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 -1أن ايمشقخ فمطقة إصمفقري ىمان يمف دور زمارز دم إشمراء اظمؽتب اإلؽمالمقة زمايمـاهمع اظمػقد  ،وذيمؽ مـ
طمالل ما سمرىمف مـ مميمػات دم ىمثغم مـ جمآت ايمعؾقم اإلؽمالمقة.
 -2أن ايمؽتاب ضمقى فمدد ًا ىمبغم ًا مـ إضماديث وأشمار ايمصحقحة وايمضعقػة ،وايمتل حتتاج إلم ختريجٍ ،
وضمؽ ٍؿ فمؾقفا  ،وىمذا إومقال ايمؽثغمة ايمتل حتتاج إلم ٍ
فمزو ظمصادرها.
 -3أمهقة ايمتػريؼ دم أؽمباب ايمـزول زمكم ما هق ؽمبب يمؾـزول  ،وزمكم ما هق مـ ومبقؾ ايمتػسغم  ،وىمذا دم
ايمـاؽمخ واظمـسقخ ايمتػريؼ زمكم ما هق مـسقخ  ،وزمكم ما هق خمصقص .
ى
وصعم اهلل فمعم كبقـا حمؿد  ،وفمعم آيمف وصحبف أمجعكم .
و احلؿد هلل رب ايمعاظمكم ،
املظزف

الطالب

إؽمتاذ ايمدىمتقر  :مجال مصطػك فمبد احلؿقد

آدم أزمؽر فمثامن أزمؽر
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Student Name: Adam Abkar Osman Abkar.
Stage: Masters, Department of the book year, specialization: interpretation
and Quranic sciences.
Title: guidance Rahman reasons, copy, and get off of Like and improve the
Koran
"From the first Al-Anfal to the end of Surat Al-Kahf" study
and investigation.
Research plan: the letter consisted of an introduction, preface, and two, and
a conclusion, and indexes.
Introduction: the importance of the subject, and the reasons for his choice,
and the difficulties and the methodology of the investigation.
Preface: It includes a brief study on the subjects of the book, namely:
Reasons to come down, and the burner and copied, and of Like, the virtues
of the Quran, and improve the Koran.
Section I: the study, and includes three chapters:
Chapter I: The Age of Imam Atiya Alojhori.
Chapter II: The Life of Imam Atiya Alojhori.
Chapter III: The study of the book.
Section II: The text of the investigator.
Conclusion: The most important results of the search through the study and
investigation, and scientific indexes.
The most important results of research through the study and
investigation are:
1 - Sheikh Atiya Alojhori had a prominent role in enriching the Office of
the Islamic beneficial things useful, and through the legacy of books in
many areas of Islamic sciences.
2 - The book Hawa large number of conversations and the right effects and
vulnerable groups, which need to graduate, and sentenced, as well as the
many words that need to be attributed to sources.
3 - the importance of distinguishing the reasons for riding between what is
the reason to go, and what is a kind of interpretation, as well as in the
burner and copied to differentiate between what is a copy, and what is ad
hoc.
Praise to Allah, Lord of the Worlds, and blessings of Allaah be upon our
Prophet Muhammad and his family and companions.
Student
Adam Abkar Osman Abkar.

Supervisor
PhD: Jamal Mustafa Abdul-Hamid
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املقدمة
بشم اهلل الرمحو الرحيم
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده  ,وٟمًتٕمٞمٜمف  ,وٟمًتٖمٗمره  ,وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وؾمٞمئ٤مت
أقمامًمٜم٤م ُ ,مـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف  ,وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف  ,وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل
وطمده ٓ ذيؽ ًمف  ,وأؿمٝمد أن حمٛمد ًا قمٌده ورسوًمف .

﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾(.)1

﴿ ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾(.)2

﴿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ* ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﴾(.)3
أما بعـــــس(: )4

وم٢من أومْمؾ اًمٙمالم يمالم اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ,أٟمزًمف اهلل ُمٌنم ًا ًمٚمٛمت٘ملم  ,وه٤مدي ً٤م
ًمٚمٓمريؼ اًم٘مقيؿ

 ,وم٘م٤مل ضمـؾ ج ـًٓمف  ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾(,)5أودع اهلل ومٞمف قمٚمؿ يمؾ رء  ,وم٘م٤مل :
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﴿ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ (,)6وشمٙمٗمؾ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمحٗمٔمف ورقم٤ميتف ,

(ُ )1مـ ؾمقرة آل قمٛمران آي٦م (. )102
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمٜمً٤مء آي٦م (. )1
(ُ )3مـ ؾمقرة إطمزاب آي٦م (. )71 , 70
( )4هذه ظمٓمٌ٦م احل٤مضم٦م اًمتل يم٤من اًمٜمٌل--يٗمتتح هب٤م ظمٓمٌف  ,ويٕمٚمٛمٝم٤م أصح٤مسمف  ,أظمرضمٝم٤م ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف

يمت٤مب اجلٛمٕم٦م  ,سم٤مب ختٗمٞمػ اًمّمالةواخلٓمٌ٦م ( )593/2رىمؿ ( )868قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمٝمؿ  :اسمـ ُمًٕمقد  ,وأسمق ُمقؾمك . --

(ُ )5مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )9

(ُ )6مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )89
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وم٘م٤مل  ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ ( ,)1وأُمرٟم٤م سمتدسمر آي٤مشمف  ,واًمتٗمٙمر ومٞمف ,
ووقمدٟم٤م قمغم ذًمؽ إضمر اًمٕمٔمٞمؿ  ,وم٘م٤مل شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ﴾ (. )2

ًمذا يم٤من أطمؼ ُم٤م شمٍمف ومٞمف إقمامر  ,وأومم ُم٤م يِمتٖمؾ سمف اًمٌ٤مطمثقن  ,وأضمؾ ُم٤م يتٜم٤مومس

ومٞمف اعمتٜم٤مومًقن  ,هق دراؾم٦م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم واًمتٕمٛمؼ ذم قمٚمقُمف  ,وإفمٝم٤مر إقمج٤مزه  ,ودمٚمٞم٦م
حم٤مؾمٜمف .

ي٘مقل ؿمٛمس اًمديـ اسمـ اًم٘مٞمؿ -

–  (( :ومٚمام يم٤من يمام ل اإلٟمً٤من إٟمام هق سم٤مًمٕمٚمؿ

اًمٜم٤مومع  ,واًمٕمٛمؾ الص٤مًمح ,ومه٤م اهلدى وديـ احلؼ

...يم٤من طم٘ملىم ً٤م سم٤مإلٟمً٤من أن يٜمٗمؼ

ؾم٤مقم٤مت قمٛمره ٪سمؾ أٟمٗم٤مؾمف ومٞمام يٜم٤مل سمف اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م  ,وخيٚمص سمف ُمـ اخلنان اعمٌلم ,
 ,واؾمتخراج يمٜمقزه  ,وإصم٤مرة دوم٤مئٜمف ,

وذًمؽ سم٤مإلىمٌ٤مل قمغم اًم٘مرآن وشمٗمٝمٛمف وشمدسمره

وسف اًمٕمٜم٤مي٦م إًمٞمف  ,واًمٕمٙمقف سم٤مهلٛم٦م قمٚمٞمف  ,وم٢مٟمف اًمٙمٗمٞمؾ سمٛمّم٤مًمح اًمٕمٌ٤مد ذم اعمٕم٤مش
واعمٕم٤مد  ,واعمقصؾ هلؿ إمم ؾمٌٞمؾ اًمرؿم٤مد

 ,وم٤محل٘مٞم٘م٦م واًمٓمري٘م٦م وإذواق واعمقاضمٞمد

اًمّمحٞمح٦م ,يمٚمٝم٤م ٓ شم٘متٌس إٓ ُمـ ُمِمٙم٤مشمف  ,وٓ شمًتثٛمر إٓ ُمـ ؿمجراشمف))(. )3
وىمد أدرك اًمّمح٤مسم٦م –روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ – ُمٜمذ ٟمزول اًم٘مرآن أن ٓ قمز هلؿ ذم دٟمٞم٤مهؿ

وأظمراهؿ إٓ سمتٛمًٙمٝمؿ سمٙمت٤مب اهلل  ,وآهتداء سمف  ,وآًمتزام سمام ضم٤مء ومٞمف  ,ومٕمٙمٗمقا قمٚمٞمف :
طمٗمٔم ً٤م وحتٗمٞمٔم ً٤م  ,وشمٕمٚم ًام وشمٕمٚمٞم ًام  ,وشمدسمر ًا وشمٗمًػم ًا  ,وشمٓمٌٞم٘م ً٤م وشمٌٚمٞمٖم ً٤م  ,وشمالهؿ ذم ذًمؽ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمت٤مسمٕمقن هلؿ سم٢مطمً٤من  ,وُمـ شمٌٕمٝمؿ  ,ومٛمـ سمٕمدهؿ إمم يقُمٜم٤م هذا .
وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمحر ٓ يدرك همقره  ,وٓ شمٜمٗمد درره  ,وٓ شمٜم٘ميض قمج٤مئٌف  ,ومٝمق
اًمٙمت٤مب اعمٕمجز  ,وُمـ دٓئؾ إقمج٤مزه ُم٤م أودقمف اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٙمثػمة اًمتل ٓ
حتَم  ,واعمٕم٤مين اًمتل ٓ شمًت٘مَم  ,يٗمٜمك اًمزُم٤من دون شمٕمداده٤م .
ومٙم٤من ُمـ صمامر ذًمؽ أن واصؾ اًمٕمٚمامء ُمًػمة آقمتٜم٤مء سمٙمت٤مب رهبؿ  ,وم٠مًمٗمقا ذم قمٚمقُمف
(ُ )1مـ ؾمقرة احلجر آي٦م (. )9
(ُ )2مـ ؾمقرة ص آي٦م (. )29
(ُ )3مدارج اًمً٤مًمٙملم (. )7 , 6/1
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اعمختٚمٗم٦م اعم١مًمٗم٤مت اًمٙمثػمة اًمٜم٤مومٕم٦م  ,ومٛمٜمٝمؿ ُمـ أًمػ ذم أؾمٌ٤مب ٟمزوًمف  ,وُمٜمٝمؿ ُمـ أًمػ ذم
ٟم٤مؾمخف وُمٜمًقظمف  ,وُمٜمٝمؿ ُمـ أًمػ ذم حمٙمٛمف وُمتِم٤مسمف  ,وُمٜمٝمؿ ُمـ أًمػ ذم إقمج٤م

زه

وسمالهمتف  ,وُمٜمٝمؿ ُمـ أًمػ ذم همػم ذًمؽ ُمـ قمٚمقُمف .
وُمـ سملم ه١مٓء اًمٕمٚمامء اًمذيـ أىمٌٚمقا قمغم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم شمٗمًػم ًا وشم٠مًمٞمٗم ً٤م ذم قمٚمقُمف ,
اإلمام فمطقة زمـ فمطقة إصمفقري  ،دم ىمتازمف" إرؾماد ايمرمحـ ٕؽمباب ايمـزول  ،وايمـسخ ،
واظمتشازمف  ،وجتقيد ايمؼرآن " .

املْضْع
:
أسباب اختٔار
أّالً  :رهمٌ٦م ذم ظمدُم٦م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم  ,سمتح٘مٞمؼ أطمد اًمٙمت٥م اًمتل اهتٛم٧م سمٕمٚمقُمف .
ثاىٔاً  :شم٠مؾمٞم ً٤م سم٤مًمٕمٚمامء اًمٙمرام ذم طمرصٝمؿ قمغم ٟمنم اًمؽماث اإلؾمالُمل

 ,وسمٞم٤من ُم٤م

سمذًمقه ُمـ ضمٝمقد قمٔمٞمٛم٦م ذم احلٗم٤مظ قمغم ذًمؽ اًمؽماث اعمجٞمد .
ثالجاً  :أمهٞم٦م يمت٤مب " إرؿم٤مد اًمرمحـ ٕؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,واًمٜمًخ  ,واعمتِم٤مسمف  ,ودمقيد
اًم٘مرآن "  ,ومتٞمزه سمٕمدة ُمزاي٤م  ,يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف  -إن ؿم٤مء اهلل  -قمٜمد احلدي٨م قمـ اًم٘مٞمٛم٦م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب .
رابعاً  :اًمتٕمريػ سمٛم١مًمػ هذا اًمٙمت٤مب اإلُم٤مم قمٓمٞم٦م إضمٝمقري

 ,وإفمٝم٤مر قمٚمٛمف ,

وومْمٚمف سملم اًمٜمّ٤مس .
اب رصٞمد ًا يمٌػم ًا ُمـ إطم٤مدي٨م وأصم٤مر وإىمقال
خامشاً  :حيقي اًمٙم٧م

 ,مم٤م جيٕمؾ

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

احل٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م إمم ظمدُمتف  ,سمتخري٩م هذه إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ,ومتٞمٞمز صحٞمحٝم٤م ُمـ ؾم٘مٞمٛمٝم٤م ,
وقمزو إىمقال إمم ُمّم٤مدره٤م  ,طمتك خيرج اًمٙمت٤مب حم٘م٘م ً٤م شمٕمؿ سمف اًمٗم٤مئدة .
سازساً  :حت٘مٞمؼ هذا اًمٙمت٤مب وختري٩م أطم٤مديثف وآصم٤مره  ,واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م  ,يٕمتؼم سمٛمث٤مسم٦م
ٟمص قمٚمٞمٝم٤م
حت٘مٞمؼ ضمزء من ُم١مًمٗم٤مت ىمٞمٛم٦م ً ,مٕمٚمامء يمٌ٤مر اقمتٛمد اعمّمٜمّػ قمٚمٞمٝم٤م ذم شمّمٜمٞمٗمف ّ ,
ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف  ,يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف – إن ؿم٤مء اهلل – قمٜمد احلدي٨م قمـ ُمّم٤مدر اعم١مًمػ .
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املكسمــــــــــ٘

البحح
الصعْبات اليت ّادَتين أثيا: ٛ

مل يٙمـ اًمٕمٛمؾ ذم حت٘مٞمؼ هذا اًمٙمت٤مب أُمر ًا ؾمٝم ً
ال  ,سمؾ ختٚمٚمتف صٕمقسم٤مت أظمذت ُمـ

اجلٝمد واًمقىم٧م ؿمٞمئ ً٤م ًمٞمس سم٤مًمٞمًػم  ,أؾم٠مًمف ؾمٌح٤مٟمف أٓ حيرُمٜمل أضمر ذًمؽ .
الصعْبات
:
ّمً تلو

أّالً  :اًمتح٘مٞمؼ قمٛمقُم ً٤م قمٛمؾ صٕم٥م اعمراس  ,إذ يتٓمٚم٥م ُمـ اًمٌ٤مطم٨م أن يٙمقن ذا صؼم
وُمث٤مسمرة  ,وي٘مٔم٦م ودىم٦م ذم اًمٜمٔمر  ,سمحٞم٨م ي٘مٚم٥م اًمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمدة قمغم يم٤موم٦م اطمتامٓهت٤م طمتك
يّمؾ هب٤م إمم ىمرار يٓمٛمئـ إًمٞمف ,ومٞمثٌتٝم٤م وهق ُمرشم٤مح اًمْمٛمػم  ٪إلص٤مسمتف ذم هم٤مًم٥م فمٜمف همرض
اعم١مًمػ  ,وهذه اعمٕم٤مٟم٤مة يٕمرومٝم٤م ُمـ سم٤مذ اًمتح٘مٞمؼ  ,وقم٤مٟمك ُمـ صٕمقسم٤مشمف وقم٘مٌ٤مشمف .
ثاىٔاً  :شمٜمقع اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,وشمٕمدد ُمّم٤مدر اعم١مًمػ  ,ومرهمؿ أن هذا إُمر يٕمتؼم ُمـ

ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب  ,إٓ أٟمف ُمتٕم٥م ًمٚمٛمح٘مؼ  ,وم٤مًمٙمت٤مب طمقى قمٚمقم ًا ُمتٜمققم٦م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن

ُمـ ُمٙمل وُمدين  ,وأؾمٌ٤مب ٟمزول  ,وٟم٤مؾمخ وُمٜمًقخ  ,وُمتِم٤مسمف  ,وهمػمه٤م  ,وشمٕمددت
ُمّم٤مدر اعم١مًمػ ومٞمف سملم يمت٥م طمدي٨م وشمٗمًػم وشم٤مريخ وهمػمه٤م  ,وهذا يتٓمٚم٥م ُمـ اًمٌ٤مطم٨م
أن يٙمقن أصمٜم٤مء سمحثف ُمتٜم٘م ً
ال سملم قمٚمقم خمتٚمٗم٦م ُ ,مٚم ًام سمٛمّم٤مدر يمؾ قمٚمؿ  ,طم٤مض اًمذهـ ذم
يمؾ ذًمؽ ُ ,مْم٤مقمٗم ً٤م اجلٝمد ذم شم٘ميص إىمقال اعمختٚمٗم٦م واًمقصقل إمم إصقب ُمٜمٝم٤م .
ثالجاً  :وضمقد سمٕمض إىمقال اًمٖمريٌ٦م اًمتل يّمٕم٥م اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م  ,ومْم ً
ال قمـ احلٙمؿ
قمٚمٞمٝم٤م .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة
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خطة البحث :

املكسمــــــــــ٘

تتهٌْ مً مكسم٘ ّ ،متَٔس ّ ،قشنني ّ ،خامت٘ ّ ،فَارض ّ،تفصٔلَا ننا ٓلٕ:
املكسم٘ ّتظتنل عل: ٙما ٓلٕ
 - 1زمقان أمهقة اظمقضقع .
 - 2أؽمباب اطمتقار اظمقضقع .
 - 3صعقزمات ايمبحث .
 - 4طمطة ايمبحث .
 - 5مـفج ايمتحؼقؼ .
 - 6ؾمؽر وسمؼدير .
التنَٔس ّٓتطنً زراس٘ مْدزٗ ملْضْعات الهتاب ٍّٕ :،
 - 1أؽمباب ايمـزول .
 - 2ايمـاؽمخ واظمـسقخ .
 - 3اظمتشازمف .
 - 4همضائؾ ايمؼرآن .
 - 5جتقيد ايمؼرآن .
الكشه األّل:السراس٘

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

فصْل
ّفُٔ ثالث٘ :
مباحح
األّل عصز اإلماو عطٔ٘ األدَْرٖ ّ ،فُٔ ثالخ :
الفصل :
املبحح األّل  :احلايمة ايمسقاؽمقة .
املبحح الجاىٕ  :احلايمة آصمتامفمقة وآومتصادية .
املبحح الثالح  :احلايمة ايمديـقة وايمعؾؿقة .
مباحح
الجاىٕ حٔاٗ اإلماو عطٔ٘ األدَْرٖ ّ ،فُٔ مثاىٔ٘ :
الفصل :
املبحح األّل  :اؽمؿف  ،وكسبف  ،وكشلسمف.
املبحح الجاىٕ  :ؿمؾبف يمؾعؾؿ .
املبحح الجالح  :ؾمققطمف .
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املكسمــــــــــ٘

املبحح الزابع  :سمالمقذه .

املبحح اخلامص  :مذهبف ايمعؼدي  ،وايمػؼفل .

املبحح الشازض  :مؽاكتف ايمعؾؿقة  ،وأومقال ايمعؾامء همقف .
املبحح الشابع  :مصـػاسمف .
املبحح الجامً  :وهماسمف .

نتاب
الجالح ّٓتطنً زراس٘ عً :
الفصل :
"إرشاد الزمحً ألسباب اليزول  ،واليشخ  ،واملتشابُ  ،وجتويذ القزآٌ"

مباحح
ّفُٔ ست٘ :

املبحح األّل  :اؽمؿ ايمؽتاب  ،وسمقشمقؼ كسبتف إلم مميمػف .
املبحح الجاىٕ  :ؽمبب سمليمقػف يمؾؽتاب.

املبحح الجالح  :ايمؼقؿة ايمعؾؿقة يمؾؽتاب.

املبحح الزابع  :مصادر اظمميمػ دم ىمتازمف .
املبحح اخلامص  :مـفج اظمميمػ دم ىمتازمف .

املبحح السازض  :وصػ ايمـسخ اخلطقة.
احملكل
الجاىٕ اليص :
الكشه :

ويشتؿؾ علم حتؼقؼ ( )72يمقضمة مـ اظمخطقط  ،مـ أول ؽمقرة إكػال إلم هناية
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ؽمقرة ايمؽفػ  ،و ذيمؽ زماظمؼازمؾة زمكم كسخ اظمخطقط ،وختريج إضماديث وأشمار مع احلؽؿ
فمؾقفا ،وايمتعؾقؼ فمعم ما سمدفمق احلاصمة يمؾتعؾقؼ فمؾقف .

ميَر التحكٔل :

التالي
اىتَجت يف حتقيق اليص امليَج :

- 1اظمؽمت اًمٜمسظم٦م " إزهري٦م " وضمٕمٚمتٝم٤م أص ً
ال سمٕمد يمت٤مسمتٝم٤م طمً٥م اًم٘مقاقمد
اإلُمالئٞم٦م احلديث٦م .
- 2ووٕم٧م قمالُم٤مت اًمؽمىمٞمؿ ذم ُمقاوٕمٝم٤م اعمٜم٤مؾمٌ٦م ً ٪متٕملم اًم٘م٤مرئ قمغم ومٝمؿ اًمٜمّص .
- 3ىم٤مسمٚم٧م ٟمًخ٦م إصؾ سم٤مًمٜمًخ إظمرى ُم٘م٤مسمٚم٦م دىمٞم٘م٦م  ,وأصمٌ٧م اًمٗمروق ذم احل٤مؿمٞم٦م ,
وم٢مذا ؾم٘مٓم٧م يمٚمٛم٦م أو قمٌ٤مرة ُمـ إصؾ ,أو وردت يمٚمٛم٦م  ,أو قمٚمؿ ظمٓم٠م  ,وم٢مين أصمٌ٧م
اًمتل قمزا إًمٞمٝم٤م اعمّمٜمػ ,
اًمصواب ُمـ اًمٜمًخ إظمرى إن وضمد,أوُمـ أصقل اعمّم٤مدر
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أو ُمـ همػمه٤م ,وأضمٕمٚمٝم٤م سملم ُمٕمٙمقوملم  ,وأؿمػم إمم ذًمؽ ذم احل٤مؿمٞم٦م .
- 4قمزوت أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م إمم ؾمقره٤م ُ ,مع ذيمر رىمٛمٝم٤م  ,ويمت٤مسمتٝم٤م يم٤مُمٚم٦م سم٤مًمرؾمؿ
اًمٕمثامين  ,وذًمؽ ذم أول وروده٤م  ,ومل أًمتزم اإلمت٤مم ذم يمؾ آي٦م .
ووع ظمط ُم٤مئؾ سمٕمد اًمٙمٚمٛم٦م
- 5أذت إمم هن٤مي٦م اًمّمٗمح٤مت ذم اًمٜمًخ٦م إصؾ ب
إظمػمة ذم اعمتـ  ,صمؿ سمٞمٜم٧م ىمٌ٤مًم٦م اًمًٓمر رىمؿ اًمٚمقطم٦م  ,وضمٝمتٝم٤م.
- 6شمرمج٧م ًمألقمالم اًمقارد ذيمرهؿ ذم اعمتـ قمٜمد أول ورودهؿ

 ,ويمذا إقمالم

اًمقارد ذيمرهؿ وٛمـ الختري٩م ُ ,مٕمتٛمد ًا ذم ذًمؽ قمغم شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م ًمٚمح٤مومظ
اسمـ طمجر  ,إن يم٤مٟمقا ُمـ رضم٤مل اًمٙمت٥م اًمًت٦م  ,أو ُمـ يمت٥م اجلرح واًمتٕمديؾ
إظمرى إن يم٤مٟمقا همػم ذًمؽ  ,صمؿ أطمٞمؾ قمغم سم٘مٞم٦م اعمراضمع  ,ومٛمـ يم٤من صح٤مسمٞم ً٤م ومٛمـ
شمٙمرر ذيمر اًمٕمٚمؿ مل أشمرضمؿ ًمف ُمٙمتٗمٞم ً٤م سمؽممجتف إومم .
يمتٌٝمؿ ...وهٙمذا  ,وإذا ّ
- 7طم٤موًم٧م وٌط اعمِمٙمؾ ُمـ إقمالم  ,وإًمٗم٤مظ ىمدر اًمٓم٤مىم٦م .
- 8ذطم٧م إًمٗم٤مظ اًمٖمريٌ٦م  ,واًمٖم٤مُمْم٦م .
- 9قمزوت إؿمٕم٤مر إمم ىم٤مئٚمٞمٝم٤م  ,وسمٞمٜم٧م ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦م إن وضمد  ,أو ُم٤م وىمٗم٧م
قمٚمٞمف ُمـ اعمّم٤مدر إظمرى .
قمروم٧م سم٤مًم٘مٌ٤مئؾ  ,وإُم٤ميمـ  ,واًمٌٚمدان  ,واًمٗمرق  ,جمتٝمد ًا ىمدر اإلُمٙم٤من ذم شمٜمقع
ّ -10
اعمّم٤مدر سملم اًم٘مديؿ واحلدي٨م .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

-11قمٚم٘م٧م قمغم ُم٤م شمدقمق احل٤مضم٦م ًمٚمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف .
ضم٧م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر
ظمر ُ
َّ -12

اًمقاردة ُمـ ك شم٥م اًمًٜم٦م اعمٕمتٛمدة

,ويمت٥م

أصم٤مراعمٕمتؼمة ,وطمٞم٨م إن اًمٙمت٤مب همػم ُمًٜمد  ,وم٢مين طملم أظمرج احلدي٨م أو إصمر  ,أظمت٤مر
ظمرضمقا احلدي٨م أو إصمر  ,وم٠مىمقم سمدراؾم٦م ؾمٜمده  ,أو أمجع قمدد
أطمد إئٛم٦م اًمذيـ ّ

ًا ُمـ

اًمٓمرق وأىمقم سمدراؾمتٝم٤م ُ ,مٌتدئً٤م ذم ذًمؽ سم٤معمّم٤مدر اًمتل ؾمامه٤م اعم١مًمػ  ,صمؿ سمام شمٞمن ُمـ
اعمّم٤مدر  ,صمؿ أطمٙمؿ قمغم اًمًٜمد ُمـ ظمالل شمٚمؽ اًمدراؾم٦م .وم٢مذا يم٤من مجٞمع رضم٤مل ا إلؾمٜم٤مد
صم٘م٤مت وم٢مٟمٜمل أيمتٗمل سم٘مقزم :رضم٤مًمف صم٘م٤مت ,وأشمرك اًمتٕمريػ سمفم ,وأطمٞم٤مٟم ً٤م ٓ أسح سم٤محلٙمؿ
قمغم اًمًٜمد  ,وإٟمام أىمقل  :ذم إؾمـاده ومالن وومالن ُ ,مٙمتٗمٞم ً٤م سمذًمؽ  ,وأطمٞم٤مٟم ً٤م أيمتٗمل سمذيمر طمٙمؿ
أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمف .
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رضمٕم٧م إمم اليمت٥م اعمختّم٦م ومٞمف  ,إلصمٌ٤مت ُمٙمّٞم٦م اًمًقرة
اعمٙمل واعمدين
-13ذم
ُ
ّ
أسملم اًمراضمح ُمٜمٝم٤م .
أوُمدٟمٞمتٝم٤م  ,وقمٜمد آظمتالف أذيمر إىمقال ُمقضمزة  ,صمؿ ّ
ورضمح٧م
-14ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول مجٕم٧م سملم اًمرواي٤مت اًمتل فم٤مهره٤م آظمتالف  ,و
ُ
سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض سمذيمر أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مًمٓمؼمي ,واسمـ يمثػم ,واسمـ طمجر  ,واًمًٞمقـمل,
وهمػمهؿ ُ ,مٌٞمٜم ً٤م ُم٤م هق ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,أو ُم٤م هق ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٗمًػم .
ظمرضم٧م أصم٤مر  ,وقمزوت إىمقال إمم ُمّم٤مدره٤م ,
-15ذم اًمٜم٤مؾمخ وامل ٟمًقخ َّ

وٟم٤مىمِم٧م أي٤مت اعمد َقمك ٟمًخٝم٤م ُمٌٞمٜم ً٤م أىمقال اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م  ,صمؿ اًمراضمح ُمٜمٝم٤م سمدًمٞمٚمف .

ٟ-16مٔمر ًا ًمتٙمرار يمثػم ُمـ اعمّم٤مدر أصمٜم٤مء اًمتخري٩م  ,أو اًمٜم٘مؾ ُمٜمٝم٤م  ,أو اًمٕمزو إًمٞمٝم٤م ,
وم٘مد آصمرت آظمتّم٤مر ذم ذيمر أؾمامئٝم٤م وُمـ ذًمؽ :
اًمت٘مري٥م  :شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م  ,واًمتٝمذي٥م  :هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  ,اًمٚمً٤من ً :مً٤من اعمٞمزان ,
جمٛمع اًمزوائد  :جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد  ,زاد اعمًػم  :زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم ,
اًمٌّم٤مئر  :سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز ذم ًمٓم٤مئػ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز  ,اًمٜمٝم٤مي٦م

 :اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م

احلدي٨م وإصمر  ,اعمٗمردات ُ :مٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن ً ,مٚمراهم٥م إصٗمٝم٤مين  ,وهمػمه٤م مم٤م ٓ
خيٗمك قمغم اًمٚمٌٞم٥م .
اخلامت٘ :
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وفيَابياٌ أٍه اليتائج اليت مت التوصل إليَا مً خالل الذراسة،والتحقيق .

ٍّٕ
الفَارض : ،
 -1همفرس أيات ايمؼرآكقة .

 -2همفرس إضماديث ايمـبقية .

 -3همفرس أشمار .

 -4همفرس إفمالم .

 -5همفرس إيمػاظ ايمغريبة .

-6همفرس ايمؼبائؾ ِ
وايمػ َرق .

 -7همفرس إماىمـ وايمبؾدان .

-8همفرس اظمصادر واظمراصمع

 -9همفرس اظمقضقفمات .
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املكسمــــــــــ٘

شكر وتقدير
قمكم
وذم هن٤مي٦م هذه اعم٘مدُم٦م  ٓ ,يًٕمٜمل إٓ أن أذيمر ومْمٚمف ؾمٌح٤مٟمف قمغم ُم٤م ُم ّـ سمف ّ
وووم٘مٜمل ًمالًمتح٤مق سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى اًمٕم٤مُمرة سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء  ,ومٚمف احلٛمد أوًٓ وآظمر ًا
وفم٤مهر ًا وسم٤مـمٜم ً٤م  ,وُمٜمف اًمٗمْمؾ واإلطمً٤من دائ ًام وأسمد ًا  ,وم٤محلٛمد هلل محد ًا يمثػم ًا ـمٞمٌ ً٤م ُمٌ٤مريم ً٤م
ومٞمف يمام حي٥م رسمٜم٤م ويرى .
قمـ أيب هريرة – –قمـ اًمٜمٌل – –ىم٤مل ٓ« :يِمٙمر اهلل ُمـ ٓ يِمٙمر اًمٜم٤مس»(.)1
شمٕم٥مُمـ أضمكم  ,وؾمٝمر ا ًمًٝمري  ,ووضمف ا ين ًمٚمٕمٚمؿ
وم٠مشم٘مدم سم٤مًمِمٙمر اجلزيؾ إمم ُمـ ا
اًمنمقمل ور ّسم٤مين قمغم ـم٤مقم٦م اهلل  ,وايمدي ايمؽريؿكم  ,ومام اًمٌ٤مطم٨م وٓ اًمٌح٨م إٓ ُمـ
ي أؾم٠مل اعمقمم اًمٕمكم اًم٘مدير أن يث٘مؾ سمف ُمقازيٜمٝمام .
طمًٜم٤مهتام اًم٧م
صمؿ أشمقضمف سمخ٤مًمص ؿمٙمري  ,وهم٤مي٦م شم٘مديري عمنمذم اًمٗم٤موؾ  ,وأؾمت٤مذي اًمٙمريؿ ,
ومْمٞمٚم٦م إؾمت٤مذ اًمديمتقر مجال مصطػك فمبد احلؿقد  ,اًمذي أه ىمٚمٌل سمتقاوٕمف  ,ويمرُمف ,
وصؼمه قمكم  ,واًمذي أوٓين ُمـ قمٚمٛمف وطمٚمٛمف وشمقضمٞمٝمف وٟمّمحف ُم٤م ٓ س

سمٞمؾ زم إمم

جم٤مزاشمف  ,ومجزاه اهلل قمٜمل ظمػم اجلزاء  ,وأؾم٠مًمف ؾمٌح٤مٟمف أن يديؿ قمٚمٞمف اًمّمح٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ,
وـمقل اًمٕمٛمر  ,طمتك يٜمتٗمع سمٕمٚمٛمف اًمٙمثػم ُمـ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ .
صمؿ ضمزيؾ اًمِمٙمر وظم٤مًمص اًمت٘مدير ٕصح٤مب اًمٗمْمٞمٚم٦م أفمضاء جلـة اظمـاومشة  ,قمغم ُم٤م
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

يٌذًمقٟمف ُمـ ضمٝمد ذم اعمً٤مقمدة قمغم إظمراج هذ ه اًمرؾم٤مًم٦م  ,سمام ي٘مدُمقٟمف ُمـ ٟمّمح وشمقضمٞمف ,
ومجزاهؿ اهلل ظمػم ًا .
وأظمص
واًمِمٙمر ُمقصقل ًمٙمؾ مـ ومدم رم كصح ًا أو سمقصمقف ًا مـ اظمشايخ وايمزمالء ,
ّ
سم٤مًمِمٙمر أهقم ضمزاء صؼمهؿ وُمٕم٤موٟمتٝمؿ زم ـمٞمٚم٦م أي٤مم اًمٌح٨م .
أؾم٠مل اهلل اًمًٛمٞمع اعمجٞم٥م أن يٕمٞمٜمٜمل قمغم طمٗمظ اجلٛمٞمؾ  ,وأن يت٘مٌؾ ُمٜمل هذا اًمٕمٛمؾ ,
وأن يٜمٗمع سمف  ,وأن جيٕمٚمف ذظمر ًا وزاد ًا ًممظمرة .
واهلل شمٕم٤ممم أقمغم وأقمٚمؿ وصغم اهلل قمغم اًمٜمٌل إيمرم وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.

( )1أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب إدب  ,سم٤مب ذم ؿمٙمر اعمٕمروف ( )255/4رىمؿ (. )4811
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الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة
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التنَٔــــذ
ّٓتضنً دراس٘ مْدزٗ
عً مْضْعات ٍذا اللتاب

ّٓظتنل عل ٙمخش٘ مباحــــح :

اليـــزّل
.
األّل أسبــاب
املحبح :
ّامليشْر
.
الجاىٕ الياسذ
املبحح :
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

املتظـــــابُ
.
الجالح
املبحح :
الزابع فطــــاٜـل الكزآٌ .
املبحح :
الكزآٌ
اخلامص جتْٓس .
:
املبحح
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املبحح األّل  :أسباب اليزّل

اليزّل
األّل تعزٓف أسباب :
املطلب :

ٓ يوضمد ُمّمٓمٚمح ُمريم٥م سمٚمٗمظ «أؾمٌ٤مب اًمٜمزول » ً ,مذا وم٤معمراد سم٤معمٕمٜمك اًمٚمٖمقي
ٕؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,هق ُمٕمٜمك هذا اًمؽميمٞم٥م ُمٗمرد ًا(.)1
همايمسبب دم ايمؾغة  :اًمًٌ٥م يمؾ رء يتقصؾ سمف إمم همػمه  ,واجلٛمع أؾمٌ٤مب(.)2
وايمـزول  :احلٚمقل  ,وىمد ٟمزهلؿ  ,وٟمزل قمٚمٞمٝمؿ  ,وٟمزل هبؿ يٜمزل ٟمزوًٓ ٟ ,م ُُزوًٓ و َُمٜم َْزًٓ
و َُمٜم ِْزًٓ (. )3
ُّزول ُ :مّمدر سمٛمٕمٜمك اهلٌقط  ,وٟمزل ُمـ اًمٕمٚمق  :هٌط(.)4
وايمـ ُ

تعزيف أسباب اليزول يف االصطالح :

قمرومف اًمًٞمقـمل َّ
سم٠منه ُ« :م٤م ٟمزًم٧م أي٦م أي٤مم وىمققمف»(. )5
َّ

وقمرومف اًمزرىم٤مين َّ
سم٠منه ُ« :م٤م ٟمزًم٧م أي٦م  ,أو أي٤مت ُمتحدصم ً٦م قمٜمف  ,أو ُمٌٞمٜم ً٦م حلٙمٛمف أي٤مم
َّ

وىمققمف»(.)6
ودمدر اإلؿم٤مرة هٜم٤م إمم أمهٞم٦م شم٘مٞمد اًمتٕمريػ سم٘مقًمٜم٤م " أي٤مم وىمققمف " ٕن هذا اًم٘مٞمد يٛمٜمع
إىمح٤مم يمثػم ُمـ اًم٘مّمص ذم جم٤مل أؾمٌ٤مب اًمٜمزول .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ي٘مقل اًمًٞمقـمل « :واًمذي يتحرر ذم ؾمٌ٥م اًمٜمزول أٟمف ُم٤م ٟمزًم٧م أي٦م أي٤مم وىمققمف ٪
ًمٞمخرج ُم٤م ذيمره اًمقاطمدي ذم ؾمقرة اًمٗمٞمؾ ُمـ َّ
أن ؾمٌٌٝم٤م ىمّم٦م ىمدوم احلٌِم٦م سمف  ,وم٢من ذًمؽ
ًمٞمس ُمـ أؾمٌ٤مب اًم َّـزول ذم رء  ٪سمؾ هق ُمـ سم٤مب اإلظمٌ٤مر قمـ اًمقىم٤مئع اعم٤موٞم٦م»(. )7
( )1اٟمٔمر  :أؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,د.قمامد اًمديـ حمٛمد اًمرؿمٞمد صـ(. )17
( )2اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((ؾمٌ٥م)) (. )485/1
( )3اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((ٟمزل)) (. )657/11
ىم٤مء صـ(. )1470
( )4اٟمٔمر  :اًمٙمٚمٞم٤مت ٕ ,يب اًم٥م
( )5اٟمٔمر  :اإلشم٘م٤من (. )101/1
( )6اٟمٔمر ُ :مٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ( , )108/1واعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ,د.حمٛمد أسمق ؿمٝمٌ٦م صـ(. )122
( )7اٟمٔمر  :اإلشم٘م٤من (. )101/1
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وي٘مقل اًمزرىم٤مين « :صمؿ إن يمٚمٛم٦م " أي٤مم وىمققمف " ذم شمٕمريػ ؾمٌ٥م اًمٜمزول  ,ىمٞمد ٓ سمد
ُمٜمف ًمالطمؽماز قمـ أي٦م أو أي٤مت اًمتل شمٜمزل اسمتداء ُمـ همػم ؾمٌ٥م  ,سملمُم٤م هل شمتحدث قمـ
سمٕمض اًمقىم٤مئع وإطمقال اعم٤موٞم٦م أو اعمًت٘مٌٚم٦م  ,يمٌٕمض ىمّمص إٟمٌٞم٤مء اًمً٤مسم٘ملم وأممٝمؿ ,
ويم٤محلدي٨م قمـ اًمً٤مقم٦م وُم٤م يتّمؾ هب٤م  ,وهق يمثػم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ»(. )1
ويدل مـ صمفة أطمرى فمعم أن آيات ايمؼرآن فمعم ومسؿكم :
األّل ُ :م٤م ٟمزل قمغم ؾمٌ٥م .
الجاىٕ ُ :م٤م ٟمزل اسمتدا ًء ُمـ همػم ؾمٌ٥م(.)2

اليزّل
الجاىٕ صٔؼ أسباب :
 املطلب :
تومسؿ صقغ أؽمباب ايمـزول إلم ومسؿكم :
ن
ايمؼسؿ إول  :سيح اًمّمٞمٖم٦م ذم اًمًٌٌٞم٦م  ,وذًمؽ سم٠من شمٙمقن صٞمٖمتف

سحي٦م ذم

اًمدًٓم٦م قمغم أن آي٦م ُم٤م ٟمزًم٧م سمًٌ٥م طم٤مدصم٦م ُمٕمٞمٜم٦م .
ويدخل حتت هذا القسم ىوعان :
ٟ -1مص ذم اًمّمٞمٖم٦م اًمٍميحة  :وهق ُم٤م ٓ حيتٛمؾ همػم اًمتٍميح سم٤مًمًٌٌٞم٦م  ,وذًمؽ يم٠من
ي٘مقل اًمراوي (:ؾمٌ٥م ٟمزول هذه أي٦م يمذا )  ,وهذه اًمّمٞمٖم٦م أسح ُم٤م يٙمقن ذم
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمًٌٌٞم٦م .
 -2فم٤مهر ذم اًمّمٞمٖم٦م اًمٍمحي٦م :وهق ُم٤م حيتٛمؾ همػم اًمتٍميح سم٤مًمًٌٌٞم٦م اطمتامًٓ وٕمٞمٗم ً٤م ,
وذًمؽ سم٠من يذيمر اًمراوي طم٤مدصم٦م ,صمؿ ي٠ميت سمٗم٤مء داظمٚم٦م قمغم ُم٤مدة " ٟمزل " ومٞمٕمدّ ذًمؽ صٞمٖم٦م
سحي٦م ذم ؾمٌ٥م اًمٜمزول(.)3
ايمؼسؿ ايمثاين  :حمتٛمؾ اًمّمٞمٖم٦م ذم اًمًٌٌٞم٦م  ,وذًمؽ إذا شمر ّدد اًمٚمٗمظ اًمذي يذيمره اًمراوي
( )1اٟمٔمر ُ :مٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من (. )109/1
( )2اٟمٔمر ُ :مٌ٤مطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  ,عمٜم٤مع اًم٘مٓم٤من صـ( , )77وأؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,د.قمامد اًمديـ اًمرؿمٞمد
صـ(. )28 ,27
( )3اٟمٔمرُ:مٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ً ,مٚمزرىم٤مين(,)116/1وأؾمٌ٤مب اًمٜمزول ,د.قمامد اًمديـ اًمرؿمٞمد صـ(. )70- 67
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سملم أن ّ
يدل قمغم اًمًٌٌٞم٦م  ,أو أن يدل قمغم همػمه٤م دًٓم٦م ُمت٘م٤مرسم٦م .
وهذا ايمؼسؿ يـدرج حتتف كقفمان :
ُم٤مل ُمـ شمردد الراوي ,يم٠من ي٘مقل(:أطمً٥م هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم يمذا ),
-1أن ي٘مع آطم٧م
أو ٟمحقه مم٤م ٓ ي٘مٓمع قمغم أٟمف ّ
يدل قمغم اًمًٌٌٞم٦م  ,سمؾ حيتٛمؾ ذًمؽ اطمتامًٓ .
سم٘مقًمف(ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم يمذا ),
صٞمٖم٦م اًمتل يذيمره٤م اًمراوي :
 -2أن ي٘مع آطمتامل ُمـ ال
ُومػماد سمف شم٤مرة ؾمٌ٥م اًمٜمزول,و ُيراد سمف شم٤مرة أنهذا إُمر داظمؾذم ُمٕمٜمك أي٦م,يمام شم٘مقل َ (:قمٜمك
حف
شمرضم(.)1
ُٕملم أطمد هذيـ آطمتامًملم  ,أو ن
هبذه أي٦م يمذا)  ,واًم٘مرائـ وطمده٤م هل اًمتل شم ن
ٟمص ذم اًمًٌٌٞم٦م
وُمـ هٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أٟمف إذا وردت قمٌ٤مرشم٤من ذم ُمقوقع واطمد :إطمداهؿا ٌّ
ٟمّم ً٤م ذم اًمًٌٌٞم٦م ًمٜمزول شمٚمؽ أي٦م أو أي٤مت  ,هٜم٤م ًمؽ
ًمٜمزول آي٦م أو آي٤مت  ,واًمث٤مٟمٞم٦م ًمٞمً٧م َّ
ٟمص ,وٟمحٛمؾ إظمرى قمغم أهن٤م سمٞم٤من عمدًمقل أي٦م ٕ ,ن اًمٜمص
ٟم٠مظمذ ذم اًمًٌٌٞم٦م سمام هق ٌّ
أىمقى ذم اًمدًٓم٦م ُمـ اعمحتٛمؾ .
كص دم ايمسببقة،همؾفا صقر
أ ّما إذا ىمان آطمتالف دائرا زمكم فمبارسمكم أو فمبارات ىمؾفا ٌّ
أرزمع:
ايمصقرة إولم ُ :م٤م صح٧م ومٞمف إطمدى اًمروايتلم دون إظمرى  ,ومحٙمٛمٝم٤م آقمتامد
قمغم اًمّمحٞمح٦م ذم سمٞم٤من اًمًٌ٥م  ,ورد إظمرى همػم اًمّمحٞمح٦م .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ُمرضمح  -ومحٙمٛمٝم٤م أن ٟم٠مظمذ
ايمصقرة ايمثاكقة  :وهل صح٦م اًمروايتلم يمٚمتٞمف ُم٤موإلطمدامه٤م ن
واعمرضمح أن شمٙمقن إطمدامه٤م أصح ُمـ
ن

ذم سمٞم٤من اًمًٌ٥م سم٤مًمراضمح٦م دون اعمرضمقطم٦م -

إظمرى  ,أو أن يٙمقن راوي إطمدامه٤م ُمِم٤مهدا ًمٚم٘مّم٦م دون راوي إظمرى .
ُمرضمح إلطمدامه٤م ً ٪مٙمـ
ايمصقرة ايمثايمثة :هل ُم٤م اؾمتقت ه
ذم اًمروايت٤من ذم اًمّمح٦م  ,وٓ ن
يٛمٙمـ اجلٛمع سمٞمٜمٝمام  ,سم٠من يم ً
طمصوٟمزًم٧م أي٦م قم٘م٥م طمّمقهلام ُمٕم ً٤م ً ,مت٘م٤مرب
ال ُمـ اًمًٌٌلم ٓ
يٛمٜمٕمف
ٕٟمف اًمٔم٤مهر  ,وٓ ُم٤مٟمع .
زُمٜمٞمٝمام  ,ومحٙمؿ هذه اًمّمقرة أن ٟمحٛمؾ إُمر قمغم شمٕمدد اًمًٌ٥م
ُمرضمح إلطمدامه٤م  ,وٓ يٛمٙمـ
ايمصقرة ايمرازمعة  :هل اؾمتقاء اًمرواي٧م
يـ ذم اًمّمح٦م ,وٓ ن
( )1اٟمٔمر ُ :م٘مدُم٦م اًمتٗمًػمً ,مِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمع ذطمٝم٤م ٓسمـ قمثٞمٛملم صـ( , )50-48واإلشم٘م٤من
( ,)100/1و ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ( , )116/1وأؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,د.قمامد اًمديـ اًمرؿمٞمدصـ(. )84-80
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اجلٛمع سمٞمٜمف ُم٤م ,وم٢مٟمف ُحيٛمؾ قمغم شمٕمدد ؾمٌ٥م اًمٜمزول وشمٙمرره(.)1

اليزّل
الجالح طزٓل معزف٘ أسباب :
 املطلب :
أؾمٌ٤مب اًمٜمزول سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م هل ٟ :مّمقص طمديثٞم٦م  ,ختْمع ًم٘مقاقمد قمٚمؿ احلدي٨م ُ ,مـ
طمٞم٨م صمٌقهت٤م  ,وُم٤م يًتٚمزُمف ُمـ ذًمؽ  ,وُمـ هٜم٤م يم٤من ؾمٌٞمؾ ُمٕمرومتٝم٤م اًمرواي٦م واًمًامع .
ىم٤مل اًمقاطمدي « :وٓ حيؾ اًم٘مقل ذم أؾمٌ٤مب ٟمزول اًمٙمت٤مب  ٪إَّٓ سم٤مًمرواي٦م واًمًامع ممـ
وضمدُّ وا ذم اًمٓمٚم٥م
ؿم٤مهدوا اًمتٜمزيؾ  ,ووىمٗمقا قمغم إؾمٌ٤مب  ,وسمحثقا قمـ قمٚمٛمٝم٤م َ

 ,وىمد

ورد اًمنمع سم٤مًمققمٞمد ًمٚمج٤مهؾ ذي اًمٕمث٤مر ذم هذا اًمٕمٚمؿ سم٤مًم َّـار »(.)2
وي٘مقل أسمق طمٞم٤من إٟمدًمز ذم ُمٕمرض ذيمر ُم٤م حيت٤مضمف اعمٗمن ُمـ اًمٕمٚمقم

« :وؾمٌ٥م

ٟمزول وٟمًخ ,وي١مظمذ ذًمؽ ُمـ اًمٜم٘مؾ اًمّمحٞمح قمـ رؾمقل اهلل --وذًمؽ ُمـ قمٚمؿ
احلدي٨م» (.)3
وي٘مقل اًمزرىم٤مين  ٓ« :ـمريؼ عمٕمروم٦م أؾمٌ٤مب اًمٜمزول إٓ اًمٜم٘مؾ اًمّمحٞمح ...وُمـ هٜم٤م ٓ
حيؾ اًم٘مقل ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول إٓ سم٤مًمرواي٦م واًمًامع ممـ ؿم٤مهدوا اًمتٜمزيؾ ووىمٗمقا قمغم
إؾمٌ٤مب وسمحثقا قمـ قمٚمٛمٝم٤م»(.)4
وُم٤م ذيمر ُمٝمؿ ضمد ًا ٕٟمف حيدد ٟمققمٞم٦م أؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,وي١ميمد أهن٤م ُم٤م ّدة طمديثٞم٦م  ,ويمام أن
إطم٤مدي٨م ٓ شمثٌ٧م سم٤مٓضمتٝم٤مد  ,كذًمؽ ؾمٌ٥م اًمٜمزول ٓ يثٌ٧م سمٖمػم اًمرواي٦م واًمًامع  ,وٓ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

جم٤مل ًمالضمتٝم٤مد ومٞمف(.)5
وقمغم هذا وم٢مٟمف زم س هٜم٤مك ـمريؼ عمٕمروم٦م ؾمٌ٥م اًمٜمزول٪إَّٓ اًمٜم٘مؾ اًمّمحٞمح قمـ
اًمّمح٤مسم٦م« --وم٢من اًمّمح٤ميب اًمذي ؿمٝمد اًمقطمل واًمتٜمزيؾ  ,وم٠مظمؼم قمـ آي٦م ُمـ اًم٘مرآن

أهن٤م ٟمزًم٧م ذم يمذا ويمذا  ,وم٢مٟمف طمدي٨م ُمًٜمد»

()6

( )1اٟمٔمر ُ :مٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ( )120-116/1و ُمٌ٤مطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  ,عمٜم٤مع اًم٘مٓم٤من صـ(. )90-87
( )2اٟمٔمر  :أؾمٌ٤مب ٟمزول اًم٘مرآن صـ(. )12
( )3اٟمٔمر  :اًمٌحر اعمحٞمط (. )107/1
( )4اٟمٔمر ُ :مٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من (. )115/1
( )5اٟمٔمر  :أؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,د.قمامد اًمديـ حمٛمد اًمرؿمٞمد صـ(. )36-34
( )6اٟمٔمر ُ :مٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م ً ,مٚمح٤ميمؿ صـ(. )20
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وسمٜم٤مء قمغم ُم٤م ذيمر «وم٢من ُروي ؾمٌ٥م اًم ُّـزول قمـ صح٤ميب ومٝمق ُم٘مٌقل  ,وإن مل يٕمتْمد -
شم٘مقيف  ٪وذًمؽ ٕن ىمقل اًمّمح٤ميب ومٞمام ٓ جم٤مل ًمالضمتٝم٤مد ومٞمف ,
أي مل يٕمزز  -سمرواي٦م أظمرى ن
طمٙمٛمف طمٙمؿ اعمرومقع إمم اًمٜمٌل ٟٕ --مف يٌٕمد يمؾ اًمٌٕمد أن يٙمقن اًمّمح ايب ىمد ىم٤مل ذًمؽ
ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف ,قمغم حيـ أٟمف ظمؼم ٓ ُمر َّد ًمف إٓ اًمًامع واًمٜم٘مؾ  ,أواعمِم٤مهدة واًمرؤي٦م»(. )1
أُم٤م إن ُروي ؾمٌ٥م اًم ُّـزول سمحدي٨م ُمرؾمؾ  ,أي ؾم٘مط ُمـ ؾمٜمده اًمّمح٤ميب واٟمتٝمك إمم
اًمت٤مسمٕمل  ,وم٘مد ي٘مٌؾ إذا صح اًمًٜمد إًمٞمف  ,ويم٤من ُمـ أئٛم٦م اًمتٗمًػم أظمذيـ قمـ اًمّمح٤مسم٦م ,
يمٛمج٤مهد وقمٙمرُم٦م وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  ,أو اقمتْمد سمٛمرؾمؾ آظمر وٟمحق ذًمؽ .
ايمـزول فمـ ايمتازمعل همقشؼمط يمؼبقيمف أرزمعة ذوط :
وطمالصة ايمؼقل  :إذا ورد ؽمبب ُّ
األّل  :أن شمٙمقن قمٌ٤مرشمف سحي٦م ذم اًمًٌٌٞم٦م .
الجاىٕ  :أن يٙمقن اإلؾمٜم٤مد صحٞمح ً٤م .
الجالح  :أن يٙمقن اًمت٤مسمٕمل ُمـ أئٛم٦م اًمتٗمًػم اًمذيـ أظمذوا قمـ اًمّمح٤مسم٦م .
الزابع  :أن يٕمتْمد سمرواي٦م شم٤مسمٕمل آظمر شمتقاومر ومٞمف اًمنموط ٟمٗمًٝم٤م .
وهبذا ٟمدرك احلٞمٓم٦م اًمِمديدة اًمتل اختذه٤م اًمٕمٚمامء

ً ٪مّمٞم٤مٟم٦م شمٗمًػم اًم٘مرآن ُمـ

اًمدظمٞمؾ  ,واًمتحريػ  ,واًمتٌديؾ (. )2

املطلب الزابع  :فْاٜس معزف٘ أسباب اليزّل :

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ٓ ؿمؽ سم٠من ُمٙم٤مٟم٦م أي قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم ُمرشمٌط سمام ي٘مدُمف ُمـ ف وائد ًمإلٟمً٤من  ,وسمام
يً٤مهؿ ومٞمف ُمـ زي٤مدة ًمٚمٛمٕمروم٦م ً ,مذا وم٘مد ذيمر اًمٕمٚمامء اعمح٘م٘مقن أن ًمٕمٚمؿ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول
ومقئد مج٦م  ,وُمٝمامت قمديدة ٓ يًتٖمٜمل قمٜمٝم٤م أي ُمٗمن ًمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم .
ىم٤مل اًمقاطمدي ذم ُم٘مدُمتف ٕؾمٌ٤مب اًمٜمزول « :إذ هل أورم ُم٤م جي٥م اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م ,
وأومم ُم٤م شمٍمف اًمٕمـاي٦م إًمٞمٝم٤م ُٓ ٪متٜم٤مع ُمٕمروم٦م شمٗمًػم أي٦م وىمّمد ؾمٌٞمٚمٝم٤م  ,دون اًمقىمقف
( )1اٟمٔمر ُ :مٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من (. )116/1
( )2اٟمٔمر  :اإلشم٘م٤من ( , )101/1وُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ( , )115/1ودراؾم٤مت ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ً ,مٗمٝمد
اًمروُمل صـ(. )138,139
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قمغم ىمّمتٝم٤م  ,وسمٞم٤من ٟمزوهل٤م»(.)1
وىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد « :سمٞم٤من ؾمٌ٥م اًمٜمزول ـمريؼ ىمقي ذم ومٝمؿ ُمٕم٤مين اًمٙمت٤مب
اًمٕمزيز»(.)2
وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُ« :مٕمروم٦م ؾمٌ٥م اًمٜمزول يٕملم قمغم ومٝمؿ أي٦م  ,وم٢من اًمٕمٚمؿ سم٤مًمًٌ٥م
ُيقرث اًمٕمٚمؿ سم٤معمًٌ٥م»(.)3
ومما ذىمر مـ همقائد معرهمة أؽمباب ايمـزول :
-1أٟمف يٌلم و ضمف احلٙمٛم٦م اًمٌ٤مقمث٦م قمغم اًمتنميع  ,إذ ُمـ اعمٕمٚمقم أٟمف ُم٤م

ُمـ طمٙمؿ

ـ اهلل --ذم يمت٤مسمف أو قمغم ًمً٤من رؾمقًمف  , --إٓ وهق قمغم هم٤مي٦م ُمـ احلٙمٛم٦م ضم٤مء
ؾم َّه

اًم َّـص ًمػمقم٤مه٤م  ,وذًمؽ يمح٤مدصم٦م ظمقًم٦م سمٜم٧م صمٕمٚمٌ٦م-

-طملم ضم٤مءت إمم رؾمقل اهلل--

شمِمتٙمل زوضمٝم٤م ٪ومنمع اهلل شمٕم٤ممم اًمٙمٗم٤مرة رمح ً٦م هب٤م وسم٠مُمث٤مهل٤م  ٪وصٞم٤مٟم ً٦م ًمألهة ذم اعمجتٛمع
اإلؾمالُمل ُمـ اًمتٗمٙمؽ ,ومح٤مي٦م ًمألسمٜم٤مء ُمـ اًمتنمد(.)4
 -2ختّمٞمص احلٙمؿ سمف قمٜمد ُمـ يرى أن اًمٕمؼمة سمخّمقص اًمًٌ٥م(.)5
 -3أٟمف يٞمن اًمقىمقف قمغم اعمٕمٜمك يم٤مُم ً
ال ,ويٕملم قمغم ومٝمؿ اًم َّـص اًم٘مرآين ومٝم ًام صحٞمح ً٤م ,
ويزيؾ اإلؿمٙم٤مل (. )6
ذيمر اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل  :أن ُمٕمروم٦م أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ٓزُم٦م عمـ أراد قمٚمؿ اًم٘مرآن ُٕمريـ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

صم٤مٟمٞمٝمام « :اجلٝمؾ سم٠مؾمٌ٤مب اًمتٜمزيؾ ُمقىمع ذم اًمِمٌف واإلؿمٙم٤مٓت  ,وُمقرد ًمٚم ّـ
ـ وىمقع اًم نـزاع»(.)7
اًمٔم٤مهرة ُمقرد اإلمج٤مل طمتك ي٘مع آظمتالف  ,وذًمؽ ُمٔم َّة
( )1اٟمٔمر  :أؾمٌ٤مب ٟمزول اًم٘مرآن صـ(. )12
( )2اٟمٔمر  :اإلشم٘م٤من (. )93/1
( )3اٟمٔمر  :جمٛمقع اًمٗمت٤موى (. )139/13
( )4اٟمٔمر  :دراؾم٤مت ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ً ,مٚمروُمل صـ( , )139وأؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,د.قمامد اًمديـ
صـ(. )41,42
( )5اٟمٔمر  :اًمؼمه٤من ً ,مٚمزريمٌم (. )22/1
( )6اٟمٔمر  :اإلشم٘م٤من ( )93/1وأؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,د.قمامد اًمديـ اًمرؿمٞمد صـ(. )45
( )7اٟمٔمر  :اعمقاوم٘م٤مت (. )146/4
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ُ -4مٕمروم٦م ُمـ ٟمزًم٧م ومٞمف أي٦م شمٕملم قمغم اًمتٕملم ,طمتك ٓ يِمتٌف سمٖمػمه  ,ومٞمتٝمؿ اًمؼميء,
ويؼمأ اعمري٥م  ,وطمتك ٓ يزقمؿ أطمد أن اعمراد سم٤مًمذم ذم شمٚمؽ أي٦م ومالن ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ,
وهق سمريء  ,أو يٜمً٥م إمم آظمر صٗم٤مت ُمدح ذم آي٦م أظمرى  ,واعمراد هب٤م همػمه(.)1
 -5دومع شمقهؿ احلٍم  ,أي يدومع شمقهؿ أن يٙمقن اًم َّـص ىمد طمٍم احلٙمؿ ذم إومراد

اًمتل ذيمره٤م  ,ىم٤مل شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵ ﴾ ( , )2فم٤مهر هذا
اًمٜمص يٗمٞمد طمٍم اعمحرُم٤مت ُمـ إـمٕمٛم٦م ذم إصٜم٤مف إرسمٕم٦م اعمذيمقرة  ,وسم٤مًمرضمقع إمم
ّ

ؾمٌ٥م ٟمزول أي٦م يتٌلم أن احلٍم ُمتقهؿ ,وم٘مد ذيمر اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل-

–أن أي٦م ٟمزًم٧م

طمرم اهلل  ,ويم٤مٟمقا قمغم اعمْم٤مدة
ًمؽمد قمغم اعمنميملم َّ « :عم٤م طمرُمقا ُم٤م أطمؾ اهلل  ,وأطمٚمقا ُم٤م َّ

طمرُمتٛمقه  ,وٓ حرام
واعمح٤م َّدة ضم٤مءت أي٦م ُمٜم٤مىمْم٦م ًمٖمروٝمؿ ,ومٙم٠مٟمف ىم٤مل ٓ:طمالل إَّٓ ُم٤م َّ
إَّٓ ُم٤م أطمٚمٚمتٛمقه ٟ ,م٤مزًٓ ُمٜمزًم٦م ُمـ ي٘مقل  ٓ :شم٠ميمؾ اًمٞمقم طمالوة  ,ومت٘مقل  ٓ :آيمؾ اًمٞمقم إَّٓ
احلالوة  ,واًمٖمرض  :اعمْم٤مدة ٓ اًمٜمٗمل واإلصمٌ٤مت قمغم احل٘مٞم٘م٦م  ,ومٙم٠مٟمف ىم٤مل  ٓ :طمرام إَّٓ ُم٤م
أطمٚمٚمتٛمقه ُمـ اعمٞمت٦م واًمدم وحلؿ اخلٜمزير وُم٤م َّ
أهؾ ًمٖمػم اهلل سمف  ,ومل ي٘مّمد ِطم َّؾ ُم٤م وراءه إذ
اًم٘مّمد إصمٌ٤مت اًمتحريؿ ٓ إصمٌ٤مت ِ
احلؾ»(.)3

 -6شمٞمًػم احلٗمظ  ,وشمًٝمٞمؾ اًمٗمٝمؿ  ,وشمثٌٞم٧م اًمقطمل  ,ذم ذهـ يمؾ ُمـ يًٛمع أي٦م إذا
ُقمرف ؾمٌٌٝم٤م  ,وذًمؽ ٕن رسمط إؾمٌ٤مب سم٤معمًٌٌ٤مت  ,وإطمٙم٤مم سم٤محلقادث  ,واحلقادث
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

سم٤مٕؿمخ٤مص  ,وإزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م  ,يمؾ ذًمؽ ُمـ دواقمل ت ىمرير إؿمٞم٤مء  ,واٟمت٘م٤مئٝم٤م ذم
اًمذهـ وؾمٝمقًم٦م اؾمتدرايمٝم٤م قمٜمد اؾمتذيم٤مر ُم٘م٤مرٟمتٝم٤م ذم اًمٗمٙمر(.)4
ٕ -7ؾمٌ٤مب اًم ُّـزول ُمً٤ممه٦م ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمقصقل إمم ُم٤م يًٛمك ُم٘مت٣م احل٤مل  ,واعم٘م٤مم ,
وهذا وضمف ُمـ وضمقه سمالهم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ .
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر « :وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٜمٌف اعمٗمن إمم إدراك ظمّمقصٞم٤مت سمالهمٞم٦م
( )1اٟمٔمر ُ :مٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ً ,مٚمزرىم٤مين ( , )114/1ودراؾم٤مت ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ً ,مٚمروُمل صـ(. )142
(ُ )2مـ ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م (. )145
( )3اٟمٔمر:اإلشم٘م٤من(,)94,95وُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من(,)113/1وأؾمٌ٤مب اًمٜمزول ,د.قمامد اًمديـ اًمرؿمٞمدصـ(.)55 ,54
( )4اٟمٔمر ُ :مٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من (. )115 , 114
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(.)1

شمتٌع ُم٘مت٣م اعم٘م٤مُم٤مت  ,وم٢من ُمـ أؾمٌ٤مب اًم ُّـزول ُم٤م يٕملم قمغم شمّمقير ُم٘م٤مم اًمٙمالم»



أسباب اليزّل
اخلامص املؤلفات يف :
:
املطلب
اهتؿ ايمعؾامء-

-زمعؾؿ أؽمباب ايمـزول إهتامم ًا ىمبغم ًا  ،وذيمؽ ٕكف فمؾؿ يعتؿد فمعم

ايمرواية  ،همل ىيمػقا همقف مميمػات مؽمتؼؾة ىمثغمة كذىمر مـفا :
 " -1أؾمٌ٤مب اًم ُّـزول " ًمِمٞمخ اعمحدصملم قمكم سمـ اعمديٜمل (ت234هـ ) وهق أول ُمـ
أًمػ ومٞمف  ,ويمت٤مسمف هذا ذم قمداد اعمٗم٘مقدات(. )2
 " -2اًم٘مّمص وإؾمٌ٤مب اًمتل ٟمزل ُمـ أضمٚمٝم٤م اًم٘مرآن

" لقمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد

اًم٘مرـمٌل  ,املقمروف سمٛمٓمرف (ت402هـ)  ,وىمٞمؾ  :يمت٤مسمف هذ ا يٌٚمغ ُم٤مئ٦م ضمزء وٟمٞمػ

,

وىمٞمؾ ُ :م٤مئ٦م ضمزء وم٘مط(. )3
 " -3أؾمٌ٤مب ٟمزول اًم٘مرآن " ٕيب احلًـ قمكم سمـ أمحد اًمقاطمدي (ت468هـ).وهق
أؿمٝمر ُم٤م صٜمػ ومٞمف  ,وىمد ـمٌع قمدة ـمٌٕم٤مت دم٤مري٦م  ,وحم٘م٘م٦م (.)4
جل ْٕمؼمي (ت732هـ )  ,وىمد
 " -4أؾمٌ٤مب اًم ُّـزول " إلسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ ا ُ
ذيمر اًمسيقـمل أٟمف اظمتٍمه ُمـ يمت٤مب اًمقاطمدي ومحذف أؾم٤مٟمٞمده  ,ومل يزد قمٚمٞمف ؿمٞمئ ً٤م(.)5
 " -5اًم ُٕمج٤مب ذم سمٞم٤من إؾمٌ٤مب " ًمٚمح٤مومظ أيب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر
اًمٕمً٘مالين (ت852هـ) ُم٤مت ىمٌؾ أن يتٛمف  ,وهق يمت٤مب ومٞمف ومقائد يمثػمة ضمد ًا(.)6
ً " -6مٌ٤مب اًم ُّـىمقل ذم أؾمٌ٤مب اًم ُّـزول " ًمٚمح٤مومظ جٓل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمًٞمقـمل (ت911هـ)  ,وىمد مجع ومٞمف رواي٤مت اًمقاطمدي  ,وطمذف إؾم٤مٟمٞمد  ,وزاد قمٚمٞمٝم٤م
رواي٤مت ُمـ يمت٥م أصم٤مر  ,وومقائد ىمٞمٛم٦م(.)7
( )1اٟمٔمر  :اًمتحرير واًمتٜمقير ( , )45/1وأؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,د.قمامد اًمديـ اًمرؿمٞمد صـ(. )62 , 61
( )2اٟمٔمر  :اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ( , )22/1واإلشم٘م٤من ( , )92/1ويمِمػ اًمٔمٜمقن (. )76/1
( )3اٟمٔمر  :يمِمػ اًمٔمٜمقن ( , )76/1وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم (. )186/5
دي٥م اًمٌٖم٤م
( )4وممـ طم٘م٘مف :اًمًٞمد أمحد ص٘مر  ,واًمًٞمد اجلٛمٞمكم  ,ويمامل سمًٞمقين زهمٚمقل  ,وقمّم٤مم احلٛمٞمدان  ,وُمّمٓمٗمك .
( )5اٟمٔمر  :اإلشم٘م٤من ( , )92/1ويمِمػ اًمٔمٜمقن ( , )76/1وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم (. )69/1
( )6اٟمٔمر  :اإلشم٘م٤من ( , )92/1ويمِمػ اًمٔمٜمقن ( , )76/1واًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع ذم جمٚمديـ سمتح٘مٞمؼ  :قمٌد احلٙمٞمؿ
حمٛمد إٟمٞمس  ,ـمٌٕمتف دار اسمـ اجلقزي قم٤مم (1418هـ1997 -م) .
( )7واًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي  ,ـمٌٕمتف دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ,وًمف ـمٌٕم٤مت دم٤مري٦م .
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 " -7إرؿم٤مد اًمرمحـ ٕؾمٌ٤مب اًم ُّـزول واًمٜمًخ واعمتِم٤مسمف ودمقيد اًم٘مرآن " ًمٕمٓمٞم٦م اهلل
سمـ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري (ت1190هـ) .وهق يمت٤مسمٜم٤م هذا .
 " -8اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ أؾمٌ٤مب اًم ُّـزول " ًمٚمِمٞمخ ُ :م٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل  ,أراد
ُم١مًمٗمف أن جيٛمع ومٞمف اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م ُمـ يمت٥م اًمًٜمـ واًمتٗمًػم سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م  ,همػم أٟمف مل
يًتققم٥م  ,وم٘مد شمرك اًمٙمثػم ُمـ اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م ٕؾمٌ٤مب اًم ُّـزول(.)1
 " -9ضم٤مُمع اًم ُّـىمقل ذم أؾمٌ٤مب اًم ُّـزول وذح آي٤مهت٤م " ٓسمـ ظمٚمٞمٗم٦م قمٚمٞمقي  ,مجع ومٞمف
ُم١مًمٗمف يمؾ ُم٤م ىمٞمؾ أٟمف ؾمٌ٥م ٟمزول  ,سمدون أؾم٤مٟمٞمد ُمـ يمت٥م اًمتٗمًػم ,وذح أي٤مت  ٪إَّٓ
أٟمف مل يٛمٞمز سملم اًمّمحٞمح واًمْمٕمٞمػ  ,ومل ُخي نرج اًمرواي٤مت  ,ويٕمزوه٤م إمم ُمّم٤مدره٤م(.)2
 " -10أؾمٌ٤مب اًم ُّـزول وأصمره٤م ذم اًمتٗمًػم " ًمٚمديمتقر  :قمّم٤مم احلٛمٞمدان  ,إقمتٛمد
ه٤م قمغم يمت٤ميب اًمقاطمدي واًمًٞمقـمل ,وىم٤مرن سمٞمٜمٝمام ,واؾمتخٚمص اًمّمحٞمح واًمْمٕمٞمػ
ُم١مًمػ
()3

ُمٜمٝمام ,ومل يزد قمٚمٞمٝمام .
()4

.

 " -11أؾمٌ٤مب اًم ُّـزول اًم٘مرآين " ًمٚمديمتقر  :هم٤مزي قمٜم٤مي٦م
اًمًقل ومٞمام ُا ْؾمت ِ
ُدرك قمغم اًمقاطمدي  ,واًمًٞمقـمل ُمـ أؾمٌ٤مب اًم ُّـزول "
 " -12هن٤مي٦م ُّ
ًمٚمديمتقر ٟ :م٤مدي سمـ حمٛمقد إزهري .مجع ومٞمف ُم٤م وم٤مت اًمقاطمدي  ,واًمًٞمقـمل ُمـ رواي٤مت
ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,مجٕمٝم٤م ُمـ يمت٥م اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر  ,ويمت٥م احلدي٨م  ,واعمٖم٤مزي  ,واًمًػم
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

واًمت٤مريخ  ,ويمت٥م اًمرضم٤مل  ,ويمت٤مب اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ًمٚمٌخ٤مري  ,وشم٤مريخ سمٖمداد  ,واإلص٤مسم٦م ,
و ُأ ْؾمد اًمٖم٤مسم٦م(.)5
 " -13أؾمٌ٤مب اًم ُّـزول قمـ اًمّمح٤مسم٦م واعمٗمنيـ " ًمٕمٌد اًمٗمت٤مح اًم٘م٤ميض  ,مجع ومٞمف

أؾمٌ٤مب اًم ُّـزول اًمّمحٞمح٦م اًمًٜمد  ,دون ذيمر اًمًٜمد  ,أو اًمتخري٩م  ,أو اًمٕمزو(. )6
( )1واًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع ذم جمٚمدواطمدُ,مـ ُمٜمِمقرات ُمٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ,ذم اًم٘م٤مهرة 1410(,هـ 1990 -م) .
( )2وىمد ُـمٌع اًمٙمت٤مب سم٤مًمري٤مض قم٤مم (1404هـ1984 -م) .
1406هـ1986-م).
سم٤مًمري٤مض
درضم٦م اعم٤مضمًتػمُمـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م (
( )3وهل رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٜمٞمؾ
( )4اًمٙمت٤مب ُمـ ُمٓمٌققم٤مت دار اجلٞمؾ  ,سمػموت .
( )5اٟمٔمر  :دراؾم٤مت ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ً ,مٚمروُمل صـ(. )135
( )6اًمٙمت٤مب ُمـ ُمٓمٌققم٤مت دار اًمٜمدوة  ,قم٤مم (1408هـ 1984 -م) .
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 املبحح الجاىٕ  :الياسخ ّامليشْخ

اليشذ
األّل تعزٓف :
املطلب :
ايمـسخ دم ايمؾغة :

اًمٔمؾ) أي :أزاًمتف َّ
اًمِمٛمس َّ
وطمؾت ُمٙم٤مٟمف ,
أّالً  :الرومع واإلزاًم٦م  :ي٘م٤مل ٟ(:مًَخ٧م
ُ
اًمِمٞم٥م اًمِمٌ٤مب)  ,أي  :أزاًمف ّ
وطمؾ ُمٙم٤مٟمف .
(وٟمًخ
ُ

وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﴾

()1

.

وىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﴾(. )2
ثاىٔاً ٟ :م٘مؾ اًمٌمء ُمـ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من ُمع سم٘م٤مء إول ,وُمٜمف ٟ(:م ًََ ْخ ُ٧م اًمٙمت٤مب ):
إذا ٟم٘مٚم٧م ُم٤م ومٞمف إمم ُمٙم٤من آظمر ,وًمٞمس اعمراد سمف إقمدام ُم٤م ومٞمف .

وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮ ﯯ ﴾
ثالجاً ٟ :م٘مؾ اًمٌمء وحتقيٚمف ُمـ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من ُ ,مع قمدم سم٘م٤مء إول

()3

.

.وي٘م٤مل :

شمٜم٤مؾمخ٧م اعمقاري٨م ٟٓ ,مت٘م٤مهل٤م ُمـ ىمقم إمم ىمقم(.)4
معـك ايمـسخ دم اصطالح اظمتؼدمكم :
ُمّمٓمٚمح اًمٜمًخ قمٜمد اعمت٘مدُملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ يم٤من همػم ُم٘متٍم قمغم
الرسالة كاملة
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ُمٕمٜم٤مه اعمٕمروف قمٜمد إصقًمٞملم :
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م « :إن ًمٗمظ " اًمٜمًخ " جمٛمؾ  ,وم٤مًمًٚمػ يم٤مٟمقا يًتٕمٛمٚمقٟمف ومٞمام ئمـ دًٓم٦م
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م (. )106
(ُ )2مـ ؾمقرة احل٩م آي٦م (. )52
(ُ )3مـ ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م آي٦م (. )29
( )4اٟمٔمر ُ:مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ( , )425 , 424/5وًمسان اًمٕمرب ((ٟمًخ)) (,)61/3واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ
ٓسمـ طمزم صـ (,)6واإليْم٤مح عمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م صـ (,)48 , 47واعمحّمقل ٓسمـ اًمٕمريب (, )419/3
وروو٦م اًمٜم٤مفمر صـ( , )69واإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ًممُمدي ( , )237 , 236/2وإرؿم٤مد اًمٗمحقل
صـ(. )184 , 183
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أي٦م قمٚمٞمف ُ ,مـ قمٛمقم أو إـمالق أو همػم ذًمؽ»(. )1
وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ« :وُمراد قم٤مُم٦م اًمًٚمػ سم٤مًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ رومع احلٙمؿ سمجٛمٚمتف شم٤مرة  ,وهق
اصٓمالح اعمت٠مظمريـ  ,ورومع دًٓم٦م اًمٕم٤مم  ,واعمٓمٚمؼ  ,واًمٔم٤مهر  ,وهمػمه٤م شم٤مر ًة  ٪إ َُّم٤م سمتخّمٞمص ,
إهنؿ ُيًٛمقن آؾمتثٜم٤مء واًمنمط ,
أو شم٘مٞمٞمد  ,أو محؾ ُمٓمٚمؼ قمغم ُم٘مٞمد  ,وشمٗمًػمه وشمٌٞمٞمٜمف  ٪طمتك
واًمّمٗم٦م ٟمًخ ً٤م ً ٪متْمٛمـ ذًمؽ رومع دًٓم٦م اًمٔم٤مهر ,وسمٞم٤من اعمراد  ,وم٤مًمٜمًخ قمٜمدهؿ وذم ًمً٤مهنؿ ,
ذًمؽ ومٞمف ُم٤م ٓ
رأى م
هق سمٞم٤من اعمراد سمٖمػم ذًمؽ اًمٚمٗمظ  ٪سمؾ سم٠مُمر ظمرج قمٜمف  ,وُمـ شم٠مُمؾ يمالُمٝمؿ ن
قمغم آصٓمالح احل٤مدث اعمت٠مظمر»(.)2
حيَم,وزال قمٜمف سمف إؿمٙم٤مٓت أوضمٌٝم٤م محؾ يمالُمٝمؿ
أقمؿ
وىم٤مل اًمِم٤مـمٌل « :اًمذي ئمٝمر ُمـ يمالم اعمت٘مدُملم أن اًمٜمًخ قمٜمدهؿ ذم اإلـمالق َّ
ُمٜمف ذم يمالم إصقًمٞملم  ,وم٘مد ُيٓمٚم٘مقن قمغم شم٘مٞمٞمد اعمٓمٚمؼ ٟمًخ ً٤م  ,وقمغم ختّمٞمص اًمٕمٛمقم
سمدًمٞمؾ ُمتّمؾ  ,أو ُمٜمٗمّمؾ ٟمًخ ً٤م  ,وقمغم سمٞم٤من اعمٌٝمؿ واعمجٛمؾ ٟمًخ ً٤م  ,يمام ُيٓمٚم٘مقن قمغم رومع
احلٙمؿ اًمنمقمل سمدًمٞمؾ ذقمل ُمت٠مظمر ٟمًخ ً٤م ٕ ٪ن مجٞمع ذًمؽ ُمِمؽمك ذم ُمٕمٜمك واطمد  ,وهق
أن اًمٜمًخ ذم آصٓمالح اعمت٠مظمر اىمت٣م أن إُمر اعمت٘مدم همػم ُمراد ذم اًمتٙمٚمٞمػ  ,وإٟمام اعمراد
ُم٤م ضملء سمف آظمر ًا  ,وم٤مٕول همػم ُمٕمٛمقل سمف  ,واًمث٤مين هق اعمٕمٛمقل سمف .وهذا اعمٕمٜمك ٍ
ضم٤مر ذم
شم٘مٞمٞمد اعمٓمٚمؼ  ,وم٢من اعمٓمٚمؼ ُمؽموك اًمٔم٤مهر ُمع ُم٘م نٞمده  ,ومال إقمامل ًمف ذم إـمالىمف  ٪سمؾ ا ُعم ْٕم َٛمؾ
هق اعم٘مٞمد  ,ومٙم٠من اعمٓمٚمؼ مل يٗمد ُمع ُم٘مٞمده ؿمٞمئ ً٤م ,ومّم٤مر ُمثؾ اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ

.ويمذًمؽ

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ومٚمام
اًمٕم٤مم ُمع اًمخاص  ,إذ يم٤من فم٤مهر اًمٕم٤مم ي٘متيض ؿمٛمقل احلٙمؿ جلٛمٞمع ُم٤م يتٜم٤موًمف اًمٚمٗمظ َّ ,
ضم٤مء اخل٤مص أظمرج طمٙمؿ فم٤مهر اًمٕم٤مم قمـ آقمتٌ٤مر  ,وم٠مؿمٌف اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ  ٪إَّٓ أن
اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم مل هيٛمؾ ُمدًمقًمف مجٚم٦م  ,وإٟمام أمهؾ ُمٜمف ُم٤م َّ
دل قمٚمٞمف اخل٤مص  ,وسم٘مل اًمً٤مئر قمغم
ومٚمام يم٤من يمذًمؽ اؾمت ًُْ ِٝم َؾ إـمالق ًمٗمظ
احلٙمؿ إول .واعمٌلم ُمع اعمٌٝمؿ يم٤معم٘مٞمد ُمع اعمٓمٚمؼ َّ .
اًمٜمًخ ذم مجٚم٦م هذه اعمٕم٤مين ً ٪مرضمققمٝم٤م إمم رء واطمد »  ,صمؿ ذيمر أُمثٚم٦م يمثػمة صمؿ ىم٤مل
«وإُمثٚم٦م هٜم٤م يمثػمة شمقوح ًمؽ  ٪أن ُم٘مّمقد اعمت٘مدُملم سم٢مـمالق ًمٗمظ اًمٜمًخ سمٞم٤من ُم٤م ذم
شمٚم٘مل إطمٙم٤مم ُمـ جمرد فم٤مهر ه إؿمٙم٤مل وإهي٤مم عمٕمٜمك همػمُم٘مّمقد ًمٚمِم٤مرع  ٪ومٝمق أقمؿ ُمـ
( )1اٟمٔمر  :جمٛمقع اًمٗمت٤موى (. )101/14
( )2اٟمٔمر :إقمالم اعمقىمٕملم (.)29/1

27

:

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

التنَٔـــــــــــــــس

وومٞمؼ»(.)1
إـمالق إصقًمٞملم  ,ومٚمٞمٗمٝمؿ هذا  ,وسم٤مهلل اًم٧م
معـك ايمـسخ دم اصطالح اظمتلطمريـ :
ُمٜمذ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمغم اًمت٘مري٥م  ,واًمٕمٚمامء حي٤موًمقن أن يْمٕمقا شمٕمريٗم ً٤م ًمٚمٜمًخ  ,حيدد
أريم٤مٟمف وذوـمف وؾم٤مئر حمؽمزاشمف  ,وقمغم اُمتداد اًم٘مرون ويمؾ ىمرن ي٠ميت ًمٜم٤م سمٕمدد ُمـ اًمٕمٚمامء
ي٘مدم يمؾ ُمٜمٝمؿ شمٕمريٗم ً٤م خمتٚمٗم ً٤م ًمٚمٜمًخ .
وُمـ أىمدم هذه الشمٕم٤مريػ ُم٤م ذيمره أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ طمزم (ت )320قمٛمـ ؾمٌ٘مف
ُمـ اًمٕمٚمامء  ,ىم٤مل  « :وأُم٤م طمدُّ ه ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل  :إٟمف سمٞم٤من اٟمتٝم٤مء ُمدة اًمٕمٌ٤مدة  ,وىمٞمؾ

:

اٟم٘مْم٤مء اًمٕمٌ٤مدة اًمتل فم٤مهره٤م اًمدوام  ,وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ  :إٟمف رومع احلٙمؿ سمٕمد صمٌقشمف»(.)2
وقمرومف اجلّم٤مص (ت )370سم٘مقًمف « :سمٞم٤من ُمدة احلٙمؿ واًمتالوة» (. )3
َّ
وقمرومف قمٌد اًم٘م٤مهر اًمٌٖمدادي (ت429هـ) سم٘مقًمف « :هق سمٞم٤من اٟمتٝم٤مء ُمدة اًمٕمٌ٤مدة» (. )4
ّ
وقمرومف ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز (ت438هـ)سم٘مقًمف« :إزاًم٦م طمٙمؿ اعمٜمًقخ يمٚمف ,
َّ
سمٖمػم طمرف ُمتقؾمط  ,سمٌدل طمٙمؿ آظمر  ,أو سمٖمػم سمدل  ,ذم وىم٧م ُمٕملم  ,ومٝمق سمٞم٤من إزُم٤من
اًمتل اٟمتٝمك إًمٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٖمرض إول  ,وُمٜمٝم٤م اسمتدأ اًمٖمرض اًمث٤مين اًمٜم٤مؾمخ ًمألول»(.)5
وقمرومف اسمـ طمزم اًمٔم٤مهري (ت456هـ) سم٘مقًمف « :اًمٜمًخ سمٞم٤من اٟمتٝم٤مء زُم٤من إُمر إول
ّ
ومٞمام ٓ يتٙمرر»(. )6
وقمرومف اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم حمٛمد سمـ احلٞمًـ اًمٗمراء (ت )458سم٘مقًمف « :قمٌ٤مرة قمـ إظمراج
ّ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ُم٤م مل يرد سم٤مًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم ذم اًمزُم٤من ُ ,مع شمراظمٞمف قمٜمف»(. )7
وقمرومف اسمـ ىمداُم٦م (ت620هـ) سم٘مقًمف « :رومع احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م سمخٓم٤مب ُمت٘مدم سمخٓم٤مب
َّ
( )1اٟمٔمر  :اعمقاوم٘م٤مت (. )364 – 344/3
( )2اٟمٔمر  :اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صـ(. )7
( )3اٟمٔمر  :أطمٙم٤مم اًم٘مرآن (. )72/1
( )4اٟمٔمر  :اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ صـ(. )17
( )5اٟمٔمر  :اإليْم٤مح ًمٜم٤مؾمخ اًم٘مرآن وُمٜمًقظمف صـ(. )85
( )6اٟمٔمر  :اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم (. )564/4
( )7اٟمٔمر  :اًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف (. )778/3
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ُمؽماخٍ قمٜمف(.)1
وقمرومف أُمدي (ت )631سم٘مقًمف « :ظمٓم٤مب اًمِم٤مرع اعم٤مٟمع ُمـ اؾمتٛمرار ُم٤م صمٌ٧م ُمـ
َّ
طمٙمؿ ظمٓم٤مب ذقمل ؾم٤مسمؼ»(.)2
واظمت٤مر اًمزرىم٤مين ذم ُمٜم٤مهؾ ال قمروم٤من أٟمف «:رومع احلٙمؿ اًمنمقمل سمدًمٞمؾ ذقمل
ُمت٠مظمر »(. )3
وقمرومف اًمٌمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم سم٘مقًمف « :رومع طمٙمؿ دًمٞمؾ ذقمل ,أو ًمٗمٔمف ,
ّ

سمدًمٞمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م»(. )4

الجاىٕ :حهه اليشذ
املطلب :
ال وواقع رشع ًا  ،ومجفور العؾامء عذ جواز الـسخ عؼ ً
حؽم الـسخ جائز عؼ ً
ال ،
ووقوعه رشع ًا  ،وقد استدلوا عذ ذلك بلدلة رشعقة وعؼؾقة .
إديمة ايمممفمقة فمعم صمقاز ايمـسخ :
 -1ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ﴾(. )5
 -2ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ﴾(.)6
 - 3ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ﴾(. )7
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ومٝمذه أي٤مت شمثٌ٧م و ىمقع اًمٜمًخ ذقم ً٤م وإُمٙم٤مٟمف  ,وًمٜمذيمر ىمقل إُم٤مم اعمٗمنيـ
أي٦م إومم ً ,مٞمتٌلم اعمٕمٜمك اعمراد :
ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ﴾.
( )1اٟمٔمر  :روو٦م اًمٜم٤مفمر صـ(. )69
( )2اٟمٔمر  :اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم (. )135/1
( )3اٟمٔمر ُ :مٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من (. )191/2
( )4اٟمٔمر  :اٟمٔمر يمت٤مسمف  :إصقل ُمـ قمٚمؿ إصقل صـ(. )35
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمٌؼرة آي٦م (. )106
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمرقمد آي٦م (. )39
(ُ )7مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )101
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ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼميُ« :– -م٤م ٟمٜم٘مؾ ُمـ طمٙمؿ آي٦م إمم همػمه ومٜمٌدًمف وٟمٖمػمه  ,وذًمؽ
أن حيقل احلالل طمراُم ً٤م واحلرام طمالًٓ  ,واعمٌ٤مح حمٔمقرا واعمحٔمقر ُمٌ٤مطم ً٤م .وٓ يٙمقن ذًمؽ
إٓ ذم إُمر واًمـهل ,واًمحفمر واإلـمالق,واعمٜمع واإلسم٤مطم٦م.وم٠مُم٤م إظمٌ٤مر  ,ومال يٙمقن ومٞمٝم٤م
ٟم٤مؾمخ وٓ ُمٜمًقخ .وأصؾ اًمٜمًخ ُمـ ٟمًخ اًمٙمت٤مب  ,وهق ٟم٘مٚمف ُمـ ٟمًخ٦م إمم أظمرى
همػمه٤م  ,ومٙمذًمؽ ُمٕمٜمك ٟمًخ احلٙمؿ إمم همػمه  ,إٟمام هق حتق

يٚمف وٟم٘مؾ قمٌ٤مرشمف ع ٟمف إمم

همػمه٤م.وم٢مذا يم٤من ذًمؽ ُمٕمٜمك ٟمًخ أي٦م  ,ومسواء  -إذا ٟمًخ طمٙمٛمٝم٤م ومٖمػموسمدل ومروٝم٤م ,
وٟم٘مؾ ومرض اًمٕمٌ٤مد قمـ اًمالزم يم٤من هلؿ هب٤م َ -أ ُأ ّىمر ظمٓمٝم٤م َوم ُؽمك ,أو حمل أصمره٤م ومٕم نٗمل وٟمز ,
إذ هل طمٞمٜمئذ ذم يمٚمت٤م طم٤مًمتٞمٝم٤م ُمٜمًقظم٦م  ,واحلٙمؿ احل٤مدث اعمٌدل سمف احلٙمؿ إول  ,واعمٜم٘مقل
إًمٞمف ومرض اًمٕمٌ٤مد  ,هق اًمٜم٤مؾمخ»(.)1
وأ َُّم٤م اإلمج٤مع  :وم٘مد أمجٕم٧م إُم٦م قمغم أن ذيٕم٦م حمٛمد --ىمد ٟمًخ٧م ُم٤م ظم٤مًمٗمٝم٤م ُمـ
ذائع إٟمٌٞم٤مء ىمٌٚمف  ,وىمد يم٤من آدم ُ --يزوج سمٜم٤مشمف ُمـ سمٜمٞمف  ,ويم٤من اًمٕمٛمؾ حمرم ذم يقم
اًمًٌ٧م ذم ذيٕم٦م ُمقؾمك --وىمد يم٤من يٕم٘مقب--جيٛمع سملم إظمتلم  ,وأمجٕمقا
قمغم ٟمًخ اًمتقضمف إمم سمٞم٧م اعم٘مدس سم٤مُٕمر سم٤مؾمت٘مٌ٤مل اًمٙمٕمٌ٦م  ,وقمغم ٟمًخ اًمقصٞم٦م ًمٚمقاًمديـ

وإىمرسملم سمآي٦م اعمقاري٨م...إمم همػم ذًمؽ ُمـ إطمٙم٤مم اعمتٕمددة(.)2

وأما إديمة ايمعؼؾقة فمعم صمقاز ايمـسخ :
ى
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 -1أن أُمر ًمف أن ي٠مُمر سمام ؿم٤مء  ,ومال ُيً٠مل قمام يٗمٕمؾ .
 -2أن اًمٜمٗمس إذا ًمزُم٧م أُمر ِ
وألومتف  ,وم٢مذا ٟم٘مٚم٧م قمٜمف إمم همػمه ؿمؼ قمٚمٞمٝم٤م عمٙم٤من

آقمتٌ٤مر اعم٠مًمقف ,ومٔمٝمر ُمٜمٝم٤م سم٤مإلذقم٤من وآٟم٘مٞم٤مد ًمٓم٤مقم٦م أُمر .
 ٓ -3خيٚمق اًمتٙمٚمٞمػ أن يؽون ُمقىمقوم ً٤م قمغم ُمِمٞمئ٦م اعمُٙمَٚمػ ,أو قمغم ُمّمٚمح٦م اعمُٙمَٚمػ ,
وم٢من يم٤مٟم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م  ,ومج٤مئز أن شمٙمقن اعمّمٚمح٦م ًمٚمٕمٌ٤مد ذم ومٕمؾ قمٌ٤مدة زُم٤من دون زُم٤من
ويقوح هذا أٟمف ىمد ضم٤مز ذم اًمٕم٘مؾ شمٙمٚمٞمػ قمٌ٤مدة ُمتٜم٤مهٞم٦م  ,يمّمقم يقم ويٜمتٝمل اًمّمقم
سم٤مٟمتٝم٤مء اًمٞمقم  ,وهذا شمٙمٚمٞمػ اٟم٘م٣م سم٤مٟم٘مْم٤مء زُم٤من ,

ومٚمف أن ي٠مُمر سم٤مًمٌمء ذم

( )1اٟمٔمر  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير (. )470/1
( )2اٟمٔمر  :اعمقاوم٘م٤مت ( , )72/3واإليْم٤مح عمٙمل صـ( , )64 – 61وروو٦م اًمٜم٤مفمر (. )293/1
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وىم٧م,ويٜمًخف سم٤مًمٜمٝمل قمٜمف ذم وىم٧م  ,وهق أقمٚمؿ سمٛمّم٤مًمح اًمٕمٌ٤مد(. )1
إكؽار ايمـسخ :
اٟم٘مْم٧م اًم٘مرون اًمثالصم٦م اعمٗمْمٚم٦م ومل يٜمؽر أطمد وىمقع اًمٜمًخ  ,إٓ ُم٤م ٟم٘مؾ ُمـ دقمقى
ٟمًٌ٧م ًمِمٞمخ ُمٕمتززم  ,هق أسمق ُمًٚمؿ حمٛمد سمـ سمحر إصٗمٝم٤مين ( , )2ذم إٟمٙم٤مره اًمٜمًخ ,
وىم٤مل يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء  :اخلالف سمٞمٜمف وسملم اجلٛمٝمقر ًمٗمٔمل ٓ ٪شمٗم٤مق اجلٛمٞمع ذم اًمٜمتٞمج٦م ,
ومٚمٞمس اًمٜمًخ قمٜمده رومٕم ً٤م ًمٚمحٙمؿ إول  ,وإٟمام هق ختّمٞمص ًمٚمزُمـ اًمذ ي يم٤من ُمًتٛمر ًا ,
وسمٕمد وضمقد اًمٜم٤مؾمخ أصٌح خمّمّم ً٤م سمام ضم٤مء سمٕمد ذًمؽ .وهبذا شمٕمٚمؿ أن إُم٦م ُمتٗم٘م٦م قمغم
ضمقاز اًمٜمًخ وقمغم وىمققمف  ,وأن اخلالف اعمٜمًقب ٕيب ُمًٚمؿ ًمٚمجٛمٝمقر هق ظمالف
ًمٗمٔمل  ,يمام سح سمذًمؽ أُمدي  ,واسمـ اًمًٌٙمل .
ىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل  :وؾمامه أسمق ُمًٚمؿ ختّمٞمّم ً٤م  ,صمؿ ىم٤مل اًمشارح اعمحكم ٟٕ« :مف ىمٍم
احلٙمؿ قمغم سمٕمض إزُم٤من  ,ومٝمق ختّمٞمص ذم إزُم٤من  ,يم٤مًمتخّمٞمص ذم إؿمخ٤مص .
وم٘مٞمؾ  :ظم٤مًمػ ذم وضمقده طمٞم٨م مل يذيمره سم٤مؾمٛمف اعمِمٝمقر  ,وم٤مخلٚمػ اًمذي طمٙم٤مه أُمدي
وهمػمه قمٜمف ُمـ ٟمٗمٞمف وىمققمف ًمٗمٔمل  ٪عم٤م شم٘مدم ُمـ شمًٛمٞمتف ختّمٞمّم ً٤م»(.)3
أُم٤م سم٘مٞم٦م اعمخ٤مًمٗملم ُمـ اًمٗمرق ومال يٕمتد سم٘مقهلؿ  ,وم٘مد ٟم٘مؾ أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس قمـ
مج٤مقم٦م أهنؿ ىم٤مًمقا ً :مٞمس ذم اًم٘مرآن ٟم٤مؾمخ وٓ ُمٜمًقخ  ,وه١مٓء ىمقم ٓ يٕمتد هبؿ ٪
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

عمخ٤مًمٗمتٝمؿ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب وإمج٤مع إُم٦م(. )4
( )1اٟمٔمر  :اعمّمٗمك سم٠ميمػ أهؾ اًمرؾمقخ صـ ( , )12ونواؾمخ اًم٘مرآن صـ ( , )80وذح اًمتٚمقيح ًمٚمتٗمت٤مزاين
( , )68/2وُمٌ٤مطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن صـ(. )242
ؽمؾم ً
ال سمٚمٞمٖم٤م ً ,وًمد ؾمٜم٦م
( )2هق  :حمٛمد سمـ سمحر إصٗمٝم٤مين,أسمق ُمًٚمؿ,أطمد قمٚمامء اعمٕمتزًم٦موُمِم٤مهػمهؿ,يم٤من يم٤مشمٌ ً٤م ُم َّ
(254هـ),وأؿمٝمر يمتٌف:شمٗمًػمضم٤مُمع اًمت٠مويؾ عمحٙمؿ اًمتٜمزيؾ,واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ,شمقذم ؾمٜم٦م (322هـ ).
اٟمٔمرشمرمجتف ذمُ:مٕمجؿ إدسم٤مء(,)35/18و ُسم ْٖمٞم٦م اًمققم٤مة(,),9 59/1واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت (. )244/2
( )3اٟمٔمر  :طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم مجع اجلقاُمع

(, )122 , 121/2واٟمٔمر أيْم ً٤م  :هن٤مي٦م اًمس ؤل (, )544/2

وأي٤مت اعمٜمًقظم٦م ذم اًم٘مرآن صـ(. )66 – 57
( )4اٟمٔمر  :أي٤مت اعمٜمًقظم٦م ذم اًم٘مرآن صـ(. )58
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احلهن٘ مً اليشذ
:
الجالح
 املطلب :
شمتجغم احلٙمٛم٦م ُمـ ٟمًخ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٕمْمٝم٤م ًمٌٕمض ذم أُمقر :
أوًٓ :إذا يم٤من اًمٜمًخ سمٖمػم سمدل  :وم٢م َُّم٤م أن يٙمقن ٟمًخ ً٤م ًمٚمحٙمؿ وم٘مط  ,وذم ذًمؽ ختٗمٞمػ
قمـ إُم٦م ذم إطمٙم٤مم واًمتٙم٤مًمٞمػ  ,يمٜمًخ وضمقب ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ سم٤مؾمتحٌ٤مسمف  ,وإ َُّم٤م أن يٙمقن
اًمٜمًخ ًمٚمتالوة وم٘مط  ,وذم ذًمؽ ختٗمٞمػ قمغم إُم٦م ذم طمٗمظ اًم٘مرآن وشمدسمره  ,وإ َُّم٤م أن يٙمقن
اًمٜمًخ ًمٚمتالوة واحلٙمؿ ُمٕم ً٤م ومٞمجتٛمع إُمران .
شماكق ًا :إذا يم٤من اًمٜمًخ إمم سمدل  :وم٢م َُّم٤م أن يٙمقن ٟمًخ ً٤م إمم سمدل أصم٘مؾ ومٞمٙمقن ذًمؽ ُمـ سم٤مب
ُمْم٤مقمٗم٦م إضمر واًمثقاب  ,وومٞمف اظمتٌ٤مر ًمٚمٕمٌ٤مد  ,ومتحٞمّم ً٤م هلؿ ً ٪مٞمتٌلم اًمّم٤مسمر اعمحتً٥م
ُمـ همػمه .وإُم٤م أن يٙمقن اًمٜمًخ إمم ٍ
سمدل أظمػ  ,ومٝمق إ فمٝم٤مرا ًمٗمْمؾ اهلل قمغم قمٌ٤مده ورمحتف
هبؿ  ,وشمٞمًػم ًا قمٚمٞمٝمؿ ً ٪مٞمِمٙمروه وحيٛمدوه قمغم ذًمؽ .وإُم٤م أن يٙمقن اًمٜمًخ سمام يً٤مويف ذم
صٕمقسمتف  ,أو ؾمٝمقًمتف  ,يمٜمًخ اًمتقضمف إمم سمٞم٧م اعم٘مدس سم٤مًمتقضمف إمم اًمٙمٕمٌ٦م  ,ومٝمذا ًمالسمتالء
وآظمتٌ٤مرً ٪مٞمتٌلم اعم١مُمـ ُمـ اعمٜم٤مومؼ .
شمايمث ًا :وشمتٛمثؾ احلٙمٛم٦م أيْم ً٤م ذم اًمتدرج واًمؽمىمل سم٤مًمتنميع ؿمٞمئ ً٤م ومِمٞمئ ً٤م  ,ؾمٞم٤مؾم٦م ًمألُم٦م ,

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وشم َّٕمٝمده٤م سمام ُي نرىمٞمٝم٤م و ُيٛمحّمٝم٤م  ,وشمرويْم ً٤م هل٤م قمغم آًمتزام سم٠مطمٙم٤مم هذه اًمنميٕم٦م .
رازمع ًا :وُمـ ِ
احلٙم َْؿ سمٞم٤من ذف ٟمٌٞمٜم٤م  ,--وم٢مٟمف ٟمًخ سمنميٕمتف ذيٕم٦م ُمـ ىمٌٚمف ,
وذيٕمتف ٓ ٟم٤مؾمخ هل٤م .
وىمٌؾ اإلٟمت٘م٤مل إمم اعمٓمٚم٥م أظمر ٟم٘مقل أن اًمٜمًخ إٟمام وىمع ذم إطمٙم٤مم اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ذم
اًمٕمٌ٤مدات واعمٕم٤مُمالت  ,أ َُّم٤م ُم٤م يتٕم َّٚمؼ سم٠مصقل اًمديـ ُمـ شمقطمٞمد اهلل  ,واًمدقمقة إمم اًمٗمْم٤مئؾ
 ,واًمٜمٝمل قمـ اًمرذائؾ  ,وم٢مٟمف همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمٜمًخ  ,وم٘مد اشمٗم٘م٧م قمٚمٞمف مجٞمع اًمنمائع اًمًاموي٦م ُمـ

ًمدن آدم--إمم أن ُظمتٛم٧م اًمرؾم٤مٓت سمرؾم٤مًم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد.)1( --
( )1اٟمٔمر:اًمرؾم٤مًم٦م صـ (,)106واإليْم٤مح اعمٙمل صـ (,)64 –60وروو٦م اًمٜم٤مفمر (,)317 –313/1وُمٜم٤مهؾ
اًمٕمروم٤من (,)247 ,231/2وإصقل ُمـ قمٚمؿ إصقل ٓسمـ قمثٞمٛملم (,)56وأي٤مت اعمٜمًقظم٦م ذم اًم٘مرآن
صـ(.)25
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أقشاو اليشذ
:
الزابع
املطلب :
يمؾـسخ أرزمعة أومسام :
ايمؼسؿ إول  :كسخ ايمؼرآن زمايمؼرآن:وىمد أمجع اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًمٜمًخ ُمـ اعمًٚمٛملم قمغم
وىمققمف  ,أُم٤م ضمقازه  :ومألن آي٤مت اًم٘مرآن ُمتً٤موي٦م ذم اًمٕمٚمؿ هب٤م  ,وذم وضمقب اًمٕمٛمؾ
سمٛم٘متْم٤مه٤م .وأُم٤م وىمققمف  :وم٘مد وىمع ذم قمدد ُمـ أي٤مت  ,وُمث٤مل ذًمؽ ٟ :مًخ آي٦م آقمتداد
سم٤محلقل سمآي٦م آقمتداد سم٠مرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنم ًا(.)1
ايمؼسؿ ايمثاين  :كسخ ايمؼرآن زمايمسـة :
وهمقف طمالف زمكم ايمعؾامء فمعم ومقيمكم :
ايمؼقل إول  :اجلقاز  ,وهق ىمقل  :أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف  ,وُم٤مًمؽ  ,وهق رواي٦م قمـ
اب قمٓمٞم٦م :طمذاق إُم٦م قمغم ضمقازه,
اإلُم٤مم أمحد ,وطمٙم٤مه اسمـ احل٤مضم٥م قمـ اجلٛمٝمقر وىم٤مل ن
واجلّم٤مص  ,واًم٘مرـمٌل  ,وهمػمهؿ  ,ويمذا مجٝمقر اعمتٙمٚمٛملم
وُمـ اًم٘م٤مئٚملم سمف  :اسمـ طمزم ,
َّ
ُمـ إؿم٤مقمرة واعمٕمتزًم٦م(.)2

ٍ
رواي٦م قمـ
ايمؼقل ايمثاين  :اعمٜمع  ,وهق ىمقل  :اًمِم٤مومٕمل  ,وأهؾ اًمٔم٤مهر ,وأمحد ذم

ه,

واظمت٤مر هذا اًم٘مقل قمٌد اًم٘م٤مهر سمـ ـم٤مهر اًمٌٖمدادي  ,واسمـ اجلقزي  ,وهمػمه ُمـ أهؾ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمٕمٚمؿ(.)3
ايمؼسؿ ايمثايمث كسخ ايمسـة زمايمؼرآن  :وهذا ايمؼسؿ اطمتؾػ همقف ايمعؾامء فمعم ومقيمكم:
ايمؼقل إول  :اجلقاز  ,وسمف ىم٤مل مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء  ,وهق ىمقل قم٤مُم٦م اعمتٙمٚمٛملم  ,وهق أطمد
ىمقزم اًمِم٤مومٕمل .وُمـ ذًمؽ اًمتقضمف إمم سمٞم٧م اعم٘مدس يم٤من صم٤مسم٧م سم٤مًمًٜم٦م  ,وًمٞمس ذم اًم٘مرآن ُم٤م
( )1اٟمٔمر ُ :مٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ( , )254/2وُمٌ٤مطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن صـ(. )243
( )2اٟمٔمر  :أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص ( , )59/1واإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ٓسمـ طمزم

(, )617/4

واإليْم٤مح عمٙمل صـ( , )77واًمؼمه٤من ًمٚمجقيٜمل ( , )1307/2واعمحرر اًمقضمٞمز ( , )317/1واإلطمٙم٤مم ذم
أصقل إطمٙم٤مم ًممُمدي ( , )267/2وُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من (. )254/2
( )3اٟمٔمر :اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ًمٚمٌٖمد ادي صـ(,)20 , 19واًم ُٕمدَّ ة ًمٚم٘م٤ميض أسمق يٕمغم ( , )798 , 788/3وٟمقاؾمخ
اًم٘مرآن صـ( , )97/1وروو٦م اًمٜم٤مفمر ( ,)323 , 322/1وذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم (. )562/3
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يدل قمٚمٞمف  ,وىمد ٟمًخ سم٤مًم٘مرآن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪﮫ ﴾(. )1
ايمؼقل ايمثاين  :اعمٜمع  ,وهق أطمد ىمقزم اًمِم٤مومٕمل  ,وىم٤مل سمف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ(. )2
ايمؼسؿ ايمرازمع  :كسخ ايمسـة زمايمسـة  ،ويـدرج حتت هذا ايمؼسؿ أرزمعة أكقاع :
أٟ -مًخ اًمًٜم٦م اعمتقاشمرة سم٤معمتقاشمرة .
بٟ -مًخ اًمًٜم٦م أطم٤مد سم٤مٔطم٤مد .
جٟ -مًخ اًمًٜم٦م أطم٤مد سم٤معمتقاشمرة .
دٟ -مًخ اًمًٜم٦م اعمتقاشمرة سم٤مٔطم٤مد .

الكزآٌ
اخلامص أىْاع اليشذ يف :
:
املطلب
النسخ يف القرآن عذ ثالثة أىواع :

-

« :-يم٤من ومٞمام

األّل ُ :م٤م رومع اهلل شمٕم٤ممم شمالوشمف وطمٙمٛمف  ,ومٛمث٤مًمف  :ىمقل قم٤مئِم٦م
ٍ
سمخٛمس ُمٕمٚمقُم٤مت  ,ومتقذم
ُأٟمزل ُمـ اًم٘مرآن قمنم روٕم٤مت ُمٕمٚمقُم٤مت ُحي نر ُْم َـ  ,صمؿ ٟم ًُِخـ
رؾمقل اهلل--وه َّـ ومٞمام ُي٘مرأ ُمـ اًم٘مرآن»(.)3

الجاىٕ ُ :م٤م رومع اهلل شمٕم٤ممم طمٙمٛمف دون شمالوشمف  ,وهذا أهمٚم٥م أٟمقاع اًمٜمًخ ذم اًم٘مرآن ,
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يمقن أيت٤من ُمتٚمقشملم  ٪وًمٙمـ طمٙمؿ أطمدمه٤م ُمٜمًقخ سم٤مٕظمرى .وهق اًمذي ُأ نًمٗم٧م ومٞمف
أن ت
اًمٙمت٥م  ,وُمث٤مًمف ٟ :مًخ طمٙمؿ آي٦م اًمٕمدة سم٤محلقل إمم أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنم ًا.

وهنا سؤال  ،وهو  :ما احلكمة يف رفع احلكم وبقاء التالوة ؟
واجلواب من وجهني :
األّل  :أن اًم٘مرآن يمام ُيتغم ًم ُٞمٕمرف احلٙمؿ ُمٜمف,واًمٕمٛمؾ سمف  ,وم ُٞمتغم ًمٙمقٟمف يمالم اهلل شمٕم٤ممم ,
وم ُٞمث٤مب قمٚمٞمف ِ ُ ,
ومؽميم٧م اًمتالوة هلذه احلٙمٛم٦م .
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م (. )144
( )2اٟمٔمر  :اًمرؾم٤مًم٦م صـ( , )110 , 106واإليْم٤مح عمٙمل صـ( , )81 – 77وروو٦م اًمٜم٤مفمر (. )321/1

( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اًمرو٤مع ,سم٤مب اًمتحريؿ سمخٛمس روٕم٤مت)1075/2(,رىمؿ (.)1452
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ُ
ظمٗمٞمػ,وم٠مسم٘مٞم٧م اًمتالوة ٪شمذيمػم ًا سم٤مًمٜمٕمٛم٦م,
الجاىٕ :أن اًمٜمًخ هم٤مًمٌ ً٤م يٙمقن ًمٚم٧م

ورومع

اعمِم٘م٦م(.)1
الجالح ُ :م٤م رومع اهلل شمالوشمف ُمـ يمت٤مسمف  ,وسم٘مل طمٙمٛمف,وًمف أُمثٚم٦م يمثػمة

ُ ,مٜمٝم٤م  :آية

اًمرضمؿ « :اًمِمٞمخ واًمِمٞمخ٦م إذا زٟمٞم٤م  ,وم٤مرمجقمه٤م اًمٌت٦م ضمزا ًء سمام يمًٌ٤م ٟمٙم٤مًٓ ُمـ اهلل ,

واهلل قمزيزطمٙمٞمؿ»  ,وم٘مد ٟمًُخ٧م شمالوهت٤م وسم٘مل طمٙمٛمٝم٤م  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

 -ىم٤مل :ىم٤مل

زُم٤من طمتك ي٘مقل ٌ
ٌ
ىم٤مئؾ ٟ ٓ :مجد اًمرضمؿ ذم
ِمٞم٧م أن يٓمقل سم٤مًمٜم٤مس
قمٛمرً« :--م٘مد َظم ُ
ٍ
طمؼ قمغم ُمـ زٟمك و ىمد ُأطمّمـ
يمت٤مب اهلل  ,وم َٞم ِْم ُّؾوا سمؽمك
ومريْم٦م أٟمزهل٤م اهلل َ ,أَٓ وإن اًمرضمؿ ٌ
إذا ىم٤مُم٧م اًمٌ نٞمٜم٦م  ,أويم٤من احلٛمؾ وآقمؽم اف.ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من  :يمذا َطم ِٗم ْٔم ُ٧م َ ,أَٓ وىمدرضمؿ
رؾمقل اهلل --ورمجٜم٤م سمٕمده»(.)2
هـا ؽممال  ،وهق أن يؼال  :ما احلؽؿة دم رهمع ايمتالوة مع زمؼاء احلؽؿ ؟
أضم٤مب قمـ ذًمؽ ص٤مطم٥م "اًمٗمٜمقن " وم٘م٤مل « :إٟمام يم٤من يمذًمؽ ً ٪مٞمٔمٝمر سمف ُم٘مدار ـم٤مقم٦م
إُم٦م ذم اعمً٤مرقم٦م إمم سمذل اًمٜمٗمقس سمٓمرق اًمٔمـ ُمـ همػم اؾمتٗمّم٤مل ً ٪مٓمٚم٥م ـمريق ُم٘مٓمقع
سمف,ومٞمنقمقن سم٠مين رء ,يمام ؾم٤م رع اخلٚمٞمؾ إمم ذسمح وًمده سم٤معمٜم٤مم ,واعمٜم٤مم أدٟمك ـمرق
اًمقطمل»(.)3
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( )1اٟمٔمر  :اًمؼمه٤من ًمٚمزريمٌم (. )46/2
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب احلدود  ,سم٤مب آقمؽماف سم٤مًمزٟم٤م ( )2503/6رىمؿ ( , )6441وُمًٚمؿ
ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب احلدود ( )4سم٤مب رضمؿ اًمثٞم٥م ذم اًمزٟمك ( )1317/3رىمؿ (. )1691
( )3اٟمٔمر  :اًمؼمه٤من ًمٚمزريمٌم (. )37/2
واٟمٔمر عمزيد ُمـ اإليْم٤مح ذم أىمً٤مم اًمٜمًخ  :اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ٓسمـ طمزم صـ
صـ( , )77 , 67وىمالئد اعمرضم٤من صـ(. )29 – 25
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ّامليشْر
:
الشازض أٍنٔ٘ معزف٘ الياسذ
:
املطلب
شمٙمٛمـ أمهٞم٦م اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ذم يمقن ُم٤مدشمف هل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي هق ُمّمدر
شمنميع إطمٙم٤مم  ,واإلعم٤مم سمف يٙمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ ؾمػم اًمتنميع اإلؾمالُمل  ,ويٓمٚمع
اإلٟمً٤من قمغم طمٙمٛم٦م اهلل ذم شمرسمٞمتف ًمٚمخٚمؼ  ,وؾمٞم٤مؾمتف ًمٚمٌنم واسمتالئف ًمٚمٜم٤مس  ,مم٤م يدل دًٓم٦م
واوح٦م قمغم أن هذا اًم٘مرآن ُمٜمزل ُمـ قمٜمد اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم .
سم٤مإلو٤موم٦م إمم اشمّم٤مًمف سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  ,وهذا جيٕمٚمف ريمٜم ً٤م قمٔمٞم ًام ذم ومٝمؿ اإلؾمالم  ,وذم
آهتداء إمم صحٞمح إطمٙم٤مم  ٪ظمّمقص ً٤م إذا ُم٤م وضمدت أدًم٦م ُمتٕم٤مرو٦م ٓ يٜمدومع اًمتٜم٤مىمض
سمٞمٜمٝم٤م إٓ سمٛمٕمروم٦م ؾم٤مسم٘مٝم٤م ُمـ ٓطم٘مٝم٤م  ,وٟم٤مؾمخٝم٤م ُمـ ُمٜمًقظمٝم٤م .
يٕمٜمقن هبذه اًمٜم٤مطمٞم٦م  ,ويٚمٗمتقن أٟمٔم٤مر اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م ,هلذا يم٤من ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح -
ٍ
ٗمن اًم٘مرآن  ,أو ُحيدن ث  ,أو ُيٗمتل  ٪إَّٓ إذا يم٤من
وحيٛمٚمقهنؿ قمٚمٞمٝم٤م  ,ومال يروقن ٕطمد أن ُي ن
ٍ
ُمٕمروم٦م هبذا اًمٕمٚمؿ اًمٕمٔمٞمؿ .
قمغم
ٍ
سمرضمؾ
وم٘مد ضم٤مء إصمر قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل ىم٤مل َُ « :م َّر قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م--
هٚمٙم٧م » (.)1
ٚمٙم٧م و َأ
٘مص  ,وم٘م٤مل َ :أ
ْ
قمروم٧م اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ؟ ىم٤مل  , ٓ :ىم٤مل َ :ه َ
َ
َي ُّ
ٍ
ٕطمد أن ُيٗمتل ذم ديـ اهلل إَّٓ رضم ً
ال قم٤مروم ً٤م سمٙمت٤مب اهلل
وضم٤مء قمـ اًمِم٤مومٕمل  ٓ« :حيؾ
سمٜم٤مؾمخف وُمٜمًقظمف  ,وسمٛمحٙمٛمف وُمتِم٤مهبف  ,وشم٠مويٚمف وشمٜمزيًمف,وُمٙم نٞمف وُمدٟمٞمف  ,وُم٤م أريد سمف,
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وومٞمام أٟمزل  ,صمؿ سمٕمد يٙمقن سمٕمد ذًمؽ سمّمػم ًا سمحدي٨م رؾمقل اهلل--وسم٤مًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ,
ويٕمرف ُمـ احلدي٨م ُم٤م قمرف ُمـ اًم٘مرآن .)2( » ...
وىم٤مل اسمـ طمزم  ٓ « :حيؾ عمًٚمؿ ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر أن ي٘مقل ذم رء ُمـ اًم٘مرآن
واًمًٜم٦م هذا ُمٜمًقخ إٓ سمٞم٘ملم ٕ ٪ن اهلل -قمز و ضمؾ -ي٘مقل ﴿ :ﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧﮨﮩ﴾()3ومٙمؾ ُم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن أوقمغم ًمً٤من ٟمٌٞمف ومٗمرض إشمٌ٤مقمف ,
( )1أظمرضمف أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ (,)411/1واسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن (. )105/1
وذيمره ؿمٕمٚم٦م ذم صٗمقة اًمراؾمخ صـ(. )120
( )2ذيمره اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف (.)34/2
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمٜمً٤مء آي٦م (. )64
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ومٛمـ ىم٤مل ذم رء ُمـ ذًمؽ إٟمف ُمٜمًقخ  ,وم٘مد أوضم٥م أٓ يٓم٤مع ذًمؽ إُمر  ,وأؾم٘مط ًمزوم
اشمٌ٤مقمف  ,وهذه ُمٕمّمٞم٦م هلل شمٕم٤ممم جمردة  ,وظمالف ُمٙمِمقف  ٪إٓ أن ي٘مقم سمره٤من قمغم صح٦م
ىمقًمف  ٪وإٓ ومٝمق ُمٗمؽم ُمٌٓمؾ. )1( » ...
وٓ شم٘متٍم أمهٞم٦م قمٚمؿ اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ قمغم ُمـ يتٕمرض ًمتٗمًػم اًم٘مرآن  ,أو يتّمدى
ًمٚمٗمتقى وم٘مط سمؾ ي٤ميت ذم ُم٘مدُم٦م اًمٕمٚمقم اًمتل جي٥م قمغم اعمًٚمؿ ُمٕمرومتٝم٤م وإظمذ هب٤م .
ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم  :ذيمر حمٛمد سمـ احلًـ اًمٜم َّ٘م٤مش ىم٤م ل  :طمدَّ صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ُمحُمد  ,ىم٤مل :
ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ أيمثؿ ي٘مقل ً « :مٞمس ُمـ اًمٕمٚمقم يمٚمٝم٤م قمٚمؿ هق واضم٥م قمغم اًمٕمٚمامء  ,وقمغم
اعمتٕمٚمٛملم  ,وقمغم يم٤موم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ قمٚمؿ ٟم٤مؾمخ اًم٘مرآن وُمٜمًقظمف ٕ ٪ن إظمذ سمٜم٤مؾمخف
واضم٥م ومرو ً٤م  ,واًمٕمٛمؾ سمف واضم٥م ٓزم دي٤مٟم ً٦م  ,واعمٜمًقخ ٓ ُيٕمٛمؾ سمف  ,وٓ ُيٜمتٝمك إًمٞمف ,
وم٤مًمقاضم٥م عمم يمؾ قم٤ممل ِقم ْٚم ُؿ ذًمؽً٪مئال ُيقضم٥م قمغم ٟمٗمًف ,وقمغم قمٌ٤مد اهلل أُمر ًا مل ُيقضمٌف اهلل ,
أو يْمع قمٜمٝمؿ ومرو ً٤م أوضمٌف اهلل » (. )2
وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ُ « :مٕمروم٦م هذا اًمٌ٤مب أيمٞمدة  ,ووم٤مئدشمف قمٔمٞمٛم٦م  ٓ ,يًتٖمٜمل قمـ ُمٕمرومتف
اًمٕمٚمامء ,وٓ ُيٜمٙمره إَّٓ اجلٝمٚم٦م إهمٌٞم٤مء  ٪عم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ ا ًمٜمقازل ذم إ طمٙم٤مم,وُمٕمروم٦م
احلالل ُمـ احلرام» (.)3
ًمذا ٟمجد اًمٕمٚمامء أوًمقا هذا اًمٕمٚمؿ قمٜم٤مي ً٦م ظم٤مص٦م  ,ومتٜم٤موًمقه سم٤مًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ  ,وأومردوا
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ًمف اعمّمٜمٗم٤مت اًمٙمثػمة  ,اًمتل ٓ يزال ُمٜمٝم٤م اعمخٓمقط .
ىم٤مل ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز ُ :مٌٞمٜم ً٤م قمٜم٤مي٦م اًمٕمٚمامء هبذا اًمٗمـ  ,وأمهٞمتف « وإن ُمـ آيمد
ُم٤م ُقمٜمك أهؾ اًمٕمٚمؿ واًم٘مرآن سمٗمٝمٛمف  ,وطمٗمٔمف  ,واًمٜمٔمر ومٞمف ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن  ,وؾم٤مرقمقا إمم
اًمٌح٨م قمـ ومٝمٛمف وقمٚمٛمف وأصقًمف قمٚمؿ ٟم٤مؾمخ اًم٘مرآن وُمٜمًقظمف  ,ومٝمق قمٚمؿ ٓ يًع يمؾ ُمـ
شمٕم َّٚمؼ سم٠مدٟمك قمٚم ٍؿ ُمـ قمٚمقم اًمدي٤مٟم٦م ضمٝمٚمف » (. )4
ومال سمد ًمتحّمٞمؾ هذا ُمـ اًمّمؼم واعمّم٤مسمرة  ,واًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م ذم أُمٝم٤مت اًمٙمت٥م اًمتل
( )1اٟمٔمر  :اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم (. )484/4
( )2ذيمره ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف (. )64/2
ومسير اًم٘مرـمٌل (. )62/2
( )3اٟمٔمر  :ت
( )4اٟمٔمر  :اإليْم٤مح صـ(. )46 , 45
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ُقمٜمٞم٧م سمف  ,وىمد ٟم ٌَّف اًمٕمٚمامء قمغم ذًمؽ :
دت أن أقمٚمؿ اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ  ,ومٚمؿ أقمٚمٛمف » (. )1
ىم٤مل اسمـ سيريـ َ « :ضم َٝم ُ
وىم٤مل اسمـ طمزم  « :اقمٚمؿ أن هذا اًمٗمـ ُمـ اًمٕمٚمؿ ُمـ شمتامت آضمتٝم٤مد  ,إذ اًمريمـ

إقمٔمؿ ذم سم٤مب آضمتٝم٤مد ُمٕمروم٦م اًمٜم٘مؾ  ,وُمـ ومقائد اًمٜم٘مؾ ُمٕمروم٦م اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ » (. )2



الشابع طزم معزف٘ اليشذ ٓ :عزف بطزم ميَا :
املطلب :
 - 1اًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م :
أ -ىمقًمف :--يمام ذم طمدي٨م « :يمٜم٧م هنٞمتٙمؿ قمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر ,ومزوروه٤م»(. )3
ب -ومٕمٚمف :--يمّمالشمف ُمـ همػم ووقء ُمـ أيمؾ ُم٤م ُمً٧م اًمٜم٤مر .
 -2اإلمج٤مع قمغم أن هذا احلٙمؿ ُمٜمًقخ  ,وأن ٟم٤مؾمخف ُمت٠مظمر ,واعم٘مّمقد اإلمج٤مع

اًم٘مقزم  ,واعمٕمتؼم ومٞمف إمج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ  ,يم٢ممج٤مع اًمٕمٚمامء قمغم ٟمًخ اًمقصٞم٦م

ًمٚمقاًمديـ

وإىمرسملم سمآي٦م اعمقاري٨م .
 -3ىمقل اًمراوي  :يم٤من يمذا وٟمًخ ...وٟمحقه  ,وُمـ ذًمؽ ُم٤م رواه إي٤مس سمـ ؾمٚمٛم٦م ,
ص رؾمقل اهلل--قم٤مم أوـم٤مس ذم اعمتٕم٦م صمالصم ً٤م ,صمؿ هنك قمٜمٝم٤م » (.)4
قمـ أسمٞمف ىم٤مل َ « :ر َّخ َ
 -4أن يٕمٚمؿ اًمت٤مريخ  :يم٠من ي٘مقل ٟ( :مزًم٧م هذه أي٦م سمٕمد شمٚمؽ أي٦م  ,أو ٟمزًم٧م هذه

,-  -

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

أي٦م ىمٌؾ شمٚمؽ أي٦م )  ,أويٙمقن راوي أطمد اخلؼميـ أؾمٚمؿ ذم آظمر طمٞم٤مة اًمٜمٌل
وأظمر مل يّمح٥م اًمٜمٌل  ٪--إَّٓ ذم أول اإلؾمال م,يمحدي٨م ـمٚمؼ سمـ قمكم --ىم٤مل :
ىم٤مل ٌ
يٛمس ذيمره ذم ال صالة  ,أقمٚمٞمف اًمقوقء؟
رضمؾ :
ُ
ُمًً٧م ذيمري  ,أو ىم٤مل  :اًمرضمؾ ُّ

وم٘م٤مل اًمٜمٌل , ٓ« :--إٟمام هق سمْمٕم ٌ٦م ُمٜمؽ»(. )6( )5
( )1اٟمٔمر ٟ :مقاؾمخ اًم٘مرآن (. )110/1
( )2اٟمٔمر  :اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ٓسمـ طمزم صـ(. )5

ىمؼمأُمف)672/2رىمؿ(.)977
اًمٜمٌلرسمف ذم زي٤مرة (
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اجلٜم٤مئز  ,سم٤مب اؾمتئذان- -
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ يمت٤مب اًمـيم٤مح  ,سم٤مب ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م وسمٞم٤من أٟمف ُأسمٞمح صمؿ ٟمًُخ ( )633/1رىمؿ (. )1405
( )5أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف,أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة ُ,م٤م ضم٤مء ذم شمرك اًمقوقء ُمـ ُمس اًمذيمر ()131/1رىمؿ (, )85
وصححف إًمٌ٤مين يمام ذم صحٞمح اًمؽمُمذي (. )64/1
َّ
( )6اٟمٔمر ذم ـمرق ُمٕمروم٦م اًمٜمًخ ُ :مٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ( , )164 - 163/2وُمذيمرة اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم أصقل اًمٗم٘مف
صـ( , )91 - 90وٟمٔمري٦م اًمٜمًخ ذم اًمنمائع اًمًاموي٦م صـ(. )121 - 120
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الجامً املؤلفات يف الياسذ ّامليشْر:
املطلب :
إن ُمـ اهتامم قمٚمامئٜم٤م إضمالء-

-سمٕمٚمؿ اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ  ,أٟمفم مل يٙمتٗمقا سمام يمت٥م

قمـ هذا اًمٕمٚمؿ ُمٗمرىم ً٤م ذم يمت٥م أصقل اًمٗم٘مف  ,أو يمت٥م اًمتٗم٤مؾمػم  ٪سمؾ أًمٗمقا ومٞمف اعمّمٜمٗم٤مت
اًمٕمديدة اعمًت٘مٚم٦م هبذا اًمٕمٚمؿ  ,وُمٜمٝم٤م :
" ًم٘مت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م اًمًدود

 " -1اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم
(ت117هـ)(.)1
 " -2اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ

" ٕيب سمٙمر حمٛمد ب ن ُمًٚمؿ سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري

(ت124هـ)(.)2
ٟ " -3م٤مؾمخ اًم٘مرآن وُمٜمًقظمف

"ًمٕمٓم٤مء سمـ أيب ُمًٚمؿ ,

أسمق قمثامن

اخلراؾم٤مين(ت135هـ)(. )3
ٟ " -4م٤مؾمخ اًم٘مرآن وُمٜمًقظمف " عمحٛمد سمـ اًمً٤مئ٥م سمـ سمنم اًمٙمٚمٌل (ت146هـ)(.)4
خلت150هـ) (.)5
ًمٞمامن سمـ يمثػم إَ ْزدي اًم ٌَ ْٚم (
 " -5اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ"عم٘م٤مشمؾ سمـ س
"-6اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ

"ٕيب اًمٜمٍّم

,قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمٓم٤مء

اًمٕمجكمُ,مقٓهؿ(ت206هـ)(.)6

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )1اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ إؾمت٤مذ اًمديمتقر  :طم٤مشمؿ سمـ ص٤مًمح اًمْم٤مُمـ  ,ـمٌٕمتف دار قم٤ممل اًمٙمت٥م  ,سمػموت ,
وٟمنمشمف ُمٙمتٌ٦م اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1409هـ 1989 -م)  ,صمؿ ـمٌع وٛمـ صمالصم٦م يمت٥م أظمرى ذم
اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ  ,ـمٌٕمتف ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1418هـ1998 -م) .
( )2اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ إؾمت٤مذ اًمديمتقر  :طم٤مشمؿ سمـ ص٤مًمح اًمْم٤مُمـ  ,وٛمـ صمالصم٦م يمت٥م أظمرى ذم اًمٜم٤مؾمخ
واعمٜمًقخ  ,ـمٌٕمتف ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1418هـ1998 -م) .
( )3ورد ذيمره ذم شم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمريب ً ,مٗم١ماد ؾمزيملم (. )79/1
( )4اٟمٔمر:ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي(,)149/2واًمٗمٝمرؾم٧م ٓسمـ اًمٜمديؿ صـ(,)57واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت
(.)83/3
( )5اٟمٔمر  :ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي ( , )330/2واًمٗمٝمرؾم٧م ٓسمـ اًمٜمديؿ صـ(. )57
( )6اٟمٔمر  :شم٤مريخ سمٖمداد ( , )24/11واًمٗمٝمرؾم٧م ٓسمـ اًمٜمديؿ صـ(. )57
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" -7الٟم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ذم اًم٘مرآن اًمٕمزيز وُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٗمرائض واًمًٜمـ " ٕيب قمٌٞمد
اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ ؾمالَّم اهلروي (ت224هـ)(.)1
"-8اًمـاؾمخ واعمٜمًقخ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

"ملمحد سمـ أمحد سمـ طمزم

إنص٤مري(ت320هـ)(.)2
 " -9اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ذم يمت٤مب اهلل --واظمتالف اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ " ٕيب ضمٕمٗمر
أمحد اسمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٜمح٤مس (ت338هـ)(.)3
"-10اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ذم اًم٘مرآن "هلٌ٦م اهلل سمـ ؾمالُم٦م

اًميير اعم٘مرىء اًمٜمحقي

اًمٌٖمدادي (ت410هـ)(.)4
 " -11اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ

" لقمٌد ال ىم٤مهر سمـ اًمٓم٤مهر سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي

(ت429هـ)(.)5
 " -12اإليْم٤مح ًمٜم٤مؾمخ اًم٘مرآن وُمٜمًقظمف

" عمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز

(ت437هـ)(.)6
( )1اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر  :حمٛمد سمـ ص٤مًمح اعمديٗمر  ,ـمٌٕمتف ُمٙمتٌ٦م اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم
(1411هـ1990 -م)  ,وًمف ـمٌٕم٤مت أظمرى دم٤مري٦م .
1406هـ).
إومم
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ,اًمٓمٌٕم٦م (
قمٌداًمٖمٗم٤مرؾمٚمٞمامن اًم ٌُٜمْداري,ـمٌٕمتف دارباًمٙم٧م
اًمديمتقر
( )2اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ :
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )3اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر  :ؾمٚمٞمامن سمـ إسمراهٞمؿ اًمالطمؿ  ,ـمٌٕمتف ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم
(1412هـ1991 -م)  ,وهق ذم إصؾ رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اًمديمتقراة ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد اسمـ
ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمري٤مض .
( )4اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر ُ :مّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م ,دار اًمٞمامُم٦م  ,دُمِمؼ

– سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم

(1407هـ1987 -م)  ,وأيْم ً٤م ـمٌع سمتح٘مٞمؼ  :زهػم اًمِم٤مويش  ,وحمٛمد يمٜمٕم٤من  ,اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ,
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1406هـ1986 -م) .

( )5اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع ـمٌٕم٦م دم٤مري٦م  ,ـمٌٕمتف ُمٙمتٌ٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك ا ًمٌ٤مز ُ ,مٙم٦م اعمرُم٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1418هـ -
1997م)  ,وىمد ىم٤مم سمتح٘مٞم٘مف اًمٓم٤مًم٥م  :طمٚمٛمل سمـ يم٤مُمؾ سمـ أؾمٕمد قمٌداهل٤مدي  ,ذم رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م
اعم٤مضمًتػم ُمـ ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ( 1400هـ) .
ومم(إ1406هـ1986-م)
أمحد طمًـ ومرطم٤مت,ـمٌٕمتف دار اعمٜم٤مرة سمجدة,اًمٓمٌٕم٦م
اًمديمتقر
:
( )6اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ
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 " -13اإلجي٤مز ذم ٟم٤مؾمخ اًم٘مرآن وُمٜمًقظمف " ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ سمريم٤مت سمـ هالل
اًمًٕمٞمدي اعمٍمي اًمٜمحقي (ت520هـ)(. )1
 " -14اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ " ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٕمريب
اعمٕم٤مومري اإلؿمٌٞمكم اعم٤مًمٙمل (ت543هـ)(. )2
ٟ " -15مقاؾمخ اًم٘مرآن " جلامل اًمديـ أيب اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ
اجلقزي (ت597هـ) (. )3
 " -16ا ُعم َّم َّٗمك سم٠ميمػ أهؾ اًمرؾمقخ ُمـ قمٚمؿ اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ " جلامل اًمديـ أيب
اًمٗمرج قمٌداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ اجلقزي (ت597هـ)(. )4
 " -17آقمتٌ٤مر ذم سمٞم٤من اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ُمـ أصم٤مر " ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ
قمثامن احل٤مزُمل (ت584هـ)(. )5
 " -18صٗمقة اًمراؾمخ ذم قمٚمؿ اعمٜمًقخ واًمٜم٤مؾمخ " ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ
ؿمٕمٚم٦م (ت656هـ)(. )6
احلًلم اعمقصكم اعمٚم٘م٥م ب
( )1ىم٤مم سمتح٘مٞم٘مف اًمٓم٤مًم٥م  :قمٌداًمٙمريؿ سمـ حمٛمد اًمٕمثامن  ,ذم رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم ُمـ ضم٤مُمٕم٦م
اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمري٤مض (1405هـ).
( )2اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر  :قمٌداًمٙمٌػم اًمٕمٚمقي اعمدقمري  ,ـمٌٕمتف ُمٙمتٌ٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م ُمٍم – اًم٘م٤مهرة
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(1413هـ1992 -م) .
( )3ىم٤مم سمتح٘مٞم٘مف اًمٓم٤مًم٥م :حمٛمد سمـ أذف سمـ قمكم اعمٚمٌ٤مري  ,ذم رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم ُمـ اجل٤مُمٕم٦م
1404هـ1984-م) .
إومم
اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  ,وٟمُنم وٛمـ ُمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕم٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م (
( )4اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ إؾمت٤مذ اًمديمتقر  :طم٤مشمؿ سمـ ص٤مًمح اًمْم٤مُمـ  ,وٛمـ صمالصم٦م يمت٥م أظمرى ذم اًمٜم٤مؾمخ
واعمٜمًقخ  ,ـمٌٕمتف ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1418هـ1998 -م) .
( )5اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر  :قمٌداعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل  ,وـمٌع وٛمـ ؾمٚمًٚم٦م ُمٜمِمقرات ضم٤مُمٕم٦م
اًمٓم٤مًم٥مأمحد
:
اًمث٤مٟمٞم٦م(1410هـ1989-م) .وىمد ىم٤مم سمتح٘مٞم٘مف
اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م  ,يمراشمٌم ,سم٤ميمًت٤من  ,اًمٓمٌٕم٦م
1414هـ) .
اًم٘مرى ,
ـمٜمٓم٤موي ضمقهري  ,ذم رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم ُمـ ضم٤مُمٕم٦م أم (
( )6اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر  :حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ  ,ـمٌٕمتف اًمدار اهلٜمدؾمٞم٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
قم٤مم (1422هـ2001 -م) .
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 " -19رؾمقخ إظمٌ٤مر ذم ُمٜمًقخ إظمٌ٤مر " ًمؼمه٤من اًمديـ أيب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ
جل ْٕمؼمي (ت732هـ)(. )1
قمٛمر اسمـ إسمراهٞمؿ ا ُ
ٟ " -20م٤مؾمخ اًم٘مرآن وُمٜمًقظمف " هلٌ٦م اهلل سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ إسمراهٞمؿ اعمِمٝمقر سم٤مسمـ
اًمٌ٤مرزي (ت738هـ)(. )2
 " -21ىمالئد اعمرضم٤من ذم سمٞم٤م ن اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ذم اًم٘مرآن " عمرقمل سمـ يقؾمػ سمـ أيب
سمٙمر اسمـ أمحد اًمٙمرُمل احلٜمٌكم (ت1033هـ)(. )3
 " -22إرؿم٤مد اًمرمحـ ٕؾمٌ٤مب اًمٜمزول واًمٜمًخ واعمتِم٤مسمف ودمقيد اًم٘مرآن " ًمٕمٓمٞم٦م اهلل
سمـ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري (ت1190هـ)  ,وهق يمت٤مسمٜم٤م هذا .
" -23اًمٜمًخ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ " دراؾم٦م شمنميقمٞم٦م شم٤مرخيٞم٦م ٟم٘مدي٦م  ,اًمِمٞمخ ُ :مّمٓمٗمك
زيد (. )4
 " -24اًمٜمًخ ذم دراؾم٤مت إصقًمٞملم " ًمٚمديمتقرة ٟ :م٤مدي٦م ذيػ اًمٕمٛمري(.)5
 " -25اًمٜمًخ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يمام أومٝمٛمف

" ًمألؾمت٤مذ  :قمٌد اعمتٕم٤مل حمٛمد

اجلؼمي(.)6
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( )1وىمد ىم٤مم سمتح٘مٞمؼ اًمٙمت٤مب اًمديمتقر  :طمًـ سمـ حمٛمد سمـ ُم٘مٌقزم إهدل  ,ذم رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م
اًمديمتقراة ُمـ اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  1405( ,هـ).
( )2اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ إؾمت٤مذ اًمديمتقر  :طم٤مشمؿ سمـ ص٤مًمح اًمْم٤مُمـ  ,وٛمـ صمالصم٦م يمت٥م أظمرى ذم اًمٜم٤مؾمخ
واملٟمًقخ  ,ـمٌٕمتف ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م (1418هـ1998 -م) .
( )3اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ  :ؾم٤مُمل قمٓم٤م طمًـ  ,ـمٌٕمتف دار اًم٘مرآن اًمٙمريؿ,اًمٙمقي٧م (1400هـ-
1980م).وىمد ىم٤مم سمتح٘مٞم٘مف اًمٓم٤مًم٥م  :قمٌد اهلل سمـ قمكم سمـ حمٛمد احلجل  ,ذم رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م
اعم٤مضمًتػم ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمري٤مض ( 1403هـ) .
(ُ )4مٓمٌقع سمدار اًمٞمن ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ,اًم٘م٤مهرة  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1428هـ2007 -م) .
(ُ )5مٓمٌقع سمٛم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  ,سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1405هـ1987 -م) .
( )6وهل رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػمُمـ يمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم  -ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة(1368هـ1949 -م) .

42

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

التنَٔـــــــــــــــس

املبحح الجالح  :املـتـظـابـُ

األّل تعزٓف املتظابُ لػ ً٘ ّاصطالح ًا :
املطلب :
سمعريػ اظمتشازمف دم ايمؾغة :

يًتٕمٛمؾ اًمٚمٖمقيقن ُم٤مدة اًمتِم٤مسمف ومٞمام يدل قمغم اعمِم٤مريم٦م ذم اعمام صمٚم٦م واعمِم٤ميمٚم٦م  ,اعم١مدي٦م
إمم آًمتٌ٤مس هم٤مًمٌ ً٤م  ,ي٘م٤مل  :شمِم٤مهب٤م واؿمتٌٝم٤م  ٪أي َ :أ ْؿم ٌَ َف ّ
يمؾ ُمٜمٝمام أظمر طمتك اًمتًٌ٤م(.)1
ىم٤مل اسمـ وم٤مرس«:اًمِملم  ,واًمٌ٤مء  ,واًمفاء  ,أصؾ يدل قمغم شمِم٤مسمف اًمٌمء ,وشمِم٤ميمٚمف ًمقٟم ً٤م ,
ووصٗم ً٤م» (.)2
واًمِم ٌَ ُف َّ ,
اًمِم ٌْفَّ ,
وىم٤مل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين  « :ن
واًمِمٌِٞم ُف  :طم٘مٞم٘متٝم٤م ذم اعمامصمٚم٦م ُمـ ضمٝم٦م
اًمٙمٞمٗمٞم٦م  ,يم٤مًمٚمقن واًمٓمٕمؿ  ,ويم٤مًمٕمداًم٦م واًمٔمٚمؿ .واعمتِم٤مسمف ُمـ اًم٘مرآن ُ :م٤م أؿمٙمؾ شمٗمًػمه ٪
عمِم٤مهبتف سمٖمػمه  ,إ َُّم٤م ُمـ حي٨م اًمٚمٗمظ  ,أو ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك»(.)3
واًمِم ٌَ ُف َّ ,
اًمِم ٌْف َّ ,
وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر  « :ن
واًمِمٌِٞم ُف  :اعمِ ْث ُؾ  ,واجلٛمع َأؿمٌ٤مه .وأؿمٌف اًمٌم ُء
اًمٌم َء ُ :م٤مصمٚمف  ,واعمتِم٤مهب٤مت  :اعمتامصمالت»(.)4
سمعريػ اظمتشازمف اصطالضم ًا :

ُم٤م حيت٤مج إمم دًمٞمؾ آظمر ذم سمٞم٤مٟمف  ,وهق إ َُّم٤م يٙمقن ُمتقاومر ًا  ,أوهمػم ُمتقاومر.وم٢من يم٤من

ُمتقاومر ًا ًمٖم ً٦م  ,أو ذقم ً٤م  ,أو قم٘م ً
ال يم٤من مم٤م يٕمٚمٛمف اًمٕمٚمامء اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ  ,يم٤مًٕمٗم٤مظ
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اعمِمؽميم٦م  ,واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ  ,واًمٕم٤مم واخل٤مص  ,واعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد .وأ َُّم٤م إذا يم٤من اًمدًمٞمؾ

اعمٌلم همػم ُمتقاومر  ,ومٝمق مم٤م ٓ يٕمٚمٛمف إَّٓ اهلل شمعامم  ,يمح٘م٤مئؼ اًمّمٗم٤مت هلل شمٕم٤ممم  ,وصٗم٤مت
اعمالئٙم٦م  ,واجلـ  ,وىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م(.)5
( )1اٟمٔمر ُ :مٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من (. )289/2
( )2اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (. )243/3
( )3اٟمٔمر  :اعمٗمردات (. )477/2
( )4اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((ؿمٌف)) (. )17/8
( )5اٟمٔمر :اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف  ,د.قمٌد اًمرمحـ اعمٓمرودي صـ(. )62 - 61
وعمزيد ُمـ اإليْم٤مح اٟمظر  :اإليمٚمٞمؾ ذم اعمتِم٤مسمف واًمت٠مويؾ صـ( , )7,9واًمتحرير واًمتٜمقير (. )156/3
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الجاىٕ ميظأ التظابُ :
املطلب :
إن ُمٜمِم٠م اًمتِم٤مسمف إمج٤مًٓ هق ظمٗم٤مء ُمراد اًمِم٤مرع ُمـ يمالُمف  ٪أُم٤م شمٗمّمٞم ً
ال وم٤مخلٗم٤مء ُمٜمف ُم٤م
يرضمع إمم اًمٚمٗمظ  ,وُمٜمف ُم٤م يرضمع إمم اعمٕمٜمك  ,وُمٜمف ُم٤م يرضمع إًمٞمٝمام ُمٕم ً٤م(.)1
وم٤معمتِم٤مسمف ذم اجلٛمٚم٦م صمالصم٦م أضب ُ :متِم٤مسمف ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٗمظ وم٘مط  ,وُمتِم٤مسمف ُمـ ضمٝم٦م
اعمٕمٜمك وم٘مط  ,وُمتِم٤مسمف ُمـ ضمٝمتٝمام(.)2
واظمتشازمف مـ صمفة ايمؾػظ رضزمان :
إب ,
 :ن

أحسٍنا  :يرضمع إمم إًمٗم٤مظ اعمٗمردة  ,وذًمؽ إ َُّم٤م ُمـ ضمٝم٦م همراسمتف ٟ ,محق

و َي ِز ُّومقن  ,وإ َُّم٤م ُمـ ضمٝم٦م ُمشاريم٦م ذم اًمٚمٗمظ  ,يم٤مًمٞمد  ,واًمٕملم .

ّالجاىٕ  :يرضمع إمم مجٚم٦م اًمٙمالم اعمريم٥م  ,وذًمؽ صمالصم٦م أضب :
ضب ٓظمتّم٤مراًمٙمالم ٟ ,محق

﴿ :ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏ﴾.

()3

وضب ًمًٌط اًمٙمالم ٟ ,محق ﴿ :ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾(.)4

﴿ :ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ﴾(، )5
وضب ًمٜمٔمؿ اًمٙمالم ٟمحق
شم٘مديره  :اًمٙمت٤مب ىم نٞم ًام ومل جيٕمؾ ًمف قمقضم ً٤م .
واظمتشازمف مـ صمفة اظمعـك  :أوص٤مف اهلل شمٕم٤ممم  ,وأوص٤مف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ,وم٢من شمٚمؽ
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اًمّمٗم٤مت ٓ شمتّمقر ًمٜم٤م إذ يم٤من ٓ حيّمؾ ذم ٟمٗمقؾمٜم٤م صقرة ُم٤م مل ٟمحًف  ,أو مل يٙمـ ُمـ
ضمٜمس ُم٤م ٟمحًف .
واظمتشازمف مـ صمفة اظمعـك وايمؾػظ مجقع ًا مخسة أرضب :

األّل ُ :مـ ضمٝم٦م اًمٙمٛمٞم٦م يم٤مًمٕمٛمقم واخلّمقص ٟ ,محق﴿ :ﮬﮭ﴾.

()6

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

اٟمٔمرُ :مٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من (.)219/2
اٟمٔمر  :اعمٗمردات صـ(. )255 , 254
ُمـ ؾمقرة اًمٜمً٤مء آي٦م (. )3
ُمـ ؾمقرة اًمِمقرى آي٦م (. )11
ُمـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )2 , 1
ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )5
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ّالجاىٕ ُ :مـ ضمٝم٦م اًمٙمٞمٗمٞم٦م  ,يم٤مًمقضمقب واًمٜمدب ٟ ,محق ﴿ :ﮊﮋﮌﮍ﴾.
()2
ّالجالح ُ :مـ ضمٝم٦م اًمزُم٤من  ,يم٤مًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ٟ ,محق ﴿ :ﭧﭨﭩﭪ﴾.
()1

ّالزابع ُ :مـ ضمٝم٦م اعمٙم٤من وإُمقر اًمتل ٟمزًم٧م ومٞمٝم٤م ٟ ,محق

﴿ :ﯙﯚﯛﯜ

ﯝﯞﯟ﴾( ، )3وقوله ﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕ﴾( ، )4وم٢من ُمـ ٓ
يٕمرف قم٤مدهتؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يتٕمذر قمٚمٞمف ُمٕمروم٦م شمٗمًػم هذه أي٦م .
:يمنموط اًمّمالة

ّاخلامص ُ:مـ ضمٝم٦م اًمنموط اًمتل هب٤م ي صح اًمٗمٕمؾ  ,أو يٗمًد
واًمٜمٙم٤مح إذا شمّمقر هذا ُقمٚمِ َؿ أن يمؾ ُم٤م ذيمره اعمٗمنون ذم شمٗمًػم اعمتِم٤مسمف ٓ خيرج قمـ هذه
اًمت٘م٤مؾمٞمؿ(. )5

الجالح أىْاع املتظابُ :
املطلب :
ينقسم ادتشابه إىل ثالثة أىواع :

األّل ُ :م٤م ٓ يًتٓمٞمع اًمٌنم مجٞمٕم ً٤م أن يّمٚمقا إًمٞمف  ,يم٤مًمٕمٚمؿ سمذات اهلل  ,وطم٘م٤مئؼ
صٗم٤مشمف,ويم٤مًمٕمٚمؿ سمقىم٧م اًم٘مٞم٤مُم٦م  ,وٟمحقه ُمـ اًمٖمٞمقب اًمتل اؾمت٠مصمر اهلل شمٕم٤ممم هب٤م  ,ىم٤مل شمٕم٤ممم:

﴿ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ﴾(. )6
الجاىٕ ُ :م٤م يًتٓمٞمع يمؾ إٟمً٤من أن يٕمرومف قمـ ـمريؼ اًمٌح٨م واًمدرس .
الجالح ُ :م٤م يٕمٚمٛمف ظمقاص اًمٕمٚمامء دون قم٤مُمتٝمؿ  ٪وًمذًمؽ أُمثٚم٦م يمثػمة ُمـ اعمٕم٤مين
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتل شمٗمٞمض قمغم ىمٚمقب أهؾ اًمّمٗم٤مء  ,وآضمتٝم٤مد قمٜمد شمدسمرهؿ ًمٙمت٤مب اهلل(. )7
ىم٤مل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين «:اعمتِم٤مسمف قمغم صمالصم٦م أضب :ضب ٓ ؾمٌٞمؾ ًمٚمقىمقف قمٚمٞمف ,
يمقىم٧م اًمً٤مقم٦م  ,وظمروج داسم٦م إرض  ,ويمٞمٗمٞم٦م اًمداسم٦م وٟمحق ذًمؽ
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٜمً٤مء آي٦م (. )3
(ُ )2مـ ؾمقرة آل قمٛمران آي٦م (. )102
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م (. )189
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )37
( )5اٟمٔمر  :اعمٗمردات (. )478 , 477/2
(ُ )6مـ ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م (. )59
( )7اٟمٔمر ُ :مٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من (. )301/2
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ؾمٌٞمؾ إمم ُمٕمرومتف  ,يم٤مًٕمٗم٤مظ اًمٖمريٌ٦م وإطمٙم٤مم اًمٖمٚم٘م٦م .وضب ُمؽمدد سملم إُمريـ جيقز
أن خيتص سمٛمٕمروم٦م طم٘مٞم٘متف سمٕمض اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ  ,وخيٗمك قمغم ُمـ دوهنؿ» .
ويؿؽـ سمؼسقؿ اظمتشازمف إلم ومسؿكم :
األّل  :اظمتشازمف اظمعـقي :
وهق اعمتِم٤مسمف ذم اعمٕمٜمك  ,واخلٗمل ذم اًمدًٓم٦م  ,اًمذي هق ىمًٞمؿ اعمحٙمؿ  ,وهق اًمذي
قمٜمقن ًمف اًمٕمٚمامء ذم يمت٥م قمٚمقم اًم٘مرآن سمـ " اعمحٙمؿ ُمـ اعمتِم٤مسمف "(.)1
الجاىٕ  :اظمتشازمف ايمؾػظل :
وهق إيراد اًم٘مّم٦م اًمقاطمدة ذم صقر ؿمتك  ,وومقاصؾ خمتٚمٗم٦م  ,ويٙمثر ذم إيراد اًم٘مّمص
وإٟمٌ٤مء  ,وطمٙمٛمتف اًمتٍمف ذم اًمٙمالم  ,وإشمٞم٤مٟمف قمغم ضوب ً ٪م ُٞمٕمٚمٛمٝمؿ قمجزهؿ قمـ
مجٞمع ـمرق ذًمؽ ُمٌتدأ سمف وُمتٙمرر ًا  ,وأيمثر أطمٙم٤مُمف صمٌ٧م ُمـ وضمٝملم  ٪ومٚمٝمذا ضم٤مء ُمـ
(.)2

اقمتٌ٤مريـ

وىم٤مل اًمًٞمقـمل« :واًم٘مّمد سمف إيراد اًم٘مّم٦م اًمقاطمدة ذم صقر ؿمتك  ,وومقاصؾ خمتٚمٗم٦م ٪
سمؾ شم٠ميت ذم ُمقوع واطمد ُم٘مدُم ً٤م ,وذم آظمر ُم١مظمر ًا  ,يم٘مقًمف ذم اًمٌ٘مرة

﴿ :ﭛﭜ

ﭝﭞﭟ﴾(،)3وذم إقمراف﴿ :ﮍﮎﮏﮐﮑ﴾ (,)4

أو ذم ُمقوع سمزي٤مدة  ,وذم آظمر سمدوهن٤م ٟ ,محق

﴿ :ﭔﭕﭖ﴾( , )5وذم

يس ﴿ :ﮦﮧﮨ﴾(. )7( »)6
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة


( )1اٟمٔمر  :اًمؼمه٤من ( , )79/2واإلشم٘م٤من ( , )639/1وُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من (. )289/2
( )2اٟمٔمر  :اًمؼمه٤من (. )81/2
( )3آي٦م (. )58
( )4آي٦م (. )161
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م (. )6
( )6آي٦م (. )10
( )7اٟمٔمر  :اإلشم٘م٤من (. )680/2
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اخلامص احلهن٘ يف املتظابُ :
:
املطلب
إن ىمان مما يؿؽـ فمؾؿف همؾف همقائد :
ُمٜمٝم٤م  :احل٨م ًمٚمٕمٚمامء قمغم اًمٜمٔمر اعمقضم٥م ًمٚمٕمٚمؿ سمٖمقاُمْمف  ,واًمٌح٨م قمـ دىم٤مئ٘مف  ٪وم٢من
اؾمتدقم٤مء اهلٛمؿ عمٕمروم٦م ذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ اًم٘مرب .
وُمٜمٝم٤م  :فمٝمقر اًمتٗم٤موؾ  ,وشمٗم٤موت اًمدرضم٤مت  ٪إذ ًمق يم٤من اًم٘مرآن يمٚمف حمٙم ًام ٓ حيت٤مج
إمم شم٠مويؾ وٟمٔمر ٓ ٪ؾمتقت ُمٜم٤مزل اخلٚمؼ  ,ومل ئمٝمر ومْمؾ اًمٕم٤ممل قمغم همػمه(.)1
وُمٜمٝم٤م:رمح٦م اهلل هبذا اإلٟمً٤من اًمْمٕمٞمػ اًمذي ٓ يٓمٞمؼ ُمٕمروم٦م يمؾ رء,وم٘مد أظمٗمك اهلل
قمغم اًمٜم٤مس ُمٕمروم٦م اًمً٤مقم٦م رمح ً٦م هبؿ  ٪يمٞمال يتٙم٤مؾمٚمقا وي٘مٕمدوا قمـ آؾمتٕمداد هل٤م  ٪ويمٞمال
يٗمتؽ هبؿ اخلقف واهلؾع ًمق أدريمقا سم٤مًمتحديد ؿمدة ىمرهب٤م ُمٜمٝمؿ(.)2
وإن ىمان مما ٓ يؿؽـ فمؾؿف همؾف همقائد :
ُمٜمٝم٤م  :اسمتالء اًمٕمٌ٤مد سم٤مًمقىمقف قمٜمده  ,واًمتقىمػ ومٞمف  ,واًمتٗمقيض واًمتًٚمٞمؿ واًمتٕم ٌّد
سم٤مٓؿمتٖم٤مل سمف ُمـ ضمٝم٦م اًمتالوة يم٤معمٜمًقخ  ٪وإن مل جيز اًمٕمٛمؾ سمام ومٞمف وإىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ ٪
ٕٟمف عم٤م ٟمزل سمٚمً٤م هنؿ وًمٖمتٝمؿ  -قمجزوا قمـ اًمقىمقف قمغم ُمٕمٜم٤مه ُمع سمالهمتٝمؿ وأومٝم٤مُمٝمؿ -
ّ
دل قمغم أٟمف ٟمزل ُمـ قمٜمد اهلل  ,وأٟمف اًمذي أقمجزهؿ قمـ اًمقىمقف قمغم ُمٕمٜم٤مه (.)3
وُمٜمٝم٤م  :أٟمف ُمتك يم٤مٟم٧م اعمتِم٤مهب٤مت ُمقضمقدة  ,يم٤من اًمقصقل إمم احلؼ أصٕم٥م وأؿمؼ ,
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وزي٤مدة اعمِم٘م٦م شمُقضم٥م ُمزيد اًمثقاب(. )4
ُمٜمٝم٤م  :أٟمف لو يم٤من اًم٘مرآن يمٚمف حمٙم ًام عم٤م يم٤من ُمٓم٤مسم٘م ً٤م إٓ عمذه٥م واطمد  ,ويم٤من سمٍمحيف
ُمٌٓم ً
ال ًمٙمؾ ُم٤م ؾمقى ذًمؽ اعمذه٥م  ,وذًمؽ مم٤م يٜمٗمر أرسم٤مب ؾم٤مئر اعمذاه٥م قمـ ىمٌقًمف  ,وقمـ
اًمٜمٔمر ومٞمف وآٟمتٗم٤مع سمف  ,وم٢مذا يم٤من ُمِمتٛم ً
ال قمغم اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف ـمٛمع ص٤مطم٥م يمؾ ُمذه٥م
أن جيد ومٞمف ُم٤م ي١ميد ُمذهٌف ويـس ُم٘م٤مًمتف  ,ومٞمٜمٔمر ومٞمف مجٞمع أرسم٤مب اعمذاه٥م  ,وجيتٝمد ذم
( )1اٟمٔمر  :اإلشم٘م٤من (. )668/1
( )2اٟمٔمر ُ :مٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من (. )302/2
ىم٤من (. )669/1
( )3اٟمٔمر  :اإلت
( )4اٟمٔمر  :اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (. )185/7
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اًمت٠مُمؾ ومٞمف ص٤مطم٥م يمؾ ُمذه٥م  ,وإذا سم٤مًمٖمقا ذم ذًمؽ ص٤مرت اعمحٙمامت ُمٗمنة

ًمٚمٛمتِم٤مهب٤مت  ,وهبذه اًمٓمرق يتخٚمص اعمٌٓمؾ ُمـ سم٤مـمٚمف ويصؾ إمم احلؼ(.)1



الشازض املؤلفات يف عله املتظابُ :
:
املطلب
يمٖمػمه ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن إظمرى ا هتؿ اًمٕمٚمامء سمٕمٚمؿ اعمتِم٤مسمف  ,وم٠م ًَّمٗمقا ومٞمف وصٜمٗمقا

اعمّمٜمٗم٤مت اعمًت٘مٚم٦م  ,سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م شمْمٛمٜمتف يمت٥م قمٚمقم اًم٘مرآن ُمـ ذيمر هذا اًمٕمٚمؿ جمتٛمٕم ً٤م
ُمع قمٚمقم اًم٘مرآن إظمرى ,وًمٕم َّٚمٜم٤م أن ٟمذيمر سمٕمْم ً٤م ُمـ هذه اعم١مًمٗم٤مت  ,وهل :
 " -1إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ " ٕيب احلًـ مىمـ٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم
إزدي اًمٌٚمخل (ت150هـ)(.)2
 " -2اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر

" ٕيب قمٌد اهلل ه٤مرون سمـ ُمقؾمك إَزدي احلج٤مزي

(ت170هـ)(.)3
ُ " -3متِم٤مسمف اًم٘مرآن " ٕيب احلًـ قمكم سمـ محزة اًمٙمً٤مئل (ت189هـ) (.)4
ىمتٞم٥م(ت276هـ)(.)5
 " -4شم٠مويؾ ُمِمٙمؾ اًم٘مرآن " ٕيب حمٛمد قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ة
ُ " -5متِمـ٤مسمف اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ " ٕيب احلًـلم أمحد سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمـد سمـ أيب داود
اعمٜمـ٤مدي (ت336هـ)(.)6
ُ " -6د َّرة اًمتٜمزيؾ و ُهم َّرة اًمت٠مويؾ ذم سمٞم٤من أي٤مت اعمتِم٤مهب٤مت ذم يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز " ٕيب
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمِمٝمػم سم٤مخلٓمٞم٥م اإلؾمٙم٤مذم (ت420هـ)(.)7
( )1اٟمٔمر  :اعمّمدر اًمً٤مسمؼ (. )149/7
( )2اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر

 :قمٌد اهلل حمٛمقد ؿمح٤مشمف  ,اًمٜم٤مذ

 :اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب

(1414هـ1994 -م) .
ير ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمـقد(1402هـ).
( )3طم٘م٘مف اًمديمتقر:ؾمٚمٞمامن سمـ ص٤مًمح اًم٘مرقم٤مويً,مٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمً٧م
( )4اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر ُ :صٌٞمح اًمتٛمٞمٛمل  ,وٟمُنم وٛمـ ُمٜمِمقرات اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م وجلٜم٦م
احلٗم٤مظ قمغم اًمؽماث اإلؾمالُمل  ,ـمراسمٚمس  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم .
( )5اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمنمح:اًمًٞمد أمحد ص٘مر,ـمٌٕمتف اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م(1401هـ1981 -م).
( )6اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ اًمِمٞمخ  :قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٖمٜمٞمامن ُ ,مٙمتٌ٦م ًمٞمٜم٦م  ,قم٤مم (1414هـ1993 -م).
( )7اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر  :حمٛمد ُمّمٓمٗمك آيديـ  ,ذم رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اًمديمتقراة ُمـ ضم٤مُمٕم٦م
=
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 " -7اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر " ًمٚمحًلم سمـ حمٛمد اًمداُمٖم٤مين (ت480هـ)(.)1
 " -8اًمؼمه٤من ذم ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن عم٤م ومٞمف ُمـ احلج٦م واًمٌٞم٤من " عمحٛمقد سمـ محزة سمـ ٟمٍم
اًمٙمرُم٤مين (ت505هـ)(.)2
 " -9ووح اًمؼمه٤من ذم ُمِمٙمالت اًم٘مرآن " عمحٛمقد سمـ أيب احلًـ سمـ احلًلم
اًمٜمٞمً٤مسمقري اًمٖمزٟمقي (ت555هـ)(.)3
ٟ " -10مزه٦م إقملم اًمٜمقافمر ذم قمٚمؿ اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر " ٕيب اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ
قمكم اسمـ حمٛمد سمـ اجلقزي (ت597هـ)(.)4
 " -11ومقائد ذم ُمِمٙمؾ اًم٘مرآن " ًمٕمز اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز اًمًٚمٛمل (ت660هـ)(.)5
 " -12أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ ذم أؾمئٚم٦م وأضمقسم٦م قمـ همرائ٥م اًمتٜمزيؾ " ًمزيـ اًمديـ حمٛمد سمـ
أيب سمٙمر قمٌد اًم٘م٤مدر اًمرازي اعمتقرم سمٕمد ؾمٜم٦م (661هـ)(.)6

=



أم اًم٘مرى (1414هـ1994 -م) وٛمـ ُمٜمِمقرات اجل٤مُمٕم٦م (1422هـ2001 -م) .

( )1اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ  :قمٌد اًمٕمزيز ؾمٞمد إهؾ  ,حت٧م اؾمؿ  :ىم٤مُمقس اًم٘مرآن وإصالح اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر
ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ,ـمٌٕمتف دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم  ,سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1980م) .
( )2ىم٤مم سمتح٘مٞم٘مف اًمديمتقرٟ :م٤مس سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٕمٛمر  ,ذم رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم
حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمري٤مض ( 1399هـ) ,وًمف طسمٕم٤مت أظمرى حم٘م٘م٦م سمتح٘مٞمؼ  :أمحد قمز اًمديـ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

قمٌداهلل ظمٚمػ اهلل

 ,دار اًمقوم٤مء  ,اعمٜمّمقرة  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم

(1411ه ـ1991 -م)  ,واًمث٤مٟمٞم٦م

سمتح٘مٞمؼ:قمٌداًم٘م٤مدر قمٓم٤م سمٕمٜمقان  :أهار اًمتٙمرار ذم اًم٘مرآن  ,دار آقمتّم٤مم سم٤مًم٘م٤مهرة (1973م) .
( )3اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ  :صٗمقان قمدٟم٤من داودي  ,ـمٌٕمتف دار اًم٘مٚمؿ  ,دُمِمؼ  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1410هـ-
1990م) .
( )4ىم٤مم سمتح٘مٞمؼ اًمٙمت٤مب :اًمًٞمد ُمٝمر اًمٜمً٤مء أيؿ ًمٜمٞمؾ درضم٦م اًمديمتقراةُمـ اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م حت٧م ُمراىمٌ٦م اًمديمتقر :
حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من  ,صمؿ ـمٌٕمتف دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م سمحٞمدر أسم٤مد اًمديمـ  ,ؾمٜم٦م ( 1394هـ ) ,وطم َّ٘م٘مف
أيْم ً٤م:حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمرايض ذم رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم ُمـ اجل٤مُمٕم٦م اعمًتٜمٍمي٦م سم٤مًمٕمراق ,
و ُـمٌع قم٤مم ( 1404هـ) .
( )5اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر

 :ؾمٞمد روقان قمكم اًمٜمدوي  ,د

ار اًمنموق ,ضمدة ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

(1402هـ1982 -م).
اًمديمتقرقمٌد اًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ اعمٓمرودي  ,ـمٌٕمتف دار قم٤ممل اًمٙمت٥م سم٤مًمري٤مض  ,اًمٓمٌٕم٦م
:
( )6اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ
=
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ُِ " -13مالَك اًمت٠مويؾ اًم٘م٤مـمع سمذوي اإلحل٤مد واًمتٕمٓمٞمؾ ذم شمقضمٞمف اعمتِم٤مسمف ُمـ اًمٚمٗمظ
ُمـ آي اًمتٜمزيؾ " ٕيب ضمٕمٗمر أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اًمزسمػم إٟمدًمز اًمٖمرٟم٤مـمل
(ت708هـ)(.)1
 " -14اإليمٚمٞمؾ ذم اعمتِم٤مسمف واًمت٠مويؾ " ٕيب اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ شمٞمٛمٞم٦م (ت728هـ)(.)2
 " -15يمِمػ اعمٕم٤مين ذم اعمتِم٤مسمف ُمـ اعمث٤مين " ًمٌدر اًمديـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد اهلل
اسمـ مج٤مقم٦م اًمٙمٜم٤مين (ت733هـ)(.)3
 " -16إزاًم٦م اًمِمٌٝم٤مت قمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م اعمتِم٤مهب٤مت " ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ
أمحد إؾمٕمردي اعمِمٝمقر سم٤مسمـ اًمٚمٌ٤من اًمدُمِم٘مل (ت749هـ) (.)4
 " -17يمِمػ اًمنائر ذم ُمٕمٜمك اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر " ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ
قمكم اًمٌٚمٌٞمز اًمِمٝمػم سم٤مسمـ اًمٕمامد اًمِم٤مومٕمل (ت887هـ)(.)5
 " -18ومتـح اًمرمحـ سمٙمِمػ ُم٤م يٚمتٌس ذم اًم٘مرآن " ٕيب حيٞمك زيمري٤م سمـ حمٛمد سمـ أمحد

=



اًم٘م٤مهرة
وأوٓده
سمٕمٜمقانُمً٤مئؾ اًمرازي وأضمقسمتٝم٤مُ,مٓمٌٕم٦م اًمٌ٤ميب احلٚمٌل –
:
إومم(1412هـ1991-م),وـمٌع

طم٘مٞمؼ اًمديمتقر :ؾمٕمٞمد اًمٗمالَّحً,مٜمٞمؾ درضم٦م اًمديمتقراة ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اًمزيتقٟم٦م ,دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل,
(ُ )1مٓمٌقع سم٧م
اًمٓمٌٕم٦م إومم .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )2اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع  ,سمٕمٜم٤مي٦م  :حمٛمد اًمِمٞمٛمل ؿمح٤مشمف ,ـمٌٕمتف دار اإليامن ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع .
ـم٤من  ,ذم رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم ُمـ
اًمٓم٤مًم٥مقمٌد اًمقه٤مب سمـ قمٌد اًمرزاق سمـ ؾمؾ
:
( )3ىم٤مم سمدراؾمتف وحت٘مٞم٘مف
اًمديمتقرقمٌد اجلقاد ظمٚمػ,
:
 1405هـ).وىم٤مم سمتح٘مٞم٘مف أيْم ً٤م
سم٤مًمري٤مض
(
ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م
رئٞمس ضم٤مُمٕم٦م اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم سم٤ميمًت٤من  ,و ُـمٌع وٛمـ ؾمٚمًٚم٦م ُمٜمِمقرات ضم٤مُمٕم٦م اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم
سم٤ميمًت٤من  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1410هـ1990-م).و ُـمٌع سمتح٘مٞمؼ :حمٛمد طمًـ حمٛمد إؾمامقمٞمؾ  ,ـمٌٕمتف دار اًمٙمت٥م
إومم1428هـ2007-م).
اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م (
( )4اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمدراؾم٦موحت٘مٞمؼ اًمديمتقر :ومريدُمّمٓمٗمك ؾمٚمامن,ـمٌٕمتف دارـمقيؼ سم٤مًمري٤مض,اًمٓمٌٕم٦م إومم
(1416هـ).
( )5اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمدراؾم٦م وحت٘مٞمؼ اًمديمتقر  :أٟمقر حمٛمقد اعمرد ظم َّٓم٤مب  ,ـمٌٕمتف دار اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمؽماث
سمٓمٜمٓم٤م,ـمٌٕم٦م(1428هـ2007 -م),وسمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر:وم١ماد قمٌد اعمٜمٕمؿ أمحد ,ـمٌٕمتف ُم١مؾمً٦م ؿمٌ٤مب اجل٤مُمٕم٦م
سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م .
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إٟمّم٤مري (ت926هـ)(.)1
 " -19إرؿم٤مد اًمرمحـ ٕؾمٌ٤مب اًمٜمزول واًمٜمًخ واعمتِم٤مسمف ودمقيد اًم٘مرآن " ًمٕمٓمٞم٦م اهلل
سمـ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري (ت1190هـ) ,وهق يمت٤مسمٜم٤م هذا.
 " -20أوقاء قمغم ُمتِم٤مهب٤مت اًم٘مرآن " خلٚمٞمؾ ي٤مؾملم(.)2
 " -21دومع إهي٤مم آوٓمراب قمـ آي٤مت اًمٙمت٤مب

" عمحٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل

(ت1393هـ) (.)3
" -22اعمحؽم واعمتشاسمف ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"ًمٚمديمتقر:قمٌد اًمرمحـ إسمراهٞمؿ

اعمٓمرودي(.)4



الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )1ىم٤مم سمتح٘مٞم٘مف اًمٓم٤مًم٥م  :قمٌد اهلل سمـ ُمٓمٚمؼ اًمٓمقاًمف  ,ذم رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم ُمـ ضم٤م ُمٕم٦م اإلُم٤مم
حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمري٤مض ( 1403هـ) ,وىم٤مم سمتح٘مٞم٘مف أيْم ً٤م إؾمت٤مذ :قمٌد اًمًٛمٞمع حمٛمد أمحد
طمًٜملم  ,ـمٌٕمتف ُمٙمتٌ٦م اًمري٤مض احلديث٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1404هـ1984 -م).
(ُ )2مٓمٌقع ُمـ ُمٜمِمقرات دار ُمٙمتٌ٦م اهلالل  ,سمػموت (1980م).
(ُ )3ـمٌع جمتٛمٕم ً٤م ُمع شمٗمًػمه  :أضواء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن  ,وُمًت٘م ً
ال ذم قمدة ـمٌٕم٤مت.
(ُ )4مٓمٌقع سمٛمٓم٤مسمع اًمري٤مض (1416هـ1995 -م).
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املبحح الزابع  :فـضـائـل الكزآٌ

األّل فطل قزا ٗٛالكزآٌ ّ ،تعلنُ ّتعلٔنُ :
 املطلب :
ىم٤مل شمٕم٤ممم

﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ * ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﴾(. )1

وقد وردت أحاديث كثرة تدل عذ فضل قرا ءة القرآن يف الصحوحني وغرمها ،
منها :
 -1قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري--ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل اهللُ« : --مثؾ اعم١مُمـ اًمذي
ت ّج ِة رحيٝم٤م ـم نٞم٥م وـمٕمٛمٝم٤م ـم نٞم٥م  ,وُمثؾ اعم١مُمـ اًمذي ٓ ي٘مرأ اًم٘مرآن
ي٘مرأ اًم٘مرآن ُمثؾ إُ ُّْر
يمٛمثؾ اًمتٛمرة ٓ ريح هل٤م وـمٕمٛمٝم٤م طمٚمق ,وُمثؾ اعمٜم٤مومؼ اًمذي ي٘مرأ اًم٘مرآن يمٛمثؾ اًمرحي٤مٟم٦م
ُمر  ,وُمثؾ اعمٜم٤مومؼ اًمذي ٓ ي٘مرأ اًم٘مرآن يمٛمثؾ احلٜمٔمٚم٦م ًمٞمس هل٤م ريح
رحيٝم٤م ـم نٞم٥م وـمٕمٛمٝم٤م ٌّ
ُمر»(.)2
وـمٕمٛمٝم٤م ٌّ

 -2قمـ أيب ُأُم٤مُم٦م--ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل --ي٘مقل « :اىمرؤوا اًم٘مرآن  ,وم٢مٟمف

ي٠ميت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؿمٗمٞمٕم ً٤م ٕصح٤مسمف  ,اىمرؤوا اًمزهراويـ  :اًمٌ٘مرة وآل قمٛمران  ,وم٢مهنام شم٠مشمٞم٤من
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يم٠مهنام همامُمت٤من  ,أو يم٠مهنام همٞم٤ميت٤من  ,أو يم٠مهنام ومرىم٤من ُمـ ـمػم صقاف ُ ,حت٤مضم٤من
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

قمـ أصح٤مهبام  ,اىمرؤوا ؾمقرة اًمٌ٘مرة َّ ,
وم٢من أظمذه٤م سمريم٦م  ,وشمريمٝم٤م طمنة  ,وٓ يًتٓمٞمٕمٝم٤م
اًمٌٓمٚم٦م»(.)3
 -3وقمـ اسمـ ُمًٕمقد --ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل اهلل ُ«:--مـ ىمرأ طمروم ً٤م ُمـ يمت٤مب اهلل
(ُ )1مـ ؾمقرة وم٤مـمر آي٦م (. )30 , 19
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن  ,سم٤مب ومْمؾ اًم٘مرآن قمغم ؾم٤مئر اًمٙمالم

()1917/4

رىمؿ ( , )4732وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م  ,سم٤مب ومْمٞمٚم٦م طم٤مومظ اًم٘مرآن
( )549/1رىمؿ (. )797
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م  ,سم٤مب ومْمؾ ىمراءة اًم٘مرآن وؾمقرة اًمٌ٘مرة
( )553/1رىمؿ (. )804
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أًمػ طمرف ,وٓ ٌم
ومٚمف طمًٜم٦م  ,واحلًٜم٦م سمٕمنم أُمث٤مهل٤م  ٓ ,أىمقل " أمل " طمرف  ,وًمٙمـ ٌ
(.)1
وُمٞمؿ طمرف»
طمرف,
ٌ
 -4وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص --قمـ اًمٜمٌل--ىم٤مل ُ « :ي٘م٤مل ًمّم٤مطم٥م
وارشمؼ ورشمنؾ يمام يمٜم٧م شمُرشمنؾ ذم اًمدٟمٞم٤م  ,وم٢من ُمٜمزًمتؽ قمٜمد آظمر ٍ
ِ
آي٦م شم٘مرؤه٤م»(.)2
اًم٘مرآن  :اىمرأ
وسمعؾؿ ايمؼرآن وسمعؾقؿف مـ أهمضؾ إفمامل إلم اهلل  ،--وومد ورد دم ايمسـة ايمـبقية ما
يدل فمعم هذا ايمػضؾ  ،ومـ ذيمؽ :
ُ -1م٤م ضمـ٤مء قمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من --ىم٤مل  :ىمـ٤مل رؾمقل اهلل « :--ظمػميمؿ ُمـ
شمٕم َّٚمؿ اًم٘مرآن وقم َّٚمٛمف»(.)3
اًمّم َّٗم٦م( ,)4وم٘م٤مل :
-2وقمـ قم٘مٌ٦م ن
ب قم٤مُمر --ىم٤مل  :ظمرج رؾمقل اهلل--وٟمحـ ذم ُ
«أيٙمؿ حي٥م أن يٖمدو إمم ُسم ْٓمح٤من( ,)5أو اًمٕم٘مٞمؼ( ,)6ومٞم٠ميت سمٜم٤مىمتلم يمقُم٤مويـ ( )1ذم همػم إصم ٍؿ
( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن  ,سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ ىمرأ طمروم ً٤م م

ن اًم٘مرآن ُم٤م ًمف ُمـ

وصححف إًمٌ٤مين يمام ذم
إضمر( )175/5رىمؿ (. )2910درصمتف  :ىم٤مل اًمؽمُمذي  :طمدي٨م طمًـ صحٞمح ,
َّ
صحٞمح اًمؽمُمذي (. )164/3
( )2أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن  ,سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ ىمرأ طمروم ً٤م ُمـ اًم٘مرآن ُم٤م ًمف ُمـ إضمر ,
وصححف إًمٌ٤مين يمام ذم
()177/5رىمؿ ( , )2914درصمتف  :ىم٤مل اًمؽمُمذي  :طمدي٨م طمًـ صحٞمح ,
َّ
صحٞمح اًمؽمُمذي (. )165/3
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ,يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن  ,سم٤مب ظمػميمؿ ُمـ شمٕم َّٚمؿ اًم٘مرآن وقم َّٚمٛمف ()1919/4
رىمؿ (. )4739
اًمّم َّٗم٦م  :هق اعمقوع اعمٔم َّٚمؾ ُمـ اعمًجد  ,ويم٤من ي٠موي إًمٞمف اعمً٤ميملم ذم ُمًجد اًمٜمٌل . --اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م
(ُ )4
((صٗمػ)) (. )37/3
( )5سم ْٓمح٤من ٍ :
واد ذم اعمديٜم٦م  ,وهق أطمد أوديتٝم٤م اًمثالصم٦م وهل  :اًمٕم٘مٞمؼ  ,و ُسم ْٓمح٤من  ,وىمٜم٤مة  ,وي٠ميت ُمـ طمرة اعمديٜم٦م
ُ
اجلاموات .اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ
ومٞمٛمر ُمـ اًمٕمقازم صمؿ ىمرب اعمًجد اًمٜمٌقي ,طمتك يٚمت٘مل ُمع اًمٕم٘مٞمؼ ؿمامل ّ
اًمنمىمٞم٦م ّ ,
السمٚمدان ( , )446/1واعمٕم٤ممل إصمػمة صـ(. )50
( )6اًمٕم٘مٞمؼ :أريد سمف وادي اًمٕم٘مٞمؼ  ,وهق أؿمٝمر أودي٦م اعمديٜم٦م  ٪سمؾ أؿمٝمر إقم٘م٦م يمٚمٝم٤م  ,وقمٚمٞمف أُمقال أهؾ اعمديٜم٦م ,
ويٜمحدر ؿمامًٕ سملم احلرار ذىم ً٤م  ,وؾمٚمًٚم٦م ضمٌ٤مل ىمدس همرسم ً٤م .اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ اًمٌٚمدان (, )139 - 138/4
واعمٕم٤ممل إصمػمة صـ(. )194
( )1مجع يمقُم٤مء وهل  :قم٤مًمٞم٦م اًمًٜم٤مم .اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م (.)211/4
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وٓ ىمٓمٞمٕم٦م رطمؿ؟ وم٘مٚمٜم٤م  :ي٤م رؾمقل اهلل ٟمح٥م ذًمؽ .ىم٤مل « :أومال يٖمدو أطمديمؿ إمم اعمًجد,
ٌ
ظمػم ًمف ُمـ صمالث,
ظمػم ًمف ُمـ ٟم٤مىمتلم,
وصمالث ٌ
َوم َٞم ْٕم َٚم َؿ أو ي٘مر َأ آيتلم ُمـ يمت٤مب اهللٌ --
ظمػم ًمف ُمـ أرسمع ,وُمـ أقمدادهـ ُمـ اإلسمؾ»(.)1
ٌ
وأرسمع ٌ

 -3وقمـ أيب هريرة --ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل اهلل ...« :--وُمـ ؾمٚمؽ ـمري٘م ً٤م يٚمتٛمس

ومٞمف قمٚم ًام ؾمٝمؾ اهلل ًمف سمف ـمري٘م ً٤م إمم اجلٜم٦م  ,وُم٤م اضمتٛمع ىمق ٌم ذم سمٞم٧م ُمـ سمٞمقت اهلل يتٚمقن
يمت٤مب اهلل ,ويتدارؾمقٟمف سمٞمٜمٝمؿ  ٪إَّٓ ٟمزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م ,وهمِمٞمتٝمؿ اًمرمح٦م ,وطم َّٗمتٝمؿ

اعمالئٙم٦م  ,وذيمرهؿ اهلل ومٞمٛمـ قمٜمده» ...

()2

ّاآلٓات
املطلب الجاىٕ:األحازٓح املْضْع٘ يف فطاٜل الشْر :
إن عؾم فضائل الؼرآن من ّ
أجل العلوم وأرشففا،وذلك ال رتباصه بؽتاب اهلل،--
لذا اهتم به أهل التػسر اهتامم ًا بالغ ًا  ،فـجد كتب التػسر سواء كاكت بادلثور أو
ذكر فضائل كل سورة أو آية يف بداية تػرسها أو بعد اإلكتفاء مـفا .
بادعؼول ت
ومن ممقزات هذا العؾم أكه يرغب يف تالوة كتاب اهلل  ،--وحيث عذ حػظه
الوضاعني بوضع أحاديث يف فضائل السور
واالرتباط الوثقق به  ،لذا قام مجاعة من َّ
واآليات  ،وكان ذلك عذ حد زعؿفم رغب ًة يف حث الـاس عذ قراءة الؼرآن .
ومن أمثؾة ذلك  :أكه ققل أليب عصؿة كوح اجلامع  :من أين لك عن عؽرمة عن
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ابن عباس-

-يف فضائل الؼرآن سور ًة سورة؟ قال  « :إين رأيت الـاس قد أعرضوا

عن الق رآن ،واشتغؾوا بػؼه أيب حـقػة ،ومغازي حمؿد بن إسحاق؛ فوضعت هذه
األحاديث حسبة» .
وقمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ىم٤مل  :ىمٚم٧م عمٞمنة سمـ قمٌد رسمف ُ :مـ أيـ ضمئ٧م هبذه
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م  ,سم٤مب فوؾ ىمراءة اًم٘مرآن ذم اًمّمالة ُّ
وشمٕمؾُمف
( )552/1رىمؿ (. )803
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر  ,سم٤مب ومْمؾ آضمتامع قمغم شمالوة
اًم٘مرآن وقمغم اًمذيمر ( )2074/4رىمؿ (. )2699
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إطم٤مدي٨م ُ ,مـ ىمرأ يمذا ومٚمف يمذا ؟ ىم٤مل  :ووٕمتٝم٤م أرهم٥م اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م.

()1

ومن أشفر األحاديث ادوضوعة يف فضائل الؼرآن  ،احلديث الطويل الذي ُيروى
عن أيب بن كعب  ،قال احلافظ ابن الصالح  « :وهؽذا احلديث الطويل الذي ُيروى
عن أيب بن كعب  ،--عن الـبي --يف فضل الؼرآن سور ًة سورة .وقد بحث
.وإن أثر الوضع

باحث عن خمرجه حتى اكتفى إىل من اعرتف بلكه ومجاعة وضعوه
()2
ني ،وقد أخطل الواحدي ادػرس ،ومن ذكره من ادػرسين ،يف إيداعه تػاسرهم» .
َل َب ن ٌ
قال الؼايض أبو بؽر بن العريب

 « :وقد أقحم الـاس يف فضل الؼرآن وسوره

عول عؾقه ،ومـفا ما مل ُيـزل اهلل هبا من سؾطان،
أحاديث كثرة ،مـفا ضعقف ال ُي َّ
وأشبه ما ُمجع يف ذلك كتاب ابن أيب شقبة ،وكتاب أيب

عبقد ،وفقفام باصل عظقم،

وحشو كثر » (.)3
ولؼد جاءت األحاديث الصحقحة يف فضل بعض السور واآليات  ،ويف ذلك
يؼول السقوصي « :واعؾم أن السور التي صحت األحاديث يف فضؾفا  ،الػاحتة ،
والزهراوان  ،واألكعام  ،والسبع الطوال جمؿ ً
ال  ،والؽفف  ،ويس  ،والدخان  ،وادؾك
 ،والزلزلة  ،والـرص  ،والؽافرون  ،واإلخالص  ،وادعوذتان  ،وما عداها مل يصح فقه
يشء»(.)4
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

فػي الصحقح مما ورد يف فضائل الؼرآن الؽريم  ،وفضائل سوره وآياته ما يؽػي
ادسؾم يف هذا الباب  ،ولذلك كبه العؾامء عؾقه  ،يؼول الؼرصبي  « :فؾو اقترص الـاس
عذ ما ثبت يف الصحاح ،وادساكقد وغرها من ادصـػات التي تداوهلا العؾامء ،ورواها
األئؿة الػؼفاء ،لؽان هلم يف ذلك ُغـقة ،وخرجوا عن حتذير كبقفم --حقث قال :
( )1اٟمٔمر :اعمقوققم٤مت ٓسمـ اجلقزي ( , )41/1واإلشم٘م٤من (. )1130 , 1129/2
( )2اٟمٔمر :قمٚمقم احلدي٨م صـ(. )91 - 90
( )3اٟمٔمر :اًمتذيم٤مر صـ(. )226 - 225
( )4اٟمٔمر  :شمدري٥م اًمراوي (. )290/1
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عيل متعؿد ًا ،فؾقتبوأ مؼعده من
« اتؼوا احلديث عـي إالَّ ما عؾؿتم ،فؿن كذب َّ

الـار(. )2(»)1

الكزآٌ
الجالح املؤلفات يف فطاٜل :
املطلب :
 " -1ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن وُمٕم٤معمف وآداسمف

" ٕيب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالَّم اًمٌٖمدادي

(ت224هـ) (. )3

 " -2ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن وُم٤م أٟمزل ُمـ اًم٘مرآن سمٛمٙم٦م وُم٤م أٟمزل ُمـ اًم٘مرآن سم٤معمديٜم٦م

" ٕيب

قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيقب سمـ اًمييس اًمٌجكم (ت294هـ)(.)4
 " -3ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن وُم٤م ضم٤مء فيف ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ وذم يمؿ ُي٘مرأ واًمًٜم٦م ذم ذًمؽ "
جلٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ احلًـ اعمِمٝمقر سم٤مًمٗمري٤ميب اًمّمٖمػم (ت301هـ)(.)5
" -4ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن" ٕمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم سمـ سمحر اًمٜمً٤مئل (ت303هـ)(.)6
ٗمن اًم٘مرآن سمرأيف ( , )199/5رىمؿ
( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن  ,سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمذي ُي ن
(. )2951درصمتف  :ىم٤مل اًمؽمُمذي" :هذا طمدي٨م طمًـ

" ,ووٕمٗمف إًمٌ٤مين يمام ذم وٕمٞمػ اًمؽمُمذي

(.)338/3
( )2اٟمٔمر  :اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن (. )126/1
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )3ىم٤مم سمتح٘مٞم٘مف اًمٓم٤مًم٥م  :حمٛمد ٟمج٤ميت ضمقهري ,ذم رساًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم ُمـ ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى
( 1393هـ) ,وطم٘م٘مف أيْم ً٤م :وهٌل ؾمٚمٞمامن هم٤موضمل ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ,سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم
(1411هـ1991 -م).
اًمٓم٤مًم٥مُمًٗمر سمـ دُم٤مس,ذم رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػمُمـ ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد سم٤مًمري٤مض
:
( )4ىم٤مم سمتح٘مٞم٘مف
1408هـ1987-م).
إومم
( 1403هـ) ,وطم٘م٘مف أيْم ً٤:م همزوة سمدير ,و ُـمٌع سمدار اًمٗمٙمر ,دُمِمؼ ,اًمٓمٌٕم٦م (
اًمٓم٤مًم٥ميقؾمػ سمـ قمثامن سمـ ومْمؾ اهلل ضمؼميؾ ,ذم رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ
:
( )5ىم٤مم سمتح٘مٞم٘مف
ومم (1409هـ1989-م).
ؾمٕمقد سم٤مًمري٤مض( 1405هـ) ,و ُـمٌع سمٛمٙمتٌ٦م اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض ,اًمٓمٌٕم٦م إ
1400هـ1980 -م) ,وطم َّ٘م٘مف أيْم ً٤م اًمِمٞمخ :
اًمث٘م٤موم٦م
اًمديمتقروم٤مروق مح٤مدة ,اًمدار اًمٌٞمْم٤مء ,دار (
:
(ُ )6مٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ
1405هـ1985-م).
إومم
ؾمٛمػم اخلقزم ,و ُـمٌع سمٛم١مؾمً٦م اعمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م ,سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م (
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" -5ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن " ٕيب اًمٕمٌ٤مس ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اعمًتٖمٗمري (ت432هـ)(.)1
 " -6ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن وشمالوشمف وظمّم٤مئص شمُالشمِ ِف ومحٚمتف " ٕيب اًمٗمْمؾ قمٌداًمرمحـ سمـ
أمحد سمـ احلًـ اًمرازي (ت454هـ)(.)2
 " -7عمح٤مت إٟمقار وٟمٗمح٤مت إزه٤مر ذم ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن " ٕيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ
قمٌداًمقاطمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٖم٤موم٘مل إٟمدًمز (ت619هـ)(.)3
داهلل حمٛمد سمـ قمٌداًمقاطمد اعم٘مدد(ت643هـ)(.)4
"-8ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ"ٕيب قم٥م
 " -9اًمتذيم٤مر ذم أومْمؾ إذيم٤مر " ٕيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر اًم٘مرـمٌل
(ت671هـ)(.)5
 " -10ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن وشم٤مريخ مجٕمف ويمت٤مسمتف " ٕيب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر اعمِمٝمقر
سم٤مسمـ يمثػم (ت774هـ)(.)6

طمزم,سمػموت,اًمٓمٌٕم٦مإومم1427هـ2006-م).
(
اًمديمتقرأمحد سمـ وم٤مرس اًمًٚمقم,داراسمـ
:
(ُ )1مٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ
(ُ )2مٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر :قم٤مُمر طمًـ صؼمي ,دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م ,سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1415هـ-
1994م).
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )3ىم٤مم سمتح٘مٞمؼ ٟمّمٗمف اًمٓم٤مًم٥م  :حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز احلامدي ,ذم رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم ُمـ ضم٤مُمٕم٦م
أم اًم٘مرى سمٛمؽة ( 1404هـ) ,و ُـمٌع سمتح٘مٞمؼ :د.رومٕم٧م ومقزي قمٌداعمٓمٚم٥م ,دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م ,سمػموت,
اًمٓمٌٕم٦م إومم1418( ,هـ)
(ُ )4مٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ :صالح اًمِمالطمل ,دار اسمـ طمزم ,سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم ,قم٤مم (1421هـ2000 -م).
(ُ )5مٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ  :ومقاز أمحد زُمرزم ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ,ب يروت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1408هـ-
1988م) ,وطم َّ٘م٘مف أيْم ً٤م :سمِمػم حمٛمد قمٞمقن ,اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م دار اًمٌٞم٤من ,دُمِمؼ ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1407هـ-
1987م).
(ُ )6مٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر :حمٛمد إسمراهٞمؿ اًمٌٜمَّ٤م ,دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ,اًمٓمٌٕم٦م إومم

(1408هـ-

1988م) ,وطم٘م٘مف أيْم ً٤م اًمشيخ :زهػم ؿمٗمٞمؼ اًمٙمٌل ,دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب ,سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1410هـ-
1990م) ,و ُـمٌع ـمٌٕم٦م دم٤مري٦م سمدار اعمٕمروم٦م ,سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م(1407هـ1987 -م).
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 " -11ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن "عمحٛمد سمـ قمٌدالوه٤مب سمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٛمٞمٛمل(ت1206هـ)(.)1
ُ " -12مقؾمققم٦م ومْم٤مئؾ ؾمقر وآي٤مت اًم٘مرآن " عمحٛمد سمـ رزق اًمٓمرهقين(.)2

 " -13ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ " ًمٚمديمتقر :قمٌداًمًالم سمـ ص٤مًمح اجل٤مر اهلل(.)3



الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )1مٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ إؾمت٤مذ اًمديمتقر :ومٝمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمروُمل ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1418هـ1997 -م).
(ُ )2مٓمٌقع سمدار اسمـ اًم٘مٞمؿ سم٤مًمدُم٤مم ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1409هـ1989 -م).
(ُ )3مٓمٌقع سمدار اًمتدُمري٦م سم٤مًمري٤مض ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1429هـ2008 -م).
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اخلامص جتْٓس الكزآٌ
:
املبحح



التذْٓس
:
األّل تعزٓف عله
املطلب :
ضمقد دمقيد ًا  :إذا أشمك سم٤مًم٘مراءة جمقدة إًمٗم٤مظ سمريئ٦م م
ايمتجقيد يمغة  :مصدر ُمـ ّ

ن

اجلقر ذم اًمٜمٓمؼ هب٤م  ,وُمٕمٜم٤مه:اٟمتٝم٤مء اًمٖم٤مي٦م ذم اشم٘م٤مٟمف  ,وسمٚمقغ اًمٜمٝم٤مي٦م ذم حتًٞمٜمف  ,وهلذا ي٘م٤مل:
ضمقد ومالن يمذا  :إذا ومٕمؾ ذًمؽ ضمٞمد ًا وآؾمؿ ُمٜمف اجلقدة  ,وم٤مًمتجقيد هق طمٚمٞم٦م اًمتالوة
ّ
وزيٜم٦م اًم٘مراءة .
وايمتجقي دم اإلصطالح  :هق إقمٓم٤مء احلروف طم٘مقىمٝم٤م وشمرشمٞمٌٝم٤م وُمراشمٌٝم٤م
د

 ,ورد

احلرف إمم خمرضمف وأصٚمف  ,وإحل٤مىمف سمٜمٔمػمه وإؿمٌ٤مع ًمٗمٔمف  ,وشمٚمٓمٞمػ اًمٜمٓمؼ سمف قمغم طم٤مل
صٞمٖمتف وهٞمئتف ُ ,مـ همػم إهاف وشمٕمًػ  ,وٓ إومراط وٓ شمٙم ّٚمػ(. )1



التذْٓس
:
الجاىٕ مْضْع عله
املطلب :
مقضقفمف  :اًمٙمٚمامت اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م إقمٓم٤مء طمروومٝم٤م طم٘مٝم٤م وُمًتح٘مٝم٤م ُ ,مـ همػم

شمٕمًػ ذم اًمٜمٓمؼ ومٞمخرضمٝم٤م قمـ اًم٘مقاقمد اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م .
شمٙم ّٚمػ وٓ ّ

وذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم إضمراء ىمقاقمد اًمتجقيد قمغم احلدي٨م اًمنميػ  ,ظمالوم ً٤م

ًمٚمجٛمٝمقر.
واًمّمقاب ُ ,م٤م قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر ُمـ أن اًمتجقيد خيتص سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ وم٘مط(. )2
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة



التذْٓس
:
الجالح الػآ٘ مً عله
املطلب :
هم٤ميتف سمٚمقغ اإلشم٘م٤من ذم شمالوة اًم٘مر آن  ,أو هق  :صقن اًمٚمً٤من قمـ اًمٚمحـ ذم شمالوة

اًم٘مرآن .
ومٕمغم اعمًٚمؿ أن يٌذل ضمٝمده ًمٞمت٘مـ شمالوة اًم٘مرآن ودمقيده  ,وًمٞمٗمقز سمًٕم٤مدة اًمداريـ.
ىم٤مل اسمـ اًم٩مزري « :وٓ أقمٚمؿ ؾمٌٌ٤م ًمٌٚمقغ هن٤مي٦م اإلشم٘م٤من وال دمقيد  ,ووصقل هم٤مي٦م
اًمتّمحٞمح واًمؽمؿمٞمد ُ ,مثؾ ري٤مو٦م إًمًـ  ,واًمتٙمرار قمغم اًمٚمٗمظ اعمتٚم٘مل ُمـ ومؿ اعمحًـ ,
( )1اًمتٛمٝمٞمد ذم قمٚمؿ اًمتجقيد صـ(. )47واٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((ضمقد)) (. )135/3
( )2اٟمٔمر  :هداي٦م اًم٘م٤مري صـ(. )38
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ومٚمٞمس اًمتجقيد سمتٛمْمٞمغ اًمٚمً٤من  ,وٓ سمت٘مٕمػم اًمٗمؿ  ,وٓ سمتٕمقي٩م اًمٗمؽ  ,وٓ سمحٍمُم٦م
اًمراءات – ىمراءة شمٜمٗمر قمٜمٝم٤م اًمٓمٌ٤مع  ,ومتجٝم٤م اًم٘مٚمقب وإؾمامع– سمؾ اًم٘مراءة اًمًٝمٚم٦م اًمعذسم٦م
احلٚمقة اًمٚمٓملوم٦م  ,اًمتل ٓ ُمْمغ ومٞمٝم٤م وٓ ًمقك,

وٓ شمٕمًػ و ٓ شمٙمٚمػ,وٓ شمّمٜمع  ,وٓ

وإداء (.)1
»
شم٘مٓمع,وٓخترج قمـ ـمٌ٤مع اًمٕمرب ويمالم اًمٗمّمح٤مء سمقضمف ُمـ وضمقه اًم٘مراءات



الزابع ّاضع عله التذْٓس :
املطلب :
اًمتجقيد ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م وحي ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم  ,إذ إن اهلل س سمح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

أرؾمؾ وطمٞمف إمم ٟمٌٞمف هبذه اًمّمٗم٦م  ,ومال إضمتٝم٤مد ًمٚمٜمٌل

--ومٞمٝم٤م اًمٌت٦م  ,وٓ ًم٩م سمريؾ

طم٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤مًم٘مر آن,وشمرشمٞمٚمف,أداه٤م ضمؼميؾ ًمٚمٜمٌل --
يمذًمؽ,سمؾ هل صٗم٦م يمالم اهلل ؾم٥م
رب اًمٕمزه واجلالل دون زي٤مدة أو ٟم٘مّم٤من  ,وهٙمذا أظمذه٤م
يمام ؾمٛمٕمٝم٤م وشمٕمٚمٛمٝم٤م ُمـ ن
ى وصٚمتٜم٤م قمغم شمٚمؽ اهلٞمئ٦م واًمّمٗم٦م ُ ,مّمداىم٤م ًم٘مقًمف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :
أصح٤مسمف ُمـ سمٕمدهؿ  ,طم٧م
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾(.)3()2
ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٗمت٤مح اعمرصٗمل  « :أُم٤م اًمقاوع ًمف ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومٝمق
ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل ٟٕ--مف ٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مر آن ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم جمقد ًا  ,وشمٚم٘م٤مه صٚمقات اهلل
وؾمالُمف قمٚمٞمف ُمـ إُملم ضمؼميؾ --يمذًمؽ وشمٚم٘متف قمٜمف اًمّمح٤مسم٦م  ,وؾمٛمٕمتف ُمـ ومٞمف
اًمنميػ يمذًمؽ وشمٚم٘م٤مه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمت٤مسمٕمقن  ,وهٙمذا إمم أن وصؾ إًمٞمٜم٤م قمـ ـمريؼ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ؿمٞمقظمٜم٤م ُمتقاشمر ًا  ,وٓ يٜمٙمر هذا إٓ ُمٙم٤مسمر أو ُمٕم٤مٟمد» .
واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم أول ُمـ ووع ىمقاقمده وأصقًمف وم٘مٞمؾ :أسمق إؾمقد اًمدؤزم  ,وىمٞمؾ:
اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد  ,وىمٞمؾ أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم  ,وىمٞمؾ همػم ه١مٓء ُمـ أئٛم٦م اًم٘مراء
وقمٚمامء اًمٚمٖم٦م(. )4

( )1اٟمٔمر  :اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمعذ (. )240/1
(ُ )2مـ ؾمقرة احلجر آي٦م (. )9
( )3اٟمٔمر  :اًم٘مقل اعمٗمٞمد ذم وضمقب اًمتجقيد صـ(. )11 , 10
( )4اٟمٔمر  :هداي٦م اًم٘م٤مري صـ( , )38واًم٘مقل اعمٗمٞمد ذم وضمقب اًمتجقيد صـ(. )12 , 11
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اخلامص أٍنٔ٘ عله التذْٓس :
املطلب :
يًتٛمد هذا اًمٕمٚمؿ أمهلشمف ًمتٕمٚم٘مف سمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم  ,وم٤مًمقاضم٥م قمغم يمؾ ُمـ ي٘مرأ اًم٘مر آن

أن جيقده  ,أي جي٥م قمٚمٞمف ُمراعاة ذط إداء وىمقاقمد اًمتجقيد  ,وأطمٙم٤مم اًم٘مراءة .
وأول ذًمؽ دمقيد احلروف  :سم٠من حي٘م٘مٝم٤م ُمـ خم٤مرضمٝم٤م  ,ويًتقذم صٗم٤مهت٤م اًمالزُم٦م هل٤م ,
طمتك ٓ يٚمتٌس سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض  ,صمؿ سم٠من يًتقذم أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمـ هم ّـ ّ ,
وومؽ  ,وإدهم٤مم ,
وشمرىمٞمؼ  ,وشمٗمخٞمؿ  ,وومتح وإُم٤مًم٦م  ,وُمد  ,وىمٍم  ,وهمػم ذًمؽ .
صمؿ ُمٕمروم٦م اًمقىمقف وُمراقم٤مهت٤م  :ومٞم٘مػ قمٜمد ومقاصؾ اعمٕم٤مين  ,ويتجٜم٥م اًمقىمػ قمغم ُم٤م
يًت٘مٌح اًمقىمػ قمٚمٞمف  ,ويتجٜم٥م وصؾ ُم٤م يٚمزم اًمقىمقف قمٚمٞمف .
واًمتجقيد سم٘مقاقمده هذه هق قمٌ٤مرة قمـ وصػ اصٓمالطمل عم٤م صمٌ٧م ت اًمرواي٦م سمف ُمـ
صٗم٦م ىمراءة اًمٜمٌل  --وإٓوم٤معم٘مّمقد هق شمٚمؽ اهلٞمئ٦م اًمتل ٟمزل

هب٤م اًمقطمل  ,وشمٚم٘م٤مه٤م

رؾمقل اهللُ --مـ ضمؼميؾ ُمِم٤مومٝم٦م  ,قمرو ً٤م وؾمامقم ً٤م(. )1
وىمد ضم٤مء اًمدًمٞمؾ ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم وضمقب شمالوة اًم٘مر آن اًمٙمريؿ شمالوة جمقدة :
ىم٤مل شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ ( ,)2أي :ضمقده دمقيد ًا  ,وىمد ضم٤مء قمـ قمكم --ىمقًمف:
"اًمؽمشمٞمؾ هق دمقيد احلروف ,وُمٕمروم٦م اًمقىمقف"(.)3
وىمد ُمدح اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٌ٤مده اًمذيـ يشمٚمقن اًم٘مرآن طمؼ طمؼ شمالوشمف  ,وم٘م٤مل شمٕم٤ممم :
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

﴿ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾()4وذم هذا إؿم٤مرة إمم وضمقب اشمٌ٤مع صٗم٦م
اًمتالوة اًمتل ٟمزل هب٤م ضمؼميؾ – قمٚمٞمف اًمًالم – قمغم اًمٜمٌل--وشمٚم٘متٝم٤م إُم٦م ُمٜمف --وأن
قمغم اًم٘م٤مرئ أن يٕمٓمٞمٝم٤م طم٘مٝم٤م اعمٓمٚمقب ذم أي٦م ًمٙمريٛم٦م(.)5

( )1اٟمٔمر  :اًمقضمٞمز ذم قمٚمؿ اًمتجقيد صـ( , )2 , 1وؾمٜمـ اًم٘مراء صـ(. )110
( )2من ؾمقرة اعمزُمؾ آي٦م (. )4
( )3اٟمٔمر  :اًمقضمٞمز ذم قمٚمؿ اًمتجقيد صـ(. )2
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م (. )121
( )5اٟمٔمر  :اًم٘مقل اعمٗمٞمد ذم وضمقب اًمتجقيد صـ(. )16 , 15

61

التنَٔـــــــــــــــس

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى



الشازض املؤلفات يف عله التذْٓس:
:
املطلب
اهتؿ قمٚمامء اعمًٚمٛملم سمٕمٚمؿ اًمتجقيد اهتامُم ً٤م سم٤مًمٖم ً٤م  ,وم٘م٤مُمقا سمخدُمتف ورقم٤ميتف  ,وم٠مًمٗمقا ومٞمف

ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة ُمٜمٝم٤م :
"-1اعم٘مٓمقع واعمقصقل " ًمٕمٌد اهلل سمـ قم٤مُمر اًمٞمحّمٌل

 ,أطمد اًم٘مراء اًمًٌٕم٦م

(ت 118هـ)(.)1

ب سًمٞمامن,أسمق ٟمٕمٞمؿ اًمتٛمٞمٛمل(ت 129هـ)(. )2
"-2اًمقىمػ وآسمتداء"ًميارسمـ سد ن
" -3يمت٤مب اًم٘مراءات" ٕسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م  ,اًمٙمقذم (ت141هـ)(. )3
" -4يمت٤مب اًم٘مراءات "عم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ يمثػم إزدي اخلراؾم٤مين (ت 150هـ)(.)4
" -5اًمقىمػ وآسمتداء "حلٛمزة سمـ طمٌٞم٥م اًمزي٤مت اًمٙمقذم ,أطمد اًم٘مراءاًمًٌٕم٦م (ت
156هـ)(.)5
 "-6اًم٘مراءة"ًمٜم٤مومع سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٚمٞمثل  ,أطمد اًم٘مراء اًمًٌٕم٦م (ت  169هـ)(. )6
"-7يمت٤مب اًم٘مراءات " ًمٕمكم سمـ محزة سمـ قمٌد اهلل اًمٙمً٤مئل  ,إُم٤مم اًمٚمٖم٦م واًمٜمحق ,
وأطمد اًم٘مراء اًمًٌٕم٦م (ت  189هـ)(. )7
ب قمٌد اعمٚمؽ اًمٌ٤مهكم (ت215هـ)(. )8
" -8اعم٘مّمقر واعمٛمدود "ًمٌٕمد املًمؽ سمـ ىمري٥م ن
 " -9اإلدهم٤مم"و" ُم٤م شمٚمحـ ومٞمف اًمٕم٤مُم٦م "ًمًٝمؾ سمـ حمٛمد سمـ قمثامن
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمًجًت٤مين  ,اًمٚمٖمقي (ت. )1()255
( )1اًمٗمٝمرؾم٧م صـ( , )55شم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمريب (. )25/1
( )2اًمٗمٝمرؾم٧م صـ(. )54
( )3ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي ( , )3/1وُمٕمجؿ إدسم٤مء (. )34/1
( )4ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي ( , )331/2واًمٗمٝمرؾم٧م صـ(. )251
( )5اًمٗمٝمرؾم٧م ( , )53وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م (. )261/1
( )6شم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمريب (. )33/1
( )7ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي ( , )407/1واًمٗمٝمرؾم٧م صـ(. )47
( )8ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي ( , )361/1واًمٗمٝمرؾم٧م صـ(. )87
( )1ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي ( , )217/1واًمٗمٝمرؾم٧م صـ(. )81
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التنَٔـــــــــــــــس

"-10ىمّمٞمدة ذم اًمتجقيد " ٕيب ُمزاطمؿُ,مقس ى سمـ قمٌٞمداهلل سمـ حيٞمك سمـ
ظم٤مىم٤من(ت325هـ) ,ىم٤مل اسمـ اجلزري  « :أٟمف أو ل ُمـ صٜمػ ذم اًمتجقيد ومٞمام

أقمٚمؿ ,

وىمّمٞمدشمف اًمرائٞم٦م ُمِمٝمقرة ,وذطمٝم٤م أسمق قمٛمرو» (. )1
 " -11اًمقىمػ اًمت٤مم " عمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز إٟمدًمز (ت. )2( )437
 -12وًمف أيْم ً٤م  " :هن٤مي٦م اًم٘مقل اعمٗمٞمد ذم قمٚمؿ اًمتجقيد "(. )3
 -13وًمف أيْم ً٤م " :اًمرقم٤مي٦م ًمتجقيد احلروف وحت٘مٞمؼ ًمٗمظ اًمتالوة "(. )4
" -14اعم٘مص د ًمتٚمخٞمص ُم٤م

ذم اعمرؿمد ذم اًمقىمػ واإلسمتداء

"ًمزيمري٤م

إٟمّم٤مري(ت. )5()926
()6

وُمٜمل اًمراهمٌلم "عمحٛمدسمـ قمٛمر سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٌ٘مري(ت111هـ)
" -15همٜمٞم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ة
 " -16ىمقاقمد اًمتجقيد " ًمٕمٌد اًمٗمت٤مح اًم٘م٤ميض(. )7

 " -17حتٗم٦م اًمٖمٚمامن ذم دمقيد اًم٘مرآن " ًمٚمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اجلٛمزوري(. )8



الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )1شم٤مريخ اًمؽماث اًمٕمريب ( , )44/1وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م (. )320/2
( )2يمِمػ اًمٔمٜمقن (. )1470/2
(ُ )3مٓمٌقع ـمٌٕم٦م دم٤مري٦م ُ ,مٓمٌٕم٦م احلٚمٌل  ,اًم٘م٤مهرة (1349هـ) .
(ُ )4مٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ  :د.أمحد طمًـ ومرطم٤مت  ,دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب  ,دُمِمؼ (1393هـ) .
(ُ )5مٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ  :قمٌد اًمرمحـ اجلزائري  ,دار اًمٌػمويت  ,دُمِمؼ .
( )6وهق ضمزء ُمـ يمت٤مب إرؿم٤مد اًمرمحـ .
(ُ )7مٓمٌقع ٟ ,منمشمف ُمٙمتٌ٦م اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  ,اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م (1404هـ) .
شمٞمٛمل ُ ,مٍم  ,قم٤مم (1416هـ) .
(ُ )8مٓمٌقع ـمٌٕمتف دار اسمـ ة
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الكشه األّل
الذراســـــ٘
ّتظتنل عل ٙثالث٘ فصْل:
األدَْرٖ
.
األّل عصز اإلماو عطٔ٘
الفصل :
األدَْرٖ
.
الجاىٕ حٔاٗ اإلماو عطٔ٘
الفصل :
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

الجالح زراس٘ عً نتاب:
 الفصل :
" إرطاز الزمحً ألسباب اليزّلّ ،اليشذّ ،املتظابُ،
األدَْرٖ
.
ّجتْٓس الكزآٌ " لإلماو عطٔ٘
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الفصل األول
عصز اإلماو عطٔ٘ األدَْرٖ
ّفُٔ ثالث٘ مباحح:

املبحح األّل :احلال٘ الشٔاسٔ٘ .
 املبحح الجاىٕ :احلال٘ االدتناعٔ٘ ّاالقتصادٓ٘ .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 املبحح الجالح :احلال٘ الذٓئ٘ ّالجكافٔ٘ .
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عصز اإلماو عطٔ٘ األدَْرٖ
اإلٟمً٤من اضمتامقمل سمٓمٌٕمف  ,ي١مصمر ومٞمٛمـ طمقًمف ويت٠مصمر سمف  ,و يت٠مىمٚمؿ ُمع جمري٤مت احلٞم٤مة
اعمحٞمٓم٦م سمف  ,ومال يٛمٙمـ ٕي إٟمً٤من أن يٕمٞمش وطمده سمٛمٕمزل قمام حيٞمط سمف .
ُمـ ظمالل ُمٕمروم٦م اعمٙم٤من واًمزُم٤من اًمذي قم٤مش ومٞمف اإلٟمً٤من يٛمٙمٜمٜم٤م حتديد شمٙمقيٜمف
ف
اًمِمخيص  ,وقمٓم٤مئف اًمٕمٚمٛمل  ,واًمٙمِمػ قمـ يمثػم ُمـ اجلقاٟم٥م اعمٖمٚم٘م٦م ذم طمٞم٤مشمف .
وهلذا يم٤من ُمـ اعمتٕملم قمٚمٞمٜم٤م دراؾم٦م اًمٕمٍم اًمذي قم٤مش ومٞمف اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري ,
طمتك ٟم٘مػ قمغم اًمٙمثػم ُمـ اجلقاٟم٥م اًمتل ؾم٤مقمدت ذم شمٙمقيـ ؿمخّمٞمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م .

ًم٘مد قم٤مش اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري -

– ذم ُمٍم اًمتل يم٤مٟم٧م ظم٤موٕم ً٦م ًمٜمٗمقذ اًمدوًم٦م

اًمٕمثامٟمٞم٦م  ,واًمتل يم٤من هل٤م اًمٗمْمؾ اًمٙمٌػم  -سمٕمد اهلل  -ذم دمديد روح اإلؾمالم الذ ي مت َّٞمز هب٤م
ظمالل اًمدوًم٦م اًمٕمٌ٤مؾمٞم٦م  ,ومٌٕمد فمٝمقراًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع اهلجري  ,ومتٙمٜمٝم٤م
ُمـ اًمًٞمٓمرة قمغم اعمٞمدان اًمٖمريب ُ ,م٤م ًمٌث٧م أن حتقًم٧م إمم اعمٞمدان اًمنمىمل  ,ظم٤مص٦م سمٕمد
فمٝمقر اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل اًمّمٗمقي ذم سمالد وم٤مرس  ,ومٌٕمد أن فرغ اًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٞمؿ إول ُمـ
حم٤مرسم٦ماًمّمٗمقيلم ذم ؿمامزم وهمريب وم٤مرس ىم٤مم سمْمؿ إىمٚمٞمؿ دي٤مرسمٙمرإمم اًمدوًم٦ماًمٕمثامٟمٞم٦م(.)1
صمؿ سمدأ اًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٞمؿ إول يًتٕمد ًمْمؿ دوًم٦م اعمامًمٞمؽ  ,ومجٝمز ضمٞمِم ً٤م وؾم٤مر سمف إمم
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ىم٤مٟمّمقه اًمٖمقري» ذم ُ« :مرج داسمؼ» ؿمامل
سمالد اًمِم٤مم  ,وشم٘م٤مسمؾ ُمع ضمٞمش اعمامًمٞمؽ سم٘مٞم٤مدة ُ « :
همريب طمٚم٥م  ,وُم٤م ًمٌ٨م أن وىمع اخلالف ذم صٗمقف اعمامًمٞمؽ  ,واٟمٗمّمؾ سمٕمض ىم٤مدهتؿ ُمع
ومرىمٝمؿ احلرسمٞم٦م  ,واٟمْمٛمقا إمم ضمٞمش اًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٞمؿ  ,واٟمتٍم اًمًٚمٓم٤من ذم هذه اعمٕمريم٦م ,
ِ
ىم٤مٟمّمقه اًمٖمقري ؾمٜم٦م (922هـ1516 -م) .
و ُىمت َؾ ُ
وسمٕمد هذه اعمقىمٕم٦م َّ
ومحص  ,ودُمِمؼ سمٙمؾ ؾمٝمقًم٦م ,
مح٤مة ْ ِ ,
اطمتؾ اًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٞمؿ ُمدائـ َ َ
وومرق اإلٟمٕم٤مُم٤مت
وقملم هب٤م وٓة ُمـ ـمرومف  ,وىم٤مسمؾ ُمـ هب٤م ُمـ اًمٕمٚمامء  ,وم٠مطمًـ ووم٤مدهتؿ َّ ,
َّ
( )1اٟمٔمر  :شم٤مريخ اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ًمٞمٚمامزا وزشمقٟم٤م ( , )222 – 220/1وشم٤مريخ اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م د.قمغم طمًقن
صـ(. )56
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قمغم اعمً٤مضمد  ,وأُمر سمؽمُمٞمؿ اجل٤مُمع إُمقي سمدُمِمؼ(.)1
عم٤م وصؾ ظمؼم ُمقت اًمًٚمٓم٤من اًمٖمقري إمم ُمٍم  ,اٟمتخ٥م اعمامًمٞمؽ
ظمٚمٗم ً٤م ًمف  ,وأرؾمؾ إًمٞمف اًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٞمؿ يٕمرض قمٚمٞمف اًمّمٚمح سمنمط

«ـمقُم٤من سم٤مي »
اقمؽماومف سم٤مًمًٞم٤مدة

اًمٕمثامٟمٞم٦م قمغم اًم٘مٓمر اعمٍمي  ,ومٚمؿ ي٘مٌؾ  ٪سمؾ اؾمتٕمد عمالىم٤مة اجلٞمقش اًمٕمثامٟمٞم٦م قمٜمد احلدود ,
وم٤مًمت٘م٧م ُم٘مدُمت٤م اجلٞمِملم قمٜمد طمدود سمالد اًمِم٤مم  ,وهزُم٧م ُم٘مدُم٦م اعمامًمٞمؽ  ,واطمتؾ
اًمٕمثامٟمٞمقن ُمديٜم٦م همزة(.)2
أصٌح أن اًمٓمريؼ ُمٗمتقطم ً٤م إمم اًم٘م٤مهرة أُم٤مم اًم٘مقات اًمٕمثام ٟمٞم٦م  ,ومزطمٗم٧م ٟمحقه٤م
ٍ
ُمٙم٤من ىمري٥م ُمٜمٝم٤م  ,وٟمِم٥م اًم٘مت٤مل سمٞمٜمٝمام  ,وىم٤مم «ـمقُم٤من سم٤مي» سم٘متؾ اًمقزير
وقمًٙمرت ذم
اًمٕمثامين «ؾمٜم٤من سمؽ» فم٤مٟم ً٤م أٟمف اًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٞمؿ  ,وم٘م٤مُم٧م اعمداومع اًمٕمثامٟمٞم٦م سمي ب ضمٞمقش
ومٝم ِزُمقا  ,وشمؿيمـ اًمٕمثامٟمٞمقن ُمـ دظمقل اًم٘م٤مهرة  ,ووىمع «ـمقُم٤من سم٤مي » أؾمػم ًا ذم
اعمامًمٞمؽ ُ

أيدهيؿ طمٞم٨م ُأقمدم(.)3

سمٕمده٤م أىم٤مم اًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٞمؿ إول سم٤مًم٘م٤مهرة ٟمحق اًمِمٝمر ,وأظمذ ذم زي٤مرة ضمقاُمع اعمديٜم٦م

قملم «ظمػم سمؽ »
ويمؾ ُم٤م هب٤م ُمـ أصم٤مرَّ ,
ووزع قمغم أقمٞم٤من اعمديٜم٦م اًمٕمٓم٤مي٤م  ,وىمٌؾ قمقدشمف إمم َّ
واًمٞم ً٤م قمغم ُمٍم ,وشمرك سم٤مًم٘م٤مهرة طم٤مُمٞم٦م يم٤مومٞم٦م حلٗمظ إُمـ حت٧م ىمٞم٤مدة «ظمػم ا ًمديـ أهم٤م
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اإلٟمٙمِم٤مري»  ,وسمذًمؽ سمًٓم٧م اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ؾمٞم٤مدهت٤م قمغم ُمٍم ,ويم٤من ذًمؽ ؾمٜم٦م

(923هـ1517 -م).

