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 بطي اهلل السمحَ السحٗي 

احلؿد هلل رب افعودغ, فف احلؿد احلسـ وافثـوء اجلؿقؾ, وأصفد أن ٓ       

إفف إٓ اهلل وّػ افصوحلغ, وأصفد أن شقدكو حمؿدًا ظبده ورشقفف, خوتؿ 

إكبقوء وشقد ادرشؾغ, صذ اهلل ظؾقف, وظذ آفف اهلوديـ ادفديغ, 

 وا افديـ, وافتوبعغ هلؿ بنحسون إػ يقم افديـ.وأصحوبف افذيـ صود

 أمو بعـد

 جه ين ىن ُّٱ: -تعوػ–ؾؼد ؿرر افؼرآن افؽريؿ ؿوظدة خوفدة ذم ؿقفف    
. َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه

 [.9]اإلهاء: أيي 

وهذا يعـك أكف مو مـ شبقؾ ؿقيؿ, إٓ وافؼرآن افؽريؿ هيدى دو هق أؿقم    

ن افؽريؿ صػي افؽامل واجلامل واجلالل ذم أهبك مـف, ؾؼد حوز افؼرآ

 معوكقفو.

ومـ ادؼرر أيضو أن اهلل ـ تعوػ ـ أكزفف حوويًو فؾخر جومعًو فف دآً ظؾقف,    

وحمذرًا مـ افؼ دارئًو فف, ؾؽون دشتقرًا متؽوماًل ٓ يلتقف افبوضؾ مـ بغ 

 تـزيؾ مـ حؽقؿ محقد. يديف وٓ مـ خؾػف,

فعبوده ذم ـتوبف احلؽقؿ, مـفجو واوحو ؿقيام,  كزفف اهلل ومـ بغ مو أ   

 شقرة افعك.

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: -تعوػ–ؿول    
 [.3-1. ]افعك: َّ  جه ين ىن من خن حن



 يف زحاب تفطري ضٕزٚ العصس
 

 

(387) 

ؾؼد ؿررت هذه افسقرة اجلؾقؾي ظذ امتداد افدهر, وامتداد وجقد    

احلقوة, ومـ  اإلكسون ظز هذا افدهر, أكف ٓ ضريؼ فؾربح وافـجوة ذم هذه

َثّؿ ذم أخرة, إٓ ذفؽ ادـفٍ افذي ؿررتف هذه افسقرة, ورشؿً حدوده 

ومعودف بلفػوطفو افقجقزة, ومعوكقفو افؼقيؿي, وـؾ مو وراء ذفؽ هق 

 اخلنان ادبغ.

ودو ـون إمر هبذه ادثوبي, ظؽػً ظذ دراشي هذه افسقرة اجلؾقؾي ـ    

قى ــزهو, وتػسر جمؿؾ فػظفو, اج ضِ ٓشتخردراشي تػسريي حتؾقؾقي ـ 

ظذ ادختور ذم افدرس  وتؼريى راجح معوكقفو, مع افتلصقؾ وافتؼرير

 افتػسري. 

 ؾجوءت هذه افدراشي حتً ظـقان:    

 "يف زحاب تفطري ضٕزٚ العصس.. دزاضٛ حتمٗمٗٛ"
    ًُ  خدمي فؽتوب اهلل ـ تعوػ ـ وظؿال يـتػع مـف وأرجق أن أـقن ؿد ؿدم

 .وأهؾ افتػسر خوصي ,ظومي ؿقنادسؾ

وؿد اكتظؿ احلديٌ ظـ هذه افسقرة اجلؾقؾي ذم مؼدمي, ومبحثغ,    

 وخومتي, وؾفرس ظوم فؾؿراجع, وآخر فؾؿقوقظوت.

 : ؾعـ حديٌ افدراشي وتؼسقؿفو ومـفٍ افبحٌ ؾقفو.املكدوٛأمو    

 : بغ يدي افسقرة افؽريؿي. فبعٍٕاُ األٔهأوا املبخح ٔ   

 ذ ادطوفى أتقي:ويشتؿؾ ظ

 ادطؾى إول: أشامء افسقرة.   



 اٖــــــــــٛزالد   
 

 

(383) 

 ادطؾى افثوين: مؽون كزول افسقرة.   

 ادطؾى افثوفٌ: ظدد آيوت افسقرة.   

 ادطؾى افرابع: شبى كزول افسقرة.   

 ادطؾى اخلومس: ؾضوئؾ افسقرة.   

 ادطؾى افسودس: ادـوشبوت ادتعؾؼي بوفسقرة.   

 ى ومؼصد افسقرة.ادطؾى افسوبع: حمتق   

 وفدراشي افتحؾقؾقي.ؾ: الجاٌ٘ أوا املبخحٔ   

 ؾتشؿؾ مؼوصد افـص وكتوئٍ افبحٌ. :اخلامتٛأوا ٔ   

وأمو افػفرس افعوم ؾفق فؾؿراجع مرتبي ظذ حروف ادعجؿ, وافػفرس    

  اخلوص فؾؿقوقظوت.

 :وٍّج الدزاضٛ   

حؾقع ظذ افـحق شؾؽً ذم إظداد هذه افدراشي ادـفٍ آشتؼرائل افت   

 افتويل:

 ظزو أيوت افؼرآكقي بذـر افسقرة وأيي. -
ختريٍ إحوديٌ افـبقيي وأثور مـ مظوهنو, واحلؽؿ ظؾقفو إذا  -

 ـوكً ذم ؽر افصحقحغ أو أحدمهو.
-ترمجي إظالم افقاردة ترمجي مقجزة, ظدا ادشفقريـ ـوٕكبقوء -

وـبور إئؿي  -ريض اهلل ظـفؿ–وـبور افصحوبي  -ظؾقفؿ افسالم

 ادعروؾغ فؾعومي واخلوصي.
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ذـر افقجقه اإلظرابقي, وافؼراءات افؼرآكقي, وافـؽوت افبالؽقي ذم  -

 حدود مو خيدم افدرس افتػسري.
آـتػوء بذـر اشؿ ادرجع ورؿؿ اجلزء وافصػحي ذم هقامش  -

افصػحوت, وآـتػوء بذـر بقوكوت ادراجع بػفرشفو ادخصص 

 هلقامش بام هق مؽرر.هلو, خشقي إثؼول ا
افتقؾقؼ بغ أراء مو أمؽـ ذفؽ, وإٓ ؾسجقح مو يؿؽـ ترجقحف  -

 حسى افدفقؾ.
تقثقؼ افـؼقل مـ مظوهنو إصؾقي, وافتعؾقؼ ظؾقفو ظـد احلوجي  -

 فذفؽ.
ترتقى ادراجع داخؾ احلقار, حسى ترتقى وؾوة ادصـػغ, وٓ  -

فو ظز ؾساهتو خيػك ضورة هذا ذم معرؾي كسى ادعؾقمي, وتقثقؼ

 .افزمـقي ادختؾػي
ذـر افؼضويو ادستـبطي مـ افـص احلؽقؿ, ودراشتفو بام خيدم تػسر  -

 افسقرة. 
... أمحد اهلل ـ تعوػ ـ وأصؽره أوًٓ وأخرًا , طوهرًا وبوضـًو  ٔفٜ اخلتاً   

ظذ أن وؾؼـل إلمتوم هذا افبحٌ, شوئاًل افعذ افعظقؿ أن جيعؾف خوفصًو 

 ريؿ, إكف بتحؼقؼ أمول ـػقؾ.فقجفف افؽ

ؾنن وؾؼً إػ مو إفقف ؿصدت, ؾوخلر أردت, واحلؿد هلل افذي بـعؿتف    

تتؿ افصوحلوت, وإن ـوكً إخرى ـ وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل افعع 

أشتغػر اهلل مـ ـؾ زفي ؿؾؿ أو وافعظقؿ ـ ؾحسبل أن افؽامل هلل وحده, 

 .افعودغ ؾؽر, وآخر دظقاكو أن احلؿد هلل رب
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 األٔه بخحامل
 "بني ٖدٙ الطٕزٚ الهسميٛ"

حيسـ بودتصدر فعؿؾقي افتػسر, أن يؼدم بغ يدي تػسره فسقرة مو مـ    

 , هل بؿثوبي افبطوؿي افشخصقي هلذه افسقرة.طوفىشقر افؼرآن افؽريؿ بؿ
ي خمتكة مـ صلهنو أن تعطل فؼورئ تػسر هذه افسقرة إضالفي تعريػق   

ظـ هذه افسقرة ادرام تػسرهو, ؿبؾ افؼوع ذم تػسر أفػوطفو وتراـقبفو 

 افؽريؿي.

 افتعريػقي: طوفىوأول هذه اد   

 : أمساٞ الطٕزٚاألٔه طمبامل
 :ذم مدوكي افتػسر, بـحق متؼوربشقرة افعك عددت أشامء ت   

وـتى  : آشؿ إصفر, افسوئد, ادثبً ذم ادصوحػضٕزٚ العصس -1

 .(1)افتػسر
, ؾعـ أيب مديـي افدارمل وؿد جوءت هذه افتسؿقي ذم ـالم افصحوبي   

(2) -ـون افرجالن مـ أصحوب رشقل اهلل "ؿول:  -وـوكً فف ُصحبي

                                                           

, ادحرر 8/525, معومل افتـزيؾ فؾبغقي 6/333يـظر: افـؽً وافعققن فؾاموردي  (1)

, اجلقاهر احلسون 9/224, زاد ادسر ٓبـ اجلقزي 8/685افقجقز ٓبـ ظطقي 

, افتحرير وافتـقير فؾطوهر ابـ 22/482, افؾبوب ٓبـ ظودل 5/625ل فؾثعوفب

  .  32/528ظوصقر

ـٍ أبق مديـي افدارمل هق:  (2) ـُ ِحْص , أبق مديـي, معروف بؽـقتف, ـوكً فف َظبُْد اهللهِ ْب

شؿع , اشؿ أيب مديـي: ظبد اهلل بـ حصـؿول ظع بـ ادديـل: ؿول افطزاين: صحبي, 
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  إذا افتؼقو مل يػسؿو, إٓ أن يؼرأ أحدمهو ظذ أخر شقرة افعك إػ

 . (1)"آخرهو, ثؿ يسؾؿ أحدمهو ظذ أخر
: وهل ضريؼي معروؾي ذم افساث رنس فّٗا العصسٖيت الطٕزٚ ال -2

 .(2)افتػسري, بتسؿقي افسقرة بذـر أبرز مو ؾقفو
: وهل افتسؿقي ادشفقرة ذم افؼرون إوػ, بتسؿقي ضٕزٚ ٔالعصس -3

 .(3)افسقرة بؿطؾعفو

                                                                                                                                          

. يـظر: افتوريخ افؽبر روى ظـف ؿتودة, و ـ ظبوس, وإصعريابـ افزبر, واب

, اإلكوبي إػ معرؾي ادختؾػ ؾقفؿ 3/216, أشد افغوبي ٓبـ إثر 5/71فؾبخوري 

 .4/192, اإلصوبي ٓبـ حجر 1/335مـ افصحوبي دغؾطوي 

 , ـتوب: ادقؿ, بوب: مـ اشؿف حمؿد,صحقح: أخرجف افطزاين ذم إوشط(1) 

, ـتوب: مؼوربي أهؾ افديـ ومقادهتؿ , وافبقفؼل ذم صعبف5124, ح رؿؿ 5/215

وأورده , 8639, ح رؿؿ 11/348وإؾشوء افسالم, بوب: ؿصي إبراهقؿ ذم ادعوكؼي, 

, ـتوب: افزهد, بوب: مو جوء ذم اخلقف اهلقثؿل ذم جمؿع افزوائد

ظوئشي , وؿول: رجوفف رجول افصحقح ؽر ابـ 18198, ح رؿؿ 12/552وافرجوء,

 افدر ادـثقر , وافسققضل ذم7/628ذم تػسره وهق ثؼي, وذـره ابـ ـثر 

 .6/327شؾسؾي إحوديٌ افصحقحي فألفبوين  , ويـظر:15/641

  .518مـ تػسر ابـ ظبوس ص تـقير ادؼبوس  (2)

, ويـظر: 8/621. أورده افسققضل ذم افدر وبذفؽ جوءت ذم ـالم ابـ ظبوس (3)

, افؽشوف فؾزخمؼي 12/8423, اهلدايي دؽل 12/8761ي جومع افبقون فؾطز

, بصوئر ذوي افتؿققز فؾػروزآبودي 2/462مدارك افتـزيؾ فؾـسػل  ,4/872

 .4/582, حوصقي اجلؿؾ 1/542
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 وهاُ ٌصٔه الطٕزٚ :الجاٌ٘ طمبامل
مل ٓ أن هذا اإلمجوع ظذ مؽقي شقرة افعك, إ (1)بقد أكف ُكؼؾ اإلمجوع   

 .يسؾؿ مـ ؿقل آخر, بؿدكقّي افسقرة افؽريؿي

ظذ ؿقٓن حتصؾ ذم هقيي افسقرة مـ جفي مؽقتفو أو مدكقتفو, ظؾقف: و   

 افـحق افتويل:

, (2)إول: ادشفقر ادثبً ذم ادصوحػ وافسوئد, أن افسقرة مؽقي   

 م فؾسقر ادؽقي.بدٓفي جرشفو, ومؼوضعفو افؼصرة, ـام هق افطوبع افعو

 .(3)يافثوين:  افسقرة مدكقّ    

وفعؾ افؼقل بؿؽقّتفو هق إؿرب فؾصقاب, إذ ظؾقف اجلؿفقر, وفطوبعفو   

كزل ادُػّصؾ بؿؽي, ؾؿؽثـو ": افعوم, وـذا بام ثبً ظـ ابـ مسعقد

  .(4)"حججو كؼرؤه, ٓ يـزل ؽره

                                                           
كؼؾ اإلمجوع ظذ مؽقي شقرة افعك: برهون افديـ افبؼوظل ذم مصوظد افـظر (1) 

3/245 . 

ٓبـ أيب زمـغ  , تػسر افؼرآن افعزيز12/8761يـظر: جومع افبقون فؾطزي  (2)

, ادحرر افقجقز 8/525, معومل افتـزيؾ فؾبغقي 12/8423 , اهلدايي دؽل5/161

 .   5/625فؾثعوفبل  ن, اجلقاهر احلسو8/685ٓبـ ظطقي 

جموهد بـ جز, وؿتودة بـ دظومي, ظـ ذم روايي, و ؼؾ هذا افؼقل ظـ ابـ ظبوس كُ  (3)

, زاد ادسر ٓبـ 6/333. يـظر: افـؽً وافعققن فؾاموردي  ومؼوتؾ بـ شؾقامن

, ؾتح افؼدير فؾشقـوين 12/538, افبحر ادحقط ٕيب حقون 9/224اجلقزي 

, افتحرير وافتـقير فؾطوهر ابـ ظوصقر 14/633روح ادعوين فألفقد  ,5/587

32/527. 

, 2888ؿؿ , ح ر2/244صحقح: رواه احلوـؿ ذم مستدرـف, ـتوب: افتػسر,  (4)

, ح رؿؿ 6/258وافطزاين ذم إوشط, ـتوب: ادقؿ, بوب: مـ اشؿف حمؿد, 

, وأورده اهلقثؿل ذم جمؿع افزوائد, ـتوب افتػسر, بوب: ذم افسقر افتل ٓ 6344
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 : عدد آٖات الطٕزٚالجالح طمبامل
مـ ادػنيـ آتػوق ظذ أن شقرة افعك ثالث آيوت  ؼؾ ؽر واحدكَ    

, مل يعدهو اددين َّ مل خل ُّٱٱذم مجقع افعدد, واختالؾفو ذم آيتغ, (1)إمجوٓ

خر, ومل َّ من خن ُّٱٱ, و(2)إخر, وظدهو افبوؿقن , ظدهو اددين ٕا

                                                                                                                                          
  ذم إوشط, وؾقفرواه افطزاين", وؿول: 11616, ح رؿؿ 7/157يؼرؤهو مـوؾؼ, 

ـُ ُمَعوِوَييَ  ٍُ ْب , وذـره افسققضل ذم اإلتؼون "وؽره, ووعػف مجوظي, وثؼف أمحد َحِدي

1/75   .  

آختالف ذم ظؾؿ ظّد أي يراد بف آختالف ذم حتديد مقوع اكتفوء أيوت, وٓ (1) 

يعـل زيودة آيوت, أو كؼصفو, أو زيودة أفػوظ. يـظر: افبقون ذم ظد آي افؼرآن فؾداين 

, جومع 3/245 فؾبؼوظل فـظر, مصوظد ا2/627, افتسفقؾ فعؾقم افتـزيؾ 287ص

, مرصد اخلالن إػ معرؾي 14/633 فألفقد , روح ادعوين4/527افبقون فإلجيل 

 . 216ظد آي افؼرآن فؾشقخ/ ظبد افػتوح افؼويض ص

: افعودون فؾؼرآن افؽريؿ شتي, وهذ افعدد مقاؾؼ فعدد ادصوحػ افتل أهؾ افعدد (2)

 إػ إمصور, وتػوصقؾفو ـام يع: -ـفريض اهلل ظ-وجف هبو شقدكو ظثامن بـ ظػون 

افعّد اددين إول: وهق مو يرويف كوؾع, ظـ صقخقف أيب جعػر, وصقبي بـ كصوح:  -1

ويرويف افؽقؾققن ظـفؿ, دون تعقغ أحد مـفؿ بعقـف, وهق افعد افذي اظتؿد 

 فؼوفقن, وأيب جعػر.

شؾقامن بـ مسؾؿ  افعّد اددين إخر: هق مو يرويف إشامظقؾ بـ جعػر, وؿوفقن, ظـ -2

 .فقرش اظتؿد افذي افعد وهق جعػر, وأيب صقبي, ظـ مجوز, بـ 

ريض اهلل -افعّد ادؽل: مو رواه ظبد اهلل بـ ـثر, ظـ جموهد بـ جز, ظـ ابـ ظبوس  -3

, وهق افعد افذي اظتؿد , ظـ رشقل اهلل -ريض اهلل ظـف-, ظـ أيّب بـ ـعى -ظـف

 ٓبـ ـثر.



 اٖــــــــــٛزالد   
 

 

(377) 

 .(1)يعدهو افبوؿقن

كسخ ؾقفو حمؽؿي ٓ  وظدد ـؾامهتو أربع ظؼة, وحروؾفو ثامن وشتقن,   

ؾفل إحدى شقر ثالث هـ أؿك شقر افؼرآن ظدد  ,(2)ظذ افصحقح

 . (3)آيوت, افعك, وافؽقثر, وافـك

                                                                                                                                          

ظوصؿ اجلحدري, وأيقب بـ ادتقـؾ, ويعؼقب احلرضمل,  افعّد افبكي: مو يرويف -4

 وهق افعد افذي اظتؿد ٕيب ظؿرو افبكي, ويعؼقب احلرضمل.

