكظر ضمومع اًمبقون  ا7)

، وحموؾمـ 5/41 اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم ، وشمػسػم04/570اًمغقى 

 . 8/458، واعمـور 4/777اًمتلورؾ 

، واجلقاهر احلسون 4/505، واكظر اًمبحر اعمحقط 7/474اعمحرر اًمقضمقز  ا5)

5/050 . 
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صمؿ ظمتؿً هذه أروت اًمسبع سمًم رميمد أن اًمسقوق يمؾف مديف، ومؾًم      

أطمقال همٓء اًمؽػور ذم اًمطوقموت اًمبدكقي، أشمبعفو سمنمح اكتفك مـ ذح 

﴿، ومؼول ري شمعومم ري : أطمقاهلؿ ذم اًمطوقموت اعموًمقي          

                                                 

        
 .ا7)﴾ا0)

عؾف وشمؽود شمتػؼ يمؾؿي اعمػنرـ قمغم أن اعمؼاقد هبذه أري أصوًمي مو وم     

ري اعمنميمقن سمعد هزرؿتفؿ ذم سمدر مـ مجع اعمول اًمؽةػم ًمؾتجفقز ًمغزو اًمـبل 

 ا5)واعمسؾؿلم ذم أطمد ري. 

﴿ىمول جموهد :                                 ﴾ « ُهَق

وِر َرْقَم ُأطُم   .ا5)شدٍ َكَػَؼُي َأيِب ؾُمْػَقوَن قَمغَم اًْمُؽػَّ

                                                           

 ا .55ؾمقرة إكػول ) ا0)

، وومتح اًمؼدرر 7/765، وكظؿ اًمدرر 04/570اكظر مػوشمقح اًمغقى  ا7)

 .8/551ًمتـقرر ، واًمتحررر وا7/558ًمؾشقيمويف 

، واًمؽشػ واًمبقون 7/71، وسمحر اًمعؾقم 05/478اكظر ضمومع اًمبقون  ا5)

، واعمحرر 7/780، ومعومل اًمتـزرؾ 01/055، واًمبسقط ًمؾقاطمدي 5/545

، وشمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ 04/570، ومػوشمقح اًمغقى 7/474اًمقضمقز 

 . 8/458، واعمـور 5/45يمةػم 

 . 05/457أظمرضمف اًمطؼمي ذم شمػسػمه  ا5)
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ـِ ضُمبػَْمٍ ذِم ىَمْقًمِفِ و      ـْ ؾَمِعقِد سْم :﴿ قَم                     

     ـِ طَمْرٍب ًْ ذِم َأيِب ؾُمْػَقوَن سْم اؾْمَتْلضَمَر َرْقَم ُأطُمٍد َأًْمَػلْمِ  ،﴾، ىَموَل: َكَزًَم

ـَ إطََموسمِقشِ   .ا7)ري ُؿ اًمـَّبِلَّ ري ، وَمَؼوشَمَؾ هِبِ ا0)ِم

 ىَمَتوَدَة ىَموَل: ىَمْقًُمُف:﴿ وقمـ                            

 ..... َي، َأْكَشَد اًمـَّوَس َوَدقَموُهْؿ َرَي، عَمَّو ىَمِدَم َأسُمق ؾُمْػَقوَن سمِوًْمِعػِم إمَِم َمؽَّ ْٔ ﴾ ا

ًْ سَمْدٌر ذِم َرَمَضوَن َرْقَم إمَِم اًْمِؼتَ  ـَ اًْمَعوِم اعْمُْؼبِِؾ، َويَموَك وِل طَمتَّك هَمَزا َكبِلُّ اهللَِّ ِم

اٍل َرْقَم  ًْ ُأطُمٌد ذِم ؿَمقَّ ـْ ؿَمْفِر َرَمَضوَن، َويَموَك َة ِم اجْلُُؿَعِي َصبِقَحَي ؾَموسمَِع قَمنْمَ

ًْ ِمـُْف ذِم اًْمَعوِم اعمُْ  َة ظَمَؾ طْمَدى قَمنْمَ ًِ ِةِ ْب  .ا5)ْؼبِؾِ اًمسَّ

                                                           

إطموسمقش : جمؿققمي مـ ىمبوئؾ اًمعرب حتوًمػقا مع ىمررش حتً ضمبؾ رسؿك  ا0)

، واًمـفوري ذم همررى احلدرٌ 5/87)طَمَبِشقًوا، ومسؿقا إطموسمقش . اكظر اًمعلم 

 . 0/551وإصمر ٓسمـ إصمػم 

، 4/0586، واسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه 05/451أظمرضمف اًمطؼمي ذم شمػسػمه  ا7)

 ا .8145سمرىمؿ )

 . 05/450ظمرضمف اًمطؼمي ذم شمػسػمه أ ا5)

وسمـحق مو ىمول جموهد واسمـ ضمبػم وىمتودة ىمول اسمـ أسمزى، واحلؽؿ سمـ قمتقبي، 

حمؿد سمـ مسؾؿ سمـ ؿمفوب اًمزهري، وحمؿد سمـ حيقك سمـ طمبون، واًمسدي، و

وقموصؿ سمـ قمؿر سمـ ىمتودة، واحلالم سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمؿرو سمـ ؾمعد سمـ 

إمم  05/451قمـ همٓء ذم ضمومع اًمبقون  ، وقمطوء سمـ درـور . اكظر أصمورمعوذ

 . 0588إمم  4/0586، وشمػسػم اًمؼربن ٓسمـ أيب طموشمؿ 455
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: أن هذه أروت اًمسبع اؾْمُتْةـَِقً مـ مدكقي ؾمقرة  خالصة الكىل     

 إكػول ومؼقؾ : إهنو مؽقي، ٕهنو شمتحدث قمـ طمقادث طمدصمً ذم مؽي .

واًماحقح اًمذي قمؾقف مجفقر اًمعؾًمء أن هذه أروت اًمسبع مدكقي      

ًمتؽقن هل وسموىمل يمسقرهتو، ومؼد صمبً أن أري إومم مـفو كزًمً سموعمدرـي 

ر اًمـبلَّ  واعمسؾؿلم  ري ري أروت اًمسبع شمتؿي ًمسقوىمفو اعمديف اًمذي ُرَذيمِّ

سمـعؿي اهلل قمؾقفؿ، طمقٌ أكجوهؿ وهؿ سمؿؽي مـ يمةػم مـ مؽر اعمنميملم 

ذم ذات أكػسفؿ سموًمؼتؾ، وذم درـفؿ سمجحقد اًمؼربن واًمسخرري مـف، 

ر اهلل هبو وسمجؿع اعمول حلرب اعمسؾؿلم، يمؾ هذه احلقادث اعمؽقي  َذيمَّ

َـّ اهلل قمؾقفؿ سموٕمـ وآؾمتؼرار  اعمسؾؿلم سمآروت كزًمً سموعمدرـي سمعد أن َم

 ومقفو، وكٍمهؿ قمغم اعمنميملم ذم سمدر ومو سمعدهو مـ همزوات .
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 املطلب الجاىٌ
﴿ىمول اهلل ري شمعومم ري :                                 

 . ﴾ا0)

ذيمر سمعض أهؾ اًمعؾؿ أن هذه أري مستةـوة مـ مدكقي ؾمقرة إكػول،      

 .ا7)ومفل مؽقي

ودًمقؾفؿ قمغم هذا آؾمتةـوء وقمغم مؽقي هذه أري مو ُرِوي أهنو كزًمً      

 .ا5)عمو أؾمؾؿ قمؿر سمـ اخلطوب ري ريض اهلل قمـف ري

ـِ قَمبَّوٍس ىَموَل وم      ـِ اسْم شمِْسَعٌي َوصَمَاصُمقَن َرضُمًا  ري ًمـَّبِلِّ ري َأؾْمَؾَؿ َمَع ا : َع

َْرسَمِعلَم، وَمَلْكَزَل اهلُل ْٕ ﴿ :ري  قَمزَّ َوضَمؾَّ  ري َواْمَرَأٌة، َوَأؾْمَؾَؿ قُمَؿُر مَتَوَم ا    

                   ﴾(5ا. 

                                                           

 ا .55ؾمقرة إكػول ) ا0)

، واًمتػسػم اًمبسقط ًمؾقاطمدي 7/51اكظر سمحر اًمعؾقم ًمؾسؿرىمـدي  ا7)

، 7/766، وشمػسػم اًمؼربن ًمؾسؿعويف 7/774، ودرج اًمدرر 01/750

اعمـسقخ ذم اًمؼربن اًمؽررؿ ٓسمـ اًمعريب ، واًمـوؾمخ و4/056وروح اعمعويف 

، واًمزرودة واةطمسون ذم قمؾقم اًمؼربن عمحؿد سمـ 0/47، واةشمؼون 7/775

مريمز اًمبحقث واًمدراؾموت ، ط 0/774أمحد احلـػل اعمؽل اعمعروف سمعؼقؾي 

 هري .0576ري إومم  اةموراتري جومعي اًمشورىمي سم

، 01/751اطمدي ، واًمبسقط ًمؾق7/51اكظر سمحر اًمعؾقم ًمؾسؿرىمـدي  ا5)

، واةشمؼون 775و 4/056، روح اعمعويف 7/766وشمػسػم اًمؼربن ًمؾسؿعويف 

 . 0/774، واًمزرودة واةطمسون 0/47

، واًمقاطمدي ذم اًمتػسػم اًمقؾمقط 07/51أظمرضمف اًمطؼمايف ذم اعمعجؿ اًمؽبػم  ا5)

، مـ ـمررؼ إؾمحوق سمـ سمنم اًمؽوهكم، 750، وذم أؾمبوب اًمـزول ص 7/558
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ـِ قَمبَّوٍس وذم ًمػظ بظمر       ـِ اسْم يُمقَن: ىَمِد قَم ىَموَل: عَمَّو َأؾْمَؾَؿ قُمَؿُر ىَموَل اعْمُنْمِ

:﴿ري  قَمزَّ َوضَمؾَّ  ري اًْمَؼْقُم اًْمَقْقَم ِمـَّو، َوَأْكَزَل اهللَُّ ا0)اْكَتَاَػ          

             ﴾(7ا. 

                                                                                                                                          

قمـ أيب هوؿمؿ اًمرمويف قمـ ؾمعقد سمـ ضمبػم قمـ اسمـ صمـو ظمؾػ سمـ ظمؾقػي 

قمبوس.....، وإؾمحوق سمـ سمنم اًمؽوهكم ىمول قمـف اسمـ أيب طموشمؿ ذم اجلرح 

 وهمػممهو حيدث قمـ موًمؽ وأيب معنم ،يمون رؽذب ": 7/705واًمتعدرؾ 

اعمجروطملم مـ  :اهري . وىمول قمـف اسمـ طمبون ذم يمتوب"سملطمودرٌ مقوققمي

يمون رضع احلدرٌ قمغم اًمةؼوت  ": 0/054 اعمحدصملم واًمضعػوء واعمؽمويملم

ٓ حيؾ يمتى طمدرةف إٓ قمغم ضمفي اًمتعجى  ،ورليت سمًم ٓ أصؾ ًمف قمـ إصمبوت

 :اهري ."ومؼط

رواه اًمطؼمايف، وومقف "، صمؿ ىمول :6/77وذيمر هذا احلدرٌ اهلقةؿل ذم جمؿع اًمزوائد 

 :اهري"إؾمحوق سمـ سمنم اًمؽوهكم وهق يمذاب

ومفق صدوق وًمؽـف َيطلء يمةػمًا يمًم ذم أمو ظمؾػ سمـ ظمؾقػي سمـ صوقمد اًمقاؾمطل 

 . 085، وشمؼررى اًمتفذرى ص 8/755شموررخ سمغداد 

رؼول : اكتاػ ومان مـ ومان، أي : أظمذ مـف طمؼف . اكظر هتذرى اًمؾغي  ا0)

 . 8/550، وًمسون اًمعرب 07/057

، سمرىمؿ 5/067 قمـ زوائد اًمبزارأظمرضمف اًمبزار يمًم ذم يمشػ إؾمتور  ا7)

يِف أسمق حيقك  ا، ومؼول : طمدصمـو7584) قمبداًمرمحـ سمـ اًمػضؾ سمـ اعمقومؼ صمـو احِلًمَّ

يِف أسمق حيقك هق  صمـو اًمـرض أسمق قمؿر قمـ قمؽرمي قمـ اسمـ قمبوس.....، واحِلًمَّ

قمبد احلؿقد سمـ قمبداًمرمحـ احلًميف أسمق حيقك، وهق وعقػ يمًم ذم اعمغـل ذم 

 . 555، واًمتؼررى ص 0/561اًمضعػوء ًمؾذهبل 
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 وضمفلم : وىمد كقىمش هذا آؾمتةـوء هق ودًمقؾف مـ     

: ري أن طمدرٌ اسمـ قمبوس اًمذي ردل قمغم كزول أري  الىجه األول     

سمسبى إؾمام قمؿر طمدرٌ ٓ راح ؾمـدًا وٓ متـًو، أمو اًمسـد ومؼد فمفر مو 

ومقف ذم خترجيف، وأمو اعمتـ ومألن قمؿر سمـ اخلطوب ري ريض اهلل قمـف ري أؾمؾؿ 

 .ا0)شيإمم أرض احلب ري ري سمعد ظمروج مـ ظمرج مـ أصحوب رؾمقل اهلل 

ويمون مجقع مـ حلؼ سملرض احلبشي وهوضمر إًمقفو مـ اعمسؾؿلم، ؾمقى      

ومًم  .ا7)وصمًمكلم رضماً  صماصمي أسمـوئفؿ اًمذرـ ظمرضمقا هبؿ معفؿ، أو وًمدوا هبو

                                                                                                                                          

سمـ قمبداًمرمحـ أسمق قمؿر اخلزاز، مؽموك، مـؽر احلدرٌ واًمـرض أسمق قمؿر هق اًمـرض 

 . 5/58، واعمجروطملم ٓسمـ طمبون 7/80يمًم ذم اًمتوررخ اًمؽبػم ًمؾبخوري 

رواه اًمبزار واًمطؼمايف "، صمؿ ىمول :8/54وذيمر احلدرٌ اهلقةؿل ذم جمؿع اًمزوائد 

 :اهري"سموظمتاور، وومقف اًمـرض أسمق قمؿر، وهق مؽموك

ا، واًمطؼمايف 517، سمرىمؿ )0/757ؾ اًماحوسمي وأظمرضمف أمحد سمـ طمـبؾ ذم ومضوئ

ا، وأضمري ذم اًمنمرعي 00548، سمرىمؿ )00/744ذم اعمعجؿ اًمؽبػم 

ا، يمؾفؿ مـ ـمررؼ احلًميف سمف دون ذيمر كزول أري . 0557، سمرىمؿ )5/0770

رواه اًمطؼمايف، وومقف اًمـرض "، صمؿ ىمول :8/57وذيمره اهلقةؿل ذم جمؿع اًمزوائد 

 :اهري"سمـ قمؿر، وهق مؽموك

، واًمسػمة اًمـبقري ٓسمـ 070اكظر اًمسػمة واعمغوزي عمحؿد سمـ إؾمحوق ص  ا0)

، واًمسػمة اًمـبقري ٓسمـ يمةػم 7/770، ودٓئؾ اًمـبقة ًمؾبقفؼل 0/557هشوم 

7/57 . 

، واًمسػمة 0/551، وؾمػمة اسمـ هشوم 777اكظر ؾمػمة اسمـ إؾمحوق ص  ا7)

 . 7/8اًمـبقري ٓسمـ يمةػم 
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شمذيمره اًمرواري مـ أكف أؾمؾؿ ىمبؾف شمسعي وصماصمقن، ويمؿؾ سمف إرسمعقن همػم 

 .ا0)صحقح

ًمً سمسبى إؾمام قمؿر سمـ : ًمق ؾمؾؿـو أن أري كز الىجه الجاىٌ     

اهلل، أي : ا7)اخلطوب ري ريض اهلل قمـف ري ًمؽون معـوهو : رو أَيو اًمـبل طمسبؽ

ـِ اشمبعؽ مـ اعمممـلم  رؽػقؽ اهلل مـ ذ أقمدائؽ، ورؽػقؽ ري أرضًو ري َم

ـِ اشمبعؽ مـ اعمممـلما معطقومقن قمغم ًمػظ  يمعؿر سمـ اخلطوب . ومري)َم

 .ا5)ري ري ؽػوري ًمرؾمقل اهلل اجلاًمي، رشوريمقكف ري شمعومم ري ذم احلسى واًم

                                                                                                                                          

ـْ و ـِ َمْسعُ  قَمْبِداهللِ  قَم ري إمَِم اًمـََّجوِرِّ  : سَمَعَةـَو َرؾُمقُل اهللَِّ ري  ىَموَل  ري َريِضَ اهلُل قَمـُْف ري قدٍ سْم

ـْ صَمًَمكلَِم َرضُمًا، وَمَلشَمُقا اًمـََّجوِرَّ  ـُ َكْحٌق ِم .....إمم بظمر احلدرٌ اًمطقرؾ ذم َوَكْح

ا، 5511، سمرىمؿ )6/517ىماي هجرة احلبشي . وىمد أظمرضمف أمحد ذم اعمسـد 

، 7/776ف ؿمعقى إركموط، وؾمعقد سمـ مـاقر ذم ؾمــف وصححف حمؼؼ

ا، وذم 5808، سمرىمؿ )7/417ا، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى 7570سمرىمؿ )

 . 7/786دٓئؾ اًمـبقة 

، وشمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم 7/55اكظر اجلومع ٕطمؽوم اًمؼربن  ا0)

 . 01/54، وشمػسػم اعمـور 5/76

كسون هق مـ رؽػقف قمـ همػمه، وٓ حيتوج إمم احلَْسى : اًمؽػوري، ومحسى اة ا7)

، واعمػردات 5/087، وهتذرى اًمؾغي 5/057همػمه معف ًمقؽػقف . اكظر اًمعلم 

 اًمؼوؾمؿ احلسلم سمـ حمؿد اعمعروف سموًمراهمى إصػفوككذم همررى اًمؼربن ٕيب 

 هري .0507، ط دار اًمؼؾؿ ري سمػموت ري إومم 755ص 

ل اًمؾغقي ذم أري ري اًمطؼمي ذم ضمومع ذيمر هذا اعمعـك قمغم ري ؾمبقؾ آطمتًم ا5)

، واًمسؿعويف ذم شمػسػم 7/51، واًمسؿرىمـدي ذم سمحر اًمعؾقم 05/41اًمبقون 
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وهذا اعمعـك همػم صحقح 9 ٕن ومقف شمسقري سملم اهلل وظمؾؼف ذم رء      

ري أكف هنك  قمـ اًمـبل ري  َيتص اهلل سمف، مةؾ احلسى واًمؽػوري، وىمد صح

ـِ قَمبَّوٍس َأنَّ َرضُمًا ىَموَل ًمِؾـَّبِلِّ ري ، وم: مو ؿموء اهلل وؿمئً أن رؼول ـِ اسْم :  ري َع

ًَ َمو ؿَموَء اهللَُّ  ًٓ  هللِ  َأضَمَعْؾَتـِل: » ري وَمَؼوَل ًَمُف اًمـَّبِلُّ ري  .  َوؿِمْئ سَمْؾ َمو  ؟!ا0)قَمْد

 .ا5ا)7)شؿَموَء اهللَُّ َوطْمَدهُ 

صمؿ إن إؾمـود احلؽؿ ري وهق احلسى واًمؽػوري ري إمم اهلل وإمم همػم اهلل      

 رقهؿ أن طمسى اهلل ويمػورتف وطمده ٓ رؽػل، وشمعومم اهلل قمـ ذًمؽ 9 ٕن

 .ا5)ـ يمون اهلل كوسه امتـع أن رزداد طموًمف أو رـؼص سمسبى كٍمة همػم اهللم

                                                                                                                                          

، واسمـ قمطقي ذم اعمحرر 7/517، واًمبغقي ذم معومل اًمتـزرؾ 7/766اًمؼربن 

 . 7/458اًمقضمقز 

ويف ومل أر مـ اظمتور هذا اعمعـك إٓ حيقك سمـ زرود اًمػراء ري رمحف اهلل ري ذم يمتوسمف مع

 ، ط دار اعمٍمري ًمؾتلًمقػ واًمؽممجي ري مٍم ري إومم .0/506اًمؼربن 

 . 7/075، وهتذرى اًمؾغي 7/57قَمْدُل اًمٌمء : مسوورف وكظػمه . اكظر اًمعلم  ا0)

ا، واسمـ موضمف ذم 675، سمرىمؿ )765أظمرضمف اًمبخوري ذم إدب اعمػرد ص  ا7)

مو ؿموء اهلل :  اًمـفل أن رؼول ، يمتوب : اًمؽػورات، سموب :0/575ؾمــف 

، 5/558ا، وصححف حمؼؼف إًمبويف، وأمحد ذم اعمسـد 7006، سمرىمؿ )وؿمئً

ا، وصححف حمؼؼف إركموط، و واسمـ أيب ؿمقبي ذم ماـػف 0758سمرىمؿ )

 ا .75580، سمرىمؿ )4/551

، 7/015اكظر إقمراب اًمؼربن ٕيب ضمعػر أمحد سمـ حمؿد سمـ إؾمًمقمقؾ اًمـحوس ا5)

 هري .0570إومم  ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري

 . 04/415اكظر مػوشمقح اًمغقى  ا5)
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هلل وطمده، يموًمتقيمؾ واًمتؼقى واًمعبودة،  "اًمؽػوري"و"احلسى"ومنن      

﴿ :ري  شمعوممري ىمول اهلل                                

           
﴾. ومػرق سملم احلسى واًمتلرقد، ومجعؾ احلسى ًمف ا0)

 . وطمده، وضمعؾ اًمتلرقد ًمف سمـٍمه وسمعبوده

قمغم أهؾ اًمتقطمقد واًمتقيمؾ مـ قمبوده طمقٌ  ري ؾمبحوكفري وأصمـك اهلل      

﴿ :ري  شمعوممري أومردوه سموحلسى، ومؼول               

                             
:  ا ومل رؼقًمق ،﴾ا7)

هلؿ  ري شمعوممري ومنذا يمون هذا ىمقهلؿ، ومدح اًمرب  . طمسبـو اهلل ورؾمقًمف

سمذًمؽ، ومؽقػ رؼقل ًمرؾمقًمف: اهلل وأشمبوقمؽ طمسبؽ، وأشمبوقمف ىمد أومردوا 

حلسى، ومل رنميمقا سمقـف وسملم رؾمقًمف ومقف، ومؽقػ رنمك سمو ري شمعوممري اًمرب 

 .سمقـفؿ وسمقـف ذم طمسى رؾمقًمف؟! هذا مـ أحمؾ اعمحول وأسمطؾ اًمبوـمؾ

:﴿ري  شمعوممري وكظػم هذا ىمقًمف                               

                            
ري قمؾؿفؿ اهلل  ، طمقٌ﴾ا5)

أن رسـدوا اةقمطوء مـ اًمادىموت إمم اهلل9 ٕكف اعمعطل اًمذي  ري شمعومم

ومرض اًمادىموت وأوضمبفو، وإمم رؾمقًمف9 ٕكف هق اًمذي رؼسؿفو، وأن 

ومتلمؾ يمقػ ضمعؾ اةرتوء هلل  ،رسـدوا يمػوري اةطمسوب إمم اهلل وطمده

                                                           

 ا .57ؾمقرة إكػول ) ا0)

 ا .065ؾمقرة اًمـسوء ) ا7)

 ا .48ؾمقرة اًمتقسمي ) ا5)
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: طمسبـو اهلل  : وىموًمقا وضمعؾ احلسى ًمف وطمده، ومؾؿ رؼؾ، رؾمقًمفوًم

: ﴿ري  شمعوممري ظموًمص طمؼف، يمًم ىمول  اهلل ورؾمقًمف، سمؾ ضمعؾف      

  ﴾ ،ري : وإمم رؾمقًمف، سمؾ ضمعؾ اًمرهمبي إًمقف وطمده، يمًم ىمول  ومل رؼؾ

﴿ :ري  شمعومم                    
وموًمرهمبي واًمتقيمؾ  ،﴾(1)

هلل وطمده، يمًم أن اًمعبودة واًمتؼقى واًمسجقد  واعمشقئي واةكوسمي واحلسى

 هلل وطمده.

