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 ملخص البحث

 ."دراشة بالغقة"قاققة أللػاظ الؽػر والعصقان يف الؼرآن، الالت الّس الدّ : هــــــعنواى

 تار حمؿود.اهد عبد الّس د الّش حمؿّ  :   ُمــىاسم الباحثة

 : ماجسترةـــالدرج

ة الّداللة السقاققة يف إبرز ادعـى، وكقف يـثرر هـ ا يف : حياول البحث أن يضع يده عذ حّص فكرة البحث

شقاقات ألػاظ الؽػر والعصقان يف الؼرآن، وكقف يسفم الـظر البالغي يف تبقني ادـراد وحسـن التو ـل 

 .ألػاظ اجلـس يف باب االعتؼاد الػاشد، والّسؾوك اخلاضئ بعضالبحث  ، وجمالإلقه

سـقاققة تؽـون عذ دراشة اخلصائص الّسكقبّقة واألكـامط الّتصويرية؛ فالّداللة ال لبالغقة قائؿةٌ الّدراشة او

 . وره وأرسارهمن خالل الـّظر يف خصائص الّساكقب و

 .تؼػوها بعض الػفارس الػـقة ورالرة فصول وخامتة متفقدجاء البحث يف مؼدمة و حمتوياتــــه:

ومـفجه وخّطته،  ، ومشؽؾته، والؼقؿة العؾؿّقة وادجتؿعّقة له، وغايته،ة ادوضوعيمهقّ بقان أل املقدمة يف        

ن إداحـة ، تضـؿّ عالقة عؾم الوجوه والـّظائر بعؾم البالغة التمهود وحوى وعالقته بالّدراشات الّسابؼة.

إصـؽالقة ادصـطؾي يػـسع إخل اخلـال  يف  عن عن عؾم البالغة العريب، وعؾم الوجوه والـظائر، وحديثا

 معـى الوجوه ومعـى الـظائر، والػرق بني الوجوه واألصباه.

األ ـولقنّي  يف مدوىـة كـّل مـن  أهـل العلـم بعـ  يثر الّسواق يف حترير املعنى عنـدبل الفصل األو يعن

 البالغّقني.، والؾغويني والـّؼاد وادػّّسين ورّشاح السـّة ، ووالػؼفاء

الّداللة الّسواقّوة أللفاظ العصوان العقدي يف ضوء اخلصائص الّّتكوبّوة وأىـط  ب الفصل الثاين يعن و        

ستويات العالقـة بـني الّداللـة بؿ ةر، والرشك، واإلحلاد، والضالل، مشػوعالؽػ لكلٍّ من لفظ  الّتصوير

 الوضعقة والّداللة الّسقاققة أللػاظ العصقان العؼدي.

الداللة السواقوة أللفاظ العصـوان السـلوكي يف ضـوء اخلصـائص الّّتكوبّوـة ب الفصل الثالث يعن و         

بـججالء  ة، مشـػوعاخلطقئة، والسقئة، وال كب، واإلرم، وادعصقة، ولػظ الػسق لكٍل من وأىط  الّتصوير

 مستويات العالقة بني الّداللة الوضعقة والسقاققة أللػاظ العصقان السؾوكّي .

 جمؿل كتائج البحث وتو قاته. شتؿؾة عذم اخلامتةثم كاىت            

   رفــاملش                                                    ةـــالطالب

 ق شعدــأ.د حمؿود توفق               اهد                      ــُمـى حمّؿد الّش 
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Title: Contextual meanings of the words disbelief and disobedience in the Quran, A 

Study of Rhetoric 

Name of Researcher: Mona Muhammad al-ShahidAbd Al-SattarMahmood 

Level: Masters 

Concept of Research: It seeks to lay hold of a portion of the most distinctive 

contextual meanings and how this is affected in the contexts of the words disbelief 

and disobedience in the Quran, as well as how the rhetorical aspect takes part in 

clarifying the intended meaning and attaining it well. The field of research involves 

some words that fall under corrupt creed and erroneous mannerism. 

The study of rhetoric is based on studying the particulars of structure and types of 

illustration, so the contextual meanings would be through looking at the particulars 

and meanings of structure. 

Content: The research is divided into an introduction, a preface, three chapters and an 

ending that (the readers) are informed about in some special indexes.  

          The introduction contains a clarification of the importance of the subject at 

hand, as well as its intricacy, scientific and social value, aim, methodology and 

guiding principle, and its relationship with the previous studies. The preface contains 

the relationship that the science of facets/comparisons has with the science of rhetoric. 

It includes a brief mention of the science of Arabic rhetoric, the science of 

facets/comparisons. It also includes a talk about the technical intricacy that branches 

into the difference of opinions in the meanings of facets and comparisons, and in the 

difference between facets and similarities. 

The first chapter tends to the influence of context on recording the meanings 

according to some of the people of knowledge in the writings of every one of the 

legists, scholars of exegesis of the Quran, explainers of the Prophetic Way, linguists, 

scholars of critique and rhetoric. 

The second chapter tends to the contextual meanings of the words pertaining to 

creedal disobedience in light of the structural particulars and illustrative types 

for each term of: disbelief, associating partners with God, apostasy, misguidance, in 

addition to the stages of relationship between the conventional and contextual 

meanings of the creedal words pertaining to disobedience.  

The third chapter tends to the contextual meanings for the words of disobedience 

pertaining to mannerism in light of the structural particulars and illustrative 

types for each terms of: corruption, sin, evil deed, in addition to elucidating the 

stages of relationship between the conventional and contextual meanings of the words 

of disobedience pertaining to mannerism. 

          Then the ending includes a summary of the conclusions and suggestions of the 

research.
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  جلـتني: -عذ اشتحقاء–أهدي ه ا اجلفد 

  ّادالئؽة لقل هنار: وتعاقبت يّف دعواهتا تعاقب   ،رافؼت إعداده تيلؾ   

   .-أشعدها اهلل!-ؾقؾة اجلوالديت                                                           

 :لّؾ ي ُرزقت بّره فوق األرض، عّّل أحظى بّزه وهو حتت األرض 

 .-!رمحه اهلل– رراأل يوالد                                                             

ع ـُيـتػ    كون هلام عؾامً أعذ أن  ـيبـائفا، آتى اهلل فضؾفا، وأعاكتؾك اجلـتني آتت ُأكؾفا يف أ     

  .ما جرى ال كر وكان الدعاء ويدعو هلام ،وولدًا  احلًا ُُيري ذكريمها ،به
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 بسم اهلل الرمحن الرحقم

ام   إرض مددش رددأقة   ددفٌم وا  محددق محؿددهد ادده ا او زددف وزددّئ   زؾقوندد   و دده  ّكددامل          

 ك قوندد    يؿددّهه مددش  عددهه بدد عي   محددٍق   ـػددهت   ىـوندد   واملخددّه زؾقدد   ددػهة  ؾؼدد  و ددو   

 ومؼوم  املمحؿهدو و عهو  ملء حهض  املهرود   فة  و هة مرتاح ي

 هرابدد       اادد   ا عؾددامءادعـىى  دده  ا  محددٌ زددش  ا ددهزا ا ؾغددهّي  نك ددون دده  ذ ؿددف          

ظفددق ا  محددٌ   و  ٓبدد ـ و،   ونددون  دد    ا ؽ ددا زـدد  ،قاندد  ن دد ة  ووضددعها  هازدده

  و ػ دد  يقي فددو  احلددهيٌ زددش ُم ددؽل أيددوت ا ؼقعكّقددي و زأوزاددو ايددي ه  داللىىا افلػىى  

    عف ددي  ددل ا ّؾػددن واملعـدد مهضددهع ا ذ حضدددق قزّقي مـفددو6 دوابدد اقاج إحؽددوم ا  دد

وومعددًي ملددو  ظددونق  ونوكددً مخددـّػوت ا هوددهه وا ـّ املددهّوكوت إول  ؾمحضددورة ايبددفمّقي

أل ػددوظ  ويقوددد   ددهم مددو و ددل مـفددو  ل   ٓيل  ا  محددٌ ا ددهّ  - و  ؼددورب– عددّهد معـددوه 

حقندي زؾؿّقدي    ردفه ا ؼدقن ا ّ و دٌ ا أدقّي  ادد،  ىد ّ  051تُمؼو ل  دش ُبدؾقامن ا  ؾادّا 

مددو ا ػدد   ػظدد  » و   ظددونق   ا ؼددقعنا هوددهه وا ـّ  عؾىىم ظفددق مددش ك ونأفددو املأددول ا ؾغددهّي 

 ذ دد  ويدد  اددد، 642تنددام ادده زـددهان ن ددوب املددّ د  « وا  ؾددا معـددوه   ا ؼددقعن املأقدده

يددهّل زؾقفددو ا ّؾػددن ا  ددا يخددؾ   ن   املعددوا امل عددّهدة قت   ددومدح ددمددش ا ّهرابددوت ا  ددا 

 ويخؾ   ن  هّل زؾق    ػوظ م عهدة املعـ  ا هاحه اّ ذيوا هاحه  

6  ذ ندون زؾدامء بؿب حى  الىاّلالال مش وفدي   دقى  ّخدً ن دى إ ده قّل   داًم 

و ّهرابدوت ا  دا  دهور حدهل إ ػدوظ ومعوكقفدو    از ـدهاا ػؼ  وإ ده ّقهن مدش  واندل مدش 

قًا زدده ا ـوحقددي ا  ور ّقددي دفؽددون مؼ خدد -حقـئددذ-ي  مددو اادد امم ا ؾغددهّيل  هرابددي ا ّهٓ دد

ا ؽؾؿددي  ـظونقاددو   ا خددهرة واملعـدد  ح دد  ي  ددـّ   رووزفددو  ؿهازكددينآردد ؼو ّقي  أل ػددوظ  

  ل   ل معلو
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ي ادده املق ؽددئ ا ـظددقي  عؿؾقددي آبدد ـ وط  وففدد  ا ؼقؿددي ا ػؽقّيدد والبحىى  الىىاّلالي        

 ؾددـ   و دده زؿددل املـّظددقون زدده آك ؼددول مددش ا  محددٌ ا ددّهٓيل زدده م دد هى إ ػددوظ  ل 

ىقاندد  ظددق   اددذا امل محددٌ وا  محددٌ ا ددّهٓيل زدده م دد هى ا رّتنقددى  مددد وزددا  ل قددي ا ـّ 

 ن إ ػدوظ املػدقدة ا  دا " ؼه د     -رمحد  ا ا-ز ده ا ؼدواق اجقودواّ    ّقـد مش ذ د  مدو  ا عؾؿا

اا  وضدوع ا ؾغدي ت  هضدد   عدقا معوكقفدو    كػ دفو  و ؽدش ٕن يضدّ   عضدفو  ل  عد   

 و(0) "  ٌل زظق و اذا زؾ  رشيٌا و فهانه  امفقعقا فقام  قـف

ا ؼددواق ز دده حددل  وضدد   افبعىى د الاّلاللّقىىا لؾّبوقىىّ والّسىىق   زددش  ا ددـ ؽ ددا ي        

 ن ا ؽدفم ّ كدام يع ؿده زده   ومدي زف دوت م  دو ؽي م عدّهدة  دل إ ػدوظ   -رمح  ا ا-اجقووا

قدد  املد ؽّؾ   واده كػ دد  6   ددمّدي معـد  واحدهًا ادده ا غدقض ا دّذي يقمدا   ل ؾا فدقام  قـفدو د

 ا ّ ومدو  ع   ل اب ـ و، ا ذي ي

وضد نل كهع مش إ ػوظ ا  ا  ي ؿ ل     ربو    -رمح  ا ا-اخلطويب  زؿهد ا  فيي زـهو       

إرؽل     ا ذي  ذا ُ  هل مؽوك  ي ه ووء مـ    مو     ؿل زؾقفو فخهل ا ؽفم مهضع  إ ّ  

ل املعـ  ا ذي يؽهن مـ  ف ود ا ؽفم  و مو ذاوب ا قوك  ا ذي يؽهن مع  بؼهط ا  فيي    هّ 

مقاد  حي ى  ن ق ا ـوس  هنو م  وويي    فودة  قون  ملعواذ    ن   ا ؽفم   ػوظًو م ؼور ي   ا

 و ذا    ل   وإمق فقفو و   ق ق فو زـه زؾامء  ال ا ؾغي  افا ذ   اخلطوب6 نو عؾ  واملعقفي 

 و   زئل املػقدة زش بقو فوحقٌ  ّن ا  ا حي  فو ا ـوس مرتادفي    و ي   إ ػوظ    قي ا  قوق

 و( 6)  عؾؼً     وب زظق  اخلطق  ون  ًا مو يعقض فق  ا غؾ زاّم  ا ـظق   قفو  ؿعئل

                                                           
 ؿدهد  ّؿده ردونق  ) ا ؼدواقة    اجقودوا   عؾقد  دش ز ده ا دقمحش  دش  ؿده ز ده ا ؼدواق    ده  ؽدق زأدددوز ( دٓنل اي0

 و515اد(  ص 0101مؽ  ي اخلوكأا  ا ط عي ا  و  ي  

 ؾقمدوا واخلطدويب وز ده ا ؼدواق  ( يـظق  ربدو ي ا  قدون    زأدوز ا ؼدقعن  ضدؿش ن دوب ىدفث ربدونل    زأدوز ا ؼدقعن  6

اجقوددوا   ا هرابددوت ا ؼقعكقددي وا ـؼدده إديب  لؼقدد  و عؾقدد    ؿدده  ؾددا ا ا   ؿدده زيؾددهل بددفم  )ا ؼددواقة  دار 

 و11 -65  م(  ص6114املعورا  ا ط عي اخلوم ي  
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حّقددي   كخه ددفو  مقّن ددي مددد  يمددش وظددونا دٓ ّقددأل ػددوظ   ووفؼددو ملددو  مددش  وددل ذ دد        

م ـوو ددي   ا ّظفددهر   ي اددو مددش إ ػددوظ  ق  ددـّ   ؾؿ ددذّوق احلخددهل زدده معددون م عددّهدة

زؾقدد   مح ددى بددقوق ا ؽددفم  و مددو يؾؼقدد  آبدد عامل زدده ا ّؾػددن مددش ظددفل  ومددو ي عو ددى 

 ن  ؽددهن ا ددّهٓٓت ا  ددقو قي  ددول  ا  وح ددي   ري ددً– مح ددى املؼخددهد مددش معددون 

العصىىق يف   الال  الّسىىق ةقا فلػىى   الؽػىىر والىىاّل )   ن يؽددهن زـددهان ا  محددٌا ّهرابددي  و

 و("دراسىٌا بالغقىّا" الؼرآيف الؽريم

 و ؽؿش   قي املهضهع    قؿ ل  بوبق ل         

          ًٓ  وو دي لقيدق دٓ ددي املخدطؾمحوت ا ّ دا حددهث فقفدو  ددفا واددا   ا ؼقؿدي ا عؾؿّقديو

قيعي  وذ دد   وبدد عامل وبددونل دا  دد    وة  مـفددو مددو ادده    ددول ا عؼقددهة   ددوٓت م عددّهد

مددد  وو ددٍي    ون ا ّ ددقوق مؼو ّقددًو  و مؼومّقددوً   بددهاء ندداملخددطؾمحوتزؾؿّقددي   لقيددق دٓ ددي 

نددا ُيددمّول ا ؼددقعن 6 معفددهده   إداء وابدد عامل ا ؽؾددامتا  قوكّقددي  ؾؼددقعن  و طقاندد ق دده ا  

 وهزـه  هل اي وكي وفؼًو   ــ  ا  قوكّقي  و

إوددّفء    ددل،  معددورا  ءعؾدداما  فعددل  ددقاز ي    وو ددي نددام  ؽؿددش ا ؼقؿددي ا عؾؿّقدد       

و  دهيق زؾد  ا هودهه وا ـّظدونق مدش  دفل روافده زؾد  ا ّهٓ دي    قا   و  دو ي  محد ف دزخ

  ا ؾغددي وإ ددهل  وروافدده اخلخددون  ا رتنق قددي وإكددامط ا  خددهيقّيي ا ؽؾّقددي واجئنّقددي 

ضدد   مدده هل املخددطؾ   وا ّ ػق ددي  ددل كظددونق   ػددوظ   مددد ا  ددعا    ا  ددقوق  ؾأؿددل

 آز ؼود ا ػوبه وكظونق   ػوظ ا ّ ؾهك اخلو،ئو 

 وو ددي لقيددق اخلددفا  ي  و  اددذه ا ؼقؿددي   ددع  ا  وح ددي   لا ؼقؿددي املأ ؿعّقدددىوكقدددًو          

س  خددـد  فعددوٓ اددا مددش  ددل ا ـّددوس زوّمددي و عدد  ا عؾددامء  وّ ددي   ا  لويددل  فدد ع  ا ـددو

 خدددقٓبددقام   اددذا ا ع  وفددًف  و اّدزددوء  مددووحُيؽدد  زدده   ددمحوكو  ددو ؽػق   عخددقي  قددل امل

ا ددذي ،غدد  فقدد  او ددئاء ا ددـ  مددش بددقو    وا غػؾددي زددش حددول اخلطددوب  وكددهع املاو،ددى  

 دد مح   ددو مددش فرتافددهت آب  ددفودات   يدد  مظوهنددو  وُحؽدد  زدده  بوبددفو  غدد  مددو يُ 
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ن ددق  ددو    وهيدده   ا ّ ؾؼددا واحلؽدد   ُيعؿددا وُيعدد ِ  و دده  ودى اددذا  ل م ددورٍ   إحؽددوم

خددهص زددام بددقؼً   قدد  ا ـّ  - و ا  غوفددل–   وا غػؾددي    واددذا احلؽدد  املعدد ِ يضء وُيػِفدددُيدد

  ىؾ  ددددددديبدده ًو   ددؾقًو  
ٍ
 فؽددقًا اأقـددًو ٓ مؽددون  ؾ ددامحي فقدد   و ا ددهزا  نؾدددّ    ومددي بددهء

دي  م دد عٍ  ٍق   إو،ددون ا عق ّقدددا  محددٌ واددذا ا ػؽددق املأددذوم م  ْ دد ئهُ ددوظددش  و دده 

و قفددد   اي ددول  وملّددددو يددئل مف ووددًو  مػددِقزًا ُزَخددَ ًو  ؽ ـػدد     ددرتق ز ددوءة ايبددفمزدده 

 حقمددي ايبددفم وامل ددؾ   و ػعددل اددذا  وبدد  ا ا مددقاد كددو نددّل  و،ددل    دد محّل  رايددي حددّ  

وهنواددو  حلور  دد   وبدد  ا ا و وبدد  ربدده      ددّهه  - – عددٌ   قفددو  ؿددهٌ  دده  ُ وربدده    و

ُُتددِقق ا دده وء مددش ِبددْؾؿفو نددام ُُتددقق   وطَ   ٓ  ؼددهل زدده ا ا  ٓ رددطَ ديددش ا ا وربدده    ىدد

اددقة  ىدد  ٓ  ؽددود ُ  ددل  ل ددُى  هنددو زدده وس  اهاءاددو ا ـّ  ددل ا ـّدد  ددهّس   فوا قمقددي  بددفؿَ 

 
ٍ
 ودا  وا ا ٓ حيى املػ هيشو ددد   و عؾه   إرض ف يشء

فدقارا  مدش   دذومٍ  وس مدش ندل فؽدقٍ ا ـّدف     ن يػدّق  دويليت دور ا دهرس ا  فيدا  قُ         

ومؼومددوت   فدد  وع ا  ددا لؿددل اقأوهنددو  و ددهًا فقفددو   ددلن  دد   اي وكددي زددش ،قاندد  ا ػا ّ دد

  وٓ دده  ن  ذ ا ػؽددقة ٓ  هودده  ٓ   بددقوق  وا  ددقو وت م  ددع ي 6ا  ضددونفو   بددقو و و

يدا حقـئدذ حل دش رس ا  فا  دقوق ا دذي و دهت فقد    فق دع  ا دهّ  مفمد  جيقي   ا ػؽدقة

 قد ز مدش  6 د   و ن دا زـد    ؾؿعوا مش اجفي ا  دا ادا   دّ   د   و  دّ  ا وا  ليّت ا  ئ ّ 

اء  ؿدف  ل ا عؾد   د  مػخدًف  ح د  ٓ دا عؾد   و  د مو يعدل زده ا  أدووز زدش حدهّ  املعوا

 و(0)ُيؼ ـدد  ٓ  و ـظق  ل زوايوه  وا  غؾغل   مؽومـ 

 مو ييل و ها اذه ا هرابي  ل لؼق  يويوت   فو       

 ئزفدو امل د ـ   مدش ا يـ د عدول  مدش  دفل ا ـّظدق  ل ا ؼدقانش ا     ع  مدقاد ا افف وًٓ       

 ودٓ ي ا  ّقوق

                                                           
 و621صاجقووا  ( يـظق  دٓنل ايزأوز   0
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  ىددق ا ّهٓ ددي ا ّ ددقو قي   ابدد ـ وط املعـدد   وضدد ط    ؾددّ ؿّؽش مددش ل  قدد وو ددي ىوكقددًو       

 وؽ  زه فعٍل مو  زؼهّي  و بؾهنّا املمحؽ   ل ووفوت ا ـّظق حهل احلا ػخل 

درابدي لؾقؾّقدي  ّؾػظدي ا ؼقعكقدي املعـّقدي  مدش  دفل  هاودهاو دا دل ا ّ دقوق    ؼدهي ىو  ًو        

 وف وت  ام   ؾفو و ام  عهاوحقٌ    ؿه معوكقفو مش مجؾي كظوم ا ع

املأ ؿددد  يهمددبددعقًو خلا ددّهرس ا  فيددا فددقام يـػددد ا ـّددوس     ؿعددو     ابدد  امررا عددًو       

قيعي ا  ددا ت يؽددش دّكددذه ا ّهرابددي ا  فيقددي6  ذ ا ددّهرس ا  فيددا  وددهى  ػؼدد   حؽددوم ا  دد

 ا عؼل ا  فيّا  ٓ  داة مش  دوات اب  خوراو و لؼقؼفوو

قدي   بدقو و و   مح دًو زدش  ع امل دورات ا هٓ  ا ؽ دا زدش  ـدهّ  ا  محدٌ يم دؽؾو ؽؿش       

 رسار معوكقفددو وّّؾقو ددو مددش ووكددى  و قددون ووددهه ا ـظددق ا  فيددا   ّؾقددي املددقاد وح ددش 

وقيوهنددو   بددقو و و مددش   ػددوظ ا ؽػددق وا عخددقون   ا ؼددقعن  و ا  ه ددل   قدد   مددش  ددفل

 ووكى ع قو

  ا  و قي ا   وؤٓت حيوول ا  محٌ ايوو ي زش مش ى ّ        

مددو و  ونقددا  عددومؾها معفددو  نقددا كظددق ا عؾددامء  ل ا ّظددهااق ا ّهٓ قددي  ؾؿػددقدات      

ق ه  ؾ دد  دومددو املددـفٍ املدد  ا ّضددها   ا ّ ددا  ددّهمهاو ح دد  ل ؿددل ا ؽؾؿددي معـدد  دون ع ددق

 زه مـها      ػ   اذه ا ظهااق؟

 و   ا ددذكى و   ا ؼددقعن ا ّ ددقئي عؿلوم دد  ي دد   م دد  حيُؽدد  ا ؼددقعن زدده فعددل  لّكدد  ُنػددق       

كظد ه عامل ّؾػدن  عقـد   ّدو يؿـدد مدش ابد ادذا ا  عؿليض ا ّ دقوق  ن ي د دوم د  يؼ د  املعخقي

 ومو م  هيوت ا عف ي  ل ا ّهٓٓت ا هضعقي وا ّ قو قي  ؽّل  ػن؟   مؽوك 

وردت فقفددو ومددو حددول ا رتانقددى ا  ددا   مددو حددول   ػددوظ ا ؽػددق وا عخددقون   ا رتنقددى       

  بدؿقي  م ا ػعؾقددياء ادذه إ ػدوظ    ددهرة اجؿدل آ د َى َؾدد  يَ   ا ؽػدق وا عخدقون  ػدوظ 

 م  هنددو حددهت زددهوًٓ ظفددق   ا  ؼددهي   و ا  ددل    و  فددو املددل ها نوكددً اجؿددل    ـون

   ؟آزرتاض  و احلذا  و ا ذنق ووو
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قوق ا   ددد قفّا  و اددل يددمىق ا ّ ددو  مددو حددول   ػددوظ ا ؽػددق وا عخددقون   ا ّ خددهيق      

زدده  دراك ا ّهٓ ددي؟   ؽددهن  ددهر ا   دد ق    ذا وردت فقدد  اددذه إ ػددوظ  -آبدد عورّي 

 م  ن  و وبددقؾي  ؾه ددها زدده مددقاد ا ّ ددقوقوآبدد عورة وي اددو حقـئددذ   ، قعددي  ـونفدد

   ا ّ قوق اه املفقؿش زه ا ّخهرة و، قعي  قئفو؟

ا  ددلوييل  ا ؼددون  زدده آو فددود   ا ػفدد  زددش ا ا ويعددو ٍ ا  محددٌ   حددهود املددـفٍ         

 وّدوال  عدوورا زده  قدون ا دهحا ا ؼدقعا   ضدها   نؾقدي  دذا ا ػفد   م   دػعي  عول وف 

 ددو  آّددوه إ ددهيّل  وآّددوه ا  فيددا  فددوٕول ُي ددف   وملهضددهزقي    ظفددور املعـدد   

ص  وم دد هيوت  قوهنددو  ومؽؿددش ووددهه ا ـظددق ا عو ؼددي  اخددون  ا ـخدده  وأ ددق ي محددٌ 

ٓت وزف ددوت يض ذ دد  مددش مهاضددعي و ـددئّ دزف ددوت   ػوظفددو  وم ددور دٓٓ ددو  ومددو يؼ دد

 رتردده   ذا املددـفٍ املاددنن فدد وزؾقدد 6وفدد  م دد هيوت اي وكددي وووددهه ا ـظددق ا  فيددا  

يعددودل  ددل حووددي  ك ددوج  هّوفو دد   عؼؾددل  إ ددهيل ا  ددهاء  وا  فيددا  وددقاًء وام ددهادًا  

   ا  قون ا ؼقعا  وحوو    ل مهضهزقي ُ ؽؿيو  املعـ

ويعـدد  املددـفٍ  ددو ه ها زدده م ددو   ا ـخددهص ا  ددا ا  ضددً  ن  ددليت   ػوظفددو زدده          

   و ذندق مخدهر   ا ؼدقعن  ّؾػدن   و ذا ت يدذنقمعقفدو  دلل كؽدقًة  و بدهاء ندون  املخدهراقئي 

ػددوظ    ابدد قػوء  ن ا ؼخدده ٓ ي هودد   لنددام   ا ػعددل  يؽؿددش  محددٌ مددقًة واحددهة  فددنن ا 

 دل إ ػدوظ امل ؼور دي  وودهه آفدرتاق وآ ػدوقر زده و  خدآاملأول ا هٓيل  و ؽومدل   دل 

 ومش  فل ا  قوق ذ    ُظش  ٓ  ول  ؾ ػقي   قـفو  واملعـ  وها ح 

 ددهة ا هٓ ددي  مح ددى  املعـددا  هرابدد فو يؽددهن   ا ػخددل ٕ ػددوظا  رت قددى وا  خددـقا      

ووهافددو زـدده زؾددامء ا هوددهه  قذنَ ُ ددوقح املػددقدة  غهيددًو د دد6 ف ُ ن ددقة ا ؾطددوناوزدده املعـدد   

 مددو  ُيعـدد   هوددهه ا ـظددق ا  فيددا ا  ددا يػددق  كددو ا ددـ  احلومددل  ؾ ددقو وتو وا ـظددونق  ىدد 

زده   ؽ دقة ورود   ػدوظ ا عخدقون   ا  دقوق ا هاحدهوف   ندل م محدٌ ا  ػوضل  دل أيدوت

    عقـ و زؾامء ا هوهه وا ـظونق لً وو  ً زـه ـػ  ٓ  ؽهن  ه
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ا  ددقوق  ييمؼخده ؿعقفدي  آز ـددوء ندون مدو زدده ٍ  د  م دور ا ػخددهل ا  ط قؼقديضدؿش و        

ا مددش دانددقة ّ دد6 ٕن ا  ددقوق ا ؼددقعا مم -مؼومددًو ومؼددوًٓ - بددقوق املعؼددهو ؾ ددهرة ا عددوم  

فوملعِؼدده  فو  ددهرة  فددو ؼقعن نّؾدد   ونؾددام ام ددّه ا ـظددق نؾددام  كِدد  ا عطددوء   فؤيددي  اجؿؾددي

 و قاحى  و ذا  قاحى  قا  و

عدل زده ام ي   (0)ا هٓ ي ا  قو قي و و ي   زؾق  ا  محٌ مش حهود و ه قا   وو ي اب أفء      

ا ظقوا وإحهاث واملها دا  ي ؿل  قوق املؼوم )احلول(ف   بقو   ا ذي ُيطقح فق 6    د املعـ 

مدو يؿ ؾد  ا ؽدفم    ففدهبقوق املؼول )ا ؾغدهي(  مو  و كئل  و  قل   لهنو    ا  ا ورد فقفو ا ـ 

ن    مش نفم يؿؽدش    (محوقا ؾ  )   و مو يؾمح  ( وقا    )مهضد ا ـظق وا  محؾقل  وي ؿل مو ي    

 و(6)ووفًو اب هٓ قو ييضء مهضد ا  محؾقل  و جيعل مـ 

ا ّ ؾهك آز ؼود ا ػوبه  و معـ    يلش زؼونهددحؼؾق   كطوقي دمودة ا هراب دارت      

ي  دام امل ؼور د خوريا معوكقف   وو ي  ؾ محٌ زش   وحؼل ا عخقون  حؼل ا ؽػق   واخلو،ئ  

  ؾا  هدن ا هاحدػدهن لً ا ؾد ا  ا  ؽوادوملعوظ  فدو مش   ػدعوا مو يـهرج ل فؿوم

                                                           
ق  0 ض  دذه ا دهٓٓت نؾ فدو وا  طدقض (  ؽل نؾؿدي دٓ دي كمحهيدي وةفقدي و ده قي وبدقو قي  وا  محؾقدل ا دهٓيل يد  ض  دو  عقض

  قفو   ا  محؾقدلو و قدون معـد  ا ؽؾؿدي مدش  دفل مه عفدو   دؿ  ا هٓ دي ا  دقو قي  ٕكد   دهٓ  قئفدو م أدوورة مدد  ؾد  

 ا ؽؾامت  و ض   ملَو نون  و ذ   املعـ و

( يـظددق  دٓ ددي ا  ددقوق  ردة ا ا  ددش ردة  ددش ضددقا ا ا ا طؾمحددا  )مؽددي املؽقمددي  مطددو د وومعددي  م ا ؼددقى  ا ط عددي  2

وقاندد    مددو  دٓ ددي ا  ددقوق حددوًٓ ومؼددوًٓ    خددهره و ز دده ا ؼددواق اجقوددوا  و دده ابدد عؿل  51اددد(  ص0161إول  

حدذا مػعدهل مؼخدهد   هٓ دي احلدول فؿ دل  ه د     -مـخه دًو زؾدقفام- وقاؤه ف قليت مؽوك    ا  محدٌ  و مدو  خدهره  

ُعو و  دٌ  ىدوٍن  وُادَه  ووو واه   امن   و دام اجديل"   زؾق  فـدهٌع مـد    ْن َ دذُنق  اخلػدا ا دذي  ه ؾد  ا خدـعي فق ػدـ ُش وي ـده 

    ٓ  كد   ـ د   كػ د  وهػقد  إمى  برىرذ روىر  دو دلقىل حى  مػعدهٌل صخدهٌص  ده ُزؾدَ  مؽوُكد   ا ػعَل و  كػِ د   د  

   و َ ْعدقَض فقد  ملػعدهلٍ 
ٍ
َيدُ   ل يشء ًَ كْػدَ  معـدوه  ِمدْش يدِ   ن ُ عه    و دول "وُ هِاُ   كد  ت َ دْذُنق ذ دَ  ا ػعدَل   ٓ  ْٕن ُ ْ  ِد

معؾددهٌم مؼخددهٌد َ ْخددُهُه   دده ُزؾِددَ   كدد   ددق   ؾػعددِل ا ددذي ذنددقَت مػعددهٌل ادده  ن يؽددهَن معدد  مػعددهٌل "  مهضددد ع ددق  

 و052  055 احلقووا  ص دٓنل ايزأوز  و "ووو باَللقِل احل ِ  دو م  َسَبق مَن الؽالمِبهاُه  
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ؿش ت يعقا  خوريا املعوا امل ػؼوت   ا ؾػن زل زش ا ػف   ف"وزؾق 6  (0) دفدو ا ػد فد مح 

اذه    نام  نٓبقام  ذا نوكً إ ػوظ م وزي   اجوكى ا عؼهي  (6)"وزؿا زش  خونق احلن

  ا ؼقعن وحهاو  محقٌ  ؽهن م  ؼؾي معئو ي زش إ قى   ل  -يو  وً -إ ػوظ ٓ  هوه 

 و  و   ؿه معوكقفو مش ا  عو   املمحؽ    ا  قوق عضفو زه  ع  ان فا ي ها ا

 ؽػدق و  ػدوظ ا عخدقون زده   ػدوظ ا ؽػدق دون  ن يؽدهن ا  ع د   )  ػدوظ ا ووء زطدا و      

ا عـددهان مددش اكضدد وط و جيددوز  وملددو  قددـفام )ا ؽػددق وا عخددقون( مددش  ا عخددقون( ملددو ي دد هزق 

 و خهص ووفاوزؿهم 

ن دق دوراهندو زده إ  دـي   ضو   إ ػدوظ ا  دا ادا مـدوط ا  محدٌ  )ندل  ػظدي ونون        

دّ ددً زدده و ددهع حددهث فعدديّل  و  ددهيّل مددش ايك ددون  وا ا  يشء  و ددهداحلؽدد  زدده  ف ددود ا دد

ا ّهرابددي ا  فيقددي  ونؿددٌي  و ّهروددددي إول زدده درابددي اخلخددون  و  عددول ٓ يق ضددق (  

ع فمحددوول ا  محددٌ املؼور ددي   ا ؽ ددا زددش  ـددهّ   ّ 6 ومددش َىددا ّ خددهيقييامط ا رّتنق ّقددي وإكددد

 و ؾ  اخلخون  و كام،فو ا  خهيقيي ا  ا يئ ق كو ا  قوق   ؿا ؾا دٓٓ   

قيش دكظددونق   ػددوظ آز ؼددود  وكظددونق   ػددوظ ا ّ ددؾهك ّددووزت ز ددوّددهر ايرددورة  ل  ن      

  قٍة مـفدو واخلدق  ا دّقا    قـفدودوودهه معدوا ز دكظ ًا   ا ؼقعن ا ؽدقي   وا  محدٌ ندونش   

                                                           
ا دّقا    دل ادذه  امل د هق    ؽدّش اجدومد  و اخلدق وندذاودوء  ؿعـد  ندذا وندذا  -مد فً –ؽػدق  ن ا  ءا عؾدام يذنق  عد (  0

  فؼدده  ورد   ن و دد  )لخددقل كظددونق ا ؼددقعن( -حددهود آ،ددفع  –زددها احلؽددق  ا رتمددذي ا هوددهه ٓ ي ؽّؾؿددهن زـدد   

 ع  إ ػوظ و  ون اخلق  اجدومد ملعوكقفدو زده از  دور  ن املعـد  إبدو  لؿؾد  ا ؽؾؿدي معفدو دانداًم  ه دػ   ّ فدو  و كها دو 

  دع   ف دا املعدوا زده ا د فا إ دهل وامل دوا  واده ،قيد     دذا  دوحى اخلخدون     دوب  ا ػف   و ه  ّ ل 

 ؾ د  فقد 6  عقضدًو حل دش زؼ دوه    كد  ُيمكد   وُيػداء  وُي  د  مدو ّّعده   اخلدو،ق  وُيدقي مدش ِحَؽد  ا  دوري مدو  ا  وح ي

ي دد محقل  ن ي دد عؿل ا ؼددقعن ا ؽؾؿددي    ذ  6قدد يددهزه  ؽددل   ددؾق  و ذزددون6  عظدد  ا خددـعي فقدد   وِزظدد  مددو ُ وِدع   كهاح

 ووهه معقـي  وٓ يؽهن  ل اذه ا هوهه را  و

( ا  ػ دد    ا ؾغددي  روايددي  يب احل ددل ز دده ا ا  ددش  ؿدده  ددش بددػقون ا ـمحددهي  لؼقدد   زددودل  ددش اددودي ا ع قددهي   6

 .13م(  ص6100)إردن  دار دوؾي  ا ط عي إول  
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ا ّ عددقض ٕ ػددوظ إوـددوس مددش ا ؽػددق وا عخددقون ٓ مددش م ؿ ددل   دٓ ددي م ددورا و  مددد 

 حقٌ  قغفو6  ل مش حقٌ   ل املعـ  املعأؿّا  و  ى  ا ّ قو او

ي ٓ ددبددي ا هّ زدده درا -رابددوت ا  ددو ؼي ؾهّ    حددهود اّ،فزفددو –ا  وح ددي  ْعُ ددق تْ  و     

مددش  مددو ز ددقْت زؾقدد   وُنددلض يمددش ا هوفددي ا  فيّقدد ا عخددقونٕ ػددوظ ا ؽػددق و قو قيا ّ دد

ا ّهرابددوت اّ  ددا   مددْش ْ ددو ووهَ  دد ؼددهر مددو ي ددهازى   يهرابددا  ددوِل  درابددوٍت ٓ ي ؼددو،د مددد

َدت  و و   ا ػقوق ا ؾغهيي  و املعـهّيي   مجد مش نؾامت ا ؼقعن ا عئيئ   (0)حه 

العصىىق يف   الؼىىرآيف الؽىىريم دراسىىا داللقىىاإ آاله مؿىىال إبىىرا قم السىىـررذ   )دلػىى    -1

                ى(.1425 -م2004دصروحا م جستري  وؾقا اآلداب  ج معا ادوصل  العرا   

اذه ا هرابي  ؾؿعوا ا  ا اك     و زؾامء ا هوهه وا ـظونق  نام ك فً زه ا هور احلوب  ا  ػ ً       

  مو  ه ي رتك مد رؤيي اذا ا  محٌوذ     ؾً  ؾؿػقدات مش املعوو  ا ؾغهيي  وًٓ و ّ  قوق   ؾّ  

وإ ػوظ     و د ول إفعول ا  ا يـ ل     فو املعخقيا طو د ايحخونا مو مو يػرتق ففه يؾ ي 

مش ا ؼقعن زه ا  فا  آب هٓل و زؿ  ا قؤيي ن  ًا  و  ا  ا  ؽهن زؼو ًو ملق ؽى املعخقي

 ضوفي       ؾ لكق   دون وعل أيي اا ر س ا  محٌ   اب ـ وط د ق  املعوا يو ملعوا  ؾؿػقدة ا

 ا  محٌو  ت يؽش اه مهاراملـفٍ ا  فيا  اذا  ن ؽل 

) دةىى  ق الػىىرو  الؾغويىىا   البقىى يف الؼىىرآسإ مّؿىىال يىى أ خوىى الىىاّلورذ  دصروحىىا  -2

  ى(.1426ج معا بغالاد      وؾّقا الببقا هوتوراد

م دد ؼقنًو ٕ ػددوظ  يغؾددى زدده ا  محددٌ ا  ؼ ددق  ا ّؾغددهي نددام زـددهن ا  وحددٌ  دد   وت يددُ  و    

 احلؼل ا هٓيل ا هاحه  و ا ػقق ا ؾغهي املعّل   ّكام نون يؿّ ل و

                                                           
)  ػددوُظ ا ددهى و ا ّضددفل   ا ؼددقعن درابددي دٓ قددي  ف ددهح ح ددل اج ددهري   ،قوحددي اـددوك ربددو ي زـهاهنددو  (  1

ا ع ددهر زؾقفددو    وفددل ا  دد ؽي  ا  وح ددي  دد طد  ت  اددد(و0104 -م0554موو دد    نؾقددي أداب  وومعددي  غددهاد  

 واملمحوو يا ه هل   قفو مد مش ب قل     يؽشا عـؽ ه ّقي ضؿش ا قبونل املمحػهظي فقفو  وت
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إ "دراسىىىا   افلػىىى   وافسىىى لقّ ")معىىى س الؼبىىىو  و الىىىّرآن   الؼىىىرآيف الؽىىىريم   -3

  وؾّقىىىا الّببقىىىا لؾبـىىى   بر معىىىا الؽوآىىىا  هدوتىىىوراآضىىىقؾا حسىىىن افسىىىالّذ  دصروحىىىا 

 (.ى 1430

 ه إفعدددول دون إبدددامء  ا ؽددديّل زددد زر ؽدددو عددد    دددهاب  مح فدددو آ   از ؿدددهت        

 ددل إفعددول ا  ددا   عّؾدد   ؿعـدد  ا ددقف   وا  ددا   عؾدد   خددػي ا ددقف    ا عؿددلراوحددً و

وعؾدد  مـطؾدد   ددو ؼقعن زدده املعددوا  دون  مددد اب  ددفوداو وا  ددا   عّؾدد   غويددي ا ددّقف  

ّٓ ي  ا ت  ُ    مح فو  و و  ويل  و ـظق  ؾّ قوق  

ددو  ا ّ ددو ؼي   مددش اددذا ا ّ ه ددقا  ؾّهرابددوت ُيؾحىى        ًْ اّواددًو مغددويقًا   فخدده و هن  كمَحدد

دوَن لهيددِه املأددوِل   ا هٓ ددي ا ّ ددقو قي  ودون   ظٕ ػددوُلؾ ددُل ا ػددقوق   اومعوجو ددو6  ذ 

اّهددوذ املددـفٍ ا  فيددّا املع ؿدده زدده اخلخددون  ا رّتنق قددي وإكددامط ا ّ خددهيقيي  داًة  ؾ محددٌ  

ا ؼددقعن   اي وكددي ،قاندد  ا ّ ـؼقددى زددش ؼقددي   ا هٓ ددي  ودون ن  قددل امل دد هيوت ا عفودون 

 ويهراباذه ا فو و ل مها،ش اخلفِا  قـ  قز   واذه زش معوكق 

فؼدده ابدد ؼوم ا  محددٌ    6ي املهضددهع و اهافدد  ومـفأدد  لبق ددًو زدده مددو بدد   مددش   ّقدد         

ًٍ  ؿخودر ا  محٌ ومقاوع   وففورَس   يو وُت  مؼّهمي  وُتفقه  وىفىِي فخهلٍ   ووىْ 

 وم ددؽؾ    وا ؼقؿددي و اهافدد   املهضددهع  و  ّق دد   زـددهانوددوءت املؼهمددي م دد ؿؾي زدده         

 و ّط    وزف     و ّهرابوت ا ّ و ؼيو    ومـفأ ا عؾؿّقي واملأ ؿعّقي   

وفقد   ملوحدي زدش   زف دي زؾد  ا هودهه وا ـّظدونق  عؾد  ا  فيدي مو ا  ؿفقه فؽون زـهاكد          

حددهيٌ    رددؽو قي املخددطؾ  يػددرتع  ل زؾدد  ا  فيددي ا عددقيب وزؾدد  ا هوددهه وا ـظددونق  و

 وو ددي  قددون قق  ددل ا هوددهه وإردد وه  وـظددونق  وا ػددمعـدد  ا هوددهه وا ا   معـدد  اخلددف

 ا هوهه وا ـظونق(و -)ا  فييا عف ي  ل ا عؾؿل  
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  وفقد  ىفىدي    ىدق ا ّ دقوق   لقيدق املعـد  زـده  ادل ا عؾد  فعـهاكد    ا ػخل إولو مو        

 م وحٌ 

 وا ػؼفوءوامل محٌ إول    مهّوكي إ ه قّل 

 امل محٌ ا ّ وا    مهّوكي املػّّسيش ورّشاح ا  ـّيو

 وا  فيّقلا ؾغهيل وا ـّؼود وامل محٌ ا ّ و ٌ   مهّوكي 

ا عخددقون ا ؽػددق )   ا ّهٓ ددي ا ّ ددقو ّقي ٕ ػددوظ عـددهان ا ػخددل ا  ددوازدده حددل وددوء        

 وفق  مخ ي م وحٌ  ( وم ورا ووا عؼهي

 ا ؽػقو و قي  ؾػنا  قّ  ي امل محٌ إّول  ا ّهٓ

 ا ّّشكو ي  ؾػنا ّ قو قّ  يا ّهٓ  ا ّ وا  امل محٌ

 ن ايحلودوقو قي  ؾػا ّ   يا ّهٓ  امل محٌ ا ّ و ٌ 

 ا ّضفلو ا  قو قي  ؾػن يا ّهٓ  امل محٌ ا قا د 

امل محددٌ اخلددوم   م دد هيوت ا عف ددي  ددل ا ّهٓ ددي ا هضددعقي وا ّهٓ ددي ا ّ ددقو قي ٕ ػددوظ 

 ا عؼهيو ا عخقون

   ا هٓ دددي ا  دددقو قي ٕ ػدددوظ ا عخدددقون ا  دددؾهنا عـدددهان ا ػخدددل ا  و دددٌوودددوء          

   وفق  ب عي م وحٌ وم ورا و

 و ّ قو ّقي  ؾػن ا ػ  ا ّهٓ ي ا امل محٌ إول 

 وا ّهٓ ي ا ّ قو ّقي  ؾػن املعخقي امل محٌ ا  وا 

 امل محٌ ا  و ٌ  ا ّهٓ ي ا ّ قو ّقي  ؾػن ايى و

 امل محٌ ا قا د  ا ّهٓ ي ا ّ قو ّقي  ؾػن ا ذكىو

 امل محٌ اخلوم   ا ّهٓ ي ا ّ قو ّقي  ؾػن ا  قئيو

 امل محٌ ا  ودس  ا ّهٓ ي ا ّ قو ّقي  ؾػن اخلطقئيو

 و   م  هيوت ا عف ي  ل ا ّهٓ ي ا هضعقي وا  قو قي ٕ ػوظ ا عخقون ا  ؾهنّا ا  و د امل محٌ
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  ؿل ك ونٍ ا  محٌ و ه قو  وار ؿؾً زه  اوُتيي   ردفً ا هرابى          

 إزه مو ييل ا ػفورسوار ؿؾً          

 ففقس أيوت ا ؼقعكقيو*  

  ففقس إحوديٌ ا ـ هييو* 

 ففقس املخودر واملقاودو* 

 املهضهزوتو ففقس* 

 ففددهاحلؽؿددي ضددوّ ي املددممش   ّكدد  ووددهاو   نددّل  محددٌ بددعٌا  ل احلؽؿددي  و  نّ اددذا و      

ي دددّقه ا ا  ؾددذنق    ددق  ز دد ًا  عدده  ذ  ي دْقد و  طٌ وَ ُدد ئيددئا ؼددقعن ا ع حدّ  كددو  وا  محددٌ   

  ز دد فأددّه رس إ ػددوظ ا عؼهيددي  ُ ا  محددٌ    مددو قه ا ا زؾقدد   دّزدده مددش ي دد ي دد ٌ    ؽـدد 

   ومو  قّّس  ل فف  مو  عّّس  وزه ا ا  خه ا   قل فؽوكً املؼور ي  ػف 

 ا عؾددامء عؼددهل   مرتاح ددوً      ددؼا رددؽقًا مهيددهاً ي ن  وحددٌ  زدده نددل ،و ددى زؾدد ٍ          

مددش احلقددوة  ي  ا  ددا يقبددً  فؽوراددو  ددل دف ددا ن ددوب  ومضددً  ددقّش زدده ا ئمددون د قدداحل

 غؾغؾددً  فؽددورا   ددل  زطددوا  ؽددش   ضددؿش مددش مَضددها   بددـي ا ؼددهر    ددمحوكوهدمدد

 ًٌ     ودَيوفقز   ل ا ه   املعقفي ح   يهت نفمًو ،ق ًو   ؾ  ىو 

  دِ  ا عو دال سىعالمّؿى مؿىود ووآقىقد.د   قاد دا  دؽق  زاء املقرده امل حّ  ا  وح ي  وزه          

مدد  ؾد  اْ ا ا عؾد   وإدب   كؼؾد   وإدب   ابد قعو   وكَ إدب    ؾّؼد عّؾ يذي ا ّ املمد ب6 

 ٕن 6ل  زدفء ا ؿدي   مف ًي واكطػوء وزٍا  ملدا ووه  ذ  وحؽؿي ا قابال ا  هوق   ؾؼوكي املقيّب 

  و ؾدًف   ا  دطهر وّود    و ذا مو ووه   ػو ًو   ا ػف  د ب ا هارىل مش  رث ا ـ اا  خّ  

  دددقا ؼهي قادودة امل دددون  عهه بعدد  ايح دى  رز  "حي ش  نووو" أل ؾ   ؽفم مػ  مح   

  ٓ ا دهزوء  فام محؼ ػامو ي ًو  وزؾاًم م  هامو  ٓ  وهدددبفم  فؽون  دبو بؽر عيل اجرّ ى س آىد. د  
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ٻ  ٻ    چ  -وودئاءا  إوىُ دمح  ف   -  6ومش  عه مش   ُل  ا ذيش  ح ـها رفؼي  ن ُيقز و

  ،و62يهك     چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  پٻ  ٻ

ى  مئوً   ؽدل و هٓ  ن اذا مؼوم ا ؼ   ٓ ا       ؽون ح  ا  ؽق وآم ـون ا  و غ  و          

ووومعدًي   حضوكًي ومهربديً   -مؽوكًو ومؽقـو-فو دد  ر هز  نؾ   مش كّهرا مش كهره   و،ـا اذا 

 ا ـدوس     اب  ّشونوكها نو غقٌ  ذا    ل   و بو ذًة و اًف و مفوٍت  ؾطها  و ـػهس ا  ا فقف 

  وا ا  م و  وزه ز ود  فم زؾقف    فو  ؽق وا ّ  ه فقف  ىق ظّل و ذا رحل   ف و ذا حّ  كػع

                         ّٓ  ؿ ـو   ك   كً ا عؾق  احلؽق و مو زؾّ ب محوك   ٓ زؾ   ـو  
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 عالةا عؾم الوجوه والـّظ  ر بعؾم البالغا.

  وفق  

  رؽو قي املخطؾ  ولقيقاو   وحيهي  

 واخلفا   معـ  ا هوهه ومعـ  ا ـظونق 

 وا ػقق  ل ا هوهه وإر وه 

 ا عف ي  ل ا عؾؿلو  
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 متفقىىال

 عالةا عؾم الوجوه والـظ  ر بعؾم البالغا

ا ا ب محوك  زه ز وده  و ؼقعن كطؼًو زش ذوا    وزش ذات نّل  ؾ   و  ومي نّل  مق  "ام ّش           

 .(0) " ام ٓ يخل  قوهن   ل ا ـّط     زش ذوا    ف ؽ ف  و   ون زـف  

 ّمفوت ن ى ا  ػ     جيه امُلطو ِد   فيي ا ؼقعن  ّن ا عؾامء وا  وح ل  ه  معـها ا ـظق            

ا ؼقعن ا ؽقي   نام نون  ّشا زؾؿا املعوا وا  قون مـئ ي زـه   قدونزه درابي  ي ونؿ وهوهواف

 ل حّه  ن َ ُّ   وحى ا ؽّ وا  وزهة   مؼّهمي  ػ  ه   ػقه  لّن  مأل ا عؾهم   عؾامءا  ع  

ؾ  املعوا ل  و ؼقعن  و و ززؾ  ا  ػ   ا ذي ٓ ي    عو،ق   ٓ رول  ه  قع   زؾؿل ص ّخ 

 و        (6)زؾ  ا  قونو

ڄڄڄڄڃڃ  چ ّن ا هظقػي ا  ا كئل ا ؼقعن  و اا ا  هّ ق وا  ذنق         

وملددددّو نون ا ع ود ٓ ي قّس     هّ ق  قون  ٓ  و ّؾ ون ا ذي      (1)چڃڃچچ

 ؾ ون إّمي ا  ا كئل فقفو  لؼق  كعؿي ا  قون  ن يؽهني ؽّؾؿهن و زـ  يػؼفهن  نون مش نامل 

 ت يؽ ا (1)چٺٺٺٺٿچ   ول وّل ىـوؤه  ا هحا  ا ؾ ون ا عقيّب امل ل

ملـَئل ا    ل  ّقر  ّك  ُم ل  واذا حيّهد ا طقيَ  واملـفوج اّ ذي    حيّؼ وً زق ق وً     وك أعؾ   ا ه ا 

و(5)مـفوج   ون ا عق ّقي امُل ل واهمو ا  مؽّؾػهن    مش ا  هّ ق وا  ذّنق   ا ؽ وب   

                                                           
 قاث  يب احل ش احلقايل املقانيش   ا  ػ     ؼهي  ولؼق    امدي  ش ز ده ا  دفم اخلقدو،ا  )املغدقب  بؾ دؾي  دقاث  يب (0

 و11احل ش احلقايل املقانيش   د ط(  ص

زودل ز ه املهوهد  ؼق يـظق  ا ؽ وا زش يهام  حؼون  ا  ـئيل و زقهن إ وويل    ه ا ؼوب   ؿهد  ش زؿق ا ئصّشي  ل (6

 و52 ص اجئء إول   اد(0104  ا ط عي إولو زيل معّهض  ) ا قيوض  مؽ  ي ا ع قؽون  

3
 و،65 ص  (  

4
 و،011 ا ـمحل  (  

 ا ط عي ؿهد  هفق   ّؿه بعه  )ا ؼواقة  مؽ  ي وا ي   دٓ ي إ ػوظ زه املعوا زـه إ ه قّل درابي مـفأّقي لؾقؾّقيُيـظق  ( 5

 و06ص(  دا0111  إول
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وٕن ايزأوز كػوذ املعوا  ل ا ـػ  واب ؼقاراو  خهرة ٓ يخل   قفو  بؾهب ع ق  وٕن        

ا  ه ق    قون كػوذ اذه املعوا حيهث فوزؾقي ُتؽل   ا ـػ   نػوزؾقي إرض ا ـؼقّدي ا  ا   ؾً 

نون فف  ا ّهيش  وناًم زه فف  ا ـّ   وت يؽش فف   مش َى ّ  فلك  ً ا ؽأل وا ع ى ا هف    وءامل

 مقًا وئافقو يل ق  املقء نقا روء   ل     هازه وضها      ؿّه مش حؼقؼي  معوكق ا ـّ  واب ـ وط 

رمح  -  يؼهل ا ّ و، ا (0) اذا ا هحا  ومش  خون  ا ؾ ون ا ذي  ودزً   كظؿ   ؾ  املقادات

كئل  ؾ ون ا عقب  و ك  زقيّب  ف ؿعـ   ك  ُ كئل زه   ون معفهِد  فنذا  ؾـو  ّن ا ؼقعن "  -ا ا

ا عقب     ػوظفو اخلوّ ي  و بو قى معوكقفو  و هّنو فقام ُفطقت زؾق  مش   وهنو هو،ُى  و عوّم 

يقاد    ظواقه  و و عوّم يقاد    ا عوّم   ووٍ  واخلوّص   وو   و و عوم يقاد    اخلوص  وووو ونّل 

 مـ   اَا  وٓ مش  عّؾ   عؾ  نفمفواذا مع
ٍ
 و(6)"قوا زـهاو ٓ  ق وب   يشء

ا  فيي( زـه ا عقب  )زؾ اه  خون   قوكقي ام اب أؿد مش -نون اذا ا ؼقعن ا ؽقي         

  واه زه ذ   مو ى   ور مش  عها   فيي اذا ا عؾ فقف   ح وبو  ضو   ا  فيي ا ذيش نوكً

 هوهان احلوبي ا ؾغهيي و ح وس ا ػطقة  نام  ا  فيي ؾؼهن زـ  ا عقب ي ؼقً إرض  فؽون 

مش افـو اب قؼـهه   مل ول ا ذي  قو     كو غي ا ػشي ؾؼ   ال ا ػش ا هاحه  هازه ا ـ هغ زش ا

 ش  عها  يل ذ مـ    هل اذا ا عؾ   زرصا  عه زرص  و  قًف فهق مو   د ا ػطقة  ى   ور مَ 

واه مد ذ    محقٌ نون  ٓ ا ػطقة اب هفً   ) هازهاو( زه ا  فيي قت عه   قل  ح   اب ؼ

 و(1)وٓ ا خـوزي6 وٓ يئال  عه نلك    كؿ   في   رس  أى  مو فق 

                                                           
 يـظق  ب ل اب ـ وط املعوا مش ا ؼقعن وا  ـي درابي مـفأّقي  لويؾّقي كو هة   ؿهد  هفق   ؿه بدعه  )ا ؼدواقة  مؽ  دي وا دي  (0

 و04(  صدا0116  ا ط عي إول

وهددقيٍ رشح قيعي   ه  بددمح  ا  ددو، ا    ددقااق   ددش مهبدد  ا ؾاؿددا ا غقكددو،ا املددو ؽا  داملهافؼددوت     ددهل ا  دد( 6

اددد(  0155  ضدد   و ددق ق    ؿدده ز دده ا ا دراز  )ا ؼددواقة  املؽ  ددي ا  أوريددي ا ؽ ى ا ط عددي ا  وكقددي  ز دده ا ا دراز وكؼدده 

 و22ص  املأؾه ا  وا

ص   اد( 0165  ا ط عي ا  ومـيدق ا قافعا  )  وت  دار ا ؽ وب ا عقيب  ( يـظق   زأوز ا ؼقعن وا  فيي ا ـ هيي  مخطػ   و 1

 و 031
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  ؿقئ ا  فيي ا عق قي  اخهص وكخهص ت  ؽش  غ ادو  ت يطقؼفدو   دون ع دق6 ٕن مـدوزع      

حقول ايم وع واي ـوع  وا  لى  وا  هوقد   وادذا    ه و مش ن وب ا ا  عول  فؾفو يويوت رشيػي

 مـوط وف و ومجو و ز  ا عخهرو

ن ُيػفؿدها أ دقيش مش ا ؼهرة زه   ا طفبا  فيي زـه ي  ا عقب ُتؽل  فنذا نوكً وظقػي       

يؽدهن ا ػفد    محقدٌ وايففدوم  يتُتّقكًو زه مفور مو    هورا    و ن ي قطقوا زؾقف   و  قون6

أدي    فدنن  وحل    و ن ي قطق زؾقاملاوَ،ى ا   إول  ؾ فيا  ن جيعل كػ    ودرا زه  ن ُيػف 

  ت فورة ح ش ا ػف  زدش ا ا بد محوك  و عدول  وزدش ربده   مل زؾ  ا  فيي ا عقيب نون  ؼفً 

فد  زدش ا ا ػف   و زه درووت ا ػف   اده ا ػقي ا    ل نقػيؽش اهف  إول  عؾق  نقػقي ا ؽفم

و ن ادذه ا هظقػدي ا دق س  عؾد  ا  فيدي ا عدقيب  ح د  فؽوكً    عول  وا ػف  زش ا قبهل 

حل دش ففد    هاذا ا عؾ   و  عق6 ٕك  مش ا  ّل  ن ُح ش فف  رعق ا عق قي اه ا طقي  امل ار غل 

 و(0)زه ايرورة   قفو   وآ  هارؽومش  رسار  في  م   و دراكا ؼقعن ا ؽقي 

زه اذا إبوس نون ا هرس ا  فيا مـه،ًو  و  محٌ زش  رسار ا  ع   ا ؼقعا  و قدون مجو د       

ؾق دً ا  فيدي  ٓ معقفدي املؼو ده وإيدقاض  ونقدا   دون  فقادًا و قنق و  وحؼقؼي و وزا  ف

 و(6)  فيا  ل رساو ؽؾ  زـفو  ونقا هي هي ا هارس ا امل

 

 

 

 

                                                           

ٍّ      "(  ول ز ه ا ؼواق اجقووا رمح  ا ا   زؾي درابي ا  عق   0  رد   ٕزقا    مؽون  فيي  و وعؾ  م وًٓ    قازي   و  ح 

  دّل ا ػخدل يزأدوز  و  دا زده اجفدي ا  دا مـفدو ندون  و  ػ   ن وٍب وبـّي  و كظق  ل كظؿ  وكظ  ا ؼقعن  فلرى مهضد ا

 و43زأوز  ص  دٓنل اي"وا  اون

ادد(  0162  ا ط عدي إول( يـظق  مقاوعوت     هل ا هرس ا  فيا   ؿه  ؿه   ده مهبد   )ا ؼدواقة  مؽ  دي وا دي   6

و22ص
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 (1)مصطؾح الوجوه والـظ  ر إشؽ لقا. 

 الف   معـ  الوجوه والـظ  ردوالًإ اخل

 قافهت املأوٓت ا  ا  ـا ا عؾامء فقفو  ر واًو وكظونق   ؽش مخطؾ  ا هوهه وا ـظونق       

 ور زَؾاًم زه مو ُي     ن يؽهن ِزؾاًم  و ًو م ػّقزًو مش زؾ  ا  ػ    وم خًف   املهضهع  عؾهم 

وا ؼقعن  ي محٌ اذا ا عؾ    ا هوهه امل عهدة  ؾػن ا هاحه   ا ؼقعن ا ؽقي    ذ يؼهم ا عق قي 

 زه لقيق ا  قوق و ىقه   دٓ ي ا ؽؾؿي وفؼًو  ـظونقاوو

 ؾػن ا ؽؾؿي املذنهرة  كظ ٌ اه  ػن نّل نؾؿٍي ذنقت   مهضد  ن  -رمح  ا ا- ل ا ش اجهزي       

  وزه اذا ف ؽهن   املهضد أ ق  و ػ   نل نؾؿي  ؿعـ  ي  معـ  إ قى اه ا هوهه

  وضد ن ى ا هوهه  اذا إ لو ؾؿعوا   ا هوهه ابامً  ؽهن  أل ػوظ  و ا ـظونق ابامً 

معوكقفو ه ؾا   و ك   ق  فها ا  ومد  ذه ا ـظونق  ن  ن يعقّ  فوا ذي  راد ا عؾامء  هضع  وا ـظونق

 و (6)كذه ا ؾػظي مو  ريه  وٕ قى املقاد

زه -ق  ،فق ا هوهه وا ـظون  نّ  اذا ا ق ي  عه  ن  ّل  -رمح  ا ا- ا ئرنيش ى  ضّعا          

فو هوهه ا ؾػن "مهضد  فا  ل املػّسيش  يؼهل    -إ ػوظ واملعوا   و زه إ ػوظ فمح ى

  وا ـظونق نوٕ ػوظ امل ها،ئيو و قل  ا ـظونق )إمي( ي  عؿل   زهة معون6 نؾػن امل رتك ا ذي 

   ا ؾػن  وا هوهه   املعوا6 وضع ا6 ٕك   ه  ريه اذا  ؽون اجؿد   إ ػوظ امل رتني6 وا 

                                                           
( بؿا كذا آب  نعَؾ  زه اذا ا عؾ   يـظق  مػ وح ا  عودة ومخ وح ا ئيودة   محده  دش مخدطػ  ا  دف   طوردؽ ى زادة   0

و و ن دوب ن دا ا ظـدهن زدش  بدوما ا ؽ دى 133اد( املأؾه ا  وا  ص 0115  ا ط عي إول)  وت  دار ا ؽ ى ا عؾؿقي  

رفعدً  قؾؽد     ؾقػي و ؽو ى وؾ ا   عؾق  و ق قى   ؿه رشا ا هيش يو  ؼويدو وا ػـهن  مخطػ   ش ز ه ا ا ا  ف   محووا 

ا هودهه  "  و ده    دد ا  عقيدا  ؽ دوب ابدؿ   6110ا ؽؾقيس  )  وت  دار  حقوء ا رتاث ا عقيب  د ط(  املأؾه ا  دوا  ص

  زن وكظونقاو  يـظق   ا  و     ؾ  ا ه ٕيب ا ػقج ا ش اجهزي  مضؿهك   ووهه أيوت املػّسة "ا ـهارض   ا هوهه وا ـظونق

 و (6110   6)

 ؿه ز ده ا ؽدقي   ؼق  يـظق  كئاي إزل ا ـهاظق   زؾ  ا هوهه وا ـظونق  مجول ا هيش  يب ا ػقج ز ه ا قمحش  ش اجهزي  ل(  6

  و  ع    ذ   حووا  ؾقػدي  41م(  ص 0541 -اد 0111 ا ط عي إول  وت  ممب ي ا قبو ي    -نوظ  ا قايض  )   ـون

 (و6110  6حووا  ؾقػي  )ظـهن زش  بوما ا ؽ ى وا ػـهن  ن وب ن ا ا يـظق  
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يذنقون    ؾ  ا ؽ ى ا ؾػَن ا ذي معـوه واحه   مهاضَد ن  ة6 فقأعؾهن ا هوهه كهزًو 

 .(0)"6 وا ـظونق كهزًو ع ق  نوٕم ولٕ  وم

وعل ا هوهه  ؾػن  -رمح  ا ا-فو ئرنيش  اوٌد  ط قعي ا ػف   ؾؿخطؾ 6آ  فا ر مقدّ و        

امل رتك  كوظق   ذ    ل  ن د هل ا ؾػن امل رتك زه معـ  مو يرصف   هو  معل مش ا ػف    مو 

 وزه اذا ا  ؼ ق  ق  ملعـ  ا ـظ  واه امل قل  ا ـظونق  فؿا   ملو اه ر ق   و ؽؾقوت  كوظق ف

عل نف مش ا هوهه وا ـظونق  ـهزل مش إ ػوظ  كهع  أل ػوظ امل رتني  وكهع  أل ػوظ َو 

   محْ ِى مو نوكً لهي  ن ى ا هوهه وا ـظونق  ل دف قفو مش  ع  إ ػوظ امل رتني  امل ها،ئي

ـه ا ط ي   بقوق احلهيٌ زش  ؼهيق املمحذوا   و ع  ا ؽؾقوت  و عؾ  اب ـه كذا ملو ووء ز

 . (2)عن  وُتًو  ه    لن اذا كظونقعيي  ى  اب طقد   وؾى نؾقوٍت مش ا ؼق

كظق  ط قعي مو لهي  ا  قو وت مش  ه قه  ؾؿعوا   فأعل ا هوهه  -رمح  ا ا- ؽش ا ش اجهزي        

ٕن اباًم زه املعوا ا  ا  ؽهن  ؾػظي ا هاحهة  وا ـظونق اباًم  أل ػوظ مطؾؼًو دون لهيه  ذ   

                                                           
ا  لؼق    ؿه   ه ا ػضل   قااق   )ا ؼواقة  مؽ  ي دار دا  اون   زؾهم ا ؼقعن   هر ا هيش  ؿه  ش ز ه ا ا ا ئرن ( 0

و وا  قخ  ؿه  ؿه   ه مهب  يذاى  ل مو ذاى   ق  ا ئرنيش 016ص اجئء إول  اد( 0111   ا ط عي ا  و  يا رتاث  

 ي وا ي  ا ط عي إول   ؿه  ؿه   ه مهب   )ا ؼواقة  مؽ   وا  قه،ا رمحفام ا ا  يـظق  مقاوعوت     هل ا هرس ا  فيا

 و 111   صاد(0162

، 6 فؼول  ع  كمحهيا 015 عل زؿقان    ڇ ڱڱ      ڱ ڇ ه      و ه ا  ؾا  ال ا عق قي   معـ  ا ـو ى "( يؼهل ا ط ي   6

   كام اه   ح  ذ   حؼو  « حؼو»ا  رصة  اه  هنقه  وكخ   زه  ن ى ا ا ن و و مموف   ول  ونذ   نل يشء   ا ؼقعن مش  ه   

ففؽذا  ػ   نل يشء   ا ؼقعن مش كمحه اذا  فنك  ن  و و ول  ع  كمحهيا ا ؽهفي    ووو،   066 ا ـ وء   ڇ ٺ ٺ ڇونذ    

، معـوه  ن ى ا ا عوول ا ـػهس  ى   قل  ن و و مموف  فل قج 015 عل زؿقان   {ومو نون  ـػ   ن ُتهت  ٓ  نذن ا ا} ه    

 عل زؿقان    ڇ ڱڱ      ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ  گ گ ڇؽفم   ذ نون  ه     ه    ن و و مموف  كخ و مش املعـ  ا ذي   ا 

وومد ا  قون زش  لويل عي ا ؼقعن    ه وعػق  و "ونذ   بونق مو   ا ؼقعن مش كظونق ذ     ول  « ن ى»،  ه  دى زش معـ  015

ا  محهث وا هرابوت ايبفمقي  هار اأق  ؿه  ش وقيق ا ط ي  لؼق  ز ه ا ا  ش ز ه املمح ش ا رتنا   و  عوون مد مقنئ 

 و012  اجئء ا  ودس  صاد(0166ا هن هر ز ه ا  ـه ح ش ياممي  ) ا ؼواقة  دار اأق  ا ط عي إول  
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  ف محهي مو ا هوهه وا ـظونق  ز  مش امل رتك ا ؾػظاكهع املػقدات ا  ا ووءت   مخـػوت 

 ً دٓ   و ؼورب دٓ    ومو اررتن

 ،فق وا ذي يظفق  ن مـفٍ ا ش اجهزي   ا  عقيا  و هوهه وا ـظونق  وا ذي يذاى  ل          

اه إ قب ملـفأقي ا هوهه زه املعوا  وا ـظونق زه إ ػوظ   مظوهنو مش ا  قو وت امل عهدة 

زّش ووفًو   و ىفىي  ا ـظق زـه يو ى زؾامء ا هوهه6  ذ  ي  ون  ؾؽؾؿي ى  يؼه هن  فقفو مخ ي

اذه حقوٌا  ": زّش ووفًو   و ي او  فقـع هن املعوا  و هوهه  واا ا  ا ه ؾا  يؼهل امل د

 و(0)"املعوا وومّ ػؼي إ ػوظ  ص ؾػي    ػـواو مش ن وب ا ا زّئ وول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مو ا ػ   ػظ  وا  ؾا معـوه مش ا ؼقعن املأقه    ه ا ع وس  ؿه  ش يئيه املّ د ا ـمحهي  درابي ولؼق    محه  ؿه بؾقامن  (  0

 و13اد(  ص 0115   ا ط عي إولوزارة إو وا وا  مون ايبفمقي     ا قبونل ا رتاىقي   بؾ ؾي)ا ؽهيً
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 ن ا  هوق  يؽهن  ؾؿعـ   و هروي نام   ل زؿؾقي  هوق  ا ؼقاءات ا ؼقعكقي   زؾ  آح أوج       

  ٕن مش -ريض ا ا زـ -و عل  ،فق ا هوهه زه املعوا كو ٌد مش اب عامل ا ش ز وس    (1)إول

  -ريض ا ا زـ -  هم مو يهل زه  دراك اذه ا ػؽقة   زخهر ك لة ا  ػ    مو روي زش ا ش ز وس 

اذاى   قف  فاو ؿف   وٓ " ربؾ   ل اخلهارج  فؼول   -ريض ا ا زـ - ن زيل  ش  يب ،و ى 

 و(6) " و ؿف   و  ـيُلوّوف   و ؼقعن  فنك  ذو ووهه  و ؽش 

                                                           
  ؾؼقاءات حو  ون   حها و  و  عؾ   وملعـ  مش وفوت م ػوو ي  وا  وكقي   ق ؽئ زه ا خهت واهففو ا  هبد وا  ق    (  0

ٔيي  ؽهن زه كهزل ا ـهع إول  مو ا  ؾا  ػظ  ومعـوه مد وهاز او امزفام * احلو ي إول مش ا ؼقاءات ا  ا  و  ىق    ػ   ا

 واحه   عهم  ضوّد او امزفام فق و ومـ  ا  فا ا ؼقاء   حقوا ا ؽؾامت زه كمحه يغ  املعـ   كمحه 
ٍ
   يشء

 و قاء وا ئاي  واملقاد كام  ا عظوم  وايك وُر  اه ايحقوء  وايك وز  اه ا ّ محقي  ورفد  ]655ا  ؼقة [ ڇۈئېئڇ

ا ـهع ا  وا  مو ا  ؾا  ػظ  ومعـوه مد زهم وهاز او امزفام   يشء واحه   ل   عضفو  ل  ع   واحلقوة حقني  فف فقق  قـفامو

 قنوت ا ذي   ؾا مع  معـ  ا ػعل  م ل   ه    عول يض ا  ضود  ومـ  ا  فا احلدي ػؼون مش وو  ع ق ٓ يؼ 

،   ق  كوفد  ض  ا ّخود  و ق  محئة  ؽّس ا ّخود  فوٕول 53 ا ئ قا  ڇڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋڇ

  ؿعـ   يخهون ي ا  زش اييامن  وا  وكقي  ؿعـ    هودا     كػ ف   ونف املعـقل حو ل مـف و

 جيود  ىق  ّل    ػ   أيي ومعـواو  و كام  قود  ل ا ؾغي كمحهًا  وةفًو وكمحه ذ     * احلو ي ا  وكقي   قاءات ٓ  ق ؽئ زه

ا ـهع إول  مو ا  ؾا  ػظ  واله معـوه  ومـ  ا  فا ا ؼّقاء   حقوا : ؾ ق   ورفد احلقج زش إمي  واا زه كهزل

وا ّ ل وايرامم  واذا نؾ   و يطؾ  زؾق   ك   غوت فؼ     فؼه ُ ؼق   و ّخود ڇٹڇا ؽؾامت زه كمحه ٓ يغّ  املعـ   م ل

ْوم و ق  ق  ا ـهع ا  وا مو اّلّه  ػظ  ومعـوه  وذ    و ي ـّهع  ػي ا ـط      نوملّه وا ؼرص وهػقا ا ؿئ وايظفور وايديوم وا ق 

ُ زـ  ا ؼّقاء  د )إ هل(  ڇڃڇ  وم و    بؽهن ا قوء وف محفو    ه    عول  ا ّقاءات  و ػاق  ا ّفموت  وكمحه ذ    و ُيَع  

رٌص مش د،و و ه ك   ا عؾامء زه  ن حقني حقا واحه  ه   ؿق ا  ففو   امله هل ٕن  هت حقني احلقا زـ052 إزقاا  

زـوة  خهيق املعـ   و ن اب هقو  يـظق ا ـّش   ا ؼقاءات ا عّش  رؿ  ا هيش ا ش اجئري  لؼق   زيل  ؿه ا ض وع  )املط عي 

لقيق املعـ  ا  هيه و ـهيق ا عؼل اجهيه مش  ػ   ا ؽ وب املأقه   ؿه    و51-15  11 ص  اجئء إولا  أوريي ا ؽ ى(  

  ون وب ا ؼقاءات و ىقاو 55   50  ص اجئء إولم(  0541ط  -  هكيس  ) هك  ا هار ا  هك قي  ؾـّش ا طواق  ش زورهر ا

  ا  ػ   وإحؽوم   ؿه  ش زؿق  ش بوت  وزمهل  )ربو ي دن هراه      ا ؽ وب وا  ـي  نؾقي ا هزهة   هل ا هيش  وومعي  م 

 و113(  صدا0101/دا0106ا ؼقى  مؽي املؽقمي 

ي ؼون   زؾهم ا ؼقعن    ه ا ػضل وفل ا هيش ز ه ا قمحش ا  قه،ا  لؼق   مقنئ ا هرابدوت ا ؼقعكقدي  )املؿؾؽدي ا عق قدي ا(  6

 و533  ص( اجئء ا  و ٌمقي وإو وا وا هزهة وايررودا  عهديي  وزارة ا  مون ايبف
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  اذا إىق مو يؼهي  ن ا هوهه مقاد كو املعوا وامله هٓت ا  ا   غوزر  ػف  ا  ومد          

ا  ى  ملو حيؿؾ     ؾ   مش  يامن و ؼ    ى  ملو وامل ؾؼا  و   عًو ملو هيّقئ  ا ا   ا ع ه مش ح ش ا  ؾؼ

حّخؾ  مش ا  ؼوفي وا هزا واملعقفي وايدراك   ق ؾؼ   خمح  ف  املعوا ا  هاا ٓ املعوا إُول   

 ا ؼقعن ا ؽقي و

حهي   مو يعّضه اذا املعـ   يؼهل    -رمح  ا ا-و ه ُووه   اب عامل ز ه ا ؼواق اجقووا         

لهي    ًو واحهًا    املعـ   مش ا ؼقعن وا  ـي وا  عق املعوا ا عؼؾقي  عه وؾى كخهصزش 

 ا عؼيل  

       " ُّ ا ها ي زؾقفو فنهنو  ذنق إ قوتو ُ   ؿد فقفو ا ـظونقففذا نام  قى  وب مش املعوا ا  ا 

  و (0)"ض  واب ـوروو  ومؽوك  مش ا عؼل مو ظفق    واب  ون  و   و   و   ونل    ف   و  ـوظق

 ث كقً إ بني الوجوه والـظ  ر و افشب ه والـظ  رإ ) آروة     ادصطؾح(. 

ا ذي يؾى زه اذا ا عؾ    ،فق مخطؾ  ا هوهه وا ـظونق زؾق   و ،فق مخطؾ           

 و(1) ال ا عؾ  مش ا ػؼفوء وا ـمحهيل   مهوكوت  (6)إر وه وا ـظونق

                                                           
ؾق    ؿهد  ؿده ردونق  )ودهة  دار املدها  ا ط عدي إول   رسار ا  فيي    ه  ؽق ز ه ا ؼواق  ش ز ه ا قمحش اجقووا   ع(  0

 و625   صاد(0106

 ّل إب وذ  محه را ى ا ـػوخ  ن   ل ا  ػؽ    إر وه وا ـظونق ومجعفو وا  ل قا فقفو بهاء   ا ػؼ   و ا ـمحده  و ا  دعق  و (  6

 ذي يعـا ا  فزم  ل  مقيش ي  هزا  حده و أ دق زده وود  ا ؾغي  كام يع ؿه    بوب  زه   ل  ون    ا ػؽق  اه ا ؼقوس ا

ا رضورة  و موي    ا رضورة  و مو يؼوركو  يـظق  مؼهمي ن وب إر وه وا ـظونق   ا ـمحه  وفل ا هيش ا  دقه،ا  لؼقد   ز ده 

 و62ص اجئء إول  اد( 0113   هزوت  ؿد ا ؾغي ا عق قي  هم   اي   ك فون )دم    مط

ن وب إر وه وا ـظونق ٓ ش كأق  وٓ ش ونقل  ون وب ريدوض ا ـدهاظق   إرد وه "مش مخـػوت إر وه وا ـظونق   ا ػؼ   (  1

وا ـهاظق   ؾطه   ون وب زؼه ا هرر واجهااق   كؼه إر وه وا ـهاظق وا ـظونق   ؼويض ز ؽق  ون دوب ن دا ا ّسدانق زده 

وا ـظدونق   ا ـمحده   كظ  ا دذ ونق   إرد وه وا ـظدونق  ؾ دؼ ي  واـدوك ن دوب إرد وهإر وه وا ـظونق   ؾؽػ ي  ون وب 

ن وب إر وه وا ـظونق   ا  عق  ؾاو هيل   يب  ؽق  ؿه و يب ز امن بعقه6 يـظق  معأ  املهضهزوت املطقو ي     و" ؾ قه،ا

ادد(   0553  ا ط عدي إولق وا  هزيد  دقؿش  ا هار ا قؿـقي  ؾـ ا  ل قا ايبفما و قون مو   ا فقفو  ز ه ا ا  ؿه احل يش  )ا 

 و15ص
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  ك ل كهع مش ا  ػـش    ـهيد ضها  ا و  ونلاملو ؼهازها  عه آب ؼقار ا ػؼفا مش حقٌ        

لت    ع  ا عؾهم فـهن ـ ف  ا  خـقا ومجد امل ػقق و ق قى امل ونل  وز  ورات ص ؾػي ووهيهة

ب ى  قوز مو ي ؿ   ؽ ى إر وه  اذا    و علزؾ  ا ػؼ   ؿعئل زش ذ  مو نون   ومش دا ؾفو

 (0)إر وه وا ـظونق  فمحهى ن ىو، وا ـظونق ا  ا  ـػفو فؼفوء املذااى ٓبقام احلـػقي وا  وفعقي

 و (6)   ا ػؼ   اه مجد   ع  ا ػقوع ا ػؼفقي امل  وكي ظواقًا  و  هرًة  واملا ؾػي   احلؽ 

                                                           
( ا ُ   ً مـفأقي  ن وب إر وه وا ـظونق   ا ـمحه مش مـفأقي مو ووء   ن ى ا ػؼفوء  زه حه مو ووء   ب ى  ل قا ا ؽ دوب  0

عق قي ب قل ا ػؼ  فقام  ـػ  امل ل قون فق  و  ػهه ا   ى احلومل يل زه  ل قا ا ؽ وب  ا  ردت  ن  بؾ   و  "زـه مم ػ   يؼهل  

   مو ن دوب اخلو دهيْل   ا  دعق فؽدون يعـد  ( 1   0) ا  قه،ا    يـظق  إر وه وا ـظونق   ا ـمحه "مش ن ى إر وه وا ـظونق

  رعور امل ؼدهمل  واجدواؾقل  وٕر وه   املعوا وكظونقاو زـه مش ا     مـفو وزاد مش ،قاف فو  و وّرواو  ؿعـ  وهيه  بهاء  

قمل  دكضّؿش ربو  ـو اذه ص ور مو و د   قـو مش  رعور اجواؾقي وَمش  د عف  مدش املاضد"ارضمل  ووء   مؼهمي ا ؽ وب   وامل

ؿمحهىل  وكدذنق وكأ ـى  رعور امل وا   ؽ ق و    يهي ا ـ وس فف كذنق مـفو  ٓ  ا يشء ا ق   وٓ ُكاؾقفو مش يقر مو رويـوه  ؾ

 رقوء مش ا ـظونق  ذا وردت  وايووزات  ذا زـًّ  وك ؽؾ  زش املعوا املارتزي وامل  عي وٓ كأؿد كظونق ا  قً   مؽون واحه وٓ 

  يـظدق   محوبدي اخلو دهيل املعدقوا  وٕرد وه وا ـظدونق مدش  ردعور "املعـ  املّسوق   مهضد   ل كأعل ذ     مهضد ذنقه

اخلو هيون   ه  ؽق  ؿه  ش اور  اخلو هي  و  ه ز امن بدعقه  دش اورد  اخلو دهي  لؼقد    قمل دجواؾقل واملاضامل ؼهمل وا

 و02ص اجئء إول  ( م0555ا  هريي  وزارة ا  ؼوفي   ا هن هر  ؿه زيل د ي  )اجؿفهريي ا عق قي

نام ّده فقفدو . املأـهن  و  حؽوم ا خغ      نل   هاب ا ػؼ ف أه فقفو م ف  ع  إ هاب امل عؾؼي  لحؽوم ا ـو   و  حؽوم (  6

واؽذا ي  ل ا ػؼفوء  ا ػدقوع امل ـدوظقة مدش   دهاب ا ػؼد  امل عدهدة . إحؽوم امل عؾؼي  و قضو  و اينقاه  و ا ق وم   و  ال ا ذمي

ق ت  ؼ رصد زده ذ د   و ـوو دً فـهكدًو مد مفحظي  ن  ع  ن ى إر وه وا ـظون. وجيؿعههنو  ق  ا  ؾ وحٌ وا ػؼق  وا ؼويض

وي هو  ن ا عـهكي  وٕر وه وا ـظونق ووءت مش . واحلقل ا ػؼفقي نل هاب إ غوز ا ػؼفقي  وا ػقوق ا ػؼفقي  وآب  ـوءات  ص ؾػًي  

و ندون  محدٌ ا ػدقوع   نام  ن ا غقض إا  مـف وب  هنو     و ا  مو   اذه ا ؽ ى   ٓ ٓكط و فو زه مجؾي مو   اذه ا ؽ ى

ا ػؼفقي امل  وكي  هرًة وحؽاًم   و  هرًة ٓ حؽاًم  و قون امل   ـقوت وووهه اجؿدد وا ػدقق  و قدون  عد  ا ئيدودات  ؾػوندهة  

 -املخدودر -املؼهمدوت -وزؾق 6 ف ؽهن ا   ؿقي  وٕر وه وا ـظونق مش  وب ا  غؾقى  يـظق  فب ئادة  ا ؼهازده ا ػؼفقدي  امل دودئ

ا  طهر  درابي كظقيي لؾقؾقي  ل قؾقي  ور قي  يعؼهب  ش ز ه ا هاوب ا  وح ل  )ا قيوض  مؽ  ي ا قره  ؾـّش ورشني  -يا ه قؾق

 و 53اد(  ص 0104  ا ط عي إولا قيوض  ؾـّش وا  هزيد 
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ىؿي فقق   ا هظقػي  ل ا عؾؿل مـمحهر مش   ل ا   ؿقي  ؽل مـفام  حقٌ  ع ؿه إر وه        

زه فؽقة امل وكي   ا ػقوع ا ػؼفقي  ف ل ذ حقـئذ حؽاًم واحهًا ملو  قـفو مش ر     مو ا ـظونق 

 و(0)فل محوب آ طفح مش ا ػؼفوء يػّسوهنو   ام نون فق   دك  ر  

  اذا مش ا ػقق املعـهي ا ه ق   ل إر وه وا ـظونق  فوز ؿهوا  ن املامىؾي م وواٌة ك د  ؼ قؿف    

  نل وو   وامل وكي اررتاك    ن ق ا هوهه ٓ نؾفو  واملـوظقة يؽػا فقفو آررتاك    ع  

ا هوهه و ه نون ووفًو واحهاً 
 

 و(6)

ؼقعن زَؾاًم زه ِزؾ   ؿ امه  فؼه نون  قـام  مخطؾ  ا هوهه وا ـظونق ا ذي ظفق   زؾهم ا       

مف اًم     د ظفهر ا ؾػن ا هاحه  ؿعون ص ؾػي   ا ؼقعن ا ؽقي   م اذًا مش بقو وت اذا ا ـهع مش 

إ ػوظ  م ؾي   ؾؿعوا املا ؾػي امل امة  هوهه ا ؾػن   محقٌ  عه ا ؾػظي    حه بقو و و كظ ًا 

 و (1)فقفوٕ  فو   ا  قو وت إ قى ا  ا  قد 

وآ  فا  ل املخطؾمحوت زـه  ال ا عؾ  مش املػّسيش وا ػؼفوء ت يؽش و قه  ذخ   ا ؾغي        

 ر وه زه،فق إ ا  محقز مش   و ام مقيش    ل   راودذ     ل  ؽٍل  و    مش ي زؽ   و عل

ل   قب  ن عومو اه زـه ا ؼهم   ا ؼق    ل املخطؾمحل  ا ػقق ا  ّل   أ قم ؾ    ا ذنق احلؽق 

 ور وهل إ ا هوهه مـفو 

ت حهل   دار(1)اونؾي ٓ وئءًا مش زؿؾقي  محٌ ت يؽش ا  محٌ   ووهه إ ػوظ ا ؼقعكقي   ن     

ا  ؾػً  هوفو و   ؽش ا ػؼً    ّئ ًة  رورنً فقفو مم ػوت ن  ةا هٓٓت ا ؼقعكقي نومؾًي و 

 نزا ي  ي      و يؿهض  ه يعرتي فف  دٓٓت ا ؼقعن  م اذًة درابي  غي  هنو زـقً مجقعًو 

 و(5)ا ؼقعن  دا و

                                                           

 ومو  عهاوو 56ا  وح ل  ص( يـظق  ا ؼهازه ا ػؼفقي   0

 و50ص (   ع  ف وواهكؼًف زش ا  قه،ا   يـظق  ا  و     )(  6

 و01اد(  ص0105  ا ط عي إول( يـظق  ا هوهه وا ـظونق   ا ؼقعن ا ؽقي   بؾهى  ؿه ا عها  )ا ؼواقة  دار ا ّشوق   1

 و41صا قافعا   زأوز ا ؼقعن وا  فيي ا ـ هيي  يـظق  (  1

 و14ا عها  ص  ق( يـظق  ا هوهه وا ـظون 5
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 )العالةا بني العؾؿني )البالغا والوجوه والـظ  ر 

مش يطو د ا عف ي  ل ا عؾؿل جيه  ؼور ًو مؾمحهظًو  ل  هّوفوت ا ّهرس ا  فيا ومـطؾؼوت         

ا هوهه وا ـظونق6  ذ يؽود ا عؾامن ي رتنون   م وحٌ  عـ   ؿ ورات ا ـخهص و ـّهع دٓٓ و  

ي   ز ه ا ؼواق ومو  ؼّهم  ا عف وت ا  قو قي مش   عود و ق  ّؿد  ل نّل مـفام  و  كطوق ذ   

 ّن مهار  مق ا ـظ  زه معوا ا ـمحه  وزه ا هوهه وا ػقوق ا  ا مش رلهنو  ن  ؽهن اجقووا  ل 

 هاو ي  و    ق ً املئّيي  نّ   ا زـهاو  ى  يه ق   و يويي   ا ػقوق وا هوهه ن  ة واذهفق   

ٕيقاض ا  ا يهضد  و  كػ فو  ومش حقٌ اا زه اي،فق  و ؽش  عِقض    ى املعوا وا

 و  (0)ى   محَ ى مه د  عضفو مش  ع   واب عامل  عضفو مد  ع  ا ؽفم 

بامه    وفؼو ملو انقى و،قق ا  قون خون  ا رتع ّقي  ع  يي وبقو ّقي   ف     قون  وا ـظ  اه      

ضد ا ؽفم ا هضد ا ذي يؼ ضق  زؾ  ا ـمحه وُ مو فنذا (   هّ ا معوا ا ـمحه) -رمح  ا ا- ز ه ا ؼواق

فنك  بقرت ى زؾق  ووهد   عود   ا رتانقى وا خهر    اذ م ورات مؼخهدة  ػعل ا  قوق  

ويرت ى زؾق  نذ   إىق ا هٓيل واملعق    ا ـخهص  وف  زف وت إ ػوظ  وملعوا  ومو يـ ٍ 

ذا  خون   قنق قي  ومش ىّ  نون ا ـ زـفام مش  غ ات مؼخهدة   امل ور ا  قو ا  ؽل ك   

   رحؾ   مد ا  قونو  ا عؼل ا  فيام  غ  اا ومئايو   ه ه مـفو زطويو 

ىفىي لؼ   وً  ب و  -رمح  ا ا-ذنق ز ه ا ؼواق اجقووا اذه املئايو  ق ً مطؾؼي   ا ـظ    و       

  ئيي   ا هوهه وا ػقوق ا ـظؿقي امل

 و ا ؽفمو    ى إيقاض ا  ا يهضد  

  ى   مح ى مه د  ع  ا هوهه مش  ع 

   واب عامل  ع  ا هوهه مد  ع و 

                                                           
 و43ص اجقووا  زأوز دٓنل اييـظق   ( 0
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نام زـا  وٕب وب  وه ؾا  فق   قون  مق املعوا فقام   ػ   -رمح  ا ا- و ؼه زـا ز ه ا ؼواق        

 دٓ ي ام  مح ىو ك  ذا  و   ئايامل هيا ـظ  ٓ حيا  ا ّعؾفو   اذا آ ػوق  و آ  فا6  ِذ 

 ا  قوق  واملعـ  ا ذي   ق     ا ـظ   وا غقض ا ذي ي وق ا ـظ    ؾهي و

  بقوق ع ق مئيي   قى  و  نٍل يعطا فقعطا مئيي   و    بقوق مو  و  ػن مو   قنقىيليت         

ڭڭ  چ هل ا ا  عول    مش   (حقوة)ا  ـؽ     إذن     ؿد  مح ى املؼ يضيئاق ويهرق 

ا  ـؽ   ؾؽؾؿي كػ فو    ه    عول  و  ؿد ،(0)چڭۇۇۆۆۈ

چ    چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ 

ف أه  ل احلقو ل  هكًو روبعًو  ،(6)چڈڌڎڎڌڍچڇڇڇڇڍ

ا  ـؽ    أيي إول يعـا حقوة زظقؿي  وا  ففًو مهيهًا  مد  ن املهضعل   بهرة واحهةو 

فقفو زئة احلقوة  وا  ـؽ    ا  وكقي ووء   بقوق و ا ا قفهد    و  محؼ  وؾقؾي ي   ى إمق كو

و ن نوكً اذه احلقوة  ؿي ا ذل و ؿي ا هان    حقوة مـؽقة حقوة  ّي    حقص ا ـوس زه حقوة ()

املفقـي مؼهار احلقوة ا ذ قؾي   اذا ا  قوق دٓ ي زه   (حقوة) ف ـؽ ا  زؾقفو  حقص مش املهت   

صو ػًو   كػق مو يؽهن زش املهت  واه كذا املعـ  يعطا معـ    واه ا قفهدي ا  ا حيقص زؾقفو

  وا  ا ووءت   بقوق  طوب ا ذيش عمـها ومو ن ى زؾقف  (1) عطوء أيي إول مش ا  ـؽ  كػ  

زؾهاو  ا  ـؽ  وحهه ٓ يعطا إرقوء مش إحؽوم ا  ا  عهل مقئان املأ ؿد امل ؾ    و يعـا  ن 

م  واذا ُيؽّهُن  إىق ا ذي ي     وا غقض ا ذي يؼوم فق  ا ؽفو فو   كام يعطقفو وف  ا  قوق و ذ

                                                           
1
 و،035 ا  ؼقة  (  

2
 و،52 ا  ؼقة  (  

اء د)حقددوة(   أي ددل مـّهكددي  دل ا  ـددهيش   إول زدده ا  عظددق   ودل   ا  وكقددي زدده ا  محؼدد   ففدده مددش ابدد عامل ا  دد(  1

   ـوبددى أيددوت  ا ددهرر  كظدد  املعـدد  م ددل اددذا  يـظددق  و   حؼقؼ دد  و ددوزه   و   معـققدد  امل ددرتك فددقفام  ػظدد  معددوً 

  اجددئء ا  ددو د  ص   دار ا ؽ ددوب ايبددفما د ت(ا  ددهر   قاددون ا ددهيش   دده احل ددش   ددقااق  ا  ؼددوزا  )ا ؼددواقةو

 و024
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   ا  قور ا هو  ا هٓيل  ؾؽؾؿي    غق  ا  قوق يؿؽش  ن يـؼل نؾؿي واحهة فام فه فو مش مهح  ل 

رتنق قي ا هاحهة ذم  ومش  ؼقيق  ل  ؾؿق   واذا اه فَؾ  دٓ ي ا  قوق  جيعل اجؿؾي ذات ا قئي ا 

 ؿػقدا و كػ فو  ذا  قؾً  ـخفو   مها ا ص ؾػي  ه ؾا  و  فا ا  قوق ا ذي دارت فق   

 و(0)مفام نون زؿ  اجؿؾي  و م ورش و 

 ول احلؽق  واا مهار زؿؾف   وزؾامء ا هوهه وا ـظونق هي ؿهن  و عف وت ا  قو قي        

املم ا   كظونق ا ؼقعن  فهوهكو ا ؽؾؿي ا هاحهة مػّّسٌة زه فنذا كظقكو   اذا ا ؽ وب "ا رتمذي  

ووهه  ف ه قكو ذ    فنذا ا  ػ   ا ذي فّّسه   كام ا  ؾػً إ ػوظ    ػ  ه  ومقود ذ    ل 

نؾؿٍي واحهة  و كام اك ع ً ح   ا  ؾػً   ػوظفو ا ظواقة إحهال  ا  ا  كام كط  ا ؽ وب   ؾ  

  .(6)"  ذ   ا ه ً إ ػوظ مش  ول احلودث

وي   كذا  ل بقوق احلول ا ذي      عى معـ  ا ؽؾؿي  نام  ن املعهل زؾق  زـه زؾامء        

و ن ت ي فه    اب عامل  غهي  ورج -ا هوهه وا ـظونق   مجد إ ػوظ اه دٓ ي ا ؾػن   بقو   

نق  ن  ؽهن ا ؽؾؿي واحهة  و زؾ   ن معـ  ا هوهه وا ـظو"      ول ا ش اجهزي -اذا ا  قوق

ذنقت   مهاضد مش ا ؼقعن زه  ػن واحه  وحقني واحهة  و ريه  ؽل مؽون معـً  ي  

واذا املعـ  ي ؽ ا  ورة مش  فل بقوق املؼول  و ورة مش  فل بقوق احلول    و(1)"أ ق

ملعوا  واملهضد واملؽون زـه ا ش اجهزي م  عؿفن  هل نؾؿي )ا  قوق(و فو  قوق حيقر ا

 ويؽ ا ووهافو   مظوهنوو

 ن ا هوهه وا ـظونق كظٌق   املأوز مش وفي ت يـظق فقفو   ه مهب  ويقى ا هن هر  ؿه              

ا  فيقهن زه احله ا ذي كظقه زؾامء زؾهم ا ؼقعنو  قون ذ    ن إ ل   ا ؽؾامت  هنو  وّرة   

                                                           

م ل مجؾي  ) كً حقة( فؼه  ؼول مش زوج  ئوو  وه ؾا  مح ى املها ا  ف ػف  حقـو زه  هنو ،فق  ذ اا  قغي مش  قغ  (  0

     و ػف  حقـو   قى ففام از قوديو ي طؾ   املؼوم حقـئذوا طفق م   ُووهت كقّ 

 و05اد(  ص0145 ا ط عي إول  ( لخقل كظونق ا ؼقعن  احلؽق  ا رتمذي  لؼق   ح ـا كرص زيهان  ) دون دار كّش  6

 و41ص ا ش اجهزي   كئاي إزل ا ـهاظق(  3
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معوكقفو ا  ا ُوضعً  و  وا  ا وقى زؾقفو وكو نفم ا ـوس مذ  ؽؾؿها كو   وٓ ي  طقد  ن 

يؼ ؾعفو مش اذه املغورس ا ؼهيؿي ا ع قؼي ا عقيؼي   ٓ مش    كػ   هي  و قول  ودر  و، د حيقك 

رح   محوب ا ؾغي  ى  يطهح كو   مطو   ا  ها ً ا ؾغهيي ا  ا ظؾً راباي م أذرة   بؾقؼي 

  قى   ه  ؽهن  قي ي  و ه  ؽهن  عقهة  ويػقغ فقفو  معوا وهيهة  ٓزفه  و كو  ى  يؼق  حه و 

  ا ّعل دٓ  فو زه اذا املعـ  اجهيه   وضهح دٓ  فو زه ااملـورات وا ؼقانش وإحهال 

زه وف   هرة   نل ذ   ي غوزر وي  وم  ويعؾه   دروي ا  قون  ٕول ا ؼهيؿي ا عقيؼيمعوكقفو ا

  ها و و حها و  ؽؾ   و     وُتؽش ، ع  و قو    نقام ي ٌ وهيها   م وكقفو و  هاو وامل 

 ومعـ  مػقدا وو

 ل معـ  واحه    -إر وه زـهه–ى   ك  حيذو حذو احلؽق  ا رتمذي    رووع املعوا نؾفو          

ا هايي  وفّقق  ل اذا و ل امل رتك ا ؾػظا   ا  قون  فلرود نل مو ووء مش اهى   ا ؼقعن ملعـ 

مش املعوا  ق ً   امل رتك   ظفًٓ  ي عٌ و ول  ن  عهد معوا ا ؽؾؿي ا ؼقعكقي زه  ي وو  نون

دٓ  فو ٕهنو اب خمح ً   ل معـواو  نام اب خمح ً نؾؿي ا هى   ل معوكقفو   و   د

 فو هازا اود  وا هيش اود  وا  قون اودو

واب خمحوب املعـ  إ يل   ا هٓٓت املأوزيي  قاون  و،د زه املأوز  و ك  اب عامل يؼهم        

 و(0) زه كؼل نام يؼهل امل   هن  ؾؿأوز  و ق    عهد وضد نام يؼهل ا ـو ؾهن  ؾؿأوز

ن وزؾق 6 فنن ا ـظق  ؾهوهه وا ـظونق زه  ك  كظق   املأوز ٓ  قو  زش نهك  زف ي بقو قي6 ٕ    

ا  أهز   املأوز اه   حؼقؼ    ق  ّهزًا   ا ؾغي   كام اه ّهز   إرقوء ا  و  ي ا ؼورة ح   

  خ   ؾؼًو ع ق   لؿل   نقـهك فو مش إحهال وا خػوت واخلفل مو لؿلو

 مش  ول اذا نّؾ 6 فنن ا  محٌ ا ؾغهي ت يؽش مؼخهدًا  ذا     ل نون  داة ملعقفي مو ّهد        

ا ؼقعن مش مـفٍ اي وكي زش معوا ا ؼقعن ا ؽقي   نا ي ؾغ ا  وحٌ كذه إداة دروي  زه   فف  

                                                           
 و112 -116ص   ه مهب   ( يـظق  مقاوعوت     هل ا هرس ا  فيا  0



 دـــــــــــّتمهيال

29 

ا ـ  ا ؼقعا و غ   اخلو يو و ؼه كام اذان ا عؾامن مد كؿه ا  ػ    واب ؼف زـ   ؿم ػوت 

  و ي  م ؾام كؿً مد ا  ػ   ا عؾهم ا ؼقعكقي املا ؾػي ى  اب ؼّؾً زـ و

ػي ا هوهه وا ـظونق اا ا ـظق    عهد املعوا ا  ا ووءت  ؾػظي ا هاحهة  و قوهنو وظق       

  ووظقػي ا عؼل ا  فيا   ه   عه اذا ا ـظق وف  معوجوت و لويفت لؿل ،و د (1)وحرصاو

ا هوهه ا  فيقي   ا رتانقى وا خهر6 ملو هيّؿ  مش املعوا ا   ؼقػقي  ؽل بقوق  وا هرونٍ   

ا  ا  ور كو املعـ      و     فق    ػخقل ا ؼهل ولخقؾ   ووضد ا قه زه ا ؾػظي 

 اخلخون  ا  ا  عقض   كظ  ا ؽؾ   ونقػقي اي وكي  زـفوو

 عؿل ا  فيي زه ا ـظق     ل اب عامل ا ؽؾؿي   ا ؾغي ومو  هل زؾق  بقو و و  ق ه ه مئيه        

 ن  ؽل كهٍع  -رمح  ا ا-يقى ز ه ا ؼواق اجقووا حيؿؾ    ذ مش إفؽور   فف  ا ـ   واي وكي زام 

 و(2)مش املعـ  كهزًو مش ا ؾػن      ّ  و ول  ورضو ًو   ا ع ورة اا   لدي     هم

ا هوهه وا ـظونق  عّه رافهًا   ؽهيش ا عؼل ا  فيا  واا مش زؾهم ا  فيي   وف  ذ  6 فنن         

مد مفحظي  ن زؾ  ا  فيي ا عقيب زؾٌ   قعا   املأول إول  و ن ا  خً كو زؾهم ا ؼقعن 

و ن نون املأول ا ـظقي فق  اه ا  قون  فقـ ى  ؾغي  وز  ور  ن ا ؾغي اا  ول ا ـظق فق   واا 

بوحٌي   ورى إ همهن وامل ل قون فقفو حلقوزة ا       ا ؽ ا زش  زأوز ا ؼقعن   و ه نون 

ا مو ف ئها يؿ محهن مش معقـ   فؿـف  ُمِؼّل  ومـف  ُم  ؽ ِق  ونل فقي      ع  مو  رادوا 6   ذ

 و(1)چچ  چ  چڇ    ڃ  چ چُيَؿهض مش زطوء ر    ام ُيَؿهض  

                                                           
  م ل زؾ  معقفي املؽدا واملدها وا خدقػا وا  د ونا وا ؾدقيل "املؼوما"(  ع  زؾهم ا ؼقعن از ؿهت زه  قيـي ا  قوق احلويل  0

وا ـفوري وي او  وظفق آز امد زه بقو ا احلول واملؼول  ن ا مو ظفدق   زؾد  ا هودهه وا ـظدونق  ح د   ه دل ا عؾدامء  ل 

 ا  ؽؿش   املػقدة  ويغذهيو ا  قوق  فوكمحّس  ذ    ول ا  لويفت  وظفق ا  لويل املؼخهدوا ؼهرات ا عو قي ا 

 و535 اجقووا  ص زأوز ( فولي ا قبو ي ا  وفقي   ايزأوز  يـظق  دٓنل اي 2

3
 و،61ايرساء   (  
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 ّن  قانقى ا ؽفم و مو و مش  خون  ودٓٓت  ومو يؽهن فقفو مش  كامط  خهيقيي ل وج          

 ل ُتّفل و لّن و محٌ و ـؼقى   و ي  ذا نوكً  قانقى ن وب ا ا ا عئيئ  وجيى  ن يؽهن ح ش 

ا ا ا ػؼ   ؾّهٓٓت ا رّتنق ّقي وبقوق اخلطوب ومؼو ه ا ؼهل  ّل زـويي ا  فيّا امل هّ ق  ؽفم 

  ذ  ؾ محؾقل ا  فيا  ىق  و غ   ا ؽ ا زش ا ػقوق  ل املعواو 6 عول
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 أثر الّسقاق يف حترير ادعـى عـد أهل العؾم

 وومٞمف صمالصم٦م ُمب٤مطم٨م :

 .اعمبح٨م إول: ذم ُمدّوٟم٦م إصقًمٞملّم واًمٗم٘مٝم٤مء 

 .اعمبح٨م اًمّث٤مين: ذم ُمدّوٟم٦م اعمٗمّنيـ وّذاح اًمسٜم٦ّم 

  اًمبالهمّٞملماًمٚمٖمقيلم واًمٜمّ٘م٤مد واعمبح٨م اًمّث٤مًم٨م:ذم ُمدّوٟم٦م. 
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 ادبحث األول

 يف مدوكة األصولقني والػؼفاء 

شمٜمٍمف حم٤موًم٦م اًمب٤مطمث٦م ذم هذا اًمٗمّمؾ إمم شمبٞم٤من وضمقه اًمدًٓم٦م اًمسٞم٤مىمٞم٦م اًمتل شمتجغم ذم سمٕمض          

ُمدّوٟم٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿ، وومؼ ٟمامذج ُمٓمروطم٦م ًمبٞم٤من ُمس٤مراهت٤م دون اًمتٓمرق إمم جم٤مل اًمت٠مصٞمؾ أو 

 اًمت٘مسٞمؿ، أو ُم٤م يتٕمٚمؼ سمذًمؽ ُمـ شمتبع ٟمٔمري ًمٜمٔمري٦م اًمسٞم٤مق وقمٓم٤مءاهت٤م اًمٜمّمّٞم٦م.

وضمٝم٤ًم اًمدًٓم٦م اًمسٞم٤مىمٞم٦م قمٜمد قمٚمامء إصقل إؿم٤مراٍت شمقُمض صمؿ ختٗم٧م، سمؾ يم٤مٟم٧م  مل شمٙمـ          

ذم شمبٞملم يم٤مؿمٗم٤ًم قمـ شمقضمٝم٤مت اًمسٞم٤مق ذم حتديد اعم٘م٤مصد، وقمٛمقدًا ُمـ أقمٛمدة ؾمؼم اًمٕمٚمؿ: إذ شمسٝمؿ 

 ُمـ اخلٓم٤مب. -ضمؾ ضمالًمف-إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وُم٘م٤مصد اعمتٙمٚمؿ 

 اًمتل ٟمص اعمت٘مدُمقن شمٕمريٗم٤مت ًمٚمسٞم٤مق اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ اًمٕمٜم٤مس ىمدُم٧م سمٕمض اعمح٤موٓت اعمٕم٤مسة        

وٛمـ ُمٗمٝمقم اًمسٞم٤مق،  ومسٞم٤مق اًمٙمالم قمٜمدهؿ: شمت٤مسمٕمف وأؾمٚمقسمف اًمذي جيري قمٚمٞمف، وُمٜمف  قمغم ضمٕمٚمٝم٤م

 .(1) ىمقهلؿ: ٓ جيٝمد ذم ومٝمؿ اًمٜمص ُم٤م مل يتؿ اؾمتٞمٕم٤مب ؾمٞم٤مىمف وؾمب٤مىمف

، وسملّم أن اهلل ظم٤مـم٥م (اًمرؾم٤مًم٦م)ذم يمت٤مسمف  هل٤مًمدًٓم٦م اًمسٞم٤مق، وأّصؾ  -رمحف اهلل-ومٓمـ اًمِم٤مومٕمل         

 ٕن ُمـ ومٓمرشمف : سمٚمس٤مهن٤م وُم٤م يسع ُمـ ُمٕم٤مٍن ُمتسٕم٦م: سمٙمت٤مسمف اًمٕمرب

 أن ُُي٤مـم٥م سم٤مًمٌمء ُمٜمف قم٤مُم٤ًم فم٤مهرًا يراد سمف اًمٕم٤مم اًمٔم٤مهر، وُيستٖمٜمك سم٠مول هذا ُمٜمف قمـ آظمره. -1

ومُٞمستدّل قمغم هذا أن ُُي٤مـم٥م سم٤مًمٌمء ُمٜمف قم٤مُم٤ًم فم٤مهرًا ُيراد سمف اًمٕم٤مم، ويدظمٚمف اخل٤مص،  -2

 سمبٕمض ُم٤م ظمقـم٥م سمف ومٞمف.

 أن ُُي٤مـم٥م سم٤مًمٌمء  ُمٜمف قم٤مُم٤ًم فم٤مهرًا ُيراد سمف اخل٤مص.  -3

 وفم٤مهرًا  ُيٕمرف ذم ؾمٞم٤مىمف أٟمف يراد سمف همػم فم٤مهره.   -4

 

 

                                                           
( يٜمٔمر: ُمٕمجؿ ُمّمٓمٚمح٤مت أصقل اًمٗم٘مف: ىمٓم٥م ُمّمٓمٗمك ؾم٤مٟمق، شم٘مديؿ وُمراضمٕم٦م: حمٛمدد رواس ىمٚمٕمجدل، )دُمِمدؼ: دار اًمٗمٙمدر،  1

 .239ص(، context, sequence )طمرف اًمسلم: ؾمٞم٤مق اًمٙمالم هد(، 1421، اًمٓمبٕم٦م إومم
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شمبتدئ اًمٌمء ُمـ يمالُمٝم٤م ُيبلم أول ًمٗمٔمٝم٤م ومٞمف قمـ آظمره، أن ُمـ ؾمٜمـ اًمٕمرب اًمبٞم٤مٟمٞم٦م أن يمام        

ر ُم٤م  ًمٚمدًٓم٦م اًمسٞم٤مىمٞم٦م ُمـ وؿم٤مئ٩م  ويمؾ هذا يّمقّ  ،(1)فٔمٝم٤م ُمٜمف قمـ أوًموشمبتدئ اًمٌمء ُيبلم آظمر ًمٗم

إذ ٓ يٛمٙمـ ختّمٞمص اعمراد إٓ سم٘مريٜم٦م شم١ميد ختّمٞمّمف أو   أول اًمٜمص وآظمره و ُمٗمٝمقم اخلٓم٤مب:سملم

 إـمالىمف.

أُمثٚم٦م قمغم شمرضمٞمح اعمٕمٜمك ُمـ ظمالل  (ـ ؾمٞم٤مىمف ُمٕمٜم٤مهداًمّمٜمػ اًمذي يبٞمّ )وىمد ووع ذم سم٤مب:        

 پٱٻٻٻٻچاًمسٞم٤مق، ُم٘م٤مًٓ أو ُم٘م٤مُم٤ًم،  ُمـ ذًمؽ ُم٤م ىم٤مًمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ذيمر ىمّمؿ اًم٘مري٦م، ومٚمام ذيمر أهن٤م فم٤معم٦ٌم سم٤من "إن اهلل  قمز وضمّؾ   (2)چڀپپپڀ

ًمٚمّس٤مُمع أن اًمٔم٤ممل إٟمام هؿ أهٚمٝم٤م، دون ُمٜم٤مزهل٤م اًمتل ٓ شمٔمٚمؿ، وعم٤م ذيمر اًم٘مقم اعمُٜمَِمئلم سمٕمده٤م، وذيمر 

 .(3) "إطمس٤مؾمٝمؿ اًمب٠مس قمٜمد اًم٘مّمؿ أطم٤مط اًمٕمٚمُؿ أٟمف إٟمام أطمّس اًمب٠مس ُمـ يٕمرُف اًمب٠مس ُمـ أدُمٞملم

قمٜمف اًمِم٤مومٕمل، إٟمام هق قم٤مرف سمٓمرائؼ اًمٕمرسمٞم٦م ذم اإلسم٤مٟم٦م، وقم٤مرف  وهذا اًمس٤مُمع اًمذي يتٙمٚمؿ      

٘م٤مب قمغم ُمٙم٤من، سمؾ قمغم فم٤مملٍ إذ يستحٞمؾ أن يٙمقن اًمٕم :سمٛم٘م٤مم اىمتْم٤مء هذا اًمٕم٘م٤مب، وقمغم ُمـ يٙمقن

، وأهن٤م شمٍمف اعمٕمٜمك إمم وضمف واطمد، وهق قم٘م٤مب سقاق ادؼالاًمِم٤مومٕمل إمم دًٓم٦م  طم٤مّل ومٞمف. يمام ٟمّبف

ٺ  ڀڀٺٺٺچ، وهذا ُمقضمقد ذم أي٤مت اًمالطم٘م٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: أهؾ اًم٘مري٦م اًمٔم٤معملم

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ 

وًمٕمؾ اصٓمٗم٤مء اًمٜمٔمؿ  اًم٘مرآين ًمذيمر ىمّمؿ اًم٘مري٦م اًمٔم٤معم٦م، يم٤من ٓؾمتٗمح٤مل ومٕمٚمٝمؿ ، (4)چڄڄ

هل٤م ٓ ٕهٚمٝم٤م وـمٖمٞم٤مٟمف ذم اًم٘مري٦م، طمتك يم٠من اًم٘مري٦م ٟمٗمسٝم٤م هل اًمٔم٤معم٦م، ويم٠من قم٘م٤مب اًم٘مّمؿ يم٤من 

 . ٓضمؽماءُم٤م اىمؽمن ؾم٤ميمٜمقه٤م سم٤مًمٔمٚمؿ وا ةًمِمدّ 

                                                           
اجلزء إول، ( يٜمٔمر: اًمرؾم٤مًم٦م : حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ وذح: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، )سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، د:ط(،  1
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3
 .[11إٟمبٞم٤مء: ](  

 (.63:  1) اًمِم٤مومٕمل، :رؾم٤مًم٦ماًم (  3

4
 .[14 – 12]إٟمبٞم٤مء: (  
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 -رمحف اهلل-سملّم اًمِم٤مومٕمل  ،(ُم٤م ٟمزل قم٤مُم٤ًم دًم٧م اًمسٜم٦م ظم٤مص٦ًم قمغم أٟمف يراد سمف اخل٤مص) :سم٤مبوذم          

ُمـ اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م، ٕهن٤م شمبٞملٌم عم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآن،   سقاق احلالسمٕمض إُمثٚم٦م اًمتل اقمُتٛمد ومٝمٛمٝم٤م قمغم 

ٻٻٻپ ٱٻچ :وٕهن٤م اُمتداده، ُمـ ذًمؽ ُم٤م ىم٤مًمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 (1)چٿٺ  ٺٺڀ  ٺ   پپپڀڀڀ

 ي٘مقل:

ومَ٘مَّمد ضمؾ صمٜم٤مؤه ىمّْمد اًم٘مدُملم سم٤مًمَٖمسؾ، يمام ىمّمد اًمقضمف واًمٞمديـ. ومٙم٤من فم٤مهر هذه أي٦م أٟمف "        

جُيزئ ذم اًمقضمف ُمـ اًمَٖمسؾ، أو اًمرأس ُمـ اعمسح. ويم٤من حيتٛمؾ أن يٙمقن  ٓ جُيزئ ذم اًم٘مدُملم إٓ ُم٤م

ُأريد سمٖمسؾ اًم٘مدُملم أو ُمسحٝمام سمٕمُض اعمتقّوئلم دون سمٕمض. ومٚمام ُمسح رؾمقل اهلل قمغم اخلُّٗملم، 

وأُمر سمف ُمـ أدظمَؾ رضمٚمٞمف ذم اخلّٗملم وهق يم٤مُمؾ اًمٓمٝم٤مرة: دًّم٧م ؾمٜم٦ُم رؾمقل اهلل قمغم أٟمف إّٟمام ُأريد 

 .(2)"أو ُمسحٝمام سمٕمض اعمتقّوئلم دون سمٕمض سمٖمسؾ اًم٘مدُملم

وؾمٜم٦ُم ": يٜمٔمر اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل عمّمدري اًمقطمل قمغم أهنام ؾمٞم٤مق واطمد ممتٌد وُمؽماطم٥م، ي٘مقل       

، وهذا اشمس٤مع ذم اًمٜمٔمر ًمسٞم٤مىم٤مت (3)"رؾمقل اهلل ُمبّٞمٜم٦م قمـ اهلل ُمٕمٜمك ُم٤م أراد: دًمٞماًل قمغم ظم٤مّصف وقم٤مُّمف

إذا ُم٤م ووٕم٧م سمّمحب٦م ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وم٢مهن٤م ؾمتٜمت٩م  ٕن ٟمّمقص اًمسٜم٦م اعمٓمٝمرة: اًمٜمّمقص

 ُمـ ذف اًمّمحب٦م قمٓم٤مًء ٓ ي٘م٤مدر ىمدره ُمـ اًمبٞم٤من، ُيبٍم سمف يمثػٌم ُمـ اًمٗمٝمؿ ٓ يبٍم سمٖمػمه. 

