
 اٜــــــــــ١زايد   
 

 

(533) 

 

 

 

 
 

 أقٛاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ يف ايٛقف ٚاالبتدا٤
 مجعّا ٚدزاض١

 ايدنتٛز

 عبداهلل بٔ حطني بٔ عبداهلل ايػٗسٟ
 يكسإٓ ٚعًَٛ٘األضتاذ املطاعد بكطِ ا



 أقٛاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ يف ايٛقف ٚاالبتدا٤

 

(533) 



 اٜــــــــــ١زايد   
 

 

(533) 

 
 أقٛاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ يف ايٛقف ٚاالبتدا٤

  مجعّا ٚدزاض١
 قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ قمبداهلل اًمِمٝمرياًمديمتقر/ 

 إؾمتاذ اعمساقمد سم٘مسؿ اًم٘مرآن وقمٚمقُمف

 
 ايبحث ًَدص

احلٛمد هلل واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل وسمٕمد أٟمزل اهلل اًم٘مرآن 

اًمٜمّسدٞمان واًمّتحريدػ   ووقمدد سمّمدقٟمف ُمدـ ملسو هيلع هللا ىلصاًمٙمريؿ  قمغم اًمٜمّبل حمٛمدد 

دا ًَمدُف حَلَداومُِٔمقَن وم٘مال:  يْمَر َوإِٟمَّ ًْمٜمَدا اًمدذر ـُ َٟمزَّ ا َٟمْحد دؼ ادذا  [9]احلجدر :  إِٟمَّ وىمدد ق٘مَّ

وإىمرائدف اًمّمدحاسما اًم٘مدرآن  ملسو هيلع هللا ىلصاًمققمد سمٗمْمؾ ُمدـ اهلل صمدؿ سمجٝمدقد اًمٜمبدل 

سمإطمرف واًم٘مدرااات اًمتدل ٟمدزل  دا  صمدؿ سمجٝمدقد اًمّمدحاسما اًمدذيـ أ دقا 

ف اعمسدٚمٛملم   صمددؿ سمجٝمدد ُمدـ  اًمٕمٚمددما صمٚمدا ُمددٜمٝمؿ طمٗمٔمدف وٟمنمده ذم وددٗمق

اًمٕمباس سمـ اًمٗمْمؾ  طمٞمث أوٓه ضُمّؾ ااتمُمف   وسف ذم شمٕمٚمٛمف وومٝمٛمدف 

وطمٗمددظ ىمراااشمددف يمددّؾ أوىماشمددف وًمددذا قمزُمدده قمددغم قددع ضمٝمددقده ذم اًمقىمددػ 

وآسمتداا وأؾمٛمٞمه اذا اًمبحث ) أىمقال اًمٕمبداس سمدـ اًمٗمْمدؾ ذم اًمقىمدػ 

يتٙمددقن ُمددـ ُم٘مدُمددا وصمالصمددا  ظمٓمددا اًمبحددث :  اددذا اًمبحددث وآسمتددداا   

ُمباطمث : اعم٘مدُما وومٞمٝما : أؾمباب اظمتٞمدار اعمقودقع   وأادداف اًمبحدث   

وطمدوده  وأؾمئٚمتف   صمؿ اعمٜمٝمج اعمتبع ذم اًمبحث  اعمبحث إول: اًمتٕمريػ 

وومٞمددف صمالصمددا ُمٓماًمددل :اعمٓمٚمددل إول:  طمٞماشمددف   "اًمٕمبدداس سمددـ اًمٗمْمددؾ"سمددد 
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.اعمٓمٚمل اًمثدا  : طمٞماشمدف اًمِمخّمٞما  : اؾمٛمف وٟمسبف ويمٜمٞمتف وُمقًمده وووماشمف 

اًمٕمٚمٛمٞما:  ـمٚمبف ًمٚمٕمٚمؿ وؿمٞمقظمف وشمالُمٞمدذه .اعمٓمٚمدل اًمثاًمدث :صمٜمداا اًمٕمٚمدما 

قمغم ديٜمف وظُمُٚم٘مف وقمٚمٛمف اعمبحث  اًمثا  :  اًمتٕمريػ سمٕمٚمؿ اًمقىمػ وآسمتداا 

وومٞمف أرسمٕما ُمٓماًمل: اعمٓمٚمل إول : اًمتٕمريػ سمٕمٚمؿ اًمقىمدػ وآسمتدداا ذم 

ٟمِم٠مة قمٚمؿ اًمقىمػ وآسمتدداا .اعمٓمٚمدل  اًمٚمٖما وآوٓمالح  اعمٓمٚمل اًمثا  :

اًمثاًمث : أمهٞما قمٚمدؿ اًمقىمدػ وٓسمتدداا  .اعمٓمٚمدل اًمراسمدع : أىمسدام اًمقىمدػ 

اًم٘مرآ  وأاؿ اعم١مًمٗمات ومٞمف اعمبحث اًمثاًمث أىمقال اًمٕمبداس سمدـ اًمٗمْمدؾ ذم 

اًمقىمػ وآسمتداا . وومٞمف مخسا ُمٓماًمل .اعمٓمٚمل إول: اًمقىمػ وآسمتدداا 

ادقد قمٚمٞمدف اًمسدالم وومٞمدف أرسمدع ُمسدائؾ ُمـ ؾمدقرة اًمب٘مدرة إمم آظمدر ؾمدقرة 

.اعمسدد٠مًما إومم: اًمقىمددػ وآسمتددداا ُمددـ ؾمددقرة اًمب٘مددرة .اعمسدد٠مًما اًمثاٟمٞمددا :  

اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقرة إٟمٕمام .اعمس٠مًما اًمثاًمثدا : اًمقىمدػ وآسمتدداا ذم 

ؾمقرة إقمراف . اعمس٠مًما اًمراسمٕما : اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقرة  ادقد قمٚمٞمدف 

 : اًمقىمددػ وآسمتددداا ُمددـ  ؾمددقرة  اًمرقمددد إمم آظمددر  اًمسددالم اعمٓمٚمددل اًمثددا 

ؾمقرة اًمٜمحؾ وومٞمف أرسمدع ُمسدائؾ :  اعمسد٠مًما  إومم : اًمقىمدػ وآسمتدداا ذم 

ؾمقرة  اًمرقمد. اعمس٠مًما  اًمثاٟمٞما :  اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقرة  إسمرااٞمؿ قمٚمٞمدف 

اًمسددالم .اعمسدد٠مًما  اًمثاًمثددا: اًمقىمددػ وآسمتددداا ذم ؾمددقرة  احلجددر اعمسدد٠مًما  

: اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمدقرة  اًمٜمحدؾ.  اعمٓمٚمدل اًمثاًمدث:  اًمقىمدػ  اًمراسمٕما

وآسمتداا ُمـ ؾمقرة اإلهاا  إمم آظمر ؾمقرة إطمزاب  وومٞمف أرسمع ُمسدائؾ 

:  اعمسدد٠مًما إومم   : اًمقىمددػ وآسمتددداا ذم ؾمددقرة  اإلهاا.اعمسدد٠مًما اًمثاٟمٞمددا 



 اٜــــــــــ١زايد   
 

 

(533) 

داا ذم :اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقرة  اًمٙمٝمػ.اعمس٠مًما اًمثاًمثا : اًمقىمػ وآسمت

ؾمقرة  اعم١مُمٜمقن.اعمس٠مًما اًمراسمٕما:اًمقىمػ وآسمتدداا ذم ؾمدقرة  إطمدزاب . 

اعمٓمٚمل اًمراسمع : اًمقىمػ وآسمتداا ُمدـ ؾمدقرة اًمّمداومات  إمم آظمدر  ؾمدقرة  

اًمِمقرى  وومٞمف أرسمع ُمسائؾ : اعمس٠مًما   إومم : اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقرة  

رة  اًمزُمدر .اعمسد٠مًما اًمّماومات .اعمسد٠مًما  ًمثاٟمٞمدا  : اًمقىمدػ وآسمتدداا ذم ؾمدق

اًمثاًمثددا : اًمقىمددػ وآسمتددداا ذم ؾمددقرة  همدداومر . اعمسدد٠مًما اًمراسمٕمددا: اًمقىمددػ 

وآسمتداا ذم ؾمقرة  اًمِمدقرى .اعمٓمٚمدل اخلداُمس: اًمقىمدػ وآسمتدداا ُمدـ 

ؾمقرة اجلاصمٞما   إمم آظمر ؾمقرة  اًمٜمجؿ وومٞمف صمالث ُمسدائؾ اعمسد٠مًما إومم : 

ًمثاٟمٞمدا : اًمقىمدػ وآسمتدداا ذم اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقرة  اجلاصمٞما .اعمس٠مًما ا

ؾمددقرة احلجددرات .اعمسدد٠مًما اًمثاًمثددا : اًمقىمددػ وآسمتددداا ذم ؾمددقرة اًمددٜمجؿ 

  .اخلا ا  : وومٞمٝما أاؿ اًمٜمتائج ًمٚمبحث .
 اًمديمتقر : قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ قمبداهلل اًمِمٝمري

 إؾمتاذ اعمساقمد سم٘مسؿ اًم٘مرآن وقمٚمقُمف اًمؼميد آًمٙمؽمو  سماجلاُمٕما

ahoalshehri@kku.edu.esa   - almateur99@jmail. Com 
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Abstract:  

This research aims to evaluate A proposed Training 

Program for Disseminating the Culture of Trends In 

International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) for Science Teachers  in Asir Region.  

The research tool was prepared in a questionnaire to 

determine the level of culture of science teachers in 

the Asir region by TIMSS. The research sample 

consisted of (40) teachers in the elementary stage 

and (40) teachers in the middle stage in schools 

affiliated to the General Administration of Education 

in the Asir region. The results of the study showed 
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that the level of Trends in International Mathematics 

and Sciences Study was weak, with an average score 

of (1.94). The results also indicated that there were 

no statistically significant differences at the level of 

significance (0.05≥α) in the TIMSS level of culture 

among science teachers due to the educational stage 

variable. 

There are no statistically significant differences at 

the level of significance (0.05≥α) in the level of 

culture of science teachers in the following fields: 

general concepts of (TIMSS), dimensions and fields 

(TIMSS), tools (TIMSS), benefits (TIMSS) for the 

teacher, the performance of Kingdom students in 

TIMSS tests, attributed to variable teaching 

experience. 

The results also showed that there was no differences 

in statistical significance at the level (0.05≥α) in the 

culture level of among science teachers in the fields: 

(TIMSS) objectives, (TIMSS) advantages to the 

learner, (TIMSS) procedures, (TIMSS) 

characteristics, in cause of teaching experience 

variable among the category (1-5) years old, and the 

category (more than 10 years old) for  (more than 10 

years old).  
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In light of the results, the researcher presented some 

recommendations and suggestions, the most 

important of which are: Benefiting from the training 

program that was developed based on the results of 

this study, to benefit teachers in enhancing their 

culture with TIMSS. In addition to introducing 

teachers to study international trends in science and 

mathematics through intensive training courses, 

seminars and workshops inside schools. 
 

Key words: (TIMSS) Trends In International Mathematics and 

Science Study -  proposed Training Program – Science Teacher 

Training. 
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 املكد١َ

ووقمد سمّمقٟمف ُمدـ  ملسو هيلع هللا ىلصأٟمزل اهلل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  قمغم اًمٜمّبل حمٛمد 

ُٔ َْٖصِيَٓا ايرِِّنَس َٚإِْٖ، فكاٍ: اًمٜمّسٞمان واًمّتحريػ َٕ إِْٖا َِْح ُ٘ َيَحأفُعٛ ]احلحس  ا َي

ؼ اذا اًمققمد سمٗمْمؾ ُمـ اهلل صمدؿ سمجٝمدقد اًمٜمبدل  [9:  وإىمرائدف  ملسو هيلع هللا ىلصوىمد ق٘مَّ

اًمّمددحاسما اًم٘مددرآن سمددإطمرف واًم٘مددرااات اًمتددل ٟمددزل  ددا  صمددؿ سمجٝمددقد 

اًمّمحاسما اًمذيـ أ قا طمٗمٔمف وٟمنمه ذم ودٗمقف اعمسدٚمٛملم   واؾمدتٛمر ادذا 

طمٗمددظ اًم٘مددرآن  اجلٝمددد ُمددـ ىمبددؾ قمٚمددما آؾمددالم  وهّمددص صمٚمددا ُمددٜمٝمؿ ذم

وىمراااشمف وُمدـ اد١مٓا اًمٕمبداس سمدـ اًمٗمْمدؾ  طمٞمدث أوٓه ضُمدّؾ ااتمُمدف   

وسف ذم شمٕمٚمٛمف وومٝمٛمف وطمٗمظ ىمراااشمف يمّؾ أوىماشمف   و ّٞمز سمٛمالزُما أطمدد 

اًم٘مراا اًمسبٕما )أسمق قمٛمرو سمـ اًمٕمالا  روى قمٜمدف اًم٘مدرااة قمرودًا وؾمدمقمًا  

اًم٘مدرااات  وادذا وسمرع ذم ُمٕمروما آدهمام اًمٙمبػم قمٜمف   وًمف يمتاب يمبػم ذم 

اًمٕمامل  ضمدير سماًمدراؾما واًمبحث قمـ قمٚمٛمف اعمبسقط ذم يمتل قمٚمقم اًم٘مدرآن 

  وقٕمٝما ذم ؾمٗمر واطمد    عما ٕىمقاًمف ُمـ ىمٞمٛما قمٚمٛمٞما   وأصمر طمسدـ ومدٞمٛمـ 

ضماا سمٕمده  وًمذا قمزُمه قمغم قع ضمٝمقده ذم اًمقىمدػ وآسمتدداا وأؾمدٛمٞمه 

                                                            اذا اًمبحث
 )أقٛاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ يف ايٛقف ٚاالبتدا٤(

 أ١ُٖٝ املٛضٛع ٚأضباب اختٝازٙ

قمٚمق ُمٜمزًما اًمقىمػ وآسمتداا   وذًمؽ ُمدـ ضمٝمدا ُمقودققمف اًمدذي ادق  -1

 يمالم اهلل شمٕمامم أضمؾ اًمٙمتل وأذومٝما.  

 ُمٜمزًما اًمٕمباس سمـ اًمٗمْمؾ  اًمٕمٚمٛمٞما ذم اًمقىمػ وآسمتداا . -0
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 سمـ اًمٗمْمؾ ذم ديٜمف وظُمُٚم٘مف وقمٚمٛمف.  صمٜماا اًمٕمٚمما قمغم اًمٕمباس -3

اٟمٗمراد اًمٕمباس سمـ اًمٗمْمؾ سمذيمر سمٕمض اًمقضمقه ذم  اًمقىمدػ وآسمتدداا  -4

   ٟمص قمٚمٞمٝما اًمٕمٚمما
 أٖداف ايبحث :  -

اًمتٕمريددػ سمددد اًمٕمبدداس سمددـ اًمٗمْمددؾ وإسمددراز ضمٝمددقده اًمٕمٚمٛمٞمددا ذم  ددال  -1

 اًمدراؾمات اًم٘مرآٟمٞما .
 ا.قع أىمقال وشمقضمٞمٝمات  اًمٗمْمؾ سمـ اًمٕمباس ذم اًمقىمػ وآسمتدا -0
 .  ُمٕمروما ُمٜمٝمج اًمٕمباس سمـ اًمٗمْمؾ ذم اًمقىمػ وآسمتداا -3
ؾمٞمٙمقن اًمبحث ذم قدع أىمدقال اًمٕمبداس سمدـ اًمٗمْمدؾ ذم )  حدٚد ايبحث : -

اًمقىمددػ وآسمتددداا  . ودراؾمددا  اددذه إىمددقال وُم٘مارٟمتٝمددا سمدد٠مىمقال 

 .  وشمقضمٞمٝمات قمٚمما اًمٚمٖما واًمقىمػ وآسمتداا واًم٘مرااات واًمتٗمسػم
 أض١ً٦ ايبحث :  -

باس سمدـ اًمٗمْمدؾ ُمدـ أوائدؾ ُمدـ شمٙمٚمدؿ قمدـ اًمقىمدػ اؾ  ُيٕمد اًمٕم .1

 وآسمتداا ؟
 اؾ واومؼ قمٚممَا اًمقىمػ وآسمتداا  ؟   .0
 اؾ ظماًمػ قمٚمما اًمقىمػ وآسمتداا  .؟ .3
 اؾ اٟمٗمرد سمذيمر وضمقه ُمـ اًمقىمقف اًم٘مرآٟمٞما  ؟   .4
اؾ واوم٘مف قمٚمما اًمٚمٖما واًم٘مرااات واًمتٗمسػم ومٞمم اٟمٗمدرد سمدذيمره ُمدـ  .5

 اًمقىمقف اًم٘مرآٟمٞما  ؟
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ف اًمٕمٚمما ومٞمم ذيمر ُمـ اًمقىمقف اًم٘مرآٟمٞما  ؟ وُما ودحا اؾ اؾمتدرك قمٚمٞم .6

 اذا آؾمتدراك ؟
 ؟    اؾ ًمٚمٕمباس اظمتٞمار ذم اًمقىمقف اًم٘مرآٟمٞما .7

ًمٙمؾ سمحدث ُمدٜمٝمج وـمري٘مدا ذم قٕمدف وقمرودف وىمدد :  َٓٗخ ايبحث

آؾمددت٘مرائل "اؾمددتٚمزم  اًمبحددث ذم اددذا اعمقوددع أن يٙمددقن وومددؼ اعمددٜمٝمج 

اًمٕمبداس سمدـ اًمٗمْمدؾ ذم وذًمدؽ  قمدـ ـمريدؼ اؾمدت٘مراا أىمدقال "واًمتحٚمٞمكم  

اًمقىمددػ وآسمتددداا  صمددؿ اًمتحٚمٞمددؾ واعم٘مارٟمددا ُمددع أىمددقال قمٚمددما  اًمقىمددػ 

 .وآسمتداا واًمٚمٖما واًم٘مرااات واًمتٗمسػم
 َٓٗخ ايتٛثٝل َٔ املصادز ٚاملساجع يف ايبحث  ٜهٕٛ ٚفل ايضٛابط ايتاي١ٝ : 

قمزو أيات إمم ؾمقراا ذم وٚمل اًمبحث ُمع ذيمدر رىمدؿ أيدا واؾمدؿ  .1

 يا .اًمسقرة سمٕمد أ

شمقصمٞمؼ اًم٘مرااات اًم٘مرآٟمٞما ) اعمتقاشمرة واًمِماذة   ُمـ ُمّمادراا ُمدع سمٞمدان  .0

 ُمـ ىمرأ  ا ُمـ أئٛما اًم٘مرااات   ووضمف يمؾ ىمرااة
هريج إطماديدث اًمٜمبقيدا وأصمدار اعمرويدا قمدـ اًمسدٚمػ ُمدـ أُمٝمدات  .3

يمتل اًمسٜما واًمتٗمسػم وذًمؽ سمدذيمر اؾمدؿ اًمٙمتداب واجلدزا واًمّمدٗمحا 

 ورىمؿ احلديث . 
راا اًمٕمٚمددما ُمددـ يمتددبٝمؿ أو ُمددـ اًمٙمتددل اًمتددل روت شمقصمٞمددؼ أىمددقال وآ .4

 قمٜمٝمؿ   واًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُما حيتاج إمم شمٕمٚمٞمؼ ُمٜمٝما .
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اذا اًمبحث يتٙمدقن ُمدـ ُم٘مدُمدا وصمالصمدا ُمباطمدث : :  خط١ ايبحث 

اعم٘مدُما وومٞمٝما : أؾمباب اظمتٞمار اعمقوقع   وأادداف اًمبحدث   وطمددوده  

 .  وأؾمئٚمتف   صمؿ اعمٜمٝمج اعمتبع ذم اًمبحث
 ٚفٝ٘ ثالث١ َطايب :  "ايعباع بٔ ايفضٌ"ايتعسٜف بـ  املبحث األٍٚ: 

اعمٓمٚمل إول:  طمٞماشمف اًمِمخّمٞما  : اؾمٛمف وٟمسدبف ويمٜمٞمتدف وُمقًمدده 

 وووماشمف.

 اعمٓمٚمل اًمثا  : طمٞماشمف اًمٕمٚمٛمٞما:  ـمٚمبف ًمٚمٕمٚمؿ وؿمٞمقظمف وشمالُمٞمذه.

 . اعمٓمٚمل اًمثاًمث :   صمٜماا اًمٕمٚمما قمغم ديٜمف وظُمُٚم٘مف وقمٚمٛمف  
 ٜف بعًِ ايٛقف ٚاالبتدا٤ ٚفٝ٘ أزبع١ َطايب: .املبحث  ايثاْٞ :  ايتعس

اعمٓمٚمدددل إول : اًمتٕمريدددػ سمٕمٚمدددؿ اًمقىمدددػ وآسمتدددداا ذم اًمٚمٖمدددا 

 وآوٓمالح .

 اعمٓمٚمل اًمثا  : ٟمِم٠مة قمٚمؿ اًمقىمػ وآسمتداا . 

 اعمٓمٚمل اًمثاًمث : أمهٞما قمٚمؿ اًمقىمػ وٓسمتداا  .

 اعمٓمٚمل اًمراسمع : أىمسام اًمقىمػ اًم٘مرآ  وأاؿ اعم١مًمٗمات ومٞمف 

حث ايثايث : . أقٛاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ يف ايٛقف ٚاالبتدا٤ . ٚفٝ٘ املب
 مخط١ َطايب.

املطًب األٍٚ: ايٛقف ٚاالبتدا٤ َٔ ضٛز٠ ايبكس٠ إىل آخس ضٛز٠ ٖٛد عًٝ٘ 
 ايطالّ ٚفٝ٘ أزبع َطا٥ٌ .

 اعمس٠مًما إومم: اًمقىمػ وآسمتداا ُمـ ؾمقرة اًمب٘مرة .
 ة إٟمٕمام .اعمس٠مًما اًمثاٟمٞما :  اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقر

 اعمس٠مًما اًمثاًمثا : اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقرة إقمراف .
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 .    قمٚمٞمف اًمسالم اعمس٠مًما اًمراسمٕما : اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقرة  اقد
املطًب ايثاْٞ : ايٛقف ٚاالبتدا٤ َٔ  ضٛز٠  ايسعد إىل آخس  ضٛز٠ ايٓحٌ 

 ٚفٝ٘ أزبع َطا٥ٌ :  
 ة  اًمرقمد. اعمس٠مًما  إومم : اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقر

 .اا ذم ؾمقرة  إسمرااٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالماعمس٠مًما  اًمثاٟمٞما : اًمقىمػ وآسمتد
 اعمس٠مًما  اًمثاًمثا    : اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقرة  احلجر.
  اعمس٠مًما  اًمراسمٕما : اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقرة  اًمٜمحؾ.

املطًب ايثايث:  ايٛقف ٚاالبتدا٤ َٔ ضٛز٠ اإلضسا٤  إىل آخس ضٛز٠ األحصاب   
 ٝ٘ أزبع َطا٥ٌ :  ٚف

 اعمس٠مًما إومم   : اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقرة  اإلهاا.
 اعمس٠مًما  اًمثاٟمٞما : اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقرة  اًمٙمٝمػ.
 اعمس٠مًما اًمثاًمثا : اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقرة  اعم١مُمٜمقن.

 اعمس٠مًما اًمراسمٕما  : اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقرة  إطمزاب .
بتدا٤ َٔ ضٛز٠ ايصافا   إىل آخس  ضٛز٠  املطًب ايسابع : ايٛقف ٚاال  

 ايػٛز٣  ٚفٝ٘ أزبع َطا٥ٌ :  
 اعمس٠مًما   إومم : اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقرة  اًمّماومات .

 اعمس٠مًما  ًمثاٟمٞما  : اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقرة  اًمزُمر .

 اعمس٠مًما اًمثاًمثا   : اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقرة  هماومر .
 اا ذم ؾمقرة  اًمِمقرى .اعمس٠مًما اًمراسمٕما: اًمقىمػ وآسمتد 

املطًب اخلاَظ: ايٛقف ٚاالبتدا٤ َٔ ضٛز٠ اجلاث١ٝ   إىل آخس ضٛز٠  ايٓحِ 
 ٚفٝ٘ ثالث َطا٥ٌ
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 اعمس٠مًما إومم : اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقرة  اجلاصمٞما .
 اعمس٠مًما اًمثاٟمٞما : اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقرة احلجرات .

 . ؿاعمس٠مًما اًمثاًمثا : اًمقىمػ وآسمتداا ذم ؾمقرة اًمٜمج
 اخلامت١  : ٚفٝٗا أِٖ ايٓتا٥خ يًبحث .
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 املبحث األٍٚ
   "ايعباع بٔ ايفضٌ"ايتعسٜف بـ 

 املطًب األٍٚ: :  حٝات٘ ايػدص١ٝ  : امس٘ ْٚطب٘ ٚنٓٝت٘ َٚٛيدٙ ٚٚفات٘.
 امس٘ ْٚطب٘ ٚنٓٝت٘:  - أ

اق اًمٕمباس سمـ اًمٗمْمؾ سمـ قمٛمرو سمـ قمبٞمدد  أسمدق اًمٗمْمدؾ اًمدقاىمٗمل 

    1)اعمقوؾ وىماوٞمٝما إٟمّماري اًمبٍمي   ٟمزيؾ 

 َٛيدٙ ٚٚفات٘:  -ب
وًمد ؾمٜما مخس وُمائا وشمقذم ؾمٜما ؾمه وصممٟملم وُمائا   وًمف إطمددى 

  . 0)وصممٟمقن ؾمٜما ذم ظمالوما اًمرؿمٞمد   سمٛمديٜما اعمقوؾ 

                                                           

     واًمٕمٚمدؾ وُمٕمرومدا اًمرضمدال 095  094/ 0  اٟمٔمر شمرقتف ذم : :اًمتاريخ ٓسمـ ُمٕملم  1

  3921رىمدددؿ  7/ 3  و 0490رىمدددؿ  337/ 0 و 0429رىمدددؿ  318/ 0ٕمحدددد 

رىمددؿ  049   وشمدداريخ اًمث٘مددات ًمٚمٕمجددكم 10رىمددؿ  5/ 7واًمتدداريخ اًمٙمبددػم ًمٚمبخدداري 

   واًمث٘مدات 1166رىمدؿ  013  011/ 6  واجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طماشمؿ  774

   3135رىمدؿ  040 -039/ 14  وهتذيل اًمٙممل ًمٚمٛمزي  804ٓسمـ ؿماالم رىمؿ 

/ 1ًمٚمدذابل  "ُمٕمروما اًم٘مراا اًمٙمبار 4176رىمؿ  385/ 0 ُمٞمزان آقمتدال  ًمٚمذابل

/ 5ٓسمدـ طمجدر  "    هتذيل اًمتٝمدذيل353/ 1  وهمايا اًمٜمٝمايا ٓسمـ اجلزري 161

     873/ 4شماريخ اإلؾمالم  ًمٚمذابل ت سمِمار ) 106

اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم  385/ 0  وُمٞمزان آقمتدال 398/ 1   شم٘مريل اًمتٝمذيل ٓسمـ طمجر  0

   أيمرم سمـ حمٛمد زيادة اًمٗماًمقضمل072/ 1اًمٓمؼمي )ًمرواة اإلُمام اسمـ ضمرير 
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 املطًب ايثاْٞ
 . "غٝٛخ٘ ٚتالَٝرٙ"حٝات٘ ايع١ًُٝ:  طًب٘ يًعًِ 

شمٚم٘مك اًمٕمٚمؿ قمـ ُمِمدايخ قمٍمده   وًمٙمٜمدف ٓزم :     غٝٛخ٘ -أ

سمددا قمٛمددرو سمددـ اًمٕمددالا وودداطمبف ُمدددًة ـمقيٚمددًا   ومدد٠مشم٘مـ قمٚمٞمددف اًم٘مددرآن أ

    1)وضمّقده  وشمٚم٘مك قمٜمف اًم٘مرااات ووبط قمٚمٞمف  اإلدهمام اًمٙمبػم واؿمتٝمر سمدف 

يمان ُمـ أوحاب أيب قمٛمرو ذم اًم٘مدرااة   روى  "ىمال احلاومظ أسمق اًمٕمالا : 

وروى اًم٘مددرااة قمددـ ُمِمددايخ قمٍمدده   0)  "قمٜمددف اًم٘مددرااة قمروددًا وؾمددمقمًا 

: ظمارضمددا سمددـ ُمّمددٕمل قمددـ ٟمدداومع اعمددد    وقمددـ أيب قمٛمددرو قمددـ  وُمددٜمٝمؿ

ـمٚمحا سمـ قمٛمرو سمـ قمدثمن أسمدق , و ُمٓمرف سمـ ُمٕم٘مؾ اًم٘منمي قمـ اسمـ يمثػم

  وًمددذا ووددػ سم٠مٟمددف : يمددان قماعمددًا سمدداًم٘مرآن   3) حمٛمددد احليددُمل اعمٙمددل 

ورأى  واًمِمٕمر    يمثػم اًمِمٞمقخ   ُمِمدٝمقر سمّمدحبا ؾمدٕمٞمد سمدـ أيب قمروسمدا  

ٛمدد سمدـ اعمٜمٙمددر  وروى قمدـ يدقٟمس سمدـ قمبٞمدد  ٟماومٕما ُمقمم اسمـ قمٛمر  وحم

وروايتدف   . 4)وداود سمـ أيب اٜمد  وظماًمد احلذاا وهمدػماؿ  وُمدـ أادؾ سمٚمدده

قمـ أيب قمٛمرو ذم اعمستٜمػم ٓسمـ ؾمدقار  واعمدبٝمج ًمسدبط اخلٞمداط  واًمٙمٗمايدا 

   5) اًمٙمؼمى ٕيب اًمٕمز  واًمٙماُمؾ ًمٚمٝمذزم

                                                           

  353/ 1  همايا اًمٜمٝمايا ٓسمـ اجلزري 161/ 1ًمٚمذابل  "  ُمٕمروما اًم٘مراا اًمٙمبار 1

 353/  1  همايا اًمٜمٝمايا    0

   353/  1  همايا اًمٜمٝمايا    3

ٓسمدـ  "   هتدذيل اًمتٝمدذيل 161/ 1  ُمٕمروما اًم٘مراا اًمٙمبار قمغم اًمٓمب٘مات وإقمّمار   4

 107/ 5طمجر 

   353/ 1ذيمر ذًمؽ اسمـ اجلزري  ذم همايا اًمٜمٝمايا    5
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: روى اًم٘مرااة قمٜمف محزة سمدـ اًم٘ماؾمدؿ  وقمداُمر سمدـ  تالَٝرٙ -ب

قمٛمددر اعمقوددكم  وقمبددد اًمددرمحـ سمددـ واىمددد  وقمبددد اًمددرمحـ اًمبددػمو  وقمبددد 

اًمٖمٗمدار سمدـ قمبدد اهلل سمددـ اًمدزسمػم  وحمٛمدد سمدـ قمٛمددر اًمروُمدل  وأسمدق ُمقؾمددك 

وىمدال    1) اهلروي  وحمٛمد سمـ قمٛمر اًم٘مّمدبل  وٟمداس اًمٙمسدائل ذم اإلُماًمدا

ىمرأ قمٚمٞمٜما إسمرااٞمؿ سمـ قمكم اًمٕمٛمري  سماعمقوؾ قمـ قمبد اًمٖمٗمدار "اسمـ قمدي: 

د اهلل اعمقوكم    قمـ اًمٕمباس إٟمّمداري ىمرااشمدف اًمتدل ودٜمػ ومٞمٝمدا اسمـ قمب

  .0) "يمتاب يمبػم

  

                                                           

  شمذاٞمل هتذيل اًمٙممل ذم أؾمدما اًمرضمدال 353/  1  همايا اًمٜمٝمايا ذم ـمب٘مات اًم٘مراا    1

5/76 

  5/ 6    اًمٙماُمؾ ذم وٕمٗماا اًمرضمال ) 0
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 املطًب ايثايث :
 .ثٓا٤ ايعًُا٤ ع٢ً دٜٓ٘ ُٚخًُك٘ ٚعًُ٘  

يمان  اًمٕمبداس  رمحدف اهلل شمٕمدامم وداطمل ُمٙماٟمدا ؾمداُمٞما سمدلم قمٚمدما 

ويمدان   "قمٍمه مما اؾمتقضمل صمٜماؤاؿ قمٚمٞمف  ومٛمـ ذًمؽ ىمقل ؾمبط اخلٞماط :

سمـ اًمٗمْمؾ  قمٔمٞمؿ اًم٘مدر ضمٚمٞمؾ اعمٜمزًما ذم اًمٕمٚمؿ واًمدديـ واًمدقرع  اًمٕمباس 

    1) "ُم٘مدُما ذم اًم٘مرآن  واحلديث  ُمـ أضمالا أوحاب  أيب قمٛمرو

ويمان   "وىمال اًمذابل  :   0)"أؾمتاذ طماذق صم٘ما"وىمال اسمـ اجلزري  : 

دّؾ   ٌّ ًمٚمٕمباس سمـ اًمٗمْمؾ  اظمتٞمار ذم اًم٘مرااة  ويمان  أسمق قمٛمدرو سمدـ اًمٕمدالا 

ًمق مل يٙمـ ذم أوحايب »اًمٗمْمؾ  ويثٜمل قمٚمٞمف  وُمـ ذًمؽ ىمقًمف: اًمٕمباس سمـ 

وىمددد ذيمددره اًمددذابل وددٛمـ قمٚمددما   ددد3) ش  إٓ  اًمٕمبدداس سمددـ اًمٗمْمددؾ ًمٙمٗمددا 

اًمٓمب٘مددا اخلاُمسددا ُمددـ طمٗمدداظ اًم٘مددرآن  وقمددّده اسمددـ اجلددزري وددٛمـ قمٚمددما 

وذيمر اًمدذابل     4)وىمال وًمف اظمتٞمار ذم اًم٘مرااة رويٜماه ذم اًمٙماُمؾ اًم٘مرااات 

                 5)"وإٟمددم مل يِمددتٝمر ٕٟمددف مل ّٚمددس ًم ىمددراا"شمف وم٘مددال: ؾمددبل قمدددم ؿمددٝمر

ومما يدّل قمغم ُمٙماٟمتف ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ُمٜمافمرشمف اإلُمام اًمٙمسائل ذم اإلُماًما  

وُمٕمددروف ًمدددى قٞمددع اًمٕمٚمددما ُمٙماٟمددا اًمٙمسددائل اًمٕمٚمٛمٞمددا ذم اًم٘مددرااات  

                                                           

    .353/  1  همايا اًمٜمٝمايا ذم ـمب٘مات اًم٘مراا    1

  353/  1  همايا اًمٜمٝمايا ذم ـمب٘مات اًم٘مراا    0

  873/ 4شماريخ اإلؾمالم ت سمِمار ) 161/ 1ًمٚمذابل  "  ُمٕمروما اًم٘مراا اًمٙمبار 3

  353/ 1  همايا اًمٜمٝمايا ٓسمـ اجلزري 161/ 1ًمٚمذابل  "  ُمٕمروما اًم٘مراا اًمٙمبار 4

 161/ 1  ُمٕمروما اًم٘مراا اًمٙمبار     5
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م أٟمدف واًمٜمحق  واًمٚمٖما واًمٖمريل  ومٝمق اإلُمام اًمساسمع ُمـ أئٛما اًم٘مرااات  يم

إُمددام ُمدرؾمددا اًمٙمقومددا ذم اًمٜمحددق  ومٙمددقن  اًمٕمبدداس سمددـ اًمٗمْمددؾ  يٜمددافمر 

وىمال اًمٙمسائل ذم اذا اًمباب يدل قمغم أٟمف يمان ُمـ ُمِمااػم قمٚمما قمٍمه   

ىماض  ُمـ رضمال احلديث  ُمـ أاؾ اًمبٍمة يمان قماعًما سمداًم٘مرآن "اًمزريمكم: 

    1) "واًمِمٕمر. وزم ىمْماا اعمقودؾ  ذم أيدام اًمرؿمدٞمد اًمٕمبداد  وُمدات ومٞمٝمدا

ويمم ااتؿ  اًمٕمبداس سمدـ اًمٗمْمدؾ  سمٕمٚمدقم اًم٘مدرآن سمٕماُمدا  وُمٜمٝمدا اًم٘مدرااات 

اًم٘مرآٟمٞما  واًمقىمػ وآسمتداا  واًمتٗمسػم   وم٘مد ااتؿ أيْمدا سمروايدا احلدديث 

  وىمد روى قمٜمف احلديث قمدٌد ُمـ اًمٕمٚمما ُمٜمٝمؿ: سمنمد سمدـ  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل 

قمدمر   ؾمامل اًمٙمقذم  وإسمرااٞمؿ سمـ قمبد اهلل اهلروي  وحمٛمد سمـ قمبد اهلل سمدـ

وىمد أٟمٙمر قمٚمٞمدف   0) وُمسٕمقد سمـ ضمقيديا  وزيمريا سمـ حيٞمك زمحقيف وآظمرون

وومٞمددف "اًمٕمٚمدما روايتدف ًمددبٕمض إطماديدث ُمٜمٙمددرة اعمدتـ  ىمدال اسمددـ قمددي: 

طمديث واًمح مما يرويف  وىمد أٟمٙمرت ذم رواياشمف أطماديث ُمٕمدودة  وادق 

طمديثدف قمدـ اًمبٍمديلم " وىمدال اسمدـ طمبدان:   3)  "ُمع وٕمٗمف ُيٙمتل طمديثف

وأُمدا طمديثدف قمدـ  "وىمال آُمام أمحد :   4)"رضمك ُمـ طمديثف قمـ اًمٙمقومٞملمأ

                                                           

 .064/ 3  إقمالم:  1

 5/76     شمذاٞمل هتذيل اًمٙممل ذم أؾمما اًمرضمال  0

 385/ 0   ُمٞمزان آقمتدال 5/ 6اًمٙماُمؾ ذم وٕمٗماا اًمرضمال )     3

  اعمٕمجددؿ اًمّمددٖمػم ًمددرواة اإلُمددام اسمددـ ضمريددر 181/ 14     اعمجددروطملم ٓسمددـ طمبددان   4

  072/ 1اًمٓمؼمي )
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ىمدال قمبدد اهلل سمدـ   1)  "يقٟمس  وظماًمد  وؿمٕمبا  ومّمحٞمح  ُما أرى سمف سم٠مؾمدا

أمحد: ؾمٛمٕمُه َأيب ي٘مقل: ُمدا أٟمٙمدرت ُمدـ طمدديث قمبداس إٟمّمداري إٓ 

طمديثًا واطمدًا قمـ ؾمٕمٞمد  قمـ ىمتادة  قمـ قمٙمرُما  أو ضمداسمر سمدـ زيدد  قمدـ 

  قمـ يمٕمل. ىمال: ىمال زم: يا اسمـ قمباس  يكم ُمـ وًمدك رضمدؾ  اسمـ قمباس

ىمددال أيب: أُمددا طمديثددف قمددـ يددقٟمس  وظماًمددد  وداود    .0) وىمددص احلددديث

وؿمٕمبا وحٞمح  ُما أرى سمحديثف سم٠مس  إٓ اذا احلديث  طمدديث ؾمدٕمٞمد  

وىمدال  . 3)   "اق قمٜمدي يمذب سماـمؾ. ىمدال أيب: ويمدان ُمدـ أودحاب ؾمدٕمٞمد

ٕملم قمٜمف  وم٘مال: ًمٞمس سمث٘ما. وم٘مٚمه: مل يا أسمدا قمبد اهلل سمـ أمحد: ؾم٠مًمه اسمـ ُم

زيمريا؟ ىمال: طمدث قمـ ؾمٕمٞمد  قمـ ىمتادة  قمدـ ضمداسمر سمدـ زيدد  قمدـ اسمدـ 

    4) "قمباس: إذا يمان ؾمٜما ُمائتلم.. طمديث ُمقوقع.

شمبلم مما شم٘مدم ُمـ أىمقال قمٚمدما اجلدرح واًمتٕمدديؾ أن اًمٕمبداس سمدـ   

ـ ؾمدٕمٞمد اًمٗمْمؾ رضمؾ واًمح ذم ديٜمف وقمٚمٛمف ًمٙمـ ٟم٘مٛمقا قمٚمٞمف طمديثدف  قمد

إذا يمدان ؾمدٜما "سمـ أيب قمروسما  قمـ ىمتادة قمـ أيب اًمِمٕمثاا  قمـ أيب قمبداس  

   وم٢مذا يمان اجلرح سمسبل روايتف هلدذا احلدديث اًمباـمدؾ "ُمائتلم يٙمقن يمذا

                                                           

  شمذاٞمل هتذيل 072/ 0   اًمتاريخ اًمّمٖمػم ًمٚمبخاري 0410  اًمٕمٚمؾ ًم ُمام أمحد  )  1

 76/ 5اًمٙممل ذم أ ؾمما اًمرضمال 

    013/ 6رح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طماشمؿ )  اجل 0

   اًمتداريخ اًمّمددٖمػم 013/ 6   اجلدرح واًمتٕمدديؾ ٓسمدـ أيب طمداشمؿ )0410اًمٕمٚمدؾ  )    3

  361/ 3. اًمْمٕمٗماا اًمٙمبػم ًمٚمٕم٘مٞمكم )0/072اًمبخاري  

 361/ 3  اًمْمٕمٗماا اًمٙمبػم ًمٚمٕم٘مٞمكم 385/ 0   ُمٞمزان آقمتدال  4
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ومالسمد ُمـ اًمٜمٔمر إمم  ٛمقع رواياشمف ذم يمتل اًمسدٜما ودراؾمدتٝما ؾمدٜمدًا وُمتٜمدًا 

قع اًمروايدات   صمؿ اًمٜمٔمر إمم ُمقـمـ اًمٜم٘مد  ذم ومٞمٝما واودار طمٙمؿ قمغم  ٛمد

وم٢مذا صمبه أٟمف ُمٙمثر ُمـ روايا اًمٖمرائدل واعمٜمدايمػم   وأن  ٛمدقع رواياشمدف ذم 

إطماديث اعمٜمٙمرة واعمقوققما    وأن ؾمبل روايتف هلذه اًمروايات وٕمػ 

ومٝمدذا ىمددح وضمدرح ملسو هيلع هللا ىلص    سمّمػمشمف وقمٚمٛمف سمم صمبه ووح قمدـ رؾمدقل اهلل 

وحٞمح ويستحؼ أن  يقودػ سم٠مٟمدف ُمٜمٙمدر احلدديث   ودٕمٞمػ احلدديث   

ُمدؽموك    ًمٙمددـ إن يمددان طمدددث سمحدديث رواه قمددـ همددػمه سماًمسددٜمد وأسمٚمٖمددف 

ًمٚمٜمدداس طمتددك ي٠مظمددذوا طمددذراؿ ُمددـ روايددا اددذا احلددديث ويٕمٚمٛمددقا أٟمددف 

درح وشُمدرد  ُّ ُمقوقع   ومٝمؾ ُي١مظمذ  قمٚمٞمف روايا اذا إصمدر وحُيٙمدؿ قمٚمٞمدف و

 روايتف ويّمبح ُمٜمٙمر احلديث ُمؽموك ؟. 
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 املبحث ايثاْٞ :
 ٤ ٚفٝ٘ َطًبإ  :  ايتعسٜف بعًِ ايٛقف ٚاالبتدا
 املطًب األٍٚ :

 ايتعسٜف بعًِ ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ايًػ١ ٚاالصطالح . 
ــ١ ــف يف ايًػ وىمٗمدده اًمداسمددا   إذا  :  احلددبس واًمٙمددػ  أٚاّل: ايٛق

وادق ُمّمددر وىمدػ  ي٘مدال: وىمددػ    1)ُمٜمٕمتٝمدا ُمدـ اعمٌمد وضمٕمٚمتٝمدا شم٘مدػ  

ئ ووىمٗمده اًم٘مدار  0) اًمٌما وأوىمٗمف  وطمبسدف وأطمبسدف يمٚمدف سمٛمٕمٜمدك واطمدد

شمقىمٞمٗمًا: قمّٚمٛمتف ُمقاوع اًمقىمدقف  ووىمدػ قمدغم اًْمَٙمٚمَِٛمدا ٟمٓمدؼ َ دا ُمسدٙمٜما 

 "اًمدقاو واًم٘مداف واًمٗمداا:"أظمر ىَماـمٕما هَلَا قَممَّ سمْٕمدَاا  ىمدال اسمدـ ومدارس: 

أوؾ واطمد يدل قمغم  ٙمدث ذم را صمدؿ ي٘مداس قمٚمٞمدف. ُمٜمدف وىمٗمده أىمدػ 

 وىمقوما. ووىمٗمه وىمٗمل  وٓ ي٘مال ذم را أوىمٗمه إٓ أهنؿ ي٘مقًمدقن ًمٚمدذي

ى َويْٚمدزم  َوإِذا  ( 5)" يٙمقن ذم را صمؿ يٜمزع قمٜمدف: ىمدد أوىمدػ وىمدػ يَتَٕمددَّ

ِزم  يَماَن سمَِٛمْٕمٜمك )طمبس  و )ُمٜمع  وَمُٝمَق ُُمَتَٕمدٍّ وُمّمددره اًْمَقىْمدػ  َوأُمدا اًمدالَّ

  . 4)ومٛمّمدره اًْمُقىُمقف

                                                           

  1251/ 0اعمٕمجددددؿ اًمقؾمددددٞمط ). 333/ 9  هتددددذيل اًمٚمٖمددددا 003/ 5  اًمٕمددددلم ) 1

    053اًمتٕمريٗمات  ًمٚمجرضما  )ص: 

  344  اعمٓمٚمع قمغم أًمٗماظ اعم٘مٜمع )ص: 352/ 0  أؾماس اًمبالهما ) 0

  135/ 6  ُم٘مايٞمس اًمٚمٖما ) 3

  942  اًمٙمٚمٞمات ًمٚمٙمٗمقي )ص:  4
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   ٛ : ىمٓمدع اًمّمدقت  قمدغم اًمٙمٚمٛمدا زُمٜمًدا  ثاّْٝا: ايٛقـف اصـطالحا ٖـ

ًم٘مرااة إُما سمم يكم احلدرف اعمقىمدقف قمٚمٞمدف   يتٜمٗمس ومٞمف قمادة  سمٜمٞما اؾمتئٜماف ا

   1)"أو سمم ىمبٚمف 

قمبارة قمدـ ىمٓمدع اًمّمدقت قمدـ اًمٙمٚمٛمدا زُمٜمدا  " ٚعٓسف٘ ايطٝٛطٞ :

يتددٜمٗمس ومٞمددف قمددادة سمٜمٞمددا اؾمددتئٜماف اًم٘مددرااة ٓ سمٜمٞمددا اإلقمددراض ويٙمددقن ذم 

رؤوس أي وأوؾمددداـمٝما وٓ يددد٠م  ذم وؾمدددط اًمٙمٚمٛمدددا وٓ ومدددٞمم اشمّمدددؾ 

ديـ أطمدمها : ٓ سمٜمٞمدا اإلقمدراض     واًمثدا  :  زاد ذم اًمتٕمريػ ىمٞم   0)"رؾمم.

 وٓ ي٠م  ذم وؾمط اًمٙمٚمٛما وٓ ومٞمم اشمّمؾ رؾمم.