﴿ :ري  شمعوممري وكظػم هذا ىمقًمف                
إذ ٓ رؽػل اًمعبود  . ﴾ا7)

و سمحسبؽ، وٓ ؾمقًم اًمؽػوري اًمؽومؾي اًمتل رعؼم قمـف ،إٓ رهبؿ وظموًمؼفؿ

 ،: هق اًمؽوذم وموحلسى . : طمسبل طمسبلل ػِ ؽْ أي اًمتل رؼقل ومقفو اعمَ 

 . أكف وطمده يموف قمبده ري ؾمبحوكف وشمعوممري وملظمؼم 

، مـ همػمهؿ وشمقيماً  وملكبقوء اهلل ورؾمؾف أومم هبذا9 ٕهنؿ أيمؿؾ شمقطمقداً      

إروه  ري شمعوممري وقمد اهلل  ٓ ؾمقًم سمعد ،ري ظمومتفؿ وأومضؾفؿ ري ومضًا قمـ 

 .ا5)ومؽقػ جيعؾ أشمبوقمف مع اهلل ذم هذه اًمؽػوري؟! ،ذه اًمؽػوريهب

                                                           

 ا .7و  6ؾمقرة اًمنمح ) ا0)

 ا .55ؾمقرة اًمزمر ) ا7)

حؿد سمـ أيب سمؽر سمـ أرقب اسمـ ىمقؿ عم زاد اعمعود ذم هدي ظمػم اًمعبوداكظر  ا5)

ري  مؽتبي اعمـور اةؾمامقي ري وسمػموت ري سي اًمرؾموًمي ممؾم، ط 0/57 اجلقزري

م، وحموؾمـ اًمتلورؾ ًمؾؼوؾمؿل 0885هري 0504ري اًمسوسمعي واًمعنمون  اًمؽقرً

أوقاء اًمبقون ذم إرضوح اًمؼربن ، و01/55، واعمـور ذم اًمتػسػم 4/571

دار اًمػؽر ، ط 7/015 حؿد إملم سمـ حمؿد اعمختور اًمشـؼقطلعم سموًمؼربن
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وقمؾقف، وموعمعـك اًماحقح ًممري : رو أَيو اًمـبل رؽػقؽ اهلل وطمده، واهلل      

وطمده رؽػل أشمبوقمؽ مـ اعمممـلم، ومقًم شمقاضمفقكف مـ يمقد اًمؽػور ًمؽؿ 

 .ا0)وحمورسمتفؿ إرويمؿ

ـَِقً مـ مدكقي ؾمقرة إكػول : أن أري حمؾ اًمبحٌ اؾْمُتةْ  خالصة الكىل     

 سمـوء قمغم أهنو كزًمً سمسبى إؾمام قمؿر سمـ اخلطوب ري ريض اهلل قمـف ري .

واًماحقح أهنو مدكقي يمسقرهتو، ٕن طمدرٌ كزوهلو سمسبى إؾمام قمؿر      

ٓ راح . صمؿ إن ضمعَؾ إؾمام قمؿر ؾمببًو ًمـزول أري رؽمشمى قمؾقف معـك 

ويموومقف، ويمذًمؽ اعمممـقن  ري  ريهمػم صحقح، وهق أن اهلل طَمْسُى اًمـبل 

 هؿ طَمْسُى اًمـبل ويموومقف مع اهلل ري قمز وضمؾ ري .

وهذا اعمعـك ٓ رتػؼ مع سرح اًمتقطمقد هلل ري شمعومم ري 9 ٕن ومقف شمسقري      

سملم اهلل وظمؾؼف ذم رء َيتص اهلل سمف، ورقهؿ أن طمسى اهلل ويمػورتف 

ه، يموًمتقيمؾ هلل وطمد واعمشقئي واًمؽػوري احلسىوطمده ٓ رؽػل، صمؿ إن 

 ، يمؾ ذًمؽ ٓ ُرْسـَد إٓ هلل ري شمعومم ري .واًمتؼقى واًمعبودة

                                                                                                                                          

م، واًمتػسػم اًمقؾمقط 0884هري 0504ري  سمػموت ري ًمتقزرعًمؾطبوقمي واًمـنم وا

 . 5/041ًمؾطـطووي 

، 58و  05/57، وضمومع اًمبقون 7/075اكظر شمػسػم اًمؼربن عمؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن  ا0)

، وشمػسػم اًمؼربن 5/561، واًمؽشػ واًمبقون 4/745وشملورات أهؾ اًمسـي 

 ،7/458، واعمحرر اًمقضمقز 7/517، ومعومل اًمتـزرؾ 7/766ًمؾسؿعويف 

، وشمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ 04/415، ومػوشمقح اًمغقى 7/777وزاد اعمسػم 

، وأوقاء 01/54، واًمتحررر واًمتـقرر 01/55، واعمـور 5/75ٓسمـ يمةػم 

 . 7/015، وإقمراب اًمؼربن ًمؾـحوس 7/015اًمبقون 
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 الفصل الزابع
 سىرة التىبة

 وومقف مبحةون :     

 : كزول ؾمقرة اًمتقسمي . املبحح األول     

 : أروت اعمستةـوة مـ ؾمقرة اًمتقسمي . املبحح الجاىٌ     

 املبحح األول
 ىزول سىرة التىبة

 سمعد اهلجرة . ري ري ة مدكقي، كزًمً قمغم رؾمقل اهلل ؾمقرة اًمتقسمي ؾمقر     

واًمرواروت اًمتسع اًمتل ذيمرهتو ذم اجلزء إول مـ هذه اًمرؾموًمي، ذم      

أمجعً قمغم أن ؾمقرة  "اًمرواروت اًمتل قمددت اعمؽل واعمديف"مبحٌ 

 .ا0)اًمتقسمي مدكقي

 وردل قمغم مدكقي ؾمقرة اًمتقسمي أدًمي :     

أؾمبوب كزول يمةػم مـ بروت ؾمقرة اًمتقسمي  : مو صح مـ الدلًل األول     

واوح اًمدًٓمي قمغم أن هذه أروت كزًمً سمسبى أؾمئؾي أو طمقادث 

 .ا7)ري ري طمدصمً سموعمدرـي سمعد هجرة اًمـبل 

                                                           

اكظر اعمؽل واعمديف ذم اًمؼربن اًمؽررؿ دراؾمي شملصقؾقي ودراؾمي كؼدري ًمـزول  ا0)

اعمستةـوة مـ يمؾ ؾمقرة مـ أول ؾمقرة اًمػوحتي طمتك بظمر اًمسقر وأروت 

ؾمقرة اعموئدة، وهق سمحٌ زم ُكنِم ذم جمؾي اًمدراري اًمتل شمادرهو يمؾقي 

اًمدراؾموت اةؾمامقي واًمعرسمقي ًمؾبـلم سمدؾمقق، اًمعدد اًمسوسمع قمنم ؾمـي 

 .455ري  475م، اعمجؾد اًمةوًمٌ ص 7106

 أؾمبوب كزول اًمؼربن اكظر أؾمبوب كزول يمةػم مـ بروت ؾمقرة اًمتقسمي ذم ا7)

، وًمبوب اًمـؼقل ذم أؾمبوب اًمـزول ًمؾسققـمل ص 755ري  755ًمؾقاطمدي ص 
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: ري إمجوع اًمعؾًمء قمغم أن ؾمقرة اًمتقسمي مدكقي كزًمً سمعد  الدلًل الجاىٌ     

 .ا0)اهلجرة، ومل َيوًمػ ذم هذا أطمد

هؾ اًمعؾؿ أن ؾمقرة اًمتقسمي هل بظمر ؾمقرة كزًمً سمؾ سح مجع مـ أ     

 .ا7)ري ري قمغم رؾمقل اهلل 

                                                                                                                                          

، واًماحقح اعمسـد مـ أؾمبوب اًمـزول عمؼبؾ سمـ هودي اًمقادقمل 005ري  017

 .006ري  015ص 

 دكقيا يمؾ مو سمحةً ومقف مـ يمتى اًمتػسػم ويمتى قمؾقم اًمؼربن كاً قمغم م0)

، 7/045ول ري شمػسػم مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن اكظر ري قمغم ؾمبقؾ اعمة.  تقسميؾمقرة اًم

، واًمقؾمقط ًمؾقاطمدي 4/4، واًمؽشػ واًمبقون 7/56وسمحر اًمعؾقم 

، ومعومل 7/775، وشمػسػم اًمؼربن ًمؾسؿعويف 7/746، ودرج اًمدرر 7/564

، 5/61، وأكقار اًمتـزرؾ ًمؾبقضووي 5/5، واعمحرر اًمقضمقز 7/505اًمتـزرؾ 

، واجلقاهر 4/554ط ، واًمبحر اعمحق0/550ومدارك اًمتـزرؾ ًمؾـسػل 

، واًمبقون ذم قمد بي اًمؼربن 5/58، وإرؿمود اًمعؼؾ اًمسؾقؿ 5/050احلسون 

 .0/085، واًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼربن 051ص 

، وشمػسػم 7/751: زاد اعمسػم  ذم دكقيم تقسميواكظر َكْؼَؾ اةمجوع قمغم أن ؾمقرة اًم

ـوري ، وقم7/50، واجلومع ٕطمؽوم اًمؼربن 7/4اًمؼربن ًمؾعز سمـ قمبداًمسام 

، 5/785اًمؼويض ويمػوري اًمرايض )طموؿمقي اًمشفوب قمغم شمػسػم اًمبقضوويا 

، واعمـور 4/557، وحموؾمـ اًمتلورؾ 7/567وومتح اًمؼدرر ًمؾشقيمويف 

 .01/86، واًمتحررر واًمتـقرر 01/050

، وشمػسػم اًمؼربن ًمؾسؿعويف 7/564اكظر اًمتػسػم اًمقؾمقط ًمؾقاطمدي  ا7)

وشمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ  ،5/61، وأكقار اًمتـزرؾ ًمؾبقضووي 7/775
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بظمر  ري رعـل ؾمقرة اًمتقسمي ري هذه اًمسقرة"ىمول اًمطوهر سمـ قموؿمقر :     

ومفل اًمسقرة اًمراسمعي قمنمة سمعد اعموئي ذم قمداد  ،قمـد اجلؿقع اًمسقر كزوًٓ 

 :اهري"ا0)كزول ؾمقر اًمؼربن

ا: وردل قمغم هذا طمدرٌ  قلت       اًمؼَمَ
ِ
ـِ قَموِزٍب ري ء  ري َريِضَ اهللَُّ قَمـْفُ  سْم

ًْ سَمَراَءةٌ "ىَموَل:  .ا7)بظِمُر ؾُمقَرٍة َكَزًَم

                                                                                                                                          

، واًمتػسػم اعمـػم 5/067، واًمتػسػم اًمقؾمقط ًمؾطـطووي 5/010يمةػم 

، واًمؼمهون ذم 566، واًمـوؾمخ واعمـسقخ ًمؾـحوس ص 01/85ًمؾزطمقكم 

 .0/085قمؾقم اًمؼربن 

 . 01/86اًمتحررر واًمتـقرر  ا0)

سمؽر ، يمتوب : اعمغوزي، سموب : طمٍ أيب 4/056أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف  ا7)

، 5/0756ا، ومسؾؿ ذم صحقحف 5555سموًمـوس ذم ؾمـي شمسع، سمرىمؿ )

ا، وأمحد ذم 0507يمتوب: اًمػرائض، سموب : بظمر بري كزًمً بري اًمؽاًمي، سمرىمؿ )

 ا .07557، سمرىمؿ )51/484اعمسـد 

ـِ قَمْؿٍرو وىمد ضموء ذم بظمر مو كزل مـ اًمسقر طمدرٌ َأنَّ  ري َريِضَ اهلُل قَمـُْفًَم ري قَمْبِد اهللِ سْم

ًْ ؾُمقَرُة اعمَْوِئَدةِ بظِم   . َر ؾُمقَرٍة َكَزًَم

، يمتوب : شمػسػم اًمؼربن، سموب : ومـ ؾمقرة 4/750أظمرضمف اًمؽممذي ذم ؾمــف 

ا، 5700، سمرىمؿ )7/551ا، واحلويمؿ ذم اعمستدرك 5155اعموئدة، سمرىمؿ )

. وواومؼف  هذا طمدرٌ صحقح قمغم ذط اًمشقخلم ومل َيرضموهوىمول : 

 ا .05868، سمرىمؿ )6/767ــ اًمؽؼمى اًمذهبل، وأظمرضمف اًمبقفؼل ذم اًمس
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ـِ قُمْتبََي ىَموَل وطمدرٌ  ـِ قَمْبِد اهللِ سْم ـُ قَمبَّوسٍ  قُمَبْقِد اهللِ سْم : شَمْعَؾُؿ بظِمَر ؾُمقَرٍة  : ىَموَل زِم اسْم

ـَ اًْمُؼْربنِ  ًْ ِم ًُ  ،َكَزًَم ًْ مَجِقًعو؟ ىُمْؾ      ﴿:  َكَعْؿ،: » َكَزًَم

.....﴾ . ىَموَل  ؾمقرة اًمـٍم  ًَ  . : َصَدىْم

ا، واسمـ أيب 5175، يمتوب : اًمتػسػم، سمرىمؿ )5/7507أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف 

 ا .54775، سمرىمؿ )6/751ؿمقبي ذم اعماـػ 

وٓ شمـوىمض سملم هذه إطمودرٌ، طمقٌ دًمً مجقعفو قمغم أن ؾمقرة اعموئدة، واًمتقسمي، 

 واًمـٍم بظمر مو كزل مـ اًمسقر .

ؾمقرة كزًمً يمومؾي، يمًم سح سمذًمؽ طمدرٌ اسمـ قمبوس :  ومسقرة اًمـٍم هل بظمر

ـَ اًْمُؼْربِن، ًْ ِم ًْ مَجِقًعو؟ شَمْعَؾُؿ بظِمَر ؾُمقَرٍة َكَزًَم  .......َكَزًَم

أمو ؾمقرة اعموئدة وؾمقرة اًمتقسمي ومؤظمرري ًمقسً سموًمـظر إمم اًمسقرة سمتًممفو، طمقٌ 

رري اجلزء كزًمً يمؾتومهو ذم مـوؾمبوت متعددة، وهبذا رتعلم أن اعمراد سمؤظم

إيمؼم اًمذي شمؿ كزول يمؾ مـفًم سمف، وأن معظؿ يمؾ واطمدة مـفًم مـ أواظمر 

 اًمؼربن كزوًٓ .

 ري سمعٌ قمؾقوً  ري  قمؼى ومتح مؽي ٕن رؾمقل اهللومسقرة اًمتقسمي كزل أوهلو ذم ؾمـي شمسع 

 ري ريض اهلل قمـفري ذم احلجي اًمتل طمجفو أسمق سمؽر  اًمتقسمي سمسقرة ري ريض اهلل قمـفري 

، وكزل يمةػم مـ ومؼرأهو قمغم اًمـوس طمتك ظمتؿفو ،اًمقداع سموًمـوس ىمبؾ طمجي

 بروهتو ذم همزوة شمبقك ذم اًمسـي اًمتوؾمعي مـ اهلجرة  .

وسمعض بروت ؾمقرة اعموئدة كزًمً ذم اًمسـلم إومم سمعد اهلجرة، ومعظؿفو كزل 

﴿متلظمرًا، وبري             

   ﴾ ( ا كزًمً ذم طمجي اًمقداع ؾمـي قمنم .5ؾمقرة اعموئدة 
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: ري اًمؼضورو اًمتل حتدصمً قمـفو ؾمقرة اًمتقسمي هل ىمضورو  الدلًل الجالح     

:  األولظماوئص اًمسقر اعمدكقي، ومؿحقر اًمسقرة ردور قمغم أمررـ : 

متققز اعمممـلم قمـ  : والجاىٌ . أطمؽوم ضمفود اعمنميملم وأهؾ اًمؽتوب

 . اعمـوومؼلم سمادد همزوة شمبقك

أمو أطمؽوم اجلفود ومؼد مفد هلو اًمؼربن اًمؽررؿ ذم هذه اًمسقرة سمـبذ      

اًمعفقد وإمون سموًمـسبي ًمؾؿنميملم، وإهنوء اعمعوهدات اًمتل يموكً ىموئؿي 

مـ اعمنميملم واًمؽتوسمقلم كؼضقا  ٕن يماً  9 سملم اعمسؾؿلم وأهؾ اًمؽتوب

ـملت ـمقائػ اًمقفقد مع اعمنميملم قمغم حمورسمي اعمسؾؿلم اًمعفقد، وشمقا

 . وحمووًمي اًمؼضوء قمؾقفؿ

ـ بري قمـ أطمؼود اًمقفقد ودؾموئسفؿ رقمنم كحق مـوحتدصمً      

وممامراهتؿ، وظمبةفؿ ويمقدهؿ، وما قمفد وٓ أمون، وٓ ؾمؾؿ وٓ 

 . ماوحلي سمعد اكتفوء أمد إمون، وكؼض اًمعفقد مـ همػم اعمسؾؿلم

                                                                                                                                          

ضمعػر أمحد سمـ حمؿد سمـ ؾمامي سمـ قمبد اعمؾؽ سمـ اكظر ذح مشؽؾ أصمور ٕيب 

، ط ممؾمسي 5/514 ؾمؾؿي إزدي احلجري اعمٍمي اعمعروف سموًمطحووي

، 547خ ًمؾـحوس ص م، و اًمـوؾمخ واعمـسق0885هري 0504اًمرؾموًمي إومم 

، وومتح اًمبوري ًمؾحوومظ اسمـ طمجر 0/005ومجول اًمؼراء ويمًمل اةىمراء 

، واعمدظمؾ ًمدراؾمي اًمؼربن 0/88، ومـوهؾ اًمعرومون 7/655، و 7/505

 . 075اًمؽررؿ ٕيب ؿمفبي ص 
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مر اًمةويف ومؽون سمسبى اؾمتـػور اعمسؾؿلم ًمغزو اًمروم ذم همزوة وأمو إ     

شمبقك، وىمد أووحً أروت ذم اًمؼسؿ إقمظؿ مـ هذه اًمسقرة 

كػسقوت اعمسؾؿلم، وفمفقر قمقارض اًمتةوىمؾ واًمتخؾػ واًمتةبقط، 

ومراوهمي اعمـوومؼلم، ودؾموئسفؿ اعمويمرة، وشمعررتفؿ سمشؽؾ ومووح، طمتك 

إٓ  ً اعمـوومؼلم، ومل شمدع هلؿ ؾمؽماً ؾمؿقً اًمسقرة )اًمػووحيا ٕهنو ومضح

 ف .هتؽت

يموكً ؾمقرة احلسؿ اًمؽومؾ ٕوووع همػم  أن هذه اًمسقر : واخلاصي     

اعمسؾؿلم، ورسمًم يموكً أظمطر ؾمقرة طمشدت ضمقش اةرًمن وأقمدشمف 

ًمؾؿعريمي اًمػوصؾي اًمـفوئقي سملم اعمسؾؿلم وهمػمهؿ، ؾمقاء ذم داظمؾ اًمدوًمي 

غم مؽر اًمقفقد، أو ذم ظمورج اًمدوًمي سمتاػقي ضمذور اًمـػوق، واًمؼضوء قم

 دت يمؾَّ سموًمتادي ًمغطرؾمي اًمروم ذم همزوة شمبقك اًمتل أرهبتفؿ، ومَجَّ 

 حتريموهتؿ اعمشبقهي ًمؾؼضوء قمغم اةؾمام واعمسؾؿلم.

، واحلػوظ دوًمي اةؾمام ويمون هلذه اًمتاػقي إصمر إيمؼم ذم اؾمتؼرار     

قدهو، سمعد اكتؼول وإفمفور هقبتفو ومـعي وضم سملم اًمدول، قمغم يمقوهنو

 .ا0)ري إمم اًمرومقؼ إقمغم ممؾمسفو وىموئدهو اًمـبل ري 

: أن ؾمقرة اًمتقسمي مدكقي، سمدًمقؾ مو صح مـ أؾمبوب  خالصة الكىل     

كزول يمةػم مـ بروهتو أهنو كزًمً سمسبى أؾمئؾي أو طمقادث طمدصمً سموعمدرـي 

                                                           

، وشمػسػم اعمـور 7/550اكظر كظؿ اًمدرر ذم شمـوؾمى أروت واًمسقر  ا0)

 . 01/85واًمتػسػم اعمـػم ًمؾزطمقكم  ،01/88، واًمتحررر واًمتـقرر 01/057
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 ، وىمد أمجع أهؾ اًمعؾؿ قمغم مدكقتفو، وهل مـ بظمرري ري سمعد هجرة اًمـبل 

اًمؼربن كزوًٓ، صمؿ إن اًمؼضورو اًمتل حتدصمً قمـفو اًمسقرة هل ىمضورو اًمؼربن 

، ومقاىمػ أطمؽوم ضمفود اعمنميملم وأهؾ اًمؽتوباعمديف، طمقٌ ىمررت 

 اعمسؾؿلم واعمـوومؼلم ذم أصمـوء همزوة شمبقك وىمبؾفو وسمعدهو .
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 املبحح الجاىٌ
 اآليات املشتجياة مً سىرة التىبة

 املطلب األول
 ﴿شمعومم ري :  ىمول اهلل ري                            

                                    
 .﴾ا0)

اًمتقسمي، أو طمؽؿ  مل أر مـ اًمعؾًمء مـ اؾمتةـك هذه أري مـ مدكقي ؾمقرة     

اؾمتةـك "سملهنو مؽقي، إٓ مو كؼؾف اًمسققـمل ري رمحف اهلل ري قمـ سمعضفؿ ومؼول :

 سمعضفؿ:﴿    .....قمؾقف  ري عمو ورد أهنو كزًمً ذم ىمقًمف 9﴾ أري

 :اهري"ا7)كف قمـؽمل أُ  ٕؾمتغػرن ًمؽ مو : ٕيب ـموًمىري اًمااة واًمسام 

 ؿ اهلل ري رشػمون إمم طمدرةلم :واًمسققـمل ومـ كؼؾ قمـفؿ ري رمحف     

ـْ قَمكِم  : ري  احلديح األول      ـِ  قَم ُت َرؾُمقَل اهللَِّ ري سْم ري  َأيِب ـَموًمٍِى ىَموَل: َأظْمؼَمْ

ـُْف َوَواِرهِ  هَمَػَر اهللَُّ ،ا5)سمَِؿْقِت َأيِب ـَموًمٍِى وَمَبَؽك صُمؿَّ ىَموَل: اْذَهْى وَموهْمِسْؾُف َويَمػِّ

ًُ َمو ىَموَل. َوضَمَعَؾ َرؾُمقُل اهللَِّ ري ىَموَل: وَمَػعَ  .ًَمُف َوَرمِحَفُ  وًمو ْؾ  ،ري َرْسَتْغِػُر ًَمُف َأرَّ

ِذِه أَرِي: ُرُج مـ سمقتف طمتك كزل قمؾقف ضمؼمرؾ هِبَ  ﴿ َوٓ ََيْ     

                                ﴾(5ا. 

                                                           

 ا.005ؾمقرة اًمتقسمي ) ا0)

، 4/557، وكؼؾ يمام اًمسققـمل اًمؼوؾمؿل ذم حموؾمـ اًمتلورؾ 0/47اةشمؼون  ا7)

، واًمطوهر سمـ قموؿمقر ذم  اًمتحررر واًمتـقرر 01/050ورؿمقد روو ذم اعمـور 

01/86. 