()4


( )1اٟمٔمر  :شم٤مريخ اًمدوًم٦م اًمٕمٚمٞم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م صـ(. )192
( )2اٟمٔمر  :اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م واًمنمق اًمٕمريب صـ( , )112وشم٤مريخ اًمدوًم٦م اًمٕمكمة اًمٕمثامٟمٞم٦م صـ ()193
وزشمقٟم٤م,)229,230/وشم٤مريخ اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م .دقمغم طمًقن صـ(.)58
( )3اٟمٔمر:شم٤مريخ اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ًمٞمٚمامزا (1
( )4اٟمٔمر  :شم٤مريخ اًمدوًم٦م اًمٕمٚمٞم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م صـ(. )77 , 76
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املبحح األّل  :احلال٘ الشٔاسٔ٘
اؾمت٘مرت إُمقر ًمٚمٕمثامٟمٞملم ذم ُمٍم  ,ومل يٛمًقا ٟمٔم٤مم احلٙمؿ اًم٘م٤مئؿ هب٤م إٓ ُمـ طمٞم٨م
اًمٜم٤مطمٞم٦م اإلداري٦م  ,وم٘م٤مُمقا سم٢مدظم٤مل أضمٝمزة شمٜمٗمٞمذي٦م ضمديدة  ,شمْمٛمـ سم٘م٤مءه٤م وٓي ً٦م قمثامٟمٞم٦م ,
ومتَّثؾ ذًمؽ ذم إجي٤مد هٞمئ٤مت ُمتٕمددة شمِمؽمك ُمٕم ً٤م ذم ؿمئقن احلٙمؿ  ,واؾمتٛمر هذا اًمٜمٔم٤مم ُمتٌٕم ً٤م
ُمـ قم٤مم (1517م طمتك قم٤مم 1798م)(.)1
ويم٤مٟم٧م شمٚمؽ اهلٞمئ٤مت ُم١مًمٗم٦م ُمـ ىمقى صمالث

وىمقاد احل٤مُمٞم٦م ذم ُمٍم ,
 :اًمقازم َّ ,

واعمامًمٞمؽ .
 -1الْالٕ :
اًمقازم  ,أو اًمٌ٤مؿم٤م  :هق ُمـ يٛمثؾ اًمًٚمٓم٤من اًمٕمثامين قمغم رأس اإلدارة ذم ُمٍم  ,ويم٤من
ُم٘مره سم٤مًم٘مٚمٕم٦م ذم اًم٘م٤مهرة  ,وُمـ ُمٝم٤مُمف

 :اإلذاف قمغم شمٜمٗمٞمذ اًم٘مرارات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ,

واإلداري٦م اًمّم٤مدرة ُمـ إضمٝمزة اعمريمزي٦م ذم اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م  ,مجع اجلزي٦م اعمٗمروو٦م قمغم
اعمقافم٥مقمغم إرؾم٤مل اعم١من واهلداي٤م إمم احلرُملم  ,اعمح٤مومٔم٦م
ة
اًمٌالد  ,وإرؾم٤مهل٤م إمم الؾمٚمٓم٤من ,
قمغم إُمـ ذم وٓيتف  ,دمٝمٞمز ومرىم٦م ُمـ اجلٜمد ًمالؿمؽماك ذم طمروب اًمًٚمٓم٤من  ,اًمدقمقة إمم
اٟمٕم٘م٤مد اًمديقان ورئ٤مؾمتف  ,إصدار إواُمر سمتٕملم  ,أو قمزل ؿمٞمقخ اًمٌٚمد اعمٍميلم سمٕمد أظمذ
رأي اًمديقان  ,وسمٕمد شمؼمير ذًمؽ ًمٚمًٚمٓم٤من(. )2
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وُمـ أهؿ واضمٌ٤مشمف أن يرومع شم٘مرير ًا إمم اإلؾمت٤مٟم٦م قمـ طم٤مًم٦م اًمٌالد(. )3
وُمع سم٘م٤مء اًمقازم ذم ُمٜمّمٌف سملم ؾمٜم٦م وصمالث ؾمٜمقات  ,واظمتّم٤مص٤مشمف اًمٕمديدة واعمتٜمققم٦م٪
إٓ أٟمف يم٤من يٖمٚم٥م قمغم ُمٕمٔمٛمٝم٤م اًمٓم٤مسمع اًمرئ٤مد وم٘مط  ,ومٚمؿ يٙمـ ًمف ُمٓمٚمؼ اًمتٍمف ذم
اعمً٤مئؾ اهل٤مُم٦م  ٪سمؾ يم٤من قمؾيف أن حيٞمٚمٝم٤م إمم اًمديقان ذم اًم٘م٤مهرة ً ٪مٞمتخذ ومٞمٝم٤م ىمرار ًا(.)4
( )1اٟمٔمر :دراؾم٤مت ذم شم٤مريخ ُمٍم احلدي٨م واعمٕم٤مس صـ(. )150
( )2اٟمٔمر  :اعمجٛمؾ ذم اًمت٤مريخ اعمٍمي صـ(. )248
( )3اٟمٔمر  :شم٤مريخ ُمٍم آىمتّم٤مدي واعم٤مزم صـ(. )16
( )4اٟمٔمر :دراؾم٤مت ذم شم٤مريخ ُمٍم احلدي٨م واعمٕم٤مس صـ(. )271 , 270( , )151

69

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشـــــه األّل

 -2قَّْاد احلامٔ٘ :
اطمتقت احل٤مُمٞم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ذم ُمٍم قمغم قمٜم٤مس خمتٚمٗم٦م  ,ومٙم٤مٟم٧م شمْمؿ أظمالـم ً٤م ُمـ
اًمٕمًٙمر ُمـ اًمٕمثامٟمٞملم  ,واعمامًمٞمؽ اًمٕمرب  ,واًمِمقام  ,واعمٖم٤مرسم٦م .
وسم٤مًمتدرج أظمذ اًمٕمٜمٍم اعمٛمٚمقيمل ذم احل٤مُمٞم٦م يؼوى قمغم طمً٤مب اًمٕمٜمٍم اًمٕمثامين  ,ومل
يٙمـ قمدد ىمقات احل٤مُمٞم٦م صم٤مسمت ً٤م إذ شمراوح سملم ( )15 ,12أًمٗم ً٤م .
ويٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من اًمدور اًمذي ىم٤مُم٧م سمف احل٤مُمٞم٦م ذم ُمقازٟم٦م ؾمٚمٓم٦م اًمقازم  ,واإلؾمٝم٤مم
ذم طمٞم٤مة ُمٍم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وم٤مق دوره٤م احلريب  ,ورسمام يم٤من ذًمؽ راضمٕم ً٤م إمم اًمٕمزًم٦م اًمتل قم٤مؿمتٝم٤م
ُمٍم قمـ أطمداث اًمٕم٤ممل ذم اًمٗمؽمة اًمقاىمٕم٦م سملم اًمٖمزو اًمٕمثامين  ,واحلٛمٚم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م قم٤مم
(1213هـ)(.)1
ويم٤من رؤؾم٤مء احل٤مُمٞم٦م حييون اضمتامقم٤مت ديقان اًم٘م٤مهرة  ,وهؿ يمٝمٞمئ٦م هلؿ يمٚمٛم٦م
هؿ ذم ُمراىمٌ٦م اًمٌ٤مؿم٤م مم٤م يم٤مٟمقا ي٘مدُمقه ُمـ اعمٓم٤مًم٥م
ُمًٛمققم٦م ذم إدارة اًمٌالد  ,وشمتْمح ؾمؾـم٧م
إًمٞمف إذا ُم٤م أطمًقا ُمٜمف ظمروضم ً٤م قمغم اًم٘م٤مٟمقن(. )2

املنالٔو
:
-3
ىمرر اًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٞمؿ إذاك اعمامليك ذم طمٙمؿ ُمٍم  ,وشمقًمٞمتٝمؿ سمٕمض ُمٜم٤مص٥م اإلدارة
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

واحلٙمؿ  ,ويم٤مٟم٧م وضمٝم٦م ٟمٔمره ذم ذًمؽ ُمٌٜمٞم٦م قمغم آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝمؿ سمدًٓ ُمـ ُمٕم٤مداهتؿ ,
ظم٤مص٦م ذم سمٕمض اًمقٓي٤مت اًمٌٕمٞمدة  ,وضمٕمٚمٝم٤م أداة عمً٤مٟمدة اًمقٓ

ة  ,وىمقاد احل٤مُمٞم٤مت

اًمٕمًٙمري٦م .
وم٤مظمت٤مر أصمٜم٤مء إىم٤مُمتف سمٛمٍم أرسمٕملم ُمـ أُمراء اجلرايمً٦م  ,وأصدر أواُمره إًمٞمٝمؿ سم٠من
شم٘متٍم ُمٝمٛمتٝمؿ قمغم طمراؾم٦م اجلًقر(.)3

( )1اٟمٔمر  :اًمٖمزو اًمٕمثامين عمٍم صـ(. )281 – 278
( )2اٟمٔمر  :اعمجٛمؾ ذم اًمت٤مريخ اعمٍمي صـ(. )255
ُم٤مين عمٍم صـ(. )281
( )3اٟمٔمر  :اًمٖمزو اًمٕم٨م
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وأصدر ىمراره سمتعييـ إُمػم « ىم٤ميتٌ٤مي » ذم ُمٜمّم٥م رومٞمع اعمًتقى ي٘مقم ص٤مطمٌف سمتٌٚمٞمغ
اًمرؾم٤مئؾ قمـ اًمًٚمٓم٤من  ,وشم٘مديؿ اًم٘مّمص إًمٞمف  ,وسمٕمد ُمرور ؾمٜم٦م قمغم شمقًمٞمف هذا اعمٜمّم٥م
أصدر اًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٞمؿ ىمرار ًا سم٤مؾمتٛمراره ذم ؿمٖمؾ ُمٜمّمٌف  ,ويم٤من ُمـ طم٘مف سمحٙمؿ ؿمٖمٚمف هذا
اعمٜمّم٥م طمْمقر اضمتامقم٤مت جمٚمس ؿمقرى اًمٌ٤مؿم٤م اًمديقاين .
وأصدر اًمقازم ظم٤ميرسمؽ سم٠مُمر ُمـ اًمًٚمٓم٤من ؾمٚمٞمؿ  ,ىمرار ًا سم٤مًمٕمٗمق قمـ اعمامًمٞمؽ  ,وشمقزيع
اًمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ(. )1
أىمر ؾمٚمٞمامن ؾمٞم٤مؾم٦م أسمٞمف  ,وضمٕمؾ إمم ضم٤مٟم٥م اًمقازم وُمٕم٤موٟمٞمف ُمـ رضم٤مل احلٙمؿ ٪
وىمد َّ

هٞمئ٦م أهمٚمٌٝم٤م ُمـ أُمراء اعمامًمٞمؽ شمِمؽمك ذم احلٙمؿ  ,ومٙم٤مٟمقا قمٜمٍم ًا ه٤مُم ً٤م ذم طمٙمؿ اًمٌالد

وإدارهت٤م  ,ويم٤من اًمقازم يٕمٝمد إًمٞمٝمؿ سمٛمٝمٛم٦م اعمح٤مومٔم٦م قمغم إُمـ  ,ومح٤مي٦م اًمٗمالَّطملم ُمـ
اًمع ْرسم٤من  ,واًم٘مٞم٤مم سمٌٕمض اًمًٗم٤مرات اخل٤مص٦م  ,واًمدوم٤مع قمـ اًم٘مالع  ,واًمثٖمقر
اقمتداءات ُ
اعمٍمي٦م  ,وىمٞم٤مدة سمٕمض ومرق احل٤مُمٞم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ذم ُمٍم  ,ويم٤من قمغم رأؾمٝمؿ ؿمٞمخ اًمٌٚمد ,
وُم٘مره اًم٘مٚمٕم٦م  ,وهق صم٤مين ؿمخّمٞم٦م ذم ضمٝم٤مز احلٙمؿ سمٕمد اًمقازم  ,ويم٤من سمٕمض إطمٞم٤من حيؾ
حمؾ اًمقازم اعمخٚمقع طمتك ي٠ميت وازم آظمر يٌ٤مذ احلٙمؿ(.)2
وىمد اؾمتٛمر هذا اًمٜمٔم٤مم ُمٕمٛمقًٓ سمف ـم٤معم٤م سم٘مٞم٧م اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ىمقي٦م ُمٝم٤مسم٦م اجل٤مٟم٥م ٪
وًمٙمـ سمٕمد أن وٕمٗم٧م  ,وأص٤مهب٤م آهنٞم٤مر  ,اٟمٕمٙمس ذًمؽ قمغم ُمٍم ,

وشمٓم٤مطمـ اًمقٓة

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ورؤؾم٤مءاحل٤مُمٞم٦م,واٟمتٝمز اعمامًمٞمؽ هذا اًمتٜم٤مومس,ومتٙمٜمقا ُمـ اًمًٞمٓمرة ,واؾمتٕم٤مدة ٟمٗمقذهؿ ,
ح اعمامًمٞمؽ اًم٘مقة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمًٞمٓمرة قمغم ُمٍم ذم اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم اهلجري .
وأص٥م
وىمد طم٤مول سمٕمض ؿمٞمقخ اًمٌٚمد ُمـ زقمامء اعمامًمٞمؽ آؾمت٘مالل سمٛمٍم  ,وشمقمم
سمٞمؽ» ُمِمٞمخ٦م اًمٌٚمد  ,وصٛمؿ قمغم آؾمت٘مالل  ,ومخٚمع اًمقازم اًمؽميمل ؾمٜم٦م

«قمكم

( 1183هـ-

1769م) وأقمٚمـ اؾمت٘مالل ُمٍم قمـ اًمدوًم٦م اًمٕمثام ٟمٞم٦م  ,وضب اًمًٙم٦م سم٤مؾمٛمف  ,وومتح٧م
ضمٞمقؿمف ُمٕمٔمؿ ضمزيرة اًمٕمرب  ,وأرؾمؾ ىم٤مئد ًا ُمـ ىمقاده وهق «حمٛمد سمؽ» أسمق اًمذه٥م ًمٗمتح
( )1اٟمٔمر  :سمدائع اًمزهقر ذم وىم٤مئع اًمدهقر ( 219/5و . )289
( )2اٟمٔمر  :اًمٖمزو اًمٕمثامين عمٍم صـ(. )283
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ؾمقري٤م  ,وومتح٧م ًمف دُمِمؼ وهمػمه٤م ُمـ ُمدن اًمِم٤مم أسمق اهب٤م  ,همػم أن اًمٌ٤مب اًمٕم٤مزم اًمٕمثامين مل

يٚمٌ٨م أن اؾمتٖمقاه سمام وقمده سمف ُمـ اًمقٓي٦م قمغم ُمٍم ,فاٟم٘مٚم٥م قمغم ؾمٚمٓم٤مٟمف «قمكم سمؽ »
اًمٙمٌػم ,وٟمِم٥م سمٞمٜمٝمام طمروب ؾم٘مط ذم ُمٞمداهن٤م «قمكم سمؽ » ؾمٜم٦م (1187هـ 1773 -م)
.وسمذًمؽ أو٤مع «حمٛمد سمؽ» أسمق اًمذه٥م قمغم ُمٍم ومرص٦م ذهٌٞم٦م ًمٚمحري٦م  ,وفمؾ ؿمٞمخ ً٤م
ًمٚمٌٚمد يقمم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمثامٟمٞملم ُمـ خيت٤مره إمم أن شمقذم سمٕمد ؾمٜمتلم ذم قم٤مم (1189هـ)(.)1
إذ ًا يٛمٙمـ إمج٤مل احل٤مًم٦م ا ًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم اهلجري سم٠مٟمف ؿمٝمد شمز ايد ًا يمٌػم ًا
ذم ؾمٚمٓم٦م اعمامًمٞمؽ  ,ومٙم٤مٟمقا يٛمتٜمٕمقن قمـ إرؾم٤مل اجلزي٦م إمم اًمًٚمٓم٤من  ,ويٕمزًمقن اًمقازم إذا
همْمٌقا قمٚمٞمف  ,وأصٌح اًمقازم اؾم ًام ورُمز ًا ٓ طم٘مٞم٘م٦م حلٙمٛمف وٓ هٞمٌ٦م ًمف(.)2
ورهمؿ هذه اًم٘مقة واًمًٞم٤مدة اًمتل أطمرزه٤م اعمامًمٞمؽ داظمؾ اعمجتٛمع اعمٍمى  ,وم٢مهنؿ مل
يتٛمٙمٜمقا ُمـ آٟمٗمّم٤مل قمـ اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م  ,سمًٌ٥م اٟم٘مً٤مُمٝمؿ وشمٓم٤مطمٜمٝمؿ  ,وشمٜم٤مومًٝمؿ ذم

ؿمقارع اًم٘م٤مهرة  ,وذم ىمرى ُمٍم(. )3


الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )1اٟمٔمر  :قمٍم اًمدوًم٦م واإلُم٤مرات صـ(. )42
( )2اٟمٔمر  :دراؾم٤مت ذم شم٤مريخ ُمٍم احلدي٨م واعمٕم٤مس صـ(. )152
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ صـ( , )153واٟمٔمر أيْم ً٤م  :اًمٕمثامٟمٞمقن ذم اًمت٤مريخ واحلْم٤مرة صـ(. )233

72

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشـــــه األّل

املبحح الجاىٕ  :احلال٘ االدتناعٔ٘ ّاالقتصادٓ٘

َّ
طمؾ احلٙمؿ اًمٕمثامين حمؾ اًمٓمٌ٘م٦م اعمٛمٚمقيمٞم٦م احل٤ميمٛم٦م ذم ُمٍم  ,مم٤م

أطمدث حتقًٓ ذم

اًمؽميمٞمٌ٦م اًمًٙم٤مٟمٞم٦م ًمٚمِمٕم٥م اعمٍمي  ,وذًمؽ أن اعمامًمٞمؽ يم٤مٟمقا ؿمٕمٌ ً٤م يًتِمٕمر آُمتٞم٤مز ,
ويم٤مٟمقا ٓ يزيدون قمغم قمدة ُمـ ُمئ٤مت إًمقف ُمـ إؿمخ٤مص  ,ومل يٙمقٟمقا ُمٚمتحٛملم
سم٤مًمِمٕم٥م  ,وأيمثرهؿ ٓ يٗمٝمؿ اًمٕمرسمٞم٦م  ,أُم٤م احلٙمؿ اًمؽميمل ومٙم٤من ؾمٚمٓم٦م اطمتالل متثؾ اًمدوًم٦م
اًمٕمثامني٦م  ,ويم٤مٟم٧م يمٞم٤مٟم ً٤م ؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م ُمٜمدجم ً٤م ذم اًمِمٕم٥م  ,وهمػم م نقمزل قمٜمف  ,مم٤م ؾم٤مقمد قمغم
اإلهاع ذم آُمتزاج سملم اًمِمٕمٌلم(.)1
سمؽقن مـفا اظمجتؿع اظمرصي دم فمفد ايمعثامكقكم هل :
وأهؿ ايمطبؼات ايمتل ى
 -1ايمطبؼة اظمؼمهمة :
وشمتٛمثؾ هذه ذم اًمٓمٌ٘م٦م اعمٛمًٙم٦م سمٜم٤مصٞم٦م احلٙمؿ واًمًٚمٓم٤من  ,طمٞم٨م أهن٤م يم٤مٟم٧م ُمًٞمٓمرة
قمغم ُمً٤مطم٤مت ؿم٤مؾمٕم٦م ُمـ أرايض ُمٍم  ,وم٤مضمتٛمٕم٧م ًمدهي٤م إُمقال اًمٓم٤مئٚم٦م  ,ومٕم٤مش
أومراده٤م ؾمقاء يم٤مٟمقا ُمـ إشمراك  ,أم اعمامًمٞمؽ ذم ُمًتقى خمتٚمػ مت٤مُم ً٤م قمـ اعمًتقى اًمذي
قم٤مش ومٞمف سم٤مىمل أومراد اعمجتٛمع اعمٍمي .
ومتتٕم٧م شمٚمؽ اًمٓمٌ٘م٦م سمٙمؾ ظمػمات وصمروات ُمٍم  ,وقم٤مؿم٧م قمٞمِم٦م اًمروم٤مهٞم٦م واًمؽمف ,
وسمدَّ دت إُمقال اًمتل مجٕمتٝم٤م ُمـ اًمٗمالَّطملم  ,وخمتٚمػ ومئ٤مت اًمِمٕم٥م اعمٍمي اًمٕم٤مُمٚم٦م ,
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وقم٤مؿم٧م قمغم طمً٤مهبؿ ٓ هيٛمٝم٤م ؾمقى شمٙمثػم اًمثروات ومجع إُمقال  ,ومل شمٙمـ شمٗمٙمر ذم
آرشم٘م٤مء سم٤مًمِمٕم٥م  ,ورومع ُمًتقى ُمٕمٞمِمتف وآهتامم سمام حيت٤مج إًمٞمف ُمـ اخلدُم٤مت احلٞمقي٦م ,
وىمد ٟمت٩م قمـ ذًمؽ شمدهقر ُمًتقى ُمٕمٞمِم٦م ؾم٤مئر ومئ٤مت اًمِمٕم٥م اعمٍمي اًمٕم٤مُم٦م ٕ ٪هنؿ
يم٤مٟمقا يٕمٞمِمقن ذم سمٚمدهؿ ُمًخريـ خلدُم٦م ؾم٤مدهتؿ  ,ومل يٙمـ هٜم٤مك أي شمٗمٙمػم ُمـ ضم٤مٟم٥م
أوًمئؽ اًمً٤مدة ذم اعمِم٤ميمؾ اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمؽمض طمٞم٤مهتؿ  ٪سمؾ قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ يم٤من ذم
طمٚمقل اًمٌالء وإفمٝم٤مر قمجز أهؾ ُمٍم قمـ طمؾ ُمِم٤ميمٚمٝمؿ  ,ومرص٦م ًمٌٕمض احلٙم٤مم اًمٕمثامٟمٞملم
ٓؾمتٖمالهلؿ ذم أيمثر ُمـ ضم٤مٟم٥م(.)2
( )1اٟمٔمر  :شم٤مريخ اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ًمٞمٚمامزاوزشمقٟم٤م (. )233/1
( )2اٟمٔمر :اًمٖمزو اًمٕمثامين عمٍم صـ(. )414 – 410
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 -2ايمطبؼة ايمقؽمطك :
وشمتٛمثؾ ذم  :اًمتج٤مر ,وُمالك اًمرزق  ,واعمٚمتزُمقن  ,وٟمٔم٤مر إوىم٤مف  ,واملوفمٗمقن :
همايمتجار يامرؾمقن دم٤مرة اجلٛمٚم٦م ذم اًمًٚمع اهل٤مُم٦م  ,اًمتل يم٤مٟم٧م ضوري٦م ًمالؾمتٝمالك
اعمحكم اعمٌ٤مذ مصمؾ  :دم٤مرة اًمٗمقايمف  ,واحلٌقب  ,واًمًٙمر  ,وهمػمه٤م .
ومالك ايمرزق  :هؿ ُمـ ؾمٛمح٧م هلؿ اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م سم٤مُمتالك إرايض اًمزراقمٞم٦م .
واظمؾتزمقن  :وشمٕمد هذه اًمٗمئ٦م ُمـ أهؿ ومئ٤مت اًمٓمٌ٘م٦م اًمقؾمٓمك ٕ ٪هنؿ طم٤مزوا اًمثروة
واًمٜمٗمقذ  ,ومٙم٤من اعمٚمتزم يٜمتٗمع سم٠مرايض اًمقؾمٞم٦م ( ,)1وًمديف ُمـ اًمسًمٓم٦م ُم٤م ُيٛمٙمنٜمف ُمـ شمًخػم
اًمٗمالح ذم زراقمتٝم٤م  ,ومل ي٘متٍم ٟمِم٤مط ومئ٦م اعمٚمتزُملم قمغم إرايض اًمزراقمٞم٦م  ٪سمؾ شمٕمداه٤م إمم
سمٕمض ُمراومؼ اًمدوًم٦م اهل٤مُم٦م .
ُك ىظار إووماف  :يم٤من قمٚمامء إزهر هؿ اًمٜمُ َّٔم٤مر قمغم أوىم٤مف اًمدوًم٦م  ,ويم٤مٟم٧م شمُدن ر قمٚمٞمٝمؿ
ال حمؽمُم ً٤م  ,وىمد َّ
دظم ً
فمؾ قمٚمامء إزهر ُٟم َّٔم٤مر ًا هلذه إوىم٤مف ـمقال احلٙمؿ اًمٕمثامين .
وسمج٤مٟم٥م ومئ٦م اًمٕمٚمامء شمٜم٤مومً٧م أه همٜمٞم٦م أرسم٤مهب٤م ُمـ اعمدٟمٞملم  ,واًمٕمًٙمريلم قمغم
اإلذاف قمغم اًمقىمٗمٞم٤مت اًمٙمٌػمة  ,واؾمتٖمٚمقه٤م ًمّم٤محلٝمؿ .
واظمقـمػقن  :وهؿ اًمٗمئ٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمُ١مدي أقمامًٓ رؾمٛمٞم٦م  ,ويم٤مٟمقا ُي١مدون قمٛمٚمٝمؿ
سمّمٗمتٝمؿ ُمؿصمٚملم ًمٚمدوًم٦م  ,ويم٤مٟم٧م سمٕمض شمٚمؽ اًمٗمئ٤مت شمت٘م٤مى ُمرشمٌ٤مت صم٤مسمت٦م ُمـ اًمدوًم٦م ًم٘م٤مء
اًمٕمٛمؾ ذم ظمدُمتٝم٤م  ,واًمٌٕمض أظمر يم٤مًم٘مْم٤مة وم٘مد يم٤مٟمقا حيّمٚمقن قمغم أضمقرهؿ مم٤م يم٤مٟمقا
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

يت٘م٤موقٟمف ُمـ رؾمقم قمغم اًمت٘م٤ميض وىمد قمٛم٧م اًمرؿمقة وؾم٤مد اًمٗمً٤مد سملم أومراد شمٚمؽ اًمٗمئ٦م
ٕهن٤م طم٤موًم٧م اؾمتٖمالل ٟمٗمقذه٤م ذم ضمؿع إُمقال وآصمراء قمغم طمً٤مب اًمٗمئ٤مت إظمرى
اعمٖمٚمقسم٦م قمغم أُمره٤م(.)2
( )1اًمقؾمٞم٦م  :أصٚمٝم٤م يقٟم٤مين  ,وأرض اًمقؾمٞم٦م ذم اًمٕمٍم اًمٕمثامين  :هل ىمٓمٕم٦م إرض اًمتل ُمتٜمح ًمٚمٛمٚمتزم ُم٘م٤مسمؾ ُم٤م
ُي٘مدُمف ُمـ ظمدُم٤مت ًمٚمدوًم٦م  ,ويم٤من ي٘مقم سمتًخػم اًمٗمالطملم ًمٚمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م سمدون ُم٘م٤مسمؾ .اٟمٔمر  :شم٤مريخ ُمٍم
آىمتّم٤مدي ذم اًمٕمّمقر احلديث٦م صـ(. )106
( )2اٟمٔمر :اًمٖمزو اًمٕمثامين عمٍم صـ( , )408 – 403واخلٓمط اًمتقومٞم٘مٞم٦م اجلديدة ( , )156/1أسمح٤مث اًمٜمدوات
اًمدوًمٞم٦م ًمت٤مريخ اًم٘م٤مهرة  ,دور إزهر ذم احلٗم٤مظ قمغم اًمٓم٤مسمع اًمٕمريب عمٍم إ نسم٤من احلٙمؿ اًمٕمثامين (. )709/2
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 -3ايمطبؼة ايمعامؾة  :وشمتٛمثؾ ذم  :اًمٗمالطملم  ,واًمٕمامل :
يٛمثؾ اًمٗمالطمقن اًم٘مٓم٤مع إقمٔمؿ ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م  ,وذًمؽ ٕن ُمٍم أرض زراقمٞم٦م
ظمّمٌ٦م  ,ومٙم٤من ُمٕمٔمؿ اًمِمٕم٥م يٕمٛمؾ ذم اًمزراقم٦م  ,وُمع ذًمؽ يم٤من يٜمٔمر إمم الـمٌ٘م٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م
شمٕمرض اًمٗمالطمقن ًٕمقان قمديدة ُمـ
ٟمٔمرة اطمت٘م٤مر ظم٤مص٦م اًمٗمالح ُمٜمٝمؿ ً ,مذا وم٘مد َّ
اإله٤مٟم٤مت واًمً٥م  ,واًميب  ,وطمتك ضمرائؿ اًم٘متؾ يم٤مٟم٧م متر دون طمً٤مب إذا يم٤من اًم٘م٤مشمؾ
أطمد اعمامًمٞمؽ  ,ومٙم٤من اًمٗمالح اعمٍمي ذم اًمٕمٝمد اًمٕمثامين ُمث٤مًٓ ًمٚمذل  ,وُمًتقى طمٞم٤مشمف
ئ.
وإوب
ة
اعمٕمٞمِمٞم٦م هم٤مي٦م ذم آٟمخٗم٤مض  ,وشمٗمٌم إُمراض
أُم٤م اًمٕمامل ومٝمؿ اًمٗمئ٦م اًمت٤مًمٞم٦م ًمٚمٗمالطملم ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمدد  ,ويم٤مٟم٧م ومئ٤مت اًمٕمامل اعمٍميلم
شم٘مقم سم٤مًمٕمٛمؾ ذم ىمٓم٤مع اًمّمٜم٤مقم٦م  :وهل ذم مجٚمتٝم٤م صٜم٤مقم٤مت ظمٗمٞمٗم٦م شمًد طم٤مضم٦م آؾمتٝمالك
اعمحكم  ,ويم٤مٟم٧م ومئ٦م اًمٕمامل ذم اعمدن أطمًـ طم٤مًٓ ُمـ ومئ٦م اًمٗمالطملم ذم اًم٘مرى  ,ويٕمٛمٚمقن
أيْم ً٤م ذم ىمٓم٤مع اًمتج٤مرة اًمذي يم٤من سمح٤مضم٦م إمم إيدي اًمٕم٤مُمٚم٦م  ,واًمذي يم٤من ُم٘متٍم ًا قمغم
صٖم٤مر اًمٌ٤مقم٦م واًمًقىم٦م  ,وقمامل اعمحالت  ,واًمقكا ٓت اًمتج٤مري٦م  ,وذًمؽ ًمٕمدم وضمقد
ُمٜمِمآت دم٤مري٦م وخٛم٦م شمًتققم٥م أقمداد ًا يمٌػمة ُمـ إيدي اًمٕم٤مُمٚم٦م  ,وأيْم ً٤م ذم ىمٓم٤مع
اخلدُم٤مت املشمٜمققم٦م  ,وُمٜمٝم٤م اًمٜمقاشمٞمف  :وهؿ قمامل اعمرايم٥م اًمتل يم٤مٟم٧م دمقب اًمٜمٞمؾ واًمؽمع
محٚم٦م اًمٌْم٤مئع  ,وهمػمه٤م  ,وُمـ قمامل اخلدُم٤مت اًمٕم٤مُم٦م

 :قمامل اعمً٤مضمد  ,واخل٤مٟم٤مت ,
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واحلامُم٤مت  ,واًمٓمرق  ,وهمػمه٤م(.)1
وسمخالف اًمٗمئ٤مت اًمً٤مسم٘م٦م  ,شمقضمد ومئ٦م هل٤م أمهٞمتٝم٤م ذم ُمٙمقٟم٤مت اعمجتٛمع اعمٍمي ذم
ُمٓمٚمع اًمٕمٝمد اًمٕمثامين  ,وهل ومئ٦م قمٚمامء اًمديـ :
ي٘مقل اًمديمتقر قمٛمر قمٌد اًمٕمزيز قمٛمر « :ومٙم٤من رضم٤مل اًمديـ واًمٕمٚمؿ ُمـ أهؿ اًمٗمئ٤مت
اعمقضمقدة ذم داظمؾ اعمجتٛمع اعمٍمي  ,ويم٤من هلؿ شم٠مصمػم قمٔمٞمؿ ذم ٟمٗمقس اًمٜم٤مس  ,ويم٤مٟم٧م
متثؾ ىمٓم٤مقم ً٤م ه٤مُم ً٤م ذم اًمٌقرضمقازي٦م اعمٍمي٦م اًمٜم٤مُمٞم٦م داظمؾ اعمجتٛمع اعمٍمي  ٪سمؾ ؿمٙمٚم٧م

( )1اٟمٔمر:اًمٓمٌ٘م٤مت آضمتامقمٞم٦م صـ(,)18وسمدائع اًمزهقر(,)48/5واًمٖمزو اًمٕمثامين عمٍمصـ(.)399 – 396
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اًم٘مٓم٤مع اعمث٘مػ ُمـ شمٚمؽ اًمٓمٌ٘م٦م»(.)1
وي٘مقل إؾمت٤مذ حمٛمد أدي٥م هم٤مًم٥م « :وىمد متتع رضم٤مل اًمديـ واًمٕمٚمؿ سم٘مدر ُمـ
آؾمت٘مرار ,واؾمتٓم٤مقمقا أن حي٤مومٔمقا قمغم يمٞم٤مهنؿ  ,وشم٘م٤مًمٞمدهؿ ذم اًمٕمٚمؿ  ,وذم اًمًٚمقك
آضمتامقمل  ,مم٤م أوٗمك قمٚمٞمٝمؿ ُمٙم٤مٟم٦م ظم٤مص٦م ذم اعمجتٛمع اعمٍمي  ,ومؽ اٟمقا سمٛمث٤مسم٦م اجلن
اًمذي يّمؾ ُم٤م سملم احل٤ميمؿ واعمحٙمقُملم  ,سمام يمًٌقه ُمـ يمال اًمٓمروملم ُمـ صم٘م٦م وشمقىمػم ,
وهنض اًمٕمٚمامء هبذا اًمٕم٥مء سم٠مُم٤مٟم٦م واىمتدار َّ ,
ىمؾ أن ٟمجد هل٤م ُمثٞم ً
ال ذم همػم ُمٍم ُمـ سمٚمدان
اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ذم ذًمؽ اًمقىم٧م  ,هذا ُمع ىمٞم٤مُمٝمؿ سمحٛمؾ أُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمؿ  ,مم٤م طمٗمظ عمٍم
ُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل أمجع»(.)2
ويم٤من اًمٕمٚمامء يًٛمقن ذم اعمجتٛمع اعمٍمي رضم٤مل اًمديـ  ,وصٜمٗمٝمؿ اًمٌٕمض قمغم أهنؿ
ـمٌ٘م٦م ذم اإلؾمالم يٓمٚمؼ قمكمه م ذًمؽ آؾمؿ  ,وذم هذا يرد اًمديمتقر  :قمٌد اًمٕمزيز اًمِمٜم٤موي
سم٘مقًمف « :وىمد اظمتٚمػ إُمر قمغم اًمٌٕمض  ,وم٠مصٌحقا يتٙمٚمٛمقن قمـ وضمقد ـمٌ٘م٦م ذم اإلؾمالم
أـمٚم٘مقا قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ  :ـمٌ٘م٦م رضم٤مل اًمديـ .واحلؼ أٟمف ٓ شمقضمد ُمثؾ هذه اًمٓمٌ٘م٦م ذم اإلؾمالم ٪
سمؾ يقضمد أومراد شمٗم٘مٝمقا ذم اًمديـ ؾمقاء ذم قمٚمقم أصقل اًمديـ  ,أو قمٚمقم اًمنميٕم٦م وُم٤م
يتّمؾ هب٤م .وآؾمؿ اًمّمحٞمح هلؿ هق قمٚمامء اًمديـ  ,و ًمٙمٜمٝمؿ ٓ يِمٙمٚمقن ـمٌ٘م٦م ظم٤مص٦م هبؿ
,واإلؾمالم ٓ يٕمؽمف سم٤مٕرؾمت٘مراـمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م  ,أو اًمرهٌ٤مٟمٞم٦م  ,أو اًمٓمٌ٘مٞم٦م اًمديٜمٞم٦م»(. )3
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
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وىمد ىم٤مم اًمٕمٚمامء اعمٍميقن سمدور يمٌػم ذم رومع اعمٔم٤ممل قمـ اًمِمٕم٥م  ,وُمـ ذًمؽ طم٤مدصم٦م
شمزوير اًمٜم٘مقد اًمتل طمدصم٧م ؾمٜم٦م

(1116هـ )  ,وإسمٓم٤مل ُم٤م صدر ُمـ اًمًٚمٓم٤من ؾمٜم٦م

(1148هـ) اًم٘م٤ميض ابسمٓم٤مل سمٕمض اًمِم١مون اعم٤مًمٞم٦م ا خل٤مص٦م سمٛمٕم٤مُمالت اًمتج٤مر وهمػمهؿ .
ومٙم٤مٟمقا سمٛمث٤مسم٦م اعم٠مُمـ اًمذي ىمّمده ؿمٕم٥م ُمٍم طمٞمٜمام و٤مىم٧م سمف اًمًٌؾ  ,ويم٤مٟمقا مح٤مة ًمٚمنمع
( )1دراؾم٤مت ذم شم٤مريخ ُمٍم احلدي٨م واعمٕم٤مس صـ(. )158
(ُ )2مـ أظمٌ٤مر احلج٤مز وٟمجد ذم شم٤مريخ اجلؼميت صـ(. )27
( )3أسمح٤مث اًمٜمدوات اًمدوًمٞم٦م ًمت٤مريخ اًم٘م٤مهرة  ,دور إزهر ذم احلٗم٤مظ قمغم اًمٓم٤مسمع اًمٕمريب عمٍم إ نسم٤من احلٙمؿ
اًمٕمثامين ()397/1
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واًمٕمدل  ,ورىمٌ٤مء قمغم صالح احلٙمؿ  ,وشمقضمٞمف احل٤ميمؿ(. )1
مم٤م ؾمٌؼ يتْمح ًمٜم٤م أن ـمٌ٘م٦م اعمؽموملم شمٜمحٍم ذم احلٙم٤مم وذوهيؿ  ,وأهنؿ أيمثر اًمٜم٤مس
متتٕم ً٤م سمخػمات وصمرو ات اًمٌالد  ,صمؿ اًمٓمٌ٘م٦م اًمقؾمٓمك واًمتل يم٤مٟم٧م ذم ُمٕمٔمٛمٝم٤م شم٠ممتر سم٠مُمر
احلٙم٤مم  ,وشمرشمٌط هبؿ سمرسم٤مط اعمّمٚمح٦م اًمقصمٞم٘م٦م  ,صمؿ ـمٌ٘م٦م اًمٕمامًم٦م وهل اعمٖمٚمقسم٦م قمغم أُمره٤م ,
ويًقده٤م إُمٞم٦م واجلٝمؾ ً ,مذًمؽ وٕمٗم٧م ومٚمؿ شمٙمـ ىم٤مدرة قمغم شمٖمػم طم٤مهل٤م  ,صمؿ ُمـ سملم شمٚمؽ
اًمٓمٌ٘م٤مت ـمٌ٘م٦م اًمٕمٚمامء اًمذيـ يم٤مٟمقا سم١مرة ًمٚمثقرة قمغم اًمٓمٖم٤مة اًمٔم٤معملم ًمٚمِمٕم٥م .
وقمغم هذا يٛمٙمـ إمج٤مل اًمقوع آىمتّم٤مدي اًمٕم٤مم ًمٚمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ذم اًمت٤مزم :
اًمٌٓم٤مًم٦م اًمتل قم٤مٟمك ُمٜمٝم٤م اًمٕمامل ذم مخًلم صٜمٕم٦م سمٕمد اظمتٗم٤مئٝم٤م ٟمتٞمج ً٦م ًمؽمطمٞمؾ ؾمٚمٞمؿ
إول ًمرؤؾم٤مء اًمّمٜم٤مع اًمذيـ سمرقمقا ذم طمرومتٝمؿ  ,واطمتٙمروا أهاره٤م  ,وك

ان ًمزي٤مدة

قمرض اًمٕمٛمؾ قمغم اًمٓمٚم٥م أصمره ذم ظمٗمض أضمقر اًمٕمامل  ,واٟمحٓم٤مط ُمًتقى ُمٕمٞمِمتٝمؿ(.)2
اؾمتٛمرار اًمتدهقر آىمتّم٤مدي اًمذي سمدأ ذم اًمٕمٝمد اعمٛمٚمقيمل واجلريمز  ,وذًمؽ سمًٌ٥م
اًمٕمالىم٦م سملم اًمٓمٌ٘م٦م احل٤ميمٛم٦م  ,واًمٓمٌ٘م٦م اعمحٙمقُم٦م  ,وم٘مد يم٤من هٜم٤مك شمٜم٤مىمض واوح سمٞمٜمٝمام أ َّدى
إمم إؿمٕم٤مل احل٘مد واًمًخط ذم ٟمٗمقس اًمٙم٤مدطملم اعمٍميلم .
وم٘مد قم٤مش اًمِمٕم٥م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة طمٞم٤م ًة يًقده٤م اجلٝمؾ واًم٘مٚمؼ واًمْمٞمؼ  ,وأ َّدى اجلٝمؾ
اًمذي ؾم٤مد طمٞم٤مة اعمجتٛمع اعمٍمي ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة إمم شمٗمٌم اخلراوم٤مت  ,واٟمتِم٤مر اًمًحر
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

واًمِمٕمقذة  ,واًمٗمٝمؿ اًمًٓمحل ًمٚمدين  .واحل٘مٞم٘م٦م أن هذا اًمتدهقر اإلضمتامقمل ٓيٛمٙمـ أن
يٙمقن ٟمتٞمج٦م ُمٌ٤مذة ًمٚمحٙمؿ اًمٕمثامين ٕ ٪ن اًمث٤مسم٧م أٟمف يرضمع ذم أصقًمف إمم ؾمٜمقات ؾم٤مسم٘م٦م
قمغم احلٙمؿ اًمٕمثامين عمٍم(.)3
( )1اٟمٔمر  :دراؾم٤مت ذم شم٤مريخ ُمٍم احلدي٨م واعمٕم٤مس صـ( , )160وقمج٤مئ٥م أصم٤مر ذم اًمؽماضمؿ وإظمٌ٤مر
(. )221/1
( )2اٟمٔمر  :سمدائع اًمزهقر (. )327/5
( )3اٟمٔمر  :اًمٖمزو اًمٕمثامين عمٍم صـ(,)402واعمجتٛمع اعمٍمي ذم قمٍم ؾمالـملم اعمامًمٞمؽ صـ(,)2230 –225
واًمتّمقف ذم ُمٍم إسم٤من اًمٕمٝمد اًمٕمثامين صـ(. )23
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الجالح احلال٘ السٓئ٘ ّالعلنٔ٘
املبحح :
اٟمٍمف اًمٕمثامٟمٞمقن سمٙمؾ صم٘مٚمٝمؿ ٟمحق اًمًٞمٓمرة اًمت٤مُم٦م قمغم اًمِمٕم٥م  ,واٟمِمٖمٚمقا سم٤مًمؽمف
واًمتٜمٕمؿ وُمالذ احلٞم٤مة ا ًمدٟمٞم٤م  ,وم٤مٟمٍمومقا سمذًمؽ قمـ اًمٕمٚمؿ اًمذي مل يٚمؼ ُمٜمٝمؿ دقم ًام إٓ ذم
اًم٘مٚمٞمؾ .
ًمذا وم٘مد وصػ اًمٌ٤مطمثقن ومؽمة احلٙمؿ اًمٕمثامين سم٠مهن٤م سمٚمغ ت اًمٖم٤مي٦م ذم وٕمػ اًمديـ
واًمٕم٘مٞمدة  ,وإمه٤مل ىمقاقمد اإلؾمالم وأطمٙم٤مُمف وذائٕمف  ,واٟمتِم٤مر اًمٌدع واخلراوم٤مت ,
واًمًحر واًمِمٕمقذة(.)1
وىمد أدى وٕمػ آهتام م سم٤مًمٕمٚمؿ إمم زي٤مدة اجلٝمؾ ذم أصقل اًمديـ  ,وم٠مصٌح اًمتؼمك
سم٤مٕوًمٞم٤مء واًمّم٤محللم رضم٤مء دومع ض  ,أو ضمٚم٥م ظمػم  ,أو إسمراء ُمـ َّ
قمؾة فم٤مهرة ُمٜمتنمة ذم
ذًمؽ اًمقىم٧م « :ومٛمـ يزور احلًلم  ,أو اًمًٞمد اًمٌدوي  ,وُمـ يٛمر سمٌقاسم٦م اعمتقزم  ,أو سم٘مؼم
أيب اًمٕمالء سمٌقٓق  ,يرى اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب من ؾمٞمٓمرة اجلٝمؾ قمغم اًمٕم٘مقل »(. )2
وأدي يمذًمؽ إمم فمٝمقر اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م واٟمتِم٤مره٤م  ,وهذا ُمـ ؾمٚمٌٞم٤مت اًمدوًم٦م
اًمٕمثامٟمٞم٦م « :قمدم اًمققمل اإلؾمالُمل اًمّمحٞمح  ٪إذ يم٤من يمثػم ُمـ اعمً١موًملم ٓ يٕمرومقن ُمـ
اإلؾمالم ؾمقى اًمٕمٌ٤مدات ً ,مذا يم٤مٟمقا حيرصقن قمٚمٞمٝم٤م وقمغم شم٠مديتٝم٤م  ,وي٘مٞمٛمقن آطمتٗم٤مٓت
سمٌٕمض اعمٜم٤مؾمٌ٤مت  ,وهذه آطم٧موم٤مٓت ًمٞمً٧م واردة وٓ سمذات أصؾ  ,وحيرصقن قمغم
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

إذيم٤مر ...وآٟمٍماف أطمٞم٤مٟم ً٤م إمم ذًمؽ اٟمٍماوم ً٤م شم٤مُم ً٤م ,وهذا ُم٤م أدى إمم اٟمتِم٤مر اًمٓمرق
اًمّمقومٞم٦م»(.)3
وىمد اٟمْمؿ ًمٓمقائػ اًمّمقومٞم٦م قمدد يمٌػم ُمـ أهؾ اًمٖمٗمٚم٦م ُمـ اًمٜم٤مس  ,ويم٤مٟمقا ي٘مقُمقن
سم٠مٟمقاع ُمِمؽميم٦م ُمـ القمٌ٤مدات قمغم أٟمٖم٤مم اًمٓمٌقل واًمٜم٤مي  ,وظمرضمقا قمغم ىمقاقمد اًمديـ ,
وأؿمٌٕمقا يم٤موم٦م اًمِمٝمقات  ,ومتتٕمقا سم٤مًمٜمٕمٞمؿ واًمٕمز  ,وىم٤مُمقا سم٠مٟمقاع ُمـ اًمِمٕمقذة واًمدضمؾ ,
( )1اٟمٔمر :طم٤مضة اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ً ,مٚمقصمروب ؾمتقدارد  ,شمٕمٚمٞمؼ ؿمٙمٞم٥م أرؾمالن هب٤مُمش ( , )30/1وظمٓمط
اًمِم٤مم . )51/4( ,
( )2اٟمٔمر  :مخسون قم٤مُم ً٤م ذم ضمزيرة اًمٕمرب صـ(. )6
( )3اٟمٔمر  :اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ذم اًمٕمٝمد اًمٕمثامين (. )35/8
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ويم٤من ًمٚمٓمقائػ اًمّمقومٞم٦م أصمره٤م ذم طمٞم٤مة اعمٍميلم ُمـ سمٕمض اًمٜمقاطمل  ,ومٝمل ىمد أوضمدت
سملم أومراده٤م ٟمققم ً٤م ُمـ اًمتٕم٤مون واًمتآزر  ,واًمع ـمػ قمغم اًمٗم٘مراء  ,ويم٤من أرسم٤مب اًمٓمرق
ُ٘مرر اًمٕم٘م٤مب قمغم اعمذٟم٥م ُمٜمٝمؿ دون
اًمّمقومٞم٦م مج٤مقم٤مت ُمًت٘مٚم٦م هل٤م ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م اخل٤مص٦م اًمتل شم ن
شمدظمؾ ُمـ ضم٤مٟم٥م احلٙمقُم٦م  ,ومتتع ُمِم٤ميخ اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م سم٤مطمؽمام احلٙمقُم٦م هلؿ  ,ومٙم٤مٟم٧م
َّ
واؾمتٖمؾ ٟمٗمقذهؿ
حلٙمَّ٤مم اًمذيـ أوم٤موقا قمٚمٞمٝمؿ إُمقال واًمٕمٓم٤مي٤م ,
يمٚمٛمتٝمؿ ُمًٛمققم٦م قمٜمد ا ُ
حلٙمَّ٤مم ,
قم٤مُم٦م اًمِمٕم٥م ذم هتدئ٦م اخلقاـمر  ,وطمٗمظ إُمـ  ٪وًمذًمؽ ايمتًٌقا ٟمٗمقذ ًا قمٜمد ا ُ
واجلامهػم قمغم اًمًقاء(.)1
وقمغم اًمرهمؿ ُمـ هذه اًمٔمٚمامت اعمٜمتنمة  ,واًمذي ؾم٤مقمد قمغم اٟمتِم٤مره٤م سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م
ذيمرٟم٤م « :فمروف آطمتٙم٤ميم٤مت سم٤مًمث٘م٤موم٤مت اعمختٚمٗم٦م اًمذي طمّمؾ سمع د اًمٗمتقح  ,إو٤موم ً٦م إمم
اسمتٕم٤مد اًمٜم٤مس قمـ اهلدي اًمٜمٌقي رويد ًا رويد ًا  ,إو٤موم ً٦م إمم اًم٘مٝمر اًمًٞم٤مد وآضمتامقمل
اًمذي سمدأ ئمٝمر ذم ذًمؽ اًمٕمٍم ٟ ٪متٞمج٦م اًمٍماقم٤مت اعمحتدُم٦م قمغم اًمًٚمٓم٦م»(.)2
قمغم اًمرهمؿ ُمـ يمؾ ذًمؽ  ,ومٚمؿ خيؾ ذًمؽ اًمٕمٍم ممـ يٕمرومقن اًمتقطمٞمد اخل٤مًمص هلل
واإلشمٌ٤مع اًمٙم٤ممل ًمًٜم٦م رؾمقل اهلل --وم٘مد ذيمر اجلؼميت ُمـ أظمٌ٤مر قم٤مم (1123هـ ) ُم٤م
ٟمّمف « :وذم ؿمٝمر رُمْم٤من ضمٚمس روُمل واقمظ يٕمظ اًمٜم٤مس سمج٤مُمع اعم١ميد  ,ومٙمثر قمٚمٞمف
اجلٛمع وازدطمؿ اعمًجد  ,وأيمثرهؿ أشمراك  ,صمؿ اٟمت٘مؾ ُمـ اًمققمظ  ,وذيمر ُم٤م يٗمٕمٚمف أهؾ
الرسالة كاملة
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ُمٍم سميائح إوًمٞم٤مء  ,وإي٘م٤مد اًمِمٛمقع  ,واًم٘مٜم٤مديؾ قمغم ىمٌقر إوًمٞم٤مء  ,وشم٘مٌٞمؾ أقمت٤مهبؿ
وومٕمؾ ذًمؽ يمٗمر جي٥م قمغم اًمٜم٤مس شمريمف  ,وقمغم وٓة إُمقر اًمًٕمل ذم إسمٓم٤مل ذًمؽ  ,وذيمر
أيْم ً٤م ىمقل اًمِمٕمراين ذم ـمٌ٘م٤مشمف أن سمٕمض إوًمٞم٤مء اـمٚمع قمغم اًمٚمقح اعمحٗمقظ وأٟمف ٓ جيقز
ذًمؽ  ,وٓ شمٓمٚمع إٟمٌٞم٤مء ومْم ً
ال قمـ إوًمٞم٤مء قمغم اًمٚمقح اعمحٗمقظ  ,وأن

ه ٓ جيقز سمٜم٤مء

اًم٘مٌ٤مب قمغم ضائح إوًمٞم٤مء واًمتٙم٤مي٤م وجي٥م هدم ذًمؽ  ,وذيمر أيْم ً٤م وىمقف اًمٗم٘مراء سمٌ٤مب
زويٚم٦م ذم ًمٞم٤مزم رُمْم٤من»(. )3
( )1اٟمٔمر  :اًمٖمزو اًمٕمثامين عمٍم صـ( , )423واعمجٛمؾ ذم اًمت٤مريخ اعمٍمي صـ(. )276
( )2اٟمٔمر  :اًمتّمقف ذم ُمٍم إ َّسم٤من اًمٕمٍم اًمٕمثامين (. )9/2
( )3اٟمٔمر  :قمج٤مئ٥م أصم٤مر (. )84 , 83/1
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وفمٝمرت أيْم ً٤م دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م  ,وشم٠مصمرت ُمٍم
هبذه اًمدقمقة  ,ووىمٗم٧م اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ُمقىمػ اًمراومض واعم٘م٤مو م هل٤م ً ٪مٙمـ اعمث٘مٗملم
يم٤مٟمقا يٛمٞمٚمقن إمم هذه اًمدقمقة اإلصالطمٞم٦م ٟمتٞمج ً٦م ٟٓمحراف يمثػم ُمـ أدقمٞم٤مء اًمّمقومٞم٦م إمم
أُمقر ٓ مت٧م إمم اًمديـ سمّمٚم٦م ُمـ ىمري٥م  ,أو سمٕمٞمد(. )1
أ َُّم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,وم٤محلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ُمٍم مل شمٙمـ وًمٞمدة اًمٕمٍم اًمٕمثامين  ٪سمؾ
يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة وُم١مصمرة ىمٌؾ اًمٕمٍم اًمٕمثامين سم٘مرون .
ومحٞمٜمام دظمؾ اًمٗم٤مـمٛمٞمقن ُمٍم أؾمًقا ُمديٜم٦م اًم٘م٤مهرة  ,وؿمٞمدوا اجل٤مُمع إزهر ؾمٜم٦م
(359هـ 969 -م)  ,وُمٜمذ ذًمؽ اًمت٤مريخ طم٤مومظ إزهر قمغم وضمقده يمٛمٜم٤مرة ًمٚمحٞم٤مة
اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,وضم٤مُمٕم٦م ًمٚمٕمقم اإلؾمالُمٞم٦م قمؼم اًمٕمّمقر  ,وأصٌح إزهر أطمد أؾمٌ٤مب ؿمٝمرة
ُمٍم ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل(. )2
وعم٤م دظمؾ اًمٕمثامٟمٞمقن ُمٍم ؾمٜم٦م (923هـ 1517 -م) طم٤مومٔمقا قمغم إزهر يمٛم١مؾمً٦م
شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م رائدة ذات ٟمٔمؿ وشم٘م٤مًمٞمد راؾمخ٦م  ,ورومٕمقا أيدهيؿ قمـ يم٤موم٦م ؿم١موٟمف مم٤م أقمٓمك ًمف
ً
اؾمت٘مالل ومريد ًا(. )3
وقمغم اًمرهمؿ مم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ شمٖمػم اًمٔمروف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م,وآىمتّم٤مدي٦م,وشمدين احل٤مًم٦م اًمديٜملة ,
وشمٖمػم اًمٙمثػم ُمـ أوضمف إٟمِمٓم٦م اًمديٜمٞم٦م ُ ,مثؾ اًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مئل  ,وشمرطمٞمؾ يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

إمم اؾمتٜمٌقل قمغم اًمرهمؿ ُمـ يمؾ ذًمؽ وهمػمه  ,وم٢من احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ُمٍم شمٌقأت ُمٙم٤مٟم٦م
ـمٞمٌ٦م ٓ سم٠مس هب٤م قمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل يمٚمف  ,وإن مل شمّمؾ إمم اًمدرضم٦م اًمزاهرة اًمتل
يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ا ذم اًمٕمٍم اعمٛمٚمقيمل واعمٕمروف سمٕمٍم اعمقؾمققم٤مت  ,واعمج٤مُمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م (. )4
يرضمع اًمٗمْمؾ سمٕمداعمقمم --ذم ذًمؽ إمم اجل٤مُمع إزهراًمذي يم٤من حيتْمـ اًمٕمٚمامء ,
. )31 , 30
اًمٕمثامين , )85/2وُمـ أظمٌ٤مر احلج٤مز وٟمجد ذم شم٤مريخ (صـ
( )1اٟمٔمر :اًمتّمقف ذم ُمٍم إ َّسم٤من اًمٕمٍم (
( )2اٟمٔمر  :دور إزهر ذم احلٞم٤مة اعمٍمي٦م إسم٤من احلٛمٚم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م صـ(. )24
( )3اٟمٔمر  :أسمح٤مث اًمٜمدوات اًمدوًمٞم٦م ًمت٤مريخ اًم٘م٤مهرة  ,دور إزهر ذم احلٗم٤مظ قمغم اًمٓم٤مسمع القمريب عمٍم إ نسم٤من
احلٙمؿ اًمٕمثامين (. )383/1
( )4اٟمٔمر  :شم٤مريخ آداب اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م (. )241/3
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وـمالب اًمٕمٚمؿ  ,وشمدرس ومٞمف يم٤موم٦م اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م  ,وآضمتامقمٞم٦م  ,وهمػمه٤م ,
س اهتامُمٝمؿ قمغم قمٚمقم اًم٘مراءات واًمتٗمًػم,
وأضم٤مد اًمٕمٚمامء ذم ؿمتك أٟمقاع اًمٕمٚمقم  ,ومٚمؿ ي٘م٧م
واحلدي٨م واعمّمٓمٚمح واًمٗم٘مف واًمٜمحق واًمٍمف واًمٌالهم٦م وإدب  ٪سمؾ اُمتد إمم اًمٕمٚمقم
اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م  ,واهلٜمدؾم٦م  ,واحلً٤مب  ,واجلؼم  ,وهمػمه٤م .
وم٤مٟمجذب اًمٓمالب ُمـ ُمٍم واًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل إمم إزهر يٜمٝمٚمقن ُمـ ُمٕمٞمٜمف ,
وؾم٤مقمدهؿ ذم ذًمؽ أن ٟمٔم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم إزهر يٙمٗمؾ ًمٚمٓمالب احلري٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم اظمتٞم٤مر
أؾم٤مشمذهتؿ ُمـ اًمٕمٚمامء  ,واظمتٞم٤مر اعمقاد اًمتل يدرؾمقهن٤م  ,واًمٌ٘م٤مء ذم طمٚم٘م٤مت اًمدراؾم٦م اعمدة
اًمزُمٜمٞم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م اًمتل شمّم٘مٚمف قمٚمٛمٞم ً٤م  ,ودمٕمٚمف ُم١مه ً
ال ًمتّمدر احلٚم٘م٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٕمٚمقم
اعمختٚمٗم٦م(. )1
سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م ي٘مدُمف إزهر ُمـ همذاء وُمالسمس ًمٚمٓمالب شمً٤مقمدهؿ قمغم اًمتٗمرغ
اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمؿ  ,ويمذا اًمِمٝمرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل طمٔمل هب٤م إزهر قمغم ُمر اًمٕمّمقر ,
واطمتْم٤مٟمف ًمٕمٚمامء قمغم درضم٦م وم٤مئ٘م٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمث٘م٤موم٦م  ,وطمّمقل اًمٓم٤مًم٥م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م قمغم
إضم٤مزة قمٚمٛمٞم٦م يًتحؼ هب٤م أن جيٚمس طمقل أطمد إقمٛمدة ذم اجل٤مُمع إزهر ًمٚمتدريس(. )2
ي سم٤مًمذيمر أن اًمدور اًمٕمٚمٛمل ًمألزهر مل ي٘متٍم قمغم أسمٜم٤مء ُمٍم واًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل
واجلد ر
 ٪سمؾ واصؾ اًمٕمٚمامء دورهؿ ذم ٟمنم احلْم٤مرة ذم أورسم٤م ذاهت٤م  ,طمٞم٨م يم٤من سمٕمض ـمالب
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمٕمٚمؿ إورسمٞملم يرشم٤مدون إزهر ًمٞمتزودوا سم٤مًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م  ,وُمـ أىمرب إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ
ُم٤م ىم٤مم سمف اًمِمٞمخ طمًـ اجلؼميت طمٞمٜمام ي٠ميت إًمٞمف سمٕمض ه١مٓء اًمٓمالب  ,ومٙم٤من يدرس هلؿ
اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمتجريٌٞم٦م ذم أهؿ اًمِمقاهد اًمقاوح٦م قمغم اؾمتٛمرار اًمدور احلْم٤مري
ًمٚمٛمًٚمٛملم قمغم احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم أورسم٤م(. )3
ومم٤م ؾم٤مقمد إزهر قمغم اًمٜمٝمقض سم٤محلٞم٤مة ال قمٚمٛمٞم٦م ذم ُمٍم إسم٤من اًمٕمٍم اًمٕمثامين
( )1اٟمٔمر  :شم٤مريخ اإلصالح ذم إزهر ذم اًمٕمٍم احلدي٨م صـ(. )10
( )2اٟمٔمر :أسمح٤مث اًمٜمدوات اًمدوًمٞم٦م ًمت٤مريخ اًم٘م٤مهرة (,)12 -5 /2واعمجتٛمع اعمٍمي ذم اًمٕمٍم اًمٕمثامين,
صـ(. )159 – 157
( )3اٟمٔمر  :قمج٤مئ٥م أصم٤مر (. )143/2

81

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشـــــه األّل

اعم١مؾمً٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م إظمرى ُمثؾ  :اًمٙمت٤مشمٞم٥م  ,واعمدارس  ,واعمً٤مضمد  ,واعمٙمتٌ٤مت  ,سمؾ
وُمٜم٤مزل سمٕمض اًمٕمٚمامء  ,ومٙم٤من اًمتٕمٚمٞمؿ ذم شمٚمؽ اعم١مؾمً٤مت ُمًتٛمد ًا ُمـ إزهر  ,واُمتداد ًا
ًمدوره  ٪طمٞم٨م أن اًمٗم٘مٝم٤مء واعمٕمٚمٛملم ذم ؾم٤مئر هذه اعم١مؾمً٤مت يم٤مٟمقا ُمـ الذيـ ىمْمقا ؿمٓمر ًا
ُمـ طمٞم٤مهتؿ ُمتٕمٚمٛملم ذم إزهر  ,أوأوىمػ قمٚمٞمٝمؿ سمٕمض إوىم٤مف ُمـ يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء  ,أو ممـ
ٍ
ُمتخرج ُمـ اجل٤مُمع
شمٚم٘مقا اًمٕمٚمؿ ذم إطمدى اعمدارس اعمٚمح٘م٦م سم٤معمً٤مضمد اًمٙمؼمى قمغم يد
اًمٕمتٞمؼ(. )1
ويم٤مٟم٧م اًمٕمٚمقم اًمٜم٘مٚمٞم٦م ُمـ قم٘مٞمدة  ,وطمدي٨م  ,ووم٘مف  ,وشمٗمًػم  ,حتتؾ اعمٙم٤مٟم٦م إومم ُمـ
اهتامم اعمِمتٖمٚملم سم٤مًمٕمٚمؿ  ,صمؿ ي٠ميت سمٕمده٤م اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م ُمـ ٟمحق  ,وسف  ,وسمالهم٦م ,
ويم٤مٟم٧م دراؾمتٝمؿ ذم اجلٛمٚم٦م شمٕمقزه٤م اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤معمٕمٜمك  ,و ُيث٘مٚمٝم٤م آهتامم سم٤مًٕمٗم٤مظ  ,ويم٤من
شم٠مًمٞمٗمٝمؿ يدور طمقل ذوح اعمتقن  ,واًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمنموح(. )2
وهٙمذا قم٤مش إزهر ـمقال اًمٕمٍم ا ًمٕمثامين اعمقـمـ اًمٌ٤مرز ًمٚمث٘م٤موم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ذم ُمٍم  ٪سمؾ
يم٤من سمٛمث٤مسم٦م اجل٤مُمٕم٦م إم  ,وأصٌح٧م ًمف اًم٘مٞم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,واًمٗمٙمري٦م ذم ُمٍم ,وذم ؾم٤مئر
أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل اًمٕمريب واإلؾمالُمل  ,ويم٤من قمٚمامء إزهر هؿ اًمٕمٚمامء اًمٌ٤مرزون ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م  ,وذم اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م(.)3
ونظمٚمص ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف إمم أن احل٤مًم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٕمٍم اًمٕمثامين  ,مل شمّمؾ إمم ٟمِم٤مط
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمٕمٍم اًمً٤مسمؼ هل٤م  ,ظم٤مص٦م أن ًمٙمؾ ُمرطمٚم٦م ظمّم٤مئّمٝم٤م  ,وؾمامهت٤م  ,وأؾمٌ٤مب أدت إًمٞمٝم٤م ,
وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ  ,وم٘مد فمٝمرت احل٤مًم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ُمٍم – قمغم أىمؾ شم٘مدير – سمّمقرة ٓ
ومعال ذم طمٗم٤مظ اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل قمغم ديٜمف وهقيتف  ,سمٗمْمؾ وضمقد
سم٠مس هب٤م  ,أؾمٝمٛم٧م سمدور َّ
اجل٤مُمع إزهر  ,واعمدارس اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم رطم٤مب اًم٘م٤مهرة وُمٍم(. )4

( )1اٟمٔمر  :اعمجتٛمع اعمٍمي ذم اًمٕمٍم اًمٕمثامين صـ(. )147
( )2اٟمٔمر  :شم٤مريخ آداب اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م (. )291/3
( )3اٟمٔمر :أسمح٤مث اًمٜمدوة اًمدوًمٞم٦م ًمت٤مريخ اًم٘م٤مهرة ,اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م دوًم٦م ُمٗمؽمى قمٚمٞمٝم٤م (. )447 , 446/1
( )4اٟمٔمر  :احلريم٦م اًمٕمٚمؿي٦م ذم ُمٍم إسم٤من اًمٕمٍم اًمٕمثامين صـ(. )154
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 املبحح الشادض:ملاىتُ العلنّٔ٘،أقْال العلناء فُٔ .
 املبحح الشابع  :مصيفاتُ .
 املبحح الجامً ّ :فاتُ .
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املبحح األّل
امسُ ّ ،ىشبُ ّ ،ىظأتُ
اؽمؿف  :هق اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اًمٕمالَُّم٦م  ,اًمِمٞمخ  :قمٓمٞم٦م سمـ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري  ,اًمِم٤مومٕمل ,
اًمؼمه٤مين( , )1اًميير(.)2
وذم سمٕمض اعمّم٤مدر اًمتل شمرمج٧م ًمف ذيمرت سم٠من اؾمٛمف قمٓمٞم٦م اهلل سمـ قمٓمٞم٦م اًمؼمه٤مين ,
اًم٘م٤مهري  ,اًمِم٤مومٕمل  ,اًمِمٝمػم سم٤مٕضمٝمقري(.)3

وذم ُم٘مدُم٦م شمٗمًػمه « :اًمٙمقيمٌلم اًمٜمػميـ ذم ن
ٟمص قمغم إول,
طمؾ أًمٗم٤مظ اجلالًملم» َّ ,
ومٞمّمح سمذًمؽ (.)4
ومل يرد ذم ُمّم٤مدر شمرمجتف  -اًمتل وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م  -ؾمقى اؾمٛمف  ,واؾمؿ أسمٞمف وم٘مط .
ىأما كسبتف  :ومٝمق يٜمً٥م إمم ىمري٦م سمٛمح٤مومٔم٦م اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م  ,سمٛمٍم أؾمٛمٝم٤م  :أضمٝمقر اًمقرد ,
ومٞم٘م٤مل ذم ٟمًٌتف (( :إضمٝمقري))(.)5

وهق اًمِم٤مومٕمل ٟ :مًٌ٦م إمم ُمذهٌف اًمٗم٘مٝمل  ,ومٝمق ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م  ,يمام ؾمٞم٠ميت ىمريٌ ً٤م.
اًم٘م٤مهري ٟ :مًٌ ً٦م إمم اًم٘م٤مهرة  ,اًمتل اٟمت٘مؾ إًمٞمٝم٤م ـمٚمٌ ً٤م ًمٚمٕمٚمؿ  ,صمؿ اؾمت٘مر ومٞمٝم٤م سم٘مٞم٦م قمٛمره .
اًميير  :أمجٕم٧م اعمّم٤مدر اًمتل شمرمج٧م ًمف سم٠مٟمف يم٤من ضير ًا  ٪إٓ أهن٤م مل شم ُِنم إمم ؾمٌ٥م
ذًمؽ  ,يمام أهن٤م مل شمنم إمم اًمقىم٧م الذي وم٘مد ومٞمف سمٍمه  ,هؾ وًمد ُمٙمٗمقوم ً٤م  ,أم أص٤مسمف ذًمؽ ذم
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ـمٗمقًمتف أم ذم ؿمٌ٤مسمف ؟ .
وقمغم ٍ
يمؾ وم٘مد وهٌف اهلل ظمػم ًا ُمـ ذًمؽ  ,طمٞم٨م أٟمٕمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٚمؿ  ,واًمتٗم٘مف ذم اًمديـ ,
( )1مل أىمػ قمغم ُم٤م يدل أن اًمِمٞمخ يٜمتً٥م إمم اًمٓمري٘م٦م اًمؼمه٤مٟمٞم٦م  ,ظم٤مص٦م ويمت٤مسمف ذم اًمتقطمٞمد يرد إٟمتً٤مسمف إمم هذه
اًمٗمرىم٦م اًمْم٤مًم٦م .
( )2اٟمٔمر  :شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر ( , )488/1واخلٓمط اًمتقومٞم٘مٞم٦م ( , )109/2وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ()286/6
ي اًمٕم٤مروملم (. )665/5
وهدا ة
( )3اٟمٔمر  :ؾمٚمؽ اًمدرر ( , )265/3وومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس ( , )778/2وإقمالم (. )238/4
( )4اٟمٔمر  :اعم٘مدُم٦م (. )1/1
( )5اٟمٔمر  :قمج٤مئ٥م أصم٤مر ( , )488/1وإقمالم (. )238/4
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ومتتٚمٛمذ قمغم يديف اًمٙمثػم ُمـ اًمتالُمٞمذ  ,اًمذيـ أصٌحقا ُمـ قمٚمامء إُم٦م  ,وصٜمػ ذم خمتٚمػ
اًمٕمٚمقم  ,اعمّمٜمٗم٤مت اًمٜم٤مومٕم٦م  ,ومدون اؾمٛمف سملم قمٚمامء اعمًٚمٛملم  ,ويمٗم٤مه سمذًمؽ ومخر ًا ,
وقمقو ً٤م قمـ سمٍمه .
بطم٤مومٔم٦م اًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م
وأما كشلسمف ٟ :مِم٠م اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقرى ذم ىمري٦م أضمٝمقر اًمقرد م
ى
سمٛمٍم  ,ىم٤مل قمٜمٝم٤م عزم سم٤مؿم٤م ُمٌ٤مرك  " :وهذه اًم٘مري٦م ُمـ اًم٘مرى اإلؾمالُمٞم٦م ذات اًم٘مدر
واًمنمف  ,سمٔمٝمقر إوم٤موؾ ُمٜمٝم٤م ىمدي ًام وطمديث ً٤م "( ,)1وإن يم٤مٟم٧م اعمّم٤مدر مل شمذيمر ًمٜم٤م ؿمٞمئ ً٤م
قمـ طمٞم٤مشمف إومم  ,إٓ أن هذه اًم٘مري٦م خترج ُمٜمٝم٤م قمٚمامء أومذاذ ُمٜمٝمؿ :
اًمِمٞمخ  :قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ  ,أسمق اإلرؿم٤م د إضمٝمقري  ,ؿمٞمخ اعم٤مًمٙمٞم٦م ذم
قمٍمه ً ,مف ُم١مًمػ ًمٓمٞمػ ٟم٤مومع ذم اعمٕمراج (ت1077هـ)(.)2
واًمِمٞمخ  :قمٌد اًمؼم سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمكم إضمٝمقري  ,اعمٍمي  ,اًمِم٤مومٕمل ,
اًمٗم٘مٞمف اعمتٙمٚمؿ ُ ,مـ ُم١مًمٗم٤مشمف  :طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اعمٜمٝم٤مج ًمٚمٛمحكم (ت1070هـ)(. )3
واًمِمٞمخ  :قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ سمـ قمٛمر إضمٝمقري  ,اعم٤مًمٙمل  ,إدي٥م اعم١مرخ
اعم٘مرئ ُ ,مـ آصم٤مره ُمِم٤مرق إٟمقار ذم آل اًمٌٞم٧م إظمٞم٤مر (ت1198هـ)(. )4
واًمِمٞمخ  :أمحد سمـ أمحد إضمٝمقري  ,إزهري  ,اعمتٙمٚمؿ ً ,مف يمت٤مب ذم قم٘م٤مئد
اًمًٜمقؾمٞم٦م (ت1293هـ)(. )5
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وُمٕمروف ذم أهؾ اًم٘مرى اًمتِم٤مسمف اًمٙمٌػم ذم ـمري٘م٦م شمرسمٞم٦م أبٟم٤مئٝمؿ  ,وم٠ميمثر أسمٜم٤مئٝمؿ ممـ
حيٗمٔمقن اًم٘مرآن اسمتداء  ,وسمٕمض اعمتقن اًمٗم٘مٝمٞم٦م وهمػمه٤م  ,صمؿ يٜمت٘مٚمقن إمم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ سملم
يدي اًمٕمٚمامء سمٕمٞمد ًا قمـ اًم٘مري٦م  ,هذا ومل يٙمـ اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقرى سمٌٕمٞمد قمـ ذًمؽ ,
واهلل أقمٚمؿ .
( )1اٟمٔمر  :اخلٓمط اًمتقومٞم٘مٞم٦م (. )348/2
( )2اٟمٔمر  :ظمالص٦م إصمر ( , )160-157/3وومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس (. )171/2
( )3اٟمٔمر  :ظمالص٦م إصمر ( , )298/2وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم (. )77/5
( )4اٟمٔمر  :اعمّمدر اًمً٤ميؼ (. )135/5
( )5اٟمٔمر  :اعمّمدر اًمً٤مسمؼ (. )144/1
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الجاىٕ طلبـــُ للعلـــه
املبحح :
يم٤من إزهر حمْمـ اًمٕمٚمامء ُمـ مجٞمع أىمٓم٤مر اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل  ,ومٚمؿ يٙمـ ذم ُمٍم إ َّسم٤من
احلٙمؿ اًمٕمثامين ُمدارس شمٜم٤مومس إزهر ذم ٟمنم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ٪
وم٠مصٌح٧م اًم٘مٞم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,واًمٗمٙمري٦م ذم ُمٍم  ,وذم ؾم٤مئر أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل اًمٕمريب واإلؾمال ُمل
ؼمزيـ ذم اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م  ,وذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م(.)1
ًمألزهر,ويم٤من قمٚمامء إزهراعم َّ
ًمذا أصٌح إزهر ُمٝمقى أومئدة ـمالب اًمٕمٚمؿ اًمذيـ وومدوا إًمٞمف ُمـ يمؾ اًمٌ٘م٤مع  ,وم٘مدم
هلؿ اًمٕمٚمؿ يمام يٜمٌٖمل ٓ يٕمرف متٞمٞمز ًا قمٜمٍمي ً٤م  ,أو ـمٌ٘مٞم ً٤م سملم ـمالَّسمف(. )2
قمٚمؿ قم٤معمٜم٤م اًم٩مًمٞمؾ اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م :قمٓمٞم٦م
ويم٤من ُمـ سملم اًمٓمالَّب,اًمذيـ وومدوا إًمٞمف ًمٓمٚم٥م ال
إضمٝمقري  ,وم٘مد ُذيمر ذم ُمّم٤مدر شمرمجتف أٟمف شمرك سمٚمدشمف أضمٝمقر اًمقرد  ,ورطمؾ إمم اًم٘م٤مهرة
ًم٧مقي اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ  ,وليزداد
ُمتقضمٝم ً٤م صقب إزهر اًمنميػ ً ٪مالضمتامع سمٕمٚمامئف وُمِم٤مئخف ل
ومٝم ًام وإدرايم ً٤م ,ومٙم٤من حيي دروس اعمِم٤ميخ ذم إزهر,ويشمٗم٘مف قمغم أيدهيؿ ,ومًٛمع احلدي٨م,
وأشمؼن إصقل  ,وُمٝمر ذم قمٚمقم أًم٦م ,صمؿ شمّمدَّ ر ًمٚمتدّ ريس ذم اجل٤مُمع إزهر  ,سم٤مإلو٤موم٦م إمم
شمٗمرهمف ًمٚمتّمٜمٞمػ واًمت٠مًمٞمػ  ,وم٠مظمرج ًمٜم٤م شمراصم ً٤مقمٚمٛمٞم ً٤م ضم٤مُمٕم ً٤م ٟمٗمع اهلل سمف اًمٕمٌ٤مد.
ُعرف ؿمٞمخٜم٤م اجلٚمٞمؾ ذم أوؾم٤مط أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مجلد وآضمتٝم٤مد ذم اًمٓمٚم٥م طمتك اقمؽمف
ًمف أه ل اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ  ,ي٘مقل اجلؼميت « :ىمدم ُمٍم  ,ومحي دروس اًمِمٞمخ

اًمٕمِماموي ,

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

واًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمٕمزيزي  ,وشمٗم٘مف قمٚمٞمٝمام وقمغم همػممه٤م  ,وأشم٘مـ ذم إصقل وؾمٛمع
ودرس اعمٜمٝم٩م ( ,)3واًمتحرير(ُ )4مرار ًا  ,ويمذا مجع
احلدي٨م  ,وُمٝمر ذم أٓت  ,وأٟمج٥م َّ
اجلقاُمع (... )5ومحي قمٚمٞمف هم٤مًم٥م قمٚمامء ُمٍم اعمقضمقديـ  ,واقمؽمومقا سمٗمْمٚمف»(. )6
() 1
()2
()3
()4
() 5
()6

اٟمٔمر  :اخلٓمط اًمتقومٞم٘مٞم٦م (. )88 , 87/2
اٟمٔمر  :أسمح٤مث اًمٜمدوة اًمدوًمٞم٦م  ,دور إزهر ذم احلٗم٤مظ قمغم اًمٓم٤مسمع القمريب (. )699 – 682/2
يمت٤مب ذم اًمٗم٘مف ًمٚمِمٞمخ  :زيمري٤م إٟمّم٤مري (ت926هـ) .
يمت٤مب ذم أصقل اًمٗم٘مف مجع سملم اصٓمالطمل احلٜمٗمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م ً :مٙمامل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد اًمِمٝمػم
سم٤مسمـ مه٤مم احلٜمٗمل (ت861هـ).
يمت٤مب ذم أصقل اًمٗم٘مف قمغم ُمٜمٝم٩م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ً :مت٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب اًمًٌٙمل (ت771هـ).
اٟمٔمر :قمج٤مئ٥م أصم٤مر (.)488/1
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وىم٤مل اعمرادي « :أظمذ قمـ اًمِمٝم٤مب أمحد سمـ قمٌداًمٗمت٤مح اعم َّٚمقي  ,وقمـ اًمِمٛمس حمٛمد
اًمٕمِماموي  ,واًمًٞمد قمكم اًمٕمزيز  ,وقمـ همػمهؿ  ,وشمّمدَّ ر ذم اجل٤مُمع إزهر  ٪إلىمراء
اًمدروس  ,وورد قمٚمٞمف اًمٓمالَّب  ,وأ ًَّمػ ُم١مًمٗم٤مت ٟم٤مومٕم٦م ...ي٠ميت يمؾ يقم إمم اجل٤مُمع إزهر
صٌٞمح٦م اًمٜمٝم٤مر  ,وحيي دروس اًمِمٛمس حمٛمد احلٗمٜم٤موي  ,صمؿ سمٕمد اًمدّ رس يذه٥م إمم
اًمرواق أظمذ إمم رواق اًمري٤موم٦م(. )2(»)1



الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )1هق رواق زاوي٦م اًمٕمٛمٞم٤من  ,وي٘مع ظم٤مرج اعمدرؾم٦م اجلقهري٦م  ,وهب٤م همرف ٓ يًٙمٜمٝم٤م إٓ اًمٕمٛمٞم٤من  ,وهل٤م ؿمٞمخ
يِمؽمط ومٞمف أن يٙمقن ضير ًا  ,وًمٚمِمٞمخ واًمٓمٚمٌ٦م ُمرشمٌ٤مت صم٤مسمتف شمٍمف هلؿ  ,وأٟمِم٠م هذه اًمزاوي٦م إُمػم قمثامن
يمتخدا  ,ص٤مطم٥م اًمًٌٞمؾ واعمًجد سمجٝم٦م إزسمٙم٦م .اٟمٔمر ُ :مً٤مضمد ُمٍم وأوًمٞم٤مؤه٤م اًمّم٤محلقن (. )219/1
( )2اٟمٔمر :ؾمٚمؽ اًمدرر (. )265/3
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الجالح طْٔخُ
املبحح :
مم٤م شم٘مدم يتٌلم أن اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري-

– شمتٚمٛمذ ودرس قمغم يد قمدد ُمـ اًمِمٞمقخ

ذم ُمً٘مط رأؾمف أضمٝمقر اًمقرد  ,إٓأن اعمّم٤مدر مل شمذيمر ؿمٞمئ٤م قمـ ذًمؽ  ,صمؿ يم٤من ًمٚمرطمٚم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
اًمتل ىم٤مم هب٤م إمم ُمٍم إصمر اًمٙمٌػم ذم شمٕمٚمٛمف اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف اعمختٚمٗم٦م قمغم يد قمدد
إزهر
.
ؾمقن اًمٕمٚمقم اعمختٚمٗم٦م ذم اجل٤مُمع
يدر
ُمـ اًمٕمٚمامء واًمِمٞمقخ اًمذيـ يم٤مٟمقا ن
يدرس ذم إزهر إ ّسم٤م ن احلٙمؿ اًمٕمثامين قمٚمقم اًمتٗمًػم ,واحلدي٨م  ,واًمٙمالم ,
طمٞم٨م يم٤من ّ
وإصقل  ,واًمٗم٘مف قمغم خمتٚمػ اعمذاه٥م  ,ويمذًمؽ قمٚمقم اًمٚمٖم٦م ُمـ اًمٜمّحق واًمٍمف
واًمٌالهم٦م  ,صمؿ إدب  ,واًمت٤مريخ  ,صمؿ قمٚمؿ اًمٗمٚمؽ ويم٤من يًٛمك قمٚمؿ اهلٞمئ٦م  ,إمم ضم٤مٟم٥م
ُدرس ذم ٟمٓم٤مق وٞمؼ وهل اًمٓمٌٞمٕم٦م وإطمٞم٤مء ويم٤من يٓمٚمؼ ع ًمٞمٝم٤م قمٚمؿ
قمٚمقم أظمرى يم٤مٟم٧م شم ّ
اعمقاًمٞمد  ,واًمري٤موٞم٤مت ُمـ طمً٤مب وهٜمدؾم٦م وضمؼم .
وُمع أن احلريم٦م إدسمٞم٦م ذم ُمٍم أظمذت ذم آوٛمحالل أواظمر اًم٘مرن اًمت٤مؾمع ,
وأص٤مب إزهر ُم٤م أص٤مب احلريم٦م اًمٗمٙمري٦م يمٚمٝم٤م ُمـ اًمتدهقر  ,واظمتٗمك ُمـ طمٚم٘م٤مشمف يمثػم
شمدرس سمف ذم
ُمـ اًمٕمٚمقم اًمتل يم٤مٟم٧م زاهرة سمف ُمـ ىمٌؾ  ,ويمذًمؽ اًمٕمٚمقم اًمري٤موٞم٦م مل شمٙمـ ّ

أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم اهلجري  ٪إٓ أٟمف فمؾ إزهر ُمالذ ًا أظمػم ًا ًمٕمٚمقم اًمديـ واًمٗم٘مف
واًمٚمٖم٦م  ,ويٖمدو سمٜمقع ظم٤مص ُمٕم٘م ً
ال طمّمٞمٜم ً٤م ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  ,وحيتٗمظ ذم أروىمتف سمٙمثػم ُمـ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ىمقهت٤م وطمٞمقيتٝم٤م(. )1
وىمد اؾمتٗم٤مد اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري ُمـ رطمٚمتف إمم إزهر ,سم٠من شمتٚمٛمذ قمغم يد قمدد ُمـ
قمٚمامئف اًمذيـ ٓزُمٝمؿ  ,وأظمذ قمٜمٝمؿ  ,وهؿ اًمذيـ ذيمرهؿ اعمؽممجقن ًمف قمغم أهنؿ ؿمٞمقظمف ,
وُمٜمٝمؿ :
 -1ايمشقخ مصطػك ايمعزيزي :
هق ُ :مّمٓمٗمك سمـ أمحد اعمٍمي  ,اًمِم٤مومٕمل  ,اإلُم٤مم  ,اعمح٘مؼ  ,اًمٗم٘مٞمف  ,أسمق اًمّمٗم٤مء ,
اًمِمٝمػم سم٤مًمٕمزيزي  ,أظمذ قمـ اًمِمٞمخ قمٌد رسمف سمـ أمحد اًمديقي  ,وأظمذ قمٜمف مجٚم٦م ُمـ ومْمالء
إزهر  ,اؿمتٝمر سم٤مًمٗمْمؾ واًمذيم٤مء  ,ويم٤من ضمٌ ً
ال ُمـ ضمٌ٤مل اًمٕمٚمؿ  ,وسمحر ُمـ أسمحر اًمٗم٘مف ,
( )1اٟمٔمر ُ :مً٤مضمد ُمٍم وأوًمٞم٤مؤه٤م اًمّم٤محلقن (. )170 , 196/1
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شمًٛمك اًمٕمزيزي٦م ُمـ اًمٖمرسمٞم٦م سمٛمٍم(.)1
شمقذم ؾمٜم٦م (1160هـ).واًمٕمزيزي ٟ :مًٌ٦م إمم ىمري٦م ّ
 -2ايمشقخ حمؿد ايمعشاموي :
إزه ري,اًمِم٤مومٕمل  ,اًمِمٞمخ  ,اإلُم٤مم ,

هق  :حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمج٤مزي

اًمٗمٝم٤مُم٦م  ,أسمق اًمٗمْمؾ ؿمٛمس اًمديـ  ,اًمِمٝمػم
اًمٗم٘مٞمف,اعمحدن ث ,اعمح٘مؼ  ,اعمدىمؼ  ,اًمٜمحرير َّ ,
سم٤مًمٕمِماموي  ,أظمذ قمـ أيب اًمٕمز حمٛمد سمـ أمحد اًمٕمجٛمل وهمػمه  ,شمقذم ؾمٜم٦م (1167هـ)(. )2
 -3ايمشقخ أمحد اظمؾقي :
هق  :أمحد سمـ قمٌد اًمٗمت٤مح سمـ يقس ف سمـ قمٛمر اعمجػمي  ,اًمِم٤مومٕمل  ,اًم٘م٤مهري ,
اًمِمٝمػم سم٤معم َّٚمقي  ,اًمِمٞمخ  ,اإلُم٤مم  ,ص٤مطم٥م اًمت٠مًمٞمػ اًمٜم٤مومٕم٦م  ,أسمق اًمٕمٌ٤مس  ,ؿمٝم٤مب اًمديـ
وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت ذطم٤من قمغم رؾم٤مًم٦م آؾمتٕم٤مرات ُمٓمقًٓ وخمتٍم ًا  ,شمقذم ؾمٜم٦م
(1181هـ)(. )3
 -4ايمشقخ حمؿد احلػـل :
هق  :اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ أمحد  ,اًمِم٤مومٕمل  ,اعمٍمي,اًمِمٝمػم سم٤محلٗمٜمل ,اًمٕم٤ممل
اعمح٘مؼ  ,وًمد (سمحٗمٜم٦م) ىمري٦م ُمـ ىمرى ُمٍم ؾمٜم٦م (1101هـ)  ,ودظمؾ إزهر ,واؿمتٖمؾ
سم٤مًمٕمٚمؿ  ,وأ ًَّمػ اعم١مًمٗم٤مت اًمٜم٤مومٕم٦م ُمٜمٝم٤م  :طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اهلٛمزي٦م ٓسمـ طمجر  ,وطم٤مؿمٞم٦م
قمغم ذح اًمقوع  ,وطم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اًمرطمٌٞم٦م ًمٚمِمٜمِمقري  ,ويم٤من يحض درؾمف أيمثر ُمـ
مخًامئ٦م ـم٤مًم٥م  ,شمقذم ؾمٜم٦م (1181هـ)(.)4
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 -3ايمشقخ  :ايمسقد فمعم ايمعزيز .
مل شمٔمٝمر زم شمرمج٦م ًمٚمِمٞمخ اًمًٞمد قمغم اًمٕمزيز  ٪إٓ أن اعمرادي ذيمره وٛمـ ُمِم٤مئخ
إضمٝمقري وم٘م٤مل « :أظمذ قمـ اًمِمٝم٤مب أمحد سمـ قمٌد اًمٗمت٤مح اعمٚمقي  ,وقمـ اًمِمٛمس حمٛمد
اًمٕمزي  ,وقمـ همػمهؿ . )1(» ...
ز
اًمٕمِماموي  ,واًمًٞمد قمكم
( )1اٟمٔمر :قمج٤مئ٥م أصم٤مر ( , )241/1وؾمٚمؽ اًمدرر (. )179 – 178/4
( )2اٟمٔمر  :قمج٤مئ٥م أصم٤مر ( , )280/1وؾمٚمؽ اًمدرر (. )32/4
( )3اٟمٔمر  :قمج٤مئ٥م أصم٤مر ( , )335/1وؾمٚمؽ اًمدرر (. )117/1
( )4اٟمٔمر :ؾمٚمؽ اًمدرر ( , )49 /4وقمج٤مئ٥م أصم٤مر (. )341 – 339/ 1
( )1اٟمٔمر :ؾمٚمؽ اًمدرر ( , )265 /3وقمج٤مئ٥م أصم٤مر (. )488/ 1
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الزابع تالمٔذِ
املبحح :
ٓ ري٥م أٟمف يم٤من ًمٚمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري قمدد ُمـ ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ اًمذيـ أظمذوا قمٜمف ,
ومٌٕمد أن أظمذ اًمٕمٚمؿ قمغم يد ؿمٞمقظمف ذم إزهر  ,اًمذيـ يم٤مٟمقا سمحؼ اعمٜمٝمؾ اًمذي اؾمت٘مك ُمٜمف
قمٚمٛمف وصم٘م٤مومتف  ,وأضم٤مد ذم شمٚمؽ اًمٕمٚمقم  ,شمّمدر ًمٚمتدريس وبذل اًمٕمٚمؿ وشمٌٚمٞمٖمف  ,ومتِمػم
ُمّم٤مدر شمرمجتف أٟمف ىمد شمّمدر للشمدريس ذم اجل٤مُمع إزهر  ,وذم ُمًجد اًمِمٞمخ ُمٓمٝمر  ,وذم
ُمدرؾم٦م إذومٞم٦م  ,وأٟمف ىمد طمي قمٚمٞمف هم٤مًم٥م قمٚمامء ُمٍم وـمالهب٤م اعمجقديـ  ,واقمؽمومقا
سمٗمْمٚمف .
وكذىمر مـ سمالمقذ إصمفقري فمعم ؽمبقؾ اظمثال ٓ احلرص :
 -1اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف  ,اًمٕمالُم٦م اعمٗمتل  ,اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اهلل اًمنمىم٤موي  ,اًمِم٤مومٕمل ,
شمٗم٘مف قمغم قمٚمامء قمٍمه  ,وطمي دروس إؿمٞم٤مخ اعمت٘مدُملم يم٤معم َّٚمقي ,واحلٗمٜمل  ,واًمؼماوي ,
واًمِمٞمخ أمحد رزة  ,واًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري  ,وأٟمج٥م ذم إصقل واًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ,
ودرس  ,واٟم٘مٓمع ًمإلومت٤مء وا ًم٘مْم٤مء  ,ويم٤من ٓ يٗم٤مرق حمؾ درؾمف سم٤مٕزهر ُمـ
وشمّمدَّ ر َّ
اًمنموق إمم اًمٖمروب  ,وىمٚمام يرى ومتقى وًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م ضمقاسمف شمقذم ؾمٜم٦م (1185هـ)(. )1
 -2اًمٗم٘مٞمف  ,اعمٗمٜمـ  ,اًمٕمالَُّم٦م اًمِمٞمخ قمكم سمـ ؿمٛمس اًمديـ سمـ حمٛمد سمـ زهران سمـ قمكم
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمِم٤مومٕمل  ,اًمرؿمٞمدي  ,اًمِمٝمػم سم٤مخليي  ,وًمد سم٤مًمثٖمر ؾمٜم٦م (1120هـ)  ,ؾمٛمع قمغم اًمِمٞمخ
يقؾمػ اًم٘مِم٤مر اجلزري٦م  ,واسمـ قم٘مٞمؾ  ,واجلقهرة  ,وقمغم اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ ُمرقمل
اًمِم٤مومٕمل مجع اجلقاُمع  ,واعمٜمٝم٩م وهمػممه٤م  ,وىمرأ قمغم اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري اًمٕمّم٤مم ذم
واًمًٚمؿ  ,وؾمٛمع قمغم اًمِمٞمخ
آؾمتٕم٤مرات ُمع احلٗمٞمد  ,وؾمٛمع قمٚمٞمف اعمٜمٝم٩م واعمختٍم ُّ ,
ُمّمٓمٗمك اًمعزيزي ذح اعمٜمٝم٩م ُمرشملم  ,وأضم٤مزه سم٤مإلومت٤مء واًمتدريس ً ,مف ُم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م
ذح ًم٘مٓم٦م اًمٕمجالن  ,و طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م ًمٚمِمٌِمػمي  ,شمقذم ؾمٜم٦م
(1186هـ)(.)2
( )1اٟمٔمر  :قمج٤مئ٥م أصم٤مر (. )413/1
( )2اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ( , )423 – 421/1وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم (. )108 , 107/7
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 -3اًمنميػ اًمّم٤مًمح  ,اًمًٞمد حمٛمد ه٤مؿمؿ إؾمٞمقـمل  ,وًمد سم٠مؾمٞمقط وطمي دروس
اًمِمٞمخ طمًـ اجلديدي  ,صمؿ ورد إمم اًم٘م٤م هرة  ,ومحي دروس اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٌٚمٞمدي ,
واًمِمٞمخ حمٛمد اًمٕمِماموي  ,واًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري  ,ويم٤من هم٤مًم٥م ضمٚمقؾمف سم٤مٕذومٞم٦م ,
وُمًجد اًمِمٞمخ ُمٓمٝمر ,ويم٤من ُمٜم٘مٓمٕم ً٤م ًمٚمٕمٌ٤مدة ُ ,مت٘مِمٗم ً٤م ُمتقاوٕم ً٤م  ,ويم٤من ٓ يزاطمؿ اًمٜم٤مس
ذم أطمقال دٟمٞم٤مهؿ  ,شمقذم سم٤مٕزسمٙمٞم٦م  ,ذم ؾم٤مسمع ؿمٕمٌ٤من ُمـ ؾمٜم٦م

(1191هـ )  ,و ُدومـ

سم٤معمج٤موريـ(. )1
 -4اًمِمٞمخ اعمح٘مؼ اًمٕم٤ممل  ,اًمًٞمد حمٛمد سمـ أمحد سمـ هدي٥م اًمِم٤مومٕمل  ,اًمٕم٤مين إصؾ ,
اًمدُمِم٘مل اعمقًمد ً ,مف إـمالع شم٤مم ذم اًمتٗمًػم واحلدي٨م  ,واًمٗم٘مف وهمػم ذًمؽ  ,أظمذ قمـ
اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٖمزي  ,صمؿ رطمؾ إمم ُمٍم وضم٤مور ج ا ُمٕمٝم٤م إزهر  ,وىمرأ قمغم أضمالئٝم٤م
كا ًمِمٞمخ أمحد اًمٕمرود  ,واًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إ ضمٝمقري  ,واًمِمٞمخ أمحد اعمٚمقي  ,ود ّرس ذم
اجل٤مُمع إُمقي  ,وذم اًمًٚمٞمامٟمٞم٦م  ,وذم اًمّم٤محلٞم٦م  ,وأظمذ قمٜمف اًمٓمٚمٌ٦م  ,واٟمتٗمع ُمٜمف ظمٚمؼ
يمثػمون  ,شمقذم ؾمٜم٦م (1191هـ)(. )2
اًمزي٤مدي ,
 -5اًمٕم٤ممل اعم٤مهر اًمٗم٤موؾ  ,اًمِمٞمخ قمٌد اخل٤مًمؼ سمـ أمحد سمـ رُمْم٤من اعمٕمروف ب ن
اًمِم٤مومٕمل  ,اًمدُمِم٘مل  ,وًمد سمدُمِمؼ  ,وارحتؾ إمم ُمٍم ؾمٜم٦م ٕ ٪ضمؾ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ,
وآؿمتٖم٤مل سمف  ,وم٘مرأ قمغم مج٤مقم٦م يم٤مًمِمٞمخ اعمٚمقي  ,واًمِمٞمخ حمٛمد احلٗمٜمل  ,واًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وضم َّؾ اٟمتٗم٤مقمف قمٚمٞمف  ,شمقذم ؾمٜم٦م (1196هـ)(. )3
إضمٝمقري ُ ,
 -6اًمٕمالَُّم٦م اعمت٘مـ اًمٗمٝم٤مُم٦م اعمتٗمٜمـ أطمد إقمالم اًمرواؾمخ  ,وؿمٞمخ اعمِم٤ميخ  ,اًمٗم٘مٞمف ,
اًمٜمحقي  ,إصقزم  ,اًمّم٤مًمح اًم٘م٤مٟمع اًمقرع اًمزاهد  ,اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ
ُمّمٓمٗمك سمـ ظم٤مـمر ,اًمٗمرُم٤موي  ,إزهري  ,اًمِم٤مومٕمل  ,اًم ٌَ ُٝمقيت  ,وًمد سمٛمٍم  ,وطمي قمغم
ُمِم٤ميخ اًمٕمٍم  :اعم َّٚمقي  ,واجلقهري  ,واًمٓمحالوي  ,وإضمٝمقر ي  ,وهمػمهؿ  ,و اٟمج٥م
( )1اٟمٔمر  :قمج٤مئ٥م أصم٤مر (. )509/1
( )2اٟمٔمر  :ؾمٚمؽ اًمدرر(. )29 , 28/4
( )3اٟمٔمر  :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (.)259 - 258/2
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ودرس وأوم٤مد اًمٓمٚمٌ٦م  ,وص٤مرت ًمف اعمِمٞمخ٦م قمغم هم٤مًم٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ
ذم اًمٗم٘مف  ,واعمٕم٘مقل َّ ,
ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ,شمقذم ؾمٜم٦م (1199هـ)(.)1
 -7اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمر سمـ ُمٜمّمقر اًمٕمجٞمكم  ,إزهري  ,اًمِم٤مومٕمل  ,اعمٕمروف
اعمٗمن  ,اعمحؼ ق  ,اًمّمقذم  ,اًمّم٤مًمح  ,وًمد سمٛمٜمٞم٦م قمجٞمؾ
سم٤مجلٛمؾ  ,اًمٗم٘مٞمف  ,اعمحدن ث  ,ن
إطمدى ىمرى اًمٖمرسمٞم٦م  ,وورد اًم٘م٤مهرة  ,وٓزم اًمِمٞمخ احلٗمٜمل  ,وأظمذ اًمٕمٚمؿ قمٚمٞمف  ,وقمغم
همػمه ُمـ ومْمالء اًمٕمٍم  ,يم٤مًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري  ,وٓزم دروؾمف يمثػم ًا  ,واؿمتٝمر
سم٤مًمّمالح وقمٗم٦م اًمٜمٗمس ُ ,مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف  :اًمٗمتقطم٤مت اإلهلٞم٦م سمتقوٞمح شمٗمًػم اجلال ًملم  ,و
ومتقطم٤مت اًمقه٤مب سمتقوٞمح ُمٜمٝم٩م اًمٓمالَّب  ,وهمػمه٤م  ,شمقذم ذم ذي اًم٘مٕمدة  ,ؾمٜم٦م
(1204هـ)(.)2
 -8اًمٕمالَُّم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمكم اًمّم ٌَّ٤من  ,اًمِم٤مومٕمل  ,طمٗمظ اًم٘مرآن واعمتقن  ,واضمتٝمد
ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ  ,وطمي دروس أؿمٞم٤مخ قمٍمه  ,وضمٝم٤مسمذة ُمٍمه  ,ومحي قمغم اًمِمٞمخ
اعم َّٚمقي  ,وقمغم اًمِمٞمخ حمٛمد احلٗمٜمل  ,وقمغم اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري  ,وهمػمهؿ يمثػم ,م ن
شمآًمٞمٗمف  :طم٤مؿمٞم٦م قمغم إؿمٛمقين ,وطم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اًمٕمّم٤مم قمغم اًمًٛمرىمٜمدي٦م ,وهمػم ذًمؽ ,
شمقذم ؾمٜم٦م (1206هـ)(.)3

 -9اًمٕمالَُّم٦م اًمِمٞمخ يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٜمّمقر اًمًٜمٌالويٜمل  ,اًمِم٤مومٕمل  ,شمٗم٘مف قمغم
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمِمٞمخ أمحد ر زة  ,وطميدروس اًمِمٞمخ احلٗمٜمل  ,واًمِمٞمخ اًمؼماوي ,

واًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م

درس وأوم٤مد  ,وٓزم اإلىمراء  ,شمقذم ؾمٜم٦م (1027هـ)(.)4
إضمٝمقري ,وهمػمهؿ َّ ,
 -10اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ داود  ,أسمق اًمّمالح اًمٕمرود  ,اًمِم٤مومٕمل ,
إزهري  ,ىمدم إزهر ومًٛمع قمغم اًمِمٞمخ أمحد اعمٚمقي  ,واًمٌم خ قمٌد اهلل اًمِمؼماوي ,
( )1اٟمٔمر  :قمج٤مئ٥م أصم٤مر (. )606 , 605/1
( )2اٟمٔمر :قمج٤مئ٥م أصم٤مر ( , )88/2وإقمالم (. )131/3
( )3اٟمٔمر :قمج٤مئ٥م أصم٤مر (.)140 – 137/2
( )4اٟمٔمر :قمج٤مئ٥م أصم٤مر (. )154/2
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واًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري  ,وهمػمهؿ ُ ,مـ شمآًمٞمٗمف  :ذح قمغم ٟمٔمؿ اًمتٜمقير ذم إؾم٘م٤مط
اًمتدسمػم  ,شمقذم ؾمٜم٦م (1208هـ)(. )1
 -11قمٛمدة اعمح٘م٘ملم واعمدىم٘ملم  ,اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اًمٜمحراوي  ,إضمٝمقري ,
اعمِمٝمقر سمٛم٘مرئ اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م  ,ظمدم اًمٕمٚمؿ  ,وطمي ومْمالء اًمٕمٍم  ,و

ٓزم اًمِمٞمخ

إضمٝمقري ُمالزُم٦م يمٚمٞم٦م  ,وأقم٤مد اًمدرس سملم يديف  ,واؿمتٝمر سم٤معم٘مرئ وسم٤مٕضمٝمقري ً ,مِمدة
ٟمسسمتف إمم اًمِمٞمخ اعمذيمقر,ود ّرس سم٤مجل٤مُمع إزهر ,شمقذم ؾمٜم٦م (1210هـ)(. )2
 -12اًمِمٞمخ قمٌد اًمقه٤مب اًمِمؼماوي ,اًمِم٤مومٕمل,إزهري,شمٗم٘مف قمغم ُمِم٤مئخ قمٍمه ,
وطمي دروس اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمش

سمراوي  ,واحلٗمٜمل  ,واًمؼماوي  ,واًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م

إضمٝمقري  ,وهمػمهؿ  ,شمّمدر ًمإلىمراء  ,واًمتدريس  ,ىمتؾ سم٤مًم٘مٚمٕم٦م ؿمٝمٞمد ًا ؾمٜم٦م
(1213هـ)(. )3
 -13اًمٗم٘مٞمف  ,اعمحدث  ,اًمٕمالُم٦م هٌ٦م اهلل سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ شم٤مج
اًمديـ اًمٌٕمكم  ,احلٜمٗمل  ,اًمِمٝمػم سم٤مًمت٤مضمل  ,وًمد سمدُمِمؼ ؾمٜم٦م (1150هـ)  ,وٟمِم٠م هب٤م  ,وأظمذ
قمـ ؾمٕمد اًمديـ اًمٕمٞمٜمل  ,وُمّمٓمٗمك إيقيب  ,وقمٓمٞم٦م إضمٝمقري  ,همػمهؿ ُ ,مـ ُم١مًمٗم٤مشمف
اًمٙمثػمة  :طم٤مؿمٞم٦م قمغم إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ  ,وًمف ٟمٔمؿ  ,شمقذم ؾمٜم٦م (1214هـ)(. )4
 -14اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ؾمػميـ سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد سمـ طمٌٞمٌم  ,اًمِم٤مومٕمل  ,اعم٘مدد

,

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وًمد ذم طمدود اًمًتلم  ,وىمدم سمف واًمده إمم ُمٍم  ,وم٘مرأ اًم٘مرآن  ,واؿمتٖمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ  ,وطمي
دروس اًمِمٞمخ قمٞمًك اًمؼماوي ومتٗم٘مف قمٚمٞمف  ,وطمّمؾ ـمروم ً٤م ضمٞمد ًا ُمـ اًمٕمٚمقم قمغم اًمِمٞمخ
قمٓمٞم٦م إضمٝمقري  ,وٓزُمف ُمالزُم٦م يمٚمٞم٦م  ,وسمٕمد ووم٤م ة ؿمٞمخف اؿمتٖمؾ سم٤مًمتحدي٨م  ,وؾمٛمع
قمدد ًا ُمـ اًمِمٞمقخ  ,وىمد شمّمد ر ًمإلُمالء واإلوم٤مدة واًمتدريس ,طمتك اؿمتٝمر ذيمره ذم أوم٤مق,
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ( , )163 , 162/2وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم (. )188/2
( )2اٟمٔمر :قمج٤مئ٥م أصم٤مر (. )173/2
( )3اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (. )278 , 277/2
( )4اٟمٔمرُ :مٕمجؿ اعم١مًمٗملم (. )144/13
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ومل يزل يمذًمؽ طمتك شمقذم ؾمٜم٦م (1220هـ)(. )1
خترج قمغم اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري  ,وهمػمه
 -15اًمِمٞمخ حمٛمد اخلِمٜمل  ,اًمِم٤مومٕمل َّ ,
ُمـ أؿمٞم٤مخ قمٍمه اعمت٘مدُملم  ,يم٤محلٗمٜمل  ,واًمٕمدوي  ,يم٤من ي٠ميت يمؾ يقم إمم إزهرومٞم٘مرأ
دروؾمف  ,شمقذم ؾمٜم٦م (1221هـ)(. )2
 -16اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف  ,اًمٕمالُم٦م اًمٜمحرير  ,إصقزم  ,اًمٜمحقي قمٌد اهلل سمـ طمج٤مزي سمـ
إسمراهٞمؿ إزهري  ,اًمِم٤مومٕمل  ,اًمِمٝمػم سم٤مًمنمىم٤موي  ,ؿمٞمخ اجل٤مُمع إزهر ,ىمدم إزهر
ودرس
وؾمٛمع اًمِمٝم٤مسملم اعمٚمقي  ,واجلقهري  ,واًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري  ,وهمػمهؿ َّ ,
اًمدروس سم٤مجل٤مُمع إزهر ,وًمف ُم١مًمٗم٤مت داًم٦م قمغم ؾمٕم٦م صدره ُمٜمٝم٤م  :طم٤مؿمٞم٦م قمغم اًمتحرير,
وطم٤مؿمٞم٦م خمتٍمة ذم اًمٕم٘م٤مئد واًمٗم٘مف  ,شمقذم ؾمٜم٦م (1227هـ)(.)3
 -17إؾمت٤مذ اًمِمٝمػم  ,اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ إٟمقار سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمٕمروف
سم٤مسمـ قم٤مروملم  ,شمقًمع سم٤مًمٕمٚمؿ وطمي دروس اًمِمٞمخ أمحد امل

ضمػمي اعمٚمقي ذم صحٞمح

اًمٌخ٤مري  ,واًمًٞمد اًمٌٚمٞمدي ذم ذح اًمتٝمذي٥م  ,واًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري اًمِم٤مومٕمل ذم
ذح اخلٓمٞم٥م قمغم أيب ؿمج٤مع  ,وذح اًمتحرير ًمِمٞمخ اإلؾمالم  ,وشمٗمًػم اجلالًملم  ,شمقذم
ؾمٜم٦م (1228هـ)(. )4
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة



( )1اٟمٔمر :قمج٤مئ٥م أصم٤مر (. )110 , 109/3
( )2اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (. )144/3
( )3اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (. )375/3
( )4اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (. )420 , 419/3
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اخلامص عكٔستُ ّ ،مذٍبُ
:
املبحح

األّل عكٔستُ :
 املطلب :

ًمؼد وردت ٟمًٌ٦م اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري إمم اعمٕمت٘مد إؿمٕمري ( )1قمغم اًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م
هلذا اًمٙمت٤مب اًمذي ٟمحـ سمّمدد دراؾمتف وحت٘مٞم٘مف .
اعمًٛمك « :اًمٙمقيمٌلم اًمٜمػميـ ذم ن
طمؾ
وورد اًمتٍميح ُمٜمف سمذًمؽ ذم ُم٘مدُم٦م شمٗمًػمه
َّ
أًمٗم٤مظ اجلالًملم»  ,وم٘م٤مل « :أ َُّم٤م سمٕمد  :ومٞم٘مقل اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم إمم ُمقٓه اًمٖمٜمل قمٓمٞم٦م سمـ قمٓمٞم٦م
إضمٝمقري  ,اًمِم٤مومٕمل  ,إؿمٕمري  ,همٗمر اهلل ًمف  ,وًمقاًمديف  ,وعمحٌٞمف  ,وجلٛمٞمع اعمًٚمٛملم
آُملم»(.)2
وُمـ أقمٔمؿ إدًم٦م قمغم ُمذهٌف يمت٤مب « :ذح إضمٝمقري قمغم قم٘م٤مئد اًمديـ اعمٜمت٘م٤مه ُمـ أم
اًمؼماهلم » وم٘مد مجع ومٞمف ُمٕمت٘مد إؿم٤مقمرة  .ومٝمق إذ ًا أطمد أٟمّم٤مر اعمعشم٘مد إؿمٕمري  ,وئمٝمر
ذًمؽ أيْم ً٤م ذم ُمقىمٗمفإزاء آي٤مت اًمّمٗم٤مت اًمتل ضمٜمح إمم شم٠مويٚمٝم٤م سمام يتٗمؼ وهذا املهن٩م  ,خم٤مًمٗم ً٤م
سمذًمؽ مهن٩م اًمًٚمػ اًمذيـ ُيثٌتقن ُم٤م أصمٌتف اهلل ًمٜمٗمًف ُمـ اًمّمٗم٤مت  ,وُم٤م أصمٌتف ًمف رؾمقًمف دون
ٍ
سم٤مـمؾ ُ :مـ شمِمٌٞمف اهلل
أوحتريػ  ,أوشمٕمٓمٞمؾ  ,وٓ يٚمزم ُمـ إصمٌ٤مهتؿ ًمٚمّمٗم٤مت أي ٓزم
شم٠مويؾ ,
ؾمٌح٤مٟمف ﴿ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾(. )3
:
سمخٚم٘مف أو همػم ذًمؽ  ,ىم٤مل
وُمـ إُمثٚم٦م اًمتل شمقوح ًمٜم٤م ذًمؽ ُ ,م٤م شمٕمرض ًمف اًمِمٞمخ إضمٝمقري ذم شمٗمًػمه

:

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

«اًمٙمقيمٌلم اًمٜمػميـ ذم طمؾ أًمٗم٤مظ اجلالًملم»  ,قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
( )1إؿم٤مقمرة ُيٜمًٌقن إمم أيب احلًـ إؿمٕمري  ,قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق  ,يٜمتٝمل ٟمًٌف إمم اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ
أيب ُمقؾمك ا ٕؿمٕمري ,--وًمد سم٤مًمٌٍمة  ,ويم٤من ذم أول أُمره قمغم ُمذه٥م آقمتزال شمٚمٛمٞمذ ًا ٕيب قمكم
جل ٌَّ٤مئل  ,صمؿ اٟمخٚمع ُمـ هذا اعمذه٥م  ,ورضمع إمم ُمذه٥م اًمًٚمػ  ,واٟمتٍم ًمف وأ ًَّمػ ومٞمف  ,وُمـ يمتٌف  :اإلسم٤مٟم٦م
ا ُ
قمـ أصقل اًمدي٤مٟم٦م  ,وُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم  ,وهمػمه٤م  ,وىمد ىمرر ذم يمتٌف شمٚمؽ ُمذه٥م اًمًؾف اًمذي يٕمت٘مده ,
شمقذم ؾمٜم٦م (324هـ).
يٜمٔمر شمرمجتف ذم  :شم٤مريخ سمٖمداد ( , )346/11وـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞملم ٓسمـ يمثػم (.)208/1
( )2اٟمٔمر  :اًمٕمالُم٦م قمٓمٞم٦م إضمٝمقري وُمٜمٝمجف ذم اًمتٗمًػم (. )11/1
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمِمقرى آي٦م (. )15
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ﮀﮁﮂﮃﮄ﴾(...)1أي٦م .
ي٘مقل « :ومٕمؼم سم٤محلٞم٤مء قمـ اًمؽمك ٕ ,ن اًمؽمك ُمـ صمٛمرات احلٞم٤مء ٕ ,ن اإلٟمً٤من إذا
اؾمتحك ُمـ ومٕمؾ رء شمريمف  ,ومٞمٙمقن ُمـ سم٤مب شمًٛمٞم٦م اعمًٌ٥م سم٤مؾمؿ اًمًٌ٥م  ,وهذا اًمت٠مويؾ
قمغم ُمذه٥م اخلٚمػ ذم إؿمٞم٤مء اًمتل ٓ يٜمٌٖمل أن يقصػ هب٤م اهلل شمٕم٤ممم  ,وـمري٘م٦م اًمًٚمػ
أهنؿ ٓ ي١موًمقن ويٙمٚمقن قمٚمٛمٝم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم ٕ ,ن صٗم٤مشمف شمٕم٤ممم ٓ يٓمٚمع قمغم ُم٤مهٞمتٝم٤م
اخلٚمؼ» (. )2
وُمذه٥م اًمًٚمػ ذم هذا إصمٌ٤مت صٗم٦م احلٞم٤مء هلل شمٕم٤ممم قمغم وضمف يٚمٞمؼ سمف(. )3
وُمث٤مًٓ آظمر ُمـ ظمالل يمت٤مسمف  « :إرؿم٤مد اًمرمحـ ٕؾمٌ٤مب اًمٜمزول ,واًمٜمًخ واعمتِم٤مسمف ,
ودمقيد اًم٘مرآن » ىم٤مل  « :اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م  :ذم اعمتِم٤مسمف  ,ىمقًمف ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ﴾(. )4
ْ
وُمٜمز ٌه
ىمٌٞمح قمغم اهلل شمٕم٤مممَّ ,
إن ُىم ْٚم َ٧م  :آؾمتٝمزاء ُمـ سم٤مب اًمٕمٌ٨م واًمًخري٦م  ,وذًمؽ ٌ
قمٜمف ؟
ُىم ْٚم ُ٧م َ :ؾم َّٛمك ضمزاء آؾمتٝمزاء اؾمتٝمزا ًء ُمِم٤ميمٚم ً٦م  ,يم٘مقًمف
ﮯﮰ﴾( , )5واعمٕمٜمك َّ :
أن اهلل ُجي٤مزهيؿ ضمزاء اؾمتٝمزائٝمؿ » (.)6

﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ

ٌ
وشمٕمٓمٞمؾ عم٤م أراد اهلل ُ--مـ إصمٌ٤مت ُمٕمٜم٤مه٤م اًمالئؼ سمف
ٟمٗمل ًمٚمّمٗم٦م ,
وهذا ٌ

.--

ومّمٗم٤مت آؾمتٝمزاء وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت يم٤مخلداع واعمٙمر واًمٙمٞمد  ٪أصمٌتٝم٤م اهلل ًمٜمٗمًف
ُم٘م٤مسمٚم ً٦م عمـ اؾمتٝمزأ سمٕمٌ٤مده اعم١مُمٜملم  ,أو ظمدقمٝمؿ  ,أو ُمٙمر هبؿ  ,أو يم٤مدهؿ  ,ومٝمذه اًمّمٗم٤مت
الرسالة كاملة
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قمجز ,أو
ٟم٘مص ذم طمؼ وم٤مقمٚمٝم٤م اسمتدا ًء ,أ َُّم٤م ُم٘م٤م سمٚم٦م اًمٗم٤مقمؾ سمٛمثؾ ومٕمٚمف ومٝمق يمامل ٓ يِمقسمف ٌ
ٌ

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م (. )26
( )2اٟمٔمر :اًمٕمالُم٦م قمٓمٞم٦م إضمٝمقري وُمٜمٝمجف ذم اًمتٗمًػم (. )33/1
( )3اٟمٔمر :ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ًمٚمؽميمل (. )445/3
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م (. )15
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمِمقرى آي٦م (.. )40
( )6اٟمٔمر /43( :ب) اعمخٓمقط,واٟمٔمر أيْم ً٤م  :اًمٕمالُم٦م قمٓمٞم٦م إضمٝمقري وُمٜمٝمجف ذم اًمتٗمًػم (. )174/1
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ٟم٘مص ,واهلل شمٕم٤ممم مل يّمػ ٟمٗمًف هبذا اًمّمٗم٤مت ٪إَّٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اعم٘م٤مسمٚم٦م ,واًمت٘مٞمٞمد(.)1

املطلب الجاىٕ  :مذٍبُ :


يٕمتؼم اًمِمٞمخ إضمٝمقري أطمد وم٘مٝم٤مء اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل  ,وم٘مد سطم٧م يمت٥م اًمؽماضمؿ
اًمتل شمرمج٧م ًمف سمٜمًٌتف ًمٚمٛمذه٥م اًمِم٤مومع ي  ,ووردت ٟمًٌتف إمم اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل قمغم
اًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م هلذا اًمٙمت٤مب اًمذي ٟمحـ سمّمدد حت٘مٞم٘مف ودراؾمتف  ,يمام أٟمف شمتٚمٛمذ قمغم يد قمدد
ُمـ اًمٕمٚمامء واًمِمٞمقخ اًمذيـ يم٤مٟمقا قمغم اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل  ,يم٤مًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمل اًمٕمزيز ,
واًمِمٞمخ أمحد اعمٚمقي  ,وهمػمهؿ  ,وىمد أًمػ ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل أيمثر ُمـ ُم١مًمػ,وُمـ ذًمؽ :
طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اسمـ ىم٤مؾمؿ اًمٌ٘مري  ,وطم٤مؿمٞم٦م قمغم ُمٜمٝم٩م اًمٓمالَّب .
فمٝمرُمذه٥مضمٚمٞم ً٤م ُمـ ظمالل شمٗمًػمه ":اًمٙمقيمٌلم اًمٜمػميـ ذم ن
طمؾ أًمٗم٤مظ اجلالًملم ",
ه
وي
طمٞم٨م أٟمف يتٜم٤مول ومٞمف سمٕمض إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمٙمتٗمٞم ً٤م سمٕمرض آراء أصح٤مب اعمذاه٥م
إرسمٕم٦م اًمٙمؼمى ُ ,م٘مدُم ً٤م ذم اًمذيمر -غاًمٌ ً٤م  -رأي اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ُ ,مرضمح ً٤م ًمف  ,وىمد
يٙمتٗمل سمٕمرض رأي اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل دون همػمه ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء .
وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ُم٤م ذيمره قمٜمد شمٗمًػمه ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ﴾( , )2ي٘مقل« :وفم٤مهر هذا إُمر اًمقضمقب قمٜمد اًمِم٤مومٕمل ,ومحٚمف قمغم اًمٜمدب
ُم٤مًمؽ وأسمق طمٜمٞمٗم٦م  ,وذًمؽ ذم اعمدظمقل هبـ قمٜمد ُم٤مًمؽ  ,وُمٓمٚمؼ

ًا قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م
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...واًمْمٛمػم ا عمٜمّمقب وٛمػم اعمٓمٚم٘م٤مت ىمٌؾ اعمًٞمس ,وىمٌؾ اًمٗمرض,ومٞمج٥م هلـ ا عمتٕم٦م قمٜمد
اًمِم٤مومٕمل وأمحد سمـ طمٜمٌؾ»(.)3
وم٘مدم هٜم٤م ىمقل اًمِم٤مومٕمل قمغم سم٘مٞم٦م إىمقال .

وٟمراه ي٘متٍم قمغم رأي اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل -

– ذم ُمً٠مًم٦م آؾمتٕم٤مذة قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم :

( )1اٟمٔمر  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ( , )304,305/1وجمٛمقع اًمٗمت٤موى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م (. )112 - 111/7
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م (. )236
( )3اٟمٔمر  :اًمٙمقيمٌلم اًمٜمػميـ(/50أ) اعمخٓمقط .
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﴿ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ﴾( )1ومٞم٘مقل « :وإُمر سم٤مٓؾمتٕم٤مذة ًمٚمٜمدب
ذم مجٞمع اًمريمٕم٤مت»(.)2

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
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(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )98
( )2اٟمٔمر  :اًمٕمالُم٦م قمٓمٞم٦م إضمٝمقري وُمٜمٝمجف ذم اًمتٗمًػم. )304/1( :
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املبحح الشازض :مهاىتُ العلنٔ٘ ّ ،أقْال العلنا ٛفُٔ
عم٤م رطمؾ اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري -

–ُمـ ىمري٦م أضمٝمقر اًمقرد إمم اًم٘م٤مهرة  ,واًمتحؼ

سم٤مٕزهر ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ  ,أىمٌؾ قمغم اًمٕمٚمامء إ قمالم  ,واعمِم٤ميخ اًمٙمرام  ,وهنؾ ُمٜمٝمؿ خمتٚمػ
اًمٕمٚمقم  ,وم٠مشم٘مٜمٝم٤م وٟمٌغ ومٞمٝم٤م  ,ويم٤من ُمث٤مًٓ ًمٕمٚمق اهلٛم٦م  ,واحلرص قمغم آٟمتٗم٤مع  ,ومٜم٤مل سمذًمؽ
ُمٙم٤مٟم ً٦م رومٞمٕم٦م سملم أىمراٟمف  ,وصمٜم٤م ًء طمًٜم ً٤م ممـ قمرومف  ,أو وىمػ قمغم ُمٕمروم٦م طم٤مًمف وؿم٠مٟمف  ,طمتك
ٍ
أصٌح قم٤معم ً٤م وإُم٤مُم ً٤م وم٤مو ً
طمٚم٘م٤مت ًمٚمٕمٚمؿ واًمتدريس حييه٤م هم٤مًم٥م قمٚمامء ُمٍم,
ال يٕم٘مد
وشمالُمذشمف  ,وىمد اقمؽمومقا سمٗمْمٚمف وسمريمتف .
ي٘مقل قمٜمف اجلؼميت ذم يمت٤مسمف قمج٤مئ٥م أصم٤مر « :عم٤م سمٜمك اعمرطمقم قمٌد اًمرمحـ يمتخذا
ومدرس ومٞمف اعمٜمٝم٩م
اجل٤مُمع اعمٕمروف سم٤مًمِمٞمخ ُمٓمٝمر  ,ضمٕمؾ إُم٤مُمف اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري ّ ,
 ,واًمتحرير ُمرار ًا  ,ويمذا مجع اًم٩مواُمع  ,وىمد طمي قمٚمٞمف هم٤مًم٥م قمٚمامء ُمٍم امل وضمقديـ ,
واقمؽمومقا سمٗمْمٚمف . )1(» ...

ويم٤من-

– يتٛمٞمز سم٤مًمّمؼم قمغم اًمٓمالب  ,واحلرص قمغم ومٝمٛمٝمؿ وشمٕمٚمٛمٝمؿ  ,ي٘مقل

ٙمرر اإلًم٘م٤مء ُمرار ًا ُ ٪مراقمٞم ً٤م ًمٚمٛمًتٛمٚملم  ,اًمذيـ
قمٜمف اجلؼميت « :ويم٤من يت٠مٟمك ذم شم٘مريره  ,و ُي ن
يٙمتٌقن ُم٤م ي٘مقًمف»(.)2
وُمدطمف اعمرادي سمام يٌلم ُمٙم٤مٟمتف وذيم٤مئف سم٘مقًمف « :اًمِمٞمخ  ,اهل ُ ْامم  ,اًمٕم٤ممل  ,اًمٕمالَُّم٦م ,
الرسالة كاملة
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اًمٗمٝم٤مُم٦م  ,...وشمّمدر ذم ضم٤مُمع إزهر إلىمراء اًمدروس وورد
اًمٌحر ,اًمٗم٤موؾ  ,اًمٜمحريرَّ ,
قمٚمٞمف اًمٓم٤مًمٌقن  ,وأ ًَّمػ ُم١مًمٗم٤مت ٟم٤مومٕم٦م  ,...ويم٤من قمٚمؿ اًمٗمْمؾ اعمِمٝمقرٟ ,متٞمج٦م إي٤مم
واًمدهقرُ ,مـ مل شمًٛمع أذان  ,ومل َشمر اًمٕمٞمقن سمٛمثؾ حت٘مٞم٘م٤مشمف اًمتل شمًتقوح اًمِمٛمس
ًمٚمخ٤مص واًمدون ُ ,مؼمز ًا ًمٚمتح٘مٞمؼ قمغم ـمرف اًمثامم ...ومٞم٠ميت إذيمٞم٤مء مج٤مقم٤مت يًٛمٕمقن
اًمدرس اًمذي يريد إىمراءه ُمع اًمنموح واحلقار وهق ي٘مرر هلؿ»(.)3

( )1اٟمٔمر  :قمج٤مئ٥م أصم٤مر ( , )489 , 488/1واخلٓمط اًمتققيومٞم٦م (. )109/2
( )2اٟمٔمر  :قمج٤مئ٥م أصم٤مر (. )488/1
( )3اٟمٔمر  :ؾمٚمؽ اًمدرر (. )265/3
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صمؿ يٜم٘مؾ اعمرادي قمـ شمٚمٛمٞمذه هٌ٦م اهلل اًمت٤مضمل سمام يِمٝمد ًمف سمٖمزارة القمٚمؿ وؾمٕم٦م اإلـمالع ,
ًمـام ىمدُم٧م ُمٍم ؾمٛمٕم٧م سم٠مٟمف ومريد وىمتف  ,وأٟمف ُي٘مرئ اعمختٍم
ويمثرة اًمٓمالب  ,ومٞم٘مقل َّ « :
٘مرره ذم ُمدرؾم٦م إذومٞم٦م  ,وىمد وم٤مشمٜمل رء يًػم ُمـ
قمغم اًمتٚمخٞمص ,
ُ
ومنت إًمٞمف  ,ومرأيتف ُي ن
أوًمف  ,ومحيشمف إمم آظمره  ,ويم٤من اًمذيـ حييوٟمف يٜمقومقن قمغم مخًامئ٦م  ,ومًٛمٕم٧م ُمٜمف ُم٤م ٓ
ٌ
أذن ؾمٛمٕم٧م  ,وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م ُحم ٍّش  ,وٓ ؿم٤مرح»(.)1
وهذا شمٚمٛمٞمذه اًمٕمالُم٦م ؾمٚمٞمامن اجلٛمؾ يّمٗمف ذم يمت٤مسمف اًمٗمتقطم٤مت اإلهلٞم٦م سمتقوٞمح شمٗمًػم
اًمٗمٝم٤مُم٦م  ,ؿمٞمخ
حل ْؼمَّ ,
اجلالًملم ًمٚمدىم٤مئؼ اخلٗمٞم٦م سم٘مقًمف « :اًمِمٞمخ  ,اإلُم٤مم  ,اًمٕم٤ممل  ,اًمٕمالَُّم٦م  ,ا َ
اإلومت٤مء واًمتدريس  ,وحمؾ اًمٗمروع واًمت٠مؾمٞمس ُ ,مـ ؿم٤مع ومْمٚمف وذاع  ,وشمقومرت ًمتتٌع
حتٌػمه وشمٕمٌػمه إؾمامع»(.)2
وي٘مقل قمٜمف قمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م « :قم٤ممل  ,وم٘مٞمف ُ ,مِم٤مرك ذم احلدي٨م وأصقًمف  ,واعمٜمٓمؼ ,
واًمتٗمًػم  ,واًمٜمحق  ,وهمػمه٤م»(.)3
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( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ (. )272/3
( )2اٟمٔمر. )630/4( :
( )3اٟمٔمرُ :مٕمجؿ اعم١مًمٗملم ( , )287/6واٟمٔمر أيْم ً٤م  :ومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس ًمٚمٙمت٤مين ( , )778/2وإقمالم
(. )238/4
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الشابع مصيفـاتـــــــــُ
املبحح :
مل شم٘متٍم ضمٝمقد اإلُم٤مم إضمٝمقري -

– قمغم جم٤مل اًمتدريس  ,واًمققمظ  ,واإلومت٤مء

ومحً٥م  ,سمؾ أشمٕم٥م ُمع ذًمؽ يراقمف ذم اًمتّمٜمٞمػ واًمت٠مًمٞمػ ذم قمٚمق ٍم خمتٚمٗم٦م ٟم٤مًم٧م اًمرو٤م
واًم٘مٌقل ُمـ أهؾ قمٍمه .
ويدل قمغم ذًمؽ ىمقل شمٚمٛمٞمذه اجلؼميت يٛمتدح ويثٜمل قمغم ُم١مًمٗم٤مشمف

« :وًمف ذم أؾمٌ٤مب

اًمٜمزول ُم١مًمػ طمً ٌـ ذم سم٤مسمف  ,ضم٤مُمع َّعم٤م شمِمت٧م ُمـ أبواسمف  ,وطم٤مؿمٞم٦م قمغم اجلالًملم ُمٗمٞمدة ,
ويمذًمؽ طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اًمزرىم٤مين قمغم اًمٌٞم٘مقٟمٞم٦م ذم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م ,وهمػم ذًمؽ»(.)1
وي٘مقل اعمرادي « :وأ ًَّمػ ُم١مًمٗم٤مت ٟم٤مومٕم٦م ُمٜمٝم٤م ذح خمتٍم اًمًٜمقد ذم اعمٜمٓمؼ,
وطم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح ُمٜمٔمقُم٦م ذم أصقل احلدي٨م»(.)2

وىمد همٚم٥م قمغم ُمّمٜمٗم٤مشمف ـم٤مسمع اًمٕمٚمقم اليت سمرز ومٞمٝم٤م  ,وم٘مد قمرف -

– قم٤معم ً٤م وم٘مٞمٝم ً٤م ًمف

ُمِم٤مريم٤مت ذم احلدي٨م وأصقًمف  ,ويمذا اعمٜمٓمؼ  ,واًمتٗمًػم  ,واًمٜمحق ,وهمػم ذًمؽ .

ًمذا يٛمٙمـ طمٍم ُم١مًمٗم٤مشمف-

–ذم اًمٕمٚمقم اًمت٤مًمٞم٦م :

أّالً  :فمؾؿ ايمتػسغم وفمؾقم ايمؼرآن :
 -1طم٤مؿمٞم٦م قمغم شمٗمًػم اجلالًملم  ,ذيمر ذم ُم٘مدُمتٝم٤م أهن٤م " :طمقار قمغم شمٗمًػم اجلالًملم
حمررة خلّمتٝم٤م ُمـ اًمتٗم٤مؾمػم اعمٕمتؼمة  ,ؾمٛمٞمتٝم٤م سم٤مًمٙمقيمٌلم اًمٜمػميـ ذم طمؾ أًمٗم٤مظ اجلالًملم " ,
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وهل ُم٤م زاًم٧م خمٓمقـم٦م ( , )3وشمقضمد ُمٜمٝم٤م قمدة ٟمًخ سم٤معمٙمتٌ٦م إزهري٦م ُ ,مٜمٝم٤م ٟمًخ٦م ذم
صمالث جمٚمدات

 ,شم٘مع ذم ( )195 , 330 , 496ورىم٦م  ,رىمؿ ( )1677صٕم٤ميده

( )38895قم٤مم ٟ ,مًخ٧م قم٤مم (1176هـ)(. )4
 -2إرؿم٤مد اًمرمحـ ٕؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,واًمٜمًخ  ,واعمتِم٤مسمف  ,ودمقيد اًم٘مرآن

.وهق

( )1اٟمٔمر  :قمج٤مئ٥م أصم٤مر (. )488/1
( )2اٟمٔمر  :ؾمٚمؽ اًمدرر (. )265/3
( )3ىم٤مم سمتح٘مٞمؼ اجلزء إول ُمٜمٝم٤م  :اًمروم٤مقمل حمٛمد قمٌٞمد ,ذم رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم سمج٤مُمٕم٦م إزهر .
( )4اٟمٔمر  :ومٝمرؾم٧م اعمٙمتٌ٦م إزهري٦م ( )286/1شمٗمًػم  ,وقمج٤مئ٥م أصم٤مر (. )488/1
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اًمٙمت٤مب اًمذي سملم أيديٜم٤م سمّمدد دراؾمتف وحت٘مٞم٘مف سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم .
ثاىٔاً  :دم فمؾؿ احلديث :
طم٤مؿمٞم٦م إضمٝمقري قمغم ذح اًمزرىم٤مين قمغم اًمٌٞم٘مقٟمٞم٦م  ,وهق يمت٤مب ُمٓمٌق

ع,

ـمٌٕمتف اعمٓمٌٕم٦م اًمقهٌٞم٦م سمٛمٍم ؾمٜم٦م (1289هـ) .
ثالجاً  :دم فمؾؿ ايمػؼف :
افمتـك إصمفقري زمايمػؼف فمـاية ىمبغمة  ،يمذا يمف فمدة مميمػات همقف مـفا :
 -1طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اسمـ ىم٤مؾمؿ اًمٌ٘مري ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل  ,يقضمد ُمٜمٝم٤م ٟمًخ٦م
خمٓمقـم٦م سم٤معمٙمتٌ٦م إزهري٦م  ,شم٘مع ذم ( )263ورىم٦م  ,رىمؿ  )1252( :ظم٤مص ()12516
قم٤مم  ,وم٘مف ؿم٤مومٕمل .
 -2طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح ُمٜمٝم٩م اًمٓمالب  ,يقضمد ُمٜمٝم٤م ٟمًخ٦م خمٓمقـم٦م  ,سمدار اًمٙمت٥م
اعمٍمي٦م  ,شم٘مع ذم ( )438ورىم٦م  ,رىمؿ  )1950( :وم٘مف ؿم٤مومٕمل(.)1
 -3ذح اإلرؿم٤مد  ,ذيمره شمٚمٛمٞمذه اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اجلٛمؾ ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم اعمٜمٝم٩م .
رابعاً  :دم فمؾؿ ايمتقضملد :
ذح إضمٝمقري قمغم قم٘م٤مئد اًمديـ اعمٜمت٘م٤مة ُمـ أم اًمؼماهلم  ,يقضمد ُمٜمف ٟمًخ٦م خمٓمقـم٦م
ذم اعمٙمتٌ٦م إزهري٦م ي٘مع ذم ( )24ورىم٦م  ,رىمؿ ( )3208زيمل  )41150( ,قم٤مم شمقطمٞمد(. )2
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

خامشاً  :دم فمؾؿ ايمـحق :
طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اسمـ قم٘مٞمؾ قمغم إًمٗمٞم٦م  ,يقضمد ُمٜمٝم٤م ٟمًخ٦م خمٓمقـم٦م سم٤معمٙمتٌ٦م إز هري٦م
شم٘مع ذم ( )314ورىم٦م  ,رىمؿ  )3869( :ظم٤مص  )53426( ,قم٤مم(.)3
سابعاً  :دم فمؾؿ اظمـطؼ :
 -1طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح خمتٍم اًمًٜمقد  ,يقضمد ُمٜمٝم٤م ٟمًخ٦م خمٓمقـم٦م سم٤معمٙمتٌ٦م إزهري٦م
شم٘مع ذم ( )215ورىم٦م  ,رىمؿ  )766( :اًمً٘م٤م  )28661( ,قم٤مم ُمٜمٓمؼ .
( )1اٟمٔمر :ومٝمرؾم٧م اعمٙمتٌ٦م إزهري٦م ( , )487/2وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم (. )287/6
( )2اٟمٔمر :ومٝمرؾم٧م اعمٙمتٌ٦م إزهري٦م (. )31/3
( )3اٟمٔمر :ومٝمرؾم٧م اعمٙمتٌ٦م إزهري٦م ( , )147/4وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم (. )287/6
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 -2طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اعمٚمقي اًمّمٖمػمقمغم اًمًٚمؿ  ,يقضمد ُمٜمٝم٤م ٟمًخ٦م خمٓمقـم٦م سم٤معمٙمتٌ٦م
إزهري٦م شم٘مع ذم ( )127ورىم٦م  ,رىمؿ ( )34ظم٤مص ( )2195قم٤مم ُمٜمٓمؼ(. )1
سابعاً  :دم فمؾؿ ايمتاريخ :
طم٤مؿمٞم٦م قمغم ىمّم٦م اعمٕمراج ًمٚمٜمجؿ اًمٖمٞمٓمل  ,ذح خمتٍم اًمًٜمقد ,يقضمد ُمٜمٝم٤م ٟمًخ٦م
خمٓمقـم٦م سم٤معمٙمتٌ٦م إزهري٦م شم٘مع ذم ( )85ورىم٦م  ,رىمؿ  )2746( :قمروؾم٧مي ()42702
شم٤مريخ(. )2



الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )1اٟمٔمر :ومٝمرؾم٧م اعمٙمتٌ٦م إزهري٦م ( , )362/3وؾمٚمؽ اًمدرر (. )265/3
( )2اٟمٔمر :ومٝمرؾم٧م اعمٙمتٌ٦م إزهري٦م (. )412/5
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الجامً ّفــــاتــــــــُ
املبحح :
ذه٥م قم٤مُم٦م اعمؽممجلم ًمإلُم٤مم قمٓمٞم٦م إضمٝمقري إمم أن ووم٤مشمف يم٤مٟم٧م ذم أواظمر رُمْم٤من
ُمـ ؾمٜم٦م شمًٕملم وُم٤مئ٦م وأًمػ(.)1
سمٞمٜمام ذيمرت سمٕمض اعمّم٤مدر إظمرى َّ
أن ووم٤مشمف يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م أرسم ٍع وشمًٕملم وُم٤مئ٦م
وأًمػ( , )2وهق خم٤مًمػ ًم٘مقل أيمثر اعمؽممجلم ًمإلُم٤مم ً ,مذا يؽمضمح اًم٘مقل إول .

وىمد دومـ-

– سم٤مًم٘م٤مهرة  ,يمام ٟم٘مؾ ذًمؽ اعمرادي  ,قمـ شمٚمٛمٞمذ اإلُم٤مم قمٓمٞم٦م هٌ٦م اهلل

شمرسم٦م اعمج٤موريـ»( , )3وهل اعمٕمروف اًمٞمقم سم٤مًم٘م٤مهرة .
اًمت٤مضمل أٟمف ىم٤مل ُ « :دومـ ب



الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )1اٟمٔمر  :قمج٤مئ٥م أصم٤مر ( , )489 /1واخلٓمط اًمتقومٞم٘مٞم٦م ( , )109/2وهداي٦م اًمٕم٤مروملم ( , )665/5وُمٕمجؿ
اعم١مًمٗملم ( , )6/5وإقمالم (. )238/4
( )2اٟمٔمر  :ؾمٚمؽ اًمدرر ( , )273/3وومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس (. )778/2
( )3يٜمٔمر  :ؾمٚمؽ اًمدرر (.)273/3
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الفصل الثالث
دراس٘ عً كتاب  :إرطاد الزمحً ألسباب اليزّل
ّاليشخ ّ ،املتظابُ ّ ،جتْٓذ الكزآٌ
ّفُٔ مباحح :

 املبحح األّل  :اسه اللتاب ّ ،ىشبتُ ملؤلفُ .
 املبحح الجاىٕ  :سبب تألٔفُ لللتاب .
 املبحح الجالح  :الكٔن٘ العلنٔ٘ للكتاب .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 املبحح الزابع  :مصادراملؤلف يف كتابُ .
 املبحح اخلامص  :ميَج املؤلف يف كتابُ .
 املبحح الشادض ّ :صف اليشخ اخلطٔ٘ هلذا اللتاب .
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املبحح األّل :اسه الهتاب ّ ،ىشبتُ ملؤلفُ
قمد أن ذيمر اًمًٌ٥م ذم شم٠مًمٞمٗمف سمـ :
ؾمٛمك اإلُم٤مم قمٓمٞم٦م إضمٝمقري يمت٤مسمف ذم اعم٘مدُم٦م  ,ب
ّ
" إرؾماد ايمرمحـ ٕؽمباب ايمـزول  ،وايمـسخ  ،واظمتشازمف  ،وجتقيد ايمؼرآن "(. )1
وىمد سح هبذه اًمتًٛمٞم٦م اًمزريمكم  ,ذم " إقمالم " ذم ُمٕمرض شمرضمؿشمف ًمف  ,طمٞم٨م ىم٤مل :
«ُمـ يمتٌف":إرؾماد ايمرمحـ ٕؽمباب ايمـزول  ،وايمـسخ  ،واظمتشازمف  ،وسمجويد ايمؼرآن"»( ,)2سمؾ
شمٙم٤مد دمٛمع اعمّم٤مدراًمتل شمرمج٧م ًمٚمِمٞمخ قمغم شمًٛمٞم٦م اًمٙمت٤مب هبذا آؾمؿ وٟمًٌتف إًمٞمف(. )3
إو٤موم٦م إمم أٟمف ىمد ضم٤مءت هذه اًمتًٛمٞم٦م قمغم أهمٚمٗم٦م مجٞمع اًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م هلذا اًمٙمت٤مب ,
ُمٜمًقسم ً٤م ًمٚمِمٞمخ  :قمٓمٞم٦م إضمٝمقري .
ودمدراإلؿم٤مرة إمم أن ومٝم٤مرس اعمخٓمقـم٤مت اعمختٚمٗم٦م ذيمرت ذات آؾمؿ م

ٟمًقسم ً٤م

ًمٚمِمٞمخ :قمٓمٞم٦م إضمٝمقري  ,وُم٤م ضم٤مء ذم سمٕمض اعمّم٤مدر ُمذيمقر ًا سمٖمػم ذًمؽ  ,وم٢مٟمف ُمـ سم٤مب
سمٞم٤من أن اعم١مًمػ أًمػ ذم هذا اًمٗمـ  ,وًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمتًٛمٞم٦م .
وذًمؽ يم٘مقل اجلؼميت « :وًمف ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ُم١مًمػ طمًـ ذم سم٤مسمف ضم٤مُمع عم٤م شمِمت٧م
ُمـ أسمقاسمف»(. )4
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ومٝمذه اًمدٓئؾ جمتٛمٕم٦م شمدومع أي ؿمؽ ذم شمًٛمٞم٦م اًمٙمت٤مب هبذا آؾمؿ  ,أو ٟمًٌتف إمم
ُم١مًمٗمف.


( )1اٟمٔمر ُ :مؼدُم٦م إرؿم٤مد اًمرمحـ (/2ب) اعمخٓمقط .
( )2اٟمٔمر  :إقمالم (. )239 , 238/4
( )3اٟمٔمر :هدي٦م اًمٕم٤مروملم ( , )665/5وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ( , )287/6وإيْم٤مح اعمٙمٜمقن ( , )60/1وُمٕمجؿ
ُمّمٜمٗم٤مت اًم٘مرآن (. )127/1
( )4اٟمٔمر  :قمج٤مئ٥م أصم٤مر ( , )488/1وومٝمرس اًمٗمٝم٤مرس (. )778/2
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الجاىٕ سبب تألٔفُ للهتاب
املبحح :
سمدأ اإلُم٤مم قمٓمٞم٦م إضمٝمقري -

–يمت٤مسمف سمذيمر أؿمٝمراًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م ذم أؾمٌ٤مب

اًمٜمزول ,وُمـ اظمتٍم شمٚمؽ اًمٙمت٥م  ,وُم٤م متٞمزت سمف  ,وم٘م٤مل « :وإن أؿمٝمر يمت٤مب ذم أؾمٌ٤مب

قمكم سمـ أمحد اًمقاطمدي(-)1
اًمٜمزول  ,يمت٤مب اإلُم٤مم أيب ا حلًـ ّ
إسمراهٞمؿ اجلٕمؼمي( – -)2وزاد قمٚمٞمف اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ  ,صمؿ ضم٤مء سمٕمدمه٤م اإلُم٤مم احل٤مومظ
ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٞمقـمل ( – -)3وم٠ملف ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ,يمت٤مسمف اًمذي ؾمامه :
– ,وىمد اظمتٍمه اإلُم٤مم

ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول  , » ...صمؿ ذيمر اًمًٌ٥م اًمذ ي دومٕمف ًمت٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب ,
قمكم إضم٤مسمتف  ,وٓ شمًٕمٜمل خم٤مًمٗمتف  -طمٗمٔمف اهلل ووىم٤مه  ,وزاد
وم٘م٤مل « :وىمد ؾم٠مًمٜمل ُمـ دم٥م َّ
ٍ
يمت٤مب ُم٘م٤مصد ُم٤م ذيمره إئٛم٦م
ذم جمده وقماله  -أن أمجع ذم

اًمثالصم٦م ُمراقمٞم ً٤م ذم ذًمؽ

آظمتّم٤مرسمحذف إؾم٤مٟمٞمد ,وشمرك اًمتٙمرارُ ,مع ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ

حمٛمق د

أطمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمكم ,أسمق احلًـ اًمقاطمدي ,اإلُم٤مم اعمٗمن ,ؾمٛمع ُمـ أيب ـم٤مهر سمـ حمٛمش
( )1هق قمكم سمـ د
اًمزي٤مدي ,وأمحد سمـ احلًـ احلػمي ,وهمػممه٤م ,وروى قمٜمف أمحد سمـ قمٛمر إرهمٞم٤مين ,وقمٌداجلٌ٤مر سمـ حمٛمد
اخلثقاري ,وهمػممه٤مُ ,مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف  :شمٗم٤مؾمػمه اًمثالصم٦م اًمًٌٞمط ,واًمقؾمٞمط ,وأؾمٌ٤مب اًمٜمزولُ ,م٤مت سمٜمٞمس اسمقر
ؾمٜم٦م (468هـ) .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :وومٞم٤مت إقمٞم٤من ( , )303/3وـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي

(-394/1
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 , )396وـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمألدٟمَف وي صـ(. )128 -127
( )2هق إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ظمٚمٞمؾ ,أسمق حمٛمد اًمرسمٕمل ,اجلُ ْٕمؼمي ,وًمد ؾمٜم٦م (640هـ) ,وىمرأ سم٤مًمًٌٕم٦م
قمغم أيب احلًـ الوضمقهل ,وسم٤مًمٕمنم قمغم اعمٜمتخ٥م اًمتٙمريتل ,روى قمـ اًمًٌٙمل ,واًمذهٌل ,وهمػممه٤م ُ.مـ
ُم١مًمٗم٤مشمف :ذح اًمِم٤مـمٌٞم٦م ,و اًمرائٞم٦م  ,شمقذم ؾمٜم٦م (732هـ ).اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمًٌٙمل
( ,)82/6وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ( ,)21/1وؿمذرات اًمذه٥م (.)98 - 97/6
ب حمٛمد اخلْمػمي اًمًٞمقـمل ,وًمد ؾمٜم٦م
( )3هق قمٌداًمرمحـ سمـ اًمٙمامل ,أسمق سمٙمر ن

(849هـ )ُ ,رزق اًمتٌحر ذم

ؾمٌٕم٦م قمٚمقم  :اًمتٗمًػم ,واحلدي٨م  ,واًمٗم٘مف ,واًمٜمحق  ,واعمٕم٤مين  ,واًمٌٞم٤من  ,واًمٌديع ً ,مف ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة
دم٤موزت اخلٛمًامئ٦م ُم١مًمػ ُ ,مـ ُم١مًمٗم٤مشمف  :اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر ,واًمتحٌػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم ,و
ًمٌ٤مب الٟم٘مقل ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,شمقذم ؾمٜم٦م (911هـ ) .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :طمًـ اعمح٤مضة (- 334/1
 ,)335وؿمذرات اًمذه٥م ( ,)55 - 51/8واًمٌدر اًمٓم٤مًمع (.)335 - 328/1
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اعمًٛمك سم٤مًمؼمه٤من  ,وُمع ُم٤م زاد قمٚمٞمف اهل ُ ْامم
اًمٙمرُم٤مين(ُ )1مـ قمٚمؿ ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن  ,ذم يمت٤مسمف
َّ
اعمًٛمك سمٗمتح اًمرمحـ  ,وُمع ذيمر ومْمؾ ؾمقر
ؿمٞمخ اإلؾمالم زيمري٤م إٟمّم٤مري( )2ذم يمت٤مسمف
َّ
وآي٤مت هل٤م ؿم٠من .

ومٚمام رأي٧م هذا إُمر ُم٘مّمد ًا َقمٚم َّٞم ً٤م ُمـ ُم٘م٤مصد اًمديـ  ,وـمٚمٌ ً٤م َؾمٜم ِ َّل ًا (ُ )3مـ ُمٓم٤مًم٥م
َّ

اعمتٗمٝمٛملم  ,واعمحّمٚملم  ,اهتٛمٛم٧م سمٛمٓمٚمقسمف  ,وأضمٌتف عمرهمقسمف  ,وإن يمٜم٧م ًمً٧م أه ً
ال
ًمذًمؽ  ,ؾمٚمؽ اهلل سمٜم٤م وسمف أطمًـ اعمً٤مًمؽ  ,وؾمٛمٞمتف « :إرؿم٤مد اًمرمحـ ٕؾمٌ٤مب اًمٜمزول ,
واًمٜمًخ  ,واعمتِم٤مسمف  ,ودمقيد اًم٘مرآن »(.)4

مل يٍمح إضمٝمقري-

– سم٤مؾمؿ اًمذي ـمٚم٥م ُمٜمف شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٤مب  ,إٓ أن قمٌ٤مرات

قمكم إضم٤مسمتف  ,وٓ شمًٕمٜمل خم٤مًمٗمتف
اًمدقم٤مء واًمثٜم٤مء اعمذيمقرة ذم ىمقًمف « :وىمد ؾم٠مًمٜمل ُمـ دم٥م َّ
طمٗمٔمف اهلل ووىم٤مه  ,وزاد ذم جمده وقماله» شمدل قمغم أن اًمذي ـمٚم٥م ُمٜمف ذًمؽ هق أطمد
اًمًالـملم  ,أو إُمراء اعمقضمقديـ ذم قمٍمه  ,ومل شمنم اعمّم٤مدر اًمتل شمرمج٧م ًمف إمم رء ُمـ
ذًمؽ .



( )1هق حمٛمقد سمـ محزة سمـ ٟمٍم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٙمرُم٤مين ,اعمٕمروف سمت٤مج اًم ُ٘م َّراء ,ىمرأ قمٚمٞمف ٟمٍم سمـ قمكم سمـ أيب ُمريؿ,
إُم٤مم يمٌػم ,حم٘مؼ ,صم٘م٦مُ ,مـ ُم١مًمٗم٤مشمف :ظمط اعمّم٤مطمػ ,و ًمٌ٤مب اًمتٗم٤مؾمػم ,و اًمؼمه٤من ذم ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن شمقذم سمٕمد
الرسالة كاملة
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ؾمٜم٦م (500هـ ).اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ( , )291/2ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي

(,)312/2

وـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمألدٟمَف وي صـ(.)150 - 149
( )2هق زيمري٤م سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ زيمري٤م إ ٟمّم٤مري ,إزهري ,اًمِم٤مومٕمل ,أسمق حيٞمك ,طمٗمظ اًم٘مرآن وقمٛمدة
إطمٙم٤مم وسمٕمض خمتٍم اًمتؼميزي ,صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اجل٤مُمع إزهر ,وأظمذ ُمٜمف قمٚم ًام واومر ًا ,ىمرأ ذم مجٞمع اًمٗمٜمقن,
وأذن ًمف ؿمٞمقظمف سم٤مإلومت٤مء واًمتدريس ,وشمّمدَّ ر ,وأومتك ,وأىمرأ ,وصٜمَّػ اًمتّم٤مٟمٞمػ ُمٜمٝم٤م  :هم٤مي٦م اًمقصقل ذم
ذح اًمٗمّمقل ,و ومتح اًمرمحـ ذم يمِمػ ُم٤م يٚمتٌس ذم اًم٘مرآن ,شمقذم ؾمٜم٦م (926هـ).اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمْمقء
اًمالُمع ( ,)234/3وؿمذرات اًمذه٥م ( ,)136 - 134/8واًمٌدر اًمٓم٤مًمع (.)253 - 252/1
( )3ؾمٜم ً٤م ِ :
اًمرومٞمع .يٜمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ((ؾمٜم٤م)) (. )284/7
اًمًٜم ُّلَّ :
َّ
( )4اٟمٔمرُ :م٘مدُم٦م إرؿم٤مد اًمرمحـ (/1أ/ب) اعمخٓمقط .
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الجالح الكٔن٘ العلنٔ٘ للهتاب
املبحح :
ٓ خيٗمك قمغم يمؾ ُمـ ًمف قمٜم٤مي٦م سم٤مًمت٠مًمٞمػ ُمدى أمهٞم٦م اطمتقاء يمؾ ُم١مًمػ قمغم مخس ومقائد:
اؾمتٜمٌ٤مط ُم٤م يم٤من ُمٕمْم ً
ال  ,أو مجع ُم٤م يم٤من ُمٗمرىم ً٤م  ,أو ذح ُم٤م يم٤من هم٤مُمْم ً٤م  ,أو طمًـ ٟمٔمؿ
وشم٠مًمٞمػ  ,أو إؾم٘م٤مط طمِمق وشمٓمقيؾ(. )1

وُمـ هٜم٤م شمٔمف ر ًمٜم٤م اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م هلذا اًمٙمت٤مب  ,طمٞم٨م مجع ُم١مًمٗمف -

– ومٞمف مخً٦م

قمٚمقم ُمتٗمرىم٦م ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن  ,ضمٕمٚمٝم٤م أص ً
ال ًمٙمت٤مسمف  ,وهل  :قمٚمؿ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,وقمٚمؿ
اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ  ,وقمٚمؿ اعمتِم٤مسمف  ,وقمٚمؿ ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن  ,وقمٚمؿ دمقيد اًم٘مرآن  ,وأو٤مف
إًمٞمٝم٤م قمٚمؿ اعمٙمّل واعمدين  ,وقمٚمؿ قمد أي ُ ,مراقمٞم ً٤م ومٞمٝم٤م آظمتّم٤مر همػم ّ
اعمخؾ  ,وقمدم
اًمتٙمرار ُ ,مع طمًـ اًمٜمّٔمؿ واًمؽمشمٞم٥م  ,ومجٛمع سمذًمؽ حم٤مؾمـ اًمت٠مًمٞمػ ذم يمت٤مسمف .

يْم٤مف إمم ُم٤م ذيمر ُمـ ىمٞمٛم٦م اًمٙمت٤مب اًمٕمٚمٛمٞم٦م أن ُم١مًمٗمف -

– اقمتٛمد ذم شم٠مًمٞمٗمف قمغم

ُمّم٤مدر شمٕمتؼم اًمٕمٛمدة واعمرضمع إؾم٤مد ذم اًمٕمٚمقم اعمذيمقرة  ,سم٤مإلو٤موم٦م إمم ضمالًم٦م وقمٚمق
ؿم٠من ُمّمٜمٗمٞمٝم٤م  ,وهؿ  :اإلُم٤مم اًمقاطمدي  ,واإلُم٤مم هٌ٦م اهلل سمـ ؾمالُم٦م  ,واإلُم٤مم اًمٙمرُم٤مين ,
جل ْٕمؼمي  ,واإلُم٤مم اًمًٞمقـمل  ,واإلُم٤مم زيمري٤م إٟمّم٤مر ي  ,واإلُم٤مم حمٛمد اًمٌ٘مري
واإلُم٤مم ا ُ
اًمِم٤مومٕمل-

.-

سح ذم ُم٘مدُمتف سم٠مؾمامء اًمٙمت٥م اًمتل
ومم٤م يزيده ىمٞمٛم٦م أُم٤مٟم٦م ُم١مًمٗمف ذم اًمٜم٘مؾ  ,طمٞم٨م أٟمف َّ
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ٟم٘مؾ ُمٜمٝم٤م  ,وُم٤م يم٤من يزيده قمـ شمٚمؽ اًمٙمت٥م وم٢مٟمف يٜمًٌف إمم ىم٤مئٚمف .

وىمد اُمتدح سمٕمض ُمـ شمرضمؿ ًمٚمٕمالُم٦م إضمٝمقري ُم١مًمٗمف هذا وم٘م٤مل « :وًمف ذم أؾمٌ٤مب
اًمٜمزول ُم١مًمػ طمًـ ذم سم٤مسمف  ,ضم٤مُمع عم٤م شمِمت٧م ُمـ أسمقاسمف»(. )2

ىمٞمؿقمٚمٛمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م  ,ومٛم١مًمٗمف-
وطم٘م ً٤م وم٤مًمٙمت٤مب ذم ُمْمٛمقٟمف  ,وذم ُمٌٜم٤مه وُمٕمٜم٤مه ذو ة

–

مجع ومٞمف ُم٤م شمٗمرق قمٜمد همػمه ذم هذه اًمٕمٚمقم  ,ؾمقاء أوًمئؽ اًمذيـ أومردوا شمٚمؽ اًمٕمٚمقم سمٛم١مًمٗم٤مت
ظم٤مص٦م  ,أو ٟمثروه٤م ذم ـم ّٞم٤مت يمتٌٝمؿ  ,وُمـ هٜم٤م يتٌلم أن هذا اًمٙمت٤مب يٕمد ُمرضمٕم ً٤م ُمٝم ًام وؾمٝم ً
ال
وم آٟمٗم٦م اًمذيمر ,ومجزى اهلل مؤًمٗمف ظمػم اجلزاء.
عمـ أراد اًمقىمقف قمغم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمؾ
( )1اٟمٔمر  :يمِمػ اًمٔمٜمقن (. )35/1
( )2اٟمٔمر  :قمج٤مئ٥م أصم٤مر(. )488/1
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الزابع مصازر املؤلف يف نتابُ
املبحح :
سح ذم
ًم٘مد يم٤من ًمدى اًمٕمالَُّم٦م إضمٝمقري  – -أُم٤مٟم ً٦م يمٌػمة ذم اًمٜم٘مؾ  ,طمٞم٨م ىمد َّ
ٍ
يمت٤مب
ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف سم٠مؾمامء اعمّم٤مدر اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم شم٠مًمٞمٗمف هلذا اًمٙمت٤مب  ,ومجٕمف هل٤م ذم
واطمد ُمراقمٞم ً٤م ذم ذًمؽ آظمتّم٤مر  ,سمحذف إ ؾم٤مٟمٞمد  ,وشمرك اًمتٙمرار ,وُم٤م يم٤من يزيده قمـ
شمٚمؽ اًمٙمت٥م وم٢مٟمف يٜمًٌف إمم ىم٤مئٚمف .
وهذا سمٞم٤من سم٠مؾمامء اعمّم٤مدر اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م  ,وأؾمامء ُمّمٜمٗمٞمٝم٤م :
أ  -دم فمؾؿ أؽمباب ايمـزول افمتؿد فمعم شمالشمة مصادر ،وهل :
 " -1أؽمباب ايمـزول " ًمإلُم٤مم أيب احلًـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمقاطمدي
(ت468هـ).
 " -2خمترص أؽمباب ايمـزول يمؾقاضمدي  ،مع زيادة ايمـاؽمخ واظمـسقخ إيمقف

" ًمإلُم٤مم

سمره٤من اًمديـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ظمٚمٞمؾ اجلُ ْٕمؼمي (ت732هـ).
 " -3يمباب ايمـؼقل دم أؽمباب ايمـزول " ًمإلُم٤مم ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٙمامل
أيب سمٙمر سمـ حمٛمد اًمًٞمقـمل (ت911هـ).
ب  -دم فمؾؿ ايمـاؽمخ واظمـسقخ افمتؿد فمعم مصدريـ مها :
 " -1ايمـاؽمخ واظمـسقخ مـ ىمتاب اهللً "--مإلُم٤مم هٌ٦م اهلل سمـ ٟمٍم سمـ قمكم أيب
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌٖمدادي (ت410هـ)(.)1
 " -2خمترص أؽمباب ايمـزول يمؾقاضمدي،ايمـقسازمقري،مع زيادة ايمـاؽمخ واظمـسقخ إيمقف "
جل ْٕمؼمي (ت732هـ).
ًمإلُم٤مم سمره٤من اًمديـ  ,إسمراهٞمؿ سمـ عُمر سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ظمٚمٞمؾ ا ُ

( )1هق هٌ٦م اهلل سمـ ٟمٍم سمـ قمكم ,أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًميير ,اعم٘مرىء ,اًمٜمحقي ,اعمٗمن ,اًمٌٖمدادي ,أظمذ اًم٘مراءة قمرو ً٤م
قمـ زيد سمـ أيب اهلالل ,وأظمذه٤م قمٜمف قمرو ً٤م احلًـ سمـ قمكم اًمٕمٓم َّ٤مر ,ؾمٛمع ُمـ أيب بيمر اًم٘مٓمٞمٕمل ,وىمرأ قمٚمٞمف
أسمق احلًـ قمكم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓم٤مئل ,يم٤من ُمـ أطمٗمظ اًمٜم٤مس ًمتٗمًػم اًم٘مرآنُ ,مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف  :اًمتٗمًػم ,واًمٜم٤مؾمخ
واعمٜمًقخ ,واعمً٤مئؾ اعمٜمثقرة ذم اًمٜمحق ,شمقذم ؾمٜم٦م (410هـ ).اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م (,)351/2
وـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي ( ,)348 - 347/2وؿمذرات اًمذه٥م (.)192/3
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ج  -دم فمؾؿ اظمتشازمف افمتؿد فمعم مصدريـ مها :
 " -1ايمػمهان دم متشازمف ايمؼرآن ظما همقف احلجة وايمبقان " ًمت٤مج اًم ُ٘م َّراء  ,حمٛمقد سمـ محزة سمـ
ٟمٍم اًمٙمرُم٤مين  ,اعمتقرم سمٕمد ؾمٜم٦م (500هـ) .
 " -2همتح ايمرمحـ زمؽشػ ما َي ْؾت ُب ُس دم ايمؼرآن " ًمٚم٘م٤ميض أيب حيٞمك  ,زيمري٤م سمـ حمٛمد سمـ
أمحد إٟمّم٤مري (ت926هـ).
د -دم همضائؾ ايمؼرآن افمتؿد فمعم مصدر واضمد وهق:
" ايمتذىمار دم أهمضؾ إذىمار

" ًمإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًم٘مرـمٌل

(ت671هـ) (.)1
هـ  -دم فمؾؿ ايمتجقيد افمتؿد أيض ًا فمعم مصدر واضمد وهق:
ومـْقةايمرانمبكم "ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ىم٤مؾمؿ
" ُنم ْـية ايمط ايمبكم ُ
اًمٌ٘مري(ت1111هـ)(.)2
وىمد ضمٕمٚمف شمتٛم٦م ًمٙمت٤مسمف  ,طمٞم٨م ىم٤مل " :وىمد رأيٜم٤م ُمـ أطمًـ يمت٥م اًمتجقيد ,وأووحٝم٤م

يمت٤مبُ :همٜمْٞم٦م اًمٓم٤مًمٌلم و ُُمٜمْٞم٦م اًمراهمٌلم ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٌ٘مري اًمِم٤مومٕمل -

– وهق

يمت٤مب يِمتٛمؾ قمغم مخً٦م قمنم سم٤مسم ً٤م وظم٤م مت٦م.وىمد أردٟم٤م أن ٟمٙمت٥م هذا اًمٙمت٤مب ُسمر َُّمتف ُم٤م قمدا
اًمٌ٤مب اخل٤مُمس قمنم ,واخل٤ممت٦م ,إذ ٓ يتٕم َّٚمؼ هبام يمٌػم همرض "(.)3
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )1هق حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ ومرج إٟمّم٤مري ,اخلزرضمل ,اعم٤مًمٙمل ,أسمق قمٌداهلل اًم٘مرـمٌل ,ؾمٛمع ُمـ اسمـ
ُمتٌحر ذم اًمٕمٚمؿً ,مف شمّم٤مٟمٞمػ ُمٗمٞمدة
رواج ,وُمـ اسمـ اجلٛمٞمزي ,وروى قمٜمف وًمده ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد ,إُم٤مم
ٌ
شمدل قمغم شمٌحره ذم اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝم٤م  :اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ,واًمتذيم٤مر ذم أومْمؾ إذيم٤مر ,واًمتذيمرة ذم أطمقال
اعمقشمك وأُمقر أظمرة ,شمقذم ؾمٜم٦م (671هـ ).يٜمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( ,)122/2وـمٌ٘م٤مت
اعمٗمنيـ ًمٚمداودي ( ,)66 - 65/2وـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمألدٟمَف وي ص(.)247 - 246
( )2هق ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌ٘مري ,اعم٘مر ىء ,اًمِم٤مومٕمل ,وًمد ؾمٜم٦م (1018هـ) ,أظمذ قمٚمؿ
اًم٘مراءات قمـ اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ اًمٞمٛمٜمل ,واحلدي٨م قمـ اًمٌ٤مسمكم ,واًمٗم٘مف قمـ اعمزاطمل ,واًمزي٤مدي ,أ ًَّمػ وأضم٤مد
شمقذم ؾمٜم٦م (1111هـ).اٟمٔمر :قمج٤مئ٥م أصم٤مر (.)116/1
( )3اٟمٔمر  :إرؿم٤مد اًمرمحـ (/70ب) اعمخٓمقط .
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وسمٕمد ذيمره ًمٚمٛمّم٤مدر اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م  ,ذيمر اعمٜمٝم٩م اًمذي ؾم٤مر قمٚمٞمف  ,صمؿ ىم٤مل :
«وقمٚمؿ أن ُم٤م ؾمٜمذيمره ُمـ اإلظمراج قمـ همػم اًمقاطمدي وم٢مٟمف ُمـ اًمٚمٌ٤مب  ,وم ا ٟمزيده
ٟمٜمًٌف ًم٘م٤مئٚمف ًمدومع آرشمٞم٤مب»(. )1
وُمـ اعمّم٤مدر اًمتل ٟم٘مؾ قمٜمٝم٤م إضمٝمقري  ,ذم اجلزء اعمح٘مؼ  ,ومل يٍمح هب٤م  ,أوأؿم٤مر
إمم سمٕمْمٝم٤م ذم ُمقاوٕمٝم٤م :
 " -1ايمـاؽمخ واظمـسقخ دم ايمؼرآن ايمعزيز وما همقف مـ ايمػرائض وايمســ " ًمإلُم٤مم أيب
قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالَّم اهلروي (ت224هـ)(.)2

 " -2اإليضاح يمـاؽمخ ايمؼرآن ومـسقطمف ومعرهمة أصقيمف  ،واطمتالف ايمـاس همقف

"

ًمإلُم٤مم ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز (ت437هـ)( .)3يمالمه٤م ذم قمٚمؿ اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ .
 " -3درة ايمتـزيؾ ونمرة ايمتلويؾ" ً ,مٚمخٓمٞم٥م اإلؾمٙم٤مذم  ,أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل
(ت420هـ) .ذم قمٚمؿ اعمتِم٤مسمف .
"-4ايمدراظمـثقردم ايمتػسغم زماظملشمقر"ًمإلُم٤مم ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل,ذم قمٚمؿ أؾمٌ٤مب
اًمٜمزول.
( )1اٟمٔمرُ :م٘مدُم٦م إرؿم٤مد اًمرمحـ (/1ب) .
( )2هق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالَّم اهلروي ,اًمٌٖمدادي ,وًمد ؾمٜم٦م (154هـ) ,روى قمـ هِمٞمؿ سمـ سمِمػم ,وإؾمامقمٞمؾ سمـ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

قم َّٞم٤مش ,وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘م َّٓم٤من ,وهمػمهؿ .روى قمٜمف ؾمٕمٞمد سمـ أيب ُمريؿ اعمٍمي ,وقمٌ٤مس اًمٕمٜمؼمي ,وقمٌد
اهلل اًمدارُمل ,وهمػمهؿ ,صم٘م٦م ,وم٤موؾُ ,مـ اًمٕم٤مذةً ,مف ُمّمٜمٗم٤مت قمدة ُمٜمٝم٤م  :اًمـاؾمخ واعمٜمًقخ ,وهمري٥م
احلدي٨م ,وإُمقال  ,شمقذم ؾمٜم٦م (224هـ).اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ,)111/7وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م
(.)17/2
محقش سمـ حمٛمد سمـ خمت٤مر ,أسمق حمٛمد اًم٘مٞمز ,وًمد ؾمٜم٦م
( )3هق ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥مْ َ ,

(355هـ ) ,ؾمٛمع ُمـ

ظمٚمؼ يمثػمُ ,مٜمٝمؿ
قمٌداعمٜمٕمؿ سمـ همٚمٌقن ,وأيب حمٛمد سمـ أيب زيد , ,وأيب احلًـ اًم٘م٤مسمز ,وهمػمهؿ.ؾمٛمع ُمٜمف ٌ
اسمـ قمتَّ٤مب ,وطم٤مشمؿ سمـ أمحد ,وأسمق إصٌغ سمـ ؾمٝمؾ ,وهمػمهؿً ,مف ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة ُمٜمٝم٤م  :اإليْم٤مح ًمٜم٤مؾمخ
اًم٘مرآن وُمٜمًقظمف ,و اًمٙمِمػ قمـ وضمقه اًم٘مراءات اًمًٌع وقمٚمٚمٝم٤م وطمججٝم٤م ,شمقذم ؾمٜم٦م (437هـ ).اٟمٔمر
شمرمجتف ذم  :وومٞم٤م ت إقمٞم٤من ( ,)277 - 274/5وـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي
اعمٗمنيـ ًمألدٟمَف وي صـ (.)114
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اخلامص ميَر املؤلف يف نتابُ
املبحح :
اؾمتٗمتح اًمٕمالُم٦م إضمٝمقري – -يمت٤مسمف سمٛم٘مدُم٦م مجٞمٚم٦م أسم٤من ًمٜم٤م ومٞمٝم٤م قمـ ُمٜمٝمجف ,
وـمري٘متف اًمتل ؾمٚمٙمٝم٤م ذم شم٠مًمٞمٗمف  ,طمٞم٨م ىم٤مل سمٕمد أن سملم اًمداقمل ًمف قمغم اًمت٠مًمٞمػ  ,وُمّم٤مدره
اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م « :واقمٚمؿ أٟمَّ٤م ٟمتٙمٚمؿ سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم ع

مم أؾمٌ٤مب ٟمزول يمؾ ؾمقرة

سمٛمٗمرده٤م ,وسمٕمد اًمٗمراغ ُمٜمٝم٤م نشمٙمٚمؿ قمغم أي٤مت اعمٜمًقظم٦م ُمٜمٝم٤م,صمؿ ٟمتٙمٚمؿ قمغم اعمتِم٤مسمف ومٞمٝم٤م ,
ٟمخ٧مسمام شمٞمن ُمـ ومْمٚمٝم٤م ُمـ يمت٤مب  :اًمتذيم٤مر ًمإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل
صمؿ م

إٟمّم٤مري اًم٘مرـمٌل -

حمٛمد سمـ أطمؿ د

–  ,وٟمؽمضمؿ يمؾ ٟمقع ُمـ ذًمؽ سمٗمّمؾ سمٕمد شمرمج٦م يمؾ ؾمقرة :

اًمٗمّمؾ إول  :ذم أؾمٌ٤مب ٟمزوهل٤م  ,اًمٗمّمؾ اًمث٤مين  :ذم اعمٜمًقخ ُمٜمٝم٤م  ,اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م :
ذم اعمتِم٤مسمف ُمٜمٝم٤م  ,صمؿ ظم٤ممت٦م ذم ومْمٚمٝم٤م  ,وٟمذيمر ىمٌؾ ذًمؽ ُم٘مدُم٦م شمِمتٛمؾ قمغم ومقائد ُمٜم٤مؾمٌ٦م
ًمٚمٛم٘مّمقد »(.)1
وهذا ُمـه٩م اًمٕمالُم٦م إضمٝمقري ذم يمت٤مسمف إمج٤مًٓ  ,وحيًـ سمٜم٤م أن ٟمِمػم إمم ُمٜمٝمجف ذم
شمٜم٤مول اًمًقرة اًمقاطمدة شمٗمّمٞم ً
ال  ,وهق قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم :
قمٜمدُم٤م يتٜم٤مول إطمدى اًمًقر يذيمر ذم ُمٓمٚمٕمٝم٤م اؾمٛمٝم٤م اًمذي اؿمتٝمرت سمف  ,وذم سمٕمض
إطمٞم٤من يذيمره٤م ابؾمٛمٝم٤م آضمتٝم٤مدي  ,صمؿ سمٕمد ذًمؽ يذيمر ُمقوع ٟمزوهل٤م  ,هؾ هل ُمٙمٞم٦م أم
ُمدٟمٞم٦م ُ ,مع ذيمر اخلالف ذم آيتٝم٤م اعمٙمٞم٦م واعمدٟمٞم٦م إن وضمد  ,صمؿ يذيمر قمدد آيتٝم٤م .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

صمؿ يٕم٘مد اًمٗمّمؾ إول ذم أؾمٌ٤مب ٟمزوهل٤م  :ويقرد إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمتل ورد ت ذم
ٟمزول يمؾ آي٦م إن وضمد هل٤م ؾمٌٌ ً٤م  ,ويذيمر ذم اًمٖم٤مًم٥م رواي٤مت ُمتٕمددة ًمًٌ٥م ٟمزول يمؾ آي٦م
ُمٕمزوة إمم قائٚمٝم٤م  ,وذم سمٕمض إطمٞم٤من يٕمزوه٤م ًمٚمٛمٗمنيـ  ,أو يٜم٘مؾ ُمـ اًمدر اعمٜمثقر ذم
أطملٟم ً٤م ذم آظمره إمم قمدم قمالىمتف سم٠مؾمٌ٤مب اًمٜمزول
ومْم٤مئؾ أي٦م إذا مل جيد هل٤م ؾمٌٌ ً٤م  ,ويِمػم ا
وإٟمام ذيمره ًمٚمٗم٤مئدة  ,وهق ُمع يمؾ ذًمؽ ٓ يّمحح أو يْمٕمػ أو يرضمح ُ ,مٕمتٛمد ًا ذم ذًمؽ
قمغم اعمّم٤مدر اًمتل ذيمره٤م ذم ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب .
صمؿ يٕم٘مد اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ذم سمٞم٤من اعمٜمًقخ ُمـ اًمًقرة
( )1اٟمٔمر  :إرؿم٤مد اًمرمحـ (/1ب) .
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وٟم٤مؾمخٝم٤م ُمـ اًم٘مرآن  ,وإطم٤مدي٨م  ,وأصم٤مر  ,ذايمر ًا إىمقال ُمٕمزوة إمم أصح٤مهب٤م  ,وذم
سمٕمض إطمٞم٤من دون قمزو ُ ,مع ذيمر اإلظمتٞم٤مر أطمٞم٤مٟم ً٤م .
صمؿ يٕم٘مد اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ذم اعمتِم٤مسمف ُمـ اًمسورة  :ويقرد أي٤مت اعمتِم٤مسمف ة ُ ,مٜم٘مقًم٦م
سمٜمّمٝم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م  ,أو خمتٍمة ذم سمٕمض إطمٞم٤من وذًمؽ ُمـ يمت٤مب اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٙمرُم٤مين ,
أو ُمـ يمت٤مب اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري  ,وىمد شم٘مدم ذيمرمه٤م ذم ُمّم٤مدر اعم١مًمػ  ,وهق يقرد
ذم أي٦م أىمقا ًٓ خمتٚمٗم٦م  ,دون شمرضمٞمح واظمتٞم٤مر ُمٜمف  ,سمؾ يٙمتٗمل سمٕمرض ه٤م  ,وذيمر اظمتٞم٤مر
اًمٙمرُم٤مين أوإٟمّم٤مري .
صمؿ خيتؿ اًمًقرة سمذيمر أطم٤مدي٨م وآصم٤مر ورد ت ذم ومْمؾ اًمًقرة قمٛمقُم ً٤م  ,أو ذم ومْمؾ
سمٕمض آي٤مهت٤م  ,وأيمثر شمٚمؽ إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ومٞمٝم٤م وٕمػ  ,إٓ أٟمف ٓ يٜمٌف قمغم ذًمؽ  ,وٓ
حيٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م ُ ,مٙمتٗمٞم ً٤م سم٤مإلطم٤مًم٦م إمم يمت٤مب اًمتذيم٤مر ًمألُم٤مم اًم٘مرـمٌل .
وهٙمذا ؾم٤مر قمغم هذا اعمٜمٝم٩م ذم مجٞمع ؾمقر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمتل سمدأه٤م سمًقرة اًمٗم٤محت٦م
وظمتٛمٝم٤م سمًقرة اًمٜم٤مس .
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الشازض ّصف اليشذ اخلطٔ٘ هلذا الهتاب
:
املبحح

يقضمد ًمٙمت٤مب « :إرؾماد ايمرمحـ ٕؽمباب ايمـزول ،وايمـسخ ،واظمتشازمف ،وجتقيد ايمؼرآن »
شمٞمن زم اًمققوف قمغم أرسمع ُمٜمٝم٤م ,وؾم٠مقمرض ًمقصٗمٝم٤م ,وسمٞم٤من
قمدد ُمـ اًمٜمًخ اخلٓمٞم٦مَّ ,
رُمقزه٤م.
أ -ايمـسخة إولم:
 حمٗمقفم٦م ذم اعمٙمتٌ٦م إزهري٦م سم٤مًم٘م٤مهرة حت٧م رىمؿ )152( :ظم٤مص)6071( ,قم٤مم. اًمٗمـ :قمٚمقم اًم٘مرآن. شم٘مع ذم (ً )391مقطم٦م. يمُتٌ٧م ؾمٜم٦م (1176هـ) سمخط ٟمًخ ُمٕمت٤مد ,سم٤معمداد إمحر وإؾمقد. قمدد أؾمٓمر اًمّمٗمح٦م الواطمدة 21 :ؾمٓمر ًا. اؾمؿ اًمٜم٤مؾمخ :قمكم اًمٓمٜمٓم٤موي إضمٝمقري.اقمتٛمدت قمغم هذه اًمٜمًخ٦م وضمٕمٚمتٝم٤م أص ً
ال ً ٪مٙمقهن٤م أىمدم اًمٜمًخ
وىمد
ُ

 ,ويمتٌ٧م ذم

طمٞم٤مة اعم١مًمػ ُمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ احلقار واًمتٕمٚمٞم٘م٤مت واعم٘م٤مسمٚم٦م ُمع ؾمامع ُم١مًمٗمٝم٤م  ,وىمد رُمزت
هل٤م سمـ (إصؾ) .
ب -ايمـسخة ايمثاكقة:
ُمٙم٧م قم٤مرف طمٙمٛم٧م سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م حت٧م رىمؿ.)5/228( :
 شمقضمد ذم سم٦مالرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 شم٘مع ذم (ً )367مقطم٦م. يمُتٌ٧م ؾمٜم٦م (1236هـ) سمخط ٟمًخ ُمٕمت٤مد ,وقمغم اًمّمٗمح٦م إومم وإظمػمة ٟم٘مقش. قمدد أؾمٓمر اًمّمٗمح٦م اًمقاطمدة 21 :ؾمٓمر ًا. -اؾمؿ اًمٜم٤مؾمخ

 :قمثامن أومٜمدي ,وقمغم ه٤مُمش اًمٜمًخ٦م سمٕمض اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

وآؾمتدرايم٤مت.
وىمد رُمزت هل٤م سم٤مًمرُمز (أ) ,وىم٤مسمٚمتٝم٤م قمغم إصؾ ,وأصمٌ٧م ُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ ومروق ذم
احل٤مؿمٞم٦م.
ج -ايمـسخة ايمثايمثة:
 شمقضمد ذم اعمٙمتٌ٦م إزهري٦م سم٤مًم٘م٤مهرة حت٧م رىمؿ115
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اجلقهري ,وُمّمقرة قمغم ُمٞمٙمرو ومٞمٚمؿ ذم ُمريمز إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى
سمٛمٙم٦م سمرىمؿ (.)10
اًمػ :شمٗمًػم وقمٚمقم ىمرآن.
 ن شم٘مع ذم (ً )340مقطم٦م. يمُتٌ٧م ؾمٜم٦م (1279هـ) ,وهل ٟمًخ٦م ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م شمٕمٚمٞم٘م٤مت وٓ طمقار. قمدد أؾمٓمر اًمّمٗمح٦م اًمقاطمدة 23 :ؾمٓمر ًا. اؾمؿ اًمٜم٤مؾمخ :أمحد رزق.وأصمٌ٧م ُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ ومروق ذم
رُمزت هل٤م سم٤مًمرُمز (ب) ,وىم٤مسمٚمتٝم٤م قمغم إصؾ,
وىمد
ُ
ُ
احل٤مؿمٞم٦م.
د  -ايمـسخة ايمرازمعة:
 شمقضمد ذم ُمٙمتٌ٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمري٤مض حت٧م رىمؿ (. )575 اًمٗمـ :اًم٘مرآن – ٟمزول . شم٘مع ذم (ً )281مقطم٦م. يمُتٌ٧م سمخط ٟمًخ ُمٕمت٤مد ,سم٤معمداد إمحر وإؾمقد . قمدد أؾمٓمر اًمّمٗمح٦م اًمقاطمدة 25 :ؾمٓمر ًا. اؾمؿ اًمٜم٤مؾمخ :مل يٙمت٥م .الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وهذه اًمٜمًخ٦م ومٞمٝم٤م آصم٤مر رـمقسم٦م ذم ُمقاوع يمثػمة  ,أدت إمم ـمٛمس يمثػم ُمـ اًمٙمٚمامت ,
مم٤م أدى إمم صٕمقسم٦م ىمراءهت٤م أو شمٕمذره٤م ذم سمٕمض اعمقاوع .
ويقضمد قمغم طمقار هذه اًمٜمًخ٦م ذوح وشمٕمٚمٞم٘م٤مت ًمٙمٜمٝم٤م همػم واوح٦م إٓ ٟم٤مدر ًا .
وأصمٌ٧م ُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ اًمٗمروق
وىمد رُمزت هل٤م سم٤مًمرُمز (ج) وىم٤مسمٚمتٝم٤م قمغم إصؾ ,
ُ
اًمقاوح٦م اعمف ُم٦م ذم احل٤مؿمٞم٦م .
يمام يقضمد هلذا اًمٙمت٤مب ٟمًخ أظمرى مل يتٞمن زم اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م ً ,مٙمٜمٜمل ؾم٠مقمرض
ًمقصٗمٝم٤م ٟ ,م٘م ً
ال ممـ ؾمٌ٘مٜمل ُمـ اًمزُمالء ذم حت٘مٞمؼ اعمخٓمقط .
د  -ايمـسخة اخلامسة:
 شمقضمد ذم اعمٙمتٌ٦م إزهري٦م سم٤مًم٘م٤مهرة حت٧م رىمؿ )152( :ظم٤مص )1147( ,قم٤مم.116
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 اًمٗمـ :قمٚمقم ىمرآن. شم٘مع ذم (ً )308مقطم٦م. يمُتٌ٧م ؾمٜم٦م (1181هـ) سمخط ٟمًخ ُمٕمت٤مد ,سم٤معمداد إمحر وإزرق ,وسمّمٗمحتٝم٤مإومم زظم٤مرف ذهٌٞم٦م.
 قمدد أؾمٓمر اًمّمٗمح٦م اًمقاطمدة 21 :ؾمٓمر ًا. اؾمؿ اًمٜم٤مؾمخ :إؾمامقمٞمؾ اًمٌٚمٞمز.هـ  -ايمـسخة ايمسادؽمة:
 شمقضمد ذم ُمٙمتٌ٦م اعمًجد إمحدي سمٓمٜمٓم٤م ,حت٧م رىمؿ )22( :ظم٤مص )112( ,عام . شم٘مع ذم (ً )275مقطم٦م. يمُتٌ٧م ؾمٜم٦م (1183هـ) سمخط ٟمًخ ضمٞمد واوح ,وهب٤م أيمؾ أرو٦م وصم٘مقب. قمدد أؾمٓمر اًمّمٗمح٦م اًمقاطمدة 25 :ؾمٓمر ًا. اؾمؿ اًمٜم٤مؾمخ :حمٛمد اعم٤مًمٙمل.وقمغم همالف اًمٙمت٤مب اؾمؿ اًمٙمت٤مب واعم١مًمػ سمخط اًمٜم٤مؾمخ .
ز -ايمـسخة ايمسازمعة:
 شمقضمد ذم در اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م ,حت٧م رىمؿ )408( :شمٗمًػم شمٞمٛمقر. شم٘مع ذم (ً )425مقطم٦م.الرسالة كاملة
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 يمُتٌ٧م ؾمٜم٦م (1273هـ) سمخط ٟمًخ واوح. قمدد أؾمٓمر اًمّمٗمح٦م اًمقاطمدة 21 :ؾمٓمر ًا. اؾمؿ اًمٜم٤مؾمخ :حمٛمد سمـ يمريؿ اًمِم٤مومٕمل.ح  -ايمـسخة ايمثامـة:
 شمقضمد ذم دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م  ,حت٧م رىمؿ )42( :شمٗمًػم. شم٘مع ذم (ً )420مقطم٦م. يمُتٌ٧م ؾمٜم٦م (1335هـ) سمخط ٟمًخ واوح. قمدد أؾمٓمر اًمّمٗمح٦م اًمقاطمدة 21 :ؾمٓمر ًا. اؾمؿ اًمٜم٤مؾمخ :حمٛمقد سمـ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ اًمٓمٝمقيٜمل اعم٤مًمٙمل.117
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سْرٗ األىفال)1(/مسىّٕٗ

() 2

همؿؽل(. )3
ىة
أو إٓ ﴿ :ﮐﮑ﴾ أيات الؽمبع
مخس أو ؽمت أو ؽمبع وؽمبعقن آية(.)4

الفصل األّل
يف أسباب ىزّهلا
ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ ()5أي٦م .

( )1وهق آؾمؿ اًمذي قمروم٧م سمف سملم اًمّمح٤مسمف ذم قمٝمد رؾمقل اهلل
أؾمٌٌ٤مب اًمٜمزول  ,وشمًٛمك أيْم ً٤م ؾمقرة سمدر  ,يمام

 , - -يمام ذم طمدي٨م ؾمٕمد أيت ذم

أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمح ه  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,سم٤مب

ؾمقرة سمراءة وإٟمٗم٤مل واحلنم (  )222 /4رىمؿ (  )3031قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مل

قمٌ٤مس -

 )) :ىمٚم٧م ٓسمـ

 -ؾمقرة اًمتقسم٦م  , ...ىم٤مل ىمٚم٧م  :ؾمقرة إٟمٗم٤مل  ,ىم٤مل  :شمٚمؽ ؾمقرة سمدر . )) ...

واٟمٔمر  :اإلشم٘م٤من ( . )44 /1
( )2ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرر اًمقضمٞمز صـ (  ( ( : )774هل ُمدٟمٞم٦م يمٚمٝم٤م  ,يمذا ىم٤مل أيمثر اًمٜم٤مس ))  ,وىم٤مل اسمـ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
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اجلقزي ذم زاد اعمًػم  (( :وهل ُمدٟمٞم٦م سم٢ممج٤مقمٝمؿ )).
واٟمٔمر ُ:مّم٤مقمداًمٜمٔمر ( , )144 /2واًمٌّم٤مئر ( .)222 /1
( )3أي٤مت ( ُ)36 -30مـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾ إمم ىمقًمف  ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ﴾.

ٟمًٌف اعم٤مرودي ذم اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن (  )292 /3إمم اسمـ قمٌ٤مس -

.-

واٟمٔمر  :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( . )441 /9
( )4اٟمٔمر  :اًمٌٞم٤من ذم قمد آي اًم٘مرآن ًمٚمداين صـ (  , )158ومج٤مل اًم٘مراء ًمٚمًخ٤موي ( . )524 /2
(ُ )5مـ ؾمقرةإٟمٗم٤مل آي٦م

( )1ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ﴾
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روى أسمق داود( , )1واًمٜمً٤مئل( , )2واسمـ طمٌ٤من( , )3واحل٤ميمؿ( ,)4قمـ اسمـ قمٌ٤مس( )5ىم٤مل :
ىم٤مل اًمٜمٌلُ(( :--مـ ىمتؾ ىمتٞم ً
ال ومٚمف يمذا ويمذا  ,وُمـ أ ه أؾمػم ًا ومٚمف يمذا ويمذا )) وم٠مُم٤م
اًمس ضمًت٤مين  ,أسمقداود ,صم٘م٦مطم٤مومظ,
( )1هق ( ( :ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمع ث سمـ إؾمح٤مق سمـ سمِمػم سمـ ؿمدّ اد إزدي ن
[.ت س ]))

ُمّمٜمػ اًمًٜمـ وهمػمه٤م ُ ,مـ يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء ُ ,مـ احل٤مدي٦م قمنمة ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م مخس وؾمٌٕملم

اًمت٘مري٥م ( . )321 /1واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :شم٤مريخ سمٖمداد (  , )58 –55 /9وشمذيمرة احلٗم٤مظ ( – 591 /2
 , )593واًمتٝمذي٥م ( . )151 -149 /4
( )2هق ( ( :أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم سمـ ؾمٜم٤من سمـ سمحر سمـ ديٜم٤مر  ,أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٜمًَّ٤مئل  ,احل٤مومظ
 [.م ])) اًمت٘مري٥م ( . )16 /1

ص٤مطم٥م اًمًٜمـ ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وصمالصمامئ٦م  ,وًمف صمامن وصمامٟمقن ؾمٜم٦م

واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :شمذيمرة احلٗم٤مظ (  , )701 – 698 /2واًمتٝمذي٥م (  , )33 , 32 /1وـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ
صـ ( . )306
( )3هق  :حمٛمد سمـ طمٌ٤من سمـ أمحد سمـ طمٌ٤من  ,أسمق طم٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمل  ,اًمًٌتل  ,اًمًجًتٞم٤مين  ,اًمٕمالُم٦م ,
احل٤مومظ  ,أصمٜمك قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء  ,وم٘م٤مل اخلٓمٞم٥م

 :يم٤من صم٘م٦م ٟمٌٞم ً
ال ومٝم ًام  ,وىم٤مل احل٤ميمؿ  :يم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ

ذم اًمٗم٘مف  ,واًمٚمٖم٦م  ,واحلدي٨م  ,واًمققمظ ,

وُمـ قم٘مالء اًمرضم٤مل  ,ويم٤من يمثػم اًمتّمٜمٞمػ  ,وُمـ
( 374هـ )  .اٟمٔمر شمرمجتف ذم

ُمّمٜمٗم٤مشمف  :اعمًٜمد اًمّمحٞمح واًمْمٕمٗم٤مء ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م

 :شمذيمرة احلٗم٤مظ

(  , )924 – 920 /3وُمٞمزان آقمتدال (  , )99 ,98 /6وؿمذرات اًمذه٥م ( . )16 /3
( )4هق  :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ محدويف اًمٜمٞمً٤مسمقري  ,أسمق

قمٌد اهلل  ,اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٌٞمع  ,وًمد ؾمٜم٦م
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( 321هـ )  ,أصمٜمك قمٚمٞمف مجع ُمـ اًمٕمٚمامء  ,صم٘م٦م واؾمع اًمٕمٚمؿ  ,اهتؿ سم٤مًمرومض واًمٖمٚمق ذم اًمتِمٞمع  ,وًمٞمس
إُمر يمذًمؽ  ,إٟمام ومٞمف شمِمٞمع ىمٚمٞمؾ ٓ يّمؾ إمم درضم٦م اًمٖمٚمقواًمرومض ً ,مف قمدة ُمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م
اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم  ,وشم٤مريخ ٟمٞمً٤مسمقر  ,م

:

ات ؾمٜم٦م ( 405هـ )  .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :شم٤مريخ سمٖمداد

(  , )473 /5وشمذيمرة احلٗم٤مظ (  , )1045 –1039 /3وـمٌ٘م٤مت الؿم٤مومٕمٞم٦مًمٚمًٌٙمل ( . )195 –193 /1
( )5هق :قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤م ؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف
وًمد ىمٌؾ اهلجرة سمثالث ؾمٜملم  ,ودقم٤م ًمف رؾمقل اهلل

-

 -اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل ,- -

 - -سم٤مًمٗمٝمؿ ذم اًم٘مرآن ومٙم٤من يًٛمك اًمٌحر

واحلؼم ًمًٕم٦م قمٚمٛمف  ,أطمد اعمٙمثريـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وأطمد اًمٕمٌ٤مدًم٦م ُ ,مـ وم٘مٝم٤مء اًمّمح٤مسم٦م ُ ,م٤مت سم٤مًمٓم٤مئػ
ؾمٜم٦م ( 68هـ ) .اٟمٔمرشمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب (  , )939 – 933 /3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م
واإلص٤مسم٦م ( . )151 –141 /4
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اعمِمٞمخ٦م()1ومثٌتقا حت٧م اًمراي٤مت  ,وأُم٤م اًمِمٌ٤مب ومً٤مرقمقا إمم اًم٘متؾ واًمٖمٜم٤مئؿ

( , )2وم٘م٤مًم٧م

اعمِمٞمخ٦م ًمٚمِمٌ٤من(: )3أذيمقٟم٤م ُمٕمٙمؿ وم٢مٟم٤م يمٜم٤م ًمٙمؿ ردء( ًا , )4وًمق يم٤من ُمٜمٙمؿ رء ًمٚمج٠مشمؿ إًمٞمٜم٤م ,
ﭓﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾(.)5
ﭔ
وم٤مظمتّمٛمقا إمم اًمٜمٌل,--ومٜمزًم٧م﴿ :ﭑ ﭒ
وذم رواي٦م قمٜمف( )6زي٤مدة  :أن اًمِمٌ٤من ضم٤مؤا يٓمٚمٌقن ٟمٗمٚمٝمؿ  ,ومٜمزًم٧م أي٦م  ,وم٘مًٛمٝم٤م

رؾمقل اهلل  --سمٞمٜمٝمؿ .
( )1ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :اعمِمٞمخ٦م  :سمقزن ُمؽمسم٦م  ,مجع ؿمٞمخ .يمام ذم اعمخت٤مر )) ا.هـ .اٟمٔمر  :خمت٤مر
اًمّمح٤مح ((ؿمٞمخ )) صـ ( . )148
)) .

( )2اًمٖمٜم٤مئؿ ُ (( :م٤م أصٞم٥م ُمـ أُمقال أهؾ احلرب,وأوضمػ قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن سم٤مخلٞمؾ واًمريم٤مب
اًمٜمٝم٤مي٦م (( همٜمؿ )) ( .)389 /3
()3

ذم (أ) ً :مٚمِمٌ٤مب .

()4

ردءا ( ( :اًمردء  :اًمٕمقن واًمٜم٤مس )) .اًمٜمٝم٤مي٦م ((ردأ )) ( . )213 /2

( )5أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب اجلٝم٤مد  ,سم٤مب ذم اًمٜمٗمؾ ( )77/3رىمؿ ( , )2738 , 2737واًمٜمً٤مئل ذم
اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,ؾمقرة إٟمٗم٤مل ( )349/6رىمؿ ( )11197وومٞمف (( :وم٠مٟمزل اهلل :--
﴿ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﴾ [إٟمٗم٤مل  , ))]1:واسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحف
يمت٤مب اًمّمٚمح ,

ذيمر اًمًٌ٥م اًمذي ُمـ أضمٚمف أٟمزل اهلل

 ,يمام ذم اإلطمً٤من ,

 ﴿ :--ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﴾

( )90 /11رىمؿ (  , )5093واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ,يمت٤مب ىمًؿ اًمٗملء ( )143 /2رىمؿ (  , )2594وذم
اًمتٗمًػم  ,شمٗمًػم ؾمقرة إٟمٗم٤مل ( )356 /2رىمؿ ( . )3260

يمٚمٝمؿ م ن ـمرق قمـ داود سمـ أيب هٜمد  ,قمـ قمٙمرُم٦م  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس -
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.-

وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ (  , )113وذم اًمدر اعمٜمثقر (  )11 , 10 /7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم
اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م  ,واسمـ ضمرير  ,واسمـ اعمٜمذر  ,وأيب اًمِمٞمخ  ,واسمـ ُمردويف

.

درصمتف  :ىم٤مل احل٤ميمؿ ذم يمت٤مب ىمس م اًمٗملء  ( ( :هذا طمدي٨م صحٞمح  ,وىمد اطمت٩م اًمٌخ٤مري سمٕمٙمرُم٦م ,
وىمد اطمت٩م ُمًٚمؿ سمداود سمـ أيب هٜمد  ,ومل خيرضم٤مه ))  ,وىم٤مل اًمذهٌل ( ( :صحٞمح  ,ىمٚم٧م  :هق قمغم ذط
اًم٥مظم٤مري ))  .وىم٤مل ذم يمت٤مب اًمتٗمًػم  ((:هذا طمدي٨م صحٞمح ومل خيرج اه )) ,وواوم٘مف اًمذهٌل .وصححف
إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود ( . )523 , 522 /2
()6

أي  :قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

.-أظمرضمٝم٤م أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب اجلٝم٤مد  ,سم٤مب ذم اًمٜمٗمؾ

()77/3

صـُ)181مـ ىمقل قمٙمرُم٦م  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس -
رىمؿ( , )2739وذيمره٤م اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول (
وإؾمٜم٤مده٤م صحٞمح يمام شم٘مدم.
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وروى أمحد ()1قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص()2ىم٤مل  :عم٤م يم٤من يقم سمدر( )3ىمتؾ أظمل قمٛمػم (,)4
وىمتٚم٧م ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص (, )5وأظمذت ؾمٞمٗمف وم٠مشمٞم٧م سمف اًمٜمٌل

 ,--وم٘م٤مل (( :اذه٥م

( )1هق ((:أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞمٌ٤مين اعمروزي ٟ,مزيؾ سمٖمداد ,أسمق قمٌد اهلل  ,أطمد إئٛم٦م ,
صم٘م٦م طم٤مومظ وم٘مٞمف طمج٦م  ,وهق رأس اًمٓمٌ٘م٦م اًمٕم٤مذة ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمعيـ  ,وًمف ؾمٌع وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م

.

[ع]))اًمت٘مري٥م(. )24/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم( , )5/2وشمذيمرة احلٗم٤مظ( ,)433– 431/2واًمتٝمذي٥م (. )65 – 62/1
( )2هق (( :ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ُ :م٤مًمؽ سمـ وهٞم٥م سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ زهرة سمـ يمالب اًمزهري  ,أسمق إؾمح٤مق ,
أطمد اًمٕمنمة وأول ُمـ رُمك سمًٝمؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  ,وُمٜم٤مىمٌف يمثػمة ُ ,م٤مت سم٤مًمٕم٘مٞمؼ ؾمٜم٦م مخس ومخًلم قمغم
اعمِمٝمقر ,وهقآظمراًمٕمنمةووم٤مة[.ع]))اًمت٘مري٥م(.)290/1
واٟمٔمرشمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب( ,)606/2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )438 –433/2واإلص٤مسم٦م (. )75 – 73/3
( )3يقم سمدر  :وهق اًمٞمقم اًمذي يم٤مٟم٧م ومٞمف همزوة سمدر ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ُمـ اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٝمجرة .
اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم (. )159/3
و َسمدر  -سم٤مًمٗمتح  ,صمؿ اًمًٙمقن ُ -م٤مء ُمِمٝمقر سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م  ,أؾمٗمؾ وادي اًمّمٗمراء  ,سمٞمٜمف وسملم اجل٤مر -
وهق ؾم٤مطمؾ اًمٌحر ً -مٞمٚم٦م  ,وهل أن سمٚمدة يمٌػمة قم٤مُمرة  ,قمغم سمٕمد 150يمٞمٚمق ُمـ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة .
اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ اًمٌٚمدان ( , )358 , 357/1واعمٕم٤ممل إصمػمة صـ(. )44
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( )4هق  :قمٛمػم سمـ أيب وىم٤مص بن وهٞم٥م اًم٘مرر اًمزهري  ,أظمق ؾمٕمد  ,أؾمٚمؿ ىمدي ًام  ,وؿمٝمد سمدر ًا ,
قمكم يقم اخلٜمدق
واؾمتِمٝمد هب٤م ذم ىمقل اجلٛمٞمع  ,ي٘م٤مل  :ىمتٚمف قمٛمرو سمـ قمٌد ود اًمٕم٤مُمري  ,اًمذي ىمتٚمف ّ

.

اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب (  , )1221 /3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م (  , )319,320 /4واإلص٤مسم٦م ( . )725 /4
( )5يمذا ذم إصل  ,وذم مجٞمع اًمٜمًخ  ,واًمّمقاب ُم٤مىم٤مًمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اإلص٤مسم٦م ( )725/4سمٕمدذيمره
ًمٚمرواي٦م (( :يمذا ومٞمف  ,واًمّمقاب  :اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص)) .
وي١ميده  :أن ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م إُمقي ُ ,مت٠مظمر يم٤من قمٛمره شمًع ؾمٜملم طملم ُم٤مت رؾمقل اهلل ,--
وىمد ذيمر ذم اًمّمح٤مسم٦م  ,و ومم إُم٤مرة اًمٙمقوم٦م ًمٕمثامن  ,أُم٤م أسمقه  :اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م  ,وم٘مد
ذيمر ومٞمٛمـ ىمتؾ يقم سمدر  ,وأن ىم٤مشمٚمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م .
اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم ( , )464/3واإلص٤مسم٦م (. )107/3
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وم٤مـمرطمف ذم اًم٘مٌض( , )))1ومرضمٕم٧م ويب ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل ُمـ ىمتؾ أظمل وأظمذ ؾمٚمٌل (,)2
ومام ضم٤موزت إٓيًػم ًا طمتك ٟمزًم٧م ؾمقرة إٟمٗم٤مل  ,وم٘م٤مل زم اًمٜمٌل ((:- -اذه٥م ومخذ
ؾمٞمٗمؽ))(.)3
وروى أمحد  ,وأسمق داود  ,واًمؽمُمذي( ,)4واًمٜمً٤مئل قمـ ؾمٕمد ىم٤مل  :عم٤م يم٤من يقم سمدر
( )1ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :اًم٘مٌض  :اعمٚمؽ  ,ي٘م٤مل  :هذا ذم ىمٌْمؽ أو ىمٌضشمؽ  ,أي ُمٚمٙمؽ  ,يمام ي١مظمذ ُمـ
اعمخت٤مر .وهذا ُمٚمؽ اًمٖم٤مٟمٛملم)) ا.هـ .اٟمٔمر  :خمت٤مر اًمّمح٤مح ((ىمٌض)) صـ(. )217
واًم٘مٌض  :سمٛمٕمٜمك اعم٘مٌقض  ,وهق ُم٤ممجع ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ىمٌؾ أن شم٘مًؿ .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ىمٌض)) (. )6/4
( )2ؾمٚمٌل (( :اًمًٚم٥م  :هق ُم٤م ي٠مظمذه أطمد ِ
اًم٘مرٟملم ذم اًمحرب ُمـ ىمرٟمف  ,مم٤م يٙمقن قمٚمٞمف وُمٕمف ُمـ ؾمالح وصمٞم٤مب
وداسم٦م وهمػمه٤م)) .اًمٜمٝم٤مي٦م ((ؾمٚم٥م)) (.)387/2
( )3أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( , )180/1رىمؿ ( )1556قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م  ,صمٜم٤م أسمق إؾمح٤مق اًمِمٞمٌ٤مين  ,قمـ حمٛمد سمـ
قمٌٞمد اهلل اًمث٘مٗمل  ,قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص. --
وأطمرصمف أيض ًا:اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ,يمت٤مب اجلٝم٤مدُ,مـ ضمٕمؾ اًمًٚم٥م ًمٚم٘م٤مشمؾ ()478/6رىمؿ (,)33085
وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب اجلٝم٤مد  ,سم٤مب اًمٜمٗمؾ واًمًٚم٥م ذم اًمٖمزو واجلٝم٤مد ( )301 , 300/2رىمؿ
( , )2689وأسمق قمٌٞمدة اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ذم إُمقال  ,يمت٤مب اخلٛمس وأطمٙم٤مُمف وؾمٜمٜمف  ,سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إٟمٗم٤مل
وشم٠مويٚمٝم٤م وُم٤م خيٛمس ُمٜمٝم٤م صـ( )382رىمؿ ( , )756وومٞمف (( :عم٤م يم٤من يقم سمدر ىمتٚم٧م ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص -وىم٤مل
همػمه  :اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل أسمق قمٌٞمد :هذا قمٜمدٟم٤م هق اعمحٗمقظ  ,ىمتؾ اًمٕم٤مص ))  ,واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه
( , )16,17/11واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(. )181يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ أيب ُمٕم٤موي٦م  ,سمف.
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )114وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )6/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ ُمردويف .
درصمتف :رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت  ,إٓ أٟمف ُمٜم٘مٓمع .ومٗمٞمف (( :حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد  ,أسمق قمقن  ,اًمث٘مٗمل ,
اًمؽوذم إقمقر  ,صم٘م٦م ُ ,مـ اًمراسمٕم٦م  [.خ م د ت س ])) اًمت٘مري٥م (. )187/2إٓ أٟمف مل يدرك ؾمٕمد سمـ أيب
وىم٤مص. --ىم٤مل أسمق زرقم٦م (( :حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل اًمث٘مٗمل  ,قمـ ؾمٕمد ُمرؾمؾ)) .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح
واًمتٕمديؾ ( , )1/8واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )380/5وضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ صـ (. )266ىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد
ضمري ((( : )373/13وهذا اخلؼم وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد ٟٓ ,م٘مٓم٤مقمف)) .
ؿم٤ميمر ذم طم٤مؿمٞم٦م شمٗمًػم اسمـ ر
((( )4اًمؽمُمذي))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
اًمؽمُمذي,أسمق قمٞمًك,ص٤مطم٥م
اًمْم َّح٤مك اًمًٚمٛمل ن
واًمؽمُمذي هق (( :حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ َؾمقرة سمـ ُمقؾمك سمـ َّ
اجل٤مُمع,أطمد إئٛم٦م  ,صم٘م٦م طم٤مومظ ُ ,مـ اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمةُ,م٤مت ؾمٜم٦م شمًع وؾمٌٕملم[.شمؿيٞمز])) اًمت٘مري٥م (. )198/2
واٟمٔمرشمرمجتف ذم :شمف ذي٥م اًمٙمامل (,)252 – 250/26وشمذيمرة احلٗم٤مظ (,)635 – 633/2واًمتٝمذي٥م
(. )344/9

128

الكشه الجاىٕ

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

ضمئ٧م سمًٞمػ  ,وم٘مٚم٧م  :ي٤م رسول اهلل , /إن اهلل ىمد ؿمٗمك صدري ُمـ اعمنميملم  ,ه٥م زم
هذا اًمًٞمػ  ,وم٘م٤مل (( :هذا ًمٞمس زم وٓ ًمؽ))  ,وم٘مٚم٧م  :قمًك أن ُيٕمٓمك هذا ُمـ ٓ ُيٌكم
سمالئل ,ومج٤مءين اًمرؾمقل وم٘م٤مل (( :إٟمؽ ؾم٠مًمتٜمل وًمٞمس زم  ,وإٟمف ىمد ص٤مر زم  ,وهق ًمؽ )),
ىم٤مل ومٜمزًم٧م  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾أي٦م(.)1
ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ ( )2أي٦م.
أظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ (,)3واسمـ ُمردويف ()4قمـ أيب أيقب إٟمّم٤مري ()1ىم٤مل :ىم٤مل ًمٜم٤م
( )1أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( )178/1رىمؿ ( , )1538وأسمق داود ذم ؾمٜمٜمف,يمت٤مب اجلٝم٤مد  ,سم٤مب اًمٜمٗمؾ (, 77/3
 )78رىمؿ ( , )2740واًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن  ,سم٤مب وُمـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل ( )268/5رىمؿ
( , )3079واًمٜمً٤مئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,ؾمقرة إٟمٗم٤مل ( )348/6رىمؿ (. )11196
وأطمرصمف أيض ًا  :احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ,يمت٤مب ىمًؿ اًمٗملء ( )144/2رىمؿ ( , )595واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ
اًمٙمؼمى  ,يمت٤مب ىمًؿ اًمٗملء واًمٖمـيٛم٦م  ,سم٤مب سمٞم٤من ُمٍمف اًمٖمٜمٞمٛم٦م ذم اسمتداء اإلؾمالم

 )291/6(...رىمؿ

( , )12491واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (. )16 , 15/11يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش  ,قمـ قم٤مصؿ
سمـ أيب اًمٜمجقد,قمـ ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد  ,قمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ ُ ,مع إظمتالف ذم إًمٗم٤مظ سمٞمٜمٝمؿ .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمـىمقل صـ ( , )114وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )7 , 6/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذر ,
واسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,واسمـ ُمردويف .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

درصمتف  :ىم٤مل اًمؽمُمذي (( :هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح))  ,وىم٤مل احل٤ميمؿ (( :هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل
خيرضم٤مه)),وواوم٘مف اًمذهٌل  ,وصحح إؾمٜم٤مده اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر ذم حاؿمٞم٦م شمٗمًػم اسمـ ضمرير (. )372/13
(ُ )2مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )5ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ .
( )3هق  :قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس أسمق حمٛمد  ,سمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي احلٜمٔمكم  ,وًمد ؾمٜم٦م (240هـ )  ,ىم٤مل
قمٜمف أسمق وًمٞمد اًمٌ٤مضمل  :صم٘م٦م طم٤مومظ ً ,مف ُمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م  :اجلرح واًمتٕمديؾ  ,ويمت٤مب اًمتٗمًػم وهمػمه٤م ُ ,م٤مت
ؾمٜم٦م (327هـ).اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :شمذيمرة احلٗم٤مظ ( , )832 - 829/3وًمً٤من اعمٞمزان ( , )432/3وـمٌ٘م٤مت
اعمٗمنيـ ًمٚمداودي (. )287 - 285/1
( )4هق  :أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ ُمردويف إصٌٝم٤مين  ,أسمق سمٙمر  ,احل٤مومظ اًمثٌ٧م اًمٕمالُم٦م  ,وًمد ؾمٜم٦م (323هـ)  ,روى
قمـ خًمؼ يمثػم  ,وًمف قمدة ُمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م  :شمٗمسير اًم٘مرآن  ,واًمت٤مريخ وهمػم ذًمؽ ,شمقذم ذم ؾمٜم٦م (410هـ ) .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :شمذيمرة احلٗم٤مظ ( , )1051 ,1050/3وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء
اعمٗمنيـ ًمٚمداودي ( , )95 , 94/1وؿمذرات اًمذه٥م (. )190/3
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رؾمقل اهلل - -وٟمحـ سم٤معمديٜم٦م  ,وسمٚمٖمف أن قمػم ()2أسمك ؾمٗمٞم٤من ()3ىمد أىمٌٚم٧م  ,وم٘م٤مل ُ(( :م٤م
شمرون()4فهي٤م ؟ ًمٕمؾ اهلل يٖمٜمٛمٜم٤مه٤مويًٚمٛمٜم٤م ))  ,ومخرضمٜم٤م فهٟم٤ميقُم ً٤م أو يقُملم  ,وم٘م٤مل ُ(( :م٤م
شمرون ومٞمٝمؿ ؟ ))  ,وم٘مٚمٜم٤م  :ي٤م رؾمقل اهلل ُ ,م٤م ًمٜم٤م ـم٤مىم٦م بىمت٤مل اًم٘مقم إٟمام ظمرضمٜم٤م ًمٚمٕمػم ,وم٘م٤مل
اعم٘مداد ( ٓ :)5شم٘مقًمقا يمام ىم٤مل ىمقم ُمقؾمك [ ﴿ :فَا ْذ َهبِ ]

()6

ﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ﴾( ,)7فأ ٟمزل اهلل  ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﴾(.)8

=

() 1



هق (( :ظم٤مًمد سمـ زيد سمـ يمٚمٞم٥م إٟمّم٤مري  ,أسمق أيقب ُ ,مـ يمٌ٤مر اًمّمح٤مسم٦م  ,ؿمٝمد سمدر ًا وٟمزل اًمٜمٌل - -

طملم ىمدم اعمديٜم٦م قمٚمٞمف ُ ,م٤مت هم٤مزي ً٤م اًمروم  ,ؾمٜم٦م مخًلم  ,وىمٞمؾ سمٕمده٤م [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )213/1واٟمٔمر

شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )226 – 424/2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )118 – 116/2واإلص٤مسم٦م (. )234/2

(ِ )2عير  :اًمٕمػم  :سمٙمن اًمٕملم  ,هل  :اإلسمؾ اًمتل حتٛمؾ اعمػمة  ,وىمٞمؾ  :هل ىم٤مومٚم٦م احلٛمػم ومٙمثرت طمتك ؾمٛمٞم٧م هب٤م
يمؾ ىم٤مومٚم٦م  .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((قمػم)) ( , )329/3وخمت٤مر اًمّمح٤مح صـ(. )194
( )3هق  :صخر سمـ طمرب سمـ أُمٞم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ُمٜم٤مف إُمقي  ,أسمق ؾمٗمٞم٤من  ,صح٤ميب ؿمٝمػم  ,أؾمٚمؿ
قم٤مم اًمٗمتح  ,وُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜملم وصمالصملم  ,وىمٞمؾ سمٕمده٤م [خ م د ت س ])) اًمت٘مري٥م (. )365/2واٟمٔمر شمرمجتف
ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )715 ,714/2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )158 , 157/6واإلص٤مسم٦م (. )114 – 412/3

( )4ذم (أ) ُ :م٤م شمريدون .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )5هق (( :اعم٘مداد سمـ قمٛمرو سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـُم٤مًمؽ سمـ رسمٞمٕم٦م اًم ٌَ ْٝمراين  ,صمؿ اًمٙمٜمدي  ,صمؿ اًمزهري  ,طم٤مًمػ أسمقه يمٜمدة  ,وشمٌٜم٤مه
إؾمقد سمـ قمٌد يٖمقث اًمزهري  ,ومٜمً٥م إًمٞمف  ,صح٤ميب ُمِمٝمقر ُمـ اًمً٤مسم٘ملم  ,مل يثٌ٧م أٟمف يم٤من سمٌدر وم٤مرؾم ً٤م همػمه ,
ؾمٜم٦مع])) اًمت٘مري٥م(. )272/2
ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم  ,وهق اسمـ ؾمٌٕملم [.
واٟمٔمر شمرمجتف ذم :آؾمتٞمٕم٤مب( , )1482–1480/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م( , )267, 266/5واإلص٤مسم٦م(.) 202/6

( )6ذم إصؾ  ,وذم (أ) (( :اذه٥م)) .
(ُ )7مـ ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م (. )24

( )8أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1659/5رىمؿ ( , )8805واسمـ ُمردويف ذم شمٗمًػمه  ,يمام ذم شمٗمًػم اسمـ
يمثػم ( , )454/2وأظمرضمف أيْم ً٤م  :اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( )175 , 174/4رىمؿ (ُ )4056مٓمقًٓ .
هؿ ُمـ ـمريؼ اسمـ هلٞمٕم٦م  ,صمٜم٤م يزيد سمـ أسمك طمٌٞم٥م  ,أن أؾمٚمؿ أسم٤م قمٛمران طمدصمف .
صمالصم٧م
صـ, )114وذم اًمدر( )26 ,25/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمماسمـ ضمرير  ,واًمٌٞمٝم٘مل.
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل (
ومؾت:رواي٦م اًمٌٞمٝمؼي ذم اًمدٓئؾ(,)37/3واسمـ ضمرير (ً )48 –46/11مٞمس ومٞمٝم٤م اًمتٍميح سمًٌ٥م اًمٜمزول .
طمًـ) .
اًمزوائد )74 , 73/6وىم٤مل (( :رواه اًمٓمؼماين  ,وإؾمٜم٤مده )
(
درصمتف :ذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع
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وأظمرج اسمـ ضمرير()1قمـ اسمـ قمٌ٤مس ٟ ,محقه(.)2
قوًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾( )3أي٦م .
روى اًمؽمُمذي قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ( )4ىم٤مل ٟ :مٔمر ٟمٌل اهلل - -إمم اعمنميملم وهؿ
أًمػ ,وأصح٤مسمف صمالصمامئ٦م وسمْمٕم٦م( )5قمنم رضم ً
ال  ,وم٤مؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م صمؿ ُمدّ يديف وضمٕمؾ
هيتػ()6سمرسمف (( :اًمٚمٝمؿ أٟمجز مم ُم٤م وقمدشمٜمل  ,اًمٚمٝمؿ إن هتٚمؽ هذه اًمٕمّم٤مسم٦م (ُ)1مـ أهؾ

=



قم٥ماهلل سمـ هلٞمٕم٦م -سمٗمتح اًمالم ويمن اهل٤مء ا-سمـ قم٘مٌ٦م احليُمل  ,أسمق قمٌد اًمرمحـ
وهق (( د
ذم إؾمٜم٤مده اسمـ هلٞمٕم٦م :
اعمٍمي  ,اًم٘م٤ميض  ,صدوق ُ ,مـ اًمً٤مسمٕم٦م  ,ظمٚمط سمٕمد اطمؽماق يمتٌف  ,ورواي٦م اسمـ اعمٌ٤مرك  ,واسمـ وه٥م قمٜمف أقمدل
اًمثامٟملم[م د ت ق]))
.
ُمـ همػممه٤م  ,وًمف ذم ُمًٚمؿ سمٕمض رء ُم٘مرون ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم  ,وىمد ٟم٤مف قمغم
وم٘م٤مًمقاإن ؾمامع ُمـ ؾمٛمع ُمٜمف ىمٌؾ
اًمت٘مري٥م(. )444/1وىمد َّومرق اسمـ طمٌ٤من وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمامء سملم أطم٤مديثف : ,
سمٌمءشمرمجتف
اطمؽماق يمتٌف ُ ,مثؾ اًمٕمٌ٤مدًمف  ,ومًامقمٝمؿ صحٞمح  ,وُمـ ؾمٛمع ُمٜمف سمٕمد اطمؽماق يمتٌف ومًامقمف ًمٞمس.اٟمٔمر
ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ( , )148 – 145/5واعم٩مروطملم ٓسمـ طمٌ٤من( , )14 – 11/2واعمٞمزان(. )166/4

( )1هق  :حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم  ,أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي  ,اإلُم٤مم  ,اعمٗمن  ,اعم١مرخ  ,وًمد ذم آُمؾ ـمؼمؾمت٤من
ؾمٜم٦م (224هـ)  ,ىم٤مل قمٜمف اسمـ ظمزيٛم٦م ُ :م٤م أقمٚمؿ قمغم أديؿ إرض أقمٚمؿ ُمـ حمٛمد سمـ ضمرير  ,وىم٤مل اًمذهٌل :
صم٘م٦م  ,ص٤مدق ُ ,مـ يمٌ٤مر أئٛم٦م اإلؾمالم اعمٕمتٛمديـ ً.مف ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة ُمٜمٝم٤م  :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ,
وأظمٌ٤مر اًمرؾمؾ واعمٚمقك  ,وهمػمه٤م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م (310هـ )  .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :شم٤مريخ سمٖمداد (– 162/2
 ,)168وشمذيمرة احلٗم٤مظ ( , )710/2وـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي (. )118 – 110/2
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )2أخرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )37/11سمًٜمد وٕمٞمػ .
(ُ )3مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )9ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ .

اًمع ّزى سمـ ري٤مح  -سمتحت٤مٟمٞم٦م  -سمـ قمٌداهلل
( )4هق (( :قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمـ ٟمٗمٞمؾ  -سمٜمقن ووم٤مء ُ ,مّمٖمر ًا  -سمـ قمٌد ُ
سمـ ُىمرط  -سمْمؿ اًم٘م٤مف  -سمـ رزاح  -سمراء  ,صمؿ زاي ظمٗمٞمٗم٦م  -سمـ قمدي سمـ يمٕم٥م اًم٘مرر اًمٕمدوي, --
أُمػم اعم١مُمٜملم ُ ,مِمٝمقر  ,ضمؿ اعمٜم٤مىم٥م  ,اؾمتِمٝمد ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م صمالث وقمنميـ  ,ووزم اخلالوم٦م قمنم
ؾمٜملم وٟمّمٗم ً٤م [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )54/2واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1159 – 1144/3وأؾمد
اًمٖم٤مسم٦م ( , )192 – 156/4واإلص٤مسم٦م (. )590 – 588/4
( )5سمْمٕم٦م  :اًمٌِ ْْمع ذم اًمٕمدد سم٤مًمٙمن  ,وىمد يٗمتح هق ُ :م٤مسملم اًمثالث إمم اًمتًع  ,وىمٞمؾ

ُ :م٤مسملم اًمقاطمد إمم

اًمٕمنمة ٟٕ ,مف ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٕمدد .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((سمْمع)) (. )133/1
( )6هيتػ  :ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :اهلتػ اًمّمقت واًمّمٞم٤مح  ,وسم٤مسمف ضب .خمت٤مر )) ا.هـ .اٟمٔمر  :خمت٤مر
اًمّمح٤مح ((هتػ)) صـ(. )705وُمٕمٜمك هيتػ سمرسمف  ,أي  :يدقمقه ويٜم٤مؿمده .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م (. )242/5
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رداؤه
اإلؾمالم ٓشمٕمٌد ذم إرض ))  ,ومام زال هيتػ سمرسمف ُم٤مد ًا يديف ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م طمتك ؾم٘مط ,
ي  ,صمؿ اًمتزُمف ُمـ ورائف  ,وىم٤مل  :ي٤م ٟمٌل اهلل ,
ُمٜمٙم٥م
ه
وم٠مشم٤مه أسمق سمٙمر( )2وم٠مظمذ رداءه وم٠مًم٘م٤مه قمغم/
يمٗم٤مك ُمٜم٤مؿمدشمؽ رسمؽ وم٢مٟمف ؾمٞمٜمجز ًمؽ ُم٤م وقمدك  ,وم٠مٟمزل اهلل

[/151ب]

 ﴿ :ﭑﭒﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾  ,وم٠مُمدهؿ اهلل سم٤معمالئٙم٦م(. )3
ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾ (. )4

أظمرج اًمقاطمدي قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ( ,)5قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م( ,)6قمـ أسمٞمف()7ىم٤مل  :أىمٌؾ

=



( )1اًمٕمّم٤مسم٦م  :اجلامقم٦م ُمـ اًمٜم٤مس .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((قمّم٥م)) (. )243/3
( )2هق:قمٌد اهلل سمـ قمثامن سمـ قم٤مُمر,اًمتٞمٛمل ,أسمق سمٙمر سمـ أيب ىمح٤موم٦م اًمّمديؼ – - ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل .--
اٟمٔمرشمرمجتف ذم :آؾمتٞمٕم٤مب (,)963/3واإلص٤مسم٦م (.)169/4
( )3أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,سم٤مب ؾمقرة إٟمٗم٤مل ( )296/5رىمؿ (. )3081
وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم ,

سم٤مب اإلُمداد سم٤معمالئٙم٦م رم همزوة سمدر  ,وإسم٤مطم٦م اًمٖمٜم٤مئؿ

( )1384 , 1383/3رىمؿ (. )1763يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ قمٙمرُم٦م سمـ قمامر  ,صمٜم٤م أسمق زُمٞمؾ  ,صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ
قمٌ٤مس , - -صمٜم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ,--إٓ أن ُمًٚم ًام ذيمره ُمٓمقًٓ .
(ُ )4مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )17وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ .

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )5هق (( :حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب سمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ زهرة سمـ يمالب
اًم٘مرر اًمزهري  ,أسمق سمٙمر  ,اًمٗم٘مٞمف احل٤مومظ ُ ,متٗمؼ قمغم ضمالًمتف وإشم٘م٤مٟمف  ,وهق ُمـ رؤوس اًمٓمٌ٘م٦م اًمراسمٕم٦م ,
ُم٤مت ؾمٜم٦م مخس وقمنميـ  ,وىمٞمؾ ىمٌؾ ذًمؽ سمًٜم٦م أو ؾمٜمتلم [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )207/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم( , )220/1واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من( , )349/5واًمتٝمذي٥م(. )398– 395/9

( )6هق (( :ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م سمـ طمزن سمـ أيب وه٥م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مئذ سمـ قمٛمران سمـ خمزوم اًم٘مرر اعمخزوُمل  ,أطمد
قمغم أن ُمرؾمالشمف أصح اعمراؾمٞمؾ  ,وىم٤مل اسمـ اعمديٜملٓ :
اًمٕمٚمامء إصمٌ٤مت  ,اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٙمٌ٤مر ُ ,مـ يمٌ٤مر اًمث٤مٟمٞم٦م ,وااشمٗمؼ
اًمثامٟملم)) اًمت٘مري٥م(. )306/1واٟمٔمرشمرمجتف
أقمٚمؿ ذم اًمت٤مسمٕملم أوؾمع قمٚم ًام ُمٜمف ُ ,م٤مت سمٕمد اًمتًٕملم  ,وىمد ٟم٤مهز [.ع]
ذم :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم(, )511/3واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من( ,)274,273/4واًمتٝمذي٥م(. )77 – 74/4

( )7هق (( :اعمًٞم٥م سمـ طمزن  -سمٗمتح اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اًمزاي  -اسمـ أيب وه٥م اعمخزوُمل  ,أسمق ؾمٕمٞمد ً ,مف وٕسمٞمف
صحٌ٦م  ,قم٤مش إمم ظمالوم٦م قمثامن [.خ م د س])) اًمت٘مري٥م (. )250/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1400/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )187 , 186/5واإلص٤مسم٦م (. )121/6
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يب سمـ ظمٚمػ( )1يقم ُأ ُطمد()2إمم اًمٜمٌل  , --وم٤مقمؽمض ًمف رضم٤مل ُمـ اعم١مُمٜملم  ,وم٠مُمرهؿ
أ ّ
رؾمقل اهللَ --وم َخ َّٚمقا ؾمٌٞم َٚمف  ,وم٤م ؾمت٘مٌٚمف ُُمّمٕم٥م سمـ ُقم َٛمػم ( , )3أظمق سمٜمل قمٌد اًمدار (, )4
()5
يب ُمـ ُوم ْر َضم ٍ٦م سملم ؾم٤مسمٖم٦م اًمٌٞمْم٦م ( )6واًمدرع  ,ومٓمٕمٜمف
ورأى رؾمقل اهلل --شم ُْر ُىمق َة أ ّ
سمحرسمتف  ,ومً٘مط أيب قمـ ومرؾمف  ,ومل خيرج ُمـ ـمٕمٜمتف دم  ,ويمن ِو َٚمٕم ً٤م ُمـ أوالقمف  ,وم٠مشم٤مه
أصح٤مسمف وهق خيقر()7ظمقار اًمثقر  ,وم٘م٤مًمقا ًمف ُ :م٤م أقمجزك ! إٟمام هق ظمدش  ,وم٘م٤مل  :واًمذي
ٟمٗمز سمٞمده ً ,مق يم٤من هذا اًمذي يب سم٠مهؾ ذي اعمج٤مز ( )8عم٤مشمقا أمجٕمقن ( , )9ومامت أيب  -إمم
﴿ :ﭗ
اًم َّـار وؾمح٘م ً٤م ٕصح٤مب اًمًٕمػم  -ىمٌؾ أن ي٘مدم ُمٙم٦م  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ
مجح  ,ويم٤من ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس قمداوة وشمٙمذيٌ ً٤م ًمٚمٜمٌل ,--أه يقم
يب سمـ ظمٚمػ سمـ وه٥م سمـ طمذاوم٦م سمـ ُ َ
( )1هق  :أ ّ
سمدر  ,ومٚمام اومتدي ُمـ رؾمقل اهلل ,--ىم٤مل ًمرؾمقل اهلل :--إن قمٜمدي ومرؾم ً٤م أقمٚمٗمٝم٤م يمؾ يقم ومرق ذرة ًمٕمكم
أىمتٚمؽ قمٚمٞمٝم٤م,وم٘متٚمف اًمرؾمقل--يقم أطمد.اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم(, )33/4واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م(. )23/4
ؿمقال ؾمٜم٦م صمالثُمـ اهلجرة.اٟمٔمر  :اًمًػمة(.)328/3
( )2يقم أطمد :وهق اًمٞمقم اًمذي يم٤مٟم٧م ومٞمف همزوة أطمد ذم
و ُأ ُطمد  :سمْمؿ أوًمف وصم٤مٟمٞمف ُمٕم ً٤م  ,اؾمؿ ضمٌؾ ي٘مع ذم ؿمامل اعمديٜم٦م  ,سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م ىمراسم٦م ُمٞمؾ  ,وقمٜمده يم٤مٟم٧م همزوة
أطمد .اٟمٔمر  :مقمجؿ اًمٌٚمدان ( , )109/1واعمٕم٤ممل إصمػمة صـ(. )20
( )3هق ُ :مّمٕم٥م سمـ قمٛمػم سمـ هِم٤مم سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ قمٌد اًمدار سمـ ىميص اًمٕمٌدري  , --أسمق قمٌد اهلل  ,أطمد
اًمً٤مسم٘ملم إمم اإلؾمالم  ,ه٤مضمر إمم احلٌِم٦م  ,صمؿ رضمع إمم ُمٙم٦م  ,ومٝم٤مضمر إمم اعمديٜم٦م وؿمٝمد سمدر ًا  ,صمؿ أطمد  ,وُمٕمف
اؾمتِمٝمد .
اًمٚمقاء ف
اٟمٔمر شمرمجتف ذم :آؾمتٞمٕم٤مب( , )1475– 1473/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م( , )193 – 190/5واإلص٤مسم٦م(. )123/6
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )4سمٜمق قمٌد اًمدار  :سمٓمـ ُمـ ىميص سمـ يمالب ُ ,مـ اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م  ,وهؿ  :سمٜمق قمٌد اًمدار سمـ ىميص سمـ يمالب سمـ ُمرة
سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م سمـ ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ الٟمي سمـ يمٜم٤مٟم٦م .اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ اًمٕمرب (. )723/2
( )5شمرىمقة  :اًمؽمىمقة هل  :اًمٕمٔمؿ اًمذي سملم ُصمٖمرة اًمٜمَّحر واًمٕم٤مشمؼ  ,ومه٤م شمرىمقشم٤من ُمـ اجل٤مٟمٌلم .
اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((شمرق)) (.)187/1
واًمز َرد يٕمٚمؼ سم٤مخلُقذة دائر ًا ُمٕمٝم٤م ًمٞمًؽم اًمرىمٌ٦م وضمٞم٥م اًمدرع ,
( )6ؾم٤مسمٖم٦م اًمٌٞمْم٦م  :ؿمكء ُمـ َطم َٚمؼ اًمدروع َّ
واًمٌٞمْم٦م  :هل اخلقذة .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ؾمٌغ)) (. )337/2
( )7خيقر  :اخلقار  :اًمّمقت .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ظمقر)) (. )87/2
( )8ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :اؾمؿ ؾمقق يم٤من ذم اجل٤مهٚمٞم٦م)) ا.هـ .
وهق ُمقوع قمٜمد قمروم٤مت يم٤من ي٘م٤مم سمف ذًمؽ اًمسوق .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ضمقز)) (. )316/1
( )9ذم اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ  ,وأؾمٌ٤م ب اًمٜمزول  ,لًمقاطمدي ((أمجٕملم))وشمٕمرب طم٤مًٓ ,ويٙمقن اعمٕمٜمك قمغم ذًمؽ :
جمتٛمٕملم  ,أي  :ذم طم٤مًم٦م اضمتامقمٝمؿ  ,وقمدم شمٗمرىمٝمؿ .اٟمٔمر  :اًمٜمحق اًمقاذم . )517/3( .
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ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾ (. )1

ورواه احل٤ميمؿ قمٜمف( , )2صمؿ ىم٤مل  :صحٞمح اإلؾمٜم٤مد  ,وًمٙمٜمف همري٥م(. )3
وروى صٗمقان سمـ قمٛمرو( , )4قمـ قمٌد اًمٕمزيز()5سمـ ضمٌػم( : )6أن رؾمقل اهلل  --يقم

( )1أظمرضمف اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( , )182واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,شمٗمًػم ؾمقرة
إٟمٗم٤مل ( )357/2رىمؿ ( )3263يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ َّ
اًمِمٕمراين  ,ىم٤مل
ضمدي  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر ِ
احل َزاُمل  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م حمٛمد سمـ ومٚمٞمح  ,قمـ ُمقؾمك سمـ قم٘مٌف  ,سمف .

 :صمٜمل

وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( )115وٟمًٌف ًمٚمح٤ميمؿ .
درصمتف  :ىم٤مل احل٤ميمؿ (( :هذا صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم  ,ومل خيرضم٤مه))  ,وواوم٘مف اًمذهٌل .
وىم٤مل اًمًٞمقـمل (( :صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ً ,مٙمٜمف همري٥م)) .
يب يم٤من يقم أطمد  ,وأي٦م ٟمزًم٧م ذم رُمٞم٦م اًمٜمٌل - -يقم سمدر .
ومؾت  :ووضمف همراسمتف أن ُم٘متؾ ُأ ّ
وىمد أؿم٤مر إًمٞمف اسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرر اًمقضمٞمز صـ( )786وقمزاه ًمٚمٓمؼمي صمؿ قم٘م٥م قمٚمٞمف سم٘مقًمف (( :وهذا وٕمٞمػ
ٕن أي٦م ٟمزًم٧م قم٘م٥م سمدر  ,وقمغم هذا اًم٘مقل شمٙمقن أضمٜمٌٞمف مم٤م ىمٌٚمٝم٤م وُم٤م سمٕمده٤م  ,وذًمؽ سمٕمٞمد)) .
وذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه( )467/2وقمزاه ٓسمـ جرير  ,واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ,سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح إمم ؾمٕمٞمد سمـ
اعمًٞم٥م  ,واًمزهري  ,صمؿ ىم٤مل(( :وهذا اًم٘مقل قمـ هذيـ اإلُم٤مُملم همري٥م أيْم ً٤م ضمد ًا  ,وًمٕمٚمٝمام أرادا أن أي٦م
أقمٚمؿ.واٟمٔمر  :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل(. )478/9
شمتٜم٤موًمف سمٕمٛمقُمٝم٤م  ٓ ,أهن٤م ٟمزًم٧م ومٞمف ظم٤مص٦م يمام شم٘مدم  ,واهلل ))
ومل أضمده ذم شمٗمًػم اسمـ ضمرير  ,واًمذي ذم اعمًتدرك ُمقصقًٓ يمام هق ذم اًمتخري٩م .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )2أي قمـ اعمًٞم٥م سمـ طمزن  ,وشم٘مدم خترجيف .
( )3هذا اًمٚمٗمظ ًمٞمس ًمٚمح٤ميمؿ  ,يمام هق ُمٌلم ذم اًمتخري٩م  ,وإٟمام ىم٤مئٚمف اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل .اٟمٔمر  :اًمٚمٌ٤مب
صـ(. )115
( )4هق (( :صٗمقان سمـ قمٛمر و سمـ هرم اًمًٙمًٙمل  ,أسمق قمٛمرو احلٛميص  ,صم٘م٦م ُ ,مـ اخل٤مُمً٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م مخس
ومخًلم  ,أو سمٕمده٤م [.سمخ م  ))]4اًمت٘مري٥م (. )368/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( , )308/4واًمثؼات ٓسمـ طمٌ٤من ( , )469/9واًمتٝمذي٥م (. )376/4
( )5ورد ذم ه٤مُمش إصؾ :يمذا ذم ٟمًختلم من اًمقاطمدي  ,واًمذي ذم اًمٚمٌ٤مب  :قمٌد اًمرمحـ ا.هـ .
ومؾت  :اًمّمقاب قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمٌػم ٓ ,شمٗم٤مق يم٤موم٦م ُمّم٤مدر اًمتخري٩م قمغم ذًمؽ .
واٟمٔمر اًمٜمًخ٦م اعمح٘م٘م٦م ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,حت٘مٞمؼ اًمًٞمد أمحد ص٘مر صـ(. )267
( )6هق (( :قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمٌػم  -سمجٞمؿ وُمقطمدة ُمّمٖمر ًا  -اسمـ ُٟم َٗمػم  -سمٜمقن ووم٤مء ُمّمٖمر ًا -
احلٛميص  ,صم٘م٦م ُ ,مـ اًمراسمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمامن قمنمة [.سمخ م  ))]4اًمت٘مري٥م (. )475/1
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[ظمٞمؼم]( )1دقم٤م سم٘مقس  ,وم٠ميت سم٘مقس ـمقيٚم٦م  ,وم٘م٤مل (( :ضمٞمئقين سم٘مقس همػمه٤م ))  ,ومج٤مءوه
سم٘مقس يمٌداء( ,)2ومرُمك اًمٜمٌل --احلّمـ  ,وم٠مىمٌؾ اًمًٝمؿ هيقي  /طمتك ىمتؾ يمٜم٤مٟم٦م سمـ َأسمك
اًمحَىمٞمؼ ()3وهق قمغم ومراؿمف  ,وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾(.)4
ُ

وأظمرضمف اسمـ ضمرير قمٜمف( , )5وهق ُمرؾمؾ ضمٞمد اإلؾمٜم٤مد  ,وًمٙمٜمف همري٥م  ,واعمِمٝمقر أهن٤م

ٟمزًم٧م ذم رُمٞمف يقم سمدر سم٤مًم٘مٌْم٦م ُمـ احلّمٌ٤مء ( ,)6طملم ىم٤مل ًمٚمٛمنميملم  :ؿم٤مه٧م اًمقضمقه ,
ورُم٤مهؿ سمتٚمؽ اًم٘مٌْم٦م  ,ومٚمؿ يٌؼ قملم ُمنمك إٓ د ظمٚمٝم٤م ُمٜمف رء  ,وقمٚمٞمف أيمثر أهؾ
اًمتٗمًػم(. )1

=



واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )221/5واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )79/5واًمتٝمذي٥م (. )139/6

( )1ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م الٟمًخ (( :طمٜملم)) وهق ظمٓم٠م  ,واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدر اًمتخري٩م  ,وهق اًمّمقاب .
( )2يمٌداء  :أي ؿمديدة .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((يمٌد)) (. )139/4
()3

هق :يمٜم٤مٟم٦م سمـ اًمرسمٞمع سمـ أيب احل٘مٞمؼ ,وىمٞمؾ:يمٜم٤مٟم٦مسمـ أيب احل٘مٞمؼ,يم٤من زوج صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل ىمٌؾ اًمٜمٌل،- -
وأظمقه اًمرسمٞمع سمـ أيب احل٘مٞمؼ  ,ىمتٚمٝمام اًمٜمٌل  - -مجٞمٕم ً٤م سمٕمد ومتح ظمٞمؼم .
اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم ( , )107/4وومتح اًمٌ٤مري (. )342/7

( )4أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه  ,يمام ذم شمٗمًػم اسمـ يمثػم ( , )466/2واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه (, 1673/5
)1674رىمؿ( )8911يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ أيب اعمغيرة قمٌد اًم٘مدوس سمـ احلج٤مج  ,سمف,وًمٞمس قمٜمداسمـ أيب طم٤مشمؿ :
((ظمٞمؼم)) .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( , )182واًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( , )115وذم اًمدر اعمٜمثقر
(. )76/7
درصمتف  :رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت  ,إٓ اٟمف ُمرؾمؾ  ,وومٞمف همراسم٦م .
ذيمر اسمـ قمٓمٞم٦م ٟمحقه ذم اعمحرر ا ًمقضمٞمز صـ( )786صمؿ ىم٤مل (( :وهذا وم٤مؾمد  ,وظمٞمؼم ومتحٝم٤م أسمٕمد ُمـ أطمد
سمٙمثػم  ,واًمّمحٞمح ذم ىمتؾ اسمـ أيب احل٘مٞمؼ همػم هذا )) .وىم٤مل اسمـ يمثػم (( :وهذا همري٥م  ,وإؾمٜم٤مده ضمٞمد إمم
قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم  ,وًمٕمٚمف اؿمتٌف قمٚمٞمف  ,أو أٟمف أراد أن أي٦م شمٕمؿ هذا يمٚمف  ,وإٓ ومًٞم٤مق أي٦م ذم
ؾمقرة إٟمٗم٤مل ذم ىمّم٦م سمدر ٓ حم٤مًم٦م  ,وهذا مم٤م ٓ خيٗمك قمغم أئٛم٦م اًمٕمٚمؿ  ,واهلل أقمٚمؿ)) .
واٟمٔمر  :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( , )478/9وُم٤م ٟم٘مٚمف اعمّمٜمػ قمـ اًمقاطمدي  ,واًمًٞمقـمل ذم اًمذي سمٕمده .
( )5أي  :قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمٌػم  ,قمغم اًمّمحٞمح يمام شم٘مدم .
( )6احلّمٌ٤مء  :هل احلَم اًمّمٖم٤مر .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((طمّم٥م)) (. )393/1
( )1اٟمٔمر  :أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدي صـ( , )183وًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل ًمٚمًٞمقـمل صـ(. )115واٟمٔمر اًمذي يٚمٞمف .
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وروى اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :ىم٤مل اًمٜمٌل ً --مٕمكم(--)1يقم سمدر ٟ(( :م٤موًمٜمل يمٗم ً٤م ُمـ
طمّمٌ٤مء))  ,أو ىم٤مل ُ(( :مـ شمراب)) ومرُم٤مه  ,وىم٤مل (( :ؿم٤مه٧م( )2اًمقضمقه))  ,ومام سم٘مل أطمد
إٓ أصٞمٌ٧م قمٞمٜمف(. )3
وروى اسمـ ضمرير  ,واسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,واًمٓمؼماين ( )1قمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمزام ()1ىم٤مل  :عم٤م يم٤من
( )1هق (( :قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ اهل٤مؿمٛمل  ,اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل , - -وزوج اسمٜمتف ُ ,مـ
واعمرضمح أٟمف أول ُمـ أؾمٚمؿ  ,وهق أطمد اًمٕمنمة ُ ,م٤مت ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م أرسمٕملم  ,وهق
اًمً٤مسم٘ملم إوليـ ,
ّ
يقُمئذ أومْمؾ إطمٞم٤مء ُمـ سمٜمل آدم سم٤مٕرض سم٢ممج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م  ,وًمف صمالث وؾمتقن قمغم إرضمح

[.ع]))

ىمري٥م (.)39/2
اًم٧م
واٟمٔمر شمرمجتف ذم:آؾمتٞمٕم٤مب(,)1130– 1089/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م( ,)134 – 100/4واإلص٤مسم٦م(.)564/4

( )2ؿم٤مه٧م  :أي َىم ٌُح٧م .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ؿمقه)) (. )511/2

( )3أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم املقمجؿ اًمٙمٌػم ()285/11رىمؿ(ُ)11750مـ ـمريؼ حيلى سمـ يٕمغم  ,قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم

 ,قمـ ؾمامك سمـ طمرب  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-

وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ( )74/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم أيب اًمِمٞمخ  ,واسمـ ُمردويف  ,ويمذا اًمِمقيم٤مين ذم
ومتح اًم٘مدير (. )314/2
درصمتف  :ذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ( )48/6وىم٤مل (( :رواه اًمٓمؼماين  ,ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح)) .
ومؾت  :ذم إؾمٜم٤مده  :يحيك سمـ يٕمغم وهق ((:حيٞمك سمـ يٕمغم إؾمٚمٛمل  ,اًمٙمقذم  ,وٕمٞمػ ؿمٞمٕمل ُ,مـ اًمت٤مؾمٕم٦م ))
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمت٘مري٥م (. )361/2وؾمٚمٞمامن وهق((:ؾمٚمٞمامن سمـ َىم ْرم -سمٗمتح اًم٘م٤مف وؾمٙمقن اًمراء  -اسمـ ُمٕم٤مذ  ,أسمق داود
اًمً٤مسمٕم٦م[ظم٧م د ت س ])) اًمت٘مري٥م
.
اًمٌٍمي اًمٜمحقي  ,وُمٜمٝمؿ ُمـ يٜمًٌف إمم ضمده  ,دء احلٗمظ يتِمٞمع ُ ,مـ
اًمتٕمديؾ

( , )136/4اعمجروطملم

(, )332/1

 :اجلرح و
(. )329/1واٟمٔمر شمرمجتف ذم
واًمتٝمذي٥م(.)187/4وؾمامك وهق ِ (( :ؾمامك  -سمٙمن أوًمف وختٗمٞمػ اعمٞمؿ  -اسمـ طمرب سمـ أوس سمـ ظم٤مًمد

اًمذهكم اًمٌٙمري  ,اًمٙمقذم  ,أسمق اعمٖمػمة  ,صدوق وروايتف قمـ قمٙمرُم٦م ظم٤مص٦م ُمْمٓمرسم٦م  ,وىمد شمٖمػم سمآظمرة  ,ومٙم٤من
رسمام شمٚم٘مـ ُ ,مـاًمراسمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمال ث وقمنميـ [.ظم٧م م  ))] 4اًمت٘مري٥م (.)332/1واٟمٔمرشمرضمؿشمف ذم :
وٕمٞمػ
.
اجلرح واًمتٕمديؾ( ,)279/4واعمٞمزان( , )327 , 326/3واًمتٝمذي٥م(. )204/4ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد
( )1هق  :ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب اًمٓمؼماين  ,أسمق اًم٘م٤مؾمؿ  ,وًمد ؾمٜم٦م (260هـ)  ,يم٤من أطمد إئٛم٦م احلٗم٤مظ ذم
قمٚمؿ احلدي٨م  ,وًمف شمّم٤مٟمٞمػ ُمذيمقرة  ,وآصم٤مر ُمِمٝمقرة ُمـ مجٚمتٝم٤م  :اعمٕم٤مضمؿ اًمثالصم٦م  :اًمٙمٌػم وإوؾمط
واًمّمٖمػم ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م (360هـ) .
ًمٚمداودي.)204/1
(
اٟمٔمر شمرمجتف ذم :شمذيمرة احلٗم٤مظ( , )912/3وـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م( )49/2وـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ
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يقم سمدر ؾمٛمٕمٜم٤م صقشم ً٤م وىمع ُمـ اًمًامء إمم إرض يم٠مٟمف صقت طمّم٤مة وىمٕم٧م ذم ـمً٧م (,)2
ورُمك رؾمقل اهلل  --سمتٚمؽ احلّمٌ٤مء ()3وم٤مهنزُمٜم٤م  ,ومذًمؽ ىمقًمف  ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
﴾ أي٦م(.)4
وأظمرج أسمق اًمِمٞمخ(ٟ , )1محقه  ,قمـ ضم٤مسمر( , )1واسمـ قمٌ٤مس(. )2

=



( )1هق (( :طمٙمٞمؿ سمـ ِطمزام تن ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًم ُٕم ّزى إؾمدي  ,أسمق ظم٤مًمد اعمٙمل  ,اسمـ أظمل ظمدجي٦م أم

اعم١مُمٜملم  ,أؾمٚمؿ يقم اًمٗمتح  ,وصح٥م  ,وًمف أرسمع وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م  ,صمؿ قم٤مش إمم ؾمٜم٦م أرسمع ومخًلم أو سمٕمده٤م ,

ويم٤من قم٤معم ً٤م سم٤مًمٜمً٥م [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )194/1واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب (, )363 , 362/1
وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )60 – 58/2واإلص٤مسم٦م (. )112/2

اًمّمٗمر  ,أٟمثك  ,وىمد شمذيمر  ,وهق إٟم٤مء يمٌػم  ,يقوع ومٞمف اعم٤مءويٖمًؾ ومٞمف
( )2ـمً٧م  :اًم َّٓم ًْ٧م ُ :مـ آٟمٞم٦م ُّ
اًمثٞم٤مب.اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((ـمً٧م)) (. )58/2
( )3ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :يمذا ذم اًمٚمٌ٤مب  ,واًمذي ذم ٟمًختلم ُمـ اًمقاطمدي  :شمٚمؽ احلّم٤مة)) ا.هـ .
قمٜمد اسمـ ضمرير(( :شمٚمؽ اًمرُمٞم٦م))  ,وقمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ (( :سمتٚمؽ احليصات ))  ,وواومؼ اًمٓمؼماين اًمقاطمدي .
( )4أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )85 , 84/11دون ىمقًمف  ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾ أي٦م  ,واسمـ أيب طم٤مشمؿ
ذم شمٗمًػمه ( )1672/5رىمؿ ( , )8906واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( )203/3رىمؿ ( , )3127وذم
إوؾمط()47 , 46/9رىمؿ ()9097يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ ُمقؾمك سمـ يٕم٘مقب اًمزُمٕمل,قمـ يزيدسمـ قمٌد اهلل ,
قمـ أيب سمٙمر سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ أيب طمثٛم٦م  ,قمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمزام .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( , )183واًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ

( , )116وذم اًمدر

اعمٜمثقر( )73/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ ُمردويف .
درصمتف  :ذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ( )84/6وىم٤مل (( :رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط  ,وإؾمٜم٤مده
اًمزُمٕمل  ,أسمق حمٛمد اعمدين ,
طمًـ)) .ومٗمٞمف ُ(( :مقؾمك سمـ يٕم٘مقب سمـ قمٌد اهلل سمـ وه٥م سمـ زُمٕم٦م اعمٓمٚمٌل َّ
صدوق دء احلٗمظ ُ ,مـ اًمً٤مسمٕم٦م ُ,م٤مت سمٕمد إرسمٕملم [.سمخ . ))]4اًمت٘مري٥م (. )289/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )168/8واعمٞمزان ( , )570/6واًمتٝمذي٥م (. )337/10
( )1هق  :قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ طمٞم٤من إٟمّم٤مري  ,احلٞم٤مين  ,أسمق حمٛمد  ,اعمٕمروف سم٠ميب الؿمٞمخ احل٤مومظ ,
وًمد ؾمٜم٦م(274هـ)  ,ىم٤مل اسمـ ُمردويف  :صم٘م٦م ُم٠مُمقن  ,وىم٤مل اخلٓمٞم٥م  :يم٤من طم٤مومٔم ً٤م صمٌت ً٤م ُمت٘مٜم ً٤م  ,وىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ
إصٌٝم٤مين  :يم٤من أطمد إقمالم  ,صٜمػ  :إطمٙم٤مم واًمتٗمًػم واًمِمٞمقخ ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م (399هـ).اٟمٔمر شمرمجتف
ذم  :شمذيمرة احلٗم٤مظ ( , )947 – 945/3واًمٜمجقم اًمزاهرة ( , )136/4وـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي
(.)248 – 246
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وٓسمـ [ضمرير](ُ)3مـ وضمف آظمر ٟ ,محقه(. )4

ىمقًمف قمزوضمؾ ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾(. )5

صعير]( )1ىم٤مل  :يم٤من اعمًتٗمتح أسم٤م ضمٝمؾ (, )1
روى احل٤ميمؿ قمـ قمٌد اهلل سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ [ ُ

=



( )1ذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( , )116وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )73/9وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ ُمردويف

.

درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده .
( )2شم٘مدم خترجيف ىمريٌ ً٤م .
( )3ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :ضمٌػم)) وهق شمّمحٞمػ  ,واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدر اًمتخري٩م .
( )4أظمرضمف  :اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )85/11قمـ احل٤مرث  ,ىم٤مل صمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م أسمق ُمٕمنم  ,قمـ

حمٛمد سمـ ىمٞمس  ,وحمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل  ,ىم٤مٓ ((:عم٤م دٟم٤م اًم٘مقم سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض  ,أظمذ رؾمقل اهلل - -
ىمٌْم٦م ُمـ شمراب ومرُمك هب٤م ذم وضمقه اًم٘مقم  ,وىم٤م ل ((:ؿم٤مه٧م اًمقضمقه !)) ,ومدظمٚم٧م ذم أقمٞمٜمٝمؿ يمٚمٝمؿ  ,وأىمٌؾ
أصح٤مب رؾمقل اهلل  - -ي٘متٚمقهنؿ وي٠مهوهنؿ  ,ويم٤مٟم٧م هزيٛمتٝمؿ ذم رُمٞم٦م رؾمقل اهلل,- -وأٟمزل اهلل :
﴿ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ أي٦م  ,إمم  ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ .

وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ( )74/7وٟمًٌف إمم اسمـ ضمرير وم٘مط .

درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :قمٌد اًمٕمزيز سمـ أسم٤من وهق(( :قمٌد اًمٕمزيز سمـ أسم٤من سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ
ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص إُمقي  ,اًمًٕمٞمدي  ,أسمق ظم٤مًمد اًمٙمقذم ٟ ,مزيؾ سمٖمداد ُ ,مؽموك  ,ويمذسمف اسمـ ُمٕملم وهمػمه ُ ,مـ
اًمت٤مؾمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وُم٤مئتلم [.ت])) اًمت٘مري٥م (. )506 , 507واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( , )377/5واعمجروطملم ٓ ,سمـ طمٌ٤من( , )141 , 140/2واًمْمٕمٗم٤مء اًمّمٖمػم ً ,مٚمٌخ٤مري صـ(. )74
اًمًٜمدي -سمٙمن اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اًمٜمقن -اعمدين أسمق ُمٕمنم  ,وهق
وأسمق ُمٕمنم وهقٟ(( :مجٞمح سمـ قمٌد اًمرمحـ ن
ُمقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ ُ ,مِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف ,وٕمٞمػ ُ ,مـ اًمً٤مدؾم٦م  ,أؾمـ واظمتٚمط ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌٕملم وُم٤مئ٦م  ,وي٘م٤مل يم٤من
اؾمٛمف قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمقًمٞمد سمـ هالل  ))]4[.اًمت٘مري٥م (. )298/2واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ
(,)494 ,493/8واًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم(,)308/4واًمتٝمذي٥م(.)374,375/10ومٝمقهبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد ًا.
(ُ )5مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )19ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊ ﴾ .

( )1ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :ؾمٕمػم)) وهق حتريػ  ,وذم اعمًتدرك ((سمـ أيب ُصٕمػم))  ,وىمٞمؾ  (( :سمـ
ُصٕمػم )) يمام ؾمػمد ذم شمرمجتف .
وهق (( :قمٌد اهلل سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ ُصٕمػم  -سم٤معمٝمٛمٚمتلم ُمّمٖمر ًا  -وي٘م٤مل  :اسمـ أيب ُصٕمػم ً ,مف رؤي٦م  ,ومل يثٌ٧م ًمف
ؾمامع ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع أو شمًع وصمامٟملم  ,وىمد ىم٤مرب اًمتًٕملم [.خ د س ])) اًمت٘مري٥م (. )405/1
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وم٢مٟمف ىم٤مل طملم اًمت٘مك اًم٘مقم  :اًمٚمٝمؿ أيٜم٤م يم٤من أىمٓمع ًمٚمرطمؿ  ,وأشمك ( )2سمام ٓ يٕمرف فَأ ِح ْنه

()3

اًمٖمداة( , )4ومٙم٤من ذًمؽ اؾمتٗمت٤مطم ً٤م  ,وم٠مٟمزل اهلل ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾
إمم ىمقًمف  ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾(. )5

=



ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ (( :رأى اًمٜمٌل  --وهق صٖمػم ))  ,وىم٤مل اًمٌخ٤مري (( :قمٌد اهلل سمـ صمٕمٚمٌ٦م  ,قمـ

اًمٜمٌل ُ --مرؾمؾ إٓ أن يٙمقن قمـ أسمٞمف  ,وهق أؿمٌف

))  .اٟمٔمرشمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب (, )876/3

واإلص٤مسم٦م ( , )31/4واجلرح واًمتٕمديؾ ( , )19/5وضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ صـ (. )207
( )1هق:قمٛمروسمـ هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرواعمخزوُمل,اًم٘مررُ,مـ أؿمد اًمٜم٤مس قمداوة ًمٚمٜمٌل,- -

ويم٤من ي٘م٤مل ًمف أسمق احلٙمؿ ومدقم٤مه اعمًٚمٛمقن أسم٤مضمٝمؾ  ,اؾمتٛمر ذم قمداوشمف وُمٙم٤مسمرشمف ويمٞمده ًمٚمرؾمقل- -
وًمدقمقشمف  ,طمتك يم٤مٟم٧م وىمٕم٧م سمدر اًمٙمؼمى ومِمٝمده٤م ُمع اعمنميملم ومٙم٤من ُمـ ىمتاله٤م .
اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم ( , )266/3وإقمالم (. )87/5
( )2ذم (أ ,ج)  :وأيت .

( )3ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :وم َ٠م ِطمٜمْف  :أي أهٚمٙمف  ,وسم٤مسمف سم٤مع .خمت٤مر)) ا.هـ .
اٟمٔمر  :حمت٤مر اًمّمح٤مح ((طملم)) صـ( , )69وًمً٤من اًمٕمرب (. )136/13
( )4اًم َٖمدَ اة واًم ُٖمدْ وة  :سمٛمٕمٜمك اًم ٌُٙمْرة  ,وهل ُم٤م سملم صالة اًمٖمداة وـمٚمقع اًمِمٛمس .
اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((همدا)) ( , )346/3وًمً٤من اًمٕمرب (. )116/15
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )5أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم ( )357/2رىمؿ (. )3264
وأظمرضمف أيْم ً٤م  :اًمٜمً٤مئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,ؾمقرة إٟمٗم٤مل ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿:ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﴾ ( )350/6رىمؿ ( , )11201واسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ  ,يمت٤مب اعمٖم٤مزي  ,همزوة سمدر
اًمٙمؼمى وُمتك يم٤مٟم٧م وُم٤م أُمره٤م ( )355/7رىمؿ ( , )36674واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )93/11واسمـ أيب
طم٤مشمؿ  ,ذم شمٗمًػمه ( )1675/5رىمؿ ( , )8917واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(. )183
يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب  ,طمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ صٕمػم .
وذيمره الؾمٞمقـمل ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )116وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )77/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم قمٌد سمـ محٞمد  ,واسمـ
اعمٜمذر  ,وأيب اًمِمٞمخ  ,واسمـ ُمردويف  ,واسمـ ُمٜمده .
درصمتف  :ىم٤مل احل٤ميمؿ (( :هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه))  ,وواوم٘مف اًمذهٌل .
شمرمجتفومٝمق ُمرؾمؾ .
صمٕمٚم٥م يثٌ٧م ًمف ؾمامع ُمـ اًمٜمٌل , --وصمٌت٧م ًمف اًمرؤي٤م وم٘مط يمام سمٞمٜم٤م ذم ,
ًمٙمـ قمٌداهلل سمـ ة مل
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وأظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ قمٓمٞم٦م ()1ىم٤مل  :ىم٤مل أسمق ضمٝمؾ  :اًمٚمٝمؿ اٟمٍم أقمز اًمٗمئتلم ,
وأيمرم اًمٗمرىمتلم( , )2ومٜمزًم٧م(. )3
وىم٤مل اًمًدي)4(/واًمٙمٚمٌل( : )5يم٤من اعمنميمقن طملم ظمرضمقا إمم اًمٜمٌل ُ--مـ ُمٙم٦م ,
أظمذوا سم٠مؾمت٤مر اًمٙمٕمٌ٦م()1وىم٤مًمقا  :اًمٚمٝمؿ اٟمٍم أقمغم( )2اجلٜمديـ  ,وأهدى اًمٗمئتلم  ,وأيمرم

( )1هق (( :قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد سمـ ُضمٜم٤مدة  -سمْمؿ اجلٞمؿ سمٕمده٤م ٟمقن ظمٗمٞمٗم٦م  -اًم َٕمقذم اجلَدَ زم  -سمٗمتح اجلٞمؿ واعمٝمٛمٚم٦م -
اًمٙمقذم  ,أسمق احلًـ  ,صدوق خيٓمئ يمثػم ًا  ,ويم٤من ؿمٞمٕمٞم ً٤م ُمدًمً ً٤م ُ ,مـ اًمث٤مًمث٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى قمنمة [.سمخ
د ت ق])) اًمت٘مري٥م (. )24/2
ووٕمٗمف يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء  :ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد (( :وٕمٞمػ احلدي٨م)) .وىم٤مل اسمـ طمٌ٤من  ٓ(( :حيؾ آطمتج٤مج سمف
وٓ يمت٤مسم٦م طمديثف إٓ قمغم ضمٝم٦م اًمتٕمج٥م)) .وىم٤مل اًمذهٌل (( :شم٤مسمٕمل ؿمٝمػم  ,وٕمٞمػ)) .
شمرمج٧م ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )382/6واعمٞمزان ( , )100/5واًمتٝمذي٥م (. )201 , 200/7
ه
واٟمٔمر
( )2ذم (أ)  :اًمٗمئتلم .
( )3أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )167/5رىمؿ ( , )8920واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (.)93/11
يمالمه٤م ُمـ ـمرق قمـ ُمٓمرف  ,قمـ قمٓمٞم٦م .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )116وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )78/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ أيب ؿمٞمٌف ,
واسمـ اعمٜمذر .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وُمداره قمغم قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم وهق وٕمٞمػ .
اًمًدن ي  -سمْمؿ اعمٝمٛمٚم٦م وشمِمديد اًمدال  -أسمق حمٛمد اًمٙمقذم ,
( )4هق (( :إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب يمريٛم٦م ُ
صدوق هيؿ  ,ورُمل سم٤مًمتِمٞمع ُ ,مـ اًمراسمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وقمنميـ [.م  ))]4اًمت٘مري٥م (. )72 , 71/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( )184/2واًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي

( , )277, 276/1و اًمتٝمذي٥م

(. )313/1
اًمٜمً٤مسم٦م اعمٗمن ُ ,متٝمؿ سم٤مًمٙمذب  ,ورُمل
اًمً٤مئ٥م سمـ سمنم اًمٙمٚمٌل  ,أسمق اًمٜمي اًمٙمقذم ّ ,
( )5هق (( :حمٛمد سمـ ّ
سم٤مًمرومض ُ ,مـ اًمً٤مدؾم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وأرسمٕملم [.ت ومؼ])) اًمت٘مري٥م (. )163/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :واجلرح واًمتٕمديؾ ( , )270/7وُمٞمزان آقمتدال ( , ) 159/6واًمتٝمذي٥م(.)157/9
( )1ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :أي ُ :مًٙمقه٤م وشمٕمٚم٘مقا هب٤م)) ا.هـ .
( )2ذم (أ)  :أقمز .
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احلزسملم  ,وأومْمؾ اًمديٜملم  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أي٦م(. )1
وىم٤مل قمٙمرُم٦م( :)2ىم٤مل اعمنميمقن  :اًمٚمٝمؿ ٓ ٟمٕمرف ُم٤م ضم٤مء سمف حمٛمد  ,وم٤مومتح سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف
سم٤محلؼ  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﭱ ﭲ ﴾ أي٦م(. )3
()4

أطم٥م إًمٞمؽ وأرى قمٜمدك
وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :قال أسمق ضمٝمؾ  :اًمٚمٝمؿ أ ُيٜم٤م يم٤من ّ
وم٤مٟمٍمه(.)5

وىم٤مل اسمـ زيد

( : )1ىم٤مًمقا  ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

( )1ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )340/4واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( , )183واًمٌٖمقي ذم
ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )201/2واخل٤مزن ذم ًمٌ٤مب اًمت٠مويؾ (. )19/3
يمٚمٝمؿ ُمـ ىمقل اًمًدي واًمٙمٚمٌل  ,وىمٍمه اسمـ اجلقزي ذم زاداعمًػم ( )335/3قمغم اًمسد ي .
درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,إٓ أن اًمٙمٚمٌل ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب  ,ورُمل سم٤مًمرومض  ,ومٝمق هبذا وٕمٞمػ .
( )2هق (( قمٙمرُم٦م سمـ قمٌد اهلل ُ ,مقمم اسمـ قمٌ٤مس  ,أصٚمف سمرسمري  ,صم٘م٦م صمٌ٧م  ,قم٤ممل سم٤مًمتٗمًػم  ,مل يثٌ٧م شمٙمذيٌف

قمـ اسمـ قمٛمر -

اًمث٤مًم٨مُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وُم٤مئ٦م  ,وىمٞمؾ سمٕمد ذًمؽ [.ع]))
ة
 ,-وٓ شمثٌ٧م قمٜمف سمدقم٦م ُ ,مـ

اًمت٘مري٥م (. )30/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( , )49/7واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من
(. )240–234/7

( )3ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من

( , )229,230/5واًمتٝمذي٥م

( , )340/4واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ

(, )184 , 183

واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )201/2واخل٤مزن ذم ًمٌ٤مب اًمت٠مويؾ (.)19/3يمٚمٝمؿ قمـ قمٙمرُم٦م  ,سمدون
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

إؾمٜم٤مد.
درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده ً ,مٙمـ ىمد أظمرج اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه
قمٙمرُم٦م ُ ,م٤م يٗمٞمد ُمٕمٜم٤مه  ,وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر

(  )90 /11سمًٜمد وٕمٞمػ  ,قمـ

( )79 /7وزاد ذم نؾمٌتف إمم قمٌد سمـ محٞمد ,

واسمـ اعمٜمذر .
( )4ذم (أ)  :قمٜمؽ .
( )5ذيمره اعمّمٜمػ هٜم٤م دون اًمتٍميح سمًٌ٥م ٟمزول أي٦م  ,وذيمره اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم ( )235/3قمـ اسمـ

قمٌ٤مس-

,-وومٞمف (( :وم٤مٟمٍمه اًمٞمقم  ,ومٜمزًم٧م أي٦م)) ومل يًٜمده .

وأؿم٤مر إًمٞمف اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه ( , )467/2وإًمقد ذم روح اعمٕم٤مين (. )175/9
درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,ويِمٝمد ًمف ُم٤م ىمٌٚمف .
( )1هق (( :قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ  ,اًمٕمدوي ُمقٓهؿ  ,وٕمٞمػ ُ ,مـ اًمث٤مُمٜم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم
[ت ق]))اًمت٘مري٥م(.)480/1
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ﯣ ﯤ ﯥ ﴾(.)2( )1

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

=



واٟمٔمرشمرمجتف ذم  :اًم٩مرح واًمتٕمديؾ( , )233/5واعمجروطملم( ,)58 ,57/2واًمتٝمذي٥م (. )161/6

(ُ )1مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م (. )32
( )2أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )92/11مـ ـمريؼ يقٟمس ىم٤مل  :أظمؼمٟم٤م اسمـ وه٥م  ,ىم٤مل  :ىم٤مل اسمـ زيد
وذيمره اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم ( , )335/3واسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه (. )468 , 467/2
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ  ,وٕمٞمػ .ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
وٟمٚمحظ أن هذا إصمرًمٞمس ومٞمف شمٍميح سمًٌ٥م اًمٜمزول  ,سمؾ ومٞمف إؿم٤مرة إمم أن اإلؾمتٗمت٤مح يم٤من ُمـ اعمنميملم .
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يب( )1وقمٓم٤مء( : )2ىم٤مًم٧م اًمّمح٤مسم٦م  :اًمٚمٝمؿ اٟمٍمٟم٤م واومتح ًمٜم٤م  ,ومٜمزًم٧م(.)3
وىم٤مل ُأ ّ

ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾()4أي٦م .