ىمٓمع اًمّمقت آظمر اًمٙمٚمٛما زُمٜمًا ُما  أو   ":  ٚعٓسف٘ األمشْٛٞ بكٛي٘

  3)  "اق ىمٓمع اًمٙمٚمٛما قمم سمٕمداا

قطع ايه١ًُ عُـا بعـدٖا بٓٝـ١ اضـت٦ٓاف     :  ٚاخلالص١ إٔ ايٛقف ٖٛ
اًم٘مٓمع واًمسٙمه سمٛمٕمٜمك  وىمٞمدؾ: اًم٘مٓمدع قمبدارة قمدـ واًمقىمػ و  4)  ايكسا٠٤

ىمٓمع اًم٘مرااة رأؾًما  سمٜمٞما آٟمتٝماا ُمـ اًم٘مدرااة   وٓ يٙمدقن إٓ قمدغم رؤوس 

أيات   واًمسٙمه قمبارة قمـ ىمٓمع اًمّمدقت زُمٜمًدا ُمدا دون زُمدـ اًمقىمدػ 

                                                           

   اعمٜمح 043 - 038/ 1  اًمٜمنم ذم اًم٘مرااات اًمٕمنم ٓسمـ اجلزري  ت قمكم اًمْمباع  ) 1

  .075اعم٘مدُما اجلزريا ًمٚمٛمال اًم٘ماري احلٜمٗمل ) اًمٗمٙمريا ذح

    099/ 1  اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ) 0

  03/ 1  ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتداا ت قمبد اًمرطمٞمؿ اًمٓمراق  ) 3

 74  ىمقاقمد اًمتجقيد   د قمبداًمٕمزيز ىمارئ ص  4
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قمادة ُمـ همػم شمٜمٗمس  واًمقىمػ اعمراد اق اًمذي ًمف شمٕمٚمؼ سماعمٕمٜمك ُمدـ طمٞمدث 

   1)اًمتمم وقمدُمف 

: اًمبدا : ُمٝمٛمقز ُمّمدر سمدأ يبدأ   وسمدأُت  االبتدا٤ يف ايًػ١ثايثّا: 

اًمٌمددا سَمددْداًا: اسمتدددأت سمددف  وسمدددأت اًمٌمددا: ومٕمٚمتددف اسمتددداًا  ويٓمٚمددؼ قمددغم 

اًمباا واًمدال واهلٛمدزة ُمدـ اومتتداح "وىمال اسمـ ومارس :    0) آومتتاح سماًمٌما 

 اًمٌما  ي٘مال: سمددأت سمدإُمر واسمتددأت  ُمدـ آسمتدداا. واهلل شمٕمدامم اعمبددئ

   .3)  " [35]الربوج: واًمبادئ. ىمال اهلل قمز وضمؾ:﴿إٟمف اق يبدئ ويٕمٞمد﴾

ايػـسٚع يف ايكـسا٠٤ بعـد قطـع أٚ     :  زابعّا: االبتدا٤ يف االصطالح
   4) ٚقف 

: آسمتدداا  ي٘مدال: اؾمدت٠مٟمػ اًمٕمٛمدؾ وائتٜمٗمدف   ٚاالضت٦ٓاف ٚاال٥تٓاف

ُمدـ أي : اسمتدأه  وأٟمػ يمؾ را أوًمف  واًمؽميمٞمدل يددل قمدغم أظمدذ اًمٌمدا 

   5)أوًمف

                                                           

   اإلشم٘مدان ذم 043/   1  اًمٜمنم ذم اًم٘مرااات اًمٕمنم ٓسمـ اجلدزري  ت قمدكم اًمْمدباع  )1

  099/ 1قمٚمقم اًم٘مرآن )

  اًمٙمٚمٞمدات 034  ُمٜمتخدل ُمدـ ودحاح اجلدقاري )ص: 370/ 1  اًمٕمباب اًمزاظمر   0

  383/ 9  اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ )040)ص: 

  010/ 1  ُم٘مايٞمس اًمٚمٖما ) 3

 395  ادايا اًم٘مارئ   ص  4

 370/ 1  اًمٕمباب اًمزاظمر   5
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ُٜعسف ب٘ املٛاضـع ايـ    :  ٚايٛقف ٚاالبتدا٤ يف االصطالح ٖٛ عًِ 
 .ٜصح ايٛقف عًٝٗا ٚاالبتدا٤ مبا بعدٖا

 واٜماك ُمّمٓمٚمحات اؾمتٕمٛمٚمٝما اًمٕمٚمما ًمٚمقىمػ وآسمتداا ُمٜمٝما: 

) اعم٘ماـمع واعمبادي   ًمسٝمؾ سمدـ حمٛمدد اًمسجسدتا    واحلسدـ سمدـ 

ضمٕمٗمددر اًمٜمحدداس   اعم٘مٓمددقع  أمحددد اهلٛمددذا    اًم٘مٓمددع وآئتٜمدداف   أسمددق

واعمقوقل   قمبداهلل سمـ قماُمر اًم٘مارئ   ُم٘مٓمقع اًم٘مدرآن وُمقودقًمف  ًمٕمدكم 

   1)سمـ محزة اًمٙمسائل    

ُمٜمف ُما يّمدٚمح ًمالسمتدداا وُمٜمدف ُمدا ٓ   ٚاالبتدا٤ نايٛقف يف املساتب

ًمدٞمس يمداًمقىمػ شمددقمق إًمٞمدف  ورة ومدال  ;يّمٚمح    وذًمؽ ٕٟمف  اظمتٞماري 

قف سماعم٘مّمددقد  واددق ذم أىمسدداُمف يم٠مىمسددام ّددقز إٓ سمٛمسددت٘مؾ سمدداعمٕمٜمك ُمدد

اًمقىمػ إرسمٕمدا  ويتٗمداوت  اُمدا ويمٗمايدا وطمسدٜما وىمبحدا سمحسدل اًمدتمم 

واقمتبار طمسدـ ُمٓمداًمع اًمٙمدالم وأوائٚمدف أومم ُمدـ   0) وقمدُمف وومساد اعمٕمٜمك 

ُمٜمتٝماه وآظمره وٕٟمف ٓ يٙمقن إٓ اظمتٞماريا سمخالف اًمقىمػ ومرسمم شمدقمق إًمٞمف 

  3)  ورة

                                                           

   80/  1    ُمٕمرومدا اًم٘مدراا )023/ 7سمداا )  اسمـ اًمٜمديؿ  ُمٕمجؿ إد98  اًمٗمٝمرؾمه ) 1

 535    430    302/ 1   همايا اًمٜمٝمايا 540  107

  032/ 1  اًمٜمنم ذم اًم٘مرااات اًمٕمنم ) 0

  138  شمٜمبٞمف اًمٖماومٚملم وإرؿماد اجلااٚملم )ص:  3
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 املطًب ايثاْٞ :
 أ٠ عًِ ايٛقف ٚاالبتدا٤  ْػ -

وم٠مسمٚمغ اًمٜماس آياشمف سم٠مًمٗمافمف اًمتدل   ملسو هيلع هللا ىلصُأٟمزل اًم٘مرآن قمغم ٟمبٞمٜما حمٛمد 

ٟمزل  ا  قمغم اًمٙمٞمٗمٞما اًمتل شمٚم٘مااا ُمـ ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم ىمال قمبد اهلل سمدـ 

ًم٘مدد قمِمدٜما سمرادا ُمدـ دارٟمدا  وإن أطمددٟما ًمٞمد١مشمك  "قمٛمر ريض اهلل قمدٜمٝمم: 

حمٛمددد وددغم اهلل قمٚمٞمددف وؾمددٚمؿ  اإليدمن ىمبددؾ اًم٘مددرآن  وشمٜمددزل اًمسددقرة قمدغم 

ومٜمتٕمٚمؿ طمالهلا  وطمراُمٝما  وُما يٜمبٖمل أن يقىمػ  قمٜمده ُمٜمٝما  يمدم شمتٕمٚمٛمدقن 

أٟمتؿ اًمٞمقم اًم٘مرآن  وًم٘مد رأيده اًمٞمدقم رضمدآً يد١مشمك أطمدداؿ اًم٘مدرآن ىمبدؾ 

اإليمن  ومٞم٘مرأ ُما سملم وماقتف إمم ظما تف ُما يددري ُمدا آُمدره وٓ زاضمدره  وٓ 

واًمِمدااد ُمٜمدف ىمقًمدف:    1) "ثره ٟمثر اًمددىمؾُما يٜمبٖمل أن يقىمػ قمٜمده ُمٜمف  ويٜم

ىمال اًمٜمحاس ُمٕمٚم٘ما قمغم ادذا احلدديث:  )وُما يٜمبٖمل أن يقىمػ قمٜمده ُمٜمٝما 

ومٝمذا احلديث يدل قمغم أهنؿ يماٟمقا يتٕمٚمٛمقن اًمتمم يمم يتٕمٚمٛمقن اًم٘مرآن      "

وىمقل اسمـ قمٛمر: ًم٘مد قمِمٜما سمراف ُمـ اًمدار يددل قمدغم أن ذًمدؽ إقداع ُمدـ 

ومٗمل ىمقل اسمـ قمٛمر دًمٞمؾ قمغم أن شمٕمٚمٞمؿ ذًمؽ  "ا  وىمال اًمد  0)  "اًمّمحاسما.

                                                           

  196/ 1  اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم  ًمٚمحايمؿ وىمال وحٞمح قمدغم ذط اًمِمدٞمخلم ) 1

   ٛمع 102/ 3الم قمٚمقش   اًمسٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمبٞمٝم٘مل )  ـمبٕما قمبد اًمس128سمرىمؿ )

   172/ 1  و ٛمددع اًمزوائددد )029/ 1اًمبحددريـ ذم زوائددد اعمٕمجٛمددلم ًمٚمٝمٞمثٛمددل )

 وىمال: )رضماًمف رضمال اًمّمحٞمح

  10  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  0
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   1)  "وأٟمدف إقداع ُمدـ اًمّمدحاسما ريض اهلل قمٜمدف ملسو هيلع هللا ىلص شمقىمٞمػ ُمـ رؾمدقل اهلل 

وىمال  قمكم ريض اهلل قمٜمدف عّمدا ؾمدئؾ قمدـ ادذه أيدا وم٘مدال: اًمؽمشمٞمدؾ دمقيدد 

وىمال اسمـ قمباس ريض اهلل قمدٜمٝمم ذم ىمقًمدف:   0)  "احلروف وُمٕمروما اًمقىمقف

ِؾ اًْمُ٘مرْ  وىمدال احلسدـ: اىمدرأه ىمدرااة سمٞمرٜمدا.    3) آَن شَمْرشمِٞمًؾ﴾  سمٞمٜمدف شمبٞمٞمٜمًدا  ﴿َوَرشمر

دؾ ومٞمدف  وىمال  ااد: سمٕمْمدف قمدغم إصمدر سمٕمدض قمدغم شمد١مدة وىمدال أيًْمدا: شمرؾمَّ

ددال   اىمددرأه ىمددرااة قمددغم  ٝمددؾ  وم٢مٟمددف يٙمددقن قمقًٟمددا قمددغم ومٝمددؿ "أي : :    4) شمرؾمُّ

 . 5)  "اًم٘مرآن  وشمدسمره
عمٕما  اًم٘مدرآن وشمٗمسدػمه    وقمٚمؿ اًمقىمػ وآسمتداا ىمائؿ قمغم اًمتدسمر

سمؾ اق أصمر ُمـ آصمار اًمتٗمسػم  وًمف قمالىما وصمٞم٘ما سماًم٘مرااات اًم٘مرآٟمٞمدا   وقمٚمدؿ 

ٓ ي٘مددقم سمدداًمتمم  إٓ "اًمٜمحددق  ٕنَّ اعمٕمٜمددك ُيٕمددرف  ددا  ىمددال اسمددـ  ااددد : 

                                                           

  .134  اعمٙمتٗمك ) 1

  93  اًمٙماُمؾ ذم اًم٘مرااات اًمٕمنم وإرسمٕملم اًمزائدة قمٚمٞمٝما )ص:  0

محد سمـ ُمٜمٞمع ذم ُمسٜمده يمم ذم اعمٓماًمل اًمٕماًمٞما سمزوائد اعمسداٟمٞمد اًمثمٟمٞمدا ًمٚمحداومظ   رواه أ 3

  وخمتٍمدد إقدداف اعمٝمددرة سمزوائددد اعمسدداٟمٞمد 3777/ 4اسمددـ طمجددر اًمٜمسددخا اعمسددٜمدة )

  1/107/ 10  ورواه اًمٓمددؼمي ضمدداُمع اًمبٞمددان )6592/ 8اًمٕمنمددة ًمٚمبقوددػمي )

  74/ 1واسمـ اًمٜمحاس  ذم اًم٘مٓمع )

   ُمّمدٜمػ 3382/ 12)  -  شمٗمسػم اسمدـ أيب طمداشمؿ 055/ 0ٞمبا )  ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿم 4

    واًمتٛمٝمٞمددد ذم ُمٕمرومددا اًمتجقيددد ٕيب اًمٕمددالا اهلٛمددذا : 492/ 0قمبددد اًمددرزاق )

(141  

  363/ 4   شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ  اسمـ يمثػم ) 5
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ٟمحقي قمامل سماًم٘مرااة  قمامل سماًمتٗمسػم  قمامل سماًم٘مّمص وشمٚمخٞمص سمٕمْمٝما ُمـ 

   .1)  "اًم٘مرآنسمٕمض  قمامل سماًمٚمٖما اًمتل ٟمزل  ا 

وىمددد ااددتؿ اًمسددٚمػ سمٕمٚمددؿ اًمقىمددػ وآسمتددداا  وذًمددؽ ٓرشمباـمددف 

سماًمتٗمسػم طمٞمث سمّٞمٜمقا اعمٕمٜمك ًمميات صمؿ سمٞمٜمدقا اًمقىمدػ سمٜمداا قمدغم ُمدا ومٝمٛمدقا  

)  اْكطع ايهـالّ ،  ُمـ ُمٕما  أيات   وُمـ اًمٕمبارات اًمتل وردت قمٜمٝمؿ : 
   ِ اضـتأْف   َفصٍٛ ثِ اضتأْف ، ٖرا َٔ املٛصٍٛ ٚاملفصـٍٛ ،   ايهـالّ ثـ
 ،ٚقف ثِ اضتأْف ، نالّ تاّ ثِ اضتأْف ( نُا يف األَث١ً ايتاي١ٝ: 

ـِ قَمبَّدداٍس  ذم  ىمقًمددف قَمددزَّ َوضَمددؾَّ ﴿َوًَمددْقٓ وَمْْمددُؾ اهللِ  -1 ـِ اسْمدد قَمدد

ْٞمَٓماَن إِٓ ىَمٚمِٞمال﴾ وَماْٟمَ٘مَٓمَع اًْمَٙمالُم  َوىمقًمدف ضَمدؾَّ  َبْٕمُتُؿ اًمِمَّ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوَرمْحَُتُف ٓشمَّ

: ﴿إِٓ ىمَ  : َوقَمزَّ ـِ اعْمُٜمَاومِِ٘ملَم  َوىَماَل قَمدزَّ َوضَمدؾَّ ؼِمُ قَم ِل أَيِا ُُيْ ٚمِٞمال﴾ وَمُٝمَق ذِم َأوَّ

ـِ َأِو اخْلَْقِف َأَذاقُمقا سمِِف﴾ وىمقًمدف ﴿إِٓ ىَمٚمِدٞمال﴾  ـَ إَُْم ﴿َوإَِذا ضَماَاُاْؿ َأُْمٌر ُِم

    0)"  َيْٕمٜمِل سمِاًْمَ٘مٚمِٞمِؾ: اعْم١ُْمُِمٜملَِم 

ـِ }﴿ "ٜمداؤه: قمـ اسمـ قمباس  ذم ىمقل اهلل ضمؾ صم  -0 َأوَمَٖمدػْمَ ِديد

َْرِض ـَمْققًمددا َويَمْرًاددا َوإًَِمْٞمددِف  ْٕ ددَٛمَقاِت َوا ـْ ذِم اًمسَّ اهللَِّ َيْبُٖمددقَن َوًَمددُف َأؾْمددَٚمَؿ َُمدد

[    ىمدال: ادذه ُمٗمّمدقًما ﴿وإرض ـمققمدا 83ُيْرضَمُٕمقَن ﴾ ]آل قمٛمران: 

   3) "ويمراا﴾  

                                                           

  .94  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص 1

شمٗمسػم اسمـ أيب طمداشمؿ     063/ 7  ضماُمع اًمبٞمان ط اجر )828/ 0  شمٗمسػم اسمـ اعمٜمذر ) 0

(3 /1217    

 664  075/ 1  شمٗمسػم اسمـ اعمٜمذر )696/ 0   شمٗمسػم اسمـ أيب طماشمؿ   ) 3
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ـَ آَُمٜمُدقا سمِداهللَِّ وَ  -3 دِذي ُرؾُمدٚمِِف قمـ اسمـ قمبداس  ذم ىمقًمدف: ﴿  َواًمَّ

ِدْؿ هَلُدْؿ َأضْمدُرُاْؿ َوُٟمدقُرُاْؿ  دَٝمَداُا قِمٜمْدَد َر ر يُ٘مقَن﴾  َواًمِمُّ در  {ُأوًَمِئَؽ ُاُؿ اًمّمر

[    ىمال: اذه ُمٗمّمقًما ﴿واًمِمٝمداا قمٜمدد ر دؿ هلدؿ أضمدراؿ 19]احلديد: 

 .    1)وٟمقراؿ﴾
وىمال أسمق هنٞمؽ إؾمدي :إٟمٙمؿ شمّمدٚمقن ادذه أيدا وإهندا  -4

اؾِمُخقَن ذِم اًْمِٕمْٚمِؿ َيُ٘مقًُمقَن آَُمٜمَّا سمِِف ُم٘مٓمققما: ﴿َوَُما َيْٕمَٚمُؿ شمَ  َّٓ اهلُل َواًمرَّ ٠ْمِويَٚمُف إِ

ٜمَدا﴾ ]آل قمٛمدران:  ـْ قِمٜمْدِد َرسمر ٟمتٝمك قمٚمٛمٝمدؿ إمم ىمدقهلؿ اًمددذي [   ومدا7يُمدؾ  ُِمد

   0)ىماًمقا
ْٞمدِؾ َُمدا  -5 ـَ اًمٚمَّ قمـ اًمْمحاك ي٘مدقل ذم ىمقًمدف﴿ يَمداُٟمقا ىَمٚمِدٞماًل ُِمد

    ﴾ ... إمم 15تَِّ٘مدددلَم ذِم ضَمٜمَّددداٍت َوقُمُٞمدددقٍن )ََيَْجُٕمدددقَن ﴾ ىمدددال اهلل ﴿ إِنَّ اعمُْ 

﴿ حُمِْسٜملَِم  ﴾  يماٟمقا ىمٚمٞمال ي٘مقل: اعمحسٜمقن يماٟمقا ىمٚمٞمال اذه ُمٗمّمقًما  صمؿ 

ْٞمِؾ َُما ََيَْجُٕمقَن   ﴾ ]اًمذاريات:  ـَ اًمٚمَّ   . 3[ ) 19 - 17اؾمت٠مٟمػ وم٘مال﴿ ُِم
ـْ ىَمَتدداَدَة   ذِم ىَمْقًمِددِف شَمَٕمددامَم: ﴿وَمدد٠َمْومَم هَلُددْؿ﴾ ] -6 [ 02حمٛمددد: قَمدد

ىَماَل: َاَذا َوقِمٞمٌد   َيُ٘مقُل: وَم٠َمْومَم هَلُْؿ ىمال: صُمؿَّ اْٟمَ٘مَٓمَع اًْمَٙماَلُم   وَمَ٘ماَل:﴿ ـَماقَمٌا 

ُُُمدقِر  ْٕ َوىَمْقٌل َُمْٕمُروٌف﴾ َيُ٘مقُل:  ـَماقَمُا اهللَِّ   َوىَمْقٌل َُمْٕمُروِف قِمٜمْدَد طَمَ٘مداِئِؼ ا

   4)  "ظَمػْمٌ هَلُؿْ 

                                                           

  191/ 03   ضماُمع اًمبٞمان ت ؿمايمر ) 1

  7/ 0  واًمدر اعمٜمثقر )183/ 3  ضماُمع اًمبٞمان  ) 0

  411/ 00  ضماُمع اًمبٞمان ت ؿمايمر ) 3

 0885  028/ 3  شمٗمسػم قمبد اًمرزاق ) 4
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واعمٗمّمقل يٕمٜمل: ىمقًمف:  ىمال   اًمسدي: )اذا ُمـ اعمقوقل  -7

دا﴾ ]إقمدراف:  يَماَا ومِٞمَم آشَمامُهَ [ ذم ؿمد٠من آدم وطمدقاا  192﴿ضَمَٕماَل ًَمُف ُذَ

دديُمقنَ }صمددؿ ىمددال:  . ىمددال: قمددم ينمددك اعمنمدديمقن  مل {وَمَتَٕمددامَم اهللَُّ قَمددمَّ ُينْمِ

     1) "يٕمٜمٝمم
قمـ حيٞمدك سمدـ ؾمدالم ذم ىمقًمدف: ﴿ًمَِتَٕمداَروُمقا﴾ ىمدال: اٟم٘مٓمدع  -8

إِنَّ َأيْمددَرَُمُٙمْؿ قِمٜمْددَد اهللَِّ َأشْمَ٘مددايُمْؿ﴾ يٕمٜمددل: ذم اعمٜمزًمددا ذم  اًمٙمددالم صمددؿ ىمددال: ﴿

 [   13 ]احلجرات:  0) "اًمدٟمٞما.
وىمال حيٞمك سمـ ؾمالم  ذم ىمقًمف قمز وضمدؾ: ﴿  َياٟمَِسداَا اًمٜمَّبِدلر  -9

َـّ  َ٘مْٞمُت  إِِن اشمَّ
ِ
ـَ اًمٜمرَساا َـّ يَم٠َمطَمٍد ُِم صمؿ اؾمت٠مٟمػ اًمٙمالم    30]إطمزاب:  {ًَمْسُت

ـَ سمِاًْمَ٘مْقِل وَمَٞمْٓمَٛمَع اًمَِّذي ذِم ىَمْٚمبِِف َُمَرٌض ومَ  وم٘مال: ﴿      3﴾ ) اَل َهَْْمْٕم
ددُروا﴾ ذم دٓئددؾ    -12 ىمددال اًمسددٛمرىمٜمدي ذم ىمقًمددف :﴿ َأَومَلْ َيَتَٗمٙمَّ

اًمٜمبل وغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُمٕمجزاشمف ًمٞمستدًمقا سم٠مٟمف ٟمبل وىمد شمدؿ اًمٙمدالم. 

                                                           

 0635/ 5  واسمـ أيب طمداشمؿ 149/ 9  واًمٓمؼمي 046/ 0/ 1قمبد اًمرزاق  أظمرضمف  1

  واذا اًم٘مقل اق اظمتٞمار اًمٓمدؼمي 179/ 3 "اًمدر"سمسٜمد ضمٞمد  وذيمره اًمسٞمقـمل ذم 

د سمـ وداًمح اًمٕمثٞمٛمدلم ذم 148/ 9 "شمٗمسػمه"ذم  اًم٘مدقل اعمٗمٞمدد قمدغم "  واًمِمٞمخ حمٛمَّ

 .67/ 3 "يمتاب اًمتقطمٞمد

اعمٙمتٗمك ذم اًمقىمػ " 420/ 04ط دار اًمتٗمسػم )   اًمٙمِمػ واًمبٞمان قمـ شمٗمسػم اًم٘مرآن 0

  .530ًمٚمدا  )ص  "وآسمتدا

    715/ 0  شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾمالم ) 3
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ـْ ضِمٜمٍَّا﴾ )  ال اسمـ قمثٞمٛمدلم ىمقًمدف :    ىم1صمؿ اؾمت٠مٟمػ وم٘مال ﴿َُما سمِّماطِمبِِٝمْؿ ُِم

ُروا﴾ أي: ذم ؿَمد٠ْمٟمٙمؿ  وذم طمداًمِٙمؿ  صمدؿ اؾمدَت٠ْمَٟمػ وم٘مدال شمٕمدال:  ﴿صُمؿَّ شَمَتَٗمٙمَّ

ًٓ عمدا  ـْ ضِمٜمٍَّا﴾  واذا ُمـ يمالم اهلل شمٕمدامم  وًمدٞمس َُمٗمٕمدق ﴿َُما سمَِّماطِمبُِٙمْؿ ُِم

ر واق اًمِٕمْٚمؿ.     0) "َي٘مَتْمٞمف اًمتَّٗمٙمُّ
َٓ شُم٘مْ   وىمال حيٞمك سمـ ؾمالم ىمال اهلل: ﴿ -11 ِسُٛمقا ﴾]اًمٜمقر: ىُمْؾ 

[  أي: ٓ قٚمٗمقا. صمؿ اؾمت٠مٟمػ اًمٙمالم وم٘مال: ﴿ ـَماقَمٌا َُمْٕمُرووَمٌا ﴾ ظمػم  53

  . 3واذا إومر. أي: ظمػم مما شمْمٛمرون ُمـ اًمٜمٗماق) 
ىمال ُم٘ماشمؾ سمـ ؾمٚمٞممن  ذم ىمقًمف شمٕمامم ﴿َيْقَم ُادْؿ قَمدغَم اًمٜمَّداِر  -10

د  ـْ ضمداَا َٟمٍْمٌ ـْ َرسمردَؽ﴾         ُيْٗمَتُٜمقَن﴾ يٕمٜمل يٕمذسمقن  صمؿ اؾمدت٠مٟمػ﴿ َوًَمدِئ ُِمد

   4قمغم قمدوك سمٛمٙما وهمػماا) 
وقمـ حيٞمك سمـ ؾمالم  ىمال: ذم ىمقًمدف شمٕمدامم  ﴿وُمدـ اًمٜمداس  -13

[   أي: يمددم 08واًمدددواب وإٟمٕمددام خمتٚمددػ أًمقاٟمددف يمددذًمؽ﴾ ]ومدداـمر: 

اظمتٚمٗمه أًمقان ُما ذيمر ُمـ اًمثمر واجلبال  صمؿ اٟم٘مٓمع اًمٙمالم  صمدؿ اؾمدت٠مٟمػ 

[ وادددؿ 08ا﴾ ]ومددداـمر: وم٘مدددال: ﴿إٟمدددم ُيِمدددك اهلل ُمدددـ قمبددداده اًمٕمٚمدددم

   5اعم١مُمٜمقن.)
                                                           

  409/ 1  همرائل اًمتٗمسػم وقمجائل اًمت٠مويؾ )571/ 1   سمحر اًمٕمٚمقم ) 1

  082ؾمب٠م )ص:  -  شمٗمسػم اًمٕمثٞمٛملم  0

  458/ 1  شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾمالم ) 3

  376/ 3)   شمٗمسػم ُم٘ماشمؾ سمـ ؾمٚمٞممن 4

  786/ 0  شمٗمسػم حيٞمك سمـ ؾمالم ) 5
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َ٘مدْقا ُمداذا   -14 ـَ اشمَّ دِذي وىمال حيٞمك سمـ ؾمالم ذم ىمقل ﴿  َوىِمٞمدَؾ ًمِٚمَّ

ُٙمْؿ ىماًُمقا ظَمػْمًا﴾    أي: أٟمزل ظمػمًا. ىمال: صمؿ اٟم٘مٓمع اًمٙمالم صمؿ ىمال  َأْٟمَزَل َرسمُّ

ْٟمَٞما طَمَسددٜمٌَا﴾ اجلٜمددا. وذم أظمددرة ـَ َأطْمَسددُٜمقا ذِم َاددِذِه اًمدددُّ ددِذي يٕمٜمددل  اهلل ﴿ ًمِٚمَّ

ظِمَرِة ظَمػْمٌ ﴾   يٕمٜمل اجلٜما أومْمؾ ُمدـ صمدقاب اعمنمديملم ذم  ْٔ اجلٜما ﴿َوًَمداُر ا

َوىِمٞمدَؾ }     1اًمدٟمٞما اًمذي ذيمر ذم اذه أيا إومم ﴿َوًَمٜمِْٕمَؿ داُر اعْمُتَِّ٘مدلَم﴾) 

ـَ َأطْمَسدُٜمقا ذِم َادذِ  دِذي ا ًمِٚمَّ ُٙمدْؿ ىَمداًُمقا ظَمدػْمً َ٘مْقا َُماَذا َأْٟمدَزَل َرسمُّ ـَ اشمَّ ِذي ْٟمَٞما ًمِٚمَّ ِه اًمددُّ

ظِمَرِة ظَمػْمٌ َوًَمٜمِْٕمَؿ َداُر اعْمُتَِّ٘ملَم ) ْٔ  [31  32]اًمٜمحؾ:  {  32طَمَسٜمٌَا َوًَمَداُر ا

                                                           

    اعمٙمتٗمك ذم اًمقىمػ وآسمتدا ٕيب قمٛمرو اًمددا  467/ 0  شمٗمسػم ُم٘ماشمؾ سمـ ؾمٚمٞممن ) 1

  116)ص: 
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 املطًب ايثايث : 
 أ١ُٖٝ عًِ ايٛقف ٚاالبتدا٤

أدرك  اًمٕمٚمددما أمهٞمددا قمٚمددؿ اًمقىمددػ وٓسمتددداا ومبٞمٜمددقا قٞمددع أيددات 

يّمدٚمح اًمقىمدػ قمٚمٞمدف اًم٘مرآٟمٞما اًمتدل هلدا قمالىمدا سمداًمقىمػ وآسمتدداا   و ُمدا 

ُمٜمٝما  وُما ٓ يّمٚمح  وهنقا قمـ اًمقىمػ قمغم وىمقف سمٕمٞمٜمٝما   وٕٟمف يتقوؾ 

 ذا اًمٕمٚمؿ ًمٗمٝمؿ اًم٘مرآن ضمٕمؾ إئٛما شمٕمٚمٛمف أُمًرا ٓ سمد ُمٜمف عمـ أراد ُمٕمرومدا 

ُمـ  دام ُمٕمرومدا "ُمٕما  اًم٘مرآن واؾمتٜمباط إدًما ُمٜمف   ىمال اسمـ إٟمباري  :

آسمتداا ومٞمف  ومٞمٜمبٖمدل ًمٚم٘مدارئ أن اًم٘مرآن وُمٕماٟمٞمف  وهمريبف ُمٕمروما اًمقىمػ و

يٕمرف اًمقىمػ اًمتام  واًمقىمػ اًمٙماذم اًمدذي ًمدٞمس سمتدام  واًمقىمدػ اًم٘مبدٞمح 

ىمدد ودار ذم ُمٕمرومدا "وىمدال اسمدـ اًمٜمحداس:  .1)   "اًمذي ًمٞمس سمتام وٓ يماف

اًمقىمػ وآؾمتئٜماف اًمتٗمريؼ سملم اعمٕما   ومٞمٜمبٖمل عمـ ىمرأ اًم٘مدرآن أن يدتٗمٝمؿ 

٘مٓمدع وآؾمدتئٜماف وحيدرص قمدغم أن ُما ي٘مدرأه ويِمدٖمؾ ىمٚمبدف سمدف ويتٗم٘مدد اًم

ُيٗمِٝمؿ اعمستٛمٕملم ذم اًمّمالة وهمػماا  وأن يٙمقن وىمٗمف قمٜمدد يمدالم ُمسدتٖمـ 

ُمٕمرومددا ُمددا يددتؿ "وىمددال  اًمدددا :   .0)  "أو ؿمددبٞمف وأن يٙمددقن اسمتددداؤه طمسددٜمًا

اًمقىمددػ قمٚمٞمددف وُمددا حيسددـ وُمددا ي٘مددبح ُمددـ أضمددؾ أدوات اًم٘مددراا اعمح٘م٘مددلم 

ًمٓماًمبلم وؾمائر اًمتداًملم إذ ادق وإئٛما اعمتّمدريـ وذًمؽ مما شمٚمزم ُمٕمرومتف ا

اقمٚمؿ أن  "وىمال اهلذزم :   .3)  "ىمٓمل اًمتجقيد وسمف يقوؾ إمم هنايا اًمتح٘مٞمؼ

اعم٘ماـمع واعمبادئ قمٚمؿ ُمٗمت٘مر إًمٞمف يٕمٚمؿ سمدف اًمٗمدرق سمدلم اعمٕمٜمٞمدلم اعمختٚمٗمدلم  

                                                           

  .128/ 1  اإليْماح ذم اًمقىمػ وآسمتداا ) 1

  .97  اًم٘مٓمع وآؾمتئٜماف ) 0

إذاف د. حمٛمد وًمدد    ت د همازي  اًمٕمٛمري96/ 0  ذح اًم٘مّمٞمدة اخلاىماٟمٞما ًمٚمدا  ) 3

   سمجاُمٕما أم اًم٘مرى.1419ؾمٞمسدي طمبٞمل )



 أقٛاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ يف ايٛقف ٚاالبتدا٤

 

(533) 

واًم٘مّمددتلم اعمتٜمدداومٞمتلم وأيتددلم    واحلٙمٛمددلم اعمت٘مددارسملم  وسمددلم اًمٜماؾمددخ 

ٗمندد  واعمحٙمددؿ واعمتِمدداسمف  ويٛمٞمددز سمددلم احلددالل واعمٜمسددقخ  واعمجٛمددؾ واعم

واحلرام  وسمدلم ُمدا ي٘متاد اًمرمحدا واًمٕمدذاب   وادذا اًم٘مدرآن ٟمدزل سماًمٚمٖمدا 

اًمٕمرسمٞما واًمقىمػ واًم٘مٓمع ُمـ طمٚمٞمتٝما ومد٠مداا اًمقىمدػ طمٚمٞمدا اًمدتالوة وقٚمٞمدا 

اًمدرايا  وزيٜما اًم٘مارئ  وسمالهما اًمتدازم  وومٝمدؿ اعمسدتٛمع  وومخدر ًمٚمٕمدامل إذا 

وىمال اًمسخاوي   1)  "وما ُما يبتدأ سمف ويقىمػ قمٚمٞمف صمبه ذًمؽ ومالسمد ُمـ ُمٕمر

:  ومٗمل ُمٕمروما اًمقىمػ وآسمتداا اًمذي دوٟمف اًمٕمٚمما شمبٞملم ُمٕما  اًم٘مدرآن  ": 

اًمٕمٔمٞمؿ  وشمٕمريػ ُم٘ماوده وإفمٝمار ومقائده  وسمف يتٝمٞم٠م اًمٖمدقص قمدغم درره 

وومرائده   .... وىمد اظمتار اًمٕمٚمما وأئٛما اًم٘مراا شمبٞمدلم ُمٕمدا  يمدالم اهلل قمدز 

ٙمٛمٞمددؾ ُمٕماٟمٞمددف  وضمٕمٚمددقا اًمقىمددػ ُمٜمبٝمددًا قمددغم اعمٕمٜمددك  وُمٗمّمدداًل وضمددؾ. وشم

سمٕمْمف ُمـ سمٕمض  وسمذًمؽ شمٚمذ اًمتالوة  وحيّمؾ اًمٗمٝمؿ واًمدرايا  ويتْمدح 

   .0) ُمٜمٝماج اهلدايا

                                                           

  130  ًمٙماُمؾ ذم اًم٘مرااات اًمٕمنم وإرسمٕملم اًمزائدة قمٚمٞمٝما )ص:  1

  674     553  قال اًم٘مراا ويممل اإلىمراا )ص: ) 0
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 املطًب ايسابع :
 أقطاّ ايٛقف ايكسآْٞ ٚأِٖ املؤيفا  فٝ٘ :

أىمسام اًمقىمػ اًم٘مرآ  ُمبٜمٞما قمغم اعمٕمٜمك ُمدـ طمٞمدث  اُمدف أو ٟم٘مّمدف 

قىمددػ اًمتددام  واًمقىمددػ اًمٙمدداذم  واًمقىمددػ احلسددـ  واًمقىمددػ واددل: )اًم

 اًم٘مبٞمح  

اًمقىمػ اًمتام: اق اًمذي حَيُسـ اًم٘مٓمع قمٚمٞمف وآسمتداا سمم سمٕمدده   -أ 

ٕٟمف ٓ يتٕمٚمؼ سمٌما مما سمٕمده. وىمال سمف اسمـ إٟمباري  واًمدا    واًمٖمدزال   

     1) واًمٜمٙمزاوي   وإٟمّماري   وإؿمٛمق   

ذي حيسـ اًمقىمػ قمٚمٞمدف  وآسمتدداا سمدم اًمقىمػ اًمٙماذم :اق اًم - 0

سمٕمده  همػم أنَّ اًمذي سمٕمده ُمتٕمٚمٌؼ سمف ُمـ ضمٝما اعمٕمٜمك دون اًمٚمٗمدظ  وىمدال سمدف 

اًمدا    واًمٜمٙمزاوي   وإٟمّماري   وإؿمٛمق  واًمسدخاوي واًمزريمٌمد 

   .0) واسمـ اجلزري  

                                                           

   اعمٙمتٗمك ذم اًمقىمػ وآسمتددا  ٕيب قمٛمدرو 149/ 1  ُيٜمٔمر :إيْماح اًمقىمػ وٓسمتداا  1

   واًمٜمنمدد ذم 05/ 1وُمٜمددار اهلدددى ذم سمٞمددان اًمقىمددػ وآسمتدددا )   8اًمدددا  )ص: 

 192 .آىمتداا ذم ُمٕمروما اًمقىمػ وآسمتداا ص 006  005/ 1اًم٘مرااات اًمٕمنم )

 ت ُمسٕمقد إًمٞماس

   وُمٜمار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتددا 12  ُيٜمٔمر: اعمٙمتٗمك ذم اًمقىمػ وآسمتدا )ص:  0

  563/ 0 . قال اًم٘مراا 006  005/ 1   واًمٜمنم ذم اًم٘مرااات اًمٕمنم )05/ 1)

 351/ 1اًمؼماان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن 
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اًمقىمػ احلسـ: ادق اًمدذي حيُسدـ اًمقىمدػ قمٚمٞمدف  وٓ حيُسدـ  - 3

    .1) تٕمٚم٘مف سمف ُمـ ضمٝما اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك قٞمًٕما آسمتداا سمم سمٕمده: ًم

اًمقىمػ اًم٘مبٞمح : مل حيدد ًمدف شمٕمريدػ ضمداُمع ًمٙمدـ ورد قمدـ  -4

أئٛما اذا اًمٕمٚمؿ : أٟمف اًمذي ٓ يٕمرف اعمراد ُمٜمف   وُما ُياًمػ اعمراد ُمـ أيا 

   0.)وُمدًمقهلا 

 أِٖ املؤيفا  يف عًِ ايٛقف ٚاالبتدا٤ : 
 ه  .013ر اعم٘مريا )اًمقىمػ وآسمتداا عمحٛمد سمـ ؾمٕمدان اًميي -1

)   ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ اًم٘ماؾمؿ اسمدـ إٟمبداري إيْماح اًمقىمػ وآسمتداا  -0

 ه . 308

اًم٘مٓمع وآئتٜماف ٕيب ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمدـ إؾمدمقمٞمؾ اًمٜمحداس )   -3

 ه . 338
ٕيب قمٛمددرو قمدثمن سمددـ ؾمدٕمٞمد اًمدددا  )   اعمٙمتٗمدك ذم اًمقىمددػ وآسمتددا  -4

 ه . 444

 ه .516 سمـ أمحد اًمٖمزال ) اًمقىمػ وآسمتداا ٕيب احلسـ قمكم -5
 ه .562حمٛمد سمـ ـمٞمٗمقر اعمٕمروف اًمسجاوٟمدي  )   قمٚمؾ اًمقىمقف  -6

                                                           

   11   اعمٙمتٗمك ذم اًمقىمػ وآسمتددا )ص: 152/ 1  ُيٜمٔمر: إيْماح اًمقىمػ وٓسمتداا  1

/ 1   واًمٜمنمد ذم اًم٘مدرااات اًمٕمنمد )05/ 1وُمٜمار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتدا )

005  006.  

   ٌيٜمٔمر اعمراضمع اًمساسم٘ما 0
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ٟمٔمددام إداا ذم اًمقىمددػ وآسمتددداا ًمٕمبددد اًمٕمزيددز سمددـ قمددكم اًمٓمحددان  -7

 ه .562اعمٕمروف سم٠ميب إوبغ ) 

ووػ آاتداا ذم اًمقىمػ وآسمتداا إلسمدرااٞمؿ سمدـ قمٛمدر اجلٕمدؼمي )  -8

 ه .730
ؿمددد ذم اًمقىمددػ وآسمتددداا  ٕيب زيمريددا اعم٘مّمددد ًمتٚمخددٞمص ُمددا ذم اعمر -9

 ه .906إٟمّماري )  

ُمٜمار اهلدى ذم اًمقىمػ وآسمتداا ٕمحد سمـ قمبد اًمٙمريؿ إؿمٛمق    -12

 ُمـ أقمٞمان اًم٘مرن احلادي قمنم اهلجري .

ُمٕمامل آاتداا ذم قمٚمؿ اًمقىمػ وآسمتداا ًمٚمِمٞمخ حمٛمقد سمدـ ظمٚمٞمدؾ  -11

 ه .1422احلٍمي ) 
 ٚيف نتب عًّٛ ايكسإٓ:   

اا ويممل اإلىمراا   ًمٕمٚمؿ اًمديـ اًمسدخاوي  وم٘مدد قال اًم٘مر -

 ضمٕمٚمف سماسمًا وؾممه قمٚمؿ آاتداا ذم ُمٕمروما اًمقىمػ وآسمتداا. 

اًمؼماان ذم قمٚمدقم اًم٘مدرآن ًمٚمزريمٌمد  وم٘مدد ذيمدره ذم اًمٜمدقع  -

 اًمراسمع واًمٕمنميـ  وذيمر ومقائده وأمهٞمتف  واعم١مًمٗمات ومٞمف.  

اإلشم٘مددان ذم قمٚمددقم اًم٘مددرآن ًمٚمسددٞمقـمل وم٘مددد ذيمددره ذم اًمٜمددقع  -

ثاُمـ واًمٕمنميـ  و ذيمر ُمـ وٜمػ ومٞمدف  وشمٕمريٗمدف  وأودؾ ادذا اًمٕمٚمدؿ  اًم

 وأٟمقاع اًمقىمػ  وُما ٓ ّقز اًمقىمػ قمٚمٞمف  .

 اًمثا : يمتل اًمتٗمسػم:   
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همرائددل اًم٘مددرآن ورهمائددل اًمٗمرىمددان ًمٚمحسددـ سمددـ حمٛمددد  -

 اًم٘مٛمل. 

شمبٍمدددة اعمتدددذيمر وشمدددذيمرة اعمتبٍمددد ٕمحدددد سمدددـ يقؾمدددػ  -

 اًمٙمقار.

 اًمثاًمث: يمتل اًم٘مرااات:  

 اًم٘مددرااات اًمٕمنمدد وإرسمٕمددلم اًمزائدددة قمٚمٞمٝمددا   اًمٙماُمددؾ ذم -

 ًمٞمقؾمػ سمـ قمكم اهلذزم.

 اًمٜمنم ذم اًم٘مرااات اًمٕمنم ٓسمـ اجلزري. -

 اًمتذيمرة ذم اًم٘مرااات   ـماار سمـ قمبد اعمٜمٕمؿ اسمـ همٚمبقن. -
 اًمراسمع: يمتل اًمتجقيد:  

 اًمتٛمٝمٞمد ذم قمٚمؿ اًمتجقيد ٓسمـ اجلزري.   -

 ٍمي.اًمٕمٛمٞمد ذم قمٚمؿ اًمتجقيد عمحٛمقد سمـ قمكم سمسا اعم -
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 املبحث ايثايث : 
أقٛاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ يف ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ايكسإٓ ٚفٝ٘ مخط١  

 َطايب :
املطًب األٍٚ : ايٛقف ٚاالبتدا٤ َٔ ضٛز٠ ايبكس٠ إىل آخس ضٛز٠ ٖٛد عًٝ٘ 

 ايطالّ ٚفٝ٘ أزبع َطا٥ٌ :
 .املطأي١ األٚىل: ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠ ايبكس٠

َُأ  ايًَّ﴿قاٍ تعاىل :  -1 َٔ ايعًُُّ َٔ ِِ ُٗ ُِٜدِسُج ُٓٛا  َٔ آََ ٞٗ ائَّرٜ  ِإَي٢ ايِٓٗٛزُ٘ َٚٔي
َٔ ايِٓٗٛز  َٔ ِِ ُٗ ُِٜدِسُجَْٛ ُِ ايطَّاُغُٛ   ُٖ ِٚٔيَٝاُؤ َٔ َنَفُسٚا َأ َُأ َٚائَّرٜ  ِإَي٢ ايعًُُّ

 َٕ ِِ ٔفَٝٗا َخأيُدٚ ُٖ  [ 757]ايبكس٠:  ﴾ُأَٚي٦َٔو َأِصَحاُب ايٖٓاِز 

 ١  :ايٛقف يف اآلٜ
اًمٙماذم قمٜمد اًمٕمباس سمـ اًمٗمْمؾ ﴿ إمَِم اًمٜمُّدقِر ﴾ وقمٜمدد أيب "اًمقىمػ 

ُٚمددَمِت ﴾ واًمددتمم ﴿ ُأوًَمِئددَؽ َأْوددَحاُب اًمٜمَّدداِر ُاددْؿ ومِٞمَٝمددا  طمدداشمؿ ﴿ إمَِم اًمٔمُّ

َٔ ايٓٗـِٛز    ظَماًمُِدوَن  ﴾ وقمٜمد اسمـ إٟمباري : اًمقىمػ قمدغم  )﴿ ِِ َٔـ ُٗ ُِٜدِسُجـَْٛ
َُأ  ِِ ﴾ طمسـ و﴿   ِإَي٢ ايعًُُّ َٕ    ُٖـ وىمدػ اًمدتمم  وقمٜمدد أيب    ﴾ٔفَٝٗـا َخأيـُدٚ

  1.)قمٛمرو اًمدا : ﴿ُمـ اًمٜمقر إمم اًمٔمٚممت﴾ شمام

 تٛجٝ٘  ايٛقف :
ىمقًمف: ﴿اهلل وزم اًمدذيـ آُمٜمدقا ﴾ وىمدع ُمقىمدع اًمتٕمٚمٞمدؾ ًم٘مقًمدف: ﴿ٓ 

اٟمٗمّمددام هلددا﴾  ٕن اًمددذيـ يمٗمددروا سماًمٓمدداهمقت وآُمٜمددقا سمدداهلل ىمددد شمقًمددقا اهلل 

                                                           

   اعمٙمتٗمدك ذم 556/ 1  إيْمداح اًمقىمدػ وآسمتدداا  )128وآئتٜماف )ص:    اًم٘مٓمع 1

  ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتداا ت قمبد اًمرطمٞمؿ 34اًمقىمػ وآسمتداا   )ص: 

  َأسُمدق 88   اًمقىمدػ وآسمتدداا ذم يمتداب اهلل قمدز وضمدؾ )ص: 115/ 1اًمٓمراق  )

ير   ِ  ضَمْٕمَٗمر اعم٘مرئ اًميَّ
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ف ٟمٗمٕمٝمدؿ وادق ذب اًمِمدبٝمات قمدٜمٝمؿ  ومّمار وًمٞمٝمؿ  ومٝمق ي٘مددر هلدؿ ُمدا ومٞمد

   1) ومبذًمؽ يستٛمر  سٙمٝمؿ سماًمٕمروة اًمقصم٘مك وي٠مُمٜمقن اٟمٗمّماُمٝما

ـَ آَُمٜمُددقا﴾ اجلٛمٚمددا ُمسددت٠مٟمٗما ًمبٞمددان ُمددا ذم  ددِذي وىمٞمددؾ :﴿اهللَُّ َوزِمُّ اًمَّ

أي ُمتقًمٞمٝمؿ: واعمراد سمذًمؽ اًمقٓيدا اخلاودا: وُمدـ    0) اإلظمراج ُمـ ومْمؾ

﴾ : وأومرد ﴿اًمٜمدقر﴾   إىل ايٓٛزخيسجِٗ َٔ ايعًُاصمٛمراهتا ىمقًمف شمٕمامم: ﴿

: ٕٟمف ـمريؼ واطمد: وقع ﴿اًمٔمٚممت﴾ سماقمتبار أٟمقاقمٝما: ٕهنا إُمدا فُمٚمٛمدا 

وإٟمددم ؾمدٛمل اًمٙمٗمددر فُمٚمٛمددا    3)ضمٝمدؾ: وإُمددا فُمٚمٛمدا يمٗمددر: وإُمددا فُمٚمٛمدا ومسددؼ

ًٓمتبدداس ـمري٘مددف وٕن اًمُٔمٚمٛمددا قجددل إسمّمددار قمددـ إدراك احل٘مددائؼ 

يددمن وؾمددٛمل ومٙمددذًمؽ اًمٙمٗمددر حيجددل اًم٘مٚمددقب قمددـ إدراك طم٘مددائؼ اإل

  وىمددد قمدددَّ اعمددد  إول  4اإلؾمددالم ٟمددقرًا ًمقوددقح ـمري٘مددف وسمٞمددان أدًمتددف)

وقمددؼمَّ ومٞمٝمددا  . 5) ﴿ُيددرضمٝمؿ ُمددـ اًمٔمٚمددمت إمم اًمٜمددقر﴾ آيددا  أي : رأس آيددا 

 "سماعمْمددارع ُمددع أن اإِلظمددراج ىمددد ُوضمددد عمٜماؾمددبا اًمتٕمبددػم سمددف ىمبٚمددف ذم ىمقًمددف 

ـْ سمدداهللَِّ ﴾ دداهُمقِت ُويدد١ْمُِم ـْ يٙمُٗمددْر سماًمٓمَّ نَّ اعمْمددارع يدددلُّ قمددغم وٕ "﴿ومٛمدد

آؾمتٛمرار  ومٞمدلُّ اٜما قمغم اؾمتٛمرار ُما وٛمٜمف اإِلظمدراج ُمدـ اهلل شمٕمدامم  ذم 

                                                           

  32/ 3  اًمتحرير واًمتٜمقير ) 1

  388/ 1  إقمراب اًم٘مرآن وسمٞماٟمف ) 0

  071/ 3  شمٗمسػم: اًمٗماقا واًمب٘مرة اًمٕمثٞمٛملم ) 3

  190/ 1   ًمباب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕما  اًمتٜمزيؾ اخلازن ) 4

   ومٜمدقن إومٜمدان ذم 10  ٟمٗمائس اًمبٞمان ذح اًمٗمرائدد احلسدان ذم قمدد آي اًم٘مدرآن )ص  5

  قال اًم٘مراا 026/ 1اًم٘مرآن )   اًمتبٞمان ذم إقمراب 081قمٞمقن قمٚمقم اًم٘مرآن )ص: 

  اًمٗمرائدد احلسدان ذم قمدد آي اًم٘مدرآن )ص: 502/ 0ويممل اإلىمراا ت قمبد احلدؼ )

  88  اًمبٞمان ذم قمد آي اًم٘مرآن )ص: 31
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دِرضُمُٝمْؿ﴾ ذم     1) "اًمزُمـ اعمست٘مبؾ ذم طمؼر ُمـ ُذيمر. وىمقًمدف قمدز وضمدؾ: ﴿ُُيْ

﴾   وإن ؿمدئه ضمٕمٚمتدف  ُمقوع ٟمّمدل قمدغم احلدال ُمدـ اعمسدتٙمـ ذم ﴿َوزِمُّ

ِرضُمُٝمؿْ  ًٓ  -﴾. واًمٕماُمؾ ذم احلال ظمؼًما سمٕمد ظمؼم. وُمثٚمف ﴿ُُيْ إن ضمٕمٚمتف طمدا

ىمدال أسمدق      0.)ُما ذم ﴿َأْوًمَِٞماُؤُاُؿ﴾  أو ﴿اًمٓمَّداهُمقُت﴾ ُمدـ ُمٕمٜمدك اًمٗمٕمدؾ -

وإطمسـ ذم: ُيرضمٝمؿ وُيرضمقهنؿ أن ٓ يٙمقن ًمف ُمقودع ُمدـ "طمٞمان : 