 .7/511َواِره : ادومـف. اكظر اًمعلم  ا5)

، ومـ ـمررؼف اسمـ قمسويمر ذم 0/88اًمطبؼوت اًمؽؼمى أظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم  ا5)

، ومل رعزه 5/510، وذيمره اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـةقر 55/555شموررخ دمشؼ 
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إكف فموهر ذم أن "ىمول أًمقد ري رمحف اهلل ري سمعد أن ذيمر هذا احلدرٌ :     

و سمف، اًمؾفؿ إٓ ٕن قمدم اخلروج مـ اًمبقً ومقف مغقً  9اًمـزول ىمبؾ اهلجرة

 :اهري"ا0)ًمؽـ مل كر مـ شمعرض ًمف ،احلدرٌ سمضعػ أن رؼول

: اًمؼقل سمضعػ احلدرٌ ري سمؾ سمبطاكف ري طمتؿ ٓزم9 ًمقضمقد  قلت     

 ذم ؾمـده، وىمد فمفر ذم خترجيف مو ومقف مـ مطوقمـ.اًمقاىمدي 

ـْ : ري  احلديح الجاىٌ      ـُ اعمَُسقِِّى قَم يِف ؾَمِعقُد سْم ـِ ؿِمَفوٍب ىَموَل: َأظْمؼَمَ ـِ اسْم قَم

ْت َأسَمو ـَموًمٍِى اًمَقوَموُة ضَموَءُه َرؾُمقُل اهللَِّ ري  ُف عَمَّو طَمرَضَ ُه: َأكَّ ُف َأظْمؼَمَ ري  َأسمِقِف َأكَّ

                                                                                                                                          

ـُ قَمْبِد "ًمغػممهو. ىمول اسمـ ؾمعد : صَمـِل ُمَعوِوَرُي سْم ـُ قُمَؿَر ىَموَل: طَمدَّ ُد سْم َكو حُمَؿَّ َأظْمؼَمَ

ـِ َأيِب َراومِعٍ  ـِ قُمَبْقِد اهللَِّ سْم ـْ قَمكِم   اهللَِّ سْم ِه قَم ـْ ضَمدِّ ـْ َأسمِقِف قَم :اهري وحمؿد سمـ ".....قَم

يمون رروي قمـ قمؿر هق اًمقاىمدي صوطمى اًمسػمة. ىمول قمـف اسمـ طمبون : 

طمتك رسمًم ؾمبؼ إمم اًمؼؾى أكف ، وقمـ إصمبوت اعمعضات ،اًمةؼوت اعمؼؾقسموت

. وؾمئؾ قمـف أسمق زرقمي اًمرازي يمون أمحد سمـ طمـبؾ رؽذسمفو ،يمون اعمتعؿد ًمذًمؽ

ل : شمرك اًمـوس طمدرةف. وىمول قمـف اسمـ طمجر : مؽموك مع ؾمعي قمؾؿف. اكظر ومؼو

، وشموررخ 7/781ٓسمـ طمبون  اعمجروطملم مـ اعمحدصملم واًمضعػوء واعمؽمويملم

كزهي . واكظر يمتوب 587، واًمتؼررى ص 45/547دمشؼ ٓسمـ قمسويمر 

ٕيب اًمػضؾ احلسـ سمـ حمؿد سمـ طمقدر  شوذم اًمبوب»إًمبوب ذم ىمقل اًمؽممذي 

اعمؿؾؽي  ري دار اسمـ اجلقزي ًمؾـنم واًمتقزرع، ط 5/0517قائكم اًماـعويف اًم

قمـ معووري  ياًمراو"هري طمقٌ ىمول اعممًمػ :0575ري إومم  اًمعرسمقي اًمسعقدري

 :اهري"يمذاب يمًم ىمول أمحد وهمػمه ي،هق اًمقاىمد

 .5/57روح اعمعويف  ا0)
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ـِ اعُمِغػَمِة، ىَموَل وَمَقضَمَد قِمـْدَ  ـَ َأيِب ُأَمقََّي سْم ـَ ِهَشوٍم َوقَمْبَد اهللَِّ سْم ُه َأسَمو ضَمْفِؾ سْم

يَِب ـَموًمٍِى: َرؾُمقُل اهللَِّ ري  ِٕ َّٓ اهللَُّ، يَمؾَِؿًي َأؿْمَفُد ًَمَؽ "ري  ، ىُمْؾ: َٓ إًَِمَف إِ َرو قَمؿِّ

و قِمـَْد اهللَِّ ـُ َأيِب ُأَمقََّي: َرو َأسَمو ـَموًمٍِى َأشَمْرهَمُى وَمَؼوَل َأسُمق ضَمْفٍؾ َوقَمْبُد اهللَِّ "هِبَ سْم

ؾِِى؟ وَمَؾْؿ َرَزْل َرؾُمقُل اهللَِّ ري  ِي قَمْبِد اعُمطَّ ـْ ِمؾَّ ري َرْعِرُوَفو قَمَؾْقِف، َوَرُعقَداِن  قَم

ِي قَمْبِد  سمِتِْؾَؽ اعَمَؼوًَمِي طَمتَّك ىَموَل َأسُمق ـَموًمٍِى بظِمَر َمو يَمؾََّؿُفْؿ: ُهَق قَمغَم ِمؾَّ

َّٓ اهللَُّ، وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهللَِّ ري اعمُ  ؾِِى، َوَأسَمك َأْن َرُؼقَل: َٓ إًَِمَف إِ َأَمو َواهللَِّ : » ري طَّ

ْ ُأْكَف قَمـَْؽ  ؾَْمَتْغِػَرنَّ ًَمَؽ َمو مَل  ومِقِف:﴿ ري شَمَعومَم ري وَمَلْكَزَل اهللَُّ ش َٕ  

  ..... َوكزًمً:﴿، ﴾أَري             .....(0ا7)﴾ا. 

وهذا احلدرٌ ذم أقمغم درضموت اًماحي، ًمؽـ اعمحؼؼلم مـ اًمعؾًمء      

 ردوا قمغم آؾمتدٓل سمف قمغم مؽقي أري حمؾ اًمبحٌ مـ وضمفلم :

                                                           

﴿ ا0)                          

    ﴾ ( ا.45ؾمقرة اًمؼاص 

إذا ىمول اعمنمك ، يمتوب : اجلـوئز، سموب : 7/84أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف  ا7)

، يمتوب : 5/81ا، واًمـسوئل ذم ؾمــف 0551، سمرىمؿ )قمـد اعمقت: ٓ إًمف إٓ اهلل

ا، وأمحد ذم 7154، سمرىمؿ )اًمـفل قمـ آؾمتغػور ًمؾؿنميملم اجلـوئز، سموب :

، سمرىمؿ 7/555ا، واحلويمؿ ذم اعمستدرك 75565، سمرىمؿ )58/67اعمسـد 

 ا.5780)
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وموت أسمق : ؾمقرة اًمتقسمي مـ بظمر مو كزل مـ اًمؼربن،  الىجه األول     

 .ا0)احلدرٌ إؿمؽول ، ومػلري سمؿؽي ـموًمى ذم قمـػقان اةؾمام واًمـبل ري 

ذم  ري ري وضمقاب هذا اةؿمؽول أكف عمو موت أسمقـموًمى اؾمتؿر اًمـبل      

ومؼول: إكك  اًمدقموء ًمف طمتك زار ىمؼم أمف سمعد همزوة شمبقك سمعد اهلجرة،

وملذن زم، واؾمتلذكتف ذم آؾمتغػور هلو ومؾؿ  لاؾمتلذكً رسمك ذم زرورة ىمؼم أم

، ري آؾمتغػور ٕيب ـموًمى ومؽمك رؾمقل اهلل ري هذه أري،  رلذن زم، ومـزًمً

 .ا7)ومؤري متلظمرة ذم اًمـزول، ومل شمـزل سمعد ووموة أيب ـموًمى مبوذة

ي ذم أؾمبوب اًمـزول يمون رراد سمف أن وِ أيمةر مو رُ "ىمول صوطمى اعمـور :     

ذم مؼوم  أري كزًمً ذم طمؽؿ يمذا. أقمـل أن اًمرواة يموكقا رذيمروهنو يمةػماً 

و وطمدهو، وٓ قمغم يمقن اًمـزول يمون آؾمتدٓل، وهذا ٓ ردل قمغم كزوهل

ذم اطمتًمل كزول بري ا5)وً قمـد طمدوث مو اؾمتدل هبو قمؾقف، يمًم ىمؾـو بكػ

                                                           

، وومتح اًمبوري 00/65، واًمبسقط ًمؾقاطمدي 4/88اكظر اًمؽشػ واًمبقون  ا0)

7/417. 

، 7/874اكظر درج اًمدرر ذم شمػسػم أي واًمسقر ًمعبداًمؼوهر اجلرضمويف  ا7)

، 05/046، ومػوشمقح اًمغقى 5/81ضمقز ، واعمحرر اًمق7/504واًمؽشوف 

ًمؾخوزن  ًمبوب اًمتلورؾ ذم معويف اًمتـزرؾ، و0/558واًمتسفقؾ ًمعؾقم اًمتـزرؾ 

 .5/770، واجلقاهر احلسون ًمؾةعوًمبل 4/407، واًمبحر اعمحقط 7/500

    ﴿:ا 65ىمول هذا وىمرره قمـد شمػسػم بري ؾمقرة إكعوم ) ا5)

                            ﴾  اكظر .

 .6/545شمػسػم اعمـور 
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اؾمتـؽور آؾمتغػور ًمؾؿنميملم ذم اعمدرـي، وإن يمون مو ذيمروه مـ ؾمببفو 

 :اهري"ا0)طمدث سمؿؽي ىمبؾ اهلجرة

ـِ َمْسُعقدٍ وردل قمغم شملظمر كزوهلو طمدرٌ        ري  اهللَُّ قَمـْفُ َريِضَ  ري قَمْبِد اهللَِّ سْم

ري َرـُْظُر ذِم اعْمََؼوسمِِر، َوظَمَرضْمـَو َمَعُف، وَمَلَمَرَكو  ىَموَل: ظَمَرَج َرؾُمقُل اهللَِّ ري 

 ِمـَْفو وَمـَوضَموُه ـَمِقرًا، صُمؿَّ اْرشَمَػَع 
و اًْمُؼُبقَر طَمتَّك اْكَتَفك إمَِم ىَمؼْمٍ وَمَجَؾْسـَو، صُمؿَّ خَتَطَّ

ـُ  ،ري سَمويمًِقو َكِحقُى َرؾُمقِل اهللَِّ ري  وُه قُمَؿُر سْم وَمَبَؽْقـَو ًمُِبَؽوِئِف، صُمؿَّ َأىْمَبَؾ إًَِمْقـَو وَمَتَؾؼَّ

ِذي َأسْمَؽوَك وَمَؼْد َأسْمَؽوَكو، َوَأوْمَزقَمـَو، وَمَجوَء  اخْلَطَّوِب وَمَؼوَل: َرو َرؾُمقَل اهللَِّ، َمو اًمَّ

 .َكَعْؿ َرو َرؾُمقَل اهللَِّ وَمُؼْؾـَو: ش َأوْمَزقَمُؽْؿ سُمَؽوِئل؟»وَمَجَؾَس إًَِمْقـَو وَمَؼوَل:

 َوْهٍى َوإيِفِّ "وَمَؼوَل:
ًِ ل بِمـََي سمِـْ ِذي َرَأْرُتُؿقيِف ُأَكوضِمل ومِقِف، ىَمؼْمُ ُأمِّ إِنَّ اًْمَؼؼْمَ اًمَّ

ؾْمتِْغَػوِر هَلَو، وَمَؾْؿ  ِٓ ًُ َريبِّ ذِم ِزَروَرهِتَو، وَمَلِذَن زِم ومِقِف، وَموؾْمَتْلَذْكُتُف ذِم ا اؾْمَتْلَذْك

﴿:زِم ومِقِف، َوَكَزَل قَمكَمَّ  َرْلَذنْ                        

   .....﴿ َرَي ْٔ ﴾ طَمتَّك ظَمَتَؿ ا             

     .....(7ىَمِي وَمَذًمَِؽ اًمَِّذي وَمَلظَمَذيِف َمو َرلْ  ،﴾ا ـَ اًمرِّ ظُمُذ اًْمَقًَمَد ًمَِقاًمِِدِه ِم

 .ا5)َأسْمَؽويِف 

                                                           

، وكؼؾف قمـف اةموم إيمؼم حمؿد ؾمقد ـمـطووي ذم اًمتػسػم 01/050اعمـور ا0)

 .7/480، واكظر ومتح اًمبوري 5/067اًمقؾمقط 

 ا.005ؾمقرة اًمتقسمي ) ا7)

ا، واسمـ 5605، سمرىمؿ )5/467ًمرزاق اًماـعويف ذم ماـػف أظمرضمف قمبدا ا5)

ذيمر مو رستحى ًمؾؿرء ، يمتوب : اًمرىموئؼ، سموب : 5/750طمبون ذم صحقحف 

ا، واحلويمؿ ذم 870، سمرىمؿ )أن رؽمك آؾمتغػور ًمؼراسمتف اعمنميملم أصاً 
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، وردل قمغم أن هذه اًمقاىمعي وكزول هذه أري       ٌِ ورشفد هلذا احلدر

 ٌُ ـِ قَمبَّوٍس َأنَّ ومقفو يمون سمعد همزوة شمبقك سمعد اهلجرة طمدر ـِ اسْم قِمْؽِرَمَي قَم

ـْ  َرؾُمقَل اهللِ ري  ـْ صَمـِقَِّي  ري عَمَّو َأىْمَبَؾ ِم هَمْزَوِة شَمُبقٍك َواقْمَتَؿَر، وَمَؾًمَّ َهَبَط ِم

طَمتَّك َأْرضِمَع إًَِمْقُؽْؿ، وَمَذَهَى ا0)َأَمَر َأْصَحوسَمُف َأْن َرْسَتـُِدوا إمَِم اًْمَعَؼَبيِ  قُمْسَػونَ 

ُف سَمَؽك وَموؿْمَتدَّ سمُ  ُف ـَمِقرًا، صُمؿَّ إِكَّ ِف وَمـَوضَمك َرسمَّ  ُأمِّ
َؽوُؤُه، َوسَمَؽك وَمـََزَل قَمغَم ىَمؼْمِ

 ًمُِبَؽوِئِف َوىَموًُمقا: َمو
ِ
ء َٓ َّٓ َوىَمْد  َرؾُمقُل اهللِ ري  سَمَؽك َهُم َذا اعْمََؽوِن إِ ري هِبَ

 ىَموَم وَمَرضَمَع إًَِمْقِفْؿ وَمَؼوَل: 
ِ
ء َٓ َٓ ُرطِقُؼُف، وَمَؾًمَّ سَمَؽك َهُم تِِف ؿَمْقًئو  َأطْمَدَث ذِم ُأمَّ

ُف َأطْمَدَث ذِم  ،لَّ اهللِ سَمَؽْقـو ًمُِبؽوِئَؽ ىَموًُمقا: َرو َكبِ ش َمو ُرْبؽِقُؽْؿ؟» ىُمْؾـَو: ًَمَعؾَّ

َٓ ُرِطقُؼُف ىَموَل: تَِؽ ؿَمْقًئو  ل وَمَدقَمْقُت اهللَ َأْن "ُأمَّ  ُأمِّ
ًُ قَمغَم ىَمؼْمِ ـْ َكَزًْم

، َوًَمؽِ َٓ

                                                                                                                                          

صحقح قمغم ذـمفًم ومل َيرضموه »ا وىمول 5787، سمرىمؿ )7/555اعمستدرك 

، واسمـ أيب طموشمؿ ذم 0/078و واًمبقفؼل ذم دٓئؾ اًمـبقة  ،شهؽذا هبذه اًمسقوىمي

ا. يمؾفؿ مـ ـمررؼ أرقب سمـ هويفء، وهق 01140، سمرىمؿ )5/0785شمػسػمه 

 .008صدوق ومقف ًملم يمًم ىمول اسمـ طمجر ذم شمؼررى اًمتفذرى ص 

اًمَعَؼَبي : اجلبؾ اعمرشمػع وطمقًمف مـخػض مـ يمؾ اًمـقاطمل. اكظر اًمعلم  ا0)

0/067. 

يمؾ قمؼبي ذم ضمبؾ أو ، وى مـ سمعقد ومقعرفرَ أقمغم مقؾ ذم رأس ضمبؾ رُ واًمةَّـِقَّي : 

، وومتح اًمبوري ٓسمـ طمجر 7/750. اكظر اًمعلم ـمررؼ قمول ومقف شمسؿك صمـقي

5/556. 

وقُمْسَػون : وادي قمغم اًمطررؼ سملم مؽي واعمدرـي. اكظر معجؿ اًمبؾدان ًمقوىمقت 

5/070. 
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ل وَمَرمِحْتُ  ،َرْلَذَن زِم ذِم ؿمػوقَمتِفو َرْقَم اًْمِؼَقوَمِي وَمَلسَمك اهلُل َأْن َرْلَذَن زِم  َفو َوِهَل ُأمِّ

رُؾ  ، صُمؿَّ ضَموَءيِف ضِمؼْمِ ًُ َاُم ري وَمَبَؽْق  وَمَؼوَل:﴿ري قَمَؾْقِف اًمسَّ       

                                                    

                                             

       ﴾،  ـْ َأسمِقِف، وَمَرمِحُْتَفو َأ إسِْمَراِهقُؿ ِم َؽ يَمًَم شَمؼَمَّ ـْ ُأمِّ ًَ ِم َأ َأْك وَمَتؼَمَّ

لَوهِ   .ا0)َل ُأمِّ

 9ومفذا رعورض أهنو كزًمً سمؿؽي، وٓ رؿؽـ اجلؿع سمتعداد اًمـزول":     

 :"ا7)ك ذم ىمضقي أيب ـموًمى رسللفَ ـْري سمعد أن رُ  ًمؽقكف ربعد ًمؾـبل ري 

                                                           

ا، واًمضقوء 07158) ، سمرىمؿ00/565أظمرضمف اًمطؼمايف ذم اعمعجؿ اًمؽبػم  ا0)

، وذم ؾمـده إؾمحوق سمـ قمبداهلل سمـ 07/075اعمؼدد ذم إطمودرٌ اعمختورة 

، وهتذرى اًمؽًمل 0/050يمقسون، وعقػ يمًم ذم اعمجروطملم ٓسمـ طمبون 

. وهذا احلدرٌ واًمذي ىمبؾف يمؾ مـفًم رشفد ًممظمر، وجيعؾف صوحلًو 7/555

ىمد صمبً أن اًمـبل ري "ًماطمتجوج، يمًم ومعؾ ذًمؽ احلوومظ اسمـ طمجر طمقٌ ىمول :

 ري أشمك ىمؼم أمف عمو اقمتؿر وموؾمتلذن رسمف أن رستغػر هلو ومـزًمً هذه أري" :

قمغم ىمؼم أمف  ري ري رعـل أري حمؾ اًمبحٌ. صمؿ ذيمر قمدة رواروت ًمـزول اًمـبل 

ومفذه "، صمؿ ىمول :وموؾمتلذن رسمف أن رستغػر هلو ومـزًمً أريعمو اقمتؿر سمعد شمبقك 

و دًٓمي قمغم شملظمػم كزول أري قمـ ووموة أيب وومقف ،ـمرق رعضد سمعضفو سمعضوً 

 .7/417:اهري ومتح اًمبوري "ـموًمى

عمحؿد سمـ أمحد احلـػل اعمؽل اعمعروف  اًمزرودة واةطمسون ذم قمؾقم اًمؼربن ا7)

 .0/776سمعؼقؾي
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قمـ ىماي أيب ـموًمى  اًمؽمضمقح أن كزوهلو يمون مؽماظمقوً "ىمول اسمـ طمجر :     

﴿:وأن اًمذي كزل ذم ىماتف ،ضمداً              ﴾(0اهري"ا: 

حيتؿؾ أن رؽقن كزول أري شملظمر وإن يمون "وىمول ذم مقوع بظمر:     

ومتلظمر  ،متؼدم وهق أمر أيب ـموًمى : ورؽقن ًمـزوهلو ؾمببون ،ؾمببفو شمؼدم

 :اهري".ا7)وهق أمر بمـي

أن اًمـزول يمون ا5)ذم اخلؼم "ومـزًمً"ٓ رراد سمؼقًمف:"وىمول أًمقد :     

اد أن ذًمؽ ؾمبى اًمـزول، وموًمػوء ومقف ًمؾسببقي ٓ سمؾ رر ،قمؼقى اًمؼقل

وهق شمقضمقف  ،ًمؾتعؼقى. واقمتؿد قمغم هذا اًمتقضمقف يمةػم مـ ضمؾي اًمعؾًمء

 .ا4):اهري"ا5)وضمقف

                                                           

 .7/558ومتح اًمبوري  ا0)

 .7/417ومتح اًمبوري  ا7)

ذم ىماي رعـل : ذم طمدرٌ اًمبخوري وهمػمه قمـ ؾمعقد سمـ اعمسقى قمـ أسمقف  ا5)

 مقت أيب ـموًمى وامتـوقمف قمـ ىمقل: ٓ إًمف إٓ اهلل.

 .5/504، واكظر اًمتػسػم اًمقؾمقط ًمؾطـطووي 5/57روح اعمعويف  ا5)

ىمؾً : ىمد دًمً سمعض أصمور قمغم أن هذه ـمررؼي مـ ـمرق اعمػنرـ مـ ؾمؾػ  ا4)

      ﴿:إمي، ومػل شمػسػم ىمقل اهلل ري شمعومم ري 

 .....﴾ ( ـْ قَمبِْد اهللَِّ ا أظمرج اًمطؼمي واسمـ أيب طموشمؿ 48ؾمقرة اًمبؼرة  قَم

ـِ َمْسُعقٍد ىَموَل  ﴿":سْم           ﴾  ؾمقرة اًمبؼرة

﴿وَمَلْكَزَل اهللَُّ: .ىَموًُمقا: طِمـَْطٌي مَحَْراُء ومِقَفو ؿَمِعػَمةٌ  ا47)     

       ﴾ أظمرضمف هبذا اًمؾػظ اسمـ ضمررر اًمطؼمي ذم .



 كل سىرة مً أول سىرة األىعاو حتى آخز سىرة التىبة امللٌ واملدىٌ يف الكزآٌ اللزيه دراسة ىكدية ليزول الشىر واآليات املشتجياة مً

 

(185) 

وىمد ىمرر سمعض أهؾ اًمعؾؿ أن اًمذي كزل سمسبى أيب ـموًمى هق بري ؾمقر      

﴿اًمؼاص، وهل ىمقل اهلل ري شمعومم ري :            

             ﴾(0ا. 

 ورقوح هذا اًمرواري إظمرى ًمؼاي ووموة أيب ـموًمى مـ طمدرٌ     

ْت َأسَمو  ـْ َأسمِقِف ىَموَل: عَمَّو طَمرَضَ ـُ اعُمَسقِِّى قَم يِف ؾَمِعقُد سْم ْهِريِّ ىَموَل: َأظْمؼَمَ اًمزُّ

ـَ  ُه َرؾُمقُل اهللَِّ ري ـَموًمٍِى اًمَقوَموُة، ضَموءَ  ـَْدُه َأسَمو ضَمْفٍؾ، َوقَمْبَد اهللَِّ سْم ري وَمَقضَمَد قِم

ـِ اعُمِغػَمةِ  َواهللَِّ »  ري ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِّ ري  .....إمم أن ىمول :َأيِب ُأَمقََّي سْم

ْ ُأْكَف قَمـَْؽ  ؾَْمَتْغِػَرنَّ ًَمَؽ َمو مَل  وَمَلْكَزَل اهللَُّ:﴿ش َٕ            

           ﴾، َوَأْكَزَل اهللَُّ ذِم َأيِب ـَموًمٍِى، وَمَؼوَل ًمَِرؾُمقِل اهللَِّ ري ري  :

﴿                            ﴾(7ا. 

                                                                                                                                          

ا. 7555، سمرىمؿ )4/0485، واسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه 7/005شمػسػمه 

ومعؾقم أكف يمون سملم شمبدرؾ سمـل إهائقؾ ًمؾؼقل اًمذي ُأِمروا سمف وسملم كزول 

وَمَلْكَزَل  ع هذا ىمول اسمـ مسعقد :.....أري ذم اًمؼربن زمـ ـمقرؾ، وم

اهللَُّ:﴿                ﴾.واهلل أقمؾؿ . 

 .7/500اكظر ًمبوب اًمتلورؾ ذم معويف اًمتـزرؾ ًمؾخوزن  ا0)

، يمتوب : شمػسػم اًمؼربن، 5/007أظمرضمف هبذا اًمؾػظ اًمبخوري ذم صحقحف  ا7)

، سمرىمؿ ﴾         ﴿ :ىمقًمف سموب :

، يمتوب : اةرًمن، سموب : أول اةرًمن 0/45ا، ومسؾؿ ذم صحقحف 5667)

، سمرىمؿ 0/75ا، وأسمققمقاكي ذم مستخرضمف 85ىمقل : ٓ إًمف إٓ اهلل، سمرىمؿ )
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﴿قمغم أن بري :  ىمول اسمـ طمجر مو ظماصتف : إن هذا احلدرٌ ردل         

         ﴾ : كزًمً سمسبى ىماي أيب ـموًمى، أمو بري﴿      

               ﴾ وهل  ،كزًمً سمعد أيب ـموًمى سمؿدة ومؼد

ْرَرَة ىَموَل: َأيِب ُهرَ . صمؿ اؾمتدل قمغم هذا سمحدرٌ قمومي ذم طمؼف وذم طمؼ همػمه

ِف: ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِّ ري  َّٓ اهللَُّ.»ري ًمَِعؿِّ َٓ إًَِمَف إِ و َرْقَم اًمِؼَقوَميِ  ىُمْؾ  ش َأؿْمَفُد ًَمَؽ هِبَ

ِؿُؾُف قَمَؾْقِف اجْلََزعُ  يِف هِبَو ىُمَرْرٌش َأنَّ َمو حَيْ َ َٓ َأْن شُمَعػمِّ وَمَؼوَل: ًَمْق
ىَْمَرْرُت هِبَو ا0) َٕ

﴿ري : قَمزَّ َوضَمؾَّ ري اهللَُّ  قَمْقـََؽ، وَمَلْكَزَل                        

 ﴾(7(ا5ا. 