افعد افؽقذم: مو رواه محزة افزيوت, ظـ ابـ أيب فقذ, ظـ أيب ظبد افرمحـ افسؾؿل,  -5

 أيب , وشػقون افثقري, ظـ ظبد إظذ, ظـ -ريض اهلل ظـف-ظـ ظع بـ أيب ضوفى 

, وهق افعد افذي -ريض اهلل ظـف-افرمحـ افسؾؿل, ظـ ظع بـ أيب ضوفى  ظبد

 اظتؿد فعوصؿ, ومحزة, وافؽسوئل, وخؾػ ذم اختقوره.

افعّد افدمشؼل: وهق مو رواه حيقك بـ احلورث افذموري, ظـ ظبد اهلل بـ ظومر, ظـ  -6

ا  وزاد افبعض , وهق افعد افذي اظتؿد ٓبـ ظومر.-ريض اهلل ظـف-أيب افدرداء  ظدًّ

شوبًعو هق افعد احلؿيص: وهق مو رواه ذيح بـ يزيد, مسـًدا إػ خوفد بـ معدان. 

 . 26ص فؾؼويض مرصد اخلالن

, فطوئػ اإلصورات 1/234, آتؼون فؾسققضل 154حسـ اددد فؾجعزي ص  (1)

9/354. 

  .1/542بصوئر ذوي افتؿققز فؾػروزآبودي  (2)

, 154حسـ اددد فؾجعزي ص  ,1/542 وزآبوديفؾػر بصوئر ذوي افتؿققزيـظر:  (3)

, افتحرير 9/354, فطوئػ اإلصورات فؾؼسطالين 3/245مصوظد افـظر فؾبؼوظل 

 . 9/326 ادقوقظل افتػسرمقشقظي  ,32/527ظوصقر  وافتـقير فؾطوهر ابـ
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هذا هق افؼدر ادتػؼ ظؾقف ظـد مـ يـعؼد بف آتػوق مـ أهؾ افتػسر,    

تػقد ؿدرا ؽر مو هق صحقح متػؼ ظؾقف, مـ  (1)فؽـ وردت بعض أثور

 صلن آيوت وـؾامت شقرة افعك.

, فشذوذهو ءر, وٓ يعقل ظؾقفو ذم ءرٓ يصح مـفو  ٔثوروهذه ا   

وخموفػتفو شقاد افرشؿ, ؾوفصحقح مو اكعؼد ظؾقف إمجوع إمي, وثبً ذم 

 .(2)ادصوحػ تقاترا ظز افعصقر وإمصور

                                                           

وافعك, "ؿراءة صوذة بؾػظ:  كسبً فعع بـ أيب ضوفى, وظبداهلل بـ مسعقد  (1)

وافعك, "وفػظ: , "دهر, إن اإلكسون فػل خن, وإكف ؾقف إػ آخر افدهروكقائى اف

وافعك, إن اإلكسون فػل خن, وإكف ؾقف ": فػظ, و"ؾؼـو اإلكسون ذم خنفؼد خ

, وابـ ظطقي 12/8761افطزي ذم جومع افبقون  ذه أثوركؼؾ ه. "إػ آخر افدهر

, وابـ ظودل ذم 12/411ن , وافؼرضبل ذم اجلومع ٕحؽوم افؼرآ8/686ذم ادحرر 

, وافشقـوين ذم ؾتح افؼدير 15/641, وافسققضل ذم افدر ادـثقر 22/486افؾبوب 

 .12/572 فؾخطقى , ويـظر: معجؿ افؼراءات5/588

ادرويوت ٓ صؽ ذم وعػفو, ؾنووؾي فشذوذهو دخوفػتفو فرشؿ  تعؼقى: هذه(2) 

ظؿرو ذو مر, وهق ادصحػ, ؾفل ـذفؽ ٓ تصح مـ حقٌ افسـد, ؾػل شـدهو 

ذم ", وؿول ظـف ابـ حبون: "ٓ يعرف"رجؾ جمفقل ٓ يعرف, ؿول ظـف افبخوري: 

. "جمفقل", وؿول ظـف ابـ حجر: "حديثف ادـوـر حتك خرج ظـ حد آحتجوج بف

ٓبـ  , افضعػوء وادسوـغ5/142 ٓبـ ظدي يـظر: افؽومؾ ذم وعػوء افرجول

. ومو ورد ذم افساث افشقعل مـ 749صحجر  بـ, افتؼريى 2/222ٓ اجلقزي

هذه ادرويوت, ؾدوراهنو ظذ رواة ظع بـ إبراهقؿ افؼؿل, وكظريي ادرويوت ظـد 

افشقعي تؼقل بعدم صحي روايوت ظع بـ إبراهقؿ افؼؿل ذم تػسره فؾخالف افعظقؿ 
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 : ضبب ٌصٔه الطٕزٚالسابع طمبامل
افعك, ومل عتد بف ـسبى كزول ظوم فسقرة حؼقؼي مل يرد كص سيح يُ    

يؾتػً أحد مـ اإلخبوريغ إػ هذه اجلزئقي, ؾسقرة افعك مـ افؼسؿ 

 .(1)افذي كزل ابتداء, دون حودثي أو مقؿػ خمصقص اشتدظك كزوهلو

                                                                                                                                          

, ؾغويي مو يؿؽـ محؾفو ظؾقف, 1/49ر: معجؿ رجول احلديٌ فؾخقئل ذم كسبتفو. يـظ

  تؽقن بؿثوبي افؼراءة افتػسريي. أن

هذا ؿدر متػؼ ظؾقف بغ ادػنيـ, ؽر أكف ؿد ُربط بقجف بغ شقرة افعك, وواؿعي  (1)

 إشالم ؿبؾ ذفؽ وـون, افؽذاب مسقؾؿي مع -ظـف اهلل ريض–ظؿرو بـ افعوص 

 موذا ؾسلفف افؽذاب, مسقؾؿي ظذ دخؾ حقٌ -ظـف اهلل ريض– افعوص بـ ظؿرو

صوحبؽؿ ذم هذه اددة؟ ؾؼول ظؿرو: ُأكزَل ظؾقف شقرٌة وجقزة بؾقغي, ؾؼرأ  ظذ ُأكزل

يو وبر يو وبر, إّكام أكً "شقرة افعك, ؾؼول مسقؾؿي: فؼد ُأكزل ظّع مثؾفو ثؿ ؿول: 

. ثؿ ؿول: ـقػ ترى يوظؿرو؟ ؾؼول فف ظؿرو: "أذكون وصدر, وشوئرك حػز كؼز

تػسر افؼرآن افعظقؿ ٓبـ ـثر واهلل إكؽ فتعؾؿ أين أظؾؿ أكؽ تؽذب. يـظر: 

7/628. 

ؾقف أذكوه, ؾلراد مسقؾؿي أن يرـى مـ هذا  ءروافقبر: دويبي صغرة تشبف اهلر, أظظؿ    

ـْ هذا افؽالم مل يـْؾ اشتحسون  اهلذيون, مو يعورض بف ؾصوحي افؼرآن افؽريؿ, فؽ

 ظؿرو, وأؿر بؽذب مسقؾؿي, وهق مل يدخؾ ذم اإلشالم بعد.

ّغ أن مثؾ هذه ادرويوت ٓ ظالؿي بقـفو وبغ أشبوب افـزول, وإكام شقؼً ومعؾقم ب   

 ارتبوضو بقجف مو ـقاؿعي ظوست إيوم إوػ فؾسقرة افؽريؿي.

 جم يل ػ ٱُّـذا ٓ يعد مـ شبى افـزول مو ورد مـ روايوت ذم ادؼصقد بوإلكسون ذم ؿقفف:    

 -شقليت احلديٌ ظـفو بوشتػووي-هق أبق جفؾ, وؿقؾ أبق هلى, وؿبؾ ؽر ذفؽ   ه حم
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 : فضاٟن الطٕزٚاخلاوظ طمبامل
مل يرد بوفؽتى ادعـقي بػضوئؾ افسقر, وٓ بدواويـ افسـي ادطفرة كص    

ؾ ػّص , شقى أهنو مـ ادُ (1)افعك خوصيسيح صحقح ذم ؾضوئؾ شقرة 

 .ظؾقفؿ افسالم ظذ شوئر إكبقوء ضؾ بف افـبل افذي ؾُ 

ًُ َمَؽوَن افتهْقَراةِ ": ؿول: ؿول افـبل   (2)ظـ واثؾي بـ إشؼع    ُأْظطِق

ْكِجقِؾ ادَْثَويِنَ 
ُبقِر ادِْئَِغ َوَمَؽوَن اإْلِ بَْع َوَمَؽوَن افزه ًُ  افسه ْؾ ؾِ   َوُؾضِّ  . (3)"بِودَُْػصه

                                                                                                                                          

وفؽـ هذه ادرويوت ٓ تعدو أن تؽقن تعقغ مبفؿ, وتعقغ ادبفؿ ٓ يعد شبى كزول 

 مطؾؼو, ـام هق مؼرر ظـد أهؾ افػـ.

ظـ وظؾقف, ؾفذه افسقرة افؽريؿي فقس هلو شبى كزول اشتدظك كزوهلو ابتداء, ومو ؿد يُ   

كص ظؾقف حتك تعؾؿ ظدم شببقتف ٕي أكف يرتبط بسببقي افـزول وفق مـ وجف, ؿد 

 مـ افسقرة افؽريؿي.   ءر

ؽويي مو ذـر مـ كص سيح ذم ؾضؾ شقرة افعك, هق افـص ادقوقع ادشفقر,  (1)

مـ ؿرأ شقرة وافعك: "ـذبو:  ادرؾقع إػ افـبل  ادـسقب إػ أيّب بـ ـعى 

, ص مقوقع. وهق ك"ؼ وتقاص بوفصزؽػر اهلل فف, وـون ممـ تقاص بوحل

ؾضوئؾ افسقر  :بوب ,أبق افػرج بـ اجلقزي ذم ـتوب ادقوقظوت :أخرجف

ف  ادصـقظي ذم إحوديٌ ادقوقظي, ـتوب: م, وذـره افسققضل ذم اف1/239

قوقظي, , وافشقـوين ذم افػقائد ادجؿقظي ذم إحوديٌ اد1/226ؾضوئؾ افؼرآن 

ؾفذه , 3/1121ي فؾؿـووي , ويـظر: افػتح افسامو296بوب: ؾضوئؾ افؼرآن, ص

 ادرويوت مـؽرة ٓ يصح مـفو ص .  

هق: افصحويب اجلؾقؾ واثؾي بـ إشؼع بـ ظبد افعزى بـ ظبد يوفقؾ  واثؾي بـ إشؼع (2)

افؾقثل افؽـوين, وؾقف خالف ذم اشؿف وــقتف, مـ أهؾ افصػي, أشؾؿ ؿبؾ تبقك 

كزل افبكة, وصفد ؾتح  ثالث شـغ, ثؿ , وؿقؾ خدم افـبل وصفدهو مع افـبل 

, 98شـي, وؿقؾ:  125ظذ مؼربي مـفو, ظوش  "افبالط"دمشؼ وشؽـ ؿريي تسؿك 

ٓبـ  يأشد افغوب يـظر: هـ(.83شـي ) وهق آخر افصحوبي مقتو ذم دمشؼ, تقذم 

 . 8/127, إظالم فؾزرـع 6/462ٓبـ حجر  , اإلصوبي1/1229إثر 

 , بوب: حديٌ واثؾي بـ إشؼع,ذم مسـده حسـ: أخرجف أبق داود افطقوفز (3)

, ـتوب: مسـد افشومقغ, بوب: حديٌ , وأمحد ذم مسـده1212, ح رؿؿ 136ص
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حيؿؾ وؿـقي شقرة افعك مـ افسقر افتل ُؾضؾ  فذا افـص افؼيػؾ   

  .هبو افـبل 

وردت بعض أثور افتل تبغ ؿقؿي افسقرة افؽريؿي وتػردهو بؿزيد  ـذا   

 ظـويي, شقاء مـ افصحى افؽرام, أو دو ؾقفو مـ معـقيوت فسوئر إمي.

ـون افرجالن مـ أصحوب رشقل ": افدارمل ؿوفف أبق مديـي  مـفو مو   

إذا افتؼقو مل يػسؿو, إٓ أن يؼرأ أحدمهو ظذ أخر شقرة افعك, إػ  اهلل 

 .(1)"آخرهو, ثؿ يسؾؿ أحدمهو ظذ أخر
اختذوهو صعورا هلؿ ذم مؾتؼوهؿ, وفقس هذا   ؾؽلن افصحى افؽرام   

بقوكو حبف بام ورد ؾقفو, فؾتزك بدءا, وإكام ـون فقذـر ـؾ واحد مـفام صو

فؼقؿي افزمـ, وحػظو فألوؿوت, وحثو ظذ ظامرهتو بوٕظامل افصوحلي, 

خصقصو مـ افتقايص بوحلؼ وافتقايص بوفصز, حتك جيتؾى مـف ؿبؾ 

 .(2)افتػرق وصقي خر فق ـوكً ظـده

                                                                                                                                          
وأبق ظبقد ذم ؾضوئؾ افؼرآن  ,17223ح رؿؿ  ,4/127 أيب ثعؾبي اخلشـل,

, وافبقفؼل ذم افســ افصغر ـتوب: ؾضوئؾ افؼرآن, بوب: ختصقص افسبع 119ص

, اإلتؼون 1/45, ويـظر: جومع افبقون فؾطزي 962, ح رؿؿ 1/341افطقل, 

, إحوديٌ وأثور افقاردة ذم ؾضوئؾ شقر افؼرآن افؽريؿ د. 62فؾسققضل ص

إػ  "ق". وادػصؾ مـ أول شقرة 371, ص224إبراهقؿ ظع افسقد ظع, ص

 آخر افؼرآن افؽريؿ. 

 .5شبؼ خترجيف ص (1)

 .32/528فؾطوهر ابـ ظوصقر افتـقير, افتحرير و9/475 فؾؼوشؿل حموشـ افتلويؾ (2)
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بؼراءة شقرة افعك   ـذا يؿؽـ اإلصورة مـ خالل افتزام افصحوبي   

دو  -تعويل–إػ افتػؽر بؿضومقـفو, مـ رجوء ؽػران اهلل  ذم آخر ـؾ جمؾس,

ؿد حيدث ذم ادجؾس, وأن حيػظفؿ مـ اخلنان, بلن يؽقكقا ممـ 

–اشتثـتفؿ افسقرة افؽريؿي, فذا يؿؽـ اظتبور ؿراءة شقرة افعك 

 مـ أدظقي خومتي ادجؾس. -وؿـقو

فقن: مقزان افـجوة, ؾقؼق شقرة افعك: افسؾػ يسؿقن ـام كؼؾ ظـ   

ن أكػسـو بؿقزان افـجوة يعـل اإليامن وافعؿؾ افصوفح, وافتقايص زِ هؾؿقا كَ 

  بوحلؼ وبوفصز, وذفؽ ٕن فإلكسون ؿقتغ ظؾؿقي وإفقفو اإلصورة ب

افذيـ "  , وظؿؾقي, وإفقفو اإلصورة ب"وتقاصقا بوحلؼ وتقاصقا بوفصز"

ـؿؾً هوتون وافصز مـ كتوئٍ اإليامن, ؾنذا  ,"آمـقا وظؿؾقا افصوحلوت

افؼقتون حصؾً افـجوة وافسعودة, وبعد افتداخؾ ادذـقر مل تتضؿـ 

 .(1)افسقرة ؽرمهو

فق مو أكزل اهلل حجي ظذ ظبوده  ": ؿقفف -اهلل رمحف–افشوؾعل كؼؾ ظـو   

, "فق مل يـزل إػ افـوس إٓ هل فؽػتفؿ"وبؾػظ: , "إٓ هذه افسقرة فؽػتفؿ
 .(2)"ذه افسقرة فؽػتفؿفق ؾؽر افـوس ـؾفؿ ذم ه"وبؾػظ: 

                                                           

  .692اإلصورات اإلهلقي فؾطقذم ص (1)

ادجؿقع  هتؿ:كؼؾ ـؾامت افشوؾعل رمحف اهلل ؽر واحد مـ أهؾ افعؾؿ ذم مصـػو (2)

, تػسر افؼرآن افعظقؿ ٓبـ 28/152, جمؿقع افػتووي ٓبـ تقؿقي 1/12فؾـقوي 

, 12/391فبقون حلؼل , روح ا22/234, كظؿ افدرر فؾبؼوظل 9/628ـثر 

   .9/473 فؾؼوشؿل حموشـ افتلويؾ
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 مجقع حقت حقٌ, افسقرة هذه فعظقؿ إٓ ـون مو -اهلل رمحف–ؾفذا مـف    

 .تراـقبفو ؿك مع, احلؽقؿ افؽتوب تعوفقؿ

ؾوفغويي افعظؿك مـ افؽتوب احلؽقؿ, هل أن حيصؾ فإلكسون ؽويي ـامفف    

ذم افدكقو وأخرة, وذفؽ بؿعرؾي احلؼ, وافعؿؾ بف, وتعؾقؿف مـ ٓ 

 سـف, وصزه ظذ تعؾؿف وافعؿؾ بف وتعؾقؿف.حي

ؾجؿع اهلل ذم هذه افسقرة اجلؾقؾي هذه افطرق افؽامفقي, مؼسام بوفعك أن    

 .(1)ـؾ أحد ذم خن, إٓ مـ اشتجؿع هذه افرتى إربع

 : املٍاضبات املتعمكٛ بالطٕزٚالطادع طمبامل
و ادختؾػي, تـقظً ادـوشبوت افتل حتقط بسقرة افعك مـ جفوهت   

 ويؿؽـ وبطفو ذم افـؼوط افتوفقي:

 :ادـوشبي بغ شقرة افعك وخومتي شقرة افتؽوثر -1

أن آصتغول  تؽوثرذم شقرة اف افصؾي بغ افسقرتغ واوحي, دو بّغ    

  هئ مئ ُّٱلمقر افدكقو وافتفوفؽ ظؾقفو مذمقم, ووؿع افتفديد بؼقفف: ب
حول ادممـ وافؽوؾر,  افعك  ذمّغ بَ  ,(2) َّ حت جت هب مب خب حب جب

جـس اإلكسون ذم خنان, إٓ مـ اتصػ بصػوت أربع, ؾؽلكف  وأخز أن

حيدثـو ظـ ضريؼ افـجوة ومو جيى آصتغول بف مـ اإليامن وإظامل 

افصوحلوت, وهق مو يعقد ظذ افـػس, ومـ افتقايص بوخلرات, وـػ 

 افـػس ظـ ادـوهل أو ادعويص, وهق مو يعقد ظذ ادجتؿع. 