اإلقمراب  ٕٟمف ظمرج خمرج اًمتٗمسػم ًمٚمقٓيا  ويم٠مٟمف ُمدـ طمٞمدث إن اهلل وزم 

يا واًمٜمٍم واًمت٠ميٞمد  سم٠مهنا إظمراضمٝمؿ ُمدـ اًمٔمٚمدمت اعم١مُمٜملم سملم وضمف اًمقٓ

إمم اًمٜمددقر  ويمددذًمؽ ذم اًمٙمٗمددار  وضمددقزوا أن يٙمددقن: ُيددرضمٝمؿ  طمددآ 

واًمٕماُمؾ ومٞمف: وزم  وأن يٙمقن ظمؼما صماٟمٞما  وضمقزوا أن يٙمقن: ُيرضمقهنؿ  

وىمقًمف ﴿ُيرضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمدمت إمم  (5) " طمآ واًمٕماُمؾ ومٞمف ُمٕمٜمك اًمٓماهمقت

طمدال ُمدـ اًمْمدٛمػم ذم وزم  وادذا يددل قمدغم أن اًمٜمقر﴾ شمٗمسػم ًمٚمقٓيا أو 

اعمراد سم٘مقًمف ﴿اًمذيـ آُمٜمدقا﴾ اًمدذيـ أرادوا اإليدمن ٕن ُمدـ ىمدد وىمدع ُمٜمدف 

ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكـدّ                         4)اإليمن ىمد ظمرج ُمـ اًمٔمٚممت إمم اًمٜمدقر
وم٢من اًمقىمػ اًمٙمداذم قمٜمدد اًمٕمبداس سمدـ  َٔ بٝإ َع٢ٓ ٖرٙ  اجل١ًُ ايكسآ١ْٝ

إمم ﴿ إمَِم اًمٜمُّدقِر ﴾ وذًمدؽ سمٜمداا قمدغم أن ادذه اجلٛمٚمدا اًم٘مرآٟمٞمدا اًمٗمْمؾ اق 

واومٞما اعمٕمٜمك طمٞمث سمٞمٜمه اًمقٓيا اًمرسماٟمٞما ًمٚمذيـ آُمٜمقا  ومٚمق وىمػ قمٚمٞمٝما ًمتؿ 

اعمٕمٜمك  ًمٙمـ هلا ارشمباـمًا سمم سمٕمداا ُمـ طمٞمث اعمٕمٜمك اًمٕمدام ًمٚمسدٞماق اًم٘مدرآ  

لم أن يبدلم هلدؿ ُمدا ًمميا اًم٘مرآٟمٞما   ومٛمـ  ام اًمقٓيا اًمرسماٟمٞما ًمٕمبداده اعمد١مُمٜم
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ظمّمٝمؿ سمف ُمدـ  اًمٕمٜمايدا اإلهلٞمدا سمدذيمر ٟم٘مٞمْمدٝمؿ وودداؿ وادؿ ُمدـ يمدان 

أوًمٞماؤاؿ اًمٓماهمقت وم٢مهنؿ  ُُيرضمقهنؿ ُمـ اًمٜمدقر إمم اًمٔمٚمدمت وًمدذا ٟمجدد  

ُٚمدَمِت ﴾  اسمـ أيب طماشمؿ واًمدا  يريان اًمقىمػ اًمتام قمغم ﴿ ُمـ اًمٜمقر إمَِم اًمٔمُّ

يتؿ اعمٕمٜمك ُمتقاوم٘ما ُمدع ؾمدٞماق وأن اًمتمم اق اًمقىمػ قمغم آظمر أيا ٕن سمف 

 أيا وُما ىمبٚمٝما وم٘مال : ﴿ ُأوًَمِئَؽ َأْوَحاُب اًمٜمَّاِر ُاْؿ ومِٞمَٝما ظَماًمُِدوَن  ﴾  

ٌأ ََٚأِعَٓـإب         ﴿قاٍ تعاىلٓ :  -7 ِٔ َْٔدٝـ ُ٘ َجٖٓـ١ْ َٔـ َٕ َيـ ِٕ َتُهٛ ِِ َأ َٛٗد َأَحُدُن َأَٜ
ِّ ِٔ ُن ُ٘ ٔفَٝٗا َٔ َٗاُز َي ِْ ِٔ َتِحٔتَٗا اِيَأ ُ٘ ُذزِّٜٖـ١ْ       َتِحِسٟ َٔ ُ٘ اِئهَبـُس ََٚيـ َُـَسأ  ََٚأَصـاَب ايٖث

  ِِ ُِ اِيآَٜأ  َيعًََُّهـ ُ٘ َيُه ُٔ ايًَّ َُٜبِّٝ ٘ٔ َْاْز َفاِحَتَسَقِت َنَرٔيَو  ُضَعَفا٤ُ َفَأَصاَبَٗا ِإِعَصاْز ٔفٝ
 َٕ  [ 766]ايبكس٠:  ﴾َتَتَفهَُّسٚ

 ايٛقف يف اآل١ٜ :
دُروَن﴾ ىمال قمباس سمـ اًمٗمْمؾ اًمقىمػ اًمتام قمغم ﴿ ًمَ  ُٙمْؿ شَمَتَٗمٙمَّ     1)َٕمٚمَّ

    3)وطمسـ قمٜمد اسمـ إٟمباري    0)واق يمذًمؽ قمٜمد إٟمّماري وإؿمٛمق  

 تٛجٝ٘ ايٛقف:
اًمقىمػ قمغم رأس أيا يٙمقن شماُمًا إذا مل يٙمـ ًمف شمٕمٚمؼ سمدم سمٕمدده ذم 

أيا اًمتاًمٞما  ومم سمٕمد اًمقىمدػ قمدغم رأس أيدا يمدالم ُمسدت٠مٟمػ وُمسدت٘مؾ   

دُّ َأطَمُديُمْؿ َأْن شَمُٙمقَن ًَمُف ضَمٜمٌَّا﴾ ذم  ب اعمثؾ واًمثاٟمٞما ذم وم٘مقًمف شمٕمامم ﴿ َأَيقَ 

َدا  أُمر اعم١مُمٜملم سماإلٟمٗمداق ُمدـ ـمٞمبدات ُمدا يمسدبقا وادل ىمقًمدف شمٕمدامم ﴿ َياَأَيُّ
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ـْ ـَمٞمرَبدداِت َُمددا يَمَسددْبُتْؿ ﴾  ـَ آَُمٜمُددقا َأْٟمِٗمُ٘مددقا ُِمدد ددِذي   وذاددل اسمددـ  [489]البقرر:ة: اًمَّ

ن أيدات ذم ؾمدٞماق ُمقودقع إٟمباري إمم أٟمف وىمدػ طمسدـ وذًمدؽ ًمٙمدق

اًمٜمٗم٘ما  وقمرض اًم٘مرآن هلدا ُمدرة سميدب اعمثدؾ وُأظمدرى سمدإُمر سماإلٟمٗمداق 

واحلث قمٚمٞمٝما وماًمٕمالىما سملم أيات ذم ؾمٞماق اًمٙمالم قمـ اًمّمددىما  وىمقًمدف 

شمٕمامم : ﴿ ًمٕمٚمٙمؿ شمتٗمٙمرون ﴾أي: شُمْٕمِٛمٚمقن أومٙماريمؿ ومٞمم يٗمٜمك ويْمٛمحؾ 

دون ذم اًمددٟمٞما  وشمرهمبدقن ُمـ اًمدٟمٞما  وومٞمم اق سماق ًمٙمؿ ذم أظمدرة  ومتزاد

ذم أظمدددرة  وشمٕمتدددؼمون وهٚمّمدددقن ذم أقممًمٙمدددؿ  وهددداومقن ُمدددـ ؾمدددقا 

    1) قماىمبتٙمؿ.
 
َٞ        ﴿قاٍ تعاىل :   -3 ُِٜؤَ  اِئحِهَُـ١َ َفَكـِد ُأٚٔتـ  ِٔ ِٔ ََٜػا٤ُ َََٚ ََ ١ََُ ُِٜؤٔتٞ اِئحِه

ِّٝسا َنٔثرّيا   [   769]ايبكس٠:   ﴾َخ
ِٔ َٜػا٤ُ ﴿ايٛقف ع٢ً قٛي٘  ََ﴾  

اذا ىمٓمع يماف قمٜمد أيب طماشمؿ وزقمؿ اًمٕمباس سمدـ  "ل اًمٜمحاس : ىما

اًمٗمْمؾ أٟمف  دام  واًمّمدقاب ُمدا ىماًمدف أسمدق طمداشمؿ قمدغم اظمدتالف اًمٜمداس ذم 

  .0) "ُمٕمٜمك احلٙمٛما

 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ 
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ـْ َيَِمدداُا﴾ قٛمددؾ ُمٕمٜمددًا  اددذه اجلٛمٚمددا اًم٘مرآٟمٞمددا ﴿ ْٙمَٛمددَا َُمدد
ُيدد١ْمِ  احْلِ

ي١م  احلٙمٛما ُمـ يِماا ُمـ قمباده   وًمدذا ُمست٘ماًل  سمٜمٗمسٝما شمٗمٞمد أن اهلل شمٕمامم 

ٟمجد أن قمٚمما اًمقىمػ ىمد شمٕمددت أىمدقاهلؿ قمدغم ُمدا ورد ُمدـ اًم٘مدرااات ذم 

 ذًمؽ :

﴿ َيَِمدداُا ﴾ شمددام    ًمالسمتددداا سماًمنمددط قمددغم ىمددرااة ﴿وُمددـ  - أ

وقمغم ىمرااة ُمدـ ومدتح اًمٗمقىمٞمدا حيتٛمدؾ آؾمدتئٜماف   1) ي١مت﴾  سمٗمتح اًمٗمقىمٞما

سمم سمٕمد اًمٙمالم واق ىمقًمف ﴿وم٘مد واًمٕمٓمػ  وىمرااة ُمـ ومتح اًمٗمقىمٞما ُمٕمتؼمة 

 أو  ظمػًما ﴾ ومٙمان ُما سمٕمده قمغم ًمٗمظ ُما مل يسؿ وماقمٚمف سماإلقاع 

وقمغم   0) يماف قمغم ىمرااة يٕم٘مقب ﴿ي١مِت﴾ سمٙمن اًمٗمقىمٞما   - ب

ىمرااشمف ًمٚمٕمٓمػ أؿمبف إَّٓ أٟمف ُمـ قمٓمػ اجلٛمؾ  وىمرااة ُمدـ يمند اًمٗمقىمٞمدا 

يدد١مشمك اهلل ُمٕمتددؼمة سمددم ىمبٚمٝمددا واددق ىمقًمددف ﴿يدد١مشمك احلٙمٛمددا ُمددـ يِمدداا ﴾ أي 

احلٙمٛما ُمـ يِماا وُمـ ي١مشمف اهلل احلٙمٛما ومحذف اهلداا يمدم طمدذف ذم ىمقًمدف 

شمٕمامم ﴿أاذا اًمذي سمٕمث اهلل رؾمقًٓ﴾ أراد سمٕمثف اهلل رؾمدقًٓ واهلداا ُمدرادٌة 

ؾم٠مًمه اإلُمام ُماًمًٙما قمـ احلٙمٛمدا ذم "ىمال قمبد اهلل سمـ وال :  ذم أيتلم  

ا ﴾ وم٘مال ال اعمٕمرومدا ىمقًمف شمٕمامم ﴿وُمـ ي١مت احلٙمٛما وم٘مد أو  ظمػًما يمثػمً 

سمددديـ اهلل شمٕمددامم واًمتٗم٘مددف ومٞمددف وآشمبدداع ًمددف   واًمٞمدداا ﴿ُمددـ يدد١مت﴾  اًمثاٟمٞمددا 

                                                           

  077/ 0/  واًمتذيمرة 153  ىمرااة اًمٗمتح ًمألئٛما اًمٕمنمة ؾمقى يٕم٘مقب) اعمبسقط /  1

 .335/ 0واًمٜمنم 

  035/ 0  اًمٜمنم ذم اًم٘مرااات اًمٕمنم ) 0



 اٜــــــــــ١زايد   
 

 

(533) 

أي : وُمدـ ي١مشمدِف اهللَُّ احلٙمٛمدَا واإلفمٝمدار ذم ُم٘مدام    1)حمذووما قمغم اًم٘مرااشملم 

ا   سمِم٠مهنا وًم ؿمٕمار سمِٕمٚما احِلٙمؿ ﴿وَمَ٘مْد ُأوشمَِك ظَمػْمً
ِ
اإلومِر إلفمٝمار آقمتٜماا

ويمدرر ذيمدر    0)أيَّ ظمػٍم يمثدػم وم٢مٟمدف ىمدد ظِمدػَم ًمدف ظمدػُم اًمدداريـ يَمثػًِما﴾ أي :

احلٙمٛما ومل يْمٛمراا ًمٙمقهنا ذم قٚما أظمرى  وًمالقمتٜماا  دا  واًمتٜمبٞمدف قمدغم 

  . 3)ذومٝما وومْمٚمٝما وظمّماهلا

ُ٘ َٚ  ﴿قاٍ تعاىل :  -4 ُُ َ٘ َٜعًَِ ٕٖ ايًَّ ِٔ َِْرزأ َفِإ َٔ ِِ ِٚ ََْرِزُت ِٔ ََْفَك١ٕ َأ َٔ ِِ َِْفِكُت ََا َََٚا َأ
َِْصازأ  ِٔ َأ ُٔنَي َٔ  [ 772]ايبكس٠: ﴾ٔيًعَّأي

ُ٘  ﴿ايٛقف ع٢ً قٛي٘ تعاىل :  ُُ َ٘ َٜعًَِ ٕٖ ايًَّ   ﴾َفِإ

ىمال اًمٕمباس سمـ اًمٗمْمؾ )شمؿ     وىمال أسمق طماشمؿ: ادق يمداف   ىمدال 

ـْ  داعملَِِم ُِمد اًمٜمحاس : ويدًمؽ قمغم ُمدا ىمدال أسمدق طمداشمؿ أن سمٕمدده  ﴿ َوَُمدا ًمِٚمٔمَّ

ـ فمٚمؿ  ومٙمان ٟمذره  ًمٚمِمٞمٓمان   واشمبع اقاه ومم ًمف ُمـ َأْٟمَّماٍر ﴾ أي : وُما عم

واذا اًمقىمدػ : طمسدـ قمٜمدد اسمدـ    4) ٟماس يٜمٍمه ُمـ قم٘ماب اهلل ضمؾ وقمز

                                                           

ُمٜمار اهلدى ذم  343-1/339. قمٚمؾ اًمقىمقف:  1/557  إيْماح اًمقىمػ وآسمتداا:  1
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إٟمبددداري   ويمددداف قمٜمدددد اًمددددا   وإٟمّمددداري وإؿمدددٛمق   وقمٜمدددد 

   1)اًمسجاوٟمدي ُمٓمٚمؼ  
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 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ :

جلٛمٚمددا ذاددل اًمٕمبدداس سمددـ اًمٗمْمددؾ إمم أن اعمٕمٜمددك اخلدداص  ددذه ا

اًم٘مرآٟمٞما يماُمٌؾ وُمست٘مٌؾ سمٜمٗمسف وٓ حيتاج إمم ُما سمٕمده طمٞمث شمٗمٞمد اذه أيا 

: أن ُمـ أٟمٗمؼ ٟمٗم٘ما أو ٟمذر ٟمذرًا وم٢من اهلل شمٕمامم يٕمٚمٛمف   وادل قٚمدا ذـمٞمدا 

اٜما ذـمٞما: واًمدًمٞمؾ قمدغم أهندا ذـمٞمدا  {ُما}و وضمقا ا و ذا شمؿ ُمٕمٜمااا.

ـ ٟمٗم٘ما أو ٟمذرشمؿ أهنا ُمريمبا ُمـ ذط  وضمقاب: واًمنمط اق: ﴿أٟمٗم٘متؿ ُم

أي: ُمدا أٟمٗم٘مدتؿ ٟمٗم٘مدًا أو  ُمـ ٟمذر﴾ : وضمقاب اًمنمط : ﴿وم٢من اهلل يٕمٚمٛمف﴾

واعمٕمٜمك: ّازي قمٚمٞمف    ومدل سمذيمر اًمٕمٚمؿ قمدغم  ٟمذرشمؿ ٟمذرًا وم٢من اهلل يٕمٚمٛمف:

واذا سمٞمان حلٙمؿ يمكم قمام يِمٛمؾ يمؾ ودىما ُم٘مبقًمدا وهمدػم    1)ق٘مٞمؼ اجلزاا

ٜمك اًمققمد عمـ أٟمٗمدؼ وٟمدذر ُم٘مبقًما  ويمؾ ٟمذر ُم٘مبقل وهمػم ُم٘مبقل  وومٞمف ُمٕم

وىمقًمدف شمٕمدامم:     0)قمغم اًمقضمف اعم٘مبدقل  واًمققمٞمدد عمدـ ضمداا سمٕمٙمدس ذًمدؽ  

﴿وُما ًمٚمٔماعملم ُمـ أٟمّمار﴾. اذا وقمٞمد ىمقسمؾ سمدف اًمققمدد اًمدذي يَمٜمدك قمٜمدف 

داعملَِِم ﴾ اؾمدتئٜماومٞما    سم٘مقًمف: ﴿وم٢من اهلل يٕمٚمٛمف﴾ واًمدقاو ذم ىمقًمدف﴿ َوَُمدا ًمِٚمٔمَّ

ـْ َأْٟمَّمداٍر  ُمبتددأ و)ُما : ٟماومٞما. )ًمِٚمٔمَّاعملَِِم :  ضمار و درور ظمدؼم ُم٘مددم. )ُِمد

ُمدد١مظمر  واًمت٘مدددير: وُمددا أٟمّمددار يمددائٜمقن ًمٚمٔمدداعملم  واجلٛمٚمددا اإلؾمددٛمٞما 

    3.)ُمست٠مٟمٗما

                                                           

  شمٗمسددػم اًمٗماقددا 402/ 1 إقمددراب اًم٘مددرآن وسمٞماٟمددف )430/ 4   اًمبسددٞمط ًمٚمقاطمدددي  ) 1

  354/ 3واًمب٘مرة اًمٕمثٞمٛملم )

  131/ 0اًمبٞمان ذم ُم٘ماود اًم٘مرآن )   ومتح  1/333  ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيما   0

  402/ 1    إقمراب اًم٘مرآن وسمٞماٟمف ًمٚمزضماج  )66/ 3  اًمتحرير واًمتٜمقير ) 3
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واق طمسـ قمٜمد اسمـ إٟمباري وذًمؽ أن اجلٛمٚما اًم٘مرآٟمٞما اًمثاٟمٞما ُمـ 

ـْ َأْٟمَّمدداٍر ﴾  ٓ يددتؿ ُمٕمٜمااددا إٓ سمرسمٓمٝمددا سماجلٛمٚمددا  دداعملَِِم ُِمدد أيددا ﴿َوَُمددا ًمِٚمٔمَّ

ـْ َٟمْذٍر وَم٢مِنَّ اهللََّ َيْٕمَٚمُٛمُف﴾ وماعمٕمٜمك :  ـْ َٟمَٗمَ٘مٍا َأْو َٟمَذْرشُمْؿ ُِم إومم ﴿َوَُما َأْٟمَٗمْ٘مُتْؿ ُِم

ُمـ أٟمٗمؼ أو ٟمذر ُمريدًا همػم وضمدف اهلل سمٕمدد اًمبٞمدان اإلهلدل أن اهلل يٕمٚمدؿ يمدؾ 

ظماف وُمستقر وم٢مٟمف ُمـ اًمٔمداعملم اًمدذيـ ٓ أٟمّمدار هلدؿ   وادق يمداف قمٜمدد 

إؿمٛمق  وذًمؽ ٕن اجلٛمٚمتدلم ُمدـ أيدا ٓ شمٕمٚمدؼ اًمدا   وإٟمّماري و

سمٞمٜمٝمم ُمـ ضمٝما اًمٚمٗمظ ًمٙمـ سمٞمٜمٝمم شمٕمٚمدؼ ُمدـ ضمٝمدا اعمٕمٜمدك وؾمدٞماق اًمٙمدالم 

وذًمؽ أن اعمٕمٜمك : ُمـ أٟمٗمؼ أو ٟمذر وم٢من اهلل يٕمٚمؿ هه وٟمجدقاه  وإن فمٚمدؿ 

 ٟمٗمسف وم٠مٟمٗمؼ أو ٟمذر ًمٖمػم اهلل وم٢مٟمف ُمـ اًمٔماعملم.

ِٕ ُتِبُدٚا ايٖصَدَقا﴿قاٍ تعاىل:   -5 َٖا اِيُفَكَسا٤َ ِإ َٖا َُٚتِؤُتٛ ِٕ ُتِدُفٛ َٞ َِٚإ ٖٔ ٔ  َفٓٔٔعُٖا 
َٕ َخٔبرْي  َُا َتِعًَُُٛ ُ٘ ٔب ِِ َٚايًَّ ِٔ َض٦َِّٝأتُه َٔ ِِ ُِٓه َُٜهفُِّس َع َٚ ِِ ِْٝس َيُه َٛ َخ ُٗ ]ايبكس٠:  ﴾َف

771] 

 ايٛقف يف اآل١ٜ 
ـْ ؾَمٞمرئَ  ُر قَمٜمُْٙمْؿ ُِم اشمُِٙمْؿ  ﴾ ىمال اًمٕمباس سمـ اًمٗمْمؾ: واًمتمم ﴿ َوُيَٙمٗمر

ذم ىمرااة ُمـ ضمزم وُمـ رومع وىمػ قمغم﴿ وَمُٝمدَق ظَمدػْمٌ ًَمُٙمدْؿ ﴾        ىمدال أسمدق 

وومٞمف ىمرأت ؾمدبع ُمقاوم٘مدا ًمٚمٛمّمدحػ ىمدرأ  دا إئٛمدا    "ضمٕمٗمر اًمٜمحاس:

إن ؿمداا  وصماُمٜما خماًمٗما ًمٚمسقاد  ٟمذيمرمها وٟمذيمر ُمع يمدؾ ىمدرااة اًمدتمم ومٞمٝمدا

        1     "اهلل

                                                           

  وومٞمف )ًمٚمٛمّمحػ ىمرأهتا أيا وصماُمٜمدا خماًمٗمدا  116  115  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  1

 ًمٚمسقاد ٟمذيمرمها 
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 قسا٤ا   :   اآل١ٜ َٔتٛجٝ٘ ايٛقف بٓا٤ ع٢ً َا ٚزد يف

ىمرأ ٟماومع ومحزة واًمٙمسائل واسمـ حمٞمّمـ وقمٞمسدك وـمٚمحدف  -

ْر﴾ سمٜمقن اًمٕمٔمٛما  وضمدزم  ويروى قمـ احلسـ و ااد وإقمٛمش ﴿ َوُٟمَٙمٗمر

اًمراا  ٕن اًمٗمٕمؾ ُمٕمٓمقف قمدغم حمدؾ ﴿ وَمُٝمدَق ظَمدػْمٌ ًَمُٙمدْؿ ﴾ ٕهندا ذم ضمدزم 

ـْ ؾَمٞمر  َئاشمُِٙمْؿ  ﴾ ضمقاب اًمنمط واق ﴿ إن﴾ وماًمقىمػ قمغم اذه اًم٘مرااة﴿ ُِم

ْر ﴾  ُمٕمٓمقف قمغم ُمقوع اًمٗماا ومال يٜمبٖمل أن يقىمػ قمدغم ُمدا  ٕن ﴿ َوُٟمَٙمٗمر

ىمبٚمف  ىمال اًمسجاوٟمدي : وُمدـ ضمدزم سمداًمٕمٓمػ قمدغم ُمقودع ﴿ وَمُٝمدَق ظَمدػْمٌ 

﴿ومٝمدق  وماًمتٙمٗمػم ًمٚمسٞمئات  ُمٕمٚمٌؼ قمغم اإلظمٗماا   وىمقًمدف    1) ًَمُٙمْؿ ﴾ مل ي٘مػ

وادق ودٛمػم  اجلٛمٚمدا ضمدقاب اًمنمدط  وُمقودٕمٝما ضمدزم  "ظمػم ًمٙمدؿ﴾ :

واًمت٘مددير: وماإلظمٗمداا ظمدػم ًمٙمدؿ  أو  ;ُمّمدر مل يدذيمر  وًمٙمدـ ذيمدر ومٕمٚمدف 

    0) "ومدومٕمٝما إمم اًمٗم٘مراا ذم ظمٗمٞما ظمػم
ُر ﴾ ش ىمرأ اسمـ يمثػم  وأسمق قمٛمرو  وؿمٕمبا  ويٕم٘مقب - ﴿وُٟمَٙمٗمر

سمٜمقن اًمٕمٔمٛما  ورومع اًمراا  قمغم أهنا قٚمدا ُمسدت٠مٟمٗما  واًمدقاو ًمٕمٓمدػ قٚمدا 

سدت٠مٟمًٗما قمدغم ادذه اًم٘مدرااة ضمداز أن ومٛمـ ضمٕمدؾ ﴿وٟمٙمٗمدر ﴾ ُم قمغم أظمرى.

ي٘مٓمع قمغم ﴿ وَمُٝمَق ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ ﴾ وُمـ ضمٕمٚمف ُمٕمٓمقوًما قمغم ُما سمٕمد اًمٗماا وىمػ 

ـْ ؾَمدٞمرَئاشمُِٙمْؿ  ﴾ ىمدال اًمسدٛملم احلٚمبدل :  وُمدـ رومدع ومٕمدغم صمالصمدا "قمغم ﴿ ُِمد

أوضمف  أطمداا: أن يٙمقن ُمسدت٠مٟمٗما ٓ ُمقودع ًمدف ُمدـ اإلقمدراب  وشمٙمدقن 

                                                           

  610/ 0  اًمدر اعمّمقن ذم قمٚمقم اًمٙمتاب اعمٙمٜمقن ) 1/340  قمٚمؾ اًمقىمقف  1

  001/ 1  اًمتبٞمان ذم إقمراب اًم٘مرآن ) 0
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قٚمدا يمدالم آظمدر  واًمثدا : أٟمدف ظمدؼم ُمبتددأ اًمقاو قماـمٗما قٚمدا يمدالم قمدغم 

ُمْمٛمر  وذًمؽ اعمبتدأ: إُما وٛمػم اهلل شمٕمامم أو اإلظمٗماا أي:  وٟمحـ ٟمٙمٗمر. 

واًمثاًمث: أٟمف قمٓمػ قمغم حمدؾ ُمدا سمٕمدد اًمٗمداا  إذ ًمدق وىمدع ُمْمدارع سمٕمدداا 

[ وٟمٔمدػمه 95ًمٙمان ُمرومققما يم٘مقًمف: ﴿وُمـ قماد ومٞمٜمت٘مؿ اهلل ُمٜمف﴾ ]اعمائددة: 

[ ذم ىمددرااة ُمددـ رومددع  وُمددـ 186راف: ﴿ويددذراؿ ذم ـمٖمٞمدداهنؿ﴾]إقم

 قمٓمٗمددا قمدغم ُمّمدددر ُمتدقاؿ ُمدد٠مظمقذ ُمدـ ىمقًمددف: ش أن»ٟمّمدل ومٕمددغم إودمر 

﴿ وَمُٝمدددَق ظَمدددػْمٌ ًَمُٙمدددْؿ ﴾   واًمت٘مددددير: وإن هٗمقادددا يٙمدددـ أو يقضمدددد ظمدددػم 

 قمغم أٟمف وقمد قمغم إقمٓماا اًمّمدىمات فماارة أو ظمٗمٞما.   1)"وشمٙمٗمػم
دَر  - وروى طمسلم سمدـ قمدكم اجلٕمٗمدل قمدـ إقمٛمدش ﴿ َوُٟمَٙمٗمر

قَمٜمُْٙمْؿ ﴾ سماًمٜمقن وومتح اًمراا   ومٕمغم ىمقل اًمٙمقومٞملم ذم اذه اًم٘مرااة ّل أن 

يٙمقن اًمقىمػ قمغم ﴿ وَمُٝمَق ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ ﴾ ٕهنؿ يٜمّمدبقن قمدغم اًمٍمدف ُمدـ 

ـْ ؾَمددٞمرَئاشمُِٙمْؿ  ﴾  ٕهنددؿ  إول  وقمددغم ىمددقل اًمبٍمدديلم اًمقىمددػ قمددغم﴿ ُِمدد

يٕمٓمٗمدددقن قمدددغم اعمقودددع ويْمدددٛمرون أن   واًمقىمدددػ  قمٜمدددد إؿمدددٛمق  

: شمام قمغم ىمرااة اًمٜمقن واًمرومع   أيإٟمّماري قمغم : ﴿ وَمُٝمَق ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ ﴾  و

   . 0)وٟمحـ ٟمٙمٗمر 
                                                           

. اًمدددر اعمّمددقن ذم قمٚمددقم اًمٙمتدداب 422 - 399/ 0   احلجددا  191  :  اًمسددبٕما ص  1

    اًمبحر اعمديد ذم 405/ 4 وأٟمٔمر :  اًمٚمباب ذم قمٚمقم اًمٙمتاب )610/ 0اعمٙمٜمقن )

  324/ 1شمٗمسػم اًم٘مرآن اعمجٞمد )

  اعم٘مّمدد 118/ 1اًمرطمٞمؿ اًمٓمراق  )   ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتداا ت قمبد 0

 145ًمتٚمخٞمص ُما ذم اعمرؿمد 
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در  ومما شم٘مدم أن ُمـ ىمرأ سماًمٞماا ٕن ُما سمٕمده قمغم ًمٗمدظ اإلومدراد  ومُٞمَٙمٗمر

أؿمبف سمم سمٕمده ُمـ اإلومراد ُمٜمف سماجلٛمع  وُمـ ىمرأ سماًمٜمقن قمدغم ًمٗمدظ اجلٛمدع  

  يمدم أشمدك سمٚمٗمدظ اإلومدراد صمدؿ قدع  ذم وم٢مٟمف أشمك سمٚمٗمظ اجلٛمع  صمؿ أومرد سمٕمدد

ى سمَِٕمْبددِدِه ًَمددْٞماًل﴾. صمددؿ ىمددال: ﴿َوآشَمْٞمٜمَددا ُُمقؾَمددك  ددِذي َأْهَ ىمقًمددف: ﴿ؾُمددْبَحاَن اًمَّ

  1[) 0 - 1اًْمٙمَِتاَب﴾ ]اإلهاا: 
ـْ  - دُر قَمدٜمُْٙمْؿ ُِمد ىمرأ اسمـ قماُمر وطمٗمدص ىمقًمدف شمٕمدامم:﴿ َوُيَٙمٗمر

د قمغم اهلل شمٕمامم اعمت٘مدم ؾَمٞمرئاشمُِٙمْؿ ﴾ سماًمٞماا ورومع اًمراا  واًمٗماقمؾ وٛمػم يٕمق

ـْ َٟمدْذٍر وَمد٢مِنَّ اهللََّ  ـْ َٟمَٗمَ٘مدٍا َأْو َٟمدَذْرشُمْؿ ُِمد ذيمره ذم ىمقًمدف شمٕمامم:﴿َوُمدا َأْٟمَٗمْ٘مدُتْؿ ُِمد

 . وىمد روى اذا أيًْما قمـ احلسدـ   واًم٘مٓمدع ومٞمدف يمدم 072َيْٕمَٚمُٛمُف﴾ )آيا 

شم٘مدم ذم وٟمٙمٗمر سماًمٜمقن وودؿ اًمدراا   واًمقىمدػ  قمٜمدد  اًمددا  وإؿمدٛمق  

ّماري  قمغم ﴿ وَمُٝمدَق ظَمدػْمٌ ًَمُٙمدْؿ ﴾  يمداف قمدغم ىمدرااة اًمٞمداا واًمرومدع   وإٟم

  0.) أي : واهلل يٙمٗمر

                                                           

  356 - 355/ 1ًمٚمزضمداج  "  ُمٕما  اًم٘مدرآن440/ 4  اًمتٗمسػم اًمبسٞمط ًمٚمقاطمدي ) 1

  339 - 338/ 1ًمٚمٜمحاس  "إقمراب اًم٘مرآن"

  ىمال اًمدا  : وُمـ ىمرأ ﴿ويٙمٗمر قمٜمٙمؿ﴾  سماًمرومع  ؾمقاا ىمرأ سماًمٜمقن أو سماًمٞماا وىمػ قمغم  0

َق ظَمػْمٌ ًَمُٙمدْؿ ﴾    ويمدان يماومٞمدًا  ٕٟمدف ىمٓمٕمدف ممدا ىمبٚمدف  وقمٓمدػ قٚمدف قمدغم ىمقًمف  ﴿ وَمٝمُ 

     إيْمدداح 91قٚمددا.   . اعمٙمتٗمددك ذم اًمقىمددػ وآسمتددداا ٕيب قمٛمددرو اًمدددا  )ص: 

ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمدػ وآسمتدداا ت قمبدد اًمدرطمٞمؿ  1/557اًمقىمػ وآسمتداا: 

   اعم٘مّمد 334/ 0اًم٘مرااات )    ومريدة اًمدار ذم شم٠موٞمؾ وقع118/ 1اًمٓمراق  )

  96/ 0اهلادي ذح ـمٞمبا اًمٜمنم ذم اًم٘مرااات اًمٕمنم ) 145ًمتٚمخٞمص ُما ذم اعمرؿمد 
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 ومٛمـ ىمرأ سماًمٞماا ومٗمٞمف صمالصما أوضمف:  -
أٟمدف أودٛمر ذم اًمٗمٕمدؾ ودٛمػم اهلل شمٕمدامم  ٕٟمدف ادق اعمٙمِٗمدر  أظٗسٖا:

 طم٘مٞم٘ما  وشمٕمْمده ىمرااة اًمٜمقن وم٢مهنا ُمٕمٞمٜما ًمف.
ٚمٞمدف سم٘مدقة اًمٙمدالم  أي: : أٟمف يٕمدقد قمدغم اًمٍمدف اعمددًمقل قمايثاْٞ

 ويٙمٗمر سف اًمّمدىمات.
  م ُمـ ىمقًمف:﴿ َوإِْن ُهُْٗمقَاا﴾ : أٟمف يٕمقد قمغم اإلظمٗماا اعمٗمٝمقايثايث

وٟمسل اًمتٙمٗمػم ًمٚمٍمف واإلظمٗماا  ازا  ٕهنم ؾمبل ًمٚمتٙمٗمػم  ويمم ّقز 

وذادل ؾمدٞمبقيف إمم أٟمدف   . 1) "إؾمٜماد اًمٗمٕمؾ إمم وماقمٚمف ّقز إؾمٜماده إمم ؾمدببف

َتار اًمروم  ىمدد ودار سمٛمٜمزًمتِدف ذم "َع ذم ﴿ُويَٙمَٗمُر﴾ ىمال : َُيْ
ِ
ٕن ُمدا سمٕمدد اًمٗمداا

  وأضماز اجلزم قمغم ُمقوع ومٝمق ظمػم ًمٙمؿ ٕن اعمٕمٜمك يٙمـ ظمػمًا 
ِ
همػم اجلزاا

دَر  ا اًمٜمّمل ومْمٕمٞمػ ضمدًا  ٓ ّٞمُزوا ﴿وُٟمَٙمٗمر ر  ىمال: وم٠مُمَّ ًمٙمؿ  وذم )وُٟمَٙمٗمر

    0) "قَمٜمْٙمؿ﴾ إٓ قمغم ضمٝما آوٓمرار

ـْ وىمددرأ اسمددـ قمبدداس  ﴿  - ددْر قَمددٜمُْٙمْؿ ُِمدد وَمُٝمددَق ظَمددػْمٌ ًَمُٙمددْؿ َوشمَٙمٗمر

ْر    سماًمتاا ويمن اًمٗماا وضمزم اًمراا ومٗمل اًمٗمٕمدؾ ودٛمػم  ؾَمٞمرَئاشمُِٙمْؿ ﴾  )َوشمَٙمٗمر

اًمّمدىمات  وٟمسل اًمتٙمٗمػم إًمٞمٝمدا  دازا  سمٛمٕمٜمدك اًمّمددىما  ومداًمقىمػ قمدغم 

ـْ ؾَمٞمرَئاشمُِٙمْؿ ﴾   اذه اًم٘مرااة ﴿ ُِم

                                                           

. اًمدددر اعمّمددقن ذم قمٚمددقم اًمٙمتدداب 422 - 399/ 0   احلجددا  191  :  اًمسددبٕما ص  1

    440/ 4  اًمتٗمسػم اًمبسٞمط ًمٚمقاطمدي )612/ 0اعمٙمٜمقن )

  355/ 1ًم٘مرآن وإقمراسمف ًمٚمزضماج )    ُمٕما  ا92/ 3  اًمٙمتاب ًمسٞمبقيف ) 0
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-
 اًمقىمدددددددػ ذم اًم٘مدددددددرااة اخلاُمسدددددددا اعمرويدددددددا قمدددددددـ  

﴾سماًمتاا وومدتح اًمٗمداا وضمدزم اًمدراا قمدغم ُمدا مل يسدؿ وماقمٚمدف َوشمَٙمَٗمرْ قمٙمرُما﴿

  1) وماًمتاا إٟمم ال ًمٚمسٞمئات 

وىمرأ محٞمد ﴿وُيٙمٗمْر﴾ سماًمٞماا وإؾمٙمان اًمراا  ىمال أسمق قمبٞمد:  -

رد اعمٕمٜمددك إمم اهلل ضمددؾ وقمددز  ىمددال أسمددق طمدداشمؿ: اعمٕمٜمددك : ويٙمٗمددر اإلقمٓمدداا 

ف ويٙمٗمدر اهلل أو واًمقىمػ قمغم ادذا أيًْمدا ﴿ُمدـ ؾمدٞمئاشمٙمؿ﴾ ٕٟمدف ُمٕمٓمدق

دْر ﴾  سمداجلزم مل ي٘مدػ قمدغم  ويٙمٗمر اإليتاا ىمال اًمددا  :  وُمدـ ىمدرأ ﴿ َوُيَٙمٗمر

ددر ﴾ ُمٕمٓمددقف قمددغم ُمقوددع اًمٗمدداا ُمددـ   ﴿وَمُٝمددَق ظَمددػْمٌ ًَمُٙمددْؿ ﴾ ٕن ﴿ َوُيَٙمٗمر

    0) )ومٝمق   ومال ي٘مٓمع ُمـ ذًمؽ
ـْ  - وزقمددؿ أسمددق طمدداشمؿ أن إقمٛمددش ىمددرأ ﴿ ُٟمَٙمٗمددْر قَمددٜمُْٙمْؿ ُِمدد

ٜمقن وسمٖمػم واو وسماجلزم وضمٕمؾ ًمٚمنمط ضمدقاسملم   واًم٘مٓمدع ؾَمٞمرَئاشمُِٙمْؿ ﴾ سماًم

ـْ ؾَمٞمرَئاشمُِٙمْؿ   ﴾أيًْما     3) قمغم اذه اًم٘مرااة  ﴿ ُِم
﴿  َواهللَُّ سمِدددَم شَمْٕمَٛمُٚمدددقَن ظَمبِدددػٌم ﴾أي :  ذم وددددىماشمٙمؿ ُمدددـ  -

اإلسمداا واإلظمٗماا ظَمبػٌِم قمامل ٓ ُيٗمك قمٚمٞمف را ومٞمجازيٙمؿ قمغم ذًمؽ يمٚمف  

الن واإلهار وإن اظمتٚمٗمددا ذم إومْمددٚمٞما  ومٗمددل اجلٛمٚمددا شمرهمٞمددل ذم اإلقمدد

                                                           

  366/ 1  اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمسػم اًمٙمتاب اًمٕمزيز ) 1

  35   اعمٙمتٗمك ذم اًمقىمػ وآسمتداا ٕيب قمٛمرو اًمدا  )ص:  0

/ 0  اًمٙمِمددػ واًمبٞمددان قمددـ شمٗمسددػم اًم٘مددرآن )116  115  اًم٘مٓمددع وآئتٜمدداف )ص:  3

اًمبحددر اعمحددٞمط ذم   366/ 1  اعمحددرر اًمددقضمٞمز ذم شمٗمسددػم اًمٙمتدداب اًمٕمزيددز )073

  612/ 0  اًمدر اعمّمقن ذم قمٚمقم اًمٙمتاب اعمٙمٜمقن )691/ 0اًمتٗمسػم )
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وّقز أن يٙمقن اًمٙمالم ُمسداىما ًمٚمؽمهمٞمدل ذم اًمثدا  ًم٘مرسمدف وًمٙمدقن اخلدؼمة 

   1)سماإلسمداا ًمٞمس ومٞمٝما يمثػم ُمدح
 املطأي١ ايثا١ْٝ: ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠ األْعاّ 

ُِ ََا ٔف﴿ -6 َٛ ََٜٚعًَِ ُٖ َُُٗا ِإيَّا  ِٝٔب َيا َٜعًَِ ُٙ َََفأتُح اِيَػ َِٓد ٞ اِيَبسِّ َٚاِيَبِحِس َََٚا ٔع
َُأ  اِيَأِزِض ََٚيا َزِطٕب ََٚيا َٜأبظأ ِإيَّا  َُُٗا ََٚيا َحٖب١ٕ ٔفٞ ُظًُ ِٔ ََٚزَق١ٕ ِإيَّا َٜعًَِ َتِطُكُط َٔ

َُٔبنيأ   [ 59]األْعاّ:  ﴾ٔفٞ ٔنَتإب 
 ايٛقف  يف اآل١ٜ  :

َّٓ ُاَق﴾   ام  وىمقًمف ﴿ َوَُما شمَ  ـْ ىمال اًمٕمباس سمـ اًمٗمْمؾ ﴿إِ ْسُ٘مُط ُِم

َٓ َرـْمٍل ﴾ ىمٓمع يماف قمغم  َْرِض َو ْٕ َٓ طَمبٍَّا ذِم فُمُٚمَمِت ا َّٓ َيْٕمَٚمُٛمَٝما َو َوَرىَمٍا إِ

 .  0) ىمرااة ُمـ ىمرأ ﴿وٓ رـمٌل وٓ ياسمٌس﴾
ورومع سمآسمتداا  وم٢من رومٕمف قمغم أٟمف ُمٕمٓمقف قمدغم  "ىمال اًمٜمحاس : 

ـ قمٜمد اًمٕمم  واق وىمػ طمس   3)اعمقوع يمان اًمتمم ﴿إٓ ذم يمتاب ُمبلم﴾ 

وُمتجدداذب ًمدددى اجلٕمددؼمي   وُمٓمٚمددؼ قمٜمددد اًمسددجاوٟمدي    4)إٟمّمدداري 

    5)واًمزٟمد  

                                                           
  44/ 0  روح اعمٕما  إًمقد ) 1
/ 1  ىمرااة ؿماذة ٟمسبه إمم احلسـ  وقمبد اهلل سمـ أيب إؾمحاق. اٟمٔمر إقمدراب اًمٜمحداس  0

  واعمحدرر 072/ 1/  وُمِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن عمٙمل 37  وخمتٍم اًمِمقاذ / 550
 65/ 6ز اًمقضمٞم

  ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتدا ت قمبدد اًمدرطمٞمؿ 004  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  3
  042/ 1اًمٓمراق  )

    34  اعم٘مّمد ًمتٚمخٞمص ُما ذم اعمرؿمد )ص:   477   4
  اٟمتخدداب 477/ 0  قمٚمددؾ اًمقىمددقف 194  ووددػ آاتددداا ص 1/128  اعمرؿمددد  5

 . 091وىمقف اًمسجاوٟمدي ت قمبداهلل اًمٖماُمدي ص 
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 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ : 
َّٓ ُاَق﴾ حيتٛمؾ أن يٙمقن ُمست٠مٟمًٗما  وأن يٙمقن   َٓ َيْٕمَٚمُٛمَٝما إِ ىمقًمف: ﴿

ًٓ ُمـ اعمستٙمـ ذم اًمٔمدرف أو ُمدـ ﴿َُمَٗمداشمُِح﴾            وشم٘مددم أٟمدف ىٌمدرئ  طما

َٓ رـمددٌل وٓ يدداسمٌس﴾ وُذيمددر ومٞمٝمددا ؿمدداذًا  َٓ طمبددٌا﴾  ﴿َو سمدداًمرومع ذم : ﴿َو

ـْ َوَرىَمدٍا﴾ . وأن يٙمدقن  وضمٝمان :أطمدمها: أن يٙمقن قمٓمًٗمدا قمدغم حمدؾ ﴿ُِمد

َّٓ ُُمْثَبَتددٌا  أو  َّٓ ذِم يمَِتدداٍب ُُمبِددلٍم﴾  أي: إ رومًٕمددا قمددغم آسمتددداا وظمددؼمه ﴿إِ

ٞمٜمئدذ عمدا واق إٟمسدل سماعم٘مدام ًمِمدٛمقل اًمرـمدل واًمٞمداسمس طم  ُمسٓمقرة ومٞمف

ودٛمػم ُمتّمدؾ ُمبٜمدل ش اداش »َيْٕمَٚمُٛمٝمدا»وىمقًمدف    1)  ًمٞمس ُمـ ؿم٠مٟمف اًمس٘مقط.

قمغم اًمسٙمقن ذم حمؾ ٟمّمدل ُمٗمٕمدقل سمدف  )إٓ : أداة طمٍمد ٓ قمٛمدؾ هلدا  

واق: وٛمػم رومع ُمٜمٗمّمؾ ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع سمددل ُمدـ اًمْمدٛمػم 

ٕمٚمؿ. وّدقز أن شمٙمدقن ذم حمدؾ رومدع ومداقمال ًمدٞمش َيْٕمَٚمُٛمٝمدا»اعمستٙمـ ذم قٚما 

وىمال أسمق اًم٘ماؾمؿ اهلُدَذزم وىمقًمدف: ﴿وٓ   0) واًمت٘مدير ٓ يٕمٚمٛمٝما أطمد إٓ اهلل 

رـمل وٓ ياسمس﴾ اًمقىمػ قمغم اذه اعمقاوع ُمسدتحل وآسمتدداا سمدد إٓ  

   3) "وحٞمح

 املطأي١ ايثايث١: ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠ األعساف
                                                           

    055/ 1   ُمِمددٙمؾ إقمددراب اًم٘مددرآن عمٙمددل )13/ 0  إقمددراب اًم٘مددرآن ًمٚمٜمحدداس ) 1

     163/ 4  روح اعمٕما  ) 622/ 0اًمٙمتاب اًمٗمريد ذم إقمراب اًم٘مرآن اعمجٞمد )

/ 3    اإلقمددراب اعمٗمّمددؾ ًمٙمتدداب اهلل اعمرشمددؾ )13/ 0  إقمددراب اًم٘مددرآن ًمٚمٜمحدداس ) 0

036  

  135ئدة قمٚمٞمٝما )ص:   اًمٙماُمؾ ذم اًم٘مرااات اًمٕمنم وإرسمٕملم اًمزا 3
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ِِ  ﴿قاٍ تعاىل   -7 ِٜٔدِٜٗ ِٔ َأ ِٝ ِٔ َب َٔ ِِ ُٗ ِٖ َيآٔتَٖٝٓ ِٔ   ُث ِِ ََٚعـ ًِٔفِٗ ِٔ َخ ََٔٚ
 َٔ ِِ َغأنِسٜ ُٖ ِِ ََٚيا َتٔحُد َأِنَثَس ِٗ َُا٥ًٔٔ ِٔ َغ ِِ ََٚع َُأِْٗ ِٜ  [17]إقمراف:  ﴾َأ

 ايٛقف يف اآل١ٜ 
ىمددال اًمٕمبدداس سمددـ اًمٗمْمددؾ  : اددق يمدداف  وىمٞمددؾ: ًمددٞمس سمٙمدداف ٕن  

ـَ ﴾ ُمتّمؾ سمف ِري
َٓ دَمُِد َأيْمَثَرُاْؿ ؿَمايمِ اسمدـ وذال أسمق قمٛمرو اًمدا  و   1)﴿َو

وقمٜمددد اسمددـ   0) إٟمبدداري وإٟمّمدداري وإؿمددٛمق  إمم أٟمددف وىمددػ : يمدداف 

    4واق قمٜمد اًمسجاوٟمدي وىمػ : ُمٓمٚمؼ )   3)إٟمباري وىمػ : طمسـ 

 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ :  
اًمقىمػ يماف وذًمؽ أن اًمٕمبارشملم ٓ شمٕمٚمؼ سمٞمٜمٝمم ُمـ ضمٝمدا اًمٚمٗمدظ  

اًمِمدٞمٓمان وم٢مٟمدف  ًمٙمٜمف ُمـ ضمٝما اعمٕمٜمك واًمسٞماق طمٞمث أن اذا ُمـ  ام يمدالم

شمققمد اًمٜماس أن ي٠مشمٞمٝمؿ ُمـ ضمٝمات أرسمدع   صمدؿ أوداف ُمدا يتٕمٚمدؼ سماًم٘مٚمدل 

ووؾمقؾمتف ومٞمف ومال يِمٙمرون ر ؿ  وُمـ ضمٕمؾ اًمقىمػ : طمسٜمًا ومذًمؽ ٕن 

يمال ُمـ اجلٛمٚمتلم شمتّمؾ سمإظمرى ذم اًمٚمٗمظ وؾمٞماق اًمٙمالم ومٚمم شمققمدد أن 

يْمٚمٝمؿ ُمـ اجلٝمات إرسمدع وقمدد أٟمدف ؾمٞمّمدؾ إمم ىمٚمدق ؿ ومدال يِمدٙمرون 

                                                           

  وىمددال سمددف اًمٜمٙمددزاوي  قمبددداهلل سمددـ قددال اًمددديـ 048  اًم٘مٓمددع وآئتٜمدداف )ص:  1

  060/ 1ه يمم ذم ُمٜمار اهلدى )683إٟمّماري 

  اعم٘مّمدد ًمتٚمخدٞمص ُمدا ذم 74  اعمٙمتٗمك ذم اًمقىمػ وآسمتداا ٕيب قمٛمرو اًمددا  )ص:  0

  060/ 1)   ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتداا  36اعمرؿمد )ص: 

  650/ 0  إيْماح اًمقىمػ وآسمتداا )3

 1/496  قمٚمؾ اًمقىمقف  4
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ر ؿ   ويمقٟمف وىمػ ُمٓمٚمؼ قمـ اًمسجاوٟمدي ومدذًمؽ ٕٟمدف حيسدـ آسمتدداا 

 سمم سمٕمده .