: ري وهق شمتؿي ًمؾقضمف إول ومبـل قمؾقف، وظماصتف أكف  الىجه الجاىٌ     

رقضمد أيمةر مـ ؾمبى ًمـزول أري : ومـزًمً سمعد مدة ـمقرؾي مـ اؾمتغػور 

 ري ري ـموًمى، وسمسبى ـمؾى اةذن مـ اًمـبل  ًمعؿف أيب ري ري اًمـبل 

                                                                                                                                          

واًمبغقي ذم  ا،7575، سمرىمؿ )5/775ا، واًمطحووي ذم مشؽؾ أصمور 77)

 ا.0765، سمرىمؿ )4/44ذح اًمسـي 

 .0/706اجلََزع : كؼقض اًماؼم. اكظر اًمعلم  ا0)

 : أول اةرًمن ىمقل ، يمتوب : اةرًمن، سموب :0/44أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف  ا7)

، يمتوب : شمػسػم 4/550ا، واًمؽممذي ذم ؾمــف 57، سمرىمؿ )ٓ إًمف إٓ اهلل

ا، وأمحد ذم اعمسـد 5077اًمؼربن، سموب : ومـ ؾمقرة اًمؼاص، سمرىمؿ )

 ا.8501، سمرىمؿ )04/565

 .7/417، و7/558، و6/084اكظر ومتح اًمبوري  ا5)
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ًماؾمتغػور ٕمف، وسمسبى اؾمتغػور سمعض اعمسؾؿلم ٔسموئفؿ اعمنميملم 

 .ا0)ومـفقا قمـ هذا

 ري ري أمو كزوهلو سمسبى أيب ـموًمى، وسمسبى ـمؾى اةذن مـ اًمـبل      

ًماؾمتغػور ٕمف ومؼد شمؼدم مو ردل قمؾقف، وأمو كزوهلو سمسبى اؾمتغػور 

ـِ َأيِب ـَموًمٍِى ري  قَمكِم  ئفؿ اعمنميملم ومقدل قمؾقف طمدرٌ سمعض اعمسؾؿلم ٔسمو سْم

ًُ "ىَموَل: َريِضَ اهلُل قَمْتُف ري يَموِن، وَمُؼْؾ و ُمنْمِ سََمَقْرِف َومُهَ
ِٕ ًُ َرضُمًا َرْسَتْغِػُر  ؾَمِؿْع

يَموِن؟ و ُمنْمِ سََمَقْرَؽ َومُهَ
ِٕ قُؿ وَمَؼوَل: َأَوًَمْقَس اؾْمَتْغَػَر إسِْمَراهِ  !ًَمُف: َأشَمْسَتْغِػُر 

كٌ  سَمِقِف َوُهَق ُمنْمِ ًْ  ري وَمَذيَمْرُت َذًمَِؽ ًمِؾـَّبِلِّ ري  .ِٕ  :﴿ وَمـََزًَم     

                   ﴾(7ا. 

                                                           

، واعمـور 4/404، وحموؾمـ اًمتلورؾ 575اكظر اًمقضمقز ًمؾقاطمدي ص  ا0)

 .441، واًمـوؾمخ واعمـسقخ ًمؾـحوس ص 00/56

، يمتوب : شمػسػم اًمؼربن، سموب : ومـ ؾمقرة 4/770أظمرضمف اًمؽممذي ذم ؾمــف  ا7)

ا، وطمسـف حمؼؼف أمحد حمؿد ؿمويمر، واًمـسوئل ذم ؾمــف 5010ًمتقسمي، سمرىمؿ )ا

، سمرىمؿ اًمـفل قمـ آؾمتغػور ًمؾؿنميملم ، يمتوب : اجلـوئز، سموب :5/80

ا، وطمسـف حمؼؼف ؿمعقى 660، سمرىمؿ )7/057ا، وأمحد ذم اعمسـد 7155)

هذا » "ا، وىمول :5778، سمرىمؿ )7/554إركموط، واحلويمؿ ذم اعمستدرك 

وىمول اًمذهبل : صحقح. وأسمق رعغم  شحقح اةؾمـود ومل َيرضموهطمدرٌ ص

ا وطمسـف حمؼؼف طمسلم ؾمؾقؿ أؾمد. 508، سمرىمؿ )0/546اعمقصكم ذم مسـده 

إحتوف اخلػمة :اهري "رواه أسمق رعغم اعمقصكم سمسـد صحقح"وىمول اًمبقصػمي :

اًمعبوس ؿمفوب اًمدرـ أمحد سمـ أيب سمؽر سمـ ٕيب  اعمفرة سمزوائد اعمسوكقد اًمعنمة
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وما موكع ري إذًا ري مـ أن رؽقن ًمـزول أري قمدة أؾمبوب : متؼدم، وهق      

وهق أمر بمـي، وىماي قمكم مع اًمرضمؾ اعمستغػر  أمر أيب ـموًمى، ومتلظمر،

 .ا0)ٕسمقف اعمنمك

اهلل أقمؾؿ سموًمسبى اًمذي يمون ومقف كزول "ري رمحف اهلل ري :ا7)ىمول اًمطحووي     

مو ىمد شمؾقكو، همػم أكف ىمد جيقز أن رؽقن كزول مو ىمد شمؾقكو سمعد أن يمون مجقع 

ًم يمون ومق ري ريض اهلل قمـفري مو ذيمركو مـ ؾمبى أيب ـموًمى، ومـ ؾمبى قمكم 

ري ىمؼم أمف، ومـ ؾممال  ؾمؿعف مـ اعمستغػر ٕسمقرف، ومـ زرورة اًمـبل ري 

قمـد ذًمؽ اةذن ًمف ذم آؾمتغػور هلو، ومؽون كزول مو شمؾقكو  ري قمز وضمؾري رسمف 

 :اهري"ا5)قمـ ذًمؽ يمؾف ضمقاسموً 

: أًمقس مضؿقن أري ري وهق اًمـفل قمـ آؾمتغػور ًمؾؿنميملم  فإٌ قًل     

 َعد ىمررـي قمغم أن أري مؽقي؟وًمق يموكقا أوزم ىمرسمك ري رُ 

                                                                                                                                          

، ط دار اًمقـمـ 6/574 ًمقمقؾ سمـ ؾمؾقؿ سمـ ىمورًمز سمـ قمةًمن اًمبقصػميإؾم

 م.0888هري 0571ًمؾـنم ري اًمرروض ري إومم 

 .00/48، واًمتػسػم اعمـػم ًمقهبي اًمزطمقكم 7/417اكظر ومتح اًمبوري  ا0)

ومؼقف  ،اعمٍمي أسمق ضمعػر أمحد سمـ حمؿد سمـ ؾمامي سمـ قمبداعمؾؽ سمـ ؾمؾؿيهق  ا7)

قي سمؿٍم. وًمد وكشل ذم )ـمحوا مـ صعقد مٍم، اكتفً إًمقف رروؾمي احلـػ

شمقذم سموًمؼوهرة ؾمـي إطمدى  .وشمػؼف قمغم مذهى اًمشوومعل، صمؿ حتقل طمـػقوً 

وقمنمرـ وصماصمًمئي مـ اهلجرة . مـ يمتبف : ذح مشؽؾ أصمور، وأطمؽوم 

 .00/550، وؾمػم أقمام اًمـباء 0/60اًمؼربن . اكظر وومقوت إقمقون 

 .5/775ذح مشؽؾ أصمور  ا5)
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: سمؾ أري ضموءت متؿؿي ًمسقوىمفو اعمديف اًمذي سمدأ مـ أول  قلت     

ذم أول اًمسقرة ومو سمعده: أن اًمؼماءة  اهلل ري شمعومم ري لمَّ عمو سمَ اًمسقرة، طمقٌ إكف 

، هـو مو رزرد ذًمؽ شمليمقداً  ري ؾمبحوكفري  لمَّ مـ اعمنميملم واعمـوومؼلم واضمبي، سمَ 

تحتؿ، وًمق يموكقا أوزم ىمرسمك، وأن اًمؼراسمي ذم مةؾ هذا وسح سملن ذًمؽ م

 احلؽؿ ٓ شملصمػم هلو.

أن اًمسبى ذم اؾمتغػور إسمراهقؿ ٕسمقف، أكف يمون ٕضمؾ  ري شمعوممري ذيمر  صمؿ     

ومؾًم شمبلم  ،وأكف يمون ىمبؾ أن رتحؼؼ إساره قمغم اًمنمك ف،وقمد شمؼدم مـف ًم

 .ا0)قمـ آؾمتغػور ًمف ًمف ذًمؽ شمؼمأ مـف سموًمؽؾقي، ومضاً 

: أن أري حمؾ اًمبحٌ ُذيمِر أهنو اؾْمُتْةـَِقً مـ مدكقي  خالصة الكىل     

ؾمقرة اًمتقسمي9 سمحجي أهنو كزًمً سمؿؽي قمؼى ووموة أيب ـموًمى، وىمقل 

 .كف قمـؽمل أُ  ٕؾمتغػرن ًمؽ موًمف :  ري ري اًمرؾمقل 

واحلؼ أن احلدرٌ اًمذي رٍمح هبذا طمدرٌ همػم صحقح، أمو      

ة أيب ـموًمى ومؾقس سمٍمرح ذم أن أري احلدرٌ اًمذي صح ذم ىماي وومو

كزًمً سمعد ووموشمف مبوذة، سمؾ صمبً أن أري كزًمً سمعد مدة ذم رضمقع اًمـبل 

مـ همزوة شمبقك وزرورة ىمؼم أمف واؾمتئذاكف ذم آؾمتغػور هلو، وًمق  ري ري 

 آؾمتغػور ٕمف . ري ري كزًمً أري ىمبؾ هذا ذم مؽي عمو ؾملل رؾمقل اهلل 

بى اؾمتغػور سمعض اعمسؾؿلم ٔسموئفؿ اعمنميملم، وكزًمً ري أرضًو ري سمس     

ومةبً أن ًمـزول أري قمدة أؾمبوب : متؼدم، وهق أمر أيب ـموًمى، 

 ومتلظمر، وهق أمر بمـي، وىماي اًمرضمؾ اعمستغػر ٕسمقف اعمنمك.

 املطلب الجاىٌ
                                                           

، وحموؾمـ 7/556، وومتح اًمؼدرر ًمؾشقيمويف 05/046اكظر مػوشمقح اًمغقى  ا0)

 .4/404اًمتلورؾ 



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(210) 

﴿ىمول اهلل ري شمعومم ري :                                

                                           

                      
 .﴾ا0)

 ًمؾعؾًمء ذم مؽقي أو مدكقي هوشملم أشملم ىمقٓن :     

، وأول مـ ري ري : أهنًم كزًمتو ذم مؽي ىمبؾ هجرة اًمـبل  الكىل األول     

سح هبذا هق اةموم مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن ري رمحف اهلل ري، صمؿ شمبعف قمغم هذا 

 .ا7)سمعض أهؾ اًمعؾؿ

وهلذا اًمؼقل طمجي واطمدة : هل أن مضؿقن أرتلم وومحقى ظمطوهبًم      

ؾ مؽي، وموعمعـك : ًمؼد رؼتيض أن اخلطوب ومقفًم مقضمف إمم اعمنميملم مـ أه

مـ ، ومفق شمعرومقكف وٓ شمـؽروكف ضموءيمؿ رو أهؾ مؽي رؾمقل مـ أكػسؽؿ

 .ا5)ىمرر مةؾؽؿ قمريب ،كسبؽؿ

                                                           

 ا.078و  077ؾمقرة اًمتقسمي ) ا0)

، واًمؽشوف 7/714، و7/045اكظر شمػسػم اًمؼربن عمؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن  ا7)

، ومػوشمقح اًمغقى 7/751، وزاد اعمسػم 5/5، واعمحرر اًمقضمقز 7/750

، 5/050، واجلقاهر احلسون 0/550زرؾ ، واًمتسفقؾ ًمعؾقم اًمتـ04/470

 .00/65واعمـور 

 مـ ًمواؾمتةـوئف مؽقي هوشملم أرتلموـُمبَِعً سمعض اعماوطمػ وُكص ومقفو قمغم 

، يموعماحػ اعمطبقع ذم ذيمي اًمشؿرزم ًمؾطبع واًمـنم ري اًمتقسمي ؾمقرة دكقيم

 م .07/07/0877ا ذم 458مٍم ري سمتٍمرح مـ مشقخي إزهر رىمؿ )

، واعمحرر 7/574، واًمؽشوف 7/714ًمؼربن عمؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن اكظر شمػسػم ا ا5)

 .5/005، وإرؿمود اًمعؼؾ اًمسؾقؿ 5/011اًمقضمقز 
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إن معـك هوشملم أرتلم ٓ رظفر "ىمول حمؿد رؿمقد روو ري رمحف اهلل ري :     

 :اهري"ا0)ذم أول زمـ اًمبعةي ري إمم اةؾمام سمؿؽي إٓ ذم دقمقشمف ري 

: ري أن هوشملم أرتلم مدكقتون يمسقرهتًم اعمدكقي، وشُمَردُّ  الكىل الجاىٌ     

دقمقى مؽقتفًم9 إذ ٓ رقضمد دًمقؾ صحقح سرح رةبً مؽقتفًم، سمؾ 

 .ا7)اًمدًمقؾ قمغم ظماف اًمؼقل إول ري قمغم مو رليت ٓطمؼوً 

 وهذا اًمؼقل هق اًماحقح مـ وضمفلم :     

 قمـف ري أن هوشملم : ري مو صح قمـ ُأيَب سمـ يمعى ري ريض اهلل الىجه األول     

ـِ ، وما5)ري ري أرتلم مهو بظمر مو كزل مـ اًمؼربن قمغم رؾمقل اهلل  ـِ اسْم َع

                                                           

 .65و  00/65اعمـور  ا0)

اعمعروف سموسمـ أيب اكظر شمػسػم اًمؼربن اًمعزرز عمحؿد سمـ قمبداهلل سمـ قمقسك  ا7)

، ط دار اًمػوروق احلدرةي ري اًمؼوهرة ري إومم 7/080 َزَمـلِم اعموًمؽل

درج اًمدرر ذم و ،7/564م، واًمتػسػم اًمقؾمقط ًمؾقاطمدي 7117ه0575

، واجلومع 7/775، وشمػسػم اًمؼربن ًمؾسؿعويف 7/746 شمػسػم أي واًمسقر

، واًمتحررر واًمتـقرر 4/557، وحموؾمـ اًمتلورؾ 7/515ٕطمؽوم اًمؼربن 

 .0/47، واةشمؼون 01/86

، ودرج 7/508، واًمـؽً واًمعققن 4/004اكظر اًمؽشػ واًمبقون ًمؾةعؾبل  ا5)

، ومعومل اًمتـزرؾ ًمؾبغقي 7/555، وشمػسػم اًمؼربن ًمؾسؿعويف 7/855اًمدرر 

، واجلومع ٕطمؽوم 7/505، وزاد اعمسػم 5/011، واعمحرر اًمقضمقز 7/517

، واًمتػسػم اًمقؾمقط ًمؾطـطووي 00/65، واًمتحررر واًمتـقرر 7/510اًمؼربن 

5/067. 
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ـِ يَمْعٍى  ري َريِضَ اهللَُّ قَمـُْفًَم ري قَمبَّوٍس  ـْ ُأيَبِّ سْم بظِمُر َمو »ىَموَل:  ري َريِضَ اهللَُّ قَمـْفُ ري قَم

ـَ اًْمُؼْربِن  ﴿:َكَزَل ِم                               

              .....﴾ا0)شأرتلم. 

                                                           

، سمرىمؿ 54/57مسـد أسمقف أظمرضمف قمبداهلل سمـ أمحد سمـ طمـبؾ ذم زوائده قمغم  ا0)

أصمر طمسـ، وهذا إؾمـود "ا، وىمول حمؼؼف ؿمعقى إركموط :70005)

، 5/500ا، و0505، سمرىمؿ )5/501:اهري . واًمشور ذم مسـده "وعقػ

ا، 455، سمرىمؿ )0/088ا، واًمطؼمايف ذم اعمعجؿ اًمؽبػم 0505سمرىمؿ )

قة ا، واًمبقفؼل ذم دٓئؾ اًمـب5785، سمرىمؿ )7/557واحلويمؿ ذم اعمستدرك 

. وطمسـ إؾمـوده احلوومظ اسمـ طمجر ذم اعمطوًمى اًمعوًمقي سمزوائد اعمسوكقد 6/058

ط دار اًمعوصؿي ًمؾـنم واًمتقزرع ري  ا،5506، سمرىمؿ )05/570اًمةًمكقي 

وذيمره اهلقةؿل ذم جمؿع اًمزوائد  م .7111هري 0571اًمرروض ري إومم 

سمـ رواه قمبد اهلل سمـ أمحد واًمطؼمايف، وومقف قمكم سمـ زرد "، وىمول :6/55

 :اهري"احلػظ، وسمؼقي رضموًمف صمؼوت ، دءضمدقمون، وهق صمؼي

صمؼي ذم كػسف، ًمؽـف دء احلػظ، ومفق وعقػ،  قمكم سمـ زرد سمـ ضمدقمون: كعؿ،  ىمؾً

 .510، وشمؼررى اًمتفذرى ص 5/075يمًم ذم اجلرح واًمتعدرؾ 

 وًمؽـ احلدرٌ ذم أقمغم درضموت اًماحي مـ وضمفلم :

، سمرىمؿ 7/557احلدرٌ ذم مستدريمف : أن اةموم احلويمؿ أظمرج هذا  اًمقضمف إول

ـُ ىُمَتْقَبَي "ا ومؼول :5785) وُر سْم ـُ َرْعُؼقَب، صمـو سَمؽَّ ُد سْم صَمـَو َأسُمق اًْمَعبَّوِس حُمَؿَّ طَمدَّ

ـِ  ـْ ُرقُكَس سْم ، صمـو ؿُمْعَبُي، قَم ـِ قَمْؿٍرو اًْمَعَؼِديُّ ِؽ سْم
اًْمَؼويِض، صمـو َأسُمق قَموِمٍر قَمْبُد اعمَْؾِ

ـِ  ـِ قَمبَّوٍس  قُمَبْقٍد، َوقَمكِمِّ سْم ـِ اسْم ـِ ِمْفَراَن، قَم ـْ ُرقؾُمَػ سْم  ري َريِضَ اهللَُّ قَمـُْفًَم ري َزْرٍد، قَم

ـِ يَمْعٍى  ـْ ُأيَبِّ سْم ـَ اًْمُؼْربِن »ىَموَل:  ري َريِضَ اهللَُّ قَمـْفُ ري قَم ﴿:بظِمُر َمو َكَزَل ِم  
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          ﴾اهري"ش: 

ـُ قمبقد، وهق :  ـَ زرد رقكُس سم رقكس سمـ قمبقد سمـ درـور اًمعبدي أسمق ومؼد شموسمع قمكمَّ سم

، روى ًمف اجلًمقمي، يمًم ذم اًمتؼررى ص صمؼي صمبً ومووؾ ورع ،قمبقد اًمبٍمي

صحقح  طمدرٌ ؿمعبي قمـ رقكس سمـ قمبقد". وهلذا ىمول احلويمؿ سمعده :505

قمغم ":اهري وىمول اًمذهبل ذم شمعؾقؼف قمؾقف :"قمغم ذط اًمشقخلم ومل َيرضموه

 :اهري"ذط اًمبخوري ومسؾؿ

 : ري أن ًمف ؿموهدرـ بظمررـ رؼقروكف : اًمقضمف اًمةويف

ـُ َأيِب ضَمْعَػرٍ  قَمْبدِ : ري مـ ـمررؼ  اًمشوهد إول سمِقِع،  اهللَِّ سْم ـِ اًمرَّ ـْ َأسمِقِف، قَم ، قَم اِزيُّ اًمرَّ

ـْ َأيِب اًمْ  ـِ يَمْعٍى قَم ـْ ُأيَبِّ سْم ُْؿ مَجَُعقا اًْمُؼْربَن، وَمَؾًمَّ اْكَتَفْقا إمَِم َهِذِه "َعوًمَِقِي، قَم َأهنَّ

َرِي:  ْٔ  ﴿ا          ﴾ ( َو وَمُظـُّقاا،076اًمتقسمي  بظِمرُ  َأهنَّ

ـُ يَمْعٍى: إِنَّ اًمـَّبِلَّ  سَمَراَءَة، : ري  وَمَؼوَل هَلُْؿ ُأيَبُّ سْم ﴿ري َأىْمَرَأيِف سَمْعَد َهَذا بَرَتلْمِ  

       ﴾  :إمَِم ىَمْقًمِِف﴿          

            ﴾،  ،ـَ اًْمُؼْربِن ىَموَل: وَمَفَذا بظِمُر َمو َكَزَل ِم

َْمُر  ْٕ َّٓ اهللَُّ وَمُختَِؿ ا    ﴿:ري  قَمزَّ َوضَمؾَّ ري َرُؼقُل اهللَُّ  ،سمًَِم وَمَتَح سمِِف، سمَِا إًَِمَف إِ

                      ﴾ ؾمقرة .

زوائده قمغم مسـد أسمقف . أظمرضمف قمبداهلل سمـ أمحد سمـ طمـبؾ ذم "ا74إكبقوء )

و ص  45ا واسمـ أيب داود ذم اعماوطمػ ص 70775، سمرىمؿ )54/058

ا، 0045، سمرىمؿ )5/550، واًمضقوء اعمؼدد ذم إطمودرٌ اعمختورة 007

 ا.01067، سمرىمؿ )5/0808واسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه 
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ووضمف آؾمتدٓل مـ هذا احلدرٌ أن أيب سمـ يمعى ري ريض اهلل قمـف ري      

، وًمق كزًمً هوشمون أرتون ا0)سمؽتوب اهلل ري ري مـ أقمؾؿ أصحوب اًمـبل 

                                                                                                                                          

ىمول ؿمعقى إركموط حمؼؼ مسـد اةموم أمحد ذم اًمتعؾقؼ قمغم هذا 

ري أن اهلل  : رعـل "اهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق"ومختؿ سمًم ومتح سمف سمريىمقًمف:"احلدرٌ:

رـ سموًمتقطمقد، واؾمتدلَّ قمغم ذًمؽ سمؼقًمف  ري شمعومم : ﴿ري  شمعوممري اومتتح اًمدِّ  

                           ﴾، 

  ومؼول ذم بظمر بري ِمـ ؾمقرة سمراءة: ﴿ري أرضًو ري تقطمقد وظمتؿ اًمدرـ سموًم

                          

 ﴾".اهري: 

بظمر َمو كزل مـ  : قَمـ ىَمَتوَدة قَمـ احْلسـ قَمـ أيب سمـ يَمْعى ىَموَل : ري  اًمشوهد اًمةويف

َرَتوِن ذِم ؾُمقَرة سَمَراَءة  ْٔ ﴿: اًْمُؼْربن َهوشَموِن ا        

 .....﴾  َقر ِة . أظمرضمف اسمـ اًمرضرس ذم ومضوئؾ اًمؼربن إمَِم بظمر اًمسُّ

ص  اًمبقون ذم قمد بي اًمؼربن ا، وأسمققمؿرو اًمدايف ىمل075، سمرىمؿ )65ص 

75. 

ـِ َموًمٍِؽ،  ا0) ـْ َأَكِس سْم تِل َأسُمق سَمْؽٍر، »ىَموَل:  ري َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ ري قَم تِل سمُِلمَّ َأْرطَمُؿ ُأمَّ

ـُ َأيِب   اهللَُّ قُمَؿُر، َوَأْصَدىُمُفْؿ طَمَقوًء قُمْةًَمُن، َوَأىْمَضوُهْؿ قَمكِمُّ سْم
ـِ ُهْؿ ذِم ِدر َوَأؿَمدُّ

ـُ يَمْعٍى، َوَأقْمؾَ  َتوِب اهللَِّ ُأيَبُّ سْم
ُؿُفْؿ سمِوحْلََاِل َواحْلََراِم ُمَعوُذ ـَموًمٍِى، َوَأىْمَرُؤُهْؿ ًمِؽِ

ِي  ُمَّ ْٕ ٍي َأِمقـًو، َوَأِملُم َهِذِه ا َٓ َوإِنَّ ًمُِؽؾِّ ُأمَّ ، َأ
ًٍ ـُ صَموسمِ ـُ ضَمَبٍؾ، َوَأوْمَرُوُفْؿ َزْرُد سْم سْم

اِح  ـُ اجْلَرَّ  شَأسُمق قُمَبقَْدَة سْم

سمـ ضمبؾ، مـوىمى معوذ ، يمتوب : اعمـوىمى، سموب : 4/554أظمرضمف اًمؽممذي ذم ؾمــف 

ري، سمرىمؿ  ريض اهلل قمـفؿري وزرد سمـ صموسمً، وأيب، وأيب قمبقدة سمـ اجلراح 
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ؾؿ اًمـوس هبذا، ومؾًم ىمرر أهنًم بظمر مو كزل مـ اًمؼربن سمؿؽي ًمؽون ُأيَب مـ أقم

يمون هذا أدل اًمدًمقؾ قمغم أهنًم يمًم ىمول، أو مـ بظمر مو كزل، وهذا رؼطع 

 سملهنًم مدكقتون.