ممـ طمذا  طمذو اًمِم٤مومٕمل  ذم آقمتٜم٤مء   -رمحف اهلل-وحمٛمد سمـ أيب سمٙمر )احلٜمبكم( اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م             

سم٤مًمسٞم٤مق، واًم٘مٓمع سمٛمراد اعمتٙمٚمؿ سمحس٥م اًمٙمالم ذم ٟمٗمسف، وُم٤م ي٘مؽمن سمف ُمـ اًم٘مرائـ احل٤مًمٞم٦م 

                                                           

1
 .[6اعم٤مئدة: ](  

 (.66:  1) اًمِم٤مومٕمل، :رؾم٤مًم٦م( اًم 2

 (.79:  1) اًمس٤مسمؼ:(  3
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إًمٗم٤مظ مل أن  ظم٤مص٦مً  وقمٜمده ذم ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، (1)واًمٚمٗمٔمٞم٦م، وطم٤مل اعمتٙمٚمؿ سمف وهمػم ذًمؽ

راد، وووح اعمفمٝمر ومٛمتك ، ضمّؾ وقمز تٙمٚمؿشُم٘مّمد ًمذواهت٤م، وإٟمام هل أدًم٦م ُيستدّل هب٤م قمغم ُمراد اعم

، أوذًمؽ  قُمِٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه، ؾمقاء يم٤من
ٍ
، أو ُمـ دًٓم٦ٍم قم٘مٚمٞم٦م، أو ىمريٜم٦م طم٤مًمّٞم٦م سم٢مؿم٤مرٍة، أو يمت٤مسم٦ٍم، أو إيامء

 .(2)ُم٘مت٣م يمامًمف ويمامل أؾمامئف وصٗم٤مشمف

 ،واًم٘مٓمع سمٕمدم اطمتامل همػم اعمراد ،وشمٕمٞملم اعمحتٛمؾ ،اًمسٞم٤مق يرؿمد إمم شمبٞملم اعمجٛمؾ"ي٘مقل:             

وهذا ُمـ أقمٔمؿ اًم٘مرائـ اًمداًم٦م قمغم ُمراد اعمتٙمٚمؿ  .وختّمٞمص اًمٕم٤مم وشم٘مٞمٞمد اعمٓمٚمؼ وشمٜمقع اًمدًٓم٦م

  ڑ ژ      ژ ڈ ڇ:ومٛمـ أمهٚمف همٚمط ذم ٟمٔمره وهم٤مًمط ذم ُمٜم٤مفمرشمف وم٤مٟمٔمر إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .(4)"يمٞمػ دمد ؾمٞم٤مىمف يدل قمغم أٟمف اًمذًمٞمؾ احل٘مػم (3) ڇ ک ڑ

مل حيدث أن اًمٕمزة واًمٙمراُم٦م دًّمت٤م قمغم اًمذًم٦م واحل٘م٤مرة سم٤معمٕمٜمك اًمقوٕمل، ًمٙمـ اعمٕمٜمك اًمسٞم٤مىمل همػّم        

اًمدًٓم٦م اعمب٤مذة إمم اًمّْمد، ذًمؽ ٕن أي٦م ذم ُم٘م٤مم اجلزاء يقم اًمٗمّمؾ، ويمؾ ٟمٗمس سمام يمسب٧م رهٞمٜم٦م، 

ؾ، وشمٕمذي٥م أشمب٤مع إٟمبٞم٤مء سملّم اًمسٞم٤مق اعم٘م٤مزم قمٚمّق ومرقمقن قمغم سمٜمل إهائٞمؾ، ويمٗمره سم٤مًمٜمبل اعمرؾم

شمٕمذيب٤ًم ُمٝمٞمٜم٤ًم، وإٟمٙم٤مره اًمبٕم٨م واجلزاء، صمؿ ؾمٞم٘م٧م ُم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمف وسملم َُمـ ىمبٚمف ُمـ اعمٙمذسملم اعمجرُملم، 

 ٹطمتك شم٘مرر أن يقم اًمٗمّمؾ ُمٞم٘م٤مهتؿ، يٜم٤مًمقن ومٞمف ُمـ اًمٕمذاب ُم٤م يٜم٤مهلؿ، ٓ يٖمٜمل وزٌم وٓ قمز،  

ھ  ھ  ہ  ہ  ھ       ہ  ہڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀٹچ

ھ  ے    ے  ۓ     ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  

         ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                               

                                                           
( يٜمٔمر: إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم: أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، ىمراءة وشمٕمٚمٞمؼ وختري٩م: أسمق قمبٞمدة ُمِمدٝمقر  1

، اًمٓمبٕمد٦م إوممطمسـ آل ؾمٚمامن، ؿم٤مرك ذم اًمتخري٩م: أسمق قمٛمر أمحد قمبداهلل أمحد، )اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞمد٦م اًمسدٕمقدي٦م: دار اسمدـ اجلدقزي، 

 .518 ص  راسمع،اجلزء اًم هد(،1423

 (.385:   2) اًمس٤مسمؼيٜمٔمر: (  2

2
 .[49]اًمدظم٤من: (  

حت٘مٞمؼ : هِم٤مم قمبد اًمٕمزيز قمٓم٤م، قم٤مدل قمبد احلٛمٞمدد  ،، اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦مسمدائع اًمٗمقائد: أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزرقمل(  4

 .815، صراسمعهد(، اجلزء اًم1416إومم ، اًمٕمدوي، أذف أمحد اجلامل، )ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م: ُمٙمتب٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمب٤مز، اًمٓمبٕم٦م 



 املبحث األول: يف مدّونة األصوليني والفقهاء

23 

ۈ   ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ     ۆ  ۈ  ۆۇ  ۇ           ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

ٱ   ٻ  ٻ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  جت  حت  خت  مت  ىت   

ٹ         ٹڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  

ٹ      ٹ      ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ       ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   

 .(1) چڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک  ک  گ                گ  گ    گ  

ىم٤مل ىمت٤مدة: ٟمزًم٧م ذم قمدو اهلل أيب ضمٝمؾ، "اًمسٞم٤مق احل٤مزم أن ًممي٦م ؾمب٥م ٟمزول: ُمس٤مر وسملّم        

..وقمـ ،ٞمٝم٤م، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أي٦موذًمؽ أٟمف ىم٤مل: أيققمُدين حمٛمد؟ واهلل إين ٕٟم٤م أقمز ُمـ سملم ضمبٚم

ٚمٛم٧م أين أُمٜمع أسم٤م ضمٝمؾ وم٘م٤مل أسمق ضمٝمؾ: ًم٘مد قم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قمٙمرُم٦م ىم٤مل: ًم٘مل اًمٜمبل 

 ڈ ڇأهؾ اًمبٓمح٤مء، وأٟم٤م اًمٕمزيز اًمٙمريؿ، ىم٤مل: وم٘متٚمف اهلل يقم سمدر وأذًمف وقمػّمه سمٙمٚمٛمتف، وٟمزل ومٞمف: 

 . (2)" ڇ ڑ  ڑ ژ      ژ

ؾمقاٌء قمٜمد ومرقمقن أو قمٜمد –يم٤من يمؾ ُمـ اًمٕمٚمّق  وإه٤مٟم٦م أظمر وضمٝملم ًمالقمتزاز سم٤مًمٜمٗمس واعم٘م٤مم        

يسح٘مٝم٤م ويٜمٗمٞمٝم٤م مت٤مُم٤ًم، وسمْمّده٤م شمتاميز إؿمٞم٤مء، هلذا ذه٥م ، ومج٤مءت هذه اًمٕمزة ذم ؾمٞم٤مٍق -أيب ضمٝمؾ

اعمٗمنون إمم شمٖمػم دًٓم٦م اًمٕمزيز اًمٙمريؿ إمم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م اًمّْمٕم٦م واإله٤مٟم٦م واًمّذل، ومُٗمن اًمٕمزيز اًمٙمريؿ 

، وص٤مر اًمسٞم٤مق ذم هذا اًمِم٤مهد ُمٜمتج٤ًم ُمست٘ماًل ًمٚمدًٓم٦م، دون أن شمٙمقن إًمٗم٤مظ أو (3)سم٤مًمذًمٞمؾ اعمٝملم

هلذا اًمِم٤مهد سمٕمٞمٜمف ُمٜمبئ سم٠من  -رمحف اهلل-ـمبٞمٕم٦م اًمؽميمٞم٥م اًمقوٕمل ُمس٤مقمدًة ًمف، واظمتٞم٤مر اسمـ اًم٘مٞمؿ 

                                                           
1
 [.51 – 31]اًمدظم٤من:  (  

أمحد سمـ حمٛمد سمدـ قمدكم اًمقاطمددي، اًمٜمٞمسد٤مسمقري، حت٘مٞمدؼ: قمّمد٤مم سمدـ قمبدد اعمحسدـ أسمق احلسـ قمكم سمـ  :أؾمب٤مب ٟمزول اًم٘مرآن (  2

 .377هد(، ص 1412احلٛمٞمدان، )اًمدُم٤مم: دار اإلصالح ، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 ( اًمذوق ذم أي٦م ُمستٕم٤مر ًمٚمٕمذاب، وطم٘مٞم٘م٦م اًمذوق إٟمام هل اًمٕمذاب، وإطمس٤مس اًمذائؼ أىمقى ٕٟمف ـم٤مًم٥ٌم إلدراك ُم٤م يذوىمف، وٕٟمدف 3

 اًمرُمد٤مين :، )اًمٜمٙمد٧م ذم إقمجد٤مز اًم٘مدرآن(ث رؾم٤مئؾ ذم إقمج٤مز اًم٘مرآنضمٕمؾ سمدل إطمس٤مس اًمٓمٕم٤مم اعمستٚمذ إطمس٤مس أٓم، يٜمٔمر: صمال

 .93ص
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، ًمٚمٛمٕمٜمك، وًمٞمس وم٘مط ذم اًمتح٘مؼ ُمٜمٝم٤مدًٓم٦م اًمسٞم٤مق ذم رؤيتف يم٤مٟم٧م ريمٞمزة أؾم٤مؾمٞم٦ًم ذم شمٙمقيـ اًمٗمٝمؿ 

  .(1)يمقن ُمس٤ممهتٝم٤م ضمزئٞم٦م ومحس٥م أو

أول اًمٙمالم وآظمره سمحس٥م اًم٘مْمٞم٦م وُم٤م  ذمإمم أمهٞم٦م اًمٜمٔمر   -رمحف اهلل-يمام ٟمبف اًمِم٤مـمبل )اعم٤مًمٙمل(        

أن اعمس٤مىم٤مت ختتٚمػ سم٤مظمتالف إطمقال، وإوىم٤مت، واًمٜمقازل، وهذا "اىمتْم٤مه احل٤مل، طمٞم٨م سملّم: 

قمغم سم٤مل ُمـ اعمستٛمع واعمتٗمٝمؿ آًمتٗم٤مت إمم أول اًمٙمالم ُمٕمٚمقم ذم قمٚمؿ اعمٕم٤مين واًمبٞم٤من، وم٤مًمذي يٙمقن 

وآظمره سمحس٥م اًم٘مْمٞم٦م وُم٤م اىمتْم٤مه احل٤مل ومٞمٝم٤م، وٓ يٜمٔمر ذم أوهل٤م دون آظمره٤م، وٓ ذم آظمره٤م دون 

أوهل٤م: وم٢من اًم٘مْمٞم٦م وإن اؿمتٛمٚم٧م قمغم مجٍؾ ومبٕمْمٝم٤م ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمبٕمض، ٕهن٤م ىمْمٞم٦م واطمدة ٟم٤مزًم٦م ذم 

آظمر اًمٙمالم قمغم أوًمف، وأوًمف قمغم آظمره، وإذ ذاك حيّمؾ  رء واطمد، ومال حمٞمص ًمٚمٛمتٗمٝمؿ قمـ رد

  .(2)"ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع ذم ومٝمؿ اعمٙمٚمػ

وم٤مًمٜمٔمر ٕول اًمٙمالم وآظمره، وشمٕم٤مًمؼ اجلٛمؾ سمٕمْمٝم٤م سمبٕمض ٟمٔماًم وشمريمٞمب٤ًم، هق  ُمٜمٝم٩م اًمبح٨م ذم         

ذم  ٝم٤م هق ُمٜمٝم٩م اًمبح٨مٕطمقال وإوىم٤مت واًمٜمقازل واىمتْم٤مئ، واًمٜمٔمر ٓظمتالف ا(3)ؾمٞم٤مق اعم٘م٤مل

سمحٞم٨م شمٙمقن اًمسقرة ؾمٞم٤مىم٤ًم "ع قمٜمد اًمِم٤مـمبل، دد٠من ُمٗمٝمقم اًمسٞم٤مق ُمّتسسم ؾمٞم٤مق احل٤مل، واًمٜمص ُمٜمبٌئ 

ًممي٦م، واًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمٚمف ؾمٞم٤مىم٤ًم ًمٚمسقرة، ُمع وٛمٞمٛم٦م ىمريٜم٦م ؾمٞم٤مق اعم٘م٤مم، أي اًمٔمروف اًمتل شمٜمّزًم٧م 

 .(4)"ومٞمٝم٤م أي٦م اًمٙمريٛم٦م

ده ُمـ اًمٜمٔمر ذم ؾمقرة اعم١مُمٜمقن، وُم٤م ذيمره ُمـ ذم اعمقاوم٘م٤مت ُم٤م اقمتٛموُمـ إضمراءاشمف اًمتٓمبٞم٘مٞم٦م        

 ، ي٘مقل:(إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٕمٛمقم واخلّمقص: )أُمثٚم٦ٍم ذم يمت٤مب

                                                           
 .71 اًمٕمقا، ص :( يٜمٔمر: اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر 1

 (.413:  3) اًمِم٤مـمبل ( اعمقاوم٘م٤مت ذم أصقل اًمنميٕم٦م: 2

واقمٚمدؿ أٟمدؽ إذا "( شمٕمٚمؼ اجلٛمؾ سمبٕمْمٝم٤م وسمٜم٤مؤه٤م قمغم سمٕمْمٝم٤م ُمـ ُمٗمتتح اًمٙمالم ٔظمره مم٤م ٟمّص قمٚمٞمف قمبد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين، ي٘مقل:  3

رضمٕم٧م إمم ٟمٗمسؽ قمٚمٛم٧م قمٚماًم ٓيٕمؽموف اًمِمؽ، أن ٓ ٟمٔمؿ ذم اًمٙمٚمؿ وٓ شمرشمٞم٥م، طمتك ُيٕمٚمَّؼ سمٕمْمٝم٤م سمبٕمض، وُيبٜمدك سمٕمْمدٝم٤م قمدغم 

 . 55صاجلرضم٤مين، قمج٤مز: ، دٓئؾ اإل"ٗمك قمغم أطمٍد ُمـ اًمٜم٤مسهذا ُم٤م ٓجيٝمٚمف قم٤مىمٌؾ وٓ ُي سمٕمض، ودُمَٕمؾ هذه سمسب٥م ُمـ شمٚمؽ،

( أصمر اًمسٞم٤مق ذم اصٓمٗم٤مء إؾم٤مًمٞم٥م دراؾم٦م سمالهمٞم٦م: إسمراهٞمؿ صالح اهلدهد، )اًم٘م٤مهرة: اجلريز ًمٚمٙمٛمبٞمدقشمر واًمٓمب٤مقمد٦م واًمتّمدقير،  4

 .27هد(، ص1423، اًمٓمبٕم٦م إومم
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َـّ و٤مسمٓمٝم٤م  إٟمَّام ُيْٕمتؼُم سم٤مٓؾمتٕمامِل، أنَّ اًمٕمٛمقمَ  وم٤محل٤مصُؾ "         ووضمقُه آؾمتٕمامِل يمثػمٌة، وًمٙم

٤م   (1)ڇ ڻ ں ں                 ڱ ڱ ڇُُم٘متَْمٞم٤مُت إطمقاِل اًمَّتل هل ُِمالُك اًمبٞم٤مِن: وم٢منَّ ىمقًمُف:  مل يُ٘مَّمْد سمِف أهنَّ

ُر  يمؾَّ شمدُمر اًمسٛمقات وإرَض واجلب٤مَل، وٓ اعمِٞم٤مه وٓ همػَمه٤م مم٤ّم هق ذِم ُمٕمٜم٤مه٤م، وإٟمَّام اعم٘مّمقد شُمدُمِّ

ر ومٞمف قمغم اجلٛمٚم٦م، وًمذًمؽ ىم٤مل: ت قمٚمٞمِف مم٤َّم ؿم٠مهن٤م أن شُم١مصمِّ  ُمرَّ
ٍ
َّٓ وم٠مصبُحقا ٓ شمرى ِ} رء إ

 .(4)"(3)ڇ  ھ             ہ ہ       ہ ہ ۀ ۀ    ڻ  ڻ ڻ ڇوىم٤مَل ذم أي٦ِم إظمرى:  .(2){َُمَس٤ميمِٜمُُٝمؿ

اًمٕمٛمقم يٙمقن ذم اعمٕمٜمك اًمقوٕمل، أو ذم اعمٕمٜمك اعمراد سمحس٥م اًمسٞم٤مق، واعمث٤مل اًمذي ذيمره إٟمام        

ُيّمص هذا اًمٕمٛمقم، ٓ سمٛمٕمٜم٤مه اًمقوٕمل: ّٕن )يمؾ( ذم أي٦م ُم٘مّمقد هب٤م يمؾ ُم٤م شم١مصمر ومٞمف اًمريح، ٓ 

ح وقمٛمٚمٝم٤م ذم يمّؾ ُم٤م ظمٚمؼ اهلل، وضمٚم٥م اًمِم٤مـمبل دًمٞمٚمف ُمـ دًٓم٦م ؾمٞم٤مق احل٤مل، ٟمٔمرًا ًمقفمٞمٗم٦م اًمري

إؿمٞم٤مء اًمتل متر قمٚمٞمٝم٤م، وُمـ دًٓم٦م ؾمٞم٤مق اعم٘م٤مل: إذ قمّْمد يمالُمف سم٤مًمٚمح٤مق اًمدال قمغم اًمتخّمٞمص، 

 ُمع  اؾمتِمٝم٤مده سمآي٦م ُمـ ظمالل اًمسٞم٤مق اعمٛمتد، ذم ؾمقرة أظمرى، وم٤مًم٘مرآن يمٚمف ؾمٞم٤مق واطمد.

 ُمـ ظمالل دًٓم٦م اًمسٞم٤مق، ي٘مقل: "فمٚمؿ"وذم ُمقوع آظمر حيرر ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م:         

؛ فنن سقاق الؽالم يدل عذ (5)اآلية  ڇ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇفلما قوله تعاىل: "     

رة لؼواعد فنن السورة من أوهلا إىل آخرها مؼر   ؛أن ادراد بالظؾم أكواع الرشك عذ اخلصوص

يف  ،والذي تؼدم قبل اآلية قصة إبراهقم عؾقه السالم .التوحقد، وهادمة لؼواعد الرشك وما يؾقه

                                                           
1
 .[25]إطم٘م٤مف: (  

سم٤مًمٞمد٤مء اعمْمدٛمقُم٦م ذم ُيدرى، وسمد٤مًمرومع ذم  {ٓ ُيرى إٓ ُمسد٤ميمٜمُٝمؿ}[، ىمرأ قم٤مصؿ ويٕم٘مقب ومحزة وظمٚمػ اًمٕم٤مذ: ٤25مف:( ]إطم٘م 2

ر: ؿمٛمس د، يٜمٔمر: حتبػم اًمتٞمسػم ذم اًم٘مراءات اًمٕمِم{ٓ شمدَرى إٓ ُمس٤ميمٜمَددٝمؿ}، وىمرأ اًمب٤مىمقن سم٤مًمت٤مء اعمٗمتقطم٦م وسم٤مًمٜمّم٥م: {ُمس٤ميمٜمٝمؿ}

، اًمٓمبٕمد٦م إوممر واًمتقزيدع، دؾم٦م وحت٘مٞمؼ: أمحد ُمٗمٚمح اًم٘مْمد٤مة، )إردن: دار اًمٗمرىمد٤من ًمٚمٜمِمداًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اسمـ اجلزري، درا

، واًمْمدؿ ذم: {شمدرى}. وُيٚمحظ اخلٚمط سملم اًم٘مراءشملم ذم اًمٓمبٕم٦م اًمتل اقمتٛمدُت قمٚمٞمٝم٤م: إذ يمتب٧م أي٦م سم٤مًمت٤مء ذم: 755هد(، ص1421

 ، وًمٕمٚمف ؾمٝمق ُمـ اًمٜم٤مىمؾ، ًمٙمـ ضمّؾ ُمـ ٓ يسٝمق.{ُمس٤ميمٜمٝمؿ}

2
 [.42]اًمذاري٤مت: (  

 (.271:  3) اًمِم٤مـمبل، ( اعمقاوم٘م٤مت: 4

 . چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  چ   [، ومت٤مُمٝم٤م:82( ]إٟمٕم٤مم:  5
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حماجته لؼومه باألدلة التي أظفرها هلم يف الؽوكب والؼؿر والشؿس، وكان قد تؼدم قبل ذلك 

، فبنين أكه ال أحد أظؾم ممن ارتؽب هاتني (1) ڇ ڳگ       گ گ     گ ک ک ک ک   ڑ ڑ ڇقوله: 

ا دـزلتفام  وظفر أهنام ادعـي  ، تنياخلؾّ   يف ادخالػة،هبام يف سورة األكعام إبطاالا باحلجة، وتؼريرا

ا لؾحق الذي هو مضاد هلام  فؽلن السمال إكام ورد قبل تؼرير هذا ادعـى. . وإيضاحا

ا حلؽم رشعي بؾػظ عام؛ كان مظـة ألن يػفم مـه العؿوم يف كل         ا فنن ذلك دا كان تؼريرا وأيضا

يف أول ذلك عـد كزول السورة، وهي مؽقة كزلت  ؛ فألجل هذا سللوا وكانأو جّل  ظؾم، دّق 

 األحؽام. اإلسالم قبل تؼرير مجقع كؾقات

عذ كؽرة، ال قريـة فقفا  كػي    ڇ پ   ٻ ٻ ٻ ڇأن قوله:  الـظر ابتداءا  وسبب احتامل       

تدل عذ استغراق أكواع الظؾم، بل هو كؼوله: مل يلتـي رجل؛ فقحتؿل ادعاين التي ذكرها سقبويه، 

دوجب مذكور أو مؼدر، وال كص يف مثل هذا عذ االستغراق يف مجقع األكواع  يوهي كؾفا كػ

ما يدل عذ أن  ن وما يعطي معـاها، وذلك مػؼود هـا، بل يف السورةادحتؿؾة؛ إال مع اإلتقان بؿ  

فصارت اآلية من  ،الفرتاء عذ اهلل والتؽذيب بآياتها ذلك الـػي وارد عذ ظؾم معروف، وهو ظؾم

ا يف مساق تؼرير األحؽام جمؿؾة دهاجفة إفرا فوقع  ،يف عؿومفا بالـظر يف هذا ادساق مع كوهنا أيضا

أن عؿومفا إكام الؼصد به كوع أو كوعان  -صذ اهلل عؾقه وسؾم-اإلشؽال فقفا، ثم بني هلم الـبي 

 .(2)"عذ هذا بوجه من أكواع الظؾم، وذلك ما دلت عؾقه السورة، ولقس فقه ختصقص

ؼ ؾمٞم٦م اًمتل أورد هل٤م اًمِم٤مـمبّل ُم٤م أورده، ًمٙمـ اًمِم٤مهد اًمذي اًمٜمص ممتٚمئ سم٤مٓؾمتٜمب٤مـم٤مت اعمٝمٛم         

 ًمف اًمٜمص: هق سمٞم٤من اقمتٜم٤مئف سمدًٓم٦م اًمسٞم٤مق وأصمره٤م ذم حترير اعمٕمٜمك قمٜمده.

                                                           
1
 [.21]إٟمٕم٤مم: (  

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.276:   3)اًمِم٤مـمبل، ( اعمقاوم٘م٤مت:  2
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ن ؾمٞم٤مق اًمٙمالم يدل قمغم ًمٚمٔمٚمؿ سمجٛمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م أوًٓ، وذيمر أ ومٝمٛمف ًمالؾمتٕمامل اًمنمقمل حوّو       

، صمؿ سملّم وومّّمؾ أؾمب٤مب هذا اًمرأي، وهل شمٕمقد ٟمقاع اًمنمك قمغم اخلّمقصد سم٤مًمٔمٚمؿ أأن اعمرا

 :أُمريـمجٞمٕمٝم٤م إمم 

 :طمٞم٨ماألول: داللة السقاق ادؼايل،       

 ٟمّبف أن ؾمٞم٤مق اًمسقرة ُمـ أوهل٤م ٔظمره٤م ُم٘مررٌة ًم٘مقاقمد اًمتقطمٞمد. - أ

أووح ُمـ ُمٕمٝمقد ًمٖم٦م اًمٕمرب أن ٓ ىمريٜم٦م شمدلُّ قمغم اؾمتٖمراق أٟمقاع اًمٔمٚمؿ ذم ىمقًمف:  - ب

 ٕن آؾمتٖمراق يٙمقن سمّمحب٦م )ُمـ(، وُم٤م يٕمٓمل ُمٕمٜم٤مه٤م.  ڇ پ  ٻ ٻ ٻ ڇ

 اؾمتدل ُمـ اًمّسب٤مق ىمريب٤ًم و سمٕمٞمدًا. - ت

  :واًمتل (1)ذم حم٤مضمتف ًم٘مقُمف سم٤مٕدًم٦م اًمتل أفمٝمره٤م هلؿ -قمٚمٞمف اًمسالم-سم٘مّم٦م إسمراهٞمؿ ىمريب٤م ،

 .ضم٤مءت ىمبؾ أي٦م ُمب٤مذة

  :گڑڑککککگگچ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:سمٕمٞمدًا  ممتدًا ذم اًمسقرة ٟمٗمسٝم٤م 

وفمٝمر ، تلمد أفمٚمؿ ممـ ارشمٙم٥م ه٤مشملم اخلٚمّ ٓ أطمإذ ، (2)چڱڱڳڳڳگ

ًٓ سم٤محلج٦م، وشم٘مريًرا عمٜمزًمتٝمام ذم اعمخ٤مًمٗم٦م، أهنام اعمٕمٜملُّ   هبام ذم ؾمقرة إٟمٕم٤مم إسمٓم٤م

 .وإيْم٤مطًم٤م ًمٚمحؼ اًمذي هق ُمْم٤مد هلام

 طمٞم٨م:، داللة السقاق احلايل: خراآل

 اإلؾمالم ىمبؾ شم٘مرير مجٞمع يمٚمٞم٤مت لذم أوٟمزًم٧م إذ  قم٘مد أي٦م سمت٤مريخ ٟمزوهل٤م اعمٙمّل: - أ

 .إطمٙم٤مم

                                                           
إٟمٕمد٤مم: ] چڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ٱچ: سمدءًا ُمـ ىمقًمدف شمٕمد٤ممم(  1

74 .] 

3
 .[21إٟمٕم٤مم: ](  
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ٜم٤م  مل "ؾم٠مًمقا:  طملم ٟمزًم٧م أي٦م، طمٞم٨م -قمٚمٞمٝمؿاهلل روقان -ٟمّبف عمقىمػ اًمّمح٤مسم٦م  - ب أيُّ

، ّٕن أي٦م شم٘مرير حلٙمٍؿ ذقمل سمٚمٗمظ قم٤مم، وهذا  ُمٔمٜم٦م ٕن ُيٗمٝمؿ "يٚمبس إيامٟمف سمٔمٚمؿ

 .(1) ُمٜمف اًمٕمٛمقم ذم يمؾ فمٚمؿ

 ،ذم قمٛمقُمٝم٤م ٤م ذم ُمس٤مق شم٘مرير إطمٙم٤مم جمٛمٚم٦مُمع يمقهن٤م أيًْم  ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م اخل٤مصومّم٤مرت أي٦م          

٘مّمد سمف ٟمقع أو ٟمققم٤من ُمـ أٟمقاع اًمٔمٚمؿ، وذًمؽ ُم٤م يُ أن قمٛمقُمٝم٤م إٟمام  اًمٜمبل  ن ٤مسمٞم ومج٤مء، ٠ُمؿمٙمِٚم٧موم

ومٚمام ضم٤مء ذيمر اًمٔمٚمؿ ضم٤مء ٟم٤مزًٓ  ُمـ أول إُمر قمغم ُمٕمٜم٤مه اًمذي ُمّٝمدت ًمف ًم٧م قمٚمٞمف اًمسقرة، د

 اًمسقرة وٟمٓم٘م٧م سمف.

، داٌل قمغم إّن هذا اإلدراك اعمبٙمر ًمٚمسٞم٤مق، ُمذ يم٤من قمٜمد اًمِم٤مومٕمل ُمرورًا سمبٕمض ُمـ طمذا طمذوه         

ٛم٦م ًمٗمٝمؿ ٟمص اًمقطمل، وؾمؼم أهمقاره، وُم٤م يٚمٛمح أّن قمٚمؿ إصقل يم٤من يٕمّد اًمسٞم٤مق ىمٞمٛم٦م ُمرضمٕمٞم٦م ُمٝم

 اًمٜمصٗمٝمؿ إصمر اًمذي شم٘مقم سمف اًم٘مرائـ ذم حتديد دًٓم٦م ًم إًمٞمف ُمـ ُمٕمٜمك، وُم٤م يٙمتٜمز ومٞمف ُمـ دٓٓت،

اعم٘م٤مًمٞم٦م اًمتل شمٙمقن ذم ًمٖم٦م  وقمل سمٜمققملم ُمـ اًم٘مرائـ اًمسٞم٤مىمٞم٦م، إومم هل اًم٘مرائـ اًمٚمٗمٔمٞم٦مُمع 

 . (2)هل اًم٘مرائـ اعم٘م٤مُمٞم٦م احل٤مًمٞم٦م إظمرى اخلٓم٤مب، و

 

 

                                                           
 (.273:   3) اًمِم٤مـمبل، ذيمر هذا إعم٤مطم٤ًم ذم هذا اعمقوع، وشمٍمحي٤ًم ذم ُمقوع ىمبٚمف، يٜمٔمر: اعمقاوم٘م٤مت: (  1

أهنؿ ُمتٗم٘مقن قمغم اقمتب٤مره٤م همػم أهنؿ خمتٚمٗمقن  يتبلّم دًٓم٦م اًمسٞم٤مق ُمـ اعمقوققم٤مت اًمتل ٟم٤مىمِمٝم٤م إصقًمّٞمقن شمٜمٔمػمًا وشمٓمبٞم٘م٤ًم، وومٞمام (  3

ل رمحف دذم ضمقاز ختّمٞمص اًمٕمٛمقم هب٤م. أظمذت هذا ُمـ ُمثؾ ُم٤م أصم٤مره سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم يمتبٝمؿ، يٜمٔمر قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ُم٤م قمٜمقٟمف اًمزريمِم

وُمد٤م ذيمدره  ،"اًمٗمرق سملم اًمتخّمٞمص سمد٤مًم٘مرائـ واًمتخّمدٞمص سم٤مًمسدب٥م"اهلل سمٕمٜمقان: هؾ يؽمك اًمٕمٛمقم ٕضمؾ اًمسٞم٤مق؟، حت٧م سم٤مب: 

: اًمبحر اعمحٞمط ذم أصدقل اًمٗم٘مدف، يٜمٔمر ًمٚمقومرة وآؾمتزداة: "اًمتخّمٞمص سم٤مًمسٞم٤مق"اًمِمقيم٤مين رمحف اهلل ُمـ ُمذاه٥م وآراء ذم ُمس٠مًم٦م: 

، دار اًمٙمتد٥م اًمٕمٚمٛمٞمد٦م ، )سمدػموت:: حمٛمد حمٛمد شمد٤مُمرؼٞمٕمٚمشمو٩م يرختو وبطوؼ ٞم٘محت، سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمبد اهلل اًمزريمٌم

ؼ :  ٞم٘م، حتحمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين :حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم، و 511(، اجلزء اًمث٤مين،  صهد 1421

(، اجلدزء هد 1419 اًمٓمبٕم٦م إومم،، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب :دُمِمؼ، )وزم اًمديـ ص٤مًمح ومرومقر، وؿ:  ظمٚمٞمؾ اعمٞمسي٘مدشمأمحد قمزو قمٜم٤مي٦م ، 

 .397إول،  ص

 



 املبحث الثاني: يف مدّونة املفّسرين وشراح السنـّة

43 

                     

 ادبحث الثاين

اح السـّ   ّ  ةـيف مدوكة ادػّّسين ورشر

شم٘متِِض ـمبٞمٕم٦م قمٛمِؾ اعمٗمنيـ وذاح اًمسٜم٦م أن يٙمدقن  صدٜمٞمٕمٝمؿ ُمرشمبٓمد٤م سمٛمّمد٤مطمب٦م اًمسدٞم٤مق          

، ومد٢مذا همٗمدؾ ُم٤م أرادوه قمغم اًمقضمدف اعمد٠مُمقلوإٓ ومٚمـ يتح٘مؼ هلؿ  اعم٘م٤مزّم واعم٘م٤مُمل قمغم اُمتدادت يمّؾ،

وذًمدؽ  ،وؿم٤مرح اًمسٜم٦م قمـ أي ُمـ اًمسٞم٤مىملم وم٢مٟمف يٙمقن ذم ىمبْم٦م اخلٓم٠م ذم اًمتٗمسدػم واًمت٠مويدؾ اعمٗمّن 

 مم٤م يٗمر ُمٜمف يمؾ قم٤مىمٍؾ.

يمثػٌم ُمـ اعمب٤مطم٨م اًمتل أوح٧م قمٚمقُم٤ًم ىم٤مئٛمد٦ًم سمدذاهت٤م، ُمٜمٝمجٝمد٤م  لماعمج٤مًم وٟمِم٠م ُمـ ظمالل هذيـ        

وقمٚمؿ أؾمدب٤مب اًمٜمدزول، واعمٙمدل ذم شمٗمسػم اعمراد إٟمام هق اًمسٞم٤مق، ُمـ ذًمؽ ذم اًم٘مرآن قمٚمؿ اًمتٜم٤مؾم٥م، 

، واًمقىمػ وآسمتداء وهمػمهد٤م، واًمتقضمٞمف ،واًمْمبط ،واًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ،واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ ،واعمدين

ذم اًمسٜم٦م سمٕمض ومروع قمٚمؿ رواي٦م احلدي٨م اًمب٤مطم٨م ذم أطمدقال اًمدرواة ودبٓم٤ًم وقمداًمد٦ًم، وذم اًمسدٜمد و

عمٕمٜمك ُمـ احلددي٨م ُمتبٜمٞمد٤ًم ىمقاقمدد اشمّم٤مًٓ واٟم٘مٓم٤مقم٤ًم،  وسمٕمض ومروع قمٚمؿ دراي٦م احلدي٨م اًمب٤مطم٨م ذم ا

 .(1)اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ووقاسمط اًمنميٕم٦م وُمٓم٤مسم٘م٦م أطمقال اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 .عـد ادػّّسين 

أن ًمٚمسٞم٤مق أصمرًا ذم حترير اعمٕمٜمك وشمرضمٞمح اًمٚمٗمدظ، وأن  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ-وقمك اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن          

اًم٘مراءة اًمتل شمرد سمٓمري٘م٦م ُمتقاشمرة حتٛمؾ ُمٕمٜمك ٓ حتٛمٚمف أظمتٝم٤م ُمدـ اًم٘مدراءة اعمتدقاشمرة، ومٞمٙمدقن قمٓمد٤مء 

ًمٕمٓم٤مء اًمث٤مٟمٞم٦م سمحس٥م ُم٤م ضم٤مء سمف اًمتقاشمر، ومدال يٙمدقن ذم هدذا شمْمد٤مد، وإٟمدام  ًا إومم ُمـ اعمٕمٜمك ُمٖم٤مير

ذم ىمقًمدف  -ريض اهلل قمٜمف-ٖم٤مير، ُمـ ذًمؽ ُم٤م ورد ُمـ شمٗمسػم قمـ اسمـ قمب٤مس يٙمقن اظمتالف اًمتٜمقع واًمت

   .(2)چائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئچشمٕم٤ممم: 

                                                           
 ( وُم٤م سمٕمده٤م.52 :2)ـم٤مؿمٙمؼمى زادة، : ُمٗمت٤مح اًمسٕم٤مدة: ( يٜمٔمر 1

3
 [.15]احلجر: (  
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َرْت( سمْمدؿ اًمسدلم وشمِمدديد اًمٙمد٤مف، ؾُمدٙمِّ )إومم:  :رت( ىمراءشمد٤منطمٞم٨م وردت ذم )ؾمدٙمّ         

 .(1)سمْمؿ اًمسلم، ويمن اًمٙم٤مف ُمع اًمتخٗمٞمػ (ؾُمٙمَِرت): وإظمرى

ْت، -ريض اهلل قمٜمف-ُمـ ـمرٍق قمـ اسمـ قمب٤مٍس  -رمحف اهلل-أظمرج اًمٓمؼمي و           أن ُمٕمٜمك )ؾمٙمرت(: ؾُمدَّ

 .أهن٤م سمٛمٕمٜمك: ُأظِمَذت -ريض اهلل قمٜمف-وأظمرج ُمـ ـمرق أظمرى قمـ اسمـ قمب٤مس 

وُمٜمٕم٤ًم ُمـ طمدوث ًمبس ذم اًمٗمٝمؿ أو ؿمٍؽ ذم اًمرواي٤مت، ومٓمـ اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ: ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُمد٦م          

أن ؾمب٥م هذا آظمتالف ذم اًمتٗمسػم، هق اظمتالف اًم٘مراءة، وسملّم أّن ُمـ ىمدرأ  -اهلل قمٜمف ريض-اًمّسدود 

ْت، وُمـ ىمرأ )ؾُمٙمَِرت( خمٗمٗم٦ًم وم٢مٟمف يٕمٜمل ؾُمدِحَرت، وهدق ُمٕمٜمدك  َرْت( ُمِمددًة وم٢مٟمام يٕمٜمل : ؾُمدَّ )ؾُمٙمِّ

 .(2)ىمقل اسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمف:ُأظِمَذت

ٟمسدب٦م   ٤مي٦م ضمٚمٞم٦ًم سمتقضمٞمف اًمدًٓم٦م ًمٙمؾ ىمقل ورأي سمٕمدوىمد قمٜمل أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمقىمػ وآسمتداء قمٜم        

ىمدقل ُمدـ ىمد٤مل ُمدـ اًمٗم٘مٝمد٤مء أن ؿمدٝم٤مدة اًم٘مد٤مذف ٓ  -رمحدف اهلل-اًم٘مراءة ٕصح٤مهب٤م، وضّمدف اًمٜمحد٤مس 

، ُمدـ ىمقًمدف  ڇ ۋۅ ڇسمتقضمٞمف يرضمع إمم أن اًمقىمػ قمٜمده يم٤من قمغم اًمٗم٤مصدٚم٦م:  –وإن شم٤مب-ؾ، ددددشم٘مب

 ، (3)چڱڱڳ ڳ ڳ ڱ  ڳ  گگ ک  ک ک گ گ  ڑ  ک ڑچشمٕمدددد٤ممم: 

 .-ريض اهلل قمٜمٝمام-وممـ ىم٤مل هبذا اسمـ قمب٤مس ُمـ رواي٦م قمٓم٤مء

اًمقىمدػ قمٜمدده قمدغم وم٤مصدٚم٦م أيد٦م سمٕمدده٤م:  ىمد٤مل سمد٠من ؿمدٝم٤مدشمف دمدقز إذا شمد٤مب، ومد٢منأُم٤م ُمـ            

   ، ومٞم٘مرأ أيتلم سمال وىمػ: ڇہڇ

                                                           
رت}، واًمب٤مىمقن سمتِمديده٤م: {ؾُمٙمِرت}ىمرأ اسمـ يمثػم رمحف اهلل سم٤مًمتخٗمٞمػ: (  1 اسمـ اجلدزري، ، ومه٤م ًمٖمت٤من، يٜمٔمر: حتبػم اًمتٞمسػم: {ؾُمٙمَّ

 .427ص

ُمـ اعمٝمدؿ ُمٕمرومد٦م اًمتٗم٤مؾمدػم "وىمد ٟمبف قمغم هذه اعمس٠مًم٦م اًمسٞمقـمل رمحف اهلل وم٘م٤مل : (،28-25: 14)اًمٓمؼمي، يٜمٔمر : ضم٤مُمع اًمبٞم٤من: (  2

ُـّ اظمتالومد٤ًم وًمدٞمس  اًمقاردة قمـ اًمّمح٤مسم٦م سمحس٥م ىمراءة خمّمقص٦م، وذًمؽ أٟمف ىمد يرد قمٜمٝمؿ شمٗمسػمان ذم أي٦م اًمقاطمددة خمتٚمٗمد٤من ومدُٞمَٔم

، يٜمٔمر: اإلشم٘مد٤من: "وهذا اجلٛمُع ُمـ ىمت٤مدة ٟمٗمٞمٌس سمديعٌ ":  ، وىم٤مل سمٕمد أن أورد ىمقل ىمت٤مدة أقماله"سم٤مظمتالف، وإٟمام يمؾ شمٗمسػم قمغم ىمراءة

 (.2316:  6)اًمسٞمقـمل، 

2
 .[4اًمٜمقر: ](  
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ڑ  ڑ  ک  ک  ک ک  گ گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   چ

وممـ ىم٤مل هبذا قمٛمر سمـ اخلٓمد٤مب ،  (1) چ ھ ہ  ھ   ھ  ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

 .(2) -ريض اهلل قمٜمٝمؿ-واسمـ قمب٤مس ُمـ رواي٦م أيب ـمٚمح٦م 

ووىمػ اًمبٞم٤من ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمقىمػ خمتٌص سم٠مٟمف يبلّم ُمٕمٜمك ٓ ُيٗمٝمدُؿ سمدوٟمدف، يمقىمدػ أيب طمد٤مشمؿ         

ۅۉۉ   چ ُمدددـ ىمقًمدددف شمٕمددد٤ممم: چېچاًمسجسدددت٤مين قمدددغم ىمقًمدددف شمٕمددد٤ممم:

، وذم ىمقًمدف: ومٞمف راضمع ًمٚمٜمبدل  وم٤مًمْمٛمػم ،(3)چېېېېىى

، أفمٝمدر اًمقىمدػ اعمٕمٜمدك اًمتسبٞمح ٓ يٙمقن إٓ هللهلل ضمؾ وقمز، وٕن  يرضمع اًمْمٛمػم چېچ

 . ُم٤م هق صٗم٦م ًمٚمرؾمقل د ًمٚمتٗمريؼ سملم ُم٤م هق صٗم٦م هلل واعمرا

، طمتدك متد٤مم ىمقًمدف:  ڇ ۈ ۈ ڇوُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ذه٥م إمم أٟمف ٓ وىمدػ ُمدـ قمٜمدد ىمقًمدف:           

ٴۇۋۋۅۉۉ    ۈۈچ وذًمؽ ذم ىمقًمدف شمٕمد٤ممم:،  ڇ ىڇ

: ٕن اًمْمدددامئر يمٚمٝمددد٤م هلل، وٕن ىمقًمدددف: (4)چېېېېىى

سدبحقٟمف(، ًمٙمدـ شم، ويمد٤من إصدؾ: )و ڇ ې ڇذم ُمقوع ٟمّم٥م قمٓمٗم٤ًم قمغم:   ڇېڇ

ضمقد اًمٕمٓمػ، وإذا يم٤مٟمد٧م اهلد٤مء طمذف اًمٜمقن قمالُم٦م قمغم اًمٜمّم٥م، ومال يتؿ اًمقىمػ قمغم ُم٤م ىمبٚمف ُمع و

وم٢من اًمٙمالم واطمد ُمتّمدؾ  شمٕمقد قمغم اًمٜمبل  ڇ ې ڇشمٕمقد قمغم اهلل، وذم:  ڇېڇذم: 

 .(5)سمٕمْمف سمبٕمض، واًمٙمٜم٤مي٦م هل اًمتل اظمتٚمٗم٧م 

                                                           
1
 .[5 – 4اًمٜمقر: ](  

قمبد اًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ اعمٓمرودي، )اًمريد٤مض:  :أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٜمح٤مس، حت٘مٞمؼ  اًم٘مٓمع وآئتٜم٤مف:( ُيٜمٔمر:  2

 .18(، صه 1413إومم،   دار قم٤ممل اًمٙمت٥م ، اًمٓمبٕم٦م

2
 .[9اًمٗمتح: ](  

4
 .[9 – 8]اًمٗمتح: (  

، وُمٜم٤مر اهلدى ذم سمٞم٤من اًمقىمػ وآسمتدا: أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمٙمدريؿ إؿمدٛمقين، 671 اًمٜمح٤مس، ص ( يٜمٔمر: اًم٘مٓمع وآئتٜم٤مف: 5

 .364، 11هد(، ص1393)ُمٍم: ُمٓمبٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمب٤ميب احلٚمبل وأوٓده، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 
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سمٞمد٤من اًمٚمٗمدظ أو "، سم٠مٟمدف: -قمٜمدد اعمٗمنديـ-دًٓم٦م اًمسدٞم٤مق طمرٌي سم٤معمراضمٕم٦م ُم٤م ضم٤مء ذم شمٕمريػ و       

اجلٛمٚم٦م ذم أي٦م، سمام ٓ ُيرضمٝم٤م قمـ اًمس٤مسمؼ واًمالطمؼ، إٓ سمدًمٞمؾ صحٞمٍح جي٥م اًمتسٚمٞمؿ ًمف،.. وقمٚمٞمدف: 

 ومُٞمٗمٝمؿ يمالم اهلل قمّز و ضمّؾ ُمـ اًمسٞم٤مق، سمٛمراقم٤مة أُمريـ: 

: ؾمقاٌء يم٤من أيمثر ُمـ آي٦م، أو أىمؾ ُمـ مجٚم٦م. -1  اًمٜمٔمر إمم ُم٤م ىمبؾ اًمٜمّص اعمٗمنَّ

: ؾمقاٌء يم٤من أيمثر ُمـ آي٦م، أو أىمؾ ُمـ مجٚم٦م.اًمٜمٔمر إمم ُم٤م سمٕمد اًمٜمّص ا -2  عمٗمنَّ

ُيتص سمد٤مًمٜمص  -إصقًمٞملم واعمٗمنيـ واعمحدصملم واًمٗم٘مٝم٤مء- ويم٠من اًمسٞم٤مق قمٜمد قمٚمامء اًمنميٕم٦م       

دون ُم٤م وراءه، ومال يٕمدون ُمـ اًمسٞم٤مق أؾمدب٤مب اًمٜمدزول، وُمٜم٤مؾمدب٦م احلددي٨م، وُم٘مد٤مم اًمٙمدالم، ُمدع 

 . (1)"اهتامُمٝمؿ سمذًمؽ يمٚمف

وهذا آقمتامد قمغم اًمسٞم٤مق اعم٘م٤مزم وم٘مط، مل يقضمد ذم شمراث أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ إصقًمٞملم واعمٗمنيـ         

، سمؾ وضمد اقمتٜم٤مؤهؿ يمذًمؽ سمسٞم٤مق اعم٘مد٤مم، واًمتٍميددح سمدف وسمد٠مصمره ذم حتريدر (2)واًمٗم٘مٝم٤مء واعمحدصملم

 اعمٕمٜمك .

واقمتٜم٤مئدف سمد٠مىمقال اًمّمدح٤مسم٦م واًمتد٤مسمٕملم، سم٤مًمسٞم٤مق،  -رمحدف اهلل–سمٞم٤من ذًمؽ سمدءًا ُمـ اهتامم اًمٓمؼمي          

 ًمّمدقاب ُمدع اًمؽمضمدٞمح ، ذيمدر ُمرورًا سمت٠مصٞمؾ ٕمهٞم٦م اًمسٞم٤مق، واٟمتٝم٤مء سم٢مزضم٤مئف أومم إىمقال قمٜمده سم٤م

ًٓ قمٜمفممإ ف، أومم ُمـ شمقضمٞمٝم٦مذم ؾمٞم٤مق أي٤م  ُم٤م يم٤من ٟمٔمػًما عمِ ممضمٞمف اًمٙمالم إقشم"أن   .(3)" ُم٤م يم٤من ُمٜمٕمد

 ُمـ أُمثٚم٦م اًمت٠مويؾ اًمتل طمذا ومٞمٝم٤م  طمذو شم٠مصٞمٚمف، ُم٤م ىم٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:        

                                                           
ًم٘م٤مؾمدؿ، دًٓم٦م اًمسٞم٤مق اًم٘مرآين وأصمره٤م ذم اًمتٗمسػم، دراؾم٦م ٟمٔمري٦م شمٓمبٞم٘مٞم٦م ُمـ ظمالل شمٗمسػم اسمـ ضمرير: قمبدد احلٙمدٞمؿ سمدـ قمبدد اهلل ا(  1

سم٤مًمذيمر أن ذم اًمٙمتد٤مب ٟمٗمسدف ُمدـ إىمدقال ُمد٤م  ، وىمٛملمٌ 93هد(، اعمجٚمد إول: ص1433، اًمٓمبٕم٦م إومم)اًمري٤مض: دار اًمتدُمري٦م، 

: ُمد٤م ضمد٤مء ذم يؼمهـ قمغم وضمقد اقمتٜم٤مء قمٚمامء اًمنميٕم٦م سم٘مريٜم٦م ؾمٞم٤مق احل٤مل، واقمتامده٤م ُمع ىمريٜم٦م ؾمٞم٤مق اعم٘م٤مل، ُمـ ذًمؽ قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل

 .115، ص 119ص

 كٕمتٜمديُ ير اعمٕمٜمك قمٜمد إصقًمٞملم واًمٗم٘مٝمد٤مء، وذم حتر -سمِمّ٘مٞمف ُم٘م٤مًٓ وُم٘م٤مُم٤مً –( شمبلم أُمثٚم٦م اعمبح٨م إول ُمـ هذا اًمٗمّمؾ أصمر اًمسٞم٤مق  2

  هٜم٤م سمبٕمض إُمثٚم٦م اًمتل ضم٤مءت قمـ اعمٗمنيـ وذاح اًمسٜم٦م.

 (118:  5) اًمٓمؼمي،( ضم٤مُمع اًمبٞم٤من: 2
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ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ              ڌ  ڌ  چ 

 (1)چڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  

 چ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڇوم٢من ىم٤مل ىم٤مئدؾ: وُمدـ اًمدذي قمٜمدك سم٘مقًمدف:  "       

؟ وأي اعمس٤مضمد هل؟ ىمٞمؾ: إن أهؾ اًمت٠مويؾ ذم ذًمدؽ خمتٚمٗمدقن ، وم٘مد٤مل سمٕمْمدٝمؿ:   ڇ ڇڇ ڇ چ

وىمد٤مل  .اًمذيـ ُمٜمٕمقا ُمس٤مضمد اهلل أن يذيمر ومٞمٝم٤م اؾمٛمف هدؿ اًمٜمّمد٤مرى ، واعمسدجد سمٞمد٧م اعم٘مددس،...

آظمرون: هق سُمْخَتٜمٍَمَّ وضمٜمده وُمـ أقم٤مهنؿ ُمـ اًمٜمّم٤مرى ، واعمسجد: ُمسجد سمٞم٧م اعم٘مدس،... وىمد٤مل 

ريمل ىمدريش ، إذ ُمٜمٕمدقا رؾمدقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف دآظمرون: سمؾ قمٜمك اهلل قمز وضمؾ هبذه أي٦م ُمِمد

، وأومم اًمت٠مويالت اًمتل ذيمرهت٤م سمت٠مويؾ أي٦م ىمدقل ُمدـ ىمد٤مل: قمٜمدك اهلل .وؾمٚمؿ ُمـ اعمسجد احلرام...

اًمٜمّم٤مرى . وذًمدؽ أهندؿ هدؿ   ڇچ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڇقمز وضمؾ سم٘مقًمف: 

اًمذيـ ؾمٕمقا ذم ظمراب سمٞم٧م اعم٘مدس ، وأقم٤مٟمقا سُمْخَتٜمٍَّمَ قمغم ذًمؽ ، وُمٜمٕمقا ُم١مُمٜمل سمٜمل إهائٞمؾ ُمدـ 

 .قمٜمٝمؿ إمم سمالده ْخَتٜمٍَمَّ اًمّمالة ومٞمف سمٕمد ُمٜمٍمف سمُ 

واًمدًمٞمؾ قمغم صح٦م ُم٤م ىمٚمٜم٤م ذم ذًمؽ، ىمٞم٤مم احلج٦م سم٠من ٓ ىمقل ذم ُمٕمٜمك هدذه أيد٦م إٓ أطمدد إىمدقال 

، إٓ أطمدد  ڇ ڇڇ ڇ چ ڇالصم٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ، وأن ٓ ُمسدجد قمٜمدك اهلل قمدز وضمدؾ سم٘مقًمدف: اًمث

وإذ يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ = ويمد٤من ُمٕمٚمقُمد٤م اعمسجديـ ، إُم٤م ُمسجد سمٞم٧م اعم٘مدس ، وإُم٤م اعمسجد احلرام. 

أن ُمنميمل ىمريش مل يسٕمقا ىمط ذم ختري٥م اعمسجد احلرام ، وإن يم٤مٟمقا ىمد ُمٜمٕمقا ذم سمٕمدض إوىمد٤مت 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف ُمـ اًمّمالة ومٞمف = صح وصمب٧م أن اًمذيـ وصدٗمٝمؿ اهلل قمدز رؾمقل اهلل 

وضمؾ سم٤مًمسٕمل ذم ظمراب ُمس٤مضمده ، همػم اًمذيـ وصٗمٝمؿ اهلل سمٕمامرهتد٤م. إذ يمد٤من ُمنمديمق ىمدريش سمٜمدقا 

اعمسجد احلرام ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ، وسمٕمامرشمف يم٤من اومتخ٤مرهؿ، وإن يم٤من سمٕمض أومٕم٤مهلؿ ومٞمف، يمد٤من ُمدٜمٝمؿ قمدغم 

 .ًمذي يرو٤مه اهلل ُمٜمٝمؿهمػم اًمقضمف ا

                                                           
1
 [.114اًمب٘مرة: ](  
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، ُمْمد٧م  ڇچ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڇ ، أن أيد٦م اًمتدل ىمبدؾ ىمقًمدف:وأظمرى 

، واًمتل سمٕمده٤م ٟمبٝم٧م سمذم اًمٜمّم٤مرى واخلؼم قمـ اومؽمائٝمؿ  (1)سم٤مخلؼم قمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وذم أومٕم٤مهلؿ

 -، ومل جير ًم٘مريش وٓ عمنميمل اًمٕمرب ذيمر، وٓ ًمٚمٛمسجد احلرام ىمبٚمٝمد٤م، ومٞمقضمدف اخلدؼم (2)قمغم رهبؿ

إًمددٞمٝمؿ وإمم اعمسددجد   ڇچ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڇسم٘مددقل اهلل قمددز وضمددؾ: 

 .(3)"احلرام

ىم٤مم شمرضمٞمح اًمٓمؼمي قمغم ىمريٜم٦م ؾمٞم٤مق احل٤مل: إذ قُمرف قمـ ُمنميمل ىمريش أهنؿ يسٕمقن ًمٚمٕمدامرة          

ٓ ًمٚمتخري٥م،وإن ُوضمدت هلؿ أقمامل شمٜم٤مذم ذًمؽ ومٝمل شمِمذ قمـ إصدؾ ومدٞمٝمؿ، يمدام اؾمدتدل سمسدٞم٤مق 

 ويدؾذم اًمت٠ماًمذي هق أومم سم٤مٔيد٦م وقمٚمٞمف: وم٢من ، اعم٘م٤مل: وم٤مًمسب٤مق واًمٚمح٤مق مل يٙمـ ومٞمف ذيمر ًمٚمٛمنميملم

يم٤من ظمؼمه٤م خلؼممه٤م ٟمٔمػما إٓ أن شم٘مقم طمجد٦م سمخدالف وُم٤م يم٤من ٟمٔمػم ىمّم٦م أي٦م ىمبٚمٝم٤م وأي٦م سمٕمده٤م، 

   .ذًمؽ

ڭ  ڭ  ۇ     ۇ    ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ     چ :وقمدز ىمقًمف ضمّؾ قمٜمد اًمٜمح٤مس ذم و        

 :[8اًمزُمر: ] چۉ  ۉ   ې  ې  

ىمدد٤مل اًمسدددي: إٟمددداد ُمددـ اًمرضمدد٤مل يٓمددٞمٕمٝمؿ ذم اعمٕمدد٤مث وىمٞمددؾ قمبددد إوصمدد٤من وهددذا أومم "       

 .(4)"ٕن ذًمؽ ذم ؾمٞم٤مق قمت٤مب اهلل قمز وضمؾ إي٤مهؿ قمغم قمب٤مدهت٤م: سم٤مًمّمقاب

                                                           

ٺ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ  ( وهددل ىمقًمددف شمٕمدد٤ممم: 1

 [.113اًمب٘مرة: ] چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ    ٹٿ   ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ

ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶    ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ہہ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہچ  ( يِمددػم إمم ىمقًمدددف شمٕمددد٤ممم: 2

         ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                        ﮸﮷

 [.118 – 116اًمب٘مرة: ] چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۇڭ  ڭ  ڭ      ڭ

 (.442:  2) اًمٓمؼمي، :( يٜمٔمر: ضم٤مُمع اًمبٞم٤من 3

إومم،  اًمٓمبٕمد٦م، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، )ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م: ؼ: حمٛمد قمكم اًمّم٤مسمقينٞم٘م، حتُمٕم٤مين اًم٘مرآن: أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس أمحد سمـ حمٛمد(  4

 .156هد(، اجلزء اًمس٤مدس: ص1419
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د         چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ   چب٤مق  ُمدـ ىمقًمدف شمٕمد٤ممم:  وهق يِمػم هبذا عم٤م ضم٤مء ذم اًمسِّ

 ک     کک  ک  گ  گ   گ   گ  ڳڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  

، ويِمػم يمذًمؽ عم٘مد٤مم قمتد٥م اهلل قمٚمدٞمٝمؿ، وهدق ُمٗمٝمدقم (1)چڱں ڱ ڱ ڳ ڳڳڱ

 سمدًٓم٦م طم٤مهلؿ ُمـ ًمزوم قمب٤مدهت٤م .

ًمقاء قمٚمؿ اعمٜم٤مؾمب٦م سملم أي واًمسقر دًمٞمؾ قمغم إضم٤مدشمف وم٘مف اًمسٞم٤مق:   -رمحدف اهلل-اًمب٘م٤مقمل ام أن محؾ يم      

إذ فمٝمر هذا اًمٕمٚمؿ شمٓمبٞم٘م٤ًم عمٗمٝمقم اًمسٞم٤مق اعم٘م٤مزم قمٜمده، وىمد ذيمر أن ًمإلقمج٤مز ـمدري٘ملم: إول: ٟمٔمدؿ 

٥م : ٟمٔمٛمٝم٤م ُمع أظمتٝم٤م سمحسد٥م اًمؽمشمٞمد٥م، إول ىمريدٚم٦م قمغم طمٞم٤مهل٤م سمحس٥م اًمؽميمٞم٥م، وأظمريمؾ مج

٢مٟمٕمد٤مم ُمزيد مترس، وـمقل درسم٦م وُمدران ، سمومٛمحت٤مج ٓؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل، و أُم٤م أظمراًمتٜم٤مول ؾمٝمؾ اعمٜم٤مل، 

شم٠مُمؾ وإفمٝم٤مر قمجز، ووصمقق سم٠من يمالم اهلل ذروة ذم اًمرسمط يمام هق ذروة ذم طمسـ اعمٕمٜمك واًمٚمٗمظ، ُمدع 

اُمتالء سم٤مإليامن سم٤مًمٖمٞم٥م واؾمتدرار ًمرمح٦م اهلل ذم دقم٤مء وإحلد٤مح، ومٞمٜمٗمدتح طمٞمٜمئدذ ًمدف اًمبد٤مب، ويٕمدرف 

 .  (2)اًمؽمشمٞم٥م، وهل ُمٕم٤من ضمٚمٞمٚم٦م اًمقصػ سمديٕم٦م اًمرصػ قم٤مًمٞم٦م إُمر اعم٘مّمقد ُمـ

، ويِمػم إمم آي٦م أظمرى ذم ؾمقرة إٟمٗمد٤مل قمدـ اًمقٓيد٦م ٕم٤ممًمٚمسٞم٤مق اًم -رمحف اهلل–يٚمتٗم٧م اًمب٘م٤مقمل       

   سملم إرطم٤مم، وهق ينمح ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ٹٹٹٹڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄڄ   چ

 .(3)چڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

وعم٤م يم٤من أقمز إؿمٞم٤مء اًمديـ، ويم٤من ٓ يٜم٤مل إٓ سم٤مهلداي٦م، ويم٤من ىمد شم٘مددم ؾمدٚمبٝم٤م قمدـ "... : ي٘مقل      

أي يتٙمٚمػ أن يٗمٕمؾ ذم أُمرهؿ ُم٤م يٗمٕمؾ اًم٘مري٥م  چ ڄ  ڄچاًمٔم٤ممل، رهبٝمؿ ُمـ اٟمتزاقمف سم٘مقًمف: 

أي اعمبٕمددون قمدـ  چ ڃ چأي سمٕمد ُم٤م أقمٚمٛمٙمؿ اهلل ذم أُمرهؿ سمدام أقمٚمدؿ  چ ڃ چُمع ىمريبف،

                                                           
1
 .[7اًمزُمر: ](  

 (.12،  11:  1اًمب٘م٤مقمل، ): ٟمٔمؿ اًمدرر  ( ُيٜمٔمر:  2

2
 [.23 تقسم٦م:ًما](  
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أي ًمقوٕمٝمؿ اعمقآة ذم همػم ُمقوٕمٝم٤م سمٕمد أن شم٘مدم إًمدٞمٝمؿ  چڃ  ڃ چ  احلرضات اًمرسم٤مٟمٞم٦م

 ،(1)چىئ ىئ ىئ ی یچؾمبح٤مٟمف سمٛمثؾ هذه اًمزواضمر، وهذا رضمدقع سمد٤مٓطمؽماس إمم: 

 .(2)"أي٦م اًمقاًمٞم٦م ًمبٞم٤من اعم١مُمٜملم طم٘م٤ًم، وإؿم٤مرة إمم أٟمف يْمٚمٝمؿ وٓ هيدهيؿ

ُمـ  -رمحدف اهلل-ُم٤م ذيمره يٚمٗمتف دًٓم٦م اًمسٞم٤مق طم٤مًٓ وُم٘م٤مًٓ واًمٜم٤مفمر إمم ُم٤م اٟمتٝمجف اًمب٘م٤مقمل ذم ُمس٤مر          

ؾمب٥م إلفمٝم٤مر طمرٍف يّمح أن يدهمؿ ذم ٟمٔمػمه، وأن هذا اًمٔمٝمقر شم٤مسمع ًمسٞم٤مق احل٤مل اًمذي ٟمزًم٧م ومٞمدف 

ڦ     ڦچذم  فمٝمقر طمرف اًم٘م٤مف ُمـ ىمقًمف شمٕمد٤ممم:   ٤مل اًمذي ضم٤مءت ومٞمف، ىم٤مل أي٦م، وؾمٞم٤مق اعم٘م

  ڇ ڇ ڇ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ

اًمٙم٤مُمددؾ ذم اًمرؾمددٚمٞم٦م،.. وقمددؼم سم٤معمْمدد٤مرع رمحدد٦م ُمٜمددف  ڇ ڦ ڦ ڦ ڇ ":   (3)چ ڍ ڍ

ؾمبح٤مٟمف سمت٘مٞمٞمد اًمققمٞمد سم٤مٓؾمتٛمرار، وأفمٝمر اًم٘م٤مف إؿم٤مرة إمم شمٕمٚمٞم٘مف سم٤معمج٤مهرة، وٕن اًمسٞم٤مق ٕهدؾ 

 .(4)"إوصم٤من وهؿ جم٤مهرون، وىمد ضم٤مهر ؾم٤مرق اًمدرقملم اًمذي يم٤من ؾمبب٤ًم ًمٜمزول أي٦م ذم آظمر ىمّمتف

 ٓظمتالف اعم٘م٤مم، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وأرضمع اظمتالف اًم٘مراءات شمبٕم٤مً         

 ي٘مقل: : إذ (5)چچ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  چ 

أي اًمرو٤م اًمالئؼ سمجٜم٤مسمف ؾمبح٤مٟمف سم٠من ي٘مّريمؿ قمٚمٞمف أو ي٠مُمريمؿ سمف ويثٞمبٙمؿ قمغم ومٕمٚمدف،  ڇ ژڈ ڈڇ "

واًم٘مسامن سم٢مرادشمف، واظمتالف اًم٘مراء ذم ه٤مئف دال قمغم ُمراشم٥م اًمِمٙمر واهلل أقمٚمؿ، وم٤مًمقصؾ ًمٚمقاصٚملم 

إمم اًمٜمٝم٤مي٦م قمغم اظمتالف ُمراشمبٝمؿ ذم اًمقصقل، وآظمتالس ًمٚمٛمتقؾمٓملم، واإلؾمٙم٤من عمـ ذم اًمدرضمد٦م 

 .(6)"ومم ُمٜمفإ

                                                           
1
 [.75]إٟمٗم٤مل: (  

 (.421:  8)اًمب٘م٤مقمل، ( ٟمٔمؿ اًمدرر:  2

2
 [.115اًمٜمس٤مء: ](  

 (.411:  5) ٟمٔمؿ اًمدرر: اًمب٘م٤مقمل،( يٜمٔمر:  4

3
 [.7اًمزُمر: ](  

 (.461:  16) اًمب٘م٤مقمل، ( ٟمٔمؿ اًمدرر:  6
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يرضمع إمم دًٓم٦م اإلؿمب٤مع ذم اًمقصؾ قمغم إؿمب٤مع اًمرو٤م واُمتداده زُمٜمد٤ًم ويمٞمٗمد٤ًم،  (1)شمقضمٞمف ذًمؽو           

وهٙمذا ي٘مؾ يمٚمام ىمّٚم٧م طمريم٦م اًمقصؾ سم٤مٓظمتالس أو اإلؾمٙم٤من، ومتبٕم٤ًم ًمتدزم اًمرشمب٦م ذم اًمِمدٙمر يٙمدقن 

شمدزم اًمرو٤م شمبٕم٤ًم ًمتدزم ُمرشمب٦م اًمِم٤ميمريـ، وُمدـ صمدّؿ شمالءُمد٧م إطمدقال سمدلم رشمبد٦م اعمخد٤مـَمبلم طمد٤مل 

 ٦م ضمزائٝمؿ قمٚمٞمف سمام يٙمِمػ قمـ ُمرشمبتٝمؿ ذم اًم٘مرب ُمٜمف ؾمبح٤مٟمف.ؿمٙمرهؿ، ودرضم

ُمراقمد٤مة  يددل قمدغم طمدرص اًمٕمٚمدامء قمدغم  ورة ذم اًمؼمه٤من ُم٤م  -رمحف اهلل-ذيمر اًمزريمٌم وىمد           

ىمد شمٜمزل أي٤مت قمغم إؾمب٤مب اخل٤مص٦م، وشمقودع يمدؾ "، ذًمؽ أٟمف -اعم٘م٤مزم واعم٘م٤مُمل –اًمسٞم٤مىملم ُمٕم٤ًم 

٤م ُمـ أي رقم٤مي٦م ًمٜمٔمؿ اًم٘مرآن وطمسـ اًمسٞم٤مق: ومذًمؽ اًمذي ووٕم٧م ُمٕمدف واطمدة ُمٜمٝم٤م ُمع ُم٤م يٜم٤مؾمبٝم

أي٦م ٟم٤مزًم٦م قمغم ؾمب٥م ظم٤مص ًمٚمٛمٜم٤مؾمب٦م: إذا يم٤من ُمسقىم٤ًم عم٤م ٟمزل ذم ُمٕمٜمك يددظمؾ حتد٧م ذًمدؽ اًمٚمٗمدظ 

اًمٕم٤مم: أو يم٤من ُمـ مجٚم٦م إومراد اًمداظمٚم٦م ووٕم٤ًم حت٧م اًمٚمٗمظ اًمٕمد٤مم: ومدًٓمد٦م اًمٚمٗمدظ قمٚمٞمدف: هدؾ هدل 

 ًا ُمـ أي٤مت ىمٓمٕم٤م؟ أو ٓ يٜمتٝمل ذم اًم٘مدقة إمم ذًمدؽ: ٕٟمدف ىمدد يدراديم٤مًمسب٥م ومال ُيرج ويٙمقن ُمراد

ًمذا وم٢من اًمسٞم٤مق اعم٘مد٤مزم واعم٘مد٤مُمل ذم اًم٘مدرآن قمدغم   ،(2)"همػمه، وشمٙمقن اعمٜم٤مؾمب٦م ُمِمبٝم٦م سمف؟ ومٞمف اطمتامل

 ُمرشمب٦م واطمدة ُمـ إمهٞم٦م.

  اح السـةعـد رّش. 

أيب ، سمسدٜمده قمدـ (ؿّٚمدوقمَ ومْمدؾ ُمدـ قَمٚمدؿ :)سمد٤مب  ف داظمدؾروي اإلُم٤مم اًمبخ٤مري ذم صدحٞمح       

ُمثؾ ُم٤م سمٕمثٜمل اهلل سمف ُمـ اهلدى واًمٕمٚمؿ يمٛمثدؾ اًمٖمٞمد٨م " قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  ُمقؾمك

قنـة   أصد٤مب أرود٤م، ومٙمد٤من ُمٜمٝمد٤م اًمٙمثػم
واًمٕمِمد٥م اًمٙمثدػم، ويم٤مٟمد٧م وم٠مٟمبتد٧م اًمٙمد   َقب َؾـت  اد َـاءَ  َكؼ 

، وأصد٤مسم٧م ُمٜمٝمد٤م ـم٤مئٗمد٦م َوَزَرقُمدقاأُمسٙم٧م اعم٤مء، ومٜمٗمع اهلل هب٤م اًمٜم٤مس ومِمدرسمقا وؾمد٘مقا  َأضَم٤مِدُب  ُمٜمٝم٤م

                                                           
، اًمث٤مٟمٞم٦م: ىمدرأ {( وردت صمالث ىمراءات: إومم: ىمرأ اًمسقد واًمدوري وهِم٤مم سمخٚمػ قمٜمٝمام واسمـ مج٤مز سم٢مؾمٙم٤من اهل٤مء :)يروْف ًمٙمؿ 1

اًمث٤مًمث٦م: ىمدرأ اًمبد٤مىمقن:  ،{يروُف ًمٙمؿ}ٟم٤مومع وقم٤مصؿ ومحزة ويٕم٘مقب وُمٕمٝمؿ هِم٤مم ذم اًمقضمف اًمث٤مين سم٤مًمْمؿ ُمع اًم٘مٍم )آظمتالس(: 

، يٜمٔمر:  يمت٤مب اًمسبٕم٦م ذم اًم٘مراءات: أسمق سمٙمر أمحد سمـ ُمقؾمك سمدـ {يروٝمق ًمٙمؿ}ذم اًمقضمف اًمث٤مين سم٤مًمْمؿ ُمع اًمّمٚم٦م، وُمٕمٝمؿ اًمدوري

، 561هدد(، ص1411)اًم٘مد٤مهرة: دار اعمٕمد٤مرف ،اًمٓمبٕمد٦م اًمث٤مٟمٞمد٦م ،  حت٘مٞمؼ : ؿمدقىمل ودٞمػ، اًمٕمب٤مس سمـ جم٤مهد اًمتٛمٞمٛمل اًمبٖمدادي،

 .534ص اسمـ اجلزري، ويمذًمؽ: حتبػم اًمتٞمسػم:

 (.25:  1) اًمزريمٌم، آن:( اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مر 2

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110
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أظمرى، إٟمام هل ىمٞمٕم٤مٌن ٓ مُتسؽ ُم٤مء وٓ شمٜمب٧م يم ، ومذًمؽ ُمثؾ ُمـ وم٘مف ذم ديـ اهلل وٟمٗمٕمف ُمد٤م سمٕمثٜمدل 

ىمد٤مل أسمدق  ." ي٘مبؾ هدى اهلل اًمذي أرؾمٚم٧م سمدفاهلل سمف ومَٕمٚمِؿ وقَمّٚمؿ، وُمثؾ ُمـ مل يرومع سمذًمؽ رأؾم٤م، ومل

اعمد٤مء، ىمد٤مع يٕمٚمدقه اعمد٤مء، واًمّمٗمّمدػ اعمسدتقي ُمدـ  ققنؾتقمبد اهلل ىم٤مل إؾمح٤مق: ويم٤من ُمٜمٝم٤م ـم٤مئٗم٦م 

   .(1)إرض

ٚمحدظ شمذيمر اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين سمٕمض اًمرواي٤مت اًمتل ضم٤مءت ذم سمٕمض إًمٗمد٤مظ، ويٛمٙمدـ أن        

 ظمالل اًمسٞم٤مق ومٞمام يكم:طمريم٦م اعمٕمٜمك قمٜمد اًمنّماح وشمرضمٞمحٝمؿ ُمـ 

 ذيمر رواي٤مت: )ٟم٘مّٞم٦م(: - أ

 :ذم مجٞمع اًمرواي٤مت ُمـ اًمٜم٘مد٤مء وهدل  اًمبخ٤مري ٦م( يمذا قمٜمد)ٟم٘مٞمّ  سملّم اسمـ طمجر أٟمف ىمد وردت

 . "ٟم٘مٞم٦م أرض" صٗم٦م عمحذوف،

 أهند٤م   ذم شمٕمريٗمٝمد٤م اخلٓمد٤ميب ىم٤مل و أيب ذر،  وذم طم٤مؿمٞم٦م أصؾ احلٛمٞمدي ووىمٕم٧م: )صمٖمب٦م( قمٜمد

هذا اعمٕمٜمك ُمـ ظمالل  -رمحف اهلل-اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  ُمستٜم٘مع اعم٤مء ذم اجلب٤مل واًمّمخقر، ووّٕمػ

ٓم٤مئٗمد٦م هذا همٚمط ذم اًمرواي٦م ، وإطم٤مًم٦م ًمٚمٛمٕمٜمك: ٕن هدذا وصدػ اًمإن  اًمسٞم٤مق اعم٘م٤مزم، وىم٤مل

ًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل متسؽ اعم٤مء، يمدام أن  رض اوصٗم٤م ًمأن يٙمقن يّمٚمح  يمرإومم اًمتل شمٜمب٧م، وُم٤م ذُ 

 : )ـم٤مئٗم٦م ـمٞمب٦م(.ُمسٚمؿ ُمـ مجٞمع اًمٓمرق: )َٟمِ٘مٞمَّدد٦م(، وهق ُمثؾ ىمقًمف ذم اًمبخ٤مري ُم٤م ُوبط ذم

ذم صدحٞمح  ىمد شمقاشمر جمٞمئٝم٤م هبذا اعمٕمٜمك يمامف اًمٙمالم، ومُرضّمح٧م )َٟمِ٘مٞمَّدد٦م( ُمـ ظمالل اعمٕمٜمك اعمسقق ًم    

 ُمسٚمؿ.

                                                           
حمٛمدد سمدـ إؾمدامقمٞمؾ سمدـ : أسمق قمبدد اهلل اجل٤مُمع اعمسٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف(  1

ُمّمقرة قمدـ اًمسدٚمٓم٤مٟمٞم٦م سم٢مود٤موم٦م شمدرىمٞمؿ  ،دار ـمقق اًمٜمج٤مة ًمبٜم٤من: -، )سمػموت: حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مس قمٜم٤مي٦ماعمٖمػمة اًمبخ٤مري، 

(، اجلدزء إول، 79(، يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، سم٤مب ومْمؾ ُمدـ قَمٚمِدؿ وقمٚمَّؿ،رىمدؿ احلددي٨م: )هد1422اًمٓمبٕم٦م إومم ، حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل

اعمسٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمدٚمؿ: ُمسدٚمؿ سمدـ احلجد٤مج أسمدق احلسدـ . و27ص

سم٤مب سمٞم٤من ُمثؾ ُم٤م ، د:ط(، يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  ، )سمػموت:ؼ: حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىملٞم٘م، حتػمي اًمٜمٞمس٤مسمقرياًم٘مِم

 .1787(، اجلزء اًمراسمع، ص2282، رىمؿ احلدي٨م: )سمٕم٨م سمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اهلدى واًمٕمٚمؿ
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  ُمددـ روايدد٤مت  ٧مًمٞمسدد اسمددـ طمجددر ذيمددر أهندد٤م سمٛمٕمٜمددك ـم٤مئٗمدد٦م ، ًمٙمددـ : (سم٘مٕمدد٦م): ٧مورويدد

 .اًمّمحٞمحلم

 يمدام ي٘مد٤مل ،اًم٘مٓمٕم٦م اًمٓمٞمبد٦م:اعمراد هب٤م أن  اسمـ رضم٥م ذم ذح إذ ضم٤مء  دد٦م(:يمام روي٧م: )سم٘مٞم: 

 ، وذًمدؽ ذم ىمقًمدف شمٕمد٤ممم:ُمـ اًم٘مرآن ذم ؾمٞم٤مىمف اًمٕم٤مم واؾمتِمٝمد هبذا اعمٕمٜمك ومالن سم٘مٞم٦م اًمٜم٤مس،

ۉېېې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  چ

 .(1)چۆئ  ۈئۈئ 

 : )وزرقمقا( ذيمر اًمرواي٤مت ذم  - ب

   )ويٕم٘مدقب سمدـ إظمدرم  أسمق يٕمغم اًمبخ٤مري ذم هذه اًمرواي٦م ُمـ اًمزرع ، وواومؼ :)وزرقمقا

 . أيب يمري٥م وهمػممه٤م قمـ

  ( ورقمقا:) قويددداًمٜم رددوذيم، ُمـ اًمرقمل : أيب يمري٥م ٤م قمـددوهمػممه  ٤مئلددواًمٜمس عمسٚمؿ 

شمددل  (زرقمدقا)ٕن روايد٦م  ;ُمسٚمؿ رضمح  رواي٦مأُم٤م اًم٘م٤ميض وم ،ٝمام صحٞمحٞميمٚم أن -رمحدف اهلل-

 (رقمدقا)ة ـمٚمد٥م اًمٕمٚمدؿ، وإن يم٤مٟمد٧م روايد٦م ًمتٓم٤مسمؼ ذم اًمتٛمثٞمؾ ُمبد٤مذ ،قمغم ُمب٤مذة اًمزرع

 ُمٓم٤مسم٘م٦م ًم٘مقًمف أٟمبت٧م ، ًمٙمـ اعمراد أهن٤م ىم٤مسمٚم٦م ًمإلٟمب٤مت.

ٕن اًمث٤مٟمٞمد٦م مل حيّمدؾ ُمٜمٝمد٤م ٟمبد٤مت،  :ٕومم رض اراضمدع ًمد( ورقمدقا: )ىمقًمدف أن اًم٘م٤ميض  ذيمرو    

  .ويٛمٙمـ أن يرضمع إمم اًمث٤مٟمٞم٦م أيْم٤م سمٛمٕمٜمك أن اعم٤مء اًمذي اؾمت٘مر هب٤م ؾم٘مٞم٧م ُمٜمف أرض أظمرى وم٠مٟمبت٧م

 .ووقمقا(: وهذه ٓ أصؾ هل٤م، وإٟمام هل شمّمحٞمػ( 

 .  (ٚم٧مـم٤مئٗم٦م ىمٞمّ )٤من ُمٜمٝم٤م ويم: اسمـ راهقيف إؾمح٤مق  ذيمر ُم٤مضم٤مء قمـ -ج

ُمٕمٜمد٤مه ذسمد٧م،  ،٤مصدقاسم ٠من ضمٕمٚمدفسمد همدػمهظم٤مًمٗمدف و ،إؾمدح٤مق شمّمحٞمػ ُمـ أٟمف  إصٞمكم سملّم       

سمد٠من  اًم٘مرـمبدل ذسمد٧م ذم اًم٘م٤مئٚمد٦م. وشمٕم٘مبدف :أي ،ٚم٧م اإلسمدؾىمٞمّ  :ذب ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر، ي٘م٤مل:واًم٘مٞمؾ

اعم٘مّمقد ٓ ُيتص سمنمب اًم٘م٤مئٚم٦م. وأضمٞم٥م سم٠من يمقن هدذا أصدٚمف ٓ يٛمٜمدع اؾمدتٕمامًمف قمدغم اإلـمدالق 

                                                           
1
 [.116هقد: ](  
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أيْمد٤م سم٠مٟمدف  اًم٘مرـمبل ، وشمٕم٘مبفذم اعمٙم٤من اعمٜمخٗمض إذا اضمتٛمع ومٞمفاعم٤مء ( ىمٞمؾ) :قمٜمد اسمـ دريددمقزا. و

ٕن اضمتامع اعم٤مء إٟمام هق ُمث٤مل اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، واًمٙمدالم هٜمد٤م إٟمدام هدق ذم إومم اًمتدل  ;يٗمسد اًمتٛمثٞمؾ

 .(1)ػ٤مٕفمٝمر أٟمف شمّمحٞموم ، وٕٟمف ٓ ُيدم اعمٕمٜمك اًمذي ؾمٞمؼ إًمٞمفذسم٧م وأٟمبت٧م

يم٤من يبتدئ سم٤مًمرواي٦م إىمقى ؾمٜمدًا وإصح ُمٕمٜمك، صمدؿ  -رمحدف اهلل-ُيٚمحظ أن اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين       

يدرج سم٘مٞم٦م اًمرواي٤مت شمبٕم٤ًم عم٤م يم٤من ًمف شمقضمٞمف صح٧م سمف اًمرواي٦م، طمتك يذيمر اًمرواي٦م اًمتل ٓ أصدؾ هلد٤م 

آراء اًمِمددراح وشمقضمٞمٝمد٤مهتؿ وأدًمدتٝمؿ أو ىمد دظمٚمٝمد٤م شمّمدحٞمػ وٓ يّمدح هبد٤م اعمٕمٜمدك، يمدام يدذيمر 

، دون أن يٜمت٘مل ُمـ أراء ُم٤م هدق إىمدرب إًمٞمدف سع اًمنمح صمراءً وُمراضمٕم٤مهتؿ ٕصؾ اًمٗمٙمرة طمتك يت

ـم٤مرطم٤ًم ُم٤م دوٟمف همػم ُمٕمقل قمٚمٞمف، سمؾ يم٤من ُمقوققمٞم٤ًم يذيمر اًمرأيلم اعمٕم٤ميمسلم ذم اًمرواي٦م اًمقاطمدة: ُمـ 

ُمدـ  اًمٕمسد٘مالينًمرواي٤مت قمٜمدد َُمدـ ذيمدرهؿ قمّْمده٤م وُمـ أٟمٙمره٤م،  وًمقطمظ أن قمٔمؿ اًمتقضمٞمف سملم ا

اًمٕمٚمامء إضمالء يم٤من سمٛمٕمقٟم٦م ىمريٜم٦م اًمسٞم٤مق اًمتل يرشمٙمز قمٚمٞمٝم٤م اعمٕمٜمك ذم إٟمقاع اًمثالصمد٦م اًمتدل ذيمرهد٤م 

 ذم ؾمٞم٤مق سمٞم٤من ُم٘مدار اًمٗمْمؾ ًمٙمٍؾ. ،، ُمثاًل ٕٟمقاع صمالصم٦م ُمـ أُمتف أُم٤مم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ سمفاًمٜمبل 

٦م أىمس٤مم : أرض ـمٞمب٦م اًمتل يٜمزل قمٚمٞمٝم٤م اًمٖمٞم٨م إمم صمالصمرض هذا احلدي٨م ي٘مسؿ إسمٞم٤من ذًمؽ أن         

ظمّمب٦م، شمنمب اعم٤مء صمؿ شمٜمب٧م اًمٙم ، وإرض إظمرى أرض أضم٤مدب متسؽ اعم٤مء ومال شمنمب، 

شمستب٘مٞمف ذم ضمقومٝم٤م يمٞمام ينمسمف اًمٜم٤مس ، وأرض صم٤مًمث٦م ؾمبخ٦م،  شمنمب اعم٤مء وٓ شمٜمب٧م، ٓ شمٜمتٗمع سمف وٓ 

 عمست٘مبؾ ًمٚمٝمدى واًمٕمٚمؿ.ُمثؾ ًمٚمٕم٘مؾ ا احلدي٨م شمٜمٗمع همػمه٤م سمف. و

ؾمٛمك اًمٕمٚمؿ اًمذي ضم٤مء سمف همٞمث٤ًم ، واًمٖمٞم٨م ُمٓمر يٜمزل قمغم ُمـ هدق  يٚمحظ يمٞمػ أن رؾمقل اهلل          

، ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اهلدى واًمٕمٚمؿ اًمٚمذيـ ضم٤مء هبام ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞمدلم (2)ؿمديد احلقج إًمٞمف ، ومٞمٖمقصمف ُمـ اهلُٚمٙم٦م

 :س ُمـ اهلالك  شمست٘مبٚمف قم٘مقل صمالصم٦مهمقٌث ًمٚمٜم٤مس ُمـ اهلٚمٙم٦م، وقمٚمٞمف: ومٙمؾ قمٚمؿ ٟم٤مومع يٜم٘مذ اًمٜم٤م

                                                           
٤مري: أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين، شمٕمٚمٞمؼ: قمبد اًمٕمزيز سمدـ قمبدد اهلل سمدـ سمد٤مز، وقمبدد ( يٜمٔمر: ومتح اًمب٤مري سمنمح صحٞمح اًمبخ 1

هدد(، اعمجٚمدد إول، 1426اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمؼماك، اقمتٜم٤مء: أسمق ىمتٞمب٦م ٟمٔمر حمٛمد اًمٗم٤مريد٤ميب، )اًمريد٤مض: دار ـمٞمبد٦م، اًمٓمبٕمد٦م إومم، 

 .311-318ص

ن: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلسلم سمدـ حمٛمدد، اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآوىمد ضمٕمٚمف اًمراهم٥م اًم صٗم٤مين رمحف اهلل حت٧م ُم٤مدة: )همقث(، يٜمٔمر: (  3

 .368ص سم٤مب اًمٖملم، اًم٘م٤مهرة: اعمٙمتب٦م اًمتقومٞم٘مٞم٦م، د.ط (،)
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ومٞمستخرج ُمٜمف ٟمبت٤ًم طمٞم٤ًم، قمٚماًم آظمدر طمّٞمد٤ًم ، يسدت٘مبؾ ومٞمٜمبد٧م ومَٞمٜمتٗمدع  -اًمٖمٞم٨م –قم٘مؾ ي٠مظمذ اًمٕمٚمؿ        

 ويٜمٗمع.

شمٜمٗمع سمف همػمه٤م دون أن شمٜمتٗمدع  سمٛمث٤مسم٦م إرض إضم٤مدب اًمتل يٜمزل اعم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ومال شمنمب، وقم٘مؾ       

 ًمٜمٗمسٝم٤م .

إٟمام حي٨م قمدغم أن  ، ومال يٜمتٗمع وٓ يٜمٗمع، واًمرؾمقل -اًمٖمٞم٨م– يستب٘مل اًمٕمٚمؿ قم٘مؾ اًمث٤مًم٨م ٓو        

 ٟمٙمقن ذم قمٚمٛمٜم٤م وقمٛمٚمٜم٤م أرو٤ًم ـمٞمب٦م، اؾمتس٘م٧م وم٤مؾمت٘مبٚم٧م وم٠مٟمبت٧م ُمـ يمؾ زوٍج هبٞم٩م.

واؾمتحْم٤مر ؾمب٥م اًمقرود ُمٝمٌؿ ًمُتٗمٝمؿ إطم٤مديد٨م ذم ودقء ُمالسمسد٤مهت٤م وأؾمدب٤مهب٤م وُم٘م٤مصدده٤م،        

ُيدٜمّص قمٚمٞمٝمد٤م، أو سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ، وأؾمب٤مب اًمقرود ذم احلددي٨م ومتٙمقن اًمٕمؼمة سمخّمقص اًمسب٥م، أو 

 .(1)ُمـ اًمقاىمع اًمذي ؾمٞم٘م٧م ومٞمف شُمٗمٝمؿُمٜمف، أو  شُمسُتٜمبط

ـْ َأَٟمدٍس، َأنَّ اًمٜمَّبِدلَّ َصدغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمدِف  ،قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء        ـْ صَم٤مسم٧ٍِم، قَمد َوقَم

ُحقَن، وَمَ٘م٤مَل:  َُمد٤م »ىَم٤مَل: وَمَخدَرَج ؿِمٞمًّمد٤م، وَمَٛمدرَّ هِبِدْؿ وَمَ٘مد٤مَل: ش ًَمْق مَلْ شَمْٗمَٕمُٚمقا ًَمَّمُٚمَح »َوؾَمٚمََّؿ َُمرَّ سمَِ٘مْقٍم ُيَٚم٘مِّ

 .(2)"شَأْٟمُتْؿ َأقْمَٚمُؿ سم٠َِمُْمِر ُدْٟمَٞم٤ميُمؿْ »يَمَذا َويَمَذا، ىَم٤مَل: ىَم٤مًُمقا: ىُمْٚم٧َم ش ًمِٜمَْخٚمُِٙمْؿ؟

أٟمف ضم٤مء ذم حّٛمؾ ُم٤م ٓ حيٛمؾ، ذم طملم ، ًمٞمُ ٓمع ُمـ ؾمٞم٤مىمفاىمتُ  ،شأٟمتؿ أقمٚمؿ سم٠مُمر دٟمٞم٤ميمؿ»: ىمقًمف      

   ؾمٞم٤مق ىمّم٦م شم٠مسمػم اًمٜمخؾ.

ريض اهلل قمٜمٝم٤م َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َدظَمَؾ قَمَٚمْٞمَٝم٤م َوقِمٜمَْدَه٤م اُْمَرَأٌة، ىَم٤مَل: – قم٤مئِم٦م وقمـ        

ـْ َهِذِه؟» ـْ َصاَلهِت٤َم، ىَم٤مَل: ش َُم  َُمْف، قَمَٚمْٞمُٙمْؿ سماَِم شُمِٓمٞمُ٘مقَن، وَمَقاهللَِّ َٓ َيَٛمؾُّ اهللَُّ طَمتَّك »ىَم٤مًَم٧ْم: وُماَلَٟم٦ُم، شَمْذيُمُر ُِم

 

 

                                                           
٤مت ٗم(، وُمدـ اعمّمدٜم342:  2)ـم٤مؿمدٙمؼمى زادة، ( قمٚمؿ أؾمب٤مب اًمقرود قمٚمؿ ىم٤مئؿ سمذاشمف ُمـ قمٚمقم احلدي٨م، يٜمٔمر: ُمٗمت٤مح اًمسٕم٤مدة:  1

، واًمبٞم٤من واًمتٕمريػ ذم أؾمب٤مب ورود احلدي٨م اًمنميػ. ٓسمـ محزة احلسدٞمٜمل، وُمدـ ـملاًمٚمٛمع ذم أؾمب٤مب احلدي٨م ًمٚمسٞمقيمت٤مب ومٞمف: 

 اًمٙمت٥م اعمٗم٘مقدة ُمّمٜمػ ٕيب اًمب٘م٤مء اًمٕمٙمؼمي، سم٤مؾمؿ: ؾمب٥م أصم٤مر.

ْٟمَٞم٤م قَمغَم ُوضُمقِب اُْمتَِث٤مِل َُم٤م ىَم٤مًَمُف صحٞمح ُمسٚمؿ: يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب (  3 ـْ َُمَٕم٤ميِِش اًمدُّ قًم٤م ُدوَن َُم٤م َذيَمَرُه َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ُِم َذْ

ْأِي   (. 1836: 4(، )2363، رىمؿ احلدي٨م: )ؾَمبِٞمِؾ اًمرَّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
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ـِ إًَِمْٞمِف َُم٤مَداَم قَمَٚمْٞمِف َص٤مطِمُبفُ ش مَتَٚمُّقا ي  .(1)"َويَم٤مَن َأطَم٥مَّ اًمدِّ

أي: اؿمتٖمٚمقا ُمـ إقمامل سمام شمسدتٓمٞمٕمقن اعمداوُمد٦م  شقمٚمٞمٙمؿ سمام شمٓمٞم٘مقن»ىمقًمف: ": اًمٕمس٘مالينىم٤مل        

ل اًمٜمٝمدل قمدـ دقمٚمٞمف، ومٛمٜمٓمقىمف ي٘متِض إُمر سم٤مٓىمتّم٤مر قمغم ُم٤م يٓم٤مق ُمـ اًمٕمبد٤مدة، وُمٗمٝمقُمدف ي٘متْمد

شمٙمٚمػ ُم٤م ٓ يٓم٤مق، وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: حيتٛمؾ أن يٙمقن هذا ظم٤مص٤ًم سمّمدالة اًمٚمٞمدؾ، وحيتٛمدؾ أن 

ؾمب٥م وروده ظم٤مص سم٤مًمّمدالة، وًمٙمدـ اًمٚمٗمدظ قمد٤مم، وهدق يٙمقن قم٤مُم٤ًم ذم إقمامل اًمِمدرقمٞم٦م. ىمٚم٧م: 

 .(2)"اعمٕمتؼم

اًمدٜمص، ويِمدٙمؾ ُمدع ؾمب٥م اًمقرود ذم إطم٤مدي٨م ٟم٤مسمع قمـ ؾمٞم٤مق احل٤مل، ُمٜمدف ُيٜمٓمٚمدؼ ًمٗمٝمدؿ إن      

 رواومد ؾمٞم٤مق اعم٘م٤مل ُم٤م يتٛمٙمـ سمف اعمٕمٜمك ويتحدد.

وقمل اعمٗمّنيـ وّذاح اًمسٜم٦م سمدًٓم٦م اًمسٞم٤مق ىمد فمٝمدر ُمدـ ظمدالل اعمٜمٓمٚم٘مد٤مت  يتبلم مم٤م ؾمبؼ أن       

اإلضمرائٞم٦م ذم اؾمتٜمب٤مط اعمٕم٤مين ودٓٓهت٤م، ويٛمتد هذا اًمدققمل ٕصدح٤مب اعمددوٟم٤مت اًمٚمٖمقيد٦م، سمِمدتك 

 جم٤مٓهت٤م.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(. وصحٞمح اإلُم٤مم 17: 1(، )43صحٞمح اًمبخ٤مري: يمت٤مب اإليامن، سم٤مب أطم٥م اًمديـ إمم اهلل قمز وضمؾ أدوُمف، رىمؿ احلدي٨م: )(  1

 (.524: 1(، )285، رىمؿ احلدي٨م: )سم٤مب أُمر ُمـ ٟمٕمس ذم صالشمف أو اؾمتٕمجؿ قمٚمٞمف اًم٘مرآنيمت٤مب صالة اعمس٤مومريـ،  ُمسٚمؿ:

 (.187:  1)اًمٕمس٘مالين، ( ومتح اًمب٤مري:  3
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 ادبحث الثالث

 والبالغقني والـؼادالؾغويني  يف مدوكة 

إن يم٤مٟم٧م دًٓم٦م اًمسٞم٤مق ىمد ٟمْمج٧م واؾمتقت قمغم ؾمقىمٝم٤م قمٜمد إصقًمٞملم، وم٢من اًمٚمٖم٦م يم٤مٟم٧م            

 حمْمٜمٝم٤م إول، ُمٜمٝم٤م ٟمِم٠مت، وذم طمقاصؾ قمٚمقُمٝم٤م وضمدت، شمٍمحي٤ًم يم٤من أو إعم٤مطم٤ًم.

 إزاء سمٞم٧م أو ىمّمٞمدة اًمٕمرب إىمح٤محشمٕم٤مرف قمٚمٞمٝم٤م  ُم٤م وصؾ ُمـ إؿم٤مرات ٟم٘مدي٦م أنّ  وٓ ؿمؽ         

وقمٚمٞمف: وم٢من ي٦م أسمٚمغ ُمـ اًمتٍميح ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م، ، يم٤من اًمبٞم٧م أؿمٕمر سمٞم٧م ذم ؾمٞم٤مىمف، واًمٙمٜم٤ممل شمٙمـ همٗمالً 

، ومٚمٞمس يروق اًمتٜمٙمػم أسمدًا، وٓ يروق اًمتٕمريػ أسمدًا: ٕٟمف ىُمّٞمد اًمٌمء ذم ؾمٞم٤مىمف ًمٞمس ؿم٤مئٕم٤مً 

ػم يمؾ وقمغم هذا شمس ،(1)"١ممي، واًمٖمرض اًمذي ُيرادع، وسمحس٥م اعمٕمٜمك اًمذي وسمحس٥م اعمق"إٟمام

 .ي، أي٤ًم يم٤من راومده، ًمٖم٦ًم أو ٟمحقًا أو سمالهم٦ًم أو ٟم٘مداشمّمقيرظمّمٞمّم٦م شمريمٞمبٞم٦م أو ٟمٛمط 

ويٛمٙمـ شمتبع سمٕمض إُمثٚم٦م ٕصمر اًمسٞم٤مق ذم شمقضمٞمف اعمٕمٜمك قمٜمد أصح٤مب اعمدوٟم٦م،  وذًمؽ قمغم      

 :  اًمٜمحق اًمت٤مزم

 هد(255)اعمتقرم:  اجلاحظ. 

طم٤مًٓ وُم٘م٤مًٓ ُم٤م أوضمبف اجل٤مطمظ قمغم اعمتٙمٚمؿ ُمـ  ُمـ اإلؿم٤مرات اًمراؾمخ٦م ًمدًٓم٦م اًمسٞم٤مق             

يٜمبٖمل ًمٚمٛمتٙمٚمؿ أن يٕمرف أىمدار اعمٕم٤مين، ويقازن سمٞمٜمٝم٤م وسملم أىمدار "ىم٤مل: ُمٕمروم٦م طمتك يتٙمٚمؿ، 

وًمٙمؾ طم٤مًم٦م ُمـ ذًمؽ ُم٘م٤مُم٤م،  ،اعمستٛمٕملم وسملم أىمدار احل٤مٓت، ومٞمجٕمؾ ًمٙمؾ ـمب٘م٦م ُمـ ذًمؽ يمالُم٤م

٘مسؿ أىمدار اعمٕم٤مين قمغم أىمدار اعم٘م٤مُم٤مت، وأىمدار طمتك ي٘مسؿ أىمدار اًمٙمالم قمغم أىمدار اعمٕم٤مين، وي

 .(2)"اعمستٛمٕملم قمغم أىمدار شمٚمؽ احل٤مٓت

ومٙم٠من ُمٞمزان اجل٤مطمظ حيقي صمالث يمّٗم٤مت: يمٗم٦م ًمٚمٛمٕم٤مين، وصم٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمستٛمٕملم، وصم٤مًمث٦م ًمٚمح٤مٓت،         

 صمؿ حيّمؾ اعمٞمزان سم٤مًمقوم٤مق سملم اًمٙمالم واعم٘م٤مم، وئمؾ ذم قمٛمٚمف هذا طمتك شمتس٤موى أىمدار اعمٕم٤مين

                                                           
1
 .87 اجلرضم٤مين، صقمج٤مز:دٓئؾ اإل (  

(، اجلدزء إول، هدد1418 اًمسد٤مسمٕم٦م،اًمٓمبٕمد٦م ،ُمٙمتبد٦م اخل٤مٟمجل :اًم٘مد٤مهرة) ،اجلد٤مطمظقمٛمرو سمـ سمحدر أسمق قمثامن اًمبٞم٤من واًمتبٞملم: (  3

 .138ص
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وأىمدار أًمٗم٤مفمٝم٤م سمٕمد شم٘مسٞمؿ اًمٙمالم قمغم اعمٕمٜمك، وشمتس٤موى أىمدار اعم٘م٤مُم٤مت وأىمدار ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م سمٕمد شم٘مسٞمؿ 

اعمٕم٤مين قمغم اعم٘م٤مُم٤مت، وشمتس٤موى أىمدار احل٤مٓت وأىمدار ُمستٛمٕمٞمٝم٤م سمٕمد شم٘مسٞمؿ أىمدار اعمستٛمٕملم قمغم 

 أىمدار شمٚمؽ احل٤مٓت.

ذم اشمزان اًمبالهم٦م شمٓمٗمٞمػ ذم اًمٙمٞمؾ،  ًمذا وم٢من دم٤مهؾ إطمدى اًمٙمّٗم٤مت أو شمٖمٞمٞمبٝم٤م قمـ ىمدره٤م       

اعمٕمٜمك ًمٞمس ينمف سم٠من يٙمقن ُمـ ُمٕم٤مين اخل٤مص٦م، " وظمنان حلؼ إىمدار اًمثالصم٦م: ذًمؽ ٕن

 ويمذًمؽ ًمٞمس يّتْمع سم٠من يٙمقن ُمـ ُمٕم٤مين اًمٕم٤مُم٦م.

وإٟمام ُمدار اًمنمف قمغم اًمّمقاب وإطمراز اعمٜمٗمٕم٦م، ُمع ُمقاوم٘م٦م احل٤مل، وُم٤م جي٥م ًمٙمؾ ُم٘م٤مم ُمـ 

 .(1)"اعم٘م٤مل

وًمٕمؾ اًمذيـ ومرىمقا سملم احل٤مل واعم٘م٤مم ضم٤مء شمٗمري٘مٝمؿ قمغم سمٕمض اًمتٙمٚمػ، أُم٤م اجلٛمٝمقر ومٚمؿ          

يٗمرق، واحل٤مل أو اعم٘م٤مم قمٜمدهؿ هق إُمر اًمداقمل ًمٚمٛمتٙمٚمؿ أن يقرد يمالُمف قمغم ـمري٘م٦م ُم٤م، وهذا 

٤ًم )إُمر اًمداقمل ًمٚمٛمتٙمٚمؿ( ُمتسع ٕن يِمٛمؾ يمؾ ُم٤م حيٞمط سم٤مًمٜمص ُمـ فمروف ظم٤مرضمٞم٦م: زُم٤مٟم٤ًم وُمٙم٤مٟم

 . (2)وصم٘م٤موم٦ًم وجمتٛمٕم٤ًم، ورسمام هذا ُم٤م ضمٕمؾ اعم٘م٤مم أؾم٤مؾم٤ًم ُمـ أؾمس شمٗمسػم اًمٜمص ووم٘مف سمالهمتف

عم٤م سمٕم٨م يقؾمػ سمـ قمٛمر سمرأس زيد، "ويٛمٙمـ شمٚمٛمس وقمل إدسم٤مء سم٤معم٘م٤مم ُم٤م رواه اجل٤مطمظ أٟمف:        

وٟمٍم سمـ ظمزيٛم٦م، ُمع ؿمّب٦م سمـ قم٘م٤مل، ويمٚمػ آل أيب ـم٤مًم٥م أن يؼمؤوا ُمـ زيد، وي٘مقم ظمٓمب٤مؤهؿ 

سمذًمؽ. وم٠مول ُمـ ىم٤مل قمبد اهلل سمـ احلسـ، وم٠موضمز ذم يمالُمف صمؿ ضمٚمس، صمؿ ىم٤مم قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر، 

وهؿ ي٘مقًمقن: اسمـ اًمٓمّٞم٤مر وم٠مـمٜم٥م ذم يمالُمف، ويم٤من ؿم٤مقمرا سمّٞمٜم٤م، وظمٓمٞمب٤م ًمسٜم٤م، وم٤مٟمٍمف اًمٜم٤مس 

                                                           
 (.136: 1)اجل٤مطمظ، ( اًمبٞم٤من واًمتبٞملم:  1

3
طمري سم٤مًمذيمر أن ومٙمريت احلد٤مل واعم٘مد٤مم شمرشمبٓمد٤من سم٤مًمبٕمدد و. وُم٤م سمٕمده٤م 31صاهلدهد، يٜمٔمر: أصمر اًمسٞم٤مق ذم اصٓمٗم٤مء إؾم٤مًمٞم٥م: (  

ُٕمر اًمذي يدقمق اعمتٙمٚمؿ إمم شم٘مديؿ صٞم٤مهمتف قمغم وضمف ُمٕملم، إُم٤م أن يتّمدؾ سمدزُمـ هدذه اًمّمدٞم٤مهم٦م ااًمزُم٤مين واعمٙم٤مين ًمٚمٙمالم، ذًمؽ أن 

ومٞمسٛمك: )احل٤مل(، وإُم٤م أن يتّمؾ سمٛمحٚمٝم٤م ومٞمسٛمك: )اعم٘م٤مم(، وُمـ هٜم٤م ارشمبٓم٧م ومٙمرة احل٤مل واعم٘مد٤مم سم٤معم٘مد٤مل، واظمدتالف صدقر هدذا 

يٜمٔمر: اخلٓم٤مب اًم٘مرآين، دراؾم٦م ذم اًمٕمالىم٦م سملم اًمٜمص واًمسدٞم٤مق: احل٤مل واعم٘م٤مم،  فإمم اظمتال -وٛمـ ُم٤م يٕمقد–اعم٘م٤مل يٕمقد سم٤مًمرضورة 

 .55هد(، ص1426ظمٚمقد اًمٕمٛمقش، ) إردن: قم٤ممل اًمٙمت٥م احلدي٨م، اًمٓمبٕم٦م إومم، 
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أظمٓم٥م اًمٜم٤مس! وم٘مٞمؾ ًمٕمبد اهلل سمـ احلسـ ذم ذًمؽ، وم٘م٤مل: ًمق ؿمئ٧م أن أىمقل ًم٘مٚم٧م، وًمٙمـ مل يٙمـ 

 .(1)"ُم٘م٤مم هور. وم٠مقمج٥م اًمٜم٤مس ذًمؽ ُمٜمف

، ٕن اًمّمٞم٤مهم٦م اًمٗمٜمٞم٦م قمٜمده قمـ  اًمّمٞم٤مهم٦م اًمٗمٜمٞم٦م هق سمٛمث٤مسم٦م احلدي٨م قمـ اًمسٞم٤مق اجل٤مطمظ وطمدي٨م      

 .(2)هل اًمسٞم٤مق قمٜمد اعمحدصملم

  هد(392)اعمتقرم: اجلرجاينالؼايض. 

ُمـ ضمٜم٤مي٤مت آظمتٞم٤مر قمغم أيب مت٤مم وأشمب٤مقِمف أن أطمَدُهؿ "سملّم اًم٘م٤ميض اجلرضم٤مين رمحف اهلل أن          

سمٞمٜم٤م هق ُمسؽمؾِمؾ ذم ـمري٘متف، وضم٤مٍر قمغم قم٤مدشمف ُيتِٚمجف اًمّٓمبع احلَرضي، ومٞمٕمدل سمف ُمتسٝماًل، 

ظِمالل اًم٘مّمٞمدة، ُوضِمد ىمٚم٘م٤ًم سمٞمٜمٝم٤م ٟم٤مومرًا قمٜمٝم٤م: وإذا ُأوٞمػ امم ويرُمل سم٤مًمبٞم٧م اخلَٜم٨م، وم٢مذا ُأٟمِمد ذم 

ُم٤م وراءه وأُم٤مُمف شمْم٤مقمٗم٧م ؾُمٝمقًمتف، ومّم٤مرت َريم٤ميم٦م. ورسمام اومتتح اًمٙمٚمٛم٦م وهق جيري ُمع ـمْبٕمف، 

طمتك شمٕم٤مروف شمٚمؽ اًمٕم٤مدُة اًمسٞمئ٦م ومٞمتسٜمّؿ أْوقمَر ـمريؼ، ويتٕمّسػ أظمِمـ  ..ومٞمٜمٔمؿ أطمسـ قِمْ٘مد،

يٛمحق ـُمالوة ُم٤م ىمد ىمّدم: يمام ومٕمؾ أسمق مت٤مم ذم يمثػم ُمـ ؿمٕمره: ُمْريم٥م، ومٞمٓمٛمس شمٚمؽ اعمح٤مؾمـ، و

وًمق مل شمٙمـ هذه إسمٞم٤مت ُمتٜم٤مؾم٘م٦م ُم٘مؽمٟم٦م، ومل ..: وهذه اًمٓمري٘م٦م أطمد ُم٤م ُٟمِٕمل قمغم أيب اًمٓمّٞم٥م،...

 .   (3)"....يٙمـ جيٛمٕمٝم٤م ىمّمٞمدة، وشمسٛمع ذم طم٤مل واطمدة ًمٙم٤من أظمٗمك ًمَٕمٞمبِٝم٤م، وأؾمؽَم ًمِمْٞمٜمٝم٤م: 

أن اًمبٞم٧م رسمام وُم٤م ي٘متْمٞمف ُمـ ذف، و ، وأصمره،اًمسٞم٤مق طمّؼ أؿم٤مر اجلرضم٤مين ذم اًمٜمص إمم            

ٓ همب٤مر قمٚمٞمف، طمتك إذا همٛمط اًمِم٤مقمر طم٘مف سم٠من أدظمؾ ذم ٟمسبف أسمٞم٤مشم٤ًم ٓ شمٕمٓمٞمف طمؼ  يٙمقن واطمدًا يتٞمامً 

همػم درضمتف  قمٞم٥م ُم٘م٤مُمف ومسد و أومسد، رسمام يم٤من وطمده ُم٤مضمدًا، وم٢مذا ُم٤م اشمّمؾ سم٤مًمس٤مسمؼ واًمالطمؼ ُِمـ 

 وُذم، إمم أن ي٘مقل:

                                                           
 (.311: 1) اجل٤مطمظ ( اًمبٞم٤من واًمتبٞملم: 1

اًمتقزيدع: اًمٓمبٕمد٦م إومم، ٜمنم ود( اًمدًٓم٦م اًمسٞم٤مىمٞم٦م قمٜمد اًمٚمٖمقيلم: قمقاـمػ يمٜمقش اعمّمٓمٗمك، )ًمٜمدن: دار اًمسدٞم٤مب ًمٚمٓمب٤مقمد٦م واًمد 2

 .95م(، ص2117

2
أسمدق حت٘مٞمدؼ وذح: حمٛمدد ،هد(392اًم٘م٤ميض اجلرضم٤مين )اعمتقرم:  زأسمق احلسـ قمكم سمـ قمبد اًمٕمزي :اًمقؾم٤مـم٦م سملم اعمتٜمبل وظمّمقُمف(  

 .22ص (،قمٞمسك اًمب٤ميب احلٚمبل وذيم٤مهُمٓمبٕم٦م ، ) اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، قمكم حمٛمد اًمبج٤موي
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ٓ آُمُرك سم٢مضمراء أٟمقاع اًمِمٕمر يمّٚمف جُمرى واطمدًا، وٓ أن شمذه٥م سمجٛمٞمٕمف ُمذه٥َم سمٕمِْمف: سمؾ و"          

أرى ًمؽ أن شم٘مّسؿ إًمٗم٤مظ قمغم رشَم٥م اعمٕم٤مين، ومال يٙمقن همزًمؽ يم٤مومتخ٤مرك، وٓ ُمدحُيؽ يمققمٞمدك، 

ك، وٓ شمٕمريُْمؽ ُمثؾ شمٍمحيؽ: سمؾ شمرشّم٥م يماًل وٓ هج٤مؤك يم٤مؾمتبٓم٤مئؽ: وٓ هْزًمؽ سمٛمٜمزًم٦م ضِمدِّ 

ف ُمقاىمٕمف:  ؿ إذا اومتخرت، وشمتٍّمف ًمٚمٛمديح شمٍمُّ ُمرشمبَتف وشمقوّمٞمف طمّ٘مف، ومتٚمٓمِّػ إذا شمٖمّزًم٧م، وشُمٗمخِّ

وم٢من اعمدح سم٤مًمِمج٤مقم٦م واًمب٠مس يتٛمّٞمز قمـ اعمدح سم٤مًمٚمب٤مىم٦م واًمّٔمرف، ووصػ احلرب واًمسالح ًمٞمس 

ريـ هن٩ْم هق أُْمٚمؽ سمف، وـمريؼ ٓ يِم٤مريمف أظمر يمقصػ اعمجٚمس واعمُدام: ومٚمٙمؾ واطمد ُمـ إُم

 .(1)"ومٞمف

أي سملم اعم٘م٤مل  هذه اعمقاءُم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م سملم اًمٙمالم واًمٖمرض اًمذي ي٘م٤مل ومٞمف،ًمٕمؾ و         

هق ُم٤م اٟمتٝمجف ذم إطمداث  أو ؿم٤مقمر سمٕمٞمٜمفواحل٤مل، وآقمتٜم٤مء هبام ذم اًمٜم٘مد أو احلٙمؿ قمغم ٟمص سمٕمٞمٜمف، 

ؿ إًمٗم٤مظ سمحس٥م رشم٥م اعمٕمٜمك، اًمقؾم٤مـم٦م سملم اعمتٜمبل  وظمّمقُمف، ٕٟمف ضمٕمؾ ًمٚمٛمٕم٤مين رشمب٤ًم، صمؿ شُم٘مسَّ

وهذا اعمٕمٜمك ًمف ُمقاىمع، ومٚمٞمس يٙمٗمل أن شمٕمٓمل اعمديح ًمٗمٔمف اعمٜم٤مؾم٥م ًمرشمبتف، سمؾ إن ًمٚمٛمديح يمذًمؽ 

ُمقاىمع حيسـ أن ُيٜمتخ٥م هل٤م ُم٤م يٚمٞمؼ هب٤م، ومرٌق سملم اعمديح سم٤مًمٜمبؾ واًمٚمب٤مىم٦م، واعمديح سم٤مًمب٠مس 

ٕطمقال هل ذيٕم٦م اعمٜمتٝم٩م اًم٘م٤مئؿ سمحّؼ اًمٙمالم، ومال شمتداظمؾ اًمنمائع طمٞمٜمئذ، واًمِمج٤مقم٦م، وهذه ا

 وٓ شمتِم٤مرك اًمٓمرق.

، يم٤مٟم٧م هلؿ ُمآظمذ ٟم٤ممج٦م قمـ قمدم آًمتٗم٤مت ًمٚمسٞم٤مق، ُمـ ذًمدؽ ُمد٤م ٦م اًمٜم٘م٤مد ًمٚمسٞم٤مققمٜم٤ميوبؿوازاة       

 :  إذ ي٘مقلقمغم ضمرير،  ضمٕمٚمف ص٤مطم٥م اعمقؿمح قمٞمب٤مً 

 ومم٤م يٕم٤مب قمغم ضمرير ىمقًمف:"

 (2)ُمـ اًمٕمبٞمد وصمٚم٨م ُمـ ُمقاًمٞمٝم٤م           ومثٚمثٝمؿ ص٤مرت طمٜمٞمٗم٦م أصمالصم٤م                          

 يم٤مٟمقا صمالصم٦م أصمالث ومثٚمثٝمؿ ويروى:

                                                           
 .52-22ص اجلرضم٤مين، قمكم  :وظمّمقُمفاًمقؾم٤مـم٦م سملم اعمتٜمبل (   1

م(، اعمجٚمد اًمث٤مين، 1986ديقان ضمرير سمنمح حمٛمد سمـ طمبٞم٥م، حت٘مٞمؼ ٟمٕمامن حمٛمد أُملم ـمف، )اًم٘م٤مهرة: دار اعمٕم٤مرف، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، (  2

 .545ص
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حيٞمك سمـ قمغم حيٞمك اعمٜمّجؿ، قمـ أسمٞمف أّن ضمريرا عم٤م ىمد٤مل  قمغم سمـ قمبد اًمرمحـ، ىم٤مل: أظمؼمين لومحدصمٜم

 .(1)"هذا اًمبٞم٧م ىمٞمؾ ًمرضمؾ ُمـ سمٜمك طمٜمٞمٗم٦م: ُمـ أهيؿ أٟم٧م؟ ىم٤مل: أٟم٤م ُمـ اًمثٚم٨م اعمٚمٖمك

َـّ أن ضمريرًا أؾم٤مء اًم٘مسٛم٦م، طمٞم٨م ضمٕمٚمٝم٤م أصمالصم٤ًم، ذايمرا اصمٜملم ُمٜمٝم٤م ُمٖمِٗماًل اًمث٤مًم٨م       وهدق ُمد٤م  –فُم

 ، ذم طملم أن ضمرير ىمد ذيمر اًمثٚم٨م اًمب٤مىمل ذم اًمبٞم٧م سمٕمده: -ٓ ُيٗمّقت قمغم ؿم٤مقمر ومحؾ يمجرير

 (2)ىمد زّوضمقهؿ ومٝمؿ ومٞمٝمؿ وٟم٤مؾمبٝمؿ ... إمم طمٜمٞمٗم٦م يدقمق صمٚم٨م سم٤مىمٞمدٝم٤م

اعم٘م٤مزم، واقمتامٌد قمغم اًمسٞم٤مق احل٤مزم وم٘مط ذم رواي٦م  وٟمِمقء هذا اًمٕمٞم٥م شم٘م٤مس قمـ إدراك اًمسٞم٤مق          

 .(3) اعمس١مول، اًمذي أعمح إمم صمٚم٨م ُمٚمٖمك، واًمرضمقع إمم حل٤مق اًمبٞم٧م سملّم ظمٓم٠م آؾمتٜمت٤مجاحلٜمٗمل 

  هد(392)اعمتقرم:  جـيابن. 

ذم سم٤مب قم٘مده ًمتّمحٞمح ُم٤م ادُّقمل قمغم اًمٕمرب ُمـ أهن٤م: أرادت يمذا  -رمحف اهلل–يِمػم اسمـ ضمٜمل       

ًمٙمذا، وهق أطمزم هل٤م،  وأدل قمغم احلٙمٛم٦م اعمٜمسقسم٦م هل٤م ُمـ أن شمٙمقن شمٙمّٚمٗم٧م آؾمتٛمرار قمغم وشمػمة 

 واطمدة، أو ُمٜمٝم٩م واطمد شمراقمٞمف وشمالطمٔمف، وشمتحٛمؾ ًمذًمؽ ُمِم٤مىمف ويمٚمٗمف: إذ ي٘مقل:

ؾ ًمٖم٦م هلؿ، وقمٜمد يمؾ ىمقم ُمٜمٝمؿ طمتك ٓ ُيتٚمػ وٓ وًمٞمس جيقز أن يٙمقن ذًمؽ يمٚمف ذم يم"        

طمتك مل  ..يٜمت٘مض، وٓ يتٝم٤مضمر، قمغم يمثرهتؿ، وؾمٕم٦م سمالدهؿ، وـمقل قمٝمد زُم٤من هذه اًمٚمٖم٦م هلؿ،

٤مىمف قمغم أوو٤مقمٝمؿ ومٞمف ُمٕمٜمٞمقن، ُيتٚمػ ومٞمف اصمٜم٤من، وٓ شمٜم٤مزقمف ومري٘م٤من، إٓ وهؿ ًمف ُمريدون، وسمسٞم

ُم٤م ٟمسبٜم٤م إًمٞمٝمؿ إرادشمف وىمّمده  [وىمّمدوا]ُم٤م أطمسسٜم٤م، وأرادوا واًمذي يدل قمغم أهنؿ ىمد أطمسقا  ...

  إٓ أٟمف ُمع أدٟمك شم٠مُمؾ ذم طمٙمؿ احل٤م  ُمٕمٜم٤م. ،وأظمر هم٤مئ٥م قمٜم٤م ،ؿمٞمئ٤من: أطمدمه٤م طم٤م  ُمٕمٜم٤م

                                                           
هنْم٦م : ُمٍم) حمٛمد اًمبج٤مويقمكم اعمقؿمح ذم ُمآظمذ اًمٕمٚمامء قمغم اًمِمٕمراء: أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمران سمـ ُمقؾمك اعمرزسم٤مين، حت٘مٞمؼ (  1

٤مين سم٤مًمبٞم٧م ٟمٗمسف طملم حتدث قمـ سمٕمض قمٞمقب اعمٕم٤مين، طملم يؽمك سم، وىمد اؾمتِمٝمد اعمرز167(، ص ُمٍم ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع

 .116اًمِمٕمراء سمٕمْم٤م ُمـ اعمٕم٤مين اًمتل ٓ حيتٛمؾ شمريمٝم٤م. يٜمٔمر: اًمس٤مسمؼ: ص

 (.545: 2( ديقان ضمرير: ) 2

ًمذا وم٢من يمثػمًا ُم٤م رّد سمٕمض اًمٕمٚمامء سمٕمْم٤ًم ُمٕمتٛمديـ اًمسٞم٤مق دًمٞماًل ذم اًمتخٓمئ٦م أو شمبٞملم اًمّمقاب، ويم٤من هذا ُمـ أؾمب٤مب اجلدل  (  3

: يم٤مفمؿ -قمٚمؿ اًمبٜم٤مء اًمٗمٜمل ًمٚمٜمص إديب–اًمٓمقيؾ اًمذي دار سملم ُمدرؾمتل اًمٙمقوم٦م واًمبٍمة . يٜمٔمر: اًمتحدي اعمٜمتٔمر ًمٚمبالهمٞملم اًمٕمرب 

 .19هد(، ص1432داي٦م، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمٔمقاهري، )ُمٍم: دار اهل
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وم٤مًمٖم٤مئ٥م ُم٤م يم٤مٟم٧م اجلامقم٦م ُمـ قمٚمامئٜم٤م شمِم٤مهده ُمـ أطمقال اًمٕمرب )ووضمقهٝم٤م(، وشمْمٓمر إمم ُمٕمرومتف 

 أٓ شمرىحل٤مًمٗم٦ِم قمغم ُم٤م ذم اًمٜمٗمقس، ًمِم٤مهدة سم٤مًم٘مّمقد، سمؾ اُمـ أهمراوٝم٤م وىمّمقده٤م ُمـ إطمقال ا

 ىمقًمف:

 أسمٕمكم هذا سم٤مًمرطمك اعمت٘م٤مقمُس! ...  -وصٙم٧م وضمٝمٝم٤م سمٞمٛمٞمٜمٝم٤م -شم٘مقل 

ٕقمٚمٛمٜم٤م سمذًمؽ  -ُمـ همػم أن يذيمر صؽ اًمقضمف-ومٚمق ىم٤مل طم٤ميمًٞم٤م قمٜمٝم٤م: أسمٕمكم هذا سم٤مًمرطمك اعمت٘م٤مقمس 

)وصٙم٧م وضمٝمٝم٤م( قُمٚمؿ سمذًمؽ ىمقة إٟمٙم٤مره٤م، أهن٤م يم٤مٟم٧م ُمتٕمجب٦م ُمٜمٙمِرة، ًمٙمٜمف عم٤م طمٙمك احل٤مل وم٘م٤مل: 

وشمٕم٤مفمؿ اًمّمقرة هل٤م. هذا ُمع أٟمؽ ؾم٤مُمع حلٙم٤مي٦م احل٤مل همػم ُمِم٤مهد هل٤م، وًمق ؿم٤مهدهت٤م ًمٙمٜم٧م هب٤م 

وًمق مل يٜم٘مؾ إًمٞمٜم٤م هذا اًمِم٤مقمر طم٤مل هذه اعمرأة  ..اعمرأة أسملم، ٕمٔمؿ احل٤مل ذم ٟمٗمس شمٚمؽأقمرف، وًمِ 

وأُم٤م ُم٤م روي ًمٜم٤م ومٙمثػم. ُمٜمف ُم٤م ....  هل٤م. مل ٟمٕمرف سمف طم٘مٞم٘م٦م شمٕم٤مفمؿ إُمر ،سم٘مقًمف: وصٙم٧م وضمٝمٝم٤م

طمٙمك إصٛمٕمل قمـ أيب قمٛمرو ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رضمال ُمـ اًمٞمٛمـ ي٘مقل: ومالن ًمٖمقب، ضم٤مءشمف يمت٤ميب 

 وم٤مطمت٘مره٤م. وم٘مٚم٧م ًمف: أشم٘مقل ضم٤مءشمف يمت٤ميب! ىم٤مل: ٟمٕمؿ أًمٞمس سمّمحٞمٗم٦م.  