                                                           

 . 9/473 فؾؼوشؿل , حموشـ افتلويؾ53مػتوح دار افسعودة ٓبـ افؼقؿ ص يـظر: (1)

  [.4-3افتؽوثر: أيوت ] (2)
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ؾحقت شقرة افعك اإلصورة إػ حول مـ مل يؾفف آكشغول ظـ افصوفح    

 .   (1)رتفشق بعد ووعً وفذا -افتؽوثر–
 :ادـوشبي بغ شقرة افعك واؾتتوح شقرة افتؽوثر -2

وتضؿـ ذفؽ اإلصورة إػ ؿصقر  (2)َّ ىي ني مي ُّٱ دو ؿول تعوػ:   

ؾقزه وؾالحف,  اإلكسون وحك إدراـف ذم افعوجؾ دون أجؾ افذي ؾقف

وذفؽ فبعده ظـ افعؾؿ بؿقجى افطبع, أخز شبحوكف أن ذفؽ صلن 

 (3) َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱاإلكسون بام هق إكسون, ؾؼول: 

ؾوفؼصقر صلكف, وافظؾؿ ضبعف, واجلفؾ جبّؾتف, ؾقحؼ أن يؾفقف افتؽوثر, 

 .  (4) َّ حن جن  يم ىم مم ُّٱوٓ يدخؾ اهلل ظؾقف روح اإليامن: 
 :رة افعك وشقرة اهلؿزةادـوشبي بغ شق -3

رأيـو أن شقرة افعك ذـرت أن جـس اإلكسون ذم خن إٓ مـ اتصػ    

بصػوت معقـي, وتليت شقرة اهلؿزة فتحدد صػوت اخلوهيـ, ومظفر 

 .(5)خسورهتؿ, وهؽذا تبدو افصؾي واوحي بغ افسقرتغ
                                                           

 فسعقد حقى , إشوس ذم افتػسر14/633 فألفقد : روح ادعوينيـظر (1)

, افتػسر ادقوقظل فسقر 15/76 فقهبي افزحقع , افتػسر ادـر11/6668

 . 9/328افؼرآن افؽريؿ 

  .1افتؽوثر: أيي  (2)

  [.2-1افعك: أيوت ] (3)

 . 22/237 فؾبؼوظل كظؿ افدرر (4)

 . 9/329افتػسر ادقوقظل مقشقظي , 14/624 فألفقد روح ادعوين (5)
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 :ادـوشبي بغ مؼوضع افسقرة وحمقرهو -4

ؽام, وحمؽقمو ظؾقف, وحمؽقمو بف, تضؿـً هذه أيوت افؽريؿي ح   

ؾوحلؽؿ هق مو حؽؿ اهلل تعوػ بف ظذ اإلكسون ـؾ اإلكسون مـ افـؼص 

واخلنان, وادحؽقم ظؾقف هق اإلكسون ابـ آدم, وادحؽقم بف هق 

اخلنان دـ مل يممـ ويعؿؾ صوحلو, وافربح وافـجوة مـ اخلنان دـ 

 .(1)تقاصقا بوفصزآمـقا, وظؿؾقا افصوحلوت, وتقاصقا بوحلؼ, و
 : ذلتٕٝ ٔوكصد الطٕزٚالطابع طمبامل

ممو حيسـ افتـبقف إفقف حتً هذه افػؼرة, أن ؾرؿو دؿقؼو بغ ؾؽرة حمتقى/    

مضؿقن افسقرة, وؾؽرة مؼصد افسقرة, ؿؾام يـتبف إفقف, ؾخؾط بقـفام ـثر 

 ممو تصدر بؿؼدموت تعريػقي بغ يدي تػسره فسقرة مو.

ادضؿقن هق جمرد تعداد فؾؿقوقظوت افظوهرة افتل  ؾودحتقى/   

هدهتو افسقرة, أمو ادؼصد ؾفق افغويي افعظؿك مـ وراء افسقرة, افغويي 

افتل يـبغل تعؾـ وتسجؿ مـ مقوقظوت افسقرة, واختصورا ادحتقى/ 

 ادضؿقن هق اجلن فؾؿؼصد وافغويي. 

 :حمتقى افسقرة افؽريؿيوظؾقف, ؾلوٓ:    

قرة افؽريؿي ظذ إثبوت اخلنان افشديد ٕهؾ اصتؿؾً افس -

بؾغً دظقتف, وـذفؽ مـ تؼؾد أظامل  افؽػر بوإلشالم بعد أن

 افبوضؾ افتل حذر اإلشالم ادسؾؿغ مـفو.

وظذ إثبوت كجوة وؾقز افذيـ آمـقا وظؿؾقا افصوحلوت وافداظغ  -

 مـفؿ إػ احلؼ.

                                                           

 . 9/328افتػسر ادقوقظل مقشقظي , 1494ص فؾجزائري أين افتػوشر (1)
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 .(1)وظذ ؾضقؾي افصز ظذ تزـقي افـػس ودظقة احلؼ -

 :مؼوصد افسقرة افؽريؿيثوكقو:    

فؾـجوة ذم هذه احلقوة, ومـ َثّؿ أّصؾً افسقرة افؽريؿي أصال ظظقام    

افـجوة ذم أخرة, ؾؾقسً افـجوة بغ يدي اهللّ ظز وجؾ بودول أو اجلوه, أو 

افعؾؿ, أو آبتؽور, أو افعؿؾ افدكققي ادحض ـ رؽؿ أمهقي ذفؽ ـ أو ؽر 

ة, ومظوهر افعقش افتل يتـوؾس ؾقفو افـوس, ذفؽ مـ زخورف احلقو

وحيرصقن ظؾقفو, وإكام افـجوة بغ يدي اهللّ بجن افـجوة ذم ادقازيـ 

اإلهلقي, أٓ وهق اإليامن افثوبً, وافعؿؾ افصوفح, وافتقايص بوفتزام احلؼ 

وافعدل واخلر, وافتقايص بوفصز ظذ افطوظي وظذ مصوئى افدكقو, وهذا 

 .(2) شبحوكف ذم شقرة افعكمو حؽؿ بف اهللّ 

ادؼدموت  مبحٌـ  بحٌهبذه افػؼرة يؽقن ؿد تؿ افؼقل ذم هذا اد   

ـ  ثويناف بحٌافتعريػقي ـ بحقل اهلل وكعؿتف, وؿد جوء أوان افؼوع ذم اد

افتػسر افتحؾقع فؾسقرة افؽريؿي ـ شوئال ادقػ ـ تبورك وتعوػ ـ  مبحٌ

 ؽؾ مجقؾ ـػقؾ وهق ظذ ـؾ ص  ؿدير.افعقن وافتقؾقؼ وافسداد, إكف ب

   

                                                           

, أهداف ـؾ شقرة 32/528 فؾطوهر ابـ ظوصقر : افتحرير وافتـقيريـظر (1)

, افتػسر افقشقط د. شقد افطـطووي 4/271 د. ظبد اهلل صحوتف ومؼوصدهو

 . 4563ص

, 22/234 فؾبؼوظل , كظؿ افدرر1/542 فؾػروزآبودي : بصوئر ذوي افتؿققزيـظر (2)

, 3/2928افقشقط فؾزحقع  , افتػسر4/1765 فؾصوبقين صػقة افتػوشر

 . 9/326افتػسر ادقوقظل مقشقظي 
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 الجاٌ٘املبخح 
 "الدزاضٛ التخمٗمٗٛ"

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 َّ  جه ين ىن

------------------------------- 

 :َّ مل خل ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
, (1)افؼسؿ واو تسؿك افتل( افقاو) بـ اجلؾقؾي افسقرة -تعوػ–اؾتتح اهلل    

 بوفعك. وادعـك: أؿسؿ

تلصقال واشتعامٓ, وترجقح مو  "افعك"وؿبؾ افؼوع ذم بقون معـك    

يـوشى ادعـك افعرذم فؾسقوق ـ ؿبؾ افؼوع ـ ٓبد مـ بقون ظؾي آؾتتوح 

 هبذا افؼسؿ اإلهلل ذم مطؾع هذه افسقرة.

 ذم افؼرآن احلؽقؿ. -(2)ؿادُؼِس  حقثقي مـ–ؾفذا أحد أكقاع ثالثي فؾؼسؿ    

                                                           

 . 3/492 د. ظضقؿي دراشوت ٕشؾقب افؼرآن افؽريؿ (1)

ؿ, تتـقع بـوء ظذ ؿوظدة آشتؼراء, دمد أن إؿسوم ذم افؼرآن افؽريؿ, مـ حقٌ ادُؼِس  (2)

–ي: ـام ورد ذم ؿقفف إػ ثالثي أكقاع: إول: إؿسوم اإلهلقي. افثوين: إؿسوم اإلكسوكق

]إكبقوء:   َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ: -تعوػ

  مث هت ُّٱ  :-تعوػ–. افثوفٌ: إؿسوم افشقطوكقي: ـام ورد ذم ؿقفف [57أيي 
 .  [82أيي  ]ص:  ه َّ هس مس هث
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ؾؼد ؿسوم اإلهلقي, وهل أؽؾى مو وؿع ذم افؼرآن افؽريؿ مـ َؿَسؿ, إ   

 أؿسؿ شبحوكف بلمقر دمووزت إربعغ. 

, بوفؼرآن افؽريؿ, بودالئؽي, بوفؼؾؿ, ؾلؿسؿ شبحوكف بذاتف, بوفـبل    

بوفؼقومي, بوفـػس, بوفشػع وافقتر, بوفقفد وافقافد, بوٕمؽـي, بوٕزمـي, 

 يي, بوفظقاهر افطبقعقي.بوٕرض وإجرام افسامو

ؿ هبو, مـ جـس افؼسؿ ؼَس إؾراد ادُ  ,وحتً ـؾ ؿسؿ مـ هذه إؿسوم   

ؾفـو ذم مطؾع افسقرة افؽريؿي أؿسؿ ببعض خمؾقؿوتف , افذي تـدرج حتتف

 .وهق افعك

 ظؾي آؾتتوح بوفؼسؿ:    

جوءت أشوفقى افؼرآن افؽريؿ ظذ أروع وأبدع مو ـوكً ظؾقف أشوفقى    

 .(1)رب ذم ـالمفؿ, ومـ أصفر هذه إشوفقى: أشؾقب افؼسؿافع

ؾؼد تـقظً إشوفقى بام يـوشى حول ادخوضى, ظذ حسى اختالف    

 افعصقر وإمصور وافعؼقل وإحقال.      

ؾؿؼوم افؽالم ابتداء يغوير مؼوم افؽالم بـوء ظذ آشتخبور أو اإلكؽور, "   

مؼوم افبـوء ظذ اإلكؽور, وـذا مؼوم افؽالم ومؼوم افبـوء ظذ افسمال يغوير 

                                                           

, ارتشوف 13/143 فؾرازي , مػوتقح افغقى9/92: ذح ادػصؾ ٓبـ يعقش يـظر (1)

, آتؼون ذم 87صٓبـ افؼقؿ فتبقون ذم أؿسوم افؼرآن , ا2/476 ٕيب حقون افرضب

 . 22ص فؾػراهل , اإلمعون ذم أؿسوم افؼرآن4/339 فؾسققضل ظؾقم افؼرآن
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مع افذـل يغوير مؼوم افؽالم مع افغبل, وفؽؾ مـ ذفؽ مؼته ؽر 

  .(1)"مؼته أخر
وجوء أشؾقب افؼسؿ ظذ هذا افـسؼ, دراظوة حول ادخوضبغ, فرؾع    

 افشؽ ظـ احلؽؿ افذي تضؿـف اخلز ذم ادؼسؿ ظؾقف ظـد إفؼوئف.

افؼسؿ بام ٓ يؿؽـ  ,ؿؼِس سؿ مؼبقٓ, يطؾى مـ ادُ وحتك يؽقن افؼ   

ؿ فف, وهق ادطؾقب واددظك ثبقتف, ؼَس اكؽوره ظـد افطرؾغ, ؾفـوك مو يُ 

دموه مـ يـؽر أو يؾقح مـف أمورات اإلكؽور, ومو يؼسؿ بف, وهق ادتسومل/ 

ادتػؼ ظؾقف حتك فدى اخلصقم, ويؼقم مؼوم افبقـي أو افشوهد ظذ إثبوت 

 احلجي.

ؾؿـ افرضوري أن يؼع افؼسؿ بام هق حؼ واؿع وحؼقؼي ثوبتي  ,ؿومـ ثه    

 ٓ مريي ؾقفو, وظذ هذا جرت ظودة افؼرآن افؽريؿ ذم أؿسومف.

واخلالصي وؿقع افؼسؿ ذم هذه أيي, ومو صوهبفو مـ أيوت افتل حتقي    

-وضى ؿسام بخؾؼ اهلل ـ تعوػ ـ ـؾفو ثوبتوت يؼقـقوت ٓ مريي ؾقفو ظـد ادخ

 ؾؽذا يـبغل أن ٓ ُيرتوب ذم ادؼسؿ ظؾقف.  -وفق خصام

أمو ظـ افغويي مـ افؼسؿ مطؾؼو ؾفل: تقـقد وتعظقؿ وفػً آكتبوه    

 فؾؿؼسؿ بف, وتقـقد وتعظقؿ وفػً آكتبوه جلقاب افؼسؿ. 

 أشؾقب افؼسؿ يمـد ادؼسؿ بف وادؼسؿ ظؾقف.   

 ؾقف.أشؾقب افؼسؿ يعظؿ ادؼسؿ بف وادؼسؿ ظ   

                                                           

 . 74مػتوح افعؾقم فؾسؽوـل ص (1)
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 أشؾقب افؼسؿ يؾػً افـظر إػ ادؼسؿ بف وادؼسؿ ظؾقف.     

 ؟ ٔبعد, فىا املساد وَ العصس باعتبازٓ املكطي بْ يف الٍص احلهٗي   

أؿسؿ شبحوكف بوفعك ذم ـتوبف احلؽقؿ مرة واحدة, دون أن يؼركف    

 .(1)َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱبؿؼسؿ بف آخر معف, ؾؼول: 

 "افعك"فدرس افتػسري مـ أؿقال ذم معـك وحوصؾ مو ُذـر ذم ا   
 تلصقال وتػسرا, ترجع ذم مجؾتفو إػ أربعي ظؼ ؿقٓ:

: بؿعـك افدهر, ومجعف ظصقر, وروي هذا افؼقل ظـ ابـ إول   

 .(2), وؽرهظبوس

, وبام ُكسى فسقدكو (3)واشتدل أصحوب هذا افؼقل بوفقوع افؾغقي   

 وهق يؼقم مؼوم افؼراءة افتػسريي. ,(4)"وافعك وكقائى افدهر": ظع

                                                           

  [.2-1افعك: أيوت ] (1)

, افـؽً 5/161, تػسر ابـ أيب زمقـغ 12/8761يـظر: جومع افبقون فؾطزي (2) 

ٓبـ  , ادحرر افقجقز8/525 فؾبغقي , معومل افتـزيؾ6/333 ورديفؾام وافعققن

 فؾؼرضبل , اجلومع ٕحؽوم افؼرآن32/86 فؾرازي , مػوتقح افغقى8/685 ظطقي

 ٓبـ اجلقزي , زاد ادسر7/628, تػسر افؼرآن افعظقؿ ٓبـ ـثر 12/412

, روح 22/483, افؾبوب ٓبـ ظودل 12/538 ٕيب حقون , افبحر ادحقط9/224

 .  32/298 فؾفرري , حدائؼ افروح وافرحيون14/634 فألفقد ادعوين

, فسون افعرب ٓبـ مـظقر, مودة 2/748افصحوح فؾجقهري, مودة )ظك(  (3)

  .4/575)ظك( 

 إول.  بحٌخترجيفو ذم ادشبؼ  (4)
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بوفدهر/ افزمـ: ٓصتامفف ظذ إظوجقى, مـ تدبر أحقال  ؾلؿسؿ    

افعبود ومصوحلفؿ, وبراهغ ؿدرتف وحؽؿتف, بتكف إحقال وتبدهلو 

 .(1)واختالؾفو

: بؿعـك ضرذم افـفور, ؾوفعك بؽرة, وافعك ظشقي, يؼول افثوين   

 .(2), وافؼؿران فؾشؿس وافؼؿرافعكان: افغداة وافعق

-تعوػ–واشتدل أصحوب هذا افؼقل بـظوئر هذا افـص احلؽقؿ, ـؼقفف    

وؿوت دو (4)َّ جف مغ جغ مع ُّٱ, (3)َّ نث ُّٱ:  , وؽرمهو مـ إزمـي وٕا

بتؼؾى افؾقؾ وافـفور, وتـبقفو إػ أن  -تعوػ–ذم هذه إزمـي دٓئؾ ؿدرتف 

وكتفوء إشقاق وافتجورات وادؽوشى أحقال افدكقو ؿربً مـ اكتفوئفو, ـ

 بـفويي افـفور.

 . (5): بؿعـك افعق ؾؼط, وهق مـ زوال افشؿس إػ ؽروهبوافثوفٌ   

                                                           

  بتكف. 114افتبقون ٓبـ افؼقؿ ص (1)

ٓبـ  , ادحرر افقجقز24/634فؾقاحدي  , افبسقط12/8423اهلدايي دؽل يـظر:  (2)

, 2/627, افتسفقؾ ٓبـ جزي 32/87 فؾرازي , مػوتقح افغقى8/685 ظطقي

, حموشـ 5/587 فؾشقـوين , ؾتح افؼدير5/921 ٕيب افسعقد إرصود افعؼؾ افسؾقؿ

 . 9/472 فؾؼوشؿل افتلويؾ

  .1افضحل: أيي  (3)

 . 34 اددثر: أيي (4)

, اجلومع 12/8761ـس شوبؼف, ويـظر: جومع افبقون فؾطزي هذا افؼقل مـ ج (5)

, ؾتح 4/572, افتؼريى ذم افتػسر فؾػويل 12/412 فؾؼرضبل ٕحؽوم افؼرآن
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–: بؿعـك صالة افعك حتديدا )صالة افعك ادعروؾي( أؿسؿ هبو افرابع   

افتل أصور  -( 1)ظـد مـ يؼقل هبذا-فؼؾفو, ؾفل افصالة افقشطك -تعوػ

 يل ىل مل خل ُّٱ: -تعوػ–افؽريؿ ذم ؿقفف إفقفو افؼرآن 
 .(2) َّ جم

فػضؾفو,  -(3)ذم كظر افؼوئؾغ هبذا افؼقل–وأؿسؿ شبحوكف بصالة افعك    

وتذـرا هبذه افصالة افتل يغػؾ ظـفو افـوس: ٓكشغوهلؿ بتجوراهتؿ, أو 

                                                                                                                                          

, حدائؼ افروح 14/634 فألفقد , روح ادعوين5/587 فؾشقـوين افؼدير

 .32/298 فؾفرري وافرحيون

]افبؼرة:  ه جم يل ػ مل خل ٱُّؿقفف تعوػ: تعدد إؿقال ذم معـك افصالة افقشطك افقاردة ذم  (1)

وهق مروي ظـ ظع, وابـ [, مـ أصفرهو: أهنو صالة افعك, 238مـ أيي 

, وبف ؿول إبراهقؿ  مسعقد, وابـ ظبوس, وأيب هريرة, وأيب أيقب, وظوئشي

واشتدل أصحوب هذا افؼقل بقجقه,  , افـخعل, وؿتودة, واحلسـ, وافضحوك

َْحَزاِب: َيْقَم   أصفرهو: ؿقفف  ْٕ اَلِة اْفُقْشَطك, "ا ـِ افصه ,  َصاَلةِ  َصَغُؾقَكو َظ  اْفَعْكِ

. ]أخرجف مسؾؿ ذم صحقحف, ـتوب: ادسوجد "قُقهَتُْؿ َوُؿبُقَرُهْؿ َكوًرابُ  اهللُ  َمأَلَ 

, افدفقؾ دـ ؿول افصالة افقشطك هل صالة افعكومقاوع افصالة, بوب: 

ال ووجقهفو وتقجقففو: افؾبوب ٓبـ [. تـظر هذه إؿق627, ح رؿؿ 1/461

 .233-4/227ظودل 

 . 238: مـ أيي افبؼرة (2)

, 2/1385, ؽرائى افتػسر فؾؽرموين 6/333 فؾاموردي يـظر: افـؽً وافعققن (3)

 , اجلقاهر احلسون2/627 ٓبـ جزي , افتسفقؾ8/525 فؾبغقي معومل افتـزيؾ

, تتؿي 678/ 8وصقي زاده , ح22/485 ٓبـ ظودل , افؾبوب5/625 فؾثعوفبل
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خلؾقدهؿ إػ افراحي مـ أظامهلؿ, ودو ؾقفو مـ إصورة بحصقل ختؿ 

 ـوفتقبي خيتؿ هبو إظامل.ضوظوت افـفور, ؾفل 

: بؿعـك وؿً افعك ـ فقس افصالة ذاهتو ـ وأؿسؿ بف شبحوكف, اخلومس   

 . (1)فػضقؾي هذا افقؿً, ٓحتقائف ظذ صالة افعك

: بؿعـك آخر شوظي مـ شوظوت افـفور ـ افقؿً افذي يؾقف افسودس   

فراحي, ادغرب مبوذة ـ وهق وؿً ؾراغ اإلكسون مـ ظؿؾف, وهق يستؼبؾ ا

 .(2)وحتصقؾ ـسى وأجر مشؼي يقمف

, ؾؿؼداره ؾقام مه مـ إمؿ/ افعصقر, : بؿعـك ظك افـبلافسوبع   

 بؿؼدار وؿً افعك مـ افـفور.

َؿثَِؾ َرُجٍؾ اْشتَلَْجَر  ": اشتدٓٓ بؼقفف    ـَ  , َمَثُؾُؽْؿ َوَمثَُؾ َأْهِؾ افؽَِتوَبْغِ

ـْ َيْعَؿُؾ يِل  ـْ ُؽْدَوَة إَِػ ُأَجَراَء, َؾَؼوَل: َم  ؿَِراٍط؟ َظَذ   افـهَفورِ   كِْصِػ   ِم

 ًِ ـْ : َؿوَل  ُثؿه  افقَُفقُد, َؾَعِؿَؾ ـْ  يِل  َيْعَؿُؾ  َم  افَعْكِ  َصاَلةِ  إَِػ  افـهَفورِ  كِْصِػ  ِم

ًِ  ؿَِراٍط؟ َظَذ  ـْ : َؿوَل  ُثؿه  افـهَصوَرى, َؾَعِؿَؾ ـَ  يِل  َيْعَؿُؾ  َم  َأنْ  إَِػ  افَعْكِ  ِم

                                                                                                                                          

 فؾفرري , حدائؼ افروح وافرحيون9/493 ظطقي حمؿد شومل أوقاء افبقون

32/299 . 

 فألفقد , روح ادعوين22/236 فؾبؼوظل وهق مـ جـس شوبؼف, ويـظر: كظؿ افدرر (1)

 .    9/472 فؾؼوشؿل , حموشـ افتلويؾ14/244

 , اجلومع ٕحؽوم افؼرآن24/244فؾقاحدي  وهق مـ جـس شوبؼف, ويـظر: افبسقط (2)

, 22/485 ٓبـ ظودل , افؾبوب2/627 ٓبـ جزي , افتسفقؾ12/412 فؾؼرضبل

, حدائؼ افروح 5/587 فؾشقـوين , ؾتح افؼدير22/531 فؾبؼوظل كظؿ افدرر

 . 32/298 فؾفرري وافرحيون
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ْؿُس  ِغقَى تَ  ؟ َؾَلْكتُْؿ ُهْؿ  َظَذ  افشه ًِ افقَُفقُد, َوافـهَصوَرى, "ؿَِراَضْغِ , َؾَغِضبَ

َثَر َظَؿاًل, َوَأَؿؾه َظَطوًء؟ َؿوَل:  ـْ ُؽْؿ؟»َؾَؼوُفقا: َمو َفـَو َأ ـْ َحؼِّ ش َهْؾ َكَؼْصتُُؽْؿ ِم

, َؿوَل:  َٓ ـْ َأَصوءُ »َؿوُفقا:   .  (1)"َؾَذفَِؽ, َؾْضِع ُأوتِقِف َم
ـذفؽ دو تضؿـتف أيتون افتوفقتون مـ صؿقل اخلنان دطؾؼ اإلكسون,    

 إٓ دـ اتبع احلؼ وصز ظؾقف, وهؿ ادممـقن افصوحلقن ظؿال.

ٕكف أذف إوؿوت, ويزول ؾقف إهقال وأؾوت,  ؾلؿسؿ بعكه    

 .(2)بقجقده هبذا افعك ادشور إفقف فتؼيػ افـبل

 .(3)عـك افققم وافؾقي مطؾؼو, دون حتديد شوظي معقـي: بؿافثومـ   

 .(4): بؿعـك شوظي مـ شوظوت افـفور, دون حتديد معغافتوشع   

 .    (5): بؿعـك ورب افعك, ظذ إوامر مضوفافعوذ   

                                                           

 .  2268, ح رؿؿ 2/58افبخوري, ـتوب: اإلجورة, بوب: اإلجورة إػ كصػ افـفور,  (1)

, حوصقي 22/485 ٓبـ ظودل , افؾبوب32/88 فؾرازي يـظر: مػوتقح افغقى (2)

 ظطقي شومل , تتؿي أوقاء افبقون14/634فألفقد , روح ادعوين22/425افؼقكقي 

 .32/528 فؾطوهر ابـ ظوصقر , افتحرير وافتـقير9/493

, اجلومع 8/525 فؾبغقي , معومل افتـزيؾ5/161يـظر: تػسر ابـ أيب زمقـغ  (3)

, روح 12/538 ٕيب حقون , افبحر ادحقط12/412 فؾؼرضبل ٕحؽوم افؼرآن

 .   9/491 ظطقي شومل وقاء افبقونأ, تتؿي 14/634 فألفقد ادعوين

 , افدر ادـثقر12/8761 فؾطزي وهق مـ جـس شوبؼف, ويـظر: جومع افبقون (4)

 .  15/643 فؾسققضل

, 22/483ٓبـ ظودل , افؾبوب 12/412 ؾؼرضبلف يـظر: اجلومع ٕحؽوم افؼرآن (5)

 . 32/298 فؾفرري حدائؼ افروح وافرحيون
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: بؿعـك اددة ادؼدرة جلقؾ مو مـ افـوس, أو مؾؽ مو مـ احلودي ظؼ   

 .(1)بغ بوإلووؾيادؾقك, أو كبل, أو ديـ, ؾقعغ وي

: بؿعـك زمون/ ظك ـؾ صخص ظذ حده, وفقس مطؾؼ افثوين ظؼ   

 .(2)زمون افبؼ

 ء: بؿعـك افضغط, ؾقؽقن مصدر ظكت, وادعصقر افقافثوفٌ ظؼ   

 .(3)افعك, وافعصورة كػويي مو ُيعك

, (5) َّ جئ يي ُّٱ, وؿول: (4) َّحس جس مخ جخ ُّٱ: -تعوػ–ؿول    

 أي افسحى افتل تعتك بودطر. (6) َّ مث زث رث يت  ىت  ُّٱ"وؿول: 

, ؾوفريوح أخذت مـ هذا "اإلظصور": بؿعـك مو يثر افغبور افرابع ظؼ   

ادصدر اشام, ٕن افريح ترضب تراب إرض وغطو, ؾتعكه, ؾسؾعف 

 .(7)َّ رث يت ُّٱ: -تعوػ–وتـثره وتـؼه صقئو ؾشقئو, ؿول 

                                                           

 .32/529 فؾطوهر ابـ ظوصقر يـظر: افتحرير وافتـقير (1)

 .  22/236 فؾبؼوظل يـظر: كظؿ افدرر (2)

فؾسؿغ مودة  , ظؿدة احلػوظ4/1283 فؾفروي مودة )ظك( يـظر: افغريبغ (3)

   .2/188د. حمؿد حسـ جبؾ مودة )ظك(  آصتؼوؿل , ادعجؿ3/1744 )ظك(

 . 36يقشػ: مـ أيي  (4)

 . 49يقشػ: مـ أيي  (5)

 . 14افـبل: أيي  (6)

 . 266افبؼرة: مـ أيي  (7)
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فؾشبف بغ افدهر ذم امتداده  وُأخذ اشؿ افعك مـ معـك افضغط وافـثر,   

 .(1)واشتؿراره, بسقالن واكتشور واشتؿرار مو يضغط ظؾقف مـ موئع وكحقه

ويؿؽـ احلؿؾ ظذ معـك جموزي وهق ظصقر افػتـ وادحـ افتل    

 يـضغط ؾقفو اإلكسون وُيعك ؾقفو.

 :املٍاقػٛ ٔالرتجٗح   

غقي ذم افدرس افؾ "افعك"هذا حوصؾ مو ذـر ذم صلن معـك    

وافتػسري, وٓ خيػك ظـ افؼورئ افؽريؿ, أن بعض هذه افقجقه ـ وإن 

صحً تلصقال ـ جوكبً افؼقة حلؿؾ افسقوق افعوم ظؾقفو, ـام أن بعضفو 

 يؿؽـ وؿف حتً آخر يشؿؾف بعؿقمف. 

حتك حيؿؾ  "مو يثر افغبور", وـذا معـك "افضغط"ؾال خيػك ُبعد معـك    

ؾنن ـوكً صحقحي تلصقال, إٓ أن رائحي  ظؾقفو افسقوق افتػسري افعوم,

 افتؽؾػ تشتؿ مـ هذا احلؿؾ.

ٓ خيػك ُبعده, إذ ٓ صؾي طوهرة بصالة  "صالة افعك"ـذا معـك    

دون  "صالة"افعك وادؼسؿ ظؾقف, ـام ذم هذا افقجف مـ حذف ادضوف 

تقؾر ؿريـي ظذ احلذف, أو اشتدظوء يؾزم افسقوق فؾحذف, ؾػقف مـ 

 بّغ أيضو.افتؽؾػ اف

                                                           

, ظؿدة 4/1283 مودة )ظك( فؾفروي وهق مـ جـس شوبؼف: يـظر: افغريبغ (1)

 مودة )ظك( د. جبؾ تؼوؿل, ادعجؿ آص3/1744 مودة )ظك( فؾسؿغ احلػوظ

2/188. 
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هق افؼقل إول, وهق , فأٔىل ِرٓ األقٕاه حبىن الطٗام التفطريٙ عمّٗا   

 .(1)ذم افـص احلؽقؿ هق افدهر )زمون افبؼ مطؾؼو( "افعك"أن ادراد مـ 

ؾفق إؿقى محال, حقٌ إن افؼسؿ بوفزمون/ افدهر يتـوشى تـوشبو    

 مبوذا مع اجلقاب.

وفزمون دو ذم مروره مـ أصـوف وأؿسؿ ب": (2)ؿول افزخمؼي   

جعؾ ادؼسؿ ظؾقف ـقن اإلكسون فػل  -تعوػ–, وذفؽ ٕكف (3)"افعجوئى

 خن إٓ ضوئػي خوصي.

ومعؾقم أن خنان اإلكسون هق تػؾً ظؿره وميض حقوتف مـ دون أن    

 يـتػع بلؽذ رأس مول وؿع ذم يده.

هذا ادعـك بقجف حؽويي ضريػي, تشر إػ  -رمحف اهلل– (4)حؽك افرازي   

وظـ بعض افسؾػ, تعؾؿً معـك افسقرة مـ بوئع افثؾٍ, "ؿريى, ؿول: 

                                                           

, حوصقي ابـ 7/628, تػسر ابـ ـثر 12/8762 فؾطزي يـظر: جومع افبقون (1)

 , حدائؼ افروح وافرحيون5/588 فؾشقـوين , ؾتح افؼدير22/426افتؿجقد 

  .32/298 فؾفرري

افزخمؼي هق: اإلموم جور اهلل أبق افؼوشؿ حمؿقد بـ ظؿر بـ حمؿد بـ أمحد  (2)

قارزمل افزخمؼي, مـ أئؿي افتػسر وافؾغي وأداب, مـ أصفر ـتبف: افؽشوف, اخل

هـ . ضبؼوت ادػنيـ فؾداوودي 538ادػصؾ, أشوس افبالؽي. تقذم شـي: 

 .   7/178 فؾزرـع , إظالم2/279 فؾسققضل , بغقي افقظوة2/314

 . 4/872 فؾزخمؼي افؽشوف (3)

بـ ظؿر بـ احلسـ بـ احلسغ افتقؿل افبؽري افرازي هق: : ؾخر افديـ حمؿد  (4)

افرازي, اإلموم ادػن, أوحد زموكف ذم ادعؼقل وادـؼقل وظؾقم إوائؾ.  ؿرر 
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ـون يصقح, ويؼقل: ارمحقا مـ يذوب رأس موفف, ارمحقا مـ يذوب 

رأس موفف, ؾؼؾً: هذا معـك أن اإلكسون فػل خن يؿر بف افعك, 

 .(1)"ؾقؿيض ظؿره وٓ يؽتسى, ؾنذا هق خوه

ؾ توريخ حقوتؽؿ افذي يـكم ويـؼيض يقمو حقـئذ: أؿسؿ بؽٔاملعٍٜ    

بعد يقم, إكؽؿ خوهون بوكؼضوء هذا افزمون إن مل تممـقا وتعؿؾقا 

 مستؾزم هذا اإليامن.

 :افتـوشى بغ ادؼسؿ بف وادؼسؿ ظؾقف ظذ هذا ادعـك ادختور   

أؿسؿ اهلل شبحوكف بوفعك/ افدهر, أن مجقع افـوس ذم خن إٓ مـ    

يي, دو ذم افزمون مـ ظزة ودٓئؾ, ؾنن مرور افؾقؾ وافـفور اشتثـل ذم أ

مـتظؿ دصوفح اإلكسون ذم معوصف ومعوده, ؾفق افظرف افذي حتدث ؾقف 

 .(2)أؾعول اإلكسون, بؾف تظفر ؾقف كتوئٍ هذه إؾعول

                                                                                                                                          

افـسى. أصؾف مـ ضزشتون, ومقفده ذم افري شـي أربع وأربعغ ومخسامئي, وإفقفو 

كسبتف, رحؾ إػ خقارزم ومو وراء افـفر وخراشون, وتقذم ذم هراة شـي شً 

شتامئي . مـ أصفر ـتبف: مػوتقح افغقى , معومل أصقل افديـ, فقامع افبقـوت ذم و

, ضبؼوت 2/215دي, ذح أشامء اهلل تعوػ وافصػوت. ضبؼوت ادػنيـ فؾداوو

 .6/313 فؾزرـع , إظالم212وي, صف ادػنيـ فألدك

 .  32/87 فؾرازي مػوتقح افغقى (1)

, تتؿي 32/234, تػسر ادراؽل 92صٓبـ افؼقؿ  : افتبقون ذم أؿسوم افؼرآنيـظر (2)

مقشقظي , 15/789 فؾزحقع , افتػسر ادـر9/491 ظطقي شومل أوقاء افبقون

  .9/332 ػسر ادقوقظلافت
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ؿؾً: وظؾقف ُؿسؿ اإلكسون حسى هذا افظرف افذي حيقيف, وحيقي    

 ؾعؾف وـسبف إػ ؿسؿغ:

ول: ؿسؿ خن, ؾؾؿ يستػد مـ افزمـ ادطؾؼ, بعزة أو ؾؽرة, وٓ إ   

 مـ زموكف ادخصقص افذي ظوصف.