ىمول اةموم اًمبقفؼل ري رمحف اهلل ري سمعد أن ذيمر مجؾي مـ إطمودرٌ قمـ      

هذا "اًمسوسمؼ :اًماحوسمي ذم بظمر مو كزل مـ اًمؼربن، وذيمر مـفو طمدرٌ ُأيَب 

إمم أن يمؾ واطمد مـفؿ أظمؼم سمًم قمـده مـ  ريواهلل أقمؾؿ  ريآظمتاف ررضمع 

اًمعؾؿ، أو أراد أن مو ذيمر مـ أواظمر أروت اًمتل كزًمً. واهلل 

 :اهري".ا0)أقمؾؿ

: ري إذا صمبً أن هوشملم أرتلم مـ بظمر مو كزل مـ اًمؼربن  والىجه الجاىٌ     

قس مقضمفًو إمم يمػور مؽي قمغم وضمف سموعمدرـي وموٕصح أن اخلطوب ومقفًم ًم

ًمؼد ضموءيمؿ أَيو  : ومقؽقن اعمعـك ،محؾف قمغم اًمعؿقم أوممسمؾ  اخلاقص،

إذ ًمق يمون  ،سمنم مةؾؽؿ ،رعـل مـ ضمـسؽؿ ،اًمـوس رؾمقل مـ أكػسؽؿ

                                                                                                                                          

، 0/016ا، وىمول : هذا طمدرٌ طمسـ صحقح . واسمـ موضمف ذم ؾمــف 5680)

ـَّي، سموب :  ا، 045، سمرىمؿ )ري ذم ومضوئؾ أصحوب رؾمقل اهلل ري يمتوب : اًمسُّ

 ، سمرىمؿ70/514وصححف حمؼؼف ؿمعقى إركموط، وأمحد ذم اعمسـد 

إؾمـوده صحقح قمغم ذط "ا، وىمول حمؼؼف ؿمعقى إركموط :05881)

 :اهري"اًمشقخلم

 . 6/058دٓئؾ اًمـبقة ًمؾبقفؼل  ا0)

واكظر شمػاقؾ اًمؼقل ذم مسلًمي بظمر مو كزل مـ اًمؼربن ذم اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼربن 

 . 0/85، ومـوهؾ اًمعرومون 0/010، واةشمؼون 0/718
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عمو ذم ، مـ اعمائؽي ًمضعػً ىمقى اًمبنم قمـ ؾمًمع يمامف وإظمذ قمـف

 .ذًمؽ مـ اًمتـوومر سملم إضمـوس

﴿ : سمؼقًمف بـل بدم ضموء اخلطوب قموموً ًم قموموً  خلطوبا وعمو يمون          

          ﴾، قمغم هدارتؽؿ طمتك ٓ َيرج أطمد قمـ اشمبوقمف  أي :

 : وهق ىمقًمف وعمو يموكً اًمرأومي واًمرمحي ظموصي ضموء متعؾؼفو ظموصوً  ،ومقفؾؽ

﴿           ﴾، ؾمقرة رقكس ذم أول ضموء وومقؽقن سمؿعـك م 

﴿ًمسقرة اًمتقسمي :  اًمتوًمقي                            

                       
 .ا7)﴾ا0)

ذه اًمسقرة ؾمقرة ؿمدة وهمؾظي يموكً ه "ىمول ذم اًمتحررر واًمتـقرر :     

أهؾ اعمدرـي ومـ إقمراب،  واعمـوومؼلم مـ ،وأهؾ اًمؽتوب ،قمغم اعمنميملم

 قمغم اعمؼٍمرـ ذم ؿملكف.ا5)ًمؾؿممـلم سموجلفود، وإكحوء وأمراً 

                                                           

 ا .7ؾمقرة رقكس ) ا0)

، 577، واًمقضمقز ًمؾقاطمدي ص 7/011ًمعؾقم ًمؾسؿرىمـدي اكظر سمحر ا ا7)

، وشمػسػم اًمؼربن 4/457، واًمبحر اعمحقط 7/574وًمبوب اًمتلورؾ ًمؾخوزن 

، وشمػسػم اًمؼربن ًمإلموم حمؿد سمـ حمؿد سمـ قمرومي 5/750اًمعظقؿ ٓسمـ يمةػم 

هري 0578، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 7/557اًمتقكز 

 .5/45م، وروح اعمعويف 7117

رؼول : َأْكَحك ومان قمغم ومان . أي : ٓمف واقمؽمض قمؾقف . اكظر هتذرى اًمؾغي  ا5)

 . 4/055ًمألزهري 



 كل سىرة مً أول سىرة األىعاو حتى آخز سىرة التىبة امللٌ واملدىٌ يف الكزآٌ اللزيه دراسة ىكدية ليزول الشىر واآليات املشتجياة مً

 

(217) 

وختؾؾ ذًمؽ شمـقرف سموعمتاػلم سمضد ذًمؽ مـ اعمممـلم اًمذرـ هوضمروا      

 واًمذرـ كٍموا واشمبعقا اًمرؾمقل ذم ؾموقمي اًمعنة.

ري  ومجوءت ظمومتي هذه اًمسقرة برتلم سمتذيمػمهؿ سموعمـي سمبعةي حمؿد ري      

ومـ أظمافو طمرصف قمغم هداهؿ،  ،واًمتـقرف سماػوشمف اجلومعي ًمؾؽًمل

 ،هبؿ رطمقًمً  رؤووموً  فورهمبتف ذم إرًمهنؿ ودظمقهلؿ ذم ضمومعي اةؾمام ًمؽقك

ًمقعؾؿقا أن مو ًمؼقف اعمعروقن قمـ اةؾمام مـ اةهماظ قمؾقفؿ سموًمؼقل 

. وهذا مـ مظوهر اًمرمحي اًمتل  اًمػعؾ مو هق إٓ اؾمتااح حلوهلؿو

ري سمؼقًمف: ﴿ مؼوركي ًمبعةي رؾمقًمف ري  ري شمعوممري ضمعؾفو اهلل              

     
﴾، سمحقٌ ضموء ذم هوشملم أرتلم سمًم ؿملكف أن رزرؾ احلرج ا0)

 ت اًمشدة وقمقمؾقا سموًمغؾظي شمعؼقبوً مـ ىمؾقب اًمػرق اًمتل كزًمً ومقفؿ برو

 ًمؾشدة سموًمرومؼ وًمؾغؾظي سموًمرمحي، ويمذًمؽ قمودة اًمؼربن.

ومؼد اكػتح هبوشملم أرتلم سموب طمظػمة اةرًمن واًمتقسمي ًمقدظمؾفو مـ      

 وومؼف اهلل إًمقفو.

. وذم وىمققمفو بظمر اًمسقرة مو رؽسبفو اسمتدائقوً  وموجلؿؾي مستلكػي اؾمتئـووموً      

 اصي.معـك اًمتذرقؾ واخل

وموخلطوب سمؼقًمف:﴿          ومو شمبعف مـ اخلطوب مقضمف إمم مجقع﴾

 :اهري"ا7)إمي اعمدقمقة ًمإلؾمام

                                                           

 ا .016ؾمقرة إكبقوء ) ا0)

 . 00/61اًمتحررر واًمتـقرر  ا7)
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: أن أرتلم إظمػمشملم مـ ؾمقرة اًمتقسمي اؾمتةـومهو سمعض  خالصة الكىل     

اًمعؾًمء مـ مدكقي اًمسقرة، وطمؽؿقا سملهنًم مؽقتون سمحجي أن اخلطوب ومقفًم 

 ًمؾؿنميملم مـ أهؾ مؽي.

واًماحقح أهنًم مدكقتون يمسقرهتًم اعمدكقي 9 سمدًمقؾ مو صح قمـ ُأيَب سمـ      

يمعى ري ريض اهلل قمـف ري أهنًم بظمر اًمؼربن كزوًٓ، وموٕصح أن اخلطوب ومقفًم 

محؾف قمغم اًمعؿقم سمؾ  ًمقس مقضمفًو إمم يمػور مؽي قمغم وضمف اخلاقص،

 . أومم
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 اخلامتة
م قمغم أذف اعمرؾمؾلم ؾمقدكو احلؿد هلل رب اًمعوعملم، واًمااة واًمسا     

وقمغم بًمف وأصحوسمف ومـ شمبعفؿ سمنطمسون إمم رقم اًمدرـ، أمو  ري ري حمؿد 

 سمعد...

ومبحؿد اهلل وكعؿتف شمؿ هذا اًمبحٌ اًمذي طمووًمً ومقف دراؾمي مؽون      

وزمون كزول يمؾ ؾمقرة مـ اًمسقر حمؾ اًمبحٌ، وإذا يموكً هـوك بروت 

بري مـ هذه أروت، وكتٍ قمـ اؾْمُتْةـَِقً مـ اًمسقرة ىمؿً سمدراؾمي يمؾ 

هذا يمؾف كتوئٍ متعددة، سمعض هذه اًمـتوئٍ ًمقس سمجدرد، سمؾ شمؼرر مـذ 

زمـ سمعقد قمغم أردي يمةػم مـ اًمعؾًمء، وًمؽـ يمون ٓسمد مـ شمؼرررهو ذم 

هذا اًمبحٌ ًمتؽقن أؾمسًو وىمقاقمد ُرْبـَك قمؾقفو سمؼقي مسوئؾ اًمبحٌ 

 وكتوئجف . وهذه اًمـتوئٍ هل :

كعوم ؾمقرة مؽقي سموشمػوق اًمعؾًمء، سمدًمقؾ قمدة أطمودرٌ ري ؾمقرة إ 0     

كاً قمغم أهنو مؽقي كزًمً ذم مؽي ىمبؾ اهلجرة، ومو صح مـ أؾمبوب 

كزول يمةػم مـ بروت ؾمقرة إكعوم واوح اًمدًٓمي قمغم أن هذه أروت 

، ري ري كزًمً سمسبى أؾمئؾي أو طمقادث طمدصمً سمؿؽي ىمبؾ هجرة اًمـبل 

ٕكعوم هل ىمضورو ظماوئص اًمسقر واًمؼضورو اًمتل حتدصمً قمـفو ؾمقرة ا

إدًمي قمغم ، وإدًمي قمغم وطمداكقي اهلل وىمدرشمفاعمؽقي، ومػل اًمسقرة : 

شمػـقد ، وإدًمي قمغم أن رقم اًمؼقومي طمؼ، وري ذم دقمقشمف صدق اًمـبل ري 

 . اًمشبفوت اًمتل أصمورهو اعمنميمقن طمقل هذه إمقر اًمةاصمي
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اطمدة دون اؾمتةـوء أي واًماحقح أن ؾمقرة إكعوم كزًمً سمؿؽي مجؾي و     

 بري مـفو، سمدًمقؾ إطمودرٌ اًمتل ضموءت مـ قمدة ـمرق وسطمً هبذا.

 ري اؾْمُتْةـِل مـ مؽقي ؾمقرة إكعوم قمنم بروت : 7     

﴿أ ري أري إومم :                                     

                ﴾ ومؼقؾ : إهنو مدكقي سمحجي أهنو شمتحدث قمـ ،

 أهؾ اًمؽتوب، وأن هلو كظػمًا ذم ؾمقرة اًمبؼرة اعمدكقي .

واًماحقح أن أري مؽقي يمسقرهتو، ومؽؿ مـ بروت مؽقي ري سموشمػوق      

رليت ذم اًمؼربن  اًمعؾًمء ري وهلو كظػم مـ بروت أظمرى مدكقي، وٓ موكع أسمدًا أن

اعمؽل طمدرٌ قمـ أهؾ اًمؽتوب، وىمد ُذيمِر أهؾ اًمؽتوب ذم هذه أري 

مقاومؼ عمو  ري ري ًماؾمتدٓل سمًم قمـدهؿ مـ اًمعؾؿ، وأن مو ضموء سمف اًمـبل 

 قمـدهؿ .

﴿:  ،ؾمقوق أروت ىمبؾفو ري أرضوً  ري ورميمد يمقهنو مؽقي           

                 ﴾ ؿمفودة مـ اهلل ًمـبقف ري  وهذه  ري سملكف صودق ومقًم

وأري اًمتل معـو ومقفو ؿمفودة مـ أهؾ اًمؽتوب سملهنؿ  ،ربؾغف قمـ رسمف

ومـ اعمعروف أن أهؾ  ،ري يمًم رعرومقن أسمـوءهؿ ري  اًمـبلرعرومقن صدق 

مل ررد قمـ ذًمؽ  وومضاً  ،ري مؽي يموكقا رسلًمقن أهؾ اًمؽتوب قمـ اًمـبل ري 

 . صحقح رةبً أن هذه أري اًمؽررؿي ىمد كزًمً سموعمدرـي كص

﴿ب ري أري اًمةوكقي :                                  ﴾ ،

طمقٌ سح همػم واطمد مـ اعمػنرـ سموؾمتةـوء هذه أري مـ مؽقي ؾمقرة 
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سملهنو بري مدكقي، ومل أر مو رؿؽـ أن ُرْسَتَدل سمف قمغم  إكعوم، وهذا رؼيض

مدكقي هذه أري إٓ أصمر ُرِوي قمـ اًمضحوك قمـ اسمـ قمبوس رؼيض سملهنو 

 كزًمً ىمل اعمـوومؼلم.

واًماحقح أهنو مؽقي طمقٌ ٓ رقضمد طمدرٌ وٓ أصمر صحقح رمرد      

روت سمسقوق أ شموموً  متاؾي اشماوًٓ اًمؼقل سمؿدكقي أري حمؾ اًمبحٌ، وهل 

طمتك إن أروت اًمةاث شمبدو وطمدة  اًمتل ىمبؾفو وسمعدهو وسمؿقوققمفو،

، ٓ ـػقفرسمؾ  سمؼقة، أصمر اًمضحوك قمـ اسمـ قمبوس ممو رسقغ اًمشؽ ذم شمومي،

ؾمقًم وىمد صح قمـ ؾمعقد سمـ ضمبػم قمـ اسمـ قمبوس أن أري ًمقسً ذم 

 اعمـوومؼلم سمؾ ذم أهؾ اًمنمك مـ اًمعرب وأهؾ مؽي.

﴿ج ري أري اًمةوًمةي :                            

                                        

   ﴾ري ريض اهلل قمـف ري أن هذه  ، ومؼد ُرِوي قمـ ظمبوب سمـ إرت

أري كزًمً سمسبى ـمؾى إىمرع سمـ طموسمس وقمققـي سمـ طماـ ـمرد 

اًمضعػوء مـ اعمممـلم، وهذا رؼيض سملن أري كزًمً سموعمدرـي سمعد اهلجرة9 

إٓ سمعد اهلجرة، وهذا مو ضمعؾ  ري ري ٕن إىمرع وقمققـي مل رؾتؼقو سموًمـبل 

ل سمؿدكقي هذه أري أطمد اةموم اًمسؿعويف ري رمحف اهلل ري رؼرر أن اًمؼق

اًمؼقًملم اعمحتؿؾلم ومقفو، وضمعؾ ري أرضًو ري اةموم اسمـ قمطقي ري رمحف اهلل ري 

 رتشؽؽ ذم مدكقي أري.
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واًماحقح أن طمدرٌ ظمبوب اًمؼويض سملن أري كزًمً سموعمدرـي سمسبى      

ـمؾى إىمرع سمـ طموسمس وقمققـي سمـ طماـ ـمرد وعػوء اعمممـلم طمدرٌ 

تـف كؽورة، وما راح أن رؽقن دًمقًا قمغم ؾمبى ذم ؾمـده أرسمع قمؾؾ، وذم م

، ؾمعد سمـ أيب وىموص اًمذي صح قمـ درٌاحلمل ربؼ إٓ كزول أري، و

 ًمَيذم إؾمـود يمـ اعمعورو وناًمسوعمواحلدرٌ اًمذي صح قمـ اسمـ مسعقد 

مع  ونرتػؼ ون ذم اًمسببقي،سحي ونواعمتـ ون،صحقح ان، وموةؾمـودًمفقومتـ

رتحدث مـ أوًمف إمم بظمره قمـ اعمنميملم مـ اًمذي  فموهر اًمسقوق اًمؼربيف

 أهؾ مؽي ومـ قمغم ؿمويمؾتفؿ.

﴿د ري أري اًمراسمعي :                                   

                                          

                                                      

﴾ ُرِوي ، ومؼد ذهى سمعض أهؾ اًمعؾؿ إمم أن هذه أري مدكقي سمدًمقؾ مو

أن مجوقمي مـ اًمقفقد هؿ اًمذرـ ىموًمقا : مو أكزل اهلل قمغم سمنم مـ رء . 

ًم ٓ سمد هلؿ مـ اةىمرار سمف سمقا مُ زِ ًمْ وملُ ومـزًمً ومقفؿ هذه أري ًمؾرد قمؾقفؿ، 

هذا آطمتجوج إكًم رؼقم قمغم اًمقفقد دون ، ومـ إكزال اًمتقراة قمغم مقؾمك

ىمراءة مجفقر  ، وسمدًمقؾاًمعرب اًمذرـ ظمقـمبقا سمسوئر اًمسقرة لمنميم

﴿اًمؼراء :                                      

            ﴾  ،سموًمتوء ذم إومعول اًمةاصمي : )دمعؾقكف، شمبدوهنو، ختػقنا

واخلطوب رؽقن ًمؾحورضرـ، وهذا قمغم أن اًمؽام يمؾف ظمطوب ًمؾقفقد، 

 رعـل طمضقرهؿ وىمً كزول أري ممو رؼيض سملهنو كزًمً ذم اعمدرـي.
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قمـ  ري شمعومم ري ظمؼم مـ اهلل وذهى بظمرون إمم أهنو مؽقي يمسقرهتو، وومقفو     

 ﴿ : منميمل ىمررش أهنؿ ىموًمقا        ﴾ اؾمتـودًا إمم إدًمي ،

، وأهنو أكزًمً دومعي واطمدة ،هذه اًمسقرة مؽقياًمتل دًمً قمغم أن اًمؽةػمة 

 ﴿وهذا اًمؼقل اًمذي ذيمرشمف أري وهق :         ﴾  ًمقس ممو

، وؾمقوق أري ٓ رـؽرون إكزال اًمؽتى مـ اًمسًمءشمدرـ سمف اًمقفقد، ومفؿ 

 نألومحموضموهتؿ، مـ أول اًمسقرة إكًم هق ذم اخلؼم قمـ منميمل ىمررش و

 ظمؼًما قمـ اًمقفقد شمؽقن ظمؼًما قمـفؿ أؿمبُف مـ أن شمؽقن أري حمؾ اًمبحٌ

 .سمفمتاًا  رؽقن هذا اًمذرـ مل رلت هلؿ ذيمر

وىمد شمبلم مـ اًمبحٌ أن يمؾ دًمقؾ اؾمتدل سمف مـ ىمول سمؿدكقي أري      

رقضمد دًمقؾ مةؾف أو أىمقى مـف قمـد مـ رؼقل سمؿؽقتفو، صمؿ إن اًمذرـ ىمرروا 

وعمو يمون ٔري ردوا سمردود أوضمف مو شمؽقن قمغم أدًمي اًمػررؼ إول، مؽقي ا

وضمقد بروت مدكقي ذم ؾمقرة مؽقي أو بروت مؽقي ذم ؾمقرة مدكقي ظماف 

 ،إصؾ وموعمختور قمدم ىمبقل اًمؼقل سمف إٓ إذا صمبً سمرواري صحقحي اًمسـد

 ل.ؾموعمي مـ اعمعوروي وآطمتًم اعمتـ، سحيي

﴿هري ري أري اخلومسي :                               

                                               

                                             

                   ﴾ راح احلؽؿ قمغم هذه أري سملهنو ٓ ،

قمك اًمـبقة ذم مدكقي سمـوء قمغم أهنو كزًمً سمسبى مسقؾؿي اًمؽذاب اًمذي اد

، أو كزًمً سمسبى قمبداهلل سمـ ؾمعد سمـ أيب هح عمو ري ري بظمر أروم اًمـبل 
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ارشمد ورضمع مـ اعمدرـي إمم مؽي وزقمؿ أكف ؾمقـزل مةؾ مو أكزل اهلل، ٕن 

يمؾ أصمور اًمتل روت هذا وعقػي، ًمؽـ أري شمشؿؾفًم وشمشؿؾ يمؾ مـ 

طمل قمؾقف، صمؿ صدر مـف اومؽماء اًمؽذب، وادقموء اًمـبقة، وادقموء كزول اًمق

وعمو يمون وضمقد بروت مدكقي ذم ؾمقرة مؽقي أو إن ؾمقوق أري ؾمقوق مؽل، 

بروت مؽقي ذم ؾمقرة مدكقي ظماف إصؾ وموعمختور قمدم ىمبقل اًمؼقل سمف 

ؾموعمي مـ اعمعوروي  اعمتـ، سحيي ،إٓ إذا صمبً سمرواري صحقحي اًمسـد

 ل.وآطمتًم

﴿و ري أري اًمسودؾمي :                       

                                            ﴾ ،

هنؿ عمو  أري إومم، ومنذيمِر أهنو بري مدكقي ًمـػس احلجي اًمتل ىمقؾً ذم

ومـ اعمعروف أن صؾي  ،وضمدوا احلدرٌ ذم هذه أري قمـ أهؾ اًمؽتوب

عمو  ،اةؾمام سملهؾ اًمؽتوب إكًم يموكً سمعد اهلجرة وذم اعمدرـي دون مؽي

وًمقسً  وموعمسلًمي ًمقسً إٓ اضمتفوداً  ،وضمدوا هذا ىمرروا أن أري مدكقي

 . طمسى رواري مسـدة

وكع أسمدًا أن رليت ذم اًمؼربن اعمؽل طمدرٌ قمـ أهؾ واًماحقح أكف ٓ م     

اًمؽتوب، وىمد ُذيمِر أهؾ اًمؽتوب ذم هذه أري ًماؾمتدٓل سمًم قمـدهؿ مـ 

مـ قمـد اهلل سمبقون أن اًمذرـ  مـزًٓ  اًمؼربن شمؼررر ًمؽقن اًمعؾؿ،ومؤري ومقفو

وصمؼ هبؿ اعمنميمقن مـ قمؾًمء أهؾ اًمؽتوب قموعمقن سمحؼقؼتف وكزوًمف مـ 

ومـ اعمعروف أن أهؾ مؽي يموكقا رسلًمقن أهؾ اًمؽتوب ري،  شمعوممري قمـده 
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صحقح رةبً أن هذه أري اًمؽررؿي ىمد  مل ررد كص،صمؿ إكف ري قمـ اًمـبل ري 

 .كزًمً سموعمدرـي

﴿ز ري أري اًمسوسمعي :                                       

                                        ﴾ مل أر ،

أطمدًا مـ اًمعؾًمء طمؽؿ سمؿدكقي هذه أري أو اؾمتةـوهو مـ مؽقي ؾمقرة 

ري إكعوم . ًمؽـ ضموء مو رقهؿ أهنو كزًمً سموعمدرـي سمشلن جمودًمي اًمقفقد ًمؾـبل 

 ؿملن أيمؾ اعمقتي. ذم ري 

واًماحقح أن احلدرٌ اًمذي ردل قمغم أن أري كزًمً ذم خموصؿي      

ذم ؿملن أيمؾ اعمقتي طمدرٌ وعقػ مـؽر، وَمِذيْمُر اًمقفقد  ري ري اًمقفقد ًمؾـبل 

ومقف إكًم هق مـ ظمطل وختؾقط سمعض رواشمف اًمضعػوء، صمؿ إن اًمقفقد ٓ ررون 

 ري ري رعؼؾ أن جيودًمقا اًمـبل إسموطمي اعمقتي، سمؾ حيرمقهنو وٓ رليمؾقهنو، وما 

ذم حتررؿفو، وىمد صمبً أن أري مؽقي كزًمً ذم جمودًمي اعمنميملم مـ أهؾ 

إوصمون اًمذرـ ٓ ررون حتررؿ اعمقتي ورليمؾقهنو ورؼقًمقن : أشمليمؾقن ممو 

 ىمتؾتؿ وٓ شمليمؾقن ممو ىمتؾ اهلل؟!

﴿ح ري أري اًمةومـي :                          

                                                 

                              ﴾ ،ىمقؾ : إهنو مدكقي ،

سمحجي أهنو كزًمً سمسبى صموسمً سمـ ىمقس إكاوري عمو شمادق سمحاود 
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كخؾف يمؾف ذم رقم واطمد، وسمحجي أن احلؼ اًمذي أمر اهلل سمنرتوئف رقم 

 احلاود هق اًمزيموة اعمػرووي، وىموًمقا : إن اًمزيموة مل شُمْػَرض إٓ ذم اعمدرـي .

قسً مدكقي9 ٕن أصمر كزوهلو سمسبى صموسمً سمـ واًماحقح أن أري ًم     

ىمقس وعقػ، صمؿ إن اًمزيموة وُمِرَوً ذم مؽي ىمبؾ اهلجرة دون حتدرد 

ًمألكابي واعمؼودرر اًمقاضمبي، سمدًمقؾ اىمؽماهنو سموًمااة ذم يمةػم مـ أروت 

اعمؽقي، وشمٍمرح سمعض اًماحوسمي سمػروقتفو قمؾقفؿ ذم اعمرطمؾي اعمؽقي، يمًم 

ور أول مو وصؾ مـ مؽي إمم احلبشي . صمؿ ىمول ضمعػر سمـ أيب ـموًمى ًمؾـج

 إمم اعمدرـي حتددت أكابي اًمزيموة ومؼودررهو . ري ري عمو هوضمر اًمـبل 

﴿ط ري أري اًمتوؾمعي :                                    

                                            

                     ﴾ ىمرر اةموم اسمـ اًمعريب ري رمحف ،

اهلل ري أن هذه أري مدكقي9 ًمقـٍم مذهبف اعموًمؽل اًمذي رؼيض سملكف ٓ حيرم 

هذه إؿمقوء إرسمعي اعمذيمقرة ذم أري، أمو همػم هذا مـ اًمطققر  إٓ

واحلققاكوت ومؾقس حمرمًو سمؾ مؽروه، أو ُكِسخ حتررؿف هبذه أري ومفق 

طمال، وًمؽل رتؿ ًمف هذا زقمؿ أهنو مـ بظمر مو كزل مـ اًمؼربن طمقٌ 

 كزًمً رقم قمرومي .