وشمٍمومقا أن يسٛمٕمقا أقمراسمٞم٤ًّم  ،وىم٤مؾمقا ،وشمدرسمقا ،أومؽماك شمريد ُمـ أيب قمٛمرو وـمب٘متف وىمد ٟمٔمروا

ومال  هيت٤مضمٝمؿ عمثٚمف، وٓ  ،ر سمام ذيمرهوحيت٩م ًمت٠مٟمٞم٨م اعمذيمّ  ،ٗمال يٕمٚمؾ هذا اعمقوع هبذه اًمٕمٚم٦مضم٤مومًٞم٤م همُ 

 ،وىمد ذع هلؿ اًمٕمريب ذًمؽ ،وصٜمٕمقا يمذا ًمٙمذا ،يسٚمٙمقا ومٞمف ـمري٘متف ومٞم٘مقًمقا: ومٕمٚمقا يمذا ًمٙمذا

 .(1)"ام ٟمدقمٞمف قمٚمٞمٝمؿ وٟمٜمسبف إًمٞمٝمؿف.، ... ومٝمذا شمٍميح ُمٜمٝمؿ سمُمِّ ووىمٗمٝمؿ قمغم ؾمٛمتف وأَ 

 

                                                           
1
، سمد٤مب ذم أن هدد(1431: أسمق اًمٗمتح قمثامن سمـ ضمٜمل، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمكم اًمٜمج٤مر،)سمػموت: دار اًمٙمت٥م،اًمٓمبٕمد٦م اًمث٤مٟمٞمد٦م، اخلّم٤مئص(  

 وُم٤م سمٕمده٤م. 211 صاًمٕمرب ىمد أرادت ُمـ اًمٕمٚمؾ ُم٤م ٟمسبٜم٤مه إًمٞمٝم٤م، ومحٚمٜم٤مه قمٚمٞمٝم٤م: 
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ضمٕمؾ اسمـ ضمٜمل ـمريؼ اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمسٞم٤مق طم٤مًٓ وُم٘م٤مًٓ، واؾمتٞمٗم٤مء اعمٕمٜمك ُمـ ظمالًمف ـمري٘م٦م ُمـ         

طمتك إذا ضم٤مء إلصم٤مرة ُمٕمدن ُمـ .(1)ـمرق اًمٕمرب اًمتل شمٜمس٥م إًمٞمٝمؿ، وحُتٛمؾ قمٚمٞمٝمؿ، وشم١مظمذ قمٜمٝمؿ

 ُمثؾ ومٕمٚمٝمؿ، واقمتٜمك سم٤مًمسٞم٤مق اقمتٜم٤مءهؿ.ُمٕم٤مدن اعمٕم٤مين، وشم٘مرير طم٤مل إوو٤مع واعمب٤مدي، ومٕمؾ 

  ًمٞمس أنّ  ،أي ُمع اهلل(2)چحتيبجتىبمبچىمقل اعمٗمنيـ ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ": فًمُمـ ذًمؽ ىمق       

ُمع زيد، هذا ٓ   أٓ شمراك ٓ شم٘مقل: هت إمم زيد، وأٟم٧م شمريد: هت :ذم اًمٚمٖم٦م سمٛمٕمٜمك ُمع (إمم)

يٕمرف ذم يمالُمٝمؿ. وإٟمام ضم٤مز هذا اًمتٗمسػم ذم هذا اعمقوع: ٕن اًمٜمبل إذا يم٤من ًمف أٟمّم٤مر وم٘مد اٟمْمٛمقا 

ذم ٟمٍمشمف إمم اهلل، ومٙم٠مٟمف ىم٤مل: ُمـ أٟمّم٤مري ُمٜمْمٛملم إمم اهلل، يمام شم٘مقل: زيد إمم ظمػم، وإمم دقم٦م 

 . (3)".ومٝمق ُمٕمف ٓ حم٤مًم٦م وؾمؽم، أي آٍو إمم هذه إؿمٞم٤مء وُمٜمْمؿ إًمٞمٝم٤م. وم٢مذا اٟمْمؿ إمم اهلل

ومٛم٘متدر هٜم٤م أوومؼ ُمـ ىم٤مدر: ُمـ طمٞم٨م يم٤من "ىم٤مل:  (4)چۈٴۇۋچؾمبح٤مٟمف: وذم ىمقًمف         

 . (5)".اعمقوع ًمتٗمخٞمؿ إُمر وؿمدة إظمذ

وٓ ؿمؽ أن هذا ُمـ اعمالُمح اًمتل ُمٞمزت ومٙمر اسمـ ضمٜمل: طمٞم٨م اًمتٗم٧م إمم أن أي قمدول قمـ           

إصؾ ي١مدي إمم ُمٕمٜمك ضمديد يقاومؼ اًمسٞم٤مق اًمذي أشم٧م ومٞمف، ويمذًمؽ اًمزي٤مدة اًمتل شمٓمرأ قمغم سمٜمٞم٦م 

 .(6)اًمٙمٚمٛم٦م شم١مدي ًمزي٤مدة اعمٕمٜمك ذم اًمسٞم٤مق اًمذي وردت ومٞمف

 

                                                           
ًٓ ي٘مقل ذم سمٞم٧م ذي اًمرُم٦م: ُمثؾ هذا ذم سم٤مب ؿمج٤مقم٦م اًمٕمرسمٞم٦م،(   1 ومد٠مومرد "وُمٞم٦َّم أطمسـ اًمث٘مٚمدلم وضمًٝمد٤م ... وؾمد٤مًمٗم٦م وأطمسدٜمف ىمدذا

اًمْمٛمػم ُمع ىمدرشمف قمغم مجٕمف، وهذا يدًمؽ قمغم ىمقة اقمت٘م٤مدهؿ أطمقال اعمقاوع، ويمٞمػ ُم٤م ي٘مع ومٞمٝم٤م، أٓ شمرى أن اعمقوع ُمقوع مجع، 

َك اًمٚمٗمظ وُمقضم٥م اعمقوع إمم  م ذم إول ًمٗمظ اجلٛمع ومؽُمِ اسمـ ضمٜمل،  ، يٜمٔمر: اخلّم٤مئص:"اإلومراد: ٕٟمف ي١مًمػ ذم هذا اعمٙم٤من.وىمد شم٘مدَّ

.583 ص

3
 . [ 1١الصف: ](  

 . 819سم٤مب ذم اًمتٗمسػم قمغم اعمٕمٜمك دون اًمٚمٗمظ :  ص اسمـ ضمٜمل،  :ّم٤مئص( اخل 3

4
 . [42اًم٘مٛمر: ](  

 .811: سم٤مب ىمقة اًمٚمٗمظ ًم٘مقة اعمٕمٜمك: صاسمـ ضمٜمل :ّم٤مئص( اخل 5

 .417ص اًمس٤مسمؼ، يٜمٔمر:ًٕمٗم٤مظ أؿمب٤مه اعمٕم٤مين، ( ُمـ ُمثؾ ذًمؽ سمٕمض ُم٤م ضم٤مء ُمـ إُمثٚم٦م ذم سم٤مب: إُمس٤مس ا 6
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 هد(395)اعمتقرم: ابن فارس. 

سم٤مًمسٞم٤مق ُمـ ظمالل اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٜمّمقص أو شمٗمسػمه٤م، وُمـ أسمرز ُم٤م   -رمحف اهلل–ف فمٝمر وقمٞم          

ٓ شم٘مقًمقا: َدقْمَدْع وٓ ًَمْٕمَٚمْع، ":  اًمٜمبّل  ُمـ إؿم٤مراشمف ومٞمف أٟمف ذيمر ىمقل  فمٝمر قمٜمده ؾمٞم٤مق احل٤مل،

ُمٗمٝمقُم٤ًم قمٜمد اًم٘مقم َُم٤م  ومٚمقٓ أن ًمٚمٙمٚمٛمتلم ُمٕمٜمًك " ، وىم٤مل:(1)"وًمٙمـ ىمقًمقا: اًمٚمٝمؿ اْروَمْع واْٟمَٗمعْ 

 .(2)"-صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ-يَمِرَهُٝمام اًمٜمبّل 

وذِم يمت٤مب اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه َُم٤م ٓ يٕمٚمؿ "وٟمّبف قمغم  ورة ُمٕمروم٦م ؾمب٥م اًمٜمزول ذم اًم٘مرآن: ىم٤مل:          

 گ گ ک ک ک ک ڑ         ڑ ژ  ژ ڇُمٕمٜم٤مه إَِّٓ سمٛمٕمروم٦م ىمّمتف، وهق ىمقًمف ضمّؾ صمٜم٤مؤه: 

 . (4)"(3)ڇ  گ

طمتك إذا ذح ُمٜم٤مط اًمٜمٔمر ذم اًمٗمرق سملم ٟمٕم٧ٍم وومٕمؾ، واؾمتِمٝمد سمآي٤مت ُمـ اًم٘مرآن، ضمٕمؾ          

ىم٤مل اهلل ضمّؾ صمٜم٤مؤه:  " دًٓم٦م احل٤مل ؾمبٞماًل ًمٚمٙمِمػ قمـ دىم٦م اعمٕمٜمك، واًمٕمٚم٦م ُمـ اًمتٕمبػم اًم٘مرآين، ي٘مقل:

ْ ي٘مؾ: ٓ ، (5)ڇٺٺٺٺٿٿڇ أٓ شمرى أٟم٤م  ،ٖمؾَّ يدك، وذًمؽ أن اًمٜمٕم٧م أًمَزمُ شم َومَل

وٓ ٟم٘مقل: آدُم قم٤مٍص هم٤مٍو، ٕن اًمٜمٕمقت ٓزُم٦م وآدم وإن يَم٤مَن  (6)ڇۓڭڭڭڇٟم٘مقل: 

 ڇٺٺٺٺڇوم٘مقًمف ضمّؾ صمٜم٤مؤه:  .قمَم ذِم رء وم٢مٟمف مَل يٙمـ ؿم٠مٟمف اًمٕمّمٞم٤من ومُٞمسٛمك سمِفِ 

ـّ قم٤مدشمؽ اعمٜمعَ  ومتٙمقن يدك ُمٖمٚمقًم٦ًم. أي ٓ شمٙمقَٟم

                                                           
 .اًمتل رضمٕم٧م إًمٞمٝم٤م ذم أطمد ُمـ يمت٥م اًمسٜم٦م  اًمب٤مطمث٦م دهدممل  ( 1

( اًمّم٤مطمبل:أسمق احلسـ أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م، حت٘مٞمؼ: اًمسٞمد أمحد ص٘مر،) اًم٘مد٤مهرة: دار إطمٞمد٤مء اًمٙمتد٥م اًمٕمرسمٞمد٦م، د:ط(،  سمد٤مب  2

 .63اًم٘مقل قمغم أن ًمٖم٦م اًمٕمرب مل شمٜمتف إًمٞمٜم٤م سمٙمٚمٞمتٝم٤م ص

2
 .[97اًمب٘مرة: ](  

 .73سم٤مب ُمراشم٥م اًمٙمالم ذم ووقطمف وإؿمٙم٤مًمف، ص ًمّم٤مطمبل: اسمـ وم٤مرس،ايٜمٔمر: (  4

 [.29اإلهاء: ](  3

 [.121ـمف: ](  3
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ْ  ، (1)ڇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅڇوُمٜمف ىمقًمف ضمّؾ صمٜم٤مؤه:    :ي٘مؾَومَل

واهلل -ومٚمذًمؽ ىم٤مل  ،وؿم٠مُن اًم٘مرآن قمٜمَدهؿ أن هُيَجر أسمداً  ،ٕن ؿم٠مَن اًم٘مقم يَم٤مَن هجران اًم٘مرآن :َهَجُروا

 .(2)"ڇٴۇۋۋۅ ڇ:-أقمٚمؿ

 هد(471)اعمتقرم: عبد الؼاهر اجلرجاين. 

قمغم اخلّمقصٞم٦م اًمتل يٙمتسبٝم٤م اًمٚمٗمظ ُمـ ُمقىمٕمف اجلرضم٤مين  قمٜمد قمبد اًم٘م٤مهر ٟمٔمري٦م اًمٜمٔمؿ ىم٤مُم٧م        

ٓ ٟمٔمؿ ذم اًمٙمٚمؿ وٓ شمرشمٞم٥َم، طمتك ُيٕمّٚمؼ سمٕمْمٝم٤م سمبٕمض، "إذ : ة ومٞمام سملم اًمٙمٚمِؿوقمالىم٤مشمف اعمتقظم٤م

ٓ شُمٗمٞمد طمتك " إًمٗم٤مظذًمؽ ٕن  ، (3)"وُيبٜمك سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض، ودُمٕمؾ هذه سمسب٥ٍم ُمـ شمٚمؽ

 . (4)"ػ  سم٤ًم ظم٤مّص٤ًم ُمـ اًمت٠مًمٞمػ، وُيْٕمَٛمد هب٤م إمم وضمف دوِن وضمٍف ُمـ اًمؽميمٞم٥م واًمؽمشمٞم٥مشُم١مًمِّ 

أقمجزهتؿ ُمزاي٤م فمٝمرت هلؿ ذم ٟمٔمٛمف، " ُمـ ُمالُمح إقمج٤مز سمالهم٦م اًم٘مرآن قمٜمده أن اًمٕمربو         

وسمدائع راقمتٝمؿ ُمـ ُمب٤مدئ آيف وُم٘م٤مـمٕمٝم٤م، وجم٤مري أًمٗم٤مفمٝم٤م /وظمّم٤مئص ص٤مدومقه٤م ذم ؾمٞم٤مق ًمٗمٔمف، 

 .(5)"وُمقاىمٕمٝم٤م، وذم ُمرضب يمؾ ُمثؾ وُمس٤مق يمؾ ظمؼم

اعمٕمٜمك ُمـ ظمالل اًمسٞم٤مق قمٜمد قمبد اًم٘م٤مهر  وُمـ اًمٜمامذج اإلضمرائٞم٦م اًمتل شمٙمِمػ قمـ حترير        

 :، وهل ًمٞمس٧م ذم أوضمف اإلقمج٤مز اًمبالهمل(اًمِم٤مومٞم٦م ذم اإلقمج٤مز) رؾم٤مًمتف:اجلرضم٤مين، ُم٤م سمثف داظمؾ 

دة إٟمام هل رؾم٤مًم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة، ُمٕم٘مق، ٕهن٤م ٓ شمتٙمٚمؿ ذم اًمقضمف اًمبالهمل إلقمج٤مز اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

، وُمٜم٤مىمِم٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن أٟمف ُمٕمجز وًمٙمٜمّف رون أن اًم٘مرآن همػم ُمٕمجز اًمبت٦معمٜم٤مىمِم٦م أوًمئؽ اًمذيـ ي

                                                           
 [. 31اًمٗمرىم٤من: ](  1

 .463سم٤مب اًمٗمّمؾ سَملْمَ اًمٗمٕمؾ واًمٜمٕم٧م، ص اسمـ وم٤مرس، اًمّم٤مطمبل:يٜمٔمر: (  2

2
 55( دٓئؾ اإلقمج٤مز: اجلرضم٤مين،  ص 

 .4اجلرضم٤مين،  صأهار اًمبالهم٦م: (  4

3
 39 اجلرضم٤مين، ص قمجدد٤مز:دٓئؾ اإل(  
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 وفّمػ و ،(1)سملم اًمٗمري٘ملم، وٟم٘مض ُم٘م٤مًم٦م يمؾ   -رمحف اهلل-قمبد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين ُمٕمجز سم٤مًمٍموم٦م، ومجٛمع 

 دًٓم٦م اًمسٞم٤مق ذم رده قمغم اعمٕم٤مرولم. -وٛمـ ُم٤م وفّمػ ُمـ قم٘مٚمف اًمبالهمل  -

وسمٛمٓم٤مًمٕم٦م ؿمقاهده  اًمتل ضم٤مء هب٤م ًمٞمثب٧م سم٤مًمدًمٞمؾ ُم٤م اٟمؼمى ًمف ُمـ إصمب٤مت اإلقمج٤مز، ُوضِمد أٟمف         

، ُمٙمررًا هلام، ُمع ُمٜم٤مط ٟمٔمٍر خمتٚمػ ذم أي٦م اًمقاطمدة (2)اؾمتِمٝمد سمِم٤مهديـ وم٘مط ُمـ ؿمقاهد اًمتحدي

                                                           
اًمقىمقف قمغم ُمٔم٤من شمٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م اإلُم٤مم قمبد اًم٘م٤مهر سمٕم٘مٚمف اًمبالهمل ذم ـمري٘م٦م اؾمت٘مّم٤مئف ًمٚمٜمت٤مئ٩م ُمـ اظمتػمت اًمرؾم٤مًم٦م اًمِم٤مومٞم٦م سمٖمٞم٦م (  1

رؾم٤مًم٦م اًمِم٤مومٞم٦م اؾمتدٓل قمغم إقمج٤مز اًم٘مرآن، ًمٙمٜمٝم٤م ُمس٠مًم٦م ٓ ُيٕمٜمك هب٤م ذم اًمّدرس اًمبالهمدل: وم٤مًمددرس اًمسٞم٤مىم٤مت، وجيدر سم٤مًمذيمر أن اًم

قمددة:  ٝمٛمقٌم سمبٞم٤من وضمدف إقمجد٤مزه اًمبالهمدل ٕن ًمإلقمجد٤مز اًم٘مدرآين وضمدقهَ أن اًم٘مرآن ُمٕمجز، وًمٙمٜمف ُمًمبالهمل ًمٞمس ُمٝمٛمقُم٤م سم٢مصمب٤مت ا

، وهق وضمف اإلقمج٤مز اًمبالهمل. وُمٕمٜمك وضمف إقمج٤مز يمكم: أي إقمجد٤مز -ومٞمام ُيٕمَٚمؿ-سمٕمْمٝم٤م ضمزئل، ووضمف واطمد ُمٜمٝم٤م هق اًمقضمف اًمٙمكم 

شمٕمدّد ُمٕمجدزة  ٘مرآٟمّٞم٦م ظمد٤مرج ؾمدٞم٤مىمٝم٤م ٓىم٤مئؿ ذم يمؾ ؾمقرة، ويمؾ ُمٕم٘مد، أو ومّمؾ، ويمؾ صقرة يمٚمّٞم٦م، ويمؾ آي٦م ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م، ٕن أي٦م اًم

 اًم٘م٤مهر ذم رؾم٤مًمتف اًمِم٤مومٞم٦م مل يتٙمٚمؿ ذم هذا وإٟمام قم٘مد ًمذًمؽ يمت٤مب دٓئؾ اإلقمج٤مز.قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ، وقمبد

ٺٺٺٿٿٿ  ٺڀڀ ڀ چ:اشمٗمؼ  اًمٕمٚمامء قمغم  أّن اًمتحّدي يم٤من أوٓ ذم اإلشمٞم٤من سمٛمثؾ اًم٘مرآن. ىم٤مل شمٕم٤ممم(   3

 ٱٻٹٹچومٚمام قمجزوا حُتّدوا سم٤مإلشمٞم٤من سمٕمنم ؾمقر ُمٗمؽمي٤مت. ، [34  33اًمٓمقر: ] چٿٹٹٹٹ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٻپپپپڀ ڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹ  ٹٻٻ

 ڭۇڭ ڭۓڭچ چڄڄڄڃڄڦڤڤڦڦڦ

ًمتحدي سمٜمٗمس اعم٘مدار طمٞم٨م ضمزم سم٠مهنؿ ًمـ اصمؿ يمرر[ ، 38يقٟمس: ] چۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉ

ۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئ  چ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: سمالهمل دىمٞمؼيستٓمٞمٕمقا وًمٙمـ سمٗمرق 

[، 24 - 23اًمب٘مرة: ] چىئيئمئحئىئىئییییجئىئۇئ  ۆئ ۆئۈئ ۈئېئ ېئېئ

اٟمٔمر يمٞمػ شمٜمّزل ُمٕمٝمؿ ذم هذه اعمرشمب٦م ُمـ ـمٚم٥م اعمامصمؾ إمم ـمٚم٥م رء مم٤م يامصمؾ، يم٠مٟمف ي٘مقل: ٓ "ىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد اهلل دراز ذم هذه: 

ومٞمف ضمٜمس اعمامصمٚم٦م وُمٓمٚم٘مٝم٤م، وسمام يٙمقن ُمثالً قمغم اًمت٘مري٥م ٓ اًمتحديد، وهذا أيمّٚمٗمٙمؿ سم٤معمامصمٚم٦م اًمٕم٤مُم٦م، سمؾ طمسبٙمؿ أن شم٠مشمقا سمٌمء 

، يٜمٔمر: اًمٜمب٠م اًمٕمٔمٞمؿ: ٟمٔمرات ضمديدة ذم اًم٘مرآن: حمٛمد قمبد اهلل دراز، "أىمَم ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اًمتٜمّزل،... ومت٠مُمؾ هذا اًمٗمرق وم٢مٟمف ـمريػ

يمؾ ُمرٍة أن حيِمدوا ُمـ ؿم٤مؤوا و أن يدقمقا ُمـ  . وىمد أشم٤مح هلؿ ذم84هد(، ص1415 اًمٓمبٕم٦م إومم،)اًمدوطم٦م: دار اًمث٘م٤موم٦م، 

ڀڀٺٺٺٺٿٿ  چ : اؾمتٓم٤مقمقا، صمؿ ؾمّد قمٚمٞمٝمؿ ُمٜم٤مومذ اًم٘مقل دون ُمقارسم٦م ذم آي٦م ؾمقرة اإلهاء طمٞم٨م ىم٤مل

[. هذا هق شمرشمٞم٥م آي٤مت اًمتحدي ُمـ طمٞم٨م 88اإلهاء: ] چٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ

واًمٗمخر اًمرازي ذم اًمتٗمسػم اًمٙمبػم واًمراومٕمل وهمػمهؿ. اًمٜمدزول طمس٥م أصح إىمقال.أيد اًمسٞمقـمل هذا اًمؽمشمٞم٥م ذم يمت٤مسمف اإلشم٘م٤من 

ـ إىمقال وٓ ؿم٠من هلذه آظمتالوم٤مت ذم شمرشمٞم٥م آي٤مت اًمتحدي إٓ إصمب٤مت أن اًم٘مرآن ىمد حتدى اًمٕمرب وذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم همػم ذًمؽ ُم

 سمام يستدقمٞمف اعمٜمٓمؼ ُمـ اًمتحدي ُمتٜمزًٓ ُمٕمٝمؿ ُمـ إظمػ وم٤مٕظمػ.
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ًٓم٦م اعم٘م٤مل، دقمغم ُم٤م ُيستخرج ُمـ  ًمٚمسٞم٤مق طمج٦ًم، وًمدًٓم٦م إطمقال هٞمٛمٜم٦مً  يمّؾ ُمرة، مم٤م يبلّم أن

 ذم ُمٔم٤مهن٤م: وهذه إؿم٤مرة ًمٚمٛمس٤مرات  اًمسٞم٤مىمٞم٦م ًمٚمِمقاهد

  :ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  چ 

(1)چڤ  ڦ  ڦ  

طملم ومٜمّد ؿمبٝم٦م اًم٘مقم  ىمقال و إومٕم٤مل قمغم إقمج٤مز اًم٘مرآن،ضم٤مء سمف أوًٓ ذم آطمتج٤مج ًمدًٓم٦م إ

َي ومٞمف، ُمٗم٤مد اًمِمبٝم٦م  وا و اًمزُم٤من اًمذي حُتدِّ أٟمف ًمق يم٤من أؿمٕمر ؿمٕمراء اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ اًمٕمرب )اًمذيـ حُتدُّ

وا  !.(اؾمتٓم٤مقمقه٤مإمم ُمٕم٤مرو٦م اًم٘مرآن ًم٘م٤مُمقا هب٤م و أطمٞم٤مء!، طمتك إذا حُتدُّ

 ؾمٞم٤مق اًمرد قمغم هبذه أي٦م ذم –وٛمـ ُم٤م أشمك سمف ذم رده-دطمض اجلرضم٤مين هذه اًمِمبٝم٦م، وأشمك       

 ُمـ ىم٤مل سم٤مؾمتٓم٤مقم٦م ؿمٕمراء اجل٤مهٚمٞم٦م أن يٕم٤مروقا اًم٘مرآن ًمق يم٤مٟمقا أطمٞم٤مء.

ّدوا إمم اًم٘مرآن ؿمبٝم٤ًم يو جمٛمؾ اًمِم٤مهد ذم اؾمتِمٝم٤مده سم٤مٔي٦م: أٟمف      ستحٞمؾ أن يٕمرف اًمٕمرب عم٤م حُتُ

ٞم٤من. سمؾ وٟمٔماًم صمؿ شمتغم قمٚمٞمٝمؿ هذه أي٦م وٓ يذسّمقن قمـ ىمدرهتؿ  وُمٕمرومتٝمؿ وقمدم شم٘م٤مسهؿ قمـ اإلشم

 (3.)ايمتٗمقا سم٤مًمّمٛم٧م و اإلذقم٤من

شمستتبع  ٞم٦م،ج٤مضمأطمقال اًمٕمرب وطمجٞم٦م شمٚم٘مٞمٝمؿ، ويم٤مٟم٧م أداشمف طم ٟمٔمر إمم دًٓم٦مومٕمبد اًم٘م٤مهر         

ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ أي٦م ٓ ُيرج وإذا فمٝمر أن اًمزقمؿ إن يم٤من زقماًم، وشمّمٛم٧م قمٜمف إن يم٤من طم٘م٤ًم وصدىم٤م. 

سم٤مًمسحر  رُملشمٚمٗمٞمؼ هتؿ ُمـ أقمقزشمف احلٞمٚم٦م، سم٤مًمسملم أٟمٗمسٝمؿ، أو قمـ اقمؽماومٝمؿ سم٤مًمٕمجز ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ و

اًمٙمٝم٤مٟم٦م وهمػمه٤م، وم٤مٟمتٗم٤مء اًمِمؽ ذم اإلقمج٤مز أوضم٥م، وطمّمقل اًمٞم٘ملم سم٢مقمج٤مزه اًمٜم٤مىمض ًمٚمٕم٤مدة و

 أووح و أصمب٧م.

  (3) چ    ڀ     پ    پ  پ  ٻ  پٹ ٹ چ

                                                           
 [.88]اإلهاء: (  1

.588، 587ص  اجلرضم٤مين، :اإِلقمجد٤مز دٓئؾ( ُيٜمٔمر:  2

2
 [.13هقد: ](  
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ُمٕم٤مين  آطمتج٤مج سم٠من اًمتحدي يم٤من ذم وضم٤مء سمف ذم شمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ذم ُمٕمٜمك اًمتحدي، وإسمٓم٤مل     

ر ًمُٞمٓمَٚم٥َم اًمتٕمبػُم قمـ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن سم٠مقمٞم٤مهن٤م سمٚمٗمظ أٟمُٗمِسٝم٤م اًم٘مرآن . ُمٗم٤مد اًمِمبٝم٦م هٜم٤م: أن اًمّتحدي ىُمدِّ

يِمبف ًمٗمٔمف، و ٟمٔمؿ يقازي ٟمٔمٛمف، و رّد قمٚمٞمٝمؿ اجلرضم٤مين سم٠مّن ُمٔمٜم٦ّم اًمتحّدي ذم أن جيٞمئقا سم٠مي ُمٕمٜمك 

اًمِم٤مهد ومٞمٝم٤م هذا سم٤مٔي٦م اًمس٤مسم٘م٦م، وودًمؾ قمغم  سمٜمٔمٍؿ يبٚمغ ٟمٔمؿ اًم٘مرآن ذم اًمنمف أو ي٘م٤مرسمف، ،ؿم٤مؤوا

أي ُمثٚمف ذم اًمٜمٔمؿ، وًمٞمٙمـ اعمٕمٜمك ُمٗمؽمًى يمام ىمٚمتؿ، ومال إمم اعمٕمٜمك "يمام سمّٞمٜمف و وّوحف:  {ُمثٚمف}يمٚمٛم٦م: 

 .(1)"دقمٞمتؿ، وًمٙمـ إمم اًمٜمّٔمؿ

أظمذه ُمٜمٝم٤م، وهق اًمتامصمؾ ذم اًمٜمٔمؿ، دون آًمتٗم٤مت  ذي ُأريدٟم٤مفمٌر ومٞمف ًمٚمِم٤مهد اًم وم٤مقمتٜم٤مؤه سم٤مٔي٦م          

 ًمٚمٕمدد اعمتحّدى سمف أو ًمالومؽماء ٟمٗمسف. 

 ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     چ

 (2)چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

اؾمتخرج مم٤ّم حتقيف ُم٤م يدل قمغم ومس٤مد اًم٘م٤مئٚملم ُمرة صم٤مٟمٞم٦م، وضم٤مء اجلرضم٤مين رمحف اهلل سمآي٦م اًمتحّدي     

ضم٤مءت اعمرة إومم ذم ؾمٞم٤مق رة همػم اًمٖمرض اًمذي ضمٞمئ٧م ًمف أوًٓ، وم٦م، ومٖمرض جمٞمئٝم٤م هذه اعمسم٤مًمٍّم 

وضم٤مءت صم٤مٟمٞم٦ًم ذم ؾمٞم٤مق اًمرد قمغم ُمـ ىم٤مل سم٤مإلقمج٤مز وًمٙمـ ُمـ ، ُمـ أٟمٙمر اإلقمج٤مز ىمقًٓ واطمداً 

ّم٤مطم٦م اًمٕمرب ُمـ همػم أن طمدث ذم وم ٤مً ٟم٘مّم٤مٟم إّن هٜم٤مكـمريؼ اًمٍّموم٦م. ُمٗم٤مد اًمِمبٝم٦م ذم هذا اًمسٞم٤مق: 

رّد اجلرضم٤مين قمغم هذه اًمِمبٝم٦م  ُمـ وضمٝملم: اًمقضمف إول سم٠من أًمزُمٝمؿ أوًٓ أن ي٘مْمقا ٕمروا سمف، ويِم

ٚمٕمرب، ُمـ دظمقل اًمٜم٘مص قمغم ومّم٤مطمتٝمؿ، إذا اُمتٜمٕمقا قمـ ذًمؽ طمّمؾ ف ًمسمام ىمْمقا ومٞم ذم اًمٜمبل 

، أن يٙمقن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد شمال قمٚمٞمٝمؿ أي٦م ذم طم٤مل ي٘مدر ومٞمف أن جيلء سمٛمثؾ اًم٘مرآن

يم٤من ذم إصؾ  ًمقا سم٠من اعمّمٓمٗمك وسمام يقازي ذومف و قمٚمّقه، إٓ إذا اومؽموا ضمٝم٤مًم٦ًم أظمرى و ىم٤م

 دون اًمٗمّم٤مطم٦م، وهق زقمؿ سم٤مـمؾ. 

                                                           
 .616: اجلرضم٤مين، صدٓئؾ اإِلقمجد٤مز ( 1

3
 [.88]اإلهاء: (  



 املبحث الثالث: يف مدّونة اللغوّيني والنقـّــاد والبالغيّين

33 

: و أظمذه ُمـ ُمٕمٜمك أي٦م ٟمٗمسف، طمٞم٨م اٟمٓمٚمؼ ُمٜمف ًمػمد قمغم ُمـ ىم٤مل سم٠من اًمٕمرب اًمقضمف أظمر          

٘مؾ أن يٓمٚم٥م اًمتحدي ذم اًمٌمء ُيٛمٜمَُٕمف ٓ يستسٞمغ اًمٕم إذ ىمدروا قمغم اعمٕم٤مرو٦م صمؿ ٟمزقم٧م ُمٜمٝمؿ:

ًمٞمس ذم اًمٕمرف وٓ ذم اعمٕم٘مقل أن ي٘م٤مل: ]ًمق شمٕم٤مودشمؿ "اإلٟمس٤من سمٕمد اًم٘مدرة قمٚمٞمف، ي٘مقل: 

 يم٤من اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ي٘مدر قمغم ُمثٚمف، و يسُٝمؾ قمٚمٞمف،..صمؿ 
ٍ
واضمتٛمٕمتؿ مجٞمٕمٙمؿ مل شم٘مدروا قمٚمٞمف[، ذم رء

إٟمدٙمؿ ًمـ شمستٓمٞمٕمقا ُمثٚمف ىمط، وٓ يٛمٜمٕمقن ُمٜمف= وإٟمام ي٘م٤مل ذًمؽ ُمـ طمٞم٨م يراد أن ي٘م٤مل: ]

شمستٓمٞمٕمقٟمف اًمبّت٦م قمغم وضمف ُمـ اًمقضمقه، طمتك إٟمٙمؿ ًمق اؾمتْمٗمتؿ إمم ىُمقايمؿ و ىُمَدريمؿ اًمتل ًمٙمؿ ىمقًى 

ٟمف ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمٛمٕم٤مودة إوىُمَدرًا، وىمد اؾمتٛمددشمؿ ُمـ همػميمؿ، ٓ شمستٓمٞمٕمقه أيْم٤م[ = ُمـ طمٞم٨م 

طمتك حيّمؾ سم٤مضمتامع ىمدرشمٙمام ُم٤م مل يٙمـ  اعمٔم٤مومرة و اعمٕم٤موٟم٦م إٓ أن شمْمّؿ ىمدرشمؽ إمم ىمدرة ص٤مطمبؽو

اجلرضم٤مين ذم ُمس٤مق ُي٤مًمػ اعمس٤مق وهذا هق سمٞم٤من ُمٕمٜمك آي٦م اًمتحّدي، ص٤مهمف قمبد اًم٘م٤مهر  .(1)"حيّمؾ

 إول، وؿمبٝم٦م ذم طم٤مل ُمـ اقمؽموقا خت٤مًمػ اًمِمبٝم٦م إومم.

  (2)چٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ     ٻٱ   ٻ   ٻٹ ٹ چ 

ضم٤مء هذا اًمِم٤مهد سمرد زقمٛمٝمؿ إذا ذهبقا إمم وضمف أهّنؿ حُتّدوا سم٠من ي٠مشمقا ذم أٟمٗمس ُمٕم٤مين اًم٘مرآن سمٛمثؾ     

أن هذا آومؽماء زقمٛمٝمؿ يريّمز ومٞمف قمغم آومؽماء، وٟمٔمٛمف وًمٗمٔمف، و اؾمتدٓل اجلرضم٤مين هٜم٤م قمغم ومس٤مد 

سمؾ يٙمقن طملم ضم٤مء سم٤مًم٘مرآن، وهق وصػ ٓ يٙمقن ًمٚمٗمظ أو اًمٜمٔمؿ،  ىمد ُٟمٕم٧م سمف اًمرؾمقل 

وضم٤مء سمف ُمـ قمٜمد  ،اومؽمى اًم٘مرآن ًمٚمٛمٕمٜمك، ُمٕمٜمك هذا أن يٙمقن اعمراد: إن زقمٛمتؿ أن اًمرؾمقل 

ٟمف وطمل،  ومْمٕمقا قمنم ؾمقر و اومؽموا ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، يمام زقمٛمتؿ أن اعمّمٓمٗمك ىمد اومؽمى إٟمٗمسف، صمؿ ىم٤مل 

وا قمٜمٝم٤م أن يٕمٛمدوا إمم أٟمٗمس ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ومٞمٕمؼّم ذم ٓم٠م أن ُئمـ أن اًمتحدي يم٤من ُمـ اخلاًم٘مرآن. و

 . (2)، سمؾ هذا حتريػ، وظمٓمؾ فم٤مهر، وظمروٌج قمـ ٟمص اًمتٜمزيؾسمٚمٗمظ وٟمٔمؿ يِمبف ٟمٔمٛمف وًمٗمٔمف

                                                           
 .616: اجلرضم٤مين، صدٓئؾ اإِلقمجد٤مز  ( 1

 [. 13هقد: ](  2

 617: اجلرضم٤مين، صدٓئؾ اإِلقمجد٤مز يٜمٔمر: ( 3
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، يم٤من وضمف اؾمتِمٝم٤مده سم٤مٔي٦م أىمقاه٤م، ٕٟمف زقمؿوضمقه٤م أظمرى ذم ومس٤مد هذا اًم اجلرضم٤مينصمؿ ذيمر        

ّٓ هذا اًمقضمفراضمع إمم اؾمتخراج اعمٕمٜمك ُمـ شمرشمٞم٥م اًمٙمٚمامت ذم أي٦م، وأن سمٜم٤مء أًمٗم٤مفمٝم٤م ٓ حيتٛمؾ  ، إ

يٕمرف ذًمؽ ُمـ قمرف ـمرائؼ اًمٕمرسمٞم٦م ذم اإلسم٤مٟم٦م، وقمرف خم٤مرج اًمٙمالم، وقمٚمؿ طمؼ اعمٕمٜمك ُمـ 

سمحس٥م "اعمٕمٜمك اًمٚمٗمظ، وهبذا يتبلم أن ىمرائـ إطمقال وإىمقال شمْمبط اًمدًٓم٦م، وشمْمبط طمريم٦م 

 .(1)"ي١مم ع، وسمحس٥م اعمٕمٜمك اًمذي ُيراد، واًمٖمرض اًمذي واعمق

 هد(739)اعمتقرم: اخلطقب الؼزويـي. 

إمم سمٞم٤من اعم٘مّمدي٦م ًمٚمبالهم٦م قمٛمقُم٤ًم، وأصمر ذًمؽ ذم شمقضمٞمف  -رمحف اهلل–يذه٥م اًم٘مزويٜمل         

وُم٘مت٣م احل٤مل  ،وأُم٤م سمالهم٦م اًمٙمالم ومٝمل ُمٓم٤مسم٘متف عم٘مت٣م احل٤مل ُمع ومّم٤مطمتف" ، ومٞم٘مقل:قاًمسٞم٤م

وُم٘م٤مم اإلـمالق يب٤ميـ  ،ومٛم٘م٤مم اًمتٜمٙمػم يب٤ميـ ُم٘م٤مم اًمتٕمريػ :وم٢من ُم٘م٤مُم٤مت اًمٙمالم ُمتٗم٤موشم٦م ،خمتٚمػ

وُم٘م٤مم اًم٘مٍم  ،وُم٘م٤مم اًمذيمر يب٤ميـ ُم٘م٤مم احلذف ،وُم٘م٤مم اًمت٘مديؿ يب٤ميـ ُم٘م٤مم اًمت٠مظمػم ،ُم٘م٤مم اًمت٘مٞمٞمد

وُم٘م٤مم اإلجي٤مز يب٤ميـ ُم٘م٤مم اإلـمٜم٤مب  ،وُم٘م٤مم اًمٗمّمؾ يب٤ميـ ُم٘م٤مم اًمقصؾ ،يب٤ميـ ُم٘م٤مم ظمالومف

 .(2)"طمبتٝم٤م ُم٘م٤ممويمذا ًمٙمؾ يمٚمٛم٦م ُمع ص٤م ،ويمذا ظمٓم٤مب اًمذيمل يب٤ميـ ظمٓم٤مب اًمٖمبل ،واعمس٤مواة

وـمبٞمٕم٦م احلدث اعمراوم٘م٦م  ،قمـ قمالىم٦م اًمٜمص سمسٞم٤مق اًمٔمرف -رمحف اهلل-يٙمِمػ ٟمص اًم٘مزويٜمل        

ًمٚمٙمالم، وقمـ قمالىم٦م اًمسٞم٤مق سمٓمرائؼ اًمٙمالم وأؾمٚمقب احلدي٨م، وقمـ قمالىم٦م اعمستقى اًمٕم٘مكم 

 ًمٚمٛمتٙمٚمؿ سمٓمبٞمٕم٦م اخلٓم٤مب.

 

                                                           
 .87دٓئؾ اإلقمج٤مز: اجلرضم٤مين، ص  (  1

سمخٓمٞمد٥م  اًمدديـ اًم٘مزويٜمدل اًمِمد٤مومٕمل، اعمٕمدروفاإليْم٤مح ذم قمٚمقم اًمبالهم٦م: حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمٛمر، أسمق اعمٕم٤مزم، ضمدالل  ( 3

 .41دُمِمؼ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمبد اعمٜمٕمؿ ظمٗم٤مضمل، )سمػموت: دار اجلٞمؾ، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م(، اجلزء إول، ص
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ُم٘متْمٞم٤مت إطمقال واًمسٞم٤مىم٤مت اًمتل شمرد ومٞمٝم٤م أٟمقاع اًمّمٞم٤مهم٤مت   -رمحف اهلل-وىمد مجع اًمسٙم٤ميمل       

 ، وُمٜمف اىمتبس اًم٘مزويٜمل هذا اًمقضمف وشمٚمؽ اعم٘متْمٞم٤مت،(1)سمام حتقيف ُمـ ظمقاص شمريمٞمبٞم٦م ذم اجلٛمٚم٦م

 .اًم٘مقل ٤موومّّمؾ ومٞمٝم

 هد(1429)اعمتقرم  عبد العظقم ادطعـي 

إمم ه اظمتالف شمرشمٞم٥م اًمٜمٔمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:   -رمحف اهلل–يٚمٗم٧م اًمِمٞمخ قمبد اًمٕمٔمٞمؿ اعمٓمٕمٜمل             

وأن هذا راضمع ًمٚمٛم٘م٤مم ٓ ٕن  (3) چڳڳگگڳچوىمقًمف شمٕم٤ممم:   ،(2)چپپڀڀچ

هذه اعمقاوع ُمقوٕم٤من ُمّٙمٞم٤من مه٤م: إٟمٕم٤مم "قمغم ًمٖم٦م اًمٕمرب، ي٘مقل:  ، أو ًمٚمس٤مئراًمت٘مديؿ ًم هؿ

                                                           
 ،يده قمـ ُم١ميمدات احلٙمؿرومحسـ اًمٙمالم دم ، إـمالق احلٙمؿ إن يم٤من ُم٘مت٣م احل٤مل يمل رمحف اهلل ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مخلؼم أناًمسٙم٤م سمّٞمدـ(  1

وإن يم٤من ُم٘مت٣م احل٤مل ـمل ذيمر اعمسٜمد  ،ومحسـ اًمٙمالم حتٚمٞمف سمٌمء ُمـ ذًمؽ سمحس٥م اعم٘مت٣م وٕمٗم٤م وىمقة ،سمخالف ذًمؽ وإن يم٤من

حسـ اًمٙمالم وروده قمغم آقمتب٤مر اعمٜم٤مؾم٥م، وم ،شمريمف، وإن يم٤من اعم٘مت٣م إصمب٤مشمف قمغم وضمف ُمـ اًمقضمقه اعمذيمقرةذم ومحسـ اًمٙمالم  ،إًمٞمف

ُمـ  ءٌمسمصمب٤مشمف خمّمّم٤ًم إوإن يم٤من اعم٘مت٣م  ،وروده قم٤مري٤م قمـ ذيمرهذم  ومحسـ اًمٙمالم  ،ويمذا إن يم٤من اعم٘مت٣م شمرك اعمسٜمد

اجلٛمٚم٦م ويمذا إن يم٤من اعم٘مت٣م قمٜمد اٟمتٔم٤مم  ،ٟمٔمٛمف قمغم اًمقضمقه اعمٜم٤مؾمب٦م ُمـ آقمتب٤مرات اعم٘مدم ذيمره٤مذم ومحسـ اًمٙمالم  ،اًمتخّمٞمّم٤مت

 .ومحسـ اًمٙمالم شم٠مًمٞمٗمف ُمٓم٤مسم٘م٤م ًمذًمؽ ،ٕمٜمل ـمل مجؾ قمـ اًمبلم وٓ ـمٞمٝم٤مي ،ُمع أظمرى ومّمٚمٝم٤م أو وصٚمٝم٤م واإلجي٤مز ُمٕمٝم٤م أو اإلـمٜم٤مب

ًمبٜم٤من:  -، )سمػموتؼ قمٚمٞمف: ٟمٕمٞمؿ زرزورٞمٕمٚمشموبط و، اًمسٙم٤ميملسمـ قمكم  سمـ أيب سمٙمر حمٛمداأسمق يٕم٘مقب يقؾمػ  :ُمٗمت٤مح اًمٕمٚمقميٜمٔمر: 

 .169(، صهد 1417اًمث٤مٟمٞم٦م،  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمبٕم٦م

ڀ  ڀ    پ  پ  پ      ڀ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  شمٕمد٤ممم:: إول: ىمقًمدف صمالصم٦م ُمقاوع( ضم٤مء ذم  2

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ    ڦڦ  ڦ  ڤڤ   ڤ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ    ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چڃ   ڃ  ڃ  ڃ

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ ، اًمث٤مين: ىمقًمف شمٕم٤ممم:[3اعم٤مئدة: ] چک  ک  ک  گ  گ     کڑ  ڑ

﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾    ﮶﮲  ﮳  ﮴  ﮵ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  

ڱ   ڱ  ڱ       ڱ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    چ :[، اًمث٤مًم٨م: ىمقًمف شمٕمد٤ممم145إٟمٕم٤مم: ] چ﮿  ﯀  ﯁  

 [.115اًمٜمحؾ: ] چڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ    ںں

  ڻڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ  ڳگ  گ  گ    ڳ  ڳڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  چ ىمقًمف شمٕمد٤ممم: ( 2

 [.173اًمب٘مرة:] چڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  
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ُمدين إٓ أي٦م اًمتل ومٞمٝم٤م هذه اًمٕمب٤مرة ومٛمٙمٞم٦م ٟمزًم٧م ذم  -وهق اعم٤مئدة –واًمٜمحؾ. واعمقوع اًمث٤مًم٨م 

 طمج٦م اًمقداع يمام ٟمص قمغم ذًمؽ اًمٕمٚمامء.

ذم ُمقوع واطمد، وهق ؾمقرة اًمب٘مرة.  چڳڳگگڳڱچ: (1)وضم٤مءت اًمٕمب٤مرة قمغم إصؾ      

 وهل ُمدٟمٞم٦م سمال ظمالف.

م ومٞمف ص احلٙموظمالص٦م اًم٘مقل ذم اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم اًمذي ضم٤مء ذم هذه اًمٜمّمق         ٞمٛم٦م: إن ُم٤م ىُمدِّ

ظمٓم٤مب ٕهؾ ُمٙم٦م، ُمس٤مرقم٦م إمم ٟمٗمل اًمنمك وإسمٓم٤مًٓ ٓخت٤مذ إصٜم٤مم آهل٦ًم  {سمف}قمغم  {ًمٖمػم اهلل}

وإن  –ُمٙمٞمت٤من، واعم٤مئدة  -إٟمٕم٤مم واًمٜمحؾ –، سمدًمٞمؾ أن اًمسقرشملم ٤مشُمٕمبد، وُيذسَمح وُيٜمَحر سم٤مؾمٛمٝم

وم٢من أي٦م اًمقاردة ومٞمٝم٤م هذه اًمٕمب٤مرة ُمٙمٞم٦م،.. ويم٠من اًم٘مرآن ي٘مقل ٕهؾ ُمٙم٦م: ٓ شمٔمٜمقا  -يم٤مٟم٧م ُمدٟمٞم٦م

وهم٤مسمقا قمٜمٙمؿ ـمٞمٚم٦م  ،وىمد رطمؾ رؾمقًمف ورضم٤مًمف قمـ دي٤مريمؿ ،أن اإلؾمالم ىمد ؾمٙم٧م قمام أٟمٙمر قمٚمٞمٙمؿ

ؾمس صم٤مسمت٦م قمنم ؾمٜملم. وم٢من اإلؾمالم سم٤مق قمغم دقمقشمف: احلالل طمالل، واحلرام طمرام، ٕٟمف ُمب٤مدئ وأ

ومٝمق ظمٓم٤مب ٕهؾ اعمديٜم٦م، وهؿ  {ًمٖمػم اهلل}قمغم  {سمف}ٓ شم٘مبؾ اإلسمٓم٤مل أو اًمتبديؾ. أُم٤م ُم٤م ىُمّدم ومٞمف 

ًمٞمسقا قمّب٤مد أصٜم٤مم وٓ يم٤مومريـ طمتك يس٤مرع ُمٕمٝمؿ إمم ٟمٗمل اًمنمك، وإسمٓم٤مل إصٜم٤مم، واًمدًمٞمؾ قمغم 

 ُم١مُمٜملم. ، وم٤مخلٓم٤مب إذن ُمع چ ڇ ڇ چ چ ن اخلٓم٤مب سمدئ سم٘مقًمف: أشم٠ميٞمد هذه اعمالطمٔم٦م 

وُمع أهؾ اإليامن هيدف  ُمع أهؾ ُمٙم٦م هيدف اًم٘مرآن إمم ٟمٗمل اًمنمك أوًٓ. صمؿ حتريؿ ُم٤م طمّرم صم٤مٟمٞم٤ًم.

 .(2) "إمم حتريؿ ُم٤م حيرم أوًٓ، صمؿ اًمثب٤مت قمغم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اإليامن صم٤مٟمٞم٤مً 

ذم شمقضمٞمٝمف ًمن اًمت٘مديؿ، اًمزي٤مدة ذم ظم٤ممت٦م أي٦م  -رمحف اهلل-وُمـ أدًم٦م صح٦م ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمٓمٕمٜمل       

اًمتل ٟمزًم٧م ًمٚمٛم١مُمٜملم، وهل زي٤مدة ختّّمٝمؿ وشمتٙم٤موم٠م ُمع يرهمبقٟمف ُمـ رهبؿ، سم٠من ٓ إصمؿ قمٚمٞمٝمؿ، ومت٘مّر 

 سمذًمؽ ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ وطمِم٦م اخلٓم٠م  ووطمِم٦م آوٓمرار: ٕن اهلل همٗمقر رطمٞمؿ.

                                                           
وهدق  {ُأِهدّؾ }ٛمتٕمٚمؼ سم٘مقًمدف: وم {ًمٖمػم اهلل}اعمقصقًم٦م، أُم٤م  {ُم٤م}ٕن اًمْمٛمػم ومٞمف قم٤مئد قمغم  :{ًمٖمػم اهلل}قمغم  {سمف}( إصؾ شم٘مديؿ  1

صٚم٦م اعمقصقل، واعمقصقل ُم٘مّدم دائاًم قمغم اًمّّمٚم٦م، يٜمٔمر: ُيٜمٔمر: ظمّم٤مئص اًمتٕمبػم اًم٘مرآين وؾمامشمف اًمبالهمٞم٦م: قمبد اًمٕمٔمٞمؿ إسمراهٞمؿ حمٛمد 

 .162هد(، اجلزء اًمث٤مين، ص1413هرة: ُمٙمتب٦م وهب٦م، اًمٓمبٕم٦م إومم، اعمٓمٕمٜمل، )اًم٘م٤م

 .(163: 2)  اًمس٤مسمؼ:(  2
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 :يم٤مٟم٧م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم أي٤مت اعمٙمٞم٦م سمٞم٤من ذًمؽ أن ظم٤ممت٦م        

 . (1)چک  ک  ک  گ  گ     کڑ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑچ

 .( 2)چ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁   چ 

 .( 3)چڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   چ

 أي٦م اعمدٟمٞم٦م: ظم٤ممت٦مو        

 .(4) چڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ    ڻں  ڻ     ڻڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں   چ

هذا هق ُم٘م٤مم اًمٜمص، وم٢من اًمدًٓم٦م ذم هذا اًمتخري٩م مل شمؽمضمح ُمـ ؾمٞم٤مق اعم٘م٤مل سم٘مدر ُم٤م            

شمرضّمح٧م ُمـ ؾمٞم٤مق اعم٘م٤مم، وورود ُمٙم٤من اًمٜمزول اًمذي ُيتٚمػ سمحسبف طم٤مل اعمخ٤مـم٥م، ويتبع ذًمؽ 

 آظمتالف  شمٜمقع ذم أؾمٚمقب اخلٓم٤مب، يمؾ سمحس٥م ُم٤م ي٘متْمٞمف طم٤مًمف وُمآًمف وُمقىمٗمف.

  موسى.حمؿد حمؿد أبو 

اًمِمٕمر اجل٤مهكم: ٕٟمف اعمٕم٘مد ًمبٞم٤من  سمٞم٤من  سمدراؾم٦م -طمٗمٔمف اهلل -حمّٛمد حمّٛمد أسمق ُمقؾمك ٕؾمت٤مذ قمٜمل ا        

ّدي سم٤مًم٘مرآن، ويم٤مٟم٧م قمٜم٤ميتف سم٤مًمِّمٕمر  إقمج٤مز اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واُمتداد سمالهم٦م اًمٚمس٤من اًمبنمّي اًمذي حُتُ

 (5))آل طمؿ( اًمتل يُمتب٧م ىمبؾ أقمقامؾم٦م ؾمقر درااًمٜمبت٦َم اًمتل شمثٛمر وم٘مف اعمٕمٜمك اًمبٞم٤مين ًمٚم٘مرآن، و جمٚمدات 

يرى وضمقب اؾمتٙمِم٤مف ظمّم٤مئص : إذ اًمّسقر ُمتِم٤مهب٦م اعمٓم٤مًمعقمٜمده ًمدراؾم٦م هل أول ضمٝمد ُمتٙم٤مُمؾ 

                                                           
1
 [.3]اعم٤مئدة:   ( 

3
 [.145إٟمٕم٤مم: ](  

2
 [.115اًمٜمحؾ: ](  

4
 [.173]اًمب٘مرة:(  

اجل٤مصمٞم٦م ) جمٚمد، وصدر ه1430  صدرا ذم ـمبٕمتٝمام إومم قم٤مم  ىمد (اًمِمقرى واًمزظمرف واًمدظم٤من( و)هم٤مومر وومّمٚم٧مجمٚمدا ) (  3

 هد .4321قم٤مم ذم ( أول ُم٤م صدروإطم٘م٤مف
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إمم وم٘مٝمف ذم  -سمٕمد وم٘مف سمٞم٤مٟمف ذم اًمِّمٕمر ويمالم أهؾ اًمّٓمبع –اًمٚمس٤من اًمٕمريب، و إسمراز ُمزاي٤مه: ًمٚمرضمقع 

 حّدي وُمٔم٤مّن اإلقمج٤مز اًمبالهمّل.يمالم اهلل شمٕم٤ممم، حم٤موًم٦م ًمٚمقىمقف قمغم وضمقه اًمت

ٓ سمد ُمـ حتٚمٞمؾ اًمسقرة "وضمؾ أٟمف: ذيمر ُمـ شمّمقره ًمدراؾم٦م إهار اًمبٞم٤مٟمٞم٦م ذم يمت٤مب اهلل قمز        

ورواسمط اًمٗم٘مرات، ووضمقه شمرشمٞم٥م اعم٘م٤مصد، ويمٞمػ ومجٚم٦م مجٚم٦م، وُمٕمروم٦م رواسمط اجلٛمؾ يمٚمٛم٦م يمٚمٛم٦م، 

وهق اًمسٞم٤مق اًمذي يٜمس٤مق ُمٜمف اًمّسب٤مق  شمتالىمك وشمدظمؾ ذم ُم٘مّمد واطمد هق ضمذر اعمٕمٜمك ذم اًمسقرة،

واًمٚمح٤مق، ويمٞمػ اٟمدس اًمسٞم٤مق سمسب٤مىمف وحل٤مىمف وراء يمؾ مجٚم٦م وسمٜم٤مه٤م قمغم اًمقضمف اًمذي ي٘متْمٞمف؟ 

واٟمدّس ذم يمّؾ مجٚم٦م واظمت٤مر هل٤م إضمزاء اًمتل شمٙمقٟم٧م ُمٜمٝم٤م، طمتك إٟمؽ ًمق ٟم٘مٚم٧م مجٚم٦م ُمـ ؾمقرة إمم 

 .(1)"ظمر، وُمـ ُمٕمدن ؾمٞم٤مق آظمرؾمقرة ًمٜمب٤م هب٤م ُمقوٕمٝم٤م: ٕهن٤م ذات ًمقن آظمر وذات ـمٕمؿ آ

، وُم٤م ىمبٚمٝم٤م وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ (2)ذم آظمر جمٚمداشمف اًمتل درس ومٞمٝم٤م ؾمقر آل طمؿ  -طمٗمٔمف اهلل–إن قمٛمٚمف        

سمٕمالىم٤مت اعمٕم٤مين، وُم٤م سمٞمٜمٝم٤م ُمـ شمِم٤مسمٍف وشمقاًمد، ويمٞمػ أن  وقمٜم٤ميتف ،ُمٜمبثؼ ُمـ قمٜم٤ميتف سم٤مًمسٞم٤مق (3)اًمسقر

ٙمؾ قمالىم٤مت اعمٕم٤مين، شمٜمٛمق طمٞمٜم٤ًم جيري ومٞمٝم٤م ُم٤مٌء واطمد، وذم يمّؾ ؾمقرة شمتِم اًمتسٕم٦مَ  هذه اًمّسقرَ 

يمام  -سمٕمده٤م هق ُمٜمٝم٩م  ي٤مت وُم٤مرسمط ضمقهر اًمسقرة سمام ىمبٚمٝم٤م ُمـ أوإّن ، متتدّ وشمتٜم٤مؾم٥م أظمرى، و

 .(4) "مل يٙمتِمػ ذم اًمِمٕمر ومل يستقِف طم٘مف ذم دراؾم٦م اًم٘مرآن واحلدي٨م أيًْم٤م": -أسمق ُمقؾمك٤مل ىم

اعمٕمٜمك ذم اًمسٞم٤مىم٤مت اعمختٚمٗم٦م،  سم٤مًمسّٞم٤مق ممتد ُمـ اقمتٜم٤مئف سم٤معمٕم٤مين وقمالىم٤مهت٤م، وطمريم٦م واقمتٜم٤مؤه        

اٟمتبف  -قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل-ذم ؾمقرة هم٤مومر ، هق شم٤مسمع ذم هذا ٕؿمٞم٤مظمفٟمٔم٤مئره ذم اًمسٞم٤مىم٤مت اعمتِم٤مهب٦م، وو

 إمم اًمٗمروق سملم اًمسٞم٤مىم٤مت عمٕمٜمك واطمد، وىم٤مل:

                                                           
هدد(، 1431اًمٓمبٕم٦م إومم،  حمٛمد حمٛمد أسمق ُمقؾمك، ) اًم٘م٤مهرة: ُمٙمتب٦م وهب٦م،  و ومّمٚم٧م( دراؾم٦م ذم أهار اًمبٞم٤من:  آل طمؿ ) هم٤مومر (1

 .89ص

3
 .[إطم٘م٤مف -اجل٤مصمٞم٦م -اًمدظم٤من -اًمزظمرف -اًمِمقرى -ومّمٚم٧م -هم٤مومر](  

2
 .[ حمٛمد   –اًمزُمر ](  

 .87صو ومّمٚم٧م( دراؾم٦م ذم أهار اًمبٞم٤من: أسمق ُمقؾمك،  هم٤مومرآل طمؿ ) (4
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ب اًمٕمزيز ومٞمف ومقائد ٓ ي٘م٤مدر ىمدره٤م، ... وهق سم٤مب طمذر ُمَثٚمف هذا اًمٚمقن ُمـ اًمٜمٔمر ذم اًمٙمت٤م "           

 .(1) "ُمَثؾ يمؾ أسمقاب اًمّدرس اًم٘مرآين ٓ جيقز أن يدظمؾ ُمٞمداٟمف إٓ ُمـ اضمتٝمد ذم شمٙمقيـ أدواشمف

٦م، آي٤مت ُمـ ؾمٞم٤مىم٤مت أظمرى شمٕملم قمغم ومٝمؿ اعمحذوف أو اعمٓمقّي ذم ىمّّم٦م ىمرآٟمٞم يمام جيٚم٥م        

٤مق اًمّسقرة اًمتل حتقي اًم٘مّم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م، أو أي٦م اعمتِم٤مهب٦م ذم اعمٕمٜمك، ؾمٞمواًمٗمروىم٤مت سملم ؾمٞم٤مق هم٤مومر و

سملم اصٓمٗم٤مء مجٚم٦م قمغم مجٚم٦م، وشمٕمبػم  هذه اًمٗمروىم٤مت يمثػمًا، ويسٕمك ٓؾمتٜمب٤مط اًمٗمرقوهق يٚمّح قمغم 

اًمٗمرق سملم ي١مومٙمقن ويٍمومقن ُمـ اًمٗمروق " يٍمومقن:بػم، ي٘مقل ذم اًمٗمرق سملم ي١مومٙمقن وقمغم شمٕم

ٝم٤م ذم دراؾم٦م اًمبٞم٤من،. وٟمحـ ٟمٗمّن شم١مومٙمقن سمتٍمومقن وشمٍمومقن سمت١مومٙمقن دون اًمتل متّس احل٤مضم٦م إًمٞم

 .(2)"آًمتٗم٤مت إمم اًمٗمروق اًمتل ٓطمٔمٝم٤م اًمّسٞم٤مق

وهق هبذا يِمػم إمم اًمدٓٓت اًمّسٞم٤مىمٞم٦م ًم ًمٗم٤مظ، ويرضمح سمٕمض أراء سمدًٓم٦م اًمسٞم٤مق             

طملم يرضمح سملم اعمٕم٤مين اعمتٙم٤مصمرة ًمٚمحرف سمٛمٕمقٟم٦م اًمّسٞم٤مق( ظمكّم واخل٤مرضمّل، وشمٙمثر قمٜمده مجٚم٦م: )اًمدا

ؾمٞم٤مق اًمسقرة وم٘مد أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م طملم ذح صقر ٤م اًمتالؤم سملم اًمّمقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م و، أُمّ (3)أو ًمٚمٙمٚمٛم٦م

وذم يمؾ  ،صقر اًمٕمذاب شمتٙمرر يمثػمًا ذم اًم٘مرآن" اًمٕمذاب ذم اًمسقرة، وىم٤مل يمالُم٤ًم يمثػمًا قم٤مًمٞم٤ًم، ُمٜمف:

ًمسٞم٤مق وٟم٤مشم٩م قمٜمف، واؾمتخراج ذًمؽ أُمٌر دىمٞمٌؼ ضمدًا ومل صقرة ًمقٌن يٛمّٞمزه٤م، وهذا اًمتٛمٞمز ُمرشمبط سم٤م

أضمد أطمدًا قمٜمل سمف، وىمد رأي٧م ذًمؽ أيْم٤م ذم صقر اًمٜمٕمٞمؿ وُم٤م ُيذيمر ُمـ أطمقال أهؾ اجلٜم٦م ذم 

اًمسٞم٤مىم٤مت اعمختٚمٗم٦م، يمام رأيتف أيْم٤م ذم اعم٘م٤مسمالت سملم صقر اًمٕمذاب وصقر اًمثقاب طملم ي٘مؽمن 

ًا أٟمؽ أطمٞم٤مٟم٤ًم دمد إؿم٤مرات ىمرآٟمٞم٦م إمم هذا اًمتالؤم سملم د ضمددددإُمران ذم ؾمٞم٤مق واطمد،.. وُمـ اعمٗمٞم

 ۆئچ : ٤ممم ذم ظمت٤مم هذه أي٤متددد٤مق اًمّسقرة يمام ذم ىمقًمف شمٕمدددصقر اًم٘مرآن وؾمٞم

 ."(4) چۈئۈئ

                                                           
 67: ص و ومّمٚم٧م( دراؾم٦م ذم أهار اًمبٞم٤من: أسمق ُمقؾمك هم٤مومر( آل طمؿ )1

 .259: صاًمس٤مسمؼ ( 2

 .251،261، 151،223، 97، 94، 93، 92، 34صيٜمٔمر: اًمس٤مسمؼ ،    (3

4
 .262و ومّمٚم٧م( دراؾم٦م ذم أهار اًمبٞم٤من: أسمق ُمقؾمك، ص هم٤مومرآل طمؿ )  [.76]هم٤مومر:(  
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وٛمـ اقمتٜم٤مئف سم٤مًمسٞم٤مق ذم اًمسقرة  سمام أؾمامه: )رد اًمٕمجز قمغم اًمّمدر( -أيده اهلل-يمام اقمتٜمك         

رد قمجز اًمٙمالم إمم صدره، ومٛمٕمٜمك رد اًمٕمجز قمغم اًمّمدر قمٜمده ٟم٤مفمر ومٞمف إمم اًمسٞم٤مق  :اًمٙمريٛم٦م، أي

ىمقًمٜم٤م رد اًمٕمجز قمغم اًمّمدر ٓ يٕمٜمك سمف اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م،.. وإٟمام ٟمٕمٜمل سمف أن هذا اًمرد ":، ي٘مقل٘م٤مزماعم

يٕمقد سمؽ إمم أول اًمٙمالم ًمؽمىم٥م طمريمتف ُمـ أوًمف ويمٞمػ ؾم٤مر سمدىم٦م وسمراقم٦م وشمٗمقق طمتك اٟمتٝمك آظمره 

قمٜمد اًمٜم٘مٓم٦م اًمتل سمدأ ُمٜمٝم٤م أوًمف ويمٞمػ اًمت٘مك ـمروم٤م احلٚم٘م٦م، وهذا ُمـ اًمبالهم٦م سمٛمٙم٤من قمجٞم٥م وهق 

 .(1)"أقمغم ُمـ أن يٙمقن حمسٜم٤ًم سمديٕمٞم٤ًم ُمٖمٛمض اًم٘مٞمٛم٦م

سم٤مب "اًمتٗم٧م إًمٞمف اًمدٓٓت اًمسٞم٤مىمٞم٦م ًم ًمٗم٤مظ ذم ُمقاوٕمٝم٤م ُمـ اًمّسقر، وىم٤مل إهن٤م: ُمـ أهؿ ُم٤م         

سمالهمتٝم٤م، وقمٜمده أّن ُمٕمٜمك اجلٛمٚم٦م هق ضمزٌء ُمـ سمالهمتٝم٤م وًمٞمس يمؾ  ،(2)"ٟم٤مدر ُمـ أسمقاب أهار اًمبٞم٤من

 .سمٕمده٤م يستبّد سمجزء آظمر ًمٞمس أىمؾ ُمـ اجلزء اًمذي ذم اجلٛمٚم٦م ٟمٗمسٝم٤مٕن ُمقىمٕمٝم٤م مم٤م ىمبٚمٝم٤م و

اًمْمقء قمغم ؾمداد ُمقىمٕمٝم٤م يمٗم٤مصٚم٦م يتٛمريمز اعمٕمٜمك  يسّٚمط ٓ ينمح ُمـ يمؾ آي٦م ظم٤ممتتٝم٤م، سمؾ يمام أٟمف      

يِمػم إمم ىمّمقر ، وومٞمٝم٤م ويتٛمّٙمـ هب٤م، ويتٚمخص حمتقى أي٦م ومٞمٝم٤م ُمع إو٤مءهت٤م عمٕمٜمك أي٦م سمٕمده٤م

إمم  اً ِمػمُم ي٘مقل،(3)أن اًمذي جيده ومٞمٝم٤م هق شمٗمسػم ُمٗمرداهت٤مسمٕمض يمت٥م اًمتٗمسػم إزاء اًمٗمقاصؾ، و

 : (4)سمٕمده٤م ارشمب٤مط احلٚم٘م٤مت اعمتت٤مسمٕم٦م سمبٕمْمٝم٤مارشمب٤مط اًمٗم٤مصٚم٦م سمام ىمبٚمٝم٤م ُمـ أي٤مت وُم٤م 

دراؾمتٜم٤م ًمٚمٗمقاصؾ يم٤مٟم٧م ظم٤مرضم٦م ُمـ ومٙمرة شمِم٤مسمف إـمراف، يٕمٜمل قمالىم٦م اًمٗم٤مصٚم٦م سمام ىمبٚمٝم٤م، "        

وأن أىمقل جي٥م أن ٟمدرس اًمٗمقاصؾ دراؾم٦م صم٤مٟمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م قمالىم٦م اًمٗم٤مصٚم٦م سمام سمٕمده٤م، ويمٞمػ 

 .(5)"ٚمٛمٕمٜمك اًمالطمؼيم٤مٟم٧م سم٤مسم٤ًم ُيرّد قمغم اعمٕمٜمك اًمس٤مسمؼ صمؿ يٗمتح ًم
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وإمم اعمٕمٜمك اعمِمؽمك سملم اًمٗمقاصؾ اًمتل شمت٤مسمع ذم يمالم  واًمتٗم٧م اًمِمٞمخ إمم اًمرطمؿ سملم اًمٗمقاصؾ،         

، ي٘مقل ُم١ميمدًا قمغم اًمتامؾمؽ سملم (1)واطمد، ودوره٤م ذم اًمت٠مًمٞمػ سملم أي٤مت اًمس٤مسم٘م٦م واًمالطم٘م٦م

ذي مل أقمرومٝم٤م ذم اًمِمٕمر اجل٤مهكم اًموهذا ُمـ اًمبالهم٦م اًمتل "اًمٗمقاصؾ وإن سمٕمدت أُم٤ميمٜمٝم٤م ذم اًمسقرة:

 .(2)"يمالم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿهق أسمٚمغ سمٞم٤من سمٕمد يمالم اهلل و

جي٥م أن دمٛمع مجع ُم٤م احتد ُمٜمٝم٤م وسمٞم٤مٟمف: إذ ٓ يٗمت١م اًمِمٞمخ ُمبٞمٜم٤ًم أمهٞم٦م اًمٗم٤مصٚم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م، و ورة      

 حت جت چ: أو (3) چ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ چ: اًمٗمقاصؾ اًمتل شمتّحد ُمثؾ وم٤مصٚم٦م

ٜمستٕملم ٔمر ذم أي٤مت اًمتل ىمبؾ هذه وشمٚمؽ، ومويٜم (5) چ ڦ ڦ ڤ چوُمثؾ: ،(4) چ مت خت

 .(6)سمٗمٝمؿ ُم٤م ئمٝمر قمغم ومٝمؿ ُم٤م ُيٗمك

ٟمّبف إمم ظمّمقصٞم٤مهت٤م ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م واعمٕم٤مين اعم١مدي٦م هل٤م، ظم٤مص٦م ذم  وُمـ اقمتٜم٤مئف سم٤معمٗمردة اًم٘مرآٟمٞم٦م، أن       

واًمتٗم٧م إمم ، (7)ُمٓم٤مًمع اًمّسقر، وذح ُم٤م يم٤من همريب٤ًم ُمٜمٝم٤م، ومبلم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م وصٚمتٝم٤م سمبٕمْمٝم٤م

جملء اعمٗمردة ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق، وُمٕمروم٦م ذم ؾمٞم٤مق، وجملء ٟمٔمػمهت٤م ذم ٟمٗمس اًمسٞم٤مق، وجمٞمئٝم٤م ذم ُم٘م٤مم 

شمقاصؾ وشم٘م٤مرب و أرطم٤مم، هٜم٤مك " ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز قمٜمده اًمٙمٚمامت ، وسملم (8)ٟمٕمٛم٦م وذم ُم٘م٤مم ضمحقد

                                                           
 .142،249، 141ص،،  و ومّمٚم٧م(: أسمق ُمقؾمك هم٤مومرآل طمؿ )يٜمٔمر:  (1

 .165اًمس٤مسمؼ: ص (3

[، 57[، و]هم٤مومر: 36، 28[، و]ؾمب٠م: 31، 6[، و]اًمروم: 38[، و]اًمٜمحؾ: 68، 41، 21[ و]يقؾمػ: 187]إقمراف:  ( 3
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4 )
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هٜم٤مك قمالىم٦م اًمٙمٚمٛم٦م سم٤معم٘م٤مم وقمالىم٦م اًمٙمٚمٛم٦م سم٤مًمٙمٚمٛم٦م، واًمٙمِمػ قمـ هذا ُمـ أدّق أٟمقاع اًمبالهم٦م اًمتل 

 .(1)"مل ٟمِمبٕمٝم٤م سمٕمد

 آقمتٜم٤مء سم٤مًمسٞم٤مق قمٜمد أيب ُمقؾمك، سمام يِمٛمٚمف ُمـ ُمٗمردات ومجؾ وُمٕم٤مىمد وُم٘م٤مصد، ىمّمدئمٝمر        

، يمام اًمٚمسـإمم يمالم اعم٘متدريـ ُمـ ذوي  كم اعمٕمجز،راشم٥م اًمٙمالم، ُمـ اًمٜمص اًمٕمعممتٞمٞمز ُمع ُمقازٟم٦ٍم و

، ُمع إفمٝم٤مر اًمٜمّٙم٤مت ُمتّمؾ سمٛمٜم٤مه٩م اعمٗمنيـ إّوًملم ذم اًمدرس اًم٘مرآين -طمٗمٔمف اهلل–ُمٜمٝمجف أن ئمٝمر 

ومٝمق ُمٚمتزم سم٤مًمٜمٔمر اًمبٞم٤مين، . متٙملم اعمٕمٜمك ذم اًمٜمّٗمس طم٘مؼ هذا اًمٜمٔمر اًمبالهمل يمٞمػاًمبالهمٞم٦م، و

  . (2)همػمهؿقخ ُمـ أُمث٤مل اًمزخمنمّي واًمرازي واإلؾمٙم٤مذّم واًمٖمرٟم٤مـمل وُمٜم٤مزع اًمِّمٞم وُمٚمتٛمس

        

ؾمتٜمب٤مط ذم يمثػم ُمـ مم٤م ؾمبؼ يتبلم أن دًٓم٦م اًمسٞم٤مق متّثؾ حمقرا رئٞمسٞم٤م ٓ شمتؿ سمدوٟمف قمٛمٚمٞم٦م آ        

ومروع اًمٕمٚمؿ اًمٕمٚمٞم٤م، واقمتٜم٤مء أصح٤مب هذه اعمدوٟم٦م سم٤مًمسٞم٤مق، وُمس٤مراشمف وُمٜمٓمٚم٘م٤مشمف، وسمام يؽماومد ُمـ 

دٓٓت يٜمتجٝم٤م، أو حيرره٤م ويقضمٝمٝم٤م ويٙمِمػ همٓم٤مءه٤م، يٜمٓمٚمؼ ُمـ يمٞمٗمٞم٦م اإلسم٤مٟم٦م ووضمف آىمتْم٤مء،  

واًمسٞم٤مق، ذم دراؾم٦م ًٕمٗم٤مظ ىمد  وي٠ميت اًمٗمّمؾ اًمت٤مزم شمٓمبٞم٘م٤ًم ًمٚمٛمٕم٤مين اًمتل يتٕمٚمؼ ُمٕمٔمٛمٝم٤م سمٗمٝمؿ اًمٜمٔمؿ

شم٘م٤مرسم٧م طمتك أؿمٙمؾ اًمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م أو يم٤مد أن يِمٙمؾ، ٓؾمٞمام سمتّم٤مطمبٝم٤م ذم اًمسٞم٤مىم٤مت: إذ اًمتّم٤مطم٥م 

حتٚمٞمؾ يٛمد إًمٗم٤مظ ُمـ ُمٕم٤مين سمٕمْمٝم٤م، طمتك يٙمقن اضمتامقمٝم٤م ًمٞمس يم٤مومؽماىمٝم٤م ذم إسمراز اًمدًٓم٦م، ومٞمتؿ 

 .روقاًمٗمروق حتٚمٞمال يرسمٓمٝم٤م سمسٞم٤مىمٝم٤م ويمٞمػ اىمت٣م اًمسٞم٤مق هذي اًمٗم
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 وؾٔف مخسٜ مبٚحٞ:

 ّٔٚؿٜٔ فٍِظ افٍُر. ٜادبحٞ إّول: افّدٓف  افس

 :فٍِظ افّؼك. ٜافّدٓف ادبحٞ افّثٚين ّٜٔ  افّسٔٚؿ

 :ٞافّسٔٚؿٜٔ فٍِظ اإلحلٚد. ٜافّدٓف ادبحٞ افّثٚف 

 :افسٔٚؿٜٔ فٍِظ افّوالل. ٜافّدٓف ادبحٞ افرابع 

  ادبحٞ اخلٚمس: مستقيٚت افًالؿٜ بغ افّدٓفٜ افقؤًٜ وافّدٓفٜ افّسٔٚؿٜٔ ٕفٍٚظ

 افًهٔٚن افًَدي.
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 املبحث األول

 الدٓلة السياقية للفظ الكفر 

ذم افٌِٜ، وذم اصىالح ـؾ ظِؿ، وتًٚوروه  اهتؿ مجٓرة مـ افًِامء بتحديد مًْك افٍُر       

، افتًِٔؾ، ذـر ظِامء افٌِٜ دٓفتف ادًجّٜٔ افتل ووًٝ فف ذم أصؾ افٌِٜبٚفؼح وافتحِٔؾ و

 ذـرمًٚدف، افٍَف ذم بٔٚن مالمح افٍُر و وٍسرافتجٚزيٜ، واشتٍٚض ظِامء افًَٔدة ودٓفتف ادو

َقر" :افنٔخ ظبد احلّٔد افٍراهل ـَ  أّن هذه ادٚدة ؿديّٜ جدًا، ؾتقجد ذم ؽر افٌِٜ افسٚمٜٔ،. 

[Cover ](1)"ذم اإلُِٕٔسٜٔ بًّْك: شس وؽّىك. 

ٌٜ ٓ ييٓر مًٓٚ "وافذي ظِٔف مدار احلديٞ هْٚ أن افٍُر ذم مًْٚه ادحقري:        ٌٜ ـثٍٔ ٌٜ تٚم تٌىٔ

ظيّتف ذم ٍٕسف بًامه صقاهد وجقد اهلل ورء مـ ادٌّىك،... وافُٚؾر بٚهلل ـذفؽ ٕٕف ؽّىك 

 .(2) "افيٚهرة وافبٚضْٜ، أو تٌّىك ظْٓٚ

 أربًٜ إٔحٚء فٍُِر، مع ذـر مٚهٔتف افرئٔسٜٔ، يَقل: -رمحف اهلل-ذـر  اخلِٔؾ بـ أمحد      

روا"        ٍَ ـَ ُر : َُٕٔض اإِليامن ، وُيَٚل ٕهؾ دار احلرب : ؿد  ٍْ ُُ رُ  اف ٍْ ُُ : أي َظَهْقا وامتًْقا، واف

ُٜ إٔحٚء :  ُر أربً ٍْ ُُ ْرهٚ، واف ُُ َٜ أي : مل َيْن ّ ًْ ر افِّْ ٍَ ـَ ر ،  ُْ  ََُٕٔض افنُّ

ُر اجُلُحقد مع مًرؾٜ افَِٛ ـَقفف ظّز وجؾ :  ٍْ  پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇـُ

 .(3)ڇ ڀ ڀ ڀ        ڀ             پ

ُر ادًٕٚدة ٍْ ـُ ِرَف بَِبف ويَٖبك بِسٕٚف .و ًْ  : وهق أن َي

                                                           
بّغ افنٔخ حمّد أمجؾ اإلصالحل  ِؿَدم هذه ادٚدة و وجقدهٚ ذم إصؾ افالتّْٔل، مٍرردات افَرر،ن، ٕيررات جديردة ذم تٍسرر  ( 1

م(، 2002، افىبًرٜ إوػحمّد أمجؾ اإلصرالحل، ) فبْرٚن: دار افٌررب اإلشرالمل،  َٔؼ:أفٍٚظ ؿر،ٕٜٔ: ظبد احلّٔد افٍراهل، حت

 .306ص

،  افىبًرٜ إوػادًجؿ آصتَٚؿل ادٗصؾ ٕفٍرٚظ افَرر،ن افُرريؿ : حمّرد حسرـ حسرـ جبرؾ، ) افَرٚهرة: مُتبرٜ أداب،  (2

 .1908صبٚب افُٚف، )ـٍر(: (،  م2010

 [.14افّْؾ: ] ( 3
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ٚق ُر افٍِّْ ٍْ ـُ ُٛ ـٚؾر .و  : وهق أن يَٗمـ بِسٕٚف وافَِ

ُر اإِلُٕٚر  ٍْ ـُ ِِّسٚنو ِٛ واف ِْ ََ ُر اف ٍْ ـُ  .(1)": وهق 

 .(2)فسٚن افًرب هذه إٕحٚء ، وزاد ظِٔٓٚ ـٍر افزاءة مًجؿوؿد ذـر صٚحٛ       

زاد و -رمحف اهلل-اظتّدهٚ ابـ مْيقر ر افتل ؿّسّٓٚ اخلِٔؾ بـ أمحد، وٕيرة ثٕٜٚٔ ٕٕحٚء افٍُ       

، هبام أو بٖحدمهٚ، أو ظدم إؿرار  ظِٔٓٚ، تقحل بٖن ادًتز ذم افتَسٔؿ إؿرار بٚٓظتَٚد أو بٚفَقل

ادًٕٚدة ينسـٚن ذم مًرؾٜ افَِٛ، فُـ ـٍر اجلحقد أظؿ مـ ـٍر جلحقد وويِحظ أن ـٍر ا

جيحد بٖيٜ جٚرحٜ مـ جقارحف، أمٚ ـٍر ادًٕٚدة ؾّختص ٕن افنخص ؿد يًرف بَِبف و :ٕٚدةادً

 بجٚرحٜ افِسٚن، حسبام أؿّره افًِامء.

افسٚبَغ: ٓ يُقن افُْران ؾٔف بٚجلْٚن، بؾ يُقن ـٍر افٍْٚق ظذ افًُس مـ افْقظغ       

 بٚفِسٚن،  وًٕتف ابـ مْيقر بٚفَِٛ افُٚؾر.  

ًٚ بٚفَِٛ و ـٍر       افِسٚن مًٚ، وحْٔئذ: ٓبد أن يُقن اإليامن ؿد وصؾ اإلُٕٚر جًِقه متًَِ

يْدرج ، ثؿ ، و إٓ دٚ ـٚن هْٚك ـٍر(3)فَِِٛ وصقل مًرؾٜ وتهقر ٓ وصقل تهديؼ و إؿرار

ًٜ " :حتٝ هذا افٍُر ـٍر افتُذيٛ، ؿٚل افراؽٛ ربام يُْر افِسُٚن افقَء وصقرتف ذم افَِٛ حٚصِ

                                                           
مٓدي ادخزومل وإبراهٔؿ افسٚمرائل، )دار ومُتبٜ اهلالل( بٚب  َٔؼـتٚب افًغ : أبق ظبد افرمحـ اخلِٔؾ بـ أمحد افٍراهٔدي، حت( 1

 .356، صاجلزء اخلٚمس، ، )ـٍر(افُٚف و افراء وافٍٚء مًٓام

مرٚدة برٚب افُرٚف،  ( افىبًرٜ إوػيْير: فسٚن افًرب : حمّد بـ مُرم بـ مْيقر إؾريَل ادكي، )برروت: دار صرٚدر ،  (2

 .3898ص )ـٍر(، ادجِد اخلٚمس:

مًرؾٜ افًَؾ، ؾٚشتْٚر بًّرؾٜ افذهـ، ثؿ ذهٛ ؾٖطِؿ برام هرٚج مرـ افرٍْس مرـ احلسرد  بٔٚن ذفؽ إٔف ظرف مًرؾٜ افذهـ، ٓ ( 3

وافبٌل وضِٛ افًِق، ؾجحده ومًف مًرؾٜ افذهـ، ومل يُـ مًف مًرؾٜ افًَؾ ؾٔثبٝ افْقر، وأـثر مـ جحقده حترك صرٚر ؽىرٚء 

ؾٓذا يَغ افٍْس، ٓ يَغ افَِٛ: ٕن يَرغ افَِرٛ مرـ مًرؾرٜ افًَرؾ،   چ پپ ٻ ٻ ٻ چظذ افَِٛ، ؿٚل تًٚػ: 

 .25صاحلُٔؿ افسمذي، ويَغ افٍْس مـ مًرؾٜ افذهـ. يْير: حتهٔؾ ٕيٚئر افَر،ن: 
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ًٚ، وظذ ذفؽ ؿقفف تًٚػ:  . (2)"(1) ڇ  گ ک ک ک ک ڇويُقن ذم ذفؽ ـٚذب

 ومًِقم أّن إُٕٚر افًّْٜ فٔس هق ظغ ـٍرهٚ.

 

وجقه افٍُر افتل جٚءت ذم افَر،ن افُريؿ ظذ مخسٜ  -رمحف اهلل-حك اإلمٚم ابـ اجلقزي و      

 أوجف: 

   پ پ پ ٻ ٻ            ٻ ٻ    ٱ ڇ :. ومْف ؿقفف تًٚػٔدر بٚفتقحرر: افٍُأحدهٚ"

 وهق إظؿ ذم افَر،ن .، (4)ڇ ٺ ٺ ٺ ٺ        ڀ ڀ ڀ ڇ ،(3)ڇ ڀ ڀ  ڀ     پ

 حبڇ ، (5)ڇ وئ وئ   ەئ ەئ ائ ڇ: . ومْف ؿقفف تًٚػّٜران افًْرر: ـٍوافثٚين

 .(7)ڇ ہہ   ہ ہ ڇ  (6)ڇ  خت حت جت يب ىب مب خب

، أي: (8) ڇ ڃ    ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڇ: . ومْف ؿقفف تًٚػ ريرافتب وافثٚفٞ:

 .هق مٚ يريده ابـ مْيقر بٍُر افزاءةو (9) ڇ     ۆ    ۇ ڇ  ،ـ بًضتزأ بًوُؿ مي

 . (10)ڇ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ ڇ: قد . ومْف ؿقفف تًٚػ رروافرابع : اجلح

                                                           
8
 

 [.83افْحؾ: ]( 

 .507ص ـتٚب افْقن، )ُٕر( :إصٍٓٚين، : ادٍردات ذم ؽريٛ افَر،ن ( 2

 [.6]افبَرة:  ( 3

 [.25]احلٟ:  ( 4

 [152]افبَرة:  ( 5

 . [19]افنًراء:  ( 6

 .[40]افّْؾ:  ( 7

 [.25]افًُْبقت:  ( 8

 .[4]ادّتحْٜ:  ( 9

 .[89]افبَرة:  ( 10
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، يريررد افررزراع افررذيـ (1)ڇ چ ڃ ڃ ڇ: . ومْررف ؿقفررف تًررٚػٜرواخلررٚمس : افتٌىٔرر

 .(8)"يٌىقن احلٛ

صٚهُد افٍُر  بٚفتقحٔد ظْد ابـ اجلقزي ،يتٚن، ٕقُع ادخٚضٛ ؾٔٓام هؿ ادؼـقن، شقاء ـٕٚقا       

وّـ اخلٚمس مـ افقجقه فٔسٚ وافثٚفٞ  ٚنمـ هيقد بْل إهائٔؾ أو مـ مؼـل ؿريش، افقجٓ

 ٕن وجف افٍُر ؾٔٓام ممٚ ٓ خيتِػ ظذ مًْٚه اثْٚن.حمددة، و دائرة افبحٞ: ٕن صقاهدمهٚ

ر رر بحسٛ افسٔٚق، ذـرٚين افٍُرافقجٓٚن افثٚين وافرابع مهٚ أشٚس ذم افتٍريؼ بغ مً      

ًٜ وذم مَ"أن  -رمحف اهلل-إفقد  ٕن ؾٔف شس ٚبؾ اإليامن: افٍُر صٚع اشتًامفف ذم شس افًّْٜ خٚص

فٌقّي، بدفٔؾ  إػ وجفـٍر اجلحقد ظْد ابـ اجلقزي هْٚ  ويرجع، (3)"شس افٍٔض ادىِؼاحلؼ و

افنٚهد ادذـقر، وفٔس هق ادهىِح ظِٔف ـٍر جحقد ظْد ظِامء افًَٔدة. ـام جيدر بٚفّذـر أن 

ّٓ ؾٕٚصؾ ؾٔف افس(4)افٍُر دّٚ اؿتٙ جحقد افًّْٜ صٚر يستًّؾ ذم اجلحقد  س وافتٌىٜٔ . ، وإ

                                                           
 [. 20]احلديد:  ( 1

، وـٕٚرٝ افقجرقه ظْرد افبِخرل وهرٚرون برـ مقشرك 516ص ابرـ اجلرقزي، ٕزهٜ إظغ افْقاطر ذم ظِؿ افقجقه وافْيٚئر: (2

وافدامٌٚين أربًٜ ؾَط، دون ذـر فقجف افتٌىٜٔ، مع زيٚدة ضٍٍٜٔ جدًا ذم أيٚت افتل اظتّدهٚ ابـ اجلقزي، يْير: افقجقه وافْيٚئر 

فِثَٚؾرٜ وافرساث، افىبًرٜ  حتَٔؼ: حٚتؿ صٚفح افوٚمـ، )ديب: مرـرز مجًرٜ ادٚجرد ذم افَر،ن افًئؿ: مَٚتؾ بـ شِٔامن افبِخل،

ظـ هرٚرون برـ مقشرك، حتَٔرؼ: حرٚتؿ برـ صرٚفح افورٚمـ،  ، وافقجقه وافْيٚئر ذم افَر،ن افُريؿ25ص هر(،1427إوػ، 

، وافقجقه وافْيٚئر ٕفٍٚظ ـترٚب 33ص هر(،1409)افًراق: وزارة افثَٚؾٜ واإلظالم، شِسِٜ خزإٜ دار صدام فِّخىقضٚت، 

مُتبٜ افٍٚرايب، افىبًٜ إوػ، أبق ظبداهلل احلسغ بـ حمّد افدامٌٚين، حتَٔؼ: ؾٚضّٜ يقشػ اخلّٔل، )دمنؼ:  اهلل افًزيز ومًٕٚٔٓٚ:

 .674ص هر(،1419

 فبْرٚن: دار إحٔرٚء افرساث افًرريب، -روح ادًٚين ذم تٍسر افَر،ن وافسبع ادثٚين: صٓٚب افديـ افسٔد حمّقد إفقد، )بروت ( 3

 مـ افتٖثر بٚفٍُر افهقذم. ًٚ ، و يِحظ أن ذم اشتخدامف فٍِٔض صقب126ص إول،، اجلزء د.ط( 

 .436ص ـتٚب افُٚف، )ـٍر(:إصٍٓٚين، : ، ُيْير: ادٍرداتُؾٓؿ هذا مـ تٖصٔؾ افراؽٛ إصٍٓٚين ( 4
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ظرض أيٜ إوػ افتل ورد ؾٔٓٚ افٍُر يُّـ ، (1)افٍُر بحسٛ افسٔٚقفتحرير مًْك             

ًٚ، وهل إوػ ذم افَر،ن مـ حٔٞ افستٔٛ بغ دؾتل ادهحػ ٓ مـ حٔٞ افْزول .   مهدرًا مًّرؾ

  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ٹ ٹ چ

 .(2)چڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ 

 إػ اإليررامن بٚفٌٔررٛ، ؾٍّتررتح ٌٜ متجٓرر (3)دٕٔررٜادافسررقرة مَهررديٜ افسررٔٚق افًررٚم هلررذه        

إصٚرة إػ أن مًٚمل ـامفف بًورٓٚ ؽٔرٛ، ومجِرٜ:   ڇ ٻ ٻ ڇؽٔٛ، وبًدهٚ: ڇٱڇافسقرة:

ًٚ ـرٚن لٚفرف  هرذا ادرـرز، حرقلز ادًْك، وـؾ مٚ ذم افسقرة ؿرٚئؿ ؾٔٓٚ مرـ ڇٺ ٺ ڀ ڇ أير

واإليامن بٚفٌٔٛ رأس افتَقى، ورأس اإليامن بٚفٌٔٛ هق اإليامن برٚهلل تًرٚػ، ؾٓرق   ،( 4) مقوقظفو

ك ـتٚبرف )،يرٚت(، وـقٕرف ّّ ًٜ وؾًراًل، وفرذا شر ًٚ، وهق )افنٚهد( افيٚهر صٍ : )افٌٔٛ( افبٚضـ ذات

 أي ظالمٚت ظذ ؽٔٛ ذاتف وصٓقد صٍٚتف وأؾًٚفف. (:،يٚت)

إّٕقذج افذي يْبٌل احتذاؤه ذم  بّغ تٖيت بًد افٍٚحتٜ، وت وافسقرة أول شقرة ذم افىقال،          

وخالفف ُتًرض  افَوٚيٚ ، وؾٔام بغ ذفؽ ظـ أن ُٕقن ـٚؾريـ أو مْٚؾَغشِقك ضريؼ يبًد 

وـؾ واحدة ذم حمِٓٚ تٗدي ظِّٓٚ ذم بْٚء افذات، وذم بْٚء إمٜ بًد ادَدمٚت افتل افُثرة، 

رة ذم هذا افسٔٚق افُبر مـ خالل ادًْك احلرذّم فميٜ، ومـ تْٚشٛ ذفؽ، وتتقافد ادًٚين افُث

خالل حمؾ أيٜ ذم افسٔٚق افَريٛ، ومـ خالل حمِٓٚ ذم افسٔٚق افبًٔد، ومـ خالل حمّؾ ادَىع ذم 

                                                           
ُّ  افْير: حمؾ أيٚت اختٔٚر وٚبط (  1 ُٕ بًض أيٚت افتل ؾٔٓٚ خالف حقل افبٚحثٜ أخذت ر، وؿد افٍُر مهدرا شقاء ظّرف أو 

 مٚ مل خُيتِػ ذم مًْٚه ترـتف. وأتَٚرب شٔٚؿف ومل تتٌر دٓفتف،  مٚأمٚ مًْك افٍُر، أو شُٝ ظـ مًْٚه ؾٔٓٚ. 

8
 

)
 [.108افبَرة: ] 

 (.194: 1)افزرـق، يْير: افزهٚن ذم ظِقم افَر،ن:  ( 3

 .(55 :1)افبَٚظل، : يؿ افدرريْير: ٕ ( 4
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. ـؾ هذا داٌل ظذ افقصٚئٟ (1)افَسؿ، وحمّؾ افَسؿ ذم افسقرة، وحمّؾ افسقرة مع مٚ ؿبِٓٚ ومٚ بًدهٚ

 .، وخٚرجٓٚ مع مٚ حئط هبٚ مـ شقرافقاحدةداخؾ افسقرة 

ادَٚمٜٔ مٚ يًّغ مًْك واحدا فُؾ ـِّٜ: إذ ادًْك م أن حيّؾ مـ افَرائـ ادَٚفٜٔ وٓبّد فُِال        

ومـ وٚق ظـ مًرؾٜ شًٜ افٌِٜ جًؾ مًٕٚٔٓٚ ومًٚين مٚ صٚرـٓٚ ذم "بدون مَٚم متًدد افقجقه، 

 .(2)"و تبىؾ ظِِف خمٚرج أفٍٚطٓٚ واحدًا، ؾُٔثر زفِرف

ّٜ اإليامن بِّؽ افسرّقات ، وًٕ-ظز وجؾ-وردت هذه أيٜ ذم مَٚم افتذـر بقحدإٜٔ اهلل          

هذه أيٜ ظذ أؿقال ـثررة،  شبٛ ٕزولاختِػ ذم افًِؿ، ووافَدرة وإرض، ادختص بٚفرمحٜ و

ومجٚظررٜ مررـ افًِررامء، جررٚء ذم أشرربٚب افْررزول   -رمحٓررام اهلل-افقاحرردي و أورده افىررزي مْٓررٚ مررٚ

ؿٚل ابـ ظبٚس ٕزفٝ هذه أيٜ ذم ظبد اهلل بـ أيب ـًٛ ورهط مـ ؿرريش، ؿرٚفقا: يرٚ ": فِقاحدّي 

حمّد اجًؾ فْٚ افهٍٚ ذهبٚ، ووشع فْرٚ أرض مُرٜ، وؾّجرر إ رٚر خالهلرٚ تٍجررا ٕرٗمـ برؽ، 

 ظـ أيب افًٚفٔرٜ، ؿرٚل: ؿرٚل رجرؾ:  يرٚ رشرقل اهلل فرق ـٕٚرٝ ـٍٚراتْرٚ" جٚء:، ومْف مٚ  (3)"ؾٖٕزل

افِٓرؿ ٓ ٕبٌٔٓرٚ، مرٚ أظىرٚـؿ اهلل خرر ممرٚ أظىرك بْرل : »  ـٍٚرات بْل إهائٔؾ. ؾَٚل افْبرل

: ـٕٚٝ بْق إهائٔؾ إذا ؾًؾ أحدهؿ اخلىٔئرٜ وجردهٚ مُتقبرٜ ظرذ بٚبرف  ؾَٚل افْبلش إهائٔؾ

فف خزيٚ ذم افردٕٔٚ، وإن مل يٍُرهرٚ ـٕٚرٝ فرف خزيرٚ ذم أخررة، وؿرد  وـٍٚرهتٚ، ؾ٘ن ـٍرهٚ ـٕٚٝ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ ڇأظىٚـؿ اهلل خرا ممرٚ أظىرك بْرل إهائٔرؾ، ؿرٚل: 

افهِقات اخلّس واجلًّٜ إػ اجلًّٜ ـٍرٚرات درٚ »ؿٚل: وؿٚل:  " (4)ڇ ڻ ڻ  ں ں ڱ

                                                           
 اجلرزء إول، هرر(،1405، افىبًرٜ إوػر، رإشٚس ذم افتٍسر: شًٔد حّقى، )افَٚهرة: دار افسالم فِىبٚظرٜ وافْنريْير:  ( 1

 .64ص

 .38صظبد اهلل افْحقي،  افتٍّسح ذم افٌِٜ: ( 2

 .34ص افقاحدي، أشبٚب ٕزول افَر،ن:و.   (409:  2)افىزي،  :يْير: جٚمع افبٔٚن  ( 3

4 
)

 .[110]افْسٚء:   
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  (2)شٚهلرٚر أمثرؾ٘ن ظِّٓٚ ـتبٝ فف ظنمـ هؿ بحسْٜ ؾِؿ يًِّٓٚ ـتبٝ فف حسْٜ، »وؿٚل: ، (1)شبْٔٓـ

 ڇڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ ڇؾٖٕزل اهلل: 

(3)"(4). 

وفٍُؾ حّجتف، وإظذ أ ٚ فِّٗمْغ: بدٓفٜ افسبٚق ، اخرُتِػ ذم ٕقع ادَهقد بٚخلىٚبو          

  ﮻﮺﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹چ  افذي خيٚضٛ )افذيـ ،مْقا(،

 .(5)چ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   

ک   کککچٹٹ افِحٚق افذي افتٍٝ ؾٔف اخلىٚب فِّٗمْغ،وبدٓفٜ              

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

 .  (6)  چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ    ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڻڻ

 چڑڎڎڈڈژژڌ چ :أمٚ مًْك افٍُر ذم هذه أيٜ               

، (7) -اشتبًد افىزّي هذا افَقلو -ذم أخرة،  اظتبٚر مٚ شُٔقن بٚفنّدة ظذ ؾٍٔف وجف ادجٚز

، وه -رمحٓؿ اهلل-افبٔوٚوي ف افزخمؼي وابـ ظىٜٔ إٕدفز وأبق حٔٚن ووجًِ ًٜ ق ـْٚيٜ ظـ حََٔ

                                                           
َـّ َمٚ  ،افىٓٚرةصحٔح مسِؿ، ـتٚب  (  1 ُٓ َْْٔ َراٌت دَِٚ َب ٍِّ ، َوَرَمَوِٚن إَِػ َرَمَوَٚن ُمُ

ِٜ
ًَ ُّ  إَِػ اجْلُ

ِٜ
ًُ ُّ ِس َواجْلُ ّْ َقاِت اخْلَ َِ ِٝ َبُٚب اْفهَّ اْجُتَِْب

َبٚئِرُ  َُ   (. 209: 1(، )233، رؿؿ احلديٞ: )اْف

ـتٚب  (، وصحٔح مسِؿ،103: 8 (، )6491، رؿؿ احلديٞ: )أو بسٔئٜ بٚب مـ هؿ بحسْٜ ،ـتٚب افرؿٚقصحٔح افبخٚري،  ( 2

  (.118: 1(، )131، رؿؿ احلديٞ:)بٚب إذا هؿ افًبد بحسْٜ ـتبٝ ،اإليامن

3 )
 .[108]افبَرة:  

 (.411: 2) افىزي، جٚمع افبٔٚن: ( 4

 .[ 104]افبَرة:  ( 8
6 )

 .[109]افبَرة:  

 ( .495: 2)افىزي،صٚحٛ هذا افَقل أبق افًٚفٜٔ، يْير: جٚمع افبٔٚن :  ( 7
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ؾَد رّجح مًْٚه ظذ حََٔتف  -رمحف اهلل-، أمٚ افىزّي  (1)اإلؿبٚل ظذ افٍُر اإلظراض ظـ اإليامن و

 . (2)افؼظٜٔ

-شئؾ مقشك  ـام واإلٕذار بًٚؿبٜ مـ يتبدل افٍُر بٚإليامن مسّتٛ ظذ شٗال افرشقل            

ذم وبح، بؾ ُيستَبح ادسٗول ظْف، ؿد ُيستَبح افسٗال ذم ٍٕسف، وؿد ٓ ُيستَمـ ؿبؾ، و -ظِٔف افسالم

ر ؾٔف يقأن افقجف مْ هؾ وجف افنبف هْٚ ممٚثِٜ إشئِٜ مـ افىرؾغ، أو جف مـ افتخريٟ:افتنبٔف و

ُّ دًٕٚدة ادرَشؾ إفٔٓؿ و  ظدم تهديَٓؿ بٚفرشٚفٜ ادْزفٜ؟.ٓؿ وص

ًٚ، -ظِٔف افّسالم-ن ؿقم مقشك افبّغ أ         ٱٻٻچ ؿٚل تًٚػ: شٖفقه أن جيًؾ هلؿ إهل

ٹ  ٹ       ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿ  ڀٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ      ٻ

َِّقا إيام ؿ بّقشك برؤيٜ اهلل جٓرة، و، (3)چڤٹٹ ؿٚل  ، -وهق أظْٝ ضِٛ ضِبقه-ظ

﮵     ےھ  ھ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ  تًٚػ: ﮴   ﮳   ﮲    ے  ۓ   ۓ 

﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁         ﮼﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻

 مـ مٚثؾ حمّد  ومـ ادؼـغ مـ ؿقم ،(4)چ

ؿٚل ":  ٚ وأن يٍّجر إ ٚر، َٕؾ افىزيجيًؾ افهٍٚ ذهبً ، شٖفقه أن -ظِٔف افسالم-ؿقم مقشك  مٚثؾ

: ائتْٚ بُتٚب تْزفف ظِْٔٚ مـ ابـ ظبٚس: ؿٚل راؾع بـ حريِّٜ ووهٛ بـ زيد فرشقل اهلل 

 چ چ چ ڇ افسامء َٕرؤه، وؾجر فْٚ أ ٚرا ٕتبًؽ وٕهدؿؽ! ؾٖٕزل اهلل ذم ذفؽ مـ ؿقهلام:

                                                           
وادحرر افقجٔز ذم تٍسر افُتٚب افًزيز: أبق حمّد ظبد احلؼ بـ ظىٜٔ إٕدفز،   (،309: 1) افزخمؼي، :ُيْير: افُنٚف ( 1

، وتٍسر 195ص  اجلزء إول، هر (،1422، افىبًٜ إوػبروت: دار افُتٛ افًِّٜٔ،  -ظبدافسالم ظبد افنٚذم )فبْٚن َٔؼحت

، افىبًٜ ظع مًّقض، )بروت: دار افُتٛ افًِّٜٔقجقد وظٚدل ظبد ادَٔؼ : أبق حٔٚن حمّد بـ يقشػ إٕدفز، حتافبحر ادحٔط

 إول،( اجلزء اشتْبقل: مُتبٜ احلََٜٔ،  -تٍسر افَٚيض افبٔوٚوي بؼح صٔخ زادة، ) ترـٔٚ، و517هر(، ص1413، إوػ

 .387ص

 .(414: 2) افىزي، ُيْير: جٚمع افبٔٚن : ( 2

3 
)
 .[138]إظراف:  

4 
)
 [.153افْسٚء: ] 
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ؿٚل ابـ ظبٚس ريض اهلل "وؿٚل ابـ ظىٜٔ:  .(2)"(1)أيٜ،ڇ ڌڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ

وؿٔؾ إن ـٍٚر ؿريش  ،تٍجر ظٔقن وؽر ذفؽ  ظْف إن راؾع بـ حريِّٜ افٔٓقدي شٖل افْبل

وؿٚل لٚهد شٖفقه  ،وؿٔؾ شٖفقه أن يٖيت بٚهلل وادالئُٜ ؿبٔال ،أن يٖتٔٓؿ بٚهلل جٓرةشٖفقا افْبل 

ؾ٘ن  :، وظِٔف(3)"ئدة فبْل إهائٔؾ ؾٖبقا وُٕهقاؾَٚل هلؿ خذوا ذفؽ ـٚدٚ ،أن يرد افهٍٚ ذهبٚ

 إشئِٜ وإن متٚثِٝ ذم افقجٜٓ إٓ أ ٚ دفٔؾ مًٕٚدة وجحقد، وإن ـٚن بٚحلٚل .

 :تًٚػ افسٔٚق افَر،ين مـ ؿقفف بْٚء ذم ٚفْيرويُّـ افُنػ ظـ ادسٚرات افدٓفٜٔ ب          

﮼  ﮽    ﮻﮸   ﮹  ﮺﮲﮳﮴﮵﮶﮷چ

﮾  ﮿   ﯀  ﯁                           

ٻ  ٻ  ٻ    ٱۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ڭ     ڭ  ڭ  ڭ    

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڀٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڦڤ  ڤ  ڦ

ڑ    ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڍڌ  ڌچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ    ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ   ۀڻڻڱڱںںڻڻ

 .(4)چۓۓ

ٕن شٔٚؿٓٚ متحدٌث ظـ وجقب  :ن دٓفٜ ـِّٜ افٍُر ذم هذا افسٔٚق مًْلٌّ هبٚ ـٍر اجلحقدإ        

تَسح تبدياًل ذم ،يٚت اهلل ، تنّؽ ذم صّقفٔتٓٚ اهلل، وتًّْتٜ، افتل وصِٓٚ بالغ افتحّرر مـ إؿقام اد

وـامهلٚ، وفٔس بًد هذا اجلحقد جحقد، ـام دمًؾ ديد ٚ مع رشؾ اهلل هلٚ  شقء إدب، و تبّْل 

                                                           
 [.108افبَرة: ] ( 1

 .(409: 2) افىزي، جٚمع افبٔٚن:  ( 2

 .(195 : 1)ابـ ظىٜٔ إٕدفز، : ادحرر افقجٔز  ( 3

 [  . 109 - 104]افبَرة:  ( 4
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اشتحبٚب افًّك بدايٜ افسر ذم افوالل ، و ادخٚفٍٜ ؾٔام أَتقا بف، ؾتسر ذم افًامهٜ وافٌل أبدا: ٕن

ادتًّْٝ، وإرادتف، افذي يٍيض برّدٕٚ بًد اإليامن ـٚؾريـ، وافذي ٕنٖ أول مٚ ظذ اهلدى هق افسٗال 

مهىِحٚهتؿ، مرورًا بٚتبٚع ضرائَٓؿ ذم آشتٍٓٚم ؿبؾ  مـ احتذاء حذو افوٚفغ، واشتًامل ٕنٖ

 افٍٓؿ، وصقًٓ بٚشتبدافْٚ افذي هق أدٕك بٚفذي هق اخلر. 

ًٚ: (1)أ ٚ ذم شٔٚق افذيـ ،مْقا فْزول ؾٕٚطٓرومع اختالف أشبٚب ا       ٕ رٚ مرتبىرٜ  مًَٚٓ ومَٚمر

بٖمر افْسخ افذي هق رأس ادًْك  ومٚ ؾٔف مـ حمٚذير وخمٚضر إذا مٚ ٕير إفٔف بٚفْير افًَع افبحرٝ، 

 : رصدوا إػ ضريَغ: ضريؼ اإلؿْٚع افًَع وآشتدٓل بٚفَٔٚس ظذ افَردرة ادىَِرٜأُ َد ومـ ثؿ ؾ

 ٹ ٹ ٿ ٿ    ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ

                                                           
جًؾ ،دم وذرءه خٍِٜٔ فف ذم مجع أمره وتٍهرِٔف،  -شبحٕٚف-ن اهلل،مْقا حتديدًا مٚ  ذـره احلرايل مـ  أمـ أهار اخلىٚب بٚفذيـ  ( 1

بٚإلٕسرٚن، وهرق حٔرٞ  ؾٖردى إحقال ادحؾ افذي يسّك ؾٔرفوجًؾ مراتٛ هلذا ادستخِػ:  وإٔزل افَر،ن ٕبٖ ظـ مجِٜ ذفؽ، 

، ثؿ ادحؾ افذي تدارـرف ؾٔرف [17]ظبس:   ڇ  گ  گ    ک ک ڇ ذم افَر،نإٔس بٍْسف وؽره، وٕز ظٓد ربف، ؾرد فذفؽ ٕبٗه بٚفذم 

فْقشٓؿ أي ترددهؿ بغ شامع افزجر مـ رهبرؿ، وؽِبرٜ أهرقائٓؿ  :وذفؽ هق افسـ ادسّقن ؾٔف بٚفْٚس تْبف فسامع افزجر مـ ربف، 

.ثؿ ادحؾ افذي يتحَؼ هلرؿ ؿبرقل ڇ ې ې ڇو   ڇ جخ  مح جح    مج حج ڇظِٔٓؿ، ؾرد فذفؽ ٕبٗهؿ بذم أـثرهؿ ذم افَر،ن: 

وشامع وإيامن فٌٚئٛ إمر واخلِؼ، وفُْٓؿ يْزفقن ظْف ـثرا، ظْد ـؾ ظٚروٜ ٕبؾ وخٚدظٜ رؾًٜ، وذفؽ هق افسـ افذي يسرّقن 

ـَ ،َمُْقا}ؾٔف  ِذي ريض  ـٚن ابرـ مسرًقد،ووهق أول شـ افتَِل، ؾِذفؽ مجٔع ،داب افَر،ن وتًِّٔف إٕام مقرده أهؾ هذا افسـ،  {افَّ

 ."يٚ أهيٚ افذيـ ،مْقا ؾٚرظٓٚ شًّؽ، ؾٕ٘ف خز يٖمر بف، أو ذ يْٓك ظْف"اهلل ظْف، يَقل: إذا شًّٝ اهلل ظز وجؾ يَقل: 

مْغ، وأدٕك ؿربٚ، وفذفؽ مل ٗوؾقق ذفؽ شـ اد، ذم أول حد افَرب وـذفؽ مٚ ؾقق شـ افذيـ ،مْقا مـ شـ افذيـ يٗمْقن، وهؿ

مْقن حَٚ، وـذفؽ إػ شـ ادحسْغ إػ ؽٔٛ شـ ادقؿْغ، إػ مٚ وراء ذفؽ، ٗء افبًد، ومتٚم شْٓؿ اديرد ذم افَر،ن ذم خىٚهبؿ، يٚ

دٓفٜ افْرٚس ذم افٌِرٜ ظرذ صرّقل ادراترٛ ـِٓرٚ مرـ  ، ويِحظ أن أصؾ36-34يْير : تراث أيب احلسـ احلرايل ادراـق: ص 

، وصٍٚهتؿ، وؾؼ شٔٚق دؿٔؼ، يتبغ ـٔػ إامزوا بغ أظذ ضبَرٜ وأدٕٚهرٚ ذم أظالهٚ إػ أدٕٚهٚ، ثؿ يْامزون ذم ضبَٚهتؿ تبًٚ ٕؾًٚهلؿ

احلرٟ: ] چڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤچ ؿقفف تًرٚػ: 

 چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   چ  [، وؿقفررف:25

 چ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸   ۓہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ ۀ  ہ   ہ چ  :ؿقفرفو [173ظّران: ]،ل 

 .صبٚهٓٚ ؾَطإٔام تَع ظذ إو ،هاب ضرأؾِٔس افْٚس ـِٓؿ  [.13افبَرة: ]
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ثررررؿ ، (1)ڇڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ

 چ چ ڇ ضريؼ افتحذير مـ منٚهبٜ ؾًؾ أشالؾٓؿ مـ بْل إهائٔؾ، وهق يبدأ مرـ ؿقفرف:

وهررذا ادًْررك افرررئٔس ؿررد ُوجررد ؾررٔام شرربؼ مررـ ، (2) ڇ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ

  ۓ  ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڇأيررررٚت، مررررـ ؿقفررررف: 

 .(4)حتك ٓ ينٚهبقا ذم ادقاؿػ ادتَٚربٜ أشالؾٓؿ(3)ڇۓ

وظرل ثٚؿرٛ و ،، وهذا إحسرٚن ذم افتٖويرؾ(5)ؾّن افىزي افٍُر هْٚ بٚجلحقد بٚهلل و بآيٚت اهلل       

ًٚ مًْاًم  و اً جحقد: بٕٔٚف أن ذم أيٚت ادَٚيلبٚفسٔٚق ادَٚمل و ًٚ واحدًا، يٍّنره بٚهلل رّب إفرٍف ضِرٛ إهل

بآيرٚت اهلل  اً جحرقد، و ٚر مـ حمّرد ضِٛ تٍجر إ، ورؤيٜ اهلل جٓرةمثٔؾ ٔهلٜ مـ شبَقا، و

تًِٔؼ اإليرامن برام ُيىِرٛ و ، اؿساح افبديؾ، وافنؽ ذم أيٚت افبْٔٚتو ،متّّثؾ ذم مًٕٚدة افرشؾ

ِٓٚ اهلل ظّز وجؾ ظِاًم ظذ بٚٔيٚت افتل جً"ٓ بام ُيّْزل. وؿد ذـر احلرايّل أن مـ أشقأ افٍُِر افٍُُر 

 .  (6)"ؽٔٛ ظٓده

ظـ  اشتٍٓٚمٌ  ڇ  ڇ چ چ چ چ ڇؿقفف: ذم يتبغ مـ افدٓفٜ افسٔٚؿٜٔ أّن         

ـٖٕف يَّقم ٕقازع افتنُؽ ؾٔٓؿ، ويَّقم هتٔٗاهتؿ ذم  حمٚوفٜ ادامثِٜ ، وإرادة افسٗال ٓ ظـ افسٗال

 ٕؾًٚل افذيـ طِّقا إٍٔسٓؿ. 

                                                           
 [.107 – 106]افبَرة:  ( 1

 .[108]افبَرة:  ( 2

 [.103]افبَرة:  ( 3

 وفًؾ بْٚء افَسؿ إول مـ شقرة افبَرة ذم ذـر أحقال بْل إهائٔؾ ؿد اوىرد ظذ هذا. ( 4

 (414: 2يْير: جٚمع افبٔٚن: افىزي،  ) ( 5

جيًؾ افٍُرر برٚهلل أدٕرك مرـ افٍُرر بآيرٚت اهلل: ّٕن  -رمحف اهلل-، إذ إٔف 201تراث أيب احلسـ احلرايل ادراـق ذم افتٍسر: ص ( 6

ذم افَرر،ن  {ـٍرروا بآيرٚت اهلل }، ومقاؿرع{ـٍروا برٚهلل}ٛ، وأخر ـٌٍر بنٓقد، و هذا يٍتح افىريؼ فتتّبع مقاؿع إول ـٍر بٌٔ

 افُريؿ. 
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إٓ  -ظِٔف افسالم-ظذ مٚ مل يسّؿ ؾٚظِف إمٚ فيٓقره: ؾِـ يسٖل مقشك  ڇ ڇ ڇ :بْل افًٍؾو       

، ذـر افنًراوي أن اهلل ؿقمف مـ بْل إهائٔؾ، وإمٚ فتٓجغ ذـره مثال فسٗال ادٗمْغ فرشقهلؿ 

، وـٚن مـ ادُّـ  ڇ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇأن ينبف ادسِّغ بٚفٔٓقد ؾَٚل: "مل ينٖ  -شبحٕٚف–

افتًبر: أم تريدون أن تسٖفقا رشقفُؿ ـام شٖل افٔٓقد مقشك،.. . وهذا تُريؿ مـ اهلل أن يُقن 

ّٝ هلؿ (1)"فِّٗمْغ بٖن يْزهٓؿ أن يتنبٓقا بٚفٔٓقد ، وؾٔف احلرص ظذ افتجٕٚػ ظـ ـؾ مٚ يّ

 .بهِٜ، وادٔؾ افتٚم ظام يَرب مـ أؾًٚهلؿ أو يق هبٚ

افتبّدل هٚهْٚ أمٚرُة ، و ڇ ڎ ڇتل جٚء ظِٔٓٚ افًٍؾ: ويِحظ مٚ حتِّف افهٌٜٔ افكؾٜٔ اف      

افذي " ٕنجحقد: ـٖن آمتالك احلََٔل هق اإليامن، ثؿ يىرأ افتجّنؿ ذم تبديِف، وتٌىٜٔ ٕقره، 

افسس ضٚرئ ظذ افقجقد.. وإصؾ ذم افُقن هق اإليامن بٚهلل..  إذيسس ٓبد أن يسس مقجقدا، 

 .(2)"وجٚء افٍُٚر حيٚوفقن شس وجقد اهلل.