ِِ     ﴿قاٍ تعاىل : -8 ُٖ َٕ نًُِّـا ٔبٔطـَُٝا ٍْ َِٜعِسُفـٛ َُا ٔحَحاْب َٚع٢ًََ اِيَأِعَسأف ِزَجا ُٗ َِٓٝ ََٚب
   َُ ِِ َِٜط ُٖـ َٖا َٚ ِِ َٜـِدُخًُٛ ِِ َيـ ُِٝه ّْ عًََ ِٕ ضًََا ِٚا َأِصَحاَب اِيَح١ٖٔٓ َأ َٕ ) ََْٚاَد ( َِٚإَذا 46ُعـٛ

ُٔنَي   ِّ ايعَّـأي ِٛ ًَِٓا َََع اِيَك ًَِكا٤َ َأِصَحأب ايٖٓاِز َقاُيٛا َزٖبَٓا َيا َتِحَع ِِ ٔت ُٖ ُصِسَفِت َأِبَصاُز
(47  ِِ ُِٓه ِِ َقاُيٛا ََا َأِغ٢َٓ َعـ ُٖ ِِ ٔبٔطَُٝا ُٗ ( ََْٚاَد٣ َأِصَحاُب اِيَأِعَسأف ِزَجاّيا َِٜعِسُفَْٛ

 ِِ ُُِعُه ََََٕٚا ُنَج ِِ َتِطَتِهٔبُسٚ ُ٘      48) ُِٓت ُِ ايًَّـ ُٗ ِِ َيـا ََٜٓـاُي ُُِت َٔ َأِقَطـ َُٖؤَيا٤ٔ ايَّـٔرٜ ( َأ
( َٕ ُْٛ ِِ َتِحَص ُِْت ِِ ََٚيا َأ ُِٝه ِْٛف عًََ  46]األعـساف:   ﴾(49ٔبَسِح١َُٕ اِدُخًُٛا اِيَح١َٖٓ َيا َخ

- 49 ] 
 ايٛقف يف اآل١ٜ: 

وَن ﴾   دام  واوم٘مدف ىمال اًمٕمباس سمـ اًمٗمْمؾ ﴿ َوَُمدا يُمٜمْدُتْؿ شَمْسدَتٙمْ  ؼِمُ

   واددق وىمددػ طمسددـ قمٜمددد اسمددـ إٟمبدداري   وىمددال اًمٜمحدداس 1إؿمددٛمق )

 َٓ ـَ َأىْمَسْٛمُتْؿ  ِذي  اًمَّ
ِ
ا َٓ وُمذال أيب طماشمؿ وأمحد سمـ ُمقؾمك أن اًمتمم ﴿ َأَا١ُم

َيٜمَاهُلُُؿ اهللَُّ سمَِرمْحٍَا ﴾ويمذًمؽ اًمتمم قمٜمد اًمٕمم  وإٟمّمداري   وادق : يمداف 

   0)قمٜمد اجلٕمؼمي  وُمٓمٚمؼ قمٜمد اًمسجاوٟمدي واًمزٟمدي  قمٜمد اًمدا    ويماُمؾ
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 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ ع٢ً ض٤ٛ ايكسا٤ا  : 
واًمتٗمسػم يبدلم ُمدا ذم ادذا  ىمدال اًمرسمٞمدع "ىمال أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمحاس: 

سمـ أٟمس: ىمال أاؾ إقمراف ٕاؾ اًمٜمدار ﴿ُمدا أهمٜمدك قمدٜمٙمؿ قٕمٙمدؿ وُمدا 

دظمٚمقن اجلٜمدا يمٜمتؿ شمستٙمؼمون﴾ وم٠مىمسؿ أاؾ اًمٜمار أن أاؾ إقمدراف ٓ يد

َٓ َيٜمَداهُلُُؿ اهللَُّ سمَِرمْحَدٍا اْدظُمُٚمدقا  ـَ َأىْمَسْٛمُتْؿ  ِذي  اًمَّ
ِ
ا َٓ وم٘مال اهلل ضمؾ وقمز  ﴿ َأَا١ُم

َزُٟمقَن ﴾  َٓ َأْٟمُتْؿ َقْ َٓ ظَمْقٌف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َو [  وقمغم اذا اًمتٗمسدػم ;6]األع:اف: اجْلَٜمََّا 

وَن  ﴾  (1) " اًمتمم ﴿ َوَُما يُمٜمُْتْؿ شَمْسَتْٙمؼِمُ

قمغم روايا اسمـ قمباس:  أن قمٔمما أاؾ اًمٜمدار إٟمدم ُوسّمخدقا قمدغم ُمدا و

 ﴿  يماٟمقا ي٘مقًمقن ذم اًمدٟمٞما وحيٚمٗمقن قمٚمٞمف  وقمغم ىمرااة ـمٚمحا سمدـ ُمٍمدف

أي: وُمِٕمَؾ ذًمؽ  دؿ   اًمدتمم     0)ُأْدظِمُٚمقا ﴾ سمٙمن اخلاا قمغم ُما مل يسؿ وماقمٚمف

ٖمدػم أًمدػ سم قمغم ﴿سمَِرمْحَدٍا﴾ ويمدذا قمدغم ىمدرااة قمٙمرُمدا: ﴿ دظمٚمدقا اجلٜمدا﴾

اًمدذي ذم اداشملم اًم٘مدرااشملم ظمٓمدا ؿ  "ىمدال اسمدـ ضمٜمدل:   3) واًمدال ُمٗمتقطما

  وـمريدؼ ذًمدؽ أن "ٓ ظمدقف قمٚمدٞمٝمؿ وٓ ادؿ حيزٟمدقن"سم٘مقًمف ؾمدبحاٟمف: 

ـَ َأىْمَسددْٛمُتْؿ ٓ َيٜمَدداهُلُُؿ اهللَُّ سمَِرمْحَدداٍ "ىمقًمددف:  ددِذي  اًمَّ
ِ
اًمقىمددػ اٜمددا  صمددؿ  "َأَادد١ُمٓا

أي: ىمدد دظَمٚمدقا أو  "ُأْدظِمُٚمدقا اجلٜمدا"  أو "َدظَمُٚمقا اجلٜمدا"ُيست٠مٟمػ ومٞم٘مال: 

                                                           

  053  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  1
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َأْو ضَمدداُاويُمْؿ }ُأدظمٚمددقا  وإوددمر] ىمددد[ ُمقضمددقد ذم اًمٙمددالم ٟمحددق ىمقًمددف: 

ددْت ُوددُدوُرُاؿْ  أي: ىمددد طمٍمددت ودددوراؿ: أي: وم٘مددد دظمٚمددقا    {طَمٍِمَ

َزُٟمقنَ }اجلٜما  وم٘مال هلؿ:     1){ٓ ظَمْقٌف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوٓ َأْٟمُتْؿ َقْ

َٓ ظَم   َزُٟمدقَن ﴾واًمتمم قمغم يمؾ ىمرااة ﴿  َٓ َأْٟمدُتْؿ َقْ    0) ْقٌف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َو

وذال إؿمٛمق  أن اًمقىمػ قمغم  ىمقًمف شمٕمامم ﴿سمَِرمْحَدٍا﴾  طمسدـ: ًمتٜمداال 

آؾمتٗمٝمام وإىمسام  ويمالم اعمالئٙما ىمد اٟم٘مٓمع  صمؿ ىمال اهلل هلؿ: ُأدظمٚمدقا 

اجلٜما: ومُحسٜمف سماقمتباريـ: وم٢من ٟمٔمرت إمم آٟم٘مٓماع ُمـ طمٞمث اجلٛمٚما يمدان 

ا  وإن ٟمٔمرت إمم اًمتٕمٚمؼ ُمدـ طمٞمدث اعمٕمٜمدك يمدان طمسدٜمًا  وىمٞمدؾ: ًمدٞمس شماُم  

سمقىمػ: ٕنَّ أاؾ إقمراف ىماًمقا ٕاؾ اًمٜمار: ُما أهمٜمك قمٜمٙمؿ قٕمٙمدؿ وُمدا 

يمٜمتؿ شمستٙمؼمون  وم٠مىمسؿ أاؾ اًمٜمار أنَّ أاؾ إقمدراف ٓ يددظمٚمقن اجلٜمدا  

َٓ َيٜمَاهُلُؿُ  ـَ َأىْمَسْٛمُتْؿ  ِذي  اًمَّ
ِ
ا َٓ اهللَُّ سمَِرمْحٍَا اْدظُمُٚمقا اجْلَٜمَّدَا  وم٘مال اهلل شمٕمامم: ﴿َأَا١ُم

َزُٟمقَن﴾ ومٕمغم اذا ٓ يقىمدػ قمدغم   ﴿سمَِرمْحَدٍا﴾   َٓ َأْٟمُتْؿ َقْ َٓ ظَمْقٌف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َو

ًمٚمٗمّمؾ سملم احلٙمايا واعمحٙمل قمٜمف قمـ يمالم اعمالئٙما  ويمالم أادؾ اًمٜمدار  

ف شمٕمدامم وىمقًمد    3)  "أو يمالم اهلل شمٕمامم  واحلٙمايا واعمحٙمل يماًمٌما اًمقاطمد

: ﴿ ُأْدظُمُٚمقا اجْلَٜمََّا  ﴾  ومٞمف صمالصما أوضمف: أطمدداا: أن يٙمدقن ظمٓماسمدًا ُمدـ اهلل 
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ٕاؾ إقمراف . اًمثا : أن يٙمقن ظمٓماسما ُمـ اهلل ٕادؾ اجلٜمدا.   اًمثاًمدث: 

أن يٙمقن ظمٓماسما ُمـ أاؾ إقمراف ٕاؾ اجلٜما  ومٕمغم اذا اًمقضمف إظمػم  

ُأقمٚمدقا إمم  ظمٚمدقا اجلٜمدا:يٙمقن ُمٕمٜمك ىمقل أادؾ إقمدراف ٕادؾ اجلٜمدا: ُأد

)  "اًم٘مّمقر اعمنموما  وارشمٗمٕمقا إمم اعمٜمازل اعمٜمٞمٗما  ٕهنؿ ىمد رأواؿ ذم اجلٜما

وَن﴾  أي ىمداًمقا : ﴿ ...   1 وقمٚمٞمف وم٘مقل أاؾ إقمراف إمم ىمقًمف ﴿شَمْسدَتْٙمؼِمُ

وَن ﴾ وىمددقل اعمالئٙمددا إمم  َُمددا َأهْمٜمَددك قَمددٜمُْٙمْؿ َقُْٕمُٙمددْؿ َوَُمددا يُمٜمْددُتْؿ شَمْسددَتْٙمؼِمُ

َٓ َيٜمَاهُلُُؿ اهللَُّ ﴿سمَِرمْحَ  ـَ َأىْمَسْٛمُتْؿ  ِذي  اًمَّ
ِ
ا َٓ ٍا﴾  أي ىمال اعمالئٙما ًمٚمٙمٗمار ﴿َأَا١ُم

َزُٟمقَن﴾  ُمتّمؾ )يمٚمف  سمٕمْمف سمبٕمض. أي ىمدال  سمَِرمْحٍَا ﴾ وىمقل اهلل إمم ﴿َقْ

َزُٟمقَن  ﴾  َٓ َأْٟمُتْؿ َقْ َٓ ظَمْقٌف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َو    0)  "اهلل شمٕمامم﴿.... ُأْدظُمُٚمقا اجْلَٜمََّا 

 املطأي١ ايسابع١: ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠  ٖٛد عًٝ٘ ايطالّ
ٌْ    ﴿قاٍ تعاىل : -9 ِِ إِِّْـٞ َعأَـ ِّ اِعًَُُٛا ع٢ًََ َََهأَْتُه ِٛ َٕ  ََٜٚاَق ُُـٛ َِٛف َتعًَِ ِٔ   َضـ ََـ

ِِ َزٔقْٝب  َٛ َنأذْب َٚاِزَتٔكُبٛا إِِّْٞ َََعُه ُٖ  ِٔ َََٚ ٔ٘ ُِٜدِصٜ ٘ٔ َعَراْب   [93]ٖٛد:  ﴾َِٜأٔتٝ
َٕ     ﴿قاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ  ُُٛ َِٛف َتعًَِ  (. 3)ناف ٖٚٛ زأع اآل١ٜ ﴾َض

 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ :
 ٓ ﴾ ـْ ىمددال اًمٜمحدداس:  ًمددٞمس سمٙمدداف وٓ اددق رأس آيددا  ٕن ﴿ َُمدد

هٚمددقا ُمددـ إطمدددى ضمٝمتددلم: إُمددا أن شمٙمددقن ذم ُمقوددع رومددع سمآسمتددداا وُمددا 

َٚمُٛمدقَن ﴾   وإُمدا سمٕمداا ظمؼماا واجلٛمٚما ذم ُمقوع ٟمّمل ُمتٕمٚم٘ما سمدددد ﴿ شَمٕمْ 
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أن يٙمقن ذم ُمقوع ٟمّمل سمددد ﴿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن ﴾     ُمثدؾ ﴿واهلل يٕمٚمدؿ اعمٗمسدد 

ومٛمدددـ اجلٝمتدددلم ٓ يّمدددٚمح اًمقىمدددقف قمدددغم  [ 442]البقررر:ة: ُمدددـ اعمّمدددٚمح﴾

﴿شَمْٕمَٚمُٛمقَن﴾ واًمتمم ﴿ َواْرشَمِ٘مُبقا إِ ر َُمَٕمُٙمْؿ َرىِمٞمٌل  ﴾ ويمذا ﴿وم٠موبحقا ذم 

وًمددٞمس "ًمددف أسمددق قمٛمددرو اًمدددا  وم٘مددال: ويمددذا َرّد ىمق    1)ديدداراؿ ضمدداصمٛملم﴾.

وقمٜمد إؿمدٛمق  اًمقىمدػ احلسدـ    0)سمقىمػ ... وٓ اق رأس آيا سم٢مقاع.: 

قمغم ﴿إِ ر قَماُِمٌؾ﴾  صمؿ يبتدئ ﴿ؾمقف شمٕمٚمٛمقن﴾ ٕٟمَّف وقمٞمد  ومٝمق ُمٜم٘مٓمدع 

ذم ُمقودع ش ُمدـ»ًمٞمس سمقىمػ  وٓ رأس آيدا: ٕنَّ ش شمٕمٚمٛمقن»قمم ىمبٚمف  و 

ذم حمددؾ رومددع سمآسمتددداا  ش ـُمدد»  وإن ضمٕمٚمدده ششمٕمٚمٛمددقن»ٟمّمددل ُمٗمٕمددقل 

ا  ورأس آيا أيًْمدا قمدغم شُيزيف»واخلؼم    ىمال اًمٗمْمؾ سمـ اًمٕمباس: يمان شماُم 

ددف ًمددٞمس رأس آيددا إقاقًمددا  وّددقز أن شمٙمددقن  ش ُمددـ»آؾمددتئٜماف  وردَّ سم٠مٟمَّ

اؾمتٗمٝماُمٞما  وُمدا سمٕمدداا اخلدؼم  أي: ؾمدقف شمٕمٚمٛمدقن اًمِمد٘مل اًمدذي ي٠مشمٞمدف 

اًمٗمقاودؾ وًمدٞمس ُمٕمددوًدا  وممدا يِمدبف  3) قمذاب ُيزيف  واًمذي اق يمداذب

 واق وىمدػ 4[) 93ُمٜمٝما سم٢مقاع ؾمتا ُمقاوع: ُمٜمٝما  ﴿ؾَمْقَف شَمْٕمَٚمُٛمقَن﴾ ]

                                                           

  305  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  1

  121اًمدا  )ص:    اعمٙمتٗمك ذم اًمقىمػ وآسمتداا ٕيب قمٛمرو 0

  355/ 1  ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتداا ت قمبد اًمرطمٞمؿ اًمٓمراق  ) 3

وومٞمَٝمددا مِمَّددا يِمددبف اًمٗمقاوددؾ َوًَمددْٞمَس  "  ىمددال : 165  اًمبٞمددان ذم قمددد آي اًم٘مددرآن )ص:  4

وَمَسدقف شمٕمٚمُٛمدقَن   {يٕمٚمدؿ َُمدا يندون َوَُمدا يٕمٚمٜمدقن}ُمٕمدودا سم٢ِمِْقَاع ؾِمتَّا َُمَقاِوع ) 

َذًمِدؽ َيدْقم }  اًمثَّداِ  )  {ؾَمدقف شمٕمٚمُٛمدقنَ }ومِٞمٜمَدا َودِٕمٞمٗما  )  {وومار اًمتَّٜمدقر}) إول 

                   " {َ ُْٛمقع ًَمُف اًمٜمَّاس
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ممٜمقع قمٜمد اًمسجاوٟمدي  واًمزٟمدي   وٓ يقىمػ قمٚمٞمدف قمٜمدد اًمٕمدم    وادق 

   . 1)يماف قمٜمد اجلٕمؼمي 

ووضمف اًمقىمدػ سمٜمداًا قمدغم اعمٕمٜمدك : إِ ر قماُِمدٌؾ قمدغم ُمٙمداٟمتل طمسدبم 

وم٘مٜمل سمد٠مٟمقاع اًمت٠ميٞمدد واًمتقومٞمدؼ  ويم٠مٟمدف طمدذف قمدغم ي١ميد  اهلل شمٕمدامم ويدق

ُمٙماٟمتل ًمالظمتّمار وعما ومٞمف ُمـ زيادة اًمققمٞمدد  وىمقًمدف ؾمدبحاٟمف:﴿ ؾَمدْقَف 

شَمْٕمَٚمُٛمقَن ﴾ اؾمتئٜماف وىمدع ضمدقاب ؾمد١مال ُم٘مددر ٟماؿمدهت ُمدـ هتديدده قمٚمٞمدف 

اًمسالم إيااؿ سم٘مقًمف: ﴿اقْمَٛمُٚمقا ﴾ يم٠من ؾمائال ُمٜمٝمؿ ؾم٠مل وممذا يٙمدقن سمٕمدد 

واددل : ُمسددت٠مٟمٗما ذم طمٞمددز ضمددقاب  ﴾ شَمْٕمَٚمُٛمددقنَ ذًمددؽ؟ وم٘مٞمددؾ:  ﴿ؾَمددْقَف 

وإُمدر ًمٚمتٝمديدد واعمٕمٜمدك: اقمٛمٚمدقا ُمتٛمٙمٜمدلم ُمدـ ُمٙمداٟمتٙمؿ  أي    0)اًمٜمداا

طماًمٙمؿ اًمتل أٟمدتؿ قمٚمٞمٝمدا  أي اقمٛمٚمدقا ُمدا قبدقن أن شمٕمٛمٚمدقه يب  يريدد ُمدا 

وقمدوه ُمـ إااليمف   ىمال ذًمؽ صم٘مدا سمرسمدف  صمدؿ ىمدال ضمقاسمدًا هلدؿ ومٞمدف هتديدد 

﴿ ؾمقف شمٕمٚمٛمقن﴾ ُمست٠مٟمٗما اؾمتئٜماوما سمٞماٟمٞما إذ ووقمٞمد ﴿إ  قماُمٌؾ﴾ وقٚما

عما وماقٝمؿ سماًمتٝمديد يمان ذًمؽ يٜمِمهت ؾم١مآ ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ قمم يٜمِم٠م قمدغم ادذا 

اًمتٝمديد ومٞمجاب سماًمتٝمديد ب ﴿ؾمقف شمٕمٚمٛمقن.﴾   واق أسمٚمدغ ذم اًمدًٓمدا 

قمغم ٟمِم٠مة ُمْمٛمقن اجلٛمٚما اعمست٠مٟمٗما واٜما  اًمتٝمديد همٚمٞمظ ؿمدديد ُمدـ ي٠مشمٞمدف 

                                                           

  اعمرؿمدد 408  اٟمتخداب وىمدقف اًمسدجاوٟمدي ًمٚمزٟمددي ص 1/589  قمٚمؾ اًمقىمقف  1

 . 082  ووػ آاتداا ًمٚمجٕمؼمي ص 047/ 1ًمٚمٕمم  

  480/ 0  ويٜمٔمر :  اعمجتبك ُمـ ُمِمدٙمؾ إقمدراب اًم٘مدرآن )301/ 6    روح اعمٕما  ) 0

    اًمٙمتداب اًمٗمريدد ذم إقمدراب 023/ 3اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمسػم اًمٙمتداب اًمٕمزيدز )

  515/ 3اًم٘مرآن اعمجٞمد )



 اٜــــــــــ١زايد   
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وىمقًمدف ﴿اقمٛمٚمدقا﴾ يريدد ُمدا وقمددوه ُمدـ   1)قمذاب ُيزيف وُمـ اق يمداذب

إااليمف   ىمال ذًمؽ صم٘ما سمرسمف   صمؿ ىمال ضمقاسمدًا هلدؿ ومٞمدف هتديدد ووقمٞمدد ﴿إ  

قماُمٌؾ ؾمقف شمٕمٚمٛمقن﴾ ومٞمف وضمٝمان: أطمددمها: شمٕمٚمٛمدقن اإلضماسمدا. اًمثدا : 

قماُمؾ ذم أُمر ُمـ ي٠م   اليمٙمؿ ًمٞمٓمٝمدر إرض ُمدٜمٙمؿ   وؾمدؽمون طمٚمدقل 

ـْ َي٠ْمشمِٞمفِ  ـْ ُادَق يَمداِذٌب﴾ ىمٞمدؾ:  اًمٕمذاب سمٙمؿ  وىمقًمف: ﴿َُم ِزيدِف َوَُمد قَمَذاٌب ُُيْ

ـْ } ذم حمؾ اًمٜمّمل  أي: ؾمقف شمٕمٚمٛمقن ُمـ اق يماذب. وىمٞمؾ: ُُيزي  {ُِم

ُمـ اق يماذب. وىمٞمؾ: حمٚمف رومع  شم٘مدديره: وُمدـ ادق يمداذب ومدٞمٕمٚمؿ يمذسمدف 

   .0) ويذوق وسمال أُمره 

                                                           

  اًمتٗمسػم اًمبسٞمط 521/ 0   اًمٜمٙمه واًمٕمٞمقن )153  150/ 10  اًمتحرير واًمتٜمقير ) 1

(11 /538  

ُمِمددٙمؾ "  099/ 0ًمٚمٜمحدداس  "إقمددراب اًم٘مددرآن"  06 /0ًمٚمٗمددراا  "  ُمٕمددا  اًم٘مددرآن 0

  379/ 6ًمٚمسددٛملم احلٚمبددل  "اًمدددر اعمّمددقن"  373/ 1عمٙمددل  "إقمددراب اًم٘مددرآن

 .057/ 5ٕيب طمٞمان  "اًمبحر اعمحٞمط"
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 املطًب ايثاْٞ 
 ٘ أزبع َطا٥ٌ  .ايٛقف ٚاالبتدا٤ َٔ ضٛز٠  ايسعد إىل آخس ضٛز٠ ايٓحٌ ٚفٝ

 املطأي١ األٚىل : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠  ايسعد
12-﴿     ِِ ُٖ َِْفُكٛا َُٖٔا َزَشِقَٓا َُٛا ايصًَٖا٠َ ََٚأ ِِ ََٚأَقا ٘ٔ َزبِِّٗ َٔ َصَبُسٚا اِبٔتَػا٤َ َِٚج َٚائَّرٜ

َٕ ٔباِيَحَط١َٔٓ ايٖط١َ٦َِّٝ ُأَٚي٦َٔو  ِِٔض٘سا َٚعًََا١َّْٝٔ ََِٜٚدَز٤ُٚ ُٗ ( َجٖٓاُ  77) ُعِكَب٢ ايٖداِز َي
 َٕ ًََُا٥َٔه١ُ َِٜدُخًُٛ ِِ َٚاِي ِِ َُٚذزِّٜٖأتِٗ ِِ ََٚأِشَٚأجِٗ ِٔ آَبا٥ِٔٗ ِٔ صًَََح َٔ ٕأ َِٜدُخًََُْٛٗا َََٚ َعِد

ٌِّ َبإب ) ِٔ ُن َٔ ِِ ِٗ ِٝ َِ ُعِكَب٢ ايٖداِز )73عًََ ِِ َفِٓٔع َُا َصَبِسُت ِِ ٔب ُِٝه ّْ عًََ  {( 74( ضًََا
  [75 - 19 ]ايسعد:

 ايٛقف يف اآل١ٜ :
 (.1متاّ)   ﴾ُعِكَب٢ ايٖداِز  ﴿قاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ: 

 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ : 
ومد٢من يمدان أراد ادذا ومٚمدٞمس سمدتمم ٕن ﴿ ضَمٜمَّداُت "ىمال اًمٜمحداس  : 

ـْ آسَماِئِٝمْؿ َوَأْزَواضِمِٝمدْؿ  ـْ َوَٚمَح ُِم اِر﴾ و﴿ َوَُم قَمْدٍن ﴾ سمدل ُمـ ﴿  قُمْ٘مَبك اًمدَّ

ـْ َوُذرر  اهِتِْؿ ﴾   ام قمٜمد ٟماومع وأيب قمبد اهلل ﴿ َواعْمَاَلِئَٙمُا َيْدظُمُٚمقَن قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ُِم يَّ

يُمؾر سَماٍب ﴾  ام قمٜمد إظمٗمش وأمحدد سمدـ ُمقؾمدك ﴿ومدٜمٕمؿ قم٘مبدك اًمددار﴾ 

   3)وشمام يمذًمؽ قمٜمد اسمـ إٟمباري    0)ىمٓمع شمام 

                                                           

  343  340  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  1

  343  340   اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  0

  734/ 0  إيْماح اًمقىمػ وآسمتداا ) 3
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واق يمذًمؽ قمٜمد اجلٕمؼمي   ووىمػ :طمسـ  اًمٕمم  وإٟمّمداري  

  "ىمددال إؿمددٛمق  :    1)د اًمدددا  وُمٓمٚمددؼ قمٜمددد اًمسددجاوٟمدي ويمدداف قمٜمدد

اِر ﴾ ] ُمبتددأ  وُمدا ش ضمٜمدات»[ يماف  وىمٞمؾ: شمام  إن ضمٕمؾ 00﴿قُمْ٘مَبك اًمدَّ

ًٓ ش ضمٜمات»سمٕمده اخلؼم  أو ظمؼم ُمبتدأ حمذوف. وًمٞمس سمقىمػ إن ضمٕمؾ  سمدد

وىمٞمدؾ قٚمدا ﴿ومدٜمٕمؿ   .0)  "  وُمدـ طمٞمدث يمقٟمدف رأس آيدا ّدقزشقم٘مبك»ُمـ 

وىمقًمدف قمدز وضمدؾ: ,   3) وما قمغم قٚما ﴿ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ﴾قم٘مبك اًمدار﴾ ُمٕمٓمق

اِر﴾  ﴿ضَمٜمَّداُت قَمدْدٍن﴾ ومٞمددف أرسمٕمدا أوضمددف  أطمدداا: سمددل ُمددـ ﴿قُمْ٘مَبدك اًمدددَّ

ضمٜمددات قمدددن يدددظمٚمقهنا سمدددل ُمددـ قم٘مبددك اًمدددار  أي: هلددؿ ضمٜمددات قمدددن. 

واًمثا : ظمؼم ُمبتدأ حمدذوف  أي: ادل ضمٜمدات قمددن. واًمثاًمدث: ﴿قُمْ٘مَبدك 

اِر﴾ فمددرف  أي: هلددؿ ذم قم٘م بددك اًمدددٟمٞما ضمٜمددات قمدددن  وقم٘مبددك اًمٌمددا اًمدددَّ

آظمره  ومتٙمقن قمدغم ادذا رومًٕمدا سمآسمتدداا أو سمداًمٔمرف اًمدذي ادق ﴿هَلُدْؿ﴾. 

واًمراسمع: ُمبتدأ  ظمدؼمه ﴿َيدْدظُمُٚمقهَنَا﴾ وإن يمدان ٟمٙمدرة  ٕن ومٞمدف هّمٞمًّمدا 

ىمددال ُمٙمددل وىمقًمددف شمٕمددامم: ﴿ضَمٜمَّدداُت قَمددْدٍن َيددْدظُمُٚمقهَنَا﴾ إمم ىمقًمددف   .4)ُمددا

ـُ َُمدد.ٍب﴾. ُمٕمٜمددا ه: أٟمددف ومندد ﴿قم٘مبددك اًمدددار﴾ ُمددا اددل؟ وم٘مددال: ﴿َوطُمْسدد

                                                           

  اعمٙمتٗمك 080/ 1  اعمرؿمد ذم اًمقىمػ وٓسمتداا 734/ 0ػ وآسمتداا )   إيْماح اًمقىم 1

  اعم٘مّمدد 012ووػ آاتداا ذم اًمقىمػ وٓسمتدداا  336ذم اًمقىمػ وآسمتداا ص 

ت  408  اٟمتخدداب وىمددقف اًمسددجاوٟمدي ص 020ًمتٚمخددٞمص ُمددا ذم اعمرؿمددد )ص: 

 .095ووػ آاتداا ًمٚمجٕمؼمي ص  1/589قمبداهلل اًمٖماُمدي قمٚمؾ اًمقىمقف 

  382/ 1ار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتداا ت قمبد اًمرطمٞمؿ اًمٓمراق  )  ُمٜم 0

    .531/ 0  اعمجتبك ُمـ ُمِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن ) 3

/ 3  ومدتح اًم٘مددير ًمٚمِمدقيما  )675/ 3  اًمٙمتاب اًمٗمريدد ذم إقمدراب اًم٘مدرآن اعمجٞمدد ) 4

94  
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ـْ  ـَ ُمٕمٝمدا  َيددظٌمُٚمٝما ادؿ ﴿َوَُمد ﴿ضَمٜمَّاُت قَمْدٍن﴾ أي: ضمٜمات إىماُمدا ٓ فَمْٕمد

اهِتِْؿ﴾: أي: ُمـ قمٛمؾ واحلًا ُمٜمٝمؿ يَّ ـْ آسَماِئِٝمْؿ َوَأْزَواضِمِٝمْؿ َوُذرر َوَٚمَح ُِم
.(3 )  

: اددذه أيددات ذم ؾمددٞماق اًمبٞمددان ًمٚمددذيـ وددؼموا ـمٚمبددا ًمروددا  قًــُت

  ُم١مديـ ًمٗمرائض ديٜمف ويدراون سماحلسٜما اًمسٞمئا هلدؿ قمٜمدد ر دؿ  ُمقٓاؿ

قم٘مبددك اًمدددار واددل ضمٜمددات قمدددن يدددظمٚمقهنا ُمٓمٛمئٜمددلم وُمددـ وددٚمح ُمددـ 

أىمار ؿ آسماا وأزواج وذريات   ويسدٚمؿ قمٚمدٞمٝمؿ اعمالئٙمدا ُمدـ يمدؾ أسمدقاب 

ِِ ُعِكَبـ٢   اجلٜما ؾمالم قمٚمٞمٙمؿ ومٜمٕمؿ قم٘مبك اًمدار ٟمزًمتؿ   ومداًمقىمػ قمدغم﴿  ُٗـ َي
ام ٓرشمباط أيات سمبٕمْمٝما ًمٗمٔمدا وُمٕمٜمدك  ومٝمدل يماجلٛمٚمدا ﴾  ًمٞمس سمتايٖداِز

َِ ُعِكَب٢ ايٖداِز﴿اًمقاطمدة  وىمقًمف     ﴾ ىمٓمع شمام اعمٕمٜمك .  َفِٓٔع

11-﴿    ِٔ ٌٗ ََـ ُٜٔضـ  َ٘ ٕٖ ايًَّـ ٌِ ِإ ٘ٔ ُق ِٔ َزبِّ ٘ٔ آ١َْٜ َٔ ِٝ ٍَ عًََ ِِْص َِٛيا ُأ َٔ َنَفُسٚا َي ٍُ ائَّرٜ ََُٜٚكٛ
ِٗٔدٟ  ِٔ َأََٜػا٤ُ ََٜٚ ََ ٔ٘ ِٝ ٘ٔ َأَيا 77) َْاَبِإَي ِِ ٔبٔرِنِس ايًَّ ُٗ ٔٗ ُقًُُٛب ُٓٛا ََٚتِط٦َُٔ َٔ آََ ( ائَّرٜ

 ٔ٘ ٔٗ اِيُكًُُٛبٔبٔرِنِس ايًَّ   [78، 77]ايسعد:  ﴾ َتِط٦َُٔ

 ايٛقف يف اآل١ٜ : 
ِٔ َأَْاَب  ﴿قاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ:  ايتُاّ  ََ ٔ٘ ِٝ ِٗٔدٟ ِإَي َأَيا ٔبٔرِنِس   ﴿ٚنريو ﴾ََٜٚ

٘ٔ َتِط ٔٗ اِيُكًُُٛب  ايًَّ ٦َُٔ﴾  (7)   
 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ :  

وظمقًمددػ ومددٞمٝمم ٕن ﴿اًمددذيـ آُمٜمددقا وشمٓمٛمددئـ  "ىمددال اًمٜمحدداس : 

ىمٚمددق ؿ سمددذيمر اهلل﴾ سمدددل ُمددـ ﴿أٟمدداب﴾ ويمددذا ﴿اًمددذيـ آُمٜمددقا وقمٛمٚمددقا 

اًمّماحلات﴾ وىمد ّقز أن يٙمدقن ﴿وَيددي إًمٞمدف ُمدـ أٟمداب﴾  اًُمدا   صمدؿ 

                                                           

  3707/ 5  اهلدايا امم سمٚمقغ اًمٜمٝمايا ) 1

  343  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  0



 اٜــــــــــ١زايد   
 

 

(333) 

ذيمر اهلل﴾ صمؿ ّٕمؾ ﴿اًمذيـ آُمٜمدقا يبتدئ ﴿اًمذيـ آُمٜمقا وشمٓمٛمئـ ىمٚمق ؿ سم

وقمٛمٚمددقا اًمّمدداحلات﴾ سمدددًٓ ُمددـ ﴿اًمددذيـ﴾ إول ويٙمددقن ظمددؼم اعمبتدددأ 

﴿ـمددقسمك هلددؿ﴾ ّددقز أن ّٕمددؾ إول سمدددًٓ ُمددـ )ُمددـ  ويٙمددقن اًمددتمم 

﴿شمٓمٛمئـ اًم٘مٚمقب﴾ صمؿ يبتدئ: اًمذيـ آُمٜمدقا ويٙمدقن اخلدؼم ﴿ـمدقسمك هلدؿ 

ىمدػ قمدغم  ﴿ َأَٟمداَب ﴾ وقمٜمدد اًمسدجاوٟمدي اًمق   1)            ".وطمسـ ُم.ب﴾  دام

ضمائز   ّقز ومٞمف اًمقوؾ واًمٗمّمؾ ًمتجاذب اعمقضمبلم ُمـ اًمٓمدروملم   وٕن 

ـَ ﴾ يّمددٚمح سمدددًٓ  ًمددد ) ُمددـ  وظمددؼم حمددذوف   أي اددؿ اًمددذيـ    ددِذي ﴿ اًمَّ

  ىمدال اًمزٟمددي : واًمقودؾ    0.) واًمقوؾ أضمقز   ًمالؾمدتٖمٜماا قمدـ احلدذف 

ي  واجلٕمدؼمي   أضمقز  واًمقىمػ قمغم ﴿أٟماب﴾   واق شمام قمٜمد اسمـ إٟمبار

﴿ ُمدـ أٟمداب﴾    "ىمال إؿمٛمق  : ىمقًمف                 3)وهمػم ضمٞمد قمٜمد اًمٕمم  

يمدداف إن ضمٕمددؾ ُمددا سمٕمددده ُمبتدددأ ظمددؼمه ُمددا سمٕمددده  أو ظمددؼم ُمبتدددأ حمددذوف 

ًٓ ُمـ  ىمبٚمدف  وُمدـ ش اًمدذيـ»شم٘مديره: اؿ اًمذيـ. وًمٞمس سمقىمػ إن ضمٕمؾ سمد

   4.)"طمٞمث يمقٟمف رأس آيا ّقز

                                                           

  343  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  1

   0/617  قمٚمؾ اًمقىمقف  0

   095  ووػ آاتداا ذم اًمقىمػ وٓسمتداا ص 735/ 0  إيْماح اًمقىمػ وآسمتداا  3

 083/ 1  اعمرؿمددد ذم اًمقىمددػ وٓسمتددداا 336اعمٙمتٗمددك ذم اًمقىمددػ وآسمتددداا ص 

 459  اٟمتخاب وىمقف اًمسجاوٟمدي ص 020اعم٘مّمد ًمتٚمخٞمص ُما ذم اعمرؿمد )ص: 

 قمبداهلل اًمٖماُمدي  ت 

  382/ 1   ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتداا ت قمبد اًمرطمٞمؿ اًمٓمراق  ) 4



 أقٛاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ يف ايٛقف ٚاالبتدا٤

 

(333) 

ٔٗ اِيُكًُُٛب    ﴿:  ايتُاّ ٚقاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ ٘ٔ َتِط٦َُٔ   ﴾َأَيا ٔبٔرِنِس ايًَّ

واًمقىمػ قمٚمٞمف شمام قمٜمد اسمـ إٟمبداري  ووداًمح قمٜمدد اجلٕمدؼمي   و طمسدـ 

وذال إؿمدٛمق  إمم    1) قمٜمد اًمٕمم  وُمٓمٚمؼ قمٜمد اًمسجاوٟمدي واًمزٟمدي 

أن اًمقىمػ قمغم ﴿اًْمُ٘مُٚمقُب ﴾شمام  إن ضمٕمؾ ُما سمٕمده ُمبتدأ  واخلؼم ﴿ـمقسمك 

ًٓ ُمـ ﴿اًمدذيـ﴾ ىمبٚمدف: هلؿ ﴾. وًمٞمس سمقىمػ إن ضمٕمؾ ﴿اًمذيـ آُمٜمقا﴾ سمد

ٕنَّ اًمبدل واعمبدل ُمٜمف يماًمٌما اًمقاطمد: ومال يقىمػ قمغم ﴿سمذيمر اهلل﴾ وٓ 

  . 0) قمغم ﴿ـمقسمك هلؿ﴾

 ىمٚمه وإٟمم يمان اًمقىمػ شماُما قمٜمدد اًمٕمبداس ٕن اجلٛمٚمدا اًم٘مرآٟمٞمدا ﴿

ْؿ سمِِذيْمرِ  ُـّ ىُمُٚمقُ ُ ـَ آَُمُٜمقا َوشَمْٓمَٛمِئ ِذي ُـّ اًْمُ٘مُٚمقُب ﴾ ىمد  اًمَّ َٓ سمِِذيْمِر اهللَِّ شَمْٓمَٛمِئ اهللَِّ َأ

شمؿ ُمٕمٜمااا   وٓ يتقىمػ ُمٕمٜمااا قمغم ُما سمٕمدداا   وهلدا ارشمبداط سمدم ىمبٚمٝمدا ذم 

ِٔ َأَْاَبىمقًمف ﴿  ََ ٔ٘ ِٝ ِٗٔدٟ ِإَي وماعمٓمٛمئٜما ىمٚمدق ؿ ادؿ ُمدـ اًمدذيـ أٟمداسمقا إمم  ﴾ََٜٚ

ـَ آَُمٜمُدقا َوقَمِٛمُٚمدقا ر ؿ   صمؿ ضماات اجلٛمٚما اًم٘مرآٟمٞمدا ذم ىمقًمدف شمٕمدامم﴿ ا دِذي ًمَّ

ـُ َُم.ٍب ) احِلَاِت ـُمقسَمك هَلُْؿ َوطُمْس ًمت٠ميمٞمد اعمٕمٜمدك وماًمدذيـ قٕمدقا  ﴾  09اًمّمَّ

اإليمن وقمٛمٚمقا اًمّماحلات ـمقسمك هلؿ أي اجلٜما هلؿ وطمسـ ُم.هلؿ وُمد. ؿ 

 قمٜمد ر ؿ . 

                                                           

  ووددػ آاتددداا ذم اًمقىمددػ وٓسمتددداا ص 735/ 0  إيْمدداح اًمقىمددػ وآسمتددداا  1

اعمرؿمد ذم   0/617  قمٚمؾ اًمقىمقف 336     اعمٙمتٗمك ذم اًمقىمػ وآسمتداا ص 095

  اٟمتخداب 020تٚمخدٞمص ُمدا ذم اعمرؿمدد )ص: اعم٘مّمدد ًم 083/ 1اًمقىمػ وٓسمتداا 
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  382/ 1  ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتداا ت قمبد اًمرطمٞمؿ اًمٓمراق  ) 0
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(335) 

 املطأي١ ايثا١ْٝ : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠ إبساِٖٝ عًٝ٘ ايطالّ
ِٔ ُذزِّٜٖٔتٞ َزٖبَٓا َزبِّ   ﴿ -17 َِ ايصًَٖا٠ٔ ََٚٔ َُٔكٝ  ًِٞٔٓ ٌِ ُدَعا٤ٔاِجَع ( َزٖبَٓا اِغٔفِس 42) ََٚتَكٖب

 ُّ َّ َُٜكٛ ِٛ ُُِؤَٔٓٔنَي َٜ ًِ ٟٖ َٚٔي  [     47 - 42]إبساِٖٝ: ﴾اِئحَطاُب ٔيٞ َٚٔيَٛأيَد
 ايٛقف يف اآل١ٜ : 

ٌِ ﴿قاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ: ايتُاّ  ُّ اِئحَطاُب  ﴿ٚ  ﴾ُدَعا٤ٔ  َزٖبَٓا ََٚتَكٖب َّ َُٜكٛ ِٛ َٜ﴾  
 .  ( 1)قطع ناف

 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ : 
 ﴾ طمسـ قمٜمد اسمـ إٟمباري  واق 

ِ
ٜمَا َوشَمَ٘مبَّْؾ ُدقَماا اًمقىمػ قمغم ﴿ َرسمَّ

ويمذا إؿمٛمق  وىمدال :   0) يماف قمٜمد اًمدا  وىمٞمؾ: شمام. ومها رأؾما آيتلم  

وورش قمدـ ٟمداومع  سم٢مصمبدات اًمٞمداا اق  رأس آيا  وىمرأ أسمق قمٛمدرو  ومحدزة  

وواًل وطمذومٝما وىمًٗما  وأصمبتٝما يٕم٘مقب واًمبزي قمـ اسمدـ يمثدػم ذم احلداًملم   

واعمٕمٜمك : ُمدـ ذريتدل ُم٘مدٞمؿ اًمّمدالة. ,   3)واًمباىمقن حيذومقهنا وواًل ووىمٗمًا 

:﴾
ِ
ٜمَا َوشَمَ٘مبَّْؾ ُدقَم.ا أي: ومدٞمم ؾمد٠مًمتؽ  اؾمدتجل دقمدائل   صمؿ ىمال شمٕمامم: ﴿َرسمَّ

                                                           

  352  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  1

   اعمٙمتٗمددك ذم اًمقىمددػ وآسمتددداا ٕيب قمٛمددرو 743/ 0  إيْمدداح اًمقىمددػ وآسمتددداا ) 0

  112)ص: اًمدا  

  واٟمٔمدر: 391/ 1  ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتداا ت قمبد اًمرطمٞمؿ اًمٓمراق  ) 3

. واًمتددذيمرة  ت 019. واعمبسددقط ص 364.    اًمسددبٕما ص 321  322/ 0اًمٜمنمد 

. اًمتٞمسددػم ذم اًم٘مددرااات 562  559. واًمتبٍمدة ص 484/ 0قمبدداًمٗمتاح اًمبحددػمي

  074اًمسبع ت اًمِمٖمدزم )ص: 



 أقٛاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ يف ايٛقف ٚاالبتدا٤

 

(333) 

وشم٘مبدؾ قمٛمدكم اًمدذي  "اًمدقماُا وُيراد سمف اًمٕمبدادة  واعمٕمٜمدك:  وَيردُ    1) ومٞمف يمٚمف

صمؿ ىمرأ:   0) "إن اًمدقماا اق اًمٕمبادة  "ملسو هيلع هللا ىلص  : أقمٛمٚمف ًمؽ  وقمباد  إياك  ىمال  

ـْ قِمَبداَدِ   وَن قَمد ُٙمُؿ ادقمدق  َأؾْمدَتِجْل ًَمُٙمدْؿ إِنَّ اًمدذيـ َيْسدَتْٙمؼِمُ ﴿َوىَماَل َرسمُّ

 ﴾ ـَ ىمٚمده :  ذادل اًمٕمبداس إمم أٟمدف   ( 5) [82 ]غرفر::ؾَمَٞمْدظُمُٚمقَن ضَمَٝمٜمََّؿ َداظِمدِري

وىمددػ شمددام وذًمددؽ أن يمددؾ دقمددقة ُمددـ اددذه اًمدددقمقات ُمسددت٘مٚما ذم ًمٗمٔمٝمددا 

  ُم٘مٞمؿ اًمّمالة وُمـ ذريتل ُم٘مٞمؿ هلا وُمٕمٜمااا واذا وحٞمح   رب اضمٕمٚمٜمل

  وشم٘مبؾ دقمائل وقمباد 

 املطأي١ ايثايث١ : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠ احلحس   
ُٔ َْ ﴿قاٍ تعاىل -13 ُٖ٘صِيَٓا ايرِِّنَس إِْٖا َِْح َٕ  َٚإِْٖا َي  [9]احلحس:  ﴾َيَحأفُعٛ

 ايٛقف يف اآل١ٜ : 
ٚايٛقف  ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ: ايضُري يف ) ي٘( ٜعٛد ع٢ً ايٓيب 

ُٔ َْٖصِيَٓا ايرِِّنَس ﴿ع٢ً   (4)   ﴾إِْٖا َِْح
 

                                                           

  شمٗمسدػم 101/ 3  شمٗمسػم اًم٘مدرآن  ًمٚمسدٛمٕما  )046/ 0ًمٚمسٛمرىمٜمدي )  سمحر اًمٕمٚمقم  1

              ىمٚمده : ودحٞمح أن اًمددقماا 514/ 4اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ  اسمـ يمثػم ت ؾمدالُما )

يرد سمٛمٕمٜمك اًمٕمبادة ذم اًم٘مرآن واًمسٜما  ًمٙمـ ٓ دًمٞمؾ اٜما سمتخّمٞمّمف سماًمٕمبادة  سمدؾ ادق 

 واًمسباق واًمالطماق ي١ميده.  اًمدقماا سماعمٕمٜمك اعمٕمروف: أي اًمٓمٚمل واًم٘مّمد  واًمسٞماق 

  3044    ورىمؿ )0973  ؾمٜمـ  اًمؽمُمذي ذم اًمتٗمسػم  سماب وُمـ ؾمقرة اًمب٘مرة  رىمؿ ) 0

  ذم اًمدقمقات  وىمال اًمؽمُمذي: طمسـ ودحٞمح   3369ذم شمٗمسػم ؾمقرة اعم١مُمـ  و )

  و اسمـ ُماضمدا ذم ؾمدٜمٜمف  ذم 1479وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ذم اًمّمالة  سماب اًمدقماا  رىمؿ )

  وإؾمٜماده وحٞمح. 3808ومْمؾ اًمدقماا  رىمؿ )اًمدقماا  سماب 

  3830/ 5  اهلدايا امم سمٚمقغ اًمٜمٝمايا )08/ 17  ضماُمع اًمبٞمان ت ؿمايمر ) 3

  354  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  4



 اٜــــــــــ١زايد   
 

 

(333) 

 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ : 
ـُ  ددا َٟمْحدد يْمَر ﴾ ومٞمددف  ىمددال اًمٜمحدداس :إن ىمقًمددف شمٕمددامم :  ﴿ إِٟمَّ ًْمٜمَددا اًمددذر َٟمزَّ

ىمقٓن: وم٠ماؾ اًمتٗمسػم قمغم أن اعمٕمٜمك:  إٟما ٟمحـ ٟمزًمٜمدا اًم٘مدرآن وإٟمدا ًمٚم٘مدرآن 

دا ًَمدُف  ًمراقمقن طمتدك ٓ يدزاد ومٞمدف وٓ يدٜم٘مص ُمٜمدف ومداًمقىمػ قمدغم ادذا ﴿َوإِٟمَّ

وطَمٙمك اًمٕمبداس سمدـ اًمٗمْمدؾ أن اًمْمدٛمػم ذم ) ًمدف  "حَلَاومُِٔمقَن ﴾ صمؿ ىمال: 

ـُ ومٕمغم اذا ا  ملسو هيلع هللا ىلصيٕمقد قمغم اًمٜمبل  دا َٟمْحد ًم٘مقل يٙمقن اًمقىمػ اًمٙماذم  ﴿ إِٟمَّ

يْمَر ﴾  ًْمٜمَا اًمذر  َٟمزَّ
إٓ أٟمدف ىمدقل ؿمداذ وومٞمدف أيًْمدا أٟمدف مل يت٘مددم ذيمدر  "وشمٕم٘مبف سم٘مقًمف : 

وذال اًمدا  إمم أن ىمقًمف شمٕمامم : ﴿    1) "ومٞمٕمقد قمٚمٞمف اًمْمٛمػم. ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