رض طمٍم واًماحقح أن أري مؽقي يمسقرة إكعوم، وهل مل شملت سمغ     

وردت ذم اًمؽػور اًمذرـ حيؾقن اعمقتي واًمدم اعمحرموت ومقًم ذيمر ومقفو، إكًم 

ومؽلن اًمغرض مـ أري إسموكي طموهلؿ  ،وحلؿ اخلـزرر ومو أهؾ ًمغػم اهلل سمف
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ٓ طمرام إٓ مو :  ري مبوًمغي ذم اًمرد قمؾقفؿ ري ومؽلكف ىمقؾ وأهنؿ رضودون احلؼ،

هنو كزًمً رقم قمرومي يمًم . صمؿ إكف ٓ رقضمد أي دًمقؾ ردل قمغم أطمؾؾتؿقه 

 زقمؿ اسمـ اًمعريب ري رمحف اهلل ري .

﴿ي ري أري اًمعوذة :                                    

                                                

                                          

                                             

                                               

                                              

                                             ﴾ ،

وس هذه أروت اًمةاث ىمقؾ سمؿدكقتفو اؾمتـودًا قمغم مو ُرِوي قمـ اسمـ قمب

أهنو مدكقي، صمؿ هل مشتؿؾي قمغم يمةػم مـ إطمؽوم اًمتنمرعقي اًمعؿؾقي، 

 واؿمتًمل أروت قمغم أطمؽوم شمنمرعقي قمؿؾقي ىمررـي مـ ىمرائـ مدكقتفو .

 ري ري ًمؽـ اًماحقح أهنو بروت مؽقي ٕكف ىمد صمبً أهنو كزًمً قمغم اًمـبل      

 سمداري ذم مؽي ىمبؾ اهلجرة، وىمرأهو قمغم سمعض اًمؼبوئؾ ذم مقؾمؿ احلٍ ذم

ؾمـقات اًمدقمقة سمؿؽي، وؾمقوىمفو ؾمقوق مؽل سمومتقوز، ومو ومقفو مـ أطمؽوم 

ًمقسً خمتاي سموًمؼربن اعمديف ومؼط، سمؾ اًمؼربن اعمؽل ومقف مـفو اًمؽةػم، 

وعمو يمون وضمقد وطمدرٌ اسمـ قمبوس اًمؼويض سمؿدكقتفو طمدرٌ وعقػ، 

أو بروت مؽقي ذم ؾمقرة مدكقي ظماف إصؾ  ،بروت مدكقي ذم ؾمقرة مؽقي
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 عمختور قمدم ىمبقل اًمؼقل سمف إٓ إذا صمبً سمرواري صحقحي اًمسـد سحييومو

 . اعمتـ ؾموعمي مـ اعمعوروي وآطمتًمل

ري ؾمقرة إقمراف مؽقي، سمدًمقؾ مو صح مـ أؾمبوب كزول يمةػم مـ  5     

بروهتو، وهق واوح اًمدًٓمي قمغم أن هذه أروت كزًمً سمسبى أؾمئؾي أو 

، وىمد أمجع اًمعؾًمء قمغم أهنو ري ري طمقادث طمدصمً سمؿؽي ىمبؾ هجرة اًمـبل 

مؽقي، ومل َيوًمػ ذم هذا أطمد، صمؿ إن اًمؼضورو اًمتل حتدصمً قمـفو ؾمقرة 

كزًمً هذه اًمسقرة إقمراف هل ىمضورو ظماوئص اًمسقر اعمؽقي، ومؼد 

وهل يمسقرة إكعوم سمؾ  ،ًمتػاقؾ ىماص إكبقوء وسمقون أصقل اًمعؼقدة

 ،ؼررر اًمبعٌ واجلزاء، وشمري قمز وضمؾ ري ةصمبوت شمقطمقد اهلل ،يموًمبقون هلو

 . ري ري  وٓ ؾمقًم قمؿقم سمعةي اًمـبل ،وإصمبوت اًمقطمل واًمرؾموًمي

ري ذم ؾمقرة إقمراف مقوعون : مقوع ومقف مجؾي مـ أروت اعمتتوًمقي  5     

اًمتل اؾمتةـوهو سمعض أهؾ اًمعؾؿ، ومقوع ومقف بري مل أر مـ اؾمتةـوهو، 

 وًمؽـ ضموء مو رقهؿ أهنو بري مدكقي :

﴿ل ري ىمقل اهلل ري شمعومم ري : اعمقوع إو                       

                                          

                      .....﴾  إمم بظمر أروت اًمةاث

سمعد هذه أري، طمقٌ ذهى سمعض أهؾ اًمعؾؿ إمم أن هذه أروت إرسمع 

مدكقي، وىمقؾ : اعمستةـك مخس بروت، وىمقؾ : صمًمن، وىمقؾ : شمسع9 سمحجي 

رلمره سمسمال أهؾ اًمؽتوب، وهذا  ري ري أهنو شمبدأ سمخطوب مقضمف إمم اًمـبل 
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إمم اعمدرـي وجموورة اًمقفقد  ري ري ٓ سمعد هجرة اًمـبل اًمسمال همػم ممؽـ إ

 ومقفو .

وًمؽـ يمةػمًا مـ اًمعؾًمء مل رستةـقا ؿمقئًو مـ بروت ؾمقرة إقمراف،      

 وطمؽؿقا قمغم اًمسقرة يمؾفو سملهنو مؽقي .

سملمره سمسمال  ري ري وهذا هق اًمراضمح9 ٕن شمقضمقف اخلطوب إمم اًمـبل      

تؾزم ًمؼوءه هبؿ وىمً كزول أري، ٕكف أهؾ اًمؽتوب قمـ شمؾؽ اًمؼاي ٓ رس

مل رلمره سموًمسمال طمؼقؼي، سمؾ هق قمغم اًمتؿةقؾ، يملكف ىمول : ًمق ؾملًمتفؿ 

ٕضموسمقا سمًم ومقف احلجي ًمؽ قمؾقفؿ وقمغم يمػور ىمررش . وحيتؿؾ أن اًمسمال 

 اًمذرـ يموكقا رتعومؾقن مع اًمقفقد ذمُكِؼؾ إمم اًمقفقد سمقاؾمطي يمػور ىمررش 

 . ري ري ل اًمتادي ًمؾـب

صمؿ إن أروت اًمسوسمؼي ًممروت حمؾ اًمبحٌ، ويمذًمؽ أروت اًماطمؼي      

هلو شمتحدث قمـ أهؾ اًمؽتوب، ومنمو أن كحؽؿ قمغم يمؾ بري شمتحدث قمـفؿ 

أهنو مدكقي، وإمو كجعؾ أروت حمؾ اًمبحٌ مؽقي يمسوئر بروت اًمسقرة . 

ىمد كزًمً  وتصحقح رةبً أن هذه أر قمـ ذًمؽ مل ررد كص وومضاً 

 ي.سموعمدرـ

﴿اعمقوع اًمةويف ري بري :                                   

﴾ مل رٍمح أطمد مـ اًمعؾًمء أن هذه أري مدكقي، ًمؽـ ورد مو رقهؿ ،

مدكقتفو، مـ مةؾ أهنو كزًمً ًمألمر سموةكاوت ًمإلموم إذا ىمرأ اًمؼربن ذم 
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يمون رؼرأ ذم  ، أو اًمعقدرـ، أو كزًمً ذم ومتك مـ إكاورظمطبي اجلؿعي

 . ري رؼرأ اًمااة واًمـبل ري 

واحلؼ أهنو مؽقي يمسقرهتو ٕن أصمور اًمتل شمقهؿ أهنو مدكقي بصمور وعقػي      

ًمقسً ومقفو طمجي، وًمق صمبتً مل شمؽـ سحيي ذم اًمسببقي، سمؾ اًمغرض مـفو 

. صمؿ إن اًمةوسمً أن  مفوًمدظمقًمف ذم قمؿق قمغم هذا احلؽؿ ؿؾتأن أري شمش

أري كزًمً ًمتحرم اًمؽام ذم اًمااة اًمذي يمون مبوطمًو، وىمد صمبً أن 

 حتررؿ اًمؽام ذم اًمااة يمون ذم مؽي، ومقةبً هبذا أن أري مؽقي .

ري ؾمقرة إكػول مدكقي سموةمجوع، سمدًمقؾ مو صح مـ أؾمبوب كزول  4     

وسمعض أطمؽوم  يمةػم مـ بروهتو، وهل شمتحدث ذم ضمؾفو قمـ همزوة سمدر،

اجلفود، واعمعوهدات سملم اعمسؾؿلم وهمػم اعمسؾؿلم، وأمةول هذه 

 إهمراض إكًم هل مـ ىمضورو ظماوئص اًمسقر اعمدكقي .

ري وىمد اؾْمُتْةـِل مـ مدكقي ؾمقرة إكػول مجؾي بروت ومؼقؾ : إهنو بروت  5     

 مؽقي :

 ﴿أ ري أري إومم :                         

              ﴾ طمقٌ ذهى سمعض أهؾ اًمعؾؿ إمم أن هذه ،

أري ري وطمدهو ري مؽقي، وذهى ومررؼ بظمر مـ أهؾ اًمعؾؿ إمم أن هذه أري 

هنو شمتحدث قمـ طمقادث طمدصمً وأروت اًمسً سمعدهو كزًمً سمؿؽي9 ٕ

 ذم مؽي .
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واًماحقح اًمذي قمؾقف مجفقر اًمعؾًمء أن هذه أروت اًمسبع مدكقي      

يمسقرهتو، ومؼد صمبً أن أري إومم مـفو كزًمً سموعمدرـي ًمتؽقن هل وسموىمل 

ر اًمـبلَّ  واعمسؾؿلم  ري ري أروت اًمسبع شمتؿي ًمسقوىمفو اعمديف اًمذي ُرَذيمِّ

أكجوهؿ وهؿ سمؿؽي مـ يمةػم مـ مؽر اعمنميملم سمـعؿي اهلل قمؾقفؿ، طمقٌ 

ذم ذات أكػسفؿ سموًمؼتؾ، وذم درـفؿ سمجحقد اًمؼربن واًمسخرري مـف، 

ر اهلل هبو  وسمجؿع اعمول حلرب اعمسؾؿلم، يمؾ هذه احلقادث اعمؽقي َذيمَّ

َـّ اهلل قمؾقفؿ سموٕمـ وآؾمتؼرار  اعمسؾؿلم سمآروت كزًمً سموعمدرـي سمعد أن َم

 يملم ذم سمدر ومو سمعدهو مـ همزوات .ومقفو، وكٍمهؿ قمغم اعمنم

﴿ب ري أري اًمةوكقي :                               ﴾ ،

ومؼد ذيمر سمعض أهؾ اًمعؾؿ أن هذه أري مستةـوة مـ مدكقي ؾمقرة إكػول، 

طوب ري ريض اهلل ومفل مؽقي سمـوء قمغم أهنو كزًمً سمسبى إؾمام قمؿر سمـ اخل

 قمـف ري .

واًماحقح أهنو مدكقي يمسقرهتو، ٕن طمدرٌ كزوهلو سمسبى إؾمام قمؿر      

ٓ راح . صمؿ إن ضمعَؾ إؾمام قمؿر ؾمببًو ًمـزول أري رؽمشمى قمؾقف معـك 

ويموومقف، ويمذًمؽ اعمممـقن  ري ري همػم صحقح، وهق أن اهلل طَمْسُى اًمـبل 

 . هؿ طَمْسُى اًمـبل ويموومقف مع اهلل ري قمز وضمؾ ري

وهذا اعمعـك ٓ رتػؼ مع سرح اًمتقطمقد هلل ري شمعومم ري 9 ٕن ومقف شمسقري      

سملم اهلل وظمؾؼف ذم رء َيتص اهلل سمف، ورقهؿ أن طمسى اهلل ويمػورتف 
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هلل وطمده، يموًمتقيمؾ  واعمشقئي واًمؽػوري احلسىوطمده ٓ رؽػل، صمؿ إن 

 ، يمؾ ذًمؽ ٓ ُرْسـَد إٓ هلل ري شمعومم ري .واًمتؼقى واًمعبودة

ري ؾمقرة اًمتقسمي مدكقي، سمدًمقؾ مو صح مـ أؾمبوب كزول يمةػم مـ بروهتو  6     

 ري أهنو كزًمً سمسبى أؾمئؾي أو طمقادث طمدصمً سموعمدرـي سمعد هجرة اًمـبل 

، وىمد أمجع أهؾ اًمعؾؿ قمغم مدكقتفو، وهل مـ بظمر اًمؼربن كزوًٓ، صمؿ إن ري

ىمررت اًمؼضورو اًمتل حتدصمً قمـفو اًمسقرة هل ىمضورو اًمؼربن اعمديف، طمقٌ 

، ومقاىمػ اعمسؾؿلم واعمـوومؼلم ذم أطمؽوم ضمفود اعمنميملم وأهؾ اًمؽتوب

 أصمـوء همزوة شمبقك وىمبؾفو وسمعدهو .

ري هـوك بروت ذم مقوعلم مـ ؾمقرة اًمتقسمي اؾْمُتْةـَِقً مـ مدكقتفو  7     

 وطمؽؿقا سملهنو مؽقي :

 ﴿أ ري اعمقوع إول :                           

                                     ......﴾ ومؾؿ أر ،

مـ اًمعؾًمء مـ اؾمتةـك هذه أري مـ مدكقي ؾمقرة اًمتقسمي، أو طمؽؿ سملهنو 

اؾمتةـك "هلل ري قمـ سمعضفؿ ومؼول :مؽقي، إٓ مو كؼؾف اًمسققـمل ري رمحف ا

 سمعضفؿ:﴿    .....قمؾقف  ري عمو ورد أهنو كزًمً ذم ىمقًمف 9﴾ أري

 :اهري"كف قمـؽمل أُ  ٕؾمتغػرن ًمؽ مو : ٕيب ـموًمىري اًمااة واًمسام 

واحلؼ أن احلدرٌ اًمذي رٍمح هبذا طمدرٌ همػم صحقح، أمو      

ؾقس سمٍمرح ذم أن أري احلدرٌ اًمذي صح ذم ىماي ووموة أيب ـموًمى وم

كزًمً سمعد ووموشمف مبوذة، سمؾ صمبً أن أري كزًمً سمعد مدة ذم رضمقع اًمـبل 
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مـ همزوة شمبقك وزرورة ىمؼم أمف واؾمتئذاكف ذم آؾمتغػور هلو، وًمق  ري ري 

 آؾمتغػور ٕمف . ري ري كزًمً أري ىمبؾ هذا ذم مؽي عمو ؾملل رؾمقل اهلل 

عض اعمسؾؿلم ٔسموئفؿ اعمنميملم، وكزًمً ري أرضًو ري سمسبى اؾمتغػور سم     
ومةبً أن ًمـزول أري قمدة أؾمبوب : متؼدم، وهق أمر أيب ـموًمى، 

 ومتلظمر، وهق أمر بمـي، وىماي اًمرضمؾ اعمستغػر ٕسمقف اعمنمك.
﴿ب ري اعمقوع اًمةويف :                                

                                           
                      ﴾ ومؼد اؾمتةـك سمعض اًمعؾًمء هوشملم ،

سملهنًم  أرتلم إظمػمشملم مـ ؾمقرة اًمتقسمي مـ مدكقي اًمسقرة، وطمؽؿقا
 مؽقتون سمحجي أن اخلطوب ومقفًم ًمؾؿنميملم مـ أهؾ مؽي.

واًماحقح أهنًم مدكقتون يمسقرهتًم اعمدكقي 9 سمدًمقؾ مو صح قمـ ُأيَب سمـ      
يمعى ري ريض اهلل قمـف ري أهنًم بظمر اًمؼربن كزوًٓ، وهق مـ أقمؾؿ أصحوب 

أقمؾؿ  سمؽتوب اهلل، وًمق كزًمً هوشمون أرتون سمؿؽي ًمؽون ُأيَب مـ ري ري اًمـبل 
اًمـوس هبذا، ومؾًم ىمرر أهنًم بظمر مو كزل مـ اًمؼربن يمون هذا أدل اًمدًمقؾ 

 قمغم أهنًم يمًم ىمول، أو مـ بظمر مو كزل، وهذا رؼطع سملهنًم مدكقتون.
وموٕصح أن اخلطوب ومقفًم ًمقس مقضمفًو إمم يمػور مؽي قمغم وضمف      

 . محؾف قمغم اًمعؿقم أوممسمؾ  اخلاقص،
عمؽقي أن شمؽقن يمؾ بروهتو مؽقي، وإصؾ ذم ا إصؾ ذم اًمسقرةري  8     

ومـ صمؿ وما ُرْؼَبؾ اؾمتةـوء بروت  دكقي،أن شمؽقن يمؾ بروهتو م دكقياعم اًمسقرة
مـ ؾمقرهو دون دًمقؾ صحقح ردل قمغم ذًمؽ آؾمتةـوء، ٕن آؾمتةـوء 

وعمو يمون وضمقد بروت مدكقي ذم ؾمقرة مؽقي أو بروت مؽقي ظماف إصؾ، 
صؾ وموعمختور قمدم ىمبقل اًمؼقل سمف إٓ إذا صمبً ذم ؾمقرة مدكقي ظماف إ

 . اعمتـ ؾموعمي مـ اعمعوروي وآطمتًمل سمرواري صحقحي اًمسـد سحيي
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 املزاجع واملصادر
 اًمؼربن اًمؽررؿ .

 كتب التفشري وعلىو الكزآٌ

اةشمؼون ذم قمؾقم اًمؼربن جلال اًمدرـ قمبداًمرمحـ سمـ أيب سمؽر  -0

م، 0865هري 0585وب اًمسققـمل، ط اهلقئي اعمٍمري اًمعومي ًمؾؽت

 سمتحؼقؼ / حمؿد أسمقاًمػضؾ إسمراهقؿ .

أطمؽوم اًمؼربن ًمؾؼويض أيب سمؽر حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ اًمعريب، ط  -7

 م .7115هري 0575دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري اًمةوًمةي 

إرؿمود اًمعؼؾ اًمسؾقؿ إمم مزارو اًمؽتوب اًمؽررؿ ٕيب اًمسعقد حمؿد  -5

 اًمؽماث اًمعريب ري سمػموت ري .سمـ حمؿد سمـ ماطػك اًمعًمدي، ط دار إطمقوء 

أؾمبوب كزول اًمؼربن ٕيب احلسـ قمكم سمـ أمحد اًمقاطمدي، ط دار  -5

 م .0887هري 0507اةصاح ري اًمدموم ري اًمةوكقي 

آؾمتقعوب ذم سمقون إؾمبوب ًمسؾقؿ سمـ قمقد اهلازم و حمؿد سمـ  -4

مقؾمك بل كٍم، ط دار اسمـ اجلقزي ًمؾـنم واًمتقزرع ري اًمسعقدري ري 

 هري .0574إومم 

وقاء اًمبقون ذم إرضوح اًمؼربن سموًمؼربن عمحؿد إملم سمـ حمؿد أ -5

اعمختور اًمشـؼقطل، ط دار اًمػؽر ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزرع ري سمػموت ري 

 م .0884هري 0504

إقمراب اًمؼربن ٕيب ضمعػر أمحد سمـ حمؿد سمـ إؾمًمقمقؾ اًمـحوس،  -6

 هري .0570ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 
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ر اًمتلورؾ ًمـوس اًمدرـ قمبداهلل سمـ قمؿر سمـ أكقار اًمتـزرؾ وأها -7

حمؿد اًمشػمازي اًمبقضووي، ط دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ري سمػموت ري 

 هري .0507إومم 

اةرضوح ذم اًمؼراءات ٕمحد سمـ أيب قمؿر إَْكَدَرايِبّ دراؾمي  -8

وحتؼقؼ، وهل أـمروطمي كوًمً هبو اًمبوطمةي : مـك قمدكون همـل درضمي 

ي ًمؾبـوت ذم ضمومعي شمؽررً ري اًمعراق ري سمنذاف اًمديمتقراة ذم يمؾقي اًمؽمسمق

وري محد   م .7117هري 0575إؾُمتوذ اًمديمتقر : هموكؿ ىمدُّ

اةرضوح ًمـوؾمخ اًمؼربن ومـسقظمف ومعرومي أصقًمف واظمتاف  -01

مَحُّقش سمـ حمؿد سمـ خمتور اًمؼقز  اًمـوس ومقف عمؽل سمـ أيب ـموًمى

ضمدة ري إومم  اًمؼػموايف صمؿ إكدًمز اًمؼرـمبل اعموًمؽل، ط دار اعمـورة ري

 م .0875هري 0515

سمحر اًمعؾقم ٕيب اًمؾقٌ كٍم سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ إسمراهقؿ  -00

هري 0505اًمسؿرىمـدي، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 

 م .0885

اًمبحر اعمحقط ذم اًمتػسػم ٕيب طمقون حمؿد سمـ رقؾمػ إكدًمز،  -07

 هري .0571ط دار اًمػؽر ري سمػموت ري 

ًمبدر اًمدرـ حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ هبودر اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼربن  -05

اًمزريمٌم، ط دار إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي قمقسك اًمبويب احلؾبل وذيموئف 
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)صمؿ صقرشمف دار اعمعرومي ري سمػموت ري وسمـػس شمرىمقؿ اًماػحوتا اًمطبعي 

 م، سمتحؼقؼ : حمؿد أسمقاًمػضؾ إسمراهقؿ .0846هري 0565إومم 

د اًمدرـ حمؿد سماوئر ذوي اًمتؿققز ذم ًمطوئػ اًمؽتوب اًمعزرز عمج -05

سمـ رعؼقب اًمػػموزاسمودي، ط اعمجؾس إقمغم ًمؾشئقن اةؾمامقي ري 

 اًمؼوهرة ري .

اًمبقون ذم قمد بي اًمؼربن ٕيب قمؿرو قمةًمن سمـ ؾمعقد سمـ قمةًمن سمـ  -04

قمؿر اًمدايف، ط مريمز اعمخطقـموت واًمؽماث ري اًمؽقرً ري إومم 

 م .0885هري 0505

ؿد سمـ حمؿقد شملورات أهؾ اًمسـي ًمإلموم أيب مـاقر حمؿد سمـ حم -05

 م .7114هري 0575اعموشمرردي، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 

حتررر اعمعـك اًمسدرد وشمـقرر اًمعؼؾ اجلدرد مـ شمػسػم اًمؽتوب  -06

اعمجقد)اًمتحررر واًمتـقررا عمحؿد اًمطوهر سمـ حمؿد سمـ قموؿمقر اًمتقكز، 

 م .0875ط اًمدار اًمتقكسقي ًمؾـنم ري شمقكس ري 

قمزت دروزة، ط دار إطمقوء اًمؽتى  اًمتػسػم احلدرٌ عمحؿد -07

 هري .0575اًمعرسمقي ري اًمؼوهرة ري 

شمػسػم اًمؼربن احلؽقؿ )شمػسػم اعمـورا عمحؿد رؿمقد روو، ط اهلقئي  -08

 م .0881اعمٍمري اًمعومي ًمؾؽتوب 

شمػسػم اًمؼربن اًمعزرز ًمإلموم قمبداًمرزاق سمـ مهوم اًماـعويف، ط دار  -71

 هري.0508اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 
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ًمؼربن اًمعزرز عمحؿد سمـ قمبداهلل سمـ قمقسك اعمعروف سموسمـ شمػسػم ا -70

أيب َزَمـلِم اعموًمؽل، ط دار اًمػوروق احلدرةي ري اًمؼوهرة ري إومم 

 م.7117ه0575

شمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٓسمـ أيب طموشمؿ قمبداًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ  -77

إدررس اًمرازي، ط مؽتبي كزار ماطػك اًمبوز ري اًمسعقدري ري اًمةوًمةي 

 أؾمعد حمؿد اًمطقى .هري سمتحؼقؼ/ 0508

شمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ ٕيب اًمػداء إؾمًمقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمةػم، ط  -75

م، سمتحؼقؼ : ؾمومل 0888هري 0571دار ـمقبي ًمؾـنم واًمتقزرع، اًمةوكقي 

 حمؿد ؾمامي .