اسم٦م سمـ قمٌد اعمٜمذر إٟمّم٤مري ( ,)5وذًمؽ أن رؾمقل اهلل  --طم٤مس
ٟمزًم٧م ذم أيب ُل َب
هيقد ىمرئم٦م()6إطمدى وقمنميـ ًمٞمٚم٦م  ,ومً٠مًمقا رؾمقل اهلل  --اًمّمٚمح قمغم ُم٤م ص٤مًمح قمٚمٞمف
يب سمـ يمٕم٥م سمـ ىمٞمس سمـ قمٌٞمد سمـ زيد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر إٟمّم٤مري ,
( )1هق ُ (( :أ ّ
اخلزرضمل  ,أسمق اعمٜمذر  ,ؾمٞمد اًم٘مراء  ,ويٙمٜمك أسم٤م اًمٓمٗمٞمؾ أيْم ً٤م ُ ,مـ ومْمالء اًمّمح٤مسم٦م  ,اظمتٚمػ ذم ؾمٜم٦م ُمقشمف
اظمتالوم ً٤م يمثػم ًا  ,ىمٞمؾ  :ؾمٜم٦م شمًع قمنمة  ,وىمٞمؾ  :ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم  ,وىمٞمؾ همػم ذًمؽ

[.ع])) اًمت٘مري٥م

(. )48/1
واٟمظر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )70 – 65/1وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )80 – 78/1واإلص٤مسم٦م (. )27/1

( )2هق (( :قمٓم٤مء سمـ أيب ُمًٚمؿ  ,أسمق قمثامن اخلراؾم٤مين  ,واؾمؿ أسمٞمف ُمٞمنة  ,وىمٞمؾ قمٌد اهلل  ,صدوق هيؿ يمثػم ًا ,
ويرؾمؾ ويدًمس ُ ,مـ اخل٤مُمً٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم  ,مل يّمح أن اًمٌخ٤مري

أظمرج ًمف [.م ))]4

اًمتؼري٥م (. )23/2
صـ ,)238واًمتٝمذي٥م(. )191 , 190/7
واٟمٔمر شمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ( ,)334/6وضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ (
( )3ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )340/4واسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم ( , )334/3وإًمقد ذم روح
اعمٕم٤مين()175/9صمالصمتٝمؿ عن أيب سمـ يمٕم٥م  ,وقمٓم٤مء اخلر اؾم٤مين .وذيمره اًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ(,)201/2
واخل٤مزن ذم ًمٌ٤مب اًمت٠مويؾ (ُ )19/3مـ ىمقل أيب وم٘مط  ,سمدون إؾمٜم٤مد .
درصمتف :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,ومل أضمد ًمف ؿم٤مهد ًا .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

واًمذي يؽمضمح  -واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل  -أن ؾمٌ٥م ٟمزول أي٦م اؾمتٗمت٤مح املذيملم  ,وذًمؽ ًمقرود اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ,
واطمتج٤مج أيمثر اعمٗمنيـ سم٠من اخلٓم٤مب ذم أي٦م يتقضمف إًمٞمٝمؿ .ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرر واًمقضمٞمز صـ ()787
قمٜمد هذه أي٦م (( :ىم٤مل أيمثر اعمت٠موًملم  :هذه أي٦م خم٤مـمٌ٦م ًمٙمٗم٤مر أهؾ ُمٙم٦م . ))...
واٟمٔمر  :زاد اعمًػم ( , )335/3وشمٗمًػم اًم٘مرطيب (. )480/9
(ُ )4مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )27ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ .
( )5هق (( :أسمق ًمٌ٤مسم٦م  ,إٟمّم٤مري اعمدين  ,اؾمٛمف  :سمِمػم وىمٞمؾ  :روم٤مقم٦م سمـ قمٌد اعمٜمذر  ,صح٤ميب ُمِمٝمقر  ,ويم٤من
أطمد اًمٜم٘مٌ٤مء  ,وقم٤مش إمم ظمالوم٦م قمكم  ,ووهؿ ُمـ ؾمامه ُمروان [.خ م د ق])) اًمت٘مري٥م (. )467/2واٟمٔمر
شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1742 - 1740/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )292 , 291/1واإلص٤مسم٦م (. )349/7
( )6هيقد ىمرئم٦م  :طمل ُمـ اًمٞمٝمقد  ,وهق اؾمؿ رضمؾ ٟمزل ىمٚمٕم٦م طمّمٞمٜم٦م سم٘مرب اعمديٜم٦م  ,ومٜمً٥م إًمٞمٝمؿ  ,وىمرئم٦م
ُأسمػموا ًمٜم٘مْمٝمؿ اًمٕمٝمد
واًمٜمْمػم أظمقان  ,وهؿ ُمـ أوٓد ه٤مرون قمٚمٞمف اًمًالم ُ ,مـ طمٚمٗم٤مء إوس ,
وُمٔم٤مهرهتؿ اعمنميملم قمغم رؾمقل اهلل  ,- -وذًمؽ ذم ؿمقال ؾمٜم٦م مخس ُمـ اهلجرة .اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ
=
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إظمقاهنؿ ُمـ سمٜمل اًمٜمْمػم ( ,)1قمغم أن يًػموا إمم إظمقاهنؿ سم٠مذرقم٤مت ()2وأرحي٤م (ُ)3مـ أرض
ٟمزًمقا قمغم طمٙمؿ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ( ,)5وم٠مسمقا وىم٤مًمقا :
اًمِم٤مم(.)4وم٠مسمك أن يٕمٓمٞمٝمؿ ذًمؽ إمم أن ي
أرؾمؾ ًمٜم٤م أسم٤م ًُم ٌَ٤مسم٦م  ,ويم٤من ُمٜم٤مصح ً٤م هلؿ ٕ ,ن قمٞم٤مًمف وُم٤م ًمف ووًمده يم٤من قمٜمدهؿ  ,ومٌٕمثف

رؾمقل اهلل  --وم٠مشم٤مهؿ  ,وم٘م٤مًمقا  :ي٤م أسم٤م ًمٌ٤مسم٦م ُ ,م٤م شمرى ؟ أومٜمٜمزل قمغم طمٙمؿ ؾمٕمد سمـ

ُمٕم٤مذ ؟ وم٠مؿم٤مر أسمق ًمٌ٤مسم٦م سمٞمده إمم طمٚم٘مف  :أنه اًمذسمح ومال شمٗمٕمٚمقا .
ىم٤مل أسمق ًمٌ٤مسم٦م  :واهلل ُم٤م زاًم٧م ىمدُم٤مي طمتك قمٚمٛم٧م أين ىمد ظمٜم٧م اهلل ورؾمقًمف  ,ومٜمزًم٧م /
هذه أي٦م .ومٚمام ٟمزًم٧م ؿمد ٟمٗمًف قمغم ؾم٤مري٦م ُمـ ؾمقاري اعمًجد وىم٤مل

 :واهلل ٓ أذوق

ـمٕم٤مُم ً٤م وٓ ذاسم ً٤م طمتك أُمقت أو يتقب اهلل قمكم .ومٛمٙم٨م ؾمٌٕم٦م أي٤مم ٓ يذوق ومٞمٝم٤م ()6ـمٕم٤مُم ً٤م
طمتك ظمر ُمٖمِمٞم ً٤م قمٚمٞمف  ,صمؿ شم٤مب اهلل قمٚمٞمف  ,وم٘مٞمؾ ًمف  :ي٤م أسم٤م ًمٌ٤مسم٦م  ,ىمد شمٞم٥م قمٚمٞمؽ  ,وم٘م٤مل ٓ :

=



هِم٤مم ( , )198/4وإٟمً٤مب ًمٚمًٛمٕم٤مين ( , )475/4واًمٚمٌ٤مب ذم هتذي٥م إٟمً٤مب (. )26/3

( )1سمٜمق اًمٜمْمػم  :ىمٌٞمٚم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد ُ ,مـ أوٓد ه٤مرون قمٚمٞمف اًمًالم ,

ٟمزًمقا وادي اعمذيٜم٥م  -ذق اعمديٜم٦م -

ويم٤مٟمقا طمٚمٗم٤مء اخلزرج  ,أضمالهؿ اًمٜمٌل  - -إمم اًمِم٤مم  ,سمًٌ٥م همدرهؿ  ,ؾمٜم٦م أرسمع ًمٚمٝمجرة .
صـ. )529
اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم( , )143/4وإٟمً٤مب ًمٚمًٛمٕم٤مين( , )502/5وُمٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ احلج٤مز (
وقمامن  ,يٜمً٥م إًمٞمف
(َ )2أ ْذ ِر َقم٤مت  :سم٤مًمٗمتح صمؿ اًمًٙمقن ويمن اًمراء  ,سمٚمد ذم أـمراف اًمِم٤مم جي٤مور أرض اًمٌٚم٘م٤مء َّ
اخلٛمر  ,وىمٞمؾ ُ :مديٜم٦م سم٤مًمٌٚم٘م٤مء  ,أُم٤م أذراقم٤مت اًمٞمقم ومٝمل  :ىمري٦م ُمـ أقمامل طمقران داظمؾ احلدود اًمًقري٦م ,
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ىمرب ُمديٜم٦م درقم٤م ؿمامًٓ  ,يً٤مر اًمٓمريؼ إمم دُمِمؼ .
اٟمٔمر ُ:مٕمجؿ اًمٌٚمدان ( , )130/1وًمً٤من اًمٕمرب ((ذرع)) ( , )97/8واعمٕم٤ممل إصمػمة صـ(. )25
(َ )3أ ِرحي٤م  :سم٤مًمٗمتح صمؿ اًمٙمن  ,وي٤مء ؾم٤ميمٜم٦م  ,وهل ُمديٜم٦م ىمرب سمٞم٧م اعم٘مدس  ,ذم اًمٖمقرُمـ أرض إردن سم٤مًمِم٤مم ,
وهل ىمري٦م اجلٌ٤مريـ .اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ اًمٌٚمدان ( , )165/1واًمروض اعمٕمٓم٤مر صـ(. )25
(ّ )4
يـ اجلزيرة واًم َٖمقر إمم اًمً٤مطمؾ  ,وهب٤م أُمٝم٤مت اعمدن ُمثؾ
اًمِم٤مم  :هل سمالد ب

 :محص ودُمِمؼ وطمٚم٥م

واعم٘مدس وهمػمه٤م  ,ويٓمٚمؼ ذم اًمت٤مريخ قمغم ومٚمًٓملم وؾمقري٦م  ,وًمٌٜم٤من وإردن .
اٟمٔمر  :أطمًـ اًمت٘م٤مؾمٞمؿ صـ( , )140وُمٕمجؿ اًمٌٚمدان ( , )314 – 311/3واعمٕم٤ممل إصمػمة صـ(. )147

( )5هق (( :ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ سمـ اًمٜمٕمامن إٟمّم٤مري إؿمٝمكم  ,أسمق قمٛمرو  ,ؾمٞمد إوس  ,ؿمٝمد سمدر ًا  ,واؾمتِمٝمد ُمـ
ؾمٝمؿ أص٤مسمف سم٤مخلٜمدق  ,وُمٜم٤مىمٌف يمثػمة [.خ])) اًمت٘مري٥م (. )289/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( )605 – 602/2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )444 – 441/2واإلص٤مسم٦م (.) 84/3
((( )6ومٞمٝم٤م))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
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واهلل( ٓ)1أطمؾ ٟمٗمز طمتك يٙمقن رؾمقل اهلل  --هق اًمذي حيٚمٜمل  ,ومج٤مءه ومحٚمف سمٞمده ,
صمؿ ىم٤مل أسمق ًمٌ٤مسم٦م  :إن ُمـ مت٤مم شمقسمتل أن أهجر دار ىمقُمل اًمتل أصٌ٧م ومٞمٝم٤م اًمذٟم٥م  ,وأن
أٟمخٚمع ُمـ ُم٤مزم  ,وم٘م٤مل رؾمقل اهلل (( : --جيزيؽ اًمثٚم٨م أن شمتّمدق سمف))(. )2
ورواه ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر( ,)3وهمػمه  ,قمـ قمٌد اهلل سمـ [أيب]( )4ىمت٤مدة  ,سم٤مظمتّم٤مر(. )5
( )1ذم (أ) واهلل ٓ أطمؾ  ,سم٢مؾم٘م٤مط (( ٓ )) إومم .
( )2ذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ( )184سمٚمٗمظه  ,ومل يٜمًٌف ٕطمد .
وذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من (ُ )346/4مـ ىمقل اًمٙمٚمٌل  ,سمدون إؾمٜم٤مد .
درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده .
( )3هق (( :ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر سمـ ؿمٕمٌ٦م  ,أسمق قمثامن اخلُراؾم٤مين ٟ ,مزيؾ ُمٙم٦م  ,صم٘م٦م ُمّمٜمػ  ,ويم٤من ٓ يرضمع قمام ذم
يمت٤مسمف ًمِمدة وصمقىمف سمف ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وقمنميـ  ,وىمٞمؾ سمٕمده٤م ُ ,مـ اًمٕم٤مذة [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )306/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )68/4واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )268/8واًمتٝمذي٥م (. )78/4
(ُ )4م٤م سملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ إصؾ  ,وسم٘مٞم٦م اًمٜمًخ  ,واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدراًمتخري٩م واًمؽمضمؿة .
وهق  ((:قمٌد اهلل سمـ أيب ىمت٤مدةإٟمّم٤مري اعمدين  ,صم٘م٦م ُ ,مـ اًمث٤مًمث٦م ُ,م٤مت ؾمٜم٦م مخس وشمًٕملم

[ .ع ] ) )

اًمت٘مري٥م (. )441 /1
واٟمٔمر شمرمجتفذم  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم( , )175/5واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من( , )21, 20/5واًمتٝمذي٥م(.)315/5
( )5أظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف (ُ )204/5مـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من  ,قمـ اسمـ أيب ظم٤مًمد  ,قمـ قمٌد اهلل اسمـ أيب
ىمت٤مدة .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وأطمرصمف أيض ًا  :اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )122/11مـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم  ,سمف ُ ,م٘متٍم ًا قمغم ىمقًمف :
((ذم أيب ًمٌ٤مسم٦م))  ,واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه()1684/5رىمؿ(ُ )8975مـ ـمريؼ اسمـ أيب قمٛمر اًمٕمدين  ,سمف ,
ٟمحقه .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( , )116وذم اًمدر اعمٜمثقر( )90/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذر ,وأيب
اًمِمٞمخ.
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .ورضم٤مًمف صم٘م٤مت  ,إٓ أن ذم إؾمٜم٤مد اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,اسمـ أيب قمٛمر وهق (( :حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ
أيب قمٛمر اًم َٕمدَ ين ٟ ,مزيؾ ُمٙم٦م  ,وي٘م٤مل إن أسم٤م قمٛمر يمٜمٞم٦م حيٞمك  ,صدوق  ,صٜمَّػ اعمًٜمد  ,ويم٤من ٓزم اسمـ ُقمٞمٞمٜم٦م ,
ًمٙمـ ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ  :يم٤مٟم٧م ومٞمف همٗمٚم٦م ُ ,مـ اًمٕم٤مذة ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕملم [.م ت س ق]))  .اًمت٘مري٥م
(. )218/1
واٟمٔمرشمرمجتف ذم:اجلرح واًمتٕمديؾ(,)124/8وهتذي٥م اًمٙمامل ( ,)210 –199/26واًمتٝمذي٥م (. )457/9
ًمٙمـ اسمـ أيب قمٛمر ىمد شم٤مسمٕمف  :قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم  ,يمام قمٜمد اسمـ ضمرير  ,وهق صم٘م٦م  ,طم٤مومظ وم٘مٞمف ُ ,مـ أضمؾ
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وروى اسمـ ضمرير  ,وهمػمه قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل( : )1أن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من ظمرج ُمـ ُمٙم٦م .وأشمك
ضمؼميؾ اًمٜمٌل ,--وم٘م٤مل  :إن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من سمٛمٙم٤من يمذا ويمذا  ,وم٘م٤مل رؾمقل اهلل (( :--إن
أسم٤م ؾمٗمٞم٤من سمٛمٙم٤من يمذا ويمذا  ,وم٤مظمرضمقا إًمٞمف وايمتٛمقا))  ,ومٙمت٥م رضمؾ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم إمم أيب
طمذريمؿوم٠مٟمزل اهلل ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾أي٦م(.)2
,
ؾمٗمٞم٤من  :إن حمٛمد ًا يريديمؿ ومخذوا

=



أصح٤مب ؾمٗملان سمـ قمٞمٞمٜم٦م .اٟمٔمر  :اًمت٘مري٥م (. )415/1

اًمً َٚمٛمل -
( )1هق (( :ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ َطم َرام  -سمٛمٝمٛمٚم٦م وراء  -إٟمّم٤مري  ,صمؿ َّ
صح٤ميب اسمـ صح٤ميب  ,همزا شمًع قمنمة همزوة  ,وُم٤مت سم٤معمديٜم٦م سمٕمد اًمًٌٕملم  ,وهق اسمـ أرسمع وشمًٕملم [.ع]))
سمٗمتحتلم -

اًمت٘مري٥م (. )122/1
اًمٖم٤مب( ,)378 ,377/1واإلص٤مسم٦م (. )434/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم:آؾمتٞمٕم٤مب ( , )220- 219/1وأؾمد ة
ؾمقار  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م حمٛمد سمـ ا ُعم ْح ِرم  ,ىم٤مل :
( )2أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )121/11مـ ـمريؼ ؿمٌ٤مسم٦م سمـ َّ
ًم٘مٞم٧م قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ومحدصمٜمل  ,ىم٤مل  :صمٜمل ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل .
وذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه ( )474/2قمـ اسمـ ضمرير سمًٜمده وُمتٜمف  ,واًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ (, 116
 , )117وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )90, 89/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذر  ,وأيب اًمِمٞمخ .
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :حمٛمد سمـ اعمحرم .
شمرضمؿ ًمف اسمـ طمجر ذم صمالث ُمقاوع :
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ىم٤مل ذم إول  :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌٞمد اًمٚمٞمثل اعمٙمل  ,وي٘م٤مل ًمف  :حمٛمد اعمحرم  ,صمؿ ىم٤مل  :وٕمٗمف يحيك سمـ
ُمٕملم  ,وىم٤مل اًمٌخ٤مري ُ(( :مٜمٙمر احلدي٨م))  ,وىم٤مل اًمٜمً٤مئل ُ(( :مؽموك)) .اًمٚمً٤من (. )217 , 216/5
وىم٤مل ذم اًمث٤مين  :حمٛمد سمـ قمٛمر اعمحرم  ,ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ (( :واه))  ,وىم٤مل اسمـ ُمٕملم ً(( :مٞمس سمٌمء))  ,صمؿ ىم٤مل

اسمـ طمجر (( :وحمٛمد هذا هق اسمـ عسمٞمد سمـ قمٛمػم اًمذي شم٘مدم .وم٘مقًمف :اسمـ قمٛمر-

 -ظمٓم٠م  ,وًمٕمٚمف رأى

رواي٦م ٟمً٥م ومٞمٝم٤م جلده إقمغم قمٛمػم  ,ومتّمحف إمم قمٛمر))  .اًمٚمً٤من (. )320/5
شمرضمؿ  ,وهق حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ
وىم٤مل ذم اًمث٤مًم٨م (( :حمٛمد اعمحرم  ,ذيمر ه اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ ومً٤مق ًمف ة
قمٌٞمد سمـ قمٛمػم اًمٚمٞمثل اعمٙمل  ,ىمد شم٘مدُم٧م شمرمجتف  ,ويمرره اسمـ قمدي ُمرشملم)) .اًمٚمً٤من (. )439/5
واًمذي ذه٥م إًمٞمف اسمـ طمجر ُ ,مـ أن ه١مٓء اًمثالصم٦م رضمؾ واطمد هق اًمراضمح  -واهلل أقمٚمؿ .-
وقمغم هذا  ,وم٤مًمحدي٨م هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد ًا .
ىم٤مل اسمـ يمثػم (( :هذا طمدي٨م همري٥م ضمد ًا  ,وذم ؾمٜمده وؾمٞم٤مىمف ٟمٔمر. ))...وىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر ذم طم٤مؿمٞم٦م
شمٗمًػم اسمـ ضمرير (((:)480/13وهذا ظمؼم وٕمٞمػ ضمدً ا ً ,مْمٕمػ حمٛمد اعمحرم ,وهق ُمؽموك احلدي٨م)) .
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همري٥م ضمد ًا  ,ذم ؾمٜمده وؾمٞم٤مىمف ٟمٔمر(. )1
وأظمرج اسمـ ضمرير قمـ اًمًدي ىم٤مل  :يم٤مٟمقا يًٛمٕمقن ُمـ اًمٜمٌل

 --احلدي٨م

()2

ومٞمٗمِمقٟمف طمتك يٌٚمغ اعمنميملم  ,ومٜمزًم٧م(.)3
ىمقًمف قمزوضمؾ ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾(.)4

أظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ اسمـ قمٌ٤مس  :أن ٟمٗمر ًا ُمـ ىمريش وُمـ أذاف يمؾ ىمٌٞمٚم٦م

اضمتٛمٕمقا ًمٞمدظمٚمقا دار اًمٜمدوة( ,)5وم٤مقمؽموٝمؿ إسمٚمٞمس ذم صقرة ؿمٞمخ ضمٚمٞمؾ  ,ومٚمام رأوه
( )1هذا ىمقل اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ(ٟ , )117م٘مٚمف قمـ اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه (. )474/2
( )2ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :أي ذم احلرب  ,يمام ذم رواي٦م قمـ اًمِمٕمٌل)) ا.هـ .
( )3أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )123/11مـ ـمريؼ أمحد سمـ اعمٗمْمؾ  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م أؾمٌ٤مط  ,قمـ اًمًدي ,
سمٚمٗمٔمف  ,دون ىمقًمف (( :ومٜمزًم٧م)) .وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( )117وٟمًٌف إمم اسمـ ضمرير وم٘مط .
ري  -سمٗمتح اعمٝمٛمٚم٦م واًمٗم٤مء -
ػ
حل َ
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :اسمـ اعمٗمْمؾ وهق (( :أمحد سمـ اعمٗمْمؾ ا َ
أسمققمكم اًمٙمقذم  ,صدوق  ,ؿمٞمٕمل  ,ذم طمٗمٔمف رء ُ ,مـ اًمت٤مؾمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م مخس قمنمة

[.د س ]))

اًمت٘مريب (. )26/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :هتذي٥م اًمٙمامل ( , )487/1واًمتٝمذي٥م (. )70/1
اهلٛمداين  -سمًٙمقن اعمٞمؿ  -أسمق يقؾمػ  ,وي٘م٤مل أسمق ٟمٍم  ,صدوق  ,يمثػم
وأؾمٌ٤مط هق (( :أؾمٌ٤مط سمـ ٟمٍم ْ
ىمري٥م (.)53/1
اخلٓم٠م يٖمرب ُ ,مـ اًمث٤مُمٜم٦م [.ظم٧م4م])) اًم٧م
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

واٟمٔمر شمرمجتف ذم :اًم٩مرح واًمتٕمديؾ ( ,)332/2وهتذي٥م اًمٙمامل (. )258 , 357/2
شمٕمددت اًمرواي٤مت ذم ؾمٌ٥م ٟمزول أي٦م  ,وإٟمزاهل٤م قمغم اًمٕمٛمقم هق إومم .
ىم٤مل اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ((( : )123 , 122/11وأومم إىمقال ذم ذًمؽ سم٤مًمّمقاب أن ي٘م٤مل  :إن اهلل هنك
اعم١مُمٜملم قمـ ظمٞم٤مٟمتف وظمٞم٤مٟم٦م ر ؾمقًمف وظمٞم٤مٟم٦م أُم٤مٟمتف  ,وضم٤مئز أن شمٙمقن ٟمزًم٧م ذم أيب ًمٌ٤مسم٦م  ,وضم٤مئز أن شمٙمقن
سم٠مي ذًمؽ يم٤من جي٥م اًمتًٚمٞمؿ ًمف سمّمحتف)) .
ٟمزًم٧م ذم همػمه  ,وٓ ظمؼم قمٜمدٟم٤م ن
وقال اسمـ يمثػمذم شمٗمًػمه ((( : )474/2واًمّمحٞمح أن أي٦م قم٤مُم٦م  ,وإن صح أهن٤م وردت قمغم ؾمٌ٥م ظم٤مص,
وم٤مٕظمذ سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمقص اًمًٌ٥م قمٜمد اجلامهػم ُمـ اًمٕمٚمامء)) .
()4

ُمـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م

( )30ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ﴾ .
( )5دار اًمٜمدوة  :أطمدصمٝم٤م ىميص سمـ يمالب سمـ ُمرة  ,وؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕ ,هنؿ يٜمدون ومٞمٝم٤م  ,أي  :جيتٛمٕمقن
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ىم٤مًمقاُ :مـ أٟم٧م ؟ ىم٤مل :ؿمٞمخ ُمـ أهؾ ٟمجد ()1ؾمٛمٕم٧م سمام اضمتٛمٕمتؿ ًمف وم٠مردت

 /أن

[/153ب]

أطمييمؿ ,وًمـ يٕمدُمٙمؿ (ُ)2مٜمل رأي وٟمّمح  ,ىم٤مًمقا  :أضمؾ وم٤مدظمؾ  ,ومدظمؾ ُمٕمٝمؿ .وم٘م٤مل :
اٟمٔمروا ذم ؿم٠من هذا اًمرضمؾ  ,وم٘م٤مل ىم٤مئؾ  :اطمًٌقه ذم وصم٤مق ( , )3صمؿ شمرسمّمقا سمف ري٥م
اعمٜمقن( )4طمتك هيٚمؽ يمام هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمف ُمـ اًمِمٕمرا ء زهػم ( )5وٟم٤مسمٖم٦م ( , )6وم٢مٟمام هق
يم٠مطمدهؿ .وم٘م٤مل قمدو اهلل اًمِمٞمخ اًمٜمجدي  ٓ :واهلل ُم٤م هذا ًمٙمؿ سمرأي  ,واهلل ًمٞمخرضمـ رائد ًا
ُمـ حمًٌف إمم أصح٤مسمف  ,ومٚمٞمقؿمٙمـ أن يثِ ٌُقا قمٚمٞمف طمتك ي٠مظمذوه ُمـ أيديٙمؿ صمؿ يٛمٜمٕمقه
ُمٜمٙمؿ  ,ومام آُم ُـ قمٚمٞمٙمؿ أن خيرضمقيمؿ ُمـ سمالديمؿ  ,وم٤مٟمٔمروا ذم همػم هذا اًمرأي .وم٘م٤مل ىم٤مئؾ :
أظمرضمقه ُمـ سملم أفمٝمريمؿ واؾمؽمحيقا ُمٜمف  ,وم٢مٟمف إذا ظمرج ًمـ يييمؿ ُم٤م صٜمع .وم٘م٤مل اًمِمٞمخ

=



ًمٚمٛمِم٤مورة  ,وهل أول دار سمٜمٞم٧م سمٛمٙم٦م  ,سمٜم٤مه٤م ىميص ًمٞمّمٚمح ومٞمٝم٤م سملم ىمريش  ,صمؿ ص٤مرت عمِم٤موراهتؿ  ,وقم٘مد

إًمقي٦م ذم طمروهبؿ .اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم ( , )257/1وُمٕمجؿ اًمٌٚمدان (. )423/2
(ٟ )1مجد  :سمٗمتح أوًمف وؾمٙمقن صم٤مٟمٞمف ُ ,م٤م أذف وارشمٗمع واؾمتقى ُمـ إرض ,ويمؾ ُم٤م ارشمٗمع قمـ هت٤مُم٦م  ,وىمٞمؾ :
ي أقماله٤م هت٤مُم٦م واًمٞمٛمـ وأؾمٗمٚمٝم٤م اًمٕمراق واًمِم٤مم .
اؾمؿ ًمألرض اًمٕمريْم٦م اًم٧م
اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ اًمٌٚمدان ( , )265/5وًمً٤من اًمٕمرب (. )413/3
(ً )2مـ َيٕمدُمٙمؿ  :أي  ٓ :يٕمدويمؿ وخيٓمئٙمؿ .اٟمٔمر  :اًمٚمً٤من ((قمدم)) (. )393/12
( )3وصم٤مق  :اًمقصم٤مق  -سمٗمتح اًمقاو ويمنه٤م  -طمٌؾ أو ىمٞمد يِمد سمف إؾمػم وهمػمه .
اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((وصمؼ)) ( , )150/5وًمً٤من اًمٕمرب (. )371/10
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

يٛمـ يمؾ رء  ,يْمٕمٗمف ويٜم٘مّمف وي٘مٓمٕمف  ,وهق يذيمر
( )4ري٥م اعمٜمقن  :طمقادث اًمدهر  ,واعمٜمقن  :اعمقت ٟٕ ,مف ّ
وي١مٟم٨م  ,ومٛمـ أٟم٨م محؾ قمغم اعمٞمت٦م  ,وُمـ ذيمرمحؾ قمغم اعمقت .
اٟمٔمر ً :مً٤من اًمعرب ((ري٥م)) ( )442/1و ((ُمٜمـ)) ( , )415/13واًمّمح٤مح (. )2207/6
( )5هق  :زهػم سمـ أيب ُؾمٚمٛمك  ,واؾمؿ أيب ؾمٚمٛمك :رسمٞمٕم٦م سمـ ري٤مح اعمزين ُ ,مـ ُمي ,طمٙمٞمؿ اًمِمٕمراء ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ,
ىمٞمؾ  :يم٤من يٜمٔمؿ اًم٘مّمٞمدة ذم ؿمٝمر  ,ويٜم٘محٝم٤م وهيذهب٤م ذم ؾمٜم٦م  ,ومٙم٤مٟم٧م ىمّم٤مئده شمًٛمل احلقًمٞم٤مت  ,وهق واًمد
يمٕم٥م  ,اًمّمح٤ميب اًمِم٤مقمر  ,ريض اهلل قمـ وًمده يمٕم٥م .
صـ , )20وإقمالم(. )52/3
اٟمٔمر شمرمجتف ذم :ـمٌ٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء( , )63 , 51/1واًمِمٕمر واًمِمٕمراء (
طمقل
( )6هق  :اًمٜم٤مسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مين  ,واؾمٛمف :زي٤مد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ وٌ٤مب اًمذسمٞم٤مين اًمٖمٓمٗم٤مين اعميي  ,أسمق أُم٤مُم٦م  ,أطمد ف
ؿمٕمراء اجل٤مهٚمٞم٦م  ,يم٤مٟم٧م شميب ًمف ىمٌ٦م ُمـ ضمٚمد أمحر سمًقق قمٙم٤مظ ومت٘مّمده اًمِمٕمراء  ,ومتٕمرض قمٚمٞمف أؿمٕم٤مره٤م ,
ويم٤من أطمًـ ؿمٕمراء اًمٕمرب ديٌ٤مضم٦م  ٓ ,شمٙمٚمػ ذم ؿمٕمره وٓطمِمق  ,وقم٤مش قمٛمر ًا ـمقي ً
ال .اٟمٔمر شمرمجتف ذم :
ـمٌ٘م٤مت ومحقل اًمِمٕمراء( , )60–56 , 51/1واًمِمٕمر واًمِمٕمراء صـ( , )27 –25وإقمالم (. )55 , 54/3
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اًمٜمجدي  :واهلل ُم٤م هذا ًمٙمؿ سمرأي  ,أمل شمروا طمالوة ىمقًمف  ,وـمالىم٦م ًمً٤مٟمف  ,وأظمذه ًمٚم٘مٚمقب
سمام يًتٛمع ُمـ طمديثف ؟ واهلل ًمئـ ومٕمٚمتؿ صمؿ اؾمتٕمرض

()1

اًمٕمرب ًمٞمجتٛمٕم ّـ قمٚمٞمف  ,صمؿ

ّ
ًمٞمًػمن إًمٞمٙمؿ طمتك خيرضمٙمؿ ُمـ سمالديمؿ وي٘متؾ أذاومٙمؿ .ىم٤مًمقا  :صدق واهلل  ,وم٤مٟمٔمروا
ّ
ٕؿمػمن قمٚمٞمٙمؿ سمرأي ُم٤م أرى أسمٍممتقه سمٕمد ُ ,م٤م أرى
رأي ً٤م همػم هذا .وم٘م٤مل أسمق ضمٝمؾ  :واهلل
همػمه .ىم٤مًمقا  :وُم٤م هذا ؟ ىم٤مل  :شم٠مظمذوا ُمـ يمؾ ىمٌٞمٚم٦م وؾمٞمٓم ً٤م( )2ؿم٤مسم ً٤م هند ًا( ,)3صمؿ ُي َ
قمطي يمؾ
همالم مهنؿ ؾمٞمٗم ً٤م ص٤مرُم ً٤م ( , )4صمؿ ييسمقٟمف ضسم٦م رضمؾ واطمد  ,وم٢مذا قشمٚمتٛمقه شمٗمرق دُمف ذم
اًم٘مٌ٤مئؾ يمٚمٝم٤م ,ومال أفمـ هذا احلل ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ ( )5ي٘مدرون قمغم طمرب ىمريش ( )6يمٚمٝمؿ ,
وإهنؿ إذا رأوا ذًمؽ ىمٌٚمقا اًمٕم٘مؾ ( , )7واؾمؽمطمٜم٤م وىمٓمٕمٜم٤م قمٜم٤م أذاه .وم٘م٤مل اًمِمٞمخ اًمٜمجدي :
( )1ذم (أ)  :قمرض .
واؾمتٕمرض  :قمرض ُم٤م قمٜمده .اٟمٔمر  :اًمّمح٤مح ((قمرض)) (. )1090/3
( )2ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :ذم اًمدّ ر  :همالُم ً٤م وؾمٓم ً٤م)) ا.هـ .
ذم اًمٜمًخ٦م اًمتل سملم يدي ُمـ اًمدر (( :وؾمٞمٓم ً٤م)) يمام هل ذم إصؾ  ,إٓ أن اعمح٘مؼ أؿم٤مر ذم احل٤مؿمٞم٦م أهن٤م
ٟمًخت ذم ٟمًخ أظمر ((وؾمٓم٤م)) .اٟمٔمر  :اًمدر اعمٜمثقر (. )97/7
واًمقؾمٞمط  :اًمنميػ احلًٞم٥م ذم ىمقُمف .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((وؾمط)) (. )183/5
( )3هند ًا  :أي  :ىمقي ً٤م وخ ًام  .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((هند)) ( , )134/5وًمً٤من اًمٕمرب (. )430/3
( )4ص٤مرُم ً٤م  :اًمّم٤مرم  :اًمًٞمػ اًم٘م٤مـمع .اًمّمح٤مح ((سم)) (. )1966/5
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )5سمٜمق ه٤مؿمؿ  :سمٓمـ ُمـ ىمريش ُمـ اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م  ,وهؿ سمٜمق ه٤مؿمؿ  ,واؾمٛمف  :قمٛمرو سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىميص سمـ
يمالب سمـ ُُم َّرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م سمـ ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ خ زيٛم٦م سمـ ُمدريم٦م سمـ إًمٞم٤مس سمـ
ٟم٥مورؾمقًًٓمٚمٜم٤مس يم٤موم٦م.
قمز اهلل سمٜمل ه٤مشم سم٤مإلؾمالم إذ اظمت٤مر ُمٜمٝمؿ حمٛمد سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ ي ً٤م
ُمي,وأ َّ
اٟمٔمر :إٟمً٤مب ًمٚمًٛمٕم٤مين(,)625 , 624/5واًمٚمٌ٤مب ( , )380/3وُمٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ اًمٕمرب (. )1207/3
( )6ىمريش  :ىمٌٞمٚم٦م قمٔمٞمٛم٦م اظمتٚمػ ذم ٟمًٌٝم٤م  ,وم٘م٤مًمقا  :ىمريش وًمد ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ يمٜم٤مٟم٦م  ,وىم٤مًمقا  :هؿ ُمـ
وًمد ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ  ,واقمتٛمد مجٝمقر اًمٜمً٤مسملم أن أسم٤م ىمريش هق اسمـ اًمٜمي سمـ ظمزيٛم٦م سمـ ُمدريم٦م سمـ إًمٞم٤مس سمـ
ُمي اسمـ ٟمزار سمـ ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من  ,وشمٜم٘مًؿ ىمريش إمم ىمًٛملم قمٔمٞمٛملم  :ىمريش اًمٌٓم٤مح  ,وىمريش اًمٔمقاهر ,
ُس ٓ ٪هنؿ يم٤مٟمقا يِمدون ذم ديٜمٝمؿ

حل ْؿ
واؿمتٝمروا سمٌالهمتٝمؿ وومّم٤مطمتٝمؿ  ,ويم٤من يٓمٚمؼ قمغم ىمريش ا ُ
وؿمج٤مقمتٝمؿ ومال يٓم٤مىمقن وىمٞمؾ همػم ذًمؽ .اٟمٔمر  :هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت
ًمٚمًٛمٕم٤مين ( , )28 ,27/1وُمٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ اًمٕمرب (. )948 , 947/3
( )7اًمٕم٘مؾ  :اًمدي٦م .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((قم٘مؾ)) (. )278/3
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الكشه الجاىٕ

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

هذا واهلل هق اًمرأي  ,الىمقل ُم٤م ىم٤مل اًمٗمتك  ٓ/أرى همػمه  ,ومتٗمرىمقا قمغم ذًمؽ وهؿ جمٛمٕمقن
ًمف  ,وم٠مشمك ضمؼميؾ اًمٜمٌل  ,--وم٠مُمره أن ٓ يٌٞم٧م ذم ُمْمجٕمف اًمذي يم٤من يٌٞم٧م  ,وأظمؼمه
سمٛمٙمر اًم٘مقم ,ومٚمؿ يٌٞم٧م رؾمقل اهلل --ذم سمٞمتف شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م  ,وأذن اهلل ًمف قمٜمد ذًمؽ ذم

اخلروج  ,وأٟمزل قمٚمٞمف سمٕمد ىمدوُمف اعمديٜم٦م يذيمر ٟمٕمٛمتف قمٚمٞمف ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾
أي٦م(. )1

( )1أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1686,1687/5رىمؿ( , )8994واسمـ ضمريرذم شمٗمًػمه (.)134/11

يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق  ,قمـ اسمـ أيب ًمٞمكم  ,قمـ جم٤مهد  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس -
وأطمرصمف أيض ًا ُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق

 :اسمـ هِم٤مم ذم اًمًػمة

.-

( , )7 , 6/3واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ

( )467 , 466/2وفيف (( :ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق  :ويم٤من مم٤م أٟمزل اهلل ُ --مـ اًم٘مرآن ذم ذًمؽ اًمٞمقم  ,وُم٤م
يم٤مٟمقا أمجٕمقا ًمف

﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ , ﴾...وىمقل اهلل  ﴿ :--ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾ [ اًمٓمقر. ))]31–30[:

درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :حمٛمد سمـ إؾمح٤مق وهق (( :حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ يً٤مر ,أسمق سمٙمر اعمٓمٚمٌل ُمقٓهؿ  ,اعمدين ,
ٟمزيؾ اًمٕمراق  ,إُم٤مم اعمٖم٤مزي  ,صدوق يدًمس  ,ورُمل سم٤مًمتِمٞمع واًم٘مدر ُ ,مـ صٖم٤مر اخل٤مُمً٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م
مخًلم وُم٤مئ٦م  ,وي٘م٤مل سمٕمده٤م [.ظم٧م م  ))]4اًمت٘مري٥م (. )144/2
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ووه٤مه آظمرون  ,وهق ذم اعمرشمٌف اًمراسمٕم٦م ُمـ اعمدًمًلم .وم٢مذا س ح سم٤مًمتحدي٨م ومحديثف
وىمد وصم٘مف همػم واطمد َّ
طمًـ .
ىم٤مل اًمذهٌل (( :اًمذي ئمٝمر زم أن اسمـ إؾمح٤مق طمًـ احلدي٨م  ,ص٤مًمح احل٤مل صدوق  ,وُم٤م اٟمٗمرد سمف ومٗمٞمف
ٟمٙم٤مرة  ,وم٢من ذم طمٗمٔمف ؿمٞمئ ً٤م  ,وىمد اطمت٩م سمف أئٛم٦م  ,وم٤مهلل أقمٚمؿ )) .ومل يٍمح سم٤مًمتحدي٨م هٜم٤م  ,وإؾمٜم٤مد اًمًػمة
ومٞمف ؿمٞمخ اسمـ إؾمح٤مق ُمٌٝمؿ .
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )194 – 191واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )385 – 380/7واعمٞمزان
( , )62 –56/6وضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ صـ( , )261وشمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس صـ(.)132
وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ (ُ )469 , 468/2مـ ـمريؼ آظمر قمـ اسمـ إؾمح٤مق  ,قمـ اًمٙمٚمٌل  ,قمـ أيب

ص٤مًمح  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-

درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :اًمٙمٚمٌل ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب  ,ورُمل سم٤مًمرومض  ,وىمد اقمؽمف سمٙمذسمف وم٘م٤مل ُ(( :م٤م طمدصم٧م قمـ

أيب ص٤مًمح  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

  ,ومٝمق يمذب ومال شمرووه )) .اٟمٔمر  :اًمتٝمذي٥م (. )158/9وأسمق ص٤مًمح=
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وأظمرج اسمـ ضمرير ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم

()1

 ,قمـ اعمٓمٚم٥م سمـ أيب وداقم٦م ( : )2أن

أسم٤م ـم٤مًم٥م ( )3ىم٤مل ًمٚمٜمٌلُ--م٤م ي٠ممتر سمؽ ىمقُمؽ ؟ ىم٤مل (( :يريدون أن يًجٜمقين

()4

أوي٘متٚمقين أو خيرضمقين))  ,ىم٤مل من طمدصمؽ هبذا ؟ ىم٤مل (( :ريب))  ,ىم٤مل ٟمٕمؿ اًمرب رسمؽ ,
ِ
وم٤مؾمتقص سمف ظمػم ًا  ,ىم٤مل (( :أٟم٤م أؾمتقيص( )5سمف ! سمؾ هق يًتقيص يب))  ,ومٜمزًم٧م ﴿ :ﮐ

=



هق (( :سم٤مذام  -سم٤مًمذال اعمٕمجٛم٦م  -وي٘م٤مل  :آظمره ٟمقن  ,أسمق ص٤مًمح ُ ,مقمم أم ه٤مٟمئ  ,وٕمٞمػ ُمدًمس ُ ,مـ
اًمث٤مًمث٦م  ))]4[.اًمت٘مري٥م (. )93/1

واٟمٔمرشمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )432 , 431/2واًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ( , )165/1واعمٞمزان (.)296/1

وأسمق ص٤مًمح حيدث قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

 , -ومل يًٛمع ُمٜمف.

اٟمٔمر  :اًمتٝمذي٥م (. )364/1ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد ًا .
( )1هق(( :قمٌٞمد سمـ ُقمٛمػم سمـ ىمت٤مدة اًمٚمٞمثل  ,أسمق قم٤مصؿ اعمٙمل  ,وًمد قمغم قمٝمد اًمٜمٌل  , --ىم٤مًمف ُمًٚمؿ  ,وقمدَّ ه
همػمه ذم يمٌ٤مراًمت٤مسمٕملم,ويم٤من ىم٤مص أهؾ ُمٙم٦م,جمٛمع قمغم صم٘متفُ,م٤مت ىمٌؾ اسمـ قمؿ

ر-

[.-ع]))

اًمت٘مري٥م(.)544/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( , )455/5واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من

( , )133 , 132/5واًمتٝمذي٥م

(. )65/7
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )2هق((:اعمٓمٚم٥م سمـ أيب َو َداقم٦م  ,احل٤مرث سمـ صٌػمة  -سمٛمٝمٛمٚم٦م صمؿ ُمقطمدة  -اسمـ ُؾم َٕمٞمد –سم٤مًمتّمٖمػم -اًمًٝمٛمل ,
أسمق قمٌد اهلل  ,وأُمف أروى سمٜم٧م احل٤مرث سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمٜم٧م قمؿ اًمٜمٌل  , --صح٤ميب  ,أؾمٚمؿ يقم اًمٗمتح ,
وٟمزل اعمديٜم٦م وُم٤مت هب٤م [.م . ))]4اًمت٘مري٥م (. )254/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1402/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )200/5واإلص٤مسم٦م (. )132/6
( )3هق  :قمٌد ُمٜم٤مف سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىميص  ,اًم٘مرر  ,اهل٤مؿمٛمل  ,أسمق ـم٤مًم٥م  ,واًمد
قمكم – ,–وقمؿ اًمٜمٌل  --ويم٤مومٚمف وُمرسمٞمف وُمٜم٤مسه ,يم٤من ُمـ أسمٓم٤مل سمٜمل ه٤مؿمؿ ورؤؾم٤مئٝمؿ  ,وُمـ
اخلٓمٌ٤مء اًمٕم٘مالء  ,دقم٤مه اًمٜمٌل --إمم آؾمالم  ,وم٤مُمتٜمع ظمقوم٤م ُمـ أن شمٕمػمه اًمٕمرب سمؽميمف ديـ آسم٤مئف  ,ومامت

ُمنميم ً٤م ىمٌؾ اهلجرة سمثالث ؾمٜملم .

اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ إصمػم ( , )606/1واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م( , )122/3وإقمالم (. )166/4
( )4ذم (أ)  :خيرضمقين أو ي٘متٚمقين .
ِ
أؾمتقص .
( )5ذم (أ) :
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ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ أي٦م(. )1
ىم٤مل اسمـ يمثػم (ِ :)2ذيمْر أيب ـم٤مًم٥م ومٞمف همري٥م  ,سمؾ ُمٜمٙمر ٕ ,ن اًم٘مّم٦م ًمٞمٚم٦م اهلجرة ,
رواد  ,قمـ اسمـ ضمري٩م ,قمـ قمٓم٤مء ,
( )1أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه(ُ )133/11مـ ـمريؼ قمٌد اعمجٞمد سمـ أيب ّ
قمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم  ,قمـ اعمٓمٚم٥م سمـ أيب َوداقم٦م,إٓ أٟمف ىم٤مل ((:يريدون أن يًحروين وي٘متٚمقين وخيرضمقين)) .
وذيمره اًمسيوـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ(,)118 , 117وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )98/7وٟمًٌف إمم اسمـ ضمرير وم٘مط .
رواد  -سمٗمتح الراء وشمِمديد اًمقاو –
درصمتف :ذم إؾمٜم٤مده :قمٌداعمجٞمد وهق((:قمٌد اعمجٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب َّ
صدوق خيٓمئ  ,ويم٤من ُمرضمئ ً٤م  ,أومرط اسمـ طمٌ٤من وم٘م٤مل ُ :مؽموك ُ,مـ اًمت٤مؾمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وُم٤مئتلم

.

[م  ))]4اًمت٘مري٥م (. )517/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد ( , )500/5واجلرح واًمتٕمديؾ

( , )64/6وهتذي٥م

اًمٙمامل (. )175 – 271/18
واسمـ ضمري٩م وهق (( :قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ضمري٩م إُمقي ُمقٓهؿ  ,اعمٙمل  ,صم٘م٦م وم٘مٞمف وم٤موؾ  ,ويم٤من
يدًمس ويرؾمؾ ُ ,مـ اًمً٤مدؾم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م مخًلم أو سمٕمده٤م  ,وىمد ضم٤موز اًمًٌٕملم  ,وىمٞمؾ  :ضم٤موز اعم٤مئ٦م ومل
يثٌ٧م [.ع])) .اًمت٘مري٥م (. )520/1
اب طمجر ذم اعمرشمٌ٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعمدًمًلم  ,وهل ُ :مـ أيمثر ُمـ اًمتدًمٞمس  ,ومال حيت٩م سمحديثف إٓ سمام
وذيمره ن
سح ومٞمف سم٤مًمًامع  .ىم٤مل اًمدار ىمٓمـي (( :دمٜم٥م شمدًمٞمس اسمـ ضمري٩م وم٢مٟمف ىمٌٞمح اًمتدًمٞمس ٓ يدًمس إٓ ومٞمام
ؾمٛمٕمف ُمـ جمروح)) .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )357 , 356/5واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من

( , )93/7واًمتٝمذي٥م

( , )359 – 357/6وشمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس صـ( )23وصـ(. )95
واسمـ ضمري٩م مل يٍمح سم٤مًمتحدي٨م هٜم٤م  ,ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
( )2ذم شمٗمًػمه (. )476/2
واسمـ يمثػم هق  :إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر  ,إُمقي  ,احل٤مومظ  ,قمامد اًمديـ أسمق اًمٗمداء  ,اعمٕمروف سمـ
يمثػم  ,وًمد ؾمٜم٦م (701هـ)  ,ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل  :اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اعمحدث إوطمد اًمٌ٤مرع  ,وم٘مٞمف ُمتٗمٜمـ  ,وحمدث
ُمت٘مـ  ,وُمٗمن ٟم٘م٤مل ً ,مف شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة ُمٜمٝم٤م  :اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ,وشمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ  ,وُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم
اًمِم٤مومٕمل  ,وهمػمه٤م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م (774هـ) .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم ُ :مٕمجؿ اعمحدصملم صـ( , )75 , 74واًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ( , )446 , 445/1ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ
ًمٚمداودي ( , )112 , 111/1واًمٌدر اًمٓم٤مًمع (. )153/1
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وذًمؽ سمٕمد ُمقت أيب ـم٤مًم٥م سمثالث ؾمٜملم .
ىمقًمف قمزوضمؾ ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾()1أي٦م .

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )1مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )31ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﴾ .
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أظمرج اسمـ ضمرير قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ()1ىم٤مل  :ىمتؾ اًمٜمٌل --يقم سمدر صؼم ًا ()2قم٘مٌ٦م
سمـ أيب ُمٕمٞمط ( ,)3وـمٕمٞمٛم٦م( )4سمـ قمدي(,)5واًمٜمي سمـ احل٤مرث (,)6ويم٤من اعم٘مداد أه اًمٜمي ,
ومٚمام أُمر سم٘متٚمف ىم٤مل اعم٘مداد  :ي٤م رؾمقل اهلل  ,أؾمػمي .وم٘م٤مل رؾمقل اهلل (( :--إٟمف يم٤من
()7

ي٘مقل ذم يمت٤مب اهلل ُم٤م ي٘مقل))  ,ىم٤مل  :وومٞمف أٟمزًم٧م هذه أي٦م
() 1

.
-

هق (( :ؾمٕمٞمدسمـ ضم٥ميرإؾمدي ُمقٓه م ,اًمٙمقذم,صم٘م٦م صمٌ٧م وم٘مٞمف ُ ,مـ اًمث٤مًمث٦م  ,وروايتف قمـ قم٤مئِم٦م -

وأيب ُمقؾمك - -وٟمحقمه٤م ُمرؾمٚم٦م  ,ىمتؾ سملم يدي احلج٤مج  ,ؾمٜم٦م مخس وشمًٕملم  ,ومل يٙمٛمؾ اخلٛمًلم .
[ع])) اًمت٘مري٥م (. )292/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( , )461/3وشمذيمرة احلٗم٤مظ( ,)77 , 76/1واًمتٝمذي٥م (. )12 ,11/4
( )2صؼم ًا  :ىم٤مل اسمـ إصمػم (( :يمؾ ُمـ ىمتؾ ذم همػم ُمٕمريم٦م

وٓ طمرب وٓظمٓم٠م وم٢مٟمف ُم٘متقل صؼم ًا )) .

اًمٜمٝم٤مي٦م ((صؼم)) (. )8/3
( )3هق :قم٘مٌ٦م سمـ أيب ُمٕمٞمط سمـ أيب قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًم٘مرر  ,إُمقي ,شمقمم ضب قمٜم٘مف يقم سمدر قم٤مُمر سمـ صم٤مب ت
سمـ أيب إومٚمح,وىمٞمؾ أظمقه قم٤مصؿ .
واٟمٔمر شمرمجتف ذم :اإلص٤مسم٦م(,)578/3واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت(.)59/20
( )4ذم (أ)  :ـمٕمٛمف .
( )5هق  :ـمٕمٞمٛم٦م سمـ قمدي سمـ ٟمقومؾ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف  ,أسمق اًمري٤من ُ ,مـ رؤؾم٤مء ىمريش ذم اجل٤مهٚمٞم٦م  ,يم٤من يٜم٤مدُمف
ُمٜمٌف سمـ احلج٤مج اًمًٝمٛمل  ,ىمتٚمف محزة وقمكم  ,يقم سمدر .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم ( , )142/4وإقمالم (. )227/3
( )6هق  :اًمٜمي سمـ احل٤مرث سمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ يمٜمدة سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ قمٌد اًمدار سمـ ىميص اًم٘مرر  ,ص٤مطم٥م ًمقاء
اعمنميملم سمٌدر  ,وهق اسمـ ظم٤مًم٦م اًمٜمٌل - -وآذى رؾمقل اهلل - -يمثػم ًا  ,أه ذم سمدر  ,وىمتٚمف قمكم سمـ أيب
ـم٤مًم٥م –,–ىمرب اعمديٜم٦م  ,سمٕمد اٟمٍماومٝمؿ ُمـ اًمقققم٦م .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب( ,)1526 ,1525/4واإلص٤مسم٦م ( , )430/6وإقمالم (. )33/8
ذ  ,قمـ
( )7أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )143/11مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م ؿمٕمٌ٦م  ,قمـ أيب ب
ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  ,وومٞمف (( :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل (( :- -اًمٚمٝمؿ ْ
اهم ِـ اعم٘مداد ُمـ ومْمٚمؽ ))  ,وم٘م٤مل اعم٘مداد  :هذا
اًمذي أردت .وومٞمف ٟمزًم٧م. ))...
وذكره اسمـ يمثػمذم شمٗمًػمه ()478/2قمـ اسمـ ضمرير سمًٜمده وُمتٜمف.واًمسيقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ (,)118
وذم اًمدر اعمٜمثقر()102/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ ُمردويف  ,ويمذا اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير (. )323/2
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ىمقًمف قمزوضمؾ ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ﴾أي٤مت(. )1

أظمرج اسمـ ضمرير قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ىمقًمف ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ  /ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾ أي٦م  ,ىم٤مل ٟ :مزًم٧م ذم اًمٜمي سمـ احل٤مرث(. )2
وروى اًمٌخ٤مري( , )3وُمًٚمؿ( )4قمـ أٟمس( )5ىم٤مل  :ىم٤مل أسمق ضمٝمؾ سمـ هِم٤م م  ﴿ :ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾ ,

=



درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .ورضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت .

(ُ )1مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل أي٤مت ( )34 - 32وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸ ﭑ ﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ .
( )2أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )144/11مـ ـمريؼ ُهِمٞمؿ  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م أسمق اًمٌنم  ,قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ,
وأؿم٤مر إًمٞمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه (. )1691/5
.واًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤م ب اًمٜم٘مقل

وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( )184وٟمًٌف إمم أهؾ اًمتٗمًػم

صـ(.)118وذم اًمدر اعمٜمثقر()103/7وٟمًٌف إمم اسمـ ضمرير  ,واسمـ أيب طم٤مشمؿ .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .ورضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت .
( )3هق (( :حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمػمة اجلٕمٗمل  ,أسمق قمٌد اهلل اًمٌخ٤مري  ,ضمٌؾ احلٗمظ  ,وإُم٤مم اًمدٟمٞم٤م
احل٤مدي قمنم ة ُ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م ومخًلم ذم ؿمقال  ,وًمف اصمٜمت٤من وؾمتقن ؾمٜم٦م [.ت س]))
ة
ذم وم٘مف احلديثُ,مـ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمت٘مري٥م(.)144/2
واٟمٔمرشمرمجتف ذم :شمذيمرة احلٗم٤مظ (, )555,556/2وهتذي٥م اًمٙمامل ( ,)466 –430/24واًمتٝمذي٥م

(. )46 – 41/9

( )4هق ُ(( :مًٚمؿ سمـ احلج٤مج سمـ ُمًٚمؿ اًم ُ٘م َِمػمي اًمٜمّٞمً٤مسمقري  ,صم٘م٦م طم٤مومظامإمُمّمٜمّػ  ,قم٤ممل اًمٗم٘مف ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م
ؾمٜم٦م[ت])) اًمت٘مري٥م(. )245/2
إطمدى وؾمتلم  ,وًمف ؾمٌع ومخًقن .
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :شمذيمرة احلٗم٤مظ ( , )590 – 588/2واًمتٝمذي٥م(, )114 , 113/10وـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م
ٕيب يٕمغم (. )339 – 337/1

( )5هق (( :أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي إٟمّم٤مري اخلزرضمل – ,–ظم٤مدم رؾمقل اهلل ,--ظمدُمف قمنم ؾمٜملم ,
صح٤ميب ُمِمٝمقر ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم  ,وىمٞمؾ :صمالث وشمًٕملم  ,وىمد ضم٤موز اعم٤مئ٦م

واٟمٔمرشمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )111 -109 /1وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م
(.)127 , 126 /1
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ومٜمزًم٧م  ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ أي٦م(. )1
وأظمرج سمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :يم٤من اعمنميمقن يٓمقومقن سم٤مًمٌٞم٧م ,وي٘مقًمقن :
همٗمراٟمؽ  ,وم٠مٟمزل اهلل ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾أي٦م(. )2
وأظمرج اسمـ ضمرير قمـ يزيد سمـ ُروُم٤من( , )3وحمٛمد سمـ ىمٞمس ( )4ىم٤مٓ  :ىم٤مًم٧م ىمريش
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,ؾمقرة إٟمٗم٤مل  ,سم٤مب  ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾  ,يمام ذم ومتح اًمٌ٤مري

( )308/8رىمؿ

(. )4648وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ  ,سم٤مب ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ ( )2154/4رىمؿ (. )2796

﴿ :ﯫ

ومؾت  :ىمد ورد ذم إصمر اًمذي ىمٌؾ أن اًم٘م٤مئؾ هق اًمٜمي سمـ احل٤مرث  ,وهق ٓ يٜم٤مذم ُم٤م ورد ذم اًمّمحٞمحلم
ٓطمتامل أهنام ىم٤مٓه  ,ومتٚم٘مٗمف أطمدمه٤م ُمـ أظمر ومٜمً٥م إًمٞمف  .واٟمٔمر  :ومتح اًمٌ٤مري (. )309/8
( )2أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه()1691/5رىمؿ(,)9017واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه()151,150/11
,-

يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ أيب طمذيٗم٦م  ,صمٜم٤م قمٙمرُم٦م سمـ قمامر  ,قمـ أسمك زُمٞمؾ ؾمامك احلٜمٗمل  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس -
إٓ أن اسمـ ضمرير ذيمره ُمٓمقًٓ .

وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )118وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )104/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذر وأيب
اًمِمٞمخ واسمـ ُمردويف  ,واًمٌٞمٝم٘مل  ,ويمذا اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير(. )323/2
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :أسمقطمذيٗم٦م وهق ُ(( :مقؾمك سمـ ُمًٕمقد اًمٜمَّٝمدي  -سمٗمتح اًمٜمقن  -أسمق طمذيٗم٦م اًمٌٍمي ,
يّمحػ ُ ,مـ صٖم٤مر اًمت٤مؾمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م قمنميـ أو سمٕمده٤م وىمد ضم٤موز
صدوق  ,ؾمٞمئ احلٗمظ  ,ويم٤من
ّ
اًمتًٕملم  ,وطمديثف قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم اعمت٤مسمٕم٤مت [.خ د ت ق])) اًمت٘مري٥م (. )288/2
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )163/8واعمٞمزان ( , )265/6واًمتٝمذي٥م (. )330 , 329/10
وقمٙمرُم٦م وهق (( :قمٙمرُم٦م سمـ قمامر اًمٕمجكم  ,أسمق قمامر اًمٞمامُمل  ,أصٚمف ُمـ اًمٌٍمة  ,صدوق يٖمٚمط  ,وذم
روايتف قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم اوٓمراب  ,ومل يٙمـ ًمف يمت٤مب ُ ,مـ اخل٤مُمً٦م ُ ,م٤مت ىمٌؾ اًمًتلم [.ظم٧م م ))]4
اًمت٘مري٥م (. )30/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد ( )555/5واجلرح واًمتٕمديؾ () 10/7وهتذي٥م اًمٙمامل
() 256/20

( )3هق (( :يزيد سمـ روُم٤من اعمدين ُ ,مقمم آل ا ًمزسمػم  ,صم٘م٦م ُ ,مـ اخل٤مُمً٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمالصملم  ,وروايتف قمـ أيب
هريرة ُ- -مرؾمٚم٦م [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )364/2واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ (, )261 , 260/9
واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )615/7واًمتٝمذي٥م (. )284/11
( )4هق ((:حمٛمد سمـ ىمٞمس اعمدين اًم٘م٤مص  ,صم٘م٦م ُ ,مـ اًمً٤مدؾم٦م  ,وطمديثف قمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمرؾمؾ [.م ت س ق]))
اًمت٘مري٥م (. )202/2واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )63/8واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من (, )360/5
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سمٕمْمٝم٤م ًمٌٕمض  :حمٛمد أيمرُمف اهلل ُمـ سمٞمٜمٜم٤م
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 ﴿ :ﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠ

ىم٤مًمقا همٗمراٟمؽ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ أي٦م ,ومٚمام أُمًقا ٟمدُمقا قمغم ُم٤م ىم٤مًمقا,ف
اًمٚمٝمؿ ,وم٠مٟمزل اهلل ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ إمم ىمقًمف ﴿:ﭥ ﭦ﴾(.)1
وأظمرج اسمـ ضمرير  -أيْم ً٤م  -قمـ اسمـ أسمزى( )2ىم٤مل  :يم٤من رؾمقل اهلل--سمٛمٙم٦م ,

وم٠مٟمزل اهلل ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ ومخرج إمم اعمديٜم٦م

 ,وم٠مٟمزل اهلل :

﴿ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ ويم٤من أوًمئؽ اًمٌ٘مٞم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم اًمذي سم٘مقا
ومٞمٝم٤م يًتٖمٗمرون  ,ومٚمام ظمرضمقا أٟمزل اهلل  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ أي٦م  ,وم٠مذن ذم ومتح
ُمٙم٦م  ,ومٝمق اًمٕمذاب اًمذي وقمدهؿ(. )3

=



وهتذي٥م اًمٙمامل (. )325 , 324/26

( )1أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمسيره (ُ )151/11مـ ـمريؼ احل٤مرث  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م أسمق ُمٕمنم ,
قمـ يزيد سمـ روُم٤من  ,وحمٛمد سمـ ىمٞمس .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )119, 118وذم اًمدر اعمٜمثقر (. )105 , 104/7
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :قمٌد اًمٕمزيز سمـ أسم٤من ُ ,مؽموك  ,ويمذسمف اسمـ ُمٕملم وهمػمه .وأسمق ُمٕمنم ٟمجٞمح
سمـ قمٌد اًمرطمؿن اًمًٜمدي  ,وٕمٞمػ  ,أؾمـ واظمتٚمط .ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد ًا .
( )2هق((:ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ َأ ْسم َزى  ,اخلزاقمل ُمقٓهؿ  ,اًمٙمقذم  ,صم٘م٦م ُ ,مـ اًمث٤مًمث٦م

[.ع])) اًمت٘مري٥م

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(. )300/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )39/4وهتذي٥م اًمٙمامل ( ,)525 , 524/10واًمتٝمذي٥م (. )48/4
( )3أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )148/11واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1693/5رىمؿ ( )9027يمالمه٤م
ُمـ ـمريؼ يٕم٘مقب اًم٘مٛمل  ,قمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب اعمٖمػمة  ,قمـ اسمـ اسمزى .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )119وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )105/7وزاد ذم نؾمٌتف إمم أيب اًمِمٞمخ .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :يٕم٘مقب اًم٘مٛمل  ,وضمٕمٗمر سمـ أيب اعمٖمػمة يمالمه٤م صدوق هيؿ  ,ومل يت٤مسمٕم٤م .
وم٠مُم٤م إول (( :يٕم٘مقب سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد إؿمٕمري  ,أسمق احلًـ اًم ُ٘م ّٛمل  -سمْمؿ اًم٘م٤مف وشمِمديد اعمٞمؿ -
صدوق هيؿ ُ ,مـ اًمث٤مُمٜم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم [.ظم٧م  ))]4اًمت٘مري٥م (. )376/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ (,)209/9واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من (,)645/7واًمتٝمذي٥م(. )342/11
واًمث٤مين ((:ضمٕمٗمر سمـ أيب اعمٖمػمة اخلزاقمل اًم٘مٛمل  -سمْمؿ اًم٘م٤مف  -ىمٞمؾ  :اؾمؿ أيب اعمٖمػمة ديٜم٤مر  ,صدوق هيؿ ,
=
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ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾()1أي٦م .

أظمرج اًمقاطمدي قمـ اسمـ قمٛمر ( )2ىم٤مل  :يم٤مٟمقا يٓمقومقن سم٤مًمٌٞم٧م ويّمٗم٘مقن  -ووصػ

اًمّمٗمؼ سمٞمده  -ويّمٗمرون  - )3(/ووصػ صٗمػمهؿ  -ويْمٕمقن ظمدودهؿ سم٤مٕرض ,

[/155أ]

ومٜمزًم٧م هذه أي٦م(.)4
و أظمرج اسمـ ضمرير قمـ ؾمٕمٞمد ( )5ىم٤مل  :يم٤مٟم٧م ىمريش يٕم٤مروقن اًمٜمٌل

--ذم

اًمٓمقاف يًتٝمزئقن سمف يّمٗمرون ويّمٗم٘مقن  ,ومٜمزًم٧م(. )6

=



ُمـ اخل٤مُمً٦م [.سمخ د ت س ومؼ])) اًمت٘مري٥م(.)133/1

واٟمٔمر شمرمجتف ذم:اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من (,)134/6وهتذي٥م اًمٙمامل (, )114 –112/5واًمتٝمذي٥م (. )92/2
() 1

ُمـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م()35ومت٤مُمٝم٤م ﴿:ﭭ ﭮﭯﭰ ﭱﭲ ﭳﭴ ﭵ﴾

()2

 , -وًمد سمٕمد اعمٌٕم٨م سمٞمًػم ,

هق  (( :قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمٕمدوي  ,أسمق قمٌد اًمرمحـ -

.

واؾمتّمٖمر يقم أطمد  ,وهق اسمـ أرسمع قمنمة,وهق أطمد اعمٙمثريـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمٕمٌ٤مدًم٦م  ,ويم٤من ُمـ أؿمد
اًمٜم٤مس اشمٌ٤مقم ً٤م ًمألصمرُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وؾمٌٕملم ذم آظمره٤م  ,أوأول اًمتل شمٚمٞمٝم٤م  [.ع]) )اًمت٘مري٥م (.)435 /2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )953 - 950 /3وأؾمد ا ًمٖم٤مسم٦م ( , )352 – 347 /3واإلص٤مسم٦م
(. )187 – 181 /4

( )3ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :سم٤مسمف ضب  ,وومٞمف ص َٗمر اًمٓم٤مئر ِ ,
يّمٗمر سم٤مًمٙمنه .خمت٤مر)) ا.هـ .
َ َ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اٟمٔمر  :خمت٤مر اًمّمح٤مح ((صٗمر)) صـ(. )153
اًمّم ِٗم ْ ِػم  :هق اًمّمقت سم٤مًمٗمؿ واًمِمٗمتلم .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((صٗمر)) (. )37/3
و َ
()4

أظمرضمف اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(ُ )185مـ ـمريؼ ىمرة  ,قمـ قمٓمٞم٦م  ,قمـ اسمـ قمٛمر-

.-

وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( )119وٟمًٌف ًمٚمقاطمدي وم٘مط .
قمٞمػ .
ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد ض
اًم٘مٌٞمح
درصمتف:وذم إؾمٜم٤مده:قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم,وٕمٞمػ احلٗمظُ,مِمٝمقرسم٤مًمتدًمٞمس .
وىمد أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (,)117/11واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه

( )1695/5رىمؿ (,)9040

خمتٍم ًا  ,وًمٞمس ومٞمف اًمتٍميح سمًٌ٥م اًمٜمزول .
( )5هق اسمـ ضمٌػم  ,يمام ذم اًمتخري٩م  ,وىمد شم٘مدم .
احلامين,ىم٤مل:صمٜم٤م ذيؽ ,قمـ ؾم٤ممل  ,قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم .
( )6أظمرجه اسمـ ضمريرذم شمٗمًػمه (ُ)164/11مـ ـمريؼ َّ
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ(, )119وذم اًمدر اعمٜمثقر ()115/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم قمٌد سمـ محٞمد.
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده ِ :
احل ّامين وهق (( :حيٞمك سمـ قمٌد احلٛمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ َسمِمٛملم  -سمٗمتح
=
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ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ (. )1

ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق  :طمدصمٜمل اًمزهري  ,وحمٛمد سمـ حيل سمـ طمٌ٤من

( , )2وقم٤مصؿ سمـ

[قمٛمر]( )3سمـ ىمت٤مدة( , )4واحلّملم سمـ قمٌد اًمرمحـ ( )5ىم٤مًمقا  :عم٤م أصٞمٌ٧م( )6ىمريش يقم سمدر

=



اعمقطمدة وؾمٙمقن اعمٕمجٛم٦م ِ -
احل َّامين  -سمٙمن اعمٝمٛمٚم٦م وشمِمديد اعمٞمؿ  -اًمٙمقذم  ,طم٤مومظ إٓ أهنؿ اهتٛمقه سمنىم٦م
احلدي٨م ُ ,مـ صٖم٤مر اًمت٤مؾمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ [.م])) اًمت٘مري٥م (. )352/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم

 :اجلرح واًمتٕمديؾ

( , )170 - 168/9واعمٞمزان ( , )199 , 198/7واًمتٝمذي٥م

(. )217 – 213/11
وذيؽ هق (( :ذيؽ سمـ قمٌد اهلل اًمٜمخٕمل اًمٙمقذم  ,اًم٘م٤ميض سمقاؾمط  ,صمؿ اًمٙمقوم٦م  ,أسمق قمٌد اهلل  ,صدوق
خيٓمكء يمثػم ًا  ,شمٖمػم طمٗمٔمف ُمٜمذ وزم اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٙمقوم٦م  ,ويم٤من قم٤مدًٓ وم٤مو ً
ال قم٤مسمد ًا ؿمديد ًا قمغم أهؾ اًمٌدع ُ ,مـ
اًمث٤مُمٜم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع أو صمامن وؾمٌٕملم [.ظم٧م م  ))]4اًمت٘مري٥م (. )351/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )367 – 365/4واعمٞمزان ( , )376 - , 372/3واًمتٝمذي٥م
(. )295 – 293/4

(ُ )1مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )36ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ .

( )2هق (( :حمٛمد سمـ يحيك سمـ طم ٌَّ٤من  -سمٗمتح اعمٝمٛمٚم٦م وشمِمديد اعمقطمدة  -اسمـ ُُمٜم٘مذ إٟمّم٤مري اعمدين  ,صم٘م٦م وم٘مٞمف ,
ُمـ اًمراسمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ  ,وهق اسمـ أرسمع وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )216/1
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )123 , 122/8واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من

(, )377 , 376/5

واًمتٝمذي٥م (. )448/9
( )3ذم إصؾ  ,وذم سم٤مىمل اًمٜمًخ (( :قمٛمػم)) وهق شمّمحٞمػ  ,واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدر اًمتخري٩م واًمؽممج٦م .
( )4هق (( :قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمامن إود إٟمّم٤مري  ,أسمق قمٛمر اعمدين  ,صم٘م٦م  ,قم٤ممل سم٤معمٖم٤مزي ُ ,مـ
اًمراسمٕم٦م ُ ,م٤مت سمٕمد اًمٕمنميـ وُم٤مئ٦م [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )385/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )346/6واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من

( , )235 , 234/5واًمتٝمذي٥م

(. )47/5
( )5هق  ((:طمّملم سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ قمٛمروسمـ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ إؿمٝمكم ,أسمق حمٛمد اعمدين ُ ,م٘مٌقل ُ,مـ
اًمراسمٕم٦م [.د س ])) اًمت٘مري٥م ( . )182 /1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )194/3واعمٞمزان ( , )312/2واًمتٝمذي٥م (. )328/2
( )6ذم (أ)  :أصٞم٥م .
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ورضمٕمقا إمم ُمٙم٦م ُ ,مِمك قمٌد اهلل سمـ أيب رسمٞمٕم٦م( , )1وقمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ( , )2وصٗمقان سمـ
أُمٞم٦م ( )3ذم رضم٤مل ُمـ ىمريش أصٞمٌ٧م آسم٤مؤهؿ وأسمٜم٤مؤهؿ  ,ومٙمٚمٛمقا أسم٤م ؾمٗمٞم٤من وُمـ يم٤من ًمف ذم
ذًمؽ اًمٕمػم ُمـ ىمريش دم٤مرة  ,وم٘م٤مًمقا  :ي٤م ُمٕمنم ىمريش  ,إن حمٛمد ًا ىمد ِ
وت َر ُكم ( , )4وىمتؾ
ظمٞم٤مريمؿ ,وم٠مقمٞمٜمقٟم٤م هبذا اعم٤مل ()5قمغم طمرسمف  ,ومٚمٕمٚمٜم٤م أن ٟمدرك ُمٜمف صم٠مر ًا ومٗمٕمٚمقا ,ومٗمٞمٝمؿ  -يمام

()6

ذيمر قمـ اب ن قمٌ٤مس  -أٟمزل اهلل  ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ إمم ىمقًمف :
﴿ ﮍ﴾(. )7
( )1هق (( :قمٌد اهلل سمـ أيب رسمٞمٕم٦م  ,قمٛمرو سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ خمزوم  ,أسمق قمٌد اًمرمحـ اعمٙمل ,
صح٤ميب ُ ,م٤مت ًمٞم٤مزم ىمتؾ قمثامن  ,وهق واًمد قمٛمر سمـ أيب رسمٞمٕم٦م اًمِم٤مقمر [.س ق])) اًمت٘مري٥م (. )414/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم:آؾمتٞمٕم٤مب(, )897 , 896/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )236 , 235/3واإلص٤مسم٦م (. )79/4
( )2هق (( :قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم اعمخزوُمل  ,صح٤ميب  ,أؾمٚمؿ يقم اًمٗمتح  ,وطمًـ إؾمالُمف ,
واؾمتِمٝمد سم٤مًمشام ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر قمغم اًمّمحٞمح [.ت])) .اًمت٘مري٥م (. )29/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم:آؾمتٞمٕم٤مب ,)1085 – 1082/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م (,)80 – 77/4واإلص٤مسم٦م(. )538/4
( )3هق (( :صٗمقان سمـ أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ سمـ وه٥م سمـ ىمداُم٦م سمـ مجح اًم٘مرر  ,اجلٛمحل اعمٙمل  ,صح

ايب ُمـ

اعم١مًمٗم٦مُ,م٤مت أي٤مم ىمتؾ قمثامن,وىمٞمؾ  :ؾمٜم٦م إطمدى أو اصمٜمتلم وأرسمٕملم  ,ذم أوائؾ ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م [.ظم٧م م ))]4
اًمت٘مري٥م (. )367/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )722 – 718/2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( ,)26,25/3واإلص٤مسم٦م (.)432/3
( )4ورد ذم ه٤مُمش إصؾ(( :أي ٟم٘مّمٙمؿ طم٘مٙمؿ.يمام ذم اعمخت٤مر)) ا.هـ .اٟمٔمر خمت٤مر اًمّمح٤مح((وشمر)) صـ(. )295
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

درك سمدَ ُِمف .اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((وشمر)) (. )274/5
واعمقشمقر  :اًمذي ىمتؾ ًمف ىمتٞمؾ ومٚمؿ ُي َ
( )5ذم ه٤مُمش إصؾ (( :أي اًمذي أومٚم٧م يقم سمدر  ,وىمد يم٤من أسمق ؾمٗمٞم٤من رضمع سمٕمػمه  ,يمام ذيمره اًمقاح دي قمـ
حمٛمدسمـ إؾمح٤مق اعمت٘مدم ه ٟم٤مٕ ٪ن ُم٤م هٜم٤م ُمـ اًمٚمٌ٤مب)) ا.هـ .اٟمٔمر  :أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدي صـ(. )186
( )6ذم (أ) ٟ :مزل ُم٤م ذيمر .
( )7أظمرضمف اسمـ هِم٤مم ذم اًمًػمة ( )5/4قمـ اسمـ إؾمح٤مق  ,سمف .
وأطمرصمف أيض ًا ُمـ ـمري٘مف :اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )173/11واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1698/5رقم
( , )9055واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ  ,سم٤مب يمٞمػ يم٤من اخلروج إمم أطمد واًم٘مت٤مل سملم اعمًٚمٛملم واعمنميملم يقُمئذ
(. )225 , 224/3
وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ (ُ )186مـ ىمقل اسمـ إؾمح٤مق  ,قمـ رضم٤مًمف  ,واًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب
اًمٜم٘مقل صـ( , )119وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )119 , 118/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذر .
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وأظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ احلٙمؿ سمـ قمتٞمٌ٦م ( )1ىم٤مل ٟ :مزًم٧م ذم أيب ؾمٗمٞم٤من أٟمٗمؼ قمغم
اعمنميملم( )2أرسمٕملم أوىمٞم٦م ُمـ ذه٥م(. )3
وأظمرج اسمـ جرير قمـ اسمـ أسمزى  ,وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مٓ

ٟ :مزًم٧م ذم أيب ؾمٗمٞم٤من ,

اؾمت٠مضمر يقم أطمد [أًمٗملم](ُ )4مـ إطم٤مسمٞمش(ً)5مٞم٘م٤مشمؾ هبؿ رؾمقل اهلل --ؾمقى ُمـ
اؾمتج٤مب(ً )6مف ُمـ اًمٕمرب(.)7

=



درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :احلّملم سمـ قمٌد اًمرمحـ ُم٘مٌقل  ,وىمد شمقسمع  ,وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت .

( )1هق (( :احلٙمؿ سمـ قمتٞمٌ٦م  -سم٤معمثٜم٤مة صمؿ اعمقطمدة ُمّمٖمر ًا  -أسمق حمٛمد اًمٙمٜمدي اًمٙمقذم  ,صم٘م٦م صمٌ٧م وم٘مٞمف  ,إٓ أٟمف
رسمام دًمس ُ ,مـ اخل٤مُمً٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمالث قمنمة أو سمٕمده٤م  ,وًمف ٟمٞمػ وؾمتقن [.ع]))اًمت٘مري٥م (. )129/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )125 – 123/3واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )144/4وشمٕمريػ أهؾ
اًمت٘مديس صـ(. )58
( )2ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :أي  :يقم أطمد)) ا.هـ .
( )3أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( , )1697/5رىمؿ ( , )9053واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه

()171/11

يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ ظمٓم٤مب سمـ قمثامن اًمٕمّمٗمري  ,قمـ احلٙمؿ سمـ قمتٞمٌ٦م ُ ,مع زي٤مدة ذم آظمره .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( , )119وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )120/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذر ,
وأيب الؿمٞمخ  ,ويمذا اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير (. )326/2
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :ظمٓم٤مب اًمٕمّمٗمري مل يؽمضمؿ ًمف همػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,ومل يذيمر أن اؾمؿ أسمٞمف
ي  ,روى قمٜمف ويمٞمع وحمٛمد سمـ رسمٞمٕم٦م و أسمق ٟمٕمٞمؿ ,
قمثامن  ,وىم٤مل (( :ظمٓم٤مب اًمٕمّمٗمرى روى قمـ اًمِمٕم٥م
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ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل ذًمؽ  ,وؾم٠مًمتف قمٜمف وم٘م٤مل  :ؿمٞمخ)) .اجلرح واًمتٕمديؾ (. )386/3
ومٛمداره قمغم ظمٓم٤مب اًمٕمّمٗمري  ,ومل يت٤مسمٕمف أطمد .
( )4اًمزي٤مدة ُمـ (ج) .
( )5إطم٤مسمٞمش  :أطمٞم٤مء ُمـ اًم َ٘م َ٤مرة اٟمْمٛمقا إمم سمٜمل ًمٞم٨م ُمـ يمٜم٤مٟم٦م ذم حم٤مرسمتٝمؿ ىمريش ىمٌؾ اإل ؾمالم  ,واًمت ََّح ٌُ ّش :
اًمتجٛمع  ,وىمٞمؾ  :ؾمٛمقا سمذًمؽ ٕهنؿ طم٤مًمٗمقا ىمريِم ً٤م حت٧م ضمٌؾ ُطم ٌْ ِِم ّٞم٤م .
اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((طمٌش)) ( , )330/1وًمً٤من اًمٕمرب (. )278/6
( )6ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :اؾمتج٤مش ُمـ اًمٕمرب  ,أي  :أشمك سمف ضمٞمِم ً٤م)) ا.هـ .
هذه اًمٚمٗمظةوارده ذم شمٗمًػم اسمـ ضمرير ( , )171/11أُم٤م ((اؾمتج٤مب))ومف ي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ً ,مٚمقاطمدي ,

صـ()186واعمّمٜمػ-

يـ ُم٤م ذيمره اًمًٞمقـمل ُمـ اًمتخري٩م,وُم٤م ٟمص قمٚمٞمف اًمقاطمدي ذم اعمتـ .
-مجع ب

( )7أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )171 , 170/11مـ ـمريؼ يٕم٘مقب اًم٘مٛمل  ,قمـ ضمٕمٗمر  ,قمـ ؾمٕمٞمد سمـ
ضمٌػم  ,واسمـ أسمزى .وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( )120وٟمًٌف ٓسمـ ضمرير وم٘مط .
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وزاد اًمقاطمدي()1ذم روايتف قمٜمٝمام  :وومٞمٝمؿ ي٘مقل يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ(:)2
ومجئٜم٤م إمم ُمقج ُمـ( )3اًمٌحر وؾمٓمف *** أطم٤مسمٞمش ُمٜمٝمؿ طم٤مه وُم٘مٜمع/
صمالصم٦م آٓف وٟمحـ سم٘مٞم٦م *** صمالث ُمئلم إن يمثرٟم٤م وم٠مرسمع .
وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ()4واًمٙمٚمٌل ٟ :مزًم٧م ذم ِ
اعمٓمٕمٛملم يقم سمدر ويم٤مٟمقا اصمٜمل قمنم

[/155ب]

رضم ً
ال :

أسمقضمٝمؾ سمـ هِم٤مم  ,وقمتٌ٦م ( )5وؿمٞمٌ٦م( )6اسمٜم٤م( )7رسمٞمٕم٦م  ,و ُٟم ٌَ ْٞمف ( )8و ُُمٜمَ نٌف( )9اسمٜم٤م [اًمح َّضم٤مج ](,)1

=



درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وُمداره قمغم يٕم٘مقب اًم٘مٛمل  ,وضمٕمٗمر سمـ أيب اعمٖمػمة  ,ويمالمه٤م صدوق هيؿ  ,ومل يت٤مسمٕم٤م .

( )1ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(. )186 , 185
اًمً َٚمٛمل  -سم٤مًمٗمتح  -اعمدين  ,صح٤ميب ُمِمٝمقر  ,وهق أطمد
( )2هق (( :يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أيب يمٕم٥م إٟمّم٤مري َّ
اًمثالصم٦م اًمذيـ ظمٚمٗمقا ُ ,م٤مت ذم ظمالوم٦م قمكم [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )135/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب
(. )611 , 610/5

(,)1325 –1323/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )415 , 414/4واإلص٤مسم٦م

( )3ذم (أ) ُ :مثؾ .
( )4هق ُ(( :م٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمِمػم إزدي اخلرا ؾم٤مين  ,أسمق احلًـ اًمٌٚمخل ٟ ,مزيؾ ُمرو  ,وي٘م٤مل ًمف اسمـ دوال
دوز  ,يمذسمقه وهجروه  ,ورم ي سم٤مًمتجًٞمؿ ُ ,مـ اًمً٤مسمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م مخًلم وُم٤مئ٦م

[.ل])) اًمت٘مري٥م

(. )272/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ( , )354/8اعمٞمزان(, )506 , 505/6واًمتٝمذي٥م (. )254 – 249/10
( )5هق  :قمتٌ٦م سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىميص سمـ يمالب  ,أسمق اًمقًمٞمد اًم٘مرر  ,ىمتؾ يقم سمدر
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

يم٤مومر ًا  ,سمٕمد أن دقمك إمم اعمٌ٤مرزة ىمٌؾ سمدأ اًم٘مت٤مل .
اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم ( , )172/3ومجٝمرة أٟمً٤مب اًمٕمرب (. )76/1
ىمريش ىمتؾ قمغم يد محزة
( )6هق  :ؿمٞمٌف سمـ رسمٞمعة سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىميص سمـ يمالب ُ ,مـ أذاف ,
سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ,سم٤معمٌ٤مرزة يقم سمدر.اٟمٔمر:اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم(,)172/3ومجٝمرة أٟمً٤مب اًمٕمرب(. )76/1
( )7ذم (أ)  :سمـ .
ؾمٝمؿ سمـ قمٛمرو سمـهّمٞمص سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي  ,ىمتؾ سمٌدر ,
( )8هق ٟ :مٌٞمف سمـ احلج٤مج سمـ قم٤مُمر سمـ طمذيٗم٦م سمـ ؾمٕمد سمـ
ىمتٚمف محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص اؿمؽميم٤م ومٞمف  ,ويم٤من هق وأظمقه ُمٜمٌف قمغم ُم٤ميم٤من قمٚمٞمف أصح٤مهبام ُمـ
هِم٤مم,)269/3واًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ(. )594/1
أذى رؾمقل اهلل--واًمٓمٕمـ ومٞمف.اٟمٔمر:اًمًػمةٓ,سمـ (
( )9هق ُمٜمٌف سمـ احلج٤مج سمـ قم٤مُمر سمـ حذيٗم٦م سمـ ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؿ  ,ىمتؾ سمٌدر,ىمتٚمف أسمق اًمٞمن أظمق سمٜمل ؾمٚمٛم٦م.
اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓ ,سمـ هِم٤مم ( , )269/3واًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ (. )594/1
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()3
()2
يب سمـ
وأسمق [اًمٌخؽمي] سمـ هِم٤مم  ,واًمٜمي سمـ احل٤مرث  ,وطمٙمٞمؿ سمـ طمزام  ,وأ ّ

ظمٚمػ  ,وزُمٕم٦م سمـ إؾمقد

( , )4واحل٤مرث سمـ قم٤مُمر سمـ ٟمقومؾ

( , )5واًمٕمٌ٤مس سمـ

قمٌداعمٓمٚم٥م( , )6ويمٚمٝمؿ ُمـ ىمريش  ,ويم٤من يٓمٕمؿ يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ يمؾ يقم قمنم ضمزر(. )7

=



( )1ذم إصؾ  (( :طمج٤مج )) وهق ظمٓم٠م  ,واعمثٌ٧م ُمـ (أ)  ,وُمّم٤مدر اًمؽممج٦م .
اًمؽمضمؿ وهق اًمّمقاب .
ة
( )2ذم إصؾ ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :اًمٌحؽمي)) وه و شمّمحٞمػ  ,واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدر
( )3هق  :اًمٕم٤مص سمـ هِم٤مم سمـ احل٤مرث سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى سمـ ىميص سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي ,
وىمٞمؾ  :أسمق اًمٌخؽمي سمـ اًمٕم٤مص سمـ هِم٤مم  ,وىمتؾ يقم سمدر  ,ىمتٚمف اعمجذر سمـ زي٤مد اًمٌٚمقي .
اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓ ,سمـ ه ؿم٤مم ( , )265/3واًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ (. )25/2
( )4هق:زُمٕم٦م سمـ إؾمقد سمـ اعمٓمٚم٥م سمـ أؾمدسمـ قمٌد اًمٕمزى سمـ ىميص  ,و يم٤من ممـ ٟم٘مض اًمّمحٞمٗم٦م  ,وىمتؾ
سمٌدريم٤مومر ًا  ,ىمتٚمف صم٤مسم٧م سمـ اجلذع  ,أظمق سمٜمل طمرام  ,وي٘م٤مل  :اؿمؽمك ومٞمف محزة وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وصم٤مسم٧م .
اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم ( , )265/3واًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ (. )605/1
( )5هق  :احل٤مرث سمـ قم٤مُمر سمـ ٟمقومؾ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف  ,ىمتؾ سمٌدر  ,ىمتٚمف ظمٌٞم٥م سمـ إؾم٤مف  ,أظمق سمٜمل احل٤مرث سمـ
اخلزرج .اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم (. )265/3
الرسالة كاملة
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( )6هق (( :اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ – ,–قمؿ اًمٜمٌل ُ , - -مِمٝمقر ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم أو
سمٕمده٤م  ,وهق اسمـ صمامن وصمامٟملم [.ع])) اًمت٘مري٥م (.)398 , 397/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )15 - 3/6و أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )112 – 109/3و اإلص٤مسم٦م (. )328/5
( )7هق ذم شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن ( )17/2دون اًمتٍميح سمًٌ٥م اًمٜمزول  .وذكره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من
( , )355/4واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ( , )185واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )208/2واسمـ اجلقزي
ذم زاد اعمًػم ( , )355/4واًمرازي ذم اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( , )129/15واخل٤مزن ذم ًمٌ٤مب اًمت٠مويؾ ()31/3
يمٚمٝمؿ ُمـ ىمقل ُم٘م٤مشمؾ واًمٙمٚمٌل  ,دون إؾمٜم٤مد .
ي إمم اًمٙمذب .
درصمتف :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مدهً,مٙمـ اًمرواي٦م ُمـ شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن  ,وىمد ٟمًٌقه هق واًمٙمٚم٥م
ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه ( )483/2سمٕمد ذيمره هلذه اًمرواي٤مت وهمػمه٤م (( :وقمغم يمؾ شم٘مدير ومٝمل قم٤مُم٦م  ,وإن
يم٤من ؾمٌ٥م ٟمزوهل٤م ظم٤مص ً٤م)) .
ومؾت  :شمٌ٘مك رواي٦م اسمـ إؾمح٤مق إىمرب إمم اًمّمقاب ً ,مّمحة ؾمٜمده٤م  ,وًم٘مرهب٤م ُمـ اًمٕمٛمقم .
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ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭡ ﭢ﴾ ()1أي٦م .
أظمرج اسمـ ضمرير قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل ( )2ىم٤مل  :عم٤م ظمرضم٧م ىمريش ُمـ ُمٙم٦م
إمم سمدر  ,ظمرضمقا سم٤مًم٘مٞم٤من ( )3واًمدومقف ( , )4وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﴾(. )5

ىمقًمف قمزوضمؾ ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ﴾(. )6

روى اًمٓمؼماين ذم " إوؾمط "  -سمًٜمد وٕمٞمػ -قمـ أيب هريرة()7ىم٤مل  :عم٤م أٟمزل اهلل

(ُ )1مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )47ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ .
( )2هق (( :حمٛمد سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ أؾمد  ,أسمق محزة اًم ُ٘مرفمل  ,اعمدين  ,ويم٤من ىمد ٟمزل اًمٙمقوم٦م ُمدة  ,صم٘م٦م قم٤ممل ُ ,مـ
اًمث٤مًمث٦م  ,وًمد ؾمٜم٦م أرسمٕملم قمغم اًمّمحٞمح ِ ,
 ,وم٘مد ىم٤مل اًمٌخ٤مري :إن أسم٤مه
ىم٤ملوًمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل
ووهؿ ُمـ :

- -

ذًمؽع])) اًمت٘مري٥م(. )203/2
يم٤من ممـ مل يٜمٌ٧م ُمـ سمٜمل ىمرئم٦م ُ ,م٤مت حمٛمد ؾمٜم٦م قمنميـ  ,وىمٞمؾ ىمٌؾ [.
واٟمٔمر شمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ( , )67/8واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من( , )351/5واًمتٝمذي٥م(. )373/9
( )3اًم٘مٞم٤من  :اإلُم٤مء اعمٖمٜمٞم٤مت  ,مجع ىمٞمٜم٦م  ,ودمٛمع قمغم ىمٞمٜم٤مت .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ىملم)) (. )135/4
ف  ,وهقاًمذي ييب سمف اًمٜمً٤مء .اٟمٔمر  :همري٥م احلدي٨م ٕيب قمٌٞمد (. )64/3
( )4اًمدومقف  :مجع ُد ّ
( )5أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )220/11مـ ـمريؼ احل٤مرث  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م أسمق ُمٕمنم ,
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل .
وذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه

( , )497/2واًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ

( , )120وذم اًمدر اعمٜمثقر

( )143/7وٟمًٌف ٓسمـ ضمرير وم٘مط  ,ويمذا اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير (. )336/2
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :قمٌد اًمٕمزيز سمـ أسم٤من ُ ,مؽموك  ,ويمذسمف اسمـ ُمٕملم وغ

يره .وٟمجٞمح سمـ

قمٌداًمرمحـ اًمًٜمدي  ,أسمق ُمٕمنم  ,وٕمٞمػ  ,أؾمـ واظمتٚمط .ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد ًا .
(ُ )6مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )49ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ .

( )7هق  :قمٌداًمرمحـ سمـ صخر اًمدود  ,أسمق هريرة  ,اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ طم٤مومظ اًمّمح٤مسم٦م  ,اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف
واؾمؿ أسمٞمف يمثػم ًا  ,يم٤من ُم٘مدُمف وإؾمالُمف قم٤مم ظمٞمؼم  ,ؾمٜم٦م ؾمٌع  ,ويم٤من ُمالزُم ً٤م ًمٚمرؾمقل ُ , - -م٤مت ؾمٜم٦م
(57هـ)  ,وىمٞمؾ سمٕمده٤م .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1772 - 1768/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م (– 336/6
 , )339واإلص٤مسم٦م (. )444 – 425/7
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قمغم ٟمٌٞمف سمٛمؽة ﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾( )1ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  :ي٤م رؾمقل اهلل ,

أي مجع ؟وذًمؽ ىمٌؾ سمدر,ومٚمام يم٤من يوم سمدر واهنزُم٧م ىمريشٟ ,مٔمرت إمم رؾمقل اهلل --
ذم آصم٤مرهؿ ُُم ّْمٚمت ً٤م ( )2سم٤مًمًٞمػ ي٘مقل ﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ ومٙم٤مٟم٧م ًمٞمقم سمدر (,)3

وم٠مٟمزل اهلل ومٞمٝمؿ ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ ( )4أي٦م  ,وأٟمزل  ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾( )5أي٦م  ,ورُم٤مهؿ رؾمقل اهلل

--ومقؾمٕمتٝمؿ اًمرُمٞم٦م وُمألت

أقمٞمٜمٝمؿ /وأومقاهٝمؿ  ,طمتك إن اًمرضمؾ ًمٞم٘متؾ وهق ي٘مذي ( )6قمٞمٜمٞمف ووم٤مه  ,وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾( , )7وأٟمزل ذم إسمٚمٞمس  ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
()1
همر
ﮈ ﮉ﴾( )8أي٦م ,وىم٤مل قمتٌ٦م سمـ رسمٞمٕم٦م وٟم٤مس ُمٕمف ُمـ اعمنميملم
يقم سمدر َّ :

(ُ )1مـ ؾمقرة اًم٘مٛمر آي٦م (. )45
( )2ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :أي ُ :م٤موٞم ً٤م ُ ,مـ أصٚم٧م .يمام ذم اًم٘م٤مُمقس)) ا.هـ .
اٟمٔمر  :شم٤مج اًمٕمروس ((صٚم٧م)) (. )589/4
وىم٤مل اسمـ إصمػم  :ي٘م٤مل  :اظمؽمط اًمًٞمػ وهق ذم يده صٚمت ً٤م  ,أي  :جمرد ًا  ,وأصٚم٧م اًمًٞمػ  :إذا ضمرده ُمـ
وص ْٚمت ً٤م .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((صٚم٧م)) (. )45/3
همٛمده  ,وضسمف سم٤مًمًٞمػ َص ْٚمت ً٤م ُ
( )3ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :ىمقًمف ٟ :مٔمرت إمم رؾمقل اهلل ...--اًمخ  ,يتٕملم أن يٙمقن هذا ُمـ يمالم قمٛمر
سمـ اخلٓم٤مب– –اعمت٘مدم ذيمره ٕ٪ن ُمـ املقمٚمقم اعمِمٝمقر أن أسم٤م هريرة مل حيي وىمٕم٦م سمدر  ٪إلٟمف أؾمٚمؿ ىمٌؾ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
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ُمقت اًمٜمٌل--سمخٛمس ؾمٜملم  ,وسمدر ىمٌؾ ذًمؽ  ,صمؿ سم٤مىمل احلدي٨م حمتٛمؾ رواي٦م يمؾ ُمٜمٝمام ومراضمٕمف ,
وروايتف ذم اًمدر اعمٜمثقر يمام هٜم٤م)) ا.هـ .
أبهريرةٟٕ , --مف ُمتّمؾ
ومؾت  :ويتٕملم أيْم ً٤م أن يٙمقن سم٤مىمل احلدي٨م ُمـ يمالم قمٛمر --طمٙم٤مه قمٜمف و
ذم أطمداث وىمعة سمدر .
(ُ )4مـ ؾمقرة اعم١مُمٜملم آي٦م (. )64
(ُ )5مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م (. )28
( )6ذم (أ)  :شمٌذي .
وي٘مذي  :اًم٘مذي  :مجع ىمذاة  ,وهق ُ :م٤م ي٘مع ذم اًمٕملم واعم٤مء واًمنماب ُمـ شمراب أو شمٌـ أو ـملم .
اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ىمذا)) (. )30/4
(ُ )7مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م (. )17
(ُ )8مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م (. )48
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ه١مٓء ديٜمٝمؿ  ,وم٠مٟمزل اهلل

﴿ :ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤ﴾أي٦م(. )2
ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾()3أي٦م .
أظمرج أسمق اًمِمٞمخ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مل

ٟ :مزًم٧م  ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ( ﴾)4ذم ؾمت٦م رهط(ُ )5مـ اًمٞمٝمقد ومٞمٝمؿ  :اسمـ اًمت٤مسمقت .

()7( )6

=



( )1أظمرج اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )227/11قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمف  ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﴾ ىم٤مل (( :ومئ٦م ُمـ ىمريش  :أسمق ىمٞمس سمـ اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة  ,وأسمق ىمٞمس سمـ اًمٗم٤ميمف سمـ اعمٖمػمة  ,واحل٤مرث

سمـ زُمٕم٦م سمـ إؾمقد سمـ اعمٓمٚم٥م  ,وقمكم سمـ أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ  ,واًمٕم٤ميص سمـ ُمٜم ٌّف سمـ احلج٤مج . ))...
( )2أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ( )58/9رىمؿ (ُ )9121مـ ـمريؼ ُمًٕمدة سمـ ؾمٕمد  ,صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر ٟ ,م٤م
قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٛمران  ,صمٜمل حمٛمد سمـ هالل  ,قمـ أسمٞمف  ,قمـ أيب هريرة. --
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ(,)120وذم اًمدر اعمٜمثقر()147 ,146/7وٟمًٌف إمم اًمٓمؼماين وم٘مط .
درصمتف  :ذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ( )78/6وىم٤مل (( :رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط  ,وومٞمف  :قمٌد اًمٕمزيز سمـ
قمٛمران وهق وٕمٞمػ)) .ووٕمػ إؾمٜم٤مده اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل  ,وٟم٘مٚمف قمٜمف اعمّمٜمػ .
وقمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٛمران هق (( :قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٛمران سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف
اًمزهري  ,اعمدين  ,إقمرج  ,يٕمرف سم٤مسمـ أيب صم٤مسم٧م ُ ,مؽموك  ,اطمؽمىم٧م يمتٌف  ,ومحدث ُمـ طمٗمٔمف  ,وم٤مؿمتد
ؾمـ ؾمٌع وشمًٕملم [.ت])) اًمت٘مري٥م (.)511/1
همٚمٓمف  ,ويم٤من قم٤مروم٤م سم٤مٕٟمً٤مب ُ ,مـ اًمث٤مُمٜم٦م ُ ,م٤مت ة
الرسالة كاملة
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واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )391 , 390/5واعمجروطملم ٓ ,سمـ طمٌ٤من

(, )140 ,139/2

واًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ًمٚمٕم٘مٞمكم (. )14 , 13/3
(ُ )3مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )55ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ﴾ .
((( )4يمٗمروا ومٝمؿ ٓ))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )5رهط  :اًمرهط قمدد جيٛمع ُمـ صمالصم٦م إمم قمنمة  ,وسمٕمض ي٘مقل ُمـ ؾمٌٕم٦م إمم قمنمة  ,وُم٤م دون اًمًٌٕم٦م إمم
اًمثالصم٦م ٟمٗمر  ,وىمٞمؾ اًمرهط ُ :م٤م دون اًمٕمنمة ُمـ اًمرضم٤مل ٓ يٙمقن ومٞمٝمؿ اُمرأة .
اٟمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ((رهط)) (. )305/7
( )6ذم (أ) و(ج)  :اًمت٤مسمقه .
وهق :روم٤مقم٦م سمـ زيد سمـ اًمت٤مسمقت ُ ,مـ هيقد سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع وأطمدقمٚمامئٝمؿ ,وُمـ اعمٜم٤موم٘ملم  ,أفمٝمر اإلؾمالم ًمٞمٙمٞمدًمف .
اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم ( , )61/3وشمٗمًػم اسمـ ضمرير (. )428/8
ور (,)150/7وومتح اًم٘مدير (.)341/2
( )7أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ,يمام ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ(,)121واًمدر اعمٜم٨م
=
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ىمقًمف قمزوضمؾ ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ (. )1

روى أسمق اًمِمٞمخ قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل  :دظمؾ ضمؼميؾ قمغم اًمٜمٌل

--وم٘م٤مل  :ىمد

ووٕم٧م اًمًالح وُم٤م زًم٧م ذم ـمٚم٥م اًم٘مقم  ,وم٤مظمرج وم٢من اهلل ىمد أذن ًمؽ ذم ىمرئم٦م  ,وأٟمزل
ومٞمٝمؿ ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ أي٦م(.)2

ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾(. )3

روى اًمٌزار( - )4سمًٜمد وٕمٞمػ ُ -مـ ـمريؼ قمٙمرُم٦م  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :عم٤م أؾمٚمؿ

قمٛمر  ,ىم٤مل اعمنميمقن  :ىمد اٟمتّمػ اًم٘مقم ُمٜمَّ٤م اًمٞمقم  ,وأٟمزل اهلل  ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾(.)5

=



درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده .

(ُ )1مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )58ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾ .
()2

أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ,يمام ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ(, )121واًمدر اعمٜمثقر ( , )151/7وومتح اًم٘مدير (.)341/2
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده .

(ُ )3مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )64ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ .
( )4هق  :أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد اخل٤مًمؼ اًمٌزار  ,اًمٌٍمي  ,أسمق سمٙمر  ,احل٤مومظ  ,ص٤مطم٥م اعمًٜمد اًمٙمٌػم  ,صدوق
ُمِمٝمقر  ,ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل  :صم٘م٦م خيطيء يمثػم ًا ويتٙمؾ قمغم طمٗمٔمف  ,شمقذم سم٤مًمرُمٚم٦م  ,ؾمٜم٦م (292هـ) .
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اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :ـمٌ٘م٤مت اعمحدصملم سم٠مصٌٝم٤من

( , )387 , 386/3وًمً٤من اعمٞمزان (, )238 , 237/1

وإقمالم (. )189/1
( )5أظمرضمف اًمٌزار ذم ُمًٜمده  ,يمام ذم يمِمػ إؾمت٤مر ُ ,مٜم٤مىم٥م قمٛمر  )172/3( --رىمؿ (ُ )2495مـ ـمريؼ
ِ
اب قمٌ٤مس . - -
احل َّامين أيب يحيك  ,صمٜم٤م اًمٜمي أسمق قمٛمر  ,قمـ قمٙمرُم٦م  ,قمـ ن
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )121وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )192/7وٟمًٌف ًمٚمٌزار وم٘مط .

درصمتف  :ىم٤مل اًمٌزار ٟ ٓ(( :مٕمٚمٛمف هبذا اًمٚمٗمظ إٓ هبذا اإلؾمٜم٤مد قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

. ))-

وذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ( )65/9وىم٤مل (( :رواه اًمٌزار واًمٓمؼماين سم٤مظمتّم٤مر  ,وومٞمف اًمٜمي أسمق قمٛمر ,
وهق ُمؽموك)).ووٕمػ إؾمٜم٤مده اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل  ,وٟم٘مٚمف قمٜمف اعمّمٜمػ .
اخلزاز -سمٛمٕمجامت – ُمؽموك ُ ,مـ اًمً٤مدؾم٦م
واًمٜمي هق (( :اًمٜمي سمـ قمٌد اًمرمحـ  ,أسمق قمٛمر َّ

 [.ت]))

اًمت٘مري٥م ( . )302/2وقمٚمٞمف ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد ًا .

ًمٚمٕم٘مٞمكم. )292, 291/4
(
شمرضمؿ ذم :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم(,)91/8واعمجروطملم( , )49/3واًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم
واٟمٔمر شمف
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ويمف ؾمقاهد :
وم٠مظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ -سمًٜمد صحٞمح -قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مل

 :عم٤م أؾمٚمؿ ُمع

ون رضمالًوؾم٧م ٟمًقة  ,صمؿ أؾمٚمؿ قمٛمر ,نزًم٧م  ﴿:ﭶ ﭷ
اًمٜمٌل [ --صمالصم٦م]( )1وصمالث
ﭸ ﭹ﴾أي٦م(.)2

ويمذا أظمرج اًمٓمؼماين وهمػمه قمـ /ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس ُ ,مـ همػم شمٕمٞملم

()3

اًمٜمً٤مء ُمـ اًمرضم٤مل(.)4
( )1ذم إصؾ وذم مجٞمع اًمٜمًخ ((صمالث)),وهقظمٓم٠م ٟمحقي ,واعمثٌ٧م ُمـ اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,واًمدر وهق اًمّمقاب
(. )2أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1728/5رىمؿ (ُ )9135مـ ـمريؼ حيٞمك احلامين  ,صمٜم٤م ضمرير  ,صمٜم٤م يٕم٘مقب
اًم٘مٛمل  ,قمـ ضمٕمٗمر سمـ أسمك اعمٖمػمة  ,قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )121وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )192/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذر
واسمـ ُمردويف  ,ويمذا اًمِمقيم٤مين ذم ومتح الىمدير (. )344/2
درصمتف  :صحح هذا اإلؾمٜم٤مد اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل  ,وشمٌٕمف ذم ذًمؽ اعمّمٜمػ .
.

ومؾت  :هق ُمرؾمؾ .ذم إؾمٜم٤مده  :يٕم٘مقب اًم٘مٛمل  ,وضمٕمٗمر سمـ أيب اعمٖمػمة  ,يمالمه٤م صدوق هيؿ  ,ومل يت٤مسمٕم٤م
وضمٕمٗمر أيْم ً٤م ًمٞمس سم٤مًم٘مقي ذم ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم .اٟمٔمر  :اًمتٝمذي٥م (. )92/2وحيلى احلامين  ,طم٤مومظ إٓ أهنؿ
اهتٛمقه سمنىم٦م احلدي٨م .
ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ  ,وًمٕمؾ شمّمحٞمح اًمًٞمقـمل خمرج ُمـ ـمريؼ آظمر ,واهلل أقمٚمؿ .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ً )3مٕمٚمف أراد ُمـ همػم اًمتٗمريؼ ذم شمٕملم قمدد اًمٜمً٤مء وقمدد اًمرضم٤مل  ,سمؾ ذيمر اًمٕمدد جمٛم ً
ال ومٞمٝمام  ,يمام هق ُمٌلم ذم
اًمتخري٩م .
( )4أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم (,)60/12رىمؿ( , )12470واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزل صـ (, )186
واسمـ إصمػم ذم أؾمد اًمٖم٤مسم٦م (. )157/4يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ إؾمح٤مق سمـ سمنم اًمٙم٤مهكم  ,صمٜم٤م ظمٚمػ سمـ ظمٚمٞمٗم٦م  ,قمـ
 -ىم٤مل  :أؾمٚمؿ ُمع اًمٜمٌل

أيب ه٤مؿمؿ اًمرُم٤مين  ,قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس -
وصمالصمقن رضم ً
ال و اُمرأة  ,وأؾمٚمؿ قمٛمر  --مت٤مم إرسمٕملم  ,وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :--ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
--شمًٕم٦م

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ .

وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( , )121وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )192/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم أيب اًمِمٞمخ
واسمـ ُمردويف  ,ويمذا اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير (. )344/2
درصمتف:ذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ( )28/7وىم٤مل((:رواه اًمٓمؼماين,وومٞمف إؾمح٤مق سمـ سمنماًمٙم٤مهكم,وهق
يمذاب)).
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وىم٤مل جم٤مهد( : )1هل قم٤مُم٦م ٕهن٤م ُمدٟمٞم٦م ً ,مٙمـ يٛمٙمـ أن شمٙمقن وطمده٤م ُمٙمٞم٦م (.)2
ىمقًمف قمزوضمؾ ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾()3أي٦م .
أظمرج اًمقاطمدي عن قمٌد اهلل( )4ىم٤مل  :عم٤م يم٤من يقم سمدر

وضملء سم٤مٕهى  ,ىم٤مل

رؾمقل اهلل ُ(( :--م٤م شم٘مقًمقن ذم ه١مٓء إهى ؟ )) .وم٘م٤مل أسمق سمٙمر  :ي٤م رؾمقل اهلل ,
(
واؾمت٠من )5هبؿ ً ,مٕمؾ اهلل قمزوضمؾ يتقب قمٚمٞمٝمؿ .وىم٤مل قمٛمر :
ىمقُمؽ وأهٚمؽ  ,اؾمتٌ٘مٝمؿ

=



وإؾمح٤مق هق  :إؾمح٤مق سمـ سمنم سمـ ُم٘م٤مشمؾ  ,أسمق يٕم٘مقب اًمٙم٤مهكم اًمٙمقذم  ,ىم٤مل ُم ّٓملم ُ :م٤م ؾمٛمٕم٧م أسم٤م سمٙمر سمـ
أيب ؿمٞمٌ٦م ّ
يمذب أطمد ًا إٓ إؾمح٤مق سمـ سمنم اًمٙم٤مهكم  ,ويمذ ا يمذسمف ُمقؾمك سمـ ه٤مرون وأسمق زرقم٦م  ,وىم٤مل
اًمٗمالس وهمػمه ُ(( :مؽموك))  ,وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل (( :هق ذم قمداد ُمـ يْمع احلدي٨م)) .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )214/2اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ًمٚمٕم٘مٞمكم (( , )98/1واعمٞمزان (. )337/1
ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد ًا  ,وٓ يّمٚمح أن يٙمقن ؿم٤مهد ًا .

( )1هق (( :جم٤مهد سمـ َضم ْؼم  -سمٗمتح اجلٞمؿ وؾمٙمقن اعمقطمدة  -أسمق احلج٤مج  ,اعمخزوُمل ُمقٓهؿ  ,اعمٙمل  ,صم٘م٦م ,
إُم٤مم ذم اًمتٗمًػم وذم اًمٕمٚمؿ ُ ,مـ اًمث٤مًمث٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى أو اصمٜمتلم أو صمالث أو أرسمع وُم٤مئ٦م  ,وًمف صمالث
وصمامٟمقن [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )229/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم( , )411/7واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من( , )419/5واًمتٝمذي٥م(. )40 – 38/10
( )2أؿم٤مر اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم ( )377/3إمم ىمقل جم٤مهد ذم ُمٕمٜمك أي٦م صمؿ ىم٤مل

(( :ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمدُمِم٘مل  :هذا ٓ حيٗمظ  ,واًمًقرة ُمدٟمٞم٦م سم٢ممج٤مع . ))...
وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه ( )509/2يٜم٘مد ُمٙمٞم٦م هذه أي٦م  ,سمٕمد ذيمره ًمٚمرواي٦م اعمت٘مدُم٦م (( :وذم هذا
ٟمٔمر ٕ ٪ن هذه أي٦م ُمدٟمٞم٦م  ,وإؾمالم قمٛمر  --يم٤من سمٛمٙم٦م سمٕمد اهلجرة إمم أرض احلٌِم٦م وىمٌؾ اهلجرة إمم
اعمديٜم٦م  ,واهلل أقمٚمؿ)) .
سم٤مإلو٤مفإمم أن اًمرواي٤مت اًمتل اؾمتٜمد
ة
ومؾت  :اًمّمقاب أن أي٦م ُمدٟمٞم٦م ,إؾمتٜم٤مد ًا إمم ُم٤مشم٘مدم ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء ,

خم٤مًمػعم٤م ورد ُمـ اًمّمحٞمح ذم اًمًػمة ُمـ ىمّم٦م إؾمالم قمٛمر -
إًمٞمٝم٤م ذم ُمٙمٞم٦م أي٦م يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦مضمد ًا  ,وهل ة
 .-اٟمٔمر  :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓ ,سمـ ؾمٕمد (. )270/3
(ُ )3مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )67ومت٤مُمف ا  ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ .
( )4ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :هق اسمـ ُمًٕمقد ُمتك أـمٚمؼ  ,وهق ُمٍمح سمف هٜم٤م ذم اًمدر اعمٜمثقر)) ا.هـ .
اٟمٔمر  :اًمدر اعمٜمثقر (. )198/7
( )5ورد ذم ه٤مُمش إصؾ((:أي  :اٟمتٔمر  ,يمام ذم اعمخت٤مر)) ا.هـ .اٟمٔمر  :خمت٤مر اًمّمح٤مح ((أٟم٤م)) صـ(. )20
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يمذسمقك وأظمرضمقك  ,وم٘مدُمٝمؿ وم٤مضب أقمٜم٤مىمٝمؿ.وىم٤مل عسمد اهلل سمـ رواطم٦م( : )1ي٤م رؾمقل اهلل ,
اٟمٔمر وادي ً٤م يمثػم احلٓم٥م وم٠مدظمٚمٝمؿ ومٞمف  ,صمؿ أضم قمٚمٞمٝمؿ ٟم٤مرً .اوم٘م٤مل اًمٕمٌ٤مس :ىمٓمٕم٧م رمحؽ .
ومًٙم٧م رؾمقل اهلل--ومل جيٌٝمؿ  ,صمؿ دظمؾ  ,وم٘م٤مل ٟم٤مس :ي٠مظمذ سم٘مقل أيبسمٙمر ( , )2وىم٤مل
ٟم٤مس  :ي٠مظمذ سم٘مقل قمٛمر  ,وىم٤مل ٟم٤مس :ي٠مظمذ سم٘مقل قمٌد اهلل  ,صمؿظمرج قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤مل (( :إن اهلل
(
ومٞمف )3طمتك شمٙمقن أًملم ُمـ اًم ّٚمٌـ  ,وإن اهللقمزوضمؾ ًمٞمِمد ىمٚمقب رضم٤مل
لم ىمٚمقب رضم٤مل
ًم ُٞم َٚم ن ُ

ومٞمف طمتك شمٙمقن أؿمد ُمـ احلج٤مرة  ,وإن ُمثٚمؽ ي٤م أسم٤م سمٙمر  ,يمٛمثؾ إسمراهٞمؿ ىم٤مل

﴿ :ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾( , )4وإن ُمثٚمؽ ي٤م أسم٤م سمٙمر  ,يمٛمثؾ قمٞمًك
ىم٤مل  ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾( ، )5وإن ُمثٚمؽ ي٤م
قمٛمر  ,يمٛمثؾ ُمقؾمك ىم٤مل

 ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾( )6أي٦م ,

وُمثٚمؽ ي٤م قمٌد اهلل  ,يمٛمثؾ ٟمقح ىم٤مل  ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾( ، )))7صمؿ

ىم٤مل /رؾمقل اهلل (( : --أٟمتؿ اًمٞمقم قم٤مًم٦م([ , )8أٟمتؿ اًمٞمقم قم٤مًم٦م]( , )9ومال يٜم٘مٚمٌـ ُمٜمٝمؿ

اطم٦م سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس ,اخلزرضمل إٟمّم٤مري ,--اًمِم٤مقمر ,أطمد اًمً٤مسم٘ملم,
( )1هق (( :قمٌد اهلل سمـ َر َو َ
ؿمٝمد سمدر ًا  ,واؾمتِمٝمد سمٛم١مشم٦م  ,ويم٤من صم٤مًم٨م إُمراء هب٤م  ,ذم مج٤مدى إومم ؾمـ ة صمامن [.خ ظمد س ق ])) .
اًمت٘مري٥م(.)415/1
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

واٟمٔمر شمرمجتف ذم

 :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )901 –898 /3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م

( , )241 –237 /3واإلص٤مسم٦م

(. )85 – 82 /4
( )2ذم (أ)  :أسمق سمٙمر  ,وهق ظمٓم٠م .
((( )3ومٞمف))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
(ُ )4مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م (. )36
(ُ )5مـ ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م (. )118
(ُ )6مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م (. )88
(ُ )7مـ ؾمقرة ٟمقح آي٦م (. )26
( )8وردذم ه٤مُمش إصؾ((:اًمخـم٤مب ًمٚمّمح٤مسم٦م  ,وقم٤مًم٦م أي  :وم٘مراء)) ا.هـ اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م((قمقل))(.)323/3
(ُ )9م٤م سملم اعمٕمٙمقوملم ؾم٘مط ُمـ (أ  ,ج) .
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داء ( )1أو ضب قمٜمؼ)) .ىم٤مل  :وم٠مٟمزل اهلل قمزوضمؾ  ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
أطمد إٓ سمػ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ إمم آظمر أي٤مت اًمثالث(.)3()2

وروى ُمًٚمؿ قمـ اسمـ قمٌ٤مس  ,ىم٤مل  :طمدصمٜمل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ,ىم٤مل  :عم٤م يم٤من يقم سمدر

ال وأه ؾمٌٕمقن رضم ً
واًمت٘مقا  ,ومٝمزم اهلل اعمنميملم  ,وىمتؾ ُمٜمٝمؿ ؾمٌٕمقن رضم ً
ال ,

اؾمتِم٤مر

رؾمقل اهلل --أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وقمٚمٞم ً٤م  ,وم٘م٤مل أسمق سمٙمر  :ي٤م رؾمقل اهلل  ,ه١مٓء سمٜمق اًمٕمؿ
واًمٕمِمػمة واإلظمقان  ,وإين أرى أن شم٠مظمذ ُمٜمٝمؿ اًمٗمدي٦م  ,ومٞمٙمقن ُم٤م أظمذٟم٤م ُمٜمٝمؿ ىمقة ًمٜم٤م قمغم
اًمٙمٗم٤مر  ,وقمًك أن هيدهيؿ اهلل ومٞمٙمقٟمقا ًمٜم٤م قمْمد ًا .وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ُ(( : --م٤م شمرى ي٤م
اسمـ اخلٓم٤مب ؟))  ,ىم٤مل  :ىمٚم٧م واهلل ُم٤م أرى ُم٤م رأى أسمق سمٙمر  ,وًمٙمـ أرى أن متٙمٜمٜمل ُمـ
ومالن  -ىمري٥م ًمٕمٛمر  -وم٠مضب قمٜم٘مف  ,ومتٙمـ قمٚمٞم ً٤م ُمـ قم٘مٞمؾ( )4ومٞميب قمٜم٘مف  ,ومتٙمـ
محزة (ُ)5مـ ومالن  -أظمٞمف  -ومٞميب قمٜم٘مف  ,طمتك يٕمٚمؿ اهلل قمزوضمؾ أٟمف ًمٞمس ذم ىمٚمقسمٜم٤م
ومٝم ِقي رؾمقل اهلل ُ --م٤م ىم٤مل
ُمقادة ًمٚمٛمنميملم  ,ه١مٓء صٜم٤مديدهؿ وأئٛمتٝمؿ وىم٤مدهتؿ َ .
هيق ُم٤م ىمٚم٧م  ,وم٠مظمذ ُمٜمٝمؿ اًمٗمداء [.ومٚمام يم٤من ُمـ اًمٖمد]( , )6ىم٤مل قمٛمر  :همدوت
أسمق سمٙمر  ,ومل َ
( )1سمٗمداء ِ :
اًمٗمداء سم٤مًمٙمن واعمد واًمٗمتح ُمع اًم٘مٍم َ :ومٙمَ٤مك إؾمػم  .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ومدا)) (. )421/3
(ُ )2مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل أي٤مت (. )69 – 67
( )3أظمرضمف اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(ُ )188 , 187مـ ـمريؼ أيب ُمٕم٤موي٦م  ,قمـ إقمٛمش  ,قمـ قمٛمرو
سمـ ُمرة  ,قمـ أيب قمٌٞمدة  ,قمـ قمٌد اهلل.
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

درصمتف :ذم إؾمٜم٤مده  :أسمق قمٌٞمدة صم٘م٦مً ,مٙمٜمف مل يًٛمع ُمـ أسمٞمف قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد - -ومٝمذا اإلؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمع ,
واٟمٔمر اًمذي يٚمٞمف.
( )4هق (( :قم٘مٞمؾ سمـ أيب ـم٤مًم٥م اهل٤مؿمٛمل  ,--أظمق قمكم وضمٕمٗمر  ,ويم٤من إؾمـ  ,صح٤ميب  ,قم٤ممل سم٤مًمٜمً٥م ,
ُم٤مت ؾمـةؾمتلم  ,وىمٞمؾ سمٕمده٤م [.س ق])).اًمت٘مريب(.)29/2
واٟمٔمرشمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب(, )1078,1079/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )73 – 70/4واإلص٤مسم٦م (. )466/7

( )5هق  :محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ  ,- -قمؿ اًمٜمٌل - -وأظمقه ُمـ اًمر و٤مقم٦م  ,يم٤من ي٘م٤مل ًمف
أؾمد اهلل ورؾمقًمف  ,يٙمٜمك  :أسم٤م قمامرة وأسم٤م يٕمغم  ,سم٤مسمٜمٞمف  ,أؾمٚمؿ ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٌٕمث٦م  ,ه٤مضمر إمم

اعمديٜم٦م  ,وؿمٝمد سمدر ًا  ,وأسمغم ذم ذًمؽ  ,واؾمتِمٝمد سم٠مطمد  ,ىمتٚمف وطمٌم سمـ طمرب  ,طمزن قمٚمٞمف اًمٜمٌل --
طمزٟم ً٤م ؿمديد ًا .

اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )369/1وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )71 – 66/2واإلص٤مسم٦م (. )122 , 121/2

(ُ )6م٤م سملم اعمٕمٙمقوملم ؾم٘مط ُمـ (أ) .
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إمم اًمٜمٌل, )1(--وم٢مذا هق ىم٤مقمد وأسمقسمٙمر اًمصديؼ وإذا مه٤م يٌٙمٞم٤من  ,وم٘مٚم٧م  :ي٤مرؾمقل اهلل,
أظمؼمين ُم٤مذا /يٌٙمٞمؽ أٟم٧م( )2وص٤مطمٌؽ ؟ وم٢من وضمدت سمٙم٤مء سمٙمٞم٧م  ,وإن مل أضمد سمٙم٤مء
قمكم أصح٤مسمؽ ُمـ اًمٗمداء ً ,م٘مد ُقمرض
شمٌ٤ميمٞم٧م .وم٘م٤مل اًمٜمٌل (( : --أسمٙمل ًمٚمذي قمرض َّ

قمكم قمذاسمٙمؿ أدٟمك ُمـ هذه اًمِمجرة )) ىمريٌ٦م( , )3وأٟمزل اهلل قمزوضمؾ  ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ّ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ إمم  ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﴾ ُمـ اًمٗمداء  ﴿ :ﯺ ﯻ﴾(. )5()4

وذم رواي٦م جم٤مهد ىم٤مل  :يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يرى اًمرأي ومٞمقاومؼ رأيف ُم٤م جيئ ُمـ

اًمًامء  ,وإن اًمٜمٌل ً --م٘مل قمٛمر سمٕمد ُم٤م أؿم٤مر سمرأيف وسمٕمد ٟمزول أي٤مت  ,وم٘م٤مل

:

((يم٤مد أن يّمٞمٌٜم٤م ذم ظمالومؽ سمالء)) (.)6
ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾()7أي٦م .

ىم٤مل اًمٙمٚمٌل ٟ :مزًم٧م ذم اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م  ,وقم٘مٞمؾ سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ,وٟمقومؾ سمـ

( )1ذم (أ)  :رؾمقل اهلل.- -

((( )2أٟم٧م))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )3أي  :ؿمجرة قريٌ٦م ُمـ رؾمقل اهلل.- -
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اٟمٔمر  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير (. )275/11

(ُ )4مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل (. )68 – 67

( )5أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم  ,سم٤مب اإلُمداد سم٤معمالئٙم٦م ذم همزوة سمدر وإسم٤مطم٦م اًمٖمٜم٤مئؿ
( )1383/3رىمؿ ( )1763وؾم٤مىمف ُمع اظمتالف ذم سمٕمض اًمٚمٗمظ .
( )6أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,شمٗمًػم ؾمقرة إٟمٗم٤مل ( )359/2رىمؿ ( , )3270وأسمق ٟمٕمٞمؿ

ذم احلٚمٞم٦م ( )43/1يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ إهائٞمؾ ,عن إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝم٤مضمر ,قمـ جم٤مهد  ,قمـ اسمـ قمٛمر-

,-

إٓ أٟمف ذم رواي٦م احلٚمٞم٦م ىم٤مل (( :يم٤مد أن يّمٞمٌٜم٤م ذم ظمالومؽ ذ)) .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ( )201/7وٟمًٌف إمم أيب ٟمٕمٞمؿ وم٘مط .
خيرضم٤مه) ,وىم٤مل اًمذهٌل(( :صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ)).
)
درصمتف :ىم٤مل احل٤ميمؿ((:هذاطمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل
(ُ )7مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )70ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ﴾ .
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احل٤مرث(. )1ويم٤من اًمٕمٌ٤مس أه يقم سمدر وُمٕمف قمنمون أوىمٞم٦م ُمـ اًمذه٥م  ,يم٤من ظمرج ُمٕمف
هب٤م إمم سمدر ًمٞمٓمٕمؿ هب٤م اًمٜم٤مس  ,ويم٤من أطمد اًمٕمنمة اًمذيـ وٛمٜمقا إـمٕم٤مم أهؾ سمدر  ,ومل يٙمـ
سمٚمٖمتف اًمٜمقسم٦م( )2طمتك أه  ,ومقضمدت ُمٕمف  ,فأظمذه٤م رؾمقل اهلل ُ --مٜمف .ىم٤مل  :ومٙمٚمٛم٧م
قمكم
رؾمقل اهلل  --أن جيٕمؾ زم اًمٕمنميـ إوىمٞم٦م اًمتل أظمذه٤م ُمٜمل ذم ومدائل  ,وم٠مسمك َّ
وىم٤مل (( :أُم٤م رء ظمرضم٧م سمف شمًتٕملم سمف قمٚمٞمٜم٤م ومال ))  ,ويم ّٚمٗمٜمل ومداء اسمـ أظمل قم٘مٞمؾ سمـ
()3
أيب/ـم٤مًم٥م قمنميـ أوىمٞم٦م ُمـ ومْم٦م  ,وم٘مٚم٧م ًمف  :شمريمتٜمل واهلل أؾم٠مل ىمريؿم ً٤م سمٙمٗمل
واًمٜم٤مس ُم٤م سم٘مٞم٧م .ىم٤مل (( :وم٠ميـ اًمذه٥م اًمذي دومٕمتف إمم أم اًمٗمْمؾ ( )4خمرضمؽ إمم سمدر ,
وىمٚم٧م هل٤م  :إن طمدث يب طمدث ذم ()5وضمٝمل هذا ومٝمق ًمؽ وًمٕمٌد

اهلل واًمٗمْمؾ

()6

وىمثؿ()7؟)).ىمٚم٧م  :وُم٤م يدريؽ ؟ ىم٤مل ((:أظمؼمين اهلل سمذًمؽ)).ىم٤مل  :أؿمٝمد إٟمؽ ص٤مدق ,
( )1هق ٟ :مقومؾ سمـ احل٤مرث سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ اًم٘مرر  ,اهل٤مؿمٛمل  ,يٙمٜمك  :أسم٤م احل٤مرث  ,اسمـ قمؿ
رؾمقل اهلل  , - -ويم٤من أؾمـ ُمـ إظمقشمف وُمـ ؾم٤مئر ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ  ,أه يقم سمدر  ,وومداه
اًمٕمٌ٤مس صمؿ أؾمٚمؿ  ,وؿمٝمد ُمع اًمرؾمقل  - -اعمِم٤مهد  ,شمقذم ذم ظمالوم٦م قمٛمر.--

اٟمٔمر شمرمجتفذم  :آؾمتٞمٕم٤مب( , )1513 , 1512/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م( , )387 , 386/5واإلص٤مسم٦م(. )479/6
( )2ذم (أ)  :اًمتقسم٦م  ,وهق ظمٓم٠م .
واًمٜمقسم٦م ُ :مـ اًمٜمقب  ,شم٘مقل ضم٤مءت ٟمقسمتؽ  ,أي اًمٞمقم اًمذي شمٜمقب ومٞمف سم٢مـمٕم٤مم اًم٘مقم .
اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((ٟمقب)) (. )775/1
يمٗمل ))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
((( )3ب
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )4هل ًُ (( :مٌ٤م َسم٦م  -سمتخٗمٞمػ اعمقطمدة  -سمٜم٧م احل٤مرث سمـ َطم ْزن  -سمٗمتح اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اًمزاي سمٕمده٤م ٟمقن -
اهلالًم ّٞم٦م  ,أم اًمٗمْمؾ  ,زوج اًمٕم ٌّ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م  ,وأظم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م زوج اًمٜمٌل  ,--ىم٤مل اسمـ طمٌ٤من :
ُم٤مشم٧م سمٕمد اًمٕمٌ٤مس ذم ظمالوم٦م قمثامن–[. –ع])) اًمت٘مري٥م (. )613/2

واٟمٔمر شمرمجتفا ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب( , )1908 , 1907/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م( , )275 , 274/7واإلص٤مسم٦م(. )97/8
( )5ذم (أ) ُ :مـ .
قمؿ رؾمقل اهلل  ,- -وأيمؼم
( )6هق (( :اًمٗمْمؾ سمـ اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ اهل٤مؿمٛمل – ,–اسمـ ّ
وًمد اًمٕمٌ٤مس  ,اؾمتِمٝمد ذم ظمالوم٦م قمٛمر–[. –ع])) اًمت٘مري٥م (. )110/2
واٟمٔمرشمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب (  , )1270 , 1269 /3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م

(  , )388 /4واإلص٤مسم٦م

( . )376 , 375 /5
( )7هق ُ (( :ىم َثؿ  -سمْمؿ اًم٘م٤مف وومتح اعمثٚمث٦م  -سمـ اًمٕم ٌّ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م اهل٤مؿمٛمل – , –صح٤ميب صٖمػم ,
ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وظمؿؾملم [.س])) اًمت٘مري٥م (.)123/2
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وإين ىمد دومٕم٧م إًمٞمٝم٤م اًمذه ب  ,ومل يٓمٚمع قمٚمٞمف أطمدإٓ اهلل شمٕم٤ممم  ,وم٠مٟم٤م أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل
وأٟمؽ رؾمقل اهلل  ,وم٠مقمٓم٤مين اهلل ظمػم ًا مم٤م أظمذ ُمٜمل  -يمام ىم٤مل  :قمنميـ قمٌد ًا يمٚمٝمؿ ييب
سمامل يمثػم ُمٙم٤من اًمٕمنميـ أوىمٞم٦م  -وأٟم٤م أرضمق اعمٖمٗمرة ُمـ ريب شمٕم٤ممم(.)1
ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾(. )2

أظمرج اسمـ ضمرير  ,وأسمق اًمِمٞمخ قمـ اًمًدي  ,قمـ أيب ُم٤مًمؽ( )3ىم٤مل  :ىم٤مل رضمؾ ٟ :مقرث
أرطم٤مُمٜم٤م اعمنميملم ؟ ومٜمزًم٧م ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ (.)4

=



واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1305 , 1304/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )1415 , 414/4واإلص٤مسم٦م

(. )420/5
( )1أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت (ُ )15/4مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ يمثػم  ,قمـ اًمٙمٚمٌل  ,قمـ أيب ص٤مًمح  ,قمـ اسمـ
  ,وُمـ ـمري٘مف اسمـ قمً٤ميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ ( )13/41خمتٍم ًا .قمٌ٤مس -
وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ (ُ )189مـ ىمقل اًمٙمٚمٌل .واًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر

()212/7

وٟمًٌف إمم اسمـ ؾمٕمد  ,واسمـ قمً٤ميمر .
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :اًمٙمٚمٌل ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب  ,ورُمل سم٤مًمرومض  ,وىمد اقمؽمف سمٙمذسمف ومٞمام رواه قمـ

قمٌ٤مس-

ابن

. -وأسمق ص٤مًمح وٕمٞمػ ُمدًمس .ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد ًا .

(ُ )2مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )73ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )3هق (( :همزوان اًمٖمٗم٤مري  ,أسمق ُم٤مًمؽ  ,اًمٙمقذم ُ ,مِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف  ,صم٘م٦م ُ ,مـ اًمث٤مًمث٦م

[.ظم٧م د ت س ]))

اًمت٘مري٥م(.)105/2
واٟمٔمرشمرمجتف ذم:اجلرح واًمتٕمديؾ(,)55/7واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من( ,)293/5واًمتٝمذي٥م (.)220/8
( )4أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمسيره ( , )296/11واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1741/5رىمؿ (. )9198
يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من  ,قمـ اًمًدي  ,قمـ أيب ُم٤مًمؽ .

ب  ,وومٞمف (( :ومٜمزًم٧م  ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
وهق ذم شمٗمًػم ؾمٗمٞم٤من صـ ( )122ه

ﯙ﴾ ومٞمٙمؿ)) .وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( , )122وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )217/7وزاد ذم

ٟمًٌتف إمم اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,واسمـ ُمردويف ً ,مٙمـ ُمـ ـمريؼ أيب ُم٤مًمؽ  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

 , -سمٚمٗمظ اسمـ أيب

طم٤مشمؿ  ,ويمذا اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير ( , )350/2وىمد سمحث٧م قمٜمف ذم شمٗمًػم اسمـ ضمرير  ,واسمـ أيب طم٤مشمؿ ,
ومٚمؿ أضمده هبذا اًمٓمريؼ .
درصمتف:هقُمرؾمؾ.وذم إؾمٜم٤مده:إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًدي  ,صدوق هيؿ  ,ورُمل سم٤مًمتِمٞمع,وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف .صم٘م٤مت
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ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﯹ ﯺ ﴾( )1أي٦م .
أظمرج اسمـ ضمرير قمـ اسمـ اًمزسمػم ( )2ىم٤مل  :يم٤من اًمرضمؾ يٕم٤مىمد اًمرضمؾ شمرصمٜمل وأرصمؽ ,
ومٜمزًم٧م  ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾(. )3

وأظمرج اسمـ ؾمٕمد (ُ)4مـ ـمريؼ [هِم٤مم ]()5سمـ قمروة ()6قمـ أسمٞمف ()7ىم٤مل :آظمك
[/158ب]

(ُ )1مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )75وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ .

()2

اًمٕمقام  ,اًم٘مرر إؾمدي -
هق (( :قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ َّ

 , -أسمق سمٙمر  ,وأسمق ُظمٌٞم٥م -

سم٤معمٕمجٛم٦م

ُمّمٖمر ًا  -يم٤من أول ُمقًمقد ذم اإلؾمالم سم٤معمديٜم٦م ُ ,مـ اعمٝم٤مضمريـ  ,ووزم اخلالوم٦م شمًع ؾمٜملم  ,ىمتؾ ذم ذي
احلج٦م ؾمٜم٦م صمالث وؾمٌٕملم [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )415/2
واٟمٔمرشمرمجتف ذم :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )910 –905/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )248 –245/3واإلص٤مسم٦م (. )89/4
( )3أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )302/11مٓمقًٓ .وأسمق قمٌٞمد ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ صـ ()225رىمؿ
احل٤مرث  ,قمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم. - -
()413خمتٍم ًا .يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ قمقن  ,قمـ قمٞمًك سمـ
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ (, )123وذم اًمدر اعمٜمثقر ()220/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذر ,
واسمـ ُمردويف .
درصمتف:ذم إؾمٜم٤مده:قمٞمًك سمـ احل٤مرث,روى قمٜمف أسمقؿمٞمٌ٦م,ضمد اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م,ىم٤مل أسمقزرقم٦م قمٜمفٓ((:سم٠مس سمف)).
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اٟمٔمر  :اجلرح واًمتٕمديؾ (. )274/6وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت .
( )4هق (( :حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ َُمٜمٞمع  ,اهل٤مؿمٛمل ُمقٓهؿ  ,اًمٌٍمي ٟ ,مزيؾ سمٖمداد  ,يم٤مشم٥م اًمقاىمدي  ,صدوق
وم٤موؾ ُ ,مـ اًمٕم٤مذة ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمالصملم  ,وهق اسمـ اصمٜمتلم وؾمتلم [.د])) اًمت٘مري٥م (. )163/2
واٟمٔمرشمرمجتف ذم  :شمذيمرة احلٗم٤مظ (, )426 , 425/2واًمتٝمذي٥م ( , )161/9وـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ صـ(. )186
( )5ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :طمً٤مم)) وهق ظمٓم٠م  ,واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدر اًمتخري٩م وهق اًمّمقاب .
اًمٕمقام إؾمدي  ,صم٘م٦م وم٘مٞمف  ,رسمام د ًّمس ُ ,مـ اخل٤مُمً٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م مخس
( )6هق (( :هِم٤مم سمـ ُقمروة سمـ اًمزسمػم سمـ ّ
أو ؾم٧م وأرسمٕملم  ,وًمف ؾمٌع وصمامٟمقن ؾمٜم٦م [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )319/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( , )44/11واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )502/5واًمتٝمذي٥م (. )44/11
اعمدينصم٘م٦م وم٘مٞمف ُ ,مِمٝمقر ُ ,مـ اًمث٤مًمث٦م ُم٤مت
اًمٕمقام سمـ ُظمقيٚمد إؾمدي  ,أسمق قمٌد اهلل ,
( )7هق (( :قمروة سمـ اًمزسمػم سمـ ّ
ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم قمغم اًمّمحٞمح,وُمقًمده ذم أوائؾ ظمالوم٦م قمٛمر اًمٗم٤مروق[. --ع])) اًمت٘مري٥م (. )19/2

واٟمٔمر شمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ( , )396 , 395/6شمذيمرة احلٗم٤مظ( , )63 , 62/1واًمتٝمذي٥م(.)31/7
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رؾمقل اهلل --سملم اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ( ,)1وسملم يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ  ,ىم٤مل اًمزسمػم  :ومٚم٘مد رأي٧م
يمٕمٌ ً٤م أص٤مسمتف اجلراطم٦م ُسم٠مطمد  ,وم٘مٚم٧م ً:مق ُم٤مت وم٤مٟم٘مٚمع ( )2قمـ اًمدٟمٞم٤م سم٠مهٚمٝم٤م ُم٤م ورصمف /همػمي ,
ومٜمزًم٧م هذه أي٦م  ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾,ومّم٤مرت اعمقاري٨م
[سمٕمد ذم إرطم٤مم واًم٘مراسم٤مت  ,واٟم٘مٓمٕم٧م شمٚمؽ اعمقاري٨م]( )3ذم اعم١ماظم٤مة(. )4

اًمٕمزى سمـ ىميص سمـ يمالب  ,أسمق قمٌد اهلل  ,اًم٘مرر
اًمٕمقام سمـ ُظمق يٚمد سمـ أؾمد سمـ قمٌد ّ
( )1هق (( :اًمزسمػم سمـ ّ

إؾمدي , --أطمد اًمٕمنمة اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مجلٜم٦م  ,ىمتؾ ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم  ,سمٕمد ُمٜمٍمومف ُمـ وىمٕم٦م اجلٛمؾ .

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

[ع])) اًمت٘مري٥م (. )259/1
ذمآؾمتٞمٕم٤مب(, )516– 510/2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م(. )298– 295/2واإلص٤مسم٦م(. )557– 553/2
واٟمٔمر شمرمجتف :

يمػ واٟم٘مٓمع .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ىمٚمع ))
يمػ وشمرك  ,وأىمٚمع اعمٓمر  :إذا ّ
( )2وم٤مٟم٘مٚمع  :أي  :شمرك  ,ي٘م٤مل أىمٚمع ّ :
( , )102/4وًمً٤من اًمٕمرب (. )292/8
(ُ )3م٤م سملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ (أ) .
( )4أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى (ُ )102/3مـ ـمريؼ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م  ,وقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب اًمزٟم٤مد ,
يمالمه٤م قمـ هِم٤مم سمـ قمٛمرو  ,قمـ أسمٞمف ُ ,م٘متٍم ًا قمغم ذيمر اعم١ماظم٤مه  ,دون ىمقل اًمزسمػم .--

وأظمرضمف أيْم٤م ً  :احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ,يمت٤مب اًمٗمرائض ()383/4رىمؿ(.)8005واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ,
( )1743 , 1742/5رىمؿ ( )9206يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب اًمزٟم٤مد  ,سمف .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )123وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )219/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ ُمردويف .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وىم٤مل احل٤ميمؿ (( :هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه))  ,وواوم٘مف اًمذهٌل .
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الفصل الجاىٕ
يف ميشْخَا
آٓات
ٍّٕ ست :

أية إولم  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾(.)1

أي  :اًمٖمٜم٤مئؿ  ,ىم٤مًمف اسمـ قمٌ٤مس (.)2ومٝمل ٟم٤مؾمخ٦م حلرُمتٝم٤م( ,)3ؾم٠مًمقه أن يٜمٗمؾهؿ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ,

وم٘م٤مل  :ىمؾ هلؿ ي٤م حمٛمد  ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ﴾  ,ىمٞمؾ  :صمؿ ٟمًخ ذًمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

:

﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾(.)4
وىمٞمؾ  :هل حمٙمٛم٦م(. )5

(ُ )1مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م (. )1
( )2أظمرضمف أسمق قمٌٞمد ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ صـ ( )218 , 217رىمؿ ( , )400واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ,
( )1649/5رىمؿ (. )8754وذيمره اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ (. )366/2
اًمْم َّح٤مك  ,وىمت٤مدة .اٟمٔمر  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير (. )6 ,5/11
وهق ىمقل  :جم٤مهد  ,وقمٙمرُم٦م  ,و َّ
( )3وذًمؽ أن اًمٖمٜم٤مئؿ يم٤مٟم٧م طمراُم ً٤م ذم ذائع إٟمٌٞم٤مء اعمت٘مدُملم  ,ومٜمًخ اهلل ذًمؽ سم٘مقًمف  ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ﴾
أي٦م,وضمٕمؾ إُمر ذم اًمٖمٜم٤مئؿ إمم ُم٤م يراه اًمرؾمقل.- -اٟمٔمرٟ:مقاؾمخ اًم٘مرآن ٓسمـ اجلقزي صـ(. )343
(ُ )4مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م (. )41
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وممـ قال سمذًمؽ  :اسمـ طمزم صـ( , )39/1واسمـ ؾمالُم٦م صـ ( , )125وقمٌد اًم٘م٤مهر اًمٌٖمدادي صـ (, )58
واسمـ اًمٕمريب ( , )225/2واسمـ اًمٌ٤مرزي صـ( )34ذم ٟمقاؾمخٝمؿ .
( )5وهق اًمراضمح ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء  -إن ؿم٤مء اهلل  -طمٞم٨م ٓ شمٕم٤مرض سملم أيتلم  ,وم٤مٔي٦م إومم  :سمٞم٤من أن طمٙمؿ
إٟمٗم٤مل هلل وًمرؾمقًمف حيٙمامن ومٞمٝم٤م  ,وأي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  :ضم٤مءت ُمٗمّمٚم٦م وُمٌٞمٜم٦م ًمٙمٞمٗمٞم٦م شم٘مًٞمؿ إٟمٗم٤مل .
ىم٤مل إُم٤مم اعمٗمنيـ اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ((( : )24 ,23/11وًمٞمس ذم أي٦م دًمٞمؾ قمغم أن طمٙمٛمٝم٤م ُمٜمًقخ
...وهمػم ضم٤مئز أن حيٙمؿ سمحٙمؿ ىمد ٟمزل سمف اًم٘مرآن أٟمف ُمٜمًقخ  ,إٓ سمحج٦م جي٥م اًمتًٚمٞمؿ هل٤م  ,وم٘مد دًمٚمٜم٤م ذم همػم
ُمقوع ُمـ يمتٌٜم٤م قمغم أن ٓ ُمٜمًقخ إٓ ُم٤م أسمٓمؾ طمٙمٛمف طم٤مدث طمٙمؿ سمخالومف  ,يٜمٗمٞمف ُمـ يمؾ ُمٕم٤مٟمٞمف  ,أو ي٠ميت
ظمؼم يقضم٥م احلج٦م أن أطمدمه٤م ٟم٤مؾمخ أظمر. ))...
وىم٤مل ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ((( : )295وأيمثر اًمٜم٤مس قمغم أهن٤م حمٙمٛم٦م . ))...
وشمٌعمه٤م ذم ذًمؽ اسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ( )344وم٘م٤مل (( :ومٕمغم هذا هل حمٙمٛم٦م ٕ ٪ن هذا احلٙمؿ
سم٤مق إمم وىمتٜم٤م هذا  ,واًمٕمج٥م ممـ يدقمل أهن٤م ُمٜمًقظم٦م  ,وم٢من قم٤مُم٦م ُم٤م شمْمٛمٜم٧م أن إٟمٗم٤مل هلل واًمرؾمقل ,
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اًمْم َّح٤مك(,)1واًمِمٕمٌل( : )2إٟمٗم٤مل ُم٤م يٜمٗمٚمف اإلُم٤مم عم٘مؾ أو خم٤مـمر(.)3
وم٘م٤مل َّ
(
(
عملم ُمـ اًمٙمٗم٤مر ومٚمإلُم٤مم ووٕمٝم٤مطمٞم٨م ؿم٤مء.
اؾمؽمؾمؾ )6إمم اعمس
احلًـ,)4وقمٓم٤مء(:)5هل ُم٤م
وىم٤مل

=



واعمٕمٜمك  :أهنام حيٙمامن ومٞمٝم٤م وىمد وىمع احلٙمؿ ومٞمٝم٤م سمام شمْمٛمٜمتف آي٦م اخلٛمس  ,وإن أريد أن إُمر سمٜمٗمؾ اجلٞمش ُم٤م
أراد  ,ومٝمذا طمٙمؿ سم٤مق  ,ومال يتقضمف اًمٜمًخ سمح٤مل . ))...

اًمْم َّح٤مك سمـ ُمزاطمؿ اهلالزم  ,أسمق اًم٘م٤مؾمؿ  ,وأسمق حمٛمد اخلر اؾم٤مين  ,صدوق يمثػم اإلرؾم٤مل ُ ,مـ
( )1هق َّ (( :
اخل٤مُمً٦مُ ,م٤مت سمٕمد اعم٤مئ٦م  ))]4[.اًمت٘مري٥م (. )373/1
شمرمج٧مذم  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( , )332/4واعمٞمزان ( , )446/3واًمتٝمذي٥م (. )397/4
ه
واٟمٔمر
( )2هق (( :قم٤مُمر سمـ َذاطمٞمؾ َّ
اًمِم ْٕمٌل -سمٗمتح اعمٕمجٛم٦م  ,-أسمق قمٛمر اًمٙمقذم  ,صم٘م٦م ُمِمٝمقر  ,وم٘مٞمف وم٤موؾ ُ ,مـ اًمث٤مًمث٦م ,
ىم٤مل ُمٙمحقل ُ :م٤م رأي٧م أوم٘مف ُمٜمف ُ ,م٤مت سمٕمد اعم٤مئ٦م  ,وًمف ٟمحق ُمـ صمامٟملم [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )387/1واٟمٔمر
شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ( , )322/6وشمذيمرة احلٗم٤مظ( , )88 – 79/1واًمتٝمذي٥م(. )59 – 57/5

واٟمٔمر ىمقهلام  :ذم اإليْم٤مح عمٙمل صـ( , )295وأؿم٤مر اسمـ يمثػم إمم ىمقل اًمِمٕمٌل ذم شمٗمًػمه (. )448/2
( )3خم٤مـمر  :هق اًمذي خي٤مـمر سمٜمٗمًف  ,أي يٚمؼهي٤م ذم اهلٚمٙم٦م سم٤مجلٝم٤مد .
اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ظمٓمر)) ( , )46/2وًمً٤من اًمٕمرب (. )250/4
( )4هق ((:احلًـ سمـ أيب احلًـ اًمٌٍمي  ,واؾمؿ أسمٞمف يً٤مر  -سم٤مًمتحت٤مني٦م واعمٝمٛمٚم٦م  -إٟمّم٤مري ُمقٓهؿ ,صم٘م٦م ,
وم٘مٞمف وم٤موؾ ُمِمٝمقر  ,ويم٤من يرؾمؾ يمثػم ًا ويد ًّمس  ,ىم٤مل اًمٌزار  :يم٤من يروي قمـ مج٤مقم٦م مل يًٛمع ُمٜمٝمؿ ومٞمتجقز
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وي٘مقل  :طمدصمٜم٤م وظمٓمٌٜم٤م  ,يٕمٜمل ىمقُمف اًمذيـ طمدصمقا وظمٓمٌقا سم٤مًمٌٍمة  ,هق رأس أهؾ اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مًمث٦م ُ ,م٤مت
ؾمٜم٦م قمنموُم٤مئ٦م  ,وىمد ىم٤مرب اًمتًٕملم [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )165/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ( , )131/2وشمذيمرة احلٗم٤مظ ( , )71/1وهتذي٥م اًمٙمامل (. )95/6
صـ. )296
وىمقًمف أظمرضمف :اًمٜمحاس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ(.)375/2وذيمره ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح (
( )5هق (( :قمٓم٤مء سمـ أيب َر َسم٤مح  -سمٗمتح اًمراء واعمقطمدة  -واؾمؿ أيب رسم٤مح أؾمٚمؿ  ,اًم٘مرر ُمقٓهؿ  ,اعمٙمل  ,صم٘م٦م
وم٘مٞمف وم٤موؾ ً ,مٙمٜمف يمثػم اإلرؾم٤م ل ُ ,مـ اًمث٤مًمث٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع قمنمة قمغم اعمِمٝمقر  ,وىمٞمؾ  :إٟمف شمٖمػم سمآظمرة ,
ومل يٙمـ ذًمؽ ُمٜمف [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )22/2
واٟمٔمرشمرمجتف ذم:اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )330/6وشمذيمرة احلٗم٤مظ ( , )98/1واًمتٝمذي٥م (. )180 , 179/7
وىمقًمف أظمرضمف  :اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )7/11واًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ (. )374/2وذيمره ُمٙمل
سمـ ايب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ( , )296واسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه (. )448/2
( )6اؾمؽمؾمؾ  :آؾمؽمؾم٤مل  :آؾمتئٜم٤مس واًمٓمٛم ْ٠مٟمٞمٜم٦م .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((رؾمؾ)) (. )223/2
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()1
اًمناي٤م(. )2
وىم٤مل جم٤مهد  :هل اخلٛمس أمجؾ صمؿ َّ
ومّمؾ .وىمٞمؾ  :يٜمٗمؾ َّ

وىم٤مل اسمـ اعمًٞم٥م (, )3واًمِم٤مومٕمل ( : )4حمؾ اًمٜمٗمؾ مخس اخلٛمس

( , )5وُم٤مًمؽ (: )6

اخلٛمس(.)7

ايمثاكقة  ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾(. )8

( )1أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )10/11سمٛمٕمٜم٤مه .وذيمره اًمـطم٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( , )375/2وُمٙمل
سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ( , )296واسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه (. )448/2
()2

اًمناي٤م  :واطمده٤م هي٦م  ,وهل ـم٤مئٗم٦م ُمـ اجلٞمش يٌٚمغ أىمّم٤مه٤م أرسمٕمام ئ٦م شمٌٕم٨م إمم اًمٕمدو  ,وؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ:
ها وخ ومٞمف .اٟمٔمر:اًمٜمٝم٤مي٦م((هى)) (. )363/2
ٕهنؿ ُمـ ظمالص٦م اًمٕمًٙمروظمٞم٤مرهؿ  ,أو ٕهنؿ يٜمػ
ذون ّ
وهق ىمقل قمكم سمـ ص٤مًمح سمـ طمل  ,أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )7/11وذيمره اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ
واعمٜمًقخ ( , )375/2وُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ(. )296

()3

أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف  ,يمت٤مب اجلٝم٤مد  ,سم٤مب اًمٜمٗمؾ ( )191/5رىمؿ (. )9341وذيمره ُمٙمل سمـ أيب
ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ( , )296واًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ( )16/7وٟمًٌف إمم قمٌد اًمرزاق وم٘مط .

( )4هق (( :حمٛمد سمـ إدريس سمـ اًمٕمٌ٤مس سمـ قمثامن سمـ ؿم٤مومع سمـ اًمً٤مئ٥م سمـ قمٌٞمد سمـ قمٌد يزيد سمـ ه٤مؿمؿ سمـ
اعمٓمٚم٥م اعمٓمٚمٌل  ,أسمق قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل  ,اعمٙمل ٟ ,مزيؾ ُمٍم  ,رأس اًمٓمٌ٘م٦م اًمت٤مؾمٕم٦م  ,وهق اعمجدد ُٕمر
اًمديـ قمغم رأس اعم٤مئتلم ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وُم٤مئتلم  ,وًمف أرسمع ومخًقن ؾمٜم٦م

[.ظم٧م م  ))]4اًمت٘مري٥م

(.)143/2واٟمٔمر شمرمجتف ذم:اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )203 – 201/7وشمذيمرة احلٗم٤مظ (, )362 , 361/1
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وُمٕمجؿ إدسم٤مء (. )217 – 190/5
( )5اٟمٔمر  :إم(,)147 – 143/4وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمِم٤مومٕمل (, )35/2واعمٝمذب ًمٚمِمػمازي (, )247/2
واإليْم٤مح عمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م صـ(.)296

إص ٌَ ِحل  ,أسمق قمٌد اهلل  ,اعمدين  ,اًمٗم٘مٞمف  ,إُم٤مم دار
( )6هق ُ(( :م٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أيب قم٤مُمر سمـ قمٛمرو ْ
اهلجرة  ,رأس املشم٘مٜملم ويمٌػم اعمتثٌتلم  ,طمتك ىم٤مل اًمٌخ٤مري  :أصح إؾم٤مٟمٞمد يمٚمٝم٤م ُ :م٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ

قمٛمر-

ُ , -مـ اًمً٤مسمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م شمًع وؾمٌٕملم  ,ويم٤من ُمقًمده ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم  ,وىم٤مل اًمقاىمدي :

سمٚمغ شمًٕملم ؾمٜم٦م[.ع])) اًمت٘مري٥م( . )223/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )205 , 204/8واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )460 , 459/7وشمذيمرة
احلٗم٤مظ (. )212 – 207/1
( )7اٟمٔمر  :اعمقـم٠م ( , )456/2واإليْم٤مح  ,عمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م صـ(. )296
(ُ )8مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م (. )15
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اًمْم َّح٤مك( : )4حمٙمٛم٦م ظم٤مص٦م ًمٚمٌدريلم .
ىم٤مل احلًـ(,)1واسمـ ضم٥م
ير(,)2وىمت٤مدة(,)3و َّ
وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس( : )5قم٤مُم٦م واًمتقزم يمٌػمة .
وىم٤مل قمٓم٤مء(ُ )6مٜمًقظم٦م سم٘مقًمف  ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾(، )7

واًمّمقاب أهن٤م خمّمقص٦م هبذا .

( )1أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )78/11واًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ (. )377 , 376/2
( )2أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1670/5رىمؿ (. )8892
ِ
اًمًدود  ,أسمق اخلٓم٤مب اًمٌٍمي  ,صم٘م٦م صمٌ٧م  ,ي٘م٤مل  :وًمد أيمٛمف  ,وهق
( )3هق َ (( :ىمتَ٤مدة سمـ د َقم٤مُم٦م سمـ ىمت٤مدة ّ
رأس اًمٓمٌ٘م٦م اًمراسمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م سمْمع قمنمة [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )123/2واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح
واًمتٕمديؾ (,)133 , 132/7وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء(,)271 – 269/5واًمتٝمذي٥م (. )356 – 351/8
وىمقًمف  :أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف  ,يمت٤مب اجلٝم٤مد  ,سم٤مب اًمٗمرار ُمـ اًمزطمػ ( )251/5رىمؿ (, )6520
واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه(. )79/11وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر( )67/7وٟمًٌف إمم قمٌد اًمرزاق وم٘مط .
( )4أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف  ,يمت٤مب اجلٝم٤مد  ,سم٤مب اًمٗمرار ُمـ اًمزطمػ ( )251/5رىمؿ (. )9521
وأؿم٤مر إمم إىمقال اًمً٤مسم٘مف اسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ(. )344
( )5أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )81/11واًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ (. )377/2وذيمره اًمًٞمقـمل ذم
اًمدر اعمٜمثقر ( )68/7وٟمًٌف إًمٞمٝمام .
وهق اًمّمحٞمح ٟٕ ,مف وإن يم٤مٟم٧م أي٦م ٟم٤مزلة ذم أهؾ سمدر  ,ومحٙمؿه ا يِمٛمؾ مجٞمع اعم١مُمٜملم  ٪فمحؾ ٟمّمقص
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًم٘مرآن قمغم اًمٕمٛمقم ُم٤ممل يرد ُم٤م يٗمٞمد اًمتخّمٞمص هق اًمقاضم٥م .
وهق اًمذي رضمحف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )82 , 81/11واًمـطم٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ

(, )378/2

وُمٙمل ذم اإليْم٤مح صـ ( , )297واسمـ اًمٕمريب ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( , )229/2واسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ
اًم٘مرآن صـ(. )346
( )6وهق اسمـ رسم٤مح  :ذم اجلٝم٤مد ٓسمـ اعمٌ٤مرك صـ( )173رىمؿ ( , )236وذيمره اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ
( , )376/2وُمٙمل ذم اإليْم٤مح صـ(. )297
(ُ )7مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م (. )65
وهذا اًم٘مقل وٕمٞمػ  ,وم٘مد أقمرض أيمثر اًمٕمٚمامء قمـ إدراج هذه أي٦م ومٞمام ادقمل قمٚمٞمف اًمٜمًخ ُمـ أي٤مت  ,ومٚمؿ
يدرضمٝم٤م ىمت٤مدة  ,واسمـ طمزم  ,واسمـ ؾمالُم٦م  ,وؿمٕمٚم٦م  ,واسمـ اًمٌ٤مرز  ,وهمػمهؿ .
ب أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ ()297سمٕمد أن ذيمر ىمقل قمٓم٤مء :
وُمـ ذيمرهذا اًم٘مقل وم٘مد رد قمٚمٞمف  ,ىم٤مل ُمٙمل ن
((واًمٜمًخ ذم هذا ٓ جيقز ٕٟمف وقمٞمد  ,واًمققمٞمد ٓ يٜمًخ ٕٟمف ظمؼم  ,وقمٚمٞمف أهؾ اًمٜمٔمر واًمٗمٝمؿ)) .
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ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس( : )1صمؿ ٟمًُخ٧م هذه أي٦م -وهل اًمٜم٤مؾمخ٦م  -سم٘مقًمف ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ
()2
قمدوه قمغم وٕمٗمف .
ﮟ﴾  ,وم٠مسم٤مطم٧م اًمٗمرار عمـ زاد ّ

وىم٤مل حمٛمد سمـ احلًـ( : )3وهق قمـ ُم٤مًمؽ  :إذا سمٚمغ اجلٞمش اصمٜم٤م قمنم أًمٗم ً٤م طمرم اًمتقزم
ُمٓمٚم٘م ً٤م  ,ختّمٞمّم ً٤م  /سم٘مقل اًمٜمٌل (( : --وٓ يٖمٚم٥م اصمٜم٤م قمنم اًمٗم ً٤م ُمـ ىمٚم٦م)) (. )4
ايمثايمثة

[/159أ]

﴿:ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ﴾(.)5

اًمٞم٦م (.)7
ىم٤مل احلًـ وقمٙمرُم٦م(ُ : )6مٜمًقظم٦م سم٤مًم٧م

( )1أظمرضمف أسمق قمٌٞمد ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ صـ

( )193رىمؿ ( , )358واًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ

( , )387/2واسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ(. )350
(ُ )2مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م (. )66
( )3هق  :حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ومرىمد  ,أسمق قمٌد اهلل  ,ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ٟ ,مِم٠م سم٤مًمٙمقوم٦م  ,وؾمٛمع اًمٕمٚمؿ هب٤م ُمـ أيب
طمٜمٞمٗم٦م  ,وؾمٗمٞم٤من اًمثقرى  ,ويمت٥م قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس  ,وأسمك قمٛمرو إوزاقمل  ,وروى قمٜمف حمٛمد سمـ إدريس
اًمِم٤مومٕمل  ,وأسمق ؾمٚمٞمامن اجلقزضم٤مين  ,وهمػمهؿ ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م (189هـ) .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :شم٤مريخ سمٖمداد ( , )173 , 172/2واعمٞمزان (. )107/6
( )4أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ,سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمناي٤م()125/4رىمؿ (ُ )1555مـ ـمريؼ وه٥م سمـ ضمرير,قمـ أسمٞمف
…–
قمٌ٤مس
 ,قمـ يقٟمس سمـ يزيد ,قمـ اًمزهري ,قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمتٌ٦م ,قمـ سمـ –

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

درضمتف :ىم٤مل اًمؽمُمذي « :هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م ٓ يًٜمده يمٌػم أطمد همػم ضمرير سمـ طم٤مزم  ,وإٟمام روي
هذا احلدي٨م قمـ اًمزهري  ,قمـ اًمٜمٌل ُ.…--مرؾمال….».

وىمقل حمٛمد سمـ احلًـ ذيمره اجلّم٤مص ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن(.)228 ,227/4
ويمذا اسمـ اًمٗمرس إٟمدًمز صـ( )80صمؿ ىم٤مل «وهذا اإلؾمتدٓل وٕمٞمػ  ٪إذ ًمٞمس ذم احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم
أٟمف ٓجيقز اًمٗمرار ُمـ أيمثر ُمـ اًمْمٕمػ ٕ٪ن احلدي٨م ٓيٕمٓمل سمٞم٤من طمٙمؿ ذقمل ,وإٟمام هق سمٞم٤من طمٙمؿ
اًمٕمرف ,وإذ مل يٙمـ ذًمؽ ومٙمٞمػ خيص هبقمٛمقم أي٦م ش.
(ُ )5مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م (. )33
اس  :أظمرضمٝمام اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (,)157/11
( )6ىمقل احلًـ وهق اًمٌٍمي  ,وقمٙمرُم٦م وهق ُمقمم اسمـ قم٥م
واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1693/5رىمؿ (. )9030
وذيمره اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( , )381/2وُمٙمل ذم اإليْم٤مح صـ(ُ )298مـ ىمقل احلًـ وم٘مط .

( )7آي٦م ( )34ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾ أي٦م .
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وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ( : )1حمٙمٛم٦م ٟٕ ٪مف ظمؼم صحٞمح ( , )2ويم٤مٟمقا يًتٕمجٚمقن سم٤مًمٕمذاب ,
وًمـ يٕمذب اهلل ىمقُم ً٤م طمتك خيرج ٟمٌٞمٝمؿ وشم٤مسمٕمٞمف ُمٜمٝمؿ ( , )3واعمٕمٜمك  :وُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمٕمذب
يمٗم٤مر ُمٙم٦م وأٟم٧م ومٞمٝم٤م .
اًمْم َّح٤مك( : )4وُم٤م يم٤من اهلل ُمٕمذب اًمٙمٗم٤مر واعمًٚمٛمقن سمٞمٜمٝمؿ يًتٖمٗمرون إل ىم٤مُمتٝمؿ
وىم٤مل َّ
ُمٕمٝمؿ .
ىم٤مل اسمـ إٟمٌ٤مري( : )5أوىمع اًمٕم٤مم ُمقىمع اخل٤مص وهق  ﴿ :ﯶ ﴾(. )6

=

وىم٤مل اسمـ أيب ـمٚمح٦م()7قمـ اسمـ قمٌ٤مس  :أي وومٞمٝمؿ ُمـ يًتًٚمؿ ويًتٖمٗمر .



وممـ ىم٤مل سمذًمؽ  :اسمـ طمزم صـ( , )39واسمـ ؾمالُم٦م ذم صـ ( , )126 , 125واسمـ اًمٌ٤مرزي صـ ( )34ذم
ٟمقاؾمخٝمؿ  ,واًمٙمرُمل ذم ىمالئد اعمرضم٤من صـ( , )112ومج٤مل اًمديـ ذم ىمٌْم٦م اًمٌٞم٤من صـ(. )13

( )1ذيمره ؿمٕمؾة ذم صٗمقة اًمراؾمخ صـ(. )106
( )2وهق اًمراضمح ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء  ,ىم٤مل اسمـ ضمرير ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )157/11سمٕمد أن سملم ُمٕمٜمك أي٦م
((ٓ وضمف ًم٘مقل ُمـ ىم٤مل  :ذًمؽ ُمٜمًقخ سم٘مقًمف

:

 ﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚ ﴾ أي٦م ٕ ,ن ىمقًمف ضمؾ صمٜم٤مؤه  ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ خ ٌسمر  ,واخلؼم ٓ جيقز
أن يٙمقن ومٞمف ٟمًخ  ,وإٟمام يٙمقن اًمٜمًخ ًمألُمر واًمٜمٝمل)) .

وىم٤مل اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( )381/2سمٕمد أن ذيمر ىمقل احلًـ (( :اًمٜمًخ ه٤مهٜم٤م حم٤مل ٟٕ ,مف ظمؼم
ظمؼم اهلل شمٕم٤ممم سمف  ,وٓ ٟمٕمٚمؿ أطمد ًا روى قمٜمف إٓ احلًـ  ,وؾم٤مئر اًمٕمٚمامء قمغم أهن٤م حمٙمٛم٦م)) .
ّ
وشمٌٕمٝمام ُمٙمل ذم اإليْم٤مح صـ( , )298واسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ ( , )347 , 346وذم اعمّمٗمك
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

صـ( , )37وُمّمٓمٗمك زيد ذم اًمٜمًخ ذم اًم٘مرآن (. )445 , 444/1
()3

أظمرج اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )150/11قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

ٟ ,-محقه .

( )4أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (. )150 , 149/11
( )5أورد هذا اًم٘مقل اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم ( )350/2وم٘م٤مل ((:ىم٤مل اسمـ إٟمٌ٤مري ُ :وصٗمقا سمّمٗم٦م سمٕمْمٝمؿ,
ٕن اعم١مُمٜملم سملم أفمٝمرهؿ  ,وم٠موىمع اًمٕمٛمقم قمغم اخلّمقص  ,يمام ي٘م٤مل  :ىمتؾ أهؾ اعمًجد رضم ً
ال  ,وأظمذ أهؾ
اًمٌٍمة ومالٟم ً٤م  ,وًمٕمٚمف مل يٗمٕمؾ ذًمؽ إٓ رضمؾ واطمد)) .
()6

ُمـ ؾمقرة أٟمٗم٤مل آي٦م ( )33ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴﯵﯶﯷ﴾

وم٤مًمْمٛمػم قم٤مئد

ًمٚمٛمًٚمٛملم ٕ ,ن اإلؾمتٖمٗم٤مر ظم٤مص هبؿ .اٟمٔمر  :اًمتحرير واًمتٜمقير ٓسمـ قم٤مؿمقر (. )87/9
()7

هق (( :قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م ؾم٤ممل ُ ,مقمم سمٜمل اًمٕمٌ٤مس  ,ؾمٙمـ محص  ,أرؾمؾ قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

 -ومل يره ,

ُمـ اًمً٤مدؾم٦م  ,صدوق ىمد خيٓمئ ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕملم [.م د س ق])) اًمت٘مري٥م (. )39/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )188/6واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من (. )211/7

182

=

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشه الجاىٕ

وىم٤مل جم٤مهد( : )1وذم أصالهبؿ ُمـ َؾم ُٞم ًْٚمِؿ(. )2

ىم٤مل ىمت٤مدة  ,واًمًدي( : )3عم٤م ه٤مضمروا ٟمزل  ﴿ :ﭑ ﭒ ﴾ أي ُ ٓ :م٤مٟمع ُمـ شمٕمذ يٌٝمؿ

قمغم يمٗمرهؿ سمؽ وصدهؿ قمـ سمٞمتف وىمد ظمرضمتؿ  ,أو ٓ ُم٤مٟمع (ُ )4مـ إهاليمٝمؿ سمٕمد شمًٚمٞمؿ
()5

ُمـ أؾمٚمؿ

.

ايمرازمعة  ﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾(. )6

ىم٤مل ىمت٤مدة( : )7أسم٤مطم٧م إضم٤مسم٦م اًمٙمٗم٤مر إمم اًمّمٚمح ُمٓمٚم٘م ً٤م  ,ومٝمل ُمٜمًقظم٦م سمـ  ﴿ :ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ﴾(. )8

=



وىمقًمف  :أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه

( , )155/15واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه

( )1692/5رىمؿ

( , )9754واًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ (. )381/2
( )1ذيمره ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ ( , )229واسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرراًمقضمٞمز صـ ( , )795 , 794واسمـ
اجلقزي ذم زاد اعمًػم (. )351/3
( )2ذم (أ)  :يًتًٚمؿ .
( )3أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (. )154 , 153/15
وأؿم٤مر إًمٞمٝمام اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( , )384/2واسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم (. )351/3
( )4ذم (أ)  :أو ٓ ُم٤مٟمع هلؿ .
( )5ىم٤مل اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )158 , 175/11سمٕمد أن ذيمر إىمقال اًمً٤مسم٘مف وهمػمه٤م (( :وأومم هذه إىمقال
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

قمٜمدي ذم ذًمؽ سم٤مًمّمقاب ُ ,
ىمقل ُمـ ىم٤مل  :شم٠مويٚمف  :وُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمٕمذهبؿ وأٟم٧م ومٞمٝمؿ  ,ي٤م حمٛمد  ,وسملم
ٕين ٓ أهٚمؽ ىمري٦م وومٞمٝم٤م ٟمٌٞمٝم٤م  ,وُم٤م يم٤من اهلل ُمٕمذهبؿ
أفمٝمرهؿ ُم٘مٞمؿ  ,طمتك أظمرضمؽ ُمـ سملم أفمٝمرهؿ ّ ,
ُمٍمون قمٚمٞمف  ,ومٝمؿ
وهؿ يًتٖمٗمرون ُ ,مـ ذٟمقهبؿ ويمٗمرهؿ  ,وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يًتٖمٗمرون ُمـ ذًمؽ  ,سمؾ هؿ ُّ
ًمٚمٕمذاب ُمًتح٘مقن . ))...
وىم٤مل ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ (ُ )299مٕم٘مٌ ً٤م قمغم إىمقال اًمً٤مسم٘م٦م (( :ويمؾ هذه إىمقال شمدل
قمغم أن أي٦م حمٙمٛم٦م ٓ ٟمًخ ومٞمٝم٤م)) .واٟمٔمر  :اعمحرر اًمقضمٞمز صـ(. )794
(ُ )6مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م (. )61
( )7هق ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ًمف صـ ( , )42وأظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم شمٗمًػمه ( , )261/2واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه
( , )252/11واًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ (. )385/2
(ُ )8مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )5
وممـ ىم٤مل سمذًمؽ  :قمٌد اًم٘م٤مهر اًمٌٖمدادي صـ( , )67 , 66واسمـ اًمٌ٤مرزي صـ( , )34واًمٕمت٤مئ٘مل صـ(. )113
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أو أسم٤مطم٧م إضم٤مسم٦م اًمٞمٝمقد إمم اعمقادقم٦م سمال ضمزي٦م  -إن كاٟم٧م ذم اًمٞمٝمقد  -ومٝمل ُمٜمًقظم٦م
سمـ:

﴿ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾(.)1

وىم٤مل جم٤مهد(ُ : )2مٜمًقظم٦م اًمٕمٛمقم  ,وىمٞمؾ  :حمٙمٛم٦م( ,)3يمؾ ُمٜمزل قمغم طم٤مًم٦م يّمٚمح إن
رآه ُمّمٚمح٦م وإٓ ومال  ,أو هي٤م َدٟمقن إن ـمٚمٌقه وإٓ ومال  ,أو إن سمذًمقا اجلزي٦م وإٓ ومال .
اخلامسة  ﴿ :/ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾(.)4
طمرُم٧م أهى( )5ىمٌؾ اًمٔمٝمقر(. )6
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )29

أظمرضمف أسمق قمٌٞمد ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ صـ( )194قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

.-

وذيمره ُمٙمل ذم اإليْم٤مح صـ( )300ومل يٜمًٌف ٕطمد  ,وىم٤مل سمف اسمـ طمزم ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ صـ(. )39
( )2ذيمره اإلُم٤مم ؿمٕمٚم٦م ذم صٗمقة اًمراؾمخ صـ(. )107
( )3وهق اًمذي رضمحف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ()254 , 253/11ىم٤مل((:وم٠مُم٤م ُم٤م ىم٤مًمف ىمت٤مدة وُمـ ىم٤مل ُمثؾ ىمقًمف ,
ُمـ أن هذه أي٦م ُمٜمًقظم٦م ٌ ,
وم٘مقل ٓ دًٓم٦م قمٚمٞمف ُمـ يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م وٓ ومٓمرة قم٘مؾ  ,وىمد دًمٚمٜم٤م ذم همػم
ُمقوع ُمـ يمت٤مسمٜم٤م هذا وهمػمه قمغم أن اًمٜم٤مؾمخ ٓ يٙمقن إٓ ُم٤م ٟمٗمك طمٙمؿ اعمٜمًقخ ُمـ يمؾ وضمف  ,وم٠مُم٤م ُم٤م يم٤من
سمخالف ذًمؽ ,ومٖمػم يم٤مئٍن ٟم٤مؾمخ ً٤م ...ومٚمٞمس ذم إطمدى أيتلم ٟمٗمل طمٙمؿ إظمرى  ,سمؾ يمؾ واطمدة ُمٜمٝمام
حمٙمٛم٦م ومٞمام أٟمزًم٧م ومٞمف)) .
وشمٌٕمف ذم ذًمؽ  :اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( , )386/2وُمٙمل ذم اإليْم٤مح صـ ( , )300واًمزخمنمي
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ذم اًمٙمِم٤مف ( , )225/2واسمـ اًمٕمريب ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن (. )427/2
ومن أي٦م سمام يدل قمغم إطمٙم٤مُمٝم٤م (( :وم٤مٔيت٤من حمٙمٛمت٤من ذم ُمٕمٜمٞملم خمتٚمٗملم ٓ
ىم٤مل ُمٙمل ذم اإليْم٤مح سمٕمد أن ّ
يٜمًخ أطمدمه٤م أظمر)) .
وىم٤مل اًمزخمنمي ذم اًمٙمِم٤مف (( :واًمّمحٞمح أن إُمر ُمقىمقف قمغم ُم٤م يرى ومٞمف اإلُم٤مم صالح اإلؾمالم وأهٚمف
ُمـ طمرب أو ؾمٚمؿ  ,وًمٞمس سمحتؿ أن ي٘م٤مشمٚمقا أسمد ًا  ,أو جي٤مسمقا إمم اهلدٟم٦م أسمد ًا)) .
(ُ )4مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م (. )67
( )5ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :مجع أؾمػم)) ا.هـ .
ًمٜمٌل أن يٙمقن ًمف أهى ويؽمك اًم٘متؾ  ,طمتك يتٛمٙمـ ُمـ ومتح إرض .
( )6سمٛمٕمٜمك أٟمف ًمٞمس َّ
اٟمٔمر  :اإليْم٤مح عمٙمل صـ(. )302
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ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس (ُ: )1مٜمًقظم٦م سم٘مقًمف ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾(,)2وإيمثر أهن٤م حمٙمٛم٦م (,)3
واًمٜمٝمل يم٤من قمٜمد اًم٘مٚم٦م( , )4واإلذن قمٜمد اًمٙمثرة واًمٖمٚمٌ٦م .
ايمسادؽمة ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ إمم ىمقًمف  ﴿ :ﮖ ﮗ ﴾ (.)5
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس( , )6وىمت٤مدة( : )7دل أوهل٤م قمغم اًمتقارث سم٤مهلجرة  ,ووؾمٓمٝم٤م قمغم قمدم
( )1أظمرجه أسمق قمٌٞمد ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ صـ ( , )209واسمـ ضمرير ذم شمٗمسيره ( , )272 , 271واًمٜمح٤مس ذم
اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ (.)390/2وذيمره ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ(. )301
(ُ )2مـ ؾمقرة حمٛمد آي٦م (. )4
ومنوه٤م سمام يدل قمغم إطمٙم٤مُمٝم٤م .
( )3وهق اًمراضمح ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء  ,وم٘مد ّ

ىم٤مل اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( : )390/2سمٕمد ذيمره ىمقل اسمـ قمٌ٤مس -
اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ سمٛمٕمزل ٟٕ ,مف ىم٤مل شمٕم٤ممم

(( :-وهذا يمٚمف ُمـ

 ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ ,

وم٠مظمؼم هبذا  ,ومٚمام أصمخـ ذم إرض يم٤من ًمف أهى)) .
وىم٤مل ُمٙمل ذم اإليْم٤مح صـ ((( : )302واًمذي يقضمٌف اًمٜمٔمر وقمٚمٞمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء

 :أن أي٦م همػم

ُمٜمًقظم٦م ٟٕ ,مف ظمؼم واخلؼم ٓ يٜمًخ))  ,صمؿ ذيمر ُمٕمٜمك أي٦م سمام يدل قمغم إطمٙم٤مُمٝم٤م .
واٟمٔمر  :اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ٕيب قمٌٞمد صـ ( , )212 ,211وٓسمـ اًمٕمريب ( , )235 ,234/2وٟمقاؾمخ
اًم٘مرآن ٓسمـ اجلقزي صـ(. )352
( )4ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :ىمقًمف يم٤من قمٜمد اًم٘مٚم٦م ...اًمخ  :ومٞمف ٟمٔمر ٕ ,ن هذا ُمـ طمٙمٛم٦م اعمنموقمٞم٦م  ,وشمٌديؾ
الرسالة كاملة
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احلٙمؿ ٓ يٜم٤مذم اًمٜمًخ  ,سمؾ يٜم٤مؾمٌف  ﴿ ,ﮘ ﮙﮚ﴾

[إٟمٕم٤مم , ]١٠٦:يم٤من ذًمؽ قمٜمد ىمٚم٦م اعمًٚمٛملم

ضمد ًا  ,ومٚمام زادوا أذن ًمف ذم اًم٘مت٤مل سمآي٦م اًمًٞمػ  ,ومٜمًخ٧م هب٤م)) ا.هـ  .والصواب ما رجح ناه آنفاً .

(ُ )5مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )72وٟمّمٝم٤م ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ .
( )6أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (. )290 , 289/11وذيمره ُمٙمل ذم اإليْم٤مح صـ( , )304واإلُم٤مم ؿمٕمٚم٦م ذم
صٗمقة اًمراؾمخ (. )109 , 108
( )7أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )292/11واًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ (. )394/2وذيمره ُمٙمل ذم
طمًـ – ٕٟمف
اإليْم٤مح صـ( )304وطمًٜمف وم٘م٤مل (( :ومذيمر هذه أي٦م قمغم ىمقل ىمت٤مدة  -ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ
ٌ
ٟمًخ ىمرآٟم ً٤م,إٟمام ٟمًخ٧م أُمر ًا يم٤مٟمقا قمٚمٞمف)).
ىمرآن ٟمًخ ىمرآٟم ً٤م,وذيمره٤م قمغم إىمقال إظمر ٓيٚمزم ٕهن٤م مل ت
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اًمتقارث سم٤مًم٘مراسم٦م  ,صمؿ ٟمًخٝم٤م(: )1

﴿ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ (.)2

وقمـ اسمـ قمٌ٤مس ( :)3يم٤مٟمقا يتقارصمقن سمٛم١ماظم٤مة اًمٜمٌل --سمٞمٜمٝمؿ  ,صمؿ ٟمًخ٧م هب٤م(. )4
وىمٞمؾ:اعمراد سم٘مقًمف  ﴿ :ﮒ ﮓ﴾ (ُ)5مقآة اًمٜمٍمة  ,صمؿ ٟمًخٝم٤م

﴿ :ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ (.)6



( )1ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :أي  :أي٦م  ,واحلٙمٛملم مجٞمٕم ً٤م)) ا.هـ .
(ُ )2مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م (. )75
( )3أظمرضمف اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ()395 , 394/2
وذيمره ُمٙمل ذم اإليْم٤مح صـ(. )305
( )4أي سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ .
(ُ )5مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م (. )72
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )71
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ذيمره اسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ( )355ومل يٜمًٌف ٕطمد .
واًمراضمح ُمـ إىمقال أن أي٦م حمٙمٛم٦م  ,طمٞم٨م ٓ شمٕم٤مرض سملم أشملم يقضم٥م اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ ؾمقاء ومنٟم٤م
اًمقٓي٦مذم ا ٔي٦م اًمث٤مٟمٞم٦مسم٤مًمٜمٍمة أو سم٤معمػماث,وىمد رضمح اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه

()300/11إطمٙم٤مم أي٦م,

وومنه٤م سمام يدل قمغم ذًمؽ وم٘م٤مل (( :وىمقًمف  ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾

إٟمام هق اًمٜمٍمة واعمٕمقٟم٦م  ,دون

اعمػماث ٟٕ ,مف ضمؾ صمٜم٤مؤه قم ّ٘م٥م ذًمؽ سم٤مًمثٜم٤مء قمغم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر  ,واخلؼم قمام هلؿ قمٜمده  ,دو

ن ُمـ مل

هي٤مضمر سم٘مقًمف﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [إٟمٗم٤مل ]74:أي٦م ,
ِ
ٞم٥م ذًمؽ إٓ ّ
احل٨م قمغم إُمْم٤مء
وًمق يم٤من ُمرا ًدا سم٤مٔي٤مت ىمٌؾ ذًمؽ  ,اًمدًٓم ُ٦م قمغم طمٙمؿ ُمػماصمٝمؿ  ,مل يٙمـ َقم٘م َ
ُ
اًمدًمٞمؾ اًمقاوح قمغم أن ٓ ٟم٤مؾمخ ذم هذه أي٤مت ًمٌمء,وٓ
اعمػماث قمغم ُم٤م أُمر  ,وذم صح٦م ذًمؽ يمذًمؽ ,
ُمٜمًقخ)).
واٟمٔمر  :اًمٜمًخ ذم اًم٘مرآن عمّمٓمٗمك زيد (. )741 , 740/2
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الفصل الجالح
ميَا
يف املتظابُ :
ىمقًمف  ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾(.)1

أي  :ظم٤موم٧م  ,واعمراد سم٤معم١مُمٜملم هٜم٤م  ,وذم ىمقًمف سمٕمد  ﴿:ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾

()2

اعم١مُمٜمقن اًمٙم٤مُمٚمقن(. )3
ىمقًمف  ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﴾(.)4

إن ىمٚم٧م  :ومٞمف حتّمٞمؾ احل٤مصؾ .
ىمٚم٧م( , ٓ : )5إذ اعمراد سم٤محلؼ اإليامن  ,وسم٤مًمٌ٤مـمؾ اًمنمك(. )6

وم٢من ىمٚم٧م ُ :م٤م وم٤مئدة شمٙمرار  ﴿ :ﯟ ﯠ ﴾ هٜم٤م ُ ,مع ىمقًمف ىمٌؾ ( ﴿ : )7ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾( )8؟.
ىمٚم٧م( : )9وم٤مئدشمف أٟمف أريد سم٤مٕول  :شمثٌٞم٧م ُم٤م وقمد اهلل سمف ذم هذه اًمقاىمٕم٦م ُ ,مـ اًمٜمٍم
واًمٔمٗمر سم٤مٕقمداء  ,سم٘مريٜم٦م ىمقًمف قم٘مٌف

اًمث٤مين  :شم٘مقي٦م
 ﴿ :ﯛ ﯜ  /ﯝ ﴾ .وب

اًمديـ وٟمٍمة اًمنميٕم٦م  ,سم٘مريٜم٦م ىمقًمف قم٘مٌف  ﴿ :ﯡ ﯢ ﴾ (. )10
(ُ )1مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )2ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ .
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(ُ )2مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م (. )4
( )3هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ

(. )155واٟمٔمر  :اعمحرراًمقضمٞمز صـ (, )778

واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( , )99 , 98/15واًمٌحر اعمحٞمط (. )455/4
(ُ )4مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )8ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ﴾ .
( )5هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )156 , 155
( )6اٟمٔمر  :يمِمػ اعمٕم٤مين ٓسمـ مج٤مقم٦م صـ(. )112
((( )7ىمٌؾ))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
(ُ )8مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م (. )7
( )9هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )156
( )10ىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير((( : )305/2وًمٞمس ذم هذه اجلٛمٚم٦م شمٙمرير عم٤م ىمٌٚمٝم٤م ٕ ٪ن إومم ًمٌٞم٤من اًمتٗم٤موت
اعم٘متْمٞم٦م ًمف  ,واعمّمٚمح٦م اعمؽمشمٌ٦مقمٚمٞمف)).
واًمٕمؾ
ومٞمام سملم اإلرادشملم  ,وهذه ًمٌٞم٤من احلٙمٛم٦م اًمداقمٞم٦م إمم ذًمؽ  ,ة
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ىمقًمف  ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾(.)1

صمٜمك ذم إُمر  ,وأومرد ذم اًمٜمٝمل  ,حترز ًا سم٤مإلومراد قمـ اإلظمالل سم٤مٕدبُمع اًمٜمٌل ,--
ذيمرهؿ ٍ
سمٚمٗمظ واطمد( , )2يمام روي أن
ا
طملم هنٞمف اًمٙمٗم٤مر ذم ِىمراٟمف سملم اؾمٛمف واؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم  ,ذم
ظمٓمٞمٌ ً٤م ظمٓم٥م وم٘م٤مل ُ :مـ أـم٤مع اهلل ورؾمقًمف وم٘مد رؿمد  ,وُمـ قمّم٤ممه٤م وم٘مد همقى .وم٘م٤مل ًمف
وم٘مدهمقى))(.)3
!
اًمٜمٌل((:--سمئس ظمٓمٞم٥م اًم٘مقم أٟم٧م,هالّىمٚم٧م وُمـ قمَم اهلل ورؾمقًمف

أو أومرد سم٤مقمتٌ٤مر قمقد وٛمػم قمٜمف إمم اهلل وطمده ٟٕ ,مف إصؾ ُ ,مع أن ـم٤مقم٦م اهلل وـم٤مع ة
رؾمقًمف ُمتالزُمت٤من( , )4أو أن آؾمؿ اعمٗمرد  ,ي٠ميت ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب ويراد سمف اإلصمٜم٤من واجلٛمع ,
يم٘مقهلؿ  :إٟمٕم٤مم ومالن وُمٕمروومف يٖمِم٤مين  ,واإلٟمٕم٤مم واعمٕمروف ٓ يٜمٗمع ُمع ومالن ,وقمغم ذًمؽ
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾

()6( )5

.

ىمقًمف  ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾( )7أي٦م .

=

إن ىمٚم٧م  :ىمد قمذهبؿ يقم سمدر واًمٜمٌل --ومٞمٝمؿ ؟


وعمزيد ُمـ اإليْم٤مح اٟمٔمر

 :اًمٙمِم٤مف ( , )194/2واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( , )103/15وُمدارك اًمتٜمزيؾ

(. )57/2
(ُ )1مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )20ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮕ ﮖ﴾ .
( )2ىم٤مل أسمق طمٞم٤من ذم اًمٌحر اعمحٞمط (ٟ )474/4م٘م ً
ال قمـ اًمٙمرُم٤مين ((:إٟمف عم٤م مل يٓمٚمؼ ًمٗمظ اًمتثٜمٞم٦م قمغم اهلل وطمده ,
الرسالة كاملة
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كاملة

مل جيٛمع سمٞمٜمف شمٕم٤ممم وسملم همػمه ذم وٛمػمه٤م  ,سمخالف اجلٛمع وم٢مٟمف أـمٚمؼ قمغم ًمٗمٔم٦م شمٕمٔمٞم ًام  ,ومجٛمع سمٞمٜمف وسملم
همػمه ذم وٛمػمه  ,وهلذا ٟمٔم٤مئر ذم اًم٘مرآن . ))...
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اجلٛمٕم٦م  ,سم٤مب ختٗمٞمػ اًمّمالة واًمخـمٌ٦م ( )594/2رىمؿ ( )870قمـ
قمدي سمـ طم٤مشمؿ .
( )4اٟمٔمر  :اًمٌحر اعمحٞمط (. )474/4
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )62
قمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )157 , 156
( )6هذا ت
وظمالص٦م اًم٘مقل  :أٟمف أومرد سم٤مقمتٌ٤مر قمقد اًمْمٛمػم إمم رؾمقل اهلل - -وم٢من اًمتقزم قمٜمف هق شمقزم قمـ اهلل شمٕم٤ممم .
وعمزيد ُمـ اإليْم٤مح اٟمٔمر  :اًمٙمت٤مب (,)202/2زاد اعمًػم ( , )336/3واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (, )116/15
وومتح اًم٘مدير( , )316/2وُمرضمع اًمْمٛمػم ذم اًم٘مرآن صـ(. )264
(ُ )7مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ( )33ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ .

188

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشه الجاىٕ

ىمٚم٧م( : )1اعمراد ﴿ ﯯ ﯰ﴾ ُم٘مٞمؿ سمٛمٙم٦م  ,وشمٕمذيٌٝمؿ سمٌدر إٟمام يم٤من سمٕمد ظمروضمف ُمـ
ُمٙم٦م .أو اعمراد ُ :م٤م يم٤من اهلل ًمٞمٕمذهبؿ اًمٕمذاب اًمذي ـمٚمٌقه  ,وهق إُمٓم٤مر احلج٤مرة  ,وأٟم٧م
ومٞمٝمؿ(. )2

ىمقًمف  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾(.)3

إن ىمٚم٧م  :هذا يٜم٤مذم ىمقًمف أوًٓ  ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ ؟

ىمٚم٧م (ُ ٓ : )4مٜم٤موم٤مة ٕ ,ن إول ُم٘مٞمد  /سمٙمقٟمف  - -ومٞمٝمؿ  ,واًمث٤مين سمخروضمف

[/160ب]

قمٜمٝمؿ .
أو اعمراد سم٤مٕول قمذاب اًمدٟمٞم٤م  ,وسم٤مًمث٤مين قمذاب أظمرة(. )5
ىمقًمف  ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﴾(.)6

يمرره(ٕ )7ن إول إظمٌ٤مر قمـ قمذاب مل ُيٛمٙمنـ اهلل أطمد

ًا ُمـ ومٕمٚمف  ,وهق ضب

اعمالئٙم٦م وضمقهٝمؿ وأدسم٤مرهؿ  ,قمٜمد ٟمزع أرواطمٝمؿ  ,واًمث٤مين  :إظمٌ٤مر قمـ قمذاب ُمٙمـ اهلل
اًمٜم٤مس ُمـ ومٕمؾ ُمثٚمف  ,وهق اإلهالك واإلهمراق .
( )1هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )157
( )2وىمٞمؾ  :قمذاب آؾمتئّم٤مل .اٟمٔمر  :أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ ًمٚمرازي احلٜمٗمل صـ (.)107واٟمٔمر أيْم٤م :ومّمؾ أؾمٌ٤مب
اًمٜمزول ُمـ هذه اًمًقرة صـ(.)154
وًمٚمٛمزيد ذم اإليْم٤مح اٟمٔمر  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير ( , )149 , 148/11واعمحرراًمقضمٞمز صـ (, )794 , 793
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

واًمٌحر اعمحٞمط (. )483/4
(ُ )3مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م (. )34
( )4هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )158
( )5وزاد اسمـ مج٤مقم٦م ذم يمِمػ اعمٕم٤مين صـ

( )112ىمقًمف ...« :أواعمٜمٗمل قمذاب اًمٙمؾ ًم ُٞم ْٕمٚمٛمف أن

سمٕمْمٝمؿ

ؾمٞمًٚمٛمقن,واعمثٌ٧م قمذاب سمٕمْمٝمؿ يمٞمقم سمدر)) .
وًمٚمٛمزيد اٟمٔمر  :أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ ( , )107واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( , )127/15واًمٌحر اعمحٞمط (. )484/4
(ُ )6مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م ()52ومت٤مُمٝم٤م ﴿:ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾.
( )7ذم أي٦م (ُ )54مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل وٟمّمٝم٤م ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ .

189

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشه الجاىٕ

أو إول ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﴾ ومٞمام ومٕمٚمقا  ,واًمث٤مين ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﴾ ومٞمام
ومٕمؾ هبؿ  ,أو اعمراد سم٤مٕول يمٗمرهؿ سم٤مهلل  ,وسم٤مًمث٤مين شمٙمذيٌٝمؿ ًمألٟمٌٞم٤مء(. )1
ىمقًمف  ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾(.)2

ذم هذه اًمًقرة ( )3سمت٘مديؿ  ﴿ :ﭿ ﮀ﴾  ,وذم سمراءة سمت٘مديؿ  ﴿ :ﮁ
ﮂ ﮃ ﴾(ٕ ٪ )4ن ذم هذه اًمًقرة شم٘مدم

()5

ذيمر اعم٤مل واًمٗمداء واًمٖمٜمٞمٛم٦م ذم ىمقًمف

:

﴿ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾( ﴿ :)6ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﴾()7أي:
ُمـ اًمٗمداء  ﴿ ,ﯽ ﯾ ﯿ ﴾ ()8وم٘مدم ذيمر اعم٤مل  ,وذم سمراءة شم٘مدم ذيمر اجلٝم٤مد وهق

ىمقًمف  ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾(, )9وىمقًمف  ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾(. )10وم٘مدم ذيمر اجلٝم٤مد ذم هذه اًمًقرة صمالث ُمرات :
( )1هذاشمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤مإٟمّم٤مري ومتح اًمرمحـ صـ(.)159,160
ىم٤مل اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ((( :)132وًمف وضمف آظمر  :أن جيٕمؾ اًمْمٛمػم ذم ﴿ ﯱ ﴾ ًمٙمٗم٤مر ىمريش
قمغم شم٘مدير  :يمٗمروا سمآي٤مت اهلل يمدأب آل ومرقمقن  ,ويمذًمؽ اًمث٤مين  :يمذسمقا سمآي٤مت رهبؿ يمدأب آل ومرقمقن)) .
وىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرراًمقضمٞمز صـ ((( : )809وهذا اًمتٙمرير هق عمٕمٜمك ًمٞمس ًمألول  ,إذ إول دأب ذم أن
هٚمٙمقا عم٤م يمٗمروا  ,وهذا اًمث٤مين دأب ذم أن مل يٖمػم ٟمٕمٛمتٝمؿ طمتك همػموا ُم٤م سم٤مٟمٗمًٝمؿ)) .
وذيمر اًمرازي ذم اًمتٗمًػم اًمٙمٌػموضمقه ً٤م أظمرى .اٟمٔمر  :اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( , )145/15وُمدارك اًمتٜمزيؾ ,
( , )70/2وأٟمقار اًمتٜمزيؾ ً ,مٚمٌٞمْم٤موي ( , )116/3واًمٌحر اعمحٞمط ٕ ,يب طمٞم٤من (. )503/4
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )2مـ ؾمقرةإٟمٗم٤مل آي٦م (.)72
( )3أي  :ؾمقرة إٟمٗم٤مل .
(ُ )4مـ سورة اًمتقسم٦م آي٦م ( )20وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ .
( )5ذم (ب)  :شم٘مديؿ .
(ُ )6مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م (. )67
(ُ )7مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م (. )68
(ُ )8مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م (. )69
(ُ )9مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )16
(ُ )10مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( ﴿ . )19ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾.
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وم٠مورد ذم إومم ( ﴿:)1ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ ,وطمذف ُمـ
اًمث٤مٟمٞم٦م( ﴿ : )2ﭿ ﮀ ﴾ايمتٗم٤مء سمام ذم إومم ,وطمذف ُمـ اًمث٤مًمث٦م ( ﴿:)3ﭿ
ﮀ﴾ ,وزاد /طمذف  ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ﴾ ايمتٗم٤مء سمام ذم أيتلم ىمٌٚمٝم٤م(. )4



( )1أى  :أي٦م (ُ )72مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل وشم٘مدم ٟمّمٝم٤م .
( )2أى  :أي٦م (ُ )74مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ .
( )3أى  :أي٦م (ُ )75مـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ .
( )4هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤م ين ذم اًمؼمه٤من صـ (. )133 , 132وذيمر اًمٖمرٟم٤مـمل ذم ُمالك اًمت٠مويؾ صـ ()456-454
شمٕمٚمٞم ً
ال آظمر وم٘م٤مل (( :آي٦م إٟمٗم٤مل ُم٘مّمقد هب٤م ُمع اعمدطم٦م شمٕمٔمٞمؿ اًمقاىمع ُمٜمٝمؿ ُمـ اإليامن واهلجر ة واجلٝم٤مد
ُمـ اهلل قمٚمٞمف م سمف ُمـ ذًمؽ  ,وشمٗمخٞمؿ ومٕمٚمٝمؿ اعمقضم٥م عمقآة سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م .وم٘مدم
سم٤مُٕمقال  ,وشمٖمٌٞمٓمٝمؿ سمام َّ
ُمٕمروم ً٤م سمٛمقىمع ذًمؽ ُمـ اًمٜمٗمقس وأهنؿ سم٤مدروا هب٤م قمغم طمٌٝم٤م  ,وؿمح اًمٓمٌ٤مع هب٤م
ذيمر إُمقال وإٟمٗمس  ,شمٜمٌٞمٝم ً٤م ّ
ُ,مٌٜمل قمغم اًمتٕمريػ سم٤معمٗم٤موٚم٦م سملم ؾم٘م٤مي٦م احل٤مج وقمامرة اعمًجد احلرام ,
...أُم٤م آي٦م سمراءة ومتٕمريػ سم٠مُمر ىمدوىمع ٌّ
فمـ أن اًمً٘م٤مي٦م وقمامرة اعمًجد
وسملم ُمـ آُمـ وه٤مضمر وضم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سمامًمف وٟمٗمًف  ,سم٘مّمد رد ُمـ ّ
احلرام أومْمؾ  ,وقمرف أن اإليامن وُم٤م ذيمر ُمٕمف أقمٔمؿ درضم٦م قمٜمد اهلل  ,ومٚمؿ يٕمرض هٜم٤م داع إمم شم٘مديؿ ُم٤م
شم٘مدم ذم إظمرى . ))...
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :درة اًمتٜمزيل صـ ()137,138ويمِمػ اعمٕم٤مين صـ( , )112واًمٌّم٤مئر (. )160/1
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سْرٗ التْب٘()1مسىّٕٗ
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() 2

أو إٓ أيتكم آطمرها( ، )3مائة وشمالشمقن آية(. )4

الفصل األّل
يف أسباب ىزّهلا

ىمقله قمزوضمؾ ﴿ :ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ﴾(.)5

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ٟ :مزًم٧م ذم أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب  ,واحل٤مرث سمـ هِم٤مم( , )6وؾمٝمٞمؾ سمـ

( )1وشمًٛمك  :ؾمقرة سمراءة ومه٤م اعمِمٝمقران  ,ووردا ذم يمالم سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م  ,--وشمًٛمك أيْم٤م ً  :ؾمقرة
اًمٕمذاب  ,وؾمقرة اًمٗم٤موح٦م  ,وؾمقرة اعم٘مِم٘مِم٦م  ,وؾمقرة اًمٌحقث  ,وهمػمه٤م .
اٟمٔمر  :ومتح اًمٌ٤مري ( , )316/8وُمّم٤مقمد اًمٜمٔمر ( , )151/2واإلشم٘م٤من (. )172/1
( )2وهق ُمروي قمـ  :اسمـ قمٌ٤مس  ,وقمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم,--وىمت٤مدة ,وطمٙمك سمٕمض أهؾ اًمتٗمًػم اإلمج٤مع قمٚمٞمف ,
ىم٤مل اعم٤موردي ذم اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن (ُ(( : )336/2مدٟمٞم٦م قمٜمد مجٞمٕمٝمؿ ))  ,وىم٤مل اًمٌ٘م٤مقمل ذم ُمّم٤مقمد اًمٜمٔمر
((( : )151/2وهل ُمدٟمٞم٦م إمج٤مقم ً٤م)).
واٟمٔمر  :زاد اعمًػم ( , )388/3وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( , )93/10واًمدر اعمٜمثقر (. )222/7
( )3أيت٤من

( )129 , 128وٟمّمٝمام

 ﴿ :ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴

﮵﮶ ﮷ ﮸﮹ *

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾ .
ُمٙمٞمتٝم٤م ُ,م٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن وطمد ه ,يمام ٟم٘مؾ ذًمؽ اعم٤موردي ذم اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ( . )336/2واؾمتٌٕمد
واًم٘م٤مئؾ ب
اًم٘مرـمٌل أن شمٙمقن أي٦م ُمٙمٞم٦م وم٘م٤مل ذم شمٗمًػمه ( )444/10سمٕمد ذيمره ىمقل ُم٘م٤مشمؾ (( :وهذا ومٞمف سمٕمد ٕ ٪ن
اًمًقرة ُمدٟمٞم٦م))  ,واؾمتٖمرسمف اًمًٞمقـمل ذم اإلشم٘م٤من ( )44/1وم٘م٤مل (( :همري٥م  ,يمٞمػ وىمد ورد أهن٤م آظمر
ُم٤مٟمزل)) .
( )4اٟمٔمر  :اًمٌٞم٤من ًمٚمداين صـ( , )160وؾمٕم٤مدة اًمداريـ ًمٚمحداد صـ(. )26
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م  )12( :ومت٤مُمٝم٤م ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸﮹﴾ .
( )6هق  :احل٤مرث سمـ هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ خمزوم  ,أسمق قمٌد اًمرمحـ اعمٙمل ,

أؾمٚمؿ يقم

اًمٗمتح ,اؾمتِمٝمد سم٤مًمشام ذم ظمالوم٦م قمٛمر  , --وىمٞمؾ  :شمقذم ذم ـم٤مقمقن قمٛمقاس .
ذم آؾمتٞمٕم٤مب( , )304- 301/1وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م( , )516– 514/1واإلص٤مسم٦م(. )607– 605/1
واٟمٔمر شمرمجتف :
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قمٛمرو( , )1وقمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ  ,وؾم٤مئر رؤؾم٤مء ىمريش اًمذيـ ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد  ,وهؿ اًمذيـ
مهقا سم٢مظمراج اًمرؾمقل(. )2
ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ (. )3

أظمرج أسمق اًمِمٞمخ قمـ ىمت٤مد ة  ,ىم٤مل  :ذيمر ًمٜم٤م أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم ظمزاقم٦م

( )4طملم

( )1هق  :ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌدود سمـ ٟمٍم سمـ ُم٤مًمؽ سمـ طمًؾ سمـ قم٤مُمر سمـ ًم١مي اًم٘مرر ,
اًمٕم٤مُمري  ,أسمق يزيد ُ ,مـ ُمًٚمٛم٦م اًمٗمتح  ,ويم٤من ممـ ظمرج ُمع اًمٜمٌل  - -إمم طمٜملم صمؿ أؾمٚمؿ سم٤مجلٕمراٟم٦م ,
ويم٤من ي٘م٤مل ًمف ظمٓمٞم٥م ىمريش  ,ويم٤من ممـ أه سمٌدر صمؿ ومدى  ,ظمرج ؾمٝمٞمؾ سم٠مهٚمف ومج٤مقمتف إمم اًمِم٤مم جم٤مهد ًا
واؾمتِمٝمد  ,وُم٤مت ُمـ ُمٕمف إٓ اسمٜمتف هٜمد وم٢مهن٤م سم٘مٞم٧م سم٤معمديٜم٦م .
اًمٖم٤مسم٦م , )558 – 556/2واإلص٤مسم٦م(. )214– 212/3
اٟمٔمرشمرمجتفذم  :آؾمتٞمٕم٤مب( , )672– 669/2وأؾمد (
( )2ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )16/5واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ( , )189واسمـ اجلقزي ذم

اب قمٌ٤مس -
زاد اعمًػم(,)404/3واخل٤مزن ذم ًمٌ٤مب اًمت٠مويؾ()65/5يمٚمٝمؿ قمـ ن

,-سمٚمٗمٔمف,دون إؾمٜم٤مد .

وذيمره اًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( )230/2وزاد قمٚمٞمف (( :أسمق ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم)) .

درصمتف :مل أىمػ قمغم ُمـ أؾمٜمده قمـ اسمـ ع سم٤مس-

-سم٤مًمٜمص اعمذيمقر  ,وإٟمام أظمرج اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه

( )363/11واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1761 , 1760/6رىمؿ ( )10025قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

-

ىمقًمف (( :يٕمٜمل أهؾ اًمٕمٝمد ُمـ اعمنميملم)) دون شمٕمداد ٕؾمامئٝمؿ  ,أو اًمتٍميح سمًٌ٥م اًمٜمزول .
وىمد ضم٤مء اًمٜمص قمغم أؾمامئٝمؿ ومٞمام أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم شمٗمًػمه

( , )268/2واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ٓصمتٝمؿ قمـ ُمٕمٛمر ,قمـ ىمت٤مدة  ,سمزي٤مدة :
( , )64/11واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ()1761/6رىمؿ ()10022ث
((قمتٌ٦م سمـ رسمٞمٕم٦م))  ,وًمٙمـ دون اًمتٍميح سمًٌ٥م اًمٜمزول .
ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرر اًمقضمٞمز صـ ( )829سمٕمد طمٙم٤ميتف هلذا اًم٘مقل (( :وهذا إن مل يت٠مول أٟمف ذيمرهؿ قمغم
ضمٝم٦م اعمث٤مل  :وٕمٞمػ ٕ ,ن أي٦م ٟمزًم٧م سمٕمد سمدر سمٙمثػم)) .
وطمٙم٤مه اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ( )126/10مٟمًقسم ً٤م إمم سمٕمض اًمٕمٚمامء  ,واؾمتٌٕمده .
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م  )14( :ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ .
(ُ )4خزاقم٦م  :سمْمؿ اخل٤مء وومتح اًمزاي  ,ىمٌٞمٚم٦م ُمـ إزد ُ ,مـ اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م  ,وهؿ  :سمٜمق قمٛمرو سمـ رسمٞمٕم٦م  ,وهق حلل
سمـ طم٤مرصم٦م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مُمر سمـ طم٤مرصم٦م سمـ اُمرىء اًم٘مٞمس .ويم٤مٟم٧م ُمٜم٤مزهلؿ ذم ُمر اًمٔمٝمران وُم٤م يٚمٞمف ُمـ
اجلٌ٤مل  ,وُمـ سمٓمقهنؿ  :سمٜمق اعمّمٓمٚمؼ سمـ ؾمٕمد سمـ قمٛمرو سمـ حلل  ,سمٜمق يمٕم٥م سمـ قمٛمرو .
اٟمٔمر  :اًمٚمٌ٤مب ذم هتذي٥م إٟمً٤مب ( , )439/1وُمٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ اًمٕمرب (. )339 ,338/1
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ضمٕمٚمقا ي٘متٚمقن سمٜمل سمٙمر( )1سمٛمٙم٦م(. )2
وأظمرج قمـ اًمًدي  ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ ىم٤مل  :هؿ ظمزاقم٦م طمٚمٗم٤مء
اًمٜمٌل --يِمػ صدورهؿ ُمـ سمٜمل سمٙمر(.)3
ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾(. )4

ىم٤مل اعمٗمنون  :عم٤م أه اًمٕمٌ٤مس يقم سمدر أىمٌؾ قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن ومٕمػموه سمٙمٗمره وىمٓمٞمٕم٦م
قمكم ًمف اًم٘مقل .وم٘م٤مل اًمٕمٌ٤مس ُ :م٤مًمٙمؿ( )5شمذيمرون ُمً٤مويٜم٤م وٓ شمذيمرون
اًمرطمؿ  ,وأهمٚمظ ّ

حم٤مؾمٜمٜم٤م ؟ وم٘م٤مل ًمف قمكم  :أًمٙمؿ حم٤مؾمـ ؟ ىم٤مل ٟ :مٕمؿ  ,إٟمّ٤م ًمٜمٕمٛمر اعمًجد احلرام  ,وٟمحج٥م
اًمٙمٕمٌ٦م ( , )6وٟمً٘مل احل٤مج  ,وٟمٗمؽ اًمٕم٤مين ( , )7وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ر ّد ًا قمغم اًمٕمٌ٤مس  ﴿ :ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾(. )8

( )1سمٜمق سمٙمر  :سمٓمـ ُمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ظمزيٛم٦م ُ ,مـ اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م  ,وهؿ بٟمق سمٙمر سمـ قمٌد ُمٜم٤مة سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ظمزيٛم٦م سمـ
ُمدريم٦م سمـ إًمٞم٤مس سمـ ُمي سمـ ٟمزار سمـ ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من .
اٟمٔمر  :اًمٚمٌ٤مب ذم شمفذي٥م إٟمً٤مب ( , )170/1وُمٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ اًمٕمرب (. )92/1
( )2ذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( , )123وذم اًمدر اعمٜمثقر ( , )254/7واًمِمقيم٤مين ذم ومتح ال ىمدير
( , )343/2وٟمًٌ٤مه ٕيب الؿمٞمخ .
درصمتف :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده .وىمت٤مدة مل يًؿ ُمـ أظمؼمه  ,ومٝمق وٕمٞمػ  ,إٓ أٟمف يِمٝمد ًمف ُم٤م سمٕمده .
( )3أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ  ,يمام ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )132واًمدر اعمٜمثقر (. )254/7
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده .إٓ أٟمف ىمد أظمرج اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )370/11واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه
( )1763/6رىمؿ (ٟ )10037محقه  ,سمًٜمد وٕمٞمػ .
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م  )17( :ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ﴾ .
( )5ذم (أ)  :وُم٤مًمٙمؿ .
( )6طمج٥م اًمٙمٕمٌ٦م:هل ؾمداٟمتٝم٤م وشمقزم طمٗمٔمٝم٤م  ,وهؿ اًمذيـ سم٠ميدهيؿ ُمٗمت٤مطمٝم٤م .اًمٜمٝم٤مي٦م((طمج٥م))(. )340/1
ذل واؾمتٙم٤من وظمْمع وم٘مد قمٜم٤م يٕمٜمُق وهق ٍ
( )7اًمٕم٤مين  :إؾمػم  ,ويمؾ ُمـ َّ
قم٤من  ,واعمرأة قم٤مٟمٞم٦م  ,ومجٕمٝم٤م  :قمقان .
افمر:اًمٜمٝم٤مي٦م ((قمٜم٤م)) (. )314/3
( )8ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )18/5واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( ,)231/2وابن اجلقزي ذم زاد
اعمًػم ( , )408 , 407/3واًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه (. )132/10
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ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ﴾ أي٤مت(. )1
(
(
سمِمػم )3ىم٤مل  :يمٜم٧م /قمٜمد ُمٜمؼم رؾمقل اهلل , --
وهمػمه )2قمـ اًمٜمٕمامن سمـ
روى ُمًٚمؿ ,

وم٘م٤مل رضمؾ ُ :م٤م أسم٤مزم أٓ أقمٛمؾ هلل( )4قمٛم ً
ال سمٕمد[أن اؾم٘مل احل٤مج  ,وىم٤مل آظمر ُ :م٤م أسم٤مزم أن
ٓ أقمٛمؾ قمٛم ً
ال سمٕمد ]()5أن أقمٛمراعمًجداحلرام  ,وىم٤مل آظمر ( :)6اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أومْمؾ
مم٤م ىمٚمتؿ ,ومزضمرهؿ قمٛمر ,وقال  ٓ :شمرومٕمقا أصقاشمٙمؿ قمٜمد ُمٜمؼمرؾمقل اهلل--وذًمؽ يقم
اًم٩مُمٕم٦م , -وًمٙمٜمل إذا صٚمٞم٧م دظمٚم٧م وم٤مؾمتٗمتٞم٧م رؾمقل اهلل --ومٞمام اظمتٚمٗمتؿ ومٞمف .ومٗمٕمؾ ,
وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ إمم ىمقًمف  ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ﴾(.)7

قمكم  ,واًمٕمٌ٤مس  ,وـمٚمح٦م سمـ
وىم٤مل احلًـ  ,واًمِمٕمٌل  ,واًم٘مرفمل ٟ :مزًم٧م أي٦م ذم ّ

ؿمٞمٌ٦م( ,)8وذًمؽ أهنؿ اومتخروا  ,وم٘م٤مل [ـمٚمح٦م] ( : )9أٟم٤م ص٤مطم٥م اًمٌٞم٧م سمٞمدي ُمٗمت٤مطمف ,
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م

 )19( :ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ .
((( )2وهمػمه))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .

( )3هق  :اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم سمـ ؾمٕمد سمـ صمٕمٚمٌ٦م إٟمّم٤مري اخلزر ضمل ً ,مف وٕسمقيف صحٌ٦م  ,ؾمٙمـ اًمِم٤مم صمؿ وزم
إُمرة اًمٙمقوم٦م  ,صمؿ ىمتؾ سمحٛمص  ,ؾمٜم٦م (65هـ) .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1500 - 1496/4وأؾمد
اًمٖم٤مسم٦م ( )344- 341/5واإلص٤مسم٦م (. )440/6
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

((( )4هلل))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ  ,ب) .
(ُ )5م٤م سملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ (ب) .
( )6ىم٤مل اًمخ ـمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم إؾمامء اعمٌٝمٛم٦م

((( : )473 /7اًمرضمؾ اعمذيمقر أوًٓ هق

 :اًمٕمٌ٤مس سمـ

قمٌداعمٓمٚم٥م  ,ويم٤من يكم ؾم٘م٤مي٦م احل٤مج  ,واعمذيمقر آظمر ًا هق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  , --وأُم٤م اعمذيمقر وؾمٓم ً٤م
ومٝمق  :إُم٤م قمثامن سمـ ـمٚمح٦م أو ؿمٞمٌ٦م سمـ قمثامن  ,ومه٤م مجٞمٕم ً٤م صح٤مسمٞم٤من ُمـ سمٜمل قمٌد اًمدار  ,و يم٤مٟم٤م يٚمٞم٤من طمج٤مسم٦م
اًمٌٞم٧م  ,وىمد ذيمر أهنام شمٙمٚمام مجٞمٕم ً٤م ذم ذًمؽ)) .
( )7أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف,يمت٤مب إُم٤مرة,سم٤مب ومْمؾ اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ( )1499/3رىمؿ (. )1879
( )8ضمزم اسمـ اجلقزي سم٠مٟمف قمثامن سمـ ـمٚمح٦م ُ,مٕمٚمال ذًمؽ سم٠من ـمٚمح٦م سمـ ؿمٞمٌ٦م مل يًٚمؿ .
اٟمٔمر :زاد املؾمػم (.)410/3
( )9ذم إصؾ  ,وسم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :ؿمٞمٌف)) وهق ظمٓم٠م  ,واعمثٌ٧م ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدي .وهق اًمّمقاب ,
طمٞم٨م مل يرو ذيمر ؿمٞمٌ٦م أصال.
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اًمٕمٌ٤مس أٟم٤م ص٤مطم٥م اًمً٘م٤مي٦م واًم٘م٤مئؿ قمٚمٞمٝم٤م  ,وىم٤مل قمكم ُ :م٤م
:
وًمق أؿم٤مء سمِ ُ٧م ومٞمف  ,وىم٤مل
أدري ُم٤م شم٘مقٓن ًم٘مدصٚمٞم٧م ؾمت٦م أؿمٝمرىمٌؾ اًمٜم٤مس ,وأٟم٤م ص٤مطم٥م اجلٝم٤مد ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه
أي٦م(. )1
وأظمرضمف اسمـ ضمرير قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل(. )2
()4
()3
قمكم ًمٚمٕمٌ٤مس:أٓ هت٤مضمر؟ أٓ شمٚمحؼ سم٤مًمٜمٌل--
وىم٤مل اسمـ ؾمػميـ وُمرة اهلٛمداين :ىم٤مل ّ

( )1أوًٓ :ىمقل احلًـ :أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم شمٗمًػمه ()269/2قمـ ُمٕمٛمر  ,قمـ قمٛمرو  ,قمـ احلًـ ٟ ,محقه ,
وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (. )380/11
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .ورضم٤مًمف صم٘م٤مت .
صم٤مٟمٞم ً٤م  :ىمقل اًمِمعيب  :أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم شمٗمًػمه( )269/2قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م  ,قمـ إؾمامقمٞمؾ  ,قمـ اًمِمٕمٌل ,
خمتٍم ًا  ,وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (. )380/11
درج هت :هق ُمرؾمؾ .ورضم٤مًمف صم٘م٤مت .
ؼمت قمـ أيب
صم٤مًمث ً٤م :ىمقل اًم٘مرفمل  :أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )171/14مـ ـمريؼ اسمـ وه٥م  ,ىم٤مل ُ :أ ْظم ُ
صخر  ,ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل ٟ ,محقه .
وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(ُ )191مـ ىمقل احلًـ  ,واًمِمٕمٌل  ,واًم٘مرفمل .
وٕمٞمػ
.
درصمتف :هق ُمرؾمؾ ٕ ٪ن حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل شم٤مسمٕمل ,وومٞمف ؿمٞمخ اسمـ وه٥م ُمٌٝمؿ  ,ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ((( : )19 ,18/5هذا اًمٚمٗمظ ٓ يٕمرف ذم رء ُمـ يمت٥م
احلدي٨م اعمٕمتٛمدة  ,سمؾ ودٓٓت اًمٙمذب قمٚمٞمف فم٤مهرة ُ ,مٜمٝم٤م  :أن ـمٚمح٦م سمـ ؿمٞمٌ٦م ٓ وضمقد ًمف  ,وإٟمام ظم٤مدم
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمٙمٕمٌ٦م هق ؿمٞمٌ٦م سمـ قمثامن سمـ أيب ـمٚمح٦م  ,وهذا مم٤م يٌلم ًمؽ أن احلدي٨م مل يّمح ...وىمقل قمكم  :صٚمٞم٧م ؾمت٦م
أؿمٝمر ىمٌؾ اًمٜم٤مس  ,ومٝمذا مم٤م يٕمٚمؿ سمٓمالٟمف سم٤مًميورة  ,وم٢من سملم إؾمالُمف  ,وإؾمالم زيد  ,وأيب سمٙمر  ,وظمدجي٦م
يقُم ً٤م أو ٟمحقه  ,ومٙمٞمػ يّمكم ىمٌؾ اًمٜم٤مس سمًت٦م أؿمٝمر)) .
( )2شم٘مدم خترجيف ذم إصمر اًمذي ىمٌٚمف .
( )3هق  (( :حمٛمد سمـ ؾمػميـ إٟمّم٤مري  ,أسمق سمٙمر سمـ أيب قمٛمرة  ,اًمٌٍمي  ,صم٘م٦م صمٌ٧م قم٤مسمد  ,يمٌػم اًم٘مدر ,
يم٤من ٓ يرى اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك ُ ,مـ اًمث٤مًمث٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م قمنم وُم٤مئ٦م

 [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )169 /2

واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًم٩مرح واًمتٕمديؾ ( , )280/7وشمذيمرة احلٗم٤مظ ( , )78 , 77/1واًمتٝمذي٥م (, 190/9
. )191
قمكم اًمٌٞمْم٤موي  :ومهدان سمًٙمقن اعمٞمؿ ُمـ سمالد اًمٞمٛمـ  ,وسمٗمتح اعمٞمؿ ُمـ
( )4ورد ذم اهل٤مُمش (( :ىم٤مل اًمِمٝم٤مب ّ
سمالد اًمٕمجؿ)) ا.هـ .اٟمٔمر  :إٟمً٤مب ًمٚمًٛمٕم٤مين (. )647/5

اهلٛمداين  ,سمًٙمقن اعمٞمؿ  ,أسمق إؾمامقمٞمؾ اًمٙمقذم  ,هق اًمذي ي٘م٤مل ًمف
و ُم ّرة اهلٛمداين ه و ُُ (( :م َّرة سمـ ذاطمٞمؾ ْ
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ي٧م اهلل وأقمٛمر اعمًجداحلرام؟
وم٘م٤مل  :أًمً٧م ذم أومْمؾ ُمـ اهلجرة ؟ أًمً٧م أؾم٘مل طم٤مج ب
ومٜمزًم٧م هذه أي٦م  ,وٟمزل ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾()1أي٦م(. )2

()3
قمكم سمـ أيب  /ـم٤مًم٥م (ُ )4مٙم٦م  ,وم٘م٤مل
وأظمرج اًمٗمري٤ميب قمـ اسمـ ؾمػميـ  ,ىم٤مل  :ىمدم ّ

قمؿ  ,أٓ هت٤مضمر ؟ أٓ شمٚمحؼ سمرؾمقل اهلل--؟ وم٘م٤مل  :أقمٛمر اعمًجد احلرام ,
ًمٚمٕمٌ٤مس :أي ن
وأطمج٥م اًمٌٞم٧م  ,وم٠مٟمزل اهلل ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ أي٦م .

وىم٤مل ًم٘مقم ىمد ؾمامهؿ  :أٓ هت٤مضمروا( )5؟ أٓ شمٚمح٘مقا سمرؾمقل اهلل --؟ وم٘م٤مًمقا ٟ :م٘مٞمؿ
ُمع إظمقاٟمٜم٤م وقمِم٤مئرٟم٤م وُمً٤ميمٜمٜم٤م  ,وم٠مٟمزل اهلل ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ ()6أي٦م يمٚمٝم٤م(. )7

=



ُمرة اًمٓم ّٞم٥م  ,صم٘م٦م قم٤مسمد ُ ,مـ اًمث٤مٟمٞم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمٌٕملم ,وىمٞمؾ سمٕمد ذًمؽ [.ع]))اًمت٘مري٥م (.)238/2
ّ
واٟمٔمرشمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ( , )366/8واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من( , )446/5واًمتف ذي٥م (. )80/10

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )20
( )2ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )20/5واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( , )191واسمـ اجلقزي ذم
زاد اعمًػم ( )410/3صمالصمتٝمؿ ُمـ ىمقل اسمـ ؾمػميـ وُمرة اهلٛمداين  ,دون إؾمٜم٤مد .
وذيمره إًمقد ذم روح اعمٕم٤مين ( )216/5ومل يًٜمده ٕطمد .
درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده .

( )3هق (( :حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ واىمد سمـ قمثامن  ,اًمْمٌل ُمقٓهؿ ِ ,
اًمٗم ْري٤ميب  -سمٙمن اًمٗم٤مء وؾمٙمقن اًمراء سمٕمده٤م
حتت٤مٟمٞم٦م وسمٕمد إًمػ ُمقطمدة ٟ -مزيؾ ىمٞمً٤مري٦م ُمـ ؾم٤مطمؾ اًمِم٤مم  ,صم٘م٦م وم٤موؾ  ,ي٘م٤مل أظمٓم٠م ذم رء ُمـ طمدي٨م
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ؾمٗملان  ,وهق ُم٘مدم ومٞمف ُمع ذًمؽ قمٜمدهؿ قمغم قمٌد اًمرزاق

ُ ,مـ اًمت٤مؾمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتل

قمنمة[.ع]))اًمت٘مري٥م(.)221/2
واٟمٔمرشمرمجتف ذم:اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )119/8واًمٚمً٤من ( , )380/7واًمتٝمذي٥م (. )472/9
و ِ
اًمٗم ْري٤ميب  :هذه اًمٜمًٌ٦م إمم وم٤مري٤مب  ,سمٚمٞمدة سمٜمقاطمل سمٚمخ .اٟمظر :إٟمً٤مب ًمٚمًٛمٕم٤مين (. )376/4
( )4ذم (أ)  :قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م  ,وهق ظمٓم٠م .
( )5ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :يمذا سمحذف اًمٜمقن ختٗمٞمٗم ً٤م)) ا.هـ .
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )24
( )7ذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )124وذم اًمدر اعمٜمثقر ( , )271/7وشم٘مدم أن اًمقاطمدي ذيمره ذم
أؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,وٟمًٌف ٓسمـ سيريـ وُمرة اهلٛمداين .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ  ,ومل أىمػ ًمف قمغم إؾمٜم٤مد .
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وأظمرج قمٌد اًمرزاق ( )1قمـ اًمِمٕمٌل ٟمحقه (. )2
ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾()3أي٦م .
ىم٤مل اًمٙمٚمٌل :عم٤م أُمر رؾمقل اهلل - -سم٤مهلجرة إمم اعمديٜم٦م ضمٕمؾ اًمرضمؾ ي٘مقل ٓسمٜمف
وأظمٞمف واُمرأشمف  :إٟم٤م ىمد أُمرٟم٤م سم٤مهلجرة  ,ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ينع ( )4إمم ذًمؽ ويٕمجٌف  ,وُمٜمٝمؿ
ٟمِمدشم َ
ُمـ شمتٕمٚمؼ سمف زوضمتف وقمٞم٤مًمف ووًمده  ,ومٞم٘مقًمقن ًمف َ :
ُؽ ( )5اهلل أن شمدقمٜم٤م إمم همػم رء
ومٜمْمٞمع  ,ومػمق فجيٚمس ُمٕمٝمؿ ويدع اهلجرة ,ومٜمزل يٕم٤مشمٌٝمؿ ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﴾أي٦م .
وٟمزل ذم اًمذيـ ختٚمٗمقا سمٛمٙم٦م ومل هي٤مضمروا  ,ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ﴿ :ﭻﭼ ﭽﭾ

ﭿ﴾ إمم ىمقًمف  ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ ()6يٕمٜمل اًم٘مت٤مل وومتح ُمٙم٦م (.)7

( )1هق((:قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم سمـ ٟم٤مومع  ,احلٛمػمي ُمقٓهؿ  ,أسمق سمٙمر اًمّمٜمٕم٤مين  ,صم٘م٦م طم٤مومظ ُمّمٜمػ ؿمٝمػم ,
قمٛمل ذم آظمر قمٛمره ومتٖمػم ,ويم٤من يتِمٞمع ُ ,مـ اًمت٤مؾمٕم٦م ُ ,م٤مت سٟم٦م إطمدى قمنمة  ,وًمف مخس وصمامٟمقن [.ع]))
اًمت٘مري٥م(.)505/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ( ,)38/6وشمذيمرة احلٗم٤مظ( , )364/1واًمتٝمذي٥م(. )280 - 278/6
( )2أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم شمٗمًػمه ( , )269/2وشم٘مدم خترجيف .
ومؾت  :سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم ؾمٌ٥م ٟمزول هذه أي٦م  ,وقمٌ٤مرهت٤م اعمتٕمددة  ,يتْمح أن ؾمٌ٥م ٟمزوهل٤م هق
إيث٤مرهؿ اًمً٘م٤مي٦م واًمٕمامرة قمغم اهلجرة واجلٝم٤مد  ,ويثٌ٧م سمذًمؽ ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم ؾمٌ٥م ٟمزول أي٦م  ,وذًمؽ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ًمّمح٦م إؾمٜم٤مده  ,ووٕمػ سم٘مٞم٦م اًمرواي٤مت  ,وعمقاوم٘متف ًمٚمٗمظ أي٦م  ,واهلل أقمٚمؿ .
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي

ة ( )23ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ﴾ .
( )4ذم (أ)  :هع .
( )5ورد ذم ه٤مُمش إصؾ ٟ(( :مًخ٦م ُ :
اٟمِمدُ ك)) ا.هـ .وذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدي ((ٟمٜمِمدك)) .
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )24
()7

ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ()21/5قمـ اًمٙمٚمٌل  ,قمـ أيب ص٤مًمح ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

 , -دون

ذيمرآظمره  ,وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ( )191سمٚمٗمٔمف ُ ,مـ ىمقل اًمٙمٚمٌل  ,ويمذا اًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل
اًمتٜمزيؾ ( , )234/2واسمـ اجلقزي ذم زاداعمًػم ( , )411/3واًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه (. )140/10
درصمتف ُ :مـ رواي٦م اًمٙمٚمٌل وهق ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب  ,وأسمقص٤مًمح وٕمٞمػ  ,ومٝمق هبذا وٕمٞمػ ضمد ًا .
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ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﮥ ﮦ﴾ (.)1

أظمرج اًمٌٞمٝم٘مل( )2ذم "اًمدٓئؾ" ,قمـ اًمرسمٞمع سمـ أٟمس( : )3أن رضم ً
ال ىم٤مل يقم طمٜملم (:)4
ًمـ ٟمٖمٚم٥م من ىمٚم٦م  ,ويم٤مٟمقا اصمٜمل قمنم أًمٗم ً٤م  ,ومِمؼ ذًمؽ قمغم رؾمقل اهلل --وم٠مٟمزل اهلل :
﴿ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ /ﮪ ﴾أي٦م(.)5

[/162ب]

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )25وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴾ .
( )2هق  :أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل  ,أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل  ,وًمد ؾمٜم٦م (384هـ )  ,إُم٤مم طم٤مومظ  ,وم٘مٞمف
ضم٥م ُمـ ضمٌ٤مل اًمٕمٚمؿ ً ,مف ُمّمٜمٗم٤مت يمثػمة ُمٜمٝم٤م  :اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  ,و اًمٌٕم٨م
ضمٚمٞمؾ  ,وصٗمف سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل  :ل
بة  ,وهمػمه٤م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م (458هـ) .
واًمٜمِمقر  ,و دٓئؾ اًمـو
ًمٚمًٌٙمل
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :شمذيمرة احلٗم٤مظ ( , )1134 - 1132/3وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُ

(, )11 – 8/4

وـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ (. )433/1
يع سمـ أٟمس اًمٌٙمري أو احلٜمٗمل  ,سمٍمي ٟ ,مزل ظمراؾم٤من  ,صدوق ًمف أوه٤مم  ,ورُمل سم٤مًمتِمٞمع ,
( )3هق (( :اًمرب
ُمـ اخل٤مُمً٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م أرسمٕملم أو ىمٌٚمٝم٤م [ ))] 4اًمت٘مري٥م (. )243/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )454/4واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )300/6واًمتٝمذي٥م (. )207/3
اًمٗمتح
( )4يقم طمٜملم:وهق اًمٞمقم اًمذي يم٤مٟم٧م ومٞمف همزوةطمٜملم ذم ؾمٜم٦م صمامن سمٕمد .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اٟمٔمر  :اًمًػمةٓسمـ هِم٤مم (. )104/5
وطمٜملم  :واد ىمٌؾ اًمٓم٤مئػ  ,وىمٞمؾ واد سمجٜم٥م ذي اعمج٤مز  ,وىم٤مل اًمقاىمدي  :سمٞمٜمف وسملم ُمٙم٦م صمالث ٍ
ًمٞم٤مل  ,وىمٞمؾ
سمٞمٜمف وسملم ُمٙم٦م سمْمٕم٦مقمنم ُمٞمالً,وهق يٕمرف اًمٞمقم سم٤ملذائع .
اٟمٔمرُ:مٕمجؿ اًمٌٚمدان ( , )313/2واعمٕم٤ممل إصمػمة صـ(.)104
( )5أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ ,سم٤مب همزوة طمٜملم وُم٤م فمٝمر ومٞمٝم٤م ًمٚمٜمٌل ُ - -مـ آصم٤مر اًمٜمٌقة ()124 , 123/5
ُمـ ـمريؼ أمحد سمـ قمٌد اجلٌ٤مر  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م يقٟمس سمـ سمٙمػم  ,قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٞمًك اًمرازي  ,قمـ اًمرسمٞمع  ,دون
ىمقًمف (( :ويم٤مٟمقا اصمٜمل قمنم أًمٗم ً٤م)) .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )124وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )295/7وٟمًٌف ًمٚمٌٞمٝم٘مل وم٘مط .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ ٕ ,ن اًمرسمٞمع مل يدرك هذه اًمقاىمٕم٦م  ,وذم إؾمٜم٤مده  :أمحد سمـ قمٌداجلٌ٤مر وهق (( :أمحد سمـ
 ,مل
قمٌد اجلٌ٤مر سمـ ُمحُمد اًمٕمٓم٤مردي  ,أسمق قمٛمر اًمٙمقذم  ,وٕمٞمػ  ,وؾمامقمف ًمٚمًػمة صحٞمح ُ ,مـ اًمٕم٤مذة
=
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ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ (.)1
أظمرج اسمـ ضمرير  ,وأسمق اًمِمٞمخ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

 ,ىم٤مل  :عم٤م ٟمزًم٧م  ﴿ :ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ ؿمؼ ذًمؽ قمغم
اعمًٚمٛملم  ,وىم٤مًمقا

ُ :مـ ي٠مشملم اسم٤مًمٓمٕم٤مم وسم٤معمت٤مع

؟ وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾(.)3()2

=



يثٌ٧م أن أسم٤م داود أظمرج ًمفُ ,م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمٌٕملم  ,وًمف مخس وشمًٕمقن ؾمٜم٦م [د])) اًمت٘مري٥م (. )19/1

واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )62/2واعمٞمزان ( , )252/1واًمتٝمذي٥م (. )45 , 44/1
ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )28وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ﴾.
( )2ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :وم٠مهمٜم٤مهؿ اهلل سم٤مجلزي٦م  ,وسم٤مُٕمٓم٤مر  ,يمام ذم رواي٤مت ذم اًمدر)) ا.هـ .
اٟمٔمر اًمدر (.)306/7
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )3أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ)401/11مـ ـمريؼ ُم١مُمؾ  ,قمـ ؾمٗمٞم٤من  ,قمـ واىمد  ,قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( ,)124,125وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )307/7وٟمًٌف إًمٞمٝمام .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده ُ :م١مُمؾ وهق ُ(( :م١مُمؾ  -سمقزن حمٛمد  ,هبؿزة  -اسمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌٍمي ,
أسمق قمٌد اًمرمحـ ٟ ,مزيؾ ُمٙم٦م  ,صدوق دء احلٗمظ ُ ,مـ صٖم٤مر اًمت٤مؾمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وُم٤مئتلم [ظم٧م ىمد
ت س ق ])) اًمت٘مري٥م (. )290/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ (  , )374 /8واًمت٤مريخ اًمٙمٌػم

(  , )49 /8واعمٞمزان ( . )571 /6

وواىمد وهق((:واىمد  ,أسمق قمٌد اهلل ُ ,مقمم زيد سمـ ظمٚمٞمدة  ,يمقذم صدوق ُ ,مـ اًمً٤مدؾم٦م

[س])) اًمت٘مري٥م

(. )329/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )34 , 33/9واًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٥م ان ( , )561/7واًمتٝمذي٥م
(. )95/11وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت .
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اًمْم َّح٤مك( , )3وىمت٤مدة( ,)4وهمػمهؿ.
وأظمرج ُمثٚمف قمـ قمٙمرُم٦م(,)1وقمٓمٞم٦م اًمٕمقذم( , )2و َّ
ام

وقمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس:أن اعمنميملم يم٤مٟمقا جيٞمئقن إمم اًمٌٞم٧م سم٤مًمٓمع
واعمت٤مع  ,يتجرون ومٞمف(. )5

( )1أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )401 , 400/11مـ ـمريؼ أيب إطمقص  ,وقمكم سمـ ص٤مًمح  ,يمالمه٤م قمـ
ؾمامك  ,قمـ قمٙمرُم٦م .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ  .وذم إؾمٜم٤مده  :ؾمامك سمـ طمرب اًمذهكم اًمٌٙمري  ,صدوق  ,وروايتف قمـ قمٙمرُم٦م ظم٤مص٦م
ُمْمٓمرسم٦م,وىمد شمٖمػم سمآظمره  ,ومٙم٤من رسمام شمٚم٘مـ .وىمد وصٚمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه

(,)1777/6وؾمٞم٠ميت

شمخرجيف ىمريٌ ً٤م.
( )2أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )402 ,401/11مـ ـمريؼ اسمـ ويمٞمع,ىم٤مل  :صمٜم٤م اسمـ إدريس,قمـ أسمٞمف,قمـ
قمٓمٞم٦م.
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :ؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع سمـ اجلراح  ,يم٤من صدوىم ً٤م  ,إٓ أٟمف اسمتكم سمقراىمف  ,وم٠مدظمؾ
قمٚمٞمف ُم٤م ًمٞمس ُمـ طمديثف  ,ومٜمّمح ومٚمؿ ي٘مٌؾ فؾم٘مط طمديثف .وقمٓمٞم٦م اًمٕمقذم  ,وٕمٗمف يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء يمام ؾمٌؼ .
( )3أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )402/11ىم٤مل ُ :طمدصم٧م قمـ احلًلم سمـ اًمٗمرج  ,ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ُمٕم٤مذ ,
اًمْم َّح٤مك .
ىم٤مل  :صمٜم٤م قمٌٞمد سمـ ؾمٚمٞمامن  ,ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م َّ
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :ؿمٞمخ اسمـ ضمرير ُمٌف م  ,واحلًلم سمـ اًمٗمرج اخلٞم٤مط اًمٌٖمدادي  ,ىم٤مل قمٜمف
اسمـ ُمٕملم (( :يمذاب ص٤مطم٥م ؾمٙمر ؿم٤مـمر ))  ,وىم٤مل أسمق زرقم٦م

 ٓ(( :ؿمئ ! ٓ أطمدث قمٜمف ))  ,وىم٤مل

أسمقطم٤مشمؿ (( :شمٙمٚمؿ اًمٜم٤مس ومٞمف))  ,وىم٤مل اسمـ طمجر (( :ومٞمف وٕمػ وهق سمٖمدادي)) .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )62/3وُمٞمزان آقمتدال ( , )302/2واًمٚمً٤من (. )307/2
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
ُمٕم٤مذ,ىم٤ملطمدصمٜم٤م يزيد,ىم٤مل:طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد  ,قمـ ىمت٤مدة.
:
( )4أظمرضمف اسمـ ضمريرذم شمٗمًػمه(ُ)403/11مـ ـمريؼ سمنمسمـ
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :سمنم سمـ ُمٕم٤مذ وهق (( :سمنم سمـ ُمٕم٤مذ اًمٕم٘مدي  -سمٗمتح ا عمٝمٛمٚم٦م واًم٘م٤مف -
أسمق ؾمٝمؾ  ,اًمٌٍمي اًميير  ,صدوق ُ ,مـ اًمٕم٤مذة ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م سمْمع وأرسمٕملم

[ت س ق])) اًمت٘مري٥م

(. )101/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )368/2واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )144/8واًمتٝمذي٥م (. )401/1
وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت .
( )5أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه( )1777/6رىمؿ ( , )10020وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم

( )243/5رىمؿ ( )1011يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ أيب إطمقص ,قمـ ؾمامك  ,قمـ قمٙمرُم٦م  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

,-

ُمع اًمتٍميح سمًٌ٥م اًمٜمزول .
صـ , )125وذم اًمدر اعمٜمثقر( )307 , 306/7وزاد ذم ٟمًٌف إمم اسمـ اعمٜمذر.
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل (
=
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ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﮛ ﮜ ﴾ (.)1

أظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :أشمك رؾمقل اهلل--ؾمالم سمـ ُمِمٙمؿ (،)2

وٟمٕمامن سمـ أورم ( , )3وحمٛمد سمـ دطمٞم٦م ( , )4وؿم٤مس سمـ ىمٞمس ( , )5وُم٤مًمؽ سمـ اًمّمٞمػ (،)6
قمزي ًا]( )7اسمـ اهلل ؟ وم٠مٟمزل اهلل
وم٘م٤مًمقا  :يمٞمػ ٟمتٌٕمؽ وىمد شمريم٧م ىمٌٚمتٜم٤م  ,وأٟم٧م ٓ شمزقمؿ أن [ ر
ذم ذًمؽ ﴿ :ﮛ ﮜ﴾أي٦م(.)8

=



درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده :ؾمامك سمـ طمرب اًمذهكم اًمٌٙمري  ,صدوق  ,وروايتف قمـ قمٙمرُم٦م ظم٤مص٦م ُمْمٓمرسم٦م  ,وىمد
شمٖمػم سمآظمره  ,ومٙم٤من رسمام شمٚم٘مـ .ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ.

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م

( )30ومت٤مُمٝم٤م

﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤﮥ

ﮦﮧﮨ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵﴾ .
وػم,وُمـ إقمداء احل٤مىمديـ قمغم رؾمقل اهلل.--اٟمٔمر :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم(. )46/3
( )2هق ُ:مـ هيقد سمٜمل اًمـ
( )3هق ٟ :مٕمامن سمـ أيب أورم  ,أسمق أٟمس ُ ,مـ هيقد سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع  ,وُمـ إقمداء احل٤مىمديـ قمغم رؾمقل اهلل .- -
اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم (. )47/3
( )4يمذا ذم إصؾ  ,وذم اًمًػمة  :حمٛمقد سمـ دطمٞم٦م  ,وهق ُمـ هيقد سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع  ,وُمـ إقمداء احل٤مىمديـ قمغم
رؾمقل اهلل .- -اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم (. )47/3
( )5هقُ:مـ هيقد سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع,وُمـ إقمداء احل٤مىمديـ قمغم رؾمقل اهلل- -اٟمٔمر :اًمًػمةٓسمـ هِم٤مم(. )47/3
( )6هق ُ :م٤مًمؽ سمـ اًمّمٞمػ  ,وي٘م٤مل اسمـ اًمْمٞمػ ُ ,مـ هيقد سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع  ,ذيمره اسمـ هِم٤مم ذم أؾمامء اًمٞمٝمقد اًمذيـ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

حي٘مدون قمغم اًمٜمٌل.- -اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم (. )47/3
( )7ذم إصؾ سمدون شمٜمقيـ  ,واعمثٌ٧م ُمـ (ب  ,ج)  .اٟمٔمر  :اًمٙمِمػ ذم وضمقه اًم٘مراءات عمٙمل (. )501/1
( )8أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1718/6رىمؿ ( , )10043واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه

()409/11

يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ يقٟمس سمـ سمٙمػم  ,ىم٤مل :صمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق  ,ىم٤مل :صمٜمل حمٛمد سمـ أيب حمٛمد – ُمقمم زيد سمـ

قمٌ٤مس
صم٤مسم٧م  , -ىم٤مل  :صمٜمل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم أو قمٙمرُم٦م ,قمـ اسمـ -

 . -إٓ أن اسمـ ضمرير مل يذيمر ((حمٛمد سمـ

دطمٞم٦م)).وذيمره اسمـ هِم٤مم ذم اًمًػمة(ُ )109 , 108/3مـ ىمقل اسمـ إؾمح٤مق  ,سمدون إؾمٜم٤مد  ,واًمًٞمقـمل ذم
ُمردويف
.
ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ(, )125وذم اًمدر اعمٜمثقر()318 , 317/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم أيب اًمِمٞمخ  ,واسمـ
درصمتف ُ :مداره قمغم حمٛمد سمـ أيب حمٛمد وهق (( :حمٛمد سمـ أيب حمٛمد إٟمّم٤مري ُ ,مقمم زيد سمـ صم٤مسم٧م ُ ,مدين ,
جمٝمقلُ,مـ اًمً٤مدؾم٦م,شمٗمردقمٜمف سمـ إؾمح٤مق[د]))اًمت٘مري٥م(.)205/2
واٟمٔمر:اجلرح واًمتٕمديؾ(, )88/8واًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم ( , )135/4واًمتٝمذي٥م (. )384/9
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ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾()1أي٦م .
ٟمزًم٧م ذم اًمٕمٚمامء واًم٘مراء ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ,يم٤مٟمقا ي٠مظمذون اًمرؿمك ُمـ ؾمٗمٚمتف م  ,وهل :
اعمآيمؾ اًمتل يم٤مٟمقا يّمٞمٌقهن٤م ُمـ قمقاُمٝمؿ(. )2
إُم٤م ًمتٖمٞمػم إطمٙم٤مم  ,يمام ىم٤مًمف احلًـ ( , )3وإما ًمٙمذهبؿ ذم صٗم٦م اًمٜمٌل ً--مٞم٠ميمٚمقا
أُمقال إيم٤مسمر  ,يمام ىم٤مًمف ؾمٗمٞم٤من(. )4
ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾(.)5

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس,واًمًدي ٟ :مزًم٧م ذم ُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة ُمـ /اعمًٚمٛملم ظم٤مص٦م,وُمٕم٤موي٦م(: )6
اًمْم َّح٤مك  :قم٤مُم٦م ومٞمٝمام(.)9
ذم ُم٤مٟمٕمل طمؼ( )7اعم٤مل ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ظم٤مص٦م  ,وأسمق ذر( ،)8و َّ
ﮀ
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م( )34ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾.

( )2ذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(. )192 , 191
( )3ذيمره اسمـ اجلقزي ذم زاداعمًػم ( , )428/3واسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرر اًمقضمٞمز صـ( )840ومل يٜمًٌف ٕطمد .
( )4ذيمر ٟمحقه اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )37/5واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( )243/2سمدون ٟمًٌف .
( )5من ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )34
( )6هق ُ(( :مٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من صخر سمـ طمرب سمـ أُمٞم٦م إُمقي  ,أسمق قمٌد اًمرمحـ  ,ا خلٚمٞمٗم٦م صح٤ميب  ,أؾمٚمؿ
ىمٌؾ اًمٗمتح  ,ويمت٥م اًمقطمل  ,وُم٤مت ذم رضم٥م ؾمٜم٦م ؾمتلم  ,وىمد ىم٤مرب اًمثامٟملم [ع])) اًمت٘مري٥م (. )259/2
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

واٟمٔمر شمرمجتف ذم

 :اإلؾمتٞمٕم٤مب ( , )418 - 416/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م

( , )223 - 220/5واإلص٤مسم٦م

(. )154 -151/6
( )7ذم (أ)  :ذم طمؼ ُم٤مٟمٕمل .
( )8هق  :اًمّمح٤ميب اعمِمٝمقر  ,أسمق ذر اًمٖمٗم٤مري  ,واؾمٛمف  :ضمٜمدب سمـ ضمٜم٤مدة سمـ ىمٞمس سمـ سمـ قمٛمرو اًمٖمٗم٤مري  ,قمغم
إصح ُ ,م٤مت سم٤مًمرسمذة  ,ؾمٜم٦م (32هـ) ذم ظمالوم٦م قمثامن .
اٟمٔمرشمرمجتف ذم :آؾمتٞمٕم٤مب(, )654 -652/5وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م( , )109-107/6واإلص٤مسم٦م(. )127-125/7
( )9ىمقل ُمٕم٤موي٦م  ,وأيب ذر  :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اًمزيم٤مة  ,سم٤مب ُ :م٤م أدي زيم٤مشمف ومٚمٞمس سمٙمٜمز ,
يمام ذم ومتح اًمٌ٤مري  274/3رىمؿ  ,)1341( :وذم يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,سم٤مب ىمق ًمف  ﴿ :ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ﴾  ,يمام ذم ومتح اًمٌ٤مري ( ) 324/8رىمؿ . )4383 ( :

ىمقل اسمـ قمٌ٤مس-

اًمْم َّح٤مك  :ذيمره٤م اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( , )192سمدون
 , -واًمًدي  ,و َّ

إؾمٜم٤مد  ,ومل يٍمح ومٞمٝم٤م سمًٌ٥م اًمٜمزول .

203

[/163أ]

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشه الجاىٕ

وأظمرج اًمقاطمدي قمـ صمقسم٤من (،)1ىم٤مل  :عم٤م ٟمزًم٧م  ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ﴾  ,ىم٤مل رؾمقل اهلل (( :--شمٌ ً٤م ًمٚمذه٥م واًمٗمْم٦م))  ,ىم٤مًمقا  :ي٤م رؾمقل اهلل وم٠مي
ُم٤مل ٟمٙمٜمز ؟ ىم٤مل (( :ىمٚمٌ ً٤م ؿم٤ميمر ًا  ,وًمً٤مٟم ً٤م ذايمر ًا  ,وزوضم٦م ص٤محل٦م))(. )2
ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭑ ﭒ﴾( )3أي٦م .
أظمرج اسمـ ضمرير قمـ أيب ُم٤مًمؽ  ،ىم٤مل  :يم٤مٟمقا جيٕمٚمقن اًمًٜم٦م صمالصم٦م قمنم ؿمٝمر ًا ,

ومٞمجٕمٚمقن اعمحرم صٗمر ًا  ,ومٞمًتحٚمقن ومٞمف اعمحرُم٤مت  ,وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﴾(. )4
( )1هق (( :صمقسم٤من اهل٤مؿمٛمل ُ ,مقمم اًمٜمٌل  , - -صحٌف وٓزُمف  ,وٟمزل سمٕمده اًمِم٤مم  ,وُم٤مت سمحٛمص  ,ؾمٜم٦م
أرسمع ومخًلم [سمخ م  ))]4اًمت٘مري٥م (. )120/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اإلؾمتٞمٕم٤مب ( , )218/1وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )367 , 366/1واإلص٤مسم٦م (. )413/1
( )2أظمرضمف اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( , )193واًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن  ,سم٤مب وُمـ
ؾمقرة اًمتقسم٦م ( )277/5رىمؿ ( , )3094واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )429/11صمالصمتٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ ؾم٤ممل سمـ
أيب اجلٕمد  ,قمـ صمقسم٤من .
درصمتف  :إؾمٜم٤مده ُمٜم٘مٓمع  ,وم٢من ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد مل يًٛمع ُمـ صمقسم٤من  ,ىم٤مل اًمؽمُمذي (( :هذا طمدي٨م طمًـ ,
ؾم٠مًم٧م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ وم٘مٚم٧م ًمف  :ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد ؾمٛمع ُمـ صمقسم٤من ؟ وم٘م٤مل  , ٓ :وم٘مٚم٧م ًمف  :ممـ ؾمٛمع
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل - -؟ ىم٤مل  :ؾمٛمع ُمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  ,وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  ,وذيمر همػم واطمد ُمـ
أصح٤مب اًمٜمٌل . ))- -
ب ٟمزول أي٦م  ,سمؾ هق ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٗمًػم .
ومؾت ً :مٞمس ومٞمام ذيمر ُمـ إىمقال ُم٤م يدل قمغم اًمتٍميح سمً٥م
()3

()37ومت٤مُمٝم٤م ﴿ :ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾.

( )4أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )456/11مـ ـمريؼ اسمـ ويمٞمع  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م قمٛمران سمـ قمٞمٞمٜم٦م  ,قمـ طمّملم ,
قمـ أيب ُم٤مًمؽ .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )125وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )349/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم أيب اًمِمٞمخ .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :ؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع سمـ اجلراح  ,يم٤من صدوىم ً٤م  ,إٓ أٟمف اسمتكم سمقراىمف  ,وم٠مدظمؾ
قمٚمٞمف ُم٤م ًمٞمس ُمـ طمديثف  ,ومٜمّمح ومٚمؿ ي٘مٌؾ ومً٘مط طمديثف .ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
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ىمقًمف قمزوضمؾ
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﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾

أي٦م(.)1

ٟمزًم٧م ذم احل٨م قمغم همزوة شمٌقك ( , )2وذًمؽ أن رؾمقل اهلل --عم٤م رضمع ُمـ اًمٓم٤مئػ

()3

وهمزوة طمٜملم  ,أُمر سم٤مجلٝم٤مد ًمٖمزوة ( )4اًمروم  ,وذًمؽ ذم زُم٤من قمنة ُمـ اًمٜم٤مس  ,وضمدب
ُمـ اًمٌالد  ,وؿمدة ُمـ احلر  ,طملم [أظمروم٧م]( )5اًمٜمخؾ  ,وـم٤مسم٧م اًمثامر  ,ومٕمٔمؿ قمغم اًمٜم٤مس
همزو اًمروم  ,وأطمٌقا اًمٔمالل  ,واعم٘م٤مم ذم اعمً٤ميمـ واعم٤مل  ,وؿمؼ قمٚمٞمٝمؿ اخلروج إمم اًم٘مت٤مل ,
ومٚمام قمٚمؿ اهلل قمزوضمؾ شمث٤مىمؾ اًمٜم٤مس  ,أٟمزل هذه أي٦م(. )6
(ُ )1مـ ؾمقرة ا ًمتقسم٦م آي٦م ( )38ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ .

( )2همزوة شمٌقك  :يم٤مٟم٧م ذم رضم٥م ؾمٜم٦م شمًع ُمـ اهلجرة .اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم (. )195/5
وشمٌقك  :هقُمقوع سملم وادي اًم٘مرى واًمِم٤مم  ,وىم٤مل أسمق زيد  :شمٌقك سملم احلجر وأول اًمِم٤مم قمغم أرسمع
ُمراطمؾ ُمـ اًمحضمر ٟمحق  ,وهق طمّمـ سمف قملم وٟمخؾ وطم٤مئط يٜمً٥م إمم اًمٜمٌل  , - -وىمد أصٌح٧م اًمٞمقم

ُمديٜم٦م ُمـ ُمدن ؿمامل احلج٤مز اًمرئٞمًٞم٦م  ,هل٤م إُم٤مرة شمٕمرف سم٢مُم٤مرة شمٌقك  ,وهل شمٌٕمد قمـ اعمديٜم٦م ؿمامًٓ ()778

يمٞم ً
ال قمغم ـمريؼ ُمٕمٌدة متر سمخٞمؼم وشمٞمامء .
اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ اًمٌٚمدان ( , )14/2واعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م صـ(. )60
( )3اًمٓم٤مئػ  :هق وادي وج,وهق سمالد صم٘مٞمػ سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُمٙم َ٦م اصمٜم٤م قمنم ومرؾمخ ً٤م ُ.مٕمجؿ اًمٌٚمدان (, )9/4
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

واٟمٔمر  :اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م صـ(. )332
( )4ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ ً(( :مٖمزوة))  ,وذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدي ((ًمٖمزو)) وهق أضمقد .
( )5ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :أطمرىم٧م)) وهق شمّمحٞمػ  ,واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدر اًمتخري٩م .

أظمرومٝم٤م َظمروم ً٤م ِ
وظمراوم ً٤م .
ْ
وأظمروم٧م اًمٜمّخؾ  :اخلُروم٦مُ:م٤م جيٜمك ُمـ صمٛمر اًمٜمّخؾ طملم يدرك  ,ي٘م٤مل َ :ظم َر ْوم٧م اًمٜمَّخٚم٦م ْ ُ
اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ظمرف)) ( , )24/2وًمً٤من اًمٕمرب (. )64/9

( )6ذكره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )46/5واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ( , )193واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل
اًمتٜمزيؾ ( , )247/2واسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم ( )437 , 436/3ومل يٜمًٌقه ٕطمد .
طمٙمك اًمزضم٤مج ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ( )447/2إمج٤مع اًمرواي٤مت قمغم ٟمزوهل٤م ذم همزوة شمٌقك .
وىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م ذم شمٗمًػمه صـ((( : )845هذه أي٦م هل سمال اظمتالف ٟم٤مزًم٦م قمت٤مسم ً٤م قمغم ختٚمػ ُمـ ختٚمػ قمـ
رؾمقل اهلل - -ذم همزوة شمٌقك ... ,وختٚمػ قمٜمف ىمٌ٤مئؾ ُمـ اًمٜم٤مس  ,ورضم٤مل ُمـ اعم١مُمٜملم يمثػم  ,وُمٜم٤موم٘مقن ,
وم٤مًمٕمت٤مب ذم هذه أي٦م هق ًمٚم٘مٌ٤مئؾ وًمٚمٛم١مُمٜملم اًمذيـ يم٤مٟمقا سم٤معمديٜم٦م. ))...
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[ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮓ ﮔ ﴾( )1أي٦م .
أظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ ٟمجدة سمـ ٟمٗمٞمع ( )2ىم٤مل  :ؾم٠مًم٧م اسمـ قمٌ٤مس قمـ هذه أي٦م
وم٘م٤مل  :اؾمتٜمٗمر( )3رؾمقل اهلل --طمٞم ً٤م ُمـ اًمٕمرب ومتث٤مىمٚمقا قمٚمٞمف  ,وم٠مٟمزل اهلل

,

﴿ :ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ وم٠مُمًؽ قمٜمٝمؿ اعمٓمر  ,ومٙم٤من قمذاهبؿ] . )5( )4(/
ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾(. )6

ٟمزًم٧م ذم اًمذيـ اقمتذروا سم٤مًمْمٞمٕم٦م ( )7واًمِمٖمؾ واٟمتِم٤مر إُمر ,وم٠مسمك اهلل شمٕم٤ممم أن
يٕمذرهؿ دون أن يٜمٗمروا قمغم ُم٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ(. )8

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )39ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ﴾

.

( )2هق ٟ(( :مجدة سمـ ٟمٗمٞمع احلٜمٗمل  ,جمٝمقل ُ ,مـ اًمراسمٕم٦م [د])) اًمت٘مري٥م (. )298/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :هتذي٥م اًمٙمامل ( , )322 , 321/29واعمٞمزان ( , )11/7واًمتٝمذي٥م (. )374/10
( )3اؾمتٜمٗمر  :آؾمتٜمٗم٤مر  :آؾمتٜمج٤مد وآؾمتٜمّم٤مر .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ٟمٗمر)) (. )91/5
(ُ )4م٤مسملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ (ب) .
( )5أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1797/6رىمؿ (ُ )10033مـ ـمريؼ زيد سمـ احلٌ٤مب  ,قمـ قمٌد اعم١مُمـ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

سمـ ظم٤مًمد احلٜمٗمل  ,قمـ ٟمجدة سمـ ٟمٗمٞمع .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( , )126وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )361/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذر ,
وأيب اًمِمٞمخ  ,واسمـ ُمردويف .
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده ٟ :مجدة سمـ ٟمٗمٞمع  ,جمٝمقل  ,ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل ذم اعمٞمزان  ٓ :يٕمرف .
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )41ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ﴾.
( )7اًمْمٞمٕم٦م  :ي٘م٤مل وٞمٕم٦م اًمرضمؾ  ,أي ُ :مٕم٤مؿمف يم٤مًمّمٜمٕم٦م واًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م وهمػم ذًمؽ .
اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((وٞمع)) ( , )108/3وًمً٤من اًمٕمرب (. )230/8
( )8ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )49/5وٟمًٌف عم٘م٤مشمؾ  ,واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤م ب اًمٜمزول صـ (, )193
وذم اًمقؾمٞمط ( )499/2ومل يٜمًٌف ٕطمد .
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وأظمرج اًمقاطمدي قمـ أٟمس ىم٤مل :ىمرأ أسمق ـمٚمح٦م( ﴿ :)1ﭑ ﭒ ﭓ﴾ وم٘م٤مل:
ٓ أؾمٛمع اهلل( )2قمزوضمؾ َقم َذر أطمد ًا  ,ومخرج جم٤مهد ًا إمم اًمِم٤مم طمتك ُم٤مت(. )3
وىم٤مل اًمًدي  :ضم٤مء اعم٘مداد سمـ إؾمقد إمم رؾمقل اهلل ,--ويم٤من قمٔمٞم ًام ؾمٛمٞمٜم ً٤م (, )4
ومِمٙم٤م ًمف وؾم٠مًمف أن ي٠مذن ًمف  ,ومٜمزًم٧م ومٞمف

 ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾ ومٚمام ٟمزًم٧م هذه

أي٦م اؿمتد ؿم٠مهن٤م قمغم اًمٜم٤مس  ,ومٜمًخٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم وأٟمزل

 ﴿ :ﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕ ﴾( )5أي٦م  ,صمؿ ٟمزل ذم اعمتخٚمٗملم قمـ همزوة شمٌقك ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ﴾()6أي٦م(.)7
( )1هق (( :زيد سمـ ؾمٝمؾ سمـ إؾمقد سمـ طمرام إٟمّم٤مري  ,اًمٜمج٤مري  ,أسمق ـمٚمح٦م ُ ,مِمف ور سمٙمٜمٞمتف ُ ,مـ يمٌ٤مر

اًمّمح٤مسم٦مؿمٝمدسمدر ًا وُم٤م سمٕمده٤م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وثٓصملم,وىم٤مل أسمقزرقم٦م اًمدُمِم٘مل :قم٤مش سمٕمد اًمٜمٌل - -
أرسمٕملم ؾمٜم٦م [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )275/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )554 ,553/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )346 ,345/2واإلص٤مسم٦م (, 607/2
. )608
( )2ذم (أ)  :هلل .
( )3أظمرضمف اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ( , )193واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (. )468/11
ي٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م  ,قمـ قمكم سمـ زيد  ,قمـ أٟمس .
يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ ؾمػ
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده :قمكم سمـ زيد وهق (( :قمكم سمـ زيد سمـ قمٌد اهلل سمـ زهػم سمـ قمٌد اهلل سمـ ُضمدْ قم٤من  ,اًمتٞمٛمل ,
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمٌٍمي  ,أصٚمف طمج٤مزي  ,وهق اعمٕمروف سمٕمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من  ,يٜمً٥م أسمقه إمم ضمدّ ضمدّ ه  ,وٕمٞمػ ,
ُمـ اًمراسمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم  ,وىمٞمؾ ىمٌٚمٝم٤م [سمخ م . ))]4اًمت٘مري٥م (.)37/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )187 , 186/6واًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ًمٚمٕم٘مٞمكم ( , )229/3واًمتٝمذي٥م
(. )184 , 283/7ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
( )4ؾمٛمٞمٜم ً٤م  :اًمًٛملم  :ظمالف اعمٝمزول  ,وىم٤مل اًمٚمحٞم٤مين  :إذا يم٤من اًمًٛمـ ظمٚم٘م٦م ىمٞمؾ هذا رضمؾ ُمًٛمـ .
اٟمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ((ؾمٛمـ)) (. )219 , 218/13
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )91
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )42
( )7أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1804 , 1803/6رىمؿ (ُ )10063مـ ـمريؼ أؾمٌ٤مط  ,قمـ اًمًدي ,
وومٞمف ُمـ أوًمف ىمقًمف(( :همٜمٞم ً٤م ووم٘مػم ًا وىمقي ً٤م ووٕمٞمٗم ً٤م )) .وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ
واًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ( , )388/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم أيب اًمِمٞمخ .
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وىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾

()1

.