يْمَر  ﴾ وىمدػ يمداف إذا ضمٕمٚمده اهلداا ذم  ًْمٜمَا اًمذر ـُ َٟمزَّ ا َٟمْح دا ًَمدُف إِٟمَّ ىمقًمدف﴿ َوإِٟمَّ

  ومدد٢من ضُمٕمٚمدده ًمٚم٘مددرآن واددق اًمقضمددف مل يٙمددػ  ملسو هيلع هللا ىلصحَلَدداومُِٔمقَن ﴾ ًمٚمٜمبددل 

    0)اًمقىمػ قمٚمٞمف. ورؤوس أي سمٕمد يماومٞما

ىمٚمدده: واعمٕمٜمددك قمٜمددد اعمٗمنددون:  إٟمددا ٟمحددـ ٟمزًمٜمددا اًمددذيمر واددق 

اًم٘مرآن  وإٟمدا ًمدف حلداومٔمقن  أي: وإٟمدا ًمٚم٘مدرآن حلداومٔمقن ُمدـ أن يدزاد ومٞمدف 

ص ُمٜمددف ُمددا اددق ُمٜمددف ُمددـ أطمٙماُمددف وطمدددوده سماـمددؾ ُمددا ًمددٞمس ُمٜمددف  أو يددٜم٘م

وومرائْمف  واهلاا ذم ىمقًمف: )ًمف  ُمـ ذيمدر اًمدذيمر  أي: ًمٚمدذيمر ًم٘مقًمدف: ﴿ٓ 

ـْ طَمٙمِٞمٍؿ مَحِٞمٍد ﴾ ـْ ظَمْٚمِٗمِف شَمٜمِْزيٌؾ ُِم ـْ سَملْمِ َيَدْيِف َوٓ ُِم ُؾ ُِم
[ 64]رصلت:َي٠ْمشمِٞمِف اًْمباـمِ

                                                           

  354  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  1

  113  . اعمٙمتٗمك ذم اًمقىمػ وآسمتداا ٕيب قمٛمرو اًمدا  )ص:  0



 أقٛاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ يف ايٛقف ٚاالبتدا٤

 

(333) 

ا احلٗمدظ صمالصمدا وذم ادذ  0) وذيمر اسمـ اجلقزي أٟمف :  ىمقل قٞمدع اعمٗمنديـ  1) 

أوضمف أطمداا: طمٗمٔمف طمتك ّدزى سمدف يدقم اًم٘مٞماُمدا   ىماًمدف احلسدـ. اًمثدا : 

 طمٗمٔمف ُمـ أن يزيد ومٞمدف اًمِمدٞمٓمان سمداـماًل   أو يزيدؾ ُمٜمدف طم٘مدًا   ىماًمدف ىمتدادة

وُم٘ماشمؾ  اًمثاًمث: إٟما ًمف حلاومٔمقن ذم ىمٚمقب ُمـ أردٟما سمدف ظمدػمًا   وذاابدقن 

وادق إًمٞمدؼ سمٔمداار ":  ىمدال اًمسدٛمٕما    3.)سمف ُمـ ىمٚمقب ُمـ أردٟمدا سمدف ذاً 

واق   4)  "اًمٚمٗمظ  وُمٕمٜمك طمٗمظ اًم٘مرآن أٟمف ُيٛمٜمع ُمـ اًمزيادة ومٞمف أو اًمٜم٘مّمان

فماار اًمسٞماق يمم ىمال اسمـ يمثػم   وٕٟمدف اعمٍمدح سمدف ذم أيدا يمدم ىمدال أسمدق 

إن ضُمٕمؾ اًمْمٛمػم ذم )ًمف  ًمٚم٘مرآن  واق اًمذيمر  : "   ىمال إؿمٛمق    5)طمٞمان 

ُمدـ اًمِمدٞماـملم: ومٝمدق شَمٙمُٗمدؾ سمحٗمٔمدف  ومدال أي: وإٟما ًمٚم٘مدرآن حلداومٔمقن ًمدف 

يٕمؽميف زيادة وٓ ٟم٘مص  وٓ قريػ وٓ شمبديؾ سمخالف همػمه ُمـ اًمٙمتدل 

اعمت٘مدُما: وم٢مٟمَّدف شمٕمدامم مل يتٙمٗمدؾ سمحٗمٔمٝمدا  وًمدذًمؽ وىمدع ومٞمٝمدا آظمدتالف  

                                                           

/ 0  سمحر اًمٕمٚمدقم )85/ 0  اًم٘مرآن ًمٚمٗمراا )  ُمٕما68/ 17  ضماُمع اًمبٞمان ت ؿمايمر ) 1

  174/ 3    ُمٕما  اًم٘مرآن وإقمراسمف ًمٚمزضماج )051

   505/ 0  زاد اعمسػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم ) 0

  149/ 3  اًمٜمٙمه واًمٕمٞمقن ) 3

  131/ 3  شمٗمسػم اًم٘مرآن  اًمسٛمٕما  ) 4

ًمتٗمسدػم    اًمبحدر اعمحدٞمط ذم ا507/ 4  شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ  اسمدـ يمثدػم ت ؾمدالُما ) 5

(6 /468      
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(333) 

وقمغم اذا ومال حيسدـ اًمقىمدػ قمٚمٞمدف  يمحسدٜمف ذم  ضمٕمدؾ اًمْمدٛمػم ذم ) ًمدف  

  . 1) : ٕنَّ اًمٙمالم يٙمقن ُمتّماًل ملسو هيلع هللا ىلصًمٚمرؾمقل 

دا ًَمدُف حَلَداومُِٔمقَن ﴾ ُمدـ ذيمدر حمٛمدد  ملسو هيلع هللا ىلص وىمٞمؾ: اهلداا ذم ىمقًمدف  ﴿َوإِٟمَّ

أي: حيٗمٔمدف    . 0)سمٛمٕمٜمك: وإٟما عمحٛمد طماومٔمقن ممـ أراده سمسقا ُمدـ أقمدائدف 

ُمدـ أذايمدؿ  وحيقـمددف ُمدـ ُمٙمددريمؿ يمدم ىمدال شمٕمددامم: ﴿واهلل يٕمّمدٛمؽ ُمددـ 

ٕقمدداا  ومداعمٕمٜمك: وإٟمدا ًمدف حلداومٔمقن ُمدـ اًمِمدٞماـملم وا [89]املفئدة: اًمٜماس ﴾

وذم وٛمـ  .3) ًم٘مقهلؿ: ﴿إٟمؽ عمجٜمقن﴾   واذا ىمقل اسمـ اًمسائل  وُم٘ماشمؾ

طمتك ُئمٝمر اهلل سمف اًمديـ   أي أٟمدف ملسو هيلع هللا ىلص  اذه أيا اًمتبِمػم سمحٞماة رؾمقل اهلل 

         4.)طمتك أفمٝمر اهلل سمف اًمنمع وطمدان أضمٚمدفملسو هيلع هللا ىلص وٛمـ  ذه اًمٕمدة اًمرسماٟمٞما ًمف 

ر اهلل اإلٟمدزال واعمٜمدزل دل عمدا ذيمد "وىمّقى اسمـ إٟمباري اذا اًم٘مدقل وم٘مدال:

ذًمؽ قمغم اعمٜمزل قمٚمٞمف ومحُسدٜمه اًمٙمٜمايدا قمٜمدف  ًمٙمقٟمدف أُمدرا ُمٕمٚمقُمدا يمدم ذم 

[ ومد٢من ادذه اًمٙمٜمايدا 1ىمقًمف شمٕمامم:﴿ إٟمدا أٟمزًمٜمداه ذم ًمٞمٚمدا اًم٘مددر﴾ ]اًم٘مددر: 

قمائدددة إمم اًم٘مددرآن ُمددع أٟمددف مل يت٘مدددم ذيمددره وإٟمددم طمُسددٜمه اًمٙمٜمايددا ًمٚمسددبل 

ٕول أرضمددح اًم٘مددقًملم وأطمسددٜمٝمم اعمٕمٚمددقم ومٙمددذا اااٜمددا  إٓ أن اًم٘مددقل ا

                                                           

  393/ 1  ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتداا ت قمبد اًمرطمٞمؿ اًمٓمراق  ) 1

/ 0  سمحر اًمٕمٚمقم )69/ 17   ضماُمع اًمبٞمان ت ؿمايمر )85/ 0  ُمٕما  اًم٘مرآن ًمٚمٗمراا ) 0

  103/ 19   ُمٗماشمٞمح اًمٖمٞمل أو اًمتٗمسػم اًمٙمبػم )051

  505/ 0   زاد اعمسػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم ) 3

/ 6  اًمبحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمسػم )351/ 3. اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمسػم اًمٙمتاب اًمٕمزيز )   4

468      
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(333) 

وذاددل إؿمددٛمق  إمم أن اًمقىمددػ قمددغم :   .1)  "ُمِمددا ا ًمٔمدداار اًمتٜمزيددؾ 

يْمَر﴾  ضمائز  إن ضمٕمؾ اًمْمٛمػم ذم  ويتؿ اعمٕمٜمدك  وادق ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمّبل ش ًمف»﴿اًمذر

دًدا  ىمقل ؿماذ: ٕٟمَّف مل يت٘مدم ًمف ذيمر  ومٞمٕمدقد اًمْمدٛمػم قمٚمٞمدف  أي: حيٗمدظ حمٛمَّ

د حلاومٔمقن ًمدف ُمدـ اًمِمدٞماـملم    وىمٞمدؾ: أن يٜماًمف ؾمقا  أي: وإٟمَّا عمحملسو هيلع هللا ىلص  ٛمَّ

يْمُر﴾ آيا  َل قَمَٚمْٞمِف اًمذر ِذي ُٟمزر َا اًمَّ   وذم: ﴿ًَمدْق [8]شم٘مدم ًمف ذيمر ذم ىمقًمف: ﴿َيا َأَيُّ

 "وماًمذيمر اق اًم٘مرآن  و  ". وىمال اًم٘مّماب : (4[) 9]َُما شَم٠ْمشمِٞمٜمَا سمِاعْمَاَلِئَٙمِا﴾ آيا 

ملسو هيلع هللا ىلص  ال راضمٕمدا قمدغم حمٛمدد ذم )ًَمُف  ًمٞمسه سمراضمٕما قمغم اًمذيمر  إٟمم "اهلاا 

وُمـ مل ي٘مرأ أوائؾ أيات ويتدسمراا  ويتٕمٚمؼ سم٠مواظمراا مل َيد رؿمدده  ومل 

َيذب ومٝمٛمف  أٓ شمرى إمم إظمبار اهلل  ؾمبحاٟمف وشمٕمامم  ذم أول اسمتداا اًمذيمر  

َل قَمَٚمْٞمدِف ملسو هيلع هللا ىلص : قمـ اًمٙمٗمار طمٞمث ىمداًمقا عمحٛمدد   دِذي ُٟمدزر َدا اًمَّ ﴿َوىَمداًُمقا َيدا َأَيُّ

يْمُر إِٟمَّ    أي أٟمه  ٜمقن ذم ادقمائدؽ أن اًمدذيمر شمٜمدزل 6َؽ عَمَْجُٜمقٌن ﴾آيا )اًمذر

وم٘مال:﴿إِٟمَّدا ملسو هيلع هللا ىلص عمحٛمدد   -ضمؾ ضمالًمدف  -قمٚمٞمؽ ُمـ اًمسما   صمؿ ؿمٝمد اق 

دا ًَمدُف حَلَداومُِٔمقَن ﴾  أي ٟمحٗمدظ حمٛمدًدا ُمدـ همدائٚمتٙمؿ  يْمَر َوإِٟمَّ ًْمٜمَدا اًمدذر ـُ َٟمزَّ َٟمْح

ًمقٟمدف سم٠مًمسدٜمتٙمؿ  وشمٙمذيبٙمؿ ومال شمّمٚمقن إمم ىمتٚمف  وٓ اْمٛمف. إٓ ُمدا شم٘مق

  ذيمًرا  ٕن اًمذيمر قمٚمٞمف يٜمزل ٓشمسع ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلصواق سملم  وًمق ؾمٛمل حمٛمد   

ذم آظمددر ؾمددقرة  -قمددز وضمددؾ  –ذم ًمسددان اًمٕمددرب  وُمددا ودداق  ىمددال اهلل 

                                                           

/ 19    ُمٗماشمٞمح اًمٖمٞمل أو اًمتٗمسػم اًمٙمبدػم )548/ 10  اًمتٗمسػم اًمبسٞمط  ًمٚمقاطمدي ) 1
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ًٓ َيْتُٚمددق قَمَٚمددْٞمُٙمْؿ آَيدداِت اهللَِّ   12)اًمٓمددالق: ﴿ىَمددْد َأْٟمددَزَل اهللَُّ إًَِمددْٞمُٙمْؿ ِذيْمددًرا  َرؾُمددق

 .  1)  "يمم شمرى سماًمذيمر ٟمّماملسو هيلع هللا ىلص ؾمقل  ُُمَبٞمرٜمَاٍت﴾  ومسٛمك اًمر

14-﴿    ِِ ٖٔ ٌ  َََْٚصِعَٓا ََا ٔفٞ ُصُدِٚز ِٔ ٔغـ ََُتَكـابًٔٔنَي )     َٔ ( َيـا  47ِإِخَٛاّْـا عًََـ٢ ُضـُسزأ 
ُُِدَسٔجنَي  َِٓٗا ٔب َٔ ِِ ُٖ ِِ ٔفَٝٗا ََْصْب َََٚا  ُٗ َُٗط  [49 - 47]احلحس: ﴾َٜ

 ايٛقف يف اآل١ٜ :
ٌ   ﴿ "اّ ع٢ً قٛي٘ تعاىل قاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ ايٛقف ايت  ِٔ ٔغ َٔ﴾ (7 .) 

 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ :
ـْ هِمؾٍّ ﴾ وم٢مٟمف  دام قمدغم ُمدا رويٜمدا  "ىمال اًمٜمحاس : ىمقًمف شمٕمامم  ﴿ ُِم

قمددـ ٟمدداومع وشماسمٕمددف قمددغم ذًمددؽ اًمٕمبدداس سمددـ اًمٗمْمددؾ وظمقًمٗمددا ذم ذًمددؽ ٕن  

ا ﴿إظِْمَقاًٟمددا ﴾ ُمٜمّمددقب قمددغم احلددال ممددا ىمبٚمددف ... واًمددتمم ﴿ َوَُمددا ُاددْؿ ُِمٜمَْٝمدد

واًمددتمم قمٜمددد إٟمّمدداري وإؿمددٛمق  قمددغم ىمقًمددف شمٕمددامم ,   3) سمُِٛمْخددَرضِملَم ﴾ 

ُٝمؿْ    4)﴿سمُِٛمْخَرضِملَم ﴾ َٓ َيَٛمسُّ ﴾ ذم حمّؾ ٟمّمل طمال ُمـ اًمْمدٛمػم  وقٚما ﴿ 

﴾  ُمٕمٓمقومدا  اعمستؽم ذم ﴿ُُمَتَ٘ماسمِٚمِلَم﴾  وقٚما ﴿ َوَُمدا ُادْؿ ُِمٜمَْٝمدا سمُِٛمْخدَرضِملمَ 

دددُٝمْؿ ﴾ واًمددد قمدددغم قٚمدددا ﴿ قاو: اؾمدددتئٜماومٞما ذم ﴿َوُمدددا ُادددْؿ ُِمٜمْٝمدددا َٓ َيَٛمسُّ

                                                           

  واٟمٔمر رد اًمبداىمال  524/ 4 اًمبٞمان ذم أٟمقاع اًمٕمٚمقم وإطمٙمام )  اًمٜمٙمه اًمداًما قمغم 1

     . 136/ 1قمغم اذا اًم٘مقل ذم آٟمتّمار ًمٚم٘مرآن   )

  356  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  0

  356  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  3

   ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتدداا ت 52  اعم٘مّمد ًمتٚمخٞمص ُما ذم اعمرؿمد )ص:  4

  395/ 1اًمٓمراق  ) قمبد اًمرطمٞمؿ
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(353) 

أي: اؿ ظماًمددون ومٞمٝمدا  ومداعمراد   1) سمُِٛمْخَرضِملَم﴾ واًمباا ًمت٠ميمٞمد ُمٕمٜمك اًمٜمٗمل

آُِمٜملَِم  اؾمتٛمرار اًمٜمٗمل وذًمؽ ٕن إ ام اًمٜمٕمٛما سماخلٚمقد  واذا ُمتٙمرر ُمع ﴿

﴾  إن ُأريد ُمٜمف إُمـ ُمـ زواهلؿ قمـ اجلٜمدا واٟمت٘مداهلؿ ُمٜمٝمدا  ويمدرر  46)

   0)واًمت٠ميمٞمد  ذًمؽ ًمالقمتٜماا

﴾ يٗمٞمدد ُمدا ادؿ (67)ىمٚمُه: إن ىمقًمف ﴿إِنَّ اعْمُتَِّ٘ملَم ذِم ضَمٜمَّاٍت َوقُمُٞمدقٍن 

﴾  سمٕمد أن ﴿َٟمَزقْمٜمَا  (68)ومٞمف ُمـ اًمٜمٕمؿ   وأهّنؿ دظمٚمقا اجلٜما ﴿سمَِساَلٍم آُِمٜملَِم  

ٍر ُُمَتَ٘مدداسمِٚمِلمَ  ـْ هِمددؾٍّ إظِْمَقاًٟمددا قَمددغَم ُهُ َٓ  (69)َُمددا ذِم ُوددُدوِرِاْؿ ُِمدد  ﴾  وأٟمددف ﴿

دُٝمْؿ ومِٞمَٝمدا َٟمَّمددٌل َوَُمدا ُاددْؿ ُِمٜمَْٝمدا سمُِٛمْخدَرضِملَم   ﴾ ومدداًمتمم قمدغم ىمقًمددف (:6)َيَٛمسُّ

﴿ سمُِٛمْخَرضِملَم ﴾  ًمٙمقن أيات شمتحدث قمـ أاؾ اجلٜمّدا وُمدا أٟمٕمدؿ اهلل سمدف 

قمٚمٞمٝمؿ ومال يقىمػ قمغم سمٕمض اًمدٜمٕمؿ دون اًمدبٕمض أظمدر   ومداًمقىمػ قمدغم 

ـْ هِمؾٍّ   ًمٞمس سمتمم ًمٙمقٟمف ٟمٕمٛما واطمدة وٛمـ  قمدة ٟمٕمدؿ رسماٟمٞمدا و اُمٝمدا )ُِم

 إُمـ ُمـ اخلروج ُمٜمٝما .

ُُِػِسٔننَي )  ﴿-15 ِٔ اِي َُا ُتِؤََُس ََٚأِعِسِض َع َِٝٓاَى94َفاِصَدِع ٔب ِِٗص٥ٔنيَ  ( إِْٖا َنَف ُُِطـَت  اِي
(95  ( َٕ ُُـٛ َِٛف َٜعًَِ ٘ٔ ِإَيّٗا آَخَس َفَطـ َٕ َََع ايًَّ َٔ َِٜحَعًُٛ  - 94]احلحـس:   ﴾(96( ائَّرٜ

96 ] 

                                                           

  اإلقمراب اعمٗمّمؾ ًمٙمتداب اهلل اعمرشمدؾ 561/ 0  اعمجتبك ُمـ ُمِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن ) 1
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  323/ 7  روح اعمٕما   إًمقد  ) 0
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 يف اآل١ٜ : ايٛقف
ِِٗص٥ٔنَي ﴿قاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ  ايٛقف ايهايف  ُُِطَت َِٝٓاَى اِي     ( 1)﴾إِْٖا َنَف

 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ :  
﴾  ٟمٕمده ًمٚمٛمسدتٝمزئلم   "ىمال أسمق ضمٕمٗمر: ـَ دِذي واذا همٚمط ٕن ﴿اًمَّ

َٕمُٚمدقَن َُمدَع اهللَِّ إهَِلًدا آظَمدَر ﴾  وظمقًمدػ  ْ َّ ـَ  دِذي ذم واًمتمم قمٜمد أيب طماشمؿ ﴿اًمَّ

واق شمام قمٜمدد   0)  "اذا ٕن سمٕمده هتديًدا هلؿ  واًمتمم ﴿وَمَسْقَف َيْٕمَٚمُٛمقَن ﴾

 واًمتمم قمٜمدد اًمٕمدم  واجلٕمدؼمي قمدغم  3.) اسمـ إٟمباري  واًمدا    واق هتدد

وقمٜمددد   5) واددق ممٜمددقع قمٜمددد اًمسددجاوٟمدي  واًمزٟمددد    4) ﴿ اعْمُْسددَتْٝمِزِئلَم ﴾  

يمِ  لَم ﴾و ﴿ اعْمُْسدَتْٝمِزِئلَم ﴾ شمدام إن ضمٕمدؾ إٟمّماري  اًمقىمػ قمغم :﴿ اعْمُنْمِ

ُما سمٕمده ُمبتددأ ظمدؼمه ﴿ وَمَسدْقَف َيْٕمَٚمُٛمدقَن ﴾  ومد٢من ضُمٕمدؾ ودٗما ًمدف ومٚمدٞمس 

َٕمُٚمددقَن َُمددَع اهللَِّ إهَِلًددا آظَمددَر ﴾ ْ َّ ـَ  ددِذي وىمددال   6) سمقىمددػ سمددؾ اًمقىمددػ قمددغم﴿ اًمَّ

يمِلَم ﴾ شمام وُمثٚمف:     ﴿ اعْمُْسَتْٝمِزِئلمَ "إؿمٛمق  :   ﴾ إن ضمٕمؾ ىمقًمف ﴿ اعْمُنْمِ

                                                           

     358  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  1

     358  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  0

ٓسمتددداا ٕيب قمٛمددرو   اعمٙمتٗمددك ذم اًمقىمددػ وا745/ 0   إيْمدداح اًمقىمددػ وآسمتددداا ) 3

  787/ 0  اًمتبٞمان ذم إقمراب اًم٘مرآن )114اًمدا  )ص: 

  وودػ آاتدداا ذم اًمقىمدػ وآسمتدداا ص 1/310   اعمرؿمد ذم اًمقىمدػ وآسمتدداا  4

327. 

  اٟمتخدداب وىمدقف اًمسددجاوٟمدي ت قمبدداهلل اًمٖماُمدددي ص 633/ 0   قمٚمدؾ اًمقىمدقف  5

481 

  52  اعم٘مّمد ًمتٚمخٞمص ُما ذم اعمرؿمد )ص:  6
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ُمبتدددأ ظمددؼمه ﴿وَمَسددْقَف َيْٕمَٚمُٛمددقَن ﴾   وىمقًمددف شمٕمددامم: ﴿َيْٕمَٚمُٛمددقَن ش اًمددذيـ»

 ﴾   شمام  وًمٞمس سمقىمػ إن ضمٕمؾ وٗما ًمدد  ﴿ اعْمُْسدَتْٝمِزِئلَم ﴾  ويٙمدقن 96)

اًمقىمػ قمغم  ىمقًمف ﴿إهَِلًا آظَمَر ﴾  ويمذا ٓ يقىمػ قمدغم ﴿ اعْمُْسدَتْٝمِزِئلَم ﴾ إن 

ًٓ ُمدـ ﴿ اعمُْ ش اًمذيـ»ضمٕمؾ  ْسدَتْٝمِزِئلَم ﴾ وىمقًمدف :﴿ إهَِلًدا آظَمدَر ﴾  وىمدػ سمدد

طمسـ: ًمالسمتدداا سماًمتٝمديدد واًمققمٞمدد قمدغم اؾمدتٝمزائٝمؿ  وضمٕمٚمٝمدؿ إهلًدا ُمدع 

واًمتمم قمٜمد اسمـ إٟمباري واًمٜمحاس واًمدا ﴿وَمَسْقَف َيْٕمَٚمُٛمقَن ﴾   1)  "اهلل.

   0.) واق هتدد

 أيات اًمٙمريٛما يمؾ قٚما ُمٜمٝما قٛمؾ ُمٕمٜمدك يٛمٙمدـ آيمتٗمداا قًُت:

ـِ  سمددف أي شمٗمٞمددد ُمٕمٜمددك ُمسددت٘ماًل   وم٘مقًمددف﴿ وَماْوددَدْع سمِددَم شُمدد١ْمَُمُر َوَأقْمددِرْض قَمدد

ددديمِلَم ﴾ أومدددادت أُمدددرًا رسماٟمٞمدددًا سمددد٢مقمالن اًمددددقمقة واإلقمدددراض قمدددـ  اعْمُنْمِ

اعمنميملم  ًمٙمـ هلا ارشمبداط سمدم سمٕمدداا ُمدـ طمٞمدث اًمْمدمن اًمرسمدا  سمٜمجداح 

ا يَمَٗمْٞمٜمَاكَ  اعْمُْسدَتْٝمِزِئلَم ﴾  وُمدـ  اًمدقمقة طمٞمث يمٗماه رسمف يمٞمد اعمستٝمزئلم ﴿ إِٟمَّ

َٕمُٚمقَن َُمدَع اهللَِّ إهَِلًدا آظَمدَر﴾ أي أهندؿ قٕمدقا  ْ َّ ـَ  ِذي وٗمات ا١مٓا أهنؿ ﴿ اًمَّ

ًمّمددٗمتل آؾمددتٝمزاا سماًمرؾمددقل واًمنمددك سمدداهلل   وًمددذا ادددداؿ سم٘مقًمددف ﴿ 

ديمِلَم   ومداًمقىمػ  وَمَسْقَف َيْٕمَٚمُٛمقَن ﴾ ومٚمدق وىمدػ اًم٘مدارئ قمدغم يمٚمٛمدا )اعْمُنْمِ

                                                           

  398/ 1ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتداا ت قمبد اًمرطمٞمؿ اًمٓمراق  )   1

  اعمٙمتٗمدك ذم 745/ 0      إيْماح اًمقىمػ وآسمتدداا )358  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  0

/ 0  اًمتبٞمدان ذم إقمدراب اًم٘مدرآن )114اًمقىمػ وآسمتدداا ٕيب قمٛمدرو اًمددا  )ص: 

787  
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  ًمٚمققمدد اًمرسمدا    وإذا اعْمُْسدَتْٝمِزِئلمَ ق وىمدػ قمدغم )وحٞمح  وأطمسـ ُمٜمف ًم

  ًمٙمددان ذم اًمقىمددػ  ددام اعمٕمٜمددك   وإذا وال اًم٘مددرااة إهَِلًددا آظَمددرَ وىمددػ قمددغم )

  ًمٙمان اًمقىمػ أشمؿ طمٞمث قع أواُمر أيات  وَمَسْقَف َيْٕمَٚمُٛمقنَ ووىمػ قمغم)

 واًمققمد آهلل وومات اعمنميملم صمؿ اًمتٝمديد اًمرسما  ذم هنايا أيات .

 املطأي١ ايسابع١ : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠ ايٓحٌ   
ََُطٖدَسإ  ٔفٞ   ﴿-16 ِِٝس  ِٚا ِإَي٢ ايطَّ ِِ ََٜس ُ٘    َجِّ ايٖطَُا٤َٔأَي ٖٔ ِإيَّـا ايًَّـ ُٗ ُِٔطـُه ُٜ ٕٖ  ََا  ِإ

َٕٔفٞ َذٔيَو َيآَٜإ   ُٛٓ ُِٜؤَٔ ّأ  ِٛ  [79]ايٓحٌ: ﴾ ٔيَك
 ايٛقف يف اآل١ٜ : 

 ام قمٜمدد  ﴾ٔفٞ َجِّ ايٖطَُا٤ٔ  ﴿ي٘ تعاىل: قاٍ ايٓحاع : ايٛقف ع٢ً قٛ

َّٓ اهللَُّ ﴾ واًمدتمم قمٜمدد  َـّ إِ اًمٕمباس سمـ اًمٗمْمؾ وأشمؿ ُمٜمف قمٜمده  ﴿ َُما ُيْٛمِسُٙمُٝم

َياٍت ًمَِ٘مْقٍم ُي١ْمُِمُٜمقَن ﴾صمؿ اًم٘مٓمع قمغم رؤوس أيات  َٔ همػمه ﴿ إِنَّ ذِم َذًمَِؽ 

    1)طمسـ شمام 
  د اًمدا  واًمٕمم ٟمباري  ويماف قمٜمواق وىمػ طمسـ قمٜمد اسمـ إ 

َّٓ اهللَُّ ﴾ أيمٗمددك ُمٜمددف  وُمٓمٚمددؼ قمٜمددد اًمسددجاوٟمدي   "وىمددال إؿمددٛمق  ﴿ إِ

﴾ يمدداف: ًمالسمتددداا سمدداًمٜمٗمل قمٜمددد   0)واًمزٟمددد  
ِ
ددَما وىمقًمددف : ﴿ذِم ضَمددقر اًمسَّ

  . 3)إؿمٛمق  
                                                           

  372  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  1

  اعمٙمتٗمك ذم اًمقىمػ وآسمتداا ٕيب قمٛمرو اًمدا  749/ 0اًمقىمػ وآسمتداا )  إيْماح  0

  ووػ آاتدداا ذم اًمقىمدػ 0/332    اعمرؿمد ذم اًمقىمػ وآسمتداا 118))ص: 

.  ُمٜمددار اهلدددى ذم سمٞمددان اًمقىمددػ وآسمتددداا ت قمبددد اًمددرطمٞمؿ 327وآسمتددداا ص 

وٟمدي ت   اٟمتخداب وىمدقف اًمسدجا640/ 0  قمٚمؾ اًمقىمقف 410/ 1اًمٓمراق  )

 . 495قمبداهلل اًمٖماُمدي ص 

  410/ 1  ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتداا ت قمبد اًمرطمٞمؿ اًمٓمراق  ) 3



 أقٛاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ يف ايٛقف ٚاالبتدا٤

 

(353) 

 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ : 
ىمٚمُه : اعمٕمٜمك ًمميا أن اهلل يٜمٙمر قمغم ُمـ أقمرض قمدـ آيدا قمٔمٞمٛمدا  

قمغم يممل ىمدرشمف وقمٔمٞمؿ ظمٚم٘مف  وال آيا ـمػمان اًمٓمٞمقر اًمتل قٚمؼ ذم داًما 

اًمسما  وًمقٓ طمٗمظ اهلل هلدا ًمسد٘مٓمه  وادذا إُمدر اًمدذي يدراه اعم١مُمٜمدقن 

ومٞمتٕمٔمقن سمف ويراه اًمٙمٗمار وٓ يتٕمٔمقن سمف  ومجاا آؾمدتٗمٝمام آٟمٙمداري ﴿ 

دػْمِ ﴾ ًمٞمددل قمدغم اؾمدتح٘ماق اهلل ًمٚمٕمبدادة وطمدد ه  وأن ادذه َأمَلْ َيَرْوا إمَِم اًمٓمَّ

َراٍت ﴾ أي : ُمذًمٚمددا ٕن شمٓمددػم  وُمٜم٘مددادة ٕن شمسددبح ذم  اًمٓمددػم ﴿ ُُمَسددخَّ

اهلقاا  وذًمؽ سمسبل شمسخػم اهلل اذه احلٞمقاٟمات ًمتٙمقن ـمدائرة  وضمداات 

َياٍت ًمَِ٘مدْقٍم ُي١ْمُِمٜمُدقَن ﴾ همدػم ُمٕمٓمقومدا قمدغم ُمدا ىمبٚمٝمدا:  َٔ قٚما ﴿إِنَّ ذِم َذًمَِؽ 

َراٍت ذِم ٕهنا ضماات ذم ُم٘مام اجلقاب ًم٘مقًمدف : ﴿ َأمَلْ  دػْمِ ُُمَسدخَّ  َيدَرْوا إمَِم اًمٓمَّ

َّٓ اهللَُّ ﴾ أي : ُمدـ يدتٕمظ  دذا ؟ ومجداا اجلدقاب  َـّ إِ  َُما ُيْٛمِسدُٙمُٝم
ِ
َما ضَمقر اًمسَّ

سم٠من اًمذيـ آُمٜمقا يتٕمٔمقن سمم يرون  واذا ُما يسٛمك ذم قمٚمؿ اعمٕما  سماًمٗمّمؾ 

ٛمٚمدا ًمِمبف يممل آشمّمال  ٕن اجلٛمٚمدا اًمثاٟمٞمدا وىمٕمده ضمقاسمدا ٟمدتج قمدـ اجل

   1)إومم ومٚمؿ شمٕمٓمػ قمغم إومم. 

ىمٚمُه:   اًمقىمػ قمٜمد اًمٕمبداس سمدـ اًمٗمْمدؾ شماُمدا قمدغم ىمقًمدف ﴿ ضَمدقر  

 ﴾ ٕهنا أيا قمٔمٞمٛما ُمست٘مٚما شمٗمٞمدد ُمٕمٜمدك: قمٚمدٞمٙمؿ اًمتددسمر واًمٜمٔمدر ذم 
ِ
َما اًمسَّ

ظمٚمؼ اهلل ًمٚمٓمػم وقٚمٞم٘مٝما ذم اجلدق   وإقمدمل قم٘مدقًمٙمؿ هلدذا اخلٚمدؼ اًمرسمدا  

ف قمٜمدد همدػمه وذًمدؽ ٕن يمٚمتدا اجلٛمٚمتدلم احلز اًمٕم٘مكم   وادق وىمدػ يمدا

                                                           

   159  اًمتٗمسػم اًمبٞما  عما ذم ؾمقرة اًمٜمحؾ ُمـ دىمائؼ اعمٕما  )ص:  1
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ُمسددت٘مٚما ًمٗمٔمددًا أي: يمددؾ ُمددٜمٝمم قٚمددا ُمٗمٞمدددة عمٕمٜمددك ُمسددت٘مؾ وم٘مقًمددف ﴿َُمددا 

َّٓ اهللَُّ ﴾ شمٗمٞمد أن اهلل اعمٛمسؽ ًمٚمٓمػم يمم أُمسؽ اًمسدما أن شم٘مدع  َـّ إِ ُيْٛمِسُٙمُٝم

قمدغم إرض   وإومم شمٗمٞمدد ظمٚمدؼ اهلل اًمٓمدػم ُمسدخرات أي ُمدذًمالت ذم 

 .ضمق اًمسما
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  ايثاملطًب ايث

 ايٛقف ٚاالبتدا٤ َٔ ضٛز٠ اإلضسا٤ إىل آخس ضٛز٠ األحصاب
 املطأي١ األٚىل: ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠ اإلضسا٤    
ُ٘ } ﴿قاٍ تعاىل :-17  ٌَ    ِإيَّـا ٔبـاِيَحلِّ  ََٚيا َتِكُتًُٛا ايِٖٓفَظ ائَّتٞ َحٖسَّ ايًَّ ِٔ ُقٔتـ َََٚـ

ًَِط ٘ٔ ُض َٛٔيِّٝ ًَِٓا ٔي ُِٓصّٛزا )ََِعًَُّٛا َفَكِد َجَع ََ َٕ ُ٘ َنا ٌِ إِْٖ ُِٜطِسِف ٔفٞ اِيَكِت  {(33اّْا فًََا 
 [33]اإلضسا٤: 

 ايٛقف يف اآل١ٜ :
قطع ناف عٓد أبٞ حا  ٚتاّ عٓد ايعبـاع  " ﴾ٔباِيَحلِّ  ﴿ايٛقف ع٢ً قٛي٘ : 

  ( 1)بٔ ايفضٌ
واق وىمػ طمسـ قمٜمد اسمـ إٟمبداري واًمٕمدم     و)يمداف. وىمٞمدؾ: 

جداذب قمٜمدد اجلٕمدؼمي  وُمٓمٚمدؼ قمٜمدد اًمسدجاوٟمدي شمام  قمٜمد اًمدا    وُمت

   0)واًمزٟمدي

 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ: 
ىمٚمُه: وضمف  اُمف قمٜمد اًمٕمباس : أن اجلٛمٚما واومٞما اعمٕمٜمك ومٞمٝما اًمٜمٝمل 

ٓ حيدؾ    "ملسو هيلع هللا ىلص قمـ ىمتؾ اًمٜمٗمس إٓ سماحلؼ أي سمقضمف طمؼ يمم ىمدال اًمرؾمدقل 

صمالث:  سم٢مطمدى دم اُمرئ ُمسٚمؿ يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهللَّ وأ  رؾمقل اهللَّ إٓ

  ومٝمدل 3)  "اًمثٞمل اًمزا   واًمٜمٗمس سماًمٜمٗمس  واًمتدارك ًمديٜمدف اعمٗمدارق ًمٚمجمقمدا

                                                           
  376  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  1

ٗمددك ذم اًمقىمددػ   اعمٙمت 341/ 0اعمرؿمددد    0   753/ 0  إيْمدداح اًمقىمددػ وآسمتددداا ) 0

  اٟمتخدداب 647/ 0   قمٚمددؾ اًمقىمددقف 101وآسمتددداا ٕيب قمٛمددرو اًمدددا  )ص: 

 . 525وىمقف اًمسجاوٟمدي ت قمبداهلل اًمٖماُمدي ص 

 . ؾمٜمـ 1676ح  1320/ 3  وحٞمح ُمسٚمؿ ذم اًم٘مساُما  سماب ُما يباح سمف دم اعمسٚمؿ ) 3

  .4350ح  500/ 4أسمق داود ذم احلدود  سماب احلٙمؿ ومٞمٛمـ ارشمد )
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قٚما ُمست٘مٚما ًمٗمٔمًا وُمٕمٜمك   أُما يمقٟمف وىمػ : طمسـ وذًمدؽ ٕن اعمقودقع 

ًمميا اًمٜمٝمل قمـ اًم٘متؾ قماُما وسمٞمان ُما ًمٚمٛم٘متقل ُمـ طمؼ قمٜمدد اهلل ومدٞمم ذع 

ص ٕن اهلل ىمدد ضمٕمدؾ وأٟمف ُمتقًمٞمف وٟماسه ومال ينف ورصمتدف ذم آىمتّمدا

ددُف يَمدداَن َُمٜمُّْمددقًرا ﴾ } ًمددقزم اعم٘متددقل اًمٜمٍمددة ﴿ ددْف ذِم اًْمَ٘مْتددِؾ إِٟمَّ وَمدداَل ُيْنِ

[  وقمٜمد اًمسجاوٟمدي أٟمف وىمػ ُمٓمٚمدؼ ٕن اًمنمدط ذم أُمدر 33]اإلهاا: 

 ىمد ي٘مع ٟمادرًا ظمارضمًا قمـ اًمٜمٝمل .  

َِٝو َزٗبَو  ﴿ -18  َِٚح٢ ِإَي ١ََُٔذٔيَو َُٖٔا َأ َٔ اِئحِه ٘ٔ ِإَيّٗـا آَخـَس      َٚ َٔ ٌِ ََـَع ايًَّـ َيا َتِحَعـ
َِ ًَََُّٛا ََِدُحّٛزا  ًَِك٢ ٔفٞ َجَٖٗٓ  [39]اإلضسا٤ :  ﴾َفُت

َٔ اِئحِه١َُٔ  ﴿ايٛقف يف اآل١ٜ :ع٢ً قٛي٘ تعاىل :  َٔ﴾ 
 دام قمٜمدد اًمٕمبداس سمدـ اًمٗمْمدؾ  ويمداف قمٜمدد أيب "ىمال اًمٜمحاس : 

ددَمَواُت شُمَسددبر  طمدداشمؿ  صمددؿ اًم٘مٓمددع قمددغم رؤوس أيددات شمددام إمم﴿   ُح ًَمددُف اًمسَّ

َـّ ﴾  وم٢مٟمف  ام قمٜمد اًمٕمباس سمـ اًمٗمْمؾ ـْ ومِٞمِٝم َْرُض َوَُم ْٕ ْبُع َوا    1)."اًمسَّ

واددق وىمددػ طمسددـ قمٜمددد اسمددـ آٟمبدداري واًمٕمددم  وإٟمّمدداري 

   0) وإؿمٛمق    ويماف قمٜمد اًمدا    وُمٓمٚمؼ ًمدى اًمسجاوٟمدي  واًمزٟمد  

                                                                                                                                          

  .4216ح  92/ 7ئلُّ ذم قريؿ اًمدم  سماب ذيمر ُما حيؾ سمف مل اعمسٚمؿ )ؾمٜمـ  اًمٜمسا

  377  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  1

 340/ 0      اعمرؿمددد  ذم اًمقىمددػ وآسمتددداا  753/ 0  إيْمدداح اًمقىمددػ وآسمتددداا ) 0

  ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمدان اًمقىمدػ وآسمتددا ت 53اعم٘مّمد ًمتٚمخٞمص ُما ذم اعمرؿمد )ص: 

  اعمٙمتٗمك ذم اًمقىمدػ وآسمتددا ٕيب قمٛمدرو اًمددا  405/ 1 )قمبد اًمرطمٞمؿ اًمٓمراق 

  اٟمتخداب وىمدقف اًمسدجاوٟمدي ت قمبدداهلل 648/ 0   قمٚمؾ اًمقىمدقف 101)ص: 

 . 525اًمٖماُمدي ص 
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 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ :  

َٔ اِئحِهَُـ١ٔ اًمقىمػ قمغم ىمقًمف ﴿  ﴾ شمدام قمٜمدد اًمٕمبداس سمدـ اًمٗمْمدؾ  َٔ

أي:  ي٘مقل شمٕمامم: اذا اًمذي أُمرٟمداك سمدف ُمدـ إظمدالق اجلٛمٞمٚمدا  وهنٞمٜمداك 

ْٙمَٛمددِا﴾  ـَ احْلِ ددَؽ ُِمدد قمٜمددف ُمددـ اًمّمددٗمات اًمرذيٚمددا  ﴿ مِمَّددا َأْوطَمددك إًَِمْٞمددَؽ َرسمُّ

وماإلؿمددارة ب ﴿ذًمِددَؽ ﴾ إمم اددذه أداب اًمتددل شمْمددٛمٜمتٝما اددذه أيددات 

ُمـ إومٕمال اعمحٙمٛما اًمتل شم٘متْمٞمٝما طمٙمٛمدا اهلل ذم قمبداده  اعمت٘مدُما أي اذه

ويماٟمدده اددذه اًمتٙمدداًمٞمػ طمٙمٛمددا ٕن  وظمٚم٘مددف هلددؿ حماؾمددـ إظمددالق 

طماوٚمٝما يرضمدع إمم إُمدر سماًمتقطمٞمدد وأٟمدقاع اًمٓماقمدات واإلقمدراض قمدـ 

اًمدٟمٞما واإلىمبال قمغم أظمرة  واًمٕم٘مقل شمدل قمغم ودحتٝما وادل ذائدع ذم 

قٞمع ُما شم٘مدم ُمـ اًمتٙماًمٞمػ قمدداا أرسمٕما قٞمع إديان ٓ شم٘مبؾ اًمٜمسخ  و 

[ 00وقمنمون ٟمققما  أوهلا ىمقًمف: ﴿ٓ دمٕمؾ ُمع اهلل إهلا آظمر﴾ ]اإلهاا: 

 . 1[) 37  وآظمراا: ﴿وٓ  ش ذم إرض ُمرطما﴾ ]اإلهاا: 

ْٙمَٛمدِا ﴾ حيدقز ومٞمددف صمالصمدا أوضمدف ُمدـ اإلقمددراب    ـَ احْلِ وىمقًمدف: ﴿ ُِمد

حذوف شم٘مدديره: ُمدـ اًمدذي أطمداا: أن يٙمقن طمآً ُمـ قمائد اعمقوقل اعم

أوطماه طمال يمقٟمف ُمـ احلٙمٛما  أو طمدآً ُمدـ ٟمٗمدس اعمقودقل  اًمثدا : أٟمدف 

إُما شمبٕمٞمْمٞما: ٕن ذًمؽ سمٕمدض احلٙمٛمدا  وإُمدا ش ُمـ»ُمتٕمٚمؼ سمد )أوطمك   و 

ًمالسمتددداا  وإُمددا ًمٚمبٞمددان. وطمٞمٜمئددذ شمتٕمٚمددؼ سمٛمحددذوف  اًمثاًمددث: أهنددا ُمددع 

                                                           

    اعمحددرر اًمددقضمٞمز ذم شمٗمسددػم اًمٙمتدداب 4026/ 6  اٟمٔمددر : اهلدايددا امم سمٚمددقغ اًمٜمٝمايددا ) 1

  شمٗمسػم اسمـ يمثػم ت ؾمدالُما 51/ 7   اًمبحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمسػم )458/ 3اًمٕمزيز )

(5 /77  
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رشمبٓمدا ًمٗمٔمدًا وُمٕمٜمدًك   أي ومأيدا ُم  . 1) روراا سمدل ُمـ ﴿ مِمَّدا َأْوطَمدك ﴾  

ُمست٘مٚما سمٚمٗمٔمٝما وُمٕمٜمااا ٓ قتداج إمم ُمدا يبٞمٜمٝمدا   وُمدـ ذادل إمم قسدلم 

ْٙمَٛمِا ﴾ ومػمى أن سملم اجلٛمٚمتلم شمراسمط ُمـ ضمٝما  ـَ احْلِ اًمقىمػ قمغم ىمقًمف ﴿ ُِم

اًمسٞماق واعمقوقع  طمٞمث ٓ شمست٘مؾ اجلٛمٚما اًمثاٟمٞما سمٛمٕمٜمك سمؾ ال ُمرشمبٓمدا 

وذًمدؽ أن اهلل أُمدر رؾمدقًمف سمد٠مواُمر وهنداه  سمإومم وٓ يتؿ ُمٕمٜمااا إٓ  ا   

﴾ وَمُتْٚمَ٘مك ذِم ضَمَٝمٜمََّؿ َُمُٚمقًُمدا َُمدْدطُمقًرا قمـ أُمقر صمؿ سملم ًمف ُم.ل اًمٗمٕمؾ واًمؽمك﴿

وُمـ ذال إمم أن اًمقىمػ : يماف   ومذًمؽ ٕن يمال ُمـ اجلٛمٚمتدلم ٓ شمٕمٚمدؼ 

سمٞمٜمٝمم ذم اًمٚمٗمظ   ومٙمؾ قٚما أومادت ُمٕمٜمًك ُمست٘ماًل   أُما اًمقىمػ اعمٓمٚمؼ ومٞمٝما 

ضمؾ أٟمدف حيسدـ آسمتدداا سمدم سمٕمدد اًمقىمدػ يمدم ذم أول أيدات ﴿ٓ ومٝمق ٕ

 [  00دمٕمؾ ُمع اهلل إهلا آظمر﴾ ]اإلهاا: 

ٌِ    ﴿قاٍ تعاىل:    -19 ُٜٔعُٝدَْا ُقـ  ِٔ ََ َٕ ِِ َفَطَُٝكُٛيٛ ًِّكا َُٖٔا َِٜهُبُس ٔفٞ ُصُدِٚزُن ِٚ َخ َأ
َِٝو َٕ ِإَي ِٓٔػُضٛ ُٝ ٍَ ََٖس٠ٕ َفَط ِِ َأٖٚ ِِ  ائَّرٟ َفَطَسُن ُٗ َُٛز٤َُٚض ُٖ َٕ َََت٢  ٌِ َعَطـ٢   ََُٜٚكُٛيٛ ُق

َٕ َقِسّٜبا  ِٕ َُٜهٛ  [ 51]اإلضسا٤ : ﴾َأ
َٛ  ﴿ايٛقف يف اآل١ٜ ع٢ً قٛي٘ تعاىل :  ُٖ َٕ َََت٢   .    ﴾ََُٜٚكُٛيٛ

اًمتمم قمٜمد اًمٕمباس سمدـ اًمٗمْمدؾ قمدغم ىمقًمدف شمٕمدامم :  "ىمال اًمٜمحاس:

  0﴿َوَيُ٘مقًُمقَن َُمَتك ُاَق ﴾ ) 

                                                           

/ 7  اًمبحر اعمحدٞمط ذم اًمتٗمسدػم )189/ 4  اًمٙمتاب اًمٗمريد ذم إقمراب اًم٘مرآن اعمجٞمد ) 1

  357/ 7  اًمدر اعمّمقن ذم قمٚمقم اًمٙمتاب اعمٙمٜمقن )51

   378  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  0
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دِذي وَمَٓمدَريُمْؿ اًمقىمػ يماف قمٜمد  اًمٜمحاس قمغم ىمقًمف شمٕمامم : ﴿ىُمدِؾ اًمَّ

ٍة ﴾  وقمٜمد اًمدا  وإؿمدٛمق  اًمقىمدػ اًمٙمداذم قمدغم ىمقًمدف ﴿ َُمَتدك  َل َُمرَّ َأوَّ

وىمقًمف شمٕمامم : ﴿ ىُمْؾ قَمَسدك    1)ُاَق﴾ واق واًمح قمٜمد اًمٕمم  وإٟمّماري  

َّٓ  َأْن َيُٙمقَن ىَمِريًبا ﴾ًمٞمس سمتمم ٕن ُما سمٕمده ُمتّمؾ سمف واًمدتمم ﴿ إِنْ  ًَمبِْثدُتْؿ إِ

 [  50ىَمٚمِٞماًل ﴾ ]اإلهاا : 

 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ :
ىمقًمف شمٕمامم: ﴿َوَيُ٘مقًُمقَن  ُمتك ُاَق﴾ أي: ُمتك اًمبٕمدث  وم٘مدؾ هلدؿ يدا 

﴿قمسك َأن َيُٙمقَن ىَمِريبدًا﴾ أي: ادق ىمريدل. ٕن قمسدك ُمدـ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد 

ؿ ًمٚمٕمدقد شمٕمامم  واضمبا  أي ُمتك اًمٕمقد؟ ومل ي٘مقًمقا ذًمؽ قمغم ؾمبٞمؾ اًمتسدٚمٞم

وًمٙمـ طمٞمدة واٟمت٘مآ عما ٓ يس٠مل قمٜمف ٕن ُما يثبه إُمٙماٟمف سماًمددًمٞمؾ اًمٕم٘مدكم 

ٓ يس٠مل قمـ شمٕمٞملم وىمققمف  وًمٙمـ أضما ؿ قمـ ؾمد١ماهلؿ سم٘مدرب وىمققمدف ٓ 

سمتٕمٞملم زُماٟمف ٕن ذًمؽ مما اؾمت٠مصمر اهلل شمٕمامم سمٕمٚمٛمدف  واطمتٛمدؾ أن يٙمدقن ذم 

ا              قمسددك إوددمر أي قمسددك اددق أي اًمٕمددقد  واطمتٛمددؾ أن يٙمددقن ُمرومققمٝمدد

)أن يٙمقن   ومتٙمقن شماُما. و)ىمريبا   حيتٛمدؾ أن يٙمدقن ظمدؼم يمدان قمدغم أٟمدف 

يٙمدقن اًمٕمدقد ُمتّمددٗما سمداًم٘مرب  وحيتٛمددؾ أن يٙمدقن فمرومددا أي زُماٟمدا ىمريبددا 

  0) وقمغم اذا اًمت٘مدير يقم )ٟمدقمقيمؿ   سمدٓ ُمـ )ىمريبا   

                                                           

اًمدددا     اعمٙمتٗمددك ذم اًمقىمددػ وآسمتددداا ٕيب قمٛمددرو 378  اًم٘مٓمددع وآئتٜمدداف )ص:  1

/ 1   ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتداا ت قمبد اًمرطمٞمؿ اًمٓمراق  )101)ص: 

  اعم٘مّمددد ًمتٚمخددٞمص ُمددا ذم اعمرؿمددد 343/ 0  اعمرؿمددد  ذم اًمقىمددػ وآسمتددداا  407

  .53)ص: 

  63/ 7  اًمبحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمسػم )4000/ 6  اهلدايا امم سمٚمقغ اًمٜمٝمايا ) 0
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(333) 

ىمٚمُه : ذم اذه أيدا قمددة أؾمدئٚما ُمدع اإلضماسمدا قمٚمٞمٝمدا ُمبداذة ُمدـ 

مم احلٞمداة ؟ وآضماسمدا : اًمدذي ومٓمدريمؿ ي٘مقًمقن : ُمـ يٕمٞمددٟما إ ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقل 

أي ظمٚم٘مٙمؿ أول ُمرة   ومٙمان طماهلؿ : َيزون إًمٞمدؽ رؤوؾمدٝمؿ شمٕمجبدًا ُمدـ 

ىمقًمؽ وحيريمقن رؤوؾمدٝمؿ قريدؽ ُمدـ يسدتث٘مٚمف ويسدتبٓمئف  ويسد٠مًمقن : 

ُمتك ادق؟ أي اًمبٕمدث   ومٞم٘مدقل هلدؿ اًمرؾمدقل﴿ قَمَسدك َأْن َيُٙمدقَن ىَمِريًبدا ﴾ 

هلددؿ : ﴿ َيددْقَم َيددْدقُمقيُمْؿ  ومٞم٘مقًمددقن يددا حمٛمددد: ومٛمتددك اددذا اًم٘مريددل؟ وم٘مددال

وَمَتْسدددَتِجٞمُبقَن سمَِحْٛمدددِدِه ﴾ يٕمٜمدددل: إهاومٞمدددؾ  وادددل اًمٜمٗمخدددا إظمدددػمة  

    1 )ومتخرضمقن ُمـ ىمبقريمؿ سم٠مُمر اهلل وشم٘مّمدون ٟمحق اًمداقمل

ُٜعـد تاَـا،     ٚبٓا٤ ع٢ً تكدّ فايٛقف ايتُاّ ع٢ً أحد ٖرٙ األضـ١ً٦ 

واًمقىمدػ قمدغم  وطمّمقل آضماسما قمٚمٞمف ُيٕمد أشمؿ ُمـ طمٞمث اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك  

ٍة ﴾ضمائز ٕٟمدف ّدقز ومٞمدف اًمقودؾ  َل َُمرَّ ِذي وَمَٓمَريُمْؿ َأوَّ ىمقًمف شمٕمامم : ﴿ىُمِؾ اًمَّ

واًمٗمّمؾ ًمتجاذب اعمقضمبلم ُمـ اًمٓمروملم   وُمـ ىمال إن اًمقىمػ يماف  قمغم 

ـْ ُيِٕمٞمدُدَٟما﴾ ؾمد١مال  ىمقًمف ﴿ َُمَتدك ُادَق ﴾ وذًمدؽ ٕن قٚمدا ﴿وَمَسدَٞمُ٘مقًُمقَن َُمد

ٝمزاا  وًمف شمٕمٚمؼ سمم سمٕمدده ادؾ أضمدا ؿ ُمست٘مؾ ُمـ اًمٙمٗمار قمغم ؾمبٞمؾ آؾمت

ٍة ﴾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل  َل َُمرَّ  ومٞمٙمقن اًمقىمػ قمغم ﴿ َأوَّ

 املطأي١ ايثا١ْٝ : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠ ايهٗف 
ِٔ آَٜأتَٓا َعَحّبا   ﴿ -72 ُْٛا َٔ ِِ َنا ِٗٔف َٚايٖسٔقٝ ٕٖ َأِصَحاَب اِيَه ِّ َحٔطِبَت َأ  ﴾َأ

 [9]ايهٗف: 
 

                                                           

  315/ 0ٜمدي )  ُيٜمٔمر :  سمحر اًمٕمٚمقم اًمسٛمرىم 1
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(333) 

ِٔ آَٜأتَٓا َعَحّبا  ﴿٘ تعاىل :ايٛقف يف اآل١ٜ ع٢ً قٛي َٔ﴾ 
  ( 1) ﴾َعَحّبا ﴿ايتُاّ عٓد ايعباع بٔ ايفضٌ ع٢ً قٛي٘ تعاىل :

وظماًمٗمدددف همدددػمه ٕن )إذ  ُمتٕمٚم٘مدددا سمدددم ىمبٚمٝمدددا   "ىمددال اًمٜمحددداس : 

ـْ َأُْمِرَٟمدا َرؿَمدًدا  ﴾واًمدتمم سمٕمدده ﴿  َأطْمََمد عمَِدا  (32)واًمٙماذم ﴿ َوَاٞمرهْت ًَمٜمَا ُِمد

    0) "﴾  (34)ًَمبُِثقا َأَُمًدا 

وىمال إؿمٛمق  ﴿قَمَجًبا ﴾ شمام  ىماًمف اًمٕمباس سمدـ اًمٗمْمدؾ قمدغم أن 

اٜمدا ُمتٕمٚم٘مدا ش إذ»سمٛمٕمٜمك: ُأذيمر إذ أوى  وظمقًمػ ذم اذا  وم٘مٞمدؾ: إنَّ ش إذ»

وذادل  أسمدق قمٛمدر اًمددا  إمم أن   3) سمم ىمبٚمٝما  ومال يقىمػ قمدغم  ﴿قَمَجًبدا ﴾ 

   4) اًمقىمػ قمغم : رؤوس أي يماومٞما
 ١ٜ : تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل

ذيمددر اهلل ُمددـ أيددات اًمٙمٚمٞمددا شمددزيلم إرض سمددم ظمٚمددؼ ومقىمٝمددا ُمددـ 

إضمٜماس اًمتل ٓ طمٍم هلدا  وإزاًمدا ذًمدؽ يمٚمدف يمد٠من مل يٙمدـ صمدؿ ىمدال: أم 

 طمسبه يٕمٜمل أن ذًمؽ ُمـ ىمّما أاؾ اًمٙمٝمػ وإسم٘ماا طمٞمداهتؿ ُمددة ـمقيٚمدا

يماٟمقا قمجبا ُمـ سملم آياشمٜما  أي أقمجل ُمـ سم٘مٞما آياشمٜمدا  ومد٢من إُماشمدا إطمٞمداا 

ملسو هيلع هللا ىلص  هتؿ أقمٔمؿ ُمـ قمجل إٟماُما أادؾ اًمٙمٝمدػ واخلٓمداب ًمٚمٜمبدل  سمٕمد طمٞما

واعمراد: ىمقُمف اًمذيـ ؾم٠مًمقا قمدـ اًم٘مّمدا  وأادؾ اًمٙمتداب اًمدذيـ أهمدرواؿ 

                                                           

  385  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  1

  385  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  0

  436/ 1  ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتداا ت قمبد اًمرطمٞمؿ اًمٓمراق  ) 3

  104  اعمٙمتٗمك ذم اًمقىمػ وآسمتدا ٕيب قمٛمرو اًمدا  )ص:  4
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(335) 

أقمٚمؿ اهلل أن ىمّما أوحاب "وىمال أسمق إؾمحاق اًمزضماج:   1) سماًمس١مال قمٜمٝما 

اًمٙمٝمػ ًمٞمسه سمٕمجٞمبا ُمـ آيات اهلل: ٕن ظمٚمؼ اًمسٛمقات وإرض وُمدا 

وأم: اٜما سمٛمٕمٜمك:   0)  "ُمـ ىمّما أوحاب اًمٙمٝمػ سمٞمٜمٝمم مما يِمااد أقمجل

أن أوددحاب اًمٙمٝمددػ واًمددرىمٞمؿ ملسو هيلع هللا ىلص سمدؾ   واعمٕمٜمددك :  أم طمسددبه يددا حمٛمددد 

يماٟمقا ُمـ آياشمٜما قمجبًا  وم٢من ُما ظمٚم٘مُه ُمـ اًمسدٛمقات وإرض وُمدا ومدٞمٝمـ 

   3) ُمـ اًمٕمجائل أقمجل ُمـ أوحاب اًمٙمٝمػ

وىمٞمؾ : ُمٕمٜمك اًمٙمدالم اًمٜمٗمدل  أي ُمدا طمسدبه ًمدقٓ إظمبارٟمدا  أي :  

وىمقًمف شمٕمدامم: ﴿إِْذ َأَوى    4)ؾمتٗمٝمام شم٘مرير  أي أطمسبه ذًمؽ وم٢مهنؿ قمجلا

اٜمددا ٓ ّددقز أن يٙمددقن ُمتٕمٚمً٘مددا سمددم ىمبٚمددف قمددغم شم٘مدددير: أم  "إِذْ "اًْمِٗمْتَٞمددُا﴾    

وسمٞمٜمٝمؿ ُمدة ـمقيٚما  ومٚمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصطمسبه إذ أوى اًمٗمتٞما: ٕٟمف يمان سملم اًمٜمبل 

يتٕمٚمدؼ  "إذ  "يتٕمٚمؼ احلسبان سمذًمؽ اًمقىمه اًمذي آووا ومٞمف إمم اًمٙمٝمدػ  و

وُمٕمٜمددددك ﴿َأَوى اًْمِٗمْتَٞمددددُا إمَِم   5) سمٛمحددددذوف يم٠مٟمددددف ىمٞمددددؾ: ُأذيمددددر إذا أوى 

  6) اًْمَٙمْٝمِػ﴾: واروا إًمٞمف وضمٕمٚمقه ُم٠موااؿ 

                                                           

  059/ 15 اًمتحرير واًمتٜمقير )140/ 7  اًمبحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمسػم ) 1

 072/   3  "  ُمٕما  اًم٘مرآن 0

/ 7   اًمبحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمسػم )497/ 3  اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمسػم اًمٙمتاب اًمٕمزيز ) 3

  445/ 7    اًمدر اعمّمقن ذم قمٚمقم اًمٙمتاب اعمٙمٜمقن )141

  140/ 7  اًمبحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمسػم )356/ 12  اجلاُمع ٕطمٙمام اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمبل ) 4

 446/ 7  اًمدر اعمّمقن  395/ 1اًمرمحـ     إُمالا ُما ُمـ سمف 5

  128/ 5  زاد اعمسػم  072/ 3  ُمٕما  اًم٘مرآن  ًمٚمزضماج  6
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أّن أودحاب  ملسو هيلع هللا ىلص: أن اهلل سملم ًمرؾمقًمف  ٚٚج٘ ايتُاّ عٓد ايعباع

اًمٙمٝمػ ًمٞمسقا سم٠مقمجل خمٚمقىمات اهلل وآياشمف وسمذًمؽ شمدؿ اعمٕمٜمدك صمدؿ زاد ذم 

اًمتل ؾم٠مل قمٜمٝما اًمٙمٗمار ُمـ اًمٞمٝمقد واعمنميملم : أهنؿ ومتٞما  اًمبٞمان أّن ىمّمتٝمؿ

 وذيمر ىمّمتٝمؿ. 

 املطأي١ ايثايث١ : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠ املؤَٕٓٛ    
َٕ   ﴿قاٍ تعاىل : -71 ِٓٔهُصـٛ ِِ َت ِِ ع٢ًََ َأِعَكـأبُه ُِٓت ِِ َفُه ُِٝه َقِد َناَِْت آَٜأتٞ ُتت٢ًَِ عًََ
(66 )ٔ٘ َٔ ٔب َٕ )َضأَّسا  َُِطَتِهٔبِسٜ ُِٗحُسٚ  [67، 66]املؤَٕٓٛ:  ﴾(67َت

 ايٛقف يف اآل١ٜ : 
ـَ سمِِف﴾  ي    1) ىمال اًمٕمباس سمـ اًمٗمْمؾ : اًمقىمػ اًمٙماذم ﴿ُُمْسَتْٙمؼِمِ

واًم٘مٓمدع  "ؾمداُمرا هتجدرون  "وىمدال همدػمه اًمدتمم "ىمال اًمٜمحاس : 

قمغم رؤوس أيات يماف  ووىمػ أسمق طماشمؿ قمغم ﴿ُمسدتٙمؼميـ﴾ قمدغم أنَّ 

دؿ أطمدؼ سمدف ُمدـ  اًمْمٛمػم ذم ﴿سمف﴾ يرضمدع إمم اًمبٞمده  واؾمدتٙمباراؿ سمدف أهنَّ

ؿ وٓشمدف يٗمتخدرون سمدذًمؽ ﴾     0)همػماؿ  وأهنَّ ـَ ي واًمقىمدػ قمدغم ﴿ُُمْسدَتْٙمؼِمِ

طمسددـ قمٜمددد  اسمددـ إٟمبدداري :  صمددؿ شمبتدددئ:﴿ سمِددِف ؾَمدداُِمًرا هَتُْجددُروَن ﴾ قمددغم 

     3)  واًم٘مرآن ذم وىمده ؾمدٛمريمؿ ملسو هيلع هللا ىلصُمٕمٜمك:سماًمبٞمه اًمٕمتٞمؼ هتجرون اًمٜمبل 

                                                           

  .141    اعمٙمتٗمك  )ص 459  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  1

  ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتداا  ت قمبد اًمرطمٞمؿ 459  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  0

  67/ 0اًمٓمراق  )

  790/ 0داا ٓسمـ إٟمباري )  إيْماح اًمقىمػ وآسمت 3
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ل اسمدـ قمبدد اًمدرزاق: ادق شمدام. وىمدال أسمدق طمداشمؿ واسمدـ وىمدا "ىمال اًمدا  : 

إٟمباري: اًمقىمػ اًمٙماذم ))ُمستٙمؼميـ   .ىمال أسمق قمٛمرو: وسمإول أىمدقل 

     1)ًمدًٓما شمٗمسػم اعمٗمنيـ اعمت٘مدُملم قمٚمٞمف. 

 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ :
 اختًف ايعًُا٤ يف عٛد ايضُري يف ) ب٘( ٚبٓا٤ عًٝ٘ اختًف ايٛقف :  

ددٌؼ سمددم  ملسو هيلع هللا ىلصذم ) سمددف   ًمٚمٜمبددل وم٘مٞمددؾ إن اًمْمددٛمػم  -أ واددق ُُمَتَٕمٚمر

﴾ صمدؿ ىمدال: سمٛمحٛمدد قمٚمٞمدف   0 ) سمٕمده ـَ ي يم٠من اًمٙمالم شَمؿَّ ذم ىمقًمدف: ﴿ُُمْسدَتْٙمؼِمِ

ـَ ﴾   ي اًمسالم ؾماُمرًا هتجرون   واًمباا طمٞمٜمئذ ًمٚمتٕمديا  وشمْمٛملم ﴿ُُمْسَتْٙمؼِمِ

ىمال إًمدقد :     3) ُمٕمٜمك ُمٙمذسملم ٕن اؾمتٙمباراؿ اق ؾمبل اًمتٙمذيل      

ف أن ذم ىمقًمف شمٕمامم:﴿ ىَمْد يماَٟمْه آياِ  شُمدْتغم قَمَٚمدْٞمُٙمْؿ﴾  دًٓمدا  قمٚمٞمدف وحيسٜم"

     4)" ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

  141 اعمٙمتٗمك   )ص:  1

  ىمال  دذا :  ُمٜمدذر سمدـ ؾمدٕمٞمد اًمبٚمدقـمل إٟمدًمزد ىمدايض ىمرـمبدا   رطمدؾ إمم اعمنمدق  0

روايا قمـ ُم١مًمٗمف اسمـ اعمٜمدذر ش يمتاب اإلذاف ذم اظمتالف اًمٕمٚمما»وضمٚمل ذم رطمٚمتف 

ُمدـ ُمّمدٜمٗماشمف :  ًمٚمخٚمٞمؾ روايا أيب اًمٕمبداس اسمدـ وّٓد.ش يمتاب اًمٕملم»اًمٜمٞمساسمقري و 

أطمٙمام اًم٘مرآن. ويمتاب اًمٜماؾمخ واعمٜمسقخ. وًمدف رؾمدائؾ وظمٓمدل  ٛمققمدا وأؿمدٕمار 

/ 6ه  أٟمٔمر شمرقتف ذم : إرؿماد إريدل إمم ُمٕمرومدا إديدل )355ُمتٗمرىما شمقذم  ؾمٜما 

      306  وضمذوة اعم٘متبس: 0700  0717

يدددر .   اًمتحر413 - 410: 6  اًمبحدددر اعمحدددٞمط  33/ 16    اًمبسدددٞمط  ًمٚمقاطمددددي ) 3

   86/ 18واًمتٜمقير )

  052/ 9  روح اعمٕما    ) 4
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وىمٞمددؾ اًمْمددٛمػم ذم ) سمددف   ًمٚمبٞمدده اًمٕمتٞمددؼ  أو سمبٚمددد ُمٙمددا    -ب

﴾ قمدددغم احلدددال إُمدددا ُمدددـ اًمْمدددٛمػم ذم  ـَ ي واٟمتّمددداب ىمقًمدددف: ﴿ُُمْسدددَتْٙمؼِمِ

ودٚمتف   ﴿شَمٜمْٙمُِّمقَن﴾  أو ُمـ اًمْمٛمػم ذم ﴿قَمغَم َأقْمَ٘ماسمُِٙمْؿ﴾  و﴿ سمِِف﴾ ُمـ

أي: شمرضمٕمقن قمـ اإليمن  ا ُمدسمريـ قمٜمٝما ُمستٙمؼميـ سمف   أي : ُمتٙمدؼميـ 

سمف  أو ُمتٙمؼميـ قمغم اًمٜمداس سمدف  أي: سمداحلرم  أو سماًمبٞمده اًمٕمتٞمدؼ  أو سمبٚمدد 

ُمٙما  واق يمٜمايا قمـ همػم ُمدذيمقر حلّمدقل اًمٕمٚمدؿ سمدف  واًمدذي ؾمدّقغ ادذا 

 أهندؿ اإلومر ؿمٝمرهتؿ سمآؾمتٙمبار سماًمبٞمه  وأٟمدف مل شمٙمدـ هلدؿ ُمٗمخدرة إٓ

وٓشمف واًم٘مائٛمقن سمف  ويماٟمقا ي٘مقًمقن: ٟمحـ أاؾ طمرم اهلل ومال ئمٝمر قمٚمٞمٜمدا 

ىمددددددال و  .1) أطمددددددد  ومٙمدددددداٟمقا يتٙمددددددؼمون قمددددددغم اًمٜمدددددداس سمددددددذًمؽ 

﴾ طمال واًمْمٛمػم ذم سمِِف: قمائد قمغم احلَدَرم واعمسدجد  ـَ ي اًمثٕماًمبل:﴿ُُمْسَتْٙمؼِمِ

ْم ًمف ذيمدر ًمِمدٝمرشمف  واعمٕمٜمدك: إٟمٙمدؿ شمٕمت٘مددون ذم ٟمٗمق ؾمدٙمؿ َأنَّ وإْن مل َيَتَ٘مدَّ

ًمٙمؿ سماعمسجد احلرام أقمَٔمؿ احل٘مقق قمدغم اًمٜمداِس واعمٜمزًمدَا قمٜمدد اهللَّ  ومد٠مٟمتؿ 

   .0) شمستٙمؼمون ًمذًمؽ  وًمٞمس آؾمتٙمبار ُمـ احلؼ

                                                           

. واًمٙمِمداف 313/ 3. وُمٕمدامل اًمتٜمزيدؾ اًمبٖمدقي  474/ 4  ُمٕما  اًم٘مدرآن  اًمٜمحداس  1

  052/ 9. روح اعمٕما  )51/ 3اًمزخمنمي  

أن  "  ىمال اًمزريمٌمد ذم أىمسدام اًمٖمٞمبدا : 156/ 4  اجلقاار احلسان ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن ) 0

ُمدا شمدرك قمدغم }ْمٛمر صم٘ما سمٗمٝمؿ اًمساُمع يم٢مومر إرض ذم ىمقًمف يدل قمٚمٞمف اًمسٞماق ومٞم

يٕمٜمدل اًم٘مدرآن أو  {ُمسدتٙمؼميـ سمدف ؾمداُمرا هتجدرون}وىمقًمدف شمٕمدامم {فمٝمراا ُمـ داسما

  07/ 4اًمؼماان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ) "اعمسجد احلرام
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دِدُث ًمٙمدؿ   1) وىمٞمؾ: اًمْمٛمػم ذم ﴿سمِِف﴾ ًمٚم٘مرآن  -ت واعمٕمٜمدك: حُيْ

٘ »َٚـٔ جعـٌ ايضـُري يف      .0) ؾممُع آيا  يمؼمًا وـمٖمٞماٟما  واذا ىمقل ضمّٞمد « بـ
ــع  ــ٢  ٜسج ــف عً ــسإٓ، ٚق َٕ﴿إىل ايك ــٛ ِٓٔهُص أي: ّٕمٚمددقن ؾمددٛمراؿ    ،﴾َت

ـَ سمِدددِف﴾  أي: سمددداًم٘مرآن   ي وطمدددديثٝمؿ ذم اًم٘مدددرآن  صمدددؿ يبتددددأ: ﴿ُُمْسدددَتْٙمؼِمِ

ؿ إذا ؾمٛمٕمقه يمّذسمقه وـمٕمٜمقا ومٞمف.    3)واؾمتٙمباراؿ سمف أهنَّ
  : 4)وىمٞمؾ: ًمد ﴿آيدا ﴾ إٓ أٟمدف ذيّمدر  ٕهندا ذم ُمٕمٜمدك يمتدايب  -ث

أن شمٙمدددذيبٝمؿ سمدددف اؾمدددتٙمباًرا  ودددّٛمـ وُمٕمٜمدددك اؾمدددتٙمباراؿ سمددداًم٘مرآن: 

ـَ ﴾ ُمٕمٜمك ُمٙمذسملم  ومُٕمدي شمٕمديتف ي    5.)﴿ُُمْسَتْٙمؼِمِ
وىمٞمؾ: ﴿سمِِف﴾ ُمـ وٚما ﴿ؾَمداُِمًرا﴾   أي: شمسدٛمرون سمدذيمر  -ج

اًم٘مرآن وسمداًمٓمٕمـ ومٞمدف  ويمداٟمقا ّتٛمٕمدقن طمدقل اًمبٞمده سماًمٚمٞمدؾ يسدٛمرون  

ويمان قماُما ؾمٛمراؿ ذيمر اًم٘مرآن وشمسٛمٞمتف ؾمحًرا وؿمٕمًرا  أو ؾمّل رؾمدقل 

   .6)  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

                                                           

 474/ 4  ُمٕما  اًم٘مرآن  اًمٜمحاس  1

  156/ 4  اجلقاار احلسان ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن ) 0

  67/ 0ى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتداا  ت قمبد اًمرطمٞمؿ اًمٓمراق  )  ُمٜمار اهلد 3

 .410: 6. اًمبحر 51/ 3  ىماًمف اًمزخمنمي  ذم اًمٙمِماف  4

. اًمٙمتداب اًمٗمريدد 474/ 4. وُمٕما  اًمٜمحداس 19 - 18/ 4  ُمٕما  اًم٘مرآن  اًمزضماج  5

  613/ 4ذم إقمراب اًم٘مرآن اعمجٞمد )

 /4  اًمٜمٙمه واًمٕمٞمقن 615 /4  اًمٙمتاب اًمٗمريد ذم إقمراب اًم٘مرآن اعمجٞمد ) 6
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﴾ طمددال ُمددـ اًمْمددٛمػم ذم  -ح ـَ ي وقمٜمددد سمٕمْمددٝمؿ: ﴿ُُمْسددَتْٙمؼِمِ

﴿هَتُْجددُروَن﴾. وقمٜمددد آظمددريـ: ﴿ؾَمدداُِمًرا﴾ ُمددـ وددٚما ﴿هَتُْجددُروَن﴾  أي: 

هتجرون سمف ذم اًمسٛمر سماًمٚمٞمؾ  و ذا ذيمدر اًمقىمدػ قمدغم ﴿شَمٜمْٙمُِّمدقَن﴾  أو 

   (3) ﴿سمِِف﴾  واًمقىمػ قمغم ﴿هَتُْجُروَن﴾  يماف قمٜمد اجلٛمٞمع
  إن ٟمّمل﴿ ُمستٙمؼميـ ﴾ طمدآً ُمدـ ﴿شَمٜمْٙمُِّمقَن ﴾يماف -خ

وماقمددؾ ﴿هتجددرون﴾  وًمددٞمس سمقىمددػ إن ضمٕمددؾ طمددآً ُمددـ اًمْمددٛمػم ذم 

﴿شمٜمٙمّمقن ﴾ ويمذا: إن ضمٕمؾ ُمـ وٚما ﴿ؾماُمرا ﴾ ٕهنؿ يماٟمقا يسٛمرون 

     0طمقل اًمبٞمه سمذيمر اًم٘مرآن واًمٓمـ ومٞمف وٓ يٓمقومقن سماًمبٞمه)

 املطأي١ ايسابع١ : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠ األحصاب
َٔ َٜأْ﴿  -00 ٖٔ فًََا َتِدَضِع ُِٝت ِٕ اٖتَك َٔ ايَِّٓطا٤ٔ ِإ ٖٔ َنَأَحٕد َٔ ِّ َيِطُت َطا٤َ ايٖٓٔب

 ٍِ ِٛ ٘ٔ َََسْضٔباِيَك ًِٔب ِّٛيا ََِعُسّٚفا  َفَِٝطََُع ائَّرٟ ٔفٞ َق َٔ َق ًِ  [ 37]األحصاب:  ﴾َُٚق
٘ٔ َََسْض ﴿ايٛقف ع٢ً قٛي٘ تعاىل:  ًِٔب    ﴾   َفَِٝطََُع ائَّرٟ ٔفٞ َق

٘ٔ َََسْضف ﴿ ىمقًم ًِٔب ﴾  وىمدٌػ يمداف قمٜمدد اًمٕمبداس  َفَِٝطََُع ائَّرٟ ٔفٞ َق

وذال إظمٗمش قمدكم سمدـ    3)سمـ اًمٗمْمؾ   واًمتمم ﴿وأـمٕمـ اهلل ورؾمقًمف﴾

                                                           

  اإلقمدراب اعمٗمّمدؾ ًمٙمتداب اهلل 615/ 4  اًمٙمتاب اًمٗمريد ذم إقمراب اًم٘مرآن اعمجٞمدد ) 1

  427/ 7اعمرشمؾ )

  ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمدان اًمقىمدػ وآسمتدداا وُمٕمدف اعم٘مّمدد ًمتٚمخدٞمص ُمدا ذم اعمرؿمدد )ص:  0

509  

وآسمتددا وُمٕمددف    وذم : ُمٜمدار اهلدددى ذم سمٞمدان اًمقىمددػ 551  اًم٘مٓمدع وآئتٜمدداف )ص:  3

  617اعم٘مّمد ًمتٚمخٞمص ُما ذم اعمرؿمد )ص: 

 )ذِم ىَمْٚمبِِف َُمَرٌض طمسـ قمٜمد اًمٕمباس سمـ اًمٗمْمؾ 
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ٖٔ ؾمٚمٞممن أن اًمتمم ﴿  ُِٝت ِٕ اٖتَك وذال اًمدا  إمم أن اًمقىمػ قمغم ﴿إن    1)﴾ ِإ

ـ اهلل ورؾمددقًمف﴾ ﴿ ذِم ىَمْٚمبِددِف َُمدَرٌض ﴾ و ﴿وأـمٕمدد اشم٘مٞمدتـ﴾ يمدداف  وُمثٚمدف

شمام   وُمٓمٚمدؼ قمٜمدد اًمسدجاوٟمدي  واًمقىمدػ قمدغم ﴿ويٓمٝمدريمؿ شمٓمٝمدػما ﴾ 

ضمائز ٕن اًمقىمػ أضمقز ًمقىمقع اًمٕمارض سملم اعمٕمٓمقف واعمٕمٓمقف قمٚمٞمدف   

َـّ ﴾ قمددغم ﴿وأـمٕمددـ اهلل } طمٞمددث قمٓمددػ ﴿ َواْذيُمددْرَن َُمددا ُيددْتغَم ذِم سُمُٞمددقشمُِٙم

    0) [ 56]األحزاب: ورؾمقًمف﴾ 

 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ  :
 تٚمػ اًمٕمٚمما ذم اًمقىمػ وشمقضمٞمٝمف ُمـ أضمؾ ُمتٕمٚم٘مف قمغم ىمقًملم :اظم

ٖٔ    ﴿أحدُٖا : إٔ قٛي٘ تعاىل  ُِٝت   قمغم ُمٕمٜمك :  َتعًل مبا قبً٘ ﴾اٖتَك

ومد٢من     3)ًمستـ يم٠مطمد ُمـ اًمٜمساا إن اشم٘مٞمتـ وم٠مٟمتـ أطمؼ سماًمت٘مقى وشمؿ اًمٙمالم

َـّ   ﴾ىمددال ا َ٘مْٞمددُت سمددـ إيمددرم اددق إشم٘مددك وقمٚمٞمددف يٙمددقن اًمقىمددػ قمددغم ﴿ اشمَّ

ًمٞمس ىمدريمـ قمٜمدي ُمثؾ ىمدر همػميمـ ُمـ اًمٜمساا اًمّمداحلات   "اجلقزي : 

أٟمتـ أيمرم قمكم  وصمقاسمٙمـ أقمٔمؿ إن اشم٘مٞمتـ  ومنمط قمٚمٞمٝمـ اًمت٘مقى سمٞماٟما أن 

ومبدلم أن اًمٗمْمدٞمٚما إٟمدم شمدتؿ هلدـ سمنمدط   4)  "ومْمٞمٚمتٝمـ إٟمم شمٙمقن سمداًمت٘مقى

                                                           

  اعمٙمتٗمك ذم اًمقىمػ وآسمتداا ٕيب قمٛمرو اًمدا  )ص: 551  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  1

166  

/ 3   قمٚمددؾ اًمقىمددقف 166  اعمٙمتٗمددك ذم اًمقىمددػ وآسمتددداا ٕيب قمٛمددرو اًمدددا  )ص:  0

802 

/ 05  ُمٗماشمٞمح اًمٖمٞمل أو اًمتٗمسػم اًمٙمبػم اًمدرازي )59/ 3  سمحر اًمٕمٚمقم اًمسٛمرىمٜمدي ) 3

  605/ 0)   -  إقمراب اًم٘مرآن ًمٚمبا ىمقزم 167

  461/ 3  زاد اعمسػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم ) 4
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اًمت٘مقى  عما ُمٜمحٝمـ اهلل ُمـ وحبا اًمرؾمدقل وقمٔمدٞمؿ اعمحدؾ ُمٜمدف  وٟمدزول 

وماًمنمط ىمٞمد ًمٜمٗمدل اعمثٚمٞمدا  وضمقاسمدف حمدذوف دل قمٚمٞمدف   1) اًم٘مرآن ذم طم٘مٝمـ

اعمذيمقر    واعمٗمٕمقل حمذوف أي إن اشم٘مٞمتـ خماًمٗما طمٙمدؿ اهلل شمٕمدامم ورودا 

رؾمقًمف وغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  واعمراد إن دُمتـ قمغم اشم٘ماا ذًمؽ وُمثٚمف ؿمائع 

إمم ُما  ٞمدؾ  أو اق قمغم فمااره واعمراد سمف اًمتٝمٞمٞمج سمجٕمؾ ـمٚمل اًمدٟمٞما واعمٞمؾ

إًمٞمف اًمٜمساا ًمبٕمده ُمـ ُم٘ماُمٝمـ سمٛمٜمزًما اخلروج ُمـ اًمت٘مقى  أي:  إن اشم٘مٞمتـ 

وطمّسدـ   3)  "أوضمدف "ًمسُتـ "و"ىمال اًمباىمقزم :  0) ومٚمستـ يم٠مطمد ُمـ اًمٜمساا 

وإطمسدددـ أن يٙمدددقن اًمقىمدددػ قمدددغم ﴿إن  "ادددذا  اسمدددـ قماؿمدددقر سم٘مقًمدددف 

  4) "اشم٘مٞمتـ﴾

:  إٕ اتكـٝ  فـال   ثاُْٝٗا: إٔ ٜهـٕٛ َتعًكـا مبـا بعـدٙ عًـ٢ َعٓـ٢      
  واهلل شمٕمامم عّما ُمٜمٕمٝمـ ُمـ اًمٗماطمِمدا وادل اًمٗمٕمدؾ اًم٘مبدٞمح ُمدٜمٕمٝمـ  ختضعٔ

أي  ُمـ ُم٘مدُماهتا وال اعمحادصما ُمع اًمرضمال وآٟم٘مٞماد ذم اًمٙمالم ًمٚمٗماؾمدؼ 

ٓ شمٚمـ اًم٘مقل  أُمراـ اهلل أن يٙمدقن ىمدقهلـ ضمدزٓ ويمالُمٝمدـ ومّمدال  وٓ 

ُمـ اًمٚملم  يمم يماٟمه  يٙمقن قمغم وضمف ئمٝمر ذم اًم٘مٚمل قمالىما سمم ئمٝمر قمٚمٞمف
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  1احلال قمٚمٞمف ذم ٟمساا اًمٕمرب ُمـ ُمٙماعما اًمرضمال سمؽمظمٞمؿ اًمّمقت وًمٞمٜمدف) 

وىمقًمددف ﴿ومددال هْمددٕمـ﴾  اسمتددداا شمٗمريددع وًمددٞمس اددق "ىمددال اسمددـ قماؿمددقر : 

دِذي ذِم ىَمْٚمبِدِف  ـَ سمِداًْمَ٘مْقِل وَمَٞمْٓمَٛمدَع اًمَّ ضمقاب اًمنمدط  وىمقًمدف : ﴿ وَمداَل َهَْْمدْٕم

ًٓ َُمْٕمُرو ـَ ىَمددْق وًمددا ﴾  ومددرع قمددغم شمٗمْمددٞمٚمٝمـ وشمرومٞمددع ىمدددراـ َُمددَرٌض َوىُمْٚمدد

وإرؿماداـ إمم دىمائؼ ُمـ إظمدالق ىمدد شم٘مدع اًمٖمٗمٚمدا قمدـ ُمراقماهتدا خلٗمداا 

اًمِمٕمقر سم.صماراا  وٕهنا ذرائع ظمٗمٞما ٟمادرة شمٗما إمم ُما ٓ يٚمٞمؼ سمحدرُمتٝمـ 

  0.) "ذم ٟمٗمقس سمٕمض ممـ اؿمتٛمٚمه قمٚمٞمف إُما  وومٞمٝما ُمٜماوم٘مقاا

ىمٚمبددف ُمددرض أي: ومجددقر   أي: ٓ شمٚمددـ سمدداًمٙمالم ومٞمٓمٛمددع اًمددذي ذم  

  3) واعمٕمٜمك: ٓ شم٘مٚمـ ىمقٓ ّد سمدف ُمٜمداومؼ أو ومداضمر ؾمدبٞمال إمم ُمدقاوم٘متٙمـ ًمدف

أُمراـ اهلل أن يٙمقن ىمقهلـ ضمزٓ ويمالُمٝمـ ومّمال  وٓ يٙمقن قمدغم وضمدف 

ئمٝمر ذم اًم٘مٚمل قمالىما سمم ئمٝمر قمٚمٞمف ُمـ اًمٚملم  يمم يماٟمده احلدال قمٚمٞمدف ذم 

ىمدال أسمدق قمٛمدرو    4)ت وًمٞمٜمفٟمساا اًمٕمرب ُمـ ُمٙماعما اًمرضمال سمؽمظمٞمؿ اًمّمق
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يٕمٜمل سمذًمؽ ٟمسااه وأاٚمف اًمذيـ اؿ أاؾ سمٞمتف. وقمغم اذا يٙمدقن  "اًمدا  : 

  1)  "اًمقىمػ ىمبٚمف يماومٞمًا  واًمتمم ﴿شمٓمٝمػمًا﴾

ىمددال اًمٜمحدداس ذم سمٞمددان اًمقىمددػ قمددغم ﴿وأـمٕمددـ اهلل ورؾمددقًمف﴾:  

وأيمثر اعمٗمنيـ قمغم أن ُما سمٕمداا ُمٜم٘مٓمع مما ىمبٚمف إٓ قمٙمرُما وم٢من اًمٙمدالم "

ه ُمتّمؾ يمم روى إوبع سمـ قمٚم٘مٛما قمـ قمٙمرُما أٟمدف يمدان يٓمدقف ذم قمٜمد

إؾمقاق ويٜمادي ﴿إٟمم يريد اهلل ًمٞمذال قمٜمٙمؿ اًمرضمس أاؾ اًمبٞمه﴾ اـ 

ىمدال أسمدق ضمٕمٗمدر: وادذا اًم٘مدقل ظمٓمد٠م    0) أزواج اًمٜمبل وغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

َـّ }وًمق يمان يمم ىمال ًمٙمان  وومٞمف قمـ ؾمبٕما ُمـ أوحاب رؾمدقل اهلل  {قَمٜمُْٙم

ا ىمال واًمسبٕما ؾمٕمد اسمـ أيب وىماص  وقمٛمر سمدـ )ؾمدٚمٛما   ظمالف ُم ملسو هيلع هللا ىلص

وقمائِما وأم ؾمٚمٛما  ووائٚما سمـ إؾم٘مع  وأسمق ؾمدٕمٞمد اخلددري وأٟمدس سمدـ 

ُماًمؽ ىماًمقا  ﴿إٟمم يريد اهلل ًمٞمذال قمٜمٙمؿ اًمرضمس أادؾ اًمبٞمده ﴾  ٟمزًمده 

ذم قمكم  ووماـمٛما  واحلسـ  واحلسلم  وًمق مل يٙمـ ذم اذا إٓ أٟمف سمٖمػم ٟمقن 

 ملسو هيلع هللا ىلصقمـ قمٓمٞما قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري قمـ اًمٜمبل  ًمٙمٗمك   روى إقمٛمش

﴿إٟمم يريد اهلل ًمٞمذال قمدٜمٙمؿ اًمدرضمس أادؾ اًمبٞمده ويٓمٝمدريمؿ شمٓمٝمدػما﴾ 

     .4 )3)"-ريض اهلل قمٜمف–ىمال : ٟمزًمه ذمَّ وذم قمكم واحلسـ واحلسلم ووماـمٛما 
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وىمقل اًمٜمحاس خماًمػ ًمسٞماق أيدات طمٞمدث أن ودٛمػم اخلٓمداب 

ؾمٜمـ اًمْممئر اًمتدل شم٘مددُمه   قمغم ملسو هيلع هللا ىلصذم أيات ُمقضمف إمم ٟمساا اًمٜمبلا 

ٖٔ ََٚيـا  ﴿ ُٝٛٔتُه َٕ ٔفٞ ُب ِّٛيا ََِعُسّٚفا، ََٚقِس َٔ َق ًِ ٍِ ، َُٚق ِٛ َٔ ٔباِيَك ٖٔ، فًََا َتِدَضِع ُِٝت ِٕ اٖتَك ِإ
َ٘ َٔ ايًَّ َٔ ايصًَٖا٠َ َٚآٔتنَي ايٖصَنا٠َ ََٚأٔطِع ُِ َٔ ،  ََٚأٔق واًمْمدٛمػم سمٕمدد ادذه ذم  ﴾َتَبٖسِج

ٖٔ َٚاِذُنِس  ﴿ىمقًمف شمٕمدامم  ُٝٛٔتُه ُٜت٢ًَِ ٔفٞ ُب وإٟمدم ضمدلا سماًمْمدٛمػم ذم ىمقًمدف  ﴾َٕ ََا 

دَريُمْؿ شَمْٓمِٝمدػًما ﴾  ضْمَس َأْادَؾ اًْمَبْٞمدِه َوُيَٓمٝمر َم ُيِريُد اهللَُّ ًمُِٞمْذِاَل قَمٜمُْٙمُؿ اًمدرر ﴿إِٟمَّ

ذم اددذا  ملسو هيلع هللا ىلصسمّمددٞمٖما قددع اعمددذيمر قمددغم ـمري٘مددا اًمتٖمٚمٞمددل ٓقمتبددار اًمٜمبددلا 

ق طمدا  ادذا اخلٓمداب إذ ادق اخلٓماب ٕٟمف رب يمؾ سمٞمه ُمـ سمٞمقهتـ وا

ُمبٚمٖمف. وذم اذا اًمتٖمٚمٞمل إيما إمم أن اذا اًمتٓمٝمػم هلـ ٕضمؾ ُم٘مدام اًمٜمبدلا 

ًمتٙمقن ىمريٜماشمف ُمِما ات ًمف ذم اًمزيماة واًمٙممل  وادق ٟمٔمدػم ىمقًمدف ذم  ملسو هيلع هللا ىلص

[ 73ىمّما إسمرااٞمؿ: ﴿رمحده اهلل وسمريماشمدف قمٚمدٞمٙمؿ أادؾ اًمبٞمده﴾ ]ادقد: 

واًمذي ئمٝمدر ُمدـ "رـمبل : ىمال اًم٘م .1) واعمخاـمل زوج إسمرااٞمؿ واق ُمٕمٝما

 "أيا أهنا قماُما ذم قٞمع أادؾ اًمبٞمده ُمدـ إزواج وهمدػماؿ. وإٟمدم ىمدال:

وقمٚمٞما وطمسٜما وطمسٞمٜما يماٟمقا ومٞمٝمؿ  وإذا  ملسو هيلع هللا ىلصٕن رؾمقل اهلل  "ويٓمٝمريمؿ

اضمتٛمع اعمذيمر واعم١مٟمث همٚمدل اعمدذيمر  وماىمتْمده أيدا أن اًمزوضمدات ُمدـ 

ف ؾمدٞماق اًمٙمدالم. أاؾ اًمبٞمه  ٕن أيا ومدٞمٝمـ  واعمخاـمبدا هلدـ يددل قمٚمٞمد

إن  "-إمم ىمقًمدف -"يا أَيا اًمٜمبدل ىمدؾ ٕزواضمدؽ "ومأيات يمٚمٝما ُمـ ىمقًمف:

ُمٜمسقق سمٕمْمٝما قمغم سمٕمض  وضمدرى ذم إظمبدار أن  "اهلل يمان ًمٓمٞمٗما ظمبػما
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اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمسالم عما ٟمزًمه قمٚمٞمف ادذه أيدا دقمدا قمٚمٞمدا ووماـمٛمدا واحلسدـ 

ى سمٞمدده إمم إمم يمسداا ومٚمٗمٝمدا قمٚمدٞمٝمؿ  صمدؿ أًمدق ملسو هيلع هللا ىلصواحلسلم  ومٕمٛمد اًمٜمبل 

اًمسددما وم٘مددال: )اًمٚمٝمددؿ ادد١مٓا أاددؾ سمٞمتددل اًمٚمٝمددؿ أذاددل قمددٜمٝمؿ اًمددرضمس 

وـمٝمراؿ شمٓمٝمػما . ومٝمذه دقمقة ُمـ اًمٜمبل ودغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ هلدؿ سمٕمدد 

ٟمددزول أيددا  أطمددل أن يدددظمٚمٝمؿ ذم أيددا اًمتددل ظمقـمددل  ددا إزواج  

ومذال اًمٙمٚمبل وُمـ واوم٘مف ومّمػماا هلؿ ظماوا  وال دقمدقة هلدؿ ظمارضمدا 

اًمتخّمدٞمص  دؿ  "ورد اًمبٞمْماوي قمغم اًمٜمحاس سم٘مقًمدف :   . 1) "ُمـ اًمتٜمزيؾ

ٓ يٜماؾمل ُما ىمبؾ أيا وُما سمٕمداا  واحلديث ي٘متا أهنؿ ُمـ أاؾ اًمبٞمده 

ىمريٜمددا اًمسددٞماق سحيددا ذم  "وىمددال اًمِمددٜم٘مٞمٓمل :   . 0) "ٓ أٟمددف ًمددٞمس همددػماؿ

ٕن اهلل شمٕمامم ىمال: ﴿ ىمؾ ٕزواضمؽ إن يمٜمتـ شمردن ﴾  صمؿ ىمال  ;دظمقهلـ 

ٓماسمف هلـ: ﴿إٟمم يريد اهلل ًمٞمذال قمٜمٙمؿ اًمرضمس أاؾ اًمبٞمه﴾  ذم ٟمٗمس ظم

صمؿ ىمال سمٕمده: ﴿واذيمدرن ُمدا يدتغم ذم سمٞمدقشمٙمـ أيدا﴾  وىمدد أقدع قٝمدقر 

قمٚمما إوقل قمغم أن وقرة ؾمبل اًمٜمزول ىمٓمٕمٞمدا اًمددظمقل  ومدال يّمدح 

إظمراضمٝما سمٛمخّمدص ؾمدٞماق أيدا سيدح ذم أهندا ٟمازًمدا ومدٞمٝمـ  ودظمدقل 

يم٘مقًمدف شمٕمدامم ذم زوضمدا إسمدرااٞمؿ: ﴿ىمداًمقا  اًمزوضمات ذم اؾمؿ أاؾ اًمبٞمه 

أشمٕمجبلم ُمـ أُمر اهلل رمحا اهلل وسمريماشمف قمٚمٞمٙمؿ أاؾ اًمبٞمه﴾ ؿمدٛمقل أيدا 
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وًمٕمدكم ووماـمٛمدا واحلسدـ واحلسدلم  ريض  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٙمريٛما ٕزواج اًمٜمبدل 

   1) "اهلل قمٜمٝمؿ يمٚمٝمؿ
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 املطًب ايسابع  
 إىل آخس ضٛز٠ ايػٛز٣ ايٛقف ٚاالبتدا٤ َٔ ضٛز٠ ايصافا 

 األٚىل: ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠ ايصافا  املطأي١
ِِ ) ﴿قاٍ تعاىل :  -73 ِِ ِإَي٢ ٔصَسأط اِيَحٔحٝ ُٖ ُِٖدٚ ٘ٔ َفا ِٕ ايًَّ ِٔ ُدٚ َٔ73 ) ِِ ُٖ َٚٔقُفٛ

َٕ ِِ ََِط٦ُُٛيٛ ُٗ  [74، 73]ايصافا : ﴾ إِْٖ
َٕ   ﴿ايٛقف ع٢ً قٛي٘ تعاىل:  ِِ ََِط٦ُُٛيٛ ُٗ ِِ إِْٖ ُٖ  ٚتٛجٝٗ٘:﴾َٚٔقُفٛ

د اًمٕمباس سمـ اًمٗمْمؾ  وىمال همػمه اًمٙمداذم قمدغم﴿ َُمدا ىمٓمع يماف قمٜم 

وَن ) َٓ شَمٜمَاَسُ    1) ﴾06اًْمَٞمْقَم ُُمْسَتْسٚمُِٛمقَن )  ﴾  ويمذا ﴿  سَمْؾ ُاُؿ 05ًَمُٙمْؿ 

﴿ َُمْسددُئقًُمقَن ﴾يمدداف قمددغم اؾمددتئٜماف ُمددا سمٕمددده  ٕن "وىمددال إؿمددٛمق  : 

 اعمسدددئقل قمٜمدددف ىمقًمدددف:﴿ ُمدددا ًمٙمدددؿ ٓ شمٜمددداسون﴾  وادددق يمددداف أيْمدددا

اِط اجلحدٞمؿ﴾ أي:   0) ُٛمقَن ﴾طمسـ﴿ُُمْسَتْسٚمِ  وىمقًمف: ﴿ومااددواؿ إمم ِسَ

ُدددْؿ  وم٠مرؿمددددواؿ ودًمدددقاؿ إمم ـمريدددؼ ضمٝمدددٜمؿ صمدددؿ ىمدددال : ﴿َوىِمُٗمدددقُاْؿ إهِنَّ

ْسُئقًُمقَن﴾ أي: واطمبسقاؿ أَيا اعمالئٙما إهنؿ ُمس١موًمقن  وىمٞمؾ: اعمٕمٜمدك  ُمَّ

﴿ُما ًمٙمؿ ٓ شمٜماسون﴾   أهنؿ ُمس١موًمقن قمم يماٟمقا يٕمبدون ُمـ دون اهلل 

ؿ ُمس١موًمقن قمـ اُمتٜماقمٝمؿ قمـ اًمتٜماس  واذا قمغم ؾمدبٞمؾ اًمتدقسمٞمخ أي إهن

ذم آُمتٜماع  واذا هتٙمؿ  دؿ وشمدقسمٞمخ هلدؿ سمداًمٕمجز قمدـ اًمتٜمداس سمٕمدد ُمدا 

   3)يماٟمقا قمغم ظمالف ذًمؽ ذم اًمدٟمٞما ُمتٕماوديـ ُمتٜماسيـ
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 املطأي١ ايثا١ْٝ : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠ ايصَس
ِٛ  ﴿قاٍ تعاىل:  -74    ٍَ َي ِٚ َتُكٛ ُُـٖتٔكنَي )    َأ َٔ اِي ِٓـُت َٔـ َٖـَدأْٞ َيُه  َ٘ ٕٖ ايًَّ ِٚ 57َأ ( َأ

ٕٖ ٔيٞ َنٖس٠ّ  ِٛ َأ ٍَ ٔحنَي َتَس٣ اِيَعَراَب َي ُُِحٔطـٓٔنيَ  َتُكٛ َٔ اِي َٕ َٔـ ( بًََـ٢ َقـِد   58) َفَأُنٛ
ََٔجا٤َِتَو آَٜأتٞ َفَهٖرِبَت ٔبَٗا َٚاِضَتِهَبِسَ   َٔ اِيَهأفِسٜ َِٓت َٔ  57]ايصَـس:   ﴾(59) َُٚن

- 59      ] 
 ايٛقف يف اآل١ٜ : 

اًمقىمػ اًمتمم قمٜمد اًمٕمباس سمـ اًمٗمْمدؾ قمدغم ىمقًمدف "ىمال اًمٜمحاس : 

ُُِحٔطــٓٔنَيشمٕمددامم: ﴿  َٔ اِي َٕ َٔــ َٔوقمٜمددد همددػمه ﴿  ﴾ َفــَأُنٛ َٔ اِيَهــأفِسٜ ِٓــَت َٔــ   َُٚن

  0)   واق يماف قمٜمد إؿمٛمق    1) "﴾59

 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ :  
ًة﴾   ٕن ىمقًمدددفٓ يدددتؿ اًمق" : ىمدددال اًمٜمحددداس  ىمدددػ قمدددغم  ﴿يَمدددرَّ

واٜما أسمٓمدؾ ىمدقهلؿ: ﴿ًمدق أن زم يمدرة ومد٠ميمقن    3.)﴿وَم٠َميُمقَن﴾ ضمقاب اًمتٛمٜمل

ُمـ اعمحسٜملم ﴾ سم٘مقًمف: ﴿ويمٜمه ُمـ اًمٙماومريـ﴾ ومل يقرد ضمقاسما قمـ ىمقل 

ٕٟمف إىمدرار  وأيدات سمٞمٜمٝمدا  [78]الزمر:: اًمٜمٗمس ﴿وإن يمٜمه عمـ اًمساظمريـ ﴾

حن قمغم ُمدا ومدّرط ذم ضمٜمدل اهلل شمٕمدامم : شمراسمط وصمٞمؼ ذم سمٞمان طماًما اذا اعمت

ـَ  ـْمددُه ذِم ضَمٜمْددِل اهللَِّ َوإِْن يُمٜمْددُه عَمِدد ددشَما قَمددغَم َُمددا وَمرَّ ﴿َأْن شَمُ٘مددقَل َٟمْٗمددٌس َياطَمْنَ

ـَ ) اظِمِري ـَ اعْمُتَِّ٘مدلَم )     56اًمسَّ   َأْو 57َأْو شَمُ٘مقَل ًَمْق َأنَّ اهللََّ َاَداِ  ًَمُٙمٜمُْه ُِمد
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ـَ اعْمُْحِسٜملَِم )شَمُ٘مقَل طِملَم شَمَرى اًْمٕمَ  ًة وَم٠َميُمقَن ُِم   سَمدغَم ىَمدْد 58َذاَب ًَمْق َأنَّ زِم يَمرَّ

ـَ  ـَ اًْمَٙمدددداومِِري َت َويُمٜمْددددَه ُِمدددد ددددا َواؾْمددددَتْٙمؼَمْ سْمَه ِ َ ضَماَاشْمددددَؽ آَيدددداِ  وَمَٙمددددذَّ

 [ 59 - 57﴾]اًمزُمر: { 59)

ىمقًمددف ﴿َأن شَمُ٘مددقَل َٟمْٗمددٌس﴾ أي ًمددئال شم٘مددقل سمٕمددض اًمٜمٗمددقس اًمتددل 

ـْمدُه ذِم ضَمٜمْدِل اهللَِّ  ﴾ أي يدا أهومه ذم اًمٕمّمٞمان ﴿ َيا دشَما قَمدغَم َُمدا وَمرَّ طَمْنَ

طمندد  وٟمددداُمتل قمددغم شمٗمريٓمددل وشم٘مّمددػمي ذم ـماقمددا اهلل وذم طم٘مددف ىمددال 

﴾   ااد: يا طمنشما قمغم ُماوٞمٕمه ُمـ أُمر اهلل ـَ اظِمِري ـَ اًمسَّ
﴿َوإِْن يُمٜمُْه عَمِ

ىمدال أي وإِنَّ احلال واًمِم٠من أٟمٜمل يمٜمه ُمـ اعمسدتٝمزئلم سمنمديٕما اهلل وديٜمدف 

ىمتادة: مل يٙمٗمف أن وٞمَّع ـماقما اهلل طمتك ؾمخر ُمـ أاٚمٝمدا ﴿َأْو شَمُ٘مدقَل ًَمدْق َأنَّ 

ـَ اعمت٘ملم﴾    ًمٚمتٜمقيع أي : ي٘مقل اًمٙماومر واًمٗمداضمر ش أو»اهلل َاَداِ  ًَمُٙمٜمُه ُِم

اذا أو اذا واعمٕمٜمدك ًمدق أن اهلل اددا  ٓاتدديه إمم احلدؼ  وأـمٕمده اهلل  

ندد اعمجددرم ويددقدُّ ًمددق يمددان ُمددـ ويمٜمدده ُمددـ قمبدداده اًمّمدداحللم   أي :  يتح

اعمحسٜملم اعمخٚمّملم  اعمٓمٞمٕملم هلل قمزَّ وضمؾ ﴿َأْو شَمُ٘مقَل طِملَم شَمَرى اًمٕمذاب 

ـَ اعمحسدٜملم﴾ أي أو شم٘مدقل شمٚمدؽ اًمدٜمٗمس اًمٗمداضمرة  ًة وَم٠َميُمقَن ُِمد ًَمْق َأنَّ زِم يَمرَّ

طمددلم ُمِمدداادهتا اًمٕمددذاب ًمددق أنَّ زم رضمٕمددًا إمم اًمدددٟمٞما ٕقمٛمددؾ سمٓماقمددا اهلل  

وقمٛمكم ﴿سمغم ىَمْد ضَم.َاشْمَؽ آَياِ ﴾ اق ضمقاب ىمقًمف ﴿ًَمدْق َأنَّ  وُأطمسـ ؾمػم 

اهلل َاددَداِ ﴾ واعمٕمٜمددك : سمددغم ىمددد ضمددااك اهلدددى ُمددـ اهلل سم٢مرؾمدداًمف اًمرؾمددؾ  

ـَ اًمٙمدداومريـ﴾ أي  ددا واؾمددتٙمؼمت َويُمٜمددَه ُِمدد سْمَه ِ َ وإٟمزاًمددف اًمٙمتددل ﴿وَمَٙمددذَّ

 ومٙمذسمه سمأيات  وشمٙمؼمت قمـ اإِليمن  ويمٜمه ُمـ اجلاطمديـ   وماًمٙمداومر
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أوًٓ يتحن  صمؿ حيتج سمحجج وااٞما  صمؿ يتٛمٜمك اًمرضمدقع إمم اًمددٟمٞما  وًمدق 

ُدْؿ  َدا هُنُدقْا قَمٜمْدُف َوإهِنَّ
وْا ًَمَٕمداُدوْا عمِ ُردَّ ًمٕماد إمم والًمف يمم ىمال شمٕمامم ﴿َوًَمدْق ُردُّ

اًمقىمػ ذم أيا اًمٙمريٛمدا ُمدرشمبط سمدم  وًمذًمؽ    1)[08ًَمَٙماِذسُمقَن﴾ ]إٟمٕمام: 

أيات ُمـ ىمقًمف شمٕمامم : ﴿واشمبٕمدقا أطمسدـ ُمدا  ىمبٚمٝما ُمـ أيات طمٞمث أن

أٟمزل إًمٞمٙمؿ﴾ إمم ىمقًمف : ﴿اعمحسٜملم ﴾ ُمتّمٚما اًمٙمالم  وُمتٕمٚم٘ما  سمبٕمْمٝما 

وًمق وىمػ اًم٘مارئ قمغم رؤوس أي  صمؿ يٕمدقد ُمدـ أول اًمٙمدالم: ًمٞمٙمدقن 

اًمٙمالم ُمتّماًل سمٕمْمف سمبٕمض  ومال يقىمدػ قمدغم     ﴿ ُمدـ رسمٙمدؿ﴾: ًمتٕمٚمدؼ 

ًمٚمٕمٓمدػ  وٓ قمدغم ﴿شمِمدٕمرون﴾ ٕن اًمٔمرف سمم ىمبٚمف  وٓ قمغم ﴿سمٖمتدا﴾ 

﴿أن﴾ ُمٜمّمددقسما سمددم ىمبٚمٝمددا  وٓ قمددغم ﴿ضمٜمددل اهلل﴾  ًمٚمٕمٓمددػ  وٓ قمددغم 

ش إن»﴿اًمسدداظمريـ﴾ ٕنَّ ﴿أو شم٘مددقل﴾ ُمٕمٓمددقف قمددغم ُمددا قمٛمٚمدده ومٞمددف 

وٓ قمدغم ش ًمدق»إومم  وٓ قمغم ﴿ادا ﴾  ٕنَّ ىمقًمف: ﴿ًمٙمٜمُه﴾ ضمقاب 

ًمدق: ﴿أنَّ  ﴿اعمت٘ملم﴾ ٕن ﴿شم٘مقل﴾ اًمثاٟمٞما ُمٕمٓمقوما قمغم إومم  وضمدقاب

    . 0)زم يمرة﴾ حمذوف  شم٘مديره: ًمٜمجقت 

 املطأي١ ايثايث١ : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠ غافس
َِْٝا    ﴿قاٍ تعاىل :  -75 ُٓٛا ٔفٞ اِيَحَٝا٠ٔ ايـٗد َٔ آََ ُِٓصُس ُزضًََُٓا َٚائَّرٜ إِْٖا َيَٓ

 َّ ِٛ ُّ اِيَأِغَٗاُدََٜٚ َِٓفُع ايعَّأئُنَي51) َُٜكٛ َّ َيا َٜ ِٛ َٜ )     ِِ ُٗـ ُِ ايًَِّعَٓـ١ُ ََٚي ُٗـ ِِ ََٚي ُٗ ََِعٔرَزُت
  [53 - 51]غافس: ﴾ُض٤ُٛ ايٖداِز 
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 ايٛقف يف اآل١ٜ : 
ُّ اِيَأِغـَٗادُ   ﴿قاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ ايٛقف ع٢ً قٛيـ٘ تعـاىل  :    َّ َُٜكـٛ ِٛ  ﴾ََٜٚـ

 ( . 1)ناف

 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ : 
أقمٜمدل  ّدقز ُمدا ىمدال إن ضمٕمٚمده اعمٕمٜمدك: "ذال اًمٜمحاس إمم أٟمف:

﴾ وم٢من ضمٕمٚمتدف سمددٓ مل شم٘مدػ قمدغم ُمدا ىمبٚمدف ّٜٛ ال ٜٓفع ايعاملني َعرزتِٗ﴿

وىمال أسمدق طمداشمؿ: يٛمٙمدـ أن يٙمدقن ﴿ُمٕمدذرهتؿ ﴾يٕمٜمدل اًمقىمدػ  وىمقًمدف 

وذال اًمسجاوٟمدي وإؿمٛمق                0) "﴿وهلؿ ؾمقا اًمدار﴾ ىمٓمع شمام

 ًٓ ؿَْمددَٝماُد﴾   ٕنَّ ُمددا سمٕمددده ُمٜمّمددقب سمددد ْٕ  ُمددـ إمم أٟمددف ٓ يقىمددػ قمددغم ﴿  ا

اِر ﴾ شمامش يقم»   . 3) ىمبٚمف  أو سمٞماًٟما ًمف  واًمقىمػ قمغم ﴿ؾُمقُا اًمدَّ

ىمال اعمٕمذسمقن ذم اًمٜمار  َع٢ٓ اآلٜا  ٚازتباط ايٛقف بٗا : قًُت :بٝإ

ُمـ إشمباع واعمتبققملم ًمٚمٛمالئٙما اعمقيمٚملم سماًمٜمار عما يئسقا ُمـ اخلروج ُمٜمٝما 

يقُمًا ُمـ اذا اًمٕمدذاب  واًمٕمقدة إمم اًمدٟمٞما ًمٞمتقسمقا : ادقمقا رسمٙمؿ ُيٗمػ قمٜما

ـَ  دْػ قَمٜمَّدا َيْقًُمدا ُِمد ٗمر ُٙمدْؿ ُُيَ ـَ ذِم اًمٜمَّداِر خِلََزَٟمدِا ضَمَٝمدٜمََّؿ اْدقُمدقا َرسمَّ دِذي ﴿َوىَماَل اًمَّ

اًْمَٕمدددَذاِب﴾ ومدددرد قمٚمدددٞمٝمؿ ظمزٟمدددا ضمٝمدددٜمؿ : ﴿ َأَومَلْ شَمدددُؽ شَمددد٠ْمشمِٞمُٙمْؿ ُرؾُمدددُٚمُٙمْؿ 

   زٟمدا هتٙمدًم  دؿ سمِاًْمَبٞمرٜمَاِت﴾ وماقمؽمف اعمٕمذسمقن ﴿ ىَماًُمقا سَمدغَم﴾ وم٘مدال هلدؿ اخل
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َّٓ ذِم َواَلٍل﴾  وعّما ذيمر ىمّما ومرقمقن  ـَ إِ ﴿ىَماًُمقا وَماْدقُمقا َوَُما ُدقَماُا اًْمَٙماومِِري

وىمقُمف وُما آل إًمٞمف أُمراؿ سملّم طمال اًمرؾمدؾ واعم١مُمٜمدقن  دؿ وُمدا هلدؿ ُمدـ 

ـَ آَُمٜمُدقا ذِم احْلَ  ِذي ا ًَمٜمَٜمٍُْمُ ُرؾُمَٚمٜمَا َواًمَّ َٞمداِة ٟمٍم ذم اًمدٟمٞما وأظمرة وم٘مال : ﴿ إِٟمَّ

ؿَْمَٝماُد﴾ واذا اًمٜمٍم إظمروي يٙمقن ذم يقم ٓ يٜمٗمع  ْٕ ْٟمَٞما َوَيْقَم َيُ٘مقُم ا اًمدُّ

اًمٙماومريـ اقمتذاراؿ قمـ فمٚمٛمٝمؿ وهلؿ ذم ذًمؽ اًمٞمدقم اًمٚمٕمٜمدا واًمٓمدرد ُمدـ 

رمحا اهلل   وهلدؿ ؾمدقا اًمددار ذم أظمدرة سمدم يالىمقٟمدف ُمدـ اًمٕمدذاب إًمدٞمؿ 

ؿَْمدَٝماُد﴾ ٕشمدف  ف  ﴿وماًمقىمػ قمٜمدد اًمٕمبداس سمدـ اًمٗمْمدؾ يمداف قمدغم ىمقًمد ْٕ ا

َٓ َيٜمَْٗمُع اًمٔمَّاعملَِِم َُمْٕمدِذَرهُتُْؿ﴾  حيسـ اًمقىمػ قمٚمٞمف   ويبتدئ سمم سمٕمده ﴿ َيْقَم 

وًمٙمـ ًمف شمٕمٚمؼ سمم سمٕمده ُمـ ضمٝما اعمٕمٜمك يتٕمٚمؼ سمذاـ اًمساُمع ُمداذا ذم ادذا 

داعملَِِم َُمْٕمدِذَرهُتُْؿ﴾ وا َٓ َيٜمَْٗمدُع اًمٔمَّ ًمقىمدػ اًمٞمقم سماًمٜمسبا ًمٚمٙمٗمار وم٘مال ﴿ َيْقَم 

اِر ﴾ ٕٟمف ٓ شمٕمٚمؼ ًمف سمدم سمٕمدده ًمٗمٔمدًا وٓ ُمٕمٜمدك  اًمتام قمغم ﴿ َوهَلُْؿ ؾُمقُا اًمدَّ

اِئٞمَؾ اًْمٙمَِتاَب  واق ىمقًمف شمٕمامم ﴿ َوًَمَ٘مْد آشَمْٞمٜمَا ُُمقؾَمك اهْلَُدى َوَأْوَرصْمٜمَا سَمٜمِل إِْهَ

(53 ﴾ 

 املطأي١ ايسابع١ : ايٛقٛف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠ ايػٛز٣
ِٔ َبِعٔد َٚايَّ ﴿قاٍ تعاىل :  -76 َٔ ٔ٘ َٕ ٔفٞ ايًَّ َُٜحاٗجٛ  َٔ ُ٘ ٔرٜ ِِ   ََا اِضُتٔحَٝب َيـ ُٗ ُحٖحـُت

ِِ َعَراْب َغٔدْٜد  ُٗ ِِ َغَضْب ََٚي ِٗ ِٝ ِِ َٚعًََ َِٓد َزبِِّٗ   [16]ايػٛز٣:  ﴾َدأحَض١ْ ٔع
 ايٛقف يف اآل١ٜ ٚتٛجٝٗ٘: 
طمٙمددك اًمٕمبدداس سمددـ اًمٗمْمددؾ أن سمٕمْمددٝمؿ ىمددال  "ىمددال اًمٜمحدداس : 

ـَ حُيَاضمُّ  ِذي ـْ سَمْٕمِد َُما اؾْمُتِجٞمَل ًَمُف﴾  شمؿ اًمٙمالم وأن ٟمّمػمًا ﴿َواًمَّ قَن ذِم اهللَِّ ُِم

اًمٙمالم ٟماىمص  واًمتمم رأس أيا ٓ  ام وىمٗمف    ىمال أسمق  رد ذًمؽ وىمال :
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ـْ سَمْٕمدِد َُمدا  قَن ذِم اهللَِّ ُِمد ـَ حُيَاضمُّ ِذي ضمٕمٗمر: وماًم٘مقل يمم ىمال ٟمّمػم ٕن  ﴿ َواًمَّ

دُتُٝمْؿ َداطِمَْمدٌا قِمٜمْدَد  اؾْمُتِجٞمَل ًَمُف﴾  ذم ُمقوع رومع سمآسمتداا واخلدؼم ﴿طُمجَّ

ِْؿ ﴾ وماًمتمم آظمر أيا. ـْ سَمْٕمِد َُمدا    1) "َر ر وأيد اذا إؿمٛمق  أن ىمقًمف  ﴿ُِم

اؾْمُتِجٞمَل ًَمدُف﴾ ًمدٞمس سمقىمدػ: ٕن ىمقًمدف: ﴿واًمدذيـ حيداضمقن﴾ ُمبتددأ  و 

﴿طمجتٝمؿ﴾ ُمبتدأ صمان  و ﴿داطمْما﴾ ظمدؼم اًمثدا   واًمثدا  وظمدؼمه ظمدؼم 

ًٓ قمـ اعمقوقل  سمدل اؿمتمل  وقمغم قمـ إ ول  وُأقمرب ﴿طمجتٝمؿ﴾ سمد

  . 0) ﴾َغـٔدْٜد   ﴿يمٍؾ وماًمقىمػ قمدغم ﴿قمٜمدد ر دؿ﴾ طمسدـ واًمدتمم قمدغم ىمقًمدف 

دُتُٝمْؿ َداطِمَْمدٌا قِمٜمْدَد  ـْ سَمْٕمِد َُما اؾْمدُتِجٞمَل ًَمدُف طُمجَّ قَن ذِم اهللَِّ ُِم ـَ حُيَاضمُّ ِذي ﴿َواًمَّ

ِْؿ َوقَمَٚمْٞمِٝمْؿ هَمَْمٌل َوهَلُْؿ   [16قَمَذاٌب ؿَمِديٌد ﴾ ]اًمِمقرى: َر ر

ىمٚمه : اًمقىمػ قمغم ىمقًمف ﴿ َُما اؾْمُتِجٞمَل ًَمُف﴾ ًمٞمس سمتمم وذًمدؽ أن 

أيا اًمٙمريٛما شمبلم طمال اًمدذيـ حيداضمقن سمداحلجج اًمباـمٚمدا ذم ادذا اًمدديـ 

سمٕمددد ُمددا اؾمددتجاب اًمٜمدداس ًمددف ادد١مٓا اعمجددادًمقن  ملسو هيلع هللا ىلصاعمٜمددزل قمددغم حمٛمددد 

ٓ أصمر هلا   وعّما سمٞمٜمه أيدا طمجتٝمؿ ذاابا وؾماىمٓما قمٜمد اهلل وقمٜمد اعم١مُمٜملم 

ؾم٘مقط طمجتٝمؿ سمٞمٜمه ُما هلؿ قمٜمد اهلل ُمـ اًمٕمذاب ومٕمٚمٞمٝمؿ همْمدل ُمدـ اهلل 

وهلؿ قمذاب ؿمديد  ذم أظمرة   و ذا وماًمقىمػ قمغم ) ؿمديد   اق اًمقىمػ 

اًمتام ًمتمم اعمٕمٜمك واًمٚمٗمظ ذم أيا   واًمقىمػ قمغم ﴿ َُمدا اؾْمدُتِجٞمَل ًَمدُف﴾ ٓ 

 يا .يٗمٞمد اعمٕمٜمك اًمتام عم٘مّمقد أ
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 املطًب اخلاَظ
 اجلاث١ٝ  إىل آخس ضٛز٠ ايٓحِ ايٛقف ٚاالبتدا٤ َٔ ضٛز٠

 اجلاث١ٝ املطأي١ األٚىل : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠
ِٔ َبِعـٔد ََـا         ﴿قاٍ تعاىل :  -77 َُا اِختًََُفـٛا ِإيَّـا َٔـ َِِس َف َٔ اِيَأ ِِ َبَِّٝٓإ  َٔ ُٖ َِٝٓا َٚآَت

 ُِ ًِ ُِ اِئع ُٖ ََِٝٓجا٤َ َِِبِػّٝا َب ُٗ     ٔ٘ ُْٛا ٔفٝـ َّ اِئكَٝا١ََٔ ٔفَُٝـا َنـا ِٛ َٜ ِِ ُٗ َِٓٝ ٕٖ َزٖبَو َِٜكٔضٞ َب ِإ
( َٕ ِٖـَٛا٤َ      17َِٜدتًَُٔفٛ َِِس َفاٖتٔبِعَٗـا ََٚيـا َتٖتٔبـِع َأ َٔ اِيـَأ ًَِٓاَى ع٢ًََ َغِسَٜع١ٕ َٔ ِٖ َجَع ( ُث

 ( َٕ ُُٛ َٔ َيا َٜعًَِ َٔ اي18ائَّرٜ َِٓو َٔ ُٓٛا َع ُِٜػ  ِٔ ِِ َي ُٗ ٦ِّٝا (إِْٖ ٘ٔ َغ ، ، 17]اجلاثٝـ١:   ﴾ًَّ
19,18] 

 ايٛقف يف اآل١ٜ : 
ىمددال اًمٕمبدداس سمددـ اًمٗمْمددؾ ﴿سَمْٖمًٞمددا سَمْٞمددٜمَُٝمْؿ ﴾  ددام   وىمقًمددف ﴿ صُمددؿَّ  

َٓ َيْٕمَٚمُٛمدقَن  ـَ  دِذي َٓ شَمتَّبِدْع َأْادَقاَا اًمَّ بِْٕمَٝما َو َُْمِر وَماشمَّ ْٕ ـَ ا يَٕمٍا ُِم ضَمَٕمْٚمٜمَاَك قَمغَم َذِ

ـْ ُيْٖمٜمُد  18) ُْؿ ًَم ـَ اهللَِّ ؿَمدْٞمًئا ﴾ يمدافإهِنَّ    0)واوم٘مدف إٟمّمداري  .1) قا قَمٜمْدَؽ ُِمد

   وُمٓمٚمؼ قمٜمد اًمسجاوٟمدي    3)وقمٜمد اًمدا  ﴿سمٖمٞمًا سمٞمٜمٝمؿ﴾ وىمػ: يماف    

وىمال إؿمٛمق  : ﴿ سَمْٖمٞمًا سَمْٞمٜمَُٝمْؿ﴾ يمداف   ﴿َيدْقَم اًْمِ٘مٞماَُمدِا﴾ ًمدٞمس سمقىمدػ  

َتٚمُِٗمقَن﴾ شماّم      4)ٕن ُما سمٕمده فمرف ًمٚمحٙمؿ ﴿َُيْ
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 ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ : تٛجٝ
ىمٚمُه : عّما سمدلّم اهلل شمٕمدامم أٟمدف آشمدك سمٜمدل إهائٞمدؾ اًمٙمتداب واحلٙمدؿ 

واًمٜمبقة ورزىمٝمؿ ُمـ اًمٓمٞمبات وومْمٚمٝمؿ قمغم قمامل زُماهنؿ   اظمتٚمٗمقا وسمٖمدك 

ٚبٗـرا    سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض سمٓمٚمل اًمٗمْمؾ واًمرياؾما  وىمتٚمدقا إٟمبٞمداا   
شمٕمامم أٟمف ﴿ َيْ٘مِا سَمْٞمٜمَُٝمْؿ   صمؿ سملّم َع٢ٓ اآل١ٜ فُٝا ٜتعًل خبرب بين إضسا٥ٌٝ

َتٚمُِٗمقَن﴾  أي: ؾمٞمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمؿ سمحٙمٛمف اًمٕمددل   َيْقَم اًْمِ٘مَٞماَُمِا ومِٞمَم يَماُٟمقا ومِٞمِف َُيْ

واذا ومٞمف قذير هلدذه إُمدا أن شمسدٚمؽ ُمسدٚمٙمٝمؿ  وأن شم٘مّمدد ُمدٜمٝمجٝمؿ: 

َِِس َفاٖتٔبِعَٗـا   وهلذا ىمال سمٕمداا:﴿  َٔ اِيـَأ ًَِٓاَى ع٢ًََ َغِسَٜع١ٕ َٔـ ِٖ َجَع ََٚيـا َتٖتٔبـِع    ُث
َٕ ُُٛ َٔ َيا َٜعًَِ َٛا٤َ ائَّرٜ ِٖ اشمبع ُما أوطمدل إًمٞمدؽ ُمدـ رسمدؽ  وأقمدرض  ﴾  أي:َأ

قمـ اعمنميملم   وُما ذال إًمٞمف اًمٕمباس ُمـ  ام اًمقىمػ اق اعمٜماؾمل عمٕمٜمدك 

 أيا .

 املطأي١ ايثا١ْٝ : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠ احلحسا  

َٔ آ ﴿قاٍ تعاىل :  -78 ُْـٛا  َٜاَأَٜٗٗا ائَّرٜ ِٕ َُٜهٛ ّأ َعَط٢ َأ ِٛ ِٔ َق َٔ ّْ ِٛ ُٓٛا َيا َِٜطَدِس َق ََ
 ِِ ُٗ ِٓ ِّٝسا َٔ ِِ   َخ ُِْفَطـُه ُٔـُصٚا َأ ًِ ٖٔ ََٚيا َت ُٗ ِٓ ِّٝسا َٔ ٖٔ َخ ِٕ َُٜه ِٔ َْٔطا٤ٕ َعَط٢ َأ ََٚيا َْٔطا٤ْ َٔ

ِٔ َََٚ ِٕ ُِ اِيُفُطُٛم َبِعَد اِيِإمَيا ِِ َُٜتـِب َفُأَٚي٦ٔـَو    ََٚيا َتَٓاَبُصٚا ٔباِيَأِيَكأب ٔب٦َِظ أياِض َي
َٕ ُُٛ ُِ ايعَّأي  [11]احلحسا : ﴾ُٖ

 ايٛقف يف اآل١ٜ : 
ِِ   ﴿قاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ   ُٗ ِٓ ِّٝسا َٔ ُْٛا َخ ِٕ َُٜهٛ  ناف﴾َعَط٢ َأ
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 تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ : 
اؾمتدرك قمٚمٞمف  اًمٜمحداس وإؿمدٛمق :  سمد٠من ادذا همٚمدط ٕن ىمقًمدف   

َٓ ٟمَِساٌا ﴾ ُمٕمٓمقف قمغم ﴿ ىَمدقْ  ٌم ﴾ وًمدٞمس ادق قٚمدا  يم٠مٟمدف ىمدال: وٓ ﴿َو

يسخر ٟمساا ُمدـ ٟمسداا  وادق ُمدـ سمداب قمٓمدػ اعمٗمدردات  وًمٙمدـ اًم٘مٓمدع 

ؾْمدُؿ  ِٓ َـّ ﴾  وىمدال أسمدق طمداشمؿ ﴿ سمِدْئَس ا ا ُِمٜمُْٝم َـّ ظَمػْمً اًمٙماذم ﴿ قَمَسك َأْن َيُٙم

اعمُِقنَ  ـْ مَلْ َيُتْل وَم٠ُموًَمِئَؽ ُاُؿ اًمٔمَّ يَمِن ﴾ يماف ﴿ َوَُم ﴾ ىمٓمع  اًْمُٗمُسقُق سَمْٕمَد اإْلِ

َـّ ﴾  ضمائز  ًمٚمٕمدول قمـ اعمٖمايبدا إمم  . 1)شمام  ا ُِمٜمُْٝم واًمقىمػ قمغم ىمقًمف  ﴿ظَمػْمً

َـّ ﴾ قٚمدا ُمسدت٠مٟمٗما   0) اعمخاـمبا  ا ُِمدٜمُْٝم َـّ ظَمدػْمً وىمقًمف شمٕمامم : ﴿ قَمَسك َأْن َيُٙم

وىمقًمدف  وردت ُمقرد ضمقاب اعمستخؼم قمـ اًمٕمٚما اعمقضمبا عما ضماا اًمٜمٝمل قمٜمف

ـْ ٟمَِسا َٓ ٟمَِساٌا ُِم َٓ َيْسَخْر ﴿َو ﴾ اًمقاو قماـمٗما وُما سمٕمداا ُمٕمٓمقف قمغم ﴿ 
ٍ
ا

ـْ ىَمْقٍم ﴾  وطمذف اًمٗمٕمؾ اظمتّمارا ٕٟمدف ُمٕمٚمدقم وٕن ُمدا ىمبٚمدف دال  ىَمْقٌم ُِم

     3)قمٚمٞمف أي ٓ يسخر ٟمساا ُمـ ٟمساا 

ـْ ىَمدْقٍم قَمَسدك َأْن َيُٙمقُٟمدقا  َٓ َيْسدَخْر ىَمدْقٌم ُِمد ىمٚمُه: ىمقًمدف شمٕمدامم: ﴿ 

ا ُِمٜمُْٝمؿْ  اًمٚمٖمدا أن ًمٗمدظ )اًم٘مدقم  ذم يمدالم اًمٕمدرب  ًمٚمدذيمقر ذيمر أاؾ  ﴾ ظَمػْمً

دون اإلٟماث  وإوؾ ذم إـمالىمف قمغم اًمرضمال: وًمذًمؽ ىمقسمؾ سماًمٜمساا يمم 

ِٔ َْٔطا٤ٕ﴿ذم اذه أيا طمٞمث ىمال:  ومٚمق يماٟمده اًمٜمسداا داظمٚمدا ذم  ﴾ََٚيا َْٔطا٤ْ َٔ

                                                           

    ُمٜمددار اهلدددى ذم سمٞمددان اًمقىمددػ وآسمتددداا ت قمبددد 675  اًم٘مٓمددع وآئتٜمدداف )ص:  1

  086/ 0)اًمرطمٞمؿ اًمٓمراق  

 961/  3  قمٚمؾ اًمقىمقف  0

  173/ 11  اإلقمراب اعمٗمّمؾ ًمٙمتاب اهلل اعمرشمؾ ) 3
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وُمٜمف احلديث:   1)   اذا اق  فماار أيا {وٓ ٟمساا}مل ي٘مؾ شمٕمامم:  {ىمقم}

ووح ُمـ طمدديث ؾمدٝمؾ سمدـ ؾمدٕمد    0)  "ٞمسبح اًم٘مقم وًمتّمٗمؼ اًمٜمسااومٚم "

 وىمد سح سمف زاػم وم٘مال:  .4) وُمـ طمديث  ضماسمر سمـ قمبد اهلل   (5) اًمساقمدي

  5) وُما أدري وؾمقف إظمال أدري ... أىمقم آل طمّمـ أم ٟمساا 

                                                           

    اًمّمحاح شماج اًمٚمٖما وودحاح اًمٕمرسمٞمدا 43/ 5  ُم٘مايٞمس اًمٚمٖما )031/ 5  اًمٕملم ) 1

  082  اًمٗمروق اًمٚمٖمقيا ًمٚمٕمسٙمري )ص: 0216/ 5)

ُمدا يٙمدقن ُمدـ   ذم اًمٜمٙماح  سماب ُما يٙمره ُمدـ ذيمدر اًمرضمدؾ 0174  ؾمٜمـ أيب داوود  ) 0

  وذم ؾمدٜمده ؾمدٕمٞمد 541و  542/  0 "اعمسدٜمد  "إواسمتف أاٚمف  ورواه أيْمًا أمحد ذم 

سمـ إياس اجلريري  ويمان ىمد اظمتٚمط ىمبؾ ُمقشمف  وومٞمف أيْمًا ضمٝماًما اًمِمٞمخ ُمـ ـمٗماوة   

  ىمال إًمبا  : )ىمٚمه: إؾمدٜماده ودٕمٞمػ جلٝماًمدا 005/ 0إم ) -وٕمٞمػ أيب داود 

. ًمٙمددـ ىمْمددٞما اًمتسددبٞمح واًمتّمددٗمٞمؼ: ىمددد وددحه ُمددـ طمددديث أيب  اًمِمددٞمخ اًمّٓمٗمدداِوير

 اريرة 

إذا ٟمداسمٙمؿ ذم اًمّمدالة را  ومٚمٞمسدبح  "  ووح ُمـ طمديث ؾمٝمؾ سمـ ؾمدٕمد اًمسداقمدي  3

  وأظمرضمدف ُمسدٚمؿ 474/ 37اًمرضمال  وًمٞمّمٗمؼ اًمٜمساا  ُمسدٜمد أمحدد ط اًمرؾمداًما )

    504) "اًمٙمدددؼمى"  وذم 4-3/3 "اعمجتبدددك"    واًمٜمسدددائل ذم 124  )401)

 "احلٚمٞمدا"    وأسمدق ٟمٕمدٞمؿ ذم 0237    وأسمق قمقاٟما )1574  و )853واسمـ ظمزيٛما )

 ُمـ ـمريؼ قمبد إقمغم سمـ قمبد إقمغم  قمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمٛمر  سمف. 3/052

اًمتسبٞمح "  وُمـ طمديث  ضماسمر سمـ قمبد اهلل  ىمال: ىمال رؾمقل اهلل وغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  4

ا  اًمِمدٞمٓمان ؿمدٞمئا ُمدـ إذا أٟمس "وذم روايا: "ذم اًمّمالة ًمٚمرضمال  واًمتّمٗمٞمؼ ًمٚمٜمساا

   وذم 14729) 3/342وال   ومٚمٞمسبح اًمرضمال  وًمٞمّمٗمؼ اًمٜمساا  أظمرضمف أمحد 

  14902) 3/357    وذم 14829) 3/348

  060. خمتار اًمّمحاح )ص: 73  ديقاٟمف/  ص  5
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هنك اهلل ذم اذه أيا قمـ آؾمتٝمزاا سماًمٜماس واطمت٘ماراؿ  وعما يمان 

 قمغم اًمذيمران قمٓمػ اًمٜمساا قمٚمٞمٝمؿ  وًمذا يمان اًمقىمدػ ٓ يَ٘مع إٓ "اًم٘مقم"

قمٜمد اًمٕمباس ) يماف   وذًمؽ ٕٟمف حيسـ اًمقىمدػ قمٚمٞمدف ويد١مدي ُمٕمٜمدك ًمدف 

شمٕمٚمؼ سمدم سمٕمدده  وذًمدؽ أّن أيدات شمٜمٝمدك قمدـ اًمسدخريا وُمقودققمٝما ذم 

اًمٜمٝمل قمـ اًمسخريا ومّّمٚمه ومذيمرت اًمرضمال أوًٓ ورسمَّم دظمؾ اًمٜمسداا ومٞمدف 

ؾر ٟمبدّل رضمداٌل وٟمسداا  صمدؿ قمٓمٗمده سماًمٜمسداا قمغم ؾمبٞمؾ اًمتَبدع  ٕن ىمدقم يمد

ٓؾمت٘مالهلـ ذم اذا إُمر واًمسخريا ُمدـ ضمداٟمبٝمـ أيمثدر عمدا ي٘مدع هلدـ ُمدـ 

 اًمٖمػمة .

ّأ     ﴿ ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكدّ فًٛ ٚقف ايكازئ ع٢ً ِٛ ِٔ َقـ ّْ َٔـ ِٛ َيا َِٜطَدِس َقـ
ِِ ُٗ ِٓ ِّٝسا َٔ ُْٛا َخ ِٕ َُٜهٛ ق ٓ وم٢مٟمف ىمد وىمػ قمغم قٚما أدت ُمٕمٜمك : وا  ﴾ َعَط٢ َأ

يسخر اًمرضمال ُمـ اًمرضمدال وذًمدؽ ًمتح٘مدؼ ادذا ومدٞمٝمؿ وىمٚمٞمدؾ ُمدا َيسدخر 

ِٝـّسا      ﴿اًمرضمال سماًمٜمساا  صمؿ يبتدئ سمدددد   ٖٔ َخ ِٕ َُٜهـ ِٔ َْٔطـا٤ٕ َعَطـ٢ َأ ََٚيا َْٔطا٤ْ َٔـ
 ٖٔ ُٗ ِٓ يٙمدقن سمدذًمؽ وىمدػ قمدغم قٚمدا أدت ُمٕمٜمدك ُمتٕمٚمدؼ سماًمٜمسداا  ومدال   ﴾َٔ

, سمداًمٜمٝمل أومميسخر سمٕمْمٝمـ ُمـ سمٕمض واق يمثدػم ذم طمداهلـ ومتخّمٞمّمدف 

وماًمسخريُا سماًمٜمساا ُمـ أقمٔمؿ اًمٕمٞمقب قمٜمد قمالَّم اًمٖمٞمقب  وًمٕمؾَّ اعمسخقر 

اظمر قمٜمد اهلل  وإقممل سماخلقاشمؿ ُمٜمف ظَمػْمٌ ُمـ اًمسَّ
 (1  . 

                                                           

  417/ 3  ُمٕمؽمك إىمران ذم إقمجاز اًم٘مرآن ) 1
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  املطأي١ ايثايث١ : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠ ايٓحِ   
ِِ     ﴿قاٍ تعاىل:  -79  ُٖـ ُْٛا  ِِ َنـا ُٗـ ٌُ إِْٖ ِٔ َقِبـ ُْٛحأ َٔـ  َّ ِٛ َِ ََٚأِطَػـ٢ )   ََٚق ( 57َأظًَِـ

( ٣َِٖٛ ُُِؤَتٔفَه١َ َأ َٖا ََا َغٖػ٢ )53َٚاِي َُـاَز٣ )   54( َفَػٖػا ِّ آَيـا٤ٔ َزبِّـَو َتَت  {(55( َفٔبَأ
 [55 - 57]ايٓحِ: 

 ايٛقف يف اآل١ٜ : 
ٌُ  ﴿قاٍ ايعباع بٔ ايفضٌ :  ِٔ َقِب ُْٛحأ َٔ  َّ ِٛ  (1) ٖرا متاّ ايهالّ ﴾ََٚق
  تٛجٝ٘ ايٛقف يف اآل١ٜ :

َّ  ﴿ُمـ ىمدرأ سمداًمٗمتح ومداًمٙمالم قمٜمدده ُمتّمدؾ إمم "ىمال اًمٜمحاس   ِٛ ََٚقـ
  ٌُ ِٔ َقِبـ َِ     ﴾ ويدتؿ اًمٙمدالم قمدغم ىمدقل اًمٗمدراا﴿ ُْٛحأ َٔ ِِ َأظًَِـ ُٖـ ُْٛا  ِِ َنـا ُٗـ إِْٖ

ُُِؤَتٔفَه١َ﴿﴾ ٕٟمف ىمال ََٚأِطَػ٢ ِٖـ٣َٛ ﴾  ُمٜمّمقب سمد  ﴿َٚاِي ﴾ واًمدتمم قمٜمدد أيب  َأ

َُطماشمؿ ﴿  ِّ آَيا٤ٔ َزبَِّو َتَت ُْـٛحأ   ﴿وذال اًمددا  إمم أن    0) "﴾   اَز٣َفٔبَأ  َّ ِٛ ََٚقـ
 ٌُ ِٔ َقِب ﴾ شمام. قمغم ُمذال اًمٗمراا ٕٟمف يٜمّمدل  ََٚأِطَػ٢﴿ ﴾ وىمػ يماف  ؤَ

ُُِؤَتٔفَهــ١َ﴿ ِٖــ٣َٛ﴾  سمددد  ﴿َٚاِي واددق وىمددػ ُمٓمٚمددؼ قمٜمددد اًمسددجاوٟمدي     3)﴾  َأ

ًمٙمـ ىمٞمؾ إٟمدف يقىمدػ قمدغم )وىمدقم "ىمال إٟمّماري :    4) ﴾. ََٚأِطَػ٢ويمذا﴿ 

                                                           

    697  اًم٘مٓمع وآئتٜماف )ص:  1

ىمٓمع يماف قمغم ُما  {صمؿ ّزاه اجلزاا إورم} "   ىمال : 697)ص:   اًم٘مٓمع وآئتٜماف  0

سمٙمن اهلٛمزة وروى إقمٛمدش  {وأن إمم رسمؽ اعمٜمتٝمك}طمٙمك قمـ اًمٗمراا ٕٟمف طمٙمل 

قمـ إسمرااٞمؿ قمـ قم٘مٚمٛما أٟمدف ىمدرأ وأٟمدف سمٙمند اهلٛمدزة  ومٕمدغم ادذه اًم٘مدرااة ي٘مدػ قمدغم 

/ 3رآن ًمٚمٗمدراا )ُمٕما  اًم٘م  "ٕٟمف ي٘مرؤاـ يمٚمٝمـ سماًمٙمن {وأطمٞما}وقمغم  {اعمٜمتٝمك}

123  

  027  اعمٙمتٗمك ذم اًمقىمػ وآسمتدا ٕيب قمٛمرو اًمدا  )ص:  3

 979/  3  قمٚمؾ اًمقىمقف  4
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ٟمددقح ُمددـ ىمبددؾ  وأٟمددف يمدداف  وقمددغم )أـمٖمددك   وأٟمددف شمددام قمٜمددد ُمددـ رومددع 

ٓ يقىمددػ قمددغم را ُمددـ أواظمددر "وقمٜمددد إؿمددٛمق  :    1)واعم١مشمٗمٙمددا )

أيددات اظمتٞمدداًرا ُمددـ ﴿ورّم﴾ إمم ُمددا ﴿همِّمددك﴾ وذًمددؽ ذم صمالصمددا قمنمدد 

ُمقوًٕما ٓشمّمال أيات  وقمٓمػ سمٕمْمدٝما قمدغم سمٕمدض  ومدال يقىمدػ قمدغم 

  وٓ شإورم»  وٓ قمدغم شيدرى»قمغم   وٓ شُما ؾمٕمك»  وٓ قمغم شأظمرى»

ُمٕمف ُمبتدأ حمذووًما طمسـ ش أنَّ »  وإن ضمٕمٚمه يمؾ ُمقوع ومٞمف شاعمٜمتٝمك»قمغم 

اًمقىمددػ قمددغم أواظمددر أيددات إمم ىمقًمددف: ﴿وىمددقم ٟمددقح ُمددـ ىمبددؾ﴾ ومٝمددق 

ُمٕمٓمقف قمدغم ﴿أٓ شمدزر﴾  وىمٞمدؾ: يقىمدػ قمدغم رأس يمدؾ آيدا  وإن يمدان 

ٔيات ؾمدٜما  وإن اًمبٕمض ُمٕمٓمقوًما قمغم اًمبٕمض: ٕنَّ اًمقىمػ قمغم رؤوس ا

يمان ُما سمٕمده ًمف شمٕمٚمؼ سمم ىمبٚمف  ومٞمقىمػ قمغم ﴿وىمقم ٟمقح ُمدـ ىمبدؾ﴾ وقمدغم 

﴿وأـمٖمك﴾ عمـ رومع ﴿واعم١مشمٗمٙما﴾ أو ٟمّمبٝما سمد ﴿أادقى﴾ و ﴿أادقى﴾ 

ًمٙمـ ىمٞمدؾ إٟمدف يقىمدػ قمدغم  "وىمال إٟمّماري :    0)ًمٞمس سمقىمػ عمٙمان اًمٗماا

 ﴿وىمقم ٟمقح ُمـ ىمبؾ﴾ وإٟمف يماف  وقمغم: ﴿وأـمٖمك﴾ وإٟمف شمداّم قمٜمدد ُمدـ

    3) رومع ﴿واعم١مشمٗمٙما﴾  و﴿ شَمَتمرى﴾ شماّم 

                                                           

  80  اعم٘مّمد ًمتٚمخٞمص ُما ذم اعمرؿمد )ص:  1

  324/ 0  ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمان اًمقىمػ وآسمتداا ت قمبد اًمرطمٞمؿ اًمٓمراق  ) 0

ّمدد ًمتٚمخدٞمص ُمدا ذم اعمرؿمدد )ص:   ُمٜمار اهلدى ذم سمٞمدان اًمقىمدػ وآسمتدداا وُمٕمدف اعم٘م 3

  910/ 0  وُيٜمٔمر :  إيْماح اًمقىمػ وآسمتداا )752
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ـْ ىَمْبُؾ﴾ يٕمٜمل: أاٚمٙمٜما ىمدقم ٟمدقح ُمدـ ىمبدؾ  وىمقًمف :﴿َوىَمْقَم ُٟمقٍح ُِم

ُددْؿ يمدداُٟمقا ُاددْؿ َأفْمَٚمددَؿ َوَأـْمٖمددك يٕمٜمددل: أؿمددد ذم يمٗمددراؿ   قمدداد وصمٛمددقد إهِنَّ

وـمٖمٞماهنؿ  ٕٟمدف ًمبدث ومدٞمٝمؿ أًمدػ ؾمدٜما إٓ مخسدلم قماُمدًا  ومددقمااؿ  ومٚمدؿ 

و ﴿َوىَمدْقَم ُٟمدقٍح﴾ قمٓمدػ  .1) ا ُيقوقن إسمٜمداا سمتٙمذيبدفّٞمبقا  ويمان أسما

قمددغم ﴿قَمدداًدا﴾  أي: وأاٚمددؽ ىمددقم ٟمددقح ُمددـ ىمبددؾ قمدداد وصمٛمددقد  وىمقًمددف: 

﴿َواعْم١ُْمشَمِٗمَٙمددَا َأْاددَقى﴾ قمٓمددػ أيًْمددا  أي: وأاٚمددؽ اعم١مشمٗمٙمددا  وُمٗمٕمددقل 

﴿َأْاددَقى﴾ حمددذوف  واددق وددٛمػم اعم١مشمٗمٙمددا  واإلاددقاا اٜمددا: سمٛمٕمٜمددك 

رومٕمٝمدا إمم اًمسددما قمدغم ضمٜمدداح ضمؼميدؾ قمٚمٞمددف  اإلؾمد٘ماط  وذم اًمتٗمسدػم: أٟمددف

  وىمٞمددؾ: أْاددَقى: أيمثددر   0) اًمسددالم صمددؿ أاقااددا إمم إرض  أي: أؾمدد٘مٓمٝما

وحمٚمدف قمدغم ادذا  3) اًقى واق ُمـ سماب اًمتٗمْمدٞمؾ  يمدد ﴿َأفْمَٚمدَؿ َوَأـْمَٖمدك﴾ 

اًمٜمّمل إُما قمغم أٟمف ظمؼم يمان  أو قمغم أٟمف طمدال  واًمت٘مددير: وأاٚمدؽ أادؾ 

ى ُمـ قماٍد وصمٛمقد  أو ذم طمال يمقهنؿ أيمثر َادَقًى اعم١مشمٗمٙما ويماٟمقا أيمثر َاقً 

    4.)ُمٜمٝمؿ

                                                           

  367/ 3  سمحر اًمٕمٚمقم  اًمسٛمرىمٜمدي  ) 1

  7144/ 11.  اهلدايا امم سمٚمقغ اًمٜمٝمايا )79/ 07  ضماُمع اًمبٞمان ًمٚمٓمؼمي   0

/ 5  يٕمٜمل أيمثدر ارشمٙماسًمدا ًمٚمٝمدقى. واٟمٔمدر ادذا اًم٘مدقل ذم اًمٜمٙمده واًمٕمٞمدقن ًمٚمدموردي  3

  194/ 4.  زاد اعمسػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم )426

  40/ 6  اًمٙمتاب اًمٗمريد ذم إقمراب اًم٘مرآن اعمجٞمد ) 4
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 اخلامت١
احلٛمد هلل اًمذي وومؼ إل ام ادذا اًمبحدث قمدـ ضمٝمدقد اًمٕمبداس سمدـ 

اًمٗمْمؾ ذم قمٚمؿ اًمقىمػ وآسمتداا وىمد فمٝمدر زم ُمدـ ظمدالل ادذه اًمدراؾمدا 

 اًمٜمتائج اًمتاًمٞما :
أن اًمٕمبدداس سمددـ اًمٗمْمددؾ ُيٕمددد ُمددـ اًمٕمٚمددما اًمددذيـ هّمّمددقا ذم طمٗمددظ   1

رآن سم٘مراااشمف  وطمروومدف   وممدـ ٓزم يمبدار اًم٘مدراا يمد٠ميب قمٛمدرو سمدـ اًم٘م

 اًمٕمالا .
أن ًمف أىمقآ وٟمّمقوا ذم سمٞمدان قمالىمدا اًمقىمدػ وآسمتدداا سمداًم٘مرااات   0

اًم٘مرآٟمٞما وال ُمبثقصما ذم يمتل قمٚمما اًمنميٕما وقٕمٝمدا وشمّمدٜمٞمٗمٝما يبدلم 

 ُمٜمزًمتف اًمٕمٚمٛمٞما .
قمٜمايددا أن اًمٕمبدداس سمددـ اًمٗمْمددؾ ُمددـ أوائددؾ اًمٕمٚمددما اًمددذيـ يمددان هلددؿ   3

 سماًم٘مرااات وقمٚمؿ اًمقىمػ وآسمتداا واًمتٗمسػم
صمٜماا اًمٕمٚمما قمغم قمٚمؿ اًمٕمباس سمـ اًمٗمْمؾ ذم قمٚمقم اًم٘مرااات واًمقىمدػ   4

 وآسمتداا واًمتٗمسػم ز
اًمٕمباس سمـ اًمٗمْمدؾ يٕمتٛمدد اعمٕمٜمدك ًمميدا أوداًل ويبٜمدل قمٚمٞمدف اًمقىمدػ   5

وآسمتداا   وهماًمل اًمقىمقف اعمٜمسقسما إًمٞمف وحٞمحا ويتٗمدؼ ُمدع قمٚمدما 

   وأيمثر اًمقىمقف اعمٜمسقسما إًمٞمف ال ذم  ام رأس أيات . اًمقىمػ ومٞمٝما
اؾمتدرك قمٚمما اًمقىمػ وآسمتداا قمدغم اًمٕمبداس سمٕمدض اعمقاودع اًمتدل   6

اظمتار ومٞمٝما وىمػ اًمتمم أو اًمٙماذم   وًمٙمـ اذه آؾمتدرايمات خمتٚمدػ 

 ومٞمٝما وىمد ؾمب٘مف إمم اًم٘مقل  ا قمٚمما وواوم٘مف قمٚمٞمٝما آظمرون .
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 فٗسع يًبحث
 ايصفح١ املٛضٛع

 357 دص ايبحثًَ
املكد١َ ٚفٝٗا : أ١ُٖٝ املٛضـٛع ٚأضـباب اختٝـازٙ ، ٚأٖـداف       

ايبحــث ، ٚحــدٚدٙ، ٚأضــ٦ًت٘ ، ثــِ املــٓٗخ املتبــع يف ايبحــث  
 ٚخط١ ايبحث .

363 

ٚفٝـ٘ ثالثـ١     "ايعباع بٔ ايفضٌ"املبحث األٍٚ: ايتعسٜف بـ 
 369 َطايب :

تــ٘ املطًــب األٍٚ:  حٝاتــ٘ ايػدصــ١ٝ  : امســ٘ ْٚطــب٘ ٚنٓٝ
 369 َٚٛيدٙ ٚٚفات٘.

املطًــب ايثــاْٞ : : حٝاتــ٘ ايعًُٝــ١:  طًبــ٘ يًعًــِ )غــٝٛخ٘ 
 ٚتالَٝرٙ.(

372 
 377 .  املطًب ايثايث :   ثٓا٤ ايعًُا٤ ع٢ً دٜٓ٘ ُٚخًُك٘ ٚعًُ٘

املبحث ايثاْٞ:  ايتعسٜف بعًِ ايٛقـف ٚاالبتـدا٤  ْٚػـأت٘     
 376 ٚأُٖٝت٘ ٚأِٖ  املؤيفا  ٚفٝ٘ ثالث١ َطايب :

طًب األٍٚ : ايتعسٜـف بعًـِ ايٛقـف ٚاالبتـدا٤ يف ايًػـ١      امل
 376 ٚاالصطالح .

 382 املطًب ايثاْٞ : ْػأ٠ عًِ ايٛقف ٚاالبتدا٤   . 
 387 املطًب ايثايث : أُٖٝت٘ . 

 389 املطًب ايسابع : أقطاّ ايٛقف ٚاالبتدا٤ ٚأِٖ املؤيفا  فٝ٘ .
ٛقف ٚاالبتدا٤ املبحث ايثايث:  أقٛاٍ ايفضٌ بٔ ايعباع يف اي

 393 يف ايكسإٓ ٚفٝ٘ مخط١ َطايب   :
املطًب األٍٚ: ايٛقف ٚاالبتـدا٤ َـٔ ضـٛز٠ ايبكـس٠ إىل آخـس      

 393 ضٛز٠ ٖٛد عًٝ٘ ايطالّ ٚفٝ٘ أزبع َطا٥ٌ 
 393 ايٛقف ٚاالبتدا٤ َٔ ضٛز٠ ايبكس٠   املطأي١ األٚىل:
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 ايصفح١ املٛضٛع
 427 املطأي١ ايثا١ْٝ :  ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠ األْعاّ 

 429 ملطأي١ ايثايث١ : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠ األعساف ا
 413 املطأي١ ايسابع١ : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠  ٖٛد    

ايٛقف ٚاالبتدا٤ َٔ ضـٛز٠  ايسعـد إىل آخـس      املطًب ايثاْٞ :
 417 ضٛز٠ ايٓحٌ ٚفٝ٘ أزبع َطا٥ٌ :  

 417 األٚىل : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠  ايسعد  املطأي١
ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠  إبساِٖٝ  املطأي١ ايثا١ْٝ :

 477 عًٝ٘ ايطالّ  
 473 ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠  احلحس املطأي١  ايثايث١  :
 437 ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠  ايٓحٌ  املطأي١  ايسابع١ :

املطًب ايثايث:  ايٛقف ٚاالبتدا٤ َٔ ضٛز٠ اإلضسا٤  إىل آخـس    
 435 فٝ٘ أزبع َطا٥ٌ :  ضٛز٠ األحصاب  ٚ

 435 املطأي١ األٚىل   : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠  اإلضسا٤
 442 املطأي١  ايثا١ْٝ : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠  ايهٗف
 443 املطأي١ ايثايث١ : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠  املؤَٕٓٛ

 447 : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠  األحصاب املطأي١ ايسابع١
ب ايسابع : ايٛقف ٚاالبتـدا٤ َـٔ ضـٛز٠ ايصـافا   إىل     املطً  

 454 آخس  ضٛز٠  ايػٛز٣  ٚفٝ٘ أزبع َطا٥ٌ :     
 454 املطأي١   األٚىل : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠  ايصافا 

 455 يثا١ْٝ : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠  ايصَسااملطأي١  
 457 املطأي١ ايثايث١   : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠  غافس

 459 املطأي١ ايسابع١: ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠  ايػٛز٣ 
ظ: ايٛقف ٚاالبتدا٤ َٔ ضٛز٠ اجلاثٝـ١    َاملطًب اخلا

 461 إىل آخس  ضٛز٠  ايٓحِ   ٚفٝ٘ ثالث َطا٥ٌ
 461 املطأي١ األٚىل : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠  اجلاث١ٝ
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 ايصفح١ املٛضٛع
 467 ا املطأي١ ايثا١ْٝ : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠ احلحس
 466 املطأي١ ايثايث١ : ايٛقف ٚاالبتدا٤ يف ضٛز٠ ايٓحِ

 469 اخلامت١ 
 473 فٗسع املصادز ٚاملساجع
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 فٗسع املصادز ٚاملساجع
اإلشم٘مددان ذم قمٚمددقم اًم٘مددرآن  ًمٚمحدداومظ ضمددالل اًمددديـ اًمسددٞمقـمل  ت   1

اد  ذيما وُمٓمبٕما ُمّمٓمٗمك اًمبدايب  1372اد  اًمٓمبٕما اًمثاًمثا   911

 .احلٚمبل وأوٓده سمٛمٍم

اد  دار  372أطمٙمام اًم٘مرآن   ٕيب سمٙمر أمحد سمـ قمكم اجلّماص  ت   0

اًمٙمتاب  اًمٕمدريب سمدػموت  ـمبٕمدا  ُمّمدقرة قمدـ اًمٓمبٕمدا  إومم ؾمدٜما 

 اد. 1335

أطمٙمام اًم٘مرآن  ٓسمـ اًمٕمريب  ق٘مٞمؼ قمكم اًمبجداوي  اًمٓمبٕمدا إومم    3

 ادد  دار إطمٞماا اًمٙمتل اًمٕمرسمٞما  اًمبايب احلٚمبل وذيماه. 1376

 951ًمسٚمٞمؿ إمم ُمزايا اًم٘مدرآن اًمٙمدريؿ  ٕيب اًمسدٕمقد إرؿماد اًمٕم٘مؾ ا  4

 سمػموت –اد  دار  إطمٞماا اًمؽماث 

  دار اًمٙمتدددل اًمٕمٚمٛمٞمدددا  468أؾمدددباب اًمٜمدددزول  ًمٚمقاطمددددي  ت    5

 ادد  1422سمػموت   

 853اإلواسما ذم  ٞمٞمز اًمّمحاسما  ًم ُمام اسمـ طمجدر اًمٕمسد٘مال   ت   6

 دد.ا 1308اًمٓمبٕما إومم  -سمػموت   -ادد إطمٞما اًمؽماث اًمٕمريب
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أوقاا اًمبٞمان ذم إيْماح اًم٘مدرآن سمداًم٘مرآن  شمد٠مًمٞمػ حمٛمدد إُمدلم سمدـ   7

ادددد  ـمبددع وشمقزيددع اًمرئاؾمددا  1393حمٛمددد  اعمختددار اًمِمددٜم٘مٞمٓمل  ت 

اًمٕماُمددا إلدارات اًمبحددقث  اًمٕمٚمٛمٞمددا واإلومتدداا اًمدددقمقة واإلرؿمدداد  

 ادد. 1423اًمرياض 

 إقمالم  ظمػم اًمديـ اًمزريمكم  اًمٓمبٕما اًمثاًمثا.  8

اًمت٠مويؾ  ٟماس اًمدديـ   اًمبٞمْمداوي  ت حمٛمدد  أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار  9

 قمبد اًمرمحـ اعمرقمِمكم  دار إطمٞماا اًمؽماث اًمٕمريب 

سمحر اًمٕمٚمقم  ٕيب اًمٚمٞمث اًمسٛمرىمٜمدي  ق٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ / قمكم حمٛمدد    12

 ُمٕمقض  قماد ل قمبد اعمقضمقد  زيمريا اًمٜمق   ُمٙمتبا  

ادد   754اًمبحر اعمحٞمط  ٕيب طمٞمان حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ قمدكم  ت    11

 ُمٓماسمع اًمٜمٍم احلديثا.ُمٙمتبا  و

اددد ُمٙمتبدا اعمٕمدارف   774اًمبدايا واًمٜمٝمايا  ًمٚمحاومظ اسمـ يمثدػم  ت   10

 م.1977سمػموت   اًمٓمبٕما اًمثاٟمٞما  
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اًمؼماددان ذم قمٚمددقم اًم٘مددرآن  ًم ُمددام سمدددر اًمددديـ حمٛمددد سمددـ قمبددد اهلل   13

اًمزريمٌم  ق٘مٞمؼ / حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمرااٞمؿ  دار اعمٕمرومدا ًمٚمٓمباقمدا 

 اد. 1391اٟمٞما واًمٜمنم  سمػموت  اًمٓمبٕما اًمث

سمّمائر ذوي اًمتٛمٞمٞمز ذم ًمٓمائػ اًمٙمتاب اًمٕمزيز  شم٠مًمٞمػ /  د اًمديـ   14

اددد  اعمٙمتبدا اًمٕمٚمٛمٞمدا   817حمٛمد سمدـ  يٕم٘مدقب  اًمٗمػموزآسمدادي  ت 

 سمػموت.

سمٖمٞما اًمققماة  جلالل اًمديـ اًمسدٞمقـمل  ق٘مٞمدؼ حمٛمدد سمدـ إسمدرااٞمؿ       15

 اد.1399دار اًمٗمٙمر  اًمٓمبٕما اًمثاٟمٞما 

ِمااػم وإقمالم   اًمذابل ت قمٛمدر قمبدد شماريخ اإلؾمالم ووومٞمات اعم  16

 اًمسالم اًمتدُمري دار اًمٙمتاب اًمٕمريب  

اًمتدداريخ اًمّمددٖمػم  ٕيب قمبددد اهلل حمٛمددد سمددـ إؾمددمقمٞمؾ اًمبخدداري  ت   17

ادد   1426اد   ق٘مٞمؼ / حمٛمقد إسمرااٞمؿ زايد  اًمٓمبٕما إومم  056

 دار اعمٕمروما سمػموت  ًمبٜمان.

 056ٞمؾ اًمبخاري  ت اًمتاريخ اًمٙمبػم  ٕيب قمبد اهلل حمٛمد سمـ إؾممقم  18

 اد ط  طمٞمدر آسماد  شمّمقير دار اًمٙمتل اًمٕمٚمٛمٞما  سمػموت  ًمبٜمان.
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شمداريخ سمٖمددداد  شمدد٠مًمٞمػ أيب سمٙمددر  أمحددد سمددـ قمددكم سمددـ صماسمدده اخلٓمٞمددل   19

 اد ط اعمٙمتبا اًمسٚمٗمٞما سماعمديٜما اعمٜمقرة  463اًمبٖمدادي  ت  

اد     اًمسٞمد أمحد ود٘مر   076شم٠مويؾ ُمِمٙمؾ اًم٘مرآن    سمـ ىمتٞمبا  ت   02

 اد.1393اًم٘ماارة  اًمٓمبٕما اًمثاٟمٞما   دار اًمؽماث 

اًمتبٞمددان ذم ٟمددزول اًم٘مددرآن  شمدد٠مًمٞمػ ؿمددٞمخ اإلؾمددالم أمحددد اسمددـ شمٞمٛمٞمددا    01

ق٘مٞمددؼ / قمبددد احلٛمٞمددد ؿمدداٟمقطمف  دار اعمٓمبققمددات احلديثددا  ضمددده  

  1427اعمٛمٚمٙما اًمٕمرسمٞما اًمسٕمقديا  اًمٓمبٕما إومم 

ادد ط  748شمذيمرة احلٗماظ  ٕيب قمبد اهلل ؿمٛمس اًمديـ اًمذابل  ت   00

 سماد    شمّمقير دار إطمٞماا اًمؽماث اًمٕمريب  طمٞمدر آ

اًمتسددٝمٞمؾ ًمٕمٚمددقم اًمتٜمزيددؾ  ٕيب اًم٘ماؾمددؿ حمٛمددد سمددـ أمحددد سمددـ ضمددزي   03

 اد  اًمدار اًمٕمرسمٞما ًمٚمٙمتاب. 741اًمٙمٚمبل اًمٖمرٟماـمل    ت 

اد   وبٓمف قاقما ُمدـ 816اًمتٕمريٗمات اًمنميػ اجلرضما  )اعمتقرم:   04

 اًمٕمٚمما   دار اًمٙمتل اًمٕمٚمٛمٞما سمػموت

ُمام اًمٗمخر اًمرازي  اًمٓمبٕما اًمثاٟمٞمدا  دار اًمٙمتدل اًمتٗمسػم اًمٙمبػم  ًم    05

 اًمٕمٚمٛمٞما   
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شمٗمسػم اعمراهمل  أمحد ُمّمٓمٗمك اعمراهمل  دار إطمٞمداا اًمدؽماث اًمٕمدريب      06

  اد 1394سمػموت  اًمٓمبٕما اًمثاًمثا 

ُمدارك اًمتٜمزيؾ وطم٘مدائؼ اًمت٠مويدؾ  قمبدد اهلل  طمداومظ اًمدديـ اًمٜمسدٗمل    07

ل  طم٘م٘مددف وظمددرج أطماديثددف: يقؾمددػ قمددكم سمددديقي دار اًمٙمٚمددؿ اًمٓمٞمدد

 سمػموت.

شمٗمسػم قمبد اًمرزاق  ق٘مٞمؼ د/ ُمّمٓمٗمك ُمسٚمؿ  ٟمنم ُمٙمتبا اًمرؿمدد    08

 اًمرياض.

شمٗمسدددػم  اادددد  ٕيب احلجددداج  اادددد سمدددـ ضمدددؼم اعمٙمدددل  اًمٓمبٕمدددا   09

 ىمٓمر.  -اًمدوطما -اد  ُمٓماسمع اًمدوطما احلديثا 1396إومم 

شمٗمسددػم ُم٘ماشمددؾ سمددـ ؾمددٚمٞممن  ق٘مٞمددؼ قمبددد اهلل حمٛمددقد ؿمددحاشمف  اهلٞمئددا   32

 م.1979اب اعمٍميا  اًمٕماُما ًمٚمٙمت

اددد  شم٘مددديؿ  850شم٘مريددل اًمتٝمددذيل  ٓسمددـ طمجددر اًمٕمسدد٘مال   ت   31

ودراؾما /   حمٛمد قمقاُما دار اًمرؿمٞمد  ؾمقريا  طمٚمل  اًمٓمبٕما إومم 

 اد. 1426
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شمٜمبٞمددف اًمٖمدداومٚملم وإرؿمدداد اجلددااٚملم قمددم ي٘مددع هلددؿ ُمددـ اخلٓمدد٠م طمددال   30

شمالوهتددؿ ًمٙمتدداب اهلل اعمبددلم   قمددكم سمددـ حمٛمددد اًمّمٗماىمزدد ت حمٛمددد 

 : ُم١مؾمسات قمبد اًمٙمريؿ سمـ قمبد اهلل اًمِماذزم اًمٜمٞمٗمر

اًمتٛمٝمٞمد ذم قمٚمدؿ اًمتجقيدد اسمدـ اجلدزري  ت  اًمدديمتقر قمدغم طمسدلم   33

 اًمبقاب ُمٙمتبا اعمٕمارف  اًمرياض

 اد 652اًمٕمباب اًمزاظمر واًمٚمباب اًمٗماظمر اًمّمٖما  احلٜمٗمل )اعمتقرم:   34

شمٞمسػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمسػم يمالم اعمٜمان: ًمٚمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ سمدـ   35

اددد  ق٘مٞمددؼ/ حمٛمددد زاددري اًمٜمجددار   1376 ٟمدداس اًمسددٕمدي دددد ت

اًمرئاؾمدددا اًمٕماُمدددا  إلدارت اًمبحدددقث اًمٕمٚمٛمٞمدددا واإلومتددداا واًمددددقمقة 

 اد.  1424واإلرؿماد  اًمرياض 

اًمث٘مات: ًمٚمحاومظ حمٛمد سمـ طمبان سمـ أمحدد اسمدـ طمداشمؿ اًمبسدتل ددد ت   36

اد دد  اًمٓمبٕمدا إومم  دائدرة اعمٕمدارف اًمٕمثمٟمٞمدا  سمحٞمددر آسمداد   354

 ادد. 1393اهلٜمد  

ُمع اًمبٞمان ذم شم٠مويؾ اًم٘مدرآن حمٛمدد سمدـ ضمريدر   اًمٓمدؼمي  اعمح٘مدؼ: ضما  37

 أمحد حمٛمد ؿمايمر اًمٜماذ: ُم١مؾمسا اًمرؾماًما
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ضمدداُمع اًمبٞمان قمدـ شم٠مويدؾ آي اًم٘مدرآن:  أيب ضمٕمٗمدر حمٛمدد سمدـ ضمريدر    38

ًمٓمددؼمي   ذيمددا  ُمٙمتبددا وُمٓمبٕمددا ُمّمددٓمٗمك اًمبددايب احلٚمبددل وأوٓده 

 ادد. 1388سمٛمٍم  اًمٓمبٕما اًمثاًمثا 

شم٠مويددؾ آي اًم٘مددرآن حمٛمددد سمددـ ضمريددر أسمددق ضمٕمٗمددر  ضمدداُمع اًمبٞمددان قمددـ .36

اًمٓمؼمي ق٘مٞمؼ: اًمديمتقر قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمدل سماًمتٕمداون 

ُمع ُمريمز اًمبحقث واًمدراؾمات اإلؾمالُمٞما سمدار اجر اًمديمتقر قمبدد 

اًمسٜمد طمسـ يمُما دار اجر ًمٚمٓمباقمدا واًمٜمنمد واًمتقزيدع واإلقمدالن 

 م  0221 -اد  1400اًمٓمبٕما: إومم  

ُمع ٕطمٙمدام اًم٘مدرآن: ٕيب قمبددد اهلل حمٛمدد سمدـ أمحدد اًم٘مرـمبددل  اجلددا .37

 اًمٓمبٕما  اًمثاًمثا  قمـ دار اًمٙمتل اعمٍميا  دار اًم٘مٚمؿ  

اجلدداُمع ًمِمددٕمل اإليددمن: ٕيب سمٙمددر أمحددد سمددـ احلسددلم اًمبٞمٝم٘مددل  ط  .38

 اد   اًمدار اًمسٚمٗمٞما  سمقُمباي  اهلٜمد. 1426

طماشمؿ اًمرازي  اجلدرح واًمتدٕمديؾ: ٕيب ُمدحٛمد قمبد اًمرطمدٛمـ سمـ أيب .39

اددد  دائدرة اعمٕمدارف  1371ادد  دد  اًمٓمبٕمدا إومم ؾمدٜما  307دد ت  

 اًمٕمثمٟمٞما سماهلٜمد  شمّمدير دار اًمٙمتل اًمٕمٚمٛمٞما  سمػموت ًمبٜمان.
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طماؿمٞما اًمِمٝماب اعمسمة: قمٜمايا اًم٘مايض ويمٗمايا اًمدرايض قمدغم شمٗمسدػم   .42

 اًمبٞمْماوي  دار وادر  سمػموت.

ٜمقن: أمحدد سمدـ يقؾمدػ اًمسدٛملم اًمدر اعمّمقن ذم قمٚمقم اًمٙمتاب اعمٙم .41

ادد   1426احلٚمبل:   ق٘مٞمؼ / أمحدد حمٛمدد ظمدراط  اًمٓمبٕمدا إومم  

 دار اًمٗمٙمر     دُمِمؼ. 

دٓئؾ اًمٜمبقة ًمٚمبٞمٝم٘مل  شم٘مديؿ وق٘مٞمؼ قمبد اًمرمحـ حمٛمد قمدثمن  دار  .40

 اًمٗمٙمر     اًمٓمبٕما اًمثاٟمٞما 

اًمٗمْمدؾ روح اعمٕما  ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمدٞمؿ واًمسدبع اعمثدا : ٕيب  .43

اددد   1072ؿمٝماب  اًمدديـ اًمسدٞمد حمٛمدقد إًمدقد اًمبٖمددادي ت 

إدارة اًمٓمباقمددا اعمٜمػميددا  ٟمنمدد دار إطمٞمدداا اًمددؽماث اًمٕمددريب  سمددػموت  

   1425اًمٓمبٕما اًمراسمٕما 

زاد اعمسددػم ذم قمٚمددؿ اًمتٗمسددػم: ًم ُمددام أيب اًمٗمددرج قددال اًمددديـ قمبددد  .44

اددددد  اعمٙمتدددل  597اًمدددرمحـ سمدددـ قمدددكم سمدددـ حمٛمدددد اجلدددقزي  ت 

 ادد. 1424ؾمالُمل  اًمٓمبٕما اًمثاًمثا   اإل
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ؾمٚمسدددٚما إطماديدددث اًمّمدددحٞمحا ورا ُمدددـ وم٘مٝمٝمدددا وومقائدددداا   .45

 ًمألًمبا   اعمٙمتل  اإلؾمالُمل سمػموت.

ؾمٚمسٚما إطماديث اًمْمٕمٞمٗما واعمقوققما: ًمألًمبا   اًمٓمبٕمدا اًمثاٟمٞمدا   .46

 اعمٙمتل اإلؾمالُمل  سمػموت.

 075ويٜمدل  ت ؾمٜمـ اسمـ ُماضما: ٕيب قمبدد اهلل حمٛمدد سمدـ يزيدد اًم٘مز .47

 اد  ق٘مٞمؼ/ حمٛمد وم١ماد قمبد اًمباىمل  دار إطمٞماا اًمؽماث اًمٕمريب.

ؾمٜمـ اًمؽمُمذي: واق اجلاُمع اًمّمدحٞمح  ًم ُمدام احلداومظ أيب قمٞمسدك  .48

اددد  ق٘مٞمدؼ/ قمبدد  079حمٛمد سمـ قمٞمسدك سمدـ ؾمدقرة اًمؽمُمدذي  ت 

اًمٚمٓمٞمػ  ٟمنم اعمٙمتبا   اًمسٚمٗمٞما سماعمديٜما اعمٜمقرة  ـمبدع ُمٓمبٕمدا اعمدد   

 اد   1384اًم٘ماارة  

ؾمددٜمـ اًمدددارُمل: ًم ُمددام أيب حمٛمددد قمبددد اهلل اًمدددارُمل  دار اًمٙمتددل  .49

 اًمٕمٚمٛمٞما سمػموت 

اًمسٜمـ اًمٙمؼمى: ٕيب سمٙمدر أمحدد سمدـ احلسدلم سمدـ قمدكم اًمبٞمٝم٘مدل  ت  .52

 اد   دار اًمٗمٙمر. 458
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ؾمٜمـ اًمٜمسائل سمنمح ضمالل اًمديـ اًمسدٞمقـمل  واًمسدٜمدي: ًمٚمحداومظ  .51

دار إطمٞمداا اًمدؽماث اًمٕمدريب  ادد   323أمحد سمـ ؿمٕمٞمل اًمٜمسائل  ت 

 سمػموت.

 ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ُمٙمتبا ؾمٕمد احلٛمٞمد  اًمرياض. .50

اًمسددػمة اًمٜمبقيددا ٓسمددـ اِمددام: ق٘مٞمددؼ / جلٜمددا ُمددـ اًمٕمٚمددما  اًمٓمبٕمددا  .53

اًمثاٟمٞما  ـمبع  وٟمنمد ذيمدا ُمٙمتبدا وُمٓمبٕمدا اًمبدايب احلٚمبدل وأوٓده  

 سمٛمٍم.

ق ضمدددة اًمٓمبٕمددا اًمسددػمة اًمٜمبقيددا: ٕيب احلسددـ اًمٜمدددوي  دار اًمنمددو .54

 اد. 1399إومم   

اًمسددػمة اًمٜمبقيددا  عمحٛمددد سمددـ إؾمددحاق: طم٘م٘مٝمددا / ُمّمددٓمٗمك اًمسدد٘ما  .55

 اد  ُمّمٓمٗمك اًمبايب 1375وآظمرون    اًمٓمبٕما اًمثاٟمٞما  

ؿمذرات اًمذال ذم أظمبار ُمـ اًمدذال: ٓسمدـ اًمٕمدمد احلٜمدبكم  ٟمنمد  .56

 اد  1399دار اعمسػمة سمػموت اًمٓمبٕما اًمثاٟمٞما  

قي: ق٘مٞمددددؼ / زاددددػم اًمِمدددداويش وؿمددددٕمٞمل ذح اًمسددددٜما ًمٚمبٖمدددد .57

 اد  1392إرٟماؤوط  اعمٙمتل  اإلؾمالُمل اًمٓمبٕما إومم 
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ذح ُمٕما  أصمار  ًم ُمام اًمٓمحاوي: ق٘مٞمدؼ / حمٛمدد اًمٜمجدار  دار  .58

 ادد. 1399اًمٙمتل  اًمٕمٚمٛمٞما  اًمٓمبٕما إومم  

اًمِمددٗما سمتٕمريددػ طم٘مددقق اعمّمددٓمٗمك: ًمٚم٘مددايض أيب اًمٗمْمددؾ قمٞمدداض   .59

 دد شمقزيع دار اًمٗمٙمر  سمػموت.ا 544اًمٞمحّمبل  ت 

وددحٞمح اسمددـ ظمزيٛمددا  ٕيب سمٙمددر حمٛمددد سمددـ إؾمددحاق سمددـ ظمزيٛمددا  .62

 اد  ق٘مٞمؼ د/ حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل   311اًمٜمٞمساسمقري  

ودددحٞمح اًمبخددداري: ًم ُمدددام أيب قمبددددد اهلل حمٛمددددد سمدددـ إؾمدددمقمٞمؾ  .61

 اد  اعمٙمتبا اإلؾمالُمٞما  ا ؾمتاٟمبقل    056اًمبخاري  ت   

ُمـ أؾمباب اًمٜمزول: سمحث أقمده/ ُم٘مبؾ سمـ ادادي اًمّمحٞمح اعمسٜمد  .60

 ادد  1422اًمقادقمل    ُمٙمتبا اعمٕمارف  اًمرياض  

 وحٞمح ُمسٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي: اعمٓمبٕما اعمٍميا وُمٙمتبتٝما. .63

وددحٞمح ُمسددٚمؿ: ٕيب احلسددلم ُمسددٚمؿ سمددـ احلجدداج اًم٘مِمددػمي  ت  .64

اد   ق٘مٞمدؼ / حمٛمدد ومد١ماد قمبدد اًمبداىمل  ٟمنمد وشمقزيدع رئاؾمدا  061

 قث اًمٕمٚمٛمٞما  واإلومتاا واًمدقمقة واإلرؿماد  اًمرياض.إدارت اًمبح
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اًمْمددٕمٗماا واعمؽمويمددلم: ٕيب احلسددـ قمددكم سمددـ قمٛمددر اًمدددارىمٓمٜمل  ت  .65

 ادد   ُمٙمتبا اعمٕمارف  اًمرياض  اًمٓمبٕما إومم  385

اًمْمٕمٗماا واعمؽمويملم  ٕيب قمبد اًمرمحـ أمحدد سمدـ ؿمدٕمٞمل اًمٜمسدائل:  .66

تاب اًمْمدٕمٗماا اًمّمدٖمػم ق٘مٞمؼ / حمٛمقد إسمرااٞمؿ زايد  اعمٓمبقع ُمع يم

 ادد.  1396ًمٚمبخاري  دار اًمراقمل سمحٚمل  اًمٓمبٕما إومم 

ـمب٘مات اعمٗمنيـ جلالل اًمديـ اًمسدٞمقـمل: ق٘مٞمدؼ قمدكم قمٛمدر  ٟمنمد  .67

 ادد. 1396ُمٙمتبا  وابا سماًم٘ماارة  اًمٓمبٕما إومم 

ـمب٘مددددات اعمٗمسدددريـ ًمٚمددداودي: ق٘مٞمددؼ  ٛمققمددا ُمددـ اًمٕمٚمددما  دار  .68

 .        اًمٙمتل  اًمٕمٚمٛمٞما  سمػموت

قمٚمؾ احلديث: ٓسمـ أيب طماشمؿ  ٟمنم دار اًمسالم  طمٚمدل  ـمبدع قمدام  .69

 اد . 1343

همايددددا اًمٜمٝمايددددا ذم ـمب٘مددددات اًم٘مددددراا  ٓسمددددـ اجلددددزري: ق٘مٞمددددؼ /  .72

  1422سمرضمسؽماه   اعمٙمتبا اًمٕمٚمٛمٞما سمػموت  اًمٓمبٕما اًمثاٟمٞما  

همرائل اًمتٗمسػم وقمجائل اًمت٠مويدؾ  ًمٚمٙمرُمدا : ق٘مٞمدؼ د/ ؿمدٛمران  .71

 اد. 1428  دار اًم٘مبٚما  اًمٓمبٕما إومم اًمٕمجكم
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ومتح اًمباري سمنمح ودحٞمح اإلُمدام اًمبخداري: ًمٚمحداومظ اسمدـ طمجدر  .70

 اد  اعمٙمتبا اًمسٚمٗمٞما. 853اًمٕمس٘مال   ت  

اًمٗمتح اًمسموي سمتخريج أطماديث شمٗمسػم اًم٘مايض اًمبٞمْمداوي  ًمدزيـ  .73

اًمديـ قمبد  اًمرؤوف اعمٜماوي  دارؾما وق٘مٞمؼ / أمحد  تبك سمـ ٟمذير 

 اد.1429مل اًمسٚمٗمل  دار  اًمٕماوٛما  اًمرياض  اًمٓمبٕما إومم قما

ومددتح اًم٘مدددير اجلدداُمع سمددلم ومٜمّددل اًمروايددا واًمدرايددا ذم قمٚمددؿ اًمتٗمسددػم:  .74

اددد  دار اًمٗمٙمددر   1052شمدد٠مًمٞمػ / حمٛمددد سمددـ قمددكم اًمِمددقيما   ت 

 ادد. 1421

اًمٗمتقطمددات اإلهلٞمددا سمتقوددٞمح شمٗمسددػم اجلالًمددلم ًمٚمدددىمائؼ اخلٗمٞمددا:  .75

قمٛمدر اًمٕمجدٞمكم اًمِمداومٕمل اًمِمدٝمػم سماجلٛمدؾ  ت  شم٠مًمٞمػ/ ؾمدٚمٞممن سمدـ

 اد  ـمبع سمٛمٓمبٕما قمٞمس اًمبايب احلٚمبل وذيماه سمٛمٍم  1024

ومْمائؾ اًم٘مرآن ٕيب قمبٞمد اًم٘ماؾمؿ سمـ ؾمالم: ق٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ / وابدل  .76

 411ؾمٚمٞممن هماوضمل  دار اًمٙمتل اًمٕمٚمٛمٞما سمػموت  اًمٓمبٕما إومم  

    اد.
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سماعمديٜما  ٕيب قمبد اهلل حمٛمد  ومْمائؾ اًم٘مرآن وُما أٟمزل سمٛمٙما وُما أٟمزل .77

يس  ت  َ اد: ق٘مٞمؼ / همزوة سمددير   094سمـ أيقب سمـ حيل سمـ اًميُّ

اددد  دار اًمٗمٙمددر ًمٚمٓمباقمدا واًمتقزيددع  دُمِمددؼ   1428اًمٓمبٕمدا إومم 

 ؾمقريا.

اًمٗمٝمرؾمه أسمق اًمٗمرج   سمداسمـ اًمٜمدديؿ  اعمح٘مدؼ: إسمدرااٞمؿ رُمْمدان دار  .78

 ه 1417ًمبٜمان اًمٓمبٕما: اًمثاٟمٞما  –اعمٕمروما سمػموت 

اًمٗمقائدددد اعمجٛمققمدددا ذم إطماديدددث اعمقودددققما  عمحٛمدددد سمدددـ قمدددكم  .79

اًمِمقيما : ق٘مٞمؼ / قمبد اًمرمحـ سمدـ حيٞمدك اعمٕمٚمٛمدل اًمدٞمم   ُمٓمبٕمدا 

 اًمسٜما اعمحٛمديا     ُمٍم  اًمٜماذ دار اًمٙمتل اًمٕمٚمٛمٞما  سمػموت.

اًمٙمداذم اًمِمدداذم ذم هددريج أطماديددث اًمٙمِمدداف: ًمٚمحدداومظ اسمددـ طمجددر  .82

  ٟمنم قمٞمسك اًمبايب احلٚمبل وذيماه  ؾمدٜما ادد 850اًمٕمس٘مال   ت   

 ادد. 1420

اًمٙماُمؾ ذم اًمْمٕمٗماا: ٕسمدل أمحدد قمبد اهلل سمدـ قمددي اجلددرضما   ت  .81

 اد. 1425اد دار اًمٗمٙمر  سمػموت  اًمٓمبٕما اًمثاٟمٞما   365
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اًمٙمِماف قمـ احل٘مائؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىماويدؾ ذم وضمدقه  .80

ادد: شمرشمٞمدل وودبط   508 اًمت٠مويؾ  حمٛمقد اسمـ قمٛمر اًمزخمنمي  ت

وشمّمدحٞمح/ ُمّمدٓمٗمك طمسدلم أمحدد  اًمٜمداذ دار اًمٙمتداب اًمٕمدريب  

 اد  1427اًمٓمبٕما  اًمثاًمثا  

اًمٙمِمػ واًمبٞمان قمـ شمٗمسػم اًم٘مدرآن أسمدق إؾمدحاق أمحدد سمدـ إسمدرااٞمؿ  .83

 اًمثٕمٚمبك اًمٜمٞمساسمقرى  دار إطمٞماا اًمؽماث اًمٕمريب

سمـ قمكم أسمدق  اًمٙماُمؾ ذم اًم٘مرااات وإرسمٕملم اًمزائدة قمٚمٞمٝما   يقؾمػ .84

اًم٘ماؾمدؿ اهلُدَذزم اًمٞمِمدٙمري اعمٖمدريب  ت قدال سمدـ اًمسدٞمد سمدـ رومداقمل 

 ه 1408اًمِمايل  ُم١مؾمسا ؾمم ًمٚمتقزيع واًمٜمنم اًمٓمبٕما: إومم  

.  اًممًمددددهت اعمّمددددٜمققما ذم إطماديددددث اعمقوددددققما: جلددددالل اًمددددديـ 85

 اد. 1395  0اًمسٞمقـمل  دار   اعمٕمروما  سمػموت  ط

زيؾ: ًم ُمام قمالا اًمدديـ قمدكم سمدـ حمٛمدد ًمباب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕما  اًمتٜم . 86

 سمـ إسمرااٞمؿ   اًمبٖمدادي اًمِماومٕمل  اًمٓمبٕما إومم 

ًمباب اًمٜم٘مقل ذم أؾمباب اًمٜمدزول: شمد٠مًمٞمػ ضمدالل اًمدديـ اًمسدٞمقـمل   .87

  1422دار إطمٞماا  اًمٕمٚمقم سمػموت  اًمٓمبٕما اًمثاًمثا  
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ًمسان اعمٞمزان: ٕيب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمدكم سمدـ طمجدر اًمٕمسد٘مال   ت  .88

اعمٕمددارف اًمٜمٔماُمٞمددا سماهلٜمددد  اًمٜمدداذ ُم١مؾمسددا إقمٚمٛمددل  دائددرة850

 م.1971ًمٚمٛمٓمبققمات  سمػموت ًمبٜمان  اًمٓمبٕما اًمثاٟمٞما  

ادددد:  012 دداز اًم٘مددرآن  ٕيب قمبٞمدددة ُمٕمٛمددر سمددـ اعمثٜمددك اًمتٞمٛمددل  ت  .89

قماروف  سم٠موقًمف وقمّٚمؼ قمٚمٞمف: د/ وم١ماد ؾمدزيملم  ُم١مؾمسدا اًمرؾمداًما  

 اد.1412اًمٓمبٕما اًمثاٟمٞما

ُمٜمبددع اًمٗمقائددد: ًمٚمحاومظ ٟمقر اًمديـ قمكم سمدـ أيب ُمددجٛمع اًمزوائددد و .92

اد  دار اًمٙمتاب اًمٕمدريب  سمدػموت ددد ًمبٜمدان   827سمٙمر اًمدٝمٞمثٛمل  ت 

 ادد 1423اًمٓمبٕما  اًمثاًمثا  

 ٛمقع ومتاوى ؿمٞمخ اإلؾمالم  أمحد اسمـ شمٞمٛمٞما: قع وشمرشمٞمدل/ قمبدد  .91

اًمرمحـ  سمـ حمٛمدد سمدـ ىماؾمدؿ  واسمٜمدف حمٛمدد  ـمبدع سمد٢مذاف اًمرئاؾمدا 

 ِم١مون  احلرُملم اًمنميٗملم.اًمٕماُما ًم

حماؾمـ اًمت٠مويؾ : شم٠مًمٞمػ / حمٛمدد قدال اًمدديـ اًم٘ماؾمدٛمل  شمّمدحٞمح  .90

 حمٛمد وم١ماد قمبد اًمباىمل  دار إطمٞماا اًمٙمتل اًمٕمرسمٞما.
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اعمحددرر اًمددقضمٞمز ذم شمٗمسددػم اًمٙمتدداب اًمٕمزيددز  ٓسمددـ قمٓمٞمددا: ق٘مٞمددؼ  .93

 وشمٕمٚمٞمؼ /   اًمرطمازم اًمٗماروق وهمػمه  اًمٓمبٕما إومم  ىمٓمر  

قمغم اًمّمحٞمحلم: ًمٚمحداومظ أيب قمبدد اهلل احلدايمؿ  شمّمدقير  اعمستدرك .94

 دار اًمٙمتاب  اًمٕمريب  سمػموت.

ُمسدٜمد أيب داود اًمٓمٞماًمزدد  ُمدـ إومددراد قمددـ أيب ؾمدٕمٞمد إمم آظمددر ُمددا  .95

رواه أسمددق  ودددداًمح قمددـ أيب اريددرة  إقمددداد قمبددد اًمٕمزيددز سمددـ حمٛمددد 

اعماضمددد  رؾمدداًما  ُماضمسددتػم  ضماُمٕمددا اإلُمددام  يمٚمٞمددا أوددقل اًمددديـ  

 ادد. 1427 اًمرياض 

ادددد ُمددـ سمدايددا اعمسددٜمد إمم هنايددا  327ُمسددٜمد أيب يٕمددغم اعمقوددكم  ت  .96

ُمسٜمد أيب  ؾمٕمٞمد اخلدري  قمٜمف  رؾماًما ديمتقراة  إقمدداد / ومداًمح سمدـ 

حمٛمددد اًمّمددٖمػم     ضماُمٕمددا اإلُمددام  يمٚمٞمددا أوددقل اًمددديـ  اًمريدداض  

 ادد. 1424

ؾمدٜمـ ُمسٜمد اإلُمام أمحد سمـ طمٜمبؾ  و اُمِمف ُمٜمتخل يمٜمدز اًمٕمدمل ذم  .97

 إىمقال  وإومٕمال  اعمٙمتل اإلؾمالُمل  ودار وادر  سمػموت.
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اعمسٜمد ًم ُمام احلاومظ اًمٙمبػم  أيب سمٙمر قمبد اهلل سمـ اًمدزسمػم احلٛمٞمددي   .98

ادددد  ق٘مٞمددؼ / طمبٞمددل اًمددرمحـ إقمٔمٛمددل  دار اًمٙمتددل    019ت 

 اًمٕمٚمٛمٞما  سمػموت دد ًمبٜمان.

ادد  دائرة   024اعمسٜمد: ًمسٚمٞممن سمـ داود سمـ اجلارود اًمٓمٞماًمز  ت  .99

اعمٕمروما اًمٜمٔماُمٞما  اهلٜمد  اًمٜماذ دار اًمٙمتاب اًمٚمبٜما   اًمٓمبٕمدا إومم    

 ادد. 1301

ُمِمددٙمؾ أصمددار  ًمٚمٓمحدداوي  دار وددادر  سمددػموت  ُمّمددقرة قمددـ  .122

 ادد. 1333اًمٓمبٕما إومم   طمٞمدر آسماد  اهلٜمد  

 011اعمّمٜمػ: ًمٚمحاومظ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ مهدام اًمّمدٜمٕما   ت  .121

 ادد. 1423      اعمٙمتل اإلؾمالُمل  سمػموت  اًمٓمبٕما اًمثاٟمٞما  ادد

ُمٕمددامل اًمتٜمزيددؾ  ًم ُمددام أيب حمٛمددد احلسددلم سمددـ ُمسددٕمقد اًمبٖمددقي   .120

اد   إقمدداد وق٘مٞمدؼ / ظماًمدد اًمٕمدؽ  وُمدروان ؾمدقار  دار  516ت

 ادد. 1426اعمٕمروما  اًمٓمبٕما إومم   

بٕمدا إومم  ُمٕما  اًم٘مرآن ًمٚمٜمحاس: ق٘مٞمؼ / حمٛمد اًمّماسمق   اًمٓم .123

 ادد  ضماُمٕما أم اًم٘مرى    1412
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ُمٕما  اًم٘مرآن وإقمراسمف  ًمٚمزضماج أيب إؾمحاق إسمرااٞمؿ سمـ اًمّز  ت  .124

 اد   ذح وق٘مٞمؼ د / قمبد اجلٚمٞمؾ قمبده ؿمٚمبل  قمامل اًمٙمتل. 311

ُمٕما  اًم٘مرآن: ٕيب زيمريا حيٞمك زياد اًمٗمراا  قمامل اًمٙمتل  سمػموت    .125

 ادد. 1423اًمٓمبٕما اًمثاًمثا  

اعمٕمجؿ اًمٙمبػم  ًمٚمٓمؼما : ق٘مٞمؼ وهريج / محدي اًمسٚمٗمل  وزارة  .126

اددد  اًمدددار اًمٕمرسمٞمددا   1398إوىمدداف اًمٕمراىمٞمددا  اًمٓمبٕمددا إومم  

 سمبٖمداد.

ُمٕمروما اًمث٘مات ٕيب احلسـ أمحدد سمدـ قمبدد اهلل سمدـ وداًمح اًمٕمجدكم  .127

 اًمٙمقذم     اًمٜماذ ُمٙمتبا اًمدار سماعمديٜما اعمٜمقرة    

اا اًمٙمبددار قمددغم اًمٓمب٘مددات وإقمّمددار  شمدد٠مًمٞمػ اإلُمددام ُمٕمرومددا اًم٘مددر .128

ؿمٛمس اًمديـ  حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثمن اًمذابل: ق٘مٞمؼ / سمِمار قمقاد 

ُمٕمروف  وؿمٕمٞمل  إرٟماؤوط  ووداًمح ُمٝمددي قمبداس  ُم١مؾمسدا 

 ادد. 1424اًمرؾماًما  سمػموت  اًمٓمبٕما  إومم 

 اعمٖمددازي  ًمٚمددقاىمدي: ق٘مٞمددؼ د/ ُمار ؾمدن ضمقٟمس  قمامل اًمٙمتل  .129

 ادد. 1424اًمٓمبٕما  اًمثاًمثا  
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اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗماا ًم ُمام ؿمدٛمس اًمدديـ حمٛمدد سمدـ أمحدد اًمدذابل  .112

 ق٘مٞمؼ /  ٟمقر اًمديـ قمؽم 

اعمٗمّمؾ  ذم شماريخ اًمٕمرب ىمبدؾ اإلؾمدالم  ضمدقاد قمدكم  دار اًمٕمٚمدؿ  .111

 ًمٚمٛماليلم   اًمٓمبٕما إومم  سمػموت. 

د اًمٙمددريؿ   ُمٜمددار اهلدددى ذم سمٞمددان اًمقىمددػ وآسمتدددا أمحددد سمددـ قمبدد .110

  إؿمٛمق   ت قمبد اًمرطمٞمؿ اًمٓمراق  دار احلديث اًم٘ماارة   

ُمٜمحدا اعمٕمبددقد ذم شمرشمٞمددل ُمسدٜمد اًمٓمٞماًمزدد أيب داود  شمدد٠مًمٞمػ أمحددد  .114

 قمبد اًمرمحـ اًمبٜما  اعمٙمتبا اإلؾمالُمٞما  سمػموت 

اعمقؾمققما اًم٘مرآٟمٞما اعمٞمندة  شمّمدٜمٞمػ إسمدرااٞمؿ إسمٞمداري  اًمٜمداذ:  .117

 اد.1394اارة  ُم١مؾمسا ؾمجؾ اًمٕمرب  اًم٘م

اعمقوددح ذم اًمتٗمسددػم  ٕيب اًمٜمٍمدد اًمسددٛمرىمٜمدي  ق٘مٞمددؼ وددٗمقان  .118

 اد.  1428داوودي  دار اًم٘مٚمؿ  دُمِمؼ  اًمٓمبٕما إومم 

اعمقوققمات ٓسمدـ اجلدقزي  ق٘مٞمدؼ قمبدد اًمدرمحـ قمدثمن  اعمٙمتبدا  .119

 اد.  1386اًمسٚمٗمٞما  اعمديٜما اعمٜمقرة  اًمٓمبٕما إومم  
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ق٘مٞمؼ ٟمجؿ قمبد اًمرمحـ ظمٚمدػ  دار ٟمداومع اعمقوققمات ًمٚمّمٖما    .102

 اد. 1421ًمٚمٓمباقما  اًم٘ماارة  اًمٓمبٕما إومم 

 اعمقـم٠م  روايا حيٞمك سمـ حيٞمك اًمٚمٞمثل  دار اًمٜمٗمائس. .101

ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضمال  ٕيب قمبد اهلل حمٛمدد سمدـ أمحدد سمدـ  .100

 اد  اًمٜماذ دار اعمٕمروما  748قمثمن اًمذابل  ت 

شمٜماؾمل أيات واًمسدقر  ًمٚمب٘مداقمل  اًمٓمبٕمدا إومم ٟمٔمؿ اًمدرر ذم  .103

 اد  أم اًم٘مرى ًمٚمٓمباقما واًمٜمنم.1389

اًمٜمٙمدده واًمٕمٞمددقن ذم شمٗمسددػم اًم٘مددرآن اًمٕمٔمددٞمؿ  ًمٚمددموردي  ق٘مٞمددؼ:  .104

ظمي حمٛمد ظمي  ٟمنم وزارة إوىماف سماًمٙمقيه  اًمٓمبٕما إومم  

 اد. 1420قمام 

ار ودادر  اًمقاذم سماًمقومٞمات  ًمٚمّمٗمدي  اقمتٜمداا إطمسدان قمبداس  د .106

 اد. 1389سمػموت  

وومٞمات إقمٞمان وأٟمباا اًمزُمان  ٕيب اًمٕمبداس ؿمدٛمس اًمدديـ أمحدد  .107

ادد  دار ودادر  سمدػموت  681سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ ظمّٚمٙمان  ت

 اد. 1398قمام 

 