شمػسػم اًمؼربن ٕيب احلسـ مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقًمن سمـ سمشػم إزدي  -75

 .هري 0575اًمبؾخك، ط دار إطمقوء اًمؽماث ري سمػموت ري إومم 

شمػسػم اًمؼربن ٕيب اعمظػر مـاقر سمـ حمؿد اًمسؿعويف، ط دار  -74

 م .0886هري 0507اًمقـمـ ري اًمرروض ري إومم 

شمػسػم اًمؼربن ًمعز اًمدرـ قمبداًمعزرز سمـ قمبداًمسام، ط دار اسمـ  -75

 م .0885هري 0505طمزم ري سمػموت ري إومم 

شمػسػم اًمؼربن ًمإلموم ؾمػقون سمـ ؾمعقد سمـ منوق اًمةقري، ط  -76

 م.0875هري 0515ؿقي ري سمػموت ري إومم دار اًمؽتى اًمعؾ

شمػسػم اًمؼربن ًمإلموم حمؿد سمـ حمؿد سمـ قمرومي اًمتقكز، ط دار  -77

 م.7117هري 0578اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 
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اًمتػسػم اًمؼربيف ًمؾؼربن ًمعبد اًمؽررؿ رقكس اخلطقى، ط دار  -78

 اًمػؽر اًمعريب ري اًمؼوهرة ري .

ط ذيمي مؽتبي  شمػسػم اعمراهمل ًمؾشقخ أمحد ماطػك اعمراهمل، -51

هري 0554ومطبعي ماطػك اًمبويب احلؾبل وأوٓده سمؿٍم، إومم 

 م .0855

اًمتػسػم اعمـػم ذم اًمعؼقدة واًمنمرعي واعمـفٍ ًمؾديمتقر : وهبي  -50

 هري .0507ماطػك اًمزطمقكم، ط دار اًمػؽر اعمعوس ري دمشؼ ري اًمةوكقي 

اًمتػسػم اًمقؾمقط ًمؾؼربن اًمؽررؿ ًمإلموم إيمؼم حمؿد ؾمقد  -57

ط دار هنضي مٍم ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزرع ري اًمؼوهرة ري ـمـطووي، 

 م .0886إومم 

شمـزرؾ اًمؼربن وقمدد بروشمف واظمتاف اًمـوس ومقف ٕيب زرقمي  -55

قمبداًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ َزْكَجَؾي، ط جمؾي معفد اةموم اًمشوـمبل 

 ًمؾدراؾموت اًمؼربكقي ري اًمعراق ري .

رر سمـ رزرد ضمومع اًمبقون ذم شملورؾ اًمؼربن ٕيب ضمعػر حمؿد سمـ ضمر -55

هري 0571سمـ يمةػم سمـ هموًمى اًمطؼمي، ط ممؾمسي اًمرؾموًمي إومم 

 م، سمتحؼقؼ/أمحد حمؿد ؿمويمر .7111

اجلومع ٕطمؽوم اًمؼربن ٕيب قمبداهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ أيب سمؽر سمـ  -54

ومرح إكاوري اخلزرضمل ؿمؿس اًمدرـ اًمؼرـمبل، ط دار اًمؽتى 

 م .0855هري 0575اعمٍمري ري اًمؼوهرة ري اًمةوكقي 
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اًمؼراء ويمًمل اةىمراء ٕيب احلسـ قمكم سمـ حمؿد سمـ  مجول -55

قمبداًماؿد اًمسخووي، ط ممؾمسي اًمؽتى اًمةؼوومقي ري سمػموت ري إومم 

 م .0888هري 0508

اجلقاهر احلسون ذم شمػسػم اًمؼربن ًمعبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ  -56

خمؾقف اًمةعوًمبل، ط دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ري سمػموت ري إومم 

 هري .0507

اءات اًمسبع ًمؾحسلم سمـ أمحد سمـ ظموًمقرف، ط دار احلجي ذم اًمؼر -57

 هري.0510اًمنمق ري سمػموت ري اًمراسمعي 

اًمدر اعمـةقر ذم اًمتػسػم سموعملصمقر ًمعبداًمرمحـ سمـ أيب سمؽر اًمسققـمل،  -58

 ط دار اًمػؽر ري سمػموت ري .

درج اًمدرر ذم شمػسػم أي واًمسقر ًمعبداًمؼوهر سمـ قمبداًمرمحـ  -51

ري سمررطوكقو ري إومم اجلرضمويف، ط ؾمؾسؾي إصدارات جمؾي احلؽؿي 

 م .7117هري 0578

روح اعمعويف ذم شمػسػم اًمؼربن اًمعظقؿ واًمسبع اعمةويف ًمشفوب  -50

اًمدرـ حمؿقد سمـ قمبداهلل احلسقـل إًمقد، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري 

 هري .0504سمػموت ري إومم 

زاد اعمسػم ذم قمؾؿ اًمتػسػم ٕيب اًمػرج قمبداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ  -57

 هري .0577توب اًمعريب ري سمػموت ري إومم حمؿد اجلقزي، ط دار اًمؽ
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زهرة اًمتػوؾمػم عمحؿد سمـ أمحد سمـ ماطػك اعمعروف سمليب زهرة،  -55

 ط دار اًمػؽر اًمعريب .

اًمزرودة واةطمسون ذم قمؾقم اًمؼربن عمحؿد سمـ أمحد احلـػل اعمؽل  -55

اعمعروف سمعؼقؾي، ط مريمز اًمبحقث واًمدراؾموت سمجومعي اًمشورىمي ري 

 هري .0576اةمورات ري إومم 

اًمسبعي ذم اًمؼراءات ٕيب سمؽر أمحد سمـ مقؾمك سمـ جموهد، ط دار  -54

 هري .0511اعمعورف )مٍما 

اًمناج اعمـػم ذم اةقموكي قمغم معرومي سمعض معويف يمام رسمـو احلؽقؿ  -55

اخلبػم عمحؿد سمـ أمحد اخلطقى اًمنمسمقـل، ط مطبعي سمقٓق إمػمري ري 

 هري .0574اًمؼوهرة ري 

ؼبؾ سمـ هودي اًمقادقمل، ط اًماحقح اعمسـد مـ أؾمبوب اًمـزول عم -56

 م .0876هري 0517مؽتبي اسمـ شمقؿقي ري اًمؼوهرة ري اًمراسمعي 

قمـوري اًمؼويض ويمػوري اًمرايض وهل طموؿمقي اًمشفوب قمغم شمػسػم  -57

اًمبقضووي ًمشفوب اًمدرـ أمحد سمـ حمؿد سمـ قمؿر اخلػوضمل، ط دار 

 صودر ري سمػموت ري .

همرائى اًمؼربن ورهموئى اًمػرىمون ًمؾحسـ سمـ حمؿد اًمـقسوسمقري،  -58

 هري.0505ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 
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ومتح اًمؼدرر اجلومع سملم ومـل اًمرواري واًمدراري مـ قمؾؿ اًمتػسػم  -41

عمحؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل اًمشقيمويف، ط دار اسمـ يمةػم ري دمشؼ ري 

 هري .0505إومم 

ومضوئؾ اًمؼربن ٕيب قُمبقد اًمؼوؾمؿ سمـ ؾمّام سمـ قمبد اهلل اهلروي،  -40

 م.0884هري 0504يمةػم ري دمشؼ ري إومم ط دار اسمـ 

ومضوئؾ اًمؼربن ومو أكزل مـ اًمؼربن سمؿؽي ومو أكزل سموعمدرـي ًمإلموم  -47

حمؿد سمـ أرقب سمـ حيقك سمـ اًمرضرس، ط دار اًمػؽر ري دمشؼ ري إومم 

 م.0876هري 0517

ومفؿ اًمؼربن ومعوكقف ٕيب قمبداهلل احلورث سمـ أؾمد اعمحوؾمبل، ط  -45

 هري .0587ػموت ري اًمةوكقي دار اًمؽـدي ، ودار اًمػؽر ري سم

يمتوب اعماوطمػ ٕيب سمؽر قمبداهلل سمـ ؾمؾقًمن سمـ أيب داود، ط  -45

 م.7117هري 0575مؽتبي اًمػوروق احلدرةي ري اًمؼوهرة ري إومم 

اًمؽشوف قمـ طمؼوئؼ همقامض اًمتـزرؾ عمحؿقد سمـ قمؿرو  -44

 هري .0516اًمزخمنمي، ط دار اًمؽتوب اًمعريب ري سمػموت ري اًمةوًمةي 

ػم اًمؼربن ٕمحد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ اًمؽشػ واًمبقون قمـ شمػس -45

هري 0577اًمةعؾبل، ط دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ري سمػموت ري  إومم 

 م .7117ري

ًمبوب اًمتلورؾ ذم معويف اًمتـزرؾ ًمعكم سمـ حمؿد سمـ قمؿر اًمشقحل  -46

 هري .0504اعمعروف سموخلوزن، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 
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اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر ًمبوب اًمـؼقل ذم أؾمبوب اًمـزول ًمعبد -47

 اًمسققـمل، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري .

اًمؾبوب ذم قمؾقم اًمؽتوب ًمناج اًمدرـ قمؿر سمـ قمكم سمـ قمودل، ط  -48

 م .0887هري 0508دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 

مبوطمٌ ذم قمؾقم اًمؼربن عمـوع سمـ ظمؾقؾ اًمؼطون، ط مؽتبي اعمعورف  -51

 م .7111هري 0570ًمؾـنم واًمتقزرع، اًمةوًمةي 

اعمبسقط ذم اًمؼراءات اًمعنم ٕيب سمؽر أمحد سمـ احلسلم سمـ مفران  -50

 م .0870إصبفويف، ط جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي ري دمشؼ ري 

حموؾمـ اًمتلورؾ عمحؿد مجول اًمدرـ سمـ حمؿد ؾمعقد اًمؼوؾمؿل، ط  -57

 هري .0507دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 

حمؿد قمبد احلؼ سمـ اعمحرر اًمقضمقز ذم شمػسػم اًمؽتوب اًمعزرز ٕيب  -55

هموًمى سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ متوم سمـ قمطقي إكدًمز، ط دار اًمؽتى 

 هري .0577اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 

اعمحرر ذم أؾمبوب كزول اًمؼربن مـ ظمال اًمؽتى اًمتسعي خلوًمد  -55

سمـ ؾمؾقًمن اعمزرـل، ط دار اسمـ اجلقزي ري اًمدموم، اًمسعقدري ري إومم 

 م .7115هري 0576

وطمؼوئؼ اًمتلورؾ ٕيب اًمؼميموت قمبداهلل سمـ أمحد مدارك اًمتـزرؾ  -54

 م .0887هري 0508اًمـسػل، ط دار اًمؽؾؿ اًمطقى ري سمػموت ري إومم 
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اعمدظمؾ ًمدراؾمي اًمؼربن اًمؽررؿ عمحؿد سمـ ؾمقرؾؿ أسمق ؿُمفبي، ط  -55

 م .7115هري 0575مؽتبي اًمسـي ري اًمؼوهرة ري اًمةوكقي 

 ماوقمد اًمـظر ًمإلذاف قمغم مؼوصد اًمسقر ةسمراهقؿ سمـ قمؿر -56

 م .0876هري 0517اًمبؼوقمل، ط مؽتبي اعمعورف ري اًمرروض ري إومم 

اعماػك سمليمػ أهؾ اًمرؾمقخ مـ قمؾؿ اًمـوؾمخ واعمـسقخ ٕيب  -57

اًمػرج قمبداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ اجلقزي، ط ممؾمسي اًمرؾموًمي اًمةوًمةي 

 م .0887هري 0507

معومل اًمتـزرؾ ذم شمػسػم اًمؼربن ًمؾحسلم سمـ مسعقد سمـ حمؿد  -58

 هري .0571اًمؽماث اًمعريب ري سمػموت ري إومم  اًمبغقي، ط دار إطمقوء

معويف اًمؼربن ٕيب زيمررو حيقك سمـ زرود اًمػراء، ط دار اعمٍمري  -61

 ًمؾتلًمقػ واًمؽممجي ري مٍم ري إومم .

معويف اًمؼربن وإقمراسمف ٕيب إؾمحوق إسمراهقؿ سمـ اًمني اًمزضموج،  -60

 م .0877هري 0517ط قمومل اًمؽتى ري سمػموت ري إومم 

ػسػم اًمؽبػم ٕيب قمبداهلل حمؿد سمـ قمؿر سمـ مػوشمقح اًمغقى وهق اًمت -67

احلسـ سمـ احلسلم اًمتقؿل ومخر اًمدرـ اًمرازي، ط دار إطمقوء اًمؽماث 

 هري .0571اًمعريب ري سمػموت ري اًمةوًمةي 

اعمػردات ذم همررى اًمؼربن ٕيب اًمؼوؾمؿ احلسلم سمـ حمؿد  -65

اعمعروف سموًمراهمى إصػفوكك، ط دار اًمؼؾؿ ري سمػموت ري إومم 

 هري .0507
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ذم أصقل اًمتػسػم ٕيب اًمعبوس أمحد سمـ قمبداحلؾقؿ سمـ مؼدمي  -65

 م .0871هري 0581شمقؿقي، ط دار مؽتبي احلقوة ري سمػموت ري 

اعمؽل واعمديف ذم اًمؼربن اًمؽررؿ دراؾمي شملصقؾقي ودراؾمي كؼدري  -64

ًمـزول اًمسقر وأروت اعمستةـوة مـ يمؾ ؾمقرة مـ أول ؾمقرة اًمػوحتي 

ؾديمتقر: حمؿد طمسـ حمؿد طمتك بظمر ؾمقرة اعموئدة، وهق سمحٌ شمرىمقي ًم

طمسـ أسمقاًمـجو ُكنِم ذم جمؾي اًمدراري اًمتل شمادرهو يمؾقي اًمدراؾموت 

 م.7106اةؾمامقي واًمعرسمقي ًمؾبـلم سمدؾمقق، اًمعدد اًمسوسمع قمنم ؾمـي 

مـوهؾ اًمعرومون ذم قمؾقم اًمؼربن عمحؿد قمبداًمعظقؿ اًمزرىمويف، ط  -65

 مطبعي قمقسك اًمبويب احلؾبل وذيموه، اًمطبعي اًمةوًمةي .

خ واعمـسقخ ذم اًمؼربن اًمعزرز ومو ومقف مـ اًمػرائض واًمســ اًمـوؾم -66

ٕيب قُمبقد اًمؼوؾمؿ سمـ ؾماَّم سمـ قمبد اهلل اهلروي اًمبغدادي، ط مؽتبي 

 م.0886هري 0507اًمرؿمد ري اًمرروض ري اًمةوكقي ري 

اًمـوؾمخ واعمـسقخ ذم اًمؼربن اًمؽررؿ ًمؾؼويض أيب سمؽر حمؿد سمـ  -67

هري 0505وومي اًمدرـقي، إومم قمبداهلل سمـ اًمعريب اعمعوومري، ط مؽتبي اًمةؼ

 م .0887

اًمـوؾمخ واعمـسقخ ٕيب ضمعػر أمحد سمـ حمؿد سمـ إؾمًمقمقؾ سمـ  -68

 هري .0517رقكس اًمـحوس، ط مؽتبي اًمػاح ري اًمؽقرً ري إومم 

كظرات ذم اًمؼربن ًمؾشقخ حمؿد اًمغزازم، ط دار اًمؽتى احلدرةي ري  -71

 م .0855هري 0575اًمؼوهرة ري اًمراسمعي 
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روت واًمسقر ةسمراهقؿ سمـ قمؿر سمـ كظؿ اًمدرر ذم شمـوؾمى أ -70

 طمسـ اًمبؼوقمل، ط دار اًمؽتوب اةؾمامل ري اًمؼوهرة ري .

اًمـؽً واًمعققن ًمعكم سمـ حمؿد سمـ طمبقى، اًمشفػم سموعمووردي، ط  -77

 دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري .

اًمقؾمقط ذم شمػسػم اًمؼربن اعمجقد ًمعكم سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم  -75

 م .0885هري 0504وت ري إومم اًمقاطمدي، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػم

 كتب احلديح وعلىمه

إحتوف اخلػمة اعمفرة سمزوائد اعمسوكقد اًمعنمة ٕيب اًمعبوس ؿمفوب  -75

اًمدرـ أمحد سمـ أيب سمؽر سمـ إؾمًمقمقؾ سمـ ؾمؾقؿ سمـ ىمورًمز سمـ قمةًمن 

 م.0888هري 0571اًمبقصػمي، ط دار اًمقـمـ ًمؾـنم ري اًمرروض ري إومم 

مـ إطمودرٌ اعمختورة ممو مل إطمودرٌ اعمختورة أو اعمستخرج  -74

َيرضمف اًمبخوري ومسؾؿ ذم صحقحقفًم ٕيب قمبداهلل حمؿد سمـ 

قمبداًمقاطمد سمـ أمحد احلـبكم اعمشفقر سموًمضقوء اعمؼدد، ط دار ظمرض 

 ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزرع ري سمػموت ري .

اةطمسون ذم شمؼررى صحقح اسمـ طمبون ًمإلموم حمؿد سمـ طمبون سمـ  -75

طموشمؿ اًمُبستل، شمرشمقى: إمػم قماء اًمدرـ  أمحد سمـ طمبون سمـ معوذ أيب

هري 0517قمكم سمـ سمؾبون اًمػورد، ط ممؾمسي اًمرؾموًمي ري سمػموت ري إومم 

 م، طمؼؼف وظمرج أطمودرةف وقمؾؼ قمؾقف: ؿمعقى إركموط .0877

إدب اعمػرد ًمإلموم حمؿد سمـ إؾمًمقمقؾ اًمبخوري، ط دار اًمبشوئر  -76

 م.0878هري 0518اةؾمامقي ري سمػموت ري اًمةوًمةي 
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ٕؾمًمء واًماػوت ًمإلموم أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم اًمبقفؼل، ط ا -77

 م.0885هري 0505مؽتبي اًمسقادي ري ضمدة ري إومم 

ة سمـ حمؿد  -78 اةوماوح قمـ معويف اًماحوح ٕيب اعمظػر حيقك سمـ ُهَبػْمَ

 هري .0506اًمذهكم اًمشقبويف، ط دار اًمقـمـ ري اًمرروض ري إومم، 

د سمـ قمؿرو سمـ قمبد اًمبحر اًمزظمور )مسـد اًمبزارا ٕيب سمؽر أمح -81

م 718اخلوًمؼ اًمبزار، ط مؽتبي اًمعؾقم واحلؽؿ ري اعمدرـي اًمـبقري ري إومم 

. 

اًمبدر اًمتًمم ذح سمؾقغ اعمرام ًمؾحسلم سمـ حمؿد اعمغريب، ط دار  -80

 هري .0575هجر إومم 

شمدررى اًمراوي ذم ذح شمؼررى اًمـقاوي جلال اًمدرـ  -87

 قمبداًمرمحـ سمـ أيب سمؽر اًمسققـمل، ط دار ـمقبي .

شمغؾقؼ اًمتعؾقؼ قمغم صحقح اًمبخوري ٕمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ  -85

أمحد سمـ طمجر اًمعسؼايف، ط اعمؽتى اةؾمامل ري سمػموت ري ودار قمًمر ري 

 هري .0514قمًمن إردن ري إومم 

اًمتؿفقد عمو ذم اعمقـمل مـ اعمعويف وإؾموكقد ٕيب قمؿر رقؾمػ سمـ  -85

اةؾمامقي ري  قمبداهلل سمـ قمبداًمؼم، ط وزارة قمؿقم إوىموف واًمشمون

 هري .0576اعمغرب ري 
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اًمتقطمقد ومعرومي أؾمًمء اهلل ري قمز وضمؾ ري وصػوشمف ًمإلموم حمؿد سمـ  -84

إؾمحوق سمـ حمؿد سمـ َمـَْده، ط مؽتبي اًمعؾقم واحلؽؿ ري اعمدرـي اًمـبقري ري 

 م.7117هري 0575إومم 

ري وؾمــف  اجلومع اعمسـد اًماحقح اعمختٍم مـ أمقر رؾمقل اهلل ري  -85

ريا ٕيب قمبداهلل حمؿد سمـ إؾمًمقمقؾ اًمبخوري، ط وأرومف )صحقح اًمبخو

دار ـمقق اًمـجوة )ماقرة قمـ اًمسؾطوكقي سمنووومي شمرىمقؿ حمؿد ومماد قمبد 

 هري.0577اًمبوىملا، اًمطبعي إومم 

اًمروض اًمدايف )اعمعجؿ اًماغػما ًمإلموم ؾمؾقًمن سمـ أمحد سمـ  -86

هري 0514أرقب اًمطؼمايف، ط اعمؽتى اةؾمامل ري سمػموت ري إومم 

 م.0874

ؾسؾي إطمودرٌ اًماحقحي ورء مـ ومؼففو وومقائدهو ٕيب ؾم -87

قمبداًمرمحـ حمؿد كوس اًمدرـ إًمبويف، ط مؽتبي اعمعورف ًمؾـنم 

 م.7117هري 0577واًمتقزرع ري اًمرروض ري إومم 

اًمســ اًماغػم ًمإلموم أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم اًمبقفؼل، ط  -88

هري 0501ضمومعي اًمدراؾموت اةؾمامقي، ري يمراشمٌم، سمويمستون ري إومم 

 م.0878

اًمســ اًمؽؼمى ًمإلموم أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم اًمبقفؼل، ط دار  -011

 م.7115هري 0575اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري اًمةوًمةي 
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اًمســ ٕيب قمةًمن ؾمعقد سمـ مـاقر سمـ ؿمعبي اخلرؾمويف، ط اًمدار  -010

 م.0877هري 0515اًمسؾػقي ري اهلـد ري إومم 

حوق اًمســ ًمإلموم أيب داود ؾمؾقًمن سمـ إؿمعٌ سمـ إؾم -017

ِجْستويف، ط دار اًمرؾموًمي اًمعؾؿقي، إومم  م، 7118هري 0551اًمسِّ

 سمتحؼقؼ/ؿمعقى إركموط .

اًمســ ًمإلموم أيب قمقسك حمؿد سمـ قمقسك سمـ ؾَمْقرة سمـ مقؾمك  -015

اًمؽممذي، ط ذيمي مؽتبي ومطبعي ماطػك اًمبويب احلؾبل ري اًمؼوهرة ري 

قمبد م، سمتحؼقؼ/أمحد حمؿد ؿمويمر، وحمؿد ومماد 0864هري 0584اًمةوكقي 

 اًمبوىمل .

اًمســ ًمإلموم حمؿد سمـ رزرد سمـ موضمي اًمؼزورـل، ط دار اًمرؾموًمي  -015

 م، سمتحؼقؼ : ؿمعقى إركموط .7118هري 0551اًمعوعمقي، إومم 

ذح اًمسـي ٕيب حمؿد احلسلم سمـ مسعقد سمـ حمؿد سمـ اًمػراء  -014

هري 0515اًمبغقي، ط اعمؽتى اةؾمامل ري دمشؼ، سمػموت ري اًمةوكقي 

 م .0875

ٔصمور ٕيب ضمعػر أمحد سمـ حمؿد سمـ ؾمامي سمـ قمبد ذح مشؽؾ ا -015

اعمؾؽ سمـ ؾمؾؿي إزدي احلجري اعمٍمي اعمعروف سموًمطحووي، ط 

 م .0885هري 0504ممؾمسي اًمرؾموًمي إومم 

، ط دار  -016 يُّ اًمنمرعي ٕيب سمؽر حمؿد سمـ احلسلم سمـ قمبد اهلل أضُمرِّ

 م .0888هري 0571اًمقـمـ ري اًمرروض ري اًمةوكقي 
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م أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم اًمبقفؼل، ط مؽتبي ؿمعى اةرًمن ًمإلمو -017

اًمرؿمد ًمؾـنم واًمتقزرع سموًمرروض سموًمتعوون مع اًمدار اًمسؾػقي سمبقمبوي 

 م.7115هري 0575سموهلـد، إومم 

اًماحقح ٕيب سمؽر حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ ظمزرؿي اًمـقسوسمقري، ط  -018

 اعمؽتى اةؾمامل ري سمػموت ري .