اؿسن ذم أيٜ افٍُر بٚإليامن، ومل يَسن بٚإلشالم، وـٖن إمر ذم اشتخدام اإليامن مْيقر ؾٔف         

افبحٞ ظِٔٓؿ افوالل ظـ افَهد، و  حتَؼدًْك إمٚن ذم اإليامن، وأ ؿ إن اشتبدفقا هذا ؾٕ٘ام

أيٜ هْٚ ذم شٔٚق خمٚضبٜ افذيـ وادقصؾ فِتٔف ظـ افٌٚيٜ وادراد، ؾتُقن جْٚيتٓؿ ظذ إٍٔسٓؿ، 

،مْقا، وتربٔتٓؿ وآرتَٚء هبؿ، وهتذيٛ تًٚمِٓؿ مع ًٕؿ اهلل، مع رشقفف ادهىٍك أوًٓ، افذي 

 . (3)يّحق اهلل بف افٍُر 

                                                           
ادجِرد إول،  (، م1997تٍسر افنًراوي، راجًف أمحد ظّر هٚصؿ، )افَٚهرة: إدارة افُتٛ و ادُتبٚت ذم دار أخبرٚر افٔرقم،  ( 1

 520ص

 .(137 : 1: )افسٚبؼ  ( 2

ًِؿ، ظـ أبٔف ريض اهلل ظْف ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ( 3 يل "روى افبخٚرّي رمحف اهلل بسْده ظـ حمّد بـ ُجبر بـ ُمى

 ُٛ ٌد، و أمحُد، وإٔٚ ادٚحل افذي يّحق اهلل يَب افٍَُر، وإٔٚ احلُٚذ افذي حُيؼ افْرٚس ظرذ ؿردمل، وإٔرٚ افًٚؿر ّّ : إٔٚ حم
ٍ
ُٜ أشامء  "مخس

 (. 185: 4(، )3532، رؿرؿ احلرديٞ: )بٚب مٚ جٚء ذم أشامء رشقل اهلل صرذ اهلل ظِٔرف وشرِؿ ،ـتٚب ادْٚؿٛ: صحٔح افبخٚري

 وؽرمهٚ. .(1828: 4(، )2354، رؿؿ احلديٞ: )بٚب ذم أشامئف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،ـتٚب افٍوٚئؾ :مسِؿ صحٔحو
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ٌٜ بغ إشالمغ: إشالم آظساف بٚفِسٚنـام أن اإل             ظتَٚد بٚفَِٛ مع إشالم آو ،يامن رتب

ًٚ مع خىٚب  يُقن افقؾٚء بٚفًٍؾ وآشتسالم احلؼ هلل، ؾّدار أمر افتبّدل ظذ اإليامن تالحي

اإلشالم، بٚفْير  شتًاملاإليامن هْٚ أدّل ظذ ادراد مـ ا فذيـ ،مْقا ذم شبٚق أيٚت. ؾٚشتًاملا

 افٌرض. فِسٔٚق و

ًٚ بغ افٍُر و واددؿؼ ذم ،يٚت افَر،ن            ًٚ فٌقي بغ اإليامن أـثر طٓقرا مـ ادهٚحبٜ جيد تهٚحب

اإليامن ضرؾٚ ؿىٛ واحد، حتك إذا جٚء اإلشالم بهحبٜ افٍُر جٚء افٍُر واإلشالم: ٕن افٍُر و

ًٚ افٌرض ادَهقد مذم مَٚم يَتؤف افسٔٚق و إػ افبًد  ُيْيراإلشالم  ًاملاشتإٕف ذم إذ  :ْف ظْٔ

 إػ افُبًد افًَدّي، وافٍُر ظَدّي. ًامل اإليامن ُيْير اشتذم افّسِقـل، و

افىريؼ، أو ينسي افوالفٜ بٚهلدى، أو يتًدى مٚ   ـثر مـ ،يٚت افَر،ن أن مـ يوؾز  ذموظُ         

والفف وتًديف، أمٚ هْٚ ؾِؿ يًزَّ بٚفْتٔجٜ )افًذاب(،  أوجبف اهلل ظِٔف، ؾ٘ن فف مـ افًَٚب مٚ يسع

ؾٚفذيـ ،مْقا  ، ويْٚشٛ ادخٚضبغ:هذا مٚ يْٚشٛ افسٔٚقذم بَدر مٚ ُظّز بٕٚثر )افوالل(، و

َٜ افتبدل افو ذم ؿقفف:  الُل ظـ افىريؼ ادستَٔؿ افذي ُأمر بٚحتذائفئٍُٓؿ أن يًِّقا أّن مٌب

، ؾُجًؾ (1)چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   چ

ًٚ إػ  جقاب افؼط هق اإلخبٚر ظـ حتَؼ افوالل، دون إتبٚع ذفؽ بذـر افًَٚب أو اجلزاء، إدٚح

 . -ظِٔف افسالم-مٌبٜ افتبدل افْٚصئ ظـ إرادة افسٗال بّثؾ مٚ شئؾ بف مقشك 

ثْٚؤه  افقشط،.... ؾجًؾ جؾ ڇ ڑ ژ ژ ڈ ڇ: ذم ؿقفف تًٚػ أصل السواءو       

بِٚظِف وفزم وشىف ٕجٚ  ،افسٚئر بفافىريؼ افذي رـ ُُِزوِمِف واتِّ وأدرَك َضَِِبَتُف فديِْف مَثاًل إلدراـٓؿ ب

َٜ افسبِٔؾ بِزوِمف إيٚهٚ َضَِِبتف مـ افْجٚة  ؿ َضَِِبٚهِتِْؿ ذم ،خرهِتؿ، ـٚفذي ُيدرك افالزَم حمج ُٓ ـَ إدَرا

ظـ اتبٚع مٚ دظٚه إفٔف مـ جًؾ مثؾ احلٚئد ظـ ديْف، وؿهده. و، وافقصقل إػ ادقوع افذي مْٓٚ

ٓ يزداد وؽقٓ ذم افقجف افذي  ظـ مْٟٓ افىريؼ وؿهد افسبٔؾ،ظبٚدتف ذم حٔٚتف  مثَؾ احلٚئد 

                                                           
 .[7 – 6]افٍٚحتٜ:  ( 1
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ويِحظ أن ـؾ شٔٚق  ،(1) ٕٖيٚ ؿهدهشُِف إٓ ازداد مـ مقوع حٚجتف بًدا، وظـ ادُٚن افذي 

مـ مقآة افذيـ ـٍروا مـ أهؾ  ُبْل ظذ افتحذير ؿد{شقاء افسبٔؾ}ؾٔف افوالل ظـ جٚء 

مـ افسر ظذ والهلؿ، ومقوع شقرة افبَرة أول هذه  ى، وافتٍْرافُتٚب مـ افٔٓقد وافْهٚر

 .(2)ادقاوع

د شٔٚق ادَٚلوؿد         َِ ، ثؿ ظٚد فِذيـ ،مْقا، ثؿ بخىٚب افذيـ ،مْقا، وافتٍٝ فِرشقل  بدأ مً

 افتٍٝ مـ اخلىٚب فٌِٔبٜ. 

فُؾ شـ مـ أشْٚن افَِقب خىٚب إؿبٚل " إذ إلظراض وآفتٍٚت إٔحٚء مـ افبٔٚن،وف       

بحسٛ فَْف، وربام ـٚن فف إٕبٚء ظـ بًض ذفؽ، ؾَٔع ظْف اإلظراض بحسٛ بٚدي ذفؽ اإلبٚء، 

ٚ، دون صٍٚء اإلؿبٚل إول، وربام تْٚشَٝ اإلؿبٚٓت وربام تالؾتف افرمحٜ ؾًٚد اإلؿبٚل إفٔف بقجف م

مستبٜ، ؾًِٔق افبٔٚن واإلؾٓٚم، بحسٛ رتبٜ مـ تقجف إفٔف اإلؿبٚل، وينتد اإلدبٚر بحسٛ بٚدي 

 . (3)"اإلدبٚر

                                                           
 (.416: 2)افىزي، جٚمع افبٔٚن: يْير:   ( 1

ڄڄڃڃ ڃ  ڄڇ: جٚءت ذم مخس مقاوع، مقوع ذم افبَرة، وثالثٜ ذم ادٚئدة، ومقوع ذم ادّتحْٜ، ؿٚل تًٚػ ( 2

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ژ  ڌڇ ڇ  ڍ ڍ ڇڃ چ چ  چ چ  ڇ

ڱ  ڱڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ڇ ڇ ڇ  چڄ  ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ  چ چڇ ،[12ادٚئدة: ] ڇڱڱںںڻڻڻڻۀ

ٱ ٻ ڇ [60ادٚئدة: ] ڇژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک  ڈڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ  ڀ ڀ ڀ        ٺ ٺ ٺ ٺ ڇ [ 77ادٚئدة: ] ڇٹٹ

 چڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   چ چ ڄڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ ڦٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ٿٿ ٿ     ٿ

 [.1ادّتحْٜ: ] ڇچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

 .43 ص تراث أيب احلسـ احلرايل:  ( 3
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﮹ ﮺ ٹ ٹ چ                        ﮸    ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮼    ﮻﮲  

﮽  ﮾  ﮿   ﯀  ﯁                       

ٻ    ٱۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ڭ     ڭ  ڭ  ڭ        

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڦٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڌ  ڌچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ      ژ  ڑ

ھ    ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڻڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ    ۇھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڭ

 . (1)چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې    ۅۋ  ۋ

 بدٓفرٜ فؽ برّغ ذ"، وإن ـٚن افَهد أصحٚبف، آفتٍٚت ذم ادرة إوػ إتَؾ خلىٚب افْبل        

 ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ڇؿقفررررف: 

أيٚت افثالث بًردهٚ ظرذ أن  (2)ڇ ڌڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ

ًٚ فَِردوة،  :هذا ٕمهٜٔ هذا افًِؿ ـٚن، و(3)"ذفؽ ـذفؽ ٕٕرف يرـرز ذم افرٍْس إذا مرٚ ـرٚن خىٚبر

ن اخلىرٚب رِ ُؿر: إذ دحّد  فسٔدٕٚ  ريػرتن ، وهق(4)"افَر،نأظيؿ إؾٓٚم ذم "وخىٚب افْبل 

ذم ٕسخ ،يٚتف، وهل أيٜ افتل إتَؾ ؾٔٓٚ ـالم ذي اجلرالل  -ظز وجؾ– إفٔف بٚحلديٞ ظـ ؿدرة اهلل

، وهرذا إٓتَرٚل  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ مـ افٌٔبٜ إػ افرتُِؿ: 

ًٚ هلذا ادًَد مـ ادًْك، وافذي تُِؿ ؾٔف ادتُِّقن، ـام إٔف مَٚم امتْٚن، وبٔٚن فٍِوؾ  حمدٌث إيَٚط

                                                           
 [.110 – 104]افبَرة:  ( 1

 [. 108 - 107]افبَرة:  ( 2

 (406: 2جٚمع افبٔٚن: افىزي، ) ( 3

 .43تراث أيب احلسـ احلرايل: ص  ( 4
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 تًِؿ يٚ حمّد أين ؿرٚدر ظرذ تًقيورؽ أمل "، ـٖن ادًْك: افًئؿ، وآمتْٚن افذي ظؿ أمٜ حمّد

ٔؽ مٚ أصٚء ممرٚ هرق خرر فرؽ ممٚ ٕسخٝ مـ أحُٚمل وؽرتف مـ ؾرائيض افتل ـْٝ اؾسوتٓٚ ظِ

وفًبٚدي ادٗمْغ مًؽ وإٍٔع فؽ وهلؿ، إمٚ ظٚجال ذم افدٕٔٚ وإمٚ ،جرال ذم أخررة. أو برٖن أبردل 

فؽ وهلؿ مُٕٚف مثِف ذم افٍْع هلرؿ ظرٚجال ذم افردٕٔٚ و،جرال ذم أخررة وصربٔٓف ذم اخلٍرٜ ظِٔرؽ 

 . (1)"وظِٔٓؿ

ثؿ افتٍٝ اخلىٚب إػ افٌٔبٜ  فٔبغ مٌبٜ افتبدل، إدًٚحٚ إػ ظيؿ هذا إمر، وأن ذم افتبدل       

يْكف ظـ افَقم افذيـ يبّدفقن  -شبحٕٚف–فِوالل، ـٖن اهلل  ظـ مَٚم اهلدى ووصقًٓ  ًٚ خروج

ًٚ أ ؿ ئٌبقن ظـ منٓد احلٔٚة حغ خيتٚرون افٍُر ويرتوقٕفهتؾىر  .(2)ؿ، وؾٔف أيو

ًٜ لرى ادثؾ، وهق مْٚشٛ دٚ شبؼ مـ حٔٞ إن        ـام جٚءت خٚمتٜ أيٜ بام ينبف أن تُقن جٚري

تبديٌؾ فٍُِر بٚإليامن، ٕن شٗاهلؿ  -ظِٔف افسالم-شٗاهلؿ رشِٓؿ ـسٗال بْل إهائٔؾ دقشك 

ًٚ، وهذا مـ حٚق ادنٚهبٜ.   دقشك ـٚن جحدًا أو اشتٓزاًء، وفٔس تًِاًم وضِب

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.403: 2) افىزي، جٚمع افبٔٚن: ( 1

س هذا ظذ بًض مٚ ذـر ذم ـتٚب: خهٚئص افساـٔٛ دراشٜ حتِِٜٔٔ دسٚئؾ ظِؿ ادًٚين: حمّد حمّد أبق مقشرك، )افَرٚهرة: ٔؿ ( 2

 . 255هر(، ص1425مُتبٜ وهبٜ، افىبًٜ افسٚدشٜ، 
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 وممٚ ييٓر بقوقح ذم شبٔؾ تتبع افدٓفٜ افسٔٚؿٜٔ فٍِظ افٍُر مٚ جٚء ذم ؿقفف تًٚػ:      

ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڀ  ڀ  چ

ڤڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چچ  

 .(1) چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

 . (3)-ظز وجؾ-إػ إثبٚت افقحدإٜٔ هلل  متجٜٓ، (2)دٕٜٔاد افًٚم فِسقرة  سٔٚقاف مَهديٜ         

احلديٞ ظـ ادْٚؾَغ، أيٜ ذم شٔٚق أن  ادًَد ْل شٔٚؿ ومـ ادسٚرات افسٔٚؿٜٔ فِدٓفٜ ذم          

يًْل تًٚػ ذـره بذفؽ ظبَد اهلل بـ أيّب ابـ شِقل ادْٚؾؼ وأصحَٚبف، افذيـ رجًقا " :ؿٚل افىزي

إػ ادؼـغ بٖحد فَتٚهلؿ، ؾَٚل هلؿ  وظـ أصحٚبف، حغ شٚر ٕبل اهلل ظـ رشقل اهلل 

ادسِّقن: تًٚفقا ؿٚتِقا ادؼـغ مًْٚ، أو ادؾًقا بتُثرـؿ شقادٕٚ! ؾَٚفقا: فق ًِٕؿ إُٔؿ تَٚتِقن 

فنٕٚ مًُؿ إفٔٓؿ، وفُْٚ مًُؿ ظِٔٓؿ، وفُـ ٓ ٕرى إٔف يُقن بُْٔؿ وبغ افَقم ؿتٌٚل! ؾٖبدوا 

، ؽر مٚ {فق ًِٕؿ ؿتٚٓ ٓتبًْٚـؿ}ق إٍٔسٓؿ مٚ ـٕٚقا يُتّقٕف، وأبدوا بٖفسْتٓؿ بَقهلؿ: مـ ٍٕٚ

 . (8)"وأهؾ اإليامن بف،  ـٕٚقا يُتّقٕف وخيٍقٕف مـ ظداوة رشقل اهلل 

                                                           
 [.167،ل ظّران: ] ( 1

 (.194: 1) افزرـق، يْير: افزهٚن ذم ظِقم افَر،ن: ( 2

، اصىٍك اهلل ؾٔٓٚ افُترٚب ظرذ شرٚئر افُترٛ افسرامويٜ، وديرـ شقرة افهٍقةو،ل ظّران  .(195:  4)افبَٚظل، : ٕيؿ افدرر ( 3

ًٚ و،ل إبراهٔؿ و،ل ظّران  ظذ افًٚدغ، ومريؿ ابْٝ ظّران ظذ  -ظِٔٓؿ افسالم –اإلشالم ظذ شٚئر إديٚن، واصىٍك ،دم وٕقح

ٍٜ مـ بغ ـؾ إمرؿ، --ٕسٚء افًٚدغ، وجًؾ أمٜ حمّد أؾًرٚل ـرزى فتهرؾ إػ افْتٔجرٜ  ٜٖربًرثرؿ ختّرٝ افسرقرة ب خر أم

احلٔٚة ـِٓٚ، ؾّـ متسؽ  نمتًَِٜ بنٗوبؾ ، ؾحسٛ هذه فٔسٝ ؿٚظدة متًَِٜ بنٗون افديـ وافًبٚدات، وچۆئ  ۆئچ

 فذم ـؾ صٖن مرـ صرٗون حٔٚتر .[200،ل ظّران: ]چائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ  :هبذه افَٚظدة

ًٚ إػ وووًٓٚ اهلل ذم ،خر،  چۆئ  ۆئچ ـٚن فِْتٔجٜ أرجك: ،دٕٔقيٜافدئْٜ واف ،اخلٚصٜ وافًٚمٜ صرٍقة  أنّ  افسقرة إدٚح

 .َقن هبذه أيٜ افرأسمٜ هؿ افذيـ يتخِّ أـؾ 

 (.221:  6) افىزي، جٚمع افبٔٚن: ( 4
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ر شٔٚق ادَٚل أن هذه أيٜ          ِٓ ْٚؾَغ ؾٔام حدث، أظِّٝ بام حدث، وبردة ؾًؾ اد وُيي

 بسبٛ مٚ حدث، واشتٓجٚ ؿ وؾوح مٚ يُتّقٕف ذم ؿِقهبؿ. وبٚحلُؿ افْٚصئ

ّٔقن هبٚ أوًٓ، ومل ختتِػ افتٍٚشر  ذم هذا. ٕ        إٕام اختِػ ّهٝ أيٜ ظذ أن افذيـ ٕٚؾَقا هؿ ادًْ

 ذم أيٜ. {افٍُر }، و بحسٛ حتريره يُقن مًْك {أؿرب}ذم مًْك  بًوٓٚ

 ۋچ: حلٚؿٓٚ، ؿٚل تًٚػأيٜ و شبٚق بْٚء أوًٓ ذم افْيرصؾ فدٓفٜ افٍُر جيدر ُيتقوحتك         

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ        

جئ  حئ  مئ  ىئ     یی  ی  ی  ىئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

ٱ  ٻ  ٻ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت    خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث   

   ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٻ  ٻ  پ  پ  پ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

ڑ  ڑ  ک  ک    ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ڍچ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇ

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ      ۀ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳک  ک  گ       گ    گ   گ

ڭ    ۇ            ۇ  ۆ    ﮴ھ   ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ٴۇۆ  ۈ  ۈ

ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ  

خت    حتخب  مب  ىب  يب  جت   حبىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  مت  ىت  يت         جث  مث  ىث   

ڤڦ  ڦ  ڦ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٺڀ  ڀ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

گ    ڍ  ڌ        ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک            گ

ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ
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  ۇہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳    ﮴  ڭ  ۇ   

ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی    وئائ  ائ    ەئ  ەئ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   

ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ    ڀپ   ڀ  ڀ ٻ  پ  پ  پ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤ  ڤ   

  ڃ   ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

 . (1) چڑ  ک     ک  ک  ک  گ  گ  گ  

افٍُر، ومتٔٔز أهؾ اإليامن ظـ أهؾ افٍُر أهؾ حتديد فًِالؿٜ بغ أهؾ اإليامن وذم افسٔٚق         

ل ؿقفف ظـ افَتذ ذم شبٔؾ اهلل وحٔٚة وافٍْٚق، وؾٔف حديٞ ظـ ادهٚئٛ ذم افَتٚل، وظام يْبٌ

تذـرهؿ بًّْٜ افرشقل افذي اهلل ظذ ادٗمْغ وتٖٕٔسٓؿ، ومـ امتْٚن افنٓداء، يتقشط هذا 

سٓؿ، وهل ًّٕٜ  ٍُ  ادْٚؾَغ.افُٚؾريـ و ٓ يْبٌل مًٓٚ مقاضٖةإبًٞ مـ إٔ

 ڦڦچ: ؿقففذم تٖويؾ وجف إؿربٜٔ مـ   -إٕدفزوتبًف افرازي و –ذـر افزخمؼي        

ؿقفغ ذم حتديد مًْك افٍُر مـ خالل دٓفٜ مٚ جٚء ذم افسٔٚق،  چڄڄڄڦ

 :{يقمئذ}خٚصٜ ؿقفف تًٚػ 

إخذل  حغوذفؽ  :وصٍتف إمٚ إٔف مـ افٍُر ٍٕسف ذم ذاتفافَقل إول:  ؾّنوا افَرب        

حد، ومل تُـ ؿد طٓرت ظِٔٓؿ مـ ؿبُؾ أمٚرٌة تٗذن بٍُرهؿ. ادْٚؾَغ ظـ مًسُر ادٗمْغ ذم أُ 

 ؾُٖ ؿ ـٕٚقا ذم ٍٕٚق مستقر، حتك جٚء افٔقم افذي أطٓر أ ؿ فٍُِر أؿرب.

                                                           
 [.177 – 155،ل ظّران: ] ( 1
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غ ّٕن تَِِٔٓؿ شقاد ادسِ :ظذ حذف موٚف تَديره: ٕهؾ افٍُر: إٔف ٔخررافَقل ا    

 .(1) بٕٚٓخذال ؾٔف تَقيٜ فِّؼـغ

ِّؼ افّرازي         واظِؿ أن رجقظٓؿ ظـ مًٚوٕٜ ادسِّغ "افَقل إول بَقفف: ظذ  -رمحف اهلل-وؿد ظ

يدل ظذ أ ؿ فٔسقا   ڇ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ڇدّل ظذ أ ؿ فٔسقا مـ ادسِّغ، وأيوٚ ؿقهلؿ: 

ٚ بْٔٚ أن هذا افُالم  ّٕ يدل إّمٚ ظذ افسخريٜ بٚدسِّغ، وإّمٚ ظذ ظدم مـ ادسِّغ، وذفؽ ٕ

امء يّْص ، ثؿ ذـر أّن أـثر افًِ (2)" ظِٔف وشِؿ، وـؾ واحد مْٓام ـٍرافقثقق بَقل افْبل صذ اهلل

، وتبًف ذم هذا إٕدفز ذم افبحر ادحٔط، وزاد ظِٔف ؿقل (3)ظذ ـٍرهؿ، ومّثؾ هلذا بَقل احلسـ

 .(4)ادٚتردّي 

َٕؾ ظْف ؾٓق افقاحدي ذم تٍسره افبسٔط، وأمٚ افذي مل يَؾ بٍُرهؿ ظذ اإلضالق ؾٔف،         

ًٚ ممٚ ذـره، يَقل  ڦڄڄڦڦچؿٚل اهلل تًٚػ: ": افرازي وإٕدفز بًو

يريد: أ ؿ بام أطٓروا مـ خذٓن ادٗمْغ ظْد احلرب، صٚروا أؿرب إػ افٍُر مْٓؿ  چڄڄ

أؿرب إػ اإليامن، حتك هتُقا إٍٔسٓؿ  -بيٚهر حٚهلؿ-رقا ـٕٚر ؿبؾ هذا، إػ اإليامن: وذفؽ أ ؿ

ظْد مـ ختٍك ظِٔف حٚهلؿ مـ ادٗمْغ، افذيـ ـٕٚقا حيسْقن افيـ هبؿ. وذم هذا دفٔؾ ظذ أن مـ 

                                                           
، وافتٍسر افُبر: حمّد افرازي ؾخر افرديـ ابرـ افًالمرٜ ورٔٚء افرديـ، )فبْرٚن: دار (656:  1)افزخمؼي،  :يْير: افُنٚف ( 1

 .(115 : 3) أبق حٔٚن إٕدفز، ، و تٍسر افبحر ادحٔط :88صاجلزء افتٚشع، هر(، 1401،  افىبًٜ إوػافٍُر، 

 . (88:  9) افرازي، افتٍسر افُبر:(  2

ٓق افَٔغ بٖ ؿ مؼـقن،... وادُِػ ٓ يٍْؽ ظـ افٍُر واإليامن، ؾِاّم دفرٝ ظرذ إؿربٔرٜ ؾ {أؿرب}إذا ؿٚل اهلل "وهق ؿقفف:  ( 3

 .(88 :9) ، يْير: افسٚبؼ:"مـ افٍُر فزم حهقل افٍُر

أؿرب أي أفزم ظذ افٍُر ، وأؿبؾ فف مع وجقد افٍُر مْٓؿ حََٜٔ، ٓ ظذ افَرب إفٔف ؿبرؾ افقؿرقع وافقجرقد "ؿٚل ادٚتريدي :  ( 4

ف : )إن رمحٝ اهلل ؿريٛ مـ ادحسْغ ( أي هل هلؿ ٓ ظذ افَرب ؿبؾ افقجقد ، فُْٓؿ دٚ ـٕٚقا أهؾ ٍٕرٚق وافٍُرر مل يٍرٚرق فَقف

أبرق حٔرٚن  ، تٍسرر افبحرر ادحرٔط :"ؿِقهبؿ ومٚ ـٚن مـ إيام ؿ ، ـٚن بيٚهر افِسٚن ؿد يٍٚرؿٓرٚ ذم أـثرر أوؿرٚهتؿ، وصرٍقا برف

 .(115: 3)إٕدفز،
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أتك بُِّٜ افتقحٔد مل يٍُر، ومل ُيىِؼ افَقُل بتٍُره: ٕٕف تًٚػ مل يىِؼ افَقل بٍُرهؿ مع أ ؿ 

 .(1) "ٓٚرهؿ افَقل ب)ٓ إفف إٓ اهلل حمّد رشقل اهلل( ـٕٚقا ـٚؾريـ، إلط

  ،افٔٓقدو ،ادؼـغو ،بغ افٍُٚر وجدتؾٔام ُضرح مـ ،راء، يتبغ أن ؾئٜ ادْٚؾَغ ؿد           

تدّفس ذم  اظتَٚدهٚ أو ؿقهلٚ، جًؾ هلٚ اخلِٔؾ ابـ مَٔتٜ:  -حٔثام ُوجدت– ، وهل ؾئٜادسِّغو

ًٚ مـ  ًٚ خٚص  افٍُر أشامه ـٍر افٍْٚق، وًٕتف ابـ مْيقر بٚفَِٛ افُٚؾر.أمحد ٕقظ

بٚفَْؾ، وظّود ووذم هذه أيٜ رّجح افرازي خروج ادْٚؾَغ ظـ ربَٜ اإلشالم بٚفًَؾ           

بًض افًِامء ،راءهؿ ذم ـٍر ادْٚؾَغ بدفٔؾ أن افٍُر مل يٍٚرق ؿِقهبؿ، أمٚ مٚ ـٚن مـ إيامن ؾٓق 

 طٚهر.

حتك ن، ّد افقاحدي ذم تٍسره افبسٔط ظذ مٚ أطٓروه يقمئذ ممٚ خيٚفػ أؿربٔتٓؿ فإليامواظت          

 وإن ُؾٓؿ ظدم تٍُر افقاحدّي هلؿ ؾ٘ن افْص يبغ ظدم إضالق افَقل ظِٔٓؿ بٚفٍُر.

ٍٕٚق افًّؾ، أمٚ ظـ ـٍرهؿ مـ م أ ؿ مجًقا بغ ٍٕٚق افًَٔدة ووافذي يِحظ ذم هٗٓء افَق          

ذفؽ مـ افسبٚق ذم ؿقفف بٔٚن أن اهلل شامهؿ افذيـ ـٍروا،  شٔٚق أيٚت ُيٍٓؿ مْفبْٚء ٘ن ظدمف، ؾ

ًٚػ ۋ ۋۅۅۉ ۉېېې ې    ى ى ائ ائ ەئ ەئ  چ  :ت

 چۆئ   ۈئ وئ  وئ    ۇئ ۇئ ۆئ

هذا افذي مْع  يُّـ أن يُقن، و(2)هل أول رتبٜ ذم درك افسدي ذم افٍُران {افذيـ ـٍروا}       

 .افقاحدي مـ إضالق افٍُر ظِٔٓؿ

                                                           
حمّد بـ محد ادحّٔٔد، )افريٚض: شِسِٜ افرشٚئؾ اجلٚمًٜٔ  َٔؼ:افتٍسر افبسٔط: أبق احلسـ ظع بـ أمحد بـ حمّد افقاحدي، حت ( 1

 .161ص اجلزء افسٚدس، هر(،1430،  104-103م حمّد بـ شًقد اإلشالمٜٔ، ٚذم جٚمًٜ اإلم

ًٚ ظذ أن  ( 2 ،  وؿد أخذ أصؾ ترتٔٛ هذه 35ير: تراث أيب احلسـ احلرايل: صهل أول شـ افتَِل وافسؿل، يْ {افذيـ ،مْقا}ؿٔٚش

ادراتٛ مـ دؿٜ وشًٜ ؾٓؿ ذم ميٚن هذي ادراتٛ ذم افُتٚب افًزيز، ومـ افدٓفٜ افٌِقيٜ ادًجّٜٔ فًٍِرؾ ادرٚيض، )،مْرقا(، ثرؿ 

ًٚ(، يْير مثؾ هذه اإلصرٚرات ادوٚرع، )يٗمْقن(، ثؿ افتًبر بٚٓشؿ، )ادٗمْقن(، ثؿ إحلٚق آشؿ بام يَقيف تٖـٔدا،  )ادٗمْقن حَ

برٚب  ابرـ ؾرٚرس، ، وافهرٚحبل:807بٚب ذم دمٚذب ادًرٚين واإلظرراب: ص ابـ جْل، ظذ شبٔؾ ادثٚل ٓ احلك: اخلهٚئص:

 . 463افٍهؾ بغ افًٍؾ وافًْٝ: ص
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ڦڦڦڦ  چ :ـام أّن ذم افِحٚق مسٚرظتٓؿ ذم افٍُر، ٓ إػ افٍُر، ؿٚل تًٚػ        

ذم  ءبدفا، فُْٓؿ مْذ ، وهؿ يذهبقن إػ افٍُرًٚ إذ فق ـٚن ]إػ افٍُر[  فثبٝ أن هلؿ إيامٕ چڄڄڄ

مـ دٓفٜ  -رمحف اهلل-إحداث وادالبسٚت، أخذ افبَٚظل ؾٔف بحسٛ افقؿٚئع ويسٚرظقن ـٍر، و

 .(8)"ادسٚرظٜ دفٝ ظذ أن افٍُر ؿد مأل أبدا ؿ و ٍٕقشٓؿ و أرواحٓؿ"أّن  {يسٚرظقن}افًٍؾ

ؾٔف  ڇ ڀ ڀ ڇافتًبر بٚفهِٜ: أن ذم بٔٚن وجقه افدٓفٜ افسٔٚؿٜٔ مـ خهقصٔٚت افْيؿ        

ًٚ فِتكيح  بٖشامء مـ َٕٚؾؼ وتًّذر بٕٚظذار افقاهٜٔ ُٜ اشتٓجٕٚ  ،تَرير ٍٕٚؿٓؿ، وذـرت افهِ

 وتتٚظك ذم افًَقد.

ذم مَٚبِٜ افتًبر بٚٓشؿ:  ڇ ڀ ڇافتًبر بٚفًٍؾ فًِٜ ؿبؾ اإلصٚرة حرٌي بٚفْير و         

 ڀ ڀ ڀ    پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇذم ؿقفف:   ڇ     پڇ

ف ذم شٔٚؿٚت احلرب مـ أشبٚب فِْك وأشبٚب فِٓزيّٜ. ذم افْك يٗـد ٔفإمٚ ُيٍِٝ اهلل   ڇٺڀ

ٹ ٹ، حمض فضل من اهللأن أي إمداد ـٚن إٕام هق بؼى، واضّئْٚن، وامتْٚن، فُـ افْك 

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  پٻٻٻٱٻچ ، (2) چڳگگڳڳڳچ

ٺ  چ(4) چڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ،  (3) چ  ٺڀ  ڀ

 ، (6) چڄ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ(5)چ  ٿٿ   ٿ    ٺ  ٺ  ٿ  

 وهذا  إظالءٌ  (7) چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ڍچ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇچ

                                                           
 .(134 :5) افبَٚظل، :ٕيؿ افدرر ( 1

8
 .[10إٍٕٚل: ] و  ،[126،ل ظّران: ] ( 

3
 .[17إٍٕٚل: ] ( 

8
 [.26ٍٕٚل: ]إ ( 

8
 [.123: ]،ل ظّران ( 

6
 .[154،ل ظّران: ] ( 

9
   [.160،ل ظّران: ] ( 
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إذ ٓ مٓام اشتخٍك افْك أو تٖخر: ظذ اهلل وحسـ افتقـؾ  ،وإخالص افًّؾ ،فهٍٚء افَهد

ويتحَؼ افتزؤ مـ حقل افًبد وؿقتف إػ افذي ٓ حقل تًقيؾ إٓ ظِٔف،  ؾٔخِص افَِٛ حْٔئذ، 

 وٓ ؿقة إٓ بف.

 ، مـ ذفؽاهلل ظِٔٓٚ فُ وٓ ختٍك ظذ مـ دفّ  ،ؿ افتل تستدقَُ يٍِٝ فِحِ  ؽر ميٚن افْك وذم       

خب  مب  ىب  يب     حبی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبچ:  -جّؾ ثْٚؤه-ؿقفف 

﮶   ہ  ھ         ھ  ھ       ھچ (1) چ    حتجت ﮵   ﮴   ﮳     ﮲     (2) چ  ﮷ے  ے   ۓ  ۓ 

                 . (3) چ  ڳگ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳچ

 :جٚء ذم ؿقفف تًٚػ ومْٓٚ  افذي             

إذ إمر ب٘ذن مـ ؛ چٺڀڀڀٱٻٻٻٻپپپپڀچ  

ٍَ و، ًرف، ؾُٔ ادٗمْغ افىٔٛ مـ   ادْٚؾؼاخلبٔٞ ّٔٔز وفاهلل،   وحلُؿ أخرى ـثرة. ،كٓ خي

وذم تٌٚير افتًبر بغ ادٗمْغ وافذيـ ٕٚؾَقا مٚ ينًر بثبٚت افٍئٜ إوػ ظذ هذا اإليامن،          

وحدوث افٍْٚق مـ افثٕٜٚٔ ظذ افتجدد، وهذا أمُـ ذم إثبٚت اإليامن ٕهِف، وذم ادْٚؾؼ ظذ 

 چپپچٚٓشؿ يدل ظذ تٖـٔد ذفؽ ادًْك، وافًٍؾ يدل ظذ دمدده، وؿقفف: ؾ ؾًِتف،

ؾٔدل ظذ ـق ؿ إٕام ذظقا ذم  چڀچ :يدل ظذ ـق ؿ مستَريـ ظذ إيام ؿ متثبتغ ؾٔف، وأمٚ

  .(4) إظامل افالئَٜ بٚفٍْٚق ذم ذفؽ افقؿٝ

                                                           
 [.165]،ل ظّران:  ( 1

 [.179]،ل ظّران:  ( 2

 [.152]،ل ظّران:  ( 3

 (.86: 9يْير: افتٍسر افُبر: افرازي، ) ( 4
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ںڻڻڻ  چوهذا افتٌٚير فٔس موىردًا ذم افَر،ن، جٚء ذم شقرة افًُْبقت:        

وافسٔٚق ذم ،ل حديٞ ظـ افذيـ ،مْقا، ذفؽ ٕن افسٔٚق ؾٔٓٚ  (1) چۀۀڻ

ًٚ إفٔف، ـٚن ادًْك ِام ظّران حديٞ ظـ افذيـ ٕٚؾَقا، ؾ  ، جٚء افسٔٚقأتؿبف وافٌرض بذفؽ متقجٓ

ًٚ فذفؽ افتقّجف  .بَّٔف افتًبريٜ مْٚشب

ٚت ررٚيٜ ظذ  إثبررتقؾر افًْف ررؾٔ،  ڇ ٹ  ٹ ڇ ڇ ٿ ڇٚػ:ررف تًرذم ؿقف قلرحذف ادًٍو       

ذم ٍٕسف مـ ؽر أن ُيتًِؼ بًٍّقل، ؾِٔس افَهد أن يىِبقا مْٓؿ أن ُٔثبٝ ادًْك ف، (2)افٍٚظؾ

يدؾًقا بتُثرهؿ شقاد ادسِّغ ؾَط، أو يدؾًقا بٚفدظٚء ؾَط، أو يدؾًقا بٚدرابىٜ ؾَط، بؾ 

احلذف ينّؾ ـؾ هذه ادًٚين وأـثر، وؾٔف أ ؿ ؿد ـٚظقا حّد أن خيّرهؿ ادسِّقن بغ ادَٚتِٜ أو 

ًٚ مذـقرًا ظْد اهلل مَبقل مْٓؿ، جّؾ أو ؿؾ،  مٚ هق أدٕك وهق ا فدؾع، ؾٖي ظّؾ يُقٕقن بف صٔئ

ٖوا ظـ مقاؾَٜ أظامهلؿ ٕؿقاهلؿ، وأطٓروا شقء إدب ذم  ُّ فُْٓؿ إتٓجقا ضريؼ افنؽ، وتِ

تُذيبٓؿ ـّؾ أمٚرات افَتٚل افتل رأوهٚ، وؾّوِقا أن يبثقا افتذبذب، ويِجٖوا دٚ تَٚس ذم 

 قاؿع ومـ ثؿ حيسبقن أ ؿ ظذ رء!.أؾٓٚمٓؿ مـ َٕض اف

، ثؿ جٚء بٔٚن هذا إمر ـٖٕف جقاب ظـ شٚئؾ:  ڇ ٺ ڇوؿد ؿٔؾ هلؿ ذم حمٚوفٜ تِٔغ: أن           

ظذ أن ُئََّد بْٜٔ خٚفهٜ، وإرادة فِسبٔؾ احلؼ ٓ إرادَة أن ُيَْٚل  -،  ڇ ٿ ڇمِل؟  ؾُٚن اجلقاب: 

فُِّٔح  )اؿتِقا(، دون  ڇ ٿ ڇافتًبر بَقفف:  وجٚء ،  ڇ ٹٹ ٹ ڇ-مٚ ُيُْٚل مـ حيقظ افدٕٔٚ

ؿػ: بؾ افَتٚل ـٔام يرجع ادًٕٚد ؾُّٔػ ظـ إػ أن افَتؾ فٔس مـ مَٚصد اإلشالم ذم هذا ادق

ًٚ إػ افرصٚد ؿتٚفف، وافَتٚل ٓ يِزم مْف افَتؾ، ؾَد يثّر أًها أو صًِحٚ  .أو ثقب

 أن اجلِّٜ ُبْٔٝ ڇ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ڇافقؾٚء بحؼ ادًْك ذم ؿقفف تًٚػ:  مًٚملومـ          

ظالمٚت افٍْٚق  ذم ذم حلـ افَقل، إذ تيٓر  -دائامً –ظذ ـؾ مًٚين افٍْٚق، وادْٚؾَقن ُيًرؾقن 

                                                           
 [.11ًُْبقت: فا] ( 1

 .161ص اجلرجٚين، ظجررٚز:دٓئؾ اإل ( 2
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اؾتتحٝ بِق، وهق حرف   .تبدو افبٌوٚء مـ أؾقاهٓؿ ومٚ ختٍل صدورهؿ أـز ؾحقى ـالمٓؿ،

: امتْع اتبٚظٓؿ فِّٗمْغ ٓمتْٚع ظِّٓؿ بقجقد ؿتٚل، وأثبتقا ظذ إٍٔسٓؿ اجلٓؾ (1)امتْٚع ٓمتْٚع

روا  ڇ ڤ ڤ ڇبام ييٓر فِْٚس مـ أدٕك مراتٛ افقظل واإلدراك  ُّ ، وـٖٕف إهيٚم  ڇڤ ڇ، ثؿ ٕ

بٖن أي رء يهِح أن يسّك ؿتًٚٓ ٓ يًِّقٕف، مع اصساك ؿرائـ إحقال وإؿقال ظذ هذا، 

، دون  ڇ ڦڤ ڇ: توجٚء .ُْر فِْقظٜٔ: ؾٓذا ؿتٚل ؽر مًروف وٓ مًٓقدافت ؿد يُقنو

آتبٚع، وهذا ديدن ادْٚؾَغ، تثَؾ ظِٔٓؿ ٍقشٓؿ مـ افثَِّؾ واجلَٓد ذم فٔيٓر مٚ ذم ٕ (تبًِْٚـؿ)

ّٔتٓؿ، وافتٚبع إن ـٚن ذم أصِف وًٚٓ حمّؾ افهقاب ؿد ـره اهلل إصٚرٌة افىٚظٜ وتنّؼ، وؾٔف  فتبً

ّٔتف هجٚء فف، ـٚن يهِح ذم ؽر افَر،ن أن يَٚل: فق ًِٕؿ ؿتًٚٓ فَٚتِْٚ، أو  إبًٚثف ذم افرصٚد  ؾ٘ن تبً

ٌٜ ظذ اخلذٓن، وحٚربْٚ...، فُـ افتبًٜٔ مـ أجؾ أن  افتثبٔط، وفًؾ مـ أزجر مٚ يَٚل تٚبع، داف

 ڳڱگگڳڳڳچذم افبٚب، مٚ أمَر اهلل بف ٕبٔف ذم صٖن ضٚئٍٜ مْٓؿ:   جٚء 

ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ    ۀڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀڱڱ

                                                           
. يْير: افُتٚب: شٔبقيف: ظّرو بـ ظثامن بـ ؿْز ، حتَٔؼ: ظبد افسالم حمّد "أمٚ )فق( ؾِام ـٚن شَٔع فقؿقع ؽره"ؿٚل شٔبقيف:  ( 1

.  وؿد وًػ أبق حٔٚن وابـ هنٚم رأي 224هر (، اجلزء افرابع، ص  1408هٚرون، )افَٚهرة: مُتبٜ اخلٕٚجل، افىبًٜ افثٚفثٜ، 

وافهحٔح أن يَٚل ـام ؿٚل ادهْػ: هل مقوقظٜ "ق( تٖيت بًّْك امتْٚع افثٚين ٓمتْٚع إول،  ؿٚل ابـ افريض: افَٚئِغ بٖن )ف

ٓمتْٚع إول ٓمتْٚع افثٚين، أي أن امتْٚع افثٚين دل ظذ امتْٚع إول، فُـ ٓ فًِِٜ افتل ذـرهٚ، بؾ ٕن )فق( مقوقظٜ فُٔقن 

وؿد جيئ جقاب )فق( " ٕبف ظذ مًْك افِزوم افذي جيلء مـ جقاهبٚ بٚظتبٚر ادتُِؿ، يَقل: ـام  "جزاؤهٚ مَدر افقجقد ذم ادٚيض

ؿِٔال، ٓزم افقجقد ذم مجٔع إزمْٜ ذم ؿهد ادتُِؿ، و،يٜ ذفؽ أن يُقن افؼط ممٚ يستبًد اشتِزامف فذفؽ اجلزاء، بؾ يُقن 

ّرار وجقد ذفؽ اجلزاء ظذ ـؾ تَدير، ٕٕؽ حتُؿ ذم افيٚهر َٕٔض ذفؽ افؼط إٔسٛ، وأفٔؼ بٚشتِزام ذفؽ اجلزاء، ؾِٔزم اشت

إٔف ٓزم فِؼط افذي َٕٔوف أوػ بٚشتِزام ذفؽ اجلزاء، ؾُٔقن ذفؽ اجلزاء ٓزمٚ فذفؽ افؼط وفَْٔوف، ؾِٔزم وجقده أبدا، إذ 

 يستِزم اإلـراُم اإلـراَم؟: ومْف ؿقفف افَْٔوٚن ٓ يرتًٍٚن:   مثٚفف: فق أهْتْل ٕـرمتؽ، ؾ٘ذا اشتِزمٝ اإلهٕٜٚ آـرام، ؾُٔػ ٓ

. يْير: ذح افريض ظذ  "، أي: فبَٔٝ{مٚ ٍٕدت ـِامت اهلل}إػ ؿقفف:  {وفق أن مٚ ذم إرض مـ صجرة أؿالم}تًٚػ: 

افُٚؾٜٔ:ريض افديـ إشسابٚذي، تهحٔح وتًِٔؼ: يقشػ حسـ ظّر، )بٌْٚزي: مْنقرات جٚمًٜ ؿٚريقٕس، افىبًٜ افثٕٜٚٔ، 

، دراشٚت ٕشِقب افَر،ن افُريؿ: حمّد ظبد اخلٚفؼ ظؤّٜ، )افَٚهر: دار احلديٞ، د:ت(، و451م(، اجلزء افرابع، ص1996

 .643 ص اجلزء افثٚين: -افَسؿ إول 
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ڎ  ڌڎچوهذا ضرد وإبًٚد وؾوح دٚ ذم افهدور، وظذاٌب  صديٌد،  ،(1)چےھ

 .( 2)چڈ      ڈ  

أصؾ ُيًِؿ أن   ڇ ڄڄ ڄ ڄ ڦ    ڦ ڦ ڇؿقفف:  ٕسؼ افستٔٛ ذم ومـ         

، فُـ افتًبر : هؿ أؿرب فٍُِر يقمئذ مـ اإليامن-ذم ؽر افَر،ن-اجلِّٜ ذم بْٚئٓٚ افْحقي 

، وؽرض هذا يًرف بٚفسبٛ ادتًِؼ)افٍُر( ظذ اخلز )أؿرب(افَر،ين جٚء بتَديؿ وتٖخر، ؾَّدم 

مـ  ِتحذيرهق فٚفسٔٚق هْٚ فٔس فإلظالم بَرهبؿ فٍُِر بَدر مٚ ؾافذي مـ أجِف ؿّدم افٍُر، 

افذي يَسبقن مْف، ؾٚفٍُر ؾٔف مـ افتٖٕٔٛ مٚ ؾٔف، وآؿساب مْف مقؽؾ ذم افزجر، وإّن مـ يًٍؾ 

 مثؾ هذا افًٍؾ ؾٕ٘ف فٍُِر أؿرب ٓ إػ ؽره.

، وـٖ ٚ اشتئْٚف بٔٚين ظـ ڇ چ چ     ڃ ڃ ڃ ڃ ڇؿٚل -تًٚػ-يِحظ أن اهلل        

دون إفسْٜ أدّل ظذ امتالء افٍؿ بٚفَقل،  ( 3)افتًبر بٕٚؾقاهظِٜ احلُؿ ظِٔٓؿ بٚفَرب فٍُِر، و

إؾقاه أبًد مـ  ، ـام أنّ (8)"تبّجررررٌح ذم افٍْرٚق ":-رمحف اهلل-وهذا ظذ حّد تًبر افنًراوي 

، وهذا افِسٚن، ؾَقهلؿ إػ أصقات احلٔقان أؿرب مْف إػ ـالم اإلٕسٚن ذي افًَؾ وافِسٚن

، وؾٔف إٔف ؿقٌل ٓ دفٔؾ ظِٔف، إٕام هق فٍظ ؾٚرغ مـ مًْك حتتف، (8)ادُٚن وادُٕٜٚبحسٛ افبًد ذم 

ودفٔؾ يٗيده، ـام إفٍٚظ ادِّٜٓ افتل ٓ تدل ظذ رء مٗثر، وفًؾ ادراد بٚفَقل ادذهٛ: أي هق 

 .(6)مذهبٓؿ بٖؾقاهٓؿ ٓ بَِقهبؿ، ٕٕف ٓ حجٜ ظِٔف تقجٛ اظتَٚده بٚفَقل

                                                           
 [.83]افتقبٜ:  ( 1

 [.7]ادْٚؾَقن:  ( 2

ِّؼ اهلل تًٚػ حُؿ افَقل بٚفٍؿ ؾ٘صٚرة إػ افُذب وتْبٔف أن "ذـر افراؽٛ إصٍٓٚين ذم هذا ؿٚظدة جٚمًٜ: يَقل:  ( 3 ـؾ مقوع ظ

 . 390، ادٍردات: إصٍٓٚين، ـتٚب افٍٚء، )ؾقه(، ص "آظتَٚد ٓ يىٚبَف

 (.1867: 3تٍسر افنًراوي: ) ( 4

 (.119: 5يْير: ٕيؿ افدرر: افبَٚظل، ) ( 5

 (.427:  2يْير: افزهٚن ذم ظِقم افَر،ن: افزرـق، ) ( 6
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َِٛ دالءمتف فٌِرض وافسٔٚق: إذ افُالم ظـ اظتَٚد ثٚبٝ، وهذا ٓ يُقن إٓ ذم وورود اف        

ٓ يًْل ظدم افتحقل افُع، بؾ ، مًْك هذا أن افثبٚت (1)افَِٛ، ؾٚفهٍٜ هْٚ ظذ شبٔؾ افتٖبٔد

افثبٚت افِحيل، أي ظدم افسدد وإًٍٓٚل أثْٚء احلدث، ثٚبٝ ذم زمـ آظتَٚد، بخالف افٍٗاد 

بّْزفٜ افسُٚن "افَِٛ مـ اإلٕسٚن إذ ، (2)ء ذم مقاضـ آوىراب وافتٍٗد وافتحّرقافذي جيل

ِّ بحسٛ تَِبف يتّك  ٓق ادْتٟ ادٗثر ذم بَٜٔ إظوٚء،ؾ مـ افسٍْٜٔ، ٛ ف شٚئره، وبقوًف فِتَ

، بَِّٛ -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -وافتَِٔٛ شّك ؿِبٚ. وفِىٔػ مًْٚه ذم ذفؽ ـٚن أـثر ؿسّف، 

 .(3)"افَِقب

حتك ذم هذه - دٚ خٍل مـ ـٍرهؿ ودّٚ يبُد بًدمْٚشٛ   ڇ ڇ  ڇ ڇ چ ڇختٚم أيٜ: و       

، ويِحظ أن هذه اخلٚمتٜ ٓ صبٔف هلٚ ذم افَر،ن ـِف، وجدت أختٓٚ ذم ادٚئدة بزيٚدة -افقاؿًٜ

ں  ں  ڻ  ڻ          ڱگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱٹ ٹ چ، {ـٕٚقا}ـِّٜ:

ذـر افًٍؾ)ـٚن( ذم مثؾ هذا افسٔٚق يدل ظذ أن  أنّ  افبٕٜٔٚٔ ضرائؼ افَر،نمـ و (4)چڻڻ

ًٚ ٓ يُٚد يٍٚرؿٓؿ أو يٍٚرؿقٕف، وؾٔف دٓفٜ ظذ متُْٓؿ ذم افًٍؾ  ًٚ متُّْ وهق –خزه ؽدا أمرًا ٓزم

   مْٓٚ.وإتَٕٚف، ؾٚإلتَٚن وادالزمٜ مهٚ جقهر افدٓفٜ، أمٚ افدٓفٜ افزمْٜٔ ؾٓق لرد  -هْٚ افُتؿ

أمٚ ،يٜ ،ل ظّران، ؾُّٖن افُتامن مْٓؿ متجدد، وأّن مٚ ذم ؿِقهبؿ ممّٚ خٍل أظيؿ ممٚ طٓر،           

 ،ف ذم ـؾ حغ ومُٚناهلل شبحٕٚف أظِؿ بام يُتّقٕ فٍُِر مـ اإليامن، ؾ٘نإن ـٕٚقا أؿرب يقمئذ و

 .(5)چۇئ  ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   چ 

                                                           
ذم مًْٚه ذم شٔٚؿٚت افَر،ن ادختٍِٜ: شٓر بْٝ ظٔسك مرظل افَحىٚين، )رشٚفٜ مٚجستر، ؿسؿ افٌِٜ افًربٜٔ،  يْير: افَِٛ ومٚ ( 1

 .221هر(، ص 1428ـِٜٔ افسبٜٔ، جٚمًٜ ادِؽ خٚفد: أهبٚ، ظٚم 

 .372ص (:ؾٖد افٍٚء، ) ـتٚبيْير: ادٍردات:  ( 2

 .158تراث أيب احلسـ احلرايل ادراـق:  ( 3

8
 

)
 [.61]ادٚئدة:  

8
 

)
 [.29حمّد: ] 
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 وممٚ ييٓر ؾٔف شبٔؾ تتبع افدٓفٜ افسٔٚؿٜٔ فٍِظ افٍُر مٚ جٚء ذم ؿقفف تًٚػ:         

 .(1)    چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڍچ 

ٌٜ  (2)ُٜٔادِسقرة مَهديٜ افسٔٚق افًٚم ف        افتقحٔد، وبٔٚن أن هذا افُتٚب ؽٚيٜ افبالغ "إػ  متجٓ

 . (3) "إػ اهلل، ٕٕف ـٚؾٌؾ ببٔٚن افكاط افدال ظِٔف، ادٗدي إفٔف، ٕٚؿؾ فِخِؼ مـ ضقر إػ ضقر

افذيـ حُك اهلل ظْٓؿ هؿ مٚ أبٕٚف ادَٚم مـ أن هٗٓء  ادًَد ومـ مسٚرات افدٓفٜ ذم شٔٚؿل       

ٍٜ ؾجًِقهٚ ـٍرًا بف، وـٚن "أ ؿ ـٍٚر ؿريش، ذـر افىزي ؽروا مٚ إًٔؿ اهلل بف ظِٔٓؿ مـ ًّٕ

تبديِٓؿ ًّٕٜ اهلل ـٍرًا ذم ٕبل اهلل حمّد، إًٔؿ اهلل بف ظذ ؿريش ؾٖخرجف مْٓؿ و ابتًثف ؾٔٓؿ رشقًٓ 

ًٜ مْف ظِٔٓؿ، ؾٍُروا بف وـذبقه، ؾبدفقا ًّٕٜ اهلل ظِٔٓؿ بف ـٍرا ًٜ هلؿ، وًّٕ  .(8)"رمح

، ذم تٍسرهؿ وإػ ؽرهؿ -ريض اهلل ظْٓؿ-أشٕٚٔد ـثرة إػ ظع وظّر وابـ ظبٚس َٔٝ شوؿد       

إن ـٚن ادًْك يًؿ مجٔع و، (5) هلذه أيٜ بٖ ؿ ؿريش، وبْق ادٌرة يقم بدر، وبْق أمٜٔ يقم أحد

ٕن اخلىٚب إذا جٚء خلٚص ذم مبدأ إمر ؾال يًْل هذا إكاؾف ظـ ـؾ مٚ صٚرـف ذم  :افٍُٚر

افًْقت، ٓ افذوات، ؾام إن حمّط افْير هل إؾًٚل و ًٕتف أو ؾًِف افذي بسببف ـٚن اخلىٚب، بؾ

ًٚ ذم ٕزوفف اإلبالؽّل  ًٚ.  ؿد يُقن خٚص ًٚ ذم تْزيِف حُاًم و تىبَٔ  يُقن ظٚم

                                                           
 [.28]إبراهٔؿ:  ( 1

 (.193: 1يْير: افزهٚن ذم ظِقم افَر،ن: افزرـق، ) ( 2

(. ثّؿ ؾرق افدـتقر إبراهٔؿ صالح اهلدهد بغ مَهرقد ،ل ظّرران و مَهرقد إبرراهٔؿ، ؾٓرام 369: 10ٕيؿ افدرر: افبَٚظل، ) ( 3

جيتًّٚن ذم أن ادٖم اجلٚمع هق افتقحٔد، فُـ ،ل ظّران خمتهٜ ببٔٚن حََٜٔ افتقحٔد ومَتؤٚت صرٍٜ افقحدإٔرٜ، وبٔرٚن حََٔرٜ 

ٔؿ خمتهٜ ببٔٚن حٚل افداظغ إػ افتقحٔد، وحرٚل ادردظقيـ إفٔرف، وظٚؿبرٜ ـرٍؾ ـرام طٓرر خِؼ ظٔسك ظِٔف افسالم، وشقرة إبراه

وتُّنػ مـ تراـٔٛ ادىٚفع، يْير: ظالؿٜ ادىٚفع بٚدَٚصد ذم افَر،ن افُريؿ دراشٜ بالؽٜٔ ٕيريٜ تىبَٜٔٔ: إبراهٔؿ صالح افسرٔد 

 .168هر(، ص1432اهلدهد، )افًجقزة: مُتبٜ اإليامن، افىبًٜ إوػ، 

 (.668: 13جٚمع افبٔٚن: افىزي، ) ( 4

  (.677-669: 13يْير: افسٚبؼ: ) ( 5
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أ ؿ  -رمحف اهلل-ٍٓؿ مـ ـالم افىزي ُٔ فًِامء مـ دٓفٜ شٔٚق ادَٚل، ؾاشتْبٚضٚت اوتْقظٝ       

ـٍرهؿ بآيٚت اهلل ادّثِٜ ذم إرشٚل إػ ـٍروا بًّْٜ اهلل ادّثِٜ ذم رشقفف افْبل افَرر، ممٚ أدى 

 تبديِٓؿ ـٚن ذم أيٚت .وافرشؾ. ـام يٍٓؿ مْف أيوٚ أ ؿ ـٍروا بٚهلل، 

ٕن صُرهٚ افذي وجٛ  :أ ؿ بّدفقا صُر ًّٕٜ اهلل ـٍراً ذـر ؾ -رمحف اهلل-خمؼي أمٚ افز        

ـٍرًا ظذ أ ؿ  ٍٕسٓٚ أو أ ؿ بّدفقا افًّْٜ ،بّدفقه تبديالً ؾُٖ ؿ ؽروا افنُر إػ افٍُر و ظِٔٓؿ،

 .(1)دٚ ـٍروا ُشِبقهٚ، ؾِام شِبقا افًّْٜ حهؾ هلؿ افٍُر بدل افًّْٜ ووصٍقا بٚفٍُر

فٍٓؿ افدٓفٜ ربام ـٚن إؿرب ذم ا يَقل بتبديِٓؿ افنُر ـٍرا،إٔف افزخمؼي  يٍٓؿ مـ ـالم       

افًٍؾ )بّدفقا( متًد ٓشٔام أن إذ هق افذي محِٓؿ ظذ افتبديؾ،  :هق افٍُرظذ بٚظٞ افتبديؾ و

َٝ اهلل( )ـٍرًا(  .(2)دًٍقفغ: )ًّٕ

ؾرأى أ ؿ بّدفقا افُِّٜ افىٔبٜ مـ افتقحٔد بٚإلذاك، ذم حغ أن افىٚهر  -رمحف اهلل-أّمٚ افبَٚظل      

هق ود افؼك، وأن اإلذاك إػ أن افٍُر هْٚ ـٍران ًّٕٜ، و ـٚن يذهٛ -رمحف اهلل-بـ ظٚصقر 

 (3)بٚهلل مـ ـٍران ًّٕتف.

فُْف فٔس جحقد مًْؿ، ادتتبع فِسٔٚق جيد أن مًْك افٍُر ذم أيٜ مًْل بف ـٍر اجلحقد، و          

ّٜ ام جحقد ًٕ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ژ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڍٹ ٹ چ، ٕإ

ڱ   ں  ں    ڱگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  گک  ک

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  

    ڭ                                   

                                                           
 (  .380: 3يْير: افُنٚف : افزخمؼي، ) ( 1

 .334اجلزء إول: ص -دراشٚت ٕشِقب افَر،ن افُريؿ: ظؤّٜ،  افَسؿ افثٚين(  2

 (.228: 13يْير: ٕيؿ افدرر: افبَٚظل، ) ( 3
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ٱ  ٻ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ     ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ    ۆ

 .(1)چٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  پٻ  ٻ  ٻ

ًٚ دٚ جٚء ذم أيٚت :اهللبآيٚت مـ ـالم افىزي إٔف ـٍر بٚهلل و ؾٓؿٕٚظذ مٚ :  ؾوظذ هذا       ، مجً

بدٓفٜ افِحٚق ؾٍٔف حديٞ ظـ  افىٚهر بـ ظٚصقر إٔف ـٍر  ًّٕٜ،ؾٓؿ مـ ـالم افزخمؼي وؿد و

 . بّغٌ ذم وجقد افْد وافؼيؽ: ٕن افِحٚق أمٚ افبَٚظل ؾجًِف ـٍرًا بٚفتقحٔد افًْؿ،

ًٜ و         ٚر تُقن فٍُر افًّْٜ خٚص ٍّ ـَ ذم شٔٚؿٚت افَر،ن، ؿٚل افراؽٛ: أـثُر افًِامء ظذ أن صٌٜٔ 

ٍقر " َُ ٚر لرى اف ٍّ َُ ٍقر،.. وؿد ُأجري اف َُ ٚر أبِغ مـ اف ٍّ َُ ٍقر ادبٚفغ ذم ـٍران افًّْٜ،... واف َُ اف

 .(2) " ڇ ٺ ٺ ٺ ٺ ڇ ذم ؿقفف:

أن أيٜ بدايٜ مًَد  ييٓر ْيؿاف مـ ذم بٔٚن وجقه افدٓفٜ افسٔٚؿٜٔ مـ خهقصٔٚت افْيؿ         

د ُبدئ بَقفف:  َِ ىئ  ۈئۈئېئېئېئىئۆئۆئچمـ مًٚؿد افُالم، شبَٓٚ مً

مْف أيٚت بًده، ثؿ جٚءت  اؾسظٝافذي   (3)چحئجئیىئییی

، ـتًَٔٛ ظذ أثر افديـ (4)چککژڑڑژڈڈڎڎڌڍڌڍچ

ًٜ ؿبؾ افتحِٜٔ بٖهؾ اإليامن احلؼ:  ٝدئابتذم صٚحبف،   ۀۀہچبحٚل ادؼـغ أوًٓ ختِٔ

 ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ

وٕ ٚ أظجٛ، وافًزة هبٚ أوػ، واحلذر مْٓٚ ذم هذا افسٔٚق مَّدم ظذ افتحع :  (5)چ﮹

 .(6)بودهٚ

                                                           
 [.34 – 28]إبراهٔؿ:  ( 1

 .436ادٍردات: إصٍٓٚين، ـتٚب افُٚف، )ـٍر(: ص ( 2

 [.24]إبراهٔؿ:  ( 3

 [.28]إبراهٔؿ:  ( 4

 [.31]إبراهٔؿ:  ( 5

 (.227:  12يْير: افتحرير وافتْقير: ابـ ظٚصقر، ) ( 6
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ًٚ ذم ؽٚفٛ إمر، فٍظ آشتو       ؾُٖن ادًْك: إٔٝ ترى، ذفؽ ٕن ٍٓٚم إذا وٚمف ٌٍٕل ظٚد إجيٚب

وـٖن ظِٜ  ،(1)مـ ضرائؼ افًرب ذم اإلبٕٜٚ أّن مُْر افقء إٕام ؽروف أن حئؾ إػ ظُسف ووده

للء هذا إشِقب تَرير بًّرؾٜ هٗٓء افذيـ يبدفقن افًّْٜ ـٍرًا، ؾٌٔىقن مٚ حَف اإلطٓٚر، 

 ٌٜ ْ ُّ  بًد أن ُظرؾقا. وجيًِقن ؿقمٓؿ ذم حمؾ افبقار، ـٔام دملء افًٚؿبٜ مم

ٌٜ فُؾ مـ صح مْف          وافرؤيٜ هْٚ بكيٜ: ٕ ٚ ظّديٝ ب٘ػ، وٕن متًَِٓٚ ممٚ يرى، وهل صٚحل

 .(2)افْير إػ حٚل هٗٓء مع ووقح حٚهلؿ

وافتًبر بٚدقصقل داٌل ظذ أ ؿ ظرؾقا بذفؽ حتك صٚر ديدن شِقـٓؿ، بف ُيًرؾقن، ومْف        

َّٔزون، وؾٔف إصٚرة   .  "(3)إػ ُبًدهؿ ظـ مَٚمف "ُيّ

ؾ(        ًّ ، ـٖ ؿ ؿد أـثروا مـ (4)مًْك افُثرة وافتّْٚهل  ڇ ڎ ڇذم ؿقفف تًٚػ:  حتّؾ صٌٜٔ: )ؾ

ِّقا بسببف أؿقامٓؿ حمؾ اهلالك ؾُٚن جزاؤهؿ جْٓؿ رهذا افتبديؾ وتْٚه قا ذم ؾًِف، حتك أح

افٍىر ادرـقزة ذم افىبٚع، وـٍرا ٚ إٕام ومهرهؿ بًد افتّتع افْٚر، وؾٔف أن صُر افًّْٜ مـ 

ٍِّقن افتبّدل، :يُقن بّنَٜ وـد، ًٚ بحؼ ادًْؿ وافًّْٜ،  ٕٕف خالف مٚ ُجبِقا ظِٔف، ؾٔتُ إجحٚؾ

گ   ککککچمـ ظالمٚت اخلذٓن أن ُتقهٛ افًّْٜ فَقٍم وهؿ و

 . (5) چگ  گ  گ  

                                                           
: ودٓٓت افساـٔررٛ .814بررٚب ذم َٕررض إووررٚع إذا وررٚمٓٚ ضررٚرئ ظِٔٓررٚ، ص ابررـ جْررل،  ص:ئيْيررر: اخلهررٚ ( 1

 ومٚ بًدهٚ. 234، صهر(1425حمّد أبق مقشك، )افَٚهرة: مُتبٜ وهبٜ، افىبًٜ افثٚفثٜ، حمّد 

 (.227:  12) ابـ ظٚصقر،  يْير: افتحرير وافتْقير: ( 2

 (.415:  10) افبَٚظل، ٕيؿ افدرر: ( 3

 .812-810بٚب ؿقة افٍِظ فَقة ادًْك، صابـ جْل، يْير: اخلهٚئص:   ( 4

8
 . [83]افْحؾ:  ( 
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اهلل، فُـ  مًِقم أن افًّْؿ مـ ظْدو ،چژڈڍڌڌڎڎڈڍچ ؿٚل تًٚػ:        

وؿقبؾ بٚفٍُر، وذم هذا بٚفغ  تًئؿ حلَٓٚ افذي مل ُيراعَ و ،ٚإوٚؾٜ افًّْٜ هْٚ إوٚؾٜ تؼيػ هل

 افتًريػ بنْٚظٜ ؾًِٓؿ واجسائٓؿ.

حتدث بًض افًِامء ظـ افٍروق افدٓفٜٔ ذم بًض إفٍٚظ افَر،ٕٜٔ ادرشقمٜ بٚفرشؿ ؿد و       

ِِّقا ن ؾٔٓٚ مًْك زائدا ظـ إ، ؿٚفقا (ًّٕٝ)فف، مـ ذفؽ ـِّٜ:   افًثامين، وشّقؽقا فِتٌٔر وظ

، ؾٚفًّْٜ بٚفتٚء ادربقضٜ تُقن ًّٕٜ مّدخرة أو ًّٕٜ ظٚمٜ، أمٚ بٚفتٚء ادٍتقحٜ (ًّٕٜ)مًْك ـِّٜ 

، چڈژڎڎڈڍڌڌچ تًٚػ:  ؾتُقن ًّٕٜ واؿًٜ منٚهدة ذم زمـ مٚ، وذم ؿقفف

 پپپڀڀچ  ذم ؿقفف:ولٔٗهٚ د، بٚفتٚء ادٍتقحٜ ٕن افتبديؾ ٓ يُقن إٓ دقجق

ن، ق، وادخٚضٛ ؿقم مٗمْافًْؿ شٔٚؿف حديٞ ظـ چٺڀٺٺٺ

 افذي ،مـ مٌَر بٚفًّْٜ، ؾٓذا أمر واؿع. و
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ڦ  ڦڦڤڤچ :ؿٚل تًٚػ،ييٓر افٍرق بوؿ أيٜ ادنٚهبٜ مـ شقرة افْحؾ        

افذيـ اخلىٚب فٍُٚر مُٜ و ؾ٘ن شٔٚؿٓٚ حديٞ ظـ ًٕؿ،، (1)چڃڄڄڄڃڄڦ

إثبٚت افقحدإٜٔ حؼ تدظق إػ إثبٚت افقحدإٜٔ، وافالٚؿٓٚ افسٚبؼ ؤمل يٗمْقا بًد، وأيٚت ذم ش

 .(2)هلل تًٚػ ؽٔٛ

ٕن تِؽ شقرة   ڇ ڇ ڇ ڇ َقفف:وختؿ مثؾ ذفؽ ذم شقرة افْحؾ ب"ؿٚل افبَٚظل:       

ٕن افرمحٜ أشبؼ، ومـ افرمحٜ إمٓٚل افْٚس  :، بدئٝ بٚفْٓل ظـ اشتًجٚل افًذابافًْؿ

                                                           
 .[18]افْحؾ:  ( 1

ده ابـ جْل رمحف اهلل مـ أّن افٍِظ دفٔؾ ظذ ادًْك، ؾُام إذا زيد ؾٔف رء  وجبٝ زيٚدة ادًْك فف، ـذفؽ  ( 2 ًّ فًؾ تٖصٔؾ ذفؽ مٚ ؿ

، 813، يْير: اخلهٚئص: بٚب ؿقة افٍِظ فَقة ادًْك، ص"إن إحرَف ظـ شّتف وهديتف ـٚن ذفؽ دفٔاًل ظذ حٚدث متجدد فف"

افبّْٚء ادراـق أن رشؿ )ًّٕٝ( يدل ظذ أ ٚ حٚصِٜ بٚفًٍؾ ذم افقجقد، واشتدل ظذ ؾّٓف بٚفسٔٚق ادَٚيل، مـ أن وبّغ ابـ 

ٚر}ؿقفف تًٚػ:  أيٜخٚمتٜ  ٍّ ـَ ؾُٖ ٚ موٝ  ،ذم تْزهلٚ "افٍُٚر"ؾٓذه ًّٕٜ متهِٜ بٚفيِقم  [، 34ابراهٔؿ:] {إِّن اإِلٕسَٚن َفَيِقٌم 

إِن وَ }ذم شقرة افْحؾ: أمٚ ،ويدل ظذ ذفؽ أن افتذئؾ جٚء بٖن اإلٕسٚن طِقم ـٍٚر ،ؾتحٝ تٚؤهٚمـ ثؿ  ،نُرؾِؿ تُ  ، حهِٝو

َٜ اهللِ ٓ حُتهقهٚ َّ دوا ًِٕ ًُ رتبط ؽر مٕن آشؿ ذفؽ  ،ًّٕٜ متجددة مستّرة، شؿٕ ٚ بًّْك آ [، بتٚء مَبقو18ٜافْحؾ: ]{َت

ظْقان افدفٔؾ مـ مرشقم فالشتزادة:  ، {إن اهلل فٌٍقر رحٔؿ }ٚء بَقفف ظز مـ ؿٚئؾبزمـ وهلذا ربىٝ تٚؤهٚ ويٗيده أن افتذئؾ ج

 -حتَٔؼ وتَديؿ: هْد صِبل، )بروت ادراـق،أبق افًبٚس أمحد بـ حمّد بـ ظثامن إزدي ادًروف بٚبـ افبْٚء  :خط افتْزيؾ

وػ،  ٜ ٕا رب اإلشالمل، افىًب ْٚن: دار اٌف َٚظل ذم 110م(، ص 1990فب  ڀ ٺ ڀ  ڀپڀچ،  وظْد افب

 چڦ  ڦ  ڦ   ڦڄ  ڤڤ  ڤ  ڤٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ

ٚ ـٚن مـ إجر مٚ حيهؾ مـ أشبٚب افسًٚدة ذم افدٕٔٚ، ؿٚل تًٚػ ذاـرًا هلؿ بًض ذفؽ مذـرًا ببًض مٚ د"[ ذـر إٔف11ادٚئدة: ]

ٍَقا ظْد  ٍُرة وي ٜ اف ْٚي َٔدمقا ظذ مب ؿ بف ف ٕٚٝخٚضٓب ٚـ  ٜ م ْٚئ ل "حدودهـ  ضر، وٚؿ ٜ أول شقرة ٚؾ ًّ ۇئ   ۆئ     ۆئ  چ  ذم اْف

ضر: ] چخب  مب  ىب     حبمئ   ىئ  يئ   جب  حئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  ېئۈئ  ۈئ  ېئ ٚ بّغ بام "[: 3ٚؾ ود

: 16ٕيؿ افدرر: ) "..افنُر،ينٚهده ـؾ أحد ذم ٍٕسف إٔف ادًْؿ وحده. أمر بذـر ًّٕتف بٚٓظساف أ ٚ مْف، ؾ٘ن افذـر يَقد إػ 

ويذهٛ حمّقد صِّقل أن افتٚء ادَبقوٜ دافٜ ظذ ًّٕٜ ظٚمٜ طٚهرة فًِٔٚن، أو أؿؾ مٚ يسّك ؾٔف ًّٕٜ،  (.45: 6(، و )8

وادبسقضٜ خٚصٜ فِّٗمْغ مـ ظبٚده أو ٓ يُّـ إحهٚؤهٚ، وـؾ هذا بٚفْير فٍِّردات ذم ميٚ ٚ مـ افسٔٚؿٚت، يْير: إظجٚز 

هر(، 1427آشُْدريٜ: دار افسالم، افىبًٜ إوػ،  -مجًٜ، )افَٚهرة ن وإظجٚز تالوتف: حمّقد صِّقل، تَديؿ: ظعرشؿ افَر،

 .176-174ص
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 ٺٺٺڀڀپپپڀڀچوإمتٚظٓؿ بٚدْٚؾع، ؾٚفتَدير إذن هْٚك: 

وفُـ ربف ٓ يًٚجِف بٚفًَقبٜ ٕٕف ؽٍقر رحٔؿ، وأمٚ هذه افسقرة ؾبدئٝ بٖن افْٚس  ،چٺ

 .(1)"ذم افيِامت

يِحظ افتًبر بٚدهدر )ـٍرًا(، مـ أن تبديِٓؿ ؿٚئؿ مَٚم افهٍٜ ادُْٜٔ افثٚبتٜ، وؾٔف اتسٚع ذم          

ًٜ مْف ظّز وجؾ.ادافدٓفٜ: إذ ُخّع ظـ   تًِؼ فٔنّؾ افٍُر بٚهلل و بُؾ مٚ ـٚن ًّٕ

يتبررغ أن فٍررظ افٍُررر جيررلء ذم شررٔٚؿٚت تًْررك بررٖحقال ادخررٚضبغ مررـ  ـررؾ مررٚ شرربؼذم        

ادررٗمْغ أو افٍُررٚر أو ادْررٚؾَغ، وذم ـررؾ شررٔٚق حيّررؾ مررـ ادًررٚين افثررقاين ذم مسررٚراتف فْٔررتٟ 

ّْٔٓرٚ وحيرّرهرٚ. بتهرٚحٛ فٍرظ  -ورّـ مرٚ ُيًْرك برف–ويًْرك ادبحرٞ افترٚيل  مـ افدٓفٜ مٚ يً

 افٍُر مع فٍظ افؼك، ومٚ بْٔٓام مـ مًٚؿد ادًٚين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.423:  10)افبَٚظل،  ٕيؿ افدرر:  ( 1
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 املبحث الثاين

 الدٓلة السياقية للفظ الرشك 

ك:"يٍف فِؼك ظذ أن ؿٚل: مل يزد صٚحٛ مًجؿ افًغ ذم تًر         ، ثؿ (1)"طٌِؿ ظئؿ افؼِّ

 افراء وافُٚف. افٌِقيٜ مّمٚ اشُتًّؾ مـ افنغ واشتٍٚض ذم ذـر ادًٚين 

بحسٛ ُبًده افتٖثرّي، إذا ـٚن مستًّاًل ذم حّؼ اإلفف افذي ٕيرتف دًْك افؼك  وظِٔف: ؾ٘ن         

 ٓ ذيؽ فف.

أحُدمهٚ يدلُّ ظذ "افراء وافُٚف ٕصِغ: ادَٚئس أصؾ ادًْك ذم افنغ و وأرجع صٚحٛ      

َٕٜ وِخاَلِف إٍراد، وأخر يدلُّ ظذ امتدا  .(2)"ٍد واشتَٚمٜمَٚر

ذم أمقر  خرأٜ ذم إمر وافًّؾ، وفؼـ، ـٌٚٚفٛافأمقر مًْقيٜ ذم ذم  إول إصؾ يُقن     

ّٜٔ مٚدّيٜ، ـٚفىريؼ، وَذُك افّهٚئد وٕحقه.  حس

ًٚ بجٚمع دؿٔؼ، أو فىٔػ"ؾٚدًْك ادحقري فِّؼك يُٚد يُقن  وظِٔف:         ، (3)"فزوم افقء إمسٚـ

 .(4) "خِط ادُِِْغ " :إصٍٓٚينّ أو هق اجلّع ظذ هٔئٜ خمهقصٜ. أو ظذ حّد تًبر افراؽٛ 

ذك اإلٕسٚن ذم افديـ إػ ضبغ: ضب افؼك  -رمحف اهلل-أرجع افراؽٛ إصٍٓٚين وؿد        

ب و ًٕتف بٖظيؿ افٍُر، دون أن يٍّهؾ حمتقاه،ٔؿ ادتّثؾ ذم إثبٚت ذيؽ هلل، وافًي افؼك َضْ

 .(5)افهٌر ادتّثؾ ذم افريٚء و افٍّْٚق

                                                           
 .(293: 5، )افنغ وافراء مًٓامبٚب افُٚف و : افٍراهٔدي، حرف افُٚف،ـتٚب افًغ ( 1

فِىبٚظرٜ : ظبد افسالم حمّرد هرٚرون، )افَرٚهرة: دار افٍُرر َٔؼمًجؿ مَٚئس افٌِٜ: أبق احلسغ أمحد بـ ؾٚرس بـ زـريٚ، حت ( 2

مرٚدة )ذك(، اجلرزء ـترٚب افنرغ، هرر(، 1399اإلشالمل حمّد افدايٜ، افْؼ، ضبًٜ خٚصٜ مـ رئٔس ادجّع افًِّل افًريب و

 .265افثٚفٞ، ص 

 .1138صمٚدة )ذك(،بٚب افنغ، : جبؾ،  ادٗصؾ ٕفٍٚظ افَر،ن افُريؿل ادًجؿ آصتَٚؿ ( 3

، وادًْك ادحقري ظْد احلُٔؿ افسمذي هق افتًِؼ، يْير: حتهٔؾ ٕيٚئر 262صـتٚب افنغ، )ذك(،  إصٍٓٚين، ادٍردات: ( 4

 .26صاحلُٔؿ افسمذي،  :افَر،ن 

 .263صمٚدة )ذك(، ٚب افنغ، ـت إصٍٓٚين، :يْير: ادٍردات ( 5
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: ؾَد إحكت وجقه افؼك ذم ثالثٜ، وجف يرجع (1)افْيٚئرأمٚ ظْد ظِامء افقجقه و             

َٚؿٚت أفقهٔتف، ووجف يرجع وجف يرجع إػ اشتحٜٔ اهلل وهق إظّؿ ذم افَر،ن، وفِؼك ذم ربقب

ك يٖيت ذم ثالثٜ أوجف: إذ  :فِريٚء  ذـروا أن افؼِّ

، (2)ڇ ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳڇ: ل بٚهلل ؽره. ومْف ؿقفف تًٚػأحدهٚ: أن يًد    

وهق إظّؿ ذم  ،(4)ڇچ  ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڇ، (3)ڇ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڇ ؿقفف:و

 افَر،ن.

   ڳ ڳ گ گ ڇ: وافثٚين: إدخٚل ذيؽ ذم ضٚظتف دون ظبٚدتف. ومْف ؿقفف تًٚػ    

 ڭ ڭ  ڭ ڭ   ۓڇؿقفف: أي: أضٚظٚ إبِٔس ذم تسّٜٔ وفدمهٚ. و، (5)ڇڳڳ

 أي: ذم افىٚظٜ.  (6)ڇۇۇ

 .(7)ڇ   جس مخ   حخ جخ مح ڇ :ٕظامل. ومْف ؿقفف تًٚػوافثٚفٞ: افريٚء ذم ا     

افتدبر مع اهلل ظز وجؾ، أّن ثّٜ متكف ذم افُقن بٚخلِؼ ومًْك أن يًدل بٚهلل ؽره: اظتَٚد          

 وهذا ذك ذم افربقبٜٔ.

ومًْك إدخٚل ذيؽ ذم ضٚظتف دون ظبٚدتف: سف ٓزم مـ فقازم افًبٚدة  فٌر اهلل. وهذا        

 .مـ افؼك ذم إفقهٜٔ

                                                           
مرـ إرث ذم ـتربٓؿ، يْيرر: افقجرقه وافْيرٚئر ذم  ه ّدت رؤاهؿ ذم هذا ادبحٞ ظذ أشٚس مٚ ترـقَهد هبذا افتًّٔؿ مـ اظتُ يُ  ( 1

، وافقجرقه وافْيرٚئر 35، وافقجقه وافْيٚئر ذم افَر،ن افُريؿ ظـ هٚرون برـ مقشرك: ص27-26ص افبِخل، افَر،ن افًئؿ:

 .372ص ابـ اجلقزي، ٕزهٜ إظغ افْقاطر ذم ظِؿ افقجقه وافْيٚئر: ، و438ص افدامٌٚين، ٕفٍٚظ ـتٚب اهلل افًزيز ومًٕٚٔٓٚ:

8
 

)
 .[36:]افْسٚء 

3
 

)
 .[116و 48:]افْسٚء 

8
 

)
 .[3]افتقبٜ: 

8
 

)
 .[190: ظراف]إ 

6
 

)
 .[22: ]إبراهٔؿ 

9
 

)
 .[110: ]افُٓػ  
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أمٚ افريٚء ذم إظامل ؾٓق ادتًٚرف ظْد أهؾ افًِؿ بٚفؼك إصٌر. ومّثؾ ظِٔف افبِخل         

ْغ "اجلقزي بدفٍٔؾ رأى إصٍٓٚين إٔف وهٚرون بـ مقشك وافدامٌٚين وابـ  ـَ  (1)"حمّقٌل ظذ افّؼ

 جح مج   حج يث  ىث   مث           جث يت ىتمت     خت   حت جت يب ىب مب     خب حب     جب  يئ ڇوهق ؿقفف تًٚػ: 

 .(2) ڇ  حس جس مخ   حخ جخ مح

جيًِف بغ افٍْٚق، إذ جًؾ افٍْٚق وّـ دائرة افؼك، ومل ويِحظ أن إصٍٓٚين ؿرن بْٔف و        

ًٚ وهق مـ افؼك إـز،  ًٚ مـ إٔقاع افٍُر، وهذا حَٔؼ بٚفَبقل، ٕن افؼك ؿد يُقن خٍٔ ٕقظ

 ـٚظتَٚد ادْٚؾَغ: ؾ٘ ؿ يراؤون بٖظامهلؿ افيٚهرة، وـٍرهؿ خٍل مل ُييٓروه.

هذه افقجقه افتل ذـرت ظْد بًض ظِامء افقجقه ذـرهٚ افدـتقر أمحد خمتٚر ظّر ذم مًجّف      

أوٚف أن افؼك ؿد يٖيت بًّْك افُريؿ بّْٓجف افذي شٚر ظِٔف، و ظل ٕفٍٚظ افَر،نادقشق

، وـذا (3)ڇ   ڇ چ چ چ چ    ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڇوادسٚمهٜ، مـ ذفؽ ؿقفف تًٚػ:  آصساك

ًٚ يل ذم افرشٚفٜ(4)ڇ ىئ ېئ ېئ ېئ ڇوـذا ؿقفف تًٚػ:  أمٚ مًْك افقؿقع ذم ، (5)، أي اجًِف ذيُ

                                                           

 .263ص مٚدة )ذك(،ٚب افنغ، ادٍردات: إصٍٓٚين، ـت(  1

هر و افىبًرٜ افثٚفثرٜ ـرذفؽ مرـ 1404ٚفذـر أن ـتٚب ٕزهٜ إظغ افْقاطر ذم ضبًٜ مٗشسٜ افرشٚفٜ جيدر ب، [110]افُٓػ:  ( 2

 مج  حج ڇمُتقب ؾٔف أن ،يٜ افُٓػ وهل ؿقفرف:  -هر 1421هر  وـذفؽ ضبًٜ دار افُتٛ افًِّٜٔ 1407ادٗشسٜ ٍٕسٓٚ ظٚم 

[، وظِٔف: ؾ٘مٚ أن يُقن 110رؿّٓٚ افهحٔح ]و، [!! وهل ذم إصؾ ،خر ،يٜ ذم افسقرة 26رؿّٓٚ ]  ڇ جس مخ  حخ جخ مح جح

، وهرذا بًٔرد: ٕن أيرٜ ٓ تردل ظرذ  ڇ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ڇؿهد أيٜ افسٚدشٜ وافًؼيـ وافنٚهد ؾٔٓٚ ؿقفف: ؿد ادٗفػ 

ُٝ ظِٔٓٚ، ٓش110افريٚء، و إمٚ أن يَهد أيٜ رؿؿ ] ٔام [ وفُـ وؿع خىٖ ذم ذـر رؿّٓٚ افهحٔح شٓقًا ذم ٕسخ افُتٚب افتل وؿً

 أن افنٚهد ٍٕسف ظْد افبِخل رمحف اهلل موّقم إفٔف افرؿؿ افهحٔح فميٜ.

3
 

 .[40]ؾٚضر: ( 

8
 

)
 .[32]ضف:  

افىبًٜ يْير: ادًجؿ ادقشقظل ٕفٍٚظ افَر،ن افُريؿ وؿراءاتف: أمحد خمتٚر ظّر وؾريؼ ظّؾ، )افريٚض: مٗشسٜ شىقر ادًرؾٜ، ( 5

 .257ص ـتٚب افنغ، )ش ر ك(، هر(،1423، افىبًٜ إوػادًرؾٜ،
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ك افدٕٔٚ، وافذي  ، ؾَد ؿٚل (1)ڇ ڦ ڦ ڦ     ڤ ڤ ڤ ڤ ٹڇ ُأخذ مـ ؿقفف:َذَ

ي دتّؾ افدٓفٜ ظذ اخلقف وظدم آضّئْٚن افًَحي قوهف افراؽٛ إصٍٓٚين ذم ادٍردات. ررررب

 .  حؼ افتقـؾادقصؾ إػ افتقـؾ ظذ اهلل 

ٚر ذيُٚ أو ذـٚء هلل       ٍّ ِّف بًّْك اخّتٚذ افُ ظام تًٚػ –وافذي جٚء ذم افَر،ن مـ صٔغ )افؼك( ج

، وشٚئره إٕام جٚء بًّْك اصساك افبؼ أو ؽرهؿ بًوٓؿ مع بًض ذم حهص مـ متٚع  -يهٍقن

 .(2)افدٕٔٚ، أو  ذم ؽر ذفؽ مـ إمقر

 پپ   پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ڇ:قحٔد، ؿٚل تًٚػيِزمف افتيِحظ أّن ٍٕل افؼيؽ فإلفف        

 ې ې ې ۉ ۉ ڇ، (3)ڇٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڀ   ڀ ڀ ڀ

واإلٕسٚن ذم شًٔف ٓ خيِق مـ أن ، (4)ڇ ۇئ وئ وئ ەئەئ    ائ ائ ى  ىې

ًٚ حلََٜٔ حٚفف أو مل يدرك.  يُقن مقّحدًا أو مؼـٚ، شقاء ـٚن مدرـ

ّٜٔ، وفف مقرد افْير، وافتقجف        ك جًؾ ) ادَؼك( مستَاًل، فف مقوقظ وظِٔف: ؾّ٘ن ادْٚط ذم افؼِّ

مجًٔٚ، وـِام ازداد افتقجف إػ اُدَؼك، واصتّد افْير  فذات أو بٚفهٍٜ أو بٚفًٍؾ أو هبؿإفٔف  تقّجٌف بٚ

ذ آرتبٚط بغ ادِؼك هيقن حْٔئتزداد مرتبٜ اإلذاك بف، و إػ خهقص وجقده وخهقصٔتف،

 .(5)چېۉۉېېېچ، ويتحّؾ تبًٜ ذفؽ يقم يَقل:وبغ اهلل

ذم افتقحٔد فف مراتٛ ثالث، تقحٔد ذم افذات وافؼك بٚهلل ذم مَٚبؾ افتقحٔد، وـٚن  وإذا مٚ         

ت: ذك افربقبٜٔ وذك ذم افهٍٚت، ؾ٘ن مراتٛ افؼك إـز راجًٜ فثالث ضبَٚإؾًٚل و

 ذك إشامء وافهٍٚت. أمٚ افؼك إصٌر ؾٓق  مٚدون ذفؽ. إفقهٜٔ و

                                                           
8
 

)
 .[106]يقشػ: 

 .1138ص جبؾ، بٚب افنغ، )ذك(،: ٚؿل ادٗصؾ ٕفٍٚظ افَر،ن افُريؿُيْير: ادًجؿ آصتَ ( 2

3
 

)
 .[102إًٕٚم: ]  

8
 

)
 [.31]افتقبٜ:  

8
 

 .[42]افُٓػ: ( 
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افتل ورد  يُّـ ظرض افنقاهد افَر،ٕٜٔبحسٛ افسٔٚق وتقجٔٓٓٚ وفتحرير دٓفٜ افؼك           

رؾٔٓٚ  ُّ بهحبٜ افؼك، فٔتبغ وؿد أتك ذم شٔٚؿٓٚ ذـر افٍُر  ،افؼك مهدرًا شقاًء ظّرف أو ٕ

 ادًْك.  يتوحو ذم مسٚرات افدٓفٜ افٍرق

ًٚ مرة واحدًة ذم افَر،ن افُريؿ، ح       ًٜ ظـ ؿقل فَامن احلُٔؿ ٓبْفورد افؼك مهدرًا مًرؾ  :ُٚي

 .(1)چڄڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڦٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ

ووصػ ،يٚت  بحروف مَىًٜ أداءً ادٍتتحٜ  ،(2)ُٜٔاد ِسقرةافًٚم فسٔٚق مَهديٜ اف            

ٌٜ  بٚحلُٔؿافُتٚب  ذم أؿقافف  -شبحٕٚف–إثبٚت احلُّٜ فُِتٚب افالزم مْف حُّٜ مّْزفف إػ  متجٓ

ك بف افسقرة دفٔؾ واوح ظذ ذفؽ، ـام أن ظْك احلُّٜ و فقازمٓٚ  ّّ وأؾًٚفف، وؿهٜ فَامن ادس

 . (3)حٚض ذم افسقرة

ذم مَٚم افقظظ افسؽٔبّل افذي أن أيٜ وردت  ادًَد وتبغ مسٚرات افدٓفٜ ذم شٔٚؿل                 

ؾٔف ؿهٜ فَامن مع ابْف، وهل ؿهٜ جٚءت بًدمٚ تَرر أّن افَر،ن حٌُٔؿ مـ ظْد حُٔؿ،  تورد

ل احلُّٜ مـ اهلل، وٚق يقروافسٔ َّ  ٕامذج مـب احلُامء ذم ٕؼ احلُّٜ وتًّّٔٓٚ، وأدّوح أدب تِ

 . (4)، ومىٚبَتٓٚ دٚ أمر بف افَر،نحُّتٓؿ

ڀ   پڀپپٱٻٻٻٻپچممتٌد مـ ؿقفف تًٚػ:  َٚلشٔٚق ادو       

ڦڦ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٺ  ٺ  ٺڀ    ڀ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڄ   ڦ  ڄ    ڄ  ڄ

                                                           
8
 

)
 .[13]فَامن:  

 (.193: 1) افزرـق، يْير: افزهٚن ذم ظِقم افَر،ن: ( 2

إصٚرٌة إػ أن مـ يٖخذ بٚفَر،ن ؾرٕ٘ام يرٗتك  ُٔؿ ذم افسقرة ؿهٜ فَامن احل وـٖن للء  .(140: 15افبَٚظل، )ر: ٕيؿ افدريْير:  ( 3

رؿ فًِّرؾ  ُّ احلُّٜ، واحلُّٜ أمر ؾقق افًِؿ، ؾُّؾ حُٔؿ ظٚمِل، وفٔس ـؾ ظٚملٍ بحُٔؿ: ٕن احلُّٜ احتُٚم فًِِؿ بٚفًّرؾ، وحت

[.269]افبَرة:  چۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ     ۇئىائائ  ەئ   ەئ    وئ  وئىچ. بٚفًِؿ

 .(4316:  8حّقى، )يْير: إشٚس ذم افتٍسر:  ( 4
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ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  ڇ  ڇ  ڍ   

ۀ    ڻ  ڻ     ڻ   ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴    ڭ  ۇ  ۇ   ہ  ہ  ۀ  ہ      

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ        ۉ  ې  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ

حئ  مئ  ىئ    جئی ی  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ ۈئېئ ېئ  ېئ ىئ  ىئ ىئ  ی ی   ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ

  .(1)چحب  خب  مب  يئ  جب

ِّٓؿ أن ادَهقد بٚفٍُر هْٚ ـٍر افًّْٜ، مـ ـٍر ًّٕٜ اهلل         ظِٔف، إذ جًؾ ذـر ظِامء افتٍسر ج

أول افًّؾ ًّٜ اهلل ظِٔف بٚفًِؿ وافًّؾ، وٕصَُر احلُٔؿ ؾَد  فَامن، أمٚ ـٍرهٚ مُٚن صُرهٚ

افديـ ذم هذا هق افْٓل ظـ افؼك، ثؿ جٚءت افقصٜٔ بٚفز بٚفق، ووصٔتف فقفده بٖهّؿ مٚ ُيقص بف

 افسٔٚق تٖـٔدًا دٚ ذم وصٜٔ فَامن مـ افْٓل ظـ افّؼك.

          ٌُ ر، ذك افربقبٜٔ ويٍٓؿ مـ افؼك ذم أيٜ إٔف افؼك ذم ظّقمف، مٚ ـز مْف ومٚ ص

إشامء وافهٍٚت، وذك افريٚء وافٍْٚق، وؽرهؿ، ؾُّؾ مٚ ُجًؾ ؾٔف مع اهلل ٕدًا ذم وإفقهٜٔ و

ٖ ٚ ب ٕن إٔقاع افؼك ـِٓٚ جيًّٓٚ احلُؿ :أو افَقل مٓام دّق هق ذٌك ظئؿ آظتَٚدافًّؾ أو 

ٚ اهلل مـ ووًٓٚ فًبٚدة طِؿ، طٌِؿ دٚ جيٛ هلل مـ إؾراٍد و وحدإٜٔ، وطِؿ فٍِْس افتل ـّرمٓ

َِّف.اخلسٔس و  إذاـف ؾٔام جيٛ ؾٔف ظدم اإلذاك، وطِؿ حلََٜٔ افقء بّخٚفىتف و إؾسٚد تً

إفقهٜٔ وإشامء وافهٍٚت، افربقبٜٔ و فُـ هْٚك مٚ خيهص تٍسر افؼك هْٚ بٚفؼك ذم         

يًْل افؼك افذي اصُىِح ظِٔف بٕٚـز، وذفؽ مـ خالل دٓفٜ افسٔٚق احلٚيل افتل ُتبّغ تِبُّس 

الل مـ خـذا حتك ،مـ آبـ بٚهلل وحده، واحلُٔؿ ، ومل يزل بف فَامن (2)ابـ فَامن بٚإلذاك

                                                           
 [.18 – 12]فَامن:  ( 1

يْير: اجلٚمع ٕحُٚم افَر،ن وادبرّغ درٚ تورّْف مرـ افسرْٜ و،ي افٍرؿرٚن: أبرق ظبرد اهلل حمّرد أمحرد افَرضبرل، حتَٔرؼ: ظبرد (  2

هررر(، اجلررزء افسرررٚدس ظنرررر، ص 1427فبْررٚن: مٗشسررٜ افرشررٚفٜ، افىبًررٜ إوػ،  -بررروتاهلل ظبررد ادحسررـ افسـررل، ) 

471. 
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ـْ  مـ ـتٚب أحٚديٞ إٕبٔٚء بسْده افبخٚريممثاًل ذم افسْٜ افْبقيٜ، جٚء ذم ٚيل افسٔٚق احل َظ

 ْٝ ـْ َظبِْد اهللَِّ َريِضَ اهللَُّ َظُْْف، َؿَٚل: دََّٚ ََٕزَف ، َظ َٜ َّ ََ ِْ ، ُؿَِْْٚ: (1) ڇ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇَظ

ٍَْسُف؟  َٕ قُفقنَ  "َؿَٚل: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ، أَيَُّْٚ َٓ َيْيُِِؿ  َُ اَم َت ـَ ٍك، : ڇ پ   ٻ ٻ ٻ  ڇ ،َفَْٔس  بِِؼْ

ْبِِْف  ِٓ اَمَن  َْ قا إَِػ َؿْقِل ُف ًُ َّ  .(2)" ڇڄ ڄ   ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤڇَأَومَلْ َتْس

ُِص ادٗمـ مـ افتِّبس بام يٗدي فِيِؿ، ـِام فبسف إ وظِٔف:        ؾال  ،آهتداءمـ وؾُِام خ

 اجتامع بغ مـ يًرف اهلل، ومـ يًدل بٚهلل ؽره.

دٚ ئٍده افسٔٚق ذم افتٍريؼ بغ أيٚت ادتَٚربٜ ذم ادًْك مـ  -اهلل فرمح-افتٍٝ افرازي ؿد و      

َراِن ذم  ٍْ ُُ ِر َظَذ اْف ُْ ِديِؿ افنُّ َْ ، وتَديؿ افٍُر ظذ (3)فَامنشقرة خالل افْيرة إؾَٜٔ، ذم افٍرق  بَِت

دٚ شبؼ مـ ضورة إؿٚمٜ  :أن ادَٚم ذم افروم مَٚم ترهٔٛ ذـرؾٔ، (4)افروم شقرة افًّؾ افهٚفح ذم

 ڃ ڃ ڇفف مـ اهلل، وفذا جٚء افتًبر بٚفًٍؾ ادٚيض:  افديـ افَٔؿ مـ ؿبؾ أن يٖيت يقٌم ٓ مردّ 

أمٚ ٝ، شبَ امل ؿدظافذي ٓ مرد ظْف وٓ حمٔد، وإ ن افُالم ظام يُقن ذم افٔقمحٔٞ إ : ڇ چ

ُِّىِػ وافقظىربـ يُقُن بالٕنَّ وظظ إب ف :سؽٔٛؾدال ظذ افادَٚم ذم فَامن شٔٚق  ِد،  يِؼ اف

ٕن افُالم ذم احلٔٚة إوػ، ذم   ڇ     ڀ پ ڇ: ادستَبؾ وجٚء افتًبر بٚفًٍؾ ادوٚرع

 .(5)وإتٓك، وفٔس ذم إخرى افتل يُقن ـؾ ؾًؾ بٚفْسبٜ هلٚ مٚض ؿد وؿع آبتداء

                                                           
 .[82]إًٕٚم:  ( 1

: 4(، )3360، رؿرؿ احلرديٞ: )"واخترذ اهلل إبرراهٔؿ خِرٔال" :بٚب ؿرقل اهلل تًرٚػ ،ـتٚب أحٚديٞ إٕبٔٚء :افبخٚري صحٔح ( 2

(، 163: 4(، )3429، رؿرؿ احلرديٞ: )"وفَد ،تْٔٚ فَامن احلُّٜ أن اصُر هلل  " :، وذم افُتٚب ٍٕسف ذم بٚب ؿقل اهلل تًٚػ(141

 (، وؽرمهٚ.114:  1(، )124، رؿؿ احلديٞ: )بٚب صدق اإليامن وإخالصف ،ـتٚب اإليامن :مسِؿ صحٔحو

 [.12فَامن: ]چٿ  ٿ  ٺٺٺٿ  ٿ ٺڀپڀڀڀپپٱٻ ٻٻٻپٹٹچ ( 3

 [.44افروم: ] چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڃڄ   ڄ  ڄ  ڃچ  ٹ ٹ  ( 4

 .(127 : 25) افرازي، افتٍسر افُبر:يْير:  ( 5
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مـ افسْٜ افبٕٜٔٚٔ إجيرٚز، ومـ اصىٍٚء )إذ(  يِحظ مـ وجقه افدٓفٜ ذم افسٔٚق مٚ حيقي       

وأرـٕٚف افتل ٓ يتؿ ذم افًٚدة بدو ٚ، وٓ يستَٔؿ ادًْك إٓ  افُالم  حذف رء مـ أصقل فَِر،ن

ذم  ستثّروتُ ، افقاحد فسٔٚقهبٚ، وؿد يتْٚول احلذف ـِامٍت ومجاًل ـثرة متالحَٜ ومتٍرؿٜ ذم ا

مًْك  اختزالافقؿٝ ٍٕسف افبَٜٔ افبٚؿٜٔ مـ افٍِظ ذم تٖديٜ ادًْك ـِف بجالء وووقح،  ه ذفؽ 

 .فُؿ هبٚ خَِحتإشِقب إدارة  ةدارإافُِامت أو اجلّؾ ادىقيٜ ذم ـِّٜ هْٚ وحرف هْٚك، ثؿ 

مـ حذف وضل، وٓ بام صٚر إفٔف   مؼق، ٓ تنًر افٍْس بام ـٚن ؾٔفؾ٘ذا هق مهَقل أمِس، ّٕر 

 .(1)مـ اشتٌْٚء واـتٍٚء

)إذ( ذم افَر،ن أن توٚف فِجِّٜ افًٍِٜٔ أـثر مـ آشّٜٔ، وتوٚف إػ اجلِّٜ  ظذ يٌِٛو       

افًٍِٜٔ ادهدرة بًٍؾ مٚض أـثر مـ إوٚؾتٓٚ فِجِّٜ افًٍِٜٔ ادهدرة بًٍؾ موٚرع، وهذا 

 .(2)يْٚشٛ ووًٓٚ ٕ ٚ طرف فِزمـ ادٚيض

مًٍقٓ تُقن يٌِٛ أن تْزيؾ اف ؿهصادذـقرة ذم أوائؾ ٕن )إذ( )اذـر(، وهل ظذ تَدير :       

 ڄڄڄڃڃچ :تُقن بدٓ مـ ادًٍقل ٕحقـام ذم ،يٜ فَامن، أو أن بف بتَدير اذـر 

 .(3) چڃ  چ  چ  چ  چ        ڃ

ٕن افُالم  :ؽر ذـر ظٚمؾ يًّؾ ذم إذجدا بقاو افًىػ مـ  اـثر يُقن احلذف مع )إذ(و        

مذـقرة ذم افٍِظ فًِؿ  ؾٔنر بٚفقاو افًٚضٍٜ إفٔٓٚ ـٖ ٚ ،ذم شٔٚق تًداد افًْؿ وتُرار إؿٚصٔص

 . (4)ادخٚضٛ بٚدراد

                                                           
 .136يْير: افْبٖ افًئؿ: دراز، ص ( 1

 .103اجلزء إول، ص -يْير: دراشٚت ٕشِقب افَر،ن افًئؿ: ظؤّٜ، افَسؿ إول ( 2

ظبد اهلل ابرـ يقشرػ، أبرق حمّرد، مجرٚل : مٌْل افِبٔٛ ظـ ـتٛ إظٚريٛ: ظبد اهلل بـ يقشػ بـ أمحد بـ [، يْير16]مريؿ:  ( 3

 .111م(، ص1985، افديـ، ابـ هنٚم، حتَٔؼ: مٚزن ادبٚرك ، وحمّد ظع محد اهلل، )دمنؼ: دار افٍُر، افىبًٜ افسٚدشٜ

 (.214: 1بدائع افٍقائد: ابـ ؿٔؿ اجلقزيٜ، )يْير: (  4
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ذم إزجٚء   احلُٔؿ حٚل فَامن ثبقتمـ  هتٍٔد: دٚ  ڇ ڤ  ڤ ڇ :ٚجلِّٜ آشّٜٔجٚء افتًبر ب      

قظيٜ اد أن يدل ظذ إمر افذيوآشتّرار، ظز بٚدوٚرع إلؾٚدة افتجدد افقظظ ٓبْف، و

ٍَس، دون مالفٜ مـ إمقر ادالزمٜ د ؾٕٚؿرب فألؿرب ـ يتسؿ بٚحلُّٜ، تتجدد مْف بتجدد افَْ

ًٚ فتحَؼ ٕقال ادقظيٜ، ذم افُػ ظـ افقء أو اإلتٔٚن بف.  وٓ يٖس، اشتؼاؾ

وهذه اجلِّٜ احلٚفٜٔ تٍٔد بٖن مسٚق افُالم ٓ يريد تبٔغ ؿقل فَامن ٓبْف، بَدر مٚ يريد          

 هذه احلٚل، وأن افَقل صٚدر ظـ مقظيٜ، وهذا ديدن ـؾ حُٔؿ، وحٚفف، يًل ـٔػ افتْبٔف ظذ

 .(1)"فًِْٚيٜ افهٚدؿٜ بٚفقء"يٖيت يًظ، وبّـ يٍتتح افقظظ، وافَقل ذم مثؾ هذا ادَٚم 

، فُـ افقظظ ؾٔف رؿٜ، (2)مٌٚير فإلٕذار، وإن ـٚن اخلىٚب ؾٔٓام منقٌب بتخقيػ وافقظظ        

 ،(3)شٔٚؿٚتف افَر،ٕٜٔ إٔف جٚء فِّٗمْغ ظذ اختالف مراتبٓؿ ذم افَرب مـ اهللوافٌٚفٛ ذم 

واشتخدام افقظظ مع ابـ مؼك، مقٍح بَّٚم افبْقة افداظل فِرؿٜ وافتِىػ وافِغ،  ؾّـ حُّٜ 

 ذـر اخلِٔؾ ذم افقظظ إٔف فَامن أن يتخّقفف بٚدقظيٜ ادرؽبٜ ٓ ادرّهبٜ، حتك يرّق ويرظقي. 

 .(4)َِٛافٚخلر وٕحقه ممّٚ يرقُّ فف ب تذـراف

، مع أّن بٚإلمُٚن إمر بٚإلخالص، ڇ ڦ ڦ ڤ ڇوجٚءت ادقظيٜ بٚفْٓل ظـ افؼك:       

وفًؾ هذا راجع إػ مٚ يقمئ إفٔف افسٔٚق مـ أّن مٚ ُيىِٛ بف ظذ افْٓل أؿقى ذم إرادة افىِٛ، 

                                                           
 .415 إصٍٓٚين، ـتٚب افَٚف، )ؿقل(، ص :ادٍردات ( 1

، 489صـترٚب افْرقن، )ٕرذر(،   افسرٚبؼ،جر مَسن بتخقيػ، يْير: أن اإلٕذار إخبٚر ؾٔف ختقيػ، وافقظظ ز "ادٍردات"ذم  ( 2

 .542صـتٚب افقاو، )وظظ(، و

ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   چ مـ مثؾ ذفؽ ؿقفف تًرٚػ: ( 3

 ڑ ڑ ژ ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈچ  ٹ ٹ و ، [58:ٚء]افْسررر چۆئ   ۆئ  ۈئ    ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ

ی ی  جئ   یچ[. وجٚء ظذ فسٚن اهلل ظز وجؾ حغ ابتِع ادٚء ابـ ٕقح ظِٔف افسالم، 57يقٕس: ] چکک ک

ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ         ڀپ        پ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پحئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   

  [.46 -45]هقد:  چٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٿ  ٿ

 (.228:  2بٚب افًغ وافيٚء، ): افٍراهٔدي، ـتٚب افًغ، يْير: افًغ ( 4
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ًٚ، يُقن ؾٔف مسٚر إمر وظِٔف: ؾُٔقن أؿقى ذم إثبٚت افود، ؾحغ يتقصؾ دًْك:  اظبد اهلل خمِه

مـ افًٍؾ، و ٍُٕل  ٍٔٓؿ مـ مسٚرٍ ب٘خالص افًبٚدة هلل، أمٚ حغ يتقصؾ دًْك: ٓ تؼك بٚهلل، ؾ

إثبٚت افود، وذم هذا تٖـٔد ظذ وؿقع افود وهتٟٔٔ فِتّسؽ بف. ـام أن ادَهقد  ،خر مسٚرٍ 

، مل يُـ ؾٔف ؾ: اظبدإيَٚظ افًبٚدة ؾٔف، ؾِق ؿٔ ٓآبـ إػ إبىٚل جًؾ ذيؽ هلل،  إول هق إيَٚظ

ؾٓل مْٚشبٜ دَتٙ حٚفف وشٔٚؿف،   ڇ ڦ ڤ ڇمـ ادًْك افذي بحٚفف أظْك ؽر صقب وئٔؾ، أمٚ 

ًٚ ئًف، ويقفٔف أحؼ مٚ يقفٔف.   تَع مْف مقؿً

: مع  ڇ ڦ ڦ ڤ ڇذـر إمر إوػ بٚفسك:  ابتدأ فَامن مقظيٜ ابْف بٚفتخِٜٔ ؿبؾ افتحِٜٔ،       

حْٔئذ ُتثٚر منٚظر افٍْقر ؾتْٖى افٍْس ظْف، حتك : ڇ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڇشبٛ هذا إمر: 

 وؿد راوح فَامن احلُٔؿ ذم اشتًاملإذا ذـر إمر إوػ بٚٓظتبٚر أؿبِٝ افٍْس ظِٔف وظِّٝ بف: 

ې   ېېېچ هذا إشِقب مرتغ ذم وصٔتف، جٚء ظذ فسٕٚف بًد إمر بًدم افؼك:

ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ    ۇئائ      ەئ  ەئ  وئ  وئى  ى  ائ  

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت    جئىئ    ی  ی  ی      ی

افُامل افٍْس ادًّروٜ فِتزـٜٔ و أنّ "ومرّد ذفؽ   ،(1)چيثحجيتجثمثىثىتمت

 . (2)"افّواللؾ ذفؽ ختِٔتٓٚ ظـ مبٚدئ افٍسٚد وأن يَّدم هلٚ ؿب ٛجي

هق أشِقب افسـٔبل فٍقاصؾ ادقظيٜ، ولٔٗه ظذ حذو واحد ـام يِحظ تنٚبف افبْٚء           

 :، ؿٚل تًٚػافتقـٔد

 چڄ    ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦچ

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   چ  

 چۉ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۋۈ  ٴۇ

                                                           
 .[19 – 17فَامن: ] ( 1

 .(155 : 21ابـ ظٚصقر،)افتحرير وافتْقير:  ( 2
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ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ    ۇئې  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ ې  ې  چ

 چېئ  ۈئ    

 چمب    حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  جئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یچ

 چ  حج   يث ىث مث       جث     يت ىتمت خت حت  جت يب ىب چ

وادقظيٜ احلسْٜ،  ٚ شبَٓٚ، وهل مْٚشبٜ دَٚم افتًِٔؿ بٚحلُّٜدوـِٓٚ تهِح أن تُقن تًِٔاًل        

ـ دًٕٚٔٓٚ ذم افٍقاصؾ بام حيٞ افٍْس ظذ افتَٔظ  ُّ ؾِؿ يُتػ بٕٚوامر وافْقاهل، إٕام م

، وهذا ضب مـ ثراء ادًْك يَقى بف إشِقب، بهٚر افْقر وافِىػ وافًزم وافَربواشت

 ويًيؿ أثره وتٖثره ذم تُثٔػ افدٓٓت.

مـ بغ هذه اخلقاتٔؿ، تُٚثٍٝ أشٚفٔٛ افتقـٔد أـثر مٚ تُٚثٍٝ ذم ادقظيٜ إوػ، وـٖن مٚ            

حقتف هق رأس إمر، وظّقده، ممٚ يًْل إٔف إذا حتَؼ صٍٚء افَهد وإخالص افًّؾ، حتَؼ افَٔغ 

هؿ، وبام هق أظؿ، بام هق أ"ئ دبُ ؾُٖٕف بجالل إفقهٜٔ وهّْٔتٓٚ، حتََٝ إؿٚمٜ افهالة وٕتٚئجٓٚ، 

 .(1)"وبام هق أين

افًِؿ، وٕبذ  إؾراده بام اخُتص بف مـشقرة فَامن دظٝ إػ تقحٔد اهلل ويِحظ أن خٚمتٜ            

ەئ  ائچتف، ؿٚل تًٚػ: مقظي ُٔؿظغ مٚ  ابتدأ بف فَامن احل ذاافؼك ذم ربقبٔتف وأفقهٔتف، وه

ی  ی     یېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ەئ

 .(2)چجب      حب  خب  مب  ىب     يئجئ  حئ  مئ  ىئ

                                                           
رك يًؿ افهٌر رحتهٔؾ ذفؽ أن ظدم افؼك مَدم ظذ افًبٚدة، ؾال تٍْع ظبٚدة مع افؼك ؾبدئ بام هق أهؿ، وٕن افْٓل ظـ افن ( 1

وافُبر، أمٚ افًبٚدة ؾُٔقن افتُِٔػ هبٚ بًد افبِقغ ؾبدئ بام هق أظرؿ، ثرؿ إن إٓتٓرٚء ظرـ افؼرك أينر مرـ افَٔرٚم بٚفًبرٚدات 

هرر(، اجلرزء 1432افتٍسر افبٔٚين:ؾٚوؾ صٚفح افسرٚمرائل، )إردن: دار افٍُرر، افىبًرٜ إوػ، وافىٚظٚت، يْير: ظذ ضريؼ 

 .367افثٚين، ص

 [.34]فَامن:  ( 2
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مل ُيًْٝ افيُِؿ برًْٝ )افًئؿ( ذم افَر،ن إٓ ذم هذه أيٜ افتل مـ دؿٜ افتٍْر ظـ افؼك إٔف و      

مل ُيًْٝ  ف، هْٚك طِؿ يهحٛ افٍُر فُْ(1)ٕن افيِؿ افًئؿ مٚ هق إّٓ افؼك :ورد ؾٔٓٚ افؼك

مُِٜ شبٖ ـٕٚٝ مـ ؿقم ـٚؾريـ،  تسجد  فِنّس مـ دون اهلل  مـ ذفؽ أنّ  ذم افَر،ن بٚفًئؿ،

 .(2)چجس  حس خس مس حص مص جض مخمحجخحخچ هل وؿقمٓٚ، ودٚ رأت احلؼ

ؾًّٓقد افسْٜ افبٕٜٔٚٔ فَِر،ن أن افيِؿ يٖيت مع افٍُر ـام يٖيت مع افؼك، فُْف مع افؼك        

يُقن افيِؿ افًئؿ ذم افيِؿ ذم افؼك وافٍُر فتًَِف بٖصؾ آظتَٚد، وقن أظيؿ، يُقن يُ

 ؽر ادًْؿ ذم إصؾ.و وادخِقق، وبغ ادًْؿ وحده  افؼك فتسقيتف بغ اخلٚفؼ

ِْؿافتًبر ظـ هذا اخلِؾ ذم آظتَ يُّـ تقجٔف ظِٜو       إػ مٚ يدّل اجلذر ظِٔف مـ مًْك  ٚد بٚفي

َِّٜ، ؾٔقٕس   صدع أوَل مٚ صدع بُِّٜ افتقحٔد حغ ٕٚدى ذم افّيِامت: -ظِٔف افسالم-افيُّ

، وذـر افَر،ن أن اهلل ويل افذيـ (3)چۀۀںںڻڻڻڻڱڱڱچ

ٺ   ڀٺٺڀڀچ،إذ خيرجٓؿ مـ افيِامت إػ افْقر ،،مْقا

 .(4)چٿٿٿ     ٺ

ـِ و            اَم، َظ ُٓ َر َريِضَ اهللَُّ َظْْ َّ ـِ ُظ ـْ َظْبِد اهللَِّ ْب َؿ َؿَٚل: َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُِاَمٌت »افَّْبِلِّ َصذَّ اهلُل َظ ُؿ ُط ِْ افيُّ

 ِٜ ََٔٚم
َِ  .(5)شَيْقَم اف

                                                           
ٕن افًبد حغ يًتَد بؼيؽ مرع اهلل ذم اخلِرؼ، أو  :يِحظ أن ذك افربقبٜٔ مستِزٌم فؼك إفقهٜٔ وفؼك إشامء و افهٍٚت(  1

ًٚ ذم إفقهٜٔ، ٓشٔام إذا اظتَد اتهَٚف افرزق أو اإلحٔٚء أو  اإلمٚتٜ أو ممٚ اختص بف افرب،إٕام يقّجف فف افًبٚدة، ؾُٔقن بذفؽ مؼـ

افؼيؽ بهٍٚت ٓ تُقن إٓ هلل، وفًؾ هذا افتالزم بغ إٕقاع افثالثٜ هق مٚ جًِٓؿ ذم حمٔط افؼك إـز ، شرقاٌء دّق أو جرّؾ، 

ًُٕٝ بٚفيِؿ افًئؿ  .وفذا 

8
 

)
 .[44افّْؾ: ] 

3
 

)
 .[87]إٕبٔٚء: 

8
 

)
 [.257]افبَرة:  

(،  وصرحٔح 3:129(،  )2447صحٔح افبخٚري: ـتٚب اديٚمل وافٌهٛ، بٚب افيِؿ طِامت يرقم افَٔٚمرٜ، رؿرؿ احلرديٞ: )(  5

 (. 1996: 4(، )2579مسِؿ: ـتٚب افز وافهِٜ وأداب، بٚب حتريؿ افيِؿ، رؿؿ احلديٞ: )
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ًٚ بٚدًْك         ذفؽ أن أهؾ افٌِٜ جًِقا افُالم ظبٚراٍت ظـ ادًٚين، ؾُِام ازدادت افًبٚرة صبٓ

ويستًر افَر،ن فٍظ افيِامت فٍُِر، ؾتتحدد صدة ، (1)ـٕٚٝ أدّل ظِٔف، وأصٓد بٚفٌرض ؾٔف

يُقن أصد ظروٜ فِٓالك، حتك جيد ٍٕسف بغ طِامت بًوٓٚ ؾقق بًض، وظذ ووالل افُٚؾر، 

 وذم ـؾ هذا دؿٜ افتٍْر ظـ افؼك ومآفف. .(2)ذفؽ ؿقل بًوٓؿ: )فٔؾ ـَِٛ ادْٚؾؼ(، أو )افُٚؾر(

ادسرٚمهٜ، وفُرـ يٍٓرؿ مًْرك ُٕرة ؾٓق بًّْك ادنرٚرـٜ وفَر،ن أمٚ مٚ جٚء مـ )ذك( ذم ا         

 افؼك افًَدي مـ خالل ؿرائـ أخرى ذم شٔٚق ـؾ ،يٜ: ،يٜ شبٖ، و،يٜ ؾٚضر، و،يٜ إحَٚف.

ىئ  ېئېئىئېئۈئوئۇئۇئۆئۆئۈئچ. :،يٜ شقرة شبٖؿٚل تًٚػ ذم             

 .(3) چىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب   

ٌٜ  (4)ُٜٔادِسقرة مَهديٜ افسٔٚق افًٚم ف         رة ـٚئْٜ أخأن افدار وإػ بٔٚن أن افسٚظٜ حؼ،  متجٓ

 .(5)ٓ ريٛ ؾٔٓٚ

                                                           
 .408بٚب ذم إمسٚس إفٍٚظ أصبٚه ادًٚين، ص  ابـ جْل، يْير: اخلهٚئص: ( 1

َظك  "يَقل ظبد افَرٚهر اجلرجرٚين:  ( 2 ر ذم افَِرٛ أصرؾ افسرقاد، ثرؿ ُيردَّ ًٚ مرـ احلََٔرٜ، مرـ حٔرٞ ُيتهرقَّ إٓ أّن ذم هرذا َصرْقب

ُٛ  ، ـررام ؿررٚل ابررـ"أطِررُؿ مررـ افٍُررر"اإلؾررراط، ..وافررذي يسررٚويف ذم افنرربف ادسررٚواَة افتّٚمررٜ ؿررقهلؿ:  افًّٔررد ذم ـتررٚب ُيررَداظ

ِّؿ مررـ هررالل افهررقم، ويرردظق ظررذ افَّررر ؾَررٚل:  ب ظررذ افَّررر َدْوَره،  "ؾٔررف، وُييٓررر افررتي وأرؽررٛ إػ اهللَ تًررٚػ ذم أن يَرررِّ

َُِررف  ررٚ صررٓر رموررٚن، ويًرررض ظررعَّ هالفررف أخٍررك مررـ  "، ثررؿ ؿررٚل بًررد ؾهررؾ "ويررَْص مسررٚؾٜ َؾ ٍَ رررة ذم َؿ وُيسررًّْل افًُّْ

 .228 اجلرجٚين،  صأهار افبالؽٜ: . "افٍُر مـ  افسحر وأطِؿ

3
 .[22]شبٖ:  ( 

 (.193:  1) افزرـق، :ذم ظِقم افَر،ن يْير: افزهٚن ( 4

 ٱٻٻٻٻپچ وهذا ادًْك مبثقث ذم افسقرة ـِٓٚ، ذم ادىِع  يَقل اهلل: .(428 : 15) افبَٚظل، :ٕيؿ افدرريْير:  ( 5

افسقرة متحدثٜ ظـ افثقاب وافًَٚب  [،  وذم  مقاوع مـ22]شبٖ:  چٺٺٿٺپپپڀڀڀڀٺ

ًٍِقا يقم افَٔٚمٜ، ًٚ،  واجلدال بغ افذيـ اشتُزوا وافذيـ اشُتو وذم ؾتْٜ ؿقم شبٖ، حغ صّدق ظِٔٓؿ إبِٔس طْف ؾٚتبًقه إٓ ؾريَ

ٚ ذم صؽ: ـ هق مْٓ خرة مم ـ بٔٚ ٗم ـ ي ٔز م ٜ مٔت ًِ ٝ اف ٕٚ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅۅۉ ۉې ې ڇـ

 .مهقرة مٚ يُقن ذم أخرة افسقرة  خٚمتٜثؿ تٖيت   .ڇىائائەئەئوئىېې
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ادَهقد بٚخلىٚب ـٍٚر مُٜ، بًد أن ؾرغ ويتجذ مـ ادسٚرات افدٓفٜٔ فسٔٚق ادَٚم أن        

ظِٔٓام - شِٔامنن ؾداوود وافنٚـرواحلديٞ ظـ ظٚؿبٜ مـ صُر ومـ ـٍر مِمَـّ ـٚن ؿبِٓؿ، أمٚ 

بٝ مثاًل وظزًة فِّؼـغ مـ "وؿّهتٓؿ ّـ ؿبِٜٔ شبٖ، ؾأمٚ افُٚؾرون بٚفًّْٜ ، و-افسالم ُضِ

وتٖمغ شبِٓؿ  ،وتٔسر أرزاؿٓؿ ،ـغ ذم أمـ بالدهؿادؼُؿريش، وـٚن ذم أحقاهلؿ مثٌٔؾ ٕحقاِل 

ہہہھھھھےےۓۓ  چمِمَّٚ أصٚر إفٔف ؿقفف تًٚػ:  ،ؿٍٚرهش أذم

َٜ اهلل ؿّ ..، ث.(1)چ﮴﮵﮶﮷﮸﮲﮳ ف وـٍران ببٚإلذاك  ؾٔام ؿٚبِقا بف ًّٕ

 .(2)"ًّٕتف

افٍوؾ افذي  حديٞ ظـ افًْؿ، ومٚ ؿقبِٝ بف، بًد أن حُك افسٔٚق ؿبِٓٚ ظـ شٔٚق ادَٚلو        

  تًٚػ:، ؿٚل صُرا ،هُلؿ  ظّؾ، ؾَٚبال ؾوؾ اهلل و-ظِٔٓام افسالم-شِٔامن ووهبف اهلل فداود 

ٿ    ٿڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ڀپ  پ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پچ            

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   ڌ  ڌ    ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     کڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک

ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ        ڻ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ 

ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲     ﮳  ﮴   ڭ  ۇ  ۇ  

ى   ائ  ائ        ەئ    ىۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ېئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ

 .(3)چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب   

                                                           
 .[57افَهص: ] ( 1

 .(185 :22)  ابـ ظٚصقر، افتحرير وافتْقير:  ( 2

 [.22 – 15شبٖ: ] ( 3
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وإدخٚل إفػ وافالم  ،ِّح إػ أن افٍُر هْٚ ـٍر ًّٕٜي چڍڇڇڇچؿقفف تًٚػ:     

وفذفؽ ٜ، وؿِٜ مٚ يَقم بٖداء افنُر، ..تْبٔف ظذ مٚ يْىقي ظِٔف اإلٕسٚن مـ ـٍران افًّْ"

: ذفؽ ٕن آشؿ تتُّـ ؾٔف افهٍٜ وتثبٝ، ؾ٘ذا مٚ دخِٝ (2)" (1)ڇ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئڇؿٚل:

 .رّشخٝ ؾٔف ادًْك وجًِٝ افٍُران ؾٔف ـام افًٓد، دائٛ وؿقيظِٔف إفػ وافالم 

حغ دظٚهؿ إػ اإليامن  ذـر افَر،ن ذم أول افسقرة شخريٜ افذيـ ـٍروا مـ رشقل اهلل وؿد        

خر ٚفٔقم ٔا  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې چ :ب

اإليامن بٚفٌٔٛ، ؾٚهلل هق ادستحؼ فِنُر،  ظدمُ ، وشبٛ ـٍران افًّْٜ مـ ؿبِٜٔ شبٖ (3)چۈئ

ه، وبًد وافَٔٚم بٚفنُر مرتبط بٚإليامن بٚفٔقم أخر افذي حيٚشٛ ؾٔف افًبد ظذ صُره أو ظذ ـٍر

 فرّد ظذ مـ شخر بام أتك بف، افُٚؾريـ، تقجف اخلىٚب فِرشقل ذـر ٕامذج مـ افنٚـريـ و

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  ېئ  ېئۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئوئچ

 .(8)چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب   

،  ڇ ۇئ ڇ :بٚفدظٚء ذم أيٜ مرأُ  أن ذم وجقه افدٓفٜ افسٔٚؿٜٔ مـ خهقصٔٚت افْيؿ        

ٕٕف أمر بًٍؾ ٓ ؾٚئدة ؾٔف، وؽر مَدور ظِٔف، ووراء ذفؽ  :ؽرض هذا إمر هتجغ وبٔٚن ظجزو

زظّتؿ أ ؿ هلل  َمـ ادظقا أهيٚ افَقممتّثؾ ذم أن ادًْك:  مزيد اشتٓجٚن، واإلجيٚز بٚحلذف ذم أيٜ

: إذ ٓ يُِّقن وبًد دظقهتؿ فـ يَدروا ِقهؿ أن يًٍِقا بُؿ بًض أؾًٚفْٚ،ذيؽ مـ دوٕف، ؾس

، (5)ٕن افؼـٜ ذم افربقبٜٔ ٓ تهِح وٓ دمقز :ؾٚظِّقا إُٔؿ مبىِقنوبام أ ؿ فـ يَدروا ، ؿدرةً 

ثؿ بغ مسقؽٚت ظدم افَدرة ظْد هٗٓء افذيـ اخُتذوا ذـٚء مـ دون اهلل، إ ؿ ٓ يُِّقن مثَٚل 

                                                           
 [.13]شبٖ:  ( 1

 .436ص إصٍٓٚين، ـتٚب افُٚف، )ـٍر(، : ادٍردات ( 2

 .[7شبٖ: ] ( 3

 [.22شبٖ: ] ( 4

 (.272: 19) افىزي، يْير: جٚمع افبٔٚن: ( 5
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ػ إ ًٚ ذرة ذم افسّقات وٓ ذم إرض مـ خر وٓ ذ وٓ ض وٓ ٍٕع، وإذا ـٚن دظٚؤهؿ مقجٓ

ّٓ فؾٚؿد  ّٓ ِقء، وؾٚؿد افقء ٓ يًىٔف، ؾٓذا يًْل أ دخِقا أهقاءهؿ ذم تٔف  أن يُ  وجف فدظٚئٓؿ، إ

 هلؿ إٓ افًْٚء وافٌبـ. ٓحظّ  ثؿ افوالل،

دون: )اظبدوا( ٕن  افدظٚء مخ افًبٚدة، وٕن ادرء ؿد يًبد   ڇ ۇئ ڇأوثر افتًبر بَقفف: و       

ؽره: فقهٍؿ ذم اظتَٚده، وإحؼ خِقص افدظٚء  -شبحٕٚف–اهلل وحده ٓ يؼك بف ويدظق مًف 

 .(8)وافّتقجف وافْير وافَهد هلل وحده ٓ ذيؽ فف

  ېئېئىئچ: هٗٓء افؼـٚء فٔس هلؿ مِؽ يٍْردون بف، وٓ ذاـٜ ذم مِؽ        

ٓقم مـ افسٔٚق ذك ؾٚفؼك ادٍ، چيئىئىئییییجئحئمئىئ

ؿد ٍٕك أن يُقن ٔهلتٓؿ مِؽ مستَؾ، وأتبع أن يُقن هلؿ ذٌك ذم رء مـ " اهللافربقبٜٔ، و

ِّؼ افؼك إجيٚزًا ٕٕف حمؾ افقؾٚق وإرض، أي ذكافسامء   .(2)"مع اهلل، ؾِؿ يذـر متً

حُٚيٜ ؿقٍل يُقن ميّْٜ فُِذب، ":، وافزظؿ(ظبدتؿ)دون   ڇ ۆئ ڇَقفف: يِحظ افتًبر بر        

 . (3)"ر،ن ذم ـؾ مقوٍع ُذم افَٚئِقن بفوهلذا جٚء ذم افَ

                                                           
 .366صأبق مقشك، يْير: دٓٓت افساـٔٛ:  ( 1

 .(186 :22ابـ ظٚصقر، ) افتحرير وافتْقير: ( 2

. فُـ للء )زظؿ( ذم افسْٜ ؽر خمتص هبذا افَٔد، وهذا يبغ أن افَر،ن 263ص إصٍٓٚين، ـتٚب افنغ، )ذك(،: ادٍردات ( 3

ـْ مـ ذفؽ مٚ جٚء  فٔس ـام ُظٓد ذم افُتٚب افًزيز، مًٓقد اإلبٕٜٚ ظْده   فٔس إٓ وحل، مل يتَّقفف افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، إذ َظر

ـْ َأبِِٔف، َؿَٚل: ؿَ  ـِ َأيِب َؿَتَٚدَة، َظ رَٚل: َظْبِد اهللَِّ ْب ََ َٕرٚ؟ َؾ ـَ َأ ُٝ ذِم َشربِِٔؾ اهللَِّ، َأْير ِْ
َٝ إِْن ُؿتِ َٚل: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ، َأَرَأْي ََ َٝ ذِم »َٚم َرُجٌؾ، َؾ ر ِْ

إِنَّ ُؿتِ

باًِل  َْ ِٜ  َشبِِٔؾ اهللَِّ َصٚبًِرا حُمَْتِسًبٚ، ُم َٝ ذِم اجْلََّْ ْٕ َٖ ُف  ش َؽْرَ ُمْدبٍِر، َؾ َّٕ َٝ َوُرئَِْٔٚ َأ َُ ِْٔف، ُثؿَّ َؿَٚل: ، ُثؿَّ َش َِ ُجُؾ؟»َيِْْزُل َظ ـَ افرَّ ََٕذا، ش َأْي َٚل: َهَٚأ ََ ، َؾ

يُؾ َص »َؿَٚل:  َذفَِؽ َزَظَؿ ِجْزِ ـَ ُْٖخقٌذ بِِف،  ُف َم َّٕ ـٌ َؾِ٘ ِْٔف َدْي َِ قَن َظ ُُ َّٓ َأْن َي َِّؿَ إِ ِْٔف َوَش َِ ذم:  هبرذا افٍِرظ أخررج صرحٔح،حرديٞ ش.ذَّ اهلُل َظ

دار  :مهررر، )حمّد بـ ظبد ادحسرـ افسـرل: ، حتَٔؼداوود بـ اجلٚرود افىٔٚفز افبكي شِٔامن بـ :افىٔٚفز داوود أيب مسْد

(. 510:  1(، )628، رؿرؿ احلرديٞ: )أحٚديٞ أيب ؿتٚدة ظـ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشرِؿ مسْد  هر(،1419افىبًٜ إوػ،  ،هجر

، رؿرؿ احلرديٞ: بٚب مـ ؿتؾ ذم شربٔؾ اهلل ـٍررت خىٚيرٚه إٓ افرديـ ،رةـتٚب اإلمٚبٌر ذا افٍِظ، وأخرجف مسِؿ ذم صحٔحف 

ْٔفِ »مسِؿ: ظْد ٍِظ افو (.1501:  2(، )1885) َِ يَؾ َظ اَلُم َؿَٚل يِل َذفَِؽ  َؾِ٘نَّ ِجْزِ  ش.افسَّ
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مـ خالل دٓفٜ افسبٚق إػ ؾرق ذم افتًبر ذم ؿقفف تًٚػ:  -رمحف اهلل-افتٍٝ اخلىٔٛ اإلشُٚذم و        

﮶﮷  چب٘طٓٚر اشؿ اجلالفٜ، ومَٚرٕتف بٚإلوامر ذم ؿقفف: چېئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئچ

وذـر أن اإلوامر ذم شقرة   ،(1)چ﯀﯁﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿

،  اإلهاء فَقة افذـر ؿبِف، حٔٞ تُرر ذم أـثر مـ ظؼة مقاوع موّرًا وميٓراً 

 ۀ ڻ ںڻڻ  ڻںڱڱڳڳڳڱڱڳگگگٹٹچ

ؾُٚن اإلوامر ،  (2)چ﮲﮳﮴﮵ۓھےےۓھھھہۀہہہ

 .أوػ ذم هذا ادقوع

ۇۆۆۈۈٴۇۋ  چٹٹ فذـر تَدم ذم ثالثٜ مقاوع،أمٚ ذم شبٖ ؾ٘ن ا           

، ؾحسـ اإلطٓٚر هْٚ چوئىائائەئەئىېۉېېېۉۋۅۅ

ٍٜ ذم  افذي ييٓر، و(3) ؾِذفؽ اختٍِٚ چ﮺﮻چ، وؿقي اإلوامر هْٚك:چۆئۈئۈئچ مـ ظِ

دزيد مـ اشتحوٚر  ٚت افداظٜٔافسٔٚؿذم يُقن  أن افتكيح بٍِظ اجلالفٜهذا افتٌٚير ذم افتًبر 

مع ادتهػ بًْقت اجلالل، ادتٍرد بٕٚفقهٜ مزيد تَريع ظذ اختٚذ افؼيؽ ذم افَِقب، وادٓٚبٜ 

  .وافقحدإٜٔ

ّْٔٝ إتٍٚء ادِؽ ذم افساموات وذم إرض، وإتٍٚء افؼاـٜ ومـ افقؾٚء بٚدًْك ذم أيٜ أ ٚ         ب

إتٍٚء إظدام دفٝ ظِٔف صٌٜٔ افتُْر ذم ـٍؾ مـ )ذك،  ، وإتٍٚء افيٓر إتٍٚء تٚمٚ، ؾٔام بْٔٓام

 ڇ ىئ ىئ ڇٚ ـٚن ادراد ادبٚفٌٜ ذم احلَٚرة بام تًرف افًرب ؿٚل: ررّرد" بٔٚن ذفؽ إٔف  طٓر(،

ًٚ بَقفف رّررود،..  ٚ ـٚن هذا طٚهرًا ذم ٍٕل ادِؽ اخلٚفص ظـ صقب ادنٚرـٜ، ٍٕك ادنٚرـٜ أيو

                                                           
 [.56اإلهاء: ] ( 1

 [.55 – 54]اإلهاء:   ( 2

يْير: درة افتْزيؾ وؽرة افتٖويؾ: أبق ظبد اهلل حمّد بـ ظبد اهلل إصبٓٚين ادًروف بٚخلىٔٛ اإلشُٚذم، دراشرٜ وحتَٔرؼ: حمّرد (  3

 .   1077هر( ص1418مهىٍك ،يديـ،  إذاف: ظبد افستٚر ؾتح اهلل شًٔد، )مُٜ ادُرمٜ: جٚمًٜ أم افَرى، 
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ًٚ هلؿ ؾٔام يدظقٕف:  ذم أي افساموات وإرض وٓ ؾٔام ؾٔٓام، وأظرق   ڇ مئ حئ جئ ڇمٗـدًا تُذيب

 . (1)"ِؽ، وأـد افٍْل ب٘ثبٚت اجلٚرأي ذم خِؼ وٓ ُمِؽ وٓ مِ   ڇ يئ ىئ ڇافٍْل ؾَٚل:

جٚء افؼك ُٕرة ذم ؽر مقوع شبٖ: جٚء ذم مقوًغ متنٚهبغ، مقوع ذم شقرة ؾٚضر، ـام        

 و،خر ذم شقرة إحَٚف.

  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ٹ ٹ چ

 چڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ک    ڎڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌڇ    

 [40]ؾٚضر: 

  ﮼ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻ٹ ٹ چ   

 [4]إحَٚف:  چ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                      

 أوًٓ: شٔٚق افسقرتغ

ٔتٚن افسقرتٚن        ُّ ٌٜ ؾٚضر  افًٚم ذم سٔٚقمَهديٜ اف، (2)م إػ إثبٚت افَدرة افُٚمِٜ هلل تًٚػ،  متجٓ

، وافتًبر ظـ (3)افالزم مْٓٚ متٚم افَدرة ظذ افبًٞ افذي ظْف يُقن أتؿ اإلبَٚئغ )اإلبَٚء افثٚين(

 إصًٌٚر بٖن اإلؿٚمٜ احلََٜٔٔ ذم أخرة ٓ ذم افدٕٔٚ.(4) اجلْٜ ذم شٔٚق هذه افسقرة بدار ادَٚمٜ

إٕذار افُٚؾريـ بٚفدٓفٜ ظذ صدق افقظد ذم ؿٔٚم افسٚظٜ  هلشٔٚق إحَٚف مَهديٜ و        

 (5)افالزم فًِزة و احلُّٜ مـ فدن ظزيز حُٔؿ. 

                                                           
 (.493:  15)افبَٚظل، ٕيؿ افدرر:  ( 1

 (.193: 1) افزرـق، يْير: افزهٚن ذم ظِقم افَر،ن: ( 2

 -افسرقر ادٍتتحرٜ بٚحلّرد مخرس: افٍٚحترٜ افَقل بٚإلبَٚء افثٚين يًٚدل افَقل بٚإلبَٚء إول ادذـقر ذم شقرة افُٓػ، ذفؽ أن ( 3

، وافُٓرػ ظرذ ًّٕرٜ اإلبَرٚء ولمحد ظذ ـٚؾٜ افًْؿ، وإًٕٚم محد ظذ ًّٕٜ اإلجيرٚد إ . افٍٚحتٜؾٚضر -شبٖ -افُٓػ -إًٕٚم

، وشبٖ ظذ ًّٕٜ اإلجيٚد افثٚين )احلؼ وافبًٞ(، وؾٚضر ظذ ًّٕٜ اإلبَٚء افثٚين ذم افدار أخرة، هذا مٚ ؿٚل بف اإلمرٚم شرًد إول

 (، وؽرهٚ. 6-4:  12(، و)6، 1: 7(، و )46-44: 1ر: )افديـ افتٍتٚزاين وَِٕف ظْف افبَٚظل، يْير: ٕيؿ افدر

   [.35ؾٚضر: ] چڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ٹ ٹ چ (  4

 .(118: 18 )، و (1: 16) افبَٚظل، يْير: ٕيؿ افدرر: ( 5
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تبُٔٝ ظذ مٚ هؿ ؾٔف مـ افوالل جٚءت ذم مَٚم افأ ٚ ،يٜ ؾٚضر مـ مسٚرات شٔٚق         

ن اهلل ذم إرض، أو أن هلؿ ذاـٜ مع اخلسٚرة، بسٗاهلؿ ظـ اجلزء افذي اشتبدوا بخَِف مـ دوو

ًٚ يبغ أ ؿ منٚرـقه ذم اخلِؼ.  اهلل ذم خِؼ افساموات، أو أن اهلل أتٚهؿ ـتٚب

إذ أمر اهلل  :يرض وٓ يٍْعافتَريع ظذ ظبٚدة مٚ ٓ فتًْٔػ و،يٜ إحَٚف جٚءت ذم مَٚم او        

ظذ إهلٔتٓٚ مـ َٕؾ أو ظَؾ، حتك ـٖن مٚ أن يْبٓٓؿ ظذ شٍٓٓؿ ذم ظبٚدة مٚ ٓ دفٔؾ   فرررّٕبٔ

 يديْقن بف أوهك مـ خٔٚل.

ثالث ،يٚت: ،يٜ ظّرؾٝ ظذ اهلل بام يزيد ادٗمْغ خنٜٔ، و،يٜ  ىحقذم ؾٚضر  شٔٚق ادَٚلمًَد         

ذـرت بًْؿ اهلل بام يزيد ادٗمْغ رؽبٜ، و،يٜ أؿٚمٝ احلجٜ ظذ افؼك بام ٓ مزيد ظِٔف، وذم ـؾ 

 .(1)تًريػ ظذ اهلل ذفؽ ٕقع

ٱ  ی    ی  جئ  حئ   مئ     یېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    یچ  ٹ ٹ           

ٹ    ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ ڀ   ٺ  ٺ   ٺ    ڀڀ  ڀ         پ  پ  پٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ

ٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ   ڃ     

 .(2) چڑ        ک  ک  

، وؾنه (3)ؾّن افٍُر ادقجقد ذم هذا افسٔٚق بٚفٍُر )بٚهلل( -رمحف اهلل-ُيِحظ أن افىزي         

 .آشتخالف ذم إرض (4) بٍُر )ًّٕٜ( -رمحف اهلل-افزخمؼي 

ّٜ إذا ـٚن افٍُر هْٚ ـٍر         تتحدث ظـ  ڇ ٿ ٿ ٿ ٺ           ٺ  ٺ ٺ  ڀڇؾ٘ن مجِٜ:  ًٕ

  ٺ ٺ  ڀڇ :ؾ٘ن مجِٜ ،ٕن افقاو تَتيض افتٌٚير، أمٚ إذا ـٚن ـٍرًا بٚهلل :افُٚؾريـ برهبؿ

                                                           
 (.4604: 8) حّقى إشٚس ذم افتٍسر:يْير:  ( 1

8
 [.40 – 38]ؾٚضر:  ( 

 (.389: 19)افىزي، جٚمع افبٔٚن:  ( 3

 (.161:  5) افزخمؼي، يْير: افُنٚف: ( 4
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مَتٙ طٚهر هذا ادًْك "، وـٚنڇ ڀڀ ڀ            پ پ ڇهل بٔٚن جلِّٜ  ڇ ٿ ٿ ٿ ٺ           ٺ

، وإٕام خقفػ ذفؽ فِدٓفٜ ظذ آهتامم هبذا ادبغَّ ٕن افبٔٚن ٓ يًىػ ظذ  : تًىػ ظِّٔٓٚٓ أ

ًٚ مـ ثّؿ ستَاًل بٚفَهد إػ اإِلخبٚر بف، ؾجًؾ م ،افبٔٚن َّْٜٔ بّوّق ٚ تْبٔٓ ظىٍٝ ظذ اجلِّٜ ادب

ظذ ذفؽ آشتَالل، وهذا مَهد يٍقت فق ترك افًىػ، أمٚ مٚ تٍٔده ِمـ افبٔٚن ؾٓق أمر ٓ 

 .(1)"اجلِّٜ افثٕٜٚٔ مـ مًْك اجلِّٜ إوػ ٕٕف تَتؤف ٕسبٜ مًْك :يٍقت

 ٺ           ٺ  ٺ ٺ  ڀ ڇ،خر فٌِّٚيرة اؿتٙ افًىػ، ؾٍل اجلِّٜ افثٕٜٚٔ: وهْٚك وجف           

اجلِّٜ إوػ  أن بٔٚن ذفؽ ،ڇ ڀ ڀ            پ پ ڇمًْك فٔس ذم اجلِّٜ إوػ:  ڇٿ ٿ ٿ

ـَ أن مآل افٍُر ظذ ؾٔٓٚ  أريد افسـٔز  ر، ٓ يتًداه إػ ؽره، ؾٍٔٓٚ ٕير فْهٔٛ ٍَ يُقن ظذ مـ 

تُقن اجلِّٜ  افٍُر مـ افُٚؾريـ، ومزيد اظتْٚء بًّْك خهقصٜٔ افٍُر دـ يديـ بف. بحٔٞ

ًٚ فِْبل  ڇ ڀ ڀ ڇ:آشّٜٔ بٖن اهلل ٓ يٗاخذه بٚشتّرارهؿ ظذ  ظذ شبٔؾ افَك تىّْٔ

  افٍُر.

ًٚ، وهل تْير فَِّٝ بٔٚن أن افٍُر فـ يزيد افُٚؾريـ ظْد ر أمٚ ذم  اجلِّٜ افثٕٜٚٔ          هبؿ إٓ مَت

ًٚ دـ ؿٚم بٚفٍُرافو  دام ظِٔف.و  ،ٌوٛ جزاء وؾٚؿ

َر يْبٌل أنْ يْبٌ"ئٍد أن افٍُر  ڇ            پ ڇ :يضوافتًبر بٚفًٍؾ ادٚ        ٍَ ـَ ـْ  يسك  ل أن يَْىع، ؾّ

َراَن.... ـام أن ـّؾ  ٍْ ُُ  مـ جز اْف
ٍ
ًٚ، ؾُٚن بهٌٜٔ ادٚيِض ء  .(2)"افٍُران يَع مْف َتٚم

، يًْل أ ؿ افراشخقن ؾٔف افًريَقن ذم  ڇ  ٺ ٺ  ڀ ڇذم ؿقفف: وًٕتٓؿ اهلل بٚفُٚؾريـ        

 .، ؾٚفتًبر بٚٓشؿ مَتض مٚ ؾٔف مـ ثبقت افهٍٜ ودوامٓٚصٍٜ تٌىٜٔ احلؼ

ْٚؤه  و ؿقل          ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ:  احلؼ جّؾ ث

 چڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        کڎڌچ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍڌچ  

                                                           
 .(322:  22 ) ابـ ظٚصقر، افتحرير وافتْقير: ( 1

 .(146: 25افرازي، )افتٍسر افُبر: : يْير ( 2
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وإن ـٕٚقا جًِقهؿ "ٕسٛ اهلل إفٔٓؿ افؼـٚء ٕ ؿ ، وؿقم حمّد  قمؼـظْل بف ذم ادبتدأ  

ًٚ مـ مُِف ، ؾٚفتبُٔٝ يتبًف زيٚدة تقبٔخ  (1)"ذـٚءه مل يْٚفقا صٔئٚ مـ ذـتف، ٕ ؿ مٚ َٕهقه صٔئ

 ٍٜ بٚٓشتٍٓٚم ظذ مٚ هؿ ؾٔف مـ افوالل، وافؼك هْٚ ذك ذم افًبٚدة. وختّٝ أيٜ بٍٚصِ

ـ ادًْك ؾٔٓٚ ُّ  ذم حغ، فإحَٚؿفذيـ ظدفقا ظـ احلؼ وإذ ًٕٝ ؾٔٓٚ أهؾ افؼك بٚفيٚدغ، ا :يتّ

 أن افذي خَيِؼ فٔس ـّـ ٓ خَيِؼ.

ّْٔٚت} -افُسٚئلبُر و ٕٚٚؾع وابـ ظٚمر ويًَقب وأب- وؿراءة إئّٜ         ّْٜٔ  {ظذ ب بٚجلّع فِب

 .(3)"وهق ضب مـ افتُٓؿ"، (2)"إيامء إػ أّن افؼك خىر ٓ بد ؾٔف مـ تًٚود افدٓئؾ"

ِٓ ويُ               ذا اإلثبٚته أناخلِؼ فًِزيز احلُٔؿ، وأن  إثبٚتذم شقرة إحَٚف ر شٔٚق ادَٚل ي

ِّٜ إظراض افذيـبٚحلؼ، وأ إذاـٓؿ ذم ظبٚدة اهلل تًٚػ ؽره، ؾْٚؿنتٓؿ افسقرة، هل  ـٍروا ن ظ

ـ ٓ يستجٔٛ ممأؿٚمٝ احلجٜ ظِٔٓؿ بىِٛ اإلراءة، فبٔٚن إٔف ٓ أوؾ ممـ يدظق ؿ مـ دون اهلل و

 ؿٚل اهلل تًٚػ:، وٓ يًل

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ۀڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻچ                

 ﮽  ﮾  ﮿  ﯀    ﮼ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹ ﮺   ﮻

                     ڭ   ﯁                   

ٱ  ٻ   ٻ      ٻ          ٻ  پ  پ  پ  پ            ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ 

 (4)چڀ

                                                           
 .(68 : 16) افبَٚظل ٕيؿ افدرر: ( 1

 .(20:  4: )افَٚيض افبٔوٚوي بؼح صٔخ زادة تٍسر(  2

. (204:  22إفقد، ) :روح ادًٚين ( 3

8
 .[6 – 3]إحَٚف:  ( 
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ويِحظ مـ دٓفٜ ادىِع ظذ ادًْك إم فِسقرة، أن ـرّؾ مرٚ جرٚء ذم إحَرٚف خرٚرٌج مرـ          

مهرٚ مردار   --رّد ٕبرقة ادهرىٍك ، ؾٚفٍُر برٚهلل، و  چۀ   ہ  ہ  ہ  ہچمجِٜ: 

ِّٓٚ، يتُّنػ مًْٚمهٚ ذم ثْٚيٚ ـّؾ مجِٜ ذم افسقرة  .(1)افسقرة ـ

إن ـٚن مًْك ـِّٜ )ذك( هل افؼاـٜ، ـ دٓفٜ افسٔٚق، وؼك هْٚ بّغ متِّبسٓؿ بٚف         

وفُْٓٚ ذاـٜ مع اهلل ذم اخلِؼ، وبًد شقق ضِٛ اإلثبٚت تبغ إٔف مَلْ يُـ رٌء مـ إرِض خمِقًؿٚ 

ًٜ خلروج ادخِقؿٚت ظـ  ىؾـ رٌء مـ إرِض خمِقؿٚ هلْؿ بو إِذا مل يُ"هلؿ،  أْن يُقٕقا ،هل

ٌف  خَِٓؿ، وإذا بىَؾ أن يُقن  . (2)" ادخِقؿٚتذمهلٚ خٌِؼ بىَؾ أن يُقن هلٚ تكُّ

 السياَقـيــْن: يف بناءالفروق 

  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  چ ٹ ٹ

 چڇ    ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ک  

 [.40ؾٚضر: ]

  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻﮼   ھ  ٹ ٹ چ

 [.4إحَٚف: ] چ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                      

 ،مٚهٜٔ اددظّقيـ مـ دون اهللٔيتغ  اجتًّتٚ ذم ٕقع افؼك، وادَهقد بٚخلىٚب، ويِحظ أن ا       

 جٚءت ظِٔف اجلِّٜ ادتنٚهبٜ.افٌرض مـ ضِٛ إدفٜ، وإشِقب افذي وٕقع دظٚئٓؿ، و

ًٚ أو ؽر ذفؽ، وافؼك ؾٔٓام ذك مع اهلل ذم ربقبٔتف تدب تٍهٔؾ ذفؽ أن        اخلىٚب رًا أو خَِ

ظٚء ظبٚدة، افذيـ يدظق ؿ مـ دون اهلل هؿ إصْٚم، وٕقع دظٚئٓؿ د، وؿقم حمّد  دؼـل

مـ افوالل، وذم أيتغ أشِقب  افَِْٜٔ زيٚدة تبُٔٝ ظذ مٚ هؿ ؾٔفوضِٛ إدفٜ افًَِٜٔ و

                                                           
، افىبًرٜ إوػإحَٚف[، دراشٜ ذم أهار افبٔٚن: حمّد حمّرد أبرق مقشرك، )افَرٚهرة: مُتبرٜ وهبرٜ، يْير: ،ل حؿ ]اجلٚثٜٔ و ( 1

 .317هر(، ص1432

 .(10 :26ابـ ظٚصقر،)افتحرير وافتْقير:  ( 2
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ًٚ ظِٔف، ذم ؾٚضر:  :(1)احتبٚك حذف آشتٍٓٚم ظـ افؼـٜ ذم إرض أوًٓ فدٓفٜ مثِف ذم افسامء ثٕٚٔ

ًٚ فدٓفٜ مثِف أوًٓ ظِٔف ذـر اخلِؼ أوًٓ دفٔؾ ظذ ، وذم إحَٚف: (2)وحذف إمر بٚإلراءة ثٕٚٔ

ًٚ دفٔؾ ظذ حذؾ ًٚ، وافؼـٜ ثٕٚٔ ، وـٖن بٕٔٚف ذم ؾٚضر: )أهلؿ ذك ذم إرض؟ (3)ٓٚ أوٓحذؾف ثٕٚٔ

 أم هلؿ ذك ذم افسّقات؟ أروين مٚذا خَِقا ؾٔٓٚ(.  ، أروين مٚذا خَِقا مْٓٚ

وتَديره ذم إحَٚف: )أهلؿ ذك ذم إرض، أروين مٚذا خَِقا ؾٔٓٚ فٔهدق ادظٚؤـؿ أ ؿ        

 ذـٚء ؾٔٓٚ، أم هلؿ ذك ذم افسّقات؟ أروين مٚذا خَِقا ؾٔٓٚ فٔهدق ادظٚؤـؿ ؾٔٓٚ(.

بًض خهقصٔٚت افْيؿ ؾٔٓام، واختتٚم ـؾ مْٓام  أمٚ جٜٓ اؾساق أيتغ، ؾيٚهٌر ذم           

 صِٜ تَتيض ادًْك افذي جٚءت ظِٔف.بٍٚ

ذم ؾٚضر، وفًؾ ذفؽ   (4) ڇ ڦ ڇـِّٜ  دتزي أن ذم وجقه افدٓفٜ مـ خهقصٔٚت افْيؿ      

ّٞ ذم افسقرة مـ  افتٍْر ظـ افؼك أو اختٚذ افؼيؽ، :  مـ مثؾ ذفؽ ؿقفف تًٚػ بسبٛ مٚ ُب

 حبمئىئيئجب  حئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  ېئۈئېئ ۈئ ۇئۆئۆئچ

                                                           
 ذم إول.وهق أن حيذف مـ إول فدٓفٜ افثٚين ظِٔف، ومـ افثٚين مٚ ثبٝ ٕيره "مـ إٔقاع احلذف،  ( 1

هق أن جيتّع ذم افُالم متَٚبالن. ؾٔحذف مـ ـؾ واحد مْٓام مَٚبِرف فدٓفرٜ  "ؾَٔقل:  "احلذف ادَٚبع  "ويىِؼ ظِٔف افزرـق: 

.ومبْك هذه افتسّٜٔ مـ احلبؽ. وهق افند واإلحُٚم.ؾُٖن هذا افْقع مـ احلذف ُيُسٛ افُالم ؿقة وزيْرٜ: افَرقة "أخر ظِٔف 

: 2) ادىًْرل، :، يْير: خهٚئص افتًبر افَرر،ين وشرامتف افبالؽٔرٜ"إؿسٚم، وافزيْٜ مـ حٔٞ احلذف ادتْٚطرمـ حٔٞ اشتٍٔٚء 

73). 

 (.69: 16) افبَٚظل، ٕيؿ افدرر:يْير:  ( 2

 (.124: 18): يْير: افسٚبؼ(  3

ڀ  ڀ    ڀٱٻٻٻٻپپپ  پچ ٹ ٹ  إول: ،هلرٜ ومًبرقدات،  تٖيت ذم افَر،ن ظذ ثالثٜ مًٚن: {ذـٚء} ( 4

ٹ ٹ  افثرٚين: صرٔٚضغ، مٚ جٚءت بف افُِّٜ ذم  ،يٜ ؾرٚضر.و هذا ادًْك يامثؾ [، ٤٣ يونس::] چٿٿٺٺٺٺ ڀ

﯀  ﯁         ﮿﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮹ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸چ

ْيررر: ي [.41]افَِررؿ:  چيث  حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخٹچ ٹ،  افثٚفررٞ: ـٍررالء و أوصررٔٚء[،   ١٢الشوون: : ] چ  

 .257صظّر وؾريؼ ظّؾ، ـتٚب افنغ، )ش ر ك( ، ءاتف: ادًجؿ ادقشقظل ٕفٍٚظ افَر،ن افُريؿ وؿرا
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ڱ     ڳڳ  ڳ  ڳگ   گ  گ   گ  ک ک کچ وؿقفف: چمبىب خب

 .چں  ڻ  ڻ       ڻ   ڻ    ںڱ  ڱ  ڱ

شقرة ؾٚضر جٚءت فتبٔغ اإلبَٚء افثٚين افذي يُقن ذم دار  أنّ  بغ اخلٚمتتغوذم اخلهقصٜٔ      

اخلِقد، ؾختّٝ أيٜ بام يْٚشٛ رؤيٜ افيٚدغ ظـ افدٕٔٚ افتل حيسبق ٚ دارهؿ، وهل ذم احلََٜٔ 

رور، : إذ تٍل بٚدًْكوـِّٜ )افٌرور( هْٚ  ،ٌرور، ـام أن وظدهؿ فٔس إٓ ؽروردار اف ٌُ  بٚفوؿ اف

ؿ افدٕٔٚ ؾِ٘ن  ٓ أي: (1)ڇ ٹ ٹ ٹ ٿ ڇوذم افتْزيؾ:  .مٚ اْؽُسَّ بف مـ متٚع افدٕٔٚ" َُّٕ رَّ ٌُ َت

ثِروا ذفؽ احلظّ  ْٗ َُص مـ ديُْؿ ؾال ُت َُّٕؿ بٚهلل ،ـٚن فُؿ حظ ؾٔٓٚ َيْْ ُرور وٓ يٌرَّ ٌَ  .(2)"اف

جٚءت بام يَتؤف شٔٚق افسقرة اخلٚص هبٚ: ؾسٔٚؿٓٚ هيدي  يٜأأمٚ ذم إحَٚف ؾ٘ن مٍردات       

إػ إٕذار افُٚؾريـ بٚفدٓفٜ ظذ صدق افقظد ذم ؿٔٚم افسٚظٜ، وهؿ ضقفبقا ذم افدٕٔٚ بٕٚدفٜ افًَِٜٔ 

فٔتحَؼ صدؿٓؿ ذم أحَٜٔ افؼيؽ، مٚدام أ ؿ يُْرون اإلخالص ذم افًبٚدة إلفف حؼ،  :وافَِْٜٔ

 ويكون ظذ دظٚء َمـ ٓ يُِّقن مـ ؿىّر. 

ٕٓتٍٚء اشتحَٚؿٓؿ  ٍٚت ادقجبٜ فألفقهٜٔ ظـ ذـٚئٓؿ:وه آحتبٚك: إٔف ٍٕك أهؿ افه       

ًٚ، وحذف مٚ ٓ فًِبٚدة، ؾذـر مٚ هق أؾحؿ فِخهؿ وأمٙ أوًٓ، ومٚ هق  أؿرع فف وأردع ثٕٚٔ

ًٚ، وافَر،ن خيٚضٛ أهؾ افبٔٚن وافذائَٜ يستىًٔقن إثبٚتف أوًٓ، ومٚ  ٓ يَدرون ظذ اإلؿرار بف ثٕٚٔ

افِامحٜ، ؾْٔٚشبٓؿ هذا آختزال ذم افىِٛ. إ ؿ ٓ جيدون ذم ـتٚب مـ افُتٛ أن اهلل أمر أن يًبد 

ن تتبك حََٜٔ جِٓٓٚ برهبٚ، وتكف افقحدإٜٔ إفٔف ؽره، وذم هذا حٞ فَِِقب افٌٚؾِٜ ظذ أ

ًٚ ودفٔاًل طٚهرا، واحلذف منر إػ إظالم افُٚؾريـ بًجز ذـٚئٓؿ، وَٕص ظَقهلؿ   ًٚ ؿٚضً برهٕٚ

إذ يسٚوون ؽر اهلل بٚهلل، وذم هذا تْبٔف حلَٚرة صًْٔٓؿ، ـام أن ذم احلذف ٕبؾ ظىٚء ذم ؾٓؿ ادراد: 

أشٓام ذم ٍٕل أن يُقن هلؿ ذيؽ ذم إرض افتل يّنقن ظِٔٓٚ،  فُقن افرـْغ ادحذوؾغ ؿد

                                                           
 .[5]ؾٚضر: ( 1

 .(3232:  5، مٚدة )ؽرر(، )بٚب افٌغ  ابـ مْيقر، فسٚن افًرب:يْير:  ( 2
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 ے ھ ھ ھ ڇ: ؿقفف ذم ڇ ڄ ڄ  ڄ ڇ تًبر:، واصىٍٚء (1)صالحٜٔ أن يُقٕقا ،هلٜوذم ٍٕل 

خدم ؾٔٓٚ اشتُ ذم افَر،ن ،يٚت  للء مع ڇ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڇ، وؿقفف: ڇ ۓ ۓ  ے

ٌِؿ ظذ أ ؿ فنّدة مٚ أذـقهٚ ـٖ ؿ اختذوهٚ هل اإلفف، وهذا تدرج ذم  (2))مع(حرف اجلر:  ًْ م

افؼك، يزيـ اهلقى فإلٕسٚن ذم افبدء اختَٚذ وشٔط ذم افًبٚدة ُيٍٓؿ إٔف ذيؽ مع اهلل، ثؿ مٚ تزال بف 

افقشقشٜ واإلؽقاء حتك يًبد مـ دون اهلل افذي فف دظقة احلؼ، أمٚ افذيـ يدظقن مـ دوٕف ؾال 

  يستجٔ
ٍ
 .(3)ڇ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ  ٺ      ٺ ٺ  ڀڇبقن هلؿ بقء

 ﮳ ﮲ ڇبدءًا مـ إمر ذم ؿقفف:  أيتغ اشتدراج يٗدي فًِجز، تهقير افتحدي ذم ذمو       

ًٚ،:  ڇ  ﮵﮶ ﮴  ؾُٔقن إمر افتًجٔزي ذم ؿقة ٍٕل أن خيَِقا  إذ ٓ يستىًٔقن أن يروه صٔئ

ًٚ ؾواًل ظـ أن  ؿد ٕهبٝ افتامثٔؾ وإصْٚم أمٚم ادٚرة،  ٚـٖ  يستحَقا افًبٚدة، ثؿ إن أيٜصٔئ

خٚفٜٔ مـ ـؾ  ٓؾتٜ إٔيٚر أتبٚظٓٚ إفٔٓٚ، وؿد حرضت ذم افذهـ واخلٔٚل أصًُٚٓ جٚمدًة صامء،

 وـٖن احلقار بًدئذ:  فٔحُؿ ظِٔٓٚ وهل حٚضة. -هُذا-شبٛ فِحٔٚة، أحرضت 

أجؾ هذه هل متٚثُِٔؿ وأصْٚمُؿ افتل تدظقن مـ دون اهلل، إذن ؾٕ٘ٚ شٚئِقـؿ أشئِٜ          

 ؾٖجٔبقا ظِٔٓٚ، وفتُـ إجٚبٚتُؿ مَروٕٜ بٚفدفٔؾ وافنٚهد.

هذه إرض ممتدة واشًٜ، ؾٔٓٚ ـؾ مٚ ؾٔٓٚ مـ زمحٜ احلٔٚة: أ ٚر وبحٚر وزروع وـروم            

ظُِّؿ: ؾٖروين مٚذا خِؼ أصْٚمُؿ مْٓٚ، ـِٓٚ  فّقن ومٚ ٓ يسًومْٚزل ومٚ تًِ وجبٚل وصحٚرٍ 

                                                           
شًقد خٔنٚن افَرر، )رشٚفٜ بْٝ : أشِقب آحتبٚك ذم ،ثٚر أهؾ افًِؿ ومقاؿًف ذم افَر،ن احلُٔؿ، دراشٜ بالؽٜٔ: أمْٜٔ يْير ( 1

 .133-131هر(، ص 1430مٚجستر، ؿسؿ افدراشٚت افًِٔٚ افًربٜٔ، ـِٜٔ افٌِٜ افًربٜٔ، جٚمًٜ أم افَرى، مُٜ ادُرمٜ، ظٚم

ادٗمْررقن: ] چۈئ         ۈئ  ېئ   ېئ   ېئ    ۆئائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ې  ې  ې  ى  ى  چ  تًررٚػ:  ـَقفررف ( 2

ٿ  ٿ    ٿ  ٹ      ٿٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺچ  [، وؿقفرررررف: 117

  [. 68افٍرؿٚن: ] چ    ٹ ٹ  

 [.14افرظد: ] ( 3
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ًٚ مـ ذفؽ هلؿ ؾٖؿّٔقا افدفٔؾ. وهذه افسّقات افىبٚق افتل خَِٓٚ  (1)أو بًوٓٚ، إن زظّتؿ أن صٔئ

اهلل ورؾًٓٚ ذم افٍوٚء، فٔسٝ هلٚ ظّد ترتُز هبٚ ظذ إرض، ٕبئقين إٔصْٚمُؿ ذك ؾٔٓٚ؟ مٚ 

 ٔتف. إن زظّتؿ ذفؽ ؾٖتقا بٚفدفٔؾ.  هق ٕهٔبٓؿ مْٓٚ ومٚ ـٍٔ

، وٕن إحَٚف ٕزفٝ بًد ؾٚضر، ؾٍٔٓٚ زيٚدة حتٍد مع مٚ تْٚوفتف مـ مًْك ؿد تْٚوفتف ،يٜ ؾٚضر         

أن افقء إذا أثبٝ أو ٍٕل، وأؿّٔٝ افدٓئؾ ظذ إثبٚت مٚ ثبٝ مْف وٍٕل " ادًْك إظٚدةوافن ذم 

أثبٝ ذم افٍْس وأفهؼ بٚفَِٛ،  ـٚن -أو أؤػ إفٔف- ٍٕل، ثؿ أظٔد ذفؽ ذم أشِقب ،خر مٚ

وتْبٔف ظذ مٚ مل يتَدم  ،زيٚدة ذم افبٔٚن -ـام هل ظٚدة افَر،ن  -شٔام إن ـٚن ذم إشِقب افثٚين ٓ

 . (2)"أوًٓ، وهذا دأب افَر،ن ذم أشٚفٔٛ آؾتْٚن

، وذم إحَٚف مٚ دل ظذ  ڇ ڦ ڦ ڦ ڇؾٚضر مٚ دل ظذ افتًٔغ: اشُتًّؾ ذم         

ـام زيد ذم وذم أيتغ ـٚن دظٚؤهؿ ؾًالً متجددًا ٓ يَْىع، ،  ڇ ۓ ۓ  ے ے ھ ڇافًّقم، 

، يسقغ ظبٚدة ؽر اهلل مـ دوٕف ائتقا بُتٚب مـ ؿبؾ هذامٚ اشتدرجقا إفٔف، أن  إحَٚف بًد ـؾ

 هؾ ذم مَدورـؿ ذفؽ؟ أٓ ؾٚؾًِقا وإٕٚ مْتيرون. 

ٕٕٚ ًِٕؿ ظجزـؿ، ؾْخٍػ ظُْؿ ذم ـٍٜٔٔ افدفٔؾ، دظقا افُتٚب،  إن ظجزتؿ ًٕذرـؿٕحـ         

ٖثٚرة مـ ظِؿ: أيٜ أثٚرة مـ ظِؿ ب إيتقا حٔٞ مل تٖتقا وفـ تٖتقا بف، وفُـ ائتقا بٖين إمريـ: 

ؾٚظِّقا إُٔؿ ـٚذبقن ذم دظقاـؿ، ُٕٕؿ مل  ،إن ظجزتؿ ظـ هذه وتِؽ،  وتًود مٚ ترون زيدـؿت

وهبقا افًبٚدة دـ يِّؽ ـؾ رء، وفٔس  هٚ بدفٔؾ، ؾٍُقا إذن وٓ تسسشِقا ذم أبٚضُِٔؿ،تنًٍق

                                                           

ؿد بدئ بىِرٛ  إٔف   ڇ  ڇ چ چ چ چ ڇر  ڇ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڇ مـ ؿقفف: اجلّؾ بًوٓٚ ظذ بًض تَديؿِ  يُّـ تقجٔف ( 1

ًٜ وحٔٚة، وـٚن مـ افرراجح  :اإلراءة دٚ خَِقا مـ إرض ٕن إرض مَرهؿ ومَر أصْٚمٓؿ، وهل افتل بسىٝ هلؿ ٕيرًا ومًٔن

ًٚ أو ذاـٜ ذم خِؼ أن تتخٔؾ هلؿ إوهٚم تكف إوثٚن ذم إرض تُِّٜ فِدفٔؾ ظذ افٍررض وآحرتامل ، ثؿ ثْل  بٚفسامء خَِ

ًٚ ؾُٔػ يُّرْٓؿ خِرؼ رء ذم افسرامء أو افنر راـٜ ذم خِرؼ رواشتَراء ادحٚجٜ، وافىبٚق مقح بٖ ؿ إن مل خيَِقا مـ إرض صٔئ

 رء؟

 (.251:  7)افبَٚظل، يْير: ٕيؿ افدرر:  ( 2
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افَر،ن مل حيٚورهؿ بٕٚحجٔٚت وإفٌٚز، إٕام  حٚورهؿ ذم وذم هذا افتهقير بٔٚن  أن   ـّثِف رء.

اختذ مـ إرض وافسامء وحدات فَِٔٚس، وأفزمٓؿ احلجٜ ذم ٕص مل تزد  :ووقح، وذم شٓقفٜ

 .(1)ترـٓؿ مْٓزمغثؿ ِامتف ظذ تسع وظؼيـ ـِّٜ، ـ

يتبغ ممٚ شبؼ، أن مًْك افؼك ولٚفف يُْنػ مـ خالل ادسٚر افدٓيل فِسٔٚق ووجقه         

ًٚ ؾٔستَؾ بدٓفتف افؼظٜٔ، ولٔئف ُٕرة يتًٚور ظذ  اإلبٕٜٚ ظْف، وأن ثّٜ ؾرق بغ للء افٍِظ مًّرؾ

ٕٜٔٚٔ وتراـٔٛ ٕيّف، ويًْك ادبحٞ افتٚيل بام يُنػ ظْف فٍظ تقجٔٓف افسٔٚق بخهقصٔٚتف افب

اإلحلٚد مـ مًٚن تتٍؼ وتٍسق ٓشٔام إذا توٚمٝ مع أفٍٚظ افًهٔٚن افًَدي إخرى ـٚفٍُر 

 وافؼك. 

 

                                                           
 (.435، 434:  1) ادىًْل، يْير: خهٚئص افتًبر افَر،ين وشامتف افبالؽٜٔ: ( 1
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 الثالثاملبحث 

 الدٓلة السياقية للفظ اإلحلاد 

 ،(1)"أصٌؾ يدّل ظذ مٔؾ ظـ اشتَٚمٜ"احلٚء وافدال أن افالم و جؿ مَٚئس افًربذم مً ـرذُ        

إػ اجلٕٚٛ مٔاًل ظـ  -ظـ افقشط–افًدول ذم آشتَرار "ؾٚدًْك ادحقري فإلحلٚد هق

  ،(2)"افقشط

أصؾ اإلحلٚد ذم ـالم افًرب: افًدول ظـ افَهد، واجلقُر ظْف، "أّن  -رمحف اهلل-ذـر افىزي         

ذم ٕٚحٜٔ ، ٕٕف (حلد)مستَٔؿ، وفذفؽ ؿٔؾ فِْحد افَز واإلظراض. ثؿ يستًّؾ ذم ـؾ مًَقّج ؽر

 .(3)"مْف، وفٔس ذم وشىف،..

يَقل حلٚد ذم أشامئف وصٍٚتف. ضب هق اإل،يٚت اهلل، و حلٚد ذماإل ضب هق، ٚنإلحلٚد ضبفو      

ٕٚشبٚب، واإلحلٚد ضبٚن: إحلٚد إػ افؼك بٚهلل، وإحلٌٚد إػ افؼك ب"افراؽٛ إصٍٓٚين: 

 ڦ ڤ ڤ ڇ: ه وٓ يبىِف، ومـ هذا افْحق ؿقففيبىِف، وافثٚين يقهـ ظراؾٕٚول يْٚذم اإليامن و

 .(6)"(5)ڇ  چ  چ چ چڇ، وؿقفف: (4)ڇ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ

                                                           
يٍٚت آظتَٚديٜ وذـر مًجؿ افتًر .(236 : 5بٚب افالم واحلٚء ومٚ يثِثٓام، )ـتٚب افالم، ابـ ؾٚرس، ( مًجؿ مَٚئس افٌِٜ:  1

ًٚ افٍُر بٚهلل "أن اإلحلٚد هق  ادٔؾ و احلٔدة ظـ ديـ اهلل وذظف، ويًؿ ذفؽ ـؾ مٔؾ وحٔدة ظـ افديـ، ويدخؾ ذم ذفؽ دخقًٓ أوفٔ

ووٚبط اإلحلٚد ظْد ابـ تّٜٔٔ يَتيض مٔالً ظـ رء إػ  "وافؼك بف ذم احلرم، وؾًؾ رء ممٚ حرمف اهلل و ترك رء ممٚ أوجبف اهلل

افىبًٜ يْير: ـتٚب افتًريٍٚت آظتَٚديٜ: شًد بـ حمّد ظع ،ل ظبد افِىٔػ، )افسًقديٜ: مدار افقضـ فِْؼ، . رء ببٚضؾ

 .57هر(، ص1432، افثٕٜٚٔ

 .1961ص)حلد(،  بٚب افالم، جبؾ،  ادًجؿ آصتَٚؿل ادٗصؾ ٕفٍٚظ افَر،ن افُريؿ :(  2

 .(598: 10) افىزي :جٚمع افبٔٚن(  3

8
 [.25احلٟ: ](  

8
 [.180إظراف: ](  

 .452ص إصٍٓٚين، ـتٚب افالم، )حلد(، :( ادٍردات 6
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ًٚ بٚفؼع. وجٚء اإلحلٚد ذم افَر،ن أربع ثّٜ ظالؿٜ بغ اإلحلٚد و        افؼك، ٓشٔام إذا ـٚن خٚص

أيٚت افتل جٚء ؾٔٓٚ فٍظ اإلحلٚد مهدرًا أو  وشٔتؿ ظرض ،(1)مرات، مرة مْٓؿ بًّْٚه افٌِقي

بغ أفٍٚظ افًالؿٜ بْٔف و شتْبٚط مٚ يُّـ أن يُنػ ظـ، وـٚن شٔٚؿٓٚ ذم آظتَٚد،  ٓؾًالً 

 .افًهٔٚن افًَدي إخرى

ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  ؿٚل اهلل تًٚػ:

 .(2)چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڤٹ  ٹ  ٹ   ڤ

 أوٓ: شٔٚق افسقرة

فٍْس إػ ن تًع اأذم احلٞ ظذ افتَقى، افتل مـ صٖ ٚ  (3)مَهديٜ افسٔٚق افًٚم فِسقرة اددٕٜٔ      

تبًده ظـ اشتحَٚق احلُؿ بٚفًدل، وهذا يُقن يقم افٍهؾ، افذي درجٜ اإلًٕٚم بٚفٍوؾ، و

ـّ   .(4)احلٟ بف ر صًرةتذ

أيٜ ذم مَٚم افتذـر بًيؿ حرمٜ افبٔٝ احلرام، يُْر  أمٚ مسٚرات افدٓفٜ ؾتتوح مـ خالل ورود

ؿوٚء مْٚشُٓؿ، وصدهؿ  صدهؿ ظـو ،اهلل ؾٔٓٚ ظذ افٍُٚر صّدهؿ ادٗمْغ ظـ ادسجد احلرام

افذيـ جحدوا تقحٔد اهلل، وـّذبقا رشِف  أ ٚ ذم -رمحف اهلل-افىزي  ذـرشبٔؾ اهلل ـثرًا، ظـ 

                                                           

8
پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پٹ ٹ چ (  

 .103 افْحؾ: چٿ  

8
 [.25]احلٟ: (  

3
 (.193: 1) افزرـق، افزهٚن ذم ظِقم افَر،ن:(  

پ پ پ پ   ٻٱ ٻ ٻ ٻڇ : َمًٌِؿ ظذ هذاومىِع افسقرة  (1: 13افبَٚظل، ): ٕيؿ افدرريْير:  (  4

شبحٕٚف يْٚفف افتَقى، وأن تًئؿ افنًٚئر واحلرمٚت مـ تَقى ، وذـر صًرة احلٟ ذم افسقرة ـذفؽ، وتبٔغ أن اهلل  ڇڀڀ 

ىئ ڇ  [، 34احلٟ: ] ڇگ  گ گ ڇ وحسـ ادُٚؾٖة ذم أخرة:  ،حسـ آتَٚء ذم افدٕٔٚ :افَِقب اجلٚمًٜ فِحسْٔغ

 .[37احلٟ: ] ڇىئ ىئ 
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ويًّْقن افْٚس ظـ ديـ اهلل أن يدخِقا ؾٔف، وظـ ادسجد  ،وإُٔروا مٚ جٚءهؿ بف مـ ظْد رهبؿ

 .(1)بًوٚ دون بًض ؿاحلرام افذي جًِف اهلل فِْٚس افذيـ ،مْقا بف ـٚؾٜ مل خيهص مْٓ

تبغ دٓفٜ افسٔٚق ادَٚيل فميٚت بًض افًبٚدات ادٍؤٜ فِتَقى، ـ٘خالص افًبٚدة هلل، و      

ًٚ أي رء، وتىٓر افبٔٝ احلرام، وتًئؿ حرمٚت اهلل، بٚحلٟ وافنُر  وظدم اإلذاك بف صٔئ

    ، ؿٚل تًٚػ:اجتْٚب افرجس وؿقل افزور، وؽرهٚؿوٚء افْذر ، ووافذـر وافىقاف و

ڀ         ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀچ                   

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڤٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ

ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   

ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ    ۀڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

ۆ      ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ   ۇ

ى     ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ۅٴۇ  ۋ  ۋۆ  ۈ  ۈ 

پ  پ  پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    

 .(2)چچ  چ  

افهد ظـ شبٔؾ اهلل وظـ ادسجد احلرام، ادتْٚؾٜٔ مع افتَقى، ـٚفٍُر ول ـام تبغ إؾًٚ         

 واإلحلٚد بيِؿ، وافؼك وؿقل افزور.

                                                           

 .(501 :16) افىزي :: جٚمع افبٔٚنيْير(  1

8
 [.33 – 24احلٟ: ](  
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رمحف -اإلحلٚد ذم أيٜ هق ادٔؾ ظـ افهقاب، مل خيتِػ ادٍنون ظذ هذا، ؿٚل افنًراوي و       

، أمٚ هْٚ ؾُرادوهق اإلحلٚد ذم اهلل َظزَّ  اإلحلٚد ؿد يُقن ذم احلؼ إظذ": -اهلل ْٔؾ  َوَجؾَّ بٚإلحلٚد: اد

فُـ هذا اإلحلٚد خيتص مًْٚه مـ خالل ؿريْٜ افسٔٚق: ؾٚهلل ظز وجؾ ؿٚل: . (1)"ظـ ضريؼ احلؼِّ 

ئّؾ ذم افبٔٝ احلرام  ؿَرن اإلحلٚد بٚفيِؿ، وهذا يًْل أنحٔٞ  ڇ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڇ

أمٍر بّغ اهللَّ تًٚػ أنَّ ادراد هبذا اإلحلٚد مٚ يُقن دََّٚ ـٚن اإلحلُٚد بًّْك ادٔؾ مـ أمٍر إِػ بيِؿ: إذ 

َّٕف ٓ مًهٜٔ ـُزْت أ :مٔاًل إِػ افيُِِّؿ، ؾِٓذا ؿرن افيُِّؿ بٚإلحلٚد َّٓ وه وٕ طٌِؿ،  لصٌرْت إِ

  .( 2)  ڇ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦڇوفذفؽ ؿٚل تًٚػ: 

ادراد بف هق افؼك بٚهلل، ومْٓٚ اشتحالل ذم مًْك افيِؿ ظذ أؿقال ـثرة، مْٓٚ أن واختِػ            

وفَد ـُثر ذم ، احلرام ؾٔف، ومْٓٚ احتُٚر افىًٚم بُّٜ، وادْع مـ ظامرتف وؽر ذفؽ مـ إؿقال

ًٚ،  ػ ـقنافسٔٚق احلديٞ ظـ افؼك، واجتْٚب إوثٚن، إٓ أّن إوْ  هذا بّغ مـ افيِؿ هْٚ ظٚم

ّٕف، وًّقم، وهذا مٌٍٔد فِتُْر ذم )طِؿ(أشِقب اف  دونـّؾ مًهٜٔ هلل تًٚػ:  ذم افًّقم أ

ظذ ظّقمف. ؾ٘ذا ـٚن ذفؽ ـذفؽ، ـٚن  وظِٔف ؾٕ٘فظَؾ،  أوخز ب إٓدون طِؿ  طِؿ ختهٔص

تٖويؾ افُالم: ومـ يرد ذم ادسجد احلرام بٖن ئّؾ بيِؿ، ؾًٔيص اهلل ؾٔف، ٕذؿف يقم افَٔٚمٜ مـ 

 . (4)"يسّق إػ درجٜ افٍُرذم رء ٓ "، ؾٚفيِؿ هْٚ (3)ظذاب مقجع فف

 ٝاشتئٍْمـ ادسٚرات افدٓفٜٔ فسٔٚق فٍظ اإلحلٚد يُّـ تبٔغ وجقه افدٓفٜ ؾٔٓٚ، حٔٞ           

أن هدوا فِىٔٛ وإػ ساط وادًْك: ـام ـٚن شبٛ اشتحَٚق ادٗمْغ ذفؽ افًْٔؿ  ،ًٚ بٕٔٚٔأيٜ 

ظـ شبٔؾ اهلل.  ونهديو واـٍرأ ؿ ـذفؽ ـٚن شبٛ اشتحَٚق ادؼـغ ذفؽ افًذاب  احلّٔد،

                                                           

(9773:  16: )تٍسر افنًراوي(  1

 .(26 : 23) افرازي، افتٍسر افُبر:، يْير:  [13]فَامن: (  2

 (.510: 16) افىزي، :: جٚمع افبٔٚنيْير(  3

 .(9773 : 16)تٍسر افنًراوي، (  4
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ادْٚشبٜ دٚ ؿبِف ختِص بديع إػ مٚ بًده مـ بٔٚن حؼ ادسِّغ ذم ادسجد احلرام، وهتقيؾ  ذهه وذم

 .(1)وتْزهيف ظـ أن يُقن مٖوى فِؼك ورجس افيِؿ وافًدوان ،أمر اإلحلٚد ؾٔف، وافتْقيف بف

بٚحلديٞ ف، وتٖـٔد اخلز بحرف افتٖـٔد فالهتامم بباإلحلٚد  فٍظؾٔٓٚ  اؾتتحٝ أيٜ افتل وردو      

بتَديؿ إشْٚد  ،  ڇ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڇ ڇ       ڀ ڀ ڇافٍُٚر بهٍتغ:  ظـ

فهد ؾٚظـ شبٔؾ اهلل،  مـ أظامل افٍُر  افهدُّ افٍُر يٖيت أوٓ، و ـٖنافٍُر هلؿ ظذ إشْٚد افهد، 

هؿ مستّرًا ٓ يَْىع، ئٕٚص  ،(2)افهّد بًّْك افهٍٜ هلؿ وافدوامٖن وـ ظـ افٍُر، ومٚ يزال صدُّ

وزاد افرازي ؿقل أيب ظع افٍٚرد أن افتَدير: ـٍروا ؾٔام  ،دأهبؿ حتك صٚر تُرر ذفؽ مْٓؿي

افهد ظـ ادسجد بّغٌ أن و .(3)مٙ، وهؿ أن يهّدون، وهذا دٓفٜ ظذ حٚهلؿ أن وذم ادستَبؾ

، وفْٔتَؾ مْف إػ ذم هذا ادَٚم بٚفذـر فالهتامم بفص ُخ فُـ  ،نِّف افهد ظـ شبٔؾ اهللياحلرام ممٚ 

 ثؿ شُتٝ أيٜ ظـ ظَٚهبؿ هتقياًل وتٍخٔاًم. ،افتْقيف بٚدسجد احلرام، وذـر بْٚئف

ادجٚوزة، ؾهدهؿ ظـ شبٔؾ اهلل وادسجد احلرام  فكف  بًّْك  ڇ ٺ ڇحرف اجلر جٚء          

، هق شبٔؾفتًريػ أي ش اهلل»إػ اشؿ  شبٔؾإوٚؾٜ و  افْٚس ظـ افًبٚدة حتك يتجٚوزوا ـؾ خر.

ثؿ يتحد هذا ادًْك مع ذـر اشؿ اجلالفٜ )اهلل( فسبٜٔ ادٓٚبٜ وردع افٍْس واشتجالء افروع ذم ـؾ 

 . (8)ؿِٛ حل

 

                                                           
 (.236: 17) افبَٚظل، ( يْير: ٕيؿ افدرر: 1

 افىزي، :افبٔٚن يْير: جٚمع [ 28]افرظد: ڇىت يت    جث  متمب ىب يب  جت حت     ختڇ ( وذفؽ ٕير ؿقل اهلل:  2

(16 :504.) 

 .(24 : 23) افرازي، افتٍسر افُبر:( يْير:  3

 .237 أبق مقشك ( يْير: ،ل حؿ، ؽٚؾر وؾهِٝ: 4
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ن ٚوهذان افقصٍ ،(2)ڇ ٹ ٹ ٿ ٿ ڇ،(1)ڇ ٿ ڇووصػ ادسجد بقصٍغ:         

 ةبام يبغ صد ؿ اهللوصٍٓ ٕزة افتحذير مـ مٌبٜ افهد، إذ إٔسٛ دٚ جٚء ذم أيٜ مـ جق تنٔع ؾٔف

 ٹ ڇـِٓؿ:   ڇ ٹ ڇبام فْٚ مـ افًيّٜ   ڇ ٿ ٿ ڇؾَٚل: "طِّٓؿ ذم افهد ظْف 

وهذا إيامء إػ ظِٜ مٗاخذة  .(3)"أي افزائر فف مـ افبٚديٜ  ڇ ڤڤ ڇأي ادَٔؿ   ڇ ٹ ٹ

ؾٕ٘ف جًِف فِْٚس ـِٓؿ يستقي ذم أحَٜٔ  ،ادؼـغ بهدهؿ ظْف ٕجؾ أ ؿ خٚفٍقا مٚ أراد اهلل مْف

  ، وافبًٔد ظْف إذا دخِف.(4)افتًبد ادستَر ؾٔف

وهذا مـ "مـ أراد اإلحلٚد بيِؿ، ٓ ظذ مـ ؾًؾ،  ،ترتٛ افًَٚب ظذ اإلرادةوذم اخلٚمتٜ           

، إِذا ـٚن ظٚزًمٚ ظِِٔف، وإِن ملْ ُيقِؿًفُ  َّ ّٕف يًَٚؿٛ افبِٚدي ؾٔف افؼَّ ّٜٔ احلرم أ  .( 8)"خهقص

 ، (6)مهٚحبٜ تِؽ اإلرادة وافتبٚشٓٚ بٚجلقر وادٔؾ وآظقجٚج {ب٘حلٚد}وأؾٚدت افبٚء ذم       

وهل فٔسٝ زائدة، إٕام وجد ذم ـالم افًرب ادتَدمغ، وإن ـٚن يًز وجقدهٚ ذم ـالم 

 .(7)ادتٖخريـ

                                                           
: إصٍٓٚين، ـتٚب احلٚء، يْير: ادٍردات،  بذفؽ فتحريؿ اهلل تًٚػ ؾٔف ـثرا ممٚ فٔس بّحرم ذم ؽره مـ ادقاوعاحلرم شّل (  1

 .122ص )حرم(،

افٍوالء دون مـ يتْٚوفف اشؿ افْٚس دمقزا، وذفؽ إذا اظتز مًْك اإلٕسٕٜٚٔ، وهق وجقد افٍوؾ  ويراد بف ،ؿد يذـر (افْٚس )و(  8

 .511ـتٚب افْقن، )ٕقس(، ص ،: إصٍٓٚين،يْير: ادٍرداتوافذـر وشٚئر إخالق احلّٔدة وادًٚين ادختهٜ بف، 

 (.34: 13) افبَٚظل، ( يْير: ٕيؿ افدرر: 3

ـْٚيٜ ظـ افسٚــ بُّٜ ٕن افسٚــ بُّٜ يًُػ ـثرا ذم ادسجد احلرام، بدفٔؾ مَٚبِتف  ( بّغ افىٚهر بـ ظٚصقر أن افًٚـػ 8

بٚفبٚدي، ؾٖضِؼ افًُقف ذم ادسجد ظذ شُْك مُٜ لٚزا بًالؿٜ افِزوم افًرذم. وذم ذـر افًُقف تًريض بٖ ؿ ٓ يستحَقن 

 يْير: ؽرهؿ، وبٖ ؿ حغ يًّْقن اخلٚرجغ ظـ مُٜ مـ افدخقل فًُِبٜ ؿد طِّقهؿ بٚشتئثٚرهؿ بُّٜ.بسُْك مُٜ مزيٜ ظذ 

 (.237: 17) ابـ ظٚصقر، افتحرير وافتْقير:

 .(38 : 10ابـ ـثر، ) ( تٍسر افَر،ن افًئؿ: 5

  (.34: 13) افبَٚظل، ( يْير: ٕيؿ افدرر: 6
9
 .45ص )وّـ ثالث رشٚئؾ ذم إظجٚز افَر،ن فِرمٚين واخلىٚيب وظبد افَٚهر اجلرجٚين(:  يْير: بٔٚن إظجٚز افَر،ن،(  
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ذم ؽر  ، وافًزة إٔف أو ـبراً  اً أّي طِؿ ـٚن، صٌر خهص اإلحلٚد بٖن يُقن بيِؿ، و      

 .مقوًف

، ؾٖمٚ آتٍٚق بْٔٓام أخرى مـ جٜٓ ًٚ مـ جٜٓ واؾساؿ ًٚ افيِؿ اتٍٚؿيِحظ أن بغ اإلحلٚد و          

ؾّـ جٜٓ أن ـِٔٓام ظدول ظـ افهقاب، وآؾساق مـ جٜٓ أن افًدول ذم إول بٚدٔؾ، وذم 

  افثٚين بٚفقوع ذم ؽر ادقوع إحؼ.

 ڇ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڇٜ، ؿٚل تًٚػ: افُْرات ذم اخلٚمت ٝظٚص        

، وبنٔقع افُْرات ينٔع يؿ افًٍؾ وظٚؿبتفأؾٚد ظِ  إربع  وبْٚء افٍٚصِٜ ظذ هذه افُْرات

، يّفوحيسقن ظِ  ،يهِٓؿ ذفؽ، وٕ ؿ أهؾ افِسٚن ادىبقظقن ؾٔف (1)فتًئؿافدال ظذ ا افتْقيـ

ًٚ ـٚن أو إرادًة أو  حلٚد ؾٔفاإل ـراهٜٔ، وفهد ظـ ادسجد احلراموافسٔٚق ـِف ذم افتٍْر ظـ ا إزمٚظ

،  طٓر  ڇ ڄ ڄ ڇو  ڇ ڦ ڦ ڇغ اجلزاء وافًّؾ ؿهدا. وذم افتُْر ـذفؽ تْٚشٛ ب

ِّذيـ بْٔٝ ظِٔٓام مجِٜ افؼط: إذ ذم افًٍِغافتْٚشٛ ذم ادًْك، و تنٚـال ذم ادوٚرظٜ  اف

دون افتًبر بٖراد أو أذؿْٚه مع صالحٔتٓام ذم ؽر افَر،ن، ـؾ هذا دال ظذ   ڇ ڦ ڇ،  ڇڤڇ

أن اجلزاء مـ جْس افًّؾ، بدءًا مـ افبْٚء وإتٓٚء بٚفًٚؿبٜ، وهذا إدٚح إػ افًدل، افذي يوٚد 

، هذا أمر ظٚم، أمٚ ظذ ٍٕسف وجًِف بغ افْٚس حمرمًٚ ظدٌل، حّرم افيِؿ  -ظّز وجّؾ –افيِؿ، واهلل 

ظِٔٓٚ إذاؿٜ مـ ظذاب أفٔؿ، يقاؾؼ  ٝدة اإلحلٚد بيِؿ ذم افبٔٝ احلرام ؾيِؿ ظذ طِؿ، فذا ترتبإرا

جرت اخلٚمتٜ لرى ادثؾ، دٚ ذم اإليالم افذي تستِف مًٚين افٍُر وافهد واإلحلٚد بيِؿ،  وؿد 

 . )َمـ( مـ افًّقم

 

 

 

                                                           
8
 (.168: 7يْير: ٕيؿ افدرر: ) (  
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 وممٚ ييٓر ؾٔف مسٚر افدٓفٜ افسٔٚؿٜٔ ؿقفف تًٚػ:      

ڇ  ڇ  ڇ           ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃٹ ٹ چ 

 .(1) چڍ  ڍ  

      ّٜٔ إٕذار مـ أظرض ظام دظٚ إفٔف افُتٚب مـ " متجٜٓ إػ (2)مَهديٜ افسٔٚق افًٚم فِسقرة ادُ

حتذيره بَقارع إًٕٚم(، و))افتقحٔد، وآجتامع ظذ اخلر و افقؾٚء دٚ ؿٚم ظذ وجقبف ذم شقرة 

 .(3)"افديـ

، وىـاع اهلـتباهرررق دظٚ إفٔف افُتٚب  ض ظامًرِ ادُ ـٖن شبٛ إظراض ؾٓل إٕذار وحتذير، و      

، (4) ڇ  ڀ ڀ پ پ پ پ ڇوهذا طٚهر  مبثقث ذم افسقرة، مـ أوهلٚ حغ ؿٚل اهلل  تًٚػ: 

إبِٔس مًف، اشتٍٔٚء ؿهٜ و ،ـ اهلقى، ودٚ ورد ؾٔٓٚ مـ ؿهٜ ،دم ظِٔف افسالمّوذم افهدر يُ

ادقوع افقحٔد ذم وهق ، تُز ؾٔٓٚيأن  فام يُقن فؾ وإبِٔس أول مـ اّتبع هقاه، ؾًقؿٛ بٚهلبقط،

افسقرة  ، إػ أن ختتتؿ(5)افَر،ن افذي ذـر افتَُز مـ إبِٔس، بخالف شٔٚؿٚت افَهٜ إخرى

بٚع مٚ يقحل اهلل بف وإمر بٚتاتَٚء مّس افنٔىٚن، وآشتًٚذة بٚهلل مـ ٕزؽف، بٚحلض ظذ افهز و

                                                           
8
 [.180]إظراف: (  

 (.193:  1)افزرـق، ( يْير: افزهٚن ذم ظِقم افَر،ن:  2

: 7) افبَٚظل، :يؿ افدررٕ(  3

8
 [.2إظراف: ](  

 چٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦچ افٍرق ذم افبْٚء بغ مٚ جٚء ذم إظراف مـ ؿقفف: ُيَهد(  8

 ٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦچ [، وبغ مٚ جٚء ذم مقوًل )احلجر( و)ص( مـ ؿقفف: 13إظراف:]

 مـ َز وافُِ  [.78 – 77ص: ] چېئىئىئىئییییجئ حئمئ ىئچ[، 35 – 34احلجر: ] چڦڄ

ومـ مًٚين اتبٚع اهلقى  اإلٕذار، وأظيؿ أشبٚب افؤؼ واحلرج.أظيؿ أشبٚب اإلحجٚم ظـ وأشبٚب اتبٚع اهلقى، و ،أظامل افَِٛ

ِْػ مـ افذيـ ورثقا افُتٚب ٓٚ ذـر  ؾٔ ذم افسقرة مٚ مـ اختٚذ ؿقم مقشك مـ بًده مـ حِّٔٓؿ ظجاًل جسدًا فف خقار، ثؿ ذـر اخل

  .ؾٕٚسِخ مْٓٚ واتبع هقاه ، ثؿ ذـر  ادثؾ ذم مـ ،تٚه اهلل ،يٚتف(ٌٍر فْٚشُٔ ) :وفُْٓؿ يٖخذون ظرض إدٕك ويَقفقن
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 ېئېئىئىئىئیچقن، ؾٚفذيـ ظْد اهلل رر فَقم يٗمْرررظبده، ٕٕف افبهٚئ

 .(1) چ ی ی

هؿ ادؼـقن  ڇ چ  چ چ چ ڃ ڇ:  -ذم ؿقفف  ّغ ادًْٔيبّغ مسٚر افسٔٚق أن       

أ ؿ ظَدفقا هبٚ ظاّم هل ظِٔف، ؾسّقا هبٚ ،هلتٓؿ وأوثٚ ؿ،  وـٚن إحلٚدهؿ ذم أشامء اهلل، وأهؾ افٍُر

، وشّقا بًوٓٚ (اهلل) الفٜاصتًَٚؿٚ مـ اشؿ اجل (افالت)وزادوا ؾٔٓٚ وَٕهقا مْٓٚ، ؾسّقا بًوٓٚ 

ى) زَّ ًُ  .(2) (افًزيز)اصتًَٚؿٚ مـ اشؿ اهلل افذي هق  (اف

ِؾٚدًْكوظٔد هلؿ، ، وء اهللفِِّحديـ ذم أشام ٔٚق ذم مَٚم هتديدوافس         ِّٓ  افذيـ يِحدون قا: َم

ذم أشامء اهلل إػ أجؾ هؿ بٚفٌقه، ؾسقف جيزون جزاَء أظامهلؿ افتل ـٕٚقا يًِّق ٚ ؿبؾ ذفؽ مـ 

 افٍُر بٚهلل، واإلحلٚد ذم أشامئف، وتُذيٛ رشقفف.

  ؿقفف تًٚػ: شٔٚق ادَٚلو      

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ             ۈئ  چ       

پ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پی  ی  ی  ی  جئ  حئ     ىئىئ

                                                           
8
 مـ مثؾ ؿقفف:للء تراـٔٛ حتقي صٍٜ افُز مل تٖت ذم ؽر إظراف،،  وؿد تّْبف افدـتقر اهلدهد إػ [206إظراف: ](  

ک   ک  ک  گ    ڑ  ڑ  ک   چ ، چائ   ائ     ەئ  ەئ    ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىچ

ز ذم هذه افسقرة  چڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ڻگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ٜ اُف ٚؿب وأن ظ

ڤ چ :مـ مثؾ ؿقفف  ظٚؿبتٚن: افىرد مـ اجلْٜ، وافهٌٚر، حتك ؿهص افْبٔغ جٚءت ذم تراـٔٛ تزز أن شبٛ افٍُر آشتُبٚر،

ڇ  ڇ   ڇ   ڇ    چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ ڤ ڦ ڦ ڦ

  ٿٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٱچ،  چڍ    ڍ  ڌ  

 چڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌچ چٹ  ٿٿ ٹ ٹ 

ڇڇڇڇ  چڃڃڃڃچچچچ، ؿٚل تًٚػ: وذم افسقرة ظَقبٜ فِّستُزيـ تٍْرد هبٚ، 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گگگڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑکککک

 . 112، 111اهلدهد،  ص افَر،ن:: ظالؿٜ ادىٚفع بٚدَٚصد ذم ، وؽر ذفؽ ـثر، يْير فالشتزادة چ ڱ ڱ

  (. 596: 10افىزي، ) جٚمع افبٔٚن:يْير: (  8
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  ڦٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ٹڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

ڇ    ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ        ک    

 .(1)چگ  گ   ک  ک  ک  گ 

إذ يِحظ افذّم  :وادَىع ذم هذا افسٔٚق واوح افهِٜ بَّهقد افسقرة، وهق إٕذار مـ أظرض       

ـ ذَرَأهؿ اهلل جلْٓؿ، افذيـ ظدفقا بحقاشٓؿ ظام خَِٝ فف، آيٚت اهلل، ـام يِحظ مَ بذم ادُّذبغ 

ِّقا شّقا بٚفٌٍِٜ، ثؿ جٚء إمر بًد هذا افقشؿ بدظٚء اهلل بٖشامئف احلسْك، وإمر بذرو وُ ، وؾو

ـ رزؿٓؿ َّّ ظأيٚت  جٚء هذا ـِف مَٚباًل دٚ جٚء ذممـ ظدفقا ظـ أشامء اهلل و صٍٚتف ؾٖحلدوا ؾٔٓٚ، 

 مـ ؿقم مقشك ظِٔف افسالم. هلدايٜ فِحؼ و افًدلاهلل ا

  پپٱٻٻٻٻپ چمـ ؿقفف:  ٜ بغ أيتغفًؾ مـ أوجف ادْٚشبو          

  ڦٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ٹپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

ڇ    ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ًٚ مْٓؿ وهؿ افذيـ  چڍڇڇ إٔف دٚ ذـر اهلل إٔف ذرأ جلْٓؿ ـثرًا مـ اجلـ و اإلٕس، ذـر ٕقظ

َٛ بٕٔٚف ، (2)أشامئفيِحدون ذم  َِقب ٓ يٍَٓقن هبٚ، وأظغ ٓ امتالـٓؿ فذرأ جْٓؿ هلٗٓء  أن شب

ٓ يسًّقن هبٚ، ؾٓؿ مٚفقا ظـ أصؾ افقطٍٜٔ ادْقضٜ بحقاشٓؿ وأحلدوا  و،ذان ،يبكون هبٚ

ظْٓٚ، وادِحدون ذم أشامء اهلل مٚفقا ظـ حََٔتٓٚ وظـ أصؾ مٚ جٔئٝ ظِٔف، وأثبتقا هلٚ افتُٔٔػ 

أو شّقا هبٚ ،هلتٓؿ، وؽر ذفؽ. ـام شّك اهلل  ،ٍٕقا مًٕٚٔٓٚ أو ،نبٔف وافتّثٔؾتوافتًىٔؾ واف

 .(3)"ٕٕف مـ أظامل ؿِقهبؿ وأفسْتٓؿ"إحلٚدهؿ ظّاًل  

                                                           
8

 [.182 – 177]إظراف: ( 

 .(426:  4) : أبق حٔٚن إٕدفز،تٍسر افبحر ادحٔط( يْير:  2

 .(190 :9) ابـ ظٚصقر، افتحرير وافتْقير:(  3
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تًٚػ:  ، أمر بًده بذـره(1)ڇ ڦ ڦ ڦ ڇودٚ وصػ اهلل ادخِقؿغ جلْٓؿ بَقفف:         

فدخقل جْٓؿ هق افٌٍِٜ ظـ ذـر اهلل، ْبٔف ظذ أن ادقجٛ تـ، ڇڃ ڃ ڄ ڄ ڄڇ

 .(2)وادخِص مـ ظذاب جْٓؿ هق ذـر اهلل تًٚػ

فٔٗذن   ڇ ڄ ڄ ڇظذ ادبتدأ   ڇ پ ڇؿ اشؿ اجلالفٜ: يَدومـ وجقه اإلبٕٜٚ أن ت         

  بٚختهٚص افدظٚء هلل بٕٚشامء احلسْك ، إذ إشامء احلسْك ٓ تُقن إٓ هلل وحده. 

، ذفؽ أن افدظٚء فٔس مْحكًا ذم إشامء احلسْك،  ڇ ڃ ڃ ڇومل يٖت افتَديؿ ذم ؿقفف:          

ؾَد ُيِتجٖ هلل بًّؾ صٚفح أو بَقل صٚفح، أو بْٜٔ صٚحلٜ، فُـ مًَد ادًْك هْٚ حٞ ظذ دظٚء 

احلسْٜ ـٚفتْبٔف ظذ أن مـ دظٚه بٌر تِؽ إشامء "تُقن إٓ فف. وهذا  اهلل بٖشامئف احلسْك افتل ٓ

ؾَد أحلد ذم أشامء اهلل، ؾتهر هذه أيٜ دافٜ دٓفٜ ؿقيٜ ظذ إٔف فٔس فًِبد أن يدظق اهلل إٓ 

 .(3) بٕٚشامء احلسْك افدافٜ ظذ صٍٚت اجلالل واددح

تقّشَط ذم ادؼـغ  خىٌٚب فِّسِّغ، ڇڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڇوؿقفف تًٚػ:          

ـَ " ًٓ دْٚشبٜ أّن أؾيع أحقال ادًدودي جلّْٓؿ هق حٚل إذاـْٓؿ بٚهللَّ ؽرُه، َٕن ذم ذفؽ إبىٚ

ِٜ ومٚ ذم مًْٚهٚ مـ افهٍِٚت ٕحق اْفٍرِد،  َّٔ ُٜ افقحدإ : وهل صٍ
ِٜ
َّٔ ٕخّص افهٍٚت بًّْك اإلهل

ـْ ظْٚد أهؾ افؼك إُٕٚر صٍٜ  افّهِّد. ويْوِقي حتٝ افّؼِك تًىُٔؾ صٍٍٚت ـثرٍة،.. وٕنٖ ظ

محـ  .(4)"افرَّ
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 [.179إظراف: ](  

 (.69: 15) افرازي، ( يْير: افتٍسر افُبر: 2

 (.125:  1افسٚبؼ: )(  3

 .(185: 9) ابـ ظٚصقر، ( افتحرير وافتْقير: 4
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، مْيقر ؾٔف فتالحؿ (يُّذبقنرًّْك: )ب (1) ڇ چ ڇتٍسر اختالف أهؾ افتٖويؾ ذم و     

إٕام يُّذبقن بٚفٍُٜٔٔ افتل  (2)ءٚرؾ٘ن افذيـ يِحدون ذم إشّ :احلديٞ ذم افسٔٚق ظـ ادُّذبغ

ؾألن ادِحد ظٚدل ظـ احلؼ،  (يؼـقنرًّْك: )جٚءت ظِٔٓٚ وجٚءت هلٚ. أمٚ مـ ؾن يِحدون ب

ـٚن خٚفىٚ ؾٓق بسبٛ هذا ظٚدل، ؾٚفًٚدل ظـ احلؼ  بغ صقاب وحؼ، وإذا مٚ وادؼك خٚفطٌ 

 ل ظِٔف إمٚ فنٍؽ أو تُذيٛ أو ؽرمهٚ.ٕٕف ظّ :ٓبد أن ئّؾ دٚ خيٚفػ هذا احلؼ

ًٚ فالشؿ ـام   ڇ ڇچ ڇوظٚد افوّر ذم          ادسّك، وتًئاًم ظذ رب افًزة واجلالل: تؼيٍ

فإلحلٚد ؾٔٓٚ، إذ هل مَدشٜ، تَديسٓٚ ومًرؾٜ ؿدرهٚ بٚب مـ أبقاب افتَقى افتل حثٝ ظِٔٓٚ 

 افسقرة افُريّٜ.

 ذم ادًْك دون تٍهٔؾ فًَِٚب، وهل ڇ ڍ        ڇ ڇ ڇ ڇختّٝ أيٜ بَقفف تًٚػ:       

وافبّغ أن اجلزاء  ،(3)چٹٹٹٹٿٺٿٿٿچ: ـَقفف تًٚػ

،  ڇ ڍ        ڇ ڇ ڇ ڇ: افتًبريـ ظيؿ مٚ ؿدمقا ظِٔف مـ إحلٚد، وافٍرق بغظئؿ يْٚشٛ 

، أن اجلزاء ذم إوػ ظذ ظيؿ افًّؾ، وذم افثٕٜٚٔ بسبٛ هذا افًّؾ.ـام تبغ {بام ـٕٚقا يًِّقن}و

                                                           

 (.597: 10) افىزي، :: جٚمع افبٔٚنْير( ي 1

 ( ؾن افًِامء اإلحلٚد ذم أشامء اهلل احلسْك، و ذـروا لٔئف ظذ أوجٍف أصٓرهٚ ثالثٜ: 2

ل: إضالق أشامء اهللَّ شبحٕٚف ظذ ؽِر اهللَّ  ، مثؾ اصتٚق افاّلت مـ اشؿ اجلالفٜ اهلل.افقجف إوَّ

ًٚ فِّسٔح. قا اهللَّ بام ٓ جيقز تسّٔتُف بِِف مثؾ تسّٔتف أب ُّّ  افثٚين: َأن ُيَس

ه. وزاد بًوٓؿ: وصٍف شبحٕٚف بام ُيْزه ظْف ويتَدس، ـَقل  ر ُمسامَّ افّثٚفٞ: أن يذـر افًبُد ربَّف بٍٍِظ ٓ يًرُف مًُْٚه وٓ يتهقَّ

، وتنبٔف صٍٚتف شبحٕٚف بهٍٚت خَِف، وتًىٔؾ أشامئف ظـ مًٕٚٔٓٚ. وؽر ذفؽ مـ إوجف افتل جيًّٓٚ ـِٓٚ مًْك افٔٓقد ؾَر

 ،ل ظبدافِىٔػ، وـتٚب افتًريٍٚت افًَديٜ: (،75: 9)افرازي، افتٍسر افُبر: افًدول ظـ احلؼ، وإدخٚل ؾٔف مٚ فٔس مْف. يْير: 

 ومٚ بًدهٚ. 58ص 

3
 .[3]احلجر: (  
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، وإٔف مل (1)شٔٚؿٚت افَر،ن افُريؿ أن ـؾ مقوع جٚء ؾٔف اجلزاء بسبٛ افًّؾ ـٚن شٔٚؿف مدحًٚ 

وهذا افسٔٚق افداظل فِتزؤ  ،، إٓ ذم هذه أيٜ{شٔجزون مٚ ـٕٚقا يًِّقن}اخلٚمتٜ:  تٖت هذه

مـ ـؾ شقء أدب مع اهلل وأشامئف، مع تٍخٔؿ اجلزاء وافقظٔد دـ يًٍؾ، وـٖن وجف افبٔٚن ذم 

أن اإلحلٚد ذم ودون بٚء افسببٜٔ ؾٔف إهاع بٚفًَقبٜ،  ڇ ڍ        ڇ ڇ ڇ ڇافتًبر بَقفف: 

احلسْك ظّؾ مـ ظئؿ إظامل افتل ٓ جزاء يَدرهٚ، ؾٖٔيت اجلزاء مَدرًا بٚحلجؿ ٓ أشامئف 

ًٚ ظـ شٗال: مل ٓ ٕبٚيل ب٘حلٚدهؿ وٓ ٕتهدى دجٚزاهتؿ؟  بٚفَدر. ًٚ وؿع جقاب وتٖيت اخلٚمتٜ اشتئْٚؾ

ُٜ  اجتْبقا إحلَٚدهؿ ـل :دًْكأو أن يُقن ا  .(2)إحلٚدهؿٓ ُيهَٔبُؿ مٚ أصٚهبؿ ؾٕ٘ف شِْٔزل هبؿ ظَقب

 : ؿقل اهلل تًٚػوممٚ  هق بّغ افدٓفٜ ـذفؽ            

ڇ  ڇ    ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ 

 .(3) چڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڍڇ

بُؾ دور حقل اإلظالم بٖن افًِؿ هق مٚ اختٚره ادحٔط تشٔٚؿٓٚ ، مَهديٜ (4)افسقرة مُٜٔ        

 ؿدرًة وظِاًم فًبٚده، ؾؼظف هلؿ، وجٚء
ٍ
ظذ اإليامن بٚهلل،  هتؿ بف افرشؾ، وهق افًِؿ احلٚمؾرء

                                                           
8
اهتٚ، وؿدروا ،يٚت اهلل حؼ ؿدرهٚ، ؾ٘ذا مٚ افذيـ أخٍقا أظامهلؿ ذم افدٕٔٚ ودمٚؾقا ظـ مِذّ  :وهل ثالثٜ مقاوع، ـِٓٚ ٕهؾ اجلْٜ(  

ھ  ھہھھڻڻڻڻۀۀہہہچ  وا شجدًا وشبحقا بحّد رهبؿ وهؿ ٓ يستُزون، ذـروا هبٚ خرّ 

 چ﮾  ﮿  ﯀﯁   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽﮵  ﮶  ﮷     ﮴ے  ے         ۓ  ۓ     ﮲       ﮳ 

مث  ىث  يث  حج  مج   چ وافذيـ ؿٚفقا ربْٚ اهلل ثؿ اشتَٚمقا ظذ افىريَٜ افتل تَرهبؿ مـ اهلل زفٍك،[.19 -17افسجدة:]

ۈ   ڭۇۇۆۆچ، وافسٚبَقن ذم اخلرات ادَربقن إوفقن [، 14إحَٚف: ] چمخحخجحمحجخ

ٱ  ٻ  ٻ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې  ى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ       ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 [.24 – 10افقاؿًٜ: ] چڃڄ  ڄ  ڄ        ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ          ڦ  ڦ  

( يْير: إرصٚد افًَؾ افسِٔؿ إػ مزايٚ افُتٚب افُريؿ: أبق افسًقد افًامدي حمّد بـ حمّد بـ مهىٍك، )بروت: دار إحٔٚء  2

 .296ص ،افساث افًريب، د:ط(، اجلزء افثٚفٞ

3
 [.40]ؾهِٝ: (  

 (.193: 1)افزرـق، ( افزهٚن ذم ظِقم افَر،ن:  4
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وفف ؿقة  ،وآشتَٚمٜ ظذ ضٚظتف، ؾٚؾُتتحٝ هذه افسقرة بٖن هذا افَر،ن رمحٜ دـ ـٚن فف ظِؿ

 .(1)تقجٛ فف افَٔٚم ؾٔام يٍْع

قرة ؾهِٝ إػ ؽقر ـِّتل افرمحـ افبٕٜٔٚٔ فسوأرجع افنٔخ حمّد أبق مقشك ـؾ دراشتف          

فسقرة ٕن افرمحٜ تيٓر بجالء ذم ا :(3)ڇپ ٻ ٻ ٻ ڇذم ؿقفف تًٚػ:  (2)افرحٔؿو

مرورًا بجزاء ، -إذ تٍهٔؾ ،يٚت افُتٚب ميٓر مـ ميٚهر افرمحٜ-، افَر،ٕٜٔ، بدءًا مـ مىًِٓٚ

ُُٕزًٓ افذيـ ؿٚفقا ربْٚ اهلل  ، وإتٓٚء بٚمتْٚن اهلل ظذ هق جزاؤهؿ مـ ؽٍقر رحٔؿ ثؿ اشتَٚمقا، وأن 

 ظبٚده ب٘راءة ،يٚتف ذم أؾٚق وذم إٍٕس حتك يتبغ هلؿ إٔف احلؼ. 

أيٜ ذم مَٚم افتٓديد و افقظٔد فِذيـ يِحدون ذم  ودورومسٚرات افدٓفٜ افسٔٚؿٜٔ تبغ         

أيٚت ـقٕٜٔ أو ؿقفٜٔ، وٕيؿ هذه أيٜ  متْٚشغ رؿٚبٜ اهلل وظِّف هبؿ، شقاٌء ـٕٚٝ ،،يٚت اهلل

ًٚ مـ ،يٚت افَر،ن، فُْٓٚ  مع ذفؽ حتقي  أصدمـ "، بؾ هل حيقي وظٔدًا صديدا ًٚ واشً جٕٚب

حتك ٓ يَع افًبد ؾٔام يٍيض بف إػ  ،جقإٛ افرمحٜ: ّٕن صدة افقظٔد تًْل صدة افردع و افُػ

 .(4)"اهلُِٜ

 ؿقفف تًٚػ: شٔٚق ادَٚلو      

ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ   ې    ٴۇۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈچ             

ې  ې  ې      ى    ى       ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ىئ     ېئۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ     ېئ  

ٿ      ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ

ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڄڦ

                                                           
 .(135-134 : 17) افبَٚظل، :رٕيؿ افدريْير:  (  1

 .311ص: أبق مقشك، ؾهِٝ(-( يْير: ،ل حؿ )ؽٚؾر 8

3
 .[2]ؾهِٝ:(  

 .446ص: أبق مقشك، ؾهِٝ(-،ل حؿ )ؽٚؾر (  4
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ڱ       ڱک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ   کڈ  ژ             ژ    ڑ  ڑ

ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ھھ  ھں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ          ہ  ہ  ہ   ہ   

 .(1) چ﮴   

، بًد ذـر إؿقال افتل جٚء تٍسر (2)مًْك اإلحلٚد هْٚ ظذ افًّقم -رمحف اهلل-محؾ افىزي         

وؿقم بٚدًٕٚدة، و،خرون افهٍر، ًّٚروٜ ادؼـغ فَِر،ن بٚفٌِط وإذ ؾنه ؿقم ب :اإلحلٚد هبٚ

فُـ إْوػ أن يُقن مًْٚه ـؾ مٚ ينّؾ مًْك ادٔؾ ظام  افؼك، وؽرهٚ مـ ادًٚين،بٚفٍُر و

 .تهح إرادتف

أمٚ أيٚت افتل ُيِحد ؾٔٓٚ ؾٔيٓر مـ دٓفٜ افسبٚق افَريٛ فميٜ أ ٚ أيٚت افُقٕٜٔ، وييٓر         

بْقع  هلذا: ؾ٘ن ذم مىِع افسقرة إٕبٚءً  ، إوٚؾٜ(3)ڇ   ژ            ژ ڇمـ افِحٚق أ ٚ أيٚت افَقفٜٔ :

مٚ يدل ظذ بٚق ـام وجد ذم افس، (4)ڇ ٺ ٺ    ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ ڇ: أيٚت

 اً:، وفـ يُقن فٌق إٓ ـٚن إحلٚد(5) ڇ   ﮴﮵       ﮳ ﮲ ۓ ۓ ڇ: خمتهٜ بٚٔيٚت افَقفٜٔأ ٚ 

ِقهؿ ؾٔٓٚ وذفؽهذا ظذ أ ؿ إُٔروا أيٚت،  ٕ ؿ إذا اـتٍقا بًدم افسامع دل ٌْ  حتك إدرجقا بِ

مٚفقا هبذا افٌِق ظـ حؼ )وهق اإلٕهٚت وافتّؼب  حٔٞ إدرج مع افذيـ يِحدون:وّـ مـ 

  .فًِِؿ بٚفًّؾ(، إػ بٚضؾ )وهق سف اهلّؿ ظـ افسامع و إمر بٚفٌِق ذم افَر،ن(

                                                           
8
 .[43 – 37ؾهِٝ: ](  

 (. 441:  20يْير: جٚمع افبٔٚن: افىزي، )(  2

3
 [.41ؾهِٝ: ](  

8
 .[3ؾهِٝ: ](  

8
 .[ 26ؾهِٝ: ](  
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ُقن: ذم افسامء بْقظٔٓٚ: ّٕن ـؾ ،يٚت اهلل ذم اف (1)ن افَقل بٚإلحلٚد ذم أيٚتقُييُّـ أن و          

. ؾٔجتًّٚن  (2)افز وافبحر، ـؾ ذفؽ مل تُـ هلٚ مًرض ُتًرض ؾٔف إٓ افُتٚبواجلبٚل ووإرض 

  .حْٔئذ ؾٔٓٚ

أن اإِلحلٚد ذم أيٚت افُقٕٜٔ مستًٚر فًِدول وإٓكاف  -رمحف اهلل-ذـر افىٚهر بـ ظٚصقر         

ظـ دٓفٜ أيٚت افُقٕٜٔ ومٚ دفٝ ظِٔف، واإلحلٚد ذم أيٚت افَقفٜٔ مستًٚر فًِدول ظـ َشامظٓٚ 

أن اإلحلٚد ٓ حيتٚج ٕن يستًٚر،  ييٓر. وافذي (3)وفِىًـ ذم صحتٓٚ وسف افْٚس ظـ شامظٓٚ

 .ْٚه إصعٕٕف ظذ حََٔتف افقؤًٜ ومً

أ ٚ إٕام  ٝ، وبْٔافدظقة إػ اهللظيؿ أيٚت  ْٝٚ بّٔ رّدوذم ادْٚشبٜ بغ أيٜ ومٚ ؿبِٓٚ إٔف         

، ـٚن بُّٚنمـ افقوقح  افبٔٚنـٚن و ظيّٓٚ افبًٞ،أحتهؾ ببٔٚن دٓئؾ افتقحٔد افتل مـ 

ًِرضذم ظبٚرة ظٚمٜ ف -ظز وجؾ- ؾَٚل، ـ أظرض ظـ ؿبقففدافتٓديد  ُّ ًٚ ظذ أن  ِ وؽره، مْبٓ

َِع ظِٔف ؽر خٍلؾًِٓؿ    ڃ ڃ ڃ    ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڇ: مىَّ

 .(4) ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ    ڍ  ڍڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ     چ

ًٚ ظررذ هررذا افتقجررف ذم ادسررٚر افرردٓيل فِسررٔٚق ؾٕ٘ررف يُّررـ رصررد أهررؿ ادالمررح         تٖشٔسرر

افتررل ؿبِٓررٚ حيّررؾ مًْررك افًّررقم، وذم وبررغ هررذه أيررٜ  ٚفٍهررؾافسـٔبٔررٜ ووجررقه اإلبٕٚررٜ، ؾ

ل افٍهرؾ، وأوثرر افٍهرؾ ٕٕرف رل افًىرػ، ومقاؾَرٜ مرـ جٓرٜ تَتوررافًّقم مٌرٚيرٌة تَتور

                                                           
بٚفىًـ، وافتحريػ، وافتٖويؾ افبٚضؾ واإلفٌٚء ؾٔٓٚ، وزاد افسًدي رمحف اهلل: "( بّغ افبٔوٚوي رمحف اهلل ـٍٜٔٔ اإلحلٚد، و ذفؽ  1

 . وـؾ افٍُٔٔٚت مٌٔؾ."بُٕ٘ٚرهٚ و جحقدهٚ وتُذيٛ مـ جٚء هبٚ"

 .449ص: أبق مقشك، ؾهِٝ(-:  ،ل حؿ )ؽٚؾريْير(  2

رمحف اهلل يْير إػ أن ادًْك افقوًل فإلحلٚد مًْك حز، بـ ظٚصقر ا(،  و304:  24ظٚصقر، ) افتحرير وافتْقير: ابـ( يْير:  3

أمٚ افًدول ادًْقي ؾٓق ظْده لٚز، وهذا يْىِؼ مـ ذهٚب ظِامء افٌِٜ إػ أن أصؾ افدٓفٜ فألفٍٚظ دٓفٜ حسٜٔ، وافدٓٓت 

 ادًْقيٜ مرتبٜ ظِٔٓٚ.

 (.198: 17) افبَٚظل، يْير: ٕيؿ افدرر:، [ 40ؾهِٝ: ](  4
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ًٚ جئرٛ ظرـ تسرٚؤل خمرتٍص بّهرر مرـ ٓ يرٗمـ هبرذه  ًٚ بٕٔٚٔر ،ـد، ويُّرـ أن يُرقن اشرتئْٚؾ

 أيٚت ويِحد ؾٔٓٚ.

يؿ مٚ وثّٜ ؿرائـ تدل ظذ ظِ ،  ڇ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڇ:بدئٝ اجلِّٜ افَر،ٕٜٔ بٚفتقـٔدو      

واإلسار افًٍؾ ر هذا تُرُّ  يُنػ ظـ  ڇ ڤ ڇإذ افتًبر بٚجلِّٜ افًٍِٜٔ : يَدمقن ظِٔف

ـ إحلٚدهؿ  ڇ ڦ ڤ ڇظِٔف، وحرف اجلر  ُّ وتقؽِف ذم أيٚت افقاوحٜ، مع أ ٚ ،يٚت  ،ئٍد مت

مـ  هلل ٚافدافٜ ظذ م بٚفًيّٜ،آجساء ظذ اإلحلٚد ؿٚدح ذم آظساف و اهلل افًئؿ ادَتدر،

 .(1)افقحدإٜٔ وصّقل افًِؿ ومتٚم افَدرة

شِسِٜ مـ افُْٚيٚت افَٚرظٜ ادُتيٜ بٚفقظٔد، وهذا ادًْك تْىؼ بف أيٜ،  ٝ أيٜمحِثؿ        

ٓ خيٍك، بؾ يتًٚطؿ وافتحذير وهقل ادٌبٜ ـٖ ٚ بْٔٝ ظِٔف، ؾُؾ مجِٜ ؾٔٓٚ صقب مـ افقظٔد 

 وخز إن أول وظٔد ؾٔٓٚ.أيٜ.بٕٚتٓٚء 

 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ٹ ٹ چ 

 ڄڦ  ڦ  ڦ 

 ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  

 ڍڇ  ڇ  ڇ    

   (2)چڍ     ڌ  ڌ  ڎ. 

ب٘حٚضٜ ظِؿ اهلل بُؾ   رهؿتذـ ،ـْٚيٜ ظـ افقظٔد ؾٔف ڇ ڄڦ ڦ ڦ ڇ بٔٚن ذفؽ أن ؿقفف:       

ختٍك ظذ اهلل خٚؾٜٔ ظِّف، ومـ اهتدى فِكاط  ، ؾّـ شِؽ ضريؼ اإلحلٚد ذم ،يٚتف ٓـٚئـ

 ادستَٔؿ هيبف افرمحـ إمـ يقم افَٔٚمٜ.

                                                           
 (.198: 17) افبَٚظل،  : ٕيؿ افدرر:( يْير 1

8
 [.40ؾهِٝ: ](  
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ْٚر تًريض ٚفافقظٔد بوهذا  ٕتَٚل مْف إػ صقرة مْف،بٚٓ ،ظذ افقظٔد تٍريعٌ افثؿ جيلء        

 ڄ ڄ  ڄ ڇ ،قن مـ ذفؽ رررـ بٖ ؿ ،مْرررٚر، وبٚدٗمْٔررررٚئرون إػ افْررربٚدؼـغ بٖ ؿ ص

 . ڇ ڇچ چ چ     چ ڃ ڃ ڃ    ڃ

د مـ مًٚؿد ادًٚين،   ڇ  ڄ ڇوافٍٚء ذم          َِ ًٚ ظذ ـالمٛ رتّ تُ مً مـ ؽر مِٜٓ، وختترزل ـراًم  ـالم

تقمض وٓ ختٍٝ، ودخقل مهزة آشتٍٓٚم ظرذ افٍرٚء وافرقاو مرـ أظررق صرقر افتل مـ ادًٚين 

افُرالم  ٚ يهرر،  هبر(1)وـالم رشقفف  اهلل ـالم افْٚس ـثرة ذم ـالم افبٔٚن، وهل صقرة ؿِِٜٔ ذم

 ،وذم هذا زيٚدة حٍرٚوة برٚدًْك افرذي تٖشرس ظرذ آشرتٍٓٚم ،أـثر شًٜ مـ : أمـ يَِك ذم افْٚر

، وهه: أن ذفؽ أدل ظذ حتَؼ افتحذير وآشتٍٓٚم تَريع مستًّؾ ذم افتْبٔف ظذ تٍٚوت ادرتبتغ

أن ذفؽ افٍريرؼ مًْٚهٚ  {يٖيت ،مْٚ}ؿقفف: افُْٚيٜ ذم ووافندة ذم افتٓقيؾ هلٗٓء مـ شقء افهْٔع، 

إذ ٓ ؽٚيٜ فممـ إٓ إٔف ذم ًٕٔؿ. وهذه ـْٚيرٜ تًريورٜٔ بٚفرذيـ يِحردون ذم ،يرٚت  :مهره اجلْٜ

ًٚ برغ افٍرريَغ،  .(2)اهلل رُؼ ٍٕرل افتسرقيٜ مىَِر َُّ ـّٖن ظِٜ للء افُْٚيٜ هْٚ بٖشِقب آشرتٍٓٚم حت

 .ويستَر هذا ذم افًَؾ دـ أراد أن يّذـر أو أراد صُقرا

ؾٔف أن افٍٚظرؾ فنردة طٓرقره مل يرذـر، إذ هرق افَرٚدر  ڇ ڄ ڇوذم افتًبر بام مل يسّؿ ؾٚظِف:          

 ڇ ڄ ڇدزيد افسـٔز ظرذ حرـرٜ افًٍرؾ  :ؿقةهّْٜٔ و وذم هذا افبْٚء افَٚهر، وهق ادٚفؽ افًدل،

                                                           
8
بّزيرد مرـ افرقظل إصؾ ذم هذا إشِقب ـام ؿٚل افًِامء هق أن هذه احلروف ترمل بؽ ذم حرة صديدة ٓ خمررج مْٓرٚ إٓ (  

ف ٕ ٚ ظٚضٍٜ ظذ مجِٜ حمذوؾٜ وظِٔؽ أن تتهٔدهٚ مـ افُالم افسٚبؼ فتّأل هبٚ افٍراغ افرذي ؿبرؾ هرذا احلرر ومزيد مـ افَٔيٜ،

وفق ـٚن ؽرض افُالم مًَقدًا ظذ مجِرٜ مًْٔرٜ  ذفؽ أن تذهٛ افٍْقس ؾٔف ـؾ مذهٛ،وؿّٜٔ  حتك يهح ظىػ مٚ بًدهٚ ظِٔف،

ٕام افٌرض أن تيؾ اجلِّٜ ادًىقؾٜ مًَِٜ أو شٚبحٜ ذم افٍوٚء تبحرٞ ظرـ تًىػ ظِٔٓٚ اجلِّٜ افداخِٜ ظِٔٓٚ افٍٚء جللء هبٚ، وإ

أختٓٚ افتل تَسن هبٚ، وأن ييؾ ادتدبرون فِبٔٚن ذم ـالم اهلل ذم صٌؾ يِّٗون بف هذه افٍراؽٚت افتل يقؿيٓؿ ويثرهؿ وجقدهرٚ ذم 

ـؾ هذا ؿٚفرف افًِرامء وؽرره، وؾٔرف دٓفرٜ ف ظِٔٓٚ، وادًىق افُالم. ثؿ إن افًِامء اختٍِقا ذم بٔٚن مقوع اجلِّٜ ادسُقت ظْٓٚ

ؽرٚؾر –فألشِقب تروغ مرْٓؿ. يْيرر: ،ل حرؿ   واوحٜ ظذ وؾرة افتٖويؾ وافتْقع ذم حتديد هذا إشِقب، وأن افدٓفٜ افَٚضًٜ

 . 182، 80صأبق مقشك، دراشٜ ذم أهار افبٔٚن:  -وؾهِٝ

 (.304: 24)ابـ ظٚصقر،  ( يْير: افتحرير وافتْقير:  2
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، ؾٚإلفَرٚء مًٚين ، مع مٚ يهحٛ هذا مـ  ڇ    ڃ ڄ ڇومُٚن اإلفَٚء  ّٛ ضررح "افذل واهلقان وافُ

﮲   ےۓۓےھھھھہہچ، ، وافْٚر تتسع فُؾ ضرح وجزاء وؾرٚق(1)"افقء

 (.2) چ﮳   ﮴      ﮵  ﮶   

ًٚ، واإلتٔرٚن            (3)"لرلء بسرٓقفٜ"وذم مَٚبؾ صقرة مـ ُيَِك ذم افْٚر دملء صقرة مـ يٖيت ،مْر

وإبسٚط وُين، وؾٔٓٚ إٔف يٖيت بىقع ٍٕسف وٓ يٗتك بف: ٕٕف ؿدم أوًٓ مرٚ يرريض ربرف، وٕٕرف أراد 

ٛ ظرـ افىريرؼ اف َّ ترل هرل أؿرقم، حرث أخرة ؾزاد اهلل ذم حرثف، وؿد طـ إٔف مالق حسٚبف، ؾْ

ًٚ ظذ هذا إمـ حهِٜٔ رمحٜ مـ اهلل ثؿ مٚ ؿدم.  وشٚر ؾٔف دون إحلٚد أو ظقج، ؾُٚن إتٕٔٚف ثبٚت

مستًّؾ ذم افتٓديد، أو ذم اإلؽرراء ادُْرك برف وهق  ، ڇ  ڍڇ ڇ ڇ ڇإمر ذم ؿقفف: جٚء و        

مرـ افٌٔبرٜ إػ اخلىرٚب: ، فُـ ٕزتف أظذ وأؾخؿ، وؽوبف أتؿ وأـّؾ، وؾٔف ظدول (4)ظـ افتٓديد

افَقل ظـ افٌٔبٜ إػ اخلىرٚب  وسف دقاجٓتٓؿ، وووع إمر بٚفًّؾ مقوع افًْٚيٜ ذم افُالم،

مـ افًّقم، وـرؾ هرذا افقظٔرد ٕن   ڇ ڇ ڇ، مع مٚ ذم افتامدي بًد هذا افبٔٚن مـأدل ظذ افٌوٛ 

ْؿ »: اهلل هدى فِْجديـ، وؿٚل ُُ َّٕاَم ِهَل َأْظاَمُف ا، إِ ـْ َوَجرَد َخرْرً ر َّ َٚهرٚ، َؾ ْؿ إِيَّ ُُ ٔ ْؿ، ُثؿَّ ُأَوؾِّ ُُ ٚ َف َٓ ُأْحِهٔ

َسفُ  ٍْ َٕ  َّٓ َـّ إِ ُِقَم ـْ َوَجَد َؽْرَ َذفَِؽ، َؾاَل َي ِد اهللَ َوَم َّ َْٔح ِْ ترقحل  ڇ  ڍڇ ڇ ڇ ڇ . فذا ؾ٘ن ؿقفرف:(5)شَؾ

ًٚ مـ اجلزاءيـ ؾًِّٔؾ أظامففمـ أراد  بٖن   .  ، ؾٕ٘ف مالؿٔفصٔئ

                                                           
 .457 إصٍٓٚين، ـتٚب افالم، )فَل(، ص ( ادٍردات: 1

8
 [.8ادِؽ: ](  

 .18 إصٍٓٚين،  ـتٚب إفػ، )أتك(، ص ( ادٍردات: 3

8
 (.304:  24) ابـ ظٚصقر، ( يْير: افتحرير وافتْقير: 

َرُه (  5 ـَ ًظٚ، ُدوَن َمٚ َذ حديٞ ؿدّد صحٔح، أخرجف اإلمٚم مسِؿ ذم صحٔحف: ـتٚب افٍوٚئؾ، بٚب ُوُجقِب اْمتَِثِٚل َمٚ َؿَٚفُف َذْ

ْأِي، رؿؿ احلديٞ: ) َٔٚ َظَذ َشبِِٔؾ افرَّ ْٕ ٚيِِش افدُّ ًَ ـْ َم َؿ ِم َِّ ِْٔف َوَش َِ  (. 1994: 4(، ) 2577َصذَّ اهلُل َظ
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، وهررل وظٔررد بٚفًَررٚب ظررذ أظامهلررؿ ظررذ وجررف افُْٚيررٜ  ڇ ڎ ڌ ڌ    ڍ ڇومجِررٜ:       

ًٚ ظررـ شررٗال ـٖٕررف ؿٔررؾ: مل  ذم تررآخٍ ڇ  ڦ ڦ ڦ ڇمررع ؿقفررف   وامتررزاج، ـررام حتررقي جقابرر

 . ٓخيٍقن؟

، وهررق حتَٔررؼ -حرافُْررٚئل وافكيرر -ٚ فتحَٔررؼ مًْٔٔٓرر ڇ   ڍ ڇ رَقفف: برر ٚوتقـٔررده      

ـررام تَرردم ذم ؿهررٜ افثالثررٜ  هررذه اإلحٚضررٜٕ ررؿ ـررٕٚقا صررٚـغ ذم  :إحٚضررٜ ظِررؿ اهلل بررٖظامهلؿ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ        ٿ  ٹچ : افرررذيـ ٕرررزل ؾرررٔٓؿ ؿقفرررف تًرررٚػ

 .(1) چڃ   ڃ     ڃ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڦ  

اإلفَٚء  أن: ، بٕٔٚفڇ ڇچ چ چ    چ ڃ ڃ ڃ    ڃ ڄ ڄ  ڄ ڇؿقفف تًٚػ: مـ آحتبٚك و          

ًٚ  فٔدّل أوًٓ ؿد ذـر ذم افْٚر  ًٚ ، وإمرـ ثٕٚٔر وـرٖن ظرذ اخلرقف أوًٓ،  فٔردّل ظذ دخقل اجلْٜ ثٕٚٔر

ًٚ يقم افَٔٚمٜ ؾٔدخؾ اجلْٜ ًٚ خٌر أم مـ يٖيت ،مْ  .  (2)افتَدير: أؾّـ يَِك ذم افْٚر خٚئٍ

، وإمـ افذي هق افًرٔش أوًٓ ؿع اخلقف ٕجِف وهق مٚ و ،ذـر ادَهقد بٚفذات" ذم أنه وّه       

 ًٚ مجرع افسهٔرٛ وافسؽٔرٛ، وؿردم  ، بٔٚن ذفؽ أن هذا إشِقب مرـ ثرائرف ؿرد( 3)"ذم احلََٜٔ ثٕٚٔ

ومل تٖت ادَٚبِٜ بدخقل اجلْٜ: ٕن ؽٚيرٜ مرٚ يىّرح  افسهٔٛ ظذ افسؽٔٛ دْٚشبتف دَتٙ ادًْك،

   .ذم يقم ظِنٍ تنخص ؾٔف إبهٚر ٕمـاإلتٔٚن بٚإفٔف افًبد 

مل يررٖت ذم مقوع ؽر هذا ذم افَر،ن، ذم شٔٚق   ڇ  ڍڇ ڇ ڇ ڇيِحظ أن ؿقفف تًٚػ:           

ذم هذا افسٔٚق   ڇ ڤ ڇـِّٜ:  ـام يِحظ أن مرتبط بسهٔٛ افذيـ يِحدون وختقيٍٓؿ:

                                                           
 (.304: 24)ابـ ظٚصقر، ْير: افتحرير وافتْقير: ي، [ 22ؾهِٝ: ](  1

افتَديرات  قم هدوا إفٔف ودّفقا ظِٔف: ٕن بًض(  ضريؼ تَدير آحتبٚك وإٕس بَّتوٚه ضريؼ وظر، ٓ يّٓد إٓ فَ 2

َِٕهبٜ افُالم وهٔئتف تروم ٕسٔٚن أي تَدير، وحٌؼ  فِّحذوف ختٍؼ بًِق افبالؽٜ وؾرادهتٚ ذم اجلِّٜ افتل جٚء ؾٔٓٚ احلذف، وـٖن 

اجلرجٚين، ، دٓئؾ اإلظجٚز: "أحسـ مـ ذـره، وإوامره ذم افٍْس أوػ و،ٕس مـ افْىؼ بف"أن يُقن احلذف ذم ـتٚب اهلل 

 . 153ص

 (.199: 17) افبَٚظل، ( ٕيؿ افدرر: 3
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ًٚ بٚفغ افتُّـ، ٓشٔام إذا اشُتحرضت مع ،يٜ إظراف افتل ٕزفٝ ؿبِٓٚ، ؾٓام  (1)وؿًٝ مقؿً

حيّالن افقظٔد ٍٕسف ظذ ؾًؾ واحد، فٍئٜ واحدة، ذم مُٚن واحد، بٚختالف أن هذه أصد، فْزوهلٚ 

بًد تِؽ، بٔٚن ذفؽ أن ادٔؾ وافتحريػ واإلحلٚد بًد هذا افبٔٚن ٓ يُقن إٓ شبٔاًل مـ شبؾ 

َٕٔٚد فف إٓ إحلٚدًا ومٔاًل افبٚضؾ، وافِجٚجٜ، وافروؽٚن ظـ احلؼ افبّغ، وٓ يُقن رؾض آ

متًّدًا، وـٖن ،يٚت اهلل افقاوحٚت ذم افّسبٚق وافِحٚق بام حتّؾ مـ برهٚن بّغ هل افتل إٔتجٝ 

  وووًتٓٚ ذم مقوع تُقن ؾٔف أمُـ وأخص.  ڇ ڤ ڇـِّٜ: 

فتف افٌِقيٜ: ادٔرررؾ، فذا مل دٓأصؾ ذم دٓفتف افسٔٚؿٜٔ ـام هق ذم  اإلحلٚد يتبغ ممٚ شبؼ أن          

اتٍؼ ممٚ طٓرت مًٕٚٔف وٕٕف  :أي ذـر افْيٚئرافقجقه وظْد ظِامء  -ذم حدود آضالع–جد فف يق

 .ظِامء افٌِٜ وافًَٔدة  وافتٍسرُظيؿ ظِٔٓٚ 

ِّ إٔف ـٚن يٍّرق بغ )اإلحل  -رمحف هلل– افُسٚئل ظـذـر افذي يُ و         اإلحلٚدد(، ؾَٔقل ذم حْ ٚد( و)اف

وـٚن يَرأ ـؾ مٚ ذم افَر،ن:  ،ءقفَهد، وذم افِحد إٕف افرـقن إػ اإٕف افًدول ظـ اف

َِْحُدون ڇَرؤهٚ: ي، ؾٕ٘ف ـٚن (2)، إٓ افتل ذم افْحؾ ڇڤڇ أمٚ ،  بًّْك افرـقن ٚأ  ظذ  ڇَي

واحٍد  شٚئر أهؾ ادًرؾٜ بُالم افًرب، ؾرون أن مًْٚمهٚ واحٌد، وأ ام فٌتٚن جٚءتٚ ذم حرٍف 

 .(3)بًّْك واحد

                                                           

8
 [.180إظراف: ] چڍ  ڍ   ڇڇ ڇ ڇچ ڃچچچڃڃڄ  ڄ  ڄڃٹ ٹ چ   ( 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ ؿقفف تًٚػ: لوه 2 )

 [.103افْحؾ: ]ڇ  ٿ

(، ومًجؿ ديقان إدب: أبق إبراهٔؿ إشحٚق بـ إبراهٔؿ بـ احلسغ افٍٚرايب، حتَٔؼ: 598: 10( يْير: جٚمع افبٔٚن: افىزي ) 3

هر( اجلزء افثٚين،  1424أمحد خمتٚر ظّر، مراجًٜ: إبراهٔؿ إٔٔس، )افَٚهرة: مٗشسٜ دار افنًٛ فِهحٚؾٜ وافىبٚظٜ وافْؼ، 

 أمحد بـ ؾٚرس بـ زـريٚء افَزويْل، دراشٜ وحتَٔؼ: زهر ظبد ادحسـ شِىٚن، )بروت: ،  ولّؾ افٌِٜ: أبق احلسغ201ص

 .433، وحتبر افتٔسر: ابـ اجلزري، ص803هر ( اجلزء إول، ص 1406 ،افىبًٜ افثٕٜٚٔ  ،مٗشسٜ افرشٚفٜ 
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ومراد افسٔٚق هق افذي يستٛ ظِٔف خهقصٜٔ آختٔٚر، ودؿٜ افتٖفٔػ، وؾرادة افٍِيٜ        

افَر،ٕٜٔ ذم شٔٚؿٓٚ، مع تهٚحبٓٚ ٕفٍٚظ احلَؾ افدٓيل فًِهٔٚن افًَدي، وهذا مِحظ متْٚشؼ، 

 . يتجذ ـذفؽ ذم شٔٚؿٚت فٍظ )افوالل( ادًْل هبٚ ادبحٞ افتٚيل
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 رابـعاملبحث ال

 الدٓلة السياقية للفظ الضالل

افوالل ذم افٌِٜ دائر حقل مًْك ؤٚع افقء وذهٚبف ذم ؽر حَف، وـؾ جٚئٍر ظـ افَهد           

ؽٔٚب افقء ذم أثْٚء "جبؾ دائرًا حقل مًْك حمقري متِخص ذم ، وجًِف افدـتقر حمّد(1)وٚل

، واشتْبٚضف هلذا ادًْك ٕٚجؿ ظـ أّن مـ أصقل مًْك وؾ: (2)"رء حتك ٓ يتّٔز هذا مـ ذاك

 .(3)"خٍل وؽٚب"

افْيٚئر، وـثرهتٚ خٚرجٜ مـ أصؾ ادًْك  افوالل ذم مهٍْٚت ظِؿ افقجقه وـثرت مًٚين       

ثامٕٜٔ وجقه، افٍُر  -اهلل رمحٓؿ-وافدامٌٚين وهٚرون بـ مقشك ؾًّدهٚ  افبِخل  :(4)افٌِقي فِوالل

افنَٚء، واإلبىٚل، واخلىٖ، واجلٓٚفٜ، آشتْزال ظـ افقء، واخلنان، و، و(5)رأوهلٚ: وهل )افٍُ

 .(6)اهلالكوجٓل افوالل افذي هق ود اهلدى، و -رمحف اهلل-وافْسٔٚن(، وزاد ابـ اجلقزي 

يِحظ أن ادًٚين ـِٓٚ تْدرج حتٝ مًْك افًدول ظـ افىريؼ ادستَٔؿ، أو شِقك مٚ ٓ يقصؾ        

افُتٚب ـّٖن وجقد اشؿ افٍٚظؾ مْف ذم ؾٚحتٜ داد مع تراوح ذم درجٚت افوالل، وفٌِٚيٜ وافس

وفٔس ذم دٓفٜ افسـٔٛ"، (7)يُنػ أن افوالل حٚفٜ ٓ تٍْؽ ظـ اإلٕسٚن إمٚ شٓقًا وإمٚ ؿهداً 

                                                           
 .(356:  3)  ـتٚب افوٚد، مٚدة )وؾ(، ابـ ؾٚرس، ( يْير: مًجؿ مَٚئس افٌِٜ: 1

 .1296ص افوٚد وافالم ومٚ يثِثٓام ، )وِؾ(، -جبؾ، بٚب افوٚد( ادًجؿ آصتَٚؿل ادٗصؾ ٕفٍٚظ افَر،ن افُريؿ :  2

 .(2602 : 28)بٚب افوٚد، )وِؾ(،  ابـ مْيقر، ( فسٚن افًرب: 3

 .(2603-2602 :28): افسٚبؼًجؿ اد( يراجع ذم هذا مًٚين اجلذر)ض ل ل( ذم  4

افٌل بٚفٍُر، أمٚ افدامٌٚين وابـ اجلقزي ؾّساّمه ظْردهؿ: )افٌرل  اإذ ؾن :-اهلل امرمحٓ-وهٚرون ْد افبِخل ( هق هبذا ادسّك ظ 5

افقجقه وافْيٚئر ذم افَرر،ن ، و126صافبِخل، : ًئؿافْيٚئر ذم افَر،ن افدهؿ ؾٔف واحدة ،  يْير: افقجقه وأو افٌقايٜ(، وصقاه

، وٕزهرٜ 484ص افردامٌٚين، افْيٚئر ٕفٍرٚظ ـترٚب اهلل افًزيرز ومًٕٚٔٓرٚ:افقجقه و، و331: صظـ هٚرون بـ مقشك افُريؿ

 .407ص : ابـ اجلقزي،إظغ افْقاطر

 .409-408ص  :افسٚبؼ( يْير:  6

 .50ص افتٍسر: . يْير: تراث أيب احلسـ احلرايل ذم"مجع ٕبٖه افًئؿ ـِف ذم افسبع ادثٚين، أم افَر،ن وأم افُتٚب"هذا ٕن اهلل (  7
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وفذفؽ ٕسٛ افوالل إػ إٕبٔٚء  "، (1)"إصِٜٔ أن افوالل هق مَٚرؾٜ افذٕقب وافرذائؾ ضورة

 .(2)"دررربًٔ قنٌ رررررررررو إػ افٍُٚر، وإن ـٚن بغ افوالفغ ب

ۓ  چ صقاهدهؿ ذم افوالل بًّْك افٍُر ؾجٚء ظْد افبِخل ؿقفف تًٚػ:أمٚ         

﮻  ﮼    ﮺ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹

             ﯁   ﯀   ﮿   ﮾      ڳ  چ، وؿقفف تًٚػ:(3)چ﮽ 

ٌٚين بآيٜ  ،(4)چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ   واشتنٓد هٚرون وافدام

وؿقفف ،  (5)چکگگکککژژڑڑچ وبَقفف تًٚػ: ،افْسٚء افسٚبَٜ

شقريت ظذ ،يتْل  -رمحف اهلل-واؿتك ابـ اجلقزي  ،(6)چىېېېېىچ تًٚػ:

 .(وافهٚؾٚت) ( يس)

ذم أيٜ بًض إؾًٚل و ،يٜ افْسٚء جٚءت ظذ فسٚن إبِٔس، واإلوالل ؽٚيٜ مٚ يىّح إفٔف،          

ٕ ؿ ـٍروا بآيٚت رهبؿ  :احلٔٚة افدٕٔٚادقجبٜ فٍُِر، أمٚ ،يٜ افُٓػ ؾٍل  افذيـ وؾ شًٔٓؿ ذم 

قا ،بٚءهؿ  ٍَ ر أ ؿ ظبدوا افنٔىٚن، ؾٖوّؾ مْٓؿ جباًل ـثرا، وذم افهٚؾٚت أف ـُ وفَٚئف، و،يٜ يس تذ

 وٚفغ ؾٓرظقا ظذ ،ثٚرهؿ، مع وجقد ادِْذريـ.

هؿ امٓ ذم افُٓػ ـٚن ـٍر،يٜ يس شبٛ اإلوالل، وإخنون أظإبِٔس ذم ،يٜ افْسٚء و        

ِّقا، وـذا ذم افهٚؾٚت.بٚهلل و َٔو  بَِٚئف شبٛ افوالل، ُزّيـ هلؿ افبٚضؾ ف

 أن افوالل ظذ ضبغ:  -رمحف اهلل-ذـر افراؽٛ إصٍٓٚين       

                                                           
 .1298ص افوٚد وافالم ومٚ يثِثٓام ، )وِؾ(، -بٚب افوٚد جبؾ،  :ٚؿل ادٗصؾ( ادًجؿ آصتَ 1

 .301صـتٚب افوٚد، )وؾ(،  إصٍٓٚين، :دٍردات( ا 2

3
 .[119]افْسٚء: (  

8
 .[104]افُٓػ: (  

8
 .[62]يس:(  

6
 .[71]افهٚؾٚت: (  
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 ووحدإٔتف، والل ذم افًِؿ، وخيص هْٚ افًِؿ ادرتبط بٚٓظتَٚد: ـٚفوالل ذم مًرؾٜ اهلل ،

 أخر.فرشٚٓت وافٔقم اومًرؾٜ افْبقة، وافُتٛ و

  والل ذم افًّؾ ادرتبط بٚفًبٚدات، ـٚفوالل ذم مًرؾٜ إحُٚم افؼظٜٔ، وـؾ )والل

 .(1) بًٔد( ظْده إصٚرة إػ مٚ هق ـٍر

ًٚ مـ مًٔٚر افراؽٛ إصٍٓٚين وإىال        أيٚت افتل ًٕٝ ؾٔٓٚ افوالل بٚفبًد ذم يُّـ تبٔغ ؿ

افٍُر، ومل يذـر ظِامء افقجقه  دًْك افؼك أوحمؾ ٕهٛ ]والًٓ بًٔدًا[، وـٚن شٔٚؿٓٚ حٚماًل 

 افْيٚئر مًْك افوالل ؾٔٓٚ أو افبٚظٞ ظِٔف.         و

ًٚ ووردت )والًٓ بًٔدًا( ذم شقرة افْسٚء أربع مر          مُْرًا ذم ات، وجٚء افوالل افبًٔد مًرؾ

واحلٟ،  افُٓػ، شٝ مقاوع متٍرؿٜ ذم افَر،ن، بدءًا مـ مقوًل شقرة إبراهٔؿ، مرورًا بّقوع

ومْٓٚ مٚ طٓر ذم  ،(3)، مْٓٚ مٚ طٓر ذم شٔٚؿٓٚ أ ٚ فٍُِٚر(2)وشبٖ، وافنقرى وإتٓٚء بّقوع )ق(

 غ ذفؽ:ًٔرض  مقاوع شقرة افْسٚء فتبافؼك مًٚ. تُ شٔٚؿٓٚ افٍُر و

                                                           
 .301صـتٚب افوٚد، )وؾ(،  إصٍٓٚين، :( يْير: ادٍردات 1

ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ: ( ؿرررٚل تًرررٚػ ذم شرررقرة إبرررراهٔؿ 2

ى  ائ         ائ   ىې  ې  ې  ېچ  ، چک  گ  گ  گ  گ    کژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ :ذم شقرة  احلٟو  چىئ  ىئ  ىئیی  ېئۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ

ڀ ڀ ڀ ٺ  ڀ پپٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ چ :ذم  شرررررربٖو چۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ    ۋۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ

   ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃچ :افنقرى، وذم چٺ ٺ ٺٿ

ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ     ھ   ھ    ڻ  ڻ ڻ  ۀچ   :، وذم شررررقرة قچڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   

 .چ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽    ﮾  ﮿          ﯀  ﯁        ﮸ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   ﮲  ﮳    ﮴  ﮵      ﮶          ﮷  

( ـؾ ادقاوع جٚء ؾٔٓٚ افوالل افبًٔد إصٚرة فٍُِر أو دآل افٍُر، ظدا مقوع ذم شقرة افْسٚء. ومقاوع افسرقرة مًْرل هبرٚ ذم  3

 افبحٞ إن صٚء اهلل.



 املبحث الّرابـــع: الّداللة الّسياقية لمفظ الّضاله

868 

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٹ ٹ چ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ 

 .(1) چڤ  ڦ  ڦ  

 گ  گ  گ    کڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کٹ ٹ چ

 .(2)چگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  

  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ٹ ٹ چ

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ     ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 .(3)چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  

  (4)چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ٹ ٹ چ. 

ـتٚبف، وهذا إػ آجتامع ظذ تقحٔد اهلل وافًٚم متجٜٓ  ٓٚشٔٚؿمَهديٜ  ،(5)افسقرة مدٕٜٔ       

آجتامع متّّثٌؾ ذم مًرؾٜ أصقل وأحُٚم بْٚء إهة ادسِّٜ ظذ دظٚمتل افًدل وافرمحٜ، 

وفذفؽ  ،(6)آجتامظل، ؾُٔتّؾ افديـ افذي مجًتف شقرة افٍٚحتٜفٔتحَؼ فِّجتّع ادسِؿ شالمف 

                                                           
8
 [.60]افْسٚء: (  

8
 [.116]افْسٚء: (  

3
 [.136]افْسٚء: (  

8
 [.167]افْسٚء: (  

 (.193: 1)افزرـق، : ذم ظِقم افَر،ن ( يْير: افزهٚن 5

ّٜٔ ٕٚؿدة:د، وـذفؽ: شبؾ اشتْبٚط ادًٚين مـ افَر،ن وافسْٜ، (169: 5: افبَٚظل، )يؿ افدرريْير: ٕ ( 6  شًد، راشٜ مْٓجٜٔ تٖويِ

تتوّـ مجٔع أحُٚم إشبٚب افترل برغ افْرٚس: وهرل ٕقظرٚن: خمِقؿرٜ هلل أن شقرة افْسٚء  -رمحف اهلل–افزرـق  ذـر. 759ص

   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀچتًٚػ، ومَدورة هلؿ: ـٚفْسٛ وافهٓر، وهلذا اؾتتحٓٚ اهلل بَقفف: 

مرقال : وبغ افذيـ يتًٚهدون ويتًٚؿدون ؾٔام بْٔٓؿ: ومٚ تًِؼ بذفؽ مرـ أحُرٚم إچٹٹ ٿ  ٿٿٹ چ   ثؿ ؿٚل:

 افزهرٚن ذم ظِرقم افَرر،ن:شرٚفٜ، وافترل أخرذهٚ اهلل ظرذ افرشرؾ، يْيرر: وافٍروج وادقاريٞ. ومْٓٚ افًٓقد افتل حهِٝ بٚفر

 (.261: 1) افزرـق،
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برظٚيٜ إرحٚم واتَٚء ؿىًٓٚ، ظذ  ظْٔٝظْٔٝ بٚإلحسٚن إػ افوًٍٚء ورظٚيٜ حَقؿٓؿ، و

 .أشٚس مـ افًدل وافرمحٜ

ڀ         ٱٻٻٻٻپپپپچ ادَٚم ذم ؿقفف تًٚػ:   سٔٚقادسٚر افدٓيل ف     

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  

ٕزفٝ ذم رجؾ مـ ادْٚؾَغ دظٚ رجال مـ افٔٓقد ذم "يبغ أ ٚ  (1)چڦڤڤڦ

ٚن، فٔحُؿ بْٔٓؿ، ورشقل اهلل  َّٓ رهؿ خهقمٜ ـٕٚٝ بْٔٓام إػ بًض افُ ُٓ ، وأيٜ (2)"بغ أط

 وهق ادراد بٚفىٚؽقت هْٚ.  ،إػ مٚ شقامهٚ مـ افبٚضؾتذم مـ ظدل ظـ افُتٚب وافسْٜ وحتٚـؿ 

ٕن افيِؿ شٔتسِسؾ، ؾُٔقن ظذ افَٚيض ؽر " ذم هذا افسٔٚقافوالل افبًٔد  للء وفًؾ       

 .(3)"افًٚدل وزر ـؾ ؿؤٜ حيُؿ ؾٔٓٚ بٚفبٚضؾ

 أمٚ افسٔٚق ادَٚيل ؾٔبدأ مـ  ؿقفف تًٚػ:      

جب       حب  خب    جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  یىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ                 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ىت  يت  جث  مث  ىث     متيب  جت  حت  خت   مب  ىب 

پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ         ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

﮲     ھۀ  ہ       ہ  ہ  ہ ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ 

                                                           
8
 [.60]افْسٚء: (  

 .(189 : 7: افىزي، )جٚمع افبٔٚن(  2

 .(2364: 4: )تٍسر افنًراوي(  3
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ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ   ﮳  ﮴  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ 

 .(1)چۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   

، ٕن هرذا مرـ مًرٚمل افتَرقى، و آهترداء برام ذم افُترٚب  رشرقففافسٔٚق ،مٌر بىٚظٜ اهلل و     

افًردول ظرـ افىريرؼ ، وافتٍْرر مرـ افىقاؽٔرٝ وافٍْرٚق واإلذظرٚن فِحرؼافسْٜ، وافتسِٔؿ وو

 افالحٛ ادستَٔؿ. 

وأويل إمر، ذـر إٔف   مْٚشبٜ أيٜ دٚ ؿبِٓٚ إٔف دٚ أمر اهلل ادٗمْغ بىٚظتف وضٚظٜ رشقففو        

ظل اإليامن ويريد أن يتحٚـؿ إػ افىٚؽقت. وطٚهر  يًجٛ بًد ورود هذا إمر مـ حٚل َمـ يدَّ

 پ پ ٻ ڇ: ُوجد ذم افسبٚق ؿقفف تًٚػ ٕٕف :َغأيٜ يَتيض أن يُقن ٕزوهلٚ ذم ادْٚؾ

أو ذم مٗمـ وهيقدي ـٚن ذفؽ  ،ؾِق ـٕٚٝ ذم هيقد [،60افْسٚء: ] ڇ ٺ ڀ ڀ ڀ        ڀ پ پ

 ڀ ڀ ڀ ڇذم مْٚؾؼ،   ڇ        ڀ پ پ ڇبًٔداً مـ فٍظ أيٜ، إٓ إْن محؾ ظذ افتقزيع ، ؾٔجًؾ 

اديٓر مقوع  ذم افِحٚق ووعُ  وٕٕف وجد .(2) ڇ ٻ ڇذم هيقدي، وُصِّقا ذم وّر   ڇ ٺ

مع إٔف يهح ذم ؽر افَر،ن:   ڇ ڇ  چ چ چ چ ڇادوّر ذم ؿقفف: 

 رأيتٓؿ يهدون ظْؽ صدودا( .)

ّٕن ادَٚم مَٚم  : ڇ ٻ ڇجلء بٚشؿ مقصقل اجلامظٜ مـ وجقه افدٓفٜ ذم افسٔٚق أن          

ذم افقؿٝ -، واحلديٞ ظـ ؿقم متًْٔغ يتجدد مْٓؿ افزظؿ بٚإليامن بام ُإٔزل، ويتجدد مْٓؿ تقبٔخ

إرادة افتحٚـؿ بٌر مٚ ُإٔزل، وؿد أمروا أن يتجدد مْٓؿ افتُذيٛ بف، فُْٓؿ َتَبٌع إلرادة  -ٍٕسف

ًٚ واإلرا افنٔىٚن ذم دمدد إوالهلؿ وإؽقائٓؿ ظـ ـؾ حؼ. دة هٗٓء افذيـ جًِقا افزظؿ إيامٕ

ٓ ،ًٚ هق احلُؿ  ٕن افًبد ٓ يٗمـ متٚم اإليامن حتك يُقن حمّد  يهح مْٓؿ إيامن: ظهٕٔٚ

ؿ، أمٚ مـ يُْر مٚ جٚء بف َُ  ۋۈٴۇچ :ذم حُؿ اجلٚحد فْبقتف أو يسدد ؾٔف ؾٓق ،وادحت

                                                           
8
 [.65 – 59افْسٚء: ](  

 .(292: 3) أبق حٔٚن إٕدفز، :افبحر ادحٔط( يْير:  2
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ې  ې ې ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ   ۉ ۉ ۅ ۋ ۅ

افسْٜ ؾحسٛ، بؾ أوجٛ افتسِٔؿ  مل يرض آحتُٚم إػ افُتٚب وواهلل، (1)چوئەئوئ

بًّْك أن يَّر هذا ذم افَِٛ ؾْٔتٟ اإليامن احلل افذي ٓ خيبق ظْد اّتَٚد هقى أو وافروٚ بذفؽ، 

 مْزع ٍٍٕس أمٚرٍة بٚفسقء. 

 ٹڇ  ڇ    ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ڇيِحظ تنٚبف افبْٚء افسـٔبل بغ ؿقفف:         

وا أؾًٚٓ حترّ  إرادة افنٔىٚن: إذ، وـٖن إرادهتؿ هل مـ إٔبتٝ ڇ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ

 ، مع أ ؿ ؿد ُأمروا بًُسٓٚ.(2)ٍٕسٓؿٕوالل افؾٔف  مٚ ٚحيهؾ مـ ؾًِٓ

ومـ ثراء افدٓفٜ ظذ هذا ادًْك للء ادًٍقل ادىِؼ فِوالل مع افًٍؾ افذي مهدره         

)إوالًٓ(، ـجْٚس ؽر تٚم، ؾِؿ يُـ افْيؿ: )ويريد افنٔىٚن أن يوِٓؿ إوالًٓ(، بؾ 

، وهذا اجلّع بغ افوالل واإلوالل يٍٓؿ مْف امتزاج افوالفغ ـام تَٚربٝ (3) ڇڤڇ

يوِقن إٍٔسٓؿ ويريد افنٔىٚن مْٓؿ أن ُيوِٓؿ، فٔىّئـ دنٚرـتٓؿ ذم ابتداع اإلرادتغ، ؾٓؿ 

افوالل وافذهٚب بف ـؾ مذهٛ،  وهبذا  ئًْقن إٍٔسٓؿ إمٚرة بٚفسقء، وُيًٕٚقن إفٔٓٚ حتك ٓ 

 .(4)چڎڍڍڌڌڇڇچڇڇچ مثؾواُدوؾ، ويُقن هْٚك ؾرق بغ افوٚل 

 

                                                           
8
 .[65]افْسٚء: (  

 نأن يُقن شببف افوالل، وذفرؽ ظرذ وجٓرغ :إمرٚ أ"حدمهٚ: أظذ ضبغ:  -رمحف اهلل–(  اإلوالل ظْد  افراؽٛ إصٍٓٚين  2

اَلُل ذم هذيـ شبٛ اإِلْواَلِل. وّؾ يَ  ُٝ افبًَر، أي: َوؾَّ ظّْل، وإّمٚ أن حتُؿ بَِواَلفِِف، وافوَّ ِْ َِ  ظْؽ افقُء ـَقفؽ: َأْو

اَلِل، وهق أن يُ  ـَقفرف:  ، ُيزّيـ فف شقء ظِّف ؾراه حسْٚ،زّيـ فإلٕسٚن افبٚضؾ فٔوّؾ وافرّضب افثٚين: أن يُقن اإِلْواَلُل شببٚ فِِوَّ

، ؾرال 113 :]افْسٚء ڇ ەئ  ائ ائ ى ى   ې  ې ې ې ڇ [ ، أي يتحّرون أؾًرٚٓ يَهردون هبرٚ أن َتِورؾَّ

ؿ، ِٓ ّٓ مٚ ؾٔف َواَلُل إٍِٔس : . يْيرر : ادٍررداتڇ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ڇ مرـ مثرؾ ؿقفرف: حيهؾ مـ ؾًِٓؿ ذفؽ إ

 . 301إصٍٓٚين، ـتٚب افوٚد، )وِؾ( ص

  [. 8زمؾ: ]اد چچ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ    ڍ   چ وهذا ينبف اجلّع بغ افتبّتؾ وافتبتٔؾ ذم ؿقفف تًٚػ: (  3

8
 [.15افَهص: ](  
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، ومتك حتقـؿ فىٚؽقت ؾ٘ن هذا دال ظذ اإليامن بف، وتهديَف (1)"ـؾ متًد  " هقوافىٚؽقت         

 ،ظذ مـ يًّيؿ ويىٚع حتك يىٌك جٌْس دون َمـ هق أوػ هبذا اإليامن وافتهديؼ. وظِٔف: ؾٕ٘ف 

 ؾٔتسع ادًْك حْٔئٍذ فُؾ ُمتًد  مـ افثَِغ.

د مٚ جٚء ذم ؿقفف ومـ افنقاهد افتل تُنػ ظـ تقجف مسٚرات افدٓفٜ افسٔٚؿٜٔ فِوالل افبًٔ     

 تًٚػ:

 .(2)چگگگگڳڳڳککڌڎڎڈڈژژڑڑککڌچ

 ڦ  ڦ ڇٕزفٝ ذم شٚرق افدرع، أمٚ ؿقفف تًٚػ:  هذه أيٜ جٚءت ذم شٔٚق ،يٍٚت          

إػ ،خر أيٚت إٕام ٕزفٝ ذم ارتداده، فذا حُسـ اتهٚهلٚ بام ؿبِٓٚ إذا ـٚن ادراد أن  (3)ڇ ڦ

ذفؽ افسٚرق فق مل يرتد مل يهبح حمرومٚ مـ رمحٜ اهلل، وفُْف دٚ ارتد وأذك بٚهلل صٚر حمرومٚ ؿىع 

 ڳ گ گ گ گ ڇظـ رمحٜ اهلل، ثؿ إٕف أـد ذفؽ بٖن ذح ِظيَؿ أمر افؼك ظْد اهلل ؾَٚل 

 .(4) ڇ   ڳ ڳ

ڃ  ڦڦڦڦڄڄڄڄڃچ:  ٕيرة ذم افسٔٚق ادَٚيل مـ ؿقفف تًٚػ         

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ڇ   ڍ  ڍ    ڇڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  کژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک

ہ  ھ    ھ  ھ  ھ    ہں        ں   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  

﮿  ﯀  ﯁            ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮺﮸  ﮹

                                                           

 .308إصٍٓٚين، ـتٚب افىٚء، )ضٌك(، ص ( ادٍردات: 1

8
 [.116]افْسٚء: (  

3
 .[115]افْسٚء: (  

 .(46 :11افرازي، ) افتٍسر افُبر:( يْير:  4
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بغ إٔف ممتد مـ شٔٚق أيٚت ت (1)چ

ٍّ و ،ؿبِف ٜاحلديٞ مٚزال مْ َّ رأس  إذ :ومىٚوظٜ افنٔىٚن ،افؼكو ،اتبٚع اهلقىو ،را ظـ افّن

مع أن مٚ أتك بف  ،واتبٚع افنٔىٚن ؾٔام ُيِوؾ بف ظـ شقاء افسبٔؾ ،إٓحراف وافوالل شببف افؼك

أن ". ـام أن اتبٚع ؽر شبٔؾ ادٗمْغ إصٚرة إػ ڇڃ ڄ ڄ ڇ:ذم  ؽٚيٜ افيٓقر افرشقل 

 .(2)"مـ خرق إمجٚع ادسِّغ صٚر حُّف حُؿ ادؼـغ

ٚ، مـ جيًؾ هلل "، بٖن (3) ڇ   ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ڇؿقفف:  ّن ؾُ            ًُ ذم ظبٚدتف ذي

ييٓر مـ هذا ، و(4)"ؾَد ذهٛ ظـ ضريؼ احلؼ وزال ظـ ؿهد افسبٔؾ، ذهًٚبٚ بًًٔدا وزوآ صديًدا

 أن مآل افؼك هق افوالل افبًٔد، وفٔس افؼك ٍٕسف هق افوالل. افتٍسر 

اختتٚم أيٜ وافذي ييٓر أن افؼك والٌل بًٔد ومآفف إػ والل ـذفؽ، أمٚ افًالؿٜ بغ            

ذم أّن ـؾ والل بًٔد  -رمحف اهلل-ؿقل افراؽٛ إصٍٓٚين حدثٜ ظـ افؼك بٚفوالل افبًٔد، وادت

إصٚرة فٍُِر، ؾال تْٚؾر: ٕن ـؾ مؼك بٚهلل ـٚؾر، ـٚؾٌر بٚشتحَٚؿٚت وحدإٔتف أو بٚشتحَٚؿٚت 

 ذيًتف. 

 ڌڌڎڎڈڈژچ: ؿقففخهقصٔٚت افْيؿ ذم وجقه افدٓفٜ و أول مٚ يِحظ مـ            

ٌوٛ، ٕزة اإلظراض واف چگگگگڳڳڳککژڑڑکک

ًٜ بٚفتقـٔد، وافًدول مـ وّر ادتُِؿ ذم:  إػ هذه اهلٔبٜ (5)ڇ ڇ ڇ ڇ چ ڇمهحقب

وافروع افتل اشتحرضهٚ اشؿ اجلالفٜ، خمزًا أّن افؼك بف ٓ ُيٌٍر، وأن ادِؼك بف ؿد حتَؼ وؿقظف 

 ذم افوالل افبًٔد. 

                                                           
8
 [  .120 – 115]افْسٚء: (  

 (.403 :5) افبَٚظل، :يؿ افدررٕ(  2

3
 [. 116افْسٚء: ](  

 (.485:  7)  افىزي، :جٚمع افبٔٚن(  4

8
  [. 115افْسٚء: ](  
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 ، ڇ    ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڇٚن بْٔٓام ضبٚق ٍٕل: تظذ ثالث مجؾ رئٔسٜ، اثْ وبْٔٝ أيٜ      

طٓر ذم إوػ ترـٔز ظذ افًّؾ ٓ افًٚمؾ، وذم افثٕٜٚٔ ترـٔز ،  ڇ کک   ک ک  ڑ ژڑڇ

ظذ افًّؾ وافًٚمؾ، وه افىبٚق تراوٌح بغ اخلقف وافرجٚء، وتنّقف فِبًد ظـ ميٚن 

ًٚ دٚ هق أؿقم  ًٚ وخٌر مرّدا.افًَقبٚت اؿساب  وأهدى، وخٌر ثقاب

، دون: )يًٚؿٛ( أو: )يًذب(: دٚ ذم افٍْل مـ ؿقة واشتٌراق،  ڇ  ڎ ڎ ڇوجٚء افتًبر:        

فتوٚظػ افرؽبٜ ذم افتّسؽ بٚدٌٍرة   ڇ ژ ڇوفتٟٓٔٔ افتّسؽ بٚفود، ؾتٖيت اجلِّٜ افثٕٜٚٔ: 

 .(1)چگگگکچافتل هيبٓٚ اهلل  و

دْٚشبٜ  ڇ کک   ک ک  ڑ ژڑڇظذ:   ڇ    ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڇوؿدمٝ مجِٜ:          

اؿتوٚهٚ مَٚم افسهٔٛ وافزجر افذي جٚء بف افسٔٚق، ومًِقٌم أن  افرمحٜ تسبؼ افًَٚب ذم ؽٚفٛ 

ََِّؿ، مقاضـ افَر،ن افًزيز، وؿد جٚء  ِْٔف َوَش َِ ـِ افَّْبِلِّ َصذَّ اهلُل َظ َٙ "َؿَٚل: إٔف َظ َِْؼ، إِنَّ اهللََّ دََّٚ َؿ اخلَ

َٛ ِظَْْدُه َؾْقَق َظْرِصِف: إِ  َت ْٝ َؽَوبِلـَ ََ ل َشَب
. وٓ خيرج ظـ هذه افَٚظدة افربٕٜٚٔ إٓ (2)"نَّ َرمْحَتِ

 .(3)مقاوع اؿتوٝ احلُّٜ ؾٔٓٚ تَديؿ ذـر افًذاب فِزجر وافُػ

                                                           
8
 [.74،ل ظّران: ](  

 }صحٔح افبخٚري: ـتٚب افتقحٔد، بٚب: (  2
ِ
َٚن َظْرُصُف َظَذ ادَٚء ـَ يِرٔؿِ َوُهَق َربُّ }[، 7]هقد:  {َو ًَ رْرِش اف ًَ ،  [129]افتقبرٜ:  {اف

ْٝ َؽَورَبفُ (. وصحٔح مسِؿ: ـتٚب افتقبرٜ، 125: 9(، )7422رؿؿ احلديٞ: ) ََ َرٚ َشرَب رَٚػ َوَأ َّ ًَ  اهللِ َت
ِٜ  َرمْحَر

ِٜ
ًَ ، رؿرؿ برٚب ذِم ِشر

( .2108: 4(، )2751احلديٞ: )

3
ڑ  ک  ک  ک  ک     ڑڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچمـ ذفؽ ؿقفرف : (  

ؾَد جٚءت ذم شٔٚق ؿىٚع افىرق وادحٚربغ وافسٚرؿغ وتَديؿ جزائٓؿ ظذ ترقبتٓؿ، جرٚء ذم افُنرٚف: [، 40ادٚئدة: ] چگ  

: 2)افزخمنررري، يْيرر: افُنرٚف:  ."رؿٜ ظذ افتقبرٜرؾ٘ن ؿِٝ: مل ؿّدم افتًذيٛ ظذ ادٌٍرة؟ ؿِٝ: ٕٕف ؿقبؾ بذفؽ تَدم افس"

245.) 
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جٚريٜ لرى ادثؾ،   ڇگگگگڳڳڳڇدملء اجلِّٜ افثٚفثٜ ذم خٚمتٜ أيٜ:         

،  مُتْزًة  ًٜ ّٔ  ٺٺٺٺچصقرة هذا ادؼك، واحّمٚءه ذم افوالل افبًٔد مٓقى وـٍٔ

 .(1)چٹ ٿٿ ٿ ٿ

ٕن ؽره  :ظْف بًٔدًا ظـ افهقابئ ودٚ ـٚن افؼك مـ أظيؿ افُبٚئر ، ـٚن افوالل افْٚص        

يرجع إفٔف  أشٚس ف إذ ف- ،ُْف ؿريٛ مـ أن يراجع صٚحبف احلؼمـ ادًٚيص وإن ـٚن والًٓ ف

  ۋٴۇڭڭڭۇۇۆۆۈۈچ: وفذا ؿٚل تًٚػ ،، بخالف ادؼك-وهق اإليامن

  .(2)چۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ  

تغ، ادرة افتل هل حمط افْير، أن مىِع هذه أيٜ تُرر ذم افسقرة مر ذم تنٚبف ادىٚفع يِحظ        

ک  ڌڌڎڎڈڈژژڑڑچ مرة أخرى ؿبِٓٚ ذم ؿقفف تًٚػ:و

ڱ  ں    ں  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ

﮵      ﮶    ۓ  ۓ  ﮲    ےڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے ﮴   ﮳ 

 .(3) چ﮿  ﯀  ﯁                    ﮾﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽

ؾّرق أهؾ افًِؿ ومرة ؿبِٓٚ بٚٓؾساء افًئؿ، و ،افؼك اؿسن مرة بٚفوالل افبًٔد ممٚ يًْل أن       

ٍٜ أن آؾساء ُذـر  ذـرواأيتغ مـ خالل دٓفٜ افسٔٚق، وبغ  -ريض اهلل ظْٓؿ- ذم مْٚشبٜ ختٚم ـؾ ،ي

ًٚ مـ آؾساء،  ذم أيٜ افثٚمْٜ وإربًغ ٕ ٚ متهِٜ بَهٜ أهؾ افُتٚب، ومْنٖ ذـٓؿ ـٚن ٕقظ

ًِقن ذم ـتبٓؿ ظذ مٚ ٓ ُينؽ ذم صحتف وهق دظقى افتبّْل ظذ اهلل شبحٕٚف وتًٚػ، ـام أ ؿ مىّ 

                                                           
8
 [.31احلٟ: ](  

 .(367: 3) أبق حٔٚن إٕدفز، :افبحر ادحٔطيْير:  ، [12]احلٟ: (  8

3
 .[  49 – 47افْسٚء: ](  
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، ووجقب اتبٚع ذيًتف، وٕسخٓٚ جلّٔع افؼائع، فُْٓؿ مع ذفؽ أذـقا  مـ أمر افرشقل 

ًٚ ذم افًيؿ واجلرأة ظذ اهلل ًٚ مبٚفٌ  .(1)بٚهلل مع مٚ ظْدهؿ مـ افًِؿ، ؾهٚر ذفؽ اؾساء واختالؾ

ثؿ أمٚ أيٜ افسٚدشٜ ظؼ بًد ادئٜ، ؾٓل ذم إٍٔٚس مؼـغ فٔسقا بٖهؾ ـتٛ وٓ ظِقم،        

قا بذفؽ والًٓ ٖذـقا بٚهلل مٚ مل يّْزل بف شِىٕٚٚ، ؾوِّ ؾجٚءهؿ اهلدى وبٚن هلؿ ضريؼ افرصد، 

ًِد ظـ افهقاب، وفذفؽ جٚء بًده ؿقفف تًٚػ: ُيستبًد وؿقظف، و        ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڇُيب

           ڇ، وؿقفف: (3)ڇ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ڇ :، وجٚء بًد تِؽ(2)ڇ  ں

، ؿٚل (5)، وإن ـٚن افٍِظ ظٚمًٚ تٖوفغ ذم أّن ادراد هبؿ افٔٓقد، ومل خيتِػ أحد مـ اد(4)ڇ 

ٕن  ،وذـر مَدمٜ افوالل ،ضقى مَدمٜ آؾساء افذي هق تًّد افُذب": -رمحف اهلل-افبَٚظل 

واجلٓؾ ؾٔٓؿ ؾٚش، بخالف مٚ مٙ ٕهؾ افُتٚب ؾ٘ن  ،مًيؿ افسٔٚق فًِرب أهؾ إوثٚن

 .(6)"ـٍرهؿ ظـ ظِؿ، ؾٓق تًّد فُِذب

خمزًا أن ظّقمٚت افقظٔد وظّقمٚت افقظد ؾٚئدة تُرار أيٜ  -رمحف اهلل-ـام ذـر افرازي        

أظٚد هذه أيٜ يٚت افقظٔد بٍِظ واحد مرتغ، ومٚ أظٚد ،يٜ مـ ، -تًٚػ–متًٚروٜ ذم افَر،ن، وإٔف 

ظذ افًٍق وادٌٍرة بٍِظ واحد ذم شقرة واحدة، وؿد اُتٍؼ ظذ إٔف ٓ ؾٚئدة ذم افتُرير  فتٓٚٓدذم 

جٕٚٛ افقظد وافرمحٜ بّزيد افتٖـٔد، وذفؽ يَتيض  خّص  -تًٚػ–إٓ افتٖـٔد، ؾٓذا يدل ظذ إٔف 

 ـٖن ادًْك: ومـ مل يؼك بٚهلل مل يُـ والفف بًٔدا.    .(7)ترجٔح افقظد ظذ افقظٔد

                                                           
 (.367: 3) أبق حٔٚن إٕدفز، ادحٔط: ، وـذفؽ: افبحر(168: 2)يْير: تٍسر افَٚيض افبٔوٚوي بؼح صٔخ زادة، (  1

8
 [. 117افْسٚء: ](  

3
 [. 49] افْسٚء: (  

8
 [.50افْسٚء: ](  

 (.367: 3)أبق حٔٚن إٕدفز، : ( يْير: افبحر ادحٔط 5

 (.404: 5) افبَٚظل، :يؿ افدررٕ(  6

 (.46: 11) افرازي، افتٍسر افُبر:( يْير:  7
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ڻڻۀۀہہہہھھ چ: ؿقفف تًٚػ ذم  وٓ يتًٚرض موّقن أيٜ افُريّٜ      

مع أن افؼك ذٕٛ، فُْف ذٕٛ ظَدي  ، (1)چ﮵﮳﮴ۓ﮲ۓچ مع ؿقفف:  چےھھ

يدخؾ ذم ؿؤٜ إيامٕٜٔ ثؿ خيٚفٍٓٚ، وفُـ ادؼك ٓ ؾٚفذٕٛ هق أن يًرف اإلٕسٚن "ٓ شِقـل، 

مٚ ئٍد اتسٚع مٌٍرتف ظز افسٔٚق افالحؼ ؿد ورد ذم . و(2)"هذا إمر ـِف: ٕٕف ـٚؾر ذم افَّٜ

:  (3)چڻگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻچ تًٚػ: ٚلؿ وجؾ، 

إذ اصىٍٚء :  (3)چڻگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻچ

 افًىٚء وشًٜ افَبقل وافٌٍران. إجيٚد بٚفًٍؾ دال ظذ شًٜ افتًبر

 ظذ بٔٚن ادسٚر افسٔٚؿل ؿقفف تًٚػ:  -ـذفؽ–ومـ افنقاهد          

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ

 .(4) چڳ  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڑ  ڑ    ک  ژڈ  ژ

ؿقا أؿّٔقا ظذ تهديَُؿ يٚ أهيٚ افذيـ صدّ  ـٖن ادًْك: ع مـ افذيـ ،مْقا،ٕزفٝ أيٜ ذم مج       

ٓؿ "ؾٚهلل جؾ ثْٚؤه ، (5)واثبتقا ظِٔف ِّّ ، وذفؽ وصػ (،مْقا)، وإٕام وصٍٓؿ بٖ ؿ (مٗمْغ)مل يس

ضِٛ فالرتَٚء بّزيد مـ اإليامن، مع صّقل اخلىٚب  ، أو إٔف(6)"هلؿ بخهقٍص مـ افتهديؼ

ـٖٕف يًْل: يٖهيٚ افذيـ ،مْقا ذم افيٚهر ٍٕٚؿٚ، أخِهقا هلل واجًِقا ؿِقبُؿ مىٚبَٜ  ،فِّْٚؾَغ

 .(7)ٕفسْتُؿ

                                                           
8
 [.53افزمر: ](  

.(2635 :5:  )تٍسر افنًراوي(  2

3
 .[110افْسٚء: ](  

8
 [.136افْسٚء: ](  

 .(181 : 7: افَرضبل، )اجلٚمع ٕحُٚم افَر،ن يْير:  ( 5

 (.595:  7) افىزي، :جٚمع افبٔٚن(  6

(.2712: 5تٍسر افنًراوي: ) ( يْير: 7



 املبحث الّرابـــع: الّداللة الّسياقية لمفظ الّضاله

898 

أهؾ افٍُر: مـ ـٚن  ، حٔٞ ُذـر ؾٔفافسٔٚق ادَٚيل ويُّـ بٔٚن مسٚر افدٓفٜ افسٔٚؿٜٔ ذم وقء     

 ٓختٚذ افُٚؾريـ ٍيضمـ شِقك ضريؼ افٍْٚق ادُ  ؾٔف رذِّ ُح  ـٚؾرًا ابتداًء، ومـ ـٍر بًد إيامن، ـام

 :ؿٚل تًٚػأوفٔٚء مـ دون ادٗمْغ.

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٱچٹ ٹ                           

ڦ   ڦ  ڄ   ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺٺ

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ چ

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ     ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ           ں  ں   ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہ  ہ     ہ  ھ  ھ         ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڭ   ۇ  ۇ  

 .(1)چۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ٴۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ

 بٚفٍُر بّحّد  چگڑڑککککگچؿقفف:ُؾّن افٍُر ذم        

 يتجذو .بف ـٍر بٚهلل وادالئُٜ وافُتٛ وافرشؾ وافٔقم أخرٕن افٍُر  :(2)وجحقد ٕبّقتف 

ن افٍُر هبٚ ـٍر هل احلٚمِٜ دًٚير اإليامن بُؾ هذا، ؾْٚشٛ أن يُق أن ٕبقتف  هذا افتٍسر وجف

 .بام يْدرج ؾٔٓٚ 

ڍ  چچچڇڇڇڇچ ن ؿقفف تًٚػ:ومـ وجقه افدٓفٜ أ        

ک  ک  ک  ک  گ    ڑ  ڑ      ژڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

                                                           
8
 .[139 – 135]افْسٚء: (  

: بّـ ؿبؾ حمّد مـ إٕبٔٚء وافرشؾ ، وصدؿقا برام جرٚءوهؿ {يٚ أهيٚ افذيـ ،مْقا}( ذهٛ افىزي أن اهلل جؾ ثْٚؤه ظْك بَقفف:  8

 إفرُٔؿ وإػ شرٚئر إمرؿ ؿربُِؿ، ؿقا بٚهلل ، وبّحّد رشقفف ، إٔف هلل رشقل مرشرؾصدّ أي : {،مْقا بٚهلل ورشقفف}بف مـ ظْد اهلل 

، ؾ تقراة مهدؿغ هبٚ وبّرـ جرٚء هبرٚيامن بٚهلل ورشقفف وـتبف وؿد شامهؿ مٗمْغ أ ؿ ـٕٚقا صٍْغ: أهووجف دظٚء هٗٓء إػ اإل

وهؿ مُذبقن بٚإلٕجٔؾ وافَر،ن وظٔسك وحمّد صِقات اهلل ظِٔٓام: وصْػ أهؾ إٕجٔرؾ وهرؿ مهردؿقن برف وبرٚفتقراة وشرٚئر 

يًْل: بام هؿ بف مٗمْرقن مرـ  {يٚ أهيٚ افذيـ ،مْقا}ثْٚؤه هلؿ: افُتٛ ، مُذبقن بّحّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وافٍرؿٚن. ؾَٚل جؾ 

 (. 595، 594: 7) افىزي،  يْير: جٚمع افبٔٚن:. :حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ{ف،مْقا بٚهلل ورشقف}افُتٛ وافرشؾ 
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 ،(1) ڇ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ڇ: متهؾ بٚٔيٜ ؿبِف چڳگگگڳ

:ًٚ ّْٔ أن اإلٕسٚن ٓ يُقن ؿٚئام بٚفَسط إٓ إذا ـٚن راشخ افَدم ذم اإليامن بٔٚن ذفؽ  اتهًٚٓ مب

ّٕف  افتل ذـرهتٚ مقربٕٚ إحُٚم افُثرة ذم هذه افسقرة ذـر ظَٔبٓٚ  دٚ بّغ  -تًٚػهذه أيٜ، ـام أ

 .(2)،يٜ إمر بٚإليامن

 نٌؾْأٓ يُ  ُيِزمبٚجلْٚس  وافَقل، چچچچڇچٕقدوا بام أمروا بف،  ذم ادىِعو       

ٕن افتقاؾؼ افهقيت جٚء خلدمٜ ادًْك وحتسْٔف ذم ؿِٛ  :ٚفتقاؾؼ افهقيت ظـ افتبٚيـ ادًْقيب

 ذم حغ أنهلٚ،  ًٚ وهذا وجف افَقل بٖن ذم ادحسْٚت افٍِئٜ خدمٜ فًِّْك وحتسْٔ ،افسٚمع

افَقل . وظِٔف: ؾ٘ن بٔن ؾٔٓٚ افراجع إػ افهقت ادحسْٚت ادًْقيٜ ؿد ٓ يتجذ افتحسغُ 

: ؾْداؤهؿ بهٍٜ  ڇ ڇ ڇذم وادًْك   ڇ چ ڇذم بٚدجٕٚسٜ يستقجٛ بٔٚن ادٍٚرؿٜ بغ ادًْك 

 ـٔػ مٚ هق واؿع، وإٔقع  وأمٚ يٗمر بف مـ اإليامن هق مـ جْس  وأمرهؿ بٚإليامن مقح بٖناإليامن 

، ؾٖمروا بٚإليامن بٔٚن ذفؽ أن افذيـ يرون اإليامن ادَْٚدى بف خمهص بّـ ،مْقا مـ ؿبؾ حمّد 

بِسٚ ؿ  :أي ڇ چ ڇأن ؿٚل  شُٔقن ٕقع إيام ؿ هق مْٚط افْير ذم اجلْٚس، ومـ  بّحّد

أن افسْٜ افبٕٜٔٚٔ  هيًُر شُٔقن افْير إػ ـٍٜٔٔ اإليامن، وهذا - ٚ فِّْٚؾَغإظْد مـ يَقل -

وجف  ثبٝ إٔف فِّْٚؾَغ هْٚ ؾال بد مـ ، وفقفَِر،ن ٓ تسّل ادْٚؾؼ مٗمْٚ، وٓ تْٚديف بذفؽ

ِٜ مٚ هؿ ودفٔؾ ظِٔف.  وفًؾ هذا مٚ يرّج  ،ختهٚصفال ح أن يُقن اإليامن ادٖمقر بف ترق  ذم رتب

ؾٔف، ؾُٔقن مـ جْس مٚ حيِّقٕف فُْف أظذ رتبٜ: إذ ؿد يرد ؾًؾ إمر مرادًا بف افتٖـٔد ظذ 

اإلفزام، وصٌٜٔ إمر ادختٚرة أؿقى ذم تثبٔتٓؿ ظذ اإليامن، وإٍٔذ ذم افتحذير مـ آرتداد،  

                                                           
8
 [.135افْسٚء: ](  

  (.76:   11: افرزاي، )( يْير: افتٍسر افُبر 2
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وذم ادجلء بٚفًٍؾ دفٔؾ ظذ أن اإليامن يوًػ ، درتبٜ ادٗمْغ حَٚ فْٔتَِقا مـ مرتبٜ افذيـ ،مْقا

ًٚ إػ افَْٔض  . (1)ويتجدد بٚٓشتّرار، دٚ ذم احلٔٚة مـ ظقامؾ دمذب ادٗمـ جذب

وذم ٕسؼ ترتٔٛ ادتًَِٚت ادٖمقر هبٚ، جٚء أوًٓ بحسٛ افٍوؾ وافؼف، اظتامدًا ظذ مٚ        

وافُتٛ ادْزفٜ مـ ؿبِف،   ،ل ظِٔفوافُتٚب ادْزّ  ،ورشقفف ،ر بٚإليامن بٚهللاحتٟٔ إفٔف ادَٚم، ذم إم

 وهذا يّْع مـ اتبٚع اهلقى ذم اإليامن ببًض افُتٛ دون بًض.

ثؿ اختِػ ترتٔٛ ادتًَِٚت بٚفًٍؾ )ـٍر( ذم خٚمتٜ أيٜ، ظدا ترتٔٛ اشؿ اجلالفٜ )اهلل(: إذ        

ًٚ ٕٕف رأس إمر، وـؾ م ؾ٘ن مـ ـٍر بٚهلل ؾَد ـٍر هبذا ـِف، "ٚ بًده متًِؼ بف، جٚء مَّدم

  .(2)"ؾٚدًىقف ٓزم فًِّىقف ظِٔف

تَديؿ ذـر افُتٚب ظذ ذـر ظذ ذـر افُتٚب ذم مراتٛ اإليامن، وذـر افرشقل وذم تَديؿ         

يُقن فؼ أن مرتبٜ افًروج مـ اخلِؼ إػ اخلٚ -رمحف اهلل-بغ افرازي  مراتٛ افٍُر افرشقل ذم

ـٚن افُتٚب مَدمٚ ظذ  ذم مرتبٜ افْزول مـ مًرؾٜ اخلٚفؼ إػ اخلِؼ، وافرشقل مَدمٚ ظذ افُتٚب

ؾُٚن اإليامن بٚفسؿل فالحتٔٚج إفٔف، وـٚن افٍُر بٚفتديل .."، وظز ظْف افبَٚظل بَقفف: (3)افرشقل

وذم تًبره زيٚدة مًْك: إذ )افرشقل( ؿّدم أوًٓ فالحتٔٚج إػ اإليامن بف، وُأّخر  (4)"فالجساء ظِٔف

ًٚ فِدٓفٜ ظذ أن افٍُر بف بًد طٓقر افبْٔٚت حمض اجساء  .ثٕٚٔ

ُٜ مـ إٔقاع رد افًجز ظذ افهدر، أن ُترَ و          افُالم ظذ أوفف ذم ادًْك، بحٔٞ ييٓر  د  ٚي

بدء  افتْٚؽؿ ذم افُالم وصدة اتهٚل بًوف ببًض،  وذم أيٜ مجِتٚن ظِٔٓام مًَد ادًْك: إوػ ذم

ڎ  ڇڇڇڇڍڍڌڌچ أيٜ، وافثٕٜٚٔ ذم خٚمتتٓٚ: 

                                                           
بالؽٜٔ حتِِٜٔٔ: خدجيٜ حمّد أمحد بْٚين، )رشٚفٜ دـتقراه، ؿسؿ افدراشٚت افًِٔٚ افًربٜٔ، ـِٜٔ افٌِرٜ ( يْير: شقرة افْسٚء دراشٜ  8

 .294هر(، ص1422افًربٜٔ، جٚمًٜ أم افَرى، مُٜ ادُرمٜ، ظٚم 

، )إردن: ادُترٛ حمّد ٕرٚس افرديـ إفبرٚين، حتَٔؼ:اإليامن: تَل افديـ أبق افًبٚس أمحد بـ ظبد احلِٔؿ بـ حمّد ابـ تّٜٔٔ(  8

 .138(، صهر1416اخلٚمسٜ،  افىبًٜاإلشالمل، 

 (.77:  11: افرازي، )( يْير: افتٍسر افُبر 3

 (.435: 5) افبَٚظل، ( ٕيؿ افدرر: 4
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 ڳ گ گ ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گچ         چڎ  ڈ  ڈ  ژ

ُٔيٓران ادًْك بِقٕغ متْٚؽّغ: ذم افبدء صقب مـ (1)بٚفٍُرة، وهذان افىرؾٚن حئىٚن چڳ ، ؾ

جرهيٚ لرى ادثؾ. وـالمهٚ ادًّقم افافتًٔغ واإلفزام واحلض، وذم افثٕٜٚٔ صقب مـ افتٓديد و

يرّشخٚن مًْك ضورة اإليامن بٚهلل، وبام إٔزل مـ رشقل ورشٚفٜ، وافٍْقر ظـ ـؾ ـٍر بف وبام 

 خِؼ وإٔزل.

افُتٚب افذي إٔزل مـ ؿبؾ حمرّرد  -ويِحظ ذم اجلِّٜ إوػ أ ٚ حقت إيامٕغ بٌٔٛ: )اهلل       

افُتٚب افذي إٔزل ظذ افرشقل(، أمٚ اجلِّٜ افثٕٜٚٔ  -(، تقّشىٓام إيامٕٚن بّنٓقد: )افرشقل

 ؾحقت مٚ هق ؽٔٛ، )اهلل، مالئُتف، ـتبف ـِٓٚ، رشِف ـِٓؿ، افٔقم أخر(. 

ػ ببًد، روالٌل مته -بٖي بًض ـٚن-أن افٍُر ُيبّغ   ڇ ڳ ڳ   گ گ ڇؿقفف: و         

بحٔٞ ٓ يُٚد يًقد ادّتهػ بف إػ  ،وادنٓقر أن ادراد بٚفوالل افبًٔد: افبًٔد ظـ ادَهد

ٜ إػ ادٓٚفؽ بًًٔدا.  وؾٔف تٍْر واشتٔحٚش ف .(2)ضريَف  ِذهٚب ظـ ؿهد افسبٔؾ، واجلقر ظـ ادحجَّ

 ومـ افنقاهد ظذ افوالل افبًٔد ؿقل احلؼ:         

 .(3)چھڻڻڻڻۀۀہہہہھچ             

شسوا مٚ ظْدهؿ مـ افًِؿ بهدؿف بام دل "، أو هؿ افذيـ (4)"جحدوا بٚفْبقة"وهؿ افذيـ           

 .(5)"ظِٔف مـ صٚهد افًَؾ وؿٚضع افَْؾ مـ افٔٓقد وؽرهؿ

                                                           

( يْير: ؽرائٛ اإلظجٚز وافُْٚت ذم مَٚمٚت أشبٚب افْزول: حمّد إبرراهٔؿ صرٚدي، )ادْهرقرة: دار افَٔرغ، افىبًرٜ إوػ،  1

 .104 -101هر(، ص1429

 .(170:  5) إفقد، :روح ادًٚين( يْير:  2

3
 [.167]افْسٚء: (  

 .(695: 7) افىزي، :جٚمع افبٔٚن(  4

 .(515: 5) افبَٚظل، :يؿ افدررٕ(  5
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ومًَد أيٜ مًٌْل بٚفذيـ ـٍروا، ذم ثالث ،يٚت يتُنػ ذم ـؾ مجِٜ مْٓٚ مًْك يَقي مٚ          

 ؿبِف، ويٗشس دٚ بًده، ؿٚل تًٚػ: 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے           ے  چ                       

﯀  ﯁         ﮿ۓ  ۓ  ﮲  ﮳      ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾

 .(1)چ    

، ومجِٜ افهِٜ ادنرة إػ ووٍع إشِقب ؿدرا مـ افَقة وافتٖـٔد اؾتتحٝ أيٜ بام أـسٛ       

ًٚ ذم حؼ هذه افٍئٜ :تٗجٟ هلٍٜ مًرؾٜ اخلز (2)"فسٚمع ظِؿ بفمـ اؿد شبؼ "  .ٕٕف حيّؾ حُاًم إهلٔ

          ے ڇ، ڇ ڻ ڻ ڇ اـُتٍَل بذـر افًٍؾ: إٔف ذم ،خر مقوع مـ افْسٚءيِحظ         

ؾٍُرهؿ وطِّٓؿ  ٓ يَع   ون ذـر مًٍقل فِدٓفٜ ظذ افنّقل:د  ڇ  ۈئ ۆئ ڇ، ڇے

ظذ إٍٔسٓؿ ؾحسٛ، بؾ ظذ مجِٜ أصٔٚء ختص افٍرد وادجتّع، وافذـر ؿد حيك ادًْك ويؤَف، 

ؿوٚيٚ ذم خٚمتٜ افسقرة،  فٔتُّـ ادًْك ؾ مـ ّه ـام أن مـ مًٓقد افسْٜ افبٕٜٔٚٔ فَِر،ن إجيٚز مٚ ؾُ 

 ،والٌل  بٚ ظذ افًٍؾ افذي يْتٟ ظْفذم افذهـ ويستٍٔض،  واحلذف ذم أيٚت جيًؾ آهتامم مّْه 

 مـ ـؾ ضريؼ، إٓ ضريؼ جْٓؿ وبئسٝ ضريَٚ!. وضردٌ  ،وؽٌل 

﮶  چ هؾ ؿقفف تًٚػ:ؾُ          ﮵    ﮴   ﮳      ﮲   ﮸    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮷ 

 ڻڻڻچ: مـ ؿقفف ( 3)ٕٕف  بٔٚن: چ﯀﯁﮿﮾﮹﮺﮻﮼﮽

بْٔٓام دٚ حتَؼ هلام مـ .وهٚتٚن اجلِّتٚن ؿد ؾهؾ چھڻۀۀہہہہ

واظِؿ إٔف ـام ـٚن ذم إشامء مٚ يهِف مًْٚه ": -رمحف هلل– مُغ، ؿٚل ظبد افَٚهر وصؾ داخع

بٚٓشؿ ؿبِف، ؾٔستٌْك بهِٜ مًْٚه فف ظـ واصؾ يهِف، ورابط يربىف،... ـذفؽ يُقن ذم اجلّؾ 

                                                           
8
 [. 169 – 167 ]افْسٚء:(  

 .200 اجلرجٚين، ص ( دٓئؾ اإلظجٚز: 2

 .379بْٚين، ص ( يْير: شقرة افْسٚء دراشٜ بالؽٜٔ حتِِٜٔٔ : 3
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مٚ تتهؾ مـ ذات ٍٕسٓٚ بٚفتل ؿبِٓٚ، وتستٌْك بربط مًْٚهٚ هلٚ ظـ حرف ظىػ يربىٓٚ، وهل 

 .(1)"ـؾ مجِٜ ـٕٚٝ مٗـدة فِتل ؿبِٓٚ ومبْٜٔ هلٚ

حيتٚج افُالم مًف إػ ظقامرؾ وصرؾ فٍئرٜ،  ٚفٍهؾ بٕٔٚٚ مـ شبؾ افقصؾ ادًْقي افذي ٓؾ        

ترٚج افُرالم إػ وصرؾ بًٚمرؾ فٍيرل، وهرق مرٚ يسرّٔف حيؾتجدك أؿقى مٚ تُقن وصال حغ ٓ 

أن افرذيـ صرّدوا ظرـ ذم تالحرظ ادًرٚين وتآخٔٓرٚ ، بٔٚن ذفؽ (2)ادحدثقن بٚحلبؽ ادَٚبؾ فِسبؽ

افسبٔؾ ؿد طِّقا  إٍٔسٓؿ، وتًدى طِّٓؿ دـ ّٕحقا ظـ شبٔؾ اهلردى. وظِٔرف: ؾر٘ن  اهلل مل يُرـ 

 افًالؿرٚتفٌٍٔر هلؿ وٓ فٔٓدهيؿ: ٕ ؿ تْٚهقا ذم افبًد ظـ افكاط ادسرتَٔؿ وافسربٔؾ احلرؼ. و

، وأيرٜ يرامنخهرٓٚ ظالؿرٜ اإلأو،  خرصأػ إػ خرٚص إتسؿك مـ ظٚم  افتل ذـرت ذم افسقرة 

وإن ـرٚن  ،ثر هرذاأو وهل ؿىع ظالؿتٓؿ بٚهلل ،ظذ صقرهٚأذم  مَىع رئٔس ذم ؿىع افًالؿٜ ٍتتحم

تررق ذم افًٍرؾ يَٚبِرف تررق ذم  :ذم افسؿرل وػفثٕٜٚٔ زادت ظرـ إافُـ  يتغ ـامل اتهٚلأ بغ

، وذم (3) ڇ  ھ ہ ہ ہ ڇ: ذم أيٜ إوػ جٚء اخلز ظْٓؿ حرغ ـٍرروا وصردوا، اجلزاء

﮶   ﮵ ﮴     ﮳ ﮲ ۓ ۓ ڇافثٕٜٚٔ ظـ مآهلؿ حغ ـٍروا وطِّرقا، وافيِرؿ ؾرقق افهرد، 

ًٚ  فبٔٚن خٍٚء احلرؼ ظرْٓؿ ، وبذا تتْٚمك ادًٚين(4)ڇ ﮿ ﮾ ﮽ ﮻﮼ ﮺  ﮸﮹ ﮷   ،إدٚح

 وبًدهؿ افنٚشع ظـ ـؾ خر ذم افداريـ. ،وحرهتؿ ذم افوالل

َّٜٔ ظذ اشتًٚرة هق فًؾ إضالق افوالل ظذ افٍُر و       ثؿ  ،افىريؼ ادستَٔؿ فإليامناشتًٚرة مبْ

مع أّن افبًد مـ صٍٚت "صػ افوالل بٚفبًٔد وُ  رة ـٚمْٜ ذم افهٍٜ: )بًٔدًا(، إذترّصح بٚشتًٚ

اشتًٚر افبًد فنّدة افوالل وـامفف ذم ٕقظف، بحٔٞ ٓ يدرك مَداره، وهق تنبٔف  ٕٕفادسٚؾٚت 

                                                           
 .227 اجلرجٚين، ص دٓئؾ اإلظجٚز: (  1

ٔف متّٚم حسٚن بٚٓفتحٚم. يْير: افْص واخلىٚب واإلجراء: روبرت دي بقجرإد، ترمجٜ: متٚم حسٚن، )افَٚهرة: ظٚمل (  8 ّّ ويس

 .103هر(، ص1418افُتٛ، افىبًٜ إوػ، 

3
 .[167افْسٚء: ](  

8
 .[169 – 168]افْسٚء: (  



 املبحث الّرابـــع: الّداللة الّسياقية لمفظ الّضاله

808 

بِقغ افُامل بام يدّل ظذ ادسٚؾٚت وافْٓٚيٚت ـَقهلؿ: َبًٔد صٚئع ذم ـالمٓؿ: أن ينّبٓقا 

َد  ًُ افٌقر، ،...ومـ مْٚشبتف هْٚ أّن افوالل احلََٔل يُقن ذم افٍٔٚذم، ؾ٘ذا اصتّد افتٔف وافوالل َب

صٚحبف ظـ ادًّقر، ؾُٚن ذم وصٍف بٚفبًٔد تًٚهد فِحََٜٔ، وإيامء إػ أّن ذم إضالؿف ظذ افٍُر 

ًٚ واجلٓؾ َٕاًل ظ  .( 1) "رؾٔ

بٚفوالل، وأن افوالل فٔس مسّك فٍُِر ذم ذاتف،  ٚنيقصٍ وافؼك ييٓر ممٚ شبؼ أن افٍُر        

، وهذا ٓ يًْل أن افوالل بًّْك افٍُر أو مآفف حمهقر ذم بًدؾ ذم صٍتف، خٚصٜ إذا اؿسن بٚفب

ظذ افٍُر دون ًٕقت  افًْٝ بٚفبًٔد، فُـ افسْٜ افبٕٜٔٚٔ فَِر،ن أؾردت افوالل افبًٔد ب٘صٚرتف

 .افوالل وإٔقاظف إخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.46: 6) ابـ ظٚصقر افتحرير وافتْقير:(   1
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 املبحث اخلامس

 مستويات العالقة الوضعية والسياقية أللفاظ العصيان العقدي

ًٚ مـ افَٚظدة افتل          ًٚ، وذم )أهار   -رمحف اهلل– ٓٚ ظبد افَٚهر اجلرجٚينأّشسإىالؿ ْٔف مْٓج ذم ـتٚب

حيّهؾ ذم بٔٚن أمر ادًٚين، مـ حٔٞ ـٍٜٔٔ اختالؾٓٚ ّهؾ وأراد هبٚ أن يٍو ،(1)افبالؽٜ( ّٕهًٚ 

تتبُّع خٚصٓٚ ٚ، ورٚ، وافتٍهٔؾ ذم أجْٚشٓٚ وإٔقاظٓرتٍّرؿٓٚ، وجٜٓ اجتامظٓٚ ورواتٍٚؿٓ

ٓٚ رأن هذه أؽراض ٓ تْٚل ظذ وجٓٓمع -ٚ، رٚظٓروُمن َّ ٌٜ ٓ تدرك إٓ بًد اشتٍٔٚء ح ِِب ٚ، وض

ٓ َّ تبٔغ مستقيٚت افًالؿٚت  افدراشٜ ٚولحت، -ٚ مـ إدوات وإصقل وإظامل افٍُررومستح

إؽراض افتل مـ أجِٓٚ دي مـ خالل افسٔٚؿٚت ادختٍِٜ، وافدٓفٜٔ ٕفٍٚظ افًهٔٚن افًَ

 .(2)شَٔٝ إفٍٚظ

ومستقى هذه  ،افْير ذم افًالؿٜ بغ اددفقل افقوًل واددفقل افسٔٚؿل فُِِؿبّغٌ أن             

مٚ اشتحرض مـ افدٓفٜ افقؤًٜ ذم افدٓفٜ افسٔٚؿٜٔ،  جيّع  ،، ؿقة ووًٍٚافًالؿٜ ؿربٚ وبًدا

ة أو وآصىٍٚء مـ اددفقل افقوًل، وأثره ذم إحداث زيٚد افسٔٚق ذم آختٔٚر أثرويُنػ 

إػ افقظل  ظـ مدى احلٚجٜويُنػ َٕص أو تَديؿ وتٖخر ذم هذا اددفقل افقوًل، 

حتك ٕحٚؾظ ظذ مٚ ئًْْٚ ظذ حسـ  :بٚددفقٓت افقؤًٜ ذم اشتًامفْٚ فُِِؿ ذم شٔٚؿٚت متْقظٜ

  ىعيَافتٌٚؾؾ افُٚمؾ ظـ اددفقل افقوًل ذم أثْٚء آشتًامل افسٔٚؿل ٕن افٌٍِٜ أو  :افتقاصؾ

                                                           
8
 .26ص  اجلرجٚين، يْير: أهار افبالؽٜ:(  

8
افتٍٝ افدـتقر ـٚطؿ افيقاهري إػ ؾحقى هذه افَٚظدة، و فًِف جًِٓٚ بذرة مٚ يدظق إفٔف مـ اظتْٚء بًِؿ رابع فِبالؽٜ هق ظِؿ  ( 

فِْص إديب، يُّؾ مٚ أخرجف افًِامء مـ ؿقاظد بالؽٜٔ تْهٛ ذم إظؿ إؽِٛ ظذ جزئٔٚت إشٚفٔٛ ذم ادًٚين افبْٚء افٍْل 

وإفٍٚظ وافهقر اجلزئٜٔ، وذفؽ بٖنُ تدرس افهقرة افُِٜٔ احلٚصِٜ مـ لّقظٜ مـ اجلزئٔٚت افتل تَدمٓٚ ظِقم افبالؽٜ )ادًٚين 

هذه وتِؽ مـ وجٜٓ تُقيـ افهقرة وإبداظٓٚ، ومًٚمل هذا افبْٚء وشامتف، ومٚ حيسـ ؾٔف  وافبٔٚن وافبديع(، وتدرس افًالؿٜ بغ

ًُِٔٔف، ومـ ثؿ ُتدرس افسامت افٍٚرؿٜ بغ إجْٚس إدبٜٔ، ودراشٜ هذا افبْٚء افٍْل هق حمهِٜ دراشٜ اجلزئٔٚت ـام أن دراشٜ  ؾ

د فف. يْيراجلزئٔٚت وش ّٓ      .32، 22، 12ص افيقاهري، ر فِبالؽٔغ افًرب:: افتحدي ادْتئِٜ فدرس افبْٚء ومم
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بؾ ادتُِؿ، أَّٓ ُيَٗتك افّسٚمع مـ ؿِ  ضورة إػتّْبف أهؾ افبٔٚن وؿد ،افتقاصؾ بغ ادتُِؿ وادتَِل

  .(1)ؾ افّسٚمع بَ مثِام ٓ يٗتك ادتُِؿ مـ ؿِ 

ظْقا بقجقه ادًٚين فألفٍٚظ بحسٛ أ ؿ ظِامء افقجقه و افْيٚئر ذم مهٍْٚهتؿ  وافٌٚفٛ ظذ        

، دًٚين ذم ـؾ شٔٚؿٚهتٚ، أو بًوٓٚتخرجقا ادًْك افًٚم افذي جيّع هذه اشٔٚؿٚهتٚ، فُْٓؿ مل يس

 . ؾٚفًْٚيٜ بف ظْٚيٜ بّىِٛ بالؽّل رئٔس ، وهذا مـ َضِِبٜ افًَِؾ افبالؽّل ذم ٕيره ذم افبٔٚن

وافًالؿٜ بغ أفٍٚظ افًهٔٚن افًَدي ذم حَِٓٚ افدٓيل تستقجٛ جٜٓ ٕير ذم اتٍٚؿٓٚ        

 وبٚظثٓٚ ومآهلٚ. ،خهقصٓٚو ظّقمٓٚ و ،واؾساؿٓٚ

آظتَٚد، فُْف ذم  فوالل( مْنٗه ظهٔٚن ذماو ،واإلحلٚد ،وافؼك ،ّع ) افٍُرإن مٚ جي       

ادٔؾ، وذم افوالل  حْسٛافؼـٜ، وذم اإلحلٚد ب حْسٛافتٌىٜٔ، وذم افؼك ب حْسٛافٍُر ب

بًض ادًٚين وإن اصسـٝ ذم  اخلٍٚء. ؾُِؾ فٍيٜ خٚصٜٔ تتّٔز هبٚ ظـ صٚحبتٓٚ ذم حْسٛب

 مًْك.

 :ركــر والّش ـبني الكف

مًِقٌم أن افٍُر ذم أصِف افسس، وافذي يسس ٓبد أن يسس مقجقدًا، وأن هذه افُِّٜ ذـرهٚ        

ذم بٚب إشامء اإلشالمٜٔ، ممٚ صٔغ مـ إشامء صٔٚؽٜ جديدة بًد اإلشالم،  -رمحف اهلل-ابـ ؾٚرس 

مل يُـ حيِّٓٚ مـ ؿبؾ، وبٚب إشبٚب اإلشالمٜٔ ؾٔف أصقل مٚ ُشّل بتىقر افدٓفٜ،  ومحؾ مًٚينَ 

بام جٚء بف ؿد أّثر ذم افٌِٜ، ٓ بحسٛ و ،يق بٖن اإلشالم بَّٔفجّؾ مٚ ؾٔف حيّؾ مالمح افتىقر، و

ٌٜ ٓبد وّجف ابـ ؾٚرس افْيرَ ـام أشٚفٔبٓٚ ـذفؽ، أفٍٚطٓٚ ؾحسٛ، بؾ بحسٛ  أن  إػ أن افًربٜٔ فٌ

 ًٜ ظـ ادجتّع افذي ٕبتٝ ؾٔف، ؿٚل ظـ افٍُر  ظذ احلٔٚة اإلشالمٜٔ، مًزةً  تُقن أفٍٚطٓٚ مٗشس

 .(2)"ـٕٚٝ ٓ تًرف مـ افٍُر إٓ افٌىٚء وافسس"ظْد افًرب ؿبؾ اإلشالم:

                                                           
8
 (.87:  1)اجلٚحظ، : افبٔٚن وافّتبٔغ ظـ اإلمٚم إبراهٔؿ بـ حمّد، يْير:  ؾٔام َِٕف اجلٚحظ(  

 .84صبٚب إشبٚب اإلشالمٜٔ،  ابـ ؾٚرس، :( افهٚحبل 2
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،  وبًض (1)، ـام أن ود افؼك هق افتقحٔد أو اإلخالصيامنرف أن ود افٍُر هق اإلظُ         

مـ حٔٞ ادًْك آصىالحل ٓ -أحدمهٚ بٚٔخر،  يٍنوافؼك، وبغ افٍُر يَرن افًِامء 

ذفؽ أظيؿ أذك ؾالن بٚهلل و": ذم تًريػ افؼك إـز ظْد إصٍٓٚينمـ ذفؽ ، -افٌِقي

أن افؼك داخؾ ذم افٍُر مـ جٜٓ أن ادؼك جٚحد بٚشتحَٚؿٚت افربقبٜٔ،  ، وافذي يتبّغ (2)"ـٍر

 ؾقشؿ بٚفٍُر.

ًٚ أظؿ مـ افؼك، ويتوح مَتٙ         افًّقم  ودٚ بْٔٓام مـ ظّقم وخهقص، يٖيت افٍُر حْٔ

﯀﯁  چذفؽ ؿقفف تًٚػ: ـواخلهقص مـ خالل افسٔٚق، م

ۇ    ڭ     ڭ  ڭ  ڭ                   

 .(3)چۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

ّٜٔ،  چچافزخمؼي وافرازي أن ُيٍٓؿ مـ ـالم افىزي و       ؾتٖويؾ افُالم: مٚ حيٛ "بٕٔٚ

افُٚؾرون مـ أهؾ افُتٚب وٓ ادؼـغ بٚهلل مـ ظبدة إوثٚن، أن يْرزل ظُِٔؿ مـ اخلر افذي 

ٕن افذيـ ـٍروا جْس حتتف ٕقظٚن: أهؾ افُتٚب وادؼـقن، " :(4)"ـٚن ظْد اهلل ؾْرزفف ظُِٔؿ

 ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڇٚػ: ررف تًررف ؿقفررروافدفٔؾ ظِٔ

     .(6)"(5) ڇڇ

                                                           
8
 ( هذا ذم دٓفتٓام آصىالحٜٔ ٓ افٌِقيٜ. 

 ڦ ڇ. وذم تٍسر افؼك ظْد افدـتقر أمحد خمتٚر ظّر ذم ؿقفف تًٚػ:263ص إصٍٓٚين، ـتٚب افنغ، )ذك(، ( ادٍردات: 2

بٚب افنغ، )ش ر  ظّر، ادًجؿ ادقشقظل ٕفٍٚظ افَر،ن افُريؿ وؿراءاتف: ."ـٍر بقحدإٜٔ اهلل"بَقفف:   ڇ ڄ ڄ  ڄ

 .257، صك(

3
 [. 105]افبَرة: (  

 (.386:  2افىزي، )جٚمع افبٔٚن: (  4

8
 .[1]افبْٜٔ:(  

 (. 308: 1) افزخمؼي، ( افُنٚف: 6
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ؾتتًِؼ بّحذوف، أي ـٚئْغ مـ أهؾ "أمٚ أبق حٔٚن إٕدفز ؾذهٛ إػ أ ٚ تبًٔؤٜ:         

 .(1)"افُتٚب 

 بدا ؾٔف ادَٚيل ٓٚشٔٚؿ، وأو فِتبًٔض فِبٔٚن )مـ( ـٕٚٝ ذم أيٜ، شقاء افٍُر أظؿوييٓر أن         

وافسًل ام تُْف ٍٕقشٓؿ مـ احلَد وافؼ، ب وـٔدهؿ فإلشالم وادسِّغ ،ـنػ دشٚئس افٔٓقد

﮵  ﮲﮳﮴چٹ، ذم ؿقل أو ؾًؾ  هبؿظـ افتنبف مع  ل   افُٔد وافرض،ذم 

﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀  ﯁      ﮻﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺

                                

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ٱۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ڭڭ  ڭ  ڭ

  ڦٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڀڀ  ڀ  ڀ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  

 .(2)چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڌڇ  ڍ  ڍ

ڄڄڃڃڃڃچچ  چ: شقرة افبْٜٔ ويٍٓؿ مـ ؿقفف تًٚػ  ذم              

رق افٔٓقد ـٍ ،افٍُٚر ـٕٚقا جْسغ، أحدمهٚ: أهؾ افُتٚبأن  (3)چڇڇچ چ ڇ 

، ڇ ں ں  ڱ ڇ٘حداثٓؿ ذم ديْٓؿ مٚ ـٍروا بف، ـَقهلؿ: ٍرهؿ ـٚن بوافْهٚرى، وـ

: ادؼـقن افذيـ ـٕٚقا ٓ خروحتريٍٓؿ ـتٚب اهلل وديْف، وأ ، (4)ڇ ۀ ڻ ڻڇو

                                                           
مٌْل (، وذـر ابـ هنٚم ذم )مـ( ثالثٜ مًٚن: بٔٚن، وزائدة، وابتداء افٌٚيٜ، يْير: 509: 1) أبق حٔٚن إٕدفز، :( افبحر ادحٔط 1

 (.430: 1: ابـ هنٚم، )افِبٔٛ

8
 [.108 – 104افبَرة: ](  

3
  . [1افبْٜٔ: ](  

8
 [.30افتقبٜ: ](  
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ثؿ أردف ذفؽ  ،ظذ اإلمجٚل ڇڃڃڇيْسبقن إػ ـتٚب، ؾذـر اهلل تًٚػ اجلْسغ بَقفف: 

 .(1) ڇڃڃچچڇؾ، وهق ؿقفف: هٔاإلمجٚل بٚفتٍ

افؼك فٔس ظذ إضالؿف، بؾ دٚ يَتؤف اخلهقص بغ افٍُر وأن افًّقم ومـ ذفؽ  تبّغ ي           

ًٜ مـ اإليامنخهِٜ مْٓٚ توأن افٍُر خهٚل ـثرة،..وـؾ "افسٔٚق، و ٕن افًبد إذا  :ٚد خهِ

ّٔع خهِٜ مـ اإليامن، وافؼك خهِٜ واحدة، وهق إجيٚ د إهلٜٔ مع اهلل، ؾًؾ خهِٜ مـ افٍُر و

ر حتك ؿٔؾ فُؾ ـٍٍر  ذٌك ظذ وجف افتًئؿ فف اصتَٚؿف يْبئ ظـ هذا ادًْك، ثؿ ـثُ أو دون اهلل، و

فنُر، ؤَٕض افٍُر بٚهلل اإليامن، وإٕام ؿٔؾ وادبٚفٌٜ ذم صٍتف، وأصِف ـٍر افًّْٜ، ؤَٕوف ا

ّٔع اإليامن ـٚؾر فتؤًٔف حَقق اهلل تًٚػ، ومٚ جيٛ ظِٔف مـ صُر ًّٕف، ؾٓق بّْزفٜ افُٚؾر  دو

هلٚ، ؤَٕض افؼك ذم احلََٜٔ اإلخالص، ثؿ دٚ اشُتًّؾ ذم ـؾ ـٍر صٚر َٕٔوف اإليامن، وٓ 

فٜ اجلٚحد فًْؿ اهلل، وذفؽ فًيؿ مٚ مًف مـ جيقز أن يىِؼ اشؿ افٍُر إٓ دـ ـٚن بّْز

 .(2)"ادًهٜٔ

 يٖيت افؼك أظؿ مـ افٍُر ذم شٔٚؿٚت تَتيض ظّقمف، مـ ذفؽ ؿقفف تًٚػ:          

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    کڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کچ

ۈئ           ۆئۆئ  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئچوؿقفف تًٚػ:، (3)چڳ

ًٚ بٚفٍُرؾق ،(4)چېئۈئېئ ن يٍرد افؼيؽ إٕٔف ٓ خيِق مـ  :شؿ مـ يدظق مع اهلل إهل

 .جحقدـالمهٚ بٚفًبٚدة ؾُٔقن جٚحدا فتقحٔد اهلل، أو أن يؼـف مع اهلل تًٚػ، و

ڤ  ڤٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤچ :قفرفؿومـ ذفؽ        

 ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڦ

                                                           
 (.39:  32) افرازي، افتٍسر افُبر:يْير: (  1

 .233حمّد إبراهٔؿ شِٔؿ، )افَٚهرة: دار افًِؿ و افثَٚؾٜ، د.ط(، ص  َٔؼافٍروق افٌِقيٜ: أبق هالل افًسُري، حت(  2

3
 .[116]افْسٚء: (  

8
 [.117 ]ادٗمْقن:(  
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جًؾ إٕداد هلل يستِزم افٍُر، ؾٚفًىػ  ـٖنّ  ،(1)چڎڌڌڇڇڍڍڇڇچ

افؼك مـ تالزم، إذ مٚ بغ افٍُر و يٓرهذا يذم ،  ومَتض فتٌٚير،  وإن ـٚن ظذ شبٔؾ افسؿل

 .(2)يِزم مـ ادؼك أن يُقن ـٚؾرًا، فُـ ٓ يِزم مـ افُٚؾر أن يُقن مؼـٚ

 

 د.اـــاإلحل

ادٔؾ ظـ  ترجع ذم أّم مًٕٚٔٓٚ إػافوالل ٓ ئًْٚن افٍُر أو افؼك، ؾامدة حلد اإلحلٚد و            

، ويِزم مـ ادٔؾ ظـ ادستَٔؿ افسر ذم ادًقج، ؾتٍسر اإلحلٚد بٚفٍُر تٍسر فف بالزم (3)اشتَٚمٜ

 مًْٚه.

يُقن تُذيبٚ، وذـٚ، وضًْٚ أو حتريٍٚ،  :بٖصُٚل ـثرة يُقن، وده آشتَٚمٜٚوتاإلحلٚد           

 طِام.صُٚ واظساوٚ وأو 

مـ  اشؿ يَع ظذ ضب :أن افٍُر أصِف افتٌىٜٔ، وهقفٍرق بغ افٍُر واإلحلٚد ذم اجٚء        

اجلحد بٚفْبقة، ومْٓٚ اشتحالل مٚ ُحّرم، وهق راجع إػ جحد و ،افذٕقب، ؾّْٓٚ افؼك بٚهلل

بف اظتَٚد ٍٕل افتَديؿ مع إطٓٚر اإلشالم، وفٔس ذفؽ ـٍر اإلحلٚد، افْبقة، واإلحلٚد اشؿ خّص 

 .(4)ٕن افٔٓقدي ٓ يسّك مِحدًا، وإن ـٚن ـٚؾراذفؽ 

ذم أبرز -مع أن اشتخدام افَر،ن فف ؿد جٚء يٍن اإلحلٚد ذم هذا افزمـ بُٕ٘ٚر اإلفف،            

ًٚ دًْٚه ذم أصؾ ووًف افٌِقي،  -مًٕٚٔف  افقصؾ بغ مًْك اإلحلٚد ذم افٌِٜحتك يتوح ومقاؾَ

                                                           
8
 [.  33 ]شبٖ:(  

ُْؿ ؽ ، ـَقفرف تًرٚػ رن بًّْٚه افؼظل ، ذم حغ أن افؼك جٚء ذم افَر،ن بًّْرك افؼير،ذم افَرص افٍُر ُخ  يِحظ أن(  8 َؾرِ٘ َّ

قنَ  ـُ َذاِب ُمْنَسِ ًَ ٍذ ذِم اْف
 [ .33]افهٚؾٚت : َيْقَمئِ

 احلؼ إػومْف شّل افِحد حلدًا ٕٕف حيٍر ذم جٕٚٛ افَز. ؾٚدِحد هق ادْحرف، ثؿ بحُؿ افًرف اختص بٚدْحرف ظـ (  3

 ٱٻٻٻٻچ،  وذم افًبٚدة يُقن اإلحلٚد بٚدٔؾ ظـ افىريؼ احلؼ (،132:  27افتٍسر افُبر: افرازي، ). ؾافبٚض

 .[27]افْسٚء: چپ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     پ

 .230ص : افًسُري، ( يْير: افٍروق افٌِقيٜ 4
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وـٕٚقا ، ػ ؾُرة إُٕٚر افْبقة وإٕبٔٚءذم افروح افًربٜٔ ادمٓقا إ  وافًرف احلديٞ، ؾ٘ن ادِحديـ

ـٚن يتجف مبٚذة إػ اهلل، وفٔس هذا دائاًم، اإلحلٚد ذم إمؿ إخرى  ذم حغ أن يسّقن بٚفزٕٚدؿٜ،

ذم "م( يَقل: 19ؾبذور اإلحلٚد إوػ ـٚن ٓ يُْر رّوادهٚ وجقد إفف، هذا تنٚرفز دارون )ق

 .(1)"أؿل درجٚت تَِبل: مل أــ ذم يقم مـ إيٚم مِحدًا بًّْك مُْرًا فقجقد اإلفف

ـْٔتنف،  -تًٚػ وظزّ – ظذ يد مـ ؿٚل بّقت اإلففأمٚ اإلحلٚد اجلديد بدءًا مـ افَرن افًؼيـ        

ًٚ ذم شقق  وضورة حتقل أمؾ اإلٕسٚن مـ افسامء إػ إرض ظذ حد تًبر هٔقشتـ شّٔٞ ضًّ

بٍّٓقم   -حتك افٔقم–ؾَد طٓر  ،مؼوع افتحرر وآشتَالل، بؾ إٓحالل إػ حمىتف إخرة

 ترمجٜ فِّقؿػ افًَدي افذي يّثِف مهىِحمَسن بحٚفٜ ظدم اإليامن بقجقد اخلٚفؼ، فُٔقن 

(Atheism ) ذم افقشط افٌريب، مع وجقد حمٚوٓت صتك فقوع فٍيٜ ظربٜٔ مْٚشبٜ دًْك افٍِظ

افٌريب ـٚفدهريٜ، فُـ افٍِظ افذي اصتٓر ـَّٚبؾ ظريب هق )اإلحلٚد(، مًزًا ظـ إُٕٚر افقجقد، 

إٓحراؾٚت افًَديٜ إخرى افتل ـٚن ـًّْك يٍَز فِذهـ بّجرد ذـر افٍِظ، ومـ ثؿ تساجع 

 .ينِّٓٚ آصىالح حتك خترج ظـ ظبٚءتف

وظِٔف: ؾ٘ذا ـٚن اإلحلٚد ذم أصؾ ووًف دآً ظذ مًْك ادٔؾ وإٓحراف، ؾَد جًؾ              

ًٚ فالٕحراؾٚت افًَديٜ افًَّٜٔ. وإذا ـٚن بًض افًرب ؿد ظرف ظْف إُٕٚر افْبقة، وـٕٚٝ  تقصٍٔ

افسبٔؾ إوحد افذي تًرؾف افروح افًربٜٔ فِقصقل إػ إفقهٜٔ، ؾ٘ن بَىًٓٚ إيٚه ؿد افْبقة هل 

    .(2)ؿىًٝ ذم افقؿٝ ٍٕسف ـؾ شبٔؾ فألفقهٜٔ ـذفؽ

                                                           
1 ) "In my most extreme fluctuations I have never been an atheist in the sense of denying 
the existence of a God".  Darwin: Darwin Correspondence Project, Letter 12041 – Darwin, 

C. R. to Fordyce, John, 7 May 1879",Retrieved 24 January 2011. 

فبْٚن: مرـز ٕامء  - بـ شًٔد افنٓري، )بروت: ظبد اهللثالث رشٚئؾ ذم اإلحلٚد وافًِؿ واإليامنَٕال ظـ:   -مسمجٜ–وادَقفٜ 

 .5م(، ص2014فِبحقث وافدراشٚت، افىبًٜ إوػ، 
، 8-7م(، ص1993ظبد افرمحـ بدوي، )مك: شْٔٚ فِْؼ وافتقزيع، افىبًٜ افثٕٜٚٔ،  : مـ تٚريخ اإلحلٚد ذم اإلشالم:يْير(  8

بـ صٚفح افًجري، )اخلُز: تُقيـ فِدراشٚت وإبحٚث، افىبًٜ اهلل ومِٔٔنٔٚ اإلحلٚد، مدخؾ فٍٓؿ اإلحلٚد اجلديد: ظبد 

 .15-13، 5ص، افنٓري ثالث رشٚئؾ ذم اإلحلٚد وافًِؿ واإليامن: ، و19-18هر(، ص1435إوػ،



 املبحث اخلـــاوــس: وستويات العالقة الوضعية والسياقية أللفاظ العصيــان العقــدي

807 

 اللــــالض

ىئ  چ: ٚد، ؾٕٚول ـَقفف تًٚػرقك أو آظتَر ـٚن افبٚظٞ ظِٔف افسِؾٔامافَر،ن  ًِّفاشت        

ىب   يب  جت  حت  خت    مبجب  حب  خب  يئمئ  ىئ ىئ    ی  ی  ی  ی      جئ  حئ   

 .(1)چمت

 ڀڀڀٺڀپٻٻٻٻپپپچ ـَقفف  تًٚػ: خرروأ        

 وؿد يُقن ظـ جٓؾ. ،، ؾٚفوالل بُؾ درجٚتف ينِّف مًْك ظدم آهتداء(2)چٺٺ ٺ

افٍُر تٌىٜٔ، فُـ افوالل خٍٚء وؽٔٚب، وافٍُر ؾ٘ن افوالل: أمٚ افٍرق بغ افوالل و        

 افٍُر جحد و ؽّط حؼ.ٚيٜ، ويقصؾ فٌِشِقك مٚ  ٓ 

 :)افٍُر( ، ـام ذم ؿقفف تًٚػ و وافنَٚء مـ فىٔػ مٚ يقحل بف )افوالل(        

ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ    ڱڳ  ڳ         ڳ  ڳ  ڱچ  

﮾  ﮿    ھ          ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳   ﮴     ﮵   ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻     ﮼  ﮽  ھہ   ھ  ھ

 ،صَٚء ضقيؾ، ؾُٔقن افتٍْر مرْٓام ؾِٔسٝ افٌٚيٜ ؽر ،(3)چ     ﯀  ﯁                  

   .ٍِْس ـل تتجْٛ افًذاب وافنَٚءوافتٓذيٛ ف

ذم  ٚبِٜ دٚدة اهلدى أو دٚ يَٚرب مًْٚهٚمَ ت مٚدة افواللاهلدايٜ، وجٚءوده افوالل         

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ٹ   ٹ  ٹ  چ :ؿقفف تًٚػ، مْٓٚ (4)مقاوع ذم افَر،ن

                                                           
8
 [.30]يقشػ:(  

8
 .[74]إًٕٚم: (  

3
 .[9-6]ادِؽ: (  

ڇ  چچڇڇڇچچڃڃڃڃڄڄڄچذم افبَرة  ؿقفف:مْٓٚ   ( 8

ٚم:،  چڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک     ڌڍ  ڍ     ڌ ًٕ ڇ  ڇ  چ  وذم ٕا

ک  ٹ ٹ چ:  وذم افوحك،  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک    ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ

 . چک   ک  ک  
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گ  گ  ڳ     گک  ک  ک  ک  گ ڑ  ڑ  چ، (1) چڄڦڦ  ڄڄ

ٛ ذم هذاو. (2)چڱڳ  ڳ  ڳ  ڱڱڱ يًقد إػ أن افوالل فٔس  ؿد افسب

ًٚ ـام افٍُر ًٚ، فُـ فٔس هق ادراد، ؾٚفوٚل ٓبد إٔف يبحٞ ظـ ضريؼ، أو يس :حُاًم ثٚبت ِؽ ضريَ

إذ  :وهذا يِزمف اهتداء، والل حرـٜ وإبًٚث ذم ضِٛ افقءافٌٚيٜ، ؾٍل اففٔس بّقصؾ إػ و

افؼك واإلحلٚد يدخالن ذم دائرة و افٍُر ؾ٘ن ظِٔف:و ،ٓهتداء حيهؾ افوالل وافزيغبدون ا

 .وإن ـٚن فٔس حمهقرًا هلؿ افوالل

ُِررص إفٔررف هررذا ادبحررٞ أن أفٍررٚظ افًهررٔٚن افًَرردي يهررِح أن تّتجررف  ممّررٚ         ذم مْحٔررْغ: خي

ؾٚفبًررد افتررٖثري مْيررقر ؾٔررف فتررٖثره ذم  افتررٖثري، ويوررؿ: اإلحلررٚد وافوررالل: مْحررك افُبًررد

وافْيرر ؾٔرف إػ  ًرد افرقطٍٔل، ويورؿ: افٍُرر وافنرررك،مْحرك افبُ ، وافٍٚظؾ، أو ٕثرر افًٍرؾ

 ، وإفٍررٚظ ذم دٓفتٓررٚ افسررٔٚؿٜٔ ختتررزل ـررام مررـ افتْررقع ذم مسررٚؿٚهتٚ ومسررٚراتمٚهٔررٜ افًٍررؾ

حرـتٓررٚ ٓشررٔام إذا تهررٚحبٝ ذم ادجررلء، مررع مررٚ حتِّررف مررـ مًٕٚٔٓررٚ افقوررًٜٔ افتررل جررٚءت 

 ظِٔٓٚ، إذ مْٓٚ امتدت، ومـ شٔٚؿٚهتٚ تْقظٝ.

 

                                                           
 [.7 – 6افٍٚحتٜ: ](  8

إًٕٚم حتك صٚر هذا خهٔهٜ جلريٚن ادًٚين ذم [، وؿد جرت مًٚين اهلدى وافوالل وافتَٚبؾ بْٔٓام ذم شقرة 39إًٕٚم: ](  8

-325اهلدهد، ص : ظالؿٜ ادىٚفع بٚدَٚصد ذم افَر،ن، دراشٜ بالؽٜٔ حتِِٜٔٔ:افسقرة،  وإن وردت ذم شقر أخرى،  يْير ذم ذفؽ

327. 



 الفصــــــــل الجـــــالح

 

 

 

 

 

 

 

 

  ومساراهتا. الداللة السياقية أللفاظ العصيان السلوكي

 وومٞمف ؾمبٕم٦م ُمب٤مطم٨م:
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 ّمٞم٤من اعمبح٨م اًمس٤مسمع: ُمستقي٤مت اًمٕمالىم٦م سملم اًمّدًٓم٦م اًمقوٕمٞم٦م واًمسٞم٤مىمٞم٦م ًٕمٗم٤مظ اًمٕم

 . اًمسٚمقيمّل 
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 ولاملبحث األ

 الفسقالّداللة السياقيـة للفظ  

، ًمٞمِمٛمؾ ظمروج إؿمٞم٤مء اعم٤مدية٦م اًمتةل ٓ مل يٙمـ ويم٤من قمّمٞم٤مٟم٤ًم أٌء اًمٗمسؼ هق اخلروج اعم٘مٞمد، ؾمقا       

، واخلةروج -وضمةؾ قمةزّ -قمالىم٦م هل٤م سم٤معمٕمٜمك اًمنمقمل، وقمرومف اسمـ ُمٜمٔمقر سم٤مًمٕمّمٞم٤من، واًمؽمك ُٕمر اهلل 

، وُمٜمف ؾمٛمٞم٧م اًمٗمة٠مرة (1)قمـ ـمريؼ احلؼ. أُم٤م اًمٗمسقق ومٞمٙمقن ظمروضم٤ًم قمـ اًمديـ، أو ُمٞماًل إمم اعمٕمّمٞم٦م

 س٤مد ذم اًمبٞمقت.ومقيس٘م٦م خلروضمٝم٤م ُمـ ضمحره٤م ُمرة سمٕمد أظمرى ًمإلوم

، وم٤مًمٗم٤مؾمةؼ ظمة٤مرج قمةـ (2)زه ًمٖمةرض اًمٗمسة٤مدوم٤معمٕمٜمك اعمحقري هق ظمروج اًمٌمء قمـ طمٞمّ وقمٚمٞمف:      

 ـم٤مقم٦م اهلل، ويٙمقن هذا اخلروج سمٙمٗمر، يمام يٙمقن سمٕمّمٞم٤من همػم اًمٙمٗمر.

اًمٜمٔم٤مئر هلذا اعمٕمٜمك ذم اًمٗمسةؼ، وذيمةروا وضمةقه هٞمئةف ذم اًم٘مةرنن، ُمةٜمٝمؿ ُمةـ ٟمبف قمٚمامء اًمقضمقه و     

 وُمةٜمٝمؿ ُمةـ ضمٕمٚمٝمة٤م ؾمةت٦م ،(4)يم٤مسمـ اجلقزي، وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمٚمٝم٤م أرسمٕم٦م (3)صمالصم٦م أوضمف يم٤مًمبٚمخلضمٕمٚمٝم٤م 

 ، ًمٙمٜمٝمؿ اشمٗم٘مقا مجٞمٕم٤ًم قمغم أن اًمٗمسؼ ي٠ميت ذم اًمٙمٗمر، وذم اعمٕمّمٞم٦م ُمـ همػم اًمٙمٗمر.(5)يم٤مًمداُمٖم٤مين

 سمٞم٤من ذًمؽ أن اًمٗمسؼ ذم اًم٘مرنن اًمٙمريؿ ؾمت٦م وضمقه :           

 ًمتقطمٞمد، وهق اًمنمك سم٤مهلل ، وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمقضمف إول :  اعمٕمّمٞم٦م ذم شمرك ا

                                                           
(، وقمرومف اسمـ وم٤مرس سم٤مخلروج قمـ ـم٤مقم٦م اهلل، يٜمٔمر: 3414: 37 ) ،ء، ُم٤مدة )ومسؼ(سم٤مب اًمٗم٤م اسمـ ُمٜمٔمقر، ( يٜمٔمر: ًمس٤من اًمٕمرب: 1

 .(502: 4وُم٤ميثٚمثٝمام: )، يمت٤مب اًمٗم٤مء، سم٤مب اًمٗم٤مء واًمسلم : اسمـ وم٤مرسُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م

 .1674ص )ومسؼ(، سم٤مب اًمٗم٤مء، : ضمبؾ،يٜمٔمر: اعمٕمجؿ آؿمت٘م٤مىمل اعم١مصؾ ( 2

( يٚمحظ أن يمت٤مب اًمقضمقه و اًمٜمٔم٤مئر ذم اًم٘مرنن اًمٙمريؿ عم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمبٚمخل، حت٘مٞمؼ: طم٤مشمؿ ص٤مًمح اًمْم٤مُمـ ىمد ذيمر صمالصم٦م أوضمف  3

، سمدراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: قمبد اهلل حمٛمقد ًمٙمريؿ ، عم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمبٚمخلاًم٘مرنن ايمت٤مب إؿمب٤مه واًمٜمٔم٤مئر ذم ، سمٞمٜمام ذم 207وم٘مط، يٜمٔمر ص 

عم٘م٤مشمؾ، و أن  -رسمام–سم٠مٟمف يمت٤مب ُمٜمسقب  ٕمٚمؿاًموُمع  ، 330-328هة(، ذيمر ؾمت٦م أوضمف، يٜمٔمر ص1395ؿمح٤مشم٦م، )اًم٘م٤مهرة: د:ط ، 

 قمـ اًمٗمسؼ أصال. ٤مً ُمـ طمديثإصؾ ومٞمف أٟمف هل٤مرون سمـ ُمقؾمك، ًمٙمٜمل مل أضمد ذم يمت٤مب ه٤مرون سمتح٘مٞمؼ طم٤مشمؿ ص٤مًمح اًمْم٤م

 .465ص  اسمـ اجلقزي، ٟمزه٦م إقملم اًمٜمقافمر:( يٜمٔمر:  4

 .640ص اًمداُمٖم٤مين، ( يٜمٔمر: اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ًٕمٗم٤مظ يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م: 5
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قم٘مب٦م: ٕٟمف شمرك . ٟمزًم٧م ذم اًمقًمٞمد سمـ (1) ڇ ﮶﮷  ﮵ ﮴ ﮳      ﮲     ۓ ۓ        ے ے ڇ

 وئ ەئ ەئ ائائ ى  ى ې ې ڇ: ىمقًمةف شمٕمة٤ممم ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م اًمالطمؼيمام ضم٤مء ، اًمتقطمٞمد سم٤مهلل

 .(2) ڇ  ی ىئ ىئ           ىئ ېئ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ     ۇئ وئ

 ۆ ۇ   ۇڇ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: اًمقضمف اًمث٤مين :  سمٛمٕمٜمك اعمٕمّمٞم٦م ذم اًمٙمٗمر سم٤مًمٜمبل             

ذم  وُمثٚمف ىمقًمف ، اًمذيـ يٕمّمقن اهلل سمٙمٗمرهؿ سمرؾمقًمف وُم٤م ضم٤مء سمف :، أي(3)( ۈ ۆ

. ويمذًمؽ يمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم ؾمقرة اعمٜم٤موم٘ملم واًمتقسم٦م (4)ڇ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ڇ: اًمٚمح٤مق

 .ُمـ اًمٗمسؼ اًمٞمٝمقداعمٜم٤موم٘ملم وواعم٤مئدة مم٤م ظمص واًمب٘مرة 

 ڤڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ڇاًمقضمةف اًمث٤مًمة٨م :  اعمٕمّمةٞم٦م ذم اًمةديـ ، يم٘مقًمةف شمٕمةة٤ممم 

  ڇ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ

اًمٕم٤مصةلم ذم شمةرك دظمةقل أرض اًمِمة٤مم طمةلم  :يٕمٜمل،(5)

 وم٠مسمقا أن يدظمٚمقه٤م، ومٝم١مٓء قمّمقا أُمر رؾمٚمٝمؿ ُمـ همػم يمٗمر .  -قمٚمٞمف اًمسالم-أُمرهؿ ُمقؾمك 

 ٿ ٿ ٿ    ٿ ٺ ٺ ٺ ڇاًمقضمف اًمراسمع :  اًمٙمذب ُمـ همػم يمٗمر ، يم٘مقًمةف شمٕمة٤ممم : 

 .(6)ڇ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ

                                                           
ٚمحظ أن هذا شمٗمسػم سمالزم اعمٕمٜمك، إذ يٚمزم ُمـ اًمٙمة٤مومر أن ( ، ويُمـ اعم٘م٤مسمٚم٦م سملم )ُم١مُمـ( و )وم٤مؾمؼ هذا ٝمؿومُ ، وىمد  [18]اًمسجدة : (  1

وًمٕمؾ اًمتٕمبػم سم٤مًمٗمسؼ ذم هذا اًمسٞم٤مق أقمغم ذم شمبٞملم اعمب٤مقمدة قمـ احلؼ، ٕن اًمٙمٗمر شمٖمٓمٞم٦م عم٤م هةق ُمقضمقد،واًمٗمسةؼ ؿمةؼ يٙمقن وم٤مؾم٘م٤م. 

 ًمسؽم اًمدي٤مٟم٦م وظمروج ُمٜمٝم٤م، ومٝمق شمٜم٤مٍه ذم اًمٙمٗمر وظمروج إًمٞمف.

1
 .[20]اًمسجدة : (  

1
 .[67:  ]اًمتقسمف  ( 

وًمٕمؾ وضمف شم٘مٞمٞمد اًمدًٓم٦م سم٤مًمٙمٗمر سم٤مًمٜمبّل أن اًمسٞم٤مق طمدي٨م قمـ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يٙمٗمرون سم٤مهلل وسمرؾمقًمف، وي١مذون ، [ 80]اًمتقسم٦م : (  4

ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ذم اًمديـ ومُٞمةدُم٩م  سمٛمتجفًمؽمك اًمتقطمٞمد ومُٞمدُم٩م ذم اًمقضمف إول، وٓ  سمٛمتجفن، ومٚمٞمس ومس٘مٝمؿ ذُ اًمٜمبل وي٘مقًمقن هق أُ 

 ذم اًمقضمف اًمث٤مًم٨م، إٟمام هق خمّمقص سمام يم٤من ذم اًمٕمالىم٦م سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ.

5
 .[25]اعم٤مئدة : (  

6
 .[6]احلجرات :  (
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 :يٕمٜمةل، (1)  ڇ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ڇ:  ىمقًمةف ذماًمقضمف اخل٤مُمس:  اإلصمةؿ : وذًمةؽ 

 إصمؿ ُمـ همػم يمٗمر .

 ٺ ٺ   ڀ  ڀ ڀ   ڀ پ ڇ: ٤مدس:  اًمسةة٥م واًمِمةةتؿ، وذًمةةؽ ذم ىمقًمةةفاًمقضمةةف اًمسةة        

واًمِمتؿ قمغم هذا اًمقضمةف همةػم إـمةالق اًمبٚمخةل اًمةذي أؾمةامه  وإـمالق اًمداُمٖم٤مين اًمس٥ّم  ،(2)ڇٺ

 ِن ذم اًمسٞمئ٤مت، سمٞمةد داظمال ذم يمثػم ُمـ اًمسٞم٤مىم٤مت اًمِمتؿ: وم٤مًمس٥م و٤مظمتالفسمًمٞمس  هذاو ، (3)اًمسٞمئ٤مت

واظمتٞمة٤مره  ص،اًمداُمٖم٤مين ظمّّمةضمٕمٚمٝم٤م قمغم إـمالىمٝم٤م، و  -(4)إن صح٧م ٟمسب٦م اًمٙمت٤مب ًمف-أن اًمبٚمخل 

ٓ ذم ؾمٞم٤مىمف يمٛمـ يم٤من  ،اًمِمتؿ ًمٞمس دائام ؾمٞمئ٦م: وم٘مد حيٛمؾ اعمرء قمغم ذيمر ُم٤م يست٘مبح ذم ذاشمف ٕن :أدّق 

 .ـ يِمةٝمد قمٚمٞمةفـ طمة٤مل َُمةوم٢مٟمف حيٛمؾ قمغم أن يذيمر ُم٤م يٕمرومف ُمـ اًم٘مبةٞمح ُِمة  ،ذم ؿمٝم٤مدة أُم٤مم اًم٘مْم٤مء

ع ؾمةٞم٤مىم٤ما٤م اًمتةةل وردت ومٞمٝمة٤م، ويٚمحةظ أن مجٞمٕمٝمة٤م قمة٧م ًمتٜمةقّ شمٜمقّ  ،ويمؾ هذه اًمقضمقه هل ُمٕم٤مصٍ 

 خمتص سم٤مًمٕمّمٞم٤من اًمسٚمقيمل ُمع اهلل شمٕم٤ممم وُمع همػمه.

سمٛمٕمٜمك اخلروج قمـ أُمر  واًمٗمسؼ وٛمـ  إًمٗم٤مظ اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل مل يٕمرومٝم٤م اًمٕمرب ىمبؾ اإلؾمالم       

وُمقوٕم٤من ذم  ،ُمقوع ذم اعم٤مئدة :، مل ي٠مت اًمٗمسؼ ُمٕمروم٤ًم ذم اًم٘مرنن، ضم٤مء ٟمٙمرًة ذم صمالصم٦م ُمقاوع(5)اهلل

 إٟمٕم٤مم.

                                                           
2
 .[282]اًمب٘مرة : (  

 .602ص ،اًمداُمٖم٤مين يٜمٔمر: اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ًٕمٗم٤مظ يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م: ، [197]اًمب٘مرة:  (2

 .506(، صةه1410، ، اًمٓمبٕم٦م إومم( يٜمٔمر: اًمقضمقه و اًمٜمٔم٤مئر ذم اًم٘مرنن اًمٙمريؿ: ؾمٚمٞمامن اًم٘مرقم٤موي، )اًمري٤مض: ُمٙمتب٦م اًمرؿمد 3

 ( أىمّمد إؿمب٤مه واًمٜمٔم٤مئر ذم اًم٘مرنن اًمٙمريؿ ، عم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمبٚمخل ، سمدراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: قمبد اهلل حمٛمقد ؿمح٤مشم٦م. 4

وم٤مؾمؼ. ىم٤مل: وهذا  ذم ؿمٕمٍر وٓ يمالم:ىم٤مل اسمـ إقمرايب: مل ُيسٛمع ىمط ذم يمالم اجل٤مهٚمٞم٦م ". 84ص اسمـ وم٤مرس، :( يٜمٔمر: اًمّم٤مطمبل 5

مل يٕمرومقا ذم اًمٗمسؼ "وضم٤مء ذم اعمزهر: (، 502:  4. ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م: اسمـ وم٤مرس، )"٠مت ذم ؿمٕمر ضم٤مهكمقمجٞم٥م، وهق يمالم قمريب، ومل ي

يٜمٔمر: اعمزهر ذم  ".ضم٤مء اًمنمع سم٠من اًمٗمسؼ إومح٤مش ذم اخلروج قمـ ـم٤مقم٦م اهللإٓ ىمقهلؿ: ومس٘م٧م اًمرـمب٦م إذا ظمرضم٧م قمـ ىمنمه٤م، و

قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وأٟمقاقمٝم٤م: قمبد اًمرمحـ ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل، ذح ووبط وشمٕمٚمٞمؼ وشمّمحٞمح: حمٛمد أمحد ضم٤مد اعمقمم سمؽ، حمٛمد أسمق 

 . 301، 295ت(، اجلزء اًمث٤مًم٨م: ص اًمٗمْمؾ اسمراهٞمؿ، قمكم حمٛمد اًمبج٤موي، )اًم٘م٤مهرة: ُمٙمتب٦م دار اًمؽماث، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، د:
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ ىم٤مل شمٕم٤ممم:       

ڦ    ڤٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ     چڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڦڦ

ک  ک  ک    کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 .(1)چگ  گ   

ودل  ،وؾمٞم٤مىمٝم٤م ىم٤مصد إمم اًمقوم٤مء سمام هدى إًمٞمف اًمٙمت٤مب،(2)ؾمقرة اعم٤مئدة ُمـ نظمر ُم٤م ٟمزل ذم اعمديٜم٦م      

وأول قم٘مد  ،(3)فقمٚمٞمف ُمٞمث٤مق اًمٕم٘مؾ ُمـ شمقطمٞمد اخل٤مًمؼ ورمح٦م اخلالئؼ ؿمٙمرًا ًمٜمٕمٛمف واؾمتدوم٤مقم٤ًم ًمٜم٘مٛم

.(4) چ    ژ  ڑ  ڑ  کژچاإليامن، أطمؼ سم٤مإليٗم٤مء قم٘مد 

صمةؿ ضمة٤مءت ، (5)چک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  چ اومتت٤مطمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: ذم  وىمد ضم٤مء      

 . چگ  گ  ڳ   ڳ  چاعمحرُم٤مت مم٤م ي١ميمؾ ُمـ اًمبٝم٤مئؿ شمٗمّمؾ آؾمتثٜم٤مء ذم أي٦م إومم: ني٦م 

 

 

                                                           
2
 [.3]اعم٤مئدة: (  

ٝم٤م ُذيمرت ومٞمو ُم٤م شمْمٛمٜم٧م،ُمـ ُمتٛمامت إطمٙم٤مم هذه اًمسقرة شمْمٛمٜم٧م  (.194: 1) اًمزريمٌم، ( يٜمٔمر: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرنن: 2

ذم طملم أن اعمت٠مُمؾ اعمدىمؼ، جيد ُم٤مئداؿ ومٞمٝم٤م طمسٞم٤ًم، سمٞمد أن اًمسقرة يمٚمٝم٤م ُم٤مئدة قم٤مُمرة  -أهؾ اإلٟمجٞمؾ ظم٤مص٦م- ُم٤مئدة أهؾ اًمٙمت٤مب

اعم٤مئدة. هل ُم٤مئدة إواُمر واًمٜمقاهل، ُم٤مئدة   إذ مل يتٙم٤مصمر احلدي٨م قمـ اًمذيـ نُمٜمقا وقمـ اعم١مُمٜملم سمٛمثؾ ُم٤م شمٙم٤مصمر ذم :ُٕم٦م حمٛمد 

ُم٤مئدة اًم٘مرب ذم يمثرة اًمٜمداء ومٞمٝم٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم يمثرة ، م إُمر وإيمامل اًمديـُم٤مئدة إمت٤ماًمتنميع اًمٜمٝم٤مئل اًمذي ٓ ختّمٞمص ومٞمف وٓ ٟمسخ، 

ُمتٜم٤مهمٞم٦م ُمع ُم٤م يٚمٞمٝم٤م ُمـ أطمٙم٤مم ذم ُمٓمٚمع ذم ؾمت٦م قمنم ُمقوٕم٤م، أشم٧م ١مُمٜملم ومٞمٝم٤م ومٜمداءات اعم، وم٤مىم٧م همػمه٤م ُمـ اًمسقر إـمقل ُمٜمٝم٤م

 .ذم أطمد قمنم ُمقوٕم٤م وم٘مط ضم٤مءت اًمسقرة، واًمٜمداءات ذم اًمب٘مرة

 (.1:  6) اًمب٘م٤مقمل، :( يٜمٔمر: ٟمٔمؿ اًمدرر 3

4
 [.1اعم٤مئدة: ](  

5
 .[1اعم٤مئدة: ](  
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يٕمةقد  ًمِمةٛمقًمف، أو :(1)يمؾ ُم٤م ذيمر ىمبٚمف ُمـ حمرُم٤مت قمغم  ڇ ڦڦ ڦ ڇذم ىمقًمف: و يٕمقد اًمٗمسؼ      

آؾمت٘مسة٤مم ) :اعمحةرم اًمةرأي اٟمتبةف إمم أن ذًمةؽ هةذا وُمةـ ذهة٥م إمم: (2)قمغم آؾمت٘مس٤مم سم٤مٕزٓم

ًمٞمس ُمـ ضمٜمس اعمحرُم٤مت اًمس٤مسم٘م٦م، ٓ ذم اًمبٜم٤مء اًمؽميمٞمبل وٓ ذم ضمةٜمس اعمة٠ميمقل، ومجٕمٚمةف  سم٤مٕزٓم(

سم٤مؾمؿ اإلؿم٤مرة أضمدر، سمحٞم٨م يٙمقن ُم٤م ىمبٚمف حت٧م طمٙمؿ اًمتحريؿ، وهق وطمده حتة٧م طمٙمةؿ اًمٗمسةؼ، 

ٕن اًم٘مةرنن قمةؼم سم٤مؾمةؿ اإلؿمة٤مرة ٤م  ُذيمر ذم أي٦م ُمـ أصٜم٤مف هةق إسمةلم: ةٛمةًِمٙمـ ؿمٛمقل اًمٗمسؼ ًم

، ومٜم٤مؾم٥م أن يٙمقن وصػ أيمٚمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم ومسة٘م٤م، يمةام أن هةذه اجلٛمٚمة٦م يّمةح "ذًمٙمؿ"اًمدال قمغم اًمبٕمد

اًمقىمةػ قمةغم ُمة٤م ىمبٚمٝمة٤م  ُمةع ضمةقازًمٙمـ اًمقىمةػ أومم، ًمةتامم اًمٗم٤مئةدة.  ،ُمع ضمقاز اًمقصؾ ،اًمقىمػ

 وآؾمتئٜم٤مف ه٤م يم٠مهن٤م ضمقاب عمـ ؾم٠مل قمـ قمٚم٦م اًمتحريؿ أو سم٤مقمثف.

: ، ىم٤مل شمٕم٤مممٝم٤م، وهل اعمقوع اًمث٤مين ومٞم(3)ني٦م إٟمٕم٤مم قمغم ُم٘مّٞمد (اًمدم) :وىمد مُحؾ ُمٓمٚمؼ هذه أي٦م        

ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ڱ  ڳ ڱ ڱچ

،   ( 4 )چ﯀ ﮿ ﮾ ﮽﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮵﮶ےےۓۓ﮲﮳﮴ھ

ومآي٦م إٟمٕم٤مم ظمّمّم٧م اًمدم سم٤معمسٗمقح اعمٝمراق، ويم٤من اًمسٞم٤مق ُمتحدصم٤ًم قمـ إزواج اًمثامٟمٞم٦م ُمـ 

                                                           
هذه إُمقر اًمتل ذيمره٤م ، وذًمةؽ أيمةؾ اعمٞمتة٦م واًمةدم  {ذًمٙمؿ}يٕمٜمل ضمؾ صمٜم٤مؤه سم٘مقًمف: "( اًمٓمؼمي رمحف اهلل ممـ ذه٥م هلذا، ي٘مقل:  2

وىمة٤مل  (.77: 8) اًمٓمةؼمي، ضمة٤مُمع اًمبٞمة٤من:. يٜمٔمةر: "وحلؿ اخلٜمزير وؾم٤مئر ُم٤م ذيمر ذم هذه أي٦م مم٤م طمرم أيمٚمف. وآؾمت٘مس٤مم سم٤مٕزٓم

عم٤م يم٤مٟم٧م هذه إؿمٞم٤مء ؿمديدة اخلب٨م أؿم٤مر إمم شمٕمٔمٞمؿ اًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م سم٠مداة اًمبٕمد وُمةٞمؿ اجلٛمةع وم٘مة٤مل : ) ذًمٙمةؿ ( أي اًمةذي  "اًمب٘م٤مقمل: 

 (.17: 6) اًمب٘م٤مقمل، ٟمٔمؿ اًمدرر:. "ذيمرت ًمٙمؿ حتريٛمف

أو إمم  ، ذًمُِٙمْؿ ومِْسةٌؼ اإلؿمة٤مرة إمم آؾمت٘مسة٤مم"وقمب٤مرة اًمزخمنمي:  ( أؿم٤مر اًمزخمنمي واًمرازي رمحٝمام اهلل ًمٚمٛمٕمٜمٞملم دون شمرضمٞمح، 1

 (، واًمتٗمسػم اًمٙمبػم:195: 2) اًمزخمنمي، يٜمٔمر: اًمٙمِم٤مف: ."ّٕن اعمٕمٜمك طمّرم قمٚمٞمٙمؿ شمٜم٤مول اعمٞمت٦م ويمذا ويمذا :شمٜم٤مول ُم٤م طمّرم قمٚمٞمٝمؿ

سم٤مٕزٓم وُمٕمٜمك اًمبٕمد ومٞمةف ًمإلؿمة٤مرة إمم سُمٕمةد ُمٜمزًمتِةف ذم إؿم٤مرة إمم آؾمت٘مس٤مم  {ذًمٙمؿ}"(، وقمٜمد أيب اًمسٕمقد: 138:  11) اًمرازي،

ُم٤مِت اعمٕمدودِة ٕن ُمٕمٜمك حتريٛمٝمة٤م حتةريُؿ شمٜم٤موهِلة٤م ... ،اًمنمر   قأسمة إرؿمة٤مد اًمٕم٘مةؾ اًمسةٚمٞمؿ:يٜمٔمةر: "وىمٞمؾ ذًمٙمؿ إؿم٤مرٌة إمم شمٜم٤مول اعمحرَّ

 .(6:  3: )اًمسٕمقد

ُمـ مهقم  وإن يم٤من أًمٞمؼ سم٤مًمٕم٘مؾ اًمبالهمّل ٕٟمف، ء أصقل اًمٗم٘مف قمدة، وىمد قمٜمل سمف إئٛم٦م ُمـ قمٚمام حلٛمؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اعم٘مٞمد وقاسمط(  3

 يمام دل قمٚمٞمف اإلُم٤مم قمبد اًم٘م٤مهر ذم إهار. اًمٜمٔمر اًمدٓزم اًمسٞم٤مىمل

4
 .[145]إٟمٕم٤مم: (  
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يمر ومٞمٝم٤م اًمدم قمغم ، ذُ -اًمقطمٌم ُمٜمٝم٤م-ُمـ ه٤مئؿ إٟمٕم٤مم  اعمحرُم٤متإٟمٕم٤مم، أُم٤م ني٦م اعم٤مئدة ومتٗمّمؾ 

 :اعم٤مئدة اعمت٠مظمرة ٟمزوًٓ ؾمقرة إذ ضملء سم٤مًمدم قمغم قمٛمقُمف ذم  :قمٛمقُمف، وًمٕمؾ هذا عم٤م اىمتْم٤مه اًمسٞم٤مق

يم٤مٟمقا يٛمٚم١مون اعمٕمل ُمـ اًمدم وم٤مًمٕمرب ، إٟمٕم٤مم سم٤معمحرم ُمـ اًمدمؾمقرة ٕٟمف ىمد ؾمبؼ ًمٚمس٤مُمع قمٚمؿ ذم 

 .(1)اهلل شمٕم٤ممم طمرم ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿوف اًمْمٞمػ، ويِمقوٟمف ويٓمٕمٛمقٟم

ذم ؾمٞم٤مق خي٤مـم٥م اًمذيـ   ڇڦ ڇضم٤مءت يمٚمٛم٦م وُمـ وضمقه اًمدًٓم٦م ًمٚمٛمس٤مرات اًمسٞم٤مىمٞم٦م أن          

قمـ ـم٤مقم٦م اهلل ؾمبح٤مٟمف، ؾمقاء ذم  يمر ظمروٌج نُمٜمقا، وشمٜمٙمػمه٤م داٌل قمغم اًمٕمٛمقم، يٕمٜمل أن يمؾ ُم٤م ذُ 

عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ذائع اًمنمك، وشمٓمّٚم٥م اعمسبب٤مت ُمـ  :اؾمتحالل رء ُمٜمٝم٤م ذًمؽ اؾمتحالهل٤م مجٞمٕم٤ًم أو

 همػم أؾمب٤مه٤م.

 ه٤م ٗمل ُمـ اًمقىمقع ذم اعمحرم، واظمتٞم٤مرذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م ًمٚمٛم١مُمٜملم يقُمئ إمم حتذير ظمئٝم٤م هٞمويم٠من      

اعمحقري داٌل قمغم هذا اجلق ُمـ اًمتحةذير واًمتٕمٔمةٞمؿ  ٤مذم ُمٕمٜم٤مه ٤ميِمؽمك ُمٕمٝمو ٤ممم٤م يرادومٝم ٤مدون همػمه

، ٕن اًمٗمسةؼ ظمةروج قمةـ ضمٝمة٤مت شمٚم٘مةل ٤م: ٓؾمٞمام إذا يم٤من احلٙمؿ قمٚمٞمف ومسة٘ممُمـ اؾمتحالل ُم٤م طمر

 .اًمٗمٓمرة، واًمٕمٝمد اعمقصمؼ

قمٚم٦م اًمٜمٗمقر، ًمٚمتبٖمةٞمض  ذم إشمٞم٤مهن٤م هذا اًمبٜم٤مء اًمؽميمٞمبل  ڇڦڦ ڦ ڇوايمتٜمزت اجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م:      

يٗمسؼ قمـ ٤مًمٗمسؼ إومح٤مش ذم اخلروج، وٓ أؿمّد قمغم ىمٚم٥م اًمذي ذاق طمالوة اإليامن أن وم  ذم اعمحّرم:

. وهةذا ُمةـ اًمسةٜمـ اًمبٞم٤مٟمٞمة٦م ًمٚم٘مةرنن: أن ُيٛمةزج ؾمٞم٤مج احلؼ اًمذي يتٗمّٞم٠م فمالًمف قمـ اًمٞمٛملم واًمِمامئؾ

اًمسٞم٤مق اًمتٙمٚمٞمٗمل أُمرًا وهنٞم٤ًم سم٤مًمتث٘مٞمػ اًمٜمٗمز، يمٞمام شم٘مبؾ اًمٜمٗمقس اعمٙمٚمٗم٦م إىمب٤مل قمرومة٤من سمةام شمة١مُمر سمةف 

 .  (2)وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م أن أدسمرت ،وشمٜمٝمك قمٜمف، وقمروم٤من سمام هل٤م إن أىمبٚم٧م

 ک کڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڇ :، وىمقًمف ڇ ڦڦ ڦ ڇوضم٤مء سملم ىمقًمف شمٕم٤ممم:      

 چ چڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ    ڄ ڄ ڄ ڦ ڇ ىمقًُمف شمٕم٤ممم: ڇ گ ک ک

                                                           
 (.135: 11) اًمرازي، اًمتٗمسػم اًمٙمبػم:(، و194: 2اًمٙمِم٤مف: اًمزخمنمي، ) ( يٜمٔمر: 1

 .88ص ؾمٕمد، :إصقًمٞملمًمٗم٤مظ قمغم اعمٕم٤مين قمٜمد ( يٜمٔمر: دًٓم٦م إ 2
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ٟمٔمر  طملم ،يقم قمروم٦م ، وىمد ٟمزل ڇ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ

: سم٘مقًمف -قمٚمٞمف اًمسالم-حٛمد اهلل ، ومٜمزل قمٚمٞمف ضمؼميؾ ومدا ومل ير ُمنميم٤م: ، ومٚمؿ ير إٓ ُمقطّم اًمٜمبل 

  ڇڃ ڄ    ڄ ڄ ڄ ڦڇ

، ، ومخاّلهؿ اًم٘مرنن ُمـ ظمِمٞم٦م اخلٚمؼ(2)أن يٕمقدوا يمام يم٤مٟمقا: (1)

ضم٤مء ذم ، وعمّةة٤م چڃڃڃچوطماّلهؿ سمخِمٞم٦م اخل٤مًمؼ ذم ـمب٤مق اًمٜمٗمل ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ُم٤م ذيمر ُمـ  أيّمد، (4)نظمر اًم٘مرنن ٟمزوٓ اًمذي يم٤من ،(3) ڇ ڇ چ چ چ ڇىمقًمف:هذا اًمسٞم٤مق 

واإلؾمالم  ،واًمٜمٕمٛم٦م اًمت٤مُم٦م ،ُمـ مجٚم٦م اًمديـ اًمٙم٤مُمؾوم٢من حتريؿ هذه اخلب٤مئ٨م  :ُمٕمٜمك اًمتحريؿ

يمامل  ٟمٕمٛم٦مِ ُيٜم٘مص ؿمٙمَر ، ًمذا وم٢من اؾمتحالهل٤م يٙمقن ومس٘م٤ًم (5)اعمٜمٕمقت سم٤مًمرو٤م دون همػمه ُمـ اعمٚمؾ

 .وهمٚمبتف قمغم يمؾ ديـ ،اًمديـ ومت٤مُمف

اؾمتٗمتح٧م ؿم٤مع اؾمتٕمامل إؾمٚمقب اخلؼمي ذم أي٦م، وؿمٞمققمف يم٤مؿمػ قمـ اعمٕمٜمك اعمراد، وىمد       

سم٠من هذه إؿمٞم٤مء  ؿمٕم٤مرًمإلم إٓ اهلل، وٕن اخلٓم٤مب عمـ يٕمٚمؿ أٟمف ٓ حمرر  سم٤مًمٗمٕمؾ اًمذي مل يسّؿ وم٤مقمٚمف:

ؾمٞمام ومٝمل أُمقر ُمتك ُم٤م اؾمتحٚم٧م دًم٧م قمغم ظمٚمؾ ذم اًمٕم٘مٞمدة، ٓ،  (6)ًمِمدة ىمذارا٤م يم٠مهن٤م حمرُم٦م سمٜمٗمسٝم٤م

 ڦ ڇؾمٛمٞم٦م: إن يم٤مٟم٧م ُمـ قمٛمؾ أهؾ اًمنمك. خيؼم اًم٘مرنن قمـ حتريٛمٝم٤م، وي٠ميت سم٤مجلٛمٚم٦م آ

وطمد اًمرظمّم٦م اوٓمرار ذم خمٛمّم٦م ُمـ  ًمٞمت٠ميمد قمٔمؿ اؾمتحالهل٤م ذم همػم طمد اًمرظمّم٦م هل٤م. ڇڦڦ

د إلصمٍؿ د ًمرظمّمتٝم٤م دون طم٤مضم٦م، أو شم٘مّّم د ٕيمٚمٝم٤م ومقق اًمِمبع شمٚمذذا، أو شم٘مّّم اجلقع، ُمع قمدم شم٘مّّم 

                                                           
2
 .[3]اعم٤مئدة: (  

 (.78:  8) اًمٓمؼمي، :يٜمٔمر: ضم٤مُمع اًمبٞم٤من( 1

1
 .. [ 3اعم٤مئدة: ](  

 .(195: 1) اًمزريمٌم، اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرنن:(  4

 (.157:  2) اًمزخمنمي، ( يٜمٔمر: اًمٙمِم٤مف: 5

 (.11:  6) اًمب٘م٤مقمل، ( يٜمٔمر: ٟمٔمؿ اًمدرر: 6
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أن اجلٜمػ هق "واًمٗمرق سملم اجلٜمػ واإلصمؿ ، سملّمٌ قمٛمقم اإلصمؿ عمجٞمئف ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗملأي إصمؿ، 

  .(1)"اخلٓم٠م ُمـ طمٞم٨م ٓ يٕمٚمؿ سمف، واإلصمؿ هق اًمٕمٛمد

ُم٤م ًمٞمس   -أي اعمٞمؾ–ُم٘م٤مرسم٦م اجلٜمػ ذم قمغم زٟم٦م ُمتٗم٤مقمؾ، وومٞمٝم٤م ُمـ اًمت٠مّود   ڇڑ ڇ وأشم٧م        

اًمرظمّم٦م دون ىمّمد، ُم٤مئٚم٦م قمـ اًمت٘مّّمد، وأن شمٙمقن ذم اًمتٕمبػم سمٛمتجٜمّػ، ويم٠مٟمف إعم٤مح ٕن شمٙمقن 

ىمّمد ه٤م وبط طم٤مًم٦م آوٓمرار ذم اإلىمدام  طم٤مٌل " ڇ ڑ ژ ڇ:  اجلٛمٚم٦مو ٦م،ًمرضورة ُم٤مؾّم 

واإلطمج٤مم، ومال ي٘مدم قمغم أيمؾ اعمحّرُم٤مت إذا يم٤من رائاًم سمذًمؽ شمٜم٤موهل٤م ُمع وٕمػ آطمتٞم٤مج، وٓ 

: سم٤مًمٖمّْم٥م واًمنىم٦م، وهذا سمٛمٜمزًم٦م ىمقًمف٤م ذم أيدي اًمٜم٤مس يتٜم٤مول ُم حيجؿ قمـ شمٜم٤موهل٤م إذا ظمٌم أن

 .(3) "ـ، أي همػم سم٤مغ وٓ قم٤مد قمغم اًمٜم٤مس وٓ قمغم أطمٙم٤مم اًمدي(2)ڇ ں   ڱ ڱ      ڱ     ڱ ڳڇ

 ڑ ژ ڇ،ڇ ژ  ڈ ڈ ڎ ڇاظمتتٛمةة٧م أيةة٦م سمجٛمٚمةة٦م ذـمٞمةة٦م حتةةقي ىمٞمةةديـ: و      

يٜم٤مؾمة٥م رورات ةإذ يْمةٞمٗم٤من شمِمةديدًا ذم ُمسة٤مئؾ اًمْمة :ومه٤م ُمتٜم٤مؾمب٤من ُمع ُمٗمتتح اًمسقرة،ڇڑ

: رطةاًمؽمىمل ذم درضم٤مت اإليامن، ويِم٤ميمالن اًمتٙمٛمٞمؾ اًمذي شمسػم اًمسقرة قمٚمٞمف،  ومجٚم٦م ضمةقاب اًمِمة

اًمذي ُمـ ؿمة٠مٟمف  شم٠ميمٞمد قمغم صٗمتل اعمٖمٗمرة واًمرمح٦م، ُمع ذيمر ًمٗمظ اجلالًم٦م ،ڇ گ ک ک ک ڇ

ٟم٤مؾمةب٧م صةٗمت٤م  طمٞمة٨ميؼمز اجلالل، وسمذا يتٛمٙمـ ُمٕمٜمك أي٦م يمة٤مُماًل ذم وم٤مصةٚمتٝم٤م، أن يزرع اعمٝم٤مسم٦م و

يتح٘مةؼ "اعمٖمٗمرة واًمرمح٦م أن اًمسٞم٤مق ًمٚمٛم١مُمٜملم، وٟم٤مؾم٥م ًمٗمظ اجلالًم٦م ُم٤م ؾمٞمؼ ذم أي٦م مم٤م طمّرم، وسمذا 

ذم ُمسةتجغم أية٤مت  همٞمبة٤م اؾمةؿ اهلل : ذمٕوزم اًمٗمٝمؿ وضمقه إطم٤مـم٦م اًمبٞم٤من سمحس٥م اًمٜمٕمقت واًمتبٞم٤من

 .(4)"ًمٙم٤مُمؾ اًمت٘مقى اعمقىمـقمٞمٜم٤م ًمٚمٛم١مُمـ، و

                                                           
 (.71:  5)  اًمرازي، ( اًمتٗمسػم اًمٙمبػم: 1

1
 .[173اًمب٘مرة : ](  

 (.109:   6) اسمـ قم٤مؿمقر، ( اًمتحرير واًمتٜمقير:  3

 .42: صحلسـ احلرازمشمراث أيب ا ( 4
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 ٚمٗمٔمة٦م:ًمإول  اعمقوةعُمة٤م ضمة٤مء ذم  ومٞمٝمة٤م، يٛمٙمـ قمرض اعمقىمػ اًمسةٞم٤مىملوُمـ اًمِمقاهد اًمتل        

ذيمر يم٤من ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م قمام هنك اهلل قمٜمف ُمةـ اًمةذسم٤مئح اًمتةل مل ُيةطمٞم٨م ذم ؾمقرة إٟمٕم٤مم،  (ومسؼ)

 ىم٤مل شمٕم٤ممم:اؾمؿ اهلل قمٚمٞمٝم٤م، وهق ٟمقع  ُمـ إٟمقاع اًمتل ذيمرت ذم أي٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعم٤مئدة.

ژ  ڑ  ڑ  ک        ک    ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ چ 

(1)چگ  گ  گ  گ  ڳ     کک
.

 

 ٧م إًمٞمف٤مٓؾمتدٓل قمغم ُم٤م دقمإصمب٤مت اًمقطمداٟمٞم٦م، سمإمم  ُمتجٝم٦م (2)ٙمٞم٦ماعمهذه اًمسقرة ُم٘مّمدي٦م          

سم٠مٟمف احل٤موي جلٛمٞمع اًمٙمامٓت ُمـ اإلجي٤مد واإلقمدام واًم٘مدرة قمغم اًمبٕم٨م  ،ُمـ اًمتقطمٞمداعم٤مئدة ؾمقرة 

ام صمب٧م ًمف ةُمسب٥م قم (3)٤مٕن اإلذن ومٞمٝم :اعم٘مّمد إٟمٕم٤مموهمػمه، وأٟمس٥م إؿمٞم٤مء اعمذيمقرة ومٞمٝم٤م هلذا 

ن ٕٟمف مل ي٠مذن ومٞمف وٓ أذِ  :اًمتٗمرد سم٤مخلٚمؼ، شمْمٛمـ سم٤مىمل ذيمره٤م إسمٓم٤مل ُم٤م اختذوه ُمـ أُمره٤م ديٜم٤مً  ُمـ

ُمـ اعمٓم٤مقمؿ اًمتل هل  اعمحرُم٤مُت  ت ذم اًمسقرةٍمطُم ىمد د سم٤مإلهلٞم٦م، ٓ ذيؽ ًمف، وتقطّم ُمٕطمد ُمٕمف، 

ٕمٝم٤م ؾمبٕمقن أًمػ ُمٚمؽ، هلؿ زضمؾ يِمٞمّ  ،مجٚم٦م واطمدة إٟمٕم٤مم ضُمٚمُّٝم٤م ذم هذا اًمديـ وهمػمه، ٟمزًم٧م

اًمزائٖم٦م، سم٤مًمتسبٞمح، وهل يمٚمٝم٤م ذم طمج٤مج اعمنميملم وهمػمهؿ ُمـ اعمبتدقم٦م واًم٘مدري٦م وأهؾ اعمٚمؾ 

 . (4)ـوقمٚمٞمٝم٤م ُمبٜمك أصقل اًمدي

، ورد ومٞمٝم٤م اًمٗمسؼ ٟمٗمسٝم٤م اًمسقرةظُمّمّم٧م سمآي٦م ذم شمبلم ُمس٤مرات اًمسٞم٤مق اًمٕم٤مم أن هذه أي٦م ىمد         

ُم٤م ُذسمح ًمألصٜم٤مم وأهل٦م، وُم٤م ُم٤مت أو ذسمحف ُمـ ٓ حتّؾ "ذيمر اًمٓمؼمي أن اهلل قمٜمك هٜم٤م: ٟمٙمرة، و

                                                           
2
 [.121إٟمٕم٤مم: ](  

 ( .193: 1)اًمزريمٌم،  ( اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرنن:  2

 [.118إٟمٕم٤مم: ] چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ   چ  حتديدًا ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: (  1

ىم٤مل اًمٕمٚمامء: هذه اًمسقرة أصٌؾ ذم حم٤مضم٦م اعمنميملم وهمػمهؿ ُمـ اعمبتدقملم، وُمـ يمّذب "(. 1:   7)  اًمب٘م٤مقمل، ( يٜمٔمر: ٟمٔمؿ اًمدرر:  4

سم٤مًمبٕم٨م واًمٜمِمقر: وهذا ي٘متيض إٟمزاهل٤م مجٚم٦م واطمدة: ٕهن٤م ذم ُمٕمٜمك واطمد ُمـ احلج٦م، وإن شمٍّمف ذًمؽ سمقضمقه يمثػمة، وقمٚمٞمٝم٤م سمٜمك 

 .(312:  8: اًم٘مرـمبل، )، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرنن "قن أصقل اًمديـاعمتٙمٚمٛم
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ل اًمٗمسؼ قمغم : ٓظمتالف اًمٕمٚمامء طمق(1) "ُمٕمّمٞم٦م يمٗمرشمٕمٜمل: ذم هذا اعمقوع  (ومسؼ: )ذسمٞمحتف، وإن

 ُمٕمّمٞم٦م، إٓ إن ىمّمد اؾمتحالًمف ومٞمّمػم ُمـ اًمٙمٗمر.  إسملم أٟمفٟمف يمٗمر، وإٟمف ُمٕمّمٞم٦م، وإىمقًملم: 

ٟمسةخٝم٤م،   دائةر طمةقل، واظمةتالومٝمؿ هذه أي٦ماظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم سمٕمض اعمس٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم          

وُم٤مهٞم٦م اًمذسمٞمح٦م اًمتل مل ُيذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمٝم٤م، و هؾ قمةدم  دًٓم٦م اًمٜمٝمل، ودًٓم٦م ُم٤م اعمقصقًم٦م،وطمقل 

، وإن يم٤من شم٘مّمدًا ُمـ ُمسٚمؿ ُم٤م احلٙمؿ، وإن يم٤مٟم٧م ُمـ ذسمة٤مئح (2)ذيمر اؾمؿ اهلل ُمٜمِم١مه ٟمسٞم٤من أو شم٘مّمد

أهؾ اًمٙمت٤مب ُم٤م احلٙمؿ؟ وإن يم٤من همػم ِذيمر ٕي اؾمؿ ُم٤م احلٙمؿ، وهؾ خيةتص اًمٜمٝمةل سمةام ذيمةر قمةغم 

أية٦م قمةغم  وهؾ شم١مظمةذ ،(3)وُمـ اعمقطمقنؾمامء إوصم٤من وإصٜم٤مم، اًمذسم٤مئح ُمـ اؾمؿ همػم اؾمؿ اهلل يم٠م

 شمٗمن ُمـ ظمالل ؾمٞم٤مىمٝم٤م.ختّمص و قمٛمقُمٝم٤م، أو شمٜمسخ، أو أهن٤م حمٙمٛم٦مٌ فم٤مهره٤م و

هذه أية٦م حمٙمٛمة٦م ومةٞمام أٟمةةزًم٧م، مل يٜمسةخ ُمٜمٝمة٤م "وضمّؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم  أن   -رمحف اهلل-اًمٓمؼمي         

رء، وأن ـمٕم٤مم أهؾ اًمٙمت٤مب طمالل، وذسم٤مئحٝمؿ ذيمّٞمة٦م . وذًمةؽ ممة٤م طمةرم اهلل قمةغم اعمة١مُمٜملم أيمٚمةف 

ٕن اهلل إٟمام طمرم هذه أي٦م اعمْٞمت٦م، وُمة٤م أهةّؾ  :سمٛمٕمزل ڇ ڎ ڎ   ڌ   ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇسم٘مقًمف: 

قا-ئُح أهةؾ اًمٙمتة٤مب ذيمٞمة٦م سمف ًمٚمٓمقاهمٞم٧م، وذسمة٤م قا قمٚمٞمٝمة٤م أو مل يسةٛمُّ ٕهنةؿ أهةؾ شمقطمٞمةد  :-ؾمةٛمُّ

                                                           

  (.520:  9) اًمٓمؼمي، ( ضم٤مُمع اًمبٞم٤من: 1

ؾمتدل هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمـ ذه٥م إمم أٟمف ٓ حتؾ اًمذسمٞمح٦م اًمتل مل يذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمٝم٤م، وًمق يم٤من اًمذاسمح ُمسٚمام، وىمد اظمتٚمػ ا(  1

 :خلّمٝم٤م اسمـ يمثػم رمحف اهلل صمالصم٦م أىمقالإئٛم٦م، رمحٝمؿ اهلل، ذم هذه اعمس٠مًم٦م قمغم 

 ُمـ ىم٤مل: ٓ حتؾ هذه اًمذسمٞمح٦م هذه اًمّمٗم٦م، وؾمقاء ُمؽموك اًمتسٛمٞم٦م قمٛمدا أو ؾمٝمقا.  اعمذه٥م إول:

  .واعمذه٥م اًمث٤مين ذم اعمس٠مًم٦م: أٟمف ٓ يِمؽمط اًمتسٛمٞم٦م، سمؾ هل ُمستحب٦م، وم٢من شمريم٧م قمٛمدا أو ٟمسٞم٤مٟم٤م مل شمرض

 يٜمٔمر: شمٗمسػم اًم٘مرنن اًمٕمٔمٞمؿ: شمرك اًمبسٛمٚم٦م قمغم اًمذسمٞمح٦م ٟمسٞم٤مٟم٤م مل يرض وإن شمريمٝم٤م قمٛمدا مل حتؾ. اعمذه٥م اًمث٤مًم٨م ذم اعمس٠مًم٦م: ]أٟمف[ إن

 .(154 -146 : 6) اسمـ يمثػم،

ضم٤مز أن يٙمقن اعمقطمقن ؿمٞم٤مـملم إٟمس يقطمقن إمم أوًمٞم٤مئٝمؿ ُمٜمٝمؿ، وضم٤مئز أن يٙمقٟمقا ؿمٞم٤مـملم ضمـ أوطمقا إمم أوًمٞم٤مئٝمؿ ُمـ اإلٟمس،  ( 3

ٹڤڤڤڤڦ ڇ وهذا أسملم، دًمٞمٚمف ُمـ اًمسب٤مق ىمقًمف: ٟم٤م قمغم ذًمؽ،أن يٙمقن اجلٜمس٤من شمٕم٤مووضم٤مئز 

، ٕن اهلل أظمؼم ٟمبٞمف أٟمف ضمٕمؾ ًمف أقمداء ُمـ ؿمٞم٤مـملم اجلـ  [112]إٟمٕم٤مم: ڇ ڦڦڦڄڄڄڄڃڃ

واإلٟمس، يمام ضمٕمؾ ٕٟمبٞم٤مئف ُمـ ىمبٚمف يقطمل سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض اعمزيـ ُمـ إىمقال اًمب٤مـمٚم٦م، صمؿ أقمٚمٛمف أن أوًمئؽ اًمِمٞم٤مـملم يقطمقن إمم 

 (.526: 9) اًمٓمؼمي، ٤مُمع اًمبٞم٤من:. يٜمٔمر: ضمأوًمٞم٤مئٝمؿ ُمـ اإلٟمس ًمٞمج٤مدًمقه وُمـ شمبٕمف ُمـ اعم١مُمٜملم ومٞمام طمرم اهلل ُمـ اعمٞمت٦م قمٚمٞمٝمؿ
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ك ؾمةٛمّ -وأصح٤مب يمت٥م هلل، يديٜمقن سم٠مطمٙم٤مُمٝم٤م، يذسمحقن اًمذسم٤مئح سم٠مدي٤مهنؿ، يمام يذسمح اعمسٚمؿ سمديٜمف، 

، إٓ أن يٙمةقن شمةرك ُمةـ ذيمةر شمسةٛمٞم٦م اهلل قمةغم ذسمٞمحتةف قمةغم اًمديٜمقٟمة٦م -اهللَ قمغم ذسمٞمحتف أو مل يسؿر 

           .(1)"-ك اهلل قمٚمٞمٝم٤م أو مل يسؿؾمٛمّ -سم٤مًمتٕمٓمٞمؾ، أو سمٕمب٤مدة رء ؾمقى اهلل، ومٞمحرم طمٞمٜمئذ أيمؾ ذسمٞمحتف، 

ذم شم٠مويٚمٝم٤م، ومذيمر أّن أّول أي٦م وإن  اعم٘م٤مزم ٚمسٞم٤مقًم فوم٘مٝم -رمحف اهلل-اًمِم٤مومٕمل  ٘مؾ اًمرازي قمـوٟم         

يم٤من قم٤مُم٤م سمحس٥م اًمّمٞمٖم٦م، إٓ أن نظمره٤م عم٤م طمّمٚم٧م ومٞمف هذه اًم٘مٞمقد اًمثالصم٦م قُمٚمؿ أن اعمراد ُمـ ذًمؽ 

   ڌ   ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇاًمٕمٛمقم هق هذا اخلّمقص، ومم٤م ي١ميمد هذا اعمٕمٜمك هق أٟمف شمٕم٤ممم ىم٤مل: 

وم٘مد ص٤مر هذا اًمٜمٝمل خمّمقص٤م سمام إذا يم٤من هذا إُمر ومس٘م٤م، صمؿ ُوضمد ذم  ،ڇ ژڈ ڈ ڎ ڎ

يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ُمتك يّمػم ومس٘م٤م: إذ اًمٗمسؼ ُمٗمٌن  ذم ني٦م أظمرى ذم اًمسقرة ٟمٗمسٝم٤م، وهل ىمقًمف: 

 ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳڇ

، (2)ڇ﯁ ﯀ ﮿ ﮾  ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹  ﮸ ﮷ ﮶﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ    ۓ ے ے

 ڇڇومّم٤مر اًمٗمسؼ ذم هذه أي٦م ُمٗمنا سمام أهؾ سمف ًمٖمػم اهلل، وإذا يم٤من يمذًمؽ يم٤من ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .(3) خمّمقص٤م سمام أهؾ سمف ًمٖمػم اهلل ڇژڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ   ڌ   ڍ ڍ ڇ

ذم اعمٕم٘مد ُمـ ىمقًمف قمز  شم٠مؾمٞمس٤ًم قمغم اعمس٤مرات اًمدًٓمٞم٦م ظمّمقصٞم٤مت اًمٜمٔمؿوضمقه اإلسم٤مٟم٦م و ُمـو        

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   مئ  ىئ  يئ   حئ   ىئىئییییجئچ وضمّؾ:

ڤ    ڤٹ      ٹ  ٹ    ڤٿ  ٹ    ٿپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

                                                           
 .(532:  9): اًمس٤مسمؼ(  1

1
 .[145]إٟمٕم٤مم: (  

ي١ميمد اقمتداد إصقًمٞملم سمسٚمٓم٤من اًمسٞم٤مق قمغم دًٓم٦م إًمٗم٤مظ، وأٟمف ىمةد "وُمثؾ هذا  (،178:  13) اًمرازي، ( يٜمٔمر: اًمتٗمسػم اًمٙمبػم: 3

وُمـ اًمتح٘مػم شمٕمٔمٞماًم، وُمـ اًمت٘مٚمٞمؾ شمٙمثػمًا، وُمـ اخلّمقص قمٛمقُم٤ًم، وُمـ هٜمة٤م يم٤مٟمة٧م  ،وُمـ اًم٘مقة وٕمٗم٤مً  ،يٗمجر ُمـ إطمج٤مر أهن٤مراً 

ُمالطمٔم٦م اًمسٞم٤مق وىمرائـ إطمقال واعمالسمس٤مت ُمـ مهقم إصقًمٞملم ذم ومٝمٛمٝمؿ دًٓم٦م اًمٜمّمةقص، وهةذا أصةؾ ُمةـ أصةقل اًمٕم٘مةؾ 

، دًٓم٦م إًمٗم٤مظ " سمالهمل، ذم اعمٕم٤مجل٦م واًمٗمٝمؿاًمبالهمل، ويمؾ ُمـ اختذ هذا إُمر ذم شم٠مويؾ اًمٜمص وم٢مٟمف طمٞمٜمئذ يٙمقن ُمتخذًا ُمٜمٝم٩م شمٗمٙمػم

 .243 ؾمٕمد، ص قمغم اعمٕم٤مين قمٜمد إصقًمٞملم:
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ڃ  چ         چ  چ    ڃ   ڃ  ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ژ  ڑ  ڑ  ک          ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ چ 

ُمـ  داعمٕم٘مِ  شمدومؼ سمف اًمذي  دِْم ئمٝمر احل،(1)چڳگگگگککک

هٚمٞم٦م وأهٚمٝم٤م ذم أُمر هذه وهق يقاضمف اجل٤م وإؾم٤مًمٞم٥م اخلؼمي٦م واإلٟمِم٤مئٞم٦م، ،راتةواعم١مصمّ  ،اًمت٘مريرات

 .وإٟمٕم٤مم، وُم٤م أطمؾ هلؿ ُمـ ـمٞمب٤ما٤م وطُمّرم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ظمب٤مئثٝم٤م ،اًمذسم٤مئح

ڄ  ڄ  چ   :وأي٦م واردة ذم ؾمٞم٤مق اعمب٤مطم٤مت و اعمحرُم٤مت ُمـ إيمةؾ، ؾمةب٘م٧م سم٘مقًمةف شمٕمة٤ممم      

 .(2)چڃ   ڃ  ڃ  چ         چ  چ  چ           ڇ  ڇ    ڃڄ ڄ 

ُمقٍح سم٠من حيؽمز اًمٕمبد مم٤م فمٝمر أٟمف إصمؿ: ٕن اإلصمؿ حيقك ذم  (3)اًمتٕمبٞمةر سمٔم٤مهر اإلصمؿ وسم٤مـمٜمفو       

إوامره ًمزي٤مدة اًمتجرؤ قمٚمٞمف، وإفمٝم٤مر اإلصمؿ ذم وم٤مصٚم٦م أي٦م  ُم٘م٤مم و ،ًمٞمفإاًمٜمٗمس سملم يمراه٦م آـمالع 

 . اًمتحذير ُمٜمف، ومٞمتٛمٙمـ ذم اًمٜمٗمس و يرؾمخ ذم احلسب٤منسمٕم٤مىمبتف واًمتٜمديد 

ٕن اإلصمةؿ  :اًمٗمسؼ هٜم٤م سم٠مٟمف ُمٕمّمٞم٦م دون اًمٙمٗمةر وًمٕمؾ هلء اإلصمؿ ذم هذا اعم٘م٤مم مم٤م يٕمْمد شمٗمسػم       

ذم ُمٕمٜمك قمة٤مم يِمةٛمؾ اًمٕمّمةٞم٤من اًمسةٚمقيمل، يمةام أّن اًمسةٞم٤مق ُمٜمبةئ سمة٠مّن اعمٕمٜمٞمةلم  ٘م٤مرسم٤منُمت واًمٗمسؼ

ومتحذيرهؿ ُمـ اخلروج ُمـ اًمٓم٤مقم٦م إمم اعمٕمّمٞم٦م أىمرب حلة٤مهلؿ وأًمٞمةؼ، صمةؿ ، سٚمٛمقنسم٤مخلٓم٤مب هؿ اعم

يؽمىمك هؿ اًمتحذير إمم اعمرشمب٦م إظمػمة اًمتل ضم٤مءت قمٚمٞمٝم٤م ظم٤ممت٦م أي٦م، ُمـ أن قم٤مىمب٦م اًمٓم٤مقمة٦م ٕوًمٞمة٤مء 

، ومٞمٙمقن اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ  ڇ  ڳ گ گ گ گ ڇرك،  ةريملم شُمقىِمع ذم اًمِمةاًمِمٞمٓم٤من ُمـ اعمِم

                                                           
2
 [.121 – 118]إٟمٕم٤مم: (  

1
 [.120إٟمٕم٤مم: ](  

إومٕم٤مل واًمٕم٘م٤مئد، ذم اًمن واًمٕمٚمـ،   ُم٤م ومٞمف ؿمبٝم٦م ُمـ إىمقال وجيقز محؾ فم٤مهر اإلصمؿ وسم٤مـمٜمف هٜم٤م قمغم اًمٕمٛمقم، قمغم أن يِمٛمؾ يمؾ  ( 1

ًمق ضم٤مز أن يقضّمف ذًمؽ إمم اخلّمقص، يم٤من شمقضمٞمٝمف إمم أٟمف قُمٜمل سمٔم٤مهر اإلصمةؿ وسم٤مـمٜمةف ذم هةذا اعمقوةع ُمة٤م طمّرُمةف اهلل ُمةـ "أٟمف همػم 

 ڀ ڀ  ڀ     پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ اعمٓم٤مقمؿ واعمآيمؾ ُمـ اعمٞمت٦م واًمدم، وُم٤م سملم ؾمبح٤مٟمف حتريٛمف ذم ىمقًمف:

... و ُأدظمؾ ومٞمٝم٤م إُمر سم٤مضمتٜم٤مب يمةؾ ُمة٤م [ أومم، 3]اعم٤مئدة: ڇ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ   ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .(519: 9) اًمٓمؼمي، :يٜمٔمر: ضم٤مُمع اًمبٞم٤من"ضم٤مٟمسف ُمـ ُمٕم٤ميص اهلل، ومخرج إُمر قم٤مُم٤ًم سم٤مًمٜمٝمل قمـ يمؾ ُم٤م فمٝمر أو سمٓمـ ُمـ اإلصمؿ
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سمٛمٕمٜمك: إٟمَّٙمؿ ًمّم٤مئرون إمم اًمنّمك، وم٢مّن اًمِّمٞم٤مـملم شمستدرضمٙمؿ سم٤معمج٤مدًم٦م طمّتةك ُمرادًا سمف آؾمت٘مب٤مل، 

سشمةؿ ُمةثٚمٝمؿ "أيمٚمتؿ ُم٤م مل يةذيمر اؾمةؿ اهلل قمٚمٞمةف وأـمٕمتٛمةقهؿ، وم٘مةد  نيبٚمٖمقا سمٙمؿ إمم اًمنمك،  وم٢م

، وشم٠ميمٞمد اخلؼم سم٢مّن ًمتح٘مٞمؼ اًمتح٤مىمٝمؿ سم٤معمنميملم إذا أـم٤مقمقا اًمِّمٞم٤مـملم، وإن مل َيةْدقمقا هلل (1)"ريملمةُمِم

 .  (2)ذيم٤مء، ّٕن ختٓمئ٦م أطمٙم٤مم اإلؾمالم شمس٤موي اًمنمك ، ومٚمذًمؽ اطمتٞم٩م إمم اًمّت٠ميمٞمد

إن أـمٕمتٛمقهؿ وم٠مذيمتؿ سم٤مهلل إٟمَّٙمؿ  :وىمد يٙمقن اًمٗمسؼ هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمٙمٗمر، ومتٙمقن ظم٤ممت٦م أي٦م        

ٕن  :وٓ ًمإلظمب٤مر سم٠مهّنؿ ُمنميمقن وم٤مئدةعمنميمقن، ًمٙمٜمف ًمق يم٤من يمذًمؽ مل يٙمـ ًمت٠ميمٞمد اخلؼم ؾمب٥م، 

، إٓ إن يم٤من هذا ضسم٤ًم ُمـ اًمتٜمٗمػم اعمتٜم٤مهل قمـ ذيمٝمؿ طمٞمٜمئذ ُمٕمٚمقم سم٤مًمرضورة همػم حمت٤مج ًمتقيمٞمد

 ڇ ڇ ڇوني٦م اًمٜمٝمل:  ،ؾمٚمقك قمامه٦م اًمٖمل واًمْمالل سمٕمٞمدًا قمـ طمؼ اًمٜمٕمٛم٦م ُمـ اًمقوم٤مء واًمِمٙمر

 ڄ ڄ ڄ ڇ ىمبٚمٝم٤م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٛمٚم٦ماجلُمٕمٓمقوم٦م سم٤مًمقاو قمغم  ڇ ڎ ڎ   ڌ   ڌ   ڍ ڍ

تٜمبٞمٝمٝمؿ وإيْم٤مح واًمتٗمّمٞمؾ سمٕمد اإلمج٤مل، وهذا نيمد ًمضم٤مري٦م هرى اًمتٗمسػم واًمبٞم٤من  ،(3) ڇ ڃڄ

 .، ومٞمزداد اعمٕمٜمك سم٤مًمقصؾ ىمقةُم٤م أُمروا سم٤مإلقمراض قمٜمف وحتريٛمف

ذيمر اؾمةؿ  اهلل قمٚمٞمةف، أيمؾ ُم٤م مل يُ ٟمٙمرًة ُمب٤مًمٖم٦م ذم وصػ اًمٗمٕمؾ، وهق ُمّمدرًا  {ومسؼ} :ضم٤مءتو      

طمّتك دم٤موز اًمٗمسؼ صٗم٦م اًمٗمٕمةؾ أن صة٤مر صةٗم٦م اعمٗمٕمةقل "ف. همػم اؾمٛمف ؾمبح٤مٟم قمٚمٞمف يمرذُ أيمؾ ُم٤م أو 

 .(4)"ومٝمق ُمـ اعمّمدر اعمراد سمف اؾمؿ اعمٗمٕمقل

طمقت أي٦م مجةاًل : شمٙم٤مصمػ أدوات اًمت٠ميمٞمد، ذم ضمق ُمـ اًمتٜمبٞمف قمغم أمهٞم٦م ُم٤م يس٤مق يٚمحظ ذم أي٦م       

 ژ ڇ، ڇ  ڈ ڈ ڇ، وهةل ىمقًمةف شمٕمة٤ممم: شمِمة٤مه٤ًم ذم سمٜم٤مئٝمة٤م اًمؽميمٞمبةل ُمٜمٝمة٤م حتةقي ٤مً أرسمع، صمالصم

هةةةذا اجلةةةق اعمِمةةةحقن  يةةة٠ميتو،  ڇ گ گ ڇ، ڇ  ک ک       ک ڑ ڑ

                                                           
 (.531: 9) اًمٓمؼمي، ضم٤مُمع اًمبٞم٤من:(  1

 (.42: 8) اسمـ قم٤مؿمقر، ( يٜمٔمر: اًمتحرير واًمتٜمقير: 2

إؾمامقمٞمؾ حمٛمقد اًم٘م٤مؾمؿ، )دُمِمؼ: دار اعمٜمػم ودار  -أمحد حمٛمد محٞمدان  -أمحد قمبٞمد اًمدقم٤مس :اًمٙمريؿيٜمٔمر: إقمراب اًم٘مرنن (  3

 .331هة(، ص  1425دُمِمؼ، اًمٓمبٕم٦م إومم،  –اًمٗم٤مرايب 

 (.41:  8)اسمـ قم٤مؿمقر، ( اًمتحرير واًمتٜمقير:  4



 املبحح األّول: الّداللة السياقيـة للفظ الفســـــــــــق

125 

داتسم٤معم ذيمر اًمٕمٚمةامء أن اعمخ٤مـمة٥م  : إذ وشم٘مريره ذم ٟمٗمسف  ،ًمت٘مقي٦م ُمْمٛمقن اًمٙمالم قمٜمد اعمخ٤مـم٥م ١ميمر

إذا أٟمٙمر ظمؼمًا ًمزم شمقيمٞمده، وهذا اًمتقيمٞمد خيتٚمػ ىمٚم٦م ويمثرة قمةغم وومةؼ أطمةقال اإلٟمٙمة٤مر، ومة٢من يمة٤من 

ُمستحٙمؿ ذم ٟمٗمسف ُأيّمد سمٛم١ميّمد واطمد، وإن يم٤من ُمسةتحٙماًم شمْمة٤مقمٗم٧م قمٜمة٤مس اًمتقيمٞمةد إٟمٙم٤مره همػم 

ٕن وفمٞمٗم٦م اخلؼم طمٞمٜمئذ شمثبٞم٧م اعمٕمٜمك ذم اًمٜمٗمس اًمراومْم٦م ًمةف، ومتٙمةقن  :سمٛم٘مدار شمّم٤مقمد طم٤مًم٦م اإلٟمٙم٤مر

هةذه اجلٛمةؾ يم٠مهنة٤م اعم٘م٤مصةد . و(1)ىمقة اًمٕمب٤مرة ووصم٤مىمتٝم٤م ُمالئٛمة٦م حلة٤مل اًمةٜمٗمس ىمة٤مدرة قمةغم اإلىمٜمة٤مع

ر ذًمةؽ ُمة٤م ضمة٤مء ذم ةعمـ أٟمٙمر ُم٤م أطمؾ اهلل واقمتدى. يٗمس اًمتل يت٘مرر ه٤م ُمْمٛمقن اخلٓم٤مبإؾم٤مؾمٞم٦م 

سم٢محي٤مء ُمـ اًمٗمرس: ي٤م حمٛمد: أظمؼمٟم٤م قمـ اًمِم٤مة إذا ُم٤مشمة٧م  ؾمب٥م اًمٜمزول قمـ ىمقل اعمنميملم عمحٛمد 

، ىم٤مًمقا: ومتزقمؿ أن ُم٤م ىمتٚم٧م أٟم٧م وأصح٤مسمؽ طمالل، وُم٤م ىمتةؾ اًمٙمةالب "اهلل ىمتٚمٝم٤م"ُمـ ىمتٚمٝم٤م؟ ىم٤مل: 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ   چ طمالل، وُمة٤م ىمتٚمةف اهلل طمةرام؟، ومة٠مٟمزل اهلل ىمقًمةف:واًمّم٘مر 

 .(2)  چ گ  گ  گ  گ  کژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ژڈ  ڈ

، واعمنمةيمقن ُمٝمٛمقُمةقن سم٤مإلٟمٙمة٤مر واإلسمة٤مء، (3)واجلدال ُمٗم٤موو٦م قمغم ؾمبٞمؾ اعمٜم٤مزقمة٦م واعمٖم٤مًمبة٦م       

ًمػمد اعمسةٚمٛمقن قمةغم ُمة٤م اومتٕمٚمةف أهةؾ  ڇ ژڈ ڈ ڇومٜم٤مؾم٥م أن شمتّم٤مقمد ٟمؼمة اًمتقيمٞمد ذم احلٙمؿ: 

 .  (4)اًمنمك ُمـ ضمدال ُم٤مطمؼ، وًمٞمثبتقا قمغم إيامهنؿ دون شمردد

أن  ڇ  ڳ گ گ ڇوُمٜم٤مؾمب٦م ٟمٕم٧م اهلل هلؿ ذم اًمٗم٤مصٚم٦م إن أـم٤مقمقا أوًمٞم٤مء اًمِمةٞم٤مـملم سم٘مقًمةف:        

ريم٤ًم طم٘مٞم٘مة٦م طمتةك يٓمٞمةع اًمِمةٞمٓم٤من ذم ةـم٤مقمتٝمؿ ـم٤مقم٦م ًمٚمِمٞم٤مـملم وذًمؽ إذاك، وٓ يٙمقن اًمٕمبد ُمِم

                                                           
 .81ص : أسمق ُمقؾمك،، وظمّم٤مئص اًمؽمايمٞم٥م171ص اًمسٙم٤ميمل، ( يٜمٔمر: ُمٗمت٤مح اًمٕمٚمقم: 1

 .223 اًمقاطمدي، ص يٜمٔمر: أؾمب٤مب اًمٜمزول: ( 2

 .97 إصٗمٝم٤مين، يمت٤مب اجلٞمؿ، )ضمدل(، ص ( يٜمٔمر: اعمٗمردات: 3

دون شمٙم٤مصمػ  {ذًمٙمؿ ومسؼ}( وُمثؾ هذا احلٙمؿ ضم٤مء ذم ؾمٞم٤مق ظمٓم٤مب اعم١مُمٜملم ذم اعم٤مئدة، حمذرًا ُمـ ُمٖمب٦م اًمٗمٕمؾ ٟمٗمسف سم٤محلٙمؿ ٟمٗمسف:  4

جي٤مدًمقن ذم  أدوات اًمتقيمٞمد: ٕن اخلؼم جيلء إًمٞمٝمؿ يمرضب اسمتدائل، ومٞمٕمقن ويٕمرومقن، سمرؾمقخ اعم١مُمـ وصمب٤مت اًمتٚم٘مل، أُم٤م اًمذيـ

 [.56هم٤مومر: ] چڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  ہچ  ني٤مت اهلل سمٖمػم ؾمٚمٓم٤من أشم٤مهؿ 
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سمةام حتةقي ُمةـ ، وهةذه اجلٛمٚمة٦م (1)آقمت٘م٤مد، أُم٤م إذا أـم٤مقمف ذم اًمٗمٕمؾ وهق ؾمٚمٞمؿ آقمت٘م٤مد ومٝمةق ومسةؼ

ؾمٛمٞم٦م واًمالم إظمب٤مر يتْمٛمـ اًمققمٞمد، وأصٕم٥م ُم٤م قمغم اعم١مُمـ أن يِمبف اعمنمك واجلٛمٚم٦م آشمقيمٞمد سم٢من 

    ومْماًل قمـ أن حُيٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمنمك.

 وقــــالفس

   ەئڇروه ذم ىمقًمف شمٕمة٤ممم: ةؼ، ومٗمسق ُمتْمٛمٜم٤م عمٕم٤مين اًمٗمسققمٚمامء اًمقضمقه و اًمٜمٔم٤مئر ضمٕمٚمقا اًمٗمس         

 ڀ  ڀ پ ڇوذم ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم:  ،سمةة٤مإلصمؿ،(2) ڇ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ       وئ ەئ

سم٤مًمس٥م واًمِمتؿ، ومه٤م وضمٝم٤من داظمالن وٛمـ ٟمٓم٤مق ُمٕم٤مين اًمٗمسةؼ ،(3) ڇ ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ

ًمٚمتٙمثػم ودمة٤موز  إذ اًمزي٤مدة ذم اعمبٜمكُمٕمٜمك يٖم٤مير )ومِْٕمؾ(،  )وُمُٕمقل( حتٛمؾسم٤مؿمت٘م٤مىم٤مشمف، واحلؼ أن صٞمٖم٦م 

 .(4)إدٟمك

ممة٤م مل يّمةٜمٗمف  فُم٤م شمب٘مك ُمةـ ُمقاوةٕم ذم أرسمٕم٦م ُمقاوع، يمؾ ؾمٞم٤مىم٤مشمف ًمٚمذيـ نُمٜمقا. اًمٗمسقق ضم٤مء        

 قمٚمامء اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ُمقوٕم٤من ذم ؾمقرة احلجرات: 

ول:  ىم           ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٺ ٿ  ٺ ٺچ شمٕم٤ممم: فًمقاعمقوع ٕا

ڃ  ڃ      ڃ  چ              چ  چ  چ     ڃڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ڑ  ڑ    ژژڈ  ڈ   ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڇ  ڇ  ڇ 

 .(5)چگ  ڳ  ڳ  ڳ    گک  ک   ک  ک  گ  گ

                                                           
 (.215:  4) أسمق طمٞم٤من إٟمدًمز، ( يٜمٔمر: اًمبحر اعمحٞمط: 1

1
 .[ 282اًمب٘مرة: ](  

1
 .[197]اًمب٘مرة : (  

، حمٛمةد سمةـ يزيةد اعمةؼمدأسمق اًمٕمبة٤مس اعم٘متْم٥م:  ُمٙمسقر اًمٗم٤مء ؾم٤ميمـ اًمٕملم ُمـ أوزان مجٕمف )وُمُٕمقل( ويٙمقن ومٕمٚمف ٓزُم٤ًم، يٜمٔمر:(  4

هةة(، اجلةزء 1415، )اًم٘م٤مهرة:  جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل سمةقزارة إوىمة٤مف، اًمٓمبٕمة٦م اًمث٤مًمثة٦م، ؼ: حمٛمد قمبد اخل٤مًمؼ قمٔمٞمٛم٦محت٘مٞم

، إسمراهٞمؿ سمـ ؾم٤ممل اًمّمة٤مقمدي ، حت٘مٞمؼ:حمٛمد سمـ طمسـ سمـ ؾِمب٤مع اسمـ اًمّم٤مئغ: أسمق قمبد اهلل ٛمح٦م ذم ذح اعمٚمح٦ماًمٚمّ . و295اًمث٤مين، ص 

 .209(، اجلزء إول، صهة1424اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٓمبٕم٦م إومم، : قمامدة )اعمديٜم٦م اعمٜمقرة

5
 [.8-6]احلجرات: (  
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ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ى  ى  ائ  ائ    ەئ   چ شمٕم٤ممم: فًمقاعمقوع اًمث٤مين: ىم         

حب  خب   مب  ىب    جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی

 .(1) چحت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث     جتيب

إمم ُمٕم٤مزم  ةُمرؿمد ٝم٤مؾمٞم٤مىمُم٘مّمدي٦م ، اومتتح٧م سمٜمداء ًمٚمٛم١مُمٜملم، و(2)ؾمقرة احلجرات ُمدٟمٞم٦م        

ُمـ شمقىمػمه وإضمالًمف واًمٜمْٞمؾ ُمـ ظُمُٚمؼ اًم٘مرنن  إظمالق، ذم قمالىم٦م اًمٕمبد سمرسمف، وقمالىمتف سم٤مًمرؾمقل

ر  ُئمِٝمر أدَب اعم١مُمـ ظمومٞمف، ًمُٞمستثٛمر هذا اخلُُٚمؼ ذم قمالىم٦م اعم١مُمـ سمٖمػمه شم٠مدسم٤ًم، وهذا اًمت٠مدب ُمع أ

 .(3)ٕمٙمس ذم اعمٜمٔمقُم٦م اإلٟمس٤مٟمٞم٦م اًمتل يٕمٞمش ومٞمٝم٤ماٟم إذ :سف أوُٓمع ٟمٗم

چ  ڃڃڃچچڃڄڦڄڄڄچ٘مقًمف شمٕم٤ممم: ل ًمسٞم٤مق اعم٘م٤مُمُمس٤مر اًميقوح         

ڑ  ڑ    ژڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

قمـ سمٜمل ُمـ إيٕم٤مز ٟمب٠م يم٤مذب  -ريض اهلل قمٜمف-ُم٤م يم٤من ُمـ اًمقًمٞمد سمـ قم٘مب٦م   (4)چکک

إًمٞمٝمؿ، ومرضمع ُمـ ُمٜمتّمػ اًمٓمريؼ، وأظمؼم اًمرؾمقَل أهنؿ ارشمّدوا،  اعمّمٓمٚمؼ: إْذ سمٕمثف اًمرؾمقل

 .(5)ومجٕمقا اجلٛمقع ًمٖمزو اعمسٚمٛملمقا سم٘متٚمف، وُمٜمٕمقا اًمّمدىم٦م، ومهّ 

ختّمٞمص اخلٓم٤مب سمحس٥م ُم٤م ي٘مع ُمـ إُمر سمام يٚمٞمؼ سمح٤مل اعمخ٤مـَم٥م ٓ خيرضمف ُمٕمٚمقم أن و          

ومٗمل أي٦م شمبٞملم وإرؿم٤مد عم٤م يٜمبٖمل أن يٙمقن قمٚمٞمف اعم١مُمـ  :ًمقضمقد اًمٕمٚم٦م وقمدم اٟمتٗم٤مئٝم٤م :قمـ اًمٕمٛمقم

 ڄ ڇ: شمذيمػم سمٜمٕمؿ ٓ طمّد هل٤م، سمدءًا ُمـ اظمتّم٤مصٝمؿ سم٤مًمرؾمقل ؾمٚمٗم٤ًم وظمٚمٗم٤ًم، و ُمع اًمٜمبل 

ويمؿ ذم هذا ُمـ اًمنمف!، ُمرورًا سمتحبٞم٥م اإليامن وشمزيٞمٜمف ذم ىمٚمقهؿ، وشمبٖمٞمض اًمٙمٗمر  ڇ ڃڄ ڄ

 وُمستتبٕم٤مشمف إًمٞمٝمؿ، واٟمتٝم٤مء سمام اُمتدطمٝمؿ سمف ُمـ رؿم٤مد وشمّمٚم٥م قمغم ـمريؼ احلؼ.

                                                           
2
 [.11]احلجرات: (  

 (.194: 1) اًمزريمٌم، ( يٜمٔمر: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرنن: 2

 .(347:  18) اًمب٘م٤مقمل، :يٜمٔمر: ٟمٔمؿ اًمدرر (  3

4
 [.7]احلجرات: (  

 (.353 -349:  21) اًمٓمؼمي، ( يٜمٔمر: ضم٤مُمع اًمبٞم٤من: 5
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ُمٜمزًم٦م ُمـ ٓ يٕمٚمؿ، وم٘م٤مل:  أٟمزهلؿاًم٘مرنن  أن  ذم وضمقه اًمدًٓم٦م ُمـ ظمّمقصٞم٤مت اًمٜمٔمؿو            

، وهق ضب ُمـ أضب اخلؼم يت٠ميت ًمٜمٙمت٦م سمالهمٞم٦م: ومقضمقد اًمرؾمقل ڇ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦڇ

 حل٘مٞم٘م٦م ذم سمٞمٜمٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م همػم ُمٜمٙمرة ُمٜمٝمؿ وٓ هٝمقًم٦م، ًمٙمـ اعمقىمػ اًمٕمٛمكم ًمٚمذيـ نُمٜمقا ُمـ هذه ا

ف ُمـ ٓ يِٕمَٞمةٝم٤م، ومػمهمبقن ذم شمٍمُّ  -أو يم٤مدوا-ٕهنؿ يتٍمومقن  :ٝم٤مح٘مضمٝمؾ سمهذا اعم٘م٤مم يم٠مٟمف 

را سمٜمٕمؿ اهلل  ومٞم٠ميت هذا اًمرضبحتٙمٞمؿ ُم٤م رأوه ذم يمثػم ُمـ إُمر، ٓ ُم٤م رنه اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ،  ُمذيمر

٥م، وشم٘مريره ذم ٟمٗمسف، وإن يم٤من همػم وداقمل اًمتقيمٞمد شم٘مقي٦م عمْمٛمقن اًمٙمالم قمٜمد اعمخ٤مـمَ قمٚمٞمٝمؿ، 

 طمتك يبٚمغ قملم اًمٞم٘ملم. (1)ُمٜمٙمر ًمف

ومٞمَثب٧ُم  ،ُيدرك سمف احلؼ ٤مذم اًمٕمٚمؿ ي٘مٞمٜمٕن دون: )اقمرومقا(  ڇ ڦ ڇاًمتٕمبػم سم٘مقًمف: ضم٤مء          

 .(2)ُمـ اعمٕمروم٦م اعمجردة ؿاًمٕم٤معمقن سمف قمٚمٞمف، و هق أقم

ًمقٟم٤ًم ُمـ اًمتقسمٞمخ ًمبٕمض اعم١مُمٜملم: ًمرهمبتٝمؿ  طم٤مُمالً   ڇ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڇظمؼم أّن ذم ىمقًمف:  ىُمّدمو       

٤مقمٝمؿ ٔرائٝمؿ، ونرؤهؿ ىمد ٓ شمٙمقن ُمٔمٜم٦م اًمسداد: إذ ًمق أـم ذم إشْمب٤مع رأي رؾمقل اهلل 

ف اًمٜمٗمس وهق ٌذ ةبُّ اعمِم٘م٦م، ومٙمؿ ُمـ أُمر  حتِ حلّمؾ هلؿ اًمٕمٜم٧م و -ٗمٕمؾ ُمٜمتٍػ سمٚمقواًم –اًمرؾمقل

دال قمغم ُمرشمب٦م قمٚمٞم٤م ذم وم٢مٟمف )سمٞمٜمٙمؿ(  دون،  ڇ ڄ ڇاًمرؾمقل اًمتٕمبػم أن ، وطملم يٙمقن !هل٤م وومس٤مد

وإفمٝم٤مر  وشمٜم٤مهٞمف، صمب٤مشمفقضمقب متٙمـ اإليامن وحيّمؾ سم اؾمت٘مّم٤مء ًمٚمٜمٕمٛم٦م، ؿمٙمره٤م اًمنمف، وهذا

 وقمدم اخلروج قمـ قمب٤مءشمف. ،ذًمؽ سمٓم٤مقمتف 

ن )ًمق( شمرد ًمبٞم٤من اُمتٜم٤مع   ڇ  چ چ چ             چ ڃ     ڃ ڃ ڇومجٚم٦م:          ٕ ٓ  يٓمٞمٕمٙمؿ، اًمنمط شمبلّم أٟمف

ومت٠ميت ًمٜمٗمل اًمٌمء ،(3) ڇ ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ڇيمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، ُٓمتٜم٤مع اجلزاء

ف ذم يمثػم ُمـ إُمر، ؾمٞمٙمقن اًمس١مال: ملَ ٓ صحبَ  ٢مذا ىمٞمؾ: ٓ يٓمٞمع اًمرؾمقُل ومُمع سمٞم٤من دًمٞمٚمف، 

                                                           
 .94 أسمق ُمقؾمك، ص ( يٜمٔمر: ظمّم٤مئص اًمؽمايمٞم٥م: 1

 .347 إصٗمٝم٤مين، يمت٤مب اًمٕملم، )قمٚمؿ(، ص( يٜمٔمر: اعمٗمردات: 2

1
 .[46]اًمتقسم٦م:(  
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٦م ًمٙمؿ ومٞمف ومقضم٥م أن ي٘م٤مل ًمق أـم٤مقمٙمؿ ٕـم٤مقمٙمؿ ٕضمؾ ُمّمٚمحتٙمؿ، ًمٙمـ ٓ ُمّمٚمحيٓمٞمٕمٝمؿ؟ 

 ۇۇۓڭڭڭڭچ:قةوه قن،ةوشم٠مصمٛم ،قنةٕٟمٙمؿ شمٕمٜمت

 ، وهذاٟمٗمل اًمٌمء ُمع سمٞم٤من دًمٞمؾ اًمٜمٗملوذم هذا اًمتٕمبػم ُمـ اًم٘مقة اًمٔم٤مهرة ذم ، (1)چۆۆ

 .(2)أشمؿ ُمـ سمٞم٤مٟمف ُمـ همػم دًمٞمؾ

  چژڎڎڈڈڌڇڇڇڇڍڍڌچ : ذم ىمقًمفو        

 ؾمٞمام أنّ اُمتٜم٤مٌن ؾم٤مسمغ وقمٓم٤مء ُمـ اًمرمح٤مٟمٞم٦م ٟم٤مومذ، ومال أًمّذ ُمـ حتبٞم٥م اإليامن وشمزيٞمٜمف ذم اًم٘مٚم٥م، ٓ 

، سمؾ سم٤مصٓمٗم٤مء ُمـ اهلل وهب٦م، واًمتٍميح سم٤مؾمؿ اجلالًم٦م )اهلل( ُمؼمز هذا سم٤مٓضمتٝم٤مدًمٞمس إدراك اإليامن 

 آُمتٜم٤من.

حتريؽ اهِلٛمؿ عمراقم٤مة حمب٦م ، و(3)واًمتٕمبػم سمّمٞمٖم٦م )ومّٕمؾ( ومٞمف ُمـ اًمتٛمٙملم، واًمتقهّمؾ، واًمتٙمثػم        

     ڇ ڇ ڇ: شمرشمٞم٥م اًمٗمٕمٚملمٟمسؼ ويٚمحظ ُم٤م ذم . (4)ويمراه٦م اًمٙمٗمر واًمٗمسقق واًمٕمّمٞم٤من ،اإليامن

زىمقا ه٤م:  ومٚمؿ يدظمٚمف اهلل ذم ُمـ اًمؽمىمل ذم هب٦م اإليامن اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمتل رُ   ڇ ڌ ڌ ڍ ڇ  ڇ  ڍ

وزّيٜمف ذم ىمٚمقهؿ، واصٓمٗم٤مء طمرف اجلر )ذم( سمام يدل قمغم اًمٔمرومٞم٦م  ،اًم٘مٚمقب ومحس٥م، سمؾ طمّببف إًمٞمٝمؿ

 .دال قمغم هذا اًمتٖمٚمٖمؾ واًمتقهمؾ

                                                           
2
 .[128]اًمتقسم٦م: (  

 (.124:  28) اًمرازي، ( يٜمٔمر: اًمتٗمسػم اًمٙمبػم: 2

اجلزء  -اًم٘مسؿ اًمث٤مين  قمْمٞمٛم٦م، ُمتٕمد، يٜمٔمر: دراؾم٤مت ٕؾمٚمقب اًم٘مرنن:)طمّب٥م( و)يمّره( شمْمٕمٞمٗمٝمام ًمٚمتٙمثػم: ٕن اًمثالصمل (  1

 .322، 285إول: ص

شمٙمرير اًمٕملم ذم اعمث٤مل دًمٞماًل قمغم شمٙمرير اًمٗمٕمؾ، .. ومٚمام يم٤مٟم٧م إومٕم٤مل دًمٞمٚم٦م "( ُمـ ُمٕمٝمقد اًمسٜم٦م اًمبٞم٤مٟمٞم٦م قمٜمد اًمٕمرب أهنؿ جيٕمٚمقن  4

ث سمف، وهق شمٙمرير اًمٗمٕمؾ  ڇ    پ پ ڇؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، ُمـ ُمث"اعمٕم٤مين يمرروا أىمقاه٤م، وضمٕمٚمقه دًمٞمالً قمغم ىمقة اعمٕمٜمك اعمحدَّ

 اسمـ ضمٜمل، سم٤مب ذم إُمس٤مس إًمٗم٤مظ أؿمب٤مه اعمٕم٤مين، يٜمٔمر: اخلّم٤مئص: [.  31]يقؾمػ:  ڇ ٹ ٿ ڇ[، وىمقًمف:   23 يقؾمػ:]

 .409ص
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مل يٙمتػ اًمٜمٔمؿ : إذ  ڇ ڈ ڇو ڇ ڍ ڇ، و ڇ ڎ ڇ  ڇ ڇ ڇسملمذم اًمٓمب٤مق شمٚمحظ اعم٘م٤مسمٚم٦م       

ٛمْمةٛمقن: وم ـ سم٠من ٟمٗمةك وةده ُمٝمةام قمٚمة٧م درضمتةف،سمؾ شمرىّمك ذم شم٠ميمٞمد اًمتٛمٙمّ  ،سم٢مصمب٤مت متّٙمـ اإليامن

ىمقًمةف  هةلء يٗمٝمؿ ُمٜمف ًمزوُم٤ًم أٟمف يمّره إًمٞمٝمؿ اًمٙمٗمر، ًمٙمةـ قمٚمة٦م هٞمئٝمة٤م يمٕمٚمة٦م ڇ ڍ     ڇ ڇڇ

 :هٜم٤مك ُم٘م٤مُمة٤من: إول،(1) چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۇ   ۆ  ۆچشمٕم٤ممم: 

: أن يٙمقن اعم٘مة٤مم  أن ي٘مةرر ظمرذا اإلصمب٤مت إمم ٟمٗمل وده،  وأوُيٚمٛمح ه ،ٌمء أن ُيثب٧مًمٚمأن ُي٘مّمد 

إُمريـ ُمٕم٤م قمغم درضم٦م ؾمقاء، أي أٟمف ذم احل٤مًم٦م إومم يم٤من اإلصمب٤مت هق إومم قمٜمده واًمٜمٗمل وةٛمٜمل 

 نٍت ذم اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.

أهنةؿ ٓ  ڇ ۈ ڇيٗمٝمؿ وٛمٜم٤ًم ُمـ ىمقًمف:  ڇ ۉۅ   ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ڇذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:          

خيِمقن همػمه، ًمٙمٜمف قمٓمػ ًمٞمبلم أّن ُمستقى ظمِمٞمتٝمؿ هلل ٓ ي٘مؾ قمـ ُمسةتقى قمةدم ظمِمةٞمتٝمؿ ًمٖمةػم 

دون ، وخي٤مف ُمةـ رء نظمةر سمٜمسةب٦م ف ؿمخص ُمـ رء سمٜمسب٦م ُمئ٦م ذم اعمئ٦مُمـ اعمٛمٙمـ أن خي٤م إذ :اهلل

ممـ هةؿ دوٟمةف شم٤مُمة٦م ، وقمدم ظمِمٞمتٝمؿ ًمٖمػمه شم٤مُم٦م وُمٓمٚم٘م٦م، هٜم٤م شمبلّم أي٦م أن ظمِمٞم٦م رؾمؾ اهلل هلل ذًمؽ

وذيمرمهة٤م، ٕٟمةف ًمةق ذم حت٘مؼ احلدث قمٓمٗمٝمةام  صم٤مسمًت٤م ، ومألضمؾ أن يٕمٓمل آصمٜملم ُمٕمدًٓ واطمداً وُمٓمٚم٘م٦م

ك ُمةـ ايمتٗمك سم٤مًمٗمٝمؿ اًمٚمزوُمل اًمْمٛمٜمل ًمرسمام وُمٝمؿ أن حت٘مةؼ احلةدث ذم إطمةدامه٤م أدٟمةطمذف اًمث٤مٟمٞم٦م و

 إظمرى.

 ڈ ڈ        ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ     ڇ ڇ ڇ ڇ ڇًمف شمٕم٤ممم: ُمثؾ هذا ذم ىمق        

هذا ؾمب٥م ووم٢من ُمستقى حتبٞم٥م اإليامن إًمٞمٝمؿ سمٜمٗمس ُمستقى شمٙمريف اًمٙمٗمر إمم ىمٚمقهؿ،  : ڇ ژ

يمام أٟمف سمٞم٤من ُٓمتٜم٤من اهلل قمٚمٞمٝمؿ، وقمراىم٦م ٟمسبٝمؿ ذم  ،ب٤مب هلء إومٕم٤مل قمغم هٞمئ٦م واطمدةُمـ أؾم

 اعم١مُمٜملم طم٘م٤م. 

                                                           

2
  . [  39 ]إطمزاب: (  
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وإن  ،اعمٕمٜمك اخل٤مصو ،اًمٕمّمٞم٤من يدل قمغم شمٖم٤ميرهؿ ذم اًمدرضم٦مواًمٕمٓمػ سملم اًمٙمٗمر واًمٗمسقق و       

، واًمٗمسقق دون اًمٙمٗمر، يم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م أًمٗم٤مظ قمّمٞم٤من، إٓ أن اًمٙمٗمر أقمٔمؿ ذٟم٥م ظم٤مص٦م إن يم٤من ُمٓمٚم٘م٤مً 

ٛمؾ اًمتٖمٓمٞم٦م اجلٜمس، ومٞمدظمؾ يمؾ ُم٤م يِمؾمتٖمراق ٓ ٗمٞمدٌ ُم اًمتٕمريػو ،اًمٕمّمٞم٤من دون اًمٗمسققو

  أو هنٞمف.ح أُمر ُمـ اًمرؾمقل اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٍميواعمروق قمـ اًمٓم٤مقم٦م و

ـ ىمقًمف             چژ ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈڍ  ڍ  ڌ   ڇ  ڇ   چ : يٗمٝمؿ ُم

ومال شمرهمبقا ذم  ،ويمراه٦م اًمٙمٗمر واًمٗمسقق واًمٕمّمٞم٤من ،أٟمٙمؿ إن يم٤من ىمد متٙمـ ومٞمٙمؿ طم٥م اإليامن

ويم٤من اًمٗمسقق واًمٕمّمٞم٤من يدقمقان إًمٞمف، وهذا ُيٚمٛمح  ،يـ يّمّد قمٜمفطمّمقل ُم٤م شمرهمبقٟمف إذا يم٤من اًمدّ 

ُمـ  إمم أن آٟمدوم٤مع إمم حتّمٞمؾ اعمرهمقب ُمـ اهلقى دون متٞمٞمز سملم ُم٤م يريض اهلل وُم٤م ٓ يروٞمف أصمرٌ 

  . (1) نصم٤مر اجل٤مهٚمٞم٦م، وُم١مٍد ًمٚمٙمٗمر واًمٗمسقق واًمٕمّمٞم٤من

ق ذم هذه أي٦م يٛمٙمـ أن يٗمن قمغم قمٛمقُمف، أي اخلروج قمـ ىمّمد اإليامن وحمّجتف، واًمٗمسق       

ىمد  [6]احلجرات:   ڇ  ٹ ٿ ٿ ٿ    ٿ ڇ: مم أّن ىمقًمف شمٕم٤مممٗم٧م إٚمي ىمريٜم٦م اًمسٞم٤مقإمم ٜمٔمر اًمًمٙمـ 

، ومّم٤مر  ڇ ژژ ڈ ڈ        ڎ ڎ ڇشمبع هذا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: وُمّن اًمٗم٤مؾمؼ ومٞمف سم٤مًمٙم٤مذب، وم٠مُ 

ٕن اًمٙمذب يٜم٘مص مت٤مم اإليامن، ومال  :وٓ خيرضمف هذا قمـ اًمٕمٛمقمُمٕمٜمك اًمٗمسقق هٜم٤م هق اًمٙمذب، 

  .ُيٜمٗمك اإليامن سمؾ ُيٜمٗمك مت٤مُمف

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم:صمؿ ضم٤مء ذم           

خب   مب  ىب  حب    جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی

أومراد اعمجتٛمع هنل قمـ سمٕمض إومٕم٤مل اعمِمٞمٜم٦م سملم  .(2)چمثحتختمتىتيتجثجتيب

 اجلٛمؾ اًمتل ضم٤مءت قمغم اًمؽمشمٞم٥م:، أظمٞمف اإلٟمس٤منُمع سٚمقك اإلٟمس٤من سم ٕمٜمكاعمسٚمؿ، واًمتل شم

 

                                                           
 (.237:  26)  اسمـ قم٤مؿمقر، اًمتحرير واًمتٜمقير:( يٜمٔمر:  1

1
 [.11احلجرات: ](  
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  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ 

  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ 

   ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ 

 ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی 

   جئ  حئ  ی 

 جبمئ  ىئ  يئ  

 جتحب  خب   مب  ىب  يب   

 حت  خت  مت  ىت  يت  جث 

   

ٌؾ ُمـ اعمٜمٝمٞم٤مت اًمتل شمٗمسد اًمٕمالىم٤مت وشمٜمخره٤م واٚمٙمٝم٤م، اسمُتدئ٧م سم٤مًمسخري٦م، واًمتٕمٚمٞمؾ ًمٚمٜمٝمل مُجَ        

 ٕم٤مىمبتف.سماًمتٝمديد ٜم٤مسمز سم٤مًٕم٘م٤مب، صمؿ ذّم هذا يمٚمف وقمٜمٝم٤م، صمؿ اًمٚمٛمز، وشمٕمديتف ًمٚمٜمٗمس، صمؿ اًمت

أي٤مت  ٜمفقم ٧مهن اًمذي، و(1)اًم٘مٓمع  اًمس٥م، ٕن ضمذره سمٛمٕمٜمكيمؾ اعمٜمٝمٞم٤مت داظمٚم٦م ذميٚمحظ أن        

ٚمبٜم٦م اًمّ ، واًمّمػ اًمّمػ ووؿم٤مئ٩م آًمتح٤مم سملمالئؼ اًمقد سملم اعم١مُمـ واعم١مُمـ، وجيٛمٕمف ىمٓمع قم

 ُمرصقص٤ًم يِمّد سمٕمْمف سمٕمْم٤م، ٓ أن شمقهك، ومتٙمقنَ  ٤مً اًمتل ُمـ اعمٗمؽمض أن شم٘مقم سمٜمٞم٤مٟم واًمٚمبٜم٦م

 :شُمب٘مل قمغم ُم٤م اٟمٗمّمؾ، ًمذا يم٤منو ،شم٘مٓمع ُم٤م اشّمّمؾ: اًم٘مٓمٞمٕم٦م هل اًمٕمرف سمٞمٜمٝمؿاًمسب٤مب و ؾمٚمقيمٞم٤مُت 

اًمتآظمل: وم٤مًمسخري٦م ُمـ أظمريـ، ٕٟمف اٟمسالخ ُمـ اًمقطمدة و :ڇ يب ىب مب  خب حبڇ

 وعمزهؿ ذم طمرضاؿ واًمتٜم٤مسمز ُمٕمٝمؿ سم٤مًٕم٘م٤مب ومٞمف ؾم٥ٌم هلؿ، وشمٜمّدر هؿ، وىمٓمع عم٤م يقصٚمٝمؿ سم٠مـمراف 

 

 

                                                           
 (.63:  ٤3مب اًمسلم، ُم٤مدة )ؾم٥ّم(: )يمت اسمـ وم٤مرس، يٜمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م:(  1
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 .  (1)اًمٙمامل اًمتل يسٕمك هل٤م يمؾ ُم١مُمـ

ؿمٞمع ذم اًمسٞم٤مق هذا ، وأُ هؿوشمٜم٤مسمز  ،هؿوعمز ،ؾمخري٦م سم٤مًمٜم٤مس ومٞمف ٙمؾ داء ُمستنٍم،ًم اعم٘م٤مم ذمّ و       

سمام ذم اًمٜمداء ُمـ إي٘م٤مظ ًمٚمّمٗم٦م اًمتل ٟمقدوا ه٤م، وإصم٤مرة عمٕمٜمك اإليامن، يمٞمام  بدءا  اجلق ُمـ اًمتٜمٗمػم قمٜمٝم٤م، 

٤م دًٓم٦م قمغم أن اإليامن عمّ  ڇ ائ ى ڇوذم اعمٜم٤مدى ، وشم٘مبؾ قمغم ُم٤م هق ظمػم وأسم٘مك، شُمِمَحذ اًم٘مقى

 هذا اعم٘م٤مم، هذا إومزاع ٕهؾ اًمبّمػمة ُمـ اإلظمالد ذمُمـ أومٕم٤مهلؿ، يزيد ويٜم٘مص، واًل يزل ومٕم

 رورا  م، (2)اإليامن صٗم٦م صم٤مسمت٦ًم راؾمخ٦م، ٓ ومٕماًل ىمٞمد اًمتحقل واًمزي٤مدة  واًمٜم٘مّم٤من ومٞمسٕمقن إمم ضمٕمؾ

، وإهمٜم٤مئف ًمٚمٛمٕمٜمك دون طم٤مضم٦م ًمقصػ  ڇ ېئ ڇ ڇ   ېئ ڇ ڇ  وئ ڇ ڇ   ەئ ڇ: سمثراء اًمدًٓم٦م ُمـ شمٜمقيـ

، (1)ًمؽمدد اًمتٜمقيـ سملم اًمتٕمٔمٞمؿ واًمتح٘مػم حل٘مػموا ٕمٔمٞمؿ٤م يم٤من ُمؽمددا سملم اًمأو اًمٜمس٤مء، وذًمؽ عماًم٘مقم 

وٓ ٟمس٤مء ُمـ  ،آؾمتئٜم٤مف اًمبٞم٤مين اًمذي ضم٤مء ضمقاسم٤ًم قمـ ؾم١مال: مل ٓ يسخر ىمقم ُمـ ىمقم ثم جميء

، ڇ ی    ی  ىئ ىئ ىئ ڇ،  ڇ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ڇٟمس٤مء، ومت٠ميت اًمٕمٚم٦م اعمقضمب٦م عم٤م ضم٤مء اًمٜمٝمل قمٜمف: 

ُم٤م هق ظمػم مم٤م هق قمٚمٞمف، وأطمسـ مم٤م هق ذاه٥م إًمٞمف، وهذا   -طم٤مًٓ وُمآًٓ -أن يرضمق اعمرء ًمٖمػمه  وومٞمف

 ّٓ وومٞمف أن ُمٕمٞم٤مر إومْمٚمٞم٦م سملم  أقمز، طمس٤مناإل يٙمقن ومقىمٝم٤م أطمد، ًمٙمـ قمزيز: ٕن ـمبع اًمٜمٗمس أ

 س اُمرؤ ؾمخريتف قمغم ُم٤م ظمٗمل قمٜمف. اًمٜم٤مس همػم ُمٙمِمقف، وُمـ ؾمقء اًمت٘مدير أن ي١مؾّم 

                                                           
ًمِمدة شم٠مصمػم اًمّسب٤مب ذم اعمحٞمط اًمذي يٙمقن ومٞمف اًمتآظمل أومم وأوضم٥م، يم٤من ُمٕمٜمًك ُمـ ُمٕمة٤مين )اًمٗمسةقق( اعمٜمٝمةل قمٜمةف ذم ومريْمة٦م  ( 2

[.وىمد ضم٤مء اًمٗمسقق ذم احلدي٨م اًمنميػ يٕمْمةد 197]اًمب٘مرة:  چڄ  ٺٺ  ٺ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺچ احل٩م، ىم٤مل شمٕم٤ممم :

: صحٞمح يٜمٔمر ."ؾِمةب٤مُب اًمةُٛمْسٚمِؿ وُمسقٌق، وىِمت٤مًمف يُمٗمرٌ "ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٗمسقق ُمـ ُمٕمٜمك اًمسب٤مب، ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ: 

وأظمرضمف أيْمة٤م ذم  (.19:  1(، )46، رىمؿ احلدي٨م: )سم٤مب ظمقف اعم١مُمـ ُمـ أن حيبط قمٛمٚمف وهق ٓ يِمٕمر ،يمت٤مب اإليامن : اًمبخ٤مري

ٞمة٤من سم ، سمة٤مبيمت٤مب اإليامن، ُمسٚمؿ صحٞمحو(. 15:  8(، )6044، رىمؿ احلدي٨م: )سم٤مب ُم٤م يٜمٝمك ُمـ اًمسب٤مب واًمٚمٕمـ ،يمت٤مب إدب

ٕمس٘مالين قمةـ إسمةراهٞمؿ ٟم٘مؾ اًم(. 81: 1(، )64، رىمؿ احلدي٨م: )شؾِمَب٤مُب اعمُْْسٚمِِؿ وُمُسقٌق َوىِمَت٤مًُمُف يُمْٗمرٌ »ؾمٚمَّؿ: وىمقل اًمٜمَّبل صغمَّ اهلل قمٚمٞمف 

. (204: 1)يٜمٔمةر: ومةتح اًمبة٤مري:  "٥م، وهق أن ي٘مقل اًمرضمؾ ُم٤م ومٞمف وُم٤م ًمٞمس ومٞمف، يريد سمذًمؽ قمٞمبفُمـ اًمّس   اًمسب٤مب  أؿمدّ "احلريب: 

. أي ىمة٤مل ذًمةؽ "ـمٚمؼ قمٚمٞمف ُمب٤مًمٖم٦م ذم اًمتحذير ُمـ ذًمؽ،  ًمٞمٜمزضمر اًمس٤مُمع قمـ اإلىمةدام قمٚمٞمةفأٟمف أ"ُمٕمٜمك احلدي٨م: أىمقى ُم٤م ىمٞمؾ ذم و

 (.471: 16) اًمٕمس٘مالين، اًمتٖمٚمٞمظ، ٓ َأٟمف خُيْرضمف إمم اًمٗمسؼ واًمٙمٗمر. يٜمٔمر: ومتح اًمب٤مري:قمغم ضمٝم٦م 

 .91 ؾمٕمد، ص ( يٜمٔمر: دًٓم٦م إًمٗم٤مظ قمغم اعمٕم٤مين قمٜمد إصقًمٞملم: 2

 (، وهمػممه٤م.152:  18(. و )71:  2) اًمب٘م٤مقمل، ٟمٔمؿ اًمدرر:، يٜمٔمر: ٤م ذم اًمٙمن ُمـ دًٓم٦م قمغم اًمسٗمقلُمع إو٤موم٦م ُم(  3



 املبحح األّول: الّداللة السياقيـة للفظ الفســـــــــــق

124 

إذ ضُمٕمؾ اًمالُمز أظم٤مه ُٓمزًا ٟمٗمسف، يمام ٓ يتح٘مؼ :  ڇ حئ جئ ی ڇ ل قمـ عمز اًمٜمٗمسهن ثم        

اإليامن اًمت٤مم طمتك حي٥م اإلٟمس٤من ٕظمٞمف ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمسف، وذم هذا اإلؾمٜم٤مد ُمـ إًمٖم٤مء اًمٗمقارق سملم 

ذم ىمقًمف:   قُمؼميّمٞم٥م واطمد ُمٜمٝم٤م ُم٤م يّمٞم٥م أظمر ُمـ ظمػم أو ذ، و ،وضمٕمٚمٝمؿ يمتٚم٦ًم واطمدة ،ٜم٤مساًم

ؾ( اًمداًم٦م قمغم اًمتِم٤مرك ذم اًمٜمبز سم٤مًٕم٘م٤مب اعمٙمروه٦م سملم ٤مقمَ سمّمٞمٖم٦م )شمٗمَ   ڇ يئ ىئ مئ ڇ

 .(1)ٕٟمف قمٛمؾ يٜمْم٩م ويتجدد سم٤مًمتِم٤مرك واإلسار ؛ؿمخّملم وم٠ميمثر

ٓؾْمُؿ هٜم٤م ٱ، و ڇ يب ىب مب  خب حب ڇ:قمز وضمؾ سم٘مقًمف واًمذم شمزداد وشمػمة اًمتٜمٗمػم ثم        

اًمذيمر، ُمـ ىمقهلؿ: ـم٤مر اؾمٛمف ذم اًمٜم٤مس سم٤مًمٙمرم أو سم٤مًمٚم١مم، يمام ي٘م٤مل: ـم٤مر صمٜم٤مؤه وصٞمتف. "سمٛمٕمٜمك 

واعمٕمٜمك: سمئس اًمذيمر اعمرشمٗمع ًمٚمٛم١مُمٜملم أن   ،(2)"ذيمره وارشمٗمع سملم اًمٜم٤مسُمـ وطم٘مٞم٘متف: ُم٤م ؾمام 

 ٟمسب٦م اًمٗمسقق إمم اعم١مُمٜملم، أو اجلم ومٞمفيامن واؿمتٝم٤مرهؿ سمف، وروا سم٤مًمٗمسقق سمٕمد دظمقهلؿ اإلذيمَ يُ 

، وإيث٤مر ًمٗمظ (3)ًمدًٓم٦م قمغم أن اًمسخري٦م واًمٚمٛمز واًمتٜم٤مسمز ومسقق، واجلٛمع سمٞمٜمٝم٤م وسملم اإليامن ُمست٘مبحا

إذ -ٕن اًمسٞم٤مق حتذير ُمـ ذيمر اًمٜم٤مس سم٤مٕؾمامء اًمذُمٞمٛم٦م: "هٜم٤م ُمـ اًمبٞم٤من سمٛمٙم٤من:   ڇ  خب ڇ

   .(4)"ومٙم٤من اظمتٞم٤مر ًمٗمظ آؾمؿ ًمٚمٗمسقق ُمِم٤ميمٚم٦م ُمٕمٜمقي٦م -إًم٘م٤مب أؾمامء

دون ُمتٕمٚمؼ   ڇ مت ڇيمر اًمٗمٕمؾ ذُ  شم٠ميت اًمٗم٤مصٚم٦م اعمِمٕمرة سم٠من إيذاء اعم١مُمـ حمت٤مج إمم شمقسم٦م، ثم        

ظمروج قمـ اًمٓم٤مقم٦م، ُمستٚمزم و ،قي شمٕمريْم٤ًم ىمّقي٤ًم سم٠من ُم٤م هُنل قمٜمف وُمسققحيو ًمٚمؽميمٞمز قمغم ومحقاه،

                                                           
اجلةزء  -اًم٘مسةؿ اًمثة٤مين قمْمٞمٛم٦م، ، يٜمٔمر: دراؾم٤مت ٕؾمٚمقب اًم٘مرنن:"( أيمثر ُمٕم٤مين صٞمٖم٦م )شَمَٗم٤مقَمؾ( ذم اًم٘مرنن ًمٚمدًٓم٦م قمغم اعمِم٤مريم٦م 1

 .638، 626إول: ص

ةٛمّق، "(، ىم٤مل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين: 579:  5)اًمزخمنمي، ( اًمٙمِم٤مف:  2 وآؾمؿ ُم٤م ُيٕمرف سمف ذات اًمٌمء، وأصٚمف )ؾِمْٛمٌق(، ُمةـ اًمسُّ

وضمٕمؾ إٟمبة٤مري شمسةٛمٞم٦م  .247إصٗمٝم٤مين، يمت٤مب اًمسلم، )ؾمام(، ص. يٜمٔمر: اعمٗمردات: "ومُٞمٕمرف سمف ًمذي سمف ُرومع ذيمر اعمسّٛمكوهق ا

آؾمؿ اؾمام ًمسٛمقه قمـ اًمٗمٕمؾ واحلرف، طمٞم٨م إن آؾمؿ ختؼم سمف وقمٜمةف، واًمٗمٕمةؾ ختةؼم سمةف، واحلةرف ٓ ختةؼم سمةف وٓ قمٜمةف، يٜمٔمةر: 

 ،أسمق اًمؼميم٤مت إٟمب٤مري، )اًم٘م٤مهرة، ُمٙمتب٦م اخل٤مٟمجل، اًمٓمبٕم٦م إوممًمبٍميلم واًمٙمقومٞملم: اإلٟمّم٤مف ذم ُمس٤مئؾ اخلالف سملم اًمٜمحقيلم ا

 .6م(، ص2002

 (.277:  4( يٜمٔمر: شمٗمسػم اًم٘م٤ميض اًمبٞمْم٤موي: ) 3

 (.250:  26) اسمـ قم٤مؿمقر، ( اًمتحرير واًمتٜمقير: 4
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اعمِم٤مر إًمٞمف  ًمٚمبٕمٞمد ُمٙم٤مٟم٦ًم قمـ ُمرشمب٦م اعم١مُمـ احلؼ ڇ جث يت ىت ڇ واؾمؿ اإلؿم٤مرة .ٔمٚمؿًمٚم

 ڇ ک ڑ ڑ ڇسم٘مقًمف: 
شمٗمٔمٞمٕم٤ًم حل٤مل اًمٔم٤معملم   :وذم هذا ُمـ زي٤مدة اًمتحذير،(1)

اؾمتح٘مقا ىمٍم اًمٔمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ يم٠مٟمف ٓ فم٤ممل همػمهؿ ًمٕمدم "سمٔمٚمٛمٝمؿ همػمهؿ إمم طمد أهنؿ  (2)ؿةٝمةأٟمٗمس

 .(3)"آقمتداد سم٤مًمٔم٤معملم أظمريـ ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ه١مٓء قمغم ؾمبٞمؾ اعمب٤مًمٖم٦م ًمٞمزدضمروا

شمبلّم ُمس٤مرات اًمدًٓم٦م اًمسٞم٤مىمٞمة٦م اًمتل قمٜمل ه٤م اعمبح٨م أّن صمٛم٦م ومرق سملم ؾمٞم٤مىم٤مت اًمٗمسؼ،           

اًمٕمالىم٦م سملم اًمبنم ذم حتقي  ئٝم٤م ذم ؾمٞم٤مىم٤متإذ ختتص ًمٗمٔم٦م اًمٗمسقق سمٛمجٞم وؾمٞم٤مىم٤مت اًمٗمسقق،

يتٜمقع اعمس٤مر اًمدٓزم ًمٚمٗمسؼ، إُمر اًمذي يمام اًمٗمسؼ ومٞمام يم٤من ظم٤مص٤م سم٤مًمٕمب٤مدات، ي٠ميت ُمٕم٤مُمالاؿ، و

، وظمّمقصٞم٦م اًمتّم٤مطم٥م ُمع أًمٗم٤مظ اًمٕمّمٞم٤من إظمرى، طمٞم٨م إن  يؽمشم٥م قمٚمٞمف ظمّمقصٞم٦م اًمؽميمٞم٥م

اعمٕمٜمك و ،يدل قمغم شمٖم٤ميرهؿ ذم اًمدرضم٦م -قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل–اًمٕمّمٞم٤من واًمٕمٓمػ سملم اًمٙمٗمر واًمٗمسقق 

اعمبح٨م اًمت٤مزم سمبٕمض قم٘مدي، ويٕمٜمك  : ؾمٚمقيمل يم٤من أووإن يم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م أًمٗم٤مظ قمّمٞم٤من ،اخل٤مص

    .٤م، ووضمقه شمٜمققمٝمظ اعمٕمّمٞم٦مدٓٓت ًمٗم

 

 

 

 

                                                           

2
 .[ 7احلجرات: ](  

 –( اًمٔمٚمؿ ي٘م٤مل ذم ه٤موزة احلؼ اًمذي جيري هرى ٟم٘مٓم٦م اًمدائرة، وي٘م٤مل ومٞمام ي٘مّؾ وومٞمام يٙمثر ُمـ اًمتج٤موز، وًمذا يستٕمٛمؾ ذم اًمذٟم٥م  2

ذم شمٕمّديف فم٤ممل، وذم إسمٚمٞمس فم٤ممل، وإن يم٤من سملم اًمٔمٚمٛملم سمقٌن ؿم٤مؾمٌع وسمٕمٞمد،  -قمٚمٞمف اًمسالم–، وم٘مد ىمٞمؾ ٔدم -صٖمػًما يم٤من أو يمبػما 

ؿ سملم اإلٟمس٤من وسملم اهلل،وفمٚمؿ سملم اإلٟمس٤من وسملم همػمه، وفمٚمؿ سمٞمٜمف وسملم ٟمٗمسف، ويمؾ هذه ذم احل٘مٞم٘م٦م فمٚمؿ ًمٚمٜمٗمس، واًمٔمٚمؿ صمالصم٦م: فمٚم

 إصٗمٝم٤مين،  اعمٗمردات: . يٜمٔمر:[ 49اًمٙمٝمػ: ] ڇڱ ڳ  ڳ ڳ ڇٕن اإلٟمس٤من ذم أول ُم٤م هيّؿ سم٤مًمٔمٚمؿ وم٘مد فمٚمؿ ٟمٗمسف اسمتداًء، 

 .319يمت٤مب اًمٔم٤مء، )فمٚمؿ(، ص

 (.250:  26)  اسمـ قم٤مؿمقر، ( اًمتحرير واًمتٜمقير: 3
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 ثايناملبحث ال

 ةــاملعصيالداللة السياقية للفظ 

ومة٢من  :٤مدة قمّم٤م هق اُمتداد اًمٌمء ذم صالسم٦م وهمٚمةظ، سمحٞمة٨م ٓ يٜمثٜمةل، وقمٚمٞمةفعماعمٕمٜمك اعمحقري       

اعمٕمّمةٞم٦م اًمٕمّمةٞم٤من و ذيمةر اسمةـ ُمٜمٔمةقر أن ،(1)أصؾ اًمٕمّمٞم٤من هق اًمّمالسم٦م وقمدم آٟمثٜم٤مء أو آٟم٘مٞم٤مد

شم٘مقل اًمٕمرب ًمٚمجامقم٦م إِذا ظمرضمة٧م قمةـ ـم٤مقمة٦ِم اًمسةٚمٓم٤من: ىمةد و ُمّمدران سمٛمٕمٜمك: ظمالف اًمٓم٤مقم٦م،

 .(3)، وأصؾ اًمٕم٤ميص: أن يتٛمٜمّةع سمَِٕمَّم٤مهُ (2)اؾْمَتْٕمَّم٧ْم قمٚمٞمف

  ٤من ُمقؾمةك ةةةواعمٕمّمٞم٦م شمٜمبئ سمٕمدم آٟم٘مٞم٤مد، واعمخ٤مًمٗم٦م ذم إُمر، أظمذ هذا ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم قمغم ًمس      

وُمـ ىمقًمف شمٕمة٤ممم ، (4)چہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   چ  :رةًمٚمخْم  -قمٚمٞمف اًمسالم-

 .(5)چگ  گ  گ    کک  کچ ٕظمٞمف ه٤مرون:  -قمٚمٞمف اًمسالم-ُمقؾمك ًمس٤من  قمغم 

ام اًمّمالة قمٚمٞمٝم- وحمٛمد ص٤مًمح ختّقف ُمٜمٝم٤م، و، صمؿ اضمتب٤مه رسمف(6)-قمٚمٞمف اًمسالم-ُٟمسب٧م ذم اًم٘مرنن ٔدم       

 .(9)قمـ اعمالئٙم٦م اًمؼمرة ٞم٧موٟمٗم ،،(8)أطمدذم همزوة ّمح٤مسم٦م ٚمًم ٧مٟمسبو ،(7)-اًمسالمو

                                                           
 .1472قمَم(، ص -سم٤مب اًمٕملم، اًمٕملم واًمّم٤مد وُم٤م يثٚمثٝمام، )قمّمق ضمبؾ، ( يٜمٔمر: اعمٕمجؿ آؿمت٘م٤مىمل اعم١مصؾ: 1

 (.2981 : 4) سم٤مب اًمٕملم، ُم٤مدة )قمّم٤م(،   اسمـ ُمٜمٔمقر، ( ًمس٤من اًمٕمرب: 2

 .339يمت٤مب اًمٕملم، )قمّم٤م(، ص إصٗمٝم٤مين، ( يٜمٔمر: اعمٗمردات: 3

4
 .[69 ]اًمٙمٝمػ:(  

5
 .[93ـمف: ](  

 [122-121]ـمف:  چ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺﮻﮼ ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ٹ ٹچ(  6

 [.14 – 13[، ]اًمزُمر: 15[،  ]يقٟمس: 15[، ]إٟمٕم٤مم: 63يستٔمٝمر ذم اًم٘مرنن: ]هقد: (  7

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڍچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍٹٹچ ( 8

ڻ     ںڱ  ڱ  ڱ  ں  ڱگ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  کژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک

 .[152]نل قمٛمران:  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ    ڻڻ  ڻ

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ٹ ٹ چ (  9

 [.6]اًمتحريؿ:  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
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 ُمعؾ سمٜمل إهائٞمسمٕمض  يم٤مٟم٧م ُمقىمػو، (1)رؾمقلاًم رَ أُمْ ر اهلل وٟمسب٧م ًمٗمرقمقن طملم ظم٤مًمػ أُمْ و      

 . (3) -قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم-سمـ ُمريؿ اداود وقمٞمسك و (2)ُمقؾمك

ؿ ةإسمراهٞمةض ىمةقم ة، وسمٕم(5)وىمقم هقد (4)قم ٟمقحةؾ، يم٘مةةإٟمبٞم٤مء واًمرؾم يمام ٟمسب٧م ٕىمقام سمٕمض      

   ُمـ اعمتبٕملم ًمْمالل إصٜم٤مم. (6)-قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم-

ڳ       گ  گ  ڳچ ، ٟمسب٧م اعمٕمّمٞم٦م ًمٚمِمٞمٓم٤من سمّمٞمٖم٦م اعمب٤مًمٖمة٦م ًمةتٛمٙمـ اًمٕمّمةٞم٤من ومٞمةفوىمد        

 .(7)چڳ

أن ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م رشمبة٤ًم، أقمالهة٤م ُمة٤م أؾمةٜمد ًمٚمِمةٞمٓم٤من،  صمةؿ ُمة٤م أؾمةٜمد ًمٚمٙمٗمة٤مر  ُمـ هذا اًمبٞم٤منيٚمحظ        

بٕمض ٟمسة٥م ًمةأدٟم٤مهة٤م ُمة٤م و ،-روةقان اهلل قمٚمةٞمٝمؿ-ٟمس٥م ًمٚمّمةح٤مسم٦م واعمٙمذسملم ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، صمؿ ُم٤م 

ٕن ُمٕمّمٞم٦م اًمٜمبل ًمٞمس٧م يمٛمٕمّمٞم٦م اًمّمح٤ميب رشمب٦ًم وضمٝم٦ًم، وُمٕمّمٞم٦م اًمٙمٗم٤مر ًمٞمس٧م يمٛمٕمّمٞم٦م  :ٕٟمبٞم٤مءا

ذًمؽ ٕن ُمـ ظم٤مًمػ إُمر ضمٝمةاًل ًمةٞمس يمٛمةـ  :اًمٙمّٛمؾ، ومقضم٥م أن يٙمقن سملم اعمٕمّمٞمتلم ؿم٠مٌو سمٕمٞمد

 ظم٤مًمٗمف ـمقاقمٞم٦م ورهمب٦م.

ل قٞم٦م اًمرؾمةُمٕمّمةٜمدت إًمٞمف، يمةذًمؽ ومة٢من ُمٕمّمةٞم٦م اهلل وويمام أن ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م رشمب٤ًم ُمـ ضمٝم٦م ُم٤م ُأؾم         

ـِ طَم٤مشمٍِؿ، َأنَّ َرضُماًل ظَمَٓمة٥َم قِمٜمْةَد اًمٜمَّبِةلر  :اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦مهذا ُم٤م ضم٤مء ذم رشمبت٤من، يٙمِمػ قمـ  ـْ قَمِدير سْم قَم

ـْ َيْٕمِّمةِٝماَم، وَمَ٘مةْد هَمةَقى، وَمَ٘مة ـْ ُيٓمِِع اهللَ َوَرؾُمقًَمُف، وَمَ٘مْد َرؿَمةَد، َوَُمة ٤مَل َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ، وَمَ٘م٤مَل: َُم

                                                           
 [.10 – 9]احل٤مىم٦م:  ،[91 – 90[، ]يقٟمس: 16[،  ]اعمزُمؾ: 21ُيستٔمٝمر ذم اًم٘مرنن: ]اًمٜم٤مزقم٤مت: (  2

 [.93]اًمب٘مرة:  ،[61]اًمب٘مرة: ُمـ ُمثؾ ُم٤م ضم٤مء ذم: (  1

 چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ ٹ ڤ ٹ ٹ چ( 1

 [.78]اعم٤مئدة:  چچ

 [.21]ٟمقح:  چگ  گ  گ  ڳ         ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ   ڱ  ڱ  ں            ں  ڻ  ٹ ٹ چ (  4

 [.59]هقد:  چھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲             ﮳   ﮴  ﮵  ھہ  ہٹ ٹ چ (  5

 [.36]إسمراهٞمؿ:  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     چڃ  ڃ  چ  چ   ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃٹ ٹ چ (  6

7
 .[44]ُمريؿ: (  
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ـْ َيْٕمةِص اهللَ َوَرؾُمةقًَمُف  "ُل اهللِ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ: َرؾُمق ـُ "سمِْئَس اخْلَٓمِٞم٥ُم َأْٟم٧َم، ىُمْؾ: َوَُم . ىَمة٤مَل اسْمة

: وَمَ٘مْد هَمِقَي   .(1)ُٟمَٛمػْمٍ

٠ميت ُمع ُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ ومرق، وم٠ُمُمر أن ي ٕن اخلٓمٞم٥م مجع سملم اهلل ورؾمقًمف ذم اعمٕمّمٞم٦م، وىمع اًمذّم هٜم٤م       

ذم هةذا  اًمقاو ًمٚمؽمشمٞمة٥م شمٗمٞمده ٤مومم ،ُمٕمّمٞم٦م رؾمقًمفر ًمٞمتبلم اًمٗمرق سملم ُمٕمّمٞم٦م اهلل واًمٔم٤مه ؾمؿسم٤مٓ

أن ُمٕمّمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم شمتْمٛمـ ُمٕمّمٞم٦م رؾمقًمف، وأن اًمٖمل ُمؽمشم٥م قمةغم قمّمةٞم٤من اهلل وقمّمةٞم٤من  اًمسٞم٤مق

ٿ    ٺٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  ،رؾمةةةةةةقًمف

 .(2)چٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  

 ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:ضم٤مءت اعمٕمّمٞم٦م ٟمٙمرة ُمْم٤موم٦م ُمرشملم ذم ؾمٞم٤مق واطمد ُمـ ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م       

ڌ  ڌ   ڎ   ڎ       ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  چ        

ہ   ہ    ۀگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

ھ  ھھھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ    ہہ

 .(3)چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ        ۅ  ۉ  ۈۆ     ۆ   ۈ

 إي٘م٤مقمف سمٛمةـ طمة٤مدّ و ،اإلقمالم سم٤مًمب٠مس اًمِمديدإمم  (4)دٟمٞم٦ماعم شمتجف ُم٘مّمدي٦م اًمسٞم٤مق اًمٕم٤مم  ًمٚمسقرة         

د اًمتٜمٙمػم ومٞمٝم٤م طملم وىمٕم٧م ُمـ اًمسقرة  وّٛم٧موىمد  ،(5)اهلل ورؾمقًمف  سمٕمض أهؾ اإليامن وملأُمقرًا ؿُمدر

 

                                                           
: ؾمٚمٞمامن ؾمٜمـ أيب داوودو (.594:  2(، )870، رىمؿ احلدي٨م: )سم٤مب ختٗمٞمػ اًمّمالة واخلٓمب٦م ،يمت٤مب اجلٛمٕم٦م :ُمسٚمؿ صحٞمح(  2

ِجْست٤مين، حت٘مٞمؼ:   ،هة(1419، )ُمٍم: دار هجر، اًمٓمبٕم٦م إومم، حمٛمد سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميملسمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤مق إزدي اًمسر

 همػممه٤م.أظمرضمف و (. 288:  1(، )1099، رىمؿ احلدي٨م: )سم٤مب اًمرضمؾ خيٓم٥م قمغم ىمقس ،يمت٤مب اًمّمالة

1
 .[36]إطمزاب: (  

1
 [.9 –8]اعمج٤مدًم٦م: (  

 (.194: 1) اًمزريمٌم، ( يٜمٔمر: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرنن: 4

( واؾمؿ اجلالًم٦م اًمذي شمٙمرر ذم يمؾ ني٦م ُمرة أو ُمرشملم أو صمالث، وظمتٛم٧م اًمسقرة سمٛمجٞمئف مخس ُمرات ذم أي٦م إظمػمة دال قمغم هذا  5

 اجلق ُمـ اإلقمالم سم٤مًمب٠مس اًمِمديد.



 ّجـــاني: الداللة السياقيــّة للفظ املعـصـــيــةبحح الامل

129 

 .  (1)ًمٚمنمع إمم ُم٤م دقم٤م إًمٞمف اًمٓمبع :شُمبح هلؿ قمٜمدُم٤م وىمٕمقا ومٞمٝم٤م رداً  

ڌ  ڌ   ڎ   ڎ       ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  ٹ ٹ چ 

  ۀگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

 .(2)چھ  ھ  ھ    ہہ   ہ  ہ

، (4)واًمٞمٝمةقد ، وُمةٜمٝمؿ ُمةـ ىمة٤مل ذم اعمٜمة٤موم٘ملم(3)ذيمر اًمٕمٚمامء ذم ؾمٞم٤مق ُم٘م٤مُمٝم٤م أهن٤م ٟمزًم٧م ذم اًمٞمٝمةقد       

عمة١مُمٜملم إمم اىم٤مل اسمـ قمب٤مس : ٟمزًم٧م ذم اًمٞمٝمقد واعمٜم٤موم٘ملم يمة٤مٟمقا يتٜمة٤مضمقن ومةٞمام سمٞمةٜمٝمؿ ، ويٜمٔمةرون "

أىمرسم٤مئٜمة٤م  سمٚمٖمٝمةؿ قمةـ ٢مذا رأى اعم١مُمٜمقن ٟمجةقاهؿ ىمة٤مًمقا: ُمة٤م ٟمةراهؿ إٓ وىمةد، ومويتٖم٤مُمزون سم٠مقمٞمٜمٝمؿ

ومٞم٘مةع ذًمةؽ ذم ىمٚمةقهؿ  ُمّمةٞمب٦م أو هزيٛمة٦م،ُمةقت أو ىمتةؾ أو  اًمذيـ ظمرضمةقا ذم اًمنةاي٤م٤م إظمقاٟمٜمو

إمم   ؿمةٙمقا وحيزهنؿ، ومال يزاًمقن يمذًمؽ طمتك ي٘مدم أصح٤مهؿ وأىمرسم٤مؤهؿ، ومٚمةام ـمة٤مل ذًمةؽ ويمثةر،

 قمةـ ذًمةؽ وقمة٤مدوا إمم ُمٜم٤مضمة٤ماؿ،  ومٚمؿ يٜمتٝمقا أن ٓ يتٜم٤مضمقا دون اعمسٚمٛملمهؿ ٠مُمر، وم رؾمقل اهلل

 .  (5)"وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم هذه أي٦م

أو ذم اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ اًمٞمٝمقد وم٢مهن٤م ضمٞمئ٧م ًمتقسمٞمخٝمؿ قمةغم اعمٜم٤موم٘ملم، ووؾمقاء ٟمزًم٧م أي٦م ذم اًمٞمٝمقد          

وآُمتداد اًمزُمٜمل، وقمرض اعمِمٝمد ذم سمةطء  ، ٕهنؿ هُنقا، صمؿ يٕمقدون، هذا اًمؽماظمل اًمرشمبل :ومٕمٚمتٝمؿ

                                                           
 (.331: 19) اًمب٘م٤مقمل، يٜمٔمر: ٟمٔمؿ اًمدرر: (  1

1
 .[8]اعمج٤مدًم٦م: (  

 (. 469:  22) اًمٓمؼمي، ( يٜمٔمر: ضم٤مُمع اًمبٞم٤من: 3

ذيمر اًمرازي رمحف اهلل أن إيمثريـ قمغم أهنؿ: اًمٞمٝمقد، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل:  اعمٜم٤موم٘مقن، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: ومريؼ ُمـ اًمٙمٗم٤مر، صمؿ رضّمح ُمـ (  4

وإول أىمرب، ٕٟمف شمٕم٤ممم طمٙمك قمٜمٝمؿ وم٘م٤مل: وإذا ضم٤مؤك طمٞمقك سمام مل حيٞمؽ سمف اهلل، وهذا اجلٜمس ومٞمام روي وىمع "ؾمٞم٤مق احل٤مل ىم٤مئال:  

ة، وىمّم٦م ا إذا ؾمٚمٛمقا قمغم اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمسالم ىم٤مًمقا: اًمس٤مم قمٚمٞمؽ، يٕمٜمقن اعمقت، وإظمب٤مر ذم ذًمؽ ُمتٔم٤مهرُمـ اًمٞمٝمقد، وم٘مد يم٤مٟمق

 (.267:   29)  اًمرازي، اًمتٗمسػم اًمٙمبػم:. "قم٤مئِم٦م ومٞمٝم٤م ُمِمٝمقرة

وؾمٚمؿ  ُم٤م يم٤من يٜمٝمك أن اًمٜمبلء صغم اهلل قمٚمٞمف "دًٓم٦م قمغم أهنؿ ُمٜم٤موم٘مقن ٓ هيقد: وطمّجتف  {وُمٕمّمٞم٦م اًمرؾمقل}وسملم اًمٓم٤مهر أن ىمقًمف: 

 (.30:  28) اسمـ قم٤مؿمقر،. اًمتحرير واًمتٜمقير: "اًمٞمٝمقد قمـ أطمقاهلؿ.

 .411 اًمقاطمدي، ص ( يٜمٔمر: أؾمب٤مب اًمٜمزول: 5
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هنةقا  إذجةقى سمٕمةد قمةقداؿ إمم اًمٜميبلّم أن اعمِم٤مهد شمٗم٤مصٞمٚمف وي٘مع قمغم ُم٤م ظمٗمل ودق ُمٜمف =  ًمٞمدرك

: عم٤م اؿمةتٛمٚم٧م قمٚمٞمةف ٟمجةقاهؿ ُمةـ ٟمقاية٤م -وإن يم٤من اسمتداؤه٤م إصمامً  - قمٜمٝم٤م أقمٔمؿ ُمـ اسمتداء اًمٜمجقى،

دًا رمتة ٤مواعمسٚمٛملم، وم٠مُم٤م قمقداؿ إمم اًمٜمجقى سمٕمد أن هُنقا قمٜمٝمة٤م وم٘مةد زادوا هة ؾمّٞمئ٦م دم٤مه اًمرؾمقل 

 .( 1) ًمٚمٛمسٚمٛملم وُمِم٤مىّم٦م قمغم اًمٜمبل 

ئ٧م هذه اًمسقرة واظمتتٛمة٧م سمخٓمة٤مب إىمبة٤مل قمةغم دِ اسمتُ أن  اًمٜمٔمؿ وضمقه اًمدًٓم٦م اًمسٞم٤مىمٞم٦م ذمُمـ         

اًمٜمبل 
 ڇ ڌ ڌ ڇسم٘مقًمف:  ُمبدوءة، ختٚمٚمتٝم٤م صمالث ني٤مت ي٠ميت ومٞمٝم٤م اخلٓم٤مب ًمٚمرؾمقل، (2) 

، ذم همةػم (3)

 ُمـ اعمٝمة٤مضمريـ لماًمس٤مسم٘مٓؾمٞمام أن ومٞمف  ذم اعمديٜم٦م، اعمسٚمؿ اًمٜم٤مؿمئٚمجٛمع ذًمؽ ي٠ميت احلدي٨م واًمؽمسمٞم٦م ًم

أصةبحقا ٓ جيةدون ذم وظمٚمّمة٧م ٟمٗمقؾمةٝمؿ، طمتك ٝمؿ صدىموإٟمّم٤مر اًمذيـ ٟمْم٩م إيامهنؿ، ويمٛمؾ 

 ديثل قمٝمةد سم٢مؾمةالٍم وقمةٍز ووضمةقب ـم٤مقمة٦م، وومٞمةفاحلة ومٞمفو ،، وٓ ذم ظمٓم٤مهؿ ختٚمٗم٤مطمرضم٤مً أٟمٗمسٝمؿ 

 واؾمتٗمرغ وؾمٕمف ذم يمؾ ُم٤م هق أدٟمك.ٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م نصمر احلممـ اعمٜم٤موم٘ملم 

                                                           
 (.28:  28) اسمـ قم٤مؿمقر، ( يٜمٔمر: اًمتحرير واًمتٜمقير: 1

[، 1اعمج٤مدًمة٦م: ] ڇٺ    ٺ ٿ ٿ ٿ  ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ  ٺڇ   ىمقًمف ذم اعمٗمتتح:(  2

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ڇ   وىمقًمةةةف ذم اعمختةةةتؿ:

 ڃڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڦٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ٹٿ ٿ ٿ

 [.22اعمج٤مدًم٦م: ] ڇڍ  ڌ     ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ڍڇ ڇ ڇ ڇڃ چ چ چ  چ

ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ     ٿ  ٿ ٿ   ٹ ٹ   ٹ ٹ      ڀٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڇ  : ىم٤مل شمٕم٤ممم:( وهل 3

  [.7اعمج٤مدًم٦م: ] ڇڇ    ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ  چڃ ڃ    ڃ    چ چ چ ڃڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ ڄ

ڌ ڌ  ڎ  ڎ      ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ     ڱ  ڱ ڱ ڇ 

  [.8اعمج٤مدًم٦م: ] ڇھ ھ ھ  ہہ  ہ ہ ۀڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 [.14اعمج٤مدًم٦م: ] ڇڎ   ڎ      ڈ  ڈ   ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ   گ گ ڳ   ڳ ڳ ڳ  ڌڇ 
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ًمٗمْمحٝمؿ ومٞمام فمٜمقا  {شمٕمٚمؿ}دون:   ڇڌ   ڇ،واظمتٞم٤مر ومٕمؾ اًمرؤي٦م: (1)وذم اًمرؤي٦م ٟمٗمقذ إمم احل٘مٞم٘م٦م       

  ڇ  ڎ ڇ، يمةام أن (2)أٟمف سمٛمٜم٠مى قمـ ايمتِم٤مومف،  وشمٕمديتف سم٢ممم شم٘متيض ُمٕمٜمك اًمٜمٔمةر اعمٗمْمةةل إمم آقمتبة٤مر

حت٘مػمًا هلةؿ وازدراًء ًمٗمٕمٚمٝمةؿ، وإيثة٤مر طمةرف اعمٝمٚمة٦م:  :سم٤مًمبٕمد اًمٜمٗمز سملم اعمخ٤مـم٥م واعمتٜم٤مضملم ُمقح

إسمراز ًمٚمبٕمد واًمتٜم٤مىمض سملم ُمقضمب٤مت آٟمتٝم٤مء، ودواقمل اإلىمالع قمةـ اًمتٜمة٤مضمل، وسمةلم  ڇڑ ژڇ

 ڈ ڈ      ڎ ڇ: سم٤معمقصةقلاًم٘مةرنن ذيمةرهؿ  ،وىمةد(3)اؾمتٙمب٤مرهؿ وإسارهؿ قمغم ومٕمؾ ُمة٤م هنةقا قمٜمةف

ومٞمِمةتٝمروا  ،ٕمرومقا ه٤م سملم اًمٜم٤مسيُ  د أندًٓم٦م قمغم اؾمتٛمرائٝمؿ ومٕمٚمتٝمؿ طم ڇ ک ک ڑ ڑ ژ ژ

ًمٚمِمةّ٘م٦م، طمبٝمؿ  قمـ ؾمالًمتٝمؿ طمٞم٨م قمرف :ؿم٤مهدة قمغم هذا ٕمٍماًمطمدوصم٤مت أو سم٤معمخ٤مًمٗم٦م واإلومس٤مد،

متّٞمةز ٟمقاصةٞمٝمؿ و ،ًمةٞمٝمؿ سم٤مًمبٜمة٤منإصةبح يِمة٤مر أوُمـ صمؿ  وشمبٜمل يمؾ ُم٤م يبٕمد قمـ اًمةٍماط اعمست٘مٞمؿ،

 سم٤مًمٙمذب واًمٕمّمٞم٤من.

تجةةدد اًمدال قمةةغم اًمةة  ڇ ڱ ڇ ڇ ک ڇ ڇ ڑ ڇ ذيمةةرهؿ سم٤مًمٗمٕمةةؾ اعمْمةة٤مرعو      

عم٤م هُنقا قمٜمف،  ؿقمقدافمٝمروا أو ،ٟمف يمٚمام ؾمٜمح٧م ومرص٦م سمثقا ؾمٛمقُمٝمؿأ بلمًمٞم :ؾمتٛمرارآدوث واحلو

 ٜمسا  ظمٜمسةقا يمةام خيةذا اؾمتِمٕمروا ظمٓمرً صمؿ إ وخم٤مًمٗمتٝمؿ عم٤م ُأُمروا سمف، وجل٤مضمتٝمؿ ومٞمام اؾمتٛمرؤوه ُمٜمف،

ٕمةقدُة شمتجةدد ُمةٜمٝمؿ اًم ،وهةؿ قمةغم ذًمةؽ ُمسةتٛمرون ،..صمؿ قم٤مدوا صمؿ ظمٜمسقا صمةؿ قمة٤مدوا ،اًمِمٞمٓم٤من

ممة٤م يٕمٙمةس اظمةتالل اًمٗمٙمةر واًمسةٚمقك  ،ٛمقدة ىمٚم٥م وومٕمةؾ ضم٤مرطمة٦مسم اعمخ٤مًمِٗم٦م، واًمٚمج٤مُج اعمستٛمَرأ،

قمةغم وضمةف  ُمتجةددذا يم٤من اًمٗمٕمؾ ُمتجةددا  ومة٤مجلزاء ٢موم :ذم اجلزاء  تٜم٤مؾم٥ماًمٚمحظ يوُمـ صمؿ  قمٜمدهؿ.

 .ٝمؿ اًمٗمٕمؾف سمح٘مّ ويمؾ هذا ًمتٙمريؿ ُمـ اىمؽُمِ ،  ڇ ہ ہ  ہ ڇ ،ٓ يٜم٘مٓمع  ،اًمدوام

                                                           
، شمةراث أيب احلسةـ "أول ُمقاىمع اًمٕملم قمغم اًمّمقرة ٟمٔمر، وُمٕمروم٦م ظمؼما٤م احلسٞم٦م سمٍم، وٟمٗمقذه إمم طم٘مٞم٘متٝم٤م رؤية٦م"( ىم٤مل احلرازم:  1

ست٘مرأ  ذم ُمقاـمـ هذه إومٕم٤مل ذم اًم٘مرنن، وُم٤م أؾمةٜمدت شمُ ضمدير سم٠من ووهذا اؾمتٜمب٤مط يمٚمّٞم٦م شمٙمِمػ قمـ ؾمٜم٦م سمٞم٤مٟمٞم٦م، . 525 ص احلرازم:

 إًمٞمف، وسمٞم٤من ُمدى دىم٦م هذه اًمٙمٚمٞم٦م.

 .190 إصٗمٝم٤مين، يمت٤مب اًمراء، )رأى(، ص ( يٜمٔمر: اعمٗمردات: 2

: حمٛمد إُملم اخلرضي، )اًم٘م٤مهرة: ُمٙمتب٦م وهب٦م، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، "اًمٗم٤مء و صمؿ"يٜمٔمر: ُمـ أهار طمروف اًمٕمٓمػ ذم اًمذيمر احلٙمٞمؿ، (  3

 . 201هة(، ص1427
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ُمـ إىمب٤مل اجلٛمٞمع قمغم اعمٜم٤مضم٤مة إىمبة٤مًٓ واطمةدًا، ومٞمٗمٕمةؾ يمةٌؾ ُمةٜمٝمؿ ُمة٤م  ڇ ک ڇ: ىمقًمف وذم      

 .(2)يٗمٕمٚمف أظمر ُمرًة سمٕمد ُمرة، قمغم ؾمبٞمؾ آؾمتٛمرار، وصٞمٖم٦م )شمٗم٤مقمؾ( داًم٦ٌم قمغم اًمتٕمٛمد واعمٕم٤مٟمدة

ؾم٤مررشُمف، وأصٚمف أن ختٚمق سمةف ذم  :وٟم٤مضمٞمتف أي"ُمّمدر أصٚمف آٟمٗمّم٤مل ُمـ اًمٌمء،  (اًمٜمجقى)و       

ٟمجقة ُمـ إرض، وىمٞمؾ: أصٚمف ُمـ اًمٜمج٤مة، وهةق أن شمٕم٤موٟمةف قمةغم ُمة٤م ومٞمةف ظمالصةف، أو أن شمٜمجةق 

٤مًمتل حتةزن اًمةذيـ سمة اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ظمّمّم٧م ُمةـ اًمسةٞم٤مقواًمٜمجقى  .(2)"َع قمٚمٞمؽيٓمٚمّرك ُمـ أن ةسمس

وىمد فمٝمر ُمـ هنل ، (3)ڇ ى ى ې ې ې    ې ۉ ڇشمٕم٤ممم : قمٜمف ىمقًمف ئيٜمب  نُمٜمقا يمام

ٓ وقمٚمٞمف: وم٢مهنة٤م  دون صم٤مًم٨م أن اًمٜمجقى شمبٕم٨م اًمريب٦م ذم ُم٘م٤مصد اعمتٜم٤مضملم، لماصمٜم لشمٜم٤مضم قمـ اًمٜمبل 

شمٖمٚم٥م إٓ قمغم أهؾ اًمري٥م واًمِمبٝم٤مت، سمحٞم٨م ٓ شمّمػم دأسم٤م إٓ ٕوًمئؽ، ُمةـ أضمةؾ ذًمةؽ ٟمٗمةك اهلل 

(4)اخلػم قمـ أيمثر اًمٜمجقى
 ڀ ڀ   ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ ڇ  ذم ىمقًمةف:   

(5)ڇ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ
. 

٤مقم٨م اًمذي شمٜمقضمل ٕضمٚمف، أو اًمب حْس٥مإُم٤م سم ڇ گ   ک ک ڇومّن ىمقًمف:        

حيتٛمؾ وضمٝملم أطمدمه٤م: أن اإلصمؿ واًمٕمدوان هق ": ي٤مهٞم٦م اًمتل شمٜمقضمل ومٞمٝم٤م، ىم٤مل اًمرازاعم حْس٥مسم

خم٤مًمٗمتٝمؿ ًمٚمرؾمؾ ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمٜمجقى، ٕن اإلىمدام قمغم اعمٜمٝمل ٕضمؾ اعمٜم٤مصب٦م وإفمٝم٤مر اًمتٛمرد 

                                                           
 (.368:  19) : اًمب٘م٤مقمل،( يٜمٔمر: ٟمٔمؿ اًمدرر 1

)َٟمَجق( ومٝمق سمٛمٕمٜمك اخلٚمقص  ُمـ ظمٓمر يمؾ ُم٤م ذم اًم٘مرنن ُمـ اًمؽميمٞم٥م و. 486 إصٗمٝم٤مين، يمت٤مب اًمٜمقن، )ٟمجق(، ص اعمٗمردات:(  1

حمدق ُم٤مقمدا صٞمٖمتل )ٟم٤مضَمك(، )شمٜم٤مضمك(، ويمّؾ )ٟمِجل( و)ٟمجقى( ومٝمق ُمـ ُمٕمٜمك اعمس٤مرة، وهل ُمـ ظمٚمةقص اعمتٜمة٤مضملم سمٕمْمةٝمؿ إمم 

يٜمٔمر: اعمٕمجؿ آؿمت٘م٤مىمل اعم١مصةؾ: ضمبةؾ،  سمٕمض دون أظمريـ، أو اظمتّم٤مص اعمٜم٤مضَمك، وهق ُيٕمد اؾمتخالص٤ًم ًمف ُمـ سملم أظمريـ.

 . 2158، )ٟمجق(، ص اًمٜمقنسم٤مب 

1
 .[10]اعمج٤مدًم٦م : (  

 (.199 : 5 ) اسمـ قم٤مؿمقر، واًمتٜمقير: اًمتحرير( يٜمٔمر:  4

5
 .[114اًمٜمس٤مء: ](  
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واًمث٤مين: أن اإلصمؿ واًمٕمدوان هق ذًمؽ اًمن اًمذي يم٤من جيري سمٞمٜمٝمؿ، ٕٟمف  يقضم٥م اإلصمؿ واًمٕمدوان.

 .(1)"إُم٤م ُمٙمر ويمٞمد سم٤معمسٚمٛملم أو رء يسقءهؿ

خم٤مًمٗم٦م أي اًمٙمذب واًمٔمٚمؿ و :ڇ گ گ گ   ک ک ڇ: وُمٕمٜمك         

وومٞمف شمرٍق مم٤م هق ُمـ ُمستتبٕم٤مت اًمٜمٗمس، إمم ُم٤م هق ذم طمؼ اًمٖمػم، إمم إقمٔمؿ  ، (2) اًمرؾمقل

سم٤مًمذٟم٥م  :يمؾ ُم٤م يٙمت٥م قمٚمٞمٝمؿ سمف إصمؿًمٞمِمٛمؾ ُمٓمٚم٘م٤م،  وىمد  يٙمقن اإلصمؿوإؿمد )ُمٕمّمٞم٦م اًمرؾمقل(، 

٤مء بواًم .(3)واًمٕمدوان: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ىمّمد اًمنم، سم٤مإلومراط ذم ه٤موزة احلدودحيؾ، ٓ  أو اًمٙمذب أو سمام

وهذه اعمالسمس٦م  ،السمس٦م، أي يتٜم٤مضمقن ُمالسمسلم اإلصمؿ واًمٕمدوان وُمٕمّمٞم٦م اًمرؾمقلتّم٤مطم٥م واعمًمٚم

ومٛمالسمس٦م اإلصمؿ واًمٕمدوان ُمالسمس٦م اعمتٜم٤مضمل ذم ؿم٠مٟمف ًمٗمٕمؾ اعمٜم٤مضملم.وُمالسمس٦م ُمٕمّمٞم٦م : ُمتٗم٤موشم٦م

 .(4)قمٜمٝم٤م ُمٕمّمٞم٦م  ٕن ٟمجقاهؿ سمٕمد أن هن٤مهؿ اًمٜمبل  :اعم٘م٤مرٟم٦م ًمٚمٗمٕمؾُمالسمس٦م  اًمرؾمقل 

، أشمبٕمف سمام ي٘مّقم هذا اًمتٜم٤مضمل قمٜمد سمٕمد اًمٜمٝمل قمٜمفو عم٤م ُذم اًمٞمٝمقد واعمٜم٤موم٘ملم قمغم اًمتٜم٤مضمل سم٤مإلصمؿ       

 اعم١مُمٜملم:

ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ   ٹ ٹ چ

 .(5)چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ        ۅ  ۉ    ۈۈ

، ومٛمةـ ڇے ے ھڇذم اًم٘مقم اًمذيـ ٟمقدوا سم٘مقًمةف شمٕمة٤ممم:  (6)واظمتٚمػ سمٕمض اعمٗمنيـ        

 ے ھڇ :هؿ اًمٞمٝمقد محؾ ىمقًمةف، (7)ڇژ ڈ ڈ      ڎ  ڎ  ڌ ڌ ڇضمٕمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ومٞمام شم٘مدم: 

                                                           
 267:  29 اًمرازي، ( اًمتٗمسػم اًمٙمبػم: 1

 (.309:  20) اًمٓمؼمي،  ( يٜمٔمر: اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرنن: 2

 (.368: 19) اًمب٘م٤مقمل، ( يٜمٔمر: ٟمٔمؿ اًمدرر: 3

4
 (30:  28) اسمـ قم٤مؿمقر، اًمتحرير واًمتٜمقير:( يٜمٔمر:  

5
 [.9]اعمج٤مدًم٦م: (  

 (.17: 18) إًمقد، (  وروح اعمٕم٤مين:368:  9) اًمرازي، ( يٜمٔمر: اًمتٗمسػم اًمٙمبػم: 6

7
 .[8]اعمج٤مدًم٦م: (  



 ّجـــاني: الداللة السياقيــّة للفظ املعـصـــيــةبحح الامل

114 

ًمٔمة٤مهر   راً ٟمٔمةا ُمة١مُمٜملم ي٤م أهي٤م اًمذيـ نُمٜمقا سم٠مًمسٜمتٝمؿ، وإٟمام ؾمةٛمق :قمغم اعمٜم٤موم٘ملم، أي ڇ ے ے

محؾ أية٦م اًمث٤مُمٜمة٦م قمةغم مجٞمةع اًمٙمٗمة٤مر ُمةـ اًمٞمٝمةقد واعمٜمة٤موم٘ملم، ضمٕمةؾ هةذا اًمٜمةداء  ُمـ، وأطمقاهلؿ

  . ًمٚمٛم١مُمٜملم، ومٞمٙمقن اخلٓم٤مب ًمٚمخّٚمص شمٕمريْم٤ًم سم٤معمٜم٤موم٘ملم

، سمدًٓم٦م ُم٤م ضم٤مء ذم اًمسٞم٤مق اعم٘مة٤مزم ُمةـ ذيـ ٟم٤موم٘مقا، ٓ ًمٚمذيـ نُمٜمقامم أن شمٙمقن هذه أي٦م ًمٚموْ وإ       

إُمر سم٤مًمؼم واًمت٘مقى، وهل ُمراشم٥م ذم اإلطمسة٤من، ٓ ية١مُمر هة٤م ُمةـ يمة٤من ذم ىمٚمبةف زيةغ أو وةالل، 

اًم٘مةرنن  ٦مٜمسبوم: (1)ڇ ى ى ې ڇوسمدًٓم٦م ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٚمح٤مق ُمـ ؾمب٥م اًمٜمٝمل قمـ اًمٜمجقى 

ية٤م أهية٤م ": -قمغم طمد شم٠مويؾ اًمٓمؼمي-، شمدل أن اعمٕمٜمك  -عم١مُمٜملمدون اًمتٕمبػم سم٤م-احلزن ًمٚمذيـ نُمٜمقا، 

 ھڇوًمةق يمة٤من اًمٜمةداء:  ،، واًمتّمديؼ ُمرشمب٦م ٓ يقصػ ه٤م ُمٜم٤مومؼ(2)"اًمذيـ صّدىمقا اهلل ورؾمقًمف

 ڇ ى ى ې ې ې    ې ۉ ڇ، ًمٚمٛمٜمةة٤موم٘ملم وأويت هةةذا اًمتٕمبةةػم :  ڇ ے ے

 .٘م٤مل اهلل: ًمٞمحزن اعم١مُمٜملمقضم٥م أن يًمبس، وًمحلدث 

طمدي٨م اًم٘مرنن قمـ اًمذيـ نُمٜمقا سمّمةٞمٖم٦م اعمة٤ميض ُمةع ُمـ ظمّمقصٞم٤مت اًمٜمٔمؿ ووضمقه اًمدًٓم٦م أن        

اًمٜمةداء  جيلءوؾمٞم٤مق شمنميػ، ومٗمل ؾمٞم٤مق اًمتٙمٚمٞمػ  ،ؾمٞم٤مىم٤من: ؾمٞم٤مق شمٙمٚمٞمػ ٤مآؾمؿ اعمقصقل ًمف ومٞمٝم

وقمٚم٦م اًمتٕمبػم سم٤مًمذيـ نُمٜمقا هٜم٤م ُمةـ وضمٝمةلم: إول : أهنةؿ ٓ يزاًمةقن ًمٕمةدم ،  (3)اعمتبقع سم٠مُمر أو هنل

صمب٤مت اإليامن شم١مصمر ومٞمٝمؿ ؾمٚمقيمٞم٤مت ُمـ طمقهلؿ، ومٝمؿ صٗمقٌة ًمٙمٜمٝمؿ ُم٤م زاًمقا ذم ُمٕمؽمك احلٞمة٤مة شمت٘مٚمة٥م 

                                                           
2
 .[10]اعمج٤مدًم٦م:(  

 (.473:  22) اًمٓمؼمي، ضم٤مُمع اًمبٞم٤من:(  1

وم٤مرقمٝم٤م ؾمٛمٕمؽ ، وم٢مٟمف ظمةػم  {ي٤م أهي٤م اًمذيـ نُمٜمقا}إذا ؾمٛمٕم٧م اهلل ة قمز وضمؾ ة ي٘مقل :  يم٤من اسمـ ُمسٕمقد ة ريض اهلل قمٜمف ة ي٘مقل :(  1

 ٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿڇ ىمقًمةف: ػ ومٛمٜمةف ة، أُمة٤م ؾمةٞم٤مق اًمتنمية"ي٠مُمر سمف ، أو ذ يٜمٝمك قمٜمةف 

أيمثةر ُمةـ ُمئة٦م وىمد وردت هذه اًمّمٞمٖم٦م ذم اًم٘مةرنن اًمٙمةريؿ   [،88اًمتقسم٦م: ] ڇڤ ڤ ڤ ڤ   ٹٹ ٹ ٹ

 واًمتٙمٚمٞمػ.اًمتنميع و ،اًمتٙمريؿ واًمتنميػ ُمؽماوطم٦م سملم ؾمٞم٤مىمل ، وصمامٟملم ُمرة
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طمةقل  ، وذم هةذا شمٜمبٞمةف ًمٚمٛمجتٛمةع اعمة١مُمـ(1)هؿ أطمداصمٝم٤م ومتزيد ُمـ إيامهنؿ وشمرشم٘مل هةؿ إمم اًمٙمةامل

ىمد ضمٞمئة٧م عمةـ هةؿ ذم  ٧م هذه اًمتٙم٤مًمٞمػ إذا يم٤مٟم:ظمرأ .وشمقضمٞمف إليمامل اإليامن ل، وقاسمط اًمتٜم٤مضم

تف حمٛمد رؾمةقل يذم هتٛمع ي٘مقم قمغم رقم٤م  حرٌي أن شمٙمقن قمٜمد ُمـ هؿ أقمغم،وم ،اإليامٟمٞم٦م ٦مدرضماًم  هذه

 سمة٤مًمؼمٚمحٗم٤مظ قمغم اًمبٞمئ٦م اإلٟمسة٤مٟمٞم٦م اإليامٟمٞمة٦م ًم ك،أؾمٚمقسم٤م ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م ُمٕم٤مجل٦م اًمسٚمق ددوأي٦م حت، اهلل

 واًمت٘مقى.

يدل قمةغم أهنة٤م ٓسمةد طم٤مصةٚم٦ٌم سمةلم اعمة١مُمٜملم،   ڇ ۓ    ۓ ڇذم ىمقًمف: اًمت٘مٞمٞمد سم٠مداة اًمنمط )إذا( و       

 ومٞمْمع اًم٘مرنن هلؿ ُمٜمٝمجٞم٦م ًمٚمٜمجقى، حمددة  ذم مجؾ صمالث:  

 چ﮲  ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇچ 

 چ ۈۆ     ۆ   ۈچ 

 چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ        ۅ     چ 

سمحٞم٨م يٙمقن قمدم شمٜمة٤مضمٞمٝمؿ سمة٤مإلصمؿ  :سملم إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ـمب٤مق ُمٜمٗمل، وُم٘م٤مسمٚم٦م ُمٕمٜمٞملم سمٛمٕمٜمٞملم         

ًمةتخٚمص  چ﮲﮳﮴ڭۇۇچ:أوٓ دئ بالتخليـةب ـُمس٤مٍو ًمتٜم٤مضمٞمٝمؿ سم٤مًمؼم، 

 ھےچ :اًمٜمٝمةل سم٘مقًمةف شمٕمة٤ممم وىمد أعمةح إمم قمٛمةقم، اًمٜمٗمس ومتتس٤مُمؼ عم٤م هق أطمؼ أن متتٚمئ سمف

ًمقىمقع اًمٗمٕمؾ ذم طَمٞمز  اًمٜمٝمل، اًمذي أوم٤مد هنٞم٤ًم قم٤مُم٤ًم جِلٛمٞمع اًمذيـ نُمٜمقا قمـ   چےۓۓ﮲﮳

ومٙمةؾ اًمْمةامئر اًمةقاردة ذم أية٦م قم٤مُمة٦م  يُمؾ ٟمجقى سم٤مإلصمؿ واًمٕمةدوان وُمٕمّمةٞم٦م اًمرؾمةقل ظم٤مصة٦م،

إذ هةل فمالُمة٤مت اًمٕمبة٤مد، صمةؿ  :٤مًمٕمدوان ًمٕمٔمٛمتف ذم اًمٜمٗمقسسمًمٕمٛمقُمف، صمؿ "٤مإلصمؿ سم سُمدئجلٛمٞمٕمٝمؿ، و

عمٜمة٤موم٘ملم إذ يمة٤من شمٜمة٤مضمٞمٝمؿ ذم ذم ا، وذم هةذا ـمٕمةـ شمرىمك إمم ُم٤م هق أقمٔمؿ، وهق ُمٕمّمٞم٦م اًمرؾمقل 

                                                           

 ڇٱ ٻ ٻڇ ٓ ُمع اًمٗمالح حم٘م٘مة٤م: إت ٠ماًمقصػ : )اعم١مُمٜمقن( مل ي٢من وُمـ صمؿ وم، ي طمدصم٤مأيامن ومٕمال وهذا ُمٕمٜمك يمقن اإل(  2

اًمٜمةقر: ] ڇحئ مئ ىئ  ی   ی ی ی جئڇ   :طملم اًم٘مةرب ذم اًمٜمةداءاًمٗمالح  ُمع رضم٤مء و، أ [1اعم١مُمٜمقن: ]

وشمدسمر هةذا سمح٤مضمة٦م ، و اًمٕمت٤مبأو اجلٗمقة أذم همٗمٚم٦م اًمبٕمد  اهنؿ ًمٞمسقٕ ٦ميأًمػ ذم رؾمؿ اعمّمحػ قمغم طمذف إهلء وًمٕمؾ  [، 31

 .مم دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمست٘مٚم٦مإ
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يمةؾ ُمة٤م ية١مدي إمم فمٚمةؿ  (اًمٕمدوان)يمؾ ُم٤م ي٘مبح وُيست٘مبح مم٤م خيص اعمتٜم٤مضملم، و (إلصمؿ)ا، و(1)"ذًمؽ

 سمام ي٘مرب ًمٚمت٘مقى.  ، ومحلم خيٚمص اعم١مُمـ ُمـ اًمتٜم٤مضمل سمام يست٘مبح، يتٝمٞم٠م ًمٚمتٜم٤مضملظمرأ

وأصمةرا فمة٤مهرا ذم  ،ُم٘متْم٤مه٤م ومٕمةاليم٤من ٦م، إذا اعمْم٤موم ةاعمٗمرد ءؾماموشمبسط شم٤مء اًمت٠مٟمٞم٨م ذم سمٕمض إ       

شمٜمبٞمٝمة٤م قمةغم ُمٕمٜمةك اعمٕمّمةٞم٦م وومٕمٚمٝمة٤م،  ڇ ۇ ۇ ڇسمسط اًمت٤مء ذم ىمقًمةف : اًمقضمقد. ُمـ ذًمؽ 

ومٕمؾ ُمٕمّمةٞم٦م  لُمٜمٝمؿ ذم اًمقضمقد ه ٦ماًمٜمجقى اًمقاىمٕم هوهذ ،شم٘مديره٤م: ٓ شمتٜم٤مضمقا سم٠من شمٕمّمقا اًمرؾمقل

وم٤مصةٓمٗمك إذ ٓ شمٕمرف طم٘مٞم٘مة٦م اإلصمةؿ إٓ ُمٜمةف،  :واًمسٞم٤مق إلضمالل اًمرؾمقل  .(2)ًمقىمقع اًمٜمٝمل قمٜمف

، أي اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمرؾمٚمٞم٦م، اعمٙمّٚمػ ُمةـ اعمٚمةؽ إقمةغم، اًمتٕمبػم قمٜمف سمام حيٛمؾ ُمٕمٜمك اًمتٙمٚمٞمػ واًمتبٚمٞمغ

زية٤مدة أو ىمٚمة٦ًم سم٤مًمٜمسةب٦م إمم اجلٝمة٦م اًمتةل اًمٌمةء يتٖمةػم وصةٗمف ، وومٞمةف أن (3)رؾمقل يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من

ف سمف، وإذا يم٤مٟم٧م اعمٕمّمٞم٦م ذم أصٚمٝم٤م مم٤م ٓ يرشم٣م، وم٢مهن٤م طملم شمٙمةقن ذم طمةؼ شمست٘مبٚمف، أو إمم ُمـ يقاضَم 

. ومال أيمؼم ُمـ ُمٕمّمٞم٦م اًمرؾمةقل اًمةذي حيٛمةؾ اًمتٙمٚمٞمةػ ُمةـ ٕهن٤م اًمرؾمقل أؿمد،   شمٙمؼم سمٙمؼم اعمٕمِِصّ

 .(4)چپ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ، ـم٤مقمتف ـم٤مقم٦م هللورسمف، 

ـنِّي بالتحليةصمؿ            أن يتٜم٤مضمقا سم٤مًمؼم اًمذي يْم٤مد اًمٕمدوان،   واوم٠مُمر ،چۈۈۆۆچ ،ث 

يمام أُمروا سم٤مًمتٜم٤مضمل يٙمقن ـمبٕم٤م، ُم٤م  هم٤مًمب٤مً ، وام، وُم٤م ي٘مّرب ُمٜمٝم(5)شمقؾّمع ذم اإلطمس٤من واًمّمدق واًمؼِم 

ذم قمرف اًمنميٕم٦م ذم طمٗمظ اًمٜمٗمس اًمتل هل ضمْٕمؾ اًمٜمٗمس ذم وىم٤مي٦م مم٤م خت٤مف، واؾمتٕمٛمٚم٧م  ،سم٤مًمت٘مقى

شمّمٓمح٥م   ڇ  ۆ    ۆ ڇ. واصٓمٗم٤مء اًمب٤مء دون )قمغم( أو )ذم( ُمـ ىمقًمف: وشمٙمقن ىمّمدا، (6)قمام ي١مصمؿ

                                                           
 (.234: 8) أسمق طمٞم٤من إٟمدًمز،  ( اًمبحر اعمحٞمط: 1

 .113، 109ص اسمـ اًمبٜم٤مء، ( يٜمٔمر: قمٜمقان اًمدًمٞمؾ ُمـ ُمرؾمقم ظمط اًمتٜمزيؾ: 2

 (.371: 19) اًمب٘م٤مقمل، ( يٜمٔمر: ٟمٔمؿ اًمدرر: 3

4
 [.80]اًمٜمس٤مء: (  

 .51يمت٤مب اًمب٤مء، )سمّر(، صإصٗمٝم٤مين، ( يستٕمٛمؾ اًمؼِم ذم اًمّمدق ًمٙمقٟمف سمٕمض اخلػم اعمتقؾّمع ومٞمف، يٜمٔمر: اعمٗمردات:  5

 .545 اًمس٤مسمؼ، يمت٤مب اًمقاو، )وىمك(، ص( يٜمٔمر:  6
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ُمٕمٜمك اعمالسمس٦م، ومٞمٙمقن اًمتٜم٤مضمل سمّمحب٦م اًمؼم ٓ قمٚمٞمف أو ومٞمف، وذم هذا شمٜم٤مٍه ذم اًمتزام اًمؼم واًمت٘مقى، 

 وشمّم٤مطمبٝمام ُمع يمؾ ٟمجقى. 

: ڇ ۋ ٴۇ ۈۈ  ۆ    ۆ ڇحة٧م سمةف اجلٛمٚمة٦م سمٕمةده٤م: تِ اومتُ ىمد اٟمتٝم٧م سمف اجلٛمٚم٦م اًمس٤مسم٘م٦م  ُم٤مو       

(1)ڇ ۅ ۋ ۋ   ٴۇ ۈ ۈ   ۆ ۆ ۇ  ۇڇشم٠ميمٞمدًا ٕمهٞمتف وأن  ُمٜمف شُمستٗمَتح اًمٕمٓم٤مي٤م، 
. 

وشُمٕمٚمةؿ قمٚمةؿ ٞمٙمقن ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م شمراقمةك وشُمٜمةتٝم٩م ذم يمةؾ يمةالم، ًمسمام يٛمّٙمـ اعمٕمٜمك  ٧م أي٦مظمتٛم      

واظمتّمة٤مص هةذا اعم٘مة٤مم سمة٤مُٕمر :  چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ        ۅ  چ قمّمةٞم٤من:واًمٞم٘ملم إزاء يمؾ إصمةؿ 

أن اعمٜمتٝمك إًمٞمةف، إمم ، وشمذيمػم أن احلنم إًمٞمف ؾمبح٤مٟمف ومٞمف ُمٜم٤مؾمب٦م عم٘مّمقد اًمسقرة، وإعم٤مح (2)سمت٘مقى اهلل 

 وم٤مٕضمدر أن شمٙمقن اعمٜم٤مضم٤مة وُم٤م يستتبٕمٝم٤م قمغم ُم٤م يروٞمف.

ذم  -ُمةذ فمٝمةرت-رقمٞم٦م ًمٚمٗمةظ اعمٕمّمةٞم٦م فمٝمةرت ةيٚمحظ مم٤م ؾمبؼ أن اًمدًٓم٦م آصٓمالطمٞم٦م اًمِمة      

ُمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖم٦م يمحّد ًمف، وأن ًمف ذم اًم٘مرنن رشمب٤ًم، ختتٚمػ سم٤مظمتالف طمة٤مل ُمةـ ُأؾمةٜمد إًمٞمةف، وأٟمةف سمٕمض 

صةٚمقات اهلل وؾمةالُمف – اظمتص ذم آؾمتخدام اًم٘مرنين سمام يٙمقن ُمةـ ظمةالف ًمالٟم٘مٞمة٤مد هلل، أو ًمرؾمةٚمف

يٙمةقن سمحسة٥م  -يمة٤مإلصمؿ واًمٕمةدوان- ، وأن  شمّمة٤مطمبف ُمع أًمٗمة٤مظ اًمٕمّمةٞم٤من اًمّسةٚمةةقيمل-قمٚمٞمٝمؿ

اعم٤مهٞم٦م، أو سمحس٥م اًمب٤مقم٨م، وئمٝمر اعمبح٨م اًمت٤مزم سمٕمض ُمالُمح ًمٗمظ اإلصمةؿ، ذم ُمسة٤مراشمف اًمدًٓمٞمة٦م، 

 وشمّم٤مطمب٤مشمف اًمسٞم٤مىمٞم٦م. 

 

                                                           
2
 [.35إقمراف: ](  

سمٞم٤من، وًمٙمؾ اؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل سمٞم٤من،  ذم اًم٘مرنن ؾمقر دمٛمع ذم ني٤ما٤م سملم اؾمةؿ اجلالًمة٦م واؾمةؿ )اًمةرب( ًمٚمرسمقسمٞم٦م سمٞم٤من وًمألًمقهٞم٦م (  1

يم٤مًمب٘مرة ونل قمٛمران واًمٜمس٤مء وهمػمه٤م، وؾمقر ضم٤مء ومٞمٝم٤م )اًمرب( يم٤مًمرمحـ واًمقاىمٕم٦م واًم٘مٚمؿ وهمػمه٤م،  وؾمقر ضم٤مء ومٞمٝمة٤م اؾمةؿ اجلالًمة٦م 

ُمـ سملم ؾمقر ورد ومٞمٝم٤م اؾمؿ اجلالًم٦م وم٘مط، سمقروده ُمـ أوهل٤م ٔظمره٤م، ذم يمؾ يم٤مًمٜمقر واعمج٤مدًم٦م واحلجرات وهمػمه٤م، اظمتّم٧م اعمج٤مدًم٦م 

ني٤ما٤م، وًمٕمؾ هذا ظمّمٞمّم٦م  طمدت سم٤مًمٕمٚمامء أن يروا ُم٘مّمقده٤م اإلقمالم سمب٠مس اهلل اًمِمديد، عم٤م يٚم٘مٞمف اؾمؿ اجلالًم٦م ُمـ هٞمب٦م وروع يٜمٗمةذ 

ت إُمر، ورشم٥م إظمالق وإقمامل، وُمة٤م ي٘م٤مسمةؾ هام اإليامن ويرؾمخ. وشمدسمر ُمثؾ هذا ذم وقء رشم٥م اخلٓم٤مب وأـمقار اخلٚمؼ وشمٜمزٓ

اًمتٗمٓمـ ًمرشم٥م اًمبٞم٤من ذم ُمقارد هذا اًمٜمحق ذم اًم٘مرنن ُمةـ ُمٗمة٤مشمٞمح اًمٗمٝمةؿ وسمةقادي  "ٕن دريم٤مت اًمبٕمد يٗمتح أسمقاب اًمٗمٝمؿ: ذًمؽ ُمـ

 .42، 33. يٜمٔمر: شمراث أيب احلسـ احلرازم: ص"ُمزيد اًمٕمٚمؿ
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 ثالثاملبحث ال

 مـــاإلثالداللة السياقية للفظ 

 

ر. ي٘مة٤مل"ذم اعم٘م٤ميٞمس أّن                  أي  نصمِٛمة٦مٌ  ٟم٤مىمة٦م :اهلٛمةزة واًمثة٤مء واعمةٞمؿ أصةٌؾ هةق اًمةبطء واًمتة٠مظمُّ

رة،. واإلصمؿ . وذم ًمسة٤من اًمٕمةرب (1)"سمٓملٌء قمـ اخلػم ُمت٠مظّمر قمٜمةف صمؿِ إ ُمِمتؼٌّ ُمـ ذًمؽ: ٕنَّ ذا ُمت٠مظمر

ْٟم٥ُم،  أن اإِلصْمؿ هق   .(2)وقمٛمؾ ُم٤م ٓ حَيِؾُّ اًمذَّ

ٕٟمف  :(3)شم٠مظمر قمـ اخلػمُمـ محٍؾ صم٘مٞمؾ، وذم اًم٘مرنن سمطء و وم٤معمٕمٜمك اعمحقري هق اًمبطء صم٘ماًل أو      

أي ذم ، (4)چەئىىائائەئچ اؾمٌؿ  ًمألومٕم٤مل اعمبٓمئ٦م قمـ اًمثقاب، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

 .(5)شمٜم٤موهلام إسمٓم٤مٌء قمـ اخلػمات

 أن اإلصمؿ ي٘مع ذم اًم٘مرنن اًمٙمريؿ  قمغم مخس٦م أوضمف:  قمٚمامء اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر سملّم              

  ھھہہہہھھۀۀچ :شمٕم٤ممم  ٹ، اًمقضمف إول:  اًمنمك        

﮽  ﮾  ﮿           ﮼﮳  ﮴  ﮵   ﮶     ﮷  ﮸  ﮹    ﮺  ﮻ ۓ  ﮲     ے  ۓے 

 .(6)چ﯀  ﯁  

 ٺٿٿٿٿٹٹ   چيمٛمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمقضمف اًمث٤مين:  اعمٕمّمٞم٦م:        

 

                                                           
 (.60: 1)اسمـ وم٤مرس، يمت٤مب اهلٛمزة، ُم٤مدة )أصمؿ(، ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م:  (  1

 (.28:  1)اسمـ ُمٜمٔمقر، سم٤مب اهلٛمزة، ُم٤مدة )أصمؿ(، ( يٜمٔمر: ًمس٤من اًمٕمرب:  2

 داود، ، وُمٕمجؿ اًمٗمروق اًمدًٓمٞم٦م:254سم٤مب اًمث٤مء، اًمث٤مء واعمٞمؿ وُم٤ميثٚمثٝم٤م، )أصمؿ(، ص ضمبؾ، ( يٜمٔمر: اعمٕمجؿ آؿمت٘م٤مىمل اعم١مصؾ: 3

 .32صطمرف إًمػ، 

4
 .[219 اًمب٘مرة:](  

 .19صيمت٤مب إًمػ، )إصمؿ(،  إصٗمٝم٤مين، ( يٜمٔمر: اعمٗمردات: 5

6
 .[63اعم٤مئدة: ](  
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 ۆئ ۇئ وئ  ۇئەئوئچ وىمقًمف:، (1)(ڳٹٹڤڤڤڤڦ

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ،  وىمقًمف:(2)چیىئیییىئىئېئېئېئۈئۈئ   ۆئ

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  چ وىمقًمف:،(3)چک  ک  ک  گ  گ  کژ  ڑ  ڑ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  

﮴   ڭ  ۇ  چ :وىمقًمف،(4) چڱڱ ﮳   ﮲   ھ  ے  ے  ۓ     ۓ 

 .(5)چۇ

ـ ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممماًمقضمف اًمث٤مًم٨م: اًمذٟم٥م        پ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پٱچ :، ُم

ٺ    چ ، وىمقًمف:(6)چڦ     ٹٿ  ٹ  ٿپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ

 .(7)چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ـ ُمثؾ ىمقًمف: ، اًمقضمف اًمراسمع: اًمزٟم٤م         چ         ڃ ڃ ڃ ڃڄڄ ڄ ڄ چ ُم

 .(8)چچ  چ  چ           ڇ  ڇ  

 

                                                           
2
 .[85اًمب٘مرة: ] ( 

1
 .[2اعم٤مئدة: ](  

1
 .[3اعم٤مئدة: ](  

4
 .  [33إقمراف: ](  

5
 .[ 9 ]اعمج٤مدًم٦م:(  

6
 .[203اًمب٘مرة: ](  

7
 .[20]اًمٜمس٤مء: (  

8
 [.120 ]إٟمٕم٤مم:(  
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  ڀڀٱٻٻٻٻپپپپڀڀچ ىم٤مل شمٕم٤ممم: اًمقضمف اخل٤مُمس: اخلٓم٠م،       

 .(1)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

يٚمحظ أن أيمثر ُم٤م اؾمتِمٝمد سمف اًمٕمٚمامء ذم اإلصمؿ ُمـ اًمقضمقه، اًمقضمف اًمذي سمٛمٕمٜمك اعمٕمّمٞم٦م، يمام أن       

ُم٤م اؾمتِمٝمدوا سمف قمغم ُمٕمٜمك اًمنمك، ضم٤مء ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م قمـ اًمذيـ دظمٚمقا سم٤مًمٙمٗمر وهؿ ىمد 

وه أُم٤م اًمقضمف اًمذي ذيمر وم٤مًمسٞم٤مق هق اًمذي قملّم ُمٕمٜمك اًمنمك ًمإلصمؿ، ظمرضمقا سمف ُمـ ُمٜم٤موم٘مل اًمٞمٝمقد،

، ومٛمٜمٔمقر ومٞمف عمْمٛمقن ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڇسمٛمٕمٜمك اًمزٟم٤م، واؾمتِمٝمدوا ًمف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ   وئ ەئ ەئ ڇأي٦م اًمتل ضم٤مءت ذم اًمسٞم٤مق اًمالطمؼ، ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ڄ ڄ ڄ ڇآي٦م: ومأن يٗمن اإلصمؿ سمدًٓم٦م اًمسٞم٤مق اًمذي ضم٤مءت ومٞمف،  ىلعواأل، (2)ڇۆئ

أن اهلل   -رمحف اهلل–ذيمر اًمٓمؼمي  قمٚمٞمٝم٤م، اهللضم٤مءت ذم ؾمٞم٤مق اعم٠ميمقٓت اًمتل مل يذيمر اؾمؿ ،(3)ڇ ڄ

اهلل شم٘مّدم إمم ظمٚم٘مف سمؽمك فم٤مهر اإلصمؿ وسم٤مـمٜمف، وذًمؽ هه وقمالٟمٞمتف، واإلصمؿ يمؾ ُم٤م قُمِص اهلل سمف ُمـ 

، حم٤مرُمف، وىمد يدظمؾ ذم ذًمؽ ه اًمزٟمك وقمالٟمٞمتف، وُمٕم٤مهرة أهؾ اًمراي٤مت وأوٓت إظمدان ُمٜمٝمـ

إسمٜم٤مء، واًمٓمقاف سم٤مًمبٞم٧م قمري٤مٟم٤م، ويمؾ ُمٕمّمٞم٦م هلل فمٝمرت أو وٟمٙم٤مح طمالئؾ أسم٤مء وإُمٝم٤مت و

 ڄ ڄ ڄ ڇسم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  اهلل قمؿّ ويمذًمؽ، ويم٤من مجٞمع ذًمؽ إصماًم، سمٓمٜم٧م، وإذا يم٤من ذًمؽ 

ذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم دون رء مجٞمع ُم٤م فمٝمر ُمـ اإلصمؿ ومجٞمع ُم٤م سمٓمـ، مل يٙمـ ٕطمد أن خيّص ُمـ  ڇ ڄ

ف ذًمؽ إمم اخلّمقص سمٖمػم سمره٤من، يم٤من شمقضمٞمٝمف إمم أٟمف  إٓ سمحج٦م ىم٤مـمٕم٦م، همػم أٟمف ًمق ضم٤مز أن يقضمَّ

 ـ ةةةُمـ اعمٞمت٦م واًمدم، وُم٤م سمٞمّ  ُمـ اعمٓم٤مقمؿ واعمآيمؾ، صمؿ وسم٤مـمٜمف ذم هذا اعمقوع ُم٤م طمّرمقُمٜمل سمٔم٤مهر اإل

                                                           

قمـ ه٤مرون  ، واًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ذم اًم٘مرنن اًمٙمريؿ139صاًمبٚمخل، يٜمٔمر: اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ذم اًم٘مرنن اًمٕمٔمٞمؿ: ، [182]اًمب٘مرة: (  1

اسمـ  ، وٟمزه٦م إقملم اًمٜمقافمر:49ص اًمداُمٖم٤مين، ، واًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ًٕمٗم٤مظ يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م:349: صسمـ ُمقؾمك

 سمف ومٞمف ضمٕمٚمف اًمب٘مٞم٦م ذم اًمقضمف اًمذي سمٛمٕمٜمك اعمٕمّمٞم٦م. ، وىمد زاد وضمٝم٤ًم سمٛمٕمٜمك اخلٛمر، وُم٤م اؾمتِمٝمد147ص اجلقزي،

1
 .[151]إٟمٕم٤مم:(  

1
 .[120]إٟمٕم٤مم: (  
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ًمؽ ىمد أومم، إذ يم٤من اسمتداء أي٤مت سمذيمر حتريؿ ذ-(1)ڇٻ ٻ ٱ ڇحتريٛمف ذم ىمقًمف: 

ؾ ومٞمٝم٤م إُمر سم٤مضمتٜم٤مب همػم ُمستٜمٙمر أن يٙمقن قُمٜمل ه٤م ذًمؽ، وُأدظم سمٞمد أٟمفضمرى، وهذه ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م، 

 .(2)ظمرج إُمر قم٤مُم٤ًم سم٤مًمٜمٝمل قمـ يمؾ ُم٤م فمٝمر أو سمٓمـ ُمـ اإلصمؿوسمذا  يمؾ ُم٤م ضم٤مٟمس ُمـ ُمٕم٤ميص اهلل، 

ومٚمةؿ ية٠مت  ف( ُمـ ُمٜم٤مؾمب٦م ًمٚمسةٞم٤مق،ةّٞم)ظمٗمِ  :وند ڇڄ ڇويٚمحظ ُم٤م ذم اصٓمٗم٤مء يمٚمٛم٦م:             

سمحٞمة٨م ٓ يتة٠مشمك  ،ٕن اًم٘مّمد هٜم٤م إمم ُمة٤م يمة٤من سم٤مًمٖمة٤ًم ذم اخلٗمة٤مء :صمؿ وظمٗمٞمف(اًم٘مقل: )ذروا فم٤مهر اإل

ع ومةٞمام يتٕمٚمةؼ سم٤مٕٟمٕمة٤مم وهمػمهة٤م ُمةـ ةٓؾمٞمام وىمد شمٕمٚمؼ إُمر سم٤مؾمتح٘م٤مق اهلل ًمٚمتنمي آـمالع قمٚمٞمف،

: دل قمٚمٞمةف ىمقًمةف آُمتثة٤مل، وهةق ُمة٤م يةأطمقال اعمٕمٞمِم٦م، ومام يم٤من سم٤مًمغ اخلٗمة٤مء هةق اًمةذي يةدل قمةغم

،  ڇ ڄ ڇ: عمؽموك سمام يةدل قمةغم متّحةض اًمةؽمكُمـ صٗمتف حت٘مػم ا، ٓؾمٞمام وأٟمف شمرٌك ڇڄڇ

ٕن ذم اًمٔمٝمقر دًٓمة٦م قمةغم ؿمةدة اًمقوةقح واإلسم٤مٟمة٦م، ومٞم٘م٤مسمةؾ  :واًم٘مرنن يمٚمف ي٘م٤مسمؾ اًمٔم٤مهر سم٤مًمب٤مـمـ

شمتسع وشم١مازر  )سم٤مـمٜمف( ُمٕم٤مين :اًمٙمٚمٛم٦م اًم٘مرنٟمٞم٦م ٧ممحٚمًمذا . ومحس٥م سمِمدة اخلٗم٤مء، وًمٞمس ُمٓمٚمؼ اخلٗم٤مء

 -قمغم ؾمةبٞمؾ اعمثة٤مل –شمْم٤مده٤م ًمٙمٚمٛم٦م: )فم٤مهر(، يمام أٟمف ًمٞمس يمؾ ظمٗمل سم٤مـمـ، وم٤مًمٜمجقى واًمقؾمقؾم٦م 

ُمـ ُمٕم٤مين اخلٗم٤مء اًمٔمٝمقر، ومٚمٞمس ُمـ اًمبالهمة٦م أن دمةلء  ظمٗمٞمت٤من ًمٙمـ ٓ شمٙمقن سم٤مـمٜمت٤من، صمؿ إن شمٙمقن

ٚمٞمف: وم٤مخلٗم٤مء ٟمسةبل، يمٚمٛم٦م )ظمٗمٞمف( ذم أي٦م وشُمٕمٛمؾ ذم اًمٜمٗمس ُمـ اعمٕم٤مين ُم٤م شُمٕمٛمٚمف يمٚمٛم٦م )سم٤مـمـ(، وقم

ن قمٚمٞمف وم٢مذا هةق ديدٟمةف ٓ واًمب٤مـمـ هق ُم٤م ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف إٓ اهلل، سمحٞم٨م ي٘مقم ذم ٟمٗمس اإلٟمس٤من، ويٛمرّ 

حت٘مٞم٘م٤ًم ًمٚمٛم٘مّمةقد ُمةـ اًمتقطمٞمةد واًمتٗمةرد ذم  ُم٤م فمٝمر وُم٤م سمٓمـ وِ رْ يٙم٤مد يٗم٤مرىمف ، ومٞم٠ميت إُمر طمٞمٜمئذ سمذَ 

 .ؾمقرة إٟمٕم٤مم

 اًمٙمب٤مئر، ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م قمـ صٗم٤مت اًمذيـ أطمسٜمقا، ُمْمٛمقُم٤ًم ضم٤مء اإلصمؿ ُمْم٤موم٤ًم إمموىمد                

إًمٞمف اًمٗمقاطمش واًمٚمٛمؿ، قمٓمٗم٧م اًمٗمقاطمش قمغم اًمٙمب٤مئر، واؾمُتثٜمل اًمٚمٛمؿ، ُمع شمٜمقع أراء ذم ٟمقع 

 آؾمتثٜم٤مء، وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

                                                           
2
 .[ 3اعم٤مئدة: ](  

 (.519:  9) : اًمٓمؼمي،( يٜمٔمر: ضم٤مُمع اًمبٞم٤من 2
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ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  چ

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ہہ  ہ  ۀ  ہ   ۀڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 .(1)چ﮼  ﮽       ﮾  ﮿  ﯀  ﮻﮸  ﮹  ﮺  ﮷ۓ ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶

: أُم٤م ذم اهلقى، وُمدح اًمٕمٚمؿ، واحل٨م قمغم اشّمب٤مع اًمٜمبل  إمم (2)شمتجف ُم٘مّمدي٦م اًمسقرة اعمٙمٞم٦م       

 إرضاإلظمالد إمم اًمدٟمٞم٤م، ويمؾ ُم٤م رهّم٥م ذم اإلظمالد إمم واًمْمالل واًمٕمٛمك  اهلقى ومألٟمف يٜمت٩م

وأُم٤م اًمٕمٚمؿ ومٞمٜمت٩م اهلدى واإلىمب٤مل قمغم اًمدار أظمرة، وأُم٤م احل٨م  .ٗم٤مء: ًمذا ُذموضم٥م أن يذه٥م ضُم 

 . (3)ومٞمام يٜمذر سمف ويبنّم: ومألن قمٚمٛمف هق اًمٕمٚمؿ اًمذي ٓ يٜمٓمؼ قمـ اهلقى  قمغم اشّمب٤مع اًمٜمبل

اًمذي ٓ ُمري٦م هق احلّؼ  ًمرؾمقل قمغم ااًمسٞم٤مق اعم٘م٤مزم ًممي٤مت يبلم أن اًمقطمل اعمٜمزل ُمس٤مر و         

وقمدم اإليامن  ،واصٓمٗم٤مء اًمذيمر قمغم إٟمثك ،ومٞمف، وأن ُم٤م قمٚمٞمف اًمٙم٤مومرون ُمـ قمب٤مدة إصٜم٤مم

اًمٔمـ ٓ يٜمب٧م قمٚماًم، يمؾ هذا إٟمام ُمستٜمدهؿ ومٞمف اًمٔمـ، و= ،وشمسٛمٞم٦م اعمالئٙم٦م شمسٛمٞم٦م إٟمثك  ،سم٤مٔظمرة

سٞمئلم، وُمٙم٤موم٠مة ه٤مزاة اعم -شمٕم٤ممم–ُمـ طمٙمٛمتف  ٕن :ر اهلل رؾمقًمف سم٤مإلقمراض قمٜمٝمؿُمـ صمّؿ أُم

ٕٟمٜم٤م ُمٝمام  :، صمؿ ضم٤مء إُمر سمٕمدم شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمساعمحسٜملم اعمجتٜمبلم يمب٤مئر اإلصمؿ واًمٗمقاطمش إٓ اًمٚمٛمؿ

 إوؾمع ُمٖمٗمرة وإطم٤مـم٦م سمخٚم٘مف وُمـ اشم٘مك.    و ،قمٚمؿ وم٤مهلل وطمده إقمٚمؿ وإضمؾ سمٚمٖمٜم٤م ُمـ

ك سمة٤مهلل، وُمة٤م ىمةد اؾمةتخرضمف اًمٕمٚمةامء ُمةـ نّم ةاًم ر هقسم٤مًمٙمب٤مئ ذم أي٦ماإلصمؿ اعم٘مٞمد واًمٖم٤مًم٥م أن           

وقم٘مقق اًمقاًمةديـ، وىمتةؾ اًمةٜمٗمس اعمحةّرم ىمتٚمٝمة٤م،  رك سم٤مهلل،ة٤مًمِميمًمّمحٞمح٦م،ا  أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل

، وىمةذف اعمحّمةٜم٦م، واًمٞمٛمةلم اًمٖمٛمةقُس، -ىمقل اًمزور ؿمةٝم٤مدة اًمةزور وىمد يدظمؾ ذم-وىمقل اًمزور 

م ىمتٚمٝم٤م ىمتؾ اًمرضمؾ وًمده ُمـ-واًمسحر،  ، واًمٗمراُر -أضمؾ أن يٓمٕمؿ ُمٕمف ويدظمؾ ذم ىمتؾ اًمٜمٗمس اعمحرَّ

                                                           
2
 [.32-31]اًمٜمجؿ: (  

 (.193: 1) اًمزريمٌم، ( يٜمٔمر: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرنن: 2

 (.40:  19)  اًمب٘م٤مقمل، يٜمٔمر: ٟمٔمؿ اًمدرر: (  3
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أو  قمـ اًمثقاب، ويمب٤مئره ُمة٤م يٙمةؼم قم٘م٤مسمةف ئًمٗمٕمؾ اعمبٓموم٤مإلصمؿ: ا، (1) ُمـ اًمزطمػ، واًمزٟم٤م سمحٚمٞمٚم٦م اجل٤مر

 ُم٘مداره سم٤مًمٜمسب٦م ًمٖمػمه.

ويمؾُّ رء ضمة٤موز ىمةدَره  ،شاًمَٗمقاطمِم٦ُم اًم٘مبٞمُح ُمـ اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ، ومجٕمٝم٤م واًمٗم٤مطم ِم٤مءُ واًمٗمح          

ه، ومٝمق وم٤مطِمٌش  ه: ٕن اًمٗم٤مء واحل٤مء واًمِملم يمٚمٛم٦ٌم شمدلُّ قمغم ىُمةبٍح ذم وطمدَّ وٓ يٙمقن ذًمؽ إّٓ ومٞمام ُيَتَٙمرَّ

. و ىمةد (2)ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ صٗم٦م اًم٘مبح اًمةذي شمة٠مٟمػ ُمٜمةف اًمةٜمٗمسُيٜمٔمر ذم اؾمتخداُمٝم٤م إمم   ،اًمٌمء وؿَمٜم٤مقم٦م

 .(3)"اومٞمف طمدّ اًمزٟم٤م وُم٤م أؿمبٝمف، مم٤م أوضم٥م اهلل "شمٙمقن اًمٗمقاطمش هٜم٤م هل

ُم٤م دون اًمٙمب٤مئر ُمـ  ُُم٘م٤مرسَم٦ُم اًمذٟم٥م، ُمـ همػم ُمقاىمٕم٦م أو سمٛمقاىمٕم٦م، أو هق واًمٚمََّٛمُؿ: واإلعم٤ْممُ          

 ہ ہ ۀ ڇىمقًمف شمٕم٤ممم: ُمـ اًمسٞم٤مق اًمذٟمقب، أو ُمقاىمٕم٦م اًمٗم٤مطمِم٦م صمؿ اًمتقسم٦م، يدّل قمٚمٞمف 

أصٚمف ذم  . هذا (4)يت ذم اًمقىم٧م قمغم اًمٌمء وٓ شُم٘مٞمؿ قمٚمٞمفوم٤مإلعم٤ْمُم ذم اًمٚمٖم٦م يقضم٥م أن شم٠م :ڇہہ

ٕن شمٗمسػمه سمٛم٘م٤مرسم٦م اًمذٟم٥م ُمٜمٔمقر ومٞمف ًمٚمجٝم٦م، وىمد شمستتبع اعم٘م٤مرسم٦م  :(5)اًمٚمٖم٦م، وأسمرز ُم٤م ومٞمف اعم٘م٤مرسم٦م

 ُمقاىمٕم٦م صمؿ شمقسم٦م، وىمد ٓ يستتبٕمٝم٤م رء، وأُم٤م شمٗمسػمه سم٤مًمّمٖم٤مئر أو سمام دون اًمٙمب٤مئر ُمٜمٔمقر ومٞمف 

 

                                                           
 (.60:  22(، و)653:  6)اًمٓمؼمي، : ( يٜمٔمر: ضم٤مُمع اًمبٞم٤من 1

 )ومحش(،ُم٤مدة يمت٤مب اًمٗم٤مء، : ، وُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  (3355:  5) : اسمـ ُمٜمٔمقر، سم٤مب اًمٗم٤مء، ُم٤مدة )ومحش(،( يٜمٔمر: ًمس٤من اًمٕمرب 2

(4  :478.) 

 (.60:  22)اًمٓمؼمي، : ( ضم٤مُمع اًمبٞم٤من 3

 (.4077:  5) ُمٜمٔمقر، سم٤مب اًمالم، ُم٤مدة )عمؿ(،: اسمـ ( يٜمٔمر: ًمس٤من اًمٕمرب 4

( ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ذه٥م إمم أن يمب٤مئر اإلصمؿ واًمٗمقاطمش هق ُم٤م قمٚمٞمف طمد دٟمٞم٤م أو طمد نظمرة، )طمد أظمرة( اًمٜم٤مر، و)طمدود اًمةدٟمٞم٤م(  5

إن مل ي٘مؿ قمٚمٞمف، ومة٤مًمٚمٛمؿ  يم٤مًمرضمؿ واجلَةْٚمد وهمػمه٤م، ومتٙمقن اًمٗمقاطمش يم٤مًم٘متؾ واًمنىم٦م واًمزٟم٤م، ويمب٤مئر اإلصمؿ اًمٙمٗمر، وُم٤م قمدا ذًمؽ عمؿ

وصػ حل٤مل اًمٗمٕمؾ ٓ ًمٜمقع اعمٗمٕمقل، ومٙمؾ ُم٤م ًمٞمس قمٚمٞمف طمد ذم اًمدٟمٞم٤م إذا وىمع ُمـ اًمٕمبد عم٤مُم٤ًم دون إدُم٤من واضمتٝم٤مد واقمةتامل هةق عمةؿ، 

 آؾمةتٖمٜم٤مء(، و66-61: 22)اًمٓمؼمي، ضم٤مُمع اًمبٞم٤من: . يٜمٔمر:{واؾمع اعمٖمٗمرة}وهذا يتسع ُمٕمٜمك اًمٚمٛمؿ، وهق اًمذي يتالءم ُمع ىمقًمف: 

 .485، 484هة(، ص1402ذم أطمٙم٤مم آؾمتثٜم٤مء: ؿمٝم٤مب اًمديـ اًم٘مراذم، حت٘مٞمؼ: ـمف حمسـ، )سمٖمداد: ُمٓمبٕم٦م اإلرؿم٤مد، 
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 .(1)ًمٚمٛم٘مدار سم٤مًمٜمسب٦م

أو  شمّم٤ملاظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم قمٛمؾ أداة آؾمتثٜم٤مء اًمتل ؾمب٘م٧م اًمٚمٛمؿ ذم أي٦م، وسمحس٥م آ         

 شمتٜمقع آؾمتٜمب٤مـم٤مت، وشمؽماومد، ًمٙمـ ٓ شمتْم٤مد. (2)ٟم٘مٓم٤معآ

: اًمذيـ جيتٜمبقن يمب٤مئر اإلصمؿ اعمٕمٜمك ومٞمٙمقن: : أهن٤م سمٛمٕمٜمك آؾمتثٜم٤مء اعمٜم٘مٓمعاعمٕمٜمك إول        

هلؿ قمٜمف، ومال ي١ماظمذهؿ  اهلل ىمد قمٗم٤م اإلؾمالماًمٚمٛمؿ اًمذي أعمُّقا سمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ىمبؾ  وًمٙمـواًمٗمقاطمش، 

ومٕمٌؾ ُمْم٤مرع خيتص سم٤محل٤مل أو آؾمت٘مب٤مل، وم٤مؾمتثٜم٤مء اعم٤ميض  ڇں ڇوضمف ذًمؽ أن اًمٗمٕمؾ: سمف، 

يٙمقن  أوُمٜمف يٙمقن ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم سمحْس٥م اجلٜمس ُمـ اًمزُم٤من، ٓ سمحْس٥م اجلٜمس ُمـ اًمٙمب٤مئر واًمٗمقاطمش. 

وضمف اٟم٘مٓم٤مقمف أّن ُم٤م سمٕمد )إٓ( ًمٞمس  .دون طمّد اًمدٟمٞم٤م وطمد أظمرة، ىمد دم٤موز اهلل قمٜمف هقُم٤م  اعمٕمٜمك:

 .ٕن اًمٚمٛمؿ ًمٞمس ُمـ اًمٗمقاطمشُمـ ضمٜمس ُم٤م ىمبٚمٝم٤م: 

، وُمٕمٜمك اًمٙمالم: اًمذيـ جيتٜمبقن يمب٤مئر اإلصمؿ ُمتّمؾ : أن اًمٚمٛمؿ اؾمتثٜم٤مء صحٞمحاعمٕمٜمك اًمث٤مين      

ٜمٔمقر ومٞمف إمم أن يمؾ ُمٕمّمٞم٦م إذا ُٟمٔمر ومٞمٝم٤م إمم ضم٤مٟم٥م وهذا اًم٘مقل ُم .واًمٗمقاطمش إٓ أن يٚمّؿ صمؿ يتقب

 اهلل شمٕم٤ممم وُم٤م جي٥م أن يٙمقن قمٚمٞمف اًمٕمبد إزاء ٟمٕمٛمف يمبػمٌة ووم٤مطمِم٦م. 

 

 

                                                           
ـِ اًمٜمَّبِةلر َصة َُم٤م َرَأْي٧ُم ؿَمْٞمًئ٤م َأؿْمَبَف سم٤ِمًمٚمََّٛمؿِ " ( واًمٚمٛمؿ ُمٗمٌن  هذيـ اعمٕمٜمٞملم ذم ىمقٍل ٓسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمف: 1 غمَّ مِم٤َّم ىَم٤مَل َأسُمق ُهَرْيَرَة، قَم

َٟم٤م، َأْدَرَك َذًمَِؽ َٓ حَم٤َمًَم٦َم، وَمِزَٟم٤م اًمَٕملْمِ اًمٜمََّٔمُر، َوزِ »اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ:  ـَ اًمزر ُف ُِم ـِ نَدَم طَمٔمَّ َٟم٤م اًمٚمرَس٤مِن اعمَٜمْٓمُِؼ، َواًمٜمَّْٗمُس مَتَٜمَّةك إِنَّ اهللََّ يَمَت٥َم قَمغَم اسْم

ُق َذًمَِؽ يُمٚمَُّف وَ  سُمفُ َوشَمِْمَتِٝمل، َواًمَٗمْرُج ُيَّمدر صحٞمح: أظمرضمف اًمبخ٤مري، يمت٤مب آؾمتئذان، سم٤مب زٟمة٤م اجلةقارح دون اًمٗمةرج، رىمةؿ "شُيَٙمذر

: 4(، )2657(.  وُمسٚمؿ، يمت٤مب اًم٘مدر، سم٤مب ىمدر قمغم اسمـ ندم طمٔمف ُمـ اًمزٟم٤م وهمػمه، رىمؿ احلةدي٨م: )54: 8(، )6243احلدي٨م: )

 اًم٘مرنن ُمـ ُمٕم٤مين اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م اًمِم٤مرطم٦م اهل٤مدي٦م، وىمد (.  وىمقل اسمـ قمب٤مس رمحف اهلل يبلم طمرص اًمّمح٤مسم٦م قمغم اؾمتٜمب٤مط ُمٕم٤مين2046

 ُمدح اهلل أهؾ آؾمتٜمب٤مط ذم يمت٤مسمف، و أظمؼم أهّنؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ.

آؾمتثٜم٤مء اًمت٤مم اعمحتٛمؾ ًمالشمّم٤مل وآٟم٘مٓم٤مع ذم اًم٘مرنن أيمثر ُمـ آؾمتثٜم٤مء اعمتٕملم ًمالشمّم٤مل: يمام هق أيمثر ُمـ آؾمةتثٜم٤مء اعمتٕمةلم "(  1

اًم٘مسةؿ قمْمةٞمٛم٦م، : اًمٙمةريؿ ؾمةٚمقب اًم٘مةرننٕوًمٕمؾ هذا راومد ُمـ رواومد اشمس٤مع اعمٕمٜمك وصمراء اًمدًٓم٦م، يٜمٔمةر: دراؾمة٤مت  "ًمالٟم٘مٓم٤مع

 .241اجلزء إول: ص -إول
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ٕن ذًمؽ  ( 1) ڇ ں ڱ ڇ: هق اؾمتثٜم٤مء ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمذي يدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: اعمٕمٜمك اًمث٤مًم٨م      

 .ُم٘م٤مرسم٦م ُمـ همػم ُمقاىمٕم٦م وهق اًمٚمٛمؿيدل قمغم أهنؿ ٓ ي٘مرسمقٟمف ومٙم٠مٟمف ىم٤مل: ٓ ي٘مرسمقٟمف إٓ 

جيتٜمبقن يمب٤مئر اإلصمؿ واًمٗمقاطمش : اًمٙمالم وشم٘مدير ،(2)سمٛمٕمٜمك همػم  ڇ ڻ ڇ: أن شمٙمقن اعمٕمٜمك اًمراسمع     

وم٤مًمٚمٛمؿ طمٞمٜمئذ هق قملم  ،همػم اًمٚمٛمؿ، وهذا اًمقصػ ًمٚمتٛمٞمٞمز يمام ي٘م٤مل: اًمرضم٤مل همػم أوزم اإلرسم٦م

 .(3)اًمٗم٤مطمِم٦م

: (4)سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ شمرضمٞمح اٟم٘مٓم٤مع آؾمتثٜم٤مء هق إرضمح ُم٤م ذه٥م إًمٞمفأن  واًمذي يتبلّم         

ٕن أي٦م ذم ُمٕمرض وصػ اًمذيـ أطمسٜمقا ومٙم٤مٟم٧م هلؿ احلسٜمك، وؾمب٥م ه٤مزااؿ هق اضمتٜم٤مهؿ عم٤م 

بٕمقن ُم٤م ضم٤مءهؿ ُمـ رهؿ ُمـ يتّ  ،(5)ؿيمؼم ُمـ اإلصمؿ وُم٤م قمٚمؿ ُمـ اًمٗمقاطمش، دون اضمتٜم٤مهؿ اًمٚمٛم

ُمـ ـمبٞمٕم٦م اًمٜمٗمس، واهلل أقمٚمؿ  اعمٕمّمٞم٦م واحلد، أُم٤م اًمٚمٛمؿ ومٝمقاهلدى، وجيتٜمبقن ُم٤م أوهمؾ هؿ ذم 

 اسم٘مدراؿ قمغم اًمتج٤مٟمػ قمام يٖمْمبف، واًمقىمقع ذم اًمٚمٛمؿ اًمذي ٓ ـم٤مىم٦م هلؿ سمؽميمف ُم٤مدام أهنؿ ًمٞمسق

وذم اًم٘مقل سم٠مٟمف ُمٜم٘مٓمع إوم٤مدة أن اًمٚمٛمؿ يٖمٗمر عمـ اضمتٜم٥م وإن ُمالئٙم٦م،  ورمح٦ًم هؿ وم٢مٟمف واؾمع اعمٖمٗمرة، 

                                                           
هٜم٤مك شمب٤مقمد ذم ُمدًمقل )جيتٜمبقن(، و)اًمٚمٛمؿ(: آضمتٜم٤مب دال قمغم ؿمدة اعمب٤مقمدة، وًمذا ضم٤مء ذم اًمٓم٤مهمقت واخلٛمر وىمقل اًمزور، (  2

ُمٕمٜمك )اضمتٜمبقه(: يمقٟمقا قمغم اجل٤مٟم٥م اعم٘م٤مسمؾ ٓ شم٘م٤مرسمقه، وىمقًمف )اًمٚمٛمؿ( ومٞمف ُمٕمٜمك اعم٘م٤مرسم٦م، ومٙمٞمػ يٚمت٘مٞم٤من؟ وًمٙمل يٙمقن آؾمتثٜم٤مء 

 ًمرضب ُمـ اًمت٠مول: إذ ٓ يستثٜمك اؾمؿ ُمـ ومٕمؾ. هٜم٤م ُمتّماًل ومٝمٜم٤مك طم٤مضم٦م

أىمةره ذم ذي  (همػم)يٙمقن ذم إٓ وسمٕمده٤م وصٗم٤م، وضمٕمٚمقا ًمف ذوـم٤ًم، واًم٘مقل سم٤مٓؾمتثٜم٤مء اًمذي سمٛمٕمٜمك  ( يْمٕمف اًمٜمح٤مة حت٧م سم٤مب: ُم٤م 2

 .246اجلزء إول: ص -اًم٘مسؿ إول قمْمٞمٛم٦م أي٦م اًمزخمنمي، وأسمق طمٞم٤من ذم اًمبحر. يٜمٔمر: دراؾم٤مت ٕؾمٚمقب اًم٘مرنن:

  (.7:  29) اًمرازي، اًمتٗمسػم اًمٙمبػم: و ،  (63، 60:  22) اًمٓمؼمي، :ضم٤مُمع اًمبٞم٤من يٜمٔمر:(  3

َتٜمُِبقَن يَمَب٤مئَِر اإلصْمِؿ َواًْمَٗمَقاطِمَش إِٓ اًمٚمََّٛمؿ}ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك اًمٙمالم: (  4 ـَ جَيْ ِذي سمام دون يمب٤مئر اإلصمؿ، ودون اًمٗمقاطمش اعمقضمب٦م ًمٚمحدود  {اًمَّ

ْر قَمٜمُْٙمْؿ }  أظمرة، وم٢من ذًمؽ ُمٕمٗمّق هلؿ قمٜمف وذًمؽ ٟمٔمػم ىمقل اهلل ضمّؾ صمٜم٤مؤه: ذم اًمدٟمٞم٤م، واًمٕمذاب ذم َتٜمُِبقا يَمَب٤مئَِر َُم٤م شُمٜمَْٝمْقَن قَمٜمُْف ُٟمَٙمٗمر إِْن دَمْ

وهق اًمٚمٛمةؿ  ٤مًمٕمٗمق قمام دوهن٤م ُمـ اًمسٞمئ٤مت،سماضمتٜم٤مب اًمٙمب٤مئر، قمغم ومققمد ضمّؾ صمٜم٤مؤه  [،31]اًمٜمس٤مء:{ؾَمٞمرَئ٤مشمُِٙمْؿ َوُٟمْدظِمْٚمُٙمْؿ ُُمْدظَمال يَمِرياًم 

ضمالِن شَمْزٟمَِٞم٤مِن، َوُيَّمّدُق ذَ  سُمةُف( يٜمٔمةرًمَِؽ ااًمذي ىم٤مل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: )اًْمَٕمٞمٜم٤مِن شَمْزٟمَِٞم٤مِن، َواًْمَٞمَداِن شَمْزٟمَِٞم٤مِن، َواًمرر : ًْمَٗمةْرُج َأْو ُيَٙمذر

 .486صاًم٘مراذم، آؾمتٖمٜم٤مء ذم أطمٙم٤مم آؾمتثٜم٤مء: و (.68:  22) اًمٓمؼمي، :ضم٤مُمع اًمبٞم٤من

ُمـ أصّح ُم٤م ىمٞمؾ ذم اًمّٚمٛمؿ وأمجٕمف ٕىمقال اًمٕمٚمامء أّٟمف اًمّمٖم٤مئر ويٙمقن ُم٠مظمقذا ُمـ عمٛم٧م سم٤مًمٌمء إذا ىمّٚمٚم٧م  "وقمٜمد اًمٜمّح٤مس:  ( 5

 .1055هة(، ص1429، 2. يٜمٔمر: إقمراب اًم٘مرنن: أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٜمح٤مس، )ًمبٜم٤من: دار اعمٕمروم٦م، ط"ٟمٞمٚمف
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ومٙم٠من اًمس٤مُمٕملم عم٤م ؾمٛمٕمقا ذًمؽ آُمتٜم٤من ،  ڇ ہ ہ ڇٟمسٞم٤مٟم٤ًم، وًمذا ىم٤مل:  مل يستٖمٗمر همٗمٚم٦ًم أو

هجس ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ظم٤مـمر اًمبح٨م قمـ ؾمب٥م هذه اًمرمح٦م هؿ، وم٠مضمٞمبقا سم٠من رهؿ أقمٚمؿ سمح٤مهلؿ ُمـ 

ٕن اهلل أهلؿ يمؾ ٟمٗمس  :ٛمؿ اًمذي ٓ جُيتٜم٥مأٟمٗمسٝمؿ، وؾمٕم٦م ُمٖمٗمرشمف ؾمبح٤مٟمف شمتِمٙمؾ ذم ُمٖمٗمرة اًمٚمّ 

٥م قمغم يمؾ اسمـ يُمت)ذم طمدي٨م:  -ريض اهلل قمٜمف-ومجقره٤م وشم٘مقاه٤م، يمام أن شمٗمسػم اًمّٚمٛمؿ قمٜمد اسمـ قمب٤مس 

ُمٗمّمٌح قمـ أن اًمٚمٛمؿ ٓ ي٘مدر أطمد قمغم اضمتٜم٤مسمف إٓ سمِمؼ إٟمٗمس، وم٤مًمٗمٓمرة أن  (ندم ٟمّمٞمبف ُمـ اًمزٟم٤م

ـ أطمسٜمقا، وـمب٘م٦م اًمذيـ أطمسٜمقا أي٦م قمـ صٗم٤مت اًمذيوقمغم ُم٘م٤مرسم٦م ذٟم٥م وٓ شُم٘مٞمؿ قمٚمٞمف، شم٠ميت 

صمبقت قمٚمٞمف،  ومٛم٘م٤مرسم٦م  وأعم٤م يٗمٞمده اًمٗمٕمؾ وآؾمؿ ُمـ دمدد ذم اإلطمس٤من  :أدٟمك ُمـ ـمب٘م٦م اعمحسٜملم

ريض  ُمـ همػم ىمٚمٞمؾ ُمـ يمب٤مر اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملمغم ُمتقىمٕم٦م ُمٜمٝم٤م، وىمد يم٤من هذا اعمٕم٤ميص ُم٘م٤مرسم٦م قمج

 .اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم

شمسٛمٞم٦م اًمٙمب٤مئر  أهن٤م شمرضمع إمم قمالىم٦م اعمرء سم٤مًمذٟم٥م، ذم طملم أنٜمٔمر ذم يمٚمٛم٦م اًمٚمٛمؿ يقطمل اًمو        

ُمٜمٔمقر ومٞمٝم٤م إمم يمٞمٗمٞم٦م اًمذٟم٥م وُم٘مداره: ومٙمٚمٛم٦م اًمٚمٛمؿ ُمـ طمٞم٨م اًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م ٓ شم٘م٤مسمؾ يمٚمٛم٦م 

اًمٙمبػمة ُمـ طمٞم٨م ُمدًمقهل٤م اًمٚمٖمقي، وقمغم ذًمؽ يٙمقن اًمتّمٜمٞمػ ووم٘م٤م عم٤م يم٤من ذم ٟمٗمسف قمٔمٞمام، 

يم٤من يمذًمؽ ومٝمق يمبػمة يم٤مًمنىم٦م واًم٘متؾ وًمق ُمرة واطمدة، يمبػمة إن ويم٤مٟم٧م يمٞمٗمٞم٦م اىمؽماومف قمٔمٞمٛم٦م، وم٢مذا 

ُٟمٔمر إًمٞمف ُمـ طمٞم٨م يمٞمٗمٞمتف وـمبٞمٕمتف، وعمؿ إن ُٟمٔمر إمم ُم٘م٤مرومتف ُمرة واطمدة دون شمٕمّٛمؾ وشمرّصد، وقمغم 

 . ُمـ ضمٝم٦م ، ويمبػمةً ُمـ ضمٝم٦م هذا يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمٗمٕمؾ عمامً 

ر ُمٜمٝم٤م ذم ضب ُمـ اعمٕم٤ميص اعمحذّ  شم٘مع قمغم ٛمؿاًمٚمّ أن شمسٛمٞم٦م  -رمحف اهلل-سملّم اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر         

هذا  يٗمٞمد، و(1)آؾمتدراك ضم٤مءاًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م يٚمح٘مٝم٤م سمٙمب٤مئر اإِلصمؿ ومٚمذًمؽ  أنّ  ـّ فمُ  وأٟمف رسمام اًمديـ،

رمح٦م يمام أٟمف ٓ يٕم٤مُِمؾ اعمسٚمٛمقن ُمرشمٙم٥م رء ُمٜمٝم٤م ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ يرشمٙم٥م اًمٙمب٤مئر، أن آؾمتدراك 

اهتامُمف إمم ، وًمٞمٜمٍمف اعمسٚمؿومال َي٘مؾ ارشمٙم٤مه٤م ُمـ ٟمِم٤مط ـم٤مقم٦م  ،سم٤معمسٚمٛملم اًمذيـ ىمد يرشمٙمبقهن٤م

 . (2)دمٜم٥م اًمٙمب٤مئر. ومٝمذا آؾمتدراك سمِم٤مرة هلؿ ، وًمٞمس اعمٕمٜمك أن اهلل رظمص ذم إشمٞم٤من اًمٚمٛمؿ

                                                           
 ٜم٘مٓمع قمٜمده.( ىمقًمف هذا يِمػم أن آؾمتثٜم٤مء ُم 1

 (.122:  27) اسمـ قم٤مؿمقر، ( يٜمٔمر: اًمتحرير واًمتٜمقير: 2



 ّجـــالـح: الداللة السياقيــّة للفظ اإلثــمبحح الامل

117 

يمؾ مجٚم٦م اٞمئ  اجلٛمؾ ذم أي٤مت شمتٜم٤مؾم٥م ومتتد، يم٠منأن  يٚمحظاًمسٞم٤مق اًم٘مرنين  سمٜم٤مء ذم وسم٤مًمٜمٔمر        

شمٚمٞمٝم٤م، ومٛمـ ؿمٛمقًمٞم٦م ُمٚمؽ اهلل شمٕم٤ممم وإطم٤مـمتف سمام ظمٚمؼ وذرأ، أن جيٕمؾ اجلزاء يقم ُمٕمٜمك اجلٛمٚم٦م اًمتل 

،واًمذيـ نُمٜمقا جيزهيؿ رهؿ سم٢ميامهنؿ، (1)وا جيزهيؿ سمام قمٛمٚمقاءاجلزاء سم٘مقاٟملم رمحتف وقمدًمف، وم٤مًمذيـ أؾم٤م

ف ىمدر وُمـ ارشم٘مك عمرشمب٦م اعمحسٜملم جيزهيؿ اهلل احلسٜمك، وإطمس٤مهنؿ متّثؾ ذم اضمتٜم٤مب ُم٤م هنك اهلل قمٜم

ضمٝمدهؿ، واًمذي يتقج سمٛمٖمٗمرة اهلل شمٕم٤ممم وؾمٕمتٝم٤م، ٕٟمف إقمٚمؿ سمٛمـ أٟمِم٠مهؿ ُمـ إرض اسمتداًء وذم 

 کڑڑکککچ:  أضمٜم٦م اًمبٓمقن ظمٚم٘م٤ًم وإجي٤مدًا، أقمٚمؿ سمٛمـ اشم٘مك وُمـ شمقمم وأقمرض

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵    ہۀ  ہ  ہ  ہ   ۀڻ  ڻ  ڻ

 .چ﮼  ﮽       ﮾  ﮿  ﯀    ﮻﮸  ﮹  ﮺  ﮷﮶

 ڇڻ ڻ ڻ ڻ             ں ں ڱ ڇذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -يمام ٟمبف اًمرازي- واجلٛمٚم٦م        

ًمٚمذيـ أطمسٜمقا، وضم٤مء اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ًمٞمبلم دمدد آضمتٜم٤مب ُمٜمٝمؿ  وصفا  حتتٛمؾ أن شمٙمقن 

قمـ اًمذيـ أطمسٜمقا، ويم٠من اعمٕمٜمك: ًمٞمجزي اًمذيـ أؾم٤مءوا وجيزي  بدالواؾمتٛمراره، وحتتٛمؾ أن شمٙمقن 

اًمذيـ اضمتٜمبقا، وم٤مًمذيـ أطمسٜمقا هؿ اًمذيـ اضمتٜمبقا وهلؿ احلسٜمك، وهذا يتبلم اعمزء واعمحسـ: ٕن 

٤م يم٤من واًمذي جيتٜمبٝم٤م يٙمقن حمسٜم٤م، وقمغم هذا وم٢من اعمحسـ عمّ  ،صمؿ يٙمقن ُمسٞمئ٤مُمـ ٓ جيتٜم٥م يمب٤مئر اإل

٤مًمذي ة ومقمد اعمحسـ سم٤مًمزي٤مدوُ  وإذاهق ُمـ جيتٜم٥م أصم٤مم وم٤مًمذي ي٠ميت سم٤مًمٜمقاومؾ يٙمقن ومقق اعمحسـ، 

 ابتداءيمام حتتٛمؾ اجلٛمٚم٦م أن شمٙمقن  .ومقىمف شمٙمقن ًمف زي٤مدات ومقىمٝم٤م، وهؿ اًمذيـ هلؿ ضمزاء اًمْمٕمػ

 ہ ۀ ڇيمالم شم٘مديره: اًمذيـ جيتٜمبقن يمب٤مئر اإلصمؿ يٖمٗمر اهلل هلؿ، واًمذي يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

                                                           
( يٚمحظ ذم ضمزاء اًمذيـ أؾم٤مؤوا )سمام قمٛمٚمقا( دون اًمسقأى، واًمذيـ أطمسةٜمقا )سم٤محلسةٜمك(دون )سمةام قمٛمٚمةقا( أن ذم احلسةٜمك ـمةالق  1

إذ يدظمؾ اًمٙمٗمة٤مر اًمٜمة٤مر سمسةب٥م  :ًٓ ُمع اًمٕمدلومْمؾ، وذم )سمام قمٛمٚمقا( دىم٦م قمدل، واًمب٤مء شم٠ميت ذم يمؾ ُمٜمٝمام سمام يتقاءم ُمع اعمٕمٜمك، شم٠ميت أو

ٓ أقمامهلؿ، وم٤مًمٙمٗمر قمٚم٦م، ويدظمؾ اعم١مُمٜمقن اجلٜم٦م سم٤مًمرمح٦م ٓ سم٤مًمٕمٛمؾ، قمغم أن اًمب٤مء ًمٚمسببٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٚمٞم٦م، ٓ اًمسببٞم٦م اعم٘مٞمةدة ًمٚمةتالزم اًمةذي 

(،   7:  29) اًمرازي، تٗمسػم اًمٙمبػم:يٜمٗمؽ، وهل اًمسببٞم٦م اًمتل ٓ يٚمزم ُمـ اًمسب٥م اعمسب٥م، أو اعمسب٥م اًمسب٥م ًمزوُم٤ًم ٓ يٜمٗمؽ. يٜمٔمر: اًم

 .8-6اجلزء اًمث٤مين، ص -اًم٘مسؿ إولقمْمٞمٛم٦م، ودراؾم٤مت ٕؾمٚمقب اًم٘مرنن: 
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، وقمغم هذا شمٙمقن هذه أي٦م ُمع ُم٤م ىمبٚمٝم٤م ُمبٞمٜم٦م حل٤مل اعمزء واعمحسـ وطم٤مل ُمـ مل ڇ ہ ہ

حيسـ ومل يزء، وهؿ اًمذيـ مل يرشمٙمبقا ؾمٞمئ٦م وإن مل شمّمدر ُمٜمٝمؿ احلسٜم٤مت، وئمٝمر هذا سم٘مقًمف 

أي يٕمٚمؿ احل٤مًم٦م اًمتل ٓ ڇ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ڇ٤ممم: شمٕم

 .(1)إطمس٤من ومٞمٝم٤م وٓ إؾم٤مءة، يمام قمٚمؿ ُمـ أؾم٤مء ووّؾ، وُمـ أطمسـ واهتدى

سمٕمد احلدي٨م قمـ صٗم٦م اضمتٜم٤مب اًمٙمب٤مئر ُمـ اًمذيـ  ڇ ہ ہ ہ ۀ ڇىمقًمف شمٕم٤ممم: هلء و        

ٓ شم٘مّٞمد، سمؾ هل  -ؾمبح٤مٟمف–أطمسٜمقا يدل قمغم أن اضمتٜم٤مب اًمٙمب٤مئر يٖمٗمر اًمّمٖم٤مئر، وأن ُمٖمٗمرة اهلل 

ُمٓمٚم٘م٦م ُمتسٕم٦م، ٓؾمٞمام ُمع ُمـ أطمسٜمقا وضم٤مهدوا أٟمٗمسٝمؿ ًمٞمٝمدهيؿ اهلل ؾُمبٚمف، واصٓمٗم٤مء اًمتٕمبػم 

ؿمٕم٤مر وًمإل عم٤م ي٘متْمٞمف ُم٘م٤مم اُمتٜم٤من اعمريب،  ڇ ہ ہ ہ ۀ ڇاجلالًم٦م ذم ىمقًمف: سم٤مًمرّب دون اؾمؿ 

اًمذي أقمّد اعمرسمَّك ًمٚمٖم٤مي٦م  سم٠من ؾمٕم٦م اعمٖمٗمرة هل رومؼ سمٕمب٤مد اهلل اًمّم٤محللم، ؿم٠من اًمرب ُمع ُمرسمقسمف احلؼ،

وذم إو٤موم٦م )رب( إمم وٛمػم اعمخ٤مـم٥م وهق  اعمٓمٚمقسم٦م ُمٜمف، وأقمٓم٤مه احلٙمٛم٦م ًمتح٘مٞمؼ هذه اًمٖم٤مي٦م،

ىمد  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ–أن هذه اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤معمحسٜملم ُمـ أُّمتف  دون وٛمػم اجلامقم٦م إيامٌء إمم اًمٜمبل 

، ٓؾمٞمام إن يم٤مٟم٧م اجلٛمٚم٦م ، وهذا شمنميػ واُمتٜم٤من وقمٓم٤مء ؾم٤مسمغ(2)طمّمٚم٧م هلؿ سمؼميم٦م وضمقده سمٞمٜمٝمؿ

   .، صمؿ شمٗم٤موت اخلٓم٤مب سمحس٥م شمٗم٤موت اعمخ٤مـمبلمىمد طمقت ظمٓم٤مب إىمب٤مل قمغم اًمٜمبل 

﮹ ﮸  ڇ  ڇ ھ ھ ھ ڇ : سمةةلم إٟمبةة٤مءيـ سمٕمٚمةةؿ اهلل اعمحةةٞمط اًمٜمٝمةةل قمةةـ شمزيمٞمةة٦م اًمةةٜمٗمس ذم و       

إذ ٓسمةد  :قمـ قمٞمقه٤م وُمةذاُمٝم٤م ٓ يّمةٚمح (3)شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس ُُمِمٕمر سم٠من ڇ﮿  ﮾      ﮽ ﮼ ڇ ڇ﮻ ﮺

ـّ  ُمـ ٟمّمٞم٥م يمؾ ٟمٗمس ُمـ اًمٚمٛمؿ واعم٘م٤مروم٦م اًمتل شمٜم٘مص ُمرشمب٦م اًمٕمبد قمـ اًمتزيمٞم٦م، وأنّ  ذم ٟمٗمسف  ُمـ فم

ٚمةقٓ ومؿ ُمـ قمب٤مدشمف اؾمتح٘م٤مىم٤ًم ًمٚمتزيمٞم٦م، ومٕمٚمٛمف ُمٜم٘مقص قمام يسؽمه اهلل ُمٜمف ويٖمٗمةره ًمةف، ٚمِ أو قمَ  ،شمزيمٞم٦مً 

                                                           
 (. 7:  29)اًمرازي، ( يٜمٔمر: اًمتٗمسػم اًمٙمبػم:  1

 (.122:  27) اسمـ قم٤مؿمقر، ( يٜمٔمر: اًمتحرير واًمتٜمقير: 2

سمٛمقاوم٘متف  ُم٤م ؿم٤مء اهلل، وذم يمؾ أُمٍر إؿمٕم٤مرسمٛمخ٤مًمٗمتف إٓ   ذًمؽ ُمٜمٝمؿ، ٕن ذم يمؾ هنل إؿمٕم٤مر إؿمٕم٤مر سمقىمقعوذم اًمٜمٝمل قمـ اًمتزيمٞم٦م (  1

ـمئ٦م إلفمٝم٤مر اًمٙمٞم٤من سملم وإٟمام هرى إُمر واًمٜمٝمل شمق وُم٤م ُُمٜمع ُمٜمف ٓ يٜمٝمك قمٜمف، ،إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل، ٕن ُم٤م ضمبؾ قمٚمٞمف اعمرء ٓ ي١مُمر سمف 

 .228شمراث أيب احلسـ احلرازم: صيٜمٔمر: . ُمٓمٞمع وقم٤مص
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إقمٚمؿ سمٛمـ اشم٘مك وأطمسـ ويمّثػ احلج٤مب سمٞمٜمف وسملم ُمة٤م يسةقء،  ٕٟمفُمٖمٗمرة اهلل ُم٤م ؾمؽمت اًمٕمٞمقب، 

 .(1)چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې  ى  ۋۆۆۈۈٴۇ  ۋچ

، يمام (2)يدل قمغم أن اًمت٘مقى ُمرشمب٦م ذم اإلطمس٤من ڇ ﮿ ﮾      ﮽ ﮼ ڇ: -ىمقًمف شمٕم٤ممم- ظمت٤مم أي٦مو       

، ويمؾ ُم٤م أظمٚمد إمم إرض ذم اهلقىإمم يتٚمخص ومٞمف ُم٘مّمقد اًمسقرة اًمرئٞمس، اًمداقمل إمم اًمٕمٚمؿ و

، يٕمقد ُمٕمٜم٤مه٤م إًمٞمف، ومُٞمٚمتٛمس ومٞمف وصػ اًمذيـ (3)هق قملم ُمٓمٚمٕمٝم٤م ڇ ﯀﮿  ڇورأس أي٦م: 

وؾمٕمك أن  ،اعمت٘ملم، واهلل أقمٚمؿ سمٛمـ اشم٘مك واضمتٜم٥مجيتٜمبقن يمب٤مئر اإلصمؿ واًمٗمقاطمش، ٕن هذا قمٛمؾ 

 .ي٘مؽمب 

أدب اًمٕمالىم٤مت وُم٤م شمٜمِم٠م و ،طمرُم٤مت إؿمخ٤مص ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م قمـ يمام ضم٤مء اإلصمؿ ٟمٙمرة           

 ىم٤مل شمٕم٤ممم:، قمٜمف ُمـ ُمِم٤مقمر ووامئر

 وئ   ەئ  ەئ   ائ ائ ى ى ې ې ې  ې ۉ ۉۅ ۅ ۋ      ۋ ٴۇ ۈ ڇ

 جبيئ ىئ مئ حئ جئ ی یی    ی  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ

 پ پ      ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  مث جث يت ىت مت خت حت جتيب ىب مب  خب حب

                                                           
2
 [.49( ]اًمٜمس٤مء:  

ژڑڑکککک  ڎڎڈڈژچ: ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـاًمؽمشمٞم٥م اعمؽماظمل ًمٚمجٛمؾ  ( ضم٤مء هذا سملّمٌ ذم 1

ٕمٓمػ ذم اًمذيمر يٜمٔمر: ُمـ أهار طمروف اًم [،93]اعم٤مئدة:  چںںڱڱڱڱگگگگڳڳڳڳ

 .247ص : اخلرضي، "اًمٗم٤مء وصمؿ "احلٙمٞمؿ

وم٢مهن٤م اضمتٜم٤مب ًمٚمسقء، وإذا يم٤من آضمتٜم٤مب هق اًمذه٤مب قمغم ٟم٤مطمٞم٦م اك ٕٟمف إذا يم٤مٟم٧م اًمت٘مقى هل اخت٤مذ اًمٜمٗمس وىم٤مي٦م مم٤م خُي٤مف، ( ذ 1

اًمٌمء واخت٤مذ ٟم٤مطمٞم٦م دوٟمف وم٢مٟمف اشم٘م٤مء قمٜمف، وم٤معمٕمٜمٞم٤من ُمتالزُم٤من، واًمٗمٕمالن ُمـ صٞمٖم٦م واطمدة: )اومتٕمؾ(. وىمد رّد نظمر اًمٙمالم ٕوًمف 

. ودراؾم٤مت 545 )وىمك(، ص ويمت٤مب اًمقاو، ،106 إصٗمٝم٤مين، يمت٤مب اجلٞمؿ، )ضمٜم٥م(، ص أطمسـ رد وأووم٤مه، يٜمٔمر:اعمٗمردات:

 .516، 509اجلزء إول: ص -اًم٘مسؿ اًمث٤مين قمْمٞمٛم٦م، ٕؾمٚمقب اًم٘مرنن:
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 ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ  ڀڀ ڀ پ                پ

 .(1)ڇ ڄ ڄ  ڄ ڦ  ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ

ي٠ميت اإلصمؿ ذم اًمٕمالىم٦م سمٖمػم اهلل وصٗم٤م ًمبٕمض اًمٔمـ أصمؿ، سمٕمد مجٚم٦م ُمـ اعمٜمٝمٞم٤مت اًمتل شم٘مّقض              

وىمةد قمالئؼ اًمقد ذم ؾمٞم٤مق شمٙمٚمٞمػ، اومتتح٧م أي٦م سم٤مُٕمر اعمقضمف ًمٚمذيـ ُم٤م يزال اإليامن ومٞمٝمؿ ومٕمةاًل، 

ت اعمةذيمقرة ٓظمتالف اًمٖمرض وآهتامم سمف: ذًمؽ أن اعمٜمٝمٞمة٤م ذم اًمسقرة  ٦م٤مُمسًمٚمٛمرة اخلأقمٞمد اًمٜمداء 

سمٕمد هذا اًمٜمداء ُمـ ضمٜمس اعمٕم٤مُمالت اًمسٞمئ٦م اخلٗمٞم٦م اًمتل ٓ يتٗمٓمـ هل٤م ُمـ قمقُمؾ ه٤م ومال يةدومٕمٝم٤م، ومةام 

 .   (2) ـ قم٤مُمٚمف ه٤مـ ٟمٗمس ُمَ يزيٚمٝم٤م ُمِ 

، -اًمتجسةس، واًمٖمٞمبة٦م- ع قمٜمةفيمثػم ُمةـ اًمٔمةـ أوًٓ، ويٚمٞمةف ُمة٤م يتٗمةرّ (3)ُأُمر سمتٙمٚمػ اضمتٜم٤مب           

 ُمـ أذى ذم همػم طمرضة أظمر.ودمتٛمع صمالصمتٝم٤م ذم ُم٤م يٙمقن 

                                                           
2
 .[12 –10احلجرات: ](  

وىمةد رشمة٥م "ىم٤مل اًمب٘م٤مقمل ذم ٟمسؼ شمٜم٤مؾم٥م شمرشمٞم٥م اعمٜمٝمٞمة٤مت ذم اًمسةقرة:  .  (250:  26) اسمـ قم٤مؿمقر، يٜمٔمر: اًمتحرير واًمتٜمقير:(  1

ٜمٝمك قمـ اًمٕمٛمؾ سمٛمقضمبف ُمـ اًمسةخري٦م واًمٚمٛمةز ومؾمبح٤مٟمف هذه احلٙمؿ أسمدع شمرشمٞم٥م، وم٠مُمر ؾمبح٤مٟمف سم٤مًمتثب٧م. ويم٤من رسمام أطمدث وٖمٞمٜم٦م، 

واًمٜمبز واًمتامدي ُمع ُم٤م يٜمنمه ذًمؽ ُمـ اًمٔمٜمقن، وم٢من أسم٧م اًمٜمٗمس إٓ مت٤مدي٤م ُمع اًمٔمـ ومال يّمؾ إمم اًمتجسس واًمبحة٨م قمةـ اعمٕم٤مية٥م، 

يمػ قمـ ذيمره٤م، وؾمٕمك ذم ؾمؽمه٤م، وومٕمؾ ذًمؽ يمٚمف خلقف اهلل، ٓ رء همػمه، وم٢من وىمع ذم رء ُمـ ذًمؽ وم٢من طمّمؾ آـمالع قمٚمٞمٝم٤م 

 (.380 :18)  اًمب٘م٤مقمل، . يٜمٔمر: ٟمٔمؿ اًمدرر:"سم٤مدر اعمت٤مب رضم٤مء اًمثقاب

ًمديـ ومٞمام يٙمقن ذم اًمٕمالىم٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم: )يم٤مًمٓم٤مهمقت، واًمرضمس ُمـ ٤م ُمٕمٜمك  ًمثؿ اومٞمٝميٙمقن ُم٤م ُأُمر سم٤مضمتٜم٤مسمف ذم اًم٘مرنن ؾمٞم٤مىم٤مت (  1

اعم١مدي ًمذه٤مب -، واعمٞمن-سمام شم١مدي ُمـ ذه٤مب ًمٚمٕم٘مؾ-قمغم طمؼ اًمٜمٗمس: )يم٤مخلٛمر  يتٕمداًمإوصم٤من، وإٟمّم٤مب وإزٓم(، أو 

اصٓمٗم٤مء هذيـ ُمـ سملم مجٚم٦م حلؼ ذم اًمٕمالىم٦م سم٤مٔظمريـ: )يم٤مًمٙمثػم ُمـ اًمٔمـ اًمزء، وىمقل اًمزور،(،  وًمٕمؾ (، أو شمٖمٞمٞم٥م ا-اعم٤مل

 اًمسٚمقيمٞم٤مت اخل٤مـمئ٦م سملم اًمٜم٤مس ٕهنام أؾم٤مس اعمٗمسدة ذم اًمتّمقر واًمتّمقير، ومٞمٜمدرج ُم٤م دوهنام حتتٝمام، واضمتٜم٤مهام ُم٠مّم اشم٘م٤مء ُم٤م سمٕمدمه٤م.

اعم٤مئدة: ] ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ڇيُستٔمٝمر ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ڈڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڇڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇڇ [.90

ٴۇ ۋ  ڭۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈڇ [ .  36اًمٜمحؾ: ] ڇژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ 

احل٩م: ] ڇى  ائ ائ ەئ ەئ وئوئۇئ  ىۅ  ۉ ۉ ې ې ې ې ۅۋ

30 .]  
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فم٤مهرًا ذم ُمقوع  ر ذم أي٦م، وم٠مشمكشمٙمرَّ  ًمٗمظ اًمٔمـ ّ أن ذم اًمبٜم٤مء اًم٘مرنين ُمـ ظمّمقصٞم٤مت اًمٜمٔمؿ          

إوامره عم٤م ًمف ُمـ ظمّمقصٞم٦م ذم ؾمٞم٤مىمف، وًمت٘مرير اإلصمؿ ذم سمٕمْمف ومتٙمٞمٜمف، ومٞمثػم ذم اًمٜمٗمس يمثػمًا ُمـ 

أٟمس٥م إلزاًم٦م يمؾ شمردد، ًمذا يمثر ذم اًم٘مرنن قم٘م٥م  ُمِم٤مقمر اًمٜمٗمقر واًمتٜمحل وآشّم٘م٤مء، وهلء اًمتقيمٞمد

إواُمر واًمٜمقاهل اًمتل حيت٤مج شمٜمٗمٞمذه٤م إمم يمٚمٗم٦م وُمِم٘م٦م، ومٙم٤من ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمّم٤مرقم٦م اًمٜمٗمس وُمٖم٤مًمب٦م 

. واًمٔمـ اؾمٌؿ عم٤م حيّمؾ قمـ أُم٤مرة، ُمتك ىمقي٧م أدت (1)اهلقى سمح٤مضم٦م إمم طمرف اًمتقيمٞمد إهل٤مسم٤ًم واٞمٞمج٤م

، واؾمُتٕمٛمؾ ذم اًم٘مرنن سمٛمٕمٜمٞمٞمف، يمام صٜمٗمف اًمٕمٚمامء (2)طمد اًمتقّهؿإمم اًمٕمٚمؿ، وُمتك وٕمٗم٧م مل شمتج٤موز 

 .(3)وٛمـ اعمِمؽمك اًمٚمٗمٔمل

ذم اًمٔمٜمقن ُم٤م جي٥م أن جيتٜمة٥م ُمةـ همةػم "  يم٠منّ  ٟمٙمرة يمٞمام شمٗمٞمد ُمٕمٜمك اًمبٕمْمٞم٦م، ڇ      ٻ ڇوضم٤مءت        

ـّ إٓ سمٕمةد ٟمٔمةر وشم٠مُّمةؾ، ئًمئال جيؽم :شمبٞملم ًمذًمؽ وٓ شمٕمٞملم ُمةع اؾمتِمةٕم٤مر ًمٚمت٘مةقى  .أطمد قمةغم فمة

ُمٜمةف  ُمع اًمٙمٗم٤مًم٦م سم٠من يمثةػما  ، شسمٕمض»اًمٜمٝمل ذم يمؾ فمـ، ومٙم٤من سمٛمٕمٜمك  عَ قؿمٞم يمام أوم٤مدت. (4)"واحلذر

 .(5)ُمٜمٝمل قمـ اإلىمدام قمٚمٞمف إٓ سمٕمد شمبلم أُمره

قمغم اًمتخقيػ ُمـ اًمقىمةقع ذم اإلصمةؿ.  اً ٘متٍمُم  ڇ ڀ ڀ پ                پ ڇ :اًمبٞم٤من آؾمتئٜم٤مذم وضم٤مء         

ذم  وًمٞمس شمقوٞمح٤ًم ٕٟمقاع اًمٙمثػم ُمـ اًمٔمـ اعمة٠مُمقر سم٤مضمتٜم٤مسمةف، ومٜمبةف قمةغم قم٤مىمبتٝمة٤م وشُمةرك اًمتٗمّمةٞمؾ 

                                                           
 .119صاخلرضي، : "اًمٗم٤مء، صمؿ"يٜمٔمر: ُمـ أهار طمروف اًمٕمٓمػ ذم اًمذيمر احلٙمٞمؿ (  2

 .320 إصٗمٝم٤مين، يمت٤مب اًمٔم٤مء، )فمـ(، ص ( يٜمٔمر: اعمٗمردات: 2

اسمةـ ومة٤مرس، يمتة٤مب  . يٜمٔمر:  ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖمة٦م:"( ذم اعم٘م٤ميٞمس أن اًمٔم٤مء واًمٜمقن ُأَصْٞمؾ صحٞمٌح يدلُّ قمغم ُمٕمٜملِم خمتٚمٗملم: ي٘ملم وؿمّؽ  3

وم٤مًمٜمٝمل )إُمر سم٤مضمتٜم٤مب( ، واًمذم )اًمقصػ سم٠من سمٕمْمف إصمؿ( يمالمه٤م ُمٕم٤ًم دًمٞمؾ "(.   شم٘مقل ؾمٚمقى اًمٕمقا: 462: 3) اًمٔم٤مء، ُم٤مدة )فمـ(،

 أي٦م ًمٞمس أُمرًا ُمستحب٤ًم، ومٚمٞمس هق اًمٞم٘ملم، وًمٞمس هق اًمٕمٚمؿ سمٌمء ُم٤م، وظم٤مص٦م إذا ُم٤م ٓطمٔمٜم٤م أن اًمٕمٚمؿ حيتة٤مج قمغم أن اًمٔمـ اعمٕمٜمل ذم

إمم ُمٗمٕمقل سيح أو ُم١مول... وىمد ىمّمد سمف ُمـ ظمالل اًمسٞم٤مق ٟمقع ُمـ اعمٕم٤مُمالت سملم اًمٜم٤مس ًمف ىمٞمٛم٦م ؾمٚمبٞم٦م ُمٙم٤مومئ٦م ًمٚم٘مٞمٛمة٦م اًمسةٚمبٞم٦م 

اعمتٕم٤مـمٗم٤مت هق اًمب٤مقم٨م قمغم هذه اًمٗمٙمرة، واعمتٕم٤مـمٗمة٤مت هةل: اضمتٜمبةقا:  هنةل سمدًٓمة٦م اًمتل حيٛمٚمٝم٤م اًمتجسس واًمٖمٞمب٦م. وُمبدأ دم٤مٟمس 

 .124 اًمٕمقا، ص يٜمٔمر: اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر: "اًمٗمٕمؾ، ٓ دمسسقا: هنل سم٤مٕداة، ٓ يٖمت٥م، هنل سم٤مٕداة

 (.580:  5)اًمزخمنمي،  اًمٙمِم٤مف:(  4

 (.378:  18) اًمب٘م٤مقمل، يٜمٔمر: ٟمٔمؿ اًمدرر:(  5
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أن اًمٕم٤مىمةؾ إمم وذم قمٚم٦م إُمر سم٤مٓضمتٜم٤مب  إؿم٤مرة ، (1)قمغم ُمزيد آطمتٞم٤مط٤ًم سمٕمث ٤مٕن ذم إه٤مُمٝم :ومحقاه٤م

ٕن أومٕم٤مل اًمٜم٤مس قمٜمةد اًمٔمٜمةقن أومٕمة٤مل  :اطمتامٓ ُم١ميمداُمـ يٙمػ ٟمٗمسف قمـ أدٟمك اطمتامل ُمـ اًمرضر 

 .(2)ُمـ هق ضم٤مزم سم٠مٟمف سمريء ُمـ اإلصمؿ

وُمٜمةف ىمٞمةؾ ًمٕم٘مقسمتةف: إصمة٤مم، يم٤مًمٜمٙمة٤مل واًمٕمةذاب  ،اإلصمؿ: ذٟمة٥م يسةتحؼ صة٤مطمبف اًمٕم٘مة٤مبو       

اًمٔمـ ؾمةب٥م  واصٓمٗم٤مء وصػ سمٕمض اًمٔمـ سم٤مإلصمؿ دون وصػ اًمتجسس أو اًمٖمٞمب٦م  ٕن، (3)واًمقسم٤مل

ىمة٤مل شمٕمة٤ممم :  ،يمة٤مذبفمةـ ـ قمةاًمٕم٘م٤مئد اًمْمة٤مًم٦م إٓ  ِم٠مةوُم٤م ٟم ُمبٜمل قمغم ضمٝمؾ وىمّمقر، ح، ٞمىمبيمؾ 

، (5)ڇڑ ڑ ک ک ک ک گ ژڎ ڎ ڈ ڈ    ژڇ، (4)ڇٹٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹڇ

أو جيٕمٚمةف أوار  ٘مٚمام يتٞم٘مـ ذم أطمد قمٞمب٤م ومٞمٚمٛمزه سمةفومأوىمػ أُمقره قمغم اًمٞم٘ملم  ُم٤م واًم٘م٤مئؾ إذا ، (5)ڇگ

 احلدي٨م ذم همٞمبتف. 

هنل، صمؿ سم٤مًمّمةقرة اعمٗمتتحة٦م  سمٗمٕمؾ إُمر، صمؿ سمٗمٕمكم ابتداء  ، تٜمٗمػم قمـ إومٕم٤ملاًمؽمىمل ذم اًميٚمحظ        

، ڇ ٿ ڇهةلء اًمٓمبة٤مق سمةلم سم٤مؾمتٗمٝم٤مم شم٘مريري ٓ ي٘مةع إٓ قمةغم أُمةر ُمسةّٚمؿ قمٜمةد اعمخ٤مـمة٥م، و

تٗمٔمٞمع طم٤مًم٦م ُمة٤م ؿمةبف ًم إعم٤مطم٤مً ٕمؾ ُم٤م هق ؿمديد اًمٙمراه٦م ًمٚمٜمٗمس ُمٗمٕمقًٓ ًمٗمٕمؾ اعمحب٦م جل  ڇ ڤڇ

سم٤مُٕمر سم٤مًمت٘مقى، واًمذي يٚمٛمح إمم أن اشم٘م٤مء هذه اًمسةٚمقيمٞم٤مت  واختتاما  ، وطم٤مًم٦م ُمـ ارشمْم٤مه ًمٜمٗمسف ،سمف

وُم٘مّمقده٤م  فمٝمر أن هذه أي٦م واىمٕم٦م سمةلم أطمةقال  ُم٤م ذم اًمسقرةمم وم٢مذا ُُمد اًمسٞم٤مق إُمـ شم٘مقى اهلل،  

جية٥م أن جيتٜمبٝمة٤م ٤م، واًمٖم٤مي٦م ُمـ ظمٚمؼ اًمِمٕمقب واًم٘مب٤مئؾ، ومٜمبف ؾمةٞم٤مىمٝم٤م إمم أُمةقر تاًمٗمئتلم اًمٚمتلم اىمتتٚم

ٖمة٤مير صةٗم٤مت همةػم اعمة١مُمٜملم، وإٓ اؿمةتط اًمتٜمة٤مزع  وًُمثٛمة٧م أهؾ اإليامن ذم أظمةقاؿ وقمالىمة٤ماؿ  شمُ 

 ، ومجٛمٕمة٧مڇ ڄ  ڄ ڦ  ڦ ڦڦ ڤ ڇ: ٘مقًمةفيم٤مٟم٧م اخل٤ممت٦م سمىمد اد اًمٜم٤مس ظمب٤مٓ، ودزااًمٕمالىم٤مت و

                                                           
 (.251:  26) اسمـ قم٤مؿمقر، واًمتٜمقير: ( يٜمٔمر: اًمتحرير 1

 (.379:  18)اًمب٘م٤مقمل، ( يٜمٔمر: ٟمٔمؿ اًمدرر:  2

 (.580: 5) اًمزخمنمي، ( يٜمٔمر:  اًمٙمِم٤مف:  3

4
 .[154نل قمٛمران: ](  

5
 .[36يقٟمس: ](  
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ا وّؿ هذا يمٚمف فمٝمر ظمٓمةر إذو،(2)ڇ مت خت حت ڇ ،(1)ڇ ې ې ېڇظم٤ممت٦م أيتلم ىمبٚمٝم٤م:  ُمٕمٜمك

شمٜمِمةط اًمّمةةراقم٤مت   طمةلم ظم٤مصة٦م ،ويمؾ ُم٤م أؿمةٖمؾ قمةـ إهةؿواًمتجسس واًمٖمٞمب٦م   ٞمئاًمٔمـ اًمس

إُم٤م ظم٤مؾمةٗمقه٤م إمم أؾمةٗمؾ، أو راومٕمقهة٤م  واًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل واًمٕم٘مد إُم٦م، وم٠مهؾ احلّؾ  اًمداظمٚمٞم٦م سملم أهؾ

ذم ُمٓمٚمؼ اًمٜمٝمل قمـ سمٕمةض  ، ومل شمٙمـ أي٦مواًمتٜمحل وآطمؽماز ُمـ وهدا٤م سم٤مًمتثب٧م وإٟم٤مة واًمت٘مقى

، وًمٙمٜمٝم٤م ذم ظمّمقصةٞم٦م -ة هذارقظمٓم ُمع-وأصمرهؿ ذم اعمجتٛمع اعمسٚمؿ   ،واًمٖمٞمب٦م ،واًمتجسس ،اًمٔمـ

 ، وٓ خمرج هل٤م إٓ سم٤مًمسداد واًمثب٤مت واؾمتجالب اًمٞم٘ملم .وومئ٤ما٤م وأطمقال شمدهؿ إُم٦مأوىم٤مت 

ف ضم٤مءت اخل٤ممت٦م ُمتٜم٤مؾمب٦م ُمع ظمٓم٤مب اًمذيـ نُمٜمقا، طمث٤ًم ًمدواقمل إوسم٦م واًمتقسم٦م ُمـ يمّؾ ُم٤م هنل قمٜم        

اعمب٤مًمٖم٦م ذم اًمتقاب ًمٚمدًٓم٦م قمغم يمثرة ُمةـ يتةقب صٞمٖم٦م ووُأُمر سم٤مضمتٜم٤مسمف مم٤م يٗمت٧م ىمقة اًمبٜمٞم٤من اًمقاطمد، 

 -ضمّؾ وقمزّ – قمٚمٞمف ُمـ قمب٤مده، أو ٕٟمف ُم٤م ُمـ ذٟم٥م ي٘مؽمومف اعم٘مؽمف إٓ يم٤من ُمٕمٗمقًا قمٜمف سم٤مًمتقسم٦م. أو ٕٟمف

 .(3)وطمٚمٛمف ورمحتف سمٚمٞمغ ذم ىمبقل اًمتقسم٦م، ُمٜمزل ص٤مطمبٝم٤م ُمٜمزًم٦م ُمـ مل يذٟم٥م ىمط، ًمسٕم٦م يمرُمف

وومؼ ُم٤م ؾمبؼ، ئمٝمر أن اإلصمؿ درضم٤مت، حيدده٤م اعمسة٤مر اًمسةٞم٤مىمل ويقضّمٝمٝمة٤م، وم٘مةد يٙمةقن ذيمة٤ًم       

ُمٜمّمب٤ًم ومٞمام يم٤من ُمـ اًمٕمالىم٦م سم٤مهلل قمز وضمؾ، وىمد يٙمقن ظمٓم٠ًم ُمتجٝم٤ًم ومٞمام يم٤من ُمـ اًمٕمالىم٦م سملم اإلٟمسة٤من 

ًمذٟم٥م أو همػممه٤م ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٕمّمٞم٤من وأظمٞمف، يمام أن اإلصمؿ جيلء ذم ُمقاوع طم٤مُماًل ُمٕمٜمك اعمٕمّمٞم٦م أو ا

اًمسٚمقيمل، ومتؽماومد اعمٕم٤مين طمٞمٜمئذ وشمتٜمقع، وىمٞمؿ اًمتٜمقع اًمدٓزم وأصمره٤م شمٔمٝمةر ذم شمقضمٞمةف اعمٕمة٤مين اًمتةل 

يٙمتٜمزه٤م اًمسٞم٤مق، ويٕمٜمك اعمبح٨م اًمت٤مزم سمٚمٗمظ اًمةذٟم٥م، وُمة٤م خيةتص سمةف ُمةـ ُمٕمة٤ممل اعمٕمٜمةك اًمةرئٞمس، 

 ٞم٤مت اًمتٕمبػم.وُمالُمح اًمسٞم٤مىم٤مت واعمس٤مرات ذم وضمقه اًمدًٓم٦م وُم٘متْم

 

 

 

                                                           
2
 .[ 10احلجرات: ](  

1
 .[11احلجرات: ](  

 (.584:  5) اًمزخمنمي،( يٜمٔمر: اًمٙمِم٤مف:  3
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 رابعاملبحث ال

 الداللة السياقية للفظ الذنب 

ْٟم٥ُم سم٠مٟمف:          ُمٕمة٤مين ي ، وأصةؾ اًمةذال واًمٜمةقن واًمبة٤مء حيةق(1)"اإِلصْمُؿ واجُلْرُم واعمٕمّمٞم٦م" قُمّرف اًمذَّ

ر اًمٌمء، واًمث٤مًم٨م يم٤محلظر واًمٜمّّمٞم٥م أظمرصمالصم٦م: أطمده٤م اجُلرم، و ، ويٚمحظ أن اعمٕم٤مين اًمثالصم٦م (2)ُم١مظمَّ

   .(3)"وُم٤م ذم دًٓم٦م اجلذر ُمـ اًمت٠مظمر  وهبقط اًمرشمب٦م"حتٛمؾ ُمٕمٜمك اإلشمب٤مع، 

 يمام ذم  ىمقًمف سم٘مريٜم٦م ذم اًمسٞم٤مق شمٙمقن يمب٤مئرأن اًمذٟمقب هل اعمٕم٤ميص، ووذم اعمٕمجؿ اعمقؾمققمل        

 ېى ې ې ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۆۆۈۈ  ٴۇچشمٕم٤ممم:

ې ې  ې  ى  چشمٕم٤ممم:  شمٙمقن صٖم٤مئر، يمٛمثؾ ىمقًمفيمام ،(4)چائەئەئوئىائ

 ،(5)چېئېئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئېئەئ   ى ائ ائ ەئ

شمْمؿ اًمٙمب٤مئر، إذ اإلهاف ذم يمّؾ چوئۇئۇئچٕن مجٚم٦م  :ومّنت اًمذٟمقب هٜم٤م سم٤مًمّمٖم٤مئر

  .رء هق اإلومراط ومٞمف

                                                           
 (.1519:  3ُمٜمٔمقر، سم٤مب اًمذال، ُم٤مدة )ذٟم٥م(، )اسمـ ( ًمس٤من اًمٕمرب:  1

 (.361:  2)اسمـ وم٤مرس، يمت٤مب اًمذال، سم٤مب اًمذال واًمٜمقن وُم٤م يثٚمثٝمام، )ذٟم٥م(، ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م: يٜمٔمر: (  2

 .728 ضمبؾ، سم٤مب اًمذال، )ذٟم٥م(، ص ( اعمٕمجؿ آؿمت٘م٤مىمل اعم١مصؾ: 3

ذم ىمقًمةةةف:  سم٤مًمٙمبةةة٤مئر عمجةةةلء اًمسةةةٞمئ٤مت  ڇ ې ې ې ې ڇرت اًمةةةذٟمقب ذم ىمقًمةةةف: ةومسةةة،  [193 نل قمٛمةةةران:](  4

ُمةةع إًمٗمةة٤مت إمم أن اًمّمةةٖم٤مئر ٓ يٚمزُمٝمةة٤م - ، وهةةل ُمةة٤م يسةةقء، ومتحٛمةةؾ اًمسةةٞمئ٤مت قمةةغم ُمٕمٜمةةك اًمّمةةٖم٤مئر، ڇ ائ  ى ىڇ

وهةذا شمة٤مسمع عمجةرى اًمسةٞم٤مق وًمةٞمس قمةغم اإلـمةالق، ومٚمٞمسة٧م اًمةذٟمقب ذم اًم٘مةرنن ًمٚمٙمبة٤مئر   واًمذٟمقب ًمٚمٙمبة٤مئر. ، -ؾمقء اًمٕم٘مبك

، "وم٤مًمةةذٟمقب: اعمةةراد اًمٙمبةة٤مئر. واعمةةراد سم٤مًمسةةٞمئ٤مت: اًمّمةةٖم٤مئر"ذا اسمةةـ اًم٘مةةٞمؿ رمحةةف اهلل ذم ىمقًمةةف: واًمسةةٞمئ٤مت ًمٚمّمةةٖم٤مئر يمةةام أٟمبةة٠م هةة

ُمةدارج اًمسة٤مًمٙملم سمةلم ُمٜمة٤مزل إية٤مك ٟمٕمبةد و إية٤مك ٟمسةتٕملم: أسمةق قه ُمٕم٤مٟمٞمٝمة٤م. يٜمٔمةر: إٟمام شم٠ميت وومؼ ؾمٞم٤مق دىمٞمؼ يم٤مؿمةػ قمةـ وضمة

اعمختة٤مر، اًمٓمبٕمة٦م قمبد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمةر سمةـ أيةقب سمةـ ىمةٞمؿ اجلقزية٦م، حت٘مٞمةؼ روةقان ضمة٤مُمع روةقان، )اًم٘مة٤مهرة: ُم١مؾمسة٦م 

 .262، اجلزء إول، ص هة(1422إومم، 

 .194 قمٛمر،  طمرف اًمذال، )ذٟم٥م(، ص اًمٙمريؿ وىمراءاشمف:يٜمٔمر: اعمٕمجؿ اعمقؾمققمل ًٕمٗم٤مظ  اًم٘مرنن ، [147]نل قمٛمران: (  5
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 :-وضمؾ قمزّ -ًمرسمف  -قمٚمٞمف اًمسالم-طمٙم٤مي٦م قمـ ىمقل ُمقؾمك ٟمٙمرًة ُم٤م ضم٤مء  هلء اًمذٟم٥م ُمـ ُمقاوع         

ۓ    ہھھھھےے  ۓہہہڱڱںںڻڻڻڻۀۀچ

 .(1)چ﯀  ﯁  ﮴﮵﮶﮷   ﮸ ﮹﮺﮻ ﮼﮽﮾﮿﮳﮲ 

قمـ أن هذا اًمٙمت٤مب ُمٜمّزل ُمـ قمٜمد اهلل، سملّمٌ ذم ٟمٗمسف  ٦مؾمٞم٤مق ؾمقرة اًمِمٕمراء ُمتحدصمُم٘مّمدي٦م          

ٕطمقال إُمؿ، وإهالك ُمـ قُمٚمؿ ُمٜمف دوام اًمٕمّمٞم٤من، ورمح٦م ُمـ أريدت ًمف اهلداي٦م  إقمج٤مُزه، ُمبلمٌ 

واإلطمس٤من، وشمسٛمٞمتٝم٤م سم٤مًمِمٕمراء دًمٞمؾ قمغم ُم٤م يٗم٤مرق سمف هذا اًمٙمت٤مُب اًمِمٕمَر، ُمـ قمٚمق ُم٘م٤مُمف 

، وًمٞمس٧م وضمؾ اؾمتٚمٝم٤مم اعمٕمٞم٦م ُمـ اهلل قمز ُم٘م٤مموأي٤مت ذم ، (2)واؾمت٘م٤مُم٦م ُمٜمٝمجف وظمٚمقصف ًمإلقمج٤مز

  .(3)"ويمٗمك سمٓمٚم٥م اًمٕمقن دًمٞماًل قمغم اًمت٘مّبؾ ٓ قمغم اًمّتٕمٚمؾ"ًمٕمدم آُمتث٤مل،  أو شمٕمٚمالً  اً اقمتذار

ُمع  ،(4)ىمتٚمف ًمٚم٘مبٓمل اًمذي يم٤من ُمـ ىمقم ومرقمقن : ڇ﮽ ﮼ ﮻ ڇىمقًمف: ذم ي٘مّمد سم٤مًمذٟم٥م و        

د  .أن اًم٘متؾ همػم ُمت٘مّمَّ

 ڀٺٺچ  ُمـ احلٙمٛم٦م واًمٕمٚمؿ ُم٤م ي١مشمك ًمٚمٛمحسٜملم، -قمٚمٞمف اًمسالم-أويت ُمقؾمك وىمد         

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڦٿٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ ٿٿ ٺ  ٺ

 .(5)چڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ

 

                                                           
2
 [.14 – 10]اًمِمٕمراء: (  

 وشم٠مٟمٞمس٤م. ٟمزًم٧م اًمسقرة ذم ُمٙم٦م، وطمقت ُمـ اًم٘مّمص ُم٤م طمقت: ؾمٚمقى ًمٚمرؾمقل  .(1 :  14) اًمب٘م٤مقمل، :ٟمٔمؿ اًمدرريٜمٔمر: (  2

أيمثر اًم٘مّمص ورودًا ذم اًم٘مرنن اًمٙمريؿ، وُمع يمثرة هٞمئٝم٤م إٓ أهن٤م ختتٚمػ ذم يمؾ ؾمٞم٤مق سمحس٥م  -قمٚمٞمف اًمسالم-ىمّم٦م ُمقؾمك و

 (.193: 1) اًمزريمٌم، :ي١مم. يٜمٔمر: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرنن٘مّمقد ُمـ اًمسقرة واًمٖمرض اًمذي اعم

         (.17:  14)اًمب٘م٤مقمل، ( ٟمٔمؿ اًمدرر:  3

 [.33]اًم٘مّمص:  چ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭچشمٕم٤ممم: ( وُمّن اًمذٟم٥م ذم ُمقوع نظمر سم٘مقًمف  4

5
 .[15]اًم٘مّمص:(  
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وهلؿ قمكّم شمبٕم٦م   : ُمـ ذٟم٥م ومٕمغم شم٘مدير ُمْم٤مف حمذوف، أي -قمٚمٞمف اًمسالم-أُّم٤م ُم٤م هلؿ قمغم ُمقؾمك        

ومٞمٙمقن ه٤مزًا ُمرؾماًل  :، وقمٚمٞمف(1)أو قمغم شمسٛمٞم٦م شمبٕمٞم٦م اًمذٟم٥م ذٟمب٤ًم يمام ؾُمّٛمل ضمزاء اًمسٞمئ٦م ؾمٞمئ٦م  ذٟم٥م،

ذيمر اًمسب٥م )اًمذٟم٥م( وأريد  وىمد ،فُمسّبب٤ًم قمٜمذٟمب٤ًم، ٕٟمف يم٤من  ؾمّٛمل ُم٤مهلؿ ُمـ طمّؼ : قمالىمتف اًمسببٞم٦م

 ظمر:قمٔمؿ طمؼ أ  ڇ ﮽ ﮼ ﮻ ڇ :هذا اًمتٕمبػموذم  .أو ه٤مزاشمف( ،)إظمذ سمٕم٤مىمب٦م ذٟمبف اعمسب٥م قمٜمف

: وُمع هذا وم٘مد ـمٚم٥م (2)چڇچچڇڇچتؾ قمـ همػم قمٛمد، وىمَ  -قمٚمٞمف اًمسالم-ومٛمقؾمك 

 کگگککڈڈژژڑڑکچ اعمٖمٗمرة ُمب٤مذًة ذم ُم٤م سمٞمٜمف وسملم ُمرسّمٞمف،

ًمتبٞملم  -ُمع أٟمف سمال ىمّمد- ٞمٜمف وسملم ىمقم ومرقمقن وم٠مؾمامه ذٟمب٤مُم٤م حيّد اًمٕمالىم٦م سم  أُم٤م. چگگ

٦م وىمراءة طمٙمٛمف سم٤مًمٙمٞمٗمٞم ،اؾمت٘مراء اعمقىمػ ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمدو ظمٓم٤مب ُمقؾمك ، وذمُمدى ىمدره وقمٔمٛمف

قمٚمٞمف -، وطمٙمٛم٦ًم ُمٜمف (3)ذٟم٥م -قمٚمٞمف اًمسالم-يزقمٛمقن أن ُم٤م ومٕمٚمف ُمقؾمك ٘مرأ، وىمقم ومرقمقن اًمتل ه٤م يَ 

ذم  أرؿمدتل هل اًمدًٓم٦م ًمٚم، رهمب٦م ذم ُم٤م يزقمٛمقنيٕمرض قمغم رسمف و ،ُمقىمٗمٝمؿ ئأن يست٘مر -اًمسالم

 وطمؼ دقمقاؿ. ،طم٘مٝمؿ

 ُم٤م ُيٚمحظ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمٜمٔمؿوضمقه اًمدًٓم٦م ذم ُمـ         

﮳  چ ، چۓ ھےےچ، چہہ چ ﮶  چ   ،چ﮲  ﮵   ﮷ چ ،چ﮴ 

 .چ﯀﮾﮿چ، چ﮹﮸

وصمراء ًمٚمٛمٕم٤مين اعمِمحقٟم٦م سمتٙم٤مًمٞمػ  ،وذم هذا ؾمٕم٦م ًمٚمدًٓم٦مشمتٕمٚمؼ سم٤مٕومٕم٤مل ُمتٕمٚم٘م٤مت حتدده٤م، مل          

قمٚمٞمف -اًمرؾم٤مًم٦م اًمساموي٦م، وُم٘مدار ُم٤م يستتبع ٟمج٤مطمٝم٤م أو قمرىمٚمتٝم٤م سم٤مًمتٙمذي٥م واًم٘متؾ، وًم٘مد قمؼم ُمقؾمك 

 سسمام ؾمٞم٠مشمٞمف ُمـ اٟمٗمٕم٤مل يمام هق ديدن أهؾ اعمروءات واًمرؾم٤مٓت وأرسم٤مب قمٚمق اهلٛمؿ: عم٤م همر -اًمسالم

                                                           
  (.381:  4اًمزخمنمي، ) ( يٜمