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ش ـعَيبُ بوُ حربٍ َيكـُو ُل
كـَاىَ ُ
ألَصحَابِ احلَـدِيث  « :تَسألـُونِي
عَوِ احلَـدِيث وَال تـَسـأَلـُونِي عَوِ
الدُّرِّ ؟! ش  .فَكِيلَ لٌَُ َ :ومَا الدُّرُّ ؟
فَـكـَال ِ « :قـرَاءَ ُة حَ ِنـزَة ش .
[ مج٤مل اًم ُ٘م َّراء (ُ ،)473 /2مٕمروم٦م اًم ُ٘م َّراء (])116 /1
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تكديه فضيلة الشيذ
حمند املدتاز حمند املَدي
ﭑﭒﭓ
محدً ا هلل ،وصالة وؾمال ًُم٤م قمغم ظمػم ظمٚمؼ اهلل ،وقمغم آًمف وُمـ وآه ،أُم٤م سمٕمد ..
أضم ِّؾ جم٤مٓت اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٙمت٤مب اهلل أدا ًء ووٌ ًٓم٤م ،وسمٞم٤مٟمً٤م
ومٛمـ َ
وذطم٤م ،وسمخ٤مص٦م حم٤موًم٦م اؾمتٜمٌ٤مط سمٕمض أهاره ،واًمرد قمغم ُمـ ؿمٙمؽ ذم ـمرق إيّم٤مًمف
ً
أو ذم ِذ َُّم٦م ُىمـ َّرائف ،وهؿ ُمـ أمجٕم٧م إُم ُ٦م قمغم َُمدى قمّمقره٤م قمغم شمقصمٞم٘مٝمؿ ،وؿمٝمدت هلؿ
يتٙمًٌقا سم٤مًم٘مرآن وم٤مختذ ٌّ
يمؾ ُمٜمٝمؿ صٜمٕم ً٦م ًمٞم٠ميمؾ ُمـ
سم٤مًمت٘مقى واًمٕمٚمؿ واًمقرع ،وأسمـَ ْقا أن
َّ

طمّمؾ ُمـ ضمقاٟم٥م اعمٕمروم٦م
قمٛمؾ يده  ..وًم٘مد هنض آسم ُـ اًمٌ٤مر (وائؾ احلٛمدي) سمٕمد أن َّ
أه ًال ٕن ُي ِ
ًٝم َؿ سمجٝمد ُمِمٙمقر ذم دراؾم٦م ىمراءة
وإُؾمس اًمٕمٚمٛمٞم٦م هلذا اعمج٤مل ُم٤م ضمٕمٚمف ْ
اإلُم٤مم محزة سمـ طمٌٞم٥م اًمز َّي٤مت سم٤مًمرهمؿ ُمـ قمدم اٟمتِم٤مره٤م ذم ُمٍم إذ شم٠م َُّمؾ ومٞمٝم٤م وشمٜم٤مول
َ
ودومع ُم٤م ُو ِّضم َف إًمٞمف ُمـ ٟم٘مد ؾمقاء يم٤من
وومرؿمف وؾمػم َشمف اًمٕمٓمرة سم٤مًمتحٚمٞمؾ واًمتٕمٚمٞمؾ،
أصق ًَمف
َ

أهؿ ،وم٤مظمت٤مروا ىمراء َة
ُمـ اعمٖمرولم ،أم اعمٜمِمٖمٚملم قمـ دراؾم٦م طمٞم٤مشمف وىمراءشمف سمام رأوه ًمدهيؿ َّ
ِ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل قمـ إطمرف اًمًٌٕم٦م اعمقزقم٦م قمغم
همػمه ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ أن
َّ
ؿم٤مف ٍ
ٍ
يم٤مف ُم٤م مل ختتؿ آي٦م
اًم٘مراءات اعمتقاشمرة واًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م« :يمٚمٝم٤م
قمذاب سمرمح٦م ،أو آي٦م رمح٦م سمٕمذابش.
وىمد أطمًـ اعم١مًمػ هلذا اًمٙمت٤مب سمرضمققمف إمم اعمّم٤مدر إصٞمٚم٦م اعمتٜمققم٦م سملم يمت٥م
اًمتٗمًػم واحلدي٨م واًم٘مراءات واًمتقضمٞمف اإلقمرايب واعمٕمٜمقي واًمقىمػ وآسمتداء واعمٕم٤مضمؿ.
ويمٜم٧م أمتٜمك ًمق اؾمتٓم٤مع أن ير َّد
آـمالع قمغم يمت٥م اعمحدَ صملم واإلوم٤مدة ُمٜمٝم٤م،
يٜمس
ُ
َ
ومل َ
اًمٙمٚمامت اًمتل ضم٤مءت ذم ىمراءة محزة إمم هلجتٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م ؾمقاء ذم اًمٚمٗمظ أم إداء
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اًمّمقيت( ،)1وإن يم٤من ىمد أؿم٤مر ذم اإلُم٤مًم٦م إمم أهن٤م ًمٖم ُ٦م ىمٞمس ومتٞمؿ.
ٍ
ومجقات سملم شمٕمٌػماشمف
اًم٘م٤مرئ ومٞمف
اًمٙمت٤مب أؾمٚمق ُسمف اًمذي ٓ يدرك
ومم٤م ُيٛم ِّٞمز هذا
ُ
َ
ظمػما وووم٘مف ومٞمام يٕمتزم إظمراضمف وأيمثر ُمـ أُمث٤مًمف.
وشمٕمٌػمات اعمراضمع ،ومجزاه اهلل ً
وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ؾمٞمد اًمٙمقن و َُمـ شمرؾمؿ ُظمٓم٤مه.
ويمتٌف اًمٗم٘مػم إمم اهلل
أ.د .حمٛمد اعمخت٤مر حمٛمد اعمٝمدي
قمْمق هٞمئ٦م يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء وجمٛمع اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م
وإؾمت٤مذ سمج٤مُمٕم٦م إزهر وُم٘مرر جلٜم٦م اًم٘مرآن وقمٚمقُمف
سم٤معمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م ورئٞمس اجلٛمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م
ذم اًمت٤مؾمع قمنم ُمـ رسمٞمع أظمر  1435هـ
اعمقاومؼ اًمت٤مؾمع قمنم ُمـ ومؼماير  2114م

ىمٛم٧م – سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم – سمٕمٛمؾ ذًمؽ ذم أهمٚم٥م اعمقاوع سمٜم٤م ًء قمغم شمقضمٞمف اًمِمٞمخ – طمٗمٔمف اهلل – ( .اعم١مًمػ)
(ُ )1
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تكديه فضيلة الدنتوز
ضامي عبد الفتاح ٍالل
ﭑﭒﭓ
احلٛمد هلل  ،واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمف وُمّمٓمٗم٤مه  ...وسمٕمد
وم٘مد ىمرأت يمت٤مب «شم٠مُمالت ذم ىمراءة اإلُم٤مم محزة اًمزي٤متش إقمداد اسمٜمٜم٤م اجل٤مد /وائؾ
احلٛمدي ،ومقضمدشمف ضمٞمدً ا ذم ُم٤مدشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وومٞمف قمرض ُم٤مشمع ًم٘مراءة إُم٤مم قمٚمؿ ُمـ أئٛم٦م
ىمراءات أهؾ اًمٙمقوم٦م ،صمؿ إٟمف ُمع إُم٤مُمتف ذم اًم٘مراءة مجع سملم اًمٗمرائض واعمقاري٨م واًمٚمٖم٦م،
وىمد طمٔمٞم٧م ىمراءة محزة سمدراؾم٤مت قمديدةُ ،مٜمٝم٤م:
 ىمراءات اإلُم٤مم محزة وآٟمتّم٤مر هل٤مً ،مٙم٤مشم٥م هذه اًمٙمٚمامت. ىمراءة محزة سمـ طمٌٞم٥م اًمزي٤مت ،دراؾم٦م ٟمحقي٦م وسومٞم٦م ،د /محقدي اعمِمٝمداين. ىمراءة محزة ورد ُم٤م اقمؽمض سمف قمٚمٞمٝم٤مً ،مٕمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اًمٕمٌٞمد. ىمراءة محزة ،دراؾم٦م صقشمٞم٦م  ...إًمخوضم٤مء هذا اًمٙمت٤مب ومجٛمع سملم هذه اًمدراؾم٤مت واٟمت٘مك ُم٤م خيدم إسمراز أمهٞم٦م ىمراءة
محزة ،وـم٤مف ًمٞمدقمؿ ومٙمرشمف ذم يمت٥م اًم٘مراءات واًمٚمٖم٦م واًمتٗمًػم واًمٌالهم٦م وهمػمه٤م.
هذا وومٙمرة اًمٙمت٤مب ُشمٕمد ؾمٚمًٚم٦م ُمٌ٤مريم٦م ذم قمرض اًمرواي٤مت واًم٘مراءات اعمتقاشمرة
ًمألئٛم٦م اعمٕمتؼميـ.
واهلل أؾم٠مل أن يقوم٘مف ذم ىم٤مسمؾ أقمامًمف ،وأن جيٕمؾ هذا اًمٕمٛمؾ ذم صح٤مئػ طمًٜم٤مشمف،
وأن جيٕمٚمٜم٤م وإ َّي٤مه ُمـ أهؾ اًم٘مرآن اًمذيـ هؿ أهٚمف وظم٤مصتف.
واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف
أ.د /ؾم٤مُمل قمٌد اًمٗمت٤مح هالل
2114 /9 /28
قمٛمٞمد يمٚمٞم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٚم٘مراءات وقمٚمقُمٝم٤م سمٓمٜمٓم٤م – ضم٤مُمٕم٦م إزهر
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تكديه فضيلة الشيذ
علي حمند توفيل اليخَّاع
ﭑﭒﭓ
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف اعمرؾمٚملم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم
آًمف وصحٌف أمجٕملم.
أُم٤م سمٕمد  ..وم٢من اإلُم٤مم محزة اًمزي٤مت ُمـ إئٛم٦م إقمالم وىمراءشمف ىمراءة ُمتقاشمرة .ورهمؿ
سمٕمض اًمٕمٚمامء اًمذيـ مل يدىم٘مقا ذم ىمراءشمف ،ومل
ذًمؽ شمٕمرو٧م ىمراءشمف ًمٚمٓمٕمـ ،وشمٓم٤مول قمٚمٞمف ُ
يدريمقا ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتقضمٞمٝم٤مت.
اـمٚمٕم٧م قمغم يمت٤مب (شم٠مُمالت ذم ىمراءة محزة) ًمألؾمت٤مذ اًمِمٞمخ /وائؾ احلٛمدي
وىمد
ُ
ومقضمدشمف مل يؽمك صمٖمر ًة ُمـ اًمثٖمرات إٓ ؾمدَّ ه٤م ،ومل يؽمك ـمٕمٜمً٤م ُو ِّضمف إمم هذه اًم٘مراءة اعمتقاشمرة
دمقل ذم أٟمح٤مء هذه اًمرواي٦م وم٤مىمتٓمػ ُمٜمٝم٤م اًمتقضمٞمٝم٤مت اعمٗمٞمدة ،ومٚمؿ يؽمك
إٓ ر َّده ،يمام أٟمف َّ
ً
أصال ُمـ إصقل أو ً
وأؾمٝمؿ ومٞمف.
شمقضمٞمٝم٤م إٓ
ومرؿم٤م ذم هذه اًم٘مراءة ي٘متيض
ً
َ
ظمػم اجلزاء قمغم ُم٤م أؾمٝمؿ ومٞمف هبذا اًمٕمٛمؾ اجلٚمٞمؾ ظمدُم٦م
ومجزى اهللُ شمٕم٤ممم
َ
اعم١مًمػ َ

ًمٚم٘مراء واعم٘مرئلم.

وأرضمق ُمـ اهلل أن ُيقوم٘مف إمم ُمزيد ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م خلدُم٦م يمت٤مب اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ،وسم٤مهلل
اًمتقومٞمؼ ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.
ويمتٌف /قمكم حمٛمد شمقومٞمؼ اًمٜمح٤مس
ظم٤مدم أهؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
اعمج٤مز سم٤مًم٘مراءات اًمٕمنم اًمّمٖمرى واًمٙمؼمى
طمرر ذم 2114 /1 /21 - 1435 /3 /19
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ﭑ ﭒﭓﭔ
احلٛمدُ هلل ٟمحٛمده ،وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وؾمٞمئ٤مت
ه٤مدي ًمف ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل
أقمامًمٜم٤مَُ ،مـ هيده اهلل ومال ُُمْمؾ ًمف ،و َُمـ ُيْمٚمؾ ومال
َ
وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد َّ
أن حمٛمدً ا قمٌده ورؾمقًمف ،أرؾمٚمف سم٤مهلدى وديـ احلؼ ًمٞمٔمٝمره
وٟمذيرا ،وداقم ًٞم٤م إمم اهلل
سمِمػما
ً
قمغم اًمديـ يمٚمف ،ويمٗمك سم٤مهلل ؿمٝمٞمدً ا ،أرؾمٚمف سملم يدي اًمً٤مقم٦م ً
وسمٍم سمف ُمـ اًمٕمٛمك ،وأرؿمد سمف ُمـ
سم٢مذٟمف
ً
ُمٜمػما ،ومٝمدى سمٜمقره ُمـ اًمْمالًم٦مَّ ،
وهاضم٤م ً
اًمٖمل ،وومتح سمف أقمٞمٜمً٤م ُقمٛم ًٞم٤م ،وآذاٟمً٤م ُص اام ،وىمٚمق ًسم٤م ُهم ْٚم ًٗم٤م ،صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف
ِّ
وؾم َّٚم َؿ.
وسمٕمدَّ ..
ُمتٕمٚمؼ سم٤م ِّشمٌ٤مقمف
وومالطمف وصالح طم٤مًمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة
وم٢من ؾمٕم٤مد َة اًمٕمٌد
ٌ
َ
َ
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ [اإلرساء،]< /
هذا
وهاليمَف وؿم٘م٤م َءه ُمؽمشم٥م قمغم اإلقمراض قمٜمف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [طَ ،]459 /457 /وًمذا يم٤من قمغم
اًمٕم٤مىمؾ أن يتٛمًؽ هبذا احلٌؾ اعمتلم.
وأهؾ اًم٘مرآن اًمٕم٤مُمٚمقن سمف هؿ ُ
وظم٤مصتف ،وهؿ ظمػمشمف ُمـ ظمٚم٘مف ،وم٘مد ىم٤مل
أهؾ اهلل
َّ
رؾمقل اهلل ط« :إن هلل أهٚملم ُمـ اًمٜم٤مسش ،ىم٤مًمقا َُمـ هؿ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل« :أهؾ اًم٘مرآن
وظم٤مصتفش( ،)1وىم٤مل« :ظمػميمؿ ُمـ شم َٕم َّٚم َؿ اًم٘مرآن وقم َّٚمٛمفش(.)2
هؿ أهؾ اهلل
َّ
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم – رمحف اهلل – ...« :وهلذا دظمؾ ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف« :ظمػميمؿ ُمـ شم َٕم َّٚم َؿ
شمٕمٚمٞمؿ طمروومف وُمٕم٤مٟمٞمف مجٞم ًٕم٤م ،سمؾ شمٕمٚمؿ ُمٕم٤مٟمٞمف هق اعم٘مّمق ُد إول سمتٕمٚمٞمؿ
اًم٘مرآن وقم َّٚمٛمفش
ُ
طمروومف ،وذًمؽ هق اًمذي يزيد اإليامنش.
( )1رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ذم يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ( ،)27 /2146وأمحد ذم اعمًٜمد ( ،)12219واًمٜمً٤مئل ،واسمـ
ُم٤مضمف ( .) 215ىم٤مل احل٤ميمؿ :ىمد روي هذا احلدي٨م ُمـ صمالصم٦م أوضمف قمـ أٟمس ،هذا أُمثٚمٝم٤م ،وصححف إًمٌ٤مين ذم
صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف (.)2165
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن – سم٤مب ظمػميمؿ ُمـ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وقمٚمٛمف ،سمرىمؿ (.)5127
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َ
ٗمٝمؿ آي٤مشمف ،ويٕم٘مٚمٝم٤م ويتدسمره٤م ،إذ يمٞمػ يتٌ ُٕمف َُمـ
ومٞمٜمٌٖمل عمـ أراد أن يتٌَِّ َع
اًم٘مرآن أن ي َ
ٓ
يٗمٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمف ،وطم٤مًم٧م اًمٖمِم٤مو ُة قمغم ىمٚمٌف دوٟمَف ،وإٟمام أٟمزًمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمٞمتدسمره اًمٕمٌدُ
ُ
ومٞمٙمقن ُمـ أهٚمف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ﴾ [ص ،]5< /وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾
[حميػ.]57 /
وقمغم اًمرهمؿ ُمـ وضمقد صحقة ؿمٌ٤مسمٞم٦م ُمٚمحقفم٦م ذم اإلىمٌ٤مل قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
طمٗم ًٔم٤م ودمقيدً ا واؾمتٜم٤م ًدا سم٠مؾم٤مٟمٞمده ،واًمتٗمرغ ًمتٕمٚمٞمٛمف وُمدارؾم٦م ىمراءاشمف ،إٓ َّ
أن اًمٜم٤مفمر ذم
ِ
واًمتٙم٤مصمر سم٢مضم٤مزاشمف
وُمدوده،
يمثػما إىم٤مُم َ٦م طمروومِف
َ
أطمقال سمٕمْمٝمؿ جيدُ أن ذًمؽ ٓ يٕمدو ً
وأؾم٤مٟمٞمده ورواي٤مشمف ،وًمذا وم٢من اًمدقمقة إمم اًمٕمقدة إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف أئٛم٦م اعم٘مرئلم ُمـ اًمٗم٘مف
ً
ومْمال قمـ سم٘مٞم٦م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م  -أصٌح٧م
سمٛمٕم٤مين اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمقضمٞمف ىمراءاشمف -
ِ
َ
سمٕمْم٤م
دارس إئٛم ُ٦م اعم٘مرئقن سم٤مًم٘مراءات
ضور ًة
شمالُمٞمذهؿ ً
ًمتدارك ذًمؽ ،ويمؿ أود أن ُي َ
ُ
وًمً٧م
وشمدسمر ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م،
ُمـ ُمٕم٤مين شمٚمؽ اًم٘مراءات طمتك َي ًْ ُٝم َؾ قمٚمٞمٝمؿ َوم ْٝم ُؿ شمٚمؽ اًم٘مراءات
ُ
ُ
أقمٜمل سمذًمؽ اًمدراؾم َ٦م اعمًت٘مّمٞم٦م ًمٙمؾ ُمٕم٤مين شمٚمؽ اًم٘مراءات وم٢من ذًمؽ يٓمقل ،وًمٙمـ أن
ُ
قمٚمؿ شمقضمٞمف اًم٘مراءات  -وم ُٞم ًَ ِّٝمؾ قمٚمٞمف
اًمِمٞمخ ًمتٚمٛمٞمذه
يٗمتح
َ
اًمٌ٤مب هلذا اًمٕمٚمؿ  -أقمٜمل َ
()1
ُمت٤مسمٕم َ٦م ذًمؽ وطمدَ ه ومٞمام سمٕمدُ .
وهذا ُم٤م دومٕمٜمل جلٛمع هذا اًمٌح٨م ذم شمقضمٞمف ىمراءة اإلُم٤مم محزة سمٕمد وىمقذم ُمد ًة ُمع
وُمدارؾم ً٦م هل٤م.
ىمراءشمف إقمج٤م ًسم٤م هب٤م ،وشمٕمٚم ًام
َ
اعمًتٛمع هل٤م َجيدُ ًم٘مراءة محزة َُم ًْ َٛم ًٕم٤م مم َّٞم ًزا ذم أذان ،وأدا ًء
واًمدارس ًمٚم٘مراءات أو
ُ
ُ
( )1وىمد ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اجلزري – رمحف اهلل – ومٞمام يٚمزم ِ
اعم٘مرئ أن يتخ َّٚمؼ سمف ُمـ اًمٕمٚمقم ... « :وأن ُُي ِّّمؾ ضم٤مٟم ًٌ٤م ُمـ اًمٜمحق
قضمف ُم٤م ي٘مع ًمف ُمـ اًم٘مراءات ،وهذان ُمـ أهؿ ُم٤م ُيت٤مج إًمٞمف ،وإٓ ُخيٓمئ ذم يمثػم مم٤م ي٘مع ذم
واًمٍمف ،سمحٞم٨م إٟمف ُي ِّ
وىمػ محزة ،واإلُم٤مًم٦م ،وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمقىمػ وآسمتداء وهمػمه.
وُم٤م أطمًـ ىمقل اإلُم٤مم أيب احلًـ احلٍمي ذم شمٞمؽ اًم٘مّمٞمدة:
َّ ْ
أـُـ ىـً كـ ْ
َ ُ ُ
عهو انفـؽاءات َى ْع َ ٌ
نَ َف ْػ يَ َّػ ِِع َ
ُ
ـّ
ش
ِ
ِ ِ
وباعِو ِِف انلط ِ
َ
َ ُ
طّيم ابلــ ِ َ ُ َ
ُ
َ َ
رأَي ْ َ
ؽت
ج
وو ْنٌـَ؟
عـؽاُ ُـؼا
ؽإِن ِقيم /ىا إِ
اع يفُ عً ِ
وًمٞمحّمؾ ـمر ًوم٤م ُمـ اًمٚمٖم٦م واًمتٗمًػم  ..ش .إمم آظمر يمالُمف – رمحف اهلل – ذم ُمٜمجد اعم٘مرئلم ()52 :51
ِّ
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َّ
ضمذا ًسم٤م( ،)1وىمد ورد قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ طمرب أٟمف ىم٤مل ٕصح٤مب احلدي٨م :شمً٠مًمقين قمـ
احلدي٨م وٓ شمً٠مًمقين قمـ اًمدر؟! وم٘مٞمؾ ًمف :وُم٤م اًمدر؟ وم٘م٤مل :ىمراء ُة محزة.
ً
َ
أصقٓ
حػصا)،
خاقف ؿقه
مجع هذا اًمٙمت٤مب ذم شمقضمٞمف ىمراءشمف (ؿقام
ً
ين اهلل َ
وىمد َّ
ً
مجٕم٧م ذًمؽ ُمـ صمٜم٤مي٤م يمت٥م اًمتٗمًػم ،واًم٘مراءات ،وآطمتج٤مج
وومرؿم٤م ،وشمقوٞمح ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م،
ُ
هل٤م ،واًمقىمػ وآسمتداء ،وأقم٤مري٥م اًم٘مرآن ،واًمٚمٖم٦م ،واًمٜمحق ،واًمٍمف ،واًمٌالهم٦م،
واًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ،واًمٗم٘مف ،واًمٕم٘مٞمدة ،يمام أومدت ُمـ أسمح٤مث وومقائد قمغم ؿمٌٙم٦م
اعمٕمٚمقُم٤مت.
اًمٙمت٤مب ذم ُُم٘مدُمتف ر ادا قم٤م اُم٤م قمغم َُمـ شمٙم َّٚمؿ ذم ىمراءة محزة رمحف اهلل ،صمؿ
وشمْمٛمـ
ُ
َّ
ظم٤مص٤م قمغم ُم٤م شمُـ ُٙم ِّٚم َؿ ومٞمٝم٤م ُمـ يمٚمامت ومرؿمٞم٦م ٌّ
يمؾ ذم ُمقوٕمف ُمـ ؾمقر
ذيمرت يمذًمؽ ر ادا ا
َ
حل٤م ُمت٘م ٌَّ ًال قمٜمدهُُ ،مٌ٤مريمً٤م ومٞمف،
اًمٕمٛمؾ
اًم٘مرآن ،أؾم٠مل اهللَ أن جيٕمؾ هذا
ً
ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف ،ص٤م ً
٘مر ًسم٤م ًم٘مراءة محزة ،ويم٤مؿم ًٗم٤م قمـ أوضمف مج٤مهل٤م.
ٟم٤موم ًٕم٤م ٕهٚمفُُ ،م ِّ

***

( )1يقضمد ذم هذا اًمٌ٤مب يمت٤مب « اًمٔمقاهر اًمّمقشمٞم٦م ذم ىمراءة محزة سمـ طمٌٞم٥م اًمزي٤مت اًمٙمقذم ش ،إقمداد /رؾمقل ص٤مًمح
احلٚمٌقد ،دار اإليامن – اإلؾمٙمٜمدري٦م ،ورؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان « :اًمٔمقاهر اًمّمقشمٞم٦م ذم ىمراءة محزة اًمزي٤مت – دراؾم٦م وصٗمٞم٦م
وفمٞمٗمٞم٦م ش ،وهل رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم سمٙمٚمٞم٦م أداب – ضم٤مُمٕم٦م أيب سمٙمر سمٚم٘م٤ميد – اجلزائر ( 1431 – 1431هـ) ،هٙمذا
وضمدهت٤م قمغم ؿمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمدوًمٞم٦م ،ويمت٤مب « اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م سملم اًمٕمرسمٞم٦م وإصقات اًمٚمٖمقي٦م – ُمٜمٝم٩م ًمً٤مين
ُمٕم٤مس ش ًمًٛمػم ذيػ اؾمٞمتٞم٦م ،إصدار قم٤ممل اًمٙمت٥م احلديث٦م  -إردن ،واجل٤مٟم٥م اًمٜمٔمري ذم اًمرؾم٤مئؾ يمٌػم.

14

تأمــالت يف قــراءة اإلمــاو محــسة

تسمجة اإلماو محصة

()1

اًمزي٤متُ ،يٙمٜمك أسم٤م قمامرة،
هق محزة سمـ طمٌٞم٥م سمـ قمامرة سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٙمقذم اًمٗمريض َّ
ُمقمم ٔل قمٙمرُم٦م سمـ ِر ْسم ِٕم ّل اًمتٞمٛمل ،وىمٞمؾُ :مـ صٛمٞمٛمٝمؿ.
وىم٤مل اًمذهٌل« :ىم٤مل اًمٌخ٤مري :محزة سمـ طمٌٞم٥م اًمزي٤مت ُمقمم سمٜمل شمٞمؿ اهلل سمـ رسمٞمٕم٦م.
وىم٤مل ؾمٚمٞمؿ :هق محزة ُمقمم سمٜمل شمٞمؿ اهلل سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ ُقمـٙم٤مسم٦م.
وىم٤مل حمٛمد سمـ احلًـ اًمٜم٘م٤مشُ :مقمم سمٜمل قمجؾُ ،مـ وًمد أيمثؿ سمـ صٞمٗملش(.)2
وىم٤مل اًمذهٌل :أصٚمف وم٤مرد.
سم٤مًمً ِّـ ،ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن
وأدر َك اًمّمح٤م َسم٦م ِّ
وًمد ؾمٜم٦م صمامٟملم ،هق وأسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم قم٤م ٍمَ ،

سمٕمْمٝمؿ.
رأى َ

ىم٤مل أسمق قمٛمرو اًمداين« :وًمف ِؾم ٌّـ ُيتٛمؾ أن يٚم٘مك َُمـ شم٠مظمر ُمقشمف ُمٜمٝمؿ [أي:
اًمٜم٤مس ؾمٜم٦م ُم٤مئ٦م.
اًمّمح٤مسم٦م] سمٌٚمدهش ،وؾم٤مق سمًٜمده قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ طمرب أٟمف ىم٤مل :أ َّم محز ُة
َ

أٟمً٤مٕ :ن قمٌد اهلل شمقذم
ىم٤مل« :ومٝمذا يدل قمغم أٟمف ىمد أدرك سمٌٚمده قمٌدَ اهلل سم َـ أورم ،ورأى ً
وأٟمً٤م شمقذم ؾمٜم َ٦م إطمدى وشمًٕملم ،همػم أٟمَّ٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ ًمف رواي ً٦م
سم٤مًمٙمقوم٦م ؾمٜم َ٦م ؾم٧م وصمامٟملمً ،
قمٜمٝمام ،وٓ قمـ همػممه٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،وقمٔمؿ روايتف قمـ اًمت٤مسمٕملم وقمـ أشمٌ٤مقمٝمؿش(.)3

ىم٤مل اًمذهٌل :شمقذم ؾمٜم٦م صمامن ومخًلم وُم٤مئ٦م ،وًمف صمامن وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م ومٞمام َسم َٚم َٖمٜم٤م ،وهق
وهؿ .وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م أرسمع ومخًلم.
( )1يٜمٔمرُ :مٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر ( ،)265 :251 /1هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ( ،)238 :236 /1ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (،)92 :91 /7
وومٞم٤مت إقمٞم٤من ( ، )216 /2مج٤مل اًم٘مراء (ُ ،)476 : 468 /2مٞمزان آقمتدال ( ،)378 ،377 /2هتذي٥م
اًمتٝمذي٥م ( ،)28 ،27 /3اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمٌػم ( ،)517 /8اًمٗمٝمرؾم٧م ( ،)44اًمًٌٕم٦م ( ،)78 :72أطم٤مؾمـ إظمٌ٤مر
( ،)392 ،366 :313اًمٜمنم (.)138 /1
وشمقضمد رؾم٤مًم٦م « إحت٤مف إقمزة سمؽممج٦م اإلُم٤مم محزة ش مجعُ /مّمٓمٗمك سمـ ؿمٕمٌ٤من اًمقراىمل ،مجع ومٞمٝم٤م اًمٙمثػم قمـ
اإلُم٤مم محزةُ ،مع ومقائد شمرسمقي٦م وقمٚمٛمٞم٦م ُمـ ؾمػمشمف وطم٤مًمف.
(ُ )2مٕمروم٦م اًم٘مراء (.)252 /1
( )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من (.)64
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واًمّمحٞمح ووم٤مشمف ذم ؾمٜم٦م ؾم٧م ومخًلم وُم٤مئ٦م ،وًمف ؾم٧م وؾمٌٕمقن
ىم٤مل اًمذهٌل:
ُ
همػم واطمد.
ؾمٜم٦م ،رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،هٙمذا ورظمف ومٞمٝم٤م ُ
ُم٤مت سم ُح ْٚم َقان( )1ذم ظمالوم٦م أيب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر ،وىمؼمه هب٤م ُمِمٝمقر ،ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ
سمـ أيب مح٤مد :زرشمف ُمرشملم.
اًمزي٧م ُمـ اًمٙمقوم٦م إزم ُطم ْٚمقان ،وجيٚم٥م اجلٌـ
جيٚم٥م
شم٤مضمرا ،ومٙم٤من
ويم٤من يٕمٛمؾ
َ
ُ
ً
واجلقز ُمـ طمٚمقان إزم اًمٙمقوم٦مِ ،
سم٤مًمز َّي٤مت ،شمّمدَّ ر ًمإلىمراء ُُمدةً ،وأظمذ قمٜمف
وُمـ َصمؿ ُو ِص َ
ػ َّ
ُ
قمد ٌد يمٌػم.
من شقوخه :
قمرو٤م قمـ ؾمٚمٞمامن إقمٛمش( ،)2ومحران سمـ أقملم ،وأيب إؾمح٤مق
أظمذ اًم٘مرآن
ً
( )1وهل ُمديٜم٦م ذم أواظمر ؾمقاد اًمٕمراق مم٤م يكم سمال َد اجلٌؾ .وومٞم٤مت إقمٞم٤من ()216 /2
َ
اًم٘مرآن ُمـ محران ،وقمرض
( )2وىمٞمؾ :سمؾ ىمرأ احلروف قمغم إقمٛمش ،ومل ي٘مرأ قمٚمٞمف مجٞمع اًم٘مرآن .ىم٤مًمقا :اؾمتٗمتح محز ُة
ُ
طمرف
َ
جيقد
َ
جيقد
قمغم إقمٛمش وأيب إؾمح٤مق ،واسمـ أيب ًمٞمغم ،ويم٤من
طمرف اسمـ ُمًٕمقد ،ويم٤من اسم ُـ أيب ًمٞمغم ِّ
إقمٛمش ِّ
ِ
ػ
قمكم ،ويم٤من أسمق إؾمح٤مق ي٘مرأ ُمـ هذا احلرف وُمـ هذا احلرف ،ويم٤من محران ي٘مرأ ىمراء َة اسمـ ُمًٕمقد ،وٓ ُخي٤مًم ُ
ُمّمحػ قمثامن ،يٕمتؼم طمروف ُمٕم٤مين قمٌد اهلل ،وٓ خيرج ُمـ ُمقاوم٘م٦م ُمّمحػ قمثامن ،وهذا يم٤من اظمتٞم٤مر محزة .هم٤مي٦م
َ
اًمٜمٝم٤مي٦م ()236 /1
وىم٤مل اسمـ جم٤مهد (اًمًٌٕم٦م : )72 /ويم٤من محزة ىمد ىمرأ قمغم إقمٛمش هب٤م ،وي٘م٤مل :إٟمف مل ي٘مرأ قمٚمٞمف ،وًمٙمٜمف ؾمٛمع
ىمرا َءشمف.
وىم٤مل اًمًخ٤موي« :ىم٤مل ؾمٚمٞمؿ :ضم٤مء محزة إمم إقمٛمش وهق ُي٘مرئ ،ومٚمام رأوه ىم٤مًمقا« :طم٤مئؽش ،ومٚمام سمٚمٖم٧م اًمٜمقسم٦م
صح أٟمؽ طم٤مئؽ [ىم٤مل حم٘م٘مف :وذًمؽ ًمذيمر اًم٘مٛمٞمص ذم اًمًقرة]،
إًمٞمف ضمٚمس ًمٞم٘مرأ وم٤مسمتدأ «يقؾمػش ،وم٘م٤مًمقا :أن َّ
ويم٤من إقمٛمش إذا ىمرئ قمٚمٞمف ؾمقرة يقؾمػ ـم٤مًم٥م سمتح٘مٞمؼ ﴿ ﯩ ﯪ﴾ و﴿ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ ،و﴿ ﭮ
يٌؼ ذم ذًمؽ اعمجٚمس أطمدٌ إٓ ص٤مر صدي ً٘م٤م
ﭯ﴾ ،ومٚمام سمٚمغ ﴿ :ﯩ ﯪ ﴾ مل ي٠مظمذ قمٚمٞمف ،ومٚمام ومرغ اجلز ُء مل َ
حلٛمزة.
أيْم٤م :رأي٧م محز َة وقمٌدَ اهلل سمـ إدريس ي٘مرآن قمغم إقمٛمشش .مج٤مل اًم٘مراء ( ،)469 ،468أطم٤مؾمـ
وقمـ ؾمٚمٞمؿ ً
إظمٌ٤مر ()353 ،352
ِ
وًمذًمؽ ىم٤مل اًمذهٌل :ضم٤مءت أظمٌ٤مر شمُ١مذن سم٘مراءة محزة قمغم إقمٛمش ،وروي٧م أظمٌ٤مر سمخالف ذًمؽ ،وم٤مهلل أقمٚمؿ.
ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر ()264 /1
أوضمٝم٤م ىمقي٦م ذم شمرضمٞمح ىمراءشمف قمٚمٞمف ،واهلل
ىمٚم٧م :اعمثٌِ٧م ُم٘مدَّ ٌم قمغم اًمٜم٤مذم ،وىمد أورد ص٤مطم٥م «إحت٤مف إقمزةش
ً
شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
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اًمًٌٞمٕمل ،وحمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ،وـمٚمح٦م سمـ ُُم ٍَمف ،وُمٖمػمة سمـ ُم٘مًؿ،

وُمٜمّمقر وًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ ،وضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّم٤مدق.

وىم٤مل ؾمٚمٞمؿ قمـ محزة  :ىمرأت اًم٘مرآن أرسمع ُمرات قمغم اسمـ أيب ًمٞمغم.
وروى قمـ أيب إؾمح٤مق اًمِمٞمٌ٤مين ،وقمدي سمـ صم٤مسم٧م ،واحلٙمؿ سمـ قمتٞمٌ٦م ،وطمٌٞم٥م سمـ
َ
أيب صم٤مسم٧م ،وُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر ،وأيب اعمخت٤مر اًمٓم٤مئل ،وقمٛمرو سمـ ُُم َّرة ،ومج٤مقم٦م(.)1
تالمقذه :
إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ ،وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،وؾمٚمٞمؿ سمـ
ىمرأ قمٚمٞمف وروى اًم٘مراء َة قمٜمف(:)2
ُ
قمٞمًك  -وهق أوٌط أصح٤مسمف  ،-وؿمٕمٞم٥م سمـ طمرب ،وقمكم سمـ محزة اًمٙمً٤مئل  -أضمؾ
أصح٤مسمف ، -وإسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق سمـ راؿمد ،وإسمراهٞمؿ سمـ ـمٕمٛم٦م ،وإسمراهٞمؿ سمـ قمكم
إزرق ،وإؾمح٤مق سمـ يقؾمػ إزرق ،وإهائٞمؾ سمـ يقٟمس اًمًٌٞمٕمل ،وأؿمٕم٨م سمـ
وطمج٤مج سمـ حمٛمد ،واحلًـ
قمٓم٤مف ،وسمٙمر سمـ قمٌد اًمرمحـ ،وضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اخلِمٙمٜمل،
َّ
سمـ سمٜم٧م اًمثامزم ،واحلًـ سمـ قمٓمٞم٦م ،واحلًلم سمـ قمكم اجلٕمٗمل ،واحلًلم سمـ قمٞمًك ،ومحزة
سمـ اًم٘م٤مؾمؿ إطمقل ،وظم٤مًمد سمـ يزيد اًمٓمٌٞم٥م ،وظمالد سمـ ظم٤مًمد إطمقل ،ورسمٞمع سمـ زي٤مد،
وؾمٕمٞمد سمـ أيب اجلٝمؿ ،وؾمٚمؿ إسمرش اعمجدر ،وأسمق إطمقص ؾمالم سمـ ؾمٚمٞمؿ ،وؾمٚمٞمامن
سمـ أيقب ،وؾمٚمٞمامن سمـ ُيٞمك اًمْمٌل ،وؾمٚمٞمؿ سمـ ُمٜمّمقر ،وذيؽ سمـ قمٌد اهلل ،وزيمري٤م
سمـ ُيٞمك سمـ اًمٞمامن ،وصٌ٤مح سمـ ديٜم٤مر ،وقم٤مئذ سمـ أيب قم٤مئذ أسمق سمنم اًمٙمقذم ،وقمٌد اًمرمحـ
سمـ أيب مح٤مد ،وقمٌد اًمرمحـ سمـ ىمٚمقىم٤م ،وقمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح سمـ ُمًٚمؿ اًمٕمجكم ،وقمٌٞمد اهلل سمـ
ُمقؾمك ،وقمكم سمـ ص٤مًمح سمـ طمٞمل ،وأسمق قمثامن قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن اًم٘مٜم٤مد ،وهم٤مًم٥م سمـ وم٤مئد،
وحمٛمد سمـ طمٗمص احلٜمٗمل ،وحمٛمد سمـ زيمري٤م ،وحمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٜمحقي ،وحمٛمد سمـ
أيب قمٌٞمد اهلذزم ،ومحد سمـ قمٞمًك اًمرايٌم ،وحمٛمد سمـ ومْمٞمؾ سمـ همزوان ،وحمٛمد سمـ اهلٞمثؿ
اًمٜمخٕمل ،وحمٛمد سمـ واصؾ اعم١مدب ،وُمٜمدل سمـ قمكم ،وُمٜمذر سمـ اًمّمٌ٤مح ،وٟمٕمٞمؿ سمـ ُيٞمك
( )1هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( ،)27 /3ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)91 /7
( )2هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م (.)237 ،236 /1
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اًمًٕمٞمدي ،وُيٞمك سمـ اًمٗمراء ،وُيٞمك سمـ قمكم اخلزاز ،وُيٞمك سمـ اعمٌ٤مرك اًمٞمزيدي ،ويقؾمػ
سمـ أؾمٌ٤مط ،وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ اًمٕمجكم يمام ذيمر أسمق احلًـ اخلٞم٤مط.
سرته وأـوال اقعؾامء ؿقه ويف ـراءته:
ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ حمٛمد اًمتٛمٞمٛمل :ىم٤مل ًمٜم٤م ؾمٚمٞمؿ :ؾمٛمٕم٧م محزة ي٘مقل :وًمدت ؾمٜم٦م صمامٟملم،
وأطمٙمٛم٧م اًم٘مراء َة وزم مخس قمنمة.
وىمد ص٤مرت إًمٞمف اإلُم٤مُم٦م ذم اًم٘مراءة سمٕمد قم٤مصؿ وإقمٛمش.
ٟم٘مؾ اًمداين سمًٜمده قمـ قمٌد اًمٌ٤مىمل سمـ احلًـ ىم٤مل :عم٤م شمقذم قم٤مصؿ ىمٞمؾ ٕيب سمٙمر سمـ
اًمٜم٤مس قمغم ىمراءة قم٤مصؿ ،واٟمّم٥م ٟمٗمًؽ ًمألظمذ قمٚمٞمٝمؿ ،وم٤مُمتٜمع ُمـ ذًمؽ،
قم َّٞم٤مش :امجع
َ
اًمٜم٤مس إمم ىمراءة محزة ،وم٤مؿمتٝمرت ًمف اإلُم٤مُم٦م سم٤مًمٙمقوم٦م سمٕمد.
ومرضمع ُ
َ
اًمٖم٤مًم٥م
أيْم٤م سمًٜمده قمـ حمٛمد سمـ اهلٞمثؿ ىم٤مل :أدريم٧م اًمٙمقوم٦م ،وُمًجده٤م
وٟم٘مؾ ً
ُ
قمٚمٞمف ىمراء ُة محزة ،وٓ أقمٚمٛمٜمل أدريم٧م طمٚم٘م٦م ُمـ طمٚمؼ اعمًجد اجل٤مُمع ي٘مرءون ىمراءة
قم٤مصؿ.
دمرد ًمٚم٘مراءة ،وٟمّم٥م ٟمٗمًف هل٤م ،ويم٤من يٜمحق ٟمحق
وىم٤مل اسمـ جم٤مهد :ويم٤من محز ُة ممـ َّ

أصح٤مب قمٌد اهللٕ :ن ىمراءة قمٌد اهلل اٟمتٝم٧م سم٤مًمٙمقوم٦م إمم إقمٛمش.
اًمٜم٤مس ؾمٜم َ٦م ُم٤مئ٦م.
وقمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ طمرب ىم٤مل :أ َّم محز ُة َ

ىم٤مل اًمًخ٤موي :ويم٤من محز ُة رمحف اهلل ُي ِ
َ
إول وم٤مٕول ،وٓ ُي٘مدِّ ُم أطمدً ا قمغم أطمد،
٘مر ُئ

ويم٤من سمٜمق قمٞمًك سمـ ُمقؾمك اهل٤مؿمٛمل ي٠مشمقٟمف ًمٞم٘مرءوا قمٚمٞمف ومال ُي٘مدِّ ُُمٝمؿ ،ومٙم٤مٟمقا خيتٚمٗمقن
إًمٞمف ومال ُيدريمقن اًم٘مراء َة قمٚمٞمف ،وم٘مٞمؾ ًمف :ي٤م أسم٤م قمامرةَّ ،
إن ه١مٓء اًمِمٌ٤مب وًمدُ قمٞمًك،
قمٚمٛم٧م طم٤مًمف وىمدره ،ؿمٞمخ سمٜمل ه٤مؿمؿ ،ي٠مشمقن ومال شم ِ
ُ٘مرئٝمؿ ،وم٘م٤ملُ :م٤م ذاك هلؿ
وقمٞمًك َُمـ
َ
قمٜمدي ،إن يم٤مٟمقا يريدون ي٘مرءون قمٜمدي ومٚمػم ِؾمٚمقا ُمقاًمٞمٝمؿ ًمٞم٠مظمذوا هلؿ ِ
ُمقو ًٕم٤م.
ُ
وقمـ ُمٜمدل ىم٤مل :إذا ُذيمِر اًم٘مرا ُء ومحً ٌُؽ سمحٛمزة ذم اًم٘مراءة واًمٗمرائض.
سمّمػما
ىمٞمام سمٙمت٤مب اهلل،
ىم٤مل اسمـ اجلزري :ويم٤من إُم٤م ًُم٤مُ ،طم َّج ً٦م ،صم٘م٦م ،صمٌتً٤م ،رو اٞم٤مً ،
ً
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سم٤مًمٗمرائض ،قم٤مر ًوم٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ،طم٤موم ًٔم٤م ًمٚمحدي٨م ،قم٤مسمدً ا ،ظم٤مؿم ًٕم٤م ،زاهدً اَ ،و ِر ًقم٤م ،ىم٤مٟمتً٤م هلل،
قمديؿ اًمٜمٔمػم.
َ
وىم٤مل اًمذهٌلُ :
ىمٞمام
ؿمٞمخ اًم٘مراء ،وأطمدُ اًمًٌٕم٦م إئٛم٦م ،وىم٤مل ً
أيْم٤م :ويم٤من إُم٤م ًُم٤م ً
رومٞمع ِّ
اًمذيمْر ،قم٤معمً٤م سم٤محلدي٨م واًمٗمرائض.
ًمٙمت٤مب اهلل ،ىم٤مٟمتً٤م،
َ
صمخلم اًمقرعَ ،
وىم٤مل :فمٝمر ًمف ٟمحق ُمـ صمامٟملم طمدي ًث٤م ،ويم٤من ُمـ إئٛم٦م اًمٕم٤مُمٚملم.
رج ذم َصحٞمح ُمًٚمؿ ،وذم اًمًٜمـ إرسمٕم٦م.
وىم٤مل :وطمديثف ُخم ٌ
وىم٤مل ُيٞمك سمـ ُمٕملم :محزة اًمزي٤مت أسمق قمامرة صم٘م٦م ،ويمذًمؽ ىم٤مل ومٞمف أمحدُ سمـ طمٜمٌؾ
رمحف اهلل.
وىم٤مل اًمٜمً٤مئل  :محزة اًمزي٤مت ًمٞمس سمف سم٠مس.
وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد ذم ـمٌ٘م٤مشمف  :ويم٤من محزة ً
حل٤م ،ويم٤مٟم٧م قمٜمده أطم٤مدي٨م ،ويم٤من
رضمال ص٤م ً
ِ
ِ
وص٤مطم٥م ومرائض.
ىمراءة اًم٘مرآن،
ص٤مطم٥م
٥م ُؾمٜم٦م ،وىم٤مل :ويم٤من
َ
َ
صدو ًىم٤م ص٤مطم َ
وىم٤مل اًمٕمجكم :صم٘م٦م ،رضمؾ ص٤مًمح.
وىم٤مل اسم ُـ أيب ُمريؿ« :ويم٤من محز ُة قم٤م ًعم٤م وم ً
ُمِمتٝمرا سم٤مًمزهدش(.)1
٤موال ،جمٞمدً ا ًمٚم٘مراءة،
ً
وىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ ُمٜمجقيف :يم٤من ُمـ قمٚمامء زُم٤مٟمف سم٤مًم٘مراءات ،ويم٤من ُمـ ِظمٞم٤مر ِ
قمٌ٤مد اهلل
ً
وومْمال ،وور ًقم٤م ،وٟمًٙمً٤م.
قمٌ٤مدةً،
وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت ،وىم٤مل ومٞمف َ
ُمثؾ يمال ِم اسمـ ُمٜمجقيف ؾمقاء.
وىم٤مل قمٌد اهلل اًمٕمجكم :ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م حلٛمزة :ؿمٞمئ٤من همٚمٌتٜم٤م قمٚمٞمٝمام ًمًٜم٤م ٟمٜم٤مز ُقمؽ
ُ
اًم٘مرآن واًمٗمرائض.
ومٞمٝمام:
اًمٜم٤مس قمغم اًم٘مرآن واًمٗمرائض ،وىم٤مل :هذا أىمرؤٟم٤م
وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :همٚم٥م محز ُة
َ
ًمٚم٘مرآن.

( )1اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)43 /1
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وم٘مٞمٝم٤م .ا.هـ
وىم٤مل اًمٜمديؿ :ويم٤من ً
وىم٤مل قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك :يم٤من محز ُة ُي ِ
َ
يٜمٝمض
اًم٘مرآن طمتك يتٗمرق
٘مر ُئ
اًمٜم٤مس ،صمؿ ُ
ُ
أرسمع ريمٕم٤مت ،صمؿ ُيّمكم ُم٤م سملم اًمٔمٝمر إمم اًمٕمٍم ،وُم٤م سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء،
ومٞمّمكم
َ
سمٕمض ضمػماٟمف أٟمف ٓ يٜم٤م ُم َ
َ
اًم٘مرآن.
اًمٚمٞمؾ ،وأهنؿ يًٛمٕمقن ىمرا َءشمف ُيرشمؾ
وطمدصمٜمل ُ
رأي٧م أطمدً ا أىمر َأ ُمـ محزة.
أيْم٤مُ :م٤م ُ
وىم٤مل قمٌٞمد ً
دظمؾ قمٚمٞمف ُؾمٚمٞمؿ يق ًُم٤م ومقضمده يٌٙمل وم٘م٤ملُ :م٤م يٌٙمٞمؽ؟ وم٘م٤مل :اًمتٗمٙمر ذم هذه أي٦م

﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [آل قمٛمران.]185 :

وىم٤مل أسمق قمٛمرو اًمدوري :طمدصمٜم٤م أسمق اعمٜمذر ُيٞمك سمـ قم٘مٞمؾ ىم٤مل :يم٤من إقمٛمش إذا
رأى محز َة ىمد أىمٌؾ ىم٤مل ﴿ :ﮒ ﮓ﴾ [احلز ،]67 /هذا طمؼم اًم٘مرآن.
أقمٚمؿ ُمٜمل سم٤مًم٘مرآن
وذيمر اعمزي ذم «أطم٤مؾمـ إظمٌ٤مرش أن إقمٛمش ىم٤مل :إن أردشمؿ
َ

أقمٚمٛمٙمؿ
يمثػما ُم٤م ي٘مقل ٕصح٤مسمف إذا رآه :إن هذا
ُ
ومٝمذا اًمِم٤مب  -يٕمٜمل محزة  ،-ويم٤من ً

سمٙمت٤مب اهلل.

وىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مشُ :ذيمر محز ُة قمٜمد إقمٛمش وم٘م٤مل :ذاك شمٗم٤مطم٦م اًم٘مراء ،وؾمٞمدُ
اًم٘مراء.
يدومع اًمٌال َء
أطمً٥م أن اهلل
وىم٤مل ُيٞمك سمـ ُمٕملم :ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ ي٘مقلُ :م٤م
ُ
ُ
قمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م إٓ سمحٛمزة.
يّمٜمع محزة ،ؾمٞمدُ ٟم٤م وؾمٞمدُ اًم ُ٘م َّراء.
أصٜمع ُم٤م
أؾمتٓمٞمع
وىم٤مل ضمرير :وددت أن
ُ
ُ
َ
وٟم٘مؾ قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ طمرب أٟمف يم٤من ي٘مقل ٕصح٤مب احلدي٨م  :أٓ شمً٠مًمقين قمـ
اًمدر؟  :ىمراءة محزة.
ِّ
وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل :
َ
ُ
َو َض َ
ـخــّر ٍع
أنكــاه ِىــً ُى
ـيـؾ ُة َىـا

َ ُ ً ُ َ ُ َ َ
َ ً
ـؽحـل
ان ى
إىــاىــا نــتـّرا لهفـؽ ِ

وىم٤مل قمٌد اهلل :ىم٤مل محزةٟ :مٔمرت ذم اعمّمحػ طمتك ظمِمٞم٧م أن يذه٥م سمٍمي.
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وىم٤مل طمًلم اجلٕمٗمل  :رسمام قمٓمش محزة ومال ِ
يًت٘مل يمراهٞم َ٦م أن ُيّم٤مدف ُمـ ىمرأ قمٚمٞمف.
ِ
ِ
قمكم اعم٤م َء.
وقمـ محزة :أٟم٤م أيمر ُه أن أذب ُمـ سمٞم٧م َُمـ ي٘مر ُأ َّ
مخً٤م وقمنميـ ظمتٛم٦م ،ومل
ىم٤مل اًمًخ٤موي :ويم٤من محزة  -رمحف اهلل  -ي٘مرأ ذم يمؾ ؿمٝمر ً
َ
يٚم٘م ُف أطمدٌ ىمط إٓ وهق ي٘مرأ اًم٘مرآن.
ىمرأت طمر ًوم٤م ىمط إٓ سم٠مصمر ،ويم٤من
وقمـ ُؿمٕمٞم٥م سمـ طمرب ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م محزة ي٘مقلُ :م٤م
ُ
َ
أدرك ُِمـ أئٛم٦م اًم٘مراءة ،قم٤م ًعم٤م سم٤مًم٘مراءة وُمذاهٌٝم٤م.
محز ُة ُُمتٌَِّ ًٕم٤م ٔصم٤مر َُمـ
وقمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ طمرب أٟمف ىمرأ قمغم محزة سم٤مًمٙمقوم٦م وسم٤مجلٌؾ ،ومختؿ قمٚمٞمف ظمتامت
روي٧م ًمؽ ومٞمف
وىم٤مل :ي٤م أسم٤م ص٤مًمِح اًمزم هذه اًم٘مراءة ،ومام ُمٜمٝم٤م طمرف ىمرأشمف إٓ وًمق ؿمئ٧م
ُ
طمدي ًث٤م.
وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م سمـ طمربً :مق أردت أن أؾمٜمد ىمراءة محزة طمر ًوم٤م طمر ًوم٤م ًمٗمٕمٚم٧م.
ومٛم َّر محزةُ ،وم٘م٤مل إقمٛمش :شمرون هذا
وىم٤مل قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد :يمٜم٤م قمٜمد إقمٛمشَ ،
اًمٗمتك؟ ُم٤م ىمرأ طمر ًوم٤م إٓ سم٠مصمر.
َ
ؾمٗمٞم٤من اًمثقري أ ُقمق ُده ،وم٠مشم٤مه محزةُ ،ومٚمام َّ
ومم ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من:
وقمـ اًمقًمٞمد سمـ سمٙمػم :أشمٞم٧م
شمرون هذا؟ ُم٤م أراه ىمرأ طمر ًوم٤م إٓ سم٠مصمر.
وطمدَّ ث اسم ُـ جم٤مهد سمًٜمده قمـ قم٘مٌ٦م سمـ ىمٌٞمّم٦م سمـ قم٘مٌ٦م ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل :يمٜم٤م
ومٚمام ىم٤مم ُمـ قمٜمده أىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م
قمٜمد ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ومج٤مء محز ُة سمـ طمٌٞم٥م اًمزي٤مت يمٚمٛمفَّ ،
ِ
ُ
يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ إٓ سم٠مصمر.
أشمر ْو َن هذا؟ ُم٤م ىمرأ طمر ًوم٤م ُِمـ
ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وم٘م٤ملَ :
وذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م« :قمـ أمحد سمـ قمٓمٞم٦م ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م ُيٞمك سمـ ُمٕملم ي٘مقل :اًم٘مراء ُة
اًمٜم٤مسش(.)1
قمٜمدي ىمراء ُة محزة ،واًمٗم٘مف وم٘مف أيب طمٜمٞمٗم٦م ،قمغم هذا
ُ
أدريم٧م َ
وىم٤مل اًمًخ٤موي :ويم٤من محز ُة رمحف اهلل َّ
وأورع ُمـ أن يٌت َِدع.
أضمؾ
َ

( )1اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م (.)114
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وىم٤مل ذيؽ وىمد ؾمئؾ قمـ اهلٛمز :هذا محز ُة ِ
َ
أومْمؾ
قمٚمٛم٧م سم٤مًمٙمقوم٦م أىمر َأ وٓ
هيٛمزُ ،م٤م
ُ
ومٝمٛم َز ،وم٘مٞمؾَ :أهت ِٛم ُز وىمريش ٓ هتٛمز؟ وم٘م٤مل:
ُمٜمف .وىم٤مل :و َُمـ ُمثؾ محزة؟ .وىمرأ ذيؽ َ
هذا ؾمٞمدُ ٟم٤م محزة هيٛمز ،أومال ِ
أمه ُز أٟم٤م؟.
وىم٤مل أؾمقد سمـ ؾم٤ممل  :ؾم٠مًم٧م اًمٙمً٤مئل قمـ اهلٛمز واإلدهم٤مم ،أًمٙمؿ ومٞمف إُم٤مم؟ ىم٤مل :
ِ
ويٙمن ،وهق إُم٤م ٌم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ،وؾمٞمد اًم٘مراء واًمزه٤مد،
ٟمٕمؿ ،هذا محز ُة هيٛمز
ًم٘مرت سمف قمٞمٜمُؽ ُمـ ٟم ًُُٙمِف.
وًمق رأي َتف
ْ
وىم٤مل أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٕمجكم :طمدصمٜم٤م أيب ىم٤مل :محز ُة يم٤من ؾمٜم ً٦م سم٤مًمٙمقوم٦م ،وؾمٜم٦م
رضم ٌؾ ُمـ أهؾ ُطم ْٚمقان ُمـ ُمِم٤مهػمهؿ ،ومٌٕم٨م إًمٞمف سم٠مًمػ درهؿ،
سمحٚمقان ،ومختؿ قمٚمٞمف ُ
ُ
وم٘م٤مل ٓسمٜمف :ىمد يمٜم٧م أفمـ ًمؽ ً
أضمرا؟! أرضمق قمغم هذا
قم٘مال ،أومآظمذ قمغم اًم٘مرآن ً

اًمٗمردوس.
َ

َ
َ
ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل:
ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ي٘مر ُأ قمغم محزة ،ىم٤مل :وؾمٛمٕم٧م
وىم٤مل ؾمٚمٞمؿ :رأي٧م
ُ
ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد
أرسمع ظمتامت .ىم٤مل ؾمٚمٞمؿ :وؾمٛمٕم٧م محز َة ي٘مقل :أشم٤مين
ىمرأت قمغم محزة َ
أرسمع ظمتامت.
قمكم َ
اًمثقري ،وؾم٠مًمٜمل أن آظمذ قمٚمٞمف ،وم٠مىمرأشمف وم٘مرأ َّ
وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م سمـ طمرب :ىمرأ إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ قمغم محزة ،وىم٤مل حمٛمد سمـ ُمقؾمك
ىمرأت؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،قمغم محزة
اًمدُمِم٘مل :ىمٚم٧م إلسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ :ي٤م أسم٤م إؾمح٤مق ،وىمد
َ
اًمزي٤مت.
ويم٤من اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض رمحف اهلل ُي٥م ىمراء َة محزة ،ىم٤مل حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ
قمٞم٤مضُ :مٜمٕمٜمل أيب أن أؾمٛم َع ُمـ ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر ،وىم٤مل زم ٓ :شمًٛمع ُمـ ُمٜمّمقر وٓ
َ
اًم٘مرآن قمغم محزة.
همػمه طمتك ختتؿ
وُمـ ـمريػ ُم٤م ُذيمِر َّ
أشمٞم٧م محز َة واًمٙمً٤مئل ي٘مر ُأ قمٚمٞمف وم٠مرقمد،
ؾمٚمٞمام ىم٤ملً :م٘مد ُ
أن ً
ٓم٠مت قمٚمٛمتَٜمل ،وإن
وم٘م٤مل ًمف محزةُ :يم٠مٟمَّف أضمؾ ذم قمٞمٜمؽ ُِمٜمِّل ،ىم٤مل ،ٓ :وًمٙمٜمِّل إن أظم ُ
قمكم.
أظمٓم٠مت وهذا
ُ
طم٤مض َي ُ
ًٛمع يِمٜمع َّ
ٌ
ويرومع ُمـ
وجيٚمف
ًٛمٞمف «أؾمت٤مذيشُ ،
ُ
ويم٤من اًمٙمً٤مئل  -رمحف اهلل  -يٗمتخر سمف ،ويم٤من ُي ِّ
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ُ
َ
ه٤مرون اًمرؿمٞمد أُمػم اعم١مُمٜملم:
ُمرات .ىم٤مل اًمٙمً٤مئل :ىم٤مل زم
ىمدره ،وىمرأ قمٚمٞمف
اًم٘مرآن أرسم َع َّ
أُمػم اعم١مُمٜملم.
أىمرئ حمٛمدً ا ىمراء َة محزة،
ُ
ْ
وم٘مٚم٧م :هق ُأؾمت٤مذي ي٤م َ
وىم٤مل اسمـ جم٤مهد :طمدصمٜمل اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ىم٤مل :ىم٤مل حمٛمد سمـ اهلٞمثؿ :طمدصمٜمل إسمراهٞمؿ
سمـ إزرق ىم٤مل :يم٤من محز ُة ي٘مر ُأ ذم اًمّمالة يمام ي٘مرأ ٓ ،يدَ ُع ؿمٞم ًئ٤م ُمـ ىمراءشمف ،يذيمر اعمدَّ
واهلٛمز واإلدهم٤م َم.
َ
ىم٤مل قمٌد اهلل اًمٕمجكم :وُم٤مت محزة ومؽمك قمٚمٞمف ُمـ اًمديـ أًمػ درهؿ ،وم٘مْم٤مه٤م قمٜمف
يٕم٘مقب سمـ داود.
ُ

سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ُمـ
وٟم٘مؾ قمٌد اًمقه٤مب اعمزي قمـ اإلُم٤مم اسمـ ؿمٜمٌقذ ىم٤مل :طمدصمٜمل ُ
رأي٧م ومٞمام يرى اًمٜم٤مئؿ َّ
ىم٤مئؿ
أصح٤مب احلدي٨م ىم٤مل:
ُ
يم٠من اًم٘مٞم٤مُم٦م ىمد ىم٤مُم٧م ،وإذا رضمؾ ٌ
ٚمق ،وقمـ يٛمٞمٜمف آظمر ،ىم٤مل :ومً٠مًم٧م َُمـ هذان ذم اًمٕمٚمق؟ وم٘مٞمؾ زم :أسمق قمٛمرو سمـ
ذم ُقم ٍّ
واًم٘مراء ُمـ ورائٝمام.
اًمٕمالء ومحزة سمـ طمٌٞم٥م اًمزي٤مت،
َّ
يمت٤مب ىمراءة محزة ،ويمت٤مب اًمٗمرائض ،ويمت٤مب ذم ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن ،ويمت٤مب ذم
وحلٛمزة
ُ
ُم٘مٓمقع اًم٘مرآن وُمقصقًمف ،ويمت٤مب أؾمٌ٤مع اًم٘مرآن ،ويمت٤مب اًمقىمػ وآسمتداء ،ويمت٤مب
اًمٕمدد(.)1

***

( )1اًمٗمٝمرؾم٧م ( ،)56 ،55 ،54 ،44وذيمر اسمـ جم٤مهد أن قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك ؾمٛمع يمت٤مب «ىمراءة محزةش ُمـ محزة ،ومل
ي٘مرأ قمٚمٞمف .اًمًٌٕم٦م ()87
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()1

هق ُؾم َٚم ْٞمؿ سمـ قمٞمًك سمـ ُؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر سمـ هم٤مًم٥م سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ َد ُاود ،أسمق
قمٞمًك ،وي٘م٤مل  :أسمق حمٛمد ،احلٜمٗمل ُمقٓهؿ ،اًمٙمقذم ،اعم٘مرئ اعمجقد ،سم٘مٞم٦م احلذاق.
وًمد ذم َؾمٜم٦م صمالصملم وُم٤مئ٦م ُمـ اهلجرة ،وىم٤مل ظمٚمػُ :مقًمده ذم ؾمٜم٦م شمًع قمنمة وُم٤مئ٦م،
و ُذيمر أٟمف يم٤من أقمرج.
وُم٤مت  -ر ِمحف اهلل  -ؾمٜم٦م صمامن وصمامٟملم وُم٤مئ٦م ،يمذا َّأرظمف َظم َٚمػ ،وىمٞمؾ :شمًع ،وىمٞمؾ:
ؾمٌع وصمامٟملم وُم٤مئ٦م ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م ُم٤مئتلم قمـ ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م وؾمت٦م أؿمٝمر ،ذم أي٤مم اعم٠مُمقن،
ودومـ ذم اًمٙمقوم٦م.
ِ
َ
اًم٘مرآن قمغم محزة ،وهق
وقمر َض
ىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم ا ُ
سمـ اجلزري « :و٤مسمط ُحم ِّرر َطم٤مذق َ ...
أصح٤مسمِف وأوٌ ُٓمٝمؿ وأىمق ُُمٝمؿ سمحرف محزة ،وهق اًمذي ظمٚمٗمف ذم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مراءةش.
أظمص َ
وـال عـه اقذهبي ...« :ادؼرئ ،صاحب محزة اقزيات ،وأخص تالمذته به ،وأحذـفم
باقؼراءة ،وأـومفم باحلروف ،وهو اقذي خؾف محز َة يف اإلـراء باقؽوؿة ؿقام ـقلش.
قمنم ُمرات.
قمرض اًم٘مرآن قمغم محزة َ
َّ
وظمالد سمـ ظم٤مًمد اًمّمػمذم ،وطمٗمص سمـ قمٛمر
اًمٌزار،
ىمرأ قمٚمٞمف َظم َٚمػ سمـ هِم٤مم َّ
اًمدوري ،وحمٛمد سمـ يزيد ،وأسمق محدون اًمٓمٞم٥م سمـ إؾمامقمٞمؾ ،وقمكم سمـ يمٞمً٦م اعمٍمي،
وأمحد سمـ ضمٌػم ،وقمدد يمثػم.
ىم٤مل اًمذهٌل« :طمتَّك إن روم٘م٤مءه ذم اًم٘مراءة قمغم محزة ىمرءوا قمٚمٞمف إلشم٘م٤مٟمفُ ،مٜمٝمؿ :ظم٤مًمد
اًمٓمٌٞم٥م ،ومحزة سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ،وضمٕمٗمر اخلِمٙمٜمل ،وإسمراهٞمؿ إزرق ،وقمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح
اًمٕمجكمش.
ور ًقم٤م ِ
ويم٤من رمحف اهلل شمٕم٤ممم إُم٤م ًُم٤م َقم٤معمـً٤م ِ
َ
ٟم٤مؾمٙمً٤م .ويمام ىمرأ اًم٘مرآن قمغم محزة وم٘مد ؾمٛمع
( )1يٜمٔمر هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م (ُ ،)289 ،288 /1مٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر ( ،)317 :315 /1أطم٤مؾمـ إظمٌ٤مر (،)362 ،361
اًمٜمنم (.)139 ،138 /1
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ور َوا ُه قمٜمف ،وؾمٛمع يمذًمؽ ُمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري.
ُمٜمف احلدي٨م َ
ٚمٞمؿ طمٚم٘م َ٦م اإلُم٤مم محزة ىم٤مل ٕصح٤مسمف « :حتٗمٔمقا وشمثٌتقا وم٘مد ضم٤مء
ويم٤من إذا ضم٤مء ُؾم ٌ
ُؾمٚمٞمؿش ،يٜمٌف سمذًمؽ قمغم ومْمٚمف.
ىم٤مل ظمٚمػ( :)1أشمٞم٧م ُؾم َٚمٞمؿ سمـ قمٞمًك ٕىمرأ قمٚمٞمف ،ويم٤من سملم يديف ىمقم  -وأفمٜمٝمؿ
ضمٚمً٧م ىم٤مل :سمٚمٖمٜمل أٟمؽ شمريد اًمؽمومع ذم اًم٘مراءة ،ومٚمً٧م آظمذ قمٚمٞمؽ
ؾمٌ٘مقين  ، -ومٚمام
ُ
قمكم ؿمٞم ًئ٤م ،ومٌٙمرت يق ًُم٤م ذم اًمٖمٚمس،
اعمجٚمس
ؿمٞم ًئ٤م ،ىم٤مل :ومٙمٜم٧م أطمي
ُ
َ
أؾمٛمع وٓ ي٠مظمذ َّ
واؾمتٗمتح٧م سمًقرة يقؾمػ ،وهل ُمـ
ومت٘مدُم٧م
وظمرج وم٘م٤ملَُ :مـ ه٤م هٜم٤م يت٘مدَّ م وي٘مرأ،
ُ
ُ
وم٘مٚم٧مَ :ظم َٚمػ ،وم٘م٤مل زم:
ؾمٛمٕم٧م أىمر َأ ُمٜمؽ؟
أؿمدِّ اًم٘مرآن إقمرا ًسم٤م ،وم٘م٤مل زمَُ :مـ أٟم٧م ،ومام
ُ
ُ
سمٚمٖم٧م
سمٚمٖم٧م يق ًُم٤م طمؿ اعم١مُمـ ،ومٚمام
ومٙمٜم٧م أىمرأ قمٚمٞمف طمتك
ومٕمٚمتَٝم٤مُ ،م٤م ُيؾ زم أن أُمٜمٕمؽ،
ُ
ُ
ُ
إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯛ ﯜﯝ ﴾ [اغؽؽ :] /سمٙمك ُسمٙم٤م ًء ؿمديدً ا ،صمؿ ىم٤مل زم :ي٤م
ٟم٤مئام قمغم ومراؿمف واعمالئٙم ُ٦م يًتٖمٗمرون ًمف!.
ظمٚمػ! أٓ شمرى ُم٤م
أقمٔمؿ طمؼ اعم١مُمـ؟ شمراه ً
َ

***

( )1وومٞم٤مت إقمٞم٤من (.)242 /2
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هق َظم َٚمػ سمـ هِم٤مم سمـ صمٕمٚم٥م سمـ َظمٚمػ ،وىمٞمؾ :ظمٚمػ سمـ هِم٤مم سمـ ـم٤مًم٥م سمـ
همراب ،أسمق ُحم َّٛمد ،اًم ٌَ َّزار ،اًمٌٖمدادي ،إؾمدي ،اعم٘مرئ ،أطمد إقمالم ،أصٚمف ُمـ ومؿ
اًمّمٚمح  -سمٙمن اًمّم٤مد ُ -مـ أقمامل واؾمط ،وص٤مر سمٛمديٜم٦م اًمًالم يم٠مٟمف ُمـ أهٚمٝم٤م.
ِّ
وًمد ؾمٜم٦م مخًلم وُم٤مئ٦م ذم رضم٥م ،وىمٞمؾ ذم رُمْم٤من ،وُم٤مت يقم اًمًٌ٧م اًمً٤مسمع قمنم
ُمـ مج٤مدى أظمرة ،ؾمٜم٦م شمًع وقمنميـ وُم٤مئتلم سمٌٖمداد ذم ظمالوم٦م اًمقاصمؼ سم٤مهلل ،ذم زُمـ
اجلٝمٛمٞم٦م ،ويم٤من ُمتخٗم ًٞم٤م ُمٜمٝمؿ.
طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وهق اسم ُـ ِ
َ
قمنم ؾمٜملم ،واسمتدأ ذم اًمٓمٚم٥م وهق اسمـ صمالث
أشمؿ
َّ
قمنمة ؾمٜم٦م.
أىمرأت اًم٘مرآن َ
أول رء وزم صمالث قمنمة ؾمٜم٦م.
وىم٤مل ظمٚمػ:
ُ
وىم٤مل اسمـ أيب طمً٤من :يم٤من خلٚمػ عم٤م رطمؾ إمم ُؾم َٚمٞمؿ شمًع قمنمة ؾمٜم٦م.
قمرو٤م قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب مح٤مد قمـ
أيْم٤م ً
ىمرأ قمغم ُؾم َٚمٞمؿ قمـ محزة ،وأظمذ اًم٘مرآن ً
محزة ،ويٕم٘مقب سمـ ظمٚمٞمٗم٦م إقمِمك ،وأيب زيد ؾمٕمٞمد سمـ أوس قمـ اعمٗمْمؾ اًمْمٌل ،وروى
احلروف قمـ إؾمح٤مق اعمًٞمٌل ،وإؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر ،وقمٌد اًمقه٤مب سمـ قمٓم٤مء ،وُيٞمك سمـ
آدم ،وقمٌٞمد سمـ قم٘مٞمؾ.
ىم٤مل اسمـ اجلزري« :وؾمٛمع ُمـ اًمٙمً٤مئل احلروف ،ومل ي٘مرأ قمٚمٞمف اًم٘مرآن ،ىم٤مل أسمق قمكم
إهقازي ذم ُمٗمردة اًمٙمً٤مئل :ىم٤مل اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان قمـ ظمٚمػ :إٟمف ىمرأ قمغم اًمٙمً٤مئل،
واعمِمٝمقر قمٜمد أهؾ اًمٜم٘مؾ هلذا اًمِم٠من أٟمف مل ي٘مرأ قمٚمٞمف ،وإٟمام ؾم٠مًمف قمٜمٝم٤م ،وؾمٛمٕمف ي٘مرأ
َ
اًم٘مرآن إمم ظم٤ممتتف ،ووٌط ذًمؽ قمٜمف سم٘مراءشمف قمٚمٞمٝمؿ ،ويمذا ىم٤مل احل٤مومظ أسمق اًمٕمالء ،وهق
اًمّمحٞمح ،واهلل أقمٚمؿش.
( )1يٜمٔمر هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م (ُ ،)247 ،246 /1مٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر ( ،)422 :419 /1وومٞم٤مت إقمٞم٤من (،)243 :241 /2
هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ( ،)157 :156 /3اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( ،)228 /8أطم٤مؾمـ إظمٌ٤مر ( ،)364 ،363اًمٗمٝمرؾم٧م
(.)47
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أيْم٤م ًمٕم٤مصؿ قمغم أيب يقؾمػ إقمِمك ،وأظمذ طمروف ٟم٤مومع قمـ أيب إؾمح٤مق
وىمرأ ً
وطمروف قم٤مصؿ قمـ ُيٞمك سمـ آدم قمـ أيب سمٙمر.
اعمًٞمٌل،
َ
ظم٤مًمػ ومٞمف محز َة ذم أُم٤ميمـ ،وأىمر َأ سمف .ىم٤مل اسمـ أؿمت٦م :يم٤من َظم َٚمػ
اظمتٞم٤مر طمًـ
وًمف
َ
ٌ
ي٠مظمذ سمٛمذه٥م محزة إٓ أٟمف ظم٤مًمٗمف ذم ُم٤مئ٦م وقمنميـ طمر ًوم٤م (يٕمٜمل ذم اظمتٞم٤مره)(.)1
وؾم ِٛم َع ُمـ ُم٤مًمؽ ،وأيب قمقان ،ومح٤مد سمـ زيد ،وأيب ؿمٝم٤مب قمٌد رسمف احلٜم٤مط [أو
َ
اخلٞم٤مط] ،وأيب إطمقص ،وذيؽ ،ومح٤مد سمـ ُيٞمك إ َسمح ،وـم٤مئٗم٦م.
ىمرأ قمٚمٞمف إدريس سمـ قمٌد اًمٙمريؿ احلداد ،وأمحدُ سمـ يزيد احلٚمقاين ،وأمحد سمـ إسمراهٞمؿ
وراىمف ،وحمٛمد سمـ ُيٞمك اًمٙمً٤مئل اًمّمٖمػم ،وحمٛمد سمـ اجلٝمؿ ،وؾمٚمٛم٦م سمـ قم٤مصؿ ،وظمٚمؼ
ؾمقاهؿ.
وطمدَّ َ
ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ،وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ،وأسمق زرقم٦م
ث قمٜمف
ٌ
اًمرازي ،وأمحد سمـ أيب ظمٞمثٛم٦م ،وحمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أسم٤من اًمناج ،وأسمق يٕمغم اعمقصكم،
وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌٖمقي ،وقمدد يمثػم.
ىم٤مل اسمـ اجلزري « :ويم٤من صم٘م٦م يمٌػماِ ،
زاهدً ا ،قم٤مسمدً ا ،قم٤مًمـ ًامش.
ُ
ً
ً
وم٤موال ،قم٤معمً٤م سم٤مًم٘مراءات ،يمت٥م قمٜمف أمحدُ سمـ طمٜمٌؾ،
ظمػما
ىم٤مل اسم ُـ طمٌ٤من« :ويم٤من ِّ ً
ويم٤من ُمـ احلٗم٤مظ اعمت٘مٜملمش.
سمٖمدادي صم٘م٦مش.
وىم٤مل اًمٜمً٤مئل « :
ٌّ
وو َّصم َ٘مف ُيٞمك سم ُـ ُمٕملم.
ً
وم٤موالش.
وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل « :يم٤من قم٤مسمدً ا
ومم٤م يدل قمغم طمرصف قمغم اًمٕمٚمؿ ُم٤م ذيمره محدان سمـ ه٤مٟمئ اعم٘مرئ ىم٤مل« :ؾمٛمٕم٧م
أًمػ درهؿ طمتك
سم٤مب ُمـ اًمٜمحق،
وم٠مٟمٗم٘م٧م صمامٟملم َ
ُ
قمكم ٌ
ظمٚمػ سمـ هِم٤مم ي٘مقل :أؿمٙمؾ َّ
طمذىمتفش.
( )1وهذا آظمتٞم٤مر هق اًم٘مراءة اًمٕم٤مذة ُمـ اًم٘مراءات اًمٕمنمَ ،
أيْم٤م أطمد اًم٘مراء اًمٕمنمة.
ومخ َٚمػ راوي محزة هق ً
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رأي٧م َ
أٟمٌؾ ُمـ ظمٚمػ سمـ هِم٤مم ،يم٤من يٌدأ سم٠مهؾ اًم٘مرآن،
وىم٤مل احلًلم سمـ ومٝمؿُ :م٤م ُ
صمؿ ي٠مذن ًمٚمٛمحدصملم ،ويم٤من ي٘مرأ قمٚمٞمٜم٤م ُمـ طمدي٨م أيب قمقاٟم٦م مخًلم طمدي ًث٤م.
اًمدهر.
ىم٤مل اًمذهٌل :وروي أن َظم َٚم ًٗم٤م يم٤من يّمق ُم
َ

ِ
ىمرأت ا َ
ٜم٧م
رارا ،ويم ُ
وىم٤مل إدريس احلداد :ؾمٛمٕم٧م ظمٚم ًٗم٤م ي٘مقلُ « :
ًم٘مرآن قمغم ُؾم َٚمٞمؿ ُم ً
أؾم٠مًمف قمٜمد اًمٗمراغ ُمـ آظمر اًم٘مرآن :أروي قمٜمؽ هذه اًم٘مراءة اًمتل ىمرأت قمٚمٞمؽ قمـ محزة
ا ًَّمزي٤مت؟ ومٞم٘مقل ٟ :مٕمؿش .ومدل ذًمؽ قمغم وٌٓمف واهتامُمف.
ؾمٛمٕم٧م أىمر َأ ُمٜمؽ.
وىمد شم٘مدم ىمقل ُؾم َٚمٞمؿ  -رمحف اهلل ً -مفُ :م٤م
ُ
َ
ًمٙمقوم٦م
ىمدُم٧م ا
ور ُاق ظمٚمػ :ؾمٛمٕم٧م َظم َٚم ًٗم٤م ي٘مقل:
ُ
ىم٤مل أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ إسمراهٞمؿ َّ
ِ
ىمٚم٧مٕ :ىمرأ اًم٘مرآن قمغم أيب سمٙمر سمـ قم َّٞم٤مش
ومٍم ُت إمم ُؾم َٚمٞمؿ سمـ قمٞمًك وم٘م٤ملُ :م٤م أىمد َُمؽ؟ ُ
ْ
سمحرف قم٤مصؿ ،ومدقم٤م اسمٜمَف ،ويمت٥م ُمٕمف ورىم٦م إمم أيب سمٙمر ،مل ِ
يمت٥م ومٞمٝم٤م ،وم٠مشمٞمٜم٤مه ،وم٘مرأ
أدر ُم٤م َ
ٜمٔمر ،صمؿ ىم٤مل :أٟم٧م َظم َٚمػ؟ ىمٚم٧مٟ :مٕمؿ ،ىم٤مل :أٟم٧م اًمذي مل ختٚمػ سمٌٖمداد أىمر َأ
اًمقرىم َ٦م َ
وص َّٕمدَ ِ َّذم اًم َ
ىمٚم٧م :قمٚم َ
ىمٚم٧م ٓ :واهلل ٓ ،أىمر ُأ
ٞمؽ؟! ىم٤ملٟ :مٕمؿُ ،
ُمٜمؽ؟ ومًٙم٧م ،وم٘م٤مل زم :اىمٕمد ،ه٤مت اىمرأُ .
يًتّمٖمر ً
ومقضم َف إمم ُؾم َٚمٞمؿ ومً٠مًمف أن َي ُر َّدين
رضم ٍؾ
رضمال ُمـ َ َ
مح َٚم٦م اًم٘مرآن ،وشمريمتُف وظمرضم٧مَّ ،
قمغم ُ
ُ
ِ
إًمٞمف وم٠م َسم ْٞم ُ٧م ،صمؿ ٟمَد ُْم ُ٧م واطمتج٧م ،ومٙمتٌ٧م ىمراء َة قم٤مصؿ قمـ ُيٞمك سمـ آدم قمـ أيب سمٙمر سمـ
قم َّٞم٤مش.
ىم٤مل اًمذهٌل ُُم ً
ٕمٚم٘م٤م« :عم٤م شمٗمٕمٚمف طمد ُة اًمِمٌ٤مب ًمّم٤مطمٌٝم٤مش.
ٞم٧م أسم٤م
وىم٤مل اًمًخ٤موي :ىم٤مل ظمٚمػ اًمٌزار:
دظمٚم٧م اًمٙمقوم٦م ٕىمرأ قمغم أيب سمٙمر ،ومٚم٘م ُ
ُ
ؿمٝم٤مب ،وم٘م٤مل زم :أٟم٤م أيمٚمٛمف طمتك ي٠مظمذ قمٚمٞمؽ .وم٘م٤مل :ىمد ًم٘مٞمتف وم٤مذه٥م إًمٞمف ،ومٚمام وىمٗم٧م سملم يديف
ٞم٧م ُمـ سملم يديف ،ورطم ُ٧م إمم أيب ؿمٝم٤مب ،ىم٤مل :أٟم٤م أيمٚمٛمف طمتك ي٠مظمذ قمٚمٞمؽ،
ازدراين ،ومتٜمح ُ
ىمرأت قمٚمٞمف أسمدً ا ،صمؿ ذهٌ٧م إمم ُيٞمك ،وم٠مظمذت
ىمٚم٧م :واهلل ٓ رضمٕم٧م إمم إٟمً٤من ازدراين ،وٓ ُ
طمل.
اًم٘مراء َة قمٜمف وهق ٌّ
وُمـ ـمريػ ُم٤م ُذيمر قمٜمف( )1أٟمف يم٤من ي٘مرأ يق ًُم٤م قمغم ُؾمٚمٞمؿ  -ويم٤من ؾمٚمٞمؿ أقمرج  -ىمق ًَمف
( )1أطم٤مؾمـ إظمٌ٤مر (.)361
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شمٕم٤ممم﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
اًمٗمتح ]17 :ومٜمز «إقمرجش ،ومٛمد رضمٚمف وىم٤ملٟ :مًٞمتٜمل وأٟم٤م ِطمذا َءك.

ﮌ ﴾ [اًمٜمقر،61 :

وىمرأ قمٚمٞمف يق ًُم٤م ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ ُمٙم٤من ﴿ ﮈ ﴾ ،وم٘م٤مل ًمف:
ىمراءشمؽ طمًٜم٦م ،وأٟم٧م قم٤مئز وم٘مف.
أسمٍم ْت قمٞمٜم٤مي َ
يمخٚمػش.
وروي أٟمف عم٤م رآه اعمًٞمٌل ىم٤مل ُ« :م٤م َ َ
ِ
أقمٚمؿ ِ
ٚمػش.
أهؾ
اًمٙمقوم٦م ي٤م َظم ُ
وىم٤مل ًمف أسمق زيد « :أٟم٧م ُ

اًمٌزارش ،ويم٤من ي٘مقل :ادقمقين «اعم٘مرئش.
وىمٞمؾ إٟمف يم٤من يٙمره أن ُيدقمك « َّ
ومم٤م يدل قمغم ؾمٕم٦م قمٚمٛمف ،وقمٚمق يمٕمٌف ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ُم٤م شمريمف ُمـ آصم٤مر وُم١مًمٗم٤مت ذم
هذا اعمٞمدان ،وُمـ ذًمؽ :يمت٤مب اًم٘مراءات ،ويمت٤مب ذم اًمقىمػ وآسمتداء ،ويمت٤مب
أيْم٤م يمت٤مب
اظمتالف اعمّم٤مطمػ ،ويمت٤مب ذم ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن ،وًمف يمت٤مب اًمٕمدد ،و ُذيمِ َر ً
طمروف اًم٘مرآن قمـ ظمٚمػ اًمٌزار( ،)1ويمت٤مب ذم ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن(.)2

***

( )1يٜمٔمر اًمٗمٝمرؾم٧م (.)56 ،55 ،54 ،53
( )2اًمٗمٝمرؾم٧م ( ،)39ـمٌٕم٦م ـمٝمران.
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تسمجة اإلماو خالد (الساوي الجاىي)

29
()1

هق ظمالد سمـ ظم٤مًمد ،وىمٞمؾ :اسمـ ظمٚمٞمد ،وىمٞمؾ :ظمالد سمـ قمٞمًك ،أسمق قمٞمًك ،وي٘م٤مل:
أسمق قمٌد اهلل ،اًمِمٞمٌ٤مين ُمقٓهؿ ،اًمّمػمذم ،اًمٙمقذم ،إطمقل ،اعم٘مرئ ،ص٤مطم٥م ُؾمٚمٞمؿ.
شمقذم سم٤مًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م قمنميـ وُم٤مئتلم ذم أي٤مم اعمٕمتّمؿ.

اًمٜم٤مس قمٜمف ىمراء َة محزة،
وىمد أشم٘مـ اإلُم٤م ُم ظمالد اًم٘مراءة ،وشمّمدَّ َر ًمإلىمراء ُُمدَّ ًة ،ومحٛمؾ ُ
ًم٘مرا ُء ومٞمٝم٤م قمغم ُم٤م رواه هق وظمٚمػ يمالمه٤م قمـ ُؾمٚمٞمؿ قمـ محزة.
واؿمتٝمرت ُمـ ـمري٘مف ،واقمتٛمد ا َّ
ؾمٛمع ىمراءة محزة ُمـ محزة ٟمٗمًف ،همػم أٟمف مل ي٘مرأ قمٚمٞمف( ،)2سمؾ ىمرأ قمغم ُؾم َٚمٞمؿ قمـ محزة وم٠مظمذ
قمرو٤م قمٜمف ،وهق ُمـ أوٌط أصح٤مسمف وأضمٚمٝمؿ.
اًم٘مراء َة ً

وروى اًم٘مراءة قمـ طمًلم سمـ قمكم اجلٕمٗمل قمـ أيب سمٙمر ،وقمـ أيب سمٙمر ٟمٗمًف قمـ قم٤مصؿ،
وقمـ أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلًـ اًمرواد.
وطمدَّ ث قمـ زهػم سمـ ُمٕم٤موي٦م ،واحلًـ سمـ ص٤مًمح سمـ طمل.
قمرو٤م حمٛمد سمـ اهلٞمثؿ ىم٤ميض ُقمٙمْؼما ،وهق أضمؾ أصح٤مسمف ،واًم٘م٤مؾمؿ سمـ
روى اًم٘مراءة قمٜمف ً
يزيد اًمقزان ،وهق أٟمٌؾ أصح٤مسمف ،وأمحد سمـ يزيد احلٚمقاين ،وإسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًم٘مّم٤مر ،وإسمراهٞمؿ
سمـ ٟمٍم اًمرازي ،ومحدون سمـ ُمٜمّمقر ،وؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٓمٚمحل ،وقمكم سمـ طمًلم
اًمٓمؼمي ،وقمكم سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ ،وقمٜمًٌ٦م سمـ اًمٜمي إمحري ،وحمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ ،وحمٛمد
سمـ ؾمٕمٞمد اًمٌزاز ،وحمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ أُمٞم٦م ،وحمٛمد سمـ ؿم٤مذان اجلقهري ،وهق ُمـ أوٌٓمٝمؿ،
وحمٛمد سمـ قمٞمًك إصٌٝم٤مين ،وحمٛمد سمـ ُيٞمك اًمـ ُخٜمَ ْٞمز.
وطمدَّ ث قمٜمف أسمق زرقم٦م ،وأسمق طم٤مشمؿ.
ىم٤مل قمٜمف اسمـ اجلزري « :إُم٤مم ذم اًم٘مراءة ،صم٘م٦م ،قم٤مرف ،حم٘مؼ ،أؾمت٤مذش.
وىم٤مل ذم اًمٜمنم « :ويم٤من إُم٤م ًُم٤م ذم اًم٘مراءة صم٘م٦م قم٤مر ًوم٤م حم٘م ً٘م٤م جمق ًدا أؾمت٤م ًذا و٤مسم ًٓم٤م ُمت٘مٜمً٤م.
ُ
أوٌط أصح٤مب ُؾمٚمٞمؿ وأضمٚم ُٝمؿش.
ىم٤مل اًمداين  :هق
وىم٤مل اًمذهٌل :ويم٤من صدو ًىم٤م ذم احلدي٨م واًم٘مراءة.

( )1يٜمٔمر ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر ( ،)423 ،422هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ( ،)248 /1أطم٤مؾمـ إظمٌ٤مر ( ،)364اًمٜمنم (.)138 /1
( )2أطم٤مؾمـ إظمٌ٤مر (.)364
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زدُّ ما ذُنس مً نساٍية قساءة اإلماو محصة
ىمديام  -يم٤مإلُم٤مم أمحد وهمػمه  -يمراهٞم ُ٦م ىمراءة اإلُم٤مم محزة ،أو
َو َر َد قمـ سمٕمض اًمًٚمػ ً
يمراهٞم ُ٦م سمٕمض أصقًمف يم٤معمد واًمًٙم٧م وشمٖمٞمػم اهلٛمز قمٜمد اًمقىمػ واإلُم٤مًم٦م واإلدهم٤مم،
ويمذًمؽ ورد قمـ سمٕمض اًمٜمح٤مة رد سمٕمض ُم٤م ذم ىمراءة محزة ُمـ يمٚمامت ومرؿمٞم٦م وشمٚمحٞمٜمُٝمؿ
إ َّي٤مه٤م.

ِ
ىمراءة اإلُم٤مم
وهذا يمالم ىمد ُم٣م قمٚمٞمف اًمزُمـ وشمً٤مىمط ،سمٕمدُم٤م ىمٓمٕم٧م إُم ُ٦م سمتقاشمر

محزة وصحتٝم٤م ،وسمٕمدُم٤م ؿمٝمد ًمف اًمٕمٚمامء سم٠مُم٤مٟمتف وديٜمف وورقمف ووٌٓمف ،وذًمؽ ممـ قم٤ميِمف،
وممـ ضم٤مء سمٕمده ،وىمد ؾمٌؼ ذيمر رء ُمـ ذًمؽ.
اًمتامؾم٤م ًمٚمٕمذر ًمٕمٚمامئٜم٤م ُمـ
وضمدير سم٤مًمذيمر ىمٌؾ أن أٟم٘مؾ ر َّد اًمٕمٚمامء قمغم ذًمؽ اًمٙمالم
ً
ٌ
سمٕمْم٤م ُمـ طمروومٝم٤م َّ
أُمر
اًمًٚمػ وًمٌٕمض اًمٜمح٤مة ممـ يمرهقا ىمراءة محزة أو حلَّٜمقا ً
أن َ

شمقاشمر
اًم٘مراءات اًمًٌع أو اًمٕمنم مل يٙمـ
٘مرأ سم٤مًمِم٤م ِّذ ،وأٟمف مل يٌٚمٖمٝمؿ ُ
اؾمت٘مر سمٕمدُ  ،ورسمام يم٤من ُي َ
َّ
()1
ومحٛم َٚم ُٝمؿ قمغم
ُم٤م أٟمٙمروه ،وإٓ مل يًٕمٝمؿ أن يردوه ،وم٤مًمتقاشمر ىمد يٖمٞم٥م قمـ سمٕمْمٝمؿ َ ،
سمٕمْم٤م ممـ ىمرأ سم٘مراء َة
همػمهتؿ قمغم اًم٘مرآن ورد اًمِم٤مذ ،إو٤موم٦م إمم أن ً
ذًمؽ  -همٗمر اهلل هلؿ ُ -
ِ
سمٕمض إئٛم٦م إمم
دومع َ
محزة ىمرأه٤م سمتٙمٚمػ ؿمديد ٟم٤مؾم ًٌ٤م ذًمؽ إمم محزة ،وهق ُمٜمف سمريءُ ،م٤م َ
ِ
واًمّمالة هب٤م ،قمغم أن أصؾ آقمؽماض قمغم سمٕمض اًم٘مراءات ًمٞمس ُحمدَ ًصم٤م،
يمراهٞم٦م ىمراءشمف،
ُم٘مررا هذا اعمٕمٜمك سمٕمد أن ذيمر شمقاشمر ىمراءة اإلُم٤مم يٕم٘مقب احليُمل ،وشمٚم٘مل إئٛم٦م
( )1ي٘مقل اإلُم٤مم اًمذهٌل  -رمحف اهلل ً -
ٍ
هل٤م سم٤مًم٘مٌقل ،وُمدطمٝمؿ هل٤م ،وقمدم إٟمٙم٤مر أطمد ُمـ اًم٘مراء وٓ اًمٗم٘مٝم٤مء وٓ اًمٜمح٤مة وٓ اًمّمٚمح٤مء وٓ اخلٚمٗم٤مء إي٤مه٤م،
واؾمتٛمرار إُم٤م ِم ضم٤مُمع اًمٌٍمة سم٤مًم٘مراءة هب٤م ذم اعمحراب ؾمٜملم ُمتٓم٤موًم٦م :
«وًم٘مد قم ِ
ِ
ُ
ُقُم َؾ محز ُة ُمع ضمالًمتف سم٤مإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف ذم ىمراءشمف ُمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمٙمٌ٤مرَ ،
ومل يـَ ْجر ُمثؾ ذًمؽ ًمٚمحيُمل
ومن َج ِف َل شقئًا عاداه،
أسمدً ا ،طمتك ٟمِم٠م ـم٤مئٗم ٌ٦م ُمت٠مظمرون مل ي٠مًمٗمقه٤م [أي :ىمراءة يٕم٘مقب] ،وٓ قمرومقه٤م ،وم٠مٟمٙمروه٤مَ ،
ىم٤مًمقا :مل شمتّمؾ سمٜم٤م ُُمتقاشمرةً .ىمٚمٜم٤م :اشمّمٚم٧م سمخٚمؼ يمثػم ُمتقاشمرةً ،وققس من رشط اقتواتر أن يصل إؼ فل األمة ،ؿعـد
ُ
اقـؿ َحدِّ ثػ
أشقاء متواتر ٌة دونَ ؾرهم ،وعـد اقػؼفاء
اقؼراء
راء ،وعـد ُ
مسائل متواترة عن أئؿتفم ال يدرهيا اق ُؼ ُ
ُ
ُ
ُ
مسائل ـطعقة ،وفذقك اق ُّؾغويون،
أحاديث متواترة ـد ال يؽون سؿعفا اقػؼفاء ،أو أؿادهتم ظـًّا ؿؼط ،وعـد اقـحاة
ِ
ِ
وس ْل َ
فـت ال تعؾم ،ال ُيؼال
أهل اقعؾم إن َ
وققس َمن جفل ع ًؾام ُحج ًة عذ َمن َعؾؿه ،وإكام ُيؼال قؾجاهل :تَع َّؾمَ ،
اإلكصافش .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ()171 ،171 /11
اجف ْل ما َت ْعؾم ،رزــا اهلل وإ َّيافم
َ
قؾعاملَ :

تأمــالت يف قــراءة اإلمــاو محــسة

31

سمؾ يم٤من ر ٌء ُمـ ذًمؽ ذم قمٍم اًمٜمٌقة ُمـ سمٕمض يمٌ٤مر اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وىمّم ُ٦م

قمٛمر ُمع هِم٤مم سمـ طمٙمٞمؿ عم٤م ؾمٛمٕمف ي٘مرأ ؾمقرة اًمٗمرىم٤من واظمتالومف ُمٕمف ذم ذًمؽ ُمِمٝمقرة(،)1
ٛمع إُم َ٦م قمغم ُمّمحػ
صمؿ طمّمؾ ذم زُمـ قمثامن ً
أيْم٤م اظمتالف ذم ذًمؽ مم٤م ضمٕمٚمف جي ُ
واطمد ،واحل٤مدصم٦م ؿمٝمػمة ُمٕمرووم٦م(.)2
أيْم٤م أٟمف ًمٞمس محز ُة وطمده هق اًمذي ٟم٤مًمف ذًمؽ ُمـ سمٕمض اًمٜمح٤مة
وُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر ً
وأضمالء اًمًٚمػ ،سمؾ ُم٤م ُمـ ىم٤مرئ ُمـ اًم٘مراء اًمًٌٕم٦م إٓ وًمف ٟمّمٞم٥م ُمـ ذًمؽ( ،)3وهذا
ي١ميمد أن ه١مٓء اًمٜمح٤مة مل يّمٞمٌقا ومٞمام حلٜمقا ومٞمف اًم٘مراء ،وأن اؾمت٘مراء ِ
سمٕمْمٝمؿ ًمٚمٖم٦م يم٤من
َ
سمٕمْمٝمؿ قمغم
ٟم٤مىمّم٤م( ،)4وهق أُمر ـمٌٕمل ،وم٤مًمٚمٖم٦م مل ُُيِط هب٤م
أٟمٗمًٝمؿ يرد ُ
ٌّ
ً
ٟمحقي ىمط ،واًمٜمح٤م ُة ُ
طمٙمام قمغم ُم٤م ورد ُمـ
سمٕمْم٤م .ومٚمٞمً٧م ىمقاقمدُ اًمٜمحقيلم
قمغم سمٕمض ،وخي٤مًمػ سمٕمْمٝمؿ ً
ً
ُمتقاشمرا سمٜم٘مؾ اًمٕمدول اًمْمٌ٤مط ،سمؾ ُ
ٟم٘مؾ اًم٘مرآن أؿمد وٌ ًٓم٤م ووصمقىمٞم ً٦م ُمـ ٟم٘مؾ
اًم٘مرآن
ً
ؿمقاهد اًمٕمرب اًمتل رسمام وردت قمـ أطم٤مد وقمـ اعمج٤مهٞمؾ.
ي٘مقل اًمديمتقر حمٛمد قمْمٞمٛم٦م  -رمحف اهلل « :-واًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُطم َّج ٌ٦م ذم اًمٕمرسمٞم٦م
ِ
وهمػم اعمتقاشمرة ،يمام هق ُطم َّج٦م ذم اًمنميٕم٦م ،ؿاقؼراءة اقشاذة اقتي ؿؼدت
سم٘مراءاشمف اعمتقاشمرة،
رشط اقتواتر ال ِ
تؼ ُّل شلكًا عن أو َث ِق ما ك ُِؼ َل إققـا من أقػاظ اقؾغة وأساققبفا ،وىمد أمجع
اًمٕمٚمامء قمغم أن ٟم٘مؾ اًمٚمٖم٦م ُيٙمت َٗمك ومٞمف سمرواي٦م أطم٤مدش(.)5
ف اًمٕمٚمامء قمغم آطمتج٤مج سمرواي٤مشمف ،ؾمقاء
وي٘مقل ؾمٕمٞمد إومٖم٤مين« :وىمد ضمرى ُقم ْر ُ
( )1رواه٤م اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن – سم٤مب أٟمزل اًم٘مرآن قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف ( ،)4992وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب صالة
اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م ـ سم٤مب سمٞم٤من أن اًم٘مرآن أٟمزل قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف وسمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه ( ،)818وهق ذم ذح اًمٜمقوي (/6
.)99 ،98
( )2رواه٤م اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن – سم٤مب مجع اًم٘مرآن (.)4987
( )3يٜمٔمر ً
ُمثال «دراؾم٤مت ٕؾمٚمقب اًم٘مرآن اًمٙمريؿش ًمٚمديمتقر حمٛمد قمٌد اخل٤مًمؼ قمْمٞمٛم٦م رمحف اهلل (،)42 :34 /1
واـمٚمٕم٧م قمغم رؾم٤مًم٦م قمغم ؿمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت ذم هذا اًمٌ٤مب سمٕمٜمقان «ُمٓم٤مقمـ اًمٚمٖمقيلم واًمٜمحقيلم ذم اًم٘مراءات اًمًٌع –
ً
وحتٚمٞمالش  ،وهل رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ُم٘مدُم٦م ُمـ اًمٓم٤مًمٌ٦م /ظمٚمقد سمٜم٧م ـمالل احلً٤مين سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى.
مج ًٕم٤م ودراؾم٦م
( )4ىم٤مل اًمديمتقر قمْمٞمٛم٦م« :وًمٌٕمض اًمٜمحقيلم ضمرأة قمجٞمٌ٦م ،جيز ُم سم٠من اًم٘مرآن ظمال ُمـ سمٕمض إؾم٤مًمٞم٥م ُمـ همػم أن يٜمٔمر
ذم اًم٘مرآن ويًت٘مري أؾم٤مًمٞم ٌَفش ،صمؿ ذيمر أُمثٚم٦م ًمذًمؽ .دراؾم٤مت ٕؾمٚمقب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ()15 /1
( )5دراؾم٤مت ٕؾمٚمقب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ (.)9 /1
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ـراءهتا يف
أيم٤مٟم٧م ُمتقاشمرة أم رواي٤مت آطم٤مد أم ؿم٤مذة ،واقؼراءة اقشاذة اقتي مـع َّ
اقؼر ُاء َ
وأصح ً
كؼال من
اقتالوة ُُيت َُّّج هبا يف اقؾغة واقـحو ،إذ هي  -عذ فل حال  -أـوى سـدً ا
ُّ
اقعؾامء من اقؽالم اقعريب ؾر اقؼرآنش(.)1
احتج به
فل ما
َّ
ُ
وي٘مقل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل« :يم٤من ىمق ٌم ُمـ اًمٜمح٤مة اعمت٘مدُملم يٕمٞمٌقن قمغم قم٤مصؿ ومحزة
ٍ
ىمراءات سمٕمٞمد ًة ذم اًمٕمرسمٞم٦م ،ويٜمًٌقهنؿ إمم اًمٚمحـ ،وهؿ خمٓمئقن ذم ذًمؽ :ؿنن
واسمـ قم٤مُمر
وصمٌقت ذًمؽ ٌ
دًمٞمؾ قمغم
مطعن ؿقفا،
ـراءاهتم ثابتة باألساكقد ادتواترة اقصحقحة اقتي ال
ُ
َ
ضمقازه ذم اًمٕمرسمٞم٦مش(.)2
وىم٤مل أسمق قمٌد اهلل اًمٗم٤مد ُُمٕم ِّٚم ً٘م٤م قمغم يمالم اًمًٞمقـمل ...« :صمؿ َّ
إن ه١مٓء اًم٘مراء ًمٞمس
هلؿ ذم اًم٘مراءات اعمذيمقرة آٟم ًٗم٤م آراء ُيٜمًٌقن هب٤م إمم اخلٓم٠م واًمٚمحـ ،وإٟمام هؿ َٟم َ٘م َٚم ٌ٦م عم٤م َر َو ْو ُه
شم٘مرر َّ
أن اًم٘مراء َة ُؾمٜم ٌ٦م ُُمتٌَّٕم٦م ،واعمٕمتؼم ومٞمٝم٤م اًمتٚم٘مل قمـ إئٛم٦م ٓ اقمتامد اًمرأي
سم٤مًمتقاشمر ،وىمد َّ
وم٤مٓقمؽماض قمٚمٞمٝمؿ وشمٚمحٞمٜمُٝمؿ مم٤م ٓ ُمٕمٜمك ًمف ،يمام ٟم ٌَّف قمٚمٞمف هم ُػم واطمد ،واهلل
يمام ىمرروه،
ُ
أقمٚمؿش(.)3
اًمٜم٤مس إُم٤م ًُم٤م ذم اًم٘مراءة ًمٕمٚمٛمٝمؿ سمّمح٦م
وىم٤مل اًمًخ٤موي قمـ محزة« :وإٟمام اختذه
ُ
ىمراءشمف ،وأهن٤م ُم٠مظمقذ ٌة قمـ أئٛم٦م اًم٘مرآن اًمذيـ حت٘م٘مقا سم٢مىمرائف ،ويم٤مٟمقا أئٛم٦م ُي٘متدَ ى هبؿ ُمـ
اًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمل اًمت٤مسمٕملمش(.)4
وىم٤مل اسم ُـ جم٤مهد« :طمدصمٜمل قمكم سمـ احلًـ ىم٤مل :طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اهلٞمثؿ ىم٤مل :ىمٚم٧م
سمٕمض اًمٜم٤مس يٙمر ُه ىمراء َة محزة ،أو ٟمحق هذا ،وم٘م٤مل اسم ُـ داود:
ًمٕمٌد اهلل سمـ داود :إن َ
()5
أقمٚمؿ ُمـ محزة سمٕمٚمٛمٝم٤م( )6وقمٚمتٝم٤م؟ش(.)7
ؾمٛمٕم٧م يمال َم ه١مٓء اًمٌٍميلم ؟! َُمـ يم٤من َ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

ذم أصقل اًمٜمحق (.)39
آىمؽماح ذم قمٚمؿ أصقل اًمٜمحق (.)81 ،79
ومٞمض ٟمنم آٟمنماح ُمـ روض ـمل آىمؽماح (.)427/1
مج٤مل اًم٘مراء (.)471 /2
يريد أن َ
ُمثؾ هذا اًم٘مقل ي٘مقًمف اًمٌٍميقن شمٕمّم ًٌ٤م قمغم محزة اًمٙمقذم .ىم٤مًمف حم٘م٘مف اًمديمتقر /ؿمقىمل وٞمػ.
سمٕمٚمٛمٝم٤م :سمٕمٚمؿ اًم٘مراءة .ىم٤مًمف حم٘م٘مف يمذًمؽ.
اًمًٌٕم٦م (.)77
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وىم٤مل اإلُم٤مم اًمذهٌل« :ـد اكعؼد اإلمجاع بآخرة عذ تؾؼي ـراءة محزة باقؼبول،
واإلكؽار عذ َمن تؽؾم ؿقفا؛ وم٘مد يم٤من ُمـ سمٕمض اًمًٚمػ ذم اًمّمدر إول ومٞمٝم٤م ُم٘م٤ملش(.)1
حتذير ِ
اسمـ
وىم٤مل سمٕمدَ ذيمره ًمتحذير قمٌد اهلل سمـ إدريس ُمـ ىمراءة محزة« :اؿمتٝمر
ُ
اققوم
يٖمٗمر ًمف  -وـد تؾؼى ادسؾؿون حرو َؿه باقؼبول ،وأمجعوا
َ
إدريس ُمـ ذًمؽ  -واهلل ُ

عؾقفاش(.)2

أيْم٤م« :يمره ـم٤مئٗم ٌ٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ىمراء َة محزة عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمًٙم٧م وومرط اعمد واشمٌ٤مع
وىم٤مل ً
وسمٕمض يم٤من محزة ٓ
استؼر اققوم االتػاق عذ ـبوهلا،
اًمرؾمؿ واإلوج٤مع وأؿمٞم٤مء ،ثم
ٌ
َّ
يراهش(.)3
وىم٤مل اًمًخ٤موي  -رمحف اهلل  -سمٕمد أن ذيمر أئٛم ً٦م ُيم ُثر ُمـ أصح٤مب محزة اًمذيـ أظمذوا
ِ
وؾم٤مدات اإلؾمالم ،وروقا ىمراءشمف
قمٜمف اًم٘مراءة« :أ َوم ُٞمٓم َٕم ُـ ذم إُم٤مم ىمر َأ قمٚمٞمف ه١مٓء إئٛم٦م َ

وىمٌقهل٤م ،وأدوه٤م ومحٚمقه٤م؟!ش(.)4

وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمقه٤مب اًمًٌٙمل اًمِم٤مومٕمل ذم ومتقاه اًمتل اؾمتٗمت٤مه ومٞمٝم٤م اإلُم٤م ُم اسمـ

اًم٘مراءات اًمًٌع اًمتل اىمتٍم قمٚمٞمٝم٤م اًمِم٤مـمٌل ،واًمثالث اًمتل هل
اجلزري« :احلٛمد هلل ..
ُ
ىمراء ُة أيب ضمٕمٗمر وىمراءة يٕم٘مقب وىمراءة ظمٚمػ ُُمتقاشمر ٌة ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة ،ويمؾ

طمرف اٟمٗمرد سمف واطمد ُمـ اًمٕمنمة ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة أٟمف ُمٜمزل قمغم رؾمقل اهلل
طُ ٓ ،يٙم٤مسمِر ذم رء ُمـ ذًمؽ إٓ ضم٤مهؾ ...ش(.)5

ِ
وـد ُأ ِ
ُ
ـديام وحدي ًثا ،ور ِّد
فتب و
ؿر َدت ٌ
رسائل يف االكتصار قإلمام محزة وـراءته ً
اقطعن عؾقفا ،ومـفا:
( )1يمت٤مب آٟمتّم٤مر حلٛمزةٕ ،يب ـم٤مهر قمٌد اًمقاطمد سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ أيب ه٤مؿمؿ
()1
()2
()3
()4
()5

ُمٞمزان آقمتدال (.)378 /2
ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)48 /9
ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)91 /7
مج٤مل اًم٘مراء ( ،)475 /2وىمد شم٘مدم ذيمر سمٕمض َُمـ ىمرأ قمٚمٞمف وروى اًم٘مراءة قمٜمف.
ٟم٘مٚمٝم٤م قمٜمف اسمـ اجلزري ذم ُمٜمجد اعم٘مرئلم (.)175 ،174
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اًمٌزار اًمٌٖمدادي (ت  349هـ)(.)1
( )2آٟمتّم٤مر حلٛمزة ومٞمام ٟمًٌف إًمٞمف اسم ُـ ىمتٞمٌ٦م ُمـ ُمِمٙمؾ اًم٘مرآنً ،مٕمٌد اهلل سمـ احلًلم
اًمٕمٙمؼمي احلٜمٌكم (ت  616هـ)(.)2
( )3دومع اًمٖمٛمزة قمـ ىمراءة محزة ،وهق سمح٨م خترج سمٙمٚمٞم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مجل٤مُمٕم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦مً ،مٚمٌ٤مطم٨م /هم٤مزي سمـ سمٜمٞمدر اًمٕمٛمري(.)3
( )4ىمراءة محزة ورد ُم٤م اقمؽمض سمف قمٚمٞمٝم٤مً ،مٚمِمٞمخ /قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد
اًمٕمٌٞمد(.)4
( )5رؾم٤مًم٦م ذم اًمرد قمغم ُمـ ُمٜمع ىمراءة محزة واًمٙمً٤مئلً ،مٚمِمٞمخ /قمكم سمـ حمٛمد سمـ
شمقومٞمؼ اًمٜمح٤مس.
( )6رد اًمٙمالم واًمِمٌٝم٤مت قمـ ىمراءة ُمـ اعمتقاشمرات  -ذم اًمرد قمغم اًمٓمٕمـ ذم ىمراءة
اإلُم٤مم محزة اًمٙمقذمً ،مٚمِمٞمخ /اًمًٞمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ.
( )7ىمراءات اإلُم٤مم محزة وآٟمتّم٤مر هل٤مً ،مٚمديمتقر /ؾم٤مُمل قمٌد اًمٗمت٤مح هالل(.)5
( )8ومتح اًمًٛمٞمع اعمجٞم٥م ُمـ ىمراءة محزة سمـ طمٌٞم٥م ،عمحٛمد اًمًٞمد اخلػم أسمق
وأووح
ُمٕمزوا إمم ىم٤مئٚمف،
اًم٘م٤مؾمؿ( ،)6ذيمر ومٞمف ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ اًمٓمٕمـ ذم ىمراءة محزة
َ
ا
اًمر َّد قمٚمٞمف.
هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م هق ُمٜمثقر ذم يمت٥م اًمتٗم٤مؾمػم ،وقمٚمقم اًم٘مرآن ،وشمقضمٞمف اًم٘مراءات،
واًمٜمحق ُمـ اًمرد قمـ ىمراءة محزة وآٟمتّم٤مر هل٤م ،يم٤مًمٌحر اعمحٞمط ٕيب طمٞم٤من إٟمدًمز،
( )1ذيمره اًمٜمديؿ ذم اًمٗمٝمرؾم٧م (.)49
( )2ذيمره طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ذم يمِمػ اًمٔمٜمقن ( ،)173 /1وإؾمامقمٞمؾ اًمٌٖمدادي ذم هدي٦م اًمٕم٤مروملم (.)459 /1
( )3وضمدت ِذيمر ذًمؽ اًمٌح٨م واؾمؿ ُم١مًمٗمف قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
( )4وهق ُمٓمٌقع ذم دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من.
( )5اًمرؾم٤مئؾ اًمثالصم٦م إظمػمة ُمٓمٌققم٦م سمدار اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمؽماث سمٓمٜمٓم٤م.
( )6واًمذي قمٜمدي هق ٟمًخ٦م ُمّمقرة إًمٙمؽموٟم اٞم٤م ُمـ اعمٓمٌقع ،دار اًمًداد -اخلرـمقم .2115 /وىمد ُذيمر ومٞمف أٟمف ضمزء ُمـ
رؾم٤مًم٦م ديمتقراه سمج٤مُمٕم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م.
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واًمدر اعمّمقن ًمٚمًٛملم احلٚمٌل ،وأطم٤مؾمـ إظمٌ٤مر ًمٕمٌد اًمقه٤مب اعمزي ،ومج٤مل ُ
اًم٘مراء
ًمٕمٚمؿ اًمديـ اًمًخ٤موي ،وهمػمه٤م.
ِ
اًمرد اعمٗمّمؾ قمغم ُم٤م ُذيمر ذم ىمراءة محزة ،وم٢من ذًمؽ يٓمقل،
ُ
وًمً٧م هٜم٤م سمّمدد ذيمر َّ
وىمد ذيمرت سمٕمض ُم٤م ُصٜمِّػ ذم ذًمؽ ،وًمٙمٜمل أؤيمد أُمريـ:
مج ٍع َهم ِٗمػم ،وىمراء ُة ٍ
األولَّ :
ضمٞمؾ قمـ ضمٞمؾ ،وهذا
أن ىمراء َة محزة  -رمحف اهلل  -ىمراء ُة َ ْ
ٍ
وشمٗمرغ هل٤م
هق ُمٕمٜمك اًمتقاشمر ،وىمراء ُشمف ُمتقاشمرة سم٤مًميورة ،وٟمًٌ ُ٦م اًم٘مراءة إًمٞمف ٟمًٌ ُ٦م إشم٘م٤من ِّ
ُ
اًمً َٚمػ ٟمًٌ٦م اًم٘مراءة
ٝمر ٍة هب٤مٟ ٓ ،مًٌ٦م اسمتدا ٍع واظمؽماع أو اٟمٗمراد ،وًمذًمؽ يمره ُ
سمٕمض َّ
وؿم َ
ٍ
ٕطمد ،ظمق ًوم٤م ُمـ أن ُي َٔم َّـ أهن٤م ىمراء ُة آطم٤مد.
ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اجلزري« :وٟمٕمت٘مد أن ُمٕمٜمك إو٤موم٦م ِّ
يمؾ طمرف ُمـ طمروف آظمتالف
َ
وأيمثر
أوٌط ًمف،
إمم ُمـ ُأوٞمػ إًمٞمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وهمػمهؿ إٟمام هق ُمـ طمٞم٨م إٟمف يم٤من يم٤من
َ
ً
وُمٞمال إًمٞمف ٓ ،همػم ذًمؽ ،ويمذًمؽ إو٤موم٦م احلروف
ىمراء ًة وإىمرا ًء سمف ،وُمالزُم ً٦م ًمف،

واًم٘مراءات إمم أئٛم٦م اًم٘مراءة ورواهتؿ اعمرا ُد هب٤م أن ذًمؽ اًم٘م٤مرئ وذًمؽ اإلُم٤مم اظمت٤مر اًم٘مراء َة
سمذًمؽ اًمقضمف ُمـ اًمٚمٖم٦م طمًٌام ىمرأ سمف ،ومآصمره قمغم همػمه ،وداو َم قمٚمٞمف وًمزُمف طمتك اؿمتٝمر
ف سمف ،و ُىم ِّمدَ ومٞمف ،و ُأ ِظم َذ قمٜمف ،ومٚمذًمؽ ُأ ِوٞمػ إًمٞمف َ
دون همػمه ُمـ اًم٘مراء ،وهذه
و ُقم ِر َ
اظمتٞم٤مر ودوام وًمزوم ٓ ،إو٤موم٦م اظمؽما ٍع ورأي واضمتٝم٤مدش(.)1
اإلو٤موم٦م
ٌ
ٍ
وُمـ ىمٌٚمف ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمٌ٤مىمالين (ت  413هـ)ُ« :مٕمٜمك إو٤موم٦م ِّ
طمرف مم٤م أٟمزًمف
يمؾ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
وومالن ،أٟمف يم٤من ُأوٞمػ إًمٞمف إذا أيمثَ َر ىمراء ًة
وومالن
وزيد،
وقمٌد اهلل،
يب،
اهلل قمز وضمؾ إمم ُأ ٍّ
ٍ
ٍ
ً
ىمراءة
ىمرآن أو
إصمٌ٤مت
وُمٞمال إًمٞمف ،وم٘مط ٓ همػم ،وأٟمف ٓ جيقز
وإىمرا ًء سمف ،وُمالزُم ً٦م ًمف،
ُ
ٍ
وطمرف ُي٘م٤مل إن اًم٘مرآن ُأ ِٟمزل قمٚمٞمف سمخؼم اًمقاطمد اًمذي مل شم ُ٘مؿ سمف احلج ُ٦م قمغم أن يثٌ٧م ذًمؽ
قمٚمام وىمٓم ًٕم٤م عم٤م ؾمٜمقوحف إن ؿم٤مء اهللش(.)2
طمٙمامً ٓ ،
سمف ً
واألمر اقثاينَّ :
أن ُم٤م ُأ ِظم َذ قمغم محزة  -رمحف اهلل  -ذم سمٕمض أصقل ىمراءشمف ُمـ
اًمًٙم٧م ،واعمد ،وشمٖمٞمػم اهلٛمز ذم اًمقىمػ ،واإلُم٤مًم٦م ،واإلدهم٤مم مل يٜمٗمرد محز ُة سمٌمء ُمٜمف طمتك
أيْم٤م ذم ُمٜمجد اعم٘مرئلم (.)212 :218
( )1اًمٜمنم ( ،)51 /1وىمد أووح ذًمؽ اعمٕمٜمك ً
( )2آٟمتّم٤مر ًمٚم٘مرآن (.)61
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ٚمح َـ ومٞمف دون همػمه.
ُي َّ
ؿلما اقسؽت وم٘مد ُروي قمـ اسمـ قم٤مُمر ُمـ رواي٦م اسمـ ذيمقان قمٜمف ،وروي قمـ قم٤مصؿ
ُمـ رواي٦م طمٗمص قمٜمف ،وظمٚمػ ُمـ رواي٦م إدريس قمٜمف.
وأما ادد وم٢مٟمف يٛمده سمٛم٘مدار ؾم٧م طمريم٤مت ،وهق ُم٤م ي٘مرأ سمف ٟم٤مومع ُمـ رواي٦م ورش ُمـ
َ
إزرق يزيدُ قمـ محزة سمٛمدِّ اًم ٌَدَ ل اًمذي َي ِّمؾ إمم َطمدِّ اإلؿمٌ٤مع،
ـمريؼ إزرق ،سمؾ إن
أيْم٤م ،واًم٘مراءة سمذًمؽ ؾم٤مئٖم٦م ؿم٤مئٕم٦م
ويمذًمؽ ُمد اًمٚملم اًمذي يّمؾ إمم طمدِّ اإلؿمٌ٤مع ً
ُمِمٝمقرة ،وىمراء ُة ٟم٤مومع ُمـ أوصمؼ اًم٘مراءات ،وُمع ذًمؽ مل ٟمجد ُمـ َذيمَر يمراهٞم َ٦م ذًمؽ قمٜمف،
ُمع زي٤مدهت٤م اًمقاوح٦م ذم اعمدِّ قمـ محزة رمحف اهلل ،وىمرأ سم٢مؿمٌ٤مع اعمد اعمتّمؾ واعمٜمٗمّمؾ يمذًمؽ
اسم ُـ قم٤مُمر ُمـ رواي٦م اسمـ ذيمقان ُمـ ـمريؼ إظمٗمش( ،)1سمؾ ىمد ُر ِو َي قمـ مجٞمع اًم٘مراء
اًمٕمنمة ُمـ رواي٤مهتؿ اًمٕمنميـ ذم اعمد اعمتّمؾ ُمـ سمٕمض ـمرىمٝمؿ .ىم٤مل اسمـ اجلزري ذم
اًمٓمٞمٌ٦م:
ْ
ْ
َّ
َْ
ْ ْ
ُ َ
ــو ...................
ــتم َىـــا اح َهـــم
لِهــِّ عــً ضع ٍ
 ...............أو اكـ ِ
وأيْم٤م َّ
وم٢من هذا اعم٘مدار ُمـ اعمدِّ ُجم َٛم ٌع قمٚمٞمف ذم اعمدِّ اًمالزم( )2جلٛمٞمع اًم٘مراء ُمـ مجٞمع
ً

اًمرواي٤مت ،ومٚمٞمس سمد ًقم٤م أشمك سمف محز ُة رمحف اهلل ،ويمذًمؽ ذم اعمد اًمٕم٤مرض ًمٚمًٙمقن وم٢مٟمف يٛمد
سمٛم٘مدار ؾم٧م طمريم٤مت ذم أطمد وضمقهف جلٛمٞمع اًم٘مراء.
وأما تغقر اهلؿز عـد اقوـف وم٘مد واوم٘مف اسمـ قم٤مُمر ُمـ رواي٦م هِم٤مم قمٜمف ذم اهلٛمز
اعمتٓمرف ذم أطمد وضمٝمٞمف.
وىم٤مل اسمـ اجلزري رمحف اهلل  ...« :واًم٘مّمد أن ختٗمٞمػ اهلٛمز ًمٞمس سمٛمٜمٙمر وٓ همري٥م،
ظمّمقص٤م يمام ىمدُمٜم٤م
ومام أطمد ُمـ اًم٘مراء إٓ وىمد ورد قمٜمف ختٗمٞمػ اهلٛمز إُم٤م قمٛمق ًُم٤م وإُم٤م
ً
( )1يٜمٔمر اًمٜمنم ( ،)266 /1إحت٤مف ومْمالء اًمٌنم (.)54
َ
ً
وصال ووىم ًٗم٤م ،أو
( )2اعمد اًمالزم أن ي٘مع سمٕمد طمرف اعمد ؾم٤ميم ٌـ ؾمٙمقٟمً٤م ٓز ًُم٤م ًمٚمزوم ؾمٌٌف – وهق اًمًٙمقن – ذم احل٤مًملم
أيْم٤م ًمٚمًٌٌلم اعمذيمقريـ ،وُيٛمؾ أًم٘م٤م ًسم٤م أظمرى
ًٓمتزام اًم٘مراء إؿمٌ٤مع ُمدِّ ه قمغم
إصح اعمِمٝمقر ،ويًٛمك سم٤معمد اًمث٤مسم٧م ً
ِّ
سمحً٥م ٟمققمف وُم٤م سمٕمدهُ ،مثؾ ﴿ :ﭲﭳ﴾ ﴿ ،ﭑ﴾ .اًمتجريد عمٕمجؿ ُمّمٓمٚمح٤مت اًمتجقيد – ُمّمٓمٚمح رىمؿ
()281
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ذيمره ذم إسمقاب اعمت٘مدُم٦مش.
وىم٤مل« :وىمد واومؼ محز َة قمغم شمًٝمٞمؾ اهلٛمز ذم اًمقىمػ محرا ُن سمـ أقملم ،وـمٚمح٦م سمـ
ُمٍمف ،وضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّم٤مدق ،وؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمران إقمٛمش ذم أطمد وضمٝمٞمف،
وهمػمهؿ ،وقمغم شمًٝمٞمؾ اعمتٓمرف ُمٜمف هِم٤مم سمـ قمامر
وؾمالم سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٓمقيؾ اًمٌٍمي،
ُ
ذم أطمد وضمٝمٞمف ،وأسمق ؾمٚمٞمامن قمـ ىم٤مًمقن ذم اعمٜمّمقب اعمٜمقنش(.)1

وأما اإلماقة َّ
وم٢من أيمثر ُم٤م يٛمٞمٚمف محزة ُيٛمٞمٚمف اًمٙمً٤مئل وظمٚمػ ،و ُي٘م ِّٚم ُٚمف ٟم٤مومع ُمـ ـمريؼ
ُ
سمٕمض اًم٘مراء ُم٤م مل ُي ِٛمٚمف محزة،
إزرق قمـ ورش قمٜمف،
ٖمرى ،سمؾ أُم٤مل ُ
واًمت٘مٚمٞمؾ إُم٤مًم ٌ٦م ُص َ
ِ
اًم٘مراء اًمٕمنمة إٓ ُرو َي٧م قمٜمف اإلُم٤مًم ُ٦م َىم َّٚم٧م أو يمثرت قمدا اسمـ
ً
وأيْم٤م وم٢مٟمف ُم٤م ُمـ ىم٤مرئ ُمـ َّ
يمثػم وأيب ضمٕمٗمر.
طمرف ُمد َهمؿ إٓ وهق ُُمت٤م َسم ٌع قمٚمٞمفَّ ،
ىمؾ أو يمثر،
وأما اإلدؾام وم٢مٟمف ًمٞمس ذم ىمراءشمف
ٌ

وطمًٌؽ ذم سم٤مب اإلدهم٤مم سم٤مإلُم٤مم أيب قمٛمرو سمـ اًمٕمالء اًمٌٍمي ويمذًمؽ اإلُم٤مم يٕم٘مقب،
وم٘مد َر َو َي٤م ُمـ اإلدهم٤مم ُم٤م هق أيمثر سمٙمثػم ُمـ إدهم٤مُم٤مت محزة.
قمغم أن أصؾ اإلدهم٤مم ُمقضمقد جلٛمٞمع اًم٘مراء وسم َٙم ْثرة ،يم٢مدهم٤مُم٤مت اًمٜمقن اًمً٤ميمٜم٦م
واًمتٜمقيـ وهمػممه٤م.
ي٘مقل اًمديمتقر قمٌده اًمراضمحل« :اًم٘مراءة سم٤مإلدهم٤مم يم٤مٟم٧م ُمِمٝمقرة ووم٤مؿمٞم٦م سملم اًم٘مراء
طمتك ٓ ٟمٙم٤مد ٟمجد واطمدً ا إٓ وىمد ؿم٤مرك ومٞمف وًمق سم٘مدر ىمٚمٞمؾ .وُمٕمٜمك ذًمؽ أن اإلدهم٤مم مل
يٙمـ ي٘مؾ ؿمٞمق ًقم٤م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمـ اإلفمٝم٤مر إن مل يزد قمٚمٞمف ،طمتك إن أسم٤م قمٛمرو سمـ
اًمٕمالء ي٘مقل« :اإلدهم٤مم يمالم اًمٕمرب اًمذي جيري قمغم أًمًٜمتٝم٤م وٓ ُيًٜمقن همػمهشش(.)2
ْ َّ

وأُم٤م ُم٤م اٟمٗمرد سمف ُمـ اًم٘مراءة سمتِمديد اًمٓم٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :اـطاعّا﴾ [اًمٙمٝمػ]97 :

قمغم أن أصٚمف «اؾمتٓم٤مقمقاش ،وأدهمٛم٧م اًمت٤م ُء ذم اًمٓم٤مءُ ،مع اجلٛمع سملم ؾمٙمقن اًمًلم واًمٓم٤مء

همػم محزة سم٤مجلٛمع سملم اًمً٤ميمٜملم يمذًمؽ،
اعمِمددة ،وم٢من ًمذًمؽ اإلدهم٤مم ٟمٔم٤مئر يمثػمة ىمرأ هب٤م ُ
( )1اًمٜمنم (.)341 /1
( )2اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (.)131
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وم٘مد ىمرأ أسمق ضمٕمٗمر ىمق ًَمف شمٕم٤ممم﴿ :ؽ ٍِ ْع َّيا﴾ [اًمٌ٘مرة ]271 :سم٢مؾمٙم٤من اًمٕملم ُمع شمِمديد اعمٞمؿ،
ويمذًمؽ ىم٤مًمقن وأسمق قمٛمرو وؿمٕمٌ ُ٦م ُ
سمخٚمػ قمٜمٝمؿ ،وٟمٔم٤مئر ذًمؽ ٕيب قمٛمرو ويٕم٘مقب يمثػمة
َ

يم٢مدهم٤مُمٝمام اًمراء ذم اًمراء ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ك ِْؽ َّر َم َيان﴾ [اًمٌ٘مرةُ ]185 :مع ؾمٙمقن اهل٤مء،
ُ
سمخٚمػ قمٜمٝمام ،وهمػمه.

وأما ما ورد من فراهقة اقؼراءة بؼراءة اإلمام محزة دا ذفروه من أن ؿقفا تؽؾ ًػا
وتـطعا  -وهق ُم٤م ذيمره اسمـ ىمداُم٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد « : -مل يٙمره أمحد ىمراءة ٍ
أطمد ُمـ
ُ
ً
اًمٕمنمة إٓ ىمراءة محزة واًمٙمً٤مئل عم٤م ومٞمٝمام ُمـ اًمٙمن [أي اإلُم٤مًم٦م] واإلدهم٤مم واًمتٙمٚمػ
وزي٤مدة اعمدش( )1ومٛمحٛمقل قمغم أن ذًمؽ اًمتٙمٚمػ هق ُِمـ أداء َُمـ ىمرأ سم٘مراءة محزة ،وًمٞمس ذم
ذم ىمراءة محزة ذاهت٤م ،إذ إن أضمزا َء ىمراءشمِف ومٞمٝم٤م ُُمقا َوم٘م٦م ًمٖمػمه٤م ُمـ اًم٘مراءات.
يمٜم٧م أًمق ُم ُمـ ي٘مرأ سم٘مراءة محزة طمتك دظمٚم٧م وم٘مرأت
وًمذا ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م سمـ طمربُ :

قمٚمٞمف ،ومٚمام رآه ؿمٕمٞم٥م وؾمٛمع ىمراءشمف روٞمٝم٤م وىمٌٚمٝم٤م ،ويم٤من ي٘مقل سمٕمد ذًمؽ ٕصح٤مب
احلدي٨م :شمً٠مًمقين قمـ احلدي٨م وٓ شمً٠مًمقين قمـ اًمدر؟ وم٘مٞمؾ ًمف :وُم٤م اًمدر؟ وم٘م٤مل :ىمراءة
محزة(.)2
وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اجلزري« :وأُم٤م ُم٤م ذيمر قمـ قمٌد اهلل سمـ إدريس وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ُمـ
حمٛمقل قمغم ىمراءة ُمـ ِ
ٌ
ؾمٛم َٕم٤م ُمٜمف ً
ٟم٤مىمال قمـ محزة ،وُم٤م آوم ُ٦م
يمراه٦م ىمراءة محزة وم٢من ذًمؽ
َ
إظمٌ٤مر إٓ رواهت٤مش(.)3

وىم٤مل اًمًخ٤موي« :وأ َُّم٤م أمحد سمـ طمٜمٌؾ  -ريض اهلل قمٜمف  -وم٘مد ىم٤مل ؾمقيدُ :مْمٞم٧م

أٟم٤م وأمحد سمـ راومع إمم أمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف اهلل وم٘م٤ملُ :م٤م طم٤مضمتٙمام؟ ىمٚمٜم٤مٟ :محـ ٟم٘مرأ ىمراء َة
محزة ،وسمٚمٖمٜم٤م أٟمؽ شمٙمر ُه ىمرا َءشمف ،وم٘م٤مل أمحد رمحف اهلل :محز ُة ىمد يم٤من ُمـ اًمٕمٚمؿ سمٛمقوع،
ُ
اًمٗمْمؾ سمـ زي٤مد،
وًمٙمـ ًمق ىمرأشمؿ سمحرف ٟم٤مومع وقم٤مصؿ .ومدقمقٟم٤م ًمف وظمرضمٜم٤م وظمرج ُمٕمٜم٤م
( )1اعمٖمٜمل (.)165 /2
( )2مج٤مل اًم٘مراء (.)473 /2
( )3هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م (.)237 /1
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وم٘م٤مل ًمٜم٤م :إين ٓ ُأ ِّ
صكم سمف ،وأىمرأ ىمراء َة محزة ،ومام هن٤مين قمـ رء ُمٜمٝم٤م ىمطش(.)1
ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح« :وقمـ أمحد ُم٤م يدل قمغم أٟمف رضمع قمـ اًمٙمراه٦مش(.)2
َّ
ومٙم٠من اإلُم٤مم ريض اهلل قمٜمف عم٤م شمٌلم ًمف أن
ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٕمٌٞمد« :هذا فم٤مهر،
هذا اًمذي قم٤م َسمف ُمـ ضمٝم٦م سمٕمض اًمرواة قمٜمف ٓ ُمـ اًم٘مراءة ٟمٗمًٝم٤مش(.)3
وىم٤مل اًمًخ٤موي« :وىمد قم٤مب ىمق ٌم ىمراء َة محزة رمحف اهلل ،وإٟمام يم٤من ي٠مظمذ اعمٌتدئلم

سم٤مًمت٠مين واًمؽمشمٞمؾ ،ويٜمٝم٤مهؿ ُمع ذًمؽ قمـ دم٤موز احلدِّ ش(.)4

واطمت٩م َُمـ
وىم٤مل اسمـ جم٤مهد« :طمدصمٜمل قمكم [سمـ احلًـ] ىم٤مل :ىم٤مل حمٛمد سمـ اهلٞمثؿ:
َّ
أن ً
ؾمٌ٥م هذا َّ
رضمال ممـ ىمرأ
قم٤مب ىمراء َة محزة سمٕمٌد اهلل سمـ إدريس أٟمف ـمٕمـ ومٞمٝم٤م ،وإٟمام يم٤من ُ

()5
ٌ
إومراط
جمٚمس اسمـ إدريس قمٌد اهلل وم٘مرأ ،ومًٛمع اسم ُـ إدريس أًمٗم٤م ًفم٤م ومٞمٝم٤م
قمغم ُؾم َٚمٞمؿ طمي َ

ذم اعمد واهلٛمز وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمتٙمٚمػ اعمٙمروه ،ومٙمره ذًمؽ اسم ُـ إدريس ،وـمٕمـ ومٞمف .ىم٤مل

اًمٓمريؼ قمٜمدٟم٤م ُمٙمروه ُمذُمقم ،وىمد يم٤من محزة يٙمره هذا ويٜمٝمك قمٜمف ،ويمذًمؽ
حمٛمد :وهذا
ُ
َُمـ أشم٘مـ اًم٘مراءة ُمـ أصح٤مسمٜم٤مش(.)6
وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق اًمٙمرم اًمِمٝمرزوري« :ىمراءة محزة ٟم٘مؾ وأداء قمـ اًمًٚمػ ورواي٦م،
ٕٟمف ُم٤م ىمرأ طمر ًوم٤م إٓ سم٠مصمر ،وىمد روى ىمق ٌم قمـ محزة وم٠مشمقا سمام ٓ دمقز سمف اًم٘مراءة ُمـ اعمد
اعمٗمرط ،واًمزقم٘م٤مت اهل٤مئٚم٦م ،وإصقات اًمٕمٔمٞمٛم٦م اهل٤مئٚم٦م ،ومل ٟم٘مرأ ٟمحـ سمذًمؽ قمغم
ؿمٞمقظمٜم٤م ،سمؾ ىمرأٟم٤م قمـ محزة سم٤معمد اًمذي ُم٘مداره صمالث أًمٗم٤مت ،هذا اعمد اًمت٤مم قمٜمف .أظمؼمٟم٤م
أسمق حمٛمد اًمٍميٗمٞمٜمل اخلٓمٞم٥م إذٟمً٤م طمدصمٜم٤م أسمق طمٗمص اًمٙمت٤مين ،طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ جم٤مهد
ىم٤مل :يم٤من محزة سمـ طمٌٞم٥م سمٕمٞمدً ا مم٤م طمٙمقه ،يٜمٝمك قمـ اإلومراط ،وي٠مُمر سم٤مًمتقؾمط ،وًم٘مد
()1
()2
()3
()4
()5
()6

مج٤مل اًم٘مراء (.)473 /2
اًمٗمروع (.)184 /2
ىمراءة محزة ورد ُم٤م اقمؽمض سمف قمٚمٞمٝم٤م (.)32
مج٤مل اًم٘مراء (.)471 /2
ص٤مطم٥م محزة.
هق اسمـ قمٞمًك احلٜمٗمل
ُ
اًمًٌٕم٦م (.)77
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أظمؼمٟم٤م اًمٕمٌ٤مس سمـ حمٛمد اًمدوري ،طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اًمٕمجكم ىم٤مل :ىمرأ أخ زم أيمؼم
قمٚمٛم٧م أن ُم٤م يم٤من ومقق اجلٕمقدة
ُمٜمل قمغم محزة ومجٕمؾ يٛمد ،وم٘م٤مل ًمف محزة ٓ :شمٗمٕمؾ ،أُم٤م
َ
ومٝمق ىمٓمط ،وُم٤م يم٤من ومقق اًمٌٞم٤مض ومٝمق سمرص ،وُم٤م يم٤من ومقق اًم٘مراءة ومٚمٞمس سم٘مراءة.
واقمٚمؿ أن اًمذيـ رووا قمـ محزة اعمد اعمٗمرط ،واًمزقم٘م٤مت اهل٤مئٚم٦م ،وإصقات
اًمٕمٔمٞمٛم٦م ىمد أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ َُمـ يم٤من ذم زُم٤مهنؿ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء وأصح٤مب احلدي٨م ،وهؿ إئٛم٦م
اعمروٞمقن ،طمتك ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ ريض اهلل قمٜمف« :إين ٕيمره اًم٘مراءة هب٤مش ،يٕمٜمل ُم٤م

أورده ه١مٓء قمـ محزة ،ومحز ُة ُُم َّٜمزه قمام ىم٤مًمقه وٟمحٚمقه إًمٞمف مم٤م ٓ جيقز قمغم ٟمحق ُم٤م رواه
ؾمٞمد هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ،وهق اإلُم٤مم أسمق سمٙمر سمـ جم٤مهد ريض اهلل قمٜمفش(.)1

وىم٤مل اًمًخ٤موي« :وأُم٤م ىمراء ُة محزة  -ريض اهلل قمٜمف  -ومٝمل ٌ
ٟم٘مؾ قمـ أئٛمتف ،ومل ي٘مرأ
طمر ًوم٤م إٓ سم٠مصمر.
وٟمً٥م ىمقم إًمٞمف ىمراء ًة ٓ دمقز ُمـ ُمدٍّ ُمٗمرط ،وهٞمئ٦م ؿمٜمٞمٕم٦م ذم إظمراج اهلٛمزش.
صمؿ ذيمر اًمًخ٤موي سمًٜمده ؿمٞم ًئ٤م مم٤م ُذيمِ َر ذم يمالم اًمِمٝمرزوري اًمً٤مسمؼ ،صمؿ ىم٤مل:
«واًمذي ٟمًٌف ه١مٓء (أي :اعمتٙم ِّٚمٗملم) حلٛمزة هق اًمذي أٟمٙمره إئٛم٦م ،وىم٤مل أمحد رمحف اهلل:
ٓ دمقز اًمّمـال ُة سمف ،ومحـز ُة مـه بريء ،ومـا فان يرى ذقك ،بل فان يـفى عـه .ىمـ٤مل
قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك :ىم٤مل زم محزة :إين أيمره ُم٤م دمٞمئقن سمف – يٕمٜمل ُمـ اًمتِمديد ،وىم٤مل ًمف
رضمؾ :ي٤م أسم٤م قمامرة ،رأي٧م ً
مه َز طمتك اٟم٘مٓمع زره ،وم٘م٤مل :مل
رضمال ُمـ أصح٤مسمؽ ذم اًمزي٤مشملم َ َ

آُمر هبذا يمٚمفش(.)2

وأما ما ورد عن بعض اقـحاة من تضعقف قبعض ما ـرأه محز ُة من فؾامت ؿرشقة
وم٘مد ذيمرت ؿمٞم ًئ٤م ُمـ اًمرد قمٚمٞمف ذم هذا اًمٙمت٤مب يم ٌّؾ ذم ُمقوٕمف.
وأيمثر ُمقوع شمٕمرض ًمٚمٜم٘مد واًمتْمٕمٞمػ واًمرد ذم ىمراءة محزة هق ىمراءشمف سمجر يمٚمٛم٦م
( )1قمزاه إًمٞمف اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٕمٌٞمد ذم يمت٤مب اعمّمٌ٤مح اًمزاهر ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم اًمٌقاهر ٕيب اًمٙمرم اًمِمٝمرزوري ،رؾم٤مًم٦م
أيْم٤م مج٤مل اًم٘مراء (.)527 /2
ديمتقراه ًمٚمِمٞمخ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد اًمدوهي ( ،)1495 /4ويٜمٔمر ً
( )2مج٤مل اًم٘مراء (.)527 ،526 /2
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«إرطم٤ممش ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [اًمٜمً٤مء ،]1 :وىمد ذيمرت
ٓمق ًٓ ومٞمف رء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم ُمقوٕمف ُمـ ؾمقرة اًمٜمً٤مء.
ر ادا ُُم َّ
وىمد شمّمدَّ ى اًمٕمٚمامء ُمـ اًم٘مراء واعمٗمنيـ وُمـ اًمٜمح٤مة أٟمٗمًٝمؿ هلذا اًمٓمٕمـ ُمـ سمٕمض
اًمٜمح٤مة ذم سمٕمض ُم٤م روي ُمـ احلروف ذم اًم٘مراءات اعمتقاشمرة قمٛمق ًُم٤م ،ذم ىمراءة محزة
وهمػمه٤م(.)1
اقسـةش(.)2
ىم٤مل إُم٤مم اًمٜمح٤مة -رمحف اهلل ...« :-إال أن اقؼراءة ال ُُتا َقفُ ؛ َّ
ألن اقؼراء َة ُّ
وىم٤مل اسمـ احل٤مضم٥م ذم خم٤مًمٗم٦م اًمٜمحقيلم ًمٚم٘مراء ذم ُمً٠مًم٦م ُمـ ُمً٤مئؾ اإلدهم٤مم:
«وإومم اًمرد قمغم اًمٜمحقيلم  ،...وًمٞمس ىمقهلؿ سمحج٦م إٓ قمٜمد اإلمج٤مع ،وُمـ اًم٘مراء مج٤مقم٦م
إمج٤مع اًمٜمحقيلم طمج ً٦م ُمع خم٤مًمٗم٦م اًم٘مراء هلؿ ،صمؿ وًمق ُىمدِّ ر أن
ُمـ اًمٜمحقيلم ،ومال يٙمقن
ُ
ٟمحقي وم٢مهنؿ ٟم٤مىمٚمقن هلذه اًمٚمٖم٦م ،وهؿ ُمِم٤مريمقن اًمٜمحقيلم ذم ٟم٘مؾ
اًم٘مراء ًمٞمس ومٞمٝمؿ
ٌّ
اعمّمػم إمم ىمقل اًم ُ٘م َّراء
إمج٤مع اًمٜمحقيلم طمج ً٦م دوهنؿ ،وإذا صمٌ٧م ذًمؽ يم٤من
اًمٚمٖم٦م ،ومال يٙمقن
ُ
ُ

شمقاشمرا،
قمٛمـ صمٌ٧م قمّمٛمتف قمـ اًمٖمٚمط ذم ُمثٚمف ،وٕن اًم٘مراء َة صمٌت٧م
ً
أوممٕ :هنؿ ٟم٤مىمٚمقه٤م َّ
وُم٤م ٟم٘مٚمف اًمٜمحقيقن آطم٤مدُ ،صمؿ وًمق ؾمٚمؿ أٟمف ًمٞمس سمٛمتقاشمر وم٤مًم٘مراء أقمدل وأيمثر ،ومٙم٤من
اًمرضمقع إًمٞمٝمؿ أوممش(.)3
وىم٤مل ُمّمٓمٗمك ًمٓمٗمل اعمٜمٗمٚمقـمل« :وًمٞمً٧م ُمً٠مًم ُ٦م اإلقمراب واًمٚمحـ ُمً٠مًم ً٦م قم٘مٚمٞم ً٦م
يٙمقن ًمٚمٌح٨م ومٞمٝم٤م ٌ
جم٤مل ،وإٟمام اإلقمراب ُم٤م ٟمٓمؼ سمف اًم َٕم َر ُب ،واًمٚمحـ ُم٤م مل يٜمٓم٘مقا سمف ،ومٚمق
أهنؿ اصٓمٚمحقا قمغم ٟم َّْم٥م اًمٗم٤مقمؾ ورومع اعمٗمٕمقل ً
وٟمّم٥م اًمث٤مين
رومع إول
ُ
ُمثال ًمٙم٤من ُ
اعمٌنميـ مل ُيدريمقا ؿمٞم ًئ٤م ُمـ هذه اعمً َّٚمامت ،واؾمتدًمقا قمغم وضمقد
حلٜمً٤م ،وًمٙمـ ضمٝمٚم٦م ِّ
دوهن٤م ُُمدَ ِّوٟمقه٤م إٓ سمٕمدَ أن ٟمٔمروا ذم يمالم اًمٕمرب
اًمٚمحـ ذم اًم٘مرآن سم٘مقاقمد اًمٜمحق اًمتل ُم٤م َّ
ُ
ؿاقؼرآن
اًم٘مرآن اعمجٞمدُ ،
ؼم ُم٤م اقمتٛمدوا قمٚمٞمف ذم ذًمؽ هق
ُ
وشمتٌٕمقا شمرايمٞم ٌَف وأؾم٤مًمٞم ٌَف ،وأيم ُ
ؿمذ ُمـ اًم٘مراءات ،وم٘مد أومرد أسمق اًمٗمتح قمثامن سم ُـ ضمٜمل ً
( )1سمؾ وإهنؿ يٕمٛمٚمقن قمغم شمقضمٞمف ُم٤م َّ
يمت٤مب «اعمحتً٥م ذم
ُمثال
َ
شمٌٞملم وضمقه ؿمقاذ اًم٘مراءات واإليْم٤مح قمٜمٝم٤مش ،ذم ضمزءيـ يمٌػميـ.
( )2اًمٙمت٤مب ًمًٞمٌقيف (.)148 /1
( )3اإليْم٤مح ذم ذح اعمٗمّمؾ (.)495 /2
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ُحج ٌة عذ اقـحاة ،وققست اقـحا ُة حج ًة عذ اقؼرآن ،ؿنذا ُو ِجدَ يف بعض ترافقب اقؼرآن
أو ِ
ؾره من اقؽالم اقعريب ما ُُياقِ ُ
ف ـواعدَ اقـحاة حؽؿـا بلهنم ُم َؼ ِِّّصون يف اقتتَبـُّع
فثرا وال ً
كادرا
واالستؼراء ،عذ أهنم ما َّ
ـؾقال وال ً
ـِّصوا يف يشء من ذقك ،وما ترفوا ً
مؼِّصون()1ش(.)2
وال شا ًّذا إال َّ
دوكوه يف فتبفم ،ؿال اقؼرآن بؿؾحون ،وال اقـحا ُة ِّ
وىم٤مل اًمزريمٌم سمٕمد ذيمره شمْمٕمٞمػ سمٕمْمٝمؿ ًمٌمء ذم ىمراءة محزة وأيب قمٛمرو« :وهذا
اإلمجاع عذ صحة ـراءة همالء األئؿة ،وأهنا ُسـة متبعة ،وال جمال
حت٤م ُُمؾ ،وـد اكعؼد
ُ
قالجتفاد ؿقفا ،وهلذا ىم٤مل ؾمٞمٌقيف ذم يمت٤مسمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [يقؾمػ:]31 :

«وسمٜمق متٞمؿ يرومٕمقٟمف إٓ ُمـ درى يمٞمػ هل ذم اعمّمحػش .وإٟمام يم٤من يمذًمؽ ٕن اًم٘مراء َة
ُؾمٜمَّـ ٌ٦م َُمروي ٌ٦م قمـ اًمٜمٌل ط ،وٓ شمٙمقن اًم٘مراء ُة سمٖمػم ُم٤م روي قمٜمفش(.)3
وىم٤مل اًمذهٌل« :وُمٜمٝمؿ َُمـ ي٘مقل :يم٤من محز ُة  -رمحف اهلل َ -
ىمٚمٞمؾ اعمٕمروم٦م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م،

ومج٤مء ذم طمروومف أُم٤ميمـ ُيت٤مج إمم آقمتذار قمٜمٝم٤م ،وهذا مردود عـد اجلؿفور ،ومحزة ؿال
ُي َش ُّ
ك يف ورعه وديـه ،وال يف حػظه قؽتاب اهلل واعتـائه بهش(.)4

وىم٤مل أسمق طمٞم٤من  -وهق قم٤ممل سم٤مًم٘مراءات واًمتٗمًػم واًمٜمحق  -ر ادا قمغم ُمـ و َّٕمػ
َ َ
ََ َُ َ
ال َ
رضامِ ﴾ [اًمٜمً٤مء ]1 :سم٤مجلرُ« :م٤م ذه٥م إًمٞمف ُ
أهؾ
اءلّن ةِ َِ و
ىمراءة محزة ذم ىمراءشمف ﴿ تف

اجل٤مر ،وُمـ اقمتالهلؿ ًمذًمؽ
اًمٌٍمة ُمـ اُمتٜم٤مع اًمٕمٓمػ قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور إٓ سم٢مقم٤مدة
ِّ

ُمذه٥م اًمٙمقومٞملم ذم ذًمؽ ،وُمـ ا َّد َقمك اًمٚمح َـ ومٞمٝم٤م أو اًمٖمٚمط
اًمّمحٞمح
همػم صحٞمح ،سمؾ
ُ
ُ
ُ
قمغم محزة وم٘مد يمذب ،وىمد ورد ُمـ ذًمؽ ذم أؿمٕم٤مر اًمٕمرب يمثػم ،خيرج قمـ أن َ
جيٕمؾ ذًمؽ
وًمًٜم٤م ُُمت َٕمٌَّديـ سم٘مقل ُٟمح٤مة اًمٌٍمة وٓ همػمهؿ ممـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ،ومٙمؿ ُطمٙم ٍؿ صمٌ٧م
ضور ًة ْ ...
()1

()2
()3
()4

يم٤من – رمحف اهلل – يتٙمٚمؿ قمـ اعمٌنميـ اجل٤مهٚملم اًمذيـ يٓمٕمٜمقن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ويدقمقن أن ومٞمف حلٜمً٤م ،وهذا اًمٙمالم
قضمف هٙمذا إمم اًمٜمح٤مة رمحٝمؿ اهلل ،وًمٙمـ ضمٝمؾ سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض إؾم٤مًمٞم٥م ذم اًمٚمٖم٦م محٚمٝمؿ قمغم أٓ ي٘مٌٚمقا سمٕمض ُم٤م
ٓ ُي َّ
شمقاشمر ُمـ اًم٘مرآن ،وم٤مًمت٘مّمػم واىمع ُمـ سمٕمْمٝمؿ– واًمٚمٖم ُ٦م ٓ ُيدَّ قمك أن ٟمحق اي٤م أطم٤مط هب٤م ىمط – إٓ أن داوم َٕمٝمؿ إمم ذًمؽ
صٞم٤مٟم ُ٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ورد اًمِم٤م ِّذ قمٜمف ،ومال يٕم٤مُمٚمقن ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمٖمرولم ُمـ اعمٌنميـ واعمًتنمىملم.
اًمٜمٔمرات ( ،)273 ،272 /1حت٧م قمٜمقان اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م.
اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ( ،)225ويمالم ؾمٞمٌقيف ذم اًمٙمت٤مب (.)59 /1
ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر (.)261 /1
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سمٜم٘مؾ اًمٙمقومٞملم ُمـ يمالم اًمٕمرب مل يٜم٘مٚمف اًمٌٍميقن ،ويمؿ ُطمٙم ٍؿ صمٌ٧م سمٜم٘مؾ اًمٌٍميلم مل
يٕمرف ذًمؽ َُمـ ًمف اؾمتٌح ٌ٤مر ذم ِقمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م ٓ ،أصح٤مب اًمٙمٜم٤مٟمٞمس
يٜم٘مٚمف اًمٙمقومٞمقن ،وإٟمام
ُ
اعمِمتٖمٚمقن سميوب ُِمـ اًمٕمٚمقم ِ
أظمذون قمـ اًمّمحػ دون اًمِمٞمقخش(.)1
ٍ
ىمراءة شمقاشمرت أو اؾمتٗم٤مو٧م قمـ
وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اجلزري« :وأٟمَّك يًٕمٝمؿ إٟمٙم٤مر
اقمتٌ٤مر هبؿً ،مٞمس هلؿ ُمٕمروم٦م هلؿ سم٤مًم٘مراءات وٓ سم٤مٔصم٤مر ،مجدوا
رؾمقل اهلل ط إٓ ٟمُقيس ٓ
َ
ِ
أومّمحٝم٤م
قمغم ُم٤م قمٚمٛمقا ُمـ اًم٘مٞم٤مؾم٤مت ،وفمٜمقا أهنؿ أطم٤مـمقا سمجٛمٞمع ًمٖم٤مت اًمٕمرب

ووم ِ
ّمٞمحٝم٤م ،طمتك ًمق ىمٞمؾ ٕطمدهؿ ر ٌء ذم اًم٘مرآن قمغم همػم اًمٜمحق اًمذي أٟمزًمف اهلل يقاومؼ
فم٤مهرا قمٜمده مل ي٘مرأ سمذًمؽ أطمدٌ ًم٘مٓمع ًمف سم٤مًمّمح٦م!! ،يمام أٟمف ًمق ُؾمئؾ قمـ ىمراءة
ىمٞم٤مؾم٤م
ً
ً

سمٕمْمٝمؿ ىمٓمع ذم ىمقًمف
ىمٞم٤مؾم٤م ٕٟمٙمره٤م ،وًم٘مٓمع سمِمذوذه٤م!! ،طمتك إن َ
ُمتقاشمرة ٓ يٕمرف هل٤م ً
قمز وضمؾ ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [يقؾمػ ]11 :سم٠من اإلدهم٤مم اًمذي أمجع قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم ُ٦م -

روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ  -واعمًٚمٛمقن حلـ ،وأٟمف ٓ جيقز قمٜمد اًمٕمربٕ :ن اًمٗمٕمؾ اًمذي هق
«شم٠م َُم ُـش ُمرومقع ،ومال وضمف ًمًٙمقٟمف طمتك أدهمؿ ذم اًمٜمقن اًمتل شمٚمٞمف.
ِ
طمٞم٤مء ه١مٓء ُمـ اهلل شمٕم٤ممم!! ،جيٕمٚمقن ُم٤م قمرومقه ُمـ اًم٘مٞم٤مس
وم٤مٟمٔمر ي٤م أظمل إمم ىمٚم٦م
َ
ً
اًمٕمٔمٞمؿ ومر ًقم٤م ،طم٤مؿم٤م اًمٕمٚمامء اعم٘متدى هبؿ ُمـ أئٛم٦م اًمٚمٖم٦م واإلقمراب ُمـ
واًم٘مرآن
أصال،
َ
ِ
واإلٟمٙم٤مر قمغم َُمـ
ذًمؽ ،سمؾ جيٞمئقن إمم يمؾ طمرف مم٤م شم٘مدم وٟمحقه ُيٌ٤مًم ِٖمقن ذم شمقضمٞمٝمف،
أٟمٙمره ،طمتك إن إُم٤مم اًمٚمٖم٦م واًمٜمحق أسم٤م قمٌد اهلل سمـ ُم٤مًمؽ – رمحف اهلل – ىم٤مل ذم ُمٜمٔمقُمتف
اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم اًم َٗم ّْمؾ سملم اعمْم٤موملم:
ْ َ
َ
َ َ ْ َ
َ
َ ُ ْ َ
ـــػق ـِ َ
ــو ل َِــا ِىــً
ؽل
ـــؽ
م
اةـــً
ـــؽاءة
وعي
ِ
ٍ
ىــػ وٌــا ِِ
ِ
ِ
ِ

وًمقٓ ظمقف اًمٓمقل ،وظمروجِ اًمٙمت٤مب قمـ ُم٘مّمقده ٕوردت ُم٤م زقمؿ أن أهؾ اًمٚمٖم٦م
ا
ُمًت٘مال ذم ذًمؽ،
أٟمٙمروه ،وذيمرت أىمقاهلؿ ومٞمٝم٤م ،وًمٙمـ إن ُمدَّ اهلل ذم إضمؾ ٕوٕمـ يمت٤م ًسم٤م
ِ
اًمًٌٕم٦م
مجٞمع ُم٤م أٟمٙمره َُمـ ٓ ُمٕمروم َ٦م ُمـ ىمراءات
وينمح
اًم٘مٚم٥م،
يِمٗمل
أذيمر ومٞمف َ
ُ
َ
اًمّمدرُ ،
َ
واًمٕمنمة.
( )1اًمٌحر اعمحٞمط (.)511/3

44

تأمــالت يف قــراءة اإلمــاو محــسة

وهلل در اإلُم٤مم أيب ٟمٍم اًم٘مِمػمي طمٞم٨م طمٙمك ذم شمٗمًػمه قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [اًمٜمً٤مء ]1 :يمال َم اًمزضم٤مج ذم شمْمٕمٞمػ ىمراءة اخلٗمض ،صمؿ ىم٤مل:
« ُ
وُمثؾ هذا اًمٙمالم ُمردو ٌد قمٜمد أئٛم٦م اًمديـٕ :ن اًم٘مراءات اًمتل ىمرأ هب٤م أئٛم ُ٦م اًم٘مراء صمٌت٧م
قمـ اًمٜمٌل ط ،ومٛمـ ر َّد ذًمؽ وم٘مد ر َّد قمغم اًمٜمٌل ط ،واؾمت٘م ٌَ َح ُم٤م ىمرأ سمف ،وهذا ُم٘م٤مم
حمذور ،وٓ ُي َ٘م َّٚمدُ ومٞمف أئٛم ُ٦م اًمٚمٖم٦م واًمٜمحقش(.)1
وىم٤مل اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق قمٛمرو اًمداين« :وأئٛم٦م اًم٘مراءة ٓ شمٕمٛمؾ ذم رء ُمـ طمروف
ِ
وإىمٞمس ذم اًمٕمرسمٞم٦م ،سمؾ قمغم إصمٌ٧م ذم إصمر ،وإصح ذم
اًم٘مرآن قمغم إومِمك ذم اًمٚمٖم٦م،
ىمٞم٤مس قمرسمٞم٦م وٓ ومِمق ًمٖم٦مٕ :ن اًم٘مراءة ُؾمٜمَّـ ٌ٦م ُُمتٌَّـَٕم٦م،
اًمٜم٘مؾ ،واًمرواي ُ٦م إذا صمٌت٧م ٓ َي ُرده٤م ُ

يٚمز ُم ىمٌقهل٤م واعمّمػم إًمٞمٝم٤مش(.)2

صمؿ رد اسم ُـ اجلزري  -رمحف اهلل  -قمغم َُمـ ا َّدقمك أن اخلٓم٠م ذم اًم٘مراءة  -قمغم زقمٛمف -

يٕمرف
حمٛمقل قمغم ىمٚم٦م وٌط اًمرواة وم٘م٤مل ٓ« :واهلل ،سمؾ يمٚمف حمٛمقل قمغم يمثرة ضمٝمؾ َُمـ ٓ
ُ
أوضمٝم٤م وؿمقاهدَ ومّمٞمح٦م ُخت ََّر ُج قمٚمٞمٝم٤م ،يمام ٟمٌٞمٜمف – إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم – ذم اًمٙمت٤مب اًمذي
هل٤م
ً

ً
حمٛمقٓ قمغم
ورواهت٤م أئٛم ٌ٦م صم٘م٤مت ،وإذا يم٤من ذًمؽ
وقمدٟم٤م سمف آٟم ًٗم٤م  -إذ هل صم٤مسمت٦م ُمًتٗم٤مو٦م،
ُ
ىمٚم٦م وٌٓمٝمؿ ومٚمٞم٧م ؿمٕمري أيم٤من اًمدي ُـ ىمد َه َ
ؿمخص ذم ذًمؽ
٤من قمغم أهٚمف طمتك جيل َء
ٌ
ِ
َ
وي١مظمذ قمٜمف ،و ُي٘مرأ سمف ذم
ًٛمع ُمٜمف،
اًمّمدر ُيدظم ُؾ ذم اًم٘مراءة سم٘مٚم٦م وٌٓمف ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ،وم ُٞم َ
اًمّمٚمقات وهمػمه٤م ،ويذيمره إئٛم ُ٦م ذم يمتٌٝمؿ ،وي٘مرءون سمف ،ويًتٗم٤مض ،ومل َشم َزل يمذًمؽ
اإلمج٤مع ُُمٜمٕم٘مد قمغم أن ُمـ
إمم زُم٤مٟمٜم٤م هذا ٓ ،يٛمٜمع أطمدٌ ُمـ أئٛم٦م اًمديـ اًم٘مراء َة سمفُ ،مع أن
َ
ِ
ٍما قمغم ذًمؽ يٙمٗمر ،واهلل ضمؾ
زاد طمريم ً٦م أو طمر ًوم٤م ذم اًم٘مرآن ،أو ٟم٘مص ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف ُُم ا
وقمال شمقمم طمٗم َٔمف ﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ش.ا.هـ
صمؿ ٟم٘مؾ قمـ أي ؿم٤مُم٦م« :وٓ اًمتٗم٤مت إمم ىمقل ُمـ زقمؿ أٟمف مل ِ
ي٠مت ذم يمالُمٝمؿ ُمث ُٚمف،

ٕٟمف ٍ
رضمح قمغم اًمٜمٗمل سم٤مإلمج٤مع .ىم٤مل :وًمق
ٟم٤مف ،و َُمـ أؾمٜمدَ هذه اًم٘مراء َة ُُمثٌِ٧م،
ُ
واإلصمٌ٤مت ُُم َّ

(ُ )1مٜمجد اعم٘مرئلم وُمرؿمد اًمٓم٤مًمٌلم (.)212 :211
( )2ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من (.)396

تأمــالت يف قــراءة اإلمــاو محــسة

45

اًمز ِ
اقمؿ قمـ سمٕمض اًمٕمرب أٟمف اؾمتٕمٛمٚمف ذم اًمٜمثر ًمرضمع قمـ ىمقًمف ،ومام سم٤م ًُمف ٓ
ٟم ُِ٘م َؾ إمم هذا َّ
يٙمتٗمل سمٜم٤مىمكم اًم٘مراءة ُمـ اًمت٤مسمٕملم قمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿش(.)1
ٍ
طمرف
يتجرأ قمغم ر ِّد
ٚمحـ محزة يمٞمػ
وىم٤مل قمٌد اًمقه٤مب اعمزي« :ومٞم٤م قمج ًٌ٤م ُمـ ُُم ِّ
َّ
ِ
سمٕمض صٌٞم٤من
ُمٜم٘مقل قمـ إئٛم٦م اًمث٘م٤مت إمم رؾمقل اهلل طُ ،مع أٟمف ُيت٩م ذم اًمٕمرسمٞم٦م سم٘مقل
سمٕمض إقمراب ي٘مقل يمذا ويمذا ،ومال يردوٟمف،
اًمٕمرب ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ،ي٘مقل ىم٤مئ ُٚمٝمؿ :ؾمٛمٕم٧م َ
ً
ُمتقاشمرا قمـ ه١مٓء إئٛم٦م ،ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وؾمٞمئ٤مت
ُمٜم٘مقٓ
ويردون طمر ًوم٤م
ً
أقمامًمٜم٤مش(.)2

وأظمػما أىمقل :هٙمذا شمٌ٘مك ىمراء ُة اإلُم٤مم محزة رمحف اهلل ،هل٤م ُ
وضمذهب٤م ًمٚم٘مٚمقب
مج٤مهل٤م،
ُ
ً
ٓمر ُمـ اًمٕم٤ممل ُيم ِّٚمف ،ذىمفِ
أي ُىم ٍ
ي٠مظمذه٤م ٌ
ُ
وإؾمامع،
ضمٞمؾ سمٕمدَ ضمٞمؾ .وطمٞمثام َطم َٚم ْٚم َ٧م ذم ِّ
ِ
ُمٕم٤مهد اعمًٚمٛملم
وهمرسمِف ،ؿمامًمِف وضمٜمقسمِف ،ومًتجدُ ىمراء َة محز َة  -رمحف اهلل  -شمُدَ َّر ُس ذم
وجي ُٞمز هب٤م إئٛم ُ٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمدهؿ اعمتّمٚم٦م إمم اإلُم٤مم
وُمً٤مضمدهؿ ُمع همػمه٤م ُمـ اًم٘مراءاتُ ،
ِ
ِ
ور َّسمام وضمدت ُمـ ُي ِّ
اعمح٤مري٥م ،يمام هق
ّمكم هب٤م ذم
محز َة ،وهق سمًٜمده إمم رؾمقل اهلل طُ ،
احل٤مل ذم ُمٍمٟم٤م أرض اًم٘مراءة واإلىمراءِ ،
ومرطمؿ اهللُ اإلُم٤م َم محزة رمح ً٦م واؾمٕم٦م ،وضمزاه قمـ
اعمًٚمٛملم ظمػم اجلزاء.

***

(ُ )1مٜمجد اعم٘مرئلم (.)215 :213
( )2أطم٤مؾمـ إظمٌ٤مر (.)334
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ِ
االست َعاذة
َباب
قسأ محص ٝ٠بادتٗس با٫ضتعاذ ٠نذُٝع ايكسٖاٚ ،٤ز ٟٚعٓ٘ إخؿا ُ٤ايتعٛذٚ ،ذنس
ابُٔ ادتصز ٟيف ايٓػس أْ٘ ٚزد عٔ محص ٠زٚاٜتإ يف إخؿا ٤ايتعٛذ :
(إسداُٖا) اإلخؿاًَٛ ٤كٟا ،أ ٟسٝحُ قسأ ضٛا ٤نإ أ ٍٚضٛز ٕ٠أ ٚأثٓاَٖ٤ا.
(ٚايجاْ )١ٝاإلخؿا ٤إ ٫يف ؾاحت ٔ١ايهتاب ؾبادتٗسٚ ،املساد باإلخؿا ٤اإلضسَازُ.
قاٍ ابُٔ ادتصزٚ : ٟا٭صضٗ عٓ٘ ادتٜٗس.
ىم٤مل أمحد سمـ حمٛمد سمـ اجلزري« :وضمف اإلظمٗم٤مء ًمٞمٗمرق سملم اًم٘مرآن وهمػمه ،ووضمف
ختّمٞمص اًمٗم٤محت٦م سم٤مجلٝمر اًمٗمرق سملم اسمتداء اًم٘مرآن وهمػمه ،وذًمؽ أن اًم٘مرآن قمٜمده يم٤مًمًقرة
اًمقاطمدة ،وهلذا آ َصم َر وصؾ اًمًقرة سم٤مًمًقرة ُمـ همػم ومّمؾ سملم اًمًقرشملم سم٤مًمًٌٛمٚم٦م وٓ
َّ
وٕن أسم٤م هريرة  -رى اهلل قمٜمف َ -ضم َٝمر هب٤م ذم أول اًمٗم٤محت٦مش(.)1ا.هـ
همػمه٤م،
إفمٝم٤مرا ًمِمٕم٤مر اًم٘مراءة يم٤مجلٝمر سم٤مًم َّت ْٚمٌِٞم٦م وشمٙمٌػمات
ووضمف اجلٝمر سم٤مٓؾمتٕم٤مذة أن سمف
ً
اًمٕمٞمد ،وُمـ ومقائده أن اًمً٤مُمع ًمف يٜمّم٧م ًمٚم٘مراءة ُمـ أوهل٤م ٓ يٗمقشمف ُمٜمٝم٤م رء ،وإذا أظمٗمك
اعم٘مروء ر ٌء ،وهذا اعمٕمٜمك هق اًمٗم٤مرق
اًمتٕمقذ مل يٕمٚمؿ
ُ
اًمً٤مُمع سم٤مًم٘مراءة إٓ سمٕمد أن وم٤مشمف ُمـ ُ
سملم اًم٘مراءة ظم٤مرج اًمّمالة وذم اًمّمالة ،وم٢من اعمخت٤مر ذم اًمّمالة اإلظمٗم٤مءٕ :ن اعم٠مُمقم
ُمٜمّم٧م ُمـ أول اإلطمرام سم٤مًمّمالة(.)2

ورتَني
وما َج َاء َ
الس َ
بني ُّ
سملة َ
باب ال َب َ
قسأ سَُص ٠بايٛصٌ بني ايطٛزتني بد ٕٚبطًُٚ ،١نإٔ ايكسإٓ عٓد ٙضٛزٚ ٠اسد،٠
ؾإذا أزاد ايكاز ٨إٔ ٜكسأ آخس ضٛز ٠ايؿاحتٚ ١أ ٍٚضٛز ٠ايبكسَ ٠جًٟا ؾٝكسأ:
﴿ ﭲﭳ ﭴ ﭑ ﴾ [اًمٗم٤محت٦م ،7 :اًمٌ٘مرةَُ ]1 :تضً.١

( )1ذح اًمٓمٞمٌ٦م ٓسمـ ٟم٤مفمٛمٝم٤م ( )51سمتٍمف يًػم.
( )2إسمراز اعمٕم٤مين ٕيب ؿم٤مُم٦م (.)64
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ذيمر اإلُم٤مم أسمق ؿم٤مُم٦م قمـ أيب قمكم إهقازي أٟمف ٟم٘مؾ قمـ محزة أٟمف ىم٤مل :إٟمام ومٕمٚم٧م
ذًمؽ  -يٕمٜمل وصؾ آظمر اًمًقرة سم٠مول اًمًقرة سمٕمده٤م ً -مٞمٕمرف اًم٘م٤مرئ يمٞمػ إقمراب
أواظمر اًمًقر(.)1
وىم٤مل ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م« :عم٤م يم٤مٟم٧م «سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿش ًمٞمً٧م سمآي٦م ُمـ يمؾ
ؾمقرة قمٜمده [يٕمٜمل محزة] وقمٜمد مج٤مقم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء أؾم٘مٓمٝم٤م ذم وصٚمف اًمًقر َة سم٤مًمًقرةً ،مئال
ئم َّـ ٌّ
فم٤من أهن٤م آي ٌ٦م ُمـ أول يمؾ ؾمقرة ،وم٤مًم٘مرآن قمٜمده يمٚمف يم٤مًمًقرة اًمقاطمدة ،ومٙمام ٓ
يٗمّمؾ سملم سمٕمض ؾمقرة وسمٕمض سم٤مًمتًٛمٞم٦م يمذًمؽ ٓ يٗمّمؾ سملم ؾمقرة وؾمقرة سم٤مًمتًٛمٞم٦م.
ٍ
ؾمقرة واسمتدا ُء أظمرىش(.)2
صمٌ٤مهت٤م ذم اعمّمحػ وم٢مٟمام ذًمؽ ًم ُٞمٕم َٚمؿ ومرا ُغ
وم٠م َُّم٤م ُ
ٚاختاز بعضُ أٌٖ ا٭دا ٤عٔ محص ٠ايطهتَ( )3عٓد ايطٛز ا٭زبع اي ٗصِٖس( ،)4أ ٟبني
بني آخسِ املٝدثس ٚأ ٍِٚايكٝاَٚ ،١آخس اْ٫ؿٛاز ٚأ ٍٚاملٛٝؿؿنيٚ ،آخس ايؿذس ٚأٍٚ
هلَُص.٠
ايبًدٚ ،آخس ايعَضس ٚأ ٍٚا ٝ
ً
وشمٕمٔمٞمام ًمف ،وذًمؽ
إضمالٓ ًمٚم٘مرآن
وذًمؽ ًمٚم٘مٌح ذم اًمٚمٗمظ قمٜمد اًمقصؾ ،ومٙمره ذًمؽ
ً

إذا ىم٤مل﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [اعمدصمر ]56 :صمؿ يّمٚمٝم٤م سمـ ﴿ ﮊ ﮋ﴾ [اًم٘مٞم٤مُم٦م،]1 :
ومٞم٘مع ًمٗمظ اًمٜمٗمل قم٘مٞم٥م ًمٗمظ اعمٖمٗمرة ،وذًمؽ ذم اًمًٛمع ىمٌٞمح ،وإذا ىم٤مل﴿ :ﮱ ﯓ
ﯔ﴾ [آٟمٗمٓم٤مر ]19 :صمؿ يّمٚمٝم٤م سمـ ﴿ﯖ ﯗ﴾ [اعمٓمٗمٗملم ]1 :ومٞم٘مع ًمٗمظ اًمقيؾ قم٘مٞم٥م
اًمٚمٗمظ سم٤مؾمؿ اهلل ضمؾ ذيمره ،وذًمؽ ىمٌٞمح ،ويمذًمؽ اًمًقر إظمر.
ىم٤مل ُمٙمل« :روى ُم٤مًمؽ أن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم ُؾم ِئؾ قمـ اًمٕم٘مٞم٘م٦م وم٘م٤مل ٓ« :أطم٥م
َ
آؾمؿ ،يريد ُم٤مًمؽ أن ومٕمؾ اًمٕم٘مٞم٘م٦م ضم٤مئز مل يٙمره اًمٜمٌل
اًمٕم٘مققش .ىم٤مل ُم٤مًمؽ :ومٙم٠مٟمف يمره
َ
()1
()2
()3
()4

إسمراز اعمٕم٤مين (.)66
اًمٙمِمػ (.)26 ،25
اًمًٙم٧م ذم آصٓمالح هق ىمٓمع اًمّمقت زُمٜمً٤م ُم٤م ،دون زُمـ اًمقىمػ قم٤مد ًة ُمـ همػم شمٜمٗمس.
هر ذم اًمٚمٖم٦م مجع زهراء ،وهق ُم٤م يدُ ل
وشمًٛمك ؾمقر اًم٘مٞم٤مُم٦م واعمٓمٗمٗملم واًمٌٚمد واًمـ ُٝم َٛمزة سم٤مٕرسمع اًمزهر أو اًمٖمُر« .واًمز ُ
قمغم إو٤مءة وإٟم٤مرة ،وذم آصٓمالح  :هل اًمًقر إرسمع اعمٕمٚمقُم٦م قمٜمد أهؾ اًم٘مراءات ،وهل اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمتٓمٗمٞمػ واًمٌٚمد
ِ
وووقطمٝم٤م سملم أهؾ اًم٘مرآنشُ .مٕمجؿ ُمّمٓمٚمح٤مت قمٚمؿ اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ()63
واهلٛمزةُ ،ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ًمِمٝمرهت٤م
َ

تأمــالت يف قــراءة اإلمــاو محــسة

49

ِ
ىمٌح اًمٚمٗمظش(.)1
ومٕم َٚمٝم٤م ،وإٟمام يمره ًمٗمظ اؾمٛمٝم٤م ،وم٤مٟمٔمر يمٞمػ يمره اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم َ
ٟمٔم٤مئر ذم
همػم وارد ،يمام أن ًمف
ووضمف اًمقصؾ يمٌ٤مىمل اًمًقر أن ذًمؽ اعمٕمٜمك
َ
َ
اًم٘مٌٞمح ُ

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سملم أي٤مت ومل ي٘مؾ أطمدٌ سم٤مًمًٙم٧م قمٜمد وصٚمٝم٤م ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

اب ا ِإلدغَ ام الكَ بري
َب ُ
اإلدغاُّ يػ : ٟ١إدخاٍُ ايػ ٔ٤ٞيف ايػٚ ،ٔ٤ٞاص٬ٛسّا  :ايٓٛلُ باذتسؾني
نايجاَْ ٞػددّاٚ ،ؾا٥دت٘  :ختؿٝـ ايٓٛل.
ٜٓٚكطُِٔ اإلدغاُّ إي ٞقطُني  :نبريٍ ٚصػري ،ؾإٕ نإ اذتسفُ املدغِٜ
ضُ َٞٚنبريّاٚ ،إٕ نإ ضانّٔٓا ضُُ ٞٚصػريّا.
َتشسنٟا ُ
اإلدهم٤مم واإلفمٝم٤مر ًمٖمت٤من ًمٚمٕمرب ،وم٤مًم٘مٌ٤مئؾ اًمتل شمذه٥م إمم اإلدهم٤مم هل :متٞمؿ وأؾمد
وهمٜمك وقمٌد اًم٘مٞمس وسمٙمر سمـ وائؾ ويمٕم٥م وٟمٛمػم وـملء وشمٖمٚم٥م ،واًم٘مٌ٤مئؾ اًمتل آصمرت
اإلفمٝم٤مر :ىمريش وصم٘مٞمػ ويمٜم٤مٟم٦م وإٟمّم٤مر وهذيؾ ،وم٤محلج٤مز متٞمؾ إمم اإلفمٝم٤مر إٓ ذم
ٍ
سمٕمض(.)2
وىم٤مل اسمـ اجلزري« :ىم٤مل أسمق قمٛمرو سمـ اًمٕمالء :اإلدهم٤م ُم يمال ُم اًمٕمرب اًمذي جيري

همػمهش(.)3
قمغم أًمًٜمتٝم٤م ،وٓ ُيًٜمقن َ

قسأ محص ٝ٠بإدغاّ ايتا ٤يف ايٛا َٔ ٤قٛي٘ تعاىل ﴿ :ﭥﭦ﴾ [اًمٜمً٤مء.]81 :
ختٗمٞم ًٗم٤م ًمٚمتج٤مٟمس ذم اعمخرج.
ٚقسأ قٛي ٜ٘تعاىل ﴿ ﭕ ﴾ [اًمٜمٛمؾ ]36 :بإدغاّ ايٓ ٕٛيف ايَٓ ٕٛع َد ايٛا.ٚ
سم٘مّمد اًمتخٗمٞمػ ٓضمتامع اعمثٚملم ،وهق ومٕمؾ ُمرومقع ،وقمالُم٦م رومٕمف صمٌقت اًمٜمقنٟٕ :مف
( )1يٜمٔمر اًمٙمِمػ (.)26
( )2يٜمٔمر اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ( ،)133 :131ذم اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م (.)64
( )3اًمٜمنم (.)221 /1
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ُمـ إُمثٚم٦م اخلٛمً٦م ،ودظمٚم٧م قمٚمٞمف ُ
ٟمقن اًمقىم٤مي٦م ،واًمٕمرب دمٞمز ذم ُمثٚمف صمالصم٦م أوضمف :إدهم٤مم
(متد ِ
(متِدوٟمَٜم ِل) ،وطمذف إطمدامه٤م ُ
وين) ،وإفمٝم٤مرمه٤م ُ
اًمٜمقٟملم ُ
وين).
(متد ِّ
ٚقسأ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ [اًمّم٤موم٤مت،]3 - 1 :

﴿ﯤﯥ﴾ [اًمذاري٤مت ]1 :بإدغاّ ايتا ٤يف ايضاد ٚايصاٚ ٟايراٍ َع َد ا٭يـ قبًٗا.

ٚقسأ خ٬د باإلدغاّ ٚاإلظٗاز يف قٛي٘ تعاىل  ﴿ :ﮝ ﮞ ﴾ [اعمرؾمالت،]5 :

﴿ﮛ ﮜ﴾ [اًمٕم٤مدي٤مت.]3 :

ًم٘مرب اًمت٤مء ُمـ اًمّم٤مد واًمزاي واًمذال ذم اعمخرج.

باب اإلظهار واإلدغام
اإلظٗازُ أصٌٚ ،اإلدغاُّ ؾسعْ عًٚ ،٘ٝاملساد باإلدغاّ يف ٖرا ايباب اإلدغاّ
ايضػريٚ ،قد تكدّ بٝاُْ٘ عٓد ايه ّ٬عٔ اإلدغاّ ايهبري.

 ذال > إذ < :

قسأ محص ٝ٠بإدغاّ ذاٍ >إِذ< يف ايداٍ ٚايتا َٔ ٤زٚاٜت ٘ٝضت ﴿ : ٛﭑﭒ﴾،

﴿ﯗﯘ﴾.

ٚقسأ َٔ زٚا ١ٜخ٬د بإدغاَٗا يف سسٚف ايضؿري(ايصاٚ ٟايطني ٚايضاد) ضت: ٛ

﴿ﭴ ﭵ﴾ ﴿ ،ﭳ ﭴ ﴾ ﴿ ،ﭑ ﭒ ﴾.
 دَال > قَـد < :

ٚقسأ محص ٝ٠بإدغاّ داٍ >قد< يف سسٚف مثاْ : ٖٞٚ ١ٝسسٚف ايضؿري ايج٬ث،١

ٚادتٚ ،ِٝايراٍٚ ،ايػنيٚ ،ايغادٚ ،ايعا ٤ضت ﴿ : ٛﮈ ﮉ ﴾ ﴿ ،ﭑ ﭒ ﴾،
﴿ﭲﭳ ﴾﴿ ،ﯱ ﯲ﴾ ﴿ ،ﭑﭒ﴾ ﴿ ،ﰅﰆ﴾﴿ ،ﯢﯣ ﴾،
﴿ﭤﭥ﴾.
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 تاءُ التأنيث :
ٚقسأ بإدغاّ تا ٔ٤ايتأْٝحٔ ايطانٓ ١يف ضت ١أسسف  :ايجاٚ ،٤ادتٚ ،ِٝايعا،٤

ٚسسٚف ايضؿري ضت ﴿ : ٛﯓ ﯔ ﯕ﴾ ﴿ ،ﯗ ﯘ﴾ ﴿ ،ﭕ ﭖ﴾،
﴿ﮰﮱ﴾﴿ ،ﭭ ﭮ ﴾ ﴿ ،ﭯ ﭰ ﴾.
 الم > يَل < و> بَل < :

ٚقسأ بإدغاّ > ٚ <ٌَٖ> ّ٫بٌَ< يف ايتا ٤ضت﴿ : ٛﭚ ﭛ﴾﴿ ،ﮆ ﮇ﴾.

ٚأدغِ  <ٌَٖ> َّ٫يف ايجاٚ ،٤مل تكع إ ٫يف ﴿ﭕ ﭖ ﴾ [اعمٓمٗمٗملم.]36 :
ٚأدغِ > َّ٫بٌَ< يف ايطنيٚ ،مل تكع إ ٫يف ﴿ ﮄ ﮅ ﴾ [يقؾمػ.]83 ،18 :
ؾـ>ٌٖ< > ٚبٌ< تػرتنإ يف ايتاٚ ،٤تٓؿسد >ٌٖ< بايجا>ٚ ،٤بٌ< بايطني.
ٚاختًُٔـَ عٔ خ٬د يف إدغاّ > ّ٫بٌ< يف ايٛاٚ ،٤مل تكع إ ٫يف ﴿ ﭟ ﭠ ﴾ [اًمٜمً٤مء:

 ،]155ؾً٘ اإلظٗاز ٚاإلدغاّٚ ،أَا خًَـ ؾكسأ باإلظٗاز نشؿط.
قمٚم٦م يمؾ ُم٤م شم٘مدم ُمـ اإلدهم٤مم اًمت٘م٤مرب ذم اعمخرج ،وم٠مدهمؿ ختٗمٞم ًٗم٤م.
 الباء الساكهة :

قسأ محص ٝ٠بإظٗاز ايبا ٤عٓد امل ﴿ َٔ ِٝﮨﮩ﴾ [هقد ،]42 :إ ٫أْ٘ ٚزد

ؾ ٘ٝارت٬فُ رت٬د ؾً٘ اإلظٗاز ٚاإلدغاّ.

َّ
ٚأدغِ محص ٠ايبا َ٤ايطانٓ ١عٓد امل َٔ ِٝقٛي٘ تعاىل َ ( :ويُ َعؼُ ىً) َٔ ضٛز٠

ايبكس ٖٛٚ – ٤٨٢ :٠املٛعع ا٭ ٍٚيف ايكسإٓ ايهس. – ِٜ

ٚأدغَِ خَ٬د ٚسد ٙايبا َ٤ايطانٓ ١عٓد ايؿاٚ ،٤قد ٚزدت يف قٛي٘ تعاىل  ﴿ :ﯸ

ﯹ ﯺ ﴾ [اًمٜمً٤مء ﴿ ،]74 :ﯝﯞﯟ﴾ [اًمرقمد﴿ ،]5 :ﮣ ﮤ ﮥ﴾

[اإلهاء ﴿ ،]63 :ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ [ـمف.]97 :

ذتذُسات ﴿ ﰌﰍ ﰎﰏ ﴾
ٚاخ ُتًٔـ عٓ٘ يف َٛعع ا ٝ

[احلجرات]11 :

ؾً٘
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ؾٗٝا اإلظٗاز ٚاإلدغاّ.
وذًمؽ ٓؿمؽماك اًمٌ٤مء ُمع اًمٗم٤مء ذم اعمخرج.
 حروف أخرى قرُبت خمارجًُا :
ٚأدغِ محص ٝ٠ايجا َ٤يف ايتا ﴿ َٔ ٤ﰆ ﴾ [إقمراف ، 43 :اًمزظمرف،]72 :

﴿ ﯖ﴾ نٝـ ٚقع ﴿ ،ﮥ﴾.

ٚأدغِ ايراٍَ يف ايتا ﴿ َٔ ٤ﭝ ﴾ [هم٤مومر ،27 :اًمدظم٤من ﴿ ،]21 :ﯚ﴾

[ـمف:

 ،]96و﴿ ﮕ ﴾ نٝـ ٚقع ﴿ ﮕ ﴾ ﴿ ،ﭩ﴾ ﴿ ،ﯹ ﴾ ﴿ ،ﯚ﴾،

 ﴿ٚﮞ﴾ نٝـ ٚقع ﴿ ﮟ﴾ ﴿ ،ﭶ﴾ ﴿ ،ﮁ﴾.
ًم٘مرب اًمث٤مء واًمذال ُمـ اًمت٤مء ذم اعمخرج.

ٚأدغِ داٍَ > صَاد < يف ذاٍ > ذٔنسِ < َٔ ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ

ساٍَ ايٛصٌٚ ،أدغِ ايداٍ يف ايجا﴿ َٔ ٤ﮝﮞ ﮟ﴾

﴾ [ُمريؿ]2-1 :

[آل قمٛمران]145 :

باملٛععني.
ًم٘مرب اًمذال واًمث٤مء ُمـ اًمدال ذم اعمخرج.
ٚقسأ محص ٝ٠بإظٗازِ ْ> ِٕٛضٔني< َٔ ﴿ ﮝ ﴾

[اًمِمٕمراء ،1 :اًم٘مّمص]1 :

ؾ٬

ٜدغُُٗا يف املٚ ،ِٝقد اْؿ َسدَ ب٘ محص ،٠إ ٫إٖٔ أبَا دَعؿٜس ُٜع ِٗسُ ايٓٚ َٕٛيهٔ َع ايطٖهت.
اًمقىمػ ،ومٝمك وإن ُو ِص َٚم٧م ذم ٟمٞم٦م اًمقىمػ ،واًمً ُ
ٙمقن
ٕن
َ
طمروف اًمتٝمجل ُمٌٜمٞم٦م قمغم َ
ومّم٤مر ذم ُطمٙمؿ اًمٗم٤مصؾ ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
ُم٘مدَّ ر قمغم يمؾ طمرف َ

هاء ِ
باب ِ
الكـنايـة
ٖا ُ٤ايهٓاٖ ٖٞ ١ٜا ُ٤ايغُريِ اييت ُٜهٓ ٢بٗا عٔ املؿسد ايػا٥بٚ ،تطُٖ ٢اَ٤
ايػا٥ب.
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ٚقد قسأ محص ٠بإضهإ اهلا ٤يف ﴿ ﮣ ﴾ َعّا [سمآل قمٛمران  ﴿ ،]75 :ﮡ﴾

[آل

قمٛمران ،145 :اًمِمقرى ﴿ ،]21:ﭻ﴾  ﴿ ٚﭾ﴾ [اًمٜمً٤مء.]115 :
وضمف اإلؾمٙم٤من يمام ٟم٘مؾ اًمٗمراءِ َّ :
حترك ُم٤م
أن ُمـ اًم َٕم َرب َُمـ ُيًٙمِّـ ه٤م َء اًمْمٛمػم إذا َّ
ىمٌٚمٝم٤م ومٞم٘مقل :ض ْسم ُت ْف ض ًسم٤مً ،
محال قمغم ُمٞمؿ اجلٛمع ُمثؾ« :قمٚم ْٞمـٙم ُْؿش ،ومٙمام أن اعمٞمؿ ؾم٤ميمٜم٦م

وىمٌٚمٝم٤م ُمتحرك ومٙمذًمؽ اهل٤مء.
وىم٤مل اًمٗم٤مردُ :محِ َٚم٧م قمغم ي٤مء اًمْمٛمػم ُمثؾ« :زمش ،وٟم ًُِ ٌَ٧م إمم سمٜمل قم٘مٞمؾ وسمٜمل
ِ
اًمقىمػ ،وىمٞمؾَٟ :م ٌَّـ َف قمغم اعمحذوف ،ومٙمام َّ
أن اعمحذوف وهق ي٤مء
يمالب ،وىمٞمؾُ :مح َٚم٧م قمغم َ
اًمّمٚم٦م ؾم٤ميمـ ومٙمذًمؽ ؾمٙمـ ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ًمٞمٜمٌف قمٚمٞمٝم٤م(.)1
ىم٤مل أسمق طمٞم٤من« :وُم٤م ذه٥م إًمٞمف أسمق إؾمح٤مق [اًمزضم٤مج](ُ )2مـ أن اإلؾمٙم٤من همٚمط ًمٞمس
سمٌمء ،إذ هل ىمراءة ذم اًمًٌٕم٦م ،وهل ُمتقاشمرة ،ويمٗمك أهن٤م ُمٜم٘مقًم٦م قمـ إُم٤مم اًمٌٍميلم أيب
قمٛمرو سمـ اًمٕمالء ،وم٢مٟمف قمريب ومّمٞمح ،وؾم٤مُمع ًمٖم٦م ،وإُم٤مم ذم اًمٜمحق ،ومل يٙمـ ًمٞمذه٥م قمٜمف
ضمقاز ُمثؾ هذا.
وىمد أضم٤مز ذًمؽ اًمٗمراء ،وهق إُم٤مم ذم اًمٜمحق واًمٚمٖم٦م ،وطمٙمك ذًمؽ ًمٌٕمض اًمٕمرب
دمزم ذم اًمقصؾ واًم٘مٓمع.
وىمد روى اًمٙمً٤مئل أن ًمٖم٦م قم٘مٞمؾ ويمالب :أهنؿ خيتٚمًقن احلريم٦م ذم اهل٤مء إذا يم٤مٟم٧م
أيْم٤م .ىم٤مل اًمٙمً٤مئل :ؾمٛمٕم٧م أقمراب قم٘مٞمؾ ويمالب
سمٕمد ُمتحرك ،وأهنؿ يًٙمٜمقن ً
ي٘مقًمقنً« :مرسم ْف ًمٙمٜمقدش سم٤مجلزم ،و«ًمرسمف ًمٙمٜمقدش سمٖمػم مت٤مم ،وًمف ُم٤مل ...
وأسمق إؾمح٤مق اًمزضم٤مج ي٘م٤مل قمٜمف :إٟمف مل يٙمـ إُم٤م ًُم٤م ذم اًمٚمٖم٦م ،وًمذًمؽ أٟمٙمر قمغم صمٕمٚم٥م

اًمٜم٤مس قمغم أيب إؾمح٤مق ذم
ُمقاوع زقمؿ أن اًمٕمرب ٓ شم٘مقهل٤م ،ور َّد
ذم يمت٤مسمف اًمٗمّمٞمح
ُ
َ
صمٕمٚم٥م إُم٤م ًُم٤م
إٟمٙم٤مره ،وٟم٘مٚمقه٤م ُمـ ًمٖم٦م اًمٕمرب .وممـ ر َّد قمٚمٞمف أسمق ُمٜمّمقر اجلقاًمٞم٘مل ،ويم٤من
ُ

( )1يٜمٔمر اًمٗمتقطم٤مت اإلهلٞم٦م (.)73
(ُ )2مٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف ًمٚمزضم٤مج (.)432 ،431 /1

54

تأمــالت يف قــراءة اإلمــاو محــسة

ذم اًمٚمٖم٦م ،وإُم٤م ًُم٤م ذم اًمٜمحق قمغم ُمذه٥م اًمٙمقومٞملمش(.)1
وأٟمِمد َي َ
ٕمغم سمـ إطمقل:
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ ْ َ َ ُ ْ
انعخيؿ أعيه ُ
ابليْج َ
َف َظهْ ُ
ج َ ََلى َ
ان َْل أ ِرـــــان
ـ
خاـ
ل
م
اي
ّ
ط
ى
و
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أظمٞمٚمٝمقش ،وإؾمٙم٤من اهل٤مء ذم
ىم٤مل اسمـ ضمٜمل :مجع سملم اًمٚمٖمتلم ،يٕمٜمل إصمٌ٤مت اًمقاو ذم «
ُ
«ًم ْفش ،وًمٞمس إؾمٙم٤من اهل٤مء ذم «ًمفش قمـ طمذف َِحل َؼ اًمٙمٚمٛم َ٦م سم٤مًمّمٜمٕم٦م ،وهذا ذم ًمٖم٦م أزد
اًمناة يمثػم .وُمثٚمف ُم٤م روي قمـ ىمٓمرب ُمـ ىمقل أظمر:
َّ
َ
َّ
َ
ُ
ْ
ْ
َّ
ٌ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َوأ َ
ْشُ الي َ
ِإَّل لن عيٌّــَ ـيــم َوا ِديِـــا
اء ىا ِِب ن َُّّ ع َطـق
وم٘م٤ملٟ« :م َْح َق ُهق قمٓمشش سم٤مًمقاو ،وىم٤مل« :قمٞمق َٟم ْفش سم٢مؾمٙم٤من اًمقاو(.)2

ٚقسأ ﴿ ﯿ ﴾ [اًمٜمقر ]52 :بهطس ايكاف َع صً ١نطس ٠اهلا ٤غًٝـ عٔ خ٬د
(ٖ ََٜٚت ٔك٘ٔ  ٟؾٜأٚٝي٦ٔ ٜوٚ ،)ٜايٛدُ٘ ايجاْ ٞرت٬د بإضهإ اهلاٖ ََٜٚ( ٤ت ٔكِ٘ ؾٜأٚٝي٦ٔ ٜو.)ٜ

ِ
ًمٚمج ْزم إذ
إصؾ ذم هذه اًم٘م٤مف أن شمٙمقن ُمٙمًقر ًة ًمتٙمقن دا ًَّم ً٦م قمغم اًمٞم٤مء اعمحذو َوم٦م َ
ُ
شمٙمقن ُمقصق ًَم ً٦م سمٞم٤مءَّ :
َ
تح ِّر ٌك
أيْم٤م أن
أصٚمف «يت َِّ٘مٞمفش،
وإصؾ ذم هذه اهل٤مء ً
ٕن ُم٤م ىمٌ َٚمٝم٤م ُُم َ
ِ
ضمقاز اًمتًٙمِلم ،وىمٞمؾ:
ومحٙمٛمٝم٤م أن شمتّمؾ سمٞم٤مء ،يمام شم٘مقلَُ :م َر ْر ُت ِ ِهبلُ ،مع
سم٤مًمٙمنُ ،
ِ
إؾمٙم٤مهن٤م ً
جمرى اًمقىمػ ،وىمٞمؾ :إؾمٙم٤مهن٤م ًمٖم٦م ًمٌٕمض اًمٕمرب(.)3
محال قمغم إضمراء َ
اًمقصؾ َ

ٚقسأ محص ٠بغِ اهلا ٤يف ﴿ ﯗ ﯘ ﴾ [ـمف ،11 :اًم٘مّمص.]29 :
أن اًمْمؿ هق إصؾ ذم ه٤مء اًمْمٛمػم ،وهق ًمٖم٦م ِ
قمغم َّ
احل َج٤مز ،وإٟمام اًمٙمن ٕضمؾ
َّ
اًمْمؿ ًمإلشمٌ٤مع ،أي إشمٌ٤مقمف ُم٤م سمٕمده  -وهق وٛم٦م اًمٙم٤مف ،ومل يٕمتد
يمن ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ،وىمٞمؾ إن
َّ

سم٤مًمٗم٤مصؾ اًمً٤ميمـ .-

ٚقسأ ﴿ ﭯ ﭰ﴾ [اًمٗمرىم٤من ]69 :بهطس اهلا ٤بد ٕٚصً.١
ِ
ِ
تح ِّرك.
قمغم أصٚمِف ذم ُمثؾ
ٟمٔم٤مئره ُمـ ه٤مء اًمٙمٜم٤م َي٦م سمٕمدَ اًمً٤ميمـ وىمٌؾ اعمُ َ
( )1اًمٌحر اعمحٞمط (.)222 ،221 /3
(ً )2مً٤من اًمٕمرب ُ -م٤مدة (ه٤م).
( )3يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اعمقوح ( ،)555 /2اًمٙمِمػ (.)589
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[اًمٗمتح]11 :

ٚعً ٘ٝتسقٝل  ِّ٫اضِِ ادت٬ي.١
عمٜم٤مؾمٌ٦م اًمٞم٤مء اًمً٤ميمٜم٦م ىمٌٚمٝم٤م.

باب اهلمزتني من كلمة

()1

قسأ محص ٠بصٜادُٖ ٠ص ٠ي٬ضتؿٗاّ – ؾكسأ بُٗصتني – يف :
﴿ ﭜ﴾ [إقمراف ،123 :ـمف ،71 :اًمِمٕمراء.]49 :
﴿ ﮣ ﮤﮥ﴾ [إقمراف.]113 :
﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [إقمراف.]81 :
﴿ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [اًمٕمٜمٙمٌقت.]28 :
﴿ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ [اًم٘مٚمؿ.]14 :
قمغم أن آؾمتٗمٝم٤مم إٟمٙمَ٤مري ذم مجٞمع ُم٤م ذيمر ،إٓ ذم ِ
ٕضمرا) ومٕمغم طم٘مٞم٘متف،
(أئـ ًمٜمَ٤م
ً
َ

واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ،وي٠ميت ُمزيد ُمـ اًمتقضمٞمف ذم ُمقوٕمف  -إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .-
ٚقسأ بتشكٝل اهلُص ٠ايجاْ ﴿ َٔ ١ٝﯟ ﯠ ﴾ [ومّمٚم٧م.]44 :
قمغم أصٚمف ُمـ حت٘مٞمؼ اهلٛمزشملم ُمـ يمٚمٛم٦م.

الـمفرد
باب اهلمز
َ
قسأ محص ٝ٠قٛي٘ تعاىل  ﴿ :ﮪ﴾ [اًمتقسم٦م ]31 :عرف اهلُصٚ ٠عِ اهلا.٤
احلذف واإلسمدال ًمٖمت٤من ومٞمٝم٤م ،وي٠ميت اعمزيدُ ذم ُمقوٕمف  -إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .-
ٍ
( )1واعمراد :اهلٛمزشم٤من ومٞمام هق يم٤مًمٙمٚمٛم٦م ،وم٤مهلٛمزشم٤من ذم ﴿ ﭖ ﴾ ً
اًمتح٘مٞمؼ  :ومٝمٛمز ُة
ُ
رؾمام وم٘مط ،أُم٤م
ُمثال ذم يمٚمٛم٦م ً
آؾمتٗمٝم٤مم يمٚمٛم ٌ٦م ،و> َأ َ
ووٛمػم اجلٛمع يمٚمٛم٦م .يٜمٔمر اًمٗمتقطم٤مت اإلهلٞم٦م 93
ٟمذ َر < يمٚمٛم ٌ٦م ،وشم٤م ُء اًمٗم٤مقمؾ يمٚمٛم ٌ٦م،
ُ
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ٚقسأ بإبداٍ اهلُص ٠أيؿٟا ٚصًٟا ٚٚقؿٟا يف ﴿ ﯨ ﯩ ﴾ [اًمٙمٝمػ ،94 :إٟمٌٞم٤مء.]96 :
ُيتٛمؾ أن يٙمقن اإلسمدال ومٞمٝمام ًمٚمتخٗمٞمػ ،وُيتٛمؾ أن يٙمقن اؿمت٘م٤مىمٝمام ُمـ (ي ج ج)
و(م ج ج) ،وي٠ميت ذيمره ذم ُمقوٕمف ُمـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ.

باب السكت عىل الساكن قبل اهلمز وغريه
ايطهتُ قٛعُ ايضٛتٔ شَّٓا د ٕٚشَٔ ايٛقـ عاد َٔ ٟ٠غري تٓؿظٚ ،محص ٝ٠أغد
ايكسا ٤عٓا ١ٜبايطهت عً ٢ايطانٔ قبٌ اهلُص.
خًٜـْ عٔ محص ٠بايطهت عً٢
ٚقد اختًـ زاٜٚا محص ٠يف ايطهت ؾكسأ َ

ايطانٔ قبٌ اهلُص يف «أٍِ» « ٚغَ »٤ِٞسٝح ٚقعا ضت ﴿ : ٛﮗ﴾ ﴿ ،ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ﴾ ﴿ ،ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ ﴿ ،ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ﴾.

خسَ
ٚي٘ ايطهتُ ٚعدَُ٘ عً ٢ايطانٔ املؿض ٍٛعٔ اهلُص بإٔ ٜه ٕٛايطانُٔ آ ٔ

ايهًُٚ ٔ١اهلُصُ أ ٍَٚايهًُ ٔ١ايجاْ ١ٝضت ﴿ :ٛﭘ ﭙ﴾ ﴿ ،ﯢ ﯣ ﴾،

﴿ ﯞﯟ﴾ٜٚ ،ػرتط يف ايطانٔ املؿض ٍٛعٔ اهلُص إٔ ٜ ٫ه ٕٛسسفَ ََد

ضت ﴿ : ٛﭨ ﭩ ﴾ ؾإْ٘  ٫ضهت عً َٔ ٘ٝايػاطب.١ٝ

ٚأَا خ٬د ؾكد زُ ِٟٚعٓ٘ ايطهتُ ٚعدَُ٘ يف «أٍ» «ٚغَٚ ،»٤ٞمل ٜسد عٓ٘ ضهت
عً ٢ايطانٔ املؿضٖ َٔ ٍٛرا ايٛسٜل.
ؾمٙم٧م ىمٚمٞمؾ ًمٓمٞمػ ًمٚمتٛمٙمـ ُمـ اًمٜمٓمؼ سم٤مهلٛمزة
اًمًٙم٧م قمغم اًمً٤ميمـ ىمٌؾ اهلٛمز
ٌ
ُ
وحت٘مٞم٘مٝم٤م ،وذًمؽ ًمٌ ِ
ٕمد خمرضمٝم٤م طمٞم٨م خترج ُمـ أىمَم احلَٚمؼ.
ُ
سـدّا يف ﴿ ﯥﯦ ﯧ ﯨ﴾ [اًمٙمٝمـػ َ ]2 – 1 :ع
ٚقسأ محص ٝ٠برتى ايطـهت ٚد ّٗـا ٚا ٔ

تٓ« ٜٔٛعٛدّا» ساٍ ايٛصٌ ﴿ ،ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [يس﴿ ،]52 :ﭱﭲ ﭳ﴾ [اًم٘مٞم٤مُم٦م ﴿ ،]27 :ﭻﭼ
ﭽ﴾ [اعمٓمٗمٗملمَ ]14 :ع إدغاّ ََْٔ« ٕٛش « ّ٫ٚبٌَش يف ايسا ٤بعدُٖا.

ٕمرسم٦م ُُم ِ
ٜمٍموم٦م ٓ ،أًمِػ وٓم ومٞمٝم٤م،
شمٜمقيـ > ً
قمقضم٤م< قمغم إصؾٕ :ن اًمٙمٚمٛم٦م ُُم َ
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شمٙمقن ُُمٜمقٟم ً٦م َ
ُ
ً
َ
وصال اقمتِامد قمغم
طم٤مل اًمقصؾ ،وشمرك اًمًٙم٧م
وم٤مٕصؾ أن
وًمٞمً٧م ُمْم٤موم٦م،
َ
يٙمقن > َـ ِّق ًؿـا< ٟمٕمتً٤م ًمـ > ِقم ْق ًضم٤م< اًمذي ُِمـ أضمٚمف
أن اًمت٠مُم َؾ ذم اعمٕمٜمك ىمريٜم ٌ٦م قمغم دوم ِع إهي٤م ِم أن

اًمًٙم٧م.
طمّم َؾ
ُ
َ

ويمذًمؽ ذم ﴿ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ وم٤مًمًٙم٧م ًمٕمدم شمقهؿ أن يٙمقن ىمقًمف ﴿ :ﯰ﴾ ُمـ
ص٤مرف ًمذًمؽ ،قمغم أن اًمقىمػ قمغم
ىمقل اعمنميملم اعمٜمٙمريـ ًمٚمٌٕم٨م ،واًمت٠مُمؾ ذم اعمٕمٜمك
ٌ
ىمقًمف ﴿ :ﯭ ﴾ شم٤مم ،ومٞمًتح٥م اًمقىمػ قمٚمٞمف وآسمتداء سمام سمٕمده ًمتقوٞمح اعمٕمٜمك.
شم٤مسمع ًمٚمٛمرىمد،
وأضم٤مز اسمـ إٟمٌ٤مري واًمديٜمقري
َ
اًمقىمػ قمغم ىمقًمف ﴿ :ﯰ﴾ ،قمغم أٟمف ٌ

قمغم أٟمف صٗم٦م ًمف ،أو سمدل ُمٜمف ،صمؿ ُيٌتدَ أ سمـ ﴿ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ ،قمغم ُمٕمٜمك :هذا ُم٤م وقمدَ
اًمرمحـ ،أي :سمٕمثٙمؿ وقمدُ اًمرمحـ(.)1

ويمذًمؽ ذم ﴿ﭱﭲ ﭳ﴾ ﴿ ،ﭻﭼ ﭽ﴾ وم٤مًمًٙم٧م ومٞمٝمام ًمٕمدم شمقهؿ أن ا
يمال ُمٜمٝمام يمٚمٛم٦م
ُ
واًمت٠مُمؾ ذم اعمٕمٜمك ص٤مرف ًمذًمؽ اًمتقهؿ.
واطمدة،

باب الوقف عىل اهلمز
قسأ محص ٠بتدؿٝـ اهلُص ٠إذا ٚقـ عً ٢نًُ ١حتٜٗٛا بإبداهلا ،أ ٚتطًٗٗٝا
بني بني ،أ ٚسرؾٗا َع ْكٌ سسنتٗا إىل ايطانٔ قبًٗا ،أ ٚسرؾٗا ًَٛكٟا عً٢
تؿض ٌٝطَ ٌٜٛرنٛز يف ستً٘ َٔ نتب ايكسا٤ات(.)2
وىمد اظمتص محزة هبذا اًمٌ٤مب ًمٞمٜم٤مؾم٥م ىمرا َءشمف اعمِمتٛمٚم َ٦م قمغم ؿمدة اًمؽمشمٞمؾ واعمد
واًمًٙم٧م.
ِ
ِ
سمتخٗمٞمػ اهلٛمز
اًمقىمػ
وؿم٤مع ذم اًمٕمرسمٞم٦م
صح ذم اًم٘مراءة
ُ
َ
ىم٤مل اسمـ اجلزري « :وممَّ٤م َّ
ِ
اًمقىمػ ُ
اؾمؽماطم٦م اًم٘م٤مرئ واعمتٙمٚمؿ ،وًمذًمؽ
حمؾ
٘مؼ ذم اًمقصؾٕ :ن
َ
وإن يم٤من ِممَّ٤م ُُي ُ
( )1يٜمٔمر إيْم٤مح اًمقىمػ وآسمتداء ( ،)451اعمٙمتٗمك (ُ ،)195مٜم٤مر اهلدى (.)641
( )2وًمٚمٛم١مًمػ > :اًمرؾم٤مًم٦م اًمقاومٞم٦م ذم سم٤مب وىمػ اإلُم٤مم محزة قمغم اهلٛمز ُمـ اًمِم٤مـمٌٞم٦م وزي٤مدات اًمٓمٞمٌ٦م < ُ -مٙمتٌ٦م أوٓد
اًمِمٞمخ  -اًم٘م٤مهرة.

58

تأمــالت يف قــراءة اإلمــاو محــسة

احلريم٤مت واًمتٜمقيـ ،و ُأ ِ
سمد َل ومٞمف شمٜمقي ُـ اعمٜمّمقسم٤مت ،وضم٤مز ومٞمف اًمرو ُم واإلؿمام ُم
ُطم ِذوم٧م ومٞمف
ُ
ُ
وأطمرىش.
أطمؼ
واًمتْمٕمٞمػ ،ومٙم٤من
واًمٜم٘مؾ
ختٗمٞمػ اهلٛمز ذم هذه احل٤مًم٦م َّ
ُ
ُ
َ
اًمٙمٚمٛم٦م ٟمحق ِ
ِ
ه٤مء ِ
سمٞم٤من
وىم٤مل اسم ُـ أيب ُمريؿ « :ورسمام يزيدون ذم اًمقىمػ ُم٤م ًمٞمس ُمـ
ِ
واًمتْمٕمٞمػ ذم اًمقىمػ ٟمحق َ :ومر ّج وظم٤مًمِدّ  ،ورسمام
وار ُِمف ويمت٤مسمِ َٞمف،
َ
احلريم٦م ذم ٟمحق  :ا ْهم ُزه ْ
ٌدًمقن قمـ احلرف همػمه ٟمحق اهل٤مء قمـ ِ
ي ِ
اًمت٤مء ذم ٟمحق (اًمرمح٦م) و(اًمّمالة)ش(.)1
ُ
َ
ذيمرٟم٤م ُُمت٘مد ًُم٤م ُمـ صمِ َ٘م ِؾ اهلٛمزة
وىم٤مل ُمٙمل« :وطمج٦م َُمـ ظم َّٗمػ اهلٛمز َة ُهق ُم٤م ْ
ِ
خمرضمٝم٤م ،وشمٍمف اًمٕمرب ذم شمٖمٞمػم ًمٗمٔمٝم٤م ،ومخ َّٗمٗمٝم٤م ـمٚم ًٌ٤م ًمٚمتخٗمٞمػ ومٞمٝم٤م
وضمالدهت٤م و ُسم ْٕم ِد
ًمّمٕمقسم٦م اًمتٙمٚمػ ذم حت٘مٞم٘مٝم٤م.
ِ
ُ
اقوصل؟
دون
ؿنن ـقل :ؿؾِ َم ُخ َّص
اقوـف باقتخػقف قؾفؿزة َ
ىمٌؾ ِ
ػ إٓ وىمد َو َهٜم َْ٧م ىمق ُة ًمٗمٔمِف وصقشمِف ومٞمام ىمرأ َ
وىمٗمف،
ؿاجلواب :أن
اًم٘م٤مرئ ٓ ِي٘م ُ
َ
ِ
اًم٘م٤مر ِئ ِ
سمٖمػم ٍ
ُ
مهز
صقت
يْمٕمػ ومٞمف
اًمقىمػ
ومٚمام يم٤من
صٕم٥م
طمرف
واهلٛمزة
ُ
ُ
ٌ
ُ
ٌ
اًمٚمٗمظ سمفَّ ،
ِ
اًمقىمػ ًمٚمح٤مضم٦م إمم اًمتًٝمٞمؾ واًمتخٗمٞمػ قمغم
أوٕمػ ،ومخٗمػ اهلٛمزة ذم
يم٤من ومٞمام ومٞمف مهزة
َ
اًم٘م٤مرئُ ،مع أهن٤م ًُمٖم٦م ًمٚمٕمرب ،وُمع ٟم٘مٚمف ذًمؽ قمـ أئٛمتِف ،وم٠م َُّم٤م اًمقصؾ وم٢من ىمق َة اًم٘م٤مرئ ذم
ًمٗمٔمف ومج٤مم ىمقشمف ذم اسمتدائف شمٙمٗمل قمـ ختٗمٞمػ اهلٛمزة ،وإذ ىمد اؾمتقمم قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مرئ ،وقمغم

اًمٚمٗمظ هب٤م ُحم٘م٘م٦م جلً٤مم ىمقشمف ووصٚمف ًمٙمالُمفش(.)2
و ُيٕمزى اًمقىمػ سمتخٗمٞمػ اهلٛمز اعمتٓمرف إمم ًمٖم٦م ىمريش ،ىم٤مل خمت٤مر اًمٖمقث« :ويٛم ِّثؾ
محز ُة ذم اًمقىمػ قمغم اهلٛمز اعمتٓمرف ًمٖم َ٦م ىمريش ،يقاوم٘مف هِم٤مم قمـ اسمـ قم٤مُمر ،وـم٤مئٗم٦م
أظمرى ُمـ همػم اًم٘مراء اًمٕمنمةُ ،مٜمٝمؿ محران سمـ أقملم ،وـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف ،وضمٕمٗمر سمـ
حمٛمد اًمّم٤مدق ،وؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمران إقمٛمش ذم أطمد وضمٝمٞمف ،وؾمالم سمـ ؾمٚمٞمامن
اًمٓمقيؾش(.)3
( )1اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)119 /1
( )2اًمٙمِمػ (.)65 ،64
(ً )3مٖم٦م ىمريش (.)57
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باب أحكام ال ُّنون الساكنة والتنوين
قسأ خًَـْ بإدغاّ ايٓ ٕٛايطانٓٚ ١ايتٓ ٜٔٛيف ايٛاٚ ٚايٝا ٤إدغاَّا نا ًَٟٔا بػري

غٓ ١ضت ﴿ : ٛﯥ ﯦ﴾ ﴿ ،ﭗ ﭘ﴾ ﴿ ،ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ٚ ،إدغاّ ايٕٓٛ
خًٜـ.
ايطانٓٚ ١ايتٓ ٜٔٛعٓد ايٛا ٚبػري غٓ ١مما اْؿسد ب٘ محص َٔ ٠زٚاَ ١ٜ
قمغم إصؾ ذم اإلدهم٤ممٕ :ن اإلدهم٤مم ي٘مٚم٥م اعمدهمؿ يم٤معمدهمؿ ومٞمف ،وم٢مذا ىمٚمٌ٧م اًمٜمقنُ
واوا أو ي٤م ًء مل يٌؼ همٜم٦م.
ً

باب الفتح واإلمالة وبني اللفظني
ش َٛبا٭يـ ضتَٛ
ايؿتضُ عباز  ٠عٔ ؾتض ايؿِ بًؿغ اذتسفٚ ،اإلَاي ٖٞ ١إٔ تٓ ُ
عذَاعٚ ،أَا بني ايًؿعني ؾٗٞ
ايٝاٚ ،٤بايؿتش ٔ١ضت َٛايهطسُٜٚ ،٠كاٍ هلا ايهربَٚ ،٣اإل ِ
اإلَاي ١ايضػس ٣بني ايؿتض ارتائط ٚاإلَاي ١ارتائضُٜٚ ،١كاٍ هلا ايتكًٚ ٌٝبَ َِٔٝ
بَٚ ،ِٔٝايؿتضُ أصٌ ٚاإلَاي ٝ١بٓٛعٗٝا ؾسعْ عٓ٘.

اًمٗمتح واإلُم٤مًم٦م ًمٖمت٤من ُمِمٝمقرشم٤من وم٤مؿمٞمت٤من قمغم ِ
أًمًٜم٦م اًمٗمّمح٤مء ُمـ اًمٕمرب اًمذيـ
ُ
أهؾ ٍ
ٟمزل اًم٘مرآن سمٚمٖمتٝمؿ ،وم٤مًمٗمتح ًمٖم٦م أهؾ احلج٤مز ،واإلُم٤مًم٦م ًمٖم٦م قم٤م َُّم ِ٦م ِ
ٟمجد ُمـ متٞمؿ وىمٞمس

وأؾمد ،وٟم٘مؾ اسمـ اجلزري ذم >ُمٜمجد اعم٘مرئلم< قمـ اهلذزم أن اإلُم٤مًم٦م ًمٖم٦م هقازن وسمٙمر سمـ
وائؾ وؾمٕمد سمـ سمٙمر(.)1
ووم٤مئدة اإلُم٤مًم٦م ؾمٝمقًم٦م اًمٚمٗمظ ،وذًمؽ أن اًمٚمً٤من يرشمٗمع سم٤مًمٗمتح ويٜمحدر سم٤مإلُم٤مًم٦م،
وآٟمحدار أظمػ قمغم اًمٚمً٤من ُمـ آرشمٗم٤مع .وومٞمٝم٤م إقمالم سم٠من أصؾ إًمػ اًمٞم٤مء أو اًمتٜمٌٞمف
قمغم اٟم٘مالهب٤م إمم اًمٞم٤مء ذم ُمقوع ،أو ُمِم٤ميمٚمتٝم٤م ًمٚمٙمن اعمج٤مور هل٤م أو اًمٞم٤مء.
ىم٤مل ُمٙمل> :واقمٚمؿ أن إًمػ اعمامًم٦م شمٙمقن أصٚمٞم٦م ً
سمدٓ ُمـ ي٤مء ،ومتٛمٞمٚمٝم٤مً ،متدل
( )1يٜمٔمر إسمراز اعمٕم٤مين ( ،)214اًمٜمنم ( ،)31 ،27 ،26/2ورأى اًمديمتقر إسمراهٞمؿ أٟمٞمس أن ؾمٕمدً ا سمـ سمٙمر ممـ يٜمًٌقن
إمم اًمٗمتح – ذم اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م (.)53
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سم٤مإلُم٤مًم٦م قمغم أصٚمٝم٤م ،وشمٙمقن أًم ِ ًٗم٤م زائدةُ ،مت٤مل ًمِمٌٝمٝم٤م سم٤مٕصٚمٞم٦م وٕهن٤م ٓ َ
أصؾ هل٤م ذم اًمقاو
ٟمحقُ> :مٕمزى< و>ىمّم٤مرى< ،وىمد يٙمقن أص ُٚمٝم٤م اًمقاو ،وًمٙمٜمٝم٤م ُأ ُِمٞمٚم٧م ًمرضمققمٝم٤م إمم اًمٞم٤مء
ذم ٟمحق> :أزيمك< ،وًمٙمنة ُم٘مدرة ٟمحق> :ظم٤مف< ،اًمتل شمقضم٥م اإلُم٤مًم٦م<(.)1
ٚقد أَاٍ محص ٝ٠نٌٖ أيـ َُٓكًب ١عٔ ٜا ٕ٤يف اضِ أ ٚؾٔعٌ ٚصًٟا ٚٚقؿٟا إذا
ناْت ايٝا ٤أصًٟا ٚاْكًبت ا٭يـُ عٓٗاَٚ ،عسؾ ١ذٚات ايٝا َٔ ٤ا٭مسا ٤بايتجٓ،١ٝ
 َٔٚا٭ؾعاٍ بإضٓادٔ ايؿعٌِ إىل عُري املتهًِِّ أ ٚاملداطٜب ،ؾإٕ ظٗست ايٝا ُ٤ؾٗٞ
أصٌ ا٭ ٔيـٔٚ ،إٕ ظٗست ايٛا ُٚؾٗ ٞأصًٗا ،ؾتك ٍٛيف تجٓ ١ٝا٭مسا َٔ ٤ايٝا: ٞ٥
ؾت :٢ؾتٝإَٛ ،ىل َٛ :يٝإ ،اهلد : ٣اهلدٜإ ،اهل : ٣ٛاهلٜٛإ،
صؿٜا  :صَؿٛإ ،ضََٓا  :ضَٓٛإ ،عَضَا  :عضٛإ،
 َٔٚايٛاَ : ٟٚ
ٚتك ٍٛيف إضٓاد ايؿعٌ إىل عُري املتهًِ أ ٚاملداطب َٔ ايٝا : ٞ٥أبَ : ٢أبٝت،
عَضَ : ٢عضٝت ،اضتعً : ٢اضتعًٝت،
 َٔٚايٛا : ٟٚدَعَا  :دَعَٛتَْ ،ذَا َْ :ذٛت ،دََْا  :دَْٛت.
وضمف اإلُم٤مًم٦م ذم ذًمؽ هق اًمٞم٤مء يمام شم٘مدم.
ٚأَاٍ ا٭يـَ يف ٚشٕ >ؾ ِعً <٢ٜنٝـ أتت ضت﴿ : ٛﯡ﴾ ﴿ ،ﮛ﴾ ﴿ ،ﭕ﴾.
ىم٤مل اًمديمتقر حمٛمد ؾمالُم٦م> :و ُأ ِحلؼ سمذًمؽ ﴿ ﮐ﴾ إذا يم٤من اؿمت٘م٤مىمف ُمـ >ُمقس<،
واًمّمحٞمح أٟمف اؾمؿ أقمجٛمل ،وٓ جيقز اؿمت٘م٤مىمف ُمـ >ُمقس< اًمٕمرسمٞم٦م ،أُم٤م إذا يم٤من ُمـ
أيْم٤م ﴿ ﯮ ﴾ و﴿ ﯡ ﴾<.
>وؾمك< ومٝمق ُُم ْٗم َٕمؾ ،وأحلؼ ً
واإلُم٤مًم٦م ٕن هذه إًمٗم٤مت اًمداًم٦م قمغم اًمت٠مٟمٞم٨م ؿم٤مهب٧م أًمػ اهلدى اعمٜم٘مٚمٌ٦م قمـ اًمٞم٤مء،
ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل :إن إًمػ شمٜم٘مٚم٥م ي٤م ًء ذم سمٕمض إطمقال ،وذًمؽ إذا صمٜمٞم٧م ىمٚم٧م:
اًمـح ًْٜمَٞم٤من.
ُ
وأُم٤م وضمف إُم٤مًم٦م أًمٗم٤مت >ُمقؾمك< و>قمٞمًك< و>ُيٞمك< وم٢مٟمف ُُمِم ٌَّف سم٤معمِم ٌَّف سم٤معمٜم٘مٚم٥م قمـ
( )1اًمٙمِمػ (.)117
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ي٤مء :وم٢مٟمف ُأ ِحل َؼ سم٠مًمػ اًمت٠مٟمٞم٨م اعمِم ٌَّٝم٦م سم٠مًمػ >اهلدى<(.)1
ٚأَاٍ أيـ ﴿ ﯯ﴾ ٚق ٟؿـاٚ ،اَتٓعت اإلَايٚ ١صًٟا يطكٛط ا٭يـ عٓد ايٛصٌ.
ػ ذم أًمِٗمٝم٤م ،وم٘مٞمؾ :إهن٤م ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ،قمغم وزن >ومِٕم َغم< يم٢مطمدَ ى ِ
وؾم َٞمام ،وقمٚمٞمف
اظمتُٚمِ َ
ْ
ْ
َّ
ِ
ػ ُمت٤مل ذم اًمقىمػِ ،
ِ
واًمقضمٝم٤من َضم ِّٞمدَ ان،
ًمٚمتثٜمٞم٦م ومال ُمت٤مل ،ىم٤مل ذم اًمٜمنم> :
وىم َٞمؾ :إهن٤م
وم٤مًٕم ِ ُ
وًمٙمٜمل إمم اًمٗمتحِ
أضمٜمح<(.)2
ُ
ٚنرا أَاٍ َا نإ عًٚ ٢شٕ >ؾعَاىل< بغِ ايؿا ٤أ ٚؾتشٗا ضت ﴿ : ٛﮃ﴾،

﴿ ﯳ ﴾ ﴿ ،ﯠ﴾ ﴿ ،ﯰ﴾ ﴿ ،ﯶ﴾.

اًمـٝمدى< ،وأُم٤م >احلقاي٤م<
ًمرؾمٛمٝم٤م سمٞم٤مء ،وحلٛمٚمٝم٤م قمغم إًمػ اًمتل شم٘مٚم٥م ي٤م ًء يمـ > ُ
وأيْم٤م أصٚمٝم٤م > َطم َق َاوى< قمغم وزن > َوم َٕم َ٤ممم< اعمامل.
ومٚمقضمقد اًمٞم٤مء ىمٌؾ إًمػ اعمامًم٦مً ،
ٚأَاٍ نريو نٌ أيـ َتٛسؾ ١زُضُٔتِ يف املضاسـ َٜا ّ٤يف ا٭مساٚ ٤ا٭ؾعاٍ

ضت ﴿ : ٛﯫ﴾﴿ ،ﮛ ﴾ ﴿ ،ﯡ ﴾ ﴿ ،ﯾ ﴾ ﴿ ،ﯨ﴾ ﴿ ،ﯦ﴾ ا٫ضتؿٗاَ،١ٝ

ٚاضتجٓ َٔ ٢ذيو مخظ نًُات ﴿ :ٖٔٚﮰ﴾ ﴿ ،ﯣ﴾ ﴿ ،ﭦ﴾ ﴿ ،ﭴ ﴾ ﴿ ،ﭨ
ﭩ﴾ ي٬تؿام عً ٢ؾتشٗٔ.
رؾمٛمٝم٤م هب٤م ،ووضمف رؾمؿ ِ
سمقضمف ُم٤م ،سمدًمٞمؾ ِ
ٍ
أًمػ
وضمف إُم٤مًم٦م ُم٤م ُر ِؾم َؿ سم٤مًمٞم٤مء شمٕمٚم ُ٘مف سم٤مًمٞم٤مء
اًمٜمدسم٦م ي٤م ًء ُُمٕم٤مىمٌتٝم٤م ي٤مء اإلو٤موم٦مً ٓ ،
ٟم٘مال هب٤م قمٜمٝم٤م ،يمام ىمٞمؾ ًمثٌقت ﴿ ﯾ ﴾.

وم٠م َُّم٤م >ُمتك< و>أٟمك< ومٝمام فمروم٤من ،ومٝمام َ
أدظم ُؾ ذم إؾمامء ُمـ يمقهنام ذم احلروف ،وعم٤م
طمٙمؿ إؾمامء اعمامًم٦م ،وأهنام ذم
يمُتٌ٤م ذم اعمّمحػ سم٤مًمٞم٤مء ُأُمٞمال ًمتدل اإلُم٤مًم ُ٦م قمغم أن طمٙمٛمٝمام
ُ
اخلط سم٤مًمٞم٤مء.

وأُم٤م >سمغم< ومٝمق طمرفً ،مٙمـ أصٚمٝم٤م >سمؾ< ،صمؿ زيدت إًمػ ًمٚمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م،
أًمػ شم٠مٟمٞم٨م قمغم
أًمػ اًمت٠مٟمٞم٨م .وىمد ىمٞمؾ :إهن٤م ُ
أًمػ اًمت٠مٟمٞم٨مُ ،وم٠مُمٞمٚم٧م يمام مت٤مل ُ
وم٠مؿمٌٝم٧م َ
( )1يٜمٔمر اًمٗمتقطم٤مت اإلهلٞم٦م (.)182 ،181
( )2اٟمٔمر اًمٜمنم (.)63/2
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احل٘مٞم٘م٦م ،دظمٚم٧م ًمت٠مٟمٞم٨م إداة ،أو ًمت٠مٟمٞم٨م اًمٙمٚمٛم٦م ،أو ًمت٠مٟمٞم٨م اًمٚمٗمٔم٦م ،يمام دظمٚم٧م اًمت٤م ُء ذم
ٓت< ًمت٠مٟمٞم٨م اًمٙمٚمٛم٦م أو اًمٚمٗمظ(.)1
> ُصم َّٛم٧م< و> ُر َّسم٧م< و> َ
ورؾمؿ ﴿ ﭴ ﴾ سم٤مًمٞم٤مء ًمٕمقدة ي٤مء ذم اًمتثٜمٞم٦م ،ورؾمؿ ﴿ ﮔ ﮕ﴾ شمٌ ًٕم٤م ًمٚمٛمّمدر.
ُ
ورؾمؿ ﴿ ﭨ ﭩ﴾ عمٜم٤مؾمٌ٦م ﴿ ﭭ ﴾ ،و﴿ﮰ﴾ ًمقىمققمٝم٤م راسمٕم ً٦م ،و﴿ ﭦ﴾ و﴿ ﭴ﴾
اعمْمٛمر ،شم٘مقلً :مدَ ْيف ،وقم َٚم ْٞمف ،وإ ًَم ْٞمف.
و﴿ ﯣ﴾ ٟٓم٘مالب أًمٗم٤مهت٤م ي٤م ًء ُمع
َ
ُـؿل قًيت:
وؿتحت هذه ادستثـقات ومل ت َ
أُم٤م >ًمدَ ى< ومٚمرؾمٛمٝم٤م سم٤مًٕمػ ذم ؾمقرة يقؾمػ ،واظمتٚمػ ومٞمٝم٤م ذم اًمٓمقل ،وٕهن٤م
اًمٗمتح.
َفمرف همػم ُمتٛمٙمـ سمٛمٕمٜمك >قمٜمد< ،أًمٗمف جمٝمقًم٦م وم٤مًمتزم إصؾ ،وهق
ُ
وأُم٤م >إمم< و>طمتك< و>قمغم< ومٚم ٌُٕمد احلرف قمـ اًمتٍمف ،وٕن احلروف ٓ أصؾ
هلـ ذم اإلُم٤مٓت :إذ ٓ َ
أصؾ ًٕمٗمٝمـ ذم اًمٞم٤مء ،وأُم٤م >زيمك< ومٚمٚمتٜمٌٞمف قمغم إصؾ ،ومٝمق ُمـ
ذوات اًمقاو(.)2
ٚأَاٍ أٜغّا أيـَ ﴿ ﭓ﴾ ﴿ٚﭲ﴾ ﴿ٚ ،ﭨ ﴾  ﴿ٚﰏ ﴾ نٝـ أتٝا،

>ٚنٔ ﴿ َٔ <٬ﮥ ﮦ﴾ [اإلهاء.]23 :

وضمف إُم٤مًم٦م ذًمؽ :ىمٞمؾ :إن ُمـ اًمٕمرب َُمـ يثٜمل ُم٤م يم٤من يمذًمؽ سم٤مًمٞم٤مء وإن يم٤من واو اي٤م،
ومرارا ُمـ اًمقاو إمم اًمٞم٤مء ٕهن٤م أظمػ.
ومٞم٘مقلِ :ر َسم َٞم٤من،
َ
ووح َٞم٤من ،و ُىمقي٤من ،و ُقمٚمٞم٤من ً
وىم٤مل ُمٙملُ :مذه٥م اًمٙمقومٞملم أن يثٜمقا ُم٤م يم٤من ُمـ ذوات اًمقاو وُمْمٛمقم إول أو
ؾمٌ٥م آظمر وهق اًمٙمنة ىمٌؾ اًمٌ٤مء ذم >اًمرسم٤م<،
اًمًٌ٥م
ىمقى هذا
ٌ
َ
ُمٙمًقره سم٤مًمٞم٤مء ،ورسمام َّ
ًمٚمتٜم٤مؾم٥م.
ويمقن >اًمْمحك< و>وح٤مه٤م< و>اًم٘مقى< و>اًمٕمغم< رؤوس آي٤مت وم٠مُمٞمؾ
ُ
وأُم٤م >يمالمه٤م< وم٤مظمتٚمػ ذم أًمٗمٝم٤م ،وم٘مٞمؾُ :مٜم٘مٚمٌ ٌ٦م قمـ واو ،وقمغم هذا ِ
ومٕم َّٚم٦م إُم٤مًمتٝم٤م
احلرف اًمقاطمد ٓ يٛمٜمع ،وٓ ُيجز ،وىمٞمؾُ :مٜم٘مٚمٌ٦م
يمن ُة اًمٙم٤مف ،ومل يٕمتد سم٤مًمالمٕ :ن
َ
( )1اًمٙمِمػ (.)124
( )2يٜمٔمر ذح اًمٓمٞمٌ٦م ًمٚمٜمقيري ( ،)573 /1اًمٗمتقطم٤مت اإلهلٞم٦م ( ،)184 ،183اًمٙمِمػ (.)121
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قمـ ي٤مء ًم٘مقل ؾمٞمٌقيفً :مق ؾمٛمٞم٧م هب٤م ًم٘مٚمٌ٧م أًمٗمٝم٤م ذم اًمتثٜمٞم٦م ي٤م ًء(.)1
ٚقد اضتجٓ ٢محص َٔ ٝ٠ذيو نًُات ؾكسأ بؿتشٗٔ :ٖٞٚ
﴿ ﭩ﴾ نٝـ ٚقع عدا ﴿ ﰠ ﴾ [اًمٜمجؿ ]44 :املكرتٕ بايٛا ٖٛٚ – ٚبايٓذِ

ؾكط – ؾ َُُٝـاٍٚ ،ؾتض ﴿ ﭘ﴾ [اًمٜمٛمؾ.]36 :

اًمٗمتح ًمٚمتٜمٌٞمف قمغم ؿمٌف اًمقاو ،واإلُم٤مًم٦م ذم اًمٜمجؿ عمِم٤ميمٚم٦م اًمٗمقاصؾُ ،مـ أضمؾ إُم٤مًم٦م
اًمتٜم٤مؾمؼ.
ؾم٤مسم٘مف وٓطم٘مف ًمٞمتؿ
ُ
ٚؾتضَ ﴿ ﭨ﴾ [اًمٙمٝمػ ﴿ ،]63:ﮍ ﴾ [ُمريؿ ﴿ ،]31 :ﯛﯜ﴾

[إٟمٕم٤مم:

 ﴿ ،]81ﯕ﴾ نٝـ ٚقع> ،خَٜٛاَٜا< نٝـ ٚقع ﴿ ،ﭖ﴾ نٝـ ٚقع،
﴿ ﯬ﴾

﴿ﮗ ﴾

[اجل٤مصمٞم٦م:
[ُمريؿ:

 ﴿ ،]21ﭪ﴾

[آل قمٛمران:

﴿ ،]112ﭾ﴾

[إسمراهٞمؿ:

،]36

 ﴿ ،]31ﯗ﴾ [إٟمٕم٤مم ﴿ ،]162:ﭜ﴾ املغاف يًٝاٖٛٚ ٤

بطٛزت[ ٞاًمٌ٘مرة 38 :وـمف ﴿ ،]123 :ﭥ ﴾ [يقؾمػ.]23 :

ًمٚمتٜمٌٞمف قمغم رؾمؿ إًمػ ،واٟمْمؿ إمم >اًمرؤي٤م< أن شم٘مري٥م اًمٞم٤مء إمم اًمٙمن صم٘مٞمؾ ،ومٗمتح
اًمٗمتح قمغم اًمٞم٤مء أظمػ ُمـ اًمٙمنُ ،مع أن اهلٛمزة ىمٌؾ اًمٞم٤مء ومٞمف صم٘مٞمٚم٦م،
ًمالؾمتخٗم٤مفٕ :ن
َ
ِ
ٟمْمؿ إمم >حمٞم٤مهؿ< و>ُمرو٤مت< ؿمٌف اًمقاو ،وإمم >ظمٓم٤مي٤م< ؿمٌف
ومٚمام اضمتٛمع قم َّٚمت٤من ومتح ،وا َّ
اهلٛمزة.

ٚؾتضَ أٜغّا ﴿ ﮰ﴾ [اًمٜمقر.]35 :
واوا ًمألصؾ ،وىمٞمؾ :جمٝمقًم٦م.
ًمٚمتٜمٌٞمف قمغم رؾمٛمٝم٤م ً
غ ًٞـٕ رت٬د ،ؾ ًٔدًَـ اإلَاي ١ؾٗٝا ب٬
ٚقسأ محص ٝ٠بإَاي ﴿ ١ﭻ ﴾ [اًمٜمً٤مءٝ ]9 :
خٔ٬فٚ ،رت٬د ايؿتض ٚاإلَاي.١
ًمقضمقد اًمٙمنة اًمً٤مسم٘م٦م ،إذ اًمٙمنة شم١مصمر ٓطم٘م٦م ُمٌ٤مذة وؾم٤مسم٘م٦م ُمٗمّمقًم٦م سمحرف

(ُ )1مـ اًمٗمتقطم٤مت اإلهلٞم٦م ( )184سمتٍمف يًػم ،ويٜمٔمر اًمٙمِمػ (.)119
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ًمتٕمذر اعمٌ٤مذة(.)1
ٚقسأ محص ٝ٠بإَاي ١ا٭يـ يف ﴿ ﮀ ﮁ﴾

[اًمٜمٛمؾ]41،39 :

يف املٛععَني غًٝـٕ

رت٬د ،ؾ ًٔدًَـ اإلَاي ١ؾُٗٝا ب ٬خٔ٬فٚ ،رت٬د ايؿتض ٚاإلَاي.١
ًمٙمنة اًمت٤مء اًمت٤مًمٞم٦م ًمٚمٝمٛمزة اعمامًم٦م ًمٞمٕمٛمؾ اًمٚمً٤من ً
قمٛمال واطمدً ا ذم اعمًتٗمؾ ،ووضمف
اًمٗمتح شمقهؿ إصؾ سمحٛمٚمف قمغم أظمقاشمف >ي٠مشمٞمؽ وشم٠مشمٞمؽ<(.)2
ٚأَاٍ محص ٠ايساٚ َ٤اهلُص َٔ ٜ٠يؿغ > َزأًَُٛ <ُ٣كٟا عٓد ايٛقـٚ ،أَاهلُا

نريو عٓد ايٛصٌ إذا ٚقع بعدَ ٙتشسى ضت ﴿ :ٛﭰ ﭱ﴾ [إٟمٕم٤مم ﴿ ،]76 :ﭒ

ﭓ ﴾ [إٟمٌٞم٤مء ،]36 :ؾإذا ٚقع بعد ٙضانْٔ أَاٍ ايسا َ٤ؾكط ضت ﴿ :ٛﭿ ﮀ ﴾
[إٟمٕم٤مم.]77 :

أُم٤مل إًمػ ٕهن٤م ي٤مئٞم٦م ،وًمزم ُمـ إُم٤مًمتٝم٤م اهلٛمزة ،صمؿ أُمٞمٚم٧م ومتح٦م اًمراء ًمٚمٛمج٤مٟمً٦م
ٍ
دمز إُم٤مًم٦م ومتح٦م ٟمقن
إُم٤مًم٦م إلُم٤مًم٦مٓ ،ؾم ِّٞمام وهل راء،
ذم
ً
وأيْم٤م ٓص َ٘م ْ٧م مهزة ،وهلذا مل ُ
>ٟمرى< وراء >رُمك<.
ٚقسأ بإَاي ١ايسا ٤د ٕٚاهلُصٚ ٔ٠صًٟا َٔ قٛي٘ تعاىل ﴿ :ﭒ ﭓ ﴾

[اًمِمٕمراء:

ٚ ،]61إذا ٚقـَ أَاٍَ ايساٚ ،َ٤اهلُصَ – ٜ٠ع تطًٗٗٝا –.
إذا وىمػ وىمػ قمغم ٍ
أًمػ سمٕمد اهلٛمزة ،أصٚمٝم٤م اًمٞم٤مءٟٕ :مف ُمـ >رأى< ،ومٞمٛمٞمؾ إًمػ
ًمٞم٘مرهب٤م ُمـ أصٚمٝم٤م ،وٓ شمتٛمٙمـ اإلُم٤مًم٦م ذم إًمػ طمتك متٞمؾ ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ٟمحق اًمٙمن ،وهق
اهلٛمزة اعمٗمتقطم٦م ،وُمـ ؿم٠مٟمف ختٗمٞمػ اهلٛمزة ذم اًمقىمػ ،ومٞمخٗمٗمٝم٤م سمٕمد أًمػ مم٤مًم٦م ،ومتّمػم
مهزة مم٤مًم٦م سملم اهلٛمزة اعمامًم٦م قمـ اًمٗمتح ،وسملم إًمػ اعمامًم٦م ،وىمد يم٤من ذم وصٚمف يٛمٞمؾ
إًمػ اًمتل سمٕمد اًمراء إلُم٤مًم٦م طمروملم سمٕمده٤م ،ومل يٕمتد سمحذف إًمػ إظمػمة ٕٟمف
قم٤مرض ،وم٠مسم٘مك اإلُم٤مًم٦م ذم اًمراء وإًمػ اًمتل سمٕمده٤م ًمٌٕمدمه٤م ُمـ اعمحذوف ،ومل يٛمٙمٜمف
إلُم٤مًم٦م إًمػ اًمتل سمٕمد اًمراء إلُم٤مًم٦م ُم٤م سمٕمدَ ه٤م طمتك يٛمٞمؾ ومتح٦م اًمراء إمم اًمٙمن ،وم٘مقي٧م
( )1اًمٗمتقطم٤مت اإلهلٞم٦م (.)211
( )2اًمٗمتقطم٤مت اإلهلٞم٦م (.)211
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اإلُم٤مًم٦م ذم إًمػ اًمتل سمٕمد اًمراء إلشمٞم٤من طمروملم مم٤مًملم سمٕمده٤م ،ومه٤م اهلٛمزة وإًمػ اًمتل
سمٕمده٤م ،وًمذًمؽ صمٌ٧م أومامًم٦م ذم اًمقصؾ ذم اًمراء وإًمػ اًمتل سمٕمده٤م ُمع ؾم٘مقط اإلُم٤مًم٦م ُمـ
اهلٛمزة ًمذه٤مب إًمػ اًمتل سمٕمده٤م ًٓمت٘م٤مء اًمً٤ميمٜملم ،وىمقي صمٌ٤مت ذًمؽ ًمٌٕمده ُمـ
آظمرا.
اعمحذوف ً
وهذه يمٚمٛم٦م دمتٛمع ومٞمٝم٤م ذم وىمػ محزة أرسمٕم٦م أطمرف ُمم٤مًم٦م ُُمتقاًمٞم٦م :اًمراء ،وإًمػ

اًمتل سمٕمده٤م ،واهلٛمزة اعمخٗمٗم٦م ،وإًمػ اًمتل سمٕمده٤م(.)1

ٚقسأ بإَاي ١اهلُص َٔ ٠قٛي٘ تعاىل ﴿ :ﯙ﴾ [اإلهاء ، 83 :ومّمٚم٧مٚ ،]51 :أَاٍَ خًَـ
ايٓ َٕٛأٜغّا ،ؾ ًٔدًَـ إَاي ١ايٓٚ ٕٛاهلُصٚ ،٠رت٬د إَاي ١اهلُص ٠ؾكط.
إُم٤مًم٦م اهلٛمزة إلُم٤مًم٦م إًمػ اعمٜم٘مٚمٌ٦م قمـ ي٤مء يمام شم٘مدم ،وإُم٤مًم٦م ظمٚمػ ًمٚمٜمقن ٕٟمف عم٤م وىمع
ٍ
اًمٜمقن ًمإلُم٤مًم٦م اًمتل سمٕمده٤م ،ومٞمٙمقن ُ
َ
ضمٝم٦م
قمٛمؾ اًمٚمً٤من ُمـ
سمٕمده٤م طمروم٤من مم٤مٓن أُم٤مل
واطمدة ،وهذا ُمـ اإلُم٤مًم٦م ًمإلُم٤مًم٦م.
ٚقسأ محص ٠بإَاي ١ا٭يـٔ اييت ٖ ٞعني ايؿعٌ املاع ٞايج٬ث ٞيف عػس ٠أؾعاٍ
> : ٖٞٚدَا> ،<َ٤غَا> ،<َ٤خَابَ<> ،عَامَ<> ،طٜابَ<> ،شَادَ<> ،خَافَ<> ،سَامَ<> ،زَإَ<>ٚ ،شَاؽَ<
عدا املٛععني املكرتٕ ؾُٗٝا بايتاُٖٚ ٤ا >شَاغٜت< با٭سصاب ٚ 01:ظ 36 :ؾبايؿتض

ؾُٗٝا ،ؾإٕ نإ ايؿعٌُ زُبَاعّٔٓٝا ضت﴿ ٛﯣ﴾ [ُمريؿ ﴿ ،]23 :ﯫ﴾ [اًمّمػ ]5 :ؾ٬
إَاي ٜ١ؾ.٘ٝ

أُم٤مل ذًمؽ ًمٞمدل قمغم أن احلرف ُمٜمٝم٤م يٜمٙمن قمٜمد اإلظمٌ٤مر ذم ىمقًمؽِ :ضمئ٧مِ ،
وؿمئ٧م،
ُ
ِ
وزدتِ ،
ِ
وظمٌ٧مِ ،
ورٟم٧مِ ،
وظمٗم٧م ،وطم٘م٧مِ ،
وو٘م٧م ،وـمٌِ٧مِ ،
وزهم٧مَّ ،
ومدل سم٤مإلُم٤مًم٦م قمغم
أن إول ُمٙمًقر ُمٜمٝم٤م قمٜمد اإلظمٌ٤مر ،ومٕمٛمٚم٧م اًمٙمنة اعم٘مدرة ،وم٠مُمٞمٚم٧م إًمػ هل٤م.
سمٕمْم٤م ذم ىمقة اإلُم٤مًم٦م ومٞمٝم٤م ،وم٠مىمقاه٤م ذم اإلُم٤مًم٦م >ضم٤مء<
وهذه إومٕم٤مل يٗمْمؾ سمٕمْمٝم٤م ً
أرسمع قمٚمؾ شم٘مقى اإلُم٤مًم ُ٦م هب٤م:
و>ؿم٤مء< ،وذًمؽ أن ومٞمٝم٤م َ
( )1اًمٙمِمػ (.)121 ،121
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إحداهن :أن إول يٜمٙمن قمٜمد اإلظمٌ٤مر ذم ىمقًمؽ ِ :ضمئ٧م ،وؿمئ٧م.
إًمػ اًمتل هل قملم اًمٗمٕمؾ اعمامًم َ٦م أص ُٚمٝم٤م اًمٞم٤مء ومٞمٝمام(.)1
واقثاكقة :أن
َ
واقثاقثة :أن اهلٛمزة ذم آظمره٤م شمِمٌف إًمػٕ ،هن٤م أظمتٝم٤م ذم ىمرب اعمخرج ،وذم أهن٤م
يمثػما ،ومّم٤مر يم٠من ذم آظمره٤م أًم ًٗم٤م ،وم٘مقي٧م اإلُم٤مًم٦م ًمذًمؽ.
شمٌدل ُمـ اهلٛمزة ً
واقرابعة :أن اًمٕملم ذم اعمًت٘مٌؾ ُمٜمٝمام ُمٙمًقرة ،وم٠مُمٞمٚم٧م إًمػ ذم اعم٤ميض ًمتدل قمغم
يمنة اًمٕملم ذم اعمًت٘مٌؾ ،يمام أُمٞمؾ >ظم٤مف< ًمٙمن اخل٤مء ذم اإلظمٌ٤مر ،ومٝمل إُم٤مًم٦م ًمٌمء
ُم٘مدر ذم اًمٙمالم ومٞمٝمام.
وذم إُم٤مًم٦م >ؿم٤مء< ُمزي٦م ذم اًم٘مقة قمغم إُم٤مًم٦م >ضم٤مء<ٕ :ن ُمًت٘مٌؾ >ؿم٤مء< ضم٤مء قمغم ُمث٤مل
ُمًت٘مٌؾ > ِ
ومٕمؾ< سمٙمن اًمٕملمٟٕ :مف ضم٤مء قمغم >يٗم َٕمؾ< سمٗمتح اًمٕملم ٕضمؾ اهلٛمزة ،وأصؾ
قمٞمٜمف اًمٙمنة ،يمام يم٤من ذم >جيلء< ،ومٙم٠من اًمٕملم ُمـ >ؿم٤مء< يِمٌف اًمٕملم ُمـ >ظم٤مف< اًمتل
أصؾ قمٞمٜمٝم٤م اًمٙمن ،وم٘مقي٧م اإلُم٤مًم٦م ذم >ؿم٤مء< ٓضمتامع مخس قمٚمؾ ومٞمٝم٤م شم٘مقي اإلُم٤مًم٦م.
ظم٤مف< ومٝمل دون
صمؿ يكم إُم٤مًم٦م >ؿم٤مء< و>ضم٤مء< ذم اًم٘مقة سم٤مىمل إومٕم٤مل اعمذيمقرة ،إٓ > َ
أظمقاهت٤م ذم ىمقة اإلُم٤مًم٦م :وذًمؽ أن >ـم٤مب< و>ظم٤مب< و>و٤مق< و>زاغ< و>طم٤مق< و>زاد<
أُمٞمٚم٧م ًمٕمٚمؾ صمالث ،وهل ُم٤م شم٘مدم ُمـ اًمٕمٚمؾ قمدا اًمث٤مًمث٦م(.)2
صمؿ دون ذًمؽ ذم ىمقة اإلُم٤مًم٦م >ظم٤مف< ٕهن٤م أُمٞمٚم٧م ًمٕمٚمتلم:
إحدامها :أن إول ُمٜمٝم٤م يٜمٙمن ذم اإلظمٌ٤مر ذم ىمقًمؽِ :ظم ْٗم٧م.

ر َء،
حتريم٧م اًمٞم٤م ُء واٟمٗمتح ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وم ُ٘مٚمِ ٌَ٧م أًم ًٗم٤م ،و> َؿم٤م َء< أصٚمٝم٤مَ :ؿم َٞم َ٠م أو َ ِ
(َ > )1ضم٤م َء< أصٚمٝم٤مَ :ضم َٞم َ٠م ،قمغم وزن > َوم َٕم َؾ<َّ ،
ومقزٟمف > َوم َٕم َؾ< أو > َوم ِٕم َؾ< ،حتريم٧م اًمٞم٤مء واٟمٗمتح ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وم٘مٚمٌ٧م أًم ًٗم٤م .يٜمٔمر ُمٕمجؿ ُمٗمردات اإلسمدال واإلقمالل ذم
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ (.)415 ،351
٥م ،و> َو َ
٤مق<َ :و َٞم َؼ ،و>زَ ا َغ< :زَ َو َغ أو زَ َي َغ ،ضم٤مء ذم ًمً٤من اًمٕمرب> :زا َغ قمـ
٤مب<َ :ظم َٞم َ
٥م ،و> َظم َ
٤مب<َ :ـم َٞم َ
( )2أصؾ > َـم َ
اًمٓمريؼ زَ ْو ًهم٤م وزَ ْيٖمً٤م :قمَدَ َل ،واًمٞم٤م ُء أومّمح<.ا.هـ  ،وأصؾ > َطم َ
حتريم٧م
٤مق<َ :طم َٞم َؼ ،و>زَ ا َد< :زَ َيدَ  ،قمغم وزن > َوم َٕم َؾ<َّ ،
اًمٞم٤م ُء ومٞمٝمـ واٟمٗمتح ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وم ُ٘م ِٚم ٌَ٧م أًم ًٗم٤م.
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واقثاكقة :أن قملم اًمٗمٕمؾ ُمٜمٝم٤م أصٚمف اًمٙمن( ،)1وم٠مُمٞمٚم٧م ًمٕمٚمتلم وم٘مط.
وىمد ي٠ميت ُمـ اإلُم٤مًم٦م ُم٤م ُشم َّتٌـ َُع ومٞمف اًمرواي٦م ،وٓ شم٘مقى ومٞمف قمٚم٦م ،وم٘مد أُم٤مل >و٤مىم٧م< ذم
اعمقوٕملم يمام أُم٤مل >و٤مق< ،وومتح >زاهم٧م< ذم اعمقوٕملم ومل ُي ِٛمؾ يمام أُم٤مل >زاغ< ،ومٝمذا
ًمٚمجٛمع سملم اًمٚمٖمتلم وٓشمٌِّ٤مع اًمرواي٦م.
ؿنن ـقل :ؿؾِ َم ترك إماق َة >ساء< و>باء< وكحوه؟
ؿاجلواب :أن هذا وؿمٌٝمف ٓ ِقم َّٚم٦م ومٞمف شم ِ
٥م اإلُم٤مًم َ٦مٕ :ن قمٞمٜمَف ذم اعم٤ميض ُمٗمتقطم٦م،
ُقضم ُ
وذم اعمًت٘مٌؾ ُمْمٛمقُم٦م ،وٕن قمٞمٜمف أصٚمف اًمقاو ،ومال قمٚم٦م ومٞمف ًمإلُم٤مًم٦م ،وم٠مشمك سم٤مًمٗمتح قمغم
وأيْم٤م وم٢من إول ُمٜمٝمام ٓ يٜمٙمن ذم اإلظمٌ٤مر يمام يٜمٙمن ذم إومٕم٤مل اعمذيمقرة(.)2
إصؾً ،
وإن ـقل :مل ؿتح >وخاؿون< وهو يؿقل >خاف< حقث وـعت؟
ِ
وظم٤مومقن< ومٝمق ومٕمؾ ُمًت٘مٌؾ
ؿاجلواب :أٟمف أُم٤مل >ظم٤مف< ًمٚمٕمٚمتلم اعمذيمقرشملم ،وأُم٤م >
ٓ أصؾ ًمف ذم اًمٙمن ،سمؾ هق ُمٗمتقح اًمقاو ذم ىمقًمؽ >خي٤مف<ٕ :ن أصٚمف > َخي َْقف<،
وٕٟمؽ إذا أظمؼمت قمـ ٟمٗمًؽ ذم اعمًت٘مٌؾ ىمٚم٧مَ > :أظم٤مف< ،وم٠موًمف ُمٗمتقح ،وٓ ؾمٌٞمؾ إمم
إُم٤مًمتف ُٓمتٜم٤مع وضمقد إطمدى اًمٕمٚمتلم ومٞمف ،وُمثٚمفَ > :خي٤مف< و>خي٤موم٤م< وؿمٌٝمف ٓ ُيامل عم٤م
ُذيمِ َر(.)3
ٚأَاٍ أٜغّا ايسا ﴿ َٔ َ٤ﭑ﴾ أْٜٛ ٍٚظ ٚأخٛاتٗا ﴿ٚ ،ﭑ﴾ [اًمرقمدٚ ،]1 :اهلاَ٤

َٔ ﴿ ﭵ﴾ [ـمفٚ ،]1 :ايٝا ﴿ َٔ ٤ﭑ ﴾  ﴿ٚﭬ ﴾ [وم٤محتتل ُمريؿ ويسصٚ ،ايٛاَ٤
َٔ ﴿ ﭵ﴾ [ـمف ﴿ٚ ]1 :ﮝ ﴾ [اًمِمٕمراء ،1 :اًم٘مّمص ﴿ٚ ]1 :ﭑ ﴾ [اًمٜمٛمؾٚ ،]1 :اذتأَ ٤

﴿ﭤ﴾ يف ايطبع.
ٍ
ُمٕم٤من يمـ >ُم٤م< و>ٓ< ،إٟمام
ِقم َّٚم٦م اإلُم٤مًم٦م ذم ذًمؽ يمٚمف أن هذه احلروف ًمٞمً٧م سمحروف
متتٜمع ُ
إُم٤مًم٦م
هل أؾمامء هلذه إصقات اًمدا ًَّم٦م قمغم احلروف اعمحٙمٞم٦م اعم٘مٓمٕم٦م ،وإؾمام ُء ٓ ُ
ِ
حتريم٧م اًمقاو واٟمٗمتح ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وم ُ٘مٚمِ ٌَ٧م أًم ًٗم٤م.
( )1أصٚمفَ :ظم ِق َ
ف ،قمغم وزن > َومٕم َؾ<َّ ،
( )2اًمٙمِمػ (.)111 ،111
( )3اًمٙمِمػ (.)123
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إًمػ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمقاو.
أًمٗمٝم٤م ُم٤م مل شمٙمـ ُمـ اًمقاو ،وًمٞمً٧م
ُ
طمًٜمَ٦م ،وص٤م ُدك حمٙمٛم٦م،
ويدل قمغم أهن٤م أؾمامء أٟمؽ ختؼم قمٜمٝم٤م ومتٕمرهب٤م ،ومت٘مقلُ :
طم٤مؤك َ

سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض أقمرسمتٝم٤م يم٤مًمٕمدد ،ومٚمام يم٤مٟم٧م أؾمام ًء أُم٤مهل٤م ًمٞمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم
وإذا قمٓمٗم٧م َ
احلروف اًمتل ًمٚمٛمٕم٤مين اًمتل ٓ جيقز إُم٤مًمتٝم٤م ٟمحقُ> :م٤م< و>ٓ< و>إٓ< ،وإٟمام مل ُدمز إُم٤مًم ُ٦م
هذه احلروف ًمٞمٗمرق سملم احلرف وآؾمؿ ،وًمق ؾمٛمٞم٧م هبذه احلروف ضم٤مزت إُم٤مًمتُٝم٤م(.)1
ٚقسأ محص ٠بتكً ٌِٝا٭ ٔيـٔ ايٛاقع ١قبٌ ايسا ٔ٤املتٛسؾ ٔ١املهطٛز ٔ٠يف سسؾني :

﴿ﮎ﴾ [إسمراهٞمؿ ﴿ ،]28 :ﮫ﴾ سٝح ٚقع زتسٚزّاٚ ،ا٭يـ ايٛاقع ١بني زا٥ني
أُٖ٫ٚا َؿتٛسٚ ١ايجاْ ١ٝزتسٚز ٖٞٚ ،٠يف ث٬ث ١أمسا ﴿ :٤ﮛ﴾ ﴿ ،ﭫ﴾،

﴿ ﯤ﴾ ﴿ ،ﭚ﴾.

اًمٗمتح ،وزيد ًمف ذم
وزيد حلٛمزة ُمـ اًمٓمٞمٌ٦م ذم ﴿ﮎ﴾ ﴿ ،ﮫ﴾ اعمجروريـ
ُ
أيْم٤م.
ُمٙمرر اًمراء اعمجرور اإلُم٤مًم ُ٦م ،وزيد خلالد ومٞمف
اًمٗمتح ً
ُ
ِ
وقم َّٚم٦م َُمـ أُم٤مًمف أٟمف عم٤م وىمٕم٧م اًمٙمن ُة سمٕمد إًمػ ىمرب إًمػ ٟمحق اًمٞم٤مءً ،مت٘مرب ُمـ
ًمٗمظ اًمٙمنٕ :ن اًمٞم٤م َء ُمـ اًمٙمن ،ومل يٛمٙمـ ذًمؽ طمتك ىمرسم٧م اًمٗمتح٦م اًمتل ىمٌؾ إًمػ
ً
اًمٚمً٤من ً
ُ
ُمًتٗمال ،ومذًمؽ أظمػ ُِمـ أن
قمٛمال واطمدً ا
ًمٗمظ اًمٙمن ،ومحًـ ذًمؽ ًمٞمٕمٛمؾ
ً
ُمًتٗمال سمٙمنة اًمراء.
يٕمٛمؾ ُمتّمٕمدً ا سم٤مًمٗمتح٦م وإًمػ ،صمؿ هيٌط
وهق ُمع اًمراء أطمً ُـٕ :ن اًمٙمنة قمٚمٞمٝم٤م ىمقي٦م ويم٠مهن٤م يمنشم٤من ،وم٘مقي٧م اإلُم٤مًم ُ٦م
طمرف شمٙمرير ،احلريم ُ٦م قمٚمٞمٝم٤م ُم٘م٤م ُم طمريمتلم.
ًمذًمؽ ُمع اًمراء ٕهن٤م
ُ
ِ
احلرف قمـ أصٚمف،
إُمر ،ومٚمؿ ُي ِٛمؾ ًمئال ُخي ِر َج
وقم َّٚم ُ٦م َُمـ ىمرأه سملم اًمٚمٗمٔملم أٟمف شمقؾمط
َ
َ

ومل يٗمتح ًم٘مقة اًمٙمنة ذم اًمراء ،وم٘مرأ ذًمؽ سملم اًمٚمٗمٔملم ،أي سملم اًمٗمتح واإلُم٤مًم٦م.
ِ
وقم َّٚم ُ٦م َُمـ ومتح أٟمف أشمك سمف قمغم إصؾ ،ومل يًتث٘مؾ اًم َّت ًَٗمؾ سمٕمد اًم َّت َّمٕمد(.)2
( )1اًمٙمِمػ (.)118
( )2اًمٙمِمػ (.)118 ،117
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ٚقسأ بتكً ٌٝا٭يـ َٔ يؿغ ﴿ ﮰ﴾ سٝح ٚقع.
أصؾ ِ
أيْم٤م :وذًمؽ ٕن َ
أًمٗمٝم٤م اًمٞم٤م ُء .وىمد اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م قمغم
وزيد ًمف ُمـ اًمٓمٞمٌ٦م اإلُم٤مًم٦م ً
ىمقًملم:
اؾمؿ قمغم وزن > َوم ْق َقم َٚم٦م< ،أصٚمفَ :و ْو َر َي٦م،
أحدمهاُ :م٤م ذه٥م إًمٞمف اًمٌٍميقن ُمـ أٟمف ٌ
اًمزٟمْد َيري أي :يت َِّ٘مد( ،)1أسمدًمقا
حل ْق َىمٚم٦م ،وهق ُِمـَ :و ِري ِّ
و> َوم ْق َقم َٚم٦م< يمثػم ذم اًمٙمالمٟ ،محق :ا َ
اًمقاو إومم شم٤م ًء ،يمام ومٕمٚمقه ذم >دم٤مه< و> ُشم٘م٤مة< ،ومه٤م ُمـ اًمقضمف واًمقىم٤مي٦مٕ :هنؿ ًمق مل
َ

يٗمٕمٚمقا ذًمؽ ٕسمدًمقا ُمٜمٝم٤م مهز ًة ختٚم ًّم٤م ُمـ اضمتامع اًمقاويـ أول اًمٙمٚمٛم٦م ومّم٤مرت:
>شم َْق َر َي٦م< ،حتريم٧م اًمٞم٤مء ،واٟمٗمتح ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وم٘مٚمٌ٧م أًم ًٗم٤م ومّم٤مرت >شمقراة<.
واقثاينُ :م٤م ذه٥م إًمٞمف اًمٙمقومٞمقن ُمـ أٟمف يّمٚمح أن يٙمقن > َشم ْٗم َٕم َٚم٦م< وإصؾ شم َْق َر َي٦م،
ُىمٚمِ ٌَ٧م اًمٞم٤م ُء أًم ًٗم٤م ًمتحريمٝم٤م واٟمٗمت٤مح ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ،وأن يٙمقن > َشم ْٗم ِٕم َٚم٦م< ،وًمٙمـ ُىمٚمِ ٌَ٧م ُمـ > َشم ْٗم ِٕم َٚم٦م<

شمقضمد ،وقمغم اًمث٤مين سم٠من هذا
٤مج قمغم إول سم٠من > َشم ْٗم َٕم َٚم٦م< ٓ شمٙم٤م ُد َ
اًمزضم ُ
إمم > َشم ْٗم َٕم َٚم٦م< ،ور َّد َّ
اًم٘مٚم٥م ُمـ ٍ
وزن إمم وزن مل يثٌ٧م ،ومٚمؿ ي٘مقًمقا ذم >شم َْق ِىمٞمَ٦م< :شمقىم٤مة ،وٟمً٥م اسم ُـ ُمٜمٔمقر إمم
ِ
وو َّريتٝم٤م ،ومتٙمقن َشم ْٗم ِٕم َٚم٦م
اًمٗمراء :اًمتقراة ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمت ْٗمٕم َٚم٦م ،يم٠مهن٤م أظمذت ُمـ َأ ْو َر ْي٧م اًمزٟم٤م َد َ
ِ
ٟم٤مص٤مة.
ذم ًمٖم٦م َـم ِّٞمئٕ :هنؿ ي٘مقًمقن ذم اًمت َّْقصٞم٦م :شم َْق َص٤مة ،وًمٚمج٤مري٦مَ :ضم َ٤مراة ،وًمٚمٜم٤مصٞم٦مَ :
ِ
ومٕم َّٚم٦م اإلُم٤مًم٦م حم٤موًم ُ٦م شم٘مري٥م إًمػ إمم أصٚمٝم٤م ،وهق اًمٞم٤مء ،وٓ يتٛمٙمـ ذًمؽ إٓ
سمت٘مري٥م ومتح٦م اًمراء إمم اًمٙمنة ،واًمت٘مٚمٞمؾ يمذًمؽ قمغم ُم٤م ُذيمِر(.)2
ٚإذا ٚقع بعد ا٭يـ املُاي ١ضانْٔٚ ،ضكٛت ا٭يـ يريو ايطانٔ اَتٓعت
اإلَاي َٔ ١أدٌ ضكٛط تًو ا٭يـ ،ضٛا ٤نإ ايطانُٔ غريَ تٓ ٜٔٛضت: ٛ

﴿ﮈﮉ﴾ ﴿ ،ﭡ ﭢ﴾ ﴿ ،ﮝﮞ﴾ ،أ ٚنا َٕ تّٜٓٓٛاًٜ ٖٛٚ ،شل ا٫ضَِ
املكضٛزَٚ ،ذيو يف ضبع ١عػس سسؾٟا :
( )1وذم اًمتٜمزيؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮘ ﮙ ﴾ [اًمٕم٤مدي٤مت ،]2 :وىمقًمف﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾ [اًمقاىمٕم٦م.]71 :
( )2يٜمٔمر اًمٙمِمػ (ُ ،)116 ،115مٕمجؿ ُمٗمردات اإلسمدال واإلقمالل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ (ً ،)289 ،288مً٤من اًمٕمرب
(ُ - )4822م٤مدة (وري) ،اعمحتً٥م ( ،)152 /1وًمٚمٛمزيد ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ وآطمتج٤مج ًمإلُم٤مًم٦م يٜمٔمر احلج٦م ٕيب قمكم
اًمٗم٤مرد (.)17 :11 /3
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﴿ ﭜ﴾ ﴿ ،ﯤ﴾ ﴿ ،ﭛ﴾ ﴿ ،ﯬ﴾ ﴿ ،ﮯ﴾ ﴿ ،ﯭ﴾ ﴿ ،ﮣ﴾،

﴿ ﮞ﴾ ﴿ ،ﭴ﴾ ﴿ ،ﯴ﴾ ﴿ ،ﮝ﴾ ﴿ ،ﯱ﴾ ﴿ ،ﮫ﴾ ﴿ ،ﭥ﴾ ﴿ ،ﯧ﴾،
﴿ﮠ﴾ ﴿ ،ﮞ﴾ ،ؾإذا شاٍ ذيو ايطانُٔ بايٛقـ عادت اإلَاي.ٝ١

قمدم اإلُم٤مًم٦م ذم ٟمحق﴿ :ﮈﮉ﴾ ًمً٘مقط احلرف اعمامل ،وهق إًمػ ،ومال
قضم٥م ًمإلُم٤مًم٦م طم٤مل اًمقصؾ ،وسم٘مٞم٧م ُمقضمقد ًة طم٤مل اًمقىمػ ًمقضمقد ُم ِ
ُم ِ
قضمٌِٝم٤م.
ُ
ُ
ِ
اعمٜمقن ىمٞمؾٕ :ن َُم٤م يم٤من ُمٜمف ذم ُمقوع رومع أو ظمٗمض ومال شمٕمقيض ُمـ
واًمٕم َّٚم ُ٦م ذم َّ
اًمتٜمقيـ ومٞمف ،وم٤مًمقىمػ قمغم إًمػ إصٚمٞم٦م سم٤مإلُم٤مًم٦م ًمتدل اإلُم٤مًم ُ٦م قمغم أصٚمٝم٤م ،وذًمؽ ٟمحق:

﴿ ﭚ ﭛ﴾ هذا ذم ُمقوع رومع ،وٟمحق ﴿ :ﭛ ﭜ﴾ هذا ذم ُمقوع ظمٗمض،
واًمتٜمقيـ ٓ يٕمقض ُمٜمف رء ذم اًمرومع واخلٗمض.
قض ُمـ اًمٞم٤مء سم٤مإلُم٤مًم٦م ٕن اإلُم٤مًم٦م ٓزُم ٌ٦م
وم٤مًمقىمػ قمغم إًمػ إصٚمٞم٦م اًمتل هل ِقم ٌ
ومٞمف.
أيْم٤م سم٤مإلُم٤مًم٦م ،وقمٚم٦م ذًمؽ أٟمؽ عم٤م
وأ َُّم٤م َُم٤م يم٤من ذم ُمقوع ٟمّم٥م وم٤مًمقىمػ قمٚمٞمف ً
وىمٗم٧م قمقو٧م ُمـ اًمتٜمقيـ أًم ًٗم٤م ،وىمٌٚمٝم٤م أًمػ أصٚمٞم٦م قمقض ُمـ اًمٞم٤مء إصٚمٞم٦م ،ومحذوم٧م
اًمث٤مٟمٞم٦م ًٓمت٘م٤مء اًمً٤ميمٜملم ،وسم٘مٞم٧م إومم ،وهل إصٚمٞم٦م ،ويم٤من سم٘م٤م ُء إصؾ أومم ُمـ سم٘م٤مء
اًمزائد ،وم٠مُمٞمٚم٧م ذم اًمقىمػ ٕٟمؽ شم٘مػ قمغم إًمػ أص ُٚمٝم٤م ي٤مء(.)1
ٚقسأ محص َٔ ٠بعض طسم ايٝٛب ١بإَايٖ ١ا ٤ايتأْٝح ٚقؿٟا عً ٢تؿضٌٝ
َرنٛز يف ستً٘ َٔ نتب ايكسا٤اتٖٚ ،ا ٤ايتأْٝح ٖ ٞاهلا ٤اييت ته ٕٛيف ايٛصٌ

تا ّ٤آخسَ ا٫ضِ ضت﴿ :ٛﯶ﴾﴿ ،ﭳ﴾﴿ ،ﭙ﴾ ،ؾتبدٍ يف ايٛقـ ٖا.ّ٤
وطمٙمِ َل أهن٤م ًمٖم٦م ٟمجد( ،)2وٓ
إُم٤مًم٦م ه٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م ًمٖم٦م صم٤مسمت٦م طمٙم٤مه٤م ؾمٞمٌقيف قمـ اًمٕمربُ ،
زاًم٧م ُمقضمقدة ذم سمٕمض اًمٌالد طمتك أن.

( )1يٜمٔمر اًمٙمِمػ (.)126
( )2اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمؽماث (.)127
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ووضمف اإلُم٤مًم٦م أهن٤م أؿمٌٝم٧م أًمػ اًمت٠مٟمٞم٨م ذم ًمزوم اًمًٙمقن – قمٜمد اًمقىمػ – وومتح ُم٤م
ىمٌٚمٝم٤م ،ويم٤من اًمِمٌف ُمـ مخس ضمٝم٤مت:
إحداهن :ىمرب اعمخرج ُمـ إًمػ ،اقثاكقة :أهن٤م زائدة يم٠مًمػ اًمت٠مٟمٞم٨م ،اقثاقثة :أهن٤م
شمدل قمغم اًمت٠مٟمٞم٨م يم٤مًٕمػ ،اقرابعة :أهن٤م شمًٙمـ ذم اًمقىمػ يم٤مًٕمػ ،اخلامسة :أن ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م
ُمٗمتقطم٤م يم٤مًٕمػ.
ٓ يٙمقن إٓ
ً
ومٚمام متٙمَّـ اًمِمٌ ُف ذم اًمقىمػ سم٤مًمًٙمقن ُأضمري٧م جمرى إًمػ ذم اًمقىمػ ظم٤مص٦مُ ،وم٠مُمٞمؾ
ُم٤م ىم ٌٚمٝم٤م ُمـ اًمٗمتح ،وم٘مرب ُمـ اًمٙمن يمام يٗمٕمؾ سم٠مًمػ اًمت٠مٟمٞم٨م ،إٓ أن أًمػ اًمت٠مٟمٞم٨م شم٘مرب
ذم اإلُم٤مًم٦م ٟمحق اًمٞم٤مء ،وًمٞمً٧م يمذًمؽ اهل٤مء ،وم٢من ُو ِصٚم٧م ُومتِح٧مٕ :هن٤م شمّمػم شم٤م ًء ،ومال شمِمٌف

طمًـ اًمقىمػ سم٤مإلُم٤مًم٦م(.)1
طمٞمٜمئذ إًمػ ،ومٚمذًمؽ ُ

باب ياءات اإلضافة
ٜا ٤اإلعاؾٜ ٖٞ ١ا ٤املتهًِٚ ،تتضٌ با٫ضِ ٚايؿعٌ ٚاذتسف ضت ﴿ : ٛﮆ﴾،
﴿ ﭥ﴾ ﴿ ،ﯬ﴾ٚ ،تُعسف بض٬س ١ٝسً ٍٛايهاف ٚاهلا ٤ستًٗا ؾتك ٍٛيف أَ: ٞ
أَو ٚأَ٘ٚ ،يف َطين َ :طٖو َٚطٖ٘ٚ ،يف ئ : ٞيو ٚي٘.
ٚقد قسأ محص ٠بإضهإ ٜا ٤اإلعاؾ ١يف :
 ﴿ -ﯯ ﴾  ٖٞٚبايبكسٚ ٠اذتر ْٛٚح.

 ﴿ -ﮙ﴾ بآٍ عُسإ ٚا٭ْعاّ.

 ﴿ -ﮧ ﮨ﴾ [اعم٤مئدة.]28 :

 ﴿ -ﮆ ﮇ﴾ [اعم٤مئدة.]116 :

طبَأ.
 ﴿ ﭼ ﭽ﴾ بْٛٝظَٛٚ ،ععني بٗٛدٚ ،مخط ١بايػعساَٛٚ ،٤عع ب َ ﴿ -ﭼ ﭽ﴾ [اًمٌ٘مرة.]258 :

﴿ -ﮂﮃﮄ﴾ [إقمراف.]33 :

 ﴿ -ﭸ ﭹ﴾ [إقمراف.]146 :

﴿ -ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [إسمراهٞمؿ.]31 :

 ﴿ ﮆﮇ﴾ [إٟمٌٞم٤مء﴿ - .]115 :ﭴﭵﭶ﴾ [اًمٕمٜمٙمٌقت.]56 :( )1يٜمٔمر اًمٙمِمػ ( ،)128 ،127اًمٗمتقطم٤مت اإلهلٞم٦م (.)222 ،217
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 ﴿ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [اًمزُمر ﴿ - .]53 :ﯵ ﯶ﴾ [ؾمٌ٠م.]13 : ﴿ -ﮍ ﮎ﴾ [ُمريؿ.]31 :

 ﴿ -ﭥ ﭦ ﴾ [إٟمٌٞم٤مء.]83 :

 ﴿ -ﰆ ﰇ ﴾ [ص.]41 :

 ﴿ -ﯖ ﯗ ﴾ [اًمزُمر.]38 :

 ﴿ -ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [اعمٚمؽ.]28 :

 ﴿ -ﭮ ﭯ ﴾ [اًمٙم٤مومرون.]6 :

 ﴿ -ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾ [اًمٜمٛمؾ.]21 :

 ﴿ -ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﴾ [يس.]22 :

 ﴿ -ﮙ ﮚ ﮛﮜ﴾ [إسمراهٞمؿ.]22 :

﴿ -ﮈ ﮉﮊﮋ ﴾ [ص.]69 :

 ﴿ -ﮞ ﮟ ﴾ [ص.]23 :

 ﴿ -ﭡ﴾ أٚ ٜٔقعت.

اًمٗمتح واإلؾمٙم٤من ذم ي٤مء اإلو٤موم٦م ًمٖمت٤من وم٤مؿمٞمت٤من ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وًمٖم٦م اًمٕمرب،
وإؾمٙم٤من محزة هل٤م ضمر ًي٤م قمغم أصٚمف ومٞمٝم٤م.
ُ
ُ
َ
إصؾ
اإلؾمٙم٤من هق
إؾمٙم٤من اًمٞم٤مء وومتحٝم٤م أصالن،
وذيمر اًمديمتقر حمٛمد ؾمالُم٦م أن
ُ
واًمٗمتح هق إصؾ أظمرٟٕ :مف اؾمؿ قمغم
وإصؾ ذم اًمٌٜم٤مء اًمًٙمقن،
إولٕ :هن٤م ُمٌٜم َّٞم٦م،
ُ
طمرف همػم ُمرومقع وم٘مقي سم٤محلريم٦م ،ويم٤مٟم٧م ومتح ً٦م ًمٚمتخٗمٞمػ ،واإلؾمٙم٤من أيمثرٕ :ن أيمثر
اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ؾم٤ميمـ(.)1
َ
إصؾ ،واإلؾمٙم٤من ًمٚمتخٗمٞمػ(.)2
اًمٗمتح
وضمٕمؾ ُمٙمل
َ

باب ياءات الزوائد
ٖ ٞايٝا٤ات ايصا٥د ٠عً ٢خط املضشـ ايعجُاْٚ ،ٞتكع يف ا٫ضِ ٚايؿعٌ ضت: ٛ
دُعا ،ٞ٥آتاْ ،ٞأمتدْٚين.
ٚقد قسأ محص ٠بإثبات ايٝاٚ ٤صًٟا ٚسرؾٗا ٚقؿٟا يف ﴿ ﯪﯫ﴾[إسمراهٞمؿ.]41 :
ٚبإثباتٗا ٚصًٟا ٚٚقؿٟا يف ﴿ ﭕ ﭖ ﴾ [اًمٜمٛمؾٚ – ]36 :قد ضبل ذنس
إدغاّ ايٓ ٕٛيف ايٓ، – ٕٛ
( )1يٜمٔمر اًمٗمتقطم٤مت اإلهلٞم٦م (.)268 ،259
( )2اًمٙمِمػ (.)215
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ٚقسأ عٜرؾٔٗا يف اذتٜايٜني يف ﴿ ﭘ ﭙ ﴾ [اًمٜمٛمؾ.]36 :
وضمف إصمٌ٤مهت٤م ذم احل٤م ًَملم أٟمف إصؾٕ :هن٤م ٓم أو وٛمػم اعمتٙمٚمؿ ،ويًتحؼ اًمثٌقت.
ف ًم َٕم ِ
٤مرض ذم
اًمرؾمؿ
ىم٤مل اسمـ ىمتٞمٌ٦م :هل ًمٖم٦م احلج٤مزيلم ،وشمقاومؼ
شم٘مديرإ :ن ُم٤م ُم٤م ُطم ِذ َ
ً
َ
طمٙمؿ اعمقضمقد ،يم٠مًمػ ﴿ ﮡ ﴾ [اًمٗم٤محت٦م ،1 :وطمٞم٨م ورد] ،وي٤مء ﴿ ﮧ ﴾ [اًمٌ٘مرة،]124 :
وواو ﴿ﯵ﴾ [اًم٘مٛمر ،]6 :ووضمف طمذومٝم٤م ذم احل٤مًملم اًمتخٗمٞمػ ،وآضمتزاء سمدًٓم٦م
اًمٙمنة ،وهل ًمٖم٦م هذيؾ.
ِ
ِ
ىم٤مل اًمٙمً٤مئل :شم٘مقل اًمٕمرب :اًمقازم واًم ِ
ِ
واًمراُمل واًمرام.
واًم٘م٤مض،
واًم٘م٤ميض
قال،
وىم٤مل اًمٗمراء :ؾمٛمٕم٧م اًمٕمرب شم٘مقلَ ٓ> :أ ْد ِر< و> ًَم َٕم ْٛم ِر<.
ووضمف إصمٌ٤مهت٤م ذم اًمقصؾ دون اًمقىمػ ُُمراقم٤م ُة إصؾ واًمرؾمؿ ،وظمص اًمقىمػ
سم٤محلذف ُمٜم٤مؾمٌ٦م ،وهل ُمريمٌ٦م ُمـ اًمٚمٖمتلم(.)1

ا ِإل ْش ََمم
صسَاط< سٝحُ ٚقعَ يف ايكسإٓ ايهسَُٓ ،ِٜهسّا ،أَُ ٚعسؾٟا بأٍ ،أٚ
خًٜـ يؿغٔ > ٜ
قسأ َ

َُغاؾٟا ،بإمشٜاّ ايضادٔ صٛتَ ايصٖا ٟضت ﴿ ٛﭦ ﭧ ﭨ﴾ ﴿ ،ﰌ ﰍ﴾،

﴿ﭯ ﭰ ﴾ٚ ،أَٖا خَ٬د ؾأغِٖ املٛعع ا٭ ٍٚبايؿاحت ١ؾكط ﴿ ﭨ ﭩ﴾
[اًمٗم٤محت٦مَٚ ،]6 :عٓاِ ََ ٙصزُ يؿغٔ ايضادٔ بايصا ،ٟؾٛٓٝل عسفٕ يٝظ بضادٕ خائض٫ٚ ٕ١
بصا ٟخائض ،١ؾٝه ٕٛيؿعٗا نًؿغ ايعٛاّ بايعا َٔ ٤غري إٔ خيسز ؾٗٝا يطاْ٘،
ٜٚه ٕٛصٛت ايضاد أغًب.
ًمّم٤مد سمّمٗم٦م
ًمٚمٛمٌ٤مًمٖم٦م ذم ـمٚم٥م اًمتج٤مٟمس ًمزي٤مدة ا ًَّمزاي قمغم ا َّ
>هل ًمٖم٦م ىمٞمس ،وذًمؽ ُ
اجلٝمر اعمالزم ًمٚمٓم٤مء<( ،)2وأُم٤م اًم٘مراءة سم٤مًمّم٤مد وم ُٚمٖم٦م ىمريش(.)3

( )1اًمٗمتقطم٤مت اإلهلٞم٦م (.)274
(ُ )2مرؿمد إقمزة (ه٤مُمش صـ  ،)8ويٜمٔمر اًم٘مراءات وأصمره٤م ذم قمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م (.)111
( )3اإلحت٤مف (.)163
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ٚقسأ محص ٠بإمشاّ ايضٖاد صٛتَ ايصا ٟأٜغّا َٔ نٌ صادٕ ضانٓ ٕ١بعدَٖا دَاٍ

يف نًُٚ ١اسد ،٠ضت ﴿ : ٛﭠ﴾ ﴿ ،ﭳ﴾ ﴿ ،ﭞ﴾ ﴿ ،ﮁ﴾.

قؾم٦م واًمدَّ ال َجمٝمقرة ،ومٙمرهقا اخلروج ُمـ اهلٛمس إمم اجلٝمر
>ٕن َّ
ُمٝمٛم َ
اًمّم٤م َد ُ
َ
َ
واًمدال ذم اجلٝمر<(.)1
سمٕمض اًمزاي عمٜم٤مؾمٌتٝم٤م اًمّم٤مد ذم اًمّمٗمػم
وم٠مؿمٛمقا اًمّم٤م َد َ
ٚقسأ محص ٠باإلمشاّ أٜغّا يف ﴿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ [اًمٓمقر ﴿ ،]37 :ﯦ ﴾
[اًمٖم٤مؿمٞم٦م ]22 :غًٝـٕ عٔ خ٬د ،ؾًدًَـ اإلمشاّ ٚدّٗا ٚاسدّاٚ ،رت٬ٜد اإلمشاُّ ٚايضا ُد
ارتائض.١
ُمر ذم >اًمٍماط<.
ًمٖم٦م ومٞمف ،وقمغم ُم٤م َّ

باألصول
ُملحقات
ُ
قسأ محص ٠بغِ اهلاٚ ٤صًٟا ٚٚقؿٟا يف >عًَ> ،<ِٗٝإِي> ،<ِٗٝيد <ِٜٗسٝح ٚقعت يف

ايكسإٓ ،ضٛا ٤نإ بعدٖا َتشسى ضت ﴿ ٛﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ﴾ [اًمٗم٤محت٦م ،]7 :أ ٚنإ بعدٖا ضانٔ ضت ﴿ ٛﮁ ﮂ﴾ [اًمٌ٘مرة.]246 :
قمزي اًمْمؿ ومٞمٝم٤م إمم ىمريش واحلج٤مزيلم( ،)2قمغم إصؾٕ :ن اهل٤مء عم٤م يم٤مٟم٧م وٕمٞمٗم٦م
خلٗم٤مئٝم٤م ظمّم٧م سم٠مىمقى احلريم٤مت ،وًمذا شم َُْمؿ ُُمٌتدأة ٟمحقُ > :هؿ< ،وسمٕمدَ اًمٗمتحِ > ًَم ُف<،
ِ
ِ
ِ
واًمقاو ٟمحق> :قم٘مٚمق ُه< ،واًمًٙمقن همػم
واًمْمٛم٦م ٟمحق> :رسم ُف<،
وإًمػ ٟمحق> :اضمتٌ٤م ُه<،
اًمٞم٤مء ٟمحقُِ > :مٜمْ ُف< .وختّمٞمص إًمٗم٤مظ اًمثالصم٦م دون همػمه٤م ٟمحقِ > :
ومٞمٝمؿ< و>أيدهيِؿ<
ٟٓم٘مالب اًمٞم٤مء قمـ إًمػ ذم اًمثالصم٦م سمدًمٞمؾ> :قمغم زيد<> ،إمم قمٛمرو<ً> ،مدَ ى سمٙمر< ،وُم٤م
سمٕمد إًمػ ٓ يٙمقن إٓ ُمْمٛمق ًُم٤م ٟمحقَُ > :م٤م ُهؿ< ،ومٙمذًمؽ سمٕمد اعمٜم٘مٚم٥م قمٜمٝم٤م َطم ًُ َـ ومٞمف

( )1يٜمٔمر ُمرؿمد إقمزة (ه٤مُمش صـ .)8
( )2قمزاه٤م اًمِمٞمخ اًمٌٜم٤م ذم اإلحت٤مف ( ،)164وذيمر اًمديمتقر إسمراهٞمؿ أٟمٞمس أن اعمِمٝمقر اًمِم٤مئع ذم اًمٌٞمئ٦م احلج٤مزي٦م هق اًمٙمن
– ذم اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م (.)84
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اًمْمؿ(.)1
ّ
ٚقسأ بغِ اهلا َِِٝٚ ٔ٤ادتُع ٚصًٟا ؾكط ؾُٝا إذا نإ قبٌ اهلا ٤نطس أٜ ٚا٤

ضانٓٚ ١بعدَ َ ِِٝادتُع ضانٔ ضت ﴿ : ٛﭙ ﭚ ﴾  ﴿ ،ﮩ ﮪ﴾ ،
﴿ﭩﭪ ﭫ﴾ ؾإذا ٚقـَ نطسَ اهلا َٚ ٤أضهٔ امل َِٝنشَؿط.

ً
وصال شمٌ ًٕم٤م ًمْمؿ اعمٞمؿ ،وعمٕم٤مدًم٦م اهل٤مء اخلٗمٞم٦م سم٠مصم٘مؾ احلريم٤مت وهق اًمْمؿ،
وؿ اهل٤مء
ويمن اهل٤مء ًمٖم٦م سمٜمل أؾمد وأهؾ احلرُملم(.)2
وؿ اعمٞمؿ
وذيمراًمٌٜم٤م أن َّ
َ
طـهتٔ ٚصًٟا ؾكط َ ،ع إثباتٗا ٚقؿٟا يف  ﴿ :ﯨ ﯩﯪ
ٚقسأ عرف ٖا ٔ٤اي ٖ

ﯫ﴾ [اًمٌ٘مرة  ﴿ ،]259 :ﯲﯳ ﯴ﴾ [إٟمٕم٤مم ﴿ ،]91 :ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﴾ [احل٤مىم٦م- 28 :

 ﴿ ،]29ﯺ ﯻ ﯼ ﴾ [احل٤مىم٦م ﴿ ،]31 - 29 :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [اًم٘م٤مرقم٦م.]11 - 11 :
ِ
طمريم٦م ُم٤م ىمٌ َٚمٝم٤م ،وًمذًمؽ اؾمتُٖمٜم ِ َل قمٜمٝم٤م طم٤مل
ٕن هذه اهل٤مء ضملء هب٤م ًمٚمقىمػ ًمٌٞم٤من
اًمقصؾٕ :ن احلريم٦م ومٞمام ىمٌٚمٝم٤م صم٤مسمت٦م ذم اًمقصؾ ،وًمذًمؽ ؾمٛمٞم٧م ه٤مء اًمًٙم٧م ،ومٝمل ُمثؾ
أًمػ اًمقصؾ اًمتل ضملء هب٤م ًمالسمتداء ،وم٢مذا مل ُيٌتدَ أ هب٤م ،واشم ََّّم َؾ اًمٙمال ُم اؾمتُٖمٜم ِ َل قمٜمٝم٤م ،وهل
ُمثؾ أًم ِ ِ
ػ >أٟم٤م< قمغم ُمذه٥م اًمٌٍميلم ،وهذا اعمذه٥م قمٚمٞمف أيمثر اًمٜمحقيلم(.)3
ٚقسأ بهطس ايبا َٔ ٤يؿغ >بُٛٝت< نٝـ ٚقعٚ ،نطس ادت> َٔ ِٝدُٛٝبٗٔ<
بايٓٛزٚ ،نطس ايعني َٔ >عَ <ُٕٛٝعسؾٟا َٓٚهسّاٚ ،نطس ايػني يف >غُٛٝخّا< بػاؾس،

ٚنطس ايػني يف >غُٛٝب< نٝـ ٚقع.
ًمٖم٦م ومٞمٝمـ ًمٚمتخٗمٞمػ ،وعمٜم٤مؾمٌ٦م اًمٞم٤مءٟ ،مًُ٥م اًمٙمن إمم أهؾ احلج٤مز ،واًمْمؿ إمم متٞمؿ
وىمٞمس وأؾمد وسمٙمر(.)4
ٚقسأ محص َٔ ٠ايٝٛب ١بتٛضط َد > <٫ايٓاؾ ١ٝيًذٓظ غًٝؿ٘ ٖٞٚ ،املٝعبٖس
()1
()2
()3
()4

يٜمٔمر اإلحت٤مف (ُ ،)164مرؿمد إقمزة (ه٤مُمش صـ .)8
اإلحت٤مف (.)165
يٜمٔمر اًمٙمِمػ (.)213
يٜمٔمر اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (.)125 :123
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عٓٗا بـ > <٫ايترب <٫> ٖٞٚ ،١٥ايٓاؾ ١ٝايداخً ١عً ٢ايٓهس ٠املبٓ ١ٝعً ٢ايؿتض ،ضت: ٛ
﴿ ﭕ ﭖ ﴾ ﴿ ،ﭪ ﭫ ﴾.

اعمد ًمٚمٛمٌ٤مًمٖم٦م ذم اًمٜمٗمل وشم٠ميمٞمده.
متـَّت األصول ،واحلَـندُ هلل رَبِّ العَالَـ ِنـني.

***
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ثان ًياا  :ألفَـرش
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ضوزة الفاحتة

قٛي ٘ٝتعَاىل﴿ :ﭞ﴾ [اًمٗم٤محت٦م :]4 :قسأ ٙمحص ٠بايكضس – أ ٟعرف ا٭يـ –
(ًََٔؤ).
اؾمام ًمّم٤مطم٥م اًمـ ُٛم ْٚمؽ (سمْمؿ اعمٞمؿ) ،أي أن هلل اًمـ ُٛم َ
ٚمؽ يقم
صٗم٦م ُُمِم ٌَّٝم٦م ،ص٤مرت ً
دون مجٞم ِع ظمٚم٘مف اًمذيـ يم٤مٟمقا ىمٌؾ ذًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م ُمٚمقيمً٤م ضمٌ٤مسمرة ِ
ظم٤مًمّم٤م َ
يٜم٤مز َ ُ
قمقن
اًمديـ
ً
اًمـ ُٛم َ
ٚمؽ ويداومٕمقٟمف آٟمٗمرا َد سم٤مًمٙمؼمي٤مء واًمٕمٔمٛم٦م واًمًٚمٓم٤من ،وم٠مي٘مٜمقا سمٚم٘م٤مء اهلل يقم اًمديـ
اًمّمٖمر ُة إذ ًَّم٦م ،وأن ًمف ُمـ دوهنؿ ودون ِ
همػم ِهؿ اًمـ ُٛم َ
واًمٕمزة واًمٌٝم٤مء،
ٚمؽ واًمٙمؼمي٤مء
َّ
أهنؿ َّ

ذيمره وشم٘مدَّ َؾم٧م أؾمامؤه ذم شمٜمزيٚمف﴿ :ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ
يمام ىم٤مل َضم َّؾ ُ
ٍ
ذيمره  -أٟمف ِ
يقُمئذ
اعمٜمٗمرد
ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ [هم٤مومر،]16 :
وم٠مظمؼم  -شمٕم٤ممم ُ
َ
اًمديـ ُمـ ُمٚمٙمِ ِٝمؿ إمم ذ ًَّم٦م وصٖم٤مرِ ،
ِ
سم٤مًمـ ُٛمٚمؽ َ
وُمـ
دون ُمٚمقك اًمدٟمٞم٤م اًمذيـ َص٤مروا يق َم
َ
ُ
دٟمٞم٤مهؿ ذم اعمٕم٤مد إمم َظمً٤مر.
وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٌٜمَّ٤م> :قمغم ِ
وزن > َؾم ِٛمع< ،صٗم٦م ُُمِم ٌَّ َٝم٦م ،أي ىم٤ميض يقم اًمديـ<.
َ
وأُم٤م اًم٘مراءة سم٤مًٕمػ >ُمـ٤مًمِؽ< ومٝمل اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ >ُم َٚم َؽ يٛمٚمِؽ< إذا اشمّمػ سم٤م ِ
ًمـٛمٚمؽ
َ َْ
 سمٙمن اعمٞمؿ  ،-ويمٚمت٤م اًم٘مراءشملم ُمـ >ُمٚمؽ< ،وأصؾ ُم٤مدة >ُمٚمؽ< ذم اًمٚمٖم٦م شمرضمع شمّم٤مريٗمٝم٤مإمم ُمٕمٜمك اًمِمد واًمْمٌط يمام ىم٤مًمف اسمـ قمٓمٞم٦م.
ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر> :وىمراءة > َُم ِٚمؽ< سمدون أًمػ شمدل قمغم متثٞمؾ اهلٞمئ٦م ذم ٟمٗمقس اًمً٤مُمٕملم
ِ
اًمـٛمٚمؽ سمْمؿ اعمٞمؿ ،وا ُعمٚمؽ أظمص ُمـ اعمِٚمؽ ،إذ
ٕن ا َعمٚمؽ -سمٗمتح اعمٞمؿ ويمن اًمالم -هق ذو ُ
ا ُعمٚمؽ -سمْمؿ اعمٞمؿ -هق اًمتٍمف ذم اعمقضمقدات وآؾمتٞمالء ،وخيتص سمتدسمػم أُمقر اًمٕم٘مالء،
وؾمٞم٤مؾم٦م مجٝمقرهؿ وأومرادهؿ وُمقاـمٜمٝمؿ ،ومٚمذًمؽ ي٘م٤ملَُ :مٚمِ ُؽ اًمٜم٤مس ،وٓ ي٘م٤ملَُ :م ِٚم ُؽ
ًمدواب أو اًمدراهؿ ،وأُم٤م اعمِٚمؽ -سمٙمن اعمٞمؿ -ومٝمق آظمتّم٤مص سم٤مٕؿمٞم٤مء وُمٜم٤مومٕمٝم٤م دون
ا
ِّ
همػمه<(.)1
( )1يٜمٔمر اًمتحرير واًمتٜمقير ( ،)175 /1إحت٤مف ومْمالء اًمٌنم ًمٚمٌٜم٤م ( ،)163شمٗمًػم اًمٓمؼمي (.)151 /1
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ضوزة البكسة
﴿ﯨ﴾

[اًمٌ٘مرة]36 :

قسأٖا محص ٠بأيـ بعد ايصاٚ ٟختؿٝـٔ ايّ٬

(ؾٜأٜشَايٜـ ُٗ َُـا) ٖٞٚ ،مما اْؿسد ب٘ محص َٔ ٠بني ايكسا ٤ايعػس.٠
ٟمح٤ممه٤م وأسم َٕمدَ ُمه٤م قمـ ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م ،و ُي٘مقي ذًمؽ اعمٕمٜمك
ُمـ اإلزاًم٦م سمٛمٕمٜمك اًمتٜمحٞم٦م ،أي َّ

ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯫﯬ ﯭ ﯮ﴾ [اًمٌ٘مرة ]36 :وم٢من اإلظمراج ىمري٥م اعمٕمٜمك ُمـ اإلزاًم٦م،
ِ
يمره ٔ -دم:
واشمٌع ذم ذًمؽ ُمٓم٤مسم٘م٦م ُمٕمٜمك ُم٤م ىمٌٚمف قمغم اًمْمد ،وذًمؽ أٟمف ىم٤مل  -شمٕم٤ممم ذ ُ
ِ
ُ
اًمزوال،
اًمثٌ٤مت
﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [اًمٌ٘مرة ]35 :وم٠مُمرمه٤م سم٤مًمثٌ٤مت ذم اجلٜم٦م ،وود
ومًٕمك إسمٚمٞمس اًمٚمٕملم وم٠مزاهلام سم٤معمٕمّمٞم٦م قمـ اعمٙم٤من اًمذي أُمرمه٤م اهللُ سم٤مًمثٌ٤مت ومٞمف ُمع اًمٓم٤مقم٦م.
وم٢من ىمٞمؾ :ىمراءة >أزاهلام< ىمريٌ٦م اعمٕمٜمك ُمـ اإلظمراج اًمذي ُذيمِر سمٕمده٤م ،وم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
﴿ﯫﯬ ﯭ ﯮ﴾ يدل قمٚمٞمف ىمقًمف> :وم٠مزاهلام اًمِمٞمٓم٤من قمٜمٝم٤م< ،ومام وم٤مئدة هذا
اًمتٙمرار؟
ُجي٥م سم٘مقل ِ
اسمـ قم٤مؿمقر -رمحف اهلل> :-ىمد ُٟم ٌِّ َف قمٚمٞمف سمخّمقصف ُمع اًمٕمٚمؿ َّ
سم٠من ُمـ
إطمْم٤مرا هلذه اخلً٤مرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم ذهـ اًمً٤مُمٕملم
َظمرج ُِمـ اجلٜم٦م وم٘مد ظمرج مم٤م يم٤من ومٞمف
ً
ظم٤مص ً٦م ،وم٢مهن٤م دًٓم٦م ىمد ختٗمك ،ومٙم٤مٟم٧م إقم٤مدشمُف ذم
طمتك ٓ شمٙمقن اؾمتٗم٤مدهت٤م سمدًٓم٦م آًمتزا ِم َّ
هذه اًمّمٚم٦م سمٛمرادومف يم٢مقم٤مدشمف سمٚمٗمٔمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [ـمف.<]78 :

وىمقل اعمٝمدوي> :إذا يم٤من اًمتٙمرار ُمٗمٞمدً ا ومٝمق طمًـ ،أٓ شمرى أٟمف جيقز أن يزيٚمٝمام قمـ
قمام يم٤مٟم٤م ومٞمف ُمـ اًمروم٤مهٞم٦م ورهمد اًمٕمٞمش ،ومّم٤مر ىمقًمف:
اعمٙم٤من اًمذي يم٤مٟم٤م ومٞمف وٓ خيرضمٝمام َّ

﴿ﯫﯬ ﯭ ﯮ﴾ يٗمٞمد أهنام زآ ُمـ اجلٜم٦م وظمرضم٤م مم٤م يم٤مٟم٤م ومٞمف ُمـ اًمروم٤مهٞم٦م ورهمد
اًمٕمٞمش<(.)1
وىم٤مل اًمٜمقيري  -رمحف اهلل  ...> :-وٟم٤مؾم٥م اإلزاًم َ٦م قمـ ُمٙم٤مهنام وم٠مظمرضمٝمام ُمـ اجلٜم٦م:

( )1ذح اهلداي٦م (.)163
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ومال شمٙمرار ،أو ِ
قمـ اجلٜم٦م وم٠مظمرضمٝمام ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ<(.)1
وىم٤مل اًمديمتقر أمحد اخلراط ذم اجلٛمع سملم اًم٘مراءشملم  -سمٕمد شمقوٞمح ُمٕمٜمك ىمراءة
اجلٛمٝمقر > :)2(-وىمراءة اجلٛمٝمقر ﴿ ﯨ﴾ شم ِ
ُ١مذن سمقىمقع آدم قمٚمٞمف اًمًالم وزوضمتف ذم
َّ
اًمز ًَّم٦م ،ومٞمٙمقن > َّ
اؾمتزل ،أي :ـمٚم٥م ز ًَّمتٝمام.
أزل< سمٛمٕمٜمك
قمثر.

يمً ٌَٝمام اًمز ًَّم َ٦م ،وأظمر :أن يٙمقن ُمـ > َّ
زل< سمٛمٕمٜمك
وحتٛمؾ اًم٘مراءة شم٠مويٚملم :أطمدمه٤مَ :

يتٌلم ًمٜم٤م أن ىمراءة > َّ
أزهلام< أوم٤مدت اعمِمٝمدُ إول ُمـ ىمّم٦م آدم أيب اًمٌنم ،إذ
مم٤م ؾمٌؼ ُ
٘مقي ذًمؽ ىمق ًُمف ذم ُمقوع آظمر﴿ :ﯖ
شمّمػ قمز َم اًمِمٞمٓم٤من قمغم إدظم٤مًمف ذم َّ
اًمزًمؾ ،و ُي ِّ

ُ
وشمزيلم
اًمزًمؾ سم٤معمٕمّمٞم٦م،
ﯗ ﯘ﴾ [إقمراف ،]21 :واًمقؾمقؾم٦م إٟمام هل
ُ
إدظم٤مهلام ذم َّ
ِ
َ
اًمزًمؾ ذم اًمديـ ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ
ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م ،ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك >وم٠مز ًَّمـٝمام<

شمٚمٛم ُح
ﭙ﴾ [اًمٜمحؾ .]94 :وىمد يم٤من اٟمت٘م٤مء اًمٗمٕمؾ >أزهلام< ًمتّمقير احلريم٦م ،وإٟمؽ ًمتٙم٤م ُد َ
َ
يزطمزطمٝمام قمـ اجلٜم٦م ،ويدومع سم٠مىمداُمٝمام ومتزل وهتقى.
اًمِمٞمٓم٤من وهق
ُ
أ َُّم٤م اعمِمٝمد اًمث٤مين ومتٕمؼم قمٜمف اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م >وم٠مزا ًَمـٝمام< ،وم٘مد ىم٤مل هلام ؾمٌح٤مٟمف﴿ :ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [اًمٌ٘مرة ،]35 :أي :اصمٌت٤م ومٞمٝم٤م ،ومثٌت٤م ،صمؿ طمدصم٧م اًمزًم ُ٦م ُمٜمٝمام
وٟمٕمٞمٛمف ،ومحّمؾ
واًمٕمث٤مر ،ومٙم٤من صمٛمرة ذًمؽ شمٜمحٞمتٝمام قمـ رهمد اًمٕمٞمش ،وُمٖم٤مدرهتام ضمٜم َ٦م اهلل
َ
اًمزوال ُم٘م٤مسمؾ اًمثٌ٤مت ،واًمثٌ٤مت ذم اعمٙم٤من اؾمت٘مرار ومٞمف ،أُم٤م اًمزوال ومٛمٗم٤مرىم٦م قمٜمف.

وسمذًمؽ يٙمقن يمؾ ُمـ اًم٘مراءشملم يٛمثؾ ُمِمٝمدً ا طم اٞم٤م ُمـ ُمِم٤مهد ىمّم٦م آدم وزوضمف ذم
رطم٤مب اجلٜم٦م.
ًم٘مد رؾمٛم٧م يمٚمٛم ٌ٦م واطمدة سم٢مُي٤مءاهت٤م ودٓٓهت٤م ُمرطمٚمتلم ،شمٙمٛمؾ إطمدامه٤م إظمرى،
ٍ
سمتٖمٞمػم ـمٗمٞمػ ذم اًمتٚمٗمظ هب٤م ،ومٞمٜمِم٠م ُمع يمؾ شمٖمٞمػم دًٓم ٌ٦م ختتٚمػ قمـ اًمدًٓم٦م إظمرى،
وًمٙمـ اًمدًٓمتلم شمتٙم٤مُمالن ذم اًمقصقل إمم اعمٕمٜمك اعمٜمِمقد ،ومز ًَّم٦م اًم٘مدم َطمدَ َصم ْ٧م ذم اعمرطمٚم٦م
( )1ذح اًمٓمٞمٌ٦م ًمٚمٜمقيري ( ،)152 /2اًمتحرير واًمتٜمقير ٓسمـ قم٤مؿمقر (.)434 /1
( )2سمتٍمف ُمـ اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين (.)155 :152
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ٍ
وأقم٘م٥م
ؿمجرة سمٕمٞمٜمٝم٤م،
اًمٜمٝمل قمـ آىمؽماب ُمـ
رهبام ،ومل يٚمتزُم٤م
َ
َ
أُمر ِّ
إومم :إذ ظم٤مًمٗم٤م َ
ذًمؽ شمٜمحٞمتَٝمام قمـ اًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ اًمذي يم٤مٟم٤م قمٚمٞمف<.
﴿ ﮭ﴾ [اًمٌ٘مرة ]67 :قسأٖا سٝح ٚقعت يف ايكسإٓ ايهس ِٜبطه ٕٛايصاُٖٚ ٟص

ايٛاُٖ ( ٚصِّ٩ا)ٚ ،نريو ﴿ ﭡ ﴾ [اإلظمالص ]4 :باهلُص ٚإضهإِ ايؿا( ٤ن ٝـؿ ٞـّ٪ا).

()1
(ه ُز ًؤا) يم٘مراءة
اإلؾمٙم٤من ًمٖم٦م متٞمؿ وأؾمد وقم٤مُم٦م ىمٞمس  ،وىمراءشمُف أصٚمٝم٤م اًمْمؿ ُ
اجلامقم٦م إٓ أٟمف ُظمٗمػ يم٘مقهلؿ ذم ُقمٜمُؼُ :قمٜمْؼ ،وىمٞمؾ :سمؾ هل ٌ
ً
خمٗمٗم٦م
أصؾ سمٜمٗمًٝم٤مً ،مٞمً٧م

ُمـ وؿ ،طمٙمك ُمٙمل قمـ إظمٗمش قمـ قمٞمًك سمـ قمٛمر> :يمؾ اؾم ٍؿ صمالصمل أوًمف ُمْمٛمق ٌم
جيقز ومٞمف ًمٖمت٤من :اًمتث٘مٞمؾ واًمتخٗمٞمػ<.
وهت َّز َأ
وه َز َأ َ ْهي َزأ ُه ْز ًءا ُ
وذم ًمً٤من اًمٕمرب :اهل ُ ْزء واهل ُ ُزء اًمً ْخ ِر َيـ٦مَ ،
وهزو ًءا و َُم ْٝم َز َأة َ َ
واؾمتٝم َز َأ سمف :ؾم ِ
خ َر.
ْ
َ
﴿ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [اًمٌ٘مرة ]83 :قسأٖا بٝا ٤ايػِٝبَٜ( ١ع ُبدُ.)َٕٚ

ٕن ُمٌٜمك اًمٙمالم قمغم اًمٖمٞمٌ٦م ،وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾،
وإؾمامء اًمٔم٤مهرة طمٙمٛمٝم٤م اًم َٖمٞمٌ٦م( ،)2واعمراد سم٤مًمٜمٗمل ذم اًم٘مراءشملم اًمٜمٝمل.
ىم٤مل اًمديمتقر ومْمؾ طمًـ قمٌ٤مس> :أؾمٚمقب اًمٖمٞمٌ٦م هٜم٤م ومٞمف َٟم ْٕم ٌل قمغم سمٜمل إهائٞمؾ
طمؼ هذا اعمٞمث٤مق ،سمؾ ٟم٘مْمقه ،أُم٤م اًم٘مراءة إظمرى ﴿ ﯜ
ٌٙمٞم٧م وشم٘مريع ،ومٝمؿ مل ُيراقمقا َّ
و َشم ٌ
ﯝ ﯞ ﯟ﴾ ومٗمٞمٝم٤م إًمزام هلؿ وإرظم٤مء اًمٕمٜم٤من قمٚمٝمؿ يرقمقون ويرضمٕمقن قمـ هم ِّٞمٝمؿ
ويؽميمقن ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف آسم٤مؤهؿ ُمـ ىمٌؾ<(.)3
وىم٤مل طمًـ اًمٕمٌ٤مدًم٦م ..> :وسم٤مًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م > َٓ َيٕم ٌُدون< وإن د ًَّم٧م قمغم اإلظمٌ٤مر قمـ
ِ
اًم٘م٤مرئ أو اعمًتٛمع :ومٝمذه أي٤مت
سمٜمل إهائٞمؾ إٓ َّأهن٤م شمُٗمٞمد ُمٕمٜمك آظمر وهق ـمٛم٠مٟم٦م ىمٚم٥م
ِ
اخلٓم٤مب سم٤مإلظمٌ٤مر قمـ سمٜمل إهائٞمؾ ي ِ
ٟمزًم٧م قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد ط ،وم٠مؾمٚمقب ِ
اًمً٤مُم َع
ِمٕم ُر
ُ
قمٜمٝمؿ أي ُ٦م
أىمرب إمم اهلل ُؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ ه١مٓء اًمذيـ أظمؼمت
اًم٘م٤مرئ أٟمف
أو
َ
ُ
ُ
( )1يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)254 ،253 /1ذح اًمٓمٞمٌ٦م ًمٚمٜمقيري (.)165 /2
( )2يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن (.)275/1
( )3اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمـ اًمقضمٝم٦م اًمٌالهمٞم٦م (.)28
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اًمٙمريٛم٦م ،واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿ<(.)1
وأُم٤م قمغم اًم٘مراءة سم٤مًمت٤مء ومٕمغم طمٙم٤مي٦م قمغم ُم٤م ظمقـمٌقا سمف ،وومٞمٝم٤م اًمتٗم٤مت ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م إمم
اخلٓم٤مب ،وطمٙمٛمتف اإلىمٌ٤مل قمٚمٞمٝمؿ ِ
وأىمرب ًمالُمتث٤مل ،إِذ
سم٤مخلٓم٤مب ًمٞمٙمقن أد َقمك ًمٚم٘مٌقل،
َ
٥م ِ
اإلىمٌ٤مل ُمـ اهلل قمغم اعمخ٤م َـم ِ
ُ
سم٤مخلٓم٤مب(.)2
ومٞمف
﴿ ﯦ ﯧﯨ﴾ [اًمٌ٘مرة ]83 :قسأ ﴿ ﯨ ﴾ بؿتض اذتاٚ ٤حتسٜو ايطني
بايؿتض (سَطَّٓا).
قمغم أٟمف صٗم٦م عمّمدر حمذوف ،أي :ىمقًمقا ً
يٙمثر
ىمقٓ َطم ًَٜمً٤م ،وهذه اًمّمٗم٦م َ -طم ًَـ ُ -
طمذف ُمقصقومِٝم٤م ٟمحق ىمقهلؿ :هذا َطم ًَ ٌـ ،ورأي٧م َطم ًَٜمً٤م ،وُمررت سمحًـ ،وىمٚمام يذيمر
ُ
ُمٕمٝم٤م اعمقصقف ،وىمد ضم٤مء ٟمٔمػم ذًمؽ ذم اًم٘مرآن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﴾

[اًمرقمد ]3 :ومل يذيمر اجلٌ٤مل ،وىمقًمف﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ﴾ [ؾمٌ٠م ]11 :ومل يذيمر اًمدروع :إذ
ِ
َّ
وطم ًَٜمً٤م سمٛمٕمٜمك واطمد
دل وص ُٗمٝم٤م قمغم ُمقصقومٝم٤م .وٟم٘مؾ اًم٘مرـمٌل قمـ إظمٗمش أن ُطم ًْٜمً٤م َ
ُمثؾ اًم ٌُ ْخؾ واًم ٌَ َخؾ.

﴿ ﭱﭲ﴾ [اًمٌ٘مرة ]85 :قسأ ﴿ ﭱ﴾ بؿتض اهلُصٚ ، ٠إضهإ ايطني
َٔ غري أيـ (أٜضِسَ)٣
وضم ْر َطمك وىمتٞمؾ وىمتغم.
يمجريح َ
قمغم وزن > َوم ْٕم َغم< ،مجع أؾمػم سمٛمٕمٜمك ُم٠مؾمقرَ ،
ٚقسأ ﴿ ﭲ﴾ بؿتض ايتاٚ ، ٤إضهإ ايؿاَ ٤ع سرف ا٭يـ (تَؿٞدُ.)ُِٖٚ
ُمـ ِ
اًمٗمدَ اء ،ذه٥م مج٤مقم٦م اًمٚمٖمقيلم إمم أن > َومدَ ى< و> َوم٤م َدى< ًمٖمت٤من سمٛمٕمٜمك واطمدُ ،مـ
سم٤مب َؾم٤مومرت ،ورأى آظمرون أهنام خمتٚمٗمت٤م اعمٕمٜمك(.)3
وم٤مٕؾمػم
اًمـٛمٗم٤م َقم َٚم٦م ُمـ اصمٜملم،
وىم٤مل اًمٜمقيري> :ووضمف ﴿ ﭲ﴾ أن طم٘مٞم٘م٦م ُ
ُ
َ ُ ُ
ِ
يٕمٓمل ِ
ؾػوُو ﴾ :أن اًمٗم٤مدي ُيٕمٓمل ومِدا َء
قض ، ... ،ووضمف ﴿ ح
قض،
وأه اعمٕم َ
اًمٕم َ
ُ
ُ
(ُ )1مـ أوضمف اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م إسمدال احلروف وأصمره ذم اًمتٗمًػم (.)43
( )2اًمٌحر اعمحٞمط ( ،)457 /1ويٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)318 /1
( )3اًمتقضمٞمف اًمٌالهمل ًمٚم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (.)39
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إؾمػم ،ومٝمق ـمرف واطمد ،ويقاومؼ سيح اًمرؾمؿ .وىمٞمؾُ :مٕمٜمك ومداه :ظمٚمّمف سمامل،
ووم٤مداه :ظمٚمّمف سم٠مؾمػم ،وقمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﴾

[اًمّم٤موم٤مت]117 :

ومٞمٗمؽمىم٤من .)1(<...
ـال اقدفتور أمحد شعد ...> :اآلية ـد وردت يف مؼام َذ ِّم اققفود وتبؽقتِفم عذ
ِ
أكػسفم ،...
مواـػفم ادتـاـضة مع أكػسفم ومع فتاهبم؛ ألهنم ُأمروا ؿقه اأَّل يؼتؾوا َ

اخلزرج يف حروهبم
ؿريق مـفم مع األوس ،وآخر مع
ؿخاقػوا ذقك بلن حتاقف
ٌ
َ
ومـازعاهتم ـبل اإلشالم ،ؿنذا ُأ ِِس مـفم فان عؾقفم  -مع ذقك  -ؿدا ُء أِساهم باقامل
ػاداهتم َبر ِّد أِسى األوس واخلزرج واشسداد أِساهم ،ؿفم ُيؼاتِؾون
أو ؾره ،أو ُم ُ
ِ
ٍ
أكػسفم ،ثم يـؼذون أِساهم ،وبـا ًء عذ ذقك ؿنن ا
مواـف
ـراءة ُُتث ُِّل موـ ًػا من
فل
ون أِساهم باقامل أو ِ
ؾره ،وآخرون ُي َػ َ
اققفود مع أِساهم؛ ؿػريق َي ْػدُ َ
ادون أِساهم بر ِّد
ٍ
أشر مثؾِه<(.)2
﴿ﮎ﴾ [اًمٌ٘مرة﴿ ،]97 :ﮣ﴾ [اًمٌ٘مرة ]98 :قسأ بؿتض ادتٚ ِٝايساَ ٤ع إثبات
د ِبسَٚ ، )ٌٝٔ٥نريو بطٛز ٠ايتشس.ِٜ
ُٖصَ ٠هطٛز ٠بعد ايسا ٤سٝح ٚقع ( َ
ًمٖم٦م ومٞمفٟ ،مًٌٝم٤م أسمق طمٞم٤من إمم متٞمؿ وىمٞمس ويمثػم ُمـ أهؾ ٟمجد ،وهذا ىمد واومؼ ىمقهلؿ:
َقمٜم َ ِْؽميس و َد ْر َدسمِٞمس و َىم ْٛم ِ
طمً٤من:
ٓمرير .وىم٤مل َّ
َ َْ َ َ َْ َ َ
ْ َ
َّ َ ْ َ ُ
َ َّ ْ
يـم أَ َى َ
ام َِـا
اَلُــ ِؽ ِإَّل س ِئ
يػ
ـً ك ِخ تَـ ٍث
ـؿ نلَـا ِى
ك ِِػٌا فيـا حه
وأُم٤م > ِضمؼميؾ< ِ
يم٘مٜمديؾ ومذيمر أسمق طمٞم٤من أهن٤م ًمٖم٦م أهؾ احلج٤مز(.)3
ْ
﴿ﮤ﴾

[اًمٌ٘مرة]98 :

قسأٖا بإثباتٔ ُٖصَ ٕ٠هطٛز ٠بعد ا٭يـ ؾٝا ٕ٤ضانٓ١

(َٔٝهٜا.)ٌٝٔ٥
أيْم٤م.
ًمٖم٦م ومٞمف ً
( )1ذح اًمٓمٞمٌ٦م ًمٚمٜمقيري (.)171 /2
( )2اًمتقضمٞمف اًمٌالهمل ًمٚم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (.)41 ،39
( )3يٜمٔمر اًمٌحر اعمحٞمط ( ،)511 ،519/1اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)151 /1
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﴿ﭜﭝ﴾

[اًمٌ٘مرة]112 :

قسأ بتدؿٝـ ايٓ ٕٛيف ﴿ﭜ﴾ َع

نطسٖا ٫يتكا ٤ايطانَٓني ٚ ،زؾع ﴿ ﭝ﴾َٚ( :ي ٔهِٔ ايػَٝاطٔنيُ).

ورومِع ُم٤م
قمغم إسمٓم٤مل قمٛمؾ >ًمٙمـ< ،ومٝمل خمٗمٗم٦م ُمـ اًمث٘مٞمٚم٦م ضملء هب٤م ًمالؾمتدراكُ ،

سمٕمدَ ه٤م قمغم آسمتداء.
﴿ﮙ﴾

[اًمٌ٘مرة]143 :

قسأٖا نٝـ ٚقعت بكضس اهلُص – ٠أ ٟعرف ايٛاٚ

بعدٖا – (يسَُ٩ف) ،عًٚ ٢شٕ > ٜؾعٌُ<.
ًمٖم٦م سمٜمل أؾمد ،وهل ًمٖم٦م وم٤مؿمٞم٦م ذم أهؾ احلج٤مز ،وهل اًمٖم٤مًمٌ٦م قمٚمٞمٝمؿ( )1سمقزن > َي ُ٘مظ<.
﴿ﯢﯣ﴾ [اًمٌ٘مرة ]144 :بتا ٤ارتٛاب.
ىم٤مل أسمق طمٞم٤من  -سمتٍمف يًػمُ> : -يتٛمؾ أن ُيرا َد سمف اعم١مُمٜمقن ًم٘مقًمف ﴿ :ﮰ
ﮱ ﮲﴾ [اًمٌ٘مرة ،]144 :وُيتٛمؾ أن ُيرا َد سمف ُ
أهؾ اًمٙمت٤مب ومٞمٙمقن قم٤مئدً ا قمغم
ووضمٝمف :أن ذم ظمٓم٤مهبؿ سم٠من اهللَ شمٕم٤ممم ٓ يٖمٗمؾ قمـ
>اًمذيـ< ،ويٙمقن ُمـ سم٤مب آًمتٗم٤مت،
ُ
أقمامهلؿ حتريٙمً٤م هلؿ سم٠من يٕمٛمٚمقا سمام قمٚمٛمقا ُمـ احلؼٕ :ن اعمقاضمٝم٦م سم٤مًمٌمء شم٘متيض ؿمد َة
اإلٟمٙم٤مر ِ
وقمٔمؿ اًمٌمء اًمذي يٜمٙمَر ،وُمـ ىمرأ سم٤مًمٞم٤مء وم٤مًمٔم ِ
٤مه ُر أٟمف قم٤مئد قمغم أهؾ اًمٙمت٤مب
ُ
َ
ِ
عمجلء ذًمؽ ذم ٟمًَ ٍؼ ِ
واطمد ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م ،وقمغم يمِٚمت٤م اًم٘مرا َءشملم ومٝمق إِقمال ٌم سم٠من اهللَ شمٕم٤ممم ٓ
َ
أقمامل ِ
ُهي ِٛمؾ َ
اًمٕمٌ٤مد ،وٓ يٖمٗمؾ قمٜمٝم٤م ،وهق ُمتْمٛمـ اًمققمٞمد< (.)2
ٍ
شمتْمٛم ُـ وقمدً ا ووقمٞمدً ا .ومٕمغم ىمراءة
ىمراءة
وىم٤مل اًمٌ٤مطم٨م قمٌد اهلل اعمالطمل> :يمؾ
َّ
ِ
ت٤مب ،ومٞمٙمقن هتديدً ا هلؿ
اجلٛمٝمقر > َيٕمٛمٚمقن< وم٢من اًمْمٛمػم يٕمقد إمم اًمذيـ أوشمقا اًمٙم َ
ِ
يًتٚمز ُم اًمققمدَ ًمٚمٛمًٚمٛملم إن اؾمتج٤مسمقا سم٤مٕضمر اًمٕمٔمٞمؿ ،وقمغم ىمراءة
عمخ٤م ًَمٗمتِٝمؿ ،وهذا

أُمر اهلل ذم حتقيؾ
>شمَٕمٛمٚمقن< وم٤مًمْمٛمػم يٕمقد قمغم اعمًٚمٛملم ،وومٞمف وقمدٌ هلؿ إن اُمتثٚمقا َ
أُمر اهلل وأصم٤مروا
اًم٘مٌٚم٦م ،وهذا يًتٚمزم اًمتٝمديدَ واًمققمٞمدَ ٕهؾ اًمٙمت٤مب إن ظم٤مًمٗمقا َ
َ
اًمتٛمًؽ سم٠مُمر اهلل ذم
اًمِم ٌُٝم٤مت .وسم٤مجلٛمع سملم اًم٘مراءشملم يّمٌح اعمٕمٜمك أن قمغم اعمًٚمٛملم
( )1شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل( ،)648/1اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)158 /1
( )2يٜمٔمر اًمٌحر اعمحٞمط (.)26 ،25 /2
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يثػمه أقمدا ُء
حتقيؾ اًم٘مٌٚم٦م عم٤م ومٞمف ُمـ اخلػم وإضمر اًمٕمٔمٞمؿ هلؿ ،وقمٚمٞمٝمؿ أٓ يٖمؽموا سمام ُ
اإلؾمالم ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ ؿمٌٝم٤مت طمقل حتقيؾ اًم٘مٌٚم٦م وم٢من اهللَ ؾم ُٞمج٤مزهيؿ قمغم أقمامهلؿ
ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة<(.)1
وىمٞمؾ :اًمْمٛمػم قمغم اًم٘مراءشملم جلٛمٞمع اًمٜم٤مس ،ومٞمٙمقن وقمدً ا ًمٚمٛم١مُمٜملم ووقمٞمدً ا
ًمٚمٙم٤مومريـ.
َٖٛ ٛعِ)،
﴿ ﮘ ﮙ ﴾ [اًمٌ٘مرة ]158 :قسأٖا بايٝاٚ ٤تػدٜد ايٛاٚ ٤دصّ ايعني (َّ ٜ

ٚنريو يف ﴿ ﮈ ﮉ﴾ [اًمٌ٘مرة.]184 :

ِ
وضمزُم٧م
قمغم أٟمف ومٕمؾ ُمْم٤مرع ،وأصٚمف > َي َت َٓم َّقع< وم٠مدهمٛم٧م اًمت٤م ُء ذم اًمٓم٤مء ًمت٘م٤مرهبامُ ،

ظمػما
ُ
اًمٕملم ًمٚمنمط ،واًم٘مراءة سم٤معمْم٤مرع شمٗمٞمد آؾمت٘مٌ٤مل ،واعمٕمٜمك :ومٛمـ شمٓمقع ومٞمام ُيًت٘م ٌَؾ ً
ومٝمق ظمػم ًمفَّ ،
وم٢من اهلل ؿم٤ميمر ًمٗمٕمٚمف ،قمٚمٞمؿ سمف.
يْم٤م،
واًم٘مراءة سم٤معم٤ميض > َشم َٓم َّق َع< جيقز أن شمٙمقن قمغم اًمنمـمٞم٦م سمٛمٕمٜمك آؾمت٘مٌ٤مل أ ً
وجيقز أن شمٙمقن ًمٚماميض ًمٗم ًٔم٤م وُمٕمٜمكً ،مإلظمٌ٤مر ٓ ًمٚمنمط ،و> َُمـ< سمٛمٕمٜمك اًمذي،
ِ
قمٚمٞمؿ سمف(.)2
واعمٕمٜمك :وم٤مًمذي َّ
ظمػما وم٢من اهللَ ؿم٤ميم ٌر ًمٗمٕمٚمف ٌ
شمٓمق َع ومٞمام ُم٣م ً
وهـا ؿائدة قطقػة :وهل أن ىمراءة اعم٤ميض عم٤م يم٤مٟم٧م حتتٛمؾ ُمٕمٜمٞملم :أطمدمه٤م اإلظمٌ٤مر
ً
ُمًت٘مٌال  -ضم٤مءت
قع ومٞمام ُم٣م ،واًمث٤مين أن شمٙمقن سمٛمٕمٜمك آؾمت٘مٌ٤مل عمـ يتٓمقع
قمٛمـ َشم َٓم َ

ىمراء ُة > َي َّٓم َّقع< قمغم آؾمت٘مٌ٤مل ًمت١ميمد هذا اعمٕمٜمك ،ومل يٙمتػ سم٘مراءة > َي َّٓم َّقع< طمتك ٓ ُئم َّـ
أن ُمـ شم َٓم َّق َع ومٞمام ُم٣م ظم٤مرج قمـ هذا ،ومٙم٤مٟم٧م يمؾ ىمراءة ُمٙمٛمٚم٦م عمٕمٜمك إظمرى ،واهلل
أقمٚمؿ(.)3
﴿ ﭳ﴾ [اًمٌ٘مرة ]164 :قسأٖا بإضهإ ايٝاٚ ٤سرفٔ ا٭يـ اييت بعدٖا (ايسٜٚض)،

ٚنريو يف ا٭عساف ٚاذتذس ٚايهٗـ ٚايٌُٓ ٚاملٛعع ايجاْ ٞبايسٚ 48 :ّٚيف ؾاطس
( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم ( ،)174 ،173 /1ويٜمٔمر اًمتحرير واًمتٜمقير (.)35 ،34 /2
( )2يٜمٔمر اًمٙمِمػ (.)271 /1
( )3اظمتالف اًم٘مراءات ُمـ صٞمٖم٦م اعم٤ميض إمم همػمه٤م  -طمٙمٛمف ودًٓمتف /جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اًمِم٤مرىم٦م (جمٚمد  /5قمدد .)1
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ٚادتاث.١ٝ
قمغم اإلومراد ،اؾمؿ ِ
َ
أهٚمؽ
ًمٚمجٜمس ،يدل قمغم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم ،ومٝمق أ َقمؿ ،يمام ُي٘م٤مل:
ًمدرهؿ ،أي اًمدٟم٤مٟمػم واًمدراهؿ .ىم٤مل اًمٙمً٤مئل :واًمٕمرب شم٘مقل> :ضم٤مءت
اًمديٜم٤مر وا
اًمٜم٤مس
َ
ُ
ُ
وطمدُ وه٤م يدل قمغم أن سم٤مًمتقطمٞمد
اًمريح ُمـ يمؾ ُمٙم٤من< ،وم٘مقهلؿُ> :مـ يمؾ ُمٙم٤من< وىمد َّ
ُ
ُمٕمٜمك اجلٛمع(.)1
وىمد ىمٞمؾ :يٙمثر اؾمتٕمامل اًمري٤مح سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع ذم ريح اخلػم ،وسم٤مإلومراد يٙمثر
ُ
ُي٤م<(،)2
اؾمتٕمامهل٤م ذم ريح اًمنم ،واقمتْمدوا سمحدي٨م> :اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٝم٤م ً
ري٤مطم٤م ،وٓ دمٕمٚمٝم٤م ر ً

واحلدي٨م ٓ يّمح ،وهذه شمٗمرىم ُ٦م أهمٚمٌٞم٦مَّ ،
وإٓ وم٘مد ُهم ِّػم سم٤مإلومراد ذم ُمقوع اجلٛمع
واًمٕمٙمس ذم ىمراءة ٍ
يمثػم ُمـ اًم٘مراء( ،)3وىمد ىمرأ أسمق ضمٕمٗمر ُمـ اًم٘مراء اًمٕمنمة سم٤مجلٛمع ذم أيمثر
أيمثر اعمقاوع ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
ىم٤مل اسمـ ظم٤مًمقيف> :وم٤محلج٦م عمـ أومرد أٟمف ضمٕمٚمٝم٤م قمذا ًسم٤م ،واؾمتدل سم٘مقل اًمٜمٌل ط:
ُي٤م< ،واحلج٦م عمـ مجع أٟمف َّومرق سملم ري٤مح اًمرمح٦م وري٤مح اًمٕمذاب،
>اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٝم٤م ً
ري٤مطم٤م ٓ ر ً
ومجٕمؾ ُم٤م أومرده ًمٚمٕمذاب ،وُم٤م [مجٕمف] ضمٕمٚمف ًمٚمرمح٦م<(.)4

()5
حمْم٤مً ،م٘مقًمف
ذا ً
وقمغم اًمتح٘مٞمؼ ي٘م٤مل  :اًمريح ًمٞمً٧م ًمٚمٕمذاب ً
دائام ،وًمٞمً٧م ا
شمٕم٤ممم﴿ :ﭶﭷ ﭸ ﭹ﴾ [يقٟمس ]22 :ومقصٗمٝم٤م اهلل سم٠مهن٤م ـمٞمٌ٦م ،وٓيقصػ اًمٕمذاب

سم٠مٟمف ـمٞم٥م.
وًمٜمٝمل اًمٜمٌل ط قمـ ؾم٥م اًمريح ،ومٗمل احلدي٨م ٓ> :شمًٌقا اًمريح ،وم٢مذا رأيتؿ ُم٤م
شمٙمرهقن وم٘مقًمقا :اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمً٠مًمؽ ُمـ ظمػم هذه اًمريح ،وظمػم ُم٤م ومٞمٝم٤م ،وظمػم ُم٤م أُمرت سمف،
( )1يٜمٔمر طمج٦م اًم٘مراءات ٓسمـ زٟمجٚم٦م ( ،)118اًمٙمت٤مب اعمُقوح (.)161 /1
( )2ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف ًمألًمٌ٤مين ( :)4461وٕمٞمػ ضمدً ا ،اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل
قمٜمٝمام ،وذم اًمْمٕمٞمٗم٦م (.)4217
( )3اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)76 /1
( )4احلج٦م (.)91
( )5أومدت ذًمؽ ُمـ ُمقاىمع قمٚمٛمٞم٦م قمغم ؿمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت.
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وٟمٕمقذ سمؽ ُمـ ذ هذه اًمريح ،وذ ُم٤م ومٞمٝم٤م ،وذ ُم٤م أُمرت سمف<(.)1
يح ،وم٢مهن٤م ُمـ روح اهلل شمٕم٤ممم ،تليت باقرمحة
وذم احلدي٨م ً
اًمر َ
أيْم٤م ٓ> :شمًٌقا ِّ

ذه٤م<(.)2
واقعذاب ،وًمٙمـ ؾمٚمقا اهللَ ُمـ ظمػمه٤مَّ ،
وشمٕمقذوا سم٤مهلل ُمـ ِّ

وقمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام أن ً
اًمريح قمٜمد اًمٜمٌل ط وم٘م٤مل ٓ> :شمٚمٕم ِـ
رضمال ًم َٕم َـ
َ
ِ
رضمٕم٧م اًمٚمٕمٜم ُ٦م قمٚمٞمف<( ،)3وذم ًمٗمظ
اًمريح ،وم٢مهن٤م ُم٠مُمقرة ،وإٟمف َُمـ ًمٕم َـ ؿمٞم ًئ٤م ًمٞمس ًمف َسم٠م ْه ٍؾ
َ

إن ً
قمٜمد أيب داودَّ :
اًمريح ردا َءه قمغم قمٝمد اًمٜمٌل ط وم َٚم َٕمٜمَٝم٤م ،صمؿ ذيمر احلدي٨م.
رضمال ٟم٤مزقمتف
ُ

اًمريح
وقمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم َ٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م ىم٤مًم٧م :يم٤من اًمٜمٌل ط إذا قمّمٗم٧م
ُ
ىم٤مل> :اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ ظمػمه٤م ،وظمػم ُم٤م ومٞمٝم٤م ،وظمػم ُم٤م ُأ ِ
رؾم َٚم ْ٧م سمف ،وأقمقذ سمؽ ُمـ
َ
َ
َ
()4
ِ
وذ ُم٤م ُأرؾم َٚم ْ٧م سمف< .
وذ ُم٤م ومٞمٝم٤مِّ ،
ذه٤مِّ ،
ِّ
٘مٞمام<(.)5
ويم٤من اًمٜمٌل ط إذا اؿمتدَّ
اًمريح ىم٤مل> :اًمٚمٝمؿ ًَم ً
ُ
٘مح٤م ٓ َقم ً
وذم هذا ٌ
حمْم٤م.
ذا ً
دًمٞمؾ قمغم أن اًمريح ىمد شم٠ميت سم٤مخلػم ،وأهن٤م ًمٞمً٧م ا
َٛٛات).
﴿ﯱ﴾ [اًمٌ٘مرة ]168 :بإضهإ ايٛا ٤سٝح ٚقع يف ايكسإٓ ايهس( ِٜخُ ٞ
ًمٚمتخٗمٞمػ ،قمغم ًمٖم٦م متٞمؿ وأؾمد وقم٤مُم٦م ىمٞمسٓ ،ؾمتث٘م٤مهلؿ اًمْمٛمتلم سمٕمدمه٤م واو ذم
يمٚمٛم٦م واطمدة ،واًمْمؿ ًمٖم٦م احلج٤مزيلم.
واًمرؾمؾ(.)6
يم٤مًمرؾمؾ
وأؾمٙمـ ختٗمٞم ًٗم٤م
ْ
ُ
ىمٞمؾ :إصؾ اإلؾمٙم٤من وأشمٌْع ،أو اًمْمؿ ْ
( )1رواه اًمؽمُمذي ( ،)2252وأمحد ذم اعمًٜمد (ُ ،)21137مـ طمدي٨م أيب سمـ يمٕم٥م ريض اهلل قمٜمف ،وصححف إًمٌ٤مين ذم
صحٞمح اجل٤مُمع (.)7315
( )2صحٞمح اجل٤مُمع ( :)7316أمحد ذم اعمًٜمد ،واسمـ ُم٤مضمف ،قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.
( )3رواه اًمؽمُمذي ( ،)1978وأسمق داود ( ،)4918وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع (.)7447
( )4رواه ُمًٚمؿ (.)899
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد ( ،)718واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ( )92 /7771قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع ،وىم٤مل
احل٤ميمؿ :هذا إؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه ،وهق ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ًمألًمٌ٤مين ( ،)2158وطمًٜمف
ذم صحٞمح اجل٤مُمع (.)4671
( )6ذح اًمٓمٞمٌ٦م ًمٚمٜمقيري (.)166 ،165 /2
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ٍّ).
﴿ ﭓ ﭔ﴾ [اًمٌ٘مرة ]182 :قسأٖا بؿتض ايٛاٚ ٚتػدٜد ايضاد ( ََٗٛظ
وص ًمٖمت٤من .ىم٤مل ُمٙملً :مٙمـ ذم اًمتِمديد
اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ > َو َّص< ،ىمٞمؾَ :و َّص و َأ َ

ُمٕمٜمك اًمتٙمرير واًمتٙمثػم.

ص<
ُمق ٍّ
وىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػميُ > :مه٤م ًمٖمت٤من يمام ىم٤مل اسم ُـ ضمرير ،أو ُي٘م٤مل :ىمراءة > َ
ومٞمٛمـ أوص سمامل يمثػم أو سمقص٤مي٤م يمثػمة ،وىمراءة > ُُم ٍ
قص< ومٞمٛمـ أوص سمامل ىمٚمٞمؾ،
ِ
واًم٘مراءشم٤من ًمٌٞم٤من طم ِ
ِ
اًمقص
اًمٔمٚمؿ ؾمقا ٌء أيم٤من اعم٤مل
ظمقف
رُم٦م اًمٔمٚمؿ وًمزوم اًمٜمّمح قمٜمد
ُ
َ
سمف ً
يمثػما<(.)1
ىمٚمٞمال أم ً
﴿ﭞ ﭟ﴾﴿ ،ﭣ ﭤ﴾﴿ ،ﭧ ﭨ﴾ [اًمٌ٘مرة ]191 :قسأ عرف ا٭يـ يف
ا٭ؾعاٍ ايج٬ثَ ،١ع ؾتض سَسف املٝغَازَعٚ ١إضهإ ايكافٚ ،عِ ايتا ٔ٤بعدٖا يف
ذتسَاِّ سَتَٖٜ ٢كُ ٞتًٛٝن ِِٝؾٔ ٘ٝؾٜإِٕ قَ ٜتًٛٝن.)ِِٝ
ذدٔ ا ٜ
ط ٔ
ا٭ ٖٚيَ ٫َٚ( ِٜٔٝتكُ ٞتً ُِِٖٛٝعٔٓدَ املِ ٜ
سمٕمْمٝمؿ طمتك
أي ٓ :شم٠مظمذوا ذم ىمتٚمٝمؿ طمتك ي٠مظمذوا ذم ىمتٚمٙمؿ ،أو :وٓ شم٘متٚمقا َ
سمٕمْمٜم٤م ،وىم٤مل:
سمٕمْمٙمؿُ ،...ي٘م٤مل :ىم َتـ َٚمٜم٤م سمٜمق ومالن ،يريدَ :ىمـتَٚمقا َ
سمٕمْمٙمؿ ،وم٢من ىمتٚمقا َ
ي٘متٚمقا َ
َّ ْ
َْ
َُ
ُ
()2
ـــػ
ؽـــإن حفخُهٌّـــــا نفـخــــهلو
وإن تؾ ِهـــػوا اَلم ٌؾ ِه ِ
وىمد قمؼم قمـ ِ
اًمٗمٕمؾ اًمقاىمع قمغم سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٗمٕمؾ اًمقاىمع قمٚمٞمٝمؿ مجٞم ًٕم٤م ،وهلذا اعمٚمٛمح
َّ
ِ
شمّمقير شمالطم ِؿ اعمًٚمٛملم ذم وضمف ىمقى اًمٕمدوان :ومٝمؿ يم٤مجلًد اًمقاطمد،
ىمٞمٛمتُف اًمٌ٤مًمِٖم٦م ذم
وهؿ  -ومٞمام يم٤مٟمقا  -يد واطمدة قمغم ُمـ قم٤مداهؿ أو اقمتدى قمٚمٞمٝمؿ طمتك ذم ذًمؽ احلرم
أُمـ أو اًمِمٝمر احلرام(.)3
ً
ُ
ُم٘متقٓ ومٌٕمد ذًمؽ
اًمرضمؾ
ص٤مر
و ُيروى أن إقمٛمش ىم٤مل حلٛمزة:
َ
أرأي٧م ىمرا َءشمَؽ إذا َ
يمٞمػ يٙمقن ىم٤مشمِ ًال ًمٖمػمه؟ وم٘م٤مل محزة :إن اًمٕمرب إذا ُىمتِؾ ٌ
رضمؾ ُمٜمٝمؿ ىم٤مًمقا ُىمتِٚمٜم٤م ،وإذا
رضمؾ ُمٜمٝمؿ ىم٤مًمقا ُ ِ
ُ ِ
ض َب ٌ
ضسمٜم٤م.
( )1اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)82 /1
( )2يٜمٔمر اًمٌحر اعمحٞمط (.)245 ،244 /2
( )3اًمتقضمٞمف اًمٌالهمل (.)73 ،72
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[اًمٌ٘مرة]211 :
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دعُ ا٭َُٛٝزُ)،
قسأبؿتض ايتاٚ ٤نطس ادتَ ( ِٝتسِ ٔ

ٚنريو سٝح ٚقع.

قمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٗم٤مقمؾُ ،مـ (رضمع) اًمالزم ،و(إُمقر) ِ
وم٤مقمؾ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ﭺ ﭻ
َ
ُ

ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [اًمِمقرى.]53 :

﴿ ﯪ ﯫ﴾ [اًمٌ٘مرة ]219 :قسأٖا بايجا ٤املٝجًَّجَ( ١نٜجٔري).
ُمـ اًمٙمثرة َمح ًال قمغم اعمٕمٜمك ،وذًمؽ أن اخلٛمر ُحت ِد ُ
ث ُمع ُذ ِهب٤م آصم٤م ًُم٤م يمثػمة ُِمـ ًَم َٖمط
وؾم٥م وأيامن ،وقمداوة وظمٞم٤مٟم٦م ،وشمٗمريط ذم اًمٗمرائض ،وذم ذيمر اهلل ،وذم ِ
همػم
وختٚمٞمط
ٍّ
ذًمؽ ،وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [اعم٤مئدة.]91 :
ٍ
وأيْم٤م يٛمٙمـ اقمتٌ٤مر اًمٙمثرة سم٤مٔصمٛملم ُمـ اًمِم٤مرسملم واعمُ ِ
واطمد إصمؿ ،أو
٘م٤مُمريـ ومٚمِٙم ُِّؾ
ً

ِ
يؽمشم٥م قمغم
يؽمشم٥م قمغم شمٕم٤مـمٞمٝمام ُمـ شمقازم اًمٕم٘م٤مب وشمْمٕمٞمٗمف ،أو سم٤مقمتٌ٤مر ُم٤م
سم٤مقمتٌ٤مر ُم٤م
ُ
ُ
ؿم٤مرهب٤م ُمـ إىمقال اًمًٞمئ٦م وإومٕم٤مل اًم٘مٌٞمح٦م ،أو سم٤مقمتٌ٤مر َُمـ ُي ِ
ِ
زاو ُهل٤م
يّمدر ُمـ
ُذهبام ِممَّ٤م
ُ
ُمـ ًَمدُ ن يم٤مٟم٧م ِقمٜم ًٌ٤م إمم أن ُ ِ
ُ
قم٤مسه٤م،
هلل ط ذم اخلٛمر قمنمة:
رؾمقل ا ِ
ذ َسم٧م ،وم٘مد ًمٕمـ
َ
وطم٤مُم َٚمٝم٤م ،واعمحٛمقًم٦م إًمٞمف ،وؾم٤مىمٞمٝم٤مِ ،
ِ
ِ
وسم٤مئ َٕمٝم٤م ،وآيمِ َؾ صمٛمٜم ِ َٝم٤م،
وؿم٤مرهب٤م،
ٕمتٍمه٤م،
َ
َ
و ُُم َ
ِ
سم٤مقمتٌ٤مر مجٞم ِع
إصمٛمٝم٤م سم٤مًمٙمثرة ،أو
ِمؽماة ًمف(،)1
ومٜم٤مؾم٥م ذًمؽ أن ُي َ
َ
قصػ ُ
واعمِمؽمي هل٤م ،واعمُ َ َ
وأيْم٤م وم٢من ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯪ﴾ ُم٘م٤مسمؾ ًمـ ﴿ﯬ﴾ ،و> َُمٜم٤مومِع< مجع ،ومٜم٤مؾم٥م أن
ذًمؽً ،
شمقصػ ُم٘م٤مسمٚم ً٦م سمٛمٕمٜمك اجل ِ
ٛمٕم َّٞم٦م وهق اًمٙمثرة ،واهللُ شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
َ
َٖٗ ٛسِٕ).
﴿ ﮯ﴾ [اًمٌ٘مرة ]222 :قسأٖا بؿتض ايٛاٚ ٤اهلاَ ٤ع تػدٜدُٖا (َّ ٜ
ِ
وم٠مدهمٛم٧م اًمت٤م ُء ذم اًمٓم٤مء ٓحت٤مد اعمَخرج ،ىم٤مل
َٓمٝم ْرن<
ُُمْم٤م ِرع > َشم َٓم َّٝم َر< ،وإصؾ > َيت َّ
ِ
ِ
ومٝمـ ذم ُطمٙمؿ
اسم ُـ أيب ُمريؿُ> :مٕمٜم٤مه :يتٓمٝمرن سم٤معم٤مء ،وأرا َد آهمت ًَ َ٤ملٕ :هنُـ ُم٤م مل يٖمتًٚم َـ ُ

( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ( ،)1295واسمـ ُم٤مضم٦م ذم إذسم٦م ( ،)3381وهق صحٞمح ومٞمف قمغم طمٙمؿ إًمٌ٤مين.
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()1
َٓمٝم ْر َن< ذم ىمقًمِف﴿ :ﮱ
حل َّٞمض ذم يمثػم ُمـ إؿمٞم٤مء  ،و ُي١ميدُ ذًمؽ أهنؿ أمجٕمقا قمغم >شم َّ
ا ُ
ُ
يٙمقن إٓ آهمتًِ٤مل ،ومٙمذًمؽ يٜمٌٖمل أن
ﯓ ﯔ﴾ [اًمٌ٘مرة ،]222 :ومٙمام أن ذًمؽ ٓ

أيْم٤م<.ا.هـ(.)2
يٙمقن ُمٕمٜمك هذا ً
وأيْم٤م وم٢من >شم َٓم َّٝمرن< ىم٤مًمقا :وهل قمغم وزن >شم َٗم َّٕمٚمـ< ومٞمج٥م أن يٙمقن هل٤م ومِٕمؾ،
ً
اٟم٘مٓم٤مع اًمد ِم ًمٞمس ُمـ ومٕمٚمٝم٤م.
وومِٕم ُٚمٝم٤م إٟمام هق آهمتً٤ملٕ :ن جمرد
َ
َ

ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمراءة ؿمٕمٌ٦م ومحزة واًمٙمً٤مئل > َضىت ي َّط َِّؽن< شمدل قمغم
َ

ًمزوم اًمٖمًؾ :وم٢من اًمتِمديد يٗمٞمد ذًمؽ ،وقمٚمٞمف وم٘مراءة >ي َّط َِّؽن< سم٤مًمتِمديد وم٤مئدهت٤م اًمدًٓم٦م
قمغم أن اًمٓمٝم٤مرة اًمالزُم٦م هل اًمٖمًؾ اًمٙم٤مُمؾ ،وًمٞمس جمرد همًؾ اًمٗمرج ،وأُم٤م ىمراءة
>ﮯ< سم٤مًمتخٗمٞمػ ومٗمٞمٝم٤م وم٤مئدشم٤من:
أ -اًمدًٓم٦م قمغم أن اًمٖمًؾ ٓ يٜمٗمع احل٤مئض طمتك شمٓمٝمر ويٜم٘مٓمع د ُم طمٞمْمٝم٤م.
ب -اًمدًٓم٦م قمغم أهن٤م إذا اٟم٘مٓمع د ُم طمٞمْمٝم٤م  -وإن مل شمٖمتًؾ  -شمٙمقن ىمد ظمرضم٧م
دل ٌ
ُمـ طمٙمؿ احل٤مئض إٓ ومٞمام َّ
دًمٞمؾ آظمر قمغم ظمالومفً ،
زوضمٝم٤م سمٕمد اٟم٘مٓم٤مع
ومٛمثال ًمق وـمئٝم٤م ُ
اًمدم َ
وىمٌؾ اًمٖمًؾ َأصمِؿ ،وًمٙمـ ٓ دم٥م قمٚمٞمف يمٗم٤مر ُة إشمٞم٤من احل٤مئض ،ويمذا يّمح صق ُُمٝم٤م إن
اٟم٘مٓمع اًمد ُم ىمٌؾ اًمٗمجر وإن مل شمٖمتًؾ ،ويمذا يّمح ـمال ُىمٝم٤م وإن مل شمٖمتًؾ ،وم٠ميمرم سمحالوة
اًم٘مرآن!

ىم٤مل إًمقد ٓ :شمٕم٤مرض سملم اًم٘مراءشملم ٕن اٟم٘مٓم٤مع اًمدم هم٤مي٦م حلرُم٦م وطء احل٤مئض
ً
داظمال ومٞمٝم٤م ،وآهمتً٤مل هم٤مي٦م هل٤م سم٤مقمتٌ٤مر أوًمف،
سم٤مقمتٌ٤مر آظمره ،ومٞمٙمقن وىم٧م آٟم٘مٓم٤مع
وًمٕمؾ وم٤مئدة سمٞم٤من اًمٖم٤ميتلم سمٞم٤من ُمراشم٥م طمرُم٦م اًم٘مرسم٤من ،وم٢مهن٤م أؿمد َ
ىمٌؾ آٟم٘مٓم٤مع مم٤م
سمٕمده<(.)3

( )1يمٙمقهن٤م ممٜمققم٦م ُمـ اًمّمالة واًمتالوة ،وأن ًمزوضمٝم٤م أن يراضمٕمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م ُُمٓمٚم٘م٦م وم٤مٟم٘مٓمع اًمد ُم ومل شمٖمتًؾ ،يمام يم٤من ًمف
أن ُيراضمٕمٝم٤م ىمٌؾ اٟم٘مٓم٤مع اًمدم .اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ()511 /1
( )2اًمٙمت٤مب اعمقوح ( ،)173 /1وًمٚمٛمزيد يٜمٔمر أصمر اظمتالف اًم٘مراءات ذم إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝم َّٞم٦م (.)114 :95
( )3اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)98 /1
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﴿ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [اًمٌ٘مرة ]229 :قسأٖا بغِ ايٝاُٜ ( ٤دَاؾٜا).

قمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل ،و>أن ُي٘م َٞمام< ٌ
سمدل ُمـ أًمػ اًمْمٛمػم ذم ﴿ ﯚ﴾ ٕٟمف ُيِؾ حمٚمف،
ٞمػ
٤مف قمد ُم إىم٤مُمتِ ِٝمام ُطمدو َد ا ِ
هلل< ،وهق ُمـ سمدل آؿمتامل ،يم٘مقًمؽِ :ظم َ
شم٘مديره> :إٓ أن ُخي َ
زيدٌ شمر ُيمف إىم٤مُم َ٦م طم ِ
ُ
اًمزوضم ْلم أٓ ُي ِ٘مٞمام
اًمقٓ ُة
خي٤مف
إصؾ :إٓ أن
دود اهللِ ،ويم٤من
َ
َ
احل٤ميمؿ أو ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ُم٘م٤مم
ف اًمٗم٤مقم ُؾ اًمذي هق >اًمقٓ ُة< ًمٚمدًٓم٦م قمٚمٞمف ،وىم٤م َم
ومحذ َ
ُطمدود اهللُ ،
وٛمػم اًمزوضملم َ
ُ
اًمٗم٤مقمؾِ ،
وسم٘م َٞم ْ٧م >أن< وُم٤م سمٕمدَ ه٤م ذم حمؾ رومع سمدَ ًٓ ،وهذا اعمٕمٜمك ُُمت٠ميمدٌ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯠ
اخلقف ًمٖمػممه٤م.
ومج َٕم َؾ
َ
ﯡ﴾ ،ومل ي ُ٘مؾَ > :ظم٤موم٤م<َ ،

َ
اًمٗمٕمؾ ًمٚمٛمٗمٕمقل ،واًمْمٛمػم ذم > ُخي٤موم٤م< ُمرومقع مل ُي ًَ َّؿ
ىم٤مل ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م> :سمٜمك
واخلقف سمٛمٕمٜمك اًمٞم٘ملم،
وم٤مقم ُٚمف ،يرضمع ًمٚمزوضملم ،واًمٗم٤مقمؾ حمذوف ،وهق اًمقٓ ُة واحلٙمَّ٤مم،
ُ
وىمٞمؾ :سمٛمٕمٜمك اًمٔمـ ،وىمد ُأ ًِمزم ُمـ ىمرأ سمْمؿ اًمٞم٤مء أن ي٘مرأ :وم٢من > ِظمٞم َٗم٤م< ،وهذا ٓ يٚمزم:
أيْم٤م أن ي٘مرأ> :وم٢من ظم٤موم٤م< ،وًمٙمٜمف ذم اًم٘مراءشملم مجٞم ًٕم٤م طمً ٌـ
ٕن َُمـ ىمرأ سمٗمتح اًمٞم٤مء يٚمز ُُمف ً
اخلٓم٤مب ،وُمـ ِ
ُمـ سم٤مب اخلروج ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م إمم ِ
اخلٓم٤مب إمم اًمٖمٞمٌ٦م يم٘مقًمف﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ﴾
صمؿ ىم٤مل ﴿ :ﭶ ﭷ﴾ [يقٟمس ،]22 :ويم٘مقًمف ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾

[اًمٗم٤محت٦م]2 :

صمؿ ىم٤مل ﴿ :ﭢ ﭣ﴾ [اًمٗم٤محت٦م ،]5 :وهق يمثػم<(.)1
اًمتٗم٤مت ُمـ ِ
اخلٓم٤مب إمم اًمٖمٞمٌ٦م،
وىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ذم أي٦م قمغم اًم٘مراءشملم
ٌ
إزواج أن
ومٕمغم ىمراءة اجلٛمٝمقر > َخي٤موم٤م< سمٗمتح اًمٞم٤مء يٙمقن اًمت٘مدير> :وٓ ُيؾ ًمٙمؿ أهي٤م
ُ
اًمزوج واًمزوضم ُ٦م َّأٓ ُي٘مٞمام
أزواضمٙمؿ ُمـ اعمٝمقر ؿمٞم ًئ٤مً ،مٙمـ إن ظم٤مف
شم٠مظمذوا مم٤م آشمٞمتؿ
ُ
َ

ٜم٤مح قمٚمٞمٝمام ومٞمام اومتدت سمف اًمزوضم ُ٦م< ،وقمغم ىمراءة محزة > ُخي٤موم٤م< سمْمؿ اًمٞم٤مء
طمدو َد اهلل ومال ُضم َ
أزواضمٙمؿ ُمـ اعمٝمقر
إزواج أن شم٠مظمذوا مم٤م آشمٞمتؿ
يٙمقن اًمت٘مدير> :وٓ ُيِؾ ًمٙمؿ أهي٤م
َ
ُ
اخلٚمع ،وٓ
اًمزوج واًمزوضم ُ٦م ُطمدو َد اهلل ومٚم ُٞمٛمْمقا
٘مٞمؿ
َ
ُ
ؿمٞم ًئ٤مً ،مٙمـ إن ظم٤مف ُ
اًمقٓ ُة َّأٓ ُي َ
اًمت٘مديرً> :مٙمـ إن
ٜم٤مح قمغم اًمزوج واًمزوضم٦م ومٞمام اومتدت سمف اًمزوضم ُ٦م< ،ويّمح أن يٙمقن
ُضم َ
ُ
اًمزوضم ِ
لم أ َّٓ ُي٘مٞمام طمدو َد اهلل  ...إمم آظمره< ،ومٕمغم ىمراءة اجلٛمٝمقر :جيقز
اًمقٓ ُة قمغم
َ
َ
ظم٤مف ُ
( )1اًمٙمِمػ (.)295 /1
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اخلٚمع ُمـ همػم ؾم ٍ
ٍ
شمراوٞم٤م اًمزوضم٤من ومٞمام سمٞمٜمٝمام،
ٚمٓم٤من وٓ
ىم٤مض :وهذا حمٛمقل قمغم ُم٤م ًمق َ
ُ ُ
ُ
جيقز اخلٚمع ُمـ همػم ؾم ٍ
ٍ
شمٜم٤مزع
ىم٤مض :وهذا حمٛمقل قمغم ُم٤م ًمق
ٚمٓم٤من أو
َ
وقمغم ىمراءة محزةُ ُ ُ ٓ :
ُ
إزواج
اًمت٘مدير> :وٓ ُيؾ ًمٙمؿ أهي٤م
اًمزوضم٤من ومل يت َِّٗم٘م٤م ،وُيتٛمؾ ذم ىمراءة محزة أن يٙمقن
ُ
ُ
ِ
أوًمٞم٤مؤمه٤م
ومٚمٞمٛمض
ٞمػ ُمـ اًمزوضملم َّأٓ ُي ِ٘م َٞمام طمدو َد اهلل
أن شم٠مظمذوا مم٤م ً ....مٙمـ إن ِظم َ
ُ
ٜم٤مح قمغم اًمزوج واًمزوضم٦م ومٞمام اومتدت سمف اًمزوضم ُ٦م<<(.)1
ٚمع وٓ يٛمٜمٕمقه ،وٓ ُضم َ
اخلُ َ

ٚمع إمم اًمًٚمٓم٤من<(.)2
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل قمـ ىمراءة محزة> :وذم هذا ُطم َّج٦م عمـ ضمٕمؾ اخلُ َ
﴿ﮩ﴾

[اًمٌ٘مرة]237 ، 236 :

قسأ بغِ ايتاٚ ،٤إثبات أئـ بعدَ املَ ِٝع املد

املػبع يًطانٔٔ اي٬شِّ (تُـ َُـاضٗـٚ ،)ُٖٖٔ ٛذيو يف مجٝع ايكسإٓ.
وُم٤مؾمٝم٤م<.
ُمًٝم٤م َّ
ىم٤مل اًمراهم٥م ذم اعمٗمرداتُ ...> :يمٜم َِّل سمف قمـ اًمٜمٙم٤مح ،وم٘مٞمؾَّ :
ِ
ِ
ِم٤مريم٦م ،وم٢من َسمدَ َن ِّ
يمؾ
و> ُمت٤مؾمقهـ< ُمـ اعمُٗم٤م َقمٚم٦مُ ،يتٛمؾ أن شمٙمقن قمغم سم٤مهب٤م ُمـ اعمُ َ
ٍ
ُمٜمٝمام يٛمس َ
ويتامؾم٤من مجٞم ًٕم٤م ،وىمد ضم٤مء ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ
سمدن ص٤مطمٌِف
واطمد ُ
َّ
َ
ُ
واًمتٛمٙملم ُمـ
اًمٗمٕمؾ ُمـ اًمرضمؾ
وأيْم٤م وم٢من
ﮍ﴾ [اعمج٤مدًم٦م ]3 :ومقىمع
َ
اًمٗمٕمؾ هلام يمذًمؽً ،
وُيتٛمؾ أن يٙمقن >وم٤م َقم َؾ< هٜم٤م سمٛمٕمٜمك > َوم َٕم َؾ< ،ومتٙمقن
اعمرأة ،وًمذًمؽ ىمٞمؾ هل٤م زاٟمٞم٦م،
َ
وقم٤مىم٥م
ـم٤مر َق اًمٜم ْٕم َؾ أي :ـمر َىمف ،وقم٤موم٤مه اهلل،
َ
٤مؾمقهـ< سمٛمٕمٜمك >متًقهـ<ُ ،مـ سم٤مب َ
> ُمت َ ّ
اًمٚمص ،وهق يمثػم ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)3
َّ

﴿ﯪ﴾ [اًمٌ٘مرة ]245 :قسأ بسؾع ايؿا( ٤ؾُٜٝغَا ٔع ٝؿُ٘)ٚ ،نريو بطٛز ٠اذتدٜد.
٘مر ُض ومٞم ِ
قمٓم ًٗم٤م قمغم ﴿ ﯦ﴾ وهق ِصٚم٦م ﴿ ﯥ﴾ ،واًمت٘مديرُ :ي ِ
ُمرومقع
ػ ،أو
ْم٤مقم ُ
ٌ
ُ
يْم٤مقم ُٗمف> ،هق<ُ :مٌتدَ أ ،ومجٚم٦م >ي ِ
ِ
ْم٤مقم ُٗمف< :ظمؼم.
قمغم آؾمتئٜم٤مف ،أي ومٝمق
ُ
ُ
ُ

( )1اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)111 /1
( )2شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( ،)1151 /1وًمٚمٛمزيد ُيٜمٔمر :اًمدر اعمّمقن ( ،)561 :559/1اًمٌحر اعمحٞمط (،)473 :471/2
أصمر اظمتالف اًم٘مراءات (.)316 :294
( )3يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)582 ،581 /1اًمٙمت٤مب اعمقوح (ُ ،)175 /1مٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآنُ /م٤مدة (ُمًس).
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قسأٖا خًَـْ بايطني ؾكطٚ ،قسأٖا خ٬د بايطني

ٚايضاد.
شمٞمًػمإ :ن
يًٌ ُط َسم ًْ ًٓم٤م) ،واًم٘مراءة سم٤مًمّم٤مد
اًم٘مراءة سم٤مًمًلم قمغم إصؾ ( َسم ًَ َط ُ
ً
اًمّم٤مد أظم٧م اًمٓم٤مء ،وم٘مٚمٌ٧م اًمًلم ص٤م ًدا ًمٞمٙمقن اًمٚمً٤من ُمـ ضمٝم٦م واطمدة ،وٓ ُيٜمت٘مؾ ُمـ
اًمًلم اعمًتٗمٚم٦م إمم اًمٓم٤مء اعمٓمٌ٘م٦م اعمًتٕمالة.
﴿ ﯾﯿ﴾

[اًمٌ٘مرة]259 :

قسأ ﴿ ﯿ﴾ بُٗصٚ ٠صٌ َع ضه ٕٛامل( ِٝقاٍَ

ا ِعًٚ ،)ِِٜإذا ابتدأ بـ (اعًِ )ِِٜبدأ باهلُصَ ٠هطٛز.٠
ِ
أُمرا ُمـ ِ
وأُم ُر هق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،أو اًمـ َٛم َٚمؽ اًم٘م٤مئؾ ًمف قمـ اهلل ،ومٝمق
اًمٕمٚمؿ،
ً
ُمقاومؼ ًمً٤مئر ُم٤م ىمٌٚمف ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ﴾ و﴿ﯫ ﯬ ﯭ﴾
أيْم٤م ىمقًمف> :ا ْقم َٚم ْؿ َّ
أن اهلل< إذ يم٤من ذم ؾمٞم٤مق ذًمؽ.
و﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﴾ ،ويمذًمؽ ً
وقمٚمٞمف وم٢من اجلٛمع سملم اًم٘مراءشملم ُي ٌِّلم ًمٜم٤م اؾمتج٤م َسمتف ُٕمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف ،وم٘مد ىم٤مل اهلل
شمٕم٤ممم ًمف> :ا ْقم َٚمؿ< ،ومٌ٤مدر هق إمم اًم٘مقل ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾.
ِ
ِ
ٚمؿ اًمذي ٓ ـمريؼ ًمٚمِمٌٝم٦م قمٚمٞمف ،وهذا َي ُ
١مول
أو ظم٤م َـم َ
ـٛمـ٤م قمٚم َؿ اًمٕم َ
ٟمٗمًف ًَم َّ
٥م هق َ
ٟمٗمًف ُمٜمزًم َ٦م ِ
همػمه،
ُمٕمٜم٤مه إمم اخلؼم ،يم٠مٟمف ُُي٘مؼ قمٜمد ٟمٗمًف هذا
اًمٕمٚمؿ ،ومٚمام شمٌلم ًمف ذًمؽ َّٟمز َل َ
َ
ِ
(اقمٚمؿ َّ
أن اهلل قمغم ُيمؾ َرء َىمدير) ،وهذا مم٤م شمٗمٕمٚمف
همػمه٤م ،وم٘م٤مل:
ومخ٤مـمٌٝم٤م يمام ُخي٤مـم ُ
ْ
٥م َ
اًمٕمرب ،يم٘مقل اًمِم٤مقمر:
َ
َّ ُ
َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َّ َ ُ ْ َ ُ
ُ َ
َ ْ ُ
الؽ ُســم
ـؿ َودا ً هي َِــا
َوُــم ح ِطيـ
َتـم
ودع ُؽيؽة إِن الؽكب مؽ ِ
ض ِس ُٖٖٔ).
﴿ ﭩ﴾ [اًمٌ٘مرة ]261 :بهطس ايضاد (ؾ ٔ

ص٤مره إذا أُم٤مًمف ،وص٤مره إذا
ىم٤مل ُمٙملُ > :
وطم َّج٦م ُمـ يمن أهن٤م ًمٖم٦م ُمٕمرووم٦مُ ،ي٘م٤ملَ :
ىمٓمٕمف ،ي٘م٤ملِ :ست اًمٌمء أُمٚمتف ،وسشمف ىمٓمٕمتف .ي٘م٤مل :ص٤مر ِ
يّمػم ،ويّم٤مر يّمقر.
ُ
ُ
َ َ
وطم َّج٦م ُمـ َو َّؿ اًمّم٤مد أٟمف أشمك سمف قمغم ًمٖم٦م ُمـ ىم٤مل :ص٤مر َي ُّمقر ،قمغم ُمٕمٜمكِ :أُم ْٚم ُٝم َّـ،
ُ
اًمت٘مدير :أُمٚمٝمـ إًمٞمؽ وم٘مٓمٕمٝمـ ،وإذا
وقمغم ُمٕمٜمك :ىمٓمٕمٝمـ ،وم٢مذا ضمٕمٚمتف سمٛمٕمٜمك أُمٚمٝمـ يم٤من
ُ
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ضمٕمٚمتف سمٛمٕمٜمك ىمٓمٕمٝمـ يم٤من اًمت٘مدير :ومخذ أرسمٕم٦م ُمـ اًمٓمػم إًمٞمؽ وم٘مٓمٕمٝمـ ،ومٙمؾ واطمد ُمـ
اًمٙمن واًمْمؿ ذم اًمّم٤مد ًمٖم٦م ذم اعمٞمؾ واًمت٘مٓمٞمع ،وم٤مًم٘مراءشم٤من سمٛمٕمٜمك( .)1وىمد ىمٞمؾ :إن اًمٙمن
وو َّٛمٝمـ<(.)2
سمٛمٕمٜمك :ىمٓمٕمٝمـ ،واًمْمؿ سمٛمٕمٜمكِ :أُم ْٚم ُٝمـ ُ
يتٌلم مم٤م شم٘مدَّ م أن
وقمغم اًمتٗمريؼ ذم اعمٕمٜمك سملم اًم٘مراءشملم ي٘مقل اًمديمتقر اخلراطُ ...> :
اًمٓمٚم٥م ُمـ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم أن يٛمٞمؾ اًمٓمػم إًمٞمف ،ويقضمٝمٝم٤م
ومٍمه َّـ< أوم٤مدت
َ
ىمراء َة > ُ
ويْم َّٛمٝم٤م ،وهذه هل اعمرطمٚم ُ٦م إومم ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م اًمٜمٌل اًمٙمريؿ.
إًمٞمفُ ،

ِ
ومٍمهـ ،أيَ :ىم ِّٓم ْٕم ُٝم َّـ،
أُم٤م ىمراءة اًمٙمن وم٤مًمت٘مدير ومٞمٝم٤م :ومخذ أرسمٕم ً٦م ُمـ اًمٓمػم ْ
وُمز ْىم ُٝم َّـ...
وؿم ِّ٘م ْ٘م ُٝم َّـِّ ،
ِ
قمام سمٕمد اإلُم٤مًم٦م ُمـ اًمت٘مٓمٞمع ،وهذا هق
ٟمخٚمص مم٤م شم٘مدَّ َم أن ىمراءة >سهـ< شمُٜمٌِئؽ َّ
ـمٚم٥م اهلل ُمٜمف.
اًمذي ومٕمٚمف إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم سمٕمدَ أن أُم٤مل إًمٞمف
اًمٓمػم ،وم٘م َّٓمٕمٝم َّـ وومؼ ُم٤م َ
َ
وُمـ هٜم٤م َّ
ف ُمـ اعمٕمٜمك ًمدى يم ُِّؾ
وم٢من َُمـ ٓ
جيٛمع سملم اًم٘مراءشملم يْمٓمر إمم شم٘مدير ُم٤م ُطم ِذ َ
ُ

ٕمٝم َّـ،
وؿ اًمّم٤مد ؾمقف ُي َ٘مدِّ ر سمٕمد ىمقًمف ﴿ :ﭩ ﭪ﴾ صمؿ ىم ِّٓم ُ
ىمراءة :ومٗمل ىمراءة ِّ
ويت٤مسمع ىمراءشمف ﴿ :ﭫ ﭬ ﴾ ،وذم ىمراءة يمن اًمّم٤مد ؾمقف ي٘مدِّ ر أو ًِٓ :
وم٠مُم ْٚم ُٝم َّـ.
َّ
ُ
َ
أن ا
وهٙمذا وضمدٟم٤م َّ
يمال ُمـ اًم٘مراءشملم شمٙمٛمؾ إطمدامه٤م إظمرى ذم اًمقصقل إمم اعمٕمٜمك
اعمٜمِمقد :إذ شمٌدأ اًمٕمٛمٚمٞم ُ٦م سم٢مُم٤مًم٦م اًمٓمػم إمم إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ،وشمقضمٞمٝمٝم٤م ٟمحقه ،صمؿ
ومتقزيع إضمزاء قمغم يمؾ ضمٌؾ...
اًمت٘مٓمٞمع،
٥م ذًمؽ ُمٌ٤مذ ًة
ُ
ُ
َيٕم ُ٘م ُ
ُ
ُ
اقػرق بقـفام يف
كستؽؿل حؾؼات ادعـى ،وـد فان
ؿاجلؿع بػ اقؼراءتػ جع َؾـا
ٍ
ـراءة من اقؼراءتػ آي ًة ـائؿة
ت ف ُُّل
حرفة اقصاد
أققس ْ
وتغرها من اقضم إؼ اقؽٌَ .
ُّ
برأسفا؟<(.)3

وؾم َٚمٞمؿ .يٜمٔمر
(ٟ )1مًُ٥م اًمٙمن إمم أهؾ احلج٤مز ،واًمْمؿ إمم متٞمؿ وىمٞمس وأؾمد وسمٙمر ،وٟمً٥م اًمٗمرا ُء
اًمٙمن إمم ُه َذيؾ ُ
َ
اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (ُ ،)125 ،124مٕم٤مين اًم٘مرآن ()174 /1
( )2اًمٙمِمػ (.)313 /1
( )3اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين سمتٍمف (.)239 :237
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﴿ ﭝ﴾ [اًمٌ٘مرة ]265 :قسأٖا بغِ ايسأ ( ٤بسُ ِبٚ ،)ٕ٠َٛنريو بطٛز ٠امل.َٕٛٓ٪
> َر ْسم َقة< سمٗمتح اًمراء ًمٖم٦م متٞمؿ ،وسمْمٛمٝم٤م ًمٖم٦م ىمريش ،وهق أؿمٝمر اًمٚمٖم٤مت وأيمثره٤م ،وذم
ور َسم٤مء ،يمؾ
٤موة ،و ِر َسم َ
٤موة ،و ُر َسم َ
اًمٙمٚمٛم٦م ًمٖم٤متَ :ر ْسم َقة ،و ُر ْسم َقة ،و ِر ْسم َقة ،و َر َسم َ
٤موة ،و َر ْسمق ،ورسم٤مةَ ،
اعمٙم٤من ِ
ُ
اعمرشمٗمع(.)1
ور َسم٤م ،وومٕمٚمفَ :ر َسم٤م َي ْر ُسمق ،واًمرسمقة
ُم٤م ارشمٗمع ُمـ إرض َ
أطمًـ
وىم٤مل اسم ُـ قم٤مؿمقر> :ختّمٞمص اجلٜم٦م سم٠مهن٤م ذم رسمقة ٕن أؿمج٤مر اًمر َسمك شمٙمقن
َ
صمٛمرا<.
ُمٜمٔمرا وأزيمك ً
ً
﴿ ﭥ﴾ [اًمٌ٘مرة ]271 :قسأ بؿتض ايٓ( ٕٛؾ َٓ ٔعُٖا).
قمغم إصؾٕ :ن إصؾ >ٟم َِٕمؿ< ُمثؾ > َقمٚمِؿ َ
وؿم ِٝمد<.
ٜؿسِ عَٓه.)ِٝ
عَُٚ ١دصّ ايساَُْٚ( ٤ه ِّ
﴿ ﭰ ﴾ [اًمٌ٘مرة ]271 :قسأ بٓ ٕٛايع ٜ
قمٓم ًٗم٤م قمغم ضمقاب اًمنمط اًمذي هق ذم حمؾ ضمزم ،إذ ًمق ُذيمِ َر ومِ ٌ
ٕمؾ ذم ضمقاب اًمنمط
ٟمٙمٗمر قمٜمٙمؿ.
ظمػما ًمٙمؿ و ْ
ًمٙم٤من جمزو ًُم٤م ٟمحق :وإن ُختٗمقه٤م يٙم ْـ ذًمؽ ً
واًم٘مراءة سم٤مجلزم شمٗمٞمد ختّمٞمص اًمتٙمٗمػم سم٤مإلظمٗم٤مءٕ :هن٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ضمقاب اًمنمط
اًمث٤مين ﴿ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ ،ويٙمقن اًمقىمػ قمغم ﴿ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [اًمٌ٘مرة ]271 :طمًٜمً٤م،
ومٞمٛمٙمـ اًمقىمػ قمٚمٞمف ،وًمٙمـ ٓ ُيٌدأ سمام سمٕمده.
ىم٤مل اًمداين> :وُمـ ىمرأ >ويٙمٗمر< سم٤مجلزم مل ي٘مػ قمغم >ومٝمق ظمػم ًمٙمؿ<ٕ :ن >ويٙمٗمر<
ُمٕمٓمقف قمغم ُمقوع اًمٗم٤مء ُمـ >ومٝمق< ومال ي٘مٓمع ُمـ ذًمؽ<(.)2
﴿ﯗ﴾ [اًمٌ٘مرة ]279 :قسأ بؿتض اهلُصٚ ،٠إثبات أيـ بعدٖاٚ ،نطس ايراٍ (ؾآذُْٔٛا).
ُمـ آ َذ َٟم ُف سمٙمذا أي أ ْقم َٚم َٛمف ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [إٟمٌٞم٤مء،]119 :
ِ
ِ
ِ
همػمهؿ ممـ هق قمغم طم٤مهلؿ
همػميمؿُ ،أُم َر ا ُعمخ٤مـمٌقن سمؽمك اًمرسم٤م أن ُيٕمٚمٛمقا َ
واعمٕمٜمك :أقمٚم ُٛمقا َ
ُ
همػمهؿ ومٝمؿ
وم٤معمٗمٕمقل هٜم٤م
ذم اعم٘م٤مم سم٤مًمرسم٤م سمٛمح٤مرسم٦م اهلل ورؾمقًمف ط،
ٌ
حمذوف ،وإذا أقمٚمٛمقا َ

(ً )1مً٤من اًمٕمرب (ُم٤مدة رسم٤م) ،اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( ،)615 /3اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)578 /1
( )2اعمٙمتٗمك (.)55
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ِ
ٍ
ِ
٥م
طم٤مًم٦م
يمٜم٧م قمغم
ُ
قم٤معم ِقن ،ومٝمق أسمٚمغ ،وم٢مذا َ
وم٘مٚم٧م ًمؽ> :ي٤م ُومالن أقمٚمؿ ومالٟمً٤م أٟمف ُمرشمٙم ٌ
أيْم٤م ،سمؾ هق أسمٚمغ ُمـ
ٛم٧م ىمٓم ًٕم٤م أٟمؽ
ىمٌٞمح٤م< ،وهق ر ٌء ُمم٤مصمِ ٌؾ عم٤م أٟم٧م قمٚمٞمف قمٚمِ َ
ُم٠مُمقر سمف ً
ً
ٌ

أُمري ًمؽ ُُمقاضمٝم٦م ،وذم اًم٘مراءة سم٤معمد وم٤مئدة أن هذه احلرب ًمٙمؾ َُمـ أيمؾ اًمرسم٤م ،وًمٞمً٧م
ظم٤مص٦م هب١مٓء اعمخ٤م َـمٌلم وم٘مط.

ي٘مقل اًمديمتقر اخلراط> :وذم هذا اًمتٌٚمٞمغ إؿم٤مرة إلطمٞم٤مء رؾم٤مًم٦م إُمر سم٤معمٕمروف
اًمرسم٤م اًمذي يٚمحؼ اعمجتٛمٕم٤مت :إذ إن
واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،وسمٞم٤من اخلٓمر اًمٜم٤مضمؿ قمـ ضمريٛم٦م ِّ
ظمٓمر هذه اجلريٛم٦م ٓ ي٘مػ قمٜمد َُمـ يرى ًمٜمٗمًف أن يرشمٙمس ذم مح٠مشمف ،وُمـ هٜم٤م يٜمٌٖمل
اعمجتٛمع يمٚمف ،وذم هذا اإلقمالم شمٜمٛمٞم٦م ًمرؾم٤مًم٦م اًمِمٕمقر سمخٓمر
ّمٞم٥م
َ
إقمالم أظمريـ سمام ُي ُ
ومِمق هذه اجلريٛم٦م ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ<.
ِ
همػميمؿ وأظمؼموهؿ سم٠مٟمٙمؿ قمغم طمرهبؿ.
وىم٤مل اًمٓمؼمي واسمـ زٟمجٚم٦م :أي وم٠مقمٚم ُٛمقا َ
ِ
سمٕمْم٤م ،ويم٠من هذه
أٟمٗمًٙمؿ
وسمٕمْمٙمؿ ً
َ
وىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م>> :ومآذٟمقا< سم٤معمد وم٤معمٕمٜمك َ
ٟمٗمقؾمٙمؿ هذا ُصم َّؿ اٟمٔمروا ذم
اًم٘مراءة شم٘متيض ً
ومًح٤م هلؿ ذم آرشمٞم٤مء واًمتثٌٞم٧م ،أي :وم٠مقمٚمٛمقا َ
إرضمح ًمٙمؿ :شمرك اًمرسم٤م ،أو احلرب<.

وأُم٤م اًم٘مراءة سم٤مًم٘مٍم ﴿ ﯗ﴾ ومٛمـ َأ ِذ َن سمف ،أيَ :قمٚمِ َؿ ،واعمٕمٜمك :وم٤مقمٚمٛمقا ذًمؽ
واؾمتٞم٘مٜمقه ،ويمقٟمقا قمغم ِقمٚمؿ وإذن ُمـ اهلل ًمٙمؿ سمذًمؽ .وُمـ دٓٓت هذه اًم٘مراءة ـمٚم٥م
اًمٞم٘ملم سمحرب ُمـ اهلل ورؾمقًمف ،وومٞمٝم٤م شمقضمٞمف رؾم٤مًم٦م ًمٚمٛمخ٤مـمٌلم ،وسمٞم٤من ظمٓمر دم٤موزه٤م،
وآؾمتٝم٤مٟم٦م هب٤م.
ُ
شمِمؽمك اًم٘مراءشم٤من ذم شمٌٚمٞمغ رؾم٤مًم٦م اًمتٜمٌٞمف قمغم ظمٓمر
ي٘مقل اًمديمتقر اخلراط> :وهٙمذا
أصمر
اًمرسم٤م ،ومتخ٤مـم٥م ىمراء ُة اًم٘مٍم اًمٗمر َد ،ذم طملم ُخت٤مـم٥م ىمراء ُة اعمد
َ
اعمجتٛمع :إذ يتٕمدَّ ى ُ
ِّ
ِ
ُ
واًمٗمرق سملم
ظمٓمره أظمريـ ًمٞمحذروا ُمٜمف،
ُمٜم٤مص ُمـ شمٌٚمٞمغ رؾم٤مًم٦م
اًمرسم٤م اًمٗمر َد ،ومال
َ
اًم٘مراءشملم مهز اًمٗمٕمؾ وُمده ومحً٥م ،ويمؾ ىمراءة سمٛمٜمزًم٦م آي٦م<(.)1

( )1اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين (.)115
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ضدٖقٛا).
﴿ ﯯ ﯰ ﴾ [اًمٌ٘مرة ]281 :قسأٖا بتػدٜد ايضاد (تَ ٖ
اعمخرضملم،
قمغم أن إصؾ >شمتّمدىمقا< وم٠مدهمٛم٧م اًمت٤مء اًمث٤مٟمٞم٦م ذم اًمّم٤مد ًم ُ٘مرب
َ
واعمٕمٜمك واطمد ،وىم٤مل ُمٙملً> :مٙمـ ذم اًمتِمديد ُمٕمٜمك اًمتٙمثػم<(.)1
غٌٖ)ٚ ،قد اْؿسد محص ٠بهطسٖا.
﴿ﮘ ﮙ﴾ [اًمٌ٘مرة ]282 :قسأ بهطس اهلُص( ٠إِٕ تَ ٔ
شمْمٚمِ ْؾ< ،ومٚمام
>إن< :طمرف ذط ،و>شمْمؾ< :ومٕمؾ اًمنمط جمزوم ،وإصؾ > ْ

أظمػ احلريم٤مت ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
ُأدهمٛم٧م اًمال ُم ذم اًمالم ومتح٧م ًٓمت٘م٤مء اًمً٤ميمٜمَلم :واًمٗمتح٦م
ُ

﴿ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [اعم٤مئدة ،]54 :ومٗمتح٦م اًمالم قمغم هذه اًم٘مراءة ومتح٦م سمٜم٤مء ًٓمت٘م٤مء اًمً٤ميمٜملم.

وسمٙمن اهلٛمزة يٙمقن اًمقىمػ قمغم ﴿ ﮖ ﮗ﴾ [اًمٌ٘مرة ]282 :يم٤موم ًٞم٤م ،ومٞمحًـ اًمقىمػ
قمٚمٞمف وآسمتداء سمام سمٕمده .ىم٤مل إؿمٛمقينُ>> :مـ اًمِمٝمداء< ٍ
يم٤مف إن ىمرئ >إِن شمْمؾ< سمٙمن
اهلٛمزة قمغم أهن٤م ذـمٞم٦م ،وضمقاهب٤م >ومتذيمر< سمِمد اًمٙم٤مف ورومع اًمراء اؾمتئٜم٤م ًوم٤م<(.)2
﴿ﮛ﴾

[اًمٌ٘مرة]282 :

َنسُ)ٚ ،قد اْؿسد محص ٠بٗرا
قسأ بسؾع ايسا( ٤ؾتر ِّ

أٜغّا.
ضمقاب اًمنمط ومٞمٙمقن ُمرومق ًقم٤م ًمدظمقل اًمٗم٤مءٟ ،محق ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﰆ ﰇ
قمغم أٟمف
ُ

شميب زيدً ا ومٞمي ُسمؽ ،سم٤مًمرومع ،أي ومٝمق
ﰈ ﰉ ﰊ﴾ [اعم٤مئدة ،]95 :ويمام شم٘مقل :إن
ْ
َػ،
يي ُسمؽ ،ويٙمقن
ُمقوع اًمٗم٤مء وُم٤م دظمٚم٧م قمٚمٞمف اجلز َم ،وُم٤م سمٕمد اًمٗم٤مء ذم أي٦م ُمًت٠مٟم ٌ
ُ
شمذيمر إطمدامه٤م إظمرى ،أو :ومٝمل شمُذيم ُِّره٤م إظمرى.
واًمت٘مدير :ومٝمام ُ

عسَ.)٠٠
﴿ ﯞ ﯟ﴾ [اًمٌ٘مرة ]282 :بسؾع ايتا ٤ؾُٗٝا (تٔـذَـازَ  ٠سَا ٔ
حتدث أو شم٘مع دم٤مرةٌ ،ومـ>دم٤مرة< ِ
َ
قمغم أن > َ
وم٤مقمؾ ،وقمغم هذا
يم٤من< شم٤م َُّم٦م ،أي :إٓ أن
َ
ومتٙمقن مجٚم٦م > ِ
أيْم٤م ،أو شمٙمقن > َ
يم٤من< ٟم٤مىمّم٦م،
شمد ُيروهن٤م< ذم حمؾ رومع صٗم٦م ًمـ>دم٤مرة< ً
واؾمٛمٝم٤م >دم٤مرة< ،واخلؼم مجٚم٦م > ِ
شمد ُيروهن٤م< ،يم٠مٟمف ىمٞمؾ :إٓ أن شمٙمقن دم٤مر ٌة طم٤مض ٌة ُُمدارةً،
( )1اًمٙمِمػ (.)319
(ُ )2مٜم٤مر اهلدى (.)148
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وؾم٤مغ جمل ُء آؾمؿ ٟمٙمر ًة ٕٟمف ُمقصقف.
﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾ [اًمٌ٘مرة ]284 :قسأ ظصّ ايسا ٤يف (ؾ َِ ٝػ ٔؿسِ)،
ٚايبا ٤يف (َ ُٜ َٚعرٚب).
قمٓم ًٗم٤م قمغم ومٕمؾ اجلزاء وهق ﴿ ﮆ ﴾ [اًمٌ٘مرة ،]284 :وذم هذا ُُمِم٤م َيمٚم٦م عم٤م ىمٌٚمٝمام،

وقمٚمٞمف ومال يٗمّمؾ سملم ﴿ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ وسملم ُم٤م سمٕمده سم٤مًمقىمػ(.)1
يٖمٗمر.
وأُم٤م اًم٘مراءة سم٤مًمرومع ومٕمغم آؾمتئٜم٤مف ،أي :ومٝمق ُ

إُمر سمتٕمدد
وقمـ شمٕمدد اعمٕم٤مين سم٤مظمتالف اًم٘مراءشملم ي٘مقل حمٛمد اجلٛمؾ> :وًمٞمس
ُ
وضمقه اإلقمراب هذه ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٗمذًمٙم٦م ذم اًمٜمحق .إن شمٕمدد اعمٕم٤مين هٜم٤م شمِمػم إًمٞمف وضمقه
ومٞمٖمٗمر< شمِمػم إمم إؾمٜم٤مد اعمٖمٗمرة إًمٞمف
اإلقمراب اعمتٕمددة .وم٤مًم٘مراء ُة قمغم آؾمتئٜم٤مف اعمرومقع > ُ
يٖمٗمر عمـ
دون همػمه  -شمٕم٤ممم  -سمٕمد مت٤مم احلً٤مب ،وًمذًمؽ يم٤من اًمت٘مدير :ومٝمق  ٓ -همػمه ُ -
ويٕمذب ُمـ يِم٤مء .
يِم٤مء،
ُ
واًم٘مراء ُة سم٤مجلزم قمٓم ًٗم٤م قمغم اعمجزوم >ُي٤مؾم ٌْـٙمؿ< هتدف إمم إسمراز ُم٤م شمِمػم إًمٞمف اًمٗم٤م ُء
ُمـ ُمٌ٤مذة وشمٕم٘مٞم٥م ،ودون شمراخٍ  ،وذًمؽ ُمـ أضمؾ إدظم٤مل اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم ٟمٗمقس اعم١مُمٜملم،
ؾمٞمٖمٗمر عمـ يِم٤مء قم٘م٥م احلً٤مب ُمٌ٤مذة دون أن يٓمقل اًمزُم ُـ
ؼمهؿ سم٠من اهلل
ُ
ومٙم٠من أي َ٦م خت ُ
سملم احلً٤مب واعمٖمٗمرة<(.)2
﴿ ﮤ﴾ [اًمٌ٘مرة ]285 :قسأ بهطس ايهاف ٚؾتض ايتاٚ ٤أيـ بعدٖا (َٚنٔتَابٔ٘).
َ
َ
ُ
اإليامن سمجٛمٞمع اًمٙمت٥م
اإليامن سمف يًتٚمزم
اًمٙمريؿ ،صمؿ إن
اًم٘مرآن
قمغم أن اعمرا َد
ُ
واًمرؾمؾ.
وٟمٔمػمه ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮂ
أو أٟمف سم٤مإلومراد قمغم ُمٕمٜمك اجلٜمس ،ومٞمقاومؼ ُمٕمٜمك اجلٛمع،
ُ
( )1يٜمٔمر ُمٜم٤مر اهلدى ( ،)151اعمٙمتٗمك (.)56
( )2اًمقضمقه اًمٌالهمٞم٦م (.)481 ،479
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ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ﴾ [اًمٌ٘مرة.]213 :
اؾمؿ اجلٜمس إٟمام يٗمٞمد اًمٕمٛمقم إذا يم٤من ُم٘مروٟمً٤م سم٤مًٕمػ
ىم٤مل اًمرازي> :وم٢من ىمٞمؾُ :
واًمالم ،وهذه ُمْم٤موم٦م .ىمٚمٜم٤م :ىمد ضم٤مء اعمْم٤مف ُمـ إؾمامء وٟمٕمٜمل سمف اًمٙمثرة ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:
﴿ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [إسمراهٞمؿ ،]34 :وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ؿم٤مئع ذم مجٞمع أٟمقاع اًمّمٞم٤مم<.
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾ [اًمٌ٘مرة ،]187 :وهذا اإلطمالل
ٌ
وىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمراءة اإلومراد شمٗمٞمد ختّمٞمص اًمٙمت٤مب  -اًم٘مرآن  -سم٤مإليامن،
ٍ
ً
ً
وشمٗمّمٞمال ،و ُُمتٕم ٌَّدون سم٤مًمٕمٛمؾ سمام
إمج٤مٓ
حمٛمد ط ي١مُمٜمقن سم٤مًم٘مرآن
وهق يمذًمؽ ،وم٠مشمٌ٤مع
إمج٤مٓ دون شمٕمٌد سمام ومٞمٝم٤م إٓ ُم٤م َّ
ومٞمف ،سمٞمٜمام ي١مُمٜمقن سم٤مًمٙمت٥م اًمً٤مسم٘م٦م ً
دل قمٚمٞمف ذ ُقمٜم٤م ويمت٤مسمٜم٤م،
يمام أن ذم ىمراءة اإلومراد إؿم٤مر ًة عمزيد ومْمؾ اًم٘مرآن قمغم ؾم٤مئر اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م ُمـ اًمًامء ،واهلل
أقمٚمؿ<(.)1

ضوزة آل عنساٌ
﴿ ﭷ ﭸ﴾ [آل قمٛمران ]12 :قسأ بٝا ٤ايػٝب ١ؾُٗٝا (ضَُٝػًِٜبَُٕٛ
َُٜٚشِػَسُ.)َٕٚ
٥م طملم أُمر اهلل ٟمٌٞمف سم٤مًم٘مقل هلؿ ،وهؿ اًمٞمٝمقد ،وىمٞمؾ :هؿ اعمنميمقن،
وذًمؽ ٕهنؿ ُهم َّٞم ٌ
ويمالمه٤م هم٤مئ٥م ،وىمد ضم٤مء قمغم ُمثؾ هذا ذم اًم٘مرآن ىمق ًُمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫﮬ﴾ [إٟمٗم٤مل ،]38 :و﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [اجل٤مصمٞم٦م،]14 :
و﴿ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ [اًمٜمقر.]31 :
أُمر سم٠من خيؼمهؿ سمام ؾمٞمجري قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًم َٖم َٚمٌ٦م واحلنم إمم ضمٝمٜمؿ،
وم٤مًم٘مراءة سم٤مًمت٤مء ٌ

ويقاضمٝمٝمؿ سمذًمؽ ،واًم٘مراءة سم٤مًمٞم٤مء أُمر ٌ سم٠من ُيٙمل هلؿ.

﴿ ﯞﯟ﴾ [آل قمٛمران ]21 :قسأ بغِ ايٝاٚ ٤ؾتض ايكاف َع أئـٕ
( )1اًمدرر اًمٌ٤مهرة ( ،)126 /1ويٜمٔمر اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ًمٚمرازي (.)42 ،41 /4
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ايرٔٚ ،)َٜٔقـد اْؿـسد محص ٠بٗراٚ ،أَٖا ﴿ﯚ
بعدٖا ٚنطـس ايتاُٜ َٚ( ٤كٜا ٔتًَّ َٕٛٝ

ط ٚغري.ٙ
ﯛ﴾ [آل قمٛمران ]21 :ؾكسأٖا نشؿ ٍ
قمغم أٟمف ُمـ اعمُ٘م٤مشمَٚم٦م ومٞمٙمقن ُمـ اجل٤مٟمِ ٌَلم ،أو أن > َوم٤م َقم َؾ< ُهٜم٤م سمٛمٕمٜمك > َوم َٕم َؾ< ومتٙمقن
أقمٚمؿ.
اًم٘مراءشم٤من سمٜمٗمس اعمٕمٜمك ،واهلل شمٕم٤ممم ُ
ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :اًم٘مراءشم٤من ُمتقاشمرشم٤من ،ومه٤م ُُمتٙم٤مُمٚمت٤من ،وم٘مراءة > ُي٘م٤مشمِٚمقن<
طمرص ه١مٓء اعمجرُملم اًمٙم٤مومريـ قمغم ىمتٚمِٝمؿ ًمٚمذيـ ي٠مُمرون
ُمع ىمراءة > َي٘متٚمقن< شمٗمٞمدان
َ
سم٤مًم٘مًط ُمـ اًمٜم٤مس ؾمقا ٌء ذم اًم ِ٘مت٤مل أو ذم همػم ىمت٤مل ،وشمدل ىمراء ُة > ُي٘م٤مشمِٚمقن< يمذًمؽ قمغم
ُمنموقمٞم٦م ىمت٤مل اًمدقم٤مة أُمريـ سم٤مًم٘مًط هل١مٓء اعمجرُملم اًمٙم٤مومريـ  -وذًمؽ إن مل ُخت َش
أُمر سم٤مًم٘مًط ذم
اعمٗمًدة أو يم٤مٟم٧م اعمّمٚمح ُ٦م أقمٔمؿ  -يمام شمدل قمغم أن اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ٌ
احل٘مٞم٘م٦م<(.)1

وىم٤مل اًمٌ٤مطم٨م قمٌد اهلل اعمالطمل> :وسم٤مجلٛمع سملم اًم٘مراءشملم ِ
ٟمجدُ أن اًمٕم٘مقسم٦م طم٤مصٚم٦م
ؾمقاء شمرشم٥م قمٚمٞمٝم٤م إزه٤مق روحٍ – وهق اًم٘متؾ  ،-أو مل يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ ،ويف هذا هتديد
وأوققاءه< (.)2
دين اهلل
ووعقد دن ُُيارب َ
َ
﴿ﭣ﴾ [آل قمٛمران ]39 :قسأ بأ ٔيـٕ ََُُاي ١بعد ايداٍ (ؾَٓادَا.)ُٙ
ِ
اًمٗم٤مقم َؾ  -وهق >اعمالئٙم٦م<  -مجع شمٙمًػمُُ ،م١مٟم٨م همػم طم٘مٞم٘مل
قمغم اًمتذيمػمٕ :ن
اًمت٠مٟمٞم٨م ،ومٞمجقز شمذيمػم اًمٗمٕمؾ سم٤مقمتٌ٤مر اجلٛمع يم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯺ ﯻ﴾ [يقؾمػ،]31 :
شمذيمػم اًمٗمٕمؾ هٜم٤م شم٘مد ُُمف واًمٗمّمؾ سم٤معمٗمٕمقل  -وهق
ُي ًِّ ُـ
وشم٠مٟمٞمثف سم٤مقمتٌ٤مر اجلامقم٦م ،ومم٤م ُ َ
َ
اًمْمٛمػم اعمتّمؾ  -سمٞمٜمف وسملم اًمٗم٤مقمؾ.
ُ
وىم٤مل اسم ُـ زٟمجٚم٦م وهمػمه :ذيمر اًمٗمٕمؾ ًمٚمٛمٕمٜمكٕ :ن اًمذي ٟم٤مداه هق ضمؼميؾ ،واًمت٘مدير:
ِ
اًمقاطمد سمٚمٗمظ اجلٛمعَ ،قم َّؼم قمـ ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم
اًمـٛم َٚمؽ ،وم٠مظمرج آؾمؿ
ومٜم٤مداه َ

( )1اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)134 /1
( )2شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)272 /1
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سم٤معمالئٙم٦م إذ هق اؾمؿ ِضم ِ
ٜمًف(.)1
ُ
وىم٤مل اًمًٛملم> :واجلٛمٝمقر قمغم أن >اعمالئٙم٦م< اعمراد هبؿ واطمدٌ وهق ضمؼميؾ .ىم٤مل
اًمزضم٤مج :أشم٤م ُه اًمٜمدا ُء ُمـ هذا ِ
اجلٜمس اًمذيـ هؿ اعمالئٙم٦م ،يم٘مقًمؽ> :ومالن يريم٥م اًمًٗمـ<
أي :هذا ِ
اجلٜمس ،وُمثٚمف ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾ [آل قمٛمران ]173 :وهؿ ٟمٕمٞمؿ سمـ
ُ
رئٞمس اعمالئٙم٦م أظمؼم قمٜمف
ُمًٕمقد ،وىمقًمف ﴿ :ﯺ ﯻ ﴾ يٕمٜمل أسم٤م ُؾمٗمٞم٤من ،وعم٤م يم٤من
ضمؼميؾ َ
اًمرئٞمس ٓ ُسمدَّ ًمف ُمـ أشمٌ٤مع ،ومٚمذًمؽ أظمؼم قمٜمف وقمٜمٝمؿ ،وإن
شمٕمٔمٞمام ًمف .وىمٞمؾ:
إظمٌ٤مر اجلامقم٦م
ُ
ً
ضمؼميؾ وطمدَ ه ىمراء ُة ِ
ِ
َ
َ
قمٌد اهلل  -ويمذا ذم
اعمٜم٤مدي
يمقن
يم٤من اًمٜمدا ُء إٟمام صدَ َر ُمٜمف ،و ُي١ميدُ
ضمؼميؾ< ،واًمٕمٓمػ سم٤مًمٗم٤مء ذم ىمقًمف> :ومٜم٤مدشمف< ُم ِ
ُ
١مذ ٌن َّ
٥م
ُمّمحٗمف > :-ومٜم٤مداه
سم٠من اًمدقم٤مء ُُمٕمت٘م ٌ
ُ
سم٤مًمتٌِمػم<(.)2
﴿ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [آل قمٛمران ]39 :قسأ بهطس اهلُص( ٠إِٕٖ).
قمغم إوامر اًم٘مقلٕ :ن مهزة > َّ
إن< شمٙمقن ُمٙمًقرة سمٕمد اًم٘مقل ،يم٠مٟمف ىم٤مل :ومٜم٤مدشمف
ومح ِذف ،وهذا قمٜمد اًمٌٍميلم ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮗ ﮘ
وم٘م٤م ًَم ْ٧م :إن اهلل يٌنمكُ ،
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ﴾ [اًمرقمد ]24 – 23 :أي ي٘مقًمقن :ؾمالم ،وىمقًمف شمٕم٤ممم:
ِ
أظمرضمقا ،وقمٜمد
﴿ﯛﯜ ﯝﯞ﴾ [إٟمٕم٤مم ]93 :أي ي٘مقًمقن:
ِ
ُنت اهلٛمزة سمـ >ٟمَ٤م َدا ُه
اًمٙمقومٞملم ٓ
َ
إوامر ٕن اًمٜمداء جيري جمرى اًم٘مقل ذم احلٙم٤مي٦م ومٙم َ
اعمالئٙم٦م< ٕن ُمٕمٜم٤مه :ىم٤مًم٧م ًمف(.)3
َٜ(ٚبِػُسُى )ٜبؿتض سسفٔ املٝغازعٚ ١إضهإ ايباٚ ٤عِ ايػني شتؿؿٚ ،١نريو

يف ﴿ﯴ﴾ [آل قمٛمران45 :صٚ ،نريو يف ايتٛبٚ ١اإلضساٚ ٤املٛعع ا٭ ٍٚباذتذس
ٚايهٗـ ٚايػٛزَٛٚ ٣ععَ ٞس.ِٜ
نماُ ،مـ اًمٌِ ْ ِ
نم سمٛمٕمٜمك اًمتٌِمػم ،ومٝمام ًمٖمت٤من.
نمه َسم ْ ً
نمه َي ٌْ ُ ُ
نم< اقثالثيُ .يؼالَ :سم َ َ
ُمـ > َسم َ َ
( )1يٜمٔمر طمج٦م اًم٘مراءات ٓسمـ زٟمجٚم٦م ( ،)162احلج٦م ٓسمـ ظم٤مًمقيف ( ،)118اعمحرر اًمقضمٞمز (.)428 /1
( )2اًمدر اعمّمقن (.)81 /2
( )3اٟمٔمر اًمٙمت٤مب اعمقوح ( ،)211 /1اًمدر اعمّمقن (.)82/2
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ِ
ىم٤مل اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه إٟمف سمٛمٕمٜمك أن اهلل ينك ٍ
اًمِم٤مقمر:
سمقًمد هيٌف ًمؽُ ،مـ ىمقل
َُ
ً
َ
ََ ْ ُ
ُ َ
َأتخْق ىً احل َ َّشـاِ يُـخ ك ُ
خاض َِـا
ـطيؾث
ِ
ِ
بشت عيـا إ رأيـج ن ِ

ىم٤مل :وىمد َ
ىمٞمؾ :إن > َسم َنمت< ًمٖم٦م أهؾ هت٤مُم٦م ُمـ يمٜم٤مٟم٦م وهمػمهؿ ُمـ ىمريش ،وإهنؿ
ِ
سم٤مذ سمٙمذا؟<.
ي٘مقًمقنَ > :
نما< و>هؾ أٟم٧م ٌ
أسمنمه َسم ْ ً
سمنم ُت ومالٟمً٤م سمٙمذا ،وم٠مٟم٤م ُ ُ
وٟم ًُِ٥م > َسم َّنم< سم٤مًمتِمديد ٕهؾ احلج٤مز( ،)1وًمتٛمٞمؿ(.)2
﴿ ﭳ﴾ [آل قمٛمران ]48 :قسأ بٓ ٕٛايععُُْ َٚ( ١ع ًَِّ ُُُ٘).
قمغم إظمٌ٤مر اهلل شمٕم٤ممم قمـ ٟمٗمًف ،وهق ُمـ سم٤مب آًمتٗم٤مت ،ظمرج ُمـ وٛمػم اًمٖمٞمٌ٦م إمم
َ
شمٌ٤مرك رسمٜم٤م وشمٕم٤ممم.
وٛمػم اعمتٙمٚمؿ عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمٗمخ٤مُم٦م -
وضم٤مء ذم اًمتقضمٞمف اًمٌالهمل> :وم٘مٞمٛم٦م آًمتٗم٤مت إمم اًمتٙمٚمؿ ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م أٟمف ُيْمٞمػ
ُم٤مز اهللُ هب٤م قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ ؾم٤مئر اًمٌنمٟ -مق ًقم٤م آظمر ُمـ
إمم شمٗمر ِد اخلٚم٘م٦م  -اًمتل َ
شمٌِمػما ٕ ُِّمف
اخلّمقصٞم٦م :إذ يّمٜمٕمف اهللُ ؾمٌح٤مٟمف قمغم قمٞمٜمف ويتٗمرد سمتٕمٚمٞمٛمف ،إلفمٝم٤مر سمريمتف،
ً
مهٝم٤م ُمـ ظمقف
ؼما ًم٘مقهل٤م ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ[ ﴾...آل قمٛمران ]47 :وإزاطم ً٦م عم٤م أ َّ
ُمريؿ وضم ً
ظمؼمت أهن٤م ؾمتٚمِدُ ُمـ همػم زواج<(.)3
اًمٚمقم قمٜمدُم٤م ُأ ِ َ
﴿ ﮖ ﴾ [آل قمٛمران ]57 :بٓ ٕٛايعَع( ١ُٜؾ َُٓٛؾِّ.)ِِٗٝ

قن اًمدا ًَّم٦م قمغم اعمتٙم ِّٚمؿ اعمُٕمٔمؿ ؿم٠مٟمف ،ومل ِ
قمغم إظمٌ٤مر اهلل شمٕم٤ممم قمـ ٟمٗمًف ،سم٤مًمٜم ِ
ي٠مت
ػ ذم
سم٤مهلٛمزة يمام ذم أي٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م﴿ :ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﴾ [آل قمٛمرانً ]56 :م ُٞمخ٤مًم ِ َ
اإلظمٌ٤مر سملم اًمٜمًٌ٦م اإلؾمٜم٤مدي٦م ومٞمام يٗمٕمٚمف سم٤مًمٙم٤مومر وسم٤معم١مُمـ يمام ظم٤مًمػ ذم اًمٗمٕمؾٕ ،ن اعم١مُمـ
ِ
ِ
ومٜم٤مؾم ٌَف اإلظمٌ٤مر قمـ ا ُعم ِ
أيْم٤م
ًمٚمّم٤محل٤مت
اًمٕم٤مُم َؾ
ج٤مزي سمٜمقن اًمٕمٔمٛم٦م ،وومٞمف ً
قمٔمٞمؿ قمٜمد اهللَ ،
ٌ
ُمٜم٤مؾمٌ ٌ٦م عم٤م سمٕمده وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [آل قمٛمران.]58 :
( )1اًم٘مراءات وأصمره٤م ذم قمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م (.)225
(ُ )2مـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمؼمى ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (.)58
( )3اًمتقضمٞمف اًمٌالهمل ًمٚم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (.)348
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﴿ ﮠ ﮡ﴾ [آل قمٛمران ]81 :قسأ بهطس ائ ( ّ٬يَُا َ٤اتَِٝتُهٚ ،)ِٝقد اْؿسد
محص ٠بهطسٖا.
سمٕمض اًمٙمت٤مب
قمغم أن اًمال َم ًمٚمتٕمٚمٞمؾ ،و> َُم٤م< ُمّمدري٦م ،أي ٕضمؾ إيت٤مئل إي٤ميمؿ َ
واحلٙمٛم٦م صمؿ عمجلء رؾمقل ُمّمدق عم٤م ُمٕمٙمؿ ًمت١مُمٜمـ سمف ،أو ُمقصقًم٦م سمٛمٕمٜمك >اًمذي< ،أي
ًمٚمذي آشمٞم ُتٙمُٛمقه ُمـ يمت٤مب وطمٙمٛم٦م.
ٙمرا قمغم
وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر ..> :اًمالم ًمٚمتٕمٚمٞمؾُ ،متٕمٚم٘م٦م سم٘مقًمف ﴿ :ﮫ ﮬ﴾ أي ُؿم ً
ً
رؾمقٓ ُُمّمدِّ ًىم٤م ًم ِ َـام يمٜمتؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمديـ<(.)1
سمٕمث٧م إًمٞمٙمؿ
ُم٤م آشمٞمتٙمؿ ،وقمغم أن ُ
﴿ ﯩﯪ ﯫ ﯬ﴾  ﴿ ....ﯶ﴾ [آل قمٛمران ]83 :قسأ بتا ٤ارتٛاب
يف ايؿعًني ( َت ِبػُُ ( ،)َٕٛتسِدَعُ.)ٕٛ

قمغم اخلٓم٤مبٕ :ن ُم٤م ىمٌٚمف ِظم ٓم٤مب يم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮰ ﮱ﴾
٘م٤مل ًمٚمٛمًٚمؿ واًمٙم٤مومِر وًمٙمؾ أطمد :أومٖمػم ديـ اهلل شمٌٖمقن ُمع ِقم ِ
 ،]81ومال يٌ ُٕمد أن ُي َ
ٚمٛمٙمؿ
َ
أؾمٚمؿ ًمف َُمـ ذم اًمًاموات وإرض وأن َُمرضم َٕمٙمؿ إًمٞمف ،وهق يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
سم٠مٟمف
َ

[آل قمٛمران:

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [آل قمٛمران.]111 :
ِ
وهمػم هؿ ُمـ اًمٜم٤مس.
وىمٞمؾ :جيقز أن يٙمقن اسمتدأ ِظم ٓم٤م ًسم٤م ُجمد ًدا قم٤م اُم٤م ًمٚمٞمٝمقد

ىم٤مل ُمٙمل> :أضمراه قمغم ِ
اخلٓم٤مب هلؿ ،أُمر اهللُ ٟمٌٞمَّف أن ي٘مقل هلؿ :أومٖمػم ديـ اهلل
َ
همػم
شمٌٖمقن أهي٤م اًمٙم٤مومرون ،وإًمٞمف شمرضمٕمقن؟ٕ ،هنؿ يم٤مٟمقا ُيٜمٙمِرون
اًمٌٕم٨م ويٜمتحٚمقن َ
ِ
ِ
ِ
اًمًالم<.
ديـ اهلل ،ومخقـمٌقا سمذًمؽ قمغم ًمً٤من اًمٜمٌل قمٚمٞمف َّ
طَٖٔٛني).
﴿ ﮈ ﴾ [آل قمٛمران ]125 :قسأ بؿتض ايٛاَ َُ( ٚ
ِ
ؾمق َُمٝمؿ ،أو أن
ًقُملم< اؾمؿ ُمٗمٕمقل ،واًمٗم٤مقم ُؾ هق اهللُ شمٕم٤ممم ،يم٠من اهللَ شمٕم٤ممم َّ
> ُُم َّ
ِ
اًمً ْقُم٦م وهل اًم َٕمالُم٦م ،أيُُ :مٕم َّٚمٛملم سمٕمالُم٤مت ،وجيقز
همػمهؿ ُمـ اعمالئٙم٦م َّ
ؾمقُمٝمؿُ ،مـ َّ
َ
( )1اًمتحرير واًمتٜمقير ( ،)299 /3وًمٚمٛمزيد يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن (.)155 :153/2
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ُ
اًمرضمؾ ظمٞم َٚمف أي أرؾم َٚمٝم٤م ،واإلسمؾ اًمً٤مئٛم٦م
رؾمٚملمُِ ،مـ ىمقهلؿَ :ؾم َّق َم
أن يٙمقن اعمراد ُُم َ
ٍُم ِة ٟمٌ ِّٞمف واعم١مُمٜملم.
اعمرؾمٚم٦م ذم اًمرقمل ،وم٤معمٕمٜمك :سم٠مًمػ ُمـ اعمالئٙم٦م َ
َ
ُمرؾمٚملم ،أرؾم َٚمٝمؿ اهللُ ًمٜم َ
ُ
اًمٌٓمؾ ًمٜمٗمًف ذم احلرب ُمـ
اًمً ْقُم٦م قمغم قمالُم٦م جيٕم ُٚمٝم٤م
ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر> :شمٓم َٚم ُؼ َّ
صقف أو ريش ُمٚمقن ،جيٕم ُٚمٝم٤م قمغم رأؾمف أو قمغم رأس ِ
ومرؾمف ،يرُمز هب٤م إمم أٟمف ٓ يت٘مل أن
أقمداؤه ،ومٞمًدِّ دوا إًمٞمف ِؾمٝم٤مُمٝمؿ ،أو ِ
ُيٛمٚمقن قمٚمٞمف سمًٞمقومٝمؿ ،ومٝمق يرُمز هب٤م إمم أٟمف
يٕمر َومف
َ
ُ َُ
ِ
ِ
وصدق ًم٘م٤مئف ،وأٟمف ٓ ُ
اًمٕمدو ،...وصٞمٖم٦م
يٕمٌ٠م سمٖمػمه ُمـ
ٟمٗمًف سمِمج٤مقمتف
ِّ
واصم ٌؼ سمحاميتف َ
اًمتٗمٕمٞمؾ وآؾمتٗمٕم٤مل شمٙمثران ذم اؿمت٘م٤مق إومٕم٤مل ُمـ إؾمامء اجل٤مُمدة ،ووصػ اعمالئٙم٦م
سمذًمؽ يمٜم٤مي٦م قمـ يمقهنؿ ِؿمدَ ا ًدا<.
سومػ< ُمقاوم٘م٦م عم٤م ضم٤مء ذم أي٦م ىمٌٚمٝم٤م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:
واًم٘مراءة سمّمٞمٖم٦م اعمٗمٕمقل ذم > ُم ا
ًق ُِملم.
﴿ ﭷ﴾ [آل قمٛمران ]124 :سمّمٞمٖم٦م اعمٗمٕمقل يمذًمؽ ،ومٙم٠مهنؿ ُأ ِٟمزًمقا ُُم َّ
﴿ ﯘ ﴾ [آل قمٛمرانَ ]141 :عّا :قسأ بغِ ايكاف ( ٝقسِح)ٚ ،نريو

﴿ ﯭ﴾ [آل

قمٛمران.]172 :
ىمٞمؾ ذم اًم٘مراءة سم٤مًمٗمتح واًمْمؿ أوضمف:
اقوجه األول :إن ُمٕمٜم٤ممه٤م واطمدُ ،
واًمق ْضمد،
يم٤مًمـج ْٝم ِد
ومه٤م ًمٖمت٤من
واًمـج ْٝمد ،واًم َق ْضمد ُ
ُ
َ
واًمْمٕمػ واًمْمٕمػ ،ومه٤م ُمّمدرانُ ،ي٘م٤ملَ :ىم َر َطمف َىم ْر ًطم٤م و ُىم ْر ًطم٤م ،إذا ضمرطمف ،ومٝمق ىمريح،
َّ

اًمٗمتح ًمٖم٦م هت٤مُم٦م واحلج٤مز ،و ُيٜمً٥م اًمْمؿ إمم أهؾ اًمٌ٤مدي٦م ُمـ اًمٕم٤مًمٞم٦م
وىمقم َىم ْر َطمك .ىمٞمؾ:
ُ
وٟمجد ومتٞمؿ وأؾمد(.)1
وىم٤مل اسمـ ُم٘مًؿ :مه٤م ًمٖمت٤من ،إٓ أن اعمٗمتقطم٦م شمقهؿ أهن٤م مجع ىمرطم٦م.
واقثاين :إٟمف سم٤مًمٗمتح ُمّمدر ،وسم٤مًمْمؿ اؾمؿ.

( )1اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (.)122 :121
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واقثاقث - :وهق ىمقل اًمٗمراء  :-إٟمف سم٤مًمٗمتح اجلراطم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ،وسم٤مًمْمؿ أمل ُ اجلراطم٦م(.)1
﴿ ﭙ ﭚ ﴾ [آل قمٛمران ]154 :قسأ بتا ٤ايتأْٝح (تػِػَ.)٢
ً
محال قمغم ًمٗمظ ﴿ ﭗ﴾ [آل قمٛمران ،]154 :أي شم َ
ٖمِمك إ َُمٜم ُ٦م ـم٤مئٗم ً٦م ،إذ إن إصؾ

وأيْم٤م إُمٜم٦م هل اعم٘مّمقد ،وإذا
إُمٜم٦م ،واًمٜمٕم٤مس سمدل ،ورد اًمٙمٜم٤مي٦م إمم إصؾ طمًـً ،
ِ
َ
اخل٤مئػ ٓ يٙم٤م ُد يٜم َٕمس .وىمٞمؾ :جيقز أن
طمّمؾ اًمٜمٕم٤مس ٕهن٤م ؾمٌ ٌُف ،وم٢من
طمّمٚم٧م إُمٜم ُ٦م
َ
ٍ
ٙمؿ هذه إُمٜم٦م؟
شمٙمقن >شمٖمِمك< مجٚم ً٦م ُمًت٠مٟمَٗم٦م ،ضمقا ًسم٤م ًمً١مال ُُم٘مدَّ ر ،يم٠مٟمف ىمٞمؾُ :م٤م ُطم ُ
ؼم شمٕم٤ممم سم٘مقًمفَ > :شم ْٖم َِمك َـم ِ٤مئ َٗم ً٦م ُِّمٜمٙمُؿ< ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
وم٠مظم َ
﴿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾ [آل قمٛمران ]156 :قسأ بٝا ٤ايػٝبٔ ( ١بَُا َِ ٜع ًَُ.)ٕٛٝ
ىمٞمؾ :قمغم أٟمف ًمٚمذيـ يمٗمروا ،وىمٞمؾً :مٚمٛمٜم٤موم٘ملم ،وومٞمف وقمٞمدٌ هلؿَ ،ردوه قمغم ًمٗمظ اًمٖمٞمٌ٦م

اًمذي ىمٌٚمف ذم ىمقًمف ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾،
وىمقًمف﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [آل قمٛمران.]156 :
اخلٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم قمغم أهن٤م ِقمدَ ٌة سمٕمٔمٞمؿ
وىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمراءة اًمت٤مء حتتٛمؾ
َ
ِّ
اعمخذًملم
إضمر واعمثقسم٦م قمغم ضمٝم٤مدهؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وحتتٛمؾ أن شمٙمقن ظمٓم٤م ًسم٤م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم
همػمهؿ قمـ اجلٝم٤مد قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتقسمٞمخ واًمتٝمديد ،ويمذا ىمراءة اًمٞم٤مء حتتٛمؾ إُمريـ ،وم َٕم َغم
َ
إقمراض قمـ ظمٓم٤مهبؿ ًمٜمٗم٤مىمٝمؿ ،وقمغم أن اعمراد اعم١مُمٜمقن
أن اعمراد اعمٜم٤موم٘مقن يٙمقن
ٌ

شمٕمٛمٞمؿ إضمر واعمثقسم٦م ًمٙمؾ جم٤مهد ص٤مسمر ُم١مُمـ وًمٞمس هل١مٓء اعمخ٤مـمٌلم
اعمج٤مهدون وم٤معمراد
ُ
وم٘مط<(.)2
﴿ﰋ﴾ [آل قمٛمران ]158 ،157 :قسأ ٙبهطس امل ِٝسٝح ٚقع يف ايكسإٓ (َٔتِٗ).

ًمً َ
ٗمغم ُُم َي( ،)3وم٤م ًِمٗمٕمؾ سم٤مًمٙمن
اًمٙمن واًمْمؿ ًمٖمت٤من ،اًمٙمن ٕهؾ احلج٤مز ،واًمْمؿ ُ
ُ
( )1يٜمٔمر اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( ،)466 /4اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)133 /2
( )2اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)171 /1
( )3يٜمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( ،)1592 /2اًمٌحر اعمحٞمط (.)416 /3
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يمخ٤مف خي٤مف ِظم ْٗم٧م ،وٟمَ٤م َم َيٜمَ٤مم ٟمِ ْٛم٧م ،وإصؾ َُم ِق َت سمٙمن قمٞمٜمف
٤مت َي َام ُت ُِم ّ٧م
َ
ُمـ َُم َ
ومٛم ِ
ِ
ْم٤مر ُقمف سمٗمتح اًم َٕملم ،وم٢مذا أؾمٜمد إمم اًمت٤مء أو إطمدى أظمقاهت٤م ىمٞمؾُِ :م٧م سم٤مًمٙمن،
يمخق َ
فُ ،
ٚم٧م طمريم ُ٦م اًمقاو إمم اعمٞمؿ سمٕمد ؾمٚم٥م طمريمتٝم٤م دًٓم٦م قمغم سمِٜمٞم٦م اًمٙمٚمٛم٦م ذم
أصٚمفَُ :م ِقتٟ ،م ُِ٘م ْ
ِ ِ
اًمقاو ًمٚمً٤ميمٜم َْلم(.)1
إصؾ ،صمؿ ُطمذوم٧م ُ
قف ُـم ْٗم٧م.
وأ َُّم٤م
٤مف َي ُٓم ُ
يٛمقت ُُم ّ٧م يم٘م٤مل َي ُ٘مقل ُىم ْٚم٧م ،و َـم َ
سم٤مًمْمؿ ومٛمـ َُم َ
٤مت ُ
ِّ
ذ َُعُ.)ٕٛ
﴿ ﰑ ﰒ﴾ [آل قمٛمران ]157 :قسأ بتا ٤ارتٛاب ( َت ِ
ِ
اخلٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملمُُ ،مِم٤ميمٚم ً٦م عم٤م ىمٌٚمف وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﰅ ﰆ﴾
قمغم

[آل

ظمػم مم٤م دمٛمٕمقن ُمـ أقمراض اًمدٟمٞم٤م ًمق سم٘مٞمتؿ.
قمٛمران ،]157 :واعمٕمٜمك :عمَٖمٗمرة ُمـ اهلل ورمح٦م ٌ
﴿ ﮔ ﮕ ﴾ [آل قمٛمران ]161 :قسأ بغِ ايٝاٚ ٤ؾتض ايػني ( َُ ٜػٌٖ).

ٍ
ٟمٗمل ذم ُمٕمٜمك اًمٜمٝمل،
ُمـ > َهم َّؾ< ُصمالصم اٞم٤م ،واعمٕمٜمكً :مٞمس ٕطمد أن َي ُٖم َّٚمف أي :خيقٟمف ،ومٝمق ٌ

اًمٜمٌك ط سم٤مًمذيمر وإن يم٤من ذًمؽ طمرا ًُم٤م ُمع همػمه ٕن اعمٕمّمٞم َ٦م
أي ٓ :ي ُٖمٚم ُف أطمدٌ ،
َّ
وظمص َّ
ِ
جي٥م ُمـ شمٕمٔمٞمٛمف وشمقىمػمه ،يم٤معمٕمّمٞم٦م سم٤معمٙم٤من اًمنميػ واًمٞمقم
سمحية اًمٜمٌل ط أؿمٜم ُع عم٤م ُ
اعمُٕم َّٔمؿ،
وُيتٛمؾ أن يٙمقن ُمـ >أ َهم َّؾ< ُرسم٤مقم اٞم٤م ،وومٞمف أوضمف:
ٟمً ٌَف إمم اًم ُٖمٚمقل ،و> ُي َٖمؾ< بؿعـى ُيـ َخ َّقن ،أي:
أحدُ ها :أن يٙمقن ُمـ >أهم َّٚم ُف< أيَ :
ٟمٗمل ذم ُمٕمٜمك اًمٜمٝمل،
ٟمً ٌْتُف إمم اًمٙم َِذب ،وهذا ً
أيْم٤م ٌ
ُيٜمً٥م إمم اخلٞم٤مٟم٦م ،يم٘مقهلؿ :أيم َْذ ْسمتُف أي َ
أي ٓ ِ
يٜمً ٌْف أطمدٌ إمم اًم ُٖمٚمقلٕ :ن ٟمٌل اهلل ٓ َخي ُ
ُقن ،ومٝمق أُملم اهلل ذم إرض.
وضمدَ ُه ً
اًمرضم َؾ وأ ْسمخ ْٚمتُف
هم٤مٓ ،يم٘مقهلؿْ :
أمحدت ُ
واقثاين :أن يٙمقن ُمـ >أهم َّٚم ُف< أيَ :
ً
وسمخٞمال وضمٌ٤مٟمً٤م.
وأضم ٌَٜم ُت ُف أي وضمدشم ُف حمٛمق ًدا
ْ

ٕمجؿ ُُمٗمردات اإلسمدال واإلقمالل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ (.)474 ،473
( )1اٟمٔمر اًمدر اعمّمقن (ُُ ،)244/2م َ
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واقثاقث :أن يٙمقن ُمـ أهمٚمٚمتف ،إذا أظمذت ُمـ اعمٖمٜمؿ ؿمٞم ًئ٤م سمٖمػم إذٟمف ،أي :وُم٤م يم٤من ًمف
أن ُخي٤من ،أي :أن ي١مظمذ ر ٌء ُمـ همٜمٞمٛمتف سمٖمػم إذٟمف.
وأُم٤م اًم٘مراءة قمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٗم٤مقمؾ ﴿ ﮕ ﴾ ومٛمٕمٜم٤مه٤مُ :م٤م يم٤من ًمٜمٌل أن خيقن ُأ َُّمتَف ذم

اعمٖم٤مٟمِؿ ،وأٟمف ٓ يٛمٙمـ طمدوث ذًمؽ ُمٜمف ،وذم هذا اًمٜمٗمل إؿم٤مر ٌة إمم أٟمف ٓ يٜمٌٖمل أن ُي َّتق َهؿ
ٜمً٥م إًمٞمف ر ٌء ُمـ ذًمؽ.
ومٞمف ذًمؽ ،وٓ ُي َ

ٍ
ُمٕم٤من ،وم٘مراءة
ىم٤مل اًمديمتقر حمٛمد اجلٛمؾ> :وهٙمذا ٟمجد أن اًم٘مراءشملم ٟمت ََ٩م قمٜمٝمام مجٚم ُ٦م

ٗمٝمؿ ُمـ >ُم٤م يم٤من< ،أيُ :م٤م
اًمٌٜم٤مء ًمٚمٗم٤مقمؾ شمٜمٗمل قمـ اًمرؾمقل ط هتٛم٦م اًمٖمٚمقل ٟمٗم ًٞم٤م ىم٤مـم ًٕم٤مُ ،ي َ
تّمقر وضمق ُده ذم اًمذهـ ً
ومْمال قمغم وضمقده ذم اًمقاىمع ،واعمٕمٜمك هٜم٤م قمغم
يم٤من ًمٞمٛمٙمـ أن ُي َّ
اًمٜمٗمل.
اًمٜم٤مس قمـ اًمٖمٚمقل،
أُم٤م ىمراءة اًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل وم٤معمٕمٜمك ومٞمٝم٤م قمغم اًمٜمٝمل ،ومٝمك شمٜمٝمك
َ
وسمخ٤مص٦م ُمع اًمٜمٌل ط ،هذا ُمٕمٜمًك،
ٜمً٥م إمم اًمرؾمقل ط اخلٞم٤مٟم ُ٦م أو اًمٖمٚمقل.
هنل آظمر ،وهق أن ُي َ
ويٛمٙمـ أن ُيٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ٌ

ِ
صمالث آي٤مت ذم ًمٗمظ ُمقضمز
ظمؼما وهن َٞم ْلم ،وىم٤مُم٧م ُم٘م٤م َم
شمْمٛمٜمَ٧م َ ً
وم٤مٔي٦م قمغم اًم٘مراءشملم َّ

وسمٞم٤من ُمٕمجز<(.)1
ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [آل قمٛمران:

﴿ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﴾ [آل قمٛمران﴿ ،]178 :ﯲ
ط َبٖٔ) ٚ ،قد اْؿسد بُٗا محص.٠
 ]181قسأ بتا ٤ارتٛاب ؾُٗٝا (َ ٫َٚتشِ َ
ِ
ٌ
ُمٗمٕمقل أول ،و>أٟمام
ٓم٤مب ًمٚمرؾمقل ط ،أو ًمٙمؾ أطمد ،و>اًمذيـ يمٗمروا<
قمغم أن اخل َ
ٟمٛمكم هلؿ ظمػم< سمدل ُمـ اعمٗمٕمقل ،ؾمدَّ ُمًدَّ اعمٗمٕمق ًَملم ،وٓ يٚمزم ُمٜمف أن شمٙمقن ِ
قمٛمٚم٧م ذم
ْ
سمٕمْمف َ
ومقق سمٕمض،
صمالصم٦م ٕن اعمٌُدَ َل ُمٜمف ذم ٟمٞم٦م اإلؾم٘م٤مط ،أٓ شمراك شم٘مقل :ضمٕمٚم٧م ُمت٤م َقمؽ َ
ُمع اُمتٜم٤مع ؾمٙمقشمؽ قمغم ُ :مت٤مقمؽ.

( )1اًمقضمقه اًمٌالهمٞم٦م (.)437 ،436
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و> َُم٤م< ذم ﴿ ﮙ ﮚ ﴾ ُمقصقًم٦م أو ُمّمدري٦م ،أي ٓ :حتًٌـ أن اًمذي ُٟمٛمٚمٞمف ًمٚمٙمٗم٤مر
ِ
٥م< قمغم شم٘مدير ُمْم٤مف،
ظمػما هلؿ .و>اًمذيـ يٌخٚمقن< أول ُمٗمٕمقزم > َطمً َ
أو إُمال َءٟم٤م هلؿ ً
ظمػما< صم٤مين ُمٗمٕمق ًَم ْٞمف(.)1
أيُ :سمخؾ اًمذيـ يٌخٚمقن ،و>هق<
وٛمػم ومّمؾ ،و> ً
ُ
وسم٤مجلٛمع سملم اًم٘مراءة سم٤مًمٞم٤مء واًمت٤مء ذم أي٦م إومم ُي َرى أن ومٞمٝمام وقمدً ا ًمٚمٛم١مُمٜملم
ِ
ِ
تٓمٛمئ َّـ و ًْمٞمٓمٛمئ َّـ ُمـ ُمٕمؽ ُمـ
ووقمٞمدً ا ًمٚمٙم٤مومريـ ،وم ُٞمّمٌح اعمٕمٜمك :ي٤م ُحم َّٛمد  -ط ً -م َ
اًمٙم٤مومرون َّ
َ
أن
اعم١مُمٜملم ،وٓ حتزٟمقا قمغم ُم٤م أص٤مسمٙمؿ يق َم ُأ ُطمد ُمـ ِضم َراح وآٓم ،و ًْم َٞمٕمٚم ِؿ
ِ
اٟمتّم٤مرهؿ ذم ضم ٍ
احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمٜم ِِّٕمؿ اًمزائٚم٦م ُم٤م هق إٓ
قًم٦م أو ُم٤م ُيّمٚمقن قمٚمٞمف ذم هذه
َ
َ
()2
اؾمتدراج هلُؿ طمتك إذا أظمذٟم٤مهؿ مل ٟمُٗمٚمتْٝمؿ .
ٌ
﴿ﯓ ﯔ﴾
( َُُٜٚٝصَ)ٚ ،نريو يف ا٭ْؿاٍ.
ُم٤مز اًمٌمء ِ
يٛم ُٞمزه َُم ْٞم ًزا ،إذا قمزًمف وومرزه ،ويمذًمؽ > ُي َٛم ِّٞمـز< ُمـ َُم َّٞم َـز ُي َٛم ِّٞمـز
> َي ِٛمٞمز< ُمـ َ
َ
متٞمٞمزا ،ومٝمام ًمٖمت٤من ،وذم اعمِمدَّ د ُمٕمٜمك اًمتٙمثػم واعمٌ٤مًمٖم٦م(.)3
ً
[آل قمٛمران]179 :

قسأ بغِ ايٝاٚ ٤ؾتض املٚ ِٝنطس ايٝاَُ ٤ػدٖدَ٠

يمثػما ُمـ يمثػم ،وم٠م َُّم٤م واطمدٌ
ُ
وطم َ
ٙمل قمـ أيب قمٛمرو ٓ> :يٙمقن > ُيٛم ّٞمز< سم٤مًمتِمديد إٓ ً
ِ
ُمـ ِ
واطمد ومـ >يٛم ْٞمز< قمغم ُمٕمٜمك يٕمزل< .ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػميُ > :مه٤م ىمرا َءشم٤من ُمتقاشمرشم٤من
ِ
ُ
َ
ُمتٙم٤مُمٚمت٤من ،وم٘مراء ُة اًمتِمديد شمُٗمٞمد َّ
اخلٌٞم٨م
اخلٌٞم٨م ُمـ اًمٓم ِّٞم٥مُ ،مٝمام يم ُث َر
أن اهلل يٛمٞمز
يّمػم
ضمٜمس اخلٌٞم٨م قمـ ضمٜمس اًمٓمٞم٥م طمتك
وقم ُٔمؿ ،وىمراء ُة اًمتخٗمٞمػ شمٗمٞمد أن اهلل يٛمٞمز َ
َ
ٍ
واوح اعمٕم٤ممل ،واهلل أقمٚمؿ<(.)4
واطمد ُمٜمٝمام
يمؾ
َ
﴿ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ﴾

[ آل قمٛمران]181 :

﴿ﭝ﴾ بٝاَ ٤غُٚ ١َٛؾتض ايتاٚ ،٤قسأ بسؾع اي﴿ َٔٔ ّ٬ﭠ﴾،

قسأ

( )1يٜمٔمر إحت٤مف ومْمالء اًمٌنم ( ،)232وًمٚمٛمزيد ُيٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)266 ،265/2واًمٙمت٤مب اًمٗمريد (،175 /2
.)176
( )2شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)325 /1
(ُ )3يٜمٔمر اإلحت٤مف ( ،)233اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)178 /2وًمٚمٛمزيد ُيٜمٔمر اًمدر اعمّمقن (.)271 ،271/2
( )4اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)182 /1
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ٙمت٥م اًمذي
ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ،أي ؾم ُٞمـ ُ
ُمٌٜم اٞم٤م ًمٚمٛمٗمٕمقل ،و>ُم٤م< اؾمؿ ُمقصقل أو ُمّمدري٦م ُ
ىم٤مًمقه أو ُ
ىمقهلؿ ،و>ىمت ُٚمٝمؿ< ُمٕمٓمقف قمغم >ُم٤م<.
ٚقسأ بٝا ٤ايػٝب ١يف ﴿ﭤ ﴾ ( :ضَُٝهٞتَبُ ََا قايٛٝا َٚقتًِ ُُِٗٝا٭ْبَٔٝا َ٤بٔػَِٝسِ سَلٍ
ََٜٚكٖٚ ،)ٍُٛٝرا مما اْؿسدَ ب٘ محص.٠
قمغم أن اًمْمٛمػم هللِ شمٕم٤مممُُ ،مٜم٤مؾمٌ ً٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾ [آل قمٛمران.]181 :
﴿ ﭫ ﭬ﴾ [آل قمٛمران ]195 :قسأ ايؿعٌَ ا٭ ٍٚبايبٔٓا ٤يًُذٗٚ ،ٍٛايجاْٞ
بايبٔٓا ٤يًُعًٚ( ّٛقٔ ٝتًٛٝا َٚقٜا َتًٛٝا)ٚ ،نريو يف ﴿

ﯦ ﯧ﴾ [اًمتقسم٦م]111 :

قسأ ببٓا ٤ا٭ ٍٚيًُؿعٚ ٍٛايجاْ ٞيًؿاعٌٔ (ؾ ُٝكٞتًََٜ َٚ َٕٛكٞتًُ.)َٕٛ

ٚمق ُمٜمزًمِتٝم٤م ،وإيذاٟمً٤م
سمٞم٤مٟمً٤م ًمٗمْمٞمٚم٦م اعم٘متقًملم قمغم اًم٘م٤مشمٚملم وشم٘مدم َُمرشمٌ٦م
اًمِمٝم٤مدة و ُقم ِّ
َ
أطم٥م إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمًالُم٦م يمام ىمٞمؾ ذم
سمٕمدم ُُمٌ٤مٓهتؿ سم٤معمقت ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم ،سمؾ سمٙمقٟمف
َّ
طم٘مٝمؿ:
َ
َ
ََ ً َ ُ
َ َ َ ْ
اض ُ
ج ر َى ُ
ََّل َي ْؾ َؽ ُ
ـَ ّْ ًىــا َون ْ ُ
يعــا ِإ ا ِنيهــّا
ان
دل
ــّا
ـ
ف
ـو
ــ
ِ
ــ
ان
ٌ
ا
إ
ـّن
ــ
ض
ِ
ِ
ِ
ْ ُ َّ
ُ
َْ
َ
ُ
ُ
ُ
املّت تِ ِهيــم
يـاض
ّر ُِـــو
وىا لِو عً ِض ِ
ِ
َّل يفـــم انطعـــً ِإَّل ِف ن ِ
وىمد ضم٤مء ُ
أُم٤مرات اًم٘متؾ ،أو إذا ُىمتِؾ ىمق ُُمف
فمٝمرت
ىمقهلؿُ :ىمتِٚمٜم٤م
ُ
ِّ
ورب اًمٙمٕمٌ٦م ،إذا َ
ِِ
وقمِم٤مئره ،وم٘مد يٙمقن ذًمؽ َ
أصح٤مهبؿ،
أسمٚمغ ذم ُمدطمٝمؿٕ :هنؿ مل َهيِٜمُقا ،وٓ ارشم٤مقمقا ًم٘متؾ
ُ
سمؾ ضمدوا ذم ِ
ِ
اًم٘مت٤مل سمٕمدَ ِ
أصح٤مهبؿ ،وسمذًمؽ اؾمتح٘مقا صمٜم٤م َء اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ذم أي٦م
ىمتؾ
َ
ىمٌٚمٝم٤م ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

﮼ ﮽ ﮾ ﴾ [آل قمٛمران.]146 :
أو ُُيٛمؾ ذًمؽ قمغم اًمتقزيع ،أيُ :مٜمٝمؿ َُمـ ُىمتِؾ وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مشم ََؾ ،عم٤م ُىمتِ َؾ ُمٜمٝمؿ ىمق ٌم
َ
اًمقاو ُهٜم٤م ٓ شمُٗمٞمد اًمؽمشمٞم٥م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ىم٤مشمؾ اًمٌ٤مىمقن ومل هيِٜمُقا ومل َي ْْم ُٕمٗمقا ،أو قمغم أن
َ

﴿ﯓ ﯔ﴾ [آل قمٛمران ،]43 :وهذه أي٦م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ِ
ٟم٤مئ٥م
﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴾ قمغم ىمراءة َُمـ ىمرأ > ُىمت َؾ< ُمٌٜم ًٞم٤م ًمٚمٛمٗمٕمقل واقمت ََؼم >رسمٞمقن< َ
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اًمٗم٤مقمؾ.

ضوزة اليطاء
﴿ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [اًمٜمً٤مء ]1 :قسأ ظس املَٚ( ِٝا٭زِسَاِّ)ٚ ،قد اْؿسد محص ٠بٗا
َٔ ايكسا ٤ايعػس.٠
ذم شمقضمٞمٝمٝم٤م أرسمٕم٦م أوضمف:
ُمٕمٓمقف قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ا
حمال  -أي اهل٤مء ذم
األول :وهق اًمٔم٤مهر ،أٟمف
ٌ
> ِ
اجل٤مر ،وقمغم هذا ومنه٤م احلً ُـ واًمٜمخٕمل وجم٤مهد ،وي١ميده
سمـ(ـف)<ُ -مـ همػم إقم٤مدة
ّ
ىمراءة ِ
قمٌد اهللِ > :وسمِ
٤مٕرطم٤م ِم< .ويم٤مٟمقا يتٜم٤مؿمدون سمذيمر اهلل واًمرطمؿ ،ي٘مقل اًمرضمؾ :ؾم٠مًمتؽ
َ
واًمر ِطم ِؿ.
سم٤مهللِ َّ
اقثاين :أٟمف جمرور سمٌ٤مء ُُم٘مدَّ َرة ،أي :شمً٤م َءًمقن سمِ ِف و(سمِـ)ـ٤مٕرطم٤مم ،وىمراءة قمٌد اهلل
ف طمرف اجلر ِ
ًمٚمٕمٚمؿ سمف وًمت٘مدم ِذيمره ،وإًمٞمف ذه٥م اسم ُـ ضمٜمل،
وطم ِذ َ
اعمذيمقرة سُي٦م هب٤مُ ،
وٟمحقه ىمقهلؿ > :سمِ َٛم ْـ َتـ ْؿ ُـر ْر َأ ُْم ُر ْر ،وقمغم َُمـ شم ِ
َٜمز ْل َأ ِٟمز ْل< ،ومل ي٘مقًمقا > :أ ُْم ُرر (سمف)< ،وٓ :
> ِ
أٟمزل (قمٚمٞمف)<( ،)1وم٘مد طمذومقا اجل٤مر واعمجرور ًمٚمٕمٚمؿ هبام ،وًمدًٓم٦م ُم٤م ىمٌٚمٝمام قمٚمٞمٝمام.

وقمغم هذيـ اًمقضمٝملم يٙمقن اعمٕمٜمك  -واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ  :-اشم٘مقا اهللَ اًمذي ُمـ
شمٕمٔمٞمٛمٙمؿ إ َّي٤مه أٟمٙمؿ شمتً٤مءًمقن سمف ،ومً١ما ًُمٙمؿ سمف اًمدال قمغم شمٕمٔمٞمٛمٙمؿ ًمف ُم ِ
٥م ٕن
قضم ٌ
ُ
وم٢من إرطم٤مم اًمتل شمتً٤مءًمقن هب٤م شمٕمٔمٞمام هل٤م وم٢من ذًمؽ ُم ِ
شمت٘مقه ،إذا يم٤من يمذًمؽ َّ
أيْم٤م
٥م ً
قضم ٌ
ُ
ً
ٕن شمت٘مقه٤م ،ومت١مدوا طم٘مٝم٤م ،و َشم ِّمٚمقه٤م وٓ شم٘مٓمٕمقه٤م.
أُمر سم٤مشم٘م٤مئٝم٤م ُمٌ٤مذةً ،دون
وذم هذا ُمٕمٜمك زائد قمغم اًم٘مراءة سم٤مًمٜمّم٥م ،واًمتل ومٞمٝم٤م ٌ
آًمتٗم٤مت ًمذًمؽ اعمٕمٜمك ،وهق أن ؾم١ماًمٙمؿ هب٤م ُم ِ
٥م ٕن شمت٘مقه٤م ،يمام أن ؾم١ماًمٙمؿ سم٤مهلل
قضم ٌ
ُ
ُمقضم٥م ٕن شمت٘مقه ،إٓ أن ُي٘مدَّ ر ذم ىمراءة اًمٜمّم٥م> :واشم٘مقا إرطم٤م َم اًمتل شمتً٤مءًمقن هب٤م
( )1يٜمٔمر اخلّم٤مئص (.)248/1
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يمذًمؽ< ،ومٞمٙمقن ذم يمٚمت٤م اًم٘مراءشملم شم٘مدير .ىم٤مل أسمق ؿم٤مُم٦م> :ىمراءة اًمٜمّم٥م قمغم شم٘مدير:
>واشم٘مقا إرطم٤م َم اًمتل شمتً٤مءًمقن هب٤م< ،ومحذف اؾمتٖمٜم٤م ًء سمام ىمٌٚمف قمٜمف ،وذم ىمراءة اخلٗمض
طمذف> :واشم٘مقا إرطم٤م َم< ،وٟم ٌَّف سم٠مهنؿ يتً٤مءًمقن هب٤م قمغم ذًمؽ<(.)1

اًمقىمػ قمغم >وإرطم٤مم< يم٤موم ًٞم٤م،
وقمغم هذيـ اًمقضمٝملم ُمـ شمقضمٞمف اًم٘مراءة سم٤مجلر يٙمقن
ُ
ومٞمحًـ اًمقىمػ قمٚمٞمٝم٤م ،وآسمتداء سمام سمٕمده٤م(.)2
شمٕمريْم٤م سمٕمقائد اجل٤مهٚمٞم٦م،
ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر  -رمحف اهلل  -قمـ ىمراءة محزة ...> :ومتٙمقن
ً
إذ يتً٤مءًمقن سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمرطمؿ وأواس اًم٘مراسم٦م صمؿ هيٛمٚمقن طم٘مق َىمٝم٤م وٓ يّمٚمقهن٤م ،ويٕمتدون
َ
ُ
وأيْم٤م هؿ ىمد آ َذوا
أومٕم٤مهلؿ
ومٜم٤مىمْم ْ٧م
قمغم إيت٤مم ُمـ إظمقهتؿ وأسمٜم٤مء أقمامُمٝمؿ،
أىمقاهلؿً ،
َ

اًمٜمٌل َء ط وفمٚمٛمقه ،وهق ُمـ ذوي رمحٝمؿ وأطمؼ اًمٜم٤مس سمّمٚمتٝمؿ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [اًمتقسم٦م ،]128 :وىم٤مل ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﴾ [آل قمٛمران ،]164 :وىم٤مل ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ﴾ [اًمِمقرى ،]23 :وقمغم ىمراءة محزة يٙمقن ُمٕمٜمك أي٦م شمتٛم٦م عمٕمٜمك اًمتل ىمٌٚمٝم٤م<(.)3
ا.هـ  ،وًمٕم َّٚمف يٕمٜمل سمداي٦م أي٦م ،وإٓ ومٝمل آي ٌ٦م واطمدة.
اعم٘مًؿ سمف ،وم٘مٞمؾ :إٟمف
اًم٘مًؿ ،وم٤مًمقاو ًمٚم٘مًؿ ،واظمتٚمػ ذم َ
اقثاقث :أٟمف جمرور قمغم َ

ور ِّب إرطم٤مم< ،طمذف اعمْم٤مف ،وأىمٞمؿ
>إرطم٤مم< ،وهق اًمٔم٤مهر ،وىمٞمؾ :قمغم شم٘مديرَ > :
اعمْم٤مف إًمٞمف ُم٘م٤مُمف.

شمٕمٔمٞمام هل٤م وشم٠ميمٞمدً ا ًمٚمتٜمٌٞمف قمغم أهنؿ
ىم٤مل اًمٌ٘م٤مقمل> :وظمٗمض محزة إرطم٤مم اعم٘مًؿ هب٤م
ً

ىمد ٟمًقا اهللَ ذم اًمقوم٤مء سمح٘مقىمٝم٤م – يمام أىمًؿ سم٤مًمٜمجؿ واًمتلم وهمػممه٤م ،واًم٘مراءشم٤من ُم١مذٟمت٤من
سم٠من صٚم٦م إرطم٤مم ُمـ اهلل سمٛمٙم٤من قمٔمٞمؿ ،طمٞم٨م ىمرهن٤م سم٤مؾمٛمف ،ؾمقاء يم٤من قمٓم ًٗم٤م يمام ذطمتف

( )1إسمراز اعمٕم٤مين (.)411
( )2يٜمٔمر ُمٜم٤مر اهلدى (.)213 ،212
( )3اًمتحرير واًمتٜمقير (.)218 /4
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آي٦م ﴿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [اإلهاء ]23 :وهمػمه٤م ،أو يم٤من َىم ًَ ًام<(.)1
تٛمؾ ُمٕمٜمٞم٤من:
وقمغم وضمف اًم٘مًؿ ُُي َ
أحدمهاُ :م٤م ذيمره اًم٘مرـمٌل> :ىم٤مل اًم٘مِمػمي :وىمد ىمٞمؾ :هذا إىمً٤مم سم٤مًمرطمؿ ،أي:
وطم ِّؼ أسمٞمؽ ،وىمد ضم٤مء ذم اًمتٜمزيؾ:
اشم٘مقا اهلل
ِّ
وطمؼ اًمرطمؿ ،يمام شم٘مقل :اومٕمؾ يمذا َ
﴿ﭑ﴾ ﴿ ،ﮞ ﴾ ﴿ ،ﭑ ﴾﴿ ،ﭘ﴾ ،وهذا شمٙمٚمػ.
ػ ومٞمف :وم٢مٟمف ٓ يٌٕمد أن يٙمقن >وإرطم٤م ِم< ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ،ومٞمٙمقن
ىمٚم٧م ٓ :شمٙمٚم َ
ىمًؿ هب٤م يمام أىمًؿ سمٛمخٚمقىم٤مشمف اًمداًم٦م قمغم وطمداٟمٞمتف وىمدرشمف شم٠ميمٞمدً ا هل٤م طمتك ىمرهن٤م سمٜمٗمًف،
أ َ
واهلل أقمٚمؿ .وهلل أن ي ِ
٘مً َؿ سمام ؿم٤مء ،ويٛمٜمع ُم٤م ؿم٤مء ،ويٌٞمح ُم٤م ؿم٤مء ،ومال يٌٕمد أن يٙمقن َىم ًَ ًام،
ُ
()2
واًمٕمرب شم ِ
ُ٘مًؿ سم٤مًمرطمؿ< .
ُ
وقمغم هذا اًمقضمف يٙمقن اًمقىمػ قمغم >وإرطم٤م ِم< يم٤موم ًٞم٤م ،ومال ُيقىمػ ُمٕمف قمغم ﴿ﭦ

ﭧ﴾ ،سمؾ يقىمػ قمغم >وإرطم٤م ِم< صمؿ يٌدأ سمام سمٕمده٤م.

واقثاين :أن يٙمقن ضمقاب اًم٘مًؿ (أو اعم٘مًؿ قمٚمٞمف) ىمقًمف قمز وضمؾ ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ
َ َ
ال َ
رضامِ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﴾ ،وقمغم هذا يٙمقن اًمقىمػ قمغم >سمف< شم٤م اُم٤م ،صمؿ ُيٌدَ ُأ سم٘مقًمف﴿ :و

ﭭ ﭮ ﴾ٕ :ن اًم٘مًؿ ُمقوع اؾمتئٜم٤مف(.)3

واؾمتٌٕمد أسمق ؿم٤مُم٦م وضم َف اجلر قمغم اًم٘مًؿ وم٘م٤مل> :واًمقضمف اًمث٤مين ذم شمٕمٚمٞمؾ ىمراءة
اخلٗمض ذم إرطم٤مم أهن٤م قمغم اًم٘مًؿ ،وضمقاسمف ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ ،أىمًؿ ؾمٌح٤مٟمف
سمذًمؽ يمام أىمًؿ سمام ؿم٤مء ُمـ خمٚمقىم٤مشمف ُمـ ٟمحق ﴿ :ﭑ ﭒ ﴾ ﴿ ،ﭑ﴾،
﴿ﭲ﴾ ﴿ ،ﮖ ﴾ ،إُم٤م هب٤م أٟمٗمًٝم٤م ،أو قمغم إوامر ظم٤مًم٘مٝم٤م قمز وضمؾ ،وهق يم٢مىمً٤مُمف
سم٤مًمّم٤موم٤مت وُم٤م سمٕمده٤م قمغم أن إهلٙمؿ ًمقاطمد ،وهذا اقوجه وإن فان ال مطعن عؾقه من
جفة اقعربقة ؿفو بعقدٕ :ن ىمراءة اًمٜمّم٥م وىمراءة اسمـ ُمًٕمقد سم٤مًمٌ٤مء [وسم٤مٕرطم٤مم]
(ٟ )1مٔمؿ اًمدرر (.)176 /5
( )2شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)1671 /2
( )3يٜمٔمر اعمٙمتٗمك ( ،)69أطم٤مؾمـ إظمٌ٤مر ( ،)335قمٚمؾ اًمقىمقف (.)413 /2
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ُمٍمطمت٤من سم٤مًمقص٤مة سم٤مٕرطم٤مم قمغم ُم٤م ىمررٟم٤مه<(.)1
واقوجه اقرابع :ىمٞمؾُ :مٕمٜم٤مه :واشم٘مقه ذم إرطم٤م ِم أن شم٘مٓمٕمقه٤م(.)2
ىمديام سمٕمض اًمٜمح٤مة وهمػمهؿ – همٗمر اهلل هلؿ  ،-وىمد
وىمد شمٙمٚمؿ ذم هذه اًم٘مراءة ً
اقمؽموقا قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ضمٝمتلمُ ،مـ ضمٝم٦م اًمٜمحق ،وُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك:
ؿؿن جفة اقـحو ـاقوا:
إرطم٤م ِم<) قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور (وهق هٜم٤م
ٓ جيقز
ُ
قمٓمػ آؾمؿ اًمٔم٤مهر (وهق هٜم٤م > َ
اهل٤مء ذم >سمِ ِف<) إٓ سمٕمد إقم٤مدة اخل٤مومض (أي >سمف َوسم٤مٕرطم٤م ِم<)(.)3
وقم َّٚمٚمقا ذًمؽ سمام يكم:
 -1ىم٤مًمقا :اشمّم٤مل اًمْمٛمػم اعمجرور سم٤محلرف أؿمد ُمـ اشمّم٤مل اًمٗم٤مقمؾ سم٤مًمٗمٕمؾٕ :هنام

( )1إسمراز اعمٕم٤مين (.)412 ،411
( )2ذيمر هذا اًمقضمف اسمـ ظم٤مًمقيف ذم احلج٦م (.)119
٤مع اًمٜمحقيلم قمغم ُىمٌح ذًمؽ ،وهق همػم صحٞمح ،وم٘مد طمٙمك اسمـ إٟمٌ٤مري
( )3سمؾ زقمؿ اًمزضم٤مج (ُمٕم٤مين اًم٘مرآن  )6/2إمج َ
اخلالف سملم اًمٌٍميلم واًمٙمقومٞملم ذم ذًمؽ ،وأن اًمٙمقومٞملم جيٞمزوٟمف ،وىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد حمٞمل اًمديـ :وىمد واومؼ
وطمٙمؿ سمجقاز اًمٕمٓمػ قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ُمـ همػم إقم٤مدة اًمٕم٤مُمؾ ذم اعمٕمٓمقف قمٚمٞمف ُمع
اًمٙمقومٞملم ذم هذه اعمً٠مًم٦م
َ
ُ
وإظمٗمش ،وىمٓمرب ،واًمِمٚمقسملم ،واسم ُـ ُم٤مًمؽ .اإلٟمّم٤مف (،463 /2
يقٟمس اسمـ طمٌٞم٥م ؿمٞمخ ؾمٞمٌقيف،
اعمٕمٓمقف:
ُ
)464
َ
يمثػم همػمه ،ويرى اًمديمتقر ؾمٚمٞمامن ظم٤مـمر أن
وىمد ٟمً٥م اًم٘مقل سمجقاز ذًمؽ اًمٕمٓمػ إمم اًمٙمقومٞملم اسم ُـ إٟمٌ٤مري و ٌ
وقمؼم
هذه اًمٜمًٌ٦م قمغم اإلـمالق ظمٓم٠مُ ،مـ همػم حت٘مٞمؼ (ُمٜمٝم٩م ؾمٞمٌقيف ذم آؾمتِمٝم٤مد سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿَّ ،)425 :423 /
قمؼم سمـ > ُضمؾ اًمٙمقومٞملم<
قمٌد اًمقه٤مب اعمزي سمجقازه قمٜمد >مجٝمقر اًمٙمقومٞملم< (أطم٤مؾمـ إظمٌ٤مر ،)337 /واًمٜمقيري َّ
همػم صحٞمح ،وٓ خيٚمق ُمـ ُمٌ٤مًمٖم٦م ،وىمد
(ذح اًمٓمٞمٌ٦م  ،)261 /2وأ اي٤م ُم٤م يم٤من إُمر ،وم٢من ادقم٤مء اإلمج٤مع ذم اعمً٠مًم٦م ُ
همػمهؿ يمذًمؽ ،وإذا قمٚمؿ اظمتالف اًمٜمح٤مة ذم
شم٘مدم ذيمر َُمـ أضم٤مز ذًمؽ ،وًمٞمس اًمٕمدد
ً
حمّمقرا ومٞمٝمؿ ،وم٘مد أضم٤مزه ُ
ىمقل ٍ
اعمً٠مًم٦م ومٚمٞمس ُ
أطمد ُمـ اًمٜمح٤مة طمج ً٦م قمغم اًمٜمحق ،ويٙمٗمٞمٜم٤م ًمالؾمتِمٝم٤مد ًمّمح٦م أؾمٚمقب ورو ُد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمف،
طمرضم٤م ُمٜمف.
وٓ ٟمجدُ ذم صدورٟم٤م
ً
ِ
وُمـ أوائؾ َُمـ ٟمًُ٥م إًمٞمف رد هذه اًم٘مراءة ُمـ اًمٜمح٤مة أسمق اًمٕمٌ٤مس اعمؼم ُد  -همٗمر اهلل ًمف  ،-سمؾ وصؾ اًمتٕمّم٥م إمم
ٕظمذت ٟمٕمكم وظمرضم٧م ُمـ اًمّمالة<!!.
أن روي قمٜمف أٟمف ىم٤ملً> :مق ىمرأ اإلُم٤م ُم هب٤مشمف اًم٘مراءة
ُ
ِ
وقمٚمؼ قمٚمٞمف اسمـ قم٤مؿمقر رمحف اهلل ً
ىم٤مئال> :وهذا ُمـ وٞمؼ اًمٕمٓمـ ،وهمرور سم٠من اًمٕمرسمٞم٦م ُمٜمحٍمة ومٞمام يٕمٚمٛمف<.ا.هـ
همػمه ٟمٕم َٚمف ويٜمٍمف.
وأىمقل:
ُ
ي٘مٓمع صالشمَف أو ٓ ي٘مٓمٕمٝم٤م ،ومام يي محز َة  -رمحف اهلل  -أن ي٠مظمذ اعمؼم ُد أو ُ
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يم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمدة ،وًمٞمس ًمٚمٛمجرور ُمتّمؾ ي١ميمَّد سمف يم٤معمرومقع ،وم٠مقمٞمد اجل٤مر.
ووضمف آشمّم٤مل أن وٛمػم اجلر ُُم َّٜمزل ُمٜمزًم٦م اعمْم٤مف إًمٞمف ،واعمْم٤مف إًمٞمف ُمٕم٤مىم٥م
وسمٕمض اًمٙمٚمٛم٦م ٓ يّمٚمح ًمٚمٕمٓمػ قمٚمٞمف ،وًمذًمؽ مل
سمٕمض اًمٙمٚمٛم٦م،
ُ
ًمٚمتٜمقيـ ،واًمتٜمقيـ ُ
يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام ،وم٠مقمٞمد اخل٤مومض ًمٞمٙمقن اعمٕمٓمقف يم٤معمًت٘مؾ سمٜمٗمًف ،وًمذًمؽ ذه٥م اًمـ َج ْرُمل
ٍ
وزيد ،وطم٤مصؾ
واًمزي٤مدي إمم اجلقاز قمٜمد شم٠ميمٞمد اعمجرور سمٔم٤مهرٟ ،محقُ :مررت سمؽ أٟم٧م
وزيد ،وُمررت هبؿ يم ِّٚمٝمؿ ٍ
ٟمٗمًف ٍ
يمالم اًمٗمراء وم٢مٟمف أضم٤مزُ :مررت سمف ِ
وزيد(.)1

أيْم٤م سم٠من ىم٤مًمقا :اًمث٤مين ذم سم٤مب اًمٕمٓمػ ذيؽ ًمألول ،وطمؼ اًمنميٙملم
 -2وقمٚمٚمقا ً
أن يّمٚمح يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ٕن ُيؾ حمؾ أظمر ،ووٛمػم اجلر همػم ص٤مًمح حلٚمقًمف
سمزيد وك ،مل جيزُ :مررت سمؽ ٍ
حمؾ اعمٕمٓمقف قمٚمٞمف ،ومٙمام مل يـجزُ :مررت ٍ
وزيد.
َ ُ
ُمقوع ضورة.
 -3ىم٤مًمقا :ومل جيئ ذًمؽ إٓ ذم اًمِمٕمر ،واًمِمٕمر
ُ
اٟمتٝمك ىمقهلؿ ،وومٞمف ٟمٔمر .وىمٌؾ أن أذيمر ُم٤م ُأضمٞم٥م سمف قمام ىم٤مًمقه ُمـ ُطم َج٩م ٟمٔمري٦م أذيمر ُم٤م
ىم٤مًمف اًمديمتقر قمٌد اًم٘م٤مدر اهلٞمتل> :وىمد ُمٜمع ذًمؽ اًمٌٍميقن [أي :اًمٕمٓمػ اعمذيمقر ُمـ همػم
إقم٤مدة اجل٤مر] ،وٓ يٜمٔمر إمم ُمٜمٕمٝمؿ ذًمؽٕ :ن ىمقاقمدهؿ ىم٤مئٛم٦م قمغم طمج٩م ٟمٔمري٦م ،واًمٕمرسمٞم٦م
واحلج٩م اًمٜمٔمري٦م ،وإٟمام هل قمٌ٤مرة قمـ
شم٘مٞمٛمٝم٤م اًم٘مقاقمدُ
ُ
يمٖمػمه٤م ُمـ اًمٚمٖم٤مت إظمرى – ٓ ُ
اؾمتٕمامهل٤م ُمـ ِىمٌـَؾ اًمٜم٤مـم٘ملم هب٤م( ،)2وًمٞمً٧م هل جمرد ٟمٔمري٤مت ُمتٙمٚمٗم٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمت٘مدير
واًمت٠مويؾ<(.)3
ويف اجلواب عام ذفروه يؼال:
أ َُّم٤م محٚمٝمؿ إ َّي٤مه قمغم اعمرومقع وٓ ُمٜمٗمّمؾ ًمٚمٛمجرور ومال يٚمزمٕ :ن اعمرومقع إٟمام يٜمزل ُمٜمزًم٦م

اجلزء ٓؾمتت٤مره ذم اًمٗمٕمؾ ،سمخالف اعمجرور ،وًمق اُمتٜمع ذم اعمجرور هبذا اًمتٕمٚمٞمؾ ُٓمتٜمع ذم
اعمٜمّمقبٟ ،محق> :رأيتؽ وزيدً ا<ُ ،مع أن إقم٤مدة اجل٤مر ٓ شمٖمٜمل قمـ شم٠ميمٞمد اعمرومقعٕ :ن طمٚمقل
ًمٚمٗمراء ذم ذح إؿمٛمقين (.)431 /2
(ٟ )1مًٌتف َّ
ِ
ذيمـر ٟمٓمؼ اًمٕمرب سمذًمؽ اًمٕمٓمػ.
( )2ؾمٞمت٘مدم ُ
(ُ )3م٤م اٟمٗمرد سمف يمؾ ُمـ اًم٘مراء اًمًٌٕم٦م (.)92
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اًمٌمء حمؾ همػمه قمغم همػم وضمف اًمٜمٞم٤مسم٦م ٓ يٕمٓمٞمف ؿمٞم ًئ٤م ُمـ أطمٙم٤مُمف.
ومٖمػم ضمٞمدٟٕ :مف ًمق يم٤من سمٛمٜمزًم٦م اًمتٜمقيـ مل جيز اًمٕمٓمػ
وأُم٤م شمٜمزيٚمٝمؿ إ َّي٤مه ُمٜمزًم َ٦م اًمتٜمقيـ ُ

قمٚمٞمف اًمٌت٦مٕ :ن اًمتٜمقيـ ٓ ُيٕمٓمػ قمٚمٞمف ،وًمق يم٤من ذًمؽ ممٜمق ًقم٤م مل جيز اإلسمدال ُمٜمف ،ومل جيز
شم٠ميمٞمده ،ويمالمه٤م ضم٤مئز سم٤مٓشمٗم٤مق(.)1
ىم٤مل اسمـ ُم٤مًمؽ قمـ ضمقاز هذا اًمٕمٓمػ> :واجلقاز أصح ُمـ اعمٜمعً ،مْمٕمػ اطمتج٤مج
ٟمٔمام.
ٟمثرا و ً
اعم٤مٟمٕملم ،وصح٦م اؾمتٕمامًمف ً
ومٌلم ،وذًمؽ أن هلؿ طمجتلم  .<...وذيمر ُم٤م شم٘مدَّ م مم٤م ىم٤مًمقه،
أ َُّم٤م
ُ
وٕمػ اطمتج٤مضمٝمؿ ِّ
صمؿ ىم٤مل> :واحلجت٤من وٕمٞمٗمت٤من .أُم٤م إومم ومٞمدل قمغم وٕمٗمٝم٤م أن ؿمٌف اًمْمٛمػم سم٤مًمتٜمقيـ
إجياب وال مـع ،وًمق ُمٜمع ُمـ اًمٕمٓمػ قمٚمٞمف عمٜمع ُمـ شمقيمٞمده ،وُمـ
وٕمٞمػ ،ؿال يرتتب عؾقه
ٌ
اإلسمدال ُمٜمفٕ :ن اًمتٜمقيـ ٓ ي١ميمد ،وٓ ُيٌدل ُمٜمف ،ووٛمػم اجلر ي١ميمد ويٌدل ُمٜمف سم٢ممج٤مع،
ومٚمٚمٕمٓمػ قمٚمٞمف أؾمق ٌة هبام.
وأُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٞمدل قمغم وٕمٗمٝم٤م أٟمف ًمق يم٤من طمٚمقل ِّ
يمؾ واطمد ُمـ اعمٕمٓمقف واعمٕمٓمقف
جيزُ :ر َّب ٍ
رضمؾ وأظمٞمف ،وٓ:
قمٚمٞمف حمؾ أظمر ذ ًـم٤م ذم صح٦م اًمٕمٓمػ مل ُ
َ
وسارُا
ُيشاء أٌج
أي ؽىت
ِ
إُم٦م وو ِ
وٓ :يمؿ ٟم٤مىم٦م ًمؽ وومّمٞمٚمٝم٤م ،وٓ :اًمقاه٥م ِ
ًمده٤م ،وٓ :زيدٌ وأظمقه ُمٜمٓمٚم٘م٤من.
ُ

وأُمث ُ٤مل ذًمؽ ُمـ اعمٕمٓمقوم٤مت اعمٛمتٜمع شم٘مدُمٝم٤م وشم٠مظمر ُم٤م ُقمٓمٗم٧م قمٚمٞمف يمثػمة ،ومٙمام مل يٛمتٜمع
ومٞمٝم٤م اًمٕمٓمػ  ٓ -يٛمتٜمع ذمُ :مررت سمؽ ٍ
وزيد ،وٟمحقه<(.)2
وىم٤مل أسمق ؿم٤مُم٦م> :ويمؾ ُم٤م ُيذيمر ُمـ أؾمٌ٤مب اعمٜمع ومٛمقضمقد ذم اًمْمٛمػم اعمٜمّمقب ُمث ُٚمف،
ٞمح٤م<(.)3
وىمد أضم٤مزوا
َ
٤مؾم٤م صح ً
اًمٕمٓمػ قمٚمٞمف ،وم٤معمجرور يمذًمؽ ىمٞم ً
( )1أطم٤مؾمـ إظمٌ٤مر (.)329 :327
( )2ؿمقاهد اًمتقوٞمح (.)118 ،117
( )3إسمراز اعمٕم٤مين (.)411
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ًمًٛملم> :وأُم٤م وٕمػ اًمدًمٞمؾ :ومٝمق أهنؿ ُمٜمٕمقا ذًمؽ ٕن اًمْمٛمػم يم٤مًمتٜمقيـ ،ومٙمام
وىم٤مل ا َّ
ٓ ُيٕم َٓمػ قمغم اًمتٜمقيـ ٓ ُيٕمٓمػ قمٚمٞمف إٓ سم٢مقم٤مدة اجل٤مر.
ووضمف وٕمٗمف أٟمف يم٤من سمٛم٘مت٣م هذه ا ِ
ًمٕم َّٚم٦م أٓ ُيٕم َٓمػ قمغم اًمْمٛمػم ُُم ً
ٓمٚم٘م٤م ،أقمٜمل ؾمقاء
٤مومض أم ٓ يم٤مًمتٜمقيـ.
ُمرومقع اعمقوعِ ،أو ُمٜمّمق َسمف ،أو
يم٤من
جمروره ،وؾمقاء ُأقمٞمد ُمٕمف اخل ُ
َ
َ
اعمجرور و ُيٌدَ ل ُمٜمف
اًمْمٛمػم
وأ َُّم٤م اًم٘مٞم٤مس ومألٟمف شم٤مسمع ُمـ اًمتقاسمع اخلٛمً٦م ،ومٙمام ُي١ميمَّد
ُ
ُ
ومٙمذًمؽ ُيٕم َٓمػ قمٚمٞمف<(.)1
وىم٤مل اعمٜمتج٥م اهلٛمذاين ً
ٟم٘مال قمـ سمٕمض أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م> :إن وٛمػم اعمجرور وإن اؿمتد
اشمّم٤مًمف سم٤مجل٤مر ،وأٟمف ٓ يٜمٗمّمؾ ،ومِمٌف سم٤مًمتٜمقيـ ُمـ هذيـ اًمقضمٝملم ُمـ طمٞم٨م ٓ ي٘مقم سمٜمٗمًف
يمام ٓ ي٘مقم اًمتٜمقي ُـ سمٜمٗمًف ،ومٚمام يم٤من اًمٕمٓمػ قمغم اًمتٜمقيـ ٓ جيقز ،يم٤من اًمٕمٓمػ قمغم ُم٤م هق
سمًٌٞمٚمف سمٛمٜمزًمتف ،وم٢من ًمف سمحؼ آؾمٛمٞم٦م ُمزي٦م ،سمدًمٞمؾ شمقيمٞمده ،وا ِ
ِ
واإلظمٌ٤مر قمٜمف،
ًمٌدل ُمٜمف،
وشمثٜمٞمتف ومجٕمف ،ومٚمف هذه إطمٙم٤مم ُمـ آؾمٛمٞم٦م ،وًمف ا َّ
ًمِم ٌَ ُف اعمذيمقر سم٤مًمتٜمقيـ ،ومٜمُٕمٓمٞمف شم٤مر ًة
سم٤مٓؾمٛمٞم٦م طمٙمؿ آؾمؿ ومٜمٕمٓمػ قمٚمٞمف ،وشم٤مرة سم٤مًم َِّمٌف طمٙمؿ اًمتٜمقيـ ومٜمٛمٜمع ُمـ اًمٕمٓمػ
قمٚمٞمف<(.)2ا.هـ
اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم،
وىمٞمؾ ً
أيْم٤م :إن اًمٔم٤مهر واعمْمٛمر ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ؾمقاءٕ :ن اًمٔم٤مهر هق ُ

وٓ جيقز شمٜمٙمػمه أسمدً ا ،سمخالف >زيد< و>قمٛمرو< وؿمٌٝمٝمام مم٤م جيقز شمٜمٙمػمه ،واعمْمٛمر يمذًمؽ ٓ
جيقز شمٜمٙمػمه ،ومً٤موى اعمْمٛمر اًمٔم٤مهر ،واًمٔم٤مهر اعمْمٛمر ذم هذا اعمٙم٤من ،ومٙمام جيقز أن ي٘م٤مل:
ؾم٠مًمتؽ سم٤مهلل واًمرطم ِؿ ،جيقز أن ي٘م٤مل :ؾم٠مًمتؽ سمف واًمرطم ِؿ(.)3
وقمٓمػ آؾمؿ اًمٔم٤مهر قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ُمـ همػم إقم٤مدة اجل٤مر ضم٤مئز قمٜمد مجٝمقر
اًمٙمقومٞملم ،وقمٜمد يقٟمس ،وإظمٗمش ،وىمٓمرب ،وشمٌٕمٝمؿ إؾمت٤مذ أسمق قمكم اًمِمٚمقسملم ،واسمـ
ُم٤مًمؽ ،وأسمق طمٞم٤من ،واًمًٛملم احلٚمٌل ،واسمـ هِم٤مم ،واسمـ اًم٘مٞمؿ ،وُمٕمٔمؿ اعمت٠مظمريـ.
( )1اًمدر اعمّمقن ( ،)531 /1ويٜمٔمر اًمٌحر اعمحٞمط (.)389 ،388 /2
( )2اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)211 /2
( )3أطم٤مؾمـ إظمٌ٤مر (.)337
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ىم٤مل اسم ُـ ُم٤مًمؽ رمحف اهلل:
ََ
ــّ ُد َعــاؽو َ ََلى َع ْ
َو َع ْ
ــؼ َ
ط
ٍ
ِ ٍ
َ ً ْ َ ْ ََ
َ ْ َ
ـػي َّل ِنىــا ِإ ـــػ أ
َونـ ؿ ِعٍـ ِ
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َ
َ
َ ْ
َ ْ
َ
ـو َّل ِن ًىـا ــػ ُس ِعـل
ري عؾ ٍ
ى ِي ِ
انل ْ َّ
ُ ْ َ ً ()1
َّ ْ َ َّ
يص ىربخـا
ْث اله ِط ِ
ِِف انلظ ِو و ِ

وىم٤مل أسمق طمٞم٤من> :وُم٤م ذه٥م إًمٞمف ُ
أهؾ اًمٌٍمة وشمٌٕمٝمؿ ومٞمف اًمزخمنمي واسم ُـ قمٓمٞم٦م ُمـ

همػم صحٞمح ،سمؾ
اُمتٜم٤مع اًمٕمٓمػ قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور إٓ سم٢مقم٤مدة ِّ
اجل٤مر وُمـ اقمتالهلؿ ًمذًمؽ ُ

ُمذه٥م اًمٙمقومٞملم ذم ذًمؽ وأٟمف جيقز<(.)2
اًمّمحٞمح
ُ

أيْم٤م أن اًمٔم٤مهر ٓ يٕمٓمػ قمغم اعمْمٛمر اعمجرور إٓ
وىم٤مل أسمق زرقم٦م ...> :وأٟمٙمروا ً
سم٢مفمٝم٤مر اخل٤مومض ،وًمٞمس سمٛمٜمٙمر ،وإٟمام اعمٜمٙمر أن يٕمٓمػ اًمٔم٤مهر قمغم اعمْمٛمر اًمذي مل جير ًمف
ٍ
وزيد ،وًمٞمس هذا سمحًـ ،وم٠مُم٤م أن يت٘مدم ًمٚمٝم٤مء ِذيم ٌْر ومٝمق طمًـ،
ذيمر ،ومت٘مقلُ :مررت سمف
ومٙمذًمؽ اهل٤مء ذم ﴿ ﭦ ﭧ﴾ ،وشم٘مدم ذيمره٤م ،وهق ىمقًمف ﴿ :ﭣ ﭤ ﴾<(.)3
ً
ُمٓمٚم٘م٤مً :مٙمثرة اًمًامع اًمقارد سمف ،ووٕمػ دًمٞمؾ
وىم٤مل اًمًٛملم> :واًمذي يٜمٌٖمل أٟمف جيقز
اعم٤مٟمٕملم ،واقمتْم٤مده سم٤مًم٘مٞم٤مس<(.)4
وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل> :وجيقز اًمٕمٓمػ قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور سمدون إقم٤مدة اجل٤مر قمغم
اعمذه٥م اعمخت٤مر ،وؿمقاهدُ ه يمثػمةُ ،
وؿم ٌَ ُف اعمٜمع ُمٜمف واهٞم٦م<(.)5
يمثػما ذم أؿمٕم٤مر اًمٕمربُ ،مـ ذًمؽ ُم٤م أٟمِمده ؾمٞمٌقيف رمحف اهلل:
وضم٤مء ذًمؽ ً

َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ َ َ ْ
َ
ــا وتل ـ ِخ ُيٍا
ؽــاوّم ـؽبــج حِشٌّـ

وأٟمِمد أي ًْم٤م ىمقل اًمراضمز:
()1
()2
()3
()4
()5
()6

َ َ ْ َ َ
ةق واليامِ ىً َع َ
شب
ؽا ُب ؽيا
ِ
َ َ ()6
ع شب

()6

أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ ( – )51قمٓمػ اًمٜمًؼ.
اًمٌحر اعمحٞمط (.)499 /3
ُطمج٦م اًم٘مراءات (.)191
اًمدر اعمّمقن ( ،)531 /1ويٜمٔمر اًمٌحر اعمحٞمط (.)387 /2
زاد اعمٕم٤مد (.)35 /1
ِ
ِ
ِ
اًمِم٤مهد ومٞمف قمٓمػ >إي٤مم< قمغم وٛمػم اعمُخ٤م َـم٥م اعمتّمؾ اعمجرور ذم ىمقًمف> :سم َؽ< ُمـ همػم إقم٤مدة طمرف اجلر.
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َ
ْ
َّ
ــــَ َ
ِب أو ُم َهــــػ ِر
آةَــــق هي

اًمٗمراء رمحف اهلل:
وأٟمِمد َّ
ْ
ََ
َُ ُ
َّ َ
اري ُــيُّفٍا
ـم الفـّ ِ
نعهؿ ِف ِىر ِ

أيْم٤م:
وأٟمِمد اًمٗمراء ً
َ َّ َ ْ ْ
َْ
َ
انـش َ
اس ِو عٍ ُِ ُو
ي
ي
ؼ
ة
ج
ُل ـ ن ِ ِ ِ
ِ
ومم٤م ُأ ِ
ٟمِمدَ قمغم ذًمؽ ىمقل اًمِم٤مقمر:
إ َا أَ ْوـَ ُػوا ٌَـا ًرا نــ َط ْؽُ َع ُ
ـػو ْ
ُو
ِ
وىمقل اًمٕمٌ٤مس سمـ ُمرداس:
َ ُ
َ
َ ُ
َ
َ
َ
أكــــؽ َ الل ِخ تــــ ِث َّل أةــــا ِ
وىمقل أظمر:
َ
ُ ُ ََ
َ َ
ُ
ُ
ـتلو
أ ِريّا ابلِلد ِىـٍلو ودةِ ِ

وىمقل أظمر:
َ َُ ْ َ
ُ َ ْ
َ َ
ري ذا ِنــد َو َردت
لــّ َن ِ ونُــ ٍ
وىمقل أظمر:

َْ َ ُ ْ
َ ََ ً
ــػ َر ُك ُ
اليــ َ
ريٌــا ي
ةٍِــا أةــػا َّل ِ ِ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

ىً ُ ُ
ُحـؽ اِهَّـث سـ ُ َض ْل َ
ـّ ِر
ِ ِ
ٍ

()1

َ ْ َ
ََ ُ
ََْ
ب غ ّْ ٌط نؾاٌِؼ
وىا ة ٍِا واللع ِ
ََ
ُ ()2
نؾـــــــــــــــــــــــاٌِؼ
()3
ـّا ِء ُ
وأَِب ُن َعيْو ِ ي اله َ
طـؽق
الي
ٍ
ِ
()2

ََ ْ َ َ َ َ ْ َ
ََ َ
ريُا
ففػ عاُ ىً يه ةِِا وـ ِع ِ
َ ()4
ََ
ريُا
وــــــــــــــــــــــــ ِع ِ
َ َ ْ َ َ َ َْ
َ َ ()5
أضـــخا َن ؽيِـــا أم ِــــّاُا
()4

ََ
ُ َْ
َ ْ
َ
()6
َ
اإلىا ِء الَّّلئِ ِػ
ةِ عؽ ِ
اىلو ِىرم ِ
ََ
()6
ــــــــــــــــــــــػ
الَّّلئِـ
ِ
َ َ َ َّ َ ْ ُ ()7
حل َيـامِ ِعـػاٌا ْش مـّرو ِد
ِى ًَ ا ِ
َ
َ ُ ْ َ ُ َ َّ ُ ُ ُ
انؾ َ
ـّا ِد
ُّ
وحللؼ ِياء اخلط ِ

اجل٤مر.
اًمِم٤مهد ومٞمف قمٓمػ >ُمّمدر< قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ذم >يب< ُمـ همػم إقم٤مدة ِّ
اجل٤مر.
اًمِم٤مهد ومٞمف قمٓمػ >اًمٙمٕم٥م< قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ذم >سمٞمٜمٝم٤م< ُمـ همػم إقم٤مدة ِّ
اجل٤مر.
اًمِم٤مهد ومٞمف قمٓمػ >أيب ٟمٕمٞمؿ< قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ذم >قمٜمٝمؿ< دون إقم٤مدة ِّ
اًمِم٤مهد ومٞمف قمٓمػ >ؾمٕمػمه٤م< قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ذم >هب٤م< دون إقم٤مدة طمرف اجلر.
اجل٤مر.
اًمِم٤مهد ومٞمف قمٓمػ >ؾمقاه٤م< قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ذم >ومٞمٝم٤م< دون إقم٤مدة ِّ
اجل٤مر.
اًمِم٤مهد ومٞمف قمٓمػ >دسمٞمٌٙمؿ< قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ذم >ُمٜمٙمؿ< دون إقم٤مدة ِّ
اًمِم٤مهد ومٞمف قمٓمػ >زهػم< قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ذم >زم< دون إقم٤مدة طمرف اجلر.
اًمِم٤مهد ومٞمف ضمر >همػمٟم٤م< قمٓم ًٗم٤م قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ذم >سمٜم٤م< دون إقم٤مدة طمرف اجلر.
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وىمقل أظمر:
ُ
ٌ
ََ ْ
ْ َ
َ َ
اقفــج ِؽ َــث
ِإ ا ةٍِــا ةَــم أةَ ٍِ ٍــا
وىمقل أظمر:

119

َ َّ ْ ُ َ ّ َ ً
ــث م َّيــً ُي َعاد َ
يِــا
ظهــج ممىٍ ِ
ِ

()1

َ
ْ ً
َ َُل َم ْه َع ًػا ف َ
يِا َوَّل ال ْر ِض َىف َعػا
ِ
ْ
ً ()2
َىف َعــــــــــــــــــــــــــػا

َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ
ـو ِ ــػ
وـــػ رام آؽــاق الفــيا ِء ؽهـ

()2

وىمقل أظمر:
ُ
ْ ََ
َ
ْ َ َ ُ
ـً حهــؼ
ـّر ِىـ
ىــا إِن ةِِــا والمـ ِ

َ ُ َّ ْ َ ْ
َْ
َ َ َ ()3
َ
ىا ضـو ِىـً أمـؽ ِيتـ ٍث وقعـا

وىمقل أظمر:
َ
َْ
ــَ َم ْيٍُ
أَ ْو َض ْ َ
ــّن َعهيــ َِ َوـ ّْ ِىــ َِ
ٍ

وىمقل أظمر:
َْ َ ُ َ َ
َ َ َ
انل َّفج َ
انع َها
ج الِيشاء و
ِ
ِإ ا ٌَ ِ
قمغم رواي٦م اجلر ذم >واًمْمح ِ
٤مك<(.)5
وىمقل أظمر:
ْ َ ْ
ْ
َ ُ َ
ةِ َِ اعخَ ِيـػ أ ْو ِىر ِهـ َِ حـق ظـاؽِ ًؽا
وىمقل طمً٤من سمـ صم٤مسم٧م ريض اهلل قمٜمف:

ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ
ـو ََلـل ِؽ
ِإن َن كا ِكؽُا وإِن ل

()4

ٌْ
َ
َّ
َّ
ؽَ َ
ط ْفتُق َوالي َّطا ِك ُـ َـ َـيؼ ُم ٍَِ ُػ

َ ْ َُ
َ
ؽيا َن َال ُى ْع َ ًّ
ـً يظـا ُِ ُؽه
َتا ةِـ َِ ى

()6

َ ُ ْ َ َ َ ََْ ُ ُ
طؿ كيؼ ٌ َّاؽِفَ
ؽاٌظؽ ةٍِا وانـ
............................................
ُ ُ
()7
ًمؽ َّاؽِف
ويذيمر اًمديمتقر ؾمٚمٞمامن ظم٤مـمر أن ورود ذ ٌ
ـــــــــــــــــــــــَٓ يٙمٗمل
اًمٕمٓمػ ذم اًمِمٕمر  -وإن يمثر -
()7

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

اًمِم٤مهد ومٞمف قمٓمػ >أسمٞمٜمٞمٜم٤م< قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ذم >سمٜم٤م< دون إقم٤مدة طمرف اجلر.
اًمِم٤مهد ومٞمف قمٓمػ >إرض< قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ذم >ومٞمٝم٤م< دون إقم٤مدة طمرف اجلر.
اًمِم٤مهد ومٞمف قمٓمػ >إُمقر< قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ذم >هب٤م< دون إقم٤مدة طمرف اجلر.
اًمِم٤مهد ومٞمف قمٓمػ >ىمقُمف< قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ذم >قمٚمٞمف< دون إقم٤مدة طمرف اجلر.
اًمِم٤مهد ومٞمف قمٓمػ >اًمْمح٤مك< قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ذم >طمًٌؽ< دون إقم٤مدة اجل٤مر.
اًمِم٤مهد ومٞمف قمٓمػ >ُمثٚمف< قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ذم >سمف< دون إقم٤مدة طمرف اجلر.
اًمِم٤مهد ومٞمف قمٓمػ >احلؼ< قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ذم >سمٜم٤م< دون إقم٤مدة طمرف اجلر.
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ٕن ُخيرضمف قمـ اًميورة ،طمتك يرد ذم اًمٜمثر يمذًمؽ(.)1
وي٘مقل اًمديمتقر ؾم٤مُمل هالل ...> :وٟمختؿ اًمٙمالم ذم هذه اعمً٠مًم٦م سم٤مًمرد قمغم دقمقى
اًميورة اًمتل يتٕم َّٚم ُٚمقن هب٤م سمام ىم٤مًمف اًمِمٞمخ اعمقصكم :وٓ ي٘م٤مل :ورد ذم اًمِمٕمر ضور ًةٕ :ن
ِ
أيمثر اؾمتِمٝم٤مداهتؿ<(.)2
ذًمؽ دقمقى سمال دًمٞمؾ ،وًمق ُومتح سم ُ
٤مب اًميورة ذم اًمِمٕمر ًم ٌَ َٓمؾ ُ
ذاب ...> :واحلؼ ذم اعمً٠مًم٦م ُمع اًمٙمقومٞملمٕ :هنؿ ضم٤مءوا
وي٘مقل اًمديمتقر حمٛمد طمًـ ُ َّ

سم٠مرسمٕم٦م ؿمقاهد ؿمٕمري٦م ًمِمٕمراء ومحقل ،وأرسمٕم٦م ؿمٝمداء يثٌ٧م هبؿ طمد ا ًَّمرضمؿ ،ومٝمل يم٤مومٞم٦م

إلصمٌ٤مت صح٦م يمالم اًمٙمقومٞملم .أُم٤م ىمقهلؿ> :ضورة ؿمٕمري٦م< ومٝمذه ممح٤ميم٦م سم٤مـمٚم٦مً ،مٓمخقا هب٤م
ضمٌٝم٦م اًمِمٕمر اًمٕمريب اًمٜم٤مصٕم٦م ،طمتك أصٌح اعمر ُء ئمـ أن اًمِمٕمر اًمٕمريب ٓ يً٤مير ًمٖم َ٦م اًمٕمرب،
أو أن اًمِمٕمراء جيٝمٚمقن ًمٖمتٝمؿُ ،مع أن اًمِم٤مقمر ٓ يًتٕمٛمؾ اًمٙمٚمٛم٦م إٓ إذا ُمزضمٝم٤م سمدُمف وىمٚمٌف،

ذات أصمر ذم اًمً٤مُمٕملم .وم٤مًمِم٤مقمر ٓ ي٘مقل ًمٜمٗمًف وم٘مط ،وإٟمام ي٘مقل ًمٚمٜم٤مس،
وقمرف أهن٤م شمٙمقن َ
وسمخ٤مص٦م ؿمٕمر اًمٗمخر واحلرب واًمٖمزل ،وم٢مذا اؾمتخدم ًمٗمٔم٦م مم٤م ٓي٠مًمٗمف اًمٜم٤مس ،ومٙمٞمػ يّمؾ
أصمر يمالُمف إمم اًمٜم٤مس؟!<(.)3
وي٘مقل قمٌد اًمقه٤مب اعمزي سمٕمد هده عم٤م شم٘مدم ُمـ ؿمقاهد ؿمٕمري٦مُ > :
وُمثؾ هذه اًمٙمثرة ٓ
ومّمٞمح٤م ذم اًمٙمالم.
ُيٛمٙمـ محٚمٝم٤م قمغم ؿمذوذ وٓ ضورة ،سمؾ يٙمقن
ً
ومّم٤مطمتف شمٜمققمٝمؿ ذم شمٖمػم طمرف اجلر ،مل يٚمتزُمقا طمر ًوم٤م واطمدً ا ،سمؾ قمٓمٗمقا
ومم٤م يدل قمغم
َ
شم٤مر ًة سم٤مًمقاو ،وشم٤مرة سمـ >سمؾ< ،وشم٤مر ًة سمـ >ٓ< ،وشم٤مر ًة سمـ > َأ ْم< ،وشم٤مر ًة سمـ > َأ ْو<.
أيْم٤م قمغم ذًمؽ أهنؿ مل يٚمتزُمقا ومٞمف ـمري٘م ً٦م واطمدة ،سمؾ قمٓمٗمقا قمغم اعمجرور
ومم٤م يدل ً
سم٤مًمٌ٤مء ،وقمغم اعمجرور سم٤مًمالم ،وقمغم اعمجرور سمـ >ذم< ،وقمغم اعمجرور سم٤مإلو٤موم٦م<(.)4

()1
()2
()3
()4

يٜمٔمر ُمٜمٝم٩م ؾمٞمٌقيف ذم آؾمتِمٝم٤مد سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ( ،)449 ،431 ،429 ،423 ،422ىمٚم٧م :وىمد ورد ذًمؽ ذم
اًمٜمثر قمغم يمؾ طم٤مل ،وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل.
ىمراءات اإلُم٤مم محزة (.)113
ذح اًمِمقاهد اًمِمٕمري٦م ذم أ َُّم٤مت اًمٙمت٥م اًمٜمحقي٦م (.)321 /3
أطم٤مؾمـ إظمٌ٤مر ( ،)341ويٜمٔمر اًمٌحر اعمحٞمط ( ،)388/2اًمدر اعمّمقن (.)531 /1
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أيضا:
عذ أكه مع ذقك ـد ورد ذقك اقعطف يف اقـثر ً
وم٘مد طمٙمك ىمٓمرب قمـ اًمٕمربُ> :م٤م ومٞمٝم٤م همػمه و َومر ِؾمف<( ،)1سمجر > ِ
ومرؾم ِف< قمٓم ًٗم٤م قمغم اهل٤مء
ُ َ
اعمجرورة ذم >همػمه<ُ ،مـ همػم إقم٤مدة اخل٤مومض ،وهق اعمْم٤مف ( َهمػم).
وذم يمالم اًمٜمٌل ط> :إٟمام َُم َث ُٚمٙمؿ واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى  <...احلدي٨م(.)2
وهٜم٤مك آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمحِٚم٧م قمغم قمٓمػ آؾمؿ اًمٔم٤مهر قمغم اًمْمٛمػم
اجل٤مر ذم سمٕمض أوضمف إقمراهب٤م ،وُمٜمٝم٤م:
اعمجرور ُمـ همػم إقم٤مدة ِّ
ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [اًمٌ٘مرة،]217 :
ِ
ػ
وم٘مقًمف شمٕم٤ممم> :
واعمًجد< ُمحؾ قمغم أٟمف ُمٕمٓمقف قمغم اهل٤مء ذم >سمف<( ،)3ىم٤مًمقا :وٓ ُيٕم َٓم ُ
قمغم >ؾمٌٞمؾ اهلل< ٕٟمف يًتٚمزم اًمٗمّمؾ سملم اعمّمدر وُمٕمٛمقه سم٠مضمٜمٌلٕ :ن اعمٕمٓمقف سمٛمٜمزًم٦م
اعمٕمٓمقف قمٚمٞمف ،ومٛمٕمٓمقف ُمٕمٛمقل اعمّمدر يمٛمٕمٛمقًمف ،وذم ؾمٌ٥م ظمٗمْمف ٌ
أىمقال أظمرى.
و ُظم ِّر َج قمغم اًمٕمٓمػ يمذًمؽ ُمـ همػم إقم٤مدة اجل٤مر ىمق ًُمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾
[احلجر ]21 :قمٓم ًٗم٤م قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ذم >ًمٙمؿ< ُمـ ىمقًمف ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾،
ِ
ـٛمـ ًمًتؿ ًمف سمرازىملم.
أي :وًم َ
( )1يٜمٔمر إسمراز اعمٕم٤مين ( ،)411ذح اًمِمذور ٓسمـ هِم٤مم ( ،)455ذح إؿمٛمقين (.)431 /2
( )2اًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري ،سمرىمؿ ( )2269ذم يمت٤مب اإلضم٤مرةُ ،مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.
واًمِم٤مهد ومٞمف ضمر >اًمٞمٝمقد< قمٓم ًٗم٤م قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ذم > َُم َثٚمٙمؿ<.
ىم٤مل اسمـ طمجر> :هق سمخٗمض >اًمٞمٝمقد< قمٓم ًٗم٤م قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور سمٖمػم إقم٤مدة اجل٤مر ،ىم٤مًمف اسمـ اًمتلم ،وإٟمام ي٠ميت
قمغم رأي اًمٙمقومٞملم< .ومتح اًمٌ٤مري ()447 /4
اًمٕمٓمػ قمغم وٛمػم اجلر سمٖمػم إقم٤مدة اجل٤مر ،وهق ممٜمقع قمٜمد اًمٌٍميلم إٓ
َ
شمْمٛمـ هذا احلدي٨م
وىم٤مل اسمـ ُم٤مًمؽَّ > :
ِ
وكظام< .يٜمٔمر
كثرا
يقٟمس وىمٓمر ًسم٤م وإظمٗمش ،واجلوا ُز
ُّ
َ
أصح من ادـع ،قضعف احتجاج اداكعػ ،وصحة استعامقه ً
ً
ؿمقاهد اًمتقوٞمح ()111 :117
وىم٤مل> :وًمق ُروي سم٤مًمرومع جل٤مز قمغم شم٘مديرُ :
وُمثؾ اًمٞمٝمقد ،صمؿ ُيذف اعمْم٤مف ،و ُيٕمٓمك اعمْم٤مف إًمٞمف إقمراسمف<.
ِ
ُ
ُ
واحلدي٨م روي سمٚمٗمظ آظمر ومٞمف إقم٤مدة اجل٤مر وهق اعمْم٤مف >ُمثؾ< سمٚمٗمظُ> :م َثٚمٙمؿ وُمثؾ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى <...
ِ
رواه أمحد ( ،)4518ويمذًمؽ اًمؽمُمذي ( )2871سمٚمٗمظ> :وإٟمام ُم َث ُٚمٙمؿ ُ
اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى .< ...
وُمثؾ
( )3يٜمٔمر ؿمقاهد اًمتقوٞمح ٓسمـ ُم٤مًمؽ ( ،)119 ،118اًمٌحر اعمحٞمط ( ،)389 :385 /2اًمدر اعمّمقن (:529 /1
 ،)531إسمراز اعمٕم٤مين ( ،)411ذح إؿمٛمقين (.)431/2

122

تأمــالت يف قــراءة اإلمــاو محــسة

وىمق ًُمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [اًمٜمً٤مء ]127 :سم٤مًمٕمٓمػ قمغم اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف:
﴿ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ ،أي :وومٞمام ُي َتغم قمٚمٞمٙمؿ.
ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [إٟمٗم٤مل ،]64 :ىمٞمؾَُ > :مـ<

ُمٕمٓمقف قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ذم ىمقًمف> :طمًٌؽ<(.)1
ِ
يٙمػ َُمـ أٟمٙمر صح َ٦م قمٓمػ آؾمؿ اًمٔم٤مهر قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ُمـ همػم
وإذا مل
إقم٤مدة اجل٤مر ُم٤م شم٘مدَّ م ُمـ ؿمقاهد وم٠مٟمٙمروا ىمراء َة محزة – إذا مل شمٙمٗمٝمؿ شمٚمؽ اًمِمقاهد ومٚمٞمتٝمؿ
إجي٤مزا ًمٚمٕمٚمؿ سمف ،يمام ذيمرٟم٤م ذم اًمقضمف اًمث٤مين ُمـ أوضمف
اجل٤مر وطمذومف ً
محٚمقه٤م قمغم شم٘مدير إقم٤مدة ِّ
شمقضمٞمف اًم٘مراءة ،وهق ُُم ٍّ
٤مًمـٛم َ٘مدَّ ر ذم ُطمٙمؿ اعمقضمقد ،وهق وضمف ىمقي،
تٛمش ُمع ُم٤م ىم َّٕمدوه ،وم ُ
ؿم٤مهدُ ه ُمقضمقد ىمقي ذم اًمٚمٖم٦مِ ،
و ِ
وُمث ُٚمف يمثػم.
ٌ ٌّ
وىمد َسم َّق َب اسم ُـ ضمٜمل سم٤م ًسم٤م ذم يمت٤مسمف >اخلّم٤مئص< سمٕمٜمقان> :سم٤مب ذم أن اعمحذوف إذا

د ًَّم٧م اًمدًٓم٦م قمٚمٞمف يم٤من ذم طمٙمؿ اعمٚمٗمقظ سمف إٓ أن يٕمؽمض هٜم٤مك ُمـ صٜم٤مقم٦م اًمٚمٗمظ ُم٤م
يٛمٜمع ُمٜمف< ،ومم٤م ضم٤مء ومٞمف> :يم٤من رؤسم٦م إذا ىمٞمؾ ًمف :يمٞمػ أصٌح٧م؟ ي٘مقلٍ :
ظمػم ،قم٤موم٤مك اهلل،
أيٍ :
سمخػمُ ،يذف اًمٌ٤مء ًمدًٓم٦م احل٤مل قمٚمٞمٝم٤م سمجري اًمٕم٤مدة واًمٕمرف هب٤م.

ضسم٧م زيدً ا ،شمريد اهل٤مء [أي :ضسمتُف] وحتذومٝم٤مٕ :ن ذم
ويمذًمؽ ىمقهلؿ :اًمذي
ُ
اعمقوع ً
دًمٞمال قمٚمٞمٝم٤م.
وقمغم ٍ
ٟمحق ُمـ هذا شمتقضمف قمٜمدٟم٤م ىمراء ُة محزة ،وهل ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ
َ

ﭦ ﭧ َوال َ
رضامِ ﴾ً ،مٞمً٧م هذه اًم٘مراء ُة قمٜمدٟم٤م ُمـ اإلسمٕم٤مد واًمٗمحش واًمِمٜم٤مقم٦م

واًمْمٕمػ قمغم ُم٤م رآه ومٞمٝم٤م وذه٥م إًمٞمف أسمق اًمٕمٌ٤مس ،سمؾ إُمر ومٞمٝم٤م دون ذًمؽ ،وأىمر ُب
وأظمػ وأًمٓمػ ،وذًمؽ َّ
أن حلٛمزة أن ي٘مقل ٕيب اًمٕمٌ٤مس( :)2إٟمٜمل مل أمحؾ >إرطم٤مم< قمغم
اًمٕمٓمػ قمغم اعمجرور اعمْمٛمر ،سمؾ اقمت٘مدت أن شمٙمقن ومٞمف سم٤مء صم٤مٟمٞم٦م ،طمتك يم٠مين ىمٚم٧م:
طمذوم٧م اًمٌ٤م َءً ،مت٘مدم ذيمره٤م ،يمام ُطمذوم٧م ًمت٘مدم ذيمره٤م ذم ٟمحق ىمقًمؽ:
>وسم٤مٕرطم٤م ِم< ،صمؿ
ُ
( )1يٜمٔمر ومٞمام شم٘مدم ُمـ أي٤مت :اًمٌحر اعمحٞمط ( ،)388 /2اًمدر اعمّمقن ( ،)531 /1أطم٤مؾمـ إظمٌ٤مر (.)344 :342
( )2وذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمج٤مراةَّ ،
وإٓ ومحٛمز ُة مل ي٘مرأ إٓ ُم٤م ؾمٛمٕمف ،وًمٞمس ًمالضمتٝم٤مد ذم اًم٘مراءة ُمدظمؾ.
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سمٛمـ َشمـ ْٛم ُر ْر أ ُْم ُر ْر ،وقمغم َُمـ َشم ِٜمز ْل ْ
أٟمزل ،ومل شم٘مؾ :أُمرر سمف ،وٓ :أٟمزل قمٚمٞمفً ،مٙمـ طمذوم٧م
َ
احلروملم ًمت٘مدم ذيمرمه٤م  )1(<...إمم آظمر يمالُمف رمحف اهلل.

ىمٚم٧مْ :
طمذف اجل ِّ٤مر واعمجرور ذم >أُمرر سمف< ،و>أٟمزل قمٚمٞمف< ،ومجقاز طمذف
ٕن جيقز
ُ

اجل٤مر وم٘مط ُمع شم٘مدم ذيمره ذم ىمراءة محزة أومم.

وىمد ذيمر ؾمٞمٌقيف رمحف اهللُ :م٤م يمؾ ؾمقدا َء مترة ،وٓ سمٞمْم٤م َء ؿمحٛم٦م .ىم٤مل> :يم٠مٟمؽ أفمٝمرت

>يم ُّؾ< وم٘مٚم٧م :وٓ يمُؾ سمٞمْم٤م َء<( .)2صمؿ ذيمرىمقل أيب داود اإلي٤مدي:
َ ْ ً
َ
َ َّ
َ ُ َّ ْ
َ
ّــــػ ةالهيـــم ٌَـــاراَ
َ
ـــار ح
وٌ
ـــبَ امـــؽأ
َ َتف ِ
ـــؽ ٍ
ٍ
أكـــم ام ِ
أراد :و ُيم َّؾ ٍ
ٟم٤مر ،ومحذف >يمُؾ< ًمدًٓم٦م ُم٤م ذم صدر اًمٌٞم٧م.

وىم٤مل اسمـ يٕمٞمش> :طمذف اجل٤مر ىمد ضم٤مء ذم يمالُمٝمؿ ،وًمف وضمف ُمـ اًم٘مٞم٤مس ،وم٠مُم٤م جمٞمئف
ومٜمحق ىمقًمف:

َ
ْ َ َْ
َوبَهـػ ٍة ن َؿ ةِ َِا أٌِ ؿ

واعمراد :ورب ٍ
سمٚمدة ،وىمقهلؿ ذم اًم٘مًؿ :اهللِ ٕومٕمٚم َّـ ،وُيٙمك قمـ رؤسم٦م أٟمف يم٤من ي٘م٤مل ًمف:
ُ َّ
ظمػم ،قم٤موم٤مك اهلل ،يريدٍ :
يمٞمػ أصٌح٧م؟ ومٞم٘مقلٍ :
سمخػم ،وىمد محؾ أصح٤م ُسمٜم٤م ىمراء َة محزة ذم ىمقًمف

َ َ
ال َ
رضامِ ﴾ قمغم طمذف اجل٤مر ،وأن اًمت٘مدير ومٞمف:
شمٕم٤ممم ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ و
وإُمر ومٞمٝم٤م ًمٞمس سم٤مًمٌٕمٞمد ذًمؽ اًم ٌُٕمد ،وم٘مد صمٌ٧م هبذا ضمقاز طمذف اجل٤مر ذم
>وسم٤مٕرطم٤م ِم<،
ُ

آؾمتٕمامل ،وإن يم٤من ً
ىمٚمٞمال<(.)3

وىم٤مل اًمزريمٌم ذم أؾمٌ٤مب احلذف> :وُمٜمٝم٤م ُؿمٝمرشمف ،طمتك يٙمقن ذيمره وقمدُمف ؾمقاء،
أٟمٓمؼ ُمـ ًمً٤من اعم٘م٤مل ،يم٘مقل
ىم٤مل اًمزخمنمي :وهق ٟمقع ُمـ دًٓم٦م احل٤مل اًمتل ًمً٤مهن٤م ُ
اجل٤مر ،وقمٚمٞمف ُمحِٚم٧م ىمراءة محزة:
رؤسم٦م :ظمػم ،ضمقاب ُمـ ىم٤مل :يمٞمػ أصٌح٧م؟ ،ومحذف َّ
َ َ
ال َ
اجل٤مر ،وم٘م٤م َُم٧م اًمِم ْٝم َر ُة ُم٘م٤م َم ِّ
ٌ
اًمذيمر.
رضامِ ﴾ٕ :ن هذا
﴿ ﭦ ﭧو
ُمٙم٤من ُؿم ِٝم َر سمتٙمرير ِّ
( )1اخلّم٤مئص (.)248 ،247
( )2اًمٙمت٤مب (.)66 ،65 /1
( )3ذح اعمٗمّمؾ (.)564 /1
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ُمتٚمخّم٤م ُمـ قمدم إقم٤مدة طمرف اجل٤مر ذم اعمٕمٓمقف قمغم اًمْمٛمػم
ويمذا ىم٤مل اًمٗم٤مرد
ً
سم٤مجل٤مر اعم٘مدَّ ر ،أي> :وسم٤مٕرطم٤مم< ،وإٟمام طمذوم٧م اؾمتٖمٜم٤مء سمف ذم اًمْمٛمػم
اعمجرور :إٟمف جمرور
ِّ
يّمػم ُمـ قمٓمػ اجل٤مر واعمجرور
اعمجرور ىمٌٚمف .وم٢من ىمٚم٧م :هذا اعم٘مدَّ ر ُُيٞمؾ اعمً٠مًم َ٦م ٕٟمف
ُ

قمغم ُمثٚمف  -ىمٚم٧م :إقم٤مدة اجل٤مر ذط ًمّمح٦م اًمٕمٓمػ ٓ ،أٟمف ُم٘مّمقد ًمذاشمف<(.)1
هذا ُم٤م شمٞم َّن ُمـ ذيمر اًمر ِّد قمغم ُم٤م َو َّٕمٗمقا سمف اًم٘مراءة ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م.
وأما تضعقػفم قؾؼراءة من جفة ادعـى ؿؿن أوجه:

ٌ
ؾم١مال سم٤مًمرطمؿ ،ىم٤مًمقا :وهق طمٚمػ ،وىمد هنك اًمٜمٌل ط قمـ
٤مجلر
 -1ىم٤مًمقا :ذم اًم٘مراءة سم ِّ
احلٚمػ سمٖمػم اهلل ،وم٘م٤مل ٓ> :حتٚمٗمقا سمآسم٤مئٙمؿ<( ،)2وىم٤ملَُ > :مـ يم٤من طم٤مًم ًٗم٤م ومٚمٞمحٚمػ
سم٤مهلل أو ًمٞمّمٛم٧م<(.)3

واجلقاب قمـ ذًمؽ ُمـ أوضمف:
أحدها :اطمتامل أن يٙمقن ٟمزول أي٦م ىمٌؾ ورود اًمٜمٝمل.
ضمقاز
اقثاين :أن ذًمؽ طمٙم٤مي٦م ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمتً٤مؤل سم٤مًمرطمؿ ،وأي٦م ٓ شم٘متيض
َ
شمذيمػما عم٤م يم٤مٟمقا
ذًمؽٟٕ :مف ٓ يٚمزم ُمـ طمٙم٤مي٦م اًمٌمء إسم٤مطمتُف ،وإٟمام طمٙمك ذًمؽ قمٜمٝمؿ
ً

يتٕم٤مـمٗمقن سمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ًمٞمحثٝمؿ قمغم صٚم٦م إرطم٤مم ذم اإلؾمالم ،وأؾمتٌٕمدُ هذا اًمقضم َفٟٕ :مف
يمٞمػ ُيٙمل قمٜمٝمؿ ؿمٞم ًئ٤م ً
سم٤مـمال صمؿ يًٙم٧م قمـ شمٌٞملم سمٓمالٟمف؟ ،وٓ أقمٜمل سم٤مؾمتٌٕم٤مده قمدم
طمدوصمف ُمٜمٝمؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ،سمؾ طمٙم٤ميتف قمٜمٝمؿ ُمع ُطمر َُمتف صمؿ اًمًٙمقت قمٚمٞمف ،وذم اًمقضمف اًمراسمع
شمقضمٞمف أومْمؾ ُمـ هذا اًمقضمف.

اقثاقث :أن يٙمقن ذًمؽ َىم ًَ ًام ُمـ اهلل قمز وضمؾُ ٓ ،مـ اعمخٚمقىملم ،وهلل ؾمٌح٤مٟمف أن ي٘مًؿ
( )1اًمؼمه٤من ( ،)689وٟمحقه ذم اإلشم٘م٤من ًمٚمًٞمقـمل ( ،)1612ويٜمٔمر أطم٤مؾمـ إظمٌ٤مر ( )337 :335وومٞمف ُمزيد ُمـ
اًمِمقاهد ،إسمراز اعمٕم٤مين (.)411
( )2رواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إيامن واًمٜمذور – سم٤مب ٓ حتٚمٗمقا سمآسم٤مئٙمؿ ،وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب إيامن واًمٜمذور – سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ
احلٚمػ سمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم ،يمالمه٤م ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )3رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.

تأمــالت يف قــراءة اإلمــاو محــسة

125

سمام ؿم٤مء ،وًمٞمس ًمٚمٛمخٚمقق أن ي٘مًؿ إٓ سم٤مخل٤مًمؼ ،وىمد شم٘مدم شمقوٞمح ذًمؽ ذم اًمقضمف اًمث٤مًم٨م ُمـ
شمٕم٤مرو٤م سملم
أوضمف شمقضمٞمف اًم٘مراءة ،وشم٘مدم يمالم اًم٘مِمػمي واًم٘مرـمٌل ذم ذًمؽ سمام ٓ جيٕمؾ هٜم٤مك
ً
أي٦م وإطم٤مدي٨م.
ًمٚمرطمؿ سم٤مًمتً٤مؤل هب٤م ،يم٘مقهلؿ :أؾم٠مًمؽ سم٤مهلل
اقرابع :أن أي٦م طمٙم٧م قمـ شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ َّ
واًمرطمؿ ،واًمً١مال سم٤مًمرطمؿ ًمٞمس َىم ًَ ًام ،وذًمؽ أن اًمً١مال سم٤مهلل همػم ا ًَم٘م ًَؿ سمف ،واًمً١مال
سم٤مًمرطمؿ همػم اًم٘مًؿ هب٤م.

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -رمحف اهلل  ...> :-وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ﴾ [اًمٜمً٤مء ،]1 :ومٕمغم ىمراءة اجلٛمٝمقر سم٤مًمٜمّم٥م إٟمام يً٠مًمقن سم٤مهلل وطمده ٓ سم٤مًمرطمؿ،
وشمً٤مؤهلؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم يتْمٛمـ إىمً٤م َم سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض سم٤مهلل ،وشمٕم٤مهدهؿ سم٤مهلل ،وأُم٤م قمغم ىمراءة
اخلٗمض وم٘مد ىم٤مل ـم٤مئٗم ٌ٦م ُمـ اًمًٚمػ :هق ىمقهلؿ :أؾم٠مًمؽ سم٤مهلل وسم٤مًمرطمؿ ،وهذا إظمٌ٤مر قمـ
ؾم١ماهلؿ ،وىمد ي٘م٤مل :إٟمف ًمٞمس سمدًمٞمؾ قمغم ضمقازه ،ؿنن فان ً
دققال عذ جوازه ؿؿعـى ـوقه:
إـساما باقرحم ،واق َؼ َس ُم هـا ال يسوغ ،قؽن :بسبب اقرحم ،أي :ألن
أسلقك باقرحم ققس
ً
اقر ِحم ت ِ
ب ألصحاهبا بعضفم عذ بعض حؼو ًـا ،فسمال اقثالثة هلل تعاؼ بلعامهلم
ُوج ُ
َّ
اقصاحلة ،وفسماقـا بدعاء اقـبي ﷺ وشػاعته.
وُمـ هذا اًمٌ٤مب ُم٤م ُروي قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أن اسمـ أظمٞمف قمٌد اهلل سمـ

ضمٕمٗمر يم٤من إذا ؾم٠مًمف سمحؼ ضمٕمٗمر أقمٓم٤مه ،وًمٞمس هذا ُمـ سم٤مب اإلىمً٤مم ،وم٢من اإلىمً٤مم سمٖمػم
أقمٔمؿ ،سمؾ ُمـ سم٤مب طمؼ اًمرطمؿٕ :ن طمؼ اهلل إٟمام وضم٥م سمًٌ٥م ضمٕمٗمر ،وضمٕمٗمر طم٘مف
ضمٕمٗمر
ُ

قمكم .)1(<...
قمغم ٍّ

أيْم٤م> :وأُم٤م ىمقًمف> :ؾم٠مًمتؽ سم٤مهلل أن شمٗمٕمؾ يمذا< ومٝمذا ؾم١مال وًمٞمس َسم٘م ًَؿ ،وذم
وىم٤مل ً

احلدي٨مَُ > :مـ ؾم٠مًمٙمؿ سم٤مهلل وم٠مقمٓمقه<( ،)2وٓ يمٗم٤مرة قمغم هذا إذا مل جي٥م ؾم١ماًمف<(.)3

( )1ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م (.)216 ،215
( )2صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود ( ،)1672اًمٜمً٤مئل ( ،)2567يمالمه٤م ذم يمت٤مب اًمزيم٤مة ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.
( )3جمٛمققم٦م اًمٗمت٤موى ( ،)151 /1ويٜمٔمر ُم٤م ىمٌٚمف وُم٤م سمٕمده وم٘مد أووح ومٞمف ذًمؽ اعمٕمٜمك.
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همػمه سم٤مًمرطمؿ ومٞم٘مقل:
وىم٤مل اًمرازي> :اًمٕم٤مدة ضمرت ذم اًمٕمرب سم٠من أطمدهؿ ىمد يًتٕمٓمػ َ

أؾم٠مًمؽ سم٤مهلل واًمرطمؿ ،ورسمام أومرد ذًمؽ وم٘م٤مل :أؾم٠مًمؽ سم٤مًمرطمؿ ،ويم٤من يٙمت٥م اعمنميمقن إمم
ًمرطمؿ أن ٓ شمٌٕم٨م إًمٞمٜم٤م ومالٟمً٤م وومالٟمً٤م<(.)1
رؾمقل اهلل طٟ :مٜم٤مؿمدك اهللَ وا َ

ٜمٝمل إٟمام ضم٤مء ذم احلٚمػ سمٖمػم اهلل ،وهذا شمقؾم ٌؾ إمم اًمٖمػم سمحؼ اًمرطمؿ،
وىم٤مل اًم٘مرـمٌل> :اًم ُ

ومال هنل ومٞمف<(.)2

وىم٤مل إًمقد> :وىمد ذيمر سمٕمْمٝمؿ أن ىمقل اًمِمخص ٔظمر :أؾم٠مًمؽ سم٤مًمرطمؿ أن شمٗمٕمؾ
ًمٖمرض ُمٜمف ؾمقى آؾمتٕمٓم٤مف ،وًمٞمس هق يم٘مقل اًم٘م٤مئؾَ :واًمرطم ِؿ ٕومٕمٚم َّـ يمذا،
يمذا – ًمٞمس ا ُ
وًم٘مد ومٕمٚم٧م يمذا ،ومال يٙمقن ُمتٕمٚمؼ اًمٜمٝمل ذم رء ،واًم٘مقل سم٠من اعمراد ه٤م هٜم٤م طمٙم٤مي٦م ُم٤م يم٤مٟمقا
يٗمٕمٚمقن ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ٓ خيٗمك ُم٤م ومٞمف ،وم٤مومٝمؿ<(.)3
سم٤مجلر قمغم أهن٤م َ
ًمٚم٘م ًَؿ سمحدي٨م قمـ
 -2واؾمتدل أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس قمغم ختٓمئ٦م اًم٘مراءة ِّ
اعمٜمذر سمـ ضمرير قمـ أسمٞمف ىم٤مل :يمٜم٧م قمٜمد اًمٜمٌل ط طمتك ضم٤مء ىمق ٌم ُمـ ُمي طمٗم٤م ًة
يتٖمػم عم٤م رأى ُمـ وم٤مىمتٝمؿ ،صمؿ صغم اًمٔمٝمر وظمٓم٥م
قمراة ،ومرأي٧م وضم َف اًمٜمٌل ط َّ
٤مس ،وم٘م٤مل> :ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس اشم٘مقا ر َّسمٙمؿ وإرطم٤مم< ،صمؿ ىم٤مل> :شمّمدَّ ق ٌ
رضمؾ
اًمٜم َ

سمديٜم٤مره ،شمّمدق رضمؾ سمدرمهف ،شمّمدق ٌ
رضمؾ سمّم٤مع متره< ،وذيمر احلدي٨م( .)4ىم٤مل
طمْمٝمؿ قمغم صٚم٦م أرطم٤مُمٝمؿ<(.)5ا.هـ
اًمٜمح٤مس> :ومٛمٕمٜمك هذا قمغم اًمٜمّم٥م ٕٟمف َّ
ىم٤مل قمٌد اًمقه٤مب اعمزي  -رمحف اهلل  -را ادا قمغم ذًمؽ> :وأُم٤م احلدي٨م اًمذي اؾمتدل سمف أسمق

ضمٕمٗمر ومال ُيت٤مج إمم اًمٙمالم ومٞمفٟٕ :مف إذا صمٌ٧م أن اًمٜمٌل ط ىمرأ﴿ :ﭨ﴾ سم٤مًمٜمّم٥م  -وهق
زقمؿ هق ذم
همػم صم٤مسمت٦م يمام َ
صم٤مسم٧م  ٓ -يٙمقن ـمٕمٜمً٤م ذم ىمراءة اجلرٟٕ :م٤م ٓ ٟم٘مقل إن ىمراءة اًمٜمّم٥م ُ
ىمراءة اجلرٕ :ن اًمٜمٌل ط يم٤من ي٘مرأ سمقضمقه اًم٘مراءات يمٚمٝم٤م ،شم٤مرة هبذا اًمقضمف ،وشم٤مرة هبذا
()1
()2
()3
()4
()5

اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (.)655 /4
شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)1671 /2
روح اعمٕم٤مين (.)185 ،184 /4
يٜمٔمر صحٞمح ُمًٚمؿ طمدي٨م رىمؿ (.)1117
إقمراب اًم٘مرآن ًمٚمٜمح٤مس (.)171
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اًمقضمف<.
 -3ومم٤م أظمذه اسم ُـ قمٓمٞم٦م قمغم اًم٘مراءة سم٤مجلر يمذًمؽ ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك ُم٤م ذيمره ذم شمٗمًػمه:
>ذيمر إرطم٤مم ومٞمام ُيتً٤م َءل سمف ٓ ُمٕمٜمك ًمف ذم احلض قمغم شم٘مقى اهلل ،وٓ وم٤مئدة ومٞمف

أيمثر ُمـ اإلظمٌ٤مر سم٠من إرطم٤مم ُيتً٤مءل هب٤م ،وهذا شمٗمرق ذم ُمٕمٜمك اًمٙمالم ،وهمض
ُمـ ومّم٤مطمتف ،وإٟمام اًمٗمّم٤مطم٦م ذم أن يٙمقن ًمذيمر إرطم٤مم وم٤مئدة ُمًت٘مٚم٦م<(.)1
ويمؿ أؿمٕمر سم٠مؾمك وأٟم٤م أٟم٘مؾ َ
ُمثؾ هذا اًمٙمالم( ،)2وًمٙمـ إذ ُذ ِيمر ٟمرد قمٚمٞمف وأىمقلً :مٞمس

إُمر يمام ذيمر ،ومٚمِذيمر اًمتً٤مؤل سم٤مٕرطم٤مم ُمٕمٜمك ،وهق أن اًمتً٤مؤل هب٤م ٟم٤مشم٩م قمـ شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ
شمً٤مؤهلؿ سم٤مهلل ُم ِ
َ
٥م ًمت٘مقاه ،وم ُٞمٗمٝمؿ ُمـ أي٦م إُمر
ُمقضم٥م ٕن يت٘مقه٤م ،يمام أن
إ َّي٤مه٤م ،وذًمؽ
قضم ٌ
ٌ
ُ

سم٤مشم٘م٤مء إرطم٤مم اًمتل يتً٤مءًمقن هب٤م ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

ُ
طمدي٨م إن ذيمر إرطم٤مم طمٞمٜمئذ ٓ ُمٕمٜمك ًمف ذم احلض قمغم
وىم٤مل إًمقد رمحف اهلل> :و
شم٘مقى اهلل  -ؾم ٌ
٤مىمط ُمـ اًم٘مقلٕ :ن اًمت٘مقى إن أريد هب٤م شم٘مقى ظم٤مص٦م (وهل اًمتل ذم طم٘مقق
اًمٕمٌ٤مد اًمتل ُمـ مجٚمتٝم٤م صٚم٦م اًمرطمؿ) وم٤مًمتً٤مؤل سم٤مٕرطم٤مم مم٤م ي٘متْمٞمف سمال ري٥م ،وإن أريد إقمؿ
ومٚمدظمقًمف ومٞمٝم٤م<(.)3ا.هـ
وىمد أـمٚم٧م ذم ذيمر اًمرد قمغم َُمـ ـمٕمـ ذم هذه اًم٘مراءة ٕهن٤م ُمـ أيمثر اعمقاوع اًمتل
ظمّمقص٤م ،وهق أُمر ىمديؿ ىمد ُطم ًِ َؿ
شمٕمرو٧م ًمٚمٜم٘مد ذم اًم٘مراءات قمٛمق ًُم٤م ،وذم ىمراءة محزة
ً
إُمر ومٞمف.
طمًام سمٜم٘مؾ يمالم سمٕمض إئٛم٦م رمحٝمؿ اهلل ذم اًمدومع قمـ هذه اًم٘مراءة
إُمر
وأزيدُ
ً
َ
( )1اعمحرر اًمقضمٞمز (.)5 /2
( )2ىم٤مل أسمق طم َّٞم٤من  -رمحف اهلل ُ -مٕمٚم ً٘م٤م قمغم يمالم اسمـ قمٓمٞم٦م ...> :ضمً٤مر ٌة ىمٌٞمح٦م ُمٜمف ٓ ،شمٚمٞمؼ سمح٤مًمف ،وٓ سمٓمٝم٤مرة ًمً٤مٟمف ،إذ
قمٛمد إمم ىمراءة ُمتقاشمرة قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمرأ هب٤م ؾمٚمػ إُم٦م ،واشمّمٚم٧م سم٠ميم٤مسمر اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ
وزيد سمـ صم٤مسم٧م ،وأىمرأِ
واسمـ ُمًٕمقدِ ،
وقمكمِ ،
َ
قمثامن،
شمٚم٘مقا اًم٘مرآن ُمـ ذم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٖمػم واؾمٓم٦م،
ٍّ
ٍ
ِ
ظمٓمر ًمف ذم ذهٜمف ،وضمً٤مر ُشم ُف هذه ٓ شمٚمٞمؼ إٓ سم٤معمُٕمتزًم٦م يم٤مًمزخمنمي ،وم٢مٟمف
اًمّمح٤مسم٦م ُأ ِّ
يب سمـ يمٕم٥م ،قمٛمدَ إمم ر ِّده٤م سمٌمء َ
يمثػما ُم٤م يٓم َٕم ُـ ذم ٟم٘مؾ اًم٘مراء وىمراءهتؿ< .اًمٌحر اعمحٞمط ()511 /3
ً
( )3روح اعمٕم٤مين (.)184 /4
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وىم٤مرئٝم٤م.
ىم٤مل قمٌد اًمقه٤مب اعمزي رمحف اهلل> :محز ُة  -رمحف اهلل  -مل يٜمٗمرد هبذا احلرف ،سمؾ ىمرأه
سم٤مخلٗمض مج٤مقم٦مُ ،مٜمٝمؿ :قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ،وقمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس ،وُيٞمك سمـ وصم٤مب ،وأسم٤من سمـ
شمٖمٚم٥م ،واًمٞمامين ،وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ،واحلًـ اًمٌٍمي ،وجم٤مهد ،وىمت٤مدة ،وإقمٛمش ،وأسمق
رزيـ ،وأسمق اًمٌالد ،وأسمق ص٤مًمح ،واسمـ إدريس ،وؿمٞمٌ٤من ،وـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف ،وإصٛمٕمل
قمـ أيب قمٛمرو سمـ اًمٕمالء ،وهمػم ه١مٓء<(.)1
يتجرأ قمغم ر ِّد طمرف ُمٜم٘مقل قمـ إئٛم٦م اًمث٘م٤مت
وىم٤مل> :ومٞم٤م قمج ًٌ٤م ُمـ ُُم َٚم ِّحـ محزة يمٞمػ َّ

إمم رؾمقل اهلل طُ ،مع أٟمف ُيت٩م ذم اًمٕمرسمٞم٦م سم٘مقل سمٕمض صٌٞم٤من اًمٕمرب ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ،ي٘مقل
ً
ُمتقاشمرا
ُمٜم٘مقٓ
سمٕمض إقمراب ي٘مقل يمذا ويمذا ،ومال يردوٟمف ،ويردون طمر ًوم٤م
ىم٤مئ ُٚمٝمؿ:
ُ
ؾمٛمٕم٧م َ
ً
قمـ ه١مٓء إئٛم٦م!! ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م<.

وضمقه٤م ىمقي٦م ذم دومع اًمرواي٤مت
وىم٤مل اًمرازي ...> :واقمٚمؿ أن هذه اًمقضمقه ًمٞمً٧م
ً
ِ
اًم٘مراء اًمًٌٕم٦م ،ومل ِ
يلت هبذه اقؼراءة من عـد
اًمقاردة ذم اًمٚمٖم٤مت :وذًمؽ ٕن محزة أطمدُ

ِ
رسول اهلل ﷺ ،وذًمؽ ِ
واقؼقاس
٥م اًم٘مٓمع سمّمح٦م هذه اًمٚمٖم٦م،
كػسه بل َرواها عن
ُ
يقضم ُ
ٓؾمٞمام سمٛمثؾ هذه إىمٞمً٦م اًمتل هل أوهـ ُِمـ ِ
يتضاءل أمام اقسامعِ ،
ُ
سمٞم٧م اًمٕمٜمٙم ٌُقت<(.)2
ُ
َّ
َ

اقسـ ِ َّقة
وىم٤مل اًمًٛملم رمحف اهلل> :وٓ
َ
اًمتٗم٤مت إمم ـم ْٕم ِـ َُمـ ـم َٕم َـ ومٞمٝم٤م ،ومحز ُة باقرتبة َّ
ٍ
ـراءة َعقػة<(.)3
اداكِع ِة قه من كؼل
وأـمٚم٧م ومٞمف ًمئال ي َّٓمٚمِ َع ُهم ْٛم ٌر قمغم يمالم
ذيمرت هذا
وىم٤مل أسمق طمٞم٤من رمحف اهلل...> :وإٟمام
ُ
ُ

يؼع يف اقؽػر
اًمزخمنمي واسمـ قمٓمٞم٦م ذم هذه اًم٘مراءة وم ُٞمزء فمٜما٤م هب٤م وسم٘م٤مرئٝم٤م ،ؿ ُقؼارب أن َ
وقسـا ُمت َع َّبدين بؼول كُحاة اقبِّصة وال ؾرهم ممن خاقػفم ،ومٙمؿ ُطم ٍ
ٙمؿ
باقطعن يف ذقكْ ،
صمٌ٧م سمٜم٘مؾ اًمٙمقومٞملم ُمـ يمالم اًمٕمرب مل يٜم٘مٚمف اًمٌٍميقن ،ويمؿ ُطمٙم ٍؿ صمٌ٧م سمٜم٘مؾ اًمٌٍميلم مل

( )1أطم٤مؾمـ إظمٌ٤مر ( ،)333ويٜمٔمر إسمراز اعمٕم٤مين (.)411
( )2اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (.)653 /4
( )3اًمدر اعمّمقن (.)297/2
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يٕمرف ذًمؽ َُمـ ًمف اؾمتٌح ٌ٤مر ذم ِقمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م ٓ ،أصح٤مب اًمٙمٜم٤مٟمٞمس
يٜم٘مٚمف اًمٙمقومٞمقن ،وإٟمام
ُ
اعمِمتٖمٚمقن سميوب ُِمـ اًمٕمٚمقم ِ
أظمذون قمـ اًمّمحػ دون اًمِمٞمقخ<(.)1
وىم٤مل إًمقد رمحف اهلل ...> :ؿاقتشـقع عذ هذا اإلمام [يٕمٜمل محزةَ] يف ؾاية اقشـاعة،
وهناية اجلسارة واقبشاعة ،وربام ُُيشى مـه اقؽػر ،وُم٤م ُذيمِر ُمـ اُمتٜم٤مع اًمٕمٓمػ قمغم اًمْمٛمػم
اعمجرور هق ُمذه٥م اًمٌٍميلم ،وقسـا ُمتع َّبدين باتباعفم<(.)2
َ
وٟمحقه ،وشمٍمي َٗمف ،وُمٕم٤مٟم َٞمف ،يمٚمٝم٤م
اًم٘مرآن ًمٖمتَف،
وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ...« :وم٢من
َ
ُمٜم٘مقًم٦م سم٤مًمتقاشمرُ ٓ ،يت٤مج ذم ذًمؽ إمم ٟم٘مؾ همػمه ،سمؾ ُ
ٟم٘مؾ ذًمؽ يمٚمف سم٤مًمتقاشمر أصح ُمـ ٟم٘مؾ
يمؾ ًمٖم٦م ٟم٘مٚمٝم٤م ٌ
ٟم٤مىمؾ قمغم وضمف إرض ،وىمقاقمد اإلقمراب واًمتٍميػ اًمّمحٞمح٦م ُمًتٗم٤مدة
ُمٜمفُ ،م٠مظمقذة ُمـ إقمراسمف وشمٍميٗمف ،وهق اًمِم٤مهد قمغم صح٦م همػمه٤م مم٤م ُيت٩م ًمف هب٤م ،ومٝمق
احلج٦م هل٤م واًمِم٤مهد ،وؿمقاهدُ اإلقمراب واعمٕم٤مين ُمٜمف أىمقى وأصح ُمـ اًمِمقاهد ُمـ همػمه،
طمتك إن ومٞمف ُمـ ىمقاقمد اإلقمراب وىمقاقمد قمٚمؿ اعمٕم٤مين واًمٌٞم٤من ُم٤م مل شمِمتٛمؾ قمٚمٞمف وقا ُ
سمط
اًمٜمح٤مة وأهؾ قمٚمؿ اعمٕم٤مين إمم أنش(.)3
وظمت٤م ًُم٤م أىمقل :اًم٘مراءة صحٞمح٦م وُمتقاشمرة ،وهل ُمـ يمالم اهلل قمز وضمؾ ،وٓ ُيًتدل
ًمٙمالم اهلل ،وٓ أطمًـ ُمـ اهلل ً
ىمقٓ ،وإٟمام ُجيتٝمدُ ذم شمقضمٞمٝمٝم٤م وشمٗمًػمه٤م .واًمذي يٌدو زم
أن «إرطم٤ممش سم٤مجلر ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اًمْمٛمػم اعمجرور ذم «سمفش ُمٌ٤مذة  -ويمٗمك سمٙمالم اهلل
اجل٤مر ُُم٘مدَّ ر ،وإول أومم ٕن ُم٤م ُٓيت٤مج إمم شم٠مويؾ أومم مم٤م ُيت٤مج
شمٕم٤ممم ؿم٤مهدً ا  ،-أو أن َّ
إًمٞمف ،وًمثٌقشمف سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ وؿمقاهد اًمٕمرب .ىم٤مل اسمـ ظم٤مًمقيف رمحف اهلل> :وإذا فان

ؾرهم<(.)4
اقبِّصيون مل يسؿعوا اخلػض يف مثل هذا ،وال عرؿوا
َ
إَامر اخلاؿض ؿؼد عرؿه ُ
ىمً ًام يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل ،وأ َُّم٤م اجلر قمغم
سم٤مًمرطمؿ ًمٞمس َ
قمغم أن اًمتً٤مؤل َّ

اًم َ٘م ًَؿ وم٠مراه سمٕمٞمدً ا ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
()1
()2
()3
()4

اًمٌحر اعمحٞمط (.)511/3
روح اعمٕم٤مين (.)184 /4
اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م (.)747 /2
احلج٦م ٓسمـ ظم٤مًمقيف (.)119
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﴿ ﯡ﴾ [اًمٜمً٤مءَ ]11 :عّا :قسأ بهطس اهلُص( ٠ؾٜـًٔإِ .)َٔ٘ٚ
ٓؾمتث٘م٤مل اًمْمٛم٦م سمٕمد اًمٙمنة وذًمؽ ٕن اًمالم ًمِمدة اشمّم٤مهل٤م سمـ >إُ ّم< ص٤مر
اعمجٛمقع يم٠مٟمف يمٚمٛم٦م واطمدة ( ُِٕم) ،وًمٞمس ذم يمالم اًمٕمرب >ومِ ُٕمؾ< سمٙمن اًمٗم٤مء ووؿ
َ
اًمٚمً٤من ً
ُ
اًمٕملم ،وم ُ٠مشمٌٕم٧م اهلٛمز ُة يمن َة َّ
قمٛمال واطمدً ا .وىمد ومٕمٚمقا هذا ذم
ًمٞمٕمٛمؾ
اًمالم ختٗمٞم ًٗم٤م
اهل٤مء ذم >قمٚم ْٞم ِٝمؿ ِ
ُ
وأصؾ اهل٤مء
وهبِؿ< ،أ ْشم ٌَ ُٕمقا طمريمتَٝم٤م طمريم َ٦م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م  -وم٤مًمٞم٤م ُء يم٤مًمٙمنة ،-
ٌ٤مع ذم يمالم اًمٕمرب يمثػم ُمًتٕمٛمؾ.
اًمْمؿ ،واإل ْشم ُ

ويمن مهزة >أم< سمٕمد اًمٙمنة أو اًمٞم٤مء طمٙم٤مه ؾمٞمٌقيف ًمٖم ً٦م قمـ اًمٕمرب ،وٟمًٌٝم٤م
اًمٙمً٤مئل واًمٗمراء إمم هقازن وهذيؾ(.)1
﴿ ﮦ﴾ [اًمٜمً٤مء ]12 :قسأ بهطس ايضاد (ُٜٛصٔ.)ٞ
اًمْمٛمػم ذم:
ُمٌٜم اٞم٤م ًمٚمٗم٤مقمؾ ،واًمْمٛمػم قم٤مئدٌ إمم ُمٕمٚمق ٍم ُمـ اًمٙمالم وهق اعم ِّٞم٧م ،يمام قم٤مد
ُ
﴿ ﮤ ﮥ﴾ [اًمٜمً٤مء ،]11 :و> ِ َهب٤م< قمغم هذا ذم حمؾ ٟمّم٥م.
ن ِسّٖا)ٚ ،نريو بايتٛب.١
﴿ ﯔ ﴾ [اًمٜمً٤مء ]19 :قسأ بغِ ايهاف ( ٝ
يم٤مًمْمٕم ِ
ػ واًمْم ْٕمػ واجلَ ْٝم ِد
ىمٞمؾ:
اًمٗمتح واًمْمؿ ًمٖمت٤من سمٛمٕمٜمك واطمد ،أي ُمّمدران َّ ْ
ُ
جل ْٝمدٟ ،مًُ٥م اًمٗمتح إمم أهؾ احلج٤مز ،واًمْمؿ إمم أهؾ اًمٌ٤مدي٦م ُمـ اًمٕم٤مًمٞم٦م وٟمجد ومتٞمؿ
وا ُ
وأؾمد(.)2
واعمٗمتقح اعمّمدر ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
وىمٞمؾ :اعمْمٛمق ُم اؾمؿ ُمٗمٕمقل
ُ
وىمٞمؾ> :اًمٙمر ُه< سم٤مًمٗمتح اإليمراه ،وسم٤مًمْمؿ اعمِم٘م٦م ،ومام ُأ ِ
يمر َه قمٚمٞمف ومٝمق >يم َْر ٌه< سم٤مًمٗمتح،
يم٤من ُمـ ِ
وُم٤م َ
سم٤مًمْمؿ.
ٟمٗمًف ومٝمق >يم ُْر ٌه< َّ
ىم٤مل اعمٜمتج٥م ...> :وىمٞمؾ :اًمٗمتح ومِ ُ
ٕمؾ اعمْمٓمر ،واًمْمؿ ومِٕمؾ اعمخت٤مر ،قمـ اًمٗمراء،
َره٤م سم٤مًمٗمتح ،أيُ :أيمره٧م قمٚمٞمف وومٕمٚمتف سمٖمػم
وُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمؽ إذا ىمٚم٧م :ومٕمٚم٧م اًمٌمء يم ً

( )1يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)321 /2اًمٌحر اعمحٞمط (.)541 /3
اًمْم ْٕمػ< و>اًمْم ْٕمػ< قمـ أيب
( )2اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ( ،)122 :121واًمذي ذيمره أسمق طمٞم٤من ذم > َّ
قمٛمرو سمـ اًمٕمالء أن اًمٗمتح ًمٖم٦م متٞمؿ ،واًمْمؿ ًمٖم٦م احلج٤مز – اًمٌحر اعمحٞمط (.)351 /5
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ُره٤م سم٤مًمْمؿ ،أي :ومٕمٚمتف قمغم ُمِم٘م٦م ،وإن يم٤من سم٤مظمتٞم٤مري<(.)1
اظمتٞم٤مري ،وومٕمٚمتف يم ً
وقمغم هذا ىم٤مل اًمٌ٤مطم٨م قمزات اًمًقيريملً> :م٘مد أوم٤م َدت ىمراء ُة اًمٗمتح >يم َْر ًه٤م< أٟمف ٓ
ِ
ٟمٙم٤مح َُمـ ٓ شمريد .أ َُّم٤م ىمراء ُة
إيمراهٝم٤م قمغم
زوضمٝم٤م أو
ُ
ُقذم قمٜمٝم٤م ُ
ُيؾ ْ
ٌ٤مر اعمرأة اًمتل شم ِّ َ
إضم ُ
أيْم٤م إجل٤مؤه٤م إمم ذًمؽ قمـ ـمريؼ ُم ِ
ٜمٕم َٝم٤م ُمـ اًمزواج،
اًمْمؿ >يم ُْر ًه٤م< وم٠موم٤مدت أٟمف ٓ ُيِؾ ً
َّ
َ
اإليمراه ساطم ً٦م ،وم٤مًم٘مراءشم٤من أوم٤مدشم٤م ُمٜمع إيمراهِ
ِ
ومتٙمقن سمذًمؽ يم٤مره ً٦م ،وإن مل ي٘مع قمٚمٞمٝم٤م ُ
ومٕمؾ
َ
َ َ
ِ
ُي٤م ،أو يم٤من سم٠مؾم٤مًمٞم٥م
اعمرأة اعمٓم َّٚم َ٘م٦م ُمـ اًمزواجِ سمٛمـ شمٙمر ُه ،ؾمقا ٌء يم٤من ذًمؽ اإليمرا ُه س ً
ُمٚمتقي٦م ،ويف ذقك محاي ٌة ُحل ِ
اقدين ،وتلفقدٌ عذ حتري ِم ما فان جيري
رية ادرأة اقتي صاهنا هلا
ُ
ِ
اجلاهؾقة ،واهلل تعاؼ أعؾم<(.)2
يف
ضٖٔ).
﴿ ﮨ ﮩ﴾ [اًمٜمً٤مء ]25 :قسأ بؿتض اهلُصٚ ٠ايضاد (أٜسِ َ

ِ
أطمّم َّـ أٟمٗمًٝم َّـ سم٤مًمتزوي٩م أو اإلؾمالم واحلري٦م واًمٕمٗم٦م ،أو أطمّم َّـ
ًمٚمٗم٤مقمؾ،
ُمٌٜم اٞم٤م
َ
ٌ
أيْم٤م قمغم طمد ؾمقاء ،وم٘مد
إطمّم٤من
اًمزواج ومٞمف
أزواضم ُٝم َّـ ،وذًمؽ أن
ًمٚمزوضم٦م ،وًمٚمزوج ً
َ
َ
َ
ضم٤مء ذم احلدي٨م> :ي٤م ُمٕمنم اًمِمٌ٤مب َُم ِـ اؾمتٓم٤مع ُمٜمٙمؿ اًمٌ٤مء َة ومٚمٞمتزوج :وم٢مٟمف أهمض ًمٚمٌٍم
وأطمّم ُـ ًمٚمٗمرج<(.)3
ػ
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل> :سم٤مًمٗمتح ُمٕمٜم٤مه أؾم َٚم ْٛمـ،
وسم٤مًمْمؿُ :ز ِّو ْضمـ<.اهـ  ،وقمٚمٞمف وم٘مد اظمت َٚم َ
َّ
ػ ذم َطمدِّ إَ َُم٦م ُمتك جي٥م(.)4
اًمً َٚم ُ
َّ

ىم٤مل ُمٙمل> :وطمج ُ٦م ُمـ ومتح اهلٛمزة أٟمف أؾمٜمد ِ
اًمٗم َ
ٕمؾ إًمٞمٝمـ ،قمغم ُمٕمٜمك :وم٢مذا َأ ْؾم َٚم ْٛم َـ،
ُ َّ َ
ٟمٗمًٝم َّـ سم٤مًمتزوي٩م ،وم٤محلد ِ
ٟملم ذم اًمقضمقه
وىمٞمؾَ :قم َٗم ْٗم َـ ،وىمٞمؾ:
ٓز ٌم هلـ إذا َز ْ َ
أطمّم َّـ أ َ
َ
جيٕمؾ احلدَّ ِ
اًمثالصم٦م ،و َُمـ َو َّؿ اهلٛمز َة وم٢مٟمام ُ
ٟملم سمٕمدَ اًمتزوي٩مِ ٓ همػم ،وىمد أمجع
ٓز ًُم٤م هلـ إذا َز ْ َ

()1
()2
()3
()4

اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)231 /2
شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)134 /2
أيْم٤م (.)1411
رواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ( ،)5165وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ً
ًمٚمٛمزيد يٜمٔمر أصمر اظمتالف اًم٘مراءات ذم إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ( ،)393 :384شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)1819 ،1818 /2
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ِ
ذات زوج<(.)1
قمغم
وضمقب احلَدِّ قمغم اعمٛمٚمقيم٦م إذا زٟم٧م وإن مل شمٙمـ َ
﴿ ﯟ﴾

[اًمٜمً٤مء]37 :

دٌِ)ٚ ،نريو بطٛز٠
قسأ بؿتض ايباٚ ٤ارتا( ٤بٔاي َب َ

اذتدٜد.
ًمٖم٦م ومٞمف يم٤مًمـ ُح ْزن واًمـ َح َزن ،واًم ُٕم ْر ِ
ُ
اًمتحريؽ اعمّمدر،
ب واًم َٕم َرب ،وىمٞمؾ:
ُ
واإلؾمٙم٤من آؾمؿ(.)2
وذم ذح اًمٓمٞمٌ٦م ًمٚمٜمقيري :اًم ٌَ َخؾ سمٗمتحتلم ًمٖم٦م أؾمد ،وسم٤مًمْمؿ واإلؾمٙم٤من ًمٖم٦م
اًمرازي ذم شمٗمًػمه أن اًمٗمتح ًمٖم ُ٦م إٟمّم٤مر ،وىم٤مل ذم اًمْمؿ واإلؾمٙم٤من :هل
ىمريش ،وذيمر َّ
اًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م.
ط.)٣ٖٛ
﴿ ﮛ﴾ [اًمٜمً٤مء ]42 :قسأ بؿتض ايتا( ٤تَ َ
ِ
وم٧م إطمدى اًمت٤مءيـ ختٗمٞم ًٗم٤م،
وطم ِذ ْ
أصٚمف > َشمت ًََ َّقى< ُمْم٤مرع >شم ًََ َّقى< ُمٌٜم ًٞم٤م ًمٚمٗم٤مقمؾُ ،
ُ
وشمٙمقن
إرض وشمٌتٚمِ ُٕم ُٝمؿ،
شمٜمِمؼ
ي٘م٤مل :ؾمقيتف
إرض< وم٤مقمؾ ،ىمٞمؾُ :مٕمٜم٤مه ُ
ُ
ومتًقى ،و> ُ
َّ
اًمٌ٤م ُء سمٛمٕمٜمك > َقمغم< ،وىمٞمؾ متٜم َّْقا أن شمًتقي هبؿ ومٞمٙمقٟمقا شم َُرا ًسم٤م( ،)3ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ [اًمٜمٌ٠م.]41 :

ىم٤مل اًمٌ٤مطم٨م اًمًقيريملً> :م٘مد أوم٤مدت اًم٘مراء ُة إومم واًمث٤مٟمٞم٦م >شم ًََ َّقى< و>شم ًََّ َّقى< أن

ومً٤مظمقا ومٞمٝم٤م ومٞمٙمقٟمقا
إرض هل اًمتل شمًقى هبؿ ،أي أهنؿ متٜم َّْقا ًمق اٟمٗمتح٧م
ُ
إرض َ
٤مؾم ٌُقا ،أو شمًقى قمٚمٞمٝمؿ إرض ومٞمٝمٚمٙمقن ومٞمٝم٤م ،ذم طملم أن اًم٘مراء َة
ُمـ شمُراهب٤م ًمئال ُُي َ
إرض ومٞمجٕمٚمٝمؿ وهل ؾمقا ًء طمتك ٓ ُيٌ َٕمثقا،
اًمث٤مًمث٦م >شم ًَُ َّقى< أوم٤م َدت أن ًَّمق َؾم َّقى اهللُ هبؿ
َ
أو أهنؿ ُيّمٌحقن يم٤مًمٌٝم٤مئؿ يق َم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم ُمّمػمه٤م طمٞم٨م شمّمٌح ُشمرا ًسم٤م .وم٤مًم٘مراءشم٤من أوم٤مدشم٤م
اًمٗمرار ُمـ اًمٕمذاب وًمق سم٠مي ؿمٙمؾ ُمـ إؿمٙم٤مل ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ<(.)4
ُم ًٕم٤م متٜمِّل اًمٙم٤مومريـ
َ

()1
()2
()3
()4

اًمٙمِمػ (.)263
احلج٦م ٓسمـ ظم٤مًمقيف (.)123
يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن (.)367/2
شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)148 ،147 /2
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طـ ُتـُِ)ٚ ،نريو باملا٥د.٠
﴿ ﯥ﴾ [اًمٜمً٤مء ]43 :قسأ عرف ا٭يـ (يٜـَُ ِ
ُِمـ اًم َّٚمٛمس ،قمغم أن ِ
ٕمؾ ذم سم٤مب ِ
اًمٗم َ
ْم٤مف إمم اًمرضمؾ ،ؾمقاء يم٤من سمٛمٕمٜمك
اجل َام ِع ُُم
ٌ
اجلامع يمام هق رأي أيب طمٜمٞمٗم٦م ،أو سمٛمٕمٜمك اًمٚمٛمس يمام هق رأي اًمِم٤مومٕملِ ،
ِ
رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم.
دون ِ
وىمٞمؾَ :قـ َؿ َس :ضم٤م َُم َع ،وٓ َُم َس :عم٤م َ
اجلامع ،وىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي> :واؾمتٕمام ًُمف  -أي:
عمًتؿ  -يمٜم٤مي ً٦م قمـ اجلامع أىمؾ ُمـ اعمال َُمً٦م< ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)1

ؾمٌؼ ُمـ اطمتج٤مجِ يم ُِّؾ ٍ
ومريؼ إمم ُم٤م
ىم٤مل اًمٌ٤مطم٨م قمزات اًمًقيريمل ...> :سمٜم٤م ًء قمغم ُم٤م َ
ُمٓمٛمع ذم آٟمتّم٤مر عمذه٥م َ
ٛمٙمـ
ذه٥م إًمٞمف ُمـ ىمرائـ إطمقال ،ومال
دون ُمذه٥م ،وًمٙمـ ُي ُ
َ
َ
أصمر شمٜمق ِع اًم٘مراءات واظمتالومٝم٤م قمغم اًمٙمثػم ُمـ ُمً٤مئؾ اًمٗم٘مف،
أن ُأؤيمدَ ُمـ ظمالل ذًمؽ َ
ِ
اًمٜمً٤مء قمغم ؾمٌٞمؾ
أُمر سم٤مًمقوقء ُمـ همِمٞم٤من
ويٛمٙمـ
ُ
اجلٛمع سملم اًم٘مراءشملم سم٠من اهلل شمٕم٤ممم َ
اًمـ َحتؿ ،صمؿ أُمر سمف ُِمـ َُم ًِّٝمـ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٜمَّدْ ب ،وإٟمام سف اعمٕمٜمك ه٤م هٜم٤م ُمـ احلتؿ إمم
ِ
ظمرج
اًمٜمدب ُم٤م ُر ِو َي قمـ قم٤مئِم َ٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن رؾمقل اهلل ط َىم ٌَّـ َؾ َ
سمٕمض ٟمً٤مئف ،صمؿ َ
ًمٚمّمالة ،ومل يتقو٠م .ىم٤مل قمروةُ :مـ هل إٓ ِ
أٟم٧م؟ ،ومْمحٙم٧م(.)2
َ
ِ
يٜمت٘مض اًمقوقء سمٛمس
وهذا ُم٤م اظمت٤مره احلٜم٤مسمِٚم٦م قمغم اعمِمٝمقر طمٞم٨م ىم٤مًمقا :وإذا مل
ًتح٥م<(.)3
أٟمثك وم٢مٟمف ُي َ
﴿ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [اًمٜمً٤مء ]73 :قسأ بٝا ٤ايترنري (َٜه.)ٔٝ
َ
أيْم٤م َّ
شم٠مٟمٞم٨م >ُمقدة< همػم
وم٢من
اًمق ِّد ،و ً
ىمٞمؾْ َ :
مح ًال قمغم اعمٕمٜمكٕ :ن اعمق َّدة سمٛمٕمٜمك ُ
ِ
قمالُم٦م اًمت٠مٟمٞم٨م.
ومح ًُ َـ ْشمر ُك
طم٘مٞم٘مل ،وىمد ومّمؾ سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٗمٕمؾَ ،
ع .)ًَُُٕٜٛ
﴿ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [اًمٜمً٤مء ]77 :قسأ بٝا ٤ايػٝبٞ ُٜ( ١
ضمر ًي٤م قمغم ُم٤م شم٘مدم ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [اًمٜمً٤مء.]77 :
( )1يٜمٔمر أٟمقار اًمتٜمزيؾ ًمٚمٌٞمْم٤موي (ُ ،)359 /1م ِ
رؿمد إقمزة ( ،)44إحت٤مف ومْمالء اًمٌنم ( ،)242وًمٚمٛمزيد عم٤م يؽمشم٥م
ُ
قمغم يمؾ ُمـ اًم٘مراءشملم ُمـ إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م يٜمٔمر أصمر اظمتالف اًم٘مراءات ذم إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ( ،)94 :82أصمر
اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم اؾمتٜمٌ٤مط إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م (.)41 :35
( )2أظمرضمف اًمؽمُمذي ( ،)86واسمـ ُم٤مضمف ( ،)512وصححف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود (.)179
( )3شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)151 ،151 /2
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﴿ﮬ﴾ [اًمٜمً٤مءَ ]94 :عّا :قسأ بجاَ ٤جًج ١بديٟا َٔ ايباٚ ،٤باَ ٕ٤ػ ٖددََ ٠ؿتٛس١
بديٟا َٔ ايٝا ٤املػددٚ ،٠تاَ ٤غُ ١َٛبديٟا َٔ ايٓ ٕٛاملغُٜ ( ١َٛؾـ َتـجَـ ٖبـتُٛا)ٚ ،قسأٖا
نريو يف اذتذسات.

ِ
ِ
صح َ٦م
ُمـ اًمتثٌ٧م ،وهق اًمت٠مين واؾمتٕمامل اًم َّث ٌَ٤مت .أي :ومت٠مٟمقا وشمقىمٗمقا طمتك شمتٞم٘مٜمقا َّ
اخلؼمُ ،ي َ٘م ُ٤ملَ :شم َث ٌَّ ْ٧م ذم ِ
ػ اًم َّث ٌَ٤مت،
وضمٝمف ،واًمتثٌ٧م َشمٙمَٚم ُ
شمٕمٚمؿ ُم٤م ُ
أُمرك ،أي ٓ َ
شمٕمج ْؾ طمتك َ
ِ
٥م قمغم > َشم َٗم َّٕمؾ< ،وأُم٤م >ومتٌٞمٜمقا< أي :وم٤مومحّمقا وايمِمٗمقا(.)1
وُمٕمٜمك اًمتٙمٚمػ هم٤مًم ٌ
اًمت٠مين
واًمثٌ٧م هق
ىم٤مل أسمق ؿم٤مُم٦مُ> :مـ اًمثٌ٤مت ذم إُمر،
ُ
ُ
ظمالف اإلىمدام ،واعمرادِّ :
ِ
ِ
اًمتثٌ٧م ومٞمف ،ومٞمًتٕمٛمؾ ذم
وظمالف اًم َٕم َجٚم٦م  ،...وىمرأه٤م اًمٌ٤مىمقن ُمـ سمٞم٤من إُمر ،وهق صمٛمر
ُمقوٕمف  ... ،وىم٤مل اًمٗمراء :مه٤م ُمت٘م٤مرسم٤من ذم اعمٕمٜمك ،ي٘مقل ذًمؽ ًمٚمرضمؾ ٓ :شمٕمجؾ سم٢مىم٤مُم٦م
احلد طمتك يتٌلم ويتثٌ٧م<.
ِ
وشمرك اإلىمدام قمغم
وىم٤مل ُمٙمل> :عم٤م يم٤من ُمٕمٜمك أي٦م احلض ًمٚمٛم١مُمٜملم قمغم اًمت٠مين
أومًح ًمٚمٛم٠مُمقر ُمـ
واًمتثٌ٧م
الف اإلىمدام،
اًم٘متؾ دون شمثٌ٧م وشمٌلم أشمك سم٤مًمتثٌ٧م ٕٟمف ِظم ُ
ُ
ُ
اًمتٌلم ٕن َّ
يمؾ َُمـ أراد أن يتثٌ٧م ىمدر قمغم ذًمؽ ،وًمٞمس يمؾ َُمـ أراد أن يتٌلم ىمدر قمغم
ذًمؽ ٕٟمف ىمد يتٌلم وٓ يتٌلم ًمف ُم٤م أراد سمٞم٤مٟمف.
وطم َّج ُ٦م َُمـ ىمرأ سم٤مًمٞم٤مء ُمـ اًمٌٞم٤من أٟمف عم٤م يم٤من ُمٕمٜمك أي٦م :اومحّمقا قمـ ِ
أُمر َُمـ
ُ
ًم٘مٞمتٛمقه ،وايمِمٗمقا قمـ طم٤مًمف ىمٌؾ أن شمٌٓمِمقا سم٘متٚمف طمتك شمتٌلم ًمٙمؿ طم٘مٞم٘م ُ٦م ُم٤م هق قمٚمٞمف ُِمـ
اًمتثٌ٧مٕ :ن َّ
يمؾ َُمـ
وأيْم٤م وم٢من اًمتٌلم َي ُٕمؿ
اًمدِّ يـ محؾ قمغم اًمتٌلمٟٕ :مف سمف
َ
ئمٝمر إُمرً ،
ُ
إُمر أو مل ئمٝمر ٓ ،سمد ُمـ اًمتثٌ٧م ُمع
أُمرا ومٚمٞمس يتٌٞمٜمف إٓ سمٕمد شمثٌ٧م ،فمٝمر ذًمؽ
َ
ُ
شمٌلم ً
اًمتٌلم ،ومٗمل اًمتٌلم ُمٕمٜمك اًمتثٌ٧م ،وًمٞمس يمؾ َُمـ شمث ٌَّ٧م ذم ٍ
أُمر شمٌٞمٜمف ،ىمد يتثٌ٧م وٓ يتٌلم ًمف
إُمر ،وم٤مًمتٌلم أقمؿ ُمـ اًمتثٌ٧م ذم اعمٕمٜمك ٓؿمتامًمف قمغم اًمتثٌ٧م<.
ىم٤مل اًمديمتقر اجلٛمؾ ...> :إذن ًمٙمؾ ىمراءة ُمٕمٜمك ًمف أمهٞم٦م ذم إسمراز اًمٗمٝمؿ اًمتٙم٤مُمكم
( )1يٜمٔمر طمج٦م اًم٘مراءات ٓسمـ زٟمجٚم٦م (.)219
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ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م ،وٓ ٟمقاومؼ قمغم ُمـ ضمٕمؾ ىمراءة (ومتٌٞمٜمقا) ُُمٖمٜمٞم ً٦م قمـ ىمراءة (ومتثٌتقا)< (.)1
وىم٤مل اًمديمتقر أمحد ؾمٕمد> :وإذا يم٤من اًمٗم٤مرد وُمٙمل ىمد محال ىمراء َة (ومتٌٞمٜمقا) قمغم
ُمٕمٜمك اًمٕمٛمقم يمام ؾمٌؼَّ ،
وم٢من أسم٤م ؿم٤مُم٦م ُيٛمؾ اًم٘مراءشملم قمغم شمرشم٥م إومٕم٤مل ذم اًمقضمقد،
ومٞمٙمقن اًمتثٌ٧م َّأو ًٓ ،صمؿ ي٠ميت اًمتٌلمً :مٞمٙمقن صمٛمرشمَف وٟمتٞمجتف ،وذاك ُم٤م ٟمريمـ إًمٞمف سمِٜم٤م ًء قمغم

ضمقاز شمٖم٤مير ُمٕمٜمك اًم٘مراءشملم حت٘مٞم ً٘م٤م ًمذًمؽ إصؾ اعمٕمتؼم ُمـ شمٖم٤مير اًم٘مرءات اًمدَّ ِّال قمغم
يمامل إقمج٤مزه سم٢مجي٤مزه<.
وىم٤مل اًمٌ٤مطم٨م قمزات اًمًقيريملً> :م٘مد أوم٤م َدت ىمراء ُة (ومتث ٌَّتقا) ضور َة اًمتثٌ٧م ،وهق
ِ
ُ
واًمتٝمقر قمغم ومِٕمؾ إُمر سمٖمػم دًمٞمؾ ُمع اًمٌدء ذم اًمٌح٨م مم٤م يثٌ٧م طم٤مل
شمرك اإلىمدام
اًمِمخص اعمراد اًمٌٓمش سمف .أ َُّم٤م ىمراء ُة (ومتٌ َّٞمٜمقا) وم٘مد أوم٤مدت ُمٕمٜمك آظمر ٓ ِي٘مؾ ظمٓمقر ًة قمـ
اًمِمخص
ؾم٤مسم٘مف وهق اًمتٌلم واًمذي يٕمٜمل :اًمٗمحص واًمٙمِمػ ،وسمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م قمٚمٞمف
ُ
ٟمتٌلمٕ :ن اًمقىمقع ذم
اعمٕمٜمل ُمـ اًمديـ واًمٕم٘مٞمدة ،وم٤مًم٘مراءشم٤من أوم٤م َدشم٤م أٟمف يٜمٌٖمل اًمتثٌ٧م طمتك َّ
ٍ
رضم٤م ؿمديدً ا ًمٚمٛمًٚمٛملم ،وىمْمٞم ُ٦م اًمتٌلم يٜمٌٖمل أن شم٠مظمذ ُمداه٤م
٥م َطم ً
ظمٓم٠م ذم هذا اعمج٤مل ُيً ٌِّ ُ
ذم أي حلٔم٦م أو ختٓمٞمط أو شمٜمٗمٞمذ ،سمدون أن يٙمقن ذًمؽ ُُمثٌ ًٓم٤م ِ
ًمٚمٝم َٛمؿ وؾمٌ ًٌ٤م ذم اًم٘مٕمقد قمـ
اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ<.
﴿ ﯓ﴾

[اًمٜمً٤مء]94 :

طًٚ ،)َِٜنريو
قسأ عرف ا٭يـ اييت بعد اي( ّ٬اي ٖ

بطٛز ٠ستُد ط.
ىم٤مل ُمٙمل> :قمغم ُمٕمٜمك آؾمتًالم وآٟم٘مٞم٤مد ،وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ﴾

[اًمٜمحؾ]87 :

ًٚمام
وم٤معمٕمٜمك ٓ :شم٘مقًمقا عمـ اؾمتًٚمؿ إًمٞمٙمؿ واٟم٘م٤م َد
َ
ًمً٧م ُُم ً

أُمره.
ومت٘متٚمقه طمتك شمتٌٞمٜمقا َ

ِ
اًمًالم ،اًمذي هق حتٞم٦م اإلؾمالم ،وقمغم
وىمرأ اًمٌ٤مىمقن> :اًمًالم< سم٠مًمػ ،قمغم ُمٕمٜمك َّ
ُمٕمٜمك ٓ :شم٘مقًمقا عمـ طمٞم٤ميمؿ ِ
حت َّٞم٦م اإلؾمالم ًمً٧م ُم١مُمٜمً٤م ومت٘متٚمقه ًمت٠مظمذوا َؾم َٚم ٌَف.
َّ
( )1اًمقضمقه اًمٌالهمٞم٦م ذم شمقضمٞمف اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمتقاشمرة (.)314
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وجيقز أن يٙمقن اعمٕمٜمك ٓ :شم٘مقًمقا عمـ يمػ َيدَ ه قمٜمٙمؿ واقمتزًمٙمؿ ًمً٧م ُم١مُمٜمً٤م.
طمٙمك إظمٗمش أٟمف ُي٘م٤مل :أٟم٤م َؾمالم ،أيُ :مٕمتزل قمٜمٙمؿٟ ٓ ،مخ٤مًمٓمٙمؿ ،وُمٜمف ىمقًمف

شمٕم٤ممم ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ [اًمٗمرىم٤من ،]63 :مل ُخيؼم قمٜمٝمؿ أهنؿ َطم َّٞمقهؿ
سم٤مًمًالم ،إٟمام ُمٕمٜم٤مه :ىم٤مًمقا سمراءة ُمٜمٙمؿ ٓ ٟمُخ٤مًمٓمٙمؿ<.ا.هـ
وىم٤مل اسمـ طمجر> :وذم أي٦م ٌ
دًمٞمؾ قمغم َّ
أن َُمـ أفمٝمر ؿمٞمئً٤م ُمـ قمالُم٤مت اإلؾمال ِم مل

ِ
اًمًالم حتٞم٦م اعمًٚمٛملم ،ويم٤مٟم٧م حت َّٞم ُتٝمؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م
أُمر ُهٕ :ن َّ
تؼم ُ
َيـح َّؾ َد ُُم ُف طمتك ُخي َ َ
اًمً َٚم ِؿ< قمغم اظمتالف وٌٓمف وم٤معمراد
سمخالف ذًمؽ ،ومٙم٤مٟم٧م هذه قمالُم ً٦م .وأ َُّم٤م قمغم ىمراءة > َّ

سمف آٟم٘مٞم٤م ُد ،وهق قمالُم ُ٦م اإلؾمال ِم َّ
ٕن ُمٕمٜمك اإلؾمالم ذم اًمٚمٖم٦م آٟم٘مٞم٤م ُد ،وٓ يٚمزم ُمـ ا ًَّمذي
اىمتٍم قمغم ذًمؽ وإضمرا ُء أطمٙم٤مم اعمًٚمٛملم قمٚمٞمف ،سمؾ ٓ سمدَّ ُِمـ
َذيمرشمُف
ُ
احلٙمؿ سم٢مؾمالم َُمـ َ َ
اًمتَّٚمٗم ِ
َ
ظ َّ
شمٗم٤مصٞمؾ ذم ذًمؽ سملم أهؾ اًمٙمت٤مب وهمػمهؿ ،واهلل أقمٚمؿ<(.)1
سم٤مًمِمٝم٤م َدشمَلم قمغم
وىم٤مل اًمٌ٤مطم٨م قمزات اًمًقيريملً> :م٘مد سمٞمٜم٧م ىمراءة >اًمًالم< ىم٤مقمد ًة ُمٝمٛم٦م ُمـ
ىمقاقمد اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري ذم اإلؾمالم ،وهل اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمح٤مرسملم ،وم٘مد سمٞمٜم٧م أن قمّمٛم٦م
دُم٤مء اعمح٤مرسملم سم٠مؿمٞم٤مء ،وهل:
رت أن
األوؼ :إؾمالُمٝمؿً ،م٘مقل اًمٜمٌل ط ومٞمام يرويف اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمحُ > :أ ُِم ُ
ِ
اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل ،وم٢مذا ىم٤مًمقه٤م قمّمٛمقا ُِمٜمِّل دُم٤م َءهؿ<(.)2
ُأىم٤مشمؾ َ
اًمًالم ،سمدًمٞمؾ ُم٤م روي ُمـ ؾمٌ٥م ٟمزول ذم
اقثاكقة :إًم٘م٤مئٝمؿ حتٞم٦م اإلؾمالم ،وهل َّ
أي٦م ،وًمٙمـ جي٥م اًمتحٗمظ هٜم٤م ،ومال ٟمحٙمؿ سم٢مؾمالُمف سمٛمجرد إًم٘م٤مء اًمًالم ،سمؾ ٟمٕمّمؿ د َُمف

( )1ومتح اًمٌ٤مري (.)259 /8
ُ
اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إًمف
( )2رواه اًمٌخ٤مري (ُ )25مـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ،وًمٗمٔمف> :أُمرت أن أىم٤مشمؾ
َ
ِ
ُ
َ
وأُمقاهلؿ إٓ
رؾمقل اهلل ،وي٘مٞمٛمقا اًمّمالةَ ،وي١مشمقا اًمزيم٤مة ،وم٢مذا ومٕمٚمقا ذًمؽ قمّمٛمقا ُمٜمِّل دُم٤م َءهؿ
إٓ اهلل وأن حمٛمدً ا
ِ
ً٤مهبؿ قمغم اهلل<.
سمحؼ اإلؾمالم ،وطم ُ
ِ
ِ
ُ
ُ
اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف
رت أن أىم٤مشمؾ
واًمؽمُمذي (ُ )2616مـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ،وًمٗمٔمف> :أُم ُ
َ
وطمً٤مهبؿ قمغم اهلل<.
إٓ اهلل ،وم٢مذا ىم٤مًمقه٤م ُمٜمٕمقا ُِمٜمِّل دُم٤م َءهؿ وأُمقاهلؿ إٓ سمح٘مٝم٤م،
ُ
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إمم أن يتٌلم ِطمٚمف ،يمام ىم٤مل اإلُم٤م ُم ُم٤مًمؽ  -ريض اهلل قمٜمف  -ذم اًمٙم٤مومر يقضمد ومٞم٘مقل :ضمئ٧م
ُم ِ
ًت٠مُمٜمً٤م :هذه أُمقر ُمِمٙمٚم٦م ،أرى أن يرد إمم ُم٠مُمٜمف ،وٓ ُيٙمؿ قمٚمٞمف سمحٙمؿ اإلؾمالم ،طمتك
ُ
يتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م >ٓ إًمف إٓ اهلل< ،ووضمف قمّمٛم٦م دُمف عمجرد اًمًالم أن ؾمالُمف
سمتحٞم٦م اإلؾمالم ُم ِ
١مذ ٌن سمٓم٤مقمتف واٟم٘مٞم٤مده.
ُ
يمػ يده قمٜمٙمؿ واقمتزًمٙمؿً :مً٧م
اقثاقثة :اقمتزاهلؿ ىمت٤مل اعمًٚمٛملم ،أي ٓ :شم٘مقًمقا عمـ َّ
ُم١مُمٜمً٤م< ،صمؿ ٟم٘مؾ ُم٤م شم٘مدم مم٤م طمٙم٤مه إظمٗمش.
اًمً َٚمؿ< وم٘مد أو٤موم٧م أُمريـ يًت٠مُمـ هبام اعمح٤مرسمقن
وىم٤مل> :أُم٤م اًم٘مراءة سمٖمػم إًمػ > َّ
مل ُيذيمروا ذم اًم٘مراءة إومم ،ومه٤م:
ً
أوال :اؾمتًالُمٝمؿ واٟم٘مٞم٤مدهؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم سمٕمد ىمٝمرهؿ.
ثاك ًقاُ :مّم٤محلتٝمؿ وُمً٤معمتٝمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم سمٕم٘مد اًمّمٚمح واهلدٟم٦م واًمٜمزول قمٜمد ذوط
اعمًٚمٛملم.
مـفج اقؼرآن يف ـضقة من
وبذقك كرى أن اقؼراءتػ ـد بقـتا يف تـاسق وتؽامل ؿريد
َ
ادجتؿع ادسؾم ،واهلل تعاؼ أعؾم<(.)1
أخطر اقؼضايا اقتي هتم
َ
﴿ ﭩﭪ﴾ [اًمٜمً٤مء ]114 :قسأ بايَٝا ٔ٤ايتشتِ٪ُٜ( ١ٝتٔ.)ٔ٘ٝ
أي :ومًقف ُي١مشمٞمف اهللًُ ،م٘مقًمف شمٕم٤ممم ىمٌٚمف ﴿ :ﭧ ﭨ ﴾.
ِ
اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم قمـ اهلل
حل َّج٦م عمـ ىمرأ سم٤مًمٞم٤مء أٟمف ُِمـ إظمٌ٤مر
ىم٤مل اسمـ ظم٤مًمقيف> :وم٤م ُ
قمز َّ
قمز وضمؾ قمـ ٟمٗمًف سم٤مًمٜمقن<.
وضمؾ ،واحلج٦م عمـ ىمرأ سم٤مًمٜمقن أٟمف ُمـ إظمٌ٤مر اهلل َّ
َّ
َ
اًمٗمرق سملم اًم٘مرا َءشملم ٓ يٕمدُ و
رئ
وىم٤مل اًمٌ٤مطم٨م قمزات اًمًقيريمل> :ىمد يرى اًم٘م٤م ُ
ِ
أؾم٤مًمٞم٥م
الف ذًمؽ ،وم٤مًٓمتٗم٤مت ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م إمم اخلٓم٤مب هق ُمـ
يمق َٟمف ًمٗمٔم اٞم٤م،
واًمّمقاب ِظم ُ
ُ
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وومٞمف ُمـ إصمراء اعمٕم٤مين وشمٜمق ِقمٝم٤م اًمٙمثػم ،وسم٢مفمٝم٤مر اًمٕمالىم٦م اًمتٗمًػمي٦م سملم
( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)155 ،154 /2
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يٙمقن اعمٕمٜمك واهلل أقمٚمؿَّ :
ُ
أُمر سم٤مًمّمدىم٦م أو اعمٕمروف أو اإلصالح سملم
اًم٘مراءات
وإن َُمـ َ

اًمٜم٤مس اسمتٖم٤م َء ُمرو٤مة اهلل ٓ ري٤مء وم٘مد وقمده اهللُ سم٤مٕضمر اًمٕمٔمٞمؿ سمٓمري٘متلم:
ٗمٝم ُؿ ُِمـ ىمراءة (ٟمُ١مشمٞمف) ،وهق شم٠ميمٞمدٌ قمغم أمهٞم٦م اًمققمد
إومم :سمٜمٗمًف ،وهق ُم٤م ُي َ
ِ
ِ
ٗمٝم ُؿ ُِمـ ىمراءة ( ُي١مشمٞمف) ،وذم
وطمتٛمٞم٦م شمٜمٗمٞمذه .واًمث٤مٟمٞم٦م :قمغم ًمً٤من رؾمقًمف ط ،وهق ُم٤م ُي َ
حت٘مٞمؼ ذًمؽ اًم ِ
ِ
ققمد اًمرسم٤مين.
ذًمؽ ُم٤م ومٞمف ُمـ شم٠ميمٞمد
َ
إقمامل اعمذيمقر َة ذم أي٦م ُمـ اًمتّمدق أو إُمر
وذم أي٦م ًمٗم َت ٌ٦م قمٔمٞمٛم٦م إمم أن
سملم اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م ٌ
جم٤مل يمٌػم ًمدظمقل اًمنمك واًمري٤مء ومٞمٝم٤مً ،مِذا ضم٤مء
سم٤معمٕمروف أو اإلصالح َ
اًمت٠ميمٞمدُ اإلهلل ِ
سمٕم َٔم ِؿ ِ
ص ذم هذه إقمامل سم٤مٕؾمٚمقسملم  -اعمتٙمٚم ِؿ سمّمٞمٖم٦م
أضمر َُمـ أظم َٚم َ
ِ
واًمٖم٤مئ٥م يمذًمؽ<(.)1
اًمتٕمٔمٞمؿ،
﴿ ﭰ ﭱ﴾ [اًمٜمً٤مء ]135 :قسأ بغِ ايٚ ،ّ٬بعدٖا ٚاٚ ٚاسد ٠ضانَٔٓ ( ١تًٛٝا).
ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م وضمٝم٤من:
ِ
الف اإلقمـراض
األول :أٟمف ُِمـ اًمقٓي٦م -ووٓيـ٦م
اًمٌمء اإلىمٌـ ُ٤مل قمٚمٞمف ،وهـق ِظم ُ
قمٜمف ُ ،-مـ َو ِ َزم َي ِكم ،وُمٜمف ىمقًمؽ :و ًِّمٞم٧م احلٙمؿ واًم٘مْم٤مء سملم اًمرضمٚملم ،ودًمٞمؾ محٚمِف قمغم

>وزم< أن سمٕمده ﴿ :ﭲ ﭳ﴾ ،واعمٕمٜمك :إن ُو ًِّمٞمتُؿ أُمر إىم٤مُم َ٦م اًمِمٝم٤مدة ومت٘مٌٚمقا وشمتٛمقه،
ٕمروقا وم٢من اهلل يم٤من سمام شمٕمٛمٚمقن ظمٌػما ومٞمج٤مزي اعمُ ِ
حً َـ سم٢مطمً٤مٟمف ،واعمُ ِز َء ا ُعم ِ
أو ُشم ِ
ٕمر َض
ً ُ
ِ
سم٢مقمراوف.
إُمر ،أي :سم٤مذه .وم٤معمٕمٜمك :وإن شمٚمقا اًم٘مْم٤م َء سملم
ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر> :هق ُمْم٤مرع َو ِ َزم
َ

اخلّمقم ،ومٞمٙمقن راضم ًٕم٤م إمم ىمقًمف ﴿ :ﭭ ﭮ﴾ ،وٓ يتجف رضمققمف إمم اًمِمٝم٤مدة ،إذ ًمٞمس
أداء اًمِمٝم٤مدة سمقٓي٦م<.
ٍ
ويمنة،
وأص ُٚمف( :شم َْقًم ِ ُٞمقا)ُ ،طم ِذوم٧م اًمقاو إومم ًمقىمققمٝم٤م سملم طمرف اعمْم٤مرقم٦م
ومّم٤مر (شمَٚمِ ُٞمقا) ُمثؾ (شم َِٕمدُ وا) وسم٤مسمِف ،وم٤مؾمتث٘مٚم٧م اًمْمٛم٦م قمغم اًمٞم٤مء ومحذوم٧م وم٤مًمت٘مك ؾم٤ميمٜم٤من:
( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)159 ،158 /2
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ووٛم٧م اًمال ُم اعمٙمًقرة ٕضمؾ واو
اًمٞم٤م ُء
وواو اًمْمٛمػم ومحذف َّأو ُهلام -وهق اًمٞم٤مءُ -
ُ
اًمْمٛمػم ومّم٤مر ( َشم ُٚمقا) ،قمغم وزن ( َشم ُٗمقا).
واقثاين :أٟمف ُمـ اًمكم ،وأصٚمفَ ( :شم ْٚم ُقوا)ُ ،مـ ًَمقى َي ْٚم ِقي يم٘مراءة اجلامقم٦م ،إٓ أن اًمقاو
ىمٚمٌ٧م مهزة (شم ْٚم ُ١موا) ٟٓمْمامُمٝم٤م يم٘مٚمٌٝم٤م ذم ( ُأ ُضمقه) و( ُأىمت َْ٧م) ،صمؿ ٟم٘مٚم٧م طمريم٦م هذه اهلٛمزة
إمم اًمً٤ميمـ ىمٌٚمٝم٤م وطمذوم٧م ومّم٤مر ( َشم ُٚمقا) ،ويٙمقن ُمٕمٜمك اًم٘مراءشملم ِ
واطمدً ا.
َ
ِ
ًمقى ِ
يٚمقي ،وأصٚمفَ ( :شم ْٚم ِق ُيقا) ،اؾمتث٘مٚم٧م
وىمراءة >شم ْٚم ُقوا< سمقاويـ وٓم ؾم٤ميمٜم٦م ُمـ َ
اًمْمٛم٦م قمغم اًمٞم٤مء ومحذوم٧م ومًٙمٜم٧م وسمٕمده٤م اًمقاو اًمً٤ميمٜم٦م ،ومحذوم٧م ًٓمت٘م٤مء اًمً٤ميمٜملم،
ووٛم٧م اًمقاو إومم ًمٚمقاو اًمتل سمٕمده٤م.
ٛملم قمغم أظمر،
وهق ُمـ ِّزم اًم٘م٤ميض ،وإقمراوف ٕطمد اخل َّم ْ
أو ُمـ َ ِّزم اًمِمٝم٤مدة ،وهق حتري ُٗمٝم٤م وشمٌديٚمٝم٤م ،وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭔ ﭕ

ﭖ﴾ [آل قمٛمران ،]78 :أي :يزيٚمقهن٤م قمـ احلؼ إمم اًمٌ٤مـمؾ واًمٙمذب ،واعمٕمٜمك :وإن
شمٚمقوا أًمًٜمتٙمؿ قمـ ؿمٝم٤مدة احلؼ أو طمٙمقُم٦م اًمٕمدل ،أو شمٕمروقا قمـ أداء اًمِمٝم٤مدة
ومتٜمٕمقه٤م،
أو هل ُمـ ِّزم اًمٖمريؿ ،وهق ُمٓمٚمفُ ،ي٘م٤ملَ :رضمؾ ًم َّٞم٤من ،واُمرأة ًم َّٞم٤مٟم٦م أيُ :مم٤مـمِ َٚم٦م ،وقمغم

ذًمؽ اظمتٚمػ ذم اًمْمٛمػم ذم أي٦م أيٕمقد ًمٚمِم٤مهد أو ًمٚم٘م٤ميض.

ِ
ُ
اًمِم٤مهد
شم٠موًمف أٟمف زم
ىم٤مل اًمٓمؼمي ...> :وأومم اًمت٠مويٚملم سم٤مًمّمقاب ذم ذًمؽ
شم٠مويؾ َُمـ َّ
ؿمٝم٤م َدشمف عمـ َؿم ِٝمدَ ًمف وقمٚمٞمف ،وذًمؽ حتري ُٗمف إ َّي٤مه٤م سمٚمً٤مٟمف ،وشمريمُف إىم٤مُمتَٝم٤م ًمٞمٌٓمؾ سمذًمؽ
إقمراوف قمٜمٝم٤م وم٢مٟمف شمريمُف أدا َءاه٤م واًم٘مٞم٤م َم هب٤م،
ؿمٝم٤م َدشمف عمـ ؿمٝمد ًمف وقمٛمـ ؿمٝمد قمٚمٞمف ،وأ َُّم٤م
ُ

ومال يِمٝمدُ هب٤م<(.)1

وي٘مقل اًمٌ٤مطم٨م قمزات اًمًقيريملً> :م٘مد أوم٤مدت اًم٘مراء ُة إومم إمم أمهٞم٦م شمقزم ِ
أُمر
ٍ
ِ
اعمٜم٤مزقم٤مت سملم اًمٜم٤مس ،وم٢من
إىم٤مُم٦م اًمِمٝم٤مدة واًم٘مْم٤مء سملم اًمٜم٤مس عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ
أمهٞم٦م ذم َوم ِّض َ
( )1شمٗمًػم اًمٓمؼمي (.)593 /7
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ِ
إىم٤مُم٦م اًمِمٝم٤مدة أو أقمروتؿ قمـ ذًمؽ َّ
وم٢من اهلل سمام شمٕمٛمٚمقن ظمٌػم ،أُم٤م اًم٘مراءة
أُمر
شمقًمٞمتؿ َ
اًمث٤مٟمٞم٦م وم٘مد حتدصم٧م قمـ سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م اإلضمرائٞم٦م اعمٝمٛم٦م اًمتل ٓ سمدَّ ُمٜمٝم٤م سمٕمد شمقزم ِ
أداء
ُ
اًمٜمزاه ُ٦م وقمد ُم ِ
احلؼ
اخلّمٛملم ،أو أن
اعمٞمؾ ٕطمد
ؽمط
يٚمقي َّ
َ
َ
َ
اًمِمٝم٤مدة أو اًم٘مْم٤مء ،طمٞم٨م ُيِم َ
ُ
وشمرك
ًق َي سملم اخلّمقم ذم اعمجٚمس واًمٜمٔمر واًمٙمالم،
قمـ وضمٝمف ،وقمغم اًم٘م٤ميض أن ُي ِّ
ِ
إهار ِ
ِ
واخلٚمقة سمف ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ<(.)1
أطمدمه٤م
﴿ﯦ ﯧ﴾ [اًمٜمً٤مء ]141 :قسأ بغِ ايٓٚ ٕٛنطس ايصاُْ ( ٟصَ ٍَٚعًٝ ِٜٝهِِ).
ُمٌٜم اٞم٤م ًمٚمٛمٗمٕمقل ،و> ْ
أن< وُم٤م سمٕمده٤م ذم حمؾ رومع ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ،أي :وىمد ٟم ُِّز َل قمٚمٞمٙمؿ
اًمٙمٗمر سمآي٤مت اهلل وآؾمتٝمزاء هب٤م.
اعمٜمع ُمـ ُجم٤مًمً٦م اعمٜم٤موم٘ملم واًمٙم٤مومريـ قمٜمد ؾمامقمٙمؿ
ُ
َ
اًمٜمٔمر إمم اًمٗم٤مقمؾ ،وهق اهلل،
ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمراءة >ٟم ََّزل< سمٗمتح اًمٜمقن شمٗمٞمد
َ

ومٗمٞمٝم٤م شم٘مديس وشمٕمٔمٞمؿ ُم٤م أٟمزًمف اهلل ،ؾمقا ٌء ذم اًم٘مرآن أو قمغم رؾمقًمف ذم اًمًٜمَّ٦م ،وىمراءة اًمْمؿ
شمٗمٞمد اًمٜمٔمر إمم ِ
اًمٗمٕمؾ ٟمٗمًف ،ومٗمٞمٝم٤م سمٞم٤من أن ُم٤م اظمت٤مره اهلل ًمٙمؿ وٟمزًمف قمٚمٞمٙمؿ ُمـ اًمنمائع
َ
ومِمٙمر هذه اًمٜمٕمٛم٦م سم٤مًمتزام ذع اهلل ،أو شمٗمٞمد اًمٜمٔمر إمم اًمٙمت٤مب اًمذي
هق أومْمؾ اًمنمائع،
ُ
ٟمزل ومٞمف هذا احلٙمؿ ،ومٗمٞمٝم٤م ُ
سمٞم٤من شم٘مديس يمؾ [ُم٤م] ٟمزل طمٙمٛمف ذم هذا اًمٙمت٤مب  -أي
اًم٘مرآن<(.)2
﴿ ﮜ ﮝ﴾ [اًمٜمً٤مء ]152 :قسأ بٓ ٕٛايعَع٪ِ ُْ ( ١ُٜتٔ.)ِِِٗٝ
ِ
قمغم آًمتٗم٤مت ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م إمم اًمتٙمٚمؿ ،و ُُم٘م٤مسمٚم٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ىمٌٚمف﴿ :ﮍ﴾ [اًمٜمً٤مء:
 .]151ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :اًم٘مراءشم٤من ُمتقاشمرشم٤من ،وًمٞمً٧م إطمدامه٤م سم٠مومم ُمـ
شمٕمٞملم
قمٔمؿ إضمر اًمذي أقمده اهلل هلؿ ،وىمراءة اًمٞم٤مء شمٗمل
إظمرى ،وىمراءة اًمٜمقن شمٗمٞمد
َ
َ
اًمٗم٤مقمؾ ،ومال يٛمٚمؽ ذًمؽ إٓ اهلل<(.)3

( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)166 /2
( )2اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)218 ،217 /1
( )3اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)219 /1
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﴿ ﰉ ﴾ [اًمٜمً٤مء ]162 :قسأٖا بايٝا( ٤ضَ ُ٪ِ ٝتٔ.)ِِِٗٝ
َقمق ًدا قمغم ىمقًمف ﴿ :ﰄ ﰅ ﴾ [اًمٜمً٤مء.]162 :
قمٔمٞمؿ إضمر واًمثقاب واًمٗمْمؾ
ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي :ىمراءة ؾمٜم١مشمٞمٝمؿ سم٤مًمٜمقن شمٗمٞمد
َ
ُ
وومْمؾ
صمقاب
قمٔمٞمؿ اًمٜمٕمٞمؿ اًمذي يٙمقن ومٞمف أهؾ اجلٜم٦م إذ
ُمـ اهلل قمٚمٞمٝمؿ سمذًمؽ يمام شمٗمٞمد
ُ
َ

شمٕمٞملم اًمٗم٤مقمؾ ،وهق اهلل.
قمٔمٞمؿ ،وىمراءة اًمٞم٤مء شمٗمٞمد
اًمٕمٔمٞم ِؿ
َ
ٌ

﴿ ﭬ﴾ [اًمٜمً٤مء ]163 :قسأ بغِ ايصا ٟنٝـ ٚقع يف ايكسإٓ ايهس( ِٜشُبُٛزّا).
مجع > ِز ْسمر< أو > َز ْسمر< -وهق اًمٙمِت٤مبٟ ،-محق :وم ْٚمس و ُوم ُٚمقس ،و َد ْهر و ُد ُهقر،
قمغم أٟمف ُ
ض ُب إُمػم،
واعمُرا ُد سمف اعمَ ْز ُسمقر ،يم٘مقًمؽ :هذا ٌ
صمقب ٟم ًَْ ُ٩م اًم َٞم َٛم ِـ ،أي ُمٜمًقضمف ،ودرهؿ ْ
أي ُميوسمف ،يمام ؾمٛمل اعمٙمتقب يمت٤مسم٤م ،ومٝمق ُمّمدر واىمع ِ
ِ
وضم٤مز مج ُٕمف
اعمٗمٕمقل سمف،
ُمقىم َع
َ
ٌ
ً
ُ
ٌ
ُ ِّ َ
ُ
ُمقىمع إؾمامء ،وم٤معمّمدر إذا أىمٞمؿ ُم٘م٤مم اعمٗمٕمقل ضم٤مز مج ُٕمف ،يمام أن
ُمّمدرا ًمقىمققمف
وإن يم٤من
َ
ً
ٛمع قمغم ُيمتُ٥م َّعم٤م يم٤من سمٛمٕمٜمك اعمٙمتقب.
اًمٙمت٤مب
ُمّمدر ذم إصؾُ ،
وجي ُ
َ
ٌ

ِ
ِ
اًمقاو
أو أٟمف مجع > َز ُسم قر< ذم ىمراءة اًمٕم٤مُم٦م ،وًمٙمٜمف قمغم طمذف اًمزوائد ،يٕمٜمل ُطمذوم٧م ُمٜمف ُ
ومّم٤مر ا ُ
ًمٚمٗمظ > َز سمر< ،صمؿ ُمجع قمغم ُومٕمقل يمٌحر و ُسمحقر ،يمام مجع َفمريػ قمغم ُفم ُروف يم٠مٟمف
اًمًٛملم احلٚمٌل> :وهذا ٓ
مجع >فمرف< ،وـمريؼ وـمروق ،مم٤م ُجي َٛم ُع سمحذف اًمزي٤مدة ،ىم٤مل
ُ
جيري٤من هم٤مًمٌ٤م جمرى ِ
ِ
واطمدً ا ،وىمد رأيٜم٤مهؿ ُيّمٖمرون سمحذف
سم٠مس سمف ،وم٢من اًمتٙمًػم واًمتّمٖمػم
َ
ً ً
ومح ْٞمد) ذم (أزهر وحمٛمقد) ،ويًٛمٞمف اًمٜمحقيقن >شمّمٖمػم اًمؽمظمٞمؿ<،
(ز َه ْػم ُ َ
اًمزوائد ٟمحقُ :
ومٙمذًمؽ اًمتٙمًػم<.ا.هـ
سمقرا< سمٗمتح اًمزاي ومٛمٕمٜم٤مه :يمت٤م ًسم٤م ،وهذا اًمقضمف قمٜمد أهؾ
ىم٤مل اًمزضم٤مجُ> :مـ ىمرأ > َز ً

اًمٚمٖم٦مٕ :ن أصم٤مر يمذا ضم٤مءتَ :زسمقر داود ،يمام ضم٤مء :شمقراة ُمقؾمك ،وإٟمجٞمؾ قمٞمًك .و َُمـ

ْمؿ اًمزاي ومٛمٕمٜم٤مه :وآشمٞمٜم٤مه يمُت ًٌ٤م<(.)1
سمقرا< سم ِّ
ىمرأ > ُز ً

وىم٤مل أسمق ؿم٤مُم٦م> :وومتح اًمزاي ُمـ اًمزسمقر ووٛمٝم٤م ًمٖمت٤من ذم اؾمؿ اًمٙمت٤مب اعمُٜمزل قمغم
(ُ )1مٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف (.)133 ،132 /2
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أطمٙمٛم٧م يمِت٤م َسمتف.
اًمٙمت٤مب إذا
رت
ُ
يمت٥م ،و ُي٘م٤مل :زسم ُ
َ
زسمر إذا َ
اًمً َال ُم  ...ي٘م٤ملَ :
داود َقم َٚم ْٞمف َّ
وىم٤مل ُمٙمل :زسمرت اًمٙمت٤مب أي مجٕمتف ،ومٝمق ُمثؾ شمًٛمٞم٦م اعمٙمتقب يمت٤م ًسم٤م< .صمؿ ىم٤مل> :اإلومرا ُد
وضمٝمف ِ
يمت٤مب واطمد أٟمزل قمغم داود اؾمٛمف اًمزسمقر ،يم٤مًمتقراة واإلٟمجٞمؾ
فم٤مهرٕ :ن اعمُت َٞم َّ٘مـ
ٌ
ُ

شمقضم َف إمم أٟمقاع ُم٤م ومٞمف،
واًم٘مرآن ،أُم٤م وضم ُف اجلٛمع إن يم٤من ُُمرا ًدا ومٚمف ُمٕمٜمٞم٤من :أطمدمه٤م أن اجلٛمع َّ

ومٙمؾ ٟمق ٍع ُمٜمٝم٤م َز ْسمر ،وأظمر أن يٙمقن ٟمزل قمغم داود ُص ُحػ ُمتٕمددة يمام ضم٤مء﴿ :ﭠ
ﭡ ﭢ﴾ [إقمغم.)1(<]19 :

ضوزة املائدة
دًٔه.)ِٝ
﴿ ﭟ﴾ [اعم٤مئدة ]6 :قسأ غؿض ايَٚ( ّ٬أٜزِ ُ
ومٞمٝم٤م أوضمف:
قب ذم اعمٕمٜمك قمٓم ًٗم٤م قمغم إيدي اعمٖمًقًم٦مُ ،
وظم ِٗم َض قمغم اجلقار،
ٜمّم ٌ
األول :أٟمف َُم ُ
ب< سمجر > َظم ِر ٍ
٥م َظم ِر ٍ
ب< ُمع أٟمف صٗم٦م ًمـ> ُضم ْحر< اعمرومقع،
يم٘مقل اًم َٕم َرب> :هذا ُضم ْح ُر َو ٍّ

ج٤مو َرة( ،)2وقمغم هذا اًم٘مقل وم٤معمٕمٜمك ُمتٗمؼ ُمع اًم٘مراءة
وًمٙمـ اًمٕمرب َضم َّرشمف قمغم ؾمٌٞمؾ اعمُ َ

سم٤مًمٜمّم٥م ،ووم٤مئدة جملء اًم٘مراءة سم٤مخلٗمض ُمع رضمقع ُمٕمٜم٤مه٤م إمم ىمراءة اًمٜمّم٥م ىمد يٙمقن
ً ِ
أٟمٗمًٙمؿ ،أو
ًمٚمتٜمٌٞمف قمغم أن دمٕمٚمقا همًٚمٙمؿ إي٤مه٤م يم٤معمًح ٓ ،يٙمقن
همًال ُشمتْٕم ٌُقن سمف َ
يمثػما ،وم ُٕمٓمِٗم٧م قمغم
ُضم َّر ْت ُُمٜم ٌِّٝم ً٦م قمغم قمدم اإلهاف سم٤مؾمتٕمامل اعم٤مء ٕهن٤م َُمٔمٜم٦م
ِّ
ًمّم٥م اعم٤مء ً
اعمٛمًقح واعمراد همًٚمٝم٤م.

اقثاين :أٟمف ُمٕمٓمقف قمغم اًمرءوس اعمٛمًقطم٦م ،واعمراد سمٛمًح اًمرضمٚملم همً ُٚمٝمام .ىمٞمؾ:
( )1يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)465 ،464/2اًمٙمت٤مب اعمقوح ( ،)238 ،237/1اًمٌحر اعمحٞمط ( ،)138 ،137/4إسمراز اعمٕم٤مين
( ،)425ىمراءة محزة سمـ طمٌٞم٥م اًمزي٤مت ( ،)191 ،189شمٗمًػم إ ِ
ًمقد (.)15 /6
(ً )2مٚمٜمح٤مة ذم ىمْمٞم٦م اجلر قمغم اعمج٤مورة ُمذاه٥م ُمتٕمددة :ومٛمٜمٝمؿ ُمـ أضم٤مزه ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ أضم٤مزه سم٘مٞمقد ،وُمٜمٝمؿ ُمـ
ُمٜمٕمف ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ويٜمٔمر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم حمٚمف ُمـ يمت٥م اًمٜمحق.
َّ
ُ
واؾمتدل ًمّمحتف سمآي٤مت ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
اًمِمٞمخ اًمِمٜم٘مٞمٓمل،
وممـ ذه٥م جلقاز اجلر قمغم اعمج٤مورة ذم أي٦م
وٟمثرا ذم شمٗمًػمه ًممي٦م ،ومراضمٕمف ُُم ً
ٗمّمال إن ؿمئ٧م ذم أوقاء اًمٌٞم٤من (.)17 :11 /2
ؿمٕمرا ً
ويمالم اًمٕمرب ً
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ًح٤م يمٛمًح اًمرأس مل ُُيدد إمم اًمٙمٕمٌلم يمام طمدد ذم
ٕن اعمًح قمغم اًمرضمؾ ًمق يم٤من ُم ً
اًمٞمديـ إمم اعمراومؼ ،ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ﴿ :ﭝ ﭞ﴾ [اعم٤مئدة ]6 :سمٖمػم حتديد،

ويمذًمؽ ذم اًمتٞمٛمؿ ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾

[اعم٤مئدة]6 :

ُمـ همػم

اًمٕمرب
حتديد ،ومٚمؿ جيئ حتديد ذم رء ُمـ اعمًح ،ومٝمذا يمٚمف يقضم٥م همًؾ اًمرضمٚملم .و
ُ
اعمٓمر
شمُٓمٚمِؼ
اعمًح قمغم اًمٖمًؾ ً
َ
أيْم٤م ،وشم٘مقل :متًح٧م ًمٚمّمالة أي :شمقو٠مت هل٤م ،وُمًح ُ
اًمذٟمقب وإذى.
إرض ،أي :همًٚمٝم٤م ،وُمًح اهللُ ُم٤م سمؽ ،أي :همًؾ قمٜمؽ
َ
َ

َ
عمًح
اًمٖمًؾ،
وم٢من ىمٞمؾ :يمٞمػ يٙمقن اعم٘مّمق ُد سم٤معمًح ًمٚمرضمٚملم
واعمًح ًمٚمرأس ا َ
ُ
اعمٕمٝمقد اًمذي ًمٞمس سمٖمًؾ؟ ىمٞمؾٕ> :هنام ُمً٠مًمت٤من ٌّ
يمؾ ُمٜمٝمام ُمٜمٗمردة قمـ إظمرى،
واًمتح٘مٞمؼ ضمقاز محؾ اًمٚمٗمظ اعمِمؽمك قمغم ُمٕمٜمٞمٞمف ،يمام طم٘م٘مف اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
وطمر َر أٟمف هق اًمّمحٞمح ذم ُمذاه٥م إئٛم٦م
رمحف اهلل -ذم رؾم٤مًمتف ذم قمٚمقم اًم٘مرآن،َّ
إرسمٕم٦م رمحٝمؿ اهلل<(.)1
وقمغم هذا وم٤محل٤مصؾ ُمـ اظمتالف اًم٘مراءشملم طمٙمؿ واطمد هق همًؾ إرضمؾُ ،مع
إؿم٤مرة ىمراءة اخلٗمض إمم قمدم اإلهاف ذم همًؾ اًمرضمٚملم ،وظمّمص سمذًمؽ ٕٟمف ُمٔمٜم٦م
ًمّم٥م اعم٤مء اًمٙمثػم ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)2
واًمٗمرق سملم هذا اًمقضمف واًمذي ىمٌٚمف أن شمٕمٚمؼ >أرضمٚمٙمؿ< ذم اًمقضمف إول سمـ
وضمقهٙمؿ
>اهمًٚمقا< ،وًمٙمٜمف ُضم َّر وم٘مط عمج٤مورشمف عمجرور ،وهق ذم طمٙمؿ :اهمًٚمقا
َ
وأيد َيٙمؿ وأرضم َٚمٙمؿ ،وأ َُّم ٤م قمغم اًمقضمف اًمث٤مين ومتٕمٚم٘مٝم٤م سمـ >اُمًحقا< ،وًمٙمـ اعمًح ُمع
إرضمؾ سمٛمٕمٜمك اًمٖمًؾ.

اقثاقث :أن ُي٘م٤مل :اعمراد قمدم آيمتٗم٤مء سمٛمجرد اًمٖمًؾ ،سمؾ جيٛمع سملم اًمدًمؽ سم٤مًمٞمد
واًمٖمًؾ اًمذي هق إؾم٤مًم٦م اعم٤مء قمغم اًمٕمْمق .ىم٤مل اسمـ يمثػم  -رمحف اهلل  -ذم شمٗمًػمه> :وُمـ
أيْم٤مُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمزضم٤مج (،)154 /2
(ُ )1مـ أوقاء اًمٌٞم٤من ( )19 /2سمتٍمف يًػم ،ويٜمٔمر ذم هذا اًمقضمف ً
اًمٙمِمػ (.)279
( )2يٜمٔمر اًمقضمقه اًمٌالهمٞم٦م ذم شمقضمٞمف اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمتقاشمرة (.)483
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ٟم٘مؾ قمـ أيب ضمٕمٗمر سمـ ضمرير أٟمف أوضم٥م همًٚمٝمام ًمألطم٤مدي٨م ،وأوضم٥م ُمًحٝمام ًممي٦م -
ومٚمؿ ُي٘مؼ ُمذهٌف ذم ذًمؽ ،وم٢من يمالُمف ذم شمٗمًػمه إٟمام يدل قمغم أٟمف أراد أٟمف جي٥م ُ
دًمؽ
وهمػم ذًمؽ،
واًمٓملم
إرض
اًمرضمٚملم ُمـ دون ؾم٤مئر أقمْم٤مء اًمقوقءٕ :هنام يٚمٞم٤من
َ
َ
َ
قمؼم قمـ اًمدَّ ًْمؽ سم٤معمًح< ،وذًمؽ يتقاومؼ ُمع ُم٤م
وم٠موضم٥م دًمٙمٝمام ًمٞمذه٥م ُم٤م قمٚمٞمٝمام ،وًمٙمٜمف َّ
ورد ُمـ ِّ
احل٨م قمغم إؾمٌ٤مغ اًمقوقء قمغم اعمٙم٤مره.
ٍ
ٍ
اقرابع :أن اًم٘مرا َءشملم ُ
اًمر ْضمؾ ،وم٢من
شمٜمزل يمؾ واطمدة ُمٜمٝمام قمغم طم٤مل ُمـ أطمقال ِّ
ُمًحٝم٤م،
ػ ومٞمج٥م
اًمر ْضم ُؾ ُمٙمِمقوم٦م
وضم٥م همً ُٚمٝم٤م ،وإن يم٤مٟم٧م ُمًتقرة سم٤مخلُ ِّ
ُ
َ
يم٤مٟم٧م ِّ
اًمِمٞمخ اسمـ اًمٕمثٞمٛملم ِ -
ُ
رمحف
ومتٜمزل اًم٘مراءشم٤من قمغم طم٤مزم اًمرضمؾ ،واًمًٜمَّ٦م سمٞمٜم٧م ذًمؽ ،ىم٤مل
ُ
ِ
اًم٘مقاقمد ،وقمغم ُم٤م
اهللُ شمٕم٤ممم> :-وهذا أصح إوضمف ،وأىمٚمٝم٤م شمٙمٚم ًٗم٤م ،وهق ُُمت ََٛم ٍّش قمغم
ِ
اآلية
ٕمرف ُِمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ،طمٞم٨م شمٜمزل يمؾ ىمِراءة قمغم ُمٕمٜمك ُيٜم٤مؾمٌٝم٤م ،ويؽون يف
ُي ُ
دققل عذ َجواز ادسح عذ ُ
ٌ
اخلػػ<(.)1
وىم٤مل أسمق ؿم٤مُم٦م> :وأُم٤م اجلر ومقضمٝمف ِ
اًمٕمٓمػ قمغم >سمرءوؾمٙمؿ< ،واعمراد
فم٤مهر ،وهق
ُ
ُُ
َّ
()2
ِ
اعمًح قمغم اخلٗملم ،وقمغم ذًمؽ محؾ اًمِم٤مومٕمل  -رمحف اهللُ  -اًم٘مرا َءشمَلم< .
سمف
ُ

ظمالف
أىمقل :واخلالص٦م أٟمف قمغم اًمرهمؿ ُمـ اظمتالف هذه إوضمف ،إٓ أٟمف ًمٞمس
َ
شمْم٤م ٍّد ،سمؾ ِظمالف شمٜمقع ،وًمٙمؾ وضمف ُمٜمٝم٤م وضمٝمتُف ،و ُي ٛمٙمـ اجلٛمع سملم شمٚمؽ اًمقضمقه
مجٞمٕمٝم٤م سم٠من ُي٘م٤مل :اقؼراءة دقَّت عذ مؽوعقة ادسح عذ اخلػػ فام ورد يف اقسـة،
وأيضا أمرت بغسل اقرجؾػ حال اكؽشاؿفام مع إسباغ اقوَوء ؿقفام ،وحسن
ً
ٍ
اقؽع هبا،
معان صحقحة ،ورد
تطفرمها من اقدرن ،وذقك دون إٍاف ،وهذه فؾفا
ُ

َ
َّ
إشؽال ؿقفا ،واهلل تعاؼ أعؾم.
وحث عؾقفا ،ؿال

﴿ ﮫ ﴾ [اعم٤مئدة ]13 :قسأ عرف ا٭يـ ٚتػدٜد ايٝا( ٤قٜطٔ.)١ٖٝ

ِ
ِ
ز ،أي :زائػٕ :ن
قمغم وزن >ومٕمٞمٚم٦م< ،أي :رديئ٦م وم٤مؾمدةُ ،مـ ىمقهلؿ :درهؿ َىم ٌّ

( )1اًمنمح اعمُ ْٛمتِع (.)142 ،141/1
أيْم٤م اٟمٔمر إسمراز اعمٕم٤مين (.)427
( )2وًمٚمٛمزيد ً
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اًمذه٥م واًمٗمْم٦م اخل٤مًمّملم ومٞمٝمام ًملم ،واعمٖمِمقش ومٞمف يٌس وصالسم٦م ومٝمق ُمـ اًم٘مًقة
أيْم٤م.
ً
ِ
ِ
ز :رديء ،واجلٛمعِ :ىم ًْ َٞم٤منُ ،مثؾ:
وذم ًمً٤من اًمٕمرب> :اًم٘مً َّٞم٦م :اًمِمديدة ،ودرهؿ َىم ٌّ
ِ
ِ
ِ
صٌِل ِ
ز :ضب ُمـ
وص ٌْٞم٤منُ ،ىمٚمِ ٌَ٧م
ُ
َ ٍّ
اًمقاو ي٤م ًء ًمٚمٙمنة ىمٌٚمٝم٤م يم٘مٜمْ َٞم٦م .. ،وىمٞمؾ :درهؿ َىم ٌّ
اًمزيقف ،أي :ومْمتف صٚمٌ٦م رديئ٦م ًمٞمً٧م سم َٚم ِّٞمٜم٦م<.
ىم٤مل اهلٛمذاين> :واًم٘م٤مد واًم َ٘م ِز أظمقان ذم اًمدًٓم٦م قمغم اًمٞمٌس واًمّمالسم٦م ،همػم أن
أسمٚمغ ُمـ > َوم ِ
> َوم ِٕم ًٞمال< ُ
٤مقمؾ<<.
ىم٤مل اًمٌ٤مطم٨م قمزات اًمًقيريملً> :م٘مد سم َّٞمٜم٧م اًم٘مراءشم٤من صٗمت٤من أؾم٤مؾمٞمت٤من ُمـ صٗم٤مت
اًمٞمٝمقد ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمٝمؿ ،إومم :ىمٚمقهبؿ ىم٤مؾمٞم٦م ،ؿمديدة ِ
اًمٖمٚمٔم٦م ٓ ،رمح٦م ومٞمٝم٤م وٓ ًملم،

واًمث٤مٟمٞم٦مِ :
ىمً َّٞم٦م ،وم٢مو٤موم٦م ًمٙمقهن٤م همٚمٞمٔم٦م ،ومٝمل رديئ٦م ،يم٤مًمدرهؿ اعمزيػ ٓ ،شمتنمب اإليامن
ِ
يمِمػ خلٌ٤مي٤م ِ
ِّ
ىمٚمقهبؿ
وأطمط اًمّمٗم٤مت ،وهذا
اخلّم٤مئص
وٓ اًمٞم٘ملم ،ومجٛمٕم٧م سملم
ٌ
أرذل َ

وُم٤م ُضمٌِٚمقا قمٚمٞمف<(.)1

﴿ﭭ ﴾
 ٖٞٚمما اْؿسد ب٘ محص.٠

[اعم٤مئدة]47 :

قسأ بهطس ايْٚ ّ٬ضبٔ املَٚ ( ِٝئ َٝشِه َِٝأٌُٖ اإلصتٔ،)ٌِٝ

قمغم اًمتٕمٚمٞمؾ ،وهل ُمتٕمٚم٘م٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭞ﴾ [اعم٤مئدة ،]46 :واعمٕمٜمك :وآشمٞمٜم٤مه
َ ِ
ِ
حٙمؿ ُ
اإلٟمجٞمؾ سمام أٟمزل اهللُ ومٞمف ،وذًمؽ سمٛمٜمزًم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯦ ﯧ
أهؾ
اإلٟمجٞمؾ ًم َٞم َ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [اًمٜمً٤مء ،]115 :وجيقز أن شمتٕمٚمؼ اًمال ُم سمـ ﴿ ﭑ﴾
ًمٚمٝمدى واعمققمٔم٦م واحلٙمؿ(.)2
[اعم٤مئدة ،]46 :أي ىم َّٗمٞمٜم٤م ُ
ًم٘مد سمٞمٜم٧م ىمراءة محزة احلٙمٛم َ٦م ُمـ إٟمزال اإلٟمجٞمؾ ،أٓ وهق اًمٕمٛمؾ سم٠مطمٙم٤مُمف ،واشمٌ٤مع
وشمرك ا ِ
ُ
ًمٕمٛمؾ سمام
اًمتٜمٙمر واجلحقد واشمٌ٤مع أهقائٝمؿ
أواُمره ،وعم٤م يم٤من ُمـ ـمٌ٤مع سمٜمل إهائٞمؾ
ُ
( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم ( ،)193 /2ويٜمٔمر ًمً٤من اًمٕمرب ُ -م٤مدة (ىمً٤م) ،اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (/2
.)418
( )2اٟمٔمر اًمٙمت٤مب اعمقوح ( ،)243 /1اًمدر اعمّمقن (.)536 ،535/2
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أٟمزل اهلل -ضم٤مءت اًم٘مراء ُة اًمث٤مٟمٞم٦م ًمت٠ميمٞمد اًمٕمٛمؾ سمام أٟمزل اهلل ،وإُمر سمذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ
اإلًمزام ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)1
وقمغم ىمراءة محزة يٙمقن شمٕمٚمؼ >وًم ِ
ٞمحٙمؿ< سمام ىمٌٚمف ومال ُيٌدَ أ سمف ،وىمٞمؾ :اًمت٘مدير:
َ
وًم ِ
ٞمحٙمؿ ُ
ُيًـ آسمتدا ُء سمفً ،متٕمٚمؼ ٓم
أهؾ اإلٟمجٞمؾ سمام أٟمزل اهلل ومٞمف أٟمزًمٜم٤مه قمٚمٞمٝمؿ ،وقمٚمٞمف ُ
َ
>يمل< سمٗمٕمؾ حمذوف َّ
دل قمٚمٞمف >أٟمزل<(.)2
﴿

ﮇﮈ﴾ [اعم٤مئدة]61 :

قسأ بغِ ايباٚ ٤خؿض ايتاَ َٚ( ٤ع ُبدَ ايَّٛاغٛٝتٔ)،

 ٖٞٚمما اْؿسد ب٘ محص.٠
> َقم ٌُد< ىمٞمؾ ذم ُمٕمٜم٤مه :ظمدم اًمٓم٤مهمقت ،وومٞمف أوضمف:
األول :أٟمف ِ
واطمد ُيرا ُد سمف اًمٙمثرةُِ ،مثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
وًمٞمس سمجٛمع > َقم ٌْد< ٕٟمف ًمٞمس ذم أسمٜمٞم٦م اجلٛمع ُمثٚمف ،وىمد ضم٤مء قمغم
ﭜ﴾ [إسمراهٞمؿَ ،]34 :
وزن > َوم ُٕمؾ< ٕٟمف سمٜم٤م ٌء ُيرا ُد سمف اًمٙمثرة واعمٌ٤مًمٖم٦م ٟمحقَ :ي ُ٘مظ ًمٚمذي شمٙم ُث ُر ُمٜمف اًمٗمٓمٜم٦م واًمتٞم٘مظ،
وطم ُذر ًمٚمٙمثػم احلذر ،وٟمَدُ س ًمٚم َٗم ِٝمؿ ،يم٠مٟمف ىمد ذه٥م ذم قمٌ٤مدة اًمٓم٤م ِ
ٍ
ُمذه٥م،
همقت يم َُّؾ
َ
ِ ِ ()3
وهم٤ممم ذم ُقمٌقد َّيتف .
وىم٤مل اعمٜمتج٥م اهلٛمذاين> :وإٟمام سمٜمَقا ُمـ > َقم ٌْد< > َقم ٌُدً ا< وإن يم٤من أصؾ هذا اًمٌٜم٤مء
َ
اؾمتٕمامل إؾمامء<.
أيْم٤م ذم إصؾ ِصٗم٦م ،وإن يم٤من ىمد اؾمتٕمٛمؾ
ًمٚمّمٗم٤متٕ :ن > َقم ٌْدً ا< ً
اقثاين :أٟمف اؾمؿ مجع ،وم٘مد قمدَّ ه اسم ُـ ُم٤مًمؽ ذم أؾمامء اجلٛمقع طمٞم٨م ىم٤مل :وُمٜمٝم٤مَ > :وم ُٕمؾ<
ًمٜمحقَ :ؾم ُٛم َرة و َقم ٌُد(.)4

ِ
وؾم ٌُع.
اقثاقث :أن اًم َٕم ٌْد واًم َٕم ٌُد ًمٖمت٤من يم٘مقهلؿَ :ؾم ٌْع َ

( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)199 /2
( )2يٜمٔمر اعمٙمتٗمك ذم اًمقىمػ وآسمتدا (ُ ،)82 ،81مٜم٤مر اهلدى (.)251
( )3يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)558/2وقمغم هذا اًمقزن ضم٤مء ذم ُمٕمجؿ إوزان اًمٍمومٞم٦م (َ > :)148 ،13طمدُ ث :ذو احلدي٨م
احلًـَ ،
وظم ُٚمط :اًمٕم٤مرف سم٤مُٕمقر اعمخ٤مًمِط هل٤م<.
(ُ )4مٜم٘مقل ُمـ اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)234 /1
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اقرابع :أن اًمٕمٌد مجٕمف ِقمٌ٤مدِ ،
واًمٕمٌ٤مد مجٕمف ُقم ٌُد ،يمثِ َامر و ُصم ُٛمر ،صمؿ اؾمتث٘مٚمقا وٛمتلم
ُ َ
َْ
وم٠مسمد ِ
ُمتقاًمِٞمتلم ِ
ًم٧م إومم سم٤مًمٗمتح٦م.
ْ
ُ
ُمٜمّمقب قمغم اًمٕمٓمػ قمغم ُم٤م ىمٌٚمف ،أي:
و>اًمٓم٤مهمقت< جمرور سم٤مإلو٤موم٦م ،و> َقم ٌُدَ <
ٌ
ِ
َ
َ
اًمٓم٤مهمقت ،أي قم٤مسمد اًمٓم٤مهمقت ،أو أٟمف
واخلٜم٤مزير،
وضمٕمؾ ُِمٜمٝمؿ اًم٘مردة
وضمٕمؾ ُمٜمٝمؿ َقم ٌُدَ
َ
ُمٜمّمقب قمغم اًمذم ،واًمت٘مدير :أقمٜمل َقم ٌُدَ اًمٓم٤مهمقت.
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾ [اعم٤مئدة ]71 :قسأ بسؾع (تَه.)ُٕٛٝ
أن > ْ
قمغم َّ
أن< خمٗمٗم٦م ُمـ اًمث٘مٞمٚم٦م ،واؾمٛمٝم٤م وٛمػم اًمِم٠من حمذوف -أي :وطمًٌقا
أٟمَّـ(ـ ُف) ٓ شمٙمقن ومتٜم٦م ،-واجلٛمٚم٦م اعمٜمٗمٞم٦م ذم ُمقوع اخلؼمٟ ،مزل احلًٌ٤من ذم صدورهؿ ُمٜمزًم٦م
ِ
٥م< طمٞمٜمئذ سمٛمٕمٜمك قمٚمٛمقا ُمـ اًمتٞم٘مـ ٓ ًمٚمِمؽ(.)1
اًمٕمٚمؿ .و> َطمً َ
اًمثٌ٤مت وآؾمت٘مرار:
ىم٤مل اًمرازيُ ...> :يٛمٙمـ إضمراء احلًٌ٤من ه٤م هٜم٤م سمحٞم٨م يٗمٞمد
َ
ٕن اًم٘مق َم يم٤مٟمقا ضم٤مزُملم سم٠مهنؿ ٓ ي٘مٕمقن سمًٌ٥م ذًمؽ اًمتٙمذي٥م واًم٘متؾ ذم اًمٗمتٜم٦م
واًمٕمذاب ،ويٛمٙم ُـ إضمراؤه سمحٞم٨م ٓ ُيٗمٞمد هذا اًمثٌ٤مت ُمـ طمٞم٨م أهنؿ يم٤مٟمقا يٙمذسمقن
طمٗمظ ِ
ِ
اجل٤مه واًمتٌع ،ومٙم٤مٟمقا سم٘مٚمقهبؿ قم٤مروملم سم٠من ذًمؽ ظمٓم٠م وُمٕمّمٞم٦م.
وي٘متٚمقن سمًٌ٥م
ً
حمتٛمال ًمٙمؾ واطمد ُمـ هذيـ اعمٕمٜمٞملم ٓ ضمر َم فمٝمر اًمقضم ُف ذم صح٦م
وإذا يم٤من اًمٚمٗمظ

ُ
شمٙمقن< يم٤من اعمٕمٜمك :أٟمف ٓ
يمؾ واطمد ُمـ ه٤مشملم اًم٘مراءشملم ،ومٛمـ رومع ىمقًمف شمٕم٤ممم >أٓ
شمٙمقن ،صمؿ ظمٗمٗم٧م اعمِمددة  -يٕمٜمل > َّ
قو٤م ُمـ طمذف اًمْمٛمػمٟ ،محق
أن< -وضمٕمٚم٧م >ٓ< ِقم ً
>اًمًلم< و>ؾمقف< و>ىمد< ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭴ ﭵﭶ﴾ [اعمزُمؾ ،]21 :ووضمف اًمٜمّم٥م
فم٤مهر.
وأو َىم َع
صمؿ ىم٤مل اًمقاطمدي :ويمال اًمقضمٝملم ىمد ضم٤مء سمف اًم٘مرآن ،ومٛمثؾ ىمراءة ُمـ ٟمّم٥م ْ
سمٕمده اخلٗمٞمٗم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾ [اًمٕمٜمٙمٌقت،...،]4 :
( )1يٜمٔمر اًمٌحر اعمحٞمط ( ،)327/4اًمٙمِمػ (.)287
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وُمثؾ ىمراءة ُمـ رومع﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [اًمزظمرف﴿ ،]81 :ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [اعم١مُمٜمقن ،]55 :ومٝمذه خمٗمٗم٦م ُمـ اًمث٘مٞمٚم٦م َّ
ي٘مع سمٕمدَ ه٤م
ٕن اًمٜم٤مصٌ٦م ًمٚمٗمٕمؾ ٓ ُ
>ًمـ<<(.)1ا.هـ
﴿ ﯜ ﯝ ﴾ [اعم٤مئدة ]89 :قسأ بتدؿٝـ ايكاف ( َعكٜدتِٗ).
اًمتخٗمٞمػ قمغم إصؾ ،و>وم َٕم َؾ< سم٤مًمتخٗمٞمػ جيقز أن ُيرا َد سمف اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٗمٕمؾ
واًمٙمثػم ُمٜمف ،و> َوم َّٕم َؾ< سم٤مًمتِمديد خيتص اًمٙمثػم ،وم٘مراءة اًمتخٗمٞمػ حتتٛمؾ أن شمتْمٛمـ ىمراءة
ُ

اًمتِمديد ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ( .)2وذم اًم٘مراءة سم٤مًمتخٗمٞمػ ٌ
دًمٞمؾ قمغم وضمقب اًمٙمٗم٤مرة سم٤مًمٞمٛملم
شمتٙمرر ،وهق ىمقل قم٤م َُّم ِ٦م اًم ُٕم َٚمامء ؾمٚم ًٗم٤م وظمٚم ًٗم٤م ،وذيمر اًم٘مرـمٌل
اعمٜمٕم٘مدة إن طمٜم٨م وإن مل َّ
اإلمج٤مع ذم ذًمؽ(.)3
﴿ ﯣﯤﯥ﴾ [اعم٤مئدة ]117 :قسأ بغِ ايتاٚ ٤نطس اذتا( ٤اضِتُشٔلٖ)،

ٚي٘ عِٗ اهلُص ٠عٓد ا٫بتدا،٤
ُمٌٜم اٞم٤م ًمٚمٛمٗم ُٕمقل ،وىمٞمؾ ذم ُمرومق ُقمف إٟمف:
وٛمػم اإليّم٤مء ،أي :اؾمت ِ
ُح َّؼ قمٚمٞمٝمؿ اإليّم٤م ُء ،أو اًمقص َّٞم ُ٦م ،أو ُ
اعم٤مل ،أو اجل٤مر
َ
ُ
ِ
اإلصمؿ جلري ذيمره ذم ىمقًمف ﴿ :ﯜ ﯝ﴾ ،أيُ :مـ اًمذيـ
واعمجرور (قمٚمٞمٝمؿ) ،أو
ُ
اؾمت ِ
اإلصمؿ ،يم٠من اعمٕمٜمكُ :مـ اًمذيـ ضمٜمل قمٚمٞمٝمؿ ،وهؿ ُ
أهؾ اعمٞم٧م وقمِمػمشمف ،أو
ُح َّؼ قمٚمٞمٝمؿ
ُ
أٟمف ُمًٜمد إمم ﴿ ﯥ﴾ قمغم ُمٕمٜمكُ :مـ اًمذيـ اؾمتحؼ قمٚمٞمٝمؿ اٟمتداب إوًمٞملم ُمٜمٝمؿ
ًمٚمِمٝم٤مدة ٓـمالقمٝمؿ قمغم طم٘مٞم٘م٦م احل٤مل ،صمؿ طمذف اعمْم٤مف ،وأىمٞمؿ اعمْم٤مف إًمٞمف ُم٘م٤مُمف.
ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر> :وىمرأ اجلٛمٝمقر> :اؾمت ِ
ُحؼ قمٚمٞمٝمؿ< سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمجٝمقل ،وم٤مًمٗم٤مقمؾ

ِ
حمذوف ذم ىمقًمف> :اؾمت ِ
ُمًتح ٌّؼ ُم٤م ،وهق اًمذي اٟمتٗمع سم٤مًمِمٝم٤مدة واًمٞمٛملم
ُحؼ قمٚمٞمٝمؿ< هق
( )1اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ًمٚمرازي  ،99 /6ويٜمٔمر اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط ًمٚمقاطمدي .479 :477 /7
( )2يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)248 /1
( )3يٜمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( ،)2359 /3أصمر اظمتالف اًم٘مراءات ذم إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م (.)424
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٥م ِ
وار َ
ث اعمقيص سمذًمؽ،
اًمٌ٤مـمٚم٦م ،ومٜم٤مل ُمـ شمريم٦م اعمقيص ُم٤م مل جيٕمٚمف ًمف اعمقيص و َهم َٚم َ
ٍ
ومح ِر ُُمقا
وم٤مًمذيـ اؾمتحؼ قمٚمٞمٝمؿ هؿ أوًمٞم٤م ُء اعمقيص اًمذيـ هلؿ ُم٤مًمف سمقضمف ُمـ وضمقه اإلرث ُ
سمٕمْمف .وىمقًمف >قمٚمٞمٝمؿ< ىم٤مم ُم٘م٤مم ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ >اؾمت ِ
ُحؼ<<.
َ
(ٚا٭ ٖٚئنيَ) :بتػدٜد ايٛاَ ٚؿتٛسٚ ١نطس ايٚ ّ٬بعدٖا ٜا ٤ضانٓ ١ؾٕٓٛ
َؿتٛس.١

َمجع >إول< اعم٘م٤مسمِؾ ًمـ> ِ
َٕم٧م جلٛمٞمع اًمقرصم٦م اعمذيمقريـ ذم ىمقًمف
أظمر< ،وهق
جمرور ٟم ٌ
َّ
ُ
ٌ
شمٕم٤مممُ> :مـ ا ًَّمذيـ اؾمتحؼ قمٚمٞمٝمؿ< ،أو سمدل ُمٜمف ،أو َسمدَ ل ُمـ اًمْمٛمػم ذم > َقم َٚمٞمٝمؿ< ،ىم٤مل
ِ
إضم٤مٟمِ ِ
اًمِمٝم٤م َدة
٥م ذم
َ
إوًم َّٞم٦م اًمت٘مدم قمغم َ
ُمٜمّمقب قمغم اعمَدح ،وُمٕمٜمك َّ
اًمزخمنمي :أو ُ
ًمٙمقهنؿ أطمؼ هب٤م .ا.هـ  ،وهذا قمغم أن شمٗمًػم ِ
ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ أهنؿ
َ
ِ
ِ
ِ
إوًملم اًمذي َـ اؾمتُح َّؼ قمٚمٞمٝمؿ
اًمقاطمدي:
وشم٘مديرهُ :مـ َّ
إضم٤مٟم٥م ٓ َّأهنُؿ اًم ُٙم َّٗم٤مر ،وىم٤مل َ
َ
ُ
اإلصمؿ ،وإٟمام ىمٞمؾ هلؿ >إوًملم< ُمـ طمٞم٨م يم٤مٟمُقا أوًملم ذم ِّ
اًمذيم ِْر ،أٓ شمرى أٟمف
اإليّم٤م ُء أو
َ
ُ
ىمد شم٘مد َم﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ ،ويمذًمِؽ ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾ُ ،ذ ِيم َرا
ذم اًمٚمٗمظ ىمٌؾ ىمقًمِف ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ .وىم٤مل اسم ُـ َقمٓمِ َّٞم٦مُ :مٕمٜم٤مه٤م ُِمـ اًم٘مقم اًمذيـ
ِ
أُمرهؿ أي ُهمٚمٌِقا قمٚمٞمفُ ،صم َّؿ وصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ َّأوًمقن ،أي ذم اًمذيمر ذم هذه
اؾمتُحؼ قمٚمٞمٝمؿ ُ
أي٦م(.)1

وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر>> :إوًملم<  ..مجع َّأول اًمذي هق جم٤مز سمٛمٕمٜمك اعم٘مدَّ م واعمٌتدأ سمف،
وم٤مًمذيـ اؾمتحؼ قمٚمٞمٝمؿ هؿ أوًمٞم٤مء اعمقيص طمٞم٨م اؾمتحؼ اعمقص ًمف اًمقصٞم٦م ُمـ ُم٤مل
اًمؽميم٦م اًمذي يم٤من ًمألوًمٞم٤مء – أي اًمقرصم٦م – ًمقٓ اًمقصٞم٦م ،وهق جمرور ٟمٕم٧م ًمـ >اًمذيـ
اؾمتحؼ قمٚمٞمٝمؿ<<.
﴿ ﮥ ﮦ ﮧ﴾

[اعم٤مئدة]111 :

قسأ بؿتض ايطني بعدٖا أيـ ٚبهطس اذتا٤

(ضَاسٔسْ).

ِ
ِ
اًمً َال ُم .وُيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد سمف اعمّمدر
اؾمؿ وم٤مقمؾ ،إؿم٤مر ًة إمم قمٞمًك َقم َٚم ْٞمف َّ

( )1يٜمٔمر اًمٌحر اعمُحٞمط ( ،)411 /4اًمدر اعمّمقن (.)638 /2
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ً
> ِؾم ْحر< يم٘مقهلؿً :
وقم٤مئذا سم٤مهلل ُمـ ذه٤م ،أيِ :قمٞم٤م ًذا ،واعمُِم٤مر إًمٞمف ُم٤م ضم٤مء سمف
قم٤مئذا سمؽ،
ِ
اًمً َال ُم ُمـ اًمٌٞمٜم٤مت واإلٟمجٞمؾ ،ذيمر ذًمؽ ُمٙمل ،وشمٌِ َٕمف أسمق اًمٌ٘م٤مء ،إٓ أن
قمٞمًك َقم َٚم ْٞمف َّ
ِ
يمثػما سمحٞم٨م يًقغ
اًمقاطمدي ُمٜمع ُمـ ذًمؽ ،ىم٤مل ٕن جملء ( َوم٤مقمؾ) ُُمرا ًدا سمف اعمّمدر ًمٞمس ً
اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف ،واهلل أقمٚمؿ(.)1
﴿ ﭬ ﴾ [اعم٤مئدة ]115 :قسأ بإضهإ ايٓٚ ٕٛختؿٝـ ايصآَُ( ٟـ ِصيٝـ َٗـا).
ِ
ِ
ًمً َال ُم ﴿ :ﭖ ﭗ
اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ >أ َٟمز َل< ،وومٞمف ُمٜم٤مؾمٌ٦م عم٤م ىمٌٚمف وهق ىمقل قمٞمًك َقم َٚم ْٞمف ا َّ
ﭘﭙ﴾ [اعم٤مئدة.]114 :

ضوزة األىعاو
ضسِفِ).
﴿ﯤ ﯥ﴾ [إٟمٕم٤مم ]16 :قسأ بؿتض ايٝاٚ ٤نطس ايساِ َٜ( ٤
قمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٗم٤م َقمؾ ،وهق اهلل شمٕم٤ممم ،واعمٗمٕمقل وهق اعمٍموف حمذوف ،وهق اًمٕمذاب
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾ [إٟمٕم٤مم:

ًمذيمره ىمٌٚمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯚ ﯛ
 ،]15واعمٕمٜمكَُ :مـ َي ِ
اًمٕمذاب ذم ذًمؽ اًمٞمقم وم٘مد رمحف.
ف َر ِّيب قمٜمف
ٍم ْ
َ

اعمحذوف ﴿ :ﯧ﴾ ،أيُ :مـ يٍم ِ
قمذاب أو
ف اهللُ قمٜمف ذًمؽ اًمٞمقم ،أي:
وىمٞمؾ
ُ
َ
َ َ
َ
هقل يقُمئذ ،قمغم شم٘مدير طمذف اعمْم٤مف.
وضم ِّق َز أن شمٙمقن
و> َُمـ< قمغم اًمقضمٝملم ذم ذًمؽ ُُمٌتدأ ،واهل٤مء ذم >قمٜمف< قم٤مئدة قمٚمٞمفُ .
ٍمف< ،واهل٤مء اًمْمٛمػم ذم >قمٜمف< ًمٚمٕمذاب ،قمغم ُمٕمٜمك :أي ٍ
> َُمـ< ذم حمؾ ٟمّم٥م سمـ > َي ْ ِ
أطمد
رمحف ،واًمقضمف هق إول ،وقمٚمٞمف اجلٛمٝمقر(.)2
َيٍمف اهللُ قمٜمف
اًمٕمذاب ذم ذًمؽ اًمٞمق ِم وم٘مد ِ َ
َ
﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾

[إٟمٕم٤مم]23 :

قسأ ﴿ﮫ﴾ بٝا٤

ايترنريٚ ،قسأ ﴿ﮬ﴾ بٓضب ايتا﴿ٚ ،٤ﮱ﴾ بٓضب ايبا( :٤ثِٖ ملِ َٜهٔٝ
( )1اٟمٔمر اًمدر اعمّمقن (.)648 ،647/2
( )2يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)559 /2إُمالء ُم٤م ُمـ سمف اًمرمحـ ( ،)237اًمتٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن (.)485
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ؾٔتَٓتَُِِٗ إ ٫إٔ قٜايٛا َٚاهللٔ زَبَٖٓا).
١مول اؾمؿ >يٙمـ< ُُم َّ
١مظمر،
قمغم أن >ومتٜمَت َُٝمؿ< ظمؼم > َيٙمُـ< ُُم٘مدَّ م ،و>أن ىم٤مًمقا< ُمّمدر ُُم َّ

َ
واًمت٘مديرُ ( :صمؿ مل يٙمـ ومتٜمَتَٝمؿ إٓ ُ
(يم٤من) إلؾمٜم٤مده إمم ُمذيمر  -وهق
ىمقهلُؿ) ،ومل ي١مٟم٨م ومٕمؾ

اؾمٛمٝم٤م اعم١مول سم٤مًم٘مقل  ،)1(-وهقيم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ﴾ [إقمراف ،]82 :وىمقًمف ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ [اجل٤مصمٞم٦م.]25 :
اًم٘مً ِؿ وضمقاسمف ،وومٞمٝم٤م
وٟمّم٥م >رسمٜم٤م< قمغم أٟمف ُُمٜم٤مدى ُُمْم٤مف ،وهل ُُمٕمؽمو٦م سملم َ
ُمٕمٜمك اخلْمقع واًمتيع طملم ٓ يٜمٗمع ذًمؽ ،وىمٞمؾٟ :مّم٥م قمغم اعمدح.
﴿ ﮮ ﮯ ﴾ [إٟمٕم٤مم ]32 :قسأ بٝا ٤ايػٝبِ َٜ ( ١عكًٔ.)ٕٛ
ِ
إؾمامء اًمٖم٤مئٌ٦م ،وومٞمف مت ٍّش ُمع ؾمٞم٤مق اًمٙمالم ٕن صدر أي٦م
ُُمٜم٤مؾمٌ ً٦م ًم ِـ َٛمـ٤م شم٘مدَّ م ُمـ
ظمؼم ،وم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مري سمٚمٗمظ اًمٖمٞمٌ٦م يٙمقن سمٚمٞم ًٖم٤م( ،)2ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر> :وآؾمتٗمٝم٤م ُم
َ

طمٞمٜمئذ ًمٚمتٕمجٞم٥م ُمـ طم٤مهلؿ<.

﴿ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ ﴿ ،ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [إٟمٕم٤مم ]54 :قسأ بهطس اهلُص ؾُٗٝا (إِ ُْٖ٘
ََِٔ)( ،ؾٜإِ ُْٖ٘ ٜغؿٛٝزْ زٖسٔ.)ِٝ
قمغم آؾمتئٜم٤مف ذم إومم ،واًمٙمال ُم ىمٌٚمٝم٤م شم٤مم ،وضملء هب٤م وسمام سمٕمده٤م يم٤مًمتٗمًػم ًم٘مقًمف

شمٕم٤ممم﴿ :

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [إٟمٕم٤مم ،]54 :ومٙم٠مهن٤م ضمقاب ًمً١مال ُمتقىمع

قمـ ُمٌٚمغ اًمرمح٦م.
ؼما ًمـ > َُم ْـ< إن
ويمن اًمث٤مٟمٞم٦م :قمغم آؾمتئٜم٤مف َ
أيْم٤م ٕهن٤م ذم صدر ُمجٚم٦م وىمٕم٧م ظم ً

يم٤مٟم٧م ُمقصقًم٦م ،أو ضمقا ًسم٤م هل٤م إن يم٤مٟم٧م ذـمٞم٦م ،واظمت٤مر اسمـ قم٤مؿمقر أن شمٙمقن ذـمٞم٦م:
ومٝمل أدل قمغم اًمتٕمٛمٞمؿ ُمـ اعمقصقًم٦م.
وقمغم اًم٘مقل سم٠من >إِٟمف ُمـ قمٛمؾ ُمٜمٙمؿ< قمغم آؾمتئٜم٤مف وم٤مًمقىمػ قمغم >اًمرمح َ٦م< شم٤مم.
( )1اٟمٔمر اًمدر اعمّمقن (.)31/3
( )2يٜمٔمر ىمراءة محزة سمـ طمٌٞم٥م (.)171
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ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ إٟمٌ٤مري> :وُمـ يمنمه٤م مجٞم ًٕم٤م -أي> :إٟمف< و>وم٢مٟمف< -يم٤من ًمف
ُمذهٌ٤من:
أحدمها :أن ي٘مقل :شمؿ اًمٙمالم قمغم >اًمرمح٦م< ،صمؿ اسمتدأ >إٟمف ُمـ قمٛمؾ ُمٜمٙمؿ ؾمق ًءا<،

ومٙمن >إن< قمغم آؾمتئٜم٤مف وآسمتداء.

يمت٥م رسمٙمؿ< :ىم٤مل رسمٙمؿ ،ومٙمنت >أن< قمغم
واقوجه اآلخر :أن ي٘مقلُ :مٕمٜمك > َ
احلٛمؾ قمغم ُمٕمٜمك اًم٘مقل .ومٕمغم هذا اعمذه٥م ٓ يّمٚمح اًمقىمػ قمغم >اًمرمح٦م<ٕ :ن >أن< ُمع
ُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م يمال ٌم حمٙمل ،و>يمت٥م رسمٙمؿ< احلٙم٤مي ُ٦م ،وإن يم٤من ًمٗمٔمف خم٤مًم ًٗم٤م ًمٚمٗمظ اًم٘مقل ،وٓ

يّمٚمح ُمـ هذيـ اًمقضمٝملم اًمقىمػ قمغم >وأصٚمح<ٕ :ن اًمٗم٤مء ضمقاب اجلزاء<( .)1ا.هـ

﴿ﮃ﴾ [إٟمٕم٤مم ]55 :قسأ بٝا ٤ايترنري ( َٚئَٝطِتَبٔنيَ).
ِ
ُ
ذيمر وي١مٟم٨م ،ومٝمق
اًمٗمٕمؾ ٓزم ،واعمٕمٜمك :وًمِتٔمٝمر
ؾمٌٞمؾ اعمجرُملم ،و>اًمًٌٞمؾ< ُي ُ
ُمذيمر قمغم ًمٖم٦م ٍ
ٟمجد ومتٞمؿ ،وقمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ُ
()2
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [إقمراف ، ]146 :وي١مٟم٨م قمغم ًمٖم٦م أهؾ احلج٤مز،
ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [يقؾمػ.]118 :
﴿

ﯔﯕ﴾ [إٟمٕم٤مم]57 :

قسأ بإضهإ ايكافٚ ،د َعٌَ ايضادَ امل ١ًُٗٝعادّا

َُعذََُ ٟ١هطٛزَُ ٠دؿؿٞ َٜ ( ١كضِ اذتلٖ).
ِ
َ
٥م
ُِمـ اًم٘مْم٤مء ،و ُي١ميده ىمقًمف ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [إٟمٕم٤مم ،]57 :وم٢من
اًمٗمّمؾ ُيٜم٤مؾم ُ
اًم٘مْم٤م َء ،ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف َي٘ميض اًم٘مْم٤م َء احلؼ ذم ِّ
يمؾ ُم٤م َي٘ميض ومٞمف ُمـ شم٠مظمػم أو شمٕمجٞمؾ .ومل
ِ
ًٓمت٘م٤مء اًمً٤ميمٜم َْلم ،يمام ُطم ِذوم٧م ُمـ
رؾمؿ إٓ سمْم٤مد يم٠من اًمٞم٤م َء ُطم ِذوم٧م ظم آم٤م يمام طمذوم٧م ًمٗم ًٔم٤م
ُي َ
ِ
ٟمحق ﴿ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [اًم٘مٛمر ،]5 :ويمام ُطمذوم٧م اًمقاو ُمـ ﴿ﯮ ﯯ﴾ [اًمٕمٚمؼ]18:
و﴿ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [اًمِمقرى.]24 :

( )1إيْم٤مح اًمقىمػ وآسمتداء (.)327
( )2يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)76/3اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (.)179
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احلؼ< قمغم أٟمف صٗم٦م عمّمدر حمذوف ،أيِ :
ووٛم َـ
احلؼ،
ي٘ميض اًم٘مْم٤م َء َّ
وٟمّم٥م > َّ
َّ
سمٕمْمٝمؿ (ي ِ
٘ميض) ُمٕمٜمك (يٜمٗمذ) ومٕمداه إمم ُمٗمٕمقل سمف ،وىمٞمؾ (ي٘ميض) سمٛمٕمٜمك يّمٜمع
ُ ُ َ
وُيـٙمِؿ ،أي :يمؾ ُم٤م يّمٜمٕمف ومٝمق طمؼ ،ىم٤مل اهلذزم:
ُْ
ْ ُ َ
َ ُُ
َ ُ
َ ْ َ
اود أو نـٍـــم الفـّاةـــع حتــم
د
ــان ـيــاُ َيا
وعهي ِِيــا مفـؽودحـ ِ
أي :صٜمٕمٝمام.
طمرف اجلر ،أيِ :
ِ
اٟمتّم٥م
ف
ُمٜمّمقب قمغم إؾم٘م٤مط
وىمٞمؾ إٟمف
ي٘ميض سم٤محلؼ ،ومٚمام ُطم ِذ َ
َ
ٌ
جمروره -أي :احلؼ ،-قمغم طمد ىمقًمف:
ُ
َ
ُ
ون اَلي َ َ
حعّسّا
ار ولو
حيؽ
ِ
سم٤مًمدي٤مر(.)1
أي

﴿ ﭶ ﴾ [إٟمٕم٤مم ]61 :قسأ بأيـ مماي ١بعد ايؿا ٤بدٍ ايتاَ ( ٤تَٛؾَّا ٖٞٚ ،)ُٙمما
اْؿسد ب٘ محص ٠زمح٘ اهلل.
وهق إُم٤م أٟمف ومِ ٌ
وطم ِذوم٧م ُمٜمف شم٤م ُء اًمت٠مٟمٞم٨م ًمٙمقٟمف جم٤مز ًي٤م وًمٚمٗمّمؾ
ٕمؾ ُم٤مض يمـ >شم ََقومت ُف<ُ ،

ومحذوم٧م إطمدى اًمت٤مءيـ
شمتقوم٤م ُه<ُ ،
سم٤معمٗمٕمقل سمٞمٜمف وسملم وم٤مقمٚمف ،أو أٟمف ومٕمؾ ُُمْم٤مرع وأصٚمف > َ
ُِمثؾ﴿ :ﭤ ﭥ﴾ [اًم٘مدر.)2(]4 :
﴿ ﮡ﴾ [إٟمٕم٤مم ]71 :قسأ بأيـ َُُاي ١بعد ايٛا ٚبدٍ ايتا( ٤اضِ َت َِٗٛاٖٞٚ ،)ُٙ
مما اْؿسد ب٘ محص.٠

سمتذيمػم اًمٗمٕمؾ ،قمغم أن اًمٗم٤مقمؾ ِ
فم٤مهر ُُم١مٟم٨م جم٤مزي ،ومٞمجقز اًمتذيمػم سم٤مقمتٌ٤مر اجلٛمع،

واًمت٠مٟمٞم٨م سم٤مقمتٌ٤مر اجلامقم٦م.

( )1اٟمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)78 ،77/3اًمٌحر اعمحٞمط (.)531 /4
( )2يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)83/3اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)613 /2
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طعَ)،
﴿ﮒ﴾ [إٟمٕم٤مم ]86 :قسأ بؿتض ايٚ ّ٬تػدٜدٖا َع إضهإ ايٝاَٚ( ٤ايََّ ِٝ
ٚنريو بطٛز ٠ظ.
ىم٤مل اًم٘مِمػمي :ىمرئ سمتخٗمٞمػ اًمالم واًمتِمديد ،واعمٕمٜمك واطمد ذم أٟمف اؾمؿ ًمٜمٌل
قمام قمٚمٞمف إؾمامء إقمجٛمٞم٦م سم٢مدظم٤مل إًمػ
ُمٕمروف ُمثؾ إؾمامقمٞمؾ وإسمراهٞمؿ ،وًمٙمٜمف ظمرج َّ

واًمالم .ا.هـ

اؾمؿ أقمجٛمل،
وأصٚمف > ًَم ْٞم ًَع< قمغم وزن > َوم ْٞم َٕمؾ< يمـ>و ْٞم َٖمؿ< و> َص ْ َػمف< ،وهق ٌ
أدهمٛم ِ
و ُىمدِّ ر شمٜمٙمػمه ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف >أل< ًمٚمتٕمريػ صمؿ ِ
٧م اًمال ُم ذم اًمالم .وىمٞمؾ زيدت
َ
َ
ُ
إًمػ واًمالم يمزي٤مدهت٤م ذم >اًمٞمزيد< ذم ىمقًمف:
ُ ًَ
َ
الّوـػ َ
انديـػ ىتـار
ةـً
َرأيْج
ِ
ويم٘مقل أيب اًمٜمجؿ اًمٕمجكم:
َ َ َ َّ َ ْ
ــؽ ِىــً أـريُـــا
ةاعــػ أم انعي ِ

ُ
ً
خللؽ ـ ِث َ ُِهــَ
كــػيػا ة عتــا ِء ا ِ
َ
ــؽا ُ
َ ُ ُ
ُض َّ
ــّرُا
ٍ
أةــّاُ َ ـه ِ

()1

ىم٤مل اًمٗمراء ذم ُمٕم٤مٟمٞمف> :وإٟمام أدظمؾ ذم يزيد إًمػ واًمالم عم٤م أدظمٚمٝم٤م ذم اًمقًمٞمد،
ُمدطم٤م<.
أُمً٧م احلرف ً
واًمٕمرب إذا ومٕمٚم٧م ذًمؽ َ
الف ِ
دظم َٚم٧م قمٚمٞمف اًمالم قمغم ِظم ِ
أقمج ِٛمل َ
اًم٘م َٞم٤مس ،وىم٤مرٟم٧م اًمٜم٘مؾ
وىم٤مل إًمقدُ :هق َ
ُ
ومجٕمٚم٧م قمالُم٦م اًمتٕمري٥م يمام ىم٤مًمف اًمتؼميزي وٟمص قمغم أن اؾمتٕمامًمف سمدُ ِ
وهن٤م ظمٓم٠م يٖم ُٗم ُؾ َقمٜم ُف
اًمق ُضمقه(.)2
اًمٜم٤مس ومٚمٞمس يمـ >اًمٞمزيد< ذم اًمٌٞم٧م اعمذيمقر ُمـ َمجٞم ِع ُ
يمْم ْٞم َٖمؿ ذم
وىم٤مل اعمٜمتج٥م اهلٛمذاين> :وأ َُّم٤م َُمـ ىمرأ سمالُملم ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن قمرسم اٞم٤مَ ،
اًمّمٗم٤مت ،وأصٚمفًَ > :م ْٞم ًَع< ،ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف آًم ُ٦م اًمتٕمريػ قمغم طمد ُم٤م شمدظمؾ ذم اًمّمٗم٤مت،

ٟمحق :احل٤مرث واًمٕم ٌَّ٤مس ،وأن يٙمقن أقمجٛم اٞم٤م قمغم > َوم ْٞم َٕمؾ< ومٜمُٙمِّر صمؿ ُقم ِّرف ،وأن شمٙمقن ومٞمف

( )1يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن (.)116/3
( )2يٜمٔمر روح اعمٕم٤مين (.)186 /7
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ُمزيدة [أي> :أل<] سمٛمٜمزًم٦م >ا ًْم َٞمًع<<(.)1
﴿ ﰉ ﰊ﴾ [إٟمٕم٤مم ]94 :قسأ بسؾع ايٓ( ٕٛبَُِٓٝه.)ِٝ
شمقؾمع ذم اًمٔمرف ،وم٤مؾمتٕمٛمؾ اؾمتٕمامل إؾمامء وم٠مؾمٜمد اًمٗمٕمؾ إًمٞمف ،يمام شم٘مقل:
قمغم أٟمف
َ
ىمقشمؾ ظمٚم ُٗمٙمؿ وأُم٤مُمٙمؿ ،وذه٥م يقم اجلٛمٕم٦م ،ويمام ِ
ٞمػ إًمٞمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮄ
أو َ
ُ
ُ
ِ
اًمق ْصؾ،
وىمع وم٤مقم ًال ،وُمٕمٜم٤مه َ
اؾمؿ همػم فمرفَ ،
ﮅ﴾ [اعم٤مئدة ،]116 :أو قمغم أن > َسم ْلم< ٌ
وص ُٚم ُٙمؿ.
أي :شم٘م َّٓم َع ْ
إوداد  -يم٤مًم ُ٘م ْر ِء ،-
ىم٤مل إًمقد> :ىمرئ> :سمٞمٜمُٙمؿ< سم٤مًمرومع قمغم اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م ،وهق ُمـ ْ
وشمٗمر َق
اًمق ْصؾ واًم َٗم ّْمؾ ،واعمرا ُد سمف هٜم٤م اًمقصؾ ،أي :شم٘م َّٓم َع وص ُٚمٙمؿ،
ُيًتٕمٛمؾ ذم َ
َّ
مج ُٕمٙمؿ<.
وص ًال ،ويٙمقن
وىم٤مل أسمق ُمٜمّمقر إزهري> :واًم ٌَـ ْ ُ
لم ذم يمالم اًم َٕم َرب يٙمقن ْ
ومِرا ًىم٤م<( .)2وىم٤مل اسمـ يمثػم> :ىمرئ سم٤مًمرومع ،أي ؿمٛمٚمٙمؿ<.
﴿ ﯙ ﯚ﴾

[إٟمٕم٤مم]99 :

قسأ بغِ ايجاٚ ٤املُ ( ِٝث ُُسِٚ ،)ٔٙنريو يف ايهٗـ

ٜٚظ.

ِ
ُيتٛم ُؾ أرسمٕم٦م أوضمف:
ٗمر ًدا ،يم ُٕمٜمُؼ.
اؾمام ُُم َ
أحدُ ها :أن يٙمقن ً

ِ
ِ
مجع > َصم َٛم َرة< ،وذًمؽ ٟمحق:
مجع اجلٛمع ،ومـ> ُصم ُٛمر< مجع >صم َامر< ،و>صم َامر< ُ
واقثاين :أٟمف ُ
> ُأيمُؿ< مجع >إِيمَ٤مم< ،و>إِيمَ٤مم< مجع >أيم ََٛم٦م< ،ومٝمق ٟمٔمػم :يمِت٤مب و ُيمتُ٥م ،وإِزار و ُأ ُزر.
واقثاقث :أٟمف مجع > َصم َٛمر< ،يمام ىم٤مًمقا َأ َؾمد و ُأ ُؾمد.
مجع > َصم َٛم َرة<،
واقرابع :أٟمف مجع > َصم َٛم َرة< .ىم٤مل اًمٗم٤مرد:
وإطمًـ أن يٙمقن َ
ُ

( )1يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)632 /2
(ُ )2مٕم٤مين اًم٘مراءات (.)372 /1
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يمـ> َظم َِم ٌَ٦م< و> ُظم ُِم٥م<(.)1
ِ
وصػ اهللِ َّ
صمٜم٤مؤه أصٜم٤م ًوم٤م ُمـ
واًم ِ٘مراءة سمجٛمع اجلٛمع شم٠ميت ُمع ُم٤م ضم٤مء ذم أي٦م ُمـ
ضمؾ ُ
اعم٤مل ،ويمذًمؽ طم٥م اًمزرع ا ُعمؽمايمِ٥مِ ،
وىمٜمقان اًمٜمخؾ اًمداٟمٞم٦مِ ،
واجلٜم٤من ُمـ إقمٜم٤مب
َ
واًمزيتقن واًمرُم٤من.
﴿ ﯽ ﯾ ﴾ [إٟمٕم٤مم ]119 :قسأ بتا ٤ارتٔٛاب ( ُت.)َُِٕٛٓٔ٪
قمغم أن اخلٓم٤مب ًمٚمٙمٗم٤مر اًمذيـ اىمؽمطمقا أي٦م ،واخلٓم٤مب ذم ﴿ ﯸ ﯹ ﴾ [إٟمٕم٤مم:

 ]119هلؿ يمذًمؽ ،وم٤مًمٙمالم يمٚمف قمغم اخلٓم٤مب هلؿ.
وىمٞمؾ :اخلٓم٤مب ذم ﴿ ﯸ ﯹ ﴾ ًمٚمٛم١مُمٜملم ،قمغم أٟمف ظمروج ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م إمم

اخلٓم٤مب ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [اًمٗم٤محت٦م ،]2 :صمؿ ىم٤مل ﴿ :ﭢ
ﭣ﴾ [اًمٗم٤محت٦م ،)2(]5 :واؾمتٌٕمد أسمق طمٞم٤من ذًمؽ ضمدا ا.

ىم٤مل اًمًٛملم> :اًمٔم٤مهر ذم اخلٓم٤مب ذم ىمقًمف ﴿ :ﯸ ﯹ ﴾ أٟمف ًمٚمٙمٗم٤مر ،ويتْمح
ُمٕمٜمك هذه اًم٘مراءة قمغم زي٤مدة >ٓ<( ،)3أي :وُم٤م ي ِ
ِمٕم ُريمؿ أٟمٙمؿ شم١مُمٜمقن إذا ضم٤مءت أي٤مت
ُ
أن< سمٛمٕمٜمك > َّ
أيْم٤م قمغم يمقن > َّ
ًمٕمؾ<(ُ ،)4مع يمقن
اًمتل ـمٚمٌتٛمقه٤م يمام أىمًٛمتؿ قمٚمٞمف ،ويتْمح ً
يمقن >ٓ< ٟم٤مومٞم٦م ،وقمغم يمقهن٤م قمٚم٦م سمت٘مدير طمذف اًمالم ،أي :إٟمام أي٤مت قمٜمد اهلل ومال ي٠مشمٞمٙمؿ
أيْم٤م قمغم يمقن اعمٕمٓمقف حمذو ًوم٤م ،أي :وُم٤م
هب٤مٕ :هن٤م إذا ضم٤مءت ٓ [ي١مُمٜمقن] هب٤م ،ويتْمح ً
يدريٙمؿ سمٕمدم إيامٟمٙمؿ إذا ضم٤مءت أي٤مت ،أو وىمققمفٕ :ن ُمآل أُمريمؿ ُمٖمٞم٥م قمٜمٙمؿ،
ومٙمٞمػ شم ِ
ُ٘مًٛمقن قمغم اإليامن قمٜمد جملء أي٤مت؟
( )1يٜمٔمراًمدر اعمّمقن ( ،)143 /2اًمٙمِمػ ( ،)426اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)657/2
( )2يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اعمقوح ( ،)275 /1اًمٙمِمػ ( ،)311احلج٦م ًمٚمٗم٤مرد (.)383 /3
( )3ىم٤مل اًمٗمراء رمحف اهلل> :و>ٓ< ذم هذا اعمقوع ِصٚم٦م ،يم٘مقًمف﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾
[إٟمٌٞم٤مء ،]95 :اعمٕمٜمك :طمرا ٌم قمٚمٞمٝمؿ أن يرضمٕمقا ،وُمثٚمف﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [إقمرافُ ،]12 :مٕمٜم٤مه :شمًجد<.
ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ()351 /1
يبً> :مٕمٚمٝم٤م إذا ضم٤مءهتؿ ٓ ي١مُمٜمقن< ،وًمٚمٕمرب ذم > َّ
ًمٕمؾ< ٌ
ًمٖم٦م سم٠من ي٘مقًمقاُ :م٤م أدري أٟمؽ
( )4ىم٤مل اًمٗمراء> :وهل ذم ىمراءة أ ّ
ص٤مطمٌٝم٤م ،يريدونً :مٕم َّٚمؽ ص٤مطمٌٝم٤م ،وي٘مقًمقنُ :م٤م أدري ًمق أٟمؽ ص٤مطمٌٝم٤م ،وهق وضمف ضمٞمد أن دمٕمؾ > َّ
أن< ذم ُمقوع
> َّ
ًمٕمؾ<< .اعمٕم٤مين ()351 /1
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وإٟمام يِمٙمؾ إذا ضمٕمٚمٜم٤م > َّ
همػم زائدة ،إذ
أن< ُمٕمٛمقًم٦م > ُيِمٕمريمؿ< وضمٕمٚمٜم٤م >ٓ< ٟم٤مومٞم ً٦م َ

يٙمقن اعمٕمٜمك :وُم٤م يدريٙمؿ أهي٤م اعمنميمقن سم٤مٟمتٗم٤مء إيامٟمٙمؿ إذا ضم٤مءشمٙمؿ ،ويزول هذا

أي رء يدريٙمؿ سمٕمدم إيامٟمٙمؿ إذا ضم٤مءشمٙمؿ أي٤مت اًمتل
اإلؿمٙم٤مل سم٠من اعمٕمٜمكّ :
اىمؽمطمتٛمقه٤م ،يٕمٜمل ٓ :يٛمر هذا سمخقاـمريمؿ ،سمؾ أٟمتؿ ضم٤مزُمقن سم٤مإليامن قمٜمد جمٞمئٝم٤مٓ ،
وىم٧م جمٞمئٝم٤م ٕٟمٙمؿ ُمٓمٌقع قمغم
أقمٚمؿ أٟمٙمؿ ٓ شم١مُمٜمقن
يّمديمؿ قمٜمٝم٤م ص٤م ٌّد ،وأٟم٤م
َ
ُ
ىمٚمقسمٙمؿ<(.)1
﴿ ﮠ ﴾ [إٟمٕم٤مم ]114 :قسأ بإضهإ ايٓٚ ٕٛختؿٝـ ايصآَُ( ٟصٍَْ).
ىمٞمؾ > :اكز َل< و> َأٟم َْز َل< ًمٖمت٤من سمٛمٕمٜمك واطمدً ،مٙمـ ذم اًمتِمديد ُمٕمٜمك اًمتٙمرير ،وىم٤مل
وأٟمج ْٞمتف ،وىمد َّومرق
وٟمجٞمتف
َ
اسمـ أيب ُمريؿ > :اكز َل و َأٟم َْز َل واطمدٟ ،محقَ :وم َّر ْطمتف وأ ْوم َر ْطمتفَّ ،
وٟمزل سم٠من اًمتٜمزيؾ [أيُ :مـ َّٟمزل] عم٤م ُ
يٜمزل ؿمٞم ًئ٤م سمٕمد رء ،واإلٟمزال
سمٕمض اًمٜم٤مس سملم أٟمزل َّ

يرو ُف َّ
ً
ُ
احلذ ُاق ُمـ أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م<(.)2
يٙمقن ُمجٚم ً٦م
[أيُ :مـ أٟمزل] عم٤م
وشمٗمّمٞمال ،ومل َ
سس.)َّٚ
﴿ ﭞ ﭟ ﴾ [إٟمٕم٤مم ]119 :قسأ بغِ اذتاٚ ٤نطس ايساُ ( ٤
سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل ،يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [اعم٤مئدة ،]3 :وىمد
ضم٤مء اًمٗمٕمؾ سمٕمده يمذًمؽ ذم ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [إٟمٕم٤مم.]119 :
﴿ ﯵ﴾ [إٟمٕم٤مم ]124 :قسأ بأيـ بعد ايٚ ،ّ٬نطسِ ايتاٚ ٤اهلا( ٤زِضَا٫تٔ٘ٔ).
ذيمر ؾمٌح٤مٟم ُف وشمٕم٤ممم
قمغم اجلٛمع ًمرؾم٤مٓت إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم ،وم٘مد َ
اًمرؾم َؾ ىمٌٚمٝم٤م وم٘م٤مل ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾ [إٟمٕم٤مم ]124 :ومٗمٞمف ائتالف ًمِ َّٚمٗمظ واعمٕمٜمك،
ُ
ِ
ِ
َ
رؾمقل اهللِ ط ُسمٕم َ٨م سم٠مٟمقا ٍع ؿمتك ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م يم٠مصقل اًمتقطمٞمد وإطمٙم٤مم قمغم
أو ٕن
ِ
اًمرؾمؾ:
سمٕمض
اظمتالف أٟمقاقمٝم٤م ،يمام يم٤من يٜمزل قمٚمٞمف
اًمقطمل ؿمٞم ًئ٤م ومِمٞم ًئ٤م ومٞمٌٞمٜمف ،وىمد ىم٤مل ُ
ُ
وسمٕمْم ُٝمؿ ىم٤مل ﴿ :ﮫ ﮬ﴾ [إقمراف.]79 :
﴿ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [إقمراف،]62 :
ُ

( )1اًمدر اعمّمقن ( ،)157 ،156 /3ويٜمٔمر اًمٌحر اعمحٞمط (.)614 /4
( )2اًمٙمت٤مب اعمُقوح ( ،)276 /1ويٜمٔمر اًمٙمِمػ (.)312
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ػ ُسُِٖ).
﴿ ﮈ ﮉ ﴾ [إٟمٕم٤مم ]128 :قسأ ايؿعٌ بٓ ٕٛايععَُْ ( ١شِ ُ
ومٞمف اًمتٗم٤مت واٟمت٘م٤مل ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م إمم اإلظمٌ٤مر قمـ اًمٜمٗمسً ،متٝمقيؾ إُمر ،وآًمتٗم٤مت
يمثػم ذم يمالم اًمٕمرب ،وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾
[اًمٕمٜمٙمٌقت ،]23 :صمؿ ىم٤مل  -ؾمٌح٤مٟمف  -سمْمٛمػم اعمتٙمٚمؿ ﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾.
﴿ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [إٟمٕم٤مم ]135 :قسأ بٝا ٤ايترنري (َٜهٚ ،)ُٕٛٝنريو ﴿ ﭬ

ﭭ ﭮ﴾ بايكضط.63 :
ِ
ومح ًُ َـ
همػم طم٘مٞم٘مل،
ً
وأيْم٤م ىمد ومّمؾ سملم اًمٗمٕمؾ ووم٤مقمٚمفَ ،
ٕن شم٠مٟمٞم٨م > َقم٤مىمٌ٦م< ُ
اًمتذيمػم ،وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [اًمٌ٘مرة ،]275 :وىم٤مل ﴿ :ﮄﮅ
ُ
ﮆ﴾

[يقٟمس:

 ،]57وىم٤مل﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾

[هقد:

 ،]67وىم٤مل:

﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [هقد ]94 :وم٤مًمتذيمػم واًمت٠مٟمٞم٨م ضم٤مئزان.
﴿ ﯗ ﯘ﴾ [إٟمٕم٤مم ]141 :قسأ بهطس اذتا ٔ( ٤سٔضَادٔ.)ٔٙ

ِ
وضمدَ اد
مجٞمع أهؾ اًمٚمٖم٦مُ :ي٘م٤ملَ :طم َّم٤مد وطم َّم٤مدَ ،
ىم٤مل اًمرازي> :ىم٤مل اًمقاطمدي :ىم٤مل ُ
ِ
وضم َذاذ ِ
ِ
وضم َذاذ .وىم٤مل ؾمٞمٌقيف :ضم٤مءوا سم٤معمّم٤مدر طملم أرادوا
وضمدَ اد ،و َىم َٓم٤مف وىم َٓم٤مفَ ،
اًمزُم٤من قمغم ُمث٤مل >ومِٕم٤مل< ،ورسمام ىم٤مًمقا ومٞمف > َومٕم٤مل<<.
اٟمتٝم٤م َء َّ
اًمٗمراء ىمقًمف:
وم٤مًمٙمن و ُ
اًمٗمتح ًُم َٖمت٤من ُمِمٝمقرشم٤من ذم اعمّمدرٟ .مً٥م أسمق ُزرقم٦م إمم َّ
سم٤مًمٙمن ِطم َج٤مزي٦م ،وأهؾ ٟمجد ومتٞمؿ سم٤مًمٗمتح(.)1
ِ
وُيً٥م
ُيً٥م
وي٘مقل اًمديمتقر قمٌده اًمراضمحل ومٞمٝم٤م وذم يمٚمامت أظمرى ُمٕمٝم٤م ُمثؾ َ
سم٤مًمٗمتح واًمٙمن > :أُم٤م قمـ هلج٤مت اًم٘مٌ٤مئؾ ذم هذه اًمٔم٤مهرة ومتذيمر يمتٌٝمؿ أن أهؾ احلج٤مز
يٛمٞمٚمقن إمم اًمٗمتح ،وأن ىمٌ٤مئؾ ىمٞمس ومتٞمؿ متٞمؾ إمم اًمٙمن ،ويذيمر أسمق طمٞم٤من أن ىمٌٞمٚم٦م أؾمد
أيْم٤م دمٜمح إمم اًمٙمن طمٞم٨م يذه٥م احلج٤مزيقن إمم اًمٗمتح .يمام يٜمً٥م ص٤مطم٥م اإلحت٤مف
ً
(ُيًـِ٥م) ومٞمٕمزو يمن اًمًلم إمم أهؾ احلج٤مز
اًمٙمن إمم أهؾ ٟمجدً ،مٙمٜمف يٕمٙمس ذم
َ
( )1طمج٦م اًم٘مراءات ٕيب زرقم٦م (.)275
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وومتحٝم٤م إمم متٞمؿ ،ومٚمٕمٚمف أظمٓم٠م ذم اًمٜم٘مؾ ،أو ًمٕمؾ إطمدى اًم٘مٌٞمٚمتلم شمريم٧م هلجتٝم٤م إمم هلج٦م
ظمّمقص٤م أن اسمـ ضمٜمل يذيمر أن سمٕمض اًمتٛمٞمٛمٞملم – ذم
اًم٘مٌٞمٚم٦م إظمرى ذم هذا اًمٗمٕمؾ سمٕمٞمٜمف
ً
سمٕمض إًمٗم٤مظ – يم٤مٟمقا يؽميمقن هلجتٝمؿ إمم هلج٦م احلج٤مزيلم ،وأن ه١مٓء يٗمٕمٚمقن ذًمؽ
أيْم٤م.
ً
وقمغم أي٦م طم٤مل وم٢مٟمٜم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٕمزو اًمٗمتح إمم – وهق أظمػ ُمـ اًمٙمنة – إمم اًمٌٞمئ٦م
اعمتحية ذم احلج٤مز ،وأن ٟمٕمزو اًمٙمن إمم متٞمؿ وأؾمد وأهؾ ٟمجد ،وهل ىمٌ٤مئؾ سم٤مدي٦م ٓ
شمٜمٗمر ـمٌ٤مئٕمٝمؿ ُمـ اخلِمقٟم٦م<(.)1
﴿ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [إٟمٕم٤مم ]145 :قسأ بتا ٤ايتأْٝح (تَه.)َٕٛٝ
ْمٛمر قم٤مئدٌ قمغم ُُم١مٟم٨م ،أي :إٓ أن شمٙمقن اعم٠ميمقًم ُ٦م أو اًمٕملم أو
اؾمؿ >شمٙمقن< ُُم َ
قمغم أن َ
اًمْمٛمػم ُِمـ >شمٙمقن< قمغم > ُحم َ َّر ًُم٤م< وأٟم٨م اًمٗمٕمؾ
اًمٜمٗمس أو اجلث٦م ُمٞمت ً٦م ،وجيقز أن يٕمق َد
ُ

ًمت٠مٟمٞم٨م اخلؼم > َُمٞمت٦م< ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [إٟمٕم٤مم ]23 :سمٜمّم٥م
>ومِتٜمَت َُٝمؿ< وشم٠مٟمٞم٨م >شمٙمـ<(.)2
﴿ ﭺﭻﭼ﴾ [إٟمٕم٤مم ]153 :قسأ محص ٠بهطس اهلُصَٚ( ٠إِٕٖ َٖرَا).
إن< ،و> ِ ِ
قمغم آؾمتئٜم٤مف ،و> َهذا< اؾمؿ > َّ
ؼمه٤م> ،وم٤مشمٌ ُٕمقه< مجٚم٦م ُمٕمٓمقوم٦م
ساـمل< ظم ُ
َ
قمغم اجلٛمٚم٦م اعمًت٠مٟمَٗم٦م.
وضمٝم٤م آظمر ،وهق قمٓمٗمٝم٤م قمغم ﴿ ﯕ ﯖ ﴾ [إٟمٕم٤مم ،]151 :واًمت٘مدير:
وذيمر اًمرازي ً
طمر َم ُ ،
شمَٕم٤م ًَمقا ُ
وأشمؾَّ :
إن هذا ساـمل ،سمٛمٕمٜمك :أىمقل(.)3
أشمؾ ُم٤م َّ
﴿ ﭓﭔ ﭕ﴾ [إٟمٕم٤مم ]158 :قسأ بٝا ٤ايترنري (َٜأتٔ َ ُُِٗٝاملٜ ٔ٥٬ٜه.)ٝ١
قمغم أن شم٠مٟمٞم٨م اعمالئٙم٦م جم٤مزي ومٞمجقز شمذيمػم اًمٗمٕمؾ وشم٠مٟمٞمثف ،وهق ٟمٔمػم (ومٜمَ٤م َدا ُه
اعمالئٙم٦م).
( )1اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (.)121 ،119
( )2اًمدر اعمّمقن (.)214/3
( )3اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (.)633 /6
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﴿ ﭻﭼ﴾ [إٟمٕم٤مم ]159 :بأ ٔيـٕ بعدَ ايؿاٚ ٔ٤ختؿٝـ ايسا( ٤ؾٜازَقٛٝا)ٚ ،نريو
بطٛز ٠ايس.ّٚ
ُِمـ اعمُٗم٤مرىم٦م واًمٗمراق ،أيَ :شمريمُقه و َسم٤م َيٜمُقه ،و َُمـ َّومر َق ديٜمَف ومآ َُم َـ سمٌٕمض ويمٗمر سمٌٕمض
ِ
وم٘مد َ
ً٤مب
وم٤مرق ديٜمَف
اعمٓمٚمقب ُمٜمف ،أو أن > َوم٤م َقم َؾ< سمٛمٕمٜمك >وم َّٕم َؾ< ٟمحق :و٤م َقم ْٗم٧م احل َ
َ
وو َّٕمٗمتف ،ومٞمٙمقن ُمٕمٜم٤مه٤م ىمري ًٌ٤م ُمـ ُمٕمٜمك ىمراءة > َّومر ُىمقا< ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

ضوزة األعساف
﴿ﭲ﴾

[إقمراف]25 :

دسُدُ،)ٕٛ
قسأ بؿتض تا ٤املٝغازَعٚ ١عِ ايساَ ( ٤ت ِ

ٚنريو يف ايصخسف ٚادتاثٚ ١ٝايس.ّٚ
وضمٕمؾ ِ
ِ
َّ
اًمٗم َ
َ
وضمؾ إذا سم َٕم َث ُٝمؿ يق َم اًم٘مٞم٤مُم٦م
قمز
ًمٚمٗم٤مقمؾ،
قمغم اًمٌٜم٤مء
ٕمؾ هلؿ ٕن اهللَ َّ
وم٠مطمٞم٤مهؿ وأظمرضمٝمؿ ظمرضمقا ،ومٝمؿ ُمٗمٕمقًمقن ِ
وم٤مقمٚمقن ذم اعمَٕمٜمك ،يمام ُي ُ
ٌ
ومالن،
ُم٤مت
٘م٤ملَ :
ُ
ُ
ُ
َ ُ
َ
ومٜمً٥م اًمٗمٕمؾ إًمٞمف وإٟمام أُم٤م َشم ُف اهللُ ،وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ﴾ [اًمروم.]25 :

وذم ًمٗمت٦م َـم ِّٞمٌ٦م ي٘مقل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمراءة > ُ ْ
سمْمؿ اًمت٤مء شمُٗمٞمدُ أهنؿ ٓ
خت َر ُضمقن<
ِّ
ػ قمـ ذًمؽ ؿم٤م ُءوا أم أ َسم ْقا ،وىمراءة > َ ْ
خت ُر ُضمقن< شمٗمٞمد أن أقمْم٤م َءهؿ
يًتٓمٞمٕمقن اًمتخ َّٚم َ
ِ
وأضمً٤مدهؿ ٓ متتٜم ِ ُع ُمـ ذًمؽ ،سمؾ ُ
أُمره٤م اهللُ سمف ُمـ اخلروجِ ًمٚمٌٕم٨م،
شمٗمٕمؾ ـمقاقمٞم ً٦م ُم٤م َ
واهلل أقمٚمؿ<(.)1

﴿ﮒ ﮓ﴾ [إقمراف ]41 :قسأ بٝا ٤ايترنري ٚإضهإِ ايؿاٚ ٤ختؿٝـ ايتا٫( ٤
ُٜؿَ ٞتضُ).
ًمت٘مدم اًمٗمٕمؾ ،وٕن شم٠مٟمٞم٨م األسمقاب جم٤مزي ،وًمٚمٗمّمؾ سمٞمٜمف وسملم اًمٗمٕمؾ ،واًمتِمديد
وهمػمه.
ٙمثػم
َ
يٗمٞمد اًمتٙمثػم ،واًمتخٗمٞمػ ُيتٛمؾ اًمت َ
( )1اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)319 /1
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سمٛم َّر ٍة واطمدة
ىم٤مل اًمٓمؼمي -سمتٍمف> :-ىمراءة اًمتخٗمٞمػ سمٛمٕمٜمكُ ٓ :يٗمتَح هلؿ مجٞم ُٕمٝم٤م َ
ٍ
سم٤مب سمٕمدَ ٍ
سم٤مب ،ور ٌء سمٕمدَ رء،
وومتح٦م واطمدة ،وىمراءة اًمتِمديد سمٛمٕمٜمك ٓ ُيٗمتَح هلؿ ٌ
واًمّمقاب ذم ذًمؽ قمٜمدي ُمـ اًم٘مقل أن ُي٘م٤مل :إهنام ىمراءشم٤من ُمِمٝمقرشم٤من صحٞمحت٤م اعمٕمٜمك،
ِ
وذًمؽ َّ
سمٛم َّر ٍة واطمدة ،وٓ
اخلٌٞمث٦م
ُٗمتح هل٤م وٓ ٕقمامهلؿ
أن
ُ
أرواح اًمٙمُٗم٤مر ٓ شم ُ
َ
أسمقاب اًمًامء َ
ُمرة ،وسم٤م ًسم٤م سمٕمدَ سم٤مب ،ومٙمال اعمٕمٜمٞملم ذم ذًمؽ صحٞمح ،ويمذًمؽ اًمٞم٤مء واًمت٤مء ذم
ُمر ًة سمٕمدَ َّ
َّ
ِ
>يٗمتح< و>شمٗمتح<ٕ :ن اًمٞم٤م َء سمِٜم٤مء قمغم ومٕمؾ اًمقاطمد ًمٚمتقطمٞمد ،واًمت٤مء ٕن إسمقاب مج٤مقم٦م،
ومٞمخؼم قمٜمٝم٤م ظمؼم اجلامقم٦م<(.)1
﴿ ﭪ ﭫ﴾

[إقمراف]44 :

﴿ ﭫ﴾( :أ ٖٕ ٜيعِ َٓ ٜ١اهللٔ).

قسأ بتػدٜد ايَٓ ٕٛؿتٛس ١يف ﴿ ﭪ﴾ْٚ ،ضبَ

اؾمؿ > َّ
واجل٤مر واعمجرور ظمؼمه٤م.
أن<،
ّ
قمغم أهن٤م ُ
﴿ﮓ ﮔ﴾ [إقمراف ]54 :قسأ بؿتض ايػني ٚتػدٜد ايػني ( ُٜػَػٚ ،)ٞٚنريو
يف ضٛز ٠ايسعد.
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل وُمٙمِّل :مه٤م ًمٖمت٤منَ ،أ ْهم َِمك و َهم َِّمك ،وم٤مًم٘مراءشم٤من ُمتً٤مويت٤من ،وذم
اًمتِمديد ُمٕمٜمك اًمتٙمرير واًمتٙمثػم ،وُمـ اًمتِمديد ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [اًمٜمجؿ:

 ،]54وُمـ اًمتخٗمٞمػ ىمقًمف ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [يس.]9 :
ِ
اًمٌمء سم٤مًمٌمء ،و> ُي َٖم ٌِّم َ
اًمٚمٞمؾ
إًمٌ٤مس
و ُي َٖم ٌِّم ُمـ َهم َِّمك ،ىمٞمؾ  :اًمتٖمِمٞم٦م واإلهمِم٤م ُء
ُ
ضمؾ ذيمرهُ ،يٚمٌِ ُس اهللُ َ
اًمٜمٝم٤مر< أي :جيٕم ُٚمف يم٤مًمٖمِم٤مء ،واًمذي ُي َٖم ٌِّم هق اهلل َّ
َ
ُمٙم٤من اًمٜمٝم٤مر
اًمٚمٞمؾ
َ
ِ
ٜمػما ًمٞمتؿ ىمقام احلٞم٤مة ذم اًمدٟمٞم٤م سمٛمجلء اًمٚمٞمؾ،
ومٞمّمػم أؾمق َد ُُمٔمٚم ًام ،سمٕمدُم٤م يم٤من َ
أسمٞمض ُُم ً
ُ
َ
واًمٜمٝم٤مر يمؾ
واًمٚمٞمؾ
ٜمػما سمٕمدُم٤م يم٤من أؾمق َد ُُمٔمٚمِ ًام،
اًمٜمٝم٤مر
و ُيٚمٌِس
ُمٙم٤من اًمٚمٞمؾ ومٞمّمػم َ
ُ
َ
أسمٞمض ُُم ً
ٍ
جي ِّكم َ
اًمٚمٞمؾ سمْمٞم٤مئف.
اًمٜمٝم٤مر سم ُٔمٚمٛمتف،
واطمد ُمٜمٝمام ُُم َٖم ٍّش و ُُم َٖم اِمك ،وم٤مًمٚمٞمؾ ُيٚمٌِ ُس
واًمٜمٝم٤مر ُ َ
ُ
َ
اًمٜمٝم٤مر َ
اًمٚمٞمؾ ٕن ذم اًمٙمالم ً
دًمٞمال قمٚمٞمف ،وىمد ضم٤مء ذم ُمقوع آظمر:
ومل ي ُ٘مؾُ :يٖمٌم
َ
( )1شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( ،)187 ،186 /11ويٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)48 /3اًمٙمِمػ (.)323
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﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [اًمزُمر.)1(]5 :
﴿ ﯨ﴾ [إقمراف]57 :

ػسّا)،
بَٓ ٕٛؿتٛس ١بديٟا َٔ ايبا ٤املغُ( :١َٛايسٜٚضَ َْ ِ

ٚنريو يف ايؿسقإ ٚايٌُٓ.
حتتٛمؾ وضمٝملم:
الف اًم َّٓم ِّل ،يم٠من اًمريح ذم ؾمٙمقهن٤م
األول :أن شمٙمقن ُمـ «اًمٜم َّْنمش اًمذي هق ِظم ُ
ُرؾمؾ ُمـ َـم ِّٞمٝم٤م ذًمؽ ومتّمػم يم٤معمٜمٗمتح٦م .وىمد ومنه أسمق قمٌٞمد سمٛمٕمٜمك ُمتٗمرىم٦م
يم٤معمٓمق َّي٦مُ ،صمؿ شم َ
ذم وضمقهٝم٤م ،قمغم ُمٕمٜمك :يٜمنمه٤م ه٤م هٜم٤م وه٤م هٜم٤م( ،)2وىم٤مل اسم ُـ يمثػم ذم شمٗمًػمه ذم
اًمًح٤مب ذم آوم٤مق
شمٜمنم
َ
﴿ﮗ ﮘ ﴾ [اعمرؾمالت :]3 :اًمٜم٤مذات هل اًمري٤مح اًمتل ُ
قمز وضمؾ.
اًمًامء ،يمام يِم٤مء اًمرب َّ

ِ
أٟمنم اهللُ اعمقشمك ومٜمنموا ،أي:
اقثاين :أن يٙمقن «ٟمنمش سمٛمٕمٜمك َطمٞم َلُ ،مـ ىمقهلؿَ :
طمٞمقا ،واعمٕمٜمك :ي ِ
ـح ِٞمٞمَـ ً٦م ًمألرض(.)3
رؾمؾ
اًمري٤مح ُُم ْ
َ
ُ
َ
اًمٚمٞمٜمَ٦م اهلٌقب اًمتل شم ِ
ِ
َّنمش ذم يمال ِم اًم َٕم َر ِ
ُٜمِم ُئ
ب ُمـ اًمر َّي٤محِ اًمٓم ِّٞمٌَ٦م ِ ُ ُ
وىم٤مل اًمٓمؼمي« « :اًمٜم ْ ُ
ِ
اُمرئ اًم َ٘م ْٞمس:
اًمًح٤مب ،ويمذًم ِ َؽ يمُؾ ريح ـمٞمٌ٦م ومٝمق قمٜمدَ ُهؿ «ٟم َْنمش ،وُمٜمف ىمقل
َ
َّ ُ َ
ام َ
ــػ َ
ون ْ
ور َ
يص اخل ُ َؾ َاَم وٌَ ْ َ
ــّ َُ انػيــام
كــ ن الي
ـش انفطـؽ ش(.)4
ِ
سمٛمٕمٜمك ِ
واىمع ُمقىمع احل٤مل ش(.)4
ريمْم٤م ،أي
َنماش ُهٜم٤م ُمّمدر
ٟم٤مذة يمام شم٘مقل  :أشم٤مٟم٤م ً
ٌ
و«ٟم َ ً
اًمًح٤مب ذم اًمًامء ،-أو ُمٜمِمقرة ،أو ذات ٟمنم.
رايمِ ًْم٤م -وم٤مًمريح شمًٌط
َ
أٟمنمش ُُمت٘م٤مرسم٤من ،أي يٜمنم اًمريح اًمًح٤مب
أو هق ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼٕ :ن « َ
أرؾم َؾش و« َ َ
( )1يٜمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( ،)2738 /3اًمٙمِمػ ( ،)325اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (ُ ،)648 ،647 /3مٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف
وإقمراسمف ًمٚمزضم٤مج (.)342 /2
( )2يٜمٔمر اًمٙمِمػ ( ،)327 ،326شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)2745/3
( )3يٜمٔمر اًمٙمِمػ ( ،)326اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)71 /3اًمٌحر اعمحٞمط ( ،)76 /5اًمدر اعمّمقن (( ،)285 /3شمٗمًػم
اًم٘مرـمٌل (.)7191 /11 ،2745 /3
( )4شمٗمًػم اًمٓمؼمي (.)252 /11
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ٟمنما.
ً

ٍ
سمٜمٕمٛم٦م ُمـ ٟمٕمٛمف،
وُيّمؾ ُمـ جمٛمقع اًم٘مراءات أن اهللَ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُيذ ِّيم ُرٟم٤م
ٝم٤مت خمتٚمٗم٦م شمتٕم٤مىم٥م ،ومٞمٙمقن ذًمؽ ؾمٌ٥م اُم ِ
وم٤مًمري٤مح شمٜمنم اًمًح٤مب ،وهل شم٠ميت ُمـ ِضم ٍ
تالء
َ
َ
ُ
ِ
اًمٜم٤مس هبٌقهب٤م ،ومٞمدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ
ٌُنم
اًمًح٥م سم٤معم٤مء ،أو أهن٤م ُحتٞمل
َ
َ
إرض سمٕمدَ ُمقهت٤م ،وأهن٤م شم ِّ ُ
هب٤م اًمنور(.)1
خ ًٜـْ بايطنيٚ ،قسأ خ٬د بايطني ٚايضاد.
﴿ ﭯ﴾ [إقمراف ]69 :قسأٖا َ
اًمًلم واًمّم٤م ُد ًمٖمت٤من ،وإصؾ سم٤مًمًلم ،وىمٚمٌ٧م اًمًلم ص٤م ًدا ُُمٓم ٌَ٘م٦م عمج٤مورهت٤م ًمٚمٓم٤مء

اعمُٓم ٌَ٘م٦م يمذًمؽ.

﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [إقمراف ]81 :قسأ بُٗصتني ستككتني (أٖٓٔ٥ٜه.)ِٝ
قمغم آؾمتٗمٝم٤مم اًمتقسمٞمخل واًمت٘مريٕمل ،وهق سمٞم٤من ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ىمٌٚمف ﴿ :ﯙ

ﯚ﴾ [إقمراف.]81 :
﴿ ﮛﮜ﴾ [إقمراف ]112 :قسأ عرف ا٭يـ بعد ايطنيٚ ،ؾتضِ اذتاَ ٤ع
ضشٖازٍ)ٚ ،نريو بطٛزْٜٛ ٠ظ عً ٘ٝايط.3٧ :ّ٬
تػدٜدٖا ٚأ ٔيـٕ بعدٖا ( َ
ػ
ٚمٛمٌ٤مًمٖم٦م .ىم٤مل اًمرازي« :ومٛمـ ىمرأ « َؾم َّح٤مرش ومحجتف أٟمف ىمد ُو ِص َ
قمغم وزن « َوم َّٕم٤ملش ًم ُ
سمـ «قمٚمٞمؿش ،ووص ُٗمف سمف يدل قمغم شمٜم٤مهٞمف وطمذىمف سمف ،ومحًـ ًمذًمؽ أن يذيمر سم٤مٓؾمؿ اًمدال
قمغم اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم اًمًحر ،وُمـ ىمرأ «ؾم٤مطمرش ومحجتف ىمق ًُمف شمٕم٤ممم﴿ :ﰄ ﰅ ﴾ و﴿ﭑ
ﭒ ﭓ﴾ ،واًمًحر ُة مجع ِ
ِ
أيْم٤م
ؾم٤مطمرُ ،مثؾَ :يم َت ٌَ٦م ويم٤مشمِ٥م و َوم َج َرة
ووم٤مضمر ،واطمتجقا ً
ُ
َّ َ َ
ِ ()2
سم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ﴾ ،واؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ َؾم َح َرَ :ؾم٤مطمرش .
شمٙمرير اًمٗمٕمؾ
وىم٤مل اسم ُـ ظم٤مًمقيف قمـ اًم٘مراءة سم٤مًمتِمديد« :احلج٦م عمـ ؿمدَّ َد أٟمف أراد
َ
صم٤مسم٧م هلؿ ومٞمام ُم٣م ُمـ اًمزُم٤من ،يم٘مقهلؿ :هق
واإلسمالغ ذم اًمٕمٛمؾ ،واًمدًٓم٦م قمغم أن ذًمؽ ٌ
َد َّظم٤مل َظم َّراج إذا يمثُر ُمٜمف ذًمؽ و ُقم ِرف سمفش.
( )1اًمدرر اًمٌ٤مهرة ( )331سمتٍمف.
( )2اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (.)228 /7
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اًمً ْح َر ،واًمً٤مطمر َُمـ أن
ومنه ُ
وىم٤مل إًمقد ذم َّ
يديؿ ِّ
سمٕمْمٝمؿ سم٠مٟمف اًمذي ُ
ؾمح٤مرَّ « :
ٍ
وىم٧م َ
اعمٌتدئ ذم ِصٜم٤مقم٦م اًمًحر،
دون وىم٧م ،وىمٞمؾ :اًمً٤مطمر هق
يٙمقن ىمد ؾمحر ذم
ُ
()1
واًمًح٤مر هق اعمٜمتٝمل اًمذي ُيت َٕم َّٚم ُؿ ُمٜمف ذًمؽش .
َّ
﴿ ﮣ ﮤﮥ﴾ [إقمراف .]113 :قسأ بصٜادُٖ ٠صَ ٠ؿتٛس( ١أ.)ٖٔ٥ٔ ٜ
اًمرازي« :ىم٤مل اًمقاطمدي رمحف اهلل :آؾمتٗمٝم٤مم أطمً ُـ ذم هذا
قمغم آؾمتٗمٝم٤مم .ىم٤مل َّ
ِ
اعمقوعٕ :هنؿ أرادوا أن يٕمٚمٛمقا هؾ هلؿ أضمر أم ٓ؟ وي٘مٓمٕمقا قمغم أن هلؿ إضمر ،وي٘مقي
ذًمؽ إمج٤م ُقمٝمؿ ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء( )2قمغم اهلٛمز ًمالؾمتٗمٝم٤ممش(.)3
وي٘مقل اسم ُـ قم٤مؿمقر قمـ اًم٘مرا َءشملم -اًم٘مراءة هبٛمزة واطمدة وهبٛمزشملم« :-وقمغم
اًم٘مراءشملم وم٤معمٕمٜمك قمغم آؾمتٗمٝم٤مم يمام هق فم٤مهر اجلقاب سمـ « َٟم َٕمؿش ،ومهزة آؾمتٗمٝم٤مم
أيْم٤م قمغم اخلؼمي٦م ٕهنؿ
حمذووم٦م ختٗمٞم ًٗم٤م قمغم اًم٘مراءة إومم ،وجيقز أن يٙمقن اعمٕمٜمك قمٚمٞمٝم٤م ً
ضمقاب
خؼم سمف قمـ ومرقمقن ،ويٙمقن
ُ
صػموه ذم طمٞمز اعمُ َ
وصم٘مقا سمحّمقل إضمر هلؿ طمتك َّ
شم٘مريرا عم٤م أظمؼموا سمف قمٜمفش(.)4
ومرقمقن سمـ « َٟم َٕمؿش
ً
ٜكـُ)ٚ ،نريو يف
﴿ ﯴ﴾ [إقمراف ]117 :قسأ بؿتض ايٚ ّ٬تػدٜد ايكاف ( َتً َّ
ايػعساٚ ٤ط٘.
ُ
وإصؾ «شمتٚم٘مػش وطمذوم٧م إطمدى اًمت٤م َءيـ ختٗمٞم ًٗم٤م.
ػش،
ػ َيت َٚم َّ٘م ُ
ُِمـ « َشم َٚم َّ٘م َ
﴿ ﭜ ﭝ﴾ [إقمراف ]123 :قسأ بُٗصتني (َ٤َ٤آََتُِ)ٚ ،نريو يف ضٛزت ٞط٘
ٚايػعسا.٤
قمغم آؾمتٗمٝم٤مم ،وهق ًمإلٟمٙم٤مر.
َ
اًمِمٜمٞمع -
اًمٗمٕمؾ
وأ َُّم٤م قمغم اًم٘مراءة هبٛمزة واطمدة ومٕمغم اخلؼم ،قمغم ُمٕمٜمك :ومٕمٚمتؿ هذا
َ
ِ
ً
وطم ًُ َـ
شمقسمٞمخ٤م هلؿ وشم٘مري ًٕم٤م .أو أٟمف سمٛمٕمٜمك آؾمتٗمٝم٤مم ،وطمذوم٧م مهز ُة آؾمتٗمٝم٤مم ًمٚمخ َّٗم٦مَ ،
()1
()2
()3
()4

روح اعمٕم٤مين (.)23 /9
يٕمٜمل ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [اًمِمٕمراء.]41 :
اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( ،)229 /7ويمالم اًمقاطمدي ذم اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط (ُ )275 /9مع شمٖمٞمػم يًػم.
اًمتحرير واًمتٜمقير ( .)46 /
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ذًمؽ ٕن ُم٤م ذم اًمٙمالم ُمـ ُمٕمٜمك اًمتقسمٞمخ واًمت٘مريع ُمـ ومرقمقن ًمٚمًحرة يدل قمغم
آؾمتٗمٝم٤مم اًمذي ُمٕمٜم٤مه اإلٟمٙم٤مر ُمٜمف إليامهنؿ(.)1
﴿ ﭘ﴾ [إقمراف ]138 :قسأ بهطس ايهاف ( َٜعِ ٔهؿ.)َٕٛٝ
اًمٙمن واًمْمؿ ًمٖمت٤منٟ ،مًُ٥م اًمٙمن إمم أهؾ احلج٤مز ،واًمْمؿ إمم متٞمؿ وىمٞمس وأؾمد
وسمٙمر( ،)2وُمٕمٜمك يٕمٙمٗمقن قمغم أصٜم٤مم هلؿُ :ي ِ
الزُمقن قمٌ٤م َدهت٤م و ُيقافمٌِقن قمٚمٞمٝم٤مُ ،ي٘م٤مل:
٥م قمٚمٞمف ،وهلذا ىمٞمؾ عمُ ِ
الزم
ُػ و َي ْٕمٙمِ ُ
َقمٙمػ قمغم اًمٌمء ي ْٕمٙم ُ
ػ إذا أىم٤مم قمٚمٞمف وًمز َُمف ووا َفم َ
اعمًجدُ :مٕمتٙمػ.
﴿ ﯮ﴾

[إقمراف]143 :

قسأٖا بُٗصَ ٕ٠ؿتٛس ٕ١بعد ا٭ئـ َع املد ٚاملٝتضٌٔ،

ٚسرفٔ ايتٓ( ٜٔٛدَنَّا.)َ٤

محراءش ،ي٘مقًمقن ٟ :م٤مىم ٌ٦م ديمَّ٤مء ،أي ُ :مٜمٌ ًِٓم٦م اًمًٜم٤مم همػم ُم ِ
رشمٗم َٕم٦م،
ُ َ
ُ
قمغم وزن «وم ْٕمالءش و« َ ْ َ
أرض ديمَّ٤مء أي راسمٞم٦م ِ
ٟم٤مؿمزة
واعمٕمٜمك :ضمٕمٚمف ْأر ًو٤م ديم٤مء
شمِمٌٞمٝم٤م سم٤مًمٜم٤مىم٦م اًمدَّ يم٤مء ،أو ُمـ ىمقهلؿ ٌ
ً
ِ
٥م َ
ٟم٤مشمئ٦مُ ٓ ،
٥م
ىمقل َُمـ ىم٤مل إٟمف مل يذه٥م يمٚمف ،وإٟمام َ
ذه َ
شمٌٚمغ أن شمٙمقن َضم ٌَ ًال ،وهذا ُيٜم٤مؾم ُ
ِ
أيمثره ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)3
أقماله ،وسم٘م َل ُ
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل« :واعمذيمر أدك ،ومجع ديم٤مء ديم٤موات و ُد ّك ُمثؾ محراوات ومحر .ىم٤مل
اًمٙمً٤مئل :اًمدَّ ك ُمـ اجلٌ٤مل :اًمٕمراض ،واطمده٤م أدك .همػمه :واًمديم٤موات مجع ديم٤مءَ :ر َو ٍ
اب

ُمـ ـملم ًمٞمً٧م سم٤مًمٖمالظش(.)4

إرض ديما٤م ،أي :ضمٕمٚمتٝم٤م ُمًتقي ً٦م ٓ
وأ َُّم٤م اًم٘مراءة سم٤مًم٘مٍم واًمتٜمقيـ ومٛمّمدر ديمٙم٧م
َ
ارشمٗم٤مع ومٞمٝم٤م وٓ اٟمخٗم٤مضُ ،مـ َديمَّف يدُ يمف َديما٤م ،إذا د َّىمف وؾمح٘مف ،واًمدك واًمدق أظمقان،
وُمٜمفٟ :م٤مىم٦م ديمَّ٤مء ،وهل اًمتل اًمتّمؼ ؾمٜم٤م ُُمٝم٤م سمٔمٝمره٤م.
()1
()2
()3
()4

يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)117 /3اًمٙمِمػ (.)332
يٜمٔمر اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (.)125 ،124
اٟمٔمر اًمٌحر اعمُ ِحٞمط (.)167/5
شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)2818 /4
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وذم اجلٛمع سملم اًم٘مراءشملم ىمٞمؾ :عم٤م َدم َّغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٚمجٌؾ ُد َّك ومتٗمتَّ٧م وم٠مصٌح
أرض ُمًتقي٦م ٓ ارشمٗم٤مع هل٤م ،وٓ ُقمٚمق ومٞمٝم٤م ،وم٤مًم٘مراءشم٤من سمٞمٜمٝمام شمرشمٞم٥م سم٠من اجلٌؾ شمٗمت٧م
يم٠مٟمف ٌ
أرو٤م ُُمًتقي٦م ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
صمؿ اؾمتقى ومٙم٤من ً
وذيمر اًمديمتقر قمٌده اًمراضمحل أن اعمٛمدود هلج٦م احلج٤مز ،وأن سمٜمل متٞمؿ وىمٞمس
ورسمٞمٕم٦م وأؾمد يذهٌقن إمم اًم٘مٍم(.)1
غدٔ).
﴿ ﮉ﴾ [إقمراف ]146 :قسأ بؿتض ايساٚ ٤ايػني (ايسٖ َ
اًمّمالح
واًمر َؿمد ًمٖمت٤من ذم اعمّمدر سمٛمٕمٜمك واطمد ،ذم َّ
اجلٛمٝمقر قمغم أن اًمر ْؿمد َّ
واًمديـ ،يم٤مًمٌخؾ واًمٌ َخؾ ،واًمً٘مؿ واًمً٘مؿ ،وا ِ
حل َزن.
َ
ُ
حل ْزن وا َ
ُ
َّ
ُمّم٤مدر سمٛمٕمٜمًك ،أ َُّم٤م اًمر ْؿمد ومٛمّمدر َر َؿمدَ ُ
يرؿمدُ  ،وأ َُّم٤م
ىم٤مل اعمٜمتج٥م اهلٛمذاين« :وهل
ُ
اًمر َؿمد واًمرؿم٤مد ومٛمّمدران ِ
ِ
ًمرؿمدَ َ
اًمٕملم ذم اعم٤ميض وومتحٝم٤م ذم اًمٖم٤مسمر .وؾمٌٞمؾ
يرؿمدُ سمٙمن
َّ
َّ

اًمرؿمد :ؾمٌٞمؾ اًمّمالح واهلدىش(.)2

وىمٞمؾ« :اًمرؿمدش سم٤مًمْمؿ آؾمؿ ،وسم٤مًمٗمتحتلم اعمّمدر(.)3
الح ذم اًمٜمٔمر ،وىمد ُأمجِ َع
وىم٤مل أسمق قمٛمرو سمـ اًمٕمالء« :اًمر ْؿمدش
اًمّم ُ
سمْمؿ وؾمٙمقنَّ :
ٍّ
قمغم اًمْمؿ ذم ﴿ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [اًمٜمً٤مء ،]6 :وسمٗمتحتلم :اًمديـٕ :ن ىمٌٚمف ذيمر
اًمٖمل ،واًمديـ ود اًمٖمل و ُأمجِ َع قمغم اًمٗمتح ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭚ ﭛ﴾ [اجلـ ،]14 :أي:
ِديٜمً٤م ،وُمثٚمف ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [اًمٙمٝمػ ]11 :أيِ :ديٜمً٤م ،واعمٕمٜمٞم٤من ُمت٘م٤مرسم٤من:
اًمّمالح ،واًمّمالح هق اًمديـ(.)4
ٕن اًمدي َـ
ُ
ُ
اإلٟمً٤من سمام يريد ،وهق
ئمٗمر
واًمر َؿمد ذم اًمٚمٖم٦م أن
َ
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل« :وطم٘مٞم٘م٦م اًمر ْؿمد َّ

ود اخلٞمٌ٦مش.
()1
()2
()3
()4

اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (.)168 ،167
اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)129 /3
اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (.)281 /7
يٜمٔمر اًمٙمِمػ ( ،)335 ،334اًمدر اعمّمقن (.)342 /3
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سًٔ .)ِِِٗٝٚ
﴿ ﮰ ﮱ﴾ [إقمراف ]148 :قسأ بهطس اذتأ ( ٤
ِ
ِ ِ
ِص وىمِ ِز اشمٌ٤م ًقم٤م حلريم٦م اًمٕملم ،ووؿ
ًمٖم٦م ومٞمف ،قمغم إشم ٌَ٤مع احل٤مء يمن َة اًمالمُ ،مثؾ :قم ٍّ
اًمالم ذم «طمٚمٞمٝمؿش قمغم إصؾ( ،)1وٟمًُ٥م اًمٙمن إمم أهؾ احلج٤مز ،واًمْمؿ إمم متٞمؿ وىمٞمس
وأؾمد وسمٙمر(.)2
﴿ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ [إقمراف ]149 :قسأ بتا ٤ارتٛاب يف ايؿعًني ْٚضب با٤

سَُِٓا زَبَٖٓا ََ ٚت ِػ ٔؿسِ).
﴿ﯱ﴾ َ ( :تسِ َ

قمغم أن اًمٗمٕمؾ ًمٚم ُٛمخ٤م َـمٌ٦م ،وا ُعمخ٤م َـم٥م سمف هق اهللُ شمٕم٤ممم ،و« َر َّسمٜمَ٤مش ُُمٜم٤مدى ُُمْم٤مف
ُمٜمّمقب .وقمـ اًم٘مراءة سم٤مًمٞم٤مء واًمرومع ىم٤مل اًمرازي« :وم٘م٤مًمقا ﴿ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ ،وهذا يمالم ُمـ اقمؽمف سمٕمٔمٞمؿ ُم٤م أىمدم قمٚمٞمف ِ
وٟمد َم
َ
قمغم ُم٤م َصدَ َر ُمٜمف ورهم٥م إمم رسمف ذم إىم٤مًم٦م قمثرشمف ،صمؿ صدىمقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ يمقهنؿ ُمـ
اخل٤مهيـ إن مل ِ
يٖمٗمر اهللُ هلؿش.
وىم٤مل أسمق طمٞم٤من  -رمحف اهلل  -ذم اجلٛمع سملم اًم٘مراءشملم« :وُيتٛمؾ أن يٙمقن اًم٘مقٓن
ِ
ِ
ٚم٥م قمٚمٞمف
ومٛمـ َهم َ
صدَ َرا ُمٜمٝمؿ َمجٞم ًٕم٤م قمغم اًمتٕم٤مىم٥م ،أو هذا ُمـ ـم٤مئٗم٦م ،وهذا ُمـ ـم٤مئٗم٦مَ ،
ًت٘م ًٞمال ُِمـ ذٟمٌِف اًمٕمٔمٞمؿ ،وُمـ همٚم٥م ِ
ٝم٦م ظم٤مـم٥م ُم ِ
وىمقي قمغم اعمقاضم ِ
قمٚمٞمف احلٞم٤م ُء
ُ
َ
َ
اخلقف ِ َ
َ
َ ُ
اخلٓم٤مب ،وم٠مؾمٜمدَ ِ
أظمرج يمالُمف ُخمْرج اعمًُتحٞمل ُِمـ ِ
ِ
اًمٗم َ
اًمٖم٤مئ٥م ،وذم ىمقهلؿ« :ر َّسمٜم٤مش
ٕمؾ إمم
َ َ َ
َ َ
()3
اؾمتٕمٓم٤مف َطم ًَـ :إذ اًمرب هق اعم٤مًمؽ اًمٜم٤مفمر ذم أُمر قمٌٞمده ،واعمّمٚمح ُمٜمٝمؿ ُم٤م ومًدش .
ٌ
﴿ﭫ ﭬ﴾

[إقمراف]151 :

قسأ بهطس امل( ِٝابَِٔ أٚ ،)ّٚٝنريو يف ﴿ ﮖ﴾

[ـمف.]49:

أصٚمٝم٤م «اسمـ ُأ ُِّملش ومحذوم٧م اًمٞم٤مء ايمتِٗم٤م ًء سم٤مًمٙمنة ختٗمٞم ًٗم٤م يم٤معمٜم٤مدى اعمْم٤مف إمم اًمٞم٤مء ،يم٘مقًمف

شمٕم٤ممم﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ [اًمزظمرف ،]68 :وأ َُّم٤م ومتح اعمٞمؿ ومزي٤مدة ذم اًمتخٗمٞمػ ،أو
( )1يٜمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)2813 /4
( )2يٜمٔمر اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (.)125 :123
( )3اًمٌحر اعمحٞمط (.)181 /5

168

تأمــالت يف قــراءة اإلمــاو محــسة

ٍ
قمنم أىمٌِٚمقا(.)1
قمنم ،ومّم٤مر يم٘مقًمؽ :ي٤م مخً َ٦م َ
ضمٕمٚمٝم٤م يم٤مؾم ٍؿ واطمد شمِمٌ ًٞمٝم٤م سمخٛمً َ٦م َ
ِ
ٕضمؾ ي٤مء اعمُتٙم ِّٚمؿ سمٛمٕمٜمك أٟمـَّ٤م أوٗمٜم٤م هذا آؾمؿ
واًمٙمن ذم اعمٞمؿ يمن سمٜم ٍ٤مء قمٜمد اًمٌٍميلم

ِ
سم٤مًمٙمنة ( ُأ ِّم) .وقمغم رأي
صمؿ اضمت ُِز َئ قمـ اًمٞم٤مء
اعمريم َ
آظمره (أ ُِّمل)َّ ،
ُن ُ
َ
َّ٥م يمٚمف ًمٞم٤مء اعمتٙمٚمؿ ومٙم َ
ٍ
إقمراب ،وطمذوم٧م اًمٞم٤مء ُجم ِتز ًأ قمٜمٝم٤م سم٤مًمٙمنة ،يمام اضمت ُِز َئ قمـ
يمن
اًمٙمقومٞملم يٙمقن
اًمٙمن َ
ُ
أًمٗمٝم٤م سم٤مًمٗمتح٦م قمغم شمقضمٞمٝمٝمؿ ًمٚم٘مراءة سم٤مًمٗمتح(.)2

﴿ ﭡ﴾ [إقمراف ]164 :قسأ بسؾعِ ايتاِ ََ ( ٤عرٔزَ  ٠إىل زَبٚه.)ِٝ
قمغم أهن٤م ظمؼم ًم ِـ ُٛمٌتدَ أٍ حمذوف ،أي  :هذه أو ُمققمٔمتُٜم٤م ُمٕمذر ٌة.
﴿ ﯷ ﯸ﴾ [إقمراف ]169 :قسأ بٝا ٤ايػٝب( ١أؾَٜ ٬عِ ٔكً.)ٕٛٝ
ً
محال قمغم اًمٖمٞمٌ٦م ومٞمام ؾمٌ٘مف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾،
أيْم٤م قمغم اًمٖمٞمٌ٦م ٟمحق﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ ،ومٝمق
و﴿ﯡ ﯢ ﯣ﴾ ،وُم٤م سمٕمده ً
ُمقاومؼ عم٤م ىمٌٚمف وعم٤م سمٕمده.
قمرض اًمدٟمٞم٤م سمٛمٜمزًم٦م ُمـ ٓ ُقم ُ٘م َ
قل هلؿ
ىم٤مل اسم ُـ قم٤مؿمقر« :وىمد ٟم ُِّزًمقا ذم ختػمهؿ َ
ومخقـمٌقا سمـ «أومال شمٕم٘مٚمقنش سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مري ،وىمد ىمرئ سمت٤مء ِ
اخلٓم٤مب قمغم آًمتٗم٤مت
قاضم َٝم ً٦م ... ،وىمرأ اًمٌ٤مىمقن
ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م إمم اخلٓم٤مب ًمٞمٙمقن
أوىمع ذم شمقضمٞمف اًمتقسمٞمخ إًمٞمٝمؿ ُُم َ
َ
ُ
شمقسمٞمخٝمؿ شمٕمريْم اٞم٤مش.
سمٞم٤مء اًمٖمٞمٌ٦م ،ومٞمٙمقن
وىم٤مل إًمقد«« :أومال شمٕم٘مٚمقنش ومتٕمٚمٛمقا ذًمؽ وٓ شمًتٌدًمقا إدٟمك اعم١مدي إمم
اًمٕمذاب سم٤مًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ ،وهق ظمٓم٤مب ٕوًمئؽ اعم٠مظمقذ قمٚمٞمٝمؿ اعمٞمث٤مق أظمذيـ ًمٕمرض هذا
اًمتٗم٤مت ومٞمفش.
إدٟمك ،وذم آًمتٗم٤مت شمِمديد ًمٚمتقسمٞمخ ،وىمٞمؾ :هق ظمٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم وٓ
َ

( )1يٜمٔمر روح اعمٕم٤مين ( ،)68 /9شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)2819 /4
( )2يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن (.)348 /3
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﴿ ﭻ﴾

[إقمراف]181 :
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شدُٚ ،)ٕٚنريو يف
قسأ بؿتض ايٝاٚ ٤اذتاَ ًٞ َٜ ( ٤

ايٓشٌ ٚؾضًتٚ ،قد اْؿسد بٗا محصٖٓ ٠ا ٚيف ؾضًت.
ُِمـ « َحلَدَ َي ْٚم َحدُ ش اًمثالصمل ،ىمٞمؾ إن «حلَدَ ش اًمثالصمل و«أحلَدَ ش اًمرسم٤مقمل ًمٖمت٤من سمٛمٕمٜمك
ِ
وآٟمح َراف قمٜمٝم٤م ،وُمٜمف اًم َّٚمحد  -حلد اًم٘مؼم:
واطمد ،وهق اعمٞمؾ واًمٕمدول قمـ آؾمت٘م٤مُم٦م
ِ ِ
ِ
ٕٟمف ُي ُ
ٗمر ذم َو َؾمٓمِف.
امل سمحٗمره إمم ضم٤مٟمٌف ،سمخالف اًمييح وم٢مٟمف ُُي ُ
وًمتٕمٞملم اًمٚمٖم٤مت ومٞمٝمام قمغم احت٤مدمه٤م ذم اعمٕمٜمك ي٘مقل اًمديمتقر قمٌده اًمراضمحل« :شمٙم٤مد
رواي٤مهتؿ شمتٗمؼ قمغم أٟمف طملم يتحد اعمث٤مٓن « َوم َٕمؾش و« َأ ْوم َٕمؾش ذم اعمٕمٜمك وم٢من « َوم َٕمؾش هلج٦م
ٕهؾ احلج٤مز ،طمٞم٨م يًتٕمٛمؾ اًمتٛمٞمٛمٞمقن « َأ ْوم َٕمؾش ،ويٕمزو أسمق طمٞم٤من ُمث٤مل « َأ ْوم َٕمؾش إمم متٞمؿ
ورسمٞمٕم٦م وىمٞمس ،يمام يٜم٘مؾ اسمـ ظم٤مًمقيف قمـ أيب زيد أهن٤م ًمٌٜمل يمٚم٥مش(.)1
وىم٤مل اسمـ أيب ُمريؿ« :ىم٤مل اًمٗمراءَ :ي ْٚم َحدُ ون سم٤مًمٗمتح :يٛمٞمٚمقن ،و ُي ْٚم ِحدون سم٤مًمْمؿ:
ـحدتَُ :م َ٤مر ْي٧م [وضم٤مدًم٧م] ش .ا.هـ
يٕمؽموقن .وىم٤مل أسمق قمٌٞمد :حلدتُ :ضم ْرت ،وأ ًْم َ
واإلحلاد يف أسامء اهلل تعاؼ أربعة أكواع:
 -1أن يٜمٙمر ر ٌء ُمٜمٝم٤م ،أو مم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ اًمّمٗم٤مت ،يمام ومٕمؾ اجلٝمٛمٞم٦م.
ؾمامه اًمٜمّم٤مرى آسمـً٤م.
ٟمٗمًف ،يمام َّ
 -2أن ُيًٛمك اهلل سمام مل ُي ًَ ِّؿ سمف َ
 -3أن يٕمت٘مد دًٓمتٝم٤م قمغم ُُمِم٤مهب٦م اهلل خلٚم٘مف ،يمام ومٕمؾ اعمِم ٌِّ َٝم٦م.
قمام هل قمٚمٞمف ،ومًٛمقا
 -4سم٤مًمتٖمٞمػم ومٞمٝم٤م ،يمام يٗمٕمٚمف اعمنميمقن ،وذًمؽ أهنؿ َقمدَ ًمقا هب٤م َّ
هب٤م أوصم٤مهنؿ ،وم٤مؿمت٘مقا َّ
اًمالت ُمـ اهلل ،واًم ُٕم َّزى ُمـ اًمٕمزيز ،و َُمٜمَ٤م َة ُمـ اعمٜمَّ٤من(.)2
وأ َُّم٤م ذم ُمقوع ؾمقرة ُوم ِّّمٚم٧م وم٘مد ُذيمِر اإلحل٤م ُد ذم آي٤مت اهلل قمز وضمؾ  ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:
﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [ومّمٚم٧م.]41 :
( )1اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (.)175 :173
( )2يٜمٔمر جمٛمقع رؾم٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة ًمٚمِمٞمخ اسمـ اًمٕمثٞمٛملم ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم يمت٤مب اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ( ،)325 /1شمٗمًػم
اًم٘مرـمٌل (.)2855 /4
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ي٘مقل اًمِمٞمخ اسمـ اًمٕمثٞمٛملم -رمحف اهلل« :-اإلحلاد يف آيات اهلل كوعان:
ِ
إومراد اهلل هب٤م سم٠من
إٟمٙم٤مر
 -1اإلحل٤مد ذم أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م :اًمتل هل اعمخٚمقىم٤مت ،وهق
ُ
يٕمت٘مد أن أطمدً ا اٟمٗمرد هب٤م أو ِ
سمٌٕمْمٝم٤م دوٟمف ،وأن ُمٕمف ُُم ِ
ِم٤مريمً٤م ذم اخلَ ْٚمؼ أو ُُم ِٕمٞمٜمً٤م.
َ
اًمقطمل ِ
اًمٜم٤مز ُل قمغم إٟمٌٞم٤مء ،وهق حتري ُٗمٝم٤م،
 -2اإلحل٤مد ذم أي٤مت اًمنمقمٞم٦م :اًمتل هل
ُ
أو شمٙمذي ٌُٝم٤م ،أو ُخم٤م ًَم َٗمتُٝم٤مش(.)1
﴿ ﯪ﴾ [إقمراف ]186 :قسأ ظٜصّ ايساَٜ َٚ( ٤رَ ِزُِِٖ).
ضمقاب ًمٚمنمط،
قمٓم ًٗم٤م قمغم َحم ِّؾ ىمقًمِف شمٕم٤ممم ﴿ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾ [إقمرافٟٕ :]186 :مف
ٌ
ِ ِ
ِ
ذر ُه ذم
ومٝمل ذم حمؾ َضم ْزم ،ومٕمٓمػ قمغم حمٚمٝم٤م ،يم٠مٟمف ىمٞمؾ َُ :مـ
يْمٚمؾ اهللُ ٓ هيده أطمدٌ  ،و َي ْ
ِ
ظمػم ًمٙم ُْؿ َو ُٟم َٙم ِّٗم ْرش سمجزم
ُقه٤م
قه٤م وشم١مشم َ
ُـمٖمٞم٤مٟمف ،وهق يم٘مقًمف شمٕم٤ممم َ « :وإن ُخت ُٗم َ
اًمٗم٘مرا َء ُ
َ
ومٝم َق ٌ

يذرهؿش.
« ُٟم َٙم ِّٗم ْرش ،وقمغم هذا ٓ يٗمّمؾ سم٤مًمقىمػ سملم «ومال
َ
ه٤مدي ًمفش و « ْ

ُ
اًمًٙمقن ختٗمٞم ًٗم٤م ًمتقازم احلريم٤مت ،يم٘مراءة أيب قمٛمرو -رمحف اهلل:-
وُيتٛمؾ أن يٙمقن
ٜمٍميمُؿش و« ُي ِْم ِٕم ْريمُؿش وٟمحقه( ،)2واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
« َي ُ ْ

ضوزة األىفال
﴿ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [إٟمٗم٤مل ﴿ ،]17 :ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [إٟمٗم٤مل ]17 :قسأ يف
ععَ ِٔٝبتدؿٝـ ايَٓ ٕٛع نطسٖا ٫يتكا ٤ايطانٓنيٚ ،زؾعِ يؿغ ادت٬ي١
املٔ ٜٛ
(ٚئ ٜهِٔ اهلل.)ٝ

ِ
ِ
جلالًم٦م
قمغم أن > ًَمٙم ْـ< اًمـ ُٛمخ َّٗم َٗم٦م ٓ شم ْٕم َٛمؾ ،وهل ًمالؾمتدراك يم٤معمُث َّ٘مٚم٦م ،ورومع اؾمؿ ا َ
ظمؼم.
قمغم آسمتداء ،واجلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م سمٕمدَ ُه َ
وًمٚمديمتقر اًمزهػمي ًمٗمت٦م سمالهمٞم٦م ذم اًم٘مراءة سم٤مًمتِمديد واًمتخٗمٞمػ وم٘م٤مل> :ىمراءة

( )1جمٛمقع رؾم٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة (.)326 /1
( )2يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)379 ،378 /3إيْم٤مح اًمقىمػ وآسمتداء (.)349
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َ
وصقل هذه
> ًَمٙمِ َّـ< سمتِمديد اًمٜمقن شمٗمٞمد اًمتقيمٞمد ،ووضمٝمف أن ذًمؽ اًمٗمٕمؾ  -أقمٜمل
ويمقهن٤م ؾمٌ ًٌ٤م ذم ىمتؾ اعمًٚمٛملم هلؿ  -مم٤م ُيت٤مج إمم
احلّمٞم٤مت إمم اًمٙمٗم٤مر وإص٤م َسمتٝمؿ هب٤م
َ
َ
ًمٞمٙمقن يم٤معمّمٌ٤مح ييض ُء ًمٚمٛم١مُمٜملم ـمري َ٘مٝمؿ وهيدهيؿ قمغم اًمدوام إمم يمامل اًمتقيمؾ
شمقيمٞمد،
ِ
قمدوهؿ ،وىمراءة >ًمٙمـ<
قمغم اهلل وطمده واًمث٘م٦م ومٞمف ُمٝمام يم٤مٟمقا ُوٕمٗم٤مء ،وُمٝمام ىمقي٧م ؿمقيم ُ٦م ِّ
َ
سمتخٗمٞمػ اًمٜمقن شمٗمٞمد أن ُطم َ
لم قمغم اهلل ،وًمٞمس ُمًتٖمر ًسم٤م ذم ُىمدرة
دوث ذًمؽ
وه ِّ ٌ
يًػم َ
اًمٗمٕمؾ ٌ
اهلل طمتك ُيت٤مج إمم شمقيمٞمد<(.)1

﴿ ﭭ ﭮ ﴾ [إٟمٗم٤مل ]18 :قسأ بتٓ ٜٔٛايْٓٚ ٕٛضب ايداٍ (َُ ْٖٔٔ ٛنِٝ ٜدَ).
ِ ِ
أيمر َم<ُُ ،مٕمدى سم٤مهلٛمزة واًمتٜمقيـَ ،قم ِٛم َؾ َقم َٛم َؾ
قمغم أٟمف اؾمؿ وم٤مقمؾ ُمـ > ْأو َه َـ< يمـ > َ
ٌ
ُمٗمٕمقل سمف.
ومٕمٚمِف ،و>يمٞمدَ < سم٤مًمٜمّم٥م قمغم أٟمف
﴿ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [إٟمٗم٤مل ]19 :قسأ بهطس اهلُصَٚ( ٠إِٕٖ اهلل.)ٜ
ٍ
ِ
طمٞمٜمئذ
جلٛمٚم٦م
قمغم آؾمتئٜم٤مف ،وومٞمف ُمٕمٜمك اًمتقيمٞمد ًمٜمٍمه ؾمٌح٤مٟمف ًمٚمٛم١مُمٜملم .وا ُ
أُمر اعم١مُمٜملم وشمقهلم ِ
ِ
شمذيٞمؾ ،يم٠مٟمف ىمٞمؾ :اًم٘مّمد إقمالء ِ
يمٞمد اًمٙم٤مومريـ ويمٞم٧م ويمٞم٧م ،وإن
ُؾمٜمَّ َ٦م اهلل شمٕم٤ممم ضم٤مري ٌ٦م ذم ٟمٍم اعم١مُمٜملم وظمذٓن اًمٙم٤مومريـ ،وهذا إن أُمٙمـ إضمرا ُء ذًمؽ
ٟمص ومٞمف(.)2
اعمٕمٜمك قمغم ىمراءة اًمٗمتح ًمٙمـ ىمراءة اًمٙمن ٌّ

اًمقىمػ قمغم ﴿ ﮅ ﮆ ﴾ٕ :ن >إِ َّن< ُمًت٠مٟمٗم٦م،
ُيً ُـ
ُ
وقمغم اًم٘مراءة سم٤مًمٙمن ُ
وم٤مًمقىمػ قمٚمٞمف ٍ
يم٤مف ،وًمٞمس سمقىمػ قمغم اًم٘مراءة سمٗمتح اهلٛمزة ًمتٕمٚمؼ ُم٤م سمٕمدَ ه٤م سمام ىمٌٚمف،
وٕن اهلل ،أيً :مذًمؽ مل شم ِ
َّ
ُٖمـ قمٜمٙمؿ ومئ ُتـٙمؿ ؿمٞم ًئ٤م ،وىمٞمؾُ :ومتِ َح٧م
واًمت٘مدير :وًمق يم ُث َرت
قمٓم ًٗم٤م قمغم أظمتٞمٝم٤م اًمٚمتلم ىمٌٚمٝم٤م ومه٤م﴿ :ﯔ ﯕ﴾ [إٟمٗم٤مل﴿ ،]14 :ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ﴾ [إٟمٗم٤مل.)3(]18 :
﴿ ﮒ ﮓ﴾ [إٟمٗم٤مل ]72 :قسأ بهطـس ايٛأ َٜ٫ِٚ َٔٔ( ٚتِِٗ) ٖٞٚ ،مما اْؿ َسدَ ب٘
( )1اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)364 /1
( )2يٜمٔمر روح اعمٕم٤مين (.)188 /9
( )3يٜمٔمر اعمٙمتٗمك ًمٚمداين ( ،)113إيْم٤مح اًمقىمػ وآسمتدا (ُ ،)354مٜم٤مر اهلدى ( ،)322اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)199 /3
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سَُصُٖٓ ٝ٠ا.
واًمقيم٤مًم٦م ِ
واًمقيم٤مًم٦م ،وُمٕمٜم٤ممه٤م اًمٜمٍمة،
ىمٞمؾ :اًمٗمتح واًمٙمن ًمٖمت٤من ،يم٤مًمدَّ ًٓم٦م واًمدِّ ًٓم٦مَ ،
وىمٞمؾ :اًمٗمتح سمٛمٕمٜمك اًمٜمٍمة ،واًمٙمن سمٛمٕمٜمك اإلُم٤مرة.
ىم٤مل اًمقاطمدي> :ىم٤مل اًمزضم٤مجَُ :مـ ومتح ضمٕمٚمٝم٤م ُمـ اًمٜمٍمة واًمٜمً٥م ،ىم٤مل :واًمقٓي٦م

اًمتل سمٛمٜمزًم٦م اإلُم٤مرة ُمٙمًقرةً :مٞمٗمّمؾ سملم اعمٕمٜمٞملم ،وىمد جيقز يمن اًمقٓي٦مٕ :ن ذم شمقزم
اًم٘مّم٤مرةِ ،
ِ
ِ
واخلٞم٤مـم٦م ،ومٝمل ُمٙمًقرة ،ىم٤مل:
سمٕمض اًم٘مقم ً
اًمّمٜم٤مقم٦م ٟمحقَ :
ضمٜمً٤م ُمـ ِّ
سمٕمْم٤م ً
واًمقٓي٦م قمغم اإليامن واضم٥م ،واعم١مُمٜمقن سمٕمْمٝمؿ أوًمٞم٤مء سمٕمض<(.)1

ضوزة التَّوبة
﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [اًمتقسم٦م ]31 :قسأ بدُ ٕٚتُٓ ( ٜٔٛعصَ ِٜسُ ا ِبُٔ).
> ُقم َز ْي ُر< سمٖمػم شمٜمقيـ ُذيمِر ومٞمف صمالصم٦م أوضمف:
أحدُ ها :أٟمف اؾمؿ ُُم َ ِ
ف اًمتٜمقي ُـ ًٓمت٘م٤مء
ف
وطم ِذ َ
ٜمٍم ٌ
ظمؼمهُ ،
ٌ
َ
ُمرومقع سم٤مٓسمتدَ اء ،و>اسمـ< َ ُ
اًمً٤ميمِٜمَلم  -أقمٜمل َ
ٟمقن اًمتٜمقيـ وسم٤م َء >ا ْسمـ<  ،-يمام ُذيمر أن سمٕمْمٝمؿ ىمرأُ ( :ىم ْؾ ُه َق اهللُ َأ َطمدُ
َّ
ً
وصال سمٖمػم شمٜمقيـ( ،)2ويمام أٟمِمد:
اًمّم َٛمد) سمْمؿ اًمدال ذم >أطمد<
اهللُ َّ
َ
ََ َ
َ َّ َ
َْ
ــــري ُم َ
ؽَ َنْ َؾيْخُــــَ َِ ْ َ
الل ِإَّل ـ ِهــــــيل
ـــــؽ
ـ
ك
ا
َّل
و
ب
خ
ع
خ
ــــ
ف
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
وم٘م٤ملِ > :
ذايمرا اهللَ ،أو ُطم ِذف
ذايمر< سمٖمػم شمٜمقيـ ،وإصؾ :وٓ َذايم ٍر أو ً
ذايمر< أو > َ
اًمتٜمقيـ ًمٚمتخٗمٞمػ يمام حتذف اًمٜمقن ًمذًمؽ ذم ٟمحق( :وٓ شمؽ ذم وٞمؼ).
ِ
زير سم ُـ اهلل
ومقع سم٤مٓسمتداء ،و>اسمـ< صٗم٦م ًمف ،واخلؼم
ٌ
اقثاين :أٟمف ُمر ٌ
حمذوف ،أيُ :قم ُ
قمزير  ،و>اسمـ< ِصٗم٦م
ص٤مطم ٌُٜم٤م أو إًمـ ُٝمٜم٤م وُمٕمٌق ُدٟم٤م ،أو سم٤مًمٕمٙمس ،أي :ص٤مطمٌٜم٤م أو ُمٕمٌق ُدٟم٤م ُ
( )1اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط ًمٚمقاطمدي ( ،)266 ،265 /11ويٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)231 ،231 /3
( )2ذيمره٤م اسم ُـ ُجم٤مهد قمـ ه٤مرون قمـ أيب قمٛمرو ذم >اًمًٌٕم٦م< ( ،)711ويمذًمؽ ذم احلج٦م ًمٚمٗم٤مرد ( ،)454 /6اعمحرر
ٟمٍم سمـ قم٤مصؿ وقمٌد اهلل سمـ أيب إؾمح٤مق ،ويمذا ُيروى قمـ أسم٤من سمـ قمثامن يمام ذيمر اًمٜمح٤مس
اًمقضمٞمز ( ،)536 /5وىمرأه٤م ُ
ذم إقمراب اًم٘مرآن ( ،)1378وروي٧م قمـ قمُٛمر  -ريض اهلل قمٜمف  -يمام ذم خمتٍم اًمِمقاذ (.)183
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ًمف أو سمدل أو َقمٓمػ سمٞم٤من.
وو ِّٕمػ هذا اًمقضمف (أن يٙمقن >اسمـ< صٗم٦م ًمـ >قمزير< و>ُمٕمٌقدٟم٤م< ظمؼم) ،ىمٞمؾٕ :ن
ُ
وىمع هلذه اجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م  -أقمٜملُ :قم َز ْي ُر اسم ُـ اهلل إًمـٝمٜم٤م  -وىمع ًمٚمخؼم ،أي
اإلٟمٙم٤مر إذا َ
إٟمٙم٤مر أن يٙمقن > ُقمزير< إًمـ َٝم ُٝمؿ ،ويم٠مٟمف مل يٜمٙمِر ىمقهلؿ سم٠مٟمف اسم ٌـ هلل ،واًمذي أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ إٟمام
ِ
اًمرازي هذا اًمتْمٕمٞمػ ،ىم٤مل> :وهذا اًمٓمٕمـ
ُهق ٟمًٌِ٦م اًم ٌُٜمُـ َّق ِة إمم اهلل شمٕم٤ممم ،ومل
يرشمض َّ
قمٜمدي وٕمٞمػ< ،ور َّد قمٚمٞمف(.)1
يمقن >اسمـ< ظمؼما وًمٞمس ِصٗم ً٦م رؾمٛمف ذم اعمُّمح ِ
٘مقي َ
ػ سم٤مًٕمِػٟٕ ،مف ُمتك وىمع
َ
و ُي ِّ
ُ
ً
ِ
ٍ
ُمٗمّمقل سمٞمٜمف وسملم ُمقصقومِف ُطم ِذ َوم ْ٧م أًم ِ ُٗمف َظم آم٤م وشمٜمقيٜمُف
همػم
اًمـ>اسم ُـ< صٗم ً٦م سملم َقم َٚم َٛملم َ
ورةً ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
ض َ
ًمٗم ًٔم٤م ،وٓ شمث ٌُ ُ٧م إٓ َ ُ
اقثاقِث :أٟمف ُُمٌتدأ ،و>اسمـ< ظمؼمه ،وُمٜمع > ُقمزير< ُمـ اًمٍمف ًمٙمقٟمف َقم َٚم ًام أقمجٛم اٞم٤م

يم َٕم٤مزر وقمٞمزار وقمزرائٞمؾ ،وإن ضم٤مء قمغم هٞمئ٦م اًمتّمٖمػم ذم ًمً٤من اًمٕمرب  -وإؾمام ُء
ـٛمـ٤من
إقمجٛمٞم٦م ٓ شمُّم َّٖمر  ،-وًمٙمٜمف ًمٞمس سمتّمٖمػم ،ومٝمق يمـ> ُؾم َٚم ْٞم َام َن< ضم٤مء قمغم ُمث٤ملُ :قمـ َثـ ْٞم َ

و ُقم ٌَ ْٞمدَ ان(.)2

واًمذي ئمٝمر زم أن > ُقمزير< ُمٌتدأ ،و>اسمـ< ظمؼمه يم٤مًم٘مراءة سم٤مًمتٜمقيـ سمدًٓم٦م ُم٤م سمٕمده

وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ً ،مٚمٛمِم٤ميمٚم٦م سمٞمٜمٝمام ،واهلل
شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
﴿ ﮪ﴾ [اًمتقسم٦م ]31 :قسأ عرف اهلُصٚ ٠عِ ٚاهلاُٜ( ٤غَاُٖ.)َٕٛ
اهلٛمز وشمريمف ًمٖمت٤من ومٞمفُ ،ي٘م٤ملَ :و٤مهٞم٧م سم٤مًمٞم٤مء ،وو٤مه٠مت سم٤مهلٛمز ،إذا أؿمٌٝم٧م،
اعمِم٤مهب٦م.
واهلٛمز ًمٖم٦م صم٘مٞمػ ،وشمرك اهلٛمز أيمثر ،وأصؾ اعمْم٤مه٤مة
َ
وٓم اًمٗمٕمؾ قمغم طمذف اهلٛمزة حمذووم٦م ،يمام طمذوم٧م ذم >ي٘مْمقن< وٟمحقه.
( )1اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (.)633 ،632 /7
ِ
( )2يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)458 /3اًمٌحر اعمحٞمط (ُ ،)413 ،412 /5مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء ( ،)432 ،431/1اًمٙمت٤مب
اًمٗمريد (.)255 /3
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﴿ ﯠ ﯡ ﯢ﴾ [اًمتقسم٦م ]54 :قسأ بٝا ٤ايترنري ( ُٞ ٜك َبٌَ).

ُ
واًمٗمٕمؾ ُُم٘مدَّ م ،و ُوم ِّمؾ سمٞمٜمف وسملم
٤مهتؿ< مجع >ٟمٗم٘م٦م< ُُم١مٟمَ٨م همػم طم٘مٞم٘مل،
ٕن >ٟم َٗم َ٘م ُ ُ
ِ
ُمرومققمف ومج٤مز شمذيمػمه.
س ََُُٖٔ ٖٞٚ ،)ٕ١ا اْؿسدَ
﴿ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [اًمتقسم٦م ]61 :قسأ غٜؿضِ ايتاَٚ( ٔ٤زَ ِ
ب٘ محص ٝ٠زمح٘ اهلل.

ٍ
طمٞمٜمئذ ُُم ِ
ٕمؽمو٦م سملم
قمٓم ًٗم٤م قمغم > َظم ٍػم< ،ومجٚم٦م ﴿ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾
ٍ
اعمُتٕم٤مـمِ َٗم ْلم ،أيٍ ُ :
همػممه٤م وٓ ي٘مٌٚمف.
أذن ظمػم ورمح٦مَ ٓ ،ي ًْ َٛم ُع َ

وقمـ اجلٛمع سملم اًم٘مراءشملم شم٘مقل اًمٌ٤مطمث٦م أطمالم ُمّمٌ٤مح> :أرى أن ىمراءة >رمح٦م<
ظمػم< -أوم٤مدت أن ُمـ صٗم٤مت اًمٜمٌل ط أٟمف ُم ِ
ًتٛم ُع ٍ
سم٤مخلٗمض ٕ-هن٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم > ٍ
ظمػم
ُ

اًمْمؿ >ورمح ٌ٦م< ٕ-هن٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم >أذن<-
همػممه٤م وٓ ي٘مٌٚمف ،أ َُّم٤م ىمراءة
ورمح٦مٓ ،
ُ
ِّ
يًٛمع َ
أوم٤مدت ُمٕمٜمك آظمر ،وهق أن اًمٜمٌل ط هق اًمرمح ُ٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ،وم٠مـمٚمؼ اعمّمدر قمغم اًمٗم٤مقمؾ،
ٍ
اًمرؾمقل ط هق رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم مجٞم ًٕم٤مُّ ،
َ
وهذا ُيٗمٞمد اعمٌ٤مًمٖم َ٦م ذم َّ
مػفوما
ـراءة أعطت
ؿؽل
أن
ً
جديدً ا قًية ،واهلل أقمٚمؿ<(.)1
﴿ﮙ ﮚ﴾ قسأ ايؿٔعٌَ بٝاَ ٕ٤غُ ١َٛبدٍ ايٓٚ ،ٕٛؾتضِ ايؿاِ ُٜ ( ٤عـَ)ٚ ،

﴿ﮞ ﮟ ﴾ [اًمتقسم٦م ]66 :قسأ بتا ٤ايتأْٝح ٚؾتض ايراٍَ ،ع زؾعِ ﴿ﮟ﴾ُ ( :تعَرٖبِ
طٜا ٜٔ ٥ؿ.)٠١

ـم٤مئ ٍ
ػ< هق > َقمـ ِ
ٗم٦م<:
قمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل ذم اًمٗمٕمٚملم،
وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ ذم مجٚم٦م > ُي ْٕم َ
ُ
سمحرف ضمر ،وٟم٤مئٌف ذم ُمجٚم٦م > ُشمٕم َّذب<ِ > :
ِ
ـم٤مئٗم ٌ٦م<.
ٕن >قمٗم٤م< ٓ يتٕمدَّ ى إٓ
َ
ٍّ
ِ
ه هذا اًمتٕمٌػم ي٘مقل اًمديمتقر اًمزهػمي> :وىمراءة > ُشم َٕم َّذب< سم٤مًمت٤مء ُمع اًمٌٜم٤مء عم٤م مل
وقمـ ِّ
ِ
طم٘م٤مر َهتؿ قمغم اهلل ،وقمد َم ُُم َ
قمذاهبؿ،
شمٕمٛمٞمؿ
ٌ٤مٓشمف هبؿ ًمٙمٗمرهؿ ،يمام يٗمٞمد
ُي ًَ َّؿ وم٤مقم ُٚمف شمُٗمٞمدُ
َ
َ

( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)185 /4
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واًمٜم٤مر شمتٖم َّٞم ُظ قمٚمٞمٝمؿ و ُشم َٕم ِّذ ُهبؿ ،وذًمؽ يمٚمف سم٠مُمر اهلل وإذٟمف<(.)1
وم٤معمالئٙم٦م ُشم َٕم ِّذ ُهبؿ،
ُ
وسم٤مجلٛمع سملم اًم٘مراءشملم يتٌلم أن سمٜم٤مء اًمٗمٕمؾ ًمٚمٗم٤مقمؾ أو اعمٗمٕمقل ٟمقع ُمـ شمٚمقيـ
إؾمٚمقب اًمٌٞم٤مين ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ومٗمل اًم٘مراءة إومم [ىمراءة طمٗمص] :سح سم٤مًمٗم٤مقمؾ،
واًمٕمذاب ذم اًمدٟمٞم٤م
اًمٕمٗمق
شمٜمٌٞمٝم٤م ًمألذه٤من قمغم أن اهلل وطمده هق اًم٘م٤مدر اًمذي سمٞمده
ُ
ُ
وذًمؽ ً
وأظمرة.
وذم اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م :شمرك اًمٗم٤مقمؾ ًمٞمس ًمٚمجٝمؾ سمف ،سمؾ ٕن اًمٕمٜم٤مي٦م اٟمٍموم٧م إمم ذيمر
سمٕم َٔم ِؿ ِ
وىمقع اًمٗمٕمؾ سم٤معمٗمٕمقل ،وإقمالُم٤م ِ
ُ
ُ
ٝمامن ،واهلل شمٕم٤ممم
اًمٗمٕمؾ
اًمٗمٕمؾ ،وإن يم٤من
واًمٗم٤مقمؾ ُُم َّ
ً
أقمٚمؿ(.)2

دسِفٕ).
﴿ﮖ﴾ [اًمتقسم٦م ]119 :قسأ بإضهإ ايساُ ( ٤
ومرع قمٜمف ٟمحقُ :ؿم ُٖمؾ ُ
وؿم ْٖمؾ،
ًمٚمتخٗمٞمػ ،ومٝمام ًمٖمت٤من ،ىمٞمؾ :إصؾ اًمْمؿ ،واًمتًٙملم ٌ
و ُقمٜمُؼ و ُقمٜمْؼ ،وىمٞمؾ سم٤مًمٕمٙمس يم ُٕم ْن و ُي ْن(.)3
وضمرف اًمقادي :ضم٤مٟمٌف اًمذي يٜمحٗمر أصٚمف سم٤معم٤مءٕ :ن اًمًٞمؾ ضمر َومف ومٞمٌ٘مك ِ
واه ًٞم٤م ،وم٢مذا
ُ
َ َ
ٌ
اهن٤مر.
وـمِ َئتف داسم ٌ٦م أو
إٟمً٤من َ
﴿ﮄ ﮅ ﴾ [اًمتقسم٦م ]126 :قسأ بارتٔٛاب (تسَ.)َِٕٚ
ِظمٓم٤م ًسم٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم ،ومخرج آؾمتٗمٝم٤م ُم سمذًمؽ إمم ُمٕمٜمك اًمتٕمجٞم٥م واًمتٜمٌٞمفٟ ،مُـ ٌِّف
ِ
إقمراض اعمٜم٤موم٘ملم قمـ اًمٜمٔمر واًمتدسمر عم٤م يٜمٌٖمل أن يٜمٔمروا ومٞمف ويتدسمروه،
اعم١مُمٜمقن قمغم
اعمقت
ٛمتحٜمقن سم٤مُٕمراض وإؾمٌ٤مب اًمتل ٓ ُي١م َُم ُـ ُمٕمٝم٤م
ُ
وذًمؽ أهنؿ -أي اعمٜم٤موم٘ملمُ -ي َ
ومال يرشمدقمقن قمـ يم ِ
قمام ُهؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمٜمٗم٤مق ،وٓ ُي َ٘مدِّ ُمقن ً
قمٛمال
ُٗمرهؿ ،وٓ يٜمزضمرون َّ
ي َ٘مدَّ ُمقن قمٚمٞمف إذا ُم٤مشمقا ،ومٜمُـٌف اعمًٚمٛمقن قمغم ِ
ِ
اقمتٌ٤مر ه١مٓء واشمٕم٤مفمِٝمؿ.
ىمٚم٦م
ِّ َ
ُ
قمام جي٥م أٓ ُيٕمروقا قمٜمف ُمـ
وقمغم اًم٘مراءة سم٤مًمٞم٤مء يٙمقن هذا
ُ
اًمت٘مريع -سم٤مإلقمراض َّ
( )1اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)388 /1
(ُ )2مـ شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم ( - )191 /4إقمداد اًمٌ٤مطمث٦م أطمالم ُمّمٌ٤مح  -سمتٍمف.
( )3يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)515/3وىمد شم٘مدم ٟمٔمػمه ذم ًمٗمظ > ُظم ْٓمقات< سمًقرة اًمٌ٘مرة.
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ِ
ٍمف اًمتٜمٌٞمف إمم
اًمتقسم٦م واإلىمالع َّ
قمام هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمٜمٗم٤مقٓ -طم ً٘م٤م هلؿ ُمـ همػم أن ُي َ
اعمًٚمٛملم ذم اخلٓم٤مبٕ :ن اعمًٚمٛملم ىمد قمرومقا ذًمؽ ُمـ أُمرهؿ(.)1
وقمغم يمٚمت٤م اًم٘مراءشملم ُيتٛمؾ أن شمٙمقن اًمرؤي ُ٦م ذم >يرون< هٜم٤م سمٍمي ً٦م ُمـ رؤي٦م اًمٕملم،
وأن شمٙمقن ىمٚمٌٞم ً٦م ُمـ رؤي٦م اًم٘مٚم٥م ،ومٞمتٕمدَّ ى إمم ُمٗمٕمقًملم ،وؾمدت >أن< ُمًدَّ مه٤م ،واظمت٤مر
أسمق قمكم اًمٗم٤مرد أن شمٙمقن ُمـ رؤي٦م اًمٕملمٟٕ :مف ِقم ْٚم ٌؿ ٓ ُ
ي٥م ،ومذًمؽ أىمقى ذم
يدظم ُٚمف َر ٌ
حل َّج٦م قمٚمٞمٝمؿ ،ىم٤مل> :وأن يٙمقن ُمـ رؤي٦م اًمٕملم أوممٕ :هنؿ ُي ًْ َت ٌْ َٓم ُ١م َ
ِم٤مهدة
ون ذم ُُم َ
ا ُ
ذًمؽ ،واإلقمراض قمٜمف قمغم شمرك آقمتٌ٤مر سمف ،وهذا ُ
أسمٚمغ ذم هذا اًمٌ٤مب ُمـ اعمتٕمدِّ ي٦م إمم
َ
قمام
ُمٗمٕمقًملم [يٕمٜمل اًمرؤي٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م] ،أٓ شمرى أن
شم٤مرك آؾمتدٓل أقمذر ُمـ اعمُيب َّ
يِم٤مهد وُيس<(.)2
َ َ ْ َّ َ
الفل ُم
ضوزة يُوىظ عهي َِ

﴿ ﯬ ﯭ﴾ [يقٟمس ]5 :قسأ بٓ ٕٛايعَعَُُْ ( ١ؿٜض.)ٌُٚ
ًمٚمتٕمٔمٞمؿ ،اًمتٗم٤مشمً٤م ُمـ اًمٖمٞمٌـ٦م إمم اًمتٙمٚمؿ  ،وومٞمف ُُمقاوم٘مــ ٌ٦م ًم ِـٛمـ٤م شم٘مـدَّ َم ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم أول
اًمًقرة ﴿ :ﭛﭜﭝ ﭞﭟ﴾ [يقٟمس.]2 :
ٞمؿ ُىم ِ
ُٗمّمؾ< سم٤مًمٜمقن شمدل قمغم قمٔم ِ
درة اهلل
ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي ذم اًمدرر اًمٌ٤مهرة > :ىمراءة >ٟم ِّ
ٍ
ذر ذم
ذم ظمٚم٘مف ا
ًمِمٛمس واًم٘مٛمر ،يمام شمدل قمغم قمٔمٞمؿ شمٗمّم ِٞمٚمف ًممي٤مت سمحٞم٨م مل َ
َ
يٌؼ ٕطمد ُقم ٌ
يمُٗمره وإحل٤مده<.

﴿ ﯠ ﯡ﴾ [يقٟمس ]18 :قسأ بارتٔٛاب (تُػسِن.)ٕٛ
ضمر ًي٤م قمغم ُم٤م َؾم ٌَؼ ُمـ اخلٓم٤مب ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮱ ﯓ﴾ ،ومحٛمؾ آظمر
اًمٙمالم قمغم أوًمف ذم اخلٓم٤مب.
اإلقمراض قمـ ُخم٤م َـم ٌَتِٝمؿ ًمنميمٝمؿ
وىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمراءة اًمٞم٤مء شمٗمٞمد
َ
( )1يٜمٔمر احلج٦م ٕيب قمكم اًمٗم٤مرد (.)233 ،232 /4
( )2اًمً٤مسمؼ (.)233 /4
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ُ
اجلٚمٞمؾ اًمٕمٔمٞمؿ ،ومٝمل شمدل قمغم أن ُخم٤مـمٌتَٝمؿ -يمام
ويمٗمرهؿ ،ومٝمؿ ٓ يًتح٘مقن أن ُخي٤مـمِ ٌَٝمؿ
ظمٓم٤مب ؾمخط وهمْم٥م<(.)1
ذم ىمراءة اًمت٤مء -إٟمام هق
ُ
﴿ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [يقٟمس ]23 :قسأ بسؾع ايعني (ََتَاعُ اذتَٜٝا.)ٔ٠
قمغم أٟمف ظمؼم >سمٖمٞمٙمؿ< ،و>قمغم أ ِ
ٟمٗمًٙمؿ< ًمٞمس سمخؼم اعمٌُتدَ أ ومٝمق ُمٚمٖمكُُ ،متٕم ِّٚمؼ سم٤مًمٌٖمل،
َ ُ
ِ
٤مع
٤مع احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ،أي سمٖمل سمٕمْمٙمؿ قمغم سمٕمض اٟمتٗم ٌ
سمٖمل سمٕمْمٙمؿ قمغم سمٕمض ُمت ُ
وشم٘مديره :إٟمام ُ
ؼما صم٤مٟم ًٞم٤م،
يْمٛم ِحؾ ويِم٘مك سمٌٖمٞمف.
ُ
ؼما ،و> ُ
ُمت٤مع< ظم ً
وجيقز أن يٙمقن >قمٚمٞمٙمؿ< ظم ً
ىمٚمٞمؾ اعمدة صمؿ َ
ِ
اًمٗمّمؾ سملم اعمٌتدأِ وظمؼمه.
وقمٚمٞمٝمام ومال يقىمػ قمغم >قمغم أٟمٗمًٙمؿ< ًمٕمدم
ٍ
ُمت٤مع ،وُمٕمٜمك> :قمغم أٟمٗمًٙمؿ<
ؼما عمٌُتدأ حمذوف ،أي :هق ُ
وجيقز أن يٙمقن > ُ
ُمت٤مع< ظم ً
أي :قمغم سمٕمْمٙمؿ وضمٜمًٙمؿ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ [اًمٜمً٤مء ،]29 :وىمقًمف:
﴿ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [احلجرات ،]11 :أو يٙمقن اعمٕمٜمك :إن َ
وسم٤مل اًمٌٖمل راضمع قمٚمٞمٙمؿ ٓ
يتٕمدَّ ايمؿ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [اإلهاء ،]7 :وىمقًمف﴿ :ﰓ ﰔ ﰕ﴾
ُمت٤مع
[ومّمٚم٧م ،]46 :ىم٤مل اًم٘مرـمٌل> :وروي قمـ ُؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م أٟمف ىم٤مل :أراد أن
اًمٌٖمل ُ
َ
ِ
ٍم َقم ٌ٦م<.
احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ،أي :قم٘مقسمتف ُشم َٕم َّجؾ ًمّم٤مطمٌف ذم اًمدٟمٞم٤م ،يمام ُي٘م٤مل:
ُ
اًمٌٖمل َُم ْ َ
اًمقىمػ قمٚمٞمف وآسمتدا ُء
ومٞمحًـ
وقمغم هذا ومٞمٙمقن اًمقىمػ قمغم >قمغم أٟمٗمًٙمؿ< يم٤موم ًٞم٤م،
ُ
ُ
سمام سمٕمدهً ،مٙمقن اًمٙمالم ُمًت٠مٟم ًٗم٤م ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)2
﴿ ﮧ﴾ [يقٟمس ]31 :قسأ بتاَ ٤هإ ايبا( ٤تَ ِتًٛٝا).
ومٞمٝم٤م وضمٝم٤من:
٥م وشمتٌع ُم٤م أؾمٚمٗمتف ُِمـ أقمامهل٤م ،و ُشم َٕم ِّقل قمغم
األول :أن شمٙمقن ُمـ اًمتٚمق ،أي :شمٓم ُٚم ُ
ضمزاء ُم٤م ىمدَّ ُم ْ٧مٕ :ن قمٛمٚمٝم٤م هق اًمذي هيدهي٤م إمم ـمريؼ اجلٜم٦م أو إمم ـمريؼ اجلٜم٦مِ ،
وُمٜمف
َ
ىمقًمف:
( )1اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)413 /1
( )2يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)19 /4اإلحت٤مف ( ،)311ىمراءة محزة سمـ طمٌٞم٥م اًمز َّي٤مت ( ،)41 ،41اعمٙمتٗمك (.)112
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َ َ َ ُ ُ
َّ ُ
اليؽ َ
يتـــــــا
إن الي ِؽيــب يَتــم ِ

َ َْ
َك َيا َرأي ْ َ
ذليـب يخهـّ اذليتَـا
ـج ا

أي :يتٌٕمف ويتٓمٚم ٌُف.

ٟمٗمس ُم٤م ِ
واقثاين :أن شمٙمقن ُمـ اًمت ِ
ٍ
قمٛمٚمتف ُُم ًَ َّٓم ًرا ذم
تٕم٤مروم٦م ،أي :شم٘مرأ يمؾ
َ
ِّالوة ا ُعم َ
صح ِ
ػ احلَٗم َٔم٦م ُمـ ظمػم أو ذ ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ُ ُ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [اًمٙمٝمػ ،]49 :وىمقًمف﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [اإلهاء.]14 - 13 :
ظمػم هق أم
وأُم٤م ىمراءة >شم ٌْٚمق< ومٝمل ُمـ اًمٌالء ،وهق آظمتٌ٤مر ،أي :شمٕمرف قمٛمٚمٝم٤مٌ ،

ذ ،وشمٓمٚمع قمٚمٞمف ًمتجزى سمف.

ىمٞمؾ :أي ختتؼم يمؾ ٟمٗمس ُم١مُمٜم٦م يم٤مٟم٧م أو يم٤مومرة ُم٤م أؾمٚمٗم٧م ُمـ اًمٕمٛمؾ ،ومتٕم٤ميـ ٟمٗم َٕمف
أشمؿ ُُمٕم٤م َيٜمَ٦م ،ومتٕمرف يمٞمػ هق ،أىمٌٞمح أم طمًـ ،أٟم٤مومع أم و٤مر ،أُم٘مٌقل أم ُمردود،
وضه َّ
َّ

يمام يتٕمرف اًمرضمؾ اًمٌم َء سم٤مظمتٞم٤مره.

وىم٤مل اًم٘مرـمٌل>> :شمٌٚمق< أي :شمذوق ،وىم٤مل اًمٙمٚمٌل :شمٕمٚمؿ .جم٤مهد :ختتؼم> .يمؾ ٟمٗمس
ُم٤م أؾمٚمٗم٧م< أي :ضمزاء ُم٤م قمٛمٚم٧م وىمدَّ ُم٧م .وىمٞمؾ :شمًٚمؿ ،أي :شمًٚمؿ ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ احل٘مقق
إمم أرسم٤مهب٤م سمٖمػم اظمتٞم٤مره٤م<.
ً
أطمقآ خمتٚمٗم٦م ًمٚمٜمٗمس
وىم٤مل اًمديمتقر حمٛمد اجلٛمؾ ...> :وهٙمذا وم٢من اًم٘مراءات سمٞمَّٜم٧م
وشمتٕمرف ُم٤م ومٞمف ،وختتؼم وشمٕمرف طم٘مٞم٘م َ٦م طم٤مًم ِـٝم٤م
يمت٤مهب٤م
ُ
إسم٤من احلً٤مب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ومٝمل شم٘مرأ َ
وُم٤م ؾمت١مول إًمٞمف ،صمؿ شمتٌٕمف ومٞم٘مقده٤م إمم اجلٜم٦م أو اًمٜم٤مرُّ ،
وفل ذقك أؿادته فؾؿ ٌة واحد ٌة
بؼراءاهتا<(.)1
﴿ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [يقٟمس ]35 :قسأ بإضهإ اهلاٚ ٤ختؿٝـ ايداٍ (ِٗ َٜ ٫دٔ.)ٟ
وًمٞمس قمغم وزن > َي ْٗمت َِٕمؾ< ،واعمٕمٜمك :أم
ُِمـ > َهدَ ى َ ْهي ِدي ِهدَ اي ً٦م< ،قمغم وزن > َي ْٗم ِٕمؾ<،
َ
( )1اًمقضمقه اًمٌالهمٞم٦م ذم شمقضمٞمف اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمتقاشمرة ( ،)321ويٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)29 ،28 /4روح اعمٕم٤مين
( ،)119 /11شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)3261 /4
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ِ
همػمه إٓ أن ُهيدَ ى ،ومحذف اعمٗمٕمقل سمف.
َُمـ ٓ َهيدي َ
وجيقز أن يٙمقن سمٛمٕمٜمك هي ِ
أيْم٤م ،وم٢من > َهدَ ى< ىمد ضم٤مء ٓز ًُم٤م سمٛمٕمٜمك >اهتدَ ى<،
تدي ً
َْ
اًمرضم ُؾ ،أي اهتدَ ى ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)1
شم٘مقلَ :هدَ ى ُ
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل> :صمؿ ىمؾ هلؿ ُمقسم ًخ٤م وُم َ٘مررا ﴿ :ﭳ ﭴ﴾ أي :ي ِ
رؿمدُ ﴿ ﭵ ﭶ﴾
ُ
ُ َ ِّ
ُ ِّ ً
َ
َ
َ َ َ
َّ
َّ
َ
ْ
َّ
ُ َ
ِػى﴾ يريد إصٜم٤م َم اًمتل
ضؿ أن يَُت َـ َم أ َّىً َّل يِ ِػي إَِّل أن ي
وهق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ﴿أ
ٓ هت ِدي أطمدً ا ،وٓ متٌم إٓ أن ُحت َٛم َؾ ،وٓ شمٜمت٘مؾ قمـ ُمٙم٤مهن٤م إٓ أن شمُٜم َ٘مؾ .ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
َْ َ َ ْ
َْ ُ َْ
َ ََ
ُ
ــػي َـــاـ َُ ـػ ُىــَ
ـــىت عفـــم يَ ِعـــ ق ةِـــَ
لِهؾ
ضيــد تِ ِ
ُ
وىمٞمؾَ :
يتــــ
الي ِؽ
ـــــــــــــــــــااًمذيـ ٓ يرؿمدون أٟمٗمًٝمؿ إمم ُهدً ى إٓ أن
اعمرادـ اًمرؤؾم٤مء واعمْمٚمقن

ُي َ
رؿمدُ وا<(.)2

﴿ﭤ ﭥ﴾ [يقٟمس ]44 :قسأ بتدؿٝـٔ ايَٓ ٕٛهطٛزٚ ،ٟ٠زؾعِ >ايٓاع<َٚ ( :يٜهِٔٔ
ايٖٓاعُ).

قمغم إسمٓم٤مل قمٛمؾ >ًمٙمِـ< ،وروم ِع ُم٤م سمٕمدَ ه٤م قمغم آسمتداء.

ؿائدة :ىم٤مل اًمديمتقر إسمراهٞمؿ اًمٌ ِّٚمٞمزي> :ىمراءة محزة واًمٙمً٤مئل ﴿ونلً انلا ُ
ِ
َ
أٌؾف ُِو يظهيّن﴾ سمتخٗمٞمػ >ًمٙمـ< ورومع >اًمٜم٤مس< دًمٞمؾ ىم٤مـمع قمغم سمٓمالن إقمراب

>أٟمٗمًٝمؿ< شمقيمٞمدً ا ُمٕمٜمق اي٤م ذم ىمراءة همػممه٤م ،ومٝمل ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم قمغم قم٤مُمٚمف ،أي :وًمٙمـ
أٟمٗمًٝمؿ ،ودًمٞمؾ آظمر وهق ٟمّمٌٝم٤م قمغم اعمٗمٕمقل سمف ً
ىمقٓ واطمدً ا ذم ىمقًمف
اًمٜم٤مس ئمٚمٛمقن َ

شمٕم٤ممم﴿ :ﯲ ﯳﯴ ﯵ﴾ [اًمٌ٘مرة.)3(<]57 :

ي٘مّمد ًمق يم٤من >أٟمٗمًٝمؿ< ذم أي٦م شمقيمٞمدً ا ًمـ >اًمٜم٤مس< ًمتٖمػمت قمغم ىمراءة محزة
أٟمٗمًٝمؿ< سم٤مًمرومع شمقيمٞمدً ا ًمـ >اًمٜم٤مس< اعمرومقع ،ومٚمام يم٤مٟم٧م ُمٜمّمقسم ً٦م
واًمٙمً٤مئل وص٤مرتُ > :
أيْم٤م قمغم ىمراءهتام ُقمٚمِؿ أهن٤م ُمٜمّمقسم٦م سمـ >ئمٚمٛمقن< قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م ٓ همػم.
ً
( )1يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)358 /1
( )2شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)3268 /4
( )3اًمٜمحق اًم٘مرآين (.)153 /2
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ػ ُسُِٖ).
﴿ﭩ ﭪ﴾ [يقٟمس ]45 :قسأٖا بٓ ٕٛايعَعَْ ( ١ُٜشِ ُ
ومٞمف اًمتٗم٤مت ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م إمم اًمتٙمٚمؿ سمٜمقن اًمٕم َٔم َٛم٦م ،ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمراءة
ِ
>ٟمحنمهؿ< سم٤مًمٜمقن شمٗمٞمد قمٔمٞمؿ َه ِ
ىمدرة اهلل اًمذي
قمٔمٞمؿ
قل ذًمؽ اعمقىمػ ،يمام شمٗمٞمد
َ
َ
طمنمهؿ مجٞم ًٕم٤م :إذ هل ُ
ٟمقن اًم َٕم َٔم َٛم٦م<.
ص َػسُ َٔٔ
﴿ ﰉ ﰊ﴾ ﴿ ،ﰍ ﰎ﴾ [يقٟمس ]61 :قسأ بسؾعِ ايسا ٔ٤ؾُِٗٝا ( َٚيٜا ٜأ ِ
ن َبسُ).
َذ ٔيوَٚ ٜيٜا أٞ ٜ

ًمرومع ُِمـ وضمٝملم:
ا ُ

ِ
أ ُ
واعمجرور َه٤م هٜم٤م ذم ُمقوع روم ٍع
اجل٤مر
حدمها:
ُ
َ
اًمٕمٓمػ قمغم َحمؾ >ُمـ ُمث َ٘م٤مل< ،وم٢من َّ

وضمره،
سم٤مًمٗم٤مقمٚمٞم٦م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [إقمراف ،]59 :ىمرئ سمرومع >همػمه< ِّ
ٍ
رضمؾ وٓ اُمرأة< سمجر
وم٤مًمرومع قمغم اعمحؾ ،واجلر قمغم اًمٚمٗمظ ،ويم٘مقًمؽُ> :م٤م ىم٤مم ُمـ
>اُمرأة< ورومٕمٝم٤م ،ويم٘مقل اًمِم٤مقمر:

َ
َ
ةاِتال وَّل احل َ ِػيػا
ؽهفٍا
ِ

صح هذا اًمٕمٓمػ ًمّم٤مر اًمت٘مدير :وُم٤م ي ْٕم ُز ُب قمٜمف
ويِمٙمؾ قمغم هذا اًمقضمف أٟمف ًمق َّ
ٍ
َ
يٙمقن اًمٌم ُء اًمذي ذم
وطمٞمٜمئذ يٚمزم أن
ر ٌء ذم إرض وٓ ذم اًمًامء إٓ ذم يمت٤مب،
ِ
ٞم٥م قمـ ذًمؽ سم٠مضمقسم٦م ُمٜمٝم٤م:
اًمٙمت٤مب
ظم٤مرضم٤م قمـ قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ،وذًمؽ سم٤مـمؾ .و ُأ ِضم َ
ً
ُمٌٜمل قمغم أن آؾمتثٜم٤مء ُمتّمؾ ،وًمٙمٜمف ه٤م هٜم٤م ُُمٜم٘مٓمِع ،ومـ> َّإٓ<
أن ذًمؽ اعمٕمٜمك اًمٌ٤مـمؾ ٌّ
أصٖمر ُمٜمٝم٤م وٓ
يٕمز ُب قمـ قمٚمؿ رسمؽ ُمـ ُمث٘م٤مل ذرة وٓ
ومٞمف سمٛمٕمٜمك >ًمٙمـ< ،واعمٕمٜمك :وُم٤م ُ
ُ
أيمؼمً ،مٙمـ هق ُمثٌ ٌ٧م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ُمٕمٚمقم ِقمٜمدَ ه همػم ٍ
ظم٤مف قمٚمٞمف.
ُ َ
ٌ
ُ
ُ
واقوجه اقثاين :اًمرومع قمغم آسمتداء ،واخلؼم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﰏ ﰐ ﰑ﴾(.)1
اًمقىمػ قمغم ﴿ﰆ ﰇ ﰈ﴾ ،واًمٌد ُء سمام سمٕمدَ ه.
وقمغم هذا اًمقضمف َُي ًُـ
ُ
( )1يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)399 /3اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (.)399 ،398 /8
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﴿ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [يقٟمس ]91 :بهطس ُٖص> ٠أ <ُْٖ٘ ٜؾٝكسأ( :إِ ُْٖ٘).
ومٞمٝم٤م أوضمف:
ِ
آؾمتٜمئ٤مف واٟم٘مٓم٤م ِع اًمٙمال ُم اًمذي ىمٌٚمف ،يم٠مٟمف
أحدُ ها :أهن٤م قمغم
اٟم٘مٓمع اًمٙمال ُم ِقمٜمدَ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
إهائٞمؾ< ،وقمغم هذا
ٜم٧م< ،صمؿ اؾمت٠مٟم َ
ىمقًمِف> :آ َُم ُ
َػ وم٘م٤مل> :إ َّٟم ُف ٓ إًم َف إٓ اًمذي آُمٜم٧م سمف سمٜمق َ
ُيً ُـ اًمقىمػ قمغم ﴿ ﭭ﴾ ،وآسمتدا ُء سمـ ﴿ ﰆ﴾.
ُ
ِ
ُ
إوامر اًم َ٘مقل ،أي َ
ُ
نا ًم٘مقًمف:
ويٙمقن هذا
وم٘م٤مل> :إ َّٟم ُف،<...
اقثاين :أ ّٟم ُف قمغم
اًم٘مقل ُُمٗم ِّ ً
آُمٜم٧م<،
> ُ
ُ
اقثاقث :أن شمٙمقن هذه اجلٛمٚم٦م ً
وإسمدال اجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م ُمـ
ٜم٧م<،
سمدٓ ُِمـ ىمقًمف> :آ َُم ُ
ٍ
ُ
ٕهن٤م َحمٙمٞم٦م،
وطمٞمٜمئذ
ضم٤مئزٕ ،هن٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م،
اًمٗمٕمٚمٞم٦م ٌ
شمٙمقن ُمٙمًقر ًة َّ
آُمٜم٧م< ُو ِّٛم َـ ُمٕمٜمك اًم َ٘مقلٟٕ ،مف ٌ
اقرابعَّ :
ىمقل ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)1
أن > ُ
َّ
﴿ﯓ ﯔ﴾

[يقٟمس]113 :

قسأ بؿتض ايٓ ٕٛايجاْٚ ١ٝتػدٜد ادتَُْٓ( ِٝرٚ

ا ٝملَِٔٓٔ٪نيَ).
ْم٤مرع ٟم ََّجك َشمٜم ِْجٞم ً٦م .و>ٟم ِ
ُُم ِ
ٟمج٤م ًء.
أٟمجك إِ َ
ُٜمجل<ُُ :مْم٤مرع َ
ىم٤مل ُمٙمل :ومه٤م ًمٖمت٤من ،وىمد ضم٤مء اًم٘مرآن هبام ،وذم اًمتِمديد ُمٕمٜمك اًمتٙمرير.
َ َ ْ َّ َ
الفل ُم
ضوزة ٍُود عهي َِ

﴿ ﮁ ﮂ﴾ [هقد ]7 :قسأ بؿتض ايطني ٚأ ٔيـٕ بعدٖاٚ ،نطسِ اذتا( ٤ضَاسٔس).
ِ
اؾمؿ ِ
ِ
ِ
واًمً٤مطمر
اًم٘مرآن اًمٙمري ِؿ،
ٟمٗمس
وم٤مقمؾُ ،يِمػمون سمٙمٗمرهؿ إمم اًمٜمٌل ط ،أو إمم
ُ
ِ
يم٤مذب ُُمٌٓمؾ.
ٌ
ىم٤مل ُمٙمل> :وجيقز أن يٙمقن > ِ
ؾم٤مطمر< سمٛمٕمٜمك > ِؾمحر<ٕ :ن آؾمؿ ىمد ي٘مع ِ
ُمقو َع
ُ
ْ
َ
( )1يٜمٔمر اًمدَّ ر اعمَ ُّمقن ( ،)67 ،66/4إيْم٤مح اًمقىمػ وآسمتدا ( ،)368اعمٙمتٗمك (.)115
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ِ
اعمّمدر ،يم٘مقهلؿً :
يم٤مًم٘مراءة سمٖمػم
ذه٤م ،أيِ :قم َٞم٤م ًذا ،ومتٙمقن اًم٘مراء ُة سم٤مًٕمػ
قم٤مئذا سم٤مهلل ُمـ َ ِّ
أًمِػ ،ويم٤من أسمق َقمٛمرو ي٘مقل> :إذا يم٤من سمٕمده >ُمٌلم< ومٝمق ِؾمحر ،وإذا يم٤من سمٕمده >قمٚمٞمؿ<
ومٝمق ؾم٤مطمر< .و>اعمٌلم< يّم ُٚم ُح ًمٚمًحر واًمً٤مطمر ،ومال ُطم َّج َ٦م ًمف ذم ذًمؽ ،وم٠م َُّم٤م >قمٚمٞمؿ< ومال

يٙمقن إٓ ًمٚمً٤مطمر ،ومٝمق صحٞمح<(.)1

نٌ ٚشَِٚدَ ِٚ ،)ِٔٝنريو
﴿ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [هقد ]41 :قسأ برتىٔ ايتٓٝ ( ٜٔٛ
بطٛز ٠امل.َٕٛٓ٪

ِ
إو٤موم٦م >يمُؾ< إمم > َز ْو َضم ْلم< ،واًمت٘مدير :امحؾ ومٞمٝم٤م اصمٜملم ُمـ ِّ
يمؾ زوضملم،
قمغم
ِ
ِ
وضم ِ
ُ
لم< ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل ُِمـ اعمٗمٕمقلٟٕ :مف يم٤من
ومـ>اصمٜمَلم<
ُمٗمٕمقل >امح ْؾ< ،و>ُمـ يم ُِّؾ َز َ
ِ
ِ
ِ
٥م ً
طم٤مٓ.
ومٚمام ُىمدِّ َم قمٚمٞمٝم٤م ٟمُّم َ
صٗم ً٦م ًمٚمٜمٙم َرة َّ
وذيمر وضمف آظمر ًمألظمٗمش ،وهق أن > ُِمـ< زائدة ذم اإلجي٤مب ،و>يمؾ< ُمٗمٕمقل سمف،
و>اصمٜملم< شمقيمٞمد(.)2
﴿ ﮧ﴾ [هقد ]42 :بهطس ايٝاَٜ( ٤ابَُٓ )ٚٞسٝح ٚقع.
ِ
سمثالث ي٤م َءات > ُسمٜمَ ِّٞمل< ،إومم ًمٚمتّمٖمػم ،واًمث٤مٟمٞم٦م ي٤م ُء
واًمٙمن ًمٖمت٤من ،وأص ُٚمٝم٤م
اًمٗمتح
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلو٤موم٦م
ومح ِذوم٧م ي٤م ُء
ٜمٙمن ُم٤م ىمٌٚمٝم٤مُ ،
اًمٙمٚم َٛم٦م  -وهل ٓ ُُمٝم٤م  ،-واًمث٤مًمث ُ٦م ي٤م ُء اإلو٤موم٦م اًمتل َي ُ
ِ
صمالث َي٤مءات وسم٘م َٞم٧م اًمٙمن ُة شمدل قمٚمٞمٝم٤م يمام ُي٘م٤مل :ي٤م ُهمال ِم أىمٌِؾ ،وٕن اًمٜمدا َء
ٓضمتِام ِع
ٍ
طمذف وشمٖمٞمػم(.)3
سم٤مب
ُ
ضًٚ ،)ِْٞنريو
﴿ ﯝ ﯞ﴾ [هقد ]69 :قسأ بهطس ايطني ٚضه ٕٛاي ّ٬ب ٬أئـ ( ٔ
بطٛز ٠ايرازٜات.
ومٞمف وضمٝم٤من:
ِ
ِ
وطم َرام،
وطمالل  ،وطم ْرم َ
واًمًالم ًُمٖمت٤من يمح ّؾ َ
اًمًٚمؿ َّ
أحدمها :أن ِّ
( )1اًمٙمِمػ (.)291
( )2يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)466 /3اًمدرر اعمّمقن ( ،)98 /4اًمتٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن (.)698 ،697
( )3يٜمٔمر اًمدر اعمَ ُّمقن ( ،)111/4ـمالئع اًمٌنم ( ،)93اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)472 ،471 /3
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ٚمح واعمُ ًَ٤معمَ٦م اًمتل هل ِود احلَرب ،يم٠مهنؿ عم٤م يمٗمقا قمـ شمٜم٤مول
اًمًٚمؿ :اًمّم ُ
واقثاين :أن ِّ
ِ
ُم٤م ىمدَّ َُمف إًمٞمٝمؿ ُ
ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ -صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م -ومٜمٙم َرهؿ وأوضمس
ِ
ِ
سمحرب ًمٙمؿ ،ومال متتٜمٕمقا ُمـ
ٚمؿ ًمٙمؿ و ًَم ًْ٧م َ
اخلٞمٗم٦م ُمٜمٝمؿ ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمًالم :-أٟم٤م ؾم ٌ
شمٜم٤مول ـمٕم٤مُمل يمام يٛم َتٜمَع ُمـ ـمٕم٤مم اًمٕمدو ،ي٘م٤مل :ومالن ِؾم ْٚمؿ ًمٗمالن ،أي ُمً ِ
٤ممل ًمف(.)1
ُ
ُ ُ
ُ َ
ٌ
ىم٤مل اًمرازي> :وهذا اًمقضمف قمٜمدي سمٕمٞمدٕ :ن قمغم هذا اًمت٘مدير يٜمٌٖمل أن يٙمقن شمٙمٚمؿ
إسمراهٞمؿ -قمٚمٞمف اًمًالم -هبذا اًمٚمٗمظ سمٕمدَ إطمْم٤مر اًمٓمٕم٤مم ،إٓ أن اًم٘مرآن يدل قمغم أن هذا
اًمٙمالم إٟمام ُو ِضمدَ َ
ىمٌؾ إطمْم٤مر اًمٓمٕم٤مم ٕٟمف شمٕم٤ممم ىم٤مل ﴿ :ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ﴾ ،واًمٗم٤مء ًمٚمتٕم٘مٞم٥م ومدل ذًمؽ قمغم أن جمٞم َئف سمذًمؽ اًمٕمجؾ احلٜمٞمذ يم٤من
سمٕمد ذيمر اًمًالم<(.)2
دعُ ا٭َِ ٜسُ).
﴿ ﮕ ﮖ﴾ [هقد ]123 :قسأ بؿتضِ ايٝاٚ ٤نطسِ ادتَٜ ( ِٝسِ ٔ
قمغم اًمٌِٜمَ٤مء ًمٚمٗم٤مقمؾ ،و>إُمر< وم٤مقمؾ ،وم٤مُٕمر يمٚمف ِ
راضم ٌع إمم اهلل ُمـ همػم أن يٙمقن
ُ
ُ

ًمٖمػمه ومٞمف ذيم٦م.

﴿ ﮟ ﮠ﴾ [هقد ]123 :قسأ بٝا ٤ايػٝبِ َٜ ( ١ع ًَُ.)َٕٛٝ
أيْم٤م ُمٕمٜمك اًمتٝمديد
ُُمٜم٤مؾمٌ ً٦م ًمِ٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ [هقد ،]121 :وومٞمف ً
ُ
يٕمٛمؾ ه١مٓء اًمذيـ ٓ
واًمققمٞمد ًمٚمٙمٗم٤مر ،واًمت٘مدير :وُم٤م رسمؽ  -ي٤م ُحم َّٛمد  -سمٖم٤مومؾ قمام

ي١مُمٜمقن(.)3

َ َ ْ َّ َ
الفل ُم
ضوزة يُوضف عهي َِ

﴿ ﮂ﴾ [يقؾمػ ]47 :قسأ بإضهإ اهلُص( ٠دَأٞبّا).

ُ
ٓز َم ،وهق ُِمثؾَ :هنَر
اًمٗمتح
دأب< سمٛمٕمٜمك َد َاو َم و َ
واإلؾمٙم٤من ًمٖمت٤من ذم ُمّمدر > َد َأ َب َي ُ
ُ

( )1يٜمٔمر اًمٙمِمػ ( ،)378اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)491 /3
( )2اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (.)567 ،566 /8
( )3يٜمٔمر اًمٙمِمػ (.)382
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ِ
وو ْ٠من ،و َُم َٕمز و َُم ْٕمز سمٗمتح اًم َٕم ِ
وؾمٙمقهن٤م.
لم
وو َ٠من َ
وهنْرَ ،
َ
واًمْم َ٠من،
ذيمر اسمـ ضمٜمل أن ُم٤م ضم٤مء قمغم > َوم ْٕمؾ< و> َوم َٕمؾ< وصم٤مٟمٞمف
ُ
يم٤مًمْم ْ٠من َّ
طمرف َطم ْٚمؼ َّ
َ
واًمّمخر ،واًمٜمَّ ْٕمؾ واًمٜم َٕمؾ ،ومجٞمع اًمٌ٤مب – أهن٤م ًمٖم٤مت يمٖمػمه٤م مم٤م
واًمّم ْخر
واًمٜم َّْٝمر
واًمٜمٝمرَّ ،
َ

َ
واًم٘مّمص ،وذيمر أٟمف ؾمٛمع حتريؽ
واًم٘مص
واًمٜمِمز،
ًمٞمس اًمث٤مين ومٞمف طمر ًوم٤م طمٚم٘م اٞم٤م ،يم٤مًمٜم َِّْمز
َ
ّ
اًمث٤مين ُمـ هذا اًمٜمحق ٕضمؾ طمرف احلٚمؼ وم٤مؿم ًٞم٤م ذم ًمٖم٦م ُقم َ٘مٞمؾ(.)1
ضسُ.)َٕٚ
﴿ ﮧ ﴾ [يقؾمػ ]49 :قسأ بتا ٤ارتٔٛاب ( َتعِ ٔ

٥م اًمذيـ اؾمتٗمتقه وىم٤مًمقا ًمف> :أومتِٜمَ٤م<،
قمغم آًمتٗم٤مت ،أو عمٜم٤مؾمٌ٦م اخلٓم٤مب ىمٌٚمف ،ومخ٤م َـم َ
ِ
َزرقمقن< ،وسم٘مقًمفَ > :طم َّمدشمؿ< ،وسم٘مقًمفَ > :ي٠ميمُٚم َـ ُم٤م ىمدَّ ُمتؿ هلـ إٓ
ومخ٤م َـم ٌَ ُٝمؿ سم٘مقًمف> :شم َ
ِ
ِ
ً ِ
ِ
وهمػمهؿ
َٕمٍمون< ،وجيقز أن يٙمقن أرا َد اعمًُتٗمتلم
ىمٚمٞمال ممَّ٤م ُحتّمٜمُقن<َّ ،
َ
صمؿ سم٘مقًمف> :شم ُ
ِ
ٓم٤مب ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)2
٥م اخل َ
وم َٖم َّٚم َ
﴿ﰅ﴾ [يقؾمػ ]63 :قسأ بايٝاَٜ( ٤هَ ٞتٌِ).
أيْم٤م ايمتٞم٤مًمف إمم ايمتٞم٤مًمٜم٤م،
قمغم أن
اًمْمٛمػم ي ُٕمق ُد قمغم إخ ،أي :يٙمتؾ أظمقٟم٤م ،ومٞمٜمْمؿ ً
َ
أو يٙمـ ؾمٌ ًٌ٤م ًماليمتٞم٤مل ،وم٢من اُمتٜم٤مقمف سمًٌٌف ،ومٙم٠مٟمف هق اًمذي يٙمٞمؾ هلؿ.
ىم٤مًم٧م اًمٌ٤مطمث٦م هٞمٗم٤مء قمٌد اًمرءوف> :ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمتؼميزي> :ومٛمـ ىمرأ سم٤مًمٞم٤مء أراد:
يّمٞمٌف ٌ
يمٞمؾ ًمٜمٗمًف ،يٌلم ذًمؽ ىمق ًُمف﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ﴾ ،وُمـ ىمرأ سم٤مًمٜمقن أراد :إن
َ
أرؾمٚمتَف ايمتٚمٜم٤مَّ ،
اًمٙمٞمؾً ،م٘مقًمف﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾<.
وإٓ وم٘مد ُُمٜم ِ ْٕمٜم٤م
أرؾمٚم٧م أظم٤مٟم٤م ُمٕمٜم٤م ايمتٚمٜم٤م ،وإٓ ُطم ِرُمٜم٤م
وباجلؿع بػ اقؼراءتػ يصبح ادعـى :إن
َ
اًمٙمٞمؾ ،يمام أٟمٜم٤م ؾمٜم َُح ِّ٘مؼ وم٤مئدَ ًة أظمرى[ ،وهل] أن أظم٤مٟم٤م ؾمٞمّمٞمٌف ٌ
يمٞمؾ ًمٜمٗمًف ومٜمزداد
سمحْمقره َ
يمٞمؾ سمٕمػم ،واهلل أقمٚمؿ<(.)3
﴿ ﮚ ﮛ﴾ [يقؾمػ ]119 :قسأ بايٝا ٤ايتشتٚ ١ٝؾتضِ اذتاُٜٛ( ٤سَِ ٢إي،)ُِِٗٝ ٜ
( )1يٜمٔمر اعمحتً٥م (.)234 ،85 ،84 /1
( )2يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)393 ،392/1
( )3شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)121 /5

تأمــالت يف قــراءة اإلمــاو محــسة

185

ٚنريو يف ضٛزت ٞايٓشٌ ٚا٭ْبٝا.٤
ُمٌٜم اٞم٤م ًمٚمٛمٗمٕمقل ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ﯴﯵ ﯶ ﴾ [هقد ،]36 :ويمام ىم٤مل ﴿ :ﭑ
أن اًمـٛم ِ
ِ
قطم َل
ﭒ ﭓ ﴾ [اجلـٕ :]1 :ن اعم٘مّمق َد هق اإلظمٌ٤مر قمـ ُطم ُّمقل اًمقطمل ،إذ ُيٕم َٚم ُؿ َّ ُ
هق اهللُ ُؾمٌح٤مٟمف(.)1
ىم٤مًم٧م اًمٌ٤مطمث٦م هٞمٗم٤مء قمٌد اًمرءوف> :واًم٘مراءة >يقطمك< ومٞمٝم٤م إؿم٤مر ٌة إمم قمٔمٞم ِؿ ُم ِ
ٜمزًم٦م
ُ َ
َ
اًمر ُؾمؾ سمتٚم٘مٞمٝمؿ اًمقطمل ،وومٞمف شمٜمٌٞمف قمغم أمهٞم٦م اًمقطمل ،طمٞم٨م متٞمز اًمرؾمؾ قمـ همػمهؿ هبذا
اًمقطمل .واًم٘مراءة >ٟم ِ
ُقطمل< ومٞمٝم٤م إؿم٤مرة إمم ارشمٗم٤مع ُمٜمزًم٦م اًمرؾمؾ سمتٚم٘مٞمٝمؿ هذا اًمقطمل ُمـ
قمز َّ
وضمؾ ،واهلل أقمٚمؿ<(.)2
اهلل َّ
وهذا قمغم أن سمِٜم٤مء اًمٗمٕمؾ ًمٚمٗم٤مقمؾ يٕمٓمل اهتام ًُم٤م سم٤مًمٗم٤مقمؾ ،وسمٜم٤م َءه ًمٚمٛمٗمٕمقل يزيد

آهتام َم سم٤مًمٗمٕمؾ ٟمٗمًف.

أيْم٤م> :ىمقًمف شمٕم٤مممٟ> :م ِ
ُقطمل< سم٤مًمٜمقن يٗمٞمد َقم َٔم َٛم َ٦م هذا اًمقطمل
وىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي ً
اًمذي أوطم٤مه اهلل إمم رؾمٚمف صغم اهلل قمٚمٞمٝمؿ وؾمٚمؿ ،وم٢من اًمٜمقن ذم ىمقًمفٟ> :م ِ
ُقطمل< هل ٟمقن

قمٔمٞمؿ
قمٔمٞمؿ اعمٙم٤مٟم٦م اًمتل يٙمقن هب٤م َُمـ اصٓمٗم٤مه اهللُ ًمرؾم٤مًمتف ،يمام يٗمٞمد
اًمٕمٔمٛم٦م ،يمام يٗمٞمد
َ
َ
اعمٝمٛم٦م اًمتل ُأٟمِٞمٓم٧م سم٤مًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم.
قطمك< شمدل قمغم وضمقد َُمـ ُي ٌَ ِّٚم ُغ قمـ اهلل إمم رؾمٚمف ،وهذا اعم ٌَ ِّٚم ُغ  -ذم أهمٚم٥م
وىمراءة > ُي َ
ٍ
ُ
ُمالئٙم٦م أظمرى شمٌُٚمغ ُمٕمف قمٚمٞمف اًمًالم
ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ،وٓ ُم٤مٟمِ َع ُمـ ٟمزول
إطمٞم٤من -
سمٕمض اًمقطمل<(.)3
َ
﴿ ﯓ ﯔ﴾ [يقؾمػ ]119 :قسأ بٝا ٤ايػٝب( ١أؾِ َٜ ٬ٜع ٔكً.)َٕٛٝ
ُُمٜم٤مؾمٌ٦م عم٤م ىمٌ َٚمف ،وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾.

( )1اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)399/1
( )2شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)138 /5
( )3اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)472 /1
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ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر>> :أومال شمٕم٘مٚمقن< سمت٤مء اخلٓم٤مب قمغم آًمتٗم٤متٕ :ن اعمٕم٤مٟمديـ عم٤م
ضمرى ذيمرهؿ وشمٙمرر ص٤مروا يم٤محل٤مضيـ وم٤مًمتٗم٧م إًمٞمٝمؿ سم٤مخلٓم٤مب ،و>أومال يٕم٘مٚمقن< سمٞم٤مء
اًمٖمٞمٌ٦م قمغم ٟمًؼ ُم٤م ىمٌ َٚمف<.
وىم٤مًم٧م اًمٌ٤مطمث٦م هٞمٗم٤مء قمٌد اًمرءوف قمـ اجلٛمع سملم اًم٘مراءشملم> :وأؾمٚمقب اخلٓم٤مب
ِ
ٍ
ٌ٤مذا هلؿ ،أ َُّم٤م أؾمٚمقب اًمٖمٞمٌ٦م
شمٌٙمٞم٧م وشم٘مريع ،طمٞم٨م ُو ِّضمف اًمت٘مري ُع
ومٞمف ُمزيدُ
ً
شمقضمٞمٝم٤م ُُم ً
ومٞمحٛمؾ قمغم ُمٕمٜمك آؾمتخٗم٤مف سم٤معمٕم٤مٟمديـ ومٝمؿ ًمٞمًقا َطم ِر ِّيلم سم٤مخلٓم٤مب ،واهلل شمٕم٤ممم
أقمٚمؿ<(.)1
﴿ﯠﯡ ﯢ﴾

[يقؾمػ]111 :

قسأ بْٓٛنيَ ،غُ ١َٛؾطانَٔٓٚ ،١ختؿٝـٔ

ادتٚ ِٝضه ِٕٛايٝا( ٤ؾُٜٓٓذٔ.)ٞ
ِ
قمغم أٟمف ومِٕمؾ ُُم ِ
وٛمػم
واًمٗم٤مقم ُؾ
ُمٌٜمل ًمٚمٛمٕمٚمقم،
ْم٤مرع ُمـ > َأ َ
ٟمجك< ُمـ اإلٟمج٤مءٌّ ،
ٌ
اعمُتٙم ِّٚم ِؿ اعمُ َٕم ِّٔم ِؿ ًمٜمٗمًف يٕمق ُد قمغم اهللِ شمٕم٤ممم ،و> َُمـ< ُمٗمٕمق ًُمف.
واًمتٕمٌػم سم٤مًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع هٜم٤م طمٙم٤مي ٌ٦م قمـ طم٤مل ِ
ُم٤موٞم٦م ،يمام أن ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [اًمٜمحؾ ]124 :طمٙم٤مي٦م ٍ
طم٤مل آشمٞم٦مٕ :ن إومم ىمد يم٤مٟم٧م،

واًمث٤مٟمٞم٦م مل شمٙمـ.
وأُم٤م ىمراءة >ٟم ُِّج َل< ومٕمغم ًمٗمظ اعم٤ميض اعمٌٜمل ًمٚمٛمٗمٕمقل.
شم٘مقل اًمٌ٤مطمث٦م هٞمٗم٤مء قمٌد اًمرءوف> :واًم٘مراءشم٤من ُم ًٕم٤م شم١ميمدان طمدوث اًمٜمج٤مء
ًمٚمٛم١مُمٜملم سمِمٙمؾ سمٚمٞمغ ودائؿ ،وقمغم هقم٦م حت٘مؼ ذًمؽ اًمٜمج٤مء قمٜمد إرادة اهلل  -شمٕم٤ممم -
ًمذًمؽ ،يمام أن هٜم٤مك وم٤مئدة سمالهمٞم٦م ذم شمٜمقع إؾمٚمقب ،سملم اإلظمٌ٤مر قمـ اًم٘مّم٦م شم٤مر ًة سمّمٞمٖم٦م
اًمً٤مُمع ُم٤مصمِ َٚم ً٦م أُم٤م َُمف ،ويٕمٞمش
اعم٤ميض ،وشم٤مر ًة سمّمٞمٖم٦م احل٤مض ،واًمتل دمًد اًم٘مّم َ٦م ومػماه٤م
ُ
َ
ومّمقهل٤م وأطمدا َصمٝم٤م ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ<(.)2

( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم ( ،)138 /5ويمالم اسمـ قم٤مؿمقر سمتٍمف يًػم ُمـ اًمتحرير واًمتٜمقير (/13
.)69
( )2شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)145 /5
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ضوزة السَّعد
﴿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ [اًمرقمد ]4 :قسأ محص ٠بارتؿض يف ا٭زبعَٚ( ١شَ ِزعٍ
َْ َٚدٔ ٌٍ ٝصٔ َِٓٛإٍ َٚغِٜٝسِ).

وُمـ ِ
وُمـ َزر ٍع ِ
أقمٜم٤مب ِ
ٍ
ٍ
ٟمخ ٍ
واجلٜم٤مت
ٞمؾ،
ٜم٤مت ُِمـ
َقمٓم ًٗم٤م قمغم >
ُ
أقمٜم٤مب< ،يم٠مٟمف ىم٤ملَ :ضم ٌ
ِ
ِ
ِ
واًمٜمخٞمؾ مجٞم ًٕم٤مُِ ٓ ،مـ اًمزر ِع وطمده ،يمام ىم٤مل
إقمٜم٤مب واًمزر ِع
شمِمتٛم ُؾ قمغم
قمغم هذا

شمٕم٤ممم﴿ :ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [اًمٙمٝمػ،]32:
وىم٤مل﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ [يس ،]34 :وىم٤مل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [اإلهاء ،]91 :وم٤مٕرض إذا يم٤من ومٞمٝم٤م اًمٜمخٞمؾ واًمٙمروم واًمزرع
شمًٛمك ضمٜم٦م.
ٌ
صٜمقان< ٟمٕم٧م ًمـ >ٟمخٞمؾ< ،و>همػم< قمٓمػ
وأُم٤م اًم٘مراءة سم٤مًمرومع ومٕمٓم ًٗم٤م قمغم > ِىم َٓمع< ،و>
قمغم >صٜمقان<.
ىم٤مل اًمٗم٤مرد> :واجلٜم٦م قمغم هذا ي٘مع قمغم إرض اًمتل ومٞمٝم٤م إقمٜم٤مب دون همػمه٤م<.
وقمـ اجلٛمع سملم اًم٘مراءشملم شم٘مقل اًمٌ٤مطمث٦م هٞمٗم٤مء قمٌد اًمرءوف> :ومٕمغم اًم٘مراءة سم٤مًمرومع
ٍ
زرع
وضمٜم٤مت ُمـ
ُمتج٤مورات،
يٙمقن اعمٕمٜمك :ذم إرض ِىم َٓم ٌع
ٌ
ٌ
أقمٜم٤مب ،وومٞمٝم٤م ً
أيْم٤م ٌ
ِ
ٌ
ُمتج٤مورات ،وومٞمٝم٤م
ىمٓمع
وٟمخٞمؾ ،...وقمغم اًم٘مراءة سم٤مخلٗمض يٙمقن اعمٕمٜمك :وذم
ٌ
إرض ٌ
ٍ
ِ
ِ
ىمراءة صقر ًة خمتٚمٗم ً٦م
إقمٜم٤مب واًمزر ِع واًمٜمخٞمؾ  ،...ومرؾمٛم٧م ًمٜم٤م يمؾ
ُمِمتٛم َٚم ٌ٦م قمغم
ضمٜم٤مت
ٌ
ٍ
ضمٜم٤مت ُمـ إقمٜم٤مب (ُمٜمٗمردة) ،وزرع وٟمخٞمؾ ،وُمـ ضمٜم٤مت ُمِمتٛمٚم٦م
ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م اخلالسم٦مُ ،مـ
قمغم إقمٜم٤مب ،واًمٜمخٞمؾ ،واًمزروع ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ<(.)1
طك.)٢ٜ
﴿ ﮪ﴾ [اًمرقمد ]4 :بتا ٤ايتأْٝح (تُـ ِ

ِ
ًمٚمٗمظ ُم٤م شم٘مدَّ َمٕ :ن اعمً٘مل أؿمٞم٤م ُء
ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮢ﴾ ،وهل ُم١مٟمث٦م ،أو ُُمراقم٤م ًة
يمثػمةَ ،
وم٠مٟم٨م اًمٚمٗمظ ،وم٤معمُ َراد شمً٘مك هذه إؿمٞم٤مء اًمتل شم٘مدم ذيمره٤م.
( )1اًمً٤مسمؼ ( ،)156 /5ويٜمٔمر احلج٦م ًمٚمٗم٤مرد (.)6 /5
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سمٕمْم َٝم٤م) سم٤مًمت٠مٟمٞم٨م ،واهللُ شمٕم٤ممم
(و ُي َٗم ِّْم ُؾ َ
ومم٤م يِمٝمد ًمٚمت٠مٟمٞم٨م أن سمٕمدَ ه ىمقًمف شمٕم٤مممَ :
أقمٚمؿ(.)1
غٌُ).
﴿ ﮭ ﮮ﴾ [اًمرقمد ]4 :قسأ بايٝاُٜ َٚ( ٤ؿٚ ٜ
اًمْمٛمػم هلل شمٕم٤ممم ٕ :ن ىمٌ َٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [اًمرقمد،]2 :
قمغم أن
َ

وىمقًمف ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [اًمرقمد ،]2 :وىمقًمف﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾
[اًمرقمد ،]3 :وم٤مًمٙمؾ ُُمًٜمَدٌ إمم اؾم ِؿ اهلل شمٕم٤ممم.
ٌ
شمٓمري٦م
اًمتٗم٤مت ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م إمم اًمتٙمٚمؿ ،وذم آًمتٗم٤مت
وأ َُّم٤م اًم٘مراءة سمٜمقن اًمٕمٔمٛم٦م ومٗمٞمٝم٤م
ٌ
مح َٚم ْ٧م ُمٕم٤مين اًمتٌجٞمؾ واًمتٕمٔمٞمؿ هلل شمٕم٤ممم.
ًمٚمٙمالم ،وشمٗمٜمـ ذم إؾمٚمقب ،يمام َ َ
﴿ ﮗ ﮘ﴾ [اًمرقمد ]16 :قسأ بٝا ٤ايترنري (َٜطِ َت.)ِٟٛ
وأيْم٤م وم٢مٟمف جيقز أن
ومح ًُ َـ
شمذيمػمهً ،
ٕن شم٠مٟمٞم٨م >اًمٔم ُٚم َامت< جم٤مزي ،واًمٗمٕمؾ شم٘مدم َ
ُ
يذه٥م سمـ >اًمٔمٚمامت< إمم ُمٕمٜمك اعمّمدر ومٞمذيمر اًمٗمٕمؾ ً
محال قمغم ُمٕمٜمك اإلفمالم واًمٔمالم.
ومح ِٛم َؾ قمغم اعمٕمٜمك ومذيمر ًمذًمؽ ،واهلل شمٕم٤ممم
ىمٞمؾ :أو ٕن اًمٔمٚمامت قمٌ٤مرة قمـ اًمٙمُٗمرُ ،
أقمٚمؿ(.)2
﴿ ﯙ﴾ [اًمرقمد ]39 :قسأ بؿتضِ ايجاٚ ٤تػدٜد ايباَ َُٜٚ( ٤جبٚتُ).
ُمـ > َصمٌ َ٧م< سم٤مًمتِمديد ،يمالمه٤م ِ
لم> :وٓ
واطمدٌ ذم اعمٕمٜمك،
اًمً ِٛم ُ
ْ
َّ
وومرطمتف .ىم٤مل َّ
يم٠مومرطمتف َّ
ِ
ِ
يٙمقن ُُمتٕمدِّ ًي٤م َ
َ
َ
ىمٌؾ ذًمِؽ< ،وىم٤مل اسم ُـ
ٞمػ ًمٚمتٙمثػم ،إذ ُمـ ذـمف أن
يٙمقن
يّمح أن
اًمتْمٕم ُ
ِ
سمٕمْمٝمؿ َذيم ََر َّ
واًمتٙمثػم
أن > َوم َّٕم َؾ< سم٤مًمتِمديد ٓ خيٚمق ُمـ ُمٕمٜمك ا ُعمٌ٤م ًَمٖم٦م
أيب ُمريؿ ...> :إٓ أن َ
وىمع< ،وىم٤مل ُمٙملً> :مٙمـ ذم اًمتِمديد ُمٕمٜمك اًمت٠ميمٞمد واًمتٙمرير< ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)3
أيٜمام َ

ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :وىم٤مل اسم ُـ ضمرير> :ىمرئ > ُيثٌِّ٧م< سمتِمديد اًمٌ٤مء سمٛمٕمٜمك:
( )1يٜمٔمر اًمٙمِمػ ( ،)396اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (.)191 /9
( )2يٜمٔمر اًمٙمِمػ ( ،)396اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)671 /3
(ُ )3يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)247/4اًمٙمِت٤مب اعمقوح ( ،)418 /1اًمٙمِمػ (.)399
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ويؽميمف ،وىمد َسم َّٞمٜم٤م ُ
ىمٌؾ أن ُمٕمٜمك ذًمؽ قمٜمدٟم٤م :إىمراره ُمٙمتق ًسم٤م ،وشمرك حمقه ،قمغم ُم٤م ىمد َسمٞمَّٜم٤م،
أصقب ُمـ ىمراءة اًمتخٗمٞمػ،
وم٢مذا يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ وم٤مًمتثٌٞم٧م سمف أومم  ،وىمراءة اًمتِمديد
ُ
وإن يم٤من اًمتخٗمٞمػ ىمد ُيتٛمؾ شمقضمٞمٝمف ذم اعمٕمٜمك إمم اًمتِمديد ،واًمتِمديد إمم اًمتخٗمٞمػ
ًمت٘م٤مرب ُمٕمٜمٞمٞمٝمام<.
واؾمت٘مراره ،وأٟمف
ىمٚم٧م [اًمزهػمي] :اًم٘مراءشم٤من ُمتقاشمرشم٤من ،وىمراءة اًمتِمديد شمٗمٞمد صمٌ٤مشمَف
ُ
َ
حمق ٍ
ٓ ُىمدر َة ٕطمد ُمٝمام أويت ُمـ ىمقة قمغم حمقه أو ِ
رء ُمٜمف ـم٤معم٤م ىمد أراد اهلل ذًمؽ ،وىمراءة
ِ
ِ
حمقه،
اًمتخٗمٞمػ حتتٛمؾ ذًمؽ ً
أيْم٤م ،وحتتٛمؾ اًمدًٓم٦م قمغم ُم٤م شمٙمتٌف اعمالئٙم٦م ممَّ٤م مل يِم٠م اهللُ َ
واهلل أقمٚمؿ<(.)1

ضوزة إبساٍيه

َّ
َ َّ ُ َ
الل َعهيْ َِ َو َـه َو
ن

﴿ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [إسمراهٞمؿ ]19 :قسأ بأيـٕ بعد ارتا،٤
ط ََُٛاتٔ َٚا٭ٜزِضِ)،
ط ََُٛات َٚا٭زض<( :خَائلُ اي ٖ
ٚنطسِ ايٚ ،ّ٬زؾعِ ايكافٔٚ ،خؿضِ >اي ٖ

نٌ.)ٚ
ٚنريو ﴿ﭞ ﭟ﴾ [اًمٜمقرَٚ( :]45 :اهلل ٝخَائلُ ٝ
> َظم٤مًمِؼ< قمغم وزن > ِ
وم٤مقمؾ<َ ،ظم َؼم > َأ َّن< ُمرومقعَ ،
اًمًٛمقات< قمغم اإلو٤موم٦م،
وظمٗمض > َ
ِ
اًمًٛم َقات< شمدُ ل قمغم ُمٕمٜمك
اًمً َٛم َقات< ،وإو٤موم٦م > َظم٤مًمؼ< إمم > َ
و>إرض< ُمٕمٓمقف قمغم > َّ
اعمَ ِ
ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اعمَدح ٕٟمف َّ
ُ
دل قمغم
٤ميض ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ﴾،
ويدظم ُؾ َ
ِ
ًمٗمظ ( َوم ِ
وضم٤مُم ٌع ،ويِمت َِٛم ُؾ قمغم ُم٤م َُم َ٣م وُم٤م َُيدُ ُ
٤مقمؾ) ،يمام أن ًمٗمظ َ
ث ِممَّ٤م هق
(ظم٤مًمِؼ) قم٤م ٌّم
يم٤مئـ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [إٟمٕم٤مم.]112 :
ىم٤مًم٧م اًمٌ٤مطمث٦م هٞمٗم٤مء قمٌد اًمرءوف ...> :وقمٚمٞمف وم٢من اًم٘مراءة >ظم٤مًمِؼ اًمًٛمـُوات
وإرض حتتقي قمغم ُمٕمٜمك اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض ،وحتٛمؾ ُمٕمٜمك اعمدح سمقصػ اهلل شمٕم٤ممم سم٠مٟمف
>ظم٤مًمِؼ سمّمٞمٖم٦م آؾمؿ اًمذي يدل صمٌ٤مت إُمر واؾمت٘مراره ذم ص٤مطمٌف ،واًم٘مراءة ﴿ ﭕ
ﭖ ﭗ﴾ سم٤مًمٗمٕمؾ اعم٤ميض شمدل سم٤مًمٚمٗمظ قمغم طمدوث اًمٗمٕمؾ ومت٤مُمف ،طمٞم٨م إن
( )1اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)482 ،481 /1
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أُمر ىمد ومرغ ُمٜمف ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ<(.)1
ظمٚمؼ اًمًٛمقات وإرض ٌ
﴿ ﮯ﴾ [إسمراهٞمؿ ]22 :قسأ محص ٠بهطس ايٝاَ ٤ػدد ٠نُا ٖ( ٞبُُٔضِسِخٔ،)ٚٞ
َُٖٔ ٖٞٚا اْؿسدَ ب٘.

ُمٕمٜمك اعمُ ِ
ٍمخ :اعمُ ِٖمٞم٨م ،وىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾
سمٕمْم٤م ُمـ قمذاب اهلل ،وٓ يٖمٞم ُثف.
أي ٓ :يٜمجل سمٕمْمٜم٤م ً

ٟمص قمغم ذًمؽ ىمٓمرب ،وىمد ُو ِّضم َٝم٧م سمقضمقه:
واًمٙمن ًمٖم٦م سمٜمل يرسمقعَّ ،
ٍم ِظمٞمٜمل< ،طم ِذ َوم ِ
اًمً٤ميمِٜمَلم ،وأص ُٚمفُُ > :م ْ ِ
٧م
ُ
أحدها :أن اًمٙمن َة قمغم أصؾ اًمت٘م٤مء َّ
ُ
اًمٜمقن ًمإلو٤موم٦م وم٤مًمت٘مك ؾم٤ميمٜم٤من ي٤م ُء اجلٛمع -وهل ي٤مء اإلقمراب ،-وي٤م ُء اإلو٤موم٦م -وهل
ِ
ص ُمـ اًمً٤ميمٜم ِ
َلم قمغم إصؾ ذم اًمتخٚم ِ
ُنت ًمٚمتخٚم ِ
ص
ي٤مء اعمتٙم ِّٚم ِؿ -وأص ُٚمٝم٤م اًمًٙمقن ومٙم َ
ُمٜمٝمام.

ىم٤مل اًمٗمراء> :أٓ شمرى أهنؿ ي٘مقًمقن :مل أره ُُم ُذ اًمٞمقم ،و ُُم ِذ اًمٞمقم ،واًمرومع ذم اًمذال هق
اًمقضمفٟٕ :مف أصؾ طمريم٦م > ُُم ْذ< ،واخلٗمض ضم٤مئز ،ومٙمذًمؽ اًمٞم٤مء ُمـ >ُمٍمظم ّل< ُظم ِٗم َْم٧م

وهل٤م ٌ
أصؾ ذم اًمٜمّم٥م<(.)2

٧م اًمالم ًمٚمتخٗمٞمػ ،صمؿ ِ
لم ِزم< ،طم ِذ َوم ِ
وىمٞمؾ :أصٚمٝم٤م> :سمِ ُٛم ْ ِ
طمذوم٧م ُ
ٟمقن مج ِع
ٍم ِظم َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
اعمُ َذ ِ
ُنت
يمر اًمً٤ممل ًمإلو٤موم٦مَّ ،
صمؿ ُأدهم َٛم٧م اًمٞم٤م ُء ذم اًمٞم٤مء ،ي٤مء اجلٛمع ذم ي٤مء اإلو٤موم٦م ،ويم َ
ًمٚمتخٚمص ُمـ اًمً٤ميمٜم ْ ِ
َلم ،قمغم إصؾ ذم اًمتخٚمص ُمـ اًمت٘م٤مء اًمً٤ميمٜملم.
ُقصؾ سمقاو إذا يم٤مٟم٧م
اقوجه اقثاين :أن ي٤مء اإلو٤موم٦م ؿمٌٝم٧م هب٤مء اًمْمٛمػم اًمتل شم َ
ُمْمٛمقُم٦م ،وسمٞم٤مء إذا يم٤مٟم٧م ُمٙمًقرة -وشمٙمن سمٕمد اًمٙمن واًمٞم٤مء اًمً٤ميمٜم٦م ،-ووضمف
وٛمػم يم٤مهل٤مء يمالمه٤م قمغم طمرف واطمد يِمؽمك ذم ًمٗمٔمف اًمٜمّم٥م واجلر،
اعمِم٤مهب٦م أن اًمٞم٤م َء
ٌ
ُمٌٜمل ،وىمد وىمع ىمٌؾ اًمٞم٤مء هٜم٤م ي٤م ٌء ؾم٤ميمٜم٦م ،ومٙمنت يمام شمٙمن اهل٤م ُء ذم >قمٚم ْٞم ِف<،
ويمالمه٤م ٌّ
( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)181 /5
(ُ )2مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء (.)76 /2
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وسمٜمق يرسمقع يّمٚمقهن٤م سمٞم٤مء يمام ِ
يّمؾ اسم ُـ يمثػم ٟمحق >قمٚم ْٞم ِف ي< سمٞم٤مء ،ومحزة يمن هذه اًمٞم٤مء ُمـ
اًمّمٚم َ٦م ًمٞمً٧م ُمـ ُمذهٌف(.)1
همػم صٚم٦م ٕن ِّ
ِ
سمٛمٍمظمٞمٞم ْل
سمٛمٍمظمل<:
ىم٤مل اعمٝمدوي ...> :ومٕمغم هذا يٙمقن إصؾ ذم ىمقًمف> :
ِّ
سمثالث ي٤مءات .إومم ُمٜمٝمـ اًمٞم٤مء اًمتل يم٤مٟم٧م ذم اجلٛمع ذم ىمقًمؽُ> :مٍمظملم< ،واًمث٤مٟمٞم٦م
ي٤مء اإلو٤موم٦م ،وؾم٘مٓم٧م اًمٜمقن ُمـ سملم اًمٞم٤مءيـ ًمإلو٤موم٦م ،وم٠مدهمٛم٧م اًمٞم٤مء إومم ذم اًمث٤مٟمٞم٦م،
صمؿ وصٚم٧م ي٤مء اإلو٤موم٦م سمٞم٤مء أظمرى قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ،صمؿ طمذوم٧م ي٤مء اًمّمٚم٦م ٓضمتامع صمالث
ي٤مءات ،وسم٘مٞم٧م اًمٙمنة ذم ي٤مء اإلو٤موم٦م شمدل قمغم اًمٞم٤مء اعمحذووم٦م<(.)2
اقوجه اقثاقث :أهن٤م يمُنت إشمٌ٤م ًقم٤م ًمٚمٙمنة اًمتل سمٕمدَ ه٤م ،وهل يمن ُة اهلٛمزة ذم >إِين<،
حل ْٛم ِد هللَِّ< سمٙمن اًمدال إشمٌ٤م ًقم٤م ًمٙمنة اًمالم سمٕمدَ ه٤م ،وٟمحق هذا ؿم٤مئع
يمام ىمرأ سمٕمْمٝمؿ> :ا َ
يمثػم ذم يمالم اًم٘مقم(.)3
ويًق ُغ يمن اًمٞم٤مء -وإن يم٤من ُمًتث َ٘م ًال -أهن٤م عم٤م ُأ ِ
دهم َٛم٧م ومٞمٝم٤م اًمٞم٤م ُء اًمتل ىمٌ َٚمٝم٤م ىمق َي٧م
ُ َ ِّ
ُ
َ
اًمّمح٤مح ،وم٤مطمتٛمٚم٧م اًمٙمنٟٕ :مف إٟمام ُيًتث َ٘م ُؾ ومٞمٝم٤م إذا ظمٗم٧م
سم٤مإلدهم٤مم وم٠مؿم ٌَ َٝم٧م
َ
احلروف ِّ
ِ
طمريم٤مت اإلقمراب دمري قمغم اعمِمدد ،وُم٤م ذاك إٓ إلحل٤مىمف
واٟمٙمن ُم٤م ىمٌ َٚمٝم٤م ،أٓ شمرى أن
َ

سم٤محلروف اًمّمح٤مح(.)4

ىم٤مل قمٌد اًمقه٤مب اعمزي> :ومحزة رمحف اهلل مل يٜمٗمرد هبذه اًم٘مراءة ،سمؾ هل ُمـ ىمراءة
اًمًٚمٛمل ،وُيٞمك سمـ وصم٤مب ،واسمـ أيب ًمٞمغم ،وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ،واًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمٕمـ ،ومحران
سمـ أقملم وإقمٛمش ،وهمػمهؿ ممـ ٓ شمُٜمٙمَر ُمٙم٤مٟمتُف ...
صمؿ اقمٚمؿ أن يمنه٤م ًمٖم٦م ُمٜم٘مقًم٦م صم٤مسمت٦م ُمِمٝمقرة قمـ سمٜمل يرسمقع ،طمٙم٤مه٤م قمٜمٝمؿ اًمٗمراء،
وأسمق قمٛمرو سمـ اًمٕمالء ،وىمٓمرب ،واقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م مجٝمقر اعمت٠مظمريـ ...
()1
()2
()3
()4

إسمراز اعمٕم٤مين (.)551
ذح اهلداي٦م (.)162
اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)25 /4
اًمدر اعمّمقن (.)264 /4
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ـل َه ِّلم< ذم احلروملم ،وىمرئ يمذًمؽ سمٕمد إًمػ،
وُمثؾ ذًمؽ ىمراءة احلًـ> :وهق َقم َٚم ِّ
ِ
قمّم٤مي< سمٙمن اًمٞم٤مء<(.)1
ىمرأ احلًـ وأسمق قمٛمرو ذم ؿم٤مذه> :
ومم٤م أٟمِمد قمغم هذه اًمٚمٖم٦م:
َ ٌ َ َ
َع ـ َ ن َ
ـػ ٌ َ
عيــث
ـ
ي
ع
ِ
ـؽو ٌِعيــث ةعـ ِ
ٍ
وىمقل إهمٚم٥م اًمٕمجكم:
ََ َ َ
َ
ـق يَــا حــا ِفــّ
ـــال لِــا ُــم لـ ِ

َ
َ َ
ل َّاَله نَ ْ َ
ـار ُِ
ف
ع
ات
ـؼ
ة
ج
ف
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ

()2

َ َ ْ
ـج ةـ َ
ـج َ َُل َىــا أٌَـ َ
ـاليؽ ِْ
ـانـ
ِ

()3

>شم٤م< اؾمؿ إؿم٤مرة ًمٚمٛم١مٟم٨م ،و>وم ِّٞمل< أرادّ :ذم ،صمؿ أؿمٌع اًمٙمنة ًمإلـمالق ،وأٟمِم٠م قمٜمٝم٤م
ي٤مء ٟمحقُ :مٜمززم ،وطمقُمكم ،وُمٕمٜم٤مه :ي٤م هذه هؾ ِ
ًمؽ ّذم؟
ً
ىم٤مل اعمٜمتج٥م اهلٛمذاين ...> :ومٝمذه اًمقضمقه صحٞمح٦م وم٤مؿمٞم٦م طمًٜم٦م قمغم إصقل،
وإذا يم٤من يمذًمؽ ومال وضم َف عمـ و َّٕمػ هذه اًم٘مراء َة وقمدَّ ه٤م ُمـ اًمٚمحـ( ،)4وًمق مل يٙمـ هل٤م
حؾ عمًٚمؿ أن ي٘مدم قمغم اًمٓمٕمـ ذم ٍ
إٓ وضمف واطمد ٓ يـ ِ
رء صمٌت٧م روايتُف قمـ رؾمقل اهلل
َ
وم٤مًمراد قمٚمٞمف يم٤مًمرا ِّد قمغم رؾمقل اهلل ط .وسم٤مًمٙمن ىمرأ
ط ُ-مع صح٦م خمرضمفَّ -

ُ
إقمٛمش ،وُيٞمك سمـ وصم٤مب ،ومحران سمـ أقملم ،وهمػمهؿ رمحٝمؿ اهلل<(.)5
وىم٤مل اسم ُـ اجل َزري> :وهذه اًمٚمٖم٦م سم٤مىمِٞم ٌ٦م ؿم٤مئ َٕم٦م ذائٕم٦م ذم أومقاه أيمثر اًمٜم٤مس إمم اًمٞمقم،
ِ
ي٤مءات اإلو٤موم٦م اعمدهمؿ ومٞمٝم٤م ،ومٞم٘مقًمقنُ :م٤م
ي٘مقًمقنُ :م٤م ِ ِّذم أومٕمؾ يمذا( ،)6ويٓمٚمِ٘مقهن٤م ذم يمؾ
()1
()2
()3

()4
()5
()6

أطم٤مؾمـ إظمٌ٤مر (.)347 ،346
رواه اسمـ ضمٜمل ذم اعمحتً٥م (.)49 /2
ذيمره اًمٗمراء ذم اعمٕم٤مين ( ،)76 /2واسمـ ضمٜمل ذم اعمحتً٥م ( ،)49 /2وأسمق ؿم٤مُم٦م ذم إسمراز اعمٕم٤مين ( ،)551وىم٤مل قمٜمف
قمٜمف اًمزضم٤مج ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن (> :)159 /3و َقم َٛم ُؾ ِ
ٕمرف ىم٤مئؾ هذا اًمِمٕمر ُمـ اًمٕمرب<.
ُمثؾ هذا ؾمٝمؾ ،وًمٞمس ُي َ
همػمه إمم إهمٚم٥م اًمٕمجكم اًمراضمز ،ورأيتف أٟم٤م ذم
وىم٤مل أسمق ؿم٤مُم٦م ُمٕم٘م اٌ٤م قمٚمٞمف> :ىمٚم٧مً :مٞمس سمٛمجٝمقل ،وم٘مد ٟمًٌف ُ
وأيْم٤م ذيمر اًمٗمراء أٟمف ؾمٛمٕمف ُمـ سمٕمض اًمٕمرب ُيٜمِمده.
أول ديقاٟمف<.ا.هـ ً ،
إؿم٤مرة إمم إظمٗمش إوؾمطُ /مٕم٤مين اًم٘مرآن ( ،)417 /2اًمٗمراءُ /مٕم٤مين اًم٘مرآن ( ،)76 ،75 /2اًمزضم٤مجُ /مٕم٤مين
اًم٘مرآن وإقمراسمف ( ،)161 ،159 /3اًمٜمح٤مس /إقمراب اًم٘مرآن ( ،)481همٗمر اهلل هلؿ.
اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)26 /4
أيْم٤م أسمق ؿم٤مُم٦م ذم إسمراز اعمٕم٤مين (.)551
وىم٤مل ىمري ًٌ٤م ُمـ ذًمؽ ً
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ِ
ِ
ىمراءة ِّ
يمؾ
يمن ِهت٤م طمتك شمّمػم ي٤م ًء ،وذم
كم ُمٜمؽ ،وٓ أُمرك إِ ِّزم،
ُ
وسمٕمْمٝمؿ ُيٌ٤مًم ُغ ذم َ
ُم٤م َقم َ ِّ
ِ
ِ
اًم٘مراء َقمدَ ا ِ
قم٤مص ًام واسم َـ ٍ
يمثػم سم٤مًمٙم ِ
اعمقاو ِع
َنذم ي٤مء اإلو٤موم٦م ذم ًمٗمظ > َي٤م ُسمٜم َِّل< ذم َمجٞم ِع
اًم٘مرآن اًمٙمريؿِ ،
ِ
وُمـ ه١مٓء اًم٘مراء اإلُم٤م ُم أسمق قمٛمرو واًمٙمً٤مئل ،ومه٤م
اًمتل َو َر َدت ذم
َُمـ مه٤م ذم اًمٚمٖم٦م<(.)1

ضوزة احلِجِس
﴿ ﭙ ﴾ [احلجر ]2 :قسأ بتػدٜد ايبا( ٤زُ ٖب َُـا).
اًمتخٗمٞمػ واًمتِمديدُ ًمٖمت٤من ،ظمٗمٗمٝم٤م أهؾ احلج٤مز ،وصم٘مٚمٝم٤م متٞمؿ وىمٞمس ورسمٞمٕم٦م(.)2
ُ
﴿ ﮉ﴾ [احلجر ]22 :بإضهإِ ايٝاٚ ٤سرفٔ ا٭ئـ بعدَٖا (ايسٜٚضَ).
قمغم اإلومرادُ ،ي َرا ُد هب٤م ِ
ٜمس واًمٙمثرةُ ،وهلذا وصػ سم٤مجلٛمع ذم ىمقًمف ﴿ :ﮊ﴾(.)3
اجل ُ
﴿ ﮎ﴾ [احلجر ]59 :قسأ بإضهإ ايٓٚ ٕٛختؿٝـ ادت( ِٝيٜـُُٓذُ.)ُِٖٛ
ُِمـ > َأٟم َْجك ُيٜم ِْجل<.

ضوزة اليَّخل
ػسِن.)َٕٛٝ
﴿ ﮐ ﮑ﴾ [اًمٜمحؾَ ]3 ،1 :عّا :بتا ٤ارتٔٛابٔ ؾُِٔٗٝا ( َع ُٖـا تُ ِ
ضمري٤م قمغم ِ
اخلٓم٤مب ىمٌٚمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮌ﴾ [اًمٜمحؾ ،]1 :وومٞمف ُمزيد شمٌٙمٞم٧م
َ ًْ
أؾمٚمقب اخلٓم٤مب
وشم٘مريع ًمٚمٛمنميملم قمغم ومٕمٚمٝمؿ سمتقضمٞمف اًمٙمالم ُمٌ٤مذة إًمٞمٝمؿ ،طمٞم٨م إن
َ
أظمص ُمـ أؾمٚمقب اًمٖمٞمٌ٦م .ىم٤مل اًمٓمؼمي> :إٟمام هق وقمٞمد ُمـ اهلل ًمٚمٛمنميملم ،اسمتدأ أي٦م
سمتٝمديدهؿ ،وظمتؿ آظمره٤م سمٜمٙمػم ومٕمٚمٝمؿ ،واؾمتٕمٔم٤مم يمٗمرهؿ قمغم وضمف اخلٓم٤مب هلؿ<.
( )1يٜمٔمر اًمٜمنم ( ،)228/2اًمدر اعمَ ُّمقن ( ،)264 :261/4اًمٌحر اعمُ ِحٞمط (ِ ،)429 ،428/6ىمراءات اإلُم٤مم محزة
وآٟمتّم٤مر هل٤م ( ،)132 :119ىمراءة محزة سمـ طمٌٞم٥م اًمزي٤مت ( ،)79 :74ذح اعمُ َٗم َّّمؾ (.)579/1
( )2يٜمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)3725 /5
( )3اًمٙمِت٤مب اعمقوح (.)418 /1
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إظمٌ٤مر قمـ أهؾ اًمٙمٗمر ،وذًمؽ قمغم آًمتٗم٤مت ،ويم٠مهنؿ ًم٘مٚم٦م ؿم٠مهنؿ همػم
واًم٘مراءة سم٤مًمٞم٤مء
ٌ
لم سم٤مخلٓم٤مب ،يمام أن طمٙم٤مي َ٦م طم٤مهلؿ ًمٖمػمهؿ ًمٞمٜمٙمروا قمٚمٞمٝمؿ ومٕمٚمٝمؿ ومٞمف اؾمتٕمٔم٤مم ًم٘مٌح
َطم ِر ِّي َ
ومٕمٚمٝمؿ ،وم٤مإلٟمً٤من ُي٥م ٟمٗمًف ،وٓ يٜمٙمِ ُر قمٚمٞمٝم٤م ،وٓ يًتٕمٔمؿ ُمٜمٝم٤م اًمٕمٔم٤مئؿ سمؾ ُمـ همػمه(.)1
دسَات<:
ط ٖ
﴿ﮠ ﮡ﴾ [اًمٜمحؾ ]12 :قسأ بٓضب >اي ٗٓذُٚ ،<ّٛنطسِ تاَ َُ> ٔ٤
دسَاتٕ).
ط ٖ
(َٚاي ٗٓذَُ َُ َّٛ

ِ
ٌ
اًم ُٙمؾ َحم ُٛم ٌ
ُمٕمٓمقف
خر< ،واًمٌ٤مىمل
قل قمغم > َؾم َّخ َر< ،ومـ>اًمٚمٞمؾ<
ٌ
ُمٗمٕمقل سمف ًم ـ> َؾم َ
قمٚمٞمف ُُم ِ
ٟمّم٥م > ُُم ًَ َّ
خ َرات< ومألهن٤م طم٤مل ُم١ميمدة ُمٜمّمقسم٦م
ِم٤مر ٌك ًمف ذم إقمراسمِف ،وأ َُّم٤م
ُ
خر< ًمٚمت٠ميمٞمد وًمٌ ِ
ِ
ٕمد ُم٤م سمٞمٜمٝمام،
ُ
سم٤مًمٙمنة ٕهن٤م مج ُع ُم١مٟم٨م ؾم٤ممل  ،وجمٞمئٝم٤م سمٕمد ىمقًمف > َؾم َّ َ
واًمٙمالم قمغم هذا ُمجٚم ٌ٦م ومِٕمٚمِٞم ٌ٦م و ِ
اطمدة ،وقمٚمٞمف ومال يقىمػ قمغم >واًم٘مٛمر< ٕن ُم٤م سمٕمده
َ
ُ
ِ
ِ
إوامر وم ٍ
واًمت٘مدير َ > :و َضم َٕم َؾ اًمٜم ُجق َم
ٕمؾ ،
ٟمّم٥م >اًمٜمَّ ُجقم< قمغم
ُمٕمٓمقف قمٚمٞمف .أو أن
ٌ
َ
ُ
ُمٗمٕمقل أول ،و>ُمًخرات< ُمٗمٕمقل صم٤من إذا يم٤من ِ
ُمً َّخر ٍ
اًمٗمٕمؾ
ات< ،ومـ>اًمٜمجقم<
ٌ َّ
ُ َ
ُ َ َ
ـر< ،أو ً
طم٤مٓ ُمٌٞمٜم ٦م إذا يم٤من سمٛمٕمٜمك > َظم َٚم َؼ<.
> َضم َٕم َؾ< سمٛمٕمٜمك > َص َّٞم َ

قمٓمػ
واًم٘مٛمر واًمٜمجق َم)
(واًمِمٛمس
ىم٤مل اعمٜمتج٥م اهلٛمذاين> :ىمقًمف قمز وضمؾ:
ٌ
َ
َ
َ
واًمٜمٝم٤مر) قمغم ىمراءة ُمـ ٟمّمٌٝمـ ،أي :وؾمخر ًمٙمؿ ه١مٓء ًمتٜمتٗمٕمقا هبـ.
(اًمٚمٞمؾ
قمغم
َ
ٍ
ًخرات< إُم٤م قمغم احل٤مل ُمـ اعمذيمقرات  -وم٢من ىمٚم٧م :مل َ أقم٤مد
واٟمتّم٤مب > ُُم
ٍ
ًخرات< سمٕمد ىمقًمف( :وؾمخر ًمٙمؿ)؟ وأي وم٤مئدة ذم ذيمره٤م؟ ىمٚم٧مُ :يتٛمؾ وضمٝملم:
> ُُم
أحدمها :أٟمف أقم٤مده٤م شمٜمٌٞم ًٝم٤م قمغم أن اعمراد سم٤مٕول :أٟمف ؾمخر ًمٙمؿ ،وسم٤مًمث٤مين :أهن٤م
ُمًخرات هلل  -ضمؾ ذيمره  -ومًخره٤م ًمٙمؿ.
واقثاين :أقم٤مده٤م قمغم وضمف اًمتقيمٞمدٕ :ن احل٤مل شمٙمقن ُم١ميمدة ،يم٘مقًمف﴿ :ﮚ ﮛ
َ
ََ ْ ُ َ َ َ ُ ً
عؽوؽا [ةِ َِا ن َف ِب]
ﮜ ﴾ [اًمٌ٘مرة ،]91 :و :أٌا اضً دارة ى
أو قمغم اعمّمدر ،قمغم أن شمْمع اعمًخرات ُمقو َع اًمتًخػم ،يم٠مٟمف ىمٞمؾ :وؾمخره٤م
( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم ( - )223 /5إقمداد اًمٌ٤مطمث٦م /هٞمٗم٤مء قمٌد اًمرءوف.
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شمًخػمات ،ويمٗم٤مك ً
دًمٞمال ﴿ :ﮠﮡﮢ﴾ [ؾمٌ٠م ،]19 :أي :يمؾ متزيؼ ،أو قمغم
إوامر ومٕمؾ قمغم :وضمٕمؾ اعمذيمقرات ُمًخرات  ،أو قمغم شمْمٛملم >ؾمخر< ُمٕمٜمك
ضمٕمؾ<(.)1
ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر > :وهذا اٟمت٘م٤مل ًمالؾمتدٓل سم٢مشم٘م٤من اًمّمٜمع قمغم وطمداٟمٞم٦م اًمّم٤مٟمع
وقمٚمٛمف ،وإدُم٤مج سملم آؾمتدٓل وآُمتٜم٤من  ...وىمرأ اجلٛمٝمقر مجٞم َع هذه إؾمامء
ُمٜمّمقسم ً٦م قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م ًمٗمٕمؾ >ؾم َّخر< .وىمرأ اسمـ ِ
واًم٘مٛمر واًمٜمجق ُم<
واًمِمٛمس
قم٤مُمر> :
ُ
ُ
ُ
َ

سم٤مًمرومع قمغم آسمتداء ،ورومع >ُمًخرات< قمغم أهن٤م ظمؼم قمٜمٝم٤م ،ومٜمٙمت٦م اظمتالف اإلقمراب

اإلؿم٤مرة إمم اًمٗمرق سملم اًمتًخػميـ .وىمرأ طمٗمص سمرومع >اًمٜمجقم< و>ُمًخرات<،
ِ
ِ
ُ
اًمٗمرق سملم اًمتًخػميـ ُمـ طمٞم٨م إن إول واوح وأظمر
إؾمٚمقب
اظمتالف
وٟمٙمت ُ٦م
٥م طمريم٤مت اًمٜمجقم<(.)2
ظمٗمل ًم٘مٚم٦م َُمـ ير ُىم ُ
وسم٤مجلٛمع سملم اًم٘مراءات ذم أي٦م ُيٗم َٝم ُؿ أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد َّ
ؾمخر ًمٚمٜم٤مس هذه إؿمٞم٤م َء
طم٤مل ِ
وضمٕمٚمٝم٤م ُُمقاومِ٘م ً٦م عمّم٤محلٝمؿ َ
يمقهن٤م ُُم َّ
ًخ َرة حت٧م ىم درة اهلل قمز وضمؾ وأُمره وإذٟمف،
يمام أن شمٚمؽ إؿمٞم٤م َء مل شمزل وٓ شمزال ُم٘مٝمقر ًة حت٧م ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم ُُم ٜم٘م٤م َدة إلرادشمف
وُمِمٞمئتف ؾمقاء أيم٤من اخلٚمؼ أم مل يٙمقٟمقا ،وذم ذًمؽ اُمتٜم٤من قمغم اخلٚمؼ واؾمتدٓل قمغم
وطمداٟمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم ،وأٟمف اًمقاطمد إطمد اعمًتحؼ ًمٕمٌ٤مدة ،واهلل شمٕم٤ممم أقمغم وأقمٚمؿ(.)3
﴿ﭿ ﮀ ﴾ [اًمٜمحؾ ]21 :بتا ٤ارتٔٛاب ( َتدِعُ.)َٕٛ
ِ
ًمٚمٛمنميملم ،وومٞمف ُمٕمٜمك اًمتٝمديد هلؿ ،وىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ
قمغم أٟمف ظم ٌ
ٓم٤مب ُ
ِ
يٕمٚمؿ ُم٤م شم ُِن َ
اًمٜم٤مس ،و ُىمؾ ي٤م
ون أهي٤م ُ
ﭽ﴾ [اًمٜمحؾ ]19 :ظم ٌ
ٓم٤مب ًمٚمٙم٤م َّوم٦م ،واعمٕمٜمك :واهللُ ُ
َ
اًمٙمٗم٤مر ٓ خي ُٚم َ
ُحم َ َّٛمدُ ًمٚمٙم َّٗم٤مر :واًمذيـ شمد ُقم َ
يٙمقن اًمٙمُؾ ًمٚم ُٙمٗم٤مر،
٘مقن ؿمٞم ًئ٤م ،وجيقز أن
قن أهي٤م
ُ

( )1اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)114 ،113 /4
( )2اًمتحرير واًمتٜمقير (.)118 /14
( )3شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم ( - )232 /5إقمداد اًمٌ٤مطمث٦م /هٞمٗم٤مء قمٌد اًمرءوف.
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واهلل أقمٚمؿ(.)1
﴿ﭨ ﭩ﴾

[اًمٜمحؾ]28 :

قسأ بٝا ٤ايترنري (َ َٜتَٛؾَّاُِٖ)ٚ ،نريو ﴿ ﯦ

ﯧ﴾ [اًمٜمحؾ ]33 :بايٝا ٤ايتشتٞ َٜ( ١ٝأتٔ َ.)ُِٗٝ
َ
جم٤مزي.
شم٠مٟمٞم٨م >اعمالئٙم٦م<
ٕن
ٌّ

ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمراءة اًمٞم٤مء شمدل قمغم أن اعمالئٙم٦م ًمٞمًقا سم٢مٟم٤مث ،وىمراءة اًمت٤مء
ٌ
همػم طم٘مٞم٘مل ،وُيتٛمؾ يمذًمؽ أن شمٙمقن ىمراء ُة اًمٞم٤مء
ًمت٠مٟمٞم٨م ًمٗمظ اعمالئٙم٦م ،وهق
شم٠مٟمٞم٨م ًمٗمٔمل ُ
سم٤مقمتٌ٤مر ُمٚمؽ اعمقت ،وىمراءة اًمت٤مء سم٤مقمتٌ٤مر أقمقاٟمِف ُمـ اعمالئٙم٦م<(.)2
وذه٥م ومخر اًمديـ اًمرازي إمم أن اًم٘مراء َة سم٤مًمٞم٤مء ٕن اعمالئٙم٦م ُذيمقر(!)3
ىمٚم٧م :اعمالئٙم ُ٦م اًمٙمرا ُم ٓ يقصٗمقن سمذيمقرة وٓ ُأٟمقصم٦م(.)4
ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمًٞمد ؾم٤مسمؼ -رمحف اهلل> : -واعمالئٙم٦م ًمٞمًقا يم٤مًمٌنم ي٠ميمٚمقن وينمسمقن
ويٜم٤مُمقن ويتّمٗمقن سم٤مًمذيمقرة أو إٟمقصم٦م ،وإٟمام هؿ قم٤ممل َ
ىم٤مئؿ سمٜمٗمًف ،وُمًت٘مؾ
آظمرٌ ،

سمذاشمف.)5(< ..

وشمٕمٌػم اًمديمتقر اًمزهػمي -اًمً٤مسمؼ -يم٤من أ َد َّق قمٜمدُم٤م ىم٤مل> :ىمراءة اًمٞم٤مء شمدل قمغم أن
اعمالئٙم٦م ًمٞمًقا سم٢مٟم٤مث<.
ـؾت :ـد جاءت اقؼراءتان عذ ما هو معؾوم من اقؾغة من جواز تلكقث اقػعل أو
ِ
ً
ُ
مػصوَّل عن ؿعؾه،
اقتلكقث ،أو حؼقؼي اقتلكقث
جمازي
ظاهرا
اشام
تذفره إذا فان
ا
ً
اقػاعل ً
مجع تؽسر.
أو فان َ

وـاقت اقباحثة هقػاء عبد اقرءوفَ > :من ـرأ باقتاء ؿؾتلكقث قػظ ادالئؽة ،وألكه
()1
()2
()3
()4
()5

اًمٙمِمػ ( ،)419اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)427 /1
اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)513 /1
اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (.)512 /9
يٜمٔمر جمٛمققم٦م اًمٕم٘مٞمدة ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  -قم٤ممل اعمالئٙم٦م إسمرارً ،مٚمديمتقر قمٛمر ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر (.)16 /2
اًمٕم٘م٤مئد اإلؾمالُمٞم٦م (.)97
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ُمسـَدٌ إؼ مجاعة .ـال ابن زكجؾة> :اعؾم أن ؿعل اجلؿقع إذا تؼدا م ُيذف ُار ويمكاث ،ؿنن
ذفارته أردت مجع ادالئؽة ،وإذا أكثته أردت مجاعة ادالئؽة< .ـال اب ُن ـتقبة> :واقتلكقث
َ
تػضقل
إكام هو تلكقث اجلامعة ،وققس يؾحق ادالئؽة يف اقتاء تلكقث< .ؿال حجة دن ادعى
ِ
ف َ
ـول اقؽػار اقذين أخز اهلل -تعاؼ -عـفم بؼوقه:
ـراءة اقتذفر عذ اقتلكقث ق ُقخاق ِ َ
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [اًمٜمجؿ.]27 :
ؼوي
وحجة َمن ـرأ >يتوؿاهم< بقاء ادضارعة اقتي قؾؿذفر أكه ذفار عذ ادعـى ،فام ُي ِّ
اقتذف َر أكه ـد ُؿ ِّرق بػ ادمكث اقؾػظي وؿعؾه باقضؿر ادتصل > ُهم<<(.)1
﴿ﮒ ﮓ﴾ [اًمٜمحؾ ]48 :قسأ بتا ٤ارتٔٛاب ( َتسَِٚا).
ِ
مجٞمع اًمٜم٤مس،
ُُمٜم٤مؾمٌ٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [اًمٜمحؾ ،]47 :واعمُ َرا ُد ُ
ٚمؼ اهللُ؟ ،وهذا شمٜمٌٞمف ًمٚمٙم٤م َّوم٦م ،ومٙمُؾ ُمٙم َّٚم ٍ
ػ ُم٠مُمقر أن
أي :أومل شمَروا أهي٤م
اًمٜم٤مس إمم ُم٤م َظم َ
ٌ
ُ
ُ
قمز َّ
وضمؾ.
يٜمٔمر ذم آي٤مت اهلل ًم َٞمٕمت َِؼم ،أو أٟمف
ظمٓم٤مب ًمٚمٛمنميملم ًمت٘مريرهؿ سمآي٤مت اهلل َّ
ٌ
َ
﴿ ﯧ ﯨ﴾ [اًمٜمحؾ ]78 :قسأ بهطس اهلُصٚ ٠املٚ ِٝصًٟا (بُ ِٕٛٝٛإِ ََٗٚاتٔه،)ِٝ
ٚٚاؾلَ يد ٣ايبدٚ ،٤قد اْؿسدَ محص ٝ٠بهطسِ املٚ ،ِٝقسأٖا نريو يف ايٓذِ ٚايصَس

ٚايٓٛزٚ ،يف ﴿ ﯵ ﯶ ﴾ [اًم٘مّمص ﴿ٚ ،]59 :ﮍ ﮎﮏ﴾ [اًمزظمرف.]4 :

ومٙمنه٤م إشمٌ٤م ًقم٤م عم٤م ىمٌ َٚمٝم٤م ،وٓؾمتث٘م٤مهلؿ
يمن اهلٛمزة عمٜم٤مؾمٌ٦م اًمٙمنة ىمٌ َٚمٝم٤م ،أو اًمٞم٤مء،
ُ
اخلروج ُمـ ٍ
ويمن اعمٞمؿ
يمن إمم َو ٍّؿ ،وًمذًمِؽ إذا اسمتَدَ أ سم٤مهلٛمزة َو َّٛمٝم٤م ًمزوال اًمٙمن.
ُ

أشمٌع طمريم َ٦م اعمٞم ِؿ حلريم٦م اهلٛمزة ،ومٙمن ُة اعمٞم ِؿ َشم ٌَ ُع اًمت ٌَعِ ،يم٤مإلُم٤مًم٦م ًمإلُم٤مًم٦م ،وًمذًمؽ
ًمإلشمٌ٤معَ ،
وومتح اعمٞمؿ عم٤م شم٘مدَّ م ُمـ زوال ُم ِ
قضم ِ
٥م ذًمؽ ،ويمن مهزة > ُأ ّم< سمٕمد
ُ
َ
وؿ اهلٛمز َة َ َ
إذا اسمتدَ أ هب٤م َّ
ِ
هقازن
واًمٗمرا ُء إمم
اًمٙمنة أو اًمٞم٤مء طمٙم٤مه ؾمٞمٌقيف ًمٖم ً٦م قمـ اًمٕمرب ،وٟمً ٌَٝم٤م اًمٙمً٤مئل
َّ

وهذيؾ.

( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)241 ،239 /5
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﴿ﯵ ﯶ﴾ [اًمٜمحؾ ]79 :بتا ٤ارتٔٛاب ( َتسَِٚا).

ُ َ
َ ُ َ َ َ ُ
لو ى ً ُ
ّن ِإم َِاحِلو َّل
ةط
ضمر ًي٤م قمغم ٟمًؼ ُم٤م ىمٌٚمف ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :والل أعؽس
ِ
َ َُ َ َ
ّن ك ًا﴾ ،وىمقًمف﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾.
حعهي

ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ذم ىمراءة اًمٞم٤مء إؿم٤مرة إمم قمدم اؾمتح٘م٤مق اعمنميملم خلٓم٤مب
ٍ
ٍ
اهلل ً
وؾمخط وشمقسمٞمخ،
همْم٥م
ظمٓم٤مب
ظمٓم٤مهبؿ  -يمام ذم ىمراءة اًمت٤مء  -إٟمام هق
أصال ،وأن
ُ
َ

يمام أن ىمراءة اًمت٤مء حتتٛمؾ خم٤مـمٌ َ٦م اعم١مُمٜملم سمذًمؽ َطم اث٤م هلؿ قمغم اًمتٗمٙمر ذم هذه أي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م
َ
ذيؽ
اًمٜم٤مس إمم قمٌ٤م َدشمِف وطمده ٓ
ًمٞمٙمقن ذًمؽ ؾمٌ ًٌ٤م ذم زي٤مدة إيامهنؿ سمرهبؿ اًمذي يدقمقن
َ
ًمف<.
ذصِ َ.)ٖٜٔ
﴿ﮀ ﮁ﴾ [اًمٜمحؾ ]96 :قسأ ايؿٔعٌَ بايٝاَٚ ( ٤يِ َٝ ٜ
ر ِ
ِ
اضم ًٕم٤م إمم اهللً ،مت٘مد ِم ِذ ِ
اًمٕمزيز ذم ىمقًمف ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [اًمٜمحؾ.]96 :
يمره
َ
قمٔمٞمؿ ُِمٜم َِّ٦م اهلل وومْمٚمف قمغم قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم
ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمراءة اًمٜمقن شمٗمٞمد
َ
ذم ُجم٤مزاهتؿ قمغم أقمامهلؿ ُمع أٟمف هق و َّوم٘مٝمؿ هل٤م ،يمام شمدل قمغم قمٔمٞمؿ اًمثقاب اًمذي ُجي٤مزهيؿ
سمف ،وىمراءة اًمٞم٤مء شمدل قمغم شمٕملم اًمٗم٤مقمؾ وقمدم آطمتٞم٤مج إمم ذيمره ًمٔمٝمقره<.
وٓظمتالف اًم٘مراءة هٜم٤م وم٤مئد ٌة سمالهمٞم٦م شمٔمٝمر ذم شمٜمقع إؾمٚمقب ،ومحٚمف ُمر ًة قمغم ُم٤م
ىمٌ َٚمف ،وُمر ًة قمغم ُم٤م سمٕمدَ ه.
اًمقىمػ قمغم ﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ ٍ
يم٤مف عمـ ىمرأ سم٤مًمٜمقن،
وذيمر أسمق قمٛمرو اًمداين أن
َ
وطم ًَ ٌـ عمـ ىمرأ سم٤مًمٞم٤مء .وىم٤مل إؿمٛمقين ذم
ومٞمحً ُـ
ُ
اًمقىمػ قمٚمٞمف وآسمتداء سمام سمٕمدهَ ،
ُ
ِ
ٍ
اًمقىمػ قمغم ﴿ ﭾ﴾ :يم٤مف قمغم ىمراءة َُمـ ىمرأ سم٤مًمٜمقن ًم ُٕمدُ وًمف قمـ اعمٗمرد إمم اجلٛمع ًمٗم ًٔم٤م
ُمع أهنام وٛمػما > َُمـ< ،و َُمـ َىم َر َأ سم٤مًمٞم٤مء اًمتحتٞم٦م ومقص ُٚمف أطمًـ(.)1

(ُ )1مٜم٤مر اهلدى ذم سمٞم٤من اًمقىمػ وآسمتدا ( ،)443اعمٙمتٗمك ًمٚمداين (.)137 ،136
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ضوزة اإلضساء
﴿ ﯛ﴾ [اإلهاء ]7 :قسأ بؿتضِ اهلُصَ ٠ع قضسِٖا – أ ٟسرف ايٛا ٚبعدٖا –
(ئَٝطُ.)َ٤ٛ
هق ُُم ِ
ْم٤مر ٌع َُمٜمّمقب سمٕمد اًمالم ،وذم اًمٗم٤مقمؾ أىمقال:
وضمقهٙمؿ ،وقمٚمٞمف يٙمقن هٜم٤مك اًمتٗم٤مت ُمـ اًمتٙمٚمؿ
ومٝمق إ َُّم٤م اهللُ شمٕم٤ممم ،أيً :مٞمًق َء اهللُ
َ

إمم اًمٖمٞمٌ٦م ،وإ َُّم٤م اًمققمدُ اًمذي شم٘مدم ذم ىمقًمف ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙﯚ﴾ ،أيً :مٞمًق َء اًمققمدُ
اًمتٗم٤مت ،وإ َُّم٤م اًم ٌَٕم٨م اًمذي يدل قمٚمٞمف ﴿ :ﮒ ﴾ ،وإ َُّم٤م اًمٜم َِّٗم ُػم،
وضمقهٙمؿ ،وقمٚمٞمف ٓ يٙمقن
ٌ
َ
وإُم٤م اًمٕمذاب ،واهللُ شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)1

وىم٤مل اًم٘مرـمٌل قمـ ىمراءة طمٗمص ﴿ ﯛ ﯜ﴾> :أي سم٤مًمًٌل واًم٘متؾ
أصمر احلزن ذم وضمقهٙمؿ ،ومـ >ًمٞمًقءوا< ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ،أي :سمٕمثٜم٤م قمٌ٤م ًدا ًمٞمٗمٕمٚمقا
ومٞمٔمٝمر ُ

وضمقهٙمؿ< .أيً :مٞمًق َء اًمٕمٌ٤م ُد أوًمق اًمٌ٠مس اًمِمديد اًمذيـ يٌٕمثٝمؿ اهللُ
سمٙمؿ ُم٤م يًق ُء
َ
وضمقهٙمؿً ،م٘مقًمف ﴿ :ﯝ ﯞ ﴾ ومذًمؽ ظمؼم قمـ اجلٛمٞمع.
قمٚمٞمٙمؿ
َ
ىم٤مًم٧م اًمٌ٤مطمث٦م آُم٤مل مخٞمس> :يتٌلم سم٤مجلٛمع سملم اًم٘مراءات أن اًمٗم٤مقمؾ ًمذًمؽ ذم احل٘مٞم٘م٦م
ِ
وضمقه سمٜمل إهائٞمؾ سم٤مًمققمد هق إٟمٗم٤مذ هلذا اًمققمد ،وأن
هق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وإن إؾم٤مءة
اًمٕمٌ٤م َد أوزم اًمٌ٠مس هؿ اعمٜمٗمذون هلذا اًمققمد ،وومٕمٚمقه سم٘مقة اهلل قمز وضمؾ ومتٙمٞمٜمف هلؿ حت٘مٞم ً٘م٤م

ًمٕمزشمف وهمٚمٌتف ؾمٌح٤مٟمف<( .)2وىمد ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
َّ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [إقمراف.]167 :

﴿ ﮠ ﮡ﴾ [اإلهاء ]23 :بإثباتٔ أ ٔيـٕ بعدَ ايػني َع املد املٝػبَعٚ ،نطسِ ايٕٓٛ
َُػ ٖددَ( ٠إَِٖا َِ ٜب ًٝػَإ.)ٚ
ِ
ِ
ُنت ُ
شمِمٌٞمٝم٤م
ٟمقن اًمتقيمٞمد سمٕمدَ ه٤م
ػ
قمغم أن إًم ِ َ
ً
وٛمػم اًمقاًمدَ ْيـ ،وهل اًمٗم٤مقمؾ ،ويم َ
ُ
( )1اٟمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)373/4اإلحت٤مف ( ،)355إقمراب اًم٘مرآن ًمٚمٜمح٤مس ( ،)515احلج٦م ٓسمـ زٟمجٚم٦م (.)397
( )2شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)27 /6
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ِ
ٍ
مه٤م< َسمدَ ٌل ُِمـ إًمِػُ ،
المه٤م< ُمٕمٓمقف
سمدل
هل٤م سمٜمقن اعمُثٜمَّك ،و> َ
سمٕمض ُمـ يمُؾ ،و>يم ُ َ
أطمدُ ُ َ
ِ
قمٚمٞمفُ ،
َ
ًمٙم٤من >يمِ ُ
المه٤م< شمقيمٞمدً ا ًمألًمِػ(.)1
مه٤م<
سمدل يم ٍُّؾ ُمـ يمُؾ ،وًمقٓ >أطمدُ ُ َ
ىم٤مل اسمـ أيب ُمريؿ> :واًمٗم٤مئدة ذم هذا اًمٌدل واًمٕمٓمػ قمٚمٞمف اإلسم٤مٟم ُ٦م قمـ أن هذا احلٙمؿ
وهق ٟمٗمل اًمت٠مومٞمػ -يثٌ٧م ٕطمدمه٤م قمغم آٟمٗمراد ،وًمٞمس يتقىمػ إمم سمٚمقهمٝمام مجٞم ًٕم٤مِ
ؼم<.
اًمٙم َ َ
﴿ ﮪ﴾ [اإلهاء ]23 :برتىٔ ايتَُٓ ،ٜٔٛػ ٖددََ ٟ٠هطٛز ٟ٠نُا ٖ( ٞأٝفٚ ،)ٚنريو
بطٛزت ٞا٭ْبٝاٚ ٤ا٭سكاف.
قمغم إطمدى ًُمٖم٤مشمِف .ىم٤مل اًمٌٜم٤مً :مٖم٦م احلج٤مز اًمٙمن سم٤مًمتٜمقيـ وقمدُمف ،وًمٖم٦م ىمٞمس
اًمٗمتح(.)2
﴿ ﮤ ﮥ﴾ [اإلهاء ]33 :بتا ٤ارتٔٛاب (ؾ ٬ٜتُطِسِف).
ُ
رضمع
طمٞم٨م
اًمتٗم٤مت
قمغم إرادة اًمق ِّزم ،ويم٤من اًمقزم ي٘متؾ اجلامقم َ٦م سم٤مًمقاطمد ،وومٞمف
ٌ
َ
وإئٛم ُ٦م ُِمـ
٥م هق اًمٜمٌل ط ،واعمُ َرا ُد هق
عمخ٤مـمٌتف سمٕمد أن أشمك سمف قم٤م اُم٤م ،أو أن اعمخ٤م َـم َ
َّ
ِ
سمٕمده.
ىم٤مل اًمٓمؼمي>> :ومال شمنف< سمٛمٕمٜمك اخلٓم٤مب ًمرؾمقل اهلل ط ،واعمراد سمف هق وإئٛم٦م
ُمـ سمٕمده ،ي٘مقل :ومال شم٘متؾ سم٤معم٘متقل همػم ِ
ىم٤مشمٚمف ،وذًمؽ أن أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن
َ
ذًمؽ ،إذا َىمتؾ ٌ
رضمؾ ً
رضمال َقم َٛمدَ وزم اعم٘متقل إمم اًمنميػ ُمـ ىمٌٞمٚم٦م اًم٘م٤مشمؾ وم٘متٚمف سمقًم ِّٞمف
ىمتؾ ِ
وشمرك اًم٘م٤مشمِ َؾ ،ومٜمٝمك اهللُ قمز وضمؾ قمـ ذًمؽ قمٌ٤م َده ،وىم٤مل ًمرؾمقًمف قمٚمٞمف اًمًالمُ :
همػم
ىمتٚم٧م اًم٘م٤مشمؾ سم٤معم٘متقل ومال
همػم ىم٤مشمٚمف ،وإن
َ
وهف ،ومال شم٘متؾ سمف َ
اًم٘م٤مشمؾ سم٤معم٘متقل ُمٕمّمٞم ٌ٦م َ َ

ُـٛم ِّث ْؾ سمف<.
شم َ

وىم٤مل اًمرازي> :ىمرأ إيمثرون >ومال ينف< سم٤مًمٞم٤مء ،وومٞمف وضمٝم٤من:
أوضمٝم٤م أظمرى.
( )1اٟمٔمر اإلحت٤مف ( ،)357 ،356اًمدر اعمّمقن ( ،)383 ،382/4وىمد ذيمر اًمًٛملمُ ومٞمف
ً
( )2اإلحت٤مف (.)357
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األول :اًمت٘مدير :ومال يٜمٌٖمل أن ُي ِ
ف اًمقزم ذم اًم٘متؾ.
ن َ
اقثاين :أن اًمْمٛمػم ًمٚم٘م٤مشمؾ اًمٔم٤ممل اسمتدا ًء ،أي :ومال يٜمٌٖمل أن ينف ذًمؽ اًمٔم٤مملُ،
وإها ُومف قمٌ٤مر ٌة قمـ إىمداُمف قمغم ذًمؽ اًم٘متؾ اًمٔم٤ممل.
وىمرأ محزة واًمٙمً٤مئل >ومال شمنف< سم٤مًمت٤مء قمغم اخلٓم٤مب ،وهذه اًم٘مراء ُة حتتٛمؾ
وضمٝملم:
فمٚمام ،يم٠مٟمف ىمٞمؾ ًمف ٓ :شمنف أهي٤م
أطمدمه٤م :أن يٙمقن
ُ
اخلٓم٤مب ًمٚمٛمٌتدئ اًم٘م٤مشمؾ ً
فمٚمؿ حمض .واعمٕمٜمكٓ :
اإلٟمً٤من ،وذًمؽ اإلهاف هق إىمداُمف قمغم ذًمؽ اًم٘متؾ اًمذي هق ٌ

شمٗمٕمؾ ،وم٢مٟمؽ إن ىمتٚمتف ُمٔمٚمق ًُم٤م اؾمتقرم اًم٘مّم٤مص ُمٜمؽ.

اخلٓم٤مب ًمٚمقزم ،ومٞمٙمقن اًمت٘مدير ٓ :شمنف ذم اًم٘متؾ أهي٤م اًمقزم،
وأظمر :أن يٙمقن
ُ
أي :ايمت ِ
َػ سم٤مؾمتٞمٗم٤مء اًم٘مّم٤مص ،وٓ شمٓمٚم٥م اًمزي٤مدة<.
نسُٚا).
ُدؿؿ( ١ٜئ َٝرِ ٝ
﴿ ﭷ ﴾ [اإلهاء ]41 :بإضهإ ايراٍ ٚعِ ايهاف َ َّ
قمغم أٟمف ُُم َْم ِ
٤مر ُع > َذيم ََر< ُمـ > ِّ
اًمذيمر< أو >اًمذيمْر<( .)1وىمد ي٠ميت اًمذيمر واعمُراد سمف اًمتذيمر

واًمتدسمر ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭰﭱﭲ ﭳ ﭴﭵﭶ﴾ [اًمٌ٘مرة ]63 :أي شمدسمروه(.)2

واًمتذيمر ه٤م هٜم٤م أؿمٌف ُمـ اًمذيمرٕ :ن اعمرا َد ُمٜمف اًمتدسمر
وٟم٘مؾ اًمرازي قمـ اًمقاطمدي> :
ُ
ُ
ُيّمؾ سمٕمدَ اًمٜمًٞم٤من.
واًمتٗمٙمر ،وًمٞمس اعمراد ُمٜمف اًمذيمر اًمذي
صمؿ ىم٤مل :وأ َُّم٤م ىمراء ُة محزة واًمٙمً٤مئل ومٗمٞمٝم٤م وضمٝم٤من:
األول :أن اًمذيمر ىمد ضم٤مء سمٛمٕمٜمك اًمت٠مُمؾ واًمتدسمر يم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭵﭶ﴾ [اًمٌ٘مرة ،]63 :واعمٕمٜمك :واومٝمٛمقا ُم٤م ومٞمف.
اقثاين :أن يٙمقن اعمٕمٜمك :سومٜم٤م هذه اًمدٓئؾ ذم هذا اًم٘مرآن ًمٞمذيمروه سم٠مًمًٜمتٝمؿ ،وم٢من
اًمذيمر سم٤مًمٚمً٤من ىمد ي١مدي إمم شم٠مصمر اًم٘مٚم٥م سمٛمٕمٜم٤مه<.
َ
( )1يمذا ذم اًمدر اعمّمقن (.)393/4
( )2اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)442 /1
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وىم٤مل حمٛمد سم٤مزُمقل > :اًم٘مراءة سم٢مؾمٙم٤من اًمذال ووؿ اًمٙم٤مف ُمع ختٗمٞمٗمٝم٤م ُمـ اًمذيمر
ود اًمٜمًٞم٤من .اًم٘مراءة سمٗمتح اًمذال واًمٙم٤مف ُمع شمِمديدمه٤م ُمـ اًمتذيمر وآشمٕم٤مظ وآقمتٌ٤مر.
أُمر سم٤مًمذيمر وقمدم اًمٜمًٞم٤من ،وأُمر سم٤مٓقمتٌ٤مر
ومٗمل أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم اًم٘مراءشملم ٌ
واًمتذيمر وآشمٕم٤مظ ،وٓ ؿمؽ أن آقمتٌ٤مر واًمتذيمر ٓ يٙمقن إٓ سمٕمدَ اًمذيمر وقمدم اًمٜمًٞم٤من،
يمام أن اًمذيمر وقمدم اًمٜمًٞم٤من ٓ ي١مدي اعم٘مّمقد سمدون آقمتٌ٤مر وآشمٕم٤مظ ،ومجٛمٕم٧م أي٦م
سم٤مًم٘مراءشملم سملم إُمريـ ،واهلل أقمٚمؿ<(.)1
﴿ ﮂ ﮃ ﴾ [اإلهاء ﴿ ،]42 :ﮍ ﮎ ﴾ [اإلهاء ]43 :بتـا ٤ارتٛـاب ؾُٗٝـا
( َتكٛٝي.)َٕٛٝ
محٚمف قمغم اخلٓم٤مب قمغم ُمٕمٜمك :ىمؾ هلؿ ي٤م حمٛمدً :مق يم٤من ُمٕمف آهل٦م يمام شم٘مقًمقن ،صمؿ ىم٤مل:
>ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمام شم٘مقًمقن< ومجرى اًمٙمال ُم ذم اخلٓم٤مب هلؿ قمغم ذًمؽ.
اإلقمراض قمـ
ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمراءة >ي٘مقًمقن< ذم اعمقوٕملم سم٤مًمٞم٤مء شمٗمٞمدُ
َ
خم٤مـمٌتٝمؿ ًمٙمٗمرهؿ وذيمٝمؿ ،ومٝمؿ ٓ يًتح٘مقن أن ُخي ِ
ظمٓم٤مب اهلل
٤مـم ٌَٝمؿ اهللُ ،وشمٗمٞمد أن
َ
ٍ
رمح٦م
ظمٓم٤مب همْم٥م وؾمخط ٓ ظمٓم٤مب
هلؿ -يمام ذم ىمراءة اًمت٤مء >شم٘مقًمقن< -إٟمام هق
ُ
وشمقدد<.
د ًٔو.)ٜ
﴿ ﯗ﴾ [اإلهاء ]64 :بإضهإ ادتَٚ( ِٝزَ ِ
ِ
راضمؾ ،يم٤مًمريمْ٥م واًمّمح٥م ذم ِ
قمغم أٟمف اؾمؿ َمجع ًم ِ ِ
ُ
وإظمٗمش
وص٤مطم٥م،
رايم٥م
َّ ْ
َّ
ُ
ُ
َ
شمٙمقن سم٤مًمًٙمقن ختٗمٞم ًٗم٤م ُمـ > َرضمؾ< سمٙمن
ُي٤م ،وُيتٛمؾ أن
جيٕمؾ هذا
َ
اًمٜمحق مج ًٕم٤م س ً
ِ
سم٤مإلؾمٙم٤من ُِمـ >يمَتِػ< و> َقم ُْمد< ،وهق قمغم
وٛمٝم٤م ،يمام شم٘مقلَ > :يمتْػ< و> َقم ْْمد<
اجلٞمؿ أو ِّ
أيْم٤م ِ
اًمٙمثرة ،واهلل أقمٚمؿ(.)2
واطمد ُيرا ُد سمف
هذا ً
َ
أمجع قمٚمٞمٝمؿ يمؾ ُم٤م شم٘مدر قمٚمٞمف ُمـ ُمٙم٤ميدك.
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ...> :وم٤معمٕمٜمكْ :
( )1اًم٘مراءات وأصمره٤م ذم اًمتٗمًػم وإطمٙم٤مم ( )593 /2سمتٍمف يًػم ضمدا ا.
( )2يٜمٔمراًمٙمِت٤مب اعمُقوح ( ،)444 /1اًمدر اعمّمقن (.)416/4
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ٍ
وُم٤مش ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم .وىم٤مل اسم ُـ قمٌ٤مس
أيمثر اعمٗمنيـ :يريد يمؾ رايم٥م
وىم٤مل ُ
ٍ
ً
وجم٤مهد وىمت٤مدة :إن ًمف ً
وُم٤مش ُي٘م٤مشمِؾ ذم
ورضمال ُمـ اجلـ واإلٟمس ،ومام ُمـ رايمِ٥م
ظمٞمال
مجع ر ِ
اضمؾُ ،مثؾ َص ْح٥م
واًمر ْضمؾ ُ َ
ُمٕمّمٞم٦م اهلل ومٝمق ُمـ ظمٞمؾ إسمٚمٞمس ورضم٤مًمتفَّ ...
ِ
ِ
ور ِضمؾ سمٛمٕمٜمك
َ
وص٤مطم٥م .وىمرأ طمٗمص > َو َرضمٚمؽ< سمٙمن اجلٞمؿ ،ومه٤م ًمٖمت٤منُ .ي٘م٤ملَ :ر ْضمؾ َ
راضمؾ .وىمرأ قمٙمرُم٦م وىمت٤مدة> :ورضم٤مًمؽ< قمغم اجلٛمع<.
طؿٟا)ٚ ،نريو بايػعساٚ ٤ضبأ.
﴿ ﮜ﴾ [اإلهاء ]92 :بإضهإِ ايطني (نٔ ِ
ىمٞمؾ إهن٤م ُخم َّٗمٗم٦م ُمـ اعمٗمتقطم٦م ،ومٝمام واطمد.
ِ
يمً َٗم٦م ،وهل اًم٘مٓمٕم٦م اًمتل شمًُ٘مٓمٝم٤م قمٚمٞمٜم٤م ِىم َٓم ًٕم٤م.
وىم٤مل اًمًٛملم احلٚمٌل> :اًمٙم ًَػ ُ
مجع ْ
وأصٚمف ُمـ ىمقهلؿ :يمًَ ْٗم ُ٧م اًمثقب َأ ِ
يمً ُٗمف يمًِ ًٗم٤م ،أي :ىمٓمٕمتف ِىمٓم ًٕم٤م ،طمٙم٤مه أسمق زيد.
َ
َ
ِ
يمً ْح٧م ٓ َهمػم .واًمٙم ًْ َٗم٦م :اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اًمًح٤مب
ويمً ْٗم٧م ُقم ْرىمقب اًمٌٕمػم ،وإٟمام ُي٘م٤ملَ :
َ
()1
واًم٘مٓمـ وٟمحقمه٤م ُمـ إضمً٤مم اعمتخٚمخٚم٦م< .
وىمٞمؾ إٟمَّف سم٤مًمًٙمقن اؾمؿ ًمٚمٌمء اعم٘مٓمقع ،أي أٟمف قمغم وزن >ومِ ْٕمؾ< سمٛمٕمٜمك > َُم ْٗم ُٕمقل<،
يم٤مًم ِّٓم ْحـ اؾمؿ اًمدىمٞمؼ سمٛمٕمٜمك اعمٓمحقن .ىم٤مل إظمٗمشُ :مـ ىمرأ >يمِ ًْ ًٗم٤م ُمـ اًمًامء< ضمٕمٚمف
واطمدً ا ،وُمـ ىمرأ يمِ ًَ ًٗم٤م ضمٕمٚمف مج ًٕم٤م.
يمًدْ رة ِ
وىمٞمؾ> :اًمٙمًِػ< سم٤مًمًٙمقن َمجع >يمًِ َٗم٦م< ِ
ُمّمدرا،
وؾمدْ ر ،وضم٤مز أن يٙمقن
ً
َ
ُ ْ
ْ
()2
ُمـ يمًٗم٧م اًمٌمء إذا همٓمٞمتف ،ومٙم٠مهنؿ ىم٤مًمقا :أؾم٘مٓمٝم٤م ـمٌ ً٘م٤م قمٚمٞمٜم٤م  ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

ضوزة الهََف
﴿ ﯠ﴾ [اًمٙمٝمػ ]19 :بإضهإِ ايسأ ( ٤بَٛزِقٔه.)ِٝ
اًمتًٙملم ًمٚمتخٗمٞمػ يمـٜمٌَؼ و َٟمٌؼ و َيمتْػ ويمَتِػ و َوم ْخذ و َوم ِ
خذ( ،)3ومٝمام ًمٖمت٤من.
ُ
َ
ْ
( )1قمٛمدة احلٗم٤مظ (.)397 /3
( )2شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)4159 /5
( )3اًمٙمِمػ (.)424
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اًمق ِرق
وذيمرت اًمٌ٤مطمث٦م آُم٤مل مخٞمس ومر ًىم٤م سملم اًم٘مراءشملم وم٘م٤مًم٧م> :ضم٤مء ذم اًمٚمً٤منَ :
ِ
ِ
ِ
اًمدراه ُؿ اعميوسم٦م.
اًمق ِرق:
واًمر َىم٦م :اًمدراهؿ  ..وذم اًمّمح٤محَ :
واًمق ْرق َ
واًمق ْرق ِّ
اقو ِرق اقػضة دراهم
اقو ِرق< حقث ـالَ :
أفثر بقاكًا قؽؾؿة > َ
وقؽن ابن ـتقبة فان َ
فاكت أو ؾر دراهم ،ويدل عذ ذقك أن َع ْر َؿ َجة بن أشعد أصقبت أك ُػه يو َم اقؽُالب
اقـبي ﷺ أن يتخذ أك ًػا من
ؿاختذ أك ًػا من َو ِرق  -أي من ؿضة -ؿلكتن عؾقه ،ؿلمره
ُّ
ذهب(.)1

ِ
اًمق ْرق
اًمق ِرق ُيٓم َٚمؼ قمغم اًمٗمْم٦م اعميوسم٦م
وهمػم اعميوسم٦م ،أ َُّم٤م َ
وسمذًمؽ يتٌلم أن َ
ومٞمٓم َٚمؼ قمغم ِ
اًمٗم َّْم٦م اعميوسم٦م  -اًمدراهؿ  -وم٘مط.
ُ
أوم٤مدت ىمراءة > َسمق ِرىمٙمؿ< سمٙمن اًمراء أن ُم٤م أراد اًمٗمتٞم ُ٦م اًمنما َء سمف هل ىمٓمع ُمـ اًمٗمْم٦م،
همػم ُميوسم٦م.
ىمد شمٙمقن ُميوسم ً٦م ،وىمد شمٙمقن َ
وًمٙمـ ىمراءة > َسمق ْر ِىمٙمُؿ< سم٢مؾمٙم٤من اًمراء أوم٤مدت أن هذه اًم٘مٓمع اًمٗمْمٞم٦م اًمتل ُمع اًمٗمتٞم٦م

شمٕمرف
هل
دراهؿ ومْمٞم٦م ُميوسم٦م ،ومم٤م يدًمؾ قمغم ذًمؽ أن َ
سم٤مئع اًمٓمٕم٤مم اًمذي رأى اًمٜم٘مق َد َّ
ُ
ِ
قمٍمه٤م طمٞمٜمام أقمٓم٤مه٤م إي٤مه اًمٗمتك اًمذي ذه٥م إمم اعمديٜم٦م ًمٞمِمؽمي اًمٓمٕم٤م َم .وبذقك
قمغم
بقـت إحدى اقؼراءتػ ما فان ُم َبف ًام يف اقؼراءة األخرى< ( ،)2واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

﴿ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [اًمٙمٝمػ ]25 :برتىٔ ايتَٓٔ( ٜٔٛا َ ٔ١٥ضٔٓنيَ).
ِ
اإلو٤موم٦م إمم ُم٤م سمٕمدَ ه قمغم اًم٘مٞم٤مس
ىم٤مل ص٤مطم٥م >اعمُ َٝمذب<  -سمتٍمف يًػم > :-قمغم
ِ
ُ
َ
يٙمقن
إصؾ أن
ووىمع مج ًٕم٤م ِرقم٤مي ً٦م ًمألصؾ ،إذ
ورا سم٤مإلو٤موم٦م،
َ
ذم متٞمٞمز اعم٤مئ٦م ذم جمٞمئف َجم ُر ً
ومقق َ ِ
اًمتز ُُمقا ذم ِ
متٞمٞمز ُم٤م َ
ٗمر ًدا َُم ًٞمال
ًمٚمٛم َٛم َّٞمزً ،مٙمٜمٝمؿ َ
ُ
اًمٕمنمة أن يٙمقن ُُم َ
اًمتٛمٞمٞمز ُُمٓم٤مسمِ ً٘م٤م ُ
َ
( )1طمًٜمف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود ( ،)4232وأظمرضمف اًمؽمُمذي ( ،)1771واًمٜمً٤مئل ( ،)5161وٟمّمف قمٜمد
ِ ٍ
قمغم،
اًمؽمُمذي :قمـ قم َْر َوم َج٦م سمـ أؾمٕمد ىم٤ملُ :أ َ
صٞم٥م أٟمٗمل َ
يقم اًمٙمُالب ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ،وم٤مختذت أٟم ًٗم٤م ُمـ َورق وم٠مٟمتـ َّ
ٍ
ُ
ذه٥م.
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن أختذ أٟم ًٗم٤م ُمـ
وم٠مُمرين
( )2يٜمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم ( ً )136 ،135 /6مٚمٌ٤مطمث٦م /آُم٤مل مخٞمس ،وُمثٚمف ذم ُم٘مدُم٦م اجلزء إول
(ً )7/1مٚمديمتقرُ /مروان حمٛمد أسمق راس.
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َ
ٗمر ًدإ ،ن اعم٤م َئ َ٦م وإن
جي٥م أن
ًمالظمتّم٤مر ،وٓ يرد أن َ
يٙمقن مج ًٕم٤م وهٜم٤م َ
متٞمٞمز اًمثالصم٦م ُ
وىمع ُُم َ
اًمٚمٗمظ ومٝمق مجع ذم اعمٕمٜمك يم٤مًمر ِ
ِ
هط واًمٜمٗمر<(.)1ا.هـ
ٗمر ًدا ذم
ٌ
َّ
يم٤من ُُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٗمرد،
اإلو٤موم٦م ،أو َىم ُٕمقا
٥م اإلحت٤مف> :قمغم
َ
وىم٤مل ص٤مطم ُ
اجلٛمع ذم >ؾمٜملم< ُمقىم َع اعمُ َ
ِ
ِ
ِ
جلٛمعَِّ ،
ممٞمز اًمثالصم٦م إمم اًمٕمنمة جمٛمقع جمرور يمـ>صمالصم٦م
ٕن َ
و>ُم٤مئَ٦م< واطمد َ
وىمع ُمقىم َع ا َ
أي٤م ٍم< ،وم٘مٞم٤مؾمفُِ > :م٤مئَ٦م ؾمٜم٦م<ِ ُ ،
ِ
يْمع
اًمٕمرب َُمـ
اًمٗمرا ُء ذم
ُ
ومج َع ً
شمٜمٌٞمٝم٤م قمغم إصؾ ،ىم٤مل َّ
ُ
()2
ِ
ٜملم< ُمقو َع > َؾمٜم٦م< <  .ا.هـ ومٞمجقز ووع اجلٛمع ُمقوع اًمقاطمد ذم اًمتٛمٞمٞمز يم٘مقًمف
> ِؾم َ
شمٕم٤ممم ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ [اًمٙمٝمػ.]113 :
راءة محزة واقؽسائي َش ِ
يوردون اآلي َة عذ ـِ ِ
اهدً ا
ىم٤مل إًمقد> :
َ
وأفثر اقـحويػ ِ ُ
ُ
إَاؿة ادِائ َِة إؼ اجلؿع] ،وفػى بؽال ِم اهلل تعاؼ ِ
ِ
شاهدً ا<(.)3
قذقك [يعـي:
﴿ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [اًمٙمٝمػ ]43 :بٝا ٤ايترنري (َٜه.)ٔٝ
ِ
اًمٗم٤مقمؾ  -ومئ٦م -جم٤مزي ،واًمٗمٕمؾ ُُمت٘مدِّ م ،وىمد ومّمؾ سملم اًمٗم ِ
ٕمؾ ووم٤مقمٚمف
ٕن شم٠مٟمٞم٨م
ومح ًُ َـ اًمتذيمػم.
سم٤مجل٤مر
واعمجرور َ
ُ
ِّ
﴿ ﯵ ﴾ [اًمٙمٝمػ ]44 :بهطس ايَٛا( ٚاي.)١َٜ٫ِٛ
ِ
واًمقص٤مي٦م ِ
يم٤مًمقيم٤مًم٦م ِ
واًمقص٤مي٦م،
واًمقيم٤مًم٦مَ ،
ىمٞمؾ :سم٤مًمٗمتح واًمٙمن ًُمٖمت٤من سمِٛمٕمٜمك واطمدَ ،
ِ
سم٤مًمٙمن اًمًٚمٓم٤من ،وهق قمغم وزن >ومِٕم٤م ًَم٦م< سمٙمن
واًمرو٤مقم٦م ،وىمٞمؾ :اعمُراد سمف
واًمرو٤مقم٦م ِّ
َّ
اًمٗم٤مء ُمـ اًمّمٜم٤مقم٤مت ٟمحق اإلُم٤مرة ِ
ِ
واخلال َوم٦م واًمٙمِت٤مسم٦م ،وهل ُِمـ ِّ
إُمر(.)4
شمقزم
َ
ىم٤مل اعمٜمتج٥م اهلٛمذاين> :واًمقٓي٦م سمٗمتح اًمقاو ويمنه٤م ًمٖمت٤من ذم ُمٕمٜمك اًمّمداىم٦م،
سمٛمٕمٜمك أهنؿ يقُمئذ يتقًمقن اهللَ وي١مُمٜمقن سمف ،ويتؼمءون مم٤م يم٤مٟمقا يٕمٌدوٟمف ُمـ دون اهلل.
وىمٞمؾ :إهنؿ ُيقادون اهللَ وٓ ُيٕم٤مدوٟمف ذم ذًمؽ اًمٞمقم يمام يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقٟمف ذم اًمدٟمٞم٤م .وىمٞمؾ:
()1
()2
()3
()4

اعمٝمذب (.)112/2
إحت٤مف ومْمالء اًمٌنم (.)365
روح اعمٕم٤مين (.)254 /15
يٜمٔمر اًمٙمِت٤مب اعمُقوح (.)466 /2
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همػمه ،وسم٤مًمٙمن :اًمًٚمٓم٤من
سم٤مًمٗمتح :اًمٜمٍمة ،قمغم ُمٕمٜمك أن اًمٜم ٍْمة هلل وطمده ٓ ،يٛمٚمٙمٝم٤م ُ
واعمٚمؽ ،قمغم ُمٕمٜمك أن اهلل شمٕم٤ممم هق ِ
اعمٜمٗمرد سم٤معمٚمؽ واًمًٚمٓم٤من يقُمئذ<(.)1
وىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل> :ومٕمغم ىمراءة َُمـ ىمرأ ﴿ ﯵ ﯶ﴾ سمٗمتح اًمقاو وم٢من ُمٕمٜم٤مه٤م اعمقآة

واًمّمٚم٦م ،وقمغم هذه اًم٘مراءة ومٗمل ُمٕمٜمك أي٦م وضمٝم٤من:

األول :أن ُمٕمٜمك ﴿ﯴ ﯵ ﯶ﴾ أي ذم ذًمؽ اعم٘م٤مم وشمٚمؽ احل٤مل شمٙمقن اًمقٓي٦م
اًمٕمذاب رضمع إمم اهلل ،وقمغم هذا اعمٕمٜمك وم٤مٔي٦م يم٘مقًمف
ُمـ يمؾ أطمد هللٕ ،ن اًمٙم٤مومِ َر إذا رأى
َ
شمٕم٤ممم﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ﴾ [هم٤مومر،]84 :
وىمقًمف ذم ومرقمقن﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [يقٟمس-91 :

 ،]91وٟمحق ذًمؽ ُمـ أي٤مت.
اقوجه اقثاين :أن اًمقٓي٦م ذم ُمثؾ ذًمؽ اعم٘م٤مم وشمٚمؽ احل٤مل هلل وطمده ،ومٞمقازم ومٞمف
اعمًٚمٛملم وٓي َ٦م ٍ
رمح٦م يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ [ ﴾...اًمٌ٘مرة ]257 :أي٦م،
وىمقًمف ﴿ :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾ [حمٛمد ،]11 :وًمف قمغم
اًمٙم٤مومريـ وٓي٦م اعمٚمؽ واًم٘مٝمر يمام ذم ىمقًمف﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷﴾ [يقٟمس.]31:
وقمغم ىمراءة محزة واًمٙمً٤مئل ومـ> ِ
اًمقٓي٦م< سم٤مًمٙمن سمٛمٕمٜمك اعمٚمؽ واًمًٚمٓم٤من ،وأي٦م
قمغم هذه اًم٘مراءة يم٘مقًمف ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴾ [هم٤مومر ،]16 :وىمقًمف:
﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ [ ﴾...اًمٗمرىم٤من ]26 :أي٦م ،وىمقًمف ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ﴾ [احل٩م.)2( <]56 :
ع َُ َْٔ ( ١كٚ ،)ٍُٛٝقد اْؿسدَ بٗا.
﴿ﯩ ﯪ ﴾ [اًمٙمٝمػ ]52 :قسأ محص ٠بٓ ٕٛايعَ ٜ
ُمٜم٤مؾمٌَ٦م ًم٘مقًمِف شمٕم٤ممم﴿ :ﮜ ﮝ﴾ [اًمٙمٝمػ.]51 :
( )1اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)284 /4
( )2أوقاء اًمٌٞم٤من (.)138 ،137 /4
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﴿ ﯨ﴾ [اًمٙمٝمػ ]59 :بغِ املٚ ِٝؾتضِ ائ ( ّ٬يـ ُُ ًِٗٔ ٜهِِٗ)ٚ ،نريو بطٛز٠
ايٌُٓ.
قمغم أٟمف َُمّمدر ُِمٞمٛمل ٕه َٚم َؽ سمٛمٕمٜمك اإلهالك ُمْم٤مف إمم اعمٗمٕمقل ،واًمٗم٤مقمؾ
٤مهؿ وىمتً٤م ُمٕمٚمق ًُم٤م ٓ يت٠مظمرون قمٜمف .وىمٞمؾً :مقىم٧م
حمذوف ،أي :وضمٕمٚمٜم٤م إلهاليمٜم٤م إ َّي ُ
إهاليمٜم٤م إ َّي٤مهؿ.
واعمٝمٚمؽ :اإلهالك ووىمتف ،وجيقز أن يٙمقن ُمقو ًٕم٤م ًمإلهالك ،ويمذًمؽ يمؾ ومٕمؾ
ُم٤موٞمف قمغم >أ ْوم َٕمؾ< وم٤معمّمدر ُمٜمف > ُُم ْٗم َٕمؾ< أو >إِ ْوم َٕم٤مل< ،واؾمؿ اًمزُم٤من > ُُم ْٗم َٕمؾ< ،ويمذًمؽ
دظم ًال أو إِ ً
اؾمؿ اعمٙم٤من ،شم٘مقل :أدظمٚم٧م ومالٟمً٤م ُُم َ
دظم٤مٓ ،وهذا ُُمدظمٚمف ،أي اعمٙم٤من اًمذي
يدظمؾ ومٞمف ،وهذا ُُم َ
دظم ُٚمف ،أي :وىم٧م إدظم٤مًمِف.
وىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل رمحف اهلل> :وىمقًمف ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ﴿ :ﯨ ﯩ﴾
قم٤مصام سمْمؿ اعمٞمؿ وومتح اًمالم قمغم صٞمٖم٦م اؾمؿ اعمٗمٕمقل .وهق
ىمرأه قم٤مُم٦م اًمًٌٕم٦م ُم٤م قمدا
ً
ُمّمدرا ُمٞمٛم اٞم٤م ،أي :ضمٕمٚمٜم٤م إلهاليمٝمؿ ُمققمدً ا ،وأن
حمتٛمؾ قمغم هذه اًم٘مراءة أن يٙمقن
ً
اؾمؿ زُم٤من ،أي :وضمٕمٚمٜم٤م ًمقىم٧م إهاليمٝمؿ ُمققمدً ا .وىمد شم٘مرر ذم ومـ اًمٍمف أن َّ
يمؾ
يٙمقن َ
ومِ ٍ
ٕمؾ زاد ُم٤موٞمف قمغم صمالصم٦م أطمرف ُمٓمٚم ً٘م٤م وم٤مًم٘مٞم٤مس ذم ُمّمدره اعمٞمٛمل واؾم ِؿ ُمٙم٤مٟمف واؾم ِؿ
اًمـٛمٝمٚمؽ<  -سمْمؿ اعمٞمؿ ُ -مـ أهٚمٙمف
زُم٤مٟمف أن يٙمقن
ُ
اجلٛمٞمع سمّمٞمٖم٦م اؾم ِؿ اعمٗمٕمقل .و> ُ
اًمرسم٤مقمل.
وىمرأه طمٗمص قمـ قم٤مصؿ ﴿ ﯨ﴾ سمٗمتح اعمٞمؿ ويمن اًمالم  ..واًمٔم٤مهر أٟمف قمغم
ىمراءة طمٗمص اؾمؿ زُم٤من ،أي وضمٕمٚمٜم٤م ًمقىم٧م هاليمٝمؿ ُمققمدً ا .)1(< ...
﴿ ﯫ ﯬ﴾ [اًمٙمٝمػ ]71 :قسأ بٝا ٔ٤ايػَٝبٔ َؿتٛسَٚ ،١ؾتضِ ايسٖا>ٚ ،ٔ٤أًٖٗٝا<
بايسؾع( :ئ َِ ٝػسَمَ ٜأ ِٖ ًَٗٝا).
> َي ْٖم ِرق< سم٤مًمٞم٤مء ُُمْم٤مرع >همرق< اًمثالصمل ،و>أهٚمٝم٤م< سم٤مًمرومع وم٤مقمؾ >يٖمرق< ،وهق
ُم٤مت َزيدٌ  ،ومٝمق أُمر ِ
ٍ
اظمتٞم٤مر ُِمٜمٝمؿ ،وومٞمف اًمتٗم٤مت ُمـ اخلٓم٤مب
داظم ٌؾ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ همػم
سمٛمٜمزًم٦مَ :
ٌ
( )1أوقاء اًمٌٞم٤من (.)197 ،196 /4
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إمم اًمٖمٞمٌ٦م.

ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ذم ىمراءة اًمت٤مء ٟمٔمر إمم اًمٗم٤مقمؾ  -وهق اخلي  -وذف
ً
ومْمال قمـ إهمراىمٝمؿ ،وذم ىمراءة اًمٞم٤مء ٟمٔمر إمم
ُم٘م٤مُمف اًمذي ٓ يٚمٞمؼ ُمٕمف إيذاء [اًمٖمػم]
اعمٗمٕمقل سمف -وهؿ أهؾ اًمًٗمٞمٜم٦م -وهؿ اًمذيـ أريمٌقمه٤م سمٖمػم ٟمقال ،ومٙم٠مٟمف ىم٤مل ًمف :أظمرىمتٝم٤م
ِ
إطمً٤مهنؿ
ًمٞمٖمرق ه١مٓء اًمّم٤محلقن اًمذيـ أريمٌقين وإي٤مك سمٖمػم ٟمقال ،وهؾ هذا ضمزا ُء
اخلي ومٞمام يتٕمٚمؼ
إًمٞمٜم٤م؟!! وم٤مًم٘مراءشم٤من ُمتٙم٤مُمٚمت٤من ،وشمدٓن قمغم أن ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ٓ َم
َ
سمِم٠من ُم٘م٤مُمف هق ،وسمِم٠من أهؾ اًمًٗمٞمٜم٦م ُم ًٕم٤م ،وؾمٌح٤من َُمـ هذا يمالُمف!<.

وىم٤مًم٧م اًمٌ٤مطمث٦م آُم٤مل مخٞمس> :أوم٤مدت ىمراء ُة ﴿ ﯫ ﯬ﴾ أن ُمقؾمك قمٚمٞمف
ِ
ُ
َ
واخل٤مرق هق وم٤مقمؾ اًمٖمرق ذم
ظم٤مرق اًمًٗمٞمٜم٦م،
اًمٖمرق إمم اخليٟٕ :مف هق
اًمًالم أؾمٜمد

اعمٕمٜمك ،واًمت٘مديرً :مت ِ
ُٖمرق أٟم٧م َ
أهؾ هذه اًمًٗمٞمٜم٦م.

َ
اًمٖمرق إمم أهؾ اًمًٗمٞمٜم٦م.
ًمٞمٖمرق أه ُٚمٝم٤م< أن ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم أؾمٜمد
وأوم٤مدت ىمراء ُة > َ
يم٠مٟمف ىم٤مل :أظمرىم٧م اًمًٗمٞمٜم َ٦م ًمؽمؾمق ذم اًمٌحر ومٞمٖمرق ومٞمف أه ُٚمٝم٤م؟ ...
إدب اجلؿ اًمذي َّ
حتغم سمف ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ،طمٞم٨م إن
ئمٝمر سم٤مجلٛمع سملم اًم٘مراءشملم
ُ
ىمراء َة إؾمٜم٤مد اًمٖمرق إمم أهؾ اًمًٗمٞمٜم٦م أزاًم٧م ُم٤م ىمد ئمٜمف ٌّ
فم٤من أن شمٍمف ُمقؾمك سمتقضمٞمف
ٍ
اخلٓم٤مب اًم٘مرآين
ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى سم َّٞمٜمـَ٧م أن
اخلٓم٤مب إمم اخلي هق ؾمقء أدب ُمٜمف  ...وُمـ
َ
ُدر ُك إٓ سمٗمٝمؿ ُمٕم٤مين اًم٘مراءات ،وومٝمؿ اعم٘مّمقد ُمـ
يتٜمقع ُمـ أضمؾ أن ُي ٌِّلم ومقائد قمدة ٓ شم َ
هذا اخلٓم٤مب ،وظمٓم٤مب آًمتٗم٤مت ُمـ أهؿ اخلٓم٤مسمـ[ـ٤مت] ذم اًم٘مرآن ،اًمذي يٌلم هذه

اعمٕم٤مين اًمً٤مُمٞم٦م<(.)1
﴿ ﭨ﴾

[اًمٙمٝمػ]86 :

قسأ بأ ٔيـٕ بعدَ اذتاٚ ،٤إبداٍِ اهلُصٜ ٠اَ ّ٤ؿتٛس١

(سَأَ.)١َٝ

قمغم وزن > ِ
وم٤مقمٚم٦م< ،وومٞمٝم٤م وضمٝم٤من:

( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)211 ،211 /6
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طم٤مرة ،وضمده٤م ذم رأي اًمٕملم
أحدمها :أهن٤م ُمـ محٞم٧م حتٛمك ومٝمل طم٤مُمٞم٦م ،أيَّ :

يمذًمؽ.

ِ
واٟمٙمً٤مر
واقثاين :أهن٤م ُمـ احلٛم٠مة ،ومخٗمٗم٧م اهلٛمز ُة سم٠من ُىمٚمٌ٧م ي٤م ًء ظم٤مًمّم٦م ٟٓمٗمت٤مطمٝم٤م

ُم٤م ىمٌ َٚمٝم٤م.

ِ
ِ
مح ً٠م
حتٛم ُ٠م َ َ
اًمٌئر َ
وأ َُّم٤م اًم٘مراءة سم٤مهلٛمز ُمـ همػم أًمػ >محئ٦م< ومٕمغم وزن > َومٕم َٚم٦م<ُ ،مـ َمح َئ٧م ُ
اًمٓملم
اًمـح ْٛم َ٠مة ،وهل
ُ
سمٙمن اًمٕملم ذم اعم٤ميض وومتحٝم٤م ذم اعمْم٤مرع  -إذا ص٤مرت ومٞمٝم٤م َ

إؾمقد.

َ
شمٖمرب ذم
اًمِمٛمس
شمٙمقن
ىم٤مل اًمٓمؼمي ضم٤مُم ًٕم٤م سملم اًم٘مراءشملم ...> :وذًمؽ أٟمف ضم٤مئز أن
ُ
ُ
قملم طم٤مر ٍة ِ
اًم٘م٤مرئ >ذم قملم طم٤مُمٞم٦م< ِ
ٍ
واص َٗمٝم٤م سمّمٗمتٝم٤م اًمتل هل
وـملم ،ومٞمٙمقن
مح َ٠م ٍة
ُ
ذات َ ْ
َ َّ
اًم٘م٤مرئ >ذم قملم محئ٦م< ِ
واص َٗمٝم٤م سمّمٗمتٝم٤م اًمتل هل هب٤م ،وهل أهن٤م
هل٤م ،وهل احلرارة :ويٙمقن
ُ
ٍ
وـملم<(.)1
مح َ٠م ٍة
ُ
ذات َ ْ

﴿ﯙ ﯚ﴾
﴿ﯶ﴾ [اًمٙمٝمػ.]94 :

[اًمٙمٝمػ]93 :

طدٖٚٚ ،)ِٜٔاؾل عً ٢ؾتشٗا يف
بغِ ايطني (اي ٗ

يم٤مًمْم ْٕمػ واًمْم ْٕمػ ،واًم َٗم ْ٘م ِر واًم ُٗم ْ٘مر.
ىمٞمؾ:
اًمٗمتح واًمْمؿ ًمٖمت٤من سمٛمٕمٜمك واطمدَّ ،
ُ
وىمٞمؾُ :م٤م يم٤من ُمـ َظم ْٚم ِؼ اهلل يم٤مجلٌ٤مل واًمِمٕم٤مب ومٝمق ُمْمٛمقم ،وُم٤م يم٤من ُمـ قمٛمؾ
ِ
اًمٕمٌ٤مد ومٝمق ُمٗمتقح .ىم٤مل أسمق قمكم :واًمًد ُمّمدر ،واًمًد اًمٌمء اعمًدود ،وهق ُمٕمٜمك ِ
ىمقل
ُ
َّ
ؾمٞمٌقيف :اعمْمٛمقم آؾمؿ ،واعمٗمتقح اعمّمدر ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)2
﴿ ﯡ﴾ [اًمٙمٝمػ ]93 :بغِ ايٝاٚ ٤نطس ايكاف ( ُٜؿٔ ٞكُٗ.)ٕٛ
ِ
همػمه أي أوم َٝم َٛمف ،وهق ُمت َٕمدٍّ عمٗم ُٕمقًملم،
ُمـ >أوم َ٘م َف< اًمرسم٤مقملُُ ،مت َٕمدٍّ سم٤مهلٛمزةَ ،أوم َ٘م َف َ
همػمهؿ ً
ىمقٓ.
اعمٗمٕمقل اًمث٤مين > َىم ْق ًٓ< ،واعمٗمٕمقل إول َحم ُذوف ،أيُ ٓ :يٗم ِٝمٛمقن َ
( )1يٜمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( ،)378/ 15اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)318 /4
( )2يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)323 ،322 /4اًمٙمِمػ ( ،)439 ،438اًمدر اعمّمقن (.)481/4
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وىمراءة طمٗمص ﴿ ﯡ﴾ سمٛمٕمٜمك أهنؿ ٓ يٙم٤مدون يٗمٝمٛمقن يمال َم ِ
همػمهؿ إٓ سمجٝمد

وُمِم٘م٦م ُمـ إؿم٤مرة وٟمحقه٤م يمام يٗمٝمؿ اًم ٌُـٙمؿ.

ِ
همػمهؿ
واًم٘مراءة سمْمؿ اًمٞم٤مء ويمن اًم٘م٤مف > ُيٗم٘مٝمقن< سمٛمٕمٜمك أهنؿ ٓ ُي ْٗم ِٝمٛمقن َ
يمال َُمٝمؿ ،وذم ذًمؽ دًٓم٦م قمغم صٕمقسم٦م ًمٖمتِٝمؿ ،وقمدَ ِم اٟمتِم٤مرهؿ ،أو دًٓم٦م قمغم وٕمػ
قم٘مقهلؿ(.)1

ورهمؿ أن ًمٙمؾ ىمراءة دًٓم٦م ُمٕمتؼمة وم٢من إطمدامه٤م ٓ شمُٖمٜمل قمـ إظمرى :ومٚمق اىمتٍم
ومٝمٛمٝمؿ ًمٖم َ٦م ذي اًم٘مرٟملم ُم٤م أوم٤مد هذا قمدم ِ
قمغم ىمراءة ومتحِ اًمٞم٤مء اًمتل شمدل قمغم صٕمقسم٦م ِ
ومٝمٛمف
َ
َ
واًمٕمٙمس صحٞمح ،ومٝمام ُم ًٕم٤م شمدُ َّٓن قمغم أن
وؿ اًمٞم٤مء،
ُ
هق ًمٚمٖمتٝمؿ طمًٌام شمدل قمٚمٞمف ىمراء ُة ِّ
أُمر ُُمتٌ٤م َدل سملم اًمٓمروملم ،وسمذًمؽ شم ًُْ ِٝم ُؿ اًم٘مراءشم٤من ذم إيمامل اعمٖمزى اًمذي
ُصٕمقسم َ٦م
ُ
اًمتٗم٤مه ِؿ ٌ
ِ
أرو٤م ٓ َي ْٗم َٝم ُؿ هق ًُم َٖم َ٦م
شمتٖمٞم٤مه ؾمٞم٤مق اًم٘مّم٦م ُمـ
إسمٕم٤مد ذي اًم٘مرٟملم ذم اعمًػم طمتك َسم َٚم َغ ً
ِ
ىمقُمٝم٤م ،يمام أن أه َٚمٝم٤م ٓ َي ْٗم َٝمٛمقن ًُمٖمتَف ،وًمٙمٜمٝمام ُمع ذًمؽ اإلسمٕم٤مد وآظمتالف ىمد اضمتٛمٕم٤م
ِ
ِ
اًمٗمً٤مد يٜمٌٖمل أن
ومً٤مد ي٠مضمقج وُم٠مضمقج ،وذم ذًمؽ شمٜمٌٞم ٌف إمم أن ُُمقاضمٝم َ٦م
قمغم ُمقاضمٝم٦م
واظمتالف ِ
ًمً٤مهنؿ ُد َ
َ
ون ٟمِ ِْمدَ اٟمِف(.)2
هدف يم ُِّؾ اًمٜم٤مس سمحٞم٨م ٓ ي٘مػ شمٌ٤مقمُدُ هؿ
يٙمقن
ُ
َ
﴿ﯨ ﯩ ﴾

[اًمٙمٝمػ]94 :

بإبداٍ اهلُصِ ؾُٗٝا أ ٔيؿٟا (َٜادُٛزَ َََٚادُٛز)،

ٚنريو بطٛز ٠ا٭ْبٝا.٧3 :٤
جيقز أن يٙمقن أص ُٚمٝمام سم٤مهلٛمزً ،مٙمـ اهلٛمزة ُظم ِّٗم َٗم٧م سم٠من ىمٚمٌ٧م أًم ًٗم٤م ،يمـ> َر ْأس<
ِ
و> َراس< ،ومٞمٙمقٟم٤م َ
ىمراءة طمٗمص .ومٝمام اؾمامن أقمجٛمٞم٤منُُ ،مٜمِٕم٤م ُمـ اًمٍمف ًمٚم َٕم َٚمٛمٞم٦م
ُمثؾ

واًم ُٕمجٛم٦م ،وقمٚمٞمف ومال اؿمت٘م٤مق هلام ًمٙمقهنام أقمجٛمٞملم.

٤مضمقج<
(ي َج َج) ،و> َُم ُ
وىمٞمؾ :جيقز أن يٙمقن >ي٤مضمقج< قمغم وزن > َوم٤م ُقمقل< ُمـ َ
ومٝمام طمٞمٜمئذ ُمـ أصٚملم خمتٚمٗملم(.)3
> َوم٤م ُقمقل< ً
أيْم٤م ُمـ ( َم َج َج)ُ ،
( )1يٜمٔمر اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)562 /1
( )2يٜمٔمر اًمتقضمٞمف اًمٌالهمل ًمٚم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (.)311
( )3اًمٙمت٤مب اعمقوح ( ،)476 /2وًمٚمٛمزيد يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن (.)482/4
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و>ي٠مضمقج< و>ُم٠مضمقج< سم٤مهلٛمز ،ىمٞمؾ ومٞمٝمام إهنام أقمجٛمٞم٤من يمام شم٘مدم ،وىمٞمؾ :مه٤م
أضم٧م اًمٜم٤مر إذا
أج اًم َّٔمٚمٞمؿ (وهق ذيمر اًمٜمٕم٤مم) إذا أهع ،أو ُمـ َّ
قمرسمٞم٤من ُم٠مظمقذان ُمـ َّ

يمٛمٕم٘مقل،
اًمتٝمٌ٧م ،ووزن >ي٠مضمقج<َ > :ي ْٗمٕمقل< يمػمسمقع ،ووزن >ُم٠مضمقج<ُ> :مٗمٕمقل< َ
وإٟمام مل يٜمٍموم٤م قمغم هذا ًمٚمٕمٚمٛمٞم٦م واًمت٠مٟمٞم٨مٕ :هنام ىمٌٞمٚمت٤من وُمٕمرومت٤من(.)1

ىم٤مل اإلُم٤مم ُمٙمل> :وطمج٦م ُمـ مهز أٟمف ضمٕمٚمف قمرسم اٞم٤م ُمِمت ً٘م٤م ُمـ >أضم٧م اًمٜم٤مر< إذا
اؾمتخرضم٧م ،أو ُمـ >إُضم٤مج< ،وهق اعم٤مء اعمر ،أو ُمـ >إضم٦م< ،وهل ؿمدة احلر ،ومٞمٙمقن

ٍ
قٓ< و> َُم ْٗم ُٕم ً
وزٟمفَ > :ي ْٗم ُٕم ً
وُميوب.
قٓ< ،يمػمسمق ٍع

وطمج٦م ُمـ مل هيٛمز أٟمف جيقز أن يٙمقن أصٚمف اهلٛمز قمغم آؿمت٘م٤مق اًمذي ذيمرٟم٤م ،صمؿ
أيْم٤م ،وم٢مذا ىمدر أن ٓ
ظمٗمػ مهزه ،وجيقز أن يٙمقن ٓ أصؾ ًمف ذم اهلٛمز ،وهق قمريب ُمِمتؼ ً
ً
وم٤مقمقٓ< ُمـ >ي٩م< – ذيمره سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ومل يٗمن
أصؾ ًمف ذم اهلٛمز يم٤من ي٠مضمقج >
ً
أيْم٤م ُمـ >ُم٩م
>ي٩م< ُم٤م هق ،ويٙمقن ُم٠مضمقج إذا ىمدرت أن ٓ أصؾ ًمف ذم اهلٛمز >
وم٤مقمقٓ< ً
اعم٤مء< إذا أًم٘م٤مه ُمـ ومٞمف  ،و>ُم٩م اًمنماب< يمذًمؽ ،أو يٙمقن ُمِمت ً٘م٤م ُمـ >جم٤مج اًمٕمٜم٥م< وهق
ذاسمف ،وُمـ >اعمجٛمج٦م< وهل ختٚمٞمط اًمٙمت٤مب ،واُمتٜمع سومٝمام ومه٤م ُمِمت٘م٤من ًمٚمت٠مٟمٞم٨م
واًمتٕمريػٕ :هنام اؾمامن ًم٘مٌٞمٚمتلم يمٛمجقس اؾمؿ ًمٚم٘مٌٞمٚم٦م ،وم٢من ضمٕمٚمتٝمام ذم اًم٘مراءشملم
أقمجٛم َّٞم ْ ِ
لم مل شم٘مدر هلام اؿمت٘م٤م ًىم٤م ،ويٙمقن ممتٜمع اًمٍمف ومٞمٝمام ًمٚمٕمجٛم٦م واًمتٕمريػ<(.)2
خسَادّا)ٚ ،نريو بطٛز٠
﴿ﯰ﴾ [اًمٙمٝمػ ]94 :بؿتضِ ايساٚ ٤إثباتٔ أ ٔيـٕ بعدَٖا ( َ
امل.َٕٛٓ٪
اًم٘مقم
ىمٞمؾ :اخلَ ْر ُج واخلَ َراج ًمٖمت٤من سمٛمٕمٜمك واطمد يم٤مًمٜمَّقل واًمٜمَّقال ،وهق رء ُخيرضمف
ُ
ُمـ ُم٤مهلؿ سم٘مدر ُمٕمٚمقم .ىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مينَ > :ظم ْر ًضم٤م َ
اضم٤م :إشم٤موة وهم َّٚم٦م .واخلَ ْرج أظمص ُمـ
وظم َر ً
اخلراج ،ي٘م٤ملَ :أد َظمرج ِ
رأؾمؽ َ
اج ُمديٜمتِؽ .وىمقًمف قمز وضمؾ ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ
وظم َر َ
ِّ ْ َ
ُ
وم٠مضمر ر ِّسمؽ
ضمئ٧م سمف
أضمرا قمغم ُم٤م
َ
ُ
ﯸ ﯹ ﯺ [ ﴾...اعم١مُمٜمقنُ ]72 :مٕمٜم٤مه :أم شمً٠مهلؿ ً

( )1يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)324 ،323 /4
( )2اًمٙمِمػ (.)441 ،439
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ظمػم .وىمقًمف قمز وضمؾ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ أي:
وصمقا ُسمف ٌ
ُضم ْٕم ًال<(.)1
وىمٞمؾ سم٤مًمٗمرق سمٞمٜمٝمام .ىم٤مل اًمرازي> :ىمٞمؾ :اخلَ ْر ُج واخلَ َراج واطمد ،وىمٞمؾ :مه٤م أُمران

جل ْٕمؾٕ :ن اًمٜم٤مس ُخيرج
اخلر ُج سمٖمػم أًمػ هق ا ُ
ُمتٖم٤ميران ،وقمغم هذا اًم٘مقل اظمتٚمٗمقا .ىمٞمؾْ :
ٍ
واطمد ُمٜمٝمؿ ؿمٞم ًئ٤م ُمٜمف ،ومٞمخرج هذا أؿمٞم٤مء وهذا أؿمٞم٤مء ،واخلراج هق اًمذي جيٌٞمف
يمؾ
اًمًٚمٓم٤من َّ
ُ
يمؾ ؾمٜم٦م.
ىم٤مل اًمٗمراء :اخلراج هق آؾمؿ إصكم ،واخلرج يم٤معمّمدر .وىم٤مل ىمٓمرب :اخلرج
اجلزي٦م ،واخلراج ذم إرض<.ا.هـ
وقمـ اجلٛمع سملم اًم٘مراءشملم قمغم اظمتالف ُمٕمٜمٞمٞمٝمام شم٘مقل اًمٌ٤مطمث٦م آُم٤مل مخٞمس> :أوم٤مدت
ىمراء ُة اخلرج أن َ
أهؾ شمٚمؽ اًمٌال ِد اًمتل وصؾ إًمٞمٝم٤م ذو اًم٘مرٟملم ىمد اؾمتٜمجدوا سمف ًمٞمخٚمّمٝمؿ
ٕمال  -أي ً
ُمـ أذى ي٠مضمقج وُم٠مضمقج ومٕمروقا قمٚمٞمف أن جيٕمٚمقا ًمف ُضم ً
ُم٤مٓ جيٛمٕمقٟمف ُمٜمٝمؿ -
ُم٘م٤مسمؾ ختٚمٞمّمٝمؿ.
ي٘مقل ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م> :يم٠مهنؿ ىم٤مًمقا ًمفٟ :مجٕمؾ ًمؽ ً
ضمٕمال ٟمدومٕمف إًمٞمؽ اًمً٤مقم َ٦م
ُمـ أُمقاًمٜم٤م ُمر ًة ِ
واطمدَ ًة قمغم أن شمٌٜمل سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ؾمدً ا<.
َّ
طم٤مضم ِ٦م ؾم٤ميمٜمل شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م إمم اخلالص سمحٞم٨م
وأوم٤مدت ىمراءة >
ظمراضم٤م< ُمدى ؿمدَّ ة َ
ً
قمروقا قمغم ذي اًم٘مرٟملم أن جيٕمٚمقا ضيٌ ً٦م قمغم أُمقاهلؿ وأراوٞمٝمؿ ُخيرضمقهن٤م ًمف يم َُّؾ ؿمٝمر
ِ
اًمًد وختٚمٞمّمٝمؿ.
أو قم٤م ٍم سم٤مؾمتٛمرار ُم٘م٤مسمؾ سمٜم٤مء َّ
وي٘مقل ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم ذًمؽ> :أي :ومٝمؾ ٟمجٕمؾ ًمؽ ُأضمرة ٟم١م ِّدهي٤م إًمٞمؽ ذم يمؾ
وىم٧م ٟمتٗمؼ قمٚمٞمف ِ
طم٤مضمزا .وم٤مخلراج ُم٤م ُي١مدى
شمٌٜمل سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ؾمدا ا  -أي
ً
يم٤مجلزي٦م قمغم أن َ
ذم يمؾ ؿمٝمر أو ذم يمؾ ؾمٜم٦م< <( .)2ا.هـ

( )1شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن (.)155
( )2شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)234 /6
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قمغم أن ُم٤م اظمت٤مره ُمٙمل أهنؿ إٟمام قمروقا قمٚمٞمف أن يٕمٓمقه أضمرة وقمٓمٞم٦م ُمـ أُمقاهلؿ
ُمر ًة واطمدة ُمٕمرووم٦م قمغم سمٜمٞم٤مٟمف ،مل يٕمروقا قمٚمٞمف أن يٕمٓمقه ضمزي٦م قمغم رءوؾمٝمؿ ُمٜمجٛم٦م ذم
َّ

يمؾ قم٤مم ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)1
﴿ ﰕ ﰖ﴾

[اًمٙمٝمػ]96 :

قسأ بُٗص ٠ضانٓ ١بعد اي ّ٬ساٍَ ايٛصٌ (قاٍَ

اِ٥تُٚ ، )ْٞٔٛإذا ابتدأ بٗا نطسَ ُٖص ٜ٠ايٛصٌِ َع إبداٍ اهلُص ٠اييت ٖ ٞؾا ٤ايؿٔعٌ ٜاّ٤
ضانٔٓ( ١اٜتُ.)ْٞٔٛ
ومٕمؾ أُمر ُمـ اًمثالصملُ ،مـ اإلشمٞم٤من ،أي :ضمٞمئقين ،أ َُم َرهؿ أن ُييوا ،وأ َُّم٤م ىمراءة

﴿ﰖ﴾ سم٤معمد :أُمرهؿ سم٢مطمْم٤مر ذًمؽ ًمف.

ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي ذم اجلٛمع سملم اًم٘مراءشملم> :ومٙم٠مٟمف أُمرهؿ سم٢مطمْم٤مر ذًمؽ ًمف ،وٓ
ِ
همػمه ومٞمام ٓ
ُيت٤مضمقا سمٕمده إمم آظمريـ ،وهذا هق اًمٙمامل ذم اعمٕمقٟم٦م ،أقمٜمل أن ُيً٤مقمد اعمر ُء َ
ُُيًٜمُف و ُيٕم ِّٚم ُٛمف يمٞمػ ي٘مقم هق سمٜمٗمًف سمذًمؽ اًمٕمٛمؾ سمٕمد ،سمخالف أهؾ اجلِمع واًمٓمٛمع
اًمذيـ ُيرصقن قمغم اطمتٙم٤مرهؿ ًمٚمٛمٝم٤مرات واًم٘مدرات ًمٞمٔمؾ هم ُػمهؿ ذم طم٤مضم٦م إًمٞمٝمؿ<(.)2
وىم٤مل اسمـ أيب ُمريؿ ذم ُمٕمٜمك ىمراءة محزة >ائتقين<> :واعمٕمٜمك :ضمٞمئقين ِسم٘م ْٓم ٍر ُأ ْوم ِر ْهمف
اجل٤مر< ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
قمٚمٞمف ،ومٝمق قمغم شم٘مدير ِّ
﴿ﰛ ﰜ﴾ [اًمٙمٝمػ ]97 :قسأ بتػدٜد ايٛاٜ ( ٤ؾ َُـا اضَِّٛاعُٛا)ٚ ،قد اْؿسدَ
بٗا محص.٠

ِ
ٓضمتامقم ِٝمام ومه٤م ُمت٘م٤مرسم٤من ،ومل شمٜم٘مؾ
اؾم َت َٓم٤م ُقمقا< ،وم٠مدهمٛم٧م اًمت٤مء ذم اًمٓم٤مء
أص ُٚمٝم٤م > ْ
ِ
اؾم َت ْٗم َٕمؾ ومٌ٘مل
طمريم٦م اًمت٤مء إمم
اًمًلم سمٕمدَ اإلدهم٤مم ًمئال ُيرك ُم٤م ٓ يتحرك أي ؾملم ْ

اؾم َّٓم٤م ُقمقا< سمتِمديد اًمٓم٤مء.
> ْ

ً
واجلٛمع
وصال،
ومجع سملم ؾم٤ميمٜمَلم
ىم٤مل اسمـ اجلزري ذم اًمٜمنم> :وم٠مدهمؿ اًمت٤مء ذم اًمٓم٤مء،
ُ
َ
( )1يٜمٔمر اًمٙمِمػ ( ،)441اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( ،)382 /11اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)324 /4
( )2اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)565 /1
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ِ
سمٞمٜمٝمام ذم ِ
٘مقي ذًمؽ و ُي ًَ ِّقهمف أن
ُمثؾ ذًمؽ ٌ
ضم٤مئز ُمًٛمقع .ىم٤مل احل٤موم ُظ أسمق قمٛمرو :ومم٤م ُي ِّ
ِ
اًمً٤ميمـ اًمث٤مين عم٤م يم٤من اًمٚمً ُ
ص٤مر سمٛمٜمزًم٦م
٤من قمٜمده يرشمٗم ُع قمٜمف وقمـ ا ُعمدهمؿ ارشمٗم٤مقم٦م واطمدة َ
ِ
تحريمً٤م ،وىمد شم٘مدم ُ
َّ
ُمثؾ ذًمؽ ذم إدهم٤م ِم أيب
طمرف ُمتحرك،
ومٙم٠من اًمً٤ميم َـ إول ىمد وزم ُُم ِّ
()1
قمٛمرو وىمر ِ
جيقز إٟمٙم٤مره<(.)2
اءة أيب ضمٕمٗمر وىم٤مًمقن واًمٌزي وهمػمهؿ  ،ومال ُ
ٟمٕمام< سمًقريت اًمٌ٘مرة واًمٜمً٤مء> :وىمرأ أسمق ضمٕمٗمر سم٢مؾمٙم٤من
وىم٤مل ً
أيْم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَّ > :

اًمٕملم ،واظمتٚمٗمقا قمـ أيب قمٛمرو وىم٤مًمقن وأيب سمٙمر ،ومروى قمٜمٝمؿ اعمٖم٤مرسم٦م ىم٤مـمٌ٦م إظمٗم٤مء
يمنة اًمٕملم ًمٞمس إٓ ،ويريدون آظمتالس ومر ًارا ُمـ اجلٛمع سملم اًمً٤ميمٜملم ،وروى قمٜمٝمؿ

اًمٕمراىمٞمقن واعمنمىمٞمقن ىم٤مـمٌ٦م اإلؾمٙم٤من ،وال ُيباقون من اجلؿع بػ اقسافـػ قصحته
رواي ًة ،ووروده قغ ًة  ،وىمد اظمت٤مره اإلُم٤مم أسمق قمٌٞمدة أطمد أئٛم٦م اًمٚمٖم٦م ،وٟم٤مهٞمؽ سمف ،وىم٤مل :هق
ًمٖم٦م اًمٜمٌل ط ومٞمام يروىٟ> :م ْٕم َّام اعم٤مل اًمّم٤مًمح ًمٚمرضمؾ اًمّم٤مًمح<( ،)3وطمٙمك اًمٜمحقيقن
ُمدهمام ،وطمٙمك ذًمؽ ؾمٞمٌقيف ذم اًمِمٕمر<(.)4
اًمٙمقومٞمقن ؾمام ًقم٤م ُمـ اًم َٕمربَ > :ؿم ْٝمر َّرُمْم٤من<
ً
﴿ ﯻ ﯼ﴾ [اًمٙمٝمػ ]119 :قسأ بٝا ٤ايترنري (ٜ َٜٓؿدَ).
ىم٤مل ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥مٕ> :ن شم٠مٟمٞم٨م اًمٙمَٚمِامت همػم طم٘مٞم٘مل :وٕٟمف محٚمف قمغم اًمٙمالم:
ٕن اًمٙمالم واًمٙمٚمامت ؾمقاء ،واًمٙمالم ُمّمدر ُمذيمر<.
()1
()2
()3

()4

شم٘مدم رء ُمـ ذيمر ذًمؽ ذم ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب قمٜمد ذيمر رد ُم٤م ُذيمر ُمـ يمراهٞم٦م ىمراءة اإلُم٤مم محزة.
اًمٜمنم (.)241 ،241 /2
هٙمـذا ذم اًمٜمنم ،وذيمره اسمـ زٟمجٚم٦م يمذًمؽ ذم طمج٦م اًم٘مراءات ( ،)147 ،146واًمرازي ذم اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم
( ،)626/3واسمـ ُمٜمٔمقر ذم ًمً٤من اًمٕمرب (ُم٤مدة ٟمٕمؿ) ِ
أيْم٤م سمٚمٗمظٟ> :م ْٕم َّام سم٤معم٤مل اًمّم٤مًمح ًمٚمرضمؾ
ٟم٤مؾمٌف إمم أيب قمٌٞمدة ً
اًمّم٤مًمح<  -سمًٙمقن اًمٕملم وشمِمديد اعمٞمؿ ضم٤مُم ًٕم٤م سملم اًمً٤ميمٜملم.
واحلدي٨م أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ( ،)257 /2وىم٤مل :طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ
ًمرواي٦م ُمقؾمك سمـ قمكم سمـ رسم٤مح ،وقمغم ذط اًمٌخ٤مري ٕيب ص٤مًمح ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمف سمٚمٗمظ:
>ي٤م قمٛمرو َٟم ِٕمام سم٤معم٤مل اًمّم٤مًمح ًمٚمرضمؾ اًمّم٤مًمح< ،ووٌٓمف احل٤ميمؿ سمٗمتح اًمٜمقن ويمن اًمٕملم ،وقمغم هذا اًمْمٌط ومال
ُطم َّج٦م ذم احلدي٨م.
ٟمٕمؿ اعم٤مل اًمّم٤مًمح
وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد ( ،)299و أمحد ذم اعمًٜمد ( )17692سمٚمٗمظ> :ي٤م قمٛمرو َ
أيْم٤م.
ًمٚمٛمرء اًمّم٤مًمح< ،وٓ دًمٞمؾ ومٞمف قمغم هذا اًمٚمٗمظ ً
اًمٜمنم (.)181 ،181 /2
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﴿ﮪ﴾ [ُمريؿ ]9 :بَٓ ٕٛؿتٛسٚ ١أئـ بعدَٖا (خًَٜكَٓٞاى.)ٜ
ِ
سم٤مًمٕمٔمٛم٦م يم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ﴾
إظمٌ٤مر اهللِ شمٕم٤ممم قمـ ٟمٗمًف
قمغم
َ
[احلجر ،]26 :وىمقًمف ﴿ :ﯝ ﯞﯟﯠ ﴾ [إقمراف ،]11 :وومٞمف ُمٜم٤مؾمٌَ٦م ًم٘مقًمِف
ِ
نم َك< ،وبعده ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ [ُمريؿ.]13 :
شمٕم٤ممم ىمٌ َٚمف> :إٟمَّ٤م َٟم ٌْ ُ ُ
ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمرئ >ظمٚم٘مٜم٤مك< سمٜمقن اًمٕمٔمٛم٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم قمٔمٞمؿ ىمدرة اهلل،
وقمٔمٞم ِؿ إسمداقمف ذم ظمٚم٘مف ًمٚمخٚمؼ ،ومٙم٠مٟمف ىمٞمؾ ًمزيمري٤م ٓ :شمًتٕمج٥م وم٢من َّ
اخلال َق اًمٕمٔمٞمؿ
ىم٤مدر قمغم يمؾ رء ،وىمرئ ﴿ﮪ﴾ ًمٚمدًٓم٦م قمغم أٟمف وطمده ؾمٌح٤مٟمف هق اًمذي ظمٚمؼ
ٌ
اخلٚمؼ سمال ُُمٕملم وٓ وزير وٓ ُُمِمػم<(.)1
َ

﴿ﰀ﴾ [ُمريؿ ]25 :قسأ بؿتض ايتاٚ ٤ايكاف (تَطَاقٜط.)ٞ
أصٚمف > َشمت ًََ٤م َىمط<ُُ ،م ِ
ْم٤مرع >شم ًََ٤م َىم َط< ،طمذوم٧م إطمدى اًمت٤م َء ِ
يـ ختٗمٞم ًٗم٤مٟ ،محقَ > :شمٜم ََّزل<
ِ
ِ
جي ِر
و>شم ََذيم َُّرون< ،واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم يٕمقد إمم اًمٜمخٚم٦م ،أو اًمثٛمرة ،وضم٤مز شم٘مدير اًمثٛمرة وإن مل َ ْ
ُ
شم٠مٟمٞم٨م
هل٤م ِذيم ٌْر ٕن ِذيمر اًمٜمخٚم٦م يدل قمٚمٞمٝم٤م ،ومٝمل ُمٗمٝمقُم٦م ُمـ اًمًٞم٤مق ،أو اجلذ ِع ،وضم٤مز
ِ
أص٤مسمٕمف.
سمٕمض
ومٕمٚمِف إلو٤مومتف إمم اًمٜمخٚم٦م وهل ُم١مٟمث٦م وم٤مًمتٌس هب٤م ،يمام ىم٤مًمقا :ذهٌ٧م ُ
ُ
ُمٜمّمقب:
اًمٗمٕمؾ >شم ًََ٤م َىمط< ٓز ًُم٤م  -أي ٓ يتٕمدى إمم ُمٗمٕمقل  -ومـ > ُرـم ًٌ٤م<
وإذا يم٤من
ٌ
٥م اًمٜمخٚم٦م ،يم٘مقًمؽَ :ىم َّر زيدٌ
إ َُّم٤م قمغم اًمتٛمٞمٞمز ،وإصؾ واعمٕمٜمك :شمتً٤مىمط قمٚمٞمؽ ُر َـم ُ
قملم ٍ
زيد.
قمٞمٜمً٤م ،وإصؾ واعمٕمٜمكَ :ىم َّر ُ
وإُم٤م قمغم احل٤مل ُمـ اعمٜمقي ومٞمف ،واًمت٘مدير :شمً٤مىمط قمٚمٞمؽ صمٛمر ُة اًمٜمخٚم٦م ذم طم٤مل ِ
يمقهن٤م
َّ
ُرـم ًٌ٤م َضمٜم ِ اٞم٤م.
وىمٞمؾ> :شم ًََ٤م َىمط< ُمت َٕمدٍّ سمٛمٕمٜمك >شم ًُْ ِ٘مط< سمْمؿ اًمت٤مء ،أي :شم ًُْ ِ٘مط اًمٜمخٚم ُ٦م قمٚمٞمؽ ُرـم ًٌ٤م،
( )1اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)7 /2
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ومـ > ُرـم ًٌ٤م< قمغم هذا ُمٗمٕمقل سمف(.)1
وقمـ اًمٕمالىم٦م سملم اًم٘مراءشملم شم٘مقل اًمٌ٤مطمث٦م آُم٤مل مخٞمس> :أوم٤مدت ىمراءة ﴿ ﰀ﴾
َّ
ويم٠من اهل َ َّز
يمثر َة اًمرـم٥م اًمٜم٤مزل قمغم ُمريؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم ُمـ اًمٜمخٚم٦م يم٠مهن٤م ُم٠مُمقرة سم٢مؾم٘م٤مـمف،
هق ُمـ ىمٌٞمؾ إظمذ سم٤مٕؾمٌ٤مب ،يمام شمدل اًم٘مراء ُة قمغم ٟمزول اًمرـم٥م ُمـ اًمٜمخٚم٦م شمدرجي اٞم٤م،
ٍ
رء ،وًمٞمس دومٕم ً٦م واطمدة.
ؿمٞم ًئ٤م سمٕمدَ
أ َُّم٤م ىمراءة >شم ًََ٤م َىمط< وم٠موم٤مدت ؾمٝمقًم َ٦م شمًَ٤م ُىمٓمِف ويمثرشمَف  ،)2(< ...واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
﴿ﯕ ﯖ﴾ [ُمريؿ ]34 :بسؾع ايٜ ( ّ٬ق ٍُِٛايـشَـل.)ٚ

قمغم أٟمف ظمؼم عمٌتدَ أ حمذوف ،أي :هق ُ
ىمقل احلؼ ،واعم٘مّمقد ٟمًٌِ ُتف إمم أُمف وم٘مط أو:
روح اهلل ويمٚمٛم ُتف ،واًمٙمٚمٛم ُ٦م ٌ
ىمقل ،ىمٞمؾ :وإٟمام
هذا اًمٙمال ُم أو :قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالمٟٕ :مف ُ

ىمٞمؾ ًمف> :يمٚمٛم ُ٦م اهلل< و> ُ
ىمقل احلؼ< ٕٟمف مل يقًمد إٓ سمٙمٚمٛم٦م اهلل وطمدَ ه٤م ،وهل ىمقًمف> :يمُـ<
ِ
واؾمٓم٦م ٍ
أب.
ُمـ همػم
اًمقىمػ
حًـ
ُ
وقمغم هذا اًمقضمف يٙمقن اًمقىمػ قمغم ﴿ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﴾ يم٤موم ًٞم٤م ،وم َٞم ُ

قمٚمٞمف وآسمتدا ُء سمام سمٕمده.

ٍ
طم٤مُمض ،ومـ >ذًمؽ< ُمٌتدأ
ٚمق
ٌ
ؼم صم٤من يم٘مقًمؽ :هذا ُطم ٌ
أو أٟمف ُمرومقع قمغم أٟمف ظم ٌ
و>قمٞمًك< ظمؼم أول ،و>اسم ُـ ُمريؿ< ٟمٕم٧م ًمف  ،و> َىم ُ
قل احلؼ< ظمؼم صم٤من.
ىمقل احلؼ< ظمؼم ًمـ >ذًمؽ< ،و>قمٞمًك< سمدل ُمـ >ذًمؽ< أو قمٓمػ ٍ
أو أن > ُ
سمٞم٤من ًمف.
ٌ
أو أٟمف سمدل ُمـ >قمٞمًك< ،أو ٟمٕم٧م ًمف.
وقمغم هذا يٙمقن اًمقىمػ قمغم ﴿ ﮱ ﮲﴾ طمًٜمً٤م ،ومٞمحًـ اًمقىمػ قمٚمٞمف وًمٙمـ ٓ

( )1يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)356 /4اًمٙمِمػ ( ،)447اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)487 /2
( )2شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)285 /6
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ُيٌدأ سمام سمٕمده ًمتٕمٚم٘مف سمف ذم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)1
﴿ ﮣ ﴾ [ُمريؿ ]58 :بهطس ايباٚ( ٤بٔهٔ٘ٝا).
قمٛمال واطمدً اِ ،
ِ
ِ
اًمٚمً٤من ومٞمف ً
ُ
يمٕم ِِص
إول ًمٚمث٤مينً ،مٞمٕمٛمؾ
طمريم٦م
ًمٖم ٌ٦م ومٞمف ،قمغم إشمٌ٤م ِع
وىم ِز ِ
ِ
ود ِزم.
ٖنسُ).
﴿ ﭨ ﭩ﴾ [ُمريؿ ]67 :قسأ بؿتضِ ايراٍ ٚايهافٔ َ َع تػدٜدُٖا ( َٜر َّ
ُُم ِ
ْم٤مرع >شم ََذيم ََّر< ،وأص ُٚمف > َيت ََذيمَّر< وم٠مدهمٛم٧م اًمت٤م ُء ذم اًمذالُ ،مـ اًمتذيمر اًمذي هق
سمٛمٕمٜمك اًمتدسمر ،واعمٕمٜمك :أي٘مقل اإلٟمً٤من ُم٘م٤م ًَمتف هذه ذم إٟمٙم٤مر اًمٌٕم٨م وٓ يتدسمر ويٕمتؼم
سمخٚمؼ ِ
ٟمٗمًف أٟم٤م أوضمدٟم٤مه اإلجي٤م َد إول ومل يٙمـ ؿمٞم ًئ٤م ،سمؾ يم٤من قمد ًُم٤م وم٠موضمدٟم٤مه؟ يمام ىم٤مل
شمٕم٤ممم﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [يس.]78 :
قم٘م٥م
وأُم٤م اًم٘مراءة سم٤مًمتخٗمٞمػ ﴿ﭩ﴾ ومٝمل ُمـ > َذيم ََر< ُمـ اًمذيمر اًمذي يٙمقن
َ
اًمٜمًٞم٤من واًمٖمٗمٚم٦م ،وىمٞمؾ :اعمٕمٜمك :أوٓ يٕمٚمؿْ ،أو َأو َٓ يتٜم ٌَّف؟ .ىمٞمؾ :واحلج٦م ذم ذًمؽ ىمق ًُمف

شمٕم٤ممم ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ [ُمريؿ.]67 :

ٟمٕمل اهللِ قمغم اًمٙم٤مومر
ىم٤مًم٧م اًمٌ٤مطمث٦م آُم٤مل مخٞمس> :أوم٤مدت ىمراءة > َي ْذ ُيمر< سم٤مًمتخٗمٞمػ َ
اعمٜمٙمر ًمٚمٌٕم٨م قمدم اٟمتٌ٤مهف وقمٚمٛمف ُمـ طم٤مل ِ
ٟمٗمًف أٟمف مل يٙمـ ؿمٞم ًئ٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ،صمؿ ص٤مر إٟمً٤مٟمً٤م
َ
طم اٞم٤م ُمقضمق ًدا.
يٕمٚمؿ
ي٘مقل اًمٗمخر اًمرازي> :أُم٤م إذا ىمرئ ﴿ ﭨ ﭩ﴾ سم٤مًمتخٗمٞمػ وم٤معمرادَ :أوٓ ُ
ذًمؽ ُمـ طم٤مل ٟمٗمًفٕ :ن َّ
يمؾ أطمد يٕمٚمؿ أٟمف مل يٙمـ طم اٞم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ُصم َّؿ ص٤مر طم اٞم٤م<.
ٟمٕمل اهلل قمغم اًمٙم٤مومر قمد َم شمٗمٙمره وشمدسمره ذم أول
أ َُّم٤م ىمراءة > َي َّذيمَّر< سم٤مًمتِمديد وم٠موم٤مدت َ

ِ
ظمٚم٘مف ومٞمًتدل سمذًمؽ قمغم اًمٌٕم٨م.

ِ
إقمامل ِ
ُ
اجل٤مطمدُ ذم
اًمٗمٙمر ،أي :أٓ يتٗمٙمر هذا
ي٘مقل اًمِمقيم٤مين> :واعمراد سم٤مًمذيمر هٜم٤م
( )1يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)365 /4أصمر اظمتالف اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم اًمقىمػ وآسمتداء (ُ ،)311مٜم٤مر اهلدى (،)479
إقمراب اًم٘مرآن ًمٚمٜمح٤مس (.)566
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أو ِل ِ
وأهمرب ُمـ اإلقم٤مدةٕ :ن
أقمج٥م
ظمٚم٘مف ومٞمًتدل سم٤مٓسمتداء قمغم اإلقم٤مدة ،وآسمتدا ُء
ُ
ُ
َّ

إظمراج هلذه اعمخٚمقىم٤مت ُمـ اًمٕمدم إمم اًمقضمقد اسمتدا ًقم٤م واظمؽما ًقم٤م ،مل
اًمٜمِم٠م َة إومم هل
ٌ
ُ
يٙمقن يم٤معمِث٤مل ًمف ،وأ َُّم٤م اًمٜمِم٠م ُة أظمر ُة وم٘مد شم٘مدَّ م قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمِم٠م ُة إومم ومٙم٤مٟم٧م
يت٘مدم قمٚمٞمف ُم٤م
يم٤معمث٤مل هل٤م<<(.)1

﴿ﭗ ﭘ﴾ [ُمريؿ﴿ ،]77 :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ [ُمريؿ﴿ ،]88 :ﯣ ﯤ

ععِ ا٭زبع١
ﯥ ﯦ﴾ [ُمريؿ﴿ ،]91 :ﯬ ﯭ﴾ [ُمريؿ : ]92 :قسأ > َٜ ٚيدّا< يف املٛا ٔ
بغِ ايٛاٚ ٚضه ِٕٛايٞ ُٚ( ّ٬يدّا)ٚ ،نريو يف ضٛزت ٞايصخسف ْٛٚح.
حل ْزن واًم َٕم َرب واًم ُٕم ْرب واًم ٌَ َخؾ واًم ٌُ ْخؾ ،ويٙمقن
اًمق ًَمدُ
ُ
َ
حل َزن وا ُ
واًمق ًْمد ًمٖمت٤من يم٤م َ
ِ
اًمق ًْمدُ قمغم هذا واطمدً ا ،يمام ىم٤مل:
ُ
ْ
َ
ََْ َ ُ ً
َن ُو ََل ِ َ
ؽَهَيْـ َ
ـج ؽُ َلًٌــا ََ َن ِف ةَ
ـــار
ُح
ـــا
لٌ
ؽ
ج
ـــ
و
و
ـَ
ـ
أى
ـً
ـ
ط
ِ
ِ
ُ
إهؾ.
سم٤مًمْمؿ
واًمق ًْمدُ َّ
اًمق ًَمدُ سم٤مًمٗمتح آسم ُـ وآسمٜم٦مُ ،
ىم٤مل ُمٙمل> :وىم٤مل إظمٗمشَ :
وىمٞمؾ :مه٤م ًمٖمت٤من ذم اًمقًمد ،يم٘مقًمف :اًم ٌَ َخؾ واًم ٌُ ْخؾ ،واًم َٕمدَ م واًم ُٕمدْ م ،ومٞمتٗمؼ ًمٗمظ
اًمقاطمد ذم إطمدى اًمٚمٖمتلم ُمع ًمٗمظ اجلٛمع ،يمام ىم٤مًمقا :اًم ُٗمٚمؽ ذم اًمقاطمدة وذم اجلٛمع<.
اًمق ًْمدُ َمج َع > َو ًَمد< َ
َ
وظم َِم٥م ُ
يم٠م َؾمد و ُأ ْؾمد َ
وظم ِْم٥م ،وأٟمِمدوا
ىمٞمؾ :وجيقز أن
يٙمقن ُ
قمغم ذًمؽ:
ً ُ َْ
َ
َ
ََ
ُ
ِ ً
ــــــػ و َّيـــــؽوا َىـــــاَّل ووَلا
ــــاْشا
ــــج َى َعـ
َونفـــــػ َرأيـ

ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل  -رمحف اهلل > :-واًمٔم٤مهر قمد ُم ِصح٦م هذا< .يٕمٜمل يمقٟمَف مج ًٕم٤م
اًمقًمد< سم٤مًمْمؿ ًمٞمس سمجٛمع ىمقل اًمِم٤مقمر ... :وذيمر
ًمـ> َو ًَمد< .ىم٤مل :ومم٤م يدل قمغم أن > ُ
اعمذيمقر ً
أوٓ ،وهق سم٤مًمْمؿ ،وهق ُمٗمرد ىمٓم ًٕم٤م(.)2
اًمٌٞم٧م
َ
َ
﴿ ﯛ﴾ [ُمريؿ ]91 :قسأ بٓ ٕٛضانٔٓ ١بعد ايٝاٚ ،٤نطسِ ايٛاَ ٤ع ختؿٝؿٗا
( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)316 ،315 /6
( )2يٜمٔمر أوقاء اًمٌٞم٤من ( ،)456 /4اًمدر اعمّمقن ( ،)523 ،522/4اًمٙمِمػ (.)451
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(َٜٓؿٜٔٛسَِٕ).
ُِمـ >اٟم َٗم َٓم َر< سمٛمٕمٜمك َ
اٟمِم َّؼُ ،مٓم٤موع َوم َٓمره سم٤مًمتخٗمٞمػ إذا ؿم َّ٘مفُ ،ي٘م٤ملَ :وم َٓمرشمف وم٤مٟم َٗم َٓم َر
هق .وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [آٟمٗمٓم٤مر ،]1 :وىمقًمف﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ﴾

[اعمزُمؾ.]18 :
أيْم٤م ،واعمٕمٜمك:
وىمراءة طمٗمص ﴿ ﯛ﴾ ُمٓم٤موع َوم َّٓم َره سم٤مًمتِمديد ،إذا ؿم َّ٘مف ً
اًمتٙمثػم
همػم أن اًمتِمديدَ َيدُ ل قمغم اًمتٙمثػم وشمٙمرير اًمٗمٕمؾ ،واًمتخٗمٞمػ ُيتٛمؾ
َ
يتِم َّ٘م ْ٘م َـَ ،
وهمػمه(.)1
َ

ضوزة طُ
﴿ﭑ ﭒ﴾ [ـمف ]13 :قسأ ﴿ﭑ﴾ بتػدٜد ايٓ﴿ٚ ،ٕٛﭒ﴾ بَٓ ٕٛؿتٛس١
خ َتسَِْاىٚ ،)ٜقدٔ اْؿسد محص ٠بريو َٔٔ ايكسا٤
َهإ ايتا ٤ايجاْٚ ١ٝبعدٖا أئـ (َٜٚأْـٖا ا ِ
ايعػس.٠
قمغم َّأهن٤م > َّ
أن< اعمُ َِمدَّ َدة ،وهل اعم١م ِّيمدَ ة ،وطمذف إطمدى ٟمقٟمٞمٝم٤م ختٗمٞم ًٗم٤م ،واًمْمٛمػم >ٟم٤م<
ٟمٗمًف ظمؼمه٤م ،وومٞمٝمام ُِمـ أؾمٚمقب اًمتٕمٔمٞمؿ هلل
اظمؽمٟم٤مك< سمْمٛمػم اعمتٙمٚمؿ اعمُ َٕم ِّٔم ِؿ َ
اؾمٛمٝم٤م ،و> َ ْ
واعمٌ٤مًمٖم٦م ذم اإلضمالل ًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وومٞمف اٟمت٘م٤مل ُمـ ًمٗمظ اًمقطمدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯫ
اظمؽم َٟم٤مك< ،يمام ضم٤مء ذم ىمقًمف
>و َأكـاا َ
ﯬ ﯭ﴾ [ـمف ]12 :إمم ًمٗمظ اجلٛمع ًمٚمتٕمٔمٞمؿ ذم ىمقًمفَ :
شمٕم٤ممم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ صمؿ ىم٤مل سمٕمده٤م﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [اإلهاء،]1 :
وىم٤مل﴿ :ﭨ﴾ [اإلهاء.]2 :
قمٔمٞمؿ اعمٝمٛم٦م اًمتل اظمت٤مر اهللُ ُمقؾمك هل٤م،
ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمراء ُة اًمٜمقن شمُٗمٞمد
َ
ِ
اًمٗم٤مقمؾَّ ،
وأن اهلل وطمدَ ه هق
شمٕمٞملم
قمٔمٞمؿ ُِمٜمَّتِف قمٚمٞمف -ؾمٌح٤مٟمف ،-وىمراء ُة اًمت٤مء شمُٗمٞمد
يمام شمٗمٞمد
َ
َ
()2
اًمٌٕمض< .
زقمؿ
ُ
ت٤مر ًمٚمرؾم٤مًم٦م ٓ ،أطمد ؾمقاه ،وٓ ُي َ
قص ُؾ إمم ذًمؽ سم٤مضمتٝم٤مد يمام َ
اًمذي َخي ُ
أيْم٤م ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
ُ
ىمٚم٧م :واًم٘مراءة سم٤مًمٜمقن شمٗمٞمد ذًمؽ ً
( )1يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)394 /4
( )2يٜمٔمر اًمدرر اًمٌ٤مهرة ( ،)28 /2اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)496 /2

221

تأمــالت يف قــراءة اإلمــاو محــسة

﴿ ﯮ ﯯ﴾ [ـمف ]63 :قسأ بتػدٜد ايَٓ ٕٛؿتٛس( ٟ١إِٕٖ َٖرَإِ).
ومٞمٝم٤م أوضمف:
ِ
ِ
ِ
سمٕمض اًم َٕم َر ِ
أحدها :أن > َه َذان< اؾمؿ > َّ
سم٤مًٕمػ َد ِائ ًام
إضمراء اعمُثٜمك
ب ُمـ
إن< قمغم ًمٖم٦م
ِ
احل٤مرث سمـ يمٕم٥م وسمٜمل اهلجٞمؿ وسمٜمل اًمٕمٜمؼم ،وسمٓمقن ُمـ رسمٞمٕم٦م وسمٙمر سمـ
يمٙمِٜم٤مٟمَ٦م وسمٜمل
وائؾ وزسمٞمد وظمثٕمؿ ومهدان وُمراد وقمذرة ،وطمٙمك هذه اًمٚمٖم َ٦م إئٛم ُ٦م اًمٙمِ ٌَ٤مر يم٠ميب
اخلٓم٤مب وأيب زيد إٟمّم٤مري واًمٙمً٤مئل .ىم٤مل أسمق زيدِ :
ِ
ٕم٧م ُِمـ اًم َٕم َر ِ
٥م يم َُّؾ
ؾمٛم ُ
ب َُم ْـ ي٘مٚم ُ
ٍ
ي٤مء َيٜمٗمتِ ُح ُم٤م ىمٌ َٚم َٝم٤م أًم ِ ًٗم٤م ،جي َٕمٚمقن اعمُثٜمك يم٤معم٘مّمقر وم ُٞمثٌِ َ
تقن أًم ِ ًٗم٤م ذم مجٞم ِع أطمقاًمِف وي٘مدرون
إقمرا َسمف سم٤محلريم٤مت ،وأٟمِمدُ وا:
َََ
َ ْ
َ
َ
َّ َ
ــػ اغيَخاُــا
إن أةَاُـــــا وأةَــــا أةَاُـــــــا
ـــػ ةهػــا ِف اليش ِ
ِ
واًمِم٤مهدُ ومٞمف ىمقًمفَ > :هم٤م َيتَ٤مه٤م< ،وم٢مٟمف ُمثٜمك >هم٤مي٦م< ،وىمد وىم َٕم٧م ُهٜم٤م ذم ُمقو ِع
ِ
ٜمّم ِ
ؿمٝمر ًم٘م٤مل> :ىمد َسمٚمٖم٤م هم٤م َي َت ْٞمٝم٤م<.
قب ٕهن٤م َُمٗم ُٕمقل سمف ،وًمق أٟمف أضمراه٤م قمغم اًمٚمٖم٦م إ َ
اعمَ ُ
اًمٗمرا ُء قمـ رضمؾ ُمـ إؾمد قمٜمٝمؿ  -يريد سمٜمل احل٤مرث > :-هذا ظمط يدَ ا
وطمٙمك َّ

أظمل سمٕمٞمٜمف< .ومل ي٘مؾ> :يدي< قمغم أٟمف ُمْم٤مف إًمٞمف ،وطمذوم٧م ٟمقٟمُف إلو٤مومتف عم٤م سمٕمده .ىم٤مل
ىمٚمٞمالَ -أ ْىم َٞم ُس< .إمم ِ
يم٤من ً
اًمٗمراء> :وذًمؽ -وإن َ
همػم ذًمؽ ُمـ اًمِمقاهد.
ِ
ِ
اقثاينَّ :
وو ِّٕمػ هذا
ؼمهُ ،
أن >إِ َّن< سمٛمٕمٜمك > َٟم َٕمؿ< ،و> َه َذان< ُُمٌتَدَ أ ،و> ًَم ًَ٤مطم َران< ظم ُ
اًمقضم ُف.
ومجٚم٦م >هذان ًمً ِ
اقثاقِث :أن اؾمٛمٝم٤م وٛمػم ا ِ
٤مطم َران< ظمؼمه٤م ،واًمت٘مدير:
ًمِم٠من حمذوفُ ،
َ
>إِٟمَّف< ،أي إُمر واًمِم٠من ،ومل ُ
أيْم٤م.
خيؾ هذا اًمقضم ُف ُمـ اًمتْمٕمٞمػ ً
طمذف
٥م
ُ
ػ >هذا< ،وأًمِ ُ
اقرابِع :أٟمف عمَ٤م ُصمٜم َِّل > َه َذا< اضمت ََٛم َع أًمِٗم٤من :أًمِ ُ
ومق َضم َ
ػ اًمتثٜمٞم٦مَ :
َّ
ػ >هذا< وا ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ًمٌ٤مىمٞم٦م أًمػ اًمتثٜمٞم٦م ىمٚم ٌَٝم٤م
ومٛمـ ىمدَّ َر اعمحذووم َ٦م أًم َ َ
واطمدَ ة ُمٜمٝمام ٓضمتام ِع اًمً٤ميمٜمَلمَ ،
ٙمس مل ُي ِّ ِ
ِ
إًمػ قمـ ًمٗمٔمِ َٝم٤م.
ٖمػم
جل ِّر
َ
واًمٜمّم٥م ي٤م ًء ،و َُمـ َىمدَّ َر اًم َٕم َ
ذم ا َ

ِ
اإلقمراب ٓ ئمٝمر ذم اًمقاطمد -وهق >هذا< -ضمٕمؾ يمذًمؽ ذم
اخلامس :أٟمف عم٤م يم٤م َن
ُ

تأمــالت يف قــراءة اإلمــاو محــسة

221

ِ
ومرع قمٚمٞمف ،واظمت َ٤مر هذا اًم٘مقل اإلُم٤م ُم اًمٕمالُم ُ٦م أسمق اًمٕم ٌَّ٤مس
اًمتثٜمٞمَ٦مً :مٞمٙمقن اعمُثٜمَك يم٤م ُعمٗمردَّٟ ٕ :م ُف ٌ
رمحف اهللَ ،-
وىم٤مل :إ َّن سمِٜم٤م َء اعمثٜمك إذا َ
أومّمح ُمـ إقمراسمِ ِف،
ٗمر ُده ُمٌٜم ِ اٞم٤م
أمحدُ سم ُـ َشم ْٞمٛمٞم٦م َ ِ -
ُ
يم٤من ُُم َ
ِ ٍ
ِ
اقمؽماو ْ ِ
لم قمغم ىمقًمِف واًمر َّد
ذيمر
َ
همػم واطمد ُمـ ُطم َّذاق اًمٜمح٤مةُ ،صم َّؿ َ
ىم٤مل :وىمد شم َٗم َّٓم َـ ًمذًمؽ ُ
قمٚمٞمٝمام(.)1
وابن ِ
ِ
عامر،
وهذه اقؼراء ُة -أعـي بتشديد اقـون و>هذان< باألقف -ـراء ُة كاؿِع،

ِ
وعاصم من رواية شعبة عـه ،ومحزة ،واقؽسائي ،وأيب جعػر ،ويعؼوب ،وخؾف اقبزار
من اق ُؼ َّراء اقعؽة ،وواؿؼفم اقشـبوذي واحلسن.
أوضمٝم٤م -ىم٤مل:
وىمد ذيمر اًمرازي ذم ر ِّده قمغم َُمـ ـمٕمـ ذم هذه اًم٘مراءة
ً
ِ
>أحدها :أٟمف عم٤م يم٤من ُ
يمٜم٘مؾ مجٞمع اًم٘مرآن  -ومٚمق طمٙمٛمٜم٤م
ٟم٘مؾ هذه اًم٘مراءة ذم اًمِمٝمرة
سمٌٓمالهن٤م ضم٤مز ُمث ُٚمف ذم مجٞمع اًم٘مرآن ،وذًمؽ ي ِ
ٗميض إمم اًم َ٘مدْ ح ذم اًمتقاشمُر ،وإمم اًم٘مدح ذم يمؾ
ُ
اًم٘مرآن ..
ُمٕم٤مرو٤م سمخؼم اًمقاطمد اعمٜم٘مقل قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م
وإذا صمٌ٧م ذًمؽ اُمتٜمع صػمورشمف
ً
صح هذا ُ
اًمٜم٘مؾ ً
أصال)].
[ريض اهلل قمٜمٝمؿ( ،وهذا إذا ُم٤م َّ
ثاكقفا :أن اعمًٚمٛملم أمجٕمقا قمغم أن ُم٤م سملم اًمدومتلم يمال ُم اهلل شمٕم٤ممم ،ويمال ُم اهلل شمٕم٤ممم ٓ
َ
يٙمقن حلٜمً٤م وهمٚم ًٓم٤م ،ومثٌ٧م ومً٤م ُد ُم٤م ٟم ُِ٘مؾ قمـ قمثامن وقم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمام -أن
جيقز أن
ومٞمف حلٜمً٤م وهمٚم ًٓم٤م.

ثاقثفا :ىم٤مل اسم ُـ إٟمٌ٤مريَّ :
إن اًمّمح٤مسم َ٦م هؿ إئٛم٦م واًم٘مدوة ،ومٚمق وضمدوا ذم
إصالطمف إمم همػمهؿ ُِمـ سمٕمدهؿ ُمع حتذيرهؿ ُمـ آسمتداع
ومقوقا
َ
اعمّمحػ حلٜمً٤م ًَم َـام َّ
سمٕمْمٝمؿ :اشمٌٕمقا وٓ شمٌتدقمقا وم٘مد يم ُِٗمٞمتُؿ.
وشمرهمٞمٌٝمؿ ذم آشمٌ٤مع ،طمتك ىم٤مل ُ

(ٟ )1م٘مؾ ذًمؽ قمٜمف اسم ُـ هِم٤مم ذم ذح اًمِمذور ( ،)81 :78وهق ذم رؾم٤مًم٦م ُمٓمٌققم٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم سمٕمٜمقان> :رؾم٤مًم٦م اسمـ
شمٞمٛمٞم٦م ذم >إن هذان ًمً٤مطمران<< ،حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ ديمتقر /حمٛمد طمًـ حمٛمد يقؾمػ.
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ومثٌ٧م أٟمف ٓ ُسمد ُمـ شمّمحٞمح اًم٘مراءة اعمِمٝمقرة [يٕمٜمل هذه اًم٘مراءة] <(.)1
ىمٚم٧م :اًم٘مراء ُة ُمتقاشمرة ،وُمقاوم٘م ٌ٦م ًم ِ ُٚمٖم٦م اًمٕمرب ،وُمقاوم٘م ٌ٦م ًمرؾمؿ اعمّمحػ ،وم٠مي ٍ
وضمف
ًمٚمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م سمٕمدَ ذًمؽ؟ وًمق أردٟم٤م أن ٟمًتِمٝمد سمِم٤مهد ُمـ اًمٙمالم اًمٕمريب قمغم صحتٝم٤م وم٠مي
ٍ
سم٠موصمؼ مم٤م ٟم ُِ٘م َٚم٧م سمف هذه اًم٘مراءة اًمتل رواه٤م صمامٟمٞم ٌ٦م ُمـ اًم٘مراءة اًمٕمنمة،
ؿم٤مهد ؾم ُٞمٜم َ٘م ُؾ إًمٞمٜم٤م
َ
ِ
اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ -وطمدَ هُُ -متقاشمرةٌُ ،جم َٛم ٌع قمغم ىمٌقهل٤م؟!(.)2
وىمراء ُة
شسٍ).
ض ِ
﴿ ﮂ ﮃ﴾ [ـمف ]69 :بهطسِ ايطنيٚ ،إضهإِ اذتاٚ ،٤سرفٔ ا٭يـ ( ٔ
َ
يٙمقن قمغم طمذف ا ُعمْم٤مف ،واعمٕمٜمك :يمٞمدُ ذي ِؾمحر ،أو ذوي ِؾمحر .أو ُه ْؿ
جيقز أن
ُ
ًمِتقهمٚمِ ِٝمؿ ذم ِؾم ِ ِ
رضم ُؾ ُز ٍ
سملم اًمٙمٞمدَ ٕٟمف
ور ،أو َّ َ
حرهؿ يم٠مهنؿ اًمًحر سمٕمٞمٜمف وسمذاشمف ،يم٘مقًمؽُ :
ِ
ِ
ُ ِ
حرا ويٙمقن همػم ِؾم ٍ
قمٚمؿ
حر ،يمام شمٌلم اعم٤مئَ٦م سمدره ٍؿ ومت٘مقلُ :م٤مئ٦م درهؿ ،وٟمحقهُ :
يٙمقن ؾم ً
َ
ٍ
وقمٚمؿ ٍ
ٟمحق ،واهللُ شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)3
وم٘مف،
ُ
﴿ﭞ ﭟ﴾ [ـمف ]77 :عرفٔ ا٭يـ ٚدَصِِّ ايؿا ٫( ٤تَـدَــِ)ٚ ،قد اْؿسد بٗا محص.٠
ِ
اب إُمر > ْ ِ
قمغم أٟمف جمزو ٌم ذم َضم َق ِ
َّؽ ْ
وم٤مض ْب هلؿ ـمري ً٘م٤م ،وم٢مٟم َ
إن
وم٤مض ْب< ،أي:
ِ
َػ ،أو قمغم أٟمف هنل ُمًت٠مٟمػ.
شمي ْب ٓ َخت ْ
َ
إظمٌ٤مرا ُمًت٠مٟم ًٗم٤م ،وم٤مًمٗمٕمؾ > َ
يٙمقن >وٓ َ
ختِمك<
ختِمك<
جيقز أن
وقمغم ضمزم > ْ
ختػ< ُ
ً
أيْم٤م
ُيّم ُؾ ًمف
ُمرومقع ،أي:
ٌ
َ
ظمقف ،أو أٟمف َجمزو ٌم ً
أظمؼم ُه شمٕم٤ممم أٟمف ٓ ُ
وأٟم٧م ٓ ختِمكَ َ ،
ِ
ِ
ِ
ًمٚمٗمقاصـؾ
ػ إؿمـٌ٤م ٍع أشمك هب٤م ُمقا َوم َ٘مـ ً٦م
سمحذف
طمرف اًمٕمٚم٦م ،وهذه إًمػ إٟمام هل أًم ِ ُ
ِ
ورؤوس أيٟ ،محق إًمػ ذم ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم ﴿ :ﮔ ﴾ [إطمزاب ]11 :و﴿ ﭿ﴾
ِ
ِ
ِ
سمحذف
سم٢مصمٌ٤مهت٤م ،أو أٟمف جمزو ٌم
ىمراءة َُمـ ىمرأ
[إطمزاب ]66 :و﴿ ﮈ﴾ [إطمزاب ]67 :ذم
اًمذه٥م ُمع يمت٤مب ُمٜمتٝمك إرب سمتح٘مٞمؼ ذح ؿمذور
( )1يٜمٔمر اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( ،)639 ،638 /11ذح ؿمذور َ
اًمذه٥م ( ،)81 :75واٟمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)36 ،35/5اًمٙمت٤مب اعمقوح ( ،)511 :498 /2اًمٌحر اعمحٞمط (/7
 ،)351 ،349ىمراءة محزة سمـ طمٌٞم٥م اًمز َّي٤مت (ُ ،)154 :151مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء (.)184 /2
(ُ )2ذيمِ َر ر ٌء ُمـ هذا اعمٕمٜمك ذم ُُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب.
( )3يٜمٔمر اًمٌحر ا ُعم ِحٞمط ( ،)357/7اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)434 /4
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ِ
اًمِم٤مقمر:
احلريم٦م اعم٘مدَّ رة قمغم ًمٖم٦م ُمـ ىم٤مل> :أمل ْ ي٠مشمٞمؽ< ،وهل ًُمٖم ٌ٦م ىمٚمٞمٚم٦م ،ىم٤مل
ُ ُ َ
َ
حؽىاُـــــا وَّل حَ َ
َ ْ َ
هـــــؿ
ـي
وَّل
ــؿ
ِ
إ ا انعشــّن غ ِيــتج ؽطه ِ
وإصؾ> :وٓ شم َْر َوٝم٤م< .وىم٤مل أظمر:
َ
َ
َ
َ َ ٌ
ً َ
ََ َ ُ
َ
ْ َ َْ
ريا ي َيا ِنيَـا
لو ح َؽا قت ِ أ ِـ
كن
يطق ِىِّن كيغث َعبَل ِي َّيث
وح
وإصؾ> :مل شم ََر< بحذف األقف ،وقؽن اقػتحة ُأصبِ َعت حتى صارت أق ًػا.

أيضا يف اقـثر ،فؼوهلم :فؾؽال وخاتام وداكاق،
ذفر اقشـؼقطي أن ذقك
مسؿوع ً
ٌ
و َ
يعـون :فؾؽالً وخات ًـؿـا وداك ًؼا.
ضمقاب اًمٓمٚم٥م ذم > ِ
قىمػ قمغم ﴿ ﭛ ﭜ
ختػ< قمغم أٟمف
وم٤مض ْب< ٓ ُي ُ
وقمغم ضمزم > ْ
ُ
هنل ُُمًت٠مٟمػ.
ُؼم أٟمف ٌ
ﭝ﴾ ًمتٕمٚم٘مف سمف ،وًمٞمس يمذًمؽ إذا اقمت ِ َ
ويمذًمؽ إذا ضمٕمؾ >وٓ َ
يقىمػ
ػ< واقمتؼم جمزو ًُم٤م ٓ
ُ
ختِمك< ُمٕمٓمق ًوم٤م قمغم >ٓ َشمـ َخ ْ
ٟمٗمل وم٤مًمقىمػ قمغم >ٓ
ػ َد َريمً٤م< ،وأ َُّم٤م إذا اقمت ُِؼم
قمغم >ٓ َشمـ َخ ْ
إظمٌ٤مرا ُُمًت٠مٟم ًٗم٤م قمغم أٟمف ٌ
ً
ػ دريمً٤م< ٍ
اًمقىمػ قمٚمٞمف ،وآسمتدا ُء سمام سمٕمدَ ه ،واًمت٘مدير :وأٟم٧م ٓ
ومٞمحًـ
يم٤مف،
ُ
ُ
َشمـ َخ ْ َ َ
ختِمك ،قمغم ؾمٌٞمؾ اإلظمٌ٤مر ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)1
﴿ ﭶ﴾ ﴿ ،ﭹ ﴾ [ـمف ﴿ ،]81 :ﮆ﴾ [ـمف ]81 :قسأ بتاََ ٕ٤غُُ١ََٛ
يًُُتَهًِِّ ََهإَ ايٓ ِٕٛيف ايج٬ثٚ ،١سرف ا٭ئـ (أٜصتِٜٝتُهََٚٚ( ،)ِٝاعَدتٗه( ،)ِٝزَشَقٞتُه.)ِٝ
ُمٜم٤مؾمٌ٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ [ـمف ،]81 :وىمقًمف﴿ :ﮕ ﮖ ﴾.
لم اًمٗم٤مقمؾ ،وأٟمف
ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمراءة اًمت٤مء >أٟمجٞمتٙمؿ<> ،رزىمتٙمؿ< شمٗمٞمد شمٕمٞم َ
ُ
قمٔمٞمؿ
واًمٗمْمؾ قمغم قمٌ٤مده ،وىمراءة >واقمدشمٙمؿ< شمٗمٞمد
وطمدَ ه -ؾمٌح٤مٟمف -اًمذي ًمف اعمٜم ُ٦م
َ
ِ
ذف ذًمؽ اعمٞمٕم٤مد ،ومٝمق ُمـ اجلٚمٞمؾ اًمٕمٔمٞمؿ ؾمٌح٤مٟمف ،وىمراءة اًمٜمقن ﴿ ﭶ﴾،
ِ
ومْمؾ اهلل وُمزيدَ شمٗمْمٚمِف ذم ذًمؽ :وم٢من ٟمقن اًمٕم َٔم َٛم٦م
قمٔمٞمؿ
﴿ﭹ﴾ ﴿ ،ﮆ﴾ شمٗمٞمد
َ

( )1يٜمٔمر اًمٌحر اعمحٞمط ( ،)362 /7أوقاء اًمٌٞم٤من ( ،)599 /4اعمٙمتٗمك ( ،)148إيْم٤مح اًمقىمػ وآسمتداء (.)413
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شمدل قمغم اًمتٕمٔمٞمؿ<(.)1
﴿ ﯼ﴾ [ـمف ]87 :قسأ بغِ املٔ ( ِٝب ًُُٞهَٔٓا).
ىم٤مل اعمٜمتج٥م اهلٛمذاين> :ىمرئ >سمٛمٚمٙمٜم٤م< سم٤محلريم٤مت اًمثالث ذم اعمٞمؿ ،وهل ًُمٖم٤مت،
ُ
واعمٗمٕمقل حمذوف ،أيُ :م٤م
ُمْم٤مف إمم اًمٗم٤مقمؾ،
واجلٛمٞمع َُم ّْمدَ ٌر سمٛمٕمٜمك اًم ُ٘مدرة ،واعمّمد ُر
ٌ
ُ
أُمرٟمَ٤م ُ
وظم ِّٚمٞمٜم٤م ورأيٜم٤م عم٤م أظم َٚمٗمٜم٤مه ،وًمٙمـ
أظمٚمٗمٜم٤م ُمققمدَ ك سم٠من ُمٚمٙمٜم٤م أُمرٟم٤م ،أيً :مق ُمٚمٙمٜم٤م َ
ضمٝم٦م اًمً٤مُمري ِ
ُهمٚمٌِٜم٤م ُِمـ ِ
ويمٞمده<.
ْ
وٟم٘مؾ اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه:
أٟمٗمًٜم٤م ،أي ُيمٜمَّ٤م ُُم ْْم َٓم ِّريـ.
سمٛمٚمٙمٜم٤م< سمٗمتح اعمٞمؿ :سمٓم٤مىمتٜم٤م ،مل ٟمٛمٚمؽ َ
> َ
> ِ
ُمْم٤مف إمم
واعمّمدر
سمٛمٚمٙمٜم٤م< سمٙمن اعمٞمؿُ :مّمدر ُمٚمٙم٧م اًمٌم َء أُمٚمٙمف ُِمٚمٙمً٤م،
ٌ
ُ
اقمؽماف ُمٜمٝمؿ
اًمٗم٤مقمؾ ،واعمٗمٕمقل حمذوف ،يم٠مٟمف ىم٤مل :سمٛمٚمٙمٜم٤م اًمّمقاب ،سمؾ أظمٓم٠مٟم٤م ،ومٝمق
ٌ
سم٤مخلٓم٠م.
سمٛمٚمٙمٜم٤م< سمْمؿ اعمٞمؿ :سمًٚمٓم٤مٟمٜم٤م ،أي :مل يٙمـ ًمٜم٤م ُمٚمؽ ومٜمخٚمػ ُمققمدَ ك(.)2
> ُ
واًمٔم٤مهر أهن٤م ًُمٖم٤مت ،واعمٕمٜمك واطمد< ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
ىم٤مل أسمق طم َّٞم٤من> :
ُ
ُدؿؿ( ١ٜسَ ًََُٓٞا).
﴿ ﯾ ﴾ [ـمف ]87 :بؿتض اذتاٚ ٤املَّ َ ِٝ
قمغم أٟمف ومٕمؾ صمالصمل جمرد ُمٌٜمل ًمٚمٛمٕمٚمقم ،واعمُ َراد أهنؿ ومٕمٚمقا ذًمؽ ،وم٤مًمٗمٕمؾ ُُمًٜمَدٌ إمم
تّمؾ ِ
عمٗمٕمقل ِ
اًمٗم٤مقمٚملم ،وهق ُم ٍ
ِ
واطمد ،وهق >أو َزارا< ،واًمْمٛمػم اعمُ ِ
ٍ
وم٤مقمؾ ،وىمد ضم٤م َء
تٕمد
ْ ً
ُ
ُ
سم٢مؾمٜم٤مد ِ
ِ
أيْم٤م.
َ٤مه٤م<
اًمٗمٕمؾ إًمٞمٝمؿ ً
سمٕمده > َوم َ٘م َذ ْومٜم َ
مح ُٚمقا<.
محٚمقا َ َ
ىم٤مل اعمٜمتج٥م> :واًم٘مراءشم٤من ُمت٘م٤مرسمت٤منٟٕ :مف إذا ُ ِّ

( )1اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)42 /2
( )2يٜمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)4418 /6
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ضسُٚا).
﴿ ﯓ ﯔ﴾ [ـمف ]96 :بتا ٤ارتٔٛاب ( َتبِ ُ
ًمف(.)1

شمٕمٔمٞمام
عمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم وىمقُمف ،أو عمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع
ً
ظمٓم٤م ًسم٤م َ
﴿ ﯨ ﯩ﴾ [ـمف ]133 :بٝا ٤ايترنري (ٞ َٜأتٔـِِٗ).
ِ
َّ
وأيْم٤م ىمد ُوم ِّمؾ سمٞمٜمف وسملم اًمٗمٕمؾ ،أو ٕن ُمٕمٜمك اًمٌٞمٜم٦م
ٕن
اًمٗم٤مقم َؾ جم٤مزي اًمت٠مٟمٞم٨مً ،

واًمٌٞم٤من واطمد ومحٛمؾ قمغم ُمٕمٜمك اًمٌٞم٤من ،وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [إٟمٕم٤مم ،]157 :واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)2
َ َ ْ ُ َّ َ
الفل ُم
ضوزة األىبياء عهي ِِو

﴿ ﯝ﴾ [إٟمٌٞم٤مء ]81 :بٝا ٤ايترنري (ئ ُٝشِضَٔٓه.)ِٝ
ِ
اًمتٗم٤مت قمغم هذا اًمقضمف ًمت٘مدِّ م وٛمػم اعمتٙمٚمؿ ذم ىمقًمف:
ٜمٙمؿ اهللُ شمٕم٤ممم ،وومٞمف
ٌ
أي ًم ُٞمحّم ُ
﴿ﯙ﴾ ،أو أن اًمٗم٤مقمؾ هق داو ُد قمٚمٞمف اًمًالم ًمت٘مدم ذيمره ،أو اًمٚم ٌُقس ،أو اًمتٕمٚمٞمؿ،
أي ًمٞمحّمٜمٙمؿ اًمتٕمٚمٞمؿَّ ،
دل قمٚمٞمف ىمق ًُمف ﴿ :ﯙ﴾.
سسِّْ).
﴿ﭻ ﴾ [إٟمٌٞم٤مء ]95 :بهطس اذتاٚ ٤إضهإِ ايساٚ ٤سرفٔ ا٭يـ (ٔ َٚ
ِ
حل َالل.
ًمٖم٦م ومٞمف ،يم٤محل ِّؾ وا َ
﴿ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [إٟمٌٞم٤مء ]112 :بغِ ايكاف ٚسرفٔ ا٭ ٔيـٔ ٚإضهإِ ايًٜٚ ،ّ٬ص ُّ
َٓ٘ إدغاُّ اي ِّ٬يف ايسٖا ٔ ٤يطه ِٕٛأ ٍِٖٚاملٝتذأْطَ( ِٔٝق ٌٝزٖب.)ٚ

اًمٜمٌل ط ُأ ُِم َر أن َ
ي٘مقل،
قمغم إُمر ًمٚمٜمٌل ط ،وذم اًم٘مراءشملم ُمٕمٜمك ًمٓمٞمػ ،وهق أن َّ
وأٟمف ىم٤مل يمام ُأ ُِمر ،ؿاقؼراء ُة إؼ اقؼراءة فاآلية إؼ اآلية ما مل تؽن ُقغ ًة.

( )1يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن (.)49 /5
( )2يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)469 /4
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ضوزة احلج
﴿ ﭪ﴾ ﴿ ،ﭭ﴾

[احل٩م]2 :

بؿتضِ ايطٚنيِٚ ،إضهإِ ايهافٔٚ ،سرفٔ

ا٭ ٔيـٔ ؾَُِٗ ٝا (ضَ ٞهسَ.)٣
ِ
وهق ُُم َّٓم ِر ٌد ًمٙم ُِّؾ ِذي
قمغم وزن > َوم ْٕم َغم<َ ،مجع َؾمٙم َْران ،طمٙمك ؾمٞمٌقيف :ىمق ٌم َؾمٙمْرىُ ،
ِ
ٍ
ِ
يمح ْٛم َ٘مك.
َ
يمٛم ْر َى ،أو قم٘مٚمف َ
قم٤مه٦م ذم َسمدَ ٟمف َ
ِ
مجع > َؾمٙمِر< ،طمٙمك ؾمٞمٌقيفٌ :
وه ْر َُمك
يمٝم ِرم َ
رضمؾ َؾمٙمرَ ،
وىمٞمؾ :جيقز أن يٙمقن َ
َ
قم٘مقهلؿ ،يمام أن اعمرض واًمٍمع واهلرم قمٚم ٌ٦م
وز ُْمٜمَك ،وذًمؽ ٕن اًمًٙم َْر ِقم َّٚم ٌ٦م َِحل َ٘م٧م
وز ُِمـ َ
َ
حل٘م٧م أضمً٤م َُمٝمؿ ،ويٙمقن اًمت٠مٟمٞم٨م ذم >ؾمٙمرى< قمغم هذا اًمت٠مٟمٞم٨م ًمٚمجٛمعً ،مٞمس يم٤مًمت٠مٟمٞم٨م
ذم> :اُمرأة ؾمٙم َْرى<(.)1

﴿ﯽ﴾ [احل٩م ]23 :غؿض اهلُص ٠ايجاْ ٟ١َْٖٛٓ َُ ،١ٝنُا ٖٝ َٚ ( ٞي ِٝ ٪يٚ ،)ٍ٪نريو
بطٛز ٠ؾاطس.66 :
قمٓم ًٗم٤م قمغم > َأ َؾم ِ
ِ
ٍ
ذه٥م،
أؾم٤مور ُمـ
ُي َّٚمقن ومٞمٝم٤م ُمـ
٤مو َر<
َ
اعمجرور سم٤مًمٗمتح٦م ،أيَ ُ :
وُي َّٚمقن ُمـ ٍ
ًم١مًم١م.
َُ
ِ
وأؾم ِ
أؾم ِ
أو قمٓم ًٗم٤م قمغم > َذ َه ٍ
ُي َّٚم َ
٤مو َر ُِمـ ًُم١م ًُم ٍ١م ،أي:
ٍٍ
٤مو َر ُِمـ
ذه٥م َ
قن ومٞمٝم٤م ُمـ َ
٥م< ،أيَ ُ :
اعمرصع سم٤مًمٚم١مًم١م .وُمـ
ُمٜمٝمام ،قمغم ُمٕمٜمك أهن٤م ُُم َر َّص َٕم٦م ،أي ُُيٚمقن ُمـ أؾم٤مور ُمـ اًمذه٥م
َّ
ِ
ُمٜمع قمٓم َٗمف قمغم > َذ َه ٍ
ُ
يٙمقن ُمـ ًُم١م ًُم١م وم٘مد وم٤مشمف هذا اعمٕمٜمك.
اًمً َقار ٓ
٥م< ُُمًتد آ سم٠من ِّ
وأ َُّم٤م ىمراءة اًمٜمّم٥م ﴿ﯽ﴾ ومٌ٤مًمٕمٓمػ قمغم ُمقوع > ُِمـ أؾم٤مور< ،أي ُُي َّٚمقن ُمـ
وُي َّٚمقن ًُم١م ًُم ً١ماُ ،يٚمقن سم٤مٕؾم٤مور وسم٤مًمٚم١مًم١م مجٞم ًٕم٤م ،أو قمغم شم٘مدير :و ُي١مشمَقن
أؾم٤مور ُمـ ذه٥م ُ َ
ًم١مًم١ما ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)2
ًم١مًم١ما ،أو يٚمًٌقن ً
ً

( )1يٜمٔمر اًمٙمِمػ ( ،)469اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)527 /4
( )2يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)544 ،543 /4
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نـُ).
ضَٛا ْ٤ايعَا ٔ
﴿ ﭧ ﭨ﴾ [احل٩م ]25 :بسؾع اهلُٜصََ ( ١َُْٛٓ ٠
اًمٕم٤ميمػ :ا ُعم٘مٞمؿ ،واًمٌ٤مدي :همػم اًمٕم٤ميمػ ،وهق اًمذي ٓ ُي٘مٞمؿ.
ِ
واًمٌ٤مدَُ :مـ ٟمزع إًمٞمف سمح٩م أو قمٛمرة<.
ىم٤مل اًمٗمراء> :اًمٕم٤ميمػَُ :مـ يم٤من ُمـ أهؾ ُمٙم٦م،
ورومع >ؾمقاء< ومٞمف وضمٝم٤من:
ِ
واًمٌ٤مدي ومٞمف
ػ
ُم١م َّظمر ،واًمت٘مدير :واًمٕم٤ميمِ ُ
ؼم ُُم٘مدَّ م ،و>اًم َٕم٤ميمِػ< ُمٌتدَ أ َ
أحدمها :أٟمف َظم َ ٌ
ؾمقاء ،واجلٛمٚم٦م ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل ٍ
صم٤من ًمـ> َضم َٕمؾ<.
ُ
ٌ
اًمٕم٤ميمػ واًمٌ٤مدي ومٞمف ؾمقا ٌءً ،مٞمس أطمدُ مه٤م سم٠مطمؼ سمف ُمـ
ىم٤مل أسمق قمكم> :واعمٕمٜمك:
ُ
أرض احلرم ٓ متٚمؽ ،وًمق ُُمٚمِ َٙم٧م مل
ص٤مطمٌف ،واؾمتقا ُء اًمٕم٤ميمػ واًمٌ٤مدي ومٞمف دًٓم٦م قمغم أن َ
ًمٕم٤ميمػ ومٞمٝم٤م أومم هب٤م ُمـ اًمٌ٤مدي سمحؼ ُمٚمٙمف ،وًمٙمـ ؾمٌٞمٚمٝم٤م ؾمٌٞمؾ
يًتقي٤م ومٞمف ،وص٤مر ا
ُ
اعمً٤مضمد اًمتل َُمـ ؾمٌؼ إًمٞمٝم٤م يم٤من أومم سم٤معمٙم٤من ًمًٌ٘مف إًمٞمف ،ومًٌٞمٚمف ؾمٌٞمؾ اعمٌ٤مح اًمذي َُمـ

ؾمٌؼ إًمٞمف يم٤من أومم سمف<(.)1

واقثاين :أٟمف ُمٌتدأ ،و>اًمٕم٤ميمػ< ٌ
وم٤مقمؾ ؾمدَّ َُمًدَّ اخلؼم.
وٕمػ أو ُمٜمع ُِمـ طمٞم٨م آسمتدا ُء سم٤مًمٜمٙمرة ُِمـ همػم
ىم٤مل اًمًٛملم احلٚمٌل> :وومٞمف
ٌ
ًقغ< .وىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل>:واقظاهر أن ُُم ًَ ِّق َغ آسمتداء سم٤مًمٜمٙمرة اًمتل هل >ؾمقاء< قمغم هذا
ُُم ِّ
اًمقضمف هق قمٛمٚمٝم٤م ذم اعمجرور اًمذي هق >ومٞمف< ،إذ اعمٕمٜمك :ؾمقا ٌء ومٞمف اًمٕم٤ميمػ واًمٌ٤مدي<.
واًمقضمف إول أطمً ُـٟٕ :مف ُمتك اضمتٛمع ُمٕمروم ٌ٦م وٟمٙمر ٌة ضمٕمٚم٧م اعمٕمروم٦م اعمٌتدأ(.)2
ُ
اجلٕمؾ هٜم٤م جيقز أن يٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمتّمٞمػم
وىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ﴾:
ومٞمتٕمدى إمم ُمٗمٕمقًملم ،وأن يٙمقن سمٛمٕمٜمك اخلٚمؼ ومٞمتٕمدى إمم ُمٗمٕمقل واطمد ،وم٢من يم٤من
يٜمّم٥م ُمٗمٕمقًملم وم٤مًمْمٛمػم ذم >ضمٕمٚمٜم٤مه< اًمراضمع إمم اعمًجد هق اعمٗمٕمقل إول ،وىمٞمؾ ذم
اعمٗمٕمقل اًمث٤مين:
( )1احلج٦م ًمٚمٗم٤مرد (.)271 ،271 /5
( )2يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)141 /5أوقاء اًمٌٞم٤من (.)61 /5
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إٟمف اجلٛمٚم٦م ُمـ ىمقًمف> :ؾمقا ٌء اًمٕم٤ميمػ ومٞمف واًمٌ٤مد<،
ُمًت٘مرا ،أي :ضمٕمٚمٜم٤مه صم٤مسمتً٤م هلؿ ،قمغم ُمٕمٜمك :أٟمف ضمٕمٚمف هلؿ
أو إٟمف >ًمٚمٜم٤مس< ومٞمٙمقن
ا

ُمٜمًٙمً٤م وُمتٕمٌدً ا ،واجلٛمٚم٦م ُمـ ىمقًمف> :ؾمقا ٌء اًمٕم٤ميمػ< ذم حمؾ ٟمّم٥م قمغم احل٤مل.
ذيمره اًمًٛملم احلٚمٌل واعمٜمتج٥م اهلٛمذاين(.)1

وقمغم شم٘مدير أن مجٚم٦م >ؾمقا ٌء اًمٕم٤ميمػ ومٞمف واًمٌ٤مد< .هل اعمٗمٕمقل اًمث٤مين ًمـ >ضمٕمٚمٜم٤مه< ،أو

أهن٤م طم٤مل ُ ٓ -يقىمػ قمغم ﴿ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ و ُيٌدأ سمام سمٕمده ٓ شمّم٤مهلام سمٌٕمْمٝمام.

وذه٥م اًمٗمراء إمم أن اهل٤مء ذم >ضمٕمٚمٜم٤مه< هل اعمٗمٕمقل إول ،واًمالم ذم >ًمٚمٜم٤مس< هل
اعمٗمٕمقل اًمث٤مين ،ومجٚم٦م >ؾمقا ٌء اًمٕم٤ميمػ ومٞمف واًمٌ٤مد< مجٚم٦م اؾمتئٜم٤مومٞم٦م.
ىم٤مل  -رمحف اهلل > :-وُمـ رومع [يٕمٜمل >ؾمقاء<] ضمٕمؾ اًمٗمٕمؾ [يٕمٜمل >ضمٕمٚمٜم٤مه<] واىم ًٕم٤م
قمغم اهل٤مء واًمالم اًمتل ذم اًمٜم٤مس ،صمؿ اؾمت٠مٟمػ وم٘م٤مل> :ؾمقا ٌء اًمٕم٤ميمػ ومٞمف واًمٌ٤مد< ،وُمـ ؿم٠من

اًمٕمرب أن يًت٠مٟمٗمقا سمـ>ؾمقاء< إذا ضم٤مءت سمٕمد طمرف ىمد شمؿ سمف اًمٙمالم ،ومٞم٘مقًمقنُ :مررت
ٍ
اخلػم واًمنم<(.)2
سمرضمؾ ؾمقا ٌء قمٜمدَ ه ُ
اًمقىمػ قمغم ﴿ ﭥ ﭦ﴾ وآسمتدا ُء سمـ>ؾمقا ٌء اًمٕم٤ميمػ
ُيًـ
ُ
وقمغم هذا اًمقضمف ُ
ومٞمف واًمٌ٤مد< .ىم٤مل أسمق قمٛمرو اًمداين ﴿> :ﭤ ﭥ ﭦ﴾ ٍ
يم٤مف قمغم ىمراءة ُمـ ىمرأ
>ؾمقا ٌء< سم٤مًمرومع قمغم أٟمف ظمؼم آسمتداء ُم٘مدم ،و>اًمٕم٤ميمػ< سم٤مٓسمتداء ،و َُمـ ىمرأ سم٤مًمٜمّم٥م [أي
>ؾمقا ًء<] مل ي٘مػ قمغم >اًمٜم٤مس<<( ،)3واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

وقمـ اًمٕمالىم٦م اًمتٗمًػمي٦م سملم اًم٘مراءشملم شم٘مقل اًمٌ٤مطمث٦م آُم٤مل اًمٗمالح> :شمٗمٞمد ﴿ﭧ
اًمٌٞم٧م احلرا َم ؾمقا ًء ًمٚمٛم٘مٞمؿ واًمزائر ،أُم٤م
ﭨ ﭩ ﭪ﴾ سم٤مًمٜمّم٥م أن اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ
َ

اعم٘مٞمؿ واًمزائر ًمٌٞم٧م اهلل احلرام
ىمراءة >ؾمقا ٌء اًمٕم٤ميمػ ومٞمف واًمٌ٤مد< سم٤مًمرومع وم٘مد أوم٤مدت أن
َ
يًتقي٤من ذم طمؼ اًمًٙمـ واًمٕمٌ٤مدة ومٞمف ...

( )1يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)141 /5اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)545 /4
(ُ )2مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء (.)222 /2
أيْم٤م إيْم٤مح اًمقىمػ وآسمتداء (.)411 ،411
( )3اعمٙمتٗمك ذم اًمقىمػ وآسمتدا ( ،)154و ُيٜمٔمر ً
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ً
وقمدٓ
اًمٌٞم٧م احلرا َم ؾمقا ًء
[و]سم٤مجلٛمع سملم اًم٘مراءات  ..يتٌلم أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد ضمٕمؾ
َ
ذم اًمٕمٌ٤مدة وذم اإلىم٤مُم٦م سملم اعم٘مٞمؿ ذم ُمٙم َ٦م اعمالزم ًمٌٞمتف احلرام ومٞمٝم٤م ،واعمً٤مومر اًمذي ُيي
ٍمتَّ ،
طمؼ اًمٕمٌ٤مدة واإلىم٤مُم٦م ذم سمٞم٧م
وم٢من ًمف َّ
ُمـ اًمٌ٤مدي٦م ًمٚمٕمٌ٤مدة ،ؾمقاء أـم٤مًم٧م زي٤مرشمف أم َىم ُ َ
ُمٜمع أظمر ُمـ هذيـ احل٘ملم َ
اًمذ ْيـ
اهلل احلرام ،وٓ ُيؼ ٕي ُمـ اًمٕم٤ميمػ أو اًمٌ٤مدي َ
ضمٕمٚمٝمام اهلل شمٕم٤ممم ًمٙمؾ ُمٜمٝمام ؾمقاء ،واهلل أقمٚمؿ<(.)1
﴿ ﮁ﴾ [احل٩مَ ]67 ،34 :عّا :بهطس ايطني (ََٓطٔهٟا).
ىمٞمؾ :اًمٗمتح واًمٙمن ًمٖمت٤من سمٛمٕمٜمك واطمد ،واعمراد سم٤معمٜمًؽ ُمٙم٤من اًمٜمًؽ أو اعمّمدر،
وىمٞمؾ :اعمٙمًقر ُمٙم٤من ،واعمٗمتقح ُمّمدر(.)2
﴿ ﭑ﴾ [احل٩م ]39 :بؿتضِ اهلُٜصٜ( ٠أذَٕٔ).
ِ
ًمٚمٗم٤مقمؾُُ ،مًٜمَدً ا ًم ِ َْم ِ
ٛمػم اؾم ِؿ اهللِ شمٕم٤ممم ،واعمَٕمٜمكَ :أ ِذ َن اهللُ ،وم٤مٔ َي ُ٦م ىمٌٚمٝم٤م ﴿ ﰄ
َُمٌٜم ِ اٞم٤م
ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾ [احل٩م ،]38 :وم٠مؾمٜمد اًمٗمٕمؾ إمم اهلل شمٕم٤ممم ًمت٘مدم اؾمٛمفِ ،
واًمٗم ُ
ٕمؾ
ىمر َب ُمٜمف ،واعم٠مذون ومٞمف حمذوف ،أي :ذم اًم٘مت٤مل ًمدًٓم٦م > ُي٘م٤مشمِٚمقن< قمٚمٞمف ،واعمٕمٜمكَ :أ ِذ َن اهللُ
ُ
هلؿ ذم اًم٘مت٤مل.
يًرُٜٔ َٜٔكٜا ٔتً.)َٕٛٝ
 ﴿ٚﭓ﴾ بهطس ايتاٜ( ٤أذَٕٔ َّ
ِ
قن فم٤مًم ِـ ِٛم ِ
ًمٚمٗم٤مقم ِؾ ،واعمٕمٜمكُ :ي َ٘م٤مشمِ ُٚم َ
وقمدوهؿ.
ٞمٝمؿ
َُمٌٜم ِ اٞم٤م
َّ
﴿ ﭞ ﭟ﴾ [احل٩م ]47 :بٝا ٤ايػٝبُ َٜ ( ١عدٗ.)َٕٚ
إظمٌ٤مر قمـ اًمٙمٗم٤مر ،وأُم٤م
ٜم٤مؾمٌ ً٦م ًمِ٘مقًمِف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭑ﴾ [احل٩م ،]47 :وهق
ٌ
ُُم َ
اًم٘مراءة سم٤مًمت٤مء ومٌ٤مخلٓم٤مب قمغم اًمٕمٛمقمٟٕ :مف ُيتٛمؾ أن يٙمقن ظمٓم٤م ًسم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم وًمٚمٙمٗم٤مر
وم٤مًمت٤مء أقمؿ.
ٌ
ُمًتٕمٛمؾ ذم
ؼم
ىم٤مًم٧م اًمٌ٤مطمث٦م آُم٤مل اًمٗمالح> :سم٤مجلٛمع سملم ًمٌ٘مراءشملم يتْمح ومٞمٝمام ظم ٌ
( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)237 ،236 /7
( )2يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن (.)148 /5
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يتٌلم أن اهلل شمٕم٤ممم َه َّٞم َـ٠م ذم هذه اًمدٟمٞم٤م أي٤م ًُم٤م شمُٜم٤مؾم٥م
اًمتٕمريض سم٤مًمققمٞمد ًمٚمٙم٤مومريـ ،طمٞم٨م ُ
َ
اًمزُم٤من ،وىم٤مدر ٓ
أوه٤م َم اعمخٚمقىم٤مت ،وأزُم٤مٟمً٤م شمٜم٤مؾم٥م ؿم٠مهنؿ ،وًمٙمٜمف طمٚمٞمؿ ٓ يًتٓمٞمؾ

اًمٗمقتً ،مذا وم٢من يق ًُم٤م قمٜمده  -قمز وضمؾ -يم٠مًمػ ؾمٜم٦م ممَّ٤م يٕمده اًمٜمٌل واعم١مُمٜمقن ُمٕمف،
خي٤مف
َ
وممَّ٤م اعمنميمقن اعمحت٘مرون اًمذيـ يًتٕمجٚمقن سم٤مًمٕمذاب ،وهذا اًمٞمقم ىم٤مدم ،وىمد ىمدر اهلل
شمٕم٤ممم ًمف َىمدْ َره اًمذي يتٜم٤مؾم٥م ُمع قمٔمٛم٦م ؿم٠مٟمف ،واهلل أقمٚمؿ<(.)1

ضوزة املؤميوٌ
﴿ ﮇ ﴾ [اعم١مُمٜمقن ]9 :قسأٖا باإلؾساد ،بػري ٚا ٍٚقبٌ ا٭ئـ (صَ٬تٔـِِٗ).
ِ
جل ْٛمع ،واعمح٤مومٔم ُ٦م قمغم اًمّمالة إىم٤مُمتُٝم٤م ،واعمٌ٤مدر ُة إًمٞمٝم٤م
اؾمؿ ضمٜمس ،ومٝمق ذم ُمٕمٜمك ا َ
ِ
ِ
وؾمجقده٤م  -ذيمره اًم٘مرـمٌل رمحف اهلل.
ريمققمٝم٤م
أوائؾ أوىم٤مهت٤م ،وإمت٤م ُم
﴿ﭲ ﭳ﴾ [اعم١مُمٜمقن ]92 :بسؾعِ امل( ِٝعَا ٔيـُِ).
ظمؼم ُُمٌتدَ أٍ حمذوف ،أي :هق قم٤مًم ِـ ُؿ اًمٖم ْٞم ِ
٥م ،ومٞمٙمقن اًمٙمال ُم ُُمًت٠م َٟم ًٗم٤م ،وومٞمف ُمٕمٜمك
اًمت٠ميمٞمد.
يتّمػ سمٙمامل اًمٕمٚمؿ
اعمٜمزه قمـ اًمقًمد واًمنميؽ
ُ
وشمٗمٞمد اًم٘مراءة سم٤مًمرومع أن اهلل َّ
وؿمٛمقًمف ،ومٌٕمد شمٜمزهيف ؾمٌح٤مٟمف قمـ اًمقًمد واًمنميؽ اؾمت٠مٟمػ اًمٙمالم سمقصٗمف شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمٚمؿ
اًمثٌقت.
اًمٙم٤مُمؾ واًمِم٤مُمؾ سمام ُيثٌ٧م ًمف هذه اًمّمٗم َ٦م قمغم اًمدوام ًمتٕمٌػمه سم٤مٓؾمؿ اًمذي ُيٗمٞمد
َ
غكٜا َٚتَُٓا).
﴿ ﭞ﴾ [اعم١مُمٜمقن ]116 :بؿتضِ ايػني ٚايكاف ٚأ ٔيـٕ بعدَٖا ( َ
ِ
َّ
ِّ
ِّ
َّ
واًمِم َ٘م٤موة
يم٤مًمٗم ْٓمٜم٦م،
وم٤مًمِم ْ٘مقة
٘مقة ُمّمدران سمٛمٕمٜمك واطمد،
٤موة
واًمِم َ
اًمِم َ٘م َ
يم٤مًمً َٕم٤مدة(.)2
َّ
٤موة َّ
٘مقة و َّ
ىم٤مل اًمًٛملمِّ > :
واًمِم٘م٤مء :ؾمق ُء احلظ ،وهق ود اًمًٕم٤مدةُ .ي٘م٤مل
اًمِم َ٘م َ
اًمِم َ
( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)262 /7
( )2يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)213/5اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)622 /4
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يم٤مًمر َّدةَّ ،
ُمٜمفَ :ؿم ِ٘م َل َي ِْم َ٘مكِّ ،
يم٤مًمً َٕم٤مدة وزٟمً٤م ٓ ُمٕمٜمك<(.)1
واًمِم َ٘م َ
٤موة َّ
وم٤مًمِم ْ٘مقة ِّ
اًمِم ْ٘مقة ُمـ َّ
ىم٤مل اًمرازي> :ىم٤مل أسمق ُمًٚمؿِّ :
اًمِم٘م٤مء يمجري٦م اعم٤مء ،واعمّمدر اجلري ،وىمد
ور ْيمٌ٦م ِ
ِ
وىم ْٕمدَ ة ،وذًمؽ ُمـ
جيلء ًمٗمظ >وم ْٕم َٚم٦م< واعمرا ُد سمف اهلٞمئ ُ٦م واحل٤مل ،ومٞم٘مقلِ :ضم ْٚم ًَ٦م َطم ًَٜم٦م ِ َ

اهلٞمئ٦م ،وشم٘مقل :قم٤مش ومالن قمٞمِم٦م ـمٞمٌ٦م ،وُم٤مت ُمٞمت٦م يمريٛم٦م ،وهذا هق احل٤مل واهلٞمئ٦م ،ومٕمغم
هذا اعمراد ُمـ ِّ
اًمِم ْ٘مقة طم٤مل اًمِم٘م٤مء<.

وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر> :و> ِّ
اًمِم ْ٘مقة< سمٙمن اًمِملم وؾمٙمقن اًم٘م٤مف ذم ىمراءة اجلٛمٝمقر،
وهل ِزٟم٦م اهلٞمئ٦م ُمـ اًمِم٘م٤مء .وىمرأ محزة واًمٙمً٤مئل وظم َٚمػَ > :ؿم َ٘م٤موشمٜم٤م< سمٗمتح اًمِملم،
اضم٦م<.
واًمً َذ َ
وسم٠مًمػ سمٕمدَ اًم٘م٤مف ،وهق ُمّمدر قمغم صٞمٖم٦م اًم َٗم َٕم٤م ًَم٦م ُمثؾ َ
اًمـجزا ًَم٦م َّ
دسِٜ٘ا)ٚ ،نريو بطٛز ٠ظ.
ض ِ
﴿ ﮁ﴾ [اعم١مُمٜمقن ]111 :بغِ ايطني ( ُ
اًمْمؿ واًمٙمن ًمٖمت٤من سمٛمٕمٜمك ِ
واطمدُ ،قمزي اًمٙمن إمم ىمريش ،واًمْمؿ إمم متٞمؿ(.)2
وىم َٞمؾ :سم٤مًمْمؿ ِ
ِ
اخلدُم٦م واًمًخرة ُمـ اًمتًخػم ،اًمذي هق اًمتذًمٞمؾ واًمٕمٌقدي٦م ،يمام يم٤من
ِّ
يٗمٕمؾ أُمٞم ُ٦م سمـ ظمٚمػ سمٌِ ٍ
ُ
الل ريض اهلل قمٜمف ،وسم٤مًمٙمن ُمـ آؾمتٝمزاء ،وهق ذم اًم٘مراءشملم
ُمّمدر ،وًمذًمؽ ُو ِّطمد ،واهللُ شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)3

ىم٤مل اعمٜمتج٥م اهلٛمذاين> :ىمرئ سمْمؿ اًمًلم ويمنه٤م ،ويمالمه٤م ُمّمدر ؾم ِ
خ َر يم٤مًمً ْخر
َ
واًمً ْخر ،شم٘مقل ُمٜمفِ :
ؾمخرت ُمٜمف ،وسمف أؾمخر -سمٙمن اًمٕملم ذم اعم٤ميض وومتحٝم٤م ذم اًمٖم٤مسمر-
ِّ
ِ
ِ
همػم أن ي٤م َء اًمٜمً٥م زي٤مدة ىمقة
خرا وؾمخر اي٤م ُ
خرا وؾم ً
ُؾم ً
وؾمخر اي٤م وؾمخري٦م ،إذا هزأت سمفَ ،
ذم اًمٗمٕمؾ ،يمام ىمٞمؾ :اخلّمقصٞم٦م ذم اخلّمقص ،واًمدًمٞمؾ قمغم أن اعمراد هبام اهلزء ىمق ًُمف َّ
ضمؾ
ِذيمره ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [اعم١مُمٜمقن ،]111 :واًمْمحؽ سم٤مًمًخر واهلزء أؿمٌف،
ِ
وؿمٞمخف اخلٚمٞمؾ رمحٝمام اهلل ،وهق أهنام
وهذا ُمذه٥م ص٤مطم٥م اًمٙمت٤مب [يٕمٜمل ؾمٞمٌقيف]

ًمٖمت٤من سمٛمٕمٜمك.
( )1قمٛمدة احلٗم٤مظ ( ،)282 /2ويمذًمؽ اعمٗمردات ًمألصٗمٝم٤مين ُ -م٤مدة (ؿم٘م٤م).
( )2يٜمٔمر اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمؽماث ( ،)253 /1ذم اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م (.)84
( )3يٜمٔمر اًمٙمِمػ ( ،)481واًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء (.)243 /2
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وىم٤مل همػممه٤م :إن اعمٙمًقر ُمـ اهلزء ،واعمْمٛمقم ُمـ اإلذٓل واًمتًخػم ،أي:
َّ
ؾمخ ُروهؿ واؾمتٕمٌدوهؿ.

أيْم٤م :مه٤م ًمٖمت٤من يمٙم ُْر ِد ويمرد ،و ُسم ْختِل وسمِ ْختِل ،و ُأ ْؾم َقة
وىم٤مل حمٛمد سمـ يزيد ً
وإِ ْؾم َقة ،وإٟمام شم١مظمذ اًمتٗمرىم٦م قمـ اًمٕمرب ،وم٠مُم٤م سم٤مًمت٠مويؾ ومال ،هذا ُمٕمٜمك يمالُمف<(.)1

﴿ ﮎ ﮏ﴾ [اعم١مُمٜمقن ]111 :بهطسِ اهلُص( ٠إِ ُِْٖٗ).
ِ
اًمقىمػ قمغم ﴿ ﮌﮍ﴾ [اعم١مُمٜمقن:
آؾمتئٜم٤مف واًم َ٘مٓم ِع ِممَّ٤م ىمٌ َٚمف ،وقمٚمٞمف ومٞمحًـ
قمغم
ُ
َّ
 ]111واًمٌدء سمـ ﴿ إِن ُِو ُُو ﴾.
واًمٗمٕمؾ >ضمزى< يتٕمدى إمم ُمٗمٕمقًملم ،وم٤معمٗمٕمقل إول ذم أي٦م هق اًمْمٛمػم ذم
>ضمزيتٝمؿ< ،واعمٗمٕمقل اًمث٤مين قمغم هذه اًم٘مراءة حمذوف ،أي :ضمزيتٝمؿ اًمٞمق َم سمّمؼمهؿ اجلٜم َ٦م،
صمؿ اسمتدأ ِ
ُم٤مد ًطم٤م هلؿ :إهنؿ هؿ اًمٗم٤مئزون ،أي :وم٤مزوا هب٤م طمٞم٨م صؼموا.
﴿ﮒ ﮓ﴾ [اعم١مُمٜمقن112 :ص﴿ ،ﮣ ﮤ﴾ [اعم١مُمٜمقن ]114 :بغِ ٚايكافٚ ،سرفٔ ا٭ ٔيـٔ،
ٚضه ِٕٛاي ّ٬ؾُٗٝا بضٝػَ ١ا٭َس ( ٝقٌِ).
ىمٞمؾ ذم اعم٠مُمقر سمذًمؽ إٟمف اعمٚمؽ ،أو سمٕمض رؤؾم٤مء ِ
أهؾ اًمٜم٤مر ،واًمت٘مدير :ىمؾ هلؿ :يمؿ
ًمٌثتؿ؟ ،واًمْمٛمػم قمغم ىمراءة >ىم٤مل< يٕمقد إمم اهلل شمٕم٤ممم ،أو اعم٠مُمقر سمً١ماهلؿ ُمـ اعمالئٙم٦م.
ىم٤مل اًمزخمنمي> :اؾمت٘مٍموا ُمد َة ًمٌثِٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م سم٤مإلو٤موم٦م إمم ظمٚمقدهؿ وعم٤م هؿ ومٞمف
ُ
ُمر قمٚمٞمف ُمـ أي٤مم اًمدَّ َقم٦م إًمٞمٝم٤م ،أو
يًتٓمٞمؾ أي٤م َم حمٜمَتِف
ُمـ قمذاهب٤مٕ :ن اعمٛمتحـ
ويًت٘مٍم ُم٤م َّ
ُ

ٕهنؿ يم٤مٟمقا ذم هور ،وأي٤م ُم اًمنور ىمّم٤مر ،أو ٕن اعمٜم٘ميض ذم طمٙمؿ ُم٤م مل يٙمـ،
وصدىمٝمؿ اهلل ذم شمَ٘م٤م ًِّم ِ
ـٝمؿ ًمِ ًِٜمِل ًمٌثٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ،وو َّسمخٝمؿ قمغم همٗمٚمتٝمؿ اًمتل يم٤مٟمقا
قمٚمٞمٝم٤م<(.)2

( )1اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)623 /4
( )2اًمٙمِم٤مف (.)253 /4
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دعُ.)ٕٛ
﴿ ﯕ ﯖ﴾ [اعم١مُمٜمقن ]115 :بؿتضِ ايتاٚ ٤نطسِ ادتَ ( ِٝتسِ ٔ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٕهنُؿ
قمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٗم٤مقمؾ ،أي ٓ شمَرضم ُٕمقن سم٠مٟم ُٗمًٙمؿ ،وهق ذم ُمٕمٜمك اًم٘مراءة إظمرىَّ :
إذا ُر ِضم ُٕمقا َر َضم ُٕمقا.

ضوزة اليُّوز
﴿ﯸ ﯹ ﯺ ﴾ [اًمٜمقر ]9 :بسؾعِ ايتاَٚ( ٤ارتٜأَطَ.)ٝ١
قمغم آسمتِدَ اء ،واخلؼم ُم٤م سمٕمدَ ُه ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [اًمٜمقر ،]9 :وىمٞمؾ
قو ِع >أن شم َِْمٝمدَ < اعمرومقعٟٕ ،مف َوم ِ
إهن٤م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ُم ِ
ويدر ُأ قمٜمٝم٤م
ًمت٘مدير:
٤مقم ُؾ > َيدْ َرأ< ،وا
َ
َ
ُ
َ
ُمقو ِع ِ
قمٓمػ قمغم ِ
اًمٗم٤مقمؾ(.)1
ًمٕمذاب ؿمٝم٤م َد ُة أر َسم ِع َؿم َٝم٤م َدات واًمِمٝم٤م َد ُة اخلَ ِ٤مُم ًَ ُ٦م ،ومٝمل
ا
ٌ
َ
ػ َٗدُ).
﴿ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ [اًمٜمقر ]24 :قسأ ايؿٔعٌ بٝا ٤ايترنري (ِ َٜ
ِ
ٕن شم٠مٟمِٞم٨م > َأ ِ
َّ
ووم٤مقمٚمف ،ىمٞمؾ :وٕن اًمقاطمد ُمـ
ًمًٜمتٝمؿ< جم٤مزي ،وًمٚمٗمّمؾ سملم اًمٗمٕمؾ

ِ
إًمًٜمَ٦م ُمذيمر.

﴿ ﯜ﴾

[اًمٜمقر]35 :

بٝاَ ٤د ١ٖٜٚبعد ايسا ،٤ؾُٗصَ ٠سؾٛعََ ١ع املد املٝتضٌٔ

(دُز.)ْ٤ٟٚ
ِصٗم٦م ًمـ >يمَقيمَ٥م< ،قمغم وزن > ُوم ِّٕمٞمؾ<ُ ،مـ اًمدَّ ْر ِء سمٛمٕمٜمك اًمدَّ وم ِع ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
سمٕمْم٤م ُمـ
دومع سمٕم ُْمف ً
﴿ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [اًمٜمقر ]8 :أي :يدومٕمف ،واعمٕمٜمك :يم٠من وق َءه ي ُ
قؤه٤م اًمٔمال َم واخلٗم٤م َء ،أو ًمٙمقٟمف يدومع اًمِمٞم٤مـملم قمـ اؾمؽماق اًمًٛمع،
عمٕم٤مٟمف ،أو
يدومع َو ُ
ُ
واًمٙمقيم٥م إذا رضمؿ سمف اًمِمٞم٤مـملم يم٤من ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م أيمثر وق ًءا.

اًمـٛم ِّريؼ
ووزن > ُوم ِّٕمٞمؾ< ذم اًمّمٗم٤مت طمٙم٤مه ؾمٞمٌقيف قمـ أيب اخلٓم٤مب ،وُمـ إؾمامءُ :
ًمٚم ُٕم ّْم ُٗمر ،صمؿ ىم٤مل :ومم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن قمغم هذا اًمٌٜم٤مء ىمقهلؿ :اًم ُٕم ِّٚم َّٞم٦مٟٕ :مف ُمـ قمال يٕمٚمق،
ومٝمق ُوم ِّٕمٞمؾ ُمٜمف.

( )1اٟمٔمر اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)548 /2
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وأُم٤م ىمراءة طمٗمص ﴿ ﯜ﴾ ومٞمحتٛمؾ أن شمٙمقن ُمٜمًقسم٦م إمم اًمد ِّرُ ،ؿم ٌِّف سمف ًمّمٗم٤مئف
وومرط وٞم٤مئف ،وأن شمٙمقن أصٚمٝم٤م اهلٛمز وم ُٗم ِٕمؾ سمف ُم٤م ُوم ِٕمؾ سم٤مًمٜمزء واًمٜمٌلء ،وىمد شم٘مدم ُمٕمٜمك
اًم٘مراءة سم٤مهلٛمز(.)1
﴿ ﯝ﴾ [اًمٜمقر ]35 :بتا ٤ايتأْٝح (تُٜ ٛقدُ).
ْم٤مرع > ُأ ِ
ِ
ِ
وٛمػم يٕمق ُد قمغم
وٟم٤مئ٥م اًمٗم٤مقمؾ
ًمٚمٛمٗمٕمقل،
وىمدَ ْت< ُمٌٜمل
ُ
قمغم اًمت٠مٟمٞم٨مُُ ،م ِ ُ
ٌ
ُ
اًم٘مٜمديؾ ،واًمٗمٕمؾ ًمٚمزضم٤مضم٦م ذم اًمٚمٗمظ ،وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م
ضم٤مضم٦م< قمغم طمدِّ  :أوىمدت
> ُز َ
ذف
ومح َ
ًمٚمٛمّمٌ٤مح ،شمقىمد اًمزضم٤مضم ُ٦م ُمـ َزي٧م ؿمجرة ،واًمت٘مديرُ :مّمٌ٤مح اًمزضم٤مضم ُ٦مَ ،
اعمْم٤مف إًمٞمف ُم٘م٤م َُمف.
اعمْم٤مف وأىم٤م َم
َ
َ

ِ
وصٗمٝم٤م و َىم ُر َب ُمٜمٝم٤م،
ىم٤مل اسمـ زٟمجٚم٦م> :ضمٕمٚمقا اإلي٘م٤مد ًمٚمزضم٤مضم٦م ٕٟمف ضم٤مء ذم ؾمٞم٤مق

ومجٕمٚمقا اخلؼم قمٜمٝم٤م ًم٘مرهب٤م ُمٜمف وسمٕمده ُمـ اعمّمٌ٤مح .وم٢من ىمٞمؾ :يمٞمػ وصٗم٧م اًمزضم٤مضم٦م سم٠مهن٤م
شمقىمد وإٟمام يٙمقن آشم٘م٤مد ًمٚمٜم٤مر؟ ىمٞمؾ :عم٤م يم٤من آشم٘م٤مد ومٞمٝم٤م ضم٤مز أن يقصػ سمف ٓرشمٗم٤مع
يمثػما
اًمٚمٌس قمـ وهؿ اًمً٤مُمٕملم وقمٚمٛمٝمؿ سم٤معمراد ُمـ اًمٙمالم ،واًمٕمرب ىمد شمًٜمد إومٕم٤مل ً
إمم ُم٤م ٓ ومٕمؾ ًمف ذم احل٘مٞم٘م٦م إذا يم٤من اًمٗمٕمؾ ي٘مع ومٞمف ،ومٞم٘مقًمقنٌ > :
ٟم٤مئؿ< ٕن اًمٜمقم ومٞمف
ًمٞمؾ ٌ

ُ
يٙمقن ،يمام ىم٤مل ضمؾ وقمز ﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾

[ؾمقرة إسمراهٞمؿ]18 :

وم٤مًمٕمّمقف ًمٚمريح ،ومجٕمٚمف ُمـ صٗم٦م اًمٞمقم ًمٙمقٟمف ومٞمف وهذا واوح ،قمٜمد أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م<.
ضم٤مضم٦م< واعمراد اًم٘مٜمديؾ،
وُيتٛمؾ أن يراد سم٤مًمزضم٤مضم٦م اًم٘مٜمديؾ ،وم٠مٟم٨م قمغم ًمٗمظ >اًمز َ
وقمٙمًف ﴿ :ﭒ ﭓ﴾ [إطمزابٟٕ ]31 :مف ُذيمِّر قمغم ًمٗمظ > َُم ْـ< واعمراد اًمت٠مٟمٞم٨م ،واهلل

شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)2

ط َبٖٔ).
﴿ﮞ ﮟ ﴾ [اًمٜمقر ]57 :بٝا ٤ايػٝبَٜ ( ٔ١شِ َ
ِ
أطمدٌ  ،أو ٓ َُي ًَ ٌَ َّـ اًمٜمٌل طً ،مت٘مدم ذيمره ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
٥م أو َ
ُي ًَ ٌَ َّـ طم٤مؾم ٌ
أي ٓ َ ْ
ٕمج ِزيـ< صم ٍ
﴿ﮙ ﮚ﴾ [اًمٜمقر ،]56 :و>اًمذيـ< َُم ٌ
٤من ،وسمف ُي َـرد قمغم َُم ِـ
ٗمٕمقل َّأول ،و> ُُم ِ َ
( )1يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)647 /4اًمٌحر ِ
اعمحٞمط (.)45/8
اًمٙمت٤مب اعمقوح ( ،)552 /2اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)648 /4طمج٦م اًم٘مراءات (.)511 ،511
( )2اٟمٔمر
َ
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ىم٤مئ ًال سمٗم٤مقمٚمٞم٦م اعمقصقل ومل يٙمـ ذم اًمٚم ِ
اؾمتِم َٙم َٚمٝم٤م ِ
ُمٗمٕمقل واطمد وهق >ُم ِ
ٌ
ٕمج ِزي َـ<.
ٗمظ إٓ
ُ
َّ
ُ
قو ِع روم ٍع وم ِ
أو يٙمقن >اًمذيـ يمٗمروا< ذم ُم ِ
ُ
ُ
إول حمذو ًوم٤م ،وىمقًمف:
واعمٗمٕمقل
٤مقم ًال،
َ
ً ِ
٤مهؿ ُم ِ
>ُم ِ
ٕمج ِزي َـ ذم
يـ<
ٕمج ِز َ
ٟمٗمً ُٝمؿ أو إ َّي ُ ُ
ُمٗمٕمقٓ صم٤مٟم ًٞم٤م ،واًمت٘مديرَُ ٓ :ي ًَ ٌَ َّـ اًمذي َـ يمٗمروا أ َ
ُ

طمذف اعمٗمٕمقل إول ٕٟمف ذم إصؾ ُمٌتدأ ،وطمذف اعمٌتدأ يمثػم ضم٤مئز ذم
إرض ،وضم٤مز
ُ

يمالم اًم٘مقم.
طمذف أطمدمه٤م إن ىم٤مم قمٚمٞمف
جيقز طمذ ُومٝمام ،أو
ُ
وُمٗمٕمقٓ اًمٗمٕمؾ اًم٘مٚمٌل -يمحً٥مُ -
ٌ
دًمٞمؾ ،يمام أؿم٤مر ًمف اسم ُـ ُم٤مًمؽ ذم اخلالص٦م سم٘مقًمف:
ـــفّط ىؾعــّنَ أو ىؾعــّل
َوَّل جتـــؾ ٍُـــا ةـــل دوـــم
ِ
طمذف اعمٗمٕمقًملم ُم ًٕم٤م ُمع ىمٞم٤مم اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝمام ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ
وُمث٤مل
ـ(ـٝمؿ) (ذيم٤مئل).
ﭻ ﭼ﴾ [اًم٘مّمص ،]62 :أي :شمزقمٛمق َٟم ُ
وىمٞمؾ> :اًمذيـ يمٗمروا< وم٤مقمؾ ،واعمٗمٕمقٓن مه٤م >ُمٕمجزيـ< و>ذم إرض< ،واعمٕمٜمكٓ :
ُيًٌـ اًمذيـ يمٗمروا أطمدً ا ُي ِ
ٕمج ُز اهللَ ذم إرض طمتك يٓمٛمٕمقا هؿ ذم ُمثؾ ذًمؽ .ىم٤مل
اًمًٛملم> :ىمٞمؾ :هق ظمٓم٠مٕ :ن اًمٔم٤مهر شمٕمٚمؼ >ذم إرض< سمـ>ُمٕمجزيـ<<(.)1
﴿ ﯪ ﯫ ﴾ [اًمٜمقر ]58 :بايٓضب (ثَ٬خَ َعِٛزَاتٕ).
ومٞمٝم٤م أوضمف:
أحدها :أهن٤م َسمدَ ل ُمـ ىمقًمِف ﴿ :ﯙ ﯚ﴾ اعمٜمّمقب قمغم اًمٔمرومٞم٦م اًمز َُم٤مٟمِ َّٞم٦مٕ :هن٤م صمالصم٦م
نت سم٤مٕزُمٜم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
أزُمٜم٦م ،وم٘مد ُوم ِّ َ

ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ﴾ ،ؿلبدل >ثالث عورات< مـفا عذ إضامر اقوـت،
ِ
صمالث قمقرات ،ومحذف اًمـ ُٛمْم٤مف وأىمٞمؿ اعمْم٤مف إًمٞمف ُمٙم٤مٟمَف ،واعمٕمٜمك:
واقتؼدير :أوىم٤مت
َ
صمالث
يًت٠مذٟمقٟمٙمؿ ذم صمالصم٦م أوىم٤مت ،وهذا أصح ذم اعمٕمٜمك ٕهنؿ مل ُي١م َُمروا سم٤مٓؾمتئذان

( )1يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)233 ،232 /5اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)669 ،668 /4اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (.)627 /11
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ُمرات ،وإٟمام ذم صمالصم٦م أوىم٤مت طمٞم٨م سمٞمٜمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ ،وهل إوىم٤مت اعمذيمقرة ذم أي٦م(.)1
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
صمالث اًمٕمقرات ُُمٌ٤مًمٖم ً٦م ،ومال ُيت٤مج إمم
اعمرات َٟم ْٗم َس
صمالث
ٟمٗمس
ُ
تٛمؾ أٟمف ُضمٕمؾ ُ
وُي َ
طمذف ُمْم٤مف.
اقثاين :أن > َ
صمالث قمقرات< سمدل ُمـ إوىم٤مت اعمذيمقرة – يٕمٜمل ىمقًمف ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﴾ وُم٤م قمٓمػ قمٚمٞمف ،ويٙمقن ً
سمدٓ قمغم اعمحؾ ومٚمذًمؽ ُٟم ِّم٥م.
وضمٝمل اًمٌدل ُ ٓ -يقىمػ قمغم ُم٤م ىمٌؾ > َ
صمالث
وقمغم هذيـ اًمقضمٝملم  -أقمٜمل
َ
قمقرات<ٟٕ :مف ٌ
وشم٤مسمع ًمف ،وٓ يقىمػ قمغم اعمتٌقع دون شم٤مسمٕمف.
سمدل ُمٜمف
ٌ
َ
صمالث
اقثاقث :أٟمف ُمٜمّمقب سم٢موامر ومٕمؾ ،واًمت٘مدير :اشم٘مقا أو اطمذروا أو أقمٜمل
قمقرات(.)2

ضوزة الفُسقاٌ
نٌُ).
﴿ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [اًمٗمرىم٤من ]8 :قسأ ايؿعٌَ بٓ ِٕٛادتُع (ْٖأٝ ٞ
قمغم أن اًمٗم٤مقمؾ هق وٛمػم اعمُت َٙم ِّٚمٛملم ،أي ُ
ؽم ُطمقا ضمٜم ً٦م
ٟم٠ميمؾ ٟمحـ ُمٜمٝم٤م ،سمٛمٕمٜمك أهنؿ اىم َ
َ ِ
صمٛمر َهت٤م طم٘مٞم٘م٦م ٓ
ي٠ميمٚمقن ُمٜمٝم٤م ،ومٞمٙمقٟمقن سم٠ميمٚمٝمؿ ُمٜمٝم٤م أسمٕمدَ ُمـ اًمري٥م ،ويتٞم٘مٜمقن أن َ
ؾمحر.

عََُْ ( ١شِػُ ُسُِٖ).
﴿ﮉ ﮊ﴾ [اًمٗمرىم٤من ]17 :بٓ ٕٛايعَ ٜ
قمغم آًمتٗم٤مت ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م ذم ىمقًمف ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ إمم اًمتٙمٚم ِؿ ،وومٞمف
ُُمقا َوم٘م٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ىمٌؾ ذًمؽ ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [اًمٗمرىم٤من.]11 :
ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمراءة >ٟمحنمهؿ<> ،ومٜم٘مقل< سمٜمقن اًمٕمٔمٛم٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم
ِ
اًمٙمٗم٤مر و َُمـ َقمٌدوهؿ ُمـ دون اهلل ،ويمذا قمٔمٞمؿ ؾمخٓمِف
ُينم
ىمدرة اهلل اًمذي
قمٔمٞمؿ
َ
ُ
( )1يٜمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)4842 /6
( )2يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)234 /5اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (ُ ،)671 /4مٜم٤مر اهلدى (.)543
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وهمْمٌف قمغم ه١مٓء اًمٙمٗم٤مر اعمنميملم ،وىمراءة اًمٞم٤مء >ُينمهؿ< ًمٚمدًٓم٦م قمغم أن اهلل وطمده
دون ُُم ٍ
وزير وٓ ُُم ٍ
ٍ
ُينمهؿ َ
ِمػم ،وم٤معمالئٙم٦م اًمتل شم٘مقم سمذًمؽ إٟمام هؿ
ٕملم وٓ
هق اًمذي ُ
ُمٜمٗمذون ُٕمر اهلل<.

﴿ ﯕ ﯖ﴾ [اًمٗمرىم٤من ]19 :بٝا ٤ايػٝبَٜ( ١طِتَٝٔٛعُ.)َٕٛ
ىمٞمؾ ذم اًمٗم٤مقمؾ وضمٝم٤من:
األول :أٟمف أهل ُ٦م اعمٕمٌقدون ُمـ دون اهلل ،أي :وم٘مد يمذسمٙمؿ َُمـ قمٌدشمؿ ومام يًتٓمٞمٕمقن
ظمؼم قمـ أهل٦م سمْمٛمػم اًمٕم٤مىمؾ  -اًمقاو  -ذم
ٟمٍما ًمٙمؿ ،و ُأ ِ َ
س ًوم٤م ًمٚمٕمذاب قمٜمٙمؿ ،وٓ ً

>يًتٓمٞمٕمقن< ٕهن٤م يم٤مٟم٧م قمٜمدهؿ ممـ يٕم٘مؾ ويٗمٝمؿ ،وًمذًمؽ قمٌدوه٤م ،وجيقز أن شمٙمقن
اعمالئٙم٦م ،أو يم٤مٟمقا يٕمٌدون أهل َ٦م ممـ ِ
وٛمػم اًمٕم٤مىمؾ(.)1
يٕم٘مؾ وُمـ همػمه وم ُٖم ِّٚم٥م
ُ

واقثاين :أٟمف اعمنميمقن ،أي :ومام يًتٓمٞمع ه١مٓء اًمٙمٗم٤مر اًمٕم٤مسمِدون ًممهل٦م س ًوم٤م ًمٚمٕمذاب،
ٟمٍما ٕٟمٗمًٝمؿ يٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمٕمذاب(.)2
وٓ ً
واظمت٤مر أسمق قمكم اًمٗم٤مرد اًمقضم َف إول -ىم٤مل> :وًمٞمس سم٤محلًـ أن دمٕمؾ >يًتٓمٞمٕمقن<
ًمٚمٛمتخذيـ اًمنميم٤م َء قمغم آٟمٍماف ُمـ اخلٓم٤مب إمم اًمٖمٞمٌ٦مٕ :ن ىمٌٚمف ظمٓم٤م ًسم٤م وسمٕمده ظمٓم٤م ًسم٤م،

وذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾<.ا.هـ

وىم٤مل إؿمٛمقين ذم اًمقىمػ قمغم ُم٤م ىمٌٚمف ،وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯓ ﯔ﴾> :ضم٤مئز
عمـ ىمرأ >يًتٓمٞمٕمقن< سم٤مًمٞم٤مء اًمتحتٞم٦م ًمٚمٕمدول ُمـ اخلٓم٤مب إمم اًمٖمٞمٌ٦م ،وًمٞمس سمقىمػ عمـ ىمرأه سمت٤مء
اخلٓم٤مب ،واعمراد قمٌ٤مده٤م ،وهب٤م ىمرأ طمٗمص ،واًمٌ٤مىمقن سمٞم٤مء اًمٖمٞمٌ٦م ،واعمراد أهل٦م اًمتل يم٤مٟمقا
يٕمٌدوهن٤م ُمـ قم ٍ
٤مىمؾ وهمػمه ،وًمذًمؽ همٚم٥م اًمٕم٤مىمؾ ومجلء سمقاو اًمْمٛمػم<(.)3
نسُٚا).
ُدؿ ٜؿ( ٟ١ئ َٝرِ ٝ
﴿ ﮣ﴾ [اًمٗمرىم٤من ]51 :بإضهإ ايراٍِ ٚعِ ٚايهافٔ َ َّ

( )1يٜمٔمر اًمٙمِمػ ( ،)492اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)15 ،14 /5اًمدر اعمّمقن (.)248 /5
( )2يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)14 /5شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)4874 /6
(ُ )3مٜم٤مر اهلدى ذم سمٞم٤من اًمقىمػ وآسمتدا (.)547
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ُُم ِ
ْم٤مر ُع > َذيم ََر< ُمـ ِّ
اًمذيمر ِود اًمٜمًٞم٤من ،أو سمٛمٕمٜمك اًمت ََّذيمر واًمتدسمر.
ِ
وم٠مدهمٛم٧م اًمت٤مء ذم اًمذالُ ،مـ اًمتذيمر
وأُم٤م ىمراءة >ًم َٞم َّذيمَّروا< وم٠مصٚمٝم٤م > َيت ََذيم َُّروا<،
واًمتٗمٙمر وآشمٕم٤مظ.
ضم٤مء ذم يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم> :أوم٤مدت ىمراء ُة اًمتخٗمٞمػ
اعمٓمر ٟمٕمٛم َ٦م اهللِ ومٞمِمٙمروٟمف ،ويذيمر
>ًم َٞم ْذ ُيم ُروا< أن اهلل سف اعم٤مء سمٞمٜمٝمؿ ًمٞمذيم َُر َُمـ أص٤مهبؿ ُ
طمؾ هبؿ ُمـ ٍ
اعمحروُمقن ُمٜمف ُم٤م َّ
سمالء ومٞمًتٖمٗمروٟمف.
أُم٤م ىمراءة اًمتِمديد >ًم َٞم َّذيمَّروا< ومتٗمٞمد اًمدقمق َة إمم أظمذ اًمٕمؼمة واًمٕمٔم٦م ُمـ هذا
اًمتٍميػ سمٕمدَ طمدوث اًمذيمر اًمذي هق ود اًمٜمًٞم٤من.
يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء إمم أن ِّ
اًمذيمْر واًمتذيم َر سمٛمٕمٜمك واطمد ،أو سمٛمٕمٜمك ىمري٥م،
وىمد ذه٥م ٌ
إٓ أن اًمت ََّذيمر ومٞمف ُمٌ٤مًمٖم٦م ...
ىم٤مل أسمق قمكم اًمٗم٤مرد> :وىمقل محزة > َي ْذيمُر< ذم ُمٕمٜمك يتذيمر  ...ومه٤م سمٛمٕمٜمك َّإٓ َّ
أن

أيمثر<.
اًمتَّـ َٗمٕمؾ ذم اًمتذيمر واًمٜمٔمر ُ

أُم٤م اًم٘مرـمٌل وم٘مد ىم٤مل> :وىمرأ محزة واًمٙمً٤مئل >ًم َٞم ْذيم ُُروا< خمٗمٗم٦م اًمذال ُمـ اًمذيمر،
جيقز
ٟمٕمؿ اهلل ويٕمٚمٛمقا أن ُمـ أٟمٕمؿ هب٤م ٓ
ُ
واًمٌ٤مىمقن ُُمث َّ٘م ًال ُمـ اًمتذيمر ،أي ًمٞمذيمروا َ
ِ
ُ
اإلذاك سمف ،وم٤مًمتذيمر ىمري٥م ُمـ ِّ
اًم٘مٚم٥م ومٞمحت٤مج
همػم أن اًمتذيمر ُيٓمٚمؼ ومٞمام َسم ُٕمدَ قمـ
اًمذيمْر َ
إمم شمٙمٚمػ ذم اًمذيمر<.

وسم٤مجلٛمع سملم اًم٘مراءشملم ٟمجد أن أي َ٦م أُمرت سم٤مًمذيمر واًمتذيمر ،وٓ ؿمؽ أن اًمتذيمر -
يٙمقن إٓ سمٕمد ِ
ػ ُ
ُ
وسمذل ضمٝمد ،وأن اًمذيمر
وهق آقمتٌ٤مر وآشمٕم٤مظ ٓ -
اًمذيمْر ،وومٞمف شمٙمٚم ٌ
سمدون شمذيمر ٓ ىمٞمٛم َ٦م ًمف .يمام َّ
أن ىمراء َة اًمتِمديد شمٗمٞمد شمٙمرار اًمتذيمر ُمرة سمٕمد ُمرةٕ :ن اًمتذيمر
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يٙمقن ومٞمام َسم ُٕمدَ قمـ اًم٘مٚم٥م ،ويمذًمؽ شمٗمٞمد اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم ضورة آٟمتٌ٤مه ُمـ اًمٖمٗمٚم٦م<(.)1
﴿ ﮑ ﮒ﴾ [اًمٗمرىم٤من ]61 :بٝا ٔ٤ايػٝبَٜ( ١أَُ ٞسَُْا).
ِ ِ
ٛمد ط قمغم و ِ
قمغم اإلظمٌ٤مر قمـ اًمٜمٌل ُحم َ ٍ
ًجدُ وا عمَ ِ٤م َي٠م ُُمرهؿ سمف
ضمف
اإلٟمٙم٤مر ُمٜمٝمؿ أن َي ُ
َ
ِّ
اًمٜمٌل ط.
ٟمٕمرف ُم٤م هق؟ قمغم أهنؿ ىم٤مًمقا> :وُم٤م
اعمًٛمك سم٤مًمرمحـ وٓ
أو ىم٤مًمقا :أٟمًجد عم٤م ي٠مُمرٟم٤م
ُ
َّ

اًمرمحـ؟<.

ِ
وىمٞمؾ :إ َّٟم ُف َ
ومٚمام ىمٞمؾ هلُؿ ﴿ ﮋ
يم٤من ُيٓم َٚم ُؼ قمغم ُُم ًَٞمٚمٛم َ٦م اًمٙمذاب رمح٤من اًمٞمام َُم٦مَّ ،
ٍ
ي٠مُمرٟم٤م َر ُ
مح٤من اًمٞمام َُم٦م؟< ،شمٙمٌـ ًرا ُمٜمٝمؿ
ﮌ﴾ [اًمٗمرىم٤من ]61 :ىم٤مًمقا طمٞمٜمئذُ > :
أٟمًجدُ عم٤م ُ
واؾمتِٝمزا ًء ،وم٠م َٟمز َل ُؾمٌح٤مٟمف ُمـ ىمٌٚمٝمؿ هذه أي٦م(.)2
سمٕمْم٤م سمذًمؽ ،وأُم٤م اًم٘مراءة سم٤مًمت٤مء
سمٕمْمٝمؿ ً
٥م ُ
واًم٘مراءة سم٤مًمٞم٤مء شمٗمٞمد أن اعمنميملم ظم٤م َـم َ
ومٌخٓم٤مهبؿ ًمٚمرؾمقل ط وردهؿ قمٚمٞمف سمٕمد ُم٤م أُمرهؿ سم٤مًمًجقد هلل ضمؾ وقمال.
ضسُدّا).
﴿ ﮟ﴾ [اًمٗمرىم٤من ]61 :بغِ ٚايطٚنيِ ٚايساٚ ٔ٤سرفٔ ا٭ئـ ( ُ
ومجِ َع سم٤مقمتِ ٌَ٤مر اًمٙمقايمِ٥م واًمِمٛمس
مح٤مرُ ،
ومحر و ِ َ
قمغم اجلَٛم ِع يم ُٙمتُ٥م ويمِت٤مب ُ ُ
واًمٜمجقم ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [اعمٚمؽ.]5 :
وذيمر اًم٘مٛمر سمٕمدَ ه٤م شمنمي ًٗم٤م ًمف ،يم٘مقًم ِ ِف شمٕم٤ممم ﴿ ﮣ ﮤ﴾ [اًمٌ٘مرة ]98 :سمٕمد
ذيمر اعمالئٙمَ٦م ،ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [ؾمقرة اًمرمحـ .]68 :وم٠مقم٤مد ذيمر
اًمنج ًمٗمْمٚمف قمٚمٞمٝم٤م ،وذًمؽ أن ًمٚم٘مٛمر قمٜمد قمرب اجلزيرة وأهؾ
اًم٘مٛمر ُمع يمقٟمف داظم ًال ذم ُ
ِ
اعمحرق،
ُمٙم٦م ُمٜمزًم ً٦م ظم٤مص٦م رسمام شمٗمقق قمٜمدهؿ ُمٜمزًم َ٦م اًمِمٛمس اًمتل ـم٤معم٤م يٙمتقون سمقهجٝم٤م
ُمٜم٤مسمع اعم٤مء واًمٙمأل ،ومٙم٤من ُِمـ َُم ِّـ اًمرمحـ قمٚمٞمٝمؿ
وهؿ يٕمٞمِمقن ذم صحراء ممتدة شم٘مؾ ومٞمٝم٤م
ُ
( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (جمٚمد  ،8اجلزء اًمث٤مُمـ ،)88 ،87 /وىمد ضم٤مء قمغم اًمٖمالف اخل٤مرضمل
ًمٚمٛمجٚمد :إقمداد اًمٌ٤مطمث٦م /أطمالم ُمّمٌ٤مح أسمق ؿمٕمٌ٤من ،وقمغم اًمٖمالف اًمداظمكم ًمٜمٗمس اجلزء :إقمداد اًمٌ٤مطمث٦م /هدى
رؿمٞمد ضم٤مد اهلل !! واًمٔم٤مهر أٟمف ًمٚمث٤مٟمٞم٦م.
( )2يٜمٔمر طمج٦م اًم٘مراءات ٓسمـ زٟمجٚم٦م (ُ ،)512 ،511مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء (.)271 /2
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َ
ُمقاىمٞم٧م
ُمٜم٤مزل ًمٞمٕمٚمٛمقا
ٟمقرا ًمٓمٞم ًٗم٤م هيتدون سمف ذم ِطم ِّٚمٝمؿ وشمرطم٤مهلؿ ،وىمدَّ ره
َ
أن ضمٕمؾ هلؿ ً
َُمٜمًٙمِٝمؿ وقمد َد ؾمٜمٞمٝمؿ قمغم ـمري٘متٝمؿ اعمٕمٝمقدة ذم طمً٤مب اًمِمٝمقر اًم٘مٛمري٦م ،ومٝمق ًمذًمؽ
ُمـ آٓء اًمرمحـ احل٘مٞم٘م٦م سم٢مومراد اًمذيمر عمٙم٤من ومْمٚمف قمٚمٞمٝمؿ وأمهٞمتف ذم طمٞم٤مهتؿ.

سم٤مًمنج اًمٜمجق ُم دون اًمِمٛمس ،وهل اعمّم٤مسمٞمح اعمذيمقرة ذم أي٦م
وىمٞمؾ :اعمراد
ُ
إظمرى ،ومٙم٠مٟمف ؾمٌح٤مٟمف أؿم٤مر إمم ُم٤م ئمٝمر ذم اًمًامء ً
ًمٞمال وهق اًم٘مٛمر واًمٜمجقم ،واًم٘مراءة
ِ
اضم٤م< حتتٛمؾ ذًمؽ قمغم إرادة اجلٜمس يمام ذم ٟمٔم٤مئره ،أو أراد سمف اًمِمٛمس ومٞمٙمقن
ه ً
سم٤مإلومراد > َ
جمٛمقع اًمٜمجقم واًم٘مٛمريـ  -اًمِمٛمس واًم٘مٛمر .-
جمٛمقع اًم٘مراءشملم ىمد أوم٤مد
َ
وىمٞمؾ :سمؾ اعمرا ُد اًمِمٛمس ،وإٟمام ُمجِ َع جلٕمؾ َؿم ِ
وم٤مجلٛمع سم٤مقمتٌ٤مر
هاضم٤م ًمف،
ٛمس يم ُِّؾ يق ٍم
ُ
ً
إي٤مم واعمٓم٤مًمع ،وقمغم هذا اًم٘مقل شمتحد اًم٘مراءشم٤من ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)1
نسَ).
ُدؿؿَٜ ( ١ٜرِ ٝ
﴿ ﮫ ﮬ ﴾ [اًمٗمرىم٤من ]62 :بإضهإِ ايراٍ ٚعِ ٚايهافٔ َ َّ
ُمْم٤مرع > َذيمَر< ُمـ ِّ
اًمذيمْر ،وهق ود اًمٜمًٞم٤من.
وىمراءة طمٗمص سم٤مًمتِمديد > َي َّذيمَّر< أصٚمٝم٤م > َ
يتذيمَّر< وم٠مدهمٛم٧م اًمت٤مء ذم اًمذالُ ،مْم٤مرع
شمذيم ََّر< ُمـ َ
> َ
اًمتذيمر.
ذيمر اًم َٗم َّراء أن يذيمر ويتذيمر ي٠مشمٞم٤من سمٛمٕمٜمك واطمد .ي٘م٤مل :ذيمرت طم٤مضمتؽ وشمذيمرهت٤م.
وىم٤مل ُمٙمل ذم ىمراءة محزة > َي ْذيمُر< إهن٤م قمغم ُمٕمٜمك اًمذيمر هلل ،وذم اًم٘مراءة سم٤مًمتِمديد إهن٤م
قمغم ُمٕمٜمك اًمتذيمر واًمتدسمر وآقمتٌ٤مر ُمرة سمٕمد ُمرة.
وٟم ُِ٘مؾ قمـ ُقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ِ
واسمـ قمٌ٤مس وىمت٤مدة ريض اهلل قمٜمٝمؿ :اعم١مُم ُـ ىمد يٜمًك
سم٤مًمٜمٝم٤مر ويذيمر سم٤مًمٚمٞمؾ ،ويٜمًك سم٤مًمٚمٞمؾ ويذيمر سم٤مًمٜمٝم٤مر .وقمـ احلًـ :ضمٕمؾ أطمدمه٤م ظمٚم ًٗم٤م
رضم ًال ر ٌء ذم اًمٜمٝم٤مر أدريمف ذم اًمٚمٞمؾ ،وإن وم٤مشمف ر ٌء ذم اًمٚمٞمؾ أدريمف
قمـ أظمر ،وم٢من َ
وم٤مت ُ

ذم اًمٜمٝم٤مر(.)2

( )1يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)32 /5اًمتقضمٞمف اًمٌالهمل ًمٚم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ( ،)327 ،326إسمراز اعمٕم٤مين (.)619 ،618
( )2يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)33 /5اًمٙمِمػ (ُ ،)494مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء (.)271 /2
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﴿ ﮪ ﴾ [اًمٗمرىم٤من ]74 :عرفٔ ا٭يـ ( َٚذُزٖٜٚتَٔٓا).
سم٤مإلومراد قمغم إرا َد ِة ِ
اجلٜمس ،ومٝمق سمٛمٕمٜمك اجلَؿ وإن يم٤من ًمٗمٔمٝم٤م ُمٗمر ًدا .ىم٤مل شمٕم٤ممم:
﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [آل قمٛمران ]34 :سمٕمدَ ذيمر إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ،وم٤مؾمتُٖمٜم ِل قمـ
ِ
مجع ،وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾
مجٕمٝم٤م ٕهن٤م ٌ
ٍ
واطمد ٌ
ذري٦م ،وىمد شم٘مع اًمذري٦م ًمٚمقاطمد سمدًٓم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ دقم٤مء زيمري٤م
[اًمٜمً٤مء ،]9 :وًمٙمؾ
قمٚمٞمف اًمًالم﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [آل قمٛمران ،]38 :وإٟمام ؾم٠مل وًمدً ا سمدًٓم٦م
ىمقًمف﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [ُمريؿ ،]5 :وىمقًمف﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [آل قمٛمران:

.]41
وىم٤مل اسم ُـ قم٤مؿمقر> :ويًتٗم٤مد ُمٕمٜمك اجلٛمع ُمـ اإلو٤موم٦م إمم وٛمػم >اًمذيـ ي٘مقًمقن<،
أيِ :
ذري٦م ِّ
يمؾ واطمد<(.)1
﴿ ﯗ﴾ [اًمٗمرىم٤من ]75 :بؿتضِ ايٝاٚ ٤إضهإ ايٚ ّ٬ختؿٝـ ايكاف (ٜ ًٞ َٜ َٚك.)َِٕٛ
قل ِ
قمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٗم٤مقمؾ ،وهق يت َٕمدى عمٗم ُٕم ٍ
واطمد وهق > َحت َّٞم٦م< ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮰ
ﮱ ﮲﴾ [ُمريؿ ،]59 :وىمقًمف ﴿ :ﭦ ﭧ﴾ [اًمٗمرىم٤منُ ،]68 :مـ ًم٘مل اًمٌم َء يٚم٘م٤مه إذا
اؾمت٘مٌٚمف وص٤مدومف ،أي :يًت٘مٌٚمقن و ُيّم٤مدومقن ومٞمٝم٤م حتٞم ً٦م وؾمال ًُم٤م ،وسمٌٜم٤مء اًمٗمٕمؾ ًمٚمٗم٤مقمؾ

ضمٕمؾ اًمٗمٕمؾ هلؿ ،ومٝمؿ اًمذيـ يٚم َ٘م ْق َن اًمتحٞم َ٦م واًمًال َم.

أُم٤م ىمراءة طمٗمص ﴿ ﯗ﴾ ومٕمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقلُ ،مـ ًَم َّ٘م ْٞم ُ٧م ومالٟمً٤م اًمٌم َء ،إذا
ىم٤مسمٚمتف سمف ،واعمٕمٜمك :وشمتٚم٘م٤مهؿ اعمالئٙم ُ٦م ومٞمٝم٤م سم٤مًمتحٞم٦م واًمًالم ،و> َحت َّٞم٦م< ُمٗمٕمقل صم٤من ،وذًمؽ
أن > ًَم ِ٘م َل< ومِ ٌ
ٕمؾ يتٕمدى إمم ُمٗمٕمقل واطمد ،وم٢مذا ٟم٘مؾ سمتْمٕمٞمػ اًمٕملم يتٕمدَّ ى إمم ُمٗمٕمقًملم
يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ [اإلٟمً٤من.]11 :
أن َ
يتٌلم َّ
أهؾ اجلٜم٦م ُي َٚم ِّ٘مٞمٝمؿ اهللُ أو ُمالئٙمتُف اًمتحٞم َ٦م واًمًال َم
وسم٤مجلٛمع سملم اًم٘مراءشملم ُ
إذا دظمٚمقا اجلٜم َ٦م ،وهؿ َي ْٚم َ٘م ْق َهن٤م ،وذم ذًمؽ ُُمٌ٤م ًَمٖم ٌ٦م ذم اطمؽماُمٝمؿ وشمٙمريٛمٝمؿ ُمـ اهلل قمز
( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم ( ،)98 /8اًمٙمِمػ ( ،)495اًمتحرير واًمتٜمقير (.)83 /19
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وضمؾٟ ،مً٠مل اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ومْمٚمف(.)1

ضوزة الشعساء
﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [اًمِمٕمراء ]193 :قسأ بتػدٜد ايصاَْٚ ،ٟضبٔ يؿع> ٞايسٗٚح<
>ٚا٭َٜٔني< بايؿتشَْ ( ١صٍَٖ ٔب٘ٔ ايسٗٚحَ ا٭َٜٔنيَ).

ِ
ِ
اًمٗم ُ
وٛمػم ي ُٕمق ُد قمغم اهلل شمٕم٤ممم ،و>اًمروح<
سم٤مًمتْمٕمٞمػ ،ووم٤م ِقم ُٚمف
ٕمؾ ُُم َت َٕم ٍد ُمزيدٌ
ٌ
ِ
ٌ
ٜم٤مؾمٌ٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ىمٌٚمف﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾
ُمٗمٕمقل ،و>إَُملم< صٗمتُف ،وومٞمف ُُم َ
٢من >شم ِ
[اًمِمٕمراء ]192 :وم َّ
ُمّمدر >ٟم ََّز َل< سم٤مًمتِمديد.
َٜمزيؾ<
ُ
ُ
ومجؼميؾ مل يٜمزل سم٤مًم٘مرآن طمتك َّٟمزًمف اهللُ سمف ،ىم٤مل
واًمروح هق ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم،

شمٕم٤ممم ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾ [اًمٌ٘مرة.]97 :
ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي ضم٤مُم ًٕم٤م سملم اًم٘مراءشملم> :واًم٘مراءشم٤من ُمتٙم٤مُمٚمت٤من ،وم٘مراءة > َّٟمزل<
يٜمزل إٓ سم٠مُمر اهلل وإذٟمفُ ٓ ،مـ شمِٚم٘م٤مء ِ
شمٗمٞمد أن ضمؼميؾ ٓ ِ
ٟمٗمًف ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﰆ
ﰇﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ﴾ [ُمريؿ:

َ
يم٤مره٤م وم٠موم٤م َدت ىمراء ُة
ٙمر ًه٤م أو
 ،]64وًمٙمـ ىمد ُي َٔمـ أن
ً
ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم إٟمام يٜمزل ُُم َ
وطمل اهلل
>ٟم ََزل< سم٤مًمتخٗمٞمػ قمغم أٟمف يٜمزل ُ ِحم اٌ٤م ُُمِمت٤م ًىم٤م ؾمٕمٞمدً ا سمرؤي٦م رؾمقًمٜم٤م ط وشمٌٚمٞمٖمف
َ
وأُمره<.

ضُوزة اليَّنل
﴿ﯳ﴾ [اًمٜمٛمؾ ]22 :بغِ ٚايهاف ( ٜؾَُهٝحَ).
ومتح اًمٙم٤مف ووٛمٝم٤م ًُمٖمت٤من ومٞمف ،ومٝمام سمٛمٕمٜمًك.
وىمد اضمت ُِٝمدَ ذم شمقضمٞمف اًم٘مراءة سم٤مًمْمؿ واًمٗمتـح سم٤مقمتٌ٤مر صمِـ َ٘م ِؾ اًمْمٛمـ٦م ِ
وظم َّٗم٦م اًمٗمتحـ٦م
( )1يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)41 ،39 /5شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)111 /8
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أقمٚمؿ  ،-ي٘مقل
 -وٓ أىمٓمع سمّمح٦م ذًمؽ آضمتٝم٤مد ،ومٝمق ُمـ سم٤مب آؾمتئٜم٤مس ،واهلل شمٕم٤ممم ُ

اًمديمتقر اًمزهػمي> :مه٤م ًمٖمت٤من ،وُمٕمٜم٤ممه٤م واطمد ،وىمد ُي٘م٤مل  -واهلل أقمٚمؿ  -ىمراء ُة
فمروف ِ
ُ٨م< سمْمؿ اًمٙم٤مف شمدل قمغم ؿمدة أُمر اإلىم٤مُم٦م قمغم هذا اهلدهدَّ ،
ومٛمٙم َ
سمٞمئ٦م
ومٚمٕمؾ
َ
> َ
همػم ُمرة،
ؾمٌ٠م مل شمٙمـ ُمالئٛم ً٦م ًمف ،ومحريم ُ٦م اًمْمؿ أىمقى احلريم٤مت قمٜمدَ اًمٕمرب يمام ذيمرٟم٤م َ
ومٛمٙم َ
َ٨م< سم٤مًمٗمتح شمدل قمغم ؾمٝمقًم٦م و ُين هذا اعمٙم٨م ًمٙمقٟمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وم٢من
وىمراء ُة > َ
أوٕمػ احلريم٤مت<(.)1
طمريم َ٦م اًمٗمتح
ُ

وشم٘مقل اًمٌ٤مطمث٦م هدى رؿمٞمد> :وسم٤مجلٛمع سملم اًم٘مراءشملم شمٌلم أن ىمراءة اًمْمؿ أؿم٤مرت
إمم ؿمدة اًمٖمٞمٌ٦م قمـ ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم ،طمٞم٨م يرى اًمٌ٘م٤مقمل أن >ُمٙمُ٨م< سم٤مًمْمؿ ومٞمٝم٤م
>إؿم٤مرة إمم ؿمدة اًمٖمٞمٌ٦م قمـ ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمًالم ًمٞمقاومؼ إومٝم٤مم طمريم٦م اًمٙمٚمٛم٦م ُم٤م أوم َٝم َٛم ُف
واًم٘مقة ،واهلل
شمريمٞم٥م اًمٙمالم< .قمغم اقمتٌ٤مر أن اًمْمٛم٦م أىمقى احلريم٤مت  ،ومٝمل شمٗمٞمد اًمِمد َة
َّ
أقمٚمؿ<(.)2
دؿَََٚ َٕٛٝا ُِ ٜعًُٔٓ.)َٕٛ
﴿ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [اًمٜمٛمؾ ]25 :بٝا ٤ايػٝب ١يف ايؿٔعًٜني ( ُِ ٜ
ضمر ًي٤م قمغم ٟمًَؼ أي٦م ُمـ يمالم اهلدهد.
ظمّمف
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل> :وهذه اًم٘مراءة شمٕمٓمل أن أي٦م ُمـ يمالم اهلدهد ،وأن اهلل شمٕم٤ممم َّ
ِ
ؾمجقدهؿ ًمٚمِمٛمس ،وإو٤مومتف
ُمـ اعمٕمروم٦م سمتقطمٞمده ووضمقب اًمًجقد ًمف ،وإٟمٙم٤مر
ًمٚمِمٞمٓم٤من ،وشمزيٞمٜمف هلؿ ُم٤م ظمص سمف همػمه ُمـ اًمٓمٞمقر وؾم٤مئر احلٞمقاٟم٤مت ُمـ اعمٕم٤مرف اًمٚمٓمٞمٗم٦م
ِ
ُ
اًمراضمح ُ٦م هتتدي هل٤م<.
اًمٕم٘مقل
اًمتل ٓ شمٙم٤م ُد
صمؿ ىم٤مل قمـ اًم٘مراءة سم٤مًمت٤مء> :وهذه اًم٘مراءة شمٕمٓمل أن أي٦م ُمـ ظمٓم٤مب اهلل قمز وضمؾ
ُٕم٦م حمٛمد ط<.
ىمٚم٧م :وشمٕمداد هذه اعمٕم٤مين ذم أي٦م اًمقاطمدة سم٤مظمتالف ىمراءاهت٤م ُمـ مج٤مًمٞم٤مت
أيْم٤م ىم٤مًمف ،و ُقم ِّؼم قمـ ذًمؽ
ُم٤مٟمع أن يٙمقن اهللُ قمز وضمؾ ىم٤مل ذًمؽ واهلدهدُ ً
اًم٘مراءات ،ومال َ
( )1اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)165 ،164 /2
( )2شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)142 /8
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ٍ
سمآي٦م واطمدة ،ؿاقؼراءة إؼ اقؼراءة فاآلية إؼ اآلية ما مل تؽن ُقغ ًة.
﴿ ﮋ﴾ [اًمٜمٛمؾ ]49 :قسأ بتا ٤ارتٔٛابٔ املغُٚ ،١َٛعِ ٚايتا ٔ٤ايجاْ ١ٝاييت

ٖ ُّ٫ ٞاي ٜه ًَُٜٔ ( ١يـ ُت ـ َب ـ ٚٝـتُ ـٖٓ ـُ٘) ﴿ٚ ،ﮎ﴾ [اًمٜمٛمؾ ]49 :بتا ٤ارتٔٛاب ٚعِ اي ِّ٬ايجأْ١َٝ
(يَ ٜتكٛٝي.)ٖٔٝ

ِ
إؾمٜم٤مد ِ
ِ
احل٤مضي َـ إمم َسمٕمض.
اخلٓم٤مب ُِمـ سمٕمض
قمغم

ً
وىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮉ ﴾ ُيتٛمؾ أن يٙمقن ً
ُمًت٘مٌال وهق أُمر ،أي :ىم٤مل
ومٕمال
سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض :اطمٚمٗمقا ،وجيقز أن يٙمقن ُم٤مو ًٞم٤م ذم ُمٕمٜمك احل٤مل ،واعمٕمٜمك :ىم٤مًمقا
ُ
ُم ِ
ت٘م٤مؾمٛملم سم٤مهلل.
ُ
ٕمؾ أُمر وم٤مخلٓم٤مب ذم ( ًَمتٌُـَـٞمـتُـٜمَّف) و(ًم َت ُ٘مق ًُمـ) ِ
وم٢من ضمٕمٚمٜم٤م ﴿ ﮉ﴾ ومِ َ
واو ٌح،
َّ
ِّ ُ
ُ
ظمٓم٤مب ِ
ِ
سمٕمْمٝمؿ
ُرضمق ًقم٤م سمآظمر اًمٙمالم إمم أوًمف ،وإن ضمٕمٚمٜم٤مه ُم٤مو ًٞم٤م وم٤مخلٓم٤مب قمغم طمٙم٤مي٦م

ًمٌٕمض سمذًمؽ.

ػسِن.)َٕٛٝ
﴿ ﭾ ﭿ﴾ [اًمٜمٛمؾ ]59 :بتا ٤ارتٔٛاب (تُ ِ
قمغم ِ
اخلٓم٤مب ًمٚمٛمنميملم.
ىم٤مًم٧م اًمٌ٤مطمث٦م هدى رؿمٞمد> :ىمراءة اًمٖمٞم٥م ﴿ ﭾ ﭿ﴾ ومٞمٝم٤م شمقسمٞمخ وشمٌٙمٞم٧م
إقمراض اهلل شمٕم٤ممم قمـ ظمٓم٤مسمف هلؿ ،وىمراء ُة >أُم٤م شمنميمقن<
ًمٚمٙمٗم٤مر قمغم ذيمٝمؿ طمٞم٨م شمٗمٞمد
َ
سم٤مخلٓم٤مب ومٞمٝم٤م ُمقاضمٝم٦م هلؿ ،وذم ذًمؽ ُم٤م ومٞمف ُمـ شم٘مريع ُمع هتديد ووقمٞمد ،واهلل أقمٚمؿ<(.)1
﴿ ﭷ ﭸ ﴾ [اًمٜمٛمؾ ]81 :بتاَ ٤ؿتٛسََ ١هإ ايباٚ ،٤ضه ٕٛاهلا ٤ب ٬أئـ،

ْٚضبٔ >ايعُُ <ٞبايؿتشَ ( ١ت ِٗدٔ ٟاي ُعُِٚ ، )َٞنريو يف ﴿ ﭩ ﭪ ﴾ [اًمروم،]53 :
َُٖٔ ٖٞٚا اْؿ َسدَ ب٘ محص.ٝ٠
ٕمؾ ُُم َْم ِ
ٌ
قمغم أٟمف ومِ ٌ
ُمٗمٕمقل سمِف ،وومٞمف ُُمٜم٤مؾمٌ٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم
٤مرع ًمـ > َهدَ ى< ،و>اًم ُٕم ْٛمل<
ىمٌ َٚمف﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [اًمٜمٛمؾ ،]81 :ومه٤م ومِ ِ
ٕمالن يمذًمؽ.
( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)155 /8
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ٛمل< قمغم أٟمف ُمٗمٕمقل سمف ،وىمرئ
ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمرئ >هتدي< و>اًم ُٕم َ
>هب٤مدي< و>اًم ُٕم ِ
ٛمل< قمغم أٟمف ُمْم٤مف ،واًم٘مراءشم٤من ُمتٙم٤مُمٚمت٤من ،وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ >هب٤مدي< يدل
ِ
وىمقة اشمّم٤مومف سم٠مدائف ،وصٞمٖم٦م اًمٗمٕمؾ شمدل قمغم طمّمقل
قمغم متٙمـ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ اًمٗمٕمؾ،
اًمٗمٕمؾ ،واعمْم٤مرقم٦م شمدل قمغم آؾمتٛمرار ،وم٤مٔي٦م سم٘مراءشمٞمٝم٤م شمٜمٗمل قمـ رؾمقل اهلل ط أن
ىم٤مدرا قمغم هداي٦م َُمـ ـمٌع اهللُ قمغم ىمٚمٌف ،يمام شمٗمٞمده ىمراءة >هب٤مدي< ،وشمٜمٗمل
يٙمقن ُمتٛمٙمٜمً٤م أو ً
قمٜمف يمذًمؽ أن يٙمقن ه٤مد ًي٤م ٕطمد ه١مٓء  -وًمق عمرة  -وشمدل قمغم ذًمؽ ىمراءة >هتدي<<.
﴿ ﮚ ﮛ ﴾ [اًمٜمٛمؾ ]93 :بٝا ٤ايػٝب ( َِ ٜع ًَُ.)َٕٛٝ
ومٞمف اًمتِٗم٤مت ُمـ اخلٓم٤مب إمم اًمٖمٞمٌ٦م.
ُ
اًمرؾمقل
ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر ﴿> :ﮛ﴾ سمت٤مء اخلٓم٤مب ومٞمٙمقن ذًمؽ ُمـ مت٤مم ُم٤م ُأ ُِمر
شمًتقضم٥م ُم٤م
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم سم٠من ي٘مقًمف ًمٚمٛمنميملم ،وومٞمف زي٤مدة إٟمذار سم٠من أقمامهلؿ
ُ
ؾمػموٟمف ُمـ أي٤مت .واعمرادُ :م٤م يٕمٛمٚمقٟمف ذم ضم٤مٟم٥م شمٚم٘مل دقمقة رؾمقًمف حمٛمد ط وىمرآٟمف:
ٕن ٟمٗمل اًمٖمٗمٚم٦مقمـ اهلل ُمًتٕمٛمؾ ذم اًمتٕمريض سم٠مٟمف ُمٜمٝمؿ سم٤معمرص٤مد ٓ ي ِ
ٖم٤مد ُر هلؿ ُمـ قمٛمٚمٝمؿ
ُ
ؿمٞم ًئ٤م.
ُ
شمًٚمٞم٦م
وىمرأ اًمٌ٤مىمقن ﴿ ﮈ﴾ سمٞم٤مء اًمٖمٞمٌ٦م ،ومٝمق قمٓمػ قمغم >ىمؾ< واعم٘مّمقد
ِ
اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم سمٕمد ُم٤م ُأ ُِمر سمف ُمـ اًم٘مقل سم٠من اهلل أطمَم أقمامهلؿ وأٟمف جم٤مزهيؿ قمٜمٝم٤م،
ومال يٞم٠مس ُمـ ٟمٍم اهلل.
وىمد ضم٤مءت ظم٤ممت ً٦م ضم٤مُمٕم ً٦م سم٤مًمٖم ً٦م أىمَم طمدٍّ ُمـ سمالهم٦م ُطم ًْـ اخلت٤مم<(.)1

ضوزة الكَصص
﴿ ﭕ﴾

[اًم٘مّمص]6 :

بٝاٚ ٕ٤زاَ ٤ؿتٛسَتَني ،ؾأ ٔيـٕ ََُُاي ١ٜعً ٢أصً٘ٚ ،قسأ

﴿ﭖﭗﭘ﴾ [اًم٘مّمص ]6 :بايسؾع يف ا٭مسا ٤ايج٬ثَٜ َٚ( :١سَٔ ٣ؾسِ َعُِٕٛ
( )1اًمتحرير واًمتٜمقير (.)59 /21
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ََٖٚاََإُ َٚدُُُٓ ٛد َُُٖا).

> َيرى< ُُم ِ
ْم٤مرع >رأى< اًمثالصمل ،و>ومِرقمقن< وم٤مقمؾ ،و> َه٤مُم٤من وضمٜمق ُدمه٤م< ُمٕمٓمقوم٤من

قمٚمٞمف.

ىم٤مل اسمـ زٟمجٚم٦م> :وُمـ ىمرأ >يرى< سم٤مًمٞم٤مء> ،ومِ
رقمقن و َه ُ
ُ
٤مُم٤من وضمٜمق ُدمه٤م< وم٤معمٕمٜمك :هؿ
ُ
واًمٗمٕمؾ هلؿ ،وطمجتٝمؿ أن اعمٕمٜمٞملم يتداظمالنٕ :ن ومرقمقن وُمـ ذيمر ُمٕمف إذا
ُيٕم٤ميٜمقن،
أراهؿ اهلل ُمـ اعمًتْمٕمٗملم ُم٤م يم٤مٟمقا ُيذرون َر َأ ْوا ذًمؽ ،وإذا َر ْأوه ومال ؿمؽ أن اهلل قمز

أرامهقه<.
وضمؾ ُ ُ

وىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمراءة اًمٜمقن >ٟم ُِري< ًمٚمدًٓم٦م قمغم قمٔمٞمؿ ىمدر اهلل وقمٔمٞمؿ
يمؼمي٤مئف وضمؼموشمف ،وقمٔمٞمؿ قمزشمف وطمٙمٛمتف ،ومتًٚمٞم ُٓمف ًمٚمٙمٗم٤مر قمغم اعم١مُمٜملم حلٙمؿ وُمّم٤مًمح
قمجزا ُمٜمف  -ؾمٌح٤مٟمف  -قمـ ٟمٍم اعم١مُمٜملم ،يمام [أن] ومٞمف دًٓم٦م قمغم قمٔمٞمؿ ًُمٓمػ اهلل
وًمٞمس ً
ذم شم٘مديره هلالك ومرقمقن وىمقُمف قمغم يد َُمـ ي٘مقُمقن هؿ سمؽمسمٞمتف رهمؿ طمذرهؿ ُمـ ذًمؽ،
ُ
ُ
وه٤مُم٤من وضمٜمق ُدمه٤م ُم٤م
ومرقمقن
وىمراءة اًمٞم٤مء ًمٚمدًٓم٦م قمغم أن ُم٤م أراده اهلل ىمد يم٤من ،وم٘مد رأى
يم٤مٟمقا ُيذرون ُمـ اهلالك وزوال اعمٚمؽ واعمٛمٚمٙم٦م<.
سصِّْا).
﴿ ﭽ﴾ [اًم٘مّمص ]8 :بغِ ٚاذتاٚ ٤إضهإ ايصٖاُ َٚ( ٟ
ِ
حل ْز ُن ًُمٖمت٤من يم٤مًم َٕم َر ِ
ب واًم ُٕم ْرب واًم ٌَ َخ ِؾ واًم ٌُ ْخؾ
حل َز ُن وا ُ
ُي ُزن< ،وا َ
ُمـ > َطم ِز َن َ ْ
واًمٖمؿ وُم٤م أؿمٌٝمف،
اًمـح ْـزن آؾمؿ
واًمً َ٘مؿ واًمً٘مؿ .ىم٤مل اًمٗمراء> :ويم٠من ُ
ّ
واًم َٕمدَ ِم واًم ُٕمدْ م َّ
ويم٠من احلَ َزن ُمّمدر ،ومه٤م سمٛمٜمزًم٦م اًم ُٕمدْ م واًم َٕمدَ م<.
﴿ ﭨ﴾ [اًم٘مّمص ]29 :بغِ ادت( ِٝدُرِ.)ٕ٠َٚ
ُىمرئ٧م سمٗمتح اجلٞمؿ ويمنه٤م ووٛمٝم٤م ،ومٝمل ُُمث َّٚمث٦م اجلٞمؿ ،ويمٚمٝم٤م ًُمٖم٤مت ومٞمف.
سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل :ذم رأؾمف
ىمٞمؾ :هل اًم ُٕمقد اًمذي ذم رأؾمف ٟم٤مر ،هذا هق اعمِمٝمقر ،وىمٞمده ُ
ٟم٤م ٌر ُمـ همػم هل٥م ،وىمٞمؾ :اجلذوة اًمٕمق ُد اًمٖمٚمٞمظ ؾمقاء ذم رأؾمف ٟم٤مر أم مل يٙمـ .ىم٤مل اًمًٛملم:
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>وًمٞمس اعمرا ُد هٜم٤م إٓ ُم٤م ذم رأؾمف ٟم٤مر<(.)1
أيْم٤م> :اجلذوة ُ-مثٚمث٦م ذم اًمًٌع -هل اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ احلٓم٥م سمٕمد اًمتٝم٤مب اًمٜم٤مر
وىم٤مل ً
ِ
ِ
ِ
وضم ًذا ٟمحقَ :ضمٗمٜم٦م
نة ويم َنَ ،
ومٞمٝم٤م ،مج ُٕمٝم٤م ُضم ًذى ٟمحقُ :هم ْر َوم٦م و ُهم َرف ،وضم ًذى ٟمحق :يم ْ َ

وضمٗم٤من<(.)2

﴿ ﮦ﴾ [اًم٘مّمص ]32 :بغِ ايسا( ٤اي ٗسِٖبٔ).
(اًمر ْه٥م)،
ىمرئ سمْمؿ اًمراء وؾمٙمقن اهل٤مء (اًمر ْه٥م) ،وسمٗمتح اًمراء وؾمٙمقن اهل٤مء َّ
اًمٗمتح إمم أهؾ احلج٤مز،
(اًمر َه٥م) ،وهل ًمٖم٤مت سمٛمٕمٜمًك ،وهق اخلَقفٟ ،مًُ٥م
ُ
وسمٗمتحٝمام َّ

واًمْمؿ إمم أهؾ اًمٌ٤مدي٦م ُمـ اًمٕم٤مًمٞم٦م وٟمجد ومتٞمؿ وأؾمد( .)3وىمٞمؾ :هق سمٗمتحتلم اًمٙمُؿ سمٚمٖم٦م
مح َػم وطمٜمٞمٗم٦م .ىم٤مل اًمزخمنمي :وهق ُمـ سمدع اًمتٗم٤مؾمػم(.)4
ِْ
دعُ.)َٕٛ
﴿ ﮝ ﮞ﴾ [اًم٘مّمص ]39 :بؿتضِ ايٝاٚ ٤نطسِ ادتَٜ ( ِٝسِ ٔ
قمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٗم٤مقمؾ ،وم٠مؾمٜمدَ ِ
اًمٗمٕمؾ إًمٞمٝمؿ ٕهنؿ إذا ُر ِضمٕمقا َر َضمٕمقا.
طـَ).
﴿ ﯟ ﯠ﴾ [اًم٘مّمص ]82 :بغِ ارتاٚ ٤نطس ايطني ( ٜيدُ ٔ
ِ
ِ ِ
اًمٗم٤مقمؾ.
ٟم٤مئ٥م
قمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗم ُٕمقل ،و>سمِٜمَ٤م< ُ
ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمرئ > ًَم َ
ػ سمِٜمَ٤م< سمٗمتح اخل٤مء واًمًلم ًمتٕمٞملم اًمٗم٤مقمؾ
ـخ ًَ َ

ًمذًمؽ وهق اهلل قمز وضمؾ ،ومال يٙمقن ر ٌء ذم اًمٙمقن إٓ سم٢مذٟمف وُمِمٞمئتف وظمٚم٘مف وإجي٤مده،
وىمرئ >خلُ ًِػ سمٜم٤م< سمْمؿ اخل٤مء ويمن اًمًلم قمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمٖمْم٥م
اًمٕم٤مم واًمًخط اًمذي حل٘مٝمـ(ـؿ)( ،)5وم٤مًمٙمقن يمٚمف ىمد ريض قمـ اخلًػ هبـ(ـؿ) ،همْم ًٌ٤م
()1
()2
()3
()4
()5

اًمدر اعمّمقن (.)341 /5
قمٛمدة احلٗم٤مظ ذم شمٗمًػم أذف إًمٗم٤مظ (.)315 /1
اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (.)122 :121
اًمدر اعمّمقن ( ،)341 /5ويٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)133 /5اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)596 /2
وضمٝم٤م ًمقضمقد وٛمػم اجلٛمع ،وم٢مهنؿ مل ُخيًػ هبؿ ،وىمد أدريمقا ُمٜم َ٦م اهلل
ُم٤م سملم إىمقاس ُمقضمقد ذم اًمٜمص ،وٓ أرى ً
ػ سم٘م٤مرون ويم٤مٟمقا ىمد متٜمقا أن يٙمقٟمقا ُمث َٚمف.
قمٚمٞمٝمؿ سمٕمد أن َظم ًَ َ
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قمٚمٞمٝمـ(ـؿ)  ،وُيتٛمؾ أن شمٙمقن وم٤مئدة ذًمؽ يمذًمؽ اًمدًٓم٦م قمغم أن اعمالئٙم٦م -سم٠مُمر اهلل-
ظمًٗم٧م إرض هبـ(ـؿ) ،أو إرض -سم٠مُمر اهلل -اسمتٚمٕمتٝمـ(ـؿ) ،أو اعمالئٙم٦م -سم٠مُمر اهلل-
هٞم٠مت إرض ٓسمتالقمٝمـ(ـؿ) وم٤مسمتٚمٕمتٝمـ(ـؿ) ،ومٜم٤مؾم٥م ذًمؽ اعمجلء سم٤مًمٌٜم٤مء قمغم ُم٤م مل ُي ًَ َّؿ
وم٤مقمٚمف<(.)1

ضوزة العيهبوت
﴿ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [اًمٕمٜمٙمٌقت ]19 :بتا ٤ارتٔٛاب ( َتـسَِٚا).

ىم٤مل ُمٙمل  -رمحف اهلل > :-وطمج٦م ُمـ ىمرأ سم٤مًمت٤مء أٟمف أضمراه قمغم خم٤مـمٌ٦م إسمراهٞمؿ ِ
ًم٘مقُمف،
َ

ًمت٘مدم ظمٓم٤مسمف هلؿ ذم ىمقًمف ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ﴾ ،وىمقًمف ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ﴾ ،وىمقًمف:
﴿ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ ،ويمذًمؽ ُم٤م سمٕمده ،ومجرى أومل شمروا
قمغم اخلٓم٤مب ٕٟمف ذم ؾمٞم٤مق ظمٓم٤مب ُمٙمرر ،وجيقز قمٜمد أيب ـم٤مهر أن يٙمقن ظمٓم٤م ًسم٤م ًمٚمٜمٌل

قمغم اًمتٜمٌٞمف قمغم ىمدرة اهلل سمدًٓم٦م ىمقًمف سمٕمد ذًمؽ ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﴾ ،وُمٜمع ذًمؽ
ِ
ًمٚمٛمنميملم ،واعمٕمٜمكُ :ىمؾ هلُؿ ي٤م ُحم َ َّٛمد :أومل شم ََروا يمٞمػ ُيٌدئ اهلل
همػمه ،وىم٤مل :هق ظم ٌ
ٓم٤مب ُ
ُ
اخلٚمؼ .ىم٤مل :وٓ ُيًـ أن يٙمقن ظمٓم٤م ًسم٤م ًمٚمٛم١مُمٜملمٕ :هنؿ مل يٙمقٟمقا ذم ؿمؽ ُمـ اًمٌٕم٨م
وم ُٞمٜم ٌَّٝمقا قمٚمٞمفٟٕ :مف ىمد اؾمت٘مر ذًمؽ ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ وآُمٜمقا سمف ،وإٟمام يٜمٌف قمٚمٞمف َُمـ َجيحده،

٘مقي اًمت٤م َء ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﴾ ،وإُمر ظمٓم٤مب ،وهق ًمٚمٙمٗم٤مر.
و ُي ِّ

وطمج٦م ُمـ ىمرأ سم٤مًمٞم٤مء أٟمف رده قمغم ًمٗمظ اًمٖمٞمٌ٦م اًمتل ىمٌٚمف ذم ىمقًمف﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﴾ ،وم٤معمٕمٜمك :أومل ير اًمذيـ اىمتّمّمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ ىمّمص إُمؿ اًمً٤مًمٗم٦م يمٞمػ
اًمت٘مدير :أومل ير َُمـ ُم٣م ُمـ ؾم٤مًمِػ إُمؿ يمٞمػ
اخلٚمؼ ،ويٛمٙمـ أن يٙمقن
ٌدئ اهللُ
َ
ُي ُ
ُ
ٌ
شمقسمٞمخ هلؿ.
اخلٚمؼ<( .)2وذم اًم٘مراءة سم٤مًمٞم٤مء
ٌدئ اهللُ َ
ُي ُ

( )1اًمدرر اًمٌ٤مهرة ( ،)198 ،197 /2سمتٍمف يًػم.
( )2اًمٙمِمػ (.)519 ،518
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﴿ ﮫ ﮬ﴾ [اًمٕمٜمٙمٌقت ]28 :بصٜادَُٖ ٠صَ ٠ؿتٛس ١ي٬ضتؿٗاّ (أٖٓٔ٥ٜه.)ِٝ
قمغم آؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مري ًمٚمتقسمٞمخ واًمت٘مريع.
﴿ ﭭ ﴾ [اًمٕمٜمٙمٌقت ]32 :بإضهإِ ايٓ ٕٛايجاْٚ ،١ٝختؿٔٝـٔ ادت( ِٝيُٜٓٓذٔ،)ُٖ٘ٓ َٝ

﴿ٚﮆ﴾ [اًمٕمٜمٙمٌقت ]33 :بإضهإِ ايٓٚ ،ٕٛختؿٝـ ادتَُٓ( ِٝذُٛى.)ٜ
ِ
ٟمجك ُي ِ
ٜمجل< .ىم٤مل ُمٙمل قمـ اًم٘مراءشملم :مه٤م ًمٖمت٤من ىمد ضم٤مءشم٤م ذم اًم٘مرآن سم٢ممج٤مع،
ُمـ > َأ َ
وذم اًمتِمديد ُمٕمٜمك اًمتٙمرير.
وسم٤مقمتٌ٤مر صمِ َ٘مؾ اًمتِمديد ِ
وظم َّٗم٦م اًمتًٙملم ي٘مقل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ووضمف اًم٘مراءة
سم٤مًمتِمديد -واهلل أقمٚمؿ -سمٞم٤من قمٔمٞم ِؿ ِ
ٟمجك اهللُ ًمق ًـم٤م وُم١مُمٜمل أهٚمِف ُمٜمف،
هقل اًمٕمذاب اًمذي َّ
قمٔمٞمؿ اعمٜم َِّ٦م قمٚمٞمٝمؿ ذم إٟمج٤مئٝمؿ ،وذًمؽ عم٤م ُيٗمٞمده اًمتِمديد -شمِمديد اجلٞمؿُ -مـ
يمام ُيٗمٞمد
َ
اًمتث٘مٞمؾ ،واًم٘مراءة سم٤مًمتخٗمٞمػ شمٗمٞمد أن ذًمؽ اإلٟمج٤م َء ذم ُىمدرة اهلل يًػم ،وم٤مهلل قمغم يمؾ رء
ىمدير ،وذًمؽ عم٤م يٗمٞمده اًمتخٗمٞمػ -ختٗمٞمػ اجلٞمؿُ -مـ ِ
اخل َّٗم٦م<(.)1
﴿ ﮘ ﮙ﴾ [اًمٕمٜمٙمٌقت ]42 :بتا ٤ارتٔٛاب ( َتدِعُ.)ٕٛ
ِ
ِ
وطم ًُ َـ ذًمؽ َّ
ٕن ذم
ًمٚمٛمنميملم ،وومٞمف اًمتِ ٌ
ٗم٤مت ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م إمم اخلٓم٤مبَ ،
قمغم اخلٓم٤مب ُ
ِ
ٌ
وقمظ وزضمر هلؿ.
أيْم٤م
اًمٙمال ِم َُمٕمٜمك اًمتٝمديد
واًمققمٞمد واًمتقسمٞمخ هلؿ ،وومٞمف ً
﴿ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [اًمٕمٜمٙمٌقت ]51 :عرف ا٭يـ ايجاْ ،١ٝبايتٛسٝد.
َ
اجلٛمع قمغم إرادة اجلٜمس يمام ىم٤مل
ؽم ُح آي ً٦م واطمدة ،أو يٙمقن اعمُرا ُد سمف
قمغم أن
َ
يٙمقن اعمُ٘م َ

شمٕم٤ممم﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [إسمراهٞمؿ ،]34 :واهللُ شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر :ىمرئ >آي٤مت< و>آي٦م< سم٤مإلومراد واجلٛمع،
ومه٤م ذم هذا ؾمقاءٕ :ن اًم٘مّمد إمم اجلٜمس ،وم٤مٔي٦م اًمقاطمدة يم٤مومٞم ٌ٦م ذم اًمتّمديؼ.
وسمٕمْمٝمؿ ـمٚم٥م ٍ
ىمٚم٧م :وُيتٛمؾ أن ُي٘م٤ملَّ :
آي٤مت ،أو ًمٕمٚمٝمؿ
سمٕمْمٝمؿ ـمٚم٥م آي ً٦م،
ُ
َ
ًمٕمؾ َ
( )1اًمدرر اًمٌ٤مهرة ( ،)214 /2سمتٍمف يًػم.
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يم٤مٟمقا أطمٞم٤مٟمً٤م يٓمٚمٌقن آي ً٦م وأطمٞم٤مٟمً٤م أظمرى يٓمٚمٌقن آي٤مت<(.)1
﴿ ﮊ﴾ [اًمٕمٜمٙمٌقت ]58 :بجاَُ ٤جًَّجَ ١ضانََٔٓ ١هإ ايباٚ ،٤ختؿٝـٔ ايٛا،ٚ
بعدَٖا ٜاَ ٤ؿتٛسََ ١هإ اهلُص( ٠يِ ُٜٓج.)ُِٖٗٓ َِٜٛ
ِ
سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل :هق ُمـ اإلىم٤مُم٦م ُمع آؾمت٘مرارُ ،ي ُ
٘م٤مل:
ُِمـ اًم َّث َقاء وهق اإلىم٤مُم٦م ،وىمٞمده ُ
أٟمزًمتف سمٛم ِ
قو َع ِ
اإلىم٤م َُم٦م ،وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
َصم َقىَ :أ َىم٤م َم ،و َأ ْصم َق ْيتفَ :
َ

٘مٞمام ،وىمقًمف ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾
ﭪ ﭫ﴾ [اًم٘مّمص ]45 :أيُُ :م ً
َ ٍ
ُمٙم٤من صمقاء ،أو :صمقا ًء قمغم اعمّمدر ،وىمقًمف﴿ :ﯘﯙ﴾ [يقؾمػ:
[اًمزُمر ]61 :أي:
 ]21أيُُ :م٘م٤مُمف قمٜمدٟم٤م.

ىم٤مل اعمٜمتج٥م اهلٛمذاين> :وىمرئ >ًمٜمثقيٜمٝمؿ< قمغم ُمٕمٜمك ًمٜمٕمٓمٞمٜمٝمؿ ضمٜم ً٦م يثقون ومٞمٝم٤م،
طمً٤من ريض اهلل قمٜمف:
أيُ :ي٘مٞمٛمقن ،و>صمقى< :ومٕمؾ يتٕمدَّ ى سمحرف ضمر ،سمِمٝم٤مدة ىمقل َّ
ْ َ َ ْ
ش َة ض َّ
ََ
َُ
ش ٍث
َق ةِيم ع َ ِ
ذّى ِِف ـؽ ٍ
يم٠مٟمف ىم٤مل :أىم٤مم ومٞمٝمؿ وٟمزل ومٞمٝمؿ ،وم٢مذا ٟم ُِ٘مؾ سم٤مهلٛمزة يتٕمدى إمم ُمٗمٕمقًملم ،اًمث٤مين ومٞمٝمام
سمحرف ضمر ،أيً :مٜمثقيٜمٝمؿ ُمـ اجلٜم٦م ذم ُهم َرف ،ومحذف اجل٤مر ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯛ

ﯜ ﯝ﴾ [إقمراف ،]155 :أيُ :مٜمٝمؿ ،وىمقل اًمِم٤مقمر:
أَ َم ْؽحق اخل َيْ َ
ـؽ
أي :سمف<.

وسمقأت ومالٟمً٤م
وأُم٤م ﴿ﮊ﴾ ومٛمـ اًمت ٌَقء ،وهق اإلىم٤مُم٦م ً
أيْم٤م ،وىمٞمؾ :هق اإلٟمزالَّ ،

ً
ُمٜمزٓ :ضمٕمٚم٧م ًمف ُمًٙمٜمً٤م ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :ﮓ ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘ﴾ [يقٟمس،]93 :
وىم٤مل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾ [احلنم ]9 :أيٟ :مزًمقه٤م ،وم٤مًمٗمٕمؾ > َسم َّقأ< يتٕمدى إمم

( )1اًمدرر اًمٌ٤مهرة ( ،)217 /2ويٜمٔمر اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)615 /2
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ُمٗمٕمقًملم(.)1
﴿ﭷ﴾ [اًمٕمٜمٙمٌقت ]66 :بإضهإِ ايَٚ ( ّ٬يَ َٝٞتَُ ٖتعُٛا).
وإُمر ه٤م هٜم٤م ًمٚمتٝمديد واًمققمٞمد ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ﴾
قمغم أهن٤م ًمألُمر،
ُ

[ومّمٚم٧م ،]41 :وىمقًمف إلسمٚمٞمس﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ [اإلهاء.]64 :
َ
أيْم٤م ًمِألُمر يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ﭷ ﭸ
واًمالم ذم >ًم ِ َٞم ْٙم ُٗم ُروا< ُيتٛمؾ ومٞمٝم٤م أن
شمٙمقن ً
ػ أُمرا قمغم ُِمثٚمِف ،أو أهن٤م ِ
ًمٚمٕم َّٚم٦م
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [اًمٙمٝمػ ،]29 :ومٞمٙمقن َقم َٓم َ ً
قمٓمػ يمال ًُم٤م قمغم يمالم ،وذًمؽ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﴾
ومٞمٙمقن ىمد
َ

[اًمٜمحؾ.]55 :

ضوزة السُّوو
﴿ ﮬ﴾ [اًمروم ]22 :بؿتضِ اي ِّ٬قبٌ املٔ ( ِٝي ًٞعَا ٜيـُٔني).
ِ
مجع > َقم َ٤ممل<َّ :
أي٤مت ٓ شمٙم٤م ُد خت َٗمك قمغم أطمد.
ٕن هذه
ُ
ىم٤مل اسمـ أيب ُمريؿ ذم ىمراءة طمٗمص ﴿ ﮬ﴾ سمٙمن اًمالم> :واًمقضمف أٟمف مجع
أي٤مت ًمٚمٕم٤مًمِـؿ واجل٤مهؾ مجٞم ًٕم٤م ٕن
> َقم٤مًمِـؿ< سمٙمن اًمالم ،وإٟمام ظمّمٝمؿ سم٤مًمذيمر وإن يم٤مٟم٧م
ُ
ِ
اجل٤مهؾ ،ومٙم٠مهن٤م ًمٞمً٧م ًمٚمج٤مهؾ
اعمٜمتٗمع هب٤م دو َن
اًمٕم٤ممل َ هق اًمذي يتدسمر ،ويًتدل ومٝمق
ُ
َ
آؾمتدٓل هب٤م<.
إلقمراوف قمٜمٝم٤م وشمريمف
وىم٤مل ذم اًم٘مراءة إظمرىً>> :مٚمٕم٤م ًَمـٛملم< سمٗمتح اًمالم ،وهؿ مجٞمع اخلٚمؼ ،وم٤مٔي٤مت
َ
قم٤مُم٦م جلٛمٞمع اإلٟمس واجلـٕ :هن٤م ُمقوع اؾمتدٓل واقمتٌ٤مر ،وإن ذهؾ قمٜمٝم٤م ٌ
وشمرك
ذاهؾ،
َ
خترج قمـ يمقهن٤م مم٤م ُيًتدَ ل سمف<.
آؾمتدٓل هب٤م ضم٤مهؾ،
ُ
وم٤مٔي٤مت ٓ ُ
وىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمرئ سمٗمتح اًمالم ويمنه٤م ،ومه٤م ىمراءشم٤من ُمتقاشمرشم٤من
ُمتٙم٤مُمٚمت٤من ،وىمد اؾمتِمٝمد سمٕمْمٝمؿ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮨﮩﮪﮫ﴾ [اًمٕمٜمٙمٌقت:
( )1يٜمٔمر قمٛمدة احلٗم٤مظ ( ،)296 ،295 /1اعمٗمردات (ُم٤مدة صمقى) ،اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)176 ،175 /5اًمٙمِمػ
( ،)522اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)617 /2
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ُيت٤مج إمم اؾمتدٓل ،إذ هل ىمراء ٌة
ً ]43م٘مراءة يمن اًمالم ،وإن ىمّمد ِصحتَٝم٤م ومٝمذا صم٤مسم٧م ٓ
ُ
ٟمٔمرٕ :ن آي َ٦م اًمٕمٜمٙمٌقت وارد ٌة ذم
ُمتقاشمرة ،وإن ىمّمد
َ
شمرضمٞمحٝم٤م قمغم إظمرى ومٗمل ذًمؽ ٌ
إُمث٤مل ﴿ﮣ ﮤ ﮥﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﴾ ،وآي٦م اًمروم
شمٌلم هذه أي٤مت ِ
ىم٤مسا قمغم
ومٝمؿ أو ُ
هذه وارد ٌة ذم آي٤مت ودٓئؾ رسمقسمٞم٦م اهلل ،وًمٞمس ُ
ً
فم٤مهر ًمٙمؾ خمٚمقق >ًمٚمٕم٤م ًَمـٛملم< ،وأُم٤م
ووقطمٝم٤م ودٓئ ُٚمٝم٤م قمغم رسمقسمٞم٦م اهلل
اًمٕم٤مًمِـٛملم ،سمؾ
ُ
ٌ
أقمٔمؿ اًمٜم٤مس اٟمتٗم٤م ًقم٤م هبذه أي٤مت هؿ اًم ُٕمٚمامء إذا ىمٚمٜم٤م اعم٘مّمقد
ىمراء ُة يمن اًمالم ومتٗمٞمد أن
َ
ُمـ ىمقًمف> :اًمٕم٤مًمِـٛملم<  -سمٙمن اًمالم  -اًمٕمٚمامء ،وإذا ىمٚمٜم٤م اعم٘مّمقد يمؾ َُمـ قمٚمؿ سمرسمقسمٞم٦م
اهلل وإهلٞمتف وآُمـ سمذًمؽ وم٤معمٕمٜمك اعمراد :وُم٤م يٜمتٗمع هبذه أي٤مت إٓ َُمـ آُم َـ سم٤مهلل<(.)1
ػسِن.)ٕٛٝ
﴿ ﯻ ﯼ﴾ [اًمروم ]41 :بتا ٔ٤ارتٔٛاب (تُ ِ
َضمر ًي٤م قمغم ٟمًَؼ أي٦م ذم اخلٓم٤مب.
إقمراض قمـ ظمٓم٤مب اعمنميملم
ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمراءة >ينميمقن< سم٤مًمٞم٤مء
ٌ
وظمٓم٤مهبؿ يمام ذم ىمراءة اًمت٤مء
ًمنميمٝمؿ ويمٗمرهؿ ،ومٝمؿ ٓ يًتح٘مقن خم٤مـمٌ َ٦م اهلل هلؿ،
ُ
همْم٥م وؾمخط ،وًمٞمس ظمٓم٤مب ٍ
ٍ
ورو٤م<.
ظمٓم٤مب
>شمنميمقن< إٟمام هق
رمح٦م ً
َ
َ
ُ

ضوزة لُكناٌ
س َُٚ ،)٠١قدٔ اْؿسد ب٘ سَُص.٠
﴿ﭘ ﭙ﴾ [ًم٘مامن ]3 :بسؾعِ ايتاُٖ ( ٤دَّٚ ٣زَ َ
قمٓم ًٗم٤م قمغم >هدً ى< اعمرومقع ،و>هدً ى< قمغم هذا ظمؼم ٍ
صم٤من ٓؾمؿ اإلؿم٤مرة >شمِ َ
ٚمؽ<،
ُ
ُ
ٌ
ؼما عمٌتدأ حمذوف
ظمؼمه إول ،ومـ> ُهدً ى< َظم َؼم سمٕمد ظمؼم ،أو يٙمقن > ُهدً ى< ظم ً
و>آي٤مت< َ ُ
ًمٙمقهن٤م َ
أول أي٦م ،واًمت٘مديرُ :ه َق ُهدً ى ،إؿم٤مرة إمم اًمٙمت٤مب ،أو هل ُهدً ى إؿم٤مرة إمم آي٤مشمف.
﴿ﯷ ﯸ ﴾ [ًم٘مامن ]18 :بأ ٔيـٕ بعدَ ايضٖادٚ ،ختؿٝـ ايعني ( ٫َٚتُضَا ٔعسِ).

ووٕمػ> ،ص٤م َقمر< ًمٖم٦م ِ
احلج٤مز،
وص َّٕم َر ًمٖمت٤من
يمٌ٤مقمدَ وسم َّٕمدَ وو٤م َقم َ
َ
ػ َ َّ
َص٤م َقم َر َ
َ
( )1اًمدرر اًمٌ٤مهرة ( ،)215 ،214 /2ويٜمٔمر اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)611 ،611 /2
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و>صٕمر< ًمٖم ُ٦م َمتٞمؿ ،وهق ُمـ اعمَٞمؾ ،وٓ شمُّم ِ
سمقضمٝمؽ وٓ شم ِ
ِ
ُٕمر ْض
٤مقم ْر َظمدَّ ك أيُ ٓ :مت ِ ْؾ
َ
َّ َ
اعمتٙمؼم ُ
شمٙمؼما ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭺ ﭻ﴾ [احل٩م،]9 :
يٛمٞمؾ سمخدِّ ه
شمٙمؼما ،وذًمؽ أن
ً
ِّ َ
ً
ِ
ُ
ّمٞم٥م َ
أقمٜم٤مىمٝم٤م ومتٛمٞمؾ وشمٚمتقيُ ،
اًمرضمؾ
ومِم ٌِّف سمف
اإلسمؾ ذم
اًمّم َٕمر ،وهق دا ٌء ُي ُ
وأص ُٚمف ُمـ َّ
ؼم قمغم اًمٜم٤مس(.)1
اعمتٙم ُ
﴿ ﭟ﴾

[ًم٘مامن]21 :

بطه ِٕٛايعنيٚ ،تا ٕ٤يًتأْٝح َََُٓٓ ١ْٖٛضٛب ١بدٍ اهلا٤

ض َبؼَ َعًِٜٝهْٔ ِِٝعِ َُ.)ٟ١
(َٚأِ ٜ
اؾمؿ ِضمٜمس ُيرا ُد سمف اجلٛمع ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾
[إسمراهٞمؿ ]34 :أيٟ :مِ َٕمٛمف ،ىم٤مل اسمـ ظم٤مًمقيف وُمٙمل :أو ُيراد سمف اًمقطمدة ٕهن٤م ذم شمٗمًػم ِ
اسمـ
قم ٌَّ٤مس  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -اإلؾمال ُم ،وهل ٟمٕمٛم ٌ٦م ضم٤مُمٕم ٌ٦م ًمٙمؾ اًمٜمٕمؿ ،وُم٤م ِؾمقاه٤م يّمٖمر ذم
ضمٜمٌٝم٤م.
وىم٤مل اًمزضم٤مجَُ > :مـ ىمرأ >ٟمٕمٛم٦م< ومٕمغم ُمٕمٜمك ُم٤م أقمٓم٤مهؿ ُمـ شمقطمٞمده قمز وضمؾ< .ا.هـ
و> َفم ِ
ٟمٕم٧م ًمـ>ٟمٕمٛم٦م< ،وهل طم٤مل قمغم ىمراءة اجلٛمع
٤مهرة< قمغم هذه اًم٘مراءة
ٌ
ٟمٕمٛمف<(.)2
> َ
﴿ ﯰ ﯱ ﴾ [ًم٘مامن ]34 :بإضهإِ ايٓٚ ٕٛختؿٝـ ايصآَُٜٚ( ٟصٍُِ).
ُِمـ > َأٟم َْز َل ُيٜم ِْز ُل<.

ضوزة الطجدة
خؿٔ.)ٞ
﴿ ﮤ ﮥ ﴾ [اًمًجدة ]17 :بإضهإِ ايٝا( ٤أِ ٝ
ُُم ِ
سمْمٛم٦م ُُم٘مدَّ َرة ،أي :ومال
ُمرومقع
أظمٗمٞم٧م ُأظمٗمل<ُُ ،مًٜمَدٌ ًمْمٛمػم اعمُتٙم ِّٚمؿ،
ْم٤مرع >
ُ
ٌ
َّ
شمَٕمٚمؿ ٟمٗمس ُم٤م أظمٗمل أٟم٤م هلؿ ُمـ ىمرة أقملم ،وهق ُم ِ
تٜم٤مؾم ٌؼ ُمع ىمقًمِف شمٕم٤ممم ىمٌٚمف﴿ :ﭨ ﭩ
ُ ٌ
ُ
( )1يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)388 /5اًمٙمت٤مب اعمقوح ( ،)618 /2اًمٙمِمػ ( ،)528اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)215 /5
( )2يٜمٔمر اًمٙمِمػ ( ،)529احلج٦م ٓسمـ ظم٤مًمقيف (ُ ،)286مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمزضم٤مج ( ،)199/4اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)216/5

254

تأمــالت يف قــراءة اإلمــاو محــسة

ﭪ ﭫ﴾ [اًمًجدة ،]13 :وومٞمف إؿم٤مرة إمم قمٔمٞمؿ ُم٤م أقمده اهلل وأظمٗم٤مه ًمٕمٌ٤مده اعم١مُمٜملم،
ِ
ٍ
إظمٗم٤مء اهلل قمز وضمؾ جلزاءه ًمٚمٛم١مُمٜملم وإظمٌ٤مره قمـ
سمجزاء أقمَدَّ ه اهلل سمٜمٗمًف؟ ،وذم
ومٙمٞمػ
َ
اًمِمقق إمم ًم٘م٤مئؽ ذم
ذًمؽ ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمتِمقيؼ ،وم٤مًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمً٠مًمؽ ُمـ ومْمٚمؽ ،وٟمً٠مًمؽ
ِ
ية ،وٓ ومتٜم٦م ُُم ِْم َّٚم٦م.
همػم ضاء ُُم َّ
﴿ ﭿ ﮀ﴾ [اًمًجدة ]24 :بهطسِ ايٚ ،ّ٬ختؿٝـٔ املٔ ( ِٝيـَُـا).
قمغم َّ
ضم٤مرة ُُم َٕم ِّٚم َٚم٦مُُ ،متٕم ِّٚم َ٘م٦م سمـ > َضم َٕمٚمٜم٤م< ،و>ُم٤م< ُمّمدري٦م ،أي :ضمٕمٚمٜم٤مهؿ أئٛم٦م
أن اًمال َم َّ
ه٤مديـ ًمِّمؼمهؿ.
ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر -سمتٍمف يًػم> :-ىمرئ > ًَم َّـام< سمتِمديد اعمٞمؿ ،وهل > ًَم َّـام< اًمتل هل
ٍ
طملم صؼموا ويم٤مٟمقا سمآي٤مشمٜم٤م
طمرف
ُ
وضمقد ًمقضمقد ،وشمًٛمك اًمتقىمٞمتٞم٦م ،أي :ضمٕمٚمٜم٤مهؿ أئٛم٦م َ

يقىمٜمقن ،وىمرئ >ًم ِ َـام< سمتخٗمٞمػ اعمٞمؿ قمغم أهن٤م ُمريمٌ٦م ُمـ ٓم اًمتٕمٚمٞمؾ و>ُم٤م< اعمّمدري٦م ،أي:
ضمٕمٚمٜم٤مهؿ أئٛم ً٦م ٕضمؾ صؼمهؿ وإي٘م٤مهنؿ<.

ظمٗمض إذا يمنت اًمالم ،وإذا ومتح٧م وؿمددت ومال
اًمٗمراء> :وُمقوع >ُم٤م<
ٌ
وىم٤مل َّ

ُمقوع هل٤م ،إٟمام هل أداة<(.)1

ضوزة األحصاب
﴿ ﮃ﴾

[إطمزاب]4 :

بؿتض ايتاٚ ٤اهلاَ ،٤ع ختؿٝـ ايعا ٤نُا ٖٔٞ

(تَعٜا َٖسُٚ ،)ٕٚقسأ ﴿ ﭦ ﴾ [اعمج٤مدًم٦م ]3 ،2 :بؿتض ايٝاٚ ،٤تػدٜد ايعاٚ ،٤ؾتضِ اهلا٤
(َٜعَّا َٖسُ.)ٕٚ
شمتٔم٤مه ُرون< ومحذف إطمدى اًمت٤م َءيـ ختٗمٞم ًٗم٤م ٓضمتامع اعمث َٚم ْلم.
٤مه ُرون< أصٚمف > َ
> َشم َٔم َ
وأصؾ >ي َّٔم٤مهرون< سم٤معمج٤مدًم٦م >يتٔم٤مهرون< ُمْم٤مرع > َشم َٔم٤مهر<ِ ،
أدهمٛم٧م اًمت٤م ُء ذم اًمٔم٤مء
ََ
احلذف إٟمام يم٤من
اعمًقغٕ :ن
ًمت٘م٤مرب خمرضمٞمٝمام،
َ
َ
وظم٤مًمػ ىمرا َءشمف ذم ؾمقرة إطمزاب ًمٕمدم ِّ
( )1يٜمٔمر اإلحت٤مف ( ،)451اًمتحرير واًمتٜمقير (ُ ،)238 ،237 /21مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء (.)332 /2
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ٓضمتامع اعمثٚملم -ومه٤م اًمت٤مءان ،-وهٜم٤م ي٤م ٌء حتتٞم٦م صمؿ شم٤مء ومقىمٞم٦م ،ومٚمؿ جيتٛمع اعمثالن.
ُ
اًمرضمؾ ُمـ
فم٤مهر
واعمٕمٜمك ذم اًم٘مراءشملم واطمد وإن اظمتٚمٗم٧م اًمّمٞمٖمت٤من ،وم٘مد ُي٘م٤مل:
َ
٤مه َر ،وشم َٔم َّٝم َر ،وا َّفم َٝم َر.
اُمرأشمف ،و َفم َّٝمر ،وشم َٔم َ
ِمتؼ ُمـ اًم َّٔمٝمر ،وأصٚمف أن ي٘مقل اًمرضمؾ ُٓمرأشمفِ :
أٟم٧م َقم َّكم يم َٔم ْٝمر ُأ ُِّمل(.)1
ٝم٤مر ُُم ٌ
ْ
واًم ِّٔم ُ
ُأ ُِّمل(.)1
﴿ ﮔ ﴾ [إطمزاب ]11 :عرف أ ٔيـٔ اإلط٬م ٚصًٟا ٚٚقؿٟا ،ؾٝكسأ( :ايعُُّٓ،)َٕٛ

ٚنريو يف ﴿ ﭿ﴾ [إطمزاب ﴿ ،]66 :ﮈ﴾ [إطمزاب.]67 :

أؾمٙمٜم٧م وم٘مٚم٧م:
اًمر ُضم َؾ سم٤مًمٜمّم٥م ،وم٢مذا وىمٗم٧م
َ
قمغم إصؾ ،وذًمؽ أن شم٘مقل :رأي٧م َّ
رأي٧م اًمر ُضم ْؾ.
﴿ ﮱ ﯓ﴾ [إطمزاب ]13 :بؿتض امل ِٝا٭ٚىل ( ََكٜاَّ).
اؾمؿ ُمٙم٤من ،قمغم ُمٕمٜمكُ ٓ :مقوع ىمٞم٤مم
ىم٤مل ُمٙمل> :ىمرأ طمٗمص سمْمؿ اعمٞمؿ ،ضمٕمٚمف َ
ُمّمدرا ُمـ >أىم٤مم< قمغم ُمٕمٜمك ٓ :إىم٤مُم َ٦م ًمٙمؿ ،وىمرأ اًمٌ٤مىمقن سمٗمتح
ًمٙمؿ  ..وجيقز أن يٙمقن
ً
اؾمؿ ُمٙم٤من ،واًم٘مراءشم٤من
اعمٞمؿ قمغم أٟمف ُمّمدر َىم٤م َم ىمِٞم٤م ًُم٤م و َُم٘م٤م ًُم٤م ،وجيقز أن يٙمقن ً
أيْم٤م َ
سمٛمٕمٜمًك<.
﴿ ﯵ﴾

[إطمزاب]21 :

ضٚ ،)٠٠َٛنريو مبٛعع ٞضٛز٠
بهطس اهلُص( ٠إِ ِ

املُتشٓ.١

ِ
سم٤مًمٙمن ًمٖم٦م احلج٤مز ،وسم٤مًمْمؿ ًمٖم٦م ىمٞمس ومتٞمؿ ،ومٝمام ًمٖمت٤من ِ
دوة
ور ْؿم َقة وقم َ
يمر ْؿم َقة ُ
ِ
دوة.
دوة وىمدوة و ُىم َ
و ُقم َ
ُ
اإلٟمً٤من قمٚمٞمٝم٤م ذم اشمٌ٤مع همػمه ؾمقا ٌء ذم
وإؾمقة أو اإلؾمقة هل احل٤مًم٦م اًمتل يٙمقن
ُطم ًْـ أو ُىمٌحٟ ،مٗمع أو ض ،وذم أي٦م﴿ :ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ وصٗمٝم٤م
شم٠مؾم ْٞم ُ٧م سمف أي :اشمٌَّٕمتُف ذم ومٕمٚمف ُمثؾ:
حل ًَٜمَ٦م ،واعمٕمٜمك :اشمٌ٤مقمف
ٌ
واضم٥م قمٚمٞمٙمؿُ .ي٘م٤ملَّ :
سم٤م َ

( )1يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اعمقوح ( ،)776 /2اًمدر اعمّمقن (.)412 /5
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اىمتدَ ْي ُ٧م(.)1
﴿ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [إطمزاب ]31 :بايٝا ٤يف ايؿعًني (ِ َٜ َٚع ٌَُِ) ،
ُمٕمٓمقف قمغم > َي٘مٜمُ٧م< ،وهق حمٛمقل قمغم ًمٗمظ > َُمـ< دون ُمٕمٜم٤مه ،ومٗمٞمف ُمٜم٤مؾمٌ٦م سملم
ٌ
ِ
اعمٕمٓمقف واعمٕمٓمقف قمٚمٞمف.
( ُٔ ٪ِ ٜتَٗا).

راضم ٌع إمم اهلل شمٕم٤ممم ،أي ُي ِ
وٛمػمه ِ
١مهت٤م اهللًُ ،مت٘مد ِم ِذ ِ
هلل
يمر ِه شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف شمٕم٤مممِ > :
ُ
َو َر ُؾمقًمِف<.
﴿ﭶ﴾ [إطمزاب ]33 :بهطس ايكاف (ٔ َٚقسَِٕ).
ومٞمٝم٤م وضمٝم٤من:
اًمراءِ -أىم ّر ،وإصؾ:
أحدمها :أٟمف ُمـ اًم٘مرار ،شم٘مقلَ :ىم َر ْر ُت سم٤معمٙم٤من -سمٗمتح َّ
ػ سمٜم٘مؾ يمنة ِ
>ا ْىم ِرر َن< سمٙمن ِ
ِ
ِ
اًمراء إوممُ ،
وشمرك
اًم٘م٤مف صمؿ طمذومِٝم٤م،
اًمراء إومم إمم
ومخ ِّٗم َ
ْ
أًم ِ ِ
ػ اًمقصؾ ،ومٌ٘ملِ > :ىم ْر َن< سمٙمن اًم٘م٤مف ،قمغم وزن >ومِ ْٚم َـ< ،وُمٕمٜم٤مه٤م ُُمٓم٤مسمِؼ عم٤م ُيراد هب٤م
ُمـ اًمثٌقت وآؾمت٘مرار ،واعمٕمٜمك قمغم هذا اًمقضمف :ا ًْم َز ُْم َـ سمٞمقشم ُٙم َّـ وٓ خترضمـ ُمٜمٝم٤م.
ِ
وىم٤مرا
واقوجه اقثاين :أن يٙمقن ُمـ َ
اًمقىم٤مر ،وهق احلٚمؿ واًمرزاٟم٦م ،شم٘مقل :و َىم َر َي٘م ُر ً
قرا ومٝمق َو ُىمقر ،أيَ :ؾم َٙم َـ ،وإُمر ِىمر ،وًمٚمٜمً٤مءِ :ىم ْرنُ ،مثؾ ِقمدْ ن ِ
وزن ،وأص ُٚمف:
و ُىم َّر ًة َو ُو ُىم ً
>او ِىمر َن< ِ
واؾمتٖمٜمل قمـ مهزة اًمقصؾ ومٌ٘ملِ > :ىم ْر َن<
ومحذ َوم٧م وم٤م ُء اًمٙمٚمِٛم٦م -وهل اًمقاو-
َ
ْ ْ
عذ وزن > ِعؾْ َن<.
أهؾ َو ٍ
ُـ َ
ىم٤مر وهدوء وؾمٙمٞمٜم٦م ذم سمٞمقشمٙمـ(.)2
واعمٕمٜمك قمغم هذا :يم َّ
وأُم٤م اًم٘مراءة سمٗمتح اًم٘م٤مف ومتحتٛمؾ:

( )1يٜمٔمر اإلحت٤مف ( ،)453اعمٗمردات ًمألصٗمٝم٤مين (ُم٤مدة أ س ا) ،قمٛمدة احلٗم٤مظ (.)91 /1
( )2يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)416 ،415 /5اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)254 /5
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أن شمٙمقن ُمـ اًم َ٘مرار ،وهق اًمثٌ٤مت ،واًمٗمٕمؾ ُمٜمف َىم ِر ْر ُت َأىمـَـر ،وإصؾ> :ا ْىم َر ْر َن< سمٗمتح
اًمراء إومم ،قمغم وزن >ا ْوم َٕم ْٚم َـ< ،ومٜم ُِ٘مٚم٧م طمريم ُ٦م اًمٕملم [يٕمٜمل ومتح٦م اًمراء إومم] إمم اًمٗم٤مء
أًمػ
[يٕمٜمل اًم٘م٤مف] ،وطمذوم٧م
اًمٕملم [وهل اًمراء إومم] ًٓمت٘م٤مء اًمً٤ميمٜمَلم ،وطمذوم٧م ُ
ُ
اًمقصؾ ًمتحرك اًم٘م٤مف ،ومٌ٘مل > َىم ْر َن<.
ورا ،قمغم ُمٕمٜمك :وا ْىم َر ْر َن قمٞمٜمً٤م ذم
وىمر ً
وُيتٛمؾ أن شمٙمقن ُمـ َىم ِر ْر ُت سمف قمٞمٜمً٤م أ َىمره ُىم َّر ًة ُ
سمٞمقشمٙمـ ،صمؿ أًم٘مٞم٧م احلريم٦م قمغم ُم٤م ؾمٌؼ آٟم ًٗم٤م.
اًم٘م٤مرة ،وهل ىمٌٞمٚم ٌ٦م ُؾمٛمقا ىم٤مرة ٓضمتامقمٝمؿ
وأن شمٙمقن ُمـ َىم َ٤مر َي َ٘م ُ٤مر ،إذا اضمتٛمع ،وُمٜمف َ
واًمتٗم٤مومٝمؿ ،وُمٜمف ُ
ىمقل ؿم٤مقمرهؿ:
َ
ًَ ُ
ـارة َّل حٍ ِؾ ُؽوٌا(.)1
دعٌّا
وذيمر اًمديمتقر قمٌده اًمراضمحل ومٞمٝم٤م أن آظمتالف ذم اًم٘مراءشملم سم٤مًمٗمتح واًمٙمن ُمـ
اظمتالف اًمٚمٝمج٤مت ،وأن أهؾ احلج٤مز يٛمٞمٚمقن إمم اًمٗمتح ،وأن ىمٌ٤مئؾ ىمٞمس ومتٞمؿ متٞمؾ إمم
اًمٙمن(.)2
﴿ ﯱ ﯲ﴾ [إطمزاب ]41 :بهطس ايتاَٚ( ٤خَاتَِٔ).
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل> :سمٗمتح اًمت٤مء سمٛمٕمٜمك أهنؿ سمف ُظمتِٛمقا ،ومٝمق يم٤مخل٤مشمَؿ واًمٓم٤مسمع هلؿ.
آظمرهؿ .وىمٞمؾ :اخل٤مشم َُؿ
وىمرأ اجلٛمٝمقر سمٙمن اًمت٤مء سمٛمٕمٜمك أٟمف ظمتٛمٝمؿ ،أي :ضم٤م َء َ
واخل٤مشمِ ُؿ ًمٖمت٤منُ ،مثؾ :ـم٤مسمِع وـم٤م َسمع ،و َداٟمِؼ و َداٟمَؼ ،وـم٤مسمِؼ ُمـ اًمٚمحؿ وـم٤م َسمؼ<.
وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر> :وىمرأ اجلٛمٝمقر> :وظم٤مشمِؿ اًمٜمٌٞملم< سمٙمن شم٤مء ظم٤مشمؿ ،قمغم أٟمف اؾمؿ
وم٤مقمؾ ُمـ > َظمت ََؿ< ،وىمرأ قم٤مصؿ سمٗمتح اًمت٤مء قمغم شمِمٌٞمٝمف سم٤مخل٤مشمؿ اًمذي خيتتؿ سمف اعمٙمتقب ذم
أن فمٝمقره يم٤من همٚم ً٘م٤م ًمٚمٜمٌقءة<.

( )1يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)255 /5
( )2اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (.)121 :118
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﴿ ﮐ ﮑ﴾ [إطمزاب ]68 :بايجا ٔ٤املٝجًَّجََ ١هإ ايبا( ٤نٜجٔريّا).
ِ
قمٔمٞمام(.)1
يمٌػما< أي ً
ُمـ اًمٙمثرة ،قمغم أهنؿ ُيٚمٕمٜمقن َّ
ُمر ًة سمٕمد ُمرة ،واًم٘مراءة سم٤مًمٞم٤مء > ً

ضوزة ضَبَأ
﴿ ﮃ ﮄ ﴾ [ؾمٌ٠م ]3 :بتكد ِٜاي ِّ ٬عً ٢ا٭يـ َع ؾتشٗا ٚتػدٜدٖا (عًََّاِّ).
قمغم وزن > َوم َّٕم٤مل< ًمٚمٛمٌ٤م ًَمٖم٦م ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ﴾
[ؾمٌ٠م.]48 :
﴿ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ [ؾمٌ٠م ]5 :غؿض املٜ( ِٝأئٚ ،)ٍِٝنريو بادتاث.١ٝ
ِصٗم٦م ًمـ > ِر ْضم ٍز<.
﴿ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾

[ؾمٌ٠م]9 :

بايٝا ٤يف ا٭ؾعاٍِ

طؿٟا).
طكٔطَ ٞعً ُِِِٗٝ ٜنٔ ِ
طـِ ٔبُُِٗ ا٭ِ ٜزضَ أِ ُٜ ِٜٚ
ايج٬ث ١بديٟا َٔٔ ايٓ( ،ٕٛإِٕ َٜػَأَٜ ٞدِ ٔ
خيًػ أو ي ِ
قمغم اإلظمٌ٤مر قمـ اهلل  -ضمؾ ذيمره  -قمـ ٟمٗمًف ،أي :إن ي َِم٠مِ اهللُ ِ
ً٘مط،
ُ
َ
ًمت٘مدم ذيمره ذم ىمقًمف ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [ؾمٌ٠م.]8 :
﴿ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [ؾمٌ٠م ]23 :بغِ اهلُصٝ( ٠أذٔ َٕ ي.)ٜ٘
اعم٠مذون ًمف ،وُمٕمٚمقم أن ِ
ِ
ِ
اإلذن
وم٤مقم َؾ
اإلظمٌ٤مر قمـ
َُمٌٜم ِ اٞم٤م ًمٚمٛمٗمٕمقلٕ ،ن اعم٘مّمق َد هق
ٌ
ُ
هق اهلل شمٕم٤ممم ،و>ًمف< ٟم٤مئ٥م اًم ِ
ٗم٤مقمؾ(.)2
ُ
﴿ﯢ ﯣ﴾ [ؾمٌ٠م ]37 :بطه ٕٛايساٚ ،٤سرفٔ ا٭ئـ بعدَ ايؿا( ٤اي ُػسِؾٜتٔ)ٚ ،إذا
ٚقـ عًٗٝا ٚقـ بايتا ٤اتباعّا يًسضِٚ ،قد اْؿسد بٗا محص.٠
ِ
ِ
ِ
اجلٜمس وًم ِ َٕمدَ ِم اًمٚمٌسٟٕ :مف ُمٕمٚمق ٌم َّ
أن ًمٙمؾ أطمد
إرادة
سم٤مًمتقطمٞمد قمغم
ـال اقسؿػ> :
ِ
اًمتقطمٞمد ذم ىمقًم ِ ِف شمٕم٤ممم﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ﴾
ُهمر َوم ً٦م ختّمف ،وىمد أمجع قمغم
( )1اًمٙمِمػ ( ،)538اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)272 /5
( )2اٟمٔمر اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)642 /2
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ًمٚمجٜمَّ٦م ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)1
اؾمؿ َ
[اًمٗمرىم٤من.<]75 :ا.هـ وىمٞمؾ إن اًم ُٖمر َوم٦م ٌ
ػ ُسُِٖ)َْ ( ،ك.)ٍُٛٝ
ع َُ ٔ١ؾُٗٝا ( َْشِ ُ
﴿ ﭒ﴾ ﴿ ،ﭕ﴾ [ؾمٌ٠م ]41 :بٓ ٕٛايعَ ٜ
ؿقه اكتؼال من قػظ اقواحد إؼ قػظ اجلؿع بصقغة اقعظؿة ،فام ـال شبحاكه:
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ ،ثم ـال:
﴿ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ [اإلهاء ،]1 :وـال﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ﴾
[اإلهاء.]2 :
ويف اقؼراءة بـون اقعظؿة ٌ
دققل عذ عظقم ـدر اهلل وتعاققه وفزيائه ،وعظقم ـدرته
يف حؽه قعباده مجق ًعا ،وعظقم هول اقعذاب واقتبؽقت اقذي يـتظر ادؽفػ ،واهلل
تعاؼ أعؾم(.)2
﴿ ﭽ﴾ [ؾمٌ٠م ]52 :بُٗصَ ٕ٠غُ ١َٛبعدَ ا٭يـَ ،ع إغباع املد املتضٌٔ عً٢
أصًٔ٘ (ايتَٖٓـاُ٩شُ).
ومٞمف أوضمف:
أحدها :أٟمف ُمِمتؼ ُمـ >ٟم َ
ـمٚم٥م اإليامن ذم
٥م ،واعمٕمٜمك :ويمٞمػ هلؿ
ُ
َ٠مش< إذا َـم َٚم َ
أظمرة ،وهق اعمٙم٤من اًمٌٕمٞمد ،وذًمؽ أهنؿ آُمٜمقا ذم ُمقو ٍع ٓ يٜمتٗمٕمقن سم٤مإليامن ومٞمف.
اقوجه اقثاين :أن يٙمقن ُمِمت ا٘م٤م ُمـ >ٟم٤مش يٜمقش< إذا شمٜم٤مول  -يم٤مًم٘مراءة سمٖمػم مهز ،-
اًمقاو ووٛمتُٝم٤م ٓزُم٦م أسمدًم٧م ُمٜمٝم٤م مهزةٟ ،محقُ :أىمت٧م ذم ُوىمت٧م ،وأ ْد ُؤر
ًمٙمـ عم٤م اٟمْمٛم٧م
ُ

ذم أ ْد ُور ،ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك :ويمٞمػ يٙمقن هلؿ ُ
شمٜم٤مول اإليامن ُمـ ُمٙم٤من سمٕمٞمد  -وهق أظمرة -
دار
ومل يٙمقٟمقا يتٜم٤موًمقٟمف قمـ ىمري٥م ذم طملم آظمتٞم٤مر وآٟمتٗم٤مع سم٤مإليامن ذم اًمدٟمٞم٤م ،وم٢مهن٤م ُ
اًمتٙمٚمٞمػ ،وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [إٟمٕم٤مم ،]158 :وقمغم هذا اًمقضمف شمٙمقن اًم٘مراءشم٤من سمٛمٕمٜمًك.
( )1يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)451 /5اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)643 /2
( )2يٜمٔمر اًمدرر اًمٌ٤مهرة ( ،)256 /2اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)644 /2
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اقوجه اقثاقث :أهن٤م ُمـ اًمٜمئٞمش ،وهق احلريم٦م ذم إسمٓم٤مء ،واعمٕمٜمكُ :مـ أيـ هلؿ احلريم٦م
ومٞمام سمٕمد ،وٓ طمٞمٚم٦م ذم ذًمؽ ؟ ،وُمٜمف ىمقل اًمِم٤مقمر:
ً َ َ َ َ َ َ
ق اخل َ
وس ج ٌ لا ةعػىا ؽاح
وىمقل أظمر:
ً
َ
َ
أطاعِّن
حي ٌ لا أن يلّن

َ ََ ْ َ ُ
ال ُمّر أُ ُمّرُ
وـػ ضػذج ةعػ
ِ

وأُم٤م اًم٘مراءة سمؽمك اهلٛمز >اًمتٜم٤موش< ومٛمـ ٟم٤مش يٜمقش ،وٟم ُِْمتُف ً
ٟمقؿم٤م ،وهق اًمتٜم٤مول،
سمٕمْم٤م ومل يتداٟمقا يمؾ
سمٕمْمٝمؿ ً
قمغم اًمتٗمًػم اعمذيمقر ،وشمٜم٤موش اًم٘مق ُم ذم اًم٘مت٤مل إذا شمٜم٤مول ُ

اًمتداين.

وم٤معمراد سم٤مًمتٜم٤موش وصػ ىمقهلؿ ﴿ :ﭹ ﭺ﴾ [ؾمٌ٠م ]52 :سم٠مٟمف ٌ
إيامن شم٠مظمر وىمتُف أو
وم٤مت وىمتف(.)1

ضوزة فاطس
﴿ ﯻ ﯼ﴾ [وم٤مـمر ]3 :غؿض ايسا( ٤غٜريِ اهللٔ).
قمغم أٟمف ٟمٕم٧م ًمِـ> َظم٤مًم ِـ ٍؼ< قمغم اًمٚمٗمظ.
﴿ ﯠ ﯡﯢ﴾

[وم٤مـمر]43 :

بإضهإِ اهلُصٚ ٠صًٟا (ايطٖٚ ،)٫َٚ ِ٧ٚٝقدٔ اْؿسدَ ب٘

محصٚ ،٠أَٖا ﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [وم٤مـمر ]43 :ؾُ ٖتؿْ ٜل عً ٢زؾعٔ٘.
ختٗمٞم ًٗم٤م ًمتقازم احلريم٤مت ،وىمٞمؾ :إضمرا ًء ًمٚمقصؾ جمرى اًمقىمػ.

()2
وإؾمٙم٤من اهلٛمزة ومٞمٝم٤م يم٢مؾمٙم٤مهن٤م ذم > َسم ِ
إؾمٙم٤مهن٤م يم َْق ُن
وطم ًَّ َـ
٤مر ْئٙمُؿ< ٕيب قمٛمرو َ ،
َ

( )1يٜمٔمر اًمٙمِمػ ( ،)545اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،) 311 /5اعمٗمردات ًمألصٗمٝم٤مين (ُم٤مدة ٟمقش)ُ ،مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء (/2
.)365
( )2ىمرأ أسمق قمٛمرو سمـ اًمٕمالء اًمٌٍمي -وهق أطمد اًم٘مراء اًمًٌٕم٦مُ -مـ أيمثر اًمٓمرق سم٢مؾمٙم٤من اهلٛمزة ذم ﴿ ﮚ ﴾،
ِ
واًمراء ذم ﴿ ﮦ﴾ و﴿ ﮈ﴾ ،و﴿ ﯹ﴾ طمٞم٨م وىمع ذًمؽ ُمرومق ًقم٤م.
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رف صم٘مٞمؾ سمٕمد ٍ
اًمٙمنة قمغم طم ٍ
ِ
شمًٙملم أيب َقمٛمرو
ي٤مء ُُمِمدَّ َدة ُمٙمًقرة ،ومٝمق أومم ُمـ
َ
شمًٙملم إوؾمط ُمـ احلريم ِ
ِ
ِ
َ
َ٤مت اعمُختَٚمِ َٗم٦م إذا شمقا ًَم٧م
يٙمقن قمغم
وجيقز أن
ًمزي٤مدة اًمثِّ َ٘مؾ،
ُ
َ
ٍ
ومتح٦م ٟمحق> :إِسمؾ< و> َومخذ< ،ومٝمذا ذم اعمُ ِ
تّمؾ ،وُمـ اعمٜم َٗم ِّم ِؾ ىمق ًُمف:
وإوؾم ُط ُمٜمٝم٤م همػم
َ
ِ
أيمثر أسمق قمكم اًمٗم٤مرد ذم يمت٤مسمِف احلُ َّج٦م ذم اًم٘مراءات اًمًٌع
> َوٓ َشم ْٕم ِر ْومٙمُؿ اًم َٕم ُ
رب< ،وىمد َ
ذم آؾمتِمٝم٤مد ًمِ٘مرا َء ِة محزة ُمـ يمال ِم اًمٕمرب ،صمؿ ىم٤مل> :وم٢مذا ؾم٤م َغ ُم٤م ذيمر ذم هذه اًم٘مراءة
ٍ
٘م٤مل حل ٌـ<.ا.هـ  ،وهل َُم ِ
ِ
ِ
يً ْغ أن ُي َ
قمٛمرو
اًمٜمنم قمـ أيب
رو َّي ٌ٦م يمام ذم
ُمـ
اًمت٠مويؾ مل ُ
واًمٙمً٤مئِل ،ىم٤مل ومٞمفِ > :
وٟم٤مه َ
ٞمؽ سم٢مُم٤م َُم ِل اًم٘مرا َء ِة واًمٜمَّحق أيب قمٛمرو واًمٙمِ ًَ٤مئل<.
وىم٤مل اعمٜمتج٥م اهلٛمذاين> :وىمرأ محزة >وُمٙمر اًمً ِّٞمئ< سم٢مؾمٙم٤من اهلٛمزة ختٗمٞم ًٗم٤م ًمتقازم
احلريم٤مت ُمع اًمٞم٤مء واهلٛمزة ،وًمٞمس ُ
اًمقىمػ قمٚمٞمف ،وم٠مضمرى
ىمقل َُمـ ىم٤مل> :إٟمف َىمدَّ ر
َ

َ
اًمقصؾ ُجمرى اًمقىمػ< سمٛمًت٘مٞمؿٕ :ن محزة ًمٞمس ُمذهٌُف إسم٘م٤م َء اهلٛمز[ة] ذم اًمقىمػ قمغم
صقرشمف ،سمؾ ُيزي ُٚمف و ُيً ِّٝمٚمف قمغم ُمذاق اًمٕمرسمٞم٦م ،و ُُم َٚم ِّح ُـ محز َة( )1ذم هذا وٟمٔمػمه ًمٙمقٟمف
ٌ
ضم٤مهؾ سم٤مًم٘مراءات وسمقضمقهٝم٤م ،وسمٚمٖم٤مت اًم٘مقم وسمام ومٞمٝم٤م
طمذف طمريم٦م اإلقمراب خمُ ٓمِ ٌئ
ُمـ آشمً٤مع ُمـ :اإلؿمٌ٤مع ،و آظمتالس ،واإلؾمٙم٤من ،واحلذف ،واإلصمٌ٤مت ،وهمػم ذًمؽ
مم٤م ٓ ُُيَمُ ،مع أن طمريم٤مت اإلقمراب ىمد حتذف ذم ُمقاوعُ :مٜمٝم٤م اًمقىمػ ،وُمٜمٝم٤م
طمريم٤مت اإلقمراب ٓ جيقز
اًمـٛم ْٕمتَ َّٚم٦م ،ومٚمق يم٤مٟم٧م
ُ
اإلدهم٤مم ،وُمٜمٝم٤م إؾمامء وإومٕم٤مل ُ

جيز طمذ ُومٝم٤م ذم هذه اعمقاوع ،وم٢مذا ضم٤مز طمذ ُومٝم٤م
طمذ ُومٝم٤م ُمـ طمٞم٨م يم٤مٟم٧م دًٓم َ٦م اإلقمراب مل ُ
ِ
سمٕمقار َض ِ
أيْم٤م ذم ىمقًمف> :و َُمٙمر اًمً ِّٞمئ< عم٤م
ذم هذه اعمقاوع
شمٕمر ُض ضم٤مز طمذ ُومٝم٤م ً
ذيمرت ،وقؽن َمن َج ِف َل شقئًا َعاداه<(.)2
ُ

ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٌٜم٤مء> :هل ًمٖم٦م سمٜمل أؾمد ومتٞمؿ وسمٕمض ٟمجد ـمٚم ًٌ٤م ًمٚمتخٗمٞمػ قمٜمد اضمتامع صمالث طمريم٤مت صم٘م٤مل
ُمـ ٟمقع واطمد يمـ ﴿ ﮦ﴾  ،أو ٟمققملم يمـ ﴿ ﮚ﴾ ،وإذا ضم٤مز إؾمٙم٤م ُن طمرف اإلقمراب وإذه٤مسمف ذم اإلدهم٤مم
ًمٚمتخٗمٞمػ وم٢مؾمٙم٤مٟمف وإسم٘م٤مؤه أومم< .إحت٤مف ومْمالء اًمٌنم ()178
( )1أيُ :خم ِّٓمئف.
( )2يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)334 ،333 /5اًمٜمنم ( ،)269 /2اًمدر اعمّمقن ( ،)473 /5اًمٙمت٤مب اعمقوح
( ،) 649/2ىمراءات اإلُم٤مم محزة وآٟمتّم٤مر هل٤م (.)153 :143
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ضوزة يظ
﴿ ﮢ ﮣ﴾ [يس ]35 :عرفٔ ٖا ٔ٤ايغُٖري (عَ ًُٜٔتِ أِٜ ٜدٔ.)ِِٜٗ
ِ
َ
شمٙمقن > َُم٤م< ُمقصق ًَم ً٦م سمٛمٕمٜمك اًمذي،
جيقز أن
ُمّمحػ اًمٙمقوم٦م،
ُمقاوم٘م٦م ًمرؾمؿ
ُ
ِ
ًمٓمقل اًمٙمالم ،واًمت٘مدير> :واًمذي
ف اؾمتخٗم٤م ًوم٤م
واًمْمٛمػم اًمٕم٤مئد إًمٞمٝم٤م ُمـ اًمّمٚم٦م ُطم ِذ َ
َقم ِٛمٚمت ُف< ،ومٞمٙمقن ُمٕمٓمق ًوم٤م قمغم >صمٛمره< ،واعمٕمٜمكً :مِٞم٠ميمُٚمقا ُمـ صمٛمره وُمـ اًمذي قمٛمٚمتف
ذف اهل٤مء ُمـ اًمّمٚم٦م َطم ًَ ٌـ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
وطم ُ
أيدهيؿَ ،

ﭺ﴾ [اًمٜمٛمؾ ]59 :أي  :اصٓمٗم٤مهؿ ،و﴿ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [اًمٗمرىم٤من]41 :

أي  :سمٕمثف ،و﴿ ﯟ ﯠ ﯡ﴾ [هقد ]43 :أي  :رمحف.
ِ
ُمقو ٌع ُمـ اإلقمراب،
وجيقز أن شمٙمقن > َُم٤م< ٟم٤مومٞم٦م ،ومتٙمقن َطمر ًوم٤م ،ومال يٙمقن هل٤م
ُ
ِ
ِ
ٕهن٤م طمرف ،واعمٕمٜمك :ومل
وًمٞمس هل٤م صٚم٦م ٕهن٤م ًمٞمً٧م سم٤مؾم ٍؿ ُمقصقل ،وٓ شم٘متيض قم٤مئدً ا َّ

شمٕمٛمٚمف أيدهيؿ ُمـ اًمزرع اًمذي أٟمٌت ُف اهللُ هلؿ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [اًمقاىمٕم٦م ،]64 – 63 :وهذا اًمقضمف قمزاه اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ٓسمـ
واًمْمح ِ
ِ
قم ٌَّ ٍ
٤مك و ُُم٘م٤مشمؾ.
ريض اهللُ قمٜمٝمام َّ َّ -
٤مس َ -

ُمّمدر ُأريدَ سمف اعمٕمٛمقل،
وضم ِّق َز أن شمٙمقن > َُم٤م< ُمّمدر َّي٦م ،أي :و َقم َٛم ِؾ أيدهيؿ ،وهق
ُ
ٌ
()1
واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ .
﴿ ﮲ ﴾ [يس ]49 :بطه ٕٛارتٜاٚ ،٤ختؿٝـ ايضٖاد ( َٜدِضُُٔٚ ،)َٕٛقدٔ اْؿسدَ
بٗا محص.٠

ِ
اخلّمقُم٦مَ ،ظم َّم َٛمف َخي ِّم ُٛمف.
قمغم وزن > َي ْٗمٕم ُٚمقن< ُمـ ُ
سمٕمْم٤م ذم أُمقرهؿُ ،م ِ
ُيتٛمؾ أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مهِ :
تِم٤مهمٚملم ذم ُمتٍموم٤مهتؿ،
سمٕمْمٝمؿ ً
خيّم ُؿ ُ
ُ
ُ
اعمٗمٕمقل سمف ،سمدًٓم٦م ُم٤م طمٙمك اهلل قمٜمٝمؿ ُمـ
يم٠مٟمف ىم٤مل :وهؿ يتٙمٚمٛمقن ،ومحذف اعمْم٤مف و
ُخم٤مصٛم٦م ِ
سمٕمْم٤م ذم همػم هذا اعمقوع.
سمٕمْمٝمؿ ً
َ
( )1يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اعمقوح ( ،)653 /2شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)5661 /8
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وأن يٙمقن اعمٕمٜمكَ :خي ِّْم ُٛم َ
قن َُمـ وقمدَ هؿ جمل َء اًمً٤مقم٦م ،وىمٞم٤م َم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ويٖمٚمٌقٟمف
خيّمٛمقن ُجم ِ
سم٤مجلدل ذم ذًمؽ ،أيِ :
٤مد َهلؿ قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ وذم فمٜمِّٝمؿ ،ومحذف اعمٗمٕمقل سمف.
ُ
ىم٤مل اسم ُـ يمثػم  -رمحف اهلل  -ذم ُمٕمٜمك أي٦م> :ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﴾ أيُ :م٤م يٜمتٔمرون إٓ صٞمح ً٦م واطمدة ،وهذه -واهلل
واًمٜم٤مس ذم أؾمقاىمٝمؿ وُمٕم٤ميِمٝمؿ
أقمٚمؿٟ -مٗمخ ُ٦م اًم َٗم َزع ،يٜمٗمخ ذم اًمّمقر ٟمٗمخ٦م اًمٗمزع،
ُ
خيتّمٛمقن ويتِم٤مضمرون قمغم قم٤مدهتؿ<(.)1
﴿ ﭛ ﭜ ﴾ [يس ]56 :بغِ ايعاَٚ ،٤سرفٔ ا٭ئـ (ظ.)ًٌٍٜ ٝ

ِ
وطم َٚمؾ ُ
ٌ٤مر ٌة قمـ اًم ُٗم ُرش
يمح َّٚم٦م ُ
َمج ُع ُفم َّٚم٦مُ ،
وهم ْروم٦م و ُهم َرف ،ىم٤مل اًمًٛملم> :وهل قم َ
واًمًتقر<.
يمِمٕم٥م ِ
ِ
ِ
ِ
وؿمٕم٤مب وومِ ّؾ وومِالل ،وأن يٙمقن
وأُم٤م >فمالل< ومٞمجقز أن يٙمقن مجع فمؾْ ،
وىمٌ٤مب و ُىم َّٚم٦م ِ
مجع ُفم َّٚم٦م يم ُ٘مٌ٦م ِ
وىمالل.
َّ
َ
ىم٤مل اًمٌ٤مطم٨م ؾم٤مُمل ظمٚمٞمؾ> :يتْمح ُمـ ظمالل اًم٘مراءات ُم٤م أقمده اهلل ٕهؾ اجلٜم٦م ُمـ
ؿمٛمً٤م وٓ
ٟمٕمٞمؿ ،وأهنؿ هؿ وزوضم٤مهتؿ اعم١مُمٜم٤مت ذم فمالل دائٛم٦م ممتدة ٓ ،يرون ومٞمٝم٤م
ً
اًمنر اعمزيٜم٦م سم٤مًمًتقر واًم ُٗم ُرش ،واهلل أقمٚمؿ<(ٟ .)2مً٠مل اهلل شمٕم٤ممم ُمـ
ً
زُمٝمريراُ ،متٙمئقن قمغم ُ
ومْمٚمف.

د ُبًٟا).
﴿ ﮍ﴾ [يس ]62 :بغِ ٚادتٚ ِِ ٝايباٚ ٤ختؿٝـ ايُ ( ّ٬
ًمٖم٦م ومٞمف ،وُمٕمٜم٤مه اخلَ ْٚمؼ يم٤مًم٘مراءة إظمرىُ ،ي٘م٤ملَ :ضم ٌَ َٚم ُف اهلل إذا َظم َٚم َ٘مف ،ومٝمق َجمٌْـُ ٌ
قل،
يمثػما.
واعمٕمٜمك :ظمٚم ً٘م٤م ً
أيْم٤م،
مجع > َضمٌِٞمؾ< ،وهق اخلٚمؼ ً
وىم٤مل ُمٙمل> :وطمج٦م َُمـ ىمرأ سمْمٛمتلم أٟمف ضمٕمٚمف َ
( )1قمٛمدة اًمتٗم٤مؾمػم ( ،)114 /3ويٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)355 ،354 /5اًمٙمِمػ (ُ ،)552مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء
(.)379 /2
( )2شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم ( ،)145 /11ويٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)489 /5اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (/5
.)361
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ِ
ور ُهمػ.
يمرهمٞمػ ُ
َ
ىم٤مل اًمٌ٤مطم٨م ؾم٤مُمل ظمٚمٞمؾ> :اًم٘مراءشم٤من سمٛمٕمٜمك واطمد ،شمٗمٞمدان إهمقا َء اًمِمٞمٓم٤من
وإوال ًَمف خلٚمؼ يمثػميـ ،وأي٦م اًمٙمريٛم٦م شمٌلم حتذير اهلل قمز وضمؾ ًمإلٟمً٤من ُمـ اًمِمٞمٓم٤من
وُي َذر ُمـ
اًمذي أوؾ ظمٚم ً٘م٤م وأممً٤م يمثػمة ُمـ أن َ
يتٌع ُؾم ٌُؾ اًمِمٞمٓم٤من ،وأن ُيٙمؿ قم٘مٚمفْ َ ،
شمزيلم اًمِمٞمٓم٤من وإهمقائف ًمف ،واهلل أقمٚمؿ<(.)1

ضوزة الصافات
ذبِتُ).
﴿ﮙ ﮚ﴾ [اًمّم٤موم٤مت ]12 :بغِ ٚايتاَ ( ٤ع ٔ
ػ قمغم ُصمٌ ِ
ِ
ِ
قت اًم َٕم َج ِ
٥م هلل،
اًمْمٛمػم
اًمً َٚم ُ
ًمٚمٌ٤مرئ ُؾمٌح٤م َٟم ُف وشمٕم٤ممم ،وىمد أ َ
سم٢مؾمٜم٤مد َّ
ُ
مج َع َّ
ُ
٥م ٟمققم٤من:
وم٘مد وردت ومٞمف
اًمٜمٌل ط ،وم٤مًم َٕم َج ُ
أطم٤مدي٨م قمـ ِّ
ص٤مدرا قمـ َظم َٗم ِ
يٙمقن ِ
٤مء إؾمٌ٤مب قمغم اعمُت َٕم ِّج ِ
َ
٥م ومٞمٜمدَ ِهش ًمف ويًتٕمٔمِٛمف
أحدُ مها :أن
ً
ٌ
ًتحٞمؾ قمغم اهلل شمٕم٤مممَّ :
ٕن اهلل شمٕم٤ممم ٓ خي َٗمك قمٚمٞمف ر ٌء،
اًمٜمقع ُُم
ويت َٕم َّج٥م ُمٜمف ،وهذا
ُ
ِ
ٟمٔم٤مئ ِره أو قمام ِ
اًمٌمء قمـ ِ
َ
يٜمٌٖمل أن يٙمقن قمٚمٞمفُ ،مع
ظمروج
يٙمقن ؾم ٌَ ٌُف
واقثاين :أن
َ
َّ
ِقمٚم ِؿ اعمُت َٕم ِّج ِ
٥م ،وهذا هق اًمث٤مسمِ ُ٧م هلل شمٕم٤ممم(.)2
ىم٤مل َ
ويمثر ِة ظمالئ٘مل أين
اًمزخمنمي> :وـرئ بضم اقتاء ،أي َسم َٚم َغ ُِمـ َقمٔمٞم ِؿ آ َي ِ٤ميت
َ
وقم ِ
قمجٌ٧م ُمٜمٝم٤م ،ومٙمٞمػ سمٕمٌ٤مدي ه١مٓء سمجٝمٚمِٝمؿ ِ
ٜم٤مدهؿ يًخرون ُمـ آي٤ميت ،أو ِ
ٌ٧م
قمج ُ
ُ
يًخرون ممـ ِ
َ
َ
در ِة قمٚمٞمف<.
اًمٌٕم٨م ِممَّـ هذه أومٕم٤مًمف ،وهؿ
ُِمـ أن ُيٜمٙمِ ُروا
يّم ُ
ػ اهللَ شمٕم٤ممم سم٤مًم ُ٘م َ
واحلؼ اًمذي ِقمٜمدَ ك.
ٟمٌقشمِؽ
ِّ
وقمـ ُمٙمل وقمكم سمـ ُؾمٚمٞمامن :وهؿ يًخرون ُمـ َّ
وقمز .وطمجتٝمؿ ُم٤م
وىم٤مل أسمق زرقم٦م> :وُمـ ىمرأ >
ُ
قمجٌ٧م< ومٝمق إظمٌ٤مر قمـ اهلل ضمؾ َّ
روي ذم احلدي٨م> :إن اهلل ىمد قمج٥م ُمـ ومتًك ٓ صٌقة ًمف< .وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمفَ > :قم ِ
٥م
ج َ
( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم ( ،)147 /11ويٜمٔمر اًمٙمت٤مب اعمقوح ( ،)656 /2اًمٙمِمػ (.)554
( )2يٜم ُٔمر جمٛمقع رؾم٤مئِؾ اًمٕم٘مٞمدة ًمٚمِمٞمخ اسمـ اًمٕمثٞمٛملم (صـ  )396ذم ذطمف ًمٚمٛمٕم٦م آقمتِ٘م٤مد ،و(صـ )344ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمفِ
ُ
ِ
اًمقاؾمٓمِ َّٞم٦م.
قمغم اًمٕم٘مٞمدَ ِة
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رسمٙمؿ ُمـ إِ ًِّمٙمؿ وىمٜمقـمٙمؿ وهقم٦م إضم٤مسمتف إي٤ميمؿ<.
ىم٤مل أسمق قمٌٞمد :واًمِم٤مهد هل٤م ُمع هذه إظمٌ٤مر ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ﴾ [اًمرقمد ،]5 :وم٠مظمؼم ضمؾ ضمال ًُمف أٟمف قمجٞم٥م .ومم٤م يزيده شمّمدي ً٘م٤م احلدي٨م اعمرومقع:
>قمج٥م اهلل اًمٌ٤مرطم٦م ُمـ ومالن وومالٟم٦م< .ىم٤مل اًمزضم٤مج :وىمد أٟمٙمر ىمقم هذه اًم٘مراءة وىم٤مًمقا:
إن اهلل ضمؾ وقمز ٓ يٕمج٥م .وإٟمٙم٤مر هذا همٚمطٕ :ن اًم٘مراءة واًمرواي٦م يمثػمة ،وم٤مًمٕمج٥م ُمـ
اهلل ظمالف اًمٕمج٥م ُمـ أدُمٞملم ،هذا يمام ىم٤مل ضمؾ وقمز﴿ :ﮜ ﮝ﴾ [إٟمٗم٤مل،]31 :
وُمثؾ ىمقًمف﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ﴾ [اًمتقسم٦م ،]79 :و﴿ﭼ ﭽ﴾ [اًمٜمً٤مء .]142 :وم٤معمٙمر ُمـ
اهلل واخلداع ظمالومف ُمـ أدُمٞملم .وأصؾ اًمٕمج٥م ذم اًمٚمٖم٦م أن اإلٟمً٤من إذا رأى ُم٤م يٜمٙمره
ِ
وي٘مؾ ُمثٚمف ىم٤مل :ىمد قمجٌ٧م ُمـ يمذا ويمذا ،ومٙمذًمؽ إذا ومٕمؾ أدُمٞمقن ُم٤م يٜمٙمره اهلل ضم٤مز
أن ي٘مقل ومٞمف قمجٌ٧م ،واهلل ىمد قمٚمؿ اًمٌم َء َ
ىمٌؾ يمقٟمف ،وًمٙمـ اإلٟمٙم٤مر إٟمام ي٘مع واًمٕمج٥م
اًمذي شمٚمزم سمف احلج٦م قمٜمد وىمقع اًمٌمء<(.)1

همػم سم ٍ
ٕمد وٓ شمَٙمٚمػ ،وهق قمغم
وإؾمٜم٤م ُد اًمْمٛمػم إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم أي٦م َواو ٌح ُمـ ِ ُ
ِ
اعمَٕمٜمك اعمذيمقر ِ
ِ
واو ٌح ذم ِ
اًمٚمٗمظ قمغم طم٘مٞم٘متف وُمٕمٜم٤مه
ىمٌقل
شمٜمز ِيف اهلل شمٕم٤ممم قمـ اًمٜمَّ٘مص ُمع
اعمتٌ٤مدر.
ًمٚمٛم َخ٤م َـم ِ
٥م ،أي ُىم ْؾ ي٤م
ُمٍم ٌ
وف ُ
وطم٤مول سمٕمْمٝمؿ سف اعمٕمٜمك قمـ فم٤مهره وم٘م٤مل إٟمف ُ
ُحم َ َّٛمدْ :سمؾ َقم ِج ٌْ ُ٧م أٟم٤م.

إسمراهٞمؿ اًمٜم ِ
ِ
ِ
َّخٕم َّل
٥م ،وم ٌَ َٚم َٖم ْ٧م
ذ ْيحٍ أٟمف أٟمٙم ََر هذه اًم٘مراءة وم٘م٤مل :اهللُ ٓ ي َت َٕم َّج ُ
َ
وقمـ ُ َ
يم٤من ُمٕمجٌ٤م سمرأيف ،ىمرأه٤م ُمـ هق أقمٚمؿ ُِمٜمف ،يٕمٜمل قمٌدَ اهللِ سمـ ُمًٕم ٍ
وم٘م٤ملَّ :
قد
ُ
َ
ُي٤م َ ُ َ ً
ُ
َ
إن ُذ ً
ريض اهلل قمٜمف(.)2
﴿ ﯾ﴾ [اًمّم٤موم٤مت ]47 :بهطس ايصآُٜ( ٟصِؾ.)َٕٛٝ
يػ
اًمرضمؾ إذا
ف
ذه٥م قم٘م ُٚمف ُمـ اًمًٙمْر ،ومٝمق ِٟمز ٌ
قمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٗم٤مقمؾُِ ،مـ َأ َٟمز َ
َ
ُ

( )1طمج٦م اًم٘مراءات ٓسمـ زٟمجٚم٦م (.)618 ،617
( )2يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن (.)497 /5
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ُ
قم٘مقهلؿ ،أي :شمٌٕمد قم٘مقهلؿ ،يمام
وُمٜمزوف ،واعمٕمٜمك :وٓ هؿ قمـ اخلٛمر يًٙمرون ومتزول
ُ
مخر اًمدٟمٞم٤م،
شمٗمٕمؾ ُ
ذاهبؿ
أيْم٤م إذا ومرغ ذا ُسمف وٟمٗمد ،وم٤معمٕمٜمك :وٓ هؿ قمـ اخلٛمر يٜمٗمد
أٟمز َ
ف ً
و ُي٘م٤ملَ :
ُ

ذاب اًمدٟمٞم٤م .وم٤معمٕمٜمك إول ُمـ ٟمٗم٤مد اًمٕم٘مؾ ،واًمث٤مين ُمـ ٟمٗم٤مد اًمنماب.
يمام يٜمٗمدُ
ُ

ىم٤مل ُمٙمل> :وإطمً ُـ أن ُيٛمؾ قمغم ٟمٗم٤مد اًمنمابٕ :ن ٟمٗم٤مد اًمٕم٘مؾ ىمد ٟمٗم٤مه قمـ مخر

اجلٜم٦م ذم ىمقًمف﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [اًمّم٤موم٤مت ]47 :أي ٓ :شمٖمت٤مل قم٘مقهلؿ ومتذهٌٝم٤م( ،)1ومٚمق محؾ
ٙمر ًرا ،ومح ُٚمف قمغم ُمٕمٜمٞملم أومم ،وأُم٤م اًمذي ذم
>يٜمزومقن< قمغم ٟمٗم٤مد اًمٕم٘مؾ ًمٙم٤من اعمٕمٜمك ُُم َّ
اًمقاىمٕم٦م ومٞمحتٛمؾ وضمٝملمٟٕ :مف ًمٞمس ىمٌٚمف ٟمٗمل قمـ ٟمٗم٤مد اًمٕم٘مؾ سم٤مخلٛمر يمام ضم٤مء ذم هذه

اًمًقرة<.
ُ
اًمرضمؾ إذا
ف
وأُم٤م ىمراءة ﴿ ﯾ ﴾ سمٗمتح اًمزاي ومٕمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل ُمـ ٟم ُِز َ
ذه٥م قم٘م ُٚمف ،وي٘م٤مل ًمٚمًٙمرانٟ :مزيػ وُمٜمزوف.
أيْم٤م سم٤معمٕمٜمك اعمت٘مدم .وىمٞمؾ:
أٟمز َ
ف ً
ىم٤مل اًمًٛملم> :وجيقز أن شمٙمقن هذه اًم٘مراءة ُمـ َ
شمذه٥م
اًمريم َّٞم٦م [وهل اًمٌئر] أيٟ :م ََز ْطم ُ٧م ُم٤م َءه٤م ،واعمٕمٜمك أهنؿ ٓ
ُ
هق ُمـ ىمقهلؿَٟ :مز ْوم ُ٧م َّ

وو ِّٛمـ > ُي َٜمزومقن< ُمٕمٜمك ُي َّمد َ
ون قمٜمٝم٤م سمًٌ٥م اًمٜمزيػ<(.)2
مخقرهؿ سمؾ هل سم٤مىمٞم٦م أسمدً اُ ،
ُ
﴿ ﮭ ﴾ [اًمّم٤موم٤مت ]94 :بغِ ايٝاُٜ( ٤صِؾُّٚ ،)ٕٛقد اْؿسَدَ ب٘ محص.٠
ف ،وُيتٛمؾ ُمٕمٜمٞملم:
ُِمـ َأ َز َّ

ٞمػ وهق اإلهاعِ ،
اًمزومِ ِ
ِ
ف َي ِزف ،أي َ
ٞمؿ
وُمٜمف َأز َّ
أحدمها :أٟمف ُمـ َأز َّ
دظم َؾ ذم َّ
َ ُ
ف اًم َّٔمٚم ُ
وهق َذيمَر اًمٜمَّٕم٤مم -أي دظمؾ ذم اإلهاع ،وم٘مقم ِؾمٞمدٟمَ٤م إسمراهٞمؿ ط عمَّ٤م َؾم ِٛم ُٕمقا سمذًمؽ
ُ َ
ُ
( )1ىم٤مل اسمـ يمثػم  -رمحف اهلل > :-وىمقًمف ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﴾ يٕمٜمل ٓ :شم١مصمر ومٞمٝمؿ ً
وضمع اًمٌٓمـ  -ىم٤مًمف اسم ُـ قمٌ٤مس،
همقٓ ،وهق
ُ
مخر اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًم ُ٘مق ًَمٜمْ٩م وٟمحقه ًمٙمثرة ُم٤مئٞمتٝم٤م .وىم٤مل ىمت٤مدة :هق صداع اًمرأس،
جم٤مهد ،وىمت٤مدة ،واسمـ زيد  -يمام شمٗمٕمٚمف ُ
ووضمع اًمٌٓمـ .وقمـ اًمًدي ٓ :شمٖمت٤مل قم٘مقهلؿ ،وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػمُ ٓ :مٙمروه ومٞمف وٓ أذى .واًمّمحٞمح ىمقل
جم٤مهد أٟمف وضمع اًمٌٓمـ< .قمٛمدة اًمتٗم٤مؾمػم ()128 ،127 /3
( )2اًمدر اعمّمقن ( ،)511 /5ويٜمٔمر اًمٙمِمػ ( ،)558 ،557اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)381 /5
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َسم٤م َد ُروا ُُم ِ
ن ِقملم ،وم٤مهلٛمزة ًمٞمً٧م ًمٚمت ْٕم ِد َي٦م،
اإلهاع ،وم٤معمٗم ُٕم ُ
قل حمذوف،
اًمزومٞمػ وهق
واقثاين :أٟمف ُمـ َأ َز َّ
همػمه ،إذا مح َٚم ُف قمغم َّ
َ
ف َ
دواهبؿ
سمٕمْمٝمؿ ً
سمٕمْم٤م ،أيُ :يٛمؾ ُ
سمٕمْمٝمؿ ً
أيُ :ي ِزف ُ
يم٠مهنؿ محٚمقا َّ
سمٕمْم٤م قمغم اًمزومٞمػ ،أو َّ

قمغم اإلها ِع ذم اعمٌم ،واهللُ شمٕم٤ممم أقمٚمؿ .ىم٤مل إصٛمٕمل :ي٘م٤مل :أز َوم ْٗم ُ٧م َ
اإلسمؾ ،إذا محٚمتٝم٤م
شمزف ،وهق هقم٦م اخلٓمق ،وُم٘م٤مرسم٦م اعمٌم.
قمغم أن َّ
أهع .وذيمر
وزومِٞم ًٗم٤م ،إذا
وأُم٤م ىمراءة ﴿ ﮭ ﴾ سمٗمتح اًمٞم٤مء ومٛمـ َز َّ
ف َي ِزف َز اوم٤م َ
َ
أوضمٝم٤م أظمرى ذم شمٗمًػمه٤م.
اًم٘مرـمٌل
ً
ف اًم٘مق ُم و َأ َزومقا ،يمام ىم٤مًمقاَ :ز َوم ْٗم ُ٧م
وىمٞمؾ :إهنام ًمٖمت٤من سمٛمٕمٜمًك واطمدُ ،ي٘م٤ملَ :ز َّ
اًمٕمروس و َأ ْز َوم ْٗمتُٝم٤م(.)1
﴿ ﰆ ﰇ﴾ [اًمّم٤موم٤مت ]112 :بغِ ايتاٚ ،٤نطس ايساٜٚ ،٤ا ٕ٤بعدٖا ( ُتسِ.)ٟ
ُمْم٤مرع >أريتف<ُ ،ي٘م٤مل :رأى زيدٌ اًمٌم َء ،وأريتف إ َّي٤مه ،واعمٕمٜمكُ :م٤مذا شمُري أسم٤مك وشمٌُديف
ٍ
اؾمام
ُمـ صؼمك أو ضمزقمؽ؟ ومـ>ُم٤مذا< ُمٗمٕمقل أول ،و>أسم٤مك< صم٤من ،هذا إذا ضمٕمٚم٧م >ُم٤مذا< ً
واطمدً ا.
اؾمام ُمٌتدأ ،و>ذا< ظمؼمه ،وهق اؾمؿ ُمقصقل سمٛمٕمٜمك اًمذي،
وإن ضمٕمٚم٧م >ُم٤م< ً
و>شم ُِري< صٚمتف يم٤من اًمت٘مديرُ :م٤م اًمذي شمُريف أسم٤مك ،أو ُم٤م اًمذي شمُريٜمٞمف؟ ومٞمٙمقن اعمٗمٕمقٓن
حمذو َوملم.
وىمٞمؾُ :مٕمٜم٤مهُ :م٤مذا شمُِمػم؟ .ىم٤مل ُمٙمل> :وًمٞمس ذًمؽ ُمـ إسمراهٞمؿ قمغم ُمٕمٜمك
ِ
صؼمه قمغم
آؾمتِم٤مرة ًمف ذم أُمر اهلل ،إٟمام هق قمغم آُمتح٤من ًمٚمذسمٞمح ،واؾمتخراج

( )1يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)389 ،388 /5اًمدر اعمّمقن ( ،)518 /5شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)5734 /8
( )2يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)392 /5اًمٙمت٤مب اعمقوح ( ،)665 ،664 /2اًمٙمِمػ (. )559
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ضوزة ص
﴿ ﰈ ﰉ﴾ [ص ]15 :بغِ ٚايؿاٝ ( ٤ؾَٛامٍ).

ومج٤ممٟ ،م ًُِ٥م
ىمٞمؾ :اًم َٗم َق ُاق واًم ُٗم َقاق ًمٖمت٤من ،يم َ٘مّم٤مص اًمِمٕمر و ُىمّم٤مصف،
ويمجامم ُ
َ
اًمٗمتح ٕهؾ احلج٤مز ،واًمْمؿ ًمتٛمٞمؿ وأؾمد وىمٞمس( ،)1واًمٗمقاقُ :م٤م سملم طمٚمٌتل احل٤مًم٥م ُمـ
٥م صمؿ شمُؽمك ؾمقيٕم٦م يروٕمٝم٤م اًمٗمّمٞمؾ ًمِتَدُ َّر صمؿ ُحت َٚم٥م ،ي٘م٤ملُ :م٤م أىم٤مم قمٜمده
اًمقىم٧مٕ :هن٤م ُحت َٚم ُ
إٓ ومقا ًىم٤م ،أيُ :م٘مدار ومقاق.
ىم٤مل اعمٜمتج٥م> :وُمٕمٜمك ىمقًمف ضمؾ ذيمرهُ> :م٤م هل٤م ُمـ ومقاق< أيُ :م٤م هل٤م ُمـ ٟمٔمرة وراطم٦م
اعمريض ،إذا
وإوم٤مىم٦م .وقمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمامُ> :م٤م هل٤م ُمـ رضمقع وشمرداد<ُِ ،مـ أوم٤مق
ُ
رضمع إمم اًمّمح٦م ،وأوم٤مىم٧م اًمٜم٤مىم٦م ،إذا رضمع اًمٚمٌ ُـ إمم ضقمٝم٤م<.
وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ...> :وىم٤مل اًمٗمراء وأسمق قمٌٞمدة وهمػممه٤مُ> :مـ َومقاق< سمٗمتح اًمٗم٤مء :أي:
راطم٦م ٓ ،يٗمٞم٘مقن ومٞمٝم٤م يمام يٗمٞمؼ اعمريض واعمٖمٌم قمٚمٞمف ،و>ُمـ ُومقاق< سمْمؿ اًمٗم٤مءُ :مـ اٟمتٔم٤مر.
وىمد شم٘مدم أهنام سمٛمٕمٜمك ،وهق ُم٤م سملم احلٚمٌتلم.
ىمٚم٧م :واعمٕمٜمك اعمراد أهن٤م ممتدة ٓ شم٘مٓمٞمع ومٞمٝم٤م<.
وىمٞمؾ :اًم َٗمقاق سم٤مًمٗمتح جيقز أن ي٘م٤مم ُم٘م٤مم اعمّمدر ،وهق اؾمؿ ُمـ اإلوم٤مىم٦م ،يمام ي٘م٤مل:
أضم٤مب ضمقا ًسم٤م ،وأص٤مب صقا ًسم٤م ،سمٛمٕمٜمك :إضم٤مسم٦م وصقا ًسم٤م ،واًم ُٗمقاق سم٤مًمْمؿ اؾمؿ ًمذًمؽ اًمزُم٤من
اًمذي يٕمقد ومٞمف اًمٚمٌـ إمم اًميع.
َ
إهاومٞمؾ
وىم٤مل اًمقاطمدي> :روى أسمق هريرة قمـ اًمٜمٌل ط ذم هذه أي٦م ىم٤مل> :ي٠مُمر اهلل
ومٞمٜمٗمخ ٟمٗمخ٦م اًمٗمزع< .ىم٤مل> :وي٠مُمر ومٞمٛمده٤م ويٓمقهل٤م< ،وهل اًمتل ي٘مقل> :ىا هلا ىً ؽّاق<(.)2
وهذا ُيتٛمؾ ُمٕمٜمٞملم :أحدمهاُ :م٤م هل٤م ؾمٙمقن .اقثاينُ :م٤م هل٤م رضمقع.
واعمٕمٜمكُ :م٤م شمًٙمـ شمٚمؽ اًمٜمٗمخ٦م ،وٓ شمرضمع إمم اًمًٙمقن ،و ُي٘م٤مل ًمٙمؾ ُمـ دام قمغم
( )1اًم٘مراءات وأصمره٤م ذم قمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م (.)217 ،216
ظمرضمف قمكم سمـ ُمٕمٌد وهمػمه ،ويٜمٔمر ذم
( )2ذيمره اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ( ،)5797 /8وذم اًمتذيمرة ( ،)557 ،517وىم٤ملَّ :
خترجيف ومتح اًمٌ٤مري (.)369 ،368 /11
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رء ٓ :يٗمٞمؼ ُمٜمف وٓ يًتٗمٞمؼ<.
ٍ
ُمٕم٤من> :أرادوا أن شمٚمؽ اًمّمٞمح٦م إذا ضم٤مءت ٓ شمرد وٓ
صمؿ ىم٤مل سمٕمد ُم٤م ذيمروه ومٞمٝم٤م ُمـ
شمرضمع ،واعمٕمٜمك هق إولٕ :هن٤م إذا ردت ؾمٙمٜم٧م ،ورده٤م ؾمٙمقهن٤م .وم٢م ًذا ُمٕمٜمك ىمقًمفَ ﴿ :ىا
هلا ِىً ؽّاق﴾ أي :ؾمٙمقن ،سمٛمٕمٜمك أهن٤م إذا ضم٤مءت ٓ شمًٙمـ طمتك يٌٕمثقا ويٜمجز هلؿ ُمٞمٕم٤مد
َ
وإُم٤من يق َم اًمٗمزع.
اًمٕمذاب<(ٟ .)1مً٠مل اهلل اًمًالُم٦م،
﴿ﭜ ﭝ﴾

[ص]63 :

 ٕ١ٛيف
بُٗصٚ ٠صـٌٍ َهطُـٛزَ ٕ٠يف ا٫بتـدا ٤ضـاقٔ ٜ

دسِٜ٘ا) ،
ض ِ
درَِْاُِِٖ ُ
ايَٛصٌ (ا ٖت َ
ُيتٛمؾ وضمٝملم:
سم٤مًمٗمٕمؾ ومل ي ِ
أحدمها :أٟمَّف قمغم اإلظمٌ٤مر ،وم٠مظمؼم ِ
اؾمتٗمٝم٤م ًُم٤مٕ ،هنؿ ىمد قمٚمٛمقا
دظمؾ قمٚمٞمف
َ
ُ
ََ
أهنؿ اختذوا اعم١مُمٜملم ذم اًمدٟمٞم٤م ؾمخر اي٤م ،وم٠مظمؼموا قمام ومٕمٚمقه ذم اًمدٟمٞم٤م ،ودل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:

﴿ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ﴾ [اعم١مُمٜمقن ،]111 :ويٙمقن >اختذٟم٤مهؿ< وُم٤م سمٕمده
صٗم ً٦م ًمـ> ً
رضم٤مٓ< ،وشمٙمقن >أم< ُمٕم٤مدًم٦م عمْمٛمر حمذوف ،شم٘مديره :أ َُمٗم٘مق ُد َ
ون ُهؿ أ ْم َز َ
اهم ْ٧م
سمّم ُ٤مر؟.
قمٜمٝم ُؿ إ َ
ُ
وىمٞمؾ :هل ُمٕم٤مدًم٦م ًمـ >ُم٤م< ذم ىمقًمف ىمقًمف ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [صٕ :]62 :ن >أم<
شم٘مع ذم أيمثر أطمقاهل٤م ُمٕم٤مدًم٦م ًمالؾمتٗمٝم٤مم ،و>ُم٤م< اؾمتٗمٝم٤مم.
وقمغم هذا اًمقضمف يٙمقن شمٕمٚمؼ هذه أي٦م سمام ىمٌٚمٝم٤م شمٕمٚمؼ اًمّمٗم٦م سمٛمقصقومٝم٤م.
واقثاين :أٟمف قمغم آؾمتٗمٝم٤مم ،وـمرطم٧م مهزة آؾمتٗمٝم٤مم ًمدًٓم٦م >أم< ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ قمٚمٞمف ،وعم٤م َّ
دل قمٚمٞمف اًمٙمال ُم ُمـ اًمت٘مرير واًمتقسمٞمخ.
وأُم٤م ىمراءة ﴿ﭜ ﴾ سم٘مٓمع اهلٛمزة ومٕمغم ؾمٌٞمؾ آؾمتٗمٝم٤مم اًمذي ُمٕمٜم٤مه اًمت٘مرير

( )1اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط ًمٚمقاطمدي ( ،)167 ،166 /19ويٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)413 ،412 /5شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (/8
 ،)5797اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (.)292 /13
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واًمتقسمٞمخ ،وًمٞمس قمغم ضمٝم٦م آؾمتخٌ٤مر قمـ أُمر مل ُيٕم َٚمؿ ،سمؾ قمٚمٛمقا أهنؿ ومٕمٚمقا ذًمؽ ذم
سمٕمْم٤م ُمٜمٙمريـ قمغم أٟمٗمًٝمؿ قمغم ُم٤م ومٕمٚمقه ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ
سمٕمْمٝمؿ ً
اًمدٟمٞم٤م ،ومٛمٕمٜم٤مه أٟمف ُيق ِّسم ُخ ُ
آؾمتًخ٤مر سم٤معم١مُمٜملم.
ىم٤مل اًمرازي :اظمتٚمٗمقا ذم ٟمٔمؿ هذه أي٦م قمغم ىمقًملم سمٜم٤م ًء قمغم اًم٘مراءشملم اعمذيمقرشملم:
أُم٤م اًم٘مراءة قمغم ؾمٌٞمؾ اإلظمٌ٤مر وم٤مًمت٘مديرُ :م٤م ًمٜم٤م ٓ ٟمراهؿ طم٤مضيـ ٕضمؾ أهنؿ
حل٘م٤مرهتؿ شمريمقا ،أو ٕضمؾ أهنؿ زاهم٧م قمٜمٝمؿ إسمّم٤مر .ووىمع اًمتٕمٌػم قمـ طم٘م٤مرهتؿ سم٘مقهلؿ:
>اختذٟم٤مهؿ ؾمخر اي٤م<.
وأُم٤م اًم٘مراءة قمغم ؾمٌٞمؾ آؾمتٗمٝم٤مم وم٤مًمت٘مديرٕ :ضمؾ أٟمَّ٤م ىمد اختذٟم٤مهؿ ؾمخر اي٤م  -وُم٤م
يم٤مٟمقا يمذًمؽ  -ومٚمؿ يدظمٚمقا اًمٜم٤مر ،أم ٕضمؾ أهنؿ زاهم٧م قمٜمٝمؿ إسمّم٤مر؟<.
وىم٤مل اًم٘مرـمٌل> :إذا ىمرأت سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم يم٤مٟم٧م >أم< ًمٚمتًقي٦م ،وإذا ىمرأت سمٖمػم
آؾمتٗمٝم٤مم ومٝمل سمٛمٕمٜمك >سمؾ<<(.)1

الصمَس
ضوزة ُّ
ـ امل( ِٝأ.)َُٖٛ ََِٔ ٜ
﴿ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [اًمزُمر ]9 :بتدؿٔ ٝ
حتتٛمؾ اهلٛمزة ومٞمف وضمٝملم:
أحدمها :أهن٤م ًمالؾمتِٗمٝم٤مم ،و>ُمـ< ُمقصق ًَم٦م سمٛمٕمٜمك > ِ
اًمذي< ذم ُمقوع رومع سم٤مٓسمتداء،
َ ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظمػم أم اًمٙم٤مومر
و> ُه َق َىم٤مٟم٧م< صٚمتٝم٤م ،واخل َؼم واعمٕم٤مدل حمذووم٤من ،واًمت٘مديرَ :أ َُم ْـ ُه َق ىم٤مٟم ٌ٧م ٌ
اعمخ٤مـم٥م سم٘مقًمف ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﴾ [اًمزُمر]8 :؟َّ ،
ودل قمغم هذا اعمحذوف ؿمٞمئ٤من:
َضم ْر ُي ِذ ِ
يمر اًمٙم٤مومر ىمٌ َٚمف ذم أي٦م اعمذيمقرة ،وىمقًمف سمٕمده ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ﴾ [اًمزُمر ،]9 :وٓ سمد ُمـ هذا اًمت٘مدير ٕن اًمتًقي٦م حتت٤مج إمم اصمٜملم ،وإمم مجٚمتلم.

( )1يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)441 /5اًمٙمِمػ ( ،)566 ،565اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( ،)356 /13شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (/8
.)5867
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ِ
يمؾ ُمقص ٍ
واقوجه اقثاين :أهن٤م ًمٚمٜمداء ،و> َُم ْـ< ُُمٜم٤م َدى ،ويٙمقن اعمُٜم٤م َدى َّ
سمّمٗم٦م
قف
ُ
اًمٜمٌل ط ،وهق اعم٠مُمقر سم٘مقًمف ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾،
اًم٘مٜمقت ،أو َّ
يم٠مٟمف ىمٞمؾ :ي٤م ُمـ هق ىم٤مٟمِ٧م ،ىم٤مل اًمٗمراء :وهق وضمف طمًـ ،اًمٕمرب شمد ُقمق  -أي شم ِ
ُٜم٤مدي  -سمـ
ََ ُ
َ َ ُ َ
ٌ َ َ
َّ
وم٤مًمت٘مدير قمغم هذاُ :ىمؾ متت ْع
> َي٤م< ،ومٞم٘مقًمقنَ :ي٤م زيدُ أىمٌِؾ ،و َأزيدُ أىمٌِؾ ،ىم٤مل اًم٘مرـمٌل:
ُ
ِ
ِ
أصح٤مب اجلَٜمَّ٦م ،يمام ُي ُ
سمٙمٗمرك ً
٘م٤مل
أصح٤مب اًمٜم٤مرَ .ي٤م َُمـ هق ىم٤مٟمِ ٌ٧م إٟمؽ ُمـ
ىمٚمٞمال إٟمؽ ُمـ
ِ
ف ًمدًٓم٦م اًمٙمال ِم
ومح ِذ َ
ويّمق ُم أسمنمُ ،
يّمقم ،ومٞم٤م َُمـ ُيّمكم ُ
ذم اًمٙمَال ِم :ومالن ٓ ُي َّمكم وٓ ُ
قمٚمٞمف ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)1
﴿ ﮆ ﮇ ﴾ [اًمزُمر ]36 :بهطس ايعَنيٚ ،ؾتضِ ايباٚ ٤أ ٔيـٕ بعدَٖا ،عً ٢ادتُٜع
( ٔعبَادَ.)ُٙ

ِ
واعم١مُمٜمقن هبِؿ .ىم٤مل اسمـ يمثػم> :ي٘مقل شمٕم٤ممم﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ
وهؿ إٟمٌِ َٞم٤م ُء
سمٕمْمٝمؿ> :قمٌ٤مده< ،يٕمٜمل أٟمف شمٕم٤ممم يٙمٗمل َُمـ َقم ٌَده وشمقيمؾ قمٚمٞمف< .ا.هـ
ﮇ﴾ ،وىمرأ ُ
ويدظمؾ ذم ذًمؽ أص٤مًم ً٦م اًمٜمٌل طَّ ،
ودل قمٚمٞمف ىمقًمف سمٕمده﴿ :ﮉ﴾ .ىم٤مل
خت٤مف أن َ ْ
ً
خت ٌَ َٚم َؽ آهلتُٜم٤م ًم َٕمٞمٌِؽ إ َّي٤مه٤م؟!
ىمريِم٤م ىم٤مًم٧م ًمٚمٜمٌل ط :أُم٤م
اًمٗمراء> :وذًمؽ أن
ُ
َّ

وم٠مٟمزل اهلل﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾ حمٛمدً ا ط ،ومٙمٞمػ خيقومقٟمؽ سمٛمـ دوٟمف؟ ،واًمذيـ
ىم٤مًمقا> :قمٌ٤مده< ىم٤مًمقا :ىمد مه٧م أُمؿ إٟمٌٞم٤مء هبؿ ،ووقمدوهؿ ُِم ْث َؾ هذا ،وم٘م٤مًمقا ًمِمٕمٞم٥م قمٚمٞمف
اًمًالم ﴿ :ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ﴾ [هقد ،]54 :وم٘م٤مل اهلل> :أًمٞمس اهلل
ٍ
سمٙم٤مف قمٌ٤م َده< أي حمٛمدً ا قمٚمٞمف اًمًالم وإٟمٌٞم٤مء ىمٌٚمف ،ويم ٌُّؾ صقاب<.
وىم٤مل ُمٙمل> :وطمج٦م ُمـ مجع أٟمف محٚمف قمغم أن اعمرا َد سمف إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ،صمؿ

رضمع إمم خم٤مـمٌ٦م حمٛمد ط [يٕمٜمل :سم٘مقًمف ﴿ :ﮉ﴾] ومٝمق داظمؾ ذم اًمٙمٗم٤مي٦م<.
ويتٌلم ُمـ اًم٘مراءشملم أن اهلل شمٕم٤ممم ٍ
يم٤مف َُمـ َقم ٌَدَ ه وشمقيم ََّؾ قمٚمٞمف ،وهؿ إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ

( )1يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن (ُ ،)8،9 /6مٕم٤مين اًم٘مرآن ( ،)416 /2شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (ِ ،)5882 /8
ُمرؿمد إقمزة (ه٤مُمش
صـ ،)73اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)449 /5اًمٙمِمػ (.)568
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اًمًالم وُمـ آُمـ هبؿ وشمٌَِ َٕمٝمؿ(.)1
﴿ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [اًمزُمر ]42 :بغِ ايكافٚ ،نطسِ ايغٖادٔٚ ،ؾتضِ ايٝاٚ ،٤زؾعِ
>املٛت<( :قٝغَٔ َٞعًَِٗٝ ٜا ا ٜملِٛتُ).
ِ
ِ
أن ِ
اًمٗم َ
قمغم َّ
اًمٗم٤مقمؾ ،وُمٕمٚمق ٌم أن اًمذي َىم َ٣م
٥م
ٕمؾ ُمٌٜم ِ ٌّل ًمٚمٛمٗم ُٕمقل ،و>اعمَ ُ
قت< ٟم٤مئ ُ
اعمقت هق اهللُ شمٕم٤ممم.
َ
ِ
أُمر ىمد ُسم َّ٧م و ُوم ِر َغ ُمٜمف ،ومٝمق واىمع ٓ
يض< أٟمف ٌ
و ُي َ
ٚمٛم ُح ذم صٞمٖم٦م اًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل > ُىم َ
حم٤مًم َ٦م ،يم٘مقًمف ط ذم احلدي٨مُ > :رومِ َٕم٧م إىمال ُم ،وضم َّٗم٧م اًمّمحػ<( )2سمٌٜم٤مء > ُرومِ َٕم٧م<
ًمٞمٜمقب قمـ اًمٗم٤مقمؾ،
ًمٚمٛمٗمٕمقل ،وأ َُّم٤م >ضم َّٗم٧م< ومٌٜمل ًمٚمٛمٕمٚمقم ٕٟمف ٓزم ٓ ،يتٕمدَّ ى عمٗمٕمقل
َ
سمخالف > ُرومِ َٕم٧م< ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
وسم٧م َسمتا٤م ُُم٘مدَّ ًرا ُمٗمرو ًهم٤م ُمٜمف ،وىمراءة
ىم٤مل اًمٌ٘م٤مقمل ﴿> :ﭳ ﭴ﴾ أي :ظمتؿ وطمٙمؿ َّ
اًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل ُمقوح ٌ٦م هلذا اعمٕمٜمك سمزي٤مدة اًم ُٞمن واًمًٝمقًم٦م<.
وي٘مقل إًمقد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮑﮒﮓ﴾ [يقٟمس> :]11 :وذم إيث٤مر
ِ
صٞمٖم٦م اعمٌٜمل ًمٚمٛمٗمٕمقل ضمري قمغم ؾمٜمـ اًمٙمؼمي٤مءُ ،مع اإليذا ِن سمت َٕم ِ
لم اًمٗم٤مقمؾ<.
ًؿ وم٤مقمٚمف سم٠من اًمٙمالم أشمك قم٘مٞمٌف سمؽمك شمًٛمٞم٦م
َّ
واطمت٩م اسم ُـ زٟمجٚم٦م ًمٚم٘مراءة سم٤مًمٌٜم٤مء عم٤م مل ُي َّ

اًمٗم٤مقمؾ ،وهق ىمقًمف ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ﴾ ،ومل ي٘مؾَ > :ؾم َّام ُه<(.)3

﴿ ﮇ ﴾ [اًمزُمر ]61 :بأ ٔيـٕ بعدَ ايصٖا ،ٟعً ٢ادتُٜع ( ٔب َُؿٜاشَا ٔتـِِِٗ).
ِ
ِ ِ
يٜمجق ُمٜمف اعم١مُمـ يق َم اًم٘مٞم٤م َُم٦م ،وهذه
مج ُع > َُم َٗم َ٤مزة< ٓظمتالف أٟمقا ِع اعمٗم٤مزات وُم٤م ُ
ِ
ِ
وأهق ٍ
ِ
ِ
وضم٤مز
أؾمٌ٤مهب٤م،
ٓظمتالف
ال ُخمتَٚمِ َٗم٦م
سمٗمْمؾ اهلل ورمحتِ ِف ُمـ
اًمٜم ََّج٤م ُة شمٙمقن
ؿمدائدَ
َ
َ
ِ
ِ
أٟمقاقم َٝم٤م ،وٕن ِّ
اعمٗم٤مزة ،واهلل شمٕم٤ممم
ٓظمتالف
ُمّمدرا
مج ُٕم َٝم٤م وإن يم٤مٟم٧م
ًمٙمؾ ُُمت ٍَّؼ ٟمقع ُمـ َ
ً
( )1يٜمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( ،)5912 /8قمٛمدة اًمتٗم٤مؾمػم (ُ ،)168 /3مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء (.)421 ،419 /2
( )2رواه اًمؽمُمذي ( ،)2516وأمحد ذم اعمًٜمد ،وىم٤مل اًمؽمُمذي :طمًـ صحٞمح.
( )3يٜمٔمر طمج٦م اًم٘مراءات ٓسمـ زٟمجٚم٦م ( ،)624روح اعمٕم٤مين (ٟ ،)78 /11مٔمؿ اًمدرر ًمٚمٌ٘م٤مقمل (.)518 /16
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أقمٚمؿ.
مجع ،وىمد ىمرأ أهؾ اعمديٜم٦م ﴿ :ﮇ ﴾
اًمٗمراء> :وىمقًمف> :سمٛمٗم٤مزاهتؿ< َ ْ
وىم٤مل َّ
سم٤مًمتقطمٞمدٌّ ،
وارشمٗمع
وأُمقر اًم٘مقم،
أُمر اًم٘مقم،
ويمؾ صقاب .شم٘مقل ذم اًمٙمالم :ىمد َّ َ
َ
ُ
شمٌلم ُ

وإصقات ،وُمٕمٜم٤مه واطمد .ىم٤مل اهلل ﴿ :ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﴾ [ًم٘مامن:
اًمّمقت
ُ
ُ

 ،]19ومل ي ُ٘مؾ :أصقاتٌّ ،
ويمؾ صقاب<.

ضوزة غافس
﴿ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [هم٤مومر ]26 :بؿتضِ ايٝاٚ ٤اهلا ٤يف >ٜعٗٞس<ٚ ،زؾعِ داٍِ
ع َٗسَ ؾٔ ٞا٭ِ ٜزضِ ايؿٜطَادُ).
>ايؿٜطَاد<ٞ َٜ( :

اًمالزم ،و>اًمٗمً٤مد< ِ
٤مرع > َفم َٝم َر< ِ
ُُم َْم ِ
وم٤مقم ُٚمف.
َ ُ
ىم٤مل اًمرازي> :أ َُّم٤م وضمف اًم٘مراءة إومم [يٕمٜمل ىمراء َة طمٗمص وُمـ ُمٕمف] ومٝمق أٟمف أؾمٜمد

اًمٗمٕمؾ إمم ُمقؾمك ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭜ﴾ ،ومٙمذًمؽ ذم ئمٝمر ًمٞمٙمقن اًمٙمال ُم قمغم ٟمًؼ

واطمد.

وأُم٤م وضمف اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م [ىمراءة محزة وُمـ ُمٕمف] ومٝمق أٟمف إذا سمدل اًمديـ وم٘مد فمٝمر
اًمٗمً٤م ُد احل٤مصؾ سمًٌ٥م ذًمؽ اًمتٌديؾ<.
ٜط ًٔعُ).
﴿ ﮘ﴾ [هم٤مومر ]37 :بسؾعِ ايعَني (ؾٜأ َّ

ِ
ؽمضمل،
َقمٓم ًٗم٤م قمغم > َأ ْسم ُٚم ُغ<،
َ
ًمٚمؽم ِّضمل ذم ىمقًمف > ًَم َٕم ِّكم< ،سمؾ هق َداظم ٌؾ ذم اًم َ
وًمٞمس َضم َقا ًسم٤م َّ َ
يم٠مٟمف ىم٤ملًَ :م َٕم ِّكم ُ
أسمٚمغ ِّ
وًمٕمكم أ َّـم ِٚم ُع ،يم٠مٟمف شمق َّىمع أُمريـ قمغم فمٜمف.

ضوزة فُصِّلت
ذُٔ.)ٙٞ
﴿ ﯟ ﴾ [ومّمٚم٧م ]44 :بتشكٝل اهلُٜصَتني (َ٤أِ ٜع َ
قمغم أصٚمف ُمـ حت٘مٞمؼ اهلٛمزشملم ُمـ يمٚمٛم٦م.
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﴿ ﭙ ﭚ ﴾ [ومّمٚم٧م ]47 :بػري أئـ ،عً ٢اإلؾساد ( َثَُسَتٕ)ٚٚ ،قـ بايتا.٤
قمغم اجلٜمس ،شمُٕمٓمِل ُمٕمٜمك اجلٛمع ،عمِ٤م ذم اًمٜمٙمِرة ُمـ ُمٕمٜمك اجلٜمًٞم٦م واًمٕمٛمقمِ ،
ٓؾم َّٞمام
َّ
ُُ
َ
َ
َ
٘مقي ذًمِؽ ىمق ًُمف ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [ومّمٚم٧م ]47 :قمغم اًمقطمدة.
إذا يم٤مٟمَ٧م ذم اًمٜمٗمل ،و ُي ِّ
وإيمامم مجع >يمِ ّؿ< سم٤مًمٙمن ،وهق وقم٤مء اًمثٛمرة.
ىم٤مل ُمٙمل> ..> :صمٛمرات< سم٤مجلٛمع ًمٙمثرة أٟمقاع اًمثٛمرات اخل٤مرضم٦م ُمـ همالوم٤مهت٤م،
اًمثٛمرات ،وهق مجع يمؿ.
خترج ُمٜمٝم٤م
ُ
وإيمامم :اًمٖمالوم٤مت اًمتل ُ
وىمرأ اًمٌ٤مىمقن سم٤مًمتقطمٞمدٕ :ن دظمقل > ُِمـ< قمغم >صمٛمرة< يدل قمغم اًمٙمثرة ،يمام شم٘مقل:

هؾ ُِمـ رضمؾ؟ ،ومرضمؾ قم٤مم ًمٚمرضم٤مل يمٚمٝمؿً ،مً٧م شمً٠مل قمـ رضمؾ واطمد ،ومٙمذًمؽ >ُمـ

صمٛمرة< ًمً٧م شمريد صمٛمرة واطمدة ،سمؾ هق قم٤مم ذم مجٞمع اًمثٛمرات ،وم٤مؾمتٖمٜمك سم٤مًمقاطمد قمـ
اجلٛمع<.
خترج إٓ
وىم٤مل اًمزهػمي> :ىمراءة >صمٛمرة< قمغم اإلومراد شمٗمٞمد أن يمؾ اًمثامر صمٛمر ًة صمٛمر ًة ٓ ُ
ٍ
صمٛمرات ُمتٕمددة ُمـ يمؿ
سم٢مذن اهلل وُمِمٞمئتف ،وىمراء ُة اجلٛمع شمٗمٞمد أن اهلل سم٘مدرشمف رسمام أظمرج

ِ
واطمد ،يمام شمٗمٞمد َ
ىمدرة اهلل ذم إظمراج اًمثٛمرات اعمتٕمددة إٟمقاع وإًمقان واًمٓمٕمقم<(.)1
سمٞم٤من

ضوزة الشُّوزى
﴿ ﯞ ﯟ﴾

[اًمِمقرى]28 :

بإضهإِ ايٓٚ ٕٛختؿٝـٔ ايصآُٜ( ٟصٍُِ ايػَِٝحَ)،

ٚٚاؾلَ يف ﴿ ﮱ ﯓ ﴾ [اًمِمقرى.]27 :
ُِمـ > َأٟم َْز َل ُيٜم ِْز ُل< ،ىمٞمؾٟ :م ََّز َل و َأ َٟمز َل سمٛمٕمٜمًك واطمد.

وٟم٘مؾ اًمٌ٤مطم٨م قمامد اًمنميػ قمـ اًمديمتقر وم٤موؾ اًمً٤مُمرائل ومر ًىم٤م سملم اًم٘مراءشملم
وم٘م٤مل> :أوم٤مدت ىمراءة > ُيٜم ِْزل< سم٤مًمتخٗمٞمػ أن اهلل شمٕم٤ممم يٜمزل قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م يٖمٞمثٝمؿ ُمـ ُمٓمر

وىمقع احلدث ُمر ًة
سمٕمدُم٤م يئًقا ُمـ ٟمزوًمف رمح ً٦م سم٤مًمٜم٤مس ،واًمٗمٕمؾ > ُيٜم ِْزل< ُمـ اإلٟمزال يٗمٞمد
َ
( )1يٜمٔمر اًمدرر اًمٌ٤مهرة ( ،)333 /2اًمٙمت٤مب اعمقوح ( ،)697 /2اًمٙمِمػ (.)579
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واطمدة ،وُيتٛمؾ اًمزي٤مدة.
أُم٤م ىمراءة ﴿ ﯞ ﴾ سم٤مًمتِمديد [ومـ]ـتٗمٞمد أن اهلل شمٕم٤ممم يٜمزل قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م يٖمٞمثٝمؿ ُمـ ُمٓمر
سمِمٙمؾ دائؿ وُمتٙمرر ،وم٘مراء ُة اًمتِمديد شمٗمٞمدُ اًمتدر َج واًمتٙمرار واًمتٙمثػم ،وُيتٛمؾ أن ىمراءة
اًمتِمديد شمٗمٞمد أمهٞم َ٦م اًمٖمٞم٨م اًمذي يٜمزل ذم ذًمؽ اًمقىم٧م حل٤مضمتٝمؿ ووم٘مرهؿ إًمٞمف سمٕمدُم٤م يئًقا
ُمـ ٟمزوًمف ،وم٘مراءة اًمتِمديد شمًتٕمٛمؾ أطمٞم٤مٟمً٤م ومٞمام هق أهؿ وأسمٚمغ<(.)1
﴿ ﮐ ﮑ ﴾ [اًمِمقرى ]37 :بهطس ايباٜٚ ٤ا ٕ٤بعدَٖا ب ٬أئـٕ َُٖ ٫ٚص (نٜبٔريَ
اإلِثِِِ)ٚ ،نريو يف ضٛز ٠ايٓذِ.
ِ
َواطمدٌ ُيرا ُد سمف اجلٛمع ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [اًمٜمحؾ:
اًمٕم ُ ِ
٧م ِ
وُمث ُٚمف ىمق ُهلؿُ :مٜمَٕم ِ
ِ ،]18
وىمٗمٞمزه٤م ،واعمٕمٜمك قمغم اجلَٛمع ،و ُيٛمٙمِ ُـ أن ُي٘م٤مل
مهٝم٤م
َ
َ َ
راق در َ
ٜمس ُُم ِ
اًمٙمثرة ايمتٗمل ومٞمام
ًتٖمرق ُي َرا ُد سمف
ٞمػ >اًمٙمٌػم< إمم >اإلصمؿ<،
إ َّٟم ُف َّعم٤م ُأ ِو َ
واإلصمؿ ِضم ٌ
َ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
يمٌػم يم ُِّؾ إصمؿ.
أوٞمػ سمٚمٗمظ اًمقاطمد قمـ اجلَٛمع ،وهؿ جيتٜم ٌُقن َ
وٟم٘مؾ قمـ اسمـ قمٌ٤مس أٟمف ومن >يمٌػم اإلصمؿ< سم٤مًمنمكٕ :ن اهللَ شمٕم٤ممم أظمؼم قمـ ِ
ٟمٗمًف
ََ
َّ
ِ
قمٔمٞمام ،ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ؾمامه ُفم ًٚمام
ً
ُهمٗمران ُم٤م ؾم َقاه ُمـ اًمذٟمقب ،وًمذًمؽ َّ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶﴾ [اًمٜمً٤مء.]48 :
ىم٤مل اًمرازي> :وهق قمٜمدي سمٕمٞمدٕ :ن ذط اإليامن ُمذيمقر َّأو ًٓ ،وهق ُيٖمٜمل قمـ قمدم

اًمنمك< .يٕمٜمل ىمق ًَمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮈ ﮉ ﴾ [اًمِمقرى.]36 :
اضمتٜم٤مب اًمنمك سمٕمدَ ِذيمر اإليامن شمقيمٞمدً ا ٓضمتٜم٤مسمف واحلذر
ىمٚم٧م :ىمد ُي٘م٤مل :قمٓمػ
َ
ُمٜمفَّ ،
وهمػم ذًمؽ مم٤م ُذيمِر ذم
وم٤مضمتٜم٤مب اًمٗمقاطمش وآؾمتج٤مسم ُ٦م هلل وإىم٤مُم ُ٦م اًمّمالة
وإٓ
ُ
ُ
أي٤مت هق ِ
داظم ٌؾ ذم اإليامن(.)2

( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)136 /11
( )2يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اعمقوح (ُ ،)713 /2مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء ( ،)25 /3احلج٦م ٓسمـ ظم٤مًمقيف ( ،)319اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم
(.)48 /14
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ضوزة الصخسف
﴿ ﮘ ﮙ﴾ [اًمزظمرف ]5 :بهطس اهلُصَ( ٠إِٕ نٓٝتُِِ).
قمغم أهن٤م ًمٚمنمط ،وُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ضمقاب هل٤م( ،)1وىمٞمؾ :اجلقاب حمذوف َّ
دل قمٚمٞمف ُم٤م شم٘مدَّ م،
ٗمح٤م؟ ،يمام شم٘مقل :أٟم٤م أيمر ُُمؽ إن
ٟميب قمٜمٙمؿ
واًمت٘مدير :إن يمٜمتؿ ىمق ًُم٤م ُمنوملم
اًمذيمر َص ً
ْ
َ
ِ ِ
ِ ِ
أيمرُمتُؽ(.)2
ضمئتَٜمل ،واعمٕمٜمك :إن ضمئتَٜمل َ
وىمٞمؾْ > :
إن< سمٛمٕمٜمك >إ ْذ< يم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾
[اًمٌ٘مرة.]278 :
وىم٤مل اًمزخمنمي> :وم٢من ىمٚم٧م :يمٞمػ اؾمت٘م٤مم ُمٕمٜمك >إن< اًمنمـمٞم٦م وىمد يم٤مٟمقا ُمنوملم
اًمـٛم ِد ِّل سمّمح٦م إُمر
قمغم اًم ٌَ ِّ٧م؟ ىمٚم٧م :هق ُمـ اًمنمط اًمذي ذيمرت أٟمف يّمدر قمـ ُ
ومق ِّومٜمل طم٘مل ،وهق قم٤ممل ٌ سمذًمؽ،
يمٜم٧م
اعمتح٘مؼ ًمثٌقشمف ،يمام ي٘مقل
ُ
إضمػم :إن ُ
قمٛمٚم٧م ًمؽ َ
ُ
وًمٙمٜمف ُخي ِّٞم ُؾ ذم يمالُمف أن شمٗمريٓمؽ ذم اخلروج قمـ احلؼ ومِ ْٕم ُؾ َُمـ ًمف ؿمؽ ذم آؾمتح٘م٤مق
ً
اؾمتجٝم٤مٓ ًمف<(.)3
ُمع ووقطمف،
ىم٤مل اًمديمتقر أمحد ؾمٕمد سمٕمد ٟم٘مٚمف يمال َم اًمزخمنمي> :ويمذًمؽ طم٤مل ُمنميمل ُمٙم َ٦م

طمٞمٜمام أهومقا ذم شمٙمذي٥م اًمرؾمقل ورؾم٤مًمتف ،وم٠مظمرج إهاومٝمؿ اعمح٘مؼ قمغم صقرة اًمٗمرض
ًمٚمتٜمٌٞمف قمغم ضمٝمٚمٝمؿ ،وًمٚمدًٓم٦م قمغم وضمقب اٟمتٗم٤مئف ،وقمدم صدوره ً
أصال ممـ يًٛمع أو
يٕم٘مؾ<(.)4
وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر>> :إن يمٜمتؿ< سمٙمن مهزة >إن< ومتٙمقن >إن< ذـمٞم٦م ،وعم٤م يم٤من
اًمٖم٤مًم٥م ذم اؾمتٕمامل >إن< اًمنمـمٞم٦م أن شم٘مع ذم اًمنمط اًمذي ًمٞمس ُُمتق َّىم ًٕم٤م وىمق ُقمف ،سمخالف

>إذا< اًمتل هل ًمٚمنمط اعمتٞم٘مـ وىمققمف ،وم٤مإلشمٞم٤من سمـ>إن< ذم ىمقًمف> :إن يمٜمتؿ ُمنوملم<
()1
()2
()3
()4

يٜمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( ،)6117 /9اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (.)75 /14
يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اعمقوح ( ،)715 /2اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)545 /5
اًمٙمِم٤مف (.)426 /5
اًمتقضمٞمف اًمٌالهمل ًمٚم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (.)192 ،191
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ًم٘مّمد شمٜمزيؾ اعمخ٤مـمٌلم اعمٕمٚمقم إهاومٝمؿ ُمٜمزًم٦م َُمـ ُي َِمؽ ذم إهاومف ٕن شمقومر إدًم٦م قمغم
سمح ِّ٘م َّٞم٦م اًم٘مرآن ،وضب ُمـ
صدق اًم٘مرآن ُمـ ؿم٠مٟمف أن ُيزيؾ إها َومٝمؿ ،وذم هذا صم٘م٦م َ
اًمتقسمٞمخ قمغم إُمٕم٤مهنؿ ذم اإلقمراض قمٜمف.
وىمرأه اسمـ يمثػم واسمـ قم٤مُمر وقم٤مصؿ وأسمق قمٛمرو ويٕم٘مقب سمٗمتح اهلٛمزة قمغم ضمٕمؾ
>أن< ُمّمدري٦م ،وشم٘مدير ٓم اًمتٕمٚمٞمؾ حمذو ًوم٤م ،أيٕ :ضمؾ إهاومٙمؿ ،أي ٓ ٟمؽمك شمذيمػميمؿ
اًمتذيمػم رمح ً٦م سمٙمؿ<(.)1
سمًٌ٥م يمقٟمٙمؿ ُمنوملم ،سمؾ ٓ ٟمزال ٟمُٕمٞمدُ
َ

ِ
٥م
ىم٤مل اًمٌ٤مطم٨م قمامد اًمنميػ> :وسم٤مجلٛمع سملم اًم٘مراءشملم
ئمٝمر أن اهلل شمٕم٤ممم ُيٕم٤مشم ُ
ُ
وحم ِّذ ًرا ُمـ إُمٕم٤مهنؿ ذم
ه١مٓء اعمنميملم اعمنوملم ذم اًمتٙمذي٥م واًمٕمّمٞم٤من ُُمق ِّسم ًخ٤م هلؿ ُ
ىم٤مئال هلؿ قمغم ُمٕمٜمكُ ٓ :
اإلقمراض قمٜمف ً
شمذيمػميمؿ وٟمٕمرض قمٜمٙمؿ ومال ٟمٕمٔمٙمؿ سم٤مًم٘مرآن
ٟمؽمك
َ

ٕضمؾ أٟمٙمؿ ُمنومقن ذم اًمتٙمذي٥م واًمٕمّمٞم٤من ،سمؾ ٓ ُ
ٟمزال ٟمذيمريمؿ وٟمٕمٔمٙمؿ إمم أن
اؾمتٛمر ذم إهاومف وشمٙمذيٌف
شمرضمٕمقا إمم ـمريؼ احلؼ رمح ً٦م سمٙمؿ ،أو شم٘مقم احلج٦م قمغم َُمـ
َّ
ورومض اهلداي٦م ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ<(.)2

﴿ ﭨ ﭩ ﴾ [اًمزظمرف ]24 :بغِ ٚايكافٚ ،إضهإِ ايٚ ،ّ٬سرف ا٭ئـ ( ٝقٌِ).
ِ
قز أن يٙمقن ًمٚمٜمذير اًمذي ُذيمِ َر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
جي ُ
قمغم صٞم َٖم٦م إُمرُ َ ،
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [اًمزظمرف ،]23 :أو أٟمف
ًمٚمرؾم ِ
وُيت٩م سمف قمٚمٞمٝمؿ.
قل ط ًمٞم٘مقل هلؿ ذًمِؽ
َّ
ُ
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل>> :ىمؾ أوًمق ضمئتٙمؿ سم٠مهدى< أي :ىمؾ ي٤م حمٛمد ًم٘مقُمؽ :أوًمٞمس ىمد
ضمئتٙمؿ ُمـ قمٜمد اهلل سم٠مهدى ،يريد سم٠مرؿمد  ...وم٤مخلٓم٤مب ًمٚمٜمٌل ط<.
وىم٤مل أسمق طم َّٞم٤من> :واًمٔم٤مهر أن اًمْمٛمػم ذم ىم٤مل أو ذم ُىمؾ ًمٚمرؾمقل ،أي :ىمؾ ي٤م حمٛمد
ٍ
سمديـ أهدى ُمـ اًمديـ اًمذي وضمدشمؿ قمٚمٞمف آسم٤م َءيمؿ؟
ًم٘مقُمؽ :أشمتٌٕمقن آسم٤م َءيمؿ وًمق ضمئتٙمؿ

( )1اًمتحرير واًمتٜمقير (.)164 /25
( )2شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)155 /11
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ٌ
دمٝمٞمؾ هلؿ ،طمٞم٨م ُي٘م ِّٚمدون وٓ يٜمٔمرون ذم اًمدَّ ٓئؾ<(.)1
وهذا
﴿ ﮖ ﴾ [اًمزظمرف ]53 :بؿتضِ ايطٚني ٚأئـ بعدٖا (أٜضَاِٚزَ.)٠
ِ
ِ
ِ
وؾمقار ،ي٘م٤مل:
قمغم وزن > َأ َوم٤مقم َٚم٦م< ،ىم٤مل اعمٜمتج٥م اهلٛمذاينَ > :وم٠م ْؾم ِق َرة مجع ؾم َقار ُ
ِ
وؾم َق ُاره٤م وإِ ْؾم َقاره٤م ،قمـ اًمٙمً٤مئل وهمػمه ،وأؾم٤مورة :جيقز أن يٙمقن مجع
ؾم َقار اعمرأة ُ
إؾمقار يم٢مقمّم٤مر وأقم٤مصػم ،وإصؾ أؾم٤موير وأؾم٤مورة قمغم شمٕمقيض اًمت٤مء ُمـ ي٤مء أؾم٤موير،
يمام ىم٤مًمقا :زٟم٤مدىم٦م ذم زٟم٤مديؼ.
وأن يٙمقن مجع َأ ْؾم ِق َرة يم٠مؾم٤مق ذم مجٞمع أؾم٘مٞم٦م ،وإصؾ أؾم٤مور ،وأحل٘م٧م اهل٤مء

ًمت٠مٟمٞم٨م اجلٛمع يمام أحل٘م٧م ذم صٞم٤مىمٚم٦م ًمذًمؽ<.

ِ
أؾمق َرة
٥مِ ،ؾمقار اعمرأة ،واجلٛمع
وذم ًمً٤من اًمٕمرب:
واًمًقار واًمًقار :اًم ُ٘م ْٚم ُ
ِّ
و َأ َؾم ِ
وضمٝمٝم٤م
قر (إظمػمة قمـ اسمـ ضمٜمل)َّ ،
وؾم ُئ ٌ
قر ُ
٤مور ،إظمػمة مجع اجلٛمع ،واًمٙمثػم ُؾم ٌ
أؾم ِ
٤مو َرة.<...
ؾمٞمٌقيف قمغم اًميورة،
يم٤مًمًقار ،واجلٛمع َ
واإلؾم َقارِّ :
ْ
وىم٤مل حم٘م٘مف> :ىمقًمفِ > :
واإلؾمقار< يمذا هق ُمْمٌقط ذم إصؾ سم٤مًمٙمن ذم مجٞمع
ذيمره٤م ،وذم اًم٘م٤مُمقس إُؾمقار سم٤مًمْمؿ .ىم٤مل ؿم٤مرطمف :وٟم٘مؾ قمـ سمٕمْمٝمؿ
اًمِمقاهد أيت ُ

أيْم٤م يمام طم٘م٘مف ؿمٞمخٜم٤م ،واًمٙمؾ ُمٕمرب دؾمتقار سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م<(.)2
سم٤مًمٙمن ً

وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر> :وىمرأ اجلٛمٝمقر >أؾم٤مورة< ،وىمرأ طمٗمص قمـ قم٤مصؿ ويٕم٘مقب:
>أؾمقرة< .و>إؾم٤مورة< مجع ُأ ْؾمقار ًمٖم٦م ذم ِؾمقار .وأصؾ اجلٛمع أؾم٤موير خمٗمػ سمحذف
إؿمٌ٤مع اًمٙمنة صمؿ قمقض اهل٤مء قمـ اعمحذوف يمام قمقو٧م ذم زٟم٤مدىم٦م مجع ِزٟمديؼ إذ طم٘مف
زٟم٤مديؼ .وأُم٤م ؾمقار ومٞمجٛمع قمغم أؾمقرة.
واًمًقار :طمٚم٘م٦م قمريْم٦م ُمـ ذه٥م أو ومْم٦م حتٞمط سم٤مًمرؾمغ .وهق قمٜمد ُمٕمٔمؿ إُمؿ ُمـ
طمٚمٞم٦م اًمٜمً٤مء احلرائر ...ويم٤من اًمًقار ُمـ ؿمٕم٤مر اعمٚمقك سمٗم٤مرس وُمٍم يٚمٌس ِ
اعمٚمؽ
َ
( )1يٜمٔمر اًمٌحر اعمحٞمط ( ،)367 /9شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( ،)6121 /9اًمدر اعمّمقن ( ،)96 ،95 /6اًمٙمت٤مب اعمقوح
(.)718 /2
(ً )2مً٤من اًمٕمرب ( ،)2148وىمقل اعمح٘مؼ ُمـ اهل٤مُمش.
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ؾمقاريـ ،وىمد يم٤من ُمـ ؿمٕم٤مر اًمٗمراقمٜم٦م ًمٌس ؾمقاريـ أو أؾمقرة ُمـ ذه٥م ،ورسمام ضمٕمٚمقا
ُ
ومرقمقن أن رشمٌ٦م اًمرؾم٤مًم٦م ُمثؾ
ؾمقاريـ قمغم اًمرؾمٖملم وآظمريـ قمغم اًمٕمْمديـ ،ومٚمام خت َّٞمؾ
ِ
٥م اومت٘م٤م َد ُم٤م هق ُمـ ؿمٕم٤مر اعمٚمقك قمٜمدهؿ أُم٤مر ًة قمغم اٟمتٗم٤مء اًمرؾم٤مًم٦م<(.)1
اًمـ ُٛمٚمؽ َطمً َ
ض ًٝؿٟا).
﴿ ﮰ﴾ [اًمزظمرف ]56 :بغِ ايطنيِ ٚايُ ( ّ٬

وظم ِ
يمخدَ م َ
اًمً َٚمػ سمٗمتح اًمًلم واًمالم مجع ؾم٤مًمػَ ،
٤مدم ،وىمٞمؾُ :مّمدر وصػ سمف،
َّ
ػ
ومٞمّمٚمح ًمٚمقاطمد وًمٚمجٛمع ،وهق هٜم٤م ًمٚمجٛمع،
ػ َي ًْ ُٚم ُ
واًمً َٚمػ :اعمت٘مدمُ ،ي٘م٤ملَ :ؾم َٚم َ
َّ

ػ
وؾم َٚم ُ
ؾمٚم ًٗم٤مُ ،مثؾ :ـمٚم٥م يٓمٚم٥م ـمٚم ًٌ٤م ،أي شم٘مدم وُم٣م ،واًم٘مقم اًمً َّالف :اعمت٘مدُمقنَ ،
وؾم َّالف.
اًمر ُضمؾ :آسم٤مؤه اعمت٘مدُمقن ،ومجٕمف أؾمالف ُ
واًمً ُٚمػ سمْمٛمتلم ُيت َِٛم ُؾ صمالصم َ٦م أوضمف:
ٞمػٍ ِ ،
األول :أهن٤م مجع ؾمٚمِ ٍ
ور ُهمػ و َ ِ ٍ
ٚمٞمػ ُمـ اًمٜم٤مس
وهر،
واًمً ُ
َّ
يمرهمٞمػ ُ
َ
ُ َ
هير ُ ُ
يم٤مًمٗمريؼ ُمٜمٝمؿ.
ِ
وص ُؼم.
يمّم٤مسمِر ُ
مجع َؾم٤مًمػَ ،
واقثاينَّ :أهنَ٤م ُ
اقثاقِث :أهن٤م مجع ؾم َٚم ٍ
ػَ ،
وظم َِم ٍ
٥م ُ
يم٠م َؾم ٍد و ُأ ُؾمد َ
وظم ُِم٥م ،واهلل شمٕم٤ممم أقمغم وأقمٚمؿ.
ُ َ
َّ
وىم٤مل اًمٚمٞم٨م :ي٘م٤مل ؾم ُٚمػ سمْمؿ اًمالم يًٚمػ ؾمٚمق ًوم٤م ومٝمق ؾمٚمػ أي ُمت٘مدم.
واًمً َٚمػ سمٗمتح اًمًلم وومتح اًمالم ذم ىمراءة اجلٛمٝمقر :مجع
وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقرَّ > :
ِ
ِ
همػمه ذم اًمقضمقد أو ذم
ؾم٤مًمػ ُمثؾَ :ظمدَ م خل٤مدمَ ،
وطم َرس حل٤مرس .واًمً٤مًمػ اًمذي يًٌؼ َ
قمٛمؾ أو ُمٙم٤من ،وعم٤م ذيمر آٟمت٘م٤مم يم٤من اعمراد سم٤مًمًٚمػ هٜم٤م اًمً٤مًمػ ذم آٟمت٘م٤مم ،أي أن َُمـ
سمٕمدَ هؿ ؾمٞمٚم٘مقن َ
ُمثؾ ُم٤م ًَم٘مقا .وىمرأ محزة وطمده واًمٙمً٤مئل > ُؾم ُٚم ًٗم٤م< سمْمؿ اًمًلم ووؿ
اًمالم ،وهق مجع َؾمٚمٞمػ اؾمؿ ًمٚمٗمريؼ اًمذي ؾمٚمػ وُم٣م<.

( )1اًمتحرير واًمتٜمقير (.)232 /25
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وذيمر اًم٘مرـمٌل أن ُمٕمٜمك اًم٘مراءشملم واطمد ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)1
﴿ ﯣ ﯤ﴾

[اًمزظمرف]71 :

عرف اهلا ٤اييت بعدَ ايٝا( ٤تَػِ َتِٗٞ

سـٔ َهٚ ١ايعسام.
ا٭ْٜؿٝظُ) ٖٛٚ ،نريو يف َضا ٔ
سمحذف اًمْمٛمػم اًمٕم٤مئد إمم اعمقصقل >ُم٤م< ،وهق ضم٤مئز احلذف ،وقمغم احلذف أيمثر
اًمتٜمزيؾ(،)2يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [اًمٗمرىم٤من ،]41 :أي :سمٕمثف.
وحتًس اًمديمتقر حمٛمد اجلٛمؾ ٟمٙمت٦م دىمٞم٘م٦م ذم اًمٗمـرق سملم اًم٘مراءشملم سمذيمـر اعمٗمٕمـقل
إٟمٗمس مم٤م قمر َوم٧م
وهق اهل٤مء -وطمذومِف وم٘م٤مل> :رسمام ذم ذيمر اعمٗمٕمقل إؿم٤مر ٌة إمم ُم٤م شمِمتٝمٞمفُ

سمٕمض ًمذشمف ذم اًمدٟمٞم٤م ،وؾمٌؼ هل٤م سمف قمٝمد ،وذم طمذف اعمٗمٕمقل إؿم٤مر ٌة إمم ِّ
يمؾ ًمذة يٛمٙمـ أن
َ
وشمذه٥م سمف َّ
يمؾ
اًمٜمٗمس
ختٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم مم٤م ًمف سمف قمٝمد ،أو مم٤م ٓ قمٝمد ًمف سمف مم٤م شمتخٞم ُٚمف
ُ
ُ
ُمذه٥م ،وذم هذا اؾمت٘مّم٤م ٌء ًمدرضم٤مت ُم٤م خيٓمر قمغم اًمٜمٗمس ُمـ أٟمقاع اًمِمٝمقات
واعمٚمذات<(.)3
دعُ.)ٕٛ
﴿ﯟ ﯠ ﴾ [اًمزظمرف ]85 :بٝا ٤ايػٝبُٜ ( ١سِ َ
ومٞمف ُمٜم٤مؾمٌ٦م عم٤م ىمٌٚمف ،وهق ىمق ًُمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﴾ [اًمزظمرف.]83 :

ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمراءة اًمٞم٤مء قمغم اًمٖمٞمٌ٦م إظمٌ٤مر قمـ ه١مٓء اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ يمٗمروا
سم٤مهلل وضمٕمٚمقا ًمف اًمقًمد ،ومل خي٤مـمٌٝمؿ ٕهنؿ اؾمتح٘مقا إقمراض اهلل قمٜمٝمؿ ،وىمراءة اًمت٤مء
ٍ
ٍ
وهمْم٥مٓ ،
ؾمخط
ظمٓم٤مب
حتتٛمؾ أن شمٙمقن ظمٓم٤م ًسم٤م هلؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتقسمٞمخ واًمتٝمديد ،ومٝمق
ُ
ظمٓم٤مب ٍ
رمح٦م وإطمً٤من ،وحتتٛمؾ أن شمٙمقن ظمٓم٤م ًسم٤م جلٛمٞمع اعمٙمٚمٗملم ،ومٗمٞمٝم٤م ُمع هتديد اًمٙمٗم٤مر
شمٌِمػم اعم١مُمٜملم سم٢ميمرام اهلل هلؿ وإطمً٤مٟمف إًمٞمٝمؿ قمٜمد ورودهؿ إًمٞمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م<.

( )1يٜمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( ،)6149 /9اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)558 /5اًمدر اعمّمقن ( ،)114/6اًمتحرير واًمتٜمقير (/25
 ،)235اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (.)111 /14
( )2يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)562 /5
( )3اًمقضمقه اًمٌالهمٞم٦م (.)457
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ضوزة الدُّخاٌ
﴿ ﭴ﴾ [اًمدظم٤من ]45 :بتا ٤ايتأْٝح ( َت ِػًٔ.)ٞ
أي اًمِمجرة ،وأ َُّم٤م قمغم اًم٘مراءة سم٤مًمٞم٤مء وم٤مًمْمٛمػم ىمٞمؾ :يٕمقد قمغم اًمٓمٕم٤مم ،وىمٞمؾ :قمغم

اعمٝمؾ ،ىم٤مل ُمٙمل> :وٓ جيقز محؾ اًمتذيمػم ذم >يٖمكم< قمغم اعمٝمؾٕ :ن اعمٝمؾ إٟمام ذيمر
ًمٚمتِمٌٞمف ،ومٚمٞمس هق اًمذي يٖمكم<(.)1
وقمـ اًمّمقرة اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م هلذا ي٘مقل اًمديمتقر اخلراط ...> :أُم٤م ىمراءة >شمٖمكم< وم٤مًمْمٛمػم
طمل شمٌدو ُمـ ظمالًمف ؿمجر ٌة شمٖمكم ذم سمٓمـ اُمرئ
ومٞمٝم٤م يٕمقد قمغم ؿمجرة اًمزىمقم ،وهق ُمِمٝمد ٌّ
ُ
واًمٖمٚمٞم٤من ذم إصؾ ًمٚمامء اًمً٤مئؾ ،وًمٙمٜمف أضمراه هٜم٤م قمغم اًمِمجرة
سم٤مئس ُقم ِرف سم٤مٕصمٞمؿ،
ٟمٗمًٝم٤م ،وًمٜم٤م أن ٟمٚمحظ هذا اًمتّمقير اعمخٞمػ اًمذي شمٙمقن ومٞمف هذه اًمِمجرة ـمٕم٤م ًُم٤م ًمألصمٞمؿ.
ٍ
وفمٞمٗم٦م ه٤مدوم٦م ،وذات
ذات
وشمٌدو هذه اًمّمقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٖمٜم َّٞم٦م ذم إُي٤مءاهت٤م ودٓٓهت٤م َ
شمِمخٞمص ُُمٗمٕمؿ سم٤معمٕم٤مين واًمدٓٓت .وُمـ
ُسم ْٕم ٍد ٟمٗمز ،واُمتداد شم٠مصمػمي :إذ يٜمٕم٘مد ُمٕمٝم٤م
ٌ
اعمٕمروف أن اًمِمجر قم٤ممل ٌ واؾمعُ ،مٜمف اًمْم٤مر اًمذي يتٕم َّٚم ُؼ سمف أوراق وصمامر ،وأهمّم٤من يمرهي٦م

اعمٜمٔمر واًمرائح٦م واًمٓمٕمؿ ،وهق اًمذي يٕمٜمٞمٜم٤م هٜم٤م ،وُمٜمف اًمٜم٤مومع ذو اًمثٛمر اًمِمٝمل ،واعمٜمٔمر

اجلٛمٞمؾ ،ويًؽموح اعم١مُمٜمقن فمالًمف ذم ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ.
ضب ُمـ اًمِمجر اعم٘مٞم٧م ،وًمف شمًٛمٞم٦م شمقاومؼ ـمٌٞمٕمتف،
وذم هذا اًمًٞم٤مق يتؿ اظمتٞم٤مر َ ْ
ومٝمق اًمزىمقم اًمذي يؽمقمرع ويٜمٛمق ذم َقم َر َص٤مت اجلحٞمؿ ،وٓ يًتًٞمٖمف إصمٞمؿ ،سمؾ هق ٌ
وسم٤مل

َ
إول ُمـ اعمِمٝمد اعمخٞمػ .ىم٤مل اًمقاطمدي> :وؿمجر ُة اًمزىمق ِم ر ٌء
اًمٕمٜمٍم
قمٚمٞمف ،ويٛمثؾ
َ
ٙمر ُه ُ
ومٝمؿ يت ََز َّىم ُٛمقٟمف ،وهل قمغم هذا ُُمِمت َّ٘م ٌ٦م ُمـ اًمت ََّـزىمؿ،
أهؾ اًمٜم٤مر قمغم شمٜم٤موًمفُ ،
ُُم ٌّر يمريفُ ،ي َ
()2
أوص٤مف
وهق اًم ٌَ ْٚم ُع قمغم ُضمٝمد ًمٙمراهتٝم٤م و َٟمتْٜم ِٝم٤م< .وىمد َّسملم ؾمٌح٤مٟمف ذم آي٤مت اًمّم٤موم٤مت
َ
هذه اًمِمجرة :ومٝمل خترج ذم ىمٕمر اجلحٞمؿ ،وأهمّم٤مهن٤م شمُرومع إمم َد َريم٤مهت٤م ،وصمٛم ُره٤م وُم٤م ُيٛمٚمف

( )1يٜمٔمر اًمٙمِمػ ( ،)592وٟمحقه ذم احلج٦م ٕيب قمكم اًمٗم٤مرد (.)166 /6
( )2أي٤مت ُ 66 :64مـ ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت.
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يم٠م َّٟمف ذم شمٜم٤مهل ُىم ِ
رؤوس اًمِمٞم٤مـملم ،ومِم ٌَّف اعمحًقس سم٤معمتخ َّٞمؾ ،وإن
ٌحف وؿمٜم٤مقم٦م ُمٜمٔمره
ُ
ُمرئلً :مٚمدًٓم٦م قمغم أٟمف هم٤مي ٌ٦م ذم اًم ُ٘مٌح .وُمـ هٜم٤م ٟمخرج إمم َّ
أن سمالي٤م هذه اًمِمجرة
همػم
ٍّ
يم٤من َ
سمٕمْمٝم٤م َ
ومقق سمٕمض.
ٌ
فمٚمامت ُ

همػم ُُمِم٤مهدة ،وُمثٚمٝم٤م ذم ذًمؽ رؤوس اًمِمٞم٤مـملم ﴿ﮟ
وصقرة هذه اًمِمجرة ُ
ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [اًمّم٤موم٤مت .]65 :إٓ أٟمف ىمد اؾمت٘مر ذم ٟمٗمقس اًمٌنم ُِمـ ُىم ِ
ٌحٝم٤م ُم٤م
َّ
ِ
ِ
حلقر اًمٕملم ُم٤م ص٤مرت ُمٕمف
ِم٤مهد ،يمام
ص٤مرت ُمٕمف سمٛمٜمزًم٦م اعم َ
اؾمت٘مر ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ ُطم ًْـ ا ُ
َّ
اعمِم٤مهد.
سمٛمٜمزًم٦م
َ
ِ
طمتقت اًمِمجر َة
صمؿ يّمحٌٜم٤م اعمِمٝمد إمم اؾمتذيم٤مر اًمٕمٜمٍم اًمث٤مين ،و ُي َٛم ِّثؾ اًمٌٓم َـ اًمتل ا
ٟمٗمًٝم٤م ،إذ َسمدَ ت اًمِمجر ُة وهل ضم٤مصمِٛم ٌ٦م ذم أطمِم٤مء اًمٌٓمـ شمتٛم َّٓمكً :متتٛمٙمـ ُمـ صمٜم٤مي٤مه٤م .وأي
َ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
سمٓمـ حتتٛمؾ صم َ٘م َؾ ؿمجرة يمرهي٦م ذم ـمٕمٛمٝم٤م ورائحتٝم٤م وؿمٙمٚمٝم٤م؟ وأي ؾم٤مطم٦م هذه شمٚمؽ اًمتل
ِ
اعمِم٤مهد ِ
ًؿ و َو ُخ َؿ َ
أيمثر
ن ًطم٤م هلذه
يم٤من َ
ٟمٕمٚمؿ أٟمف يمٚمام يمؼم اجل ُ
اعمٗمزقم٦م؟ وٟمحـ ُ
ص٤مرت َُم ْ َ
إطمً٤مؾم٤م سم٤مًمٕمذاب.
إيال ًُم٤م ،وأؿمدَّ
ً
اًمٕمٜمٍم اًمث٤مًم٨م وهق اًمٖمٚمٞم٤من ،وإصؾ ومٞمف أن يٙمقن ُمـ صٗم٤مت اعم٤مء
صمؿ ي٠ميت
ُ
ِ ٍ ِ
ِ
ُ
اًمٖمٚمٞم٤من ؿمٞم ًئ٤م ُمالز ًُم٤م
اًمٜم٤مر ،وىمد ص٤مر
ٌُ٤مذه٤م ُ
اًمً٤مئؾ ،أو ُمـ صٗم٤مت رء ُوو َع ذم ىمدْ ر شم ُ
ٍ
درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُيٓم َٚم ُؼ
ًمٚمِمجرة ٟمٗمًٝم٤م ،إذ وصٚم٧م هذه اًمِمجر ُة ذم محٞمٛمٝم٤م وطمرارهت٤م إمم
قمٚمٞمٝم٤م درضم٦م اًمٖمٚمٞم٤من .وُم٤مذا يٜمجؿ قمـ اًمٖمٚمٞم٤من ؾمقى ِ
احل َٛم ِؿ واًم َّث َق َران واًم َٗم َقران؟ وٓ
همٚمٞم٤من قم٤مد ًة ُمـ همػم ٍ
َ
ٟم٤مر ُمٌ٤مذة شمزيد ُمـ اًمتٝم٤مهب٤م.
ُ٘مر ُسمف إمم إذه٤من اعمحًقؾم٦م ،وم٤مًمِمجر ُة شمٖمكم َ
ُمثؾ
وشم١ميمد أي ُ٦م اًمت٤مًمٞم ُ٦م هذا اًمٖمٚمٞم٤من ،وشم ِّ
َهم ْ ِكم ِ
اعم٤مء أو اًمزي٧م اًمِمديد احلرارة .وًمٜم٤م أن ٟمتّمقر ذًمؽ يمٚمف ذم اًمٕمٜمٍم اًمراسمع ،وهق

ذًمؽ اعمرء اًمْم٤مًمع ذم اإلصمؿ اًمذي ُيٕم٤مين ُم٤م ُيٕم٤مٟمِٞمف ،وُيتٛمؾ ُم٤م ُيتٛمٚمف .أرأيتم إؼ هذه
اقـػيس ادـشود من
اقصورة ادػزعة اقتي َ ُْت َؾ ُع
ورهبة ،وهذا هو اق ُبعدُ
َ
اقؼؾوب َخو ًؿا َ
ُّ
ِ
مشاهد اجلحقم اقتي َر َس َؿتْفا َق ْػ َظ ٌة واحد ٌة يف وصف اقشجرة ،وهي ـوقه تعاؼ> :تغغ<؟
اًمزي٧م ،أو َقمٙم َُر
 ...أُم٤م اًمذي >يٖمكم< ذم اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م ومٝمق ـمٕم٤م ُم إصمٞمؿ ،أو ُد ْر ِدي َّ
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ُ
وشمٙمقن
اًم َ٘مٓمِران ،أو اًمٜمح٤مس اعمذاب ،قمغم طمً٥م ُم٤م يذيمره اعمٗمنون ذم شمٗمًػم اعمٝمؾ.
اًمٕمٜم٤مي٦م ُمتقضمٝم ً٦م هٜم٤م إمم اعمقاد اًمٙمرهي٦م اًمتل شمٕمتٛمؾ ذم سمٓمـ إصمٞمؿ .ىم٤مل اًمِمقيم٤مين> :وٓ
اًمـٛمٝمؾ ٕٟمف ُُمِم ٌَّ ٌف سمف ،وإٟمام يٖمكم ُم٤م ُيِم ٌَّف سم٤معمٝمؾ<(.)1
يّمح أن يٙمقن
اًمْمٛمػم قم٤مئدً ا إمم ُ
ُ

ضوزة اجلاثية
﴿ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [اجل٤مصمٞم٦م﴿ ،]4 :ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [اجل٤مصمٞم٦م ]5 :بهطس ايتآَ ٤ضُٛب١
ت ِّي ٜك.)ٍِّٛ
ؾُٗٝا (َ٤اَٜا ٕ

ِ ِ
َقمٓم ًٗم٤م قمغم اؾمؿ >إِ َّن< ،أي :وإِ َّن ذم َظم ِ
ٚم٘مٙمُؿَّ ،
ؼم ىمق ًُمف> :ذم
وإن ِذم اظمتالف ،واخلَ َ ُ
ِ
ظمٚم٘مٙمُؿ< ،و>ذم اظمتِالف اًمٚمٞمؾ< ،يم٘مقًمؽَّ :
يمر َر
إن ذم اًمدار زيدً ا وذم اًمًقق َقم ْٛم ًرا ،أو َّ
>آي٤مت< اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م شم٠ميمِٞمدً ا ًمألول ،أي :إن ذم اًمًاموات وذم َظمٚم٘مٙمؿ وذم اظمتِالف
طمرف اًمٕم ِ
ٓمػ
يمر َر َُمٕمف
َ َ
اًمٚمٞمؾ ٔي٤مت ،ويٙمقن >وذم ظمٚم٘مٙمؿ< قمٓم ًٗم٤م قمغم >ذم اًمًاموات<َّ ،

شمقيمٞمدً ا عم٤م ـم٤مل اًمٙمالم.

﴿ ﮋ ﮌ﴾ [اجل٤مصمٞم٦م ]6 :بتا ٤ارتٔٛاب ( ُت.)َُِٕٛٓٔ٪
ظمٓم٤مب ًمٚمٛمنميملم قمغم وضمف اًمتٝمديد .ىم٤مل اًمٓمؼمي> :ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره ًمٚمٛمنميملم
ِ
طمدي٨م اهلل هذا اًمذي يتٚمقه قمٚمٞمٙمؿ ،وسمٕمد طمججف
سمف :ومٌ٠مي طمدي٨م أهي٤م اًم٘مقم سمٕمد
رب ًمٙمؿ ؾمقاه – شمّمدىمقن ،إن
قمٚمٞمٙمؿ ،وأدًمتف اًمتل دًمٙمؿ هب٤م قمغم وطمداٟمٞمتف ُمـ أٟمف ٓ َّ
أٟمتؿ َّ
يمذسمتؿ سمحديثف وآي٤مشمف؟ ،وهذا اًمت٠مويؾ قمغم ُمذه٥م ىمراءة َُمـ ىمرأ >شم١مُمٜمقن< قمغم وضمف
اخلٓم٤مب ُمـ اهلل هبذا اًمٙمالم ًمٚمٛمنميملم<.

وذم هذه اًم٘مراءة يٙمقن اًمتٝمديد واًمتٌٙمٞم٧م هلؿ أؿمدَّ وأسمٚمغ ،ىم٤مل اًمٌ٘م٤مقملُ> :مـ
ظم٤مـم٥م -وهؿ اجلٛمٝمقر -ردوه قمغم ىمقًمف﴿ :ﭡ ﭢ﴾
شمٌٙمٞمتً٤م<.

( )1اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين ذم وقء اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمتقاشمرة (.)88 :85

[اجل٤مصمٞم٦م:

 ،]4وهل أىمقى
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وىم٤مل ُمٙمل> :قمغم اخلٓم٤مب ،قمغم ُمٕمٜمك :ىمؾ هلؿ :ي٤م حمٛمد :ومٌ٠مي طمدي٨م سمٕمد اهلل
وآي٤مشمف شم١مُمٜمقن أهي٤م اًمٙم٤مومرون؟ ،وجيقز أن شمرده قمغم اخلٓم٤مب اًمذي ىمٌٚمف ذم ىمقًمف﴿ :ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ﴾<(.)1
ذصِ.)َٟ
عَُ( ١ئ َٓ ِ
﴿ ﭚ ﭛ﴾ [اجل٤مصمٞم٦م ]14 :بٓ ٕٛايعَ ٜ
ِ
قمذاب اهلل
قمٔمٞمؿ
ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمراءة >ًمٜمجزي< سمٜمقن اًمٕمٔمٛم٦م شمٗمٞمد
َ
وقمٔمٞمؿ ومْمٚمف وُمٜمتف قمغم اعم١مُمٜملم ،ومٝمق جيزي يم اُال سمام يم٤مٟمقا يٙمًٌقن<.
ًمٚمٛمجرُملم،
َ
ػ.)٠َٛ
﴿ ﭡ﴾ [اجل٤مصمٞم٦م ]23 :بؿتضِ ايػَنيٚ ،إضهإ ايػنيٚ ،سرفٔ ا٭ئـ (غِ ٜ
ًمٖم٦م ومٞمف ،ومه٤م سمٛمٕمٜمك اًم ِٖمٓم٤مء واًمً٤مشمر ،وىم٤مل اسمـ أيب ُمريؿ> :ومه٤م يمؾ ِهم ٍ
ٍ
ؿم٤مُمؾ<.
ٓم٤مء
ُ
﴿ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﴾ [اجل٤مصمٞم٦م ]32 :بايٓضِب (َٚايطٖا َعٚ ،)ٜ١قد اْ ٜؿ َسدَ ب٘ محص.ٝ٠
قمٓم ًٗم٤م قمغم > َو ْقمد اهلل< ،أي :إ َّن وقمدَ اهللِ َطم ٌّؼَّ ،
ري٥م ومٞمٝم٤م ،وذًمؽ
اًمً٤م َقم َ٦م ٓ َ
وإن َّ
يم٘مقًمؽَّ :
ىم٤مئؿ.
إن زيدً ا
ٌ
ُمٜمٓمٚمؼ ،و َقم ْٛم ًرا ٌ

ضوزة األحكاف
عََُٚ ( ١ئ َُٓٛؾِّ َ.)ُِٗٝ
﴿ﯭ ﴾ [إطم٘م٤مف ]19 :بٓ ٕٛايعَ ٜ
ِ
اإلظمٌ٤مر قمـ اًمٜمَّٗمس ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:
اًمرضمق ِع ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م إمم
ىم٤مل اسم ُـ أيب َُمر َيؿ> :قمغم ُ

﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [اإلهاء ،]1 :صمؿ ىم٤مل ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [اإلهاء ،]1 :وهذا
يًٛمك شمٚمقيـ ِ
اخلٓم٤مب<(.)2
ُ َّ
ِ
ومْمؾ اهلل
قمٔمٞمؿ
وىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمراءة اًمٜمقن ٟ -مقن اًمٕمٔمٛم٦م  -شمٗمٞمد
َ
ً
وومْمال ،يمام شمٗمٞمد قمٔمٞمؿ ىمدرشمف
أضمقرهؿ إطمً٤مٟمً٤م ُمٜمف
وإطمً٤مٟمف إًمٞمٝمؿ طمٞم٨م يقذم اعمحًٜملم
َ
ِ
وطمٙمٛمتف طمٞم٨م يقذم اًمٔم٤معملم أقمامهلؿ ً
ؿم٠من اجلٜم٦م
قمٔمٞمؿ
قمدٓ ُمٜمف وطمٙمٛم٦م ،يمام شمٗمٞمد
َ
( )1يٜمٔمر اًمٙمِمػ ( ،)595 ،594شمٗمًػم اًمٓمؼمي (ٟ ،)75 /21مٔمؿ اًمدرر ًمٚمٌ٘م٤مقمل (.)68 /18
( )2اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)726
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شمٕمٞملم اًمٗم٤مقمؾ ،ومٝمق اهللُ اًمٙمريؿ احلٙمؿ اًمٕمدل ،ومٝمل شمدل قمغم
واًمٜم٤مر ،وىمراءة اًمٞم٤مء شمٗمٞمد
َ
يم٤مومرا ،واهلل أقمٚمؿ<.
اًمٌِم٤مرة ًمٚمٛم١مُمٜملم ،وقمغم أٟمف ًمـ ئمٚمؿ أطمدً ا ؿمٞم ًئ٤م وًمق يم٤من ً
َّ
َ َّ ُ َ
الل َعهيْ َِ َو َـه َو
ضوزة مُخَنَّد ن

﴿ ﮢ ﮣ ﴾ [حمٛمد ]4 :بؿتضِ ايكاف ٚايتاٚ ،٤أ ٔيـٕ بُٗٓٝا (قٜا َتًٛٝا).
يدظم ُؾ ِ
ِ
ًمٚمٗم٤مقمؾُ ،مـ اعمُ٘م٤م َشم َٚم٦م ،وهذا أ َقمؿٟٕ :مَّف ُ
ومٞمف َُمـ َؾم َٕمك ذم اًم٘متؾ ؾمقاء ُىمتِ َؾ
ُمٌٜم اٞم٤م
واطمد ُمـ ِ
ٍ
اًم٘م ِ
ُيّمؾ ًمٚمٛم٘متقل ِّ
َ
ت٤مل واًم َ٘متْؾ
سمٙمؾ
أو مل ُي٘متَؾ ،وإن يم٤من ٓ خي ُٚمق ُمـ أن
ضوب ُمـ اًمثقاب.
ُ ُ

ضوزة الفتح
عس٘ا).
﴿ ﮉ﴾ [اًمٗمتح ]11 :بغِ ايساُ ( ٤

اًمي واًمي ًمٖمت٤من سمٛمٕمٜمًكِ َّ ،
ضه
ىمٞمؾَّ :
يم٤مًمْم ْٕمػ واًمْم ْٕمػ واًم َٗم٘مر واًم ُٗم٘مرُ ،ي٘م٤ملَّ َ :
وضا َ ِ
ٌ
وذ ًسم٤م.
ذ ًسم٤م َ ْ
يمنم َب ُ ْ
ضا َ ا
ومالن ُ ا

وسم٤مًمْم ِّؿ ُؾمق ُء احل٤مل.
وىمٞمؾ :سم٤مًمٗمتح ِود اًمٜمٗمع،
َّ
وسم٤مقمتٌ٤مر صمِ َ٘مؾ اًمْمٛم٦م ِ
وظم َّٗم٦م اًمٗمتح٦م ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :وم٤مٔي٦م قمغم اًم٘مراءشملم

دومع قمٔمٞم ِؿ اًمي -يمام شمٗمٞمده ىمـراء ُة
شمٗمٞمد أن اًمٕمٌ٤مد ٓ يٛمٚمٙمـقن ٟمٗمًٝمؿ وٓ ًمٖمػمهؿ َ
اًمْمؿ ،-وٓ ىمٚمٞمٚمِف -يمام شمٗمٞمده ىمراء ُة اًمٗمتح -إن أراد اهللُ هبؿ ذًمؽ اًمي<(.)1
نًَِٔ اهللٔ).
﴿ ﯴ ﯵ﴾ [اًمٗمتح ]15 :بهطس اي ّ٬ب ٬أئـ ( ٜ
مجع >يمٚم َٛم٦م< ،واًمٙمٚمؿ واًمٙمالم يرضمٕم٤من إمم ُمٕمٜمًك واطمد.
َّ
اؾمت٘مؾ سمٜمٗمًف ُمـ اجلٛمؾ .ىم٤مل اجلقهري :اًمٙمالم اؾمؿ
وىم٤مل اًم٘مرـمٌل> :واًمٙمالمُ :م٤م
يٙمقن َّ
ُ
مجع يمٚمٛم٦م
ضمٜمس ي٘مع قمغم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم .واًمٙمٚمؿ ٓ
أىمؾ ُمـ صمالث يمٚمامت ٕٟمف ُ
( )1اًمدرر اًمٌ٤مهرة ( ،)389 /2ويٜمٔمر اًمٙمِمػ ( ،)615اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)644 /5اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)734 /2
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سم٤مب قمٚم ِؿ ُم٤م اًمٙم َِٚم ُؿ ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م< ،ومل ي ُ٘مؾُ :م٤م
ُمثؾٟ :مٌَِ َ٘م٦م وٟمٌَِؼ .وهلذا ىم٤مل ؾمٞمٌقيف> :هذا ُ

اًمٙمالمٟٕ :مف أراد ٟمٗمس صمالصم٦م أؿمٞم٤مء :آؾمؿ واًمٗمٕمؾ واحلرف ،ومج٤مء سمام ٓ يٙمقن إٓ مج ًٕم٤م،
وشمرك ُم٤م يٛمٙمـ أن ي٘مع قمغم اًمقاطمد واجلامقم٦م .ومتٞمؿ شم٘مقل :هل يمِ ْٚم َٛم٦م ،سمٙمن اًمٙم٤مف<.
وىم٤مل اسم ُـ أيب ُمريؿ>> :أن يٌدًمقا يمٚمؿ اهلل< سمٙمن اًمالم ُمـ همػم أًمػ :ىمرأه٤م محزة
واًمٙمً٤مئل.
واًمقضمف أٟمف مجع >يمٚم َٛم٦م< ،وىمد ي٘مع اًمٙمَٚمِؿ عم٤م يٙمقن يمال ًُم٤م ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [إقمراف ،]137 :وإٟمام أراد شمٕم٤ممم ىمق ًَمف﴿ :ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ﴾

[اًم٘مّمص:

واًم٘مّمٞمد َة يمٚمٛم٦م ،وىمد ؾمٌؼ اًم٘مقل ذم ُمثٚمف.

 ،]5واًم َٕم َرب ىمد شمًٛمل اخلٓمٌ َ٦م

وىمرأ اًمٌ٤مىمقن> :يمالم اهلل< سم٤مًٕمػ.
واًمقضمف أن اًمٙمالم خيتص سمام يم٤من مجٚم ً٦م ،يم٤محلدي٨م واخلؼم ،وهق اؾمؿ ًمٚمٛمّمدر،
شمٙمٚمٞمام ويمال ًُم٤م ،ويمالم اهلل ه٤م هٜم٤م يراد سمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ُي٘م٤مل :يم َّٚم َٛمف
ً
ًمٚمٜمٌل  -قمٚمٞمف اًمًال ُم  -وأصح٤مسمِف:
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [اًمتقسم٦م ،]83 :وم٘م٤مل اعمٜم٤موم٘مقن
ِّ
َ
شمٌديؾ اًمٙمالم اًمذي ىم٤مل اهللُ ،وهق ىمقًمف:
﴿ﯮ ﯯ﴾ [اًمٗمتح ،]15 :وأرادوا سمذًمؽ
﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [اًمتقسم٦م.)1(<]83 :

ضوزة م
﴿ﮍ ﮎ﴾ [ق ]41 :بهطس اهلُصَِٚ( ٠إدِبَازَ).
ُمّمدر > َأدسمر< ،وهق ُمّمدر ىم٤مم ُم٘م٤مم َفم ِ
اًمز َُم٤من ،يم٘مقًمِؽ :ضمئتُؽ ُظم ُٗم َ
قق اًمٜمَّجؿ،
رف َّ
ٌ َ َ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ًمّمالة ،أي اٟم٘مْم٤مئ َٝم٤م ومت٤مُمٝم٤م.
حل َّج٤مج ،واعمٕمٜمكَ :
وىم٧م إدسم ِ٤مر ا َّ
وأشمٞمتُؽ َُم٘مدم ا ُ
ىم٤مل ُمٙمل :وذم هذه أي٦م أُمر ُمـ اهلل ضمؾ ذيمره ًمٜم٤م أن ٟمًٌحف سمٕمدَ اًمٗمراغ ُمـ اًمّمالة.
( )1اًمٙمت٤مب اعمقوح ( ،)735 ،734 /2ويٜمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( ،)6322 /9اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)645 /5
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وىم٤مل اسمـ أيب ُمريؿ> :تؼديره :وـت إدبار اقسجود ،أي :وـت اقػراغ من اقصالة ،ىمٞمؾ:
هل اًم ُ
ٜمقاومؾ سمٕمد اًمّمٚمقات اعمٙمتقسم٦م ،وىمٞمؾ :هل اًمريمٕمت٤من سمٕمدَ اعمٖمرب<( ،)1واهلل أقمٚمؿ.

ضوزة الرازيات
﴿ﯔ ﯕ﴾ [اًمذاري٤مت ]23 :بسؾعِ ائَ( ّ٬جٌُ ََا).
شم٘مدير إو٤م َومتِٝم٤م إمم َُم ِ
ٕمر َوم٦م ٕهن٤م ٓ
يي
قمغم أٟمف ِص َٗم٦م ًمـ > َطم ٌّؼ< -وهق ٟمَٙمِ َرة ،-وٓ ُ
ُ
ُمثؾ ٍ
ِ
ُمثال ٟمٙمرة وإن ِ
رضمؾ ُ
إلهب٤مُمٝم٤م ،يمام شم٘مقل :أشم٤مين ٌ
زيدٕ :ن ً
أوٞمػ إمم
شمت َٕم َّرف سمذًمؽ
ُمٕمروم٦مٟٕ :مف ٓ يتخّمص سم٤مإلو٤موم٦م ،وٓ يتٕمرفٕ :ن إؿمٞم٤مء اًمتل ي٘مع هب٤م اًمتامصمؾ سملم
اعمتامصمٚملم يمثػمة ،ومٝمق ٟمٙمرة ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك وإن يم٤من ُمْم٤م ًوم٤م إمم اعمٕمروم٦م.
ِ
ٍ
ٚمق َطم ِ٤مُم ٌض(.)2
ؼم َصم٤من ،أو أٟمَّف ُمع ُم٤م ىمٌٚمف ظمؼم واطمد ٟمحق :هذا ُطم ٌ
أو أٟمَّف َظم َ ٌ
﴿ﯦ ﯧ﴾ [اًمذاري٤مت ]46 :غؿض املٜ َٚ( ِٝق.)ِِّٛ
قمٓم ًٗم٤م قمغم ُم٤م ىمٌٚمف ُمـ اعمجرور ُمـ >ُمقؾمك< و> َقم ٍ
٤مد< و> َصم ُٛم قد<.
ُ َ
قؾمك< جيقز أن يٙمقن قمٓم ًٗم٤م قمغم ﴿ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [اًمذاري٤مت ،]21 :أي :وذم
و>ذم ُُم َ
ُمقؾمك آي٤مت ،أي :وذم إرؾم٤مًمف إمم ومرقمقن آي٤مت ،وجيقز أن يٙمقن قمٓم ًٗم٤م قمغم ىمقًمف:
﴿ﭹ ﭺ ﭻ﴾ ،وهق أطمًـ ًم٘مرسمف ،قمغم ُمٕمٜمك :وضمٕمٚمٜم٤م ذم ُمقؾمك آي٦م ،أي :ذم إٟمج٤مئف
َ
ومرقمقن وىمق َُمف ُمـ اًمٖمرق.
مم٤م حلؼ
وقمغم اًمت٘مديريـ ذم قمٓمػ ﴿ﮁ ﮂ﴾

[اًمذاري٤مت]38 :

يٙمقن اعمٕمٜمك ذم قمٓمػ

﴿ﯦ ﯧ﴾ [اًمذاري٤مت ،]46 :وم٤معمٕمٜمك :وذم ىمقم ٟمقحٍ آي ٌ٦م يمام ذم ىمقًمف﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ﴾،
أو :وذم ىمقم ٟمقح آي ً٦م ،أي :وشمريمٜم٤م ذم إرؾم٤مل ُمقؾمك آي ً٦م ،وشمريمٜم٤م ذم ىمقم ٟمقح آي ً٦م(.)3

( )1اًمٙمت٤مب اعمقوح ( )741 /2سمتٍمف يًػم ،ويٜمٔمر اًمٙمِمػ (ُ ،)619مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء (.)81 /3
( )2يٜمٔمر اإلحت٤مف (.)516
( )3يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)15 /6
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طوز
ضوزة ال ُّ
ض َعك.)ٕٛٝ
﴿ ﯨ﴾ [اًمٓمقر ]45 :بؿتضِ ايٝاِ َٜ( ٤
قمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٗم٤مقمؾُ ،مـ َص ِٕم َؼ َي ّْم َٕم ُؼ َص ْٕم ً٘م٤م إذا ُم٤مت ،و َي ّْم َٕم٘مقن :يٛمقشمقن ،وم٤مًمقاو
وٛمػم اًمٗم٤مقمٚملم.
وأ َُّم٤م ُي ّْم َٕم ُ٘مقن سمْمؿ اًمٞم٤مء ومٕمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل ،أيُ :يامشمقن ،إُم٤م ُمـ َص ِٕم َؼ زيدٌ ،
ِ
ُمً ُٕمقد ،ومٞمٙمقن
َ
وؾم َٕمدشمُف ومٝمق ْ
يمًٕمدَ َ
همػمه ،إذا أُم٤مشمف ،يتٕمدَّ ى وٓ يتٕمدىَ ،
وص َٕم َ٘مف ُ
ِ
أيْم٤م ،ومٞمٙمقن يم ُٞمٙم َْرُمقن.
همػمه إذا أُم٤مشمف ً
يسمقن ،وإُم٤م ُمـ َصٕم َؼ زيدٌ ْ
وأص َٕم َ٘مف ُ
يم ُٞم ْ َ
أي أن > ُي ّْم َٕمؼ< ُيتٛمؾ أن يٙمقن ُمـ َص َٕم َ٘مف اهللُ ،ومٝمق ُمّمٕمقق ،أو أٟمف ُمـ أصٕم٘مف
اهللُ ،ومٝمق ُُمّم َٕمؼ.
ِ
ِ
ُ
ًمٖم٤مت يمٚمٝم٤م
وىم٤مل اًمٗمراء> :واًمٕمرب شم٘مقلُ :ص ِٕمؼ
وؾم ِٕمدَ
ٌ
اًمرضمؾ َ
وؾمٕمدَ َ
وصٕمؼُ ،
صقاب<(.)1

ضُو َز ُة اليَّجِه
﴿ﮈ﴾ [اًمٜمجؿ ]12 :بؿتض ايتاٚ ،٤إضهإ املٚ ،ِٝسرفٔ ا٭ئـ (أٜؾَ ٜت ُِسُ.)َُْ٘ ٚ

وطمجزشمف إ َّي٤م ُه وضمحدشمَّف ودومٕمتف ،وقمُدِّ َي سمـ > َقم َغم< ًمتْمٛمٜمِف
ُمـ َُم َر ْي َت ُف طم َّ٘مف إذا همٚمٌتَف َ
ُمٕمٜمك اًم َٖم َٚم ٌَ٦م ،وأٟمِمد:
ْ
َ
َ ََْ َ ً
َ َ َ ْ َ َ
َ َ ْ
وى َ
ـػق َ
ج أعا َىـا َن يي ِؽيلـا
نفػ مؽي
لؽىـ ٍث
ن ِِئ ُشّت أعا ِن ٍ
َجحدُ وٟمَف.
ٕٟمف إذا ضمحده طم٘مف وم٘مد همٚمٌف قمٚمٞمف ،وم٤معمٕمٜمكَ :أومت َ
وىم٤مل اعمؼمد :أي :أومتدومٕمقٟمف قمام يرى ،وىم٤مل> :قمغم< سمٛمٕمٜمك >قمـ< .ا.هـ
أو أٟمف ُمـ ُمراه قمغم يمذا أي همٚمٌف قمٚمٞمف ،ومٝمقـال
ُمـ املاعم ِ َر ِاءدِ /
واجلدَ ال.
ُ
( )1يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،) 26 ،25 /6اًمٙمت٤مب اعمقوح (ُ ،) 749 /2مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء (.)94 /3
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وأُم٤م >أومتامروٟمف< ومٛمـ ُم٤مرى ُيامري إذا ضم٤مدل ،واعمراد سم٤معمراء اجلدال سم٤مًمٌ٤مـمؾ،
وم٤معمٕمٜمك :أومتج٤مدًمقٟمف ومٞمام قمٚمٛمف ورآه يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :جي٤مدًمقٟمؽ ذم احلؼ سمٕمدُم٤م شمٌلم ،ىم٤مل
ُمٙمل> :واًم٘مراءشم٤من ُمتداظمٚمت٤منٕ :ن ُمـ ضم٤مدل ذم إسمٓم٤مل رء وم٘مد ضمحده ،وُمـ ضمحد
ؿمٞم ًئ٤م ضم٤مدل ذم إسمٓم٤مًمف<(.)1
وىم٤مل اًمديمتقر اخلراط> :شمتحدث أي٤مت اًمٙمريٛم٦م قمـ ُمقىمػ ىمريش ُمـ اًمٜمٌل ط
ُمٌٜمل قمغم اخلّمقُم٦م واًمتٙمذي٥م .ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﮈ
إ َّسم٤من اًمٕمٝمد اعمٙمل ،وهذا اعمقىمػ ٌّ
ىمريِم٤م عم٤م أظمؼمه٤م رؾمقل اهلل ط سم٠مُمره ذم اإلهاء ُمًت٘مَم َّ
ﮉ ﮊ ﮋ﴾ وذًمؽ أن ً
يمذسمقا
َ
دمقب سمال َد اًمِم٤مم.
سمٞم٧م اعم٘مدس وُمًػمة ِقم ِػمهؿ اًمتل
واؾمتخٗمقا ،طمتك إٟمف وصػ هلؿ َ
ُ
واظمتٚمػ اًم٘مراء ذم اًمٚمٗمٔم٦م ،وم٘مرأ محزة واًمٙمً٤مئل> :أومتٛمروٟمف< ،وىمرأ اًمٌ٤مىمقن:
>أومتامروٟمف<.
أ َُّم٤م ىمراءة >أومتٛمروٟمف< ومٝمل ُمـ اًمثالصملَُ :م َر ْيتف َّ
طم٘مف إذا ضمحدشمف إ َّي٤مه .ويم٤من ُمـ ؿم٠من

ُمنميمل ُمٙم٦م اجلحقد إزاء ُم٤م ي٠مشمٞمٝمؿ سمف اًمٜمٌل ط  ،ومٙم٤مٟمقا جي٤مهبقٟمف هبذا اًمتٙمذي٥م،
ويتٝمٛمقٟمف سم٤مًمًحر واجلٜمقن وطمدي٨م أؾم٤مـمػم إوًملم ،ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك أي٦م َو ْوم َؼ هذه
اًم٘مراءة :أ ُشم َٙم ِّذسمقٟمف ومٞمام أظمؼم أٟمف ؿم٤مهده ُمـ أي٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م؟
وومِ ُ
ٕمؾ اًمرؤي٦م ذم أي٦م ُم٘مّمقد ًمذاشمف ًمٌٞم٤من أن ً
ىمريِم٤م ٓ ُشمٙم َِّذب ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌل ط

ُ
شمٙمذي٥م ُم٤م رآه سمٜمٗمًف قمٞم٤مٟمً٤م،
أهمٚمظ ُمـ ذًمؽ ،وهق
ُمـ أظمٌ٤مر ومحً٥م ،سمؾ َصم َّٛم٦م ُضمحق ٌد
ُ
وهذه ُمٜمزًم٦م ذم اجلحقد ُ
أسمٚمغ.
واؾمتٕمامل ىم٤مقمدة اًمتْمٛملم ذم هذا اًمٗمٕمؾ ُمـ ظمالل شمٕمدِّ ي اًمٗمٕمؾ >أومت َْٛم ُروٟمف< سمـ

>قمغم< يٕمٜمل أن هذا اًمتْمٛملم أوم٤مد ُمٕمٜمك اًمٗمٕمٚملم ،وم٘مد أوٞمػ إمم ومٕمؾ اجلحد ُمٕمٜمك
اعمٖم٤مًمٌ٦م .ي٘مقل اًمِمٞمخ اسمـ قم٤مؿمقر> :شمٕمدي٦م اًمٗمٕمؾ سمحرف آؾمتٕمالء ًمتْمٛمٜمف ُمٕمٜمك
اًم َٖم َٚم ٌَـ٦م ،أيَ :ه ٌْـٙمُؿ هم٤م ًَم ٌْتٛمقه قمغم قمٌ٤مدشمٙمؿ أهل٦م ،وقمغم اإلقمراض قمـ ؾمامع اًم٘مرآن
وٟمحق ذًمؽ ،أشمٖمٚمٌقٟمف قمغم ُم٤م رأى سمٌٍمه؟<.
( )1يٜمٔمر اًمٙمِمػ ( ،)616اًمدر اعمّمقن ( ،)216 /6اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمٛمؼمد (.)721 /2
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ِ
وهٙمذا أوم٤مدت هذه اًم٘مراء ُة َ
ُمقىمػ ىمريش اجل٤مطمد ضمحق ًدا همٚمٞم ًٔم٤م عم٤م يراه حمٛمد
سمٞم٤من
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمٞمٜمٞمف ،وُمٖم٤مًمٌتف قمغم هذه اًمرؤي٦م.
وطم٤مضم َجفُ ،مـ
أُم٤م اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م >أومتامروٟمف< ومٝمل ُمـ ُم٤مراه ُيامريف ُمم٤مراة ،أي :ضم٤م َدًمف
َ
َ
ح٤مضم٦م
ُم٤مر ْي٧م
واًمـٛمامراة :اًمـ ُٛم َّ
اًمرضمؾ ،وُم٤م َر ْرشمف إذا ظم٤مًمٗمتف وشمٚمقي٧م قمٚمٞمف .ىم٤مل اًمراهم٥مُ > :
َ
ِ
ٍ
ِ
اًمـٛمتج٤مد ًَم ْلم َي ْٛمري ُم٤م قمٜمد
ومٞمام ومٞمف ُم ْري٦م< .واؿمت٘م٤مىمف ُمـ َُم ْري اًمٜم٤مىم٦مٕ :ن يمؾ واطمد ُمـ ُ
ص٤مطمٌف ،و ُي٘م٤مل ًمٚمٛمٜم٤مفمرةُ > :مم٤مراة<ٕ :ن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام يًتخرج ُم٤م قمٜمد ص٤مطمٌف
اًميع.
و َي ْٛمؽميف يمام َي ْٛمؽمي
ُ
احل٤مًم٥م اًمٚمٌـ ُمـ َّ ْ
مج٤م قمـ ُمقىمػ ىمريش ،وهق طمريم٦م
وشمْمٞمػ هذه اًم٘مراءة اعمتقاشمرة وص ًٗم٤م ضمديدً ا ٟم٤م ً
اجلدال اًمِمديدة اًمتل يم٤مٟم٧م شم ِ
ُٜمِم ُئٝم٤م دم٤مه ُم٤م ُخي ِؼم سمف ُمـ همٞم٥م أو رء يراه ،وهذا اًمذي
ُ
أطمداث اًمًػمة قمٜمدُم٤م أظمؼم رؾمقل اهلل ط ً
ىمريِم٤م قمـ أُمره ذم طم٤مدصم٦م اإلهاء،
قمؼمت قمٜمف
َّ
َ
اًمِمٙمقك واًمتً٤مؤٓت ،ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك أي٦م> :أدم٤مدًمقٟمف
ومٛم َْم ْقا ُجي٤مدًمقٟمف ،ويثػمون أُم٤مُمف
َ
ِضم ً
قمام َقمٚمِ َٛمف وؿم٤مهده ُمـ أي٤مت اًمٙمؼمى؟<.
دآ شمرُمقن سمف د ْوم َٕمف َّ
ومقاقمج ًٌ٤م ًمٚم٘مقم اًمذيـ جي٤مدًمقٟمف ذم رء أسمٍمه ُسم٠م ِّم قمٞمٜمٞمف!!!.
و هٙمذا شمتٕم٤مود اًم٘مراءشم٤من ذم اًمٙمِمػ قمـ ُمقىمػ ىمريش ُمـ هذا اًمٜمٌل اًمّم٤مدق :إذ
ٌ
أؿمٙم٤مل ُمـ اجلحقد واًمّمدِّ واًمتٙمذي٥م سمد ْومع ُم٤م ي٘مقًمف ،وشمٌدو ذم
شمٌدو ذم اًم٘مراءة إومم
ٌ
وشمً٤مؤٓت واصٓمٜم٤مع ًمقؾم٤مئؾ اجلدل اعمري٥م إزاء ُم٤م ُخيؼمهؿ سمف،
ؿمٙمقك
اًم٘مراءة اًمث٤مٟمٞم٦م
ٌ
ُ
ومٗمل يمؾ ىمراء َُم ٌ
ُمّمدرا ُمقصمق ًىم٤م ُمـ ُمّم٤مدر
اًم٘مراءات اعمتقاشمرة
شمٙمقن
ذاق ودًٓم ٌ٦م ،وسمذًمؽ
ُ
ً

جيري ذم اًمٕمٝمد اعمٙمل إزاء اًمرؾمقل ط<(.)1
سمٞم٤من ُم٤م يم٤من َ ْ

( )1اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين (.)142 :141
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ضوزة الكنس
غعّا).
ُدؿؿ( ١ٜخَا ٔ
﴿ﭑ﴾ [اًم٘مٛمر ]7 :بؿتضِ ارتاٚ ،٤أ ٔيـٕ بعدَٖاٚ ،نطس ايػنيِ َ َّ
ِ
اًمٗم٤مقمؾ ،وذًمؽ أٟمف جيقز ذم أؾمامء اًمٗم٤مقمٚملم إذا شم٘مدُم٧م قمغم اجلامقم٦م
سم٢مومراد اؾمؿ

ٍ
ٍ
وطمًٜم٦م
أوضم ُٝم ُٝمؿ،
واًمتذيمػم واًمت٠مٟمٞم٨م ،شم٘مقلُ :مررت سمرضم٤مل
واجلٛمع
اًمتقطمٞمدُ
طمًـ ُ
ُ
ُ
ِ ٍ
أوضم ُٝم ُٝمؿ.
أوضم ُٝم ُٝمؿ ،وطمً٤من ُ
ُ
وىم٤مل اًمٌ٘م٤مقمل> :وإومرا ُده قمغم أن اخلِمقع سمٚمغ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ُمـ اًمِمدة وٟمًٌتف إمم يمؾ
سمٍم قمغم َطمدٍّ ؾمقاء<(.)1
﴿ﰅ ﰆ﴾ [اًم٘مٛمر ]26 :بتا ٤ارتٜٔٛاب (ضَ َت ِع .)ًَُُٕٜٛ
قمغم أٟمف ِظمٓم٤مب ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ،ومٗمٞمف اًمتٗم٤مت ُمـ اًمٖمٞمٌ٦م إمم ِ
اخلٓم٤مب ،أو أٟمف طمٙم٤مي٦م
ٌ
ِ
ِ
ِ
اًمً َال ُم ًم٘مقُمف ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ،وشم٠مُمؾ ىمق َة ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمتٝمديد.
ىمقل ص٤مًمح َقم َٚم ْٞمف َّ
َ َّ َ َ َّ
سم
ضوزة السمحً عؾ و

﴿ﮨ﴾ [ؾمقرة اًمرمحـ ]12 :بارتؿض (َٚايسٖ ِٜشَإِ).
ػ< ،أي :واحل٥م ذو اًمٕم ِ
قمٓم ًٗم٤م قمغم >اًمٕمّم ِ
ِ
اًمرُي٤من.
ّمػ وذو
َ
َ ْ

ىم٤مل ُمٙمل> :وطمج٦م ُمـ ظمٗمض >اًمرُي٤من< أٟمف قمٓمٗمف قمغم >اًمٕمّم ِ
ػ< ،وم٤مًمت٘مدير:
َ ْ
ُ
وم٤مًمقرق
>واحل٥م ذو اًمٕمّمػ وذو اًمرُي٤من< .وم٤معمٕمٜمك :واحل٥م ذو اًمقرق وذو اًمرزق،
ُ
رزق اًمٌٝم٤مئؿ ،واًمرُي٤من هق اًمرزق ًمٌٜمل آدم يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﴾ [ـمف ،]54 -53 :ويمام ىم٤مل﴿ :ﯯﯰ﴾ [قمٌس ،]31 :وم٤مًمٗم٤ميمٝم٦م
رزق ًمٌٜمل آدم ،وإَب ُم٤م شمرقم٤مه اًمٌٝم٤مئؿ<.

(ٟ )1مٔمؿ اًمدرر (.)111 /19
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﴿ ﭵ﴾ [ؾمقرة اًمرمحـ ]24 :بهطس ايػني (املٓٝػَٔ٦اتُ).
رهيِـ ،أو اًمتل شم ِ
اًماليت ي ِ
ُمـ > َ
ُٜمِم ُئ اًمً َٗم َر
ٜمِمئ َـ
أوضمدَ ،
سمج ِ َّ
إُمقاج َ
َ
ِ ُ
أٟمِم٠م< سمٛمٕمٜمك َ
أٟمِم٠م< سمٛمٕمٜمك َذع ذم ِ
وإدسم٤مرا ،أو ُمـ > َ
ً
وه َّـ
اًمٗمٕمؾ ،أي اعمٌُت َِدئ٤مت،
إىمٌ٤مٓ
وم٤مجلق ِاري ُ
َ
َ َ
ً
ٜمِمئ٤مت ،واًمت٘مديرِ :
أٟمِم٠م َن اًمًػم أي اسمتَدَ أٟمَف ومٝمـ ُم ِ
اًمً ُٗمـ ْ
اًمًػم.
اعمٜمِمئ٤م ُت
ُ َّ ُ
َ
َ
اعمٓمر.
وإؾمٜم٤مد اًمٗمٕمؾ إًمٞمٝم٤م قمغم وضمف آشمً٤مع ،يمام ي٘م٤مل :أٟمِم٠مت اًمًح٤مسم ُ٦م َ
ِ
اًمراومِٕم٤مت اًمنمع ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
وىمٞمؾ ً
أيْم٤م :اعمُٜمِمئ٤متَّ :
﴿ﮡ ﮢ﴾ [ؾمقرة اًمرمحـ ]31 :بايٝا ٤ايتشت( ١ٝضََٝـ ٞؿ ُسؽُ).
قمغم أٟمف ُُمًٜمَدٌ إمم وٛمػم اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم اعمُت َ٘مدِّ م ذيمره ذم ىمقًمف﴿ :وًمف اجلقار
اعمٜمِمئ٤مت﴾ [ؾمقرة اًمرمحـ ،]24 :وىمقًمف﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [ؾمقرة اًمرمحـ.]27 :
اإلقمراض قمـ خم٤مـمٌ٦م اجلـ واإلٟمس ،وىمراءة اًمٜمقن
ىم٤مل اًمزهػمي> :ىمراءة اًمٞم٤مء شمٗمٞمد
َ
وقمٔمٞمؿ قمذاسمف واٟمت٘م٤مُمف ممـ قمّم٤مه<.
قمٔمٞمؿ ىمدرة اهلل،
شمٗمٞمد
َ
َ

ضوزة الواقعة
﴿ﭫ ﭬ﴾ [اًمقاىمٕم٦م ]22 :بارتٜؿضِ ؾُِٔٗٝا (َٚسُٛزٍ عٔنيٍ).
يمق ٍ
اب< ،وهق حمٛمقل قمغم اعمٕمٜمكٕ :ن اعمٕمٜمك:
جيقز أن يٙمقن ُمٕمٓمق ًوم٤م قمغم >سمِ َ٠م َ
ِ ٍ
وطم ٍ
ٍ
اًمزضم٤مج .وضم٤مز أن يٙمقن ُمٕمٓمق ًوم٤م قمغم
قر ،ىم٤مًمف
يتٜمٕمٛمقن
َّ
سم٠ميمقاب ووم٤ميم َٝم٦م وحل ٍؿ ُ
ِ
َّ٤مت< ،أي هؿ ذم ضم ِ
>ضمٜم ٍ
ٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ ،وذم ُطم ٍ
طمذف اعمْم٤مف يم٠مٟمف ىم٤مل:
قر ِقملم ،قمغم شم٘مدير
َ
َ
ِ
٤مذة ُطم ٍ
قر،
وذم ُُم َٕم َ َ
ٓم٤مف
قر ٓ ُي ُ
حل َ
جلر قمغم اإلشمٌ٤مع ذم اًمٚمٗمظ وإن اظمت َٚم َٗم٤م ذم اعمٕمٜمكٕ :ن ا ُ
اًمٗمراء :ا َ
وىم٤مل َّ
ِ
اًمِم٤مقم ُر:
هب َّـ ،ىم٤مل
َ
َ َ َّ ْ
َ
انػانيَـ ُ
ــؽ ْن َن يَ َ
ــً احل َ َّاس َ
ش َ
ــات ةَـ َ
ــب وانعيٌُّــــا
ونس
ّىـــا
إ ا َىـــا
ِ
ِ
ٕمرف ،وىم٤مل
واًم ُٕمٞمقن ٓ شم َُز َّضم ُ٩م وإٟمام ُشمٙم َّ
َح ُؾ ،ومرده٤م قمغم احلقاضم٥مٕ :ن اعمٕمٜمك ُي َ
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ً ُ ًْ
ُىــــــ ً
ورحمــــــا
خفدلا ـــــــيؾا

واًمرُمح ٓ يت٘مٚمد ،ومر َّده قمغم اًمًٞمػ ،وىم٤مل آظمر:
ً
َ
ً
ْ
ً
ً
ضـــىت كـــخَج ُيانـــث عيٍاُـــا
ةـــاردا
وىـــاء
عهؾخِـــا حبٍـــا
ِ
واعم٤مء ٓ يٕمتٚمػ :إٟمام ينمب ،ومجٕمٚمف شم٤مسم ًٕم٤م ًمٚمتٌـ.

ُمٕمٓمقف قمغم إيمقاب وإسم٤مريؼ ُمـ همػم َمح ٍؾ قمغم اعمٕمٜمك .ىم٤مل:
وىم٤مل ىمٓمرب :هق
ٌ
يٓم٤مف قمٚمٞمٝمؿ سم٤محلقر ويٙمقن هلؿ ذم ذًمؽ ًمذ ٌة،
وٓ يٜمٙمر أن
َ
وذيمر اسمـ يمثػم ومٞمٝم٤م اطمتامل اجلر قمغم اإلشمٌ٤مع ،ىم٤مل> :وآطمتامل اًمث٤مين أن يٙمقن مم٤م
احلقر اًمٕملم ،وًمٙمـ يٙمقن ذًمؽ ذم اًم٘مّمقر ٓ ،سملم
يٓمقف سمف اًمقًمدان اعمخٚمدون قمٚمٞمٝمؿ
ُ
سمٕمْم٤م ،سمؾ ذم اخلٞم٤مم يٓمقف قمٚمٞمٝمؿ اخلدام سم٤محلقر اًمٕملم ،واهلل أقمٚمؿ<(.)1
سمٕمْمٝمؿ ً
﴿ﮨ﴾ [اًمقاىمٕم٦م ]37 :بإضهإ ايساُ ( ٤عسِبّا).

اًمٕمرب َمجع َقمروب ،واًمتًٙملم ومٞمٝم٤م ًمٚمتخٗمٞمػ يمرؾمقل ورؾمؾ ذم ِ
ًمٖم٦م متٞم ٍؿ وسمٙمر(.)2
ُ
ُ ْ
َ ُ
ُ ُ

ِ
احلًٜم٦م اًمتٌٕمؾ.
وب هل اًمـ ُٛم َ
واًم َٕم ُر ُ
تح ٌٌِّ٦م إمم زوضمٝم٤م اًم َٖمٜم َج٦مَ ،

﴿ ﯾ﴾ [اًمقاىمٕم٦م ]75 :بإضهإِ ايٛاٚ ،ٚسرفٔ ا٭يـ ( ٔب َُٔ ِٛقعِ).
اؾمؿ ِضمٜمس يدل قمغم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم ،ومٝمق ُمّمدر.
قمغم اإلومرادُ ،
ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر :وىمرأ اجلٛمٝمقر >سمٛمقاىمع< سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع
سمٗمتح اًمقاو وسمٕمده٤م أًمػ ،وىمرأ محزة واًمٙمً٤مئل وظمٚمػ >سمٛمقىمع< ؾمٙمقن اًمقاو دون أًمػ
سمٕمده٤م سمّمٞمٖم٦م اعمٗمرد قمغم أٟمف ُمّمدر ُمٞمٛمل ،أي :سمقىمققمٝم٤م أي :همروهب٤م ،أو هق اؾمؿ جلٝم٦م
همروهب٤م يم٘مقًمف ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ﴾ [اًمِمٕمراء.]28 :
( )1قمٛمدة اًمتٗمًػم ( ،)383 /1ويٜمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (ُ ،)6616 ،6615مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء (.)124 ،123 /3
أيْم٤م > ُظم ْٓمقات< سمًقرة اًمٌ٘مرة.
( )2يٜمٔمر ً
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ىمٚم٧م :وقمغم هذا ومتٕمٚمؼ هذا اًم َ٘م ًَؿ سم٤معم٘مًؿ قمٚمٞمف سمٕمده شمٕمٚم ٌؼ سمديع ،أُم٤م قمغم ىمراءة
>ُمقىمع< سمٛمٕمٜمك >وىمقع< ومٝمق أن اًمٜمجؿ إذا وىمع ٟمت٩م قمـ ذًمؽ  -يمام صمٌ٧م طمدي ًث٤م  -اًمٕمديدُ
ُمـ اًمٕمٜم٤مس اًمتل ُيت٤مضمٝم٤م اخلٚمؼ ذم ُمٕم٤مؿمٝمؿ وصٜم٤مقم٤مهتؿ ،يمام أن وىمقع اًمٜمجؿ يٜمجؿ قمٜمف
ظمػم يمثػم وسمريم ٌ٦م قمٛمٞمٛم٦م ،وأُم٤م قمغم ىمراءة
اخلػم اًمٙمثػم ،ومٙمذًمؽ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ٟمزوًمف ٌ
ُ

>ُمقاىمع< ومٙمذًمؽ ٕن ُم٤م ٟمراه ذم اًمًامء -يمام صمٌ٧م طمدي ًث٤م -هق ُمقىمع اًمٜمجؿ وًمٞمس اًمٜمجؿ
اًمٕمٜم٤مس اًمٙمثػمة ،ويٌ٘مك ُمقو ُٕمف ُُمْمٞم ًئ٤م ذم
ٟمٗمًف ،واًمٜمجؿ إذا اٟمٗمجر ٟمجؿ قمـ ذًمؽ
ُ
ٕضمؾ ـمقيؾ ،ومال ئمٝمر ُمقىمع اًمٜمجؿ إٓ سمقىمققمف ،ومٝمام ىمراءشم٤من ُمتٙم٤مُمٚمت٤من،
اًمًامء َ
وُيتٛمؾ أن يٙمقن ىمقًمف> :سمٛمقىمع< ا
دآ قمغم اجلٜمس ،ومٞمٙمقن سمٛمٕمٜمك>ُمقاىمع<<(.)1

ضوزة احلديد
﴿ ﭯ﴾

[احلديد]13 :

بُٗص ٔ٠قٜٛعٍ َؿتٛسَٚ ١صًٟا ٚاب ٔتدَاٚ ،ّ٤نطسِ ايعا،٤

عسَُْٚا)ٚ ،قد اْؿسدَ ب٘ محص.٠
ٚعً ٘ٝإغباع املد املٓؿضٌٔ عً ٢أصً٘ (َ٤آََُٛا أٔ ْٜ
ُمـ > َأٟم َٔمر< اًم ِ
أظم ُروٟم٤م ،ي٘م٤مل :أٟمٔمرشمف ،إذا أظمرشمف ،واعمٕمٜمكِ :
رسم٤مقمل ،أيِّ :
أُمٝمٚمقٟم٤م ،وُمٜمف
َ
اًمٗمراء :وىمد شم٘مقل اًمٕمرب :أٟمٔمرين،
ىمقًمف  ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ [إقمراف .]14 :وىم٤مل َّ
وهؿ يريدون اٟمتٔمرين ،وأٟمِمد ًمٕمٛمرو سمـ يمٚمثقم:
ُ
َْ َ ْ
َ
َ
َ
وأٌظ ْؽٌـــــا ـــــ َك اوَ ِفيٍـــــا
شــم عهيٍــا
ٍــػ ؽــل تع
أةــا ُِ ٍ
ِ

أي :اٟمتٔمرٟم٤م ً
ىمٚمٞمال ٟمخؼمكٟٕ :مف ًمٞمس ه٤م هٜم٤م شم٠مظمػم ،إٟمام هق اؾمتامع يم٘مقًمؽ ًمٚمرضمؾ:
اؾمٛمع ُمٜمل طمتك أظمؼمك.
ِ
ومٜمًتيض َء سمٜمقريمؿ.
ًمٜمٚمحؼ سمٙمؿ
واعمٕمٜمك :اٟمتٔمِ ُروٟم٤م
َ
وىم٤مل اًمٌ٘م٤مقمل ذم ُمٕمٜمك ىمراءة محزة> :أيِّ :
أظمروٟم٤م ذم اعمٌم وشم٠مٟمقا قمٚمٞمٜم٤م وأُمٝمٚمقا
ٟمٚمحؼ سمٙمؿ،
يمٞمػ
ُ
قمٚمٞمٜم٤م ٓ ،شمٓمٚمٌقا ُمٜم٤م اًمنقم َ٦م ومٞمف ،سمؾ اُمٙمثقا ذم ُمٙم٤مٟمٙمؿ ًمٜمٜمٔمر ذم أُمرٟم٤م َ
( )1اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)439 /2
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ُ
إٟمٔم٤مرا هلؿ<.ا.هـ
واحل٤مصؾ أهنؿ قمدوا شم٠مٟمٞمٝمؿ ذم اعمٌم وشمٚمٌثٝمؿ ًمٞمٚمح٘مقا هبؿ
ً
وأُم٤م ىمراءة طمٗمص وُمـ ُمٕمف ﴿ ﭯ﴾ ومتحتٛمؾ وضمٝملم:
األول :اٟمٔمروٟم٤م أي :اٟمتٔمروٟم٤مٟٕ :مف ينع سم٤معم١مُمٜملم إمم اجلٜم٦م.
واقثاين :اٟمٔمروٟم٤م أي :اٟمٔمروا إًمٞمٜم٤مٕ :هنؿ إذا ٟمٔمروا إًمٞمٝمؿ اؾمت٘مٌٚمقهؿ سمقضمقهٝمؿ
اًمًػم.
واًمٜمقر سملم أيدهيؿ ومٞمًتْمٞمئقن سمف ومٞمٙمٛمٜمٝمؿ ذًمؽ ُمـ َّ
ُ
ىم٤مل اًمٌ٤مطم٨م قم٤مدل اهلقر> :وسم٤مجلٛمع سملم اًم٘مراءشملم ئمٝمر ًمٜم٤م يمٞمػ يٙمقن طم٤مل
اعمٜم٤موم٘ملم واعمٜم٤موم٘م٤مت ،وذًمؽ أهنؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن اعمٌم قمغم اًمٍماط ،وذًمؽ ًمٕمدم وضمقد
اًمٜمقر اًمذي يٛمِمقن سمف ،ومٞمٓمٚمٌقا ُمـ اعم١مُمٜملم أن يٜمتٔمروهؿ ،أو يتٛمٝمٚمقا ذم ؾمػمهؿ ،وٓ
ينقمقا طمتك يتٛمٙمٜمقا ُمـ اًمٚمح٤مق هبؿ ،أو يٜمٔمروا إًمٞمٝمؿ :وذًمؽ ٕن اًمٜمقر سملم أيدي
اعم١مُمٜملم ،وم٢مذا اؾمت٘مٌٚمقهؿ سمقضمقهٝمؿ اؾمتٗم٤مد اعمٜم٤موم٘مقن ُمـ هذا اًمٜمقر<(.)1
﴿ﯙ ﯚ﴾ [احلديد ]16 :بتػدٜد ايصاَْ ( ٟصٍَٖ).
ُُم َٕمدى سم٤مًمتْمٕمٞمػُُ ،مًٜمَدً ا ًمْمٛمػم اؾم ِؿ اهلل شمٕم٤مممً ،مت٘مدم ذيمره ذم ىمقًمف ﴿ :ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ [احلديد ،]16 :واعمٕمٜمك :وُم٤م َّٟمزًمف اهللُ ُمـ احلؼ.

وسم٤مقمتٌ٤مر اًمتٖم٤مير سملم صٞمٖمتل > َوم َّٕمؾ< و> َوم َٕمؾ< ي٘مقل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمراءة >وُم٤م
ِ
ت٤مب قمغم قمدم ظمِمقع اًم٘مٚمقب ُمع شمٙمرار ٟمزول أي٤مت وشمدرج
َّٟمزل< سم٤مًمتِمديد شمٗمٞمد اًمٕم َ
اًم٘مٚمقب ،وىمراءة >ٟم ََز َل< سم٤مًمتخٗمٞمػ شمٗمٞمد اًمٕمت٤مب قمغم
يٚملم
ٟمزوهل٤م،
َ
إُمر اًمذي ُمـ ؿم٠مٟمف أن ِّ
ُ
قمدم ظمِمقع اًم٘مٚمقب ُمع أن أي ٍ
آي٦م ُ
شمٜمزل ُمـ ؿم٠مهن٤م أن ُحت ِد َ
اخلِمقع ذم اًم٘مٚمقب اعم١مُمٜم٦م
ث
َ
َّ

ُ
وم٤مًم٘مرآن -يمت٤مب اهلل اًمٕمٔمٞمؿ -شمٙمٗمل أي٦م اًمقاطمد ُة ُمٜمف ًمّمالح اًم٘مٚم٥م
طم ا٘م٤م،
واؾمت٘م٤مُمتف<(.)2

( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم ( ،)279 /12ويٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (ُ ،)99 /6مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء (/3
ٟ ،)133مٔمؿ اًمدرر ًمٚمٌ٘م٤مقمل (.)273 /19
( )2اًمدرر اًمٌ٤مهرة (.)447 ،446 /2
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ضوزة اجملادلة
﴿ﮐ﴾ [اعمج٤مدًم٦م ]8 :بٓ ٕٛضانٓ ١بعد ايٝاٚ ،٤تاَ ٤ؿتٛس ١بعدٖاٚ ،عِ
ادت ِٝب ٬أئـ بعدٖا (َ ََٜٓٚتذُ.)ٕٛ
قمغم وزن > َيٜمت َُٝمقن<ُُ ،م َْم ِ
٤مر ُع >اٟمت ََجك<ُ ،مـ آٟمتج٤مء ُمـ اًمٜمجقى وهق اًمن،
وأصٚمف > َيٜمت ِ
َج ُٞمقن< قمغم وزن > َي ْٗمت َِٕمٚمقن<ٟ ،م ُِ٘مٚم٧م َو َّٛم ُ٦م اًمٞم٤مء إمم اجلٞمؿ ًمِث َ٘مٚمِٝم٤م ،صمؿ ُطم ِذ َوم٧م

يتٜم٤مضم ْقن< ذم اعمٕمٜمك،
ًمًٙمقهن٤م ُمع ؾمٙمقن اًمقاو ومّم٤مر قمغم وزن > َي ْٗم َت ُٕمقن< .وهق ُمثؾ > َ
َّ
وم٢من >اومتَٕمٚمقا< و> َشم َٗم٤م َقم ُٚمقا< ي٠مشمٞم٤من سمٛمٕمٜمك واطمد يم٤مىمتتٚمقا وشم٘م٤مشم ُٚمقا واظمتّمٛمقا وخت٤مصٛمقا.
﴿ ﯽ ﯾ﴾

[اعمج٤مدًمـ٦م]11 :

بإضـهإِ ادتٝـِ ٚسـرفٔ ا٭ ٔيــ ،عً ٢اإلؾـساد

ذًٔظِ).
(ا ٜمل ِ

وضمف ِ
ىمٞمؾ :إن اعمُراد سمف جمٚمِس اًمٜمٌل طٕ ،ن اهللَ شمٕم٤ممم ذيمر اعمجٚمِس قمغم ٍ
ي٘متيض يمقٟمَف
َ
ُ
َ
ِ
رؾمقل اهلل ط اًمذي يٕم ُٔم ُؿ
ُ
ُمٕمٝمق ًدا ،واعمٕمٝمق ُد ذم زُم٤من ٟمزول أي٦م ًمٞمس إٓ جمٚمس ُ

اًمتٜم٤م ُوم ُس ومٞمف.

ىم٤مل اًمٜمح٤مس> :اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜم٤مه ،ومّمح قمـ جم٤مهد أٟمف ىم٤مل :هق جمٚمس اًمٜمٌل
وصح قمـ ىمت٤مدة أٟمف ىم٤مل :يم٤من اًمٜم٤مس يتٜم٤مومًقن ذم جمٚمس اًمٜمٌل ط ٓ
حمٛمد ط ظم٤مص ً٦م،
َّ
سمٕمْمٝمؿ يقؾمع ًمٌٕمض وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ ،يٕمٜمل هذا<.
يٙم٤مد ُ
واًمدرهؿ.
اًمديٜم٤مر
جلٛمع ٕٟمف اؾمؿ ضمٜمس ،يم٘مقهلؿ :يم ُث َر
ُ
ُ
ُ
وجيقز أن ُيرا َد سمف ا َ

ِ
وطمرصٝمؿ
ىم٤مل اًمًٞمقـملٟ> :مزًم٧م سمًٌ٥م ازدطم٤م ِم اًمٜم٤مس ذم جمٚمس رؾمقل اهلل ط،

قمغم اًم٘مرب ُمٜمف ،وىمٞمؾٟ :مزًم٧م ذم ُم٘م٤مقمد احلرب واًم٘مت٤مل... ،صمؿ اظمتٚمػ :هؾ هل
ُم٘مّمقرة قمغم جمٚمًف ط ،أو هل قم٤مُم٦م ذم مجٞمع اعمج٤مًمس؟ ،وم٘م٤مل ىمقم :إهن٤م خمّمقص٦م،
اعمجٚمِس< سم٤مإلومراد ،وذه٥م اجلٛمٝمقر إمم أهن٤م قم٤مُم٦م ،ويدل قمغم
ويدل قمغم ذًمؽ ىمراءة > ْ
ِ
ادجؾِس< باإلؿراد عذ هذا
ذًمؽ ىمراءة >اعمج٤مًمس< سم٤مجلٛمع ،وهذا هق إصح ،ويؽون > ْ
قؾجـس<.
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وىم٤مل اًم٘مر ُـمٌل> :اًمّمحٞمح ذم أ َي٦م أهن٤م قم٤م َُّم٦م ذم يم ُِّؾ جمٚمِ ٍ
س اضمت ََٛم َع اعمًٚمٛمقن ومٞمف
ًمٚمخػم وإضمر ،ؾمقاء يم٤من جمٚمِ َس َطم ٍ
رب أو ِذيمر أو جمٚمِ َس يق ِم اجلُٛمٕم٦م<.
وىم٤مل أسمق طم َّٞم٤من يمذًمؽ> :واًمٔم٤مهر أن احلٙمؿ ُمٓمرد ذم اعمج٤مًمس اًمتل ًمٚمٓم٤مقم٤مت ،وإن
يم٤من اًمًٌ٥م جمٚمس اًمرؾمقل<(.)1
ػصُٚا)ٚ ،عً٘ٝ
ػصُٚا ؾٜاْ ٔ
﴿ ﰆ ﰇ﴾ [اعمج٤مدًم٦م ]11 :بهطس ايػني ؾُٗٝا (اْ ٔ
ؾإذا ابتدأ بُٗص ٠ايٛصٌ نطسٖا.

اًمْمؿ واًمٙمن ًمٖمت٤من ومٞمف ،يمٞم ْٕم ُٙم ُٗمقن و َي ْٕمٙمِ ُٗمقن و َي ْٕم ُر ُؿمقن و َي ْٕم ِر ُؿمقنٟ ،م ًُِ٥م اًمٙمن

إمم أهؾ احلج٤مز ،واًمْمؿ إمم متٞمؿ وىمٞمس وأؾمد وسمٙمر(.)2

ىم٤مل اًم٘مرـمٌل :اًمٜمِمز :آرشمٗم٤معُ ،م٠مظمقذ ُمـ ٟمِمز إرض ،وهق ارشمٗم٤مقمٝم٤مُ ،ي٘م٤مل:
ٜمِمز وي ِ
ٜمِمز إذا اٟمتحك قمـ ُمقوٕمف ،أي :ارشمٗمع ُمٜمف ،واُمرأة ٟم٤مؿمزُ :مٜمتحٞم٦م قمـ
ٟم ََِم َز َي ُ َ
زوضمٝم٤م .وأصؾ هذا ُمـ اًمٜمِمز ،واًمٜمِمز هق ُم٤م ارشمٗمع ُمـ إرض وشمٜمحك ،ذيمره اًمٜمح٤مس.

ضوزة املنتخية
﴿ ﮛ ﮜ ﴾ [اعمٛمتحٜم٦م ]3 :بغِ ايٝاٚ ،٤ؾتض ايؿاٚ ،٤تػدٜد ايضاد َهطٛزٟ٠
ضٌُ).
نُا ُٖٜ ( ٞؿٚ ٜ

ويمثر ِة ُمـ يٗمّمؾ اهلل سمٞمٜمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
اًمتِمديد يدل قمغم اًمٙمثرةً ،مؽمدد اًمٗمٕمؾ َ

ضوزة الصَّف
سسْ).
﴿ ﭯ ﭰ ﴾ [اًمّمػ ]6 :بؿتض ايطنيٚ ،أ ٔيـٕ بعدَٖاٚ ،نطسِ اذتا( ٤ضَا ٔ
اؾمؿ ِ
وم٤مقمؾ ،يريدُ ون َُمـ ضم٤مء سم٤مًمٌ ِّٞمـٜمَ٤مت ،ىمٞمؾ :هق قمٞمًك ،وىمٞمؾ :هق حمٛمد قمٚمٞمٝمام
( )1يٜمٔمر اًمٌحر اعمحٞمط ( ،)127 /11شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (ُ ،)6713 /11مٕمؽمك إىمران ( ،)121 /2إقمراب اًم٘مرآن
ًمٚمٜمح٤مس (.)1121
( )2يٜمٔمر اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (ُ ،)125 ،124مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء (.)141 /3
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اًمّمالة واًمًالم ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

ضوزة الطَّالم
﴿ﮰ ﮱ﴾ [اًمٓمالق ]3 :بتٓ ﴿ ٜٔٛﮰ ﴾ْٚ ،ضِبٔ ﴿ ﮱ﴾( :بَا ٔيؼْ أَِ ٜسَ.)ٙ
ِ
اؾمؿ وم٤مقمؾ سمٛمٕمٜمك آؾمت٘مٌ٤مل ،ومٝمق يٕمٛمؾ قمٛمؾ اًمٗمٕمؾ،
اًمتٜمقيـ قمغم
إصؾٟٕ :مف ُ
و>أُمره< ُمٗمٕمقل سمف ،واعمٕمٜمك :إن اهلل ُ
أُمره ،واًم٘مراءة إظمرى سمحذف اًمتٜمقيـ
يٌٚمغ َ
اؾمتخٗم٤م ًوم٤م قمغم اإلو٤موم٦م(.)1

وىم٤مل اًمٌ٤مطم٨م ص٤مسمر حمٛمد> :ىمراءة > ٌ
أُمره< سم٤مًمتٜمقيـ أراد احل٤مل وآؾمت٘مٌ٤مل،
سم٤مًمغ َ
ظم٤مرج أن أو همدً ا ،و َُمـ مل يٜمقن ضم٤مز أن يريد اعم٤ميض وآؾمت٘مٌ٤مل،
يم٘مقًمؽ :إُمػم
ٌ
سم٤مًمغ ِ
و> ُ
أُمره< سم٤مإلو٤موم٦م أيُ :مٜمٗمذ أُمره ،وسمتٜمقيـ >سم٤مًمغ< وٟمّم٥م >أُمره< أي :يٌٚمغ ُم٤م
ُمٓمٚمقب<(.)2
يٕمجزه
يريده ٓ ،يٗمقشمُف ُمرا ٌد ،وٓ
ُ
ٌ

ضوزة التَّخسيه
﴿ ﯳ﴾ [اًمتحريؿ ]12 :بهطس ايهافٚ ،ؾتض ايتاٚ ،٤أ ٔيـٕ بعدٖا (َٚنٔتَابٔ٘).
قمغم اإلومرادُ ،يتٛمؾ أن ُيرا َد سمف اجلٜمس ،ومٞمٙمقن سمٛمٕمٜمك اجلٛمع ،وم٘مد صدَّ َىم ْ٧م سمٙمت٥م
اهلل قمز وضمؾ ،أو يرا َد سمف اإل ِ
ٟمجٞمؾ ،ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر :إن يم٤من ىمد يمتٌف احلقاريقن ذم طمٞم٤مهت٤م،
واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)3

( )1يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)166 ،165 /6
( )2شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)36 /13
( )3يٜمٔمر اًمٌحر اعمحٞمط ( ،)217 /11اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)181 /6اًمتحرير واًمتٜمقير (.)379 /28
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ضوزة الـنُلـو
﴿ ﭳ ﭴ﴾ [اعمٚمؽ ]3 :عرف ا٭يـٚ ،تػدٜد ايَٛاَ ( ٚت ٜؿٗٛتٕ).
٤مو ُت ًمٖمت٤من سمٛمٕمٜمك واطمد ،وهق آظمتالف،
ُمّمدر > َشم َٗم َّق َت< ،واًم َّت َٗمق ُت واًمت َٗم ُ
ِ
وشمْم َّٕمػ
٤مهد
٤مهر ،وُمثؾ :شمْم٤م َقمػ َ
واًمتحٛم ِؾ واًمت ََّح٤م ُُمؾ واًمت َٔم ُٝمر واًمت َٔم ُ
يم٤مًمت َٕمٝمد واًمت َٕم ُ
َ

وشم ٌَ٤مقمد وشمٌ َّٕمد وشمّم٤مقمر وشمّمٕمر.

واعمٕمٜمكُ :م٤م شمرى ذم ظمٚمؼ اًمرمحـ ُمـ اقمقضم٤مج وٓ شمٜم٤مىمض وٓ شمٌ٤ميـ ،سمؾ اًمًٛمقات
ُمًت٘مٞمٛم٦م ُمًتقي٦م ،داًم٦م قمغم ظم٤مًم٘مٝم٤م .وىمٞمؾ :اعمراد سمذًمؽ اًمًٛمقات ظم٤مص٦م ،أي :وُم٤م شمرى
ذم ظمٚمؼ اًمًٛمقات ُمـ قمٞم٥م.
وأصٚمف ُمـ اًمٗمقت ،وهق أن يٗمقت ر ٌء ؿمٞم ًئ٤م ومٞم٘مع اخلٚمؾ ًم٘مٚم٦م اؾمتقائٝم٤م ،وىم٤مل أسمق

قمٌٞمدة :شمٗمقت اًمٌمء أي :وم٤مت(.)1

ضوزة الكله
﴿ﯰ ﯱ﴾ [اًم٘مٚمؿ ]14 :بصٜادُٖ ٠ص ٠ي٬ضتؿٗاّ (َ٤أ.)ٕٜ
يم٤من ذا ٍ
اؾمتٗمٝم٤مم ُُمراد سمف اًمتقسمٞمخ ،واعمٕمٜمك :إٔن َ
وجيقز أن
ُم٤مل وسمٜملم شمٓمٞم ُٕمف؟،
ُ
يم٤من ذا ٍ
ُ
يٙمقن اًمت٘مدير إٔن َ
إوًملم؟،
ي٘مقل إذا شمتغم قمٚمٞمف آي٤مشمُٜم٤م:
ُم٤مل وسمٜملم
أؾم٤مـمػم َّ
ُ
وجيقز أن يٙمقن اًمت٘مدير :إٔن يم٤من ذا ُم٤مل وسمٜملم يٙم ُٗمر ويًتٙمؼم؟َّ ،
ودل قمٚمٞمف ُم٤م شم٘مدَّ َم
ُ
ُمـ اًمٙمالم ومّم٤مر يم٤معمذيمقر سمٕمد آؾمتٗمٝم٤مم .ذيمر ذًمؽ يم َّٚمف اًم٘مرـمٌل ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

ضوزة احلاقَّة
دؿ.)٢ٜ
﴿ ﮓ ﮔ﴾ [احل٤مىم٦م ]18 :بٝا ٤ايترنري (ِ َٜ ٫
ِ
جيقز شمذيمػم ِ
اًمٗم٤مقم َؾ ُم١مٟمَّ٨م جم٤مزي وًمٚمٗمّمؾ سمٞمٜمف وسملم اًمٗمٕمؾ،
اًمٗمٕمؾ وشم٠مٟمٞمثف ٕن
ُ
( )1يٜمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (.)6935 ،6934 /11
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أيْم٤م ٕن اخل٤مومِ َٞم٦م يرا ُد هب٤م اعمُ َذيمَّر ،ىم٤ملَّ :
ٕن
وذيمر اسم ُـ أيب ُمريؿ أٟمف جيقز شمذيمػم اًمٗمٕمؾ هٜم٤م ً
٤مف ،ومٚمِذًمؽ ذيمَّر ِ
اًمت٤مء ًمٚمٛمٌ٤م ًَمٖم٦م ،واعمٕمٜمكَ ٓ :خي َٗمك ُمٜمٙمؿ َظم ٍ
اًمٗمٕمؾ(.)1
َ َُ
َ
وىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمراءة اًمت٤مء ومٞمٝم٤م ُمراقم٤مة شم٠مٟمٞم٨م ًمٗمظ اخل٤مومٞم٦م ،وهل شمدل
سمٗمٝمقُمٝم٤م قمغم قمدم همٞم٤مب رءٕ :ن اخل٤مومٞم٦م إذا فمٝمرت ومٖمػمه٤م أومم ،وأُم٤م ىمراءة اًمٞم٤مء
ومقضمٝمٝم٤م أن شم٠مٟمٞم٨م اخل٤مومٞم٦م همػم طم٘مٞم٘مل ،يمام شمدل سمٜمّمٝم٤م قمغم قمدم ظمٗم٤مء رءٕ :ن اعمٕمٜمك:
ٓ خيٗمك ُمٜمٙمؿ ر ٌء ،وًمٗمظ >رء< ُمذيمر ،ومٜم٤مؾم٥م أن ي٘مقل >خيٗمك< سم٤مًمٞم٤مء<.

ضوزة املعازج
﴿ﭯ﴾ [اعمٕم٤مرج ]16 :بسؾع ايتاَْ ( ٤صٖا َع.)٠١
ذم ر ِ
ومٕمف أوضمف:
َ
ِ
ظمؼم > َّ
إن<،
ؼم عمحذوف ،أي :ه َل َّٟمزا َقم ٌ٦م ،و> ًَم َٔمك< َ
أحدها :أهن٤م َظم َ ٌ
ٍ
ِ
طم٤مُمض،
طمٚمق
ٌ
اقثاين :أهن٤م ظمؼم صم٤من ًمـ >إِ َّن< ،و> ًَم َٔمك< اخلؼم إول ،يم٘مقهلؿ :هذا ٌ
اقثاقث :أن شمٙمقن ً
سمدٓ ُمـ >ًمٔمك< ،و>ًمٔمك< ظمؼم > َّ
إن<،
اقرابِع :أن شمٙمقن >ًمٔمك< ً
سمدٓ ُمـ اؾمؿ > َّ
إن< ،و> َّٟمزاقم٦م< ظمؼم >إِ َّن<،
اخلامس :أن يٙمقن اًمْمٛمػم ذم >إهن٤م< ِ
ِ
ًمٚم٘مّم٦م ،و>ًمٔمك< ُمٌتدأ ،و>ٟمزاقم٦م< ظمؼمه،
َّ َ
إن< ،واعمٕمٜمكَّ :
واجلٛمٚم٦م ظمؼم > َّ
ؼمً :مٔمك َّٟمزا َقم ٌ٦م َّ
ًمٚمِمقى،
إن َّ
اًم٘مّم َ٦م واخلَ َ َ
ِ
اًمٚمٝم٥م ،وإٟمام
اقسادس :أن شمٙمقن >ٟمزاقم٦م< صٗم٦م ًمـ>ًمٔمك< إذا مل جيٕمٚمٝم٤م َقم َٚم ًام سمؾ سمٛمٕمٜمك َ
اًمٚمٝم٥م سمٛمٕمٜمك ِ
اًمٜم٤مر .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
أٟم٨م اًمٜمٕم٧م وم٘مٞمؾ >ٟمزاقم٦م< ٕن
َ
ووضمف اًمرومع قمغم اًمقصٗمٞم٦م أو اخلؼمي٦م ومٞمف دًٓم٦م قمغم صمٌ٤مت ذًمؽ اعمٕمٜمك ومٞمام أؾمٜمد إًمٞمف،
ُ
ًمقاطم ً٦م ًمٚمٌنمٟ ،مً٠مل اهلل اًمًالُم٦م.
ومٝمذه اًمٜم٤مر اعمتٚمٔمٞم٦م ٓ
شمٙمقن إٓ ُُم َٖم ِّػم ًة ًمألسمِم٤مر َّ
( )1يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)811
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واًمقىمػ قمغم ﴿ ﭭ﴾ قمغم اًمقضمف إول ٍ
اًمقىمػ قمٚمٞمٝم٤م ،وآسمتداء
يم٤مف ،ومٞمحًـ
ُ
سمـ>ٟمزاقم ٌ٦م< ،وأُم٤م قمغم إوضمف إظمرى وم٤مًمتٕمٚمؼ سملم أيتلم فم٤مهر.
ىم٤مل إؿمٛمقين> :و﴿ ﭭ﴾ يم٤م ٍ
ف عمـ رومع >ٟمزاقم٦م< ظمؼم ُمٌتدأ حمذوف ،أي :هل
ٟمزاقم٦م ،ويمذا ُمـ ٟمّمٌٝم٤م سمت٘مدير> :أقمٜمل< أو ٟمّمٌٝم٤م قمغم آظمتّم٤مص ،وًمٞمس سمقىمػ عمـ
رومٕمٝم٤م قمغم أهن٤م ظمؼم ﴿ ﭭ﴾ وضمٕمؾ اهل٤مء ذم ﴿ ﭬ﴾ ًمٚم٘مّم٦م ،يم٠مٟمف ىم٤ملَ :يم َّال إن اًم٘مّم َ٦م:
ًمٚمِمقى ،وُمثؾ ذًمؽ ُمـ ضمٕمؾ >ٟمزاقم٦م< ً
ؼما صم٤مٟم ًٞم٤م
ًمٔمك ٟمزاقم ٌ٦م
َ
سمدٓ ُمـ >ًمٔمك< أو ضمٕمٚمٝم٤م ظم ً
ًمـ> َّ
إن<<(.)1
ػَٗا َدتٔـِِٗ).
﴿ ﯯ ﴾ [اعمٕم٤مرج ]33 :عرفٔ ا٭يـٔ بعدَ ايدٖاٍ (بٔ َ
ِ
اؾمؿ ِضمٜمس ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ﮌ
قمغم اإلومراد ُيـ َرا ُد سمف اجلَٛمع ٕٟمف ُمّمدر ،ومٝمق ُ
ﮍ ﮎ﴾ [اًمٓمالق.]2 :
﴿ ﭲ﴾ [اعمٕم٤مرج ]43 :بؿتضِ ايٓٚ ٕٛإضهإِ ايضاد (َْضِبٕ).
قب اًمذي ُي ِ
اعمٜمّم ِ
ٟمحقه ،ومٝمق اًمٕمٚمؿ واًمٖم٤مي٦م،
ن ُع
اًمِمخص َ
ُ
ٗمرد سمٛمٕمٜمك اًم َٕم َٚمؿ ُ
اؾمؿ ُُم َ
اًمّم٤مئد ُي ِ
ن ُع إًمٞمٝم٤م قمٜمدَ وىمق ِع
ٜمّم٥م ،وىم٤مل أسمق َقمٛمرو :هق ؿمٌٙم٦م َّ
اًمّمٜمَؿ اًمذي ُي َ
وىمٞمؾَّ :
اًمّمٞمد ومٞمٝم٤م خم٤موم َ٦م ِ
اٟمٗمالشمف.

ضوزة املصَّمل
ػسِمِ).
﴿ ﮃ ﮄ﴾ [اعمزُمؾ ]9 :غؿض ايبا( ٤زٖب ٚاملِ ٜ
ِ
ِ
اعمنمق ،أو َقمٓمػ سمٞم٤من.
رب
اؾمؿ ِّ
صٗم٦م ًمـ > َر ِّسمؽ< ،أو َسمدَ ل ،يم٠مٟمف ىمٞمؾ :واذيمر َ
وٟمًُ٥م إمم اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام أهن٤م جمرورة قمغم اًم٘مًؿ سم٢موامر طمرف اًم٘مًؿ
يمام شم٘مقل :اهللِ ٕومٕمٚم َّـ ،وضمقاسمف ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ ،يمام شم٘مقل :واهللِ ٓ أطمد ذم اًمدار إٓ
زيدٌ  .ىم٤مل أسمق َطم َّٞم٤منَّ > :
وًمٕمؾ هذا اًمتخري٩م ٓ يّمح قمـ اسمـ قمٌ٤مس< ،صمؿ رد قمغم هذا
( )1يٜمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( ،)7113 /11اًمدر اعمّمقن (ُ ،)377 /6مٜم٤مر اهلدى ًمألؿمٛمقين ( ،)815اًمتقضمٞمف اًمٌالهمل
ًمٚم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (.)116
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اًم٘مقل ٟمحق اي٤م(.)1
وىم٤مل إؿمٛمقين ذم اًمقىمػ قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮁ ﴾ [اعمزُمؾ> :]8 :شم٤مم عمـ ىمرأ
ٍ
ٍ
ؼم مجٚم٦م ﴿ ﮆ
>رب< سم٤مًمرومع ظمؼم ُمٌتدأ حمذوف ،شم٘مديره :هق رب ،أو رومٕمف سم٤مٓسمتداء ،واخل ُ
ضمره قمغم اًمٌدل ُمـ > َر ِّسمؽ< ،وُمثٚمف ذم قمدم اًمقىمػ ُمـ
ﮇ ﮈ ﮉ ﴾ ،وًمٞمس سمقىمػ عمـ َّ
َضم َّره سم َ٘م ًَؿ ُمْمٛمر يم٘مقًمؽ :اهللِ ٕومٕمٚمـ ،وضمقاسمف ﴿ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾ وٟم ًُِ٥م هذا اًم٘مقل
ٓسمـ قمٌ٤مس.
اجل٤مر ،وٓ جيٞمزه
ىم٤مل أسمق َطم َّٞم٤من :وٓ يّمح هذا قمـ اسمـ قمٌ٤مسٕ :ن ومٞمف إوامر
ِّ
()2
اًمٌٍميقن إٓ ُمع ًمٗمظ اجلالًم٦م .وُمـ ىمرأه سم٤مجلر ومال ي٘مػ قمغم ﴿ ﮁ ﴾< .

ضوزة املدَّثس
دصَ).
﴿ ﯙ ﴾ [اعمدصمر ]5 :بهطس ايساٚ( ٤ايسِ ٚ

رمح ُف اهلل،
اًمٗمرا ُء ِ َ
اًمرضمز واًمرضمز ًمٖمت٤من سمٛمٕمٜمًك ،وهق ُم٤م يراه َّ
قمغم ًمٖم٦م ىمريش ،ىمٞمؾِّ :

ِّ
يم٤مًمذيمْر واًمذيمْرٟ .م٘مؾ اًمديمتقر حمٞمًـ أن اًمْمؿ ًمٖم٦م أهؾ احلج٤مز واًمٙمن ًمٖم٦م متٞمؿ(.)3

اًمرضمز سم٤مًمٙمن اًمٕمذاب ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
وىمٞمؾِّ :
ﮦ﴾ [إقمراف ،]162 :وىم٤مل ﴿ :ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ [إقمراف:
ِ
أؾمٌ٤مب اًم َٕم ِ
ذاب اعم١مدي٦م إًمٞمف ،وىمٞمؾ:
اهج ْر
َ
 ،]134ويٙمقن اعمٕمٜمك سمت٘مدير طمذف ا ُعم َْم٤مفُ :
ج٤مؾم٦م
إؾم٤مف وٟم٤مئٚم٦م ،وسم٤مًمٙمن اًمٜمَّ َ
اًمرضمز سم٤مًمْمؿ اًمّمٜمؿ ،وىمٞمؾ :سم٤مًمْمؿ ًمّمٜمٛملمَ :
ِ
واعمٕمّمٞم٦م واًمٜم٘م٤مئص ،واهللُ شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(.)4

()1
()2
()3
()4

يٜمٔمر اًمٌحر اعمحٞمط ( ،)316 /11اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)253 /6اًمٙمِم٤مف ( ،)245 ،244 /6اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (/15
.)818
ُمٜم٤مر اهلدى ( )811سمتٍمف.
اًم٘مراءات وأصمره٤م ذم قمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م (.)221
يٜمٔمر ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء ( ،)211 ،211 /3اًمٌحر اعمحٞمط ( ،)326 /11اًمٙمِمػ (.)657 ،656
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ضوزة الكيامة
﴿ ﮥ ﴾ [اًم٘مٞم٤مُم٦م ]37 :بتا ٤ايتأْٝح ( ُتـُِـَٓ.)٢
ُ
قمغم َّ
اًمرضمؾ ،ومتٜمك أي :شمُراق وشم َُّم٥م ،و>متٜمك< ذم حمؾ
اًمْمٛمػم ًمٚمٜمٓمٗم٦م ،يٛمٜمٞمٝم٤م
أن
َ

ٟمّم٥م ٟمٕم٧م ًمٚمٜمٓمٗم٦م ،أيٟ :مٓمٗم٦م ممٜم٤مة.

وأُم٤م اًم٘مراءة سم٤مًمٞم٤مء وم٤مًمْمٛمػم ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمٜمل ،وهل صٗم٦م ًمف(.)1

ضوزة اإلىطاٌ
سدّا،
﴿ ﯾ﴾ [اإلٟمً٤منٚ ]4 :قـ بطه ٕٛاي ّ٬ب ٬أئـٚ ،دّٗا ٚا ٔ
﴿ ﮤ ﮥ ﴾ [اإلٟمً٤من ]15 :ا٭ٚ :ٍٚقـ بطه ٕٛايسا ٤ب ٬أئـٚ ،أَٓا ايجاْ ٞؾٗٛ
َٛاؾٔل ذتؿط يف سرفٔ ا٭يـ ٚصًٟا ٚٚقؿٟا.

ًمٙمقهنام مجع شمٙمًػم ،سمٕمد أًمِ ِ
ِِ
ٗمف َطمروم٤من
قمغم اعمٜم ِع ُمـ اًمٍمف قمغم إصؾ سمال شمٜمقيـ
َ
ِ
ذم >ؾم ِ
ِ
وىمٜم٤مديؾ.
ُمً٤مضمد
الؾمؾ< ،وصمالصم٦م ؾم٤ميمِٜمَ٦م اًمقؾمط ذم > َىم َق ِارير<ُ ،مثؾ
َ
﴿ﯭ ﯮ﴾ [اإلٟمً٤من ]21 :بإضهإِ ايٝاٚ ،٤نطس اهلا( ٤عَائ.)ِِٗٝ
ِ
ِ
ؼمه،
٤مب< ُمٌتدَ أ َ
ُم١م َّظمر ،أو َّأهن٤م ُُمٌتدأ ،و>صم َٞم ُ
ؼم ُم٘مدَّ م ،و>صم َٞم ُ
٤مب ُؾمٜمدُ س< ظم ُ
قمغم أهن٤م َظم َ ٌ
وم٤مًم٘مٞم٤مس :قم٤مًم ِ َٞمت ُُٝمؿً ،مٙم َّـ
اخلؼم َمجع،
ىم٤مل اسم ُـ أيب ُمريؿ :واعمراد سمـ>قم٤مًمٞمٝمؿ<
ُ
ُ
اجلٛمع يمام أن َ َ
ِ
اًمٚمٗمظ ِ
ِ
ُ
جلٛمع ،وإن َ
اًمِم٤مقمر:
واطمدً ا ،ىم٤مل
يم٤من
اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ىمد ضم٤م َء سمٛمٕمٜمك ا َ
َ
َ
َ
دعـخْ ُِ ُو دواع ىــً ُـّى وىٍــاد ُ
َ
ســـريال انعلـــيث رائِـــص
أَّل ِإن
ِ
اًمٗمٕمؾ ،و>صمِٞم٤مب< ِ
ٞمٝمؿ< ُمٌتدَ أ َقم ِٛم َؾ َقمٛم َؾ ِ
وجيقز أن يٙمقن > َقم٤مًم ِ ِ
وم٤مقم ُٚمف قمغم ىمقل أيب
َ
َ
ِ
٤مب ُؾمٜمدُ ٍ
س(.)2
احلًـ ،أي يٕم ُٚم ُ
قهؿ صم َٞم ُ
( )1يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ( ،)285 /6اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)819 /2
اعمّمقن ( ،)447 /6اًمٙمت٤مب اعمقوح (.)822 ،821
( )2اٟمٔمر اًمدر ُ
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غسٍ َٚإِضِ َت ِبسَمٍ).
﴿ﯰ ﯱ﴾ [اإلٟمً٤من ]21 :بارتؿض ؾُٗٝا (خُ ِ
ؼمق< ُمٕمٓمقف قمغم > ُؾمٜمدُ ٍ
ٟمٕم٧م ًمـ> ُؾمٜمدُ ٍ
صمٞم٤مب
> ُظمي< ٌ
س< ،واعمٕمٜمكٌ :
س< ،و>إِؾمت َ
ُمـ ؾمٜمدُ ٍ ِ
ؼمق ،وىمد اؾمتِمٙمؾ ذم أن يٙمقن > ُظمي< ٟمٕمتً٤م ًمـ> ُؾمٜمدس<
س وصم َٞم٤م ٌب ُمـ إؾمت َ
ُ
ِ
(ؾمٜمدس) سم٤مجلٛمع ُ
ضم٤مز ذًمؽ ٕن
ظمي) إٓ أٟمف َ
(ظمي) ومل ُي٘م ْؾ ( َأ َ
وصػ ا ُعمٗمرد ُ
ٜمس وص ُٗمف سم٤مجلٛم ِع ِ
واؾمؿ ِ
اجل ِ
ؾم٤مئ ٌغ ومّمٞمح،
ومٝم َق ذم ُمٕمٜمك اجلَٛمع،
اؾمؿ ِضمٜمسُ ،
ُ َ
ُ
>ؾمٜمدس< ُ
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [اًمرقمد ،]12 :وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﮪ ﮫ﴾

أيْم٤م ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [اًمٜمقر.]31 :
[ق ،]11 :وذم اًمتٜمزيؾ ً
وٓ ُيًـ قمٓمػ >إؾمتؼمق< قمغم >ظمي< ٕٟمف يقضم٥م أن يٙمقن اإلؾمتؼمق ُمـ
ضمٜمً٤م
صٗم٦م اًمًٜمدس،
ُ
واجلٜمس ٓ يٙمقن صٗم ً٦م جلٜمس آظمرٟٕ :مف يٚمزم ُمٜمف أن يٙمقٟم٤م ً

واطمدً ا ،وًمٞمً٤م يمذًمؽ ،سمؾ مه٤م ضمٜمً٤من :اًمًٜمدُ س ُم٤م َّ
رق ُمـ اًمديٌ٤مج ،واإلؾمتؼمق ُم٤م همٚمظ
ُمٜمف(.)1

ضوزة اليَّبأ
﴿ ﮱ﴾ [اًمٜمٌ٠م ]23 :ب ٬أٜئـ ( ٜي ٔبـ ٔجـنيَ).
قمغم أٟمف ِصٗم٦م ُم َِمٌٝم٦م ،شمدُ ل قمغم اًمثٌ ِ
ص٤مر ًمف اًمٚمٌ٨م
قت
ُ
ُ َّ َ
واًمـٛمٙم٨م ،وم٤مًم َّٚمٌِ ُ٨م :اًمذي َ
ُ
ِ
يمح ِذر و َوم ِرح ،وىمٞمؾُ :مه٤م ًُمٖمت٤منُ ،ي٘م٤ملٌ :
وطم٤مذر
رضمؾ ٓسمِ٨م و ًَمٌِ٨م يم َٓم ِ٤مُمع و َـم ِٛمع
َؾم ِج َّٞم ً٦م َ
وطم ِذر و َوم ِ
٤مره و َوم ِره.
َ
وىم٤مل اًمزخمنمي> :واًمٚمٌ٨م أىمقىٕ :ن اًمالسم٨م ُمـ وضمد ُمٜمف اًمٚمٌ٨م ،وٓ ي٘م٤مل:

> ًَمٌِ٨م< إٓ عمـ ؿم٠مٟمف اًمٚمٌ٨م ،يم٤مًمذي جيثؿ سم٤معمٙم٤من ٓ يٙم٤مد يٜمٗمؽ ُمٜمف<(.)2

( )1يٜمٔمر اًمٌحر اعمُ ِحٞمط ( ،)367 /11اًمدر اعمّمقن ( ،)449 /6اًمٙمِمػ (.)663
( )2يٜمٔمر اًمٙمِم٤مف ( ،)299 /6شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( ،)7214 /11اًمٙمت٤مب اًمٗمريد (.)323 /6
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﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [اًمٜمٌ٠م ]37 :بسؾع ْ> ٕٛايسٖسَُِٔ<( :ايسٖسَُِ ُٔ
ًُِٔ َٜ ٫ه.)ُِ٘ٓ َٔ َٕٛٝ

قمغم أٟمف ُُمٌتدأ ،واخلؼم مجٚم ُ٦م >ٓ َي ْٛمٚمِٙم َ
ُقن ُِمٜمْ ُف ِظم َٓم٤م ًسم٤م< ،وقمٚمٞمف ومٞمٙمقن اًمقىمػ قمغم >وُم٤م

سمٞمٜمٝمام< شم٤م اُم٤مٕ :ن اجلٛمٚم٦م اؾمتئٜم٤مومٞم٦م ضمديدة.

ومجٚم ُ٦م >ٓ يٛمٚمِٙمُقن< مجٚم ٌ٦م ضمديدة
ؼم عمٌتدأ حمذوف ،أي :هق اًمرمح ُـُ ،
أو قمغم أٟمف ظم ٌ
ُمًت٠مٟمٗم٦م أو ظمؼم ٍ
ومٞمحًـ اًمقىمػ قمٚمٞمف
صم٤من ،وقمٚمٞمف ومٞمٙمقن اًمقىمػ قمغم >وُم٤م سمٞمٜمٝمام< يم٤موم ًٞم٤م،
ُ
ٌ
ُ
()1
أيْم٤م ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ .
وآسمتداء سمٚمٗمظ >اًمرمح ُـ< ً
رب< ،وهل صٗم٦م
واًم٘مراءة سم٤مجلر قمغم اًمتٌٕمٞم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م ،إُم٤م قمغم اًمٌدل أو اًمّمٗم٦م ًمـ> ِّ
شمٗمٞمد اعمدح ذم ذاهت٤م ،وهل وإن يم٤مٟم٧م شم٤مسمٕم ً٦م عم٤م ىمٌ َٚمٝم٤م ًمٗم ًٔم٤م وُمٕمٜمًك قمغم فم٤مهر آؾمتٕمامل،
وم٢من اعمٖم٤مير َة ذم ىمراءة اًمرومع ىمد أظمرضمتٝم٤م قمـ شمٌٕمٞمتٝم٤م اًمٚمٗمٔمٞم٦م ًمٚمتٜمٌٞمف قمغم ُمٕمٜمك اعمدح
وشم٠ميمٞمدهٕ :ن اًمت٤مسمع ذم طم٤مل اعمخ٤مًمٗم٦م اإلقمراسمٞم٦م وسمخ٤مص٦م وضم ُف اًمرومع ىمد ص٤مر مجٚم٦م ىم٤مئٛم٦م
سمذاهت٤م.
ُمقضم٥م إلي٘م٤مظ اًمً٤مُمع وحتريٙمف إمم اجلدِّ ذم
وذم اًم٘مراءة سم٤مًمرومع سمٕمد اجلر اومتٜم٤من
ٌ
اإلصٖم٤مء.
ىم٤مل اًمديمتقر أمحد ؾمٕمد> :وهذي ً
وأظمػما ُمً٠مًم٦م إطمً٤مس وشمذوق ،يٙمٛمـ
أوٓ
ً
واًمً٤مُمع ُمـ شمٖمػم ٟمٖمٛم٦م اًمٜمًؼ قمٜمد
اًم٘م٤مرئ
ُمٌٕمثٝم٤م ذم شمٚمؽ اًمٜم٘مٚم٦م اًمّمقشمٞم٦م اًمتل يٚمحٔمٝم٤م
ُ
ُ
قمٔمٞمام َطمر اي٤م
أُمرا
ً
اًمتالوة ،ويم٠مين هب٤م شم٠مظمذ سمٕم٘مٚمف ووضمداٟمف ُم ًٕم٤م ،ومتٚمٗمتف إمم أن ه٤م هٜم٤م ً

سمٛمالطمٔمتف وآهتامم سمف<(.)2

( )1يٜمٔمر ُمٜم٤مر اهلدى (.)828
( )2اًمتقضمٞمف اًمٌالهمل ًمٚم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م (.)119
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ضوزة اليَّاشعات
خسَ.)ٟ٠
﴿ﯩ﴾ [اًمٜم٤مزقم٤مت ]11 :قسأ بأئـ بعدَ ايْٖٓ( ٕٛا ٔ
ِ
َّخرة سمٛمٕمٜمك ِ
ِ
ِ
ومٞمٝم٤م ُُمقا َوم َ٘م ٌ٦م ًمِر ُء ِ
اًمٓم٤مُمع
واطمد سمٛمٜمز ًَم٦م
وس أي ،ىمٞمؾ اًمٜمَّ٤مظم َرة واًمٜم َ
َخر اًمٕمٔمؿ يٜمخر ومٝمق ٟم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ ٌر ُِمثؾ َقم ِٗم َـ يٕمٗمـ
واًم َّٓمٛمع واًمٌ٤مظمؾ واًم ٌَخؾ ،وىمٞمؾ :اًمٜمَّخ َرة ُمـ ٟم َ
َّ٤مظمرة ومٝمل ِ
ِ
اًمٕمٔم٤م ُم ِ
اًمٗم٤مر َهم ُ٦م
ومٝمق َقم ِٗم ٌـ ،وذًمؽ إذا سمكم
وص٤مر سمحٞم٨م ًمق عمًتف شمٗمت ََّ٧م ،وأ َُّم٤م اًمٜم َ
َ
صقت يم٤مًمٜمَّخػم ،وقمغم هذا ِ
ُيّمؾ ُِمـ ُه ٌُ ِ
ُ
اًمٜم٤مظم َر ُة ُمـ اًمٜمخػم سمٛمٕمٜمك
قب اًمريحِ ومٞمٝم٤م
اًمتل
ٌ
اًمّمقت يمٜمخػم اًمٜم٤مئؿ واعمخٜمقق ٓ ُمـ اًمٜمخر اًمذي ُهق اًمٌِ َغم ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

ضوزة عَبَظ
﴿ﭟ﴾ [قمٌس ]4 :بسؾع ايعَني ( ٜؾـ َتـٓ ٜؿ ُعُ٘).
َقمٓم ًٗم٤م قمغم > َي َّذيم َُّر< ،واًمت٘مديرً :مٕم َّٚم ُف َّ
اًمذيمرى ،وهل يم٘مراءشمف ذم
يذيم َُّر أو ًمٕم َّٚم ُف شمٜم َٗم ُٕم ُف
َ

َ
اُ أـتَ َ
نع أَةهُ ُع الـتَ َ
ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :
اُ َّ
الف َيـ َّ ِت ؽ َّط ِه ُم﴾ [هم٤مومر.]37 :

ٟمٗمًف ،أو يتذيمر
ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :اعمٕمٜمك ذم ىمراءة اًمرومع سمف ًمٕم َّٚمف يزيمك وشمٓمٝمر ُ
ٍ
ٍ
وهمٗمٚم٦م ومٞمٜمتٗمع سمذًمؽ ،وهل شمدل قمغم أن اًمذيمرى ٓ
ٟمًٞم٤من
ويٗمٞمؼ مم٤م ىمد يٕمؽمي ٟمٗمًف ُمـ
شمٙم٤مد شمٜمٗمع اًمٖم٤مومؾ اًمالهل ،واهلل أقمٚمؿ< .وىم٤مل قمـ ىمراءة اًمٜمّم٥م يمذًمؽ> :وهل شمدل قمغم
ٟمٗمًف<.
أن اًمذيمرى ٓ شمٙم٤مد شمٜمٗمع إٓ ُمـ َزيمَ٧م ُ

ضوزة التَّهويس
ػسَت).
﴿ ﭷ﴾ [اًمتٙمقير ]11 :بتػدٜد ايػني (ُْ ٚ
ًمٚمٛمٌ٤م ًَم َٖم٦مً ،مٙمثرة اًمّم ُحػ ،وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ﭫ ﭬ ﴾ [اعمدصمر.]52 :
ُ
وىم٤مل إًمقد﴿> :ﭵ ﭶ ﭷ﴾ أي صحػ إقمامل ،أظمرج اسمـ اعمٜمذر قمـ
اسمـ ضمري٩م أٟمف ىم٤مل :إذا ُم٤مت اإلٟمً٤من ـمقي٧م صحٞمٗمتف صمؿ شمٜمنم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞمح٤مؾم٥م سمام
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ومٞمٝم٤م ،وىمٞمؾٟ :منمت أي :ومرىم٧م سملم أصح٤مهب٤م .قمـ ُمرصمد سمـ وداقم٦م :إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
اًمّمحػ ُمـ حت٧م اًمٕمرش ومت٘مع صحٞمٗم ُ٦م اعم١مُمـ ذم يده ذم ضمٜم ٍَّ٦م قم٤مًمٞم٦م ،وشم٘مع
شمٓم٤ميرت
ُ
ُمٙمتقب ومٞمٝم٤م ذًمؽ ،وهل صحػ همػم
صحٞمٗم ُ٦م اًمٙم٤مومر ذم يده ذم َؾمٛمقم ومحٞمؿ ،أي
ٌ
ُنمت< سم٤مًمتِمديد
صحػ إقمامل ،وىمرأ اسمـ يمثػم وأسمق قمٛمرو ومحزة واًمٙمً٤مئل >ٟم ِّ َ
ًمٚمٛمٌ٤مًمٖم٦م ذم اًمٜمنم سمٛمٕمٜمٞمٞمف ،أو ًمٙمثرة اًمّمحػ أو ًمِمدة اًمتٓم٤مير<.

ض ٔعسَت).
﴿ ﭿ﴾ [اًمتٙمقير ]12 :بتدؿٝـٔ ايعَني ( ُ
ِ
ِ
ِ
اًمًٕمػم ،أيُ :أهل ٌَ٧م و ُأوىمدَ ت ،وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [اًمٜمً٤مء:
ُمـ َّ
وشمٙمرير اًمٗمٕمؾ ،واًمتخٗمٞمػ ُيتٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾ
اًمتٙمثػم
 ،]55واًمتِمديد ذم ٟمحق هذا يٗمٞمد
َ
َ
واًمٙمثػم.

َففِني
ضوزة املط ِّ
نِٗني).
﴿ ﰃ﴾ [اعمٓمٗمٗملم ]31 :بإثباتٔ أ ٔيـٕ بعدَ ايؿا( ٤ؾٜا ٔ
ِ
سم٠مهؾ اإليامن< ا.هـ  ،وىمد
ىم٤مل أسمق َطم َّٞم٤من> :أي أصح٤مب َُمرحٍ وهور سم٤مؾمتخٗم٤مومِ ِٝمؿ
٤مذر ،وىمٞمؾ :اًم َٗمٙمِف ِ
ىمٞمؾ إن َومٙمِٝم٤م و َوم٤ميمِٝم٤م ًمٖمت٤من ُمثؾ َـم ِٛمع و َـم ِ٤مُمع وطم ِذر وطم ِ
إذ اًم ٌَٓمِر،
ُ
َ
َ
ً
ً
ُ
ِ
ِ
أقمٚمؿ.
واًمٗم٤ميمف اًمٜم٤مقم ُؿ اعمتٜم ِّٕمؿ ،واهلل شمٕم٤ممم ُ

ضوزة االىشكَام
ن َبٖٔ).
﴿ ﯘ ﴾ [آٟمِم٘م٤مق ]19 :بؿتضِ ايبا( ٤يَ ٜتسِ ٜ
ِِ
إ َُّم٤م قمغم ِظم ِ
ٓم٤مب اإلٟمً٤من اعمت٘مدم اًمذيمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﭱ ﭲ﴾ [آٟمِم٘م٤مق:
ِ
طم٤مٓ سمٕمد ٍ
سم٤مإلٟمً٤من ِ
اجلٜمس ،واعمٕمٜمكً :مؽم َيم ٌَ َّـ أهي٤م اإلٟمً٤من ً
طم٤مل ُمـ يمقٟمؽ
 ،]6واعمُرا ُد
وُمريْم٤م وؿم٤م اسم٤م وهر ًُم٤م،
وصحٞمح٤م
ووم٘مػما
ٟمٓمٗم٦م صمؿ قمٚم٘م٦م صمؿ ُمْمٖم٦م صمؿ طم اٞم٤م وُمٞمتً٤م وهمٜم اٞم٤م
ً
ً
ً
ِ
ِ
ِ
ًمٚمرؾمقل ط ،أيً :مؽم َيم ٌَ َّـ ي٤م ُحم َ َّٛمدُ ً
طم٤مٓ سمٕمد
ٓم٤مب
وإ َُّم٤م ظمٓم٤مب همػمه ،ىمٞمؾ :هق ظم ٌ
ورشمٌ ً٦م سمٕمدَ ُرشم ٌَ٦م ذم
َطم٤مل،
وأُمرا سمٕمد أُمر ،وىمٞمؾ :ؾمام ًء سمٕمدَ ؾمامء ،و َد َر َضم ً٦م سمٕمدَ
َ
درضم٦مُ ،
ً
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اًم ُ٘م ِ ِ
حمٛمد أظمر َة سمٕمدَ إومم.
رب ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ،وىمٞمؾً :مؽم َيم ٌَـ ي٤م َّ
اًمٕمرب ً
ىمٌٞمال سمٕمدَ ىمٌٞمؾ،
وىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م> :وىمٞمؾ :هل قمدة سم٤مًمٜمٍم ،أيً :مؽم َيم ٌَـ
َ
وومتح٤م سمٕمدَ ومتح ،يمام يم٤من ووضمد سمٕمد ذًمؽ ومٞمٙمقن سمِم٤مر ًة ًمٚمٛمًٚمٛملم<.
ً
ِ
أـمٌ٤مق اًمًامء سمٕمدَ َـم ٌَؼ – يٕمٜمل ًمٞمٚم٦م
حمٛمد ـم ٌَ ً٘م٤م ُِمـ
ؽم َيم ٌَ َّـ ي٤م َّ
وىم٤مل اسم ُـ أيب ُمريؿًَ > :م َ ْ
اعمٕمراج< ا.هـ.
َ
وىمٞمؾ إن اًمت٤مء ًمٚمت٠مٟمٞم٨مِ ،
اًمًامء< ،أي ًمؽميم ٌَ َّـ اًمًام ُء ً
واًمٗم ُ
َ
طم٤مٓ سمٕمدَ
ٕمؾ ُُمًٜمَدٌ ًمْمٛمػم > َّ
َ
ٍ
طم٤مل ،شمٙم ُ
قن يم٤مًمـ ُٛمٝمؾ ويم٤مًمدِّ ه٤من وشمٜمٗمٓمر وشمٜمِمؼ.
إُمقر ً
َّ
طم٤مٓ سمٕمدَ طم٤مل سمتٖمػمه٤م واظمتالف إزُم٤من ،يٕمٜمل اًمِمدة،
ًمتّمػمن
وىمٞمؾ:
ُ
()1
وم٤مُٕمقر وم٤مقمٚم٦م ،وشمٙمقن اًمت٤مء ًمت٠مٟمٞم٨م اجلٛمع ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ .

ضوزة ال ُبسُوج

ُسم ْٕمد.

﴿ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾ [اًمؼموج ]15 :غؿضِ ايداٍ (ا ٜملذٔٝدٔ).
ِ
ِصٗم٦م ًمٚم َٕمرش ،وىمٞمؾ :صٗم٦م ًمـ «ر ِّسمؽش  ،أي إن َ
اعمجٞمد ًمِمديدٌ  ،وومٞمف
سمٓمش ر ِّسمؽ

ِ
ِ
ًمٕمرؿمف ؾمٌح٤مٟمف،
اعمجٞمدش سم٤مًمٙمن ومٝمق صٗم ٌ٦م
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اهلل« :-و َُمـ ىمرأ «
وإذا يم٤من ُ
سمٕمض اًمٜم٤مس
قمرؿمف جمٞمدً ا ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف أطمؼ سم٤معمجد .وىمد اؾمتِمٙمؾ هذه اًم٘مراء َة ُ
ظمرضمٝم٤م قمغم أطمد اًمقضمٝملم :إُم٤م قمغم
وىم٤مل :مل ُيًٛمع ذم صٗم٤مت اخلٚمؼ «جمٞمدش ،صمؿ َّ
اجلقار( ،)2وإُم٤م أن يٙمقن صٗم ً٦م ًمـ«رسمؽش  ،وهذا ُمـ ىمٚم٦م سمْم٤مقم٦م هذا اًم٘م٤مئؾ ،وم٢من اهلل
َ
ومقص ُٗمف
ووص َٗمف سم٤مًمٕمٔمٛم٦م(،)4
قمرؿمف سم٤مًمٙمرم( ،)3وهق ٟمٔمػم اعمجد،
ػ
ؾمٌح٤مٟمف َو َص َ
ْ
َ
()1
()2
()3
()4

يٜمٔمر اًمدر اعمّمقن ( ،)499/6اًم٘مرـمٌل ( ،)7315 /11اعمحرر اًمقضمٞمز ( ،)459 /5اًمٙمت٤مب اعمقوح (،)842
اًمٙمِمػ ( ،)673 ،672شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم (.)273 ،272 /13
ٍ
و٥م ظمرب.
يٕمٜمل أهن٤م شمًتحؼ اًمرومع وًمٙمٜمٝم٤م ُضم َّرت وم٘مط جلقاره٤م عمجرور وهق «اًمٕمرشش يمام ىمٞمؾ ذم :هذا
ضمحر ٍّ
ُ
يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [اعم١مُمٜمقن.]116 :
يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾ [اًمتقسم٦م.]129 :
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ُمٓم٤مسمؼ ًمقصٗمف سم٤مًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمرم ،سمؾ هق أطمؼ اعمخٚمقىم٤مت أن يقصػ
ؾمٌح٤مٟمف سم٤معمجد
ٌ
ِ
ِ
سمذًمؽً ،مًٕمتِف وطمًٜمف وهب٤مء ُمٜمٔمره ،وم٢مٟمف أوؾم ُع يمؾ رء ذم اعمخٚمقىم٤مت وأمج ُٚمف ،وأمج ُٕمف
ِ
ِ
قمٔمٛمتِف
ىمدر
َ
ًمّمٗم٤مت احلًـ ،وهب٤مء اعمٜمٔمر ،وقمٚمق اًم٘مدر واًمرشمٌ٦م واًمذات ،وٓ ي٘مدر َ
ِ
ُمٜمٔمره إٓ اهلل ،وجمدُ ه ُمًتٗم٤مد ُمـ ِ
ِ
جمد ظم٤مًمِ٘مف و ُُمٌدقمف ،واًمًٛمقات اًمًٌع
وهب٤مء
وطمًٜمف
ٌ
ُ
ٍ
أرض َومالة،
وإروقن اًمًٌع ذم اًمٙمرد  -اًمذي سملم يديف  -يمحٚم٘م٦م ُُمٚم٘م٤مة ذم
اًمًٛمقات اًمًٌع ذم اًمٕمرش
واًمٙمرد ومٞمف يمتٚمؽ احلٚم٘م٦م ذم اًمٗمالة .ىم٤مل اسم ُـ قم ٌَّ٤مس :
ُ
ُ
يمريؿ
قمٔمٞمؿ
يٙمقن جمٞمدً ا وهذا ؿم٠مٟمُف؟ ومٝمق
يمًٌٕم٦م دراهؿ ُضم ِٕمٚمـ ذم شمرس ،ومٙمٞمػ ٓ
ٌ
ٌ
جمٞمد .وأُم٤م شمٙمٚمػ هذا اعمتٙمٚمػ ضم ره إمم اجلقار ،أو أٟمف صٗم٦م ًمرسمؽ ومتٙمٚمػ ؿمديد،
وظمروج قمـ اعم٠مًمقف ذم اًمٚمٖم٦م ُمـ همػم طم٤مضم٦م إمم ذًمؽش(.)1

ضوزة الفَجس
﴿ ﭗ ﴾ [اًمٗمجر ]3 :بهطس ايٛاَٚ( ٚايِ ِٛتسِ).
ِ
ِ
ىمريش وأهؾ احلج٤مز،
واًمـحؼم،
يم٤مًمـحؼم
واًمقشمر ًمٖمت٤من ومٞمف
اًمقشمر
ُ
َ
َ
واًمٗمتح ًمٖم ُ٦م َ
واًمٙمن ًُم َٖم ُ٦م متٞمؿ ،وسمٙمر سمـ ؾمٕمد سمـ سمٙمر ،وهؿ سمٜمق ؾمٕمد أفمآر اًمٜمٌل ط ،وهؿ أهؾ
ُ
()2
اًمٕم٤مًمٞم٦م ،ومٝمام ًمٖمت٤من ذم اًمقشمر سمٛمٕمٜمك اًمٗمرد .

هل َنصَة
ضوزة ا ُ
دُٖعَ).
﴿ ﭧ ﭨ﴾ [اهلٛمزة ]2 :بتػدٜد املَ ( ِٝ
مج َع ؿمٞم ًئ٤م سمٕمدَ رء ،وومٞمف ُُم َقاوم٘م٦م ًمـ >قمَدَّ َده<.
قمغم اعمٌُ٤م ًَم َٖم٦مَ َ ،
ومج َع واطمد
مج َع َ َّ
مجع< سم٤مًمتِمديد ،واعمٕمٜمك ذم َ َ
ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهػمي> :ىمرئ > َ َّ
مجع< سم٤مًمتِمديد يٗمٞمد أٟمف مجٕمف ُمـ ه٤م هٜم٤م وه٤م هٜم٤م ،وأٟمف مل جيٛمٕمف ذم
ُمت٘م٤مرب ،واًمٗمرق أن > َّ
( )1اًمتٌٞم٤من ذم أىمً٤مم اًم٘مرآن (.)64
( )2اًمتحرير واًمتٜمقير ( ،) 315 /31ويٜمٔمر اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ( ،)119وًمٚمتٗمّمٞمؾ ومٞمام ىمٞمؾ ُمـ
هلج٤مت ذم شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م يٜمٔمر اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمؽماث (.)261 :256
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ٌ
ومالن ُجي ِّٛمع إُمقال ،أي:
يقم واطمد وٓ ذم يقُملم ،وٓ ذم ؿمٝمر وٓ ذم ؿمٝمريـ ،ي٘م٤مل:
ً
أُمقآ ىمٚمٞمٚم٦م
مجع< سم٤مًمتخٗمٞمػ ومتدل قمغم ذ ِّم وًمقم َُمـ مجع
جيٛم ُٕمٝم٤م ُمـ ـمرق ؿمتَّك ،وأُم٤م > َ َ
ؽم سم٤مُٕمقال اًمٙمثػمة
ؽم هب٤م ،وريمـ سمًٌٌٝم٤م إمم اًمدٟمٞم٤م ،يمام أن > َّ
مجع< شمدل قمغم ذ ِّم َُمـ اهم َّ
وم٤مهم َّ
اًمتل مجٕمٝم٤م ،ومٝمام ُمتٙم٤مُمٚمت٤من<.

ِ
وىم٧م اجلٛمع ،يمام ىم٤مل ﴿ :ﭮ
وىم٤مل ُمٙمل قمـ اًم٘مراءة سم٤مًمتخٗمٞمػ> :ومٞمف ُىم ْر ُب

ﭯ﴾ [اًمٙمٝمػ ،]99 :وىم٤مل ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [اًمٙمٝمػ ،]47 :ومٝمذا يدل
قمغم مجٕمٝمؿ ذم أىمرب إوىم٤مت<.
مجع< سمتخٗمٞمػ اعمٞمؿ ،واًمقضمف أٟمف عم٤م يم٤من ُ
اعم٤مل واطمدً ا مل ي ٌْـ
وىم٤مل اسمـ أيب ُمريؿَ َ >> :
اًمٗمٕمؾ قمغم سمٜم٤مء اًمتٙمثػم.
وجيقز أن يٙمقن اًمٗمٕمؾ ُمتْمٛمٜمً٤م ًمٚمٙمثرة وإن يم٤من خم َّٗم ًٗم٤م ،وم٢من ُم٤م يًتٗم٤مد ُمـ اعمِمدَّ د
أيْم٤م ُمـ اعمخٗمػ ،إذ يّمٚمح ًمٚم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم<(.)1ا.هـ
ُمـ اًمٙمثرة ىمد يًتٗم٤مد ً
مج َع< ُم٤م يِمػم إمم ؿمدة طمرصف قمغم مجع اعم٤مل ُمـ أي سم٤مب
وًمٕمؾ ذم صٞمٖم٦م اًمتِمديد > َ َّ
يم٤من ،واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
ني ٚاملُ ( ِٝع ُُدٕ).
﴿ ﮊ ﴾ [اهلٛمزة ]9 :بغِ ايع ِ

وز ُسمر ،أو > ِقم َامد< يمٙمِتَ٤مب و ُيمتُ٥م.
وز ُسمقر ُ
ور ُؾمؾ َ
يمر ُؾمقل ُ
َمج ُع > َقم ُٛمقد< َ

ضوزة الـنَطَـد
سُٖا ٜي.)ٝ١
﴿ﮛ﴾ [اعمًد ]4 :بسؾعِ ايتاَ ( ٤
ِ
مح٤م ًَم ُ٦م<ُ :مٌتدَ أ وظمؼمِ ،ؾمٞم َ٘م٧م ًمإلظمٌ ِ ِ
ٞمده٤م< ظمؼم ٍ
صم٤من.
واُمرأشمُف َ َّ
٤مر سمذًمؽ ،و> ِذم ِضم َ
َ
ٌَ
َ
ُ
ُمجٚم ُ٦م > َ
قمٓمػ قمغم اًمْمٛمػم ذم > َؾم َٞم ّْم َغم< َؾم َّق َهم ُف اًم َٗم ّْم ُؾ سم٤معمٗم ُٕمقل ،أي ؾمٞمّمغم
واُمرأشمف<
ٌ
وىمٞمؾَ > :
ظمؼما
مح٤مًم ُ٦م< قمغم هذا ٌ
ُهق واُمرأشمُف ،و> َّ
ٟمٕم٧م ًمـ >اُمرأشمف< أو قمٓمػ سمٞم٤من أو َسمدَ ل ،أو شمٙمقن َ ً
( )1يٜمٔمر اًمٙمت٤مب اعمقوح ( ،)871 /2اًمٙمِمػ عمٙمل ( ،)691اًمدرر اًمٌ٤مهرة ًمٚمزهػمي (.)593 /2
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مح٤مًم ُ٦م .واهلل شمٕم٤ممم أقمغم وأقمٚمؿ.
عمُ ٌِتدأ حمذوف ،أيِ :ه َل َّ
مح٤مًم َ٦م< ومٕمغم اًمذم ،أي :أذم مح٤مًم َ٦م احلٓم٥م .ىم٤مل أسمق قمكم :يم٠مهن٤م
وأُم٤م اًم٘مراءة سم٤مًمٜمّم٥م > َّ
اؿمتٝمرت سمذًمؽ ومجرت اًمّمٗم٦م ًمٚمذم ٓ ًمٚمتخّمٞمص.
َ
اخلٌٞم٨م< ،مل ُي ِرد أن يٙمرره ،وٓ ُيٕمر َّومؽ
اًمٗم٤مؾمؼ
َ
ىم٤مل ؾمٞمٌقيف> :شم٘مقل> :أشم٤مين زيدٌ
ؿمٞم ًئ٤م شمُٜمٙمِ ُره ،وًمٙمٜمف ؿمتٛمف سمذًمؽ<.
مح َ
٤مًم٦م
أذيمر َّ
صمؿ ىم٤مل ذم ٟمّم٥م > َّ
ؼما ًمٚمٛمرأة ،وًمٙمٜمف يم٠مٟمف ىم٤ملُ :
مح٤مًم٦م<> :مل جيٕمؾ احلامًم َ٦م ظم ً
ؿمتام هل٤م ،وإن يم٤من ومِ ً
ٕمال ٓ ُيًتٕمٛمؾ إفمٝم٤مره.
احلٓم٥مً ،
ىم٤مل قمروة اًمّمٕم٤مًمٞمؽ اًمٕمٌز:
َ َ
َّ َ َّ
ُ َ
ـــػ َاة الل ىـــً َكـــؼُ َو ُ
ــف ّْا اخل َ ْيـ َ
ور
ن
ع
ــو حلٍؾـــّا
ــؽ ذـ
ِ ٍ
ِ
ــ ِ
اؾمت٘مر قمٜمد اعمخ٤مـمٌلم<.
إٟمام ؿمتٛمٝمؿ سمٌمء ىمد
َّ
وهٙمذا يٌدو ًمٜم٤م ُمـ ظمالل ىمراءة اًمٜمّم٥م أن هذه اعمرأة ٓ حتت٤مج إمم صٗم٦م إو٤مومٞم٦م
ختّمّمٝم٤م ،وإٟمام يريد اًمًٞم ُ
إسمراز ذ ُِّمٝم٤م.
٤مق َ
مح٤مًم٦م< قمغم احل٤مل ُمـ >اُمرأشمف< ومٞمٛمـ رومٕمٝم٤م
وىمد أضم٤مز اًمٜمح٤مس وهمػمه ٟمّم٥م > َّ
اًمٜم٤مر ً
ُم٘مقٓ هل٤م ذًمؽ.
سم٤مًمٕمٓمػ ،أي :شمّمغم َ
ىم٤مل اًمديمتقر اخلراط> :ووازن اًمٕمٚمام ُء سملم إوم٤مدة اًمذ ِّم ذم اًم٘مراءشملم .ىم٤مل ُمٙمل> :وذم
ٟمّمٌ٧م مل شم٘مّمد إمم أن شمزيده٤م شمٕمري ًٗم٤م
أيْم٤م ذ ٌّمً ،مٙمـ هق ذم اًمٜمّم٥م أسملمٟٕ :مؽ إذا
َ
اًمرومع ً
اإلقمراب قمغم ُمثؾ إقمراهب٤م ،إٟمام ىمّمدت إمم ذ ُِّمٝم٤مً ٓ ،متخّمٞمّمٝم٤م ُمـ
دم ِر
وسمٞم٤مٟمً٤م ،إذ مل ُ ْ
َ
ي٘مع اًمٜمّم٥م ذم همػم هذا
همػمه٤م هبذه اًمّمٗم٦م اًمتل اظمتّمّمتٝم٤م هب٤م ،وقمغم هذا اعمٕمٜمك ُ
ًمٚمٛمدح<.
وسمذًمؽ شمتٕم٤مود اًم٘مراءشم٤من ذم سمٞم٤من قم٘مقسم٦م هذه اعمرأة اًمتل قم٤مد ِ
ت اًمدقمق َة وىم٤مئدَ ه٤م ُمـ
َ
ظمالل ُمقوع اًمِم٤مهد ،ومٝمل ذم ىمراءة اًمرومع قمغم أؾمٚمقب اًمت٘مرير اعمٌ٤مذ سمّمٞمٖم٦م اًمثٌقت،
اؾمام ٓ ً
مح٤مًم٦م<
ومٕمال ،صمؿ أوٞمػ إًمٞمف أؾمٚمقب اعمٌ٤مًمٖم٦م > َوم َّٕم٤مًم٦م< .وؾمقاء أقمرسمٜم٤م > َّ
ؼم ً
إذ ضم٤مء اخل ُ
ؼما ًمـ >اُمرأشمف< أو ٟمٕمتً٤م ٕ-هن٤م ُمٕمروم٦م ،واًمقصقف ُمٕمروم٦م ،واإلو٤موم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦مٕ :ن اًمٗمٕمؾ
ظم ً
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قمغم اعم٤ميض -واخلؼم ىم٤مدم ذم اجلٛمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م ،ومٗم٤مئدهت٤م اعمزيد ُمـ وصٗمٝم٤م وختّمٞمّمٝم٤م
وسمٞم٤مهن٤م ،ويمِمػ ُمً٤موئٝم٤م.
اًمٜم٤مر هل وزوضمٝم٤م ،ويٚمح٘مٝم٤م اًمذم ُمـ
وأوم٤مدت ىمراءة اًمٜمّم٥م أن هذه اعمرأة ؾمتّمغم َ
رب اًمٕم٤معملم ،ومال حتت٤مج إمم اعمزيد ُمـ اًمتخّمٞمص واًمقصػِ ُ ،
مح٤مًم٦م< قمـ إِشمٌْ٤مع
ومٍم َوم٧م > َّ
ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م سم٢موامر اًمٗمٕمؾ >أذم<.
إكـا كؾؿح من خالل تغر حرفة اقتاء مشفدَ ين ،قؽل مشفد مذاق :ؿػي ادشفد
ٌ
وصف فاشف هلا ،و َع ْرض قوصػفا ،ويف ادشفد
محاق ُة< احلطب
األول ِيرد يف ـوقهَّ > :
محاق َة< استحضار فوهنا معروؿة َ ِ
مشفورا أمامـا<(.)1
ذمفا بارزًا
اقثاين يف ـوقهَّ > :
ً
ؿرد ُّ

***

( )1اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين ( ،)234 ،233ويٜمٔمر يمت٤مب ؾمٞمٌقيف ( ،)71 /2اًمٙمِمػ ( ،)691إقمراب اًم٘مرآن ًمٚمٜمح٤مس
(.)1376
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 آىمؽماح ذم قمٚمؿ أصقل اًمٜمحق ،ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ،دار اعمٕمروم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م. آٟمتّم٤مر ًمٚم٘مرآن ،اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر اسمـ اًمٓمٞم٥م اًمٌ٤مىمالين ،دار اًمٗمتح ،قمامن – إدرن ،دار اسمـ طمزم،سمػموت – ًمٌٜم٤من.

ِ
ِ
سمػموت.
 -إبـراز اد َعاين ُمـ طمرز األ َماين ،أسمق َؿم٤مُم٦م اًمدُمِم٘مل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُ -

 اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ،سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم ،دار احلدي٨م ،اًم٘م٤مهرة.ِ
اًمق َّر ِاىمل.
 إحت٤مف إقمزَّ ة سمؽممج٦م اإلُم٤م ِم محزةُُ ،مّمٓمٗمك سمـ ؿمٕم ٌَ٤من َٜمل ِ
اًمِمٝمػم سم٤مًم ٌَٜمَّ٤مء ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت.
 إحت٤مف ومْمالء اًم ٌَ َنم ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًم َٖم ِّ اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ،ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ،جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ.ِ
اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،د /قمٌد اهلل سمـ سمرضمس آل فمٗمر اًمدوهي ،دار اق َـفدي
 أصمر اظمتالف اًم٘مراءات ذم إطمٙم٤مماًمٜمٌقي ُ -مٍم ،شمقزيع دار اقػضـقؾة  -اًمًٕمقدي٦م.
 أصمر اظمتالف اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم اًمقىمػ وآسمتداء ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ،قمٌد اًمرمحـ اجلٛمؾ،مـجـؾـة جـامعة اقــج ـاح ًمألسمح٤مث( ،اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م) ،جمٚمد .2114 ،)1( 18
 أصمر اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم اؾمتٜمٌ٤مط إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،د /قمزت يمرارُ ،م١مؾمً٦م اعمخت٤مر ،اًم٘م٤مهرة. أطم٤مؾمـ إظمٌ٤مر ذم حم٤مؾمـ اًمًٌٕم٦م إظمٞم٤مر أئٛم٦م اخلٛمً٦م إُمّم٤مر اًمذيـ اٟمتنمت ىمراءهتؿ ذم ؾم٤مئرإىمٓم٤مر ،قمٌد اًمقه٤مب سمـ وهٌ٤من اعمزي احلٜمٗمل ،دار اسمـ طمزم ،سمػموت – ًمٌٜم٤من.
 اختالف اقؼراءات من صقغة اقاميض إؼ ؾرها  -حؽؿه ودَّلقته ،اجلقغ عغ أمحد بالل ،جمؾةجامعة اقشارـة (جمؾد  /5عدد  1221 ،)1هـ.2002 ،
 األدب ادػرد ،أبو عبد اهلل حمؿد بن إشامعقل اقبخاري ،ادطبعة اقسؾػقة ومؽتبتفا ،اقؼاهرة. أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن ،حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل ،دار قم٤ممل اًمٗمقائد. اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين ذم وقء اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمتقاشمرة ،أمحد اخلراط ،جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمحػاًمنميػ.
 إقمراب اًم٘مرآن ،أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٜمح٤مس ،دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من. إُمالء ُم٤م َُم َّـ سمف اًمرمحـ ُمـ وضمقه اإلقمراب واًم٘مراءات ذم مجٞمع اًم٘مرآن ،أسمق اًمٌ٘م٤مء اًمٕمٙمؼمي ،داراًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من.
 -اإلٟمّم٤مف ذم ُمً٤مئؾ اخلالف سملم اًمٜمحقيلم اًمٌٍميلم واًمٙمقومٞملم ،يمامل اًمديـ أسمق اًمؼميم٤مت
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قمٌداًمرمحـ إٟمٌ٤مري ،وُمٕمف يمت٤مب آٟمتّم٤مف ُمـ اإلٟمّم٤مف ،حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد ،اعمٙمتٌ٦م
اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمىُ ،مٍم.
 أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار اًمت٠مويؾ (شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي) ،أسمق ؾمٕمٞمد قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد اًمِمػمازياًمٌٞمْم٤موي ،دار اًمرؿمٞمد ،دُمِمؼ – سمػموتُ ،م١مؾمً٦م اإليامن ،سمػموت – ًمٌٜم٤من.
 إيْم٤مح اًمقىمػ وآسمتدا ء ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ،أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ سمِم٤مر سمـاحلًـ إٟمٌ٤مري ،دار احلدي٨م  -اًم٘م٤مهرة.
 اإليْم٤مح ذم ذح اعمٗمّمؾ ،اسمـ احل٤مضم٥م ،دار ؾمٕمد اًمديـ ،دُمِمؼ. اًمٌحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمًػم ،حمـؿ ـد سمـ يقؾمػ ِاًمِمٝمػم سم٠ميب طم َّٞم٤من إٟمدًمز ،دار اًمٗمٙمر -سمػموت.
 اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ،سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم ،دار احلدي٨م اًم٘م٤مهرة. اًمتٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن ،أسمق اًمٌ٘م٤مء قمٌد اهلل سمـ احلًلم سمـ قمٌد اهلل اًمٕمٙمؼمي ،دار اجلٞمؾ ،سمػموت. اًمتٌٞم٤من ذم أىمً٤مم اًم٘مرآن ،اسمـ اًم٘مٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمدُمِم٘ملُ ،مٙمتٌ٦م اعمتٜمٌل ،اًم٘م٤مهرة. اًمتجريد عمٕمجؿ ُمّمٓمٚمح٤مت اًمتجقيد ،إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد اًمدوهي ،دار احلْم٤مرة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع. اًمتحرير واًمتٜمقير ،حمٛمد اًمٓم٤مهر اسمـ قم٤مؿمقر ،اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م. اًمتذيمرة سم٠مطمقال اعمقشمك وأُمقر أظمرة ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل ،حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م اًمديمتقر/اًمّم٤مدق سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ ،دار اعمٜمٝم٤مج ،اًمري٤مض.
 اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط ،أسمق احلًـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمقاطمدي ،ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م،ؾمٚمًٚم٦م اًمرؾم٤مئؾ اجل٤مُمٕمٞم٦م.
 شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين ،دار اسمـ يمثػم ،دُمِمؼ ،سمػموت. شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕمنم ،إقمداد جمٛمققم٦م سم٤مطمثلم ،وٌط وإذاف دُ /مروان حمٛمد أسمقراسُ ،مٜمِمقرات اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وراسمٓم٦م قمٚمامء ومٚمًٓملم – همزة.
 هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ،ا سمـ طمجر اًمٕمً٘مالينُ ،مٓمٌٕم٦م جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ،طمٞمدر آسم٤مد ،اهلٜمد. اًمتقضمٞمف اًمٌالهمل ًمٚم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ،أمحد ؾمٕمد حمٛمدُ ،مٙمتٌ٦م أداب ،اًم٘م٤مهرة. شمقضمٞمف ُُمِمٙمؾ اًم٘مراءات اًمٕمنمي٦م اًمٗمرؿمٞم٦م ًشمٗمًػما وإقمرا ًسم٤م ،قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمكم سمـ قمكم احلريب،
ًمٖم٦م و
ً

رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم  -ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى  -يمٚمٞم٦م اًمدقمقة وأصقل اًمديـ  -ىمًؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ( 1417هـ).
 ِضم٤مُم ُع اًمٌٞم٤من ذم ِ
شم٠مو ِ
يؾ اًم٘مرآن (شمٗمًػم اًمٓمؼمي) ،أسمق ضمٕمٗمر حمؿد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،دار هجر.
 ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم اًم٘مراءات اًمًٌع اعمِمٝمقرة ،أسمق قمٛمرو قمُثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمداين ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. اجلـ ِامع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن (شمٗمًػم اًم٘مر ُـمٌل) ،حمٛمد سمـ أمحد إٟمّم٤مري ُاًم٘مرـمٌل ،دار اًمٖمد اًمٕمريب.
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 اجل٤مُمع ًم٘مراءة اإلُم٤مم محزة ُمـ اًمِم٤مـمٌٞم٦م واًمٓمٞمٌ٦م ،وائؾ احلٛمدي. مج٤مل اًم٘مراء ويمامل اإلىمراء ،قمَ ٚمؿ اًمديـ قمَ كم سمـ ُحمٛمد اًمًخ٤موي ،حت٘مٞمؼ اًمديمتقر قمكم طمًلم اًمٌقاب،ُمٙمتٌ٦م اًمؽماث ُ -مٙم٦م اعمٙمرُم٦م.
 احل َّج٦م ذم اًم٘مراءات اًمًٌع ،اسمـ َظم٤مًمقيف ،دار اًمنموق ،سمػموت واًم٘م٤مهرة. طمج٦م اًم٘مراءات  ،أسمق زرقم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ زٟمجٚم٦مُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  ،سمػموت. احلج٦م ًمٚم٘مراءات اًمًٌع أئٛم٦م إُمّم٤مر سم٤محلج٤مز واًمٕمراق واًمِم٤مم اًمذيـ ذيمرهؿ أسمق سمٙمر سمـ جم٤مهد،أسمق قمكم احلًـ سمـ قمٌد اًمٖمٗم٤مر اًمٗم٤مرد ،دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث.
 اخلّم٤مئص ،أسمق اًمٗمتح قمثامن سمـ ضمٜمل ،اعمٙمتٌ٦م اًمتقومٞم٘مٞم٦م ،اًم٘م٤مهرة. دراؾم٤مت ٕؾمٚمقب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،حمٛمد قمٌد اخل٤مًمؼ قمْمٞمٛم٦م ،دار احلدي٨م – اًم٘م٤مهرة. اًمدرر اًمٌ٤مهرة ذم شمقضمٞمف اًم٘مراءات اًمٕمنم اعمتقاشمرة ،هِم٤مم قمٌد اجلقاد اًمزهػمي ،إُمؾ واًمدار اًمٕم٤معمٞم٦م،اإلؾمٙمٜمدري٦م – ُمٍم.
حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ
 اًمدر اقـ َؿـ ُصـون ذم قمٚمق ِم اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن ،ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس سمـ يقؾمػ سمـ َّسم٤مًمً ِٛملم احلٚمٌِل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
اعمٕمروف َّ
 روح اعم ِواًمًٌع اعمث٤مين (شمٗمًػم إًمقد)ِ ،ؿمٝم٤مب اًمديـ اًمًٞمد حمٛمقد
ٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ َّ
إًمقد اًمٌٖمدَ ِ
ادي ،إدارة اًمٓمٌ٤مقم٦م اعمٜمػمي٦م.
 زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمٌ٤مد ،اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦مُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموتُ ،مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م،اًمٙمقي٧م.
 اًمًٌٕم٦م ذم اًم٘مراءات ،اسمـ جم٤مهد ،دار اعمٕم٤مرف سمٛمٍم. ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ورء ُمـ وم٘مٝمٝم٤م وومقائده٤م ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مينُ ،مٙمتٌ٦ماعمٕم٤مرف ،اًمري٤مض.
 ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜملُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ،اًمري٤مض. ؾمٜمـ اًمؽمُمذي (اجل٤مُمع اًمّمحٞمح) ،أسمق قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة ،دار احلدي٨م ،اًم٘م٤مهرة. ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ،أسمق قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكمُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ،اًمري٤مض. ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌلُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت.اعمًٛمك >ُمٜمٝم٩م اًمً٤مًمؽ إمم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ< ،دار اًمٙمت٤مب
 ذح إؿمٛمقين قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽَّ

اًمٕمريب ،سمػموت – ًمٌٜم٤من.
إٟمّم ِ
 ذح ُؿمذور اًمذه٥م ِذم ِ٤مري ،دار اًمٓمالئِع.
ُمٕمروم٦م يمال ِم اًمٕمرب ،اسمـ هِم٤مم
َ

ذابُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت.
 -ذح اًمِمقاهد اًمِمٕمري٦م ذم أ َُّم٤مت اًمٙمت٥م اًمٜمحقي٦م ،حمٛمد طمًـ ُ َّ
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ِ
اًمّم َح٤مسم٦م.
 ذح ـمٞمٌ٦م اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنمٟ ،مٔمؿ اإلُم٤مم اسمـ اجلزري ،ذح اسمـ اًمٜم٤مفمؿ ،دار َّ ذح ـمٞمٌ٦م اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم ،اًمٜمقيري ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من.اعمٗمّمؾُُ ،مقومؼ اًمديـ َي ِٕمٞمش سمـ قمكم سمـ يٕمٞمش اًمٜمحقي ،اعمٙمتٌ٦م اًمتقومٞم٘مٞم٦م ،اًم٘م٤مهرة.
 ذح َِّ
ِ
 اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع ،حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ،دار اسمـ اهلٞمثؿ ،اًم٘م٤مهرة. ذح اهل داي٦م ،أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمامر اعمٝمدوي ،حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م د /طم٤مزم ؾمٕمٞمد طمٞمدر. ؿمقاهد اًمتقوٞمح واًمتّمحٞمح عمِمٙمالت اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ،مج٤مل اًمديـ سمـ ُم٤مًمؽُ ،مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. صحٞمح اًمٌخ٤مري ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري ،دار اسمـ يمثػم ،دُمِمؼ وسمػموت. صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف (اًمٗمتح اًمٙمٌػم) ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل. صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود ًمإلُم٤مم احل٤مومظ ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين ،شم٠مًمٞمػ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـإًمٌ٤مينُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ،اًمري٤مض.
 صحٞمح ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي ،اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمِمئقن اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م  1416هـ 1996 ،م.واًمـٛمٕم ِّٓمٚم٦م ،اسمـ اًم٘مٞمؿ ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،اًمري٤مض.
اعمرؾمٚم٦م قمغم اجلٝمٛمٞم٦م
ُ
 -اًمّمقاقمؼ َ

 وٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف (اًمٗمتح اًمٙمٌػم) ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،أذف قمغم ـمٌٕمف :زهػماًمِم٤مويش ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.
 اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م ،شم٘مل اًمديـ سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمتٛمٞمٛمل اًمداري اعمٍمي احلٜمٗمل،اعمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م ،اًم٘م٤مهرة.
 اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمٌػم ،حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع اًمزهريُ ،مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل ،اًم٘م٤مهرة.ِ
اًم٘مراءات اًم َٕم ْنمُ ،حم َّٛمد اًمّم٤مدق ىمٛمح٤موي ،دار اًمٕم٘مٞمدة.
 ـمالئع اًمٌِ ْنم ذم شمقضمٞمف -اًمٕم٘م٤مئد اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمًٞمد ؾم٤مسمؼ ،اًمٗمتح ًمإلقمالم اًمٕمريب ،اًم٘م٤مهرة.

 اًمٕم٘مٞمدة ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،قمٛمر ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر ،دار اًمًالم ،اًم٘م٤مهرة ،ودار اًمٜمٗم٤مئس،إردن.
 قمٚمؾ اًمقىمقف ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ـمٞمٗمقر اًمًج٤موٟمديُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ٟم٤مذون. قمٛمدة اًمتٗمًػم قمـ ا حل٤مومظ اسمـ يمثػم (خمتٍم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ)ً ،مٚمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ /أمحد ؿم٤ميمر،دار اًمقوم٤مء.
 قمٛمدة احلٗم٤مظ ذم شمٗمًػم أذف إًمٗم٤مظ ،اًمًٛملم احلٚمٌل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من. هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اًم٘مراء ،أسمق اخلػم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اجلزري ،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. -ومتح اًمٌ٤مري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت.
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 اًمٗمتقطم٤مت اإلهلٞم٦م ذم شمقضمٞمف اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ،حمٛمد ؾمالُم٦م يقؾمػ ؾمٚمٞمامن رسمٞمع ،ـمٌٕم٦م يمٚمٞم٦م اًم٘مرآناًمٙمريؿ ،ـمٜمٓم٤م – ُمٍم.
 اًمٗمروع ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح اعم٘مدد ،وُمٕمف شمّمحٞمح اًمٗمروعً ،مٕمالء اًمديـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامناعمرداوي ،وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ ىمٜمـدسً ،مت٘مل اًمديـ أيب سمٙمـر سمـ إسمراهٞمؿ سمـ يقؾمػُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾمـ٤مًم٦م،
سمػموت – ًمٌٜم٤من ،ودار اعم١ميد ،اًمًٕمقدي٦م.
 اًمٗمٝمرؾم٧م ذم أظمٌ٤مر اًمٕمٚمامء اعمّمٜمٗملم ُمـ اًم٘مدُم٤مء واعمحدَ صملم وأؾمامء يمتٌٝمؿ ،اًمٜمديؿ ،دار اعمٕمروم٦م،سمػموت – ًمٌٜم٤من.
 اًمٗمٝمرؾم٧م ،اًمٜمديؿ ،حت٘مٞمؼ رو٤م ـ دمدد ،ـمٝمران. ذم أصقل اًمٜمحق ،ؾمٕمٞمد إومٖم٤مينُ ،مديري٦م اًمٙمت٥م واعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م. ومٞمض ٟمنم آٟمنماح ُمـ روض ـمل آىمؽماح ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م اًمٗم٤مد ،دار اًمٌحقثًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وإطمٞم٤مء اًمؽماث ،ديب – اإلُم٤مرات.
 ذم اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ،إسمراهٞمؿ أٟمٞمسُ ،مٙمتٌ٦م إٟمجٚمق اعمٍمي٦م ،اًم٘م٤مهرة. ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ـمٌع حت٧م إذاف رئ٤مؾم٦م إدارة اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦مواإلومت٤مء – اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٓمٌع ،اًمري٤مض.
 ىمراءات اإلُم٤مم محزة وآٟمتّم٤مر هل٤م ،دَ /ؾم٤مُمل قمٌد اًمٗمت٤مح هالل ،دار اًمّمح٤مسم٦م. اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمـ اًمقضمٝم٦م اًمٌالهمٞم٦م ،ومْمؾ طمًـ قمٌ٤مس ،دراؾم٤مت اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،اجل٤مُمٕم٦مإردٟمٞم٦م.
 اًم٘مراءات وأصمره٤م ذم اًمتٗمًػم وإطمٙم٤مم ،حمٛمد سمـ قمٛمر سم٤مزُمقل ،دار اهلجرة ،اًمًٕمقدي٦م. اًم٘مراءات وأصمره٤م ذم قمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م ،حمٛمد ؾم٤ممل حمٞمًـُ ،مٙمتٌ٦م اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م ،اًم٘م٤مهرة.ِ
ٟمحق َّي٦م وسومٞم٦م ،د /محقدي اعمِمٝمداين ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم َّٞم٦م.
 ىمراءة َمحزة سمـ طمٌٞم٥م اًمز َّي٤مت دراؾم٦م ْ ىمراءة محزة ورد ُم٤م اقمؽمض سمف قمٚمٞمٝم٤م ،قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٕمٌٞمد ،دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م،سمػموت – ًمٌٜم٤من.
 اًمٙم٤مُمؾ ،أسمق اًمٕمٌ٤مس حمٛمد سمـ يزيد اعمؼمدُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م.ِ
ِ
ثٛمـ٤من سمـ ىمٜمؼمَُ ،مٙمتٌ٦م اخلَ٤مٟمجل -اًم٘م٤مهرة.
 اًمٙمت٤مبً ،مإلُم٤مم ؾمٞم ٌَ َق ْيف أيب سمِنم قمَ ٛمرو سمـ قمُ َ -اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ذم إقمراب اًم٘مرآن اعمجٞمد ،اعمٜمتج٥م اهلٛمذاين ،دار اًمزُم٤من ،اًمًٕمقدي٦م.

اًمّم َح٤مسم٦م.
ٕمروف سم٤مسمـ أيب ُمريؿ ،دار َّ
 اًمٙمت٤مب اعمقوح ذم وضمقه اًم٘مراءات وقمٚمٚمٝم٤مٟ ،مٍم سمـ قمكم اعم ُ -اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾ ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ
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قمٛمر اًمزخمنميُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من ،اًمري٤مض.
 يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقنُ ،مّمٓمٗمك سمـ قمٌد اهلل اًمِمٝمػم سمح٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماثاًمٕمريب ،سمػموت – ًمٌٜم٤من.
 اًمٙمِمػ قمـ وضمقه اًم٘مراءات اًمًٌع وقمٚمٚمٝم٤م وطمججٝم٤م ،أسمق ُمـحٛمد ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز،يمت٤مب – ٟم٤مذون ،سمػموت – ًمٌٜم٤من.
 يمٚمٛم٦م ذم آي٦م ،اًمديمتقر صٌحل قمٌد احلٛمٞمد ،سمرٟم٤مُم٩م إذاقمل ذم إذاقم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ اًم٘م٤مهرة،شم٘مديؿ اعمذيع /أذف محدي.
 ًمً٤من اًمٕمرب ،مج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر ،دار اعمٕم٤مرف ،اًم٘م٤مهرة. ًمٖم٦م ىمريش ،خمت٤مر اًمٖمقث ،دار اعمٕمراج اًمدوًمٞم٦م ًمٚمٜمنم ،اًمري٤مض. اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمؽماث ،أمحد قمٚمؿ اًمديـ اجلٜمدي ،اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب. اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ،قمٌده اًمراضمحل ،دار اعمٕمروم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م ،اإلؾمٙمٜمدري٦م.اًمـٝم ْٞمتلُ ،مٜمِمقرات ضم٤مُمٕم٦م
 ُم٤م اٟمٗمرد سمف يمؾ ُمـ اًم٘مراء اًمًٌٕم٦م وشمقضمٞمٝمف ذم اًمٜمحق اًمٕمريب ،قمٌد اًم٘م٤مدر َىم٤مريقٟمس – سمٜمٖم٤مزي.
 ُمتـ أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ ،مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ ُم٤مًمؽ اًمٓم٤مئل إٟمدًمز ،دار أصم٤مر ،اًم٘م٤مهرة. جمٛمققم٦م اًمٗمت٤موى ،شم٘مل اًمديـ أمحد سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،دار اًمقوم٤مء. جمٛمقع رؾم٤مئؾ اًمٕم٘مٞمدة ،حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًم ُٕمثٞمٛملمُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمؿ. اعمحتً٥م ذم شمٌٞملم وضمقه ؿمقاذ اًم٘مراءات واإليْم٤مح قمٜمٝم٤م ،أسمق اًمٗمتح قمثامن سمـ ضمٜمل ،اعمجٚمس إقمغمًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م ،اًم٘م٤مهرة.
اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ،أسمق حمٛمد قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز ،دار
َّ
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت – ًمٌٜم٤من.
 خمتٍم ذم ؿمقا ِّذ اًم٘مرآن ُمـ يمت٤مب اًمٌديع ،اسمـ ظم٤مًمقيفُ ،مٙمتٌ٦م اعمتٜمٌل ،اًم٘م٤مهرة. ُُمرؿمد إقمزَّ ة إمم ذح رؾم٤مًم٦م محزةً ،مٚمِمٞمخلم حمٛمقد سمراٟمؼ وحمٛمد ؾمٚمٞمامن ص٤مًمح ،حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخقمٌداًمٗمت٤مح اًم٘م٤ميضُ ،مٙمتٌ٦م اًم٘م٤مهرة.
 اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت. اعمًٜمد ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ ،دار احلدي٨م ،اًم٘م٤مهرة.ِ
اًمٗمراء ،حت٘مٞمؼ وُمراضمٕم٦م أ/حمؿد قمكم اًمٜمج٤مر ،اقـفـقـئـة
ُمٕم٤مين اًم٘مرآنٕ ،يب زيمري٤مء ُيٞمك سمـ زي٤مد َّ
ِ
ادرصية اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب 2111م.
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 ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف ،أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ اًمزضم٤مج ،قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمػموت. ُمٕمؽمك إىمران ذم إقمج٤مز اًم٘مرآن ،أسمق اًمٗمْمؾ ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٞمقـمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ُمٕمجؿ إوزان اًمٍمومٞم٦م ،إُمٞمؾ سمديع يٕم٘مقب ،قم٤ممل اًمٙمت٥م ،سمػموت.اًمًالم  -اًم٘م٤مهرة.
اًمٕمكم اعمًئقل ،دار َّ
 ُمٕمجؿ ُمّمٓمٚمح٤مت قمٚمؿ اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ،أ.د /قمَ ٌد ِّاخلراط ،دار اًم٘مٚمؿ  -دُمِمؼ.
ُ -مٕمجؿ ُمٗمردات اإلسمدال واإلقمالل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،د /أمحَد َّ

 ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمٌ٤مر قمغم اًمٓمٌ٘م٤مت وإقمّم٤مر ،حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل ،اؾمت٤مٟمٌقل. اعمٖمٜمل ،أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ُىمداُم٦م اعم٘مدد احلٜمٌكم ،دار قم٤ممل اًمٙمت٥م ،اًمري٤مض. ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن ،اًمر ِاهم٥م إصٗمٝم٤مين.
َّ
ُ
ِ
 اعمٙمت َٗمك ذم اًمقىمػ وآسمتدا ،أسمق قمٛمرو اقداكـي قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمثامن ،دار اًمّمح٤مسم٦م. ُمٜم٤مر اهلدى ذم سم َٞم٤من اًمقىمػ وآسمتدا ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ إؿمٛمقين ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمؼمى ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ،حمٛمد طمًـ طمًـ ضمٌؾُ ،مٙمتٌ٦م أداب ،اًم٘م٤مهرة. ُمـ أوضمف اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م إسمدال احلروف وأصمره ذم اًمتٗمًػم ،طمًـ اًمٕمٌ٤مدًم٦م ،اعمجٚم٦م إردٟمٞم٦م ذماًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ،اعمجٚمد اًمث٤مين ،اًمٕمدد ( 1427 ،)2هـ  2116 -م.
ِ
وُمرؿمد اًمٓم٤مًمٌلم ،أسمق اخلػم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اجلزري ،قم٤ممل اًمٗمقائدُ ،مٙم٦م اعمٙمرُم٦م.
 ُُمٜمجد اعم٘مرئلم ُمٜمٝم٩م ؾمٞمٌقيف ذم آؾمتِمٝم٤مد سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمقضمٞمف ىمراءاشمف وُمآظمذ سمٕمض اعمحدَ صملم قمٚمٞمف – دراؾم٦مٟم٘مدي٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ٟمحقي٦م سومٞم٦م ،ؾمٚمٞمامن يقؾمػ ظم٤مـمرُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد ،اًمري٤مض.
 اعمٝمذب ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم وشمقضمٞمٝمٝم٤م ُمـ ـمريؼ ـمٞمٌ٦م اًمٜمنم ،حمٛمد ؾم٤ممل حمٞمًـ ،ـمٌٕم٦م ىمٓم٤مع اعمٕم٤مهدإزهري٦م.
 ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل ،ويٚمٞمف ذيؾ ُمٞمزان آقمتدالٕ ،يباًمٗمْمؾ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم اًمٕمراىمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت.
 اًمٜمحق اًم٘مرآين ،ـمري٘م٦م ُمٜمٝمجٞم٦م ذم اًمرسمط سملم اًم٘مقاقمد اًمٜمحقي٦م ويمت٤مب رب اًمؼمي٦م ،إسمراهٞمؿ اًمٌ ِّٚمٞمزي ،داراعمحدِّ صملم ،اًم٘م٤مهرة.

ِ
اًمّم َح٤مسم٦م ،ـمٜمٓم٤م.
 اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًم َٕمنم ،حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ يقؾمػاجلزري ،دار َّ
 اًمٜمٔمراتُ ،مّمٓمٗمك ًمٓمٗمل اعمٜمٗمٚمقـملُ ،مٙمتٌ٦م اهلالل سم٤مًمٗمج٤مًم٦م ،اًم٘م٤مهرة.ٟ -مٔمؿ اًمد َرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر ،سمره٤من اًمديـ أسمق احلًـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر اًمٌ٘م٤مقمل ،دار

اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل ،اًم٘م٤مهرة.

 هدي٦م اًمٕم٤مروملم أؾمامء اعم١مًمٗملم وآصم٤مر اعمّمٜمٗملم ،إؾمامقمٞمؾ اًمٌٖمدادي ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب،سمػموت.
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 اًمقضمقه اًمٌالهمٞم٦م ذم شمقضمٞمف اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمتقاشمرة ،حمٛمد أمحد قمٌد اًمٕمزيز اجلٛمؾ ،رؾم٤مًم٦مديمتقراه ،ضم٤مُمٕم٦م اًمػمُمقك  ،أرسمد -إردن
 وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟمٌ٤مء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من ،أسمق اًمٕمٌ٤مس ؿمٛمس اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ ظمٚمٙم٤من،دار ص٤مدر ،سمػموت.
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