قون إكاوري اًمعظؿي ًمإلموم قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ ضمعػر سمـ طم -001

اعمعروف سمليِب اًمشقخ إصبفويف، ط دار اًمعوصؿي ري اًمرروض ري إومم 

 هري.0517

ومتح اًمبوري ذح صحقح اًمبخوري ٕيب اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ  -000

 هري .0568طمجر اًمعسؼايف، ط دار اعمعرومي ري سمػموت ري 

ومضوئؾ اًماحوسمي ٕمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ، ط ممؾمسي اًمرؾموًمي ري  -007

 م .0875هري 0515سمػموت ري إومم 

اًمؼراءة ظمؾػ اةموم ًمإلموم أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ مقؾمك  -005

 هري .015اًمبقفؼل، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 

اًمؽوؿمػ قمـ طمؼوئؼ اًمســ ًمنمف اًمدرـ احلسلم سمـ قمبداهلل  -005

م 0886هري 0506اًمطقبل، ط مؽتبي كزار ماطػك اًمبوز ري مؽي ري إومم 

. 
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ائد اًمبزار ًمـقر اًمدرـ قمكم سمـ أيب سمؽر سمـ يمشػ إؾمتور قمـ زو -004

هري 0588ؾمؾقًمن اهلقةؿل، ط ممؾمسي اًمرؾموًمي ري سمػموت ري إومم 

 م.0868

اعمجتبك مـ اًمســ )اًمســ اًماغرىا ًمإلموم أيب قمبداًمرمحـ أمحد  -005

سمـ ؿمعقى سمـ قمكم اًمـسوئل، ط مؽتى اعمطبققموت اةؾمامقي ري طمؾى ري 

 م.0875هري 0515اًمةوكقي 

مـبع اًمػقائد ٕيب احلسـ قمكم سمـ أيب سمؽر سمـ جمؿع اًمزوائد و -006

 م .0885هري 0505ؾمؾقًمن اهلقةؿل، ط مؽتبي اًمؼدد ري اًمؼوهرة ري 

مرىموة اعمػوشمقح ذح مشؽوة اعماوسمقح ٕيب احلسـ كقر اًمدرـ قمكم  -007

هري 0577سمـ حمؿد اعما اهلروي اًمؼوري، ط دار اًمػؽر ري سمػموت ري إومم 

 م .7117

ب سمـ إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ اعمستخرج ٕيب قمقاكي رعؼق -008

 م.0887هري 0508اًمـقسوسمقري، ط دار اعمعرومي ري سمػموت ري إومم 

اعمستدرك قمغم اًماحقحلم ٕيب قمبداهلل احلويمؿ حمؿد سمـ قمبداهلل  -071

سمـ حمؿد سمـ احلؽؿ اًمـقسوسمقري، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري 

 م.0881هري 0500إومم 

دل إمم رؾمقل اهلل ري اعمسـد اًماحقح اعمختٍم سمـؼؾ اًمعدل قمـ اًمع -070

  ري )صحقح مسؾؿا ٕيب احلسلم مسؾؿ سمـ احلجوج اًمؼشػمي

 اًمـقسوسمقري، ط دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ري سمػموت ري.
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اعمسـد ٕيب سمؽر سمـ أيب ؿمقبي قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ  -077

 م.0886اًمعبز، ط دار اًمقـمـ ري اًمرروض ري إومم 

ر، ط مؽتبي اًمعؾقم اعمسـد ٕيب ؾمعقد اهلقةؿ سمـ يمؾقى اًمشو -075

 هري.0501واحلؽؿ ري اعمدرـي اعمـقرة ري إومم 

اعمسـد ٕيب رعغم أمحد سمـ قمكم سمـ اعمُةـك اعمقصكم، ط دار اعملمقن  -075

 م.0875هري 0515ًمؾؽماث ري دمشؼ ري إومم 

اعمسـد ًمإلموم أيب قمبداهلل أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ سمـ هال سمـ  -074

م، 7110هري 0570 أؾمد اًمشقبويف، ط ممؾمسي اًمرؾموًمي، إومم

 سمتحؼقؼ/ؿمعقى إركموط .

اعمسـد ًمإلموم إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ سمـ خمؾد اعمعروف سمري اسمـ  -075

 م.0880هري 0507راهقرف، ط مؽتبي اةرًمن ري اعمدرـي اًمـبقري ري إومم 

اعماـػ ذم إطمودرٌ وأصمور ٕيب سمؽر قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ  -076

ري اًمرروض ري إومم إسمراهقؿ سمـ قمةًمن سمـ أيب ؿمقبي، ط مؽتبي اًمرؿمد 

 هري.0518

اعماـػ ٕيب سمؽر قمبداًمرزاق سمـ مهوم سمـ كوومع اًماـعويف، ط  -077

 هري .0515اعمجؾس اًمعؾؿل ري اهلـد ري اًمةوكقي 

اعمطوًمى اًمعوًمقي سمزوائد اعمسوكقد اًمةًمكقي ٕمحد سمـ قمكم سمـ طمجر  -078

اًمعسؼايف، ط دار اًمعوصؿي ًمؾـنم واًمتقزرع ري اًمرروض ري إومم 

 م .7111هري 0571



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(232) 

عمعجؿ إوؾمط ٕيب اًمؼوؾمؿ ؾمؾقًمن سمـ أمحد سمـ أرقب اًمطؼمايف، ا -051

 ط دار احلرملم ري اًمؼوهرة ري .

اعمعجؿ اًمؽبػم ٕيب اًمؼوؾمؿ ؾمؾقًمن سمـ أمحد سمـ أرقب اًمطؼمايف،  -050

 ط مؽتبي اسمـ شمقؿقي ري اًمؼوهرة ري اًمةوكقي .

اعمعجؿ ذم أؾمومل ؿمققخ أيب سمؽر أمحد سمـ إسمراهقؿ اةؾمًمقمقكم، ط  -057

 هري .0501واحلؽؿ ري اعمدرـي اعمـقرة ري إومم  مؽتبي اًمعؾقم

مؼدمي ذم أصقل احلدرٌ ًمعبداحلؼ سمـ ؾمقػ اًمدرـ احلـػل، ط  -055

 م .0875هري 0515دار اًمبشوئر اةؾمامقي ري سمػموت ري اًمةوكقي 

اعمـفوج ذح صحقح مسؾؿ سمـ احلجوج ًمقحقك سمـ ذف  -055

 .هري 0587اًمـقوي، ط دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ري سمػموت ري اًمةوكقي 

ٕيب اًمػضؾ احلسـ ش وذم اًمبوب»كزهي إًمبوب ذم ىمقل اًمؽممذي  -054

سمـ حمؿد سمـ طمقدر اًمقائكم اًماـعويف، ط دار اسمـ اجلقزي ًمؾـنم 

 ه.0575واًمتقزرع ري اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقدري ري إومم 

كزهي اًمـظر ذم شمقوقح كخبي اًمػؽر ذم ماطؾح أهؾ إصمر ٕمحد  -055

ؾمػػم ري اًمرروض ري إومم  سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعسؼايف، ط مطبعي

 هري .0577

 كتب العكًدة

إقمام اعمقىمعلم قمـ رب اًمعوعملم عمحؿد سمـ أيب سمؽر سمـ ىمقؿ  -056

 م .0880هري 0500اجلقزري، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 
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هداري احلقورى ذم أضمقسمي اًمقفقد واًمـاورى عمحؿد سمـ أيب سمؽر سمـ  -057

، اًمسعقدريا إومم أرقب سمـ ىمقؿ اجلقزري، ط دار اًمؼؾؿ )ضمدة

 م .0885هري 0505

 كتب الفكه وأصىله

إم ًمإلموم حمؿد سمـ إدررس اًمشوومعل، ط دار اعمعرومي ري سمػموت ري  -058

 م .0881هري 0501

اًمبحر اًمرائؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ ًمزرـ اًمدرـ سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد  -051

 اعمعروف سموسمـ كجقؿ اعمٍمي، ط دار اًمؽتوب اةؾمامل، اًمةوكقي .

قل اًمػؼف ًمعبداعمؾؽ سمـ قمبداهلل سمـ رقؾمػ أيب اًمؼمهون ذم أص -050

اعمعوزم اجلقرـل اعمؾؼى سمنموم احلرملم، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري 

 م .0886هري 0507إومم 

اجلومع عمسوئؾ اعمدوكي ٕيب سمؽر حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ رقكس  -057

اًماؼكم اعموًمؽل، ط دار اًمػؽر ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزرع ري سمػموت ري 

 م .7105هري 0555إومم 

اًمذظمػمة ٕيب اًمعبوس أمحد سمـ إدررس اعموًمؽل اًمشفػم سموًمؼراذم،  -055

 م .0885ط دار اًمغرب اةؾمامل ري سمػموت ري إومم 

ذح اًمتؾؼلم عمحؿد سمـ قمكم اعموزري اعموًمؽل، ط دار اًمغرب  -055

 م .7117اةؾمامل، إومم 
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ومتووى اسمـ اًمااح قمةًمن سمـ قمبد اًمرمحـ)صاح اًمدرـا سمـ  -054

سمـ مقؾمك سمـ أيب اًمـٍم، ط مؽتبي اًمعؾقم واحلؽؿ ري سمػموت ري  قمةًمن

 هري .0516إومم 

اًمػؼف قمغم اعمذاهى إرسمعي ًمعبداًمرمحـ سمـ حمؿد قمقض  -055

 م .7115هري 0575اجلزرري، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري اًمةوكقي 

اًمػؽر اًمسومل ذم شموررخ اًمػؼف اةؾمامل عمحؿد سمـ احلسـ سمـ  -056

هري 0505ر اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم اًمعريب اًمػود، ط دا

 م .0884

يمػوري اًمـبقف ذم ذح اًمتـبقف ٕمحد سمـ حمؿد سمـ اًمرومعي، ط دار  -057

 م .7118اًمؽتى اًمعؾؿقي، إومم 

جمؿقع اًمػتووى ًمشقخ اةؾمام أمحد سمـ قمبداحلؾقؿ سمـ شمقؿقي، ط  -058

 هري0505جمؿع اعمؾؽ ومفد ًمطبوقمي اعماحػ اًمنمرػ ري اعمدرـي اًمـبقري ري 

 م .0884

ٕيب حمؿد ش اةموم موًمؽ سمـ أكس»اعمعقكي قمغم مذهى قمومل اعمدرـي  -041

قمبد اًمقهوب سمـ قمكم سمـ كٍم اًمةعؾبل اًمبغدادي اعموًمؽل، ط اعمؽتبي 

 اًمتجورري )ماطػك أمحد اًمبوزا ري مؽي اعمؽرمي ري .

 كتب الشرية والتاريخ

اجلومع اًماحقح ًمؾسػمة اًمـبقري ًمؾديمتقر ؾمعد اعمرصػل، ط  -040

 م .7118هري 0551سمـ يمةػم ري اًمؽقرً ري إومم مؽتبي ا
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دٓئؾ اًمـبقة ٕيب اًمؼوؾمؿ إؾمًمقمقؾ سمـ حمؿد سمـ اًمػضؾ  -047

 هري.0518إصبفويف، ط دار ـمقبي ري اًمرروض ري إومم 

دٓئؾ اًمـبقة ٕيب سمؽر أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ مقؾمك  -045

 م .0877هري 0517اًمبقفؼل، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، إومم 

ٕيب كعقؿ أمحد سمـ قمبداهلل سمـ أمحد سمـ إؾمحوق دٓئؾ اًمـبقة  -045

 م.0875هري 0515إصبفويف، ط دار اًمـػوئس ري سمػموت ري اًمةوكقي 

زاد اعمعود ذم هدي ظمػم اًمعبود عمحؿد سمـ أيب سمؽر سمـ أرقب اسمـ  -044

ىمقؿ اجلقزري، ط ممؾمسي اًمرؾموًمي ري سمػموت ري و مؽتبي اعمـور اةؾمامقي ري 

 م.0885 هري0504اًمؽقرً ري اًمسوسمعي واًمعنمون 

اًمسػم واعمغوزي عمحؿد سمـ إؾمحوق سمـ رسور، ط دار اًمػؽر ري  -045

 م .0867هري 0587سمػموت ري إومم 

اًمسػمة اًمـبقري اًماحقحي ًمؾديمتقر أيمرم وقوء اًمعؿري، ط مؽتبي  -046

 م .0885هري 0504اًمعؾقم واحلؽؿ ري اعمدرـي اعمـقرة ري اًمسودؾمي 

ومي ًمؾطبوقمي اًمسػمة اًمـبقري ةؾمًمقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمةػم، ط دار اعمعر -047

 م .0865هري 0584واًمـنم واًمتقزرع ري سمػموت ري 

اًمسػمة اًمـبقري ًمعبداعمؾؽ سمـ هشوم سمـ أرقب احلؿػمي اعمعوومري،  -048

ط ذيمي مؽتبي ومطبعي ماطػك اًمبويب احلؾبل وأوٓده سمؿٍم، اًمةوكقي 

 م .0844هري 0564
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اًمسػمة اًمـبقري وأظمبور اخلؾػوء ٕيب طموشمؿ حمؿد سمـ أمحد سمـ طمبون،  -051

 هري .0506ى اًمةؼوومقي ري سمػموت ري اًمةوًمةي ط اًمؽت

اًماحقح مـ أطمودرٌ اًمسػمة اًمـبقري عمحؿد سمـ محد اًماقرويف،  -050

 م .7100هري 0557ط دار اًمقـمـ ًمؾـنم ري اًمرروض ري إومم 

 كتب املعاجه والغزيب

هتذرى اًمؾغي عمحؿد سمـ أمحد إزهري، ط دار إطمقوء اًمؽماث  -057

 م .7110اًمعريب ري سمػموت ري إومم 

 ًمؾخؾقؾ سمـ أمحد اًمػراهقدي، ط دار ومؽتبي اهلال .اًمعلم  -055

همررى احلدرٌ ٕيب اًمػرج قمبداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمؿد اجلقزي،  -055

 م .0874هري 0514ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 

همررى احلدرٌ ٕمحد سمـ حمؿد اخلطويب، ط دار اًمػؽر ري دمشؼ ري  -054

 م .0877هري 0517

د سمـ رعؼقب اًمػػموزبسمودى، ط اًمؼومقس اعمحقط عمجد اًمدرـ حمؿ -055

هري 0575ممؾمسي اًمرؾموًمي ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزرع ري سمػموت ري اًمةومـي

 م .7114

ًمسون اًمعرب ٕيب اًمػضؾ حمؿد سمـ مؽرم سمـ قمغم سمـ مـظقر، ط  -056

 هري .0505دار صودر ري سمػموت ري اًمةوًمةي 

اًمـفوري ذم همررى احلدرٌ وإصمر عمجد اًمدرـ اعمبورك سمـ حمؿد سمـ  -057

 م .0868هري 0588اعمؽتبي اًمعؾؿقي ري سمػموت ري  إصمػم، ط
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 كتب تزاجه األعالو ورجال احلديح

آؾمتقعوب ذم معرومي إصحوب ًمققؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد  -058

 م .0887هري 0507سمـ قمبد اًمؼم، ط دار اجلقؾ ري سمػموت ري إومم 

أؾمد اًمغوسمي ذم معرومي اًماحوسمي ٕيب احلسـ قمكم سمـ أيب اًمؽرم  -061

قمبد اًمؽررؿ، اعمعروف سموسمـ إصمػم، ط دار اًمؽتى حمؿد سمـ حمؿد سمـ 

 م .0885هري 0504اًمعؾؿقي، إومم 

اةصوسمي ذم متققز اًماحوسمي ٕمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعسؼايف، ط  -060

 هري .0504دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 

إقمام خلػم اًمدرـ حمؿقد سمـ حمؿد اًمزريمكم، ط دار اًمعؾؿ  -067

 م .7117ًمؾؿارلم، اخلومسي قمنم 

إيمًمل هتذرى اًمؽًمل ذم أؾمًمء اًمرضمول ًمعاء اًمدرـ مغؾطوي سمـ  -065

ىمؾقٍ سمـ قمبد اهلل اعمٍمي احلـػل، ط دار اًمػوروق احلدرةي ًمؾطبوقمي 

 م.7110هري 0577واًمـنم، إومم 

شموررخ اةؾمام ووومقوت اعمشوهػم وإقمام ًمشؿس اًمدرـ حمؿد  -065

اةؾمامل اًمطبعي سمـ أمحد سمـ قمةًمن سمـ ىمورًمز اًمذهبل، ط دار اًمغرب 

 م .7115إومم 

اًمتوررخ إوؾمط ًمإلموم حمؿد سمـ إؾمًمقمقؾ سمـ إسمراهقؿ اًمبخوري،  -064

 م.0866هري 0586ط دار اًمققمل ري اًمؼوهرة ري إومم 

اًمتوررخ اًمؽبػم عمحؿد سمـ إؾمًمقمقؾ سمـ إسمراهقؿ اًمبخوري، ط دائرة  -065

 اعمعورف اًمعةًمكقي ري طمقدر بسمود )اهلـدا ري .
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يب سمؽر أمحد سمـ قمكم سمـ صموسمً اًمبغدادي، شموررخ سمغداد ًمؾخطقى أ -066

 م .7117هري 0577ط دار اًمغرب اةؾمامل ري سمػموت ري إومم 

شموررخ قمؾًمء إكدًمس ٕيب اًمقًمقد قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ رقؾمػ سمـ  -067

كٍم إزدي، اعمعروف سموسمـ اًمػريض، ط مؽتبي اخلوكجل ري اًمؼوهرة ري 

 م .0877هري 0517اًمةوكقي 

سمـ معلم اعمري، ط مريمز اًمبحٌ اًمعؾؿل  اًمتوررخ ٕيب زيمررو حيقك -068

 م.0868هري 0588وإطمقوء اًمؽماث اةؾمامل ري مؽي اعمؽرمي ري إومم 

شموررخ مدرـي دمشؼ وذيمر ومضؾفو وشمسؿقي مـ طمؾفو مـ إموصمؾ  -071

أو اضمتوز سمـقاطمقفو مـ واردَيو وأهؾفو ًمإلموم أيب اًمؼوؾمؿ قمكم سمـ 

ف سموسمـ قمسويمر، ط دار احلسـ اسمـ هبي اهلل سمـ قمبد اهلل اًمشوومعل اعمعرو

 م.0887هري 0506اًمػؽر ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزرع ري سمػموت ري إومم 

شمؼررى اًمتفذرى ٕيب اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ  -070

 م .0875هري 0515طمجر اًمعسؼايف ، ط دار اًمرؿمقد ري ؾمقررو ري إومم 

شمؽؿؾي معجؿ اعممًمػلم عمحؿد ظمػم سمـ رمضون سمـ إؾمًمقمقؾ  -077

دار اسمـ طمزم ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزرع ري سمػموت ري إومم رقؾمػ، ط 

 م .0886هري  0507

اًمتؽؿقؾ ذم اجلرح واًمتعدرؾ ومعرومي اًمةؼوت واًمضعػوء  -075

واعمجوهقؾ ٕيب اًمػداء إؾمًمقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمةػم، ط مريمز اًمـعًمن 
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ًمؾبحقث واًمدراؾموت اةؾمامقي وحتؼقؼ اًمؽماث واًمؽممجي ري اًمقؿـ ري  

 م .7100هري 0557إومم 

هتذرى اًمؽًمل ذم أؾمًمء اًمرضمول ًمققؾمػ سمـ قمبداًمرمحـ سمـ  -075

م 0871هري 0511رقؾمػ اعمزي، ط ممؾمسي اًمرؾموًمي ري سمػموت ري إومم 

. 

اًمةؼوت ًمإلموم حمؿد سمـ طمبون اًمبستل، ط دائرة اعمعورف اًمعةًمكقي  -074

 م.0865هري 0585سمحقدر بسمود اًمديمـ ري اهلـد ري إومم 

ًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ إدررس سمـ اجلرح واًمتعدرؾ ٕيب حمؿد قمبدا  -075

أيب طموشمؿ اًمرازي، ط دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ري سمػموت ري إومم 

 م.0847هري 0760

طمؾقي إوًمقوء وـمبؼوت إصػقوء ٕيب كعقؿ أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ   -076

هري 0585أمحد سمـ إؾمحوق إصبفويف، ط مؽتبي اًمسعودة ري اًمؼوهرة ري 

 م.0865

حمؿد سمـ أمحد سمـ ىمورًمز اًمذهبل،  ؾمػم أقمام اًمـباء ًمشؿس اًمدرـ -077

 م .7115هري 0576ط دار احلدرٌ ري اًمؼوهرة ري 

اًمضعػوء واعمؽمويمقن ٕيب اًمػرج قمبداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ اجلقزي،  -078

 هري.0515ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 

اًمضقء اًمامع ٕهؾ اًمؼرن اًمتوؾمع ًمشؿس اًمدرـ حمؿد سمـ قمبد  -081

 ط دار ومؽتبي احلقوة ري سمػموت ري .اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر اًمسخووي، 
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اًمطبؼوت اًمؽؼمى ٕيب قمبداهلل حمؿد سمـ ؾمعد سمـ مـقع اهلوؿمؿل،  -080

 م .0881هري 0501ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 

ـمبؼوت اعمػنرـ ٕمحد سمـ حمؿد إدكقي، ط مؽتبي اًمعؾقم  -087

 م .0886هري 0506واحلؽؿ ري اًمسعقدري ري  إومم

اًمدرـ قمبداًمرمحـ سمـ أيب سمؽر اًمسققـمل،  ـمبؼوت اعمػنرـ جلال -085

 هري .0585ط مؽتبي وهبي ري اًمؼوهرة ري إومم 

ـمبؼوت اعمػنرـ ًمشؿس اًمدرـ حمؿد سمـ قمكم سمـ أمحد  -085

 اًمداوودي، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ري سمػموت ري .

هموري اًمـفوري ذم ـمبؼوت اًمؼراء عمحؿد سمـ رقؾمػ سمـ اجلزري، ط  -084

 هري .0540 مؽتبي اسمـ شمقؿقي ري اًمؼوهرة ري إومم

شمرمجي اًمرواة اًمذرـ مل رعرومفؿ احلوومظ »اًمػرائد قمغم جمؿع اًمزوائد  -085

خلؾقؾ سمـ حمؿد اًمعريب، ط دار اةموم اًمبخوري ري اًمدوطمي، ش اهلقةؿل

 ىمطر ري .

اًمػفرؾمً ٕيب اًمػرج حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ حمؿد اًمقراق  -086

اًمبغدادي اعمعتززم اًمشقعل اعمعروف سموسمـ اًمـدرؿ، ط دار اعمعرومي ري 

 م .0886هري 0506ت ري اًمةوكقي سمػمو

اًمؽوؿمػ ذم معرومي مـ ًمف رواري ذم اًمؽتى اًمستي عمحؿد سمـ أمحد  -087

، ط دار اًمؼبؾي ًمؾةؼوومي اةؾمامقي ري ضمدة ري إومم 0/785اًمذهبل 

 م.0887
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اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول ٕيب أمحد سمـ قمدي اجلرضمويف، ط  -088

 م.0886هري 0507اعمؽتبي اًمعؾؿقي ري سمػموت ري إومم 

طملم مـ اعمحدصملم واًمضعػوء واعمؽمويملم ًمإلموم حمؿد سمـ اعمجرو -711

 هري .0585طمبون سمـ أمحد اًمُبستل، ط دار اًمققمل ري طمؾى ري إومم 

مابوح إررى ذم شمؼررى اًمرواة اًمذرـ ًمقسقا ذم شمؼررى  -710

اًمتفذرى ٕيب قمبد اهلل حمؿد سمـ أمحد اعماـعل اًمعـز، ط مؽتبي صـعوء 

ةي ًمؾطبوقمي واًمـنم ري مٍم ري إومم إصمرري ري اًمقؿـ ري واًمػوروق احلدر

 م .7114هري 0575

معجؿ اعممًمػلم ًمعؿر روو يمحوًمي، ط دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ري  -717

 سمػموت ري .

معرومي اًمؼراء اًمؽبور قمغم اًمطبؼوت وإقماور ًمشؿس اًمدرـ   -715

حمؿد سمـ أمحد سمـ قمةًمن سمـ ىَموْرًمز اًمذهبل، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، 

 م .0886هري 0506إومم 

غـل ذم اًمضعػوء ًمشؿس اًمدرـ حمؿد سمـ أمحد سمـ قمةًمن اعم -715

 م.0857اًمذهبل، ط دار اًمػؽر 

مقزان آقمتدال ذم كؼد اًمرضمول ًمشؿس اًمدرـ حمؿد سمـ أمحد سمـ  -714

قمةًمن سمـ ىَموْرًمز اًمذهبل، ط دار اعمعرومي ًمؾطبوقمي واًمـنمري سمػموت ري 

 م .0855هري0577إومم
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ًمدرـ أمحد سمـ حمؿد وومقوت إقمقون وأكبوء أسمـوء اًمزمون ًمشؿس ا -715

سمـ إسمراهقؿ سمـ أيب سمؽر اسمـ ظمؾؽون، ط دار صودر ري سمػموت ري إومم 

 م .0860
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 حمتىيات البحح
 رقه الصفحة ىعـــــــــــــاملىض

 017 اعمؼدمي     

 007 : ري ؾمقرة إكعوم . الفصل األول     

 007 : كزول ؾمقرة إكعوم . املبحح األول     

 055 : أروت اعمستةـوة مـ ؾمقرة إكعوم . ٌاملبحح الجاى     

 775 : ري ؾمقرة إقمراف . الفصل الجاىٌ     

 775 : ري كزول ؾمقرة إقمراف . املبحح األول     

 757 : أروت اعمستةـوة مـ ؾمقرة إقمراف . املبحح الجاىٌ     

 740 : ري ؾمقرة إكػول . الفصل الجالح     

 740 ري كزول ؾمقرة إكػول .:  املبحح األول     

 745 : أروت اعمستةـوة مـ ؾمقرة إكػول . املبحح الجاىٌ     

 770 : ري ؾمقرة اًمتقسمي . الفصل الزابع     

 770 : ري كزول ؾمقرة اًمتقسمي . املبحح األول     

 777 : ري أروت اعمستةـوة مـ ؾمقرة اًمتقسمي . املبحح الجاىٌ     

 501 اخلومتي     

 574 اعمراضمع واعماودر     

 545 حمتقروت اًمبحٌ     

 