وذًمؽ أن رؾمقل اهلل --عم٤م ظمرج ضب قمًٙمره قمغم صمٜمٞم٦م اًمقداع

( , )2وضب

يب( )3قمًٙمره قمغم ذي طمدة ()4أؾمٗمؾ ُمـ صمٜمٞم٦م اًمقداع,ومل يٙمـ سم٠مىمؾ اًمٕمًٙمريـ,
قمٌداهلل سمـ أ ّ
ومٚمام ؾم٤مر رؾمقل اهلل --ختٚمػ قمٜمف قمٌد اهلل سمـ أيب ذم ُمـ ختٚمػ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم وأهؾ
اًمري٥م( , )5وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم يٕمزي ٟمٌٞمف  ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ﴾أي٦م(. )6
ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ﴾()7أي٦م(.)8

=



درصمتف  :هق ُمٕمْمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :أؾمٌ٤مط سمـ ٟمٍم اهلٛمذاين  ,صدوق يمثػم اخلٓم٠م  ,واًمًدي  ,صدوق هيؿ .

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )47ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ﴾ .

( )2صمٜمٞم٦م اًمقداع  :وهق اؾمؿ ُمـ اًمتقديع قمٜمد اًمرطمٞمؾ  ,وهق صمٜمٞم٦م ُمنموم٦م قمغم اعمديٜم٦م يٓم١مه٤م ُمـ يريد ُمٙم٦م .وهل
ُمـ ؾمٚمع قمغم ُمتٜمف اًمنمىمل  ,وومٞمٝم٤م اًمٓمريؼ اًمذاه٥م إمم اًمٕمٞمقن واًمِمٝمداء  ,وهل اًمٞمقم ذم ىمٚم٥م

قمٛمران

اعمديٜم٦م .
اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ اًمٌٚمدان ( , )86/2واعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م صـ(. )73
( )3هق قمٌداهلل سمـ أيب سمـ ُم٤مًمؽ اخلزرضمل  ,أسمق احلٌ٤مب  ,اعمِمٝمقر سم٤مسمـ ؾمٚمقل  ,رأس اعمٜم٤موم٘ملم ذم اإلؾمالم ُ ,مـ
در  ,شم٘مٞم٦م  ,ويم٤من يمٚمام طمٚم٧م
أهؾ اعمديٜم٦م  ,يم٤من ؾمٞمد اخلزرج ذم آظمر ضم٤مهٚمٞمتٝمؿ  ,أفمٝمر إؾمالُمف سمٕمد وىمٕم٦م ب
سم٤معمًٚمٛملم ٟم٤مزًم٦م ؿمٛم٧م هبؿ  ,ويمٚمام ؾمٛمع سمًٞمئ٦م ٟمنمه٤م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م شمًع ُمـ اهلجرة .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد ( , )91 , 90/3وإقمالم (. )65/4
( )4ورد ذم شم٤مريخ اًمٓمؼمي ((( : )182/2قمغم طمدة أؾمٗمؾ ُمٜمف سمحذاء ذسم٤مب)) .
واٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم (. )199/5
طمل اًمٜمٍم.
وذسم٤مب:ضمٌؾ صٖمػم ي٘مع ؿمامل اعمديٜم٦م  ,يٗمّمؾ سمٞمٜمٝم٤م وسملم ضمٌؾ ؾمٚمع صمٜمٞم٦م اًمقداع  ,ويًٛمك اًمٞمقم ّ
اٟمٔمر  :اعمٕم٤ممل إصمػمة (. )120
اًمِمؽ  ,وىمٞمؾ  :هق َّ
( )5اًمري٥م  :وه و سمٛمٕمٜمك َّ
اًمشك ُمع اًمتُّٝمٛم٦م .اًمٜمٝم٤مي٦م ((ري٥م)) (. )286/2
( )6ذيمره اسمـ هِم٤مم ذم اًمًػمة ( , )199/5واًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )51/5واًمقاطمدي ذم اؾمٌ٤مب
اًمٜمزول صـ( , )194واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )252/2واسمـ اجلقزي ذم زاداعمًػم
يٜمًٌقه ٕطمد .

( )447/3ومل

(ُ )7مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م()43ومت٤مُمٝم٤م﴿:ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ﴾.
((( )8أي٦م))  :ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ (أ) .
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(
إودي , )1ىم٤مل  :اصمٜمت٤من ومٕمٚمٝمام رؾمقل اهلل --
أظمرج اسمـ ضمرير قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن
مل ي١مُمر ومٞمٝمام سمٌمء  :إذٟمف ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم  ,وأظمذه اًمٗمداء ُمـ إُؾم٤مرى . )2(/

ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾()3أي٦م .
ٟمزًم٧م ذم ضمد سمـ ىمٞمس ( )4اعمٜم٤مومؼ  ,وذًمؽ أن رؾمقل اهلل--عم٤م دمٝمز ًمٖمزوة شمٌقك ,
ىم٤مل ًمف ((:ي٤م أسم٤موه٥م ,هؾ ًمؽ ذم ضمالد سمٜمل إصٗمر

()5شمتخذ ُمٜمٝمؿ هاري

ووصٗم٤مء()6؟)),وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ً ,م٘مد قمرف ىمقُمل أين رضمؾ ُمٖمرم سم٤مًمٜمً٤مء

( , )7وإين

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )1هق (( :قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن إودي  ,أسمق قمٌد اهلل  ,وي٘م٤مل  :أسمق حيٞمك  ,خميم ُمِمٝمقر  ,صم٘م٦م قم٤مسمد ٟ ,مزل
اًمٙمقوم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم  ,وىمٞمؾ سمٕمده٤م [ع])) اًمت٘مري٥م (. )80/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )258/6واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )166/5واًمتٝمذي٥م (. )96/8
( )2أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه(ُ )479/11مـ ـمريؼ احل٤مرث  ,ىم٤مل :صمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز  ,ىم٤مل :صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ,
اًمٜمزول
قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر  ,قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن إودي  ,وومٞمف اًمتٍميح سمًٌ٥م .
اب اًمٜم٘مقل صـ( , )126وذم اًمدر اعمٜمثقر( )391/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم قمٌداًمرزاق.
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًم٥م
درصمتف:هقُمرؾمؾ.وذم إؾمٜم٤مده:قمٌداًمٕمزيز سمـ أسم٤من ُمؽموك,ويمذسمف اسمـ ُمٕملم .ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد ًا .
وىمد أظمرضمف قمٌداًمرزاق ذم اعمّمٜمػ,يمت٤مب اجلٝم٤مد  ,سم٤مب ىمتؾ أهؾ اًمنمك صؼم ًا وومداء إهى (, )210/5
رىمؿ ( , )4903قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م  ,سمف  ,وًمٞمس ومٞمف اًمتٍميح سمًٌ٥م اًمٜمزول .ورضم٤مًمف صم٘م٤مت .
( )49ومت٤مُمٝم٤م ﴿ :ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م
ﭲ﴾.
( )4هق  :ضمد سمـ ىمٞمس سمـ صخر سمـ ظمٜمً٤مء سمـ ؾمٜم٤من سمـ قمٌٞمد سمـ همٜمٞمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م  ,إٟمّم٤مري ,
أسمققمٌداهلل  ,ويم٤من ؾمٞمد سمٜمل ؾمٚمٛم٦م  ,وي٘م٤مل  :إن اجلد يم٤من ُمٜم٤موم٘م ً٤م  .وىم٤مل أسمق قمٛمر اسمـ قمٌداًمؼم ذم آظمر شمرمجتف :
((إٟمف شم٤مب وطمًٜم٧م شمقسمتف)) ُ ,م٤مت ذم ظمالوم٦م قمثامن .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )267 , 266/1وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )204/1واإلص٤مسم٦م (. )468/1
( )5ضمالد  :اجلالد هق اًميب سم٤مًمًٞمػ ذم اًم٘مت٤مل  ,ي٘م٤مل ضم٤مًمدٟم٤مهؿ سم٤مًمًٞمقف جم٤مًمدة وضمالد ًا  :و٤مرسمٜم٤مهؿ .
اٟمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ((ضمٚمد)) (. )125/3
ِ
ٞمّمق سمـ إؾمح٤مق سمـ
وسمٜمق إصٗمر  :يٕمٜمل اًمروم ٕ ,ن أسم٤مهؿ إول يم٤من أصٗمر اًمٚمقن  ,وهق ُروم سمـ قم ُ
اًمٜمٝم٤مي ((صٗمر)) (. )37/3
ة
إسمراهٞمؿ  .اٟمٔمر:
( )6اًمقصٞمػ  :اًمٕمٌد  ,وإُم٦م  :وصٞمٗم٦م  ,ومجٕمٝم٤م  :وصٗم٤مء ووص٤مئػ .
اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م((وصػ)) (. )190/5
(ُ )7مٖمرم ُ :مٖمرم سمٙمذا أي ٓ :زم ًمف وُمقًمع سمف .ورضمؾ ُُمٖمرم ُ :مقًمع سمٕمِمؼ اًمٜمً٤مء وهمػمهـ .
اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ُمٖمرم)) ( , )363/3ولؾم٤من اًمٕمرب (. )437/2
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اظمِمك إن رأي٧م سمٜمل إصٗمرأن ٓ أصؼم قمٜمٝمـ  ,ومال شمٗمتٜمل هب َّـ  ,وائذن زم ذم اًم٘مٕمقد

()1

قمٜمؽ وأقمٞمٜمؽ سمامزم  ,وم٠مقمرض قمٜمف اًمٜمٌل --وىم٤مل (( :ىمد أذٟم٧م ًمؽ))  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم
هذه أي٦م .
ومٚمام ٟمزًم٧م هذه ( )2أي٦م  ,ىم٤مل رؾمقل اهلل ً- -مٌٜمل ؾمٚمٛم٦م ( , )3ويم٤من اجلد ُمٜمٝمؿ :
(( ُمـ ؾمٞمديمؿ ي٤م سمٜمل ؾمٚمٛم٦م ؟ )) ىم٤مًمقا :ضمد سمـ ىمٞمس  ٪همػم أٟمف سمخٞمؾ ضمٌ٤من

 .وم٘م٤مل

اًمٜمٌل  ( ( :- -وأي داء أدوأ ُمـ اًمٌخؾ  ٪سمؾ ؾمٞمديمؿ إسمٞمض اًمٗمتك اجلٕمد

 :سمنم سمـ

اًمؼماء سمـ ُمٕمرور (. )))4
وم٘م٤مل ومٞمف طمً٤من سمـ صم٤مسم٧م(: )5

ؾمقل اهللِ وا ًُم٘مقل ِ
ٓطم ٌؼ ِ*** َُّمـ َ
ىم٤مل َر ُ
َو َ
ىم٤مل ُِمٜم٤م َُمـ َشم ُٕمدّ َ
ون َؾم ّٞمدا
َ
َوم ُ٘مٚمٜم٤م ًَم ُف َضمدُّ ِسم ُـ َىم ٍ
ٞمس َقمغم ا ًَّمذي *** ُٟم ٌَ نخ ُٚم ُف ومٞمٜم٤م َوإِن َ
يم٤من َأٟمٙمَدا

( )1ذم (ب)  :اًمٕمٗمق .
((( )2هذه))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )3سمٜمق ؾمٚمٛم٦م  :سمٓمـ ُمـ اخلزرج ُ ,مـ آزد ُ ,مـ اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م  ,وهؿ  :سمٜمق ؾمٚمٛم٦م سمـ ؾمٕمد سمـ قمكم سمـ راؿمد اسمـ
ؾم٤مردة سمـ يزيد سمـ ضمِمؿ سمـ اخلزرج  ,يٜمً٥م إًمٞمٝمؿ يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م .
اٟمٔمر  :إنؾم٤مب ً ,مٚمًٛمٕم٤مين ( , )114/7وُمٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ اًمٕمرب (. )537/2

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )4هق  :سمنم سمـ اًمؼماء سمـ ُمٕمرور إٟمّم٤مري اخلزرضمل ُ ,مـ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م  ,ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م وسمدر ًا وُم٤م سمٕمده٤م ُ ,م٤مت سمخٞمؼم
ُمـ ٍ
ُمٜمف
أيمٚم٦م أيمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهللُ--مـ اًمِم٤مة اًمتل ُؾم َّؿ.وىمٞمؾ  :سمؾ ًمزُمف وضمٕمف ذًمؽ ؾمٜم٦م صمؿ ُم٤مت .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )168 , 167/1وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )275 , 274/1واإلص٤مسم٦م
(. )295 , 294/1
( )5هق  :طمً٤من سمـ صم٤مسم٧م سمـ اعمٜمذر سمـ َطم َرام إٟمّم٤مري اخلرضمل  ,أسمق قمٌد

اًمرمحـ  ,أو أسمق اًمقًمٞمد  ,أو

أسمقاحلً٤مم  ,ؿم٤مقمر رؾمقل اهلل ُ , - -مِمٝمقر  ,يم٤من رؾمقل اهلل  - -يٜمّم٥م ًمف ُمٜمؼم ًا ذم اعمًجد ي٘مقم
قمٚمٞمف ىم٤مئ ًام يٗم٤مظمر قمـ رؾمقل اهلل ُ - -م٤مت ؾمٜم٦م (54هـ) .

اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )251 , 250/1وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م( , )8 , 7/2واإلص٤مسم٦م (. )63 , 62/2
وإسمٞم٤مت ذيمره٤م اًمقاطمد ي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(ُ )195 , 194مٜمسوسم٦م إًمٞمف  ,وهل ًمٞمً٧م ذم ديقاٟمف ,
وذيمر احل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م (ٟ )616/4محقه٤م  ,وًمٙمـ ذم قمٛمرو سمـ اجلٛمقح ٓذم سمنم سمـ اًمؼماء .
وىمد ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت أن اًمذي ؾمقده اًمٜمٌل--هققمٛمرو سمـ اجلٛمقح  ,ورضمح اسمـ قمٌداًمؼم إول ,
واهلل أقمٚمؿ .اٟمٔمر  :آؾمتٞمٕم٤مب (. )168/1
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٘م٤مل و َأي ِ
اًمداء َأدوى ُِم َـ ا ًَّمذي *** َر َُمٞمتُؿ سمِ ِف َضمدّ ًا َوقم٤ممم سمِف َيدا
َوم َ َ ُّ
وؾمقد سمِنم ِسمـ اًمؼم ِاء ِجل ِ
قد ِه *** ُو ُطم َّؼ ًمٌِِ ٍ
نم ِذي اًمٜمَدا َأن ُي ًَ َّقدا
ُ
َ ُ ن َ ُ ُ َ
ىم٤مل ُظمذوه إِ َّٟمف ِ
٥م ُم٤م ًَم ُف *** َو َ
قم٤مئدٌ َهمدا
ُ ُ
اًمقومدُ َأهنَ َ
إِذا ُم٤م َأشم٤م ُه َ
أي(. )2
وُم٤م سمٕمد هذه أي٦م يمٚمف ذم اعمٜم٤موم٘ملم إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮡ ﮢ ﴾( )1ة
ىمقًمف قمزوضمؾ ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ﴾ (. )3

أظمرج سمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ,ىم٤مل  :ضمٕمؾ اعمٜم٤موم٘مقن اًمذيـ ختٚمٗمقا  /سم٤معمديٜم٦م
خيؼمون قمـ اًمٜمٌل--أظمٌ٤مر اًمًقء ,ي٘مقًمقن:إن حمٛمد ًا وأصح٤مسمف ىمد ضمٝمدوا ذم ؾمٗمرهؿ ,
وهٚمٙمقا .ومٌٚمٖمٝمؿ شمٙمذي٥م طمديثٝمؿ  ,وقم٤مومٞم٦م ( )4اًمٜمٌل --وأصح٤مسمف  ,ومً٤مءهؿ ذًمؽ ,
وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ أي٦م(.)6()5
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )60
ٕطمد
واًمٌٞم٤من )52/5ومل يٜمًٌ٤مه .
(
 , )195 , 194واًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ
صـ
( )2ذيمره اًمقاطمدى ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول (
واٟمٔمر  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير ( , )493 , 492/11وشمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ

( , )1809/6ودٓئؾ اًمٜمٌقة

ًمٚمٌٞمٝم٘مل ( , )224/5واًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم (. )196 , 195/5
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )50ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ﴾ .

( )4ذم (أ  ,ب)  :قم٤مىمٌ٦م .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

((( )5أي٦م))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )6أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1810/6رىمؿ (ُ )10306مـ ـمريؼ حيٞمل سمـ حمٛمد  ,قمـ حمٛمد سمـ
اؾمح٤مق  ,قمـ احلًـ سمـ قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم  ,قمـ أسمٞمف  ,قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( )127وذم اًمدر اعمٜمثقر ()400 , 399/7وٟمًٌف إمم اسمـ أيب طم٤مشمؿ.
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :حيلى سمـ حمٛمد وهق (( :حيٞمك سمـ حمٛمد سمـ قمٌ٤مد سمـ ه٤مٟمئ اعمدين َّ
اًمِم َجري  -سمٛمٕمجٛم٦م
وضمٞمؿ ُمٗمتقطمتلم  -وٕمٞمػ  ,ويم٤من ضير ًا يتٚم٘مـ ُ ,مـ اًمت٤مؾمٕم٦م [ت])) اًمت٘مري٥م (. )357/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )185/9وًمً٤من اعمٞمزان ( , )437/7واًمتٝمذي٥م (. )239/11
واحلًـ سمـ قمٓمٞم٦م وهق (( :احلًـ سمـ قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد اًم َٕم ْقذم  ,اًمٙمقذم  ,وٕمٞمػ ُ ,مـ اًمً٤مدؾم٦م

[ .د ] ) )

اًمت٘مري٥م (. )168/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )26/3واعمٞمزان ( , )252/2واًمتٝمذي٥م (. )255/2وقمٓمٞم٦م سمـ
ؾمٕمد اًمٕمقذم وٕمٞمػ .ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
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ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﴾ ( )1أي٦م(. )2
أظمرج اسمـ ضمرير قمـ اسمـ قمٌ٤مس  ,ىم٤مل  :ىم٤مل اجلد سمـ ىمٞمس  :إين إذا رأي٧م اًمٜمً٤مء مل
أصؼم طمتك أومتتـ  ,وًمٙمـ أقمٞمٜمؽ سمامزم  ,ىم٤مل  :ومٗمٞمف ٟمزًم٧م  ﴿ :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶﴾ ىم٤مل ً :م٘مقًمف  :أقمٞمٜمؽ سمامزم(. )3
ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾( )4أي٦م .
روى اًمٌخ٤مري قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ( ,)5ىم٤مل  :سمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل --ي٘مًؿ ىمً ًام إذ
ضم٤مءه اسمـ ذي اخلقيٍمة( )6اًمتٛمٞمٛمل  ,وهق  :طمرىمقص سمـ زهػم( )7أصؾ اخلقارج  ,وم٘م٤مل :
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )53ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﴾ .
((( )2أي٦م))  :ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ (أ) .

( )3أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )499/11مـ ـمريؼ احلًلم  ,ىم٤مل  :صمٜمل طمج٤مج  ,قمـ اسمـ ضمري٩م  ,ىم٤مل :

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس-

.-

وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( )127وذم اًمدر اعمٜمثقر ( , )403/7وٟمًٌف إمم اسمـ ضمرير وم٘مط .
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :احلًلم  ,وهق (( :ؾمٜمٞمد  -سمٜمقن صمؿ دال ُمّمٖمر ًا  -اسمـ داود اعمّمٞميص  ,اعمحتً٥م ,
واؾمٛمف طمًلم  ,وٕمػ ُمع إُم٤مُمتف وُمٕمرومتف ً ,مٙمقٟمف يم٤من يٚم٘مـ طمج٤مج سمـ حمٛمد ؿمٞمخف  ,م ن اًمٕم٤مذة ُ ,م٤مت
ؾمٜم٦م ؾم٧م وقمنميـ [.ق])) اًمت٘مري٥م (.)335/1
واٟمٔمرشمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )327 , 326/4واعمٞمزان ( , )331/3واًمتٝمذي٥م (. )214/4ومٝمق
هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
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(ُ )4مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )58ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ .

ً ,--مف وٕسمٞمف صحٌ٦م ,

( )5هق (( :ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من سمـ قمٌٞمد إٟمّم٤مري  ,أسمق ؾمٕمٞمد اخلُدري
اؾمتّمٖمرسم٠مطمد  ,صمؿ ؿمٝمد ُم٤م سمٕمده٤م  ,وروى اًمٙمثػم ُ ,م٤مت سم٤معمديٜم٦م  ,ؾمٜم٦م صمالث أو أرسمع أو مخس وؾمتلم ,
وىمٞمؾ ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )289/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )602/2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م( , )151/6واإلص٤مسم٦م (. )79 , 78/3

( )6ذم (ب)  :اسمـ اخلقيٍمة .
( )7هق  :طمرىمقص سمـ زهػم اًمًٕمدي .ذيمر اسمـ ضمرير  :أن قمتٌ٦م سمـ همزوان يمت٥م إمم قمٛمر--يًتٛمده وم٠مُمده
سمحرىمقص سمـ زهػم  ,ويم٤مٟم٧م ًمف صحٌ٦م  ,وأ َُّمره قمغم اًم٘مت٤مل ومٗمتح ؾمقق إهقاز.وذيمر اهلٞمثؿ سمـ قمدي أن
اخلقارج شمزقمؿ أن طمرىمقص سمـ زهػم يم٤من ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل--وأٟمف ىمتؾ ُمٕمٝمؿ يقم اًمٜمٝمروان  ,ىم٤مل :
ومً٠مًم٧م قمـ ذًمؽ  ,ومٚمؿ أضمد أطمد ًايٕمرومف .وىم٤مل اسمـ طمجر « :وزقمؿ سمٕمْمٝمؿ أٟمف ذو اًمثدي٦م ,...وًمٞمس يمذًمؽ ,
وأيمثر ُم٤م ضم٤مء ذيمر هذا اًم٘م٤مئؾ ذم إطم٤مدي٨م ُمٌٝم ًام» .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :شم٤مريخ اإلُمؿ واعمٚمقك( , )496/2وأؾمد
اًمٖم٤مسم٦م ( , )206 , 205/2واإلص٤مسم٦م ( , )49/2وومتح اًمٌ٤مري (.)292/12
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أقمدل ي٤م رؾمقل اهلل  ,وم٘م٤مل (( :ويٚمؽ ! وُمـ يٕمدل إذا مل أقمدل ؟ ))  ,ومٜمزًم٧م ﴿ :ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ﴾أي٦م(. )1
وىم٤مل اًمٙمٚمٌل ٟ :مزًم٧م ذم اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ  ,وهؿ اعمٜم٤مومؼون  ,ىم٤مل رضمؾ ُمٜمٝمؿ ي٘م٤مل ًمف
أسمقاجلقاظ (ً )2مٚمٜمٌل :--مل شم٘مًؿ سم٤مًمًقي٦م  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم

:

﴿:ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ﴾(.)3

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾()4أي٦م .

ٟمزًم٧م ذم مج٤مقم٦م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مٟمقا ي١مذون اًمرؾمقل  ,وي٘مقًمقن ُم٤م ٓ يٜمٌٖمل  ,وم٘م٤مل
(
ؾمقيد: )5
سمٕمْمٝمؿ  ٓ :شمٗمٕمٚمقا وم٢مٟم٤م ٟمخ٤مف أن يٌٚمٖمف ُم٤م شم٘مقًمقن ومٞم٘مع سمٜم٤م  ,وم٘م٤مل اجلالس سمـ

() 1

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

()2
()3

()4
() 5

أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صطمٞمحف  ,يمت٤مب اؾمتت٤مسم٦م اعمرشمديـ واعمٕم٤مٟمديـ وىمت٤مهلؿ  ,سم٤مب ُمـ شمرك ىمت٤مل اخلقارج
ًمٚمت٠مًمػ وًمئال يٜمٗمر اًمٜم٤مس قمٜمف  ,يمام ذم ومتح اًمٌ٤مري ( )290/12رىمؿ ( . )6933وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ,
يمت٤مب اًمزيم٤مة  ,سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤مهتؿ ( )745 , 744/2رىمؿ (. )1064
يمالمه٤م ُمٓمقًٓ  ,إٓ أن ُمًٚم ًام ًمٞمس ومٞمف اًمتٍميح سمًٌ٥م اًمٜمزول  ,وًمٞمس ومٞمٝمام  (( :وهق طمرىمقص سمـ زهػم
أصؾ اخلقارج )) .
(, )55/5
وورد شمًٛمٞمتف طمرىمقص سمـ زهػم ذم اًمرواي٦م اًمتل أظمرضمٝم٤م اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من
واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( ُ )195مـ ـمريؼ اًمزهري  ,قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌداًمرمحـ  ,قمـ أيب
ؾمٕمٞمد اخلدري . - -
وذيمره٤م احل٤مومظ ذم اًمٗمتح ( )292/12صمؿ ىم٤مل (( :وُم٤م أدري ُمـ اًمذي ىم٤مل  :وهق طمرىمقص ...اًمخ  ,وىمد
اقمتٛمد قمغم ذًمؽ سمـ إصمػم ذم اًمّمح٤مسم٦م --ومؽمضمؿ ًمذي اخلقيٍمة اًمتٛمٞمٛمل ذم اًمّمح٤مسم٦م.))--
ورد ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدى ((أسمق اخلقاس))  ,وذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ًمٚمٌٖمقي ((أسمق اجلقط)) .
ذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ( , )195واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )255/2واًمرازي ذم اًمتٗمًػم
اًمٙمٌػم ( , )78/8واخل٤مزن ذم ًمٌ٤مب اًمت٠مويؾ ( , )107/3إًمقد ذم روح اعمٕم٤مين()310/5
يمٚمٝمؿ ُمـ ىمقل اًمٙمٚمٌل  ,سمدون إؾمٜم٤مد .
درصمتف :مل أىمػ ًمف قمغم إؾمٜم٤مد  ,إٓ أٟمف ُمـ ُمروي٤مت اًمٙمٚمٌل وهق ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب .
ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )61ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ .
هق ُ :ضمالَس سمـ ؾمقيد سمـ اًمّم٤مُم٧م إٟمّم٤مري  ,إود ُ,مـ سمٜمل طمٌٞم٥م سمـ قمٛمرو سمـ قمقف ً ,مف صحٌ٦م,
ويم٤من ُمٜم٤موم٘م ً٤م ومت٤مب وطمًٜم٧م شمقسمتف .
اٟمظر شمرمجتف ذم :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )265 , 264/1وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )428 , 427/1واإلص٤مسم٦م (. )493/1
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ٟم٘مقلُ /م٤م ؿمئٜم٤م صمؿ ٟم٠مشمٞمف ومٞمّمدىمٜم٤م سمام ٟم٘مقل  ,وم٢مٟمام حمٛمد أذن ؾم٤مُمٕم٦م( , )1وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم
هذه أي٦م(. )2
وهمػمهٟمزًم٧م ذم رضمؾ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ي٘م٤مل ً:مفٟمٌتؾ سمـ احل٤مرث (،)3
:
وىم٤مل حمٛمدسمـ إؾمح٤مق ,
()4
فع اخلديـ (ُ,)5مِمقه اخلٚم٘م٦م  ,وهق اًمذي ىم٤مل اًمٜمٌل --ومٞمف :
أس َ
ويم٤من أ ْدمل أمحر اًمٕمٞمٜملمْ ,

((ُمـ أراد أن يٜمٔمر إمم اًمِمٞمٓم٤من ومٚمٞمٜمٔمر إمم ٟمٌتؾ سمـ احل٤مرث ))  ,ويم٤من َي ُنم ( )6طمدي٨م
اًمٜمٌل--إمم اعمٜم٤موم٘ملم  ,وم٘مٞمؾ ًمف( ٓ:)7شمٗمٕمؾ  ,وم٘م٤مل :إٟمام حمٛمد أذن ُمـ طمدصمف ؿمٞمئ ً٤م صدىمف ,
ٟم٘مقل ُم٤م ؿمئٜم٤م صمؿ ٟم٠مشمٞمف ومٜمحٚمػ ًمف ومٞمّمدىمٜم٤م  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أي٦م(. )8
( )1أي  :يؾمٛمع ُمـ يمؾ أطمد ُم٤م ي٘مقل  ,ومٞم٘مٌٚمف ويّمدىمف .شمٗمًػم اسمـ ضمرير (. )534/11
( )2ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمشف واًمٌٞم٤من ( )62/5وهد ومٞمف أؾمامء اعمٜم٤موم٘ملم  ,واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول
( )196 ,195واًمٌٖمقي ذم اعمٕم٤ممل ( )258/2ومل يٜمًٌقه ٕطمد .
وٕمٞمػ
.
قمٌ٤مس .-وأسمق ص٤مًمح
اعمًػم )62/3وٟمًٌف إمم أيب ص٤مًمح  ,قمـ اسمـ -
وذيمره اسمـ اجلقزي ذم زاد (
( )3هق ٟ :مٌتؾ سمـ احل٤مر ث سمـ ىمٞمس سمـ زيد سمـ وٌٞمٕم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمقف  ,إٟمّم٤مري  ,إود ُ ,مـ اعمٜم٤موم٘ملم
اًمذيـ سمٜمقا ُمًجد اًميار  ,ىم٤مل اسمـ طمجر  :ذيمره أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ذم يمت٤مب اًمٜمً٥م ُ ,م٘مروٟم٤م
سم٠مظمٞمف ....ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن أسمق قمٌٞمد اـمٚمع قمغم أٟمف شم٤مب .
اٟمٔمر  :ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ( , )45/3واإلص٤مسم٦م (. )418/6
( )4ورد ذم ه٤مُمش إصؾ ((:ىم٤مل ذم اًم٘م٤مُمقس  :إ ْدمل  :أدم واًمِمديد اًمًقاد ُمٜم٤م وُمـ اجلٌ٤مل)) ا.هـ .
اٟمٔمر  :اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط صـ( , )1431وًمً٤من اًمٕمرب ((دمل)) (. )204/12
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )5ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :اؾمٗمع اخلديـ  :أي ُمتٖمػم ًمقهن٤م  ,يمام ي١مظمذ ُمـ قمٌ٤مرة اعمخت٤مر)) ا.هـ .
اٟمٔمر :خمت٤مر اًمّمح٤مح صـ(. )201
فع اخلديـ  :أي ؾمقاد ُمِمٗمع سم٤محلٛمرة ((ؾمٗمع)) (. )156/8
أس َ
وذم ًمً٤من اًمٕمرب ْ :
( )6ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :سم٤مسمف ر َّد  ,و َيٜمِؿ سم٤مًمٙمن ًمٖم٦م ومٞمف)) ا.هـ .اٟمٔمر  :خمت٤مر اًمّمح٤مح صـ(. )283
وذم اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ٟ:م ََّؿ احلدي٨م  :ؾمٕمك سمف ًمٞمقىمع ومتٜم٦م سملم اًمٜم٤مس  ,وٟم ََّؿ اًمٙمالم  :زيٜمف سم٤مًمٙمذب(. )956/2
(ً(( )7مف))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )8ذيمره اسمـ هِم٤مم ذم اًمًػمة ( , )55/3واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(ُ )196مـ ىمقل اسمـ إؾمح٤مق .
وأظمرج ٟمحقه اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )535/11مـ ـمريؼ محٞمد  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م ؾمٚمٛم٦م  ,قمـ اسمـ إؾمح٤مق .
درصمتف  :هق ُمٕمْمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :محٞمد وهق (( :حمٛمد سمـ محٞمد سمـ طمٞم٤من اًمرازي  ,طم٤مومظ وٕمٞمػ  ,ويم٤من
اسمـ ُمٕملم طمًـ اًمرأي ومٞمف ُ ,مـ اًمٕم٤مذة ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمامن وأرسمٕملم

[.د ت ق])) اًمت٘مري٥م (. )156/2

واًمتٕمديؾ,)233,232/7واعمٞمزان(,)127,126/6واًمتٝمذي٥م(. )112 ,111/9
(
واٟمٔمرشمرمجتف ذم:اجلرح
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وىم٤مل اًمًدي:اضمتٛمع ٟم٤مس ُمـ اعمٜم٤مفىملم ومٞمٝمؿ ضمالس سمـ ؾمقيد سمـ اًمّم٤مُم٧م ,ووديٕم٦م
سمـ صم٤مسم٧م( , )1وم٠مرادوا أن ي٘مٕمقا ذم اًمٜمٌل  ,--وقمٜمده م همالم ُمـ إٟمّم٤مر يدقمك قم٤مُمر سمـ
ىمٞمس( )2ومح٘مروه  ,ومتٙمٚمٛمقا وىم٤مًمقا ً :مئـ يم٤من ُم٤م ي٘مقًمف حمٛمدٌ طم٘م ً٤م ًمٜمحـ أذ ُمـ احلٛمػم .
ومٖمْم٥م اًمٖمالم وم٘م٤مل  :واهلل إن ُم٤م ي٘مقل حمٛمد طمؼ وإٟمٙمؿ ًمنم ُمـ احلٛمػم  ,صمؿ أشمك اًمٜمٌل
قمٚمٞمف اًمًالم( )3وم٠مظمؼمه  ,ومدقم٤مهؿ ومً٠مهلؿ  ,ومحٚمٗمقا أن قم٤مُمر ًا يم٤مذب  ,وطمٚمػ قم٤مُمر أهنؿ
يمذسم٦م  ,وىم٤مل  :اًمٚمٝمؿ ٓ شمٗمرق سمٞمٜمٜم٤م طمتك شمٌلم صدق اًمّم٤مدق ُمـ يمذب اًمٙم٤مذب  ,ومٜمزًم٧م
ومٞمٝمؿ

:

﴿ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾,وٟمزل ىمقًمف

 ﴿ :ﭑﭒﭓ

ﭔ﴾(.)5( )4

وىم٤مل اسمـ اًمً٤مئ٥م :عم٤م رضمع اًمٜمٌل ُ--مـ شمٌقك طمٚمػ اعمٜم٤موم٘مقن اقمتذار ًا سم٤مًمٙمذب,

يب ٓ يتخٚمػ سمٕمده٤م قمٜمف  ,ومٜمزًم٧م(. )6
وطمٚمػ اسمـ أ ّ
() 1
()2

()3
()4
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

() 5

هق  :وديٕم٦م سمـ صم٤مسم٧م ُ ,مـ سمٜمل أُمٞم٦م سمـ زيد سمـ ُم٤مًمؽ  ,يم٤من ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم  ,وممـ سمٜمك ُمًجد اًميار .
اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم ( , )65/3واعمحؼم صـ(. )468
هق  :قم٤مُمر سمـ ىمٞمس إٟمّم٤مري  ,اسمـ قمؿ اجلالس سمـ ؾمقيد  ,ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر (( :ذيمره ُمقؾمك سمـ
قم٘مٌ٦م ذم اعمٖم٤مزي  ,وأٟمف أطمد ُمـ ؾمٛمع اجلالس سمـ ؾمقيد ي٘مقل ....وذيمر اًم٘مّم٦م  ,صمؿ ىم٤مل  :واًم٘مّم٦م ُمِمٝمقرة
ًمٕمٛمػم سمـ ؾمٕمد – . ))- 
اٟمٔمر  :اإلص٤مسم٦م (. )595/3
ذم (أ  ,ب) . -- :
ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )62
قمـ اًمًدي .
شمٗمًػمه)1826/6رىمؿ(ُ)10300مـ ـمريؼ قم٤مُمر سمـ اًمٗمرات  ,قمـ أؾمٌ٤مط ,
أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم (

وذم آظمره (( :وىمد يم٤من خمٌم سمـ محػم ىم٤مل ذم ذًمؽ اعمجٚمس  :وحيٙمؿ ي٤م ُمٕمنم اعمٜم٤موم٘ملم  ,واهلل إين ٕرى أٟم٤م
ذ ظمٚمؼ اهلل وظمٚمٞم٘متف  ,واهلل ًمقددت اين ىمدُم٧م ومجٚمدت ُم٤مئ٦م ضمٚمدة  ,وأٟمف ٓ يٜمزل ومٞمٜم٤م ؿمكء يٗمْمحٜم٤م ,
ومٕمٜمد ذًمؽ ىم٤مًمقا  :واهلل إن يم٤من حمٛمد ص٤مدىم ً٤م  ,وىم٤مًمقا  ﴿ :ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾)).
ف.
اًمدراعمٜمثقر)421/7وٟمًٌف إمم اسمـ أيب طم٤مشمؿىمط
(
,)196واًمًٞمقـمل ذم
صـ
وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول (
درصمتف  :هق ُمٕمْمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :أؾمٌ٤مط سمـ ٟمٍم اهلٛمذاين  ,صدوق يمثػم اخلٓم٠م  ,وإؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ
اًمًدي صدوق هيؿ  ,ورُمل سم٤مًمتِمٞمع .
( )6ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من (ُ)64/5مـ ىمقل ُم٘م٤مشمؾ واًمٙمٚمٌل .ويمذا اًمٌٖمقي ذم اعمٕم٤ممل (,)259/2
يب .وذيمره اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم
وإًمقد ذم روح اعمعاين (.)317/5ويمٚمٝمؿ مل يذيمرقمٌد اهلل سمـ أ ّ
يب)) .
(ُ )462 , 461/3مـ ىمقل اسمـ اًمً٤مئ٥م  ,صمؿ ىم٤مل (( :وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ ُ :مٜمٝمؿ قمٌد اهلل سمـ أ ّ
درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,وحمٛمد سمـ اًمً٤مئ٥م اًمٙمٚمٌل ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب .
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ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭰ ﭱ /ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ ( )1أي٦م .

[/165ب]

ىم٤مل اًمًدي  :ىم٤مل سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم  :واهلل ًمقددت أين ىمدُم٧م ومجٚمدت ُم٤مئ٦م  ,وٓ يٜمزل
ومٞمٜم٤م رء يٗمْمحٜم٤م  ,وم٠مٟمزل اهلل هذه أي٦م(. )2
وىم٤مل جم٤مهد  :يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن اًم٘مقل سمٞمٜمٝمؿ  ,صمؿ ي٘مقًمقن  :قمًك اهلل أٓ يٗمٌم قمٚمٞمٜم٤م
هٟم٤م(.)3
وىم٤مل اسمـ يمٞمً٤من  :وىمػ مج٤مقم٦م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ذم ًمٞمٚم٦م ُمٔمٚمٛم٦م قمٜمد رضمققمف ُمـ شمٌقك
ًمٞمٗمتٙمقا سمف  ,وم٠مظمؼمه ضمؼميؾ سمذًمؽ  ,ومٜمزًم٧م(. )4
ىمقًمف شمٕم٤ممم( ﴿ : )5ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾()6أي٦م .
يدي ٟم٤مس ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ,إذ ىم٤مًمقا :
ىم٤مل ىمت٤مدة  :سمٞمٜمام رؾمقل اهلل --ذم همزوة شمٌقك وسملم ه
أيرضمق هذا الرضمؾ أن يٗمتح ىمّمقر اًمِم٤مم وطمّمقهن٤م ؟ هٞمٝم٤مت ًمف ذًمؽ  ,وم٠مـمٚمع اهلل ٟمٌٞمف
يم٥م))  ,وم٠مشم٤مهؿ وم٘م٤مل (( :ىمٚمتؿ يمذا ويمذا )),
اًمر َ
قمغم َّ
قمغم ذًمؽ  ,وىم٤مل ٟمٌل اهلل (( :اطمًٌقا َّ

وم٘م٤مًمقا  :ي٤م رؾمقل اهلل  ,إٟمام يمٜم٤م ٟمخقض وٟمٚمٕم٥م  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم( )7هذه أي٦م(. )8

وسم٦م آي٦م ( )64ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ .
(ُ )1مـ ؾمقرة اًم٧م
( )2هق ضمزء ُمـ أصمر ؾم٤مسمؼ  ,شم٘مدم خترجيف ىمريٌ ً٤م .
( )3هق ذم شمٗمًػم جم٤مهد( , )283/1وأظمرضمف :اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه( , )542 , 541/11واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه
()1829/6رىمؿ (.)10044
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمٜمزول.)196
(
يمالمه٤م قمـ اسمـ أيب ٟم٩ميح  ,قمـ جم٤مهد.وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب
ومؾت  :مل يٍمح ومٞمف سمًٌ٥م اًمٜمزول  ,ومٝمق ُمـ سم٤مب اًمتٗمًػم .
( )4ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من (ُ )64/5مـ ىمقل اسمـ يمٞمً٤من  ,سم٠مـمقل ُمٜمف  ,سمدون إؾمٜم٤مد .واًمٌٖمقي ذم
ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )259/2واسمـ اجلقزي ذم زاد املؾمػم ( )463/3وأسمق طمٞم٤من ذم اًمٌحر اعمحٞمط ()67/5
صمالصمتٝمؿ ُمـ ىمقل اسمـ يمٞمً٤من .
درصمتف :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,ومل يتٌلم زم ُمـ هق اسمـ يمٞمً٤من .
( )5ذم (ب) . -- :

(ُ )6مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )65ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ .
قم٤ممم))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
((( )7ت

( )8أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه (. )544/11واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1830/6رىمؿ ( , )10049يمالمه٤م
ُمـ ـمريؼ يزيد سمـ زريع  ,ىم٤مل  :طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد  ,قمـ ىمت٤مدة .
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وىم٤مل زيد سمـ أؾمٚمؿ ( , )1وحمٛمد سمـ يمٕم٥م  :ىم٤مل رضمؾ(ُ)2مـ اعمٜم٤موم٘ملم ذم همزوة شمٌقك :
ُم٤م رأي٧م ُمثؾ ىمرائٜم٤م ه١مٓء أرهم٥م سمٓمقٟم ً٤م  ,وٓ أيمذب أًمًٜم ً٤م  ,وٓ أضمٌـ قمٜمد اًمٚم٘م٤مء  -يٕمٜمل
رؾمقل اهلل--وأصح٤مسمف  -وم٘م٤مل قمقف سمـ ُم٤مًمؽ ( : )3يمذسم٧م  ,وًمٙمٜمؽ ُمٜم٤مومؼ ٕ ,ظمؼمن
رؾمقل اهلل--ومذه٥م قمقف ًمٞمخؼمه  ٪ومقضمد اًم٘مرآن ىمد سسم٘مف  ,ومج٤مء ذًمؽ اًمرضمؾ إمم
رؾمقل اهلل--وىمد ارحتؾ وريم٥م ٟم٤مىمتف  ,وم٘م٤مل  :ي٤م رؾمقل اهلل  ,إٟمام يمٜم٤م ٟمخقض وٟمٚمٕم٥م ,
وٟمتحدث /سمحدي٨م اًمريم٥م ٟم٘مٓمع سمف قمٜم٤م اًمٓمريؼ(.)4

=

[/166أ]



وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ (,)197 , 196واًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ( )427 , 426/7وزاد
ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذر  ,وأيب اًمِمٞمخ .

درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .ورضم٤مًمف صم٘م٤مت .
( )1هق  (( :زيد سمـ أؾمٚمؿ اًمٕمدوي ُ ,مقمم قمٛمر  ,أسمق قمٌد اهلل  ,وأسمق أؾم٤مُم٦م  ,اعمدين  ,صم٘م٦م قم٤ممل  ,ويم٤من يرؾمؾ ُ ,مـ
اًمث٤مًمث٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )272/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ(,)555/3واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من( , )246/4واًمتٝمذي٥م(. )342, 341/3
( )2هق وديٕم٦م سمـ صم٤مسم٧م .اٟمٔمر  :اعمٖم٤مزي ًمٚمقاىمدي ( , )389/2وشمٗمًػم اسمـ ضمرير (. )542/11
مح٤مد  ,وي٘م٤مل همػم ذًمؽ  ,صح٤ميب ُمِمٝمقر ُ ,مـ ُمًٚمٛم٦م اًمٗمتح ,
( )3هق (( :قمقف سمـ ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل  ,أسمق ّ
وؾمٙمـ دُمِمؼ  ,وُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث وؾمٌٕملم [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )90/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )226/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )333/4واإلص٤مسم٦م (. )742/4
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )4ومقل زيد زمـ أؽمؾؿ  :أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )543/11مـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح  ,ىم٤مل

 :صمٜم٤م

اًمٚمٞم٨م  ,ىم٤مل  :صمٜمل ه ؿم٤مم سمـ ؾمٕمد  ,سمف ُ ,مع إظمتالف ذم سمٕمض اًمٚمٗمظ .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمـاده  :قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح وهق ((:قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ اجلٝمٜمل ,
أسمق ص٤مًمح اعمٍمي  ,يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م  ,صدوق يمثػم اًمٖمٚمط  ,صمٌ٧م ذم يمت٤مسمف  ,ويم٤مٟم٧م ومٞمف همٗمٚم٦م ُ ,مـ اًمٕم٤مذة ,
ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وقمنميـ  ,وًمف مخس وصمامٟمقن ؾمٜم٦م  [.ظم٧م د ت ق])) اًمت٘مري٥م (. )423/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )87 ,86/5وشمذيمرة احلٗم٤مظ ( , )389 , 388/1واًمتٝمذي٥م
(. )229/5
ومقل حمؿد زمـ ىمعب  :أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )545/11مـ ـمريؼ احل٤مرث  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م قمٌدالقمزيز ,
ىم٤مل  :صمٜم٤م أسمق ُمٕمنم  ,قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م وهمػمه .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :احل٤مرث سمـ أيب أؾم٤مُم٦م  ,وٕمٞمػ  ,وع

سمداًمٕمزيز سمـ أسم٤من ُ ,مؽموك ,

وأسمقُمٕمنم  ,هق ٟمجٞمح سمـ قمٌداًمرمحـ اًمًٜمدي  ,وٕمٞمػ .ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد ًا .
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()1

يب [يًػم ]
وأظمرج اًمقاطمدي  ,قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل  :رأي٧م قمٌد اهلل سمـ أ ّ
رؾمقل اهلل--واحلج٤مرة شمـيمٌف ( ،)2وهق ي٘مقل  :ي٤م رؾمقل اهلل  ,إٟم٤م يمٜم٤م ٟمخقض وٟمٚمٕم٥م ,
واًمٜمٌل--ي٘مقل  ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ﴾(. )3
مح نػم
وأظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ  ,ىم٤مل
خمٌم سمـ ُ َ
ّ

=

ىمدام

(ً : )4مقددت أين



وذيمره قمٜمٝمام اًمقاطمدي ذم أسسم٤مب اًمٜمزول صـ(. )197

( )1ذم إصؾ  ,وسم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :سمِمػم))  ,وهق شمّمحٞمػ  ,واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدر اًمتخري٩م  ,وهق اًمّمقاب .
( )2شمٜمٙمٌف  :أي ٟم٤مًمتف وأص٤مسمتف وظمدؿمتف وًمثٛمتف .
اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ٟمٙم٥م)) (. )111/5
( )3أظمرضمف اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ (,)197واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ()1830/6رىمؿ (, )10401
واًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ( )93/1رىمؿ (. )106
صمالصمتٝمؿ ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ُمٞمٛمقن اخلٞم٤مط  ,قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ داود اعمخراىمل  ,قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس  ,قمـ

ٟم٤مومع  ,قمـ اسمـ قمٛمر-

ُ , -مع إظمتالف يًػم قمٜمد اًمٕم٘مٞمكم .

وذيمره اًمزوـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر( )426/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذر  ,وأيب اًمِمٞمخ  ,واسمـ ُمردويف ,
واخلٓمٞم٥م ذم رواة ُم٤مًمؽ .
درصمتف  :إؾمٜم٤مده ومٞمف  :إؾمامقمٞمؾ سمـ داود اعمخراىمل ٟ ,مًٌ٦م إمم خمراق ,وهق إؾمؿ جلد إؾمامقمٞمؾ  ,ىم٤مل اًمٌخ٤مري :
ُمٜمٙمر احلدي٨م  ,وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ  :وٕمٞمػ احلدي٨م ضمد ًا  ,وىم٤مل اسمـ طمٌ٤من ينق احلدي٨م ويًقيف .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( , )374/1واجلرح واًمتٕمديؾ ( , )167/2واعمجروطملم (. )129/1
ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد ًا  ,وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم سمٕمد أن ظمرضمف ً(( :مٞمس ًمف أصؾ ُمـ طمدي٨م ُم٤مًمؽ)) .
اًمـىم٤مش ُم٤مورد ذم اًمٜمص ُمـ أن اًم٘م٤مئؾ اسمـ ؾمٚمقل  ,صمؿ
وٟم٘مؾ اسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرر اًمقضمٞمز صـ ( )861قمـ َّ
قم٘م٥م قمٚمٞمف سم٘مقًمف (( :وذًمؽ ظمٓم٠م ٟٕ ,مف مل يِمٝمد شمٌقك)) .
ومؾت  :ومم٤م ي١ميد ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اسمـ قمٓمٞم٦م ُ ,م٤م أورده اعمّمٜمػ ذم ؾمٌ٥م ٟمزول ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [اًمتقسم٦م . ]47:وذًمؽ ذم همزوة شمٌقك  ,وختٚمػ اسمـ ؾمٚمقل ومٞمٛمـ ختٚمػ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم
وأهؾ اًمري٥م  ,ويمذا ُم٤م صمٌ٧م ُمـ أن اًم٘م٤مئؾ هق وديٕم٦م سمـ صم٤مسم٧م  ,وىمد شم٘مدم .
مح نػم  ,شمّمٖمػم مح٤مر  ,وذم هذيـ اإلؾمٛملم سمِم٤مقم٦م ,
( )4ورد ذم ه٤مُمش إصؾ((:ىمقًمف خمٌم سمـ محػم  :سمتِمديد ي٤م ُ َ
َ ِ
ٌم سمٗمتح اعمٞمؿ  ,وإؾمٙم٤من اخل٤مء  ,ويمن اًمِملم اعمٕمجٛمتلم  ,وشمِمديد اًمٞم٤مء يمٞم٤مء اًمٜمًٌ٦م  ,وذم سمٕمض
وخم ْ ّ
اًمٕمٌ٤مرات ُ :خم َ نِمـ  ,وهق سمْمؿ اعمٞمؿ  ,وشمِمديد اًمِملم  ,وٟمقن ُمتٓمروم٦م  ,وذم سمٕمض اًمٕمٌ٤مرات  :ضمحش ,
=
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أىم٤مى قمغم أن ييب يمؾ رضمؾ ُمٜمٙمؿ ُم٤مئ٦م قمغم أن ٟمٜمجقا ُمـ أن يٜمزل ومٞمٜم٤م ىمرآن  ,ومٌٚمغ
اًمٜمٌل--ومج٤مءوا يقمتذرون ,وم٠مٟمزل اهلل ﴿:ﮒ ﮓ﴾ أي٦م(,)1ومٙم٤من الذي قمٗم٤م اهلل قمٜمف :
محػم  ,ومتًٛمك قمٌد اًمرمحـ ( ,)2وؾم٠مل اهلل أن ي٘متؾ ؿمٝمٞمد ًا ٓ يٕمٚمؿ سمٛم٘متٚمف ( ,)3وم٘متؾ
خمٌم سمـ ّ
يقم اًمٞمامُم٦م ( ٓ )4يٕمٚمؿ ُم٘متٚمف إٓ ُمـ ىمتٚمف(. )5

=

ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾(. )6


وقمغم يمؾ هقاسمـ محػم .سمٛمٕمٜم٤مه ُمـ ظمط اًمِمٞمخ [قمٌ٤مرةهمػمواوحف ],هب٤مُمش ٟمًختف  ,ؾمػمة اسمـ ؾمٞمد

اًمٜم٤مس ))  .اهـ .
اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم (. )205 /5
وهق  :خمٌم سمـ محػم إؿمجٕمل  ,طمٚمٞمػ ًمٌٜمل ؾمٚمٛم٦م ُ ,مـ إٟمّم٤مر  ,ويم٤من ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم  ,وُمـ أصح٤مب
ُمًجد اًميار  ,صمؿ شم٤مب وطمًٜم٧م شمقسمتف  ,وـمٚم٥م ُمـ رؾمقل اهلل --أن يٖمػم اؾمٛمف واؾمؿ أسمٞمف  ,ومًامه
قمٌداهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1381/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )132 , 131/5واإلص٤مسم٦م (. )53/6
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )66ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ﴾ .

( )2ذم (أ)  :قمٌد اهلل .
( )3ذم (أ)  :سمٛمـ ىمتٚمف .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )4يقم اًمٞمامُم٦م  :هق اًمٞمقم اًمذي ح دصم٧م ومٞمف ُمٕمريم٦م اًمٞمامُم٦م  ,ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ - -ذم رسمٞمع إول
ؾمٜم٦م (11هـ)  ,وىمٞمؾ اًمتل سمٕمده٤م .واًمٞمامُم٦م ُمقوع ذم ٟمجد .
اٟمٔمر  :اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( , )332/3واعمٕم٤ممل إصمػمة صـ(. )301
( )5أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1831/6رىمؿ (ُ )10402مـ ـمريؼ ا سمـ اؾمح٤مق  ,صمٜمك اًمزهري  ,قمـ
قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ  ,قمـ أسمٞمف  ,قمـ ضمده يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ .
وذيمره اسمـ هِم٤مم ذم اًمًػمة (ُ )206/5مٓمقًٓ  ,واًمًٞمقـمل.
ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )128وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )427/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذر .
درصمتف:رضم٤مًمف صم٘م٤مت ,إٓ اسمـ إؾمح٤مق صدوق يدًمس ,وىمد سح هٜم٤م سم٤مًمتحدي٨م  ,ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد طمًـ .
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )74ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ .
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أظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ اسمـ قم٥ماس  ,ىم٤مل  :يم٤من اجلالس سمـ ؾمقيد سمـ اًمّم٤مُم٧م ممـ
ختٚمػ قمـ رؾمقل اهلل --ذم( )1همزوة شمٌقك  ,وىم٤مل ً :مئـ يم٤من هذا اًمرضمؾ ص٤مدىم ً٤م ًمٜمحـ
ذ ُمـ احلٛمػم  ,ومرومع قمٛمػم سمـ ؾمٕمد ( )2ذًمؽ إمم رؾمقل اهلل  ,--ومحٚمػ سم٤مهلل ُم٤م ىمٚم٧م ,
ٌ
وم٠مٟمزل اهلل ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾أي٦م .ومزقمٛمقا أٟمف شم٤مب وطمًٜم٧م شمقسمتف(. )3
صمؿ أظمرج قمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ٟ ,محقه(. )4
وأظمرج اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت ٟمحقه  ,قمـ قمروة(. )6()5
وأظمرج اسمـ ضمرير قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل :يم٤من رؾمقل اهلل --ضم٤مًمً ً٤م ذم فمؾ ؿمجرة ,
وم٘م٤مل (( :إٟمف ؾمٞم٠مشمٞمٙمؿ  /إٟمً٤من يٜمٔمر سمٕمٞمٜمل ؿمٞمٓم٤من)) ومٓمٚمع رضمؾ أزرق( , )7ومدقم٤مه
( )1ذم (أ) ُ :مـ .
( )2قمٛمػم سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌٞمد  ,إٟمّم٤مري  ,اسمـ اُمرأة اجلالس  ,وىمٞمؾ  :قمٛمػم سمـ ؾمٕمد سمـ قمٌٞمد سمـ اًمٜمٕمامن سمـ
ىمٞمس سمـ قمٛمرو سمـ قمقف  ,وىمٞمؾ  :قمٛمػم سمـ ؾمٕمد سمـ ؿمٝمٞمد  ,يم٤من ي٘م٤مل ًمف ٟم ًَِ ْٞم٩م َو ْطم ِده  ,ويم٤من يتٞم ًام ذم طمجر
اجلالس  ,صح٥م اًمٜمٌل ,--وؿمٝمد ومتقح اًمِم٤مم واؾمتٕمٛمٚمف قمٛمر --قمغم محص إمم أن ُم٤مت .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )216 , 215/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )312 , 311/4واإلص٤مسم٦م (. )718/4
( )3أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1843/6رىمؿ (ُ )10402مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق  :ومٞمام صمٜم٤م حمٛمد

سمـ أيب حمٛمد  ,قمـ قمٙمرُم٦م أو ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وذيمره اسمـ هِم٤مم ذم اًمًػمة ( , )53/3واًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل ( ,)128وذم اًمدر اعمٜمثقر (.)444/7
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده :حمٛمد سمـ إؾمح٤مق صدوق يدًمس  ,وىمد سح سم٤مًمتحدي٨م هٜم٤م  ,إٓ أن ومٞمف حمٛمد سمـ أيب
حمٛمد وهق جمٝمقل .
( )4شم٘مدم خترجيف قريٌ ً٤م.
( )5هق  :قمروة سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام سمـ ظمقيٚمد إؾمدي  ,شم٘مدم .
( )6أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  ,ذم شمرمج٦م قمٛمػم سمـ ؾمٕمٞمد (ُ )376 , 375/4مـ ـمريؼ قم٤مرم سمـ
اًمٗمْمؾ  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد  ,قمـ هِم٤مم سمـ قمروة  ,قمـ أسمٞمف .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .ورضم٤مًمف يمؾهؿ صم٘م٤مت .
( )7رضمؾ أزرق  :أي أزرق اًمٕمٞمٜملم  ,واًمزرق ظمية ذم ؾمقاد اًمٕملم  ,وىمٞمؾ  :أن يٖمِمك ؾمقاده٤م سمٞم٤مض .
اٟمٔمر  :اًمّمح٤مح ((زرق)) ( , )1489/4وًمً٤من اًمٕمرب (. )138/10

220

[/166ب]

الكشه الجاىٕ

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

ؿمتٛمٜمل أٟم٧م وأصح٤مسمؽ ؟ )) .وم٤مٟمٓمٚمؼ اًمرضمؾ ومج٤مء
رؾمقل اهلل--وم٘م٤مل (( :قمالم ت
سم٠مصح٤مسمف  ,ومحٚمٗمقا سم٤مهلل ُم٤م ىم٤مًمق ا ,طمتك دم٤موز قمٜمٝمؿ  ,وم٠مٟمزل اهلل

 ﴿:ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ﴾أي٦م(.)1

وأظمرج قمـ ىمت٤مدة  ,ىم٤مل [ذيمر] (ً )2مٜم٤م  :أن رضمٚملم اىمتتال  ,أطمدمه٤م ُمـ ضمٝمٞمٜم٦م (,)3

صمـ إهائٞمؾ ,
( )1أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ)571/11مـ ـمريؼ أيقب سمـ إؾمح٤مق ,صمٜم٤م قمٌداهلل سمـ رضم٤مء  ,ا

قمـ ؾمامك  ,قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-

وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( , )129وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )445/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اًمٓمؼماين ,
وأيب اًمِمٞمخ  ,واسمـ ُمردويف .
ومؾت  :اًمذي ذم ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين اًمٙمٌػم (ً )7/12مٞمس ومٞمف ذيمر ؾمٌ٥م ٟمزول هذه أي٦م  ,و ُذيمر ومٞمف ؾمٌ٥م
ٟمزول ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [اعمج٤مدًم٦م.] ١٨ :
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :أيقب سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾم٤مومر  ,أسمق ؾمٚمٞمامن اًمٌٖمدادي ٟ ,مزيؾ اًمرُمٚم٦م  ,ىم٤مل اسمـ
أيب طم٤مشمؿ  :يم٤من صدوىم ً٤م .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ( , )241/2وشم٤مريخ سمٖمداد (. )10 ,9/7
و قمٌد اهلل هق (( :قمٌد اهلل سمـ رضم٤مء سمـ قمٛمر اًم ُٖمدَ اين  -سمْمؿ اًمٖملم اعمٕمجٛم٦م واًمتخٗمٞمػ  -سمٍمي  ,صدوق
هيؿ ىمٚمٞم ً
ال ُ ,مـ اًمت٤مؾمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م قمنميـ  ,وىمٞمؾ ىمٌٚمٝم٤م [.خ ظمدس ق])) اًمت٘مري٥م (. )414/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )55/5واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )339/8واًمتٝمذي٥م (. )184/5
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وؾمامك سمـ طمرب اًمذهكم  ,صدوق  ,وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت .
ىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر حم٘مؼ شمٗمًػم اسمـ ضمرير ((( : )363/14وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح)) .
(ُ )2م٤م سملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ مجٞمع اًمٜمًخ  ,وأصمٌتف ُمـ ُمّم٤مدر اًمتخري٩م .
( )3ىمٞمؾ هق  :ؾمٜم٤من سمـ وسمرة اجلٝمٜمل طمٚمٞمػ إٟمّم٤مر .اٟمٔمر  :ومتح اًمٌ٤مري (. )649/8
وضمٝمٞمٜم٦م  :سمْمؿ اجلٞمؿ وومتح اهل٤مء  ,وهل ىمٌٞمٚم٦م ُمـ ىمْم٤مقم٦م  ,واؾمٛمف  :ضمٝمٞمٜم٦م سمـ زيد سمـ ًمٞم٨م سمـ ؾمقد سمـ
ُ
أؾمٚمؿ سمـ احل٤مف سمـ ىمْم٤مقم٦م ٟ ,مزًمقا اًمٙمقوم٦م واًمٌٍمة  ,يٜمً٥م إًمٞمٝم٤م ظمٚمؼ يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وُمـ
سمٕمدهؿ  ,ضمٝمٞمٜم٦م ُمقضمقد سم٤مؾمٛمٝم٤م إمم اًمٞمقم  ,وشمًٙمـ ؿمامل همرب اعمٛمٚمٙم٦م  ,وُمـ دي٤مرهؿ يٜمٌع .
اٟمٔمر  :اًمٚمٌ٤مب ذم هتذي٥م إٟمً٤مب (,)318 ,317/1وُمٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ اًمٕمرب (,)216/1وُمٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ
احلج٤مزصـ(. )95

221

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشه الجاىٕ

وأظمر ُمـ همٗم٤مر( , )1ويم٤من ( )2ضمٝمٞمٜم٦م طمٚمٗم٤مء إٟمّم٤مر  ,وفمٝمر اًمٖمٗم٤مري قمغم اجلٝمٜمل ,
يب ًمألوس ( : )3أٟمٍموا أظم٤ميمؿ  ,ومقاهلل ُم٤م ُمثٚمٜم٤م وُمثؾ حمٛمد إٓ يمام ىم٤مل
وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ أ ّ

اًم٘م٤مئؾ َ :س ّم ن كؾبك يلكلك ( ,)4واهلل ﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ﴾( ,)5ومًٕمك هب٤م رضمؾ(ُ )6مـ اعمًٚمٛملم إمم رؾمقل اهلل  ,--وم٠مرؾمؾ إًمٞمف ومً٠مًمف,
ومجٕمؾ حيٚمػ سم٤مهلل ُم٤م ىم٤مل  ,وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾أي٦م(. )7
( )1ىمٞمؾ هق  :ضمٝمج٤من سمـ ىمٞمس  ,وىمٞمؾ  :اسمـ ؾمٕمٞمد اًمٖمٗم٤مري .
اٟمٔمر  :ومتح اًمٌ٤مري (. )649/8
ِ
وهمٗم٤مر  :سمٙمن اًمٖملم وومتح اًمٗم٤مء  ,وهل سمٓمـ ُمـ يمٜم٤مٟم٦م  ,وشمٜمً٥م إمم  :همٗم٤مر سمـ ُمٚمٞمؾ سمـ وٛمرة سمـ سمٙمر سمـ
قمٌد ُمٜم٤مف سمـ يمٜم٤مٟم٦م  ,يٜمً٥م إًمٞمٝم٤م ظمٚمؼ يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُ ,مٜمٝمؿ أسمق ذر اًمٖمٗم٤مري .
اٟمٔمر  :اًمٚمٌ٤مب ذم هتذي٥م إٟمً٤مب ( , )387/2وُمٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ اًمٕمرب (. )890/3
( )2ذم إصؾ وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ ( :ويم٤من))  ,وإضمقد (( :ويم٤مٟم٧م)) يمام ذم مجٞمع ُمّم٤مدراًمتخري٩م .
( )3إوس  :سمٓمـ قمٔمٞمؿ ُمـ آزد ُ ,مـ اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م  ,وهؿ  :سمٜمق إوس سمـ طم٤مرصم٦م سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٛمرو ُمزي٘مٞم٤مء
اسمـ قم٤مُمر ُم٤مء اًمًامء سمـ طم٤مرصم٦م اًمٖمٓمريػ سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس اًمٌٓمريؼ سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ ُم٤مزن سمـ آزد  ,وهؿ أهؾ
قمز وُمٜمٕم٦م  ,ويم٤مٟم٧م ُمٜم٤مزهلؿ يثرب (اعمديٜم٦م)  ,ويم٤مٟمقا يٕمٌدون ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ُمٜم٤مة .
اٟمٔمرُ:مٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ اًمٕمرب ( , )50/1وُمٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ احلج٤مز صـ(. )28 , 27
( )4هذا املصمؾ ييب ذم اًمٚمئٞمؿ جي٤مزي سم٤مإلطمً٤من إؾم٤مءة  ,وذم اًمٜمٝمل قمـ سمره .
اٟمٔمر  :جمٛمع إُمث٤مل ًمٚمٛمٞمداين ( , )334 , 333/1واًمٚمً٤من ((ؾمٛمـ)) (. )219 , 218/13
الرسالة كاملة
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( )5اعمٜم٤موم٘مقن آي٦م (. )8
( )6ىمٞمؾ هق  :زيد سمـ أرىمؿ .اٟمٔمر  :ومتح اًمٌ٤مري (. )645 , 644/8
( )7أظمرضمف اسمـ أيب

طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه

( )1844 , 1843/6رىمؿ ( )10403واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه

( )572/11يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ يزيد سمـ زريع  ,صمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م  ,قمـ ىمت٤مدة .وذيمره اًمًٞمقـمل ذم
ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )198 , 197وذم اًمدراعمٜمثقر ( )445/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذر .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .ورضم٤مًمف صم٘م٤مت .
شمٕمددت إىمقال ذم ؾمٌ٥م ٟمزول هذه أي٦م  ,ومٛمـ ىم٤مئؾ :أهن٤م ٟمزًم٧م ذم اجلالس سمـ ؾمقيد سمـ اًمّم٤مُم٧م  ,وُمـ
يب  ,وهمػم ذًمؽ  ,واًمرواي٤مت ُمت٘م٤مرسمف ذم درضمتٝم٤م ً,مذا اظمت٤مر اإلُم٤مم اسمـ ضمرير
ىم٤مئؾ  :أهن٤م ٟمزًم٧م ذم قمٌد اهلل سمـ أ ّ
ذم شمٗمًػمه ( : )572/11إن أي٦م قم٤مُم٦م ذم اعمٜم٤موم٘ملم وم٘م٤مل(( :واًمّمقاب ُمـ اًم٘مقل ذم ذًمؽ قمٜمدٟم٤م أن ي٘م٤مل :
إن اهلل شمٕم٤ممم أظمؼم قمـ اعمٜم٤موم٘ملم ّأهنؿ حيٚمٗمقن سم٤مهلل يمذ ًسم٤م قمغم يمٚمٛم٦م ُيم ْٗمر شمٙمٚمٛمقا هب٤م أهنؿ مل ي٘مقًمقه٤م  ,وضم٤مئز أن
=
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َ :ه َّ َؿ رضمؾ ي٘م٤مل ًمف

وأظمرج اًمٓمؼماين قمـ اسمـ قمٌ٤مس  ,ىم٤مل

 :إؾمقد ( )1سم٘متؾ

اًمٜمٌل ,--ومٜمزًم٧م  ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ /ﭭ﴾(.)2

اًمْم َّح٤مك  :مهقا أن يدومٕمقه ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ( , )3ويم٤مٟمقا ىمقُم ً٤م ىمد امجٕمقا قمغم أن
وىم٤مل َّ

ي٘متٚمقا رؾمقل اهلل --وهؿ(ُ )4مٕمف  ,ومجٕمٚمقا يٚمتٛمًقن همرشمف  ,طمتك أظمذ ذم قم٘مٌ٦م  ,ومت٘مدم

=



يمقن ىم٤مئٚمف قمٌد اهلل سمـ أيب اسمـ ؾمٚمقل ,
يٙمقن ذًمؽ اًم٘مقل ُم٤م روي قمـ قمروة  :أن اجلالس ىم٤مًمف  ,وضم٤مئز أن ي
أي  ,إذ يم٤من ٓ ظمؼم سم٠مطمدمه٤م يقضم٥م احلج٦م ,
سم٠مي ذًمؽ ُمـ ٍّ
واًم٘مقل ُم٤م ذيمر ىمت٤مدة قمٜمف أٟمف ىم٤مل  :وٓ قمٚمؿ ًمٜم٤م ّ

تقصؾ سمف إمم ي٘ملم اًمٕمٚمؿ سمف  ,وًمٞمس مم٤م يدرك قمٚمٛمف سمٗمٓمرة اًمٕم٘مؾ  ,وم٤مًمّمقاب أن ي٘م٤مل ومٞمف يمام ىم٤مل اهلل ضمؾ
و ُي َّ
صمٜم٤مؤه ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾)) .

( )1ذيمراسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )573/11أٟمف ُمـ ىمريش  ,ويمذا اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ()71 ,70/5ومل
أىمػ قمٚمٞمف.
( )2أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط ( )211/2رىمؿ (ُ )1759مـ ـمريؼ ُمٌنم سمـ إؾمامقمٞمؾ  ,قمـ ضمٜم٤مب
سمـ ٟمًٓم٤مس  ,قمـ ذيؽ  ,قمـ قمٓم٤مء سمـ اًمً٤مئ٥م  ,قمـ جم٤مهد  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس. - -
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ(. )129
درصمتف  :ىم٤مل اًمٓمؼماين (( :مل يرو هذا احلدي٨م قمـ قمٓم٤مء سمـ اًمً٤مئ٥م إٓ ذيؽ  ,وٓ قمـ ذيؽ إٓ ضمٜم٤مب ,
شمٗمرد سمف ُمٌنم))  .وذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ( )31/7وىم٤مل (( :رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط  ,وومٞمف
قمٓم٤مء سمـ اًمً٤مئ٥م)) .
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وقمٓم٤مء هق (( :قمٓم٤مء سمـ اًمً٤مئ٥م  ,أسمق حمٛمد  ,وي٘م٤مل  :أسمق اًمً٤مئ٥م  ,اًمث٘مٗمل  ,اًمٙمقذم  ,صدوق اظمتٚمط ُ ,مـ
اخل٤مُمً٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم [.خ  ))] 4اًمت٘مري٥م (. )22/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )234 –332/6واعمٞمزان (. )90/5
هذا وؾمامع ذيؽ ُمٜمف سمٕمد آظمتالط  ,ىم٤مل يحيك سمـ ُمٕملم (( :مجٞمع ُمـ روى قمـ قمٓم٤مء روى قمٜمف ذم
آظمتالط إٓ ؿمٕمٌ٦م وؾمٗمٞم٤من))  .اٟمٔمر  :هتذي٥م اًمٙمامل (. )91/20
شمرضمؿ .
وذم إؾمٜم٤مده  :ضمٜم٤مب سمـ ٟمًٓم٤مس  ,مل أضمد ًمف ة
( )3ورد ذم شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (ً(( : )304/10مٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ذم همزوة شمٌقك ))  ,وٟم٘مؾ حم٘م٘مف ذم اهل٤مُمش قمـ أيب
اًمٕمٌ٤مس ذم اعمٗمٝمؿ  ,ىمقًمف ً(( :مٞمً٧م هذه اًمٕم٘مٌ٦م قم٘مٌ٦م سمٞمٕم٦م إٟمّم٤مر ًمرؾمقل اهلل --ذم أول اإلؾمالم  ,وإٟمام

هل قم٘مٌ ٌ٦م سمٓمريؼ شمٌقك  ,وىمػ ًمف ومٞمٝم٤م ىمقم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ًمٞم٘متٚمقه)) .

واٟمٔمر  :اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ً ,مٚمثٕمٚمٌل ( , )70/5واًمقؾمٞمط ً ,مٚمقاطمدي (. )512/2
( )4ذم (ب)  :وهق .
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سمٕمْمٝمؿ وشم٠مظمر سمٕمْمٝمؿ  ,وذًمؽ يم٤من ًمٞم ً
ال  ,ىم٤مًمقا  :إذا أظمذ ذم اًمٕم٘مٌ٦م دومٕمٜم٤مه قمـ راطمٚمتف ذم
اًمقادي  ,ويم٤من ىم٤مئده ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م قمامر سمـ ي٤مه ( ,)1وؾم٤مئ٘مف [طمذيٗم٦م] ( ,)2ومًٛمع طمذيٗم٦م
وىمع أظمٗم٤مف اإلسمؾ وم٤مًمتٗم٧م  ,وم٢م ذا هق سم٘مقم ُمتٚمثٛملم  ,وم٘م٤مل  :إًمٞمٙمؿ ي٤م أقمداء اهلل إًمٞمٙمؿ ,
وم٠مُمًٙمقا  ,وُم٣م اًمٜمٌل--طمتك ٟمزل ُمٜمزًمف اًمذي أراد  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ﴾(.)3

وأظمرج اسمـ ضمرير  ,وأسمق اًمِمٞمخ قمـ قمٙمرُم٦م  :أن ُمقمم قمدي سمـ يمٕم٥م ( )4ىمتؾ رضم ً
ال

ُمـ إٟمّم٤مر  ,وم٘م٣م اًمٜمٌل - -سم٤مًمدي٦م اصمٜمل قمنم ألوم ً٤م  ,وومٞمف ٟمزًم٧م  ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
قمامر سمـ ي٤مه سمـ قم٤مُمر سمـ ُم٤مًمؽ اًم َٕمٜمْز  -سمٜمقن ؾم٤ميمٜم٦م سملم ُمٝمٛمٚمتلم  -أسمق اًمٞم٘مٔم٤من ُ ,مقمم سمٜمل
( )1هق ّ (( :
خمزوم  ,صح٤ميب ضمٚمٞمؾ ُمِمٝمقر ُ,مـ اًمً٤مسم٘ملم إوًملم سمدري  ,ىمتؾ ُمع قمكم سمّمٗملم  ,ؾمٜم٦م س سمع وصمالصملم .
[ع])) اًمت٘مري٥م (. )48/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1140 - 1135/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )145 - 140/4واإلص٤مسم٦م
(. )575/4
( )2ذم إصؾ (( :طمديٗم٦م)) وهق شمّمحٞمػ  ,واعمثٌ٧م ُمـ (أ  ,ب) .

وطمذيٗم٦م هق((:طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن  ,واؾمؿ اًمٞمامن ُ ,طمزل ُمّمٖمر ًا  ,وي٘م٤مل ِ :طمًؾ -سمٙمن صمؿ ؾمٙمقن , -
اًم َٕمٌز  ,سم٤معمقطمدة  ,طمٚمٞمػ إٟمّم٤مر  ,صح٤ميب ضمٚمٞمؾ ُمـ اًمً٤مسم٘ملم  ,صح ذم ُمًٚمؿ قمٜمف أن
رؾمقل اهلل  --أقمٚمٛمف سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن إمم أن شم٘مقم اًمً٤مقم٦م  ,وأسمقه صح٤ميب أيْم ً٤م  ,اؾمتِمٝمد سم٠مطمد ,
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وُم٤مت طمذيٗم٦م ذم أول ظمالوم٦م قمكم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )156/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )335 , 334/1وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )575 - 572/1واإلص٤مسم٦م (. )44/2
اًمْم َّح٤مك  ,وذم اًمقؾمٞمط (ٟ )512/2محقه ُ ,مـ
( )3ذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(ُ )198مـ ىمقل َّ
اًمْم َّح٤مك  ,وذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من (ُ )70/5مـ ىمقل اًمٙمٚمٌل  ,وهد أؾمامئٝمؿ .
ىمقل اًمٙمٚمٌل و َّ
ويمذا أسمقطمٞم٤من ذم اًمٌحر اعمحٞمط ( )73/5وٟمًٌف إمم جم٤مهد ,وذيمره اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه

( )304/10ومل

يٜمًٌف ٕطمد .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ  ,ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده .
( )4هق  :قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ ومٝمر  ,ضمد أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  , --ورهٓمف وأوٓده ُمـ
سمٕمده  ٪وُمقاًمٞمف يٜمتًٌقن إًمٞمف  ,واًمٜمًٌ٦م إًمٞمف قمدوي  ,سمٗمتح اًمٕملم واًمدال اعمٝمٛمٚمتلم  ,وومٞمٝمؿ يمثرة وؿمٝمر ة ,
وُمٜمٝمؿ ؾمٕمٞمد سمـ زيد أطمد اًمٕمنمة .
اٟمٔمر  :إٟمً٤مب ًمٚمًٛمٕم٤مين ( , )167/4واًمٚمٌ٤مب ذم هتذي٥م إٟمً٤مب (. )329 , 328/2
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ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾(.)1

ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾()2أي٦م .

وأظمرج اًمقاطمدي قمـ أيب أُم٤مُم٦م اًمٌ٤مهكم ( : )3أن صمٕمٚمٌ٦م سمـ طم٤مـم٥م إٟمّم٤مري ( )4أشمك
رؾمقل اهلل--وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل  ,ادع اهلل أن يرزىمٜمل ُم٤مًٓ  ,وم٘م٤مل رؾمقل اهلل :--
صمٕمٚم٥م ,ىمٚمٞمؾ شم١مدي ؿمٙمره ظمػم ُمـ يمثػم ٓ شمٓمٞم٘مف ))  ,صمؿ ىم٤مل ُمرة أظمرى
((وحيؽ ي٤م ة

:

((أُم٤م شمرى أن شمٙمقن ُمثؾ ٟمٌل اهلل  ,ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق ؿمئ٧م أن شمًٞمؾ ُمٕمل اجلٌ٤مل
ومْم٦م وذهٌ ً٤م ًمً٤مًم٧م))  ,وم٘م٤مل  :واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ ًمئـ دقمقت اهلل أن يرزىمٜمل ُم٤مًٓ ٕوشملم
يمؾ ذي طمؼ طم٘مف  ,وم٘م٤مل رؾمقل اهلل (( :--اًمٚمٝمؿ ارزق صمٕمٚمٌ٦م ُم٤مًٓ ))  ,وم٤مختذ همٜم ًام ومٜمٛم٧م
يمام يٜمٛمق اًمدود  ,ومْم٤مىم٧م قمٚمٞمف اعمديٜم٦م ومتٜمحك قمٜمٝم٤م  ,وٟمزل وادي ً٤م ُمـ أوديتٝم٤م طمتك ضمٕمؾ
يّمكم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ذم مج٤مقم٦م ويؽمك ُم٤م ؾمقامه٤م  ,صمؿ ٟمٛم٧م ويمثرت طمتك شمر ك اًمّمٚمقات
( )1أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )575 , 574/11مـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من  ,قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر  ,قمـ قمٙمرُم٦م .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( )129وٟمًٌف إمم أيب اًمِمٞمخ .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .ورضم٤مًمف صم٘م٤مت .
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )75ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ .
( )3هق ُ (( :صدَ ّي  :سم٤مًمتّمٖمػم  ,اسمـ قمجالن  ,أسمق أُم٤مُم٦م اًمٌ٤مهكم  ,صح٤ميب ُمِمٝمقر  ,ؾمٙمـ اًمِم٤مم  ,وُم٤مت هب٤م
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ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامٟملم [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )366/1
اٟمٔمر شمرمجتف ذم:آؾمتٞمٕم٤مب( , )736/2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )17 ,16/3واإلص٤مسم٦م (. )420/3
( )4شمرضمؿ ا حل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م ٓصمٜملم  ,وم٘م٤مل ذم إول  (( :صمٕمٚمٌ٦م سمـ طم٤مـم٥م سمـ قمٛمرو سمـ قمٌٞمد سمـ أُمٞم٦م سمـ زيد
سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمقف سمـ ُم٤مًمؽ سمـ إوس إٟمّم٤مري  ,ذيمره ُمقس ى سمـ قم٘مٌ٦م  ,واسمـ إؾمح٤مق ذم اًمٌدريلم ,
ويمذا ذيمره اسمـ اًمٙمٚمٌل  ,وزاد أٟمف ىمتؾ سم٠مطمد ))  ,وىم٤مل ذم اًمث٤مين  (( :صمٕمٚمٌ٦م سمـ طم٤مـم٥م أ

و أيب طم٤مـم٥م

إٟمّم٤مري  ,ذيمره اسمـ إؾمح٤مق ومٞمٛمـ سمـى ُمًجد اًميار )) ,صمؿ ىم٤مل  (( :وروى اًمٌ٤موردي واسمـ اًمًٙمـ
واسمـ ؿم٤مهلم وهمػمهؿ ذم شمرمج٦م اًمذي ىمٌٚمف ))  ,صمؿ ذيمر اًم٘مّم٦م إمم أن ىم٤مل  (( :وومٞمف أن اًمٜمٌل ُ--م٤مت ومل

ي٘مٌض ُمٜمف اًمّمدىم٦م وٓ أسمق سمٙمر وٓ قمٛمر -

 -وأٟمف ُم٤مت ذم ظمالوم٦م قمثامن  --وذم يمقن ص٤مطم٥م

هذه اًم٘مّم٦م  -إن صح اخلؼم وٓ أفمٜمف يّمح -هق اًمٌدري اعمذيمقر ىمٌٚمف ٟمٔمر  ,وىمد شم٠ميمدت اعمٖم٤ميرة سمٞمٜمٝمام
سم٘مقل اسمـ اًمٙمٚمٌل  :إن اًمٌدري اؾمتِمٝمد سم٠مطمد . ))...
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )736/2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )17 , 16/3واإلص٤مسم٦م (. )420/3
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إٓ اجلٛمٕم٦م ,وهل شمٜمٛمقيمام يٜمٛمقاًمدود طمتك شمرك اجلٛمٕم٦م  ,ومً٠م ل رؾمقل اهلل --وم٘م٤مل (: )1
((ُم٤م ومٕمؾ صمٕمٚمٌ٦م ؟ )) وم٘م٤مًمقا  :اختذ همٜم ًام وو٤مىم٧م قمٚمٞمف اعمديٜم٦م  ,وأظمؼموه سمخؼمه  ,وم٘م٤مل (( :ي٤م
ويح صمٕمٚمٌ٦م ))صمالصم ً٤م ,وأٟمزل اهلل ؾمٌح٤مٟمف  ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾(,)2
وأٟمزل ومرائض اًمّمدىم٦م  ,ومٌٕم٨م رؾمقل اهلل /--رضمٚملم قمغم اًمّمدىم٦م  ٪رضم ً
ال ُمـ ضمٝمٞمٜم٦م

[/167ب]

ورضم ً
ال ُمـ سمٜمل ؾمٚمٞمؿ ( , )3ويمت٥م هلام يمٞمػ ي٠مظمذان اًمّمدىم٦م  ,وىم٤مل هلام ُ(( :مرا سمثٕمٚمٌ٦م
وسمٗمالن رضمؾ ُمـ سمٜمل ؾمٚمٞمؿ  ,ومخذا صدىم٤مهتام ))  ,ومخرضم٤م طمتك أشمٞم٤م صمٕمٚمٌ٦م  ,ومً٠مٓه
اًمّمدىم٦م وأىمرآه يمت٤مب رؾمقل اهلل --وم٘م٤مل ُ :م٤م هذه إٓ ضمزي٦م ُ ,م٤م هذه إٓ أظم٧م اجلزي٦م ,
ُم٤م أدري ُم٤م هذا ؟ اٟمٓمٚم٘م٤م طمتك شمٗمرهم٤م صمؿ شمٕمقدا إ َّزم  ,وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م وأظمؼما اًمًٚمٛمل  ,ومٜمٔمر إمم
ظمٞم٤مر أؾمٜم٤من إسمٚمف ومٕمزهل٤م ًمٚمّمدىم٦م  ,صمؿ اؾمت٘مٌٚمٝمؿ هب٤م  ,ومٚمام رأوه٤م ىم٤مًمقا ُ :م٤م جي٥م هذا قمٚمٞمؽ
وُم٤م ٟمريد أن ٟم٠مظمذ هذا ُمٜمؽ  ,ىم٤مل  :سمغم ظمذوه وم٢من ٟمٗمز سمذًمؽ ـمٞمٌ٦م  ,وإٟمام هل زم
وم٠مظمذوه٤م ُمٜمف  ,ومٚمام ومرهم٤م ُمـ صدىمتٝمام رضمٕم٤م طمتك ُمرا سمثٕمٚمٌ٦م وم٘م٤مل  :أروين يمت٤مسمٙمام أٟمٔمر
ومٞمف,وم٘م٤مل ُ :م٤م هذه إٓ أظم٧م اجلزي٦م  ٪اٟمٓمٚم٘م٤مطمتك أرى رأيل ,وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م طمتك أشمٞم٤م اًمٜمٌل,--
ومٚمام رآمه٤م ىم٤مل (( :ي٤م ويح( )4صمٕمٚمٌ٦م)) ىمٌؾ أن يٙمٚمٛمٝمام  ,ودقم٤م ًمٚمًٚمٛمل سم٤مًمؼميم٦م  ,وأظمؼموه
سم٤مًمذي صٜمع صمٕمٚمٌ٦م واًمذي صٜمع اًمًٚمٛمل  ,وم٠مٟمزل اهلل

قمزوضمؾ ﴿ :ﮓﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ﴾(.)5
وقمٜمدرؾمقل اهلل--رضمؾ ُمـ أىم٤مرب صمٕمٚمٌ٦م  ,ومًٛمع ذًمؽ  ,ومخرج طمتك أشمك صمٕمٚمٌ٦م
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وم٘م٤مل  :وحيؽ ي٤م صمٕمٚمٌ٦م  ,ىمد أٟمزل اهلل ومٞمؽ يمذا ويمذا  ,ومخرج صمٕمٚمٌ٦م طمتك أشمك اًمٜمٌل --
ومً٠مًمف أن ي٘مٌؾ ُمٜمف صدىمتف  ,وم٘م٤مل (( :إن اهلل ُمٜمٕمٜمل أن أىمٌؾ ُمٜمؽ صدىمتؽ ( , )))6ومجٕمؾ
((( )1ومؼال ))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )103
( )3سمٜمق ُؾم َٚمٞمؿ  :سمْمؿ اًمًلم وومتح اًمالم ٟ ,مًٌ٦م إمم ؾمٚمٞمؿ سمـ ُمٜمّمقر سمـ قمٙمرُم٦م سمـ ظمّمٗم٦م سمـ ىمٞمس قمٞمالن سمـ ُمي ,
وهل ىمٌٞمٚم٦م ُمِمٝمقرة ُمـ اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م  ,شمتٗمرع إمم قمدة قمِم٤مئر وسمٓمقن  ,ويم٤مٟم٧م ُمٜم٤مزهلؿ ذم قم٤مًمٞم٦م ٟمجد سم٤مًم٘مرب ُمـ
خيؼم .اٟمٔمر  :اًمٚمٌ٤مب ذم هتذي٥م إٟمً٤مب( , )129 , 128/2وُمٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ اًمٕمرب(. )543/2
( )4ذم (أ)  :ويح .
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )77
((( )6صدىمتؽ))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
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حيثق(/)1اًمؽماب قمغم رأؾمف  ,وم٘م٤مل رؾمقل اهلل
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((:--هذاقمٛمٚمؽ  ,ىمد أُمرشمؽ ومٚمؿ

شمٓمٕمٜمل)) ,ومٚمام أسمك أن ي٘مٌؾ ُمٜمف ؿمٞمئ ً٤م رضمع إمم ُمٜمزًمف  ,وىمٌض رؾمقل اهلل --ومل ي٘مٌؾ ُمٜمف
ؿمٞمئ ً٤م  ,صمؿ أشمك أسم٤م سمٙمر طملم اؾمتخٚمػ  ,وم٘م٤مل  :ىمد قمٚمٛم٧م ُمٜمزًمتل ُمـ رؾمقل اهلل

- -

وُمقوٕمل ُمـ إنص٤مر وم٤مىمٌؾ صدىمتل  ,وم٘م٤مل  :مل ي٘مٌٚمٝم٤م رؾمقل اهلل وأٟم٤م أىمٌٚمٝم٤م ؟ وم٘مٌض
أسمق سمٙمر وأسمك أن ي٘مٌٚمٝم٤م  ,ومٚمام وزم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أشم٤مه وم٘م٤مل

 :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم اىمٌؾ

صدىمتل  ,وم٘م٤مل  :مل ي٘مٌٚمٝم٤م رؾمقل اهلل --وٓ أسمق سمٙمر أٟم٤م أىمٌٚمٝم٤م ُمٜمؽ ؟ ومٚمؿ ي٘مٌٚمٝم٤م ,
وىمٌض قمٛمر  ,صمؿ وزم قمثامن ( , )2وم٠مشم٤مه ومً٠مًمف أن ي٘مٌؾ صدىمتف  ,وم٘م٤مل  :رؾمقل اهلل --مل
ي٘مٌٚمٝم٤م  ,وٓ أسمق سمٙمر  ,وٓ قمٛمر وأٟم٤م أىمٌٚمٝم٤م ُمٜمؽ ؟ ومٚمؿ ي٘مٌٚمٝم٤م قمثامن  ,وهٚمؽ صمٕمٚمٌ٦م ذم
ظمالوم٦م قمثامن ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف(.)3

اٟمٔمر  :خمت٤مر اًمّمح٤مح((طمث٤م)) (. )52/1
وطمثٞم٤م
( )1حيثقا  :أي :يرُمل ,ي٘م٤مل:طمث٤م ذم وضمٝمف اًمؽماب حيثق وحيثل طمثقا .
 , -أُمػم اعم١مُمٜملم  ,ذو اًمٜمقريـ  ,أطمد
إُمقي
( )2هق ((:قمثامن سمـ قمٗم٤من سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس -
اًمً٤مسم٘ملم إوًملم  ,واخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م  ,واًمٕمنمة اعمٌنمة  ,اؾمتِمٝمد ذم ذي احلج٦م سمٕمد قمٞمد إوحك ؾمٜم٦م مخس
أىمؾع])) اًمت٘مري٥م(. )12/2
ؾمـوقمٛمره صمامٟمقن  ,وىمٞمؾ أيمثر  ,وىمٞمؾ [.
وصمالصملم  ,ومٙم٤مٟم٧م ظمالومتف اصمٜمتل قمنمة ة ,
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1053 -1037/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )618 - 606/3واإلص٤مسم٦م
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(. )458 - 456/4
( )3أظمرضمف اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ (ُ )200 – 198مـ ـمريؼ هِم٤مم سمـ قمامر  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م ُمحُمد سمـ
ؿمٕمٞم٥م  ,ىم٤مل ُ :مٕم٤من سمـ روم٤مقم٦م اًمًالُمل  ,قمـ أيب قمٌد اعمٚمؽ قمكم سمـ يزيد  ,أٟمف أظمؼمه قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ
قمٌداًمرمحـ  ,قمـ أيب أُم٤مُم٦م اًمٌ٤مهكم .
وأظمرضمف  :اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )578/11واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1847/6رىمؿ (. )10406
وأظمرضمف أيْم ً٤م  :اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( )218/8رىمؿ ( , )7873وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م
( )273 –271/3رىمؿ ( , )1375واسمـ ىم٤مٟمع ذم ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م ( )124/1رىمؿ ( , )127واًمٌٞمٝم٘مل ذم
اًمدٓئؾ,سم٤مب:ىمّم٦م صمٕمٚمٌ٦م سمـ طم٤مـم٥م وُم٤مفمٝمر ومٞمٝم٤م ُمـ أصم٤مر(.)289/5
يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ ُمٕم٤من سمـ روم٤مقم٦م  ,سمف .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( , )130وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )456 – 454/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ
اعمٜمذر  ,وأيب اًمِمٞمخ  ,واسمـ ُمٜمده  ,واًمٕمًٙمري ذم إُمث٤مل  ,واًمٌ٤مرودي  ,واسمـ ُمردويف  ,واسمـ قمً٤ميمر .
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وىم٤مل احلًـ  :ىم٤مل صمٕمٚمٌ٦م وُمٕمت٥م (ً : )1مئـ رزىمٜم٤م اهلل ًمٜمّمدّ ىمـ  ,ويمذسم٤م(.)1


درصمتف  :ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ ((( : )292/5هذا طمدي٨م مؿمٝمقر ومٞمام سملم أهؾ اًمتٗمًػم  ,وإٟمام يروى
سم٠مؾم٤مٟمٞمد وٕم٤مف)) .وذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ( )32/7وىم٤مل (( :رواه اًمٓمؼماين  ,وومٞمف قمكم سمـ يزيد
إهل٤مين  ,وهق ُمؽموك)) .وىم٤مل اسمـ طمجر ذم ومتح اًمٌ٤مري ((( : )266/3وىمقى سمٕمْمٝمؿ ُم٤م ذه٥م إًمٞمف سمـ
إصمػم سمام وىمع ذم ىمّم٦م صمٕمٚمٌ٦م سمـ طم٤م ـم٥م اعمٓمقًم٦م ً...مٙمٜمف طمدي٨م وٕمٞمػ ٓ حيت٩م سمف )) .وىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد
ؿم٤ميمر حم٘مؼ شمٗمًػم اسمـ ضمرير ((( : )373/14وهق وٕمٞمػ يمؾ اًمْمٕمػ ً ,مٞمس ًمف ؿم٤مهد ُمـ همػمه  ,وذم
سمٕمض رواشمف وٕمػ ؿمديد)) .وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ((( : )125/4وٕمٞمػ ضمد ًا)) .
اًمًالَُمل  ,سمتخٗمٞمػ اًمالم ,
وذم إؾمٜم٤مده ُ :مٕم٤من وهق ُُ (( :مٕم٤من  ,سمْمؿ أوًمف وختٗمٞمػ اعمٝمٛمٚم٦م  ,اسمـ روم٤مقم٦م َّ
ّ
اًمِم٤مُمل ً ,ملم احلدي٨م  ,يمثػم اإلرؾم٤مل ُ ,مـ اًمً٤مسمٕم٦م ُ ,م٤مت سمٕمد اخلٛمًلم [.ق])) اًمت٘مري٥م (. )258/2

ىم٤مل اسمـ ُمٕملم « :وٕمٞمػ » ,وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ  « :يٙمت٥م طمديثف وٓ حيت٩م سمف»  ,وىم٤مل اسمـ طمٌ٤م ن ُ « :مٜمٙمر
احلدي٨م  ,يروي ُمراؾمٞمؾ يمثػمة  ,وحيدث قمـ أىمقام جم٤مهٞمؾ  ٓ ,يِمٌف طمديثف طمدي٨م آصمٌ٤مت  ,ومٚمام ص٤مر
اًمٖم٤مًم٥م ذم رواي٤مشمف ُم٤م يٜمٙمره اًم٘مٚم٥م اؾمتحؼ شمرك آطمتج٤مج سمف» .
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )422,421/8واًمٙم٤مُمؾ ٓ ,سمـ قمدي

(, )329 , 328/6

واعمجروطملم( , )36/3واًمتٝمذي٥م (. )181/10وقمكم سمـ يزيد وهق (( :قمكم سمـ يزيد سمـ أيب زي٤مد ,
إهل٤مين  ,أسمق قمٌد اعمٚمؽ  ,اًمدُمِم٘مل  ,ص٤مطم٥م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٌداًمرمحـ  ,وٕمٞمػ ُ ,مـ اًمً٤مدؾم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م
سمْمع قمنمة وُم٤مئ٦م [.ت ق])) اًمت٘مري٥م (. )46/2
ىم٤مل اًمٌخ٤مري ُ« :مٜمٙمر احلدي٨م  ,وىم٤مل الشمرُمذي « :وٕمٞمػ احلدي٨م  ,وىم٤مل اًمٜمً٤مئل ُ« :مؽموك احلدي٨م .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمْمٕمٗم٤مء اًمّمٖمػم صـ( , )82واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ًمٚمٜمً٤مئل صـ ( , )217واعمجروطملم
ٓسمـ طمٌ٤من ( , )110/2واًمتٝمذي٥م (. )647 , 646/7
ُمـ ,طمٞم٨م أٟمف ُمّم٤مدم عم٤م شمقاشمر ُمـ ومْم٤مئؾ أهؾ سمدر ,
هماخلالصة  :أن هذا احلدي٨م ؾمٜمده وٕمٞمػ ضمد ًا  ,وُمتٜمف يمر
وُمـ ىمٌقل شمقسم٦م اًمت٤مئ٥م إذا أىمٚمع وٟمدم  ,ظم٤مص٦م وأن ص٤مطم٥م اًم٘مّم٦م ُمـ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل --ومال جيقز
ذُم٦م أُم٤مم اعمقمم قمزوضمؾ,واهلل أقمٚمؿ.
إظمراج أطمدهؿ ُمـ اإلؾمالم إٓسمدًمٞمؾ صحٞمح سيح ي٘مٓمع اًمٕمذر ويؼمئ ال
اٟمٔمر اعمحغم ٓسمـ طمزم ( , )208 , 207/11وشمٗمًػم اعمٜم٤مر عمحٛمد رؿمٞمد رو٤م (. )561/10
وىمد أًمػ ذم ٟم٘مد هذه اًم٘مّم٦م ؾمٜمد ًا وُمتٜم ً٤م ُ ,مٌٞمٜم ً٤م أٟمف ٓيٜمً٥م ر ء ُمـ هذا إمم اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام  ,ومْمٞمٚم٦م
اإلؾمت٤مذ قمداب حمٛمقد احلٛمش  ,ذم سمح٨م حت٧م قمٜمقان  :صمٕمٚمٌ٦م سمـ طم٤مـم٥م اًمّمح٤ميب اعمٗمؽمى قمٚمٞمف .
( )1ه و ُمٕمت٥م سمـ ىمِمػم  -سم٘م٤مف وُمٕمجٛم٦م ُمّمٖمر ًا  -اسمـ ُمٚمٞمؾ سمـ زيد سمـ اًمٕمٓم٤مف سمـ وٌٞمٕم٦م إٟمّم٤مري ,
ذيمروه ومٞمٛمـ ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م  ,وىمٞمؾ  :يم٤من ُمٜم٤موم٘م ً٤م  ,وىمٞمؾ  :شم٤مب ورضمع .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم ( ,)56/3واإلص٤مسم٦م (. )175/6
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وىم٤مل اسمـ [اًمً٤مئ٥م]( :)2ىم٤مل طم٤مـم٥م سمـ ضمٚمد (ً :)3مئـ ضم٤مء ُم٤مزم ُمـ اًمِم٤مم ٕصدّ ىمـ
مٟمفَ ,
ػ  ,ومٜمزًم٧م(. )4
وأظم َٚم َ
ىمقًمف قمزوضمؾ﴿:ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾
()5أي٦م(. )6
أظمرج اًمٌخ٤مري قمـ أيب
ضم٤مء رضمؾ

=

()7

ُمًٕمقد ( )8ىم٤مل  :عم٤م ٟمزًم٧م آي٦م اًمّمدىم٦م

()9

( )10ومتّمدق سمّم٤مع ( ,)1وم٘م٤مًمقا ( :)2إن اهلل ًمٖمٜمل قمـ ص٤مع هذا ,



( )1ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌلان (ُ )73/5مـ ىمقل احلًـ وجم٤مهد  ,وسح ومٞمف سمًٌ٥م اًمٜمزول .وهق ذم
اًمًػمه ٓسمـ هِم٤مم ( )55/3دون ٟمًٌف .
درصمتف  :هذا ُمـ ىمقل احلًـ اًمٌٍمي  ,وًمٞمس ومٞمف ُم٤م يدل قمغم أنه ؾمٌ٥م ٟمزول أي٦م  ,واهلل أقمٚمؿ .
سم٧م ُمـ ُمّم٤مدر اًمتخري٩م وهق اًمّمقاب .
( )2ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :اعمًٞم٥م)) وهق حتريػ  ,واعم٨م
واًمٌٞم٤من )73/5أهن٤م ٟمزًم٧م ذم طم٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕمف  ,ويمذا اسمـ اجلقزي
(
( )3مل أىمػ قمٚمٞمف  ,وذيمر اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ
واًمٕمٞمقن )384/2أهن٤م ٟمزًم٧م ذم صمٕمٚمٌ٦م سمـ طم٤مـم٥م.
(
ذم زاد اعمًػم( , )474/3وذيمر اعم٤موردي ذم اًمٜمٙم٧م
( )4ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمؽؿمػ واًمٌٞم٤من ( , )73/5واعم٤موردي ذم اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ( , )384/3واسمـ اجلقزي ذم

زاد اعمًػم (ُ )474/3مـ ىمقل اسمـ اًمً٤مئ٥م  ,قمـ أيب ص٤مًمح  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-
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درصمتف  :هق ُمـ ُمروي٤مت اسمـ اًمً٤مئ٥م  ,وهق ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب .وأسمق ص٤مًمح وٕمٞمػ  ,ومٝمق هبذا وٕمٞمػ.
ﯻ
(ُ )5مـ ؾمقرةاًمتقسم٦مآي٦م()79ومت٤مُمٝم٤م﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾.
((( )6أي٦م))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )7ذم (أ)  :اسمـ .
( )8هق (( :قم٘مٌ٦م سمـ قمٛمرو سمـ صمٕمٚمٌ٦م  ,إٟمّم٤مري  ,أسمق ُمًٕمقد  ,اًمٌدري  ,صح٤ميب ضمٚمٞمؾ ُ ,م٤مت ىمٌؾ إرسمٕملم ,
وىمٞمؾ سمٕمده٤م [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )27/2
وانفمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( ,)757 , 756/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )63/4واإلص٤مسم٦م (. )524/4
( )9ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ومتح اًمٌ٤مري

(  :)283 /3يم٠مٟمف يِمػم إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾

[اًمتقسم٦م .]103 :
( )10هق احلٌح٤مب أسمق قم٘مٞمؾ,وىمٞمؾ  :ؾمٝمؾ سمـ راومع  ,وىمٞمؾ :روم٤مقم٦م سمـ ؾمٝمؾ  ,وىمٞمؾ  :قمٌداًمرطمؿن سمـ ؾمٛمح٤من ,
وىمٞمؾ  :قمٌداهلل سمـ ظمٞمثٛم٦م  ,وىمٞمؾ همػم ذًمؽ .اٟمٔمر  :ومتح اًمٌ٤مري (. )331/8
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ومٜمزًم٧م  ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﴾ ( . )3

وىم٤مل ىمت٤مدة وهمػمه  :طم٨م رؾمقل اهلل --قمغم اًمّمدىم٦م  ,ومج٤مء قمٌد اًمرمحـ سمـ

قمقف )4(/سم٠مرسمٕم٦م آٓف درهؿ  ,وىم٤مل  :ي٤م رؾمقل اهلل ُ ,م٤مزم صمامٟمٞم٦م آٓف ضمئ٧م ك سمٜمّمٗمٝم٤م
وم٤مضمٕمٚمٝم٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  ,وأُمًٙم٧م (ٟ )5مّمٗمٝم٤م ًمٕمٞم٤مزم  ,وم٘م٤مل رؾمقل اهلل (( :--سم٤مرك اهلل
ًمؽ ومٞمام أقمٓمٞم٧م وومٞمام أُمًٙم٧م))  ,ومٌ٤مرك اهلل ذم ُم٤مل قمٌد اًمرمحـ طمتك أٟمف ظمٚمػ اُمرأشملم
يقم ُم٤مت  ,ومٌٚمغ صمٛمـ ُم٤مًمف هلام ُم٤مئ٦م وؾمتلم أًمػ درهؿ  ,وشمّمدق يقُمئذ قم٤مصؿ سمـ قمدي
سمـ قمجالن

=

()6

ُم٤مئ٦م وؾمؼ ُمـ متر  ,وضم٤مء أسمق قم٘مٞمؾ إٟمّم٤مري ( )7سمّم٤مع ُمـ متر  ,وىم٤مل :
ب



أصقع  ,وص٤مع اًمٜمٌل اًمذي
( )1ص٤مع  :اًمّم٤مع ُمٙمٞم٤مل ٕهؾ اعمديٜم٦م ي٠مظمذ أرسمع أُمداد  ,يذيمر وي١مٟم٨م ومجٕمف
ٌ
سمٛمدهتؿ اعمٕمروف قمٜمدهؿ .اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((صقع)) (. )214/8
سم٤معمديٜم٦م أرسمٕم٦م اُمداد ُ
(ُ )2مـ اًمذيـ ىم٤مًمقاُ:معشم٥م سمـ ىمِمػم,وقمٌداهلل سمـ ٟمٌتؾ,وقمٌداًمرمحـ سمـ ٟمٌتؾ .اٟمٔمر  :ومتح اًمٌ٤مري (. )331/8

( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,ؾمقرة سمراءة  ,سم٤مب﴿ﯧ ﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬﯭ﴾  ،يمام ذم ومتح اًمٌ٤مري( )330/8رىمؿ (.)4668وذم  :يمت٤مب اًمزيم٤مة  ,سم٤مب اشم٘مقا

اهلل وًمق سمِمؼمترة  ,يمام ذم ومتح اًمٌ٤مري( )282/3رىمؿ (. )1415وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اًمزيم٤مة  ,سم٤مب
سم٘مٚمٞمؾ )706/2رىمؿ (. )1018
احلٛمؾ أضمرة يتّمدق هب٤م  ,واًمٜمٝمل اًمِمديد قمـ شمٜم٘مص اعمتّمدق (

( )4هق (( :قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف سمـ قمٌد قمقف سمـ قمٌد سمـ احل٤مرث سمـ زهرة اًم٘مرر ,اًمزهري ,أطمد اًمٕمنمة ,
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أؾمٚمؿ ىمدي ًام  ,وُمٜم٤مىمٌف ؿمٝمػمة ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم  ,وىمٞمؾ همػم ذًمؽ
واٟمٔمر شمرمجتف ذم

 :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )850 – 844/2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م

(. )349 –346/4

[.ع])) اًمت٘مري٥م (.)494/1
( , )500 – 495/3واإلص٤مسم٦م

( )5ذم (أ)  :وأُمًؽ .

( )6هق (( :قم٤مصؿ سمـ قمدي سمـ اجلد سمـ اًمٕمجالن  ,إٟمّم٤مري  ,صح٤ميب ؿمٝمد أطمد ًا ُ ,م٤مت ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م ,

وىمد ضم٤مز اعم٤مئ٦م  ,وذم اًمّمحٞمح طمٙم٤مي٦م اسمـ قمٌ٤مس -

 -قمٜمف ىمّم٦م اعمالقمٜم٦م ))]4[.اًمت٘مري٥م (.)384/1

واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )782 , 781/2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )110/3واإلص٤مسم٦م (. )572/3
( )7هق  :أسمق قم٘مٞمؾ  ,ص٤مطم٥م اًمّم٤مع اًمذي عمزه اعمٜم٤موم٘مقن  ,خمتٚمػ ذم أؾمٛمف قمغم أىمقال يمثػمة  ,اؾمتقوم٤مه٤م ُمع ذيمر
وىم٤ملىمٞمؾ ومٞمف  :سمٛمقطمدشملم  ,وإؿمٝمر
أدًمتٝم٤ماحل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح  ,وشمرضمؿ ًمف ذم اإلص٤مسم٦م ذم طمٌح٤مب : ,
سمٛمثٚمثتلم  ,وىم٤مل ذم اًمٗمتح :وذيمر اًمًٝمٞمكم أٟمف رآه سمخط سمٕمض احلٗم٤مظ ُمْمٌقط سمجٞمٛملم

 .اٟمٔمر شمرمجتف ذم :

آؾمتٞمٕم٤مب( , )717/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م( , )536/1واإلص٤مسم٦م( , )280 , 279/7وومتح اًمٌ٤مري(.)331/8
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ي٤م رؾمقل اهلل  ,سم٧م ًمٞمٚمتل أضمز ( )1سمجريري( )2اعم٤مء طمتك ٟمٚم٧م ص٤مقملم ُمـ متر  ,وم٠مُمًٙم٧م
أطمدمه٤م ٕهكم وأشمٞمتؽ سم٤مٔظمر  ,وم٠مُمره رؾمقل اهلل --أن يٜمثره ذم اًمّمدىم٤مت  ,ومٚمٛمزهؿ

()3

قم٥ماًمرمحـ وقم٤مصؿ إٓ ري٤مء  ,وإن يم٤من اهلل ورؾمقًمف همٜمٞملم
اعمٜم٤موم٘مقن  ,وىم٤مًمقا ُ :م٤م أقمٓمك د
قمـ ص٤مع أيب( )4قم٘مٞمؾ  ,وًمٙمٜمف أطم٥م أن يذيمر ٟمٗمًف  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أي٦م(. )5
ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴾()6أي٦م .
روى اًمٌخ٤مري قمـ ٟم٤مومع ( , )7قمـ اسمـ قمٛمر  ,ىم٤مل  :عم٤م شمقذم قمٌد اهلل سمـ أيب  ,ضم٤مء اسمٜمف

()8

ّ
وصؾ قمٚمٞمف  ,واؾمتٖمٗمر ًمف ,
إمم رؾمقل اهلل , --وىم٤مل  :أقمٓمٜمل ىمٛمٞمّمؽ طمتك أيمٗمٜمف ومٞمف ,
وم٠مقمٓم٤مه ىمٛمٞمّمف  ,صمؿ ىم٤مل (( :آذين طمتك أصكم قمٚمٞمف ))  ,ومآذٟمف  ,ومٚمام أراد أن يّمكم قمٚمٞمف ,
ضمذسمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ,وىم٤مل  :أًمٞمس ىمد هن٤مك اهلل أن شمّمكم قمغم اعمٜم٤موم٘ملم ؟ وم٘م٤مل (( :أٟم٤م
( )1ذم (ب)  :أضمر .
( )2اجلرير  :طمٌؾ ُمـ أدم ٟمحق اًمزُم٤مم  ,ويٓمٚمؼ قمغم همػمه ُمـ احلٌ٤مل اعمْمٗمقرة  ,واعمٕمٜمك اعمراد هٜم٤م  :أٟمف يم٤من
يًت٘مل اعم٤مء سم٤محلٌؾ .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ضمرر)) (. )259/1
( )3اًمٚمٛمز  :آهمتٞم٤مب وشمتٌع اعم َٕم ِ
٤مب .اٟمٔمر  :اعمٗمردات ((عمز)) صـ(. )454
( )4ذم (أ)  :اسمـ .
( )5ذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ( , )200واًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )76/5واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمتٜمزيؾ ( , )265/2واسمـ عـمٞم٦م ذم اعمحرر اًمقضمٞمز صـ( )867يمٚمٝمؿ ُمـ ىمقل ىمت٤مدة سمدون إؾمٜم٤مد .
 , )596– 589/11واسمـ أيب
شمٗمًػمه
درصمتف :ؾمٌ٥م اًمٜمزول هذا ىمد مجع ُمـ قمدة رواي٤مت  ,ذيمره٤م اًمٓمؼمي ذم (

طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه( )1852-1850/6قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

وهمػمهؿ
.
 -وىمت٤مدة وجم٤مهد واًمرسمٞمع سمـ أٟمس

قيمت :وومٞمام ذيمر ذم اًمّمحٞمحلم  ,ذم ىمّم٦م أيب قم٘مٞمؾ وُمـ ُمٕمف ,وقمٞم٥م اعمٜم٤موم٘ملم هلؿ  ,همٜمٞم٦م قمـ همػمه ,وذًمؽ :
ًمّمح٧م ؾمٜمده  ,واطمتج٤مج سمٕمض اعمٗمًػميـ سمف ,واًمتٍميح ومٞمف سمًٌ٥م اًمٜمزول ذم هذه أي٦م  ,واهلل أقمٚمؿ .
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )84ومت٤مُمٝم٤م ﴿ :﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﴾.
( )7هق ٟ(( :م٤مومع  ,أسمق قمٌد اهلل  ,اعمدين ُ ,مقمم سمـ قمٛمر  ,صم٘م٦م صمٌ٧م  ,وم٘مٞمف ُمِمٝمقر ُ ,مـ اًمث٤مًمث٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع
قمنمة وُم٤مئ٦م أو سمٕمد ذًمؽ [.ع]))اًمت٘مري٥م (. )296/2
واٟمٔمرشمرمجتف ذم:اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )451/8واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )467/5واًمتٝمذي٥م (. )368/10
( )8هق  :قمٌداهلل  ,يم٤مؾمؿ أسمٞمف وىمد ضم٤مء ُمٍمطم ً٤م سمف ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري  ,وصحٞمح ُمًٚمؿ  ,يمام هق ُمقوح ذم
اًمتخري٩م  ,واٟمٔمر  :ومتح اًمٌ٤مري (. )334/8
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سملم ظمػمشملم  ,أؾمتٖمٗمر هلؿ أو ٓ شمًتٖمٗمر هلؿ ))  ,ومّمغم قمٚمٞمف  ,صمؿ ٟمزًم٧م هذه أي٦م  ﴿ :ﮯ
ﮰ ﮱ /﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﴾ ومؽمك اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ(. )1
وأظمرج اًمقاطمدي قمـ اسمـ قمٌ٤مس  ,ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  , --ي٘مقل  :عم٤م
شمقذم قمٌد اهلل سمـ أيب ُ ,د ِقمل رؾمقل اهلل ً --مٚمّمالة قمٚمٞمف  ,وم٘م٤مم إًمٞمف  ,ومٚمام وىمػ قمٚمٞمف
يريد اًمّمالة  ,حتقًم٧م طمتك ىمٛم٧م ذم صدره  ,وم٘مٚم٧م  :ي٤م ر ؾمقل اهلل َ ٪أ َقم َغم قمدو اهلل
()2
يب  ,اًم٘م٤مئؾ يقم يمذا ( , )3يمذا ويمذا ؟ أقمدد أي٤مُمف  ,ورؾمقل اهلل  --يتًٌؿ ,
قمٌداهلل سمـ أ ّ

طمتك إذا أيمثرت قمٚمٞمف  ,ىم٤مل (( :أظمر قمٜمل ي٤م قمٛمر  ,إين ظمػمت وم٤مظمؽمت  ,ىمد ىمٞمؾ زم

:

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ ًمق أقمٚمؿ أين
إن زدت قمغم اًمًٌٕملم همٗمر ًمف ً ٪مزدت )) .ىم٤مل  :صمؿ صغم قمٚمٞمف وُمِمك ُمٕمف  ,وم٘م٤مم قمغم ىمؼمه
طمتك ومرغ ُمٜمف .ىم٤مل  :ومٕمجٌ٧م زم وضمرأيت قمغم رؾمقل اهلل,--واهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ  ,ىم٤مل :
ومقاهلل ُم٤م يم٤من إٓ يًػم ًا طمتك ٟمزًم٧م

 ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﴾

أي٦م .
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( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,ؾمقرة سمراءة  ,سم٤مب

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾

[اًمتقسم٦م ]٨٠:يمام ذم ومتح اًمٌ٤مري ( )333/8رىمؿ ( , )4670وومٞمف (( :عم٤م شمقذم قمٌد اهلل سمـ أيب  ,ضم٤مء اسمٜمف
قمٌداهلل سمـ قمٌد اهلل . ))...وذم  :يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,ؾمقرة سمراءة ,سم٤مب

﴿ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴾

[اًمتقسم٦م ]٨٤:يمام ذم ومتح اًمٌ٤مري ( )337/8رىمؿ (. )4672وذم  :يمت٤مب اجلٜم٤مئز  ,سم٤مب اًمٙمٗمـ ذم اًم٘مٛمٞمص
اًمذي يٙمػ أو ٓ يٙمػ  ,وُمـ يمٗمـ سمٖمػم قُمٞمصه  ,يمام ذم ومتح اًمٌ٤مري ()138/3رىمؿ(. )1269وذم  :يمت٤مب
اًمٚمٌ٤مس  ,سم٤مب ًمٌس اًم٘مٛمٞمص,يمام ذم ومتح اًمٌ٤مري ( )266/10رىمؿ (.)5796
وأظمرضمف ُمًؾم ذم صحٞمحف ,يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ,--سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ قمٛمر)1865/4(--رىمؿ
(. )2400وذم  :يمت٤مب صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ ( )2141/4رىمؿ (. )2774
((( )2قمٌد اهلل))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
((( )3يقم يمذا))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
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ومام صغم رؾمقل اهلل--سمٕمده عمم ُمٜم٤مومؼ  ,وٓ ىم٤مم قمغم ىمؼمه طمتك ىمٌْمف اهلل شمٕم٤ممم(.)1
()2
يب ,وم٘م٤مل (( :وُم٤م يٖمٜمل
ىم٤مل اعمٗمنون  :و ُيم نٚم َؿ رؾمقل اهلل--ومٞمام ومٕمؾ سمٕمٌد اهلل سمـ أ ّ

قمٜمف()3صاليت وىمٛمٞميص ُمـ اهلل  ,واهلل إين يمٜم٧م أرضمق أن يًٚمؿ سمف أًمػ ُمـ ىمقُمف)).
[ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ﴾(.)4

أظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م( , )5ىم٤مل  :يمٜم٧م أيمت٥م ًمرؾمقل اهلل ,--ومٙمٜم٧م

أيمت٥م سمراءة  ,وم٢مين ًمقاوع اًم٘مٚمؿ قمغم أذين إذ أُمرٟم٤م سم٤مًم٘مت٤مل  , /ومجٕمؾ رؾمقل اهلل --يٜمٔمر

( )1أظمرضمف اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ (ُ )201مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق  ,صمٜمل اًمزهري  ,قمـ قمٌٞمد اهلل

سمـ قمٌد اهلل سمـ قمتٌ٦م سمـ ُمًٕمقد  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-

درصمتف:ذم إؾمٜم٤مده  :حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ُمدًمس ً ,مٙمٜمف سح سم٤مًمتحدي٨م هٜم٤م  ,واحلدي٨م صحٞمح ُمـ وضمف آظمر ,

وم٘مد  :أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اجلٜم٤مئز  ,سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ اًمّمالة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم وآؾمتٖمٗم٤مر
ًمٚمٛمنميملم  ,يمام ذم ومتح اًمٌ٤مري ( )228/3رىمؿ (. )1366
( )2اٟمٔمر  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير

( , )614/11وأؾمٌ٤مب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدي صـ

( , )201وُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ

( , )267/2وشمٗمًػم اسمـ يمثػم ( , )590/2واًمدر اعمٜمثقر (. )479/7
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ىم٤مل اًمرازي ذم شمٗمًػمه ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م(((:)122/8وأُم٤م دومع اًم٘مٛمٞمص إًمٞمف ومذيمروا ومٞمف وضمقه ً٤م...اخل٤مُمس  :أن
اسمٜمفاًمً٤مدس ً :مٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم
اسمٜمف قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهللسمـ أيب  ,يم٤من ُمـ اًمّم٤محللم  ,وأن اًمرؾمقل أيمرُمف عمٙم٤من .
أوطمك إًمٞمف أٟمؽ إذا دومٕم٧م ىمٛمٞمّمؽ إًمٞمف ص٤مر ذًمؽ طم٤مُم ً
ال ًٕمػ ٟمٗمر ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ذم اًمدظمقل ذم اإلؾمالم
ومٗمٕمؾ ذًمؽ هلذا اًمٖمرض  ,وروي أهنؿ عم٤م ؿم٤مهدوا ذًمؽ أؾمٚمؿ أًمػ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم.))...
((( )3قمٜمف))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م

( )91ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ .

اًمْم َّح٤مك سمـ ًمقذان إٟمّم٤مري اًمٜمج٤مري  , --أسمق ؾمٕمٞمد  ,وأسمق ظم٤مرضم٦م ,
( )5هق (( :زيد سمـ صم٤مسم٧م سمـ َّ
صح٤ميب ُمِمٝمقر  ,يمت٥م اًمقطمل  ,ىم٤مل ُمنوق  :يم٤من من اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م مخس أو صمامن
وأرسمٕملم  ,وىمٞمؾ سمٕمد اخلٛمًلم [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )272/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )537/2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )332/2واإلص٤مسم٦م (. )294 – 592/2

233

[/169ب]

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشه الجاىٕ

ُم٤م يٜمزل قمٚمٞمف إذ ضم٤مء أقمٛمك ( , )1وم٘م٤مل  :يمٞمػ يب ي٤م رؾمقل اهلل  ,وأٟم٤م أقمٛمك ؟ ومٜمزًم٧م

:

﴿ ﮐ ﮑ ﮒ﴾](. )3()2

ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﴾()4أي٦م .

ىم٤مل ذم اًمدر اعمٜمثقر(: )5
أظمرج اسمـ ضمرير قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م  ,ىم٤مل  :ضم٤مء ٟم٤مس ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل --
يًتحٛمٚمقٟمف  ,وم٘م٤مل  ٓ(( :أضمد ُم٤م أمحٚمٙمؿ قمٚمٞمف ))  ,وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳﴾أي٦م .ىم٤مل وهؿ ؾمٌٕم٦م ٟمٗمر ُ :مـ سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف  :ؾم٤ممل سمـ قمٛمػم(,)6
طمرُمل سمـ قمٛمرو ( ,)7وُمـ سمٜمل ُم٤مزن سمـ اًمٜمج٤مر :قمٌد اًمرمحـ سمـ يمٕم٥م (,)1
وُمـ سمٜمل واىمػ :
ّ
( )1هق  :قمٌد اهلل سمـ زائدة وهق اسمـ أم ُمٙمتقم  ,وىمٞمؾ همػمه .
اٟمٔمر  :اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ًمٚمثٕمٚمٌل ( , )81/5وُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ (. )269/2
( )2ذم (ب)  :أظمر ُم٤مسملم اعمٕمٙمقوملم قمـ اًمذي ىمٌٚمف .
( )3أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه (ُ )1861/6مـ ـمريؼ اسمـ ومروة  ,قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم  ,قمـ زيد
سمـ صم٤مسم٧م .وذيمره اًمسيوـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( , )131وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )481/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم
اًمدار ىمٓمٜمل ذم اإلومراد  ,واسمـ ُمردويف .
درصمتف  :إؾمٜم٤مده ومٞمف  :اسمـ ومروة وهق ُ(( :مًٚمؿ سمـ ؾم٤ممل اًمٜمَّٝمدي  ,أسمق َومروة إصٖمر  ,اًمٙمقذم  ,وي٘م٤مل ًمف
اجلٝمٜمل ً ,مٜمزوًمف ومٞمٝمؿ ُ ,مِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف  ,صدوق ُ ,مـ ا ًمً٤مدؾم٦م [.خ م د س ق])) اًمت٘مري٥م (.)245/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )185/8واعمٞمزان ( , )415/6واًمتٝمذي٥م (. )376/12
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت  ,ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد طمًـ .

(ُ )4مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )92ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﴾ .

(. )487 – 485/7( )5

 , -ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م  ,وسمدر ًا ,
إٟمّم٤مري
( )6هق  :ؾم٤ممل سمـ قمٛمػمسمـ صم٤مسم٧م سمـ يمٚمٗم٦م سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٛمرو سمـ قمقف -
اًمٌٙم٤مئلم
.
ؾمٗمٞم٤من  , -وهق أطمد
اهلل,-وشمقذم ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب -
وأطمد ًا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل -
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )567/2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )371/2واإلص٤مسم٦م (. )10/3

طمرُمل))  ,أ ّما ذم اًمدر اعمٜمثقر  ,وذم اإلص٤مسم٦م  ,وشمٌّمػم
( )7ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ  ,وسمٕمض اعمّم٤مدر (( :
ّ

اعمٜمتٌف (( :هرُمل))  ,وهق  :هرُمل أو هرم سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري  ,--ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ُ :مـ سمٜمل قمٛمرو

سمـ قمقف  ,ىم٤مل اسمـ طمجر  :وإٟمام هق ُمـ سمٜمل ُم٤مًمؽ سمـ أوس  ,واؾمٛمف  :هرُمل سمـ قمٌد اهلل سمـ روم٤مقم٦م ُمـ سمٜمل
واىمػ سمـ أُمرئ اًم٘مٞمس  ,أطمد اًمٌٙم٤مئلم  ,ؿمٝمد اخلٜمدق واعمِم٤مهد سمٕمده٤م .
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يٙمٜمك أسم٤م ًمٞمغم  ,وُمـ سمٜمل [ا ُعم َّ
ٕمغم]( : )2ؾمٚمامن سمـ صخر( ,)3وُمـ سمٜمل طم٤مرصم٦م  :قمٌد اًمرمحـ
سمـ زيد( )4أسمق َقم ٌْٚم٦م( , )5وُمـ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م  :قمٛمرو سمـ [عٟمٛم٦م ]( ,)6وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو
اعمزين(. )8()7

=

وأظمرج اسمـ ُمردويف قمـ ُجم َ َّٛمع سمـ طم٤مرصم٦م (, )9ىم٤مل  :اًمذيـ اؾمتحٛمٚمقا اًمٜمٌل--وم٘م٤مل :


اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1549/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )407/5واإلص٤مسم٦م ( , )535/6وشمٌّمػم
اعمٜمتٌف (.)1453/4

( )1هق  :قمٌد اًمرمحـ سمـ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ قمقف إٟمّم٤مري  ,اعم٤مزين  ,أسمق ًمٞمغم  ,ىم٤مل اسمـ طمٌ٤من ً :مف صحٌ٦م
وُم٤مت ذم آظمر زُمـ قمٛمر , --وىم٤مل  :ؿمٝمد أطمد ًا واخلٜمدق وُم٤م سمٕمده٤م  ,وهق أطمد اًمٌٙم٤مئلم .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )251/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )284/6واإلص٤مسم٦م (. )355/4
واًمؽمضمؿ وهق اًمّمقاب .
ة
( )2ذم إصؾ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ ((:اعمّمغم))وهقحتريػ ,واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدراًمتخري٩م,
( )3هق  :ؾمٚمامن سمـ صخر اًمٌٞم٤ميض  ,إٟمّم٤مري ً ,مف صحٌ٦م  ,وي٘م٤مل  :ؾمٚمٛم٦م سمـ صخر  ,وهق اًمذي فم٤مهر ُمـ
زوضمتف  ,إٓ أن ؾمٚمامن هذا ًمٞمس ًمف ذيمر ذم اًمٌٙم٤مئلم .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( , )72/4وأؾمد
اًمٖم٤مسم٦م ( , )501/2واإلص٤مسم٦م (. )150/3
( )4مل أضمد ذم اًمٌٙم٤مئلم أطمد ًا هبذا اإلؾمؿ  ,وذيمر ذم اًمٌٙم٤مئلم ُمـ سمٜمل طم٤مرصم٦م قمٚمٌ٦م سمـ زيد وؾمٞم٠ميت ذيمره .
( )5ذم (أ)  :أسمق قمٚمٞم٦م .
اًمؽمضمؿ .
ة
( )6ذم إصؾ  ,وذم سمؼي٦م اًمٜمًخ (( :همٜمٛم٦م)) وهق شمّمحٞمػ  ,واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدر
وهق  :قمٛمرو سمـ َقمٜمَٛم٦م  -سمٛمٝمٛمٚم٦م وٟمقن ُمٗمتقطمتلم  -اسمـ قمدي سمـ ٟم٤ميب سمـ قمٛمرو سمـ ؾمقاد سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

سمـ ؾمٚمٛم٦م إٟمّم٤مري  ,اًمًٚمٛمل  ,ؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمٕم٘مٌ٦م  ,وهق أطمد اًمٌٙم٤مئلم

.اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب

( , )195/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )274/4واإلص٤مسم٦م (. )666/4
( )7هق  :قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ هالل اعمزين  ,واًمد قمٚم٘مٛم٦م ً ,مف صحٌ٦م  ,وهق أطمد اًمٌٙم٤مئلم .اٟمٔمر شمرمجتف ذم :
آؾمتٞمٕم٤مب ( , )960/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )360/3اإلص٤مسم٦م (. )197/4
( )8أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )627 , 626/11مـ ـمريؼ احل٤مرث  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز  ,ىم٤مل

 :صمٜم٤م

أسمقُمٕمنم  ,قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م وهمػمه .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :قمٌد اًمٕمزير سمـ أسم٤من ُمؽموك  ,وأسمق ُمٕمنم وٕمٞمػ  ,ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد
وٕمٞمػ ضمد ًا .
جمؿع سمـ طم٤مرصم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ جمٛمع سمـ اًمٕمٓم٤مف سمـ وٌٞمٕم٦م سمـ يزيد  ,وىم٤مل اسمـ طمجر  :جمٛمع سمـ ضم٤مري٦م
( )9هق ّ :
 ,وي٘م٤مل أٟمف يم٤من إُم٤مم ُمًجد اًميار  ,وُم٤مت ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م  ,وًمٞمس ًمف قم٘م٥م .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد ( , )372/4واإلص٤مسم٦م (. )776/5

235

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشه الجاىٕ

((ٓ أضمد ُم٤م أمحٚمٙمؿ قمٚمٞمف)) ؾمٌٕم٦م ٟمٗمر ُ [ :قم ْٚمٌ٦م]( )1سمـ زيد احل٤مرصمل  ,وقمٛمرو سمـ همٜمؿ
اًمً٤مقمدي ( ,)2وقمٛمرو سمـ هرُمل اًمقاىمٗمل ( , )3و[أسمق] (ً )4مٞمغم ا عمزين  ,وؾم٤ممل سمـ قمٛمرو
اًمٕمٛمري ( ,)5وؾمٚمٛم٦م سمـ صخر اًمزرىمل( , )6وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو اعمزين(.)7
صمؿ ذيمر اظمتالوم ً٤م ذم إؾمامء سمرواي٤مت(. )8
وذم اًمقاطمدي( )9أهنؿ ىم٤مًمقا  :امحٚمٜم٤م قمغم اخلٗم٤مف اعمرىمققم٦م واًمٜمٕم٤مل اعمخّمقوم٦م ٟمٖمزو
اًمؽمضمؿ .
ة
( )1ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :قمٚمٞم٦م)) وهق شمّمحٞمػ  ,واعمثٌ٧م ُمـ الدر اعمٜمثقر  ,وُمّم٤مدر
وهق ُ :قم ْٚمٌ٦م  -سمْمؿ أوًمف وؾمٙمقن اًمالم سمٕمده٤م ُمقطمدة  -اسمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ زيد احل٤مرصمل  ,إٟمّم٤مري ,
ُمـ سمٜمل طم٤مرصم٦م  ,يٕمد ذم أهؾ اعمديٜم٦م  ,وهق اًمذي شمّمدق سمٕمروف  ,ويٕمد ُمـ اًمٌٙم٤مئلم .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1245/3وأسد اًمٖم٤مسم٦م ( , )88/4واإلص٤مسم٦م (. )546/4
( )2هق  :قمٛمرو سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مزن سمـ ىمٞمس سمـ أيب صٕمّم٦م اخلزرضمل  ,ذيمره اعمًتٖمٗمري ومٞمٛمـ ؿمٝمد سمدر ًا  ,وذم
اًمٌٙم٤مئلم  ,وىم٤مل اسمـ طمجر  :وهق وهؿ .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اإلص٤مسم٦م (. )299/5
( )3هٙمذا ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ  ,وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م  ,أ ُم٤م ذم اًمدر اعمٜمثقر  (( :هرُمل سمـ قمٛمرو اًمقاىمٗمل )) ,
وشم٘مدم ذيمره .
( )4ذم (إصؾ ,ب,ج)((:اسمـ)) وهق ظمٓم٠م  ,واعمثٌ٧م ُمـ (أ) وهق قمٌد اًمرمحـ سمـ يمٕم٥م ,أسمق ًمٞمكم,شم٘مدم ذيمره.
( )5ذم (أ)  :ؾم٤ممل سمـ قمٛمرو اًم٘مٛمري .وهق  :ؾم٤ممل سمـ قمٛمػم  ,وىمد شم٘مدم .
الرسالة كاملة
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اٟمٔمر  :أؾمد اًمٖم٤مسم٦م (. )371/2
( )6وهق  :ؾمٚمامن سمـ صخر شم٘مدم ذيمره .
( )7ذيمره اسمـ إصمػم ذم أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( )371/2ذم شمرمج٦م ؾم٤ممل سمـ قمٛمرو ُ ,مـ رواي٦م جمٛمع سمـ ضم٤مري٦م  ,وأؿم٤مر إًمٞمف
اسمـ طمجر ذم اإلص٤مسم٦م ( )546/4ذم شمرمج٦م قمٚمٌ٦م سمـ زيد  ,وٟمًٌف إمم اسمـ ُمردويف .وهذا ًمٞمس ُمـ سم٤مب
أؾمٌ٤مب اًمٜمزول.
( )8اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم ( , )198 , 197/5وشمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ ( , )1864 – 1862/6واًمٙمِمػ
واًمٌٞم٤من ًمٚمثٕمٚمٌل ( , )82 , 81/5وومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين (. )412 , 411/2
وىم٤مل اًمِمقيم٤مين سمٕمد ذيمر اًمرواي٤مت (( :وىمد اشمٗمؼ اًمرواة قمغم سمٕمض ه١مٓء اًمًٌٕم٦م ,واظمتٚمٗمقا ذم اًمٌٕمض  ,وٓ
ي٠ميت اًمتٓمقيؾ ذم ذًمؽ سمٙمثػم وم٤مئدة)) .
( )9هٙمذا ذم إصؾ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ  ,واًمّمقاب ( ىم٤مل اًمقاطمدي )  .اٟمٔمر  :أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(.)202
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وىم٤مل جم٤مهد ٟ :مزًم٧م ذم سمٜمل ُم٘مرن(ُ : )1مٕم٘مؾ()2وؾمقيد( )3واًمٜمٕمامن(.)5( )4
[ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾(.)6
ٟمزًم٧م ذم أقم٤مري٥م ُمـ أؾمد ()7وهمٓمٗم٤من ( ,)8وأقم٤مري٥م طم٤مضي اعمديٜم٦م]. )10( )9( /
اعمزين
( )1سمٜمق ُم٘مرن  :هق ُم٘مرن سمـ قم٤مُمر سمـ صٌح سمـ هجػم سمـ ٟمٍم سمـ ُطم ٌْ ِِم َّٞم٦م سمـ يمٕم٥م سمـ قمٌد سمـ صمقر سمـ ُهذُم٦م .
ىم٤مل احل٤مومظ(( :ىم٤مل اًمقاىمدي واسمـ ٟمٛمػم :يم٤من سمٜمق ُم٘مرن ؾمٌٕم٦م  ,يمٚمٝمؿ صح٥م اًمٜمٌل ,--ىم٤مل أسمققمٛمر ً :مٞمس
همػمهؿ)  .اٟمٔمر:مجٝمرة أٟمً٤مب اًمٕمرب( ,)202/1واإلص٤مسم٦م(.)183/6
)
ذًمؽ ٕطمد ُمـ اًمٕمرب
( )2هق ُ :مٕم٘مؾ سمـ ُم٘مرن اعمزين  ,أسمققمٛمرة  ,ىم٤مل اسمـ طمٌ٤من ًمف صحٌ٦م  ,ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م  ,وروى قمـ اًمٜمٌل --
أطم٤مدي٨م .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )393/3وآؾمتٞمٕم٤مب ( , )432/3واإلص٤مسم٦م(.)183/6
( )3هق  :ؾمقيد سمـ ُم٘مرن سمـ قم٤مئذ اعمزين  ,يٙمـى أسم٤م قم٤مئذ  ,صح٤ميب ٟمزل اًمٙمقوم٦م ُ ,مِمٝمقر روى طمديثف ُمًٚمؿ
وأصح٤مب اًمًٜمـ .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :وآؾمتٞمٕم٤مب( , )680/2واإلص٤مسم٦م (. )229/3
( )4هق  :اًمٜمٕمامن سمـ ُم٘مرن سمـ قم٤مئذ  ,أسمق قمٛمرو  ,أو أسمق طمٙمٞمؿ اعمزين أظمق ؾمقيد وأظمقشمف  ,صح٤ميب ُمِمٝمقر ,
اؾمتِمٝمد سمٜمٝم٤موٟمد ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )506 , 505/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )359 , 358/5واإلص٤مسم٦م (. )453/6
( )5أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (, )625/11واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1862/6رىمؿ ( )10203يمالمه٤م
ُمـ ـمريؼ ورىم٤مء  ,قمـ أيب ٟمجٞمح  ,قمـ جم٤مهد .
وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ( , )202واًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ( )487/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم
ؿمٞم٥م ,واسمـ املٟمذر  ,دون ذيمر اسمـ ضمرير .
اسمـ ؾمٕمد  ,واسمـ أيب ة
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

درصمتف  :هق ُمرؾمؾ  ,وإؾمٜم٤مده طمًـ إمم جم٤مهد  ,وىمد شم٘مدم .
()6

ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )97ومت٤مُمٝم٤م ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾.

( )7أؾمد  :وهق اؾمؿ قمدة ُمـ اًم٘مٌ٤مئؾ ُمٜمٝمؿ  :أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى سمـ ىميص ُمـ ىمريش  ,وأؾمد سمـ ظمزيٛم٦م سمـ
مدريم٦م سمـ اًمٞم٤مس سمـ ُمي  ,وأؾمد سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمزار  ,وأؾمد سمـ دودان .
اٟمٔمر  :إٟمً٤مب ًمٚمًٛمٕم٤مين ( , )138/1واًمٚمٌ٤مب ذم هتذي٥م إٟمً٤مب (. )53/1
( )8همٓمٗم٤من  :ىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُمـ ىمٞمس قمٞمالن  ,وهق همٓمٗم٤من سمـ ؾمٕمد سمـ ىمٞمس قمٞمالن يٜمً٥م إًمٞمف يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ,
ُمٜمٝمؿ رسمٕمل سمـ حراش اًمٕمٌز اًمٖمٓمٗم٤مين .
اٟمٔمر  :إٟمً٤مب ًمٚمًٛمٕم٤مين ( , )302/4واًمٚمٌ٤مب ذم هتذي٥م إٟمً٤مب (. )386/2
(ُ )9م٤م سملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ (ب) .
( )10ذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( , )202واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )270/2واسمـ اجلقزي ذم
زاد اعمًػم ( , )99/3وإًمقد ذم روح اعمٕم٤مين ( )6/6ومل يٜمًٌقه ٕطمد .
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ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾()1أي٦م .
أظمرج اسمـ ضمرير قمـ جم٤مهد  :أهن٤م(ٟ )2مزًم٧م ذم سمـي ُم٘مرن  ,اًمذيـ ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ  ﴿ :ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﴾(.)4( )3

وأظمرج [قمـ] ()5قمٌد اًمرمحـ سمـ [ُمٕم٘مؾ] ( )6اعمزين( , )7ىم٤مل  :يمٜم٤م قمنمة وًمد ُم٘مرن ,

ومٞمٜم٤م هذه أي٦م(. )8

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )99ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾.

((( )2أهن٤م))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )92
ُ)636, 635/11مـ ـمريؼ احلًلم  ,ىم٤مل طمدصمٜم٤م طمج٤مج  ,قمـ اسمـ ضمري٩م  ,قمـ.جم٤مهد
شمٗمًػمه
( )4أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم (
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل (,)132وذم اًمدر اعمٜمثقر()492/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم ؾمٜمٞمد ,واسمـ اعمٜمذر ,
وأيب اًمِمٞمخ .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :احلًلم سمـ داود اعمّمٞميص  ,وٕمٞمػ  ,ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
الرسالة كاملة
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(ُ )5م٤م سملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ مجٞمع اًمٜمًخ  ,وأصمٌتف ُمـ ُمّم٤مدر اًمتخري٩م ً ,مٞمًت٘مٞمؿ اًمٙمالم .
( )6ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ ُ((:مٖمٗمؾ)) وهق شمّمحٞمػ  ,واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدر اًمؽممج٦م .
( )7هق (( :قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕم٘مؾ سمـ ُم٘مرن [اعمزين]  ,أسمق قم٤مصؿ اًمٙمقذم  ,صم٘م٦م  ,شمٙمٚمٛمقا ذم روايتف قمـ أسمٞمف
ًمّمٖمره  ,ووهؿ ُمـ ذيمره ذم اًمّمح٤مسم٦م إٟمام هق ُمـ اًمث٤مًمث٦م [.د])) اًمت٘مري٥م (. )498/1
ىم٤مل اسمـ طمجر (( :وإٟمام قمٜمل سم٘مقًمف  :يمٜم٤م  :أسم٤مه وأقمامُمف  ,وأُم٤م هق ومٞمّمٖمر قمـ ذًمؽ  ,وُمـ أقمامُمف قمٌداًمرمحـ
سمـ ُم٘مرن  ,ذيمره اسمـ ؾمٕمد ذم الصح٤مسم٦م)) .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )284/5واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )111/5واًمتٝمذي٥م (. )246/6
( )8أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )636/11مـ ـمريؼ ضمٕمٗمر  ,قمـ اًمٌخؽمي سمـ اعمخت٤مر اًمٕمٌدي  ,ىم٤مل
ؾمٛمٕم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕم٘مؾ .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم لسم٤مب اًمٜمؼول صـ( ,)132وذم اًمدر اعمٜمثقر( )493/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم أيب اًمِمٞمخ .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :ضمٕمٗمر سمـ أيب اعمٖمػمة اًم٘مٛمل  ,صدوق هيؿ .وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت .
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ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾(.)1

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )101ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾.
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ىم٤مل اًمٙمٚمٌل ٟ :مزًم٧م ذم ضمٝمٞمٜم٦م  ,وُمزيٜم٦م ( ,)1وأؿمجع ( ,)2وأؾمٚمؿ ( , )3وهمٗم٤مر ﴿ :ﭲ
ﭳ ﭴ﴾يٕمٜمل قمٌداهلل سمـ أيب  ,وضمد سمـ ىمٞمس  ,وُمٕمت٥م سمـ ىمِمػم  ,واجلالس سمـ
ؾمقيد  ,وأسم٤م قم٤مُمر اًمراه٥م (. )5()4
ىمقًمف قمزوضمؾ  ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﴾(.)6
(ُ )1مزيٜم٦م  :وشمٜمً٥م إمم ُمزيٜم٦م سمـ أد سمـ ـم٤مسمخ٦م سمـ اًمٞم٤مس سمـ ُمي سمـ ٟمزار سمـ ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من  ,واؾمؿ ُمزيٜم٦م
قمٛمرو  ,وإٟمام ؾمٛمل سم٤مؾمؿ أُمف ُمزيٜم٦م سمٜم٧م يمٚم٥م سمـ وسمرة  ,وهل ىمٌٞمٚم٦م يمٌػمة ُ ,مٜمٝمؿ قمٌداهلل سمـ ُمٕم٘مؾ اعمزين ,
ًمف صحٌ٦م  ,وهل اًمٞمقم ومخذ ُمـ ومخقذ ىمٌٞمٚم٦م طمرب.
اٟمٔمر  :إٟمً٤مب ًمٚمًٛمٕم٤مين ( , )278 , 277 /5واًمٚمٌ٤مب ذم هتذي٥م إٟمً٤مب ( , )205/3وُمٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ
احلج٤مز (. )484
( )2أؿمجع  :ىمٌٞمٚم٦م ُمِمٝمقرة  ,وشمٜمً٥م إمم أؿمجع سمـ ري٨م سمـ همٓمٗم٤من سمـ ؾمٕمد سمـ ىمٞمس قمٞمالن ُ ,مٜمٝمؿ أسمق قمٌد
اًمرمحـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ إؿمجٕمل .
اٟمٔمر  :إٟمً٤مب ً ,مٚمًٛمٕم٤مين( , )165/1واًمٚمٌ٤مب ذم هتذي٥م إٟمً٤مب (. )64/1
( )3أؾمٚمؿ  :وشمٜمً٥م إمم أؾمٚمؿ سمـ ىميص سمـ طم٤مرصم٦م سمـ قمٛمرو  ,ومه٤م إظمقان ظمزاقم٦م وأؾمٚمؿ ُ ,مٜمٝمؿ أسمق ومراس ,
رسمٞمٕم٦م سمـ يمٕم٥م إؾمٚمٛمل ً ,مف صحٌ٦م .
اٟمٔمر  :إٟمً٤مب ًمٚمًٛمٕم٤مين ( ,)152 , 151/1واًمٚمٌ٤مب ذم هتذي٥م إٟمً٤مب (. )58/1
( )4هق  :أسمق قم٤مُمر قمٌد قمٛمرو سمـ صٞمٗمل سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أُمٞم٦م سمـ وٌٞمٕم٦م  ,واًمد طمٜمٔمٚم٦م همًٞمؾ اعمالئٙم٦م  ,وهق اًمذي
سمٜمك أهؾ اًمٜمٗم٤مق ُمًجد اًميار ٕضمٚمف  ,واؾمتٌٕمد احل٤مومظ ذم إص٤مسم٦م إؾمالُمف  ,وم٘م٤مل (( :وقمغم شم٘مدير أن
يقضمد ذًمؽ  ٪ومٙم٠مٟمف ارشمد  ,وم٢من ُمٌ٤ميٜمتف ًمٚمٛمًٚمٛملم وُمٔم٤مه رشمف ًمٚمٛمنميملم قمٚمٞمٝمؿ وطمْمقره ُمٕمٝمؿ سمٕمض
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

احلروب طمتك أراد اسمٜمف طمٜمٔمٚم٦م أن يثقر قمٚمٞمف  ,صمؿ يمٞمده اإلؾمالم ُمِمٝمقر ذم اًمًػم واعمٖم٤مزي)) .ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف
قمٜمد هرىمؾ  ,ذم ؾمٜم٦م (9هـ)  ,وىمٞمؾ سمٕمده٤م .
اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم ( , )128/3وآؾمتٞمٕم٤مب

( , )380/1واإلص٤مسم٦م (. )303/7

( )5ذيمره الواطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(ُ)202مـ ىمقل اًمٙمؾيب  ,واعم٤موردي ذم اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن (,)101/2

واسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم (ُ )491/3مـ ىمقل اسمـ قمٌ٤مس-

. -وذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من

( , )87/5واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )272/2واًمزخمنمي ذم اًمٙمِم٤م ف ( , )294/2واًم٘مرـمٌل ذم
شمٗمًػمه ( )351/10ومل يٜمًٌقه ٕطمد .
درصمتف  :هق ُمٕمْمؾ .ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,واًمٙمٚمٌل ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب .

ﮘ.
(ُ )6مـ ؾمقرةاًمتقسم٦م آي٦م ()102ومت٤مُمٝم٤م ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖﮗ ﴾
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أظمرج اسمـ ُمردويف [ ,واسمـ]( )1أيب طم٤مشمؿ ُمـ ـمريؼ اًمٕمقذم  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس  ,ىم٤مل
صمؿ إنأسم٤م لسم٤مسم٦م ورضمٚملم ُمٕمف شمٗمٙمَّروا وٟمدُمقا
همزا رؾمقل اهلل--ومتخ َّٚمػ أسمق ًمٌ٤مسم٦م ومخً٦م ُمٕمف َّ ,
:

وأي٘مٜمقا سم٤مهلٚمٙم٦م  ,وىم٤مًمقا ٟ :محـ ذم اًم نٔمالل واًم ّٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ُمع اًمٜمً٤مء  ,ورؾمقل اهلل

--

واعم١مُمٜمقن ُمٕمف ذم اجلٝم٤مد  ,واهلل ًمٜمقصم٘م َّـ أٟمٗمًٜم٤م سم٤مًمًقاري  ,ومال ٟمٓمٚم٘مٝم٤م طمتك يٙمقن
ا أٟمٗمًٝمؿ  ,ومرضمع
رؾمقل اهلل  -  -هق يٓمٚم٘مٝم٤م  ,ومٗمٕمٚمقا وسم٘مل صمالصم٦م ٟمٗمر مل يقصم٘مق
رؾمقل اهلل ُ- -مـ همزوشمف  ,وم٘م٤مل ُ(( :مـ ه١مٓء اعمقصم٘مقن سم٤مًمًقاري ؟ )) وم٘م٤مل رضمؾ :
هذا أسمق ًمٌ٤مسم٦م وأصح٤مب ًمف ( , )2ختٚمٗمقا ومٕم٤مهدوا اهلل أن ٓ يٓمٚم٘مقا أٟمٗمًٝمؿ طمتك شمٙمقن أٟم٧م
اًمذي شمٓمٚم٘مٝمؿ  ,وم٘م٤مل  ٓ(( :أـمٚم٘مٝمؿ طمتك أوُمر سم٢مـمالىمٝمؿ ))  ,وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﮇ
ﮈ ﮉ ﴾أي٦م .ومٚمام ٟمزًم٧م أـمٚم٘مٝمؿ وقمذرهؿ  ,وسم٘مل اًمثالصم٦م اًمذيـ مل

يقصم٘مقا

من ()3ﯳ ﯴ ﴾
أٟمٗمًٝمؿ مل يذيمروا /سمٌمء,وهؿ اًمذيـ ىم٤مل اهلل ذمهؿ ﴿:ﯱ ُم ْر َصم َ

()4

أي٦م  ,ومجٕمؾ أٟم٤مس ي٘مقًمقن  :هٚمٙمقا إذمل( )5يٜمزل قمذرهؿ  ,وآظمرون ي٘مقًمقن  :قمًك اهلل
أن يتقب قمٚمٞمٝمؿ طمتك ٟمزًم٧م  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾(. )7( )6

( )1ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :قمـ)) وهق حتريػ  ,واملصمٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدر اًمتخري٩م  ,وهق اًمّمقاب .
( )2ذم (أ)  :وأصح٤مسمف .
(ُُ (( )3م ْر َضم َ
١من)) سم٤مهلٛمزة  ,وهل ىمر اءة اسمـ يمثػم  ,وأسمق قمٛمرو  ,واسمـ ع اُمر  ,وأسمق سمٙمر قمـ قم٤مصؿ  ,ويٕم٘مقب .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اٟمٔمر  :اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم (. )406/1
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )106
( )5ذم (أ)  :إذا مل .
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )118
( )7أظمرضمف أسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه( )1872/6رىمؿ ( , )10305واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه()653 , 652/11
,-

ىم٤مل صمٜمل قمٛمل  ,ىم٤مل :صمٜمل أيب  ,قمـ أسمٞمف  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-
يمالمه٤م قمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمد  ,ىم٤مل صمٜمل أيب : ,

وًمٞمس ومٞمٝمام ىمقًمف (( :ومٚمام ٟمزًم٧م أـمٚم٘مٝمؿ وقمذرهؿ . ))...وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ (, )132
وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )510–508/7وزاد ذم ٟمًٌتف وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ ُمردويف .
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ حمٛمد سمـ احلًـ سمـ قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم  ,ىم٤مل اخلٓمٞم٥م (( :يم٤من
ًملم احلدي٨م))  ,وىم٤مل اًمدار ىمٓمٜمل  ٓ(( :سم٠مس سمف)) .
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وأظمرج اسمـ ضمرير ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م  ,قمـ اب ن قمٌ٤مس ٟ ,محقه  ,وزاد  :ومج٤مء
أسمقًمٌ٤مسم٦م وأصح٤مسمف سم٠مُمقاهلؿ طملم أـمٚم٘مقا  ,وم٘م٤مًمقا  :ي٤م رؾمقل اهلل هذه أُمقاًمٜم٤م ومتّمدق هب٤م قمٜم٤م
واؾمتٖمٗمر ًمٜم٤م  ,وم٘م٤مل ُ(( :م٤م أُمرت أن آظمذ ُمـ ( )1أُمقاًمٙمؿ صدىم٦م))  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ﴾ ()2أي٦م(. )3

=

(
(
أؾمٚمؿ,)1وهمػمهؿ(.)2
اًمْم َّح٤مك(,)5وزيد سمـ
وأظمرج هذا اًم٘مدروطمده :قمـ ؾمٕمٞمد سمـ
ضمٌػم,)4و َّ



اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :شم٤مريخ سمٖمداد ( , )322/5واعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء ( , )584/2واًمٚمً٤من ( , )174/5وأسمقه :
ؾمٕمد سمـ حمٛمد سمـ احلًـ اًمٕمقذم  ,ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمٜمف (( :ذاك ضمٝمٛمل  ,ومل يٙمـ ممـ يًت٠مهؾ أن يٙمت٥م
قمٜمف  ,وٓ ُمقوٕم ً٤م ًمذاك)) .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :شم٤مريخ سمٖمداد ( ,)126/9واًمٚمً٤من (. )19 , 18/3وقمٛمف  :احلًلم سمـ احلًـ سمـ قمٓمٞم٦م
طم٤متواًمٜمً٤مئل ,
اًمٕمقذم  ,ىم٤مل اسمـ ُمٕملم (( :وٕمٞمٗم ً٤م ذم اًم٘مْم٤مء وٕمٞمٗم ً٤م ذم احلدي٨م)),ووٕمٗمف اسمـ ؾمٕمد وأسمق م
وىم٤مل اسمـ طمٌ٤من ُ((:مٜمٙمر احلدي٨م  ,يروي قمـ إقمٛمش وغيره أؿمٞم٤مء ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م ...وٓ جيقز آطمتج٤مج
سمخؼمه)) .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ,)48/3واعمجروطملم ( ,)246/1واًمٚمً٤من (. )278/2
وأسمقه  :احلًـ سمـ قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم وٕمٞمػ  ,وقمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم  ,وٕمٞمػ وىمد شم٘مدُم٤م .

ومٝمذا اإلؾمٜم٤مد ُمًٚمًؾ سم٤مًمْمٕمٗم٤مء  ,ىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر حم٘مؼ شمٗمًػم اسمـ ضمرير ((( : )263/1هذا اإلؾمٜم٤مد
ُمـ أيمثر إؾم٤مٟمٞمد دوراٟم ً٤مذم شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ,وهق إؾمٜم٤مد ُمًٚمًؾ سم٤مًمْمٕمٗم٤مء ُمـ أهة واطمدة  ,إن صح هذا
اًمتٕمٌػم! وهق ُمٕمروف قمٜمد اًمٕمٚمامء سمتٗمًػم اًمٕمقذم)) .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ(( )1مـ))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )103
( )3هق ضمزء ُمـ طمدي٨م ـمقيؾ ؾمٞم٠ميت خترضمف ىمريٌ ً٤م .
( )4أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )660/11مـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م ضمرير  ,قمـ يٕم٘مقب  ,قمـ
ضمٕمٗمر  ,قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :ؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع سمـ اجلراح  ,يم٤من صدوىم ً٤م  ,إٓ أٟمف اسمتكم سمقراىمف  ,وم٠مدظمؾ
قمٚمٞمف ُم٤م ًمٞمس ُمـ طمديثف  ,ومٜمّمح ومٚمؿ ي٘مٌؾ ومً٘مط طمديثف .ويٕم٘مقب سمـ قمٌداهلل إؿمٕمري  ,اًم٘مٛمل  ,وضمٕمٗمر
سمـ أيب اعمٖمػمة اخلزاقمل  ,اًم٘مٛمل  ,يمؾ ُمٜمٝمام صدوق هيؿ  ,ومل أضمد هلؿ ُمت٤مسمٕم ً٤م  ,ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
( )5أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )661/11ىم٤مل ُ :طمد ْصم ُ٧م قمـ احلًلم سمـ اًمٗمرج  ,ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ُمٕم٤مذ ,
اًمْم َّح٤مك .
ىم٤مل ٟ :م٤م قمٌٞمد سمـ ؾمٚمامن  ,ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م َّ
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :احلًلم سمـ اًمٗمرج  ,اخلٞم٤مط  ,يمذسمف اسمـ ُمٕملم  ,واسمـ ضمرير مل يًؿ ؿمٞمخف ,
ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
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=



( )1أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )660/11مـ ـمريؼ اسمـ محٞمد  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م يٕم٘مقب  ,قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :حمٛمد سمـ محٞمد اًمرازي  ,وٕمٞمػ .ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
( )2اٟمٔمر  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير ( , )661 , 660/11وشمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ ( )1875/6رىمؿ (. )10309
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وأظمرج قمٌد( )1قمـ ىمت٤مدة  :أهن٤م ٟمزًم٧م ذم ؾمٌٕم٦م  ,أرسمٕم٦م ُمٜمٝمؿ رسمٓمقا أٟمٗمًٝمؿ ذم
اًمًقاري  ,وهؿ  :أسمق ًمٌ٤مسم٦م  ,وُمرداس( ,)2وطمذام(.)4( )3
َّ
وأظمرج أسمق اًمِمٞمخ  ,واسمـ ُمٜمدة ( )5ذم " اًمّمح٤مسم٦م " ُ ,مـ ـمريؼ اًمثقري ( , )6قمـ
( )1هق  :قمٌد سمـ محٞمد سمـ ٟمٍم اًمٙمز  ,أسمق حمٛمد  ,وىمٞمؾ اؾمٛمف  :قمٌد احلٛمٞمد  ,إُم٤مُم ً٤م قمٚم ًام سم٤محلدي٨م واًمتٗمًػم ,
ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف  :اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم  ,واعمًٜمد  ,شمق ذم ؾمٜم٦م (249هـ) .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء

( , )235/12وشمذيمرة احلٗم٤مظ ( , )534/2وـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ

ًمٚمداودي (. )374/1
(ُ )2مرداس  :هٜم٤مك ايمثر ُمـ صح٤ميب اؾمٛمف ُمرداس  ,ومل يرد ذم شمرمج٦م أطمدهؿ أٟمف ممـ ختٚمػ قمـ همزوة شمٌقك ,
أو ممـ رسمط ٟمٗمًف ذم ؾم٤مري٦م اعمًجد .
اٟمٔمر  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1387 ,1386/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( ,)150–147/5واإلص٤مسم٦م (. )76–71/6
سمٕمده
اًمٜم٘مقل(أوس سمـ ظمذام)) وهق إىمرب  ,وؾمٞم٠ميت ذم إصمر اًمذي .
( )3هٙمذا ذم إصؾ  ,وسم٘مٞم٦م اًمٜمًخ  ,وذم ًمٌ٤مب ( :
ؾمػمه ,يمام ذم اإلص٤مسم٦م(ُ)146/1مـ ـمريؼ قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمٓم٤مء  ,قمـ ؾمٕمٞمد ,
( )4أظمرضمف قمٌد سمـ محٞمد ذم شمػ
قمـ ىمت٤مدة « :أهن٤م ٟمزًم٧م ذم ؾمٌٕم٦م ٟمٗمر ُ :مٜمٝمؿ أرسمٕم٦م رسمٓمقا أٟمٗمًٝمؿ ذم اًمًقاري  ,وهؿ  :اسمقًمٌ٤مسم٦م  ,وُمرداس ,
وأوس  ,ومل يٜمًٌف  ,وآظمر أهبٛمف» .وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ(. )133
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده ((:قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمٓم٤مء اخلٗم٤مف  ,أسمق ٟمٍم اًمٕمجكم ُمقٓهؿ  ,اًمٌٍمي ,
ٟمزيؾ سمٖمداد  ,صدوق  ,رسمام أ ظمٓم٠م  ,أٟمٙمروا قمٚمٞمف طمديث٤م ذم اًمٕمٌ٤مس  ,ي٘م٤مل  :دًمًف قمـ صمقر ُ ,مـ اًمت٤مؾمٕم٦م ,
ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع  ,وي٘م٤مل ؾمٜم٦م  :ؾم٧م وُم٤مئتلم [.قمخ م  ))]4اًمت٘مري٥م (. )528/1
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )27/6واعمٞمزان ( , )435/4واًمتٝمذي٥م (. )344/12
ويِمٝمد ًمف ُ :م٤م أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه( )1873/6رىمؿ (ُ)10306مـ ـمريؼ يزيد  ,قمـ ؾمٕمٞمد ,
قمـ ىمت٤مدة ٟ ,محقه  ,وإؾمٜم٤مده صحٞمح .
( )5هق  :حمٛمد سمـ اًمِمٞمخ أيب يٕم٘مقب إؾمح٤مق سمـ احل٤مومظ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أ يب زيمري٤م حيٞمك سمـ ُمٜمده ,
أسمققمٌداهلل  ,اإلُم٤مم احل٤مومظ اجلقال حمدث اًمٕمٍم  ,وًمد ؾمٜم٦م (310هـ)  ,وىمٞمؾ ذم اًمتل شمٚمٞمٝم٤م ً ,مف شمّم٤مٟمٞمػ
يمثػمة ُمٜمٝم٤م ُ :مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ,شمقذم ؾمٜم٦م

(395هـ ) .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :شمذيمرة احلٗم٤مظ (, )1031/3

وـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ ( , )409 , 408/1وؿمذرات اًمذه٥م (. )146/3
( )6هق (( :ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمنوق اًمثقري  ,أسمق قمٌد اهلل اًمٙمقذم  ,صم٘م٦م  ,طم٤مومظ وم٘مٞمف  ,قم٤مسمد إُم٤مم طمج٦م ,
ُمـ رؤوس اًمٓمٌ٘م٦م اًمً٤مسمٕم٦م  ,ويم٤من رسمام دًمس ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم  ,وًمف أرسمع وؾمتقن [.ع])) اًمت٘مري٥م
(. )311/1واٟمٔمر شمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )224 – 222/4وُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت (,)415 - 407/1
=
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إقمٛمش( ,)1قمـ أيب ؾمٗمٞم٤من( , )2قمـ ضم٤مسمر
ذم شمٌقك ؾمت٦م  :أسمق ًمٌ٤مسم٦م  ,و َأوس [سمـ]()4طمذام  ,وصمٕمٚمٌ٦م سمـ وديٕم٦م ( ,)5ويمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ,

 ,ىم٤مل  :يم٤من ُمـ ختٚمػ قمـ رؾمقل اهلل --

وُمرارة سمـ اًمرسمٞمع ( ,)6وهالل سمـ أُمٞم٦م (.)7ومج٤مء أسمق ًمٌ٤مسم٦م

 ,وأوس  ,وصمٕمٚمٌ٦م  ,ومرسمٓمقا

أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمًقاري  ,وم٘م٤مًمقا  :ي٤م رؾمقل اهلل  ,ظمذ هذا اًمذي طمًٌٜم٤م قمٜمؽ  ,وم٘م٤مل

=

ٓ( ( :



واًمتٝمذي٥م (. )101 - 99/4

( )1هق (( :ؾمؾيامن سمـ ُمٝمران إؾمدي اًمٙم٤مهكم  ,أسمق حمٛمد اًمٙمقذم إقمٛمش  ,صم٘م٦م طم٤مومظ  ,قم٤مرف سم٤مًم٘مراءات ,
ورع ً ,مٙمٜمف يدًمس ُ ,مـ اخل٤مُمً٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وأرسمٕملم  ,أو صمامن  ,ويم٤من ُمقًمده أول إطمدى وؾمتلم

.

[ع])) اًمت٘مري٥م (.)331/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم:اجلرح واًمتٕمديؾ(,)146/4هتذي٥م اًمؽُم٤مل(,)90 – 76/12واًمتٝمذي٥م(. )196 , 195/4
( )2هق((:ـمٚمح٦م سمـ ٟم٤مومع اًمقاؾمٓمل  ,أسمق ؾمٗمٞم٤من اإلؾمٙم٤مف ٟ ,مزل ُمٙم٦م  ,صدوق ُ ,مـ اًمراسمٕم٦م [.ع])) اًمت٘مري٥م
(.)380/1
اٟمٔمرشمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ,)475/4وهتذي٥م اًمٙمامل( ,)441 –438/13واًمتٝمذي٥م(.)24/5
()3

هق  :ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري-

 , -شم٘مدم .

( )4ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :وأوس وطمذام)) ,وهق ظمٓم٠م  ,واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدر اًمتخري٩م  ,واًمؽمضمؿ ة ,
وهق اًمّمقاب عمٜم٤مؾمٌتف اًمًٞم٤مق .
وأوس هق  :أوس سمـ ظمذام إٟمّم٤مري  ,رسمط ٟمٗمًف إمم ؾم٤مري٦م ُمًجد اًمرؾمقل - -لختٚمٗمف قمـ شمٌقك

.

الرسالة كاملة
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اٟمٔمر شمرمجتف ذم ُ :مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ ( , )312/1واإلص٤مسم٦م (. )152/1
( )5هق  :صمٕمٚمٌ٦م سمـ وديٕم٦م إٟمّم٤مري ,--ختٚمػ قمـ شمٌقك  ,ومرسمط ٟمٗمًف قمغم اًمً٤مري٦م طمتك شم٤م ب اهلل قمٚمٞمف ,
وضم٤مء سمامًمف صدىم٦م .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم ُ :مٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ ( ,)492/1وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )362/1واإلص٤مسم٦م(. )408/1
( )6هق ُ :مرارة سمـ اًمرسمٞمع إٟمّم٤مريُ ,--مـ سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف  ,صح٤ميب ُمِمٝمقر  ,ؿمٝمد سمدر ًا  ,قمغم
اًمّمحٞمح  ,وهق أطمد اًمثالصم٦م اًمذيـ ختٚمٗمقا قمـ همزوة شمٌقك  ,وشم٤مب اهلل قمٚمٞمٝمؿ .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1382/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )141 , 140/5واإلص٤مسم٦م (. )65/6
( )7هق  :هالل سمـ أُمٞم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ ىمٞمس سمـ قمٌد إقمٚمؿ سمـ قم٤مُمر سمـ يمٕم٥م سمـ واىمػ إٟمّم٤مري

,- -

اًمقاىمٗمل  ,ؿمٝمد سمدر ًا وُم٤م سمٕمده٤م  ,وهق أطمد اًمثالصم٦م اًمذيـ ختٚمٗمقا قمـ همزوة شمٌقك  ,وشم٤مب اهلل قمٚمٞمٝمؿ .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1542/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )423 , 422/5واإلص٤مسم٦م (. )546/6
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أطمٚمٝمؿ ( )1طمتك يٙمقن ىمت٤مل ))  ,وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﴾أي٦م(.)2
إؾمٜم٤مده ىمقي(. )3
وأظمرج اسمـ ُمردويف  -سمًٜمد ومٞمف اًمقاىمدي ( -)4قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ( ,)5ىم٤مًم٧م  :إن شمقسم٦م أيب
ًمٌ٤مسم٦م ٟمزًم٧م ذم َسم ْٞمتل  ,ومًٛمٕم٧م رؾمقل اهلل--يْمحك ذم اًمًحر  ,وم٘مٚم٧م ُ :م٤م يْمحٙمؽ
ِ
ٞم٥م قمغم أيب ًمٌ٤مسم٦م ))  ,وم٘مٚم٧م ُ :أوذٟمف سمذًمؽ ؟ ىم٤مل ُ(( :م٤م
ي٤مرؾمقل اهلل /؟ ىم٤مل (( :شم َ
ِ
ؿمئ٧م( ,)))6وم٘مٛم٧م قمغم سم٤مب احلجرة  ,و ذًمؽ ىمٌؾ أن ييب احلج٤مب  ,وم٘مٚم٧م :ي٤م أسم٤م ًمٌ٤مسم٦م

َ ,أ ْسم ِنم وم٘مد شم٤مب اهلل قمٚمٞمؽ ,ومث٤مر اًمٜم٤مس ًمٞمٓمٚم٘مقه  ,وم٘م٤مل  ٓ :طمتك ي٠ميت رؾمقل اهلل --
ومٞمٙمقن هق اًمذي يٓمٚم٘مٜمل  ,ومٚمام ظمرج إمم اًمّمٌح أـمٚم٘مف  ,وٟمزًم٧م

﴿ :ﮇﮈ

ﮉ ﴾(.)7
( )1ذم (ب)  ٓ :أمحٚمٝمؿ .
اإلص٤مسم٦م , )152/1وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )362/1وأسمق ٟمٕمٞمؿ  ,ذم ُمٕمروم٦م
(
( )2أظمرضمف اسمـ ُمٜمده ذم اًمّمح٤مسم٦م  ,يمام ذم
سمف
اًمّمح٤مسم٦م( )312/1رىمؿ ( , )998و ( , )492/1رىمؿ ( )1397يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ اًمثقري . ,
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ(,)133وذم اًمدر اعمٜمثقر( )511/7مـمقًٓ,وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ قمً٤ميمر.
درصمتف  :ىم٤مل اسمـ طمجر ذم إص٤مسم٦م سمٕمد أن ذيمره (( :إؾمٜم٤مده ىمقي))  ,ويمذا اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل  ,وذم
اًمدر اعمٜمثقر .
الرسالة كاملة
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()3

هذا ىمقل اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل ٟ ,م٘مٚمف قمٜمف إضمٝمقري-

.-

( )4هق (( :حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ واىمد إؾمٚمٛمل  ,اًمقاىمدي  ,اعمدين اًم٘م٤ميض ٟ ,مزيؾ سمٖمداد ُ ,مؽموك ُمع ؾمٕم٦م قمٚمٛمف ,
ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وُم٤مئتلم  ,وًمف صمامن وؾمتقن [.ق])) اًمت٘مري٥م( . )194/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ( , )20,21/8وهتذي٥م اًمٙمامل( , )193 –180/26واًمتٝمذي٥م(.)323/9
( )5هل (( :هٜمد سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرسمـ خمزوم اعمخزوُمٞم٦م  ,أم ؾمٚمٛم٦م  ,أم اعم١مُمٜملم ,
شمزوضمٝم٤م اًمٜمٌل--سمٕمد أيب ؾمٚمٛم٦م  ,ؾمٜم٦م أرسمع  ,وىمٞمؾ
. 617/2واٟمٔمر شمرمجتٝم٤م ذم

 :ىمٌؾ ذًمؽ  ,وإول أصح

[.ع])) الشم٘مري٥م

 :آؾمتٞمٕم٤مب (  , 1940 , 1939/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( ,) 313 , 312/7

واإلص٤مسم٦م( .) 222 , 221/8
( )6ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :أي  :وم٤مومٕمكم)) ا.هـ .
( )7ذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( )133وٟمًٌف إمم اسمـ ُمردويف .
واٟمٔمر  :اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ًمٚمثٕمٚمٌل (  ,) 26/8وُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ  , 522/3وًمٌ٤مب اًمت٠مويؾ( .) 252/5
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ىم٤مل ذم اًمدر اعمٜمثقر(:)1
وأظمرج اًمٌٞمٝم٘مل قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م  :أن سمٜمل ىمرئم٦م يم٤مٟمقا طمٚمٗم٤مء ٕيب ًمٌ٤مسم٦م ,
وم٤مـمٚمٕمقا قمٚمٞمف وهق يدقمقهؿ إمم طمٙمؿرؾمقل اهلل ,--وم٘م٤مًمقا :ي٤م أسم٤م ًمٌ٤مسم٦م  ,أشم٠مُمرٟم٤م أن ٟمٜمزل ؟
-سمذًمؽ  ,وم٘م٤مل (ًمف )2رؾمقل اهلل:--
ؼم قمٜمف رؾمقل-اهلل
وم٠مؿم٤مر سمٞمده إمم طمٚم٘مف أٟمف اًمذسمح ُ ,وم٠مظم َ

((أطمًٌ٧م أن اهلل همٗمؾ قمـ يدك طملم شمِمػم هب٤م إمم طمٚم٘مؽ))؟  ,ومٚمٌ٨م طمٞمٜم ً٤م ورؾمقل اهلل--
ن ِة  ,ومتخٚمػ قمٜمف أسمق ًمٌ٤مسم٦م
قم٤مشم٥م قمٚمٞمف  ,صمؿ همزا رؾمقل اهلل --شمٌقيم ً٤م  ,وهل همزوة اًم ُٕم َ
ومٞمٛمـ ختٚمػ  ,ومٚمام ىمٗمؾ رؾمقل اهلل ُ--مٜمٝم٤م ضم٤مءه أسمق ًمٌ٤مسم٦م يًٚمؿ قمٚمٞمف  ,وم٠مقمرض قمٜمف
رؾمقل اهلل--ومٗمزع أسمق ًمٌ٤مسم٦م  ,وم٤مرشمٌط سمً٤مري٦م اًمتقسم٦م اًمتل قمٜمد سم٤مب أم ؾمٚمٛم٦م ؾمٌٕم ً٤م ُمـ

()3

يقم وًمٞمٚم٦م ذم طمر ؿمديد  ٓ ,ي٠ميمؾ ومٞمٝمـ وٓ ينمب ىمٓمرة  ,وىم٤مل  ٓ :يزال هذا ُمٙم٤مين طمتك
يًٛم ُع اًمّمقت ُمـ اجلٝمد ,
قمكم .ومٚمؿ يزل يمذًمؽ طمتك ُم٤م َ
أوم٤مرق اًمدٟمٞم٤م أو يتقب اهلل َّ

ورؾمقل اهلل--يٜمٔمر إًمٞمف( )4سمٙمرة وقمِمٞم٦م  ,صمؿ شم٤مب اهلل قمٚمٞمف  ,ومٜمقدي  :أن اهلل ىمد شم٤مب

قمٚمٞمؽ  ,وم٠مرؾمؾ إًمٞمف رؾمقل  /اهللً--مٞمٓمٚمؼ قمٜمف رسم٤مـمف  ,وم٠مسمك أن يٓمٚم٘مف قمٜمف أطمد إٓ
رؾمقل اهلل ,--ومج٤مءه رؾمقل اهلل--وم٠مـمٚمؼ قمٜمف سمٞمده  ,وم٘م٤مل أسمق ًمٌ٤مسم٦م طملم أوم٤مق  :ي٤م
رؾمقل اهلل  ,إين أهجر دار ىمقُمل اًمتل أصٌ٧م ومٞمٝم٤م اًمذٟم٥م  ,واٟمت٘مؾ إًمٞمؽ وم٠مؾم٤ميمٜمؽ  ,وإين
أظمتٚمع ُمـ ُم٤مزم صدىم٦م إمم اهلل ورؾمقًمف  ,ىم٤مل (( :جيزي قمٜمؽ اًمثٚم٨م)) .ومٝمجر أسمق ًمٌ٤مسم٦م دار
ىمقمه  ,وؾم٤ميمـ رؾمقل اهلل  ,--وشمّمدق سمثٚم٨م ُم٤مًمف  ,صمؿ شم٤مب ومٚمؿ ُي َر ُمٜمف سمٕمد ذًمؽ إٓ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
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ظمػم طمتك وم٤مرق اًمدٟمٞم٤م (. )5
ٌ

=



درصمتف :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,وومٞمف  :حمٛمد سمـ قمٛمر اًمقاىمدي ُ ,مؽموك  ,ومٝمق هبذا وٕمٞمػ ضمد ًا .

(. )510 – 507/7( )1
(ً(( )2مف))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )3يمذا ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ  ,أُم٤م ذم اًمدٓئؾ  ,واًمدر (( :سملم))  ,وهق أضمقد .
((( )4إًمٞمف))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )5أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة  ,طمدي٨م أيب ًمٌ٤مسم٦م وأصح٤مسمف (ُ )271 ,270/5مـ ـمريؼ أسمق اًمٞمامن  ,ىم٤مل :
أظمؼمين ؿمٕمٞم٥م  ,قمـ اًمزهري  ,ىم٤مل  :أظمؼمين ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .ورضم٤مًمف صم٘م٤مت .
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وأظمرج اسمـ ضمرير  ,واسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,واسمـ ُمردويف  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل

الكشه الجاىٕ

َّ :
إن

رؾمقل اهلل - -همزا همزوة شمٌقك  ,ومتخٚمػ أسمق ًمٌ٤مسم٦م ورضمالن ُمٕمف قمـ اًمٜمٌل  ,--صمؿ إن
أسم٤م ًمٌ٤مسم٦م ورضمٚملم ُمٕمف شمٗمٙمروا وٟمدُمقا وأي٘مٜمقا سم٤مهلٚمٙم٦م  ,وىم٤مًمقا ٟ :محـ ذم اًمٔمؾ واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م
ُمع اًمٜمً٤مء  ,ورؾمقل اهلل --واعم١مُمٜمقن ُمٕمف ذم اجلٝم٤مد  ,واهلل ًمٜمُقصم٘م ّـ أٟمٗمًٜم٤م سم٤مًمًقاري
ومال ٟمٓمٚم٘مٝم٤م طمتك يٙمقن رؾمقل اهلل --يٓمٚم٘مٜم٤م ويٕمذرٟم٤م .وم٤مٟمٓمٚمؼ أسمق ًمٌ٤مسم٦م وم٠موصمؼ ٟمٗمًف
ضمد  ,وسم٘مل صمالصم٦م مل يقصم٘مقا أٟمٗمًٝمؿ  ,ومرضمع رؾمقل اهللُ--مـ
ورضمالن ُمٕمف سمًقاري اعمس
همزوشمف  ,ويم٤من ـمري٘مف ذم اعمًجد  ,ومٛمر قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤مل ُ (( :مـ ه١مٓء اعمق ّصم ُ٘مقا أ ٟمٗمًٝمؿ
وأصح٤مب ًمف ( )1ختٚمٗمقا قمـ رؾمقل اهلل ,
سم٤مًمًقاري ؟ ))  .وم٘م٤مل رضمؾ  :هذا أسمق ًمٌ٤مسم٦م
ٌ
ومٕم٤مهدوا اهلل ٓ يٓمٚم٘مق أٟمٗمًٝمؿ طمتك شمٙمقن أٟم٧م اًمذي شمط ًم٘مٝمؿ وشمرى قمٜمٝمؿ  ,وىمد
اقمؽمومقا سمذٟمقهبؿ  ,وم٘م٤مل رؾمقل اهلل (( :--واهلل ٓ أـمٚم٘مٝمؿ طمتكُ /أ ْؤ َُمر سم٢مـمالىمٝمؿ  ,وٓ

أقمذرهؿ طمتك يٙمقن اهلل َي ُ
ٕمذ ُرهؿ وىمد ختٚمٗمقا ورهمٌقا قمـ اعمًٚمٛملم سم٠مٟمٗمًٝمؿ وضمٝم٤مدهؿ)) ,

واضم٥م .ومٚمام ٟمزًم٧م أي٦م
وم٠مٟمزل اهلل ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ﴾أي٦م  ,و﴿ :ﮏ﴾ُمـ اهلل
ٌ

أـمٚم٘مٝمؿ رؾمقل اهلل  - -وقمذرهؿ  ,وم٤مٟمٓمٚمؼ أسمق ًمٌ٤مسم٦م وأصح٤مسمف سم٠مُمقاهلؿ  ,وم٠مشمقا هب٤م
.ي٘مقًمقن :
وص نؾ قمٚمٞمٜم٤م
رؾمقل اهلل  ,- -وم٘م٤مًمقا  :ظمذ ُمـ أُمقاًمٜم٤م ومتّمدق هب٤م قمٜم٤م َ ,
اؾمتٖمٗمر ًمٜم٤م وـمٝمرٟم٤م .وم٘م٤مل  ٓ(( :آظمذ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ ً٤م طمتك ُأو َُم َر سمف ))  ,وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﴾أي٦م(.)2

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )1ذم (أ)  :وأصح٤مسمف .
( )2أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ُ ,مٗمرىم ً٤م ( , )659 , 652 , 651/11و (, )669/11واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم
شمٗمًػمه  ,شمٗمًػم ؾمقرة اًمتقسم٦م ( )1872/6رىمؿ (. )10303يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ أيب ص٤مًمح  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م ُمٕم٤موي٦م
سمـ ص٤مًمح  ,قمـ قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس. - -
وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(ُ )203 , 202مـ ىمقل اسمـ قمٌ٤مس - -ذم رواي٦م اًمقاًمٌل .
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :أسمق ص٤مًمح وهق قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اجلٝمٜمل  ,صدوق يمثػم اًمٖمٚمط  ,صمٌ٧م ذم يمت٤مسمف  ,ومٞمف
همٗمٚم٦م .وُمٕم٤موي٦م سمـ ص٤مًمح وهق ُ(( :مٕم٤موي٦م سمـ ص٤مًمح سمـ ُطمدَ ْير  ,سم٤معمٝمٛمٚم٦م ُمّمٖمر ًا  ,احليُمل  ,أسمق قمٛمرو ,
وأسمق قمٌد اًمرمحـ  ,احلٛميص  ,ىم٤ميض إٟمدًمس  ,صدوق ًمف أوه٤مم ُ ,مـ اًمً٤مسمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمامن ومخًلم ,
وىمٞمؾ سمٕمد اًمًٌٕملم [.د م ))]4اًمت٘مري٥م (.)259/2واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ (, )383 ,382/8
واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من( ,)470/7وشمذكرة احلٗم٤مظ (.)176/1وقمكم سمـ ـمٚمح٦م ُ ,مقمم سمٜمل اًمٕمٌ٤مس  ,صدوق
خيٓمئ  ,وىمد روى اًمتٗمًػم قمـ اسمـ قمٌ٤مس , - -ومل يًٛمع ُمٜمف .اٟمٔمر  :اعمٞمزان (. )134/3
=
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ىمقًمف شمعامم ( ﴿ : )1ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾( )2أي٦م .
ٟمزًم٧م ذم يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ  ,وُمرارة سمـ اًمرسمٞمع أطمد سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف  ,وهالل سمـ
أُمٞم٦م ُمـ سمٜمل واىمػ  ,ختٚمٗمقا قمـ همزوة شمٌقك  ,وهؿ اًمذيـ ذيمروا ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

﴿ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ﴾()3أي٦م(.)4

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ (.)5
()7
(
٤مء ,وسمٕمثقا إمم رؾمقل اهلل--
اعمٗمنون : )6إن سمٜملقمٛمرو سمـ قمقف اختذوا ُمًجد ُىم ٌَ
ىم٤مل

أن ي٠مشمٞمٝمؿ  ,وم٠مشم٤مهؿ ومّمغم ومٞمف  ,ومحًدهؿ إظمقهتؿ سمٜمق قمٛمرو سمـ قمقف ( ,)8وم٘م٤مًمقا ٟ :مٌٜمل
ُمًجد ًا وٟمرؾمؾ إمم رؾمقل اهللً--مٞمّمكم ومٞمف يمام ص مم ذم ُمًجد إظمقاٟمٜم٤م  ,وًمٞمّمكم
أسمققم٤مُمر اًمراه٥م إذا ىمدم ُمـ اًمِم٤مم  ,ويم٤من أسمق قم٤مُمر ىمد شمره٥م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م وشمٜمٍم وًمٌس

=
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شمٕمددت اًمرواي٤مت ومٞمٛمـ ٟمزًم٧م ومٞمف أي٦م  ,واًمٙمؾ يّمٚمح ًمذًمؽ  ,ىم٤مل اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (: )658/11
((وأومم هذه إىمقال سم٤مًمصواب ذم ذًمؽ  ,ىمقل ُمـ ىم٤مل ٟ :مزًم٧م هذه أي٦م ذم اعمٕمؽموملم سمخٓم٠م ومٕمٚمٝمؿ ذم
ختٚمٗمٝمؿ قمـ رؾمقل اهلل  , - -وشمريمٝمؿ اجلٝم٤مد ُمٕمف  ,واخلروج ًمٖمزو اًمروم  ,طملم ؿمخص إمم شمٌقك  ,وأن
اًمذيـ ٟمزل ذًمؽ ومٞمٝمؿ مج٤مقم٦م  ,أطمدهؿ أسمق ًمٌ٤مسم٦م . ))...
( )1ذم (أ)  :ىمقًمف قمزوضمؾ .
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )106ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾.
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )118
( )4ذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( , )203وذم اًمقؾمٞمط ( ,)523/1واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ
( , )274/2واسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم (. )497/3
وىمّم٦م شمقسم٦م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ وروم٤مىمف  ,أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,ؾمقرة سمراءة  ,يمام ذم
ومتح اًمٌ٤مري ( )343 – 341/9رىمؿ ( , )4676ورىمؿ ( , )4677ورىمؿ ( , )4678وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ,
يمت٤مب اًمتقسم٦م  ,سم٤مب شمقسم٦م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ .
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )107ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾.
( )6اٟمٔمر  :اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ًمٚمثٕمٚمٌل ( , )92/5وأؾمٌ٤مب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدي صـ ( , )203وزاد اعمًػم
( , )499 , 498/3واًمدر اعمٜمثقر (. )524/7
(ُ )7ىم ٌَ٤مء ُ :مًجد ُىمٌ٤مء  :وهق أول ُمًجد أؾمًف رؾمقل اهلل  - -ذم اعمديٜم٦م  ,وي٘مع اعمًجد سم٘مري٦م ىمٌ٤مء ذم
اًم٩مٟمقب اًمٖمريب قمغم ُمٞمٚملم ُمـ اعمديٜم٦م  ,وىمٌ٤مء اًمٞمقم ُمتّمؾ سم٤معمديٜم٦م ويٕمد ُمـ أطمٞم٤مئٝم٤م .
اٟمٔمر  :اعمٕم٤ممل إصمػمة صـ( , )222و اعمً٤مضمد إصمري٦م صـ(. )25
( )8ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من  ,وزاد اعمًػم (( :سمٜمق همٜمؿ سمـ قمقف)) .
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اعمًقح( ,)1وأٟمٙمر ديـ احلٜمٞمٗمٞم٦م عم٤م ىمدم رؾمقل اهلل --اعمديٜم٦م وقم٤مداه  ,وؾمامه اًمٜمٌل --
أسم٤م قم٤مُمر اًمٗم٤مؾمؼ  ,وظمرج إمم اًمِم٤مم  /وأرؾمؾ إمم اعمٜم٤موم٘ملم أن اؾمتٕمدوا سمام اؾمتٓمٕمتؿ ُمـ
ىمقة وؾمالح  ,واسمٜمقا زم (ُ )2مًجد ًا وم٢مين ذاه٥م إمم ىمٞمٍم ومآيت سمجـد اًمروم  ,وم٠مظمرج حمٛمد ًا
وأصح٤مسمف .ومٌٜمقا ُمًجد ًا إمم ضمٜم٥م ُمًجد ىمٌ٤مء  ,ويم٤من اًمذيـ ( )3سمٜمقه اصمٜمل قمنم رضم ً
ال

[/172ب]

:

[ظمذام] ( )4سمـ ظم٤مًمد  ,وُمـ داره أظمرج اعمًجد  ,وصمٕمٚمٌ٦م سمـ طم٤مـم٥م  ,وُمٕمت٥م سمـ ىمِمػم ,
(
إذقمر ,)5وقمٌ٤مد سمـ طمٜمٞمػ( ,)6وطم٤مرصم٦م( , )7وضم٤مري٦م واسمٜم٤مه جمٛمع وزيد (, )8
وأسمق طمٌٞمٌ٦م سمـ
(
سمخرج ,)9ورحي٤من سمـ قمثامن( , )10ووديٕم٦م سمـ صم٤مسم٧م  ,ومٚمام ومرهمقا ُمٜمف
وٟمٌتؾ سمـ احل٤مرث  ,و
أشمقا رؾمقل اهلل--وم٘م٤مًمقا  :إٟم٤م سمٜمٞمٜم٤م ُمًجد ًا ًمذي اًمٕمٚم٦م واحل٤مضم٦م واًمٚمٞمٚم٦م اعمٓمػمة واًمٚمٞمٚم٦م

اًمِم٤مشمٞم٦م ,
() 1
()2
()3
()4
() 5
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()6
()7

اًمِمٕمروهق صمقب اًمراه٥م.اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب((ُمًح)) (.)536/2
اعمًقح :مجع ُمًح  ,واعمًح اًمٙمً٤مء ُمـ ,
((زم))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
ذم (أ  ,ب  ,ج)  :اًمذي .
ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :طمرام)) واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدر اًمتخري٩م وهق اًمّمقاب ٟٕ ٪مف ُمذيمقر ومٞمٛمـ
سمٜمك ُمًجد اًميار .اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم ( , )57/5وُمقؾمققم٦م إؾمامء وإقمالم (. )230/1
هق  :أسمق طمٌٞمٌ٦م سمـ إزقمر سمـ زيد سمـ اًمٕمٓم٤مف سمـ وٌٞمٕم٦م إٟمّم٤مري  ,قمده اًمٌالذري ُمـ ُمٜم٤موم٘مل إوس ,
وممـ سمٜمك ُمًجد اًميار  ,وٟم٘مؾ اسمـ طمجر إؾمتدراك حيٞمك قمٌد اًمقه٤مب سمـ ُمٜمده  ,قمـ ضمده  :أن أسم٤م طمٌٞمٌ٦م
ممـ ؿمٝمد أطمد ًا .
اٟمٔمر  :اإلص٤مسم٦م (,)85/7وأٟمً٤مب إذاف (. )276/1
هق  :قمٌ٤مد سمـ طمٜمٞمػ سمـ واه٥م سمـ اهلٙمٞمؿ ُ ,مـ سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف  ,أظمق قمثامن وؾمٝمؾ اسمٜمل طمٜمٞمػ ,
ويم٤من ممـ سمٜمك ُمًجد اًميار .اٟمٔمر  :اعمحؼم صـ( , )468وأٟمً٤مب إذاف (. )277/1
مل أضمده .

( )8هق  :ضم٤مري٦م سمـ قم٤ممر سمـ جمٛمع سمـ اًمٕمٓم٤مف سمـ وٌٞمٕم٦م سمـ زيد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمقف إٟمّم٤مري  ,إود  ,وهق ممـ
جمٛمع وزيد  ,ويم٤من جمٛمع سمـ ضم٤مري٦م طمدصم ً٤م ىمد مجع اًم٘مرآن  ,ومٙم٤من يص زم هبؿ ذم
اختذ ُمًجد اًميار  ,ونسمٜم٤مه ّ
 -يمٚمؿ ذم جمٛمع أن ي١مم ىمقُمف  ,وم٘م٤مل  ٓ :أو ًمٞمس سم٢مُم٤ممُمًجد اًميار  ,ومٚمام يم٤من زُمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

قمٛمر-
وم٘م٤ملواهلل اًمذي ٓ اًمف آ هق ُم٤م قمٚمٛم٧م سمٌمء ُمـ أُمرهؿ  ,ومزقمٛمقا أن -
اعمٜم٤موم٘ملم ذم ُمًجد اًميار : ,
اذن ًمف  .اٟمٔمر  :آؾمتٞمٕم٤مب( , )541 , 540/2أؾمد اًمٖم٤مسم٦م( , )67/5واإلص٤مسم٦م(. )776/5
( )9هق سمخرج سمـ قمٌد اهلل  ,قمده إديم٤موي ُ ,مـ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ سمٜمق ُمًجد اًميار .
اٟمٔمر ُ :مقؾمققم٦م إؾمامء وإقمالم (. )229/1
( )10ذيمر إديم٤موي ممـ سمٜمك ُمًجد اًميار  ,سمج٤مد سمـ قمثامن .اٟمٔمر ُ :مقؾمققم٦م إؾمامء وإقمالم (. )229/1
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وإن ٟمح٥م أن شم٠مشمٞمٜم٤م ومتّمكم ًمٜم٤مومٞمف ,ومدقم٤م سم٘مٛمٞمّمف ًمٞمٚمًٌف وي٠مشمٞمٝمؿ  ,ومٜمزل ع ًمٞمف اًم٘مرآن
ا
وأظمؼمه اهلل شمٕم٤ممم ظمؼم ُمًجد اًميار وُم٤م مهقا سمف  ,ومدقم٤م رؾمقل اهلل
اًمدظمِمؿ ( , )1وُمٕمـ سمـ اًمدظمِمؿ

( ,)2وُمٕمـ سمـ قمدي

ُ--م٤مًمؽ سمـ

( ,)3وقم٤مُمر سمـ يِمٙمر

(, )4

واًمقطمٌم( )5ىم٤مشمؾ محزة  ,وىم٤مل هلؿ  :اٟمٓمٚم٘مقا إمم هذا اعمًجد اًمٔم٤ممل أهٚمف وم٤مهدُمقه
واطمرىمقه  ,ومخرضمقا واٟمٓمٚمؼ ُم٤مًمؽ وأظمذ ؾمٕمٗم ً٤م ُمـ اًمٜمخٞمؾ وم٠مؿمٕمؾ ومٞمف ٟم٤مر ًا  ,صمؿ دظمٚمقا
ومحرىمقه وهدُمقه  ,وشمٗمرق قمٜمف أهٚمف  ,وأُمر اًمٜمٌل --أن يتخذ
اعمًجد وومٞمف أهٚمف ّ ,
ُيمٜمَ٤مؾم٦م( )6شمٚم٘مك ومٞمٝم٤م اجلٞمػ واًمٜمتـ واًم٘مامُم٦م  ,وُم٤مت أسمق قم٤مُمر سم٤مًمِم٤مم وطمٞمد ًا همريٌ ً٤م .
وأظمرج اًمقاطمدي قمـ قم٤مئِم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص

( ,)7قمـ أبهي٤م  ,ىم٤مل  :إن

اعمٜم٤موم٘ملم قمروقا سمٛمًجد يٌٜمقٟمف يْم٤مهقن سمف ُمًجد ىمٌ٤مء  ,وهق ىمري٥م ُمٜمف ٕ ,يب قم٤مُمر /
(ُ )1م٤مًمؽ سمـ اًمدُّ ُ
سمٕمده٤م ُمـ
ظمِمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ همٜمؿ سمـ قمقف سمـ قمٛمرو سمـ قمقف إٟمّم٤مري  ,إود  ,ؿمٝمدوُم٤مسمدر ًا
اعمِم٤مهد.
اٟمٔمر شمرمجتف ذم :آؾمتٞمٕم٤مب( , )1350/3أؾمد اًمٖم٤مسم٦م( , )23/5اإلص٤مسم٦م(.)721/5
اًمؽمضمؿ  ,ومل يرد ذم ُمّم٤مد اًمتخري٩م  ,ومٚمٕمٚمف ؾمٝمق ُمـ اًمٜم٤مؾمخ .
ة
( )2مل أضمده ذم ُمّم٤مدر
( )3هق ُ :مٕمـ سمـ قمدي سمـ اجلد سمـ اًمٕمجالن اًمٌٚمقي  , --طمٚمٞمػ سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف  ,ؿمٝمد اًمٕم٘مٌ٦م وسمدر ًا
وؾم٤مئر اعمِم٤مهد  ,ىمتؾ يقم اًمٞمامُم٦م ؿمٝمٞمد ًا .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1441/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )251 , 250/5واإلص٤مسم٦م (. )191/6
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( )4ذم (ب)  :ؿمٙمر .
ومل أضمده  ,إٓ أن اًمثٕمٚمٌل ذيمر ذم شمٗمًػمه ( )92/5ممـ وضمف هلدم ُمًجد

اًميار  ,قم٤مُمر سمـ اًمًٙمـ

إٟمّم٤مري  ,ومٚمٕمٚمف هق .
( )5هق  :وطمٌم سمـ طمرب احلٌٌم , --أسمق دؾمٛم٦م  ,وىمٞمؾ  :أسمق طمرب  ,صح٤ميب  ,أؾمٚمؿ يقم اًمٗمتح  ,ؿم٤مرك
ُمع ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ذم ُمٕمريم٦م اًمٞمامُم٦م  ,صمؿ ؿمٝمد اًمػمُمقك ٟ ,مزل محص وُم٤مت هب٤م .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم :آؾمتٞمٕم٤مب( , )1566, 1564/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م( , )456 , 455/5واإلص٤مسم٦م(. )601/6
(ُ )6يمٜمَ٤مؾم٦م  :اًمٙمٜم٤مؾم٦م ُ :مقوع إًم٘م٤مء اًم ُ٘مامُم٦م وٟمحقه٤م .اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((يمٜمس)) (. )197/7
( )7هل (( :قم٤مئِم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص اًمزهري٦م اعمدٟمٞم٦م  ,صم٘م٦م ُ ,مـ اًمراسمٕم٦م  ,قمٛمرت طمتك أدريمٝم٤م ُم٤مًمؽ ,
ووهؿ ُمـ زقمؿ أن هل٤م رؤي٦م [.خ د ت س])) اًمت٘مري٥م (. )606/2
واٟمٔمر شمرمجتٝم٤م ذم  :ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد ( , )467/8واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )289 , 288/5واًمتٝمذي٥م
(. )464/12
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اًمراه٥م  ,يرصدوٟمف إذا ىمدم ًمٞمٙمقن إُم٤مُمٝمؿ ومٞمف  ,ومٚمام ومرهمقا ُمـ سمٜم٤مئف َأشمَقا رؾمقل اهلل --
وم٘م٤مًمقا  :إٟم٤م ىمد سمٜمٞمٜم٤م ُمًجد ًا ن
ومّمؾ ومٞمف طمتك ٟمتخذ ه ُمّمغم  ,وم٠مظمذ صمقسمف ًمٞم٘مقم ُمٕمٝمؿ  ,ومٜمزًم٧م
هذه أي٦م  ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ (. )2( )1
وأظمرج اًمؽمُمذي قمـ أيب هريرة  ,ىم٤مل ٟ :مزًم٧م هذه أي٦م ذم أهؾ ىمٌ٤مء

﴿ :ﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ ( , )3ىم٤مل  :يم٤مٟمقا يًتٜمجقن سم٤معم٤مء  ,ومٜمزًم٧م
ومٞمٝمؿ(. )4
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )108
( )2أظمرضمف اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ (ُ )204مـ ـمريؼ داود سمـ اًمزسمرقان  ,قمـ صخر سمـ ضمقيؼم  ,قمـ
قم٤مئِم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد .وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( )134وٟمًٌف إمم اًمقاطمدي وم٘مط .
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :داود سمـ اًمزسمرىم٤من وهق (( :داود سمـ اًمزسمرىم٤من اًمرىم٤مر اًمٌٍمي ٟ ,مزيؾ سمٖمداد ُ ,مؽموك ,
ويمذسمف إزدي ُ ,مـ اًمث٤مُمٜم٦م ُ ,م٤مت سمٕمد اًمثامٟملم [.د ق])) اًمت٘مري٥م . 231/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )412/3واعمجروطملم ٓسمـ طمٌ٤من ( , )292/1وهتذي٥م اًمٙمامل
(. )393 , 392/8ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد ًا .
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )108
( )4أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن  ,سم٤مب و ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م

( )280/5رىمؿ (, )3100

وأسمقداود ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة  ,سم٤مب ذم اإلؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء ( )11/1رىمؿ ( , )44واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف ,
يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م  ,سم٤مب اإلؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء ( )128/1رىمؿ ( )357يمٚمٝمؿ قمـ أيب يمري٥م ,صمٜم٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ
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هِم٤مم  ,صمٜم٤م يقٟمس سمـ احل٤مرث  ,قمـ أسمراهٞمؿ سمـ أيب ُمٞمٛمقن  ,قمـ أيب ص٤مًمح  ,قمـ أيب هريرة .وذيمره اسمـ يمثػم
ذم شمٗمًػمه ( , )604/2واًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( , )134وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )530/7وزاد ذم
ٟمًٌتف إمم أيب اًمِمٞمخ  ,واسمـ ُمردويف  ,ويمذا اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير (. )423/2
درصمتف  :ىم٤مل اًمؽمُمذي (( :وهذا طمدي٨م همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف)) .ووٕمػ إؾمٜم٤مده اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه ,
ويمذ اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير .
ومؾت  :قمٚمتف يقٟمس سمـ احل٤مرث وهق (( :يقٟمس سمـ احل٤مرث اًمث٘مٗمل اًمٓم٤مئٗمل ٟ ,مزيؾ اًمٙمقوم٦م  ,وٕمٞمػ ُ ,مـ
اًمً٤مدؾم٦م [.د ت ق])) اًمت٘مري٥م (. )384/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم

 :اجلرح واًمتٕمديؾ

( , )237/9واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽم يملم ًمٚمٜمً٤مئل

(, )106/1

واًمتٝمذي٥م(. )384/11واسمـ أيب ُمٞمٛمقن وهق ((:إسمراهٞمؿ سمـ أيب ُمٞمٛمقٟم٦م  ,طمج٤مزي  ,جمٝمقل احل٤مل ُ ,مـ
اًمث٤مُمٜم٦م [.د ت ق])) اًمت٘مري٥م (. )45/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )140/2وهتذي٥م اًمٙمامل (. )227 , 226/2
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ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ﴾()1أي٦م .
أظمرج اسمـ ضمرير قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل  ,ىم٤مل

 :ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م

ًمرؾمقل اهلل  :- -اؿمؽمط ًمرسمؽ وًمٜمٗمًؽ ُم٤م ؿمئ٧م  ,ىم٤مل ( ( :اؿمؽمط ًمريب أن شمٕمٌدوه
وٓ شمنميمقا سمف ؿمٞمئ٤م  ,واؿمؽمط ًمٜمٗمز أ ن متٜمٕمقين مم٤م متٜمٕمقن ُمٜمف أٟمٗمًٙمؿ ))  ,ىم٤مًمقا :
وم٢مذا ومٕمٚمٜم٤م ذًمؽ  ,ومامذا ًمٜم٤م ؟ ىم٤مل ( ( :اجلٜمّ٦م ))  ,ىم٤مًمقا  :رسمح اًمٌٞمع ٟ ٓ ,م ُِ٘مٞمؾ وٓ
ٟمًَت٘مٞمؾ ( ,)2ومٜمزًم٧م هذه أي٦م (. )3

وزاد اًمقاطمدي( )4ىمٌؾ هذا  :أن قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م ىم٤مل ذًمؽ  ,عم٤م سم٤ميٕم٧م إٟمّم٤مر

رؾمقل اهللً--مٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م( )5سمٛمٙم٦م  ,وهؿ ؾمٌٕمقن ٟمٗمً ً٤م .
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾(.)6

أظمرج اًمقاطمدي قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل  ,ىم٤مل  :سمٚمٖمٜمل أٟمف عم٤م اؿمتٙمك ()7أسمق ـم٤مًم٥م

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )111ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾ .

(ٟ ٓ )2م٘مٞمؾ وٓ ٟمًت٘مٞمؾ ُ :مـ اإلىم٤مًم٦م  ,وهل ـمٚم٥م ومًخ اًمٌٞمع سمٕمد إسمراُمف .واعمراد ٟ ٓ :مؽماضمع قمـ هذا اًمٕمٝمد ,
وٓ ٟمٓمٚم٥م اًمؽماضمع قمٜمف .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م (. )134/4
( )3أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )127مـ ـمريؼ احل٤مرث  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م أسمق ُمٕمنم  ,قمـ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل  ,وهمػمه  ,إٓ أٟمف زاد سمٕمد ىمقًمف أٟمٗمًٙمؿ (( :وأُمقاًمٙمؿ)) .
وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( ,)204واًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )135 , 134وذم اًمدر
اعمٜمثقر ( )540 , 539/7وٟمًٌف إمم اسمـ ضمرير وم٘مط .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :قمٌد اًمٕمزيز سمـ أسم٤من ُمؽموك  ,وأسمق ُمٕمنم ٟ ,مجٞمح سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٜمدي
وٕمٞمػ  ,ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد ًا .
ص( , )204وذم اًمقؾمٞمط (. )526/2
( )4ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ـ
(ً )5مٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م :أي سمٞمٕم٦م اًمٕم٘مٌ٦م اًمٙمؼمى  ,وهل اًمٕم٘مٌ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ىمٌؾ اهلجرة.اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم (. )287/2
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م
ﭶ﴾ .

(  )113ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

( )7اؿمتٙمك  :اًمِمٙمق واًمِمٙمقى واًمِمٙم٤مة واًمِمٙم٤مي٦م  :اعمرض .اًمٜمٝم٤مي٦م ((ؿمٙم٤م)) (. )497/2
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ؿمٙمقاه اًمتل ىمٌض ومٞمٝم٤م  ,ىم٤مًم٧م ًمف ىمريش  :ي٤م أسم٤م ـم٤مًم٥م  ,أرؾمؾ إمم اسمـ أظمٞمؽ  ,ومػمؾمؾ
-
إًمٞمؽ ُمـ هذه اجلٜم٦م اًمتل ذيمره٤م شمٙمقن ًمؽ ؿمٗم٤مء  ,ومخرج اًمرؾمقل طمتك وضمد رؾمقل-اهلل
وأسم٤م سمٙمر ضم٤مًمً ً٤م ُمٕمف  ,وم٘م٤مل  :ي٤م حمٛمد  ,إن قمٛمؽ /ي٘مقل ًمؽ  :إين يمٌػم وٕمٞمػ ؾم٘مٞمؿ ,

[/173ب]

وم٠مرؾمؾ إ َّزم ُمـ ضمٜمتؽ هذه اًمتل شمذيمر ُ ,مـ ـمٕم٤مُمٝم٤م وذاهب٤م ؿمٞمئ ً٤م يٙمقن زم ومٞمف ؿمٗم٤مء  ,وم٘م٤مل
أسمق سمٙمر  :إن اهلل طمرُمٝم٤م قمغم اًمٙم٤مومريـ .ومرضمع إًمٞمٝمؿ اًمرؾمقل  ,وم٘م٤مل  :سمٚمٖم٧م حمٛمد ًا اًمذي
()1
جي ِر ()2إ َّمم ؿمٞمئ ً٤م  ,وىم٤مل أسمق سمٙمر  :إن اهلل طمرُمٝم٤م قمغم اًمٙم٤مومريـ .
أرؾمٚمتٛمقين سمف  ,ومٚمؿ ُ ْ
ومحٛمٚمقا أٟمٗمًٝمؿ قمٚمٞمف طمتك أرؾمؾ رؾمقًٓ ُمـ قمٜمده  ,ومقضمده الرؾمقل ذم جمٚمًف  ,وم٘م٤مل ًمف

ُمثؾ ذًمؽ ,وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل (( :--إن اهلل طمرُمف ا قمغم اًمٙم٤مومريـ  ,ـمٕم٤مُمٝم٤م وذاهب٤م )),
:
صمؿ ىم٤مم ذم إصمر اًمرؾمقل طمتك دظمؾ ُمٕمف سمٞم٧م أيب ـم٤مًم٥م  ,ومقضمده ممٚمقء ًا رضم٤مًٓ  ,وم٘م٤مل
((ظمٚمقا سمٞمٜمل وسملم قمٛمل ))  ,وم٘م٤مًمقا ُ :م٤م ٟمحـ سمٗم٤مقمٚملم ُ ,م٤م أٟم٧م أطمؼ سمف ُمٜم٤م  ,إن يم٤مٟم٧م ًمؽ
ىمراسم٦م ومٚمٜم٤م ىمراسم٦م ُمثؾ ىمراسمتؽ  ,ومجٚمس ()3إًمٞمف وم٘م٤مل (( :ي٤م قمؿ  ,ضمزي٧م قمٜمل ظمػم ًا [ ,يمٗمٚمتٜمل
صٖمػم ًا  ,وطمْمٜمتٜمل يمٌػم ًا ]()4ضمزي٧م قمٜمل ظمػم ًا  ,ي٤م قمؿ  ,أقمٜمل قمغم ٟمٗمًؽ سمٙمٚمٛم٦م واطمدة
أؿمٗمع ًمؽ هب٤م قمٜمد اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ))  ,ىم٤مل  :وما هل ي٤م اسمـ أظمل ؟ ىم٤مل(( :ىمؾ ٓ إًمف إٓ اهلل
يٕمػم هب٤م ومٞم٘م٤مل  :ضمزع قمٛمؽ
وطمده ٓ ذيؽ ًمف ))  ,وم٘م٤مل  :إٟمؽ زم ٟم٤مصح  ,واهلل ًمقٓ أن َّ َ

ُمـ اعمقت ٕ ,ىمررت هب٤م قمٞمٜمؽ .ىم٤مل  :ومّم٤مح اًم٘مقم  :ي٤م أسم٤م ـم٤مًم٥م  ,أٟم٧م رأس احلٜمٞمٗمٞم٦م ُمٚم٦م
(
ىمريش )5أن قمٛمؽ ضمزع قمٜمد اعمقت  ,وم٘م٤مل رؾمقل اهلل:--
إؿمٞم٤مخ .وم٘م٤مل  ٓ :حتدث ٟمً٤مء
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

((ٓ أزال أؾمتٖمٗمر ًمؽ ريب طمتك َي ُردين ))  ,وم٤مؾمتٖمٗمر ًمف سمٕمد ُم٤م ُم٤مت  ,وم٘م٤مل اعمًٚمٛمقن ُ :م٤م
يٛمٜمٕمٜم٤م أن ٟمًتٖمٗمر ِ
ٔسم٤مئٜم٤م وًمذوي ىمراسم٤مشمٜم٤م ؟ ىمد اؾمتٖمٗمر إسمراهٞمؿ ٕسمٞمف  ,وهذا حمٛمد --/
يًتٖمٗمر ًمٕمٛمف  ,وم٤مؾمتٖم َٗم ُروا ًمٚمٛمنميملم طمتك ٟمزل

( )1ذم (ج)  :إًمٞمف .
( )2ذم (أ  ,ب)  :جي٥م .
( )3ذم (أ)  :ومجٚمًقا .
(ُ )4م٤م سملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ (أ) .
( )5ذم (أ)  ٓ :حتدث ومٞمٜم٤م ىمريش .
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ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾(.)1

وأظمرج اًمؽمُمذي وطمًٜمف  ,واحل٤ميمؿ  ,قمـ قمكم ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م رضم ً
ال يًتٖمٗمر ٕسمقيف

ومه٤م ُمنميم٤من  ,وم٘مٚم٧م ًمف  :أشمًتٖمٗمر ٕسمقيؽ ومه٤م ُمنميم٤من ؟ وم٘م٤مل  :اؾمتٖمٗمر إسمراهٞمؿ ٕسمٞمف
وهق ُمنمك  ,ومذيمرت ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل  , --ومٜمزًم٧م  ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﴾(.)2

( )1أظمرضمف اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( )206 , 205سمٚمٗمٔمف  ,واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )189/6رىمؿ
( )10056خمتٍم ًا  ,يمالمه٤م ُمـ ـمرق قمـ ُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة  ,قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ( )552 , 551/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم أيب اًمِمٞمخ .
درصمتف  :حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل مل يدرك اًمٜمٌل  ,--ومٝمق ُمرؾمؾ  ,وُمداره قمغم ُ :مقسى سمـ قمٌٞمدة وهق :
((ُمقؾمك سمـ ُقمٌٞمدة  -سمْمؿ أوًمف  -اسمـ ٟمِمٞمط  -سمٗمتح اًمٜمقن ويمن اعمٕمجٛم٦م  ,سمٕمده٤م حتت٤مٟمٞم٦م ؾم٤ميمٜم٦م  ,صمؿ
ُمٝمٛمٚم٦م -اًمرسمذي -سمٗمتح اًمراء واعمقطمدة  ,صمؿ ُمٕمجٛم٦م  -أسمق قمٌد اًمٕمزيز  ,اعمدين  ,وٕمٞمػ  ,وٓ ؾمٞمام ذم
قمٌداهلل سمـ ديٜم٤مر  ,ويم٤من قم٤مسمد ًا ُ ,مـ صٖم٤مر اًمً٤مدؾم٦م ُ ,م٤مت

ؾمٜم٦م صمالث وظمؿ ؾملم [.ت ق])) اًمت٘مري٥م

(.)286/2واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ( , )152 , 151/8واًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ًمٚمٕم٘مٞمكم (– 160/4
 , )162واًمتٝمذي٥م (. )319 , 318/10ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وىمد ذيمر اًم٘مدر اعمختٍم ُمٜمف اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم ( )507/3صمؿ طمٙمل قمـ أيب احلًلم اعمٜم٤مدي أٟمف ىم٤مل :
((هذا ٓ يّمح  ,إٟمام ىم٤مل اًمٜمٌلً ,--مٕمٛمف ((ٕؾمتٖمٗمرن ًمؽ ُم٤ممل ُأٟمف قمٜمؽ )) ىمٌؾ أن يٛمقت  ,وهق ذم
اًمًٞم٤مق  ,وم٠مُم٤م أن يٙمقن اؾمتٖمٗمر ًمف سمٕمد اعمقت  ,ومال  ,وم٤مٟم٘مٚم٥م ذًمؽ قمغم اًمرواة  ,وسم٘مل قمغم اٟم٘مالسمف)) .
ومؾت  :ويْم٤مف إًمٞمف أن ؾمقرة اًمتقسم٦م ُمدينة سم٤مإلمج٤مع  ,وىمد ورد أهن٤م ُمـ آظمر ُم٤مٟمزل ُمـ

اًم٘مرآن  ,وُمقت

أسمقـم٤مًم٥م يم٤من ذم سمداي٦م اإلؾمالم واًمٜمٌل--سمٛمٙم٦م  ,ومٝمذا يٌٕمد أن شمٙمقن هذه احل٤مدصمف ؾمٌٌ ً٤م ًمٜمزول أي٦م .
( )2أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن  ,سم٤مب وُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م
واحل٤ميمؿ ذم املؾمتدرك  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,شمٗمًػم ؾمقرة اًمتقسم٦م

( )281/5رىمؿ (, )3101

( )365/2رىمؿ ( )3287يمالمه٤م قمـ أيب

إؾمح٤مق  ,قمـ أيب اخلٚمٞمؾ  ,قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م .وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ(. )135
درصمتف  :ىم٤مل اًمؽمُمذي (( :هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح))  ,وىم٤مل احل٤ميمؿ (( :هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ,
ومل خيرضم٤مه))  ,وواوم٘مف اًمذهٌل  ,وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( )57/3رىمؿ (.)2477
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وأظمرج احل٤ميمؿ  ,واًمٌٞمٝم٘مل ذم " اًمدٓئؾ " وهمػممه٤م  ,قمـ اسمـ ُمًٕمقد( , )1ىم٤مل  :ظمرج
رؾمقل اهلل--يقُم ً٤م إمم اعم٘م٤مسمر  ,ومجٚمس إمم ىمؼم ُمٜمٝم٤م ومٜم٤مضم٤مه ـمقي ً
ال صمؿ سمٙمك  ,ومٌٙمٞم٧م
ًمٌٙم٤مئف  ,وم٘م٤مل (( :إن اًم٘مؼم اًمذي ضمٚمً٧م قمٜمده ىمؼم أُمل( , )2وإين اؾمت٠مذٟم٧م ريب ذم اًمدقم٤مء
هل٤م ومٚمؿ ي٠مذن زم  ,وم٠مٟمزلقمكم﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾(.)3
وأظمرج أمحد  ,واسمـ ُمردويف  ,واًمٚمٗمظ ًمف ُمـ طمدي٨م سمريدة

( ,)4ىم٤مل  :يمٜم٧م ُمع

( )1هق (( :قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد سمـ هم٤مومؾ  -سمٛمٕمجٛم٦م ووم٤مء  -اسمـ طمٌٞم٥م اهلذزم  ,أسمق قمٌد اًمرمحـ ُ ,مـ اًمً٤مسم٘ملم
ُمٜم٤مىم٥م مج٦م  ,وأُمره قمٛمر  --قمغم اليمقوم٦م  ,وُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم
ه
إوًملم  ,وُمـ يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ,
وصمالصملم  ,أو ذم اًمتل سمٕمده٤م سم٤معمديٜم٦م [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )450/1
واٟمظر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )993 –987/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م (,)400 –394/3واإلص٤مسم٦م (. )233/4
( )2هل  :آُمٜم٦م سمٜم٧م وه٥م سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ زهرة  ,مل يٙمـ هل٤م زوج همػم قمٌد اهلل واًمد رؾمقل اهلل ٓ , - -ىمٌٚمف
وٓ سمٕمده  ,ويم٤مٟم٧م أومْمؾ اُمرأة ذم ىمريش ٟمًٌ ً٤م وُمقـمٜم ً٤م  ,ويم٤مٟم٧م خترج ذم يمؾ قم٤مم إمم اعمديٜم٦م وشمزور ىمؼم
زوضمٝم٤م قمٌد اهلل  ,ومٚمام أشمك رؾمقل اهلل  - -ؾم٧م ؾمٜملم ظمرضم٧م زائرة ًم٘مؼمه وُمٕمٝم٤م قمٌد اعمٓمٚم٥م وأم أيٛمـ

طم٤موٜم٦م رؾمقل اهلل  , - -ومٚمام ص٤مرت سم٤مٕسمقاء ُمٜمٍموم٦م إمم ُمٙم٦م ُم٤مشم٧م هب٤م .

اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم ( , )238/1ومجٝمرة اٟمً٤مب اًمٕمرب( , )17/1وأقمالم اًمٜمً٤مء(.)18/1

( )3أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,شمٗمًػم ؾمقرة اًمتقسم٦م ( )366/2رىمؿ ( , )3292واًمٌٞمٝم٘مل ذم
اًمدٓئؾ  , ,سم٤مب ذيمر ووم٤مة قمٌد اهلل أيب رؾمقل اهلل  , - -وووم٤مة أُمف آُمٜم٦م

 , )189/1(..واًمقاطمدي ذم

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ( )206صمالصمتٝمؿ ُمـ ـمريؼ قمٌداهلل سمـ وه٥م  ,ىم٤مل  :أظمؼمٟم٤م اسمـ ضمري٩م  ,قمـ أيقب سمـ
ه٤مٟمئ  ,قمـ ُمنوق سمـ إضمدع  ,قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد .
درصمتف  :ىم٤مل احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك (( :صحٞمح قمغم ذـمٝمام  ,ومل خيرضم٤مه))  ,وشمٕم٘مٌف اًمذهٌل سم٘مقًمف (( :أيقب
سمـ ه٤مٟمئ وٕمٗمف اسمـ ُمٕملم)) .
وأيقب سمـ ه٤مٟمئ هق (( :أيقب سمـ ه٤مٟمئ اًمٙمقذم  ,صدوق ومٞمف ًملم ُ ,مـ اًمً٤مدؾم٦م

[.ق])) اًمت٘مري٥م

(. )91/1ووٕمٗمف اسمـ ُمٕملم يمام شم٘مدم  ,وىم٤مل اًمدار ىمٓمٜمل (( :يٕمتؼم سمف))  ,ووصم٘مف اسمـ طمٌ٤من .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )261/2هتذي٥م اًمٙمامل ( , )502 , 501/3واًمتٝمذي٥م (. )362/1
( )4هق (( :سمريدة سمـ احلُّمٞم٥م  -سمٛمٝمٛمٚمتلم ُمّمٖمر ًا  -أسمق ؾمٝمؾ إؾمٚمٛمل , --صح٤ميب  ,أؾمٚمؿ ىمٌؾ سمدر ,
ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )96/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم

 :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )186 , 185/1وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م

(. )286/1
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اًمٜمٌل - -إذ وىمػ قمغم قمًٗم٤من()1وم٠مسمٍم ىمؼم أُمف ومتقو٠م وصغم  ,وسمٙمك ( , )2صمؿ ىم٤مل :
((إين اؾمت٠مذٟم٧م ريب أن أؾمتٖمٗمر هل٤م ومٜمٝمٞم٧م ))  ,وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﴾أي٦م (. )3

وأظمرج اًمٓمؼماين  ,واسمـ ُمردويف ٟمحقه ُ ,مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس  ,وأن ذًمؽ سمٕمد أن
رضمع ُمـ شمٌقك وؾم٤مومر إمم ُمٙم٦م ُمٕمتٛمر ًا  ,ومٝمٌط قمٜمد صمٜمٞم٦م قمًٗم٤من(. )4

(ُ )1قم ًْ َٗم٤من  :سمْمؿ أوًمف وؾمٙمقن صم٤مٟمٞمف صمؿ وم٤مء  ,وآظمره ٟمقن  ,ىمٞمؾ هل ُ :مٜمٝمٚم٦م ُمـ ُمٜم٤مهؾ اًمٓمريؼ سملم اجلحٗم٦م
وُمٙم٦م  ,وىمٞمؾ هل  :ىمري٦م ضم٤مُمٕم٦م هب٤م ُمٜمؼم وٟمخٞمؾ وُمزارع  ,قمغم ؾمت٦م وصمالصملم ُمٞمال ُمـ ميم٦م  ,وهل طمدّ هت٤مُم٦م ,
وهل خلزاقم٦م ظم٤مص٦م .اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ اًمٌٚمدان ( , )122 , 121/4واعمٕم٤ممل إصمػمة صـ(. )192

( )2ذم (أ)  :وسمٙمك . --

( )3أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده (ُ )355/5مـ ـمريؼ حم٤مرب سمـ دصم٤مر  ,قمـ اسمـ سمريدة  ,قمـ أسمٞمف  ,ومل يٍمح
ومٞمف سمًٌ٥م اًمٜمزول .وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( , )135ذم اًمدر اعمٜمثقر ( )556/7وقمزاه ٓسمـ
ُمردويف وم٘مط .
درصمتف :ذيمره اهلٞمثؿي ذم جمٛمع اًمزوائد ( )117 , 116/1وىم٤مل (( :رواه أمحد ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح)) .
( )4أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( )375 , 374/11رىمؿ (ُ )12049مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمغم اعمروزي ,
صمٜم٤م أسمق اًمدرداء قمٌد اًمٕمزيز سمـ اعمٜمٞم٥م  ,صمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ قمٌداهلل سمـ يمٞمً٤من  ,قمـ أسمٞمف  ,قمـ قمٙمرُم٦م  ,قمـ اسمـ

قمٌ٤مس-

 .وذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه (ٟ )611/2م٘م ًال قمـ اًمٓمؼماين ؾمٜمد ًا وُمتٜم ً٤م  ,واًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمٜم٘مقل صـ( , )136وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )554/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ ُمردويف .
درصمتف  :ذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ( )117/1وىم٤مل (( :رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم  ,وومٞمف  :أسمق اًمدرداء ,
وقمٌد اًمٖمٗم٤مر  ,قمـ إؾمح٤مق سمـ قمٌد اهلل  ,قمـ أسمٞمف  ,قمـ قمٙمرُم٦م  ,وُمـ قمدا قمٙمرُم٦م مل أقمرومٝمؿ ومل أر ُمـ
ير (( :وهذا طمدي٨م همري٥م وؾمٞم٤مق قمجٞم٥م)) .
ذيمرهؿ)) .وىم٤مل اسمـ يم٨م
ومؾت  :ذم إؾمٜم٤مده  :إؾمح٤مق سمـ قمٌد اهلل وهق (( :إؾمح٤مق سمـ قمٌد اهلل سمـ يمٞمً٤من اعمروزي ً ,مٞمٜمف أسمق أمحد
احل٤ميمؿ  ,وىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم شمرمج٦م أسمٞمف ً(( :مف اسمـ يًٛمك إؾمح٤مق ُمٜمٙمر احلدي٨م)) .وىم٤مل اسمـ طمٌ٤من ذم شمرمج٦م
أسمٞمف (( :يت٘مل طمديثف ُمـ رواي٦م اسمٜمف قمٜمف)) .
واٟمٔمر شمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )228/2واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )33/7وًمً٤من اعمٞمزان (. )365/1
وقمٌد اهلل سمـ يمٞمً٤من وهق (( :قمٌد اهلل سمـ يمٞمً٤من اعمروزي  ,أسمق جم٤مهد  ,صدوق خيطيء يمثػم ًا ُ,مـ اًمً٤مدؾم٦م .
[سمخ د])) اًمت٘مري٥م (. )443/1
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ىم٤مل احل٤مومظ سمـ طمجر ( : )1حيتٛمؾ أن يٙمقن ًمٜمزول أي٦م أؾمٌ٤مب ُ /مت٘مدم  ,وهق  :أُمر
أيب ـم٤مًم٥م  ,وُمت٠مظمر  ,وهق  :أُمر آُمٜم٦م  ,وىمّم٦م قمكم .ومجع همػمه سمتٕمدد اًمٜمزول .
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ ( )2أي٤مت .
روى اًمٌخ٤مري قمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل :مل أختٚمػ قمـ اًمٜمٌل--ذم همزوة همزاه٤م إٓ
سمدر ًا  ,طمتك يم٤مٟم٧م همزوة شمٌقك  -وهل آظمرهمزوة همزاه٤م -وآذن اًمٜم٤مس سم٤مًمرطمٞمؾ .ومذيمر
احلدي٨م سمٓمقًمف ,وومٞمف  :وم٠مٟمزل اهلل شمقسمتٜم٤م  ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾إمم
ىمقًمف  ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾.ىم٤مل  :وومٞمٜم٤م أٟمزل أيْم ً٤م  ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ﴾ (.)3

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﴾ (.)4
أظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,قمـ قمٙمرُم٦م  ,ىم٤مل

 :عم٤م ٟمزًم٧م  ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ﴾( ،)5وىمد يم٤من ختٚمػ قمٜمف ٟم٤مس ذم اًمٌدو يٗم٘مٝمقن ىمقُمٝمؿ  ,وم٘م٤مل اعمٜم٤موم٘مقن :

ىمد سمؼي ٟم٤مس ذم اًمٌقادي  ,هٚمؽ أصح٤مب اًمٌقادي  ,ومٜمزًم٧م

 ﴿ :ﯧﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ﴾(.)6

=



واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )143/5واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ًمٚمٜمً٤مئل

( , )62/1واعمٞمزان

(. )165/4ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )1ذم ومتح اًمٌ٤مري . )508/8( :واٟمٔمر ً :مٌ٤مب اًمٜم٘مقل ً ,مٚمًٞمقـمل صـ(. )136
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م أي٤مت (. )119-117
()3
()4
() 5
()6

 ﴿ : - -ﭑ

أظمرضمف السمخ٤مري ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اعمٖم٤مزي  ,سم٤مب طمدي٨م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ  ,وىمقًمف
ﭒ ﭓ ﭔ ﴾  ,يمام ذم ومتح اًمٌ٤مري (. )116-113/8
ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )122ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ .
ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )39
أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1798 , 1797/6رىمؿ (ُ )10034مـ ـمريؼ اسمـ أيب قمٛمر اًمٕمدين ,
صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م  ,قمـ ؾمٚمٞمامن آطمقل  ,قمـ قمٙمرُم٦م .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ(. )136
وسم٘مل رضم٤مًمف صم٘م٤مت .
ب يحيك سمـ أيب قمٛمر اًم َٕمدَ ين  ,صدوق  ,ة
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :حمٛمد ن
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وأظمرج قمـ( )1قمٌد اهلل سمـ قمٌٞمد ( )2سمـ قمٛمػم( )3ىم٤مل  :يم٤من اعم١مُمٜمقن حلرصٝمؿ قمغم
اجلٝم٤مد إذا سمٕم٨م رؾمقل اهلل --ظمرضمقا ومٞمٝم٤موشمريمقا اًمٜمٌل--سم٤معمديٜم٦م ذم رىم٦م ُمـ اًمٜم٤مس,
ومٜمزًم٧م(. )4

الفصل الجاىٕ
يف ميشْر سْرٗ التْب٘
آٓات
ٍّٕ تشع :
أية إولم

 :ىمقًمف شمٕم٤ممم

﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ﴾(.)5
()1
واًمٕمٗمق (.)2
واًمّمٗمح
ؼم
َ
َ
ٟمًخ٧م  :اًمّم َ

((( )1قمـ))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ  ,ب) .
( )2ذم (ج)  :قمٌٞمد اهلل .
( )3هق ((:قمٌد اهلل سمـ قمٌٞمد سم٤مًمتّمٖمػم -أيْم ً٤م سمٖمػم إو٤موم٦م  -اسمـ قمٛمػم  -سم٤مًمتّمٖمػم ايْم ً٤م – اًمٚمٞمثل  ,اعمٙمل  ,صم٘م٦م ,
ُمـ اًمث٤مًمث٦م  ,اؾمتِمٝمد هم٤مزي ً٤م  ,ؾمٜم٦م صمالث قمنمة [م ))]4اًمت٘مري٥م (. )431/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )101/5وهتذي٥م اًمٙمامل (. )260 , 259/15
( )4أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1910/6رىمؿ (ُ )10117مـ ـمريؼ احلًـ سمـ أيب اًمرسمٞمع اجلرضم٤مين ,
صمٜم٤م وه٥م سمـ ضمرير  ,صمٜم٤م أيب  ,ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( , )136وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )596 , 595/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم أيب
اًمِمٞمخ .
اًمرسمٞمع
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :احلًـ سمـ أيب اًمرسمٞمع وهق (( :احلًـ سمـ حيٞمك سمـ اجلٕمد اًمٕمٌدي  ,أسمق قمكم سمـ أيب َّ
اجلرضم٤مين ٟ ,مزيؾ سمٖمداد  ,صدوق ُ ,مـ احل٤مدي٦م قمنم ة ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم  ,ويم٤من ُمقًمده ؾمٜم٦م صمامٟملم ,
أو ىمٌٚمٝم٤م [.ق])) اًمت٘مري٥م (. )172/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )44/3واًمتٝمذي٥م (. )280/2وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت .
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م

( )5ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹

﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﴾ .
( )1ذم (أ)  :سم٤مًمّمؼم .
( )2ذيمره ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ( )309وقمزاه ٕيمثر اًمٕمٚمامء .
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اًمْم َّح٤مك(ُ : )3مٜمًقظم٦م  /سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ
وىم٤مل احلًـ( ,)1واًمًدي( , )2و َّ
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=



وأؿم٤مر إًمٞمف اسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ( )360وم٘م٤مل (( :وىمد ذيمر سمعض ُمـ ٓ ومٝمؿ ًمف ُمـ ٟم٤مىمكم

اًمتٗمًػمأن هذه أي٦م  ,وه ي آي٦م اًمًٞمػ ٟمًخ ت ُمـ اًم٘مرآن ُم٤مئ٦م وأرسمٕم ً٤م وقمنميـ آي٦م ...وهذاؾمقء
ومٝمؿ.))...واٟمٔمر  :اًمٜمًخ ذم اًم٘مرآن عمّمٓمٗمك زيد (. )539 – 534/2
( )1أظمرضمف أسمققمٌٞمد ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ  ,سم٤مب إؾم٤مرى صـ( )210رىمؿ (. )396
( )2أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )348/11واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1753/6رىمؿ (. )9267
( )3أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (. )348/11وذيمره اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ
اًمْم َّح٤مك .
اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ(ُ )359مـ ىمقل احلًـ  ,وقمٓم٤مء  ,و َّ
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ﮐ ﮑ ﴾( ,)1ومال حيؾ ىمتؾ أؾمػم صؼم ًا(.)2
وىم٤مل ىمت٤مدة()3قمٙمًف  :وم٘مقًمف  ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ ُمٜمًقظم٦م سم٤مٕومم  ,ومال جيقز
ذم إؾم٤مرى إٓ اًم٘متؾ .ىم٤مل جم٤مهد( :)4أو اإلؾمالم .
وىم٤مل [اسمـ]()5زيد ( :)6حمٙمٛمت٤من ( , )7وم٤مٕومم  :دًم٧م قمغم ىمتٚمٝمؿ  ,وىمقًمف شمٕم٤ممم

:

﴿ ﮰ﴾ دًم٧م قمغم ضمقاز إرىم٤مىمٝمؿ  ,وإظمرى سملمت طمٙمٛملم  :اعم ّـ  ,واًمٗمداء .
(ُ )1مـ ؾمقرة حمٛمد آي٦م (. )4
( )2ىم٤مل اسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ((( : )246/2وُمـ اًمٖمري٥م ُم٤مروي قمـ احلًـ ...وُمـ
ذوط اًمٜمًخ ُمٕمروم٦م اًمت٤مريخ  ,وُمـ ًمف سم٠من آي٦م ؾمقرة حمٛمد ٟمزًم٧م سمٕمد سمراءة  ,وىمد صمٌ٧م أن سمراءة ُمـ آظمر
ُم٤مٟمزل ؟ وُمع اإلطمتامل يً٘مط هذا اعم٘م٤مل)) .
( )3أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه (. )349/11
وذيمره اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسوخ ( , )424/2واسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ(. )360
( )4أظمرضمف اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ (. )425/2وذيمره ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ (, )309
واسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ(ُ )360مـ ىمقل جم٤مهد  ,وىمت٤مدة .
(ُ )5م٤مسملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ إصؾ  ,وُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ  ,وأصمٌتف ُمـ ُمّم٤مدر اًمتخري٩م  ,وهق اًمّمقاب .
( )6أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )348/11واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه

( )1756/6رىمؿ (. )10091

وذيمره اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( , )425/2وُمٙمل ذم اإليْم٤مح صـ(. )309
( )7وهق اًمراضمح ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء  ,ىم٤مل اسمـ ضمرير ذم شمٗمسيره ((( : )349/11واًمّمقاب ُمـ اًم٘مقل ذم ذًمؽ
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قمٜمدي ُ ,
ىمقل ُمـ ىم٤مل ً :مٞمس ذًمؽ سمٛمٜمًقخ .وىمد دًمٚمٜم٤م قمغم أن ُمٕمٜمك اًمٜمًخ  ,هق ٟمٗمل طمٙمؿ ىمد يم٤من صمٌ٧م
شمّمح طمج ٌ٦م سمقضمقب طمٙمؿ اهلل ذم اعمنميملم سم٤مًم٘متؾ سمٙمؾ طم٤مل  ,صمؿ ٟمًخف سمؽمك ىمتٚمٝمؿ
سمحٙمؿ آظمر همػمه  ,ومل ّ
اعمـ قمٚمٞمف م  ,وم٢مذ يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ ...يم٤من ُمٕمٚمق ًُم٤م أن ُمٕمٜمك أي٦م  :وم٤مىمتٚمقا
قمغم أظمذ اًمٗمداء  ,وٓ قمغم وضمف ّ
صح
اعمـ أو اًمٗمداء  ,واطمٍموهؿ .وإذا يم٤من ذًمؽ ُمٕمٜم٤مه ّ ,
اعمنميملم طمٞم٨م وضمدمتقهؿ  ,وظمذوهؿ ًمٚم٘متؾ أو ن
ُم٤م ىمٚمٜم٤م ذم ذًمؽ دون همػمه)) .
وىم٤مل اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( )425/2سمٕمد ذيمره ًم٘مقل اسمـ زيد (( :وه و ىمقل صحٞمح نسملم ٕ ٪ن
إطمدامه٤م ٓ شمٜمٗمل إظمرى )) .وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر ((( : )427/2ومٝمذا قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  --أراد ىمتؾ
أيب ؾمٗمٞم٤من  ,وهق أؾمػم  ,ومٚمؿ ي٘مؾ ًمف رؾمقل اهلل  ٓ - -جيقز ىمتؾ إؾمػم  ,وٓ أٟمٙمر قمٚمٞمف ُم٤م ىم٤مًمف ُمـ مهف
سم٘متٚمف  ,ومٗمل هذا سمٞم٤من سم٠من أي٦م حمٙمٛم٦م )) .وشمٌٕمٝمام ُمؽي سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح ص
اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ(. )360
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ويم٤من قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم خيػم سملم إُمقر اًمثالصم٦م قمغم ُم٤م يرى ُمـ اعمّمٚمح٦م .
وم٘متؾ سمٌدر اًمٜمّي  ,واسمـ [أيب](ُ)1مٕمٞمط  ,وُم َّـ قمغم ىمقم  ,ووم٤مدى ىمقُم٤م سم٘مقم(. )2

ايمثاكقة  ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾(.)3
ىم٦م هل اًمقاضم٥م ُمـ اًمزيم٤مة .
ىم٤مل اسمـ قمٛمر( :)4حمٙمٛم٦م( , )5وم٤مًمٜمػ
وىم٤مل  :قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز (ُ : )6مٜمًقظم٦م سم٤مًمزيم٤مة ( ,)7وم٤مًمٜمػىم٦م ُم٤م ومْمؾ قمـ ىمقت
يقم وًمٞمٚم٦م .
واًمؽمضمؿ  ,وهق
ة
(ُ )1م٤مسملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ إصؾ  ,وُمـ (أ  ,ج)  ,واعمثٌ٧م ُمـ (ب)  ,وُمّم٤مدر اًمتخري٩م
اًمّمقاب .
( )2شم٘مدم ذم ومّمؾ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ُمـ ؾمقرة إٟمٗم٤مل .اٟمٔمر  :صـ(.)151
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )34
( )4أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه( , )426 , 425/11واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه()1788/6رىمؿ(, )10081
واسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ(. )363
( )5وهق اًمراضمح ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء  ,ىم٤مل اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (((:)430/11وأومم إىمقال ذم ذًمؽ سم٤مًمّمح٦م
ٍ
,ا ُ
حيرم قمغم ص٤مطمٌف
ًم٘مقل اًمذي ذيمر قمـ اسمـ قمٛمر ُ , - -مـ أن يمؾ ُم٤مل أ ّدي٧م زيم٤مشمف ومٚمٞمس سمٙمٜمز ُ
,وأن يمؾ ٍ
ايمتٜم٤مزه وإن يمثر ّ
ُمًتحؼ وقمٞمدَ اهلل  ,إٓ أن يتٗمْمؾ اهلل قمٚمٞمف
ُم٤مل مل شم َُّ١مد زيم٤مشمف  ,ومّم٤مطمٌف ُُمٕم٤مىم٥م
ٌّ
ُ
سمٕمٗمقه وإن ّ
جي٥م ومٞمف اًمزيم٤مة . ))....
ىمؾ  ,إذا يم٤من مم٤م ُ
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وىم٤مل ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح ص (((: )314هل حمٙمٛم٦م خمّمقص٦م ذم اًمزيم٤مة ))  ,وىم٤مل اسمـ اجلقزي
ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ ((( : )363وذم اعمراد سم٤مإلٟمٗم٤مق ه٤مهٜم٤م ىمقٓن  :أطمدمه٤م  :إظمراج اًمزيم٤مة  ,وهذا ُمذه٥م
اجلٛمٝمقر  ,وأي٦م قمغم هذا حمٙمٛم٦م)) .صمؿ اؾمتٌٕمدا اًم٘مقل اًمث٤مين.
اٟمٔمر :شمٗمًػماًم٘مرـمٌل( , )185 , 184/10وأوقاء اًمٌٞم٤من (. )118/2
( )6هق  :قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص إُمقي  ,أُمػم اعم١مُمٜملم أسمق طمٗمص  ,وًمد ؾمٜم٦م
(61هـ)  ,أُمف أم قم٤مصؿ سمٜم٧م قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ,وزم إُمرة اعمديٜم٦م ًمٚمقًمٞمد  ,ووزم اخلالوم٦م سمٕمده٤م ,
ومٕمد ُمع اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ُ ,م٤مت ذم رضم٥م ؾمٜم٦م ( , )101وُمدة ظمالومتف ؾمٜمت٤من وٟمّمػ .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم :شمذيمرة احلٗم٤مظ(, )119, 118/1وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء(, )123-114/5واًمتٝمذي٥م(. )418/7
ٟمقاساًم٘مرآن صـ(.)364
شمٗمًػمه)1789/6رىمؿ( , )10087واسمـ اجلقزي ذم خ
(
وىمقًمف :أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم
( )7وممـ ىم٤مل سمذًمؽ  :اسمـ طمزم ص  , )40 ( :واسمـ ؾمالُم٦م صـ( , )129واسمـ اًمٌ٤مرزي صـ ( , )35واًمٕمت٤مئ٘مل
صـ( )53ذم ٟمقاؾمخٝمؿ .
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وىم٤مل قمكم –ُ :)1( -م٤م زاد قمغم أرسمٕم٦م أًمػ درهؿ .
ايمثايمثة وايمرازمعة  ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾(﴿,)2ﭑ ﭒ
ﭓ ﴾( .)3ؿمٌ٤مسم ً٤م وؿمٞمقظم ً٤م  ,أو ريمٌ٤مٟم ً٤م وُمشاة  ,أو ٟمِم٤مـمك ويمً٤ممم  ,أو وم٘مراء وأهمٜمٞم٤مء ,
ودًم٧م قمغم أن اجلٝم٤مد ومرض قملم قمغم همػم اعمٕمذور(. )4
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس (ُ :)5مٜمًقظم٦م سم٘مقًمف  ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﴾(ً ,)6مئال
اظمتالس اًمٙمٗم٤مر .
يٚمحؼ سمالد اإلؾمالم
ُ
وىم٤مل اسمـ اعمًٞم٥م

()7سمٕمٙمًف  ,وظمص أي٦م إومم سمـ

 ﴿ :ﮐﮑﮒ

﴾()8آي٦م ,و﴿ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾( )9آي٦م  ,واعمخت٤مر إطمٙم٤مُمٝمام ( , )10وشمٜمزل إومم قمغم
( )1أظمرضمف اًمّمٜمٕم٤مين ذم شمٗمًػمه ( , )273/2واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (. )427/11
وذيمره اسمـ اًمٕمريب ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن (. )490/2
صمؿ قم٘م٥م قمٚمٞمف سم٘مقًمف (( :وًمٞمس سمٌمء يذيمر ً ,مٌٓمالٟمف ))  ,وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ((( : )184/10وٓ
يّمح))  ,واؾمتٖمرسمف اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه (. )547/2
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )39
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م .)41( :
ؾمػم اسمـ يمثػم (. )561 , 560/2
( )4اٟمٔمر  :شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( , )474 – 468/11وشمػ
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( )5أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه()1798/6رىمؿ( ,)10035واًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ(.)436/2
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )112
وممـ ىم٤مل سمذًمؽ  :اسمـ ؾمالُم٦م صـ( , )129واًمٕمت٤مئ٘مل صـ( )53ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ .
( )7مل أىمػ قمغم ُمـ خرضمف .
(ُ )8مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )91
(ُ )9مـ ؾمقرة اًمٗمتح آي٦م (. )17
( )10وذًمؽ ٕن ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾  ,وىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓ﴾  ,يٜمزل طمٙمٛمٝمام ذم طم٤مًم٦م يمقن اجلٝم٤مد ومرض قملم  ,سم٠من همٚم٥م اًمٕمدو سمالد اإلؾمالم  ,أو اؾمتٜمٗمر
اإلُم٤مم ـم٤مئٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م  ,أو اطمتٞم٩م إمم ىمقم ًمٚمجٝم٤مد .
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احل٤مضم٦م أو ىمّمدهؿ ًمٜم٤م  ,وإظمرى قمغم قمدُمٝم٤م أو ىمّمدٟم٤م هلؿ .
﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾ إمم :

اخلامسة  ،وايمسادؽمة  ،وايمسازمعة
﴿ ﮦ.)1(﴾/

[/175ب]

ىم٤مل احلًـ ( ,)2واسمـ ع سم٤مس (ُ :)3مٜمًقظم٤مت سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 ﴿ :ﭫﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾( , )4وقمٜمف ( : )5أهن٤م حمٙمامت ( , )6وهل شمٕمريض سمتٌٙمٞم٧م

=



أُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﴾  ,ومٞمٜمزل طمٙمٛمٝم٤م ذم طم٤مًم٦م يمقن اجلٝم٤مد ومرض
يمٗم٤مي٦م  ,فيم٤من اًمٜمٝمل ُمـ أن ختٚمقا سمالد اإلؾمالم ُمـ ُم٘م٤مشمٚملم يداومٕمقن قمٜمٝم٤م .

ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ( )365 , 364ذم ُمٕمرض رده اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ (( :وهذا ًمٞمس
سمّمحٞمح ٟٕ ,مف ٓ شمٜم٤مذم سملم أيتلم  ,وإٟمام طمٙمؿ يمؾ آي٦م ىم٤مئؿ ذم ُمقوٕمٝم٤م ...وطمٙمك اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم قمـ
سمٕمض اًمٕمٚمامء أهنؿ ىم٤مًمقا ً :مٞمس ه٤م هٜم٤م ٟمًخ  ,وُمتك مل ي٘م٤موم أهؾ اًمثٖمقر اًمٕمدو ومٗمرض قمغم اًمٜم٤مس اًمٜمٗمػم
إًمٞمٝمؿ  ,وُمتك اؾمتٖمٜمقا قمـ إقم٤مٟم٦م ُمـ وراءهؿ  ,قمذر اًم٘م٤مقمدون قمٜمٝمؿ)) .
واٟمٔمر ذم رد اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير ( , )426/11واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ًمٚمٜمح٤مس

(, )436/2

واإليْم٤مح عمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م صـ( , )315 , 314واًمٜمًخ ذم اًم٘مرآن (. )745/2
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م أي٤مت ( )45 , 44 , 43وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆﮇ* ﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ * ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ * ﴾.

( )2أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )481/11وذيمره اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ (. )438/2
( )3أظمرضمف اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( , )438/2واسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ(. )367
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمٜمقر آي٦م (. )62
وممـ ىم٤مل سمذًمؽ  :اسمـ طمزم صـ ( , )40واسمـ ؾمالُم٦م صـ ( , )129واسمـ اًمٌ٤مرزي صـ ( , )36واًمٕمت٤مئ٘مل
صـ( )53ذم ٟمقاؾمخٝمؿ  ,واًمٙمرُمل ذم ىمالئد اعمرضم٤من صـ(. )117 , 116
() 5

أي قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

 : -أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )480/11واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه

( )1806/6رىمؿ (. )10080واًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ (. )439/2
( )6وهق اًمراضمح ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء  ,وذًمؽ ًمٕمدم اًمتٕم٤مرض سملم أي٤مت اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمًخ .

ىم٤مل ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ( , )317 , 316سمٕمد ذيمره ًمؼ ول اسمـ قمٌ٤مس -

(( : -وهذا

ىمقل طمًـ  ,ومال يٜمًخ ضمقاز آؾمتئذان ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمٜمع آؾمتئذان ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ٕ ,ن اؾمتئذان اعمٜم٤موم٘ملم ًمٖمػم
=
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اعمٜم٤موم٘ملم وشمقسمٞمخٝمؿ ٕهنؿ اؾمت٠مذٟمقا ذم اًم٘مٕمقد يم٤مذسملم  ,وإظمػمة

( )1أسم٤مطم٧م ًمف اإلذن

ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمذيـ ظمرضمقا ُمٕمف وقمرض هلؿ أُمر( ,)2وم٤مؾمت٠مذٟمقا سمٜمٞم٦م اًمٕمقد .
امـة  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾(. )3
ايمث
ُمٜمًقظم٦م سم٘مقًمف  ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﴾(.)4
وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ( :)5ىم٤مل  :اًمٜمٌلٕ(( --زيدن قمغم اًمًٌٕملم ))  ,وهق قمٛمؾ سم٤معمٗمٝمقم ,
ومٜمًخ٧م سم٘مقًمف

=

 ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾

(.)6



قمذر يم٤من  ,واؾمتئذان اعم١مُمٜملم ًمٕمذر  ,ومٝمام اؾمتئذاٟم٤من خمتٚمٗم٤من  ٓ ,يٜمًخ أطمدمه٤م أظمر  ,وهق اًمّمقاب إن

ؿم٤مء اهلل)) .وىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ((( : )368 , 367وم٤مًمّمحٞمح أٟمف ًمٞمس ًمٚمٜمًخ ه٤مهٜم٤م
ُمدظمؾ  ,إلُمٙم٤من اًمٕمٛمؾ سم٤مٔيتلم)) .
اخل٤مزن) ا.هـ .
)
( )1وردذم ه٤مُمش إصؾ((:ىمقًمف وإظمػمة :أي ذم ىمقًمف ﴿ :ﭫ ﭬ ﴾  ,يمام أؿم٤مر إًمٞمف ذم
( )2ورد ذم طم٤مؿمٞم٦م إصؾ (( :ىمقًمف أُمر  :أي قمذر  ,يمام ذم اخل٤مزن)) ا.هـ .
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )80
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )84
ذيمره اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( , )463/2وُمٙمل ذم اإليْم٤مح صـ(. )319
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )5ذيمره اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( , )364/2وُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ

( )319واسمـ

اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ(. )396
( )6ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن آي٦م (. )6
صـ )54, 53ذم ٟمقاؾمخٝمؿ.
صـ , )130, 129واًمٕمت٤مئ٘مل (
صـ , )40واسمـ ؾمالُم٦م (
وممـ ىم٤مل سمذًمؽ:اسمـ طمزم (

 )320سمٕمد ذيمره ًم٘مقل اسمـ قمٌ٤مس-
واًمراضمح ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء أهن٤م حمٙمٛم٦م  ,ىم٤مل ُمٙمل ذم اإليْم٤مح (صـ

:-

((وىم٤مل مج٤مقم٦م– وه و اًمّمقاب إن ؿم٤مء اهلل– إن أي٦م همػم ُمٜمًقظم٦م  ,إٟمام ٟمزًم٧م سمٚمٗمظ اًمتٝمديد واًمققمٞمد ذم أهنؿ ٓ
يٖمٗمر اهلل هلؿ ,وإن اؾمتٖمٗمر هلؿ اًمٜمٌل ,--ومٚمؿ يٌح اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف قمٚمٞمف اًمًالم آؾمتٖمٗم٤مر هلؿ هبذا اًمٚمٗمظ  ,سمؾ
أي٠مؾمف ُمـ ىمٌقل آؾمتٖمٗم٤مر هلؿ ومال ٟمًخ ومٞمف جلقاز آؾمتٖمٗم٤مر هلؿ)) .وىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن
صـ(ً(( : )369 , 368مٗمظ هذه أي٦م ًمٗمظ إُمر  ,وًمٞمس يمذًمؽ  ,وإٟمام اعمٕمٜمك  :إن اؾمتٖمٗمرت هلؿ  ,وإن مل
اعمح٘م٘ملم) .
)
شمًتٖمٗمر هلؿ ٓ يٖمٗمر اهلل هلؿ...ومٕمغم هذا أي٦م حمٙمٛم٦م  ,هذا ىمقل
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ايمتاؽمعة ﴿ :ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾(. )1
ىم٤مل اسمـ زيد(ُ : )2مٜمًقظم٦م  ,سم٘مقًمف  ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﴾(. )3
وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس(,)4وىمت٤مدة(: )5حمٙمٛم٦م( , )6وشمٜمزل إومم قمغم احل٤مضم٦م,وإظمرى قمغم قمدُمٝم٤م.

الفصل الجالح
يف املتظابُ مً سْرٗ بزاٗٛ
ىمقًمف  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾(. )7
إن ىمٚم٧م  :مل شمرك اًمًٌٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م دون همػمه٤م ؟
ىمٚم٧م(ٓ : )8ظمتالف اًمّمح٤مسم٦م ذم أن سمراءة وإٟمٗم٤مل ؾمقرشم٤من  ,أو ؾمقرة واطمدة ٟ ,مٔمرا ً

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )120ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ .
( )2أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )73/12واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1907/6رىمؿ (. )10104
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )122
( )4ذيمره اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( , )469/2وُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ(. )322
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )5أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (. )72/12
()6

.
وهقاًمراضمح ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء,وذًمؽ ٕن ًمٙمؾ
آي٦مطمٙمٛمٝم٤موم٤مٔي٦م إومم :شمقضم٥م اًمٜمٗمػمإذا ٟمٗمر رؾمقل اهلل--
اًمث٤مٟمٞم٦مٟمزًم٧م ذم اًمناي٤م  ,شمٌٕم٨م ـم٤مئٗم٦م
 ,أو اطمتٞم٩م إمم اعمًٚمٛملم واؾمتٜمٗمروا مل يًع اًمتخٚمػ ُمـ أطمد  ,أُم٤م أي٦م :
وشمٌ٘مك ـم٤مئٗم٦م ًمتٕمٚمٞمؿ اًمديـ واًمتٗم٘مف ومٞمف  ,وٕن اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمٜمًخ مل يًتٜمدوا إمم دًمٞمال صحٞمح .صم٤مسم٧م
اٟمٔمر  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير ( , )74/12واإليْم٤مح عمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م صـ ( , )322وٟمقاؾمخ الىمرآن ٓسمـ
اجلقزي صـ(.)370

وأو٤مف ُمٙمل ذم اإليْم٤مح (( :وهذا ُمذه٥م اسمـ قمٌ٤مس -

اًمْم َّح٤مك وىمت٤مدة  ,وهق اًمّمقاب – إن
 -و َّ

ؿم٤مء اهلل – ٕن محؾ أيتلم قمغم وم٤مئدشملم وطمٙمٛملم أومم ُمـ محٚمٝمام قمغم وم٤مئدة واطمدة)) .
(ُ )7مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )1
زيمريإٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ (. )163
ا
( )8هذا ىمقل اًمِمٞمخ

267

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشه الجاىٕ

ال سم٤مٕول  ,وشمريم٧م اًمًٌٛمٚم٦م قمٛم ً
ال ُمٜمٝمام ٟمزل ذم اًم٘مت٤مل ومؽمك سمٞمٜمٝمام ومرضم٦م  ,قمٛم ً
إمم أن يم ً
ال
سم٤مًمث٤مين .أو ٕن إٟمٗم٤مل عم٤م وٛمٜم٧م ـمٚم٥م ُمقآة اعم١مُمٜملم سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م  ,وأن يٜم٘مٓمٕمقا قمـ
اًمٙمٗم٤مر سم٤مًمٙمٚمٞم٦م  ,ويم٤من ىمقًمف

 ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾

شم٘مرير ًا وشم٠ميمٞمد ًا ً ,مذًمؽ شمريم٧م اًمًٌٛمٚم٦م سمٞمٜمٝمام .
ىمقًمف  ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﴾(. )1
يمرره ٕ/ن إول ً :مٚمٛمٙم٤من  ,واًمث٤مين (ً : )2مٚمزُم٤من اعمذيمقريـ ىمٌؾ  ,ذم ىمقًمف

:

[/176ب]

﴿ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾(.)3
ىمقًمف  ﴿ :﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﴾(. )4
يمرره ٕن إول :ذم اًمٙمٗم٤مر ,واًمث٤مين(:)5ذم اًمٞمٝمقد ومٞمٛمـ محؾ ىمقًمف  ﴿:ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﴾( )6قمغم اًمتقراة(. )7
وىمٞمؾ  :مه٤م ذم اًمٙمٗم٤مر  ,وضمزاء إول( : )8ختٚمٞم٦م ؾمٌٞمٚمٝمؿ  ,وضمزاء اًمث٤مين  :إصمٌ٤مت

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م

( )2وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ﴾ .
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )3
( )3هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )163
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

واٟمٔمر :أهار اًمتٙمرار ًمٚمٙمرُم٤مين صـ( , )133واًمٌّم٤مئر (. )164/1
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م( )5وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﯀ ﯁ ﯂ ﴾ .
﮾
﮿
﮵﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽
﮶
﮲﮳﮴
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )11
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )9
( )7ذيمره اعم٤موردي ذم اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ( , )344/2واسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم ( , )403/3واسمـ قمٓمٞم٦م ذم
اعمحرراًمقضمٞمز صـ( )828ورده سم٘مقًمف (( :وهذا اًم٘مقل وإن يم٤مٟم٧م أًمٗم٤مظ هذه أي٦م شم٘متْمٞمف  ,ومام ىمٌٚمف وُم٤م
سمٕمده يرده ويتؼمأ ُمٜمف  ,وخيتؾ أؾمٚمقب اًم٘مقل سمف)) .
( )8ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :أي  :اًمنمط إول)) ا.هـ .
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إظمقة هلؿ  ,وُمٕمٜمك  ﴿ :ﭾ ﭿ ﴾ اًم٘مرآن (. )1
ىمقًمف  ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾( )2أي  :ىمراسم٦م  ﴿ ,ﮑ ﮒﮓ ﴾ أي  :قمٝمد ًا (.)3
يمررذًمؽ سم٢مسمدال اًمْمٛمػم سمـ ﴿ ﮏ ﴾ ذم ىمقًمف  ﴿:ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﴾٪
ٕن إول وىمع ضمقاسم ً٤م ًم٘مقًمف  ﴿ :ﭬ ﭭ ﴾ أي  :اًمٙمٗم٤مر ﴿ ﭮ ﴾  ,واًمث٤مين
وىمع إظمٌ٤مر ًا قمـ شم٘مٌٞمح طم٤مهلؿ(. )4
ىمقًمف  ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾( )5أي٦م .
ظمص ومٞمف أئٛم٦م اًمٙمٗمر سم٤مًمذيمر  ,وهؿ رؤؾم٤مء اًمٙمٗم٤مر وىم٤مدشمفم ٕ,هنؿ إصؾ ذم اًمٜمٙم٨م ,
واًمٓمٕمـ ذم اًمديـ(. )6
ىمقًمف  ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾(.)7
إٟمام ىمدم  ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﴾ ذم هذه اًمًقرة عمقاوم٘م٦م ىمق

ًمف ىمٌؾ  ﴿ :ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﴾( )8وىمد ؾمٌؼ ذيمره ذم إٟمٗم٤مل(, )9

( )1هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )133
صـ. )164
واٟمٔمر :اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم( , )185/15وزاد اعمًػم ( )403/3واًمٌّم٤مئر( , )164/1وومتح اًمرمحـ (
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )8وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ .
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( )3اٟمٔمر ُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ً ,مٚمزضم٤مج (. )433/2
( )4هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م

إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ

(. )164وىم٤مل اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًم٧ميمرار

صـ((( :)134إول ًمٚمٙمٗم٤مر  ,واًمث٤مين ًمٚمٞمٝمقد .وىمٞمؾ  :ذيمر إول وضمٕمؾ ضمزاء ًمٚمنمط  ,صمؿ أقم٤مد ذًمؽ
شم٘مٌٞمح ً٤م هلؿ ...ومال يٙمقن شمٙمرار ًا حمْم ً٤م)) .وًمٚمٛمزيد اٟمٔمر  :ووح اًمؼمه٤من ًمٚمٖمزٟمقي (. )392/1
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )12وُمقوع اًمِم٤مهد ىمقًمف﴿ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﴾.
( )6هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ (. )146وىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي ذم اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم
اًمٌ٤مـمٚم٦م
((( : )187/15ظمص إئٛم٦م واًمً٤مدة ُمٜمٝمؿ سم٤مًمذيمر ٕ ,هنؿ هؿ اًمذيـ حيروقن إشمٌ٤مع قمغم هذه إقمامل)) .
(ُ )7مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( , )20ومت٤مُمٝم٤م ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾﯿ﴾ .
(ُ )8مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (.)19
( )9اٟمٔمر  :صـ(ُ )187-186مـ هذه اًمرؾم٤مًم٦م.
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وىمد ضم٤مء [سمٕمده] ( )1ذم ُمقوٕملم( ﴿ : )2ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ ً ,مٞمٕمٚمؿ أن
أن إصؾ ذًمؽ  ,وإٟمام ىمدم ه٤م هٜم٤م عمقاوم٘م٦م ُم٤م ىمٌٚمف ومحً٥م(. )3
ىمقًمف  ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﴾(.)4
ىم٤مئؾ ذًمؽ ذم يمؾ ُمٜمٝمام سمٕمْمٝمؿ  ٓ ,يمٚمٝمؿ  ,ومـ(أل) ومٞمٝمام ًمٚمٕمٝمد ً ٓ ,مالؾمتٖمراق  ,يمام
ذم ىمقًمف  ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾( )5أي٦م  ,إذ اًم٘م٤مئؾ هل٤م ذًمؽ
إٟمام هق ضمؼميؾ(.)6
ىمقًمف  ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ/ﮩ﴾(.)7
وم٤مئدة ىمقًمف  ﴿ :ﮨ﴾ ُمع أن اًم٘مقل ٓ يٙمقن إٓ سم٤مًمٗمؿ  ,اإلقمالم سم٠من ذًمؽ جمرد
ىمقل ٓ أصؾ ًمف ُ ,مٌ٤مًمٖم٦م ذم اًمرد قمٚمٞمف م (. )8
( )1ذم إصؾ  ,وذم سم٘ملة اًمٜمًخ (( :ىمٌٚمف)) وهق ظمٓم٠م ,واعمثٌ٧م ُمـ ( :أهار اًمتٙمرار ) وهق اًمّمقاب اًمذي
يًت٘مٞمؿ سمف اًمٙمالم .
( )2إول آي٦م (ُ )41مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م  ,واًمث٤مين آي٦م (. )81
( )3هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )134
واٟمٔمر  :اًمٌّم٤مئر (. )165/1
(ُ )4مـ ؾمقرة الشمقسم٦م آي٦م ( )30ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵﴾ .
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(ُ )5مـ آل قمٛمران آي٦م (. )42
( )6هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ ( . )164وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج
ٟمً٥ماًم٘مقل إًمٞمٝمؿ سمٜم٤مء قمغم قم٤مدة
ضمٚمٞمؾ صـ( , )112وذيمر اًمرازي ذم اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( )28/16أن ؾمٌ٥م ة
اًمٕمرب ذم إي٘م٤مع اؾمؿ اجلامقم٦م قمغم اًمقاطمد ,أوهق ُمذه٥م يم٤من وم٤مؿمٞم ً٤م ومٞمٝمؿ صمؿ اٟم٘مٓمع ,ومحٙمك اهلل ذًمؽ قمٜمٝمؿ .
(ُ )7مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )30
( )8هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )165 , 164
شمٗمًػم اًمٙمٌػم((( : )29/16واجلقاب ُمـ وضمقه...واًمث٤مًم٨م  :أن اعمراد أهنؿ دقمقا اخلٚمؼ إمم
وىم٤مل اًمرازي ذم ال
اعمذه٥م
هذه اعم٘م٤مًم٦م طمتك وىمٕم٧م هذه اعم٘م٤مًم٦م ذم إومقاه وإًمًٜم٦م  ,واعمراد ُمٜمف ُمٌ٤مًمٖمتٝمؿ ذم دقمقة اخلٚمؼ إمم )) .
واٟمٔمرأيْم ً٤م ُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٜمح٤مس( , )200/3ودرة اًمتٜمزيؾ صـ( , )141وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )112
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ىمقًمف  ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾(.)1
وم٤مئدة ذيمر( ﴿ : )2ﮕ ﮖ ﴾ُمع دظمقًمف ذم ا هلدى ىمٌٚمف,سمٞم٤من ذومف وشمٕمٔمٞمٛمف ,يم٘مقًمف :
﴿ ﭔ ﭕ﴾(. )3أو أن اعمراد سم٤مهلدى اًم٘مرآن  ,وسم٤مًمديـ اإلؾمالم(. )4
ىمقًمف  ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾(.)5
أومرد اًمْمٛمػم ُمع شم٘مدم اصمٜملم اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ٟمٔمر ًا إمم قمقده إمم اًمٗمْم٦م ًم٘مرهب٤م وٕهن٤م
أيمثر ُمـ اًمذه٥م .
أو إمم قمقده إمم اعمٕمٜمك ٕ ,ن اعمٙمٜمقز دراهؿ ودٟم٤مٟمػم  ,وٟمٔمػمه ىمقًمف

 ﴿ :ﮙﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ﴾(. )7( )6
ىمقًمف  ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾(. )8
إن ىمٚم٧م  :عم٤م ظمص إرسمٕم٦م احلرم سمذًمؽ ُ ,مع أن فمٚمؿ اًمٜمٗمس ُمٜمٝمل قمٜمف ذم يمؾ زُم٤من ؟
ىمٚم٧م ( : )9مل خيّمٝم٤م سمف  ,إذ اًمْمٛمػم قم٤مئد

إمم  ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﴾ يمام ىم٤مًمف

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )33ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ .
((( )2وم٤مئدة ذيمر))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (ب) .
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م (. )238
( )4هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ( , )165وُمـ ىمٌٚمف الرازي احلٜمٗمل ذم ذم أٟمٛمقذج
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ضمٚمٞمؾ صـ(. )112
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )34
(ُ )6مـ ؾمقرة احلجرات آي٦م (. )9
( )7هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ (. )165وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ
صـ( )113وأو٤مف ىمقًمف (( :أن اًمٕمرب إذا ذيمرت ؿمٞمئلم يِمؽمكان ذم اعمٕمٜمك شمٙمتٗمل سم٢مقم٤مدة اًمْمٛمػم قمغم
أطمدمه٤م اؾمتٖمٜم٤م ًء سمذيمره قمـ ذيمر أظمر عمٕمروم٦م اًمً٤مُمع سم٤مؿمؽمايمٝمام ذم اعمٕمٜمك . ))...
ومؾت  :إىمرب أن اًمْمٛمػم يٕمقد إمم ُمٕمٜمك اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ٕ ,ن اعمٕمٜمك ُم١مٟم٨م يّمح قمقد اًمْمٛمػم إًمٞمٝمام .
واٟمٔمر  :اًمٙمِم٤مف ( , )259/2وُمرضمع اًمْمٛمػم ذم اًم٘مرآن  ,صـ(. )278
(ُ )8مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م

(. )36وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾.
( )9هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )165

271

الكشه الجاىٕ

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

اسمـ قمٌ٤مس(-)1ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام  ٓ , -إمم إرسمٕم٦م احلرم وم٘مط .أو ظمّمٝم٤م سمف ًم٘مرهب٤م  ,أو
عمزيد ومْمٚمٝم٤م وطمرُمتٝم٤م قمٜمدهؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م (. )2
ىمقًمف  ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾(. )3
أي  ٓ :يًت٠مذٟمقك ذم اًمتخٚمػ قمـ اجلٝم٤مد(. )4
إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ ىم٤مل ذًمؽ ُمع أن يمثػم ًا ُمـ اعم١مُمٜملم اؾمت٠مذٟمقه ذم ذًمؽ ًمٕمذر  ,أظمذ ًا ُمـ
ىمقًمف

 ﴿ :ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟ ﭠﭡ ﴾ .
ىمٚم٧م(ُ ٓ : )5مٜم٤موم٤مة ٕ ,ن ذًمؽ ٟمٗمل سمٛمٕمٜمك اًمٜمٝمل  ,يم٘مقًمف  ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾(.)6أو هق ُمٜمًقخ  ,يمام ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس سم٘مقًمف

﴿ ﭝﭞ ﭟ

( )1أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )444/11واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( , )1792/6رىمؿ (. )10008
( )2ذه٥م اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )446/11إمم أن اًمْمٛمػم ذم ﴿ ﯞ ﴾ يٕمقد قمغم ﴿ ﯕ ﯖﯗ ﴾ وم٘م٤مل :
((وأومم إىمقال ذم ذًمؽ قمٜمدي سم٤مًمّمقاب ُ ,
أٟمٗمًٙمؿ ,
ىمقل ُمـ ىم٤مل  :ومال شمٔمٚمٛمقا ذم إؿمٝمر إرسمٕم٦م َ
سم٤مؾمتحالل طمراُمٝم٤م  ,وم٢من اهلل قمٔمٛمٝم٤م وقم َّٔمؿ طمرُمتٝم٤م .وإٟمام ىمٚمٜم٤م  :ذًمؽ أومم سم٤مًمّمقاب ذم شم٠مويٚمف ً ,م٘مقًمف :
﴿ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾  ,وم٠مظمرج اًمٙمٜم٤مي٦م قمٜمٝمـ ُخم ْ َرج اًمٙمٜم٤مي٦م قمـ مجع ُم٤م سملم اًمثالصم٦م إمم اًمٕمنمة

.وذًمؽ أن
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اًمٕمرب شم٘مقل ومٞمام سملم اًمثالصم٦م إمم اًمٕمنمة  ,إذا َيمٜم َْ٧م قمٜمف  :ومٕمٚمٜم٤م ذًمؽ ًمثالث ًمٞم٤مل ظمٚمقن  ,وٕرسمٕم٦م أي٤مم سم٘ملم ,
وإذا أظمؼمت قمام ومقق اًمٕمنمة إمم اًمٕمنمين ىم٤مًم٧م  :ومٕمٚمٜم٤م ذًمؽ ًمثالث قمنمة ظمٚم٧م  ,وٕرسمع قمنمة ُمْم٧م ,
ِ
وإظمراضمف يمٜم٤مي٦م قمدد اًمِمٝمقر اًمتل هنك اعم١مُمٜملم قمـ فمٚمؿ
ومٙم٤من ذم ىمقًمف ضمؾ صمٜم٤مؤه  ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﴾ ,
ُ
اًمدًمٞمؾ اًمقاوح قمغم أن اهل٤مء واًمٜمقنُ ,مـ
أٟمٗمًٝمؿ ومٞمٝمـ خمرج قمدد اجلٛمع اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمثالصم٦م إمم اًمٕمنمة ,
ؿمٝمرا ًمٙم٤من
ذيمر إؿمٝمر إ رسمٕم٦م  ,دون آصمـي اًمٕمنم ٕ ٪ن ذًمؽ ًمق يم٤من يمٜم٤مي٦م قمـ آصمـ ي قمنم ً
شمٔمٚمٛمقا ومٞمٝم٤م أٟم ُٗمًٙمؿ)) .
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )44
( )4اٟمٔمر  :شمٗمًػم اًمٌٖمقي (. )251/2
( )5هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )166 , 165
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م (. )197
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ﭠﭡ ﴾ (. )1أو اعمراد أهنؿ ٓ يًت٠مذٟمقه ذم ذًمؽ ًمٖمػم قمذر(. )2
ىمقًمف  ﴿ :﮴ ﮵ /﮶ ﮷﴾(. )3
إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ أُمرهؿ سم٤مًم٘مٕمقد قمـ اجلٝم٤مد ُ ,مع أٟمف ذُمٝمؿ قمٚمٞمف ؟
ىمٚم٧م( : )4إٟمام أُمرهؿ سمذًمؽ أُمر شمقسمٞمخ  ,يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﴾( )5سم٘مريٜم٦م
ىمقًمف  ﴿ :﮶ ﮷﴾ أي ُمع اًمٜمً٤مء  ,واًمّمٌٞم٤من  ,واًمزُمٜمك ( , )6اًمذيـ ؿم٠مهنؿ
اًم٘مٕمقد ذم اًمٌٞمقت .أو أُمر هلؿ إٟمام هق اًمِمٞمٓم٤من سم٤مًمقؾمقؾم٦م  ,أو سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م (. )7
ىمقًمف  ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾(. )8
سمزي٤مدة سم٤مء  ,وسمٕمده  )9(﴿ :ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﴾( ,)10و ﴿ :﮼ ﮽ ﮾
﮿ ﴾( )11سمٖمػم سم٤مء ومٞمٝمام ٕ ,ن اًمٙمالم ذم أي٦م إومم ضم٤مء سمٕمد ٟمٗمل  ,وهق اًمٖم٤مي٦م ذم سم٤مب
اًمت٠ميمٞمد  ,وهق ىمقًمف  ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾
وم٠ميمد اعمٕمٓمقف أيْم ً٤م سم٤مًمٌ٤مء ً ,مٞمٙمقن اًمٙمؾ ذم اًمت٠ميمٞمد قمغم ُمٜمٝم٩م واطمد  ,وًمٞمس يمذًمؽ
( )1شم٘مدم ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ذم سمٞم٤من اعمٜمًقخ ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م  ,واًمراضمح أهن٤م حمٙمٛم٦م وًمٞمً٧م ُمٜمًقظم٦م .اٟمٔمر :
صـ(ُ ,)257مـ هذه اًمرؾم٤مًم٦م.
( )2اٟمٔمر  :أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )116
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )46وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﴾ .
( )4هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )166
(ُ )5مـ ؾمقرة ومّمٚم٧م آي٦م (. )40
( )6اًمزُمٜمك  :اعمرى أصح٤مب اًمٕم٤مه٤مت .اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((زُمـ)) (. )199/13
( )7وأو٤مف اًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ((( : )252/2وىمٞمؾ  :أوطمك إمم ىمٚمقهبؿ  ,و ُأهلٛمقا أؾمٌ٤مب اخلزٓن )) .
واٟمٔمر  :أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )116
(ُ )8مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م

( )54وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ .
( )9ذم إصؾ  :زي٤مدة ((و)) وهق ظمٓم٠م .
(ُ )10مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )80
(ُ )11مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )84
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أيت٤من سمٕمد وم٢مهنام ظمٚمت٤م ُمـ اًمت٠ميمٞمد (. )1
ىمقًمف  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾(. )2
ىم٤مًمف هٜم٤م سم٤مًمٗم٤مء  ,وىم٤مًمف سمٕمد اًمقاو (ٕ , )3ن اًمٗم٤مء شمتْمٛمـ ُمٕمـى اجلزاء  ,واًمٗمٕمؾ ىمٌٚمٝم٤م ذم
ىمقًمف  ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﴾( )4وىمقًمف  ﴿ :ﯯ ﯰ﴾ ًمٙمقٟمف ُمًت٘مٌ ً
ال  ,يتْمٛمـ ُمٕمٜمك
اًمنمط  ,ومٜم٤مؾم٥م ومٞمف اًمٗم٤مء  ,وُم٤م سمٕمد ذيمر ىمٌٚمف  ﴿ :﮼ ﮽ ﮾ ﮿﴾( )5واًمٗمٕمؾ
ومٞمٝمام ًمٙمقٟمف ُم٤موٞم ً٤م  ٓ ,يتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمط  ,ومٜم٤مؾم٥م ومٞمف اًمقاو(. )6
ىمقًمف  ﴿ :ﯧ﴾(. )7
سمزي٤مدة ﴿ ٓ ﴾  ,وىم٤مل ذم إظمرى  ﴿ :ﭔ ﭕ﴾()8سمٖمػم ﴿ ٓ ﴾ ٟٕ ,مف عم٤م أيمد
اًمٙمالم إول سم٤مإلجي٤مب سمٕمد اًمٜمٗمل وهق اًمٖم٤مي٦م ,وقمٚمؼ اًمث٤مين سم٤مٕول شمٕمٚمٞمؼ اجلزاء سم٤مًمنمط,
اىمت٣م اًمٙمالم اًمث٤مين ُمـ اًمتق يمٞمد(ُ )9م٤م اىمتْم٤مه إول  ,وم٠ميمد ُمٕمٜمك اًمٜمٝمل سمتٙمرار ﴿ ٓ ﴾ ذم
( )1هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(.)134وُمـ ىمٌٚمف اخلٓمٞم٥م اإلؾمٙم٤مذم ذم درة اًمتٜمزيؾ صـ (,)142
واًمٖمرٟم٤مـمل ذم ُمالك اًمت٠مويؾ (. )466/1
وعمزيد ُمـ اإليْم٤مح اٟمٔمر ُ:متشاسمف اًم٘مرآن ٓسمـ اعمٜم٤مدى صـ ( , )194ويمِمػ اعمٕم٤مين ٓسمـ مج٤مقم٦م صـ (,)114
واًمٌّم٤مئر ( , )165/3وومتح اًمرمحـ صـ( , )167وىمٓمػ إزه٤مر ًمٚمًٞمقـمل (. )1155/2
()2
()3
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

()4
() 5
()6

()7
() 8
()9

( )55ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م
ﭠ ﭡ ﭢ﴾ .
ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )85
ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )54
ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )84
هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ (. )168 , 167وُمـ ىمٌٚمف اخلٓمٞم٥م اإلؾمٙم٤مذم ذم
درة اًمتٜمزيؾ صـ( , )143واًمٖمرٟم٤مـمل ذم ُمالك اًمت٠مويؾ ( , )468 , 467/1واًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار
صـ(. )135 , 134
وىم٤مل اسمـ مج٤مقم٦م ذم يمِمػ اعمٕم٤مين صـ ((( : )115ضمقاسمف  :أن أي٦م إومم فم٤مهرة ذم ىمقم أطمٞم٤مء  ,واًمث٤مٟمٞم٦م ذم
 :إن
ىمقم أُمقات  ,وأُم٤م اًمٗم٤مء ذم إومم ومألن ُم٤مىمٌٚمٝم٤م أومٕم٤مل ُمْم٤مرقم٦م شمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمنمط  ,يم٠مٟمف ىمٞمؾ
اشمّمٗمقا هبذه اًمّمٗم٤مت ُمـ اًمٙمًؾ ذم اًمّمالة ويمراهٞم٦م اًمٜمٗم٘م٤مت  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾ أي٦م  ,وأي٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م شم٘مدُمٝم٤م أومٕم٤مل ُم٤موٞم٦م وسمٕمد ُمقهتؿ  ,ومال شمّمٚمح ًمٚمنمط ومٜم٤مؾم٥م جمٞمئٝم٤م سم٤مًمقاو . ))...
ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )55
ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )85
ذم (أ)  :اًمت٠ميمٞمد .
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اعمٕمٓمقف(. )1
ىمقًمف  ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﴾(. )2
وذم أي٦م إظمرى  ﴿ :ﯯ ﯰ ﴾(ٕ , )3ن اًمدٟمٞم٤م صٗم٦م ًمٚمحٞم٤مة ذم أيتلم  ,وم٠مصمٌ٧م
اعمقصقف واًمّمٗم٦م ذم إومم , /وطمذف اعمقصقف ذم اًمث٤مٟمٞم٦م  ,ايمتٗم٤مء سمذيمره ذم

إومم ,

وًمٞمس أيت٤من ُمٙمررشملم ٕ,ن إومم ذم ىمقم  ,واًمث٤مٟمٞم٦م ذم آظمريـ,وىمٞمؾ  :إومم ذم اًمٞمٝمقد ,
واًمث٤مٟمٞم٦م ذم اعمٜم٤موم٘ملم(. )4
ىمقًمف  ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾(. )5
قمدَّ ي اإليامن إمم اهلل سم٤مًمٌ٤مء ً ,متْمٛمٜمف ُمٕمٜمك اًمتّمديؼ  ,وعمقاوم٘متف ودَّ ه وهق اًمٙمٗمر  ,ذم
ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ﴾( , )6وقمدَّ اه إمم اعم١مُمٜملم سم٤مًمالم ً ,متْمٛمٜمف ُمٕمٜمك آٟم٘مٞم٤مد ,
( )1هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار ذم اًم٘مرآن صـ (. )135وُمـ ىمٌٚمف اخلٓمٞم٥م اإلؾمٙم٤مذم ذم درة اًمتٜمزيؾ
صـ( , )143واًمٖمرٟم٤مـمل ذم ُمالك اًمت٠مويؾ (. )468 , 467/1
واٟمٔمر أيْم ً٤م ُ :متِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓ ,سمـ اعمٜم٤مدى صـ

( , )194ويمِمػ اعمٕم٤مين صـ ( , )115واًمٌّم٤مئر

( , )165/3وومتح اًمرمحـ صـ( , )168وىمٓمػ إزه٤مر (. )1156/2
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )55
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )85
( )4ذيمر اخلٓمٞم٥م اإلؾمٙم٤مذم ذم درة اًمتٜمزيؾ صـ (ٟ )144محق هذا اًمتٕمٚمٞمؾ  ,وىم٤مل اًمرازي ذم اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ﴾ وهٝمٜم٤م ذيمر :

((( : )123/16وأُم٤م اًمٜمقع اًمراسمع  :وهق أٟمف ذيمر ذم أي٦م إومم
شمٜم٥م ً٤م قمغم أن احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م سمٚمٖم٧م ذم اخلً٦م إمم أهن٤م ٓ شمًتحؼ أن شمًٛمك
﴿ ِذم اًمدُّ ْٟم َٞم٤م﴾وأؾم٘مط ًمٗمظ احلٞم٤مة ,هي

طمٞم٤مة  ,سمؾ جي٥م آىمتّم٤مر قمٜمد ذيمره٤م قمغم ًمٗمظ اًمدٟمٞم٤م شمٜمٌٞمٝم ً٤م قمغم يمامل دٟم٤مءهت٤م . ))...وىم٤مل اًمٖمرٟم٤مـمل ذم ُمالك
احل َٞم ِ٤مة اًمدُّ ْٟم َٞم٤م ﴾ ...سم٤مجلٛمع بيـ اًمّمٗم٦م واعمقص وف ُمٜم٤مؾم٥م
اًمت٠مويؾ ((( : )469/1ىمقًمف شمٕم٤ممم ِ ﴿ :ذم ْ َ
أيْم ً٤م,وُمالئؿ ًمٚمت٠ميمٞمد اجل٤مري ,أُم٤م أي٦م إظمرى ومال شم٠ميملد ومٞمٝم٤م ومٜم٤مؾم٥م ذًمؽ آيمتٗم٤مءسم٘مقًمف  ﴿ :ﯯ ﯰ﴾,
وضم٤مء اًمٙمؾ قمغم ُم٤مجي٥م ويٜم٤مؾم٥م)) .
واٟمٔمر أيْم ً٤م ُ :متِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓسمـ اعمٜم٤مدي صـ ( , )194وأهار اًمتٙمرار صـ ( , )135ويمِمػ اعمٕم٤مين
صـ( , )115وىمٓمػ إزه٤مر (. )1156/2
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )61
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )106
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وُمقاوم٘م٦م يمثػم(ُ )1مـ أي٤مت يم٘مقًمف  ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾( , )2وىمقًمف  ﴿ :ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﴾( , )3وىمقًمف  ﴿ :ﰙ ﰚ ﴾ ( , )4وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ُمقوع  ﴿ :ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾( ,)5وذم آظمر  ﴿ :ﭜ ﭝ﴾(,)6ومٛمِمؽمك اًمدًٓم٦م  ,سملم اإليامن
ُمقؾمك واإليامن سم٤مهلل ٕ ,ن ُمـ آُمـ سمٛمقؾمك طم٘مٞم٘م٦م آُمـ سم٤مهلل يمٕمٙمًف (. )7
ب
ىمقًمف ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ﴾(. )8
إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ ىم٤مل ذًمؽ هٜم٤م سمـ ﴿ ُِم ْـ ﴾ وىم٤مل ذم ىمقًمف  ﴿ :ﮑ ﮒ
أن ﴿ ُِم ْـ ﴾ ّ
ﮓ ﮔ ﮕﮖ﴾ ( )9سمٚمٗمظ ﴿ ﮔ﴾ ُمع َّ
أدل قمغم اعمج٤مٟمً٦م ٓ ,ىمتْم٤مئٝم٤م
اًمٌٕمْمٞم٦م  ,ومٙم٤مٟم٧م سم٤معم١مُمٜملم أومم ٕ ,هنؿ أؿمد دم٤مٟمً ً٤م ذم اًمّمٗم٤مت ؟
ىمٚم٧م( : )10اعمراد سم٘مقًمف  ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ﴾ سمٕمْمٝمؿ قمغم ديـ سمٕمض

( ُِم ْـ) شم٠ميت سمٛمٕمٜمك ( َقم َغم) يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

(ٕ ,)11ن

﴿:ﮉ ﮊ ﮋ ﴾( ,)12وىمقًمف ﴿ :ﭡ

( )1ذم (ب) ً :مٙمثػم .
(ُ )2مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م (. )17
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م (. )75
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمِمٕمراء آي٦م (. )111
(ُ )5مـ ؾمقرة ـمف آي٦م ( ,)71و ُمـ ؾمقرة اًمِمٕمراء آي٦م (.)49
(ُ )6مـ ؾمقرة إقمراف آي٦م (. )123
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )7هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )168
وىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرراًمقضمٞمز صـ ((( : )860وقمٜمدي أن هذه اًمتل ُمٕمٝم٤م اًمالم ذم وٛمٜمٝم٤م سم٤مء  ,وم٤معمٕمٜمك :
ويّمدق ًمٚمٛم١مُمٜملم سمام خيؼموٟمف سمف . ))...وعمزيد ُمـ اإليْم٤مح اٟمٔمر  :اًمٙمِم٤مف ( , )276/2واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم
( , )94 , 93/16وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ  ,صـ ( , )118 , 117وىمٓمػ إزه٤مر ( , )1160/2وإرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ
اًمًٚمٞمؿ ( , )77/4واًمٗمريد ذم إقمراب اًم٘مرآن اعمجٞمد ًمٚمٝمٛمداين (. )484/2
(ُ )8مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م

( )67ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﴾ .
(ُ )9مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )71
( )10هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م أٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )170 , 169
()11

وهق ىمقل اسمـ قمٌ٤مس-

. -اٟمٔمر  :زاد اعمًػم (. )467/3

(ُ )12مـ ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء آي٦م (. )77
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ﭢ ﭣ ﭤ ﴾( )1أي  :حيٚمٗمقن قمغم [قمدم] ()2وـمئٝمـ  ,واعمراد سم٘مقًمف
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﴿ :ﮓﮔ

ﮕﮖ﴾ أٟمّم٤مرهؿ وأ قمقاهنؿ ذم اًمديـ  ,وقمغم ذًمؽ ومٙمؾ ُمـ اًمٚمٗمٔملم يّمٚمح ُمٙم٤من أظمر ,
ًمٙمـ ًمٚمقٓي٦م ذف  ,ومٙم٤مٟم٧م أومم سم٤معم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت(. )3
ىمقًمف  ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾(. )4
ظمص إرض سم٤مًمذيمر ُ,/مع أهنؿ ٓو ّزم هلؿ ومٞمٝم٤م وٓ ذم اًمًامء ,ذم اًمدٟمٞم٤م
إن ىمٚم٧م  :مل ّ
وٓ ذم أظمرة ؟
ىمٚم٧م(ّ : )5عم٤م يم٤مٟمقا ٓ يٕمت٘مدون اًمقطمداٟمٞم٦م  ,وٓ يّمدّ ىمقن سم٤مٔظمرة  ,يم٤من اقمت٘م٤مدهؿ وضمقد
وأظمرة
.
سم٤مٕرضأو أراد سم٤مٕرض أرض اًمدٟمٞم٤م
.
ومٕمؼم
اًمقزم واًمٜمّمػم ُ ,م٘مّمقر ًا قمغم اًمدٟمٞم٤م ّ ,

ىمقًمف  ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ ﴾(. )6
ظمص اًمًٌٕملم ُ ,مع أهنؿ ٓ يٖمٗمر هلؿ أص ًٓ ً ,م٘مقًمف ﴿ :ﭠ ﭡ
إن ىمٚم٧م  :مل ّ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﴾( , )7وٕهنؿ ُمنميمقن واهلل ٓ يٖمٗمر
أن ينمك سمف ؟
ىمٚم٧م(ٕ : )8ن قم٤مدة اًمٕمرب ضمرت سميب اعمثؾ ذم أطم٤مد سم٤مًمًٌٕم٦م  ,وذم اًمٕمنمات
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م (. )226
( )2ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :قمغم وـمئٝمـ)) وهق ظمٓم٠م  ,واعمثٌ٧م ُمـ  :ومتح اًمرمحـ  ,وهق اًمّمقاب .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )3ذيمر هذا اًمتٕمٚمٞمؾ اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ( )119وأو٤مف إًمٞمف ىمقًمف (( :ويمؾ واحد ُمـ
اًمٕمٌ٤مرشملم ص٤محل٦م ًمٚمٗمري٘ملم ,إٓ أٟمف ظمص اعمٜم٤موم٘ملم سمتٚمؽ اًمٕمٌ٤مرة شمٙمذيٌ ً٤م ًمفم ذم طمٚمٗمٝمؿ اًمً٤مسمؼ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :
﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾[ اًمتقسم٦م  , ]56 :وشم٘مرير ًا ًم٘مقًمف ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ﴾[ اًمتقسم٦م . ))] 56 :
وقمٚمٚمف اًمًٞمقـمل ذم ىمٓمػ إزه٤مر ( )1162 , 1161/2سم٘مقًمف  :سم٠من اعمٜم٤موم٘ملم أقمداء سمٕمض ذم اًمنيرة ٓ ,
ُمقآت سمٞمٜمٝمؿ  ,إٓ أن سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض ذم اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق .
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )74
( )5هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ ( , )170وذيمره ُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج
ضمٚمٞمؾ صـ(. )121
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )80
( )7اعمٜم٤موم٘مقن آي٦م (. )6
( )8هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )171
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سم٤مًمًٌٕملم  ,اؾمتٙمث٤مر ًا وٓ يريدون احلٍم(. )1
وم٢من ىمٚم٧م ً :مق يم٤من اعمراد ذًمؽ  ,عم٤م ظمٗمل قمغم أومّمح اًمٕمرب  ,وأقمٚمٛمٝمؿ سم٠مؾم٤مًمٞم٥م
ٕ ((:زيدن قمغم

اًمٙمالم ح شمك ىم٤مل عم٤م أٟمزًم٧م هذه أي٦م

اًمًٌٕملم ً ,مٕمؾ اهلل

أن يٖمٗمر هلؿ )) (.)2
ىمٚم٧م( : )3مل خيػ قمٚمٞمف ذًمؽ  ,وإٟمام أراد سمام ىم٤مل إفمٝم٤مر يمامل رأومتف  ,ورمحتف سمٛمـ سمٕم٨م
إًمٞمٝمؿ  ,وومٞمف ًمٓمػ سم٠مُمتف وطم٨م هلؿ قمغم اعمراطمؿ  ,وؿمٗم٘م٦م سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض  ,وهذا دأب
إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة اًمًالم  ,يمام ىم٤مل إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﴾ (.)4
ىمقًمف ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ ( , )5ىم٤مًمف هٜم٤م سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل .
وىم٤مل سمٕمده  ﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﴾( )6سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٗم٤مقمؾ ٕ ,ن إول
ين ًمٚمٛمٗمٕمقل وهق ىمقًمف ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﴾( , )7واًمث٤مين حمٛمقل قمغم ُم٤م شم٘مدم
شم٘مدُمف اعم٥م
ُمـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ُمرات  ,ومٙم٤من اًمالئؼ ﴿ :ﯴ ﯵ ﴾  ,صمؿ ظمتؿ يمؾ آي٦م سمام يٚمٞمؼ هب٤م ,
وم٘م٤مل ذم إومم  ﴿:ﭚ ﭛ , ﴾/وذم اًمث٤مٟمٞم٦م ﴿ :ﯹ ﯺ﴾ ٕن اًمٕمٚمؿ ومقق اًمٗم٘مف

() 1
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

()2
()3
()4
() 5

ذيمر اًمرازي ذم اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( )118/16هذا اًمتٕمٚمٞمؾ وأو٤مف إًمٞمف آظمر وم٘م٤مل (( :وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ  :هذا
اًمٕمدد إٟمام ظمص سم٤مًمذيمر هٝمٜم٤م ٟٕ ,مف روي أن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم يمؼم قمغم محزة ؾمٌٕملم شمٙمٌػمة  ,ومٙم٠مٟمف ىمٞمؾ :
﴿ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ سم٢مزاء صالشمؽ قمغم محزة ... ,ومٚمام ذيمر اهلل شمٕم٤ممم هذا اًمٕمدد ذم ُمٕمرض
اًمتْمٕمٞمػ ًمرؾمقًمف ص٤مر أص ً
ال ومٞمف)) .واٟمٔمر أيْم ً٤م  :اًمٜمٙم٧م ذم اًم٘مرآن ً ,مٚمٛمج٤مؿمٕمل (, )280 , 279/1
وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )121
شم٘مدم خترجيف ذم ومّمؾ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول .اٟمٔمر  :صـ(.)228
هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ ( , )171وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ
صـ(. )122 , 121
ُمـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م (. )36
ﭛ.
﴾
ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م( )87وٟمّمٝم٤م ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

(ُ )6مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )93
(ُ )7مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )86
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أي  :اًمٗمٝمؿ  ,واًمٗمٕمؾ اعمًٜمد إمم اهلل ومقق املؾمٜمد إمم اعمجٝمقل(. )1
ىمقًمف  ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾(. )2
ىم٤مًمف هٜم٤م سمـ

﴿ﭧ﴾  ,وسمحذف ﴿ :ﯥ﴾  ,وىم٤مًمف سمٕمد سم٤مًمقاو  ,وسمذيمر

:

﴿ﯥ﴾(ٕ ,)3ن إول ذم اعمٜم٤موم٘ملم  ,وٓ يٓمٚمع قمغم وامئرهؿ إٓ اهلل  ,صمؿ رؾمقًمف
سم٢مـمالع اهلل إي٤مه قمٚمٞمٝم٤م ً ,م٘مقًمف ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾  ,واًمث٤مين ذم()4اعم١مُمٜملم ,
وـم٤مقم٤مهتؿ وقمٌ٤مداهتؿ  ٪فم٤مهرة هلل ( )5وًمرؾمقًمف وًمٚمٛم١مُمٜملم  ,وظمتؿ إول سم٘مقًمف

﴿ :ﭧ

﴿ :ﯧ﴾

قمام ىمٌٚمف ٟٕ ٪مف وقمٞمد  ,وظمتؿ اًمث٤مين سم٘مقًمف
ﭨ﴾ ًمٞمٗمٞمد ىمٓمٕمف ّ
ًمٞمٗمٞمد وصٚمف سمام ىمٌٚمف ٟٕ ٪مف وقمد  ,ومٜم٤مؾم٥م ذم إول ُ ﴿ :صم َّؿ﴾,وطمذف ﴿ :ﯥ﴾,
وذم اًمث٤مين اًمقاو  ,وذيمر ﴿ :ﯥ﴾(. )6

وم٢من ىمٚم٧م  :اًمًلم ذم ﴿ :ﭣ ﭤ ﴾(ً )7مالؾمت٘مٌ٤مل  ,واًمرؤي٦م سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ  ,واهلل
شمٕم٤ممم قم٤ممل سمٕمٛمٚمٝمؿ طم٤مًٓ وُمآًٓ  ,ومٙمٞمػ مجع سمٞمٜمٝمام ؟
()8
همػم واىمع طم٤مًٓ ٕ ,ن اهلل
ىمٚم٧م ُ :مٕمٜم٤مه ذم طمؼ اهلل  ,أٟمف ؾمٞمٕمٚمٛمف واىمٕم ً٤م ُمآًٓ يمام قمٚمٛمف َ
شمٕم٤ممم يٕمٚمؿ إؿمٞم٤مء قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف  ,ومٞمٕمٚمؿ اًمقاىمع واىمٕم ً٤م وهمػم اًمقاىمع همػم واىمع  ,أُم٤م ذم

طمؼ اًمرؾمقل ومٝمق قمغم فم٤مهره (. )9

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )1هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )137واٟمٔمر أيْم ً٤م  :يمِمػ اعمٕم٤مين صـ ( , )115واًمٌّم٤مئر
( , )235/1وومتح اًمرمحـ صـ(. )171
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )94
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )105
((( )4ذم))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )5ذم (أ)  :فم٤مهرة ًمف .
( )6هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )172 , 171وُمـ ىمٌٚمف اخلٓمٞم٥م اإلؾمٙم٤مذم ذم
درة اًمتٜمزيؾ صـ( , )147 , 146واًمٖمرٟم٤مـمل ذم ُمالك اًمت٠مويؾ ( , )473 , 472/1واًمٙمرُم٤مين ذم أهار
اًمتٙمرارصـ(. )138 , 137
(ُ )7مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )94
( )8هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح الرمحـ صـ(. )172
( )9اٟمٔمر أيْم ً٤م  :درة اًمتٜمزيؾ صـ( , )147وُمالك اًمت٠مويؾ (. )476 , 475/1
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ىمقًمف  ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾(. )1
وذم إظمرى  ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﴾(ٕ , )2ن أي٦م إ ومم ُمِمتٛمٚم٦م قمغم ُم٤م هق ُمـ
قمٛمٚمٝمؿ,وهق ىمقًمف  ﴿:ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾
وقمغم ُم٤م ليس ُمـ قمٛمٚمٝمؿ  ,وهق  :اًمٔمٛم٠م واًمٜمّم٥م واعمخٛمّم٦م ( , )3واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
سمٗمْمٚمف أضمرى ذًمؽ جمرى قمٛمٚمٝمؿ ذم اًمثقاب  ,وم٘م٤مل

 ﴿ :ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ﴾ أي  :ضمزاء قمٛمؾ ص٤مًمح .واًمث٤مٟمٞم٦م ُ :مِمتٛمٚم٦م /قمغم ُم٤م هق ُمـ قمٛمٚمٝمؿ  ,وهق إٟمٗم٤مق
اعم٤مل ذم ـم٤مقم٦م اهلل وحتٛمؾ اعمِم٤مق ذم ىمٓمع اعمً٤مفات  ,ومٙمت٥م هلؿ ذًمؽ سمٕمٞمٜمف  ,وًمذًمؽ ظمتؿ
أي٦م سم٘مقًمف  ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ ًمٙمقن اًمٙمؾ ُمـ قمٛمٚمٝمؿ
ومققمدهؿ طمًـ اجلزاء قمٚمٞمف  ,وظمتؿ أي٦م إومم سم٘مقًمف

 ﴿ :ﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﴾ ومٕمٛمؿ ومٞمف طمتك أحلؼ ُم٤م ًمٞمس ُمـ قمؿ هلؿ سمام هق ُمـ قمٛمٚمٝمؿ  ,صمؿ ىمقًمف
طمًـ قمٛمٚمٝمؿ  ٪إذ ٓ خيتص ضمزائٝمؿ سم٤مطمًـ
َ ﴿:أ ْطم ًَ َـ﴾ أي  :سم٠مطمًـ  ,واعمراد  :ب
قمٛمٚمٝمؿ .أو اعمراد ًمٞمجزهيؿ أطمًـ ُمـ اًمذي يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن(. )5()4
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )120وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮌﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ
ﮍ
ﮇﮈﮉﮊ ﮋ
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ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ﴾ .
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )121
()3

خمٛمّم٦م  :أي جم٤مقم٦م .أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ()92/8قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

 , -وقمـ ىمت٤مدة .

واٟمٔمر ُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمزضم٤مج ( , )475/2وُمٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٜمح٤مس (. )268/3
( )4هذا شمٕمٚمٞمؾ إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ (. )174 , 173
وذيمره أيْم ً٤م  :اخلٓمٞم٥م إؾمٙم٤مذم ذم درة اًمتٜمزيؾ صـ

( , )148واًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار ذم اًم٘مرآن

صـ( , )138واًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ( , )124واسمـ مج٤مقم٦م ذم يمِمػ اعمٕم٤مين صـ(. )117
( )5ىم٤مل اًمرازي ذم اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (( : )178/16ومٞمف وضمٝم٤من  :إول  :أن إطمًـ ُمـ صٗم٦م ومٕمٚمٝمؿ  ,وومٞمٝم٤م
اًمقاضم٥م واعمٜمدوب واعمٌ٤مح واهلل شمٕم٤ممم جيزهيؿ قمغم إطمًـ,وهق اًمقاضم٥م واعمٜمدوب  ,دون اعمٌ٤مح.
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واًمث٤مين  :أن إطمًـ صٗم٦م ًمٚمجزاء  ,أي جيزهيؿ ضمزاء هق أطمًـ ُمـ أقمامهلؿ وأضمؾ وأومْمؾ
اًمثقاب)) .

281

 ,وهق

الكشه الجاىٕ

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

خامت٘ يف فطل آخز بزاٗٛ
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل( : )1روى أسمق داود قمـ أيب اًمدرداء ىم٤مل ُ :مـ ىم٤مل إذا أصٌح وإذا أُمًك :
طمًٌل اهلل ٓ إًمف إٓ هق قمٚمٞمف شمقيمٚم٧م وهق رب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ  ,يمٗم٤مه اهلل ُم٤م أمهف ص٤مدىم ً٤م
يم٤من هب٤م أو يم٤مذسم ً٤م(.)2
وىم٤مل ذم " اًمدر اعمٜمثقر"(: )3
أظمرج اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ( ، )4واًمٌخ٤مري  ,وُمًٚمؿ  ,واًمؽمُمذي  ،واًمٜمً٤مئل  ،واسمـ ُم٤مضمف ,
واًمٌٞمٝم٘مل ذم " إؾمامء واًمّمٗم٤مت " قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل

 :يم٤من اًمٜمٌل  --ي٘مقل

قمٜمداًمٙمرب ٓ((:إًمف إٓ اهلل اًمٕمٔمٞمؿ اًمحًمٞمؿ  ٓ ,إًمف إٓ اهلل رب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ ٓ,إًمف إٓ اهلل
رب اًمًٛمقات ورب إرولم ورب اًمٕمرش اًمٙمريؿ)) (. )5
( )1ذم اًمتذيم٤مر صـ(. )243
( )2أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب إدب  ,سم٤مب ُم٤م ي٘مقل إذا أصٌح ( )321/4رىمؿ ( , )5081واسمـ اًمًٜمل
ذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م صـ ( )67رىمؿ ( )71يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ ُمدرك سمـ ؾمٕمد  ,قمـ يقٟمس سمـ ُمٞمنة سمـ
َطم ْٚم ٌَس  ,قمـ أم اًمدرداء  ,قمـ أيب اًمدرداء .إٓ أن اسمـ اًمًٜمل مل يدرج ىمقًمف (( :ص٤مدىم ً٤م يم٤من هب٤م أو يم٤مذسم٤م )) ,
وذيمره اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ( , )443/10واًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ( )616/7وٟمًٌف إمم أيب داود  ,واسمـ
اًمًٜمل وم٘مط .
درصمتف  :رضم٤مًمف صم٘م٤مت .
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(. )620 , 619/7( )3
( )4هق (( :قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م إسمراهٞمؿ سمـ قمثامن اًمقاؾمٓمل إصؾ  ,أسمق سمٙمر سمـ ؿمٞمٌ٦م اًمٙمقذم  ,صم٘م٦م
طم٤مومظ  ,ص٤مطم٥م شمّم٤مٟمٞمػ ُ ,مـ اًمٕم٤مذة ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم وُم٤مئتلم [.خ م د س ق ])) اًمت٘مري٥م
( .)445/1
واٟمٔمرشمرمجتف ذم:اجلرح واًمتٕمديؾ( ,)160/5وشمذيمرة احلٗم٤مظ(, )433 , 432/2واًمتٝمذي٥م( .) 3/6
( )5أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌف ذم ُمّمٜمٗمف  ,يمت٤مب اًمدقم٤مء ُ ,م٤ميم٤من اًمٜمٌل --ي٘مقل قمٜمد اًمٙمرب

( )20/6رىمؿ

( , )155وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واإلؾمتٖمٗم٤مر  ,سم٤مب دقم٤مء اًمٙمرب ( )2093/4رىمؿ
( , )2730واًمؽمُمذي ذم سٟمٜمف  ,يمت٤مب اًمدقمقات ُ ,م٤م ي٘مقل قمٜمد اًمٙمرب

( )495/5رىمؿ (, )3435

واًمٜمً٤مئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  ,يمت٤مب اًمتٕمٌػم  ,اًمٕمٔمٞمؿ احلٚمٞمؿ ( )397/4رىمؿ ( , )7674واسمـ ُم٤مضمف ذم
ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب اًمدقمقات  ,سم٤مب اًمدقم٤مء قمٜمد اًمٙمرب

( )1278/2رىمؿ ( , )3883واًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمامء

واًمّمٗم٤مت  ,مج٤مع أسمقاب ذيمر إؾمامء اًمتل شمتٌع ٟمٗمل اًمتِمٌٞمف قمـ اهلل (. )60/1
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سْرٗ ْٓىص علُٔ الشالو  ,مهّٕٗ

()1

وقمـ اسمـ قمٌ٤مس إٓ ﴿:ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾()2أي٦م ،و ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ أيتلم
أو اًمثالصم٦م(ُ , )3م٤مئ٦م وقمنم آي٤مت ؿم٤مُمل  ,وشمًع ذم همػمه(.)4
 -ذم اعمِمٝمقر قمٜمف  ,ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم اإلشم٘م٤من

( )1وهق ُمروي قمـ  :اسمـ قمٌ٤مس -

((اعمِمٝمقر أهن٤م ُمٙمٞم٦م))  ,وأيده سمام أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ُمـ ـمريؼ

(: )36 , 35/1

اًمْم َّح٤مك قمـ اسمـ قمٌ٤مس -
َّ

,-

وؾمٞم٠ميت ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول .
وىم٤مل إًمقد ذم روح اعمٕم٤مين (  (( : )55 /11واعمٕمقل قمٚمٞمف قمٜمد اجلٛمٝمقر اًمرواي٦م إومم

)) يٕمٜمل

اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م هٜم٤م  .وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر ذم اًمتحرير واًمتٜمقير (  (( : )77 /11وهل ُمٙمٞم٦م ذم ىمقل اجلٛمٝمقر ,
وهق اعمروي قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

 -ذم إصح قمٜمف )) .

واٟمٔمر  :اًمٌّم٤مئر ( . )238 /1
(ُ )2مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م ( )40ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ .
(ُ )3مـ ؾمقرة يقٟمس أي٤مت (. )69 - 94
ذيمر اإلؾمتثٜم٤مء إول  :اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم (ُ )3/4مـ رواي٦م أيب ص٤مًمح قمـ اسمـ قمٌ٤مس-
واًمث٤مين  :اعم٤موردي ذم اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن
قمٌ٤مس -

(  , )420 /2واًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه

.-

(  )445 /10قمـ اسمـ

.-
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ومؾت  :أظمرج اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( )470/2قمـ جم٤مهد  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

 -ىم٤مل (( :وٟمزًم٧م

سمٛمٙم٦م ؾمقرة يقٟمس)) .ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم اإلشم٘م٤من ((( : )44/1وإؾمٜم٤مده ضمٞمد . ))..
وم٤مًم٘مقل سمٛمدٟمٞم٦م أي٤مت  ,خم٤مًمػ ًمٚمٜم٘مؾ اًمّمحٞمح واعمِمٝمقرقمـ اسمـ قمٌ٤مس -

 ,-وخم٤مًمػ ًم٘مقل إيمثر ,

ىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير (((( : )439/2وطمٙمل قمـ احلًـ وقمٙمرُم٦م وقمٓم٤مء وضم٤مسمر أهن٤م ُمٙمٞم٦م ُمـ همػم
اؾمتثٜم٤مء)) .
وىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد رؿمٞمد رو٤م ذم شمٗمًػم امل نار (  (( : )141 /11وأ َّم ا ُم٤م رواه اسمـ ُمردويف  ...قمـ ابن
قمٌ٤مس -

ُ -مـ يمقهن٤م ُمدٟمٞم٦م همٚمط خم٤مًمػ ًمٚمرواي٤مت اًمٙمثػمه قمٜمف وقمـ همػمه  ,سمؾ ًمإلمج٤مع اًمذي ي١ميده

ُمقوقع اًمًقرة ُمـ أوهل٤م إمم آظمره٤م)) .
( )4اٟمٔمر  :اًمٌٞم٤من ذم قمد آي اًم٘مرآن ًمٚمداين صـ( , )163وؾمٕم٤مدة اًمداريـ ًمٚمحداد صـ(. )27
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الفصل األّل
يف أسباب ىزّهلا
ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭘﭙﭚ﴾(.)1

اًمْم َّح٤مك , /قمـ اسمـ قمٌ٤مس  ,ىم٤مل  :عم٤م سمٕم٨م اهلل حمٛمد ًا
أظمرج اسمـ ضمرير ُمـ ـمريؼ َّ
رؾمقًٓ  ,أٟمٙمرت اًمٕمرب ذًمؽ  ,أو ُمـ أٟمٙمر ذًمؽ ُمٜمٝمؿ  ,وم٘م٤مًمقا  :اهلل أقمٔمؿ ُمـ أن يٙمقن
رؾمقًمف سمنم ًا  ,وم٠مٟمزل اهلل

﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﴾  ,وأٟمزل ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ﴾ ( )2أي٦م  ,ومٚمام يمرر اهلل قمٚمٞمٝمؿ احلج٩م  ,ىم٤مًمقا  :وإن يم٤من سمنم ًا ومٖمػم حمٛمد يم٤من أطمؼ
ُزلَ ] ()3ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴾( , )4ي٘مقل ( : )5أذف
سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ﴿ :ﮮ[ن ِّ

ُمـ حمٛمد  ,يٕمٜمقن  :اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة (ُ)6مـ ُمٙم٦م  ,وُمًٕمقد سمـ قمٛمرو اًمث٘مٗمل

(ُ )7مـ

اًمٓم٤مئػ  ,وم٠مٟمزل اهلل رد ًا قمٚمٞمٝمؿ ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ ( )8أي٦م(. )1
(ُ )1مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م ( )2ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ .
(ُ )2مـ ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء آي٦م (. )7
( )3ذم مجٞمع اًمٜمًخ (( :أٟمزل))  ,وهق ظمٓم٠م .
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمزظمرف آي٦م (. )31
الرسالة كاملة
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كاملة

( )5ذم اسمـ ضمرير واًمدر (( :ي٘مقًمقن))  ,وهق أٟمً٥م ًمٚمًٞم٤مق .
( )6هق  :اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ خمزوم  ,واًمد ظم٤مًمد ؾمٞمػ اهلل  ,ويم٤من ي٘م٤مل ًمف اًمٕمدل ٟٕ ,مف
يم٤من أقمدل ىمريش يمٚمٝم٤م  ,ويم٤من ممـ طمرم اخلٛمر ذم اجل٤مهٚمٞم٦م  ,وأدرك اإلؾمالم  ,وهق ؿمٞمخ هرم  ,ومٕم٤مداه
وىم٤موم دقمقشمف  ,وهٚمؽ سمٕمد اهلجرة  ,ودومـ سم٤محلجقن .
اٟمٔمر  :مجٝمرة اٟمً٤مب اًمٕمرب (,)147 –145/1واًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ إصمػم ( , )592/1وإقمالم (. )122/8

( )7هق ُ :مًٕمقد سمـ قمٛمرو سمـ قمٛمػم اًمث٘مٗمل  ,وهق اًمذي ٟمزل ومٞمف  ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ﴾ [اًمٌ٘مرة , ]٢٧٨ :وذيمر اًمثٕمٚمٌل أٟمف أؾمٚمؿ .
اٟمٔمر  :اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )285/2واإلص٤مسم٦م (. )103 , 102/6
(ُ )8مـ ؾمقرة اًمزظمرف آي٦م (. )32
( )1أظمرج أوًمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )107/12واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1922/6رىمؿ ()10193
اًمْم َّح٤مك  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-
يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ سمنم سمـ قمامرة  ,قمـ أيب روق  ,قمـ َّ
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ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ﴾أي٦م(. )1
ىم٤مل جم٤مهد ٟ :مزًم٧م ذم ُمنميمل ُمٙم٦م(.)2
ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ  :وهؿ مخً٦م ٟمٗمرقمٌداهلل سمـ أيب أُمٞم٦م اعمخزوُمل ( ,)3واًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة ,
و ُُمٙمرز سمـ طمٗمص ( ,)4وقمٛمرو سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ىمٞمس القم٤مُمري( ,)1واًمٕم٤مص سمـ قم٤مُمر (,)2

=



ىمقًمف  :ومٚمام يمرراهلل ...اًمخ .وذيمر أوًمف اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(.)207وذيمره سمٚمٗمٔمف اًمًٞمقـمل ذم
ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )137 , 136وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )627/7وزاد ذم ٟمًٌتف إمم أيب اًمِمٞمخ  ,واسمـ ُمردويف .

درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :سمنم سمـ قمامرة  ,وهق (( :سمنم سمـ قمامرة اخلثٕمٛمل  ,ا ُعم ْٙمتَ٥م اًمٙمقذم  ,وٕمٞمػ ُ ,مـ
ىمري٥م (. )100/1
اًمً٤مسمٕم٦م [.ومؼ])) اًم٧م
اًمْم َّح٤مك
واٟمٔمر شمرضمؿشمف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ,)362/2واًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( , )80/2واعمٞمزان (. )33/2و َّ
سمـ ُمزاطمؿ صدوق يمثػم اإلرؾم٤مل  ,و أٟمٙمر ؾمامقمف ُمـ اسمـ قمٌ٤مس -

 -ؿمٕمٌ٦م  ,وأسمق طم٤مشمؿ  ,وأسمق زر قم٦م ,

واسمـ طمجر  ,وهمػمهؿ .اٟمٔمر :اجلرح واًمتٕمديؾ (.)454 , 453/4ومٝمذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ً,مٕمٚمتلم :وٕمػ
اًمْم َّح٤مك ُمـ اسمـ قمٌ٤مس-
سمنم سمـ قمامر  ,وقمدم ؾمامع َّ
(ُ )1مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م

 , -ومٞمٙمقن ُمٜم٘مٓمٕم ً٤م .

( )15ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ .
( )2ذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ( , )207واسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم (ُ )14/4مـ ىمقل جم٤مهد ,
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وىمت٤مدة  ,واًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( )123/5وٟمًٌف ًم٘مت٤مدة  ,صمالصمتٝمؿ سمدون إؾمٜم٤مد .
درصمتف :هق ُمرؾمؾ ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده .
( )3هق  :قمٌد اهلل سمـ أيب أُمٞم٦م سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو اعمخزوُمل  ,يم٤من ؿمديد اًمٕمداوة ًمٚمرؾمقل ,- -
وخم٤مًمٗم ً٤م ُمٌٖمْم ً٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم  ,صمؿ أؾمٚمؿ وطمًـ إؾمالُمف  ,وؿمٝمد ُمع رؾمقل اهلل

- -ومتح ُمٙم٦م وطمٜملم

واًمٓم٤مئػ  ,ورُمل يقم اًمٓم٤مئػ سمًٝمؿ وم٘متٚمف .
اٟمٔمرشمرمجتف ذم :آؾمتٞمٕم٤مب(,)869 , 868/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م(,)177 , 176/3واإلص٤مسم٦م (. )13 –11/4
( )4هق ُُ :مٙمرز سمـ طمٗمص سمـ إظمٞمػ سمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ قمٌد احل٤مرث اًم٘مرر اًمٕم٤مُمري  ,وًمف ذيمر ذم اعمٖم٤مزي  ,وذيمره اسمـ
طمٌ٤من وىم٤مل :ي٘م٤مل ًمف صحٌ٦م.اٟمٔمر شمرمجتف ذم :اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من( , )329/3واإلص٤مسم٦م(. )206/6
( )1هق  :قمٛمرو سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ىمٞمس اًمٕم٤مُمري ُ ,مـ سمٜمل قم٤مُمر سمـ لؤي  ,ىمتؾ يقم اجلٛمؾ .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1192/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )265/4واإلص٤مسم٦م (. )655/4
( )2هق ُ :مٓمٞمع سمـ إؾمقد سمـ طم٤مرصم٦م سمـ ٟمْمٚم٦م سمـ قمقف اًم٘مرر اًمٕمدوي  ,يم٤من اؾمٛمف اًمٕم٤ميص  ,ومًامه
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ىم٤مًمقا ًمٚمٜمٌل :- -ائ٧م سم٘مرآن ًمٞمس ومٞمف شمرك قمٌ٤مدة اًمالت واًمٕمزى(. )2( )1

وىم٤مل اًمٙمٚم٥مي ٟ :مزًم٧م ذم اعمًتٝمزئلم ىم٤مًمقا  :ي٤م حمٛمد ائ٧م سم٘مرآن همػم هذا ومٞمف ُم٤م

ٟمً٠مًمؽ (.)3
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾(. )4

ىم٤مل اعم٤موردي( : )5دقم٤م اًمٜمٌل- -قمغم أهؾ ُمٙم٦م سم٤مًم٩مدب ( )1وم٘محٓمقا ؾمٌع ؾمٜملم ,

=



رؾمقل اهلل ُ- -مٓمٞمٕم ً٤م  ,وهق ُمـ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقسمفم ُ ,م٤مت ذم ظمالوم٦م قمثامن  ,سم٤معمديٜم٦م  ,وىمٞمؾ  :سمٛمٙم٦م .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1476/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )201/5واإلص٤مسم٦م (. )134/6

( )1اًمالت  :صٜمؿ يم٤من ًمث٘مٞمػ سم٤مًمٓم٤مئػ  ,واًمٕمزى  :صٜمؿ ًم٘مريش وسمٜمل يمٜم٤منة .
اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ٓت)) ( )413/4وًمً٤من اًمٕمرب ((قمزز)) (. )378/5
( )2ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )123/5واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )293/2واخل٤مزن ذم ًمٌ٤مب
اًمت٠مويؾ ( , )179/3وأسمق طمٞم٤من ذم اًمٌحر اعمحٞمط ( , )136/5يمٚمٝمؿ ُمـ ىمقل ُم٘م٤مشمؾ ُمع إظمتالف ذم سمٕمض
إؾمامء  ,سمدون إؾمٜم٤مد .
درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده .وُم٘م٤مشمؾ ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب .
( )3ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )124/5واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ( , )208واسمـ اجلقزي ذم
ب قمٌ٤مس -
زاد اعمًػم (ُ )14/4مـ ىمقل أيب ص٤مًمح  ,قمـ ا ن
ُمـ ىمقل اسمـ قمٌ٤مس-

. -وأسمق طمٞم٤من ذم اًمٌحر اعمحٞمط ()135/5

 -واًمٙمٚمٌل  ,يمٚمٝمؿ سمدون إؾمٜم٤مد

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ي ُمـ شمٗمًػمه وٕمٞمٗم٦م ضمد ًا .
درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده ً ٪مٙمـ رواي٦م اًمٙمؾب
(ُ )4مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م ( )21ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨ ﴾ .
( )5هق  :قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اًمٌٍمي اًمٌٖمدادي  ,أسمقاحلًـ  ,اًمِمٝمػم سم٤معم٤موردي ُ ,مـ وضمقه وم٘مٝم٤مء
اًمِم٤مومٕمٞم٦م وإُم٤مم ذم اًمٗم٘مف وإصقل واًمتٗمًػم  ,وسمّمػم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م  ,واؿمتٝمر سمٙمثرة اًمت٠مًمٞمػ وهمزارة اإلٟمت٤مج ,
وًمٙمـ مل يّمؾ إًمٞمٜم٤م ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف إٓ اًم٘مٚمٞمؾ وُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف  :اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن  ,وإطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م  ,وأدب
اًمدٟمٞم٤م واًمديـ وهمػمه٤م  ,شمقذم ؾمٜم٦م (450هـ)  .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمًٌٙمل

(– 267/5

 , )269وُمٕمجؿ إدسم٤مء ( , )314/4وًمً٤من اعمٞمزان (. )260/4
وهذا اًمًٌ٥م ذيمره ذم شمٗمًػمه اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ( )430/2سمدون إؾمٜم٤مد  ,وطمٙم٤مه قمٜمف اسمـ اجلقزي ذم
ي (. )473/10
زاداعمًػم ( , )17/4واٟمٔمر شمٗمًػماًم٘مرـم٥م
إؾمٕم٤مرًمً٤من اًمٕمرب((ضمدب)) (. )245/1
.
أي ىمحٓم٧م وهمٚم٧م
( )1اجلدب ٟ :م٘مٞمض اخلّم٥م ,وأضمدسم٧م اًمٌالد,
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ومً٘مقا ومل ي١مُمٜمقا  ,ومٜمزًم٧م .
وم٘م٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من  :ادع ًمٜم٤م  ,وم٢من أظمّمٌٜم٤م صدىمٜم٤مك  ,ومدقم٤م ُ
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾(. )1

ىم٤مل اعمٗمنون( :)2أُمر ومرقمقن سمخراب يمٜم٤مئس ()3سمٜمل إهائٞمؾ  ,ويم٤مٟمقا ٓ يّمٚمقن إٓ
ومٞمٝم٤م  ,/ومٜمزًم٧م وم٠مسم٤مطم٧م صالهتؿ ذم سمٞمقشمفم .

الجاىٕ
الفصل :
يف امليشْر ميَا ٍّٕ أربع آٓات :
إولم( : )4ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾(. )5
ايمثاكقة  ﴿ :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾ (. )6

ايمثايمثة  ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ (. )7

ايمرازمعة  ﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ (. )8

(ُ )1مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م ( )87ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ﴾ .
( )2اٟمٔمر :اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ًمٚمثٕمٚمٌل ( , )14/5واًمقؾمٞمط ًمٚمقاطمدي ( , )556/2وُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ (, )308/2
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
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وزاد اعمًػم ( , )54/4واًمدر اعمٜمثقر (. )694/7
ِ
ُمٕمرسم٦م  ,أصٚمٝم٤م يمُٜم ِ َِم َ٧م  ,واًمٙمٜمٞمً٦م ًمٚمٜمّم٤مرى .
ٞمً٦م ً ,مٚمٞمٝمقد  ,وهل َّ
( )3يمٜم٤مئس  :مجع يمَٜم َ
اٟمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ((يمٜمس)) (. )199/6
( )4ذم (ب)  :أي٦م إومم .
(ُ )5مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م

( )20وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ .

(ُ )6مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م ( )41وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕ ﰖ ﰗ﴾ .
(ُ )7مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م

( )108وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ .

(ُ )8مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م ( )109وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ .
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()3

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس( , )1وُم٘م٤مشمؾ( , )2واسمـ زيد

ُ :مٜمًقظم٤مت سمآي٦م اًمًٞمػ( ,)4وومٞمٝم٤م ٟمظر

 ,شم٘مدم(. )5
( )1ذيمره اسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ( , )373وذم زاد اعمًػم (. )34/4
( )2ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )133/5واًمقاطمدي ذم اًمقؾمٞمط ( , )548/2واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل
اًمتٜمزيؾ (,)300/2واًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ( , )506/10واًمرازي ذم اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (.)81/17
يمٚمٝمؿ ُمـ ىمقل ُم٘م٤مشمؾ واًمٙمٚمٌل .
( )3أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )185/12واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1954/6رىمؿ (. )10396
وذيمره ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ(. )323
( )4آي٦م اًمًٞمػ ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م ( )5ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

﯂ ﴾

.

وممـ ىم٤مل سمذًمؽ  :اسمـ طمزم صـ( , )41واسمـ ؾمالُم٦م صـ( , )131واسمـ اًمٕمريب ( , )265/2واسمـ اًمٌ٤مرزي
صـ( , )36واًمٕمت٤مئ٘مل صـ( )54مجٞمٕمٝمؿ ذم ٟمقاؾمخٝمؿ .
رضمح اسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ (,)373 , 372إطمٙم٤مم هذه أي٤مت وم٘م٤مل  :سمٕمد ذ يمره ىمقل اسمـ
قمٌ٤مس-

 -ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾ (( :وهذا سمٕمٞمد ُمـ صمالصم٦م أوضمف  :أطمده٤م  :أٟمف

ٓ يّمح قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-

واًمث٤مين  :أٟمف ًمٞمس سملم أيتلم شمٜم٤مذم  ,واعمٜمًقخ ٓ يّمح اضمتامقمف ُمع اًمٜم٤مؾمخ .
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واًمث٤مًم٨م  :أٟمف ٓ يّمح أن يدقمل ٟمًخ هذه أي٦م .سمؾ إن ىمٞمؾ ُ :مٗمٝمقُمٝم٤م ُمٜمًقخ .وُمٗمٝمقُمٝم٤م قمٜمدهؿ  :وم٘مؾ زم
قمٛمكم  ,واىمتٍم قمغم ذًمؽ وٓ شم٘م٤مشمٚمٝمؿ .وًمٞمس إُمر يمذًمؽ  ,إٟمام ُمٕمٜمك أي٦م  :زم ضمزاء قمٛمكم وم٢من يمٜم٧م يم٤مذسم٤م
ومقسم٤مًمف قمكم  ,وًمٙمؿ ضمزاء قمٛمٚمٙمؿ ذم شمٙمذيٌٙمؿ زم .
ووم٤مئدة هذا  ,أٟمف ٓ جي٤مزي أطمد إٓ سمٕمٛمٚمف  ,وٓ ي١مظمذ سمجرم همػمه .وهذا ٓ يٛمٜمع ُمـ ىمت٤مهلؿ  ,وهق أىمرب إمم
ُم٤م يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م  ,ومال وضمف ًمٚمٜمًخ)) .
وىم٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ (( :وهذا ٓ يّمح قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

 , -وىمد سمٞمٜم٤م أٟمف ٓ

يتقضمف اًمٜمًخ ذم ُمثؾ هذه إؿمٞم٤مء ٕ ,ن ُمٕمٜمك أي٦م ُ :م٤م أٟم٤م سمقيمٞمؾ ذم ُمٜمٕمٙمؿ ُمـ اقمت٘م٤مد اًمٌ٤مـمؾ  ,وح اومظ
ًمٙمؿ ُمـ اهلالك إذا مل شمٕمٛمٚمقا أٟمتؿ ٕٟمٗمًٙمؿ ُم٤م خيٚمّمٝم٤م)) .
قمٌ٤مس
وىم٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ (( :وهذا ٓ يثٌ٧م قمـ اسمـ -

 , -صمؿ إن إُمر سم٤مًمّمؼم ه٤م

أي٤مت .
ىمٌٚمٝم٤مومال وضمف ًمٚمٜمًخ ذم رء ُمـ هذه ))
هٜم٤م ُمذيمقر إمم هم٤مي٦م  ,وُم٤م سمٕمد اًمٖم٤مي٦م خي٤مًمػ ُم٤م ...
( )5اٟمٔمر صـ(
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ىمقًمف ﴿ :ﮖﮗ ﴾(. )1

الفصل الجالح
يف املتظابُ ميَا

وذم هقد  ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﴾(ٕ )2ن ُم٤م ذم هذه اًمًقرة ظمٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم
واًمٙم٤مومريـ مجٞمٕم ً٤م  ,يدل قمٚمٞمف ىمقًمف سمٕمده  ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ﴾ أي٦م  ,ويمذًمؽ
ُم٤م ذم اعم٤مئدة  ﴿:ﯧ ﯨ ﮱ ﯓ ﴾(ٟٕ )3مف ظمٓم٤مب ًمٚمٛم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ ,
ختتَٚمِ ُٗم َ
سمدًمٞمؾ ىمقًمف ﴿ ومِ ِٞمف [ َ ْ
قن ] ()5(﴾)4وُم٤م ذم هقد ظمٓم٤مب ًمٚمٙمٗم٤مر ,يدل قمٚمٞمف  ﴿ :﮽
﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﴾ (. )7()6
ىمقًمف ﴿ :ﯬﯭﯮﯯ﴾ (. )8
ومّمؾ أي٤مت ًمٚمجٝمالء أيْم ً٤م ٕ ,ن اٟمتٗم٤مقمٝمؿ
ظمص اًمتٗمّمٞمؾ سم٤مًمٕمٚمامء ُ ,مع أٟمف شمٕم٤ممم ّ
ّ
سم٤مًمتٗمّمٞمؾ أيمثر (. )9
(ُ )1مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م ( )4ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﴾

.

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )2مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )4
(ُ )3مـ ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م (. )48
( )4ذم إصؾ  :خيتٚمٗمقن .
(ُ )5مـ ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م (. )48
( )6من ؾمقرة هقد آي٦م (. )3
( )7هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )139 , 138
واٟمٔمر  :ومتح اًمرمحـ صـ( , )175واًمٌّم٤مئر (. )240/1
(ُ )8مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م ( )5وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨ ﯩﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ﴾

( )9هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٌمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )175
واٟمٔمر  :أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )125
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ىمقًمف ﴿ :ﯧﯨ ﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮ﴾ (. )1
سم٤مًمقاو ٟٕ ,مف ُمٕمٓمقف قمغم ىمقًمف

﴿ :ﯢ﴾ ُمـ ىمقًمف  :ﮋﯡﯢﯣﯤ

ﯥﯦ﴾  ,وذم همػمه٤م سم٤مًمٗم٤مء(ً )2مٚمتٕم٘مٞم٥م(. )3
ىمقًمف ﴿ :ﮦﮧﮨﮩﮪ﴾(. )4
اًمي واًمٜمٗمع هٜم٤م  ,وأصمٌتٝمام هل٤م ذم ىمقًمف ذم احل٩م
إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ ٟمٗمك قمـ إصٜم٤مم ّ

:

﴿ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﴾ ( )5؟ .

ىمٚم٧م(ٟ : )6مٗمٞمٝمام قمٜمٝم٤م سم٤مقمتٌ٤مر اًمذات  ,وإصمٌ٤مهتام هل٤م سم٤مقمتٌ٤مر اًمًٌ٥م (. )7
ىمقًمف ﴿ :ﯲﯳﯴ﴾ (. )8
ذم هذه الؾمقرة  ,/وذم همػمه٤م ﴿ :ﮛﮜﮝﮞﮟ﴾( )9سمزي٤مدة ﴿ :ﮝ﴾ ٕ ,ن

(ُ )1مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م

( )13وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ .

( )2أي٦م (ُ )101مـ ؾمقرة إقمراف  ,وأي٦م (ُ )74مـ ؾمقرة يقٟمس .
( )3هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )139
واٟمٔمر ُ :متِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓسمـ اعمٜم٤مدى صـ( , )188واًمٌّم٤مئر ( , )241/1وومتح اًمرمحـ صـ(. )175
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

آي٦م )18وٟمّمٝم٤م﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
(ُ )4مـ ؾمقرة يقٟمس (
﮽ ﮾ ﮿ ﯀﴾.
﮻
ﮯﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮼
ﮭﮮ ﮰ

( )5آي٦م (. )13
( )6هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )176
( )7ىم٤مل اًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ (ُ )277/3متحدصم ً٤م قمـ أي٦م اًمتل ذم احل٩م (( :هذه أي٦م ُمـ ُمِمٙمالت

اًمؼرآن.))...صمؿ ذيمر ُم٤مُمٕمٜم٤مه أن ىمقًمف  ﴿ :ﮦ ﮧﮨ﴾
﴿ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾ أي  :ض قمٌ٤مدشمف .سمٛمٕمٜمك أٟمف مل ُيثٌ٧م هلؿ ض ًا وٓ ٟمٗمٕم ً٤م ذم أيتلم .
ُمـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م ( )19وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﴾ .
أي  ٓ:ييهؿ شمرك قمٌ٤مدة إصٜم٤مم  ,وهق ىمقًمف:

() 8

(ُ )9مـ ؾمقرة اًمزُمر آي٦م (. )3
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ذم هذه اًمًقرة شم٘مدم ﴿ :ﯩ﴾ وم٤ميمتٗمك سمف قمـ إقم٤مدة اًمْمٛمػم(. )1
ىمقًمف ﴿ :ﮖﮗ ﴾ (. )2
سم٤مًٕمػ ٟٕ ,مف وىمع ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ﴿ :ﮏ﴾(. )4( )3
ىمقًمف ﴿ :ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ ﴾(. )5
إن ىمٚم٧م ُ :م٤م وم٤مئدة ىمقًمف ﴿ :ﮝ ﮞ ﴾ سمٕمد ىمقًمف ﴿ :ﮚ﴾ ُ ,مع أن اًمٌٖمل  -وهق
اجلرح  ,أي  :ومًد  ٓ -يٙمقن إٓ سمٖمػم طمؼ ؟
اًمٗمً٤مد ُ ,مـ ىمقهلؿ  :سمٖمك ْ
ىمٚم٧م( : )6ىمد يٙمقن اًمٗمً٤مد سمحؼ  ,يم٤مؾمتٞمالء اعمًٚمٛملم قمغم أرض اًمٙمٗم٤مر  ,وهدم
دورهؿ  ,وإطمراق زرقمٝمؿ  ,وىمٓمع أؿمج٤مرهؿ  ,يمام ومٕمؾ اًمٜمٌل - -سمٌٜمل ىمرئم٦م(.)7
ىمقًمف ﴿ :ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﴾ إمم ىمقًمف ﴿ :ﯱﯲ ﴾(. )8
( )1هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(.)139
واٟمٔمر ُ :متِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓسمـ اعمٜم٤مدى صـ( , )196 ,195واًمٌّم٤مئر (. )241/1
(ُ )2مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م

( )23ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ .
(ُ )3مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م (. )22
( )4ذيمره اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )140واٟمٔمر  :اًمٌّم٤مئر (. )241/1
(ُ )5مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م (. )23
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )6هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )178 , 176
اًمًٚمٞمؿ )135/4راد ًا هذا اًم٘مقل(( :وأُم٤م ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ أٟمف ًمالطمؽماز قمـ اًمٌٖمل
(
( )7ىم٤مل أسمق اًمًٕمقد ذم إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ
دي٤مراًمٙمٗمر  ,وىمٓمع أؿمج٤مرهؿ  ,وإطمراق زرقمٝمؿ  ,ومال يً٤مقمده اًمٜمٔمؿ اًمٙمريؿ ٓ ,سمتٜم٤مئف
ة
سمحؼ يمتخري٥م اًمٖمزاة
اعمٗمًديـ
قمغم يمقن اًمٌٖمل سمٛمٕمٜمك إومً٤مد صقرة اًمٌمء وإسمٓم٤مل ُمٜمٗمٕمتف  ,دون ُم٤م ذيمر ُمـ اعمٕمٜمك اًمالئؼ سمح٤مل )) .
ومؾت:وي١ميده ُم٤م روي قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

-أٟمف ىم٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ أي :

سم٤مًمدقم٤مء إمم قمٌ٤مدة همػم اهلل واًمٕمٛمؾ سم٤معمٕم٤ميص واًمٗمً٤مد .
اٟمٔمر  :زاد املؾمػم ( , )20/4وروح اعمٕم٤مين (. )93/11
(ُ )8مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م ( )31ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ .
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إن ىمٚم٧م  :هذا يدل قمغم أهنؿ ُمٕمؽمومقن سم٠من اهلل هق اخل٤مًمؼ اًمرازق اعمدسمر  ,يمٞمػ قمٌدوا
إصٜم٤مم ؟ .
ىمٚم٧م( : )1يمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون سمٕمٌ٤مدهتؿ إصٜم٤م م قمٌ٤مدة اهلل شمٕم٤ممم واًمت٘مرب إًمٞمف ً ,مٙمـ
سمٓمرق خمتٚمٗم٦م  ,ومٗمرىم٦م ىم٤مًم٧م ً :مٞمً٧م ًمٜم٤م أهٚمٞم٦م ًمٕمٌ٤مدة اهلل شمٕم٤ممم ( )2سمال واؾمٓم٦م ًمٕمٔمٛمتف ,
ومٕمٌدٟم٤مهؿ ًمٞم٘مرسمقٟم٤م إمم اهلل زًمٗمك .
وومرىم٦م ىم٤مًم٧م  :اعمالئٙم٦م ذو وضم٤مه٦م وُمٜمزًم٦م قمٜمد اهلل  ,وم٤مختذٟم٤م أصٜم٤مُم ً٤م قمغم هٞمئ٦م اعمالئٙم٦م
ًمٞم٘مرسمقٟم٤م إمم اهلل .
وومرىم٦م ىم٤مًم٧م ُ :ضمٕمٚم٧م إصٜم٤مم ىمٌٚم٦م ًمٜم٤م ذم قمٌ٤مدة اهلل شمٕم٤ممم  ,يمام أن ال يمٕمٌ٦م ىمٌٚم٦م ذم
قمٌ٤مدشمف .
وومرىم٦م  :اقمت٘مدت أن قمغم يمؾ صٜمؿ ؿمٞمٓم٤مٟم ً٤م ُمقيم ً
ال سم٠مُمر اهلل  ,ومٛمـ قمٌد اًمّمٜمؿ طمؼ
قمٌ٤مدشمف  ,ىم٣م اًمِمٞمٓم٤من طمقائجف سم٠مُمر اهلل  ,وإٓ أص٤مسمف اًمِمٞمٓم٤من سمٜمٙمٌ٦م سم٠مُمر اهلل. )3(/
ىمقًمف ﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ﴾ (. )4
إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ ىم٤مل ذًمؽ ُمع أهنؿ همػم ُمٕمؽموملم سمقضمقد اإلقم٤مدة أص ً
ال ؟
ىمٚم٧م(:)5عم٤م يم٤مٟم٧م اإلقم٤م دة فم٤مهرة اًمقضمقد ًمٔمٝمقر سمره٤مهن٤م ,وهق( )6اًم٘مدرة قمغم إقمدام
اخلٚمؼ  ,واإلقم٤مدة أهقن سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمٜم٤م ِ ُ ,
فهؿ آقمؽماف هب٤م  ,ومٙم٠مهنؿ ن
ُمًؾُمقن سمقضمقده٤م ُمـ
طمٞم٨م فمٝمقر احلج٦م وووقطمٝم٤م(. )7
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )1هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )178 , 177
((( )2شمٕم٤ممم))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )3ذيمرُمثٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج صـ(. )127 , 126
(ُ )4مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م ( )34ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ﴾.
( )5هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )178
( )6ذم (أ)  :وهل .
( )7اٟمٔمر  :اًمؽؿم٤مف ( , )334/2واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم( , )72/17وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ( )127وومتح اًم٘مدير(.)460/2
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ىمقًمف ﴿ :ﯗﯘﯙ﴾ (. )1

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )1مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م ( )38وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ﴾ .
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وذم هقد  ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ﴾ (ٕ , )1ن ُم٤م ذم هذه اًمًقرة شم٘مديره  :ؾمقرة ُمثؾ ؾمقرة
يقٟمس  ,وم٤معمْم٤مف حمذوف ذم اًمًقرشملم  ,وُم٤م ذم هقد  :إؿم٤مرة إمم ُم٤م شم٘مدُمٝم٤م ُمـ أول
اًمٗم٤محت٦م إمم ؾمقرة هقد  ,وهق قمنم ؾمقر(. )2
ىمقًمف ﴿ :ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﴾(. )3
رشم٥م ؿمٝم٤مدشمف قمغم ومٕمٚمٝمؿ قمغم رضمققمٝمؿ إًمٞمف ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُ ,مع أٟمف ؿمٝملد قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م
أيْم ً٤م ٕ ,ن اعمراد سمام ذيمر (ٟ )4متٞمجتف  ,وهق اًمٕمذاب واجلزاء  ,يم٠مٟمف ىم٤مل  :صمؿ اهلل ُمٕم٤مىم٥م  ,أو
جم٤مزي قمغم ُم٤م يٗمٕمٚمقن(. )5
ىمقًمف ﴿ :ﯥﯦﯧ ﴾ (. )6
إن ىمٚم٧م:مل ىم٤مل﴿ :ﯥ﴾ ومل ي٘مؾ ً :مٞم ً
ال ُمع أٟمف أيمثر اؾمتٕمامًٓ  ,وأفمٝمر ُمٓم٤مسم٘م٦م ُمع
اًمٜمٝم٤مر ؟
ىمٚم٧م(ٕ : )7ن ا عمٕمٝمقد ذم آؾمتٕمامل قمٜمد ذيمر اإلهالك واًمتٝمديد  ,ذيمر اًمٌٞم٤مت وإن

(ُ )1مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )13
( )2هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ (. )140واٟمٔمر  :املطمرر اًمقضمٞمز صـ ( , )909واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم
( , )78/17واًمٌّم٤مئر ( , )241/1واًمٗمريد ذم إقمراب اًم٘مرآن اعمجٞمد (. )562/2
وىمد قم٘م٥م حم٘مؼ أهار اًمتٙمرار أمحد ظمٚمػ اهلل قمغم شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين صـ (ُ )215م٤مُمٗم٤مده أن اًمتحدي وىمع
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

سمٕمنم ؾمقر ُمٓمٚم٘م ً٤م سمدون حتديد  ,أي ذم اعمثٚمٞم٦م .
ﮍ
آي٦م )46وٟمّمٝم٤م ﴿:ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾.
(ُ )3مـ ؾمقرة يقٟمس (
((( )4سمام ذيمر))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )5هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ (. )178وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ
صـ(. )127واٟمٔمر أيْم ً٤م  :اًمٙمِم٤مف ( , )338/2واعمحرر اًمقضمٞمز صـ ( , )911وإرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ
( , )151/4واًمتٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن ًمٚمٕمٙمؼمي (. )676/2
(ُ )6مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م()50وٟمّمٝم٤م ﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾.
( )7هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ (,)179 ,178وذيمر ُمثٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج
صـ(. )127
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ىمرن سمف اًمٜمٝم٤مر(. )1
ىمقًمف ﴿ :ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﴾ (.)2
ىم٤مًمف هٜم٤م سمٚمٗمظ ﴿ :ﭭ﴾ ومل يٙمرره  ,وىم٤مًمف سمٕمد سمٚمٗمظ ﴿ :ﮃ﴾ ( )4()3ويمرره ٕ ,ن (ُم٤م )
ًمٖمػم اًمٕم٘مالء  ,وهق ذم إول اعم٤مل اعم٠مظمقذ ُمـ ىمقًمف ﴿ :ﭙﭚ ﴾  ,ومل يٙمرر (ُم٤م )
ايمتٗم٤مء سم٘مقًمف ىمٌٚمف ﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﴾ ( , )5و ﴿ﮃ﴾ ًمٚمٕم٘مالء  ,وهؿ ذم
اًمث٤مين ىمقم آذوا اًمٜمٌل , - -ومٜمزل ومٞمٝمؿ ﴿ :ﭳﭴﭵ ﴾( , )6ويمرر ﴿ﮃ﴾
ٕن اعمراد ُمـ ذم إرض,/وهؿ اًم٘مقم اعمذيمقرون  ,وإٟمام

ىمدم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ذم اًمًامء

ًمٕمٚمقه٤م ,وعمقاوم٘م٦م ؾم٤مئر أي٤مت ؾمقى ُم٤م ىمدُمتف ذم آل قمٛمران .وذيمر ىمقًمف سمٕمد ﴿ :﮷ ﮸ ﮹
﮺﮻﮼﮽﴾ ()7سمٚمٗمظ (ُم٤م ) ويمرر ٕن سمٕمض اًمٙمٗم٤مر ﴿ :ﮭﮮﮯ

ﮰ ﴾  ,وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ﴿ :﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽ ﴾ أي  :اخت٤مذ اًمقًمد إٟمام يٙمقن
ًمدومع أذى  ,أو ضمذب ُمٜمٗمٕم٦م  ,واهلل ُم٤مًمؽ ُم٤م ذم اًمًٛمقات وُم٤م ذم إرض  ,ومٙم٤من اعمحؾ
حمؾ (ُم٤م) وُمحل اًمتٙمرار ًمٚمتٕمٛمٞمؿ واًمتقيمٞمد (.)8
وم٢من ىمٚم٧م مل ظمص ﴿ :﮸﮹﮺﮻﮼﮽ ﴾ ( )9سم٤مًمذيمر ُمع أٟمف شمٕم٤ممم ُم٤مًمؽ
أيْم ً٤م ًمٚمًٛمقات وإرض وُم٤م وراءمه٤م ؟

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )1اٟمٔمر أيْم ً٤م  :اًمٙمِم٤مف ( , )338/2واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( , )88/17وروح اعمٕم٤مين (. )126/11
(ُ )2مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م ( )55ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾ .
(ُ(( )3مـ))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
(ُ )4مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م ( )66ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾.
(ُ )5مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م (. )54
(ُ )6مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م (. )65
(ُ )7مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م ( )68وٟمّمٝم٤م ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂         ﴾ .
( )8هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )179
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :أهار اًمتٙمرار صـ( , )141ويمِمػ اعمٕم٤مين صـ( , )119واًمٌّم٤مئر (. )243/1
(ُ )9مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م (. )68
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ىمٚم٧م(ٕ : )1ن ُم٤م ذم اًمًٛمقات وإرض إٟمٌٞم٤مء واعمالئٙم٦م واًمٕمٚمامء وإوًمٞم٤مء وُمـ
يٕم٘مؾ ومٞمٝمؿ أطمؼ سم٤مًمذيمر ُمع أن همػمهؿ ُمٗمٝمقم سم٤مٕومم(.)2
قوًمف ﴿ :ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﴾ (. )3
إن ىمٚم٧م  :هذا هتديد  ,ومٙمٞمػ ٟم٤مؾمٌف ىمقًمف سمٕمد ﴿ :ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﴾ ؟.
ىمٚم٧م( : )4هق ُمٜم٤مؾم٥م ٕن ُمٕمٜم٤مه  :إن اهلل ًمذو ومْمؾ قمغم اًمٜم٤مس طمٞم٨م أٟمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ
سم٤مًمٕم٘مؾ  ,وإرؾم٤مل اًمرؾمؾ  ,وشم٠مظمػم اًمٕمذاب  ,وومتح سم٤مب اًمتقسم٦م  ,أي  :يمٞمػ [شمٗمؽمون ]

()5

ضاومر ٟمٕمٛمف قمٚمٞمٙمؿ ؟
قمغم اهلل اًمٙمذب ُمع ت
ىمقًمف ﴿ :ﯣﯤﯥﯦ ﴾ (. )6
وُمثٚمف ذم اًمٜمٛمؾ ( , )7وىم٤مل ذم اًمٌ٘مرة ( , )8ويقؾمػ( , )9واعم١مُمـ (﴿ : )10ﯓﯔ
ﯕﯖﯗ﴾ ٕ ,ن ذم هذه اًمًقرة شم٘مدم

﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾

ومقاوم٘مف ىمقًمف ﴿ :ﯣﯤﯥﯦ﴾  ,ويمذًمؽ ذم اًمٜمٛمؾ شم٘مدم

()11

﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ

( )1هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )180
( )2ذيمر هذا اًمتٕمٚمٞمؾ اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ( )129وم٘م٤مل (( :إٟمام ظمص اًمٕم٘مالء اعمٛمٞمزيـ سم٤مًمذيمر
وهؿ اعمالئٙم٦م واًمث٘مالن ً ,مٞمٕمٚمؿ أن ه١مٓء إذا يم٤مٟمقا قمٌٞمد ًا ًمف وهق رهبؿ وٓ يّمٚمح أطمد ُمٜمٝمؿ ًمٚمرسمٞمقسمٞم٦م وٓ
ًمٚمنميم٦م ُمٕمف  ,ومام وراءهؿ مم٤م ٓيٕم٘مؾ وٟمحقمه٤م أطمؼ أن ٓ يٙمقن ًمف ٟمد ًا وذيٙم ً٤م)) .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )3مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م ( )60ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾.
( )4هذا ىمقل الؿمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ ( , )180وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ
صـ(. )128
( )5ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :يٗمؽمون))  ,واعمثٌ٧م ُمـ ( :ومتح اًمرمحـ) وهق اًمّمقاب عمٜم٤مؾمٌتف اًمًٞم٤مق .
(ُ )6مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م (. )60
( )7آي٦م (. )73
( )8آي٦م (. )243
( )9آي٦م (. )38
( )10آي٦م (. )61
(ُ )11مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م (. )55
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همػمهؿ ضم٤مء سمٚمٗمظ اًمتٍميح (.)2
ا
ﯖ﴾ ( )1ومقاوم٘مف  ,وذم
وومٞمٝم٤م أيْم ً٤م ىمقًمف ﴿ :ﰄﰅﰆ/ﰇﰈ ﴾ ()3وم٘مدم إرض ًمٙمقن اعمخ٤مـمٌلم
ومٞمٝم٤م ,وُمثٚمف ذم آل قمٛمران( , )4وإسمراهٞمؿ( , )5وـمف( , )6واًمٕمٜمٙمٌقت(. )7
وومٞمٝم٤م ﴿ :ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ﴾ ( )8ومحً٥م(. )9
ىمقًمف ﴿ :ﯱﯲﯳﯴ ﴾ (. )10
إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ مجع اًمْمٛمػم ُمع أٟمف أومر د ىمٌؾ ذم ىمقًمف ﴿ :ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰ﴾  ,واخلٓم٤مب ًمٚمٜمٌل --؟
ىمٚم٧م( : )11مجع زمدل قمغم أن إُم٦م داظمٚمقن ُمع اًمٜمٌل  --ومٞمام ظمقـم٥م سمف ىمٌؾ  ,أو
مجع شمٕمٔمٞم ًام ًمٚمٜمٌل --يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮡﮢﮣﮤﮥ ﴾ (. )12
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٜمٛمؾ آي٦م (. )61
( )2هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )141
واٟمٔمر أيْم ً٤م ُ :متِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓسمـ اعمٜم٤مدى صـ

( , )150 – 147وُمالك اًمت٠مويؾ (, )496 , 495/1

واًمٌّم٤مئر (. )244 , 243/1
(ُ )3مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م (. )61
( )4آي٦م (. )5
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )5آي٦م (. )138
( )6آي٦م (. )4
( )7آي٦م (. )22
(ُ )8مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م

( )67وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾.
( )9اٟمٔمر ُ :متِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓسمـ اعمٜم٤مدى صـ

( , )85 , 84وأهار اًمتٙمرار صـ ( , )218 , 217واًمٌّم٤مئر

(. )244/1
(ُ )10مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م (. )61
( )11هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ( , )180وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ
صـ(. )128
( )12ؾمقرة اعم١مُمٜمقن آي٦م (. )51
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ىمقًمف ﴿ :ﭳﭴﭵ﴾ (. )1
أي ً :مؽ ًمً٧م ُمرؾم ً
ال  ,وم٤معم٘مقل حمذوف ,

يمٜمٔمػمه ذم يس ( , )2واًمقىمػ قمغم :

ُمٜمزه قمـ أن خي٤مـم٥م سمجٛمٚم٦م هذا
﴿ﭵ﴾ ومٞمٝمام ٓزم ويٛمتٜمع اًمقصؾ(ٟٕ , )3مف ّ --
اًمٙمالم(. )4
ىمقًمف ﴿ :ﭷ ﭸﭹﭺ ﴾ (.)5
﴿ :ﮔﮕ ﮖ

ىم٤مل ذًمؽ هٜم٤م  ,وىم٤مل ذم ؾمقرة اعمٜم٤موم٘ملم
ﮗ﴾(ٕ )6ن اعمر اد هٜم٤م اًمٕمزة اخل٤مص٦م سم٤مهلل وهل
واإلُم٤مشم٦م  ,واإلطمٞم٤مء  ,واًمٌ٘م٤مء اًمدائؿ  ,وؿمٌٝمٝم٤م

:قمزة اإلًمف ي٦م  ,واخلٚمؼ ,

.وهٜم٤مك اًمٕمزة اعمِمؽميم٦م  ,وهل ذم

طمؼ اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مدرة واًمٖمٚمٌ٦م  ,وذم طمؼ رؾمقًمف - -قمٚمق يمٚمٛمتف وإفمٝم٤مر ديٜمف  ,وذم
طمؼ اعم١مُمٜملم ٟمٍمهؿ قمغم إقمداء (. )7

=



وىم٤مل أسمق اًمًٕمقد ذم إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ ((( : )157/4شمٕمٛمٞمؿ ًمٚمخٓم٤مب إصمر ختّمٞمّمف سمٛم٘مت٣م اًمٙمؾ ,
وىمد روقمل ذم يمؾ ُمـ اعم٘م٤مُملم ُم٤م يٚمٞمؼ سمف  ,طمٞم٨م ذيمر أوًٓ ُمـ إقمامل ُم٤م ومٞمف ومخ٤مُم٦م وضمالًم٦م  ,وصم٤مٟمٞم ً٤م ُم٤م
يتٜم٤مول اجلٚمٞمؾ واحل٘مػم)) .

واٟمٔمر أيْم ً٤م ُ :مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )303/2واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( , )98/17وأنوار اًمتٜمزيؾ (. )205/3
(ُ )1مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م ( )65ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾.
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )2أي٦م ( )76وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ .

(ٟٕ )3مف سم٤مًمقصؾ يّمٌح ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ هق ىمقل اًمٙمٗم٤مر  ,وأن اًمرؾمقل

 - -يم٤من

حيزٟمف ذًمؽ .
اٟمٔمر  :اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( , )105/17وُمدار ك اًمتٜمزيؾ (. )135/2
( )4هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ (. )180واٟمٔمر أيْم ً٤م  :اًمٌحر اعمحٞمط (, )174/5
واًمتٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن ًمٚمٕمٙمؼمي (. )679/2
(ُ )5مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م (. )65
( )6آي٦م (. )8
( )7هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )181
وىم٤مل اًمرازي ذم اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم(ُ ٓ(( : )105/17مْم٤مدة ٕ ,ن قمزة اًمرؾمقل واعم١مُمٜملم يمٚمٝم٤م سم٤مهلل ومٝمل هلل)) .
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :شمٗمًػم اسمـ يمثػم (. )657/2
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ىمقًمف ﴿ :ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﴾ (. )1
إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ ىم٤مل ُمقؾمك قمٜمف م أهنؿ ىم٤مًمقا  :أؾمحر هذا ؟ سمٓمريؼ ا إلؾمتٗمٝم٤مم ُ ,مع

أهنؿ إٟمام ىم٤مًمقه سمٓمريؼ اإلظمٌ٤مر اعم١ميمد  ,ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫ﴾(. )2
ىمٚم٧م( : )3ومٞمف إوامر شم٘مديره  :أشم٘مقًمقن ًمٚمحؼ عم٤م ضم٤مءيمؿ إن هذا ًمًحر ُمٌلم  /؟ صمؿ ىم٤مل
هلؿ ﴿:ﯴﯵ ﴾ ؟ إٟمٙم٤مر ًا عم٤م ىم٤مًمقه  ,وم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم ًمإلٟمٙم٤مر ُمـ ىمقل ُمقؾمك ٓ ُمـ
ىمقهلؿ(. )4
ىمقًمف ﴿ :ﮈﮉﮊ ﴾ (. )5
ىم٤مًمف هٜم٤م سمْمٛمػم اجلٛمع ًمٕمقده إمم اًمذري٦م  ,وىمٞمؾ إمم اًم٘مقم (ً )6مت٘مدُمٝمام قمٚمٞمف  ,سمخالف
سم٘مٞم٦م أي٤مت( , )7وم٢مٟمف سمْمٛمػم اعمٗمرد ًمٕمقده إمم ومرقمقن(. )1
(ُ )1مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م()77وٟمّمٝم٤م ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾.
(ُ )2مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م (. )76
( )3هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ

(  . )181وإًمٞمف ذه٥م اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه

( . )239 , 238 /11
( )4اٟمٔمر ُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء ( , )474/1وُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )306/2وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )130 , 129
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )5مـ سورة يقٟمس آي٦م ( )83وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾ .
( )6وىم٤مل اًمٗمراء ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ((( : )477 , 476وإٟمام ىم٤مل  ﴿ :ﮊ﴾وومرقمقن واطمد ٕ ,ن اعمٚمؽ إذا
اًمق ْهؿ إًمٞمف وإمم ُمـ ُمٕمف  ٪أٓ شمرى أٟمؽ شم٘مقل  :ىمدم اخلٚمٞمٗم٦م
ُذيمر سمخقف أو سمًٗمر أو ىمدوم ُمـ ؾمٗمر ذه٥م َ
ومٙمثر اًمٜم٤مس  ,شمريد  :سمٛمـ ُمٕمف ...وىمد يٙمقن أن شمريد سمٗمرقمقن آل ومرقمقن  ,وحتذف أل ومٞمجقز  ٪يمام ىم٤مل :
﴿ ﮚ ﮛ ﴾ [يقؾمػ ]82 :شمريد أهؾ اًم٘مري٦م واهلل أقمٚمؿ)) .
سمٕمدهﮋ ﮌ﴾ ,وًمخًمقه ُمـ اًمت٠مويؾ اًمذي
ومؾت ُ :م٤مذيمره اعمّمٜمػ ُمـ قمقده إمم اًمذري٦م هق إىمرب ً ,م٘مقًمف ﴿ :
. )311
إىمقالاٟمٔمر  :اًمٙمِم٤مف( , )350/2وُمرضمع اًمْمٛمػم ذم اًم٘مرآن عمحٛمد طمًٜملم صؼمه (صـ
.
ذيمر ذم سم٘مٞم٦م
( )7ذم  :إقمراف( ,)103ويقٟمس ( , )75وهقد ( , )97واًم٘مّمص ( , )32واًمزظمرف ( , )46سمٚمٗمظ اعمٗمرد :
﴿ ﯛ﴾.
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ىمقًمف ﴿ :ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﴾ ( )2أي٦م .
صمٜمل وٛمػم اعم٠مُمقر ومٞمٝم٤م ًمٕمقده إمم ُمقؾمك وأظمٞمف سم٤مًمتٍميح هبام [ ,ومجٕمف( )3صم٤مٟمٞم ً٤م ًمٕمقده
إًمٞمٝمام ُمع ىمقُمٝمام] (ٕ , )4ن يمال ُمٜمٝمؿ ُم٠مُمقر سمجٕمٚمف سمٞمتف ىمٌٚم٦م يّمكم إًمٞمٝم٤م ظمقوم ً٤م ُمـ
فمٝمقرهؿ ًمٗمرقمقن  ,وأومرده( )5صم٤مًمث ً٤م ًمٕمقده إمم ُمقؾمك ٟٕ ,مف إصؾ اعمٜم٤مؾم٥م ًمتخّمٞمّمف
سم٤مًمٌِم٤مرة ًمنمومٝم٤م (. )6
ىمقًمف ﴿ :ﭒﭓﭔ﴾(. )7
إن ىمٚم٧م  :مل أو٤مف اًمدقمقة إًمٞمٝمام ُمع أهن٤م إٟمام صدرت ُمـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ٔ ,ي٦م :
﴿ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﴾ (. )8

=

ىمٚم٧م( : )9أو٤مومٝم٤م إًمٞمٝمام ٕن ه٤مرون يم٤من َي١م نُمـ قمغم دقم٤مء ُمقؾمك ( , )1واًمت٠مُملم دقم٤مء ذم


( )683/2وومتح اًمرمحـ

( )1اٟمٔمر  :أهار اًمتٙمرار صـ ( , )142واًمتٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن ًمٚمٕمٙمؼمي
صـ(. )182 , 181
(ُ )2مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م (. )87
( )3ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ .
(ُ )4م٤م سملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ (أ) .
( )5ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯥ ﯦ﴾.

( )6هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مر ي ذم ومتح اًمرمحـ صـ (. )182وُمـ ىمٌٚمف اًمزخمنمي ذم اًمٙمِم٤مف
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( , )351/2وأو٤مف أن اخلّمقصٞم٦م ذم اًمث٤مًمث٦م شمٕمٔمٞم ًام ًمٚمرؾم٤مًم٦م وًمٚمٛمٌنم هب٤م .
وذه٥م اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )260/11إمم أن اخلٓم٤مب ذم ىمقًمف  ﴿ :ﯥﯦ﴾هق أُمر ًمٜمٌٞمٜم٤م
حمٛمد , --وشمٕم٘مٌف اسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرراًمقضمٞمز صـ( )923سم٘مقًمف (( :وهذا همػم ُمتٛمٙمـ)) .
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( , )38/11واًمتٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن

( , )684/2وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ

صـ(. )130
(ُ )7مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م

( )89وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ﴾ .
(ُ )8مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م (. )88
( )9هذاىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م ا ٕٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ (.)182وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ
صـ(. )130
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اعمٕمٜمك  ,أو ٕن ه٤مرون دقم٤م أيْم ً٤م ُمع ُمقؾمك إٓ أٟمف شمٕم٤ممم ظمص ُمقؾمك سم٤مًمذ يمر ٟٕ ,مف يم٤من
أؾمٌؼ سم٤مًمدقمقة أو أطمرص قمٚمٞمٝم٤م(.)2
ىمقًمف ﴿ :ﮭﮮ ﮯﮰﮱ﮲﮳ ﴾ (. )3
إن ىمٚم٧مْ (:
إن) ًمٚمِمؽ,واًمِمؽ ذم اًم٘مرآن ُمٜمتػ قمٜمف --ىمٓمٕم ً٤م  ,ومٙمٞمػ ىم٤مل اهلل ذًمؽ
ًمف ؟
ىمٚم٧م( : )4مل ي٘مؾ ًمف  ٪سمؾ عمـ يم٤من ؿم٤ميم ً٤م ذم اًم٘مرآن وذم ٟمٌقة حمٛمد

 ,--وٓ يٜم٤مومٞمف

ىمقًمف ﴿ :ﮱ﮲﮳ ﴾ ًمقروده ذم ىمقًمف ﴿ :ﯧﯨﯩﯪ ﴾( , )5وىمقًمف :
﴿ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﴾ (. )6وىمٞمؾ  :اخلٓم٤مبً /مٚمٜمٌل--واعمراد
همػمه  ,يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم (﴿ : )7ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﴾ ( , )1أو

=



( )1أظمرج اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )271 , 270/11قمـ قمٙمرُم٦م ىم٤مل  ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ىم٤مل  :يم٤من
ُمقؾمك يدقمقا وه٤مرون ي١مُمـ  ,ومذًمؽ ىمقًمف  ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ﴾ .
واٟمٔمر  :شمٗمًػم جم٤مهد (. )297/1
( )2وىمد ُذيمر ُمـ إىمقال همػم ُم٤مذيمره اعمّمٜمػ  ,ظمالصتٝم٤م ُم٤مىم٤مًمف اًمرازي ذم اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم
((هم٤مي٦م ُم٤م ذم اًمٌ٤مب أن ي٘م٤مل  :إٟمف شمٕم٤ممم طمٙمك هذا اًمدقم٤مء قمـ ُمقؾمك سم٘مقًمف

(: )122/17

﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ إٓ أن هذا ٓ يٜم٤مذم أن يٙمقن ه٤مرون ىمد ذيمر ذًمؽ اًمدقم٤مء أيْم ً٤م

)) .

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وعمزيد ُمـ اإليضاح اٟمٔمر ُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء ( , )478/1واًمٙمِم٤مف ( , )353/2واعمحرر اًمقضمٞمز
( , )924وزاد اعمًػم ( , )58 , 57/4واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( , )122/17واًمٗمريد ذم إقمراب اًم٘مرآن اعمجٞمد
(. )590 , 589/2
(ُ )3مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م ( )94ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
﯀ ﯁ ﯂ ﴾ .
( )4هذاىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤مإٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ (.)182وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ
صـ(.)131
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمٜمً٤مء آي٦م (. )174
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )64
((( )7شمٕم٤ممم))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
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اعمراد إًمزام احلج٦م قمغم اًمِم٤ميملم اًمٙم٤مومريـ  ,يمام ي٘مقل ًمٕمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم ﴿ :ﮂﮃ
ﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊ﴾ ( )2وهق قم٤ممل سم٤مٟمتٗم٤مء هذا اًم٘مقل ُمٜمف  ,إلًمزام احلج٦م
قمغم اًمٜمّّم٤مرى(. )3
ىمقًمف ﴿ :ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﴾(. )4
وم٤مئدة ذيمر﴿ :ﭯ﴾ سمٕمد ﴿ :ﭮ﴾ ُمع أن يمال ُمٜمٝمام يٗمٞمد اإلطم٤مـم٦م واًمِمٛمقل ,
قمؾ ﴿ﭮ﴾ ,يم٘مقًمؽ :
اًمدًٓم٦م قمغم وضمقد اإليامن ُمٜمٝمؿ سمّمٗم٦م آضمتامع اًمذي ٓ يدل يف
ضم٤مء اًم٘مقممجٞمٕم ً٤م أي :جمتٛمٕملم  ,وٟمٔمػم هذه أي٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯶﯷﯸ
ﯹ﴾(.)6( )5

=



(ُ )1مـ ؾمقرة إطمزاب آي٦م (. )1
(ُ )2مـ ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م (. )116
عمٛمٚمقيمفإن يمٜم٧م ممٚمقيمل وم٤مٟمتف
:
( )3ىم٤مل اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه((( : )288/11اؾمتج٤مزة اًمٕمرب ىمقل اًم٘م٤مئؾ ُمٜمٝمؿ
إمم أُمري,واًمٕمٌد اعم٠مُمقر سمذًمؽ ٓ ُّ
...وهذا ُمـ ذًمؽ ,مل يٙمـ--ؿم٤م ًّيم ً٤م ذم
يِمؽ ؾمٞمدُ ه اًم٘م٤مئؾ ًمف ذًمؽ أٟمف قمٌده
طم٘مٞم٘م٦م ظمؼم اهلل وصحتف  ,واهللشمٕم٤ممم سمذًمؽ ُمـ أُمره يم٤من قم٤م ًعم٤م ,وًمٙمٜمف ضمؾ صمٜم٤مؤه ظم٤مـمٌف ظمٓم٤مب ىمقُمف سمٕمْمٝمؿ
ٟمزل) .
سمٕمْم٤م  ,إ ْذ يم٤من اًم٘مرآن سمٚمً٤مهنؿ )
ً
واٟمٔمر ُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء( , )479/1ويمِمػ اعمٕم٤مين صـ(. )120
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )4مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م ( )99ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾.
(ُ )5مـ ؾمقرة احلجر آي٦م (. )30
ورد ذم ه٤مُمش إصؾ  :قمٜمد ىمقًمف (( :أمجٕمقن)) ُم٤م ٟمّمف (( :أي ً :مٞمٙمقن شم٠مؾمٞمً ً٤م ًمف  ,وم٤مئدة سمٕمد يمٚمٝمؿ ,
سمخالف ُم٤م إذا ذيمر أطمدمه٤م وطمده)) ا.هـ .
( )6هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ (. )184 , 183وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل

ذم

أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )132
وذه٥م اسمـ ضمرير إمم أٟمف مجع سمٞمٜمٝمؿ ًمٞمٕمٚمؿ أن ُمٕمٜم٤ممه٤م واطمد .اٟمٔمر  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير (, )299 , 298/11
وعمزيد ُمـ اإليْم٤مح اٟمٔمر ُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمألظمٗمش

( , )574/2واًمٗمريد ذم إقمراب اًم٘مرآن

اعمجٞمد

( ,)595/2وُمدارك اًمتٜمزيؾ( , )143/2وإرؿم٤مد القم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ( , )177/4وروح اعمٕم٤مين (, )181/11
وومتح اًم٘مدير (. )488/2
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ىمقًمف ﴿ :ﯬﯭﯮﯯﯰ ﴾ (. )1

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )1مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م ( )104وٟمّمٝم٤م  ﴿:ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ .

303

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشه الجاىٕ

ىمٌؾ ﴿ﯓﯔ﴾( ,)1وىم٤مل ذم اًمٜمٛمؾ﴿ :ﭻﭼ﴾
ىم٤مل ذًمؽ ُمقاوم٘م٦م ًم٘مقًمف :

()2

ُمقاوم٘م٦م ًم٘مقًمف ىمٌؾ (﴿ : )3ﮂﮃ ﴾ ( , )4وىمد شم٘مدم ذم يقٟمس ﴿ :ﮁﮂﮃ
ﮄﮅ﴾ (.)6( )5

فطلَا
خامت٘ يف طٕ ٛمً :
ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﴾( )7أي٦م .
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس –ُ : -مـ أظمذ ُمْمجٕمف ُمـ اًمٚمٞمؾ  ,صمؿ شمال هذه أي٦م ﴿ :ﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﴾ .مل ييه يمٞمد ؾم٤مطمر  ,وٓ
يٙمت٥م قمغم ُمًحقر إٓ دومع اهلل قمزوضمؾ قمٜمف اًمًحر(.)8



(ُ )1مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م (. )103
( )2آي٦م (. )91
((( )3ىمٌؾ))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )4مـ ؾمقرة اًمٜمٛمؾ آي٦م (. )81
( )5آي٦م (. )72
صـ.)184
.)219واٟمٔمر أيْم ً٤م :يمِمػ اعمٕم٤مين صـ( , )120وومتح اًمرمحـ (
صـ
( )6ذيمره اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار (
(ُ )7مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م  )81(:وٟمّمٝم٤م ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ﴾.
ومًػمه ( , )31/11وذم اًمتذيم٤مر صـ(ُ )243مـ ىمقل اسمـ قمٌ٤مس-
( )8ذيمره اًم٘مرـمٌل ذم ت

.-

درصمتف :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,إٓ أٟمف ىمد أظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )1974/6رىمؿ (ُ )10514مـ
ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ اًمدؿمتٙمل  ,صمٜم٤م أسمق ضمٕمٗمر اًمرازي  ,قمـ اًمٚمٞم٨م ٟ ,محقه .
وومٞمف  :أسمقطمٕمٗمر اًمرازي قمٞمًك سمـ ُم٤مه٤من  ,صدوق  ,دء احلٗمظ .
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سْرٗ ٍْز علُٔ الشالو  ,مهَّٕٗ

()1

إٓ ﴿ :ﮩ ﮪ﴾()2أي٦م .أو إٓ ﴿ :ﯤ ﯥ﴾( )3أي٦م ,
و﴿:ﮨ ﮩ ﮪ﴾( )4أي٦م ُ.م٤مئ٦م وصمٜمت٤من وقمنمون  ,أو صمالث وقمنمون آي٦م(. )1
( )1أظمرج اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( )472/2قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

 -ىم٤مل ٟ(( :مزًم٧م ؾمقرة

هقد سمٛمٙم٦م ومٝمل ُمٙمٞم٦م)) .واٟمٔمر  :اًمدر اعمٜمثقر (. )5/8
وسمف ىم٤مل  :احلًـ  ,وقمٙمرُم٦م  ,وقمٓم٤مء  ,وضم٤مسمر سمـ زيد .اٟمٔمر  :زاد اعمًػم (. )72/4
وطمٙمك سمٕمض أهؾ اًمتٗمًػم اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ .اٟمٔمر ُ :مّم٤مقمد اًمٜمٔمر ( , )170/2واًمٌّم٤مئر (, )246/1
وروح اعمٕم٤مين ( )189/11واًمتحرير واًمتٜمقير (. )311/6
(ُ )2مـ ؾمقرة هقد آي٦م  )114( :ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶
﮷﮸ ﴾
وهق ُمروي قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

 , -وىمت٤مدة .اٟمٔمر  :اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ( , )455/2وزاد اعمًػم (, )72/4

وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( , )62/11وأؿم٤مر إًمٞمف اًمًٞمقـمل ذم اإلشم٘م٤من ( )45/1صمؿ ىم٤مل (( :ودًمٞمٚمف ُم٤م صح ُمـ
قمدة ـمرق أهن٤م ٟمزًم٧م سم٤معمديٜم٦م ذم طمؼ أيب اًمٞمن)) .
(ُ )3مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )12ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ﴾.
(ُ )4مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )17وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹
﮺﮻ ﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂﴾.
مل أىمػ قمغم اًم٘مقل سمٛمدٟمٞم٦م أي٦م إظمػمة إٓ قمٜمد ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن ُ ,مًتٜمد ًا ذم ذًمؽ إمم أن أي٦م ٟمزًم٧م ذم
قمٌد اهلل سمـ ؾمالم وأصح٤مسمف  ,أُم٤م أٓي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٘مد ؿم٤مرك اسمـ قمٌ٤مس -

-ذم اًم٘مقل سمٛمدٟمٞمتٝم٤م .اٟمٔمر :

شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ ( , )108/2واًمٌحر اعمحٞمط (. )118/6
وذه٥م اسمـ عاؿمقر ذم شمٗمًػمه اًمتحريرواًمتٜمقير()311,312/11إمم أن أي٤مت اًمثالصم٦م ُمٙمٞم٦مدون اؾمتثٜم٤مء,
وم٘م٤مل (( :وإصح أهن٤م يمٚمٝم٤م ُمٙمٞم٦م  ,وأن ُم٤م روي ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ذم سمٕمض آهي٤م شمقهؿ ٓ ٪ؿمتٌ٤مه
آؾمتدٓل هب٤م ذم ىمّم٦م سم٠مهن٤م ٟمزًم٧م طمٞمٜمئذ ...قمغم أن أي٦م إومم ُمـ هذه اًمثالث واوح أهن٤م ُمٙمٞم٦م)) .
وىم٤مل اًمِمٞمخ رؿمٞمد رو٤م ذم شمٗمًػمه ا عمٜم٤مر ((( : )2/12هل ُمٙمٞم٦م طمت ًام يم٤مًمتل ىمٌٚمٝم٤م  ,واؾمتثٜمك سمٕمْمٝمؿ
صمالث آي٤مت وهق ظمالف اًمٔم٤مهر  ,وٓ ي٘مقم قمٚمٞمف دًمٞمؾ)) .
( )1اٟمٔمر  :اًمٌٞم٤من ذم قمد آي اًم٘مرآن ًمٚمداين ( , )165/1ومج٤مل اًم٘مراء ًمٚمًخ٤موي (. )526/2
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الفصل األّل
أسباب ىزّهلا
يف /
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳﯴ﴾( )1أي٦م(. )2
روى اًمٌخ٤مري قمـ اسمـ قمٌ٤م س ذم ىمقًمف  ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳﯴ﴾ ىم٤مل  :يم٤من أٟم٤مس
يًتحٞمقن أن يتخٚمقا ()3ومٞمٗمْمقا سمٗمروضمٝمؿ إمم اًمًامء  ,وأن جي٤مُمٕمقا ٟمً٤مءهؿ ومٞمٗمْمقا إمم
اًمًامء  ,ومٜمزل ذًمؽ ومٞمٝمؿ (.)4
ىم٤مل ذم اًمدر اعمٜمثقر(: )5
وأظمرج اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ,واسمـ ضمرير  ,واسمـ اعمٜمذر (ُ)6مـ ـمريؼ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م ()7ىم٤مل :
ؾمٛمٕم٧م اسمـ قمٌ٤مس ي٘مرأ ( ﴿:)1ﯱ ﯲ ﯳﯴ﴾ ,ىم٤مل  :يم٤مٟمقا ٓ ي٠مشمقن اًمٜمً٤مء وٓ
(ُ )1مـ ؾمقرة هقد آي٦م ()5ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﴾.
((( )2أي٦م))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )3يتخٚمقا (( :أي  :ي٘مْمقا احل٤مضم٦م ذم اخلالء  ,وهؿ قمراة)) .ومتح اًمٌ٤مري (. )350/8
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,ؾمقرة هقد  ,سم٤مب  ﴿ :ﯱ ﯲﯳﯴ ﴾ ,يمام ذم ومتح
اًمٌ٤مري ( )350 , 349/8رىمؿ ( , )4682 , 4681وًمٞمس ومٞمف (( :سمٗمروضمٝمؿ)) .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(. )12/8( )5
( )6هق  :حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر اًمٜمٞمً٤مسمقري  ,أسمق سمٙمر  ,اإلُم٤مم  ,اًمٗم٘مٞمف  ,اعمجتٝمد  ,اًمقرع ٟ ,مزيؾ ُمٙم٦م
وأطمد إقمالم اًمٙمٌ٤مر  ,وممـ ي٘متدى سمف ذم احلالل واحلرام  ,ىم٤مل اًمذهٌل قمٜمف  :ص٤مطم٥م اًمٙمت٥م ال يت مل
يّمٜمػ ُمثٚمٝم٤م .وُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف  :آوؾمط ذم اًمًٜمـ وآمج٤مع وآظمتالف  ,واعمًٌقط  ,وشمٗمًػم اًم٘مرآن
اًمذي مل يّمٜمػ ُمثٚمف ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م (318هـ) .
ًمٚمًٌٙمل. )102/3
(
اٟمٔمر شمرمجتف ذم :شمذيمرة احلٗم٤مظ( , )5/3واعمٞمزان( , )39 , 38/6وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م
( )7هق (( :قمٌد اهلل سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م  -سم٤مًمتّمٖمػم  -اسمـ قمٌد اهلل سمـ ضمدقم٤من  ,ي٘م٤مل اؾمؿ
أيب ُمٚمٞمٙم٦م  :زهػم اًمتٞمٛمل  ,اعمدين  ,أدرك صمالصملم ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل ,--صم٘م٦م وم٘مٞمف ُ ,مـ اًمث٤مًمث٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م
ؾمٌع قمنمة [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )431/1واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓ ,سمـ ؾمٕمد (, 472/5
 , )473وهتذي٥م اًمٙمامل ( , )257 , 256/15واًمتٝمذي٥م (. )268/5
( )1ذم اًمدر (( :ي٘مقل)) .
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اًمٖم٤مئط إٓ وىمد شمٖمِمقا سمثٞم٤مهبؿ  ,يمراه٦م أن يٗمْمقا سمٗمروضمٝمؿ إمم اًمًامء .اٟمتٝمك(. )1
وأظمرج اسمـ ضمرير  ,وهمػمه  ,قمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمداد

()2
ُمر
ىم٤مل  :يم٤من أطمدهؿ إذا ّ

سم٤مًمٜمٌل --صمٜمك صدره ًمٙمٞمال يراه  ,فٟمزًم٧م(. )3
وىم٤مل اًمقاطمدي (ٟ : )4مزًم٧م ذم إظمٜمس سمـ ذيؼ ( , )5ويم٤من رضم ً
ال طمٚمق اًمٙمالم طمٚمق
اعمٜمٓمؼ  ,يٚم٘مك رؾمقل اهلل--سمام حي٥م  ,ويٓمقي سم٘مٚمٌف ُم٤م يٙمره .
وىم٤مل اًمٙمٚمٌل  :يم٤من جي٤مًمس اًمٜمٌل--ئمٝمر ًمف أُمر ًا طمًٜم ً٤م  ,ويْمٛمر ذم ىمٚمٌف ظمالف ُم٤م
( )1أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )320/12مـ ـمريؼ أيب أؾم٤مُم٦م قمـ اسمـ ضمري٩م  ,سمف .
وذيمره اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح ( )350/8وقمزاه ٓسمـ ضمرير  ,ومل أضمده ذم ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌف .
وهذا ًمٞمس ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,سمؾ هق ُمـ شمٗمًػم اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ اسمـ قمٌ٤مس -

 , -قمده اعمّمٜمػ ُمـ

أؾمٌ٤مب اًمٜمزول .
( )2هق (( :قمٌد اهلل سمـ ؿمداد سمـ اهل٤مد اًمٚمٞمثل  ,أسمق اًمقًمٞمد اعمدين  ,وًمد قمغم قمٝمد اًمٜمٌل  ,--وذيمره اًمٕمجكم ُمـ
يمٌ٤مر اًمت٤مسمٕملم اًمث٘م٤مت  ,ويم٤من ُمٕمد ود ًا ذم اًمٗم٘مٝم٤مء ُ ,م٤مت سم٤مًمٙمقوم٦م ُم٘متقًٓ  ,ؾمٜم٦م إطمدى وصمامٟملم  ,وىمٞمؾ

:

سمٕمده٤م [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )422/1واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )80/5وهتذي٥م اًمٙمامل
( , )83 – 81/15واًمتٝمذي٥م (. )222/5
( )3أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه

( , )317 , 316/12واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمس يره ( )1999/6رىمؿ

( )10659يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ قمٛمرو سمـ قمقن  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م هِمٞمؿ  ,قمـ طمّملم  ,ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ
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ؿمداد .زاد اسمـ ضمرير (( :وشمٖمِمك سمثقسمف)) .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( , )137وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )12/8وزاد ذم ٟمًٌتف إمم ؾمٕمٞمد سمـ
ُمٜمّمقر  ,واسمـ املٟمذر  ,وأيب اًمِمٞمخ .
سم٤مًمتحدي٨م
درصمتف:هق ُمرؾمؾ.وذم إؾمٜم٤مدهُ :هِمٞمؿ سمـ سمِمػم صم٘م٦م صمٌ٧م  ,يمثػم اًمتدًمٞمس واإلرؾم٤مل اخلٗمل  ,ومل يٍمح .
( )4ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ (. )208وذيمره أيْم ً٤م  :اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )157/5واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل
 , -سمدون إؾمٜم٤مد .

اًمتٜمزيؾ ( , )315/2واًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ( )69/11يمٚمٝمؿ ُمـ ىمقل اسمـ قمٌ٤مس-
( )5ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :ذيؼ ِ
يم٠مُمػم)) .اهـ ".
يب  ,وإٟمام ًم٘م٥م آظمٜمس ٟٕ ,مف
وهق  :إظمٜمس سمـ ذيؼ سمـ قمٛمرو سمـ وه٥م  ,طمٚمٞمػ سمٜمل زهرة  ,اؾمٛمف ُ :أ ّ
رضمع سمٌٜمل زهرة ُمـ سمدر  ,أؾمٚمؿ ويم٤من ُمـ اعم١مًمٗم٦م  ,وشهد طمٜمٞمٜم ً٤م  ,وُم٤مت ذم أول ظمالوم٦م قمٛمر , --ىم٤مل
اسمـ طمجر  :ىم٤مل قمٓمٞم٦م ُ :م٤م صمٌ٧م ىمط أن إظمٜمس أؾمٚمؿ  ,صمؿ ىم٤مل اسمـ طمجر  :ىمٚم٧م  :ىمد أصمٌتف ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ
شم٘مدم ذيمره  ,وٓ ُم٤مٟمع أن يًٚمؿ صمؿ يرشمد صمؿ يرضمع إمم اإلؾمالم .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اإلص٤مسم٦م (. )38/1
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ئمٝمر ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳﯴ﴾ ي٘مقل  :يٙمتٛمقن ُم٤م ذم صدورهؿ ُمـ
اًمٕمداوة عمحٛمد.)1( --
وزاد اجلٕمؼمي( , )2ىم٤مل اًمزضم٤مج( : )3ىم٤مل سمٕمض اعمنميملم  :إذا أهمٚم٘مٜم٤م أسمقاسمٜم٤م  ,وأرظمٞمٜم٤م
ؾمتقرٟم٤م  ,واؾمتٖمِمٞمٜم٤م صمٞم٤مسمٜم٤م  ,وصمٜمٞمٜم٤م صدورٟم٤م قمغم قمداوة حمٛمد يمٞمػ يٕمٚمؿ سمٜم٤م ؟
ىم٤مل اسمـ إٟمٌ٤مري:)4(/يم٤من ىمقم إذا ىمرأ اًمٜمٌل --طمٜمقا وٟمٙمًقا رؤؾمٝمؿ وشمٖمِمقا
صمٞم٤مهبؿ ًمِمدة سمٖمْمٝمؿ .اٟمتٝمك(. )5
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ ( )1أي٦م .
( )1هقضمزء ُمـ ىمقل اسمـ قمٌ٤مس -

 -اًمً٤مسمؼ  ,ذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ص ُ)208( :مـ ىمقل

اًمٙمٚمٌل  ,واسمـ اجلقزي ذم زاداعمًػم ُ 76/4مـ رواي٦م أيب ص٤مًمح  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

درصمتف  :رواي٦م اًمٙمٚمٌل  ,قمـ أيب ص٤مًمح  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-

 , -شم٘مدم أنه إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد ًا .

( )2ذم خمتٍم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول (/73أ)(خمٓمقط).
اًمز َضم٤مج,أسمق إؾمح٤مق اًمٜمحقي  ,يم٤من ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مٕدب
( )3هق:إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ اًمني سمـ ؾمٝمؾ ّ
واًمديـ  ,أظمذ إدب قمـ اعمؼمد وصمٕمٚم٥م  -رمحٝمام اهلل  -ويم٤من خيرط اًمزضم٤مج  ,صمؿ شمريمف  ,واؿمتٖمؾ سم٤مٕدب ,
ومٜمً٥م إًمٞمف ً ,مف قمدة شمّم٤مٟمٞمػ ُمٜمٝم٤م ُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن  ,وإُم٤م زم  ,واًمٜمقادر ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م (311هـ)  ,وىمٞمؾ همػم
ذًمؽ .
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اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :شم٤مريخ سمٖمداد ( , )92 – 89/6وُمٕمجؿ إدسم٤مء ( , )83 , 82/1ووومٞم٤مت إقمٞم٤من
(.)49,50/1
ذيمره اًمزضم٤مج ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ( , )39 , 38/3وٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم (. )77 , 76/4
وىمقل اًمزضم٤مج ,واسمـ إٟمٌ٤مري ًمٞمس ومٞمٝمام اًمتٍميح سمًٌ٥م اًمٜمزول.
( )4هق  :حمٛمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ سمِم٤مر سمـ احلًـ سمـ سمٞم٤من  ,أسمق سمٙمر سمـ إٟمٌ٤مري  ,اعم٘مريء  ,اًمٜمحقي ,
ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ  ,وًمد ؾمٜم٦م (271هـ)  ,روى قمـ أسمٞمف  ,وؾمٚمٞمامن سمـ حيٞمك اًمْمٌل  ,وروى قمٜمف اًمداين
يمت٤مب اًمقىمػ واإلسمتداء  ,صدوىم ً٤م  ,وم٤مو ً
ال  ,شمقذم ؾمٜم٦م (327هـ)  ,وىمٞمؾ سمٕمده٤م .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :شمذيمرة احلٗم٤مظ ( , )842/3وـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي
سم٤مًمقومٞم٤مت (. )344/4
((( )5اٟمتٝمك))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
(ُ )1مـ ؾمقرة هقد آي٦م .) 114(:
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ُمًٕمقد أن رضم ً
ال()1أص٤مب ُمـ اُمرأة()2ىمٌٚم٦م  ,وم٠مشمك اًمٜمٌل--
:
أظمرج اًمِمٞمخ٤من قمـ اسمـ
وم٠مظمؼمه  ,وم٠مٟمزل اهلل

 ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴﴾ ,وم٘م٤مل اًمرضمؾ :أزم هذه ()3؟ ىم٤مل (( :جلٛمٞمع أُمتل يمٚمٝمؿ)) (. )4
وأظمرج اًمؽمُمذي ,وهمػمه قمـ أيب اًمٞمن( , )5قال  :أشمتٜمل اُمرأة شمٌت٤مع متر ًا,وم٘مٚم٧م :إن ذم
اًمٌٞم٧م أـمٞم٥م ُمٜمف  ,ومدظمٚم٧م ُمٕمل اًمٌٞم٧م وم٠مهقي٧م إًمٞمٝم٤م وم٘مٌٚمتٝم٤م  ,وم٠مشمٞم٧م رؾمقل اهلل --
()7
ومذيمرت ذًمؽ ًمف  ,وم٘م٤ملَ (( :أ َظم َٚم ْٗم َ٧م ( )6هم٤مزي ً٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهللذم أهٚمف سمٛمثؾ هذا ؟ )) وأـمرق
ـمقي ً
ال طمتك أوطمك اهلل إًمٞمف

﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ إمم ىمقًمف :

﴿﮸ ﴾ (. )1
( )1هق أسمق اًمٞمن إٟمّم٤مري  ,يمام ذم احلدي٨م أيت  ,وىمٞمؾ ٟ :مٌٝم٤من اًمتامر  ,وىمٞمؾ  :قمٛمرو سمـ همزي٦م  ,وىمٞمؾ همػم
ذًمؽ  ,ىم٤مل اسمـ طمجر  :وأىمقى إىمقال أٟمف أسمق اًمٞمن .
اٟمٔمر  :ومتح اًمٌ٤مري (. )357 , 356/8
( )2ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ومتح اًمٌ٤مري ((( : )8/2مل أىمػ قمغم إؾمؿ اعمرأة اعمذيمقرة  ,وًمٙمـ ضم٤مء ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م
أهن٤م ُمـ إٟمّم٤مر)) .واٟمٔمر  :اًمدر اعمٜمثقر (. )154/8
( )3ذم اًمٌخ٤مري ذم ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة (( :هذا)) .
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة  ,سم٤مب اًمّمالة يمٗم٤مرة  ,يمام ذم ومتح اًمٌ٤مري ()8/2
رىمؿ ( , )526وذم  :يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,ؾمقرة هقد  ,سم٤مب ﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮﮯ﴾ ,يمام
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ذم ومتح اًمٌ٤مري ( )355/8رىمؿ (. )4687وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اًمتقسم٦م  ,سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم

﴿:ﮱ

﮲ ﮳ ﮴﴾ ( )441/4رىمؿ (. )7101
( )5هق  :يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ قمٌ٤مد سمـ قمٛمرو سمـ ؾمقاد إٟمّم٤مري اًمًٚمٛمل ُ ,مـ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م  ,أسمق اًم َٞم َن  ,وهق
ؾمـ (55هـ)  ,وىمد
ُمِمٝمقر سمؽٟمٞمتف  ,صح٤ميب ضمٚمٞمؾ ؿمٝمد سمدر ًا سمٕمد اًمٕم٘مٌ٦م  ,صمؿ ؿمٝمد صٗملم ُ ,م٤مت سم٤معمديٜم٦م  ,ة
زاد قمغم اعم٤مئ٦م.
اٟمٔمر شمرمجتف ذم:آؾمتٞمٕم٤مب( , )1322/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )510/4واإلص٤مسم٦م (. )468/7
( )6أظمٚمٗم٧م  :ي٘م٤مل َ :ظم َٚمٗم٧م اًمرضمؾ ذم أهٚمف  ,إذا أىمٛم٧م سمٕمده ومٞمٝمؿ وىمٛم٧م قمٜمف سمام يم٤من يٗمٕمٚمف  ,واهلٛمزة ومٞمف
ًمالؾمتٗمٝم٤مم .اًمٜمٝم٤مي٦م ((ظمٚمػ)) (. )66/2
( )7أـمرق :اإلـمراق  :أن ي٘مٌؾ سمٌٍمه إمم صدره ويًٙم٧م سايمٜم ً٤م ,وأـمرق ؾم٤مقم٦م  :أي ؾمٙم٧م  ,وأـمرق رأؾمف :
أي أُم٤مًمف وأؾمٙمٜمف .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ـمرق)) (. )122/3
هقد)292/5رىمؿ(.)3115
شمٗمًػماًمؼقمـ رؾمقل اهلل --سم٤مب وُمـ ؾمقرة (
رآن
( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف,يمت٤مب
=
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وورد ٟمحقه ُ ,مـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م

=

(,)1وُمٕم٤مذ اسمـ ضمٌؾ
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( ,)2واسمـ قمٌ٤مس (,)1



وأطمرصمف أيض ًا  :اًمٜمً٤مئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,ؾمقرة هقد  ,ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﴾ ( )366/6رىمؿ ( , )11248وذم  :يمت٤مب اًمرضمؿ ُ ,مـ اقمؽمف سمام ٓ دم٥م ومٞمف احلدود
 )318/4(...رىمؿ ( , )7327وا ًمٌزار ذم ُمًٜمده ( )271/6رىمؿ ( , )2300واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه
( , )624/12واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( )209يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ قمثامن سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمقه٥م ,
قمـ قمـ ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦م  ,قمـ أيب اًمٞمن .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )138وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )151/8وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ ُمردويف .
درصمتف  :ىم٤مل اًمؽمُمذي (( :وهذا طمدي٨م طمسن صحٞمح )).وىم٤مل اًمٌزار ذم ُمًٜمده (( :وهذا احلدي٨م ٓ ٟمٕمٚمؿ
يروى هبذا اًمٚمٗمظ إٓ قمـ أيب اًمٞمن  ,وٓ ٟمٕمٚمؿ رواه قمـ أيب اًمٞمن إٓ ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦م  ,وٓ قمـ ُمقؾمك
إٓ قمثامن سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمقه٥م . ))...
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وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي (. )63/3
( )1أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )623/12مـ ـمريؼ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ  ,ىم٤مل  :صمٜمل قمٛمرو سمـ احل٤مرث ,
ىم٤مل  :صمٜمل قمٌد اهلل سمـ ؾم٤ممل  ,قمـ اًمزسمٞمدي  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر  ,أٟمف ؾمٛمع أسم٤م أُم٤مُم٦م .
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ وهق (( :إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اًمٕمالء احلٛميص سمـ ِز ِسمريؼ  ,وىمد
يٜمً٥م إمم ضمده  ,صدوق هيؿ يمثػم ًا  ,وأـمٚمؼ حمٛمد سمـ قمقف أٟمف يٙمذب ُ ,مـ اًمٕم٤مذة ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمامن
وصمالصملم [.سمخ])) اًمت٘مري٥م (. )54/1
واٟمٔمرشمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )209/2هتذي٥م اًمٙمامل ( , )370 – 369/2واعمٞمزان (. )331/1
اًمزسمٞمدي -سمْمؿ اًمزاي-احلٛميص ُ ,م٘مٌقل ُ ,مـ
اًمْم َّح٤مك ُّ ,
وقمٛمرو سمـ احل٤مرث وهق(( :قمٛمرو سمـ احل٤مرث سمـ َّ
اًمً٤مسمٕم٦م [.سمخ د])) اًمت٘مري٥م (. )67/2وىم٤مل اًمذهٌل(( :شمٗمرد سم٤مًمرواي٦م قمٜمف إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ِز ِسمريؼ ,
وُمقٓة ًمف اؾمٛمٝم٤مَ :قمٚمقة  ,ومٝمق همػم ُمٕمروف اًمٕمداًم٦م  ,واسمـ ِز ْسمريؼ وٕمٞمػ )) .واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح
واًمتٕمديؾ( , )226/6واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من( , )480/8واعمٞمزان( , )305/5ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ.
( )2أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب شمٗمسير اًم٘مرآن قمـ رؾمقل اهلل  ,--سم٤مب ومن ؾمقرة هقد ()354/4
رىمؿ ( , )5117واًمٜمً٤مئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  ,يمت٤مب اًمرضمؿ ُ ,مـ اقمؽمف سمام ٓ دم٥م ومٞمف احلدود
 )318/4(...رىمؿ ( , )7328واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(. )210
يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم  ,قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم  ,قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ .
درصمتف  :إؾمٜم٤مده ُمٜم٘مٓمع  ,وم٤مسمـ أيب ًمٞمغم مل يًٛمع ُمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ .
. )383
صـ,)226وومتح اًمٌ٤مري(. )182/8ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ ؾمٜمـ اًمؽمُمذي(صـ
اٟمٔمر:ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ (
(ً )1مف صمالث ـمرق أصحٝم٤م ُ :م٤م أظمرضمف اًمٌزار ذم ُمًٜمده  ,يمام ذم يمِمػ إؾمت٤مر  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,ؾمقرة
هقد ( )53 , 52 /3رىمؿ (  , )2219واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن ( , )404 /5رىمؿ ( . )7058
يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك ,قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م  ,قمـ الزهري ,قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمتٌ٦م ,
قمـ اسمـ قمٌ٤مس . - -
=
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وسمريده( ,)1وهمػمهؿ(. )2
ىم٤مل اًمًٞمقـمل( : )3وىمد اؾمتقومٞم٧م أطم٤مديثٝمؿ ذم شمرضمؿان اًم٘مرآن .

الفصل الجاىٕ :
ٍْز
يف امليشْر مً سْرٗ :
[وهق شمالث آيات](: )4
إولم  :ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯸﯹﯺ﴾ (. )5
اىمتْم٧م آىمتّم٤مر قمغم اإلٟمذار  ,وم٘مٞمؾ ُمٜمًقظم٦م سم٤مًمًٞمػ ( , )6واعمخت٤مر إطمٙم٤مُمٝم٤م (,)7

=



ىم٤مل اًمٌزار ٟ ٓ(( :مٕمٚمٛمف هبذا اًمٚمٗمظ إٓ قمـ ا سمـ قمٌ٤مس-

 , -وٓ ٟمٕمٚمؿ رواه قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م إٓ قمٌٞمد اهلل

سمـ ُمقؾمك)) .
وذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ( )39/7وىم٤مل (( :رواه اًمٌزار  ,ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح)).
( )1ذيمره احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًمٌ٤مري ( )356/8وؾمٙم٧م قمٜمف  ,واًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر

()154/8

وٟمًٌف إمم اسمـ ُمردويف .
درصمتف :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده .
( )2اٟمٔمر :شمٗمًػم اسمـ ضمرير (,)627 –617/12وشمٗمًػم اسمـ يمثػم ( , )717 – 715/2واًمدر اعمٜمثقر
(.)156 ,155/8

( )3ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ(. )138
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )4م٤م سملم املعيمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ (أ) .

(ُ )5مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )12وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾.

( )6وممـ ىم٤مل سمذًمؽ  :اًمٕمت٤مئ٘مل ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ صـ( , )55واًمٙمرُمل ذم ىمالئد اعمرضم٤من صـ(. )124
( )7وهق اًمّمقاب  -إن ؿم٤مء اهلل  -وم٢من أئٛم٦م اًمتح٘مٞمؼ واًمتٗمًػم مل يدظمٚمقه٤م ومٞمام ادقمل قمٚمٞمف اًمٜمًخ ُمـ أي٤مت ,
اٟمٔمر اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ًم٘مت٤مدة  ,واسمـ طمزم  ,واًمٜمح٤مس  ,و اإليْم٤مح عمٙمل  ,وشمٗمًػم اسمـ ضمرير  ,واًمتٗمًػم
اًمٙمٌػم ً ,مٚمرزاي  ,ويْم٤مف إًمٞمف  :أن اعمّمٓمٗملُ --م٤م قمٚمٞمف إٓ اًمٌالغ واإلٟمذار  ,وًمٞمس ُمٙمٚمٗم ً٤م سم٠من ي٠مشمٞمٝمؿ
سمامىمؽمطمقه وومروقه ُمـ أي٤مت  ,وىمد أورد اسمـ اجلقزي ذم نواؾمخ اًم٘مرآن صـ( )375هذه أي٦م ومٞمام ادقمل
قمٚمٞمف اًمٜمًخ ُمـ أي٤مت صمؿ ومٜمد اًم٘مقل ومٞمٝم٤م ىم٤مئ ً
ال (( :ىم٤مل سمٕمض اعمٗمنيـ ُ :مٕمٜمك هذه أي٦م اىمتٍم قمغم
إٟمذارهؿ ُمـ همػم ىمت٤مل  ,صمؿ ٟمًخ ذًمؽ سمآي٦م اًمًٞمػ  ,واًمتح٘مٞمؼ أن ي٘م٤مل  :أهن٤م حمٙمٛم٦م ٕ ٪ن اعمح٘م٘ملم ىم٤مًمقا
ُمٕمٜم٤مه٤م  :إٟمام قمٚمٞمؽ أن شمٜمذرهؿ سم٤مًمقطمل ٓ أن شم٠مشمٞمٝمؿ سمٛم٘مؽمطمٝمؿ ُمـ أي٤مت  ,واًمقيمٞمؾ  :اًمِمٝمٞمد)) .
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ومً نكم سم٠من اهلداي٦م ًمٞمست إًمٞمف(. )1
اىمؽماطم ُٝمؿ
ويم٤من يِمؼ قمٚمٞمف
ُ
ُ
وهمزو ُهؿ ذم يمٗمرهؿ ُ ,

[/184ب]

ايمثاكقة ﴿ :ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ. )2( ﴾/
وٟمٔمػمه٤م ﴿ :ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ﴾ (. )3
أي ُ :مـ يم٤من يريد اجلزاء ذم اًمدٟمٞم٤م ضم٤مزيٜم٤مه  ,سمّمح٦م اًمٌدن  ,ويمثرة اًمقًمد واعم٤مل
واجل٤مه (.)4
اًمْم َّح٤مك( , )5وُم٘م٤مشمؾ( , )6و[ضمقيؼم](ُ : )7مٜمًقظم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم
ىم٤مل َّ

﴿ :ﭑﭒﭓ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ﴾ ( , )8واعمخت٤مر إطمٙم٤مُمٝم٤م  ,وهل خمّمقص٦م هب٤م(. )9
هب٤م(. )9

( )1اٟمٔمر  :صٗمقة اًمراؾمخ ًمِمٕمٚم٦م صـ(. )112
(ُ )2مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )15ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ .
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمِمقرى آي٦م ()20
( )4اٟمٔمر  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير ( , )350 , 349/12وصٗمقة اًمراؾمخ ًمِمعًم٦م صـ (. )113
( )5ذيمره اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( , )472/2وُمٙمل ذم اإليْم٤مح صـ(. )325
( )6ذيمره اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم ( , )84/4وذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ ( , )375وذم اعمّمٗمك صـ (, )40
وؿمٕمٚم٦م ذم صٗمقة اًمراؾمخ صـ(. )113
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )7ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :ضمرير)) وهق ظمٓم٠م شمٙمرر  ,واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدر اًمٕمزو  ,وهق اًمّمقاب .
وىمقًمف ذيمره ؿمٕمٚم٦م ذم صٗمقة اًمراؾمخ صـ(. )113
(ُ )8مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )18
وممـ ىم٤مل سم٤مًمٜمًخ  :اسمـ طمزم صـ( , )41واسمـ ؾمالُم٦م صـ( , )133واسمـ اًمٌ٤مرزي صـ( )37ذم ٟمقاؾمخٝمؿ .
( )9ىم٤مل ُمٙمل ذم اإليضاح صـ ((( : )325وأيمثر اًمٜم٤مس قمغم أن أيتلم حمٙمٛمت٤من ٕ ٪هنام ظمؼمان  ,وٓ يٜمًخ
اخلؼم اخلؼم  ,وًمٙمـ آي٦م ؾمٌح٤من ظمّمّم٧م وسم ّٞمٜم٧م أن آي٦م هقد ُمٕمٜم٤مه٤م ٟ :مقف إًمٞمٝمؿ أقمامهلؿ ومٞمٝم٤م إن ؿمئٜم٤م ,
وأهن٤م ًمٞمً٧م قمغم اًمٕمٛمقم قمغم فم٤مهر ًمٗمٔمٝم٤م)) .
وىم٤مل اسمـ اًمٕمريب ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( )269/2سمٕمد أن ذيمر اًمٜمًخ

ً(( :مٞمس هذا سمٜمًخ وإٟمام

ختّمٞمص قمٛمقم ذم همػم شمٙمٚمٞمػ)).
وانفمر أيْم ً٤م ٟ :مقاؾمخ اًم٘مرآن صـ(,)376وصٗمقة اًمراؾمخ صـ( , )113وىمالئد اعمرضم٤من صـ(. )125
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اًمث٤مًمث٦م ﴿ :ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾ ( )1أي٦م .
إن أريد اًمٙمػ قمـ اًم٘مت٤مل ومٛمٜمًقظم٦م سم٤مًمًٞمػ( , )2أو اًمتٝمديد ومٛمحٙمٛم٦م(. )3

الجالح
الفصل :
ٍْز
يف املتظابُ مً سْرٗ :
ىمقًمف ﴿ :ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ﴾( )4أي٦م .
(ﮮ) ًمٚمؽمشمٞم٥م اإلظمٌ٤مري ٓ اًمقضمقدي ( )5إذ اًمتقسم٦م ؾم٤مسم٘م٦م قمغم آؾمتٖمٗم٤مر ,أو اعمٕمٜمك :
اؾمتٖمٗمروا رسمٙمؿ ُمـ اًمنمك ﴿ :ﮮﮯ﴾ ,أي  :ارضمٕمقا إًمٞمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م(. )6
وم٢من ىمٚم٧م ٟ :مجد ُمـ مل يًتٖمٗمر اهلل ومل يت٥م يٛمتٕمف اهلل ُمت٤مقم ً٤م طمًٜم ً٤م إمم أضمٚمف  ,أي

:

(ُ )1مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )121ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮉ ﮊ﴾ .
( )2وممـ ىم٤مل سمذًمؽ  :اسمـ طمزم صـ ( , )41واسمـ ؾمالُم٦م صـ( , )133واسمـ اًمٌ٤مرزي صـ ( , )37واًمٕمت٤مئ٘مل
صـ( )55ذم ٟمقاؾمخٝمؿ  ,ويمذا اًمٙمرُم٤مين ذم ىمالئد اعمرضم٤من صـ(. )125
( )3وهق اًمراضمح ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء  ,طمٞم٨م ومنوه٤م سمام يٌلم إطمٙم٤مُمٝم٤م ,ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن
صـ((( : )376ىم٤مل اعمح٘م٘مقن  :هذا هتديد ووقمٞمد ُ ,مٕمٜم٤مه  :اقمٛمٚمقا ُم٤م أٟمتؿ قم٤مُمٚمقن ومًتٕمٚمٛمقن قم٤مىمٌ٦م
أُمريمؿ  ,واٟمتٔمروا ُم٤م يٕمديمؿ اًمِمٞمٓم٤من  ,إٟم٤م ُمٜمتٔمرون ُم٤م يٕمدٟم٤م رسمٜم٤م  ,وهذا ٓ يٜم٤مذم ىمت٤مهلؿ  ,ومال وضمف
ًمٚمٜمًخ))  ,ويْم٤مف إًمٞمف  :أن أئٛم٦م اًمتح٘مٞمؼ واًمتٗمًػم مل يدظمٚمقه٤م ومٞمام ادقمل قمٚمٞمف اًمٜمًخ ُمـ أي٤مت .
واٟمٔمر اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسوخ ًم٘مت٤مدة  ,واًمٜمح٤مس  ,واسمـ اًمٕمريب  ,واإليْم٤مح عمٙمل  ,وصٗمقة اًمراؾمخ ًمِمٕمٚم٦م ,
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وشمٗمًػم اسمـ ضمرير  ,واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم  ,وهمػمه٤م .
(ُ )4مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )3ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿
﯀﯁﯂  ﴾ .
بقمٜمك اًمقاو .اٟمٔمر ُ :مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )314/2وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )133
( )5ىم٤مل اًمٗمراء  :أهن٤م م
( )6اٟمٔمر :شمٗمًػم اسمـ ضمرير ( , )313 , 312/11وُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )314/2وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (. )67/11
وذيمر اًمرازي ذم اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم  )145/17( :شمٕمٚمٞم ً
ال آظمر وم٘م٤مل (( :اًمقضمف إول  :أن ُمٕمٜمك ىمقًمف  ﴿ :ﮫ
ﮬ ﴾اـمٚمٌقا ُمـ رسمٙمؿ اعمٖمٗمرة ًمذٟمقسمٙمؿ ,صمؿ سملم اًمٌمء اًمذي يٓمٚم٥م سمف ذًمؽ وهق اًمتقسم٦م,وم٘م٤مل  ﴿:ﮮ
ﮯ ﮰ ﴾ ٕن اًمداقمل إمم اًمتقسم٦م واعمحرض قمٚمٞمٝم٤م هق آؾمتٖمٗم٤مر اًمذي هق قمٌ٤مرة قمـ ـمٚم٥م اعمٖمٗمرة ,
وهذا يدل قمغم أٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ إمم ـمٚم٥م اعمٖمٗمرة ُمـ قمٜمد اهلل إٓ سم٢مفمٝم٤مر اًمتقسم٦م . ))...
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يرزىمف ويقؾمع قمٚمٞمف يمام ىم٤مل ا سمـ قمٌ٤مس( , )1أو يٕمٛمره يمام ىم٤مل اسمـ ىمتٞمٌ٦م ( , )2ومام وم٤مئدة اًمت٘مٞمٞمد
سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر واًمتقسم٦م ؟
ىمٚم٧م( : )3ىم٤مل همػممه٤م  :اعمت٤مع احلًـ اعم٘مٞمد سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر واًمتقسم٦م هق احلٞم٤مة ذم اًمٓم٤مقم٦م
واًم٘مٜم٤مقم٦م  ,وٓ يٙمقٟم٤من إٓ ًمٚمٛمًتٖمٗمر اًمت٤مئ٥م(. )4
ىمقًمف ﴿ :ﭒﭓﭔﭕﭖ ﴾ (. )5
مل ي٘مؾ قمغم إرض ُمع أٟمف أٟمً٥م ( )6سمتٗمًػم اًمداسم٦م ًمٖم٦م ( )7سم٠مهن٤م (ُ)8م٤م يدّ ب قمغم
إرض(ٕ , )9ن (ذم) أقمؿ ُمـ (قمغم) (ٕ , )10هن٤م شمتٜم٤مول ُمـ اًمدواب ُم٤م قمغم فمٝمر إرض
 ,وُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م.وىمٞمؾ (:ذم) سمٛمٕمٜمك(قمغم)يمام ذم ىمقًمف ﴿ﮧﮨﮩ/ﮪ ﴾(, )11
اب اجلقزي ذم زاد اعمًػم ( , )75/4واٟمٔمر  :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (. )67/11
( )1ذيمره ن
( )2ذم يمت٤مسمف همري٥م اًم٘مرآن  ,صـ( , )201وذيمر ُمثٚمف اًمٜمح٤مس ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن (. )328/2
واسمـ ىمتٞمٌ٦م هق  :قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞمٌ٦م اًمديٜمقري  ,وىمٞمؾ  :اعمروزي  ,أسمق حمٛمد  ,اًمٜمحقي اًمٚمٖمقي  ,يم٤من
او ً
ال صم٘م٦م  ,ؾمٙمـ سمٖمد اد ,وشمّم٤مٟمٞمٗمف يمٚمٝم٤م ُمٗمٞمدة ُمٜمٝم٤م:همري٥م اًم٘مرآن  ,وُمِمٙمؾ اًم٘مرآن  ,وهمري٥م احلدي٨م ,
ف
وُمِمٙمؾ احلدي٨م ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ؾمٜم٦م (276هـ ) .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :شم٤مريخ سمٖمداد (, )171 , 170/10
وًمً٤من اعمٞمزان ( , )358 , 357/3وـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي (. )252 , 251/1
( )3هذا قول اًمشيخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ (. )185وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

صـ(. )133
( )4ىم٤مل اسمـ ضمزي اًمٙمٚمٌل ذم اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ ( )100/2ذم اعمت٤مع احلًـ (( :هق ـمٞم٥م قمٞمش اعم١مُمـ
سمرضم٤مئف ذم اهلل ورو٤مه سم٘مْم٤مئف ٕ ,ن اًمٙم٤مومر ىمد يتٛمتع ذم اًمدٟمٞم٤م سم٤مٕرزاق)) .
واٟمٔمر  :روح اعمٕم٤مين ( , )194/11وأوقاء اًمٌٞم٤من (. )170 , 169/2
(ُ )5مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )6ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾.
( )6ذم (أ)  :أصمٌ٧م .
(ً(( )7مٖم٦م))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )8ذم (أ  ,ب)  :سم٠مٟمف .
( )9اٟمٔمر  :اًمّمح٤مح ً ,مٚمجقهري ((دسم٥م)) (. )124/1
((( )10قمغم))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
(ُ )11مـ ؾمقرة ـمف آي٦م (. )17
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وىمقًمف ﴿ :ﮄﮅﮆﮇﮈ ﴾ ( , )1وفم٤مهر أن شمٗمًػم اًمداسم٦م سمام

يدب قمغم إرض

يتٜم٤مول اًمٓمػم  ,ومال يرد أن أي٦م ٓ شمتٜم٤مول اًمٓمػم ذم وامن رزىمف(. )2
وم٢من ىمٚم٧م ( :قمغم) ًمٚمقضمقب  ,واهلل شمٕم٤ممم ٓ جي٥م قمٚمٞمف رء ؟
ىمٚم٧م( : )3اعمراد سم٤مًمقضمقب هٜم٤م  ,وضمقب اظمتٞم٤مر ٓ وضمقب إًمزام ( , )4يم٘مقًمف :--
((همًؾ اجلٛمٕم٦م واضم٥م قمغم يمؾ حمتٚمؿ )) ( , )5ويم٘مقل اإلٟمً٤من ًمّم٤مطمٌف  :طم٘مؽ واضم٥م
قمكم  ,أو (قمغم) سمٛمٕمٜمك ( ُِم ْـ) ( )6يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ﴾(. )7
ّ
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٓمقر آي٦م (. )38
( )2ىمد يرد أٟمف ؾمٌح٤مٟمف ظمص اًمداسم٦م سمْمامن اًمرزق  ,واًمٓمػم همػم اًمداسم٦م سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ﴿ :ﭳﭴﭵﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [إٟمٕم٤مم ,]38:ومرزىمٝم٤م قمغم ُمـ ؟ .
وىمد أضم٤مب اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ ( )134قمـ هذا اإلؿمٙم٤مل سم٠مٟمف ؾمٌح٤مٟمف إٟمام ظمص اًمداسم٦م
سم٤مًمذيمر ٕ ,هن٤م أيمثر ذم اًمٕمدد ُمـ اًمٓمٞمقر  ,وأيمؼم طمج ًام ومٝمل أطمقج إمم اًمرزق  ,ومٚمذا ظمّمٝم٤م سم٤مًمذيمر  ,واًمٙمؾ
رزىمف قمغم اهلل .
اٟمٔمر  :اعمحرراًمقضمٞمز صـ( , )932وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ( , )133وومتح اًمرمحـ صـ(. )186 , 185
( )3هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )186
( )4ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرراًمقضمٞمز صـ((( : )932إجي٤مب شمٗمْمؾ ٟٕ ,مف شمٕم٤ممم ٓ جي٥م قمٚمٞمف رء قم٘م ً
ال)) .
وىم٤مل اًمرازي ذم اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ((( : )149/17واضم٥م سمحً٥م اًمققمد واًمٗمْمؾ واإلطمً٤من)) .
وىم٤مل أسمقاًمًٕمقد ذم إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ (((:)186/4وإٟمام ضملء سمف قمغم ـمريؼ اًمقضمقب اقمتٌ٤مر ًا ًمًٌؼ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمققمد  ,وحت٘مٞم٘م٤م ًمقصقًمف إًمٞمٝم٤م اًمٌت٦م,ومحال ًمٚمٛمٙمٚمٗملم قمغم اًمث٘م٦م سمف شمٕم٤ممم واإلقمراض قمـ إشمٕم٤مب اًمٜمٗمس ذم
ـمٚمٌف)).وىم٤مل إًمقد ذم روح اعمٕم٤مين (( : )203/12( :واعمراد أن ذًمؽ يم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمف شمٕم٤ممم إذ ٓ
وضمقب قمٚمٞمف ؾمٌح٤مٟمف قمٜمد أهؾ احلؼ . ))...
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ,سم٤مب ومْمؾ اًمٖمًؾ يقم اجلٛمٕم٦م  )300/1(...رىمؿ ()839
قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري –.- 
( )6ىم٤مل اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )324/12قمٜمد شمٗمًػم هذه أي٦م (( :إٓ وُمـ اهلل رزىمٝم٤م اًمذي يّمؾ إًمٞمٝم٤م  ,هق
سمف ُمتٙمٗمؾ))...

صمؿ أظمرج قمـ اسمـ ضمري٩م ىم٤مل  :ىم٤مل جم٤مهدُ:م٤م ضم٤مءه٤م ُمـ ٍ
ضمققم٤م ,
رزق ومٛمـ اهلل ,ورسمام مل يرزىمٝم٤م طمتك متقت
ً
وًمٙمـ ُم٤م يم٤من ُمـ ٍ
رزق ومٛمـ اهلل .
(ُ )7مـ ؾمقرة اعمٓمٗمٗملم آي٦م (. )2
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ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ﴾ (. )1
﴿ :ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ﴾ ( )2سمزي٤مدة :

ىم٤مًمف هٜم٤م  ,وىم٤مل ذم ومّمٚم٧م
﴿ﮎ﴾ ,و﴿ :ﮏ﴾ ٟٕ,مف َصم َّؿ(َّ )3سملم ضمٝم٦م اًمرمح٦م سم٘مقًمف ﴿ :ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ﴾(, )4
ومٜم٤مؾم٥م ذيمر ﴿ :ﮎ﴾,وطمذومف هٜم٤م ايمتٗم٤مء سم٘مقًمف ىمٌؾ ﴿ :ﮝﮞﮟﮠ﴾ ( )5وزاد :
﴿ﮏ﴾ َصم َّؿ ٕٟمف ملا طمدّ اًمرمح٦م وضمٝمتٝم٤م طمدّ اًمٓمرف سمٕمده٤م ًمٞمتِم٤ميمال ذم اًمتحديد  ,وهٜم٤م عم٤م
أمهؾ إول أمهؾ اًمث٤مين ًمٞمتِم٤ميمال(. )6

ىمقًمف ﴿ :ﯪﯫﯬ﴾ (. )7
آئق﴾  ,ومل ي٘مؾ  ( :وٞمؼ ) عمقاوم٘متف ىمقًمف ىمٌٚمف ﴿ :شم ِ
إٟمام ىم٤مل َ ﴿ :و ٌِ
َ٤مر ٌك﴾  ,وًمٞمدل قمغم
أٟمف وٞمؼ قم٤مرض ٓ صم٤مسم٧م ٟٕ ,مف --أوؾمع اًمٜم٤مس صدر ًا  ,وٟمٔمػمه ىمقًمؽ  :زيد ؾم٤مئد ٌ
وضم٤مئد  ,شمريد طمدث ومٞمف اًمًٞم٤مدة واجلقد  ,وم٢من أردت وصٗمف سمثٌقهتام ىمٚم٧م

 :زيد ؾمٞمد

وضمقاد(. )8
(ُ )1مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )10ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﴾ .
( )2آي٦م (. )50
( )3ذم (أ) ُ :مؿ .
(ُ )4مـ ؾمقرة ومّمٚم٧م (. )49
(ُ )5مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )9
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )6هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )187 , 186
وذيمر اًمٖمرٟم٤مـمل شمٕمٚمٞم ً
ال آظمر وم٘م٤مل  :ؾمٌ٥م زي٤مدة  ﴿ :ﮎ﴾ ذم ؾمقرة ومّمٚم٧م  ,هق ُم٤مشم٘مدُمٝم٤م ُمـ ذيمر اًمنميم٤مء
ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ [ومّمٚم٧م , ]47:ومٜمٌف شمٕم٤ممم سم٘مقًمف

 ﴿ :ﮎ﴾ قمغم أن ٓ

ذيؽ ًمف  ,وٓ ُمٕمطي همػمه  ,وأٟمف ٓ ي٠ميت اًمٕمٌد رء ُمـ ؾمقاه ؾمٌح٤مٟمف  ,أُم٤م ذم ؾمقرة هقد عم٤م مل يت٘مدم ذيمر
اًمنميم٤مء  ,مل يرد ومٞمٝم٤م اًمتٜمٌٞمف سم٘مقًمف  ﴿ :ﮎ﴾  ,أُم٤م زي٤مدة  ﴿ :ﮏ﴾ ذم ومّمٚم٧م ومٛمٜم٤مؾم٥م إلـمٜم٤مب هذا
اًمٖمرض ذم اًمًقرة ومٜم٤مؾم٥م ذًمؽ اًمزي٤مدة  ,وإلجي٤مز هذا اًم٘مّمد ذم ؾمقرة هقد ٟم٤مؾمٌف ؾم٘مقـمٝم٤م .سمتٍمف ُمـ
ُمالك اًمت٠مويؾ (. )510 , 509/2واٟمٔمر أيْم ً٤م ُ :متِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓسمـ اعمٜم٤مدى صـ( , )197وأهار اًمتٙمرار
صـ( , )223ويمِمػ اعمٕم٤مين صـ(. )122 , 121
(ُ )7مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )12
( )8هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )187
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :اًمٙمِم٤مف ( , )368/2واعمحرر اًمقضمٞمز صـ( , )934وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )134
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ىمقًمف ﴿ :ﭖﭗﭘﭙﭚ﴾(. )1
أي ُ :مثٚمف ذم اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌالهم٦م  ,وإٓ ومام ي٠مشمقن سمف ُمٗمؽمى  ,واًم٘مرآن ًمٞمس سمٛمٗمؽمى ,
أو ُمٕمٜم٤مه ُ :مٗمؽمي٤مت يمام أن اًم٘مرآن ذم زقمٛمٙمؿ ُمٗمؽمى(. )2
وم٢من ىمٚم٧م  : /يمٞمػ أومرد ذم ىمقًمف  ﴿ :ﭕ ﴾ ( )3صمؿ مجع ذم ىمقًمف

﴿ :ﭥﭦ

ﭧ ﴾ (  )4؟
ىمٚم٧م( : )5اخلٓم٤مب ًمٚمٜمٌل --ومٞمٝمام ً ,مٙمٜمف مجع ذم
ويٕمْمده ىمقًمف ذم ؾمقرة اًم٘مّمص

﴿ :ﭧ﴾ شمٕمٔمٞم ًام وشمٗمخٞم ًام ًمف (,)6

﴿ :ﯧﯨﯩﯪ﴾ ( , )7أو اخلٓم٤مب ذم اًمث٤مين

ًمٚمٛمنميملم( , )8وذم ﴿ :ﭦ﴾ ًمـ ﴿ :ﭜﭝ﴾  ,واعمٕمٜمك  :وم٠مشمقا أهي٤م اعمنميمقن
سمٕمنم ؾمقر ُمثٚمف إمم آظمره  ,وم٢من مل يًتج٥م ًمٙمؿ ُمـ شمدقمقٟمف إمم اعمٔم٤مهرة قمغم ُمٕم٤مروتف
ًمٕمجزهؿ ﴿ :ﭨﭩﭪﭫﭬ﴾ ( , )9وسم٤مًمٜمٔمر إمم هذا اجلقاب مجع اًمْمٛمػم ذم

:

﴿ﭦﭧ﴾ هٜم٤م  ,وأومرد ذم اًم٘مّمص(.)10
(ُ )1مـ ؾمقرة هقد آي٦م

( )13وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢ ﭣ ﴾ .
( )2اٟمٔمر  :زاد اعمًػم ( , )83/4وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ( , )134وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (. )82/11
(ُ )3مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )13
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )4مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )14
( )5هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ (. )188 , 187وذيمره ُمـ ىمٌٚمف اًمزخمنمي ذم
( , )83/4واًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ

اًمٙمِم٤مف ( , )369/2واسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم
صـ( )135وأو٤مف إًمٞمف شمٕمٚمٞم ً
ال صم٤مًمث ً٤م وم٘م٤مل (( :اخلٓم٤مب اًمث٤مين ًمٚمٜمٌل --وأصح٤مسمف ٕ ,ن اًمٜمٌل --
وأصح٤مسمف يم٤مٟمقا يتحدوهنؿ سم٤مًم٘مرآن)) .
( )6ذيمره اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )345/12صمؿ ىم٤مل (( :وذًمؽ شم٠مويؾ سمٕمٞمد ُمـ اعمٗمٝمقم)) .
( )7آي٦م (. )50
( )8ذه٥م اسمـ ضمرير إمم أن اخلٓم٤مب ذم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ًمٚمٛمنميملم  ,أي  :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﴾.اٟمٔمر  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير ( , )345/12وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )135
(ُ )9مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )14
صـ. )122
صـ , )935ويمِمػ اعمٕم٤مين (
صـ , )143واعمحرر اًمقضمٞمز (
اٟمٔمر أهار اًمتٙمرار (
( )10عمزيد ُمـ اإليْم٤مح :
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﴿ :ﯗﯘﯙ﴾ ( )1وىمد قمجزوا قمٜمف ,

وم٢من ىمٚم٧م  :ىمد ىم٤مل ذم ؾمقرة يقٟمس

ومٙمٞمػ ىم٤مل هٜم٤م ﴿ :ﭖﭗﭘﭙ﴾ ؟
ىمٚم٧م( :)2ىمٞمؾ ٟمزًم٧م ؾمقرة هقد أوًٓ ً ,مٙمـ أٟمٙمره اعمؼمد(, )3وىم٤مل  :ؾمقرة يقٟمس أوًٓ ,
ىم٤مل  :وُمٕمٜمك ىمقًمف ذم ؾمقرة يقٟمس ﴿ :ﯗﯘﯙ﴾ أي  :ذم اإلظمٌ٤مر قمـ اًمٖمٞم٥م
وإطمٙم٤مم واًمققمد واًمققمٞمد ومٕمجزوا  ,وم٘م٤مل هلؿ ذم ؾمقرة هقد  :إن قمجزشمؿ قمـ ذًمؽ ,
وم٠مشمقا سمٕمنم ؾمقر ُمثٚمف ذم اًمٌالهم٦م ٓ ذم همػمه٤م مم٤م ذيمر  ,وُم٤م ىم٤مًمف هق اعمتجف (. )4هذا وحترير
إول ُ ,مع زي٤مدة أن ي٘م٤مل  :إن اإلقمج٤مز وىمع أوًٓ سم٤مًمتحدي سمٙمؾ اًم٘مرآن ذم آي٦م ﴿ :ﭜﭝ

ﭞﭟﭠ﴾( , )5ومٚمام قمجزوا حتداهؿ سمٕمنم ؾمقر  ,ومٚمام قمجزوا حتداهؿ سمًقرة ,
ومٚمام قمجزوا حتداهؿ سمدوهن٤م سم٘مقًمف ﴿ :ﭣﭤﭥ﴾ (. )6
ىمقًمف ﴿ :ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ﴾ (. )7
ىم٤مل ذًمؽ هٜم٤م  ,وىم٤مل ذم اًمٜمحؾ ﴿ :ﯗﯘ﴾ (ٕ )8ن ُم٤م هٜم٤م ٟمزل ذم ىمقم
صدوا قمـ ؾمٌٞمؾ

 /اهلل [وصدوا همػمهؿ

 ,ومْم ُّٚمقا وأو ُّٚمقا

 .وُم٤م هٜم٤مك ٟمزل

( )1آي٦م (. )38
( )2هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )188
( )3هق  :حمٛمد سمـ يزيد سمـ قمٌد آيمؼم  ,اًمثاممم آزدي  ,أسمق اًمٕمٌ٤مس  ,إُم٤مم أهؾ اًمٌٍمة ذم اًمٕمرسمٞم٦م  ,وأطمد
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

أئٛم٦م إدب وإخسم٤مر ُ ,مـ ُم١مًمٗم٤مشمف  :اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمٚمٖم٦م وإدب واًمٜمحق ,وُمٕم٤مين اًم٘مرآن  ,وإقمراب اًم٘مرآن ,
شمقذم ؾمٜم٦م (285هـ) .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :شم٤مريخ سمٖمداد ( , )387 - 380/3وـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي

(, )273 – 269/2

وُمٕمجؿ إدسم٤مء (. )486 – 479/5
( )4وي١ميده ُم٤م أظمرضمف اسمـ ضيس ذم ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن صـ( )34 ,33قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

 , -ومند اًمًقر

اعمٙمٞم٦م واعمدٟمٞم٦م  ,وذيمر ذم اعمٙمل يقٟمس  ,صمؿ هقد .
اٟمٔمر اعمزيد ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )317/2واعمحرر اًمقضمٞمز صـ( , )935واإلشم٘م٤من (. )81/1
(ُ )5مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )88
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمٓمقر آي٦م (. )34
(ُ )7مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )22
( )8أي٦م (. )109
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] (,)1ومٜم٤مؾم٥م إول ﴿ :ﭼ﴾ ,وذم اًمث٤مين :

﴿ﯘ﴾ (. )2
ىمقًمف ﴿ :ﯼﯽﯾﯿ﴾ (. )3
وسمٕمده

﴿ :ﭚﭛﭜ﴾ ( , )4وسمٕمدمه٤م

﴿ :ﯤﯥﯦﯧ﴾ (ٕ , )5ن :

﴿ﯿ﴾وإن يم٤من فمروم ً٤م ومٝمق اؾمؿ  ,ومذيمر إومم سم٤مًمٍميح (,)6واًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م سم٤مًمٙمٜم٤مي٦م ,
ًمت٘مدم ذيمره ٕ ,ن اًمٙمٜم٤مي٦م يت٘مدم قمٚمٞمٝم٤م اًمٔم٤مهر ٟ ,محق ضب زيد قمٛمر ًا  ,وم٢من يمٜمٞم٧م قمـ
قمٛمر ىمدُمتف ٟ ,محق ُقم َٛمر ضسمف زيد(. )7
ُ

ىم٤مل اخلٓمٞم٥م( : )8عم٤م وىمع ﴿ :ﯼﯽ﴾ ذم ضمقاب يمالم ومٞمف صمالصم٦م أومٕم٤مل يمٚمٝم٤م ُمتٕمد

إمم ُمٗمٕمقًملم ًمٞمس سمٞمٜمٝمام طم٤مئؾ سمج٤مر وجمرور  ,وهق ىمقًمف

﴿:ﯛﯜﯝﯞ

ﯟﯠ ﯡﯢ﴾ و ﴿ :ﯰﯱ﴾( )9أضمرى اجلقاب جمراه  ,ومجٛمع
سملم اعمٗمٕمقًملم ُمـ همػم طم٤مئؾ .
وأُم٤م اًمث٤مين  :وم٘مد وىمع ذم ضمقاب يمالم ىمد طمٞمؾ سمٞمٜمٝمام سم٩مار وجمرور وهق ىمقًمف ﴿ :ﰍ

ﰎﰏﰐ﴾(ٕ )10ن ظمؼم يم٤من سمٛمٜمزًم٦م اعمٗمٕمقل  ,يمذًمؽ طمٞمؾ ذم اجلقاب سملم اعمٗمٕمقل
(ُ )1م٤م سملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ (ب) .
( )2اٟمٔمر ُ :متِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓسمـ اعمٜم٤مدى صـ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

صـ ( , )144 , 143وهمرائ٥م اًمتٗمًػم

( , )197ودرة اًمتزيؾ صـ ( , )158 , 157وأهار اًمتٙمرار
( , )502/1وُمالك اًمت٠مويؾ

( , )512/2وومتح اًمر محـ

صـ(. )188
(ُ )3مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )28وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﴾.
(ُ )4مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )63
(ُ )5مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )88
( )6ذم (أ)  :سم٤مًمتٍميح .
اعمجل( , )619/2وومتح اًمرمحـ صـ(.)189
( )7اٟمٔمر  :أهار اًمتٙمرار صـ( , )144واًمٗمريد ذم إقمراب اًم٘مرآن د
( )8ذم درة اًمتٜمزيؾ صـ(. )158
(ُ )9مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )27
(ُ )10مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )62
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وومٕمٚمف سم٤مجل٤مر واعمجرور .
إو ًَم ْلم ﴿ :ﯼ﴾  ,وذم اًمث٤مًم٨م ﴿ :ﯤ﴾ ؟
وم٢من ىمٚم٧م  :مل ىم٤مل ذم َّ

ىمٚم٧م(ٕ : )1ن اًمث٤مًم٨م شم٘مدُمف ذيمر إُمقال ( , )2وشم٠مظمر قمٜمف ىمقًمف ﴿ :ﯦﯧ ﴾ ومه٤م

ظم٤مص٤من  ,ومٜم٤مؾمٌٝمام ىمقًمف ﴿ :ﯤ﴾ سمخالف إوًملم وم٢مٟمف شم٘مدَّ ُمٝمام أُمقر قم٤مُم٦م

ومٜم٤مؾمٌٝمام ىمقًمف ﴿ :ﯼ﴾ (. )4

(, )3

ىمقًمف ﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕ ﴾ (. )5
إن ىمٚم٧م :مل ىم٤مًمف هٜم٤م طمٙم٤مي٦م قمـ ٟمقح سمٚمٗمظ ﴿ :ﭕ﴾  ,وىم٤مًمف سمٕمد طمٙم٤مي٦م قمـ هقد
سمٚمٗمظ ﴿ :ﯥ ﴾ ( )6؟.
ىمٚم٧م ( : )7شمقؾمٕم٦م ذم اًمتٕمٌػم قمـ اعمراد سمٛمتً٤مويلم  ,وٕن ىمّم٦م ٟمقح وىمع سمٕمده٤م

:

﴿ ﭺ ﴾ ( )8واعم٤مل هب٤م أٟمً٥م(. )9
وم٢من ىمٚم٧م : /مل ىم٤مل ذم إومم ﴿ :ﮇ ﴾ سم٤مًمقاو  ,وذم اًمث٤مٟمٞم٦م ﴿ :ﯓ﴾ سمدوهن٤م ؟

[/186ب]

ىمٚم٧م (ً : )10مٓمقل اًمٙمالم اًمقاىمع سملم اًمٜمدائلم ذم ىمّم٦م ٟمقح  ,وىمٍم سمٞمٜمٝمام
( )1هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )189
( )2ذم أي٦م (ُ )85مـ اًمًقرة وٟمّمٝم٤م ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ .
( )3اٟمٔمر  :أي٤مت ( , )27 , 26 , 25وأي٤مت (ُ )62 , 61 , 60مـ هذه اًمًقرة .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )4وىمد ي٘م٤مل ذم إوًملم اعم٘مّمقد هبام اًمٜمٌقة  ,وذم اًمث٤مًمث٦م اعم٘مّمقد هب٤م اعم٤مل  ,وم٘مد روى قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

-

ىمقًمف  :يم٤من ؿمٕمٞم٥م يمثػم اعم٤مل  ,وأيْم ً٤م ُم٤م شم٘مدُمف ُمـ ذيمر اعم٤مل .
اٟمٔمر  :الٟمٙم٧م واًمٕمٞمقن ( , )497/2وُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )335/2وزاد اعمًػم (. )150/4
(ُ )5مـ ؾمقرة هقد آي٦م

( )29ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭧ ﭨﭩ ﴾ .
( )6آي٦م (. )51
( )7هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )189
قل ًَمٙمُؿ ِقم ِ
(ُ )8مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )31ىمقًمف شمٕم٤ممم َ ﴿ :وَٓ َأ ُىم ُ
ٜمدي َظم َز ِآئ ُـ اهللَِّ  ﴾...أي٦م .
ْ
( )9اٟمٔمر  :أهار اًمتٙمرار ً ,مٚمٙمرُم٤مين صـ( , )144واًمٌّم٤مئر (. )250/1
( )10هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )190 , 189
وذيمر ٟمحقه اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )135
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ذم ىمّم٦م( )1هقد  ,ومٜم٤مؾم٥م ذيمر اًمقاو ذم إول ًمتقصؾ ُم٤م سمٕمده٤م سمام ىمٌٚمٝم٤م .
ىمقًمف ﴿ :ﯫﯬﯭﯮ﴾(. )2
إن ىمٚم٧م  :مه٤م ٓ يٕم٘مالن يمٞمػ أُمرا ؟
ىمٚم٧م( : )3إُمر هٜم٤م أُمر إجي٤مد ٓ أُمر إجي٤مب  ,ومال يِمؽمط ومٞمف ومٝمؿ وٓ قم٘مؾ ٕ ,ن
إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م ُمٜم٘م٤مدة هلل شمٕم٤ممم  ,وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯥ[ﯦ] ( )4ﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭ ﯮ﴾ ( ,)5وىمقًمف ﴿ :ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰ ﴾ (. )6
ىمقًمف ﴿ :ﯽﯾﯿﰀﰁ ﴾ (. )7
ىم٤مل هٜم٤م سم٤مًمٗم٤مء  ,وىم٤مل ذم ُمريؿ ذم ىمّم٦م زيمري٤م

 ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ *ﭟ

ﭠ ﴾ ( )8سمال وم٤مءٟٕ,مف أريد سم٤مًمٜمداء هٜم٤م إرادشمف ,ومٝمل ؾمٌ٥م ًمف  ,ومٜم٤مؾمٌ٧م اًمٗم٤مء اًمداًم٦م
قمغم[اًمًٌٌٞم٦م] ( ,)9وهٜم٤مك مل يرد ذًمؽ  ,ومٜم٤مؾم٥م شمرك اًمٗم٤مء(. )10
( )1ذم (أ)  :وىمّم٦م .
(ُ )2مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )44وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ .
( )3هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )190
( )4ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :أُمرٟم٤م)) وهق ظمٓم٠م .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )5مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )40
(ُ )6مـ ؾمقرة ومّمٚم٧م آي٦م (. )11
وعمزيد ُمـ اإليْم٤مح اٟمٔمر  :اًمٜمٙم٧م ذم اًم٘مرآن ٕيب احلًـ اعمج٤مؿمٕمل ( , )292/1واًمٙمِم٤مف (, )382/2
واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم( , )187/17وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )136
(ُ )7مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )45ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ﴾.
(ُ )8مـ ؾمقرة ُمريؿ آي٦م (. )4 , 3
( )9ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ ً(( :متًٌٌف)) وهقظمٓم٠م  ,واعمثٌ٧م ُمـ (ومتح اًمرمحـ) وهق اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمًٞم٤مق .
( )10هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )190
وأو٤مف إًمقد ذم روح اعمٕم٤مين ( )265/12ىمقًٓ آظمر وم٘م٤مل (( :وىمٞمؾ  :اًمٜمداء قمغم طم٘مٞم٘متف  ,واًمٕمٓمػ
سم٤مًمٗم٤مء ًمٙمقن طمؼ اًمتٗمّمٞمؾ يٕم٘م٥م اإلمج٤مل)) .

321

=

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشه الجاىٕ

ىمقًمف ﴿ :ﰃﰄﰅﰆﰇ ﴾(. )1
إن ىمٚم٧م  :هقد يم٤من رؾمقًٓ  ,ومٙمٞمػ مل ئمٝمر ُمٕمجزة ؟
ىمٚم٧م ( : )2ىمد أفمٝمره٤م وهل اًمريح اًمٍمس ( , )3وٓ ي٘مٌؾ ىمقل اًمٙمٗم٤مر ذم طم٘مف
ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ (: )4أوإن اًمرؾمقل إٟمام حيت٤مج إمم ُمٕمجزة,إذا يم٤من ص٤مطم٥م ذيٕم٦م

.

ًمتٜم٘م٤مد

أُمتف إًمٞمٝم٤م  ,إذ ذم يمؾ ذيٕم٦م أطمٙم٤مم همػم ُمٕم٘مقًم٦م ( , )5ومٞمحت٤مج اًمرؾمقل أيت هب٤م إمم
ُمٕمجزة شمِمٝمد سمّمح٦م صدىمف  ,وهقد مل يٙمـ ًمف ذيٕم٦م  ,وإٟمام يم٤من ي٠مُمر سم٤مًمٕم٘مؾ
حيت٤مج إمم ُمٕمجزة ٕ ,ن اًمٜم٤مس يٜم٘م٤مدون إمم ُم٤م ي٠مُمرهؿ ب ه عمقاوم٘متف ًمٚمٕم٘مؾ

( , )6ومال
 .واعمٕمتٛمد

اجلقاب إول  ,و ٓ يٚمزم ُمـ قمدم /إظه٤مره ُمٕمجزة قمدُمٝم٤م ذم ٟمٗمس إُمر ,وم٘مد ىم٤مل
رؾمقل اهلل ُ(( : - -م٤م ُمـ ٟمٌل إٓ وىمد أويت ُمـ أي٤مت ُ ,م٤م ُمثٚمف آُمـ قمٚمٞمف اًمٌنم.)7())..
وىمقهلؿ  ﴿ :ﰅ ﰆ ﰇ ﴾ يم٘مقل همػمهؿ  ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾( ﴿ , )8ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﴾ (. )9

=



واٟمٔمر أيْم ً٤م  :اًمٙمِم٤مف ( , )383/2وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ( , )137واًمتحريرواًمتٜمقير (. )84/12

(ُ )1مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )53ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ﴾.
( )2هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )191
( )3اًمٍمس  :ؿمديدة اًمؼمودة ذات صقت  ,حترق يمام حترق اًمٜم٤مر .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اٟمٔمر ُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ً ,مٚمٜمح٤مس ( , )255/6وُمٗمردات همري٥م اًم٘مرآن  ,صـ(. )279
( )4اًم٘م٤مئؾ هق اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ ذم أؾمئٚم٦م وأضمقسم٦م قمـ همري٥م آي اًمتٜمزيؾ صـ(. )137
( )5ىم٤مل حم٘مؼ ومتح اًمرمحـ اًمِمٞمخ حمٛمد اًمّم٤مسمقين ذم احل٤مؿمٞم٦م (( :أي  ٓ :يدريمقن طمٙمٛمتٝم٤م  ,وإٓ ومٙمؾ ذائع
إٟمٌٞم٤مء ُمقاومؼة ًمٚمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ)) .
( )6هذا اًم٘مقل ومٞمف ٟمٔمر ٕ ,ن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل

 ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [اعم٤مئدة  , ]48:وقمٚمٞمف

وم٘مقًمف:إن ٟمٌل اهلل هقد قمٚمٞمف اًمًالم مل يؽن ًمف ذيٕم٦م وإٟمام ي٠مُمر سم٤مًمٕم٘مٚمٞم٤مت  ٓ ,يثٌ٧م عمخ٤مًمٗمتف سيح أي٦م .
( )7أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن  ,سم٤مب يمٞمػ سمدأ اًمقطمل  ,وأول ُم٤م ٟمزل ()1905/4
رىمؿ ( )4696قمـ أيب هريرة. - -
( )8ؾمقرة اعم١مُمٜمقن آي٦م (. )25
(ُ )9مـ ؾمقرة إقمراف آي٦م (. )109
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ىمقًمف ﴿ :ﮙﮚﮛﮜﮝ ﴾ (. )1
ىم٤مًمف ذم قص٦م هقد و ؿمٕمٞم٥م سم٤مًمقاو ( , )2وذم ىمّم٦م ص٤مًمح ( )3وًمقط ( )4سم٤مًمٗم٤مء ٕ ,ن
إو ًْملم ّ
شم٠مظمر قمـ وىم٧م اًمققمٞمد  ,ومٜم٤مؾم٥م اإلشمٞم٤من سم٤مًمقاو  ,وذم ىمّم٦م
اًمٕمذاب ذم ىمّم٦م َّ
أظمريـ وىمع اًمٕمذاب قم٘م٥م اًمققمٞمد  ,ومٜم٤مؾم٥م اإلشمٞم٤من سم٤مًمٗم٤مء  ,اًمداًم٦م قمغم اًمتٕم٘مٞم٥م(. )5
ىمقًمف ﴿ :ﮁﮂﮃﮄ﴾(. )6
ضمقاب اًمنمط ُمحذوف  ,إذ اإلسمالغ ًمٞمس هق اجلقاب ًمت٘مدُمف قمغم شمق نًمٞمٝمؿ  ,وإٟمام هق
ُمتٕمٚمؼ اجلقاب  ,واًمت٘مدير  :وم٘مؾ هلؿ  :ىمد أسمٚمٖمتٙمؿ(.)7
ىمقًمف ﴿ :ﮣﮤﮥﮦ ﴾ (. )8
يمرر اًمتٜمجٞم٦م ٕ ,ن اعمراد سم٤مٕومم  :شمٜمجٞمتٝمؿ ُمـ قمذاب اًمدٟمٞم٤م اًمذي ٟمزل سم٘مقم هقد ,
وهل  :ؾمٛمقم أرؾمٚمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمٝمؿ  ,ومؼـمٕمتٝمؿ قمْمق ًا قمْمق ًا .وسم٤مًمث٤مٟمٞم٦م  :شمٜمجٞمتٝمؿ ُمـ
قمذاب أظمرة اًمذي اؾمتح٘مف ىمقم هقد سم٤مًمٙمٗمر(. )1
(ُ )1مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )58ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾ .
( )2إؿم٤مرة إمم أي٦م (ُ )94مـ ؾمقرة هقد  ﴿ :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﴾...أي٦م .
( )3إؿم٤مرة إمم أي٦م (ُ )66مـ ؾمقرة هقد  ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾...أي٦م .
( )4إؿم٤مرة إمم أي٦م (ُ )82مـ ؾمقرة هقد  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾...أي٦م .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )5هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )145
واٟمٔمر أيْم ً٤م ُ :متِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓسمـ اعمٜم٤مدي صـ( , )108وُمالك اًمت٠مويؾ ( , )519 , 518/2ويمِمػ اعمٕم٤مين
صـ( , )123وومتح اًمرمحـ صـ(. )192 , 191
(ُ )6مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )57ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ﴾ .
ى قمغم اعمّمٜمػ ُمثؾ هذا .
*طمؼ هذه أي٦م أن شمت٘مدم قمغم ُم٤مىمٌٚمٝم٤م  ,ومٚمٕمٚمف ظمٓم٠م ُمـ اًمٜم٤مؾمخ وإٓ ٓخيػ
( )7ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم ((( : )119/4هذا ُمذه٥م ُم٘م٤مشمؾ . ))...
واٟمٔمر  :اًمٙمِم٤مف ( , )389/2وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ ( , )138وروح اعمع اين ( , )282/12واًمتحرير
واًمتٜمقير (. )101/12
(ُ )8مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )58
 , )192ذيمره سمٜمّمف ُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج
صـ
( )1هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ (
=

323

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشه الجاىٕ

ىمقًمف ﴿ :ﯗﯘﯙﯚﯛ ﴾ (. )1
ىم٤مل هٜم٤م سمذيمر ﴿ :ﯚ﴾,وىم٤مل ذم ىمّم٦م ُمقؾمك سمٕمد ﴿ :ﭝﭞﭟ ﴾ ( )2سمحذومٝم٤م ,
اظمتّم٤مر ًا وايمتٗم٤مء سمام هٜم٤م(. )3
ىمقًمف ﴿ :ﮜﮝﮞﮟ ﴾ (. )4
ىم٤مًمف هٜم٤م ذم ىمّم٦م ص٤مًمح سمال شم٤مء  ,وىم٤مًمف سم٤مًمت٤مء سمٕمد ذم ىمّم٦م ؿمٕمٞم٥م ( , )5ويمؾ صحٞمح ,
ًمٙمـ اظمتص( )6اًمث٤مين هب٤م ٕ ,ن ىمقم ؿمٕمٞم٥م وىمع اإلظمٌ٤مر قمـ /قمذاهبؿ سمثالصم٦م أًمٗم٤مظ ُم١مٟمث٦م
ذم إقمراف ﴿ :ﮟ﴾ (,)7وذم اًمٕمٜمٙمٌقت ( )8يمذًمؽ  ,وذم اًمِمٕمراء ﴿ :ﭻ﴾(,)9
وهٜم٤م ﴿ :ﮟ﴾  ,ووىمٕم٧م هلؿ اًمثالصم٦م ذم صمالصم٦م أوىم٤مت ازداد اًمت٠مٟمٞم٨م طمًٜم ً٤م(. )10
ىمقًمف ﴿ :ﮡﮢ﴾(. )1

=

()2
سم٤مًمّمٞمح٦م  ,ويم٤مٟم٧م ُمـ اًمًامء  ,وم٤مزدادت
ُمقوٕملم ذم هذه اًمًقرة ٟٕ ,مف اشمّمؾ ّ



صـ )953قمغم ُم٤مذيمر ىمقًمف(( :وحيتٛمؾ أن يريد  :ويم٤مٟم٧م
ضمٚمٞمؾ صـ( , )138زاد اسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرراًمقضمٞمز (
اعم٘مّمقدقمغم هذا -شمٕمديد اًمٜمٕمٛم٦م)).
–
اًمٜمج٤مة اعمت٘مدُمف ُمـ قمذاب همٚمٞمظ  ,يريد اًمريح  ,ومٞمٙمقن
واٟمٔمر عمزيد ُمـ اإليْم٤مح  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير ( , )451/12وُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , , )328/2وزاد اعمًػم
(. )120/4

(ُ )1مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )60ومت٤مُمف ا  ﴿ :ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾ .
(ُ )2مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )99
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )3اٟمٔمر  :أهار اًمتٙمرار صـ( , )145واًمٌّم٤مئر ( , )251/1وومتح اًمرمحـ صـ(. )192
(ُ )4مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )67ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾ .
(ُ )5مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )94
( )6ذم (أ)  :أظمتٍم .
( )7آي٦م (. )78
( )8آي٦م (. )37
( )9آي٦م (. )189
( )10اٟمٔمر  :درة اًمتٜمزيؾ صـ( , )161وُمِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن عمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ( , )368/1وأهار اًمتٙمرار
صـ( , )146وهمرائ٥م اًمتٗمًػم ( , )511/1وومتح اًمرمحـ صـ(. )193 , 192
(ُ )1مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )67
( )2اعمقوع اًمث٤مين آي٦م (. )94
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()1
اًمّمٞمح٦م ,
ومجٛمٕم٧م ُمع ّ
اًمرضمٗم٦م ٕهن٤م  :اًمزًمزًم٦م  ,وهل ختتص سمجزء ُمـ إرض ُ ,
قمغم ّ
()2
اًمرضمٗم٦م .
و ُأومردت ُمع ّ

ىمقًمف  ﴿ :إِ َّن َصم ُٛمق َد ًا ﴾( , )3سم٤مًمتٜمقيـ(. )4

ذيمر ذم اعمتِم٤مسمف  :صمٛمقد ُمـ اًم َّثٛمد  ,وهق اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ ضمٕمؾ اؾمؿ ىمٌٞمٚم٦م ( , )5ومٝمق ُمٜمٍمف
ُمـ وضمف  ,وهمػم ُمٜمٍمف ُمـ وضمف ( , )6ومٍمومقه ذم طم٤مل اًمٜمّم٥م ٟٕ ,مف أظمػ أطمقال
آؾمؿ  ,ومل يٍمومقه ذم طم٤مل اًمرومع ٟٕ ,مف أصم٘مؾ أطمقال آؾمؿ  ,وضم٤مز اًمقضمٝم٤من ذم اجلر ,
ٕٟمف واؾمٓم٦م سملم اخلٗم٦م واًمث٘مؾ(. )7
ىمقًمف ﴿ :ﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉﰊﰋ﴾ (. )8
[وذم احلجر ﴿ :ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ﴾ ( )2(])1اؾمتثٜمك ذم
اًمًقرة ُمـ إهؾ ىمقًمف ﴿ :ﰌﰍ﴾ ومل يًتثـ ذم احلجر ايمتٗم٤مء سمام ىمٌٚمف  ,وهق
هذه ّ
( )1اٟمٔمر ُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٜمح٤مس (. )49/3
( )2هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )146واٟمٔمر  :اًمٌّم٤مئر (. )252/1
(ُ )3مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )68وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﴾ .
( )4ىمرأ محزة وطمٗمص ويٕم٘مقب سمٖمػم شمٜمقيـ  ,وىمرأ اًمٌ٤مىمقن سم٤مًمتٜمقيـ .اٟمٔمر  :احلج٦م ذم اًم٘مرءات ٓسمـ ظم٤مًمقيف
( , )189/1وطمج٦م اًم٘مراءات ٓسمـ زٟمجٚمف صـ(. )345 , 344
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )5وضمٕمٚمٝم٤م سيسمقيف اؾمؿ ًمٚم٘مٌٞمٚم٦م وًمٚمحل .اٟمٔمر  :اًمٙمت٤مب ( , )253/3وًمً٤من اًمٕمرب ((صمٛمد)) (. )105/3
( )6ومٝمق ُمٜمٍمف ُمـ وضمف يمقٟمف اؾمؿ ًمٚمحل  ,وهمػم ُمٜمٍمف ُمـ وضمف يمقٟمف اؾمؿ ًمٚم٘مٌٞمٚم٦م ًمٕمٚمتلم اًمتٕمريػ
واًمت٠مٟمٞم٨م .اٟمٔمر  :اًمٌٞم٤من ذم إقمراب همري٥م اًم٘مرآن ٓسمـ إٟمٌ٤مري صـ ( , )16وإُمالء ُم٤م ُمـ سمف اًمرمحـ
ًمٚمٕمٙمؼمي صـ(. )41
( )7ذيمر هذا اًمتٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )147
ٟمزيؾ صـ( , )162واًمٙمِم٤مف ( , )393/2واًمتٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن ً ,مٚمٕمٙمؼمي
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :درة اًم٧م
( , )705/2وُمالك اًمت٠مويؾ (. )525-523/2
(ُ )8مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )81وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚ﴾ .
(ُ )1مـ ؾمقرة احلجر آي٦م (. )65
(ُ )2م٤مسملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ (أ) .
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ىمقًمف  ﴿ :ﮇﮈ*ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ*ﮑﮒ﴾( , )1ومٝمذا
ىمقًمف ﴿ﰃﰄﰅ
آؾمتثٜم٤مء اًمذي شمٗمردت سمف ؾمقر ة احلجر,ىم٤مم ُم٘م٤مم آؾمتثٜم٤مء ُمـ :
ﰆﰇ﴾ ,وزاد ذم احلجر ﴿ :ﯗﯘ﴾ ٟٕ[ ,مف إذا ؾم٤مىمٝمؿ]( )2ويم٤من ُمـ ورائٝمؿ
()3

قمٚمؿ سمٜمج٤مهتؿ وٓ خيٗمك قمٚمٞمف طم٤مهلؿ

.

ىمقًمف ﴿ :ﭸﭹﭺﭻ ﴾ (. )4
هذا اًمٜمٝمل يتْمٛمـ إُمر سم٤مإليٗم٤مء  ,وسح سمف سمٕمد

 /ذم( )5ىمقًمف ﴿ :ﮇﮈ

ﮉﮊﮋ ﴾ ( )6وهق يتْمٛمـ اًمٜمٝمل قمـ اًمٜم٘مص  ,ومٗمل ذًمؽ شم٠ميمٞمد
قمغم احل٨م قمغم اًمزضمر قمـ اًمٌخس  ,وقمغم احل٨م قمغم اًمٕمدل  ,وىمدم اًمٜمٝمل قمغم إُمر ٕ ,ن
دومع اعمٗم٤مؾمد آيمد ُمـ ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح(. )7
ىمقًمف ﴿ :ﯔﯕ ( )1ﯖﯗﯘﯙﯚ ﴾ (. )2
( )1أيت٤من (. )60 , 58
(ُ )2م٤مسملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ (أ) .
( )3هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )148 , 147
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :درة اًمتزيؾ صـ ( , )163 , 162وُمالك اًمت٠مويؾ ( ,)528 , 527/2ويمِمػ اعمٕم٤مين
صـ( , )123واًمٌّم٤مئر ( , )254 , 253/1وومتح اًمرمحـ صـ(. )193
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )4مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )84وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ .
( )5ذم (أ) ُ :مع .
(ُ )6مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )85
( )7هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )193
وىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي ذم أٟمقار اًمتٜمزيؾ ((( : )252/3سح سم٤مُٕمر سم٤مإليٗم٤مء سمٕمد اًمٜمٝمل قمـ وده ُمٌ٤مًمٖم٦م وشمٜمٌٞمٝم٤م
قمغم أٟمف ٓ يٙمٗمٞمٝمؿ اًمٙمػ قمـ شمٕمٛمدهؿ اًمتٓمٗمٞمػ سمؾ يٚمزُمٝمؿ اًمًٕمل ذم اإليٗم٤مء وًمق سمزي٤مدة ٓ يت٠مشمك
سمدوهن٤م)) .
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :اعمحرر اًمقضمٞمز صـ( , )965وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ( , )139وروح اعمٕم٤مين (. )311/12
( )1ذم (ب)  :شم٠ميت .
(ُ )2مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )105ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ﴾ .
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ُم٘مٞمد ًم٘مقًمف ﴿ﭔﭕﭖﭗﭘ ﴾ ( )1أي  :سم٢مذن اهلل  ,وٓ يٜم٤مذم ذًمؽ ىمقًمف
شمٕم٤ممم ﴿ :ﮞﮟﮠﮡ * ﮣﮤﮥﮦ ﴾ (ٕ , )2ن ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمقاىمػ  ,ومٗمل
سمٕمْمٝم٤م ٓ ي١مذن هلؿ ذم اًمٙمالم َوم ُٞم َٙم ّٗم َ
قن قمٜمف  ,وذم سمٕمْمٝم٤م ي١مذن هلؿ ومٞمف ومٞمتٙمٚمٛمقن(. )3

ىمقًمف ﴿ :ﯜﯝﯞ ﴾ (. )4
إن ىمٚم٧م ُِ ( :مـ) ًمٚمتٌٕمٞمض  ,وُمٕمٚمقم أن اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ إُم٤م ؿم٘مل أو ؾمٕمٞمد  ,ومام ُمٕمٜمك

قمٞمض ؟
اًمت٥م
ىمٚم٧م( : )5اًمتٌٕمٞمض صحٞمح(ٕ )6ن أهؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م صمالصم٦م أىمً٤مم :
-1ىمًؿ ؿم٘مل  ,وهؿ أهؾ اًمٜم٤مر .
-2وىمًؿ ؾمٕمٞمد  ,وهؿ أهؾ اجلٜم٦م .
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )111
(ُ )2مـ ؾمقرة اعمرؾمالت أيت٤من (. )36 , 35
( )3هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ (. )194 , 193وؾمٌ٘مف سمف اًمزخمنمي ذم اًمؽؿم٤مف
( , )413/2واًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )141 , 140
وزاد اًمرازي ذم اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( )49/18شمٕمٚمٞم ً
ال آظمر وم٘م٤مل (( :إول  :أٟمف طمٞم٨م ورد اعمٜمع ُمـ اًمٙمالم
ومٝمق حمٛمقل قمغم اجلقاسم٤مت احل٘مٞم٦م اًمّمحٞمح٦م . ))...وىم٤مل إًمقد ذم روح اعمٕم٤مين ((( : )335/12ىم٤مل
سمٕمض اًمٗمْمالء ُ ٓ :مٜم٤موم٤مة سملم هذه أي٦م وأي٤مت اًمتل شمدل قمغم اًمتٙمٚمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٕن اعمراد ُمـ يقم ي٠ميت
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

طملم ي٠ميت. ))...
وعمزيد ُمـ اإليْم٤مح اٟمٔمر  :شم٠مويؾ ُمِمٙمؾ اًم٘مرآن ٓسمـ ىمتٞمٌ٦م صـ ( , )66وُمٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمزضم٤مج (, 78/3
 , )79وُمٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٜمح٤مس ( , )380 , 379/3واًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ( , )503/3وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل
(. )210/11
(ُ )4مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )105
( )5هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ (. )194وذيمره ُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج
ضمٚمٞمؾ صـ( )141وزاد قمٚمٞمف .
( )6ىم٤مل إًمقد ذم روح اعمٕم٤مين ((( : )335/12واًمٔم٤مهر أن (ُمـ) ًمٚمتٌٕمٞمض واجل٤مر واعمجرور ظمؼم ُم٘مدم ,
وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف  ﴿ :ﯝ ﴾ ُمٌتدأ  ,وىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯞ﴾سمت٘مدير وُمٜمٝمؿ ؾمٕمٞمد  ,وطمذف ُمٜمٝمؿ ًمدًٓم٦م
إول قمٚمٞمف)) .
واٟمٔمر أيْم ً٤م ُ :مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )338/2وهمرائ٥م اًمتٗمًػم  , )520/1( ,واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (. )49/18
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-3وىمًؿ ٓ ؿم٘مل وٓ ؾمٕمٞمد  ,وهؿ أهؾ إقمراف  ,وإن يم٤من ُمّمػمهؿ إمم
اجلٜم٦م  ,يمام ىم٤مل اًمٌ٤مرزي( , )1وهمػمه(.)2
ىمقًمف ﴿ :ﯬﯭﯮﯯ ﴾ (. )3
إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ ىم٤مل ذًمؽ ُمع أن اًمًٛمقات وإرض شمٗمٜمٞم٤من  ,وذًمؽ يٜم٤مذم اخلٚمقد
اًمدائؿ ؟
()4
شمٕمؼم اًمٕمرب هب٤م قمـ إراد ة اًمدوام دون اًمت٠مىمٞم٧م ,
ىمٚم٧م :هذا ظمرج خمرج إًمٗم٤مظ اًمتل ّ

يم٘مقهلؿ ٓ:أفقمؾ هذا ُم٤م اظمتٚمػ اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ,وُم٤م داُم٧م اًمًٛمقات وإرض  ,شمريد ٓ
أومعًمف أسمد ًا .أوأهنؿ ظمقـمٌقا قمغم ُمٕمت٘مدهؿ أن اًمًٛمقات وإرض ٓ شمٗمٜمٞم٤من .أو أن اعمراد
ؾمٛمقات أظمرة وأروٝم٤م  ,ىم٤مل شمٕم٤ممم

﴿ : /ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﴾(/188[ )5ب]

وشمٚمؽ دائٛم٦م ٓ شمٗمٜمك(. )6
وم٢من ىمٚم٧م  :إذا يم٤من اعمراد سمام ذيمر اخلٚمقد اًمدائؿ  ,ومام ُمٕمٜمك آؾمتثٜم٤مء ذم ىمقًمف ﴿ :ﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶ﴾( )1؟
(ً )1مٕمٚمف ذف اًمديـ اسمـ اًمٌ٤مرزي ص٤مطم٥م يمت٤مب ٟ :م٤مؾمخ اًم٘مرآن اًمٕمزيز وُمٜمًقظمف  ,ومل أىمػ قمغم ىمقًمف هذا .
( )2ذم ىمقل أهنؿ  :إـمٗم٤مل واعمج٤مٟملم اًمذيـ ٓ طمًٜم٤مت هلؿ وٓ ؾمٞمئ٤مت .اٟمٔمر ً :مٌ٤مب اًمت٠مويؾ (. )253/3
(ُ )3مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )107وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹ ﴾ .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )4هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )195 , 194
(ُ )5مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م (. )48
( )6ذه٥م اسمـ ضمرير  ,واًمٌٖمقي  ,واسمـ قمٓمٞم٦م إمم اًمقضمف إول ُمٜمف .اٟمٔمر  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير

(, )578/12

وُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )338/2واعمحرر اًمقضمٞمز صـ ( , )971وىم٤مل إًمقد ذم روح اعمٕم٤مين ()336/12
ُم١ميد ًا ذًمؽ ٟ(( :مٕمؿ اعمتٌ٤مدر ُمـ اًمًٛمقات وإرض هذه إضمرام اعمٕمٝمقدة قمٜمدٟم٤م  ,وم٤مٕومم أن شمٌ٘مك قمغم
فم٤مهره٤م  ,وجيٕمؾ اًمٙمالم ظم٤مرضم ً٤م خمرج ُم٤م اقمت٤مدشمف اًمٕمرب ذم حم٤موراهتؿ قمٜمد إرادة اًمتٌٕمٞمد واًمت٠ميٞمد وهق
أيمثر ُمـ أن حيَم . ))...
واٟمٔمر سم٘مٞم٦م اًمقضمقه ذم  :اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ( , )506/2واًمٙمِم٤مف ( , )414/2وزاد اعمًػم (, )160/4
واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( , )52 , 51/18وأٟمٛمقذج صـ(. )142
(ُ )1مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )107
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ىمٚم٧م(: )1هق اؾمتثٜم٤مء ُمـ اخلٚمقد ذم قمذاب أهؾ اًمٜم٤مر  ,وُمـ اخلٚمقد ذم ٟمٕمٞمؿ أهؾ اجلٜم٦م,
ٕن أهؾ اًمٜم٤مر ٓ خيٚمدون ذم قمذاهب٤م وطمده سمؾ يٕمذسمقن سم٤مًمزُمٝمريروأٟمقاع أظمر ُمـ اًمٕمذاب ,
وسمام هق أؿمد ُمـ ذًمؽ  ,وهق ؾمخط اهلل قمٚمٞمٝمؿ .وأهؾ اجلٜم٦م ٓ خيٚمدون ذم ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وطمده
سمؾ يٜمٕمٛمقن سم٤مًمروقان  ,واًمٜمٔمر إمم وضمف اًمٙمريؿ  ,وهمػم ذًمؽ يمام دل قمٚمٞمف

﴿ :ﰌﰍ

ﰎ﴾ (. )3(,)2
أو  ﴿ :ﯰ﴾ سمٛمٕمٜمك همػم( , )4أي  :ظم٤مًمديـ ومٞمٝم٤م ُم٤م داُم٧م اًمًٛمقات وإرض  ,همػم ُم٤م
ؿم٤مء اهلل ُمـ اًمزي٤مدة قمٚمٞمٝمام إمم ُم٤م ٓ هن٤مي٦م ًمف .
أو  ﴿ :ﯰ﴾ سمٛمٕمٜمك اًمقاو( ,)1يم٘مقًمف ﴿ :ﯝ ﯞﯟﯠﯡ *ﯣﯤﯥ ﴾ (. )2
( )1هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )195وذيمره ُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أنُمقذج
ضمٚمٞمؾ صـ( , )144 , 143واٟمتٍم ًمٚمقضمف إول .
()2
()3
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()4

() 1

()2

ُمـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )108
وردت أىمقال يمثػمة ذم شمٗمًػم هذه أي٦م  ,ذيمره٤م اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )583/12صمؿ ىم٤مل (( :وأومم هذه
ُ
اًمْم َّح٤مك ُ :مـ أن ذًمؽ اؾمتثٜم٤مء ذم
إىمقال ذم شم٠مويؾ هذه أي٦م سم٤مًمّمقاب ,
اًم٘مقل اًمذي ذيمرٟم٤م قمـ ىمت٤مدة و َّ
أهؾ اًمتقطمٞمد ُمـ أهؾ اًمٙمٌ٤مئر أٟمف ُمدظمٚمٝمؿ اًمٜم٤مر  ,ومت٤مريمٝمؿ ومٞمٝم٤م أسمدً ا  ,إٓ ُم٤م ؿم٤م َء ُمـ شمريمٝمؿ ومٞمٝم٤م أىمؾ ُمـ
ذًمؽ  ,صمؿ خيرضمٝمؿ ومٞمدظمٚمٝمؿ اجلٜم٦م  ,...وإٟمام ىمٚمٜم٤م ذًمؽ أومم إىمقال سم٤مًمّمح٦م ذم ذًمؽ ٕ ,ن اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه ,
ىمد أوقمد أهؾ اًمنمك سمف اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر  ,وشمٔم٤مهرت سمذًمؽ إظمٌ٤مر قمـ رؾمقل اهلل  , --ومٖمػم ضم٤مئز أن
يٙمقن اؾمتثٜم٤م ًء ذم أهؾ اًمنمك  ,وأن إظمٌ٤مر ىمد شمقاشمرت قمـ رؾمقل اهلل  --أن اهلل ُيدظمؾ ىمق ًُم٤م ُمـ أهؾ
ٍ
اًمٜم٤مر ,صمؿ خيرضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ومٞمدظمٚمٝمؿ اجلٜم٦م  ,ومٖمػم ضم٤مئز أن يٙمقن ذًمؽ اؾمتثٜم٤مء ذم
اإليامن سمف
سمذٟمقب أص٤مسمقه٤م َ
أهؾ اًمتقطمٞمد ىمٌؾ ُد ُظمقهل٤م ُ ,مع صح٦م إظمٌ٤مر قمـ رؾمقل اهلل  --سمام ذيمرٟم٤م  ,وأٟم٤م إن ضمٕمٚمٜم٤مه اؾمتثٜم٤مء ذم
ذًمؽ  ,يمٜم٤م ىمد دظمٚمٜم٤م ذم ىمقل ُمـ ي٘مقل  ٓ :يدظمؾ اجلٜم٦م وم٤مؾمؼ  ,وٓ اًمٜم٤مر ُم١مُمـ  ,وذًمؽ ظمالف ُمذه٥م
أهؾ اًمٕمٚمؿ  ,وُم٤م ضم٤مءت سمف إظمٌ٤مر قمـ رؾمقل اهلل  , --وم٢مذا ومًد هذان اًم٘مقٓن  ,ومال ىمقل سمف اًم٘مدو ة
ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إٓ اًمث٤مًم٨م .))...وًمٚمًٌط ذم اعمً٠مًم٦م اٟمٔمر:ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م صـ(.)427-424
وىم٤مل اًمٗمراء أهن٤م سمٛمٕمٜمك (ؾمقى) .اٟمٔمر ُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء ( , )28/2وُمٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف ًمٚمزضم٤مج
( , )79/3وطمٙمك اًمٜمح٤مس ذم ُمٕم٤مٟمٞمف ( )382/3قمـ ؾمٞمٌقيف أٟمفا سمٛمٕمٜمك ؾمقى  ,وهمػم .ىم٤مل اًمرازي ذم
رده قمغم هذا اًمقضمف (( :أُم٤م محؾ (إٓ) قمغم ؾمقى ومٝمق قمدول قمـ اًمٔم٤مهر)) .اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (. )54/18
ىم٤مًمف اًمٗمراء ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن (. )28/2واٟمٔمر ٟ :مٙم٧م اًم٘مرآن ( , )304/1وُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ (. )339/2
وٟم٘مؾ اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ( )216 , 215/11قمـ أيب حمٛمد ُمٙمل ىمقًمف (( :وهذا ىمقل سمٕمٞمد قمٜمد اًمٌٍميلم
أن شمٙمقن (إٓ) سمٛمٕمٜمك اًمقاو . ))...واٟمٔمر  :ومتح اًم٘مدير (. )535/2
ُمـ ؾمقرة اًمٜمٛمؾ أيت٤من (. )11 , 10
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ىمقًمف ﴿ :ﯿﰀﰁﰂﰃﰄ ﴾ (. )1
ىم٤مل هٜم٤م سمّمٞمٖم٦م  ﴿ :ﰂ ﴾ ٟٕ ,مف عم٤م ذيمر ىمقًمف  ﴿ :ﰄ﴾ ٟمٗمك اًمٔمٚمؿ قمـ ٟمٗمًف
سم٠مسمٚمغ ًمٗمظ يًتٕمٛمؾ ذم اًمٜمٗمل ٕ ,ن اًمالم ومٞمف ٓم اجلحقد  ,واعمْم٤مرع يٗمٞمد آؾمتٛمرار ,
ومٛمٕمٜم٤مه ُ :م٤م ومٕمٚم٧م اًمٔمٚمؿ ومٞمام ُم٣م  ,وٓ أومٕمٚمف ذم احل٤مل  ,وٓ ذم اعمًت٘مٌؾ  ,ومٙم٤من هم٤مي٦م ذم
اًمٜمٗمل .وىم٤مًمف ذم اًم٘مّمص( , )2سمدون ذيمر فمٚمؿ  ,وم٤ميمتٗمك سمذيمر اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ اعمٗمٞمد ًمٚمح٤مل
وم٘مط  ,وإن يم٤من يًتٕمٛمؾ ذم اعم٤ميض واعمًت٘مٌؾ جم٤مز ًا  ,ومذيمره همػم ُم٘مٞمد سمزُمـ صمؿ ٟمٗم٤مه (.)3
ىمقًمف ﴿ :ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ﴾ (. )4
إن ىمٚم٧م ُ :م٤م اجلٛمع سمٞمٜمف وسملم ىمقًمف ﴿ :ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷ ﴾ ( )5؟
ىمٚم٧م(ُ : )6مٕمٜم٤مه يمؾ ٟمٌ٠م ٟم٘مّمف قمٚمٞمؽ ُمـ/أٟمٌ٤مء اًمرؾمؾ هق ُم٤م ٟمثٌ٧م سمف وم١مادك  ,ومـَُ ﴿:م٤م ﴾
ىمص أٟمٌ٤مء مجٞمع اًمرؾمؾ .
ذم ُمقوع رومع ظمؼم ُمٌتدأ حمذوف  ,ومال ي٘متيض اًمٚمٗمظ ّ
ىمقًمف ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ﴾ (. )1

أي  :ذم هذه إٟمٌ٤مء  ,أو أي٤مت  ,أو اًمًقر .
اًمًقر  ,يم٘مقًمف
ظمّمٝم٤م سم٤مًمذيمر شمنميٗم ً٤م هل٤م  ,وإن يم٤من ىمد ضم٤مءه احلؼ ذم مجٞمع ّ

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾ ( , )2واًمتٕمريػ ذم

:

﴿ :ﭽ﴾ إُم٤م

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
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(ُ )1مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )117ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﰅ ﰆ﴾ .
( )2آي٦م (ُ )59مـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﴾ أي٦م .
( )3هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )196 , 195
واٟمٔمر  :درة اًمتٜمزيؾ صـ( , )168 , 166وُمالك اًمت٠مويؾ (. )534 - 532/2
(ُ )4مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )120ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ .
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمٜمً٤مء آي٦م (. )164
( )6هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )196
وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ()145
(ُ )1مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( )120وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀ﴾ .
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م (. )238
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ًمٚمجٜمس  ,أو ًمٚمٕمٝمد  ,واعمراد سمف  :اًمؼماهلم اًمداًم٦م قمغم اًمتقطمٞمد  ,واًمٕمدل  ,واًمٜمٌقة  ,وإٟمام
قمر َومف وٟمٙمر شم٤مًمٞمٞمف [شمٗمخٞم ًام ًمف ً ,مٙمقٟمف يٓمٚمؼ قمغم اهلل شمٕم٤ممم سمخالف شم٤مًمٞمٞمف](.)2( )1
ّ

ومال ايمؼرؿمبل(: )3

اخلامت٘
:
فطلَا
يف طٕ ٛمً :

أؾمٜمد اًمدارُمل ()4ذم ُمًٜمده  ,قمـ يمٕم٥م إطمٌ٤مر

( , )5ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل : --

((اىمرؤوا ؾمقرة هقد يقم اجلٛمٕم٦م))(.)6
(
ؾم٤ممل , )1قمـ ـمٚمح٦م سمـ[قمٌٞمد اهلل]( )2سمـ يمريز(, )3
وروى ُمروان سمـ

(ُ )1م٤م سملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ إصؾ ( ,ب)  ,واعمثٌ٧م ُمـ (أ) .
( )2هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )196
وذيمره سم٠مـمقل ُمٜمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )146 , 145
( )3ذم اًمتذيم٤مر صـ(. )243
اعمًٜمد ,وم٤موؾ
اًمًٛمرىمٜمدي  ,أسمق حمٛمد اًمدارُمل  ,احل٤مومظ صم٘م٦م
( )4هق (( :قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٗمْمؾ سمـ هبرام
وؾمٌٕمقند ت] )) اًمت٘مري٥م ( . ) 429/2
ُمت٘مـ ُ ,مـ احل٤مدي٦م قمنمة ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م مخس ومخًلم  ,وًمف أرسمع [.م
واٟمٔمرشمرمجتف ذم :اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من( ,) 364/8وشمذيمرة احلٗم٤مظ( ,) 536-534/2واًمتٝمذي٥م( .) 258/5
( )5هق  :يمٕم٥م سمـ ُم٤مشمِع احلٛمػمي  ,أسمق إؾمح٤مق  ,اعمٕمروف سمٙمٕم٥م إطمٌ٤مر  ,شم٤مسمٕمل صم٘م٦م  , ,خميم  ,يم٤من ُمـ قمٚمامء
الرسالة كاملة
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اٟمٔمر
اعم٤مئ٦م
اًمٞمٝمقد ذم اًمٞمٛمـ  ,أؾمٚمؿ ذم زُمـ أيب سمٙمر  ,وؾمٙمـ اًمِم٤مم ُ ,م٤مت ذم آظمر ظمالوم٦م قمثامن  ,وىمد زاد قمغم .
شمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ( , )161/7واًمث٘م٤متٓسمـ طمٌ٤من( , )334, 333/5وشمذيمرة احلٗم٤مظ(. )52/1
( )6أظمرضمف اًمدارُمل ذم ُمًٜمده  ,يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن  ,سم٤مب ومْم٤مئؾ ا

ٟٓمٕم٤مم واًمًقر ( )545/2رىمؿ

صمـ مه٤مم  ,صمٜم٤م أسمق قمٛمران اجلقين  ,قمـ قمٌد اهلل سمـ رسم٤مح  ,قمـ يمٕم٥م .
(ُ)3404مـ ـمريؼ ُمًٚمؿ سمـ إسمراهٞمؿ  ,ا
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ  ,ورضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت .
( )1هق ُ(( :مروان سمـ ؾم٤ممل اًمٖمٗم٤مري  ,أسمق قمٌد اهلل  ,اجلزري ُ ,مؽموك  ,ورُم٤مه اًمً٤مضمل وهمػمه سم٤مًمقوع ُ ,مـ
يمٌ٤مر اًمت٤مؾمٕم٦م [.ق])) اًمت٘مري٥م (. )239/2
واٟمٔمرشمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ (, )274/8واًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء ( , )384/6واًمتٝمذي٥م (. )84/10
واًمؽمضمؿ,وهقاًمّمقاب .
ة
( )2ذم إصؾ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ((:قمٌداهلل))وهقحتريػ,واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدراًمتخري٩م
( )3هق (( :ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ يمَريز  ,سمٗمتح أوًمف  ,اخلزاقمل  ,أسمق اعمٓمرف  ,صم٘م٦م ُ ,مـ اًمث٤مًمث٦م
كاًمت٘مري٥م (. )379/1
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قمـ [احلًلم] ()1سمـ قمكم( ,)2قمـ اًمٜمٌل --ىم٤مل ((:أُم٤من ُٕمتل ُمـ اًمٖمرق إذاريمٌقا ذم
اًمٗمٚمؽ سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ ( ﴿ ) 3ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾(. )5 ()4

=



واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًم٩مرح واًمتٕمديؾ (  , )474 /4واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من

(  , )393 /4واًمتٝمذي٥م

( . )20 /5
( )1ذم إصؾ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ  ((:احلًـ )) وهقحتريػ,واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدراًمتخري٩م واًمؽممج٦م,وهق
اًمّمقاب .
 , -أسمق قمٌد اهلل اعمدين  ,ؾمٌط رؾمقل اهلل - -

( )2هق  (( :احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اهل٤مؿمٛمل -

ور حي٤مٟمتف  ,طمٗمظ قمٜمف  ,اؾمتِمٝمد يقم قم٤مؿمقراء  ,ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم  ,وًمف ؾم٧م ومخًقن ؾمٜم٦م

 [.ع]))

اًمت٘مري٥م ( . )177 /1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب (  , )399 – 392 /1وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م

(  , )30 – 25 /2واإلص٤مسم٦م

( .)81 – 76 /2
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمزُمر آي٦م ( . )67
(ُ )4مـ ؾمقرة هقد آي٦م ( . )41
( )5أظمرضمف أسمق يٕمغم  ,يمام ذم مجع اجلقاُمع ًمٚمًٞمقـمل
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م  ,سم٤مب ُم٤مي٘مقل إذا ريم٥م ؾمٗمٞمٜم٦م

(  )5660 /1رىمؿ (  , )180واسمـ اًمًٜمل ذم قمٛمؾ

(  )449 /1رىمؿ (  )500يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ ضمٌ٤مرة سمـ

اعمٖمٚمس  ,صمٜم٤م حيٞمك سمـ اًمٕمالء  ,سمف .
درصمتف  :ذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزو ائد (  )132 /10صمؿ ىم٤مل  (( :رواه أسمق يٕمغم قمـ ؿمٞمخف ضمٌ٤مرة سمـ
ُمٖمٚمس وهق وٕمٞمػ ))  .وىم٤مل إًمٌ٤مين ذم اًمًٚمً٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ( ُ (( : )434 /6مقوقع )) .
ومؾت  :وومٞمف ُمروان سمـ ؾم٤ممل اًمٖمٗم٤مري ُ ,مؽموك ورُمل سم٤مًمقوع  ,وحيل ى سمـ اًمٕمالء وهق  (( :حيٞمك سمـ
اًمٕمالء اًمٌجكم  ,أسمق قمٛمرو  ,أو أسمق

ؾمٚمٛم٦م اًمرازي  ,رُمل سم٤مًمقوع ُ ,مـ اًمث٤مُمٜم٦م ُ ,م٤مت ىمرب اًمًتلم

[د ق ])) اًمت٘مري٥م ( . )355 /2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ (  , )179 /9واًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء
( . )229 /11
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سْرٗ ْٓسف علُٔ الشالو  ،مهَّٕٗ

()1

مئة وإضمدى فمممة آية(. )2

الفصل األّل
يف سبب ىزّهلا نلَا

ويمٚمٝم٤م حمٙمٛم٦م ( , )3روى احل٤ميمؿ  ,وهمػمه قمـ ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد ( , )4قمـ أسمٞمف ؾمٕمد سمـ

أيب وىم٤مص ذم ىمقًمف قمزوضمؾ ﴿ :ﮰﮱ﮲﮳﮴﴾(. )5

وم٘م٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل ً ,مق
:
ىم٤مل  :أٟمزل اًم٘مرآن قمغم رؾمقل اهلل,--ومتاله قمٚمٞمٝمؿ زُم٤مٟم ً٤م ,

ىمّمّم٧م  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ)1( ﴾/إمم ىمقًمف ﴿ :ﮰﮱ
ًمقا  :ي٤م رؾمقل اهلل ًمق طمدصمتٜم٤م  ,وم٠مٟمزل اهلل
﮲﮳﮴﴾ أي٦م  ,ومتاله قمٚمٞمٝمؿ زُم٤مٟم ً٤م  ,وم٘م٤م
(
سم٤مًم٘مرآن. )3
قمزوضمؾ ﴿ :ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ﴾ ( )2ىم٤مل  :يمؾ ذًمؽ ي١مُمرون

( )1أظمرج اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ()474/2قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

-ىم٤مل ٟ((:مزًم٧م ؾمقرة يقؾمػ سمٛمٙم٦م ,

ومٝمل ُمٙمٞم٦م)) .واٟمٔمر  :اًمدر املنصمقر (. )175/8
وطمٙمك اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ ,اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم( ,)176/4واًمٌ٘م٤مقمل ذم ُمّم٤مقمد اًمٜمٔمر (. )184/2
( )2سمال ظمالف  ,يمام ذيمره اًمداين ذم اًمٌٞم٤من صـ( , )167واحلداد ذم ؾمٕم٤مدة اًمداريـ صـ(. )30
( )3اٟمٔمر  :ناؾمخ اًم٘مرآن اًمٕمزيز وُمٜمًقظمف ٓسمـ اًمٌ٤مرزي صـ (. )37
( )4هق ُ(( :مّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص اًمزهري  ,أسمق زرارة اعمدين  ,صم٘م٦م ُ ,مـ اًمث٤مًمث٦م  ,أرؾمؾ قمـ قمٙمرُم٦م
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

سمـ أيب ضمٝمؾ ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وُم٤مئ٦م [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )251/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم

 :اجلرح واًمتٕمديؾ

( , )303/8واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من

( , )411/5واًمتٝمذي٥م

(. )145/10
(ُ )5مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م

( )3ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

﮿﴾ .
(ُ )1مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م (. )1
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمزُمر آي٦م . 23 :
( )3أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,شمٗمًػم ؾمقرة يقؾمػ ( )376/2رىمؿ (. )3319
وأطمرصمف أيض ًا  :اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )13/8واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )2099/7رىمؿ (, )11323
واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( )211يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ قمٛمرو سمـ حمٛمد  ,صمٜم٤م ظمالد اًمّمٗم٤مر  ,قمـ قمٛمرو
سمـ ىمٞمس اعمالئل  ,قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة  ,قمـ ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد  ,قمـ أسمٞمف ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص. --
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زاد اسمـ أيب طم٤مشمؿ ( )1وم٘م٤مًمقا  :ي٤م رؾمقل اهلل ًمق ذيمرشمٜم٤م  ,وم٠مٟمزل اهلل ﴿ :ﮯﮰﮱ﮲

﮳﮴﮵﮶﮷﴾()2أي٦م.
وىم٤مل قمقن سمـ قمٌد اهلل

()3

َُ :م َّؾ( )4أصح٤مب رؾمقل اهلل ُم ّٚم٦م  ,وم٘م٤مًمقا  :ي٤م رؾمقل اهلل ,

َطمدن صمٜم٤م  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﭨﭩﭪﭫ﴾ ()1أي٦م  ,ىم٤مل  :صمؿ إهنؿ ُمٚمقا ُم ّٚم٦م

أظمرى  ,وم٘م٤مًمقا  :ي٤م رؾمقل اهلل  ,ومقق احلدي٨م ودون اًم٘مرآن  ,يٕمٜمقن اًم٘مّمص  ,وم٠مٟمزل اهلل
شمٕم٤ممم ﴿ﮰﮱ﮲﮳﮴﴾.وم٠مرادوا احلدي٨م  ,ومدهلؿ قمغم أطمًـ احلدي٨م ,
وأرادوا اًم٘مّمص [ ,ومدهلؿ قمغم أطمًـ اًم٘مّمص] (.)3()2

=



وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( , )138وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )179وزاد ذم ٟمًٌتف إمم إؾمح٤مق سمـ
راهقي  ,واسمـ اعمٜمذر  ,وأيب اًمِمٞمخ  ,واسمـ ُمردويف  ,وهمػمهؿ .
ه
درصمتف  :ذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( )40/17قمـ اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,وطمًـ إؾمٜم٤مده  ,ويمذا اسمـ
طمجر ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م (. )343/3
وىم٤مل احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك (( :هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد  ,ومل خيرضم٤مه))  ,وووم٘مف اًمذهٌل .

( )1مل أضمد هذه اًمزي٤مدة ذم شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,وًمٕمٚمف أظمرضمٝم٤م ذم اجلزء اعمٗم٘مقد ُمـ شمٗمًػمه  ,وذيمره٤م
اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )138يمام هق هٜم٤م  ,وذم اًمدر اعمٜمثقر (ُ )179/8متّمؾة سمرواي٦م ؾمٕمد سمـ
أيب وىم٤مص اعمت٘مدُم٦م .
(ُ )2مـ ؾمقرة احلديد آي٦م (. )16
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )3هق (( :قمقن سمـ قمٌد اهلل سمـ قمتٌ٦م سمـ ُمًٕمقد اهلذزم  ,أسمق قمٌد اهلل  ,اًمٙمقذم  ,صم٘م٦م قم٤مسمد ُ ,مـ اًمراسمٕم٦م ُ ,م٤مت
ىمٌؾ ؾمٜم٦م قمنميـ وُم٤مئ٦م [.م  ))]4اًمت٘مري٥م (. )90/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )385 , 384/6واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من

( , )263/5واًمتٝمذي٥م

(. )153/8

ُمؾ  :ا َعم َٚم ُؾ وا َعم ُ
(َّ )4
الل هق َ :أن َمت َ َّؾ ؿمٞمئ ً٤م و ُشم ْٕم ِرض قمٜمف  ,...و َُمٚمِ ْٚم٧م اًمٌمء َُم َّٚم٦م َ ...سم ِر ُْم٧م سمف  ,وُمٚمٚم٧م ُمٜمف
ؾمئٛمتف .اٟمظرً :مً٤من اًمٕمرب ((ُمٚمؾ)) (. )629 , 628/11
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمزُمر آي٦م (. )23
(ُ )2م٤م سملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ (أ) .
( )3أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )8/12وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ( )248/4يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ ويمٞمع ,
قمـ اعمًٕمقدي  ,قمـ قمقن سمـ قمٌد اهلل .وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( , )211واًمًٞمقـمل ذم
اًمدر اعمٜمثقر ( )180 , 179/8وٟمًٌف إمم اسمـ ضمرير وم٘مط .
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وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمٜمًقخ ( ,)1وُمـ ىم٤مل ﴿ :ﯲﯳ﴾ (ُ )2مٜمًقخ سم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة
َّلم أطمديمؿ اعمقت ًمي ٟمزل سمف )) ( )3وم٘مد همٚمط ٟٕ ٪مف ظمؼم حمض  ,ومل
واًمًالم َ ٓ(( :يت ََٛمٜم َ َّ
يتٛمٜمف ًمي سمؾ عم٤م َصم َّؿ قمٚمؿ ىمرب اًمقىم٧م  ,ومدقم٤م سم٠من يتقرم قمغم احلؼ  ,وهذا ُمنموع ًمٙمؾ
أطمد  ,وهنٞمف قمٚمٞمف اًمًالم قمـ متٜمل اعمقت ًمٚمي ومرار ُمـ اًم٘مْم٤مء (.)1

=



درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :اعمًٕمقدي وهق (( :قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمتٌ٦م سمـ ُمًٕمقد اًمٙمقذم  ,اعمًٕمقدي ,
صدوق اظمتٚمط ىمٌؾ ُمقشمف  ,وو٤مسمٓمف  :أن ُمـ ؾمٛمع ُمٜمف سمٌٖمداد ومٌٕمد آظم٧مٓ ط ُ ,مـ اًمً٤مسمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م
يـ [.ظم٧م  ))]4اًمت٘مري٥م(. )487/1
ؾمتلم,وىمٞمؾ  :ؾمٜم٦م مخس وؾم٧م
وىمد روى قمٜمف ويمٞمع يمام ذم اًمتخري٩م  ,وؾمامقمف ُمٜمف ىمديؿ .
واٟمٔمر  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  , 314/5وشم٤مريخ سمٖمداد ( , )221 – 218/10وهتذي٥م اًمٙمامل (-219/17
. )222وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت  ,إٓ أٟمف يْمٕمػ  ,إلقمْم٤مًمف .

( )1وٓ ٟم٤مؾمخ .اٟمٔمر  :اسمـ طمزم صـ( , )42واسمـ ؾمالُم٦م صـ( , )134واًمٕمت٤مئ٘مل صـ(. )56
(ُ )2مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م (. )101
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اعمرى  ,سم٤مب هنل متٜمل اعمريض اعمقت ( )2146/5رىمؿ ()5347
 ,وذم  :يمت٤مب اًمدقمقات  ,سم٤مب اًمدقم٤مء سم٤معمقت واحلٞم٤مة ( )2337/5رىمؿ (. )5990وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ,
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر  ,سم٤مب يمراه٦م متٜمل اعمقت ًمي ٟمزل سمف

( )2064/4رىمؿ

( , )2680واًمٚمٗمظ ًمف  ,وزاد قمٚمٞمف (( :وم٢من يم٤من ٓ سمد ُمتٛمٜمٞم ً٤م ومٚمٞم٘مؾ  :اًمٚمٝمؿ أطمٞمٜمك ُم٤م يم٤مٟم٧م احلٞم٤مة ظمػما مم ,
وشمقومٜمك إذا يم٤مٟم٧م اًمقوم٤مة ظمػم ًا مم)) .
( )1وسمٛمثؾ هذا اًم٘مقل رد اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( )477 – 474/2قمغم اًمذيـ ذيمروا دقمق ى اًمٜمًخ
ذم هذه أي٦م  ,وشمٌٕمف ذم ذًمؽ ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ

( )328 , 327ومم٤م ىم٤مًمف ُمٙمل ذم

اإليْم٤مح (( :واًمٜمًخ ذم هذا ٓ جيقز وٓ حيًـ ٟٕ ,مف ظمؼم أظمؼمٟم٤م اهلل سمف ُمـ ىمقل يقؾمػ

--

...وًمٞمس ذم أي٦م ض ٟمزل سمٞمقؾمػ ومتٛمٜمك اعمقت ُمـ أضمٚمف  ,إٟمام ُمٕمٜم٤مه٤م ُ :متك شمقومٞمتٜمل شمقومٜمل ُمًٚم ًام  ,وهبذا
جي٥م أن يدقمق يمؾ ُمًٚمؿ ...وُمٕمٜمك احلدي٨م ٓ:يًتٕمجؾ اًمرهمٌ٦م ذم اعمقت ًمي ٟمزل سمف .وم٤معمٕمٜمٞم٤من خمتٚمٗم٤من
ُمتٌٞمٜم٤من ,وأي٦م حمٙمٛم٦م همػم ُمٜمًقخة ذم اًمقضمٝملم مجٞمٕم ً٤م )) .
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الجاىٕ
الفصل :
يف املتظابُ مً سْرٗ ْٓسف علُٔ الشالو :

ىمقًمف ﴿ :ﯮﯯﯰ ﴾ (. )1

ذيمر اًمرؤي٦م صم٤مٟمٞم ً٤م ضمقاسم ً٤م ًمً١مال ُم٘مدر ُمـ يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمًالم  ,يم٠مٟمف ىم٤مل ًمٞمقؾمػ سمٕمد
ىمقًمف ﴿ :ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭ﴾ يمٞمػ رأيتٝم٤م ؟ ؾم٤مئ ً
ال قمـ طم٤مل رؤيتٝم٤م ,
وم٘م٤مل جمٞمٌ ً٤م ًمف ﴿ :ﯮﯯﯰ ﴾.وىمٞمؾ  :ذيمره شمقيمٞمد ًا( ,)2ومجع اًمٙمقايم٥م ذم ىمقًمف :
﴿ﯮﯯﯰ ﴾ مجع اًمٕم٘مالء ً ,مقصٗمف ( )3هل٤م سمام هق ُمـ صٗم٤مت /اًمٕم٘مالء وهق
اًمًجقد  ,يم٘مقًمف

﴿ :ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﮜ

ﮝ ﴾ (. )5 ()4
ىمقًمف ﴿ :ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﴾ (. )6
هذا ىمقل إظمقة يقؾمػ  ,وم٢من ىمٚم٧م  :يمٞمػ ىم٤مًمقا ذًمؽ وهؿ أٟمٌٞم٤مء ؟
(8
ٟمٌقهتؿ
اًمّمحٞمح)  ,وسمت٘مدير أهنؿ يم٤مٟمقا أٟمٌٞم٤مء إٟمام ىم٤مًمقا ذًمؽ ىمٌؾ .
ىمٚم٧م( : )7مل يٙمقٟمقا أٟمٌٞم٤مء قمغم

(ُ )1مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م ( )4وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ﴾ .
( )2وىمٞمؾ  :شمٗمخٞم ًام ًمٚمرؤي٦م وشمٕمٔمٞم ًام هل٤م.اٟمٔمر  :أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )147
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )3ذم (أ)  :عمقوٕمف .
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمٜمٛمؾ آي٦م (. )18
( )5هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )197
وُمـ ىمٌٚمف اًمزخمنمي ذم اًمٙمِم٤مف (. )426/2
واٟمٔمر أيْم ً٤م ُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمزضم٤مج ( , )91/3وزاد اعمًػم ( , )180/4واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (, )70/18
وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )147
(ُ )6مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م ( )9ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ .
( )7هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )198 , 197
( )8وذًمؽ ٕن ُمدقمل ٟمٌقهتؿ مل يًتٜمد إمم دًمٞمؾ صحٞمح  ,ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه (: )726/2
((واقمٚمؿ أٟمف مل ي٘مؿ دًمٞمؾ قمغم ٟمٌقة إظمقة يقؾمػ  ,وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يزقمؿ أهنؿ أوطمل إًمٞمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ  ,وذم
هذا ٟمٔمر  .وحيت٤مج ُمدقمل ذًمؽ إمم دًمٞمؾ)) .
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واجلقاب سم٠من ذًمؽ ُمـ اًمّمٖم٤مئر  ,أو سم٠مهنؿ ىم٤مًمقه ذم صٖمرهؿ وٕمٞمػ(. )1
٥م (. )3(﴾)2
قوًمف ٟ ﴿ :م َْرشم َْع َو َٟم ْٚم َٕم ْ
إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ ريض يٕم٘مقب سمذًمؽ ُمٜمٝمؿ قمغم ىمراءة اًمٜمقن ُمع أهنؿ يم٤مٟمقا سم٤مًمٖملم
قم٤مىمٚملم ؟
()4
وؾمٛمقه ًمٕمٌ ً٤م ,
ىمٚم٧م  :يم٤من ًمٕمٌٝمؿ اعمً٤م َسم َ٘م٦م واعمٜم٤موٚم٦م  ,ي١ميده ﴿ :ﭫﭬﭭ﴾ ُّ

ٕٟمف ذم صقرة اًمٚمٕم٥م .
ىمقًمف ﴿ :ﭛﭜ﴾ (. )5

ٍ
يقُمئذ مل يٙمـ سم٤مًمٖم ً٤م  ,ووطمل اًمرؾم٤مًم٦م إٟمام يٙمقن
أي  :وطمل إهل٤مم ٓ وطمل رؾم٤مًم٦م ٟٕ ٪مف
سمٕمد إرسمٕملم(. )6
ىمقًمف ﴿ :ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﴾ (. )7

=

ىم٤مًمف هٜم٤م سمدون ﴿ :ﭔ﴾  ,وىم٤مًمف ذم اًم٘مّمص( )1سمف ٕ ,ن يقؾمػ أوطمل إًمٞمف ذم


واٟمٔمر ُم٤م ىم٤مًمف اًمٕمالُم٦م إًمقد ذم روح اعمٕم٤مين ( )376 ,375/12وم٘مد طمرر هذه اعمً٠مًم٦م  ,وٟم٘مؾ يمالُم ً٤م
ٟمٗمٞمً ً٤م .

( )1واٟمٔمر أيْم ً٤م  :اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ( , )11 , 10/3واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم

( , )76/18وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل

(. )265/11
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )2قمغم ىمرآءة اسمـ يمثػم وأيب قمٛمرو واسمـ قم٤مُمر .اٟمٔمر  :اًمٜمنم ( , )330/2وطمج٦م اًم٘مراءات ٓسمـ زٟمجٚمف
صـ(. )355
(ُ )3مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م ( )12وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾.
( )4هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )198
وُمـ ىمٌٚمف اًمزخمنمي ذم اًمٙمِم٤مف ( , )431/2واًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )147
(ُ )5مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م

( )15وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﴾ .

( )6اٟمٔمر:أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(,)148وومتح اًمرمحـ صـ()198وىمد ٟم٘مؾ قمٜمف اًمِمٞمخ إضمٝمقرى-
(ُ )7مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م ( )22ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ﴾.
( )1آي٦م ( )14وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾.
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اًمّمٖمر(,)1وُمقؾمك أوطمل إًمٞمف سمٕمد أرسمٕملم ؾمٜم٦م,وم٘مقًمف
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﴿ :ﭔ ﴾ إؿم٤مرة إمم شمٚمؽ

اًمزي٤مدة(.)2
ىمقًمف ﴿ :ﮃﮄ﴾(. )3
وطمد اًمٌ٤مب هٜم٤م  ,ومجٕمف ىمٌؾ ذم ىمقًمف ﴿ :ﭘﭙ﴾(ٕ )4ن إهمالق اًمٌ٤مب
َّ
ًمالطمتٞم٤مط ٓ يتؿ إٓ سم٢مهمالق اجلٛمٞمع  ,وأُم٤م هروسمف ُمٜمٝم٤م ومال يٙمقن إٓ إمم سم٤مب واطمد  ,طمتك
()5
وطمد اًمٌ٤مب هٜم٤م وضمؿقمف َصم َّؿ(. )6
ًمق [شمٕمددت] أُم٤مُمف مل ي٘مّمد ُمٜمٝم٤م َّأوًٓ إَّٓ إول  ,ومٚمٝمذا َّ

() 1

يقؾمػ
-
إيراد اعمّمٜمػ هلذا اًم٘مقل يقهؿ سم٠من اعم٘مّمقد سم٤مًمقطمل هٜم٤م وطمل اًمرؾم٤مًم٦م  ,طمٞم٨م أٟمف ذيمر ىمٌؾ أن -
أوطمل إًمٞمف وطمل إهل٤مم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭛ ﭜ ﴾  ,وأُم٤م هٜم٤م وم٘مرٟمف سم٤مًمقطمل عمقؾمك سمٕمد إرسمٕملم ,

ودومٕم ً٤م هلذا اًمقهؿ ٟمقرد ىمقل اًمٕمالُم٦م اسمـ مج٤مقم٦م ومٝمق أضمقد ُمـ هذا اًمتٕمٚمٞمؾ ىم٤مل -

-ذم يمِمػ اعمٕم٤مين

صـ(ُ )125 , 124مٌٞمٜم ً٤م ؾمٌ٥م ذيمر ىمقًمف﴿ :ﭔ﴾ذم اًم٘مّمص وقمدُمف ذم يقؾمػ(( :أن يقؾمػ --
ُٟم نٌف قمغم ُم٤م يراد ُمٜمف ىمٌؾ سمٚمقغ إرسمٕملم سمرؤي٤مه اًمٙمقايم٥م,واًمقطمل طملم أًم٘مل ذم اجل٥م,وإهل٤مُمف قمؾم اًمتٕمٌػم ,
وهمػم ذًمؽ يم٤من ذم زُم٤من طمداصمتف  ,وهق شمٕمريض سمام يراد ُمٜمف .وُمقؾمك --مل يٕمٚمؿ اعمراد ُمٜمف وٓ ٟمٌف
قمٚمٞمف ىمٌؾ سمٚمقغ إرسمٕملم وىمٌؾ ُمٗم٤مرىم٦م ؿمٕمٞم٥م  ,ومٜم٤مؾم٥م ىمقًمف ومٞمف  ﴿ :ﭔ﴾ ٓ ؾمٞمام قمغم ىمقل إيمثر :إن
آؾمتقاء سمٚمقغ إرسمٕملم ٕ ٪هن٤م يمامل اًمٕم٘مؾ واًمٜمٔمر  ,واخلالف ذم ا ٕؿمد  ,وإؾمتقاء ُمِمٝمقر  ,ومل ي٘مؾ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

أطمد اٟمف دون اًمٌٚمقغ)) .
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :درة اًمتٜمزيؾ صـ(,)172 , 171وُمالك اًمت٠مويؾ (. )539 , 538/2
(ٟ )2م٘مؾ اًمِمٞمخ إضمٝمقري هذا اًمتٕمٚمٞمؾ ُمـ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )148
(ُ )3مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م ( )25ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ .
(ُ )4مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م (. )23
(ُ )5م٤مسملم اعمٕمٙمقوملم همػم واوح ُمـ أصمر ـمٛمس قمٚمٞمف  ,واعمثٌ٧م ُمـ ( :أ  ,ب) .
( )6هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )199
وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمؾيؾ صـ(. )149 , 148
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :اًمٙمِم٤مف ( , )441/2وُمدارك اًمتٜمزيؾ ( , )148/2وإرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ (. )267/4
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ىمقًمف ﴿ :ﭟﭠ﴾ (. )1
ذم هذه اًمًقرة ذم ُمقوٕملم(ً)2مٞمس سمتٙمرار ٕ٪ن إول ذيمر طملم دقمتف إمم اعمقاىمٕم٦م(, )3
واًمث٤مين طملم دعي إمم شمٖمٞمػم طمٙمؿ اًمنىم٦م .
وي٘م٤مل سمٛمثٚمف ذم ىمقًمف ﴿ :ﭧﭨﭩ﴾ ُمقوٕملم(. )4
وذم ىمقًمف ﴿ :ﯰﯱﯲﯳ﴾ ُمقوٕملم. )5(/
وىمقًمف ﴿ :ﭮﭯ﴾ ُمقوٕملم(. )6
وم٤مٕول  :ىم٤مًمف طملم قمدل قمـ ضمقاهبام إمم دقم٤مئٝمام إمم اإليامن  ,واًمث٤مين  :طملم دقمٞم٤مه إمم
شمٕمٌػم اًمرؤي٤م هلام  ,شمٜمٌٞمٝم ً٤م قمغم أن اًمٙمالم إول ىمد شم ََّؿ(. )7
ىمقًمف ﴿ :ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ﴾ (. )8

يمرر ( َّ
ًمٕمؾ) ُمراقم٤مة ًمٗمقاصؾ أي  ,إذ ًمق ضم٤مء سمٛم٘مت٣م اًمٙمالم ًم٘م٤مل ً :مٕمكم ( )9أرضمع
إمم اًمٜم٤مس ومٞمٕمٚمٛمقا  ,سمحذف اًمٜمقن قمغم اجلقاب  ,وُمثٚمف ذم هذا ىمقًمف ﴿ :ﯰﯱﯲ

ﯳﯴﯵﯶﯷ﴾ (. )11( )10
(ُ )1مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م ( )23وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾.
( )2اعمقوع إول  :آي٦م ( , )23اعمقوع اًمث٤مين  :آي٦م (. )79
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )3ذم (ب)  :إمم اعمقاوم٘م٦م .
( )4اعمقوع إول  :آي٦م ( , )31واعمقوع اًمث٤مين  :آي٦م (. )51
( )5اعمقوع إول  :آي٦م ( , )36واعمقوع اًمث٤مين  :آي٦م (. )78
( )6اعمقوع إول  :آي٦م ( , )39واعمقوع اًمث٤مين  :آي٦م (. )41
( )7هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )149 , 148واٟمٔمر  :اًمٌّم٤مئر (. )258 , 257/1
(ُ )8مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م

( )46وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ .
(ً(( )9مٕمكم))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
(ُ )10مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م (. )62
( )11هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ ( , )149وىم٤مل ذم همرائ٥م اًمتٗمًػم ((( : )543/يمرر( ّ
ًمٕمؾ ) ,
ٕن إول يتٕمٚمؼ سم٤معمٕمروم٦م  ,واًمث٤مين سم٤مًمرضمقع . ))...واٟمٔمر :اًمٌّم٤مئر(. )258/1
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ىمقًمف ﴿ :ﭵﭶﭷﭸ﴾ (. )1
إن ىمٚم٧م:يمٞمػ ىم٤مل ذًمؽ ُمع أن إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم أقمٔمؿ اًمٜم٤مس زهد ًا ذم اًمدٟمٞم٤م
ورهمٌ٦م ذم أظمرة ؟
ىمٚم٧م( : )2إٟمام ـمٚم٥م ذًمؽ ًمٞمتقصؾ سمف إمم إُمْم٤مء طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم  ,وإىم٤مُم٦م احلؼ  ,وسمًط
اًمٕمدل وٟمحقه  ,وًمٕمٚمٛمف أن أطمد همػمه ٓ ي٘مقم ُم٘م٤مُمف ذم ذًمؽ .
ىمقًمف ﴿ :ﮤﮥﮦ﴾ (. )3
ىم٤مًمف هٜم٤م سم٤مًمقاو ,وىم٤مًمف سمٕمد سم٤مًمٗم٤مء (ٟٕ , )4مف ذيمر هٜم٤م أول جمٞمئٝمؿ إمم يقؾمػ  ,ومٜم٤مؾمٌتف
اًمقاو اًمداًم٦م قمغم آؾمتئٜم٤مف  ,وذيمر سمٕمد قمٜمد اٟمٍماومٝمؿ قمٜمف قمٓمٗم ً٤م قمغم َ [﴿ :و] (ََّ )5عم٤م
َد َظم ُٚمق ْا ﴾( )6ومٜم٤مؾمٌتف اًمٗم٤مء اًمداًم٦م قمغم اًمؽمشمٞم٥م واًمتٕم٘مٞم٥م(. )7
ىمقًمف ﴿ :ﭜﭝﭞﭟ﴾ (. )8

إن ىمٚم٧م :يمٞمػ ضم٤مز ًمٞمقؾمػ أن ي٠مُمر اعم١مذن سم٠من ي٘مقل ذًمؽ ُمع َّ
أن ومٞمف هبت٤مٟم ً٤م  ,واهت٤مم
ُمـ مل ينق سم٠مٟمَّف هق ؟
ىمٚم٧م( : )9إٟمام ىم٤مًمف شمقري٦م ( )1قمام ضمرى ُمٜمٝمؿ جمرى اًمنىم٦م ُمـ ومٕمٚمٝمؿ سمٞمقؾمػ ُم٤م ومٕمٚمقا
(ُ )1مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م ( )55وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾.
صـ. )200, 199وُمـ ىمٌٚمف ا ًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج
( )2هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ (
قمٚمٞمف
ضمٚمٞمؾ ذم صـ( )151وزاد قمٚمٞمف ىمقًمف(( :وحيتٛمؾ أن يٙمقن قمٚمؿ شمٕمٞمٜمف سمذًمؽ اًمٕمٛمؾ ومٙم٤من ـمٚمٌف واضمٌ ً٤م )).
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ﮬﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴾.
(ُ )3مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م( )59ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮭ
( )4آي٦م (ُ )70مـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ﴾ .
( )5اًمقاو ؾم٘مٓم٧م ُمـ مجٞمع اًمٜمًخ .
(ُ )6مـ ؾمقرة يقؾمػ أيت٤من (. )69 , 68
( )7هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )200
واٟمٔمر ُ :متِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓسمـ اعمٜم٤مدى صـ( , )200واًمٌّم٤مئر (. )159 , 158/1
(ُ )8مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م (. )70
صـ)
151
ضمٚمٞمؾ
صـ.)201وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج (
,200
اًمرمحـ
( )9هذاىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح (
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أوًٓ .أو يم٤من ذًمؽ اًم٘مقل ُمـ اعم١مذن سمٖمػم أُمر يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم

.أو أن طمٙمؿ ذًمؽ

طمٙمؿ احلٞمؾ اًمنمقمٞم٦م ( )2اًمتل يتقصؾ هب٤م إمم ُمّم٤مًمح ديٜمٞم٦م  ,يم٘مقًمف  /شمٕم٤ممم ٕيقب ﴿ :
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﴾ ( , )3وىمقل إسمراهٞمؿ ذم طمؼ زوضمتف

 :هل أظمتل ٪

ًمتًٚمؿ ُمـ يد اًمٙم٤مومر(. )4
ىمقًمف ﴿ :ﮎﮏﮐ ﴾(. )5
إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ ضم٤مز هلؿ أن يًجدوا ًمٞمقؾمػ واًمًجقد ًمٖمػم اهلل طمرام ؟
ىمٚم٧م( : )6اعمراد أهنؿ ضمٕمٚمقه يم٤مًم٘مٌٚم٦م  ,صمؿ ؾمجدوا هلل ؿمٙمر ًا ًمٜمٕمٛم٦م وضمدان يقؾمػ  ,يمام
شم٘مقل  :ؾمجدت وصٚمٞم٧م ًمٚم٘مٌٚم٦م  ,أو اًمالم ًمٚمتٕمٚمٞمؾ أي ٕضمٚمف ؾمجدو ا هلل  ,وُمٜمف ىمقًمف :
﴿ﯮ ﴾ ( )7أي  :اًمٙمقايم٥م ﴿ ,ﯯﯰ ﴾ أي  :أهن٤م ؾمجدت هلل ٕضمؾ ُمّمٚمحتل ,

=



ورى اخلؼم شم َْق ِري ً٦م  ,أي ؾمؽمه وأفمٝمر همػمه
ورى  ,شم٘مقل َّ :
( )1شم َْق ِري٦م ُ :مـ َّ

.اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((وري))

( , )387/15وخمت٤مر اًمّمح٤مح صـ(. )299
واحلقل مجع ِطمٞمٚم٦م  ,وهل ِ :
احل ُلل ِ :
(ِ )2
احلذق وضمقدة اًمٜمٔمر واًم٘مدرة قمغم دىم٦م اًمتٍمف .واحلٞمؾ اًمنمقمٞم٦م هل :
َ
َ
اًمٓمريؼ ًمقصقل اعمٙمٚمػ إمم ُمٌتٖم٤مه ُ ,مـ همػم وىمقع ذم احلرام أو ؿمٌٝمتف  ,وُمـ همػم إسمٓم٤مل ًمقاضم٥م  ,أو
ظمروج قمغم اعم٘م٤مصد اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمنميٕم٦م  ,أو إصقل اًمٕم٤مُم٦م اعمٕمتؼمة  ,وشمٜم٘مًؿ إمم أىمس ام ُمٜمٝم٤م اعمٌ٤مح وُمٜمٝم٤م
اعمحرم  ,وًمٙمؾ ىمًؿ ُمـ أىمً٤مُمٝم٤م طمٙمٛمف اخل٤مص سمف .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((طمقل)) ( , )186/11وإقمالم اعمقىمٕملم ( , )233 - 159/3وىمراءة ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ذم
ؾمقرة يقؾمػ ,صـ(. )31
(ُ )3مـ ؾمقرة ص آي٦م (. )44
( )4اٟمٔمر  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير ( , )271/13واًمٜمؽت واًمٕمٞمقن ( , )62 , 61/3وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ اًمٕمريب
( , )63/3وزاد اعمًػم ( , )258 , 257/4وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (. )406/11
(ُ )5مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م ( )100وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﴾.
( )6هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ

(. )202وذيمر ٟمحقه اًمزخمنمي ذم اًمٙمِم٤مف

( , )486/2واًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )153
(ُ )7مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م (. )4
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واًمًٕمل ذم إقمالء ُمٜمّمٌل(. )1
ىمقًمف ﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ﴾ (. )2
إن ىمٚم٧م  :مل ذيمر يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم ٟمٕمٛم٧م اهلل قمٚمٞمف ذم إظمراضمف ُمـ اًمًجـ دون
إظمراضمف ُمـ اجل٥م(ُ )3مع أٟمف أقمٔمؿ ٟمٕمٛم٦م ٕ ,ن وىمققمف ذم اجل٥م يم٤من أقمٔمؿ ظمٓمر ًا ؟
ىمٚم٧م(ٕ : )4ن ُمّمٞمٌ٦م اًمًجـ يم٤مٟم٧م قمٜمده أقمٔمؿ ًمٓمقل ُمدهت٤م  ,وعمّم٤مطمٌتف إوسم٤مش

()5

وأقمداء اهلل ومٞمف  ,سمخالف ُمّمٞمٌ٦م اجل٥م ًم٘مٍم ُمدهت٤م  ,وًمٙمقن اعم١مٟمس ًمف ومٞمف ضمؼميؾ قمٚمٞمف
اًمًالم  ,وهمػمه ُمـ اعمالئٙم٦م .أو ٕن ذم ذيمر اجل٥م شمقسمٞمخ ً٤م وشم٘مريٕم ً٤م إل ظمقشمف سمٕمد ىمقًمف :
﴿ﮯﮰﮱ﮲﴾ (. )6
ىمقًمف ﴿ :ﯲﯳ﴾ (. )7
ٟمٌل ٓ يٛمقت إٓ ُمًٚم ًام ؟
إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ ىم٤مل يقؾمػ ذًمؽ ُمع قمٚمٛمف سم٠من يمؾ َّ
ىمٚم٧م( : )8ىم٤مًمف إفمٝم٤مر ًا ًمٚمٕمٌقدي٦م و آومت٘م٤مر  ,وؿمدة اًمرهمٌ٦م ذم ـمٚم٥م ؾمٕم٤مدة اخل٤ممت٦م ,
( )1اٟمٔمر أيْم ً٤م  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير ( , )356, 355/13وُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )378/2وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ
القمريب ( , )77/3وزاد اعمًػم ( , )290/4وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (. )455/11
(ُ )2مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م (. )100
٥م  :اًمٌئر اًمتل مل ُشم ْٓم َق  ,أي  :مل شمٌـ سم٤محلج٤مرة .
جل ّ
( )3ا ُ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اٟمٔمر ُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمزضم٤مج ( , )94/3وخمت٤مر اًمّمح٤مح ((ضمٌ٥م)) صـ(. )39
( )4هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )202
وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج صــ(. )153
( )5إَ ْو ُ
سم٤مش  :ىمٞمؾ  :مجع ُم٘مٚمقب ُمـ اًم ٌَ ْقش  ,وإوسم٤مش ُمـ اًمٜم٤مس إظمالط .
اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((وسمش)) ( , )269/6وخمت٤مر اًمّمح٤مح صـ(. )494
(ُ )6مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م (. )92
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ( , )83/3واعمحرر اًمقضمٞمز صـ( , )1020وزاد اعمًػم (.)291/4
(ُ )7مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م

( )101وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾.
( )8هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )203وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ُمع اًمزي٤مدة قمٚمٞمف
ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )154واٟمٔمر  :اعمحرر اًمقضمٞمز صـ(. )1021
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وشمٕمٚمٞم ًام ًمألُم٦م  ,وـمٚمٌ ً٤م ًمٚمثقاب .
ىمقًمف ﴿ :ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾ (. )1
إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ ىم٤مل ذًمؽ ُمع أن اإليامن واًمنمك ٓ جيتٛمٕم٤من ؟
ىمٚم٧م( : )2وُم٤م ي١مُمـ أيمثرهؿ سم٠من اهلل ظم٤مًم٘مف ورازىمف  ,وظم٤مًمؼ يمؾ رء ىمقًٓ  ,إٓ وهق
ُمنمك سمٕمٌ٤مدة إصٜم٤مم ومٕم ً
ال .أو اعمراد سمف اعمٜم٤موم٘مقن ي١مُمٜمقن سم٠مًمًٜمتٝمؿ ىمقًٓ  ,وينميمقن
سم٘مٚمقهبؿ اقمت٘م٤مد ًا(. )3
ىمقًمف ﴿ :ﮠﮡﮢﮣ ﴾ (. )4
ىم٤مًمف هٜم٤م وذم احل٩م ( )5وذم آظمر هم٤مومر ( )6سم٤مًمٗم٤مء  ,وىم٤مًمف ذم اًمروم ( )7ووم٤مـمر ( )8وأول
هم٤مومر( )9سم٤مًمقاوٕ ,ن ُم٤م ذم هذه اًمثالصم٦م إول شم٘مدُمف اًمتٕمٌػم ذم اإلٟمٙم٤مر سم٤مًمٗم٤مء ذم ىمقًمف هٜم٤م :
﴿ﭱﭲﭳﭴ ﴾ ,وذم احل٩م ﴿:ﯛﯜﯝﯞ﴾(,)10وذم آظمر هم٤م ومر
﴿ :ﮍﮎﮏﮐ ﴾ ( , )11وُم٤م ذم اًمثالصم٦م إظمػمة شم٘مدُمف اًمتٕمٌػم سم٤مًمقاو ذم ىمقًمف ذم
اًمروم ﴿ :ﭩﭪﭫﭬ﴾ (, )12وذم وم٤مـمر ﴿ :ﯧﯨ ﴾ ( ,)1وذم أول هم٤مومر :
(ُ )1مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م (. )106
( )2هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ (. )203وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ
صـ(. )145
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )3اٟمٔمر أيْم ً٤م :همرائ٥م اًمتٗمًػم( , )554 , 553/1وزاد اعمًػم( , )294/4وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل(. )467/11
ﮞﮠ ﮡ
آي٦م )109وٟمّمٝم٤م﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮟ
(ُ )4مـ ؾمقرة يقؾمػ (
ﮰ﮲ ﮳﴾.
ﮬﮭﮮﮯ ﮱ
ﮪ
ﮢ ﮣﮤﮥ ﮦ ﮧﮨﮩ ﮫ
( )5آي٦م (. )45
( )6آي٦م (. )82
( )7آي٦م (. )9
( )8آي٦م (. )44
( )9آي٦م (. )21
( )10آي٦م (. )45
( )11آي٦م (. )81
( )12آي٦م (. )8
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﴿ﭡﭢﭣ ﴾ (﴿,)2ﭵﭶﭷ ﴾ (﴿, )3ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﴾(. )5( )4
ىمقًمف ﴿ :ﮬﮭﮮ ﴾ (. )6
سم٤مإلو٤موم٦م  ,وذم إقمراف [ ﴿ :ﯱ]( )7ﯲﯳ ﴾( )8قمغم اًمّمٗم٦م ٕ ,ن ذم هذه
اًمًقرة شم٘مدم ذيمر اًمً٤مقم٦م  ,وص٤مر اًمت٘مدير  :وًمدار( )9اًمً٤مقم٦م أظمرة  ,ومحذف اعمقصقف
 ,وذم إقمراف شم٘مدم ىمقًمف ﴿ :ﯕﯖﯗ ﴾( )10أي  :اعمٜمزل إدٟمك  ,ومجٕمٚمف وصٗم ً٤م
ًمٚمٛمٜمزل  ,واًمدار اًمدٟمٞم٤م واًمدار أظمرة سمٛمٕمٜم٤مه  ,وم٠مضمرى جمراه(. )11


=



( )1آي٦م (. )37
( )2آي٦م (. )18
( )3آي٦م (. )19
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )4آي٦م (. )20
( )5هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ (. )204 , 203واٟمٔمر أيْم ً٤م ُ :متِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓسمـ
اعمٜم٤مدى صـ( , )110ودرة اًمتٜمزيؾ صـ( , )175 – 173وأهار اًمتٙمرار صـ ( , )150وُمالك اًمت٠مويؾ
(.)547 – 542/2
(ُ )6مـ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م (. )109
( )7ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :وًمٚمدار)) .
( )8آي٦م (. )169
( )9ذم (أ)  :وُمداد .
( )10آي٦م (. )169
( )11هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ( )150ويمذا ذم همرائ٥م اًمتٗمًػم (. )555/1
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :درة اًمتٜمزيؾ صـ( , )176 , 175واًمٌّم٤مئر (. )260/1
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()1

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس (,)2وقمٓم٤مء(, )3وجم٤مهد(ُ : )4مٙمٞم٦م .
ىم٤مل ؾمٕمٞمد ( : )5إٓ ُمـ أوهل٤م إمم آظمر  ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ (. )6
وىم٤مل ىمت٤مدة(ُ :)7مدٟمٞم٦م  ,إٓ  ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾(. )8

ؿم٤مُمل
وهل أرسمٕمقن وصمالث آي٤مت يمقذم  ,وأرسمع طمج٤مزي  ,ومخس سمٍمي  ,وؾمٌع (.)9
( )1وهق ىمقل اجلٛمٝمقر  ,ىم٤مل أسمق طمٞم٤من ذم اًمٌحر اعمحٞمط ((( : )402/6واجلٛمٝمقر قمغم أهن٤م ُمٙمٞم٦م)) .
واٟمٔمر  :اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ً ,مٚمٜمح٤مس ( , )479 , 478/2واإلشم٘م٤من (. )33/1
( )2أظمرضمف اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ

(. )478/2وذيمره اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم

(, )299/4

واًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر (. )359/8
( )3ذيمره اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم ( , )299/4و اًمداين ذم اًمٌٞم٤من صـ ( , )169واًمٌ٘م٤مقمل ذم ُمّم٤مقمد اًمٜمٔمر
(. )189/2
( )4ذيمره اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ  , 478/2و اًمداين ذم اًمٌٞم٤من صـ ( , )169واًمٌ٘م٤مقمل ذم ُمّم٤مقمد اًمٜمٔمر
(. )189/2
( )5هق اسمـ ضمٌػم وىمقًمف  :ذيمره اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ

( , )479/2واسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرراًمقضمٞمز

صـ( , )1026واسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم ( , )299/4وإًمقد ذم روح اعمٕم٤مين ( , )80/7مجٞمٕمٝمؿ مل
يذيمر اإلؾمتثٜم٤مء .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )6مـ ؾمقرة اًمرقمد آي٦م (. )31
( )7ذيمره اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( , )478/2واًمًٞمقـمل ذم اإلشمؼان ( )45/1وٟمًٌف إمم أيب اًمِمٞمخ .
وىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم اإلشم٘م٤من ((( : )36/1واًمذي جيٛمع سمف سملم آخشمالف أهن٤م ُمٙمٞم٦م إٓ آي٤مت ُمٜمٝم٤م)) .
(ُ )8مـ ؾمقرة اًمرقمد آي٦م (. )31
ومؾت  :إىمرب أن ي٘م٤مل أهن٤م ُمٙمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م  ,عم٤م شم٘مدم ُمـ أىمقال اًمًٚمػ  ,وومٞمٝم٤م آي٤مت ُمدٟمٞم٦م  ,وذًمؽ
عم٤م ذيمره اعمّمٜمػ ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ُمـ رواي٤مت شم١ميمد ُمدٟمٞم٦م سمٕمض آيتٝم٤م  ,ؾمٞم٠ميت ذيمره٤م .
ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرر اًمقضمٞمزصـ ((( : )1026واًمٔم٤مهر قمٜمدي أن اعمدين ومٞمٝم٤م يمثػم  ,ويمؾ ُم٤م ٟمزل ذم ؿم٠من
قم٤مُمر سمـ اًمٓمٗمٞمؾ  ,وإرسمد سمـ اًمرسمٞمٕم٦م ومٝمق ُمدين)) .
( )9اٟمٔمر  :اًمٌٞم٤من ذم قمد آي اًم٘مرآن ً ,مٚمداين صـ( , )169وؾمٕم٤مدة اًمدريـ ً ,مٚمحداد صـ(. )31
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الفصل األّل
يف أسباب ىزّهلا
أظمرج اًمٓمؼماين  ,وهمػمه قمـ اسمـ قمٌ٤مس

 : /أن أرسمد سمـ ىمٞمس ( ,)1وقم٤مُمر سمـ

اًمٓمٗمٞمؾ()2ىمدُم٤م اعمديٜم٦م قمغم رؾمقل اهلل – , -وم٘م٤مل قم٤مُمر  :ي٤م حمٛمد ُ ,م٤م دمٕمؾ زم إن
أؾمٚمٛم٧م ؟ ىم٤مل ً(( :مؽ ُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم  ,وقمٚمٞمؽ ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ))  ,ىم٤مل  :أدمٕمؾ زم إُمر ُمـ
سمٕمدك ؟ ىم٤مل (( :زمس ذًمؽ ًمؽ ( )3وٓ ًم٘مقُمؽ)) ومخرضم٤م  ,وم٘م٤مل قم٤مُمر ٕرسمد  :إين أؿمٖمؾ
قمٜمؽ وضمف حمٛمد سم٤محلدي٨م  ,وم٤مضسمف سم٤مًمًٞمػ ومرضمٕم٤م  ,وم٘م٤مل قم٤مُمر  :ي٤م حمٛمد  ,ىمؿ ُمٕمل
أيمٚمٛمؽ  ,وم٘م٤مم ُمٕمف ووىمػ يٙمٚمٛمف  ,وؾمؾ أرسمد اًمًٞمػ  ,ومٚمام ووع يده قمغم ىم٤مئؿ اًمًٞمػ
يًٌ٧م  ,واًمتٗم٧م رؾمقل اهلل  - -ومرآه وم٤مٟمٍمف قمٜمٝمام  ,ومخرضم٤م طمتك إذا يم٤مٟم٤م سم٤مًمرىمؿ
أرؾمؾ اهلل قمغم أرسمد ص٤مقم٘م٦م وم٘متٚمتف  ,وم٠مٟمزل اهلل

()4

 ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ إمم

ىمقًمف ﴿ :ﰃ ﰄ ﴾(. )6()5
( )1هق  :أرسمد سمـ ىمٞمس سمـ ضمزء سمـ ظم٤مًمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ يمالب  ,أظمق ًمٌٞمد اًمِم٤مقمر ُٕمف  ,ويم٤من ُمـ يمٌ٤مر اًم٘مقم
وؿمٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ  ,أرؾمؾ اهلل قمٚمٞمف ص٤مقم٘م٦م وم٠مطمرىمتف .
اٟمٔمر  :اًمًػمه ٓسمـ هِم٤مم ( , )262 , 261/5ومجٝمرة أٟمً٤مب اًمٕمرب (. )285/2

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )2هق  :قم٤مُمر سمـ اًمٓمٗمٞمؾ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ضمٕمٗمر سمـ يمالب اًمٕم٤مُمري  ,كان ُمـ ؿمٕمراء اجل٤مهٚمٞم٦م وومرؾم٤مهن٤م  ,وهق
أظمق سمراء ُمالَقم٥م ِ
إؾمٜمَّ٦م  ,ىم٤مل اسمـ طمجر ذم إص٤مسم٦م  :ذيمره ضمٕمٗمر اعمًتٖمٗمري ذم اًمّمح٤مسم٦م  ,وهق همٚمط ,
ُ
ومٛمقشمف قمغم اًمٙمٗمر أؿمٝمر قمٜمد أهؾ اًمًػم أن يؽمدد ومٞمف .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم ( , )262 , 261/5ومجٝمرة أٟمً٤مب اًمٕمرب ( , )285/2واإلص٤مسم٦م
(. )172/5
( )3ذم (أ) ً :مٞمس ًمؽ ذًمؽ .
اًمر َىمؿ  :سمٗمتح اًمراء واًم٘م٤مف  ,وىمد شمًٙمـ ُ ,مقوع سم٤معمديٜم٦م  ,شمٜمً٥م إًمٞمف اًمرىمٛمٞم٤مت  ,واًمرىمؿ  :ضمٌ٤مل دون
(َ )4
ُمٙم٦م سمدي٤مر همٓمٗم٤من .
اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ اًمٌٚمدان ( , )58/3واعمٕم٤ممل إصمػمة صـ(. )129
( )5من ؾمقرة اًمرقمد أي٤مت (. )13 – 8
( )6أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( )312/10رىمؿ ( , )10760واعمٕمجؿ إوؾمط ( )61/9رىمؿ
( , )9127واسمـ ُمردويف ذم شمٗمًػمه  ,يمام ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمٙمِم٤مف ًمٚمزيٚمٕمل ( , )187 , 186/2واسمـ
=
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()1

وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ذم رواي٦م أيب ص٤مًمح  ,واسمـ ضمري٩م  ,واسمـ زيد ٟ :مزًم٧م هذه أي٦م

(
ىمٌٚمٝم٤م )2ذم عاُمر سمـ اًمٓمٗمٞمؾ وأرسمد سمـ رسمٞمٕم٦م ,وذًمؽ أهنامأىمٌال يريدان رؾمقل اهلل , --
واًمتل

وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ أصح٤مسمف  :ي٤م رؾمقل اهلل  ,هذا قم٤مُمر سمـ اًمٓمٗمٞمؾ ىمد أىمٌؾ ٟمحقك
((دقمف وم٢من يرد اهلل سمف ظمػم ًا هيده ))  ,وم٠مىمٌؾ طمتك ىم٤مم قمٚمٞمف  ,وم٘م٤مل

 .وم٘م٤مل :

 :ي٤م حمٛمد ُ ,م٤مزم إن

أؾمٚمٛم٧م ؟ ىم٤مل ً(( :مؽ ُم٤م ًمؾُمًٚمٛملم  ,وقمٚمٞمؽ ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ))  ,ىم٤مل  :دمٕمؾ زم إُمر سمٕمدك ,
ىم٤مل ً ٓ(( :مٞمس ذاك إ َّزم( )3إٟمام ذًمؽ إمم اهلل جيٕمٚمف طمٞم٨م يِم٤مء ))  ,ىم٤مل  :ومتجٕمٚمٜمل قمغم
اًمقسمر()4وأٟم٧م قمغم اعمدر ( , )5ىم٤مل  , ))ٓ(( :ىم٤مل  :ومامذا دمٕمؾ زم ؟ ىم٤مل (( :أضمٕمؾ ًمؽ
ب رسمٞمٕم٦م
أقمٜمّ٦م( )6اخلٞمؾ شمٖمدو /قمٚمٞمٝم٤م))  ,ىم٤مل  :أو ًمٞمس ذًمؽ إ َّزم اًمٞمقم ؟ ويم٤من أوص أرسمد ن
إذا رأيتٜمل أكعمف ومدر ُمـ ظمٚمٗمف وم٤مضسمف سم٤مًمًٞمػ ,

ومجٕمؾ خي٤مصؿ رؾمقل اهلل -

-

ويراضمٕمف  ,ومدار أرسمد ظمٚمػ اًمٜمٌل ً --مٞميسمف  ,وم٤مظمؽمط(ُ)7مـ ؾمٞمٗمف ؿمؼم ًا  ,صمؿ طمًٌف اهلل

=



أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ( )2229/7رىمؿ ( )12183صمالصمتٝمؿ من ـمرق قمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٛمران  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م
قمٌد اًمرمحـ وقمٌد اهلل اسمٜم٤م زيد سمـ أؾمٚمؿ  ,قمـ أسمٞمٝمام  ,قمـ قمٓم٤مء سمـ يً٤مر  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-

وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( , )139وذم اًمدر اعمٜمثقر( )381/8وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذر ,
وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم اًمدٓئؾ
ومؾت ُ :م٤م أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ (ً )128/1مٞمس ومٞمف اًمتٍميح سمًٌ٥م اًمٜمزول .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

درصمتف  :ذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ( )42/7وىم٤مل (( :رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط واًمٙمٌػم سمٜمحقه
...وذم إؾمٜم٤مدمه٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٛمران  ,وهق وٕمٞمػ)) .
( )1يٕمٜمل هب٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ [اًمرقمد. ] ١٣ :
( )2وهل ىمقًمف  ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [اًمرقمد. ] ١٠ :
( )3ذم (أ)  :زم .
اًمق َسمر  :أهؾ اًمٌقادي  ,وهق ُمـ وسمر اإلسمؾ ٕن سمٞمقهتؿ يتخذوهن٤م ُمٜمف .
(َ )4
اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((وسمر)) (. )271/5
( )5ا َعمدَ ر :ىمٓمع اًمٓملم اًمٞم٤مسمس,واملراد أهؾ اًم٘مرى ٕ ,ن ُمٌ٤مٟمٞمٝمؿ ُمـ اعمدر .
اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((ُمدر)) (. )162/5
(َ )6أ ِقمٜمَّ٦م  :واطمده قمٜم٤من وهق  :جل٤مم اًمًػم اًمذي متًؽ سمف اًمداسم٦م .اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((قمٜمـ)) (. )291/13
ْ
ؽم َط  :وم٤مؾمتؾ  ,واظمؽمط اًمًٞمػ  :ؾمٚمف ُمـ همٛمده .اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((ظمرط)) (. )285/7
()7
وم٤مظم َ َ
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ومٚمؿ ي٘مدر قمغم ؾم ّٚمف  ,وضمٕمؾ قم٤مُمر يقُمئ إًمٞمف  ,وم٤مًمتٗم٧م رؾمقل اهلل  - -ومرأى أرسمد وُم٤م
يّمٜمع سمًٞمٗمف  ,وم٘م٤مل (( :اًمٚمٝمؿ ايمٗمٜمٞمٝمام سمام ؿمئ٧م ))  ,وم٠مرؾمؾ اهلل قمغم أرسمد ص٤مقم٘م٦م ذم يقم
ص٤مئػ ص٤مح()1وم٠مطمرىمتف  ,وومم قم٤مُمر ه٤مرسم ً٤م وىم٤مل  :ي٤م حمٛمد  ,دقمقت رسمؽ وم٘متؾ أرسمد ,
ألهن٤م قمٚمٞمؽ ظمٞم ً
ال ضمرد ًا ()2وومتٞم٤مٟم ً٤م ُمرد ًا( ,)3وم٘م٤مل رؾمقل (( : - -يٛمٜمٕمؽ اهلل ُمـ
واهلل َٕ ُْم َّ
ذًمؽ واسمٜم٤م ىمٞمٚم٦م ( , )))4يريد ا ٕوس واخلزرج( , )5ومٜمزل قم٤مُمر سمٞم٧م اُمرأة ؾمٚمقًمٞم٦م ( ,)6ومٚمام
أص َح َر ( )7حمٛمد إزم وص٤مطمٌف
أصٌح وؿ قمٚمٞمف ؾمالطمف  ,ومخرج وهق ي٘مقل  :واًمالت ًمئـ ْ
 يٕمٜمل ُمٚمؽ اعمقت ٟٕ -مٗمذهنام()8سمرحمل  ,ومٚمام رأى اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ ُمٜمف أرؾمؾ ُمٚمٙم ً٤م ومٚمٓمٛمفسمجٜم٤مطمف وم٠مذراه()9ذم اًمؽماب  ,وظمرضم٧م قمغم ريمٌتف همدة ()10ذم اًمقىم٧م قمٔمٞمٛم٦م  ,ومٕم٤مد إمم
( )1يقم ص٤مئػ  :أي طم٤مر  ,وص٤مح  :اًمّمحق ذه٤مب اًمٖمٞمؿ  ,واصح٧م اًمًامء اٟم٘مِمع قمٜمٝم٤م اًمٖمٞمؿ .
اٟمٔمر  :خمت٤مر اًمّمح٤مح (. )157 , 150/1
( )2ضمرد ًا  :مجع أضمرد  ,وهق اًمٗمرس إذا رىم٧م ؿمٕمرشمف  ,وإضمرد  :اًمً ٌَّ٤مق .
اٟمٔمر ُ :م٘م٤ميس اًمٚمغة ((ضمرد)) (. )452/1
(ُ )3مرد ًا  :مجع أُمرد  ,وإُمرد  :اًمِم٤مب اًمذي سمٚمغ ظمروج حلٞمتف وـمر ؿم٤مرسمف ومل شمٌد حلٞمتف .
اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((ُمرد)) (. )401/3
( )4ذم (أ)  :ىمٌٞمٚم٦م .
( )5اخلزرج  :سمٓمـ ُمـ آزد ُ ,مـ اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م  ,وهؿ سمٜمق اخلزرج سمـ طم٤مرصم٦م سمـ صمٕمٚمٌ٦م الهبٚمقل اسمـ قمٛمرو ُمزي٘مٞم٤مء
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

سمـ قم٤مُمر ُم٤مء اًمًامء سمـ طم٤مرصم٦م اًمٖمٓمريػ سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس اًمٌٓمريؼ اسمـ صمٕمٚمٌ٦م اًمٕمٜم٘م٤مء سمـ ُم٤مزن سمـ آزد ,
يم٤مٟمقا ي٘مٓمٜمقن اعمديٜم٦م ُمع آوس  ,وىمد ٟمِمٌ٧م سمٞمٜمٝمام طمروب ـمقيٚم٦م أؿمٝمره٤م :سمٕم٤مث  .اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ
اًمٕمرب ( , )342/1وُمٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ احلج٤مز صـ(. )141 , 140
(َ )6ؾم ُٚمقًمِٞم٦م ٟ :مًٌ٦م إمم َؾم ُٚمقل – سمٗمتح اًمًلم ووؿ اًمالم  -وسمٜمق ؾمٚمقل ٟ :مزًمقا اًمٙمقوم٦م وهلؿ هب٤م حمٚم٦م ٟمًٌ٧م

إًمٞمٝمؿ,وهؿ سمٜمق ُمرة سمـ صٕمّمٕم٦م أظمل قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م  ,وأُمٝمؿ ؾمٚمقل سمٜم٧م ذهؾ سمـ ؿمٞمٌ٤من هب٤م يٕمرومقن .

اٟمٔمر  :إٟمً٤مب ًمٚمًٛمٕم٤مين ( , )282/3واًمٚمٌ٤مب ذم هتذي٥م إٟمً٤مب (. )131/2
أص َح َر  :أي ظمرج إمم اًمّمحراء .خمت٤مر)) ا.هـ .
( )7ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :ىمقًمف ْ
اٟمٔمر  :خمت٤مر اًمّمح٤مح ((صحر)) (. )150/1
( )8ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :ذم اًم٘م٤مُمقس  :أٟمٗمذ اًم٘مقم ظمرىمٝمؿ)) ا.هـ .اٟمٔمر  :اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط (. )433
(َ )9أ ْذراه َ :أًم٘م٤مه عن فمٝمر داسمتف .اٟمٔمرً:مً٤من اًمٕمرب ((رُمك)) (. )335/14
(ُ )10همدَّ ُة  :واجلٛمع همدد وهل  :يمؾ قم٘مدة ذم اجلًد أـم٤مف هب٤م ؿمحؿ  ,ويمؾ ىمٓمٕم٦م صٚمٌ٦م سملم اًمٕمّم٥م ,
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سمٞم٧م اًمًٚمقًمٞم٦م وهق ي٘مقل  :همدة يمٖمدة اًمٌٕمػم()1وُمقت ذم سمٞم٧م اًمًٚمقًمٞم٦م ,/صمؿ ُم٤مت قمغم

[/193أ]

فمٝمر ومرؾمف  ,وأٟمزل اهلل ومٞمف هذه اًم٘مّم٦م ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾طمتك
سمٚمغ  ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾(. )3()2
وأظمرج اًمٜمً٤مئل,واًمٌزار,واًمقاطمدي واًمٚمٗمظ ًمف,قمـ أٟمس سمـ ماًمؽ أن رؾمقل اهلل - -
سمٕم٨م رضم ً
ال ُمرة إمم رضمؾ ُمـ ومراقمٜم٦م اًمٕمرب  ,وم٘م٤مل (( :اذه٥م وم٤مد ُقمف مم ))  ,وم٘م٤مل  :ي٤م
:

رؾمقل اهلل  ,إٟمف أقمتك ُمـ ذًمؽ .ىم٤مل (( :اذه٥م وم٤مد ُقمف زم ))  ,ىم٤مل  :ومذه٥م إًمٞمف وم٘م٤مل
يدقمقك رؾمقل اهلل , - -وم٘م٤مل :وُم٤م اهلل ِأُمـ ذه٥م هق أو ُمـ ومْم٦م أو ُمـ ٟمح٤مس ؟ ىم٤مل :
ومرضمع إمم رؾمقل اهلل  - -وم٠مظمؼمه  ,وىم٤مل  :ىمد أظمؼمشمؽ أٟمف أقمتك ُمـ ذًمؽ  ,ىم٤مل زم يمذا
ويمذا  ,وم٘م٤مل (( :ارضمع إًمٞمف اًمث٤مٟمٞم٦م وم٤مدقمف ))  ,ومرضمع إًمٞمف  ,وم٠مقم٤مد قمٚمٞمف ُمثؾ اًمٙمالم إول ,
ومرضمع إمم اًمٜمٌل  - -وم٠مظمؼمه  ,وم٘م٤مل (( :ارضمع إًمٞمف))  ,ومرضمع إًمٞمف اًمث٤مًمث٦م وم٠مقم٤مد قمٚمٞمف
ذًمؽ اًمٙمالم  ,ومٌٞمٜمام هق يٙمٚمٛمف إذ سمٕمث٧م إًمٞمف ؾمح٤مسم٦م طمٞم٤مل رأؾمف [ومرقمدت ومقىمٕم٧م ُمٜمٝم٤م

=



وٓشمٙمقن إٓ ذم اًمٌٓمـ  .اٟمٔمر:اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط (. )388

ًمذًمؽ شمًٛمك ـم٤مقمقن اإلسمؾ .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((همدد ))
( )1همدة اًمٌٕمػم :خترج ذم أؾمٗمؾ سمٓمٜمف  ,وىمٚمام شمًٚمؿ ُمٜمف  ,و
(. )343/3
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )2مـ ؾمقرة اًمرقمد أي٤مت . )14 -10( :
( )3ومقل ازمـ فمباس-

 : -ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )276/5واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول

صـ( , )213واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( )7 , 6/3يمٚمٝمؿ ُمـ رواي٦م اًمٙمٚمٌل  ,قمـ أيب ص٤مًمح  ,قمـ اسمـ
قمٌ٤مس-

.-

درصمتف  :وٕمٞمػ ضمد ًا  ,شم٘مدم .
ىمقل اسمـ ضمري٩م  :أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )482 , 481/13مـ ـمريؼ اًم٘م٤مؾمؿ  ,صمٜم٤م احلًلم  ,صمٜمل
طمج٤مج  ,قمـ اسمـ ضمري٩م .وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( , )213واًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر
( )410/8وزاد ذم ٟمًٌتف إمم أيب اًمِمٞمخ .
درصمتف  :هق ُمٕمْمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :احلًلم سمـ داود وٕمٞمػ  ,وسمـ ضمري٩م ُمدًمس .
ىمقل قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد  :ذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ( )213سمدون إؾمٜم٤مد .
وىمد شم٘مدم ذم احلدي٨م اًمذي ىمٌٚمف.
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ص٤مقم٘م٦م ومذهٌ٧م ِسم٘مح ِ
ػ( )1رأؾمف]( , )2وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯸ ﯹ [ﯺ ﯻ
ْ
ﯼ ﯽ]( )3ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾(. )4

( )1ذم (أ)  :سمٛمتحػ رأؾمف .وورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :اًم٘محػ  :سمٙمن اًم٘م٤مف .ىم٤مُمقس)) ا.هـ .
واًم٘محػ  :اًمٕمٔمؿ ومقق اًمدُم٤مغ  ,وُم٤م اٟمٗمٚمؼ ُمـ اجلٛمجٛم٦م ومٌ٤من  ,وٓ يدقمك ىمحٗم٤م طمتك يٌلم أو يٜمٙمن ُمٜمف .رء
اٟمٔمر  :اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط صـ(. )1089
(ُ )2م٤م سملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ (ب) .
(ُ )3م٤م سملم اعمٕمؽووملم  :ؾم٘مط ُمـ إصؾ  ,واعمثٌ٧م ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ .
( )4أظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,ؾمقرة اًمرقمد  ,ىمقًمف شمٕم٤ممم

﴿ :ﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ ( , )370/6رىمؿ ( , )11259واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ
يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ أيب ؾم٤مرة  ,صمٜم٤م صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين  ,قمـ أ

(.)212

ٟمس .واًمٌزار ذم ُمًٜمده ( )329/2رىمؿ

(ُ )7007مـ ـمريؼ ديٚمؿ سمـ همزوان  ,صمٜم٤م صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين  ,سمف .
وأظمرضمف أيْم ً٤م  :أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده

( , )88 , 87/6رىمؿ ( , )3341واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط

( , )97 , 96/3رىمؿ ( , )2602واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (. )480/13
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًمدراعمٜمثقر ( )408 , 407/8وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذ ر  ,واسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,وأيب
اًمِمٞمخ  ,واسمـ ُمردويف .
درصمتف  :ذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ( )42/7وىم٤مل (( :رواه أسمق يٕمكم واًمٌزار سمٜمحقه ...وسمٜمحق هذا
رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ...ورضم٤مل اًمٌزار رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم ديٚمؿ سمـ همزوان  ,وهق صم٘م٦م  ,وذم رضم٤مل
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

أيب يٕمكم واًمٓمؼماين قمكم سمـ أيب ؾم٤مرة  ,وهق وٕمٞمػ)) .
ومؾت  :اسمـ أيب ؾم٤مرة هق (( :قمكم سمـ أيب ؾم٤مرة اًمِمٞمٌ٤مين  -سم٤معمٕمجٛم٦م  -أوإزدي  ,اًمٌٍمي  ,وي٘م٤مل قمكم سمـ
حمٛمد سمـ أيب ؾم٤مرة  ,وٕمٞمػ ُ ,مـ اًمً٤مسمٕم٦م [.س])) اًمت٘مري٥م (. )37/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )189/6واعمجروطملم ٓسمـ طمٌ٤من

( , )104/2واًمتٝمذي٥م

(. )285/7
وىمد شم٤مسمٕمف ديٚمؿ سمـ همزوان  ,وسح سم٤مؾمامع ُمـ صم٤مسم٧م يمام هق ذم اًمتخري٩م .
ؼماء  -سمتِمديد اًمراء  -اًمٌٍمي  ,صدوق ,
وديٚمؿ سمـ همزوان هق (( :ديٚمؿ سمـ همزوان اًمٕمٌدي  ,أسمق هم٤مًم٥م اًم َّ
ويم٤من يرؾمؾ ُ ,مـ اًمث٤مُمٜم٦م [.ق])) .اًمت٘مري٥م (. )237/1واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ًمٚمٌخ٤مري
( , )249/3واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )291/6واًمتٝمذي٥م (. )186/3
ىم٤مل إًمٌ٤مين ذم فمالل اجلٜم٦م ذم ختري٩م اًمًٜم٦م ((( : )366/1إؾمٜم٤مده صحٞمح  ,رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم
همػم ديٚمؿ سمـ همزوان  ,وهق صم٘م٦م  ,وىمد شمقسمع)) .
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ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ﴾(. )1
ىم٤مل أهؾ اًمتٗمًػم

()2

ٟ :مزًم٧م ذم صٚمح احلديٌٞم٦م

()3

طملم أرادوا يمت٤مب اًمصًمح  ,وم٘م٤مل

رؾمقل اهلل ً - -مٕمكم (( :ايمت٥م  :سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ))  ,وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ ( )4سمـ قمٛمرو
واعمنميمقن ُ :م٤م ٟمٕمرف اًمرمحـ إٓ ص٤مطم٥م اًمٞمامُم٦م  -يٕمٜمقن ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب -

ايمت٥م

سم٤مؾمٛمؽ اًمٚمٝمؿ  ,وهٙمذا يم٤مٟم٧م اجل٤مهٚمٞم٦م يٙمتٌقن  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ هذه أي٦م .
اًمْم َّح٤مك ٟ:مزًم٧م ذم يمٗم٤مر ىمريش طملم ()5ىم٤مل هلؿ اًمٜمٌل- -
وقال اسمـ قمٌ٤مس ذم رواي٦م َّ

 ﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾( ،)6وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أي٦م  ,وىم٤مل  :ىمؾ هلؿ  :إن
اًمرمحـ اًمذي أٟمٙمرشمؿ ُمٕمرومتف  ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾(. )7

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمرقمد آي٦م ( )30وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ .
( )2اٟمٔمر  :اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )291/5وأؾمٌ٤مب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدي صـ

( , )213واًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن

( , )111/3وُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )14/3وزاد اعمًػم ( , )329/4وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (, )70 , 69/12
وشمٗمًػم اسمـ يمثػم (. )797/2
وطمدي٨م صٚمح احلديٌٞم٦م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اًمّمٚمح  ,سم٤مب يمٞمػ يٙمت٥م هذا ُم٤م ص٤مًمح ومالن سمـ
ومالن  ,وومالن سمـ ومالن  ,وإن مل يٜمًٌف إمم ىمٌٞمٚمتفوأ ٟمًٌف ( )9 959/2رىمؿ ( , )2551وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ,
احلديٌٞم٦م )1409/رىمؿ ( )1783قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب.
يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم  ,سم٤مب صٚمح احلديٌٞم٦م ذم (3
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )3صٚمح احلديٌٞم٦م  :وهق اًمّمٚمح اًمذي قم٘مد سملم رؾمقل  - -واعمنميملم  ,طملم ُمٜمٕمقه ُمـ دظمقل ُمٙم٦م  ,ذم
ذو اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ؾم٧م ُمـ اهلجرة .
و احلديٌٞم٦م  :ىمري٦م ُمتقؾمٓم٦م ًمٞمً٧م سم٤مًمٙمٌػمة  ,سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م  ,وهل همرب ُمٙم٦م قمغم سمٕمد  22يمٞم ً
ال قمغم
ـمريؼ ضمدة اًم٘مديؿ .
اٟمٔمر  :اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم (ُ , )276 , 275/4مٕمجؿ اًمٌٚمدان ( , )229/2واعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م صـ (, )84
واعمٕم٤ممل إصمػمة (. )97
( )4ذم (أ)  :ؾمٝمؾ .
((( )5طملم))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (ب) .
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمٗمرىم٤من آي٦م (. )60
اًمْم َّح٤مك ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس -
( )7ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من(ُ)292/5مـ رواي٦مضمقيؼم ,قمـ َّ

.-

وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ( )214واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )14/3واسمـ اجلقزي ذم زاد
=
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ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ. )1(﴾/

[/193ب]

أظمرج سمـ أيب طم٤مشمؿ  ,واسمـ ُمردويف قمـ قمطي٦م اًمٕمقذم  ,ىم٤مل  :ىم٤مًمقا ًمٚمٜمٌل ً : - -مق
ؾمػمت ًمٜم٤م ضمٌ٤مل ُمٙم٦م  ,طمتك شمتًع ومٜمحرث ومٞمٝم٤م  ,أو ىمٓمٕم٧م ًمٜم٤م إرض يمام يم٤من ؾمٚمٞمامن
ي٘مٓمع ًم٘مقُمف سم٤مًمريح  ,أو أطمٞمٞم٧م ًمٜم٤م ُمقشمك يمام يم٤من قمٞمًك حيٞمل اعمقشمك ًم٘مقُمف  ,وم٠مٟمزل اهلل :
﴿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ أي٦م(. )2
وأظمرج اًمقاطمدي قمـ اًمزسمػم  ,ىم٤مل  :ىم٤مًم٧م ىمريش ًمٚمٜمٌل -

 : -شمزقمؿ أٟمؽ ٟمٌل

يقطمك إًمٞمؽ  ,وأن ؾمٚمٞمامن ؾمخر ًمف اًمري٤مح ( , )3وأن ُمقؾمك ؾمخر ًمف اًمٌحر  ,وأن قمٞمًك
يم٤من حيٞمك اعمقشمك  ,وم٤مدع اهلل أن يًػم قمٜم٤م هذه اجلٌ٤مل  ,ويٗمجر ًمٜم٤م إرض أهن٤مر ًا ومٜمتخذه٤م
هؿ ويٙمٚمٛمقٟم٤م  ,وإٓ وم٤مدع اهلل
حم٤مرث وُمزارع وٟم٠ميمؾ  ,وإٓ وم٤مدع اهلل أن حيٞمك ًمٜم٤م ُمقشم٤مٟم٤م ومٜمٙمٚمؿ
أن يّمػم هذه اًمّمخرة اًمتل حتتؽ ذهٌ ً٤م ( )4ومٜمٜمح٧م ُمٜمٝم٤م  ,وشمٖمٜمٞمٜم٤م قمـ رطمٚم٦م اًمِمت٤مء
هي
واًمّمٞمػ  ,وم٢مٟمؽ شمزقمؿ أٟمؽ يمٝمٞمئتٝمؿ .ومٌٞمٜم٤م ٟمحـ طمقًمف إذ ٟمزل قمٚمٞمف اًمقطمل  ,ومٚمام ُ ن
()5
ظمػمين
قمٜمف ىم٤مل (( :واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًم٘مد أقمٓم٤مين ُم٤م ؾم٠مًمتؿ  ,وًمق ؿمئتؿ ًمٙم٤من  ,وًمٙمٜمف َّ َ

=



املؾمػم ( , )70/12 , 329/4واخل٤مزن ذم ًمٌ٤مب اًمت٠مويؾ ( , )22/4وإًمقد ذم روح اعمٕم٤مين ()145/7
يمٚمٝمؿ قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-

اًمْم َّح٤مك مل يًٛمع ُمـ اسمـ قمٌ٤مس-
درصمتف  :ومٞمف  :ضمقيؼم  ,وٕمٞمػ  ,و َّ

 , -ومٝمق ُمٜم٘مٓمع .

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمرقمد آي٦م ( )31ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ .
ًمٚمزيٚمٕمل,)191/2
(
( )2أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه  ,واسمـ ُمردويف ذم شمٗمًػمه ,ذميمامختري٩م اطم٤مدي٨م اًمٙمِم٤مف
اًمٕمقذم
قمامرة صمٜم٤م قمٛمر سمـ طمً٤من  ,قمـ قمٓمٞم٦م .
وشمٗمًػم اسمـ يمثػم( )797/2يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ سمنم سمـ ,
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ( )454 , 453/8وزاد ذم ٟمًٌتف إمم أيب اًمِمٞمخ .
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :سمنم سمـ قمامرة اخلثٕمٛمل  ,وٕمٞمػ .وقمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد سمـ ضمٜم٤مدة  ,صدوق خيٓمئ يمثػم ًا ,
ويم٤من ؿمٞمٕمٞم ً٤م ُمدًمً ً٤م  ,وىمد وٕمٗمف يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء  ,ومٝمق هبذ اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
( )3ذم (أ)  :اًمريح .
((( )4ذهٌ ً٤م))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
هي قمٜمف  :أي يمِمػ قمٜمف اخلقف .اًمٜمٝم٤مي٦م (هى) (. )364/2
( ُ )5ن
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سملم أن شمدظمٚمقا ُمـ سم٤مب اًمرمح٦م ومٞم١مُمـ ُم١مُمٜمٙمؿ  ,وسملم أن يٙمٚمٙمؿ إمم ُم٤م اظمؽمشمؿ ٕٟمٗمًٙمؿ
ومتْمٚمقا قمـ سم٤مب اًمرمح٦م  ,وم٤مظمؽمت سم٤مب اًمرمح٦م  ,وأظمؼمين  :إن أقمٓم٤ميمؿ ذًمؽ صمؿ يمٗمرشمؿ أٟمف
ُمٕمذسمٙمؿ قمذاسم ً٤م ٓ يٕمذسمف أطمد ًا ُمـ اًمٕم٤معملم ))  ,ومٜمزًم٧م  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ﴾ ( , )1وٟمزًم٧م  ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾أي٦م(. )2
ىمقًمف شمٕم٤ممم( ﴿ : )3ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ. )4(﴾/

[/194ب]

أظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ جم٤مهد  ,ىم٤مل  :ىم٤مًم٧م ىمريش طملم أٟمزل  ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﴾(ُ:)5م٤م ٟمراك ي٤م حمٛمد متٚمؽ ُمـ رء ً ,م٘مد ومرغ ُمـ إُمر ,وم٠مٟمزل اهلل:

﴿ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾(.)6

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ (. )7

قمػمت( )8اًمٞمٝمقد رؾمقل اهلل  , - -وىم٤مًم٧م ُ :م٤م ٟمرى هلذا اًمرضمؾ مه٦م
ىم٤مل اًمٙمٚمٌل َّ :
(ُ )1مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )59
( )2أظمرضمف اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( , )214واسمـ ُمردويف ذم شمٗمًػم ه  ,يمام ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م
اًمٙمِم٤مف ًمٚمزيٚمٕمل ( )190/2يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ قمٌد اجلٌ٤مر سمـ قمٛمر إيكم  ,قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٓم٤مء سمـ
إسمراهٞمؿ  ,قمـ ضمدشمف أم قمٓم٤مء ُمقٓة اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام , --ىم٤مًم٧م  :ؾمٛمٕم٧م اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام. --
ار سمـ قمٛمر إَ ْيكم  :سمٗمتح اهلٛمزة وؾمٙمقن اًمتحت٤مٟمٞم٦م ,
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :قمٌد اجلٌ٤مر وهق (( :قمٌد اجل٥م
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

إُمقي ُمقٓهؿ  ,وٕمٞمػ ُ ,مـ اًمً٤مسمٕم٦م ُ ,م٤مت سمٕمد اًمًتلم [.ت ق])) اًمت٘مري٥م (. )466/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )31/6واعمجروطملم ٓسمـ طمٌ٤من ( , )159 , 158/2واًمتٝمذي٥م
( , )94/6ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
((( )3شمٕم٤ممم))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمرقمد آي٦م ( )39ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ﴾ .
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمرقمد آي٦م (.)38
( )6أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,يمام ذم اًمدر اعمٜمثقر ( )467/8قمـ جم٤مهد .
درصمتف  :مل أىمػ قمغم ؾمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,ومٚمٕمٚمف ُمـ اعمٗم٘مقد  ,إٓ أٟمف

ىمد أظمرج اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه

( )568/13قمـ اسمـ أيب ٟمجٞمح  ,قمـ جم٤مهد ٟ ,محقه  ,وإؾمٜم٤مده طمًـ إٓ أٟمف ُمرؾمؾ .
()7

ُمـ ؾمقرة اًمرقمد آي٦م ( ﴿ . )38ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﴾

( )8ذم (أ)  :قمػم  ,سمال شم٤مء .
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إٓ اًم نـؾم٤مء واًم نـيم٤مح  ,وًمق يم٤من ٟمٌٞم ً٤م يمام زقمؿ ًمِمٖمٚمف أُمر اًمٜمٌقة قمـ اًمٜمًَّ٤مء  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم
هذه أي٦م(. )1

الفصل الجاىٕ
ومال اجلعػمي ً :مٞمس ومٞمٝم٤م ُمٜمًقخ(.)2
وىم٤مل أسمق الىم٤مؾمؿ هٌ٦م اهلل ( :)3ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٜمًقخ آيت٤من  :آي٦م جمٛمع قمغم ٟمًخٝم٤م  ,وآي٦م
خمتٚمػ ذم ٟمًخٝم٤م  ,وم٤معمجٛمع قمغم ٟمًخٝم٤م  :ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﴾(ٟ ,)4مًخ٧م
سمآي٦م اًمًٞمػ( , )5وىمقًمف  ﴿ :ﯪ ﯫ﴾  ,حمٙمؿ(.)6
واعمختٚمػ ذم ٟمًخٝم٤م  :ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾(. )7
صـ, )215وإًمقد ذم روح اعمٕم٤مين( )159/7يمالمه٤م ُمـ ىمقل اًمٙمٚمٌل ,
( )1ذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول (
سمدون إؾمٜم٤مد.وذيمره اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم(ُ )336/4مـ ىمقل أيب ص٤مًمح  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-

درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,واًمٙمٚمٌل وٕمٞمػ ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب .
( )2ذيمر اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ (ُ )478/2مـ رواي٦م محٞمد إقمرج  ,قمـ جم٤مهد ىم٤مل (( :سورة اًمرقمد
ُمٙمٞم٦م ً ,مٞمس ومٞمٝم٤م ٟم٤مؾمخ وٓ ُمٜمًقخ ))  ,وىم٤مل ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ ((( : )328وًمٞمس ذم
اًمرقمد وإسمراهٞمؿ رء ُمـ اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ)) .
( )3ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ صـ(. )135
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ﯫ
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمرقمد (آي٦م)40وٟمّمٝم٤م﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾ .
( )5دقمقى اإلمج٤مع قمغم اًمٜمًخ سمآي٦م اًمًٞمػ ومٞمف ٟمٔمر  ,وم٘مد ومنه٤م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ سمام يٌلم إطمٙم٤مُمٝم٤م  ,ىم٤مل اسمـ
اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ( )378سمٕمد ذيمره دقمقى اًمٜمًخ (( :وقمغم ُم٤م ؾمٌؼ حت٘مٞم٘مف ذم ُمقاوع ُ ,مـ
أٟمف ًمٞمس قمٚمٞمؽ أن شم٠مشمٞمٝمؿ سمام ي٘مؽمطمقن ُمـ أي٤مت إٟمام قمٚمٞمؽ أن شمٌٚمغ  ,شمٙمقن حمٙمٛم٦م  ,وٓ يٙمقن سمٞمٜمٝم٤م وسملم
آي٦م اًمًٞمػ ُمٜم٤موم٤مة))  ,ورد اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ – أيْم ً٤م – اًمًخ٤موي ذم مج٤مل اًم٘مراء (. )737/2
ويمذًمؽ وم٢من أئٛم٦م اًمتح٘مٞمؼ مل يدرضمقه٤م ومٞمام ادع ي قمٚمٞمف اًمٜمًخ ُمـ أي٤مت ,اٟمٔمر:اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ًم٘مت٤مدة ,
واًمٜمح٤مس  ,وُمٙمل  ,واٟمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ,واًم٘مرـمٌل  ,واسمـ يمثػم  ,وهمػمهؿ .
( )6اٟمٔمر  :اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ٓسمـ القمريب (. )273/2
(ُ )7مـ ؾمقرة اًمرقمد آي٦م (. )6
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ىم٤مل جم٤مهد( : )1هل( )2حمٙمٛم٦م .
اًمْم َّح٤مك(ٟ : )3مًخٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾( , )4وم٤مًمٔمٚمؿ
وىم٤مل َّ
هٜم٤م اًمنمك .

الفصل الجالح :
الزعس
يف املتظابُ مً سْرٗ :
ىمقًمف  ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ (. )5
وذم ؾمقرة ًم٘مامن  ﴿ :ﭢ ﭣ﴾ ( ٓ )6صم٤مين ًمف ٟٕ ٪مؽ شم٘مقل ذم اًمزُم٤من  :ضمرى اًمٞمقم يمذا
إمم يقم يمذا  ,أو ًمٞمقم يمذا  ,وإيمثر اًمالم  ,يمام ذم هذه اًمًقرة وؾمقرة اعمالئٙم٦م (.)7ويمذًمؽ
ذم يس  ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ﴾(ٟٕ ٪ )8مف سمٛمٜمزًم٦م اًمت٤مريخ  ,شم٘مقل ً :مٌث٧م ًمثالث سم٘ملم
( )1ذيمره اًمٙمرُمل ذم ىمالئد اعمرضم٤من صـ ( , )126وهق اًم٘مقل اًمراضمح  -إن ؿم٤مء اهلل  , -وذًمؽ ٕن اًمٔمٚمؿ ذم
أي٦م قم٤مم  ,يِمٛمؾ اًمٙمٗمر ومجٞمع اًمًٞمئ٤مت  ,وختّمٞمّمف سم٤مًمنمك يحشم٤مج إمم دًمٞمؾ  ,صمؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ ظمؼم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمٕمٌٞمده  ,يتْمٛمـ اًمققمد سم٤مًمتج٤موز قمـ اعمنميملم إذا آُمٜمقا  ,وقمـ
اعمذٟمٌلم إذا شم٤مسمقا  ,وٓ ٟمًخ ذم إظمٌ٤مر يمام شم٘مدم .ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم ( )306/4سمٕمد أن ٟمً٥م
اًم٘مقل سم٤ملنؾمخ إمم سمٕمض اعمٗمنيـ (( :واعمح٘م٘مقن قمغم أهن٤م حمٙمٛم٦م)) .
واٟمٔمر  :اًمٜمًخ ذم اًم٘مرآن (. )751/2
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

((( )2هل))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )3ذيمره اًمٙمرُمل ذم ىمالئد اعمرضم٤من صـ(. )126
وممـ ىم٤مل سمٜمًخٝم٤م  ,وومن اًمٔمٚمؿ سم٤مًمنمك  :اسمـ طمزم صـ ( , )42واسمـ اًمٌ٤مرزي صـ ( , )37واًمٕمت٤مئ٘مل
صـ( )56ذم ٟمقاؾمخٝمؿ .
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمٜمً٤مء آي٦م (. )48
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمرقمد آي٦م ( )2وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾.
( )6آي٦م (. )29
( )7آي٦م (. )13
وؾمقرة اعمالئٙم٦م هل ؾمقرة وم٤مـمر .اٟمٔمر ُ :مّم٤مقمد اًمٜمٔمر صـ(. )384
( )8آي٦م (. )38
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ُمـ اًمِمٝمر [ ,وأشمٞمتؽ خلٛمس ُمْم٧م  ,وآشمٞمؽ خلٛمس شمٌ٘مك ُمـ اًمِمٝمر ] (. )1وأُم٤م ذم ًم٘مامن
ومقاومؼ ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وهق ىمقًمف  ﴿ :ﮉ /ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾( ,)2واًم٘مٞم٤مس يمام ذم ىمقًمف :
﴿ ﮘ ﮙ ﮚ﴾(ً )3مٙمٜمف محؾ قمغم اعمٕمٜمك أي  :ي٘مّمد سمٓم٤مقمتف إمم اهلل  ,يمذًمؽ  ﴿ :ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﴾( )4أي  :ضمرى إمم وىمتف اعمًٛمك ًمف(. )5
ىمقًمف  ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾(. )6
وسمٕمده٤م  ﴿ :﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﴾(ٕ )7ن سم٤مًمتٗمٙمر ذم أي٤مت يٕم٘مؾ ُم٤م
ضمعًم٧م أي٤مت دًمٞمٚم٦م قمٚمٞمف  ,وم٤مٕول ي١مدي إمم اًمث٤مين  ,وهق ؾمٌ٥م ًمف واًمًٌ٥م ُم٘مدم قمغم
اعمًٌ٥م  ,ومٜم٤مؾم٥م شم٘مدم اًمتٗمٙمر قمغم اًمتٕم٘مؾ(. )8
(ُ )1م٤م سملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ (أ) .
(ُ )2مـ ؾمقرة ًم٘مامن آي٦م (. )22
(ُ )3مـ ؾمقرة آل قمٛمران آي٦م (. )20
(ُ )4مـ ؾمقرة ًم٘مامن آي٦م (. )29
( )5هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )151واٟمٔمر  :اًمٌّم٤مئر (. )264/1
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمرقمد آي٦م ( )3وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ .
(ُ )7مـ ؾمقرة اًمرقمد آي٦م ( )4وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﴾ .
( )8مجع اًمِمٞمخ هٜم٤مسملم شمٕمٚمٞمؾ اًمؽرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرارصـ(,)151وإٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(.)205
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :درة اًمتٜمزيؾ صـ( , )175واًمٌّم٤مئر (. )265 , 264/1
أُم٤م اًمٖمرٟم٤مـمل ذم ُمالك اًمت٠مويؾ ( )561/2وم٘مد قمٚمؾ ذًمؽ سم٘مقًمف (( :أن ُمٕمتؼمات أي٦م إومم ُمـ ُمد
إرض وُم٤م ذيمر سمٕمد ذًمؽ أووح ًمال قمتٌ٤مر  ,وُمٕمتؼمات اًمث٤مٟمٞم٦م أهمٛمض ...وأُم٤م ُمٕمتؼمات إومم ومٞمتقصؾ
سم٤مًمٗمٙمر إمم احلّمقل قمغم آقمتٌ٤مر هب٤م  ,وشمٕمٚم٘مٝم٤م وقمجٞم٥م احلٙمٛم٦م ومٞمٝم٤م  ,وهمٛمقض ُم٤م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مد
وٓيتقصؾ إمم سمٕمض ذًمؽ إٓ سمٕمد ـمقل آقمتٌ٤مر واًمت٠ميٞمد ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف واًمتقومٞمؼ  .ومٚمام يم٤من اًمٕم٘مؾ أذف
وأقمغم ٟم٤مؾمٌف أن يتٌع سمف ُم٤م هق أهمٛمض وأظمٗمك  ,وٟم٤مؾم٥م اًمٗمٙمر ُم٤م هق أظهر وأضمغم  ,وم٘مٞمؾ ذم قم٘م٥م أي٦م
إومم  ﴿ :ﮛ ﮜ﴾  ,وذم قم٘م٥م اًمث٤مٟمٞم٦م

 ﴿ :﮸ ﮹﴾  ,وًمق ورد اًمٕمٙمس مل يٙمـ

ًمٞمٜم٤مؾم٥م ,واهلل أقمٚمؿ)) .
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ىمقًمف  ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ (. )1
ذم هذه اًمًقرة ُمقوٕملم ( , )2وزقمٛمقا أٟمف ٓ صم٤مًم٨م هلام ً.مٞمس هذا سمتٙمرار حمض ٕ ٪ن
اعمراد سم٤مٕول  :آي٦م مم٤م اىمؽمطمقا ٟمحق ُم٤م ذم ىمقًمف

﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ )3(﴾...أي٤مت .وسم٤مًمث٤مين  :آي٦م ُم٤م ٕ ,هنؿ مل هيتدوا إمم أن اًم٘مرآن آي٦م( )4سمؾ ومقق يمؾ آي٦م ,
وأٟمٙمروا ؾم٤مئر آي٤مشمف.)5(--
ىمقًمف ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾ (.)6

وذم اًمٜمحؾ  ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾(, )7

وذم احل٩م

 ﴿ :ﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

()8
واًمًح٤مب واًمّمقاقمؼ ,
اًمًقرة شم٘مدم ذيمر اًم ُٕمٚمقي٤مت ُمـ اًمؼمق ّ
ﮁ﴾ ٕ,ن ذم هذه ّ

صمؿ ذيمر اعمالئٙم٦م وشمًٌٞمحٝمؿ  ,وذيمر سمآظمره إصٜم٤مم واًمٙمٗم٤مر  ,ومٌدأ هٜم٤م سمذيمر ُمـ ذم
اًمٙمٗم٤مر وإصٜم٤مم .
اًمًٛمقات ًمذًمؽ  ,وذيمر إرض شمٌٕم ً٤م  ,ومل يذيمر ُمـ ومٞمٝم٤م اؾمتخٗم٤موم ً٤م ب
وأ ُّم٤م ُم٤م ذم ؾمقرة احل٩م وم٘مد شم٘مدم /قمٚمٞمف ذيمر اعم١مُمٜملم وؾم٤مئر إدي٤من  ,وم٘مدم ذيمر ُمـ

ذم اًمًٛمقات شمٕمٔمٞم ًام هلؿ وهل٤م  ,وذيمر ُمـ ذم إرض ٕهنؿ هؿ اًمذيـ شم٘مدم ذيمرهؿ .

وأ ُّم٤م ُم٤م ذم اًمٜمحؾ وم٘مد شم٘مدم قمٚمٞمف ذيمر ُم٤م ظمٚمؼ اهلل قمغم اًمٕمٛمقم  ,ومل يٙمـ ومٞمف ذيمر
اعمالئٙم٦م وٓ اإلٟمس سم٤مًمٍميح  ,وم٤مىمتْم٧م أي٦م

 ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾,

وم٘م٤مل ذم يمؾ آي٦م ُم٤م ٓق هب٤م(. )1
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمرقمد آي٦م ( )7ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ .
( )2اعمقوع اًمث٤مين  :آي٦م (. )27
(ُ )3مـ ؾمقرة اإلهاء أي٤مت (. )93 – 90
((( )4آي٦م))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )5هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )151واٟمٔمر  :اًمٌّم٤مئر (. )265/1
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمرقمد آي٦م ( )15ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﴾.
( )7آي٦م (. )49
( )8آي٦م (. )18
ص( , )152وذم همرائ٥م اًمتٗمًػم(.)566 , 565/1
( )1هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتؽرار ـ
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ىمقًمف ﴿ :ﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﴾(. )1
ىم٤مًمف هٜم٤م سمٚمٗمظ  ﴿ :ﯡ ﴾  ,ويمذا ذم اًم٘مّمص ( , )2واًمٕمٜمٙمٌقت ( , )3واًمروم ( , )4وىم٤مًمف
()6
()5
اًمرب )  ,وذم اًمِمقرى ( )7سم٢موامر ًمٗمظ :
ذم اإلهاء  ,وذم ؾمٌ٠م ذم ُمقوٕملم سمٚمٗمظ ( ّ

﴿ﯡ ﴾ ,وسمزي٤مدة ﴿ :ﯥ﴾ ذم اًمٕمٜمٙمٌقت( , )8وذم صم٤مين ُمقوٕمل ؾمٌ٠م (ُ , )9مقاوم٘م ً٦م ًمت٘مدم
شمٙمرر ًمٗمظ اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمًقرإرسمع  ,وًمت٘مدم شمٙمرار اإلوامر ذم اًمِمقرى .
وزاد ذم اًمٕمٜمٙمٌقت  ﴿ :ﯢ ﯣ﴾ و ﴿ :ﯥ﴾ ُمقاوم٘م ً٦م ًمًٌط اًمٙمالم قمغم اًمرزق

اعمذيمقر ومٞمٝم٤م سحي ً٤م .وزاد ذم ا ًم٘مّمص  ﴿ :ﯢ ﯣ﴾(ُ )10مقاوم٘م ً٦م ًمذًمؽ  ,وإن يم٤من ًمٗمظ
اًمرزق ومٞمف شمْمٛمٜم ً٤م .
وزاد  ﴿ :ﯢ ﯣ﴾ذم صم٤مين ُمقوٕمل ؾمٌ٠م (ٟٕ , )11مف ٟمزل ذم اعم١مُمٜملم  ,وُم٤م ىمٌٚمف ذم
اًمٙم٤مومريـ .
وطمذف ًمٗمظة  ﴿ :ﯥ﴾ذم همػم اًمٕمٜمٙمٌقت  ,وذم أول ُمقوٕمل ﴿ ﯢ ﯣ﴾ذم صم٤مين
ُمقوٕمل ؾمٌ٠م( )1اظمتّم٤مر ًا (.)1

=



واٟمٔمر أيْم ً٤م ُ :مالك اًمت٠مويؾ ( , )562/2ويمِمػ اعمٕم٤مين ٓسمـ مج٤مقم٦م صـ

( , )126 , 125واًمٌّم٤مئر

( , )266 , 265/1وومتح اًمرمحـ صـ(. )206 , 205
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمرقمد آي٦م ( )26ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾.
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )2آي٦م (. )82
( )3آي٦م (. )62
( )4آي٦م (. )37
( )5آي٦م (ُ )30مـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﴾ .
( )6اعمقوع إول  :آي٦م ( , )36واعمقوع اًمث٤مين  :آي٦م (. )39
( )7آي٦م (ُ )12مـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﴾.
( )8آي٦م (ُ )62مـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﴾.
( )9آي٦م (. )39
( )10آي٦م (. )82
( )11آي٦م (. )39
( )1آي٦م (. )39
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ىمقًمف  ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﴾ (. )2

إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ ـم٤مسمؼ هذا اجلقاب ىمقًمف  ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ ؟

()3
قمكم آي٤مت فم٤مهرة وُمٕمجزات ىم٤مهرة ً ,مٙمـ
ىمٚم٧م  :اعمٕمٜمك ىمؾ هلؿ  :إن اهلل أٟمزل َّ

اإلوالل واهلداي٦م ُمـ اهلل  ,وم٠موٚمٙمؿ قمـ شمٚمؽ أي٤مت  ,وهدى إًمٞمٝم٤م آظمريـ  ,ومال وم٤مئدة ذم
شمٙمثػم أي٤مت واعمٕمجزات. /أو هق يمالم ضمرى جمرى اًمتٕمج٥م ُمـ ىمقهلؿ ٕ ,ن أي٤مت
اًمٌ٤مهرة اعمتٙم٤مصمرة اًمتل فمٝمرت قمغم اًمٜمٌل –  , -يم٤مٟم٧م أيمثر ُمـ أن شمِمتٌف قمغم اًمٕم٤مىمؾ ,
ومٚمام ـمٚمٌقا سمٕمده٤م آي٤مت أظمر يم٤من حمؾ اًمتٕمج٥م واإلٟمٙم٤مر  ,ومٙم٠مٟمف ىمٞمؾ هلؿ

ُ :م٤م أع فمؿ

صٛمٞمؿ قمغم اًمٙمٗمر,ومال ؾمٌٞمؾ
قمٜم٤مديمؿ إن اهلل يْمؾ ُمـ يِم٤مء ,يمٛمـ يم٤من قمغم صٜمٞمٕمٙمؿ ُمـ اًم٧م
إمم هدايتٙمؿ  ,وإن أٟمزًم٧م يمؾ آي٦م  ,وهيدي ُمـ يم٤من قمغم ظمالف صٜمٞمٕمٙمؿ(. )4
ىمقًمف  ﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﴾(. )5

إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ ـم٤مسمؼ ىمقًمف قم٘مٌف ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﴾ ؟
ىمٚم٧م( : )6ومٞمف حمذوف شم٘مديره  :أومٛمـ هق رىمٞم٥م قمغم يمؾ ٟمٗمس ـم٤محل٦م وص٤محل٦م  ,يٕمٚمؿ
ُم٤م يمًٌ٧م ُمـ ظمػم وذ  ,يمٛمـ ًمٞمس يمذًمؽ ُمـ ذيم٤مئٝمؿ ( )1اًمتل ٓ شمي وٓ شمٜمٗمع ؟
ويدل ًمف ىمقًمف  ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﴾ ,وٟمحقه ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

=



( )1هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )207 , 206
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

واٟمٔمر ُ :متِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓسمـ اعمٜم٤مدى صـ ( , )217وأهار اًمتٙمرار صـ( , )200وُمالك اًمت٠مويؾ (566/2
–  , )568واًمٌّم٤مئر (. )363/1
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمرقمد آي٦م

( )27وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂﰃ ﰄﰅﰆ﴾ .
( )3هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )207
( )4واٟمٔمر أيْم ً٤م  :اًمٙمِم٤مف ( , )508 , 507/2وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )156
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمرقمد آي٦م ( )33ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﴾ .
( )6هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )208 , 207
( )1ذم (أ)  :ذيم٤مئٙمؿ .
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 ﴿ :ﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡﭢ ﴾(.)2

ىمقًمف ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾(. )3

()5
()4
قمػموا رؾمقل اهلل – -
وُمثٚمف ذم اعم١مُمـ ً ,مٞمس سمتٙمرار .ىم٤مل اسمـ قم٥م اس َّ :

سم٤مؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمٜمٙم٤مح واًمتٙمثر ُمٜمف  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤﮥ﴾  ,سمخالف اعم١مُمـ  :وم٢من اعمراد ُمٜمف ًمً٧م سمٌدع ُمـ اًمرؾمؾ  ﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾(. )7( )6
ىمقًمف  ﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾(. )8

إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ اصمٌ٧م هلؿ ُمٙمر ًا صمؿ نوم٤مه قمٜمٝمؿ سم٘مقًمف  ﴿ :ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﴾ /؟.
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ىمٚم٧م(ُ : )9مٕمٜم٤مه إن ُمٙمر اعم٤ميمريـ خمٚمقق ًمف  ,وٓ يي إٓ سم٢مرادشمف  ,وم٢مصمٌ٤مشمف هلؿ سم٤مقمتٌ٤مر
اًمٙمً٥م  ,وٟمٗمٞمف قمٜمٝمؿ سم٤مقمتٌ٤مر اخلٚمؼ(. )1
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمزُمر آي٦م (. )22
( )2واٟمٔمر أيْم ً٤م  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير ( , )545/13اًمٗمريد ذم إقمراب اًم٘مرآن اعمجٞمد

( , )139/3وأٟمٛمقذج

ضمٚمٞمؾ صـ(. )157
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمرقمد آي٦م ( )38ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ﮰﮱ﮲﴾ .
( )4ي٘مّمد هب٤م ؾمقرة هم٤مومر  ,وهل ُمـ أؾمامئٝم٤م .اٟمٔمر ُ :مّم٤مقمد اًمٜمظر (. )432/2
( )5شم٘مدم خترجيف ذم ومّمؾ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ُمـ هذه اًمًقرة .اٟمٔمر  :صـ(. )342,343
(ُ )6مـ ؾمقرة هم٤مومر آي٦م (. )78
( )7اٟمٔمر  :أهار اًمتٙمرار صـ( , )153واًمٌّم٤مئر (. )267 , 266/1
ﰓ ﴾.
(ُ )8مـ ؾمقرة اًمرقمد آي٦م( )42ومت٤مُمٝم٤م ﴿ :ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
( )9هذاىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤مإٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ (,)208وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ
صـ(. )157
( )1واٟمٔمرأيْم ً٤م:شمٗمًػماسمـ ضمرير(,)580/13وزاد اعمًػم (, )341/4وروح اعمٕم٤مين ًمألًمقد (, 164/13
. )165
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خامتُ يف طٕ ٛمً فطلَا
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل( : )1ذيمر اخلٓمٞم٥م أسمق سمٙمر [ أمحد ]( )2سمـ قمكم (ُ ,)3مـ طمدي٨م ؾمٚمٞمام ن سمـ
قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس ( , )4قمـ أسمٞمف( , )5قمـ ضمده ىم٤مل  :يمٜم٤م ُمع قمٛمر ذم ؾمٗمر  ,وم٠مص٤مسمٜم٤م
رقمدٌ وسمر ٌد( , )6وم٘م٤مل ًمٜم٤م يمٕم٥مُ :مـ ىم٤مل طملم يًٛمع اًمرقمد  :ؾمٌح٤من ُمـ يًٌح اًمرقمد
سمحٛمده واعمالئٙم٦م ُمـ ظمٞمٗمتف صمالصم ً٤م  ,قمقذم مم٤م يٙمقن ذم ذًمؽ اًمرقمد  ,ومٗمٕمٚمٜم٤م ومٕمقومٞمٜم٤م ,صمؿ

()7

ًم٘مٞم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب – – وم٢مذا َسم َر َد ٌة ()8ىمد أص٤مسم٧م أٟمٗمف وم٠مصمرت ومٞمف  ,وم٘مٚم٧م  :ي٤م أُمػم
اعم١مُمٜملم ُم٤م هذا ؟ وم٘م٤مل  :سمردة أص٤مسم٧م أٟمٗمل وم٠مصمرت  ,وم٘مٚم٧م  :إن يمٕمٌ ً٤م طملم ؾمٛمع اًمرقمد
( )1ذم اًمتذيم٤مر صـ(. )244
واًمؽمضمؿ .
ة
( )2ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :سمـ أمحد)) وهق ظمٓم٠م  ,واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدر اًمتخري٩م ,
( )3هق  :أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي  ,أسمق سمٙمر  ,اخلٓمٞم٥م  ,احل٤مومظ اًمٙمٌػم  ,أطمد أقمالم احلٗم٤مظ
وُمٝمرة احلدي٨م  ,وُمـ ظمتؿ سمف ديقان اعمحدصملم  ,وص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اعمٜمتنمة  ,وًمف ُمّمٜمٗم٤مت ذم قمٚمقم
احلدي٨م مل يًٌؼ إمم ُمثٚمٝم٤م  ,وُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف  :اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمرواي٦م  ,واجل٤مُمع إلظمالق اًمراوي وآداب
اًمً٤مُمع  ,واًمً٤مسمؼ واًمالطمؼ  ,وشم٤مريخ سمٖمداد  ,وهمػمه٤م .شمقذم ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م (.)463
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ًمٚمًٌٙمل( , )40 - 29/4وُمٕمجؿ إدسم٤مء(. )512 – 497/1
( )4هق  (( :ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس اهل٤مؿمٛمل,أطمد إذاف,قمؿ اخلٚمٞمٗمتلم
واعمٜمّمقر ُ ,م٘مٌقل ُ ,مـ اًمً٤مدؾم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وأرسمٕملم  ,وًمف ؾمتقن إٓ ؾمٜم٦م

 :اًمًٗم٤مح
[س ق ])) اًمت٘مري٥م

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(. )328 /1واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( , )25 /4واًم٨مىم٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )381 /6وهتذي٥م
اًمٙمامل ( . )49 – 44 /12
( )5هق (( :قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس اهل٤مؿمٛمل  ,أسمق حمٛمد  ,صم٘م٦م قم٤مسمد ُ ,مـ اًمث٤مًمث٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمامين قمنمة قمغم
اًمّمحٞمح [سمخ م  ))]4اًمت٘مري٥م (. )40/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( , )282/6واًمٓمٌ٘م٤مت اًمؽ سمرى ٓسمـ ؾمٕمد (, )315 – 312/5
وُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت ًمٚمٕمجكم (. )156/2
( )6ذم (أ)  :وسمرق .
((( )7صمؿ))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (ب) .
اًمؼم ُد .
(َ )8سم ْر َدة  :ومجٝم٤م َسم َرد  ,واًمؼمد هق طم٥م اًمٖمامم  ,شم٘مقل ُ :سم ِر َد اًم٘مقم َأص٤مهبؿ َ َ
اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((سمرد)) (. )82/3
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ىم٤مل ًمٜم٤م ُ :مـ ىم٤مل طملم يًٛمع اًمرقمد ؾمٌح٤من ُمـ يًٌح اًمرقمد سمحٛمده واعمالئٙم٦م م ن ظمٞمٗمتف
صمالصم ً٤م,قمقذم مم٤م يٙمقن ذم ذلك اًمرقمد  ,وم٘مٚمٜم٤م ومٕمقومٞمٜم٤م  ,وم٘م٤مل قمٛمر قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب –: - 
()1

أومال ىمٚمتؿ ًمٜم٤م طمتك ٟم٘مقهل٤م ؟

ورواه(ُ )2مـ وضمف آظمر هبذا اعمٕمٜمك ىم٤مل ((:يمٜمّ٤م ُمع قمٛمر ذم ؾمٗمر سملم اعمديٜم٦م واًمِم٤مم ,...
صمؿ ىم٤مل  :ىمٚم٧م ًمٕمٛمر  :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم  ,يم٠مٟم٤م يمٜم٤م ذم همػم ُم٤م يم٤من ومٞمف اًمٜم٤مس ...إمم آظمره .



الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )1أظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م  ,سم٤مب صٗم٦م اًمرقمد واًمؼمق ( )1292/4سمف ُ ,مثٚمف .
وذيمره اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه()38/12واًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ( )406/8خمتٍم ًا,وٟمًٌف ٕيب اًمِمٞمخ ,
قمـ يمٕم٥م إطمٌ٤مر .
درصمتف  :رضم٤مًمف صم٘م٤مت .
اسمٕملم  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-
( )2اخلٓمٞم٥م ذم رواي٤مت اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًم٧م

362
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سْرٗ ابزأٍه علُٔ الشالو  ,مهَّّٕٗ

()1

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس( )2إٓ  ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾إمم  ﴿ :ﮔ﴾(. )3
وهل  :مخسقن آية زمرصي  ،واشمـان ىمقدم  ،وأرزمع ضمجازي  ،ومخس ؾمامل(. )4

ىم٤مل ذم اًمدر اعمٜمثقر(: )5

الفصل األّل
يف أسباب ىزّهلا

أظمرج اًمٜمح٤مس( )6ذم [ٟم٤مؾمخف] ( )7قمـ اسمـ قمٌ٤مس --ىم٤مل  :ؾمقرة إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف
اًمًالم ٟمزًم٧م سمٛمٙم٦م ؾمقى/آيتلم ُمٜمٝم٤م ٟمزًمت٤م سم٤معمديٜم٦م,ومه٤م  ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
() 1

أظمرج اسمـ ُمردويف قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

 , -واسمـ اًمزسمػم ىم٤مٓ ٟ(( :مزًم٧م ؾمقرة إسمراهٞمؿ سمٛمٙم٦م

)) .اًمدر

اعمٜمثقر (. )486/8وهق ىمقل  :احلًـ وقمٙمرُم٦م وضم٤مسمر سمـ زيد .اٟمٔمر  :اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن (. )120/3
ُمٙمل ؾمقرة إسمراهٞمؿ .ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم
ومجٝمقر اعمٗمنيـ جمٛمٕملم قمغم َّة

ُمٙمٞم٦م ُمـ همػم ظمالف قمٚمٛمٜم٤مه سمٞمٜمٝمؿ  ,إٓ ُم٤م روي قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

((( : )343/4وهل

 -وىمت٤مدة . ))...وىم٤مل أسمق طمٞم٤من ذم

اًمٌحر اعمحٞمط (((:)405/6هذه اًمًقرة ُمٙمٞم٦م يمٚمٝم٤م ذم ىمقل اجلٛمٝمقر)).
واٟمٔمر  :روح اعمٕم٤مين( , )169/13واًمتحرير واًمتٜمقير (. )177/13
( )2ؾمٞم٠ميت خترجيف ىمريٌ ً٤م .
(ُ )3مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م

( )29 , 28وٟمّمٝمام  ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ﮎ * ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﴾ .
( )4ذيمر أسمق قمٛمر اًمداين ذم اًمٌٞم٤من صـ ( )171أهن٤م  :مخًقن وآي٦م ذم اًمٌٍمي .ويمذا احلداد ذم ؾمٕم٤مدة اًمداريـ
صـ(. )32وذيمر إًمقد ذم روح اعمٕم٤مين ( )169/7أٟمف ىمٞمؾ  :مخًقن ذم اًمٌٍمي .
(. )562 – 486/8( )5
( )6هق  :أمحد سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ يقٟمس اعمرادي  ,اعمٍمي  ,أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس  ,اًمٜمحقي  ,إدي٥م ,
إٟمٌ٤مري ً ,مف شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة ُمٜمٝم٤م ُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ,
اعمٗمن  ,يم٤من ُمـ اًمٗمْمالء  ,وُمـ ٟمٔمراء ٟمٗمٓمقيف وابن
ّ
وإقمراب اًم٘مرآن  ,واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م (337هـ) .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم ُ :مٕمجؿ إدسم٤مء ( , )620 – 617/1واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( , )222/11وـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ
ًمٚمداودي (. )72/1
شمرضمؿ
يخ )) وهق حتريػ  ,طمٞم٨م مل شمذيمر اعمّم٤مدر اًمتك وقفت قمٚمٞمٝم٤م ذم ة
( )7ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :شم٤مر ه
اًمٜمح٤مس أن ًمف ُم١مًمػ ذم اًمت٤مريخ  ,واعمثٌ٧م ُمـ اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ً ,مٚمٜمح٤مس  ,واًمدر اعمٜمثقر .
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ﮊ ﴾أيتلم(ٟ , )1مزًمت٤م ذم ىمتغم سمدر ُمـ اعمنميملم(.)2
وأظمرج أسمق ٟمٕمٞمؿ( )3ذم " احلٚمٞم٦م "(ُ )4مـ ـمريؼ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس  ,قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد
سمـ قمكم سمـ احلسيـ()5ىم٤مل  :عم٤م ىم٤مل ًمف ؾمٗمٞم٤من اًمثقري  ٓ : --أىمقم طمتك حتدصمٜمل  ,ىم٤مل
ضمٕمٗمر :--أُم٤م نإين أطمدصمؽ  ,وُم٤م يمثرة احلدي٨م ًمؽ سمخػم  ,ي٤م ؾمٗمٞم٤من  ,إذا أٟمٕمؿ اهلل
قمٚمٞمؽ سمٜمٕمٛم٦م وم٠مطمٌٌ٧م سم٘م٤مءه٤م ودواُمٝم٤م  ,وم٠ميمثر ُمـ احلٛمد واًمِمؽر قمٚمٞمٝم٤م  ٪وم٢من اهلل ىم٤مل ذم
يمت٤مسمف[﴿ﭰ ﭱ ﭲ﴾()6وإذا اؾمتٌٓم٠مت اًمرزق  ,وم٠ميمثر ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر ]()7؛
وم٢من اهلل ىم٤مل ذم يمت٤مسمف

 ﴿ :ﯽﯾﯿ ﰀ ﰁ* ﭑ ﭒﭓﭔ*

(ُ )1مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ ( )29 , 28وٟمّمٝمام

 ﴿ :ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ*

ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ﴾ .
( )2أظمرضمف اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ (ُ )480/2مـ ـمريؼ يقٟمس سمـ طمٌٞم٥م  ,قمـ أيب قمٛمرو سمـ قمالء ,

قمـ جم٤مهد  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-

وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اإلشم٘م٤من (. )29/1
درصمتف  :ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم اإلشم٘م٤من (( :إؾمٜم٤مده ضمٞمد  ,رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت ُمـ قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م اعمِمٝمقريـ)) .
( )3هق  :أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ إؾمح٤مق اعمٝمراين  ,إصٌٝم٤مين  ,وًمد ؾمٜم٦م (336هـ)  ,شمٗمرد سم٤مًمًامع ُمـ
ظمٚمؼ  ,ورطمٚم٧م احلٗم٤مظ إمم سم٤مسمف ًمٕمٚمٛمف وطمٗمٔمف وقمٚمق أؾم٤مٟمٞمدهً ,مف شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة ُمٜمٝم٤م

 :حًمٞم٦م إوًمٞم٤مء

ودٓئؾ اًمٜمٌقة ً ,م٘مٌف أسمـ يمثػم ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م سم٤محل٤مومظ اًمٙمٌػم  ,وىم٤مل  :اًمذهٌل  :حمدث اًمٕمٍم  ,وىم٤مل
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

قمٜمف اخلٓمٞم٥م  :مل أر أطمد ًا أطلق قمٚمٞمف اؾمؿ احل٤مومظ همػم أيب ٟمٕمٞمؿ وأيب طم٤مزم اًمٕمٌدي ُم٤مت ؾمٜم٦م (430هـ ) .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :وومٞم٤مت إقمٞم٤من ( , )92 , 91/1وشمذيمرة احلٗم٤مظ ( , )1097 – 1092/3وُمٞمزان
اإلقمتدال (. )251/1
( )4وهق يمت٤مب  :طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء  ,وهق ُمٓمٌقع ُمتداول سمٞمٜمٜم٤م .
( )5هق (( :ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اهل٤مؿمٛمل  , --أسمق قمٌد اهلل  ,اعمٕمروف
سم٤مًمّم٤مدق  ,صدوق  ,وم٘مٞمف إُم٤مم ُ ,مـ اًمً٤مدس ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمامن وأرسمٕملم [.سمخ م  ))]4اًمت٘مري٥م(.)132/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :شمذيمرة احلٗم٤مظ ( , )167 , 166/1واًمتٝمذي٥م (. )368/12
(ُ )6مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م (. )7
(ُ )7م٤مسملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ مجٞمع اًمٜمًخ  ,وأصمٌتف ُمـ اًمدر اعمٜمثقر  ,وُمـ احلٚمٞم٦م ً ٪مٞمًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك  ,ويتٌلم
ُمقوع اًمِم٤مهد ُمـ أي٦م .
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ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾( )1ي٤م ؾمٗمٞم٤من  ,إذا َطم َزسمؽ أُمر (ُ)2مـ
ىمقة إٓ سم٤مهلل  ٪وم٢مهن٤م ُمٗمت٤مح اًمٗمرج  ,ويمٜمز ُمـ يمٜمقز
ؾمٚمٓم٤من أو همػمه  ,وم٠ميمثر ُمـ ٓ طمقل وٓ ّ
اجلٜم٦م(.)3
وأظمرج اسمـ اًمٜمج٤مر ( )4ذم شم٤مرخيف  ,واًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ( )5ذم " اعمخت٤مرة "( , )6قمـ
أٟمس  - -ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل اهلل – ُ (( : -مـ ُأ ْ ِهل َؿ مخً٦م مل حيرم مخً٦م ُ ,مـ أهلؿ
اًمدقم٤مء مل حيرم اإلضم٤مسم٦م ٕ ٪ن اهلل ي٘مقل  ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﴾( ،)7وُمـ أهلؿ اًمتقسم٦م

مل حيرم اًم٘مٌقل ٕ ٪ن اهلل ي٘مقل

 ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾( ،)8وُمـ أهلؿ

اًمِمٙمر مل حيرم اًمزي٤مدة ٕ ٪ن اهلل ي٘مقل  ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ ( , )9وُمـ أهلؿ
 ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﴾(,)1

آؾمتٖمٗم٤مر مل حيرم اعمٖمٗمرة ٕ ٪ن اهلل ي٘مقل
(ُ )1مـ ؾمقرة ٟمقح أي٤مت (. )12 – 10

همؿ  .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((طمزب)) (. )377/1
ٝمؿ أو أص٤م َسمؽ ٌّ
أُمر  :أي إذا ٟمزل سمؽ ُُم ٌّ
(َ )2طم َز َسمؽ ٌ
( )3أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م ( )193/3سمف .وإؾمٜم٤مده طمًـ  ,وهق ًمٞمس ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول .
( )4هق  :حمٛمد سمـ حمٛمقد سمـ احلًـ سمـ هٌ٦م اهلل سمـ حم٤مؾمـ  ,اًمٌٖمدادي  ,حم٥م اًمديـ  ,أسمق قم٥مد اهلل  ,اعمٕمروف
سم٤مسمـ اًمٜمج٤مر  ,وًمد ؾمٜم٦م (578هـ)  ,طم٤مومظ صم٘م٦م ً ,مف ُمّمٜمٗم٤مت يمثػمة ُمٜمٝم٤م  :اًمٙمامل ذم ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  ,وذيؾ
شم٤مريخ سمٖمداد  ,وُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م (643هـ) .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم ُ :مٕمجؿ إدسم٤مء ( , )444 , 443/5ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمًٌٙمل ( , )99 , 98/8ومقات
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمقومٞم٤مت ( , )435 , 434/2واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (. )169/13
( )5هق  :حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمًٕمدي  ,اعم٘مدد  ,ض ياء اًمديـ أسمق
قمٌداهلل  ,احل٤مومظ احلج٦م اإلُم٤مم سم٘مٞم٦م اًمًٚمػ  ,ويم٤من قم٤معم ً٤م سم٤محلدي٨م وُم١مرظم ً٤م  ,سمٜمك ُمدرؾم٦م دار احلدي٨م
شمصٟمٞمػ يمثػمة ُمٜمٝم٤م  :إطمٙم٤مم  ,وومْم٤مئؾ إقمامل  ,وإطم٤مدي٨م
اًميضائٞم٦م  ,ووىمػ قمٚمٞمٝم٤م يمتٌف  ,وًمف ا
اعمخت٤مرة ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م (643هـ) .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء
اًمذه٥م ( , )224/5وإقمالم (. )255/6
داول سمٞمٜمٜم٤م .
( )6هق يمت٤مب  :إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة  ,وهق ُمٓمٌقع ُم٧م
(ُ )7مـ ؾمقرة هم٤مومر آي٦م (. )60
(ُ )8مـ ؾمقرة اًمِمقرى آي٦م (. )25
(ُ )9مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م (. )7
(ُ )1مـ ؾمقرة ٟمقح آي٦م (. )10
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 ﴿ :ﯼﯽﯾﯿ

ﰀ/ﰁ﴾ (.)2( )1

[/197أ]

ري( )3ذم اًمدقمقات  ,قمـ أيب ذر--قمـ اًمٜمٌل –-ىم٤مل (( :إذا آذاك
وأظمرج اعمًتٖمػ
()4
ُمرات﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾
ٍ:
اًمؼمهمقث  ,ومخذ ىمدطم ً٤م ُمـ ُم٤مء  ,واىمرأ قمٚمٞمف ؾمٌع
أي٦م .وم٢من يمٜمتؿ ُم١مُمٜملم  ,ومٙمٗمقا ذيمؿ وأذايمؿ قمٜم٤م  ,صمؿ شمرؿمف طمقل ومراؿمؽ  ,وم٢مٟمؽ شمٌٞم٧م
آُمٜم٤م ُمـ ذه٤م))(. )5
وأظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,قمـ ىمت٤مد ة--أن رضم ً
ال ىم٤مل  :ي٤م رؾمقل اهلل  ,ذه٥م [أهؾ
اًمدصمقر( )6سم٤مٕضمقر] ( .)7وم٘م٤مل (( :أرأي٧م ًمق قمٛمد إمم ُمت٤مع اًمدين ا  ,ومريم٥م سمٕمْمٝم٤م إمم
سمٕمض,أيم٤من يٌٚمغ اًمًامء ؟! أومال أظمؼمك سمٕمٛمؾ أصٚمف ذم إرض وومرقمف ذم اًمًامء ؟ شم٘مقل :
ٓ إًمف إٓ اهلل  ,واهلل أيمؼم  ,وؾمٌح٤من اهلل  ,واحلٛمد هلل .قمنم ُمرات ذم دسمر يمؾ صالة ,
ؾم٥مآي٦م (. )39
(ُ )1مـ ؾمقرة أ
( )2أظمرضمف اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ذم اعمخت٤مرة ( )192/5رىمؿ (ُ )1814مـ ـمريؼ ؾمق يد سمـ ٟمٍم اعمروزي ىم٤مل  :صمٜم٤م
قمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك  ,صمٜم٤م ورىم٤مء  ,صمٜم٤م صم٤مسم٧م  ,قمـ أٟمس .ورضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت  ,وهق ًمٞمس ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول .
( )3هق  :ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ اعمٕمتز سمـ حمٛمد سمـ اعمًتٖمٗمر سمـ اًمٗمتح اًمٜمًٗمل  ,أسمق اًمٕمٌ٤مس  ,احل٤مومظ اعمحدث ,
ىم٤مل اًمزريمكم  :وم٘مٞمف ًمف إؿمتٖم٤مل سم٤مًمت٤مريخ  ,ظمٓمٞم٥م ٟمًػ ُمـ سمالد ُم٤موراء اًمٜمٝمر  ,وشمقذم هب٤م ؾمٜم٦م (432هـ) ,
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف  :ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن  ,واًمدقمقات  ,وشم٤مريخ ٟمًػ.
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ( ,)424/1وإقمالم (.)128/2
(ُ )4مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م ( )12ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﴾.
( )5ذيمره اًمًخ٤موي ذم اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م ( , )718/1وإًمقد ذم روح اعمٕم٤مين ( )497/8 , 188/7وٟمًٌف
اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ًمٚمديٚمٛمل ذم ُمًٜمد اًمٗمردوس  ,قمـ أيب اًمدرداءُ --مرومققم ً٤م ٟ ,محقه .ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم
ذم اًمْمٕمٗم٤مء ((( : )120/2وٓ يثٌ٧م قمـ اًمٜمٌل--ذم اًمؼماهمٞم٨م رء)) .
وانفمر اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ًمألًمٌ٤مين ( , )313/24وهق ًمٞمس ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول .
ِ
( )6اًمدصمقر  :محع َد ْصم ٍر  ,وهق ُ
اًمقاطمد وآصمٜملم واجلٛمع .اًمٜمٝم٤مي٦م ((دصمر)) (. )100/2
وي٘مع قمغم
اًمٙمثػم ,
اعم٤مل
ُ
ُ
(ُ )7م٤مسملم اعمٕم٘مقوملم  :ؾم٘مط ُمـ إصؾ  ,وُمـ مجٞمع اًمٜمًخ  ,واعمثٌ٧م ُمـ شمٗمًػم اسمـ كصمػم  ,و اًمدر اعمٜمثقر .
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ومذًمؽ أصٚمف ذم إرض وومرقمف ذم اًمًامء))(. )1
وأظمرج اسمـ ضمرير  ,واسمـ ُمردويف قمـ أيب هريرة  --ىم٤مل  :شمال رؾمقل اهلل –:-
((﴿ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾(,)2ىم٤مل :
ذاك إذا ىمٞمؾ ذم اًم٘مؼم ُ :مـ رسمؽ ؟ وُم٤م ديٜمؽ ؟ ومٞم٘مقل  :ريب اهلل  ,وديٜمل ِ
اإلؾمالم  ,و ٟمٌٞمل
حمٛمد– ,-ضم٤مءٟم٤م سم٤مًمٌٞمٜم٤مت واهلدى ُمـ قمٜمد اهلل  ,ومآُمٜم٧م سم٤مهلل وصدىم٧م

.ومٞم٘م٤مل ًمف :

صدىم٧م  ,قمغم هذا قمِم٧م  ,وقمٚمٞمف ُم٧م  ,وقمٚمٞمف شمٌٕم٨م))(. )3
وأظمرج اسمـ ُمردويف  ,قمـ أٟمس

--ىم٤مل  :ظمدم رؾمقل اهلل –-رضمؾ ُمـ

إؿمٕمريلم ؾمٌع طمج٩م  ,وم٘م٤مل (( :إن هلذا قمٚمٞمٜم٤م طم٘م ً٤م  ,ادقمقه ومٚمػمومع إًمٞمٜم٤م

طم٤مضمتف )) ,

ومدقمقه وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل–(( :-ارومع إًمٞمٜم٤م طم٤مضمتؽ)) .وم٘م٤مل  :ي٤م رؾمقل اهلل  ,دقمٜمل
طمتك أصٌح /وم٠مؾمتخػم اهلل  ,ومٚمام أصٌح  ,دقم٤مه وم٘م٤مل  :ي٤م رؾمقل اهلل  ,أؾم٠مًمؽ اًمِمٗم٤مقم٦م يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م .وم٘م٤مل رؾمقل اهلل – ﴿(( :-ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ ىم٤مل  :وم٠مقمٜمل قمغم ٟمٗمًؽ
سمٙمثرة اًمًجقد))(. )4
( )1أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه  ,يمام ذم شمٗمًػم اسمـ يمثػم (ُ )821/2مـ ـمريؼ ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ  ,صمٜم٤م أسم٤من
يٕمٜمل اسمـ يزيد اًمٕمٓم٤مر قمـ ىمت٤مدة .هق ُمرؾمؾ  ,ورضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت  ,وهق ًمٞمس ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول .
(ُ )2مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م  27 :ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )3أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )662 , 661/13مـ ـمريؼ آدم سمـ أيب إي٤مس  ,صمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ حمٛمد
سمـ قمٛمرو  ,قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م  ,قمـ أيب هريرة  . --رضم٤مًمف صم٘م٤مت  ,إٓ حمٛمد سمـ قمٛمرو وهق (( :حمٛمد سمـ
قمٛمرو سمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص  ,اًمٚمٞمثل  ,اعمدين  ,صدوق ًمف أو ه٤مم ُ ,مـ اًمً٤مدؾم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم
قمغم اًمّمحٞمح [.ع])) .اًمت٘مري٥م (. )196/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )30/8واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )377/7واًمتٝمذي٥م (, )333/9
وهق ًمٞمس ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول .
( )4أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم ( )418/1رىمؿ (ُ )736مـ ـمريؼ سم٘مٞم٦م  ,صمٜمل قمتٌ٦م سمـ أيب طمٙمٞمؿ  ,صمٜمل
ـمٚمح٦م سمـ ٟم٤مومع  ,قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ . --ورضم٤مًمف صم٘م٤مت  ,إٓ  :سم٘مٞم٦م سمـ اًمقًمٞمد وهق (( :سم٘مٞم٦م سمـ اًمقًمٞمد
حي ِٛمد  -سمْمؿ اًمتحت٤مٟمٞم٦م وؾمٙمقن اعمٝمٛمٚم٦م ويمن اعمٞمؿ  -صدوق يمثػم
سمـ ص٤مئد سمـ يمٕم٥م اًمٙمالقمل  ,أسمق ُ ْ
اًمتدًمٞمس قمـ اًمْمٕمٗم٤مء ُ ,مـ اًمث٤مم ٟم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم  ,وًمف ؾمٌع وصمامٟمقن [.ظم٧م م  ))]4اًمت٘مري٥م
(.)105/1
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وأخرج اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م  ,واسمـ اعمٜمذر  ,قمـ ُمٞمٛمقن سمـ أيب

[ؿمٌٞم٥م ]( --)1ىم٤مل :

أردت اجلٛمٕم٦م ذم زُم٤من احلج٤مج(,)2ومتٝمٞم٠مت ًمٚمذه٤مب وىمٚم٧م :إين أذه٥م أصكم ظمٚمػ هذا ,
وم٘مٚم٧م ُ :مر ًة أذه٥م  ,وُمر ًة ٓ أذه٥م  ,ومٜم٤مداين ُمٜم٤مد ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٌٞم٧م  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾(. )3ىم٤مل  :وضمٚمً٧م ُمر ة أيمت٥م
يمت٤مسم ً٤م  ,ومٕمرض زم رء إن أٟم٤م يمتٌتف ز َّيـ يمت٤ميب  ,ويمٜم٧م ىمد يمذسم٧م  ,وإن أٟم٤م شمريمتف يم٤من ذم
يمت٤ميب سمٕمض اًم٘مٌح  ,ويمٜم٧م ىمد صدىم٧م  ,ومٜم٤مداين ُمٜم٤مد ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٌٞم٧م

﴿ :ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﴾أي٦م(. )1

=

وأظمرج اًمٌخ٤مري ذم شم٤مرخيف  ,واسمـ ضمرير  ,واسمـ اعمٜمذر  ,واسمـ ُمردويف قمـ قمٛمر سمـ


واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( ,)435 , 434/2وهتذي٥م اًمٙمامل (. )199 – 192/4وهق ًمٞمس
ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول .

( )1ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ((ؿم٥م)) وهق حتريػ  ,واعمثٌ٧م ُمـ اًمدر  ,وُمـُمّم٤مدر اًمؽممج٦م  ,وهق اًمّمقاب.
هق ُ(( :مٞمٛمقن سمـ أيب ؿمٌٞم٥م اًمرسمٕمل  ,أسمق ٟمٍم اًمٙمقذم  ,صدوق  ,يمثػم اإلرؾم٤مل ُ ,مـ اًمث٤مًمث٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م
صمالث وصمامٟملم  ,ذم وىمٕم٦م اجلامضمؿ [.سمخ م . ))]4اًمت٘مري٥م (. )291/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( , )338/7وهتذي٥م اًمٙمام ل ( , )208 -206/29وُمٞمزان آقمتدال
(. )577 , 576/6
( )2هق  :احلج٤مج سمـ يقؾمػ سمـ احلٙمؿ سمـ أيب قم٘مٞمؾ سمـ ُمًٕمقد سمـ قم٤مُمر اًمث٘مٗمل  ,أسمق حمٛمد  ,وًمد وٟمِم٠م ذم
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمٓم٤مئػ  ,ويم٤من ذم أول أي٤مُمف ُمٕمٚم ًام وقم٤مسمد ًا  ,وؾمٛمع احلدي٨م وأؾمٜمده  ,صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اًمِم٤مم وحلؼ سمٕمًٙمر
قمٌد اعمٚمؽ سمـ م روان  ,ومام زال ئمٝمر طمتك ىمٚمده قمٌد اعمٚمؽ أُمر قمًٙمره  ,وأُمره سم٘مت٤مل قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ,
ومزطمػ إمم احلج٤مز سمجٞمش يمٌػم وىمتؾ قمٌد اهلل وومرق مجققمف  ,ومقٓه قمٌد اعمٚمؽ احلج٤مز  ,صمؿ أو٤مف إًمٞمٝم٤م
اًمٕمراق  ,ومٙم٤من ىم٤مئد ًا  ,ظمٓمٞمٌ ً٤م ُمٗمقه ً٤م  ,ؾمٗم٤ميم ً٤م ؾمٗم٤مطم ً٤م سم٤مشمٗم٤مق ُمٕمٔمؿ اعم١مرظملم  ,وصمٌ٧مت ًمف إُم٤مرة قمنميـ
ؾمٜم٦م  ,إمم أن ُم٤مت ؾمٜم٦م (95هـ) .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم

 :اعمٜمتٔمؿ ( , )343 – 336/6واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م

( , )140 -117/9وإقمالم

(. )168/2
(ُ )3مـ ؾمقرة اجلٛمٕم٦م آي٦م ( )9ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾.
ؿمٞم٥مذم ُمّمـومف  ,يمت٤مب اًمّمالة ُ ,مـ يم٤من حي٨م قمغم إشمٞم٤من اجلٛمٕم٦م  ,وٓ يرظمص ذم شمريمٝم٤م
( )1أظمرضمف اسمـ أيب ة
( )467/1رىمؿ (ُ )5403مـ ـمريؼ طمًلم سمـ قمكم  ,قمـ احلًـ سمـ احلر  ,قمـ ُمٞمٛمقن سمـ أيب ؿمٌٞم٥م .
ورضم٤مًمف صم٘م٤مت ,إُٓمٞمٛمقن سمـ أيب ؿمٌٞم٥م اًمرسمٕمل  ,صدوق  ,يمثػم اإلرؾم٤مل .وهقًمٞمس ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول .
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اخلٓم٤مب--ذم ىمقًمف [شمٕم٤ممم]( ﴿ : )1ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾(. )2ىم٤مل  :مه٤م
آومخران ُمـ ىمريش  :سمٜمق اعمٖمػمة()3وسمٜمق أُمٞم٦م( ٪ )4وم٠مُم٤م سمٜمق اعمٖمػمة  ,ومٙمٗمٞمتٛمقهؿ يقم سمدر ,
وأُم٤م سمٜمق أُمٞم٦م  ,ومٛمتٕمقا إمم طملم(. )5

وأظمرج اسمـ ُمردويف قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

 ,-أٟمف ىم٤مل ًمٕمٛمر  :--ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ,

هذه أي٦م  ﴿:ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾؟ ىم٤مل  :هؿ إفظمران ُمـ ىمريش

 :أظمقازم

وأقمامُمؽ,وم٠مُم٤م أخوازم  ,وم٤مؾمت٠مصٚمٝمؿ اهلل يقم سمدر,وأُم٤م أقمامُمؽ  ,وم٠مُمغم( )6هلؿ إمم طملم(.)7
( )1اًمزي٤مدة ُمـ (أ) .
(ُ )2مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م ( )28ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ .
( )3سمٜمق اعمٖمػمة  :هق اعمٖمػمة سمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر سمـ خمزوم  ,وأسمٜم٤مؤه هؿ

 :ه اؿمؿ  ,وهِم٤مم  ,وأسمق طمذيٗم٦م ,

وأسمقرسمٞمٕم٦م  ,وأسمق أُمٞم٦م .اٟمٔمر:مجٝمرة اًمٜمً٥م ًمٚمٙمٚمٌل صـ( , )86 , 85وُمٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ اًمٕمرب (. )1129/3
( )4سمٜمق أُمٞم٦م  :أُمٞم٦م إيمؼم سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ُمٜم٤مف  ,وأسمٜم٤مؤه هؿ  :اًمٕم٤مص  ,وأسمق اًمٕم٤مص  ,واًمٕمٞمص ,
وأسمق اًمٕمٞمص  ,واًمٕمقيص  ,وأسمق قمٛمرو .
اٟمٔمر  :مجٝمرة اًمٜمً٥م ًمٚمٙمٚمٌل صـ( , )45ومجٝمرة أٟمً٤مب اًمٕمرب صـ(. )79 , 78
( )5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم شم٤مرخيف ( , )373/8واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )669/13يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من
اًمثقري  ,قمـ قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من  ,قمـ يقؾمػ سمـ ؾمٕمد  ,قمـ قمٛمر

. --ذم شم٤مريخ اًمٌخ٤مري ,

وشمٗمًػم اسمـ ضمرير ((إومجران)) .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :قمغم قمكم سمـ زيد  ,وٕمٞمػ .ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
( )6ذم (ب  ,ج)  :وم٠مُمغم اهلل .
( )7أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )670/13مـ ـمريؼ اعمثٜمك ىم٤مل  :صمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ اًمٗمْمؾ سمـ ديملم  ,ىم٤مل

أظمؼمٟم٤م محزة اًمزي٤مت  ,قمـ قمٛمرو سمـ ُّمرة  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-

درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :ؿمٞمخ اًمٓمؼمي اعمثٜمك مل أىمػ قمٚمٞمف  ,ومحزة اًمزي٤مت وهق (( :محزة سمـ طمٌٞم٥م

اًمزي٤مت

اًم٘م٤مرئ  ,أسمق قمامرة  ,اًمٙمقذم اًمتٞمٛمل ُمقٓهؿ  ,صدوق زاهد  ,رسمام وهؿ ُ ,مـ اًمً٤مسمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م أو
صمامن ومخًلم  ,ويم٤من ُمقًمده ؾمٜم٦م صمامٟملم [.م . ))]4
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )209/3واًمٙم٤مؿمػ (. )351/1وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت .
وذيمره اسمـ طمجر ذم ومتح اًمٌ٤مري ( )378/8صمؿ قم٘م٥م قمٚمٞمف سم٘مقًمف (( :ىمٚم٧م  :واعمراد سمٕمْمٝمؿ ٓ مجٞمع سمٜمل
أُمٞم٦م وسمٜمل خمزوم  ,وم٢من سمٜمل خمزوم مل يًت٠مصٚمقا يقم سمدر  ,سمؾ اعمراد سمٕمْمٝمؿ يم٠ميب ضمٝمؾ ُمـ سمٜمل خمزوم وأيب
ؾمٗمٞم٤من ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م)) .

369

:

الكشه الجاىٕ

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

وأظمرج اسمـ ُمردويف قمـ قمكم --أٟمف ُؾمئؾ قمـ

 ﴿:ﮆ ﮇ ﮈ /ﮉ ﮊ﴾.

ىم٤مل  :سمٜمق أُمٞم٦م  ,وسمٜمق خمزوم( ٪ )1رهط أيب ضمٝمؾ(. )2
وأظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,قمـ اسمـ أيب طمًلم ( --)3ىم٤مل  :ىم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م -
 -وم٘م٤مل  :أٓ أطمد يً٠مًمٜمل قمـ اًم٘مرآن ؟ ومقاهلل ًمق أقمٚمؿ اًمٞمقم أطمد ًا أقمٚمؿ سمف ُمٜمل  ,وإن
يم٤من ُمـ وراء اًمٌحقر ٕشمٞمتف .
وم٘م٤مم قمٌد اهلل سمـ اًمٙمقاء ( --)4وم٘م٤مل َُ :م ْـ  ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾؟ ىم٤مل  :هؿ
ُمنميمق ىمريش  ,أشمتٝمؿ ٟمٕمٛم٦م اهلل  ٪اإليامن  ,ومٌدًمقا ىمقُمٝمؿ دار اًمٌقار(. )5
وأظمرج اسمـ اعمٜمذر قمـ اسمـ ضمري٩م

--ذم ىمقًمف ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ﴾(.)1
( )1سمٜمق خمزوم  :وهؿ خمزوم ىمريش  ,وهق  :خمزوم سمـ ي٘مٔم٦م سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م .
اٟمٔمر  :مجٝمرة اًمٜمً٥م ً ,مٚمٙمٚمٌل ( , )90 , 89وُمٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ اًمٕمرب (. )1058/3
( )2ذيمره اعم٤موردي ذم اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن (. )136/3
درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده .
( )3هق (( :قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طمًلم سمـ احل٤مرث سمـ قم٤مُمر سمـ ٟمقومؾ اعمٙمل  ,اًمٜمقومكم  ,صم٘م٦م  ,قم٤ممل
سم٤معمٜم٤مؾمؽ ُ ,مـ اخل٤مُمً٦م [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )428/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ٓسمـ ؾمٕمد

( , )486/5واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من

(, )44 , 43/7

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

واًمتٝمذي٥م (. )256/5
اًمٙمقاء ُ ,مـ رؤوس اخلقارج ,أطمد الذيـ يم٤مٟمقا ُمع قمكم ذم صٗملم  ,وًمف أظمٌ٤مر يمثػمة ُمٕمف
( )4هق  :قمٌد اهلل سمـ َّ
 ,ويم٤من يٚمزُمف ويٕمٞمٞمف ذم إؾمئٚم٦م  ,وىمد رضمع قمـ ُمذه٥م اخلقارج .
اٟمٔمرشمرمجتف ذم ُ :مٞمزان آقمتدال ( , )165/4وًمً٤من اعمٞمزان (. )329/3
( )5أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه  ,يمام ذم شمٗمًػم اسمـ يمثػم ( )833/2ىم٤مل صمٜم٤م أيب  ,صمٜم٤م اسمـ ٟمٗمٞمؾ  ,ىم٤مل

:

ىمرأت قمغم ُمٕم٘مؾ  ,قمـ اسمـ أيب طمًلم .
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده ُ :مٕم٘مؾ وهق ُ(( :مٕم٘مؾ سمـ قمٌٞمد اهلل اجلزري  ,أسمق قمٌد اهلل  ,اًم َٕم ٌْز -
ُمقٓهؿ  ,صدوق خيٓمئ ُ ,مـ اًمث٤مُمٜم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمتلم

سم٤معمقطمدة -

[.م د س])) .اًمت٘مري٥م (. )264/2

واٟمٔمرشمرضمؿشمف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )286/8اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )491/7واًمتٝمذي٥م (. )210/10
وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت .
(ُ )1مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م ( )40ومت٤مُمٝم٤م َ ﴿ :ر َّسمٜمَ٤م َو َشم َ٘م ٌَّ ْؾ ُد َقم٤مء ﴾ .
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ىم٤مل  :ومٚمـ شمزال(ُ )1مـ ذري٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ٟم٤مس قمغم اًمٗمٓمرة  ,يٕمٌدون اهلل شمٕم٤ممم
طمتك شم٘مقم اًمً٤مقم٦م(. )2

وأظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ اًمِمٕمٌل--ىم٤مل ُ :م٤م ينين ِ
ٟمّمٞمٌل ُمـ دقمقة ٟمقح
َ ُ ُّ
مح ُر اًمٜمَّ َٕمؿ(. )4( )3
وإسمراهٞمؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت ُ ْ

وهذا ٟم٘مٚمٜم٤مه وإن مل يٙمـ ومٞمف ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ؾمقى ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٘مقًمف  ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ أيتلم  ,ومٗمٞمف زي٤مدة اًمٗم٤مئدة ُمع ٟمدور اًمًٌ٥م .

الجاىٕ
الفصل :
ؾمقرة إسمراهٞمؿ  :حمٙمٛم٦م قمٜمد مجٞمع اعمٗمنيـ(. )5
إٓ قمٜمد قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ىم٤مل  :ومٞمٝم٤م آي٦م ُمٜمًقظم٦م  ,وهل  ,ىمقل ه شمٕم٤ممم :
﴿ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾(ٟ )6مًخ٧م سم٘مقًمف
شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾( ،)1واجلامقم٦م قمغم
ظمالومف  ,وُمٕمٜم٤مه٤م اًمتج٤موز قمـ اًمٙم٤مومر إذا أؾمٚمؿ  ,أو اًمتج٤موز قمـ همػم اًمِم٤ميمر(.)2

( )1ذم اًمدر ((يزال)) .
( )2ذيمره اًمًٞمقـمل ( , )562/8ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,وهق ًمٞمس ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول .
( )3محر اًمٜمٕمؿ  :آسمؾ احلٛمراء  ,وهل اًمٙمريٛم٦م إقمغم ُمٜمزًم٦م قمٜمد أصح٤مهب٤م .
اٟمٔمر  :اًمزاهر ذم ُمٕم٤مين يمٚمامت اًمٜم٤مس (. )233/2
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )4ذيمره إًمقد ذم روح اعمٕم٤مين ( , )230/7ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,وهق ًمٞمس ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول .
( )5اٟمٔمر  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير  ,واسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,واًمٌٖمقي  ,واسمـ قمٓمٞم٦م  ,واسمـ اجلقزي  ,واًم٘مرـمٌل  ,واسمـ يمثػم ,
وهمػمهؿ  ,طمٞم٨م أهنؿ مل يقردوه٤م ومٞمام ادقمل قمٚمٞمف اًمٜمًخ ُمـ أي٤مت  ,واٟمٔمر أيْم ً٤م  :اإليْم٤مح عمٙمل سمـ أيب
ـم٤مًم٥م صـ(. )328
(ُ )6مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م (. )34
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )18
( )2ذيمره اسمـ طمزم صـ ( , )42واسمـ ؾمالُم٦م ص  136 :ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ  ,واًمٙمرُمل ذم ىمالئد اعمرضم٤من
صـ(. )127
وذيمره اسمـ اًمٕمريب ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( )275/2وأسمٓمٚمف ُمـ وضمٝملم  (( :إول :أٟمف ٓ شمٕم٤مرض سمٞمٜمٝمام وم٢من
اهلل همػم اإلٟمً٤من  .اًمث٤مين  :أن اجلٛمع سمٞمٜمٝمام ممٙمـ وم٢من اإلٟمً٤من فمٚمقم ًمٜمٗمًف يمٗمقر سمٜمٕمٛم٦م رسمف  ...وشمٍميػ
=
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الفصل الجالح
يف املتظابُ مً سْرٗ إبزأٍه
ىمقًمف  ﴿ :ﭡ﴾(. )1
سمقاو اًمٕمٓمػ  ,ىمد ؾمٌؼ ذم اًمٌ٘مرة(. )2
وىمقًمف  ﴿:ﮩ ﮪ ﮫ ﴾( )3سمٜمقن واطمدة  ﴿,/ﮬ ﮭ ﴾سمٜمقٟملم  ,شم٘مدم ذم
هقد (.)1
ىمقًمف  ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾(. )2
﴿ ُِمـ ﴾زائدة  ٪إذ اإلؾمالم يٖمٗمر ُم٤م ىمٌٚمف  ,أو شمٌٕمٞمْمٞم٦م إلظمراج طم٘مقق اًمٕمٌ٤مد (. )3

=



اإلٟمً٤من ًمٜمٕمٛم٦م رسمف ذم همػم ـم٤مقمتف فمٚمؿ ٟٕ ,مف ووع اًمٜمٕمٛم٦م ذم همػم ُمقوٕمٝم٤م ...وُمع هذا وم٢من اهلل يٖمٗمر ًمف
وم٢مٟمف ٓ يًٚمٌٝم٤م ويرمحف سم٢مُمٝم٤مًمف اًمٕم٘مقسم٦م قمٚمٞمٝم٤م  ,وم٠مي ٟمًخ ذم هذا  ,واًمٙمالم حم٘مؼ واًمٜمٔم٤مم ُمتًؼ ؟)) .
واًمسظم٤موي ذم مج٤مل اًم٘مراء صـ( )738/2ورده سم٘مقًمف (( :أُم٤م ىمقل قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ...ومٛمام ٓ
يٚمتٗم٧م إًمٞمف وٓ يٕمرج قمٚمٞمف  ,وٓ يًتحؼ أن يٙمقن ضمقاسمف إٓ اًمًٙمقت قمٚمٞمف)) .

(ُ )1مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م ( )6وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ﭨ ﭩﭪﭫ﴾.
( )2اٟمٔمر /37( :ب)(اعمخٓمقط).وأهار اًمتٙمرار صـ(.)72
(ُ )3مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م

( )9وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ﴾ .
( )1مل شمت٘مدم ذم هقد  ,وهذا ٟمص يمالم اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ( ,)153واعمً٠مًم٦م ذيمره٤م اًمٙمرُم٤مين ذم
ؾمقرة هقد صـ(ُ )146مـ أهار اًمتٙمرار ,واًمِمٞمخ إضمٝمقري جمرد ٟم٤مىمؾ وهذا مم٤م يٕم٤مب قمٚمٞمف .
(ُ )2مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م ( )10ىم٤مل شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﴾ .
اًمٙمٌػم.)75 ,74/19
صـ,)209ووٕمٗمف اًمرازي ذم اًمتٗمًػم (
( )3ىم٤مًمف اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ (
=
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ىمقًمف  ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾(. )1

ىم٤مل ذًمؽ هٜم٤م  ,وىم٤مل سمٕمد  ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾(ٕ , )2ن اإليامن ؾم٤مسمؼ قمغم
اًمتقيمؾ(. )3
ىمقًمف  ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﴾(. )4

وىم٤مل ذم اًمٌ٘مرة  ﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﴾(ٕ , )5ن إصؾ هق ُم٤م ذم

اًمٌ٘مرة  ,وم٢من  ﴿ :ﰀ ﴾ ُمـ صٚم٦م اًم٘مدرة  ,و  ﴿ :ﰂ ﰃﰄ ﴾ صٗم٦م ًمٌمء,وإٟمام ىمدم:
﴿ ﰂ ﰃﰄ ﴾ ذم هذه اًمًقرة ٕ ,ن اًمٙمً٥م هق اعم٘مّمقد سم٤مًمذيمر  ,وم٢من اعمثؾ ضب
ًمٚمٕمٛمؾ  ,يدل قمٚمٞمف ُم٤م ىمٌٚمف وهق ىمقًمف

 ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾(. )1

ىمقًمف  ﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﴾(. )2

وذم اًمٜمٛمؾ  ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾( , )3سمزي٤مدة  ﴿ :ﮆ﴾ ٕ ,ن :

﴿ ﮆ﴾ ذم هذه اًمًقرة ُمذيمقر ذم آظمر أي٦م وم٤ميمتٗمك سمذيمره  ,ومل يٙمـ ذم اًمٜمٛمؾ ذم

=



واٟمٔمر  :جم٤مز اًم٘مرآن ٕيب قمٌٞمد ( , )336/1وهمرائ٥م اًمتٗمًػم ( , )575/1واًمتٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن
( , )765 , 764/1وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )159 , 158

(ُ )1مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م ( )11وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ .
(ُ )2مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م (. )12
( )3اٟمٔمر  :أهار اًمتٙمرار صـ( , )154وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ( , )159وومتح اًمرمحـ صـ(. )209
(ُ )4مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م ( )18وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ .
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م (. )264
( )1هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرارصـ(.)154واٟمٔمر:اًمٌّم٤مئر (,)270/1وومتح اًمرمحـ صـ(. )210
(ُ )2مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م ( )32وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ .
( )3آي٦م (. )60
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يٓ
آظمره٤م ومذيمر ذم أوهل٤م  ,وًمٞمس ىمقًمف  ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﴾( )1يم٤مومٞم ً٤م قمـ ذيمره ٟٕ ,مف ٟمػ
يٗمٞمد ُمٕمٜمك إول(. )2
ىمقًمف  ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﴾(. )3
ِ
و٤مر  ,وىمد ٟمٗمك قمٜمٝم٤م اًمير سم٘مقًمف :
إن ىمٚم٧م  :كيػ ضمٕمؾ إصٜم٤مم ُُمْم ّٚم٦م  ,و اعمْمؾ ٌّ
﴿ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾( )4؟
جم٤مز ُ ,مـ سم٤مب ٟمًٌ٦م اًمٌمء إمم ؾمٌٌف  ,يمام ي٘م٤مل
ىمٚم٧م(ٟ : )5مًٌ٦م اإلوالل إًمٞمٝم٤م ٌ

:

ىمتٚمتٝمؿ اًمدٟمٞم٤م  ,ودوا ٌء ُمًٝمؾ  ,ومٝمل ؾمٌ٥م ًمإلوالل  ,ووم٤مقمٚمف طم٘مٞم٘م٦م هق اهلل (. )6
ىمقًمف  ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﴾

()7

.

إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ حيًٌف اًمٜمٌل–-هم٤موم ً
ال  ,وهق أقمٚمؿ اخلٚمؼ سم٤مهلل ؟
ىمٚم٧م(: )1اعمراد دوام هنٞمف قمـ ذًمؽ  ,يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾

()2

وىمقًمف ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾(, )3وٟمٔمػمه  /ذم إُمر ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾( , )4أو هق جم٤مز ُمٕمٜم٤مه ٓ :حتًٌـ اهلل هيٛمؾ اًمٔم٤معملم ً ,مٙمقٟمف
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٜمٛمؾ آي٦م (. )60
صـ. )178
صـ , )145وُمـ ىمٌٚمف اخلٓمٞم٥م اإلؾمٙم٤مذم ذم درة اًمتٜمزيؾ (
( )2هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار (
صـ. )210
صـ , )128 , 127وومتح اًمرمحـ (
واٟمٔمر أيْم ً٤مُ :مالك اًمت٠مويؾ , )580- 577/2(,ويمِمػ اعمٕم٤مين (
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )3مـ ؾمقرة إسمراه يؿ آي٦م ( )36ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ .
(ُ )4مـ ؾمقرة يقٟمس آي٦م (. )18
( )5هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ ( , )210وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ
صـ(. )164
( )6واٟمٔمر أيْم ً٤م  :اًمٙمِم٤مف ( , )536/2واعمحرر اًمقضمٞمز صـ( , )1058وإرؿم٤مد القم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ (. )51/5
(ُ )7مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م ( )42وشمؿاُمٝم٤م  ﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾ .
( )1هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )211
(ُ )2مـ ؾمقرة اًم٘مّمص آي٦م (. )87
(ُ )3مـ ؾمقرة اًم٘مّمص آي٦م (. )88
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمٜمً٤مء آي٦م (. )136
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(
(
اًمٖمٗمٚم٦م , )1أو هق هنل ًمٖمػم اًمٜمٌل–-ممـ حيًٌف هم٤موم ً
سمّمٗم٤مشمف.)2
ال  ,جلٝمٚمف
ُمـ ًمقازم

خامت٘
فطلَا
يف طٕ ٛمً :
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ( : )3إذا ُهىم٧م هىم٦م وم٤ميمت٥م قمغم رهمٞمػ قمٛمؾ ب

همػم ُمٚمح :

﴿ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢ ﴾

()4

﴿ ﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾( )1اٟمتٝمك.
وشم٘مدم آٟمٗم ً٤م( )2ذم احلدي٨م أٟمف ي٘مرأ ًمٚمؼماهمٞم٨م

 ﴿ :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾(.)3

( )1وهذا اًمقضمف هق قملم اإلؿمٙم٤مل ذم اعمً٠ملة ً ,مذا مل يذيمره اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ  ,وايمتٗمك
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

سمام سمٕمده  ,وذيمره اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )166
( )2واٟمٔمر أيْم ً٤م :اعمحرر اًمقضمٞمز صـ(, )1060واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم( , )111/19وإرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ(.)55/5
( )3ذم اًمتذيم٤مر صـ( )244ومل يٜمًٌف ٕطمد  ,ومل أىمػ قمٚمٞمف قمٜمد همػمه .
ومؾت ً :مٞمس هلذا قمالىم٦م سمٗمْمؾ اًمًقرة  ,وإن يم٤من ُمـ ومْم٤مئؾ أي٦م  ,ومٝمق ُمـ اًمت٩م ا رب اًمتل ٓ شمًتٜمد إمم
دًمٞمؾ ذقمل  ,ومال يٕمقل قمٚمٞمٝم٤م .
(ُ )4مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م (. )17
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٗمرىم٤من آي٦م (. )46 , 45
( )2اٟمٔمر  :صـ(ُ )355مـ هذه اًمرؾم٤مًم٦م.
(ُ )3مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م (. )12
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سْرٗ احلذز ،مهَّٕٗ
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() 1

سمسع وسمسعقن آية(. )2
الفصل األّل
يف أسباب ىزّهلا

ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ﴾( )3أي٦م .

روى اًمؽمُمذي  ,واًمٜمً٤مئل  ,واحل٤ميمؿ  ,وهمػمهؿ قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :يم٤مٟم٧م اُمرأة
شمّمكم ظمٚمػ رؾمقل اهلل –َ -ح ْؾمٜمَ٤مء ُمـ أطمًـ اًمٜم٤مس  ,ومٙم٤من سمٕمض اًم٘مقم يت٘مدم طمتك
يٙمقن ذم اًمّمػ إول ًمئال يراه٤م  ,ويًت٠مظمر سمٕمْمٝمؿ طمتك يٙمقن ذم اًمّمػ اعم١مظمر  ,وم٢مذا
ريمع ٟمٔمر ُمـ حت٧م إسمٓمٞمف

 ,وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ﴾(.)4
( )1وهق ىمقل جمٛمع قمٚمٞمف قمٜمد مجٝمقر اعمٗمنيـ  ,ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم (ُ(( : )379/4مٙمٞم٦م يمٚمٝم٤م ُمـ
همػم ظمالف ٟمٕمٚمٛمف)) .
واٟمٔمر  :اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ( , )147/3واًمٌحر اعمحٞمط  , 428/5وروح اعمٕم٤م ين ( , )249/7وومتح اًم٘مدير
( , )122/3واًمتحرير واًمتٜمقير (. )5/14
( )2ىم٤مل اًمداين ذم اًمٌٞم٤من صـ(ً(( )173مٞمس ومٞمٝم٤م اظمتالف)) .واٟمٔمر  :ؾمٕم٤مدة اًمداريـ صـ(. )33
(ُ )3مـ ؾمقرة احلجر آي٦م ( )24ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾ .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )4أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن  ,سم٤مب وُمـ ؾمقرة احلجر ( , )296/5رىمؿ (, )3122
واًمٜمً٤مئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمي  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,ؾمقرة احلجر  ,ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﴾ ( , )374/6رىمؿ ( , )11273واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,شمٗمًػم
ؾمقرة احلجر ( )384/2رىمؿ (. )3346
وأطمرصمف أيض ًا  :اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمّمالة واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م  ,سم٤مب اخلِمقع ذم اًمّمالة ()332/1
رىمؿ ( , )1046واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب اًمّمالة  ,سم٤مب اًمرضمؾ ي٘مػ ذم آظمر صٗمقف اًمرضم٤مل ًمٞمٜمٔمر إمم
اًمٜمً٤مء  ,وٓ يٗمٙمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ [هم٤مومر , )98/3( ]١٩ :واسمـ
ضمرير ذم شمٗمسيره ( , )54 , 53/14واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(.)215

يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ٟمقح سمـ ىمٞمس  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ  ,قمـ أيب اجلقزاء  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-

درصمتف  :ىم٤مل احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك (( :هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد  ,ومل خيرضم٤مه  ,وىم٤مل قمٛمرو سمـ قمكم  :مل
يتٙمٚمؿ أطمد ذم ٟمقح سمـ ىمٞمس اًمٓم٤مطمل سمحج٦م  ,وًمف أصؾ ُمـ طمدي٨م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري )) .وواوم٘مف اًمذهٌل ,
=
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طمرض رؾمقل اهلل –-قمغم اًمّمػ إول ذم اًمّمالة ,
وىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ أٟمس َّ :
وم٤مزدطمؿ اًمٜم٤مس قمٚمٞمف  ,ويم٤من سمٜمق قمذرة (ُ )1د ُورهؿ ىم٤مصٞم٦م قمـ اعمًجد  ,وم٘م٤مًمقا ٟ :مٌٞمع دورٟم٤م
وٟمِمؽمي دور ًا ىمريٌ٦م ُمـ اعمًجد ,/وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أي٦م(. )2

[/199ب]

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾(. )3

أظمرج اًمثٕمٚمٌل ()4قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ( )5عم٤م ؾمٛمع ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﴾( , )6ومر صمالصم٦م أي٤مم ه٤مرسم ً٤م ُمـ اخلقف ٓ يٕم٘مؾ  ,ومجلء سمف إمم اًمٜمٌل –,-ومً٠مًمف
وم٘م٤مل  :ي٤م رؾمقل اهلل  ,أٟمزًم٧م هذه أي٦م ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ ومقاًمذي سمٕمثؽ
ٟمٌٞم ً٤م ًم٘مد ىمٓمٕم٧م ىمٚمٌل  ,وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾(. )7

=



(, )66/3

وىم٤مل (( :هق صدوق  ,ظمرج ًمف ُمًٚمؿ )) .وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي
وصحٞمح ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ( , )189/1وصحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف (. )173/1

( )1سمٜمق قمذرة  :سمٓمـ قمٔمٞمؿ ُمـ ىمْم٤مقم٦م ُ ,مـ اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م  ,وهؿ  :سمٜمق قمذرة سمـ ؾمٕمد سمـ هذيؿ سمـ زيد سمـ ًمٞم٨م
سمـ ؾمقد سمـ أؾمٚمؿ سمـ احل٤مذم سمـ ىمْم٤مقم٦م شمتٗمرع ُمٜمف أومخ٤مذ قمديدة  ,وقمذرة ه١مٓء هؿ اعمٕمروومقن سمِمدة
اًمٕمِمؼ .
اٟمٔمر  :مجٝمرة أٟمً٤مب اًمٕمرب ( , )448/2وُمٕمجؿ ىمٌ٤مئؾ اًمٕمرب (. )768/2
( )2ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من

( ,)338/5واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ

()216 , 215

وإًمقد ذم روح اعمٕم٤مين ( )278/7صمالصمتٝمؿ ُمـ ىمقل اًمرسمٞمع سمـ أٟمس  ,سمدون إؾمٜم٤مد .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده .
(ُ )3مـ ؾمقرة احلجر آي٦م (. )45
( )4هق  :أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ  ,أسمق إؾمح٤مق اًمٜمٞمً٤مسمقري  ,ا عمٕمروف سم٤مًمثٕمٚمٌل  ,يم٤من طم٤مومٔم ً٤م واقمٔم ً٤م رأؾم ً٤م ذم
اًمتٗمًػم واًمٕمرسمٞم٦م  ,ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل  :يم٤من أطمد أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ ً ,مف شمّم٤مٟمٞمػ ضمٚمٞمٚمف ُمٜمٝم٤م  :اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ذم
شمٗمًػم اًم٘مرآن  ,واًمٕمرائس ذم ىمّمص إٟمٌٞم٤مء ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م (427هـ) .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء
( , )437 – 435/13سمغي٦م اًمققم٤مة ( , )356/1ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمٚمداودي (. )66 , 65/1
( )5هق ((ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ,--أسمققمٌد اهلل  ,وي٘م٤مل ًمف ؾمٚمامن اخلػم  ,أصٚمف ُمـ أصٌٝم٤من  ,وىمٞمؾ ُمـ راُمٝمرُمز,
ؾمٜم٦م[ع])) اًمت٘مري٥م (. )315/1
أول ُمِم٤مهده اخلٜمدق ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم  ,ي٘م٤مل سمٚمغ صمالصمامئ٦م .
واٟمٔمر شمرمجتف ذم :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )638 – 634/2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )492 –487/2واإلص٤مسم٦م (.)141/3
(ُ )6مـ ؾمقرة احلجر آي٦م (. )43
( )7مل أضمده ذم شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل " اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من " اعمٓمٌقع  ,وٓ اعمخٓمقط .وذيمره اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه

377

=

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشه الجاىٕ

ىمقًمف شمٕم٤ممم( ﴿ : )1ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾(. )2

أي ٟمزًم٧م ذم أيب سمٙمر وقمٛمر :
قمكم سمـ احلًلم( :)3أن هذه ة
أظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ ّ
﴿ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ ىمٞمؾ  :وأي ِهم ّؾ ؟ ىم٤مل ِ :هم ُّؾ اجل٤مهٚمٞم٦م  ,إن سمٜمل متٞمؿ (,)4
وسمٜمل قمدي( , )5وسمٜمل ه٤مشم يم٤من سمٞمٜمٝمؿ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م قمداوة ,ومٚمام أؾمٚمؿ ه١مٓء اًم٘مقم حت٤مسمقا ,
()6
قمكم يًخـ يده ومٞمٙمٛمد ()7هب٤م ظم٤مسة أيب سمٙمر ,
وم٠مظمذت أسم٤م سمٙمر اخل٤مسة  ,ومجٕمؾ ّ

ومٜمزًم٧م هذه أي٦م(. )8

=



( ,)217/12واسمـ قم٤مدل اًمدُمِم٘مل ذم اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب( )462/11يمالمه٤م قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ,
دون إؾمٜم٤مد  ,واًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل ص  )141 (:وٟمًٌف ًمٚمثٕمٚمٌل .

((( )1شمٕم٤ممم))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ  ,ج) .
(ُ )2مـ ؾمقرة احلجر آي٦م )47( :ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾ .
( )3هق (( :قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤ملب  ,زيـ اًمٕم٤مسمديـ  ,صم٘م٦م صمٌ٧م  ,قم٤مسمد وم٘مٞمف وم٤موؾ ُمِمٝمقر  ,ىم٤مل
اسمـ قمٞمٞمٜم٦م  :قمـ اًمزهري ُ :م٤م رأي٧م ىمرؿمٞم ً٤م أومْمؾ ُمٜمف ُ ,مـ اًمث٤مًمث٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم  ,وىمٞمؾ
همػمذًمؽ [ .ع])) اًمت٘مري٥م (. )35/2واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )179 – 178/6وهتذي٥م
اًمٙمامل ( , )300 – 282/20واًمتٝمذي٥م (. )366/12
( )4سمٜمق متٞمؿ  :هق متٞمؿ سمـ ُُم ّر سمـ ُأ ّد سمـ ـم٤مسمخ٦م  ,وًمف ُمـ إسمٜم٤مء احل٤مرث  ,وقمٛمرو  ,وزيد ُمٜم٤مة  ,وهؿ ىم٤مقمدة ُمـ أيمؼم
ىمقاقمد اًمٕمرب.اٟمٔمر  :مجٝمرة أٟمً٤مب اًمٕمرب( , )207/1واًمٚمٌ٤مب ذم هتذي٥م إٟمً٤مب(. )223 , 222/1
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )5سمٜمق قمدي  :سمٓمـ من ىمريش ُ ,مـ اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م  ,وهؿ :قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م سمـ ومٝمر  ,وًمف ُمـ إسمٜم٤مء
َر َزاح ,وقمقي٩م.
إٟمً٤مب.)329 , 328/2
(
صـ, )105واًمٚمٌ٤مب ذم هتذي٥م
اٟمٔمر  :مجٝمرة اًمٜمً٥م ًمٚمٙمٚمٌل (
( )6ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :اخل٤مسة  :أي اًمؼمد اًمِمديد  ,وسم٤مب ظمٍم  :ـمرب .يمام ذم اعمخت٤مر)) ا.هـ .
واخلٍم  :وؾمط اإلٟمً٤من  ,واخل٤مسة  :وضمع ومٞمف  ,وىمٞمؾ  :وضمع ذم اًمٙمٚمٞمتلم .
اٟمٔمر  :خمت٤مر اًمّمح٤مح ((ظمٍم)) صـ( , )74واًمٜمٝم٤مي٦م (. )37/2
( )7ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :شمٙمٛمٞمد اًمٕمْمق  :شمًخٞمٜمف .خمت٤مر)) ا.هـ .
اٟمٔمر  :خمت٤مر اًمّمح٤مح ((يمٛمد)) صـ(. )241
ِ
اًمق ِضمع ,ويت٤مسمع ذًمؽ ُمرة سمٕمد ُمرة ًم َٞم ًْٙمُـ  ,وشمٚمؽ اخلرىم٦م :
واًم َّتٙمْٛمٞمد :أن شم ًَُ َّخـ ِظم ْر َة
ق وشمقوع قمغم اًم ُٕم ْْم ِق َ
اًمٙمامدة واًمٙمامد  .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((يمٛمد)) (. )199/4
 , )216واسمـ قمً٤ميمرذم شم٤مريخ ُمديٜم٦م
اًمدر , )628/واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزولـ(ص
( )8أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ يمام ذم (8
=
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ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯴ ﯵ﴾ ()1أي٦م .
أظمرج اسمـ[ ُمردويف ]( )2قمـ رضمؾ(ُ)3مـ أصح٤مب اًمٜمٌل – :-ـمٚمع–ُ-مـ اًمٌ٤مب
اًمذي يدظمؾ ُمٜمف سمٜمق ؿمٞمٌ٦م  ,وم٘م٤مل (( :أٓ أرايمؿ شمْمحٙمقن ؟ )) صمؿ أدسمر  ,صمؿ رضمع
اًم٘مٝم٘مرى( ,)4وم٘م٤مل (( :إين ظمرضم٧م طمتك إذا يمٜم٧م قمٜمد احلجر ضم٤مء ضمؼميؾ ,

وم٘م٤مل  :ي٤م

حمٛمد  ,إن اهلل ي٘مقل  :مل شم٘مٜمط ( )5قمٌ٤مدي ؟ ﴿ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ * ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ (. )7()6

=



سمـ احلًلم.
قمكم
ىمٚم٧م ٕيب :
اًمٜمقاء :,ىم٤مل
دُمِمؼ( )338/30صمالصمتٝمؿ ُمـ ـمريؼ يمثػم َّ
ضمٕمٗمر إن ومالٟم ً٤م صمٜمل قمـ ّ
اًمٜمقاء  -سم٤مًمتِمديد-
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :يمثػم اًمٜمقاء وهق (( :يمثػمسمـ إؾمامقمٞمؾ  ,أو اسمـ ٟم٤مومع َّ ,
أسمق إؾمامقمٞمؾ اًمتٞمٛمل  ,اًمٙمقذم  ,وٕمٞمػ ُ ,مـ اًمً٤مدس [.ت])) اًمت٘مري٥م (. )131/2
واٟمٔمرشمرضمؿشمف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )195/7واعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء ( , )531/2واًمتٝمذي٥م ()367/8
.وومٞمف رضمؾ مل يًؿ .ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .

(ُ )1مـ ؾمقرة احلجر آي٦م ( )49ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾ .
( )2ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :سمريده)) وهق ظمٓم٠م  ,واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدر اًمتخري٩م  ,وهق اًمّمقاب .
()3

هق قمٌد اهلل سمـ قمٛمر-

 .-اٟمٔمر  :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (. )221/12

( )4اًم٘مٝم٘مرى  :وهق اعمٌم إمم ظمٚمػ ُمـ همػم أن يٕمٞمد وضمٝمف إمم ضمٝم٦م ُمِمٞمف  ,وىمٞمؾ  :إٟمف ُمـ سم٤مب اًم٘مٝمر .
اٟمٔمر :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ىمٝم٘مر)) (. )129/4
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )5ذم (أ)  :شمٕمظ .
(ُ )6مـ ؾمقرة احلجر آي٦م (. )50-49
( )7أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )82/14واًمًٛمرىمٜمدي ذم سمحر اًمٕمٚمقم ( )258/2يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ اسمـ
اعمٌ٤مرك  ,ىم٤مل  :أظمؼمٟم٤م ُمّمٕم٥م سمـ صم٤مسم٧م  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م قم٤مصؿ سمـ قمٌٞمد اهلل  ,قمـ اسمـ أيب رسم٤مح  ,قمـ رضمؾ ُمـ
أصح٤مب اًمٜمٌل.--
وذيمره اًمقاطمدي ذم اؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ( , )216واًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )142وذم اًمدر اعمٜمثقر
( )631/8وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ ُمردويف .
اًمٕمقام إؾمدي ,
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده ُ :مّمٕم٥م سمـ صم٤مسم٧م وهق ُ((:مّمٕم٥م سمـ صم٤مسم٧م سمـ قمٌد اهلل ن
ب اًمزسمػم سمـ َّ
نًملم احلدي٨م  ,ويم٤من قم٤مسمد ًا ُ ,مـ اًمً٤مسمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع ومخًلم  ,وًمف صمالث وؾمٌٕمقن

[ .د س ق ] ) )

اًمت٘مري٥م (. )251/2ووٕمٗمف اإلُم٤مم أمحد  ,وحيلى سمـ ُمٕملم .
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )304/8واعمجروطملم ( , )29 ,28/3واًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم
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ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾(.)1

ىم٤مل احلًـ()2سمـ اًمٗمْمؾ  :إن ؾمٌع ىمقاومؾ واوم٧م ُمـ ُسم ٍْمى

( )3وأذرقم٤مت ًمٞمٝمقد

اًمٌز ( , )4وأوقمٞم٦م اًمٓمٞم٥م  ,واجلقاهر ,
ىمرئم٦م واًم َّـوػم ذم يقم واطمد  ,ومٞمٝم٤م أٟمقاع ُمـ  :ن
وأُمتٕم٦م اًمٌحر  ,وم٘م٤مل اعمًٚمٛمقن ً :/مق يم٤مٟم٧م هذه إُمقال ًمٜم٤م ًمت٘مقيٜم٤م هب٤م وم٠مٟمٗم٘مٜم٤مه٤م ذم ؾمٌٞمؾ
اهلل  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أي٦م .
وىم٤مل  :ىمد أقمٓمٞمتٙمؿ ؾمٌع آي٤مت هل ظمػم ًمٙمؿ ُمـ هذه اًمًٌع اًم٘مقاومؾ  ,ويدل قمغم
صح٦م هذا  ,ىمقًمف قمغم أصمره٤م  ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ﴾()5أي٦م(. )6

=

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ﴾ (. )7


(. )196/4وقم٤مصؿ سمـ قمٌٞمد اهلل وهق (( :قم٤مصؿ سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمٕمدوي
اعمدين  ,وٕمٞمػ ُ ,مـ اًمراسمٕم٦م ُ ,م٤مت ذم أول دوًم٦م سمٜمل اًمٕمٌ٤مس  ,ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم [.قمخ د ت س ق ]))
اًمت٘مري٥م (. )384/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )347/6واعمجروطملم ( , )129 – 127/2واًمتٝمذي٥م (. )42/5
ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .

(ُ )1مـ ؾمقرة احلجر آي٦م (. )87
( )2ذم إصؾ  ,وذم مجٞمع اًمٜمًخ  ,وروح اعمٕم٤مين ((احلًـ)) وذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,وسم٘مٞم٦م ُمّم٤مدر اًمتخري٩م
((احلًلم)) .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )3سم ٍْمى  :سم٤مًمْمؿ واًم٘مٍم ,ه ي سم٤مًمِم٤مم ُمـ أقمامل دُمِمؼ  ,وهل ىمّمٌ٦م يمقرة طمقران ُ ,مِمٝمقرة قمٜمد اًمٕمرب
ىمدي ًام وطمديث ً٤م  ,وهل ُمٕمروف اًمٞمقم ذم أرايض دوًم٦م ؾمقري٦م .
اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ اًمٌٚمدان ( , )441/1واعمٕم٤ممل إصمػمة صـ(. )49
( )4اًم ٌَ ُّز  :اًمثٞم٤مب  ,وىمٞمؾ  :ضب ُمـ اًمثٞم٤مب  ,وىمٞمؾ ُ :مت٤مع اًمٌٞم٧م ُمـ الصمٞم٤مب ظم٤مص٦م .
اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((سمزز)) (. )311/5
(ُ )5مـ ؾمقرة احلجر آي٦م (. )88
( )6ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )350/5واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( , )217 , 216واسمـ
اجلقزي ذم زاد اعمًػم ( , )412/4صمالصمتٝمؿ قمـ احلًلم سمـ اًمٗمْمؾ  ,سمدون إؾمٜم٤مد .
درصمتف  :ذيمره إًمقد ذم روح اعمٕم٤مين ( )323 , 322/7قمـ احلًـ سمـ اًمٗمْمؾ صمؿ قم٘م٥م قمٚمٞمف سم٘مقًمف :
واًمـضير يم٤مٟمقا سم٤معمديٜم٦م  ,ومٙمٞمػ يّمح أن ي٘م٤مل ذًمؽ ؟)).
((وٕمٞمػ أوٓ يّمح ٕ٪ن اًمًقرة ُمٙمٞم٦م,وىمرئم٦م َّ
(ُ )7مـ ؾمقرة احلجر آي٦م (. )95
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ُمر اًمٜمٌل–-قمغم أٟم٤مس سمٛمٙم٦م ,
أظمرج اًمٌزار  ,واًمٓمؼماين قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  ,ىم٤مل َّ :
ومجٕمٚمقا َي ْٖم ِٛم ُزون()1ذم ىمٗم٤مه  ,وي٘مقًمقن  :هذا اًمذي يزقمؿ أٟمف ٟمٌل  ,وُمٕمف ضمؼميؾ  ,ومٖمٛمز
ضمؼميؾ سم٠مصٌٕمف ومقىمع ُمثؾ اًم َّٔم َٗمر( )2ذم أضمً٤مدهؿ  ,ومّم٤مرت ىمروطم ً٤م طمتك ٟمتٜمقا ( ,)3ومٚمؿ
يًتٓمع أطمد أن يدٟمق ُمٜمٝمؿ  ,وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ﴾ (. )4
وىم٤مل ذم اًمدر اعمٜمثقر(: )5

اًمْم َّح٤مك
أظمرج اسمـ ُمردويف  ,وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم " اًمدٓئؾ " ُمـ ـمريؼ [ضمقيؼم]( , )6قمـ َّ
اب قمٌ٤مس  ,أن اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة ,ىم٤مل  :إن حمٛمد ًا يم٤مهـ خيؼم سمام يٙمقن ىمٌؾ أن يٙمقن ,
قمـ ن
( )1ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :سم٤مسمف ضب .خمت٤مر)) ا.هـ .اٟمٔمر  :خمت٤مر اًمّمح٤مح ((همٛمز)) صـ(. )201
واًمٖمٛمز أصٚمف  :اإلؿم٤مرة سم٤مًمٕملم أو احل٤مضم٥م أو اًمٞمد ـمٚمٌ ً٤م إمم ُم٤مومٞمف ُمٕم٤مب  ,وُمٜمف ىمٞمؾ ُ :م٤م ذم ومالن َهمٛمٞمزة ,
أي ٟم٘مٞمّم٦م يِم٤مر هب٤م إًمٞمف  ,واًم َٖم ْٛم ُز  :اًمٕمٍم  ,واًم َٙم ٌْس سم٤مًمٞمد  ,ومجٕمٝم٤م همامئز .
اٟمٔمر  :اعمٗمردات ((همٛمز)) صـ( , )365واًمٜمٝم٤مي٦م (. )385/3
( )2اًم َٔم َٗمر  :اخلدش .اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((فمٗمر)) (. )518/4
وفمرف و َٟمتْٜم ً٤م أيْم ً٤م .
( )3ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :اًمٜمَّت ُْـ اًمرائح٦م اًمٙمرهي٦م  ,وىمد َشمن َُـ اًمٌمء ُمـ سم٤مب ُ
ؾمٝمؾ ُ
اعمخت٤مر)) ا.هـ .اٟمٔمر  :خمت٤مر اًمّمح٤مح ((ٟمتـ)) (. )269/1
( )4أظمرضمف اًمٌزار ذم ُمًٜمده  ,يمام ذم شمٗمًػم اسمـ يمثػم ( , )867/2واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط ()150/7
رىمؿ ( )7127يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ يزيد سمـ درهؿ  ,قمـ اٟمس سمـ ُم٤مًمؽ. --
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( , )142وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )661/8وٟمًٌف ًمٚمٌزا ر  ,واًمٓمؼماين ذم
إوؾمط وم٘مط .
ٟمس -همػمه)) .وىم٤مل اًمٓمؼماين :
درصمتف  :ىم٤مل اًمٌزار(( :شمٗمرد سمف يزيد سمـ درهؿ  ,قمـ أٟمس وٓ أقمٚمؿ ًمف قمـ أ -
اًم٘مرر.وذيمره اهلٞمثٛمك رم جمٛمع
((مل يرو هذا احلدي٨م قمـ أٟمس إٓ يزيد سمـ درهؿ  ,شمٗمرد سمف حمٛمد سمـ قمثامن ))
اًمٗمالس.
اًمزوائد( , )46 / 7وقال (( :رواه اًمٓمؼماين ومٞمف يزيد سمـ درهؿ  ,وٕمٗمف اسمـ ُمٕملم ووصم٘مف ))
ويزيد سمـ درهؿ هق  :أسمق قمالء اًمٕمجٛمل  ,ذيمره اًمً٤مضمل  ,واًمٕم٘مٞمكم  ,واسمـ اجل٤مرود ذم اًمْمٕمٗم٤مء  ,وذيمره
اسمـ طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل (( :خيٓمئ يمثػم ًا)) .
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )260/9واًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ًمٚمٕم٘مٞمكم ( , )386/4واًمث٘م٤مت ٓسمـ
طمٌ٤من ( , )538/5واعمٞمزان (. )238/7
(. )660/8( )5
( )6ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :ضمقهر)) وهق حتريػ  ,واعمثٌ٧م ُمـ اًمدر اعمٜمثقر  ,وهق اًمّمقاب .
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وم٘م٤مل أسمق ضمٝمؾ  :حمٛمد ؾم٤مطمر يٗمرق سملم إب وآسمـ  ,وىم٤مل قم٘مٌ٦م سمـ أيب ُمٕمٞمط  :حمٛمد
()1
يب سمـ ظمٚمػ  :حمٛمد يمذاب  ,وم٠مٟمزل اهلل ﴿ :ﭥ ﭦ
جمٜمقن هيذي ذم ضمٜمقٟمف  ,وىم٤مل ُأ ّ

ﭧ﴾ ,اًم٘متؾ سمٌدر(. )2

وذيمر رواي٤مت أظمرى ذم قمددهؿ وذم أن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ُم٤مت سمٌمء أص٤مسمف(. )3

الفصل الحاىٕ
يف امليشْر مً سْرٗ احلذز
ٍّْ ثالخ:آٓات

أي٦م( )4إولم  :ىمقًمف  ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﴾(. )5
إن أريد اًمٙمػ قمـ ىمت٤مهلؿ ومٛمٜمًقظم٦م سم٤مًمًٞمػ( ,)6أو اًمتٝمديد ومٛمحٙمٛم٦م(. )7
ايمثاكقة  ﴿ :﮲ ﮳ ﮴ ﴾(. )1
همػمهًمً٤من اًمٕمرب((هذي)) (.)360/15
أي شمٙمٚمؿ سمٙمالم همػم ُمٕم٘مقل ذم ُمرض َأو .
وه َذي٤مٟم ً٤م : ,
(ْ َ )1هيذي َ :ه ْذي ً٤م َ ,
(ٟ )2مًٌف اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر إمم اسمـ ُمردويف  ,وأيب ٟمٕمٞمؿ ذم اًمدٓئؾ  ,وسمٕمد سمح٨م مل أضمده ذم اًمدٓئؾ ,
ومل أىمػ قمٚمٞمف ذم اًمتٗم٤مؾمػم اًمتل سملم يدي سمًٜمد أو سمٖمػم ؾمٜمد  ,صمؿ إن اًمرواي٦م وٕمٞمٗمف ًمْمٕمػ ضمقيؼم

واإلٟم٘مٓم٤مع ,وم٢من اًمْمح٤مك مل يًٛمع ُمـ اسمـ قمٌ٤مس -

,

.-

( )3ىم٤مل اًمرازي ذم اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم( )171/19شمٕم٘مٞمٌ ً٤م قمغم ذًمؽ(( :واقمٚمؿ أن اعمٗمنيـ ىمد اظمتٚمٗمقا ذم قمدد ه١مٓء
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اعمًتٝمزئلم وذم أؾمامئٝمؿ  ,وذم يمٞمٗمٞم٦م ـمريؼ اؾمتٝمزائٝمؿ  ,وٓ طم٤مضم٦م إمم رء ُمٜمٝم٤م  ,واًم٘مدر اعمٕمٚمقم أهنؿ ـمٌ٘م٦م هلؿ
--ذم
قوة وؿمقيم٦م وري٤مؾم٦م ٕ ,ن أُمث٤مهلؿ هؿ اًمذيـ ي٘مدرون قمغم إفمٝم٤مر ُمثؾ هذه اًمًٗم٤مه٦م ُمع ُمثؾ رؾمقل اهلل
قمٚمق ىمدره وقمٔمؿ ُمٜمّمٌف َّ ,
أقمٚمؿ
ودل اًم٘مرآن قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم أومٜم٤مهؿ وأسم٤مدهؿ وأزال يمٞمدهؿ  ,واهلل )) .
((( )4أي٦م))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ  ,ج) .
(ُ )5مـ ؾمقرة احلجر آي٦م ( )3ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ﴾ .
( )6وممـ ىم٤مل سمذًمؽ  :اسمـ طمزم صـ( , )42واسمـ ؾمالُم٦م صـ ( , )137واسمـ اًمٌ٤مرزي صـ ( , )38واًمٕمت٤مئ٘مل
صـ( )56ذم ٟمقاؾمخٝمؿ .
( )7وهق اًمراضمح ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء طمٞم٨م مل يدرضمٝم٤م أيمثر اًمٕمٚمامء ذمُم٤مادقمل قمٚمٞمف اًمٜمًخ ُمـ أي٤مت  ,ىم٤مل اسمـ
اجلقزي ذم ٟمقاسخ اًم٘مرآن صـ((( : )379ىمد زقمؿ يمثػم ُمـ اعمٗمنيـ أهن٤م ُمٜمًقظم٦م سمآي٦م اًمًٞمػ  ,واًمتح٘مٞمؼ
أهن٤م وقمٞمد وهتديد  ,وذًمؽ ٓ يٜم٤مذم ىمت٤مهلؿ  ,ومال وضمف ًمٚمٜمًخ)) .واٟمٔمر  :اعمّمٗمك ًمف صـ(. )41
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ىم٤مل ىمت٤مدة(ُ :)2مٜمًقظم٦م سم٤مًمًٞمػ( ,)3هذا إن محؾ قمغم اًمّمٗمح قمـ اًمٙمٗم٤مر  ,وإن محؾ قمغم
اًمّمٗمح قمـ سمقادر اعم١مُمٜملم  ,ومٛمحٙمٛم٦م(. )4
ايمثايمثة  ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﴾(. )5
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس(ُ :)6مٜمًقظم٦م سم٤مًمًٞمػ( ,)7وإن أريد شمرك خم٤مًمٓمتٝمؿ ومٛمحٙمٛم٦م.
الفصل الجالح /

[/200ب]

يف املتظابُ مً سْرٗ احلذز

ىمقًمف  ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾(. )8

=

إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ وصٗمقه سم٤مجلٜمقن ُمع ىمقهلؿ

 ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ أي اًم٘مرآن ,



(ُ )1مـ ؾمقرة احلجر آي٦م ( )85وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﴾ .

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )2أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )106/14واسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ(. )380
وذيمره اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( , )482/2وُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ(. )329
( )3وممـ ىم٤مل سمذًمؽ  :اسمـ طمزم صـ( , )42واسمـ ؾمالُم٦م صـ( , )137واسمـ اًمٌ٤مرزي صـ ( , )38واًمٕمت٤م ئ٘مل
صـ( )57ذم ٟمقاؾمخٝمؿ  ,واسمـ اجلقزي ذم اعمّمٗمك صـ( , )41واًمٙمرُمل ذم ىمالئد اعمرضم٤من صـ(. )128
ُمٜمِم٠م اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ هق اًمتٕم٤مرض اعمقهقم سملم يمقن أي٦م ُمٙمٞم٦م  ,وأن ُمنموقمٞم٦م اًم٘مت٤مل يم٤من سمٕمد اهلجرة  ,وهذا
ُمـ طمًـ اخلٚمؼ اًمذي أُمر سمف–.-
ًمٞمس سمّمحٞمح ٟٕ ,مف ىمد يٚمزُمٜم٤م اًمّمٗمح ُمع اًمتِمدد ذم اجلٝم٤مد  ,وهذا
وىم٤مل اخل٤مزن ذم ًمٌ٤مب اًمت٠مويؾ  72/4سمٕمد ذيمر ىمقل اًمٜمًخ (( :وىمٞمؾ  :ومٞمف ُسمٕمد ٕ ٪ن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أُمر
ٟمٌٞمف–,-أن ئمٝمر اخلٚمؼ احلًـ  ,وأن يٕم٤مُمٚمٝمؿ سم٤مًمٕمٗمق واًمّمٗمح اخل٤مزم ُمـ اجلزع واخلقف)) .
واٟمٔمر  :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (, )250/12وأوقاء اًمٌٞم٤من (, )314/2واًمٜمًخ ذم اًم٘مرآن (. )537/2
( )4ذيمره ؿمٕمٚم٦م ذم صٗمقة اًمراؾمخ صـ(. )114
(ُ )5مـ ؾمقرة احلجر آي٦م ( )94وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ .
( )6أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه(  , )145/14واسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ(. )382
وذيمره اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( , )482/2وُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ(. )329
( )7وممـ ىم٤مل سمذًمؽ  :اسمـ طمزم صـ( , )43واسمـ ؾمالُم٦م صـ ( , )138واسمـ اًمٕمريب ( , )276/2واسمـ اًمٌ٤مرز
( )38واًمٕمت٤مئ٘مل صـ( )57ذم ٟمقاؾمخٝمؿ .أُم٤م اًمٓمؼمي  ,واًمٜمح٤مس  ,وُمٙمل  ,واسمـ اجلقزي  ,واخل٤مزن وم٘مد
ٟم٘مٚمقا اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ وؾمٙمتقا قمٜمف  ,وشمٌٕمٝمؿ ذم ذًمؽ اًمِمٞمخ إضمٝمقرى هٜم٤م .
واظمت٤مر هذا اًم٘مقل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم أوقاء اًمٌٞم٤من ( )320/2وم٘م٤مل (( :اًمقضمف اًمث٤مين وهق اًمٔم٤مهر ذم ُمٕمٜمك
أي٦م  :أٟمف يم٤من ذم أول إُمر ُم٠مُمقر ًا سم٤مإلقمراض قمـ اعمنميملم  ,صمؿ ٟمًخ ذًمؽ سمآي٤مت اًمًٞمػ . ))...
(ُ )8مـ ؾمقرة احلجر آي٦م (. )6
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اعمًتٚمزم ذًمؽ اقمؽماومٝمؿ( )1سمٜمٌقشمف ؟ .
ىمٚم٧م( : )2إٟمام ىم٤مًمقا ذًمؽ اؾمتٝمزا ًء وؾمخري٦م ٓ اقمؽماوم ً٤م  ,يمام ىم٤مل ومرقمقن ًم٘مقُمف  ﴿ :ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾( .)3أو ومٞمف طمذف أي  :ي٠مهي٤م اًمذي شمدقمل أٟمؽ ٟمزل قمٚمٞمؽ
اًمذيمر(. )4
ىمقًمف ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ﴾ (. )5

وذم همػمه٤م  ﴿ :ﯢ ﴾ (ٕ , )6ن ًمقٓ شم٠ميت قمغم وضمٝملم ( : )7أطمدمه٤م  :اُمتٜم٤مع اًمٌمء

حوٞمض(,)8وختتص سم٤مًمٗمٕمؾ ,
ًمقضمقد همػمه  ,وهق إيمثر  ,واًمث٤مين  :سمٛمٕمٜمك هال  ,وهق ًمٚم٧م
وًمقُم٤م سمٛمٕمٜم٤مه٤م  ,وظمّم٧م هذه اًمًقرة سمٚمقُم٤م ُمقاوم٘م٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭙ ﴾( , )9وم٢مهن٤م
أيْم ً٤م مم٤م ظمّم٧م سمف هذه اًمًقرة(. )10
ىمقًمف [شمٕم٤ممم] ( ﴿ : )11ﮙ ﮚ﴾

()12

.

اعمقرث  ,واهلل
إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ ىم٤مل ذًمؽ  ,واًمقارث ُمـ يتجدّ د ًمف اعمٚمؽ سمٕمد ومٜم٤مء ن
شمٕم٤ممم مل يتجدّ د ًمف ُمٚمؽ ٟٕ ,مف مل يزل ُم٤مًمٙم ً٤م ًمٚمٕم٤ممل ؟
ىمٚم٧م( : )1اًمقارث ًمٖم ً٦م هق اًمٌ٤مىمل سمٕمد ومٜم٤مء همػمه ( , )2وإن مل يتجدّ د ًمف ُمٚمؽ  ,ومٛمٕمٜمك
()1
() 2
() 3
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

() 4

ذم (أ)  :اقمؽماوٝمؿ .
هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صــ ( , )213وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج
ضمٚمٞمؾ ذم صـ(. )167
ُمـ ؾمقرة اًمِمٕمراء آي٦م (. )27
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :اًمٙمِم٤مف ( , )549/2واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( , )126 , 125/19وأٟمقار اًمتٜمزيؾ (. )362/3

(ُ )5مـ ؾمقرة احلجر آي٦م ( )7ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾.
(ُ )6مـ ؾمقرة ـمف آي٦م (. )133
( )7اٟمٔمر  :أووح اعمً٤مًمؽ (. )237 , 236/ 4
( )8ذم (أ) ً :مٚمتخّمٞمص .
(ُ )9مـ ؾمقرة احلجر آي٦م ( )2وٟمّمٝم٤م ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ .
( )10هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )154
صـ.)53
واٟمٔمر أيْم ً٤مُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء( , )85 , 84/2واًمٙمِم٤مف( , )549/2واًمٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن (
( )11اًمزي٤مدة ُمـ (أ) .
(ُ )12مـ ؾمقرة احلجر آي٦م ( )23وٟمّمٝم٤م ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾.
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أي٦م  :وٟمحـ اًمٌ٤مىمق ن سمٕمد ومٜم٤مء اخلالئؼ  ,وأن اخلالئؼ عم٤م يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون أهنؿ ُم٤مًمٙمقن ,
ويًٛمقن سمذًمؽ أيْم ً٤م جم٤مز ًا صمؿ ُم٤مشمقا  ,ظمٚمّم٧م إُمالك يمٚمٝم٤م هلل شمٕم٤ممم قمـ ذًمؽ اًمتٕمٚمؼ ,
ومٌٝمذا آقمتٌ٤مر ُؾم نٛمل وارصم ً٤م  ,وٟمٔمػم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﴾ ( ,)3واعمٚمؽ ًمف
أزًٓ وأسمدا ً (.)4
ىمقًمف[شمٕم٤ممم] ( ﴿ : )5ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾(. )6

[هٜم٤م  ,وذم ص ] ( , )7وذم اًمٌ٘مرة  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﴾(, )8

وٓ صم٤مًم٨م هلام ٕ ,ن (ضمٕمؾ) إذا يم٤من سمٛمٕمٜمك (ظمٚمؼ )يًتٕمٛمؾ ذم اًمٌمء يتجدد ويتٙمرر
,يم٘مقًمف  ﴿ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ /ﭙﭚ ﴾ (ٕ,)9هنام يتجددان زُم٤مٟم ً٤م سمٕمد

[/201أ]

زُم٤من ,ويمذًمؽ اخلٚمٞمٗم٦م اعمذيمقر ذم آي٦م اًمٌ٘مرة  ,يدل ًمٗمٔمف قمغم أن سمٕمْمٝمؿ خيٚمػ سمٕمْم ً٤م إمم
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ,وظمّم٧م هذه اًمًقرة سم٘مقًمف  ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ﴾ إذ ًمٞمس ذم ًمٗمظ اًم٥مذ ُم٤م
يـ ُم٤م اىمتْم٤مه ُم٤م سمٕمده ُمـ
يدل قمغم اًمتجدد واًمتٙمرار  ,ومج٤مء ذم يمؾ واطمدة ُمـ اًمًقرت
إًمٗم٤مظ(.)10

=



( )1هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ( , )213وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ
صـ(.)167
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )2اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((ورث)) (. )199/2
(ُ )3مـ ؾمقرة هم٤مومر آي٦م (. )16
( )4واٟمٔمر أيْم ً٤م ُ :مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ (, )39/3واعمحرر اًمقضمٞمز صـ( , )1069وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (. )200/12
( )5اًمزي٤مدة ُمـ (أ) .
(ُ )6مـ ؾمقرة احلجر آي٦م ( )28ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾.
(ً )7مٞمً٧م ذم مجٞمع اًمـؾمخ ,واعمثٌ٧م ُمـ أهار اًمتٙمرار,وأصمٌتف ًمٞمًت٘مٞمؿ اًمٙمالم سمٕمد,طمٞم٨م اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف

:

وٓ صم٤مًم٨م هلام يٕمقد إمم أشملم ذم ؾمقريت احلجر  ,وص  ,وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ ومؾم شمذيمر
ذم همػممه٤م  ,واهلل أقمٚمؿ .
(ُ )8مـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م (. )30
(ُ )9مـ ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م (. )1
( )10هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )155
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=



واٟمٔمر ُ :متِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓسمـ اعمٜم٤مدى صـ( , )163واًمٌّم٤مئر (. )274/1

(ُ )1مـ ؾمقرة احلجر آي٦م (. )30
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ذم هذه  ,وذم ص (ٟٕ ٪ )1مف عم٤م سم٤مًمغ ذم اًمًقرشملم ذم إُمر سم٤مًمًجقد وهق ىمقًمف
﴿ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾( )2ذم اًمًقرشملم  ,سم٤مًمغ ذم آُمتث٤مل ومٞمٝمام وم٘م٤مل

:

﴿ :ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﴾ ًمت٘مع اعمقاوم٘م٦م سملم أوٓمه٤م وأظمرامه٤م  ,وسم٤مىمل ىمّم٦م آدم
وإسمٚمٞمس ؾمٌؼ (. )3

ىمقًمف[شمٕم٤ممم] ( ﴿ : )4ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾(. )5

ذم هذه اًمًقرة سم٤مًٕمػ واًمالم  ,وذم ص  ﴿ :ﰀ ﴾( )6سم٤مإلو٤موم٦م ٕ ,ن اًمٙمالم ذم هذه
اًمًقرة ضمرى قمغم اجلٜمس ُمـ أول اًم٘مّم٦م ذم ىمقًمف  ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﴾(﴿،)7ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ (﴿,)8ﯶ ﯷ ﯸ ﴾  ,ومٚمذًمؽ ىم٤مل  ﴿ :ﭮ﴾  ,وذم ص
شم٘مدم  ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﴾ ( ,)9ومختؿ سم٘مقًمف  ﴿ :ﰀ ﴾(.)10
ىمقًمف  ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾(. )11

( )1آي٦م (. )73
(ُ )2مـ ؾمقرة احلجر آي٦م (. )29
( )3هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )155
واٟمٔمر  :اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( , )144/19واًمٌّم٤مئر (. )275/1
( )4اًمزي٤مدة ُمـ (أ) .
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(ُ )5مـ ؾمقرة احلجر آي٦م ( )35وٟمّمٝم٤م ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾.
( )6آي٦م (. )78
(ُ )7مـ ؾمقرة احلجر آي٦م (. )26
(ُ )8مـ ؾمقرة احلجر آي٦م (. )27
( )9آي٦م (. )75
( )10هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )155
وىم٤مل اسمـ مج٤مقم٦م ذم يمِمػ اعمٕم٤مين صـ(((: )128عم٤م أو٤مف ظمٚمؼ آدم إًمٞمف شمنميٗم ً٤م ًمف سم٘مقًمف  ﴿:ﯣ ﯤﯥ ﴾
أو٤مف ـمرد قمدوه إًمٞمف زي٤مدة ذم يمراُمتف))
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :درة اًمتٜمزيؾ صـ( , )180 , 179وُمالك اًمت٠مويؾ ( , )587/2وومتح اًمرمحـ صـ (, )214
وأوقاء اًمٌٞم٤من (. )276/2
(ُ )11مـ ؾمقرة احلجر آي٦م ( )47ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﴾ .
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زاد هٜم٤م  ﴿ :ﯥ ﴾ٕ ,هن٤م ٟمزًم٧م ذم أصح٤مب رؾمقل اهلل – , )1( -وىم٤مل( )2ذم همػم
هذه اًمًقرة سمدوهن٤م(ٟٕ , )3مف ٟمزل ذم قم٤مُم٦م اعم١مُمٜملم(.)4
ىمقًمف ذم ىمّم٦م إسمراهٞمؿ  ﴿ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ (. )5

ٕن هذه اًمًقرة ُمت٠مظمرة ( , )6وم٤ميمتٗمك سمام ذم هقد (ٕ ٪ )7ن اًمت٘مدير  :وم٘م٤مًمقا  :ؾمالُم ً٤م ,

ىم٤مل  :ؾمالم  ,ومام ًمٌ٨م أن ضم٤مء سمٕمجؾ طمٜمٞمذ  ,ومٚمام رأى أيدهيؿ ٓ شمّمؾ إًمٞمف ٟمٙمرهؿ
وأوضمس ُمٜمٝمؿ ظمٞمٗم٦م  ,ىم٤مل  :إٟم٤م ُمٜمٙمؿ وضمٚمقن ذم هذه اًمًقرة  ,وطمذف ُ/م٤م ذيمر هٜم٤مك
ًمٚمدًٓم٦م قمٚمٞمف (.)8
ىمقًمف  ﴿ :ﭜ ﭝ ﴾(. )9

أي  ٓ :ختػ  ,وسمف قمؼم ذم هقد ( )10شمقؾمٕم٦م ذم اًمتٕمٌػم قمـ اًمٌمء اًمقاطمد سمٛمتً٤مويلم ,

وظمص ُم٤م هٜم٤م سم٤مٕول عمقاوم٘متف ىمقًمف  ﴿ :ﭙ ﴾( , )11وُم٤م ذم هقد سم٤مًمث٤مين عمقاوم٘متف ىمقًمف :
( )1أظمرج اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه()76/14قمـ إهائٞمؾ أيب ُمقؾمك  ,ؾمٛمع احلسن اًمٌٍمي ي٘مقل  :ىم٤مل  :قمكم :
ومٞمٜم٤م واهلل أهؾ سمدر ٟمزًم٧م أي٦م  ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾.
( )2ذم (ب  ,ج)  :وىم٤مًمف .
( )3إؿم٤مرة إمم ؾمقرة إقمراف أي٦م (. )43
( )4هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )155
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

واًمٌّم٤مئ (. )275/1
ر
واٟمٔمر  :همرائ٥م اًمتٗمًػم (, )591/1
(ُ )5مـ ؾمقرة احلجر آي٦م ( )52وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾.
( )6أي ذم ٟمزوهل٤م  ,قمـ ؾمقرة هقد .اٟمٔمر  :اإلشم٘م٤من (. )82 , 81/1
( )7أيت٤من ( )70 , 96وٟمّمٝمام  ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ﴾ .
( )8هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )156
واٟمٔمر  :وومتح اًمرمحـ صـ(. )214
(ُ )9مـ ؾمقرة احلجر آي٦م ( )53وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾.
( )10آي٦م (. )70
(ُ )11مـ ؾمقرة احلجر آي٦م (. )52

388

[/210ب]

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشه الجاىٕ

﴿ ﯰ ﴾ (. )1

ىمقًمف[شمٕم٤ممم] ( ﴿ : )2ﭥ ﭦ ﴾(. )3

مل يٕمٚمؿ وضمف ختّمٞمص هذه اًمًقرة هبذا  ,أو ؾمقرة هقد سمـ  ﴿ :ﭘ ﴾(. )5()4

ىمقًمف[شمٕم٤ممم] ( ﴿ : )6ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾(. )7

سم٤مجلٛمع  ,وسمٕمده٤م  ﴿ :ﭸ ﭹ ﴾ ( )8قمغم اًمتقطمٞمد .

ىم٤مل اخلٓمٞم٥م( : )9إومم إؿم٤مرة إمم ُم٤م شم٘مدم ُمـ ىمّم٦م ًمقط ووٞمػ إسمراهٞمؿ  ,وشمٕمرض
ىمقم ًمقط هلؿ ـمٛمٕم ً٤م ومٞمٝمؿ  ,وىمٚم٥م اًم٘مري٦م قمغم ُمـ ومٞمٝم٤م  ,وإُمٓم٤مر احلج٤مرة قمٚمٞمٝم٤م وقمغم ُمـ
هم٤مب ُمٜمٝمؿ  ,ومختؿ سم٘مقًمف  ﴿ :ﭮ ﭯ ﴾ أي  :عمـ شمدسمر اًمًٛم٦م  ,وهل ُم٤م وؾمؿ اهلل
سمف ىمقم ًمقط وهمػمهؿ .
ومقطمد أي٦م(. )10
ىم٤مل  :واًمث٤مٟمٞم٦م شمٕمقد إمم اًم٘مري٦م وإهن٤م ًمًٌٌٞمؾ ُم٘مٞمؿ  ,وهل واطمدة َّ ,
( )1آي٦م (. )70
هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرطمؿن صـ (.)215واٟمٔمر ُ:مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمزضم٤مج (, )181/3
واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (. )156/19
( )2اًمزي٤مدة ُمـ (أ) .
(ُ )3مـ ؾمقرة احلجر آي٦م ( )74وٟمّمٝم٤م ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾.
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )4آي٦م (. )82
( )5هذا شمٕمٚمٞمؼ اًمِمٞمخ إضمٝمقري  ,واٟمٔمر  :أهار اًمتٙمرار صـ(. )156
ومؾت  :سمٕمد ـمقل شم٠مُمؾ  ,وىمراءة ذم أيمثر ُمـ شمٗمًػم  ,اشمْمحزم أن وضمف ختّمٞمص هذه اًمًقرة :سمـ ﴿ ﭦ﴾ أٟمف
ُمٜم٤مؾم٥م ًمذيمر وامئر اجلٛمع ىمٌٚمف ذم ىمقًمف

 ﴿ :ﭘ ﭙ﴾ [احلجر  , ]٧٢:وىمقًمف  ﴿ :ﭞ ﴾

ىمقًمف﴿ ﭘ﴾ -واهلل أقمٚمؿ . -
[احلجر,]٧٣:أُم٤م ذم ؾمقرة هقد ومٚمؿ جير ذيمر إٓوامئر ُمٗمرده ,ومٜم٤مؾم٥م ُمٕمٝم٤م :
واٟمظر  :اًمتحرير واًمتٜمقير (. )69/14
( )6اًمزي٤مدة ُمـ (أ) .
(ُ )7مـ ؾمقرة احلجر آي٦م (. )75
(ُ )8مـ ؾمقرة احلجر آي٦م (. )77
( )9ذم درة اًمتٜمزيؾ صـ(. )180
( )10إمم هٜم٤م اٟمتٝمك يمالم اخلٓمٞم٥م ذم درة اًمتٜمزيؾ .
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ىم٤مل(ُ : )1م٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآن ُمـ أي٤مت ومٚمجٛمع اًمدٓئؾ  ,وُم٤م ضم٤مء ُمـ أي٦م سم٤مإلومراد
ومٚمقطمداٟمٞم٦م اعمدًمقل قمٚمٞمف .ومٚمام ذيمر قم٘مٞمٌف اعم١مُمٜملم وهؿ اعم٘مرون سمقطمداٟمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم وطمد
أي٦م  ,وًمٞمس هل٤م ٟمٔمػم إٓ ذم اًمٕمٜمٙمٌقت  ,وهق ىمقًمف

﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﴾( , )2ومقطمد سمٕمد ذيمر اجلٛمع عم٤م ذيمرت  ,واهلل
أقمٚمؿ(. )3
ىمقًمف[شمٕم٤ممم] ( ﴿ : )4ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾(. )5

﴿ ﮊ ﴾  :اؾمؿ وادهيؿ أو ُمديٜمتٝمؿ(. )6

واص٤محل ً٤مٟٕ ٪مف اعمرؾمؾ إًمٞمٝمؿ  ٓ,اعمرؾمٚملم يمٚمٝمؿ ؟
وم٢من ىمٚم٧م:أصح٤مسمف وهؿ ىمقم ص٤مًمح إٟمام يمذب
ىمٚم٧م(ُ : )7مـ َّ
يمذب رؾمقًٓ واطمد ًا يمذب مجٞمع اًمرؾمؾ ٓ ,شمٗم٤مىمٝمؿ ذم دقمقة اًمٜم٤مس إمم
شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم(. )8
ىمقًمف  ﴿ :ﭖ /ﭗ ﭘ ﴾ (. )9

إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ ىم٤مل ذًمؽ هٜم٤م

 ,وىم٤مل ذم اًمرمحـ  ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ﴾( )10؟

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )1اًم٘م٤مئؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )157
(ُ )2مـ سورة اًمٕمٜمٙمٌقت آي٦م (. )44
( )3اٟمٔمر ُ :متِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓسمـ اعمٜم٤مدى صـ ( , )92وُمالك اًمت٠مويؾ ( , )591 – 558/2ويمِمػ اعمٕم٤مين
صـ( , )129واًمٌّم٤مئر  , )277 , 276/1( ,وومتح اًمرمحـ صـ(. )215
( )4اًمزي٤مدة ُمـ (أ) .
(ُ )5مـ ؾمقرة احلجر آي٦م (. )80
( )6اٟمٔمر  :اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ( , )169/3وزاد اعمًػم (. )411/4
واٟمٔمر أيْم ً٤م ً :مً٤من اًمٕمرب ((طمجر)) (.)170/4
( )7هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ ( , )216 , 215وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم
أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )169 , 168
( )8وأو٤مف اًمٌٞمْم٤موي ذم أٟمقار اًمتٜمزيؾ ((( : )379/3وي٩موز أن يٙمقن اعمراد سم٤معمرؾمٚملم ص٤محل ً٤م وُمـ ُمٕمف ُمـ
اعم١مُمٜملم)) واٟمٔمر أيْم ً٤م ُ :مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )45/3واًمٙمِم٤مف ( , )563/2وووح اًمؼمه٤من (.))495/1
(ُ )9مـ ؾمقرة احلجر آي٦م (. )92
( )10آي٦م (. )39
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ىمٚم٧م(ٕ : )1ن ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمقاىمػ  ,ومٗمل سمٕمْمٝم٤م ُيً٠مًمقن  ,وذم سمٕمْمٝم٤م ٓ ُيً٠مًمقن ,
وشم٘مدم ٟمٔمػمه ذم هقد (. )2أو ٕن اعمراد هٜم٤م أهنؿ ُيً٠مًمقن ؾم١مال شمقسمٞمخ  ,وهق مل ومٕمٚمتؿ ؟
وصمؿ (ُ ٓ)3يً٠مًمقن ؾم١مال اؾمتٕمالم واؾمتخٌ٤مر(.)4
أوٟمحقه َّ ,



الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )1هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ( , )216وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ
صـ(. )169
( )2اٟمٔمر صـ(ُ )316مـ هذه اًمرؾم٤مًم٦م.
( )3ذم (أ)  :وهؿ .
( )4واٟمٔمر أيْم ً٤م  :شم٠مويؾ ُمِمٙمؾ اًم٘مرآن ٓسمـ ىمتٞمٌ٦م صـ ( , )65وُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )48/3واعمحرر اًمقضمٞمز ,
صـ( , )1081وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (. )260/12
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سْرٗ اليحل مهَّٕٗ

()1

إٓ ومقيمف َ ﴿ :وإِ ْن َفما َوم ْبت ُْؿ﴾ إلم آطمر ايمسقرة( ،)2مائة وشمامن وفمممون آية(.)3

األّل يف أسباب ىزّهلا]
[الفصل :

()4

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾()5أي٦م .

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس  :عم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ ( ,)6ىم٤مل اًمٙمٗم٤مر
سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض  :إن هذا يزقمؿ أن الىمٞم٤مُم٦م ىمد ىمرسم٧م  ,وم٠مُمًٙمقا قمـ سمٕمض ُم٤م يمٜمتؿ شمٕمٛمٚمقن
طمتك ٟمٜمٔمر ُم٤م هق ِ
يم٤مئـ .ومٚمام رأوا أٟمف ٓ يٜمزل رء  ,ىم٤مًمقا ُ :م٤م ٟمرى ؿمٞمئ ً٤م  ,وم٠مٟمزل اهلل
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾( )7وم٠مؿمٗم٘مقا واٟمتٔمروا ىمرب اًمً٤مقم٦م .
ومٚمام اُمتدت إي٤مم  ,ىم٤مًمقا  :ي٤م حمٛمد ُ ,م٤م ٟمرى ؿمٞمئ ً٤م مم٤م ختقومٜم٤م ب ه  ,وم٠مٟمزل اهلل قمزوضمؾ :
﴿ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ ومقصم٥م اًمٜمٌل ,--ورومع اًمٜم٤مس رؤؾمٝمؿ ,ومٜمزل

﴿ :ﮋ ﮌ﴾

وم٤مـمٛم٠مٟمقا .ومٚمام ٟمزًم٧م هذه أي٦م ىم٤مل رؾمقل اهلل (( :--سمٕمث٧م أٟم٤م واًمً٤مقم٦م يمٝم٤مشملم -
وأؿم٤مر سم٢مصٌٕمٞمف  -إن يم٤مدت ًمتًٌ٘مٜمل)) .وم٤مُٕمر قمغم هذا هق اًم٘مٞم٤مُم٦م .وىم٤مل آظمرون  :إُمر
ه٤م هٜم٤م  :اًمٕمذاب سم٤مًمًٞمػ .وهذا( )8ضمقاب ًمٚمٜمي سمـ احل٤مرث طملم ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ إن يم٤من هذا
هق احلؼ ُمـ قمٜمدك وم٠مُمٓمر قمٚمٞمٜم٤م طمج٤مرة ُمـ اًمًامء  ,يًتٕمجؾ اًمٕمذاب , /وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم
( )1أظمرج اسمـ ُمردويف قمـ ا سمـ قمٌ٤مس-
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمزسمػم-

-ىم٤مل ٟ(( :مزًم٧م ؾمقرة اًمٜمحؾ سمٛمٙم٦م ))  ,وأظمرج قمـ قمٌد اهلل سمـ

ُ ,-مثٚمف .اٟمٔمر  :اًمدر اعمٜمثقر (. )5/9

وهق ىمقل جم٤مهد  ,واحلًـ  ,وقمٙمرُم٦م  ,وضم٤مسمر  ,ومجٝمقر اًمٕمٚمامء .ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر ذم اًمتحرير واًمتٜمقير
(ُ(()93/7مٙمٞم٦م ذم ىمقل اجلٛمٝمقر))واٟمٔمر أيْم ً٤م  :اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ( , )177/3وزاد اعمًػم (. )425/4
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ أي٤مت (.)128 –126وهق ُمروي قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-

اٟمٔمر  :اًمدر اعمٜمثقر (. )5/9

( )3ىم٤مل أسمق قمٛمرو اًمداين ذم اًمٌٞم٤من صـ( ً(( )175مٞمس ومٞمٝم٤م اظمتالف)) .واٟمٔمر  :ؾمٕم٤مدة اًمداريـ صـ (. )34
(ُ )4م٤م سملم املقمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ مجٞمع اًمٜمًخ .
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )1ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ .
(ُ )6مـ ؾمقرة اًم٘مٛمر آي٦م (. )1
(ُ )7مـ ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء آي٦م (. )1
( )8ذم (ج)  :وهق .
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هذه أي٦م (.)1
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴾(. )2
ُ ()3
جلٛمحل طملم ضم٤مء سمٕمٔمؿ رُمل م إمم رؾمقل اهلل ,--
ٟمزًم٧م أي٦م ذم أ ّ
يب سمـ ظمٚمػ ا ُ
:
وم٘م٤مل  :ي٤م حمٛمد َ ,أشمُرى اهلل حيٞمل هذا سمٕمد ُم٤م ىمد َر َّم ()4؟ ٟمٔمػم هذه أي٦م ذم ؾمقرة يس
﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ إمم آظمر اًمًقرة (ٟ ,)5م٤مزًم٦م ذم
هذه اًم٘مّم٦م(. )6
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾( )7أي٦م .
ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ أٟمس  ,قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م( : )8يم٤من ًمرضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم قمغم رضمؾ ُمـ
اعمنميملم ديـ  ,وم٠مشم٤مه يت٘م٤مو٤مه  ,ويم٤من ومٞمام شمٙمٚمؿ سمف

()9

 :واًمذي أرضمقه سمٕمد اعمقت  ,وم٘م٤مل

( )1ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )6/6واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( ,)217واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل
اًمتٜمزيؾ ( , )50/3واسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم ( , )426/4واًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه (,)268 , 267/12

واخل٤مزن ذم ًمٌ٤مب اًمت٠مويؾ( ,)79/4وإًمقد ذم روح اعمٕم٤مين( )335/7يمٚمٝمؿ ُمـ ىمقل اسمـ قمٌ٤مس-

,-

سمدون إؾمٜم٤مد  ,إٓ أن ىمقًمف (( :وم٤مُٕمر قمغم هذا هق اًم٘مٞم٤مُم٦م))همػم ُمذيمقر ذم مجٞمع اعمراضمع اًمتل وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م ,

ومٚمٕمٚمف ُمـ يمالم اعمّمٜمػ -

 ,-وشمتٛم٦م اًم٘مقل ُمذكور ذم سمٕمض اعمراضمع دون سمٕمض .

درصمتف :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده .
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )4
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )3ذم (أ)  :اسمـ .

( )4ورد ذم ه٤مُمش إصؾ((:ىمقًمف َر َّم  :أي َسم ِ َكم  ,وذم اعمخشم٤مر َ :ر َّم اًمٕمٔمؿ يرم ِر َُّم ً٦م سمٙمناًمراء ومٞمٝمام إذا سمكم)) ا.هـ .
خمت٤مر اًمّمح٤مح صـ( . )108

(ُ )5مـ ؾمقرة يس أي٤مت (. )83 – 77

( )6اٟمٔمر  :اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( ,)7/6وأؾمٌ٤مب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدي صـ

( ,)218 , 217وُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ

( ,)51/3وزاداعمًػم ( ,)429 , 428/4وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل(.)270/12
(ُ )7مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )38ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴾ .
( )8هق (( :رومٞمع  -سم٤مًمتّمٖمػم  -اسمـ ُمٝمران  ,أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمري٤مطمل  -سمٙمن اًمراء واًمتحت٤مٟمٞم٦م-
اإلرؾم٤مل ُ ,مـ اًمث٤مٟمٞم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م شمًٕملم  ,وىمٞمؾ  :صمالث وشمًٕملم  ,وىمٞمؾ سمٕمد

ذًمؽ [.ع])) اًمت٘مري٥م

(. )252/2واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )510/3واًمتٝمذي٥م(. )246/3
((( )9سمف))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
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اعمنمك  :وإٟمؽ ًمتزقمؿ أٟمؽ شمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت  ,وم٠مىمًؿ سم٤مهلل ٓ يٌٕم٨م اهلل ُمـ يٛمقت ,
وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أي٦م(.)1

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾( )2أي٦م .
()3
وص َٝمٞم٥م (َ , )4
وظم ٌَّ٤مب(,)5وقم٤مُمر(,)6
ٟمزًم٧م ذم أصح٤مب اًمٜمٌل  --سمٛمٙم٦م  :سمالل ُ ,

( )1أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )221 , 220/14مـ ـمريؼ احلًلم  ,ىم٤مل  :صمٜمل طمج٤مج  ,قمـ أيب ضمٕمٗمر ,
( , )218واًمًٞمقـمل ذم

قمـ اًمرسمٞمع سمـ أٟمس  ,قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م .وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ

ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( )14 ,142وٟمًٌف إمم اسمـ ضمرير  ,واسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )46/9وزاد ذم
ٟمًٌتف إمم قمٌد سمـ محٞمد  ,واسمـ اعمٜمذر .ومل أضمده  ,ذم ُمًٜمد قمٌد سمـ محٞمد  ,وٓ ذم شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,ومٚمٕمٚمف
ذم إضمزاء املوم٘مقده .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ  ,وذم إؾمٜم٤مده  :احلًلم سمـ داود ((ؾمٜمٞمد)) وٕمٞمػ .وأسمق ضمٕمٗمر اًمرازي  ,صدوق ؾمٞمئ
احلٗمظ .واًمرسمٞمع سمـ أٟمس اًمٌٙمري صدوق ًمف أوه٤مم  ,ورُمل سم٤مًمتِمٞمع  ,وىمد شم٘مدُمقا مجٞمٕم ً٤م .ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد
وٕمٞمػ .
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م( )41ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾ .
( )3هق (( :سمالل سمـ َرسم٤مح  ,اعم١مذن  ,وهق سمـ مح٤مُم٦م  ,وهل أُمف  ,أسمق قمٌد اهلل ُ ,مقمم أيب سمٙمر ُ ,مـ اًمً٤مسم٘ملم
إوًملم  ,وؿمٝمد سمدر ًا واعمِم٤مهد ُ ,م٤مت سم٤مًمِم٤مم  ,ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة  ,أو صمامين قمنمة  ,وىمٞمؾ ؾمٜم٦م قمنميـ  ,وًمف
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

سمْمع وؾمتقن ؾمٜم٦م [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )110/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم

 :آؾمتٞمٕم٤مب

( , )181 – 178/1وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م

( , )305/1واإلص٤مسم٦م

(. )326,327/1
( )4هق (( :صٝمٞم٥م سمـ ؾمٜم٤من  ,أسمق حيٞمك اًمروُمل ,أصٚمف ُمـ اًمٜمٛمر,ي٘م٤مل يم٤من اؾمٛمف قمٌد اعمٚمؽ  ,وصٝمٞم٥م ًم٘م٥م ,
ٓوم٦م قمكم  ,وىمٞمؾ ىمٌؾ ذًمؽ[.ع])) اًمت٘مري٥م (. )370/2
صح٤ميب ؿمٝمػم ُ ,م٤مت سم٤معمديٜم٦م ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم  ,ذم خ
واٟمٔمرشمرمجتف ذم:آؾمتٞمٕم٤مب( , )730 – 726/2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م( , )38,39/3واإلص٤مسم٦م(. )449,450/3
( )5هق (( :ظمٌ٤مب-سمٛمقطمدشملم إومم ُمث٘مٚم٦م -اسمـ إرت  ,اًمتٛمٞمٛمل  ,أسمققمٌد اهلل ُ ,مـ اًمً٤مسم٘ملم إمم اإلؾمالم ,
ويم٤من يٕمذب ذم اهلل  ,وؿمٝمد سمدر ًا  ,صمؿ ٟمزل اًمٙمقوم٦م وُم٤مت هب٤م  ,ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمالصملم

[.ع])) اًمت٘مري٥م

(. )221/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )440 – 437/2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )241/2واإلص٤مسم٦م (. )259/1
( )6ذم (أ)  :قم٤مُمر سمـ أيب .
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وأيب ضمٜمدل سمـ ُؾم َٝمٞمؾ ( , )1وقم٤مسمس ( )2أظمذهؿ اعمنميمقن سمٛمٙم٦م ومٕمذسمقهؿ وآذوهؿ ,
ومٌقأهؿ اهلل شمٕم٤ممم اعمديٜم٦م()3سمٕمد ذًمؽ(. )4
وىم٤مل ىمت٤مدة  :مجٞمع اعمٝم٤مضمريـ سمقأهؿ اهلل شمٕم٤ممم إمم اعمديٜم٦م (. )5
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭑ ﭒ [ﭓ] ( )6ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ ()7أي٦م .
ٟمزًم٧م ذم ُمنميمل ُمٙم٦م  ,أٟمٙمروا ٟمٌقة حمٛمد  ,--ىم٤مًمقا  :اهلل أقمٔمؿ ُمـ أن يٙمقن
رؾمقًمف سمنم ًا  ,ومٝمال سمٕم٨م إًمٞمٜم٤م ُمٚمٙم ً٤م !(. )8
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾( )9أي٦م .

=



وهق  :قم٤مُمر سمـ ومٝمػمة اًمتٛمٞمٛمل ُ ,مقمم أيب سمٙمر اًمّمديؼ , --أسمق قمٛمرو  ,أطمد اًمً٤مسم٘ملم  ,ويم٤من ممـ
يٕمذب ذم اهلل  ,ؿمٝمد سمدر ًا  ,وأطمد ًا  ,وىمتؾ يقم سمئر ُمٕمقٟم٦م  ,وهق اسمـ أرسمٕملم ؾمٜم٦م  ,ىمتٚمف قم٤مُمر سمـ اًمٓمٗمٞمؾ .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )796,797/2واإلص٤مسم٦م (. )594/3

( )1هق  :أسمق ضمٜمدل سمـ ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو اًم٘مرر  ,اًمٕم٤مُمري  ,ىمٞمؾ  :اؾمٛمف قمٌد اهلل  ,ويم٤من ُمـ اًمً٤مسم٘ملم  ,وممـ
عذب سمًٌ٥م إؾمالُمف  ,شمقذم ذم ظمالوم٦م قمٛمر . --
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1622 , 1621/4واإلص٤مسم٦م (. )69/7
( )2هق ُ :مقمم طمقيٓم٥م سمـ قمٌد اهلل  ,وممـ قمذب ذم ؾمٌٞمؾ اهلل .اٟمٔمر  :اإلص٤مسم٦م (. )568/3
( )3ذم (أ)  :إمم اعمديٜم٦م .
( )4اٟمٔمر  :اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )17/6وأؾمٌ٤مب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدي  ,صـ

( , )218واًمقؾمٞمط (, )63/3

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )57/3وزاد اعمًػم (. )448/4
( )5ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )17/6واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )57/3واسمـ اجلقز ي ذم زاد
اعمًػم ( )448/4صمالصمتٝمؿ ُمـ ىمقل ىمت٤مدة  ,وهق ًمٞمس ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول .
(ُ(( )6مـ))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ مجٞمع اًمٜمًخ .
(ُ )7مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )43ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ .
ِ
وطمك)) سم٤مًمٞم٤مء.اٟمٔمر  :اًمٜمنم(. )333/2
ىمرأ طمٗمص قمـ قم٤مصؿٟ(( :مُقطمك))سم٤مًمٜمقنويمن احل٤مء ,وىمرأ اًمٌ٤مىمقن(( ُي َ
( )8اٟمٔمر  :اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من( , )18/6وأؾمٌ٤مب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدي صـ ( , 218واًمقؾمٞمط ( , )63/3وُمٕم٤ممل
( , 57/3وزاداعمًػم( , )449/4وشمٗمسير اًم٘مرـمٌل( ,)328/12وًمٌ٤مب اًمت٠مويؾ (.)92/4
اب قمٌ٤مس -
وىمد أظمرج اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ()228/14قمـ ن

ٟ , -محقه ُ ,مٓمقًٓ  ,وومٞمف اٟم٘مٓم٤مع .

(ُ )9مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )75ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ .
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أظمرج اًمقاطمدي قمـ قمٙمرُم٦م  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل ٟ :مزًم٧م هذه أي٦م  ﴿ :ﭮ /ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ ذم هِم٤مم سمـ قمٛمرو (,)1وهق اًمذي يٜمٗمؼ ُم٤مًمف ه ًا
وضمٝمر ًا  ,وُمقٓه [أسمق]( )2اجلقزاء ( , )3اًمذي يم٤من يٜمٝم٤مه

.وٟمزًم٧م ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ﴾ ( ،)4وم٤مٕسمٙمؿ ُمٜمٝمام َّ
اًمٙمؾ قمغم ُمقٓه هق

 :أؾمٞمد سمـ أيب

اًمٕمٞمص( ,)5واًمذي  ﴿ :ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ هق  :قمثامن سمـ قمٗم٤من(. )6
ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ ﮎ ﮏ ﮐ﴾()7أي٦م .

أظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ جم٤مهد  :أن أقمراسمٞم ً٤م أشمك اًمٜمٌل --ومً٠مًمف  ,وم٘مرأ قمٚمٞمف

:

((﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾))  ،ىم٤مل إقمرايب ٟ :مٕمؿ  ﴿((.ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾(,)))8ىم٤مل ٟ :مٕمؿ .صمؿ ىمرأ قمٚمٞمف يمؾ ذًمؽ ي٘مقل ٟ:معم ,

طمتك سمٚمغ ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾()9ومقمم إقمرايب ,وم٠مٟمزل اهلل :
( )1هق  :هِم٤مم سمـ قمٛمرو سمـ احل٤مرث سمـ رسمٞمٕم٦م اًم٘مرؿمك ُ ,مـ سمٜمك قم٤مُمر سمـ ًم١مى .
اٟمٔمر  :شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ ( , )230/2واًمٙمِمػ و اًمٌٞم٤من (. )32/6
( )2ذم إصؾ  ,وذم (أ  ,ب) (( :أيب)) وهق ظمٓم٠م ٟمحقي  ,وذم (ب) (( :اسمـ اجلقزي)) وهق ظمٓم٠م .
( )3وىمٞمؾ  :أسمق اجلقار  ,وىمٞمؾ  :أسمق احلقاضمر  ,وىمٞمؾ همػم ذًمؽ  ,واحل٤مصؾ أٟمف يم٤من يٜمٝمك ؾمٞمده ُمـ اإلٟمٗم٤مق
ؾمػم ُم٘م٤مشمؾ ( , )230/2وزاد اعمًػم (. )472/4
واًمؼم واإلطمً٤من .اٟمٔمر  :شمػ
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (.)76
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )5هق  :أؾمٞمد سمـ أيب اًمٕم٤مص  ,يم٤من يٙمره اإلؾمالم  ,ويم٤من قمثامن يٜمٗمؼ قمٚمٞمف ويٙمٗمٚمف ويٙمٗمٞمف اعم١موٟم٦م  ,ويم٤من
أظمر يٜمٝم٤مه قمـ اًمّمدىم٦م واعمٕمروف .
اٟمٔمر  :اًمدر اعمٜمثقر( , )88/9وروح اعمٕم٤مين(. )434/7
( )6أظمرضمف اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ (ُ )219 , 218مـ ـمريؼ وهٞم٥م  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قمثامن سمـ
ظمثٞمؿ  ,قمـ إسمراهٞمؿ  ,قمـ قمٙمرُم٦م  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-

وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر()87/9وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذر  ,واسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,واسمـ ُمردويف
درصمتف  :رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت .
(ُ )7مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )83ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾.
(ُ )8مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )80
(ُ )9مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )81
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﴿ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾(. )1
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾(. )2

أظمرج اًمقاطمدي قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :سمٞمٜمام رؾمقل اهلل --سمٗمٜم٤مء سمٞمتف سمٛمٙم٦م
(
ذ( )5إمم اًمـيب  ,--وم٘م٤مل (( :أٓ دمٚمس ؟ ))
ضم٤مًمً ً٤م( , )3إذ ُمر سمف قمثامن سمـ
ُمٔمٕمقنَ َ , )4
ومؽ َ

()6
ؿمخص سمٍمه إمم اًمًامء  ,ومٜمٔمر ؾم٤مقم٦م
وم٘م٤مل  :سمغم  ,ومجٚمس إًمٞمف ُمًت٘مٌٚمف  ,ومٌٞمٜمام هق حيدصمف إذ

حترف( )7قمـ ضمٚمٞمًف قمثامن إمم طمٞم٨م
وم٠مظمذ يْمع سمٍمه طمتك ووع قمغم يٛمٞمٜمف ذم إرض  ,صمؿ ّ
()8
يً َت ْٗم ِ٘مف ُم٤م ُي َ٘م ُ٤مل ًمف ,صمؿ ؿمخص سمٍمه إمم اًمًامء يمام
ووع سمٍمه  ,وم٠مظمذ يٜمٖمض رأؾمف يم٠مٟمف ْ
قمثامنيمجٚمًتف إومم ,
ؿمخص أول ُمرة  ,وم٠مشمٌٕمف سمٍمه طمتك شمقارى ذم اًمًامء  ,وأىمٌؾ قمغم /
ىم٤مل(وُم٤م رأيتٜمل
أضم٤مًمًؽ وآشمٞمؽ ُم٤م رأيتؽ شمٗمٕمؾ ومٕمٚمتؽ اًم َٖمدَ اة ( : ,
وم٘م٤مل  :ي٤م حمٛمد  ,ومٞمام يمٜم٧م
ُ
ومٕمٚم٧م ؟)) ىم٤مل  :رأيتؽ ؿمخص سمٍمك إمم اًمًامء  ,صمؿ ووٕمتف طملم ووٕمتف قمغم يٛمٞمٜمؽ ,
( )1أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,يمام ذم شمٗمًػم اسمـ يمثػم (ُ )900/2مـ ـمريؼ اًمقًمٞمد  ,صمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد سمـ
ضم٤مب ,قمـ جم٤مهد .وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )143وذم اًمدراعمٜمثقر(. )94 , 93/9
ر
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .ورضم٤مًمف صم٘م٤مت .
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م

( )90ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﴾.
((( )3ضم٤مًمً ً٤م))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ب وه٥م سمـ طمذاوم٦م سمـ مجح  ,اًم٘مرر  ,اجلٛمحل  ,أسمق اًمً٤مئ٥م ُ ,مـ
( )4هق  :قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن سمـ طمٌٞم٥م ن
أوائؾ ُمـ أؾمٚمؿ  ,وه٤مضمر اهلجرشملم  ,وؿمٝمد سمدر ًا  ,وىمٞمؾ  :أول ُمـ ُم٤مت ُمـ اعمٝم٤مضمريـ  ,ويم٤من ذًمؽ ؾمٜم٦م
اصمٜمتلم ُمـ اهلجرة  ,وىمٞمؾ همػم ذًمؽ .
اٟمٔمرشمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب( ,)1053/3أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )620/3واإلصاسم٦م (.)461/4

اًمْم ِح ِؽ
يمنم ًا أسمداه٤م  ,يٙمقن ذم َّ
ْنم ْ
َنم  :ذم اًم٘م٤مُمقس  :يمنم قمـ أؾمٜم٤مٟمف يٙم ُ ُ
( )5ورد ذم اهل٤مُمش (( :ىمقًمف ومٙم َ َ
َنم اًمتًٌؿ)) ا.هـ .اٟمٔمر  :اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط صـ (. )605 , 604
وهمػمه  ,واًمٙم ْ ُ
(َ )6ؿم َخص  :ارشمٗمع ُ ,
وؿم ُخقص اًم ٌٍَم  :ارشمٗم٤مع إضمٗم٤من إمم ومقق وحتديد اًمٜمَّٔمر واٟمزقم٤مضمف .
اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ؿمخص)) (. )450/2
ف قمدل  ,أو ُم٤مل قمـ اًمٌمء .اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((طمرف)) (. )42/9
(َ َ )7حت َّرف  :واٟم َْح َر َ
ِ
حي نريمف و َيٛمٞمؾ إًمٞمف  .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ٟمٖمض)) (. )86/5
رأؾمف  :أي ُ َ
(ُ )8يٜمْٖم ُض َ
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ومتحروم٧م إًمٞمف وشمريمتٜمل  ,وم٠مظمذت شمٜمٖمض رأؾمؽ يم٠مٟمؽ شمًتٗم٘مف( )1ؿمٞمئ ً٤م ي٘م٤مل ًمؽ  ,ىم٤مل :
((أوومٓمٜم٧م إمم ذًمؽ ؟)) ىم٤مل قمثامنٟ :مٕمؿ .ىم٤مل (( :أشم٤مين رؾمقل اهلل ( )2آٟمٗم ً٤م وأٟم٧م ضم٤مًمس )) ,
ىم٤مل  :ومامذا ىم٤مل ًمؽ ؟ ىم٤مل

(( :ىم٤مل زم ﴿:ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾)) .قال قمثامن  :ومذاك
حمٛمد ًا. )3(-
طملم اؾمت٘مر اإليامن ذم ىمٚمٌل  ,وأطمٌٌ٧م -

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ (.)4

ٟمزًم٧م طملم ىم٤مل اعمنميمقن  :إن حمٛمد ًا يًخر سم٠مصح٤مسمف  ,ي٠مُمرهؿ اًمٞمقم سم٠مُمر ويٜمٝم٤مهؿ

(5
ُمػ) ي٘مقًمف ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف  ,وم٠من زل اهلل
قمٜمف همد ًا  ,وي٠مشمٞمٝمؿ سمام هق أهقن قمٚمٞمٝمؿ  ,وُم٤م هق إٓ شمر

شمٕم٤ممم هذه أي٦م  -واًمتل سمٕمده٤م(. )7( )6
فٟمزل اهلل شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
[ومقمم إقمرايب  ,أ

( )1ذم (أ)  :شمًتـىمف .
( )2ذم إصؾ  ,وذم (أ)  ,-- :ومل شمرد ذم (ب  ,ج) وهق اًمّمقاب .
( )3أظمرضمف اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( ,)219وأمحد ذم اعمًٜمد ( )318/1رىمؿ ( ,)2922واًمٓمؼماين
ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( )39/9رىمؿ ( .)8322صمالصمتٝمؿ ُمـ ٍ
ـمرق قمـ قمٌد احلٛمٞمد سمـ هبرام  ,قمـ ؿمٝمر سمـ
طمقؿم٥م  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

. -وذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه ( , )904/2واًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )100/9وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ ُمردويف .
درصمتف  :ذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ()48/7وىم٤مل(( :رواه أمحد واًمٓمؼماين  ,وؿمٝمر وصم٘مف أمحد ومج٤مقم٦م ,
وومٞمف وٕمػ ٓ يي  ,وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت )) .وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه (( :ورد ذم ٟمزوهل٤م طمدي٨م طمًـ
رواه اإلُم٤مم أمحد  ,...صمؿ ىم٤مل  :إؾمٜم٤مد ضمٞمد ُمتّمؾ طمًـ  ,ىمد سملم ومٞمف اًمًامع اعمتّمؾ)) .
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م

( )101ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﴾.
( )5ذم (ج)  :سمٛمٗمؽم .
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )102
( )7اٟمٔمر  :اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )43/6وأؾمٌ٤مب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدي صـ ( ,)220 , 219واًمقؾمٞمط ()84/3
وُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ً ,مٚمٌٖمقي ( , )69/3وًمٌ٤مب اًمت٠مويؾ (.)114/4وذيمره اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم
( )491/4وقمزاه ٕيب ص٤مًمح  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-
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ﮔ﴾](. )1

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭑ ﭒ ﴾ (.)2

أظمرج اسمـ ضمرير سمًٜمد وٕمٞمػ  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :يم٤من رؾمقل اهلل --يٕمٚمؿ ومتك

سمٛمٙم٦م اؾمٛمف سمٚمٕم٤مم ( ,)3ويم٤من أقمجٛمل اًمٚمً٤من  ,ويم٤من اعمنميمقن يرون رؾمقل اهلل --
يدظمؾ قمٚمٞمف وخيرج ُمـ قمٜمده  ,وم٘م٤مًمقا  :إٟمام يٕمٚمٛمف سمٚمٕم٤مم  ,وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﭑ ﭒ /ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾ أي٦م(. )4

وأظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ ُمـ ـمريؼ طمّملم ( ,)5قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ احليُمل ()6ىم٤مل :
()1
يص َىم َٚم ْلم ( , )2ومٙم٤مٟم٤م
يم٤من ًمٜم٤م قمٌدان  :أطمدمه٤م ي٘م٤مل ًمف يً٤مر( , )7وأظمر ضمٌػم  ,ويم٤مٟم٤م
َ ْ
(ُ )1م٤مسملم اعمٕمٙمقوملم  :ورد ذم إصؾ  ,وذم (أ  ,ب)  ,وًمٕمٚمف ؾمٝمق ُمـ اًمٜم٤مؾمخ .
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )103ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡ ﴾ .
( )3هق  :سمٚمٕم٤مم ىملم  ,يم٤من قمٌد ًا  ,طمداد ًا .اٟمٔمر  :اإلص٤مسم٦م (. )328/1
راهٞمؿ سمـ ـمٝمامن  ,قمـ ُمًٚمؿ
( )4أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ)365/14مـ ـمريؼ أيب قم٤مُمر  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م إب
أيب قمٌد اهلل أ ُعمالئل  ,قمـ جم٤مهد  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس . - -وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ (, )144
وذم اًمدراعمٜمثقر()115/9وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,واسمـ ُمردويف .
درصمتف  :وٕمٗمف اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل  ,وذم اًمدر اعمٜمثقر .
ؼماد إقمقر  ,أسمق قمٌد اهلل
ومؾت  :وقمٚمتف ُمًٚمؿ سمـ يمٞمً٤من  ,وهق ُ(( :مًٚمؿ سمـ يمَٞمً٤من اًمْم ٌّل  ,ا ُعمالئل اًم ّ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمٙمقذم  ,وٕمٞمػ ُ ,مـ اخل٤مُمً٦م [.ت ق])) .اًمت٘مري٥م(. )246/2
شمرمج٧مذم :اجلرح واًمتٕمديؾ(,)192/8واعمجروطملم ٓسمـ طمٌ٤من( ,)8/3واًمتٝمذي٥م(. )122/10
واٟمٔمر ه
( )5هق  (( :طمّملم سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل  ,أسمق اهلذيؾ اًمٙمقذم  ,صم٘م٦م  ,شمٖمػم طمٗمٔمف ذم أظمر ُ ,مـ اخل٤مُمً٦م ,
ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم  ,وًمف صمالث وشمًٕمقن [.ع])) اًمت٘مري٥م . )182/1
طمٌ٤من , )210/6وهتذي٥م اًمٙمامل(.)520/6
واٟمٔمرشمرمجتف ذم :اجلرح واًمتٕمديؾ( , )193/3واًمث٘م٤مت ٓسمـ (
( )6قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ  ,هق قمٌٞمد اهلل .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م (((: )451/1قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ احليُمل ,
ي٠ميت ذم قمٌٞمد اهلل ُ ,مّمٖمر ًا ))  ,صمؿ ذيمره سمٕمد وم٘م٤مل (( :قمٌٞمد اهلل سمـ ُمًٚمؿ  ,أو سمـ أيب ُمًٚمؿ احليُمل ,
صح٤ميب ًمف طمديث٤من  ,وي٘م٤مل  :شم٤مسمٕمل [.ق])) .اًمت٘مري٥م (. )539/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( ,)1013/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م  , )548/3واإلص٤مسم٦م(.)418/4
( )7يً٤مر  ,وضمٌػم  :مه٤م قمٌدان ًمٌٜمل سمٞم٤مو٦م احليُمل  ,يم٤مٟم٤م يديٜم٤من سم٤مًمٜمٍماٟمٞم٦م
( ,)366/14واإلص٤مسم٦م(. )452/1
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ي٘مرآن يمت٤مهبام ويٕمٚمامن قمٚمٛمٝمام  ,ويم٤من رؾمقل اهلل --يٛمر هبام ومٞمًتٛمع ىمراءهتام  ,وم٘م٤مًمقا :
إٟمام يتٕمٚمؿ ُمٜمٝمام  ,ومٜمزًم٧م(. )3
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾()4أي٦م .
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ٟ :مزًم٧م ذم قمامر سمـ ي٤مه  ,وذًمؽ أن اعمنميملم أظمذوه وأسم٤مه ي٤مه ًا (, )5
وأُمف ؾمٛمٞم٦م( ,)6وصٝمٞمٌ ً٤م  ,وسمالًٓ  ,وظمٌ٤مسم ً٤م  ,وؾم٤معم ً٤م ()7ومٕمذسمقهؿ .وم٠مُم٤م ؾمٛمٞم٦م  :وم٢مهن٤م رسمٓم٧م
وو ِضمك َء ()8ىمٌٚمٝم٤م سمحرسم٦م  ,وىمٞمؾ هل٤م  :إٟمؽ أؾمٚمٛم٧م ُمـ أضمؾ اًمرضم٤مل  ,وم٘متٚم٧م
سملم سمٕمػميـ ُ

=



((( )1يم٤مٟم٤م))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (ب) .
( )2ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :أي  :طمداديـ يّمٜمٕم٤من اًمًٞمقف  ,يمام ذم [يمٚمٛم٦م همػم واوح٦م])) ا.هـ .
اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((ص٘مؾ)) (.)380/11
( )3أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه  ,وقمٌد سمـ محٞمد ذم شمٗمًػمه  ,يمام ذم اإلص٤مسم٦م ( , )452/1واسمـ ضمرير ذم
شمٗمًػمه ( ,)367/4واًمٌٖمقي ذم اًمّمح اسم٦م  ,يمام ذم اإلص٤مسم٦م ( , )418/4واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول
صـ (. )220يمٚمٝمؿ ُمـ ـمرق قمـ طمّملم سمـ قمٌد اًمرمحـ  ,قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ ُمًٚمؿ .
وذيمر اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( , )144وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )116/9وزاد ذم ٟمًٌتف إمم آدم سمـ أيب
إي٤مس  ,وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر  ,واسمـ املٟمذر .
درصمتف  :رضم٤مًمف صم٘م٤مت  ,وىمد صححف اسمـ طمجر ذم اإلص٤مسم٦م .اٟمٔمر . )418/4( :
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )4مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )106ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ .

( )5هق  :ي٤مه سمـ قم٤مُمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ىمٞمس اًم َٕمٜمْز , --طمٚمٞمػ ًمٌٜمل خمزوم  ,أسمق قمامر  ,ويم٤من ُمـ
اًمً٤مسم٘ملم إوًملم,وممـ قمذب ذم اهلل  ,سم٤مٕسمٓمح ذم رُمْم٤مء ُمٙم٦م .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب( , )1589 , 1588/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م(. )482/5
()6

هل  :ؾمٛمٞم٦م سمٜم٧م ُظم ٌّ٤مط وظمٞم٤مط  ,وىمٞمؾ َ :ظمٌط ُ ,مقٓة أيب طمذيٗم٦م سمـ اعمٖمػمة سمـ خمزوم -

 , -يم٤مٟم٧م

اعمٌلقم٤مت اًمٗم٤موالت وممـ قمذب ذم اهلل وصؼم .
ؾم٤مسمٕم٦م ؾمٌٕم٦م ذم اإلؾمالم  ,ويم٤مٟم٧م ُمـ ّ
اٟمٔمر شمرمجتٝم٤م ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1865 – 1863/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م( , )167/7واإلص٤مسم٦م(.)712/7
(ُ )7مـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمثػم ُمـ اؾمٛمف ؾم٤ممل  ,وًمٞمس ومٞمٝمؿ ُمـ ذيمر أٟمف ممـ قمذب  ,إٓ أن أىمرهبؿ ًمذًمؽ ؾم٤ممل ُمقمم
أيب طمذيٗم٦م سمـ قمتٌ٦م سمـ رسمٞمٕم٦م  ,وذًمؽ ٕٟمف ُمـ اًمً٤مسم٘ملم إوًملم .اٟمٔمر  :اإلص٤مسم٦م(. )13/3
وضم٠مشمُف سم٤مًمًٙملم وهمػمه٤م َو ْضم ً٠م إذا ضسمتَف هب٤م  .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((وضم٠م)) (. )151/5
(ُ )8و ِضمك َء  :ي٘م٤مل َ :
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وىمتؾ( )1زوضمٝم٤م ي٤مه  ,ومه٤م أول ىمتٞمٚملم ذم اإلؾمالم .وأُم٤م قمامر  :وم٢مٟمف أقمٓم٤مهؿ ُم٤م أرادوا
سمٚمً٤مٟمف ُمٙمره ً٤م ُ ,وم٠مظمؼم رؾمقل اهلل--سم٠من قمامر ًا يمٗمر  ,وم٘م٤مل (( :يمال إن قمامر ًا ُمغمء إيامٟم ً٤م
ُمـ َىم ْرٟمف( )2إمم ىمدُمف  ,واظمتٚمط اإليامن سمٚمحٛمف ودُمف )) .وم٠مشمك قمامر رؾمقل اهلل --وهق

يٌٙمل  ,ومجٕمؾ رؾمقل اهلل--يٛمًح قمٞمٜمٞمف  ,وىم٤مل (( :إن قم٤مدوا ًمؽ ومٕمد هلؿ سمام ىمٚم٧م)) ,

وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أي٦م(. )3
وىم٤مل جم٤مهد ٟ :مزًم٧م ذم ٟم٤مس ُمـ أهؾ ُمٙم٦م آُمٜمقا  ,ومٙمت٥م إًمٞمٝمؿ اعمًٚمٛمقن سم٤معمديٜم٦م  :أن
ه٤مضمروا  ,وم٢مٟم٤م ٓ ٟمرايمؿ ُمٜمّ٤م طمتك هت٤مضمروا إًمٞمٜم٤م .ومخرضمقا يريدون اعمديٜم٦م  ,وم٠مدريمتٝمؿ ىمريش
سم٤مًمٓمريؼ ومٗمتٜمقهؿ ُمٙمرهلم  ,ومٗمٞمٝمؿ ٟمزًم٧م هذه أي٦م(. )4
ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯚ ﯛ /ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾(.)5

ىم٤مل ىمت٤مدة  :ذيمر ًمٜم٤م أٟمف عم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم  :أن أهؾ ُمٙم٦م ٓ ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ اإلؾمالم طمتك

هي٤مضمروا  ,يمت٥م هب٤م( )6أهؾ اعمديٜم٦م إمم أصح٤مهبؿ ُمـ أهؾ ُمٙم٦م  ,ومٚمام ضم٤مءهؿ ذًمؽ ظمرضمقا ,
( )1ذم (ج)  :وىمتٚم٧م .
( )2ىمرٟمف  :اًم٘مرن هق اًمرأس .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((قرن)) ( , )55/4وًمً٤من اًمٕمرب(.)331/13
( )3ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من( , )45/6واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( ,)220واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل
اًمتٜمزيؾ( ,)71/3واًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه (. )432/12يمٚمٝمؿ ُمـ ىمقل اسمـ قمٌ٤مس-

 , -سمدون إؾمٜم٤مد .

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ؾمـده .وأظمرج اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ)374/14مـ ـمريؼ قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم  ,قمـ اسمـ
درصمتف  :مل أىمػ قمغم إ ا
قمٌ٤مس-

ٟ , -محقه  ,وذم ؾمٜمده وٕمػ .

( )4هق ذم شمٗمًػم جم٤مهد ()353/1هبذا اًمًٜمد  :أٟم٤م قمٌد اًمرمحـ ٟ ,م٤م إسمراهٞمؿ ٟ ,م٤م آدم ٟ ,م٤م ورىم٤مء  ,قمـ اسمـ أيب
ٟمجٞمح  ,قمـ جم٤مهد  ,وأظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( ,)378/14سمف .
وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ()221 , 220واًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )145وذم اًمدر
اعمٜمثقر( )123 , 122 /9وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م  ,واسمـ اعمٜمذر  ,واسمـ أيب طم٤مشمؿ .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ  ,ورضم٤مًمف صم٘م٤مت .
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م()110ومت٤ممه٤م ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾.
( )6ذم (أ)  :ومٞمٝم٤م .
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ومٚمح٘مٝمؿ اعمنميمقن ومردوهؿ  ,ومٜمزًم٧م ( ﴿ : )1ﮡ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﴾( )2ومٙمتٌقا هب٤م إلهيؿ .ومتٌ٤ميٕمقا سمٞمٜمٝمؿ قمغم أن خيرضمقا  ,وم٢من حلؼ هبؿ اعمنميمقن
ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ىم٤مشمٚمقهؿ طمتك يٜمجقا أو يٚمح٘مقا سم٤مهلل  ,وم٠مدريمٝمؿ اعمنميمقن  ,وم٘م٤مشمٚمقهؿ ومٛمٜمٝمؿ
﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ُمـ ىمتؾ وُمٜمٝمؿ ُمـ ٟمج٤م  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾(. )3

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾()4أي٦م .

اهلل-
ىم٤مل اسمـ( )5قمٌ٤مس :- -عم٤م اٟمٍمف اعمنميمقن قمـ ىمتغم أطمد  ,اٟمٍمف رؾمقل -
ِ ()6
وضم ِد َقم٧م( )7أذٟم٤مه .وم٘م٤مل :
واص ُٓمٚمؿ أٟمٗمف ُ ,
ومرأى ُمٜمٔمر ًا ؾم٤مءه  ,رأى محزة ىمد ؿمؼ سمٓمٜمف ْ ,
((ًمقٓ أن حيزن اًمٜمً٤مء أو شمٙمقن ؾمٜم٦م سمٕمدي ً ,مؽميمتف طمتك يٌٕمثف اهلل ُمـ سمٓمقن اًمًٌ٤مع
واًمٓمػم ُٕ ٪مثٚم َّـ ُمٙم٤مٟمف ؾمٌٕملم رضم ً
ال ُمٜمٝمؿ))  ,صمؿ دقمك سمؼمدة ومٖمٓمك هب٤م وضمٝمف ومخرضم٧م
رضماله  ,ومجٕمؾ قمغم رضمٚمٞمف ؿمٞمئ ً٤م ُمـ اإلذظمر ( , )8صمؿ ىمدُمف ويمؼم قمٚمٞمف قمنم ًا  ,صمؿ ضمٕمؾ جي٤مء
سم٤مًمرضمؾ ومٞمقوع ومحزة ُمٙم٤مٟمف طمتك صغم قمٚمٞمف ؾمٌٕملم صالة  ,ويم٤من اًم٘متغم ؾمٌٕملم  ,ومٚمام
دومٜمقا وومرغ ُمٜمٝمؿ ٟ ,مزًم٧م هذه أي٦م  ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾
[/205أ]

( )1ذم (ج)  :ومٜمزل .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )2مـ ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت آي٦م (. )2 , 1
( )3أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ)379 , 378/14مـ ـمريؼ سمنم  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م يزيد  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م ؾمٕمٞمد  ,قمـ
ىمت٤مدة .وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( , )221واًمز وـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ()124/9وزاد ذم
ٟمًٌتف إمم قمٌد سمـ محٞمد  ,واسمـ اعمٜمذر .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ  ,ورضم٤مًمف صم٘م٤مت .
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )125ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﴾ .
((( )5اسمـ))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )6ورد ذم إصؾ (( :أي  :اؾمت١مصؾ .يمام ذم اعمخت٤مر)) ا.هـ .اٟمٔمر  :خمت٤مر اًمّمح٤مح ((صٚمؿ)) (. )145/1
ِ
جلدْ ع  :ىم ْٓمع إٟمػ وإُذن .اٟمٔمر:اًمٜمٝم٤مي٦م ((ضمدع)) (. )246/1
(ُ )7ضمد َقم٧م  :ا َ
( )8اإل ْذ ِظم َر سمٙمن اهلٛمزة :طمِمٞمِم٦م ـمٞمٌ٦م اًمرائح٦م شم ًُْ٘مػ هب٤م اًمٌٞم٧م ومقق اخلِم٥م.اًمٜمٝم٤مي٦م ((إذظمر)) (.)33/1
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إمم ىمقًمف ﴿ :ﯯ/ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾( ,)1ومّمؼم ومل يٛمثؾ سم٠مطمد(. )2
ىم٤مل أسمق هريرة ( : )3أذف اًمٜمٌل--قمغم محزة ومرآه سيٕم ً٤م  ,ومٚمؿ ير ؿمٞمئ ً٤م يم٤من أوضمع
ًم٘مٚمٌف ُمٜمف  ,وم٘م٤مل (( :واهلل ٕىمتٚمـ سمؽ ؾمٌٕملم ُمٜمٝمؿ ))  ,ومٜمزًم٧م  ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾(. )5()4
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )127
( )2أظمرضمف اًمدار ىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب اًمًػم()118/4رىمؿ(ُ )47مـ ـمريؼ احلٙمؿ سمـ ُمقؾمك  ,صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ
اسمـ قمٞم٤مش ,قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ أيب همٜمٞم٦م  ,قمـ احلٙمؿ سمـ قمتٞمٌ٦م  ,قمـ جم٤مهد ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-

وُمـ ـمري٘مف اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ (.)222 , 221
درصمتف  :ىم٤مل اًمدار ىمٓمٜمل((:مل يروه همػم إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش  ,وهق ُمْمٓمرب احلدي٨م قمـ همػم اًمِم٤مُمٞملم)) .
ب ُؾم َٚمٞمؿ اًم َٕمٜمْز -سم٤مًمٜمقن -
ومؾت  :هق يمام ىم٤مل اًمد ار ىمٓمٜمل,وم٢مؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش هق ((:إؾمامقمٞمؾ سمـ َقم ّٞم٤مش ن
أسمققمتٌ٦م احلٛميص  ,صدوق ذم روايتف قمـ أهؾ سمٚمده ُ ,مخًمط ذم همػمهؿ ُ ,مـ اًمث٤مُمٜم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى أو
اصمٜمتلم وصمامٟملم  ,وًمف سمْمع وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م [.ي])) .اًمت٘مري٥م (.)73/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( ,)369/1واجلرح واًمتٕمديؾ( , )191/2واعمٞمزان(.)404 – 400/1
وروايتف هٜم٤م قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ أيب همٜمٞم٦م ,وهق يمقذم .اٟمٔمر  :اًمت٘مري٥م(.)518/1ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ.
( )3ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ يمررت (( :ىم٤مل)) وهق ظمٓم٠م .
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(ُ )4مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (.)126
( )5أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ,يمت٤مب ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ( )218/3رىمؿ( , )4894واًمٌزار ذم ُمًٜمده  ,يمام ذم
شمٗمًػم اسمـ يمثػم ( , )918/2واًمطسمراين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( )143/3رىمؿ( , )2937واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ,
مج٤مع أسمقاب همزوة أطمد  ,سم٤مب ُم٤مضمرى سمٕمد اٟم٘مْم٤مء احلرب وذه٤مب اعمنميملم  ,)288/3(...واًمقاطمدي
ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(.)222يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ص٤مًمح سمـ سمِمػم اعمري  ,قمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل  ,قمـ أيب قمثامن
اًمٜمٝمدي  ,قمـ أيب هريرة.--
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر( )134/9وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ ؾمٕمد  ,واسمـ اعمٜمذر  ,واسمـ ُمردويف  ,وأيب
ٟمٕمٞمؿ ذم اعمٕمروم٦م  ,ويمذا اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير(.)209/3
درصمتف  :ؾمٙم٧م قمٜمف احل٤ميمؿ  ,وشمٕم٘مٌف اًمذهٌل سم٘مقًمف (( :ىمٚم٧م  :ص٤مًمح واه)) .وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه ,
سمٕمد ذيمره ًمرواي٦م اًمٌزار (( :وهذا إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ٕ ,ن ص٤مًمح  -هق اسمـ سمِمػم  -وٕمٞمػ قمٜمد إئٛم٦م ,
وىم٤مل اًمٌخ٤مري  :هق ُمٜمٙمر احلدي٨م )) .وذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ( )119/6وىم٤مل (( :رواه اًمٌزار
=
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ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس  :ىم٤مل رسول اهلل--يقم ىمتؾ محزة و ُُم ّثؾ

( )1سمف ً(( :مئـ فمٗمرت

سم٘مريش ُٕمثٚمـ سمًٌٕملم رضم ً
ال ُمٜمٝمؿ ))  ,وم٠مٟمزل اهلل قمزوضمؾ  ﴿:ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل (( :--سمؾ ٟمّمؼم )) ,
واُمًؽ قمام أراد  ,ويم ّٗمر قمـ يٛمٞمٜمف(. )2

=



واًمٓمؼماين  ,وومٞمف ص٤مًمح سمـ سمِمػم اعمري  ,وهق وٕمٞمػ )) .وىم٤مل اسمـ طمجر ذم ومتح اًمٌ٤مري (: )371/7
((روى اًمٌزار واًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مد ومٞمف وٕمػ قمـ أيب هريرة ))... - -وذيمره .
ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم اًمْمٕمٞمٗمف ( )27/2رىمؿ(. )549
ومؾت  :وىمد ٟم٘مؾ اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير شمّمحٞمح احل٤ميمؿ ًمف  ,وٓ يقاومؼ قمٚمٞمف  ,سمٕمدُم٤م شم٘مدم ُمـ اًمٌٞم٤من .
وص٤مًمح ا ُعم ّري هق (( :ص٤مًمح سمـ سمِمػم سمـ وادع ا ُعم ّري  -سمْمؿ اعمٞمؿ وشمِمديد اًمراء  -أسمق سمنم اًمٌٍمي ,
اًم٘م٤مص اًمزاهد  ,وٕمٞمػ ُ ,مـ اًمً٤مسمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمٌٕملم  ,وىمٞمؾ سمٕمده٤م

[.د ت])) اًمت٘مري٥م

(.)359/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم( , )273/4واعمجروطملم( ,)372 , 371/1واًمتٝمذي٥م (. )334/4
(ُُ )1م نثؾ  :ي٘م٤مل َُ :م َث ْٚم٧م سم٤مًم َ٘متٞمؾ إذا ضمدقم٧م أٟمٗمف أو أذٟمف أو ُمذايمػمه أو ؿمٞمئ ً٤م ُمـ أـمراومف  ,وآؾمؿ  :ا ُعم ْثٚم٦م  ,وم٠مُم٤م
َُم َّثؾ سم٤مًمتِمديد ومٝمق ًمٚمٛمٌ٤مًمٖم٦م .
اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ُمثؾ)) (.)294/4
وة  ,مج٤مع أسمقاب همزوة أطمد  ,سم٤مب ُم٤مضمرى سمٕمد اٟم٘مْم٤مء احلرب وذه٤مب
( )2أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜم٥م
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اعمنميملم .)288/3(...
واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( )222يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ حيلى سمـ عسمداحلٛمٞمد  ,صمٜم٤م ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع ,قمـ
اسمـ أيب ًمٞمكم  ,قمـ احلٙمؿ  ,قمـ ُم٘مًؿ قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

, -وًمٞمس ومٞمف (( :واُمًؽ قمام أراد  ,ويمٗمر قمـ

يٛمٞمٜمف)) .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر( )135/9وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذر  ,واًمٓمؼماين  ,واسمـ ُمردويف .
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :حيلى سمـ قمٌد احلٛمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ ِ
احل َّامين طم٤مومظ  ,إٓ أهنؿ اهتٛمقه سمنىم٦م احلدي٨م ,
وىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع وه و (( :ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع إؾمدي  ,أسمق حمٛمد اًمٙمقذم  ,صدوق شمٖمػم عم٤م يمؼم  ,وأدظمؾ قمٚمٞمف
اسمٜمف ُم٤م ًمٞمس ُمـ طمديثف ومحدث سمف ُ ,مـ اًمً٤مسمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م سمْمع وؾمتلم

[.د ت ق])) اًمت٘مري٥م

(. )128/2واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )67 , 96/7واعمجروطملم (, )217 , 216/6
واًمتٝمذي٥م (. )352 – 350/8
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ىم٤مل اًمِمٞمخ اإلُم٤مم إوطمد أسمق احلًـ(:)1وٟمحت٤مج أن ٟمذيمره٤م ه هٜم٤م ُم٘متؾ محزة –: -
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=



واسمـ أيب ًمٞمكم وهق (( :حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم إٟمّم٤مري  ,اًمٙمقذم اًم٘م٤ميض  ,أسمق قمٌد اًمرمحـ ,
صدوق دء احلٗمظ ضمد ًا ُ ,مـ اًمً٤مسمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمامن وأرسمٕملم  ))]4 [ .اًمت٘مري٥م(. )184/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( , )162/1واعمجروطملم ( , )244 , 243/2واًمتٝمذي٥م (, 268/9
. )269ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .

( )1يٕمٜمل  :قمكم سمـ أمحد اًمقاطمدي .

405

الكشه الجاىٕ

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

ىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًمْمٛمري ( : )1ظمرضم٧م أٟم٤م وقمٌٞمد اهلل ( )2سمـ قمدي ()3وم٘م٤مل :
هؾ ًمؽ أن ٟم٠ميت وطمِمٞم ً٤م ومٜمً٠مًمف( )4يمٞمػ يم٤من ىمتٚمف ( )5محزة ؟ ىمٚم٧م ًمف  :إن ؿمئ٧م ومخرضمٜم٤م
ٟمً٠مل قمٜمف  ,وم٘م٤مل ًمٜم٤م رضمؾ  :أُم٤م إٟمٙمام ؾمتجداٟمف سمٗمٜم٤مء داره  ,وهق رضمؾ ىمد همٚم٥م قمٚمٞمف
اًمخُمر ( , )6وم٢من دمداه ص٤مطمٞم ً٤م ( )7دمدا رضم ً
ال قمرسمٞم ً٤م( )8ودمدا قمٜمده سمٕمض ُم٤م شمريدان

.ومٚمام

اٟمتٝمٞمٜم٤م إًمٞمف ؾمٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمف ومرومع رأؾمف  ,ىمٚمٜم٤م  :ضمئٜم٤مك ًمتحدصمٜم٤م( )9قمـ ىمتٚمؽ محزة , --ىم٤مل :
أُم٤م إين ؾم٠مطمدصمٙمام يمام طمدصم٧م رؾمقل اهلل --طملم ؾم٠مًمٜمل قمـ ذًمؽ  ,يمٜم٧م همالُم ً٤م جلٌػم
سمـ ُمٓمٕمؿ سمـ قمدي سمـ ٟمقومؾ( , )10ويم٤من قمٛمف ـمٕمٞمٛم٦م سمـ قمدي ىمد أصٞم٥م يقم سمدر  ,ومٚمام
اًمْمٛمري اعمدين  ,أظمق قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان ُمـ اًمرو٤مقم٦م  ,صم٘م٦م ُ ,مـ
( )1هق (( :ضمٕمٗمر سمـ قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م ّ
اًمث٤مًمث٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م مخس أو ؾم٧م وشمًٕملم [.خ م د ت س])) اًمت٘مري٥م (. )131/1
واٟمٔمرشمرمجتف ذم:اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( , )193/2واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )104/4وهتذي٥م اًمٙمامل (. )67/5
( )2ذم (أ)  :قمٌد اهلل .

( )3هق  :قمٌٞمد اهلل سمـ قمدي سمـ ِ
اخلٞم٤مر سمـ قمدي سمـ ٟمقومؾ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف اًم٘مرر اًمٜمقومكم اعمدين  ,ىمتؾ أسمقه سمٌدر ,
ويم٤من هق ذم اًمٗمتح ممٞمز ًا ومٕمد ذم اًمّمح٤مسم٦م ًمذًمؽ  ,وقمده اًمٕمجكم وهمػمه ذم صم٘م٤مت يمٌ٤مر اًمت٤مسمٕملم ُ ,م٤مت ذم
آظمر ظمالوم٦م اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :أؾمد اًمٖم٤مسم٦م (,)544/3وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( )416 , 415/3واإلص٤مسم٦م (. )472/4
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( )4ذم (أ) ٟ :مً٠مًمف  ,وذم ( :ب  ,ج)  :ومً٠مًمف .
( )5ذم (ب  ,ج) ِ :ىمتٚم٦م .
( )6ىم٤مل حم٘مؼ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك اًمٌٖم٤م صـ(: )240

((وهذا همري٥م قمٜمف  ,--قمغم أن اًمّمح٤مسم٦م ً , --مٞمًق ُمٕمّمقُملم ُمـ اًمقىمقع ذم اعمٕمّمٞم٦م  ,وذًمؽ
ٓ يٜم٘مص ُمـ ومْمؾ صحٌتٝمؿ ـم٤معم٤م أهنؿ صمٌتقاقمغم اإليامن,وهم٤مًم٥م اًمٔمـ ومٞمٝمؿ أهنؿ إن وىمٕم٧م ُمٜمٝمؿ هٗمقة
ٓيٍمون قمٚمٞمٝم٤م,وأهنؿ يتقسمقن إمم اهلل شمٕم٤ممم شمقسم٦م ٟمّمقطم ً٤م)) .

( )7ذم (أ)  :طمٞم٤م .
( )8ذم (ب)  :همريٌ ً٤م .
( )9ذم (أ)  :ومتحدصمٜم٤م .
( )10هق (( :ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ سمـ قمدي سمـ ٟمقومؾ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف اًم٘مرر اًمٜمقومكم

 , --صح ايب قم٤مرف

سم٤مٕٟمً٤مب ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمامن أو شمًع ومخًلم [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )126/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )232/1وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )397/1واإلص٤مسم٦م (. )462/1
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ؾم٤مرت ىمريش إمم أطمد  ,ىم٤مل ضمٌػم سمـ م ـمٕمؿ :إن ىمتٚم٧م /طمؿزة قمؿ حمٛمد سمٕمٛمل ـمٕمٞمٛم٦م

[/205ب]

وم٠مٟم٧م قمتٞمؼ  .ىم٤مل  :ومخرضم٧م ويمٜم٧م طمٌِمٞم ً٤م ( )1أىمذف سم٤محلرسم٦م ىمذف اًمح سمِم٦م ,ىمٌؾ

()2

ُم٤م أظمٓملء هب٤مؿمٞمئ ً٤م  ,ومٚمام اًمت٘مك اًمٜم٤مس ظمرضم٧م أٟمٔمر محزة طمتك رأيتف ذم قمرض اجلٞمش ُمثؾ
إو َرق( )3ي ُفد ( )4اًمٜم٤مس سمًٞمٗمف هد ًا ُم٤م ي٘م٤مل ًمف رء  ,ومقاهلل إين ٕهتٞم٠م ًمف وأؾمتؽم ُمٜمف
اجلٛمؾ ْ
سمحجر أو ؿمجر ًمٞمدٟمق ُمٜمل  ,إذ شم٘مدُمٜمل إًمٞمف ؾمٌ٤مع سمـ قمٌد اًمٕمزى ( ,)5ومٚمام رآه محزة --
ىم٤مل  :ه٤م()6ي٤م اسمـ ُم٘مٓمٕم٦م اًمٌٔمقر ( , )7ىم٤مل  :صمؿ ضسمف ومق اهلل ُم٤م أظمٓم٠م رأؾمف  ,وهززت
طمرسمتل طمتك إذ روٞم٧م ُمٜمٝم٤م دومٕمتٝم٤م  ,ومقىمٕم٧م ذم ًمٌتف ( )8طمتك ظمرضم٧م ُمـ سملم رضمٚمٞمف ,
ومذه٥م ًمٞمٌقء(ٟ )9محقى ومٖمٚم٥م ومؽميمتف طمتك ُم٤مت  ,صمؿ أشمٞمتف وم٠مظمذت طمرسمتل  ,صمؿ رضمٕم٧م
إمم اًمٜم٤مس وم٘مٕمدت ذم اًمٕمًٙمر  ,ومل يٙمـ زم سمٖمػمه طم٤مضم٦م  ,إٟمام ىمتٚمتف ٕقمتؼ .ومٚمام ىمدُم٧م
أىمٛم٧م هب٤م طمتك ومِمك ومٞمٝم٤م اإلؾمالم ,صمؿ ظمرضم٧م إمم اًمٓم٤مئػ  ,وم٠مرؾمٚمقا إمم
ُمٙم٦م قمت٘م٧م  ,ف
اًمذي أؾمٚمؿ سم٤مًمٜمٌل– ,-واحلٌِم٦م واًمٜمقسم٦م
اًمٜمج٤مر
,
( )1طمٌِمٞم ً٤م :هذه اًمٜمًٌ٦م إمم احلٌِم٦م  ,وهل سمالد ُمٕمرووم٦م ُمٚمٙمٝم٤م
ُمِمٝمقرونوُمٜمٝم٤م سمالل احلٌٌم--
,
طم٤مم وهؿ ٟمقع ُمـ اًمًقدان
وزقم٤موة وومران هؿ :وًمد زقمٞم٤م سمـ يمقش سمـ ,
إٟمً٤مب. )336/1
(
ُم١مذن رؾمقل اهلل– .-اٟمٔمر  :إٟمً٤مب ًمٚمًٛمٕم٤مين( , )167/2واًمٚمٌ٤مب ذم هتذي٥م
( )2ذم (أ)  :ىمٌٚمف .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

إو َرق  :إؾمٛمر  .اٟمٔمر  :الهن٤مي٦م ((ورق)) (.)174/5
()3
ْ
( )4هيد  :اهلَدُّ  :اهلدم  ,واعمراد يمثرة اًم٘متؾ .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((هدد)) ( .)249/5
( )5هق  :ؾمٌ٤مع سمـ قمٌداًمٕمزى اًمٖمٌِم٤مين  ,أسمق ٟمٞم٤مر  ,وأُمف أم أٟمامر ُ ,مقٓة ًمنميؼ سمـ قمٛمرو سمـ وه٥م اًمث٘مٗمل ,
ويم٤مٟم٧م ظمت٤مٟم٦م سمٛمٙم٦م .اٟمٔمر  :اعمٖم٤مزي ًمٚمقاىمدي ( , )247/1اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم (. )17/4
( )6ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :ه٤م  :اؾمؿ ومٕمؾ سمٛمٕمٜمك ظمذ  ,أي  :ظمذ اًميسم٦م ُمٜمل)) ا.هـ .
( )7اًم ٌُ ُٔمقر  :واطمده َسم ْٔمر واًم ٌَ ْٔمر  :اهلَٜم٦م اًمتل شم٘مٓمٕمٝم٤م اخل٤مومِْم٦م ُمـ ومرج اعمرأة قمٜمد اخلت٤من .
اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((سمٔمر)) (. )138/1
(ًَ )8م ٌَّ٦م :مجٕمٝم٤م ًم ٌّ٤مت,وهل  :اهل َ ْزُم٦م اًمتل ومقق اًمّمدر وومٞمٝم٤م شمٜمحر اإلسمؾ .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ًمٌ٥م)) (. )223/4
( )9ذم (أ) ً :مٞمًقء .
يٌقء  :أي يرضمع .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ( , )159/1واًمٚمً٤من (ُ( , )36/1م٤مدة سمقأ) .

407

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشه الجاىٕ

رؾمقل اهلل --اًمرؾمؾ  ,ىم٤مل  :ومخرضم٧م ُمٕمٝمؿ طمتك ىمدُم٧م قمغم اًمٜمٌل  ,--ومٚمام رآين
ىم٤مل (( :أٟم٧م وطمٌم ؟)) ىمٚم٧م ٟ :مٕمؿ  ,ىم٤مل ((:أٟم٧م ىمتٚم٧م محزة ؟)) --ىمٚم٧م  :ىمد يم٤من
ُمـ إُمر ُم٤م سمٚمٖمؽ  ,ىم٤مل(( :ومٝمؾ شمًتٓمٞمع أن شمٖمٞم٥م وضمٝمؽ قمٜمل )) .ومخرضم٧م ومٚمام ىمٌض
رؾمقل اهلل ,--وظمرج( )1اًمٜم٤مس إمم ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب  ,ىمٚم٧م ٕ :ظمرضمـ إمم ُمًٞمٚمٛم٦م
ًمٕمكم أىمتٚمف  ,وم٠ميم٤مومئ سمف محزة  .ومخرضم٧م ُمع اًمٜم٤مس  ,ومٙم٤من ُمـ أُمره ُم٤م يم٤من . )3( )2(/
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( )1اًمقاو ُمـ ((وظمرج))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )2ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :أي وم٘متؾ وطمٌم ُمًٞمٚمٛم٦م)) ا.هـ .
( )3أظمرضمف اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( , )224 , 223وذم إؾمٜم٤مده حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ُمدًمس .واخلؼم
ًمٞمس ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ذم رء .
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الجاىٕ
الفصل :
يف ميشْخَا
ٍّْ أربع آٓات :

أية إولم  :ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ ﴾(.)1
اًمًٙمر اعمًٙمر
ّ

( ,)2وهل ُمٜمًقظم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 ﴿ :ﭝ ﴾( ,)3وىمٞمؾ :

حمٙمٛم٦م (.)4

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )67ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ .
سم٤مًمًٙمَر ذم أي٦م قمغم أىمقال ُمٜمٝم٤م :
( )2اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعمراد َّ

 ُم٤م ذيمره اعمّمٜمػ ُمـ أن اعمراد سمف اعمًٙمر أي  :اخلٛمر  ,وهق ُمروى قمـ اسمـ ُمًٕمقد واسمـ قمٛمر-اًمْم َّح٤مك .
 -وىمٞمؾ اًمًٙمر  :اخلؾ سمٚمٖم٦م احلٌِم٦م  ,وهق ُمروي قمـ اسمـ قمٌ٤مس - -و َّ

.-

 وىمٞمؾ اًمًٙمر  :اًم ُٓمٕمؿ  ,وهق ىمقل أيب قمٌٞمدة . وىمٞمؾ اًمًٙمرُ :م٤م ؾمد اجلقع ُ ,مِمتؼ ُمـ ىمقهلؿ ؾمٙمرت اًمٜمٝمر  ,أي  :ؾمددشمف .اٟمٔمر  :شمٗمًػم اسمـ ضمريرًمٚمٜمح٤مس ,)487 , 486/2وٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ(.)386 – 383
(
(, )277 , 276/14واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ
(ُ )3مـ ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م (. )90
وممـ ىم٤مل سمذًمؽ  :ىمت٤مدة صـ ( , )44واسمـ طمزم صـ ( , )43واسمـ ؾمالُم٦م صـ ( )138واسمـ اًمٌ٤مرزي
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صـ()39واًمٕمت٤مئ٘مل صـ( )57واًمٙمرُمل صـ( )130ذم ٟمقاؾمخٝمؿ .
واظمت٤مره اًمشٟم٘مٞمٓمل ذم أوقاء اًمٌٞم٤من ( , )406/2واسمٜمف قمٌد اهلل ذم أي٤مت اعمٜمًقظمف صـ(. )140
( )4وهق ىمقل إُم٤مم اعمٗمنيـ اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( ,)285 , 284/14ىم٤مل سمٕمد أن أورد ًمٚمِمٕمٌل وجم٤مهد أن
اًمًٙمر هق اًمٜمٌٞمذ (( :وقمغم هذا اًمت٠مويؾ  ,أي٦م همػم ُمٜمًقظم٦م  ,سمؾ طمٙمٛمٝم٤م صم٤مسم٧م  ,وهذا اًمت٠مويؾ قمٜمدي هق
أومم إىمقال سمت٠مويؾ هذه أي٦م)) .
واظمت٤مره أيْم٤م :اسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ ()385وم٘م٤مل سمٕمد سمٞم٤من ىمقل ُمذه ب اًم٘م٤مئٚملم سمٜمًخ أي٦م :
((ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل قمغم هذا اًم٘مقل ًمٞمً٧م سمٛمٜمًقظم٦م  ,ويٙمقن اعمٕمٜمك  :أٟمف ظمٚمؼ ًمٙمؿ هذه اًمثامر ًمتٜمتٗمٕمقا هب٤م
قمغم وضمف ُمٌ٤مح  ,وم٤مختذشمؿ أٟمتؿ ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق حمرم قمٚمٞمٙمؿ  ,وي١ميمد هذا أهن٤م ظمؼم  ,وإظمٌ٤مر ٓ شمٜمًخ .وىمد
ذيمر ٟمحق هذا اعمٕمٜمك اًمذي ذيمرشمف  ,أسمق اًمقوم٤م ء سمـ قم٘مٞمؾ وم٢مٟمف ىم٤مل ً :مٞمس ذم أي٦م ُم٤م ي٘متيض إسم٤مطم٦م اًمًٙمر ,
إٟمام هل ُمٕم٤مشمٌ٦م وشمقسمٞمخ)) .واٟمٔمر  :اًمٜمًخ ذم اًم٘مرآن عمّمٓمٗمك زيد( .)455 – 450/1
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أية( )1ايمثاكقة  ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾(. )2
ىمٞمؾُ:مٜمًقظم٦م,سم٘مقًمف﴿ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﴾()3أي٦م  ,وسم٘مقًمف :--
(( ُمـ طمٚمػ قمغم يٛملم ومرأى همػمه٤م ظمػم ًا ُمٜمٝم٤م ومٚمٞم٠مت اًمذي هق ظمػم

 ,وًمٞمٙمٗمر قمـ

يٛمٞمٜمف )) (.)4
وىمٞمؾ  :حمٙمٛم٦م( , )5وُمٕمٜم٤مه٤م اًمٕمٝمقد اًمتل يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٙمٗم٤مر .
ايمثايمثة  ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ (.)6
ىمٞمؾ َّ :
دل قمغم ا ُعماليٜم٦م واًمٙمػ قمٜمٝمؿ( ,)7وهل ُمٜمًقظم٦م سم٤مًمًٞمػ(. )8
وىمٞمؾ  :حمٙمٛم٦م( , )9وُمٕمٜم٤مه٤م أن ـمٚمٌقا اعمٜم٤مفمرة إلفمٝم٤مر احلؼ  ,ومال شمٖمٚمظ قمٚمٞمٝمؿ
ومتٜمٗمرهؿ قمـ ؾمامع احلج٦م .
((( )1أي٦م))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (ج) .
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م

( )91وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ .
(ُ )3مـ ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م (. )89
( )4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب إيامن  ,سم٤مب ٟمدب ُمـ طمٚمػ يٛمٞمٜم ً٤م ومرأى همػمه٤م ظمػم ًا ُمٜمٝم٤م...
( )1268/3رىمؿ ( )1650قمـ أيب هريرة. --
( )5ذيمر اًم٘مقًملم ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ( )334 , 333ومل يٜمًٌٝمام ٕطمد .
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و اًم٘مقل سم٤مإلطمٙم٤مم  ,هق اًمراضمح  -إن ؿم٤مء اهلل  , -وذًمؽ أن إُمٝم٤مت يمت٥م اًمٜمًخ مل شمتٕمرض ًمدقمقى اًمٜمًخ
أص ً
ال .وومنه٤م ُمٙمل سمام يٌلم إطمٙم٤مُمٝم٤م صمؿ ىم٤مل ":وقمغم هذا أيمثر اًمٜم٤مس ذم أي٦م"
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )125
( )7اٟمٔمر  :اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ٓسمـ اًمٕمريب (. )279/2
( )8وممـ ىم٤مل سمذًمؽ  :اسمـ طمزم صـ ( )44وطمٙمك اخلالف ومٞمٝم٤م  ,واسمـ ؾمالُم٦م صـ ( ,)139واسمـ اًمٌ٤مرزي
صـ(  ,)38واًمٕمت٤مئ٘مل صـ( )85ذم ٟمقاؾمخٝمؿ  ,واًمٙمرُمل ذم ىمالئد اعمرضم٤من صـ (.)133
( )9وهق اًمراضمح ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء  ,وذًمؽ ًمٕمدم وضمقد شمٕم٤مرض سملم أيتلم يقضم٥م ٟمًخ إحدمه٤م .
ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ ((( : )378وىمد ذه٥م يمثػم ُمـ اعمٗمنيـ إمم أن هذه أي٦م ُمٜمًقظم٦م
سمآي٦م اًمًٞمػ وومٞمف سمٕمد ٕ ٪ن اعمج٤مدًم٦م ٓ شمٜم٤مذم اًم٘مت٤مل  ,ومل ي٘مؾ ًمف  :اىمتٍم قمغم ضمداهلؿ  ,ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك
ضم٤مدهلؿ وم٢من أسمقا وم٤مًمًٞمػ  ,ومال يتقضمف ٟمًخ)) .
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :اإليْم٤مح ( , )336وصٗمقة اًمراؾمخ صـ(. )115
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ايمرازمعة  ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾(. )1
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس( :)2اىمتْم٧م شمرك اًم٘مت٤مل  ,ومٝمل ُمٜمًقظم٦م سم٤مًمًٞمػ(. )3
واعمخت٤مر أهن٤م حمٙمٛم٦م( ,)4وُمٕمٜم٤مه٤م  :حتٛمؾ ذم اًمتٌٚمٞمغ وإن مل يًؾُمقا  ,أو اُمض اًمّمؼم .

الفصل الجالح :
يف املتظابُ ميَا
ىمقل شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾(. )5
ه
اًمنح ُمع أهن٤م ُم١مظمرة قمٜمف ذم اًمقاىمع ٕ ,ن إٟمٕم٤مم وىم٧م اإلراطم٦م -
ىمدم اإلراطم٦م قمغم ّ
وهل رده٤م قمِم٤مء إمم ُمراطمٝم٤م ( - )6أمجؾ وأطمًـ ُمـ هطمٝم٤م ٕ ,هن٤م شم٘مٌؾ ُم٤مًمئ٦م اًمٌٓمقن
طم٤مومٚم٦م اًميوع(ُ )7متٝم٤مدي٦م ذم ُمِمٞمٝم٤م  ,سمخالومٝم٤م وىم٧م هطمٝم٤م وهق إظمراضمٝم٤م إمم اعمرقمك(.)1
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( ﴿ . )127ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾.
()2

مل أضمده ُمـ ىمقل اسمـ قمٌ٤مس-

,-وأورده اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه( ُ)464/12مـ ىمقل اسمـ زيد  ,صمؿ ىم٤مل :

((ومجٝمقراًمٜم٤مس قمغم أهن٤م حمٙمٛم٦م)) .
( )3وممـ ىم٤مل سمذًمؽ  :اسمـ ؾمالُم٦م صـ(  , )139واسمـ اًمٌ٤مرزي صـ (.) 38وطمٙمك اسمـ طمزم اخلالف ومٞمٝم٤م ذم :
اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ صـ( . )44
( )4وهق اًمّمقاب  -إٟمِم٤مء اهلل  , -وم٤مجلٛمٝمقرقمغم ذًمؽ يمام شم٘مدم  ,و ىم٤مل اإلُم٤مم ؿمٕمٚم٦م ذم صٗمقة اًمراؾمخ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

صـ((( : )116وإفمٝمر إطمٙم٤مُمٝم٤م ٕن اًمّمؼم حمٛمقد  ,واًمرس ول --يم٤من يّمٞمٌف أذى ُمـ ىمقُمف ذم
شمٙمذيٌٝمؿ ًمف وىمؽماطمٝمؿ قمٚمٞمف أي٤مت  ,وم٠مُمره سم٤مًمّمؼم قمغم اًمٌالغ واطمتامل إذى  ,وًمٞمس ذم ذًمؽ ُم٤م يٜم٤مذم
ىمت٤مهلؿ)) .
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )6وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾.

ُراح إًمٞمف قمِم٤م ًء ومت٠موي إًمٞمف .وىم٤مل ذم
( )6ىم٤مل اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( : )168/14ؾمٛمل اعمٙم٤من ا ُعمراح  ٕ ,هن٤م شم ُ
هح ومالن ُم٤مؿمٞمتف ينطمٝم٤م شمنحي ً٤م ,
ّ
اًمنح هق  :إظمراج اعمقار همدوة ُمـ ُُمراطمٝم٤م إمم ُمً٤مرطمٝم٤م  ,ي٘م٤مل ّ :
سم٤مًمٕمٌم .
وم٤مًمنح سم٤مًمٖمداة  ,واإلراطم٦م
إذا أظمرضمٝم٤م ًمٚمرقمل همدوة ّ ,
ّ
واٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((هح)) (. )478/2
( )7ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :أي ممتٚمئ٦م سم٤مًمٌـ)) ا.هـ .اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((طمٗمؾ)) (. )157/11
( )1هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ ( , )217وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج
ضمٚمٞمؾ ذم صـ(. )169
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ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾(. )1

وطمد أي٦م ذم هذه اًمًقرة ذم مخً٦م ُمقاوع (ٟ )2مٔمر ًا عمدًمقهل٤م ,/ومجٕمٝم٤م ذم ُمقوٕملم
ّ

()3

عمٜم٤مؾمٌ٦م ىمقًمف ىمٌٚمٝم٤م  ﴿ :ﮡ﴾(. )4

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾(. )5

ىم٤مًمف هٜم٤م سمت٠مظمػم  ﴿ :ﯪ ﴾ قمـ  ﴿ :ﯩ﴾  ,وسم٤مًمقاو ذم  ﴿ :ﯫ﴾  ,وىم٤مًمف
ذم وم٤مـمر( )6سمت٘مديؿ  ﴿ :ﯪ ﴾وطمذف اًمقاو  ,ضمري ً٤م هٜم٤م قمغم اًم٘مٞم٤مس إذ

 ﴿ :ﭧ﴾

ُمٗمٕمقل أول  ,و  ﴿ :ﯩ ﴾ ُمٗمٕمقل صم٤من ًمف  ,و  ﴿ :ﯪ ﴾فمرف وطمؼ ه اًمت٠مظمػم ,
واًمقاو ًمٚمٕمٓمػ قمغم ٓم اًمٕمٚم٦م ذم ىمقًمف  ﴿ :ﯟ ﯠ﴾  ,وىمدم ذم وم٤مـمر  :ﮋ ﯪ ﴾
عمٜم٤مؾمٌ٦م ُم٤م ىمٌٚمف ُمـ شم٘مديؿ اجل٤مر واعمجرور قمغم ُم٤م سمٕمده ذم ىمقًمف  ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ﴾  ،وطمذف اًمقاو ًمٕمدم اعمٕمٓمقف قمٚمٞمف هٜم٤مك(. )1()7
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )11وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾.
( )2اعمقوع إول ُ :مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( , )11وهق ُم٤م ذيمره اعمّمٜمػ  ,واعمقوع اًمث٤مين

 :آي٦م (, )13

واعمقوع اًمث٤مًم٨م :آي٦م ( , )65واعمقوع  :اًمراسمع آي٦م ( , )67واعمقوع اخل٤مُمس  :آي٦م (. )69
( )3اعمقوقع إول  :آي٦م ( , )12اعمقوع اًمث٤مين  :آي٦م (.)79
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
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( )4هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )217
واٟمٔمر ُ :متِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓسمـ اعمٜم٤مدي صـ( , )94 – 92ودرة اًمتٜمزيؾ صـ( , )181وُمالك اًمت٠مويؾ (593/2
 , )594 ,ويمِمػ اعمٕم٤مين  ,صـ( , )129واًمٌّم٤مئر (. )280/1
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )14وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾.
( )6آي٦م (. )12
( )7أي  :ذم ؾمقرة وم٤مـمر .
( )1هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )218 , 217
واٟمٔمر  :درة اًمتٜمزيؾ صـ( , )185 –182وأهار اًمتٙمرار صـ( , )158واًمٗمريد ذم إقمراب اًم٘مرآن اعمجٞمد
( , )219/3وُمالك اًمت٠مويؾ (. )597/2
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ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﴾(.)1
اد إوصم٤من طمٞم٨م
ًمٕم٥م
هذا ُمـ قمٙمس اًمتِمٌٞمف إذ ُم٘مت٣م اًمٔم٤مهر اًمٕمٙمس ٕ ,ن اخلٓم٤مب ّ
ؾمٛمقه٤م آهل٦م شمِمٌٞمٝم ً٤م سمف شمٕم٤ممم  ,ومجٕمٚمقا همػم اخل٤مًمؼ يم٤مخل٤مًمؼ  ,ومخقًمػ ذم ظمٓم٤مهبؿ ٕ ,هنؿ
سم٤مًمٖمقا ذم قمٌ٤مدهت٤م طمتك ص٤مرت قمٜمدهؿ أص ً
ال ذم اًمٕمٌ٤مدة واخل٤مًمؼ ومرقم ً٤م  ,ومج٤مء اإلٟمٙم٤مر قمغم
وومؼ ذًمؽ ًمٞمٗمٝمٛمقا اعمراد قمغم ُمعشم٘مدهؿ(.)2
وم٢من ىمٚم٧م  :اعمراد سمٛمـ ٓ خيٚمؼ إصٜم٤مم ومٙمٞمػ ضملء سمـ( َُمـ ْ) اعمختّم٦م سم٠موزم اًمٕمٚمؿ ؟

ىمٚم٧م( : )3ظم٤مـمٌٝمؿ قمغم ُمٕمت٘مدهؿ ٕ ٪هنؿ ؾمٛمقه٤م آهل٦م وقمٌدوه٤م وم٠مضمروه٤م جمرى أوزم
اًمٕمٚمؿ  ,وٟمٔمػمه ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾()4أي٦م(.)5

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﴾(.)6
إن ىمٚم٧م ُ :م٤م وم٤مئدة ىمقًمف ذم وصػ إصٜم٤مم  ﴿ :ﮋ ﮌﮍ ﴾ سمٕمد ىمقًمف  ﴿ :ﮊ ﴾ ؟
ىمٚم٧م( : )7وم٤مئدشمف أهن٤م أُمقات  ٓ/يٕم٘م٥م ُمقهت٤م طمٞم٤مة  ,اطمؽماز ًا قمـ أُمقات يٕم٘م٥م ُمقهت٤م
طمٞم٤مة  ,يم٤مًمٜمُّٓمػ واًمٌٞمض وإضمً٤مد اعمٞمت٦م  ,وذًمؽ أسمٚمغ ذم ُمقهت٤م  ,يم٠مٟمف ىم٤مل  :أُمقات ذم
احل٤مل همػم أطمٞم٤مء ذم اعمآل(.)8
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ (.)1
إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ قم٤مب إصٜم٤مم سم٠مهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن ُمع أن اعم١مُمٜملم يمذًمؽ ؟
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )17ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭩ ﭪ ﴾.
الرسالة كاملة
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( )2اٟمٔمر  :ومقائد ذم ُمِمٙمؾ اًم٘مرآن صـ(. )148
صـ).
ضمٚمٞمؾ171
صـ)  ,وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج (
اًمرمحـ218
(
( )3هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح
(ُ )4مـ ؾمقرة إقمراف آي٦م (. )195
( )5واٟمٔمر ُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء ( , )98/2واًمٙمِم٤مف ( , )575/2واعمحرر اًمقضمٞمز صـ ( ,)1088وزاد
اعمًػم (. )437/4
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )21ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ .
 , )218وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمؿ وذج ضمٚمٞمؾ
صـ
( )7هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ (
ُمٕمٜم٤مهوقمٌ٤مده٤م همػم أطمٞم٤مء اًم٘مٚمقب. ))...
صـ( )172وزاد قمٚمٞمف ىمقًمف(( :اًمث٤مين :أٟمف ًمٞمس وصٗم ً٤م هل٤م سمؾ ًمٕمٌ٤مده٤م : ,
( )8ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين ذم شمٗمًػمه ( ﴿(( : )165/3ﮋ ﮌﮍ ﴾ شم٠ميمٞمد ًمألول)) .
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :همرائ٥م اًمتٗمًػم ( , )603/1واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (. )14/20
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )21
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ىمٚم٧م(ُ : )1مٕمٜم٤مه وُم٤م يِمٕمر إصٜم٤مم ُمتك يٌٕم٨م ُقم ٌَّ٤م ده٤م ؟ ومٙمٞمػ شمٙمقن آهل٦م ُمع اجلٝمؾ
سمخالف اعم١مُمٜملم وم٢مهنؿ يٕمٚمٛمقن أٟمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م .
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﴾(.)2

وسمٕمده  ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ﴾( ,)3إٟمام رومع إول ٕ ,هنؿ

أٟمٙمروا إٟمزال اًم٘مرآن  ,ومٕمدًمقا قمـ اجلقاب وم٘م٤مًمقا  ﴿ :﮷ ﮸ ﴾  ,واًمث٤مين ُمـ
يمالم اعمت٘ملم  ,وهؿ ُم٘مرون سم٤مًمقطمل واإلٟمزال  ,وم٘م٤مًمقا

 ﴿ :ﮑ﴾ ,أي  :أٟمزل ظمػم ًا ,

ومٞمٙمقن اجلقاب ُمٓم٤مسم٘م ً٤م  ,و  ﴿ :ﮑ﴾ ٟمّم٥م سمـ ﴿ ﮍ﴾ ,وإن ؿمئ٧م ضمٕمٚم٧م  ﴿:ﮑ﴾
ُمٗمٕمقل اًم٘مقل  ,أي  :ىم٤مًمقا ظمػم ًا  ,ومل ي٘مقًمقا ذ ًا يمام ىم٤مًم٧م اًمٙمٗم٤مر  ,وإن ؿمئ٧م ضمٕمٚم٧م :
﴿ ﮑ﴾ صٗم٦م ُمّمدر حمذوف  ,أي  :ىم٤مًمقا ىمقًٓ ظمػم ًا  ,وىمد ذيمرت ُمً٠مًم٦م ُم٤مذا ذم
ُمقوٕمٝم٤م(.)4
ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﴾ (.)1
أي ً :مٞمحٛمٚمقا أوزار يمٗمره م ُمٌ٤مذة  ,وُمثؾ أو سمٕمض أوزار يمٗمر ُمـ أوٚمقهؿ

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )1هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ ( , )219 , 218وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم
أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ( )172وزاد قمٚمٞمف ىمقًمف (( :أو ُمٕمٜم٤مه  :وُم٤م يِمٕمر قمٌ٤مده٤م وىم٧م سمٕمثٝمؿ ٓ ُمٗمّم ً
ال وٓ
ال ٕ ٪هنؿ يٜمٙمرون اًمٌٕم٨م  ,سمخالف اعمقح ديـ وم٢مهنؿ يِمٕمرون وىم٧م سمٕمثٝمؿ جمٛم ً
جمٛم ً
ال أٟمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ,وإن
مل يِمٕمروه ُمٗمّم ً
ال)) .
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )24
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )30
( )4هذا ىمقل اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ( , )159وذيمر هذه اعمً٠مًم٦م ذم يمت٤مسمف همرائ٥م اًمتٗمًػم (. )603/1
واٟمٔمر ُ :معاين اًم٘مرآن ًمٚمزضم٤مج ( , )194/3وُمِمٙمؾ اًم٘مرآن عمٙمل ( , )417/1واًمٌٞم٤من ذم إقمراب همري٥م
اًم٘مرآن صـ(. )62
(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )25ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾.
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(
(
شمٌٕمٞمْمٞم٦م ,)2وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
زائدة , )1أو
سمتًٌٌٝمؿ ذم يمٗمرهؿ  ,ومٛمـ

ﯼﯽ﴾

()3

ومٛمٕمٜم٤مه وزر ًا ٓ ُمدظمؾ هل٤م ومٞمف وٓ شمٕمٚمؼ ًمف هب٤م سمتًٌ٥م وٓ همػمه  ,وٟمٔمػم ه٤مشملم أيتلم
ؾم١مآً وضمقاسم ً٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮭ ﮮ﴾ ( )4إمم ىمقًمف  ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ.)5( ﴾/
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ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﴾(.)6

(
ٟمٔمػم , )7واًمٗم٤مء ًمٚمٕمٓمػ قمغم وم٤مء اًمتٕم٘مٞم٥م ذم ىمقًمف ﴿ :ﭾ ﭿ
ًمٞمس ًمف ذم اًم٘مرآن

ًم٘مقًمف﴿ﮞ ﮟ ﮠ﴾( )8وًمٞمس
ﮀ﴾  ,واًمالم ًمٚمت٠ميمٞمد دمري جمرى اًم٘مًؿ ُمقاوم٘م٦م :
ًمف ٟمٔمػم([ ,)9وسمٞمٜمٝمام] ( ﴿ : )10ﮚ ﮛ ﮜ﴾(.)1
( )1وهق ىمقل إظمٗمش .اٟمٔمر  :همرائ٥م اًمتٗمًػم ( , )604/1واًمتٌٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن (. )793/2
صـ , )1090واقمؽمض اًمقاطمدى أن شمٙمقن ًمٚمتٌٕمٞمض  ,وىم٤مل  :هل
( )2وإًمٞمف ذه٥م اسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرر اًمقضمٞمز (
 , )16/20وواوم٘مف اًم٘مرـمٌل
اًمٙمٌػم
ًمٚمجٜمس  ,أي ًمٞمحٛمٚمقا ُمـ ضمٜمس أوزار إشمٌ٤مع ٟ ,م٘مٚمف اًمرازي ذم اًمتٗمًػم (
اعمحٞمط )470/5سم٠من (( ُِم ْـ)) اًمتل ًمٌٞم٤من اجلٜمس ٓ ,
(
ذم شمٗمًػمه ( , )312/12وشمٕم٘مٌٝمؿ أسمق طمٞم٤من ذم اًمٌحر
شم٘مدر سمام ذيمروا(( :وإٟمام شم٘مدر سم٘مقًمٜم٤م :إوزار اًمتل هل أوزار اًمذيـ يْمٚمقهنؿ  ,ومٞم١مول ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك إمم ىمقل
اًمت٘مدير)  ,وٟم٘مؾ اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم( )439/4قمـ اسمـ إٟمٌ٤مري ذم(( ُِم ْـ ))
)
إظمٗمش  ,وإن اظمتٚمٗم٤م ذم
وضمٝملم ًمطيوملم وم٘م٤مل (( :أطمدمه٤م  :أهن٤م ًمٚمتٌٕمٞمض  ,ومٝمؿ حيٛمٚمقن ُم٤م ذيمقهؿ ومٞمف  ,وم٠مُم٤م ُم٤م ريمٌف أوًمئؽ
اًمتٌٕمٞمضوهذا وضمف طمًـ  ,واهلل أقمٚمؿ.
))
سم٤مظمتٞم٤مرهؿ ُمـ همػم شمزيلم ه١مٓء  ,ومال حيٛمٚمقٟمف  ,ومٞمّمح ُمٕمٜمك
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )3مـ ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م (. )164
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت آي٦م (. )12
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت آي٦م (. )13
هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ( , )219وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ
صـ(. )173
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )29وٟمّمٝم٤م ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾.
( )7اٟمٔمر ُ :متِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓ ,سمـ اعمٜم٤مدى صـ(. )104
(ُ )8مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )30
( )9اٟمٔمر ُ:متِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓسمـ اعمٜم٤مدى صـ(.)107
(ُ )10م٤مسملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ إصؾ  ,وُمـ (أ)  ,واعمثٌ٧م ُمـ (ب  ,ج) .
( )1اٟمٔمر  :وأهار اًمتٙمرار صـ( , )159وهمرائ٥م اًمتٗمًػم ( , )605/1واًمٌّم٤مئر (. )283 , 282/1
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ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾(.)1

(
واجل٤مصمٞم٦م , )2وذم همػممه٤م﴿ :ﮃ ﮄ﴾(ٕ ,)3ن اًمٕمٛمؾ أقمؿ ُمـ اًمٙمً٥م  ,وهلذا ىم٤مل :
هٜم٤م

﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ* ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾(.)4

وظمّم٧م هذه اًمًقرة عمقاوم٘م٦م ُم٤م ىمٌٚمف  ,وهق ىمقًمف  ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾(,)5وعمقاوم٘م٦م ُم٤م سمٕمده وهق ىمقًمف ﴿:ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾(,)6
وُمثٚمف  ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ ذم اًمزُمر( )7وًمٞمس [هلام](ٟ )8مٔمػم(.)9
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾ (.)10
إن ىمٚم٧م  :هذا يدل قمغم أن اعمٕمدوم رء  ,وقمغم أن ظمٓم٤مب اعمٕمدوم ( )11ضم٤مئز ُ ,مع أن
إول ُمٜمتػ قمٜمد أيمثر اًمٕمٚمامء  ,واًمث٤مين سم٤مإلمج٤مع ؟

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )34ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﴾.
( )2آي٦م (. )33
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمزُمر آي٦م (. )51
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمزًمزًم٦م (. )8 , 7
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )28
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )6مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )111
( )7آي٦م (. )70
( )8ذم إصؾ وسم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :هل٤م)) وهق ظمٓم٠م  ,واًمّمقاب ُم٤م أصمٌتف ٕ ٪ن أي٦م شمٙمررت ذم ُمقوٕملم ذم
اًمٜمحؾ واًمزُمر  ,ومٞمٕمقد اًمْمٛمػم إًمٞمٝمام .
واٟمٔمر ُ :متِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓسمـ اعمٜم٤مدى صـ(. )112
( )9هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرماين ذم أهار اًمتٙمرار صـ (.)159
واٟمٔمر أيْم ً٤م ُ :متِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓسمـ اعمٜم٤مدى صـ

( , )204وُمالك اًمت٠مويؾ ( , )601/2وومتح اًمرمحـ

صـ(. )219
(ُ )10مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )40
( )11ذم (ب)  :اعمٕمدوم رء .
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ىمٚم٧م ( : )1أُم٤م شمًٛمٞمتف ؿمٞمئ ً٤م ومٛمج٤مز سم٤مٕول ( , )2وأُم٤م اًمث٤مين ومألن ذًمؽ ظمٓم٤مب
شمٙمقيـ ٓ ظمٓم٤مب إجي٤مد  ,ومٞمٛمٜمع أن يٙمقن اعمخ٤مـم٥م سمف ُمقضمقد ًا ىمٌؾ اخلٓم٤مب ٟٕ ,مف
إٟمام يٙمقن سم٤مخلٓم٤مب

( )3

ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾(.)4

دمقز سم٤مًمًجقد قمـ آٟم٘مٞم٤مد ومٞمام ٓ يٕم٘مؾ  ,واًمًجقد قمغم اجلٌٝم٦م ومٞمٛمـ ي قم٘مؾ  ,ومٗمٞمف
:

مجع سملم احل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مز  ,وإٟمام مل يٖمٚم٥م اًمٕم٘مالء ُمـ اًمدواب قمغم همػمهؿ يمام ذم آي٦م
﴿ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾(ٟٕ[ ٪ )5مف أراد /هٜم٤م قمٛمقم يمؾ داسم٦م ] ( , )6ومل ي٘مؽمن سمتٖمٚمٞم٥م

[/208أ]

ومج٤مء سمـ (ُم٤م) اًمتل شمٕمؿ اًمٜمققملم  ,وذم شمٚمؽ وإن أراد اًمٕمٛمقم ً ٪مٙمٜمف اىمؽمن سمتٖمٚمٞم٥م  ,وهق
ذيمر وٛمػم اًمٕم٘مالء ذم ىمقًمف  ﴿ :ﭤ﴾( )7ومج٤مء سمـ ( ُِم ْـ) شمٖمٚمٞمٌ ً٤م ًمٚمٕم٘مالء(.)8
( )1هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤مإٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ (,)220وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ
صـ(. )173
( )2أي  :سم٤مقمتٌ٤مر ُم٤م ي١مول إًمٞمف .اٟمٔمر  :أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )173
( )3ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين ذم شمٗمًػمه ( )173/3سمٕمد إيراده اإلؿمٙم٤مل (( :واجلقاب  :أن إؿمٞم٤مء اًمتل ىمدر اهلل يمقهن٤م
هل ذم قمٚمؿ اهلل يم٤مًمٙم٤مئٜم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م  ,وم٤مؾمت٘م٤مم ىمقًمف  ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾ وىمٞمؾ  :إن هذا قمغم
ـمريؼ اعمج٤مز  ,وُمٕمٜم٤مه  :إٟمام يٙمقن ؿمٞمئ ً٤م إذا أردٟم٤م شمٙمقيٜمف)) .
وم٧موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
وعمزيد ُمـ اإليْم٤مح ذم هذه اعمً٠مًم٦م اٟمٔمر  :جمٛمقع ا

(, )156 , 155/2

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
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وإرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ (. )115 , 114/5
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )49ومت٤مُمٝم٤م ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾.
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمٜمقر آي٦م (. )45
(ُ )6م٤م سملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ (ب) .
(ُ )7مـ ؾمقرة اًمٜمقر آي٦م (. )45
( )8هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ (. )220وذيمر ٟمحقه اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج
ضمٚمٞمؾ صـ(. )174 , 173
ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم ( )454 , 453/4قمٜمد شمٗمًػمه هلذه أي٦م (( :اًمً٤مضمدون قمغم ضسملم

:

اًمّمٜمٕم٦م ومٞمف  ,واخلْمقع
أطمدمه٤م َُ :مـ يٕم٘مؾ  ,ومًجقده قمٌ٤مدة .واًمث٤مين َُ :مـ ٓ يٕم٘مؾ  ,ومًجقده سمٞم٤من أصمر َّ
اًمذي يدل قمغم أٟمف خمٚمقق  ,هذا ىمقل مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ...وأ ُّم٤م اًمٜمٌ٤مت واًمِمجر  ,ومال خيٚمق ؾمجقده ُمـ

417

=

الكشه الجاىٕ

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﴾ (. )1

ىم٤مًمف هٜم٤م  ,وذم اًمروم( )2سم٤مًمت٤مء سم٢موامر اًم٘مقل  ,أي ىمؾ هلؿ  :متتٕمقا  ,يمام ذم ىمقًمف  ﴿ :ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾( , )3وىمقًمف  ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾( ,)4وىم٤مل ذم
اًمٕمٜمٙمٌقت ﴿:ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﴾( )5سم٤مًمالم واًمٞم٤مء قمغم اًم٘مٞم٤مس  ,إذ هق ُمٕمٓمقف
قمغم اًمالم وُمدظمقهل٤م ذم ىمقًمف  ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ﴾ وُمدظمقهل٤م هم٤مئ٥م(. )6
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾(. )7

أي  :قمغم إرض ُمـ داسم٦م  ,ىم٤مل ذًمؽ هٜم٤م  ,وىم٤مل ذم وم٤مـمر

 ﴿ :ﭕﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾( )8شمرك ًمٗمظ فمٝمره٤م هٜم٤م  ,إطمؽماز ًا قمـ اجلٛمع سملم اًمٔم٤مئلم
ذم  ﴿ :ﭚ﴾ و (فمٚمٛمٝمؿ)  ,سمخالومف ذم وم٤مـمر إذ مل يذيمر ومٞمٝم٤م ﴿ :ﮤ ﴾(.)9

=



أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء  :أطمده٤م  :أن يٙمقن ؾمجقد ًا ٓ ٟمٕمٚمٛمف  ,وهذا إِذا ىمٚمٜم٤م  :إِن اهلل ي ِ
قدقمف ومٝم ًام .واًمث٤مين  :أنه شمٗم ُّٞم١م
ُ
فمالًمف .واًمث٤مًم٨م  :سمٞم٤من اًمّمٜمٕم٦م ومٞمف .واًمراسمع  :آٟم٘مٞم٤مد عم٤م ُؾم نخر ًمف)) .

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )55
( )2آي٦م (. )34
(ُ )3مـ ؾمقرة إسمراهٞمؿ آي٦م (. )30
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمزُمر آي٦م (. )8
( )5آي٦م (. )66
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )6هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح الرمحـ صـ(. )220
واٟمٔمر أيْم ً٤م ُ :متِم٤مسمف اًم٘مرآن ٓسمـ اعمٜم٤مدى صـ( , )205ودرة اًمتٜمزيؾ صـ( , )187 , 186وأهار اًمتٙمرار
صـ( , )160ويمِمػ اعمٕم٤مين صـ( , )131واًمٌّم٤مئر (. )284 , 283/1
(ُ )7مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )61ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵﮶ ﮷ ﮸ ﴾ .
( )8آي٦م (. )45
( )9هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ ( , )221وذيمر اًمٙمرُم٤مين ذم همرائ٥م اًمتٗمًػم
( )608/1شمٕمٚمٞم ً
ال آظمر ذم ىمقًمف  ﴿ :ﮧ ﴾ ذم اًمٜمحؾ  ,و  ﴿ :ﭙ ﭚ﴾ ذم وم٤مـمر  ,وم٘م٤مل ٕ(( :ن ذم
هذه اًمًقرة – اًمٜمحؾ – مل يت٘مدم ذيمر إرض  ,ومٙم٤من يٚمتٌس سمٔمٝمر اًمداسم٦م ٕ ,ن اًمٔمٝمر يًتٕم٤مر ًمٚمدواب ,
وذم اعمالئٙم٦م ىمد شم٘مدم إرض ومٚمؿ يٙمـ يٚمتٌس)) .
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وم٢من ىمٚم٧م  :أي٦م شم٘متيض ُم١ماظمذة اًمؼميء سمٔمٚمؿ اًمٔم٤ممل  ,وذًمؽ ٓ حيًـ ُمـ احلٙمٞمؿ ؟
ىمٚم٧م( : )1اعمراد سم٤مًمٔمٚمؿ هٜم٤م  :اًمٙمٗمر  ,وسم٤مًمداسم٦م  :اًمداسم٦م اًمٔم٤معم٦م  ,وهل اًمٙم٤مومرة  ,يمام ٟم٘مؾ

قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

. )2( -

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﴾ (.)3
ىم٤مًمف هٜم٤م سمحذف ( ُِم ْـ ) ًمٕمدم ذيمره٤م ىمٌٚمف  ,وًمٞمقاومؼ طمذومٝم٤م سمٕمده ُمـ ىمقًمف  ﴿ :ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾ (,)4وىم٤مًمف ذم اًمٕمٜمٙمٌقت ( )5سم٢مصمٌ٤مهت٤م ًمٞمقاومؼ اًمتٕمٌػم هب٤م ذم ىمقًمف ىمٌؾ

 ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾  ,وأصمٌتٝم٤م ذم ىمقًمف ذم

احل٩م (﴿ : )6

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ (ً )7مٞمقاومؼ اًمتٕمٌػم هب٤م ىمٌؾ ذم ىمقًمف

 ﴿ :ﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ أي٦م (.)8

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾(.)9

=



صـ , )160وُمالك اًمت٠مويؾ(.)607, 606/2
صـ , )188 , 187وأهار اًمتٙمرار (
واٟمٔمر أيْم ً٤م :درة اًمتٜمزيؾ (

( )1هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )221
()2

ٟمً٥م هذااًم٘مقل إمم اسمـ قمٌ٤مس-

ضمٚمٞمؾ صـ( )174ومل يًٜمده
-حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج

 , )221ويمذا اًمِمٞمخ إضمٝمقرى هٜم٤م  .واٟمٔمر شمٗمًػم
 ,وٟم٘مٚمف قمٜمف اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مرى ذم ومتح اًمرمحـ (صـ
وذيمر إًمقد ذم روح
اًم٘مرـمٌل( )345/12وم٘مد ذيمر أهن٤م خمّمقص٦م سم٤مًمداسم٦م اًمٙم٤مومرة  ,ومل يٜمً٥م اًم٘مقل ٕطمد ,

ُمٜمٝمؿ اسمـ قمٌ٤مس-
اعمٕم٤مين( )410/14أن اعمراد سم٤مًمداسم٦م اعمنمك  ,وٟمً٥م هذا اًم٘مقل إممةومرق

.-

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ﭡ
آي٦م )65وٟمّمٝم٤م ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾.
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ (
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )70
( )5آي٦م (. )63
( )6ذم (أ)  :ذم احل٩م ذم ىمقًمف .
( )7آي٦م (. )5
( )8هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )222 , 221
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :درة اًمتٜمزيؾ صـ( , )190وأهار اًمتٙمرار صـ( , )162 , 161ويمِمػ اعمٕم٤مين صـ(. )132
أُم٤م اخلٓمٞم٥م اإلؾمٙم٤مذم ذم ُمالك اًمت٠مويؾ ( )612/2وم٘م٤مل  :ؾمٌ٥م ذًمؽ هق اًمتٜم٤مؾم٥م واًمًٞم٤مق وشمِم٤ميمؾ
اًمٜمٔمؿ وُمراقم٤مة اًمٚمٗمظ .
(ُ )9مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )66وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴ﴾ .
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ىم٤مًمف هٜم٤م  /سم٢مومراد اًمْمٛمػم ُمذيمر ًا  ,وذم اعم١مُمٜملم
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 ﴿ :ﮁ﴾( )1سمجٛمٕمف ُم١مٟمث ً٤م ,

ٟمٔمر ًا هٜم٤م إمم أن إٟمٕم٤مم ُمٗمرد  ,يمام ٟم٘مٚمف اًمزخمنمي قمـ ؾمٞمٌقيف ( , )2و َصم َّؿ إمم أٟمف مجع

[/208ب]
( )3

يمام هق اًمِم٤مئع  ,وٕن ُم٤م ذم هذه اًمًقرة يٕمقد قمغم اًمٌٕمض  ,وهق اإلٟم٤مث ٕ ,ن اًمٚمٌـ
ٓ يٙمقن ًمٚمٙمؾ  ,ومّم٤مر شم٘مدير أي٦م

 :وإن ًمٙمؿ ذم سمٕمض إٟمٕم٤مم  ,سمخالف ُم٤م ذم
:

اعم١مُمٜملم وم٢مٟمف عم٤م قمٓمػ قمٚمٞمف ُم٤م يٕمقد قمغم اًمٙمؾ وٓ ي٘متٍم قمغم اًمٌٕمض  ,وهق ىمقًمف
﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ * ﮉ﴾ مل حيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد اًمٌٕمض  ,وم٠مٟم٨م
مح ً
ال قمغم إٟمٕم٤مم (. )4
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ﴾(.)5

ىم٤مًمف هٜم٤م سمزي٤مدة  ﴿ :ﰕ ﴾ وذم اًمٕمٜمٙمٌقت ( )6سمدوهن٤م ٕ ,ن ُم٤م هٜم٤م اشمّمؾ سم٘مقًمف

:

﴿ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﴾ إمم آظمره وهق سم٤مخلٓم٤مب  ,صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اًمٖمٞمٌ٦م وم٘م٤مل :
﴿ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﴾ ومٚمق شمرك  ﴿ :ﰕ ﴾ [ًٓمتًٌ٧م ] ( )7اًمٖمٞمٌ٦م
سم٤مخلٓم٤مب سم٠من شمٌدل اًمٞم٤مء شم٤مء (. )8

( )1آي٦م (. )21
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )2ذم اًمٙمت٤مب (. )230/3واٟمٔمر  :اًمٙمِم٤مف (. )591/2
((( )3مجع))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )4اٟمٔمر  :درة اًمتٜمزيؾ صـ ( , )189 , 188وأهار اًمتٙمرار صـ ( , )162وُمالك اًمت٠مويؾ (, )611/2
ويمِمػ اعمٕم٤مين صـ( , )132وومتح اًمرمحـ صـ(. )222
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )72وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﴾ .
( )6آي٦م (. )67
( )7ذم إصؾ  ,وذم (أ  ,ب) ٓ(( :اًمتًٌ٧م))  ,واملصمٌ٧م ُمـ (ج) وهق اًمّمقاب .
( )8هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ ( , )222وذيمر ُمثٚمف اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار
صـ( )162وزاد قمٚمٞمف ىمقًمف (( :وُم٤م ذم اًمٕمٜمٙمٌقت اشمّمؾ سمآي٤مت اؾمتٛمرت قمغم اًمٖمٞمٌ٦م ومٞمٝم٤م يمٚمٝم٤م  ,ومٚمؿ حيت٩م
إمم شم٘مٞمٞمده سم٤مًمْمٛمػم)) .
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ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾(. )1

وم٤مئدة ذيمره  ﴿ :ﭲ ﴾ سمٕمد ىمقًمف  ﴿ :ﭱ ﴾ آطمؽماز قمـ احلر  ,وم٢مٟمف قمٌد هلل شمٕم٤ممم
وًمٞمس ممٚمقيم ً٤م ًمٖمػمه  ,ووم٤مئدة  ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ سمٕمد ىمقًمف  ﴿ :ﭲ ﴾ آطمؽماز
قمـ اعم٠مذون ًمف  ,واعمٙم٤مشم٥م ًم٘مدرهتام قمغم اًمتٍّمف اؾمت٘مالًٓ (.)2
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮂ ﮃ﴾(.)3

إن ىمٚم٧م  :مل مجع ومل ُيث ّـ ُمع أن اعميوب سمف اعمثؾ اصمٜم٤من ممٚمقك وُمـ رزىمف اهلل رزىم ً٤م طمًٜم ً٤م ؟

ىمٚم٧م ( : )4مجع سم٤مقمتٌ٤مر ضمٜمز ( )5اعمامًمٞمؽ واعم٤مًمؽ يـ  ,أو ٟمٔمر ًا إمم أن أىمؾ اجلٛمع
اصمٜم٤من .
ىمقًمف  ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ (. )6

أي  :واًمؼمد  ,وإٟمام طمذومف ًمدًٓم٦م وده قمٚمٞمف  ,يمام ذم ىمقًمف  ﴿ :ﮚ ﮛ﴾( )7أي :
احلر واخلػم سم٤مًمذيمر ٕ ,ن اخلٓم٤مب سم٤مًم٘مرآن أول ُم٤م وىمع سم٤محلج٤مز
واًمنم ,
ّ
وظمص َّ

=

(, )8



واٟمٔمر أيْم ً٤م  :درة اًمتٜمزيؾ صـ ( , )191وهمرائ٥م اًمتٗمًػم ( , )613/1وُمالك اًمت٠مويؾ (, )613/2
ويمِمػ اعمٕم٤مين صـ(. )132

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )75
( )2ذيمره سمٜمّمف اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )223
واٟمٔمر  :أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )177
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )3مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )75
( )4هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ( , )224 ,223وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج
ضمٚمٞمؾ صـ(.)177
( )5ذم (أ)  :ضمٜمس .
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م

( )80وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ﴾ .

(ُ )7مـ ؾمقرة آل قمٛمران آي٦م (. )26
( )8احلج٤مز ُ :مـ احلجز اًمٗمّمؾ سملم اًمِمٞمئلم  ,وؾمٛمل سمذًمؽ ٕٟمف ومّمؾ سملم اًمٖمقر واًمِم٤مم واًمٌ٤مدي٦م  ,وىمٞمؾ :
ٕٟمف طمجز سملم ٟمجد واًمناة  ,وىمٞمؾ ٟٕ :مف طمجز سملم هت٤مُم٦م وٟمجد  ,وىمٞمؾ همػم ذًمؽ  ,واحلج٤مز هل دي٤مر
اًمٕمرب اعمِمتٛمؾ قمغم ُ :مٙم٦م و اعمديٜم٦م و اًمٞمامُم٦م و خم٤مًمٞمٗمٝم٤م  ,وذيمر ذم حتديد احلج٤مز أىمقآً يمثػمة .
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احلر قمٜمدهؿ أؿمد ُمـ اًمؼمد  ,واخلػم ُمٓمٚمقب
احلر أهؿ قمٜمد /أهٚمف ٕ ,ن ّ
واًمقىم٤مي٦م ُمـ ّ
اًمٕمٌ٤مد ُمـ رهبؿ دون اًمنم(. )1

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﴾ (. )2
إن ىمٚم٧م ُ :م٤م وم٤مئدة ىمقهلؿ ذًمؽ ُمع أٟمف شمٕم٤ممم قم٤ممل سمف ؟

ىمٚم٧م( : )3عم٤م أٟمٙمروا اًمنمك سم٘مقهلؿ  ﴿ :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﴾ ( )4قم٤مىمٌٝمؿ اهلل سم٢مصامت
أًمسٟمتٝمؿ  ,وأٟمٓمؼ ضمقارطمٝمؿ  ,وم٘م٤مًمقا قمٜمد ُمٕم٤ميٜم٦م آهلتٝمؿ  ﴿ :ﯙ ﯚ﴾ وم٠مىمروا
سمٕمد إٟمٙم٤مرهؿ ـمٚمٌ ً٤م ًمٚمرمح٦م  ,وومرار ًا ُمـ اًمٖمْم٥م  ,ومٙم٤من هذا اًم٘مقل قمغم وضمف آقمؽماف
ُمٜمٝمؿ سم٤مًمذٟم٥م( ٓ , )5قمغم وضمف إقمالم ُمـ ٓ يٕمٚمؿ  ,أو أهنؿ عم٤م قم٤ميٜمقا قمٔمؿ همْم٥م اهلل ,
ىم٤مًمقا ذًمؽ رضم٤مء أن يٚمزم اهلل إصٜم٤مم ذٟمقهبؿ ومٞمخػ( )6قمٜمٝمؿ اًمٕمذاب .
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾(. )7

إن ىمٚم٧م  :إذا يم٤من يمذًمؽ  ,ومٙمٞمػ اظمتٚمٗم٧م إئٛم٦م ذم يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم ؟

ىمٚم٧م(ٕ : )8ن أيمثر إطمٙم٤مم ًمٞمس ُمٜمّمقص ً٤م قمٚمٞمف ومٞمف  ,سمؾ سمٕمْمٝم٤م ُمٜمّمقص قمٚمٞمف

=



اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ اًمٌٚمدان ( , )219 , 218/2وشم٤مريخ اعمًتٌٍم صـ(. )15

( )1هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ ( , )224وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ضمٚمٞمؾ صـ(. )178
واٟمٔمر أيْم ً٤م ُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمزضم٤مج ( , )215/3وُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )80/3واًمٙمِم٤مف (, )601/2
وهمرائ٥م اًمتٗمًػم ( , )615/1واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (. )76/20
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م

( )86وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ .

. )178
صـ , )225وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج (صـ
ذم ومتح اًمرمحـ (
( )3هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري
(ُ )4مـ ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م (. )23
( )5ذم (أ)  :سم٤مًمذٟمقب .
( )6ذم (أ)  :ومٞمخٗمػ .
(ُ )7مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )89وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ .

((( )8ىمٚم٧م))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
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وسمٕمْمٝم٤م ُمًتٜمٌط ُمٜمف  ,وـمرق آؾمتٜمٌ٤مط خمتٚمٗم٦م  ,ومٌٕمْمٝم٤م سم٤م إلطم٤مًم٦م إُم٤م قمغم اًمًٜم٦م سم٘مقًمف
شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ ( ,)1وىمقًمف  ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﴾ ( ,)2أو قمغم اإلمج٤مع سم٘مقًمف  ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾( )3أي٦م  ,أو قمغم اًم٘مٞم٤مس
سم٘مقًمف  ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ﴾ ( , )4وآقمتٌ٤مر  :اًمٜمٔمر وآؾمتدٓل اًمٚمذان حيّمؾ
هبام( )5اًم٘مٞم٤مس(. )6
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﴾(. )7

يمرر  ﴿ :ﯛ ﴾ ويمذًمؽ ذم أي٦م إظمرى  ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﴾(ٕ , )8ن اًمٙمالم

عم٤م ـم٤مل سمّمٚمتف /أقم٤مد  ﴿ :ﯛ ﴾ واؾمٛمٝم٤م ,و ﴿ :ﯚ ﴾  ,وذيمر اخلؼم  ,وُمثٚمف  ﴿ :ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﴾( )9أقم٤مد (أن) واؾمٛمٝم٤م عم٤م ـم٤مل اًمٙمالم

(.)10

ىمقًمف  ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾(. )11
إن ىمٚم٧م ُ :م٤م ُمٕمٜمك إو٤موم٦م اًمٜمٗمس إمم اًمٜمٗمس ُمع أن اًمٜمٗمس ٓ ٟمٗمس هل٤م ؟

=



هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ ( , )226وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ
صـ(. )179,180

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )1مـ ؾمقرة احلنم آي٦م (. )7
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمٜمجؿ آي٦م (. )3
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمٜمً٤مء آي٦م (. )115
(ُ )4مـ ؾمقرة احلنم آي٦م (. )2
( )5ذم (أ)  :ومٞمٝمام .
( )6واٟمٔمر أيْم ً٤م  :اًمٙمِم٤مف ( , )604 , 603/2وزاد اعمًػم ( , )482/4واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (. )80/20
(ُ )7مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )110
(ُ )8مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )119
(ُ )9مـ ؾمقرة اعم١مُمٜملم آي٦م (. )35
( )10هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )163واٟمٔمر  :اًمٌّم٤مئر (. )286/1
(ُ )11مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )111ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ .

423

[/209ب]

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشه الجاىٕ

ىمٚم٧م( : )1اًمٜمٗمس شم٘م٤مل ًمٚمروح  ,وًمٚمجقهر اًم٘م٤مئؿ سمذاشمف اعمتٕمٚمؼ سم٤مجلًؿ شمٕمٚمؼ اًمتدسمػم ,
وجلٛمٚم٦م اإلٟمً٤من  ,وًمٕملم اًمٌمء وذاشمف  ,يمام ي٘م٤مل ٟ :مٗمس اًمذه٥م واًمٗمْم٦م حمٌقسم٦م  ,أي

:

ذاهتام  ,وم٤معمراد سم٤مًمٜمٗمس إومم  :اإلٟمً٤من  ,وسم٤مًمث٤مٟمٞم٦م  :ذاشمف  ,ومٙم٠مٟمف ىم٤مل  :يقم ي٠ميت يمؾ إٟمً٤من
جي٤مدل قمـ ذاشمف ٓ هيٛمف ؿم٠من همػمه  ,يمؾ ي٘مقل ٟ :مٗمز ٟمٗمز(. )2
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴾ (. )3

(5
دوره٤م) ذم اًمٙمالم  ,ومحذف
وذم اًمٜمٛمؾ ﴿ :ﮬ ﮭ﴾( )4سم٢مصمٌ٤مت اًمٜمقن  ,هذه اجلٛمٚم٦م يمثر
اًمٜمقن ُمٜمٝم٤م شمخومٞمٗم ً٤م ُمـ همػم ىمٞم٤مس سمؾ شمِمٌٞمٝم ً٤م سمحروف اًمٕمٚم٦م  ,وي٠ميت ذًمؽ ذم اًم٘مرآن ذم سمْمع
()6
سم٤مًمٜمقن ,وظمّم٧م هذه اًمًقرة
قمنمة ُمقوٕم ً٤م شمًٕم٦م ُمٜمٝم٤م سم٤مًمت٤مء  ,وصمامٟمٞم٦م سم٤مًمٞم٤مء  ,وُمقوٕم٤من

ىمقًمف﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾( ، )7وٕن هذه أي٦م
سم٤محلذف دون اًمٜمٛمؾ ُمقاوم٘م٦م عم٤م ىمٌٚمٝم٤م وهق :

قمؿه محزة وُم٨مل سمف  ,وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم ٕ(( :ومٕمٚم ّـ هبؿ
ٟمزًم٧م شمًٚمٞم٦م ًمٚمٜمٌل–-طملم قشمؾ ّ

وٕصٜمٕم ّـ)) ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾( )8ومٌ٤مًمغ ذم احلذف ًمٞمٙمقن ذًمؽ

(
هٜم٤م
احلزن.)9
ُمٌ٤مًمٖم٦م ذم اًمتًكم  ,وضم٤مء ذم اًمٜمٛمؾ قمغم اًم٘مٞم٤مس  ,وٕن احلزن هٜم٤مك دون

( )1هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ ( , )227وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ
صـ(. )181
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )2واٟمٔمر أيْم ً٤م  :اًمٙمِم٤مف ( , )613/2واعمحرر اًمقضمٞمز صـ( , )1119واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (. )101/20
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م ( )127وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽ﴾ .
( )4آي٦م (. )70
( )5ذم (أ)  :دوراهن٤م .
( )6ذم (ج)  :وُمقوع سم٤مهلٛمزة .
(ُ )7مـ ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م (. )120
(ُ )8مـ ؾمقرة اًمـطمؾ أيت٤من (. )127 , 126
شم٘مدم خترجيف ذم ومّمؾ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول .اٟمٔمر  :صـ( ُ)391,392مـ هذه اًمرؾم٤مًم٦م.
( )9هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ

(.)163واٟمٔمر  :اًمٌّم٤مئر (, )286/1وومتح اًمرمحـ ,

صـ(. )228 ,227
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() 2

إٓ ﴿ :ﯟﯠ/ﯡ﴾ أيات ايمثامن (. )3
مائة وفممم آيات  ،أو اضمدى فمممة(. )4

األّل
الفصل :
يف أسباب ىزّهلا
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﴾ (.)5

( )1وشمًٛمك أيْم ً٤م  :ؾمقرة سمٜمل إهائٞمؾ  ,وؾمقرة ؾمٌح٤من .
اٟمٔمر ُ :مّم٤مقمد اًمٜمٔمر ( , )228/2واإلشم٘م٤من (. )173/1
( )2أظمرج اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,سم٤مب ؾمقرة سمٜمل إهائٞمؾ  ,يمام ذم ومتح اًمٌ٤مري ()388/8
إهنـ
رىمؿ ( )4708سمًٜمده قمـ اسمـ ُمًٕمقد --ىم٤مل ذم سمٜمل إهائٞمؾ  ,واًمٙمٝمػ وُمريؿ وـمف وإٟمٌٞم٤مء َّ (( :
وهـ ُمـ شمالدي)) .
ُمـ اًمٕمت٤مق إول َّ
ىم٤مل اسمـ طمجر (( :واًمٖمرض ُمٜمف هٜم٤م أن هذه اًمًقر ٟمزًمـ سمٛمٙم٦م . ))...
اًمدال قمٚمٞمٝم٤م  ,شم١ميمد ٟمزول هذه اًمًقرة سمٛمٙم٦م ,
طم٤مدثاإلهاء واعمٕمراج  ,وُم٤م وردومٞمٝم٤م ُمـ إطم٤مدي٨م ة
ومؾت  :ة
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

طمٞم٨م أهن٤م وىمٕم٧م ىمٌؾ اهلجرة اشمٗم٤مىم ً٤م  ,ىم٤مل اسمـ طم٩م ر ذم ومتح اًمٌ٤مري ((( : )548/1واإلهاء يم٤من ىمٌؾ
اهلجرة سمال ظمالف)) .
ومجٝمقر اعمٗمنيـ قمغم ُمٙمٞم٦م ؾمقرة اإلهاء يمٚمٝم٤م  ,وطمٙمك سمٕمْمٝمؿ اإلمج٤مع قمٚمٞمف  ,ىم٤مل  :اًمٌ٘م٤مقمل ذم ُمّم٤مقمد
اًمٜمٔمر (ُ(( : )228/2مٙمٞم٦م إمج٤مقم ً٤م))  ,وىم٤مل إًمقد ذم روح اعمٕم٤مين ( : )2/15سمٕمد ذيمره ىمقل اسمـ قمٌ٤مس
واسمـ اًمزسمػم --ذم ُمٙمٞمتٝم٤م (( :ويمقهن٤م يمذًمؽ سمتامُمٝم٤م ىمقل اجلٛمٝمقر)) .
واٟمٔمر  :اًمٌّم٤مئر ( , )288/1واًمتحرير واًمتٜمقير (. )186/15
( )3أي٤مت (. )80 – 73
( )4اٟمٔمر  :اًمٌٞم٤من ذم قمد آي اًم٘مرآن ًمٚمداين صـ( , )177وؾمٕم٤مدة اًمداريـ ًمٚمحداد صـ(. )35
(ُ )5مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )15وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﴾ .
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أظمرج اسمـ قمٌد اًمؼم( -)1سمًٜمد وٕمٞمػ  -قمـ قم٤مئؿم٦م ( )2ىم٤مًم٧م  :ؾم٠مًم٧م ظمدجي٦م

()3

رؾمقل اهلل --قمـ أوٓد اعمنميملم  ,وم٘م٤مل (( :هؿ ُمـ آسم٤مئٝمؿ))  ,صمؿ ؾم٠مًمتف سمٕمد ذًمؽ ,
وم٘م٤مل (( :اهلل أقمٚمؿ سمام يم٤مٟمقا قم٤مُمٚملم ))  ,صمؿ ؾم٠مًمتف سمٕمدُم٤م اؾمتحٙمؿ اإلؾمالم  ,ومٜمزًم٧م

:

﴿ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﴾ وىم٤مل (( :هؿ قمغم اًمٗمٓمرة))  ,أو ىم٤مل (( :ذم اًم٩م ّنة )) (. )4
ىمقًمف شمٕم٤ممم( ﴿ : )5ﭒ ﴾ ()6أي٦م .
( )1هق  :يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري اًم٘مرـمٌل  ,أسمق قمٛمر ,اإلُم٤مم طم٤مومظ اعمٖمرب  ,وًمد
ؾمٜم٦م (368هـ)  ,وزم ىمْم٤مء أؿمٌقٟم٦م ُمدة  ,ويم٤من أو ًٓ فم٤مهري ً٤م  ,صمؿ ص٤مر ُم٤مًمٙمٞم ً٤م وم٘مٞمٝم ً٤م طم٤مومٔم ً٤م  ,قم٤معم ً٤م
سم٤مًم٘مراءات واحلدي٨م واًمرضم٤مل ً ,مف ُمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م  :اًمتٛمٝمٞمد  ,واإلؾمتٞمٕم٤مب  ,وهبج٦م اعمج٤مًمس وأٟمس
اعمج٤مًمس ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م (463هـ) .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :وومٞم٤مت إقمٞم٤من ( , )71 – 66/7وشمذيمرة احلٗم٤مظ
( , )1131 – 1128/3وؿمذرات اًمذه٥م (. )316 – 314/3

اًمٜمٌل , -إٓ ظمدجي٦م
( )2هل (( :قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر  ,اًمّمديؼ أم اعم١مُمٜملم  ,أوم٘مف اًمٜمً٤مء ُمٓمٚم٘م ً٤م  ,وأومْمؾ أزواج– 
اًمّمحٞمح[ع])) اًمت٘مري٥م (. )606/2واٟمٔمر شمرمجتٝم٤م ذم :
.
ومٗمٞمٝم٤م ظمالف ؿمٝمػم ُ ,م٤مشم٧م ؾمٜم٦م ؾمٌع ومخًلم قمغم
آؾمتٞمٕم٤مب( , )1885- 1881/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )208– 205/7واإلص٤مسم٦م(. )20 – 16/8
( )3هل  :ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى سمـ ىميص اًم٘مرؿمٞم٦م إؾمدي٦م

–

وؾمٞمدة ٟمً٤مء اًمٕم٤معملم ذم زُم٤مهن٤م  ,أم أوٓد اًمٜمٌل–  -أول ُمـ آُمـ سمف قمغم اإلـمال

–  ,أم اعم١مُمٜملم ,

ق  ,وُمٜم٤مىمٌٝم٤م مج٦م ,

شمزوضمٝم٤م اًمٜمٌل–  –ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م سمخٛمس قمنمة ؾمٜم٦م  ,وىمٞمؾ سم٠ميمثر ُمـ ذًمؽ  ,وشمقومٞم٧م سمٕمد اًمٌٕمث٦م سمٕمنم
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ؾمٜملم  ,وهل سمٜم٧م مخس وؾمتلم ؾمٜم٦م  ,ودومٜم٧م سم٤محلجقن .
اٟمٔمر شمرمجتٝم٤م ذم :آؾمتٞمٕم٤مب( , )1825– 1817/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م( , )95 – 88/7واإلص٤مسم٦م(. )600/7
( )4أظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم  ,ذم اًمتٛمٝمٞمد (ُ )117/18مـ ـمريؼ أيب ُمٕم٤مذ  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م اًمزهري  ,قمـ قمروة  ,قمـ

قم٤مئِم٦م-

.-

اًم٘مدير. )220/3
(
صـ , )146واًمدر اعمٜمثقر( , )274/9واًمِمقيم٤مين ذم ومتح
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل (
اًم٘مدي .
ر
درصمتف  :وٕمٗمف اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل  ,وذم اًمدر  ,وٟم٘مٚمف قمٜمف اًمِمقيم٤مين ذم ومتح
وقمٚمتف  :أسمق ُمٕم٤مذ وهق (( :ؾمٚمٞمامن سمـ أرىمؿ اًمٌٍمي  ,أسمق ُمٕم٤مذ  ,وٕمٞمػ ُ ,مـ اًمً٤مسمٕم٦م

[.د ت س]))

اًمت٘مري٥م (. )321/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٌخ٤مري صـ ( , )52اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )100/4واًمتٝمذي٥م (. )148/4
((( )5شمٕم٤ممم))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (ج) .
(ُ )6مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )28ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ .
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ىم٤ملضم٤مء ٟم٤مس ُمـ[ُمزيٜم٦م] ()1يًتحٛمٚمقن
أظمرج ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ,قمـ قمٓم٤مء اخلراؾم٤مين :
رؾمقل اهلل ,--وم٘م٤مل  ٓ(( :أضمد ُم٤م أمحٚمٙمؿ قمٚمٞمف ))  ,ومتقًمقا وأقمٞمٜمٝمؿ شمٗمٞمض ُمـ اًمدُمع
طمزٟم ً٤م  ,فمٜمقا ذًمؽ ُمـ همْم٥م رؾمقل اهلل --قمٚمٞمٝمؿ  ,وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾أي٦م

()2

اًمْم َّح٤مك ىم٤مل ٟ :مزًم٧م ومٞمٛمـ يم٤من يً٠مل اًمٜمٌل
وأظمرج اسمـ ضمرير  ,قمـ َّ

ُ--مـ

اعمً٤ميملم(. )4( )3
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ ()5أي٦م .
ىم٤مل قمٌد اهلل ( :)6ضم٤مء همالم إمم رؾمقل اهلل ,--وم٘م٤مل  :إن أُمل شمً٠مًمؽ يمذا  ,ويمذا ,
وم٘م٤مل ُ(( :م٤م قمٜمدٟم٤م اًمٞمقم ؿمئ))  ,ىم٤مل  :ومت٘مقل ًمؽ  :ايمًٜمل ىمٛمٞمّمؽ  ,ىم٤مل  :ومخٚمع ىمٛمٞمّمف
ومدومٕمف إًمٞمف  ,وضمٚمس ذم اًمٌٞم٧م طم٤مه ًا ( ,)7وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

( )1ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ ((ُمديٜم٦م)) وهق حتريػ  ,واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدر اًمتخري٩م وهق اًمّمقاب .
اعمٜمذر
ؾمٌتف إمم اسمـ .
 , )146واًمدر اعمٜمثقر( )323/9وزاد ذم ن
( )2أظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر  ,يمام ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل (صـ
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درصمتف  :هق ُمرؾمؾ  ,ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,وقمٓم٤مء اخلراؾم٤مين  ,صدوق هيؿ يمثػم ًا  ,ويرؾمؾ ويدًمس .
ُمر سمٜم٤م ذم ؾمقرة اًمتقسم٦م  ,ظمؼم ُمزيٜم٦م  ,ويم٤من ذم همزوة شمٌقك  ,وهذه اًمًقرة ُمٙمٞم٦م .
وىمد ّ
( )3ذم (ج)  :اعمنميملم .
( )4أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )571/14ىم٤مل ُ :طمدصم٧م قمـ احلًلم سمـ اًمٗمرج  ,ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ُمٕم٤مذ
اًمْم َّح٤مك .
ي٘مقل  :صمٜم٤م قمٌٞمد سمـ ؾمٚمٞمامن  ,ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م َّ
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ  , 146وذم اًمدر اعمٜمثقر (. )324 , 323/9
وٕمٞمػ
وومٞمفاحلًلم سمـ اًمٗمرج وٕمٞمػ  ,ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد .
درصمتف :هق ُمرؾمؾ  ,واسمـ ضمرير مل يًؿ ُمـ أظمؼمه : ,
ِ
قرا ﴾ .
(ُ )5مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )29ومت٤مُمٝم٤م َ ﴿ :وَٓ َشم ٌْ ًُ ْٓم َٝم٤م يم َُّؾ ا ًْم ٌَ ًْط َوم َت ْ٘م ُٕمدَ َُم ُٚمق ًُم٤م َّحم ْ ًُ ً
( )6هق  :اسمـ ُمًٕمقد , --يمام ذم ُمّم٤مدر اًمتخري٩م .
( )7طم ِ
٤مه ًا  :احلن اًمٙمِمػ  ,ي٘م٤مل َ :ح ْهت اًمٕمامُم٦م قمـ رأد واًم َّثقب قمـ سمدَ ين  :أي يمَِم ْٗمتُٝمام .
َ
اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((طمن)) (. )383/1
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ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ أي٦م(. )1
وىم٤مل ضم٤مسمرسمـ قمٌد اهلل  :سمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل --ىم٤مقمد ًا ومٞمام سملم أصح٤مسمف  ,أشم٤مه صٌل وم٘م٤مل :
ايرؾمقل اهلل  ,إن أُمل  /شمًتٙمًٞمؽ درقم ً٤م( ,)2ومل يٙمـ قمٜمد رؾمقل اهلل --إٓ ىمٛمٞمّمف ,

[/210ب]

وم٘م٤مل ًمٚمّمٌل ُ :مـ ؾم٤مقم٦م إمم ؾم٤مقم٦م ئمٝمر  ,ومٕمد وىمت ً٤م آظمر  ,ومٕم٤مد إمم أُمف  ,وم٘م٤مًم٧م ىمؾ ًمف  :إن
أُمل شمًتٙمًٞمؽ اًم٘مٛمٞمص اًمذي قمٚمٞمؽ  ,ومدظمؾ رؾمقل اهلل

--داره  ,وٟمزع ىمٛمٞمّمف

وأقمٓم٤مه  ,وىمٕمد ُعري٤مٟم ً٤م ,وم٠مذن سمالل ًمٚمّمالة واٟمتٔمروه ومل خيرج  ,ومِمٖمؾ ىمٚمقب اًمّمح٤مسم٦م ,
ومدظمؾ قمٚمٞمف سمٕمْمٝمؿ ومرآه قمري٤مٟم ً٤م  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أي٦م(. )3
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ (. )4
ٟمزًم٧م ذم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  , --وذًمؽ أن رضم ً
ال ُمـ اًمٕمرب ؿمتٛمف  ,وم٠مُمر اهلل

( )1أظمرضمف اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ (ُ )225 , 224مـ ـمريؼ ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمٗمٞم٤من اجلٝمٜمل  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م
ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع  ,قمـ أيب إؾمح٤مق  ,قمـ أيب إطمقص  ,قمـ قمٌد اهلل. --
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ(  , )147وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )325/9وٟمًٌف ٓسمـ ُمردويف .
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده :ؾمٚمٞمامن اجلٝمٜمل وهق (( :ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمٗمٞم٤من  ,قمراىمل  ,وٕمٞمػ ُ ,مـ اًمث٤مُمٜم٦م أيْم ً٤م

.

[ متٞمٞمز])) اًمت٘مري٥م (.)325/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :شم٤مريخ سمٖمداد ( , )32/9واعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء ( , )280/1واًمتٝمذي٥م (. )170/4ومٝمق
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هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
( )2درقم ً٤م  :اًمدرع اًم٘مٛمٞمص .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((درع)) (. )114/2
( )3ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )96/6واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ  , 225واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل
اًمتٜمزيؾ ( , )93/3واسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم

(.)157/4يمٚمٝمؿ قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل-

( , )30 , 29/5واخل٤مزن ذم ًمٌ٤مب اًمت٠مويؾ

 , -سمدون إؾمٜم٤مد .

س ًمٌ٤مس اًمرضمؾ  ,وٓ جيقز اًمتٕمري .
درصمتف  :اًمرواي٦م سم٤مـمٚم٦م ٟٕ ٪مف ٓ ؾمٜمد هل٤م  ,وٓ حيؼ ًمٚمٛمرأة أن شمٚم٥م

()4

ُمـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )53ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ﴾.
*ذم مجٞمع اًمٜمًخ ىمدُم٧م هذه أي٦م قمغم أي٦م اًمً٤مدؾم٦م واًمٕمنميـ  ,ويم٤من ُمـ طم٘مٝم٤م اًمت٠مظمػم  ,وعم٘مت٣م إُم٤مٟم٦م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م أصمٌتٝم٤م ذم ُمٙم٤مهن٤م  ,وٟمٌٝم٧م قمغم ذًمؽ  ,وإضمٝمقر ي
اًمٜمً٤مخ  ,واهلل أقمٚمؿ .
ظمٓم٠م ُمـ ّ
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سم٤مًمٕمٗمق(.)1
وىم٤مل اًمٙمٚمٌل  :يم٤من اعمنميمقن ي١مذون أصح٤مب رؾمقل اهلل --سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ,
ومِمٙمقا ذًمؽ إمم رؾمقل اهلل  ,--وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ذم ذًمؽ هذه أي٦م(. )2
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ (. )3
أظمرج اًمٓمؼماين وهمػمه  ,قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل  :عم٤م ٟمزًم٧م ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﴾ دقم٤م رؾمقل اهلل --وم٤مـمٛم٦م( )4وم٠معـم٤مه٤م ومدك(. )6()5

( )1اٟمٔمر  :اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من( , )107/6واًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن(,)248/3وأؾمٌ٤مب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدي صـ (, )225
اًمتٜمزيؾ)99/3وزاد اعمًػم(, )46/5وشمٗمًػماًم٘مرـمٌل( , )103/13واًمٌحر اعمحٞمط(.)47/6
(
وُمٕم٤ممل
( )2ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ وا ًمٌٞم٤من ( , )107/6واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( , )225واًمٌٖمقي ذم
ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ( , )99/3واًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ( )103/13يمٚمٝمؿ ُمـ ىمقل اًمٙمٚمٌل  ,سمدون إؾمٜم٤مد .وذيمره

اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم (ُ )46/5مـ ىمقل أيب ص٤مًمح  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

 , -سمدون إؾمٜم٤مد .

وٕمٞمػ.
ة
درصمتف  :هق ُمٕمْمؾ .ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,واًمٙمٚمٌل ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب  ,وم٤مًمرواي٦م قمغم هذا
(ُ )3مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )26ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾.
()4

هل  :وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء - -سمٜم٧م رؾمقل اهلل–  -أم احلًـ واحلًلم -

 , -ؾمٞمدة ٟمً٤مء هذه
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إُم٦م  ,شمزوضمٝم٤م قمكم ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اهلجرة  ,وُم٤مشم٧م سمٕمد اًمٜمٌل –  -سمًت٦م أؿمٝمر  ,وىمد ضم٤موزت
اًمٕمنميـ سم٘مٚمٞمؾ .
اٟمٔمر شمرمجتٝم٤م ذم  :اإلؾمتٞمٕم٤مب ( , )1893/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )245 – 238/7واإلص٤مسم٦م (. )53/8
( )5ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :ىمقًمف ومدك  :ذم اًم٘م٤مُمقس ومدك ىمري٦م خلٞمؼم)) ا.هـ .
اٟمٔمر  :اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط صـ(. )1226
و َهمدَ ك  - :سم٤مًمتحريؽ وآظمره يم٤مف  :-ىمري٦م سم٤محلج٤مز سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمديٜم٦م يقُم٤من  ,وىمٞمؾ :صمالصم٦م  ,أوم٤مءه٤م اهلل قمغم
رؾمقًمف–  -صٚمح ً٤م ذم ؾمٜم٦م ؾمٌع  ,ومّم٤مًمح أهٚمٝم٤م قمغم اًمٜمّمػ ُمـ صمامرهؿ وأُمقاهلؿ  ,ومٝمل مم٤م مل يقضمػ قمٚمٞمف
ت ظم٤مًمّم٦م ًمرؾمقل اهلل–  , -وهل اًمٞمقم سمٚمدة قم٤مُمرة يمثػمة اًمٜمخؾ واًمزرع ذم ذق
سمخٞمؾ وٓ ريم٤مب  ,ومٙم٤من
ظمٞمؼم  ,وشمًٛمك اًمٞمقم احل٤مئط.اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ اًمٌٚمدان( , )238/4واعمٕم٤ممل إصمػمة صـ(. )215
( )6مل أضمده ذم ُمٕم٤مضمؿ اًمٓمؼماين اًمثالصم٦م  ,وٟمًٌف إًمٞمف اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع ( , )94/7واًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمـىمقل
صـ(.)146
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ىم٤مل اسمـ يمثػم( : )1هذا ُمِمٙمؾ وم٤مٟمف يِمٕمر سم٠من أي٦م ُمدٟمٞم٦م  ,واعمِمٝمقر ظمالومف .
ىمٚم٧م( :)2وروى اسمـ ُمردويف قمـ اسمـ قمٌ٤مس ُمثٚمف .
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ ()3أي٦م .
أظمرج اسمـ اعمٜمذر  ,قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل يم٤من رؾمقل اهلل

--إذا شمال اًم٘مرآن قمغم

ـ ()4مم٤م شمدقمقٟم٤م
ُمنميمل ىمريش ودقم٤مه م إمم اًمٙمت٤مب  ,ىم٤مًمقا  -هيزؤون سمف  : -ىمٚمقسمٜم٤م ذم أيم َّة
إًمٞمف وذم آذاٟمٜم٤م ْ
وقر( ,)5وُمـ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ  /طمج٤مب  ,وم٠مٟمزل اهلل ذم ذًمؽ ىمقًمف ( ﴿ : )6ﮪ
ﮫ ﮬ ﴾ أي٤مت(. )7

=



وأظمرضمف اًمٌزار ذم ُمًٜمده  ,يمام ذم شمٗمًػم اسمـ يمثػم ( , )61/3ويمِمػ إؾمت٤مر  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,ؾمقرة
اإلهاء ( )55/3رىمؿ (ُ )2223مـ ـمريؼ أيب حيلى اًمتٞمٛمل  ,صمٜم٤م ومْمٞمؾ سمـ ُمرزوق  ,قمـ قمٓمٞم٦م  ,قمـ أيب
ؾمٕمٞمد  ,وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده ( )334/2رىمؿ(  , )1075ورىمؿ (ُ )1409مـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ ظمثٞمؿ  ,سمف .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ( )320/9وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,واسمـ ُمردويف .
درصمتف  :ىم٤مل اًمٌزار ٟ ٓ(( :مٕمٚمؿ أطمد ًا رواه إٓ أسمق ؾمٕمٞمد  ,وٓ طمدث سمف قمـ قمٓمٞم٦م إٓ ومْمٞمؾ  ,وٓ ٟمٕمٚمؿ
طمدث سمف قمـ ومْمٞمؾ سمـ ُمرزوق إٓ أسمق حيلى اًمتٛمٞمٛمل  ,ومحٞمد سمـ مح٤مد سمـ أيب اخلقار)) .
ومؾت  :ىمد طمدث سمف قمـ ومْمٞمؾ  :ؾمٕمٞمد سمـ ظمثٞمؿ  ,يمام ؾمٌؼ ذم اًمتخري٩م .
ُمؽموك .
وذيمره اهلٞمثؿي ذم جمٛمع اًمزوائد( )49/7وىم٤مل ((:رواه اًمٓمؼماين  ,وومٞمف قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم  ,وهق وٕمٞمػ ))

وٟمص قمٌ٤مرشمف (( :وهذا احلدي٨م ُمِمٙمؾ ًمق صح إؾمٜم٤مده ٕ ٪ن أي٦م ُمٙمٞم٦م  ,وومدك
( )1ذم شمٗمًػمه (ّ : )61/2
إٟمام ومتح٧م ُمع ظمٞمؼم ؾمٜم٦م ؾمٌع ُمـ اهلجرة ومٙمٞمػ يٚمتئؿ هذا ُمع هذا ؟ ! ومٝمق إذا طمدي٨م ُمٜمٙمر  ,وإؿمٌف أٟمف
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ُمـ ووع اًمراومْم٦م  ,واهلل أقمٚمؿ)) .
ومؾت  :ومم٤م ي١ميده  ,أٟمف مل يًتثـ أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء  -ومٞمام اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف ُمـ اعمّم٤مدر  -أن هذه أي٦م ُمدٟمٞم٦م .
( )2هذا ىمقل اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ (.)146
واٟمٔمر اًمدر اعمٜمثقر (,)321/9وومتح اًم٘مدير (. )230/3
ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده .واٟمٔمر اًمذي ىمٌٚمف  ,وم٘مد ؾمٌؼ سمٞم٤من وٕمٗمف  ,وٟمٙم٤مرشمف .
(ُ )3مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )45ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴾ .
أيمـ  :ذم همٓم٤مء قمـ شمٗمٝمؿ ُم٤م شمقرده قمٚمٞمٜم٤م .اٟمٔمر  :اعمٗمردات ًمألصٗمٝم٤مين ((يمـ)) صـ (. )442
( )4ذم َّة
(َ )5و ْقر  :اًمقىمر  :اًمث٘مؾ ذم إذن .اٟمٔمر اعمٗمردات ًمألصٗمٝم٤مين ((وىمر)) صـ (. )529
((( )6ىمقًمف))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )7ذيمره اسمـ هِم٤مم ذم اًمًػمة (ُ )158/2مـ ىمقل اسمـ إؾمح٤مق  ,قمـ اًمزهري  ,سمدون إؾمٜم٤مد .واًمًٞمقـمل ذم
ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( , )147وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )369/9وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذر .
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ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ [ﭕ] (. )2( ﴾)1

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس -

 :-ؾم٠مل أهؾ ُمٙم٦م اًمٜمٌل--أن ي٩مقمؾ هلؿ اًمّمٗم٤م ذهٌ ً٤م  ,وأن

يٜمحك قمٜمٝمؿ اجلٌ٤مل ومٞمزرقمقن .وم٘مٞمؾ ًمف :إن ؿمئ٧م أن شمًت٠مين ()3هبؿ ًمٕمٚمٜم٤م ٟمجتٌل ُمٜمٝمؿ ,
وإن ؿمئ٧م أن ٟم١مشمٞمٝمؿ اًمذي ؾم٠مًمقا  ,وم٢من يمٗمروا أهٚمٙمقا يمام أهٚمؽ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ .ىم٤مل , ٓ(( :
سمؾ أؾمت٠مين هبؿ ))  ,وم٠مٟمزل اهلل قمزوضمؾ  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛ ﴾ أي٦م(. )4
ورويٜم٤م ىمقل اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ذم ؾمٌ٥م ٟمزول هذه أي٦م قمٜمد  ,ىمقًمف شمٕم٤ممم ( ﴿ : )5ﭸ ﭹ

=



درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده .

( )1اًمزي٤مدة ُمـ (أ) .
()2

ُمـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )59ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ .

ٟمتٔمر وشمؽمسمص .
( )3شمًت٠مين ُ :مـ اًمت٠مين  ,أي ت
اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((أين)) (. )49/14
( )4أظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  ,ذم اًمتٗمًػم  ,ؾمقرة اإلهاء ,

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾ ( )380/6رىمؿ(,)11290واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ,يمت٤مب اًمتٗمًٞمػم ,
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

شمٗمًػم ؾمقرة سمٜمل إهائٞمؾ ( )394/2رىمؿ ( ,) 3379واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )635/14واًمقاطمدي ذم
أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( 226 , 225يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ضمرير قمـ إقمٛمش  ,قمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب إي٤مس  ,قمـ

ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-

وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ (  ,)148 , 147وذم اًمدر اعمٜمثقر وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذر  ,واسمـ
ُمردويف .
ىم٤مل احل٤ميمؿ (( :هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه))  ,وصححف اًمذهٌل .
وذيمره اسمـ يمثػم ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( )52/3صمؿ ىم٤مل (( :وهذان إؾمٜم٤مدان ضمٞمدان)) .
وذيمر اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ( )50/7هذه اًمرواي٦م وهمػمه٤م  ,صمؿ ىم٤مل
اًمّمحٞمح)) .
((( )5شمٕم٤ممم))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ  ,ب  ,ج) .
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ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ (.)1
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ﴾ ( )2أي٦م .
أظمرج أسمق يٕمغم ()3قمـ أم ه٤مٟمئ ( : )4أٟمف--عم٤م أهي سمف أصٌح حيدث ٟمٗمر ًا ُمـ ىمريش
يًتٝمزؤون سمف  ,ومٓمٚمٌقا ُمٜمف آي٦م  ,ومقصػ هلؿ سمٞم٧م اعم٘مدس  ,وذيمر هلؿ ىمّم٦م اًمٕمػم ,
وم٘م٤مل اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة  :هذا ؾم٤مطمر  ,وم٠مٟمزل اهلل

 ﴿ :ﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷ ﭸ ﴾ (. )5
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ ( )6أي٦م .

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس-

(
اًمزىمقم )7ذم اًم٘مرآن ظمقف هب٤م هذا احلل ُمـ
 :-عم٤م ذيمر اهلل شمٕم٤ممم

ىم٤مًمقآ  ,ىم٤مل :
ىمريش  ,وم٘م٤مل أسمقضمٝمؾ  :هؾ شمدرون ُم٤م هذا اًمزىمقم اًمذي خيقومٙمؿ سمف حمٛمد ؟ :
 ﴿:ﭹ

اًمتٛمر سم٤مًمزسمد  ,أُم٤م واهلل ًمئـ أُمٙمٜمٜم٤م ُمٜمٝم٤م ًمٜمَتَز َّىمٛمٜمَّٝم٤م شمز ُّىم ًام  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف

ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ ي٘مقل  :اعمذُمقُم٦م ﴿ ,ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ /ﮃ ﴾ (. )8
( )1اٟمٔمر  :ومّمؾ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ُمـ ؾمقرة اًمرقمد صـ(.)341,342
(ُ )2مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )60وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ .
( )3أمحد سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك أسمق يٕمغم اعمقصكم اًمتٛمٞمٛمل,ص٤مطم٥م اعمًٜمد ,شمقذم ؾمٜم٦م (306هـ).اٟمٔمر:اًمت٘مٞمٞمد(.)151/1
()4

هل (( :أم ه٤مٟمئ سمٜم٧م أيب ـم٤مًم٥م اهل٤مؿمٛمٞم٦م-

 , -اؾمٛمٝم٤م وم٤مظمت٦م  ,وىمٞمؾ  :هٜمد  ,هل٤م صحٌ٦م وأطم٤مدي٨م ,

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ُم٤مشم٧م ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م [.ع])) .اًمت٘مري٥م (. )625/2
واٟمٔمر شمرمجتٝم٤م ذم :آؾمتٞمٕم٤مب( , )1964, 1963/4وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م( , )316, 315/7واإلص٤مسم٦م(. )46/8
( )5أظمرضمف أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده  ,يمام ذم شمٗمًػم اسمـ يمثػم ( )37/3قمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ إٟمّم٤مري  ,قمـ

وٛمرة سمـ رسمٞمٕم٦م  ,قمـ حيلى سمـ أيب قمٛمرو اًمِمٞمٌ٤مين  ,قمـ أيب ص٤مًمح  ,قمـ أم ه٤مٟمئ-

.-

وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل وذم صـ(,)148وذم اًمدراعمٜمثقر()390/9وزادذم ٟمًٌتف إمم اسمـ قمً٤ميمر.
وٕمٞمػ
.
قمٚمٞمفومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد
وٕمٞمػوومٞمف ُمـ مل أىمػ .
.
درصمتف :ذم إؾمٜم٤مده :أسمق ص٤ملح  ,سم٤مذان ُ ,مقمم أم ه٤مٟمئ ,
(ُ )6مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )60
اًمزىمؿ  :اًمٚم٘مؿ ّ
اًمِمديد واًمنمب اعمٗمرط .
اًمز ُىمقم  :هل اًمِمجرة املو ة
صقفذم اًم٘مرآن  ,وهل ومٕمقل ُمـ َ
(ْ )7
اٟمٔمر  :اًمٜمف اي٦م ((زىمؿ)) (. )306/2
( )8أظمرضمف اسمـ إؾمح٤مق ذم اًمًػمة ( )192/4رىمؿ ( )276ىم٤مل  :طمدصمٜمل طمٙمٞمؿ سمـ طمٙمٞمؿ  ,قمـ قمٙمرُم٦م  ,قمـ

اسمـ قمٌ٤مس-

. -وُمـ ـمري٘مف اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(. )226
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ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ ( )1أي٦م .
ىم٤مل قمٓم٤مء قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

ٟ :-مزًم٧م ذم وومد صم٘مٞمػ ( ,)2أشمقا رؾمقل اهلل --

()3
طمرُم٧م ّ
ُمؽ ة  :ؿمجره٤م
وطمرم واديٜم٤م يمام ّ
ومً٠مًمقه ؿمٓمٓم ً٤م  ,وىم٤مًمقا ُ :متٕمٜم٤م سم٤مًمالت ؾمٜم٦م ّ ,

وـمػمه٤م ووطمِمٝم٤م .وم٠مسمك ذًمؽ رؾمقل اهلل--ومل جيٌٝمؿ  ,وم٠مىمٌٚمقا يٙمررون ُمً٠مًمتٝمؿ ,
ترف اًمٕمرب ومْمٚمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ  ,وم٢من يمره٧م ُم٤م ٟم٘مقل [وظمِمٞم٧م]( )4أن
وىم٤مًمقا  :إٟم٤م ٟمح٥م أن ع
شم٘مقل اًمٕمرب :أقمٓمٞمتٝمؿ ُم٤م مل شمٕمٓمٜم٤م  ,وم٘مؾ  :اهلل أُمرين سمذًمؽ .وم٠مُمًؽ رؾمقل اهلل --
قمٜمٝمؿ  ,وداظمٚمٝمؿ اًمٓمٛمع  ,ومّم٤مح قمٚمٞمٝمؿ قمٛمر  : --أُم٤م شمرون رؾمقل اهلل --أُمًؽ
هؿ رؾمقل اهلل--أن يعـمٞمٝمؿ ذًمؽ  ,وم٠مٟمزل اهلل
قمـ ضمقاسمٙمؿ يمراهٞم٦م عم٤م دمٞمئقن سمف ؟ وىمد َّ
شمٕم٤ممم هذه أي٦م(.)5

وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  :ىم٤مل اعمنميمقن ًمٚمٜمٌل ٟ ٓ :--مٙمػ قمٜمؽ إٓ أن شمُٚمِ َؿ ()6سمآهلتٜم٤م

وًمق سمٓمرف أص٤مسمٕمؽ  ,وم٘م٤مل اًمٜمٌل ُ(( :--م٤م قمكم ًمق ومٕمٚم٧م  ,واهلل يٕمٚمؿ أين يم٤مره

=

)) ,



درصمتف  :ومٞمف إٟم٘مٓم٤مع  ,حمٛمد سمـ إؾمح٤مق مل يثٌ٧م ؾمامقمف ُمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمٙمٞمؿ .
ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اعمراؾمٞمؾ صـ ((( : )196ؾمئؾ أسمق زرقم٦م قمـ اسمـ إؾمح٤مق  :هؾ ؾمٛمع ُمـ طمٙمٞمؿ سمـ
طمٙمٞمؿ ؟ وم٘م٤مل  :مل يًٛمع ُمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمٙمٞمؿ)).

(ُ )1مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )73ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )2صم٘مٞمػ  :سمٓمـ ُمتًع ُمـ هقازن ُ ,مـ اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م  ,اؿمتٝمروا ابؾمؿ أسمٞمٝمؿ  ,ومٞم٘م٤مل هلؿ صم٘مٞمػ  ,واؾمؿ صم٘مٞمػ
ىمز سمـ ُمٜمٌف سمـ سمـ سمٙمر سمـ هقازن سمـ ُمٜمّمقر سمـ قمٙمرُم٦م سمـ ظمّمٗم٦م سمـ ىمٞمس سمـ قمٞمالن  ,وٟمزًم٧م أيمثر
ّ
هذه اًم٘مٌٞمٚم٦م سم٤مًمٓم٤مئػ  ,واٟمتنمت ُمٜمٝم٤م ذم اًمٌالد .اٟمٔمر  :إٟمً٤مب ًمٚمًٛمٕم٤مين (. )509 , 508/1

( )3ؿمٓمٓم٤م  :ضمقر ًا وفمٚم ًام وسمٕمد ًا قمـ احلؼ .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ؿمٓمط)) (. )475 , 474/2
( )4ذم إصؾ (( :وظمِم٧م))  ,واعمثٌ٧م ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ وهق اًمّمقاب .
( )5ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )118/6واًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ  , 227 , 226واسمـ
اجلقزي ذم زاد اعمًػم

( , )67/5واًمرازي ذم اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم

( )134 , 133/13يمٚمٝمؿ ُمـ رواي٦م قمٓم٤مء قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

روح اعمٕم٤مين ( )122/15وٟمًٌف ًمٚمثٕمٚمٌل  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

( , )17/21واًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه

 , -سمدون إؾمٜم٤مد .وذيمره إًمقد ذم

.-

احلدي٨م) .واٟمٔمراًمذي يٚمٞمف.
)
ومٞمف(إٟم٤م مل ٟمجده ذم يمت٥م
درصمتف :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,وٟم٘مؾ إًمقد ىمقل اًمٕمراىمل( :
( )6شمٚمِؿ  :اًم نٚمامم اًمٚم٘م٤مء اًمٞمًػم ً.مً٤من اًمٕمرب ((عمؿ)) (. )550/12
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وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم

 ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ إمم ىمقًمف :

﴿ ﰃ﴾ (. )2( )1
وىم٤مل ىمت٤مدة  :ذيمر ًمٜم٤م أن ىمريِم ً٤م ظمٚمقا سمرؾمقل اهلل

- -ذات ًمٞمٚم٦م إمم اًمّمٌح

يٙمٚمٛمقٟمف ويٗمخٛمقٟمف ويًقدوٟمف وي٘م٤مرسمقٟمف  ,وىم٤مًمقا  :إٟمؽ شم٠ميت سمِمئ ٓ ي٠ميت سمف أطمد ُمـ
اًمٜم٤مس  ,وأٟم٧م ؾمٞمدٟم٤م واسمـ ؾمٞمدٟم٤م  ,ومام زاًمقا سمف طمتك يم٤مد ي٘م٤مرهبؿ ذم سمٕمض ُم٤م يريدون ,
[/212أ]

صمؿ قمّمٛمف اهلل /شمٕم٤ممم ُمـ ذًمؽ  ,وأٟمزل هذه أي٦م (. )3
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﴾ أي٦م(. )4
أظمرج اسمـ ُمردويف  ,واسمـ أيب طم٤مشمؿ ُمـ ـمريؼ اسمـ [إؾمح٤مق] ( )5قمـ حمٛمد سمـ أيب

()6

حمٛمد  ,قمـ قمٙمرُم٦م  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :ظمرج أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ ( ,)7وأسمق ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم ,
ورضم٤مل ُمـ ىمريش وم٠مشمقا رؾمقل اهلل ,--وم٘م٤مًمقا  :ي٤م حمٛمد  ,شمٕم٤مل ومتٛمًح سمآهلتٜم٤م وٟمدظمؾ
(ُ )1مـ ؾمقرة اإلهاء أي٤مت (. )75 – 73
( )2أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )13/15مـ ـمريؼ اسمـ محٞمد  ,ىم٤مل  :صمٜم٤م يٕم٘مقب اًم٘مٛمل  ,قمـ ضمٕمٗمر  ,قمـ
ؾمٕمٞمد .
وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(  ,)227واًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ (.)149
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .وذم إؾمٜم٤مده  :حمٛمد سمـ محٞمد اًمرازي  ,وٕمٞمػ .ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
وشمٕم٘م٥م اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم( )68 , 67/5اًمروايشملم اًمً٤مسم٘متلم سم٘مقًمف(( :وهذا سم٤مـمؾ ٓ جيقز أن ئمـ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

قمٜمف
هؿ أن يٜمٔمرهؿ ؾمٜم٦م  ,ويمؾ ذًمؽ حم٤مل ذم طم٘مف وذم طمؼ اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ رووا)) .
سمرؾمقل اهلل– ُ -مـ أٟمف ّ
( )3أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )14 ,13/15مـ ـمريؼ سمنم  ,صمٜم٤م يزيد  ,صمٜم٤م ؾمٕمٞمد  ,قمـ ىمت٤مدة .
وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ( . )227
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .ورضم٤مله صم٘م٤مت .
( )4هذا شمٙمرار ًممي٦م رىمؿ ( , )73وًمٕمٚمف ؾمٝمق ُمـ اًمٜم٤مؾمخ .
( )5ذم إصؾ ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ ((:اسمـ قمٌد احلؼ)) وهق ظمٓم٠م  ,واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مد اًمتخري٩م  ,وهق اًمّمقاب .
((( )6سمـ أيب حمٛمد))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (ب) .
( )7هق  :أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ سمـ وه٥م ُ ,مـ سمٜمل ًم١مي ,أطمد ضمٌ٤مسمرة ىمريش ذم اجل٤مهٚمٞم٦م  ,أدرك آؾمالم  ,ومل يًٚمؿ ,
وقمذب وٕمٗم٤مء اعمًٚمٛملم  ,ىمتؾ يقم سمدر .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ ( , )25/2وإقمالم (. )22/2
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ُمٕمؽ ذم ديٜمؽ  ,ويم٤من حي٥م إؾمالم ىمقُمف ومرق هلؿ  ,وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ إمم  ﴿ :ﰃ ﴾ (. )2( )1
ىمٚم٧م  :هذا أصح ُم٤م ورد ذم ؾمٌ٥م ٟمزوهل٤م  ,وهق إؾمٜم٤مد ضمٞمد  ,وًمف ؿم٤مهد(. )3
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾ ()4أي٦م .

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس -

 :-طمًدت اًمٞمٝمقد ُُم٘م٤مم اًمٜمٌل

--سم٤معمديٜم٦م  ,وم٘م٤مًمقا  :إن

إٟمٌٞم٤مء إٟمام سمٕمثقا ّ
سم٤مًمشام  ,وم٢من يمٜم٧م ٟمٌٞم ً٤م وم٤محلؼ هب٤م  ,وم٢مٟمؽ إن ظمرضم٧م إًمٞمٝم٤م صدىمٜم٤مك وآُمٜم٤م
سمؽ  .ومقىمع ذًمؽ ذم ىمٚمٌف عم٤م حي٥م ُمـ إؾمالُمٝمؿ  ,ومرطمؾ ُمـ اعمديٜم٦م قمغم ُمرطمٚم٦م  ,وم٠مٟمزل اهلل
شمٕم٤ممم هذه أي٦م (.)5

(ُ )1مـ ؾمقرة اإلهاء أي٤مت (. )75 – 73
( )2أظمرضمف اسمـ ُمردويف  ,واسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,يمام ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( )149يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق ,

قمـ حمٛمد سمـ أيب حمٛمد  ,قمـ قمٙمرُم٦م  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-

درصمتف ٟ :م٘مؾ اعمّمٜمػ ىمقل اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ ( (( : )149هذا أصح ُم٤م ورد ذم ؾمٌ٥م ٟمزوهل٤م ,
وهق إؾمٜم٤مد ضمٞمد  , ))...ومل يٕم٘م٥م قمٚمٞمف .
ومؾت  :ذم إؾمٜم٤مده  :حمٛمد سمـ أيب حمٛمد وهق جمٝمقل .
( )3شم٘مدم ذيمر اًمِمقاهد .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ومؾت  :شمٕمدد اًمرواي٤مت ذم ؾمٌ٥م ٟمزول هذه أي٦م دًمٞمؾ قمغم صمٌقت أصؾ اخلؼم  ,ىم٤مل اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه
((( : )15/15واًمّمقاب ُمـ اًم٘مقل ذم ذًمؽ أن ي٘م٤مل  :إن اهلل شمٕم٤ممم ذيمره أظمؼم قمـ ٟمٌ ّٞمف

–  , -أن

اعمنميملم يم٤مدوا أن يٗمتـوه قمام أوطم٤مه اهلل إًمٞمف ًمٞمٕمٛمؾ سمٖمػمه  ,وذًمؽ هق آومؽماء قمغم اهلل  ,وضم٤مئز أن يٙمقن
ويٚمؿ هب٤م  ,وضم٤مئز أن يٙمقن يم٤من ذًمؽ ُم٤م ُذيمر
ذًمؽ يم٤من ُم٤م ذيمر قمٜمٝمؿ ُمـ ذيمر أهنؿ دقمقه أن ّ
يٛمس آهلتٝمؿ ّ ,

قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

ُ -مـ أُمر صم٘مٞمػ  ,وُمً٠مًمتٝمؿ إي٤مه ُم٤م ؾم٠مًمقه مم٤م ذيمرٟم٤م  ,وضم٤مئز أن يٙمقن همػم ذًمؽ ,

أي ذًمؽ يم٤من  ,وآظمتالف ومٞمف ُمقضمقد قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م  ,ومال
وٓ سمٞم٤من ذم اًمٙمت٤مب وٓ ذم ظمؼم ي٘مٓمع اًمٕمذر ّ
رء ومٞمف أصقب ُمـ اإليامن سمٔم٤مهره  ,طمتك ي٠ميت ظمؼم جي٥م اًمتًٚمٞمؿ ًمف سمٌٞم٤من ُم٤م ُقمٜمل سمذًمؽ ُمٜمف)) .
(ُ )4مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )76ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾.
( )5ذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( ,)227واسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم

شمٗمًػمه ( )136/13صمالصمتٝمؿ ُمـ ىمقل اسمـ قمٌ٤مس-

( , )69/5واًم٘مرـمٌل ذم

 , -سمدون إؾمٜم٤مد .وذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ

واًمٌٞم٤من ( , )118/6واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ (ُ )105/3مـ ىمقل اًمٙمٚمٌل  ,سمدون إؾمٜم٤مد .
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وىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ همٜمؿ  :إن اًمٞمٝمقد أشمقا ٟمٌل اهلل--وم٘م٤مًمقا  :إن يمٜم٧م ص٤مدىم ً٤م أٟمؽ
سم٤مًمشام  ,وم٢من ّ
ٟمٌل وم٤محلؼ ّ
اًمشام أرض اعمحنم واعمٜمنم (,)1وأرض إٟمٌٞم٤مء,ومّمدق ُم٤م ىم٤مًمقا ,
وهمزا همزوة شمٌقك ٓ يريد سمذًمؽ إٓ اًمِم٤مم  ,ومٚمام سمٚمغ شمٌقك أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف

﴿:ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾ (. )2
هؿ أهؾ ُمٙم٦م سم٢مظمراج ٟمٌل اهلل
وىم٤مل جم٤مهد ,وىمت٤مدة ,/واحلًـ َّ :

ُ--مـ ُمٙم٦م ,

مهقا سمف(. )3
وم٠مُمره اهلل شمٕم٤ممم سم٤مخلروج  ,وأٟمزل هذه أي٦م إظمٌ٤مر ًا قمام ُّ

=



درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,وذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه ( )88/3صمؿ ىم٤مل (( :وهذا اًم٘مقل وٕمٞمػ ٕ ٪ن
هذه أي٦م ُمٙمٞم٦م  ,وؾمٙمٜمك اعمديٜم٦م سمٕمد ذًمؽ)) .

( )1اعمٜمنم  :أي ُمقوع اًمٜمِمقر  ,وهل إرض اعم٘مدؾم٦م ُمـ اًمِم٤مم حينم اهلل اعمقشمك إًمٞمٝم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ,وهل
أرض اعمحذ .اٟمٔمر :اًمٜمٝم٤مي٦م ((ٟمنم)) (. )53/5
( )2أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ ُ ,مٓمقًٓ  ,سم٤مب ُم٤م روي ذم ؾمٌ٥م ظمروج اًمٜمٌل

–  -إمم شمٌقك  ,وؾمٌ٥م

رضمققمف إن صح اخلؼم ومٞمف (ُ )254/5مـ ـمريؼ أمحد سمـ قمٌد اجلٌ٤مر  ,ىم٤مل  :أظمؼمٟم٤م يقٟمس سمـ سمٙمػم  ,قمـ
قمٌد احلٛمٞمد سمـ هبرام  ,قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م  ,قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ همٜمؿ .
وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ (  , )227واسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه ( , )88/3واًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب
اًمٜم٘مقل صـ( )150وٟمًٌف إمم اسمـ أيب طم٤مشمؿ  ,وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )409/9وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ قمً٤ميمر .
درصمتف  :ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه سمٕمد ذيمره ًمرواي٦م اًمٌٞمٝم٘مل (( :وذم هذا اإلؾمٜم٤مد ٟمٔمر  ,وإفمٝمر أن هذا
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
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ًمٞمس سمّمحٞمح  ,وم٢من اًمٜمٌل–  -مل يٖمز شمٌقك قمـ ىمقل اًمٞمٝمقد  ,إٟمام همزاه٤م اُمتث٤مًٓ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ [اًمتقسم٦م

 , ]123 :وىمقًمف شمٕم٤ممم

﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ[ ﴾...اًمتقسم٦م . ]29 :
وهمزاه٤م ًمٞم٘متص ويٜمت٘مؿ ممـ ىمتؾ أهؾ ُم١مشم٦م ُ ,مـ أصح٤مسمف  ,واهلل أقمٚمؿ )) .وىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل :
((هذا ُمرؾمؾ وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد)) .
( )3أوًٓ ىمقل جم٤مهد  :ذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ (  , )228 , 227واًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ
( )105/3يمالمه٤م ُمـ ىمقل جم٤مهد  ,سمدون إؾمٜم٤مد .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ  ,ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده .
صم٤مٟمٞم ً٤م ىمقل ىمت٤مدة  :أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم شمٗمًػمه ( )383/2ىم٤مل  :أٟمٌ٠مٟم٤م ُمٕمٛمر قمـ ىمت٤مدة .واسمـ ضمرير ذم
شمٗمًػمه (ُ )19/15مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ صمقر  ,سمف .
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ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ ( )1أي٦م .
ىم٤مل احلًـ  :إن يمٗم٤مر ىمريش عم٤م أرادوا أن يقصمؼوا ٟمٌل اهلل--وخيرضمقه ُمـ ُمٙم٦م ,
أراد اهلل سم٘م٤مء أهؾ ُمٙم٦م  ,وم٠مُمر ٟمٌٞمف أن خيرج ُمٝم٤مضمر ًا إمم اعمديٜم٦م  ,وم٠مٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ أي٦م (. )2
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ ( )3أي٦م .
ىم٤مل قمٌد اهلل  :إين ُمع رؾمقل اهلل--ذم طمرث سم٤معمديٜم٦م  ,وهق ُمتٙمئ قمغم قمًٞم٥م (,)4

=



وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ  , 228 , 227وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًمد راعمٜمثقر ( )410/9وزاد ذم
ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذر  ,واسمـ أيب طم٤مشمؿ .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ  ,ورضم٤مًمف صم٘م٤مت .
صم٤مًمث ً٤م ىمقل احلًـ  :ذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( , )228 , 227واسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم
( )70/5يمالمه٤م ُمـ ىمقل احلًـ  ,سمدون إؾمٜم٤مد .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ  ,ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده .
ىمد وردت أىمقال سم٠من اًمذيـ يم٤مدوا يًتٗمزوا رؾمقل اهلل

–  -هؿ اًمٞمٝمقد  ,وإرض اًمتل أر ادوا أن

خيرضمقه ُمٜمٝم٤م هل اعمديٜم٦م  ,ذيمره٤م اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )20 – 18/15صمؿ قم٘م٥م قمٚمٞمٝم٤م سم٘مقًمف (( :وأومم
اًم٘مقًملم ذم ذًمؽ قمٜمدي سم٤مًمّمقاب  ,ىمقل ىمت٤مدة وجم٤مهد  ,وذًمؽ أن ىمقًمف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
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ﭕ ﴾ ذم ؾمٞم٤مق ظمؼم اهلل  --قمـ ىمريش وذيمره إي٤مهؿ  ,ومل جير ًمٚمٞمٝمقد ىمٌؾ ذًمؽ ذيمر  ,ومٞمقضمف ىمقًمف :
﴿ ﭑ ﭒ ﴾ إمم أٟمف ظمؼم قمٜمٝمؿ  ,ومٝمق سم٠من يٙمقن ظمؼما قمٛمـ ضمرى ًمف ذيمر أومم ُمـ همػمه)) .
ومؾت  :وي١ميده أن اًمًقرة ُمٙمٞم٦م  ,وُمقـمـ اًمٞمٝمقد اعمديٜم٦م .
(ُ )1مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )80ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾ .
( )2أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )55/15مـ ـمريؼ سمنم سمـ اعمٗمْمؾ  ,قمـ قمقف  ,قمـ احلًـ .
واب يمثػم ذم شمٗمًػمه (. )97/3
وذيمره اًمقاطمدي ذم اؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(  , )228ن
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ  ,ورضم٤مًمف صم٘م٤مت .
(ُ )3مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )85ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ .
( )4قمًٞم٥م  :اًمٕمًٞم٥م ضمريدة ُمـ اًمٜمخؾ .وهل اًمًٕمٗم٦م مم٤م ٓ يٜمٌ٧م قمٚمٞمف اخلقص .
اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر ((قمً٥م)) (. )234/3
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ومٛمر سمٜم٤م ٟم٤مس ُمـ اًمٞمٝمقد  ,وم٘م٤مًمقا  :ؾمٚمقه قمـ اًمروح  ,وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ  ٓ :شمً٠مًمقه ومٞمًت٘مٌٚمٙمؿ
سمام شمٙمرهقن  ,وم٠مشم٤مه ٟمٗمر ُمٜمٝمؿ وم٘م٤مًمقا  :ي٤م أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ ُم٤م شم٘مقل ذم اًمروح ؟ ومًٙم٧م صمؿ ىم٤مم
وأُمًؽ سمٞمده قمغم ضمٌٝمتف  ,ومٕمروم٧م أٟمف يٜمزل قمٚمٞمف  ,وم٠مٟمزل قمٚمٞمف ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴾ .رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  ,قمـ قمٛمر
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اسمـ طمٗمص سمـ همٞم٤مث( , )1قمـ أسمٞمف( ,)2قمـ إقمٛمش(. )3

وىم٤مل قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

 :-ىم٤مًم٧م ىمريش ًمٚمٞمٝمقد  :أقمٓمقٟم٤م ؿمٞمئ٤م ٟمً٠مل قمٜمف

هذا اًمرضمؾ  ,وم٘م٤مًمقا  :ؾمٚمقه قمـ اًمروح  ,ومٜمزًم٧م هذه أي٦م(. )4
( )1هق (( :قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ ِهم َٞم٤مث -سمٙمن اعمٕمجٛم٦م وآظمره ُمثٚمث٦م -اسمـ َـم ْٚمؼ  -سمٗمتح اًمٓم٤مء وؾمٙمقن اًمالم -
وُم٤مئتلم م د ت س])) .اًمت٘مري٥م ()53/2
اًمٙمقذم ,صم٘م٦م  ,رسمام وهؿ ُ ,مـ اًمٕم٤مذة ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وقمنميـ [.خ
 .واٟمٔمرشمرمجتف ذم :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم( , )150/6وُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت(, )164/2واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من(. )445/8
( )2هق (( :طمٗمص سمـ ِهم َٞم٤مث  -سمٛمٕمجٛم٦م ُمٙمًقرة وي٤مء وُمثٚمث٦م  -اسمـ َـم ْٚمؼ سمـ ُمٕم٤موي٦م َ
اًمٜمخٕمل  ,أسمق قمٛمر
اًمٙمقذم اًم٘م٤ميض  ,صم٘م٦م وم٘مٞمف  ,شمٖمػم طمٗمٔمف ىمٚمٞمؾ ذم أظمر ُ ,مـ اًمث٤مُمٜم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع أو مخس وشمًٕملم ,
وىمد ىم٤مرب اًمثامٟملم [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )189/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم (ُ , )370/2مٕمروم٦م اًمث٘م٤مت ( , )310/1واًمتٝمذي٥م (. )359 , 358/2
( )3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اًمٕمٚمؿ  ,سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ يمام ذم
ومتح اًمٌ٤مري ( )224 ,223/1رىمؿ ( , )125وذم  :يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,ؾمقرة سمٜمل إهائٞمؾ  ,سم٤مب

:

﴿ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ يمام ذم ومتح اًمٌ٤مري ( )401/8رىمؿ ( , )4721وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ,
– -قمـ اًمروح َ ,و َىم ْقًم ِ ِف َشم َٕم َ٤ممم
يمت٤مب صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم وأطمٙم٤مُمٝمؿ  ,سم٤مب ؾم١مال اًمٞمٝمقد اًمٜمٌل
﴿ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ أ َي َ٦م ( )2153 , 2152/4رىمؿ (. )2794
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يمالمه٤م قمـ إقمٛمش ؾمٚمٞمامن  ,طمدصمٜمك إسمراهٞمؿ  ,قمـ قمٚم٘مٛم٦م  ,قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد. --
( )4أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب شمٗمًػم الىمرآن ,سم٤مب وُمـ ؾمقرة سمٜمل إهائٞمؾ ()304/5رىمؿ(, )3140
واًمٜمً٤مئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,ؾمقرة اًمٙمٝمػ  ,ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴾ [ )392/6( ]109رىمؿ ( , )11314واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ,يمت٤مب
اًمتٗمًػم  ,شمٗمًػم ؾمقرة ﴿ ﭑ ﭒ ﴾ [اًم٘مدر )579/2( ] 1رىمؿ (. )3961صمالصمتٝمؿ ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب
زائدة  ,صمٜمل داود سمـ أيب هٜمد  ,قمـ قمٙمرُم٦م  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس. - -
درصمتف  :ىم٤مل اًمؽمُمذي (( :هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف ))  ,وىم٤مل اسمـ طمجر ذم ومتح
اًمٌ٤مري ( )401/8قمـ إؾمٜم٤مد اًمؽمُمذي (( :رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح )) .وىم٤مل احل٤ميمؿ (( :هذا طمدي٨م
صحٞمح اإلؾمٜم٤مد  ,ومل خيرضم٤مه))  ,وواوم٘مف اًمذهٌل .
ومؾت  :يٗمٝمؿ ُمـ هذه اًمرواي٦م أن أي٦م ُمٙمٞم٦م سمًٌ٥م ؾم١مال يمٗم٤مر ىمريش  ,وهق يتٕم٤مرض ُمع ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ذم
(: )74/6
اًمّمحٞمحيـ  ,طمٞم٨م يم٤من اًمً١مال ُمـ اًمٞمٝمقد ذم اعمديٜم٦م .ىم٤مل أسمق طمٞم٤من ذم اًمٌحر اعمحٞمط
ُمٙمٞم٦م)) .ويمالمه٤م صحٞمح  ,وإقمامهلام
ىمريش أٟمف
((واًمٔم٤مهر ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد أن أي٦م ُمدٟمٞم٦م  ,وُمـ ؾم١مال ا
أومم.
اًمًقل(( : )266/2إذا شمٕم٤مرض ٟمّم٤من وم٤مًمٕمٛمؾ هبام ُمـ وضمف ))
أومم  ,ىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي يمام ذم هن٤مي٦م (
شمٗمًػمه )100/سمٕمد أن أورد اًمرواي٦م
ًمذا ذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم اًمتقومٞمؼ سملم اًمروايتلم  ,ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم (3
إومم (( :وىمد جي٤مب قمـ هذا  :سم٠مٟمف ىمد يٙمقن ٟمزًم٧م قمٚمٞمف سم٤معمديٜم٦م ُمرة صم٤مٟمٞم٦م يمام ٟمزًم٧م قمٚمٞمف سمٛمٙم٦م ىمٌؾ ذًمؽ  ,أو
=
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وىم٤مل اعمٗمنون( : )1إن اًمٞمٝمقد اضمتٛمٕمقا  ,وم٘م٤مًمقا ًم٘مريش طملم ؾم٠مهلؿ ( )2قمـ ؿم٠من حمٛمد
وطم٤مًمف  :ؾمٚمقا حمٛمد ًا قمـ اًمروح  ,وقمـ ومتٞم٦م وم٘مدوا ذم أول اًمزُم٤من  ,وقمـ رضمؾ سمٚمغ ذق
آرض وهمرهب٤م  ,/وم٢من أضم٤مب ذم ذًمؽ يمٚمف ومٚمٞمس سمٜمٌل  ,وإن مل جي٥م ذم ذًمؽ ومٚمٞمس سمٜمٌل ,
وإن أضم٤مب ذم سمٕمض ذًمؽ وأُمًؽ قمـ سمٕمض ومٝمق ٟمٌل .ومً٠مًمقه قمٜمٝم٤م  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ذم
ؿم٠من اًمٗمتٞم٦م ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ ( )3إمم آظمر
وهمرهب٤م﴿ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾
اًم٘مّم٦م ,وأٟمزل ذم اًمرضمؾ اًمذي سمٚمغ ذق إرض :

()4

إمم آظمر اًم٘مّم٦م  ,وأٟمزل ذم اًمروح ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ (. )5
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ (. )6

روى قمٙمرُم٦م  ,ع ن اسمـ قمٌ٤مس -

 :-أن قمتٌ٦م  ,وؿمٞمٌ٦م  ,وأسم٤م ؾمٗمٞم٤من  ,واًمٜمي

خشمري  ,واًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة  ,وأسم٤م ضمٝمؾ  ,وقمٌد اهلل سمـ أُمٞم٦م ,
سمـ[احل٤مرث] ( , )7وأسم٤م اًم٥م
وأُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ  ,ورؤؾم٤مء ىمريش اضمتٛمٕمقا قمٜمد فمٝمر اًمٙمٕمٌ٦م  ,وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض

:

قمثقا إًمٞمف أن أذاف ىمقُمؽ ىمد
اسمٕمثقا إمم حمٛمد ومٙمٚمٛمقه وظم٤مصٛمقه طمتك شمٕمذروا ومٞمف .وم٥م
اضمتٛمٕمقا ًمؽ ًمٞمٙمٚمٛمقك  ,ومج٤مءهؿ هيٕم ً٤م  ,وهق ئمـ أٟمف سمدا هلؿ ذم أُمره سمداء  ,ويم٤من
قمٚمٞمٝمؿ طمريّم ً٤م حي٥م رؿمدهؿ  ,ويٕمز قمٚمٞمف قمٜمتٝمؿ طمتك ضمٚمس إًمٞمٝمؿ  ,وم٘م٤مًمقا  :ي٤م حمٛمد  ,إٟم٤م
واهلل ٓ ٟمٕمٚمؿ رضم ً
ال ُمـ اًمٕمرب أدظمؾ قمغم ىمقُمف ُم٤م أدظمٚم٧م قمغم ىمقُمؽ ًم٘مد ؿمتٛم٧م أسم٤مء ,

=
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أٟمف ٟمزل قمٚمٞمف اًمقطمل سم٠مٟمف جيٞمٌٝمؿ قمام ؾم٠مًمقا سم٤مٔي٦م اعمت٘مدم إٟمزاهل٤م قمٚمٞمف  ,وهل هذه أي٦م  ﴿ :ﯮ ﯯ
ﯰﯱ ﴾)) .ويمذا ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح((( : )401/8ويٛمٙمـ اجلٛمع سم٠من يتٕمدد اًمٜمزول سمحٛمؾ
أصح
ؾمٙمقشمف ذم اعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم شمقىمع ُمزيد سمٞم٤من ذم ذًمؽ  ,وإن ؾم٤مغ هذا  ,وإٓ ومام ذم اًمّمحٞمح )).
صـ , )229وُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ(. )111/3
( )1اٟمٔمر  :اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من( , )130/6وأؾمٌ٤مب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدي (
اعمًػمُ )81/5مـ رواي٦م قمٓم٤مء ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس , - -سمدون إؾمٜم٤مد.
وذيمره اسمـ اجلقزي ذم زاد (
( )2ذم (أ)  :ؾم٤مءهلؿ  ,وذم (ب  ,ج)  :ؾم٠مًمقهؿ .
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )9
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )83
(ُ )5مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )85
(ُ )6مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )90
( )7ذم إصؾ  ,وذم (ب  ,ج) (( :احلرث))  ,وهق شمّمحٞمػ  ,واعمثٌ٧م ُمـ (أ) .
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وقم َّٞمٌ٧م اًمديـ  ,وؾم َّٗمٝم٧م إطمالم  ,وؿمتٛم٧م أهل٦م وومرىم٧م اجلامقم٦م  ,وُم٤م سم٘مك أُمر ىمٌٞمح
إٓ وىمد ضمئتف ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ  ,وم٢من يمٜم٧م إٟمام ضمئ٧م هبذا شمٓمٚم٥م سمف ُم٤مًٓ ضمٕمٚمٜم٤م ًمؽ ُمـ
ؾمقدٟم٤مك قمٚمٞمٜم٤م  ,وإن
أُمقاًمٜم٤م ُم٤م شمٙمقن سمف أيمثرٟم٤م ُم٤مًٓ  ,وإن يمٜم٧م إٟمام شمٓمٚم٥م اًمنمف ومٞمٜم٤م ّ /
اًمرئل ( )1اًمذي ي٠مشمٞمؽ شمراه ىمد همٚم٥م قمٚمٞمؽ -
يمٜم٧م شمريد ُمٚمٙم ً٤م ُمٚمٙمٜم٤مك قمٚمٞمٜم٤م  ,وإن يم٤من هذا ّ
اًمرئل -سمذًمٜم٤م أُمقاًمٜم٤م ذم ـمٚم٥م اًمٓم٥م ًمؽ طمتك ٟمؼمئؽ ُمٜمف
ويم٤مٟمقا يًٛمقن اًمت٤مسمع ُمـ اجلـ ّ
أوٟمٕمذر ومٞمؽ .وم٘م٤مل رؾمقل اهللُ(( :--م٤ميب ُم٤م شم٘مقًمقن ُ ,م٤م ضمئتٙمؿ سمام ضمئتٙمؿ

( )2سمف

قمزوضمؾ سمٕمثٜمل

ًمٓمٚم٥م أُمقاًمٙمؿ  ,وٓ ًمٚمنم ف ومٞمٙمؿ  ,وٓ ًمٚمٛمٚمؽ قمٚمٞمٙمؿ  ,وًمٙمـ اهلل
إًمٞمٙمؿ رؾمقًٓ  ,وأٟمزل قمكم يمت٤مسم ً٤م  ,وأُمرين أن أيمقن ًمٙمؿ سمِمػم ًا وٟمذير ًا  ,ومٌٚمٖمتٙمؿ رؾم٤مًم٦م ريب
وٟمّمح٧م ًمٙمؿ  ,وم٢من شم٘مٌٚمقا ُمٜمل ُم٤م ضمئتٙمؿ سمف ومٝمق طمٔمٙمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة  ,وإن شمردوه
قمكم أصؼم ُٕمر اهلل طمتك حيٙمؿ ( )3سمٞمٜمل وسملميمؿ )) .ىم٤مًمقا  :ي٤م حمٛمد  ,وم٢من يمٜم٧م همػم ىم٤مسمؾ ُمٜم٤م
ّ
ُم٤م قمروٜم٤م قمٚمٞمؽ  ,وم٘مد قمٚمٛم٧م أٟمف ًمٞمس ُمـ اًمٜم٤مس أطمد أوٞمؼ سمالد ًا  ,وٓ أىمؾ [ُم٤مًٓ ] (, )4
وٓ أؿمد قمٞمِم ً٤م ُمٜم٤م  ,ومًؾ ًمٜم٤م رسمؽ اًمذي سمٕمثؽ سمام سمٕمثؽ ومٚمٞمًػم قمٜم٤م هذه اجلٌ٤مل اًمتل ىمد

()5

وٞم٘م٧م قمٚمٞمٜم٤م  ,أو يًٌط ًمٜم٤م سمالدٟم٤م  ,وًمٞمجر ومٞمٝم٤م أهن٤مر ًا يم٠مهن٤مر اًمِم٤مم واًمٕمراق ( , )6وًمٞمٌٕم٨م
ًمٜم٤م ُمـ ُم٣م ُمـ آسم٤مئٜم٤م  ,وًمٞمٙمـ ممـ يٌٕم٨م (ً )7مٜم٤م ُمٜمٝمؿ ( )8ىميص سمـ يمالب ( ,)9وم٢مٟمف يم٤من
اًمرئل))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
(ّ (( )1
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

((( )2سمام ضمئتٙمؿ))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )3ذم (أ)  :حيٙمؿ اهلل .
( )4ذم إصؾ ( ,أ) ُ(( :م٤م)) وهق ظمٓم٠م  ,واعمثٌ٧م ُمـ (ب) وهق اًمّمقاب .
((( )5ىمد))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )6اًمٕمراق  :هل اًمٌالد اعمِمٝمقرة  ,إطمدى اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م  ,وقم٤مصٛمتٝم٤م سمٖمداد  ,وؾمٛمل اًمٕمراق قمراىم ً٤م ٟٕ ٪مف
قمغم ؿم٤مطيء دضمٚم٦م واًمٗمرات ُمد ًا طمتك يتّمؾ سم٤مًمٌحر قمغم ـمقًمف .
اٟمٔمر ُ :مٕمجؿ اًمٌٚمدان ( , )94/4واعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م صـ(. )11
( )7ذم (أ)  :سمٕم٨م .
(ُ(( )8مٜمٝمؿ))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
يمٜم٤مٟم٦موُمـ أوٓده :
( )9هق  :ىميص سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م سمـ ومٝمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ ,
اًمداراٟمٔمر  :مجٝمرة أٟمً٤مب اًمٕمرب(. )14/1
قمٌد ُمٜم٤مف  ,وومٞمف اًمٌٞم٧م واًمنمف  ٪وقمٌد اًمٕمزى  ٪وقمٌد .
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ؿمٞمخ ً٤م صدوىم ً٤م  ,ومٜمً٠مهلؿ قمام شم٘مقل  :أطمؼ هق أم سم٤مـمؾ ؟ وم٢من صٜمٕم٧م ُم٤م ؾم٠مًمٜم٤مك صدىمٜم٤مك ,
وقمرومٜم٤م سمف ُمٜمزًمتؽ قمٜمد اهلل  ,وأٟمف سمٕمثؽ رؾمقًٓ يمام شم٘مقل .وم٘م٤م ل رؾمقل اهلل ُ(( :--م٤م
هبذا سمٕمث٧م  ,إٟمام ضمئتٙمؿ ُمـ قمٜمد اهلل سمام سمٕمثٜمل سمف  ,وم٘مد سمٚمٖمتٙمؿ ُم٤م أرؾمٚم٧م سمف  ,وم٢من شم٘مٌٚمقه
ومٝمق طمٔمٙمؿ( )1ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة  ,/وإن شمردوه أصؼم ُٕمر اهلل قمزوضمؾ )) .ىم٤مًمقا  :وم٢من مل
شمٗمٕمؾ هذا ومًؾ رسمؽ أن يٌٕم٨م ًمٜم٤م ُمٚمٙم ً٤م يّمدىمؽ  ,وؾمٚمف ومٞمجٕمؾ ًمؽ ضمٜم٤مٟم ً٤م ويمـ

[/214أ]

وز ًا

وىمّمقر ًا ُمـ ذه٥م وومْم٦م  ,ويٖمٜمٞمؽ هب٤م قمام ٟمراك  ,وم٢مٟمؽ شم٘مقم ذم إؾمقاق وشمٚمتٛمس
اعمٕم٤مش .وم٘م٤مل رؾمقل اهللُ(( :--م٤م أٟم٤م سم٤مًمذي يً٠مل رسمف هذا  ,وُم٤م سمٕمث٧م إًمٞمٙمؿ هبذا ,
وًمٙمـ اهلل سمٕمثٜمل سمِمػم ًا وٟمذير ًا )) .ىم٤مًمقا  :وم٠مؾم٘مط قمٚمٞمٜم٤م اًمًامء يمام زقمٛم٧م أن رسمؽ إن ؿم٤مء
ومٕمؾ .وم٘م٤مل رؾمقل اهلل(( :--ذًمؽ إمم اهلل شمٕم٤ممم إن ؿم٤مء ومٕمؾ )) .وىم٤مل ىم٤مئؾ ُمٜمٝمؿ ً :مـ
ٟم١مُمـ ًمؽ طمتك شم٠ميت( )2سم٤مهلل واعمالئٙم٦م ىمٌٞمال .وىم٤مم قمٌد اهلل سمـ [ أُمٞم٦م ] ()3وم٘م٤مل ُ ٓ :أوُمـ
سمؽ أسمد ًا طمتك شمتخذ إمم اًمًامء ؾمٚم ًام وشمرىمك ومٞمف  ,وأٟم٤م أٟمٔمر طمتك شم٠مشمٞمٝم٤م  ,وشم٠ميت سمٜمًخ٦م
ُمٜمِمقرة ُمٕمؽ  ,وٟمٗمر ُمـ املٓئٙم٦م يِمٝمدون ًمؽ أٟمؽ يمام شم٘مقل .وم٤مٟمٍمف رؾمقل اهلل--
إمم أهٚمف طمزيٜم ً٤م عم٤م وم٤مشمف ُمـ ُمت٤مسمٕم٦م ىمقُمف  ,وعم٤م رأى ُمـ ُمٌ٤مقمدهتؿ قمٜمف  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم

:

﴿ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ أي٤مت(. )5( )4
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ﴾ (. )6
أظمرج اسمـ ُمردويف  ,وهمػمه قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل َّ :
صغم رؾمقل اهلل  --سمٛمٙم٦م ذات
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )1ذم (أ  ,ب)  :ومحٔمٙمؿ .
( )2ذم (أ)  :شم٠مشمٞمٜم٤م .
( )3ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ  (( :أيب )) وهق حتريػ  ,طمٞم٨م أٟمف مل يذيمر ذم اعمجتٛمٕملم  ,واعمثٌ٧م ُمـ
ُمّم٤مدر اًمتخري٩م .
((( )4أي٤مت))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
() 5

ذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(ُ )230 , 229مـ رواي٦م قمٙمرُم٦م  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-

درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,وىمد أظمرج اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ٟ )90- 87/15محقه  ,وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ,
وًمٞمس ومٞمف اًمتٍميح سمًٌ٥م اًمٜمزول .
(ُ )6مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )110ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝ ﮞﮟ ﮠﮡ ﴾ .
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يقم ومدقم٤م  ,وم٘م٤مل ذم دقم٤مئف (( :ي٤م هلل  ,ي٤م رمحـ )) .وم٘م٤مل اعمنميمقن  :اٟمٔمروا إمم هذا
اًمّم٤مسمئ( )1هن٤مٟم٤م أن ٟمدقمق إهللم وهق يدقمقإهللم  ,وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ (. )2

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ (. )3

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ/

ﮝ﴾ ىم٤مل ٟ :مزًم٧م ورؾمقل اهلل--خمتػ سمٛمٙم٦م  ,ومٙم٤مٟمقا إذا ؾمٛمٕمقا اًم٘مرآن ؾمٌقا اًم٘مرآن ,
وُمـ أٟمزًمف  ,وُمـ ضم٤مء سمف  ,وم٘م٤مل اهلل

قمزوضمؾ ًمٜمٌٞمف  ﴿ :--ﮘ ﮙ ﮚ ﴾ أي

سم٘مراءشمؽ  ,ومٞمًٛمع اعمنميمقن ومٞمًٌقا اًم٘مرآن ,

﴿ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ قمـ أصح٤مسمؽ ومال

يًٛمٕمقن  ﴿ ،ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ .رواه اًمٌخ٤مري قمـ ُمًدد ( ,)4ورواه ُمًٚمؿ قمـ
قمٛمرو اًمٜم٤مىمد( ,)5يمالمه٤م قمـ هِمٞمؿ(. )6

( )1اًمّم٤مسمئ ُ :مـ صٌ٠م  ,إذا ظمرج ُمـ ديـ إمم ديـ .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((صٌ٤م)) (. )10/3
( )2أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )123/15مـ ـمريؼ احلًلم  ,ىم٤مل صمٜمل حمٛمد سمـ يمثػم  ,قمـ قمٌد اهلل سمـ
واىمد  ,قمـ أيب اجلقزاء  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

.-

وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ( , )230واًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( )153 , 152وٟمًٌف إمم
اسمـ ُمردويف  ,وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )461/9وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ ضمرير .
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :احلًلم سمـ داود ((ؾمٜمٞمد))  ,وٕمٞمػ  ,ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )3مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )110
( )4هق ُ(( :مًدّ د سمـ ُمنهد سمـ ُمنسمؾ سمـ ُمًتقرد إؾمدي  ,اًمٌٍمي  ,أسمق احلًـ  ,صم٘م٦م طم٤مومظ  ,ي٘م٤مل إٟمف
أول ُمـ صٜمّػ اعمًٜمد سم٤مًمٌٍمة ُ ,مـ اًمٕم٤مذة ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م صمامن وقمنمين  ,وي٘م٤مل اؾمٛمف قمٌد اعمٚمؽ سمـ
قمٌداًمٕمزيز  ,وُمًدّ د ًم٘م٥م [.خ د ت س])) اًمت٘مري٥م (. )242/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )438/8اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من

( , )200/9وشمذيمرة احلٗم٤مظ

(. )422 , 421/2

اًمرىم٦م  ,صم٘م٦م طم٤مومظ َ ,و ِهؿ ذم طمدي٨م ,
( )5هق ((:قمٛمرو سمـ حمٛمد سمـ سمٙمػم  ,اًمٜم٤مىمد  ,أسمق قمثامن  ,اًمٌٖمدادي ٟ ,مزل ّ
ُمـ اًمٕم٤مذة ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم [.خ م د س ])) اًمت٘مري٥م ( , )78/2واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمٓمٌ٘م٤مت
ٓسمـ ؾمٕمد ( )358/7واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )485/8وشمذيمرة احلٗم٤مظ (. )446 , 445/2
( )6أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,ؾمقرة سمٜمل إهائٞمؾ  ,سم٤مب

 ﴿ :ﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﴾  ,يمام ذم ومتح اًمٌ٤مري ( )405 , 404/8رىمؿ ( , )4722وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب
=
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وىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م-

ٟ :-مزًم٧م هذه أي٦م ذم( )1اًمتِمٝمد  ,يم٤من إقمرايب جيٝمر ومٞم٘مقل

:

اًمتحٞم٤مت هلل واًمّمٚمقات واًمٓمٞمٌ٤مت يرومع هب٤م صقشمف  ,ومٜمزًم٧م هذه أي٦م(.)2
ب ؿمداد  :يم٤من أقمراب ُمـ سمٜمل متٞمؿ إذا ؾمٚمؿ اًمٜمٌل ُ --مـ صالشمف ,
وىم٤مل قمٌد اهلل ن
ىم٤مًمقا  :اًمٚمٝمؿ ارزىمٜم٤م ُم٤مًٓ ووًمد ًا  ,وجيٝمرون  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أي٦م(.)3
وىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م -

 -ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ ىم٤مًم٧م :

إٟمام ٟمزًم٧م ذم اًمدقم٤مء(.)4

=



اًمّمالة  ,سم٤مب اًمتقؾمط ذم اًم٘مراءة ذم اًمّمالة اجلٝمري٦م سملم اجلٝمر واإلهار إ ذا ظم٤مف ُمـ اجلٝمر ُمٗمًدة
( )329/1رىمؿ (. )446

((( )1ذم))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )2أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ,يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م وصالة اجلامقم٦م  ,سم٤مب اًمت٠مُملم ( )354/1رىمؿ (, )839
واسمـ ضمرير ي شمٗمًػمه ( )133/15يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ طمٗمص سمـ همٞم٤مث  ,قمـ هِم٤مم سمـ قمروة  ,قمـ أسمٞمف ,
قمـ عائِم٦م -

. -واىمتٍما قمغم أوًمف .

وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ( , )231واًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )153وذم اًمدر اعمٜمثقر
(. )467 , 466/9
درصمتف  :رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت .
( )3أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم ُمّمٜمٗمف ( )199/2رىمؿ ( , )8097واسمـ ضمرير ذم شمٗمًػم ه ( )128/15يمالمه٤م
ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من  ,قمـ قمٞم٤مش اًمٕم٤مُمري  ,قمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمداد  ,وذم ًمٗمظ اسمـ ضمرير

((إسم ً
ال ووًمدا )) ,

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ويمالمه٤م دون ذيمر ((وجيٝمرون)) .
وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( , )232واًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ( )468/9وزاد ذم ٟمًٌتف إمم
اسمـ اعمٜمذر .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ  ,ورضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت .
( )4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اًمتٗمًػم  ,ؾمقرة سمٜمل إهائٞمؾ  ,سم٤مب

 ﴿ :ﮘﮙﮚﮛ

ﮜ ﮝ﴾  ,يمام ذم ومتح اًمٌ٤مري ( )405/8رىمؿ  , )4723وذم  :يمت٤مب اًمدقمقات  ,سم٤مب اًمدقم٤مء ذم
اًمّمالة  ,يمام ذم ومتح اًمٌ٤مري ( )131/11رىمؿ ( , )6327ومؾمٚمؿ ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اًمّمالة ,
اًمتقؾمط رم اًم٘مراءة رم اًمّمالة اجلٝمري٦م سملم اجلٝمر واإلهار إذا ظم٤مف ُمـ اجلٝمر ُمٗمًدة

سم٤مب

( )329/1رىمؿ

(. )447
 أورد اعمّمٜمػ رمحف اهلل ذم ؾمٌ٥م ٟمزول هذه أي٦م صمالصم٦م أىمقال :
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ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ﴾ ( )1أي٦م .
اظمرج اسمـ ضمرير قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل ىم٤مل :إن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ىم٤مًمقا :اختذ اهلل
وًمد ًا  ,وىم٤مًم٧م اًمٕمرب ً :مٌٞمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ إ ٓ ذيٙم ً٤م هق ًمؽ متٚمٙمف وُم٤م ُمٚمؽ  ,وىم٤مل
اًمّم٤مسمئقن( )2واعمجقس(ً : )3مقٓ أوًمٞم٤مء اهلل َّ
ًمذل  ,وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ﴾أي٦م(. )4

=



 إول  :أٟمفا ٟمزًم٧م سمًٌ٥م اجلٝمر سم٘مراءة اًم٘مرآن .
ؾمٌ٥م اجلٝمر سم٤مًمتِمٝمد ذم اًمّمالة .
 ايمثاين  :أٟمفا ٟمزًم٧م ب
 ايمثايمث  :أٟمفا ٟمزًم٧م سمًٌ٥م اجلٝمر سم٤مًمدقم٤مء سمٕمد اًمّمالة  ,أو ذم أي وىم٧م .
ورواي٤مت إىمقال اًمثالصم٦م صحٞمحف  ,واعمّمػم إمم اجلٛمٞمع أومم ُم٤م أُمٙمـ ً ,مذا يٛمٙمـ اًم٘مقل أن إؾمٌ٤مب
شمٕمددت  ,ومٜمزًم٧م أي٦م ذم اجلٛمٞمع  ,وىمد قم٘م٥م اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل قمغم ه

ذه اًمرواي٤مت ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى

( )184/2سم٘مقًمف (( :وحيتٛمؾ أن يٙمقن اجلٛمٞمع ُمرادا سم٤مٔي٦م واهلل أقمٚمؿ ))  ,وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح
((( : )406/8وحيتٛمؾ اجلٛمع سمٞمٜمٝمام سم٠مهن٤م ٟمزًم٧م ذم اًمدقم٤مء داظمؾ اًمّمالة)) .
(ُ )1مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )111ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶
﮷﮸ ﴾ .
( )2اًمّم٤مسمئقن  :مجع ُمٗمرده ص٤مسمئ :وهق ُمـ ظمرج ُمـ ديٜمف إمم ديـ آظمر ,وصٌ٠م اًمرضمؾ إذا ُم٤مل وزاغ  ,ومٌحٙمؿ ُمٞمؾ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمّم٤مسمئ٦م قمـ ؾمٜمـ احلؼ  ,وزيٖمٝمؿ قمـ هن٩مإٟمٌٞم٤مء ؾمٛمقا سمذًمؽ  ,وىمد ي٘م٤مل:صٌ٠م اًمرضمؾ إذا قمِمؼ وهقى ,
وهؿ ي٘مقًمقن :اًمّمٌقة هل آٟمحالل قمـ ىمٞمداًمرضم٤مل  ,وإٟمام ُمدار ُمذهٌٝمؿ قمغم اًمتٕمّم٥م ًمٚمروطم٤مٟمٞملم.ويٜمٔمر
طمقل شمٗمّمٞمؾ ُمذهٌٝمؿ :اعمٚمؾ واًمٜمحؾ( )5/2وُم٤م سمٕمده٤م  ,وًمً٤من اًمٕمرب((صٌ٤م)) (.)10/3
( )3اعمجقس  :هؿ اًمذيـ ي٘مقًمقن سم٤مٕصٚملم  ,ومه٤م اًمٜمقر واًمٔمٚمٛم٦م  ,يزقمٛمقن أن اخلػم ُمـ ومٕمؾ اًمٜمقر  ,واًمنم
ُمـ ومٕمؾ اًمٔمٚمٛم٦م .اٟمٔمر  :اعمٚمؾ واًمٜمحؾ ( , )232 , 230/1واًمٜمٝم٤مي٦م ((جمس)) (. )299/4
( )4أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )139/15مـ ـمريؼ اسمـ وه٥م  ,ىم٤مل  :أظمؼمين أسمق صخر  ,قمـ اًم٘مرفمل .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( ,)153وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )469/9وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ أيب طم٤مشمؿ .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ  ,وذم إؾمٜم٤مده ((:محٞمد سمـ زي٤مد  ,أسمق صخر  ,اسمـ أيب اعمخ٤مرق  ,اخلراط  ,ص٤مطم٥م اًمٕمٌ٤مء ,
ُمدين ؾمٙمـ ُمٍم  ,وي٘م٤مل  :هق محٞمد سمـ صخر  ,أسمق َُم ْقدود اخلراط  ,وىمٞمؾ  :إهنام اصمٜم٤من  ,صدوق هيؿ ُ ,مـ
اًمً٤مدؾم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م شمًع وصمامٟملم [.سمخ م د ت قمس ق ])) اًمت٘مري٥م (. )202/1واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح
واًمتٕمديؾ ( , )222/3وهتذي٥م اًمٙمامل ( , )372 – 366/7واعمٞمزان (. )386/2وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت .

445

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشه الجاىٕ

الجاٌٖ
الفصل :
يف ميشْخَا
ٍّْ أربع:آٓات
إولم ُمٜمٝم٤م  :ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ (. )1
قمٛم٧م إسمقيـ اعمًٚمٛملم واًمٙم٤مومريـ واحلٞملم واعمٞمتلم(. )2

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس (-)3
سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 , )4( -وىمت٤مدة(ٟ: )5مًخ اًمدقم٤مء ًمٚمقاًمديـ  /اًمٙم٤مومريـ ُمٓمٚم٘م ً٤م

 ﴿:ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ﴾ ([ ,)6وىمٞمؾ  :اعمٞمتلم ً ,م٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ] ( ﴿ : )7ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ﴾ ( .)8واعمخت٤مر أهن٤م حمٙمٛم٦م خمّمقص٦م هب٤م (.)9
(ُ )1مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )24ومت٤مُمٝم٤م ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﴾.
( )2اٟمٔمر  :اإليْم٤مح صـ( , )337وزاد اعمًػم (. )26/5
( )3أظمرضمف أسمق قمٌٞمد ذم ا ًمٜم٤مسخ واعمٜمًقخ  ,سم٤مب آؾمتٖمٗم٤مر

للم ذيملم وٟمًخ اإلذن ومٞمف سم٤مًمٜمٝمل قمٜمف

صـ( )283رىمؿ ( , )518واسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ(. )390
((( )4

))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (ب  ,ج) .

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )5هق ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ًم٘مت٤مدة صـ ( , )44وأظمرضمف اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ

( , )490/2واسمـ

اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ(. )391
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )113
وممـ ىم٤مل سمذًمؽ  :اسمـ طمزم صـ( , )44واسمـ ؾمالُم٦م صـ( , )140واسمـ اًمٌ٤مرزي صـ ( , )42واًمٕمت٤مئ٘مل
صـ( )58ذم ٟمقاؾمخٝمؿ .
(ُ )7م٤م سملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ (أ) .
(ُ )8مـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )113
ذيمره الٟمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( )490 , 489/2وٟمًٌف إمم مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب احلدي٨م  ,ويمذا
ؿمٕمٚم٦م ذم صٗمقة اًمراؾمخ صـ(. )117 , 116
( )9وهق إظمتٞم٤مر اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( )555 , 554/14ىم٤مل (( :وىمد حتتٛمؾ هذه أي٦م أن شمٙمقن  -وإن يم٤من
فم٤مهره٤م قم٤م ًُّم٤م ذم ّ
يمؾ أسم٤مء  -همػم ُمٕمٜمك اًمٜمًخ  ,سم٠من يٙمقن شم٠مويٚمٝم٤م قمغم اخلّمقص  ,ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك اًمٙمالم :
=

446

[/215أ]

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشه الجاىٕ

ايمثاكقة  ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﴾ (. )1

ىم٤مل جم٤مهد( ,)2وىمت٤مدة( : )3ؿم٘م٧م قمٚمٞمٝمؿ واعشمزًمقهؿ  ,صمؿ ٟمًخٝم٤م  ﴿:ﭞ ﭟ

ﭠ﴾ (,)4وىمٞمؾ  ﴿:ﰂ ﰃ﴾ (,)5واعمخت٤مر إطمٙم٤مُمٝم٤م (,)6واًمث٤مٟمٞم٦م ُمٗمنة
ٕطمًـ .
ايمثايمثة  ﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﴾ (. )7

=

ُمٗمٝمقُمف أن دمٜمٌف أطمًـ  ,ىم٤مل اًمًدي (ُ : )8مٜمًقظم٦م سم٘مقًمف  ﴿ :ﯖ ﯗ ﴾ (، )9



رب ارمحٝمام إذا يم٤مٟم٤م ُم١مُمٜملم ,يمام َرسمٞم٤مين صٖمػم ًا ,ومتٙمقن ُمراد ًا هب٤م اخلّمقص قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤م همػم ُمٜمًقخ
وىمؾ ّ
ُمٜمٝم٤م رء)) .
واظمت٤مره أيْم ً٤م ُ :مٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ ( , )338 , 337واسمـ اًمٕمريب ذم اًمٜم٤مؾمخ وامل ٟمًقخ
( , )284/2واسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ( , )391وؿمٕمؾة ذم صٗمقة اًمراؾمخ صـ(. )117 , 116

(ُ )1مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )34ومت٤مُمٝم٤م ﴿ :﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﴾.
( )2ذيمره ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ(. )339
( )3هق ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ًم٘مت٤مدة صـ ( , )45 , 44وأظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه ( , )590/14واًمٜمح٤مس
ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( , )495/2وذيمره قمٜمف ؿمٕمٚم٦م ذم صٗمقة اًمراؾمخ صـ(. )118
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م (. )220
يًٛمٞمف
وىمد ر ّد هذا اًم٘مقل اسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ (ُ )393 , 392مِمٜمٕم ً٤م قمغم ىم٤مئٚمف دون أن ّ

:

((قد زقمؿ ُمـ ىمؾ ومٝمٛمف ُمـ ٟم٘مٚم٦م اًمتٗمًػم  ,أن هذه أي٦م عم٤م ٟمزًم٧م اُمتٜمع اًمٜم٤مس ُمـ خم٤مًمٓم٦م اًمٞمت٤مُمك ومٜمزًم٧م :
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

﴿ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ وهذا يدل قمغم ضمٝمؾ ىم٤مئٚمف سم٤مًمتٗمًػم وُمٕم٤مين اًم٘مرآن  ,أشمراه جيقز ىمرب ُم٤مل
اًمٞمتٞمؿ سمٖمػم اًمتل هل أطمًـ طمتك يتّمقر ٟمًخ؟!)) .

(ُ )5مـ ؾمقرة اًمٜمً٤مء آي٦م (. )6
ذيمره ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ( )339دون أن يٜمًٌف ٕطمد .
( )6وهق اظمتٞم٤مر ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ( )339طمٞم٨م ىم٤مل (( :واًمذي يقضمٌف اًمٜمٔمر  ,وقمٚمٞمف مج٤مقم٦م
ُمـ اًمٕمٚمامء أٟمف همػم ُمٜمًقخ ٟٕ ,مف ىم٤مل شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﴾ ومٗمل هذا ضمقاز خم٤مًمتٓمتٝمؿ سم٤مًمتل هل
أطمًـ  ,وهق ىمقًمف  ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾  ,ومٙمال أيتلم جيقز خم٤مًمٓم٦م اًمٞمتٞمؿ  ,ومال جيقز أن
بقمٜمك واطمد))  ,وشمٌٕمف ؿمٕمٚم٦م ذم صٗمقة اًمراؾمخ صـ(. )118
شمٜمًخ إطمدامه٤م إظمرى ٕ ٪هن٤م م
(ُ )7مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )35وٟمّمٝم٤م﴿ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨﯩ ﴾. .
( )8ذيمره ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ( , )343وٟم٘مٚمف اًمًخ٤موي ذم مج٤مل ىمراء (. )333/1
(ُ )9مـ ؾمقرة اعمٓمٗمٗملم آي٦م (. )1
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واعمخت٤مر إطمٙم٤مُمٝم٤م( , )1واعمٕمٜمك  :ووم٤م ٌء طمًـ ُمـ ومٕمؾ اخلػم ودمٜمٌف ذ ُمققمد .
ايمرازمعة  ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ (. )2

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس(ُ :)3مٜمًقظم٦م سم٘مقًمف ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾ (.)4

وأسمق هريرة  ,وأسمق ُمقؾمك ( , )5وقم٤مئِم٦م ( : )6سمدقم٤مئؽ  ,ومٌ٘مقًمف ( ﴿ : )7ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﴾ ( , )8واعمخت٤مر إطمٙم٤مُمٝم٤م( , )9وهل ذم صالشمف قمٜمد آظمتٗم٤مء.
( )1وهق إظمتٞم٤مر ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح صـ( , )343ويمذا اًمًخ٤موي ذم مج٤مل اًم٘مراء (. )333/1
ىم٤مل ُمٙمل ذم ُمٕمٜمك أيتلم ُ(( :مٕمٜم٤م مه٤م أن اهلل – ضمؾ ذيمره – أظمؼم ذم ؾمٌح٤من  :أن اًمقوم٤مء ًمٚمٙمٞمؾ واًمقزن
بقمٜمك  :اًمٕم٤مىمٌ٦م  ,وأظمؼمٟم٤م ذم اعمٓمٗمٗملم سمام جي٤مزي سمف ُمـ ٟم٘مص
ظمػم عمـ ومٕمٚمف وأطمًـ قم٤مىمٌ٦م  ,واًمت٠مويؾ م
اًمٙمٞمؾ واًمقزن إن ضم٤مزى  ,وم٤مٔيت٤من حمٙمٛمت٤من)) .
ومؾت  :مل يدظمؾ هذا اعمقوع ذم أي٤مت اعمدقمك ٟمًخٝم٤م  -طمً٥م ُم٤مًمدي ُمـ اعمراضمع  -إٓ ُمٙمل سمـ أيب
ـم٤مًم٥م  ,وهذا يدل قمغم وٕمػ اًم٘مقل سمف  ,وي٘مقى ضم٤مٟم٥م اإلطمٙم٤مم  ,واهلل أقمٚمؿ .
(ُ )2مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م

( )110وٟمّمٝم٤م ﴿ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾.
واعمٜمًقخ , )497/2واسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ ( , )393وُمٙمل سمـ أيب
(
( )3ذيمره اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ
. )135
صـ
 ,)59واًمٙمرُمل ذم ىمالئد اعمرضم٤من (
صـ,)340واًمٕمت٤مئ٘مل ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ (صـ
ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح (
(ُ )4مـ ؾمقرة إقمراف آي٦م (. )205
وممـ ىم٤مل سمذًمؽ  :اسمـ طمزم صـ( , )44واسمـ ؾمالُم٦م صـ( , )141واسمـ اًمٌ٤مرزي صـ( )39ذم ٟمقاؾمخٝمؿ .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )5هق (( :قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ َطم ّْم٤مر  -سمٗمتح اعمٝمٛمٚم٦م وشمِمديد اًمْم٤مد اعمٕمجٛم٦م -
إؿمٕمري , --صح٤ميب ُمِمٝمقر  ,أ ُّمره قمٛمر  ,صمؿ قمثامن -

أسمق ُمقؾمك

 , -وهق أطمد احلٙمٛملم سمّمٗملم ُ ,م٤مت

ؾمٜم٦م مخًلم  ,وىمٞمؾ سمٕمده٤م [ع]))
وانفمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )980,979/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م (, )377 , 376/3واإلص٤مسم٦م () 370/7
( )6إىمقال اًمثالصم٦م ذيمره٤م اًمٜمح٤مس ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ

(,)498/2وُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اإليْم٤مح

صـ(. )341
( )7ذم (أ)  :سم٘مقًمف .
(ُ )8مـ ؾمقرة إقمراف آي٦م (. )55
( )9اظمت٤مره ُمٙمل ذم اإليْم٤مح صـ( , )341وهق اًمّمقاب  -إن ؿم٤مء اهلل – طمٞم٨م ٓ شمٕم٤مرض سملم أيتلم ,
يقضم٥م اًمٜمًخ  ,ىم٤مل اًم٘م٤ميض اسمـ اًمٕمريب ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( )286/2سمٕمد أن ذيمر دقمقى اًمٜمًخ (( :ىمد
=
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الجالح
ِالفصل :
يف املتظابُ ميَا

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ (. )1

وظمّم٧م ؾمقرة اًمٙمٝمػ سم٘مقًمف  ﴿ :ﯵ ﯶ﴾ (ٕ ,)2ن إضمر ذم اًمًقرشملم اجلٜم٦م ,
واًمٙمٌػم واحلًـ ُمـ أوص٤مومٝم٤م ً ,مٙمـ ظمّم٧م هذه اًمًقرة سم٤مًمٙمٌػم ُمقاوم٘م٦م ًمٗمقاصؾ أى
ىمٌٚمٝم٤م وسمٕمده٤م  ,وهل  ﴿ :ﭝ ﴾ ()3و  ﴿ :ﭸ﴾ ()4و  ﴿ :ﮂ﴾ ()5وضمٚمٝم٤م وىمع ىمٌؾ
آظمره٤م ُمدة ؾم٤ميمٜم٦م  ,ويمذًمؽ ذم ؾمقرة اًمٙمٝمػ ضم٤مء قمغم ُم٤م ي٘متْمٞمف أي٤مت ىمٌٚمٝم٤م وسمٕمده٤م ,
وهل  ﴿ :ﯥ﴾ ()6و  ﴿ :ﰁ﴾ ()7وضمٚمٝم٤مُ/م٤م ىمٌؾ آظمره٤م ُمتحرك .وأُم٤م رومع  ﴿ :ﭓ ﴾
ذم ؾمٌح٤من  ,وٟمّمٌٝم٤م ذم اًمٙمٝمػ  ,ومٚمٞمس ُمـ اعمتِم٤مسمف(. )8
ىمقًمف  ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﴾ (. )9

ٓ يٜم٤مذم ىمقًمف  ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ (ٕ, )10ن ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمقاىمػ خمتٚمٗم٦م  ,ومٗمل

ُمقىمػ يٙمؾ اهلل طمً٤مهبؿ إمم أٟمٗمًٝمؿ وقمٚمٛمف حمٞمط سمف  ,وذم ُمقىمػ حي٤مؾمٌٝمؿ هق .وىمٞمؾ :
هق اًمذي حي٤مؾمٌٝمؿ ٓ همػم  ,وىمقًمف  ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﴾ أي  :يٙمٗمٞمؽ أٟمؽ

ؿم٤مهد قمغم ٟمٗمًؽ سمذٟمقهب٤م  ,ومٝمق شمقسمٞمخ وشم٘مريع ٓ شمٗمقيض طمً٤مب ا ًمٕمٌد إمم ٟمٗمًف .وىمٞمؾ:

=



سمٞمٜم٤م أن ذوط اًمٜمًخ ُمٕمروم٦م اًمت٤مريخ واعمٕم٤مرضة  ,وًمًٜم٤م ٟمٕمٚمؿ ه٤م هٜم٤م ًمميتلم شم٤مرخي ً٤م ومٜمحٙمؿ ومٞمٝم٤م سم٤مًمٜمًخ ,

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وٓشمٕم٤مرض . ))...وسمٛمثٚمف ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ(. )394 , 393
(ُ )1مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م

( )9وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮ ﴾ .
( )2آي٦م (. )2
( )5( ، )4( ، )3ومقاصؾ أي٤مت (. )12( , )11( , )10
( )6آي٦م (. )1
( )7آي٦م (. )4
( )8هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )146 , 163واٟمٔمر  :اًمٌّم٤مئر (. )291 , 290/1
(ُ )9مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )14
(ُ )10مـ ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء (. )47
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ُمـ يرد ُمٜم٤مىمِمتف ذم احلً٤مب حي٤مؾمٌف سمٜمٗمًف  ,وُمـ يرد ُمً٤محمتف يٙمؾ طمً٤مسمف إًمٞمف(. )1
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾ (. )2
ىم٤مل ذًمؽ هٜم٤م  ,صمؿ ىم٤مل

 ﴿ :ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ ( , )3صمؿ ىم٤مل

 ﴿ :ﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭡﭢ

ﭣ ﴾ ( )4وٓ شمٙمرار ومٞمٝم٤م ٕ ,ن إومم ذم اًمدٟمٞم٤م  ,واًمث٤مًمث٦م ذم أظمرة  ,واخلٓم٤مب ومٞمٝمام
ًمٚمٜمٌل--قمغم اًمراضمح,واعمراد سمف همػمه(,)5يمام ذم آي٦م ﴿:ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ﴾ (.)6

وأُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ومخٓم٤مب اًمٜمٌل--أيْم ً٤م  ,وهق اعمراد سمف  ,وذًمؽ أن اُمرأة سمٕمث٧م صٌٞم ً٤م

إًمٞمف ُمرة سمٕمد أظمرى ؾم٠مًمتف ىمٛمٞمّم ً٤م  ,ومل يٙمـ قمكمه وٓ ًمف ىمٛمٞمص همػمه  ,ومٜمزقمف ودومٕمف إًمٞمف ,
ومدظمؾ وىم٧م اًمّمالة ومٚمؿ خيرج ذم احللم  ,ومدظمؾ قمٚمٞمف أصح٤مسمف ومرأوه ع مم شمٚمؽ اًمّمٗم٦م ,
ومالُمقه قمغم ذًمؽ,وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :/ﭨ ﭩ﴾ [أي  :يٚمقُمؽ اًمٜم٤مس]( ﴿ , )8( )7ﭪ﴾
أي ُ :مٙمِمقوم ً٤م.وىمٞمؾ ُ :م٘مٓمققم ً٤م قمـ اخلروج إمم اجلامقم٦م(. )9
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ (. )10

( )1هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ( , )231وذيمره سمٜمّمف ُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )185
(ُ )2مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )22
(ُ )3مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )29
(ُ )4مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )39
( )5اٟمٔمر  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير ( , )541/14واعمحرر اًمقضمٞمز (. )1136
(ُ )6مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )23
(ُ )7م٤مسملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ (أ) .
( )8شم٘مدم خترجيف ذم ومّمؾ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ُمـ هذه اًمًقرة .اٟمٔمر صـ(.)415
( )9هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ ( , )232,233وُمـ ىمٌٚمف اًمٙمرُم٤مين ذم أهار
اًمتٙمرار صـ(.)164
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير ( , )576/14واًمٌّم٤مئر (. )292 , 291/1
(ُ )10مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )41ومت٤مُمٝم٤م ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﴾ .
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اًمًقرة ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾( )1ومزاد  ﴿ :ﭲ﴾
وذم آظمر ّ

وىمدّ ُمف قمغم اًم٘مرآن ,وىم٤مل ذم اًمٙمٝمػ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ ( )2إٟمام مل يذيمر

اًمًقرة ([ , )3وذيمرهؿ ذم اًمٙمٝمػ إذ مل جير
ذم أول ؾمٌح٤من  ﴿ :ﭲ﴾ ًمت٘مدم ذيمرهؿ ذم ّ
ذيمرهؿ ذم اًمًقرة]( ,)4وذيمر اًمٜم٤مس ذم آظمر ؾمٌح٤من وإن ضمرى ذيمرهؿ ٕ ,ن ذيمر اإلٟمس
واجلـ ضمرى ُمٕم ً٤م ( , )5ومذيمر  ﴿ :ﭲ ﴾ يمراه٦م آًمتٌ٤مس  ,وىمدُمف قمغم  ﴿ :ﭴ ﭵ
ﭶ﴾  ,يمام ىمدُمف ذم ىمقًمف

 ﴿ :ﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ ( , )6صمؿ ىم٤مل

 ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ .وأُم٤م ذم

اًمٙمٝمػ وم٘مدم  ﴿ :ﭓ ﭔ ﭕ﴾ ٕ ,ن ذيمره َضم ُّكم اًمٖمرض  ,وذًمؽ أن اًمٞمٝمقد ؾم٠مًمتف

قمـ ىمّم٦م أصح٤مب اًمٙمٝمػ وىمّم٦م ذي اًم٘مرٟملم  ,وم٠موطمك اهلل إًمٞمف ذم اًم٘مرآن  ,ومٙم٤من شم٘مديٛمف

ذم هذا اعمقوع أضمدر  ,واًمٕمٜم٤مي٦م سمذيمره أطمرى(. )7
(ُ )1مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )89
( )2آي٦م (. )54
(ً )3مٕمٚمف أراد أي٦م (ُ )3مـ ؾمقرة اإلهاء وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﴾  ,وإٓ وم٢مٟمف مل يت٘مدم ذيمر اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م – واهلل أقمٚمؿ . -
(ُ )4م٤م سملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ (ب) .
( )5ذم أي٦م (. )88
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )6مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )88
( )7هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )164
وذيمر اسمـ مج٤مقم٦م ذم يمِمػ اعمٕم٤مين صـ()133شمٕمٚمٞم ً
ال آظمر وم٘م٤مل (( :إومم وردت سمٕمد ُم٤م شم٘مدم ُمـ أي٤مت
ُمـ اًمقص٤مي٤م واًمٕمٔم٤مت واًمتخقيٗم٤مت  ,وًمذًمؽ ىم٤مل  ﴿ :ﭷ ﴾ [ اإلهاء ]٤١ :أي  :يذيمروه ومٞمٕمٛمٚمقا سمف ,
واًمث٤مٟمٞم٦م وردت سمٕمد أومٕم٤مل وأىمقال ُمـ ىمقم

ُمخصقصلم  ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﴾ [ اإلهاء, ]٧٣ :

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [ اإلهاء ﴿ , ]٧٦ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﴾ [ اإلهاء  ] 88 :أي٦م  ,ومٜم٤مؾم٥م شم٘مديؿ ذيمر اًمٜم٤مس ًم٘مٞم٤مم احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ سمٕمجزهؿ قمـ اإل شمٞم٤من سمٛمثٚمف
 ,وًمذًمؽ ضم٤مء سمٕمده  ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [ اإلهاء. ]٩٠:وأُم٤م آي٦م اًمٙمٝمػ ومقردت سمٕمد ذيمر إسمٚمٞمس
وقمداوشمف وذ ّم اخت٤مذه وذريتف أوًمٞم٤مء  ,ومٜم٤مؾم٥م شم٘مديؿ ذيمر اًم٘مرآن ّ
اًمدال قمغم قمداوشمف وًمٕمٜمف)) .
وعمزيد ُمـ اإليْم٤مح اٟمٔمر  :درة اًمتٜمزيؾ صـ( , )193 , 192وُمالك اًمت٠مويؾ ( )630/2وومتح اًمرمحـ
صـ(. )234 , 233
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ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﴾ (. )1

صمؿ أقم٤مده٤م ذم أظمر اًمًقرة سمٕمٞمٜمٝم٤م ُمـ همػم زي٤مدة وٓ ٟم٘مّم٤من ٕ ,ن هذا ًمٞمس سمتٙمرار ,

واًمث٤مين ُمـ يمالم اهلل شمٕم٤ممم
اًمٌٕم٨م
وم٢من( )2إول ُمـ يمالُمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م طملم ضم٤مدًمقا اًمرؾمقل وأٟمٙمروا .
طملم ضم٤مزاهؿ قمغم يمٗمرهؿ وىمقهلؿ ذًمؽ  ,وإٟمٙم٤مرهؿ اًمٌٕم٨م  ,وم٘م٤مل

 ﴿ :ﭩ ﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ * ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ /ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ﴾ (. )4()3

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ (. )5

وذم اًمٙمٝمػ  ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ ( , )6اىمتٍم ذم هذه اًمًقرة قمغم اإلؿم٤مرة
ًمت٘مدم ذيمر ضمٝمٜمؿ(. )7ومل ي٘متٍم ذم اًمٙمٝمػ قمغم اإلؿم٤مرة سمؾ مجع سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٕمٌ٤مرة  ,عم٤م
اىمؽمن سم٘مقًمف  ﴿ :ﯦ ﴾  ,وم٘م٤مل  ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ أي٦م  ,صمؿ ىم٤مل  ﴿ :ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾ (ً )8مٞمٙمقن اًمققمد واًمققمٞمد يمالمه٤م

فم٤مهريـ ًمٚمٛمًتٛمٕملم(. )9
ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ (. )10
(ُ )1مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )49
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )2ذم (أ)  :وىم٤مل .
(ُ )3مـ ؾمقرة اإلهاء (. )98 , 97
( )4هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )165
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :اًمٌّم٤مئر ( , )293 , 292/1وومتح اًمرمحـ صـ(. )235
(ُ )5مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )98
( )6آي٦م (. )106
( )7ذم آي٦م (. )97
(ُ )8مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )107
( )9هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )166 , 165
واٟمٔمر أيْم ً٤م ُ :مالك اًمت٠مويؾ ( , )639/2واًمٌّم٤مئر ( , )293/1وومتح اًمرمحـ صـ(. )235
(ُ )10مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )56ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾ .
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ىم٤مًمف هٜم٤م سم٤مًمْمٛمػم ًم٘مرب ُمرضمٕمف  ,وهق اًمرب ذم ىمقًمف ﴿ :ﮤ ﮥ ﴾ ( , )1وىم٤مل ذم
ؾمٌ٠م  ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ ( )2سم٤مٓؾمؿ اًمٔم٤مهر ًمٌٕمد ُمرضمع اًمْمٛمػم ًمق أيت
سمف  ,واعمراد ومٞمٝمام  :قل ادقمقا اًمذيـ زقمٛمتٛمقهؿ آهل٦م ُمـ دون اهلل  ,أي  :همػمه ًمٞمٜمٗمٕمقيمؿ
سمزقمٛمٙمؿ(. )3
وم٢من ىمٚم٧م  :يمٞمػ ىم٤مل  ﴿ :ﯛ ﯜ﴾ ُمع أن اعمنميملم ُم٤م زقمٛمقا همػم اهلل إهل ً٤م دون اهلل ,
سمؾ ُمع اهلل قمغم وضمف اًمنمك ؟
ىمٚم٧م( :)4ذم اًمٙمالم شم٘مديؿ وشم٠مظمػم  ,شم٘مديره  :ىمؾ ادقمقا اًمذيـ ُمـ دون اهلل زقمٛمتؿ أٟمف م
ذيم٤مء(. )5
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾ (. )6
أي  :وُم٤م ُمٜمٕمٜم٤م أن ٟمرؾمؾ رؾمقًٓ سم٤مٔي٤مت اًمتل اىمؽمطمٝم٤م أهؾ ُمٙم٦م قمغم اًمٜمٌل ,--
( , )7أي :
يمجٕمؾ اًمّمٗم٤م ذهٌ ً٤م  ,وإزاًم٦م ضمٌ٤مل ُمٙم٦م ًمٞمزرقمقه٤م  ,إٓ شمٙمذي٥م إوًملم هب٤م
سمآي٤مت اىمؽمطمقه٤م قمغم رؾمٚمٝمؿ عم٤م أرؾمٚمٜم٤مه٤م وم٠مهٚمٙمٜم٤مهؿ  ,وًمق أرؾمٚمٜم٤مه٤م إمم ه١مٓء ًمٙمذسمقا
هب٤م واؾمتح٘مقا اهلالك  ,وىمد طمٙمٛمٜم٤م سم٢مُمٝم٤مهلؿ ًمٞمتؿ أُمر اًمٜمٌل

 /,--وٕٟم٤م ٓ ٟمٕمجؾ

سم٤مًمٕم٘مقسم٦م(. )8
(ُ )1مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )55
( )2آي٦م (. )22
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )3ذيمره اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ

( , )236وُمـ ىمٌٚمف اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار

صـ(. )166
واٟمٔمر أيْم ً٤م ُ :مالك اًمت٠مويؾ ( , )633 , 632واًمٌّم٤مئر (. )293/1
( )4هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )236
( )5واٟمٔمر  :اًمٙمِم٤مف ( , )589/3وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )286
(ُ )6مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م( )59ومت٤مُمٝم٤م  ﴿:ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ .
((( )7هب٤م))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )8هذا شمٗمًػم اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ىمتح اًمرمحـ صـ(. )236
واٟمٔمر ُ :مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ً ,مٚمٌٖمقي ( , )100/3واًمٙمِم٤مف ً ,مٚمزخمنمي (. )648 , 647/2
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وم٢من ىمٚم٧م  :يمٞمػ ىم٤مل  ﴿ :ﭑ ﭒ ﴾ إًمخ ُمع أٟمف شمٕم٤ممم ٓ يٛمٜمٕمف قمـ إرادشمف ُم٤مٟمع ؟
ىمٚم٧م( : )1اعمٜمع هٜم٤م جم٤مز قمـ ( )2اًمؽمك  ,يم٠مٟمف ىم٤مل  :وُم٤م ؾمٌ٥م شمرك ا إلرؾم٤مل سم٤مٔي٤مت إٓ
شمٙمذي٥م إوًملم .
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ (. )3

أي  :دًٓم٦م (,)4يمام ي٘م٤مل  :اًمدًمٞمؾ ُمرؿمد وه٤مد .
وم٢من ىمٚم٧م ُ :م٤م وضمف ارشمٌ٤مط هذا سمام ىمٚمٌف ؟
ىمٚم٧م( : )5عم٤م اظمؼمٟم٤م سم٠من إوًملم يمذسمقا سم٤مٔي٤مت اعم٘مؽمح ة قملم ُمٜمٝم٤م ٟم٤مىم٦م ص٤مًمح ٕ ,ن
آصم٤مردي٤مرهؿ اهل٤مًمٙم٦م سم٤مىمٞم٦م ذم سمالد اًمٕمرب ىمريٌ٦م ُمـ طمدودهؿ,يٌٍمه٤م ص٤مدرهؿ وواردهؿ.
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭠ ﭡ﴾

()6

.

أي  :سم٤مًمٜم٤مىم٦م .اًمٌ٤مء ًمٞمً٧م ًمٚمتٕمدي٦م ٕ ,ن اًمٔمٚمؿ يتٕمدى سمٜمٗمًف  ,وم٤معمٕمٜمك

 :ومٔمٚمٛمقا

أٟمٗمًٝمؿ سم٘متٚمٝم٤م أي سمًٌٌف(. )7
ىمقًمف شمٕم٤ممم( ﴿ : )8ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ (. )9

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )1هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ ( , )237وذيمره ُمـ ىمٌٚمف وسم٠مـمقل ُمٜمف اًمرازي
احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ (. )193وانفمر  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير ( , )637/14وشمٗمًػم اًمًٛمٕم٤مين
(. )253/3
((( )2قمـ))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
(ُ )3مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )59
( )4اٟمٔمر  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير (. )637/14
( )5هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )237واٟمٔمر  :أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )193
(ُ )6مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )59
( )7هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ ( , )237وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج
ضمٚمٞمؾ صـ( )194وزاد قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم ً
ال آظمر وم٘م٤مل (( :وىمٞمؾ  :اًمٔمٚمؿ هٜم٤م اًمٙمٗمر  ,ومٛمٕمٜم٤مه  :ومٙمٗمروا هب٤م  ٪ومٚمام
وٛمـ اًمٔمٚمؿ ُمٕمٜمك اًمٙمٗمر قمداه شمٕمديتف)).
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :جم٤مز اًم٘مرآن ( , )384/1وهمرائ٥م اًمتٗمًػم (. )631/1
ورد هذا اًمقضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه ( )638/14وم٘م٤مل (( :وىمد ىمٞمؾ ُ :مٕمٜمك ذًمؽ  :ومٙمٗمروا هب٤م ,
وٓ وضمف ًمذًمؽ إٓ أن يٙمقن ىم٤مئٚمف أراد  :ومٙمٗمروا سم٤مهلل سم٘متٚمٝم٤م ,ومٞمٙمقن ذًمؽ وضمٝم ً٤م)) .
((( )8شمٕم٤ممم))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
(ُ )9مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )59
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إن ىمٚم٧م  :هذا يدل قمغم اإلرؾم٤مل سم٤مٔي٤مت

 ,وىمقًمف ىمٌؾ  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ﴾ يدل قمغم قمدُمف ؟
ىمٚم٧م( : )1اعمراد سم٤مٔي٤مت هٜم٤م اًمٕمؼم واًمدٓٓت  ,وومٞمام ىمٌؾ أي٤مت اعم٘مؽمطم٦م .
ىمقًمف  ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ (. )2
إن ىمٚم٧م ً :مٞمس ذم اًم٘مرآن ًمٕمـ ؿمجرة ؟

ىمٚم٧م( : )3ومٞمف إوامر شم٘مديره  :واًمِمجرة اعمٚمٕمقٟم٦م اعمذيمقرة ذم اًم٘مرآن .أو ُمٕمٜم٤مه اعمٚمع ون
آيمٚمقه٤م  ,وهؿ اًمٙمٗمرة .أو اعمٚمٕمقٟم٦م سمٛمٕمٜمك اعمذُمقُم٦م  ,وهل ُمذُمقُم٦م ذم اًم٘مرآن سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :
﴿ ﭬ ﭭ ﭮ * ﭰ ﭱ ﴾ ( , )4وسم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 ﴿ :ﮟﮠ ﮡ

ﮢ ﴾ (. )5أو اعمٚمٕمقٟم٦م سمٛمٕمٜمك اعمٌٕمدة ٕ ,ن اًمٚمٕمـ ًمٖم٦م  :اًمٓمرد واإلسمٕم٤مد ( , )6وهذه
اًمِمجرة ُمٌٕمدة قمـ ُمٙم٤من رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم وه و اجلٜم٦م ٕ ,هن٤م ذم ىمٕمر ضمٝمٜمّؿ  ,/وهذا اإلسمٕم٤مد

ُمذيمقر ذم اًم٘مرآن سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ (.)7
ىمقًمف  ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﴾ (. )8

( )1هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )237واٟمٔمر  :أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )194
(ُ )2مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )60وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ .
( )3هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ ( , )238 , 237وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم
أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(. )194
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمدظم٤من أيت٤من (. )44 , 43
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت آي٦م (. )65
( )6اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((ًمٕمـ)) (. )387/13
(ُ )7مـ ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت آي٦م (. )64
واٟمٔمر عمزيد ُمـ اإليْم٤مح  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير ( , )652/14وُمٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمزضم٤مج ( , )248/3وُمٕم٤ممل
اًمتٜمزيؾ ( , )101 , 100/3واًمٙمِم٤مف ( , )649/2وهمرائ٥م اًمتٗمًػم ( , )632/1واًمٗمريد ذم إقمراب
اًم٘مرآن اعمجٞمد (. )285/3
(ُ )8مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )62ومت٤مُمٝم٤م  ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ .
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ىم٤مًمف هٜم٤م سمتٙمرير اخلٓم٤مب  ,يمٜمٔمػمه ذم  ﴿ :ﮠ﴾ ( )1ذم إٟمٕم٤مم ً ,مدًٓمتف قمغم أن
اعمخ٤مـم٥م سمف أُمر قمٔمٞمؿ  ,وهق هٜم٤م يمذًمؽ ٟٕ ,مف -

ًمٕمٜمف اهلل ( -)2وٛمـ سم٘مقًمف :

﴿ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ إهمقاء أيمثرهؿ(. )3

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﴾ (. )4
إن ىمٚم٧م  :مل ظمّمٝمؿ سمذًمؽ ُمع أن أصح٤مب اًمِمامل يمذًمؽ ؟
ىمٚم٧م(ٕ : )5ن أصح٤مب اًمِمامل إذا ٟمٔمروا إمم ُم٤م ذم يمت٤مهبؿ ُمـ اًمٗمْم٤مئح واًم٘مٌ٤مئح ,
أظمذهؿ ُمـ احلٞم٤مء واخلجؾ واخلقف ُم٤م يقضم٥م اٟم٘مٌ٤مض أًمًٜمتٝمؿ قمـ إىم٤مُم٦م احلروف ,
ومتٙمقن ىمراءهتؿ يمال ىمراءة  ,وأُمر ( )6أصح٤مب اًمٞمٛملم قمغم اًمٕمٙمس

.وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم

:

﴿ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ ومٕم٤مئد إمم يمؾ اًمٜم٤مس ٓ إمم أصح٤مب اًمٞمٛملم ظم٤مص٦م  ,وإٟمام ظمّمٝمؿ
سمذًمؽ ٕهنؿ يٕمٚمٛمقن أهنؿ ٓ ئمٚمٛمقن  ,ويٕمت٘مدون ذًمؽ سمخالف أصح٤مب اًمِمامل  ,وم٢مهنؿ
يٕمت٘مدون أو ئمٜمقن أهنؿ ئمٚمٛمقن .
ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ (. )7
( )1آي٦م (ُ )40مـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )2ورد ذم ه٤مُمش إصؾ (( :ىمقًمف ًمٕمٜمف اهلل  :مجٚم٦م دقم٤مئٞم٦م سملم اؾمؿ ّ
إن وظمؼمه٤م لٓ قمؽماض  ,وظمؼمه٤م وٛمـ ,
وإهمقاء ُ :مٗمٕمقل سمف ًمْمٛمـ)) ا.هـ .
( )3ذيمره سمٜمّمف اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مرى ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )238
واٟمٔمر  :أهار اًمتٙمرار صـ( , )166وهمرائ٥م اًمتٗمًػم ( , )633 , 632/1واًمٌّم٤مئر (. )294 , 293/1
(ُ )4مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م

( )71وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ﴾ .
. )195
صـ,)239, 238وذيمره اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج (صـ
ومتح اًمرمحـ (
( )5هذاىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم
( )6ذم (أ)  :وأُم٤م .
(ُ )7مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م()94ومت٤مُمٝم٤م ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ .

456

الكشه الجاىٕ

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

ىم٤مل ذًمؽ هٜم٤م  ,وىم٤مًمف ذم اًمٙمٝمػ سمزي٤مدة  ﴿ :ﭩ ﭪ﴾ (ٕ )1ن اعمٕمٜمك هٜم٤م ُ :م٤م
ُمٜمٕمٝمؿ قمـ اإليامن سمٛمحٛمد إٓ ىمقهلؿ  ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾ ؟ هال سمٕم٨م ُمٚمٙم ً٤م ؟
وضمٝمٚمقا أن اًمتج٤مٟمس يقرث اًمتق اٟمس( , )2واًمتٖم٤مير يقرث اًمتٜم٤مومر .واعمٕمٜمك ذم اًمٙمٝمػ ُم٤م
 ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾  ,ومزاد ومٞمٝم٤م

ُمٜمٕمٝمؿ قمـ اإليامن وآؾمتٖمٗم٤مر

:

﴿ ﭩ ﭪ ﴾ ٓشمّم٤مًمف سم٘مقًمف  ﴿ :ﭮ ﭯ﴾  ,وهؿ  :ىمقم ٟمقح وهقد
وص٤مًمح وؿمٕمٞم٥م  ,طمٞم٨م أُمروا  /سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر .ومٜمقح ىم٤مل  ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ﴾ (.)3وهقد ىم٤مل  ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ﴾ (.)4وص٤مًمح ىم٤مل  ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾(.)5وؿمٕمٞم٥م ىم٤مل :
﴿ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ (. )6

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾ (. )7
ىم٤مل ذًمؽ هٜم٤م سمت٘مديؿ

 ﴿ :ﰂ﴾ قمغم  ﴿ :ﰃ ﰄ﴾  ,وىم٤مًمف ذم

اًمٕمٜمٙمٌقت( )8سم٤مًمٕمٙمس ٕ ,ن ُم٤م هٜم٤م ضم٤مء قمغم إصؾ م

ن شم٘مديؿ اعمٗمٕمقل  ,وُم٤م ذم

اًمٕمٜمٙمٌقت ضم٤مء قمغم ظمالف إصؾ ًمٞمتّمؾ وصػ اًمِمٝمٞمد سمف  ,وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﴾ (. )9
( )1آي٦م (. )55
( )2اٟمٔمر  :أؾم٤مس اًمٌالهم٦م ((ضمٜمس)) صـ( , )102وهمرائ٥م اًم٘مرآن (. )439/4
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )3مـ ؾمقرة ٟمقح آي٦م (. )10
(ُ )4مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )52
(ُ )5مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )61
(ُ )6مـ ؾمقرة هقد آي٦م (. )90
هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )239
واٟمٔمر ُ :مالك اًمت٠مويؾ ( , )638 , 637/1وأهار اًمتٙمرار صـ( , )167 , 166واًمٌّم٤مئر (. )294/1
(ُ )7مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )96ومت٤مُم٤م  ﴿ :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾ .

( )8آي٦م(ُ)52مـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ .
( )9هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )240 , 239
واٟمٔمر  :أهار اًمتٙمرار صـ( , )167ويمِمػ اعمٕم٤مين صـ( , )135واًمٌّم٤مئر (. )295/1

457

[/218أ]

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشه الجاىٕ

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾ (. )1
وذم إطم٘م٤مف سمٚمٗمظ

 ﴿ :ﮧ ﴾ ( , )2وذم يس  ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﴾ (ٕ , )3ن ُم٤م هٜم٤م ظمؼم  ﴿ :ﮞ ﴾  ,وُم٤م ذم يس ظمؼم َ﴿ :ليِسَ ﴾ وظمؼمه٤م

شمدظمٚمف اًمٌ٤مء  ,وُم٤م ذم إطم٘م٤مف ظمؼم  ﴿ :ﮞ ﴾ ويم٤من اًم٘مٞم٤مس قمدم دظمقل اًمٌ٤مء ومٞمف ً ,مٙمٜمٝم٤م
دظمٚمتف شمِمٌٞمٝم ً٤م ًمـ َ ﴿ :مل ْ َي َر ْو ْا﴾ ﴿ ,ﮤ ﮥ﴾ سمـ َ﴿ :ليِسَ ﴾ ذم اًمٜمٗمل(. )4
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ (. )5

أي ه٤مًمٙم ً٤م  ,أو ُمٚمٕمقٟم ً٤م  ,أو ظم٤مه ًا (. )6

إن ىمٚم٧م( : )7ىم٤مل ًمف  ﴿ :ﯪ ﴾ ُمع أٟمف يٕمٚمؿ أٟمف ُمثٌقر ؟
ىمٚم٧م( : )8اًمٔمـ هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ ,يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿:ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾(, )9
وإٟمام قمؼم سم٤مًمٔمـ ًمٞم٘م٤مسمؾ ىمقل ومرقمقن ًمف

ٕ :فمٜمؽ ُمًحقر َا  ,يم٠مٟمف ىم٤مل

 :إن فمٜمٜمتٜمل

ﮗ.
(ُ )1مـ ؾمقرةاإلهاء آي٦م()99ومت٤مُمٝم٤م ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾
( )2آي٦م (ُ )33مـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﴾ .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )3آي٦م (. )81
( )4اٟمٔمر  :أهار اًمتٙمرار صـ( , )168 , 167ويمِمػ اعمٕم٤مين صـ ( , )135واًمٌّم٤مئر ( , )295/1وومتح
اًمرمحـ صـ(. )240
(ُ )5مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )102وٟمّمٝم٤م ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪ ﯫﯬ ﴾ .
( )6اٟمٔمر  :شمٗمًػم اسمـ ضمرير (. )108/15
( )7ذم (ب  ,ج)  :إن ىمٚم٧م يمٞمػ .
( )8هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ( , )240وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ
صـ(. )196
(ُ )9مـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م (. )46
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ُمًحقر َا  ,وم٠مٟم٤م أفمٜمؽ ُمثٌقر ًا (.)1
ىم٤مًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ (. )2
يمرره (ٕ , )3ن إول واىمع ذم طم٤مل اًمًجقد  ,واًمث٤مين ذم طم٤مل اًمٌٙم٤مء .أو إول واىمع
ذم ىمراءة اًم٘مرآن أو ؾمامقمف  ,واًمث٤مين ذم همػم ذًمؽ(. )4
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم يمت٤مب اًمتذيم٤مر(: )5

خامتُ
:

ُمٓمرف سمـ قمٌد اهلل ( , )6قمـ يمٕم٥م  /ىم٤مل  :اومتتح٧م اًمتقراة سمٗم٤محت٦م
روى ّ

إٟمٕم٤مم ,

وظمتٛم٧م سمخ٤ممت٦م هذه اًمًقرة (.)7

( )1واٟمٔمر أيْم ً٤م  :أهار اًمتٙمرار صـ( , )168واًمٌّم٤مئر (. )295/1
(ُ )2مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م ( )107وٟمّمٝم٤م  ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ﴾ .
( )3ذم أي٦م (. )109
ح اًمرمحـ صـ(. )241
( )4هذا شمٕمٚمٞمؾ اؿمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم وم٧م
( )5صـ(. )246 , 245
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )6هق ُ(( :مٓمرف سمـ قمٌد اهلل سمـ ِ
اًمِمخػم  -سمٙمن اًمِملم اعمٕمجٛم٦م وشمِمديد اعمٕمجٛم٦م اعمٙمًقرة سمٕمده٤م حتت٤مٟمٞم٦م
حل َرر  ,سمٛمٝمٛمٚمتلم ُمٗمتقطمتلم صمؿ ُمٕمجٛم٦م  ,أسمق قمٌد اهلل اًمٌٍمي  ,صم٘م٦م قم٤مسمد وم٤موؾ ,
صمؿ راء  -اًمٕم٤مُمري  ,ا َ
ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م مخس وشمًٕملم [.ع])) اًمت٘مري٥م (.)253/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )312/8واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من

( , )430 , 429/5وهتذي٥م

اًمٙمامل (. )68 , 67/28
( )7ذيمره اسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرر اًمقضمٞمز صـ

( , )1173واًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ( , )195/13واسمـ قم٤مدل

اًمدُمِم٘مل ذم اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمؿ اًمٙمت٤مب (. )414/13
درصمتف  :مل أىمػ ًمف قمغم إؾمٜم٤مد .إٓ أٟمف ىمد أظمرج أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م (ُ )378/5مـ ـمريؼ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ,
قمـ أيب قمٛمران اجلقين  ,قمـ قمٌد اهلل سمـ رسم٤مح  ,قمـ يمٕم٥م إطمٌ٤مر ىم٤مل  :ظمتٛم٧م اًمتقراة سمـ  ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ [اإلهاء , ]١١١:ورضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت .
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وذم اخلؼم :أهن٤م آي٦م [اًمٕمز] ( , )1رواه ُمٕم٤مذ سمـ [أٟمس]( )2قمـ اًمٜمٌل .)3( --
وروى قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م( , )4قمـ أسمٞمف( , )5قمـ ضمده( )6ىم٤مل  :يم٤من رؾمقل اهلل --إذا
أومّمح اًمٖمالم(ُ )7مـ سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م قمٚمٛمف

 ﴿ :ﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬ

( )1ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :اًمٖمزو)) وهق حتريػ  ,واعمثٌ٧م ُمـ ُمّم٤مدر اًمتخري٩م  ,وهق اًمّمقاب .
( )2ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :ضمٌؾ)) وهق ظمٓم٠م  ,واعمثٌ٧م ُمـ اًمتذيم٤مر  ,وُمّم٤مدر اًمتخري٩م  ,وهق
اًمّمقاب .
وُمٕم٤مذ سمـ أٟمس هق ُ(( :مٕم٤مذ سمـ أٟمس اجلٝمٜمل  , --إٟمّم٤مري  ,صح٤ميب ٟمزل ُمٍم  ,وسم٘مل إمم ظمالوم٦م
قمٌد اعمٚمؽ [.سمخ ت ق])) اًمت٘مري٥م (. )255/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1402/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( )203/5واإلص٤مسم٦م (. )136/6
( )3أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( )439/3رىمؿ ( , )15672واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ( )192/20رىمؿ
( )430يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ زسم٤من  ,قمـ ؾمٝمؾ سمـ ُمٕم٤مذ سمـ أٟمس  ,قمـ أسمٞمف  ,قمـ اًمٜمٌل– .-
وذيمره اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ( , )195/13واًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر (. )470/9
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده (( :زسم٤من سمـ وم٤مئد  ,سم٤مًمٗم٤مء  ,اعمٍمي  ,أسمق ضمقين  ,سم٤مجلٞمؿ ُمّمٖمر ًا  ,احلٛمراوي سم٤معمٝمٛمٚم٦م ,
وٕمٞمػ احلدي٨م ُمع صالطمف وقمٌ٤مدشمف ُ ,مـ اًمً٤مدؾم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م مخس ومخًلم [.سمخ د ت ق])) الشم٘مري٥م
(. )257/1واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )616/3واًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ( , )96/2واعمٞمزان
(. )96/3ومٝمق هبذا إلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
( )4هق (( :قمٛمرو سمـ ُؿمٕمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  ,صدوق ُ ,مـ اخل٤مُمً٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

صمامين قمنمة وُم٤مئ٦م [.ز  ))]4اًمت٘مري٥م (. )72/2
واٟمٔمرشمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )238/6واعمٞمزان ( , )323 , 319/5واًمتٝمذي٥م (. )44 , 43/8
قم٥ماهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  ,صدوق  ,صمٌ٧م ؾمامقمف ُمـ ضمده ُ ,مـ اًمث٤مًمث٦م .
( )5هق (( :ؿمٕمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ د
[سمخ ز  ))]4اًمت٘مري٥م (. )72/2واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )352 , 351/4واًمث٘م٤مت ٓسمـ
طمٌ٤من ( , )357/4واًمتٝمذي٥م (. )311/4
( )6هق((:قمٌداهلل سمـ قمٛمروسمـ اًمٕم٤مص سمـ وائؾ سمـ ه٤مؿمؿ سمـ ُؾم َٕم ْٞمد,سم٤مًمتصهمػم,اسمـ ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؿ اًمًٝمٛمل ,
أسمق حمٛمد , --وىمٞمؾ  :أسمق قمٌد اًمرمحـ  ,أطمد اًمً٤مسم٘ملم اعمٙمثريـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ,وأطمد اًمٕمٌ٤مدًم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ُ ,م٤مت
اًمراضمح[ع])) اًمت٘مري٥م (. )436/1واٟمٔمر شمرمجتف ذم :
.
احلرة قمغم إصح  ,سم٤مًمٓم٤مئػ قمغم
ذم ذي احلج٦م ًمٞم٤مزم َّ
آؾمتٞمٕم٤مب( , )959 – 956/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م( )358 – 356/3واإلص٤مسم٦م(. )193 , 192/4

( )7أومّمح اًمٖمالم  :أي ذم ُمٜمٓم٘مف إومّم٤مطم ً٤م  ,إذا ومٝمٛم٧م ُم٤م ي٘مقل ذم أول ُم٤م يتٙمٚمؿ .
اٟمٔمر ًمً٤من اًمٕمرب ((ومّمح)) (. )544/2
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ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ ( )1أي٦م(. )2
وىم٤مل قمٌد احلٛمٞمد سمـ واصؾ( : )3ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل --ىم٤مل ُ :مـ ىمرأ  ﴿ :ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾أي٦م  ,يمت٥م اهلل ًمف ُمـ إضمر ُمثؾ إرض واجلٌ٤مل ٕ ,ن اهلل
شمٕم٤ممم ي٘مقل ومٞمٛمـ زقمؿ أن ًمف وًمد ًا

 ﴿ :ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﴾ (. )5()4

وضم٤مء ذم اخلؼم قمـ اًمٜمٌل :--أن رضم ً
ال ؿمٙم٤م إًمٞمف اًمدّ يـ وم٠مُمره أن ي٘مرأ ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ ( )6إمم آظمر اًمًقرة  ,صمؿ ي٘مقل  :شمقيمٚم٧م
احلل اًمذي ٓ يٛمقت  ,صمالث ُمرات(. )7
قمغم ّ
(ُ )1مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )111
( )2أظمرضمف اسمـ اًمًٜمل ذم قمؿ ل اًمٞمقم واًمٚمٞمؾة  ,سم٤مب ُم٤م يٚم٘مـ اًمّمٌل إذا أومّمح سم٤مًمٙمالم

صـ ( )374رىمؿ

(ُ )424مـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع  ,صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م  ,قمـ قمٌد اًمٙمريؿ أيب أُمٞم٦م  ,سمف .
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ( )471/9وٟمًٌف ٓسمـ اًمًٜمل وم٘مط .
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :قمٌد اًمٙمريؿ سمـ أيب ا ُعمخ٤مرق  ,أسمق أُمٞم٦م  ,وٕمٗمف مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م
(126هـ) .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )60 , 59/6اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم ( , )62/3واًمتٝمذي٥م
(. )336 , 335/5وؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع يم٤من صدوىم ً٤م إٓ أٟمف اسمتكم سمقراىمف  ,وم٠مدظمؾ قمٚمٞمف ُم٤م ًمٞمس ُمـ طمديثف ,
ومٜمّمح ومٚمؿ ي٘مٌؾ  ,ومً٘مط طمديثف .فهق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
( )3هق  :قمٌد احلٛمٞمد سمـ واصؾ اًمٌ٤مهكم ُ ,مـ أهؾ اًمٌٍمة  ,يمٜمٞمتف أسمق واصؾ  ,يروي قمـ  :أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ,
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

روى قمٜمف  :ؿمٕمٌ٦م  ,وحمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م احلراين,وقمت٤مب سمـ سمِمػم .
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( , )45/6اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )18/6واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من (. )126/5
(ُ )4مـ ؾمقرة ُمريؿ آي٦م (. )90
( )5ذيمره اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ( , )195/13واسمـ قم٤مدل اًمدُمِم٘مل ذم اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب (. )414/12
درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده .
(ُ )6مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )110
( )7ذيمره اًمًٛمرىمٜمدي ذم سمحر اًمٕمؾوم (ُ )333/2مـ رواي٦م إسمراهٞمؿ سمـ احلٙمؿ  ,قمـ أسمٞمف  ,ىم٤مل  :سمٚمٖمٜمل أن
رضم ً
ال ضم٤مء  ,...سمٜمحقه .واًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ( )196 , 195/13سمدون إؾمٜم٤مد .
درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,إٓ أن إسمرهٞمؿ سمـ احلٙمؿ سمـ أسم٤من  ,ذيمره اًمذهٌل ذم اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء
أب  ,شمريمقه  ,وىمؾ ُمـ ُم٤مؿم٤مه قمغم وٕمٗمف)) .
( )12/1وىم٤مل (( :قمـ يف
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(2
(
ومديؽ)  ,ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل اهلل : --
اًمدٟمٞم٤م )1سم٢مؾمٜم٤مده قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب
وذيمر اسمـ أيب

ُم٤م طمزسمٜمل( )3أُمر إٓ متثؾ زم ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم وم٘م٤مل  :ي٤م حمٛمد  ,ىمؾ  :شمقيمٚم٧م قمغم احلل
اًمذي ٓ يٛمقت  ,و  ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵﮶ ﮷ ﮸﴾

()4


=



وومٞمف :ؿمٞمخ احلٙمؿ سمـ أسم٤من ُمٌٝمؿ  ,ومٝمق هبذا وٕمٞمػ .

( )1هق (( :قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ُقم ٌَ ْٞمد سمـ ؾمٗمٞم٤من  ,اًم٘مرر ُمقٓهؿ  ,أسمق سمٙمر سمـ أيب اًمدٟمٞم٤م  ,اًمٌٖمدادي ,
صدوق طم٤مومظ  ,ص٤مطم٥م شمّم٤مٟمٞمػ ُ ,مـ اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وصمامٟملم  ,وًمف صمالث وؾمٌٕمقن .
[ومؼ])) اًمت٘مري٥م (. )447/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )163/5وشمذيمرة احلٗم٤مظ ( , )679 – 677/2واًمتٝمذي٥م (11/6
. )12 ,
( )2هق (( :إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمًٚمؿ سمـ أيب ُومد ْيؽ  ,واًمد حمٛمد  ,صدوق ُ ,مـ اًمً٤مدؾم٦م

[.متٞمٞمز ])) اًمت٘مري٥م

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(. )74/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )37/6واًمتٝمذي٥م (. )291/1
(َ )3طم َز َسمٜمِل  :وطمزب ٟ :مزل يب أُمر ؿمديد .اٟمٔمر  :اًمٜمٝم٤مي٦م ((طمزب)) (. )377/1
( )4أظمرضمف اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم اًمٗمرج سمٕمد اًمِمدة صـ(ُ )67مـ ـمريؼ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ه٤مؿمؿ  ,صمٜم٤م اخلٓم٤مب سمـ قمثامن ,
صمٜم٤م اسمـ أيب ومديؽ  ,طمدصمٜمل ؾمٕمد سمـ ؾمٕمٞمد  ,سمف .وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمامء و

اًمّمٗم٤مت

(. )231/1
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ( )741/9وٟمًٌف إمم اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م  ,واًمٌٞمٝم٘مل وم٘مط .
درصمتف  :ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل (( :هٙمذا ضم٤مء ُمٜم٘مٓمٕم ً٤م)) .
ومؾت  :ىمد وصٚمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ( )689/1رىمؿ ( )1876قمـ أيب هريرة , - -صمؿ ىم٤مل (( :هذا
طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد و مل خيرضم٤مه)) .وؾمٙم٧م قمٜمف اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص .
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سْرٗ الهَف ،مهَّّٕٗ

() 1

إٓ ﴿ :ﭑ ﴾ ( )2أية .مائة آية( ،)3وفممم آيات  ،أو مخس فمممة (.)4

الفصل األّل
يف أضباب ىزّهلا

أظمرج اسمـ ضمرير ُمـ طريؼ اسمـ إؾمح٤مق  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل:سمٕمث٧م/ىمريش اًمٜمي سمـ
احل٤مرث  ,وقم٘مٌ٦م سمـ أيب ُمٕمٞمط()5إمم أطمٌ٤مر اًمٞمٝمقد سم٤معمديٜم٦م  ,وم٘م٤مًمقا هلؿ  :ؾمٚمقهؿ قمـ حمٛمد ,
وصٗمقا هلؿ صٗمتف  ,وأظمؼموهؿ سم٘مقًمف  ,وم٢مهنؿ أهؾ اًمٙمت٤مب إول وقمٜمدهؿ ُم٤م ًمٞمس قمٜمدٟم٤م
ي٤مء.ومخرضم٤م طمتك أشمٞم٤م اعمديٜم٦م ,ومً٠مًمقا أطمٌ٤مر اًمٞمٝمقد قمـ رؾمقل اهلل
ُمـ قمٚمؿ إٟم٥م

, - -

ووصٗمقا هلؿ أُمره وسمٕمض ىمقًمف  ,وم٘م٤مًمقا هلؿ  :ؾمٚمقه قمـ صمالث  ,وم٢من أظمؼميمؿ هبـ ومٝمق ٟمٌل
ُمرؾمؾ  ,وإن مل يٗمٕمؾ وم٤مًمرضمؾ ُمت٘مقل  ,ؾمٚمقه قمـ ومتٞم٦م ذهٌقا ذم اًمدهر إول ُم٤م يم٤من
أُمرهؿ ؟ وم٢مٟمف يم٤من هلؿ طمدي٨م قمجٞم٥م  ,وؾمؾوه قمـ رضمؾ ـمقاف سمٚمغ ُمِم٤مرق إرض
وُمٖم٤مرهب٤م ُم٤م يم٤من سمٜم٤مؤه ؟ وؾمٚمقه قمـ اًمروح ُم٤م هق ؟ وم٠مىمٌال طمتك ىمدُم٤م قمغم ىمريش  ,وم٘م٤مٓ :
ىمد ضمئٜم٤ميمؿ سمٗمّمؾ ُم٤م سمٞمٜمٙمؿ وسملم حمٛمد  ,ومج٤مءوا رؾمقل اهلل

--ومً٠مًمقه  ,وم٘م٤مل :

((أظمؼميمؿ همد ًا سمام ؾم٠مًمتؿ قمٜمف )) ومل يًتثـ وم٤مٟمٍمومقا  ,وُمٙم٨م رؾمقل اهلل --مخس
قمنمة ًمٞمٚمف ٓ حيدث اهلل إًمٞمف ذم ذًمؽ وطمٞم ً٤م  ,وٓ ي٠مشمٞمف ضمؼميؾ  ,طمتك أرضمٗمف أهؾ ُمٙم٦م ,
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

() 1

أظمرج اسمـ ُمردويف قمـ اسمـ اًمزسمػم-

 -ىم٤ملٟ((:مزًم٧م ؾمقرة اًمٙمٝمػ سمٛمٙم٦م)).اًمدر اعمٜمثقر (. )473/9

(ُ )2مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )28

وهق ُمروي قمـ اسمـ قمٌ٤مس-

 , -وىمت٤مدة  ,ذيمره اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم (. )102/5

وذيمره اسمـ قم٤مؿمقر ذم اًمتحرير واًمتٜمقير ( )241/15صمؿ ىم٤مل (( :يمؾ ذًمؽ وٕمٞمػ)) .
ومجٝمقر اعمٗمنيـ قمغم أهن٤م ُمٙمّٞم٦م يمٚمٝم٤م  ,وطمٙمك سمٕمْمٝمؿ اإلمج٤مع قمؾيف  ,ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم
((( : )102/5وهذا إمج٤مع اعمٗمنيـ ُمـ همػمظمالف ٟمٕمٚمٛمف

))  ,وىم٤مل اًمٌ٘م٤مقمل ذم ُمّم٤مقمد اًمٜمٔمر

(ُ(( : )240/2مٙمّٞم٦م إمج٤مقم ً٤م))  ,وىم٤مل إًمقد ذم روح اعمٕم٤مين (ُ(( : )189/15مٙمّٞم٦م يمٚمٝم٤م ذم اعمِمٝمقر ,
واظمت٤مره اًمداين)) .
((( )3آي٦م))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
( )4اٟمٔمر  :اًمٌٞم٤من ً ,مٚمداين صـ( , )179وؾمٕم٤مدة اًمداريـ ً ,مٚمحداد صـ(. )36
( )5شم٘مدمت شمرمجتف .

463

[/219أ]

الكشه الجاىٕ

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

وطمتك أطمزن رؾمقل اهلل ُ--مٙم٨م اًمقطمل قمٜمف  ,وؿمؼ قمٚمٞمف ُم٤م يتٙمٚمؿ سمف أهؾ ُمٙم٦م  ,صمؿ
ضم٤مءه ضمؼميؾ ُمـ اهلل سمًقرة أصح٤مب اًمٙمٝمػ ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مشمٌتف إي٤مه قمغم طمزٟمف قمٚمٞمٝمؿ  ,وظمؼم ُم٤م
ؾم٠مًمقه قمٜمف ُمـ أُمر اًمٗمتٞم٦م  ,واًمرضمؾ اًمٓمقاف  ,وىمقل اهلل

 ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ

ﯳ ﴾ (. )2( )1

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ ( )3أي٦م(. )4

أظمرج اسمـ ُمردويف قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :/اضمتٛمع قمتٌ٦م سمـ رسمٞمٕم٦م  ,وؿمٞمٌ٦م سمـ رسمٞمٕم٦م ,

وأسمق ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم  ,واًمٜمي سمـ احل٤مرث  ,وأُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ  ,واًمٕم٤مص سمـ وائؾ ,
خ شمري ذم ٟمٗمر ُمـ ىمريش  ,ويم٤من رؾمقل اهلل --ىمد يمؼم
وإؾمقد سمـ اعمٓمٚم٥م  ,وأسمق اًم٥م
قمٚمٞمف ُم٤م يرى ُمـ ظمالف ىمقُمف إي٤مه ,وإٟمٙم٤مرهؿ ُم٤م ضم٤مء سمف ُمـ اًمٜمّمٞمح٦م ,وم٠مطمزٟمف طمزٟم ً٤م ؿمديد ًا,
وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ أي٦م(.)5
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ ( )6أي٦م .

أظمرج اسمـ ُمردويف قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :طمٚمػ اًمٜمٌل --قمغم يٛملم  ,ومٛم٣م ًمف

(ُ )1مـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )85
( )2أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ)144 , 143/15مـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق  ,ىم٤مل  :صمٜمل ؿمٞمخ ُمـ أهؾ ُمٍم ,

ىمدم ُمٜمذ سمْمع وأرسمٕملم ؾمٜم٦م  ,عن قمٙمرُم٦م  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

.-

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )154وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )479/9وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ اعمٜمذر ,
وأيب ٟمٕمٞمؿ  ,واًمٌٞمٝم٘مل .
درصمتف  :ومٞمف ؿمٞمخ اسمـ إؾمح٤مق مل يٍمح سم٤مؾمٛمف  ,ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م ()6ومت٤مُمٝم٤م ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ .
((( )4أي٦م))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (ب) .
( )5ذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )154وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )484 , 483/9وٟمًٌف إمم اسمـ ُمردويف
وم٘مط  ,ويمذا اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير ( , )277/3وإًمقد ذم روح اعمٕم٤مين (. )196/15
درصمتف  :مل اىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمٚمٌ٤مب (( :شمٗمرد اسمـ ُمردويف سمف
دًمٞمؾ وهٜمف)) .
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )23
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اهلل ﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ* ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ (.)1
أرسمٕمقن ًمٞمٚم٦م ,وم٠مٟمزل :
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ ( )2أي٦م .

أظمرج اسمـ ُمردويف قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل  :أٟمزًم٧م  ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾
وم٘مٞمؾ  :ي٤م رؾمقل اهلل  ,ؾمٜملم أم ؿمٝمقر  ,وم٠مٟمزل اهلل  ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﴾ (. )3
اًمْم َّح٤مك(. )4
وأظمرضمف اسمـ ضمرير قمـ َّ

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭑ ﭒ﴾ ( )5أي٦م .
اهلل-
اًمٗم٤مرد -ىم٤مل  :ضم٤مءت اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ إمم رؾمقل -
–
أظمرج اًمقاطمدي قمـ ؾمٚمامن

قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ( , )6وإىمرع سمـ طم٤مسمس( )1وذووهؿ  ,وم٘م٤مًمقا  :ي٤م رؾمقل اهلل  ,إٟمؽ ًمق

( )1ذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )155وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )516/9وٟمًٌف إمم اسمـ ُمردويف وم٘مط .
درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمٚمٌ٤مب (( :شمٗمرد اسمـ ُمردويف سمف
دون ؾم٤مئر اعمٗمنيـ دًمٞمؾ وهٜمف  ,واعمتـ ُمٜمٙمر ضمد ًا ؿمٌف ُمقوقع)) .
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )25
( )3ذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( )154يمام هق قمٜمد اعمّمٜمػ  ,وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )520/9وٟمًٌف ٓسمـ

اًمْم َّح٤مك  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس-
ُمردويف  ,قمـ َّ

 , -ويمذا اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير (. )286/3

درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,إٓ أن أيمثر اًمتٗم٤مؾمػم اًمتل وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م ذيمرشمف ُمرؾم ً
اًمْم َّح٤مك  ,يمام
ال قمـ
َّ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ؾمٞم٠ميت ذم اًمذي سمٕمده .
اًمْم َّح٤مك سمـ ُمزاطمؿ .
( )4أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه (ُ )230/15مـ ـمريؼ أيب أؾم٤مُم٦م  ,صمٜمل إطمٚم٩م  ,قمـ َّ
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ (,)155وذم اًمدر اعمٜمثقر()520/9وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ أيب ؿمٞم٥مة ,
واسمـ اعمٜمذر  ,واسمـ أيب طم٤مشمؿ .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ  ,وإؾمٜم٤مده طمًـ إمم ُمرؾمٚمف .
(ُ )5مـ سورة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )28
( )6هق  :قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ سمـ طمذيٗم٦م سمـ سمدر سمـ قمٛمرو اًمٗمزاري  ,أسمق ُم٤مًمؽ ,يم٤من ُمـ اعم١مًمٗم٦م  ,أؾمٚمؿ ىمٌؾ اًمٗمتح
وؿمٝمده٤م  ,وؿمٝمد طمٜمٞمٜم ً٤م واًمٓم٤مئػ  ,ويم٤من ممـ ارشمد ذم قمٝمد أيب سمٙمر  ,صمؿ قم٤مد إمم اإلؾمالم  ,ويم٤من ومٞمف ضمٗم٤مء
ؾمٙم٤من اًمٌقادي .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )1251 – 1249/3وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م (, )354 , 353/4
واإلص٤مسم٦م (. )769 – 767/4
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ضمٚمً٧م ذم صدر اعمجٚمس وٟمحٞم٧م قمٜم٤م ه١مٓء وأ رواح ضمٌ٤مهبؿ  -يٕمٜمقن ؾمٚمامن  ,وأسم٤م ذر ,
ووم٘مراء اعمًٚمٛملم  ,ويم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝمؿ ضمٌ٤مب اًمّمقف( )2ومل يٙمـ قمٚمٞمٝمؿ همػمه٤م  -ضمٚمًٜم٤م إًمٞمؽ
وطم٤مدصمٜم٤مك وأظمذٟم٤م قمٜمؽ  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ : /ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ *ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ﴾ ( )3طمتك سمٚمغ  ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ ( )4يتٝمددهؿ سم٤مًمـ ار  ,وم٘م٤مم
اًمٜمٌل--يٚمتٛمًٝمؿ  ,طمتك أص٤مهبؿ ذم ُم١مظمر اعمًجد يذيمرون اهلل ىم٤مل

(( :احلٛمد هلل

اًمذي مل يٛمتٜمل طمتك أُمرين أن أصؼم ٟمٗمز ُمع رضم٤مل ُمـ أُمتل ُ ,مٕمٙمؿ اعمحٞم٤م وُمٕمٙمؿ
اعمامت))(.)5
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ ( )6أي٦م.
أظمرج اًمقاطمدي قمـ اسمـ قمٌ٤مس -

 -ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ﴾ أي٦م ,ىم٤مل ٟ :مزًم٧م ذم أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ اجلٛمحل ,وذًمؽ أٟمف دقم٤م اًمٜمٌل

--إمم أُمر

يمرهف ُمـ ـمرد اًمٗم٘مراء  ,وشم٘مري٥م صٜم٤مديد ُمـ أهؾ ُمٙم٦م  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ

=

()1
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

()2
()3
()4
()5

()6



رُمل , --وومد قمغم اًمٜمٌل --
هق:إىمرع سمـ طم٤مسمس سمـ قم٘م٤مل سمـ حمٛمد سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمتٛمٞمٛمل اعمج٤مؿمٕملااًمد
سمٜمٞمف
سم٤مًمػممقمنمة ُمـ .
وؿمٝمد ومتح ُمٙم٦م وطمٜمٞمٜم ً٤م واًمٓم٤مئػ  ,وهق ُمـ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ  ,وىمد طمًـ إؾمالُمف  ,وىمتؾوك ذم
اٟمٔمر شمرمجتف ذم:آؾمتٞمٕم٤مب ( , )103/1وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )165 , 164/1واإلص٤مسم٦م (. )102 , 101/1
اٟمٔمر ً :مً٤من اًمٕمرب ((ضمٌ٥م)) (. )248 , 249/1
ُمـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )28 , 27
ُمـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )29
احلراين  ,قمـ ُمًٚمٛم٦م
أظمرضمف اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ (ُ )233 , 232مـ ـمريؼ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٓم٤مء ّ
سمـ قمٌد اهلل اجلٝمٜمل  ,قمـ قمٛمف أيب ُمِمجٕم٦م سمـ رسمٕمل اجلٝمٜمل  ,قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد. --
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :ؾمٚمٞمامن احلراين وهق (( :ؾمٚمٞمامن سمـ قمٓم٤مء سمـ ىمٞمس اًم٘مرر  ,أسمق قمٛمرو اجلزري  ,مٟمٙمر
احلدي٨م ُ ,مـ اًمث٤مُمٜم٦م ُ ,م٤مت ىمٌؾ اعم٤مئتلم [.ق])) اًمت٘مري٥م (. )328/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( , )28/4واعمجروطملم ( , )332 – 329/1واًمتٝمذي٥م (. )184/4
ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمد ًا .
ُمـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )28
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ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾يٕمٜمل ظمتٛمٜم٤م قمغم ىمٚمٌف قمـ اًمتقطمٞمد ﴿,ﭬ ﭭ﴾ يٕمٜمل اًمنمك(.)1
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾ ( )2أي٦م .
ىم٤مل ىمت٤مدة :إن اًمٞمٝمقد ؾم٠مًمقا اًمٜمٌل - -قمـ ذي اًم٘مرٟملم  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه
أي٦م (.)3
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ (. )4

ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :ىم٤مًم٧م اًمٞمٝمقد عم٤م ىم٤مل هلؿ اًمٜمٌل﴿ :--ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾

يمٞمػ وىمد أوشمٞمٜم٤م اًمتقراة  ,وُمـ أويت اًمتقراة وم٘مد أويت ظمػم ًا يمثػم ًا ؟ ومٜمزًم٧م

()5

 ﴿ :ﯱﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﴾ ( )6أي٦م .
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﴾ (. )7

ىم٤مل /اسمـ قمٌ٤مس ٟ :مزًم٧م ذم ضمٜمدب سمـ زهػم اًمٕم٤مُمري ( , )8وذًمؽ أٟمف ىم٤مل  :إين أقمٛمؾ
اًمٕمٛمؾ هلل  ,وم٢مذا اـمٚمع قمٚمٞمف هين  ,وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

()1

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

(( --إن اهلل ـمٞم٥م ٓ ي٘مٌؾ إٓ

اًمْم َّح٤مك  ,قمـ
أظمرضمف اًمقاطمدي ذم اؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(ُ )233مـ ـمريؼ أيب ُم٤مًمؽ  ,قمـ ضمقيؼم  ,قمـ َّ
اسمـ قمٌ٤مس. - -
وذيمره اًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ(,)155وذم اًمدر اعمٜمثقر ( )527 , 526/9وٟمًٌف إمم اسمـ ُمردويف .
اًمْم َّح٤مك سمـ ُمزاطمؿ صدوق يمثػم اإلرؾم٤مل ,
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :ضمقيؼم سمـ ؾمٕمٞمد إزدي وٕمٞمػ ضمد ًا  ,و َّ
ومل يًٛمع ُمـ اسمـ قمٌ٤مس , - -ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ.
ُمـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م ()83ومت٤مُمٝم٤م ﴿ :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﴾.
ذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(. )233
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ  ,ومل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,ومل أضمده قمٜمد همػم اًمقاطمدي .
ُمـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م ( )109ومت٤مُمٝم٤م ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﴾..
ُمـ ؾمقرة اإلهاء آي٦م (. )85
هق ضمزء ُمـ طمدي٨م ذم اًمً١مال قمـ اًمروح  ,ؾمٌؼ خترجيف  .اٟمٔمر صـ(. )425
ُمـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م ( )110ومت٤مُمٝم٤م ﴿ :ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﴾..
هق  :ضمٜمدب سمـ زهػم سمـ احل٤مرث سمـ يمثػم سمـ ؾمٌع سمـ ُم٤مًمؽ إزدي اًمٖم٤مُمدي  ,ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اإلص٤مسم٦م ((( : )554/1ضمٜمدب سمـ زهػم اًمٕم٤مُمري  ,ومرق اسمـ ومتحقن ذم اًمذيؾ سمٞمٜمف وسملم ضمٜمدب سمـ زهػم
إزدي  ,ومه٤م واطمد  ,وهق اًمٖم٤مُمدي ))  ,واظمتٚمػ ذم صحٌتف .اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اإلؾمتلقم٤مب (, 258/1
 , )259وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )444 , 443/1واإلص٤مسم٦م (. )507/1
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اًمٓمٞم٥م وٓ ي٘مٌؾ ُم٤م ذك ومٞمف))  ,وم٠مٟمزل اهلل هذه أي٦م(.)1
وىم٤مل ـم٤موس( : )2ىم٤مل رضمؾ  :ي٤م ٟمٌل اهلل  ,إين أطم٥م اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  ,وإين أطم٥م
أن يري ُمٙم٤مين  ,وم٠مٟمزل اهلل هذه أي٦م(. )3
وٓ

وىم٤مل جم٤مهد  :ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل  ,--وم٘م٤مل  :إين أشمّمدق وأصؾ اًمرطمؿ ,
أصٜمع ذًمؽ إٓ هلل  ,ومٞمذيمر ذًمؽ ُمٜمل وأمحد قمٚمٞمف  ,ومٞمنين ذًمؽ وأقمج٥م سمف  ,ومًٙم٧م

رؾمقل اهلل --ومل ي٘مؾ ؿمٞمئ ً٤م  ,وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم  ﴿ :ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﴾ (. )4
( )581/2رىمؿ ( , )1591واسمـ قمً٤ميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ
( )1أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م
( )304/11يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ اًمًدي اًمّمٖمػم  ,قمـ اًمٙمٚمٌل  ,قمـ أيب ص٤مًمح  ,قمـ اسمـ قمٌ٤مس. - -
وذيمره اًمقاحدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( , )234واًمًٞمقـمل ذم ًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل صـ( , )156وذم اًمدر اعمٜمثقر
( )697 , 696/9وزاد ذم ٟمًٌتف إمم اسمـ ُمٜمده .
درصمتف  :ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم اًمٚمٌ٤مب صـ ( )11قمـ هذا اإلؾمٜم٤مد (( :هذا اإلؾمٜم٤مد واه ضمد ًا  ,وم٢من اًمًدي
اًمّمٖمػم يمذاب  ,ويمذا اًمٙمٚمٌل  ,وأسمق ص٤ملح وٕمٞمػ ))  ,وؾمامه ذم اإلشم٘م٤من ( )1232/2ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمذب .
( )2هق (( :ـم٤موس سمـ يمٞمً٤من اًمٞمامين  ,أسمق قمٌد اًمرمحـ  ,احلٛمػمي ُمقٓهؿ  ,اًمٗم٤مرد  ,ي٘م٤مل اؾمٛمف  :ذيمقان ,
وـم٤موس ًم٘م٥م  ,صم٘م٦م  ,وم٘مٞمف وم٤موؾ ُ ,مـ اًمث٤مًمث٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وُم٤مئ٦م  ,وىمٞمؾ سمٕمد ذًمؽ [.ع])) اًمت٘مري٥م
(. )377/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ًمٚمٌخ٤مري ( , )365/4اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من

( , )391/4واًمتٝمذي٥م
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(. )9 , 8/5
( )3أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم شمٗمًػمه (, )414/2واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه  ,يمام ذم شمٗمًػم اسمـ يمثػم(, )176/3
واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ,يمت٤مب اًمرىم٤مئؼ ( )366/3صمالصمتٝمؿ ُمـ ـمريؼ ُمٕمٛمر  ,قمـ قمٌد اًمٙمريؿ اجلزري ,
قمـ ـم٤موس .
وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ ( , )234واًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ( )696/9وزاد ذم ٟمًٌتف إمم
اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم " اإلظمالص " .
ومؾت  :مل أضمده ذم يمت٤مب اإلظمالص واًمٜمٞم٦م ٓ ,سمـ أيب اًمدٟمٞم٤م اعمٓمٌقع .
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ .ورضم٤مًمف صم٘م٤مت .
( )4أظمرضمف ويمٞمع ذم اًمزهد  ,سم٤مب ومْمؾ قمٛمؾ اًمن ( )512 , 511/2رىمؿ (ُ )246مـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من  ,قمٛمـ
ؾمٛمع جم٤مهد .وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف هٜم٤مد ذم اًمزهد  ,سم٤مب اًمري٤مء ( )435/2رىمؿ (. )852
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وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمٜمًقخ(. )1

ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﯨ﴾ (.)2

الجاىٕ
الفصل :
يف املتظابُ ميَا

إن ىمٚم٧م ُ :م٤م وم٤مئدة ذيمره سمٕمد ىمقًمف  ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﴾ (ٕ)3ن ٟمٗمل اًمٕمقج يًتٚمزم
اإلىم٤مُم٦م ؟
ىمٚم٧م( : )4وم٤مئدشمف اًمت٠ميمٞمد ذم وصػ يمت٤مب اهلل اًمٕمٔمٞمؿ  ,أو ُمٕمٜمك  ﴿ :ﯨ﴾ أٟمف ىم٤مئؿ
قمغم اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م يمٚمٝم٤م ُمّمدىم ً٤م هل٤م ٟم٤مؾمخ ً٤م ًمٌٕمض ذائٕمٝم٤م .وٟمّم٥م ﴿ ﯨ﴾ سمٛم٘مدر
شم٘مديره ً :مٙمـ ضمٕمٚمف ىمٞم ًام(. )5
ىمقل ه شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ سمٖمػم واو ,
﴿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ ( )6سمزي٤مدة واو .
ذم هذه اًمقاو أىمقال  :أطمده٤م  :أن إول واًمث٤مين وصٗم٤من عم٤م ىمٌٚمٝمام  ,أي  :هؿ صمالصم٦م
راسمٕمٝمؿ يمٚمٌٝمؿ  ,ويمذًمؽ اًمث٤مين  ,أي  :هؿ مخً٦م ؾم٤مدؾمٝمؿ يمٚمٌٝمؿ  ,واًمث٤مًم٨م قمٓمػ /قمغم
ُم٤م ىمٌٚمف  ,أي  :هؿ ؾمٌٕم٦م  ,صمؿ عـمػ قمٚمٞمف وصم٤مُمٜمٝمؿ يمٚمٌٝمؿ .
مجؾ ,ويمؾ مجٚم٦م وىمٕم٧م سمٕمد مجٚم٦م ومٞمٝم٤مقم٤مئد
وىمٞمؾ  :يمؾ واطمد ُمـ اًمثالصم٦م مجٚم٦م وىمٕم٧م سمٕمد ة
الرسالة كاملة
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كاملة

=



وذيمره اًمقاطمدي ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول صـ(. )234
درصمتف  :هق ُمرؾمؾ  ,وومٞمف ؿمٞمخ ؾمٗمٞم٤من ُمٌٝمؿ  ,ومٝمق هبذا وٕمٞمػ .

( )1اٟمٔمر  :اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ً ,مٚمٜمح٤مس ( , )501/2واإليْم٤مح صـ( , )343وٟمقاؾمخ اًم٘مرآن صـ(. )395
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م

( )2ومت٤مُمٝم٤م ﴿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾.
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )1

. )197
, )243وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ( صـ
صـ
ٕٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ (
( )4هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م ا
( )5اٟمٔمر ُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٗمراء ( , )133/2وُمِمٙمؾ إقمراب اًم٘مرآن عمٙمل ( , )437/1واًمٗمريد ذم إقمراب
اًم٘مرآن اعمجٞمد (. )309/2
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )22
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ف وطمذومٝم٤م سم٤مخلٞم٤مر  ,وًمٞمس ذم هذيـاًم٘مقًملم ُم٤م
يٕمقد ُمٜمٝم٤م إًمٞمٝم٤م  ,وم٠مٟم٧م ذم إحل٤مق واو اًمٕمط
يقضم٥م ختّمٞمص اًمث٤مًم٨م سم٤مًمقاو .
وىم٤مل سمٕمض اًمٜمحقيلم  :اًمًٌٕم٦م هن٤مي٦م القمدد  ,وهلذا يمثر ذيمره٤م ذم اًم٘مرآن وإظمٌ٤مر ,
واًمثامٟمٞم٦م دمري جمرى اؾمتئٜم٤مف يمالم  ,وُمـ ه٤مهٜم٤م ًم٘مٌف مج٤مقم٦م ُمـ اعمٗمنيـ سمقاو اًمثامٟمٞم٦م ,
واؾمتدًمقا سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف  ﴿ :ﭑ﴾ ( )1أي٦م  ,وسم٘مقًمف  ﴿ :ﮱ﴾ ( )2أي٦م ,
وسم٘مقًمف  ﴿ :ﯟ ﯠ﴾ ( )3وزقمٛمقا أن هذه اًمقاو شمدل قمغم أن أسمقاهب٤م صمام ٟمٞم٦م  ,وًمٙمؾ
واطمدة ُمـ هذه أي٤مت وضمقه ذيمرهت٤م ذم ُمقوٕمٝم٤م .
وىمٞمؾ  :إن اهلل طمٙمك اًم٘مقًملم إوًملم ومل يرشمْمٝمام  ,وطمٙمك اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م وم٤مرشمْم٤مه ,
وهق ىمقًمف  ﴿ :ﮀ ﮁ﴾  ,صمؿ اؾمت٠مٟمػ وم٘م٤مل  ﴿ :ﮂ ﮃ﴾ وهلذا

()4

قم٘م٥م إول واًمث٤مين سم٘مقًمف  ﴿ :ﭽ ﭾ ﴾ ومل ي٘مؾ ذم اًمث٤مًم٨م .وم٢من ىمٞمؾ  :وىمد ق ال ذم
اًمث٤مًم٨م  ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ ؟ وم٤مجلقاب شم٘مديره  :ىمؾ ريب أقمٚمؿ سمٕمدهتؿ وىمد أظمؼميمؿ
أهنؿ ؾمٌٕم٦م وصم٤مُمٜمٝمؿ يمٚمٌٝمؿ  ,سمدًمٞمؾ ىمقًمف  ﴿:ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾  ,وهلذا ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :
أٟم٤م ُمـ ذًمؽ اًم٘مٚمٞمؾ(.)5
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ (. )6

()7
اًمرد قمـ اًمٌمء يتْمٛمـ يمراه٦م ( )8اعمردود,
وذم طمؿ ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ ٕ٪ن ّ
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()1
()2
()3
()4
()5

ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م (. )112
ُمـ ؾمقرة اًمتحريؿ آي٦م (. )5
ُمـ ؾمقرة اًمزُمر آي٦م (. )73
ذم (أ)  :وهبذا .
ذيمره سمٜمّمف اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ (. )169 , 168وعمزيد ُمـ اإليْم٤مح ذم هذه اعمً٠مًم٦م اٟمٔمر  :درة
اًمتٜمزيؾ صـ( , )197 – 195واًمٙمِم٤مف ( , )686 – 684/2واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( , )91 , 90/21وُمالك
اًمت٠مويؾ ( , )644 – 640/2وأٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ( , )199 , 198وومتح اًمرمحـ صـ(. )244 , 243

(ُ )6مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م ( )36وٟمّمٝم٤م ﴿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ﴾.
(ُ )7مـ ؾمقرة ومّمٚم٧م آي٦م (. )50
( )8ذم (أ)  :يمراهٞم٦م .

470

[/221أ]

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الكشه الجاىٕ

وعم٤م يم٤من ذم اًمٙمٝمػ شم٘مديره :وًمئـ رددت قمـ ضمٜمتل هذه ا ًمتل أفمـ أن ٓ شمٌٞمد أسمدا إمم ريب ,
يم٤من ًمٗمظ اًمرد اًمذي يتْمٛمـ اًمٙمراه٦م /أومم  ,وًمٞمس ذم (طمؿ) ُم٤م يدل قمغم اًمٙمراه٦م  ,ومذيمر
سمٚمٗمظ اًمرضمع ًمٞم٘مع ذم يمؾ ؾمقرة ُم٤م يٚمٞمؼ هب٤م .وىمٞمؾ  :قمؼم هٜم٤م سمـ  ﴿ :ﭣ ﴾  ,وصمؿ سمـ :
﴿ ﮛ ﴾ شمقؾمٕم٦م ذم اًمتٕمٌػم قمـ اًمٌمء سمٛمتً٤مويلم(.)1
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ (. )2

وذم اًمًجدة  ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ﴾ (ٕ , )3ن اًمٗم٤مء ًمٚمتٕم٘مٞم٥م  ,وصمؿ ًمٚمؽماظمل  ,وُم٤م ذم
هذه اًمًقرة ذم إطمٞم٤مء ُمـ اًمٙمٗم٤مر إذ (ِ )4ذيمنروا وم٠مقمروقا قم٘مٞم٥م ُم٤م ذيمروا وٟمًقا ذٟمقهبؿ ,
وسمٕمد ُمتقىمع ُمٜمٝمؿ أن ي١مم ٟمقا  ,وُم٤م ذم اًمًجدة ذم إُمقات ُمـ اًمٙمٗم٤مر  ,سمدًمٞمؾ ىمقًمف

:

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ ()5أي  :ذيمروا ُمرة سمٕمد أظمرى ,
وزُم٤مٟم ً٤م سمٕمد زُم٤من  ,صمؿ أقمروقا قمٜمٝم٤م سم٤معمقت  ,ومٚمؿ ي١مُمٜمقا واٟم٘مٓمع رضم٤مء إيامهنؿ(.)6
ىمقًمف [شمٕم٤ممم] ( ﴿ : )7ﯽ ﯾ﴾ (. )8

إن ىمٚم٧م  :يمٞمػ ىم٤مل ذًمؽ ُمع أن اًمٜم٤مد يوؿمع وطمده ؟

ىمٚم٧م(ٟ : )9مًٌ٦م اًمٜمًٞم٤من إًمٞمٝمام جم٤مز ًا  ,واعمراد أطمدمه٤م  ,يمٜمٔمػمه ذم ىمقًمف  ﴿ :ﭩ ﭪ
( )1اٟمٔمر  :درة اًمتٜمزيؾ صـ(,)198 -197وأهار اًمتٙمرار صـ( , )169وُمالك اًمت٠مويؾ (, )647 – 644/2
واًمٌّم٤مئر ( , )300/1وومتح اًمرمحـ صـ(. )245
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(ُ )2مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )57
( )3آي٦م (. )22
( )4ذم (ب)  :أن .
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمًجدة آي٦م (. )12
( )6ذيمره سمٜمّمف اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ(. )170 , 169
صـ. )248
صـ , )198وُمالك اًمت٠مويؾ( , )651- 647/2وومتح اًمرمحـ ًمزيمري٤م (
واٟمٔمر أيْم ً٤م :درة اًمتٜمزيؾ (
سم٘مل اًمٜمًخ .
(ُ )7م٤مسملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ إصؾ  ,واعمثٌ٧م ُمـ ة
(ُ )8مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م ( )61وٟمّمٝم٤م﴿ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾.
( )9هذا ىمقل اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ( , )248وُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ
صـ(. )205 , 204واٟمٔمر  :اًمٙمِم٤مف (. )703/2
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ﭫ ﭬ﴾ ( ، )1وىمٞمؾ ٟ :مًك ُمقؾمك شمٗم٘مد احلقت  ,ويقؿمع أن خيؼمه سمخؼمه .
ىمقًمف [شمٕم٤ممم] ( ﴿ : )2ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾ (. )3

الرسالة كاملة
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(ُ )1مـ ؾمقرة اًمرمحـ آي٦م (. )22
(ُ )2م٤مسملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ إصؾ  ,واعمثٌ٧م ُمـ (أ  ,ب) .
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م ( )71وٟمّمٝم٤م ﴿ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﴾.
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ىم٤مًمف  :سمٖمػم وم٤مء  ,وىم٤مل سمٕمد  ﴿ :ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﴾ ( )1سم٤مًمٗم٤مء ٕ ,نه ضمٕمؾ طمرىمٝم٤م
ضمزاء اًمنمط ومٚمؿ حيت٩م ًمٚمٗم٤مء  ,وضمٕمؾ ىمتؾ اًمٖمالم ُمـ مجٚم٦م اًمنمط  ,ومٕمٓمٗمف قمٚمٞمف سم٤مًمٗم٤مء ,
وضمزاء اًمنمط ىمقًمف  ﴿ :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ﴾ (.)2
ىمقًمف [شمٕم٤ممم] ( ﴿ : )3ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ (. )4
ىم٤مًمف سمٚمٗمظ ((اإلُمر)) ٕٟمف ًمٚمٕمج٥م  ,واًمٕمج٥م ( )5يمام يٙمقن ذم اخلػم يٙمقن ذم اًمنم ,
وىم٤مًمف سمٕمد ذم ىمتؾ اًمٖمالم سمٚمٗمظ  ﴿ :ﰕ﴾ (ٟٕ , )6مف ٓ يٙمقن إٓ ذم اًمنم  ,وىمتؾ اًمٜمٗمس
أقمٔمؿ ُمـ جمرد ظمرق اًمًٗمٞمٜم٦م  , /ومٜم٤مؾم٥م يمؾ ُم٤م هق ومٞمف  ,وًمذًمؽ ىم٤مل ذم ظمرق اًمًٗمٞمٜم٦م :
﴿ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾ ( )7سمحذف ًمؽ  ,وذم ىمتؾ اًمٖمالم  ﴿ :ﭓ ﭔ ﭕ ﴾ ( )8سمذيمره  ,وٕن ذم
ذيمره ىمّمد زي٤مدة اعمقاضمٝم٦م سم٤مًمٕمت٤مب قمغم شمرك اًمقصٞم٦م ُمرة صم٤مٟمٞم٦م(.)9

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )74
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )74
هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ  ,صـ(. )248
واٟمٔمر  :أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ ًمٚمرازي اًمحٟمٗمل صـ(. )205
(ُ )3م٤مسملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ إصؾ  ,واعمثٌ٧م ُمـ (ب) .
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م ( )71وٟمّمٝم٤م ﴿ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ﯮ ﯯ ﯰ ﴾.
((( )5واًمٕمج٥م))  :ؾم٘مٓم٧م ُمـ (أ) .
(ُ )6مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )74
(ُ )7مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )72
(ُ )8مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )75
( )9هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ  ,صـ(. )249 , 248
ومٛمٕمـمه٤م واطمد  ,وىمٞمؾ :
وأو٤مف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ صـ(:)206أٟمف ٓومرق سملم اإلُمرواًمٜمٙمر ا
سمؾ اًمٜمٙمر أقمٔمؿ  ,سمٛمٕمٜمك  :ضمئ٧م ؿمٞمئ ً٤م أٟمٙمر ُمـ إول ٟٕ ,مف ٓ يٛمٙمـ شمداريمف  ,أُم٤م اخلرق ومٞمٛمٙمـ شمداريمف
سم٤مًمًد .
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :درة اًمتٜمزيؾ صـ( , )199وأهار اًمتٙمرار صـ( , )170وُمالك اًمت٠مويؾ (. )654 , 653/2
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ىمقًمف [شمٕم٤ممم] ( ﴿ : )1ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ (. )2

ضم٤مء ذم إول سم٤مًمت٤مء قمغم إصؾ  ,وذم اًمث٤مين  ﴿ :ﯽ﴾ ()3سمحذومٝم٤م ختٗمٞمٗم ً٤م ٕٟمف

اًمٗمرع  ,وقمٙمس ذًمؽ ذم ىمقًمف  ﴿ :ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﴾ (ٕ )4ن
ُمٗمٕمقل إول اؿمتٛمؾ قمغم [طمرف ]()5وومٕمؾ ووم٤مقمؾ وُمٗمٕمقل  ,ومٜم٤مؾمٌف اًمح ذف ختٗمٞمٗم ً٤م ,
سمخالف ُمٗمٕمقل اًمث٤مين وم٢مٟمف اؾمؿ واطمد

 ,وهق ىمقًمف  ﴿ :ﰢ﴾ ومٜم٤مؾمٌف اًمٌ٘م٤مء قمغم

إصؾ (.)6
ىمقًمف ذم إول﴿ :ﮚ﴾(,)7وذم اًمث٤مين﴿ :ﮰ﴾(,)8وذم اًمث٤مًم٨م ﴿ :ﯩ ﯪ﴾(،)9

ٕن إول ذم اًمٔم٤مهر إومً٤مد وم٠مؾمٜمده إمم ٟمٗمًف

 ,واًمث٤مًم٨م إٟمٕم٤مم حمض وم٠مؾمٜمده إمم اهلل

قمزوضمؾ  ,واًمث٤مين إومً٤مد ُمـ طمٞم٨م اًم٘متؾ إٟمٕم٤مم ُمـ طمٞم٨م اًمتٌديؾ وم٠مؾمٜمده إمم ٟمٗمًف وإمم اهلل
قمزوضمؾ .
وىمٞمؾ ٕ :ن اًم٘متؾ يم٤من ُمٜمف  ,وإزه٤مق اًمروح يم٤من ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم(.)10
(ُ )1م٤مسملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ إصؾ  ,واعمثٌ٧م ُمـ (ب) .
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )78
آي (. )82
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ ة
(ُ )4مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )97
( )5ذم إصؾ (( :طمزق))  ,وذم (أ) (( :ظمرق))  ,واعمثٌ٧م ُمـ (ب  ,ج) وهق اًمّمقاب .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )6هذا شمٕمٚمٞمؾ اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ(. )249
واٟمٔمر أيْم ً٤م  :درة اًمتٜمزيؾ صـ( , )200 , 199وأهار اًمتٙمرار صـ( , )171وُمالك اًمت٠مويؾ (, 654/2
 , )655واًمٌّم٤مئر (. )302
(ُ )7مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )79
(ُ )8مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )81
(ُ )9مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )82
ح
( )10ذيمره سمٜمّمف اًمٙمرُم٤مين ذم أهار اًمتٙمرار صـ ( , )171 , 170وذيمره اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ف ت
قمؼم قمـ ٟمٗمًف سمٚمٗمظ اجلٛمع  -أراد ىمقًمف :
اًمرمحـ صـ( )250 , 249صمؿ ىم٤مل (( :وإوضمف ومٞمف ُم٤م ىمٞمؾ  :إٟمف ّ

﴿ ﮰ﴾  -شمٜمٌٞمٝم ً٤م قمغم أٟمف ُمـ اًمٕمٔم٤مم ذم قمٚمقم احلٙمٛم٦م  ,ومٚمؿ ي٘مدم قمغم اًم٘متؾ إٓ حلٙمٛم٦م قمٚمٞم٦م)) .
وقمؼم سم٘مقًمف  ﴿ :ﮚ﴾ شم٠مدسم ً٤م ُمع اعمقمم  , --طمٞم٨م ٟمً٥م اًمٕمٞم٥م إمم ٟمٗمًف  ,وأيْم ً٤م ذم ت هم٤مير
ومؾت ّ :
إؾم٤مًمٞم٥م ُم٤م يدل قمغم قمٔمٛم٦م يمالم اهلل  , --وُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٌالهم٦م واإلقمج٤مز .واهلل أقمٚمؿ .
اٟمٔمر  :زاد اعمًػم(. )182/5
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ىمقًمف [شمٕم٤ممم] ( ﴿ : )1ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ (. )2

إن ىمٚم٧م  :اًمِمٛمس ذم اًمًامء اًمراسمٕم٦م ( , )3وهل سم٘مدر يمرة إرض ُم٤مئ٦م وؾمتلم

 ,أو

مخًلم  ,أو وقمنميـ ُمرة  ,ومٙمٞمػ شمًٕمٝم٤م قملم ذم إرض شمٖمرب ومٞمٝم٤م ؟ .
ـم٤مل ة وهم٤مرسم٦م ومٞمف  ,ومذو
ىمٚم٧م  :اعمراد وضمده٤م ذم فمٜمف  ,يمام يرى رايم٥م اًمٌحر اًمِمٛمس ع
اًم٘مرٟملم اٟمتٝمك إمم آظمر اًمٌٜمٞم٤من ذم ضمٝم٦م اًمٖمرب  ,ومقضمد قمٞمٜم ً٤م واؾمٕم٦م  ,ومٔمـ أن اًمِمٛمس شمٖمرب
ومٞمٝم٤م .
ٟم٥م  ,أو شم٘مٞم ً٤م طمٙمٞم ًام  ,ومٙمٞمػ /ظمٗمك قمٚمٞمف هذا طمتك وىمع ذم
وم٢من ىمٚم٧م  :ذو اًم٘مرٟملم يم٤من ي٤م
فمٜمف ُم٤م يًتحٞمؾ وىمققمف ؟ .
ىمٚم٧م( : )4إٟمٌٞم٤مء واحلٙمامء ٓ يٌٕمد أن ي٘مع ُمٜمٝمؿ ُمثؾ ذًمؽ  ,أٓ شمرى إمم فم ّـ ُمقؾمك
ومٞمام أٟمٙمره قمغم اخلي  ,وأيْم ً٤م وم٤مهلل ىم٤مدر قمغم شمّمٖمػم ضمرم اًمِمٛمس  ,وشمقؾمٞمع اًمٕملم  ,ويمؼم
إرض  ٪سمحٞم٨م شمًع عيـ اعم٤مء قملم اًمِمٛمس  ,ومٚمؿ ٓ جيقز ذًمؽ ؟ ومل ٟمٕمٚمؿ سمف ً ٪م٘مّمقر
قم٘مقًمٜم٤م قمـ اإلطم٤مـم٦م سمذًمؽ .
ىمقًمف  ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﴾ (. )5

أي  :ىمدر ًا حل٘م٤مرهتؿ  ,وًمٞمس اعمراد ومال ٟمٜمّم٥م ُمٞمزاٟم ً٤م ٕ ,ن اعمٞمزان إٟمام يٜمّم٥م ًمٞمقزن سمف
احلًٜم٤مت ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمًٞمئ٤مت  ,واًمٙم٤مومر ٓ طمًٜم٦م ًمف

 ,وإٟمام ىمقل ه  ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ * ﮀ ﮁ ﴾ ( )6ومٝمق ومٞمٛمـ همٚمٌ٧م ؾمٞمئ٤مشمف قمغم طمًٜم٤مشمف ُمـ اعم١مُمٜملم ,
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(ُ )1م٤مسملم اعمٕمٙمقوملم  :ؾم٘مط ُمـ إصؾ  ,واعمثٌ٧م ُمـ (ب) .
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )86
يثٌ٧م ,ىم٤مل حم٘مؼ ومتح اًمرمحـ اًمِمٞمخ حمٛمد اًمّم٤مسمقين صـ
( )3هذا حيت٤مج إمم دًمٞمؾ ٟم٘مكم أو ٟمٔمري ه

(: )250

(( ًمٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾ صم٤مسم٧م قمغم أن اًمِمٛمس ذم اًمًامء اًمث٤مًمث٦م أو اًمراسمٕم٦م  ,وإٟمام اًمٜمّمقص شمدل قمغم أن مجٞمع
اًمِمٛمقس وإىمامر واًمٙمقايم٥م دون اًمًامء إومم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 ﴿ :ﮈﮉﮊ ﮋﮌ﴾

[اعمٚمؽ. ))... ]٥:
( )4اًم٘مقٓن ًمٚمٌمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ( , )250وذيمرمه٤م ُمـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج
ضمٚمٞمؾ صـ( , )208واٟمٔمر  :اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (. )142/ 21
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )105
(ُ )6مـ ؾمقرة اًم٘م٤مرقم٦م آي٦م (. )9 , 8
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وم٢مٟمف يدظمؾ اًمٜم٤مر ًمٙمـ ٓ خيٚمد ومٞمٝم٤م(. )1

فطلَا
خامت٘ يف :
ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم يمت٤مب اًمتذيم٤مر( : )2روي ذم ومْمٚمٝم٤م أظمٌ٤مر وآصم٤مر ومٛمـ ذًمؽ :
طمدي٨م [اًمؼماء] ( )3ىم٤مل  :سمٞمٜمام رضمؾ ي٘مرأ ؾمقرة اًمٙمٝمػ  ٪إذ رأى د اسمتف شمريمض  ,ومٜمٔمر
وم٢مذا ُمثؾ اًمٖمامُم٦م أو اًمًح٤مسم٦م  ,وم٠مشمك رؾمقل اهلل  ,--ومذيمر ذًمؽ ًمف

.وم٘م٤مل  « :شمٚمؽ

اًمًٙمٞمٜم٦م نزًم٧م ًمٚم٘مرآن أو ٟمزًم٧م قمغم اًم٘مرآن ش.
ظمرضمف اًمؽمُمذي  ,وىم٤مل  :طمدي٨م طمًـ صحٞمح(. )4
ّ
وظمرج اًمؽمُمذي أيْم ً٤م  ,قمـ أيب اًمدرداء  ,قمـ اًمٜمٌل --ىم٤مل « ُمـ ىمرأ صمالث آي٤مت
ّ

ُمـ أول اًمٙمٝمػ قمّمؿ ُمـ ومتٜم٦م اًمدّ ضم٤مل ش .وىم٤مل هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح(. )5

وظمرج ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف((( : )6ومٛمـ أدريمف  -يٕمٜمل اًمدّ ضم٤مل -ومٚمٞم٘مرأ قمٚمٞمف ومقاشمح ؾمقرة
ّ

اًمٙمٝمػ))(. )7

( )1ذيمره سمٜمّمف اًمِمٞمخ زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ومتح اًمرمحـ صـ (ُ , )251مـ ىمٌٚمف اًمرازي احلٜمٗمل ذم أٟمٛمقذج
ضمٚمٞمؾ صـ(. )209 , 208واٟمٔمر  :اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (. )148/21
(. )249 – 246( )2
( )3ذم إصؾ  ,وذم سم٘مٞم٦م اًمٜمًخ (( :أٟمس)) وهق ظمٓم٠م  ,واعمثٌ٧م ُمـ اًمؽمُمذي .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

( )4أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن  ,سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ ؾمقرة اًمٙمٝمػ ( )163/5رىمؿ
. -
اًمؼماء
(ُ )2885مـ ـمريؼ حمٛمقد سمـ همٞمالن  ,صمٜم٤م أسمق داود  ,أٟم٤م ؿمٕمٌ٦م  ,قمـ أيب إؾمح٤مق  ,ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م -
درصمتف  :ىم٤مل اًمؽمُمذي (( :طمدي٨م طمًـ صحٞمح)) .
( )5أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن  ,سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ ؾمقرة اًمٙمٝمػ ( )164/5رىمؿ
(ُ )2886مـ ـمريؼ ؿمٕمٌ٦م  ,قمـ ىمت٤مدة  ,قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد  ,قمـ ُمٕمدان  ,قمـ أيب اًمدرداء. --
درصمتف  :ىم٤مل اًمؽمُمذي (( :طمدي٨م طمًـ صحٞمح)) .
واحلدي٨م أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اعمً٤مومريـ  ,سم٤مب ومْمؾ ؾمقرة اًمٙمٝمػ وآي٦م اًمٙمرد
( )555/1رىمؿ (. )809سمٚمٗمظ ُ(( :مـ طمٗمظ قمنم آي٤مت ُمـ أول ؾمقرة اًمٙمٝمػ قمّمؿ ُمـ اًمدّ ضم٤مل)) .
( )6ذم (أ) :اًمّمحٞمحلم .
( )7أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ,يمت٤مب اًمٗمتـ وأذاط اًمً٤مقم٦م  ,سم٤مب ذيمر اًمدضم٤مل وصٗمتف وُم٤م ُمٕمف
( )255 – 2250/4رىمؿ (. )2937قمـ اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من .
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وذيمر اًمثٕمٚمٌل ىم٤مل  :ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب  : )1(/ىم٤مل اًمٜمٌلُ(( :--مـ ىمرأ قمنم آي٤مت
شميه ومتٜم٦م اًمدضم٤مل  ,وُمـ ىمرأ اًمًقرة يمٚمٝم٤م دظمؾ اجلٜمّ٦م)) (. )2
ُمـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ طمٗمٔم ً٤م مل ّ

[/223أ]

وذم ُمًٜمد اًمدارُمل  ,قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل ُ :مـ ىمرأ ؾمقرة اًمٙمٝمػ ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م

أو٤مء ًمف ُمـ اًمٜمقر ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ(. )3
ىم٤مل اًمقائكم( )4قمٜمف ُ :مـ ىمرأ ؾمقرة اًمٙمٝمػ يقم اجلٛمٕم٦م أو٤مء ًمف ُم٤م سملم ُم٘م٤مُمف وسملم
اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ(. )5
وىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ [أٟمس]( )6ىم٤مل اًمٜمٌلُ(( :--مـ ىمرأ أول ؾمقرة اًمٙمٝمػ وآظمره٤م
يم٤مٟم٧م ًمف ٟمقر ًا ُمـ ىمرٟمف إمم ىمدُمف  ,وُمـ ىمرأه٤م يمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م ًمف ٟمقر ًا ُمـ اًمًامء إمم إرض ))
ذيمره اًمثٕمٚمٌل(. )7
( )1هق (( :ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب سمـ هالل اًمٗمزاري  ,طمؾيػ إٟمّم٤مر  ,صح٤ميب ُمِمٝمقر ً ,مف أطم٤مدي٨م ُ ,م٤مت
سم٤مًمٌٍمة  ,ؾمٜم٦م صمامن ومخًلم [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )333/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :آؾمتٞمٕم٤مب ( , )653/2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( , )228/2واإلص٤مسم٦م (. )178/3
( )2ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )144/6واًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ( , )198/13واسمـ قم٤مدل اًمدُمِم٘مل
ذم اًمٚمٌ٤مب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب ( )580/12صمالصمتٝمؿ قمـ ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب. --
درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده .
( )3أظمرضمف اًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن  ,سم٤مب ومْمؾ ؾمقرة اًمٙمٝمػ ( )546/2رىمؿ ()3407
ُمـ ـمريؼ هِمٞمؿ صمٜم٤م أسمق ه٤مؿمؿ  ,قمـ أيب جمٚمز  ,عن ىمٞمس سمـ قمٌ٤مد  ,قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري . --
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درصمتف  :رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت .
( )4هق  :قمٌٞمد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طم٤مشمؿ اًمقائكم اًمٌٙمري  ,اإلُم٤مم  ,احل٤مومظ اًمٕم٤ممل  ,اعمجقد ً ,مف ُمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م

:

اإلسم٤مٟم٦م ذم ُمً٠مًم٦م اًم٘مرآن ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م (444هـ) .
ذيمرة احلٗم٤مظ ( , )1118/3وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (. )655/17
اٟمٔمر شمرمجتف ذم  :ت
( )5مل أىمػ قمٚمٞمف .
( )6شم٘مدم شمّمحٞمحف  .اٟمٔمر صـ(. )446
( )7ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )204/6قمـ ؾمٝمؾ سمـ ُمٕم٤مذ  ,قمـ أسمٞمف  ,واًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ( )401/13قمـ
ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ. --
واحلدي٨م أظمرضمف أمحد ذم اعمسٟمد ( )390/24رىمؿ ( , )443واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم
رىمؿ ( )443يمالمه٤م ُمـ ـمرق قمـ زسم٤من سمـ وم٤مئد  ,قمـ ؾمٝمؾ سمـ ُمٕم٤مذ  ,قمـ أسمٞمف .
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :زسم٤من وم٤مئد احلٛمراوي  ,وٕمٞمػ  ,ومٝمق هبذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ .
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ىم٤مل قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ( : )1إن مم٤م أظمذ قمغم اًمٕم٘مرب أٓ شمي أطمد ًا ذم ًمٞمٚمف وٓ ذم هن٤مره
قال  ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾ ( , )2وإن مم٤م أظمذ قمغم اًمٙمٚم٥م أٓ يي ُمـ محؾ قمٚمٞمف إذا
ىم٤مل  ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ (. )4()3
وقمـ اسمـ قمٌ٤مس -

-ىم٤مل ًمف رضمؾ  :إين أوٛمر أن أىمقم ؾم٤مقم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ ومٞمٖمٚمٌٜمل

اًمٜمقم  ,وم٘م٤مل  :إذا أردت أن شم٘مقم أي ؾم٤مقم٦م ؿمئ٧م ُمـ اًمٚمٞمؾ  ,وم٤مىمرأ إذا أظمذت ُمْمجٕمؽ :
﴿ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ ( )5إمم آظمر اًمًقرة  ,وم٢من اهلل يقىمٔمؽ ُمتك ؿمئ٧م ُمـ
اًمٚمٞمؾ .ذيمره اًمثٕمٚمٌل(. )6
وذم ُمًٜمد اًمدراُمل قمـ زر سمـ طمٌٞمش ( )7ىم٤مل ُ :مـ ىمرأ آظمر ؾمقرة اًمٙمٝمػ ٕي ؾم٤مقم٦م

ومجرب ومقضمد يمذًمؽ.
يريد ىمٞم٤مُمٝم٤م ُمـ اًمٚمٞمؾ ىم٤مُمٝم٤م ّ ,

()8
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( )1ذم اًمثٕمٚمٌل (( :قمٛمر)) .
(ُ )2مـ ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت آي٦م (. )79
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )18
( )4ذيمره اًمثٕمٚمٌل ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ( , )160/6واًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه (. )230/13
درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,وُم٤م ذيمر ُمـ اًمّمحٞمح يٖمٜمل قمـ ُمثؾ هذه اًمٖمرائ٥م اًمتل ٓ ؾمٜمد هل٤م .
(ُ )5مـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م (. )109
( )6مل أضمده ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من  ,وذيمره اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ( )402/13وٟمًٌف ًمٚمثٕمٚمٌل .
درصمتف  :مل أىمػ قمغم إؾمٜم٤مده  ,واٟمٔمر اًمذي يٚمٞمف .
( )7هق ِ (( :ز ّر  -سمٙمن أوًمف وشمِمديد اًمراء  -اسمـ ُطم ٌَ ْٞمش  -سمٛمٝمٛمٚم٦م وُمقطمدة وُمٕمجٛم٦م ُمّمٖمر ًا  -اسمـ ُطمٌ٤مؿم٦م -
سمْمؿ املمهٚم٦م سمٕمده٤م ُمقطمدة صمؿ ُمٕمجٛم٦م  -إؾمدي اًمٙمقذم  ,أسمق ُمريؿ  ,صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ خميم ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م
إطمدى أو اصمٜمتلم أو صمالث وصمامٟملم  ,وهق اسمـ ُم٤مئ٦م  ,وؾمٌع وقمنميـ [.ع])) اًمت٘مري٥م (. )259/1
واٟمٔمر شمرمجتف ذم:اجلرح واًمتٕمديؾ ( , )622/3واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمٌ٤من ( , )269/4واًمتٝمذي٥م (. )277/3
( )8أظمرضمف اًمدارمي ذم ؾمٜمٜمف  ,يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ,سم٤مب ذم ومْمؾ ؾمقرة اًمٙمٝمػ ( )546/2رىمؿ (, )3406
وأسمق قمٌٞمد ذم ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن  ,سم٤مب ومْم٤مئؾ ؾمقرة هقد ...صـ( )246يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ يمثػم  ,قمـ
إوزاقمل  ,قمـ قمٌدة  ,قمـ زر سمـ طمٌٞمش .
ومًػمه ( )402/13سمًٜمد اًمدارُمل وُمتٜمف  ,واًمًٞمقـمل ذم اإلشم٘م٤من (. )1158/2
وذيمره اًم٘مرـمٌل ذم ت
درصمتف  :ذم إؾمٜم٤مده  :حمٛمد سمـ يمثػم وهق (( :حمٛمد سمـ يمثػم سمـ أيب قمٓم٤مء اًم ّث٘مٗمل اًمّمٜمٕم٤مين  ,أسمق يقؾمػ ,
ىمري٥م
اعمّمٞمّم٦م  ,صدوق يمثػم اًمٖمٚمط ُ ,مـ صٖم٤مر اًمت٤مؾمٕم٦م ُ ,م٤مت ؾمٜم٦م سمْمع قمنمة [.د ت س])) اًم٧م
ٟمزيؾ ّ
(. )203/2
واٟمٔمر شمرمجتف ذم  :اًمٚمً٤من ( , )373/7واًمتٝمذي٥م (. )369/9وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت .
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اخلامتـــــ٘

اخلامتـــــــ٘
احلٛمد هلل أوًٓ وآظمر ًا  ,وفم٤مهر ًا وسم٤مـمٜم ً٤م  ,واحلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت  ,واًمّمالة
واًمًالم قمغم ُمـ ظمتؿ اهلل سمف اًمرؾم٤مٓت  ,ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف  ,وُمـ ؾم٤مر قمغم هديف
إمم يقم اًمديـ .

وسمٕمد ..

إين أشمقضمف إمم اًمع زم اًمٙمريؿ  ,سم٤مًمِمٙمر واًمثٜم٤مء ,قمغم قمٔمٞمؿ ٟمٕمٛمتف  ,وضمزيؾ ُمٜمتف  ,أن ووم٘مـ ي
ف
اًمٙمٝمػ
ًمالٟمتٝم٤مء ُمـ دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ هذا اجلزء ُمـ اعمخٓمقط ُ ,مـ أول ؾمقرة إٟمٗم٤مل إمم آظمر ؾمقرة .
ضمٜمٞم٧م سمٗمْمٚمف  ,وشمقومٞم٘مف ظمالل اًمدراؾم٦م  ,صمامر ًا ي٤مٟمٕم٦م ُ ,مـ يمت٥م اًمتٗمًػم ,وأؾمٌ٤مب
وًم٘مد
ُ
اًمٜمزول  ,واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ  ,وُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن  ,وومْم٤مئٚمف  ,وقمد أي  ,ويمذا يمت٥م اًمًٜم٦م ,
وقمٚمقم احلدي٨م  ,ويمت٥م اًمرضم٤مل  ,ويمت٥م اًمٕم٘مٞمدة  ,ويمت٥م اًمٚمٖم٦م  ,ويمت٥م اًمت٤مريخ وهمػمه٤م ُمـ
ي وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م أصمٜم٤مء اًمٌح٨م .
اعمراضمع اًم٧م
رطمؿ اهلل – ُمـ
وسمٕمد هذه اًمرطمٚم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل قم٤ميِم٧م ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ  /قمٓمٞم٦م إج هقري – ه
ظمالل دراؾم٦م قمٍمه وطمٞم٤مشمف  ...وشمٕم٤مُمٚم٧م ومٞمف ُمع هذا اجلزء ُمـ يمت٤مسمف ٓ ,يًٕمـ ي إٓ أن أىمٞمد
أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل ذًمؽ ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م :
( )1رهمؿ ُم٤م ؾم٤مد احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم قمٍم اعم١مًمػ ُمـ شم٠مظمر  ,واوٓمراب ؾمٞم٤مد واضمتامقمل  ,إٓ أن
اجل٤مُمع إزهر ىم٤مم سمدور ري٤مدي ذم احلٗم٤مظ قمغم ُمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٚمامء ومجع ؿمت٤مهتؿ  ,طمٞم٨م رطمؾ اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م
إضمٝمقري ُمـ ىمريتف إمم اًم٘م٤مهرة ًمالضمتامع سم٤مًمٕمٚمامء واعمِم٤ميخ سم٤مٕزهر  ,وقمٙمػ قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ  ,طمتك
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ؾمالُمٞم٦م.
اؾمتٓم٤مع أن يٙمقن واطمد ًا ُمـ ومْمالء قمٍمه  ,وىمدم اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م ًمٚمٛمٙمتٌ٦م اإل
( )2فمٝمر شم٠مصمر اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري سمٓمٌٞمٕم٦م قمٍمه اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ,طمٞم٨م اقمتٛمد ذم ُم١مًمٗمف هذا قمغم
ُم١مًمٗم٤مت ُمـ ؾمٌ٘مف  ,دون إفمٝم٤مر رأي ًمف ومٞمٝم٤م إٓ ٟم٤مدر ًا  ,وُمـ ذًمؽ أٟمف شم٤مسمع سمٕمض ُمـ يمت٥م ذم قمٚمؿ
اًمّمؼم  ,وإُمر
اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ يمٝمٌ٦م اهلل سمـ ؾمالُم٦م اعم٘مرىء ُمـ ا ندقم٤مء ٟمًخ آي٦م اًمًٞمػ ًمٙمؾ آي٤مت
سم٤مإلقمراض قمـ اعمنميملم  ,واًمٕمٗمق واًمّمٗمح  ,واعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤مًمتل هل أطمًـ  ,واحلؼ أن هذه ُمٌ٤مًمٖم٦م ,
اًمٜمًخ
يمام أٟمف شم٤مسمع ُمـ ا ندقمك ٟمًخ سمٕمض أي٤مت اخلؼمي٦م  ,واًمّمحٞمح أن إظمٌ٤مر ٓ شم٘مٌؾ .
()3طمقى اًمٙمت٤مب قمدد ًا يمٌػم ًا ُمـ إطم٤مدي٨م و أصم٤مر اًمّمحٞمح٦مواًمْمٕمٞمٗم٦م ٪سمؾ واملووققم٦م,
واًمتل حتت٤مج إمم ختري٩م وطمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م,ويمذا اًمٙمثػم ُمـ إىمقال اًمتل حتت٤مج إمم قمزو عمّم٤مدره٤م .
( )4اقمتٛمد اعم١مًمػ ذم قمٚمؿ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول قمغم أؿمٝمر ُم٤م صٜمػ ذم هذا اًمٌ٤مب  ,وُمع ذًمؽ
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اخلامتـــــ٘

مل يًتققم٥م يمؾ ُم٤م ىمٞمؾ ذم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,طمٞم٨م وم٤مشمف ُمـ إؾمٌ٤مب اًمٙمثػم ذيمره٤م أئٛم٦م اًمتٗمس ير
ذم شمٗم٤مؾمػمهؿ اعمٕمتٛمدة اعمروي٦م سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمّمحٞمح٦م .
( )5قمٚمؿ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,وقمٚمؿ اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ  ٓ ,جم٤مل ًمالضمتٝم٤مد ومٞمف

ُم٤م  ,وٓ ـمريؼ

إلصمٌ٤مشمفُم٤مإٓ سم٤مًمٜم٘مؾ اًمّمحٞمح .
اًمؽمايمٞم٥م
( )6قمٚمؿ اعمتِم٤مسمف اًمٚمٗمٔمل جيتٛمع ُمع قمٚمؿ ُمِمٙمؾ اًم٘مرآن ,إذا يم٤من اإلؿمٙم٤مل ٟم٤مدم ً٤م قمـ اظمتالف ,
ٍ
يمٚمٛم٦م سم٠مظمرى,
وإًمٗم٤مظ ذم اًمرؾمؿ ,وٟم٤مدم ً٤م قمـ اعمتٙمرر سم٠مًمٗم٤مظ ُمت٘م٤مرسم٦م ,أو ُمتامصمٚم٦م يم٤مٓظمتالف سم٢مسمدال
وآظمتالف ذم اًمتٕمريػ واًمتٜمٙمػم ,ويٗمؽمق اعمتِم٤مسمف اًمٚمٗمٔمل قمـ اعمِمٙمؾ,إذا يم٤من اإلؿمٙم٤مل ٟم٤مدم ً٤م قمـ
ؾمقى ذًمؽ ,يم٠من يٙمقن اإلؿمٙم٤مل سمًٌ٥م آقمت٘م٤مد ُ.مث ً
كؼوله تعاىل( :ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ) (.)1
ال
( )7سمذل اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري – رمحف اهلل – ضمٝمد ًا يمٌػم ًا ذم مجع إىمقال وإظمراج هذا
اًمٙمت٤مب سمّمقرة ـمٞمٌ٦م  ,وٓ يٜم٘مص ُمـ ىمٞمٛم٦م اًمٙمت٤مب سمٕمض امل آظمذ اعمذيمقرة  ,وم٢مٟمف قمٛمؾ سمنمي
واًمٙمامل هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم .
ـمٚم٥ماًمٕمٚمؿ وظم٤مص٦م اعمٜمتًٌلم إمم ختّمص اًمتٗمًػم و قمٚمقم اًم٘مرآن إمم سف مهٛمٝمؿ
( )8أويص ة
ًمدراؾم٦م أؾمٌ٤مب اًمٜمزول  ,واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ  ,واعمتِم٤مسمف  ,دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٞمتؿ اًمتٗمريؼ سملم ُم٤م هق
ؾمٌ٥م ًمٚمٜمزول  ,وسملم ُم٤مهق ُمـ سم٤مب اًمتٗمًػم  ,ودراؾم٦م أؾم٤مٟمٞمد أؾمٌ٤مب اًمٜمزول إلفمٝم٤مراًمّمحٞمح
واًمً٘مٞمؿ ُمٜمٝم٤م  ,ويمذا ي٘م٤مل ذم اعمؽي واعمدين  ,واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ,و اعمتِم٤مسمف .
رطمؿ اهلل اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري وضمزاه قمـ ظمدُم٦م يمت٤مسمف ظمػم اجلزاء  ,ورزىمٜم٤م وإي٤مه ورود
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

طمقض ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ––وُمراوم٘متف ذم اجلٜم٦م ُمع اًمذيـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٌٞملم واًمّمدي٘ملم
واًمِمٝمداء وطمًـ أوًمئؽ رومٞم٘م ً٤م .
إمم هٜم٤م شمؿ اًمٙمت٤مب سم٢مذن اعمٚمؽ اًمقه٤مب وٟمردمل ُمٜمف اًمثقاب وطمًـ اخلت٤مم واعمآب.
أؾم٠مل اهلل ضمؾ وقمال أن جيٕمٚمٜمل ُمـ اعمخٚمّملم اًمٕم٤مُمٚملم اًمٜم٤مصحلم اهلداة اعمٝمتديـ وأن يٕمٚمٛمٜمل ُم٤م
اعمًٚمٛملم آُملم
...
يٜمٗمٕمٜمل ويٜمٗمٕمٜمل سمام قمٚمٛمٜمل وأن يٖمٗمر زم وًمقاًمدي وعمِم٤مخيل وإظمقاين ومجٞمع

***
شمؿ اًمٙمالم ورسمٜم٤م حمٛمقد
* * * ُم٤مهمرد اًم٘مٛمري وأورق قمقد
صمؿ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل حمٛمد

وًمف اعمٙم٤مرم واًمٕمال واجلقد

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

(ُ )1مـ ؾمقرة اًمٗمتح آي٦م (.)10
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الفَـــارض
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة
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الفَارض
الكزآىٔ٘
.
 -1فَزض اآلٓات
اليبْٓ٘
 -2فَزض األحازٓح .
اآلثار
 -3فَزض .
األعالو
 -4فَزض .
الػزٖب٘
 -5فَزض األلفاظ .
ّالبلساٌ
.
 -6فَزض األمانً
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ّالفزم
 -7فَزض الكباٜل .
ّاملزادع
.
 -8فَزض املصازر
 -9فَزض املْضْعات.
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فَزض اآلٓات الكزآىٔ٘
و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

سْرٗ البكزٗ

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

1

﴿ﭔﭕﭖ ﴾

6

46

2

﴿ﯬ ﯭ ﯮ﴾

15

96

3

﴿ ﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂ﴾

26

96

4

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﴾

30

374

5

﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾

46

444

6

﴿ﭛﭜﭝﭞﭟ ﴾

58

46

7

﴿ ﯣﯤﯥﯦ﴾

75

268

8

﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾

106

29 , 26

9

﴿ ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﴾

121

61

 ﴿ 10ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾

189

45

 ﴿ 11ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾

197

264

 ﴿ 12ﭞ ﭟﭠ﴾

220

433

﴿ 13ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾

226

269

 ﴿ 14ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾

236

97

 ﴿ 15ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾

238

263,319

 ﴿ 16ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾

243

286

 ﴿ 17ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﴾

264

362
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و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

 ﴿ 18ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾

٢٧٨

الصفحة
275

سْرٗ آل عنزاٌ
 ﴿ 19ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﴾

5

287

 ﴿ 20ﮘ ﮙ ﮚ﴾

20

345

 ﴿ 21ﮚ ﮛ﴾

26

408

 ﴿ 22ﮦ ﮧ ﮨﮩ﴾

42

262

 ﴿ 23ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾

102

45,6

سْرٗ اليشاٛ

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

﴿ 24ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾

1

6

 ﴿ 25ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾

3

45 , 44

 ﴿ 26ﰂ ﰃ﴾

6

433

 ﴿ 27ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾

48

344

﴿ 28ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾

64

36

 ﴿ 29ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾

115

410

﴿ 30ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾

136

363

 ﴿ 31ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾

164

319

 ﴿ 32ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾

174

291

سْرٗ املاٜسٗ
 ﴿ 33فَا ْذهَةِ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾

485

24

129
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رقه اآلية

الصفحة

و

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

 ﴿ 34ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾

48

280,311

 ﴿ 35ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﴾

89

397

 ﴿ 36ﭝ ﴾

90

396

 ﴿ 37ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾

116

291

 ﴿ 38ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﴾

118

167

سْرٗ األىعاو
 ﴿ 39ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﴾

1

374

 ﴿ 40ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﴾

23

409

 ﴿ 41ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾

38

304

 ﴿ 42ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﴾

59

45

﴿ 43ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ﴾

164

402

سْرٗ األعزاف
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ 44ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾

55

434

 ﴿ 45ﮟ ﴾

78

313

 ﴿ 46ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾

109

311

 ﴿ 47ﭜ ﭝ﴾

123

268

 ﴿ 48ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾

154

26

 ﴿ 49ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾

161

46

 ﴿ 50ﯕ ﯖ ﯗ ﴾

169

333

486
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و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

 ﴿ 51ﯱ ﯲ ﯳ ﴾

169

333

 ﴿ 52ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾

195

400

 ﴿ 53ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾

205

434

سْرٗ األىفال

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ 54ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾

1

173 ،125 ،123

 ﴿ 55ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾

2

183

 ﴿ 56ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾

4

183

 ﴿ 57ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾

5

128

 ﴿ 58ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾

7

183

 ﴿ 59ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﴾

8

183

 ﴿ 60ﭑ ﭒ ﭓ ﴾

9

131 , 130

﴿ 61ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﴾

15

175

 ﴿ 62ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾

17

،134 ،131،132

﴿ 63ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾

19

 ﴿ 64ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾

20

, 184

 ﴿ 65ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾

27

144 , 141

﴿ 66ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾

30

,145, 123

﴿ 67ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾

31

162 ،136

, 138 , 137
140

149 , 148

487
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اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

و

 ﴿ 68ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

رقه اآلية

الصفحة

32

, 152,140
153

ﯣﯤﯥ﴾

, 177 , 153

 ﴿ 69ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾

33

 ﴿ 70ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾

34

185

 ﴿ 71ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾

35

155

 ﴿ 72ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾

36

157 , 156

 ﴿ 73ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾

41

173

 ﴿ 74ﭡ ﭢ﴾

47

161 , 160

 ﴿ 75ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾

48

162

﴿ 76ﮛ ﮜ ﮝ﴾

49

161

 ﴿ 77ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﴾

52

185

﴿ 78ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾

55

163

﴿ 79ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾

58

164 , 163

 ﴿ 80ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾

61

179

 ﴿ 81ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾

64

165 , 164

 ﴿ 82ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾

65

176

 ﴿ 83ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾

67

, 167 , 166

184 , 178

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

186,180
 ﴿ 84ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﴾

488

68 – 67

169
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و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

 ﴿ 85ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﴾

68

186

 ﴿ 86ﯽ ﯾ ﯿ ﴾

69

186

 ﴿ 87ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾

70

169

 ﴿ 88ﮖ ﮗ ﴾

72

182 , 181

 ﴿ 89ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾

72

186

 ﴿ 90ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾

73

171

﴿ 91ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾

74

187 , 182

 ﴿ 92ﯹ ﯺ ﴾

75

182 , 171

 ﴿ 93ﭿ ﮀ ﴾

75

187

سْرٗ التْب٘

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ 94ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾

1

259

 ﴿ 95ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﴾

2

260

 ﴿ 96ﮬ ﮭ﴾

5

,253,179,44

 ﴿ 97﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﴾

5

260

 ﴿ 98ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾

8

261

﴿ 99ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾

12

261,188

 ﴿ 100ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾

14

189

 ﴿ 101ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾

16

186

 ﴿ 102ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾

17

190

279

489
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و

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

رقه اآلية

الصفحة

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

 ﴿ 103ﯔ ﯕ ﯖ﴾

19

186,191

 ﴿ 104ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾

19

261

 ﴿ 105ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾

20

261,193,186

 ﴿ 106ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾

23

194

 ﴿ 107ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾

24

193

 ﴿ 108ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾

24

194

 ﴿ 109ﮥ ﮦ﴾

25

195

 ﴿ 110ﭭ ﭮ ﭯ ﴾

28

196

 ﴿ 111ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾

29

423,180

 ﴿ 112ﮛ ﮜ ﴾

30

262,198

 ﴿ 113ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾

33

263

 ﴿ 114ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾

34

199

 ﴿ 115ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾

34

255,199

 ﴿ 116ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾

34

263

 ﴿ 117ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾

36

263

 ﴿ 118ﭑ ﭒ ﴾

37

200,45

﴿ 119ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾

38

201

 ﴿ 120ﮓ ﮔ ﴾

39

256, 252,202

 ﴿ 121ﭑ ﭒ ﭓ﴾

41

256,202
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الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ 122ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾

42

203

 ﴿ 123ﭻ ﭼ ﭽ﴾

43

257,204

﴿ 124ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾

44

264

 ﴿ 125﮴ ﮵ ﮶ ﮷﴾

46

265

﴿ 126ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾

47

214,204

 ﴿ 127ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾

49

205

﴿ 128ﭴ ﭵ ﭶ﴾

50

207

 ﴿ 129ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﴾

53

208

 ﴿ 130ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾

54

266,265

﴿ 131ﯤ ﯥ ﯦ ﴾

55

267 , 266

﴿ 132ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾

56

269

 ﴿ 133ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾

58

209 , 208

 ﴿ 134ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾

61

209

 ﴿ 135ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾

61

267

 ﴿ 136ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾

62

184

 ﴿ 137ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾

62

211

 ﴿ 138ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾

64

291,212

 ﴿ 139ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾

65

214 , 212

 ﴿ 140ﮒ ﮓ﴾

66

215
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الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

﴿ 141ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﴾

67

268

﴿ 142ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾

71

268,182

 ﴿ 143ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾

74

217 , 216 , 215

 ﴿ 144ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾

74

269

﴿ 145ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾

75

221

﴿ 146ﯗ ﯘ ﯙ﴾

77

222

﴿ 147ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾

79

226 , 225

 ﴿ 148ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾

٨٠

,228 , 227

 ﴿ 149ﯦ ﯧ ﯨ﴾

80

265

 ﴿ 150ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ ﴾

80

269

 ﴿ 151ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﴾

84

258,227

 ﴿ 152﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﴾

84

266,265

 ﴿ 153ﭔ ﭕ﴾

85

266

﴿ 154ﯶ ﯷ ﯸ ﴾

86

270

﴿ 155ﭖ ﭗ ﭘ ﴾

87

270

 ﴿ 156ﮐ ﮑ ﮒ ﴾

91

229,256,203

 ﴿ 157ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﴾

92

230

 ﴿ 158ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﴾

93

270

219 , 218 ,

258

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة
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الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

﴿ 159ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾

94

271

 ﴿ 160ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾

97

233

 ﴿ 161ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾

99

234

 ﴿ 162ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾

101

234

 ﴿ 163ﮇ ﮈ ﮉ ﴾

102

, 240 , 235

 ﴿ 164ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾

103

﴿ 165ﯥ﴾

105

271

 ﴿ 166ﯱ ُُم ْر َضم َ
١من ﯳ ﯴ ﴾

106

243 , 236

 ﴿ 167ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾

107

243

 ﴿ 168ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﴾

108

246

 ﴿ 169ﯗ ﯘ ﯙ﴾

111

247

 ﴿ 170ﭑ﴾

112

456

 ﴿ 171ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾

113

249 , 248 , 247

 ﴿ 172ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾

113

432

 ﴿ 173ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾

119-117

251

 ﴿ 174ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾

118

243 , 236

 ﴿ 175ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾

120

259

242
,225 ,222
237

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

432 ,250 ,
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الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

﴿ 176ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾

120

271

 ﴿ 177ﮤ ﮥ ﮦ ﴾

121

272

 ﴿ 178ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﴾

122

259,252

123

423

179

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﴾

سْرٗ ْٓىص علُٔ الشالو

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ 180ﭘ ﭙ ﭚ ﴾

2

275

 ﴿ 181ﮖ ﮗ ﴾

4

280

 ﴿ 182ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾

5

280

 ﴿ 183ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾

13

281

﴿ 184ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﴾

15

276

 ﴿ 185ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾

18

281

 ﴿ 186ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾

18

363

 ﴿ 187ﯲ ﯳ ﯴ ﴾

19

281

 ﴿ 188ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾

20

278

 ﴿ 189ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾

21

277

 ﴿ 190ﮏ ﴾

22

282

 ﴿ 191ﮖ ﮗ ﴾

23

282

 ﴿ 192ﯱ ﯲ ﴾

31

282

 ﴿ 193ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﴾

34

283
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الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

رقه اآلية

الصفحة

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

 ﴿ 194ﯗ ﯘ ﯙ﴾

38

307,283

 ﴿ 195ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾

40

274

 ﴿ 196ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾

41

278

 ﴿ 197ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾

46

284

 ﴿ 198ﯥ ﯦ ﯧ ﴾

50

284

 ﴿ 199ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾

54

285

 ﴿ 200ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾

55

285

 ﴿ 201ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾

55

286

﴿ 202ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾

60

286

 ﴿ 203ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾

60

286

 ﴿ 204ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﴾

61

287

 ﴿ 205ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾

61

287

 ﴿ 206ﭳ ﭴ ﭵ ﴾

65

288,285

 ﴿ 207ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾

67

287

 ﴿ 208﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﴾

68

285

 ﴿ 209ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾

72

293

 ﴿ 210ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﴾

76

289

 ﴿ 211ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﴾

77

288

 ﴿ 212ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾

81

293
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الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

 ﴿ 213ﮈ ﮉ ﮊ ﴾

83

289

 ﴿ 214ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾

87

289,278

 ﴿ 215ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾

88

167

 ﴿ 216ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾

88

290

 ﴿ 217ﭒ ﭓ ﭔ﴾

89

290

 ﴿ 218ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﴾

94

291

 ﴿ 219ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾

99

292

﴿ 220ﯓ ﯔ﴾

103

293

 ﴿ 221ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾

104

292

 ﴿ 222ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾

108

278

 ﴿ 223ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾

109

278

سْرٗ ٍْز علُٔ الشالو
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ 224﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﴾

3

280

 ﴿ 225ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾

3

302

 ﴿ 226ﯧ ﯨ ﯩ ﴾

4

280

 ﴿ 227ﯱ ﯲ ﯳﯴ﴾

5

295

 ﴿ 228ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﴾

6

303

 ﴿ 229ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾

9

305

 ﴿ 230ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾

10

305
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الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

﴿ 231ﯤ ﯥ﴾

12

294

 ﴿ 232ﯸ ﯹ ﯺ ﴾

12

300

 ﴿ 233ﯪ ﯫ ﯬ﴾

12

305

 ﴿ 234ﭗ ﭘ ﭙ﴾

13

306,284

 ﴿ 235ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ ؟

14

306

 ﴿ 236ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾

14

306

 ﴿ 237ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﴾

15

301

﴿ 238ﮨ ﮩ ﮪ﴾

17

294

 ﴿ 239ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾

22

307

 ﴿ 240ﯰ ﯱ ﴾

27

308

﴿ 241ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾

28

308

 ﴿ 242ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾

29

309

 ﴿ 243ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾

41

321

 ﴿ 244ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾

44

310

 ﴿ 245ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﴾

45

310

 ﴿ 246ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾

52

443

 ﴿ 247ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾

53

311

 ﴿ 248ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾

57

312

 ﴿ 249ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾

58

312
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الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ 250ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﴾

58

312

 ﴿ 251ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

59

319

 ﴿ 252ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾

60

313

 ﴿ 253ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾

61

443

 ﴿ 254ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﴾

62

308

 ﴿ 255ﭚ ﭛ ﭜ ﴾

63

308

 ﴿ 256ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾...

66

312

 ﴿ 257ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾

67

313

 ﴿ 258ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾

81

314

 ﴿ 259ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾...

82

312

 ﴿ 260ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾

84

315

 261ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ﴾

85

315,309

 ﴿ 262ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾

88

308

 ﴿ 263ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﴾

90

443

 ﴿ 264ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﴾...

94

312

﴿ 265ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾

94

313

 ﴿ 266ﭝ ﭞ ﭟ ﴾

99

313

 ﴿ 267ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾

105

315

 ﴿ 268ﯜ ﯝ ﯞ ﴾

105

316

498

الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

 ﴿ 269ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾

107

317

 ﴿ 270ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﴾ ؟

107

317

 ﴿ 271ﰌ ﰍ ﰎ ﴾

108

318

 ﴿ 272ﮩ ﮪ﴾

114

297,294

 ﴿ 273ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾

117

319

 ﴿ 274ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾

120

319

 ﴿ 275ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾

121

302

سْرٗ ْٓسف علُٔ الشالو

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

﴿ 276ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾

1

322

 ﴿ 277ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﴾

3

322

 ﴿ 278ﯮ ﯯ ﯰ ﴾

4

230,325

 ﴿ 279ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾

9

325

﴿ 280ﯥ ﯦ ﯧ﴾

12

326

 ﴿ 281ﭛ ﭜ ﴾

15

326

 ﴿ 282ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾

17

268

﴿ 283ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﴾

22

326

 ﴿ 284ﭘ ﭙ ﴾

23

327

79-23

328

25

327

 ﴿ 285ﭟ ﭠ ﴾
 ﴿ 286ﮃ ﮄ ﴾

499

الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

- 31

 ﴿ 287ﭧ ﭨ ﭩ ﴾

الصفحة
328

51
78-36

328

 ﴿ 288ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾

38

286

41-39

328

 ﴿ 291ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾

46

328

 ﴿ 292ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾

55

329

 ﴿ 293ﮤ ﮥ ﮦ ﴾

59

329

 ﴿ 294ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﴾

62

328

 ﴿ 295ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾

70

329

 ﴿ 296ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾

70

329

 ﴿ 297ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﴾

92

331

 ﴿ 298ﮎ ﮏ ﮐ ﴾

100

330

 ﴿ 299ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾

100

331

 ﴿ 300ﯲ ﯳ ﴾

101

231,324

 ﴿ 301ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾

106

331

﴿ 302ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾

109

332

 ﴿ 303ﮬ ﮭ ﮮ ﴾

109

333

 ﴿ 289ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾
 ﴿ 290ﭮ ﭯ ﴾

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

سْرٗ الزعس
2

 ﴿ 304ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾

500

344

الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

 ﴿ 305ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾

3

345

 ﴿ 306﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﴾

4

345

 ﴿ 307ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾

6

343

 ﴿ 308ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾

7

346

13 – 8

335

 ﴿ 310ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾

١٠

338,336

 ﴿ 311ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾

١٣

339 , 336

﴿ 312ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾

15

346

﴿ 313ﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﴾

26

347

 ﴿ 314ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾

27

348

 ﴿ 315ﭨ ﭩ ﭪ﴾

30

340

 ﴿ 316ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾

31

341,334

 ﴿ 317ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾

31

334

﴿ 318ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﴾

33

348

 ﴿ 319ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﴾

38

242

 ﴿ 320ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾

38

349,242

 ﴿ 321ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾

39

29

 ﴿ 322ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾

39

242

 ﴿ 323ﯧ ﯨ ﯩ ﴾

40

343

 ﴿ 309ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ إمم ﴿ ﰃ ﰄ ﴾

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة
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إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

42

 ﴿ 324ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾

الصفحة
349

سْرٗ إبزأٍه علُٔ الشالو

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ 325ﭡ﴾

6

361

﴿ 326ﭰ ﭱ ﭲ﴾

7

354 , 353

 ﴿ 327ﮩ ﮪ ﮫ ﴾

9

361

 ﴿ 328ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾

10

361

 ﴿ 329ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾

11

362

﴿ 330ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾

12

364,355

 ﴿ 331ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾

12

362

 ﴿ 332ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾

17

364

 ﴿ 333ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﴾

18

362

 ﴿ 334ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾

27

356

﴿ 335ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾

28

352,162

 ﴿ 336ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾

30

405

 ﴿ 337ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﴾

34

360

 ﴿ 338ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾

36

167

﴿ 339ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾

36

270

 ﴿ 340ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﴾

36

363

 ﴿ 341ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﴾

38

287

360, 358,
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الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

﴿ 342ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾

40

359

 ﴿ 343ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ﴾

42

363

 ﴿ 344ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﴾

48

317

سْرٗ احلذز

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ 345ﭙ ﴾

2

373

 ﴿ 346ﭡ ﭢ ﭣ ﴾

3

371

 347ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾

6

372

﴿ 348ﮄ ﮅ ﮆ﴾

7

373

﴿ 349ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾

9

60,7

 ﴿ 350ﮙ ﮚ﴾

23

373

﴿ 351ﮜ ﮝ ﮞ﴾

24

365

 ﴿ 352ﮭ ﮮ ﮯ ﴾

26

375

﴿ 353ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾

27

375

 ﴿ 354ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾

28

374

 ﴿ 355ﯲ ﯳ ﯴ ﴾

29

375

﴿ 356ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﴾

30

374,292

 ﴿ 357ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾

35

375

﴿ 358ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾

43

366

 ﴿ 359ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾

45

366

503
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إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

رقه اآلية

الصفحة

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

و

47

375,367

 ﴿ 361ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﴾

50-49

368

 ﴿ 362ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾

52

376

 ﴿ 363ﭜ ﭝ ﴾

53

376

60 , 58

314

 ﴿ 360ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾

 ﴿ 364ﮇ ﮈ * ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
*ﮑ ﮒ﴾

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ 365ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾

65

314

 ﴿ 366ﭥ ﭦ ﴾

74

377

 ﴿ 367ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾

75

377

 ﴿ 368ﭸ ﭹ ﴾

77

377

 ﴿ 369ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾

80

378

 ﴿ 370﮲ ﮳ ﮴ ﴾

85

371

 ﴿ 371ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾

87

369

 ﴿ 372ﯥ ﯦ ﯧ﴾

88

369

 ﴿ 373ﭖ ﭗ ﭘ ﴾

92

378

 ﴿ 374ﭡ ﭢ ﭣ ﴾

94

372

 ﴿ 375ﭥ ﭦ ﭧ﴾

95

, 370 , 369
371

سْرٗ اليحل
1

 ﴿ 376ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾

504
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الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ 377ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴾

4

381

 ﴿ 378ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾

6

398

 ﴿ 379ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾

11

399

 ﴿ 380ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾

14

399

 ﴿ 381ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﴾

17

400

 ﴿ 382ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾

18

360

 ﴿ 383ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﴾

21

400

 ﴿ 384ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾

21

400

 ﴿ 385ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﴾

24

401

 ﴿ 386ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﴾

25

401

 ﴿ 387ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴﭵ﴾

28

403

 ﴿ 388ﮄ ﮅ ﮆ ﴾

29

402

 ﴿ 389ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ﴾

30

401

﴿ 390ﮞ ﮟ ﮠ﴾

30

402

 ﴿ 391ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾

34

403

 ﴿ 392ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾

38

381

 ﴿ 393ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾

40

310,403

 ﴿ 394ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾

41

382

 ﴿ 395ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾

43

383
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إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

رقه اآلية

الصفحة

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

﴿ 396ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾

49

404,346

 ﴿ 397ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﴾

55

405

 ﴿ 398ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﴾

65

406

 ﴿ 399ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾

66

406

 ﴿ 400ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾

67

396

 ﴿ 401ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾

70

406

 ﴿ 402ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ﴾

72

407

 ﴿ 403ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾

75

383

 ﴿ 404ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾

75

408

 ﴿ 405ﮂ ﮃ﴾

75

408

﴿ 406ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾

76

384

 ﴿ 407ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾

80

384

 ﴿ 408ﭹ ﭺ ﭻ ﴾

80

408

﴿ 409ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾

81

384

 ﴿ 410ﮎ ﮏ ﮐ﴾

83

384

 ﴿ 411ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ﴾

86

409

﴿ 412ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾

89

409,6

 ﴿ 413ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾

90

385

 ﴿ 414ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾

91

397
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إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

﴿ 415ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ﴾

98

97

﴿ 416ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﴾

101

386,29

 ﴿ 417ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾

102

386

 ﴿ 418ﭑ ﭒ ﴾

103

387

﴿ 419ﭽ ﭾ ﭿ﴾

106

388,267

 ﴿ 420ﯗ ﯘ﴾

109

307

﴿ 421ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾

110

410,389

 ﴿ 422ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾

111

410,316

﴿ 423ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾

111

403

 ﴿ 424ﯚ ﯛ ﯜ ﴾

119

410

﴿ 425ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾

120

411

 ﴿ 426ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾

125

390

 ﴿ 427ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾

125

397

﴿وإِ ْن َقم٤م َىم ٌْت ُْؿ﴾
َ 428

126

392 , 391,380

﴿ 429ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾

, 126

411

127

﴿ 430ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾

127

398,390

 ﴿ 431ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴾

127

411

سْرٗ اإلسزاٛ
﴿ 432ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾

507
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الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ 433ﭝ ﴾

10

435

 ﴿ 434ﭸ﴾

11

435

 ﴿ 435ﮂ﴾

12

435

 ﴿ 436ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﴾

14

435

 ﴿ 437ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﴾

15

412

 ﴿ 438ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾

18

301

 ﴿ 439ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾

22

436

 ﴿ 440ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾

23

436

 ﴿ 441ﯙ ﯚ ﯛ ﴾

24

432

 ﴿ 442ﯮ ﯯ ﯰ ﴾

26

416

 ﴿ 443ﭒ ﴾

28

413

 ﴿ 444ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾

29

414

 ﴿ 445ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾

29

436

﴿ 446ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﴾

30

347

 ﴿ 447ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﴾

34

433

 ﴿ 448ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﴾

35

433

 ﴿ 449ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾

39

436

 ﴿ 450ﮠ ﴾

40

442

 ﴿ 451ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾

41

436
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إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

 ﴿ 452ﮪ ﮫ ﮬ ﴾

45

417

 ﴿ 453ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﴾

49

438

 ﴿ 454ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾

53

415

﴿ 455ﮤ ﮥ ﴾

55

439

﴿ 456ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾

56

438

 ﴿ 457ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾

59

417,242

 ﴿ 458ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾

59

440

 ﴿ 459ﭠ ﭡ﴾

59

440

 ﴿ 460ﭱ ﭲ ﭳ﴾

60

418

 ﴿ 461ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾

60

441,419

 ﴿ 462ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﴾

62

441

 ﴿ 463ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾

71

442

– 73

412

439,

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ 464ﯟ ﯠ ﯡ﴾

80
, 420,419

 ﴿ 465ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾

73

 ﴿ 466ﯟ ﯠ ﯡ ﴾

٧٣

437

 ﴿ 467ﭑ ﭒ ﭓ ﴾

76

437,422

 ﴿ 468ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾

80

424

437,421

509

الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

رقه اآلية

الصفحة

و

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

 ﴿ 469ﯮ ﯯ ﯰ ﴾

85

450,424

﴿ 470ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾

85

453

 ﴿ 471ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾

88

437

﴾
﴿ 472ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

89

437

– 90

426,346

﴿ 473ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾...

93
 ﴿ 474ﮀ ﮁ ﮂ﴾

٩٠

437

﴿ 475ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾

94

442

 ﴿ 476ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾

96

443

 ﴿ 477ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾

, 97

438

98

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ 478ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾

98

438

 ﴿ 479ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾

99

443

 ﴿ 480ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾

102

444

 ﴿ 481ﭶ ﭷ ﭸ ﴾

107

445

 ﴿ 482ﮊ ﮋ ﮌ﴾

110

428

 ﴿ 483ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾

110

,430 , 429

﴿ 484ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾

110

447

 ﴿ 485ﮣ ﮤ ﮥ﴾

111

446 , 445,431

434
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و
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اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

سْرٗ الهَف
 ﴿ 486ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ * ﯨ ﴾

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

2,1

44

 ﴿ 487ﯥ﴾

1

455,435

 ﴿ 488ﯨ﴾

2

455

 ﴿ 489ﯵ ﯶ﴾

2

435

 ﴿ 490ﰁ﴾

4

435

 ﴿ 491ﭤ ﭥ ﭦ ﴾

6

450

 ﴿ 492ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾

9

426

 ﴿ 493ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾

18

463

 ﴿ 494ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾

22

455

 ﴿ 495ﮚ ﮛ ﮜ ﴾

23

450

 ﴿ 496ﯖ ﯗ ﯘ ﴾

25

451

28 , 27

452

 ﴿ 498ﭑ ﴾

28

451,449

 ﴿ 499ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾

28

452

 ﴿ 500ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾

29

452

 ﴿ 501ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾

36

456

﴿ 502ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾

54

437

 ﴿ 503ﭩ ﭪ﴾

55

442

 ﴿ 497ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﴾
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و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ 504ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾

57

457

 ﴿ 505ﯽ ﯾ﴾

61

457

 ﴿ 506ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾

71

457

 ﴿ 507ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾

71

458

 ﴿ 508ﯳ ﯴ ﯵ ﴾

72

458

 ﴿ 509ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﴾

74

458

 ﴿ 510ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ﴾

74

458

 ﴿ 511ﰕ﴾

74

458

 ﴿ 512ﭓ ﭔ ﭕ ﴾

75

458

 ﴿ 513ﮍ ﮎ ﮏ ﴾

78

459

﴿ 514ﮚ﴾

79

459

﴿ 515ﮰ﴾

81

459

 ﴿ 516ﯽ﴾

82

459

﴿ 517ﯩ ﯪ﴾

82

459

 ﴿ 518ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾

83

453,426

﴿ 519ﯮ ﯯ ﯰ ﴾

85

426

 ﴿ 520ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾

86

460

 ﴿ 521ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﴾

97

459

 ﴿ 522ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﴾

105

460

512

الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

 ﴿ 523ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾

106

438

 ﴿ 524ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾

107

438

﴿ 525ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾

109

453,425

 ﴿ 526ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﴾

110

453

سْرٗ مزٓه
 ﴿ 527ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ *ﭟ ﭠ ﴾
 ﴿ 528ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾

4,3

310

90

447

سْرٗ طُ
 ﴿ 529ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﴾

4

287

 ﴿ 530ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾

17

303

 ﴿ 531ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾

71

268

 ﴿ 532ﯢ ﴾

133

373

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

سْرٗ األىبٔاٛ
 ﴿ 533ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾

1

380

﴿ 534ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾

7

275

 ﴿ 535ﭽ ﭾ ﭿ ﴾

47

435

﴿ 536ﮉ ﮊ ﮋ ﴾

77

268

سْرٗ احلر
5

 ﴿ 537ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾

513

406

الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

 ﴿ 538ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾

13

281

 ﴿ 539ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﴾

18

346

﴿ 540ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾

45

332

﴿ 541ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾

52

26

سْرٗ املؤمًّ ٌ
 ﴿ 542ﮁ﴾

21

407

 ﴿ 543ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾

25

311

﴿ 544ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﴾

35

410

 545ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾

51

287

﴿ 546ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾

64

162

سْرٗ اليْر
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ 547ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾

62

257

 ﴿ 548ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾

45

404

 ﴿ 549ﭤ﴾

45

404

سْرٗ الفزقاٌ
 ﴿ 550ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾

, 45

364

46
60

 ﴿ 551ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾

سْرٗ الظعزاٛ
514

340

الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

الصفحة

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

رقه اآلية

 ﴿ 552ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾

27

373

 ﴿ 553ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾

49

268

 ﴿ 554ﰙ ﰚ ﴾

111

268

 ﴿ 555ﭻ ﴾

189

313

سْرٗ الينل
11 - 10

318

 ﴿ 557ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾

18

325

 ﴿ 558ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﴾

60

362

 ﴿ 559ﮏ ﮐ ﮑ ﴾

60

363

 ﴿ 560ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﴾

61

286

﴿ 561ﮬ ﮭ﴾

70

411

 ﴿ 562ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾

73

286

 ﴿ 563ﮂ ﮃ ﴾

81

293

﴿ 564ﭻ ﭼ ﴾

91

293

 ﴿ 556ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ *ﯣ ﯤ ﯥ ﴾

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

سْرٗ الكصص
 ﴿ 565ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﴾

14

326

 ﴿ 566ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾

50

306

 ﴿ 567ﯢ ﯣ﴾

82

347

 ﴿ 568ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾

87

363

515

الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

88

﴿ 569ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾

الصفحة
363

سْرٗ العيهبْت
2,1

389

 ﴿ 570ﮡ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾
 ﴿ 571ﮭ ﮮ﴾

12

402

 ﴿ 572ﯝ ﯞ ﯟ﴾

13

402

 ﴿ 573ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﴾

22

287

 ﴿ 574ﮟ ﴾

37

313

﴿ 575ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴾

44

378

﴿ 576ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﴾.

62

347

 ﴿ 577ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﴾

66

405

﴿ 578ﮉ ﮊ ﮋ﴾

67

407

سْرٗ الزّو
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

1 579
﴿ﭩﭪﭫﭬ ﴾

8

332

2 580
﴿ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾

9

332

سْرٗ لكناٌ
 ﴿ 581ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾

22

345

 ﴿ 582ﭢ ﭣ﴾

29

345,344

سْرٗ الشذسٗ
 ﴿ 583ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾

516

12

457

الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

سْرٗ األحزاب
 ﴿ 584ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾
﴿ 585ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾

1

291

71 , 70

6

سْرٗ سبأ
 ﴿ 586ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾

22

439

 ﴿ 587ﯢ ﯣ﴾

39

347

 ﴿ 588ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﴾

39

355

سْرٗ فاطز
30 , 19

52

﴿ 590ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾

44

332

 ﴿ 591ﯧ ﯨ ﴾

37

332

 ﴿ 592ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾

45

405

﴿ 589ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

سْرٗ ٓص
 ﴿ 593ﮦ ﮧ ﮨ ﴾

10

46

 ﴿ 594ﯣ ﯤ ﯥ﴾

38

344

 ﴿ 595ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾

76

289

83 – 77

381

81

444

 ﴿ 596ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾
 ﴿ 597ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾

سْرٗ الصافات
517

الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

 ﴿ 598ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾

65

441

 ﴿ 599ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾

64

441

 ﴿ 600ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾

79

463

سْرٗ ص
﴿ 601ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾

29

7

 ﴿ 602ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾

44

330

 ﴿ 603ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﴾

75

375

 ﴿ 604ﰀ ﴾

78

375

سْرٗ الزمز

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ 605ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾

3

281

 ﴿ 606ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾

8

405

 ﴿ 607ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾

22

349

﴿ 608ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾

23

324,322

﴿ 609ﮃ ﮄ﴾

51

403

﴿ 610ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﴾

67

321

 ﴿ 611ﯟ ﯠ﴾

73

456

سْرٗ غافز
 ﴿ 612ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﴾

16

374

﴿ 613ﭡ ﭢ ﭣ ﴾

18

332

518

الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

رقه اآلية

الصفحة

و

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

 ﴿ 614ﭵ ﭶ ﭷ ﴾

19

365,332

 ﴿ 615ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾

20

333

﴿ 616ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾

21

332

 ﴿ 617ﭟ ﭠ ﭡ ﴾

60

354

 ﴿ 618ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾

61

286

 ﴿ 619ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

78

349

 ﴿ 620ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾

81

332

﴿ 621ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾

82

332

سْرٗ فصلت

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ 622ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾

11

310

 ﴿ 623ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﴾

40

265

 ﴿ 624ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾

47

305

﴿ 625ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾

49

305

 ﴿ 626ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾

50

305

 ﴿ 627ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾

50

456

 ﴿ 628ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾

11

310

سْرٗ الظْرٚ
 ﴿ 629ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾

11

95,44

 ﴿ 630ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾

12

347

519

الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

 ﴿ 631ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾

20

301

 ﴿ 632ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾

25

354

﴿ 633ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ﴾

40

96

سْرٗ الزخزف
ُزلَ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴾
﴿ 634ﮮن ِّ

31

275

سْرٗ السخاٌ
 ﴿ 635ﭬ ﭭ ﭮ * ﭰ ﭱ ﴾

44 , 43

441

سْرٗ اجلاخٓ٘
﴿ 636ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾

29

26

سْرٗ األحكاف
33

 ﴿ 637ﮧ ﴾

444

سْرٗ حمنس
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ 638ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾

4

254,181

 ﴿ 639ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾

13

344

سْرٗ الفتح
 ﴿ 640ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﴾

10

466

 ﴿ 641ﭰ ﭱ ﭲ ﴾

17

256

سْرٗ احلذزات
9

 ﴿ 642ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾

520

263

الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

سْرٗ الطْر
 ﴿ 643ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ * ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

31–30

148

ﰈﰉ﴾
 ﴿ 644ﭣ ﭤ ﭥ ﴾

34

307

 ﴿ 645ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾

38

304

سْرٗ اليذه
3

 ﴿ 646ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾

410

سْرٗ الكنز
 ﴿ 647ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾

1

380

﴿ 648ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾

45

162 , 161

سْرٗ الزمحً
39

﴿ 649ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾

378

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

سْرٗ احلسٓس
 ﴿ 650ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﴾

16

324

سْرٗ اجملازل٘
 ﴿ 651ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾

١٨

217

سْرٗ احلظز
 ﴿ 652ﯡ ﯢ ﯣ﴾

2

410

 ﴿ 653ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾

7

410

521

الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

الصفحة

سْرٗ اجلنع٘
 ﴿ 654ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

9

357

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾

سْرٗ امليافكٌْ
 ﴿ 655ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

6

269,258

ﭩ ﭪ ﭫ﴾
﴿ 656ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾

8

218

 ﴿ 657ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﴾

8

288

سْرٗ التحزٓه
5

 ﴿ 658ﮱ﴾

456

سْرٗ ىْح
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ﴿ 659ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﴾

10

443,354

 ﴿ 660ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾

26

167

سْرٗ املزمل
4

 ﴿ 661ﭢ ﭣ ﭤ ﴾

61

سْرٗ املزسالت
 ﴿ 662ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ * ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﴾

36 - 35

316

سْرٗ املطففني
1

 ﴿ 663ﯖ ﯗ ﴾

522

433

الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

رقه اآلية

اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ـ

2

 ﴿ 664ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾

الصفحة
304

سْرٗ الكسر
1

 ﴿ 665ﭑ ﭒ ﴾

425

سْرٗ الزلزل٘
﴿ 666ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ*ﮎ ﮏ

8,7

403

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾

سْرٗ الكارع٘
 ﴿ 667ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ * ﮀ ﮁ ﴾


الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

523

9,8

460

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الفَــــــارض

فَزض األحادٓح اليبْٓ٘
طزف احلسٓح

و

رقه الصفح٘

1

اشم٘مقا احلدي٨م قمٜمل إَّٓ ُم٤م قمٚمٛمتؿ

56

2

أشمك رؾمقل اهلل--ؾمالم سمـ ُمِمٙمؿ

198

3

اصمٜمت٤من ومٕمٚمٝمام رؾمقل اهلل --مل ي١مُمر ومٞمٝمام سمٌمء

205

4

يم٥م
اًمر َ
قمغم َّ
اطمًٌقا َّ
أطمًٌ٧م أن اهلل همٗمؾ قمـ يدك طملم شمِمػم هب٤م إمم طمٚم٘مؽ ؟
َأ َظم َٚم ْٗم َ٧م هم٤مزي ً٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ذم أهٚمف سمٛمثؾ هذا ؟

212

5
6

241
298

7

آظمك رؾمقل اهلل --سملم اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام
إذا آذاك اًمؼمهمقث  ,ومخذ ىمدطم ً٤م ُمـ ُم٤مء

355

9

اذه٥م وم٤مـمرطمف ذم اًم٘مٌض

126

10

اذه٥م ومخذ ؾمٞمٗمؽ

127

11

أرأي٧م ًمق قمٛمد إمم ُمت٤مع اًمدٟمٞم٤م  ,ومريم٥م سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض
اؾمتٜمٗمر رؾمقل اهلل --طمٞم ً٤م ُمـ اًمٕمرب ومتث٤مىمٚمقا قمٚمٞمف

355
202

13

أؾمٚمؿ مع اًمٜمٌل --شمًٕم٦م وصمالصمقن رضم ً
ال و اُمرأة  ,وأؾمٚمؿ قمٛمر

165

8

12
14
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

15
16

اؿمؽمط ًمريب أن شمٕمٌدوه وٓ شمنميمقا سمف ؿمٞمئ٤م
أذف اًمٜمٌل--قمغم محزة ومرآه سيٕم ً٤م  ,ومٚمؿ ير ؿمٞمئ ً٤م يم٤من أوضمع
يب سمـ ظمٚمػ يقم ُأ ُطمدإمم اًمٜمٌل  , --وم٤مقمؽمض ًمف
أىمٌؾ أ ّ

172

247
391
131

17

اىمرؤوا اًم٘مرآن  ,وم٢مٟمف ي٠ميت يقم ا ًم٘مٞم٤مُم٦م ؿمٗمٞمٕم ً٤م ٕصح٤مسمف

52

18

اىمرؤوا ؾمقرة هقد يقم اجلٛمٕم٦م

320

19

ايمت٥م  :سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

340

20

أٓ هت٤مضمر؟أٓ شمٚمحؼ سم٤مًمٜمٌل--

192

21

أُم٤من ُٕمتل ُمـ اًمٖمرق إذاريمٌقاذم اًمٗمٚمؽ

321

22

إن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من سمٛمٙم٤من يمذا ويمذا  ,وم٤مظمرضمقا إًمٞمف وايمتٛمقا

144

23

أن أسم٤م ـم٤مًم٥م ىم٤مل ًمٚمٜمٌلُ--م٤م ي٠ممتر سمؽ ىمقُمؽ ؟

149

24

إن اهلل طمرُمٝم٤م قمغم اًمٙم٤مومريـ  ,ـمٕم٤مُمٝم٤م وذاهب٤م

248

524

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

طزف احلسٓح

و
25

إن اًمٞمٝمقد أشمقا ٟمٌل اهلل--وم٘م٤مًمقا  :إن يمٜم٧م ص٤مدىم ً٤م أٟمؽ ٟمٌل

الفَــــــارض

رقه الصفح٘
422

وم٤محلؼ
26

أن رؾمقل اهلل  --سمٕم٨م رضم ً
ال ُمرة إمم رضمؾ ُمـ ومراقمٜم٦م اًمٕمرب

338

27

أن رؾمقل اهلل  --طم٤مس هيقد ىمرئم٦مإطمدى وقمنميـ ًمٞمٚم٦م

141

28

أن رؾمقل اهلل  --يقم [ظمٞمؼم] دقم٤م سم٘مقس  ,وم٠ميت سم٘مقس ـمقيٚم٦م
َّ
إن رؾمقل اهلل --همزا همزوة شمٌقك

133
242

30

إن قم٤مدوا ًمؽ ومٕمد هلؿ سمام ىمٚم٧م

389

31

أٟمزل اًم٘مرآن قمغم رؾمقل اهلل,--ومتاله قمٚمٞمٝمؿ زُم٤مٟم ً٤م

32

أٟمزًم٧م ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ وم٘مٞمؾ  :ي٤م رؾمقل اهلل ,

29

322
451

ؾمٜملم أم ؿمٝمقر
33

إٟمؽ ؾم٠مًمتٜمل وًمٞمس زم  ,وإٟمف ىمد ص٤مر زم  ,وهق ًمؽ
أٟمف--عم٤م أهي سمف أصٌح حيدث ٟمٗمر ًا ُمـ ىمريش يًتٝمزؤون سمف

419

35

إين اؾمت٠مذٟم٧م ريب أن أؾمتٖمٗمر هل٤م ومٜمٝمٞم٧م

250

36

إين ُمع رؾمقل اهلل--ذم طمرث سم٤معمديٜم٦م  ,وهق ُمتٙمئ قمغم قمًٞم٥م

424

37

قمؿ  ,أٓ هت٤مضمر ؟ أٓ شمٚمحؼ سمرؾمقل اهلل--؟
أي ن
أيٙمؿ حي٥م أن يٖمدو إمم ُسم ْٓمح٤من

193
53

39

سمئس ظمٓمٞم٥م اًم٘مقم أٟم٧م,هالّىمٚم٧م وُمـ قمَم اهلل ورؾمقًمف وم٘مدهمقى

184

40

سمٕمث٧م أٟم٤م واًمً٤مقم٦م يمٝم٤مشملم  -وأؿم٤مر سم٢مصٌٕمٞمف  -إن يم٤مدت ًمتًٌ٘مٜمل
سمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل--ىم٤مقمد ًا ومٞمام سملم أصح٤مسمف  ,أشم٤مه صٌل

380

42

سمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل--يؼؾمؿ ىمً ًام إذ ضم٤مءه اسمـ ذي اخلقيٍمة
سمٞمٜمام رؾمقل اهلل--سمٗمٜم٤مء سمٞمتف سمٛمٙم٦م ضم٤مًمً ً٤م  ,إذ ُمر سمف قمثامن سمـ

34

38
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41
43

128

415
208
385

ُمٔمٕمقن
44

شمال رؾمقل اهلل– ﴿(( :-ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

356

45

احلل اًمذي ٓ يٛمقت  ,صمالث ُمرات
شمقيمٚم٧م قمغم ّ
ِ
ٞم٥م قمغم أيب ًمٌ٤مسم٦م
شم َ
ضم٤مء همالم إمم رؾمقل اهلل ,--وم٘م٤مل  :إن أُمل شمً٠مًمؽ يمذا  ,ويمذا

447

46
47

525

240
414
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طزف احلسٓح

و
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48

ضم٤مءت اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ إمم رؾمقل اهلل--قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ

451

49

طم٨م رؾمقل اهلل--قمغم اًمّمدىم٦م

226

50

طمرض رؾمقل اهلل–-قمغم اًمّمػ إول ذم اًمّمالة  ,وم٤مزدطمؿ
َّ

366

51

طمًدت اًمٞمٝمقد ُُم٘م٤مم اًمٜمٌل--سم٤معمديٜم٦م

422

52

قمقن ًمٞمٚم٦م
طمٚمػ اًمٜمٌل--قمغم يٛملم  ,ومٛم٣م ًمف أرب

450

53

احلٛمد هلل اًمذي مل يٛمتٜمل طمتك أُمرين أن أصؼم ٟمٗمز ُمع رضم٤مل

452

54

ظمدم رؾمقل اهلل–-رضمؾ ُمـ إؿمٕمريلم ؾمٌع طمج٩م

356

55

ظمرج أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ  ,وأسمق ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم  ,ورضم٤مل ُمـ ىمريش

421

وم٠مشمقا رؾمقل اهلل--
56

ظمرج رؾمقل اهلل--يقُم ً٤م إمم اعم٘م٤مسمر
ظمػميمؿ ُمـ شمٕم َّٚمؿ اًم٘مرآن وقم َّٚمٛمف

53

58

دظمؾ ضمؼميؾ قمغم اًمٜمٌل --وم٘م٤مل  :ىمد ووٕم٧م اًمًالح

164

59

دقم٤م اًمٜمٌل--قمغم أهؾ ُمٙم٦م سم٤مجلدب وم٘محٓمقا ؾمٌع ؾمٜملم
دقمف وم٢من يرد اهلل سمف ظمػم ًا هيده

277

61

يب [يًػم] ىمدام رؾمقل اهلل --
رأي٧م قمٌد اهلل سمـ أ ّ
ص رؾمقل اهلل--قم٤مم أوـم٤مس ذم اعمتٕم٦م صمالصم ً٤م
َر َّظم َ

57

60

62

250

336
214
38
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63

ؾم٠مل أهؾ ُمٙم٦م اًمٜمٌل--أن جيٕمؾ هلؿ اًمّمٗم٤م ذهٌ ً٤م

64

ؾم٠مًم٧م ظمدجي٦م رؾمقل اهلل --قمـ أوٓد اعمنميملم

413

65

ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب , --ي٘مقل  :عم٤م شمقذم قمٌد اهلل سمـ أيب

228

66

َّ
صغم رؾمقل اهلل  --سمٛمٙم٦م ذات يقم ومدقم٤م

428

67

ـمٚمع–ُ-مـ اًمٌ٤مب اًمذي يدظمؾ ُمٜمف سمٜمق ؿمٞمٌ٦م

368

68

قمػموا رؾمقل اهلل –  -سم٤مؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمٜمٙم٤مح واًمتٙمثر ُمٜمف
َّ
همزا رؾمقل اهلل--ومتخ َّٚمػ أسمق ًمٌ٤مسم٦م ومخً٦م ُمٕمف

349
235

70

همًؾ اجلٛمٕم٦م واضم٥م قمغم يمؾ حمتٚمؿ

304

71

ومجٕمؾ رؾمقل اهلل--يٜمٔمر ُم٤م يٜمزل قمٚمٞمف إذ ضم٤مء أقمٛمك

229

72

ىم٤مل (( :يريدون أن يًجٜمقين أوي٘متٚمقين أو خيرضمقين ))

149

69

526

418

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

طزف احلسٓح

و
73

ىم٤مل اًمٜمٌل ً --مٕمكم--يقم سمدر ٟ(( :م٤موًمٜمل يمٗم ً٤م
ىم٤مل رؾمقل اهلل (( :--شمٌ ً٤م ًمٚمذه٥م واًمٗمْم٦م))

75

ىم٤مل ًمٜم٤مرؾمقل اهلل -  -وٟمحـ سم٤معمديٜم٦م
ىمتؾ اًمٜمٌل --يقم سمدر صؼم ًاقم٘مٌ٦م سمـ أيب ُمٕمٞمط ,وـمٕمٞمٛم٦م سمـ

74
76
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رقه الصفح٘
134
200
128
151

قمدي
77

ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﴾...ىم٤مل ٟ :مزًم٧م ورؾمقل اهلل-

429

-خمتػ سمٛمٙم٦م
78

يم٤مد أن يّمٞمٌٜم٤م ذم ظمالومؽ سمالء

169

79

يم٤من اجلالس سمـ ؾمقيد سمـ اًمّم٤مُم٧م ممـ ختٚمػ قمـ رؾمقل اهلل -

216

-
80

يم٤من رؾمقل اهلل --يٕمٚمؿ ومتك سمٛمٙم٦م اؾمٛمف سمٚمٕم٤مم

387

81

يم٤من رؾمقل اهلل--إذا أومّمح اًمٖمالم ُمـ سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م قمٚمٛمف

446

82

يم٤من رؾمقل اهلل--إذا شمال اًم٘مرآن قمغم مذيمل ىمريش ودقم٤مهؿ

417

83

يم٤من رؾمقل اهلل--سمٛمٙم٦م  ,وم٠مٟمزل اهلل ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ﴾ ...

154

84

يم٤من رؾمقل اهلل--ضم٤مًمً ً٤م ذم فمؾ ؿمجرة

216

85

يم٤مٟم٧م اُمرأة شمّمكم ظمٚمػ رؾمقل اهلل –َ -طم ًْٜمَ٤مء ُمـ أطمًـ اًمٜم٤مس

365
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86

يم٤مٟمقا يتقارصمقن سمٛم١ماظم٤مة اًمٜمٌل  --سمٞمٜمٝمؿ  ,صمؿ ٟمًخ٧م هب٤م

87

يمذسم٧م  ,وًمٙمٜمؽ ُمٜم٤مومؼ ٕ ,ظمؼمن رؾمقل اهلل --ومذه٥م قمقف

213

88

يمّمالشمف ُمـ همػم ووقء ُمـ أيمؾ ُم٤م ُمً٧م اًمٜم٤مر
يمال إن قمامر ًا ُمغمء إيامٟم ً٤م ُمـ َىم ْرٟمف إمم ىمدُمف

38

89

182

388

90

يمٜم٧م أيمت٥م ًمرؾمقل اهلل ,--ومٙمٜم٧م أيمت٥م سمراءة

229

91

يمٜم٧م قمٜمد ُمٜمؼم رؾمقل اهلل --وم٘م٤مل رضمؾ ُ :م٤م أسم٤مزم أٓ أقمٛمؾ هلل

191

92

يمٜم٧م هنٞمتٙمؿ عن زي٤مرة اًم٘مٌقر ,ومزوروه٤م

38

93

ًمئـ فمٗمرت سم٘مريش ُٕمثٚمـ سمًٌٕملم رضم ً
ال ُمٜمٝمؿ
ٓ  ,إٟمام هق سمْمٕم ٌ٦م ُمٜمؽ

392
38

95

ٓ أطمٚمٝمؿ طمتك يٙمقن ىمت٤مل

240

94
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96

ٓ أطمٚمٝمؿ طمتك يٙمقن ىمت٤مل

239

97

ٓ إًمف إٓ اهلل اًمٕمٔمٞمؿ احلٚمٞمؿ  ٓ ,إًمف إٓ اهلل رب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ

273

98

ٓ يِمٙمر اهلل ُمـ ٓ يِمٙمر ا ًمٜم٤مس

14

99

ٕزيدن قمغم اًمًٌٕملم

258

100

جلٛمٞمع أُمتل يمٚمٝمؿ

298

101

ًمؽ ُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم  ,وقمٚمٞمؽ ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ

335

102

مل أختٚمػ قمـ اًمٜمٌل--ذم همزوة همزاه٤م إٓ سمدر ًا

252

103

عم٤م أٟمزل اهلل قمغم ٟمٌٞمف سمٛمٙم٦م ﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾
عم٤م سمٕم٨م اهلل حمٛمد ًا رؾمقًٓ  ,أٟمٙمرت اًمٕمرب ذًمؽ

161
275

105

عم٤م شمقذم قمٌد اهلل سمـ أيب  ,ضم٤مء اسمٜمف إمم رؾمقل اهلل --

227

106

عم٤م دٟم٤م اًم٘مقم سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض  ,أظمذ رؾمقل اهلل - -ىمٌْم٦م ُمـ

137

104

شمراب ومرُمك هب٤م ذم وضمقه اًم٘مقم
107

عم٤م ٟمزًم٧م ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾ دقم٤م رؾمقل اهلل --وم٤مـمٛم٦م

416
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كاملة

108

اًمٚمٝمؿ ا ْهم ِـ اعم٘مداد ُمـ ومْمٚمؽ

151

109

قمدي
ًمقٓ أن حيزن اًمٜمً٤مء أو شمٙمقن ؾمٜم٦م ب

390

110

ُم٤م أُمرت أن آظمذ ُمـ أُمقاًمٙمؿ صدىم٦م

237

111

ُم٤م شم٘مقًمقن ذم ه١مٓء إهى ؟ )) .وم٘م٤مل أسمق سمٙمر  :ي٤م رؾمقل اهلل

166

112

ُم٤م طمزسمٜمل أُمر إٓ متثؾ زم ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم

447

113

ُم٤م قمكم ًمق ومٕمٚم٧م  ,واهلل يٕمٚمؿ أين يم٤مره

420

114

ُم٤م ُمـ ٟمٌل إٓ وىمد أويت ُمـ أي٤مت ُ ,م٤م ُمثٚمف آُمـ قمٚمٞمفاًمٌنم

311

115

ُم٤ميب ُم٤م شم٘مقًمقن ُ ,م٤م ضمئتٙمؿ سمام ضمئتٙمؿ سمف ًمٓمٚم٥م أُمقاًمٙمؿ
ُمثؾ اعم١مُمـ اًمذي ي٘مرأ اًم٘مرآن ُمثؾ إُشم نْر َضم ِ٦م رحيٝم٤م ـم نٞم٥م
ُمر اًمٜمٌل–-قمغم أٟم٤مس سمٛمٙم٦م  ,ومجٕمٚمقا َي ْٖم ِٛم ُزون ذم ىمٗم٤مه
َّ
ُمـ أراد أن يٜمٔمر إمم اًمِمٞمٓم٤من ومٚمٞمٜمٔمر إمم ٟمٌتؾ سمـ احل٤مرث
ُمـ ُأ ْ ِهل َؿ مخً٦م مل حيرم مخً٦م

427

116
117
118
119
120

ُمـ ؾمٞمديمؿ ي٤م سمٜمل ؾمٚمٛم٦م ؟

528

52
370
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رقه الصفح٘

121

ُمـ ىمتؾ ىمتٞم ً
ال ومٚمف يمذا ويمذا

124

122

ُمـ ىمرأ  ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾أي٦م  ,يمت٥م اهلل ًمف
ُمـ ىمرأ أول ؾمقرة اًمٙمٝمػ وآظمره٤م يم٤مٟم٧م ًمف ٟمقر ًا ُمـ ىمرٟمف إمم ىمدُمف

447

124

ُمـ ىمرأ صمالث آي٤مت ُمـ أول اًمٙمٝمػ قمّمؿ ُمـ فشمٜم٦م اًمدّ ضم٤مل
ُمـ ىمرأ طمروم ً٤م ُمـ يمت٤مب اهلل

52

126

شميه ومتٜم٦م اًمدضم٤مل
ُمـ ىمرأ قمنم آي٤مت ُمـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ طمٗمٔم ً٤م مل ّ

462

123

125

462
461

127

ٟمزًم٧م ذم أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ اجلٛمحل ,وذًمؽ أٟمف دقم٤م اًمٜمٌل --إمم أُمر
ٟمزًم٧م ذم وومد صم٘مٞمػ ,أشمقا رؾمقل اهلل- -ومً٠مًمقه ؿمٓمٓم ً٤م

420

129

ٟمٔمر ٟمٌل اهلل - -إمم املذيملم وهؿ أًمػ ,وأصح٤مسمف صمالصمامئ٦م

130

130

َه َّ َؿ رضمؾ ي٘م٤مل ًمف  :إؾمقد سم٘متؾ اًمٜمٌل --

219

128

452

131

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًم٘مد أقمٓم٤مين ُم٤م ؾم٠مًمتؿ  ,وًمق ؿمئتؿ ًمٙم٤من
وٓ يٖمٚم٥م اصمٜم٤م قمنم اًمٗم ً٤م ُمـ ىمٚم٦م

177

133

وُمـ ؾمٚمؽ ـمري٘م ً٤م يٚمتٛمس ومٞمف قمٚم ًام ؾمٝمؾ اهلل ًمف سمف ـمري٘م ً٤م إمم اجلٜم٦م

54

134

وحيؽ ايصمٕمٚمٌ٦م  ,ىمٚمٞمؾ شم١مدي ؿمٙمره ظمػم ُمـ يمثػم ٓ شمٓمٞم٘مف

221

135

ويٚمؽ ! وُمـ يٕمدل إذا مل أقمدل ؟

209

136

ي٤م أسم٤موه٥م,هؾ ًمؽ ذم ضمالد سمٜمل إصٗمر

205

137

ي٤م رؾمقل اهلل  ,أي مجع ؟وذًمؽ ىمٌؾ سمدر,ومٚمام يم٤من يقم سمدر

161

138

جيزيؽ اًمثٚم٨م أن شمتّمدق سمف

143

132

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

139

ِ
ورت يمام يمٜم٧م شمُرشمنؾ ذم اًمدٟمٞم٤م
وارشمؼ نل
ُي٘م٤مل ًمّم٤مطم٥م اًم٘مرآن  :اىمرأ
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341
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رقه
الصفح٘

,وم٘مٚم٧مإن ذم اًمٌٞم٧م أـمٞم٥م ُمٜمف
:
 1أشمتٜمل اُمرأة شمٌت٤مع متر ًا

أبايمقرس--
و

298

 2اضمتٛمع قمتٌ٦م سمـ رسمٞمٕم٦م  ,وؿمٞمٌ٦م سمـ رسمٞمٕم٦م  ,وأسمق ضمٝمؾ

ازمـ فمباس- -

450

سمـ هشام

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 3إذا أردت أن شم٘مقم أي ؾم٤مقم٦م ؿمئ٧م ُمـ اًمٚمٞمؾ  ,وم٤مىمرأ

ازمـ فمباس- -

إذا أظمذت ُمْمجٕمؽ
ٚمٙم٧م
َ 4أ
قمروم٧م اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ؟ ىم٤مل  , ٓ :ىم٤مل َ :ه َ
َ
هٚمٙم٧م
و َأ
ْ

فمقم زمـ أيب ؿمايمب--

36

 5أومال ىمٚمتؿ ًمٜم٤م طمتك ٟم٘مقهل٤م ؟

فمؿر زمـ اخلطاب–- 

351

 6أٓ أطمد يً٠مًمٜمل قمـ اًم٘مر آن ؟ ومقاهلل ًمق أقمٚمؿ اًمٞمقم
أطمد ًا أقمٚمؿ سمف ُمٜمل

فمقم زمـ أيب ؿمايمب--

359

 7أن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من ظمرج ُمـ ُمٙم٦م

صمازمر زمـ فمبد اهلل--

144

 8أن اعمنميملم يم٤مٟمقا جيٞمئقن إمم اًمٌٞم٧م سم٤مًمٓمٕم٤مم واعمت٤مع

ازمـ فمباس- -

197

 9إن شمقسم٦مأيب ًمٌ٤مسم٦م ٟمزًم٧م ذم َسم ْٞمتل

أم ؽمؾؿة - -

240

 10أن رضم ً
ال أص٤مب ُمـ اُمرأة ىمٌٚم٦م

ازمـ مسعقد--

298

 11أن قمتٌ٦م  ,وؿمٞمٌ٦م  ,وأسم٤م ؾمٗمٞم٤من  ,واًمٜمي سمـ [احل٤مرث]  ,ازمـ فمباس- -

426

خشمري
وأسم٤م اًم٥م
 12أن ٟمٗمر ًا ُمـ ىمريش وُمـ أذاف يمؾ ىمٌٞمٚم٦م اضمتٛمٕمقا

145

ازمـ فمباس- -

463

ًمٞمدظمٚمقا دار اًمٜمدوة
 13أٟمزل اهلل﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ إمم

ازمـ فمباس- -

157

ىمقًمف  ﴿:ﮍ﴾
 14أٟمف ُؾمئؾ قمـ  ﴿:ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ .ىم٤مل  :سمٜمق فمقم زمـ أيب ؿمايمب--
أُمٞم٦م  ,وسمٜمق خمزوم

530

359
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و
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 15أٟمف ىم٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾

ازمـ فمباس- -

رقه
الصفح٘

282

أي  :سم٤مًمدقم٤مء إمم قمٌ٤مدة همػم اهلل
 16أٟمف ىم٤مل ًمٕمٛمر :--ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم  ,هذه أي٦م ﴿:

ازمـ فمباس - -

358

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾؟
 17سمٕمث٧م ىمريش اًمٜمي سمـ احل٤مرث  ,وقم٘مٌ٦م سمـ أيب ُمٕمٞمط

ازمـ فمباس - -

449

 18اًمؽمشمٞمؾ هق دمقيد احلروف ,وُمٕمروم٦م اًمقىمقف

فمقم زمـ أيب ؿمايمب--

61

 19صمؿ ٟمًُخ٧م هذه أي٦م -وهل اًمٜم٤مؾمخ٦م  -سم٘مقًمف :

ازمـ فمباس - -

177

﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾
 20ضمٕمؾ اعمٜم٤موم٘مقن اًمذيـ ختٚمٗمقا سم٤معمديٜم٦م

صمازمر زمـ فمبد اهلل--

207

 21طمدصمٜمل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ,ىم٤مل  :عم٤م يم٤من يقم سمدر

ازمـ فمباس - -

168

واًمت٘مقا  ,ومٝمزم اهلل اعمنميملم
 22دل أوهل٤م قمغم اًمتقارث سم٤مهلجرة  ,ووؾمٓمٝم٤م قمغم قمدم

ازمـ فمباس - -

181

 23ؾمٛمٕم٧م رضم ً
ال يًتٖمٗمر ٕسمقيف ومه٤م ُمنميم٤من

فمقم زمـ أيب ؿمايمب--

249

 24ؾمقرة إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم ٟمزًم٧م سمؿيم٦م ؾمقى آيتلم

ازمـ فمباس--

352

 25ومجئٜم٤م إمم ُمقج ُمـ اًمٌحر وؾمٓمف

ىمعب زمـ مايمؽ--

159

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

أطم٤مسمٞمش ُمٜمٝمؿ طم٤مه وُم٘مٜمع
 26ذم ُم٤مٟمٕمل طمؼ اعم٤مل ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ظم٤مص٦م

معاوية--

199

 27ىم٤مل أسمق ضمٝمؾ  :اًمٚمٝمؿ أ ُيٜم٤م يم٤من
 28ىم٤مل ٌ
ؾمً٧م ذيمري
رضمؾ  :م
ُ

ازمـ فمباس - -

140

ؿمؾؼ زمـ فمقم--
ُأ ّيب--
ازمـ فمباس - -

38

 29ىم٤مًم٧م اًمّمح٤مسم٦م  :اًمٚمٝمؿ اٟمٍمٟم٤م واومتح ًمٜم٤م  ,ومٜمزًم٧م
 30ىم٤مًم٧م ىمريش ًمٚمٞمٝمقد  :أقمٓمقٟم٤م ؿمٞمئ٤م ٟمً٠مل قمٜمف هذا

141
425

اًمرضمؾ
 31ىمرأ أسمق ـمٚمح٦م ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾

أكس--

203

 32ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾

فمائشة - -

430

ىم٤مًم٧م  :إٟمام ٟمزًم٧م ذم اًمدقم٤مء
531
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 33يم٤من اعمًتٗمتح أسم٤م ضمٝمؾ  ,وم٢مٟمف ىم٤مل طملم اًمت٘مك اًم٘مقم

فمبد اهلل زمـ شمعؾبة--

137

 34يم٤من اعمنميمقن يٓمقومقن سم٤مًمٌٞم٧م ,وي٘مقًمقن  :همٗمراٟمؽ

ازمـ فمباس- -

153

 35يم٤من أٟم٤مس يًتحٞمقن أن يتخٚمقا ومٞمٗمْمقا سمٗمروضمٝمؿ إمم ازمـ فمباس- -

295

اًمًامء
 36يم٤من ومٞمام ُأٟمزل ُمـ اًم٘مرآن قمنم روٕم٤مت ُمعًمقُم٤مت

فمائشة - -

ُحي نر ُْم َـ
 37يم٤مٟمقا ٓ ي٠مشمقن اًمٜمً٤مء وٓ اًمٖم٤مئط إٓ وىمد شمٖمِمقا

ازمـ فمباس- -

34
295

سمثٞم٤مهبؿ
 38يم٤مٟمقا يٓمقومقن سم٤مًمٌٞم٧م ويّمٗم٘مقن  -ووصػ اًمّمٗمؼ

ازمـ فمؿر- -

155

سمٞمده
ٌ
زُم٤من
ِمٞم٧م أن يٓمقل سم٤مًمٜم٤مس
ً 39م٘مد َظم ُ

فمؿر--

35

 40عم٤م أؾمٚمؿ قمٛمر  ,ىم٤مل اعمنميمقن  :ىمد اٟمتّمػ اًم٘مقم ُمٜمَّ٤م

ازمـ فمباس- -

164

اًمٞمقم
 41عم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم  ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ ,

ازمـ فمباس- -

380

ىم٤مل اًمٙمٗم٤مر
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 42عم٤م ذيمر اهلل شمٕم٤ممم اًمزىمقم ذم اًم٘مرآن ظمقف هب٤م هذا احلل

ازمـ فمباس- -

419

ُمـ ىمريش
 43عم٤م ؾمٛمع ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾  ,ؽمؾامن ايمػارد--
ومر صمالصم٦م أي٤مم ه٤مرسم ً٤م

366

 44عم٤م يم٤من يقم سمدر وضملء سم٤مٕهى

فمبد اهلل--

166

 45عم٤م يم٤من يقم سمدر ضمئ٧م سمًٞمػ
 46عم٤م يم٤من يقم سمدر ؾمٛمٕمٜم٤م صقشم ً٤م وىمع ُمـ اًمًامء إمم

ؽمعد --

127

ضمؽقؿ زمـ ضمزام

135

إرض
 47عم٤م ٟمزًم٧م  ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ﴾

532

شمقزمان--

200

الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

اسه
الزاّٖ

طزف األثز

رقه
الصفح٘

 48عم٤م ٟمزًم٧م آي٦م اًمّمدىم٦م ضم٤مء رضمؾ ومتّمدق سمّم٤مع

أيب مسعقد--

225

 49حمٙمؿة ٟٕ ٪مف ظمؼم صحٞمح

ازمـ فمباس- -

178

ُ 50مـ أظمذ ُمْمجٕمف ُمـ اًمٚمٞمؾ  ,صمؿ شمال هذه أي٦م  ﴿ :ﭥ ازمـ فمباس- -

293

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ
ٍ
حيرم قمغم
ُ 51مـ أن يمؾ ُم٤مل أ ّدي٧م زيم٤مشمف ومٚمٞمس سمٙمٜمز ُ
ايمتٜم٤مزه
ص٤مطمٌف
ُ

ازمـ فمؿر- -

255

ُ 52مـ ىم٤مل طملم يًٛمع اًمرقمد  :ؾمٌح٤من ُمـ يًٌح اًمرقمد

ىمعب--

350

ُ 53مٜمًقظم٤مت سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ

ازمـ فمباس- -

257

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾  ,وقمٜمف  :أهن٤م
حمٙمامت
ُ 54مٜمًقظم٦م سم٘مقًمف  ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ازمـ فمباس- -

256

ﯫﯬ ﴾
ُ 55مٜمًقظم٦م سم٘مقًمف﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾,وإيمثر أهن٤م

ازمـ فمباس- -

181

حمٙمٛم٦م

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ٟ 56مزًم٧م ؾمقرة اًمٙمٝمػ سمٛمٙم٦م

ازمـ ايمززمغم- -

449

ٟ 57مزًم٧م ؾمقرة الٟمحؾ سمٛمٙم٦م

ازمـ فمباس- -

380

ٟ 58مزًم٧م ؾمقرة هقد سمٛمٙم٦م ومٝمل ُمٙمٞم٦م

ازمـ فمباس- -

294

ٟ 59مزًم٧م ؾمقرة يقؾمػ سمٛمٙم٦م  ,ومٝمل ُمٙمٞم٦م

ازمـ فمباس- -

322

ٟ 60مزًم٧م ذم أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب  ,واحل٤مرث سمـ هِم٤مم

ازمـ فمباس- -

188

ٟ 61مزًم٧م ذم قمامر سمـ ي٤مه  ,وذًمؽ أن اعمنميملم أظمذوه
وأسم٤مه ي٤مه ًا

ازمـ فمباس- -

388

ٟ 62مزًم٧م ذم ُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة ُمـ اعمًٚمٛملم ظم٤مص٦م

ازمـ فمباس- -

199

ٟ 63مزًم٧م هذه أي٦م  ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ازمـ فمباس- -

383

ﭴ ﭵ ﭶ﴾ ذم هِم٤مم سمـ قمٛمرو
ٟ 64مزًم٧م هذه أي٦م ذم اًمتِمٝمد  ,يم٤من إقمرايب جيٝمر
533

فمائشة - -

430
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ٟ 65مزًم٧م هذه أي٦م ذم أهؾ ىمٌ٤مء  ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ أيب هريرة–- 

رقه
الصفح٘

246

ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾  ,ىم٤مل  :يم٤مٟمقا
يًتٜمجقن سم٤معم٤مء
ٟ 66مًخ اًمدقم٤مء ًمٚمقاًمديـ اًمٙم٤مومريـ ُمٓمٚم٘م ً٤م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ﴿:ازمـ فمباس- -

432

ﭣﭤ ﭥﭦﭧ
 67مه٤م آومخران ُمـ ىمريش  :سمٜمق اعمٖمػمة وسمٜمق أُمٞم٦م

فمؿر زمـ اخلطاب–- 

358

ؾمقل اهللِ وا ًُم٘مقل ِ
ىم٤مل َر ُ
َ 68و َ
ٓطم ٌؼ
َ

ضمسان زمـ شمازمت–- 

206

ِ

َُّمـ َ
ىم٤مل ُِمٜم٤م َُمـ َشم ُٕمدّ َ
ون َؾم ّٞمدا
ازمـ فمباس- -

 69وهذا يمٚمف ُمـ اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ سمٛمٕمزل
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فَزض األع ــــالو
و
1

عل
اسه ال و
اًمز َضم٤مج,أسمق إؾمح٤مق
إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ اًمني سمـ ؾمٝمؾ ّ

رقه
الصفح٘
297

اًمٜمحقي.
2

أسمق اًمٞمن إٟمّم٤مري.

298

3

أسمق ضمٜمدل سمـ ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو اًم٘مرر  ,اًمٕم٤مُمري .

383

4

أسمق طمٌٞمٌ٦م سمـ إزقمر سمـ زيد سمـ اًمٕمٓم٤مف سمـ وٌٞمٕم٦م إٟمّم٤مري .

244

5

أسمق ذر اًمٖمٗم٤مري ,ضمٜمدب سمـ ضمٜم٤مدة سمـ ىمٞمس سمـ سمـ قمٛمرو

199

اًمٖمٗم٤مري.
6

أسمق ص٤مًمح وهق قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اجلٝمٜمل .

242

7

أسمق قم٤مُمر قمٌد قمٛمرو سمـ صٞمٗمل سمـ ُم٤م ًمؽ سمـ أُمٞم٦م سمـ وٌٞمٕم٦م .

235

8

أسمق قم٘مٞمؾ إٟمّم٤مري.

226

9

أسمق ًمٌ٤مسم٦م  ,إٟمّم٤مري اعمدين.

141

10

ح
مج .
يب سمـ ظمٚمػ سمـ وه٥م سمـ طمذاوم٦م سمـ ُ َ
أ ّ
يب سمـ يمٕم٥م سمـ ىمٞمس سمـ قمٌٞمد سمـ زيد سمـ ُمٕم٤موي٦م .
ُأ ّ

131

12
14

أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل  ,أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل .
حل َٗمري أسمققمكم اًمٙمقذم .
أمحد سمـ اعمٗمضل ا َ

أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم  ,أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٜمًَّ٤مئل .

15

أمحد سمـ قمٌد اجلٌ٤مر سمـ حمٛمد اًمٕمٓم٤مردي  ,أسمق قمٛمر اًمٙمقذم .

195

16

أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ إؾمح٤مق اعمٝمراين  ,إصٌٝم٤مين .

353

17

أمحد سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك أسمق يٕمغم اعمقصكم اًمتٛمٞمٛمل .

419

18

أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي  ,أسمق سمٙمر  ,اخلٓمٞم٥م .

350

19

أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد اخل٤مًمؼ اًمٌزار  ,اًمٌٍمي  ,أسمق سمٙمر .

164

20

أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ  ,أسمق إؾمح٤مق اًمٜمٞمً٤مسمقري .

366

21

أمحد سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ  ,اعمٍمي  ,أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس .

352

22

ب طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞمٌ٤مين اعمروزي .
أمحد سمـ حمٛمد ن

126

11
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23

أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ ُمردويف إصٌٝم٤مين  ,أسمق سمٙمر .

128

24

إظمٜمس سمـ ذيؼ سمـ قمٛمرو سمـ وه٥م.

296

25

أرسمد سمـ ىمٞمس سمـ ضمزء سمـ ظم٤مًمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ يمالب.

335

26

اهلٛمداين أسمق يقؾمػ.
أؾمٌ٤مط سمـ ٟمٍم ْ

145
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27

إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اًمٕمالء احلٛميص سمـ ِز ِسمريؼ.

299

28

إؾمح٤مق سمـ سمنم سمـ ُم٘م٤مشمؾ  ,أسمق يٕم٘مقب اًمٙم٤مهكم اًمٙمقذم.

165

29

إؾمح٤مق سمـ قمٌد اهلل سمـ يمٞمً٤من اعمروزي.

251

30

إؾمامقمٞمؾ سمـ داود اعمخراىمل.

214

31

اًمًدن ي.
إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب يمريٛم٦م ُ

139

32

إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر  ,إُمقي.

150

33

إؾمامقمٞمؾ سمـ َقم ّٞم٤مش سمـ ُؾم َٚمٞمؿ اًم َٕمٜمْز أسمققمتٌ٦م احلٛميص.

391

34

إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمًٚمؿ سمـ أيب ُومد ْيؽ.

448

35

أؾمٞمد سمـ أيب اًمٕم٤مص.

384

36

.--
إىمرع سمـ طم٤مسمس سمـ قم٘م٤مل سمـ حمٛمد اعمج٤مؿمٕمل اًمدراُمل

451

37

أم ه٤مٟمئ سمٜم٧م أيب ـم٤مًم٥م اهل٤مؿمٛمٞم٦م.- -

419

38

آُمٜم٦م سمٜم٧م وه٥م سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ زهرة.

250

39

أُمٞم٦م إيمؼم سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ُمٜم٤مف.

358

40

أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ سمـ وه٥م ُ ,مـ سمٜمل ًم١مي.

421

41

أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي إٟمّم٤مري اخلزرضمل–.–

152

42

إوس سمـ طم٤مرصم٦م سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ قمٛمرو ُمزي٘مٞم٤مء اًمٖمٓمريػ.

218

43

أوس سمـ ظمذام إٟمّم٤مري

239

44

أيقب سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾم٤مومر  ,أسمق ؾمٚمٞمامن اًمٌٖمدادي

217

45

أيقب سمـ ه٤مٟمئ اًمٙمقذم.

250

46

سمخرج سمـ قمٌد اهلل.

244

47

سمريدة سمـ احلُّمٞم٥م أسمق ؾمٝمؾ إؾمٚمٛمل.--

250
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48

اخلزرضمل
.
سمنم سمـ اًمؼماء سمـ ُمٕمرور إٟمّم٤مري

206

49

سمنم سمـ قمامرة اخلثٕمٛمل  ,ا ُعم ْٙمتَ٥م اًمٙمقذم.

276

50

سمنم سمـ ُمٕم٤مذ اًمٕم٘مدي أسمق ؾمٝمؾ  ,اًمٌٍمي اًميير.

197

حي ِٛمد.
سم٘مٞم٦م سمـ اًمقًمٞمد سمـ ص٤مئد سمـ يمٕم٥م اًمٙمالقمل  ,أسمق ُ ْ

356

52

سمالل سمـ َرسم٤مح  ,اعم١مذن  ,وهق سمـ مح٤مُم٦م.

382

53

سمٚمٕم٤مم ىملم .

387

54

ـم٤مسمخ٦م
.
متٞمؿ سمـ ُُم ّر سمـ ُأ ّد سمـ

368

55

صمٕمٚمٌ٦م سمـ طم٤مـم٥م أو أيب طم٤مـم٥م إٟمّم٤مري .

221

56

صمٕمٚمٌ٦م سمـ طم٤مـم٥م سمـ قمٛمرو سمـ قمٌٞمد سمـ أُمٞم٦م سمـ زيد إٟمّم٤مري .

221

57

صمعًمٌ٦م سمـ وديٕم٦م إٟمّم٤مري.--

239

58

صمقسم٤من اهل٤مؿمٛمل ُ ,مقمم اًمٜمٌل .--

200

59

ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ َطم َرام.

144

60

إٟمّم٤مري
.
ضم٤مري٦م سمـ قم٤مُمر سمـ جمٛمع سمـ اًمٕمٓم٤مف سمـ وٌٞمٕم٦م سمـ زيد

244

61

ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ سمـ قمدي سمـ ٟمقومؾ اًم٘مرر اًمٜمقومكم.--

393

62

ب ؾمٜم٤من  ,إٟمّم٤مري .
ضمد سمـ ىمٞمس سمـ صخر سمـ ظمٜمً٤مء ن

205

63

ضمٕمٗمر سمـ أيب اعمٖمػمة اخلزاقمل اًم٘مٛمل.

145

64

اًمْمٛمري اعمدين.
ضمٕمٗمر سمـ قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م ّ

393

65

ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ اعمٕمتز سمـ حمٛمد سمـ اعمًتٖمٗمر  ,أسمق اًمٕمٌ٤مس.

355

66

ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اهل٤مؿمٛمل.--

353

67

ُضمالَس سمـ ؾمقيد سمـ اًمّم٤مُم٧م إٟمّم٤مري  ,إود.

209

68

ضمٜمدب سمـ زهػم سمـ احل٤مرث سمـ يمثػم إزدي اًمٖم٤مُمدي.

453

69

ضمٝمج٤من سمـ ىمٞمس.

218

70

ضمٝمٞمٜم٦م سمـ زيد سمـ ًمٞم٨م سمـ ؾمقد سمـ أؾمٚمؿ سمـ احل٤مف سمـ ىمْم٤مقم٦م.

217

71

احل٤مرث سمـ قم٤مُمر سمـ ٟمقومؾ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف.

160

72

احل٤مرث سمـ هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد اهلل  ,أسمق قمٌد اًمرمحـ اعمٙمل.

188

51
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73

احلٌح٤مب أسمق قم٘مٞمؾ.

225

74

احلج٤مج سمـ يقؾمػ سمـ احلٙمؿ سمـ أيب قم٘مٞمؾ اًمث٘مٗمل  ,أسمق حمٛمد.

357

75

طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن  ,اًم َٕمٌز.

220

76

طمرىمقص سمـ زهػم اًمًٕمدي.

208

77

طمً٤من سمـ صم٤مسم٧م سمـ اعمٜمذر إٟمّم٤مري اخلرضمل  ,أسمق قمٌد اًمرمحـ.

206

78

احلًـ سمـ أيب احلًـ اًمٌٍمي ,إٟمّم٤مري.

174

79

احلًـ سمـ قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد اًم َٕم ْقذم  ,اًمٙمقذم.

207

80

اًمرسمٞمع اجلرضم٤مين.
احلًـ سمـ حيٞمك سمـ اجلٕمد اًمٕمٌدي  ,أسمق قمكم سمـ أيب َّ

253

81

احلًلم سمـ احلًـ سمـ قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم.

237

82

احلًلم سمـ اًمٗمرج اخلٞم٤مط اًمٌٖمدادي.

197

83

احلًلم سمـ داود اعمّمٞميص.

234

84

احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ط اًم٥م اهل٤مؿمٛمل - -أسمق قمٌد اهلل اعمدين .

321

85

طمّملم سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل  ,أسمق اهلذيؾ اًمٙمقذم.

387

86

طمّملم سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ قمٛمروسمـ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ إؿمٝمكم .
طمٗمص سمـ ِهم َٞم٤مث سمـ َـم ْٚمؼ َ
اًمٜمخٕمل  ,أسمق قمٛمر اًمٙمقذم اًم٘م٤ميض.

156

88

احلٙمؿ سمـ قمتٞمٌ٦م أسمق حمٛمد اًمٙمٜمدي اًمٙمقذم.
طمٙمٞمؿ سمـ ِطمزام سمـ ظمقيٚمد سمـ أؾمد إؾمدي  ,أسمق ظم٤مًمد اعمٙمل.

135

90

محزة سمـ طمٌٞم٥م اًمزي٤مت اًم٘م٤مرئ  ,أسمق قمامرة  ,اًمٙمقذم اًمتٞمٛمل.

358

91

محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ.- -

168

92

محٞمد سمـ زي٤مد  ,أسمق صخر  ,اسمـ أيب اعمخ٤مرق  ,اخلراط.

431

93

ظم٤مًمد سمـ زيد سمـ يمٚمٞم٥م إٟمّم٤مري  ,أسمق أيقب.

128

94

ظمٌ٤مب سمـ إرت  ,اًمتٛمٞمٛمل  ,أسمققمٌد اهلل.

382

95

ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى اًم٘مرؿمٞم٦م .- -

413

96

ظمٓم٤مب اًمٕمّمٗمري.

158

97

داود سمـ اًمزسمرىم٤من اًمرىم٤مر اًمٌٍمي.

246
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98

ؼماء.
ديٚمؿ سمـ همزوان اًمٕمٌدي  ,أسمق هم٤مًم٥م اًم َّ

339

99

اًمرسمٞمع سمـ أٟمس اًمٌٙمري أو احلٜمٗمل  ,سمٍمي.

195

100

روم٤مقم٦م سمـ زيد سمـ اًمت٤مسمقت.

163

101

رومٞمع سمـ ُمٝمران  ,أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمري٤مطمل.

381

102

رحي٤من سمـ قمثامن.

245

103

زسم٤من سمـ وم٤مئد  ,سم٤مًمٗم٤مء  ,اعمٍمي  ,أسمق ضمقيـ.
ِز ّر سمـ ُطم ٌَ ْٞمش سمـ ُطمٌ٤مؿم٦م إؾمدي اًمٙمقذم.

446
463

105

زُمٕم٦م سمـ إؾمقدسمـ اعمٓمٚم٥م سمـ أؾمدسمـ قمٌد اًمٕمزى سمـ ىميص.

160

106

زهػم سمـ أيب ُؾمٚمٛمك.

146

107

أُم٤مُم٦م
زي٤مد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ وٌ٤مب اًمذسمٞم٤مين اًمٖمٓمٗم٤مين اعميي  ,أسمق .

146

108

زيد سمـ أرىمؿ.

218

109

زيد سمـ أؾمٚمؿ اًمٕمدوي ُ ,مقمم قمٛمر  ,وأسمق أؾم٤مُم٦م  ,اعمدين.

213

110

اًمْم َّح٤مك سمـ ًمقذان إٟمّم٤مري اًمٜمج٤مري.--
زيد سمـ صم٤مسم٧م سمـ َّ

229

111

زيد سمـ ؾمٝمؾ سمـ إؾمقد إنص٤مري  ,اًمٜمج٤مري  ,أسمق ـمٚمح٦م.

203

112

ؾم٤ممل سمـ قمٛمػمسمـ صم٤مسم٧م سمـ يمٚمٗم٦م سمـ صمٕمٚمٌ٦م إٟمّم٤مري.--

230

113

ؾمٌ٤مع سمـ قمٌداًمٕمزى اًمٖمٌِم٤مين  ,أسمق ٟمٞم٤مر.

394

114

ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ُ :م٤مًمؽ سمـ وهٞم٥م سمـ قمٌد ُمٜم٤مف اًمزهري.

126

115

ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٜم٤من إٟمّم٤مري  ,أسمق ؾمٕمٞمد اخلُدري.--

208

116

ؾمٕمد سمـ ُمحُمد سمـ احلًـ اًمٕمقذم .

236

117

ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ سمـ اًمٜمٕمامن إٟمّم٤مري إؿمٝمكم  ,أسمق قمٛمرو.

142

118

اًم٘مرر
ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م سمـ طمزن سمـ أيب وه٥م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مئذ .

131

119

ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ َأ ْسم َزى  ,اخلزاقمل.

145

120

خلراؾم٤مين.
ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر سمـ ؿمٕمٌ٦م  ,أسمق قمثامن ا ُ

143

121

يرإؾمدي ,اًمٙمقذم.
ؾمٕمٞمدسمـ ضم٥م

151

122

ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمنوق اًمثقري  ,أسمق قمٌد اهلل اًمٙمقذم.

238

104
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123

ؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع سمـ اجلراح.

197

124

ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ,--أسمققمٌد اهلل.

366

125

ؾمٚمامن سمـ صخر اًمٌٞم٤ميض  ,إٟمّم٤مري.

231

126

ُمي
ؾمٚمٞمؿ سمـ ُمٜمّمقر سمـ قمٙمرُم٦م سمـ ظمّمٗم٦م سمـ ىمٞمس قمٞمالن سمـ .

222

127

ب أمحد سمـ أيقب اًمٓمؼماين  ,أسمق اًم٘م٤مؾمؿ.
ؾمٚمٞمامن ن

135

128

ؾمٚمٞمامن سمـ أرىمؿ اًمٌٍمي  ,أسمق ُمٕم٤مذ.

413

1 129

اًمًجًت٤مين .
ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤مق سمـ سمِمػم إزدي ن

124

130

ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمٗمٞم٤من  ,قمراىمل.

415

131

ؾمٚمٞمامن سمـ قمٓم٤مء سمـ ىمٞمس اًم٘مرر  ,أسمق قمٛمرو اجلزري.

452

132

ؾمٚمٞمامن سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس اهل٤مؿمٛمل .

350

133

اًمٜمحقي
.
ؾمٚمٞمامن سمـ َىم ْرم سمـ ُمٕم٤مذ  ,أسمق داود اًمٌٍمي

135

134

ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمران إؾمدي اًمٙم٤مهكم  ,أسمق حمٛمد اًمٙمقذم إقمٛمش.

239

135

ؾمامك سمـ طمرب اًمذهكم اًمٌٙمري.
اًمٌٙمري
.
ِؾمامك سمـ طمرب سمـ أوس سمـ ظم٤مًمد اًمذهكم

197
135

137

ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب سمـ هالل اًمٗمزاري.

462

138

ؾمٛمٞم٦م سمٜم٧م ُظم ٌّ٤مط وظمٞم٤مط  ,أيب طمذيٗم٦م سمـ اعمٖمػمة سمـ خمزوم.- -

388

139

ؾمٜم٤من سمـ وسمرة اجلٝمٜمل.

217

140

ؾمٜمٞمد سمـ داود اعمّمٞميص.

208

141

ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌدود اًم٘مرر  ,اًمٕم٤مُمري.

189

142

ؾمقيد سمـ ُم٘مرن سمـ قم٤مئذ اعمزين.

233

143

ؿم٤مس سمـ ىمٞمس.

198

144

ذيؽ سمـ قمٌد اهلل اًمٜمخٕمل اًمٙمقذم  ,اًم٘م٤ميض.

156

145

ؿمٕمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص.

446

146

يمالب
ؿمٞمٌف سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىميص سمـ .

159

147

ص٤مًمح سمـ سمِمػم سمـ وادع ا ُعم ّري أسمق سمنم اًمٌٍمي.

391

136
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148

صخر سمـ طمرب سمـ أُمٞم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس إُمقي  ,أسمق ؾمٗمٞم٤من.

129

149

ُصدَ ّي  :سم٤مًمتّمٖمػم  ,اسمـ قمجالن  ,أسمق أُم٤مُم٦م اًمٌ٤مهكم.

221

150

صٗمقان سمـ أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ سمـ وه٥م اًم٘مرر  ,اجلٛمحل.

157

151

صٗمقان سمـ قمٛمرو سمـ هرم اًمًٙمًٙمل  ,أسمق قمٛمرو احلٛميص.

133

152

اًمروُمل
.
صٝمٞم٥م سمـ ؾمٜم٤من  ,أسمق حيٞمك

382

153

اًمْم َّح٤مك سمـ ُمزاطمؿ اهلالزم  ,أسمق اًم٘م٤مؾمؿ.
َّ

174

154

ـم٤موس سمـ يمٞمً٤من اًمٞمامين  ,أسمق قمٌد اًمرمحـ  ,احلٛمػمي.

454

155

ـمٕمٞمٛم٦م سمـ قمدي سمـ ٟمقومؾ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف  ,أسمق اًمري٤من.

151

156

ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ يمَريز  ,سمٗمتح أوًمف  ,اخلزاقمل أسمق اعمٓمرف.

320

157

ـمٚمح٦م سمـ ٟم٤مومع اًمقاؾمٓمل  ,أسمق ؾمٗمٞم٤من اإلؾمٙم٤مف.

239

158

اعم١مُمٜملم .-
قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر  ,اًمّمديؼ أم

413

159

قم٤مئِم٦م سمـت ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص اًمزهري٦م اعمدٟمٞم٦م.- -

245

160

قم٤مسمس طمقيٓم٥م سمـ قمٌد اهلل.

383

161

اًمٕم٤مص سمـ هِم٤مم سمـ احل٤مرث سمـ أؾمد سمـ قمٌد اًمٕمزى .

160

162

قم٤مصؿ سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمٕمدوي اعمدين.

369

163

قم٤مصؿ سمـ قمدي سمـ اجلد سمـ اًمٕمجالن  ,إٟمّم٤مري.

226

164

ادة سمـ اًمٜمٕمامن إود إٟمّم٤مري  ,أسمق قمٛمر.
قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ ىم٧م

156

165

قم٤مُمر سمـ اًمٓمٗمٞمؾ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ضمٕمٗمر سمـ يمالب اًمٕم٤مُمري.

335

166

قم٤مُمر سمـ َذاطمٞمؾ َّ
اًمِم ْٕمٌل -سمٗمتح اعمٕمجٛم٦م  ,-أسمق قمٛمر اًمٙمقذم.

174

167

قم٤مُمر سمـ ومٝمػمة اًمتٛمٞمٛملُ,مقمم أيب سمٙمر اًمّمديؼ, --أسمق قمٛمرو.

382

168

قم٤مُمر سمـ ىمٞمس إٟمّم٤مري.

211

169

قمٌ٤مد سمـ طمٜمٞمػ سمـ واه٥م سمـ اهلٙمٞمؿ.

244

170

اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ ––

160

171

قمٌد اجلٌ٤مر سمـ قمٛمر إَ ْيكم إُمقي.

342

172

قمٌد احلٛمٞمد سمـ واصؾ اًمٌ٤مهكم.

447

541

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

و

عل
اسه ال و

الفَــــــارض

رقه
الصفح٘

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

173

قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمٌػم سمـ ُٟم َٗمػماحليُمل.

133

174

قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ  ,اًمٕمدوي.

140

175

قمٌد اًمرمحـ سمـ عسمد اهلل سمـ قمتٌ٦م سمـ ُمًٕمقد اًمٙمقذم  ,اعمًٕمقدي.

324

176

قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف سمـ قمٌد قمقف اًم٘مرر.

226

177

قمٌد اًمرمحـ سمـ يمٕم٥م إٟمّم٤مري  ,اعم٤مزين  ,أسمق ًمٞمغم.

230

178

قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕم٘مؾ سمـ ُم٘مرن اعمزين.

234

179

قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم سمـ ٟم٤مومع  ,احلٛمػمي  ,أسمق سمٙمر اًمّمٜمٕم٤مين.

194

180

قمٌد اًمٕمزيز سمـ أسم٤من.

161

181

اًمًٕمٞمدي
.
قمٌد اًمٕمزيز سمـ أسم٤من سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل إُمقي ,

137

182

قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٛمران سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٛمر اًمزهري.

163

183

قمٌد اًمٙمريؿ سمـ أيب ا ُعمخ٤مرق  ,أسمق أُمٞم٦م.

447

184

قمٌد اهلل سمـ أيب أُمٞم٦م سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو اعمخزوُمل.

276

185

قمٌد اهلل سمـ أيب رسمٞمٕم٦م  ,قمٛمرو سمـ اعمٖمػمة أسمق قمٌد اًمرمحـ.

157

186

قمٌد اهلل سمـ أيب ىمت٤مدةإٟمّم٤مري اعمدين .

143

187

قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم.

143

188

اًمٕمقام  ,اًم٘مرر إؾمدي .- -
قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ َّ

171

189

اًمٙمقاء ُ ,مـ رؤوس اخلقارج.
قمٌد اهلل سمـ َّ

359

190

صقمػم.
قمٌد اهلل سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ ُ

137

191

قمٌد اهلل سمـ رضم٤مء سمـ قمٛمر اًم ُٖمدَ اين.

217

192

اطم٦م سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس  ,إٟمّم٤مري.--
قمٌد اهلل سمـ َر َو َ

166

193

قمٌد اهلل سمـ زائدة.

229

194

قمٌد اهلل سمـ ؿمداد سمـ اهل٤مد اًمٚمٞمثل  ,أسمق اًمقًمٞمد اعمدين.

296

195

قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ اجلٝمٜمل  ,أسمق ص٤مًمح املسي.

213

196

قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طمًلم سمـ احل٤مرث اعمٙمل.

359

197

اًمدارُمل
قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٗمْمؾ اًمًٛمرىمٜمدي  ,أسمق حمٛمد .

320
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198

قمٌد اهلل سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م.

295

199

قمٌد اهلل سمـ قمٌٞمد اًمٚمٞمثل

252

200

قمٌد اهلل سمـ قمثامن ,اًمتٞمٛمل ,أسمق سمٙمر سمـ أيب ىمح٤موم٦م اًمّمديؼ - -

131

201

قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمٕمدوي  ,أسمق قمٌد اًمرمحـ .- -

155

202

قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ هالل اعمزين.

231

203

قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ َطم ّْم٤مرأسمق ُمقؾمك إؿمٕمري.--

434

204

قمٌد اهلل سمـ يمٞمً٤من اعمروزي  ,أسمق جم٤مهد.

251

205

اعمٍمي
.
قمٌد اهلل سمـ هلٞمٕم٦م سمـقم٘مٌ٦م احليُمل  ,أسمق قمٌد اًمرمحـ

129

206

قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م إسمراهٞمؿ سمـ قمثامن اًمقاؾمٓمل.

273

207

قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ طمٞم٤من إٟمّم٤مري  ,احلٞم٤مين  ,أسمق حمٛمد.

136

208

قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ُقم ٌَ ْٞمد  ,أسمق سمٙمر سمـ أيب اًمدٟمٞم٤م  ,اًمٌٖمدادي.

448

209

قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد سمـ هم٤مومؾ سمـ طمٌٞم٥م اهلذزم  ,أسمق قمٌد اًمرمحـ.

249

210

قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ احليُمل.

387

211

قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞمٌ٦م اًمديٜمقري ,أسمق حمٛمد  ,اًمٜمحقي اًمٚمٖمقي.

303

212

رواد.
قمٌد اعمجٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب َّ

150

213

قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ضمري٩م إُمقي.

150

214

قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمٓم٤مء اخلٗم٤مف  ,أسمق ٟمٍم اًمٕمجكم.

238

215

قمٌد سمـ محٞمد سمـ ٟمٍم اًمٙمز  ,أسمق حمٛمد.

238

216

قمٌد ُمٜم٤مف سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ  ,اًم٘مرر  ,اهل٤مؿمٛمل.

149

217

قمٌداًمرمحـ سمـ صخر اًمدود  ,أسمق هريرة–.–

161

218

قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد أسمق حمٛمد  ,سمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي احلٜمٔمكم.

128

219

قمٌداًمٕمزيز سمـ أسم٤من.

205

220

قمٌداهلل سمـ أيب سمـ ُم٤مًمؽ اخلزرضمل  ,أسمق احلٌ٤مب.

204

221

قمٌداهلل سمـ قمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤م ؿمؿ .- -

124

222

.-
قمٌداهلل سمـ قمٛمروسمـ اًمٕم٤مص اًمًٝمٛمل أسمق حمٛمد-

446
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و

عل
اسه ال و

الفَــــــارض

رقه
الصفح٘

223

قمٌٞمد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طم٤مشمؿ اًمقائكم اًمٌٙمري.
قمٌٞمد اهلل سمـ قمدي سمـ ِ
اخلٞم٤مر سمـ قمدي سمـ نوومؾ اًم٘مرر.

393

225

قمٌٞمد اهلل سمـ ُمًٚمؿ  ,أو سمـ أيب ُمًٚمؿ احليُمل.

387

226

قمٌٞمد سمـ ُقمٛمػم سمـ ىمت٤مدة اًمٚمٞمثل  ,أسمق قم٤مصؿ اعمٙمل.

149

227

قمتٌ٦م سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ُمٜم٤مف أسمق اًمقًمٞمد اًم٘مرر.

159

228

.--
قمثامن سمـ قمٗم٤من سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس إُمقي

223

229

قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن سمـ طمٌٞم٥م سمـ وه٥م سمـ طمذاوم٦م سمـ مجح  ,اًم٘مرر.

385

230

قمدي سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي  ,ضمد أُمػماعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب.--

220

231

قمذرة سمـ ؾمٕمد سمـ هذيؿ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ سمـ احل٤مذم.

366

232

اعمدين
اًمٕمقام سمـ ُظمقيٚمد إؾمدي  ,أسمق قمٌد اهلل .
قمروة سمـ اًمزسمػم سمـ ّ

172

233

قمٓم٤مء سمـ أيب َر َسم٤مح  ,اًم٘مرر.

174

234

قمٓم٤مء سمـ أيب ُمًٚمؿ  ,أسمق قمثامن اخلراؾم٤مين  ,واؾمؿ أسمٞمف ُمٞمنة.

141

235

قمٓم٤مء سمـ اًمً٤مئ٥م  ,أسمق حمٛمد.

219

236

جلدَ زم اًمٙمقذم.
قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد سمـ ُضمٜم٤مدة اًم َٕمقذم ا َ

138

237

قم٘مٌ٦م سمـ أيب ُمٕمٞمط سمـ أيب قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًم٘مرر  ,إُمقي.

151

238

قم٘مٌ٦م سمـ قمٛمرو سمـ صمٕمٚمٌ٦م  ,إٟمّم٤مري  ,أسمق ُمًٕمقد  ,اًمٌدري.

225

239

قم٘مٞمؾ سمـ أيب ـم٤مًم٥م اهل٤مؿمٛمل.--

168

240

قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم اعمخزوُمل.

157

241

قمٙمرُم٦م سمـ قمٌد اهلل ُ ,مقمم اسمـ قمٌ٤مس.

139

242

قمٙمرُم٦م سمـ قمامر اًمٕمجكم  ,أسمق قمامر اًمٞمامُمل.

153

243

ُقم ْٚمٌ٦م سمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ زيد احل٤مرصمل  ,إٟمّم٤مري.

231

244

قمكم سمـ أيب ؾم٤مرة اًمِمٞمٌ٤مين.

339

245

قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ اهل٤مؿمٛمل.--

134

246

قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م ؾم٤ممل ُ ,مقمم سمٜمل اًمٕمٌ٤مس.

178

247

قمكم سمـ أمحد اًمقاطمدي.

392

224
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248

قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ,زيـ اًمٕم٤مسمديـ.

367

249

قمكم سمـ زيد سمـ قمٌد اهلل سمـ زهػم سمـ قمٌد اهلل سمـ ُضمدْ قم٤من  ,اًمتٞمٛمل.

203

250

قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس اهل٤مؿمٛمل  ,أسمق حمٛمد.

350

251

قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اًمٌٖمدادي  ,أسمقاحلًـ  ,سم٤معم٤موردي.

277

252

قمكم سمـ يزيد سمـ أيب زي٤مد  ,إهل٤مين  ,أسمق قمٌد اعمٚمؽ.

224

253

قمامر سمـ ي٤مه سمـ قم٤مُمر سمـ ُم٤مًمؽ اًم َٕمٜمْز أسمق اًمٞم٘مٔم٤من.
ّ

220

254

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمـ ٟمٗمٞمؾ سمـ قمٌد اًم ُٕم ّزى سمـ ري٤مح سمـ ُىمرط.
اًمٙمقذم
قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ ِهم َٞم٤مث سمـ َـم ْٚمؼ .

130
425

256

قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص إُمقي.

255

257

سمٞمدي
اًمز .
اًمْم َّح٤مك ُّ ,
قمٛمرو سمـ احل٤مرث سمـ َّ

299

258

قمٛمرو سمـ ُؿمٕمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص.

446

259

قمٛمرو سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ىمٞمس اًمٕم٤مُمري.

276

260

قمٛمرو سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىميص سمـ يمالب سمـ ُُم َّرة.

147

261

قمٛمرو سمـ َقمٜمَٛم٦م سمـ قمدي سمـ ٟم٤ميب سمـ قمٛمرو سمـ ؾمقاد إٟمّم٤مري.

231

262

قمٛمرو سمـ همٜمؿ سمـ ُم٤مزن سمـ ىمٞمس سمـ أيب صٕمّم٦م اخلزرضمل.

232

263

قمٛمرو سمـ حمٛمد سمـ سمٙمػم  ,اًمٜم٤مىمد  ,أسمق قمثامن  ,اًمٌٖمدادي.

429

264

قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن إودي  ,أسمق قمٌد اهلل.

205

265

قمٛمروسمـ هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرواعمخزوُمل.

137

266

قمٛمػم سمـ أيب وىم٤مص سمـ وهٞم٥م اًم٘مرر اًمزهري .

126

267

قمٛمػم سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌٞمد  ,إٟمّم٤مري.

216

268

قمقف سمـ ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل.

213

269

قمقن سمـ قمٌد اهلل سمـ قمتٌ٦م سمـ ُمًٕمقد اهلذزم  ,أسمق قمٌد اهلل  ,اًمٙمقذم.

323

270

قمٞمًك سمـ احل٤مرث.

172

271

قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ سمـ طمذيٗم٦م سمـ سمدر سمـ قمٛمرو اًمٗمزاري  ,أسمق ُم٤مًمؽ.

451

272

همزوان اًمٖمٗم٤مري  ,أسمق ُم٤مًمؽ  ,اًمٙمقذم.

171

255
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273

همٗم٤مر سمـ ُمٚمٞمؾ سمـ وٛمرة سمـ سمٙمر سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ يمٜم٤مٟم٦م.

218

274

وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء - -سمٜم٧م رؾمقل اهلل– . -

416

275

اًمٗمْمؾ سمـ اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ اهل٤مؿمٛمل –.–
ِ
اًمًدود  ,أسمق اخلٓم٤مب اًمٌٍمي.
َىمتَ٤مدة سمـ د َقم٤مُم٦م سمـ ىمت٤مدة ّ
ُىم َثؿ سمـ اًمٕم ٌّ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م اهل٤مؿمٛمل–.–

170
170

278

ىمز سمـ ُمٜمٌف سمـ سمـ سمٙمر سمـ هقازن سمـ قمٞمالن.
ّ

420

279

يمٜم٤مٟم٦م
ىميص سمـ يمالبسمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ اًمٜمي سمـ .

427

280

ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع إؾمدي  ,أسمق حمٛمد اًمٙمقذم.

392

281

يمثػمسمـ إؾمامقمٞمؾ  ,أو سمـ ٟم٤مومع.

368

282

يمٕم٥م سمـ قمٛمرو سمـ قمٌ٤مد سمـ قمٛمرو سمـ ؾمقاد إٟمّم٤مري اًمًٚمٛمل.
إطمٌ٤مر
يمٕم٥م سمـ ُم٤مشمِع احلٛمػمي  ,أسمق إؾمح٤مق  ,اعمٕمروف سمٙمٕم٥م .

298
320

284

اًمً َٚمٛمل.
يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أيب يمٕم٥م إٟمّم٤مري َّ

159

285

يمٜم٤مٟم٦م سمـ اًمرسمٞمع سمـ أيب احل٘مٞمؼ.

134

286

ًُمٌ٤م َسم٦م سمٜم٧م احل٤مرث سمـ َطم ْزن اهلالًم ّٞم٦م  ,أم اًمٗمْمؾ.

170

287

حلل سمـ طم٤مرصم٦م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مُمر سمـ طم٤مرصم٦م سمـ اُمرىء اًم٘مٞمس.

189

288

ُم١مُمؾ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌٍمي  ,أسمق قمٌد اًمرمحـ.

196

289

إٟمّم٤مري
.
ُم٤مًمؽ سمـ اًمدُّ خُؿمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ همٜمؿ سمـ قمقف

245

290

ُم٤مًمؽ سمـ اًمّمٞمػ.

198

276
277

283

176
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إص ٌَ ِحل .
ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أيب قم٤مُمر سمـ قمٛمرو ْ

175

292

جم٤مهد سمـ َضم ْؼم أسمق احلج٤مج  ,اعمخزوُمل.

166

293

جمٛمع سمـ طم٤مرصم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ جمٛمع سمـ اًمٕمٓم٤مف سمـ وٌٞمٕم٦م سمـ يزيد.
ّ

231

294

حمٛمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ سمشار  ,أسمق سمٙمر سمـ إٟمٌ٤مري.

297

295

حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر اًمٜمٞمً٤مسمقري  ,أسمق سمٙمر  ,اإلُم٤مم.

295

296

حمٛمد سمـ أيب حمٛمد إٟمّم٤مري.

198

297

حمٛمد سمـ إدريس سمـ اًمٕمٌ٤مس سمـ قمثامن اعمٓمٚمٌل  ,أسمق قمٌد اهلل .

175

291

546
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298

حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ يً٤مر ,أسمق سمٙمر اعمٓمٚمٌل.

148

299

حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اجلٕمٗمل  ,أسمق قمٌد اهلل اًمٌخ٤مري.

152

300

حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ومرىمد  ,أسمق قمٌد اهلل.

177

301

حمٛمد سمـ اًمً٤مئ٥م اًمٙمٚمٌل.

211

302

اًمً٤مئ٥م سمـ سمنم اًمٙمٚمٌل  ,أسمق اًمٜمي اًمٙمقذم.
حمٛمد سمـ ّ

139

303

حمٛمد سمـ اًمِمٞمخ أيب يٕم٘مقب إؾمح٤مق أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب زيمري٤م.

238

304

حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم  ,أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي.

130

305

حمٛمد سمـ طمٌ٤من سمـ أمحد سمـ طمٌ٤من  ,أسمق طم٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمل .

124

306

حمٛمد سمـ محٞمد سمـ طمٞم٤من اًمرازي.

210

307

حمٛمد سمـ دطمٞم٦م.

198

308

حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ حمٛمد سمـ احلًـ سمـ قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم.

236

309

حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ َُمٜمٞمع  ,اهل٤مؿمٛمل ُمقٓهؿ  ,اًمٌٍمي.

172

310

حمٛمد سمـ ؾمػميـ إٟمّم٤مري  ,أسمق سمٙمر سمـ أيب قمٛمرة  ,اًمٌٍمي .

192

311

حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم إٟمّم٤مري  ,أسمق قمٌد اًمرمحـ.

392

312

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌٞمد اًمٚمٞمثل اعمٙمل.

144
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313

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ محدويف اًمٜمٞمً٤مسمقري  ,أسمق قمٌد اهلل

.

124

314

حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمًٕمدي.

354

315

حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد  ,أسمق قمقن  ,اًمث٘مٗمل  ,اًمٙمقذم إقمقر.

127

316

حمٛمد سمـ قمٛمر اعمحرم.

144

317

حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ واىمد إؾمٚمٛمل  ,اًمقاىمدي.

240

318

حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص  ,اًمٚمٞمثل  ,اعمدين.

356

319

اًمؽمُمذي,أسمق قمٞمًك.
حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ َؾمقرة سمـ اًمًٚمٛمل ن

127

320

حمٛمد سمـ ىمٞمس اعمدين اًم٘م٤مص.

153

321

حمٛمد سمـ يمثػم سمـ أيب قمٓم٤مء اًم ّث٘مٗمل اًمّمٜمٕم٤مين  ,أسمق يقؾمػ.

463

322

اعمدين
حمٛمد سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ أؾمد  ,أسمق محزة اًم ُ٘مرفمل . ,

161

547
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323

حمٛمد سمـ حمٛمقد سمـ احلًـ سمـ هٌ٦م اهلل سمـ حم٤مؾمـ  ,اًمٌٖمدادي.

354

324

حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب اًم٘مرر.

131

325

حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ أيب قمٛمر اًم َٕمدَ ين.

143

326

حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ طم ٌَّ٤من سمـ ُُمٜم٘مذ إٟمّم٤مري.

156

327

حمٛمد سمـ يزيد سمـ قمٌد آيمؼم  ,اًمثاممم آزدي  ,أسمق اًمٕمٌ٤مس.

307

328

حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ واىمد سمـ قمثامن  ,اًمْمٌل .

193

329

خمٌم سمـ محػم إؿمجٕمل.

215

330

ُمرارة سمـ اًمرسمٞمع إٟمّم٤مري--

239

331

اهلٛمداين  ,سمًٙمقن اعمٞمؿ  ,أسمق إؾمامقمٞمؾ اًمٙمقذم.
ُُم َّرة سمـ ذاطمٞمؾ ْ

192

332

ُمروان سمـ ؾم٤ممل اًمٖمٗم٤مري  ,أسمق قمٌد اهلل  ,اجلزري.

320

333

ُمزيٜم٦م سمـ أد سمـ ـم٤مسمخ٦م سمـ اًمٞم٤مس سمـ ُمي سمـ قمدٟم٤من.

235

334

ُمًدّ د سمـ ُمنهد سمـ ُمنسمؾ سمـ ُمًتقرد  ,اًمٌٍمي  ,أسمق احلًـ.

429

335

ّٞمً٤مسمقري
.
ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج سمـ ُمًٚمؿ اًم ُ٘م َِمػمي اًمٜم

152

336

ُمًٚمؿ سمـ ؾم٤ممل اًمٜمَّٝمدي  ,أسمق َومروة إصٖمر  ,اًمٙمقذم.

230

337

ُمًٚمؿ سمـ يمَٞمً٤من اًمْم ٌّل  ,ا ُعمالئل  ,أسمق قمٌد اهلل اًمٙمقذم.

387

338

اعمًٞم٥م سمـ طمزن سمـ أيب وه٥م اعمخزوُمل.

131

339

اًمٕمقام إؾمدي.
ُمّمٕم٥م سمـ صم٤مسم٧م سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ َّ

368

340

ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص اًمزهري  ,أسمق زرارة اعمدين.

322

341

ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم سمـ هِم٤مم سمـ قمٌد اًمدار اًمٕمٌدري.--
ِ
حل َرر.
ُمٓمرف سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمِمخػم اًمٕم٤مُمري  ,ا َ

132
445

343

اعمٓمٚم٥م سمـ أيب َو َداعة  ,احل٤مرث سمـ صٌػمة سمـ ُؾم َٕمٞمد اًمًٝمٛمل.

149

344

ُمٓمٞمع سمـ إؾمقد سمـ طم٤مرصم٦م سمـ ٟمْمٚم٦م سمـ قمقف اًم٘مرر اًمٕمدوي

345

ُمٕم٤مذ سمـ أٟمس اجلٝمٜمل , --إٟمّم٤مري.

446

346

اًمًالَُمل ّ ,
اًمِم٤مُمل.
ُُمٕم٤من  ,سمـ روم٤مقم٦م َّ

224

347

ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من صخر إُمقي  ,أسمق قمٌد اًمرمحـ.

199

342

548

.
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348

ُمٕم٤موي٦م سمـ ص٤مًمح سمـ ُطمدَ ْير  ,احليُمل  ,أسمق قمٛمرو.

242

349

ُمٕمت٥م سمـ ىمِمػم سمـ ُمٚمٞمؾ سمـ زيد سمـ اًمٕمٓم٤مف سمـ وٌٞمٕم٦م إٟمّم٤مري.

224

350

ُمٕم٘مؾ سمـ قمٌٞمد اهلل اجلزري  ,أسمق قمٌد اهلل  ,اًم َٕم ٌْز.

359

351

ُمٕم٘مؾ سمـ ُم٘مرن اعمزين  ,أسمققمٛمرة.

233

352

ُمٕمـ سمـ قمدي سمـ اجلد سمـ اًمٕمجالن اًمٌٚمقي.--

245

353

ب قمٌداهلل سمـ قمٛمر سمـ خمزوم .
اعمٖمػمة ن

358

354

ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمِمػم إزدي اخلراؾم٤مين  ,أسمق احلًـ اًمٌٚمخل.

159

355

اعم٘مداد سمـ قمٛمرو سمـ صمٕمٚمٌ٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ رسمٞمٕم٦م اًم ٌَ ْٝم .راين
اعمزين
ُم٘مرن سمـ قم٤مُمر سمـ صٌح سمـ هجػم سمـ ٟمٍم سمـ ُطم ٌْ ِِم َّٞم٦م سمـ يمٕم٥م .

129
233

357

اًمٕم٤مُمري
.
ُُمٙمرز سمـ طمٗمص سمـ إظمٞمػ سمـقمٚم٘مٛم٦م اًم٘مرر

276

358

ُمٜمٌف سمـ احلج٤مج سمـ قم٤مُمر سمـ طمذيٗم٦م سمـ ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؿ.

159

359

ُمقؾمك سمـ ُقمٌٞمدة سمـ ٟمِمٞمط اًمرسمذي.

249

360

ُمقؾمك سمـ ُمًٕمقد اًمٜمَّٝمدي أسمق طمذيٗم٦م اًمٌٍمي.

153

361

اًمزُمٕمل  ,أسمق حمٛمد اعمدين.
ُمقؾمك سمـ يٕم٘مقب سمـ قمٌد اهلل اعمٓمٚمٌل َّ

136

362

ُمٞمٛمقن سمـ أيب ؿمٌٞم٥م اًمرسمعي  ,أسمق ٟمٍم اًمٙمقذم.

357

363

ٟم٤مومع  ,أسمق قمٌد اهلل  ,اعمدين ُ ,مقمم سمـ قمٛمر.

227

364

ٟمٌتؾ سمـ احل٤مرث سمـ ىمٞمس سمـ زيد سمـ وٌٞمٕم٦م إٟمّم٤مري  ,إود.

210

365

ؾمٝمؿ.
ٟمٌٞمف سمـ احلج٤مج سمـ قم٤مُمر سمـ طمذيٗم٦م سمـ ؾمٕمد سمـ

159

366

ٟمجدة سمـ ٟمٗمٞمع احلٜمٗمل.

202

367

ٜمدي
اًمً .
ٟمجٞمح سمـ قمٌد اًمرمحـ ن

137

368

اًمٜمي سمـ احل٤مرث سمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ يمٜمدة سمـ قمٌد ُمٜم٤مف اًم٘مرر.

151

369

اخلزاز.
اًمٜمي سمـ قمٌد اًمرمحـ  ,أسمق قمٛمر َّ

164

370

ٟمٕمامن سمـ أيب أورم  ,أسمق أٟمس.

198

371

اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم سمـ ؾمٕمد سمـ صمٕمٚمٌ٦م إٟمّم٤مري اخلزرضمل.

191

372

اًمٜمٕمامن سمـ ُم٘مرن سمـ قم٤مئذ  ,أسمق قمٛمرو.

233

356
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373

ٟمقومؾ سمـ احل٤مرث سمـ عسمد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ اًم٘مرر.

169

374

هرُمل أو هرم سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري.--

230

375

اًمٕمقام إؾمدي.
هِم٤مم سمـ ُقمروة سمـ اًمزسمػم سمـ ّ

172

376

هِم٤مم سمـ قمٛمرو سمـ احل٤مرث سمـ رسمٞمٕم٦م اًم٘مرؿمك.

383

377

سمِمػم
ُهِمٞمؿ سمـ .

296

378

هالل سمـ أُمٞم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ ىمٞمس سمـ قمٌد إقمٚمؿ.

239

379

هٜمد سمٜم٧م أيب أمي٦م سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرسمـ خمزوم اعمخزوُمٞم٦م.

240

380

وأسمق ص٤مًمح سم٤مذام أسمق ص٤مًمح ُ ,مقمم أم ه٤مٟمئ.

148

381

واىمد  ,أسمق قمٌد اهلل ُ ,مقمم زيد سمـ ظمٚمٞمدة.

196

382

وطمٌم سمـ طمرب احلٌٌم , --أسمق دؾمٛم٦م.

245

383

وديٕم٦م سمـ صم٤مسم٧م.

213

384

وديٕم٦م سمـ صم٤مسم٧م ُ ,مـ سمٜمل أُمٞم٦م سمـ زيد سمـ ُم٤مًمؽ.

211

385

اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ خمزوم.

275

386

وٟمجٞمح سمـ قمٌداًمرمحـ اًمًٜمدي  ,أسمق ُمٕمنم.

161

387

ي٤مه سمـ قم٤مُمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ىمٞمس اًم َٕمٜمْز.--
حيل سمـ قمٌد احلٛمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ ِ
احل َّامين طم٤مومظ.

388
392

389

حيٞمك سمـ اًمٕمالء اًمٌجكم  ,أسمق قمٛمرو .

321

388

حيٞمك سمـ قمٌد احلٛمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ سمِمٛملم ِ
احل َّامين.
َ

155

391

حيٞمك سمـ حمٛمد سمـ قمٌ٤مد سمـ ه٤مٟمئ اعمدين َّ
اًمِم َجري.

207

392

حيٞمك سمـ يٕمغم إؾمٚمٛمل  ,اًمٙمقذم.

135

393

يزيد سمـ درهؿ أسمق قمالء اًمٕمجٛمل.

370

394

يزيد سمـ روُم٤من اعمدين ُ ,مقمم آل اًمزسمػم.

153

395

يٕم٘مقب سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد إؿمٕمري  ,أسمق احلًـ اًم ُ٘م ّٛمل.

145

396

يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٜمٛمري اًم٘مرـمٌل  ,أسمق قمٛمر.

413

397

يقٟمس سمـ احل٤مرث اًمث٘مٗمل اًمٓم٤مئٗمل.

246

390
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الهلن٘

و

رقه الصفح٘

1

أمجٕمقن

292

2

أظمذوا سم٠مؾمت٤مر اًمٙمٕمٌ٦م

139

3

أظمروم٧م اًمٜمّخؾ

201

4

إ ْدمل
اإل ْذخِ َر
َأ ْذراه

210
337

7

اؾمتج٤مب -اؾمتج٤مش ُمـ اًمٕمرب

158

8

اؾمؽمؾمؾ

174

9

اؾمتٜمٗمر

202

10

أهى

180

11

اؾمٗمع اخلديـ

210

12

اؿمتٙمك

247

13

أص َح َر
ْ
اص ُٓمٚمِؿ
ْ
أـمرق
َأ ِقمٜمَّ٦م

337

336

17

إهمقاء أيمثرهؿ

442

18

أومّمح اًمٖمالم

446

19

أٟمتؿ اًمٞمقم قم٤مًم٦م

167

20

اٟم٘مٚمع
إَ ْو ُ
سم٤مش

172
331

22

إو َرق
ْ

394

24

اًم ٌَ ُّز

5
6

14
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15
16

21
23

390

390
298

350

َسم ْر َدة

369
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الهلن٘

و
25

ُسم ٍْمى

الفَــــــارض

رقه الصفح٘
369

26

سمْمٕم٦م
اًم ٌُ ُٔمقر

394

28

سمٗمداء

167

29

اًمٌٞمْم٦م

132

30
32
33

اًمتج٤مٟمس يقرث اًمتقاٟمس
اًمت ََّح ٌُ ّش
َ َحت َّرف

443

شمرىمقة

34

شمًت٠مين

418

35

اًم َّتٙمْٛمٞمد
شمٚمِؿ

367
420

37

شمٜمٙمٌف

214

38

٥م
اجلُ ّ
اجلدب
ُضم ِد َقم٧م
ضمرد ًا

331

337

42

اجلرير

226

43

ضمالد
طم ِ
٤مه ًا
َ
طم٤مومٚم٦م اًميوع

205
398

46

طمج٥م اًمٙمٕمٌ٦م

190

47

أُمر
َطم َز َسمؽ ٌ
َطم َز َسمٜمِل
احلّمٌ٤مء

354
134

50

محر اًمٜمٕمؿ

360

27

31

36

39
40
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41

44
45

48
49

130

158
385
132

277
390

414

448
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رقه الصفح٘

51

ِ
احل َٞم ُؾ

330

52

اخل٤مسة

367

53

اخلرىم٦م

367

54

اخلٍم

367

55

اًمدصمقر
درقم ً٤م

355
415

57

الدومقف

161

58

رضمؾ أزرق

216

59

ردءا

125

60

َر َّم
رهط

381
163

62

اًمري٥م

204

63

ري٥م اعمٜمقن
اًمز ُىمقم
ْ

146
419

65

اًمزُمٜمك

256

66

ؾم٤مسمٖم٦م اًمٌٞمْم٦م

132

67

اًمناي٤م

175

68

اًمنح
ّ

398

56

61

64
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لرسالة كاملة
كاملة

69
70

هي قمٜمف
ُن
اًمًٙمر

71

ؾمٚمٌل -اًمًٚم٥م
ؾمٛمٞمٜم ً٤م

203

73

ؾمٜم ً٤م

107

74

ؿم٤مه٧م
َؿم َخص

135
385

76

ذيؼ

296

72

75

341
396
127
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رقه الصفح٘

77

ؿمٓمٓم٤م

420

78

اًمّم٤مسمئ

429

79

اًمّم٤مسمئقن
ص٤مرُم ً٤م

431
147

81

ص٤مع

225

82

صؼم ًا

151

83

اًمٍمس
اًمّم ِٗم ْ ِػم
َ

311

80

84

155

85
87

صٚمح احلديٌٞم٦م
َص ْٞم َ٘م َٚم ْلم

اًمْمٞمٕم٦م

88

ـمً٧م
اًم َٔم َٗمر

370

90

اًم َٔم َٗمر

370

91

اًمٕم٤مين

190

92

اًمٕمزى

277

93

قمًٞم٥م

424

94

اًمٕمّم٤مسم٦م

130

95

اًمعىمؾ
ِقمػم

147

97

اًم َٖمدَ اة واًم ُٖمدْ وة
ُهمدَّ ُة

337

99

همدة اًمٌٕمػم

338

 100همزوة شمٌقك

201

 101اًمٖمٛمز

370

 102اًمٖمٜم٤مئؿ

125

86

89
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96
98

340
387
202
136

129
138
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 103وم َ٠م ِطمٜمْف
ْ
ؽم َط
104
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رقه الصفح٘
138
336
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 105ومٙم٤من ُمـ أُمره ُم٤م يم٤من

395

َنم
 106ومٙم َ َ
 107ومٛمج٤مز سم٤مٕول

385
404

 108ذم أيمٜمَّ٦م

417

 109ومٞمٙمٛمد

367

 110اًم٘مٌض

127

 111ىمٌؾ اًمظهقر

180

 112اًم٘محػ

339

 113اًم٘مذي

162

 114ىمرٟمف

389

 115ىمريٌ٦م

168

 116اًم٘مٝم٘مرى

368

 117اًم٘مٞم٤من

161

 118يمٌداء

134

 119يمٜم٤مئس

278

 120يمقُم٤مويـ

53

ٟ ٓ 121م٘مٞمؾ وٓ ٟمًت٘مٞمؾ

247

 122اًمالت

277

ٟٕ 123مٗمذهنام
ًَ 124م ٌَّ٦م

337
394

 125اًمٚمٛمز

227

ً 126مـ َيٕمدُمٙمؿ

146

ً 127مٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م
ُ 128م٤م ِ
ؿمئ٧م

247
240
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رقه الصفح٘
303
392
174

 131خم٤مـمر

 132خمٌم سمـ محػم

214

 133خمٛمّم٦م
 134اعمَدَ ر

272
336
398

ُ 135مراطمٝم٤م
ُ 136مرد ًا

337

 137اعمًقح

244

 138اعمِمٞمخ٦م
ُُ 139م ّْمٚمت ً٤م

125
162
205
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ُ 140مٖمرم
َّ 141
ُمؾ

323

 142اعمٜمنم

422

 143اعمقشمقر

157

ٟ 144متٜمقا

370

ٟمِمدشم َ
َ 145
ُؽ

194

ٟ 146م ََّؿ احلدي٨م

210
210

ٟ 147م ََّؿ اًمٙمالم
 148هند ًا

147

 149اًمٜمقسم٦م

169

 150ه٤م
 151واؾمت٠من

394
166

اًمق َسمر
152
َ

336

 153وشمريمؿ

157

 154وصم٤مق

146
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الفَــــــارض

رقه الصفح٘
260

ُ 156و ِضمك َء
 157وؾمٞمٓم ً٤م

147

 158اًمقصٞمػ

205

 159وقمرض هلؿ أُمر

258

َ 160و ْىمر

417

 161يٌقء

394

 162يتخٚمقا

295

 163حيثقا

223

 164خيقر

132

 165يّمٗمرون
َ 166ي ْٖم ِٛم ُزون

155

388

370
162
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 167ي٘مذي
ِ
رأؾمف
ُ 168يٜمْٖم ُض َ
ُ َ 169
ينم

210

 170هيتػ

130

 171هيتػ سمرسمف

130

 172هيد

394

ْ َ 173هيذي

371

385

 174يقم أطمد

131

 175يقم اًمٞمامُم٦م

215

 176يقم سمدر

126

 177يقم طمٜملم

195

 178يقم ص٤مئػ

337
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فَزض األماكً ّالبلذاٌ
و
1
2

الهلن٘
ُأ ُطمد
َأ ْذ ِر َقم٤مت

رقه الصفح٘
132
142

َأ ِرحي٤م
ُسم ْٓمح٤من

53

5

شمٌقك

201

6

صمٜمٞم٦م اًمقداع

204

7

احلج٤مز

408

8

احلديٌٞم٦م

340

9

طمٜملم

195

10

دار اًمٜمدوة

145

11

ذسم٤مب

204

12
14

ذي اعمج٤مز
اًمر َىمؿ
َ

132

رواق اًمري٤موم٦م

87

15

ّ
اًمِم٤مم
اًمّم َّٗم٦م
ُ

142
53

17

اًمٓم٤مئػ

201

18

اًمٕمراق
ُقم ًْ َٗم٤من

427

3
4

13
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16

19

142

335

250

20

اًمٕم٘مٞمؼ
َومدَ ك

22

٥م
ُىم َاء
يمٜم٤مئس

278

24

ُيمٜمَ٤مؾم٦م

245

21
23

53
416
243
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25

ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مٌ٦م

219

26

ٟمجد

146

27

مهدان

192

28

اًمقؾمٞم٦م

74
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فَزض الكبائل ّالفزق
الهلن٘

و

رقه الصفح٘

1

إطم٤مسمٞمش

158

2

أؾمد

233

3

أؾمٚمؿ

235

4

إؿم٤مقمرة

95

5

أؿمجع

235

6

إوس

218

7

سمٜمق إصٗمر

205

8

سمٜمق اعمٖمػمة

358

9

سمٜمق اًمٜمْمػم

142

10

سمٜمق أُمٞم٦م

358

11

سمٜمق سمٙمر

190

12

سمٜمق متٞمؿ

367

13
15

سمٜمق ؾمٚمٛم٦م
سمٜمق ُؾم َٚمٞمؿ

206

سمٜمق قمٌد اًمدار

132

16

سمٜمق قمدي

367

17

سمٜمق قمذرة

366

18

سمٜمق خمزوم

359

19

سمٜمق ُم٘مرن

233

20

سمٜمق ه٤مؿمؿ

147

21

صم٘مٞمػ

420

22

صمٛمقد

314

23

ُضمٝمٞمٜم٦م

217

14
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222

طمٌِمٞم ً٤م

394
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25

ُظمزاقم٦م

189

26

اخلزرج
ؾم ُٚم ِ
قلي٦م
َ

337

27
28
29
30

337
233

همٓمٗم٤من
ِهمٗم٤مر

218

ِ
اًمٗم ْري٤ميب

193
147

31

ىمريش

32

اعمجقس

431

33

ُمزيٜم٦م

235

34

اهلٛمداين

192

35

اهلٛمداين

192

36

هيقد ىمرئم٦م

141

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة
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فَزض املصادر ّاملزادع
* الكزآٌ الهزٓه (جل منزله وعال).
-1أزمحاث ايمـدوات ايمدويمقة يمتاريخ ايمؼاهرة ؽمـة (1969م) .
ُـمٌع ؾمٜم٦م (1971م)  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م .
-2إحتاف همضالء ايمبمم زمايمؼراءات إرزمعة فممم.
ًمٚمِمٞمخ أمحد سمـ حمٛمد اًمٌٜم٤م (ت1117هـ) ,طم٘م٘مف وىمدَّ م ًمف  :أ .د .ؿمٕمٌ٤من سمـ حمٛمد إؾمامقمٞمؾ,
اًمٜم٤مذ :قم٤ممل اًمٙمت٥م  -سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1407هـ 1987 -م).
-3اإلسمؼـــــان .
جلالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل (ت911هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :دُ.مّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م ,
اًمٜم٤مذ :دار اسمـ يمثػم -دُمِمؼ  ,اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م (1422هـ 2002 -م).
-4أضمسـ ايمتؼاؽمقؿ دم معرهمة إومايمقؿ .
حمٛمد سمـ أمحد اعم٘مدد (380هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :هم٤مزي ـمٚمٞمامت  ,اًمٜم٤مذ  :وزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلرؿم٤مد
اًم٘مقُمل  -دُمِمؼ (1980م) .
-5أضمؽام ايمؼرآن .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ٕيب سمٙمر أمحد سمـ قمكم اًمرازي اجلّم٤مص  ,حت٘مٞمؼ  :حمٛمد اًمّم٤مدق ىمٛمح٤موي  ,اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث ااًمٕمريب – سمػموت  ,ـمٌٕم٦م قم٤مم (1405هـ) .
-6أضمؽام ايمؼرآن .
ًمألُم٤مم أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل (ت204هـ)  ,مجٕمف  :أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلم سمـ
قمكم سمـ قمٌد اهلل اًمٌٞمٝم٘مل (ت458هـ) ,ىمدم ًمف  :حمٛمد زاهد سمـ احلًـ اًمٙمقصمري  ,قمٚمؼ قمٚمٞمف :
ىم٤مؾمؿ اًمِمامقمل اًمروم٤مقمل  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًم٘مٚمؿ – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم .
-7أضمؽام ايمؼرآن .
ٓسمـ اًمٗمرس إٟمدًمز قمٌد اعمٜمٕمؿ سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ (ت579هـ )  ,حت٘مٞمؼ  :صالح اًمديـ سمق
قمٗمٞمػ  ,اًمٜم٤مذ  :دار اسمـ طمزم – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1427هـ 2006 -م) .
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-8أضمؽام ايمؼرآن .
ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمٕمريب اعمٕم٤مومري (ت543هـ )  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م –
سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1424هـ 2003 -م) .
-9اإلضمؽام دم أصقل إضمؽام.
ٕيب حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ طمزم (ت456هـ)  ,اًمٜم٤مذ :دار احلدي٨م اًم٘م٤مهرة  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم
(1398هـ 1978 -م) .
-10اإلضمؽام دم أصقل إضمؽام.
ًمٕمكم سمـ أمحد أُمدي (ت631هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :د.ؾمٞمد اجلٛمٞمكم  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب -
سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1404هـ 1982 -م).
-11إدب اظمػرد .
ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري (ت256هـ )  ,حت٘مٞمؼ  :اًمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ
إًمٌ٤مين  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمّمديؼ – اجلٞمؾ  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1421هـ 2000 -م) .
-12أديمة ايمتمميع اظمتعارضة.
ًمٚمديمتقر :سمدران أسمق اًمٕمٞمٜملم  ,اًمٜم٤مذ ُ :م١مؾمً٦م ؿمٌ٤مب اجل٤مُمٕم٦م  -اإلؾمٙمٜمدري٦م ,ـمٌٕم٦م قم٤مم
(1974م).
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

-13إرؾماد ايمعؼؾ ايمسؾقؿ إلم مزايا ايمؽتاب ايمؽريؿ.
ًمٚم٘م٤ميض حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك اًمٕمامدي اعمٕمروف سم٠ميب اًمًٕمقد (ت982هـ )  ,اًمٜم٤مذ  :دار
إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت .
-14إرؾماد ايمػحقل إلم حتؼقؼ فمؾؿ إصقل .
عمحٛمد سمـ قمكم ا ًمِمقيم٤مين (ت1250هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :حمٛمد ؾمٕمٞمد اًمٌدري  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٗمٙمر –
سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم(1412هـ 1992 -م) .
-15أؽماس ايمبالنمة .
ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ ضم٤مر اهلل حمٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي (ت538هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :حمٛمد سم٤مؾمؾ قمٞمقن اًمًقد
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 ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1419هـ 1998 -م) .
-16أؽمباب كزول ايمؼرآن.
وظمرج أطم٤مديثف  ,وقم َّٚمؼ
ٕيب احلًـ قمكم سمـ أمحد اًمقاطمدي (ت468هـ)  ,طم٘مؼ ٟمّمقصف َّ ,
قمٚمٞمف  :دُ .مّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م  ,اًمٜم٤مذ  :دار اسمـ يمثػم -دُمِمؼ اًمٓمٌٕم٦م إومم (1408هـ -
1988م) .
-17وؿمبعة أطمرى  :حت٘مٞمؼ  :ظمػمي ؾمٕمٞمد  ,اًمٜم٤مذ  :اعمٙمتٌ٦م اًمتقومٞم٘مٞم٦م – اًم٘م٤مهرة .
-18أؽمباب ايمـزول وأشمرها دم زمقان ايمـصقص .
ًمٚمديمتقر  :قمامد اًمديـ حمٛمد اًمرؿمٞمد  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمِمٝم٤مب – دُمِمؼ  ,ـمٌٕم٦م قم٤مم (1420هـ -
1999م) .
-19آؽمتقعاب دم معرهمة إصحاب.
ٕيب قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري اًم٘مرـمٌل (ت463هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي ,
اًمٜم٤مذ :دار اجلٞمؾ – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1412هـ1992-م) .
ُ -20أ ْؽمد ايمغازمة دم معرهمة ايمصحازمة.
ٕيب احلًـ قمز اًمديـ قمكم سمـ حمٛمد اسمـ إصمػم اجلزري (ت630هـ )  ,حت٘مٞمؼ  :د .قم٤مدل أمحد
اًمروم٤مقمل  ,اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت اًمٓمٌٕم٦م إومم (1417هـ 1996 -م).
الرسالة كاملة
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-21أرسار ايمتؽرار دم ايمؼرآن  ،اظمسؿك  :ايمػمهان دم متشازمف ايمؼرآن ظما همقف مـ احلجة وايمبقان .
ًمت٤مج اًم ُ٘م َّراء حمٛمقد سمـ محزة سمـ ٟمٍم اًمٙمرُم٤مين (ت505هـ)  ,دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ قمٌد اًم٘م٤مدر أمحد
قمٓم٤م  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمْمٞمٚم٦م – اًم٘م٤مهرة .
-22إؽمامء اظمبفؿة دم إكباء اظمحؽؿة .
ٕيب سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اعمٕمروف سم٤مخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي

(ت463هـ ) ,حت٘مٞمؼ  :د .قمز

اًمديـ قمكم اًمًٞمد  ,اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل  -اًم٘م٤مهرة  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1417هـ 1997-م) .
-23إؽمامء وايمصػات.
وظمرج أطم٤مديثف وقم َّٚمؼ قمٚمٞمف  :قمٌداهلل سمـ
ٕيب سمٙمر أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل (ت458هـ)  ,طم َّ٘م٘مف َّ
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حمٛمد احل٤مؿمدي  ,اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمًقادي – ضمدة  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1413هـ 1993-م).
-24اإلصازمة دم متققز ايمصحازمة.
ًمِمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ( ,ت852هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي ,
اًمٜم٤مذ :دار اجلٞمؾ – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1412هـ1992-م) .
-25إصقل مـ فمؾؿ إصقل .
ًمٚمِمٞمخ  :حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ قمثٞمٛملم  ,اًمٜم٤مذ  :دار اسمـ اجلقزي  -اًمدُم٤مم ,اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م
(1426هـ 2005 -م) .
-26أضقاء ايمبقان دم إيضاح ايمؼرآن زمايمؼرآن .
عمحٛمد إُملم سمـ حمٛمد سمـ اعمخت٤مر اًمِمٜم٘مٞمٓمل  ,اًمٜم٤مذ

 :دار اًمٗمٙمر  -بيروت ـمٌع قم٤مم

(1415هـ 1995-م) .
-27إفمالم اظمقومعكم فمـ رب ايمعاظمكم.
ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ؿمٛمس اًمديـ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اًمًالم سمـ إسمراهٞمؿ

(ت751هـ ) ,

اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1411هـ 1991 -م).
-28أفمالم ايمـساء دم فماظمل ايمعرب واإلؽمالم .
ًمٕمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م  ,اًمٜم٤مذ

ُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م

(1405هـ -

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

1984م) .
-29إفمالم .
خلػم اًمديـ اًمزريمكم  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمٕم٤مذة (1412هـ 1991 -م) .
-30اإلىمؾقؾ دم اظمتشازمف وايمتلويؾ.
ظمرج أطم٤مديثف وقم َّٚمؼ قمٚمٞمف
احلراين (ت728هـ) َّ ,
ٕيب اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م َّ
حمٛمد اًمِمٞمٛمل ؿمح٤مشمف ,اًمٜم٤مذ :دار اإليامن  -اإلؾمٙمٜمدري٦م.
-31إم .
ًمألُم٤مم أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل (ت204هـ)  ،سم٢مذاف  :حمٛمد زهري اًمٜمج٤مر
565

:

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الفَــــــارض

 ,اًمٜم٤مذ دار اعمٕمروم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1393هـ 1973 -م) .
مـ زمف ايمرمحـ مـ وصمقه اإلفمراب وايمؼراءات دم مجقع ايمؼرآن.
-32إمالء ما ى
ٕيب اًمٌ٘م٤مء قمٌد اهلل سمـ احلًلم سمـ قمٌد اهلل اًم ُٕمٙمْؼمي (ت616هـ)  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
– سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1399هـ 1979 -م).
-33إمقال.
هراس اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م
ٕيب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالَّم اهلروي (ت224هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :حمٛمد ظمٚمٞمؾ َّ
اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م – اًم٘م٤مهرة  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1388هـ 1968 -م).
-34إكساب .
ٕيب ؾمٕمد قمٌد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمًٛمٕم٤مين (ت562هـ ) ,شم٘مديؿ وشمٕمٚمٞمؼ  :قمٌد اهلل
قمٛمر اًمٌ٤مرودي  ,اًمٜم٤مذ  :دار اجلٜم٤من – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1408هـ 1988 -م) .
-35أكساب إذاف .
ٕمحد سمـ حيل سمـ ضم٤مسمر اًمٌالذري (ت279هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر ,اًمٜم٤مذ دار اًمٗمٙمر

–

سمػموت (1417هـ 1996 -م) .
-36أكساب ايمعرب .
ًمًٛمػم قمٌد اًمرزاق اًم٘مٓم٥م  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٌٞم٤من – سمػموت .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

-37أكؿقذج صمؾقؾ دم أؽمئؾة وأصمقزمة مـ نمريب آى السمـزيؾ أو ( مسائؾ ايمرازي وأصمقزمتفا مـ
نمريب آي ايمتـزيؾ ) .
ًمزيـ اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ قمٌد اعمحًـ اًمرازي  ,حت٘مٞمؼ وشمّمحٞمح

:

إسمراهٞمؿ قمٓمقه قمقض  ,اًمٜم٤مذ ذيم٦م احلٚمٌل ُ -مٍم ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1381هـ 1961 -م) .
-38أكقار ايمتـزيؾ وأرسار ايمتلويؾ وهق سمػسغم ايمبقضاوي.
ٕيب ؾمٕمٞمد قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد اًمٌٞمْم٤موي (ت791هـ)  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م –
سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1420هـ 1999 -م).
-39أيات اظمـسقطمة دم ايمؼرآن ايمؽريؿ .
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ًمٚمديمتقر  :قمٌد اهلل سمـ حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر اًمِمٜم٘مٞمٓمل  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٕمٚمقم واحلؽم –
اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1423هـ) .
-40إيضاح اظمؽـقن دم ايمذيؾ فمعم ىمشػ ايمظـقن فمـ أؽمامل ايمؽتب وايمػـقن.
 :رومٕم٧م سمٞمٚمٙمف

إلؾمامقمٞمؾ سم٤مؿم٤م حمٛمد اًمٌٖمدادي ُ ,قمٜمل سمتّمحٞمحف وـمٌٕمف قمغم ٟمًخ٦م اعم١مًمػ
اًمٙمٚمٞمز  ,اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمثٜمك  -سمٖمداد.

-41وؿمبعة أطمرى :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,ـمٌٕم٦م قم٤مم(1413هـ 1992-م).
-42اإليضاح يمـاؽمخ ايمؼرآن ومـسقطمف ومعرهمة أصقيمف واطمتالف ايمـاس همقف.
عمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز (ت437هـ) ,حت٘مٞمؼ :د .أمحد طمًـ ومرطم٤مت ,اًمٜم٤مذ  :دار اعمٜم٤مرة –
ضمدة  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1406هـ 1986 -م).
-43زمحر ايمعؾقم وهق سمػسغم ايمسؿرومـدي.
ٕيب اًمٚمٞم٨م ٟمٍم سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمًٛمرىمٜمدي

(ت375هـ )  ,حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ د  .حمٛمقد

ُمٓمرضمل  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1413هـ 1993 -م).
-44ايمبحر اظمحقط.
ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ قمكم سمـ طم َّٞم٤من إٟمدًمز  ,اًمٜم٤مذ  :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب –
يروت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1411هـ 1990 -م).
ب
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

-45زمدائع ايمزهقر دم وومائع ايمدهقر .
عمحٛمد سمـ أمحد سمـ إي٤مس  ,حت٘مٞمؼ  :حمٛمد ُمّمٓمٗمك ُ ,ـمٌع سم٤مًم٘م٤مهرة قم٤مم

(1894م)  ,و ُـمٌع

سم٤مؾمت٤مٟمٌقل قم٤مم (1932م).
-46ايمبداية وايمـفاية .
ٕيب اًمٗمداء قمامد اًمديـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل

(ت774هـ )  ,اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م

اعمٕم٤مرف – سمػموت .
-47ايمبدر ايمطايمع زمؿحاؽمـ مـ زمعد ايمؼرن ايمسازمع .
عمحٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين (ت1250هـ)  ,اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م – سمػموت .
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-48ايمػمهان دم أصقل ايمػؼف .
ٕيب اعمٕم٤مزم قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اجلقيٜمل (ت478هـ)  ,طم٘م٘مف وووع ومٝم٤مرؾمف  :د.
قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ حمٛمقد اًمدي٥م  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم – اعمٜمّمقرة  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م
(1412هـ 1992 -م).
-49ايمػمهان دم فمؾقم ايمؼرآن .
ًمٌدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم (ت794هـ ) ,ظمرج طمديثف وىمدم ًمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف
ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٥م القمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,ـمٌٕم٦م قم٤مم

:

(1422هـ -

2001م) .
-50زمصائر ذوي ايمتؿققز ويمطائػ ايمؽتاب ايمعزيز .
اًمٜمج٤مر ,اًمٜم٤مذ :
عمجد اًمديـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموز آسم٤مدي (ت817هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :حمٛمد قمكم َّ
اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت .
-51ايمبعث وايمـشقر.
ٕيب سمٙمر أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل (ت458هـ ) ,حت٘مٞمؼ  :حمٛمد سمًٞمقين زهمٚمقل  ,اًمٜم٤مذ

:

ُم١مؾمً٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م – اًم٘م٤مهرة  ,ـمٌٕم٦م قم٤مم (1408هـ 1988 -م).
ُ -52زمغْقة ايمقفماة دم ؿمبؼات ايمؾغقيكم وايمـُحاة.
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

جلالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل (ت911هـ) ,حت٘مٞمؼ  :حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ
 ,اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م – صيدا .
-53ايمبقان دم فمد آي ايمؼرآن.
ٕيب قمٛمرو قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمداين إٟمدًمز (ت444هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :أ  .د  .هم٤مٟمؿ ىمدوري احلٛمد
ُ ,مـ ُمٜمِمقرات ُمريمز اعمخٓمقـم٤مت واًمؽماث واًمقصم٤مئؼ – اًمٙمقي٧م  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1414هـ -
1994م).
-54ايمبقان دم إفمراب نمريب ايمؼرآن.
ٕيب اًمؼميم٤مت قمٌد الرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ إٟمٌ٤مري
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يقؾمػ هٌقد  ,اًمٜم٤مذ :دار إرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ  -سمػموت .
-55سملويؾ مشؽؾ ايمؼرآن .
ٕيب حمٛمد قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞمٌ٦م (ت276هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :اًمًٞمد أمحد ص٘مر  ,اًمٜم٤مذ

 :دار

اًمؽماث – اًم٘م٤مهرة  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مينة (1393هـ 1973 -م) .
-56سماريخ آداب ايمؾغة ايمعرزمقة .
جلقرضمل زيدان  ,راضمٕمٝم٤م وقم َّٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م :د .ؿمقىمل وٞمػ  ,اًمٜم٤مذ :دار اهلالل.
-57ايمتاريخ اإلؽمالمل دم ايمعفد ايمعثامين .
ًمٚمِمٞمخ حمٛمقد ؿم٤ميمر  ,اًمٜم٤مذ  :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

(1407هـ -

1987م) .
-58سماريخ اإلصالح دم إزهر .
ًمٚمديمتقر ُ :مّمٓمٗمك حمٛمد رُمْم٤من  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمقوم٤مء – اًم٘م٤مهرة  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1961م) .
-59سماريخ ايمؼماث ايمعريب .
ًمٗم١ماد ؾمزيملم  ,شمرمج٦م  :د .قمروم٦م ُمّمٓمٗمك  ,د .ؾمٕمٞمد قمٌد اًمرطمٞمؿ  ,اًمٜم٤مذ :إدارة اًمث٘م٤موم٦م واًمٜمنم
اإلؾمالُمل – اًمري٤مض  ,ـمٌع قم٤مم (1403هـ 1983 -م) .
ة
سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

-60سماريخ ايمدويمة ايمعثامكقة.
ًمٚمديمتقر  :قمكم طمًقن  ,اًمٜم٤مذ  :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  -سمػموت – دُمِمؼ  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م
(1403هـ 1983 -م).
-61سماريخ ايمدويمة ايمعثامكقة.
ًمٞمٚمامزاوزشمقٟم٤م  ,شمرمج٦م  :قمدٟم٤من حمٛمقد ؾمٚمامن ُ ,مٜمِمقرات ُم١مؾمً٦م ومٞمّمؾ ًمٚمتٛمق يؾ – اؾمتٜمٌقل ,
اًمٓمٌٕم٦م إومم (1408هـ 1988 -م) .
-62سماريخ ايمدويمة ايمعؾقة ايمعثامكقة.
ًمألؾمت٤مذ  :حمٛمد ومريد اعمح٤مُمل  ,اًمٜم٤مذ

 :دار اجلٞمؾ – سمػموت ُ ,ـمٌع قم٤مم

1977م).
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-63ايمتاريخ ايمؽبغم .
ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري (ت256هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :اًمًٞمد ه٤مؿمؿ ا ًمٜمدوي  ,اًمٜم٤مذ:
دار اًمٗمٙمر – سمػموت .
-64سماريخ زمغداد أو مديـة ايمسالم .
ٕيب سمٙمر أمحد سمـ قمكم اعمٕمروف سم٤مخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي (ت463هـ ) ,اًمٜم٤مذ  :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث
اًمٕمريب  -سمػموت.
-65سماريخ فمجائب أشمار دم ايمؼماصمؿ وإطمبار.
ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ اجلؼميت (ت1237هـ)  ,اًمٜم٤مذ :دار اجلٞمؾ  -سمػموت.
-66سماريخ مرص آومتصادي دم ايمعصقر احلديثة.
عمحٛمد ومٝمٛمل هلٞمٓم٦م ُ ,ـمٌع قم٤مم (1944م)  -اًم٘م٤مهرة.
-67سماريخ مرص آومتصادي واظمارم دم ايمعرص احلديث .
ُٕملم ُمّمٓمٗمك قمٗمٞمٗمل قمٌد اهلل  ,ـمٌع سم٤مًم٘م٤مهرة(1950م) .
-68سماريخ مرص احلديث مـ ايمػتح اإلؽمالمل ضمتك أن.
جلقرضمل زيدان  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1925م)  -اًم٘م٤مهرة.
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

-69سماريخ معامل اظمديـة اظمـقرة ومدي ًام وضمديث ًا .
ٕمحد ي٤مؾملم أمحد اخلٞم٤مري ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٕمٚمؿ – ضمدة  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1412هـ 1991 -م) .
-70سمبصغم اظمـتبف زمتحرير اظمشتبف .
ًمِمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مال ين (ت852هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي ,
حمٛمد قمكم اًمٜمج٤مر  ,اًمٜم٤مذ  :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت .
-71ايمتبقان دم إفمراب ايمؼرآن .
ٕيب اًمٌ٘م٤مء قمٌد اهلل سمـ احلًلم اًمٕمٙمؼمي (ت616هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :قمغم حمٛمد اًمٌج٤موي  ,اًمٜم٤مذ
دار اجلٞمؾ – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1407هـ 1987 -م) .
-72ايمتحبغم دم فمؾؿ ايمتػسغم.
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جلالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل (ت911هـ)  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م –
سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1408هـ 1988 -م).
-73ختريج إضماديث وأشمار ايمقاومعة دم سمػسغم ايمؽشاف يمؾزخمممي .
جلامل اًمديـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد اًمزيٚمٕمل (ت712هـ )  ,حت٘مٞمؼ  :قمٌد اهلل سمـ قمٌد
اًمرمحـ اًمًٕمد  ,اًمٜم٤مذ  :دار اسمـ ظمزيٛم٦م  -اًمري٤مض  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1414هـ) .
-74سمدريب ايمراوي دم ذح سمؼريب ايمـقاوي.
جلالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل (ت911هـ) ,اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب
– سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1421هـ 2001 -م).
-75ايمتذىمار دم أهمضؾ إذىمار.
ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ اًم٘مرـمٌل (ت671هـ )  ,دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ  :ومقاز أمحد زُمرزم ,
اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,ـمٌٕم٦م قم٤مم (1987م).
-76سمذىمرة ُ
احل ىػاظ .
ٕيب قمٌد اهلل ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل (ت748هـ ) ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم(1419هـ 1998 -م) .
-77ايمتصقف دم مرص إ ىزمان ايمعرص ايمعثامين .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ًمٚمديمتقر :شمقومٞمؼ اًمٓمقيؾ  ,اًمٜم٤مذ :اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م اعمٍمي٦م ًمٚمٙمت٤مب 1988(,م) .
-78سمعريػ أهؾ ايمتؼديس زمؿراسمب اظمقصػكم زمايمتديمقس .
ًمِمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ( ,ت852هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :د .قمٌد اًمٖمٗم٤مر ؾمٚمٞمامن
اًمٌٜمداري  ,حمٛمد أمحد قمٌد اًمٕمزيز  ,اًمٜم٤مذ

 :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم

(1405هـ 1984 -م) .
-79سمػسغم ايمتحرير وايمتـقير.
عمحٛمد سمـ اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ,اًمٜم٤مذ :دار ؾمحٜمقن – شمقٟمس  ,ـمٌٕم٦م قم٤مم (1997م).
-80سمػسغم ايمسؿعاين .
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ٕيب اعمٔمٗمر ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجلٌ٤مر اًمًٛمٕم٤مين (ت489هـ) ,حت٘مٞمؼ  :ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ ,
همٜمٞمؿ سمـ قمٌ٤مس سمـ همٜمٞمؿ  ,اًمٜم٤مذ

 :دار اًمقـمـ – اًمري٤مض  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1418هـ -

1997م) .
-81سمػسغمفمبد ايمرزاق .
مه٤مم الصٜمٕم٤مين (ت211هـ )  ,دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ  :د .مصـمٗمك ُمًٚمؿ حمٛمد ,
ًمٕمٌد اًمرزاق سمـ َّ
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد – اًمري٤مض  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1410هـ ) .
-82سمػسغم ايمؼرآن ايمعظقؿ مسـد ًا فمـ رؽمقل اهلل  وايمصحازمة وايمتازمعكم.
ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس سمـ أيب طم٤مشمؿ (ت327هـ )  ,حت٘مٞمؼ  :أؾمٕمد حمٛمد اًمٓمٞم٥م ,
اًمـاذ  :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م – صٞمدا.
-83سمػسغم ايمؼرآن ايمعظقؿ.
ٕيب اًمٗمداء قمامد اًمديـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل (ت774هـ ) ,حت٘مٞمؼ  :طمًلم سمـ
إسمراهٞمؿ زهران  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1406هـ 1986 -م).
-84ايمتػسغم ايمؽبغم ومػاسمقح ايمغقب وهق سمػسغم ايمرازي.
ًمٗمخراًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًلم اًمرازي (ت604هـ )  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم(1411هـ 1990 -م) .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

-85سمػسغم اظمـار .
عمحٛمد رؿمٞمد رو٤م  ,اًمٜم٤مذ  :دار اعمٕمروم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم .
-86سمؼريب ايمتفذيب.
ًمِمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ( ,ت852هـ )  ,طم َّ٘م٘مف وقم َّٚمؼ قمٚمٞمف د  .قمٌد
اًمقه٤مب قمٌد اًمٚمٓمٞمػ اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1395هـ 1975-م).
-87ايمتؿفقد دم فمؾؿ ايمتجقيد .
ًمِمٛمس اًمديـ أيب اخلػم حمٛمد سمـ حمٛمد اسمـ اجلزري

(ت833هـ )  ,حت٘مٞمؼ  :د .قمكم طمًـ

اًمٌقاب  ,الٟم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م اعمٕمرف  -اًمري٤مض  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1405هـ 1985 -م) .
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-88ايمتؿفقد ظما دم اظمقؿمل مـ اظمعاين وإؽماكقد .
ٕيب قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري (ت463هـ)  ,حت٘مٞمؼ ُ :مّمٓمٗمك سمـ
أمحد اًمٕمٚمقى  ,وحمٛمد قمٌد اًمٙمٌػم اًمٌٙمري  ,اًمٜم٤مذ

 :وزارة قمٛمقم ا ٕوىم٤مف واًمِم١مون

اإلؾمالُمٞم٦م  -اعمٖمرب (1387هـ)
-89هتذيب إؽمامء وايمؾغات.
ٕيب زيمري٤م حمٞمل اًمديـ سمـ ذف اًمٜمقوي (ت676هـ)  ,حت٘مٞمؼ ُ :مٙمت٥م اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت
 ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر  -سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم(1996م).
-90هتذيب ايمتفذيب.
ًمِمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (ت852هـ)  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر  -سمػموت ,
اًمٓمٌٕم٦م إومم (1404هـ 1984 -م).
-91هتذيب ايمؽامل .
ٕيب احلج٤مج مج٤مل اًمديـ  ,يقؾمػ اعمزي (ت742هـ )  ,حت٘مٞمؼ  :أ .دَّ .
قمقاد ُمٕمروف ,
سمِم٤مر َّ
اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1400هـ 1980 -م).
-92ايمثؼات.
ٕيب طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ ِطم ٌَّ٤من اًم ٌُ ًْتل (ت354هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :اًمًٞمد ذف اًمديـ أمحد  ,اًمٜم٤مذ  :دار
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمٗمٙمر  -سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1395هـ 1975 -م).
-93صمامع ايمبقان فمـ سملويؾ آي ايمؼرآن وهق سمػسغم ازمـ صمرير ايمطػمي.
ٕيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي (ت310هـ) ,حت٘مٞمؼ :أ .د .قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل
 ,سم٤مًمتٕم٤مون ُمع ُمريمز هجر ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م – اًم٘م٤مهرة  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم
(1422هـ 2001 -م).
-94وؿمبعة أطمرى  :حت٘مٞمؼ  :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر  ,اًمٜم٤مذ ُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م
إومم (1420هـ 2000 -م) .
-95صمامع زمقان ايمعؾؿ وهمضؾف وما يـزمغل دم روايتف ومحؾف .
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ٕيب قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمؼم اًم٘مرـمٌل (ت463هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :ومقاز أمحد زُمرمم ,
اًمٜم٤مذ ُ :م١مؾمً٦م اًمري٤من – دار اسمـ طمزم  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1424هـ 2003 -م) .
-96صمامع ايمتحصقؾ دم أضمؽام اظمراؽمقؾ .
ٕيب ؾمٕمٞمد ظمٚمٞمؾ سمـ يمٞمٙمٚمدي اًمٕمالئل  ,حت٘مٞمؼ  :طمؿدي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل  ,اًمٜم٤مذ

 :ع ا مل

اًمٙمت٥م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1407هـ 1986 -م) .
-97اجلامع ايمصحقح اظمسـد مـ ضمديث رؽمقل اهلل وؽمــف وأيامف وهق صحقح ايمبخاري.
ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌخ٤مري (ت256هـ )  ,حت٘مٞمؼ د ُ .مّمٓمٗمك دي٥م
اًمٌٖم٤م  ,اًمٜم٤مذ :دار اسمـ يمثػم ,اًمٞمامُم٦م  -سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1407هـ 1987 -م).
-98اجلامع ايمصحقح وهق ؽمــ ايمؼممذي.
ٕيب قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة اًمؽمُمذي (ت279هـ)  ,سمتح٘مٞمؼ وذح :أمحد سمـ حمٛمد
ؿم٤ميمر ,اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  -سمػموت.
-99اجلامع ٕضمؽام ايمؼرآن واظمُ َب نِّيكم ظما سمضؿـف مـ ايمسـة وآي ايمػرومان.
ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر اًم٘مرـمٌل (ت671هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :أ .د .قمٌد اهلل سمـ قمٌد
اعمحًـ اًمؽميمل  ,اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م -سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1427هـ2006-م).
-100اجلرح وايمتعديؾ .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ٕيب حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرا زي (ت327هـ)  ,اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب –
سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1271هـ 1952 -م).
-101مجال ايم ُؼ ىراء وىمامل اإلومراء.
ٕيب احلًـ قمٚمؿ اًمديـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمّمٛمد اًمًخ٤موي (ت643هـ) دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ :
د.قمٌد احلؼ قمٌد اًمدايؿ اًم٘م٤ميض  ,اًمٜم٤مذ ُ :م١مؾمً٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤م ومٞم٦م  -سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم
(1419هـ 1999 -م).
-102مجفرة أكساب ايمعرب.
ٕيب حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ طمزم (ت456هـ)  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م
574

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الفَــــــارض

اًمث٤مًمث٦م ( 1424هـ2003-م) .
-103مجفرة ايمـسب .
هلِم٤مم سمـ حمٛمد سمـ اًمً٤مئ٥م اًمٙمٚمٌل (204هـ)  ,حت٘مٞمؼ ٟ :م٤مضمل طمًلم  ,اًمٜم٤مذ  :قم٤ممل اًمٙمت٥م ,
اًمٓمٌٕم٦م إومم (1407هـ 1987 -م) .
-104ضمجة ايمؼراءات .
ٕيب زرقم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ زٟمجٚم٦م  ,حت٘مٞمؼ  :ؾمٕمٞمد إومٖم٤مين ,اًمٜم٤مذ ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م –
سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1422هـ 2001-م) .
-105احلرىمة ايمعؾؿقة دم مرص إزمان ايمعرص ايمعثامين .
ًمقًمٞمد قمٌد احلٛمٞمد قمٌد اًمرطمٞمؿ  ,رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمٜمْمدة قمغم احل٤مؾمقب ُ ,مـ يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ,
ضم٤مُمٕم٦م إزهر قم٤مم (1998م) .
-106ضماؾمقة ايمعطار فمعم مجع اجلقامع .
حلًـ قمٓم٤مر  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت1420( ,هـ 1999 -م).
-107ضمارض ايمعامل اإلؽمالمل .
ًمٚمقصمروب ؾمتقدارد ٟ ,م٘مٚمف إمم اًمٕمرسمٞم٦م  :قمج٤مج ٟمقهيض  ,وومٞمف ومّمقل وشمٕمٚمٞم٘م٤مت ًمألُمػم  :ؿمٙمٞم٥م
أرؾمالن  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1352هـ)  ,اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

-108ضمسـ اظمحارضة دم سماريخ مرص وايمؼاهرة.
جلالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل (ت911هـ) ,حت٘مٞمؼ  :حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمر اهٞمؿ
 ,اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1387هـ) .
-109ضمؾقة إويمقاء وؿمبؼات إصػقاء .
ٕيب ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهلل إصٌٝم٤مين

(ت430هـ ) ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب

–

سمػموت,اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م (1405هـ 1985 -م) .
-110نمريب احلديث .
ٕيب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالَّم اهلروي (ت224هـ)  ,حت٘مٞمؼ :د .حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من  ,اًمٜم٤مذ
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دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1396هـ) .
-111اخلطط ايمتقهمقؼقة اجلديدة ظمرص ايمؼاهرة ومدهنا وزمالدها ايمؼديؿة وايمشفغمة .
ًمٕمكم سم٤مؿم٤م ُمٌ٤مرك  ,ـمٌٕم٦م ُمّمقرة قمـ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م

(1969م) ,اًمٜم٤مذ  :اهلٞمئ٦م

اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب (1982م).
-112طمطط ايمشام .
عمحٛمد يمرد قمكم  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم  -سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1389هـ) .
-113مخسقن فمام ًا دم صمزيرة ايمعرب .
حل٤مومظ وهٌ٦م  ,ـمٌٕم٦م احلٚمٌل ؾمٜم٦م (1380هـ) .
-114طمالصة إشمر دم أفمقان ايمؼرن احلادي فممم .
عمحٛمد اعمحٌل  ,اًمٜم٤مذ :دار ص٤مدر -سمػموت .
-115ايمدر اظمصقن دم فمؾقم ايمؽتاب اظمؽـقن.
ًمِمٝم٤مب اًمديـ أيب اًمٕمٌ٤مس سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اعمٕمروف سم٤مًمًٛملم احلٚمٌل
(ت756هـ) ,حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ  :قمكم حمٛمد ُمٕمقض  ,وقم٤مدل أمحد قمٌداعمقضمقد  ,ود  .ضم٤مد خمٚمقف
ضم٤مد  ,ود .زكري٤م قمٌد اعمجٞمد اًمٜمقيت  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم
(1414هـ 1994 -م).
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

-116ايمدر اظمـثقر دم ايمتػسغم زماظملشمقر.
جلالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل (ت911هـ ) ,حت٘مٞمؼ  :أ .د .قمٌد اهلل سمـ قمٌد
اعمحًـ اًمؽميمل  ,سم٤مًمتٕم٤مون ُمع ُمريمز هجر ًمٚمٌحقث و اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م – اًم٘م٤مهرة
 ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1424هـ 2003 -م).
-117دراؽمات دم سماريخ مرص احلديث واظمعارص.
ًمٚمديمتقر :قمٛمر قمٌد اًمٕمزيز قمٛمر ,اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م  -اإلؾمٙمٜمدري٦م.
-118دراؽمات دم فمؾقم ايمؼرآن ايمؽريؿ.
ًمألؾمت٤مذ اًمديمتقر :ومٝمد سمـ قمٌد اًمرمحـ ال روُمل  ,اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م اًمتقسم٦م – اًمري٤مض  ,اًمٓمٌٕم٦م
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اًمت٤مؾمٕم٦م (1421هـ 2000 -م).
ُ -119د ىرة ايمتـزيؾ ونم ىُرة ايمتلويؾ دم زمقان أيات اظمتشاهبات دم ىمتاب اهلل ايمعزيز.
ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمِمٝمػم سم٤مخلٓمٞم٥م اإلؾمٙم٤مذم (ت420هـ) .حت٘مٞمؼ  :اًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ
ُم٠مُمقن ؿمٞمح٤م  ,اًمٜم٤مذ  :دار اعمٕمروم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1422هـ 2002 -م).
-120ايمدرر ايمؽامـة دم أفمقان اظمائة ايمثامـة .
ًمِمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ قمكم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ( ,ت852هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :محد قمٌد اعمٕمٞمد و٤من
 ,اًمٜم٤مذ :جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م  ,طمٞمد أسم٤مد (1392هـ 1972 -م) .
-121دٓئؾ ايمـبقة ومعرهمة أضمقال صاضمب ايممميعة.
وظمرج أطم٤مديثف وقم َّٚمؼ قمٚمٞمف  :د.
ٕيب سمٙمر أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل (ت458هـ)  ,وصمؼ أصقًمف َّ
قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1405هـ -
1985م).
-122دور إزهر دم احلقاة اظمرصية إزمان احلؿؾة ايمػركسقة ومطؾع ايمؼرن ايمتاؽمع فممم .
ًمٚمديمتقر حمٛمد رُمْم٤من  ,اًمٜم٤مذ ُ :مٓمٌٕم٦م اجلٌالوي – اًم٘م٤مهرة  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1406هـ -
1986م) .
-123دور مرص دم احلقاة ايمعؾؿقة دم احلجاز إزمان ايمعرص ايمعثامين .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

قمكم ومٝمٞمؿ سمٞمقُمل  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًم٘م٤مهرة – ُمٍم  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1425هـ 2006 -م) .
عمحٛمد ّ
-124ايمدويمة ايمعثامكقة وايمممق ايمعريب .
ًمٚمديمتقر  :حمٛمد أٟمٞمس  ,اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م إٟمجٚمق اعمٍمي٦م – اًم٘م٤مهرة  ,ـمٌع قم٤مم (1985م).
-125ديقان ضمسان زمـ شمازمت إكصاري.
ذطمف ويمت٥م هقاُمِمف وىمدَّ م ًمف  :قمٌدأ ُمٝمٜم٤م  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مني٦م.
-126ايمزاهر ذم معاكك ىمؾامت ايمـاس .
ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ إٟمٌ٤مري  ,اًمٜم٤مذ

ُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت اًمٓمٌٕم٦م إومم
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(1412هـ 1992-م) .
-127ايمرؽمايمة .
ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل (ت204هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمؽماث
– اًم٘م٤مهرة  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم(1358هـ 1939-م) .
-128روح اظمعاين دم سمػسغم ايمؼرآن ايمعظقؿ وايمسبع اظمثاين .
وصححف  :قمكم قمٌد
ًمِمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد أومٜمدي إًمقد اًمٌٖمدادي (ت1270هـ) ,وٌٓمف
َّ
اًمٌ٤مري قمٓمٞم٦م  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1415هـ 1994 -م).
وصم ىةـ اظمُـَاـمِر .
-129روضة ايمـاـمر ُ
عمقومؼ اًمديـ أيب حمٛمد قمٌد اهلل سمـ امحد سمـ ُىمدَ اُم٦م اعم٘مدد (ت620هـ) ,حت٘مٞمؼ  :د .قمٌد اًمٕمزيز
قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمٞمد  ,اًمٜم٤مذ  :ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد

– اًمري٤مض  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

(1414هـ 1993 -م).
-130ايمروض اظمعطار دم طمػم إومطار .
عمحٛمد سمـ قمٌد اعمٜمٕمؿ ِ
احلٛمػمي  ,حت٘مٞمؼ  :إطمً٤من قمٌ٤مس  ,اًمٜم٤مذ ُ :م١مؾمً٦م ٟم٤مس ًمٚمث٘م٤موم٦م -
سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1980م) .
-131زاد اظمسغم دم فمؾؿ ايمتػسغم .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ظمرج آي٤مشمف وأطم٤مديثف
ٕيب اًمٗمرج مج٤مل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ اجلقزي (ت597هـ ) َّ ,
وووع طمقاؿمٞمف :زهػم اًمِم٤مويش  ,اًمٜم٤مذ  :اعمٙمت٥م ا إلؾمالُمل – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م
(1414هـ 1994 -م).
-132ؽمعادة ايمداريـ دم زمقان آي وفمد معجز ايمثؼؾكم.
ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ظمٚمػ احلًٞمٜمل اًمِمٝمػم سم٤محلدَّ اد (ت1357هـ) ,اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م اعمٕم٤مهد
 ُمٍم ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1343هـ).-133ؽمؾؽ ايمدرر دم أفمقان ايمؼرن ايمثاين فممم.
ٕيب اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ ظمٚمٞمؾ سمـ قمكم اعمرادي (ت1206هـ )  ,اًمٜم٤مذ  :دار اسمـ طمزم  ,ودار
578

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الفَــــــارض

اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م.
-134ؽمــ ازمـ ماصمة.
ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل اسمـ ُم٤مضم٦م (ت275هـ) ,حت٘مٞمؼ  :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ,
اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1416هـ 1996 -م).
-135ؽمــ أيب داود.
ٕيب داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤مق اًمًجًت٤مين (ت275هـ) ,وٌط أطم٤مديثف وقمٚمؼ قمٚمٞمف
 :حمٛمد حمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد  ,اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت .
-136ؽمــ ؽمعقد زمـ مـصقر .
ٕيب قمثامن ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر سمـ ؿمٕمٌ٦م اخلراؾم٤مين

(ت227هـ )  ,حت٘مٞمؼ  :طمٌٞم٥م اًمرمحـ

إقمٔمٛمل  ,اًمٜم٤مذ  :اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م  -اهلٜمد  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1403هـ 1982-م) .
-137ؽمــ ايمؼراء ومـاهج اظمجقديـ .
ًمٚمديمتقر  :قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمٗمت٤مح اًم٘م٤مري  ,اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م اًمدار – اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  ,اًمٓمٌٕم٦م
إومم (1414هـ 1994 -م) .
-138ايمســ ايمؽػمى.
ٕيب سمٙمر أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل (ت458هـ) ,حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م  ,اًمٜم٤مذ

 :دار

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمٌ٤مزُ -مٙم٦م اعمٙمرُم٦م  ,ـمٌٕم٦م قم٤مم (1414هـ 1994 -م).
-139ايمســ ايمؽػمى.
ٕيب قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمً٤مئل (ت303هـ ) ,أذف قمٚمٞمف  :ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ,
وظمرج أطم٤مديثف :طمًـ قمٌداملٟمٕمؿ ؿمٚمٌل  ,اًمٜم٤مذ ُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م
طم٘م٘مف َّ
إومم (1421هـ 2001 -م) .
-140ؽمغم أفمالم ايمـبالء .
ٕيب قمٌد اهلل ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل (ت748هـ ) ,أذف قمغم حت٘مٞم٘مف
وظمرج أطم٤مديثف :ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط  ,شم٘مديؿ  :أ.دَّ .
قمقاد ُمٕمروف  ,اًمٜم٤مذ
سمِم٤مر سمـ َّ
َّ
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اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م (1413هـ 1993 -م).
-141ايمسغمة ايمـبقية.
ٓسمـ هِم٤مم قمٌد اعمٚمؽ سمـ هِم٤مم سمـ أيقب احلٛمٞمدي (ت218هـ ) ,حت٘مٞمؼ ُ :مّمٓمٗمك اًمً٘م٤م ,
وإسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري  ,وقمٌد احلٗمٞمظ ؿمٚمٌل  ,اًمٜم٤مذ  :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  -سمػموت ,ـمٌٕم٦م
قم٤مم (1978م) ,وـمٌٕم٦م أظمرى سمتح٘مٞمؼ :ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد  ,اًمٜم٤مذ :دار اجلٞمؾ – سمػموت ,
ـمٌٕم٦م قم٤مم (1411هـ).
-142ؾمذرات ايمذهب دم أطمبار مـ ذهب .
ٕيب اًمٗمالح قمٌد احلل سمـ أمحد اسمـ اًمٕمامد احلٜمٌكم (ت1089هـ) ,اًمٜم٤مذ :دار اعمًػمة – سمػموت
 ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1399هـ 1979 -م).
-143ذح ايمتؾقيح فمعم ايمتقضقح ظمتـ ايمتـؼقح دم أصقل ايمػؼف .
ًمًٕمد اًمديـ ُمًٕمقد سمـ قمٛمر اًمتٗمت٤مزاين (ت793هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :زيمري٤م قمٛمػمات  ,اًمٜم٤مذ

 :دار

اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم(1416هـ1996 -م) .
-144ذح ايمعؼقدة ايمطحاوية .
وظمرج أطم٤مديثف
ًمٕمكم سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أيب اًمٕمز اًمدُمِم٘مل (ت792هـ) ,طم٘مؼه وقم َّٚمؼ قمٚمٞمف َّ
وىمدَّ م ًمف  :أ .د .قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل  ,وؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط  ,اًمٜم٤مذ

ُ :م١مؾمً٦م

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1421هـ 2001 -م).
وظمرج أطم٤مديثٝم٤م  :حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ
-145وؿمبعة أطمرى  :طم٘م٘مٝم٤م وراضمٕمٝم٤م مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ّ ,
إًمٌ٤مين  ,اًمٜم٤مذ  :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م (1404هـ 1984 -م) .
-146ذح ايمعؼقدة ايمقاؽمطقة.
ًمٚمِمٞمخ :حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ قمثٞمٛملم ,إقمداد  :ومٝمد سمـ ٟم٤مس اًمًٚمٞمامن ,اًمٜم٤مذ

 :دار اًمثري٤م -

اًمري٤مض ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1422هـ 2001 -م).
-147وؿمبعة أطمرى  :حت٘مٞمؼ  :ص٤مًمح سمـ ومقازان اًمٗمقزان  ,اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف – اًمري٤مض ,
اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م (1410هـ 1990 -م) .
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-148ذح ايمؽقىمب اظمـغم.
اًمٜمج٤مر اًمٗمتقطمل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمٕمزيز احلٜمٌكم
ٓسمـ َّ

(ت972هـ ) ,حت٘مٞمؼ  :د .حمٛمد

مح٤مد  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر – دُمِمؼ ُ ,ـمٌع قم٤مم (1402هـ 1982 -م).
اًمزطمٞمكم  ,و ٟمزيف َّ
-149ذح مؼدمة ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقة.
ُ :مدار اًمقـمـ – اًمري٤مض  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم

ًمٚمِمٞمخ  :حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ قمثٞمٛملم  ,اًمٜم٤مذ
(1426هـ 2005 -م).
ُ -150ؾم َعب اإليامن .

ٕيب سمٙمر أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل (ت458هـ)  ,حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمًٕمٞمد سمًٞمقين زهمٚمقل  ,اًمٜم٤مذ :
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1410هـ 1990 -م).
-151ايمشعر وايمشعراء .
ٓسمـ ىمتٞمٌ٦م  ,حت٘مٞمؼ  :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر  ,اًمٜم٤مذ

 :دار احلدي٨م  -اًم٘م٤مهرة ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

(1418هـ 1997 -م) .
-152ايمصحاح سماج ايمؾغة وصحاح ايمعرزمقة.
مح٤مد اجلقهري  ,حت٘مٞمؼ  :أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قم َّٓم٤مر ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم –
إلؾمامقمٞمؾ سمـ َّ
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1402هـ 1982 -م).
-153صحقح ازمـ ِضم ىبان زمؼمسمقب ازمـ زمؾبان.
وظمرج أطم٤مديثف وقم َّٚمؼ قمٚمٞمف
ًمألُمػمقمالء اًمديـ قمكم سمـ سمٚمٌ٤من اًمٗم٤مرد (ت739هـ)  ,طم٘م٘مف َّ

:

ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ,اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت  ,الـمٌٕم٦م إومم (1414هـ 1993 -م).
-154صحقح ؽمــ ايمؼممذي .
عمحٛمد سمـ ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين  ,اًمٜم٤مذ

 :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم

(1408هـ 1988 -م) .
-155صػة ايمصػقة.
ٕيب اًمٗمرج مج٤مل اًمديـ قمٌداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ اجلقزي (ت597هـ) ,طم٘م٘مف وقم َّٚمؼ قمٚمٞمف  :حمٛمقد
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رواس ىمٚمٕمجل ,اًمٜم٤مذ  :دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م
ظمرج أطم٤مديثف  :د .حمٛمد َّ
وم٤مظمقريَّ ,
اًمراسمٕم٦م (1406هـ 1986 -م).
-156صػقة ايمراؽمخ دم فمؾؿ اظمـسقخ وايمـاؽمخ .
ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلًلم احلٜمٌكم اعمٚم٘م٥م سمِمٕمٚم٦م (ت656هـ) ,دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ  :د.
حمٛمد ص٤مًمح اًمؼماك  ,اًمٜم٤مذ

 :دار اسمـ اجلقزي – اًمدُم٤مم  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1420هـ -

2000م).
-157ايمضعػاء ايمصغغم .
ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌخ٤مري (ت256هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد
 ,اًمٜم٤مذ :دار اًمققمل  -طمٚم٥م  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1369م) .
-158ايمضعػاء ايمؽبغم .
ٕيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ ُمقؾمك اًمٕم٘مٞمكم اعمٙمل (ت323هـ) ,حت٘مٞمؼ :د .قمٌد اعمٕمٓمل أُملم
ىمٚمٕمجل  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1404هـ 1984 -م) .
-159ايمضعػاء واظمؼموىمكم .
ٕيب قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمً٤مئل (ت303هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد اًمٜم٤مذ :
دار اًمقعي  -طمٚم٥م  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1396هـ) .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

-160ايمضعػاء.
ٕيب ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌداهلل إصٌٝم٤مين (ت430هـ) ,طم٘م٘مف وىمدَّ م ًمف :د .وم٤مروق مح٤مدة ,اًمٜم٤مذ :
دار اًمث٘م٤موم٦م  -اعمٖمرب ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1405هـ 1984 -م).
-161ضعقػ اجلامع ايمصغغم وزيادسمف.
ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين  ,أذف قمغم ـمٌٕمف  :زهػم اًمِم٤مويش ,اًمٜم٤مذ  :اعمٙمت٥م
اإلؾمالُمل – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1410هـ 1990 -م).
-162ضعقػ ؽمــ ايمؼممذي.
ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين  ,اًمٜم٤مذ  :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  -سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم
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(1411هـ 1991 -م).
-163ايمضقء ايمالمع ٕهؾ ايمؼرن ايمتاؽمع.
ًمِمٛمس اًمديـ  ,حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًخ٤موي (ت902هـ )  ,اًمٜم٤مذ  :دار ُمٙمتٌ٦م احلٞم٤مة –
سمػموت .
-164ايمطبؼات آصمتامفمقة .
ًمٌٞمؼم ٓروك  ,اًمٜم٤مذ  :اًمدار اًم٘مقُمٞم٦م  -اًم٘م٤مهرة  ,ـمٌع قم٤مم (1965م) .
-165ؿمبؼات احلػاظ .
جلالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل (ت911هـ)  ،اًمٜم٤م ذ  :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م –
سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1403هـ 1983 -م) .
-166ؿمبؼات احلـازمؾة .
ٕيب احلًلم حمٛمد سمـ أيب يٕمغم  ,اًمٜم٤مذ  :دار اعمٕمروم٦م – سمػموت .
-167ؿمبؼات ايمشاهمعقة ايمؽػمى .
ًمت٤مج اًمديـ اًمًٌٙمل قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم  ,اًمٜم٤مذ

 :ع ا مل اًمٙمت٥م – سمػموت ,

اًمٓمٌٕم٦م إومم (1407هـ 1987 -م) .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

-168ؿمبؼات همحقل ايمشعراء .
عمحٛمد سمـ ؾمالُّم٦م اجلٛمحل (ت231هـ) حت٘مٞمؼ :حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر ,اًمٜم٤مذ  :دار اعمدين – ضمدة .
-169ؿمبؼات ايمػؼفاء ايمشاهمعقكم .
ٕيب اًمٗمداء قمامد اًمديـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل (ت774هـ ) ,حت٘مٞمؼ  :أ .د .أطمؿد
قمٛمر ه٤مؿمؿ  ,ود  .حمٛمد زيٜمٝمؿ حمٛمد قمزب  ,اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م ُ -مٍم ,ـمٌٕم٦م قم٤مم
(1413هـ 1993 -م) .
-170ايمطبؼات ايمؽػمى.
عمحٛمد سمـ ؾمٕمد اًمٌٍمي (ت230هـ) ,دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ  :زي٤مد حمٛمد ُمٜمّمقر ,اًمٜم٤مذ  :اجل٤مُمٕم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م  -اعمديٜم٦م اعمٜمقرة -

إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل ,ا
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1983م).وـمٌٕم٦م أظمرى  :اًمٜم٤مذ دار ص٤مدر – سمػموت.
-171ؿمبؼات اظمحدشمكم زملصبفان وايمقارديـ فمؾقفا .
ٕيب حمٛمد قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ طمٞم٤من  ,حت٘مٞمؼ  :قمٌد اًمٖمٗمقرقمٌد احلؼ طمًلم اًمٌٚمقر
 ,اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1412هـ 1992 -م) .
-172ؿمبؼات اظمػرسيـ .
ٕمحد سمـ حمٛمد إدٟمَف وي ُ ,مـ قمٚمامء اًم٘مرن احل٤مدي قمنم  ,حت٘مٞمؼ  :د .ؾمٚمٞمامن سمـ ص٤مًمح اخلزي
 ,اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ  -اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1417هـ 1997 -م) .
-173ؿمبؼات اظمػرسيـ .
ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمكم اًمداودي (ت945هـ) ,راضمع اًمٜمًخ٦م ووٌٓمٝم٤م جلٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء
سم٢مذاف اًمٜم٤مذ  ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1396هـ 1986-م).
-174ـمالل اجلـة دم ختريج ايمسـة ٓزمـ أيب فماصؿ .
عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين  ,اًمٜم٤مذ  :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل – سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1413هـ
1993م) .-175ايمعامل اإلؽمالمل احلديث واظمعارص.
ًمٚمديمتقر  :ضمالل حيٞمك  ,اًمٜم٤مذ

 :اعمٙمت٥م اجل٤مُمٕمل احلدي٨م

– اإلؾمٙمٜمدري٦م ُ ,ـمٌع قم٤مم

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(1989م).
-176ايمعثامكققن دم ايمتاريخ واحلضارة .
ًمٚمديمتقر حمٛمد طمرب  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًم٘مٚمؿ – دُمِمؼ  ,ـمٌع قم٤مم (1409هـ)
-177ايم ُعدى ة دم أصقل ايمػؼف.
اًمٗمراء اًمٌٖمدادي احلٜمٌكم (ت458هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :أ .د .أمحد سمـ قمكم
ٕيب يٕمغم حمٛمد سمـ احلًلم َّ
سمـ ؾمػم اعمٌ٤مريمل  ,اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1400هـ 1980 -م) .
-178فمرص ايمدويمة واإلمارات "مرص – ايمشام " .
ًمٚمديمتقر  :ؿمقىمل وٞمػ  ,اًمٜم٤مذ دار اعمٕمروم٦م – الىم٤مهرة .
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-178ايمعظؿة .
ٕيب حمٛمد قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ طم ّٞم٤من إصٌٝم٤مين (ت369هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :رو٤مء اهلل سمـ
حمٛمد إدريس اعمٌ٤مريمٗمقري  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٕم٤مصٛم٦م – اًمري٤مض ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1408هـ -
1988م) .
-179ايمعالمة فمطقة إصمفقري ومـفجف دم ايمتػسغم .
ًمٚمروم٤مقمل سمـ ُمحُمد قمٌٞمد  ,رؾم٤مًم٦م ُم٘مدُم٦م ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم سم٘مًؿ اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن ,
سمٙمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ واًمدقمقة سمٓمٜمٓم٤م – ضم٤مُمٕم٦م إزهر .
-180فمؿؾ ايمققم وايمؾقؾة ؽمؾقك .
ٕيب سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اًمديٜمقري اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمًٜمل (364هـ ) حت٘مٞمؼ  :يمقصمر
اًمؼمين  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  /وُم١مؾمً٦م قمٚمقم اًم٘مرآن  -ضمدة  /سمػموت .
-181نماية ايمـفاية دم ؿمبؼات ايم ُؼ ىراء .
ًمِمٛمس اًمديـ أيب اخلػم حمٛمد سمـ حمٛمد اسمـ اجلزري (ت833هـ) ُ ,قمٜمل سمٜمنمه  :ج .سمرضمًؽماه
 ,اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمتٜمٌل  -اًم٘م٤مهرة.
-182نمرائب ايمتػسغم وفمجائب ايمتلويؾ .
ًمت٤مج اًم ُ٘م َّراء حمٛمقد سمـ محزة سمـ ٟمٍم اًمٙمرُم٤مين (ت505هـ)  ,حت٘مٞمؼ :د .ؿمٛمران هيم٤مل اًمٕمجكم
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

 ,اًمٜم٤مذ  :دار اًم٘مٌٚم٦م -ضمدة  ,وُم١مؾمً٦م قمٚمقم اًم٘مرآن – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1408هـ -
1988م) .
-183نمرائب ايمؼرآن ورنمائب ايمػرومان .
ًمٜمٔم٤مم اًمديـ احلًـ سمـ حمٛمد سمـ طمًلم اًم٘مٛمل اًمٜمٞمً٤مسمقري  ,شمحىمٞمؼ  :زيمري٤م قمٛمػمان  ,اًمٜم٤مذ :
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1416هـ 1996 -م) .
-184ايمغزو ايمعثامين ظمرص وكتائجف فمعم ايمقؿمـ ايمعريب .
عمحٛمد قمٌد اعمٜمٕمؿ اًمًٞمد اًمراىمد  ,إذاف  :د.أمحد أمحد احلت٦م  ,اًمٜم٤مذ ُ :م١مؾمً٦م ؿمٌ٤مب اجل٤مُمٕم٦م
– اإلؾمٙمٜمدري٦م .
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-185همتح ايمرمحـ زمؽشػ ما يؾتبس دم ايمؼرآن.
ٕيب حيٞمك زيمري٤م سمـ حمٛمد سمـ أمحد إٟمّم٤مري (ت926هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :اًمِمٞمخ حمٛمد قمغم اًمّم٤مسمقين
 ,اًمٜم٤مذ :قم٤ممل اًمٙمت٥م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1405هـ 1985 -م).
-186همتح ايمؼدير اجلامع زمكم همـل ايمرواية وايمدراية مـ فمؾؿ ايمتػسغم.
عمحٛمد سمـ قمكم اًمِمق يم٤مين (ت1250هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :د.قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة اًمٜم٤مذ  :دار اًمقوم٤مء –
اعمٜمّمقرة  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1415هـ 1994 -م).
-187ايمػتقضمات اإلهلقة زمتقضقح سمػسغم اجلاليمكم يمؾدومائؼ اخلػقة.
ًمًٚمٞمامن سمـ قمٛمر اًمٕمجٞمكم اًمِمٝمػم سم٤مجلٛمؾ (ت1204هـ) ,اًمٜم٤مذ :دار اعمٜم٤مر ًمٚمٜمنم واًمتقزيع -
اًم٘م٤مهرة.
-188ايمػريد دم إفمراب ايمؼرآن اظمجقد .
حلًلم سمـ أيب اًمٕمز اهلٛمداين  ,حت٘مٞمؼ  :د.حمٛمد طمًـ اًمٜمٛمر ,د  .ومٝمٛمل طمًـ اًمٜمٛمر ,د  .وم١ماد قمكم
خمٞمٛمر ,اًمٜم٤مذ :دار اًمث٘م٤موم٦م  -اًمدوطم٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1411هـ 1991 -م) .
-189همضائؾ ايمؼرآن.
ٕيب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالَّم اهلروي (ت224ه ـ)  ,حت٘مٞمؼُ :مروان اًمٕمٓمٞم٦م  ,حمًـ ظمراسم٦م  ,ووم٤مء
شم٘مل اًمديـ  ,اًمٜم٤مذ :دار اسمـ يمثػم – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1415هـ 1994 -م).
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

-190همضائؾ ايمؼرآن.
ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيقب سمـ اًمييس اًمٌجكم (ت294هـ) ,حت٘مٞمؼ  :همزوة سمدير ,اًمٜم٤مذ :دار
اًمٗمٙمر – دُمِمؼ  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1408هـ 1987 -م).
-191ايمػؼقف واظمتػؼف.
ٕيب سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اعمٕمروف سم٤مخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي (ت463هـ) ,حت٘مٞمؼ  :قم٤مدل سمـ
يقؾمػ اًمٕمزازي  ,اًمٜم٤مذ :دار اسمـ اجلقزي  -اًمري٤مض ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1421هـ) .
-192همـقن إهمـان دم فمققن فمؾقم ايمؼرآن.
ٕيب اًمٗمرج مج٤مل اًمديـ قمٌد اًمر محـ سمـ قمكم سمـ اجلقزي (ت597هـ) ,حت٘مٞمؼ  :د .طمًـ وٞم٤مء
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اًمديـ قمؽم ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م  -سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1408هـ 1987 -م).
-193ايمػفرس ايمشامؾ يمؾؼماث ايمعريب اإلؽمالمل اظمخطقط .
قمٚمقم اًم٘مرآن خمٓمقـم٤مت اًمتٗمًػم وقمٚمقُمف  ,ـمٌٕمف  :اعمجٛمع اعمٙمل ًمٌحقث احلْم٤مرة اإل ؾمالُمٞم٦م /
وُم١مؾمً٦م آل اًمٌٞم٧م – إردن .
-194همفرس ايمػفارس واإلشمبات ومعجؿ اظمعاصمؿ واظمشقخات واظمسؾسالت .
ًمٕمٌد احلل سمـ قمٌد اًمٙمٌػم اًمٙمت٤مين  ,سمٕمٜم٤مي٦م  :إطمً٤من قمٌ٤مس  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل –
سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1982م) .
-195همفرس ايمؽتب زماظمؽتبة إزهرية .
الٟم٤مذ  :اعمٙمتٌ٦م إزهري٦م – ُمٍم  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1371هـ 1952 -م) .
-196ايمػفرؽمت .
عمحٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ اًمٜمديؿ (ت438هـ )  ,اًمٜم٤مذ  :دار اعمٕمروم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم
(1398هـ 1978 -م) .
-197همقائد دم مشؽؾ ايمؼرآن .
ًمٕمز اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالم (ت660هـ ) حت٘مٞمؼ  :د .روقان قمكم  ,اًمٜم٤مذ

 :دار

اًمنموق – ضمدة  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1402هـ 1982 -م) .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

-198ايمؼامقس اظمحقط .
عمجد اًمديـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموز آسم٤مدي (ت817هـ)  ,اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت .
-199ومراءة وماكقكقة دم ؽمقرة يقؽمػ .
عمحٛمد حمروس سمـ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ  ,ـمٌع سمٌٖمداد عام (1421هـ 2000 -م) .
-200ومطػ إزهار دم ىمشػ إرسار.
جلالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل (ت911هـ) ,حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م  :د .أمحد حمٛمد
احلامدي  ,اًمٜم٤مذ  :وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م – دوًم٦م ىمٓمر  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1414هـ
 1994م) .587
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-201ومالئد اظمرصمان دم زمقان ايمـاؽمخ واظمـسقخ دم ايمؼرآن.
عمرقمل سمـ يقؾمػ اًمٙمرُمل احلٜمٌكم (ت1033هـ )  ,حت٘مٞمؼ  :ؾم٤مُمل قمٓم٤م طمًـ ,اًمٜم٤مذ

 :دار

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ – اًمٙمقي٧م ُ ,ـمٌع قم٤مم (1400هـ 1980 -م).
-202ايمؼقل اظمػقد دم وصمقب ايمتجقيد .
عمحٛمد ُمقؾمك ٟمٍم  ,اًمٜم٤مذ  :اًمنميم٦م اًمٜمٛمقذضمٞم٦م اعمً٤ممه٦م – ُمٍم .
-203ىمتاب ايمتسفقؾ يمعؾقم ايمتـزيؾ .
عمحٛمد سمـ أمحد سمـ ضمزي اًمٙمٚمٌل (ت741هـ)  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ً -مٌٜم٤من  ,اًمٓمٌٕم٦م
اًمراسمٕم٦م (1403هـ 1983 -م) .
-204ىمتاب ايمسبعة دم ايمؼراءات .
ٕيب سمٙمر أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ اًمٕمٌ٤مس سمـ جم٤مهد اًمٌٖمدادي  ,حت٘مٞمؼ  :د.ؿمقىمل وٞمػ  ,اًمٜم٤مذ :
دار املقم٤مرف  -اًم٘م٤مهرة  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1400هـ) .
-205ىمتاب اظمغازي .
ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ واىمد اًمقاىمدي (ت207هـ )  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م –
سمػموت .
-206ايمؽاؾمػ دم معرهمة مـ يمف رواية دم ايمؽتب ايمستة.
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ٕيب قمٌد اهلل ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل (ت748هـ)  ,طم٘م٘مف وىمدَّ م ًمف وقم َّٚمؼ
قمقاُم٦م  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م – ضمدة  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1413هـ -
قمٚمٞمف  :حمٛمد َّ
1992م).
-207ايمؽامؾ دم ايمتاريخ .
ٕيب احلًـ قمكم سمـ أيب اعمٙمرم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ قمٌد اًمقاطمد اًمِمٞمٌ٤مين ,
اعمٕمروف سم٤مسمـ إصمػم ا جلزري (ت630هـ )  ,حت٘مٞمؼ  :قمٌد اهلل اًم٘م٤ميض  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1415هـ 1994 -م).
-208ايمؽامؾ دم ضعػاء ايمرصمال.
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جل ْرضم٤مين (ت365هـ) ,حت٘مٞمؼ :حيٞمك خمت٤مر همزواي  ,اًمٜم٤مذ
ٕيب أمحد قمٌد اهلل سمـ قمدي ا ُ

 :دار

اًمٗمٙمر – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1409هـ 1988 -م).
-209ايمؽشاف فمـ ضمؼائؼ نمقامض ايمتـزيؾ وفمققن إوماويؾ دم وصمقه ايمتلويؾ.
ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ ضم٤مر اهلل حمٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي (ت538هـ ) ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م –
سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1415هـ 1994 -م).
-210ىمشػ إؽمتار فمـ زوائد ايمبزىار.
ًمٜمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اهلٞمثٛمل (ت807هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل  ,اًمٜم٤مذ :
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1404هـ 1984 -م).
-211ايمؽشػ فمـ وصمقه ايمؼراءات ايمسبع وفمؾؾفا وضمججفا .
عمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز (ت437هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :د.حمٞمل اًمديـ رُمْم٤من  ,اًمٜم٤مذ

ُ :م١مؾمً٦م

اًمرؾم٤مل – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1407هـ 1987 -م) .
ة
-212ىمشػ اظمعاين دم متشازمف اظمثاين .
ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد اهلل سمـ مج٤مقم٦م  ,حت٘مٞمؼ  :د.حمٛمد حمٛمد داود  ,اًمٜم٤مذ  :دار
اعمٜم٤مر – ُمٍم  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1418هـ 1998 -م) .
-213ايمؽشػ وايمبقان دم سمػسغم ايمؼرآن اظمعروف زمتػسغم ايمثعؾبل .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ٕيب إؾمح٤مق أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمثٕمٚمٌل (ت427هـ) ,حت٘مٞمؼ  :ؾمٞمد يمنموي طمًـ ,
اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1425هـ 2004 -م).
-214وؿمبعة أطمرى  :حت٘مٞمؼ  :حمٛمد سمـ قم٤مؿمقر  ,وُمراضمٕم٦م ٟ :مٔمػم اًمً٤مقمدي  ,اًمٜم٤مذ  :دار
إطمٞم٤مء الشمراث اًمٕمريب – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1422هـ ) .
-215ايمؽؾقات " معجؿ دم اظمصطؾحات وايمػروق ايمؾغقية " .
ٕيب اًمٌ٘م٤مء  ,أيقب سمـ ُمقؾمك احلًٞمٜمل اًمٙمقذم (ت1094هـ )  ,حت٘مٞمؼ  :د .قمدٟم٤من درويش ,
وحمٛمد اعمٍمي  ,اًمٜم٤مذ ُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1419هـ .)1998 -
-216ايمؽقىمبان ايمـغمان دم نِّي
ضمؾ أيمػاظ اجلاليمكم.
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ًمٚمِمٞمخ قمٓمٞم٦م سمـ قمٓمٞم٦م إضمٝمقري (ت1190هـ )  ,خمٓمقط ,اجلزء إولٟ ,مًخ٦م ُمقضمقدة
سم٤معمٙمتٌ٦م إزهري٦م سمرىمؿ  )1745( :ضمقهري ( )41889قم٤مم.
-217يمباب ايمتلويؾ دم معاين ايمتـزيؾ وهق سمػسغم اخلازن .
ًمٕمالء اًمديـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ إسمر اهٞمؿ اًمٌٖمدادي (ت , )741اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر – سمػموت ـمٌع
قم٤مم (1399هـ 1979 -م) .
-218يمباب ايمـؼقل دم أؽمباب ايمـزول .
ظمرج أطم٤مديثف وقم َّٚمؼ قمٚمٞمف  :قمٌد
جلالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل (ت911هـ) َّ ,
اًمرزاق اعمٝمدي  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1425هـ 2005 -م).
-219ايمؾباب دم هتذيب إكساب.
ٕيب احلًـ قمكم سمـ أيب اعمٙمرم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ قمٌد اًمقاطمد اًمِمٞمٌ٤مين ,
اعمٕمروف سم٤مسمـ إصمػم اجلزري

(ت630هـ )  ,اًمٜم٤مذ  :دار ص٤مدر – سمػموت  ,ـمٌٕم٦م قم٤مم

(1400هـ 1980 -م).
-220ايمؾباب دم فمؾقم ايمؽتاب.
ٕيب طمٗمص قمٛمر سمـ قمكم سمـ قم٤مدل احلٜمٌكم (ت880هـ )  ,حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ  :قم٤مدل أمحد قمٌد
اعمقضمقد  ,وقمكم حمٛمد ُمٕمقض  ,اًمٜم٤مذ

 :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم

الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(1419هـ 1998 -م).
-221يمسان ايمعرب .
ٕيب اًمٗمْمؾ مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر اإلومري٘مل (ت711هـ)  ,اًمٜم٤مذ  :دار ص٤مد ر
– سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1410هـ 1990 -م) .
-222يمسان اظمقزان.
ًمِمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ قمكم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ( ,ت852هـ) ,حت٘مٞمؼ  :دائرة اعمٕمروم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م
 اهلٜمد  ,اًمٜم٤مذ ُ :م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت -1986م).
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-223مباضمث دم فمؾقم ايمؼرآن .
ًمٚمِمٞمخ ُ :مٜم٤مع اًم٘مٓم٤من  ,اًمٜم٤مذ

ُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م

(1421هـ -

2000م).
-224متشازمف ايمؼرآن ايمعظقؿ.
ٕيب احلًلم أمحد سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ أيب داود اعمٜم٤مدي (ت336هـ) ,حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ  :قمٌد اهلل
سمـ حمٛمد اًمٖمٜمٞمامن ُ ,مـ ُمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

– اعمديٟم٦م اعمٜمقرة  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم

(1408هـ 1987 -م).
-225جماز ايمؼرآن .
ٕيب قمٌٞمدة ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك اًمتٛمٞمٛمل (ت210هـ)  ,قمٚمؼ قمٚمٞمف  :د.حمٛمد وم١ماد ؾمزيملم  ,اًمٜم٤مذ :
ُمٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل – اًم٘م٤مهرة .
-226اظمجتؿع اظمرصي دم ايمعرص ايمعثامين .
ًمٚمديمتقرة ً :مٞمكم قمٌد اًمٚمٓمٞمػ  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٤مب اجل٤مُمٕمل – اًم٘م٤مهرة  ,ـمٌع قم٤مم (1995م) .
-227اظمجتؿع اظمرصي دم فمرص ؽمالؿمكم اظماميمقؽ .
ًمٚمديمتقر  :قمٌد اًمٗمت٤مح قم٤مؿمقر  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمي٦م – اًم٘م٤مهرة  ,ـمٌع قم٤مم (1962م) .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

-228اظمجروضمكم فمـ اظمحدشمكم وايمضعػاء واظمؼموىمكم .
ٕيب طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ ِطم ٌَّ٤من اًم ٌُ ًْ٧مي (ت354هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد  ,اًمٜم٤مذ

 :دار

اًمققمل – طمٚم٥م  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1396هـ) .
-229جمؿع ايمزوائد ومـبع ايمػقائد.
ًمٜمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اهلٞمثٛمل (ت807هـ)  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمري٤من ًمٚمؽماث اًمٙمت٤مب اًمٕمريب –
اًم٘م٤مهرة  /سمػموت ـمٌٕم٦م قم٤مم (1407هـ 1986 -م).
-230اظمجؿؾ دم ايمتاريخ اظمرصي.
حلًـ قمثامن ُ ,ـمٌع ذم اًم٘م٤مهرة قم٤مم (1942م) .
-231جمؿقع همتاوى ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقة.
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احلراين (ت728هـ )  ,حت٘مٞمؼ  :أٟمقار اًمٌ٤مز  ,قم٤مُمر
ٕيب اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م َّ
اجلزار  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمقوم٤مء – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1426هـ 2005-م).
-232حماؽمـ ايمتلويؾ.
عمحٛمد مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل (ت1332هـ ) ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٗمٙمر  -سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
(1398هـ 1978 -م).
-233اظمحػم .
عمحٛمد سمـ طمٌٞم٥م اًمٌٖمدادي (ت245هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :حمٛمد محٞمد اهلل  ,اًمٜم٤مذ ُ :مٓمٌٕم٦م اًمدائرة –
سم٤ميمًت٤من .
-234اظمحرر ايمقصمقز دم سمػسغم ايمؽتاب ايمعزيز .
ٕيب حمٛمد قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز

(ت546هـ )  ,اًمٜم٤مذ  :دار اسمـ طمزم –

سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1423هـ 2002 -م).
-235اظمحصقل دم أصقل ايمػؼف .
ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمٕمريب اعمٕم٤مومري (ت543هـ )  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٌٞم٤مرق – إردن ,
اًمٓمٌٕم٦م إومم (1420هـ 1999 -م) .
-236اظمحؽؿ واظمتشازمف دم ايمؼرآن ايمعظقؿ.
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ًمٚمديمتقر :قمٌد اًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ اعمٓمرودي  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1416هـ 1995 -م) .
ّ -237
اظمحعم .
ٕيب حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم اًمٔم٤مهري (ت456هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ,
اًمٜم٤مذ  :دار اًمٗمٙمر – سمػموت .
-238خمتار ايمصحاح .
عمحٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمرازي  ,حت٘مٞمؼ  :حمٛمقد ظم٤مـمر  ,اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م ًمٌٜم٤من ٟم٤مذون
 سمػموت  ,ـمٌع قم٤مم (1415هـ 1995 -م) .-239خمترص أؽمباب ايمـزول يمؾقاضمدي مع زيادة ايمـاؽمخ واظمـسقخ إيمقف.
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جل ْٕمؼمي اخلكمزم (ت732هـ) ,خمٓمقط ,حمٗمقظ قمغم ٟمًخ٦م ُمٞمٙمروومٞمٚمٛمٞم٦م
إلسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر ا ُ
سمٛمريمز اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سمرىمؿ ُ )1992( :مٜمًقظم٦م قمـ خمٓمقـم٦م
سمرًملم سمرىمؿ.)3578( :
-240مدارج ايمسايمؽكم زمكم مـازل إياك كعبد وإياك كستعكم .
ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اًمًالم سمـ إسمراهٞمؿ

(ت751هـ ) حت٘مٞمؼ  :حمٛمد

طم٤مُمد اًمٗم٘مل  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1393هـ 1973 -م) .
-241مدارك ايمتـزيؾ وضمؼائؼ ايمتلويؾ وهق سمػسغم ايمـسػل .
ٕيب اًمؼميم٤مت قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمقد اًمٜمًٗمل(ت701هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :يقؾمػ قمكم سمديقي ,
راضمٕمف وىمدم ًمف ُ :محي اًمديـ دي٥م ُمًتق  ,اًمٜم٤مذ  :دار اسمـ يمثػم – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم
(1419هـ 1998 -م) .
-242اظمدطمؾ إلم ىمتاب اإلىمؾقؾ .
ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ محدويف احل٤ميمؿ  ,حت٘مٞمؼ  :د .وم١ماد قمٌد اعمٜمٕمؿ أمحد  ,اًمٜم٤مذ

:

دار اًمدقمقة – ُمٍم .
-243اظمدطمؾ يمدراؽمة ايمؼرآن ايمؽريؿ.
ًمألؾمت٤مذ اًمديمتقر :حمٛمد سمـ حمٛمد أسمق ؿمٝمٌ٦م  ,اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م اًمًٜم٦م  -اًم٘م٤مهرة ,اًمٓمٌٕم٦م إومم
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

(1412هـ 1992 -م).
-244مرصمع ايمضؿغم دم ايمؼرآن ايمؽريؿ .
ًمٚمديمتقر  :حمٛمد طمًٜملم صؼمة  ,اًمٜم٤مذ  :دار همري٥م – اًم٘م٤مهرة  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مين

(1421هـ -

2001م) .
ومف .
-245مذىمرة دم أصقل ايمػ
ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ حمٛمد اعمخت٤مر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل (ت1393هـ)  ,اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم
واحلٙمؿ  -اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م (1425هـ 2004 -م).
-246مراصد آؿمالع فمعم أؽمامء إمؽـة وايمبؼاع.
593

الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

ًمّمٗمل اًمديـ قمٌداعم١مُمـ سمـ قمٌداحلؼ اًمٌٖمدادي (ت739هـ) ,حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ  :قمكم سمـ حمٛمد
اًمٌج٤موي ,اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1373هـ 1954 -م).
-247اظمساصمد إشمغمة دم اظمديـة ايمـبقية .
عمحٛمد إًمٞم٤مس قمٌد اًمٖمٜمل  ,اًمٜم٤مذ ُ :مٓم٤مسمع اًمرؿمٞمد – اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1418هـ -
1998م) .
-248مساصمد مرص وأويمقاؤها ايمصاحلقن .
ورة  :ؾمٕم٤مد ُم٤مهر  ,اًمٜم٤مذ  :اعمجٚمس إقمغم ًمٚمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م
ًمٚمديم٧م

– اًم٘م٤مهرة ـمٌع قم٤مم

(1404هـ 1984 -م) .
-249اظمستدرك فمعم ايمصحقحكم .
ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ محدويف احل٤ميمؿ (ت405ه)  ,وسمذيٚمف  :اًمتٚمخٞمص ًمٚمح٤مومظ
اًمذهٌل  ,حت٘مٞمؼ ُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدرقمٓم٤م  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م
إومم (1411هـ 1990 -م) .
-250مسـد ايمدارمل اظمعروف زمســ ايمدارمل .
ٕيب حمٛمد قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٗمْمؾ اًمدارُمل (ت255هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :ومقاز أمحد زُمرزم
 ,ظم٤مًمد اًمًٌع اًمٕمٚمٛمل  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1407هـ -
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

1986م) .
-251مسـد ايمشامقكم .
ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب اًمٚمخٛمل اًمٓمؼماين

(ت360هـ )  ,حت٘مٞمؼ  :محدي

اًمًٚمٗمل  ,اًمٜم٤مذ ُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت اًمٓمٌٕم٦م إومم (1405هـ 1984 -م) .
-252اظمسـد ايمصحقح اظمخترص مـ ايمســ زمـؼؾ ايمعدل فمـ ايمعدل إلم رؽمقل ا

هلل  وهق

صحقح مسؾؿ.
ٕيب احلًلم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمً٤مسمقري (ت261هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :حمٛمد وم١ماد قمٌد
اًمٌ٤مىمل  ,اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت .
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-253اظمسـد .
وظمرج أطم٤مديثف وقم َّٚمؼ قمٚمٞمف  :ؿمٕمٞم٥م
ٕيب قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞمٌ٤مين (ت241هـ)  ,طم٘م٘مف َّ
إرٟم١مو ط  ,وآظمرون  ,اًمٜم٤مذ ُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1416هـ -
1995م) ,وـمٌٕم٦م أظمرى ُمـ ُمٜمِمقرات دار اعمٕم٤مرف – ُمٍم ,ذح  :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر .
-254اظمسـد .
ٕيب يٕمغم أمحد سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك اعمقصكم (ت307هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد  ,اًمٜم٤مذ

:

دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث – دُمِمؼ  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1404هـ 1984 -م) .
-255مشؽؾ إفمراب ايمؼرآن .
ٕيب حمٛمد ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز (ت437هـ)  ,حت٘مٞمؼ :أ.د طم٤مشمؿ ص٤مًمح اًمْم٤مُمـ  ,اًمٜم٤مذ
ُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1405هـ) .
-256مصافمد ايمـظر يمإلذاف فمعم مؼاصد ايمسقر.
وظمرج
ًمؼمه٤من اًمديـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر اًمٌ٘م٤مقمل (ت885هـ )  ,ىمدَّ م ًمف وطم٘م٘مف وقم َّٚمؼ قمٚمٞمف َّ
أطم٤مديثف :د .قمٌد اًمًٛمٞمع حمٛمد أمحد طمًٜملم ,اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف  -اًمري٤مض  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم
(1408هـ 1987 -م) .
-257اظمصباح اظمـغم دم نمريب ايمممح ايمؽبغم يمؾراهمعل.
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ٕمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل (ت770هـ) ,اًمٜم٤مذ :دار اًم٘مٚمؿ  -سمػموت.
-258اظمُ َص ىػك زملىمػ أهؾ ايمرؽمقخ مـ فمؾؿ ايمـاؽمخ واظمـسقخ.
ٕيب اًمٗمرج مج٤مل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ اجلقزي (ت597هـ ) ,حت٘مٞمؼ  :أ .د .طم٤مشمؿ سمـ
ص٤مًمح اًمْم٤مُمـ  ,وٛمـ صمالصم٦م يمت٥م أظمرى ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ  ,اًمٜم٤مذ ُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ,
اًمث٤مًم٨م(1418هـ 1998 -م) .
اًمٓمٌٕم٦م ة
-259اظمصـّػ.
ٕيب سمٙمر قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م (ت335هـ) ,حت٘مٞمؼ :يمامل يقؾمػ احلقت  ,اًمٜم٤مذ
ُمٙمتٌ٦م اًمرؿمد  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم  -ـمٌٕم٦م قم٤مم (1405هـ).
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-260اظمصـّػ.
مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين (ت211هـ ) ,حت٘مٞمؼ  :د.طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل ,اًمٜم٤مذ
ًمٕمٌد اًمرزاق سمـ َّ

:

اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  -سمػموت ,ـمٌٕم٦م قم٤مم (1403هـ).
-261اظمطايمب ايمعايمقة زمزوائد اظمساكقد ايمثامكقة.
ًمِمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين( ,ت852هـ) ,وٌٓمف وأظمرضمف :أيٛمـ قمكم أسمق
يامين ,وأذف صالح قمكم ,اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م ىمرـمٌ٦م ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1418هـ 1997 -م).
-262اظمعامل إشمغمة دم ايمسـة وايمسغمة .
ذاب  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًم٘مٚمؿ – دُمِمؼ  ,واًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م
عمحٛمد حمٛمد طمًـ ُ ّ
إومم (1411هـ 1991 -م) .
-263معامل ايمتـزيؾ وهق سمػسغم ايمبغقي.
ٕيب حمٛمد احلًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقي (ت516هـ)  ,إقمداد وحت٘مٞمؼ :ظم٤مًمد قمٌداًمرمحـ اًمٕمؽ ,
ؾمقار ,اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1407هـ 1987م).
ُمروان َ
-264وؿمبعة أطمرى  :اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1414هـ -
1993م) .
-265معاين ايمؼرآن .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمٜمج٤مر,
اًمٗمراء (ت207هـ) ,حت٘مٞمؼ  :أمحد يقؾمػ ٟمج٤ميت  ,وحمٛمد قمكم َّ
ٕيب زيمري٤م حيٞمك سمـ زي٤مد َّ
اًمٜم٤مذ :دار اًمنور  -سمػموت.
-266معاين ايمؼرآن ايمؽريؿ .
اًمٜمح٤مس (ت338هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :حمٛمد قمكم اًمّم٤مسمقين  ,اًمٜم٤مذ  :ضم٤مُمٕم٦م
ٕيب ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد َّ
أم اًم٘مرى ُ -مٙم٦م اعمٙمرُم٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1409هـ 1988 -م) .
-267معاين ايمؼرآن وإفمرازمف .
أيب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ بن اًمني (ت311هـ )  ,ذح وحت٘مٞمؼ  :د.قمٌد اجلٚمٞمؾ قمٌده ؿمٚمٌل ,
اًمٜم٤مذ :عا مل اًمٙمت٥م– سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م إومم(1408هـ1988-م).
596

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

الفَــــــارض

-268معجؿ إدزماء أو إرؾماد إريب إلم معرهمة إديب .
ٕيب قمٌد اهلل ي٤مىمقت سمـ قمٌد اهلل احلٛمقي  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م
إومم (1411هـ 1991-م) .
-269معجؿ ايمبؾدان .
ٕيب قمٌد اهلل ي٤مىمقت سمـ قمٌد اهلل احلٛمقي  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٗمٙمر – سمػموت .
-270معجؿ ايمصحازمة.
ٕيب احلًلم قمٌد اًمٌ٤مىمل سمـ ىم٤مٟمع اًمٌٖمدادي (ت351هـ ) ,حت٘مٞمؼ  :ظمٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ ىمقشم٤مري ,
اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مز ُ -مٙم٦م اعمٙمرُم٦م ,اًمطسمٕم٦م إومم (1418هـ1998 -م) .
-271معجؿ ومبائؾ احلجاز .
ًمٕم٤مشمؼ سمـ همٞم٨م اًمٌالدي  ,اًمٜم٤مذ  :دار ُمٙم٦م  ,ـمٌع قم٤مم (1403هـ) .
-272معجؿ ومبائؾ ايمعرب ايمؼديؿة واحلديثة.
ًمٕمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م  ,اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1398هـ 1978 -م).
-273اظمعجؿ ايمؽبغم .
ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب اًمٚمخٛمل اًمٓمؼماين (ت360هـ)  ,حت٘مٞمؼ :محدي اًمًٚمٗمل ,
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمٜم٤مذ :اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م اًمزهراء  -اعمقصؾ  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 1404( ,هـ 1983 -م) .
-274معجؿ اظمميمػكم.
ًمٕمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م  ,اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمثٜمك  -سمٖمداد ,ودار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  -سمػموت.
-275معجؿ اظمعامل اجلغراهمقة دم ايمسغمة ايمـبقية.
ًمٕم٤مشمؼ سمـ همٞم٨م اًمٌالدي  ,اًمٜم٤مذ :دار ُمٙم٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1402هـ 1982 -م).
-276معجؿ ما اؽمتعجؿ مـ أؽمامء ايمبالد واظمقاضع.
ٕيب قمٌٞمد قمٌداهلل سمـ قمٌداًمٕمزيز اًمٌٙمري إٟمدًمز (ت487هـ ) ,طم َّ٘م٘مف ووٌٓمف وذطمف :
ُمّمٓمٗمك اًمًؼا ,اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م اخل٤مٟمجل  -اًم٘م٤مهرة ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1417هـ 1996 -م).
-277معجؿ مصـػات ايمؼرآن ايمؽريؿ .
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ًمٚمديمتقر :قمكم ؿمقاخ إؾمح٤مق  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمروم٤مقمل  -اًمري٤مض  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1403هـ) .
-278معجؿ مؼايقس ايمؾغة.
ٕيب احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م (ت395هـ ) ,حت٘مٞمؼ ووٌط  :قمٌد اًمًالم ه٤مرون ,
اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت.
-279اظمعجؿ ايمقؽمقط .
إلسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك  ,أمحد اًمزي٤مت  ,طم٤مُمد قمٌد اًم٘م٤مدر  ,حمٛمد اًمٜمج٤مر  ,دار اًمٜم٤مذ  :دار اًمدقمقة –
اًم٘م٤مهرة .
-280معرهمة ايمثؼات .
ٕيب احلًـ أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اًمٕمجكم  ,حت٘مٞمؼ  :قمٌداًمع ًمٞمؿ اًمًٌتقي ,اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م
اًمدار  -اعمديٜم٦م اعمٜمقرة  ,اًمٓمٌٕم٦م إٔومم (1405هـ 1985 -م).
-281معرهمة ايمصحازمة.
ٕيب ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين أمحد سمـ قمٌداهلل سمـ أمحد سمـ إؾمح٤مق (ت430هـ ) ,حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م  :د.
حمٛمد رايض طم٤مج قمثامن ,اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م اًمدار  -اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ,اًمٓمٌٕم٦م إومم

(1408هـ -

1988م).
-282معرهمة ايمصحازمة.
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ٕيب ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌداهلل سمـ أمحد إصٌٝم٤مين (ت430هـ ) ,حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م  :د .حمٛمد رايض
طم٤مج قمثامن ,اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمدار  -اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1408هـ 1988 -م).
-283معرهمة أكقاع فمؾقم احلديث.
ٓسمـ اًمّمالح قمثامن سمـ قمٌد الرمحـ اًمِمٝمرزوري (ت643هـ) ,حت٘مٞمؼ:د .قمٌد اًمٚمٓمٞمػ اهلٛمٞمؿ ,
ودُ .م٤مهر ي٤مؾملم اًمٗمحؾ  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1423هـ -
2002م).
-284معرهمة فمؾقم احلديث.
ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمٜمٞمً٤مسمقري (ت405هـ) ,اقمتٜمك سمٜمنمه وشمّمحٞمحف واًمتٕمٚمٞمؼ
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قمٚمٞمف :اًمًٞمد ُمٕمٔمؿ طمًلم  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (1397هـ -
1977م).
-285اظمغـل دم ايمضعػاء .
ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل (ت748هـ) ,حت٘مٞمؼ  :دٟ .مقر اًمديـ قمؽم .
-286اظمػردات دم نمريب ايمؼرآن .
ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين(ت502هـ) ,حت٘مٞمؼ  :حمٛمد ؾمٞمد
يمٞمالين  ,اًمٜم٤مذ  :دار اعمٕمروم٦م – سمػموت .
-287اظمؽتػك دم ايمقومػ وآزمتداء.
(ت444هـ ) ,دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ  :د .يقؾمػ

ٕيب قمٛمرو قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمداين إٟمدًمز

قمٌداًمرمحـ اعمرقمِمكم ,اًمٜم٤مذ ُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

(1407هـ -

1987م).
ِ -288مالَك ايمتلويؾ ايمؼاؿمع زمذوي اإلحلاد وايمتعطقؾ دم سمقصمقف اظمتشازمف مـ ايمؾػظ مـ آي ايمتـزيؾ
ٕ .يب ضمٕمٗمر أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اًمزسمػم إٟمدًمز اًمٖمرٟم٤مـمل (ت708هـ ) ,حت٘مٞمؼ  :د .حمٛمقد
يم٤مُمؾ أمحد  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1405هـ1985 -م).
-289اظمؾؾ وايمـحؾ .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ٕيب اًمٗمتح حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمِمٝمرؾمت٤مين (ت548هـ) ,حت٘مٞمؼ  :حمٛمد ؾمٞمد يمٞمالين  ,اًمٜم٤مذ :
دار اعمٕمروم٦م – سمػموت  ,ـمٌع قم٤مم (1404هـ 1984 -م) .
-290مـ أطمبار احلجاز وكجد دم سماريخ اجلػميت .
عمحٛمد أدي٥م هم٤مًم٥م  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٞمامُم٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1395هـ) .
-291مـاهؾ ايمعرهمان دم فمؾقم ايمؼرآن.
ًمٚمِمٞمخ  :حمٛمد قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمزرىم٤مين  ,طم َّ٘م٘مف واقمتٜمك سمف  :أمحد ؿمٛمس اًمديـ ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1416هـ 1996 -م).
-292اظمـتظؿ دم سماريخ اظمؾقك وإمؿ .
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قم٥ماًمرمحـ سمـ قمكم سمـ اجلقزي (ت597هـ ) ,اًمٜم٤مذ  :دار ص٤مدر –
ٕيب اًمٗمرج مج٤مل اًمديـ  ,د
سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1358هـ) .
-293مـفاج ايمسـة .
احلراين (ت728هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :د .حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل ,
ٕيب اًمٕمٌ٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م َّ
اًمٜم٤مذ ُ :م١مؾمً٦م ىمرـمٌ٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1406هـ) .
-294اظمفذب دم همؼف مذهب اإلمام ايمشاهمعل .
ٕيب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمِمػمازي (ت476هـ)  ,اًمٜم٤مذ  :دار اعمٕمروم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م (1379هـ 1959 -م) .
-295اظمقاهمؼات دم أصقل ايممميعة.
ٕيب إؾمح٤مق اًمِم٤مـمٌل إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل اعم٤مًمٙمل

(ت790هـ ) ,ذطمف

دراز ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,ـمٌٕم٦م
وظمرج أطم٤مدي٨م ه  :اًمِمٞمخ  :قمٌد اهلل َّ
َّ
قم٤مم(1422هـ 2001 -م).
-296مقؽمقفمة إؽمامء وإفمالم اظمبفؿة دم ايمؼرآن .
ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمالُم٦م إديم٤موي (ت1184هـ )  ,حت٘مٞمؼ وذح ُ :مروان اًمٕمٓمٞم٦م ,
حمًـ َظمرا َسم٦م ُ ,مراضمٕم٦م وإذاف  :ظم٤مًمد حمؿد اخلٜملم  ,اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من – اًمري٤مض ,
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

اًمٓمٌٕم٦م إومم (1421هـ2001 -م) .
-297اظمقضقفمات مـ إضماديث اظمرهمقفمات.
ٕيب اًمٗمرج مج٤مل اًمديـ قمٌداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ اجلقزي (ت597هـ ) ,طم َّ٘مؼ ٟمّمقصف وقم َّٚمؼ
قمٚمٞمفٟ :مقر اًمديـ سمـ ؿمٙمري سمقي٤م ضمٞمالر ,اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م أوقاء اًمًٚمػ -

اًمري٤مض ,اًمٓمٌٕم٦م

إومم (1418هـ 1997 -م).
-298اظمقضقفمات.
ٕيب اًمٗمرج مج٤مل اًمديـ  ,قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ اجلقزي (ت597هـ ) ,حت٘مٞمؼ  :قمٌد اًمرمحـ
حمٛمد قمثامن  ,اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمًٚمٗمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1386هـ 1966 -م) .
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-299اظمقؿمل .
ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أنس (ت179هـ)  ,سمرواي٦م حيٞمك سمـ حيٞمك سمـ يمثػم اًمٚمٞمثل ,اًمٜم٤مذ

 :اعمٙمتٌ٦م

اًمٕمٍمي٦م – سمػموت  ,ـمٌٕم٦م قم٤مم (1425هـ 2004 -م) .
-300كاؽمخ ايمؼرآن ومـسقطمف.
هلٌ٦م اهلل سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ إسمراهٞمؿ اعمِمٝمقر سم٤مسمـ اًمٌ٤مرزي (ت738هـ) ,حت٘مٞمؼ :أ .د .طم٤مشمؿ سمـ
ص٤مًمح اًمْم٤مُمـ  ,وٛمـ صمالصم٦م يمت٥م أظمرى ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ  ,اًمٜم٤مذ ُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ,
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1418هـ 1998 -م).
-301ايمـاؽمخ واظمـسقخ.
ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ طمزم إٟمّم٤مري إٟمدًمز (ت320هـ شم٘مريٌ ً٤م)  ,حت٘مٞمؼ  :د .قمٌد اًمٖمٗم٤مر
ؾمٚمٞمامن اًم ٌُٜمْداري  ,اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت اًمٓمٌٕم٦م إومم (1406هـ1986 -م).
-302ايمـاؽمخ واظمـسقخ .
ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري (ت124هـ ) ,حت٘مٞمؼ  :أ .د .طم٤مشمؿ سمـ ص٤مًمح
اًمْم٤مُمـ  ,وٛمـ صمالصم٦م يمت٥م أظمرى ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ,اًمٜم٤مذ ُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م
اًمث٤مًمث٦م (1418هـ 1998 -م).
-303ايمـاؽمخ واظمـسقخ .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

ًمٙمامل اًمديـ قمٌد اًمر محـ سمـ حمٛمد اًمعشم٤مئ٘ملُ ,مـ قمٚمامء اعمئ٦م اًمث٤مُمٜم٦م  ,حت٘مٞمؼ  :قمٌد اهل٤مدي اًمٗمْمكم ,
ُمٓمٌقع سم٤مًمٜمجػ قم٤مم (1970م) .
-304ايمـاؽمخ واظمـسقخ دم ايمؼرآن ايمعزيز وما همقف مـ ايمػرائض وايمســ .
ٕيب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم اهلروي (ت224هـ)  ,دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ  :حمٛمد سمـ ص٤مًمح اعمديٗمر ,
اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م اًمرؿمد – اًمري٤مض  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1411هـ 1990 -م) .
-305ايمـاؽمخ واظمـسقخ دم ايمؼرآن ايمؽريؿ .
ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمٕمريب اعمٕم٤مومري (ت543هـ )  ،حت٘مٞمؼ د  .قمٌد اًمٙمٌػم اًمٕمٚمقي
اعمدقمري  ,اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م – اًم٘م٤مهرة  ,ـمٌع قم٤مم (1413هـ 1993 -م) .
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-306ايمـاؽمخ واظمـسقخ دم ايمؼرآن .
هلٌ٦م اهلل سمـ ؾمالُم٦م اًميير اعم٘مرئ اًمٜمحقي اًمٌٖمدادي (ت410هـ)  ,دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ  :دُ.مقؾمك
سمٜم٤مي قمٚمقان اًمٕمٚمٞمكم  ,اًمٜم٤مذ  :اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٛمقؾمققم٤مت – سمػموت .
-307ايمـاؽمخ واظمـسقخ دم ايمؼرآن .
ًمٕمٌد اًم٘م٤مهر سمـ ـم٤مهر اًمٌٖمدادي (ت429هـ)  ,حتؼيؼ ُ :مريمز اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت سمٛمٙمتٌ٦م ٟمزار
ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مز ,اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مزُ -مٙم٦م اعمرُم٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم

(1418هـ -

1997م) .
-308ايمـاؽمخ واظمـسقخ دم ىمتاب اهلل  واطمتالف ايمعؾامء دم ذيمؽ .
اًمٜمح٤مس (ت338هـ)  ,دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ  :أ .د .ؾمكم ُم٤من سمـ إسمراهٞمؿ
ٕيب ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد َّ
اًمالطمؿ  ,اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1412هـ 1991 -م).
-309ايمـاؽمخ واظمـسقخ دم ىمتاب اهلل سمعالم .
ًم٘مت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م اًمًدود (ت117هـ)  ,حت٘مٞمؼ :أ .د .طم٤مشمؿ سمـ ص٤مًمح اًمْم٤مُمـ ,وٛمـ صمالصم٦م
يمت٥م أظمرى ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ  ,اًمٜم٤مذ ُ :م١مؾمً٦م اًمرس اًم٦م  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1418هـ -
1998م).
-310ايمـجقم ايمزاهرة دم مؾقك مرص وايمؼاهرة .
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

جلامل اًمديـ يقؾمػ سمـ شمٖمري سمرد إشم٤مسمٙمل ُ ,مّمقرة قمـ ـمٌٕم٦م دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م  ,اًمٜم٤مذ :
وزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلرؿم٤مد اًم٘مقُمل (1390هـ 1970 -م) .
-311ايمـحق ايمقادم .
ًمٕمٌ٤مس طمًـ (ت1398هـ)  ,اًمـاذ  :دار اعمٕم٤مرف – ُمٍم  ,اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م .
-312ايمـسخ دم ايمؼرآن ايمؽريؿ دارؽمة سمارخيقة كؼدية .
عمّمٓمٗمك زيد  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمقوم٤مء – اعمٜمّمقرة  ,اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م (1408هـ 1987 -م) .
-313ايمـمم دم ايمؼراءات ايمعمم .
ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ حمؿ د سمـ يقؾمػ اسمـ اجلزري (ت833هـ) ,شمحىمٞمؼ  :قمكم حمٛمد اًمْمٌ٤مع ,
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اًمٜم٤مذ  :اعمٓمٌٕم٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى  /شمّمقير دار اًمٙمت٤مب اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت .
-314كظرية ايمـسخ دم ايمممائع ايمساموية.
ًمألؾمت٤مذ اًمديمتقر :ؿمٕمٌ٤من سمـ حمٛمد إؾمامقمٞمؾ ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمًالم ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم  -اًم٘م٤مهرة,
اًمٓمٌٕم٦م إومم (1408هـ 1988 -م).
-315ايمـىمت دم ايمؼرآن .
ٕيب احلًـ قمكم سمـ ومْم٤مل اعمج٤مؿمٕمل (479هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :د.إسمراهٞمؿ احل٤مج قمكم ,اًمٜم٤مذ ُ :مٙمتٌ٦م
اًمرؿمد  -اًمري٤مض  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم(1427هـ 2006-م) .
-316ايمـؽت وايمعققن وهق سمػسغم اظماوردي .
ٕيب احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اعم٤موردي (ت450هـ)  ,راضمٕمف وقم َّٚمؼ قمٚمٞمف  :اًمًٞمد سمـ
قمٌد اعم٘مّمقد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ  ,اًمٜم٤مذ  :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1412هـ
 1992م).-317ايمـفاية دم نمريب احلديث.
عمجد اًمديـ أيب اًمًٕم٤مدات اعمٌ٤مرك سمـ حمٛمد اجلزري اًمِمٝمػم سم٤مسمـ إصمػم (ت606هـ )  ,حت٘مٞمؼ :
ـم٤مهر أمحد اًمزاوي  ,حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مح ي  ,اًمٜم٤مذ  :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت  ,ـمٌع قم٤مم
(1399هـ 1979 -م).
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

-318كقاؽمخ ايمؼرآن.
ٕيب اًمٗمرج مج٤مل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ اجلقزي (ت597هـ)  ,حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م  :د .حمٛمد
أذف قمكم اعمٚمٌ٤مري  ,اًمٜم٤مذ  :اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م -

قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ,

اًمٓمٌعة اًمث٤مٟمٞم٦م (1423هـ 2003 -م).
-319هداية ايمؼاري إلم ىمالم رب ايمباري .
ًمٕمٌد اًمٗمت٤مح اًمًٞمد اعمرصٗمل  ,اًمٜم٤مذ

 :دار اًمٜمٍم – ُمٍم  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم ( 1402هـ -

1982م) .
-320هدية ايمعارهمكم زملؽمامء اظمميمػكم وآشمار اظمصـػكم .
603

الفَــــــارض

إرشاد الرمحو ألسباب الهزول والهشخ واملتصابٌ وجتويد القرآى

إلؾمامقمٞمؾ سم٤مؿم٤م اًمٌٖمدادي ُ ,ـمٌع سمٕمٜم٤مي٦م ويم٤مًم٦م اعمٕم٤مر

ف اجلٚمٞمٚم٦م سم٤مؾمت٤مٟمٌقل ؾمٜم٦م

(1955م) ,

اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اعمثٜمك  -سمٖمداد.
-321ايمقادم زمايمقهمقات.
ًمّمالح اًمديـ ظمٚمٞمؾ سمـ أسمٞمؽ اًمّمٗمدي (ت764هـ)  ,حت٘مٞمؼ  :جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ,سم٤مقمتٜم٤مء  :د.
س .ديدريٜمغ ومراٟمز ؿمت٤ميٜمر سمٗمٞمً٤مدن ُ ,ـمٌع قم٤مم (1394هـ 1974 -م).
-322ايمقصمقز دم سمػسغم ايمؽتاب ايمعزيز.
ٕيب احلًـ قمكم سمـ أمحد اًمقاطمدي (ت468هـ) ,حت٘مٞمؼ :د .صٗمقان قمدٟم٤من داودي  ,اًمٜم٤مذ :
دار اًم٘مٚمؿ – دُمِمؼ  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1415هـ 1995 -م).
-323ايمقصمقز دم فمؾؿ ايمتجقيد .
عمحٛمد ؾمٞمٌقيف اًمٌدوي ُ ,مـ ُمٓمٌققم٤مت جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّم٤مطمػ .
-324ايمقؽمقط دم سمػسغم ايمؼرآن اظمجقد .
ٕيب احلًـ قمكم سمـ أمحد اًمقاطمدي (ت468هـ)  ,حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ  :قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد ,
وقمكم حمٛمد ُمٕمقض  ,ود  .أمحد حمٛمد صؼمة  ,ود  .أمحد قمٌد اًمٖمٜمل اجلٛمؾ  ,ود  .قمٌد اًمرمحـ
قمقيس ,شم٘مديؿ :أ .د :قمٌد احلل اًمٗمرُم٤موي ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

– سمػموت  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم

(1408هـ 1988 -م).
الرسالة كاملة
لرسالة كاملة
كاملة

-325وضح ايمػمهان دم مشؽالت ايمؼرآن .
عمحٛمد سمـ أيب احلًـ سمـ احلًلم اًمٖمزٟمقي  ,حت٘مٞمؼ  :صٗمقان قمدٟم٤من داودي  ,اًمٜم٤مذ دار اًم٘مٚمؿ –
دُمِمؼ  ,اًمٓمٌٕم٦م إومم (1410هـ1990-م) .
-326وهمقات إفمقان وأكباء أزمـاء ايمزمان .
ٕيب اًمٕمٌ٤مس امحد سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ ظمٚمٙم٤م ن  ,حت٘مٞمؼ  :د .إطمً٤من قمٌ٤مس  ,اًمٜم٤مذ دار
اًمث٘م٤موم٦م – سمػموت .
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ايمػصؾ إول دم أؽمباب كزوهلا 188 ...................... ................................ :
ايمػصؾ ايمثاين دم اظمـسقخ مـفا253 ........................ ................................ :
ايمػصؾ ايمثايمث دم اظمتشازمف مـ ؽمقرة زمراءة 259 ............ ................................ :

خامت٘ يف فطل آخز بزا273 ....................................................... ٗٛ
سْرٗ ْٓىص علُٔ الشالو274 .........................................................
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