افثوين: ؿسؿ ؾوز وربح, ٕكف اشتػود مـ افزمـ ادطؾؼ بؿعرؾي أظوجقبف    

ودورتف, ومـ زموكف ادخصقص, ؾآمـ بوهلل شبحوكف, ومستؾزم هذا 

 ز.اإليامن, مـ ظؿؾ صوحلوت, وتقايص بوحلؼ وبوفص

 "افعك"وهذه ادـوشبي اجلؾقّي, أبرزت أرجحقي افؼقل إول ذم معـك    
ظذ ؽره مـ إؿقال, حقٌ إكف بنمعون افـظر, يشؿؾ ذم حؼقؼي مجقع 

إؿقال بعؿقمف, وـؾ ختصقص ذم ـؾ ؿقل, مو هق ذم احلؼقؼي إٓ بعض 

 . واهلل أظؾؿ."افدهر"مـ افزمـ افؽع 

 َّ خم حم جم يل ىل ُّٱ

 :َّ يل ىل ُّٱٱٱٱ  

واشؿفو, جقاب افؼسؿ اإلهلل  "إن"مـ ادؽقكي  "إن اإلكسون"مجؾي    

 ـ   (1)هل ـ ادزحؾؼي ـ ادمـدة حلؽؿ اخلز فؾؿبتدأ افدهر, وافالموفعك/ ب

                                                           

ادزحؾؼي هل: هل ٓم آبتداء وادػسض أهنو تدخؾ ظذ ادبتدأ فتقـقد اجلؿؾي افالم  (1)

ادبتدأ ودخؾً ظذ اخلز: وذفؽ  آشؿقي, فؽـفو حترـً )أو تزحؾؼً( مـ

د آَخر وهق  ِـّ  . "إن"ٓكشغول ادبتدأ بؿم

ٓ حيتؿؾ كقظغ مـ افتقـقد, وحقـام دخؾً افالم ووجدت  "إن"بعد دخقل ودبتدأ ؾ   

, ؾوكتؼؾً بدورهو فتدخؾ ظذ اخلز, أو حدث افعؽس ؾدخؾً إنه  ًٓ مؽوهنو مشغق



 يف زحاب تفطري ضٕزٚ العصس
 

 

(877) 

, اجلؿؾي اإلشؿقي,     ؾلـدت اجلؿؾي افؽريؿي بعدة ممـدات: افؼسؿ, إنِّ

 افالم ادزحؾؼي.

افتلـقد ظذ احلؽؿ ادـقط بؤيي, مـ ظؿقمقي  وهذا يدل ظذ ـامل إرادة   

خنان ـؾ اإلكسون, إٓ ادستثـك مـ هذا افعؿقم, ظذ ضريؼي افتفقيؾ 

 .(1)واإلكذار

وؿد تعددت , كثك مـ بـل آدمإذم إصؾ فػظ يؼع فؾذـر و :ٔاإلٌطاُ   

 ذم أيي افؽريؿي, بـوء ظذ "اإلكسون"أؿقال ادػنيـ ذم تعقغ ادراد مـ 

 :(2), ظذ ؿقفغ"أل"معـك 

اجلـسقي. تػقد اشتغراق مجقع أؾراد اددخقل ظؾقف, ؾقؽقن  "أل"إول:    

 , مممـو ـون أو ـوؾرا.نادراد جـس اإلكسو

                                                                                                                                          

ًدا آخر وهق ِـّ افالم, وهـو ٓبد ٕحدمهو مـ أن يغودر  فتقـقد اجلؿؾي ووجدت مم

مؽوكف, ودو ـوكً إّن أؿقى مـ افالم ؾؼد ثبتً مؽوهنو وحترـً افالم فتدخؾ ظذ 

 د. ظبده افراجحل واخلز. افتطبقؼ افـحقي أ, وزاد تلـقد احؽؿ بغ ادبتداخلز

, بالؽي افؼرآن ذم 8/423 فدرويش ويـظر: إظراب افؼرآن وبقوكف. 164ص

فبفجً  , اإلظراب ادػصؾ فؽتوب اهلل ادرتؾ12/722 فبفجً افشقخع اإلظجوز

 . 12/522 صوفح

  بتكف. 32/531افتحرير وافتـقير فؾطوهر ابـ ظوصقر  (1)

, اجلومع 32/88, مػوتقح افغقى فؾرازي 24/247افبسقط فؾقاحدي  :يـظر( 2)

, افتسفقؾ 4/572, افتؼريى ذم افتػسر فؾػويل 12/411ٕحؽوم افؼرآن فؾؼرضبل 

 , 4/583, حوصقي اجلؿؾ 22/485, افؾبوب ٓبـ ظودل 2/627ٓبـ جزي 

  .32/421 دحؿقد افصوذم اجلدول ذم إظراب افؼرآن وسؾف
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وادعـك حقـئذ: إن اإلكسون فػل خن: مجقع جـس اإلكسون إٓ مـ    

 اشتثـل ذم أيي.

افػرد, أي افؽومؾ ذم  اجلـسقي افتل تػقد اشتغراق خصوئص "أل"أو    

وادؼصقد: اإلكسون افؽوؾر ؾؼط ـ فقس مطؾؼ اإلكسون ـ ؾفق  ,افصػي

افؽومؾ اخلنان, بحقٌ اشتغرق مجقع أؾراد اجلـس, ؾحؼقؼ وصػف بوشؿ 

 اجلـس. 

 .: إن افؽوؾر فػل خن إٓ افذيـ آمـقاحقـئذ وادعـك   

أو ذهـقو  ,افـص افعفديي. تػقد تعقغ معفقدا ذـريو ذم "أل"افثوين:    

 فسقوق. مػفقمو مـ حول ا

وادراد هـو افذهـل, إذ فقس ذم افـص مذـقر بوشؿف أو بصػتف, ؾقػفؿ    

, ويؿؽـ أن أشؿقفو: بوفػفؿ ادصداؿل, اإلكسون مـ ؾحقى افسقوق حتديد

  بؿعـك أن افؽؾؿي تصدق ظذ صخص بعقـف.

: افقفقد بـ , ؾؼقؾوظؾقف اختؾػ افؼوئؾقن هبذا افؼقل ذم تعقغ ادبفؿ   

ادغرة, وافعوص بـ وائؾ, وإشقد بـ ظبد ادطؾى بـ أشد, وآشقد 

بـ ظبد يغقث, وؿقؾ: أبق جفؾ بـ هشوم, وأبق هلى, وؽرهؿ مـ 

 .(1)ادؼـغ

                                                           

, اجلومع 12/283, افؽشػ وافبقون فؾثعؾبل 3/592يـظر: تػسر افسؿرؿـدي ( 1)

ـثقر در اداف, 22/485, افؾبوب ٓبـ ظودل 12/411ٕحؽوم افؼرآن فؾؼرضبل 

 .15/644فؾسققضل 
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عغ ـ ذم احلؼقؼي ـ ُمثؾ, إذ ادؼصقد جـس افؽوؾر ادعوكد وـؾ هذا ادُ    

داق, افدخقل إويّل فقس , ؾفق مـ بوب ادصبعكه افؼيػ فؾـبل

 إٓ.

ؾجريو وتطبقؼو, أبق جفؾ وأبق هلى, وؽرمهو ممـ ذـر, هؿ أبرز اإلكسون    

اخلوه, وـذا مو ذـر ذم تعقغ ادممـ بلؾراد معقـي هؿ أبرز اإلكسون 

 .(1)ادستثـك افصوفح

وـذا ـ ـام شقليت ـ ذم تعقغ ادممـ, إذ ادؼصقد جـس ادممـ افذي آمـ    

 ؾ افصوحلوت.وظؿ

 الرتجٗح:   
, يظفر أن إوػ محؾ افسقوق "اإلكسون"بعد ظرض إؿقال ذم معـك    

ظذ افعؿقم, إذ ٓ ؿريـي ظذ افتخصقص مـ جفي, وـذا مـ جفي أخرى 

ظؿقم اجلـسقي افتل اشتثـل مـفو, إذ آشتثـوء مـ اجلـسقي يدل ظذ 

 .(2)ن مـ افعؿقمافعؿقمقي, ٕكف مـ فقازم صحي آشتثـوء أن يؽق

 وادعـك: إن اإلكسون/ مطؾؼ اإلكسون فػل خن إٓ مـ اشتثـل.   

    

                                                           

ذـر ذم تعقغ ادممـ: أبق بؽر افصديؼ, وظؿر بـ اخلطوب, وظثامن شقليت أبرز مـ  (1)

  ظػون, وظع بـ أيب ضوفى, وشؾامن افػورد ريض اهلل ظـفؿ.

 افدر ادصقن, 8/686, ادحرر افقجقز ٓبـ ظطقي 24/247افبسقط فؾقاحدي ( 2)

, اجلقاهر احلسون افثعوفبل 22/485 ٓبـ ظودل , افؾبوب11/123 فؾسؿغ احلؾبل

 . 32/321 فؾفرري , حدائؼ افروح وافرحيون22/426افؼقكقي , حوصقي 5/625
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 :إصؽول واجلقاب ظؾقف

بـوء ظذ هذا افسجقح ذم معـك اإلكسون, اشتشؽؾ دخقل ادممـ مع    

 افؽوؾر ذم حقز افتعريػ اإلكسوين.

ؾوخلنان ذم حؼ افؽوؾر معؾقم, معؼقل, حمؼؼ, ؾؽقػ يصح محؾ    

 ؽر افؽوؾر؟/ ان ذم جوكى ادممـاخلن

أجقى ظذ هذا: ذم ؽر افؽوؾر وذم ظؿقم ادسؾؿغ, ؾوخلنان بؿعـك    

افتػريط, بحقٌ فق دخؾ اجلـي بعد ظذاب, أو مل يـؾ أظذ افدرجوت حيس 

بوخلنان ذم افقؿً افذي ؾرط ؾقف ومل يـوؾس ؾعؾ اخلر فقـول أظذ 

 افدرجوت.

ظظؿف اخلن ادـجر ظـ اكتػوء اإِليامن بقحداكقي ؾفذا اخلن متػووت, ؾل   

تى اخلن بعد ذفؽ بحسى ـثرة ا, ثؿ تتػووت مراهلل وصدق رشقفف

 إظامل افسقئي طوهرهو وبوضـفو.

ؾفذه افسقرة ؾعال داؾع فؽؾ ؾرد إػ اجلد وافعؿؾ ادربح ودرجوت اجلـي    

جمول فؾؽسى  رؾقعي ومـوزهلو ظوفقي مفام بذل افعبد مـ جفد ؾنن أمومف

 .(1)وافربح كسلل اهلل افتقؾقؼ وافػالح

 :َّ جم ُّٱ   

                                                           

 فؾطوهر ابـ ظوصقر , افتحرير وافتـقير9/499 ظطقي شومل : تتؿي أوقاء افبقونيـظر( 1)

32/531. 
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ُظز بوفظرؾقي هـو ذم أيي افؽريؿي ظذ ضريؼي ادجوز, حقٌ صبفً أيي    

مالزمي اخلُن بنحوضي افظرف بودظروف, ؾوخلوه ذم حول خن, 

مستغرق ؾقف, مغؿقر ؾقف, أحقط بف مـ ـؾ جفي دون حتديد أو تعقغ, 

 .(1)ؾغ مـ أن يؼول: إن اإلكسون خلوهؾؽون أب

 :َّ حم ُّٱ   

, وهق ود افربح ذم افتجورةاخلُن واخلُنان مصدر ـوفؽػر وافؽػران,    

بؿعـك افـؼصون ذم رأس ادول, وذم حؼ جـس اإلكسون هق أكػوشف 

 .(2)وظؿره, بكؾف ذم مبوؽقف افتل ٓ يـتػع هبو ذم أخرة

ون رأس ادول, وخسورة افتجورة ـذفؽ وـام أن اخلُن أضؾؼ ظذ كؼص   

أضؾؼ ظذ َؾْقت مو يؿؽـ أن يػقز بف اإلكسون, ؾعـدمو ٓ حيصؾ اإلكسون 

 ظذ افربح افذي هق ذم متـووفف, يؼول: خنه.

ؾؤخرة  (1) َّ جت هب  مب خب حبجب هئ مئ ُّٱ: -تعوػ–ومـف ؿقفف    

عتز فقسً ذم يديف حتك خينهو, وفؽـ ربحفو ذم متـوول يديف, ؾسـف ي

 .  (2)خناكو

                                                           

, 9/495شومل , تتؿي أوقاء افبقون ظطقي 32/89يـظر: مػوتقح افغقى فؾرازي  (1)

  .32/531افتحرير وافتـقير فؾطوهر ابـ ظوصقر 

, ادػردات فؾراؽى مودة 7/162معجؿ مؼويقس افؾغي ٓبـ ؾورس مودة )خن(  (2)

, مػوتقح افغقى فؾرازي 2/553, افغريبغ فؾفروي مودة )خن( 148)خن( ص

, 9/495, تتؿي أوقاء افبقون ظطقي شومل 14/634, روح ادعوين فألفقد 32/89

  .32/321حدائؼ افروح وافرحيون فؾفرري 
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ذم افـص احلؽقؿ, ؾؼد تعددت افـظرة افتػسريي  "اخلن"وأمو ظـ معـك    

ذم تعققـف ظذ وجقه, هل ذم حؼقؼتفو ُمثؾ متؼوربي, اختالف تـقع ٕؾراد 

 :(3)ؾؼط, ؾؼقؾ

- . ـٍ  فػل ؽب

  .فػل هؾؽي -

  .فػل ظؼقبي -

 فػل ّذ. -

  .فػل كؼص -

 فػل افـور. -

فعؿقم, دون تؼققدهو بػرد مـ أؾراد ادعـك, وإوػ محؾ افؽؾؿي ظذ ا   

 .(4)ٕهنو اشتػود افعؿقم مـ تـؽرهو, ؾلضؾؼً دون تعقغ فتعؿ

 :"ُخن"ؾوئدة افتـؽر ذم    
ظؾؾ ادػنون افتـؽر افذي جوء ظؾقف كظؿ افؼقل افؽريؿ, ؾؼول:    

 :(5)ظذ أؿقال "اخلن"ومل يؼؾ  "خن"

                                                                                                                                          

  .11احلٍ: مـ أيي  (1)

 ادعجؿ آصتؼوؿل, 7/163معجؿ مؼويقس افؾغي ٓبـ ؾورس مودة )خن(  يـظر: (2)

   .1/369جبؾ مودة )خن( 

, ؽرائى افتػسر فؾؽرموين 12/8424, اهلدايي دؽل 3/289معوين افؼرآن فؾػراء ( 3)

  .5/588, ؾتح افؼدير فؾشقـوين 22/485ٓبـ ظودل  بافؾبو, 2/1385

 بتكف. 15/788افتػسر ادـر فؾزحقع  (4)

, روح ادعوين فألفقد 8/679, حوصقي زاده 32/89يـظر: مػوتقح افغقى فؾرازي  (5)

  . 32/532, افتحرير وافتـقير فؾطوهر ابـ ظوصقر 14/635
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اإلكسون فػل خنان متعدد, خنان مو, وادعـك: إن أحدهو: فؾتـقيع,    

ٓ يعرف ــفف, وٓ يدرك ظوؿبتف, إذ ؿد يظـ فـػسف ظوؿبي حسـي, ظذ 

 حغ أكف يتؼؾى ذم اخلنان.

ثوكقفو: فؾتعظقؿ/ افتفقيؾ, وادعـك: إن اإلكسون فػل خن ظظقؿ ٓ    

يعؾؿ ــفف إٓ اهلل, ؾوفذكى يعظؿ بعظؿ مـ ذم حؼف افذكى, أو ٕكف وؿع 

  مؼوبؾي افـعؿ افعظقؿي.ذم

 ثوفثفو: افتحؼر, وادعـك: خنان اإلكسون دون خنان افشقطون.   

ؿؾً: وـؾفو يؿؽـ محؾ افسقوق افعوم ظؾقفو ـ وإن رجح افبعض افؼقل    

ـ ؾؽؾ افقجقه ؾحقاهو إؾودة خطر هذا اخلنان افعوم ظذ  (1)بوفتعظقؿ

 اإلكسون, ظز ـؾ افدهر/ افعك.

 :عوم فميي افؽريؿيادعـك اف   

إن جـس اإلكسون فػل كؼصون, ٕكف يـؼص ظؿره ـؾ يقم وهق رأس   

موفف, ؾنذا ذهى رأس موفف ومل يؽتسى بف افطوظي, يؽقن ظذ كؼصون ضقل 

دهره وخنان, إذا ٓ خنان أظظؿ مـ اشتحؼوق افعؼوب افدائؿ, 

فذي وـقػ ٓ يؽقن اإلكسون ذم خنان, ووراءه ذفؽ ادصر ادحتقم ا

ؿد صدر ؾقف احلؽؿ مـ رب افعزة, ؾؽؾ كػس ذائؼي ادقت وإن ظوصقا, 

وهؿ  -تعوػ–وـلكف مل يؽـ صقئو مذـقرا, ؾنذا مل يؽـ ممؽـ اشتثـوهؿ اهلل 

افذيـ آمـقا .. افخ, ؾفق ٓ صؽ ذم خنان ظظقؿ, ٕن أظامل اإلكسون 

                                                           

  افسوبؼي.تـظر: مراجع احلوصقي  (1)
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ك, هل مصدر صؼوئف, ٓ افزمون وٓ ادؽون, وهل افتل تقؿعف ذم اهلال

ؾذكى ادرء ذم حؼ بورئف, جريؿي ٓ تعدهلو جريؿي أخرى, يقم ٓ يـػع 

 . (1)افظودغ معذرهتؿ وٓ يستعتبقن

 :افتـوشى بغ ادؼسؿ بف وادؼسؿ ظؾقف   

اإلكسون يؿؾؽ رأس مول حؼقؼل ـ مـ أكػوشف, وظؿره, وثروة, وجوه,    

قم ظذ مدار وؿدرة ..افخ ـ هذا افرصقد افقجقدي مـ رأس ادول, ـؾ ي

زموكف خين مـف صقئو ؾشقئو, ويؼسب مـ هنويتف, ويضقؼ زموكف/ ظكه/ 

 دهره, ؾفق ذم خنان مطؾؼ دائؿ, إن مل يممـ ويعؿؾ صوحلو.

 -تعوػ–رأس مول, هق زمـو, أؿسؿ اهلل  -تعوػ–ؾؽؾ إكسون أظطوه اهلل    

 و.بف/ بوفدهر/بوفعك, أن ـؾ افبؼ خوهون إٓ مـ آمـ وظؿؾ صوحل

ؾنذا توجر ؾقف بوإليامن ومستؾزمف, ربح, وإذا ظطؾف ظـ مستؾزمف خن,  

 وبذا يؽقن وجف افتـوشى بغ ادؼسؿ بف وادؼسؿ ظؾقف. واهلل أظؾؿ.

 

 

 

 

 

 

                                                           

  بتكف. 322, 32/321 فؾفرري ائؼ افروح وافرحيونحد (1)
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 َّ  جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم ُّٱ

 :َّ مم ُّٱ   

مـ مطؾؼ اإلكسون, افذي دل ظذ افعؿقم, ؾفق اشتثـوء  (1)آشتثـوء   

س افسومع أن افـوس ؾريؼون: ؾريؼ يؾحؼف اخلنان ذم متصؾ, فقؼرر ذم كػ

مـ اخلنان ذم زمـف, وهق مـ اتصػ  ءزمـف, وؾريؼ ٓ يؾحؼف ر

بصػوت أربع حقٌ جيؿع فف اخلر ـؾف, وهل: افؼدر ادتقؼـ مـ اإليامن, 

 . (2)افعؿؾ افصوفح, افتقايص بوحلؼ, افتقايص بوفصز

 :َّ  يم ىم ُّٱ   

وآمـقا بف وبرشؾف وـتبف ومالئؽتف  ـقا بوهللوصدؿقا واظسؾقا وأيؼ   

وافققم أخر وصدؿقا بوفؼدر خره وذه مـ اهلل تعوػ, واظتؼدوا أن هلذا 

افعومل إهلو خوفؼو ؿودرا, وأن هـوك ؾرؿو بغ افػضقؾي وافرذيؾي, ؾدؾعفؿ 

 .(3)ذفؽ إػ ظؿؾ افز واخلر

                                                           

آشتثـوء هق: إخراج حؽؿ اشؿ مـ حؽؿ اشؿ آخر, يسؿك آشؿ ادُخَرج ادستثـك,  (1)

وأخر ادستثـك مـف, ويتـقع إػ كقظغ أشوشقغ: اشتثـوء متصؾ. اشتثـوء مـػصؾ. 

, 3/47سراذم , ذح ـتوب شقبقيف ٕيب شعقد اف4/389يـظر: ادؼتضى فؾؿزد 

  .1/66افؾؿحي ٓبـ افصوئغ 

, تتؿي 2/627, افتسفقؾ ٓبـ جزي 4/393يـظر: ذح ادػصؾ ٓبـ يعقش  (2)

, 32/531, افتحرير وافتـقير فؾطوهر ابـ ظوصقر 9/521أوقاء افبقون ظطقي شومل 

 .3/2929افتػسر افقشقط فؾزحقع 

  بتكف. 32/322حدائؼ افروح وافرحيون فؾفرري  (3)
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وفق ظذ  ,قل ذم افديـؾحٌ ظذ افدخف "آمـقا"بؼقفف:  افتعبر بودويضو   

 .(1)وافبشورة دـ ؾعؾ بؼضف بوفـجوة مـ اخلن ت,أدكك افدرجو

 ادراد بودممـ افرابح ذم افـص احلؽقؿ:   

 :(2)تعددت أؿقال ادػنيـ ذم تعقغ آشؿ ادقصقل ظذ ؿقفغ   

إول: ظذ افتعقغ بلؾراد خمصقصي, مؼوبؾي بتعقغ اإلكسون بلؾراد    

افتؼدير: اإلكسون: أبق جفؾ, افذيـ آمـقا: أبق بؽر, ظؿؾقا خمصقصي, و

افصوحلوت: ظؿر, تقاصقا بوحلؼ: ظثامن, تقاصقا بوفصز: ظع. ريض اهلل 

 ظـفؿ أمجعغ.

وٓ خيػك مو ؾقف مـ وعػ محؾ افسقوق ظؾقف, ـام شبؼً اإلصورة إػ    

 ذفؽ ذم أيي افسوبؼي.

, مو يـبغل أن حيؿؾ ظؾقف افسقوق افثوين: ظذ افعؿقم, وهذا هق افصحقح   

 افتػسري, ومو ذـر مـ تعقغ, إكام يدخؾ ؾقف دخقٓ أوفقو ؾؼط.  

 :َّ حن جن ُّٱ   

ع إوامر ووهق اتبجـس افصوفح, افصوحلوت: مجع صوحلي, وهل    

ؾؽوكقا هبذا  ,وافعودات ـوفبقع ,واجتـوب افـقاهل ذم افعبودات ـوفصالة

 .(3)نؾؾؿ يؾؼفؿ رء مـ اخل مممـغ,

                                                           

  .32/239كظؿ افدرر فؾبؼوظل  (1)

, 12/411, اجلومع ٕحؽوم افؼرآن فؾؼرضبل 2/1386ؽرائى افتػسر فؾؽرموين  (2)

  .15/644, افدر ادـثقر فؾسققضل 22/486افؾبوب ٓبـ ظودل 

 .4/583, حوصقي اجلؿؾ 32/239يـظر: كظؿ افدرر فؾبؼوظل  (3)
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 :َّ من خن ُّٱ   

ٓ يـتػل ظـف مطؾؼ  افصوحلي, دو ـون اإلكسون بعد ـامفف ذم كػسف بوٕظامل   

إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر وهذا مؼوم إٓ بتؽؿقؾ ؽره, , اخلن

, ؿول خمصصًو دو  بوٓجتامعافـوص  ظـ كقر افؼؾى, وٓ يتلتك ذفؽ إٓ 

  ."وتقاصقا بوحلؼ"ف: تظذ ظظؿ دخؾ ذم إظامل افصوحلي تـبقفوً 
ودو ـون اإلكسون مقوًٓ إػ افـؼصون, ؾؽون ؾوظؾ ذفؽ اإلحسون معروًو    

وتقاصقا "أهؾ افعدوان, وهؿ إؽؾى ذم ـؾ زمون, ؿول:  فؾشـآن مـ

 .(1)"بوفصز
وتقاصقا مـ افقصقي, وأوص افرجؾ, ووصوه ظفد إفقف بوفقصقي,    

, وـؾ افتزام (2)يعؿؾ بف مؼروكو بقظظ وكصقحي وهل: افتؼديؿ إػ افغر بام

 .(3)متضوّم متصؾ بعضف ببعض مـف, ؾفق وصقي

وص بعضفؿ بعضو بوٕمر افثوبً افذي ٓ شبقؾ إػ إكؽوره وادعـك:    

وهق اخلر ـؾف مـ اإليامن بوهلل ظز  ,وٓ زوال ذم افداريـ دحوشـ آثوره

 .(4)وجؾ واتبوع ـتبف ورشؾف ذم ـؾ ظؼد وظؿؾ

                                                           

  بتكف. 242, 32/239كظؿ افدرر فؾبؼوظل  (1)

, 16/566, حوصقي افطقبل 15/394فسون افعرب ٓبـ مـظقر مودة )وص(  (2)

  .4/583حوصقي اجلؿؾ 

  .2/7 مودة )وص( ادعجؿ آصتؼوؿل د. جبؾ (3)

  .9/197إرصود افعؼؾ افسؾقؿ ٕيب افسعقد  (4)
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وأمو ظـ ظطػ افتقايص بوٕمريـ ـ احلؼ وافصز ـ ظذ افعؿؾ افصوفح,    

مع أن افعؿؾ افصوفح يتـوول إمريـ وؽرمهو, ؾفق مـ ؿبقؾ ظطػ 

اخلوص ظذ افعوم, دزيد ظـويي بوخلوص, وبقون ؾضؾف وذؾف, مـ حقٌ 

 .(1)إن ظطػف ظؾقف يمذن بؽقكف أمرا مغويرا فف ؽر مـدرج حتتف

 :(2)ظذ افـحق افتويل "افتقايص بوحلؼ"و ذـر ذم معـك وحوصؾ م   

 أن يقيص بعضفؿ بعضو بوحلؼ ادطؾؼ. -
أن يقيص بعضفؿ بعضو بعؿؾ افطوظوت وترك ادعويص, ٕن احلؼ  -

 هق ـؾ مو ـون ود افبوضؾ.
 أن يقيص خمؾػقف ظـد حضقر ادـقي أٓ يؿقتـ إٓ وهؿ مسؾؿقن. -
أن احلؼ هق افؼرآن,  أن يقيص بعضفؿ بعضو بوفؼرآن, بـوء ظذ -

 فشؿقفف ـؾ أمر, وـؾ هنل, وـؾ خر.
أن يقيص بعضفؿ بوإلشالم, وـلكف إصورة وؿـقي إػ أن اإلكسون  -

 هق افؽوؾر, ويؽقن
 افصز ظذ إيذاء افؽوؾر فؾؿممـ.

                                                           

  .22/428, حوصقي افؼقكقي 8/682زاده  حوصقي (1)

, افبحر 12/412ٕحؽوم افؼرآن فؾؼرضبل  , اجلومع12/8424يـظر: اهلدايي دؽل  (2)

, جومع افبقون فإلجيل 2/627, افتسفقؾ ٓبـ جزي 12/539ادحقط ٕيب حقون 

  .9/523, تتؿي أوقاء افبقون ظطقي شومل 4/527
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أن يقيص بعضفؿ بلصقل افؼيعي وؾروظفو, حوضهو ومووقفو,  -

 ـؾقوهتو وجزئقوهتو.
ي افتل أصورت إػ مطؾؼ افقصقي بلصقل وؿد تعددت أيوت افؽريؿ   

 افديـ وؾروظف, مـفو:

 مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱ: -تعوػ–ؿقفف    
 .(1)َّ هت مت  خت حت جت هب

 نت  مت زت رت يبىب نب مب زب رب ُّٱ: -تعوػ–وؿول    
 .(2)َّ ىف  يث ىث نث مث زثرث يت ىت

 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ: -تعوػ–وؿول    
 . (3) َّاك يق ىق  يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت

ؾفذه أيوت ومو يشبففو, وصويو جومعي ٕبقاب اخلر, ادقصدة    

ٕبقاب افؼ, وـلن ؿوئال يؼقل: مو معـك افتقايص بوحلؼ؟ ؾقؼول: 

افتقايص بوحلؼ هق افتقايص هبذه افقصويو افتل هدهو افؼرآن افؽريؿ ظز 

 ظصقر إكبقوء وإمؿ, وافؼيعي.

افسقرة بحؼ جومعي ٕصقل  وـلهنو إصورة فطقػي ـذفؽ إػ أن هذه   

 افرشوفي, ؾؾق تلمؾفو افـوس فؽػتفؿ حؼو. 

                                                           

  .132افبؼرة: أيي  (1)

  .153إكعوم: أيي  (2)

  .13افشقرى: مـ أيي  (3)



 اٖــــــــــٛزالد   
 

 

(877) 

 -ظذ شبقؾ افتـقع وافتعدد ادعـقي-واحلؼقؼي أن هذه إؿقال ـؾفو ُمثؾ   

بعضفو يؽؿؾ بعض, ويدخؾ بعضفو وؿـ بعض, وإوػ أن يؼول 

 بوفعؿقم.

 افداريـ ؾوحلؼ هق: إمر افثوبً افذي ٓ شبقؾ إػ إكؽوره, وٓ زوال ذم   

دحوشـ آثوره, وهق اخلر ـؾف مـ اإليامن بوهلل تعوػ ومستؾزمف, وهق مو 

 .(1)تصدر مـ حؼقؼي ثوبتي أرصد إفقفو دفقؾ ؿوضع

 :َّ ين ىن ُّٱ   

افصز: ؿقة فؾـػس تدظقهو إػ احتامل ادشؼي ذم افعؿؾ افطقى, وهتقن    

 .(2)ػيظؾقفو احتامل ادؽروه ذم شبقؾ افقصقل إػ إظراض افؼي

وـذفؽ افتقايص بوفصز مـ ذـر اخلوص بعد افعوم, ؾنن افصز داخؾ    

أؾرده بوفذـر إصودة بػضقؾي افصز, وظؾقف  ذم ظؿقم احلؼ, إٓ أكف 

 :(3)تعدد إؿقال ذم معـك: افتقايص بوفصز

 افصز ظذ ضوظي اهلل. -
 افصز ظؾ ؾرائض اهلل. -

                                                           

, حدائؼ افروح 14/635ح ادعوين فألفقد , رو5/588ؾتح افؼدير فؾشقـوين  (1)

 .32/328وافرحيون فؾفرري 

  يـظر: مراجع احلوصقي افسوبؼي. (2)

, افبسقط 12/8762, جومع افبقون فؾطزي 5/275افزجوج  افؼرآن يـظر: معوين (3)

, افتؼريى فؾػويل 6/334, افـؽً وافعققن فؾاموردي 24/249فؾقاحدي 

 .7/629, تػسر ابـ ـثر 12/539ون افبحر ادحقط ٕيب حق ,4/572
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 افصز ظـ حمورم اهلل واتبوع افشفقات. -
 ظذ احلؼ افسوبؼ, ؾنن افقصقل إػ احلؼ شفؾ, وأمو افبؼوء افصز -

 ظؾقف, ؾفق افذي 
حيتوج إػ افصز, واجلفود ٕجؾف, ؾذاك افذي يظفر بف مصداق اإليامن 

 وحؼقؼتف.
وحوصؾ هذه إؿقال: أهنو ـذفؽ ُمثؾ, إذ أن افصز فقس جمرد حبس    

ؼل أمر اهلل تعوػ افـػس ظام تتقق إفقف مـ ؾعؾ أو ترك, بؾ افعؿقم بتؾ

 . (1)بوجلؿقؾ وافروو وآشتسالم طوهرا وبوضـو

مو احلؽؿي ذم أكف تعوػ ذـر احلؽؿ ذم وفعؾ شمآ يطرح كػسف هـو:    

جوكى اخلن, ومل يذـر افسبى؟ وذـر افسبى ذم جوكى افربح, وهق 

 إمقر إربعي, ومل يذـر احلؽؿ؟

بقون أشبوب شعودة اإلكسون,  أجقى: ادؼصقد مـ إكزال افؼرآن افؽريؿ   

ومو يمديف إػ مرووة افرمحـ, ؾوؿتك ظذ بقون ادؼصقد, وشوق بقوكف ظذ 

وجف ظؾؿ مـف أشبوب اخلنان, حقٌ شجؾ ظذ أن مـ مل يبوذ هذه 

 إمقر إربعي ؾفق خنان.

ـذا تعداد مثوفى افؼوسيـ فقس مـ دأب افؽريؿ, ؾؾذفؽ مل يػصؾ    

 .(1)أشبوب اخلنان

                                                           

 .14/635, روح ادعوين فألفقد 9/197إرصود افعؼؾ افسؾقؿ ٕيب افسعقد  (1)
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 :ادعـك افعوم فميي افؽريؿي   

إن اإلكسون فػل خسورة ووقوع وكؼصون وهالك, إٓ افذيـ مجعقا بغ    

اإليامن بوهلل وافعؿؾ افصوفح, ؾنهنؿ ذم ربح, ٓ ذم خن, ٕهنؿ ظؿؾقا 

فمخرة, ومل تشغؾفؿ أظامل افدكقو ظـفو, ؾآمـقا بؼؾقهبؿ, وظؿؾقا 

 بجقارحفؿ.

ؿ بعضو بوٕمر افثوبً افذي ٓ يسقغ إكؽوره, وإٓ افذيـ وص بعضف   

واجتـوب مو  -تعوػ–وهق اإليامن بوهلل وافتقحقد, وافؼقوم بام ذظف اهلل 

 هنك ظـف, وهذا هق اخلر ـؾف.

وإٓ افذيـ وص بعضفؿ بعضو بوفصز ظذ ؾرائض اهلل, وظـ معويص    

روف وافـفل اهلل, وظذ أؿداره, وادصوئى, وإذى ادؾحؼ بوٕمر بودع

 ظـ ادـؽر.

ؾفمٓء فقسقا ذم خن, بؾ هؿ ذم أظظؿ ربح وزيودة, يربحقن افثقاب    

بوـتسوب افطوظوت, وإكػوق افعؿر ؾقفو, ؾؽلن رأس موهلؿ بوق, ـام أن 

 . (2)افتوجر إذا خرج رأس ادول مـ يده وربح ظؾقف, مل يعد ذفؽ ذهوبو

 

                                                                                                                                          

, حوصقي ابـ افتؿجقد 8/682, حوصقي زاده 32/91يـظر: مػوتقح افغقى فؾرازي  (1)

  .9/473, حموشـ افتلويؾ فؾؼوشؿل 22/428

, مدارك 12/335ون فؾطزد , جمؿع افبق4/872يـظر: افؽشوف فؾزخمؼي  (2)

 .15/791, افتػسر ادـر فؾزحقع 2/462افتـزيؾ فؾـسػل 
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 اخلامتٛ
 "وكاصد الٍص ٌٔتاٟج البخح"

 
كسلل اهللَ ادبتدَئ فـو بـعؿف ؿبؾ اشتحؼوؿفو, ادديَؿفو ظؾقـو مع تؼصركو    

ذم اإلتقون ظذ مو أوجى بف مـ صؽره هبو, واجلوِظَؾـَو ذم خر أمي أخرجً 

, وؿقٓ وظؿال يمدي بف ظـو فؾـوس: أن يرزؿـو ؾفام ذم ـتوبف, ثؿ شـي كبقف

 .  (1)حؼف, ويقجى فـو كوؾؾي َمزيده

هذه افرحؾي ادبورـي ذم رحوب شقرة افعك, وهذه ادعويشي وبعد    

 ؼد حوكً آخر حمطي مـ حمطوتادختكة دعوكقفو ذم افساث افتػسري, ؾ

أطفر ادؼوصد, وأهؿ افـتوئٍ هلذا افبحٌ بؿشقئي  , ٕشجؾهذه افرحؾي

 :(2)اهلل تعوػ

بقون ؾضقؾي شقرة افعك, ودٓفتفو ظذ إظجوز افؼرآن افؽريؿ,  -

ع ؿؾي حروؾفو, ؿد اصتؿؾً ضريؼ افـجوة ذم افدكقو وأخرة ذم ؾؿ

 ثالث آيوت ؾؼط.

ؾخصصً افسقرة  ظـوس افسعودة إربعي, بؽقهنو شبقؾ افـجوة  -

مـ اخلنان, ؾوصتؿؾً ظذ مو يـتظؿ حقوة اإلكسون ظومي, مو 

                                                           

 .   92فؾشوؾعل صـ ( افرشوفي 1)

ٓبـ  , افؾبوب16/567, حوصقي افطقبل 32/91 فؾرازي مػوتقح افغقىيـظر: (2) 

 ,1494ص  فؾجزائري , أين افتػوشر4/583, حوصقي اجلؿؾ 22/485 ظودل

 .15/791 فؾزحقع افتػسر ادـر
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خيص كػسف, وهق اإليامن وافعؿؾ افصوفح, ومو خيص ؽره, وهق 

 قايص بوفصز.افتقايص بوحلؼ وافت

ـام يؾزم ادؽؾػ مـ حتصقؾ مو خيص كػسف بف, يؾزمف ـذفؽ ذم  -

ؽره: افدظوء إػ افديـ, وافـصقحي, وإمر بودعروف وافـفل ظـ 

 ادـؽر, وأن حيى فف مو حيى فـػسف.

اإلكسون وإن ربح افثروة افؽبرة وادول افقؾر, ؾفق ذم خسورة  -

 حقحو.حمؼؼي, إن مل يعؿؾ فمخرة ظؿال ضقبو ص

ظذ هذا احلؽؿ بلي ظك أو زمون, دو ؾقف مـ  -تعوػ–أؿسؿ اهلل  -

افتـبقف بتكف إحقال وتبدهلو, ومو ؾقفو مـ افدٓفي ظذ افصوكع 

ووحداكقتف وـامل ؿدرتف ومزيد حؽؿتف افتل تظفر أحقوكو بعد 

 مرور افزمون.

دفً افسقرة افؽريؿي ظذ أن احلؼ ثؼقؾ, وأن ادحـ تالزمف,  -

 ؿرن بف افتقايص. ؾؾذفؽ

بقون ؾقز أهؾ اإليامن وافعؿؾ افصوفح, ادجتـبغ فؾؼك  -

 وادعويص, وبقون مصر اإلكسون افؽوؾر, وأكف اخلنان افتوم.

اختؾػ افػؼفوء ـ اشتدٓ بوفسقرة افؽريؿي ـ ؾقؿـ حؾػ أٓ يؽؾؿ  -

رجال ظكا, ؾؼقؾ: حيؿؾ َؿَسؿف ظذ افَسـَي, ٕكف أـثر مو ؿقؾ ؾقف, 
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ز احلوفػ بؿرور شوظي, ٕهنو أؿؾ مو يصدق ظؾقف افزمـ وؿقؾ: ي

 .(1)ظرؾو, إٓ أكف تؽقن فف كقي

أن يؼسؿ بام صوء مـ خمؾقؿوتف,  ُاشتدل هبذه افسقرة أن هلل  -

بام خؾؼ يدل  -تعوػ–وذفؽ ٕن إؿسومف   َّ مل خل ُّٱفؼقفف: 

ؾؽلكف ؿقؾ: أؿسؿً بام خؾؼً أكو, ويدل  -شبحوكف–ظذ ظظؿتف 

ذا ادخؾقق ادؼسؿ بف, إذ فعظؿتف أو ظظؿي مو ؾقف, ظذ ظظؿي ه

 تـبقفو وإرصودا. أؿسؿ بف 

ـذا ُاشتدل ظذ أن مرتؽى افؽبرة خمؾد ذم افـور, ٕكف مل يستثـ ذم  -

افسقرة افؽريؿي مـ اخلن, إٓ افذيـ آمـقا وظؿؾقا افصوحلوت .. 

 افخ.

 وأجقى: ٓ دٓفي ذم ذفؽ ظذ أـثر مـ ـقن ؽر ادستثـك ذم

خن, وأمو ظذ ـقكف خمؾدا ذم افـور ؾال, ـقػ واخلن ظوم, ؾفق 

إمو بوخلؾقد إن موت ـوؾرا, وإمو بوفدخقل ذم افـور إن موت ظوصقو 

 .  (2)ومل يغػر فف

 افرشوفي إخرة افتل هتديـو هلو هذه افسقرة هل:ؿؾً: وفعؾ     

                                                           

  .22/485, افؾبوب ٓبـ ظودل 4/474أحؽوم افؼرآن ٓبـ افعريب  (1)

, 32/281, مػوتقح افغقى فؾرازي 721متشوبف افؼرآن فؾؼويض ظبد اجلبور ص (2)

  .14/636روح ادعوين فألفقد 
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رق حلظي وافدهر افذي هق جقهر افثروة احلؼقؼقي, إن ـؾ إكسون ؽو"   

بؾحظي ذم زوال ظؿره ورصقده إن مل يتوجر مع اهلل بوإليامن ومستؾزمف 

 ."ؾربح, وإٓ ؿد خن خناكو مبقـو ذم افدكقو وأخرة
افتل أكعؿ اهلل ـ تعوػ ـ هبو مـ خالل  افقؿػوتوبعــد .. ؾفذه بعض    

جفدي, وبذفً مو ذم  بحثل , وؿد أؾرؽً ذممعويشي هذه افسقرة اجلؾقؾي

عل, وحتريً افصقاب مو اشتطعً إػ ذفؽ شبقاًل, ومل أؿصد إٓ وش

إصوبي احلؼ, ؾام ـون ؾقف مـ صقاب ؾؿـ اهلل, ومو ـون ؾقف مـ خطل ؾؿـ 

تؼصري وظجزي, ؾوفؽامل ادطؾؼ هلل وحده, وافؽامل افبؼي ٕكبقوئف 

 .ظؾقفؿ صؾقات اهلل وشالمف ورشؾف
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 فّسع املصادز ٔاملساجع
 .الكسآُ الهسٖي -
فإلموم/ جالل افديـ ظبد افرمحـ تكاُ يف عمًٕ الكسآُ اإل -

افسققضل, حتؼقؼ: أمحد بـ ظذ, ط: دار احلديٌ ـ افؼوهرة ـ ط: 

 م.2226هـ ـ 1427
د/ إبراهقؿ  األحادٖح ٔاآلثاز الٕازدٚ يف فضاٟن ضٕز الكسآُ الهسٖي -

هـ ـ 1421ظع ظقسك, ط: دار افسالم ـ افؼوهرة ـ ط: إوػ 

 .م2221
فإلموم/ أيب بؽر حمؿد بـ ظبد اهلل بـ افعريب, حتؼقؼ: لكسآُ أحهاً ا -

حمؿد ظبد افؼودر ظطو, ط: دار افؽتى افعؾؿقي ـ بروت ـ ط: 

 م.2223هـ ـ 1424افثوفثي 
ٕيب حقون إكدفز, حتؼقؼ: د/  ازتػاف الضسب وَ لطاُ العسب -

مصطػك افـامس, ط: مؽتبي اخلوكجل ـ افؼوهرة ـ ط: إوػ 

 .م1984

فإلموم/ أيب افسعقد  إزغاد العكن الطمٗي إىل وصاٖا الهتاب الهسٖي -

ـ  إحقوء افساث حمؿد بـ حمؿد بـ مصطػك افعامدي, ط: دار

 .بروت ـ بدون توريخ
شعقد حقى, ط: دار افسالم ـ افؼوهرة ـ ط: األضاع يف التفطري,  -

 هـ.1424افسودشي 
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ذ بـ حمؿد أبك احلسـ ظ /فإلمومأضد الػابٛ يف وعسفٛ الصخابٛ  -

ـ, ط: دار افؽتى افعؾؿقي ـ يبـ إثر, حتؼقؼ: ظذ معقض وآخر

 .بروت ـ بدون توريخ
فإلموم/ كجؿ افديـ شؾقامن اإلغازات اإلهلٗٛ إىل املباحح األصٕلٗٛ  -

بـ ظبد افؼقي افطقذم, حتؼقؼ: حمؿد حسـ حمؿد, ط: دار افؽتى 

 م.2225هـ ـ 1426افعؾؿقي ـ بروت ـ ط: 
فإلموم/ أمحد بـ ظع بـ حجر  متٗٗص الصخابٛاإلصابٛ يف  -

ظودل أمحد ظبد ادقجقد, ط: دار افؽتى  افعسؼالين, حتؼقؼ:

 .ه1415افعؾؿقي ـ بروت ـ ط: إوػ 

حمؿد إمغ بـ حمؿد  أضٕاٞ البٗاُ يف إٖضاح الكسآُ بالكسآُ -

ادختور افشـؼقطل, ط: دار ظومل افػقائد ـ مؽي ادؽرمي ـ ط: إوػ 

 .ـه1426

حمقل افديـ درويش, ط: افقاممي ـ  إعساب الكسآُ الهسٖي ٔبٗاٌْ -

 .م2222هـ ـ 1423بروت ـ ط: افسوبعي 

هبجً ظبد افقاحد صوفح, ط:  اإلعساب املفصن لهتاب اهلل املستن -

 .دار افػؽر بدون توريخ
خلر افديـ بـ حمؿقد بـ حمؿد بـ ظذ بـ ؾورس افزرـع, األعالً  -

 .م2222, ط: اخلومسي ظؼ ط: دار افعؾؿ فؾؿاليغ
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فؾؿعؾؿ ظبد احلؿقد افػراهل, ط: ادطبعي  إوعاُ يف أقطاً الكسآُ -

 هـ.1329إمحديي ـ اهلـد ـ ط: 
فإلموم/ ظالء افديـ اإلٌابٛ إىل وعسفٛ املختمف فّٗي وَ الصخابٛ  -

 بـ ؿؾقط مغؾطوي, ط: مؽتبي افرصد ـ افريوض ـ بدون توريخ.

د. ظبد اهلل صحوتف, ط: اهلقئي الكسآُ أِداف نن ضٕزٚ ٔوكاصدِا يف  -

 م.2222افعومي فؾؽتوب ـ افؼوهرة ـ ط: 
فؾشقخ أيب بؽر جوبر اجلزائري, أٖطس التفاضري لهالً العم٘ الهبري  -

هـ ـ 1419ط: مؽتبي أوقاء ادـور ـ افسعقديي ـ ط: إوػ 

  م.1999
فإلموم/ حمؿد بـ يقشػ افشفر بليب  البخس احملٗط يف التفطري -

هـ 1431ن, حتؼقؼ: زهر جعقد, ط: دار افػؽر ـ بروت ـ ط: حقو

 .م2212ـ 

فإلموم/ جمد افديـ  بصاٟس ذٔٙ التىٗٗص يف لطاٟف الهتاب العصٖص -

حمؿد بـ يعؼقب افػروزآبودي, حتؼقؼ: حمؿد ظع افـجور, ط: 

هـ ـ 1432ادجؾس إظذ فؾشئقن اإلشالمقي ـ افؼوهرة ـ ط: 

 .م2211

فبفجً  بإجياش اٖي يف اإلعجاش إعسابا ٔتفطريبالغٛ الكسآُ الهس -

هـ ـ 1422ظبد افقاحد افشقخع, ط: مؽتبي دكديس ـ إردن ـ ط: 

 .م2221



 اٖــــــــــٛزالد   
 

 

(877) 

ٕيب ظؿرو افداين, حتؼقؼ: د. ؽوكؿ البٗاُ يف عد آٙ الكسآُ  -

ؿدوري احلؿد, مـشقرات مرـز ادخطقضوت وافساث وافقثوئؼ ـ 

 م.1994هـ ـ 1414افؽقيً ـ ط: إوػ 
فإلموم/ جالل افديـ ظبد  يف طبكات المػٕٖني ٔالٍخاٚٛ الٕعاٚ بػٗ -

افرمحـ افسققضل,  حتؼقؼ: حمؿد أبق افػضؾ إبراهقؿ, ط: ادؽتبي 

 .افعكيي ـ فبـون ـ بدون توريخ
فإلموم/ أيب ظبد اهلل حمؿد بـ إشامظقؾ افبخوري,  التازٖخ الهبري -

 .يخحتؼقؼ: افسقد هوصؿ افـدوي, ط: دار افػؽر, بدون تور
ٕيب بؽر حمؿد بـ أيب بؽر بـ أيقب التبٗاُ يف أقطاً الكسآُ  -

, حتؼقؼ: حمؿد حومد افػؼل, ط: دار ادعروف بوبـ ؿقؿ اجلقزيي

 ادعرؾي ـ بروت ـ بدون توريخ.

بـ ظوصقر, ط: دار افإلموم/ حمؿد افطوهر  التخسٖس ٔالتٍٕٖس -

 .م1997شحـقن ـ تقكس ـ ط: 
/ أبك افؼوشؿ حمؿد بـ أمحد بـ فإلموم ً التٍصٖنٕالتطّٗن لعم -

جزي, حتؼقؼ: حمؿد شومل هوصؿ, ط: دار افؽتى افعؾؿقي ـ بروت ـ 

 .م1995هـ ـ 1415ط: إوػ 
: دار فألشتوذ افدـتقر/ ظبده افراجحل, طالتطبٗل الٍخٕٙ  -

 م. 1999ه ـ 1422ادعورف, ط: إوػ 
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محد بـ حمؿد أفإلموم/ أيب احلسـ ظع بـ  التفطري البطٗط -

فقاحدي, حتؼقؼ: د/ حمؿد بـ صوفح بـ ظبد اهلل افػقزان, ط: ا

ظامدة افبحٌ افعؾؿل بجومعي اإلموم حمؿد ابـ شعقد اإلشالمقي ـ 

 .هـ1432افريوض ـ ط: 
فإلموم/ أيب افؾقٌ كك بـ  تفطري الطىسقٍدٙ املطىٜ حبس العمًٕ -

حمؿد بـ إبراهقؿ افسؿرؿـدى, حتؼقؼ: حمؿقد مطرجل, ط: دار 

 .روت ـ بدون توريخافػؽر ـ ب

فإلموم/ أيب ظبد اهلل حمؿد بـ ظبد اهلل بـ  تفطري الكسآُ العصٖص -

أيب زمـغ, حتؼقؼ: حسغ ظؽوصي, ط: افػورق احلديثي ـ افؼوهرة ـ 

 .م2222هـ ـ 1423ط: إوػ 

ٕيب افػداء ظامد افديـ إشامظقؾ بـ ـثر,  تفطري الكسآُ العظٗي -

ار أثور ـ افؼوهرة ـ ط: إوػ حتؼقؼ: جمؿقظي مـ افعؾامء, ط: د

 .م2229هـ ـ 1432

فإلموم/ ؾخر افديـ حمؿد بـ ظؿر افرازي, حتؼقؼ:  التفطري الهبري -

 .ظامد زـل افبورودي, ط: ادؽتبي افتقؾقؼقي ـ افؼوهرة ـ بدون توريخ
: مؽتبي فؾشقخ/ أمحد مصطػك ادراؽل, طتفطري املساغ٘  -

 م.1946ه ـ 1365إوػ  مصطػك افبويب احلؾبل ـ افؼوهرة ـ ط:
د. وهبي افزحقع, ط:  التفطري املٍري يف العكٗدٚ ٔالػسٖعٛ ٔاملٍّج -

  م.2229هـ ـ 1432دار افػؽر ـ بروت ـ  ط: افعوذة 
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إذاف أ.د/ مصطػك التفطري املٕضٕع٘ لطٕز الكسآُ الهسٖي  -

هـ ـ 1431مسؾؿ, ط: جومعي افشورؿي ـ اإلمورات ـ ط: إوػ 

 م.2212
د. حمؿد شقد ضـطووي, ط: دار هنضي مك ـ  الٕضٗط التفطري -

 م.1997افؼوهرة ـ ط: إوػ 
د. وهبي افزحقع, ط: دار افػؽر ـ بروت ـ ط:  التفطري الٕضٗط -

 هـ.1422إوػ 
ٓبـ حجر افعسؼالين, حتؼقؼ: صالح افديـ ظبد  تكسٖب التّرٖب -

ـ  هـ1425ادقجقد, ط: دار ابـ رجى ـ ادـصقرة ـ ط: إوػ 

   .م2224

فؼطى افديـ حمؿد بـ مسعقد بـ حمؿقد  التكسٖب يف التفطري -

افسراذم افػويل, حتؼقؼ: د/ أمحد ؽريى, ط: اهلقئي افعومي فؼصقر 

 .م2211افثؼوؾي ـ افؼوهرة ـ ط: إوػ 
مجعف اإلموم/ جمد افديـ حمؿد  تٍٕٖس املكباع وَ تفطري ابَ عباع -

تى افعؾؿقي ـ بروت ـ بدون بـ يعؼقب افػروزآبودي, ط: دار افؽ

 توريخ.

فإلموم/ أيب جعػر حمؿد بـ  جاوع البٗاُ عَ تأٖٔن آٙ الكسآُ -

ـ, ط: دار يجرير افطزي, حتؼقؼ: د. ظبد احلؿقد مدـقر وآخر

 .م2225هـ ـ 1425افسالم ـ افؼوهرة ـ ط: إوػ 
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فإلموم/ حمؿد بـ ظبد افرمحـ بـ  جاوع البٗاُ يف تفطري الكسآُ -

ل, حتؼقؼ: د. ظبد احلؿقد هـداوي, ط: دار افؽتى حمؿد اإلجي

 .م2224هـ ـ 1424افعؾؿقي ـ بروت ـ ط: إوػ 
فإلموم/ أيب ظبد اهلل حمؿد بـ إشامظقؾ افبخوري,  اجلاوع الصخٗح -

ـ, ط: ادؽتبي افسؾػقي ـ افؼوهرة يحتؼقؼ: حمى افديـ اخلطقى وآخر

 .هـ1422ـ ط: إوػ 

وم/ أيب ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد افؼرضبل, فإلم اجلاوع ألحهاً الكسآُ -

حتؼقؼ: د. حمؿد إبراهقؿ احلػـووي, ط: دار احلديٌ ـ افؼوهرة ـ ط: 

 .م2222هـ ـ 1423
: حمؿقد ظبد افرحقؿ صوذم, طاجلدٔه يف إعساب الكسآُ الهسٖي  -

 هـ.1418دار افرصقد ـ دمشؼ ـ ط: افرابعي 

فرمحـ بـ حمؿد فإلموم/ ظبد ا اجلٕاِس احلطاُ يف تفطري الكسآُ -

بـ خمؾقف افثعوفبل, حتؼقؼ: ظع حمؿد معقض, ط: دار إحقوء 

 .م1997هـ ـ 1418افساث ـ بروت ـ ط: إوػ 

فإلموم/ ظصوم افديـ  حاغٗٛ الكٌٕٕٙ عمٜ تفطري البٗضأٙ -

فإلموم/  حاغٗٛ ابَ التىجٗدوهبومشف  إشامظقؾ بـ حمؿد احلـػل,

حتؼقؼ: ظبد اهلل حمؿقد  مصؾح افديـ مصطػك بـ إبراهقؿ افرومل,

هـ ـ 1422ظؿر, ط: دار افؽتى افعؾؿقي ـ بروت ـ ط: إوػ 

 .م2221
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فإلموم/ حمؿد  حاغٗٛ ذل٘ الدَٖ غٗخ شادٓ عمٜ تفطري البٗضأٙ -

بـ مصؾح افديـ مصطػك افؼقجقي, حتؼقؼ: حمؿد ظبد افؼودر 

هـ ـ 1419صوهغ, ط: دار افؽتى افعؾؿقي ـ بروت ـ ط: إوػ 

 .م1999
فؾعالمي/ حمؿد  حداٟل السٔح ٔالسحياُ يف زٔاب٘ عمًٕ الكسآُ -

إمغ بـ ظبد افف إرمل افعؾقي اهلرري, ط: دار ضقق افـجوة ـ 

 م.2221هـ ـ 1421بروت ـ ط: إوػ 
ديـ إبراهقؿ بـ فإلموم/ برهون افحطَ املدد يف وعسفٛ فَ العدد  -

ؿع ادؾؽ ظؿر اجلعزي, حتؼقؼ: بشر بـ حسـ احلؿري, ط: جم

 هـ .1431ؾفد, ط: 

فإلموم/ أمحد بـ يقشػ الدز املصُٕ يف عمًٕ الهتاب املهٍُٕ  -

ادعروف بوفسؿغ احلؾبل, حتؼقؼ : د / أمحد حمؿد اخلراط, ط: دار 

 .م2211هـ ـ 1432افؼؾؿ ـ دمشؼ ـ ط: افثوفثي 

فإلموم/ جالل افديـ افسققضل,  الدز املٍجٕز يف التفطري باملأثٕز -

 .م1993هـ ـ 1414ػؽر ـ بروت ـ ط: ط: دار اف

د/ حمؿد ظبد اخلوفؼ ظضقؿي, ط:  دزاضات ألضمٕب الكسآُ الهسٖي -

 .دار احلديٌ ـ افؼوهرة ـ بدون توريخ
فإلموم/ حمؿد بـ إدريس افشوؾعل, حتؼقؼ: أمحد حمؿد  السضالٛ -

 .م2229هـ ـ 1432صوـر, ط: دار افعؼقدة ـ افؼوهرة ـ ط: إوػ 
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افػداء إشامظقؾ حؼل بـ مصطػك احلـػل, ط: ٕيب زٔح البٗاُ  -

 دار افػؽر ـ بروت ـ بدون توريخ.

فإلموم/ أيب  زٔح املعاٌ٘ يف تفطري الكسآُ العظٗي ٔالطبع املجاٌ٘ -

افثـوء افسقد حمؿقد إفقد, حتؼقؼ: ؾماد هاج ظبد افغػور, ط: 

 .ادؽتبي افتقؾقؼقي. بدون توريخ
/ أيب افػرج مجول افديـ بـ ظبد فإلموم شاد املطري يف عمي التفطري -

افرمحـ بـ ظع بـ اجلقزي, ط: ادؽتى اإلشالمل ـ بروت ـ 

 بدون توريخ.
للشيخ/ حممد ناصر الدين األلباين, ط: مكتبة  سلسلة األحاديث الصحيحة -

 .م4991هـ ـ 4141املعارف ـ الرياض ـ ط: األوىل 
بـ مقشك  فإلموم/ أيب بؽر أمحد بـ احلسغ بـ ظع الطٍَ الصػري -

افبقفؼل, حتؼقؼ: ظبد ادعطل أمغ ؿؾعجل, ط: جومعي افدراشوت 

 .م1989هـ ـ 1412اإلشالمقي ـ بوـستون ـ ط: إوػ 
فإلموم/ أيب شعقد احلسـ بـ ظبد اهلل افسراذم, غسح نتاب ضٗبْٕٖ  -

حتؼقؼ: أمحد حسـ مفديل, ط: دار افؽتى افعؾؿقي ـ بروت ـ ط: 

 م.2228إوػ 
حتؼقؼ: أمحـد افسـقد,  موم/ يعقش بـ ظع بـ يعقش,فإل صؾذح ادػ   -

 .إشامظقؾ ظبد اجلقاد, ط: مؽتبي افتقؾقؼقي ـ افؼوهرة ـ بدون توريخ
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فإلموم/ أيب بؽر أمحد بـ احلسغ افبقفؼل, حتؼقؼ: غعب اإلمياُ   -

ظبد افعع ظبد احلؿقد حومد, ط: مؽتبي افرصد ـ افريوض ـ ط: 

 م.2223هـ ـ 1423إوػ ط: 

فإلموم/ إشامظقؾ بـ محود تاج المػٛ ٔصخاح العسبٗٛ  الصخاح  -

اجلقهري, حتؼقؼ: أمحد ظبد افغػقر ظطور, ط: دار افعؾؿ فؾؿاليغ 

  م.1987هـ ـ 1427ـ بروت ـ ط: افرابعي 
فإلموم/ أيب احلسغ مسؾؿ بـ احلجوج افؼشري, صخٗح وطمي   -

افعربقي ـ حتؼقؼ: حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل, ط: دار إحقوء افؽتى 

 افؼوهرة ـ بدون توريخ.
د. حمؿـد ظـع افصـوبقين, ط: دار افصـوبقين, ط: صػقة افتػوشـر  -

 م.1997هـ ـ 1417إوػ 
ٕيب افػرج ظبد افرمحـ بـ ظع بـ حمؿد بـ الضعفاٞ ٔاملرتٔنني  -

اهلل افؼويض, ط: دار افؽتى افعؾؿقي ـ اجلقزي, حتؼقؼ: ظبد 

 هـ.1426بروت ـ ط: 
فإلموم/ أمحد بـ حمؿد إدكف وى, حتؼقؼ: َٖ طبكات املفطس -

شؾقامن بـ صوفح اخلزي, ط: مؽتبي افعؾقم واحلؽؿ ـ ادديـي 

 .م1997ادـقرة ـ ط: إوػ 
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فإلموم/ صؿس افديـ حمؿد بـ ظذ بـ أمحد طبكات املفطسَٖ  -

افداوودى ادوفؽك, ط: دار افؽتى افعؾؿقي ـ بروت ـ ط: إوػ 

 .م1983هـ ـ 1423ط: 

فؾسؿغ احلؾبل, حتؼقؼ:  ىدٚ احلفاظ يف تفطري أغسف األلفاظع -

حمؿد بوشؾ ظققن افسقد, ط: دار افؽتى افعؾؿقي ـ بروت ـ ط: 

 .م1996هـ ـ 1417إوػ 

فإلموم/ حمؿقد بـ محزة  ٔعجاٟب التأٖٔن غساٟب التفطري -

افؽرموين, حتؼقؼ: صؿران افعجع, ط: دار افؼبؾي ـ جدة ـ ط: بدون 

 .توريخ
فإلموم/ أيب ظبقد أمحد بـ حمؿد  سٖبني يف الكسآُ ٔاحلدٖحالػ -

اهلروي, حتؼقؼ: أمحد ؾريد ادزيدي, ط: مؽتبي كزار مصطػك افبوز 

 .م1999هـ ـ 1419ـ مؽي ادؽرمي ـ ط: إوػ 
فإلموم/ زيـ الفتح الطىأٙ بتخسٖج أحادٖح الكاض٘ البٗضأٙ  -

جمتبل, ط: دار  افديـ ظبد افرؤوف بـ ظع ادـووي, حتؼقؼ: أمحد

 افعوصؿي ـ افريوض ـ بدون توريخ.

 فتح الكدٖس اجلاوع بني فين السٔاٖٛ ٔالدزاٖٛ وَ عمي التفطري -

فإلموم/ حمؿد بـ ظع افشقـوين, حتؼقؼ: شقد إبراهقؿ, ط: دار 

 .م2223هـ ـ 1423احلديٌ ـ افؼوهرة ـ ط: 

فإلموم/ ذف افديـ  فتٕح الػٗب يف الهػف عَ قٍاع السٖب -

 بـ ظبد اهلل افطقبل, حتؼقؼ: د: حمؿد ظبد افرحقؿ شؾطون احلسغ
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افعؾامء, ط: وحدة افبحقث وافدراشوت بجوئزة ديب ـ اإلمورات ـ 

 .م2213هـ ـ 1434ط: إوػ 

 الفتٕحات اإلهلٗٛ بتٕضٗح تفطري اجلاللني لمدقاٟل اخلفٗٛ -

فإلموم/ شؾقامن بـ ظؿر افعجقع افشفر بوجلؿؾ, ط: ظقسك 

 .بل, بدون توريخافبويب احلؾ
ٕيب ظبقد افؼوشؿ بـ شالم بـ ظبد اهلل اهلروي, فضاٟن الكسآُ  -

حتؼقؼ: مروان افعطقي, ط: دار ابـ ـثر ـ دمشؼ ـ ط: إوػ 

 م.1995هـ ـ 1415
حمؿد بـ ظع افشقـوين, الفٕاٟد اجملىٕعٛ يف األحادٖح املٕضٕعٛ  -

ـ بروت  حتؼقؼ: ظبد افرمحـ حيقل ادعؾؿل, ط: ادؽتى اإلشالمل

 هـ.1427ـ ط: افثوفثي, ط: 
ٕيب أمحد ظبد اهلل بـ ظدي, حتؼقؼ: حيقل الهاون يف ضعفاٞ السجاه  -

 م.1988هـ ـ 1429خمتور, ط: دار افػؽر ـ بروت ـ ط: 
 الهػاف عَ حكاٟل التٍصٖن ٔعُٕٗ األقأٖن يف ٔجٕٓ التأٖٔن -

فإلموم/ أيب افؼوشؿ حمؿقد بـ ظؿر افزخمؼي, ط: ادؽتبي 

 قؾقؼقي ـ افؼوهرة ـ بدون توريخ.افت

فإلموم/ أيب إشحوق أمحد بـ حمؿد بـ إبراهقؿ  الهػف ٔالبٗاُ -

افـقسوبقرى افثعؾبل, حتؼقؼ: أيب حمؿد بـ ظوصقر, ط: دار إحقوء 

 .م2222هـ ـ 1422افساث افعريب ـ بروت ـ ط: إوػ 
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فإلموم/ أيب حػص ظؿر بـ ظع بـ ظودل  المباب يف عمًٕ الهتاب -

ـ, ط: دار يمشؼل, حتؼقؼ: ظودل أمحد ظبد ادقجقد وآخرافد

 .م1998هـ ـ 1419افؽتى افعؾؿقي ـ بروت ـ ط: إوػ 
فإلموم/ حمؿد بـ حمؿد بـ مـظقر, ط: دار صودر ـ لطاُ العسب  -

 بروت ـ ط: إوػ بدون توريخ.
فإلموم/ أمحد بـ حمؿد بـ أيب لطاٟف اإلغازات لفٍُٕ الكساٞات  -

, حتؼقؼ: د. خوفد حسـ أبق اجلقد, ط: مؽتبي بؽر افؼسطالين

 أوٓد افشقخ ـ افؼوهرة ـ افطبعي إوػ بدون توريخ.
فإلموم/ حمؿد بـ حسـ بـ شبوع ادعروف المىخٛ يف غسح املمخٛ  -

بوبـ افصوئغ, حتؼقؼ: إبراهقؿ افصوظدي, ط: ظامدة افبحٌ 

ه ـ 1424 افعؾؿل بوجلومعي اإلشالمقي ـ ادديـي ادـقرة ـ ط: إوػ

 م.2224
فؾؼويض ظبد اجلبو بـ أمحد اهلؿذاين, حتؼقؼ: د. وتػابْ الكسآُ  -

ظدكون حمؿد زرزور, ط: مؽتبي دار افساث ـ افؼوهرة ـ بدون 

 توريخ.

فإلموم/ أيب ظذ افػضؾ بـ حسغ  دلىع البٗاُ يف تفطري الكسآُ -

هـ ـ 1427افطزد, ط: دار ادرته ـ بروت ـ ط: إوػ 

 .م2226
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/ أيب احلسـ كقر افديـ ظع فإلمومىع الصٔاٟد ٔوٍبع الفٕاٟد دل -

, حتؼقؼ: حسوم افديـ افؼدد, ط: مؽتبي اهلقثؿل بـ أيب بؽر

 م.1994هـ ـ 1414افؼدد ـ افؼوهرة ـ ط: 
فإلموم/ أيب زـريو حمل افديـ بـ ذف اجملىٕع غسح املّرب  -

ـ جدة ـ افـقوي, حتؼقؼ: حمؿد كجقى ادطقعل, ط: مؽتبي اإلرصود 

 بدون توريخ.
فتؼل افديـ أمحد بـ تقؿقي احلراين, حتؼقؼ: ظومر دلىٕعٛ الفتأٝ  -

هـ ـ 1421اجلزار ـ أكقر افبوز ط: دار افقؾوء ـ ادـصقرة ـ ط: افثوكقي 

 .م2221

فإلموم/ حمؿد مجول افديـ افؼوشؿل, حتؼقؼ: أمحد  ذلاضَ التأٖٔن -

هـ ـ 1424: ظع, محدي صبح, ط: دار احلديٌ ـ افؼوهرة ـ ط

 .م2223

فإلموم/ أيب حمؿد ظبد  احملسز الٕجٗص يف تفطري الهتاب العصٖص -

ـ, ط: ياحلؼ بـ ظطقي إكدفز, حتؼقؼ: افرحوفي افػوروق وآخر

 .م2227هـ ـ 1428وزارة افشئقن اإلشالمقي ـ ؿطر ـ ط: افثوكقي 

فإلموم/ أيب افزـوت ظبد اهلل بـ  ودازك التٍصٖن ٔأضساز التأٖٔن -

افـسػل, حتؼقؼ: جمدي مـصقر, ط: ادؽتبي افتقؾقؼقي بدون  أمحد

 .توريخ
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د. ظبد افرازق ظع وسغد اخلالُ إىل وعسفٛ عد آٙ الكسآُ  -

هـ ـ 1429إبراهقؿ, ط: ادؽتبي افعكيي ـ بروت ـ ط: إوػ 

 م.1989
فإلموم/ أيب ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظبد اهلل  املطتدزك عمٜ الصخٗخني -

ري, حتؼقؼ: مصطػك ظبد افؼودر ظطو, ط: دار احلوـؿ افـقسوبق

 .م1992هـ ـ 1411افؽتى افعؾؿقي ـ بروت ـ ط: إوػ 
فإلموم/ أيب داود شؾقامن بـ داود بـ وطٍد أب٘ دأد الطٗالط٘  -

اجلورود افطقوفز, حتؼقؼ: د. حمؿد بـ ظبد ادحسـ افسـل, ط: 

 م.1999هـ ـ 1419دار هجر ـ مك ـ ط: إوػ 
فإلموم/ أمحد بـ حـبؾ افشقبوين,  واً أمحد بَ حٍبنوطٍد اإل -

حتؼقؼ: صعقى إركموط, ط: ممشسي ؿرضبي ـ افؼوهرة ـ بدون 

 .توريخ
فإلموم/ برهون افديـ وصاعد الٍظس لإلغساف عمٜ وكاصد الطٕز  -

أيب احلسـ إبراهقؿ بـ ظؿر افبؼوظل, حتؼقؼ: د. ظبد افسؿقع حمؿد 

هـ ـ 1428افريوض ـ ط: إوػ أمحد حسـغ, ط: مؽتبي ادعورف ـ 

 م.1987

فإلموم/ أيب حمؿد احلسغ بـ مسعقد افبغقي,  وعامل التٍصٖن -

ـ, ط: دار ضقبي ـ افريوض ـ ط: يحتؼقؼ: حمؿد ظبد اهلل افـؿر وآخر

 .هـ1411



 اٖــــــــــٛزالد   
 

 

(877) 

فإلموم/ أيب زـريو حيقك بـ زيود افػراء, ط: دار ظومل  وعاٌ٘ الكسآُ -

 .م1983ـ  هـ1423افؽتى ـ بروت ـ ط: افثوفثي 

ٕيب إشحوق إبراهقؿ بـ افني افزجوج,  وعاٌ٘ الكسآُ ٔإعسابْ -

حتؼقؼ: ظع مجول افديـ حمؿد, ط: دار احلديٌ ـ افؼوهرة ـ ط: 

 .م2224هـ ـ 1424

أ.د/ حمؿد حسـ  املعجي االغتكاق٘ املؤصن أللفاظ الكسآُ الهسٖي -

هـ ـ 1442ومسي جبؾ, ط: مؽتبي أداب ـ افؼوهرة ـ ط: اخل

 م.2219
ٕيب افؼوشؿ شؾقامن بـ أمحد افطزاين, حتؼقؼ: املعجي األٔضط  -

 .هـ1415احلرمغ ـ افؼوهرة ـ ط: ضورق ظقض اهلل, ط: دار 
فؾدـتقر/ ظبد افؾطقػ اخلطقى, ط: دار شعد وعجي الكساٞات  -

 م.2222هـ ـ 1422افديـ ـ دمشؼ ـ ط: إوػ 
س ابـ فإلموم/ أيب احلسغ أمحد بـ ؾور وعجي وكاٖٗظ المػٛ -

زـريو, حتؼقؼ: ظبد افسالم حمؿد هورون, ط: دار افػؽر ـ بروت ـ 

 .م1979هـ ـ 1399ط:   
ٕيب ظبد اهلل حمؿد ٔالٖٛ العمي ٔاإلزادٚ  وفتاح داز الطعادٚ ٔوٍػٕز -

اجلقزيي, ط: دار افؽتى افعؾؿقي ـ  بـ أيب بؽر ادعروف بوبـ ؿقؿ

  بروت ـ بدون توريخ.
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يقشػ بـ أيب بؽر بـ حمؿد بـ ظع  ٕيب يعؼقبوفتاح العمًٕ  -

افسؽوـل, حتؼقؼ: كعقؿ زرزور, ط: دار افؽتى افعؾؿقي ـ بروت ـ 

 م.  1987هـ ـ 1427ط: افثوكقي 

فإلموم/ أيب افؼوشؿ احلسغ بـ حمؿد  املفسدات يف غسٖب الكسآُ -

ادعروف بوفراؽى إصػفوين, راجعف/ وائؾ أمحد ظبد افرمحـ, 

 .بدون توريخط: ادؽتبي افتقؾقؼقي, 
فإلموم/ أيب افعبوس حمؿد بـ يزيد بـ ظبد إـز ادزد, املكتضب  -

حتؼقؼ: د. حمؿد ظبد اخلوفؼ ظضقؿي, ط: ظومل افؽتى ـ بروت ـ 

 بدون توريخ. 
ٕيب افػرج ظبد افرمحـ بـ ظع بـ اجلقزي, حتؼقؼ: املٕضٕعات  -

   م.1966هـ ـ 1386ظبد افرمحـ حمؿد ظثامن, ط: 
فإلموم/ برهون افديـ أيب  تٍاضب اآلٖات ٔالطٕز ٌظي الدزز يف -

احلسـ إبراهقؿ بـ ظؿر افبؼوظل, ط: دار افؽتوب اإلشالمل ـ 

 افؼوهرة ـ بدون توريخ.

فإلموم/ أيب احلسـ ظع بـ حمؿد بـ حبقى  الٍهت ٔالعُٕٗ -

ادووردى, حتؼقؼ: افسقد ظبد ادؼصقد, ط: دار افؽتى افعؾؿقي ـ 

 .بروت ـ بدون توريخ
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فإلموم/ أيب حمؿد مؽل بـ أيب ضوفى,  داٖٛ إىل بمٕ  الٍّاٖٛاهل -

حتؼقؼ: جمؿقظي مـ افبوحثغ, ط: جومعي افشورؿي, ط: إوػ 

 .م2228هـ ـ 1429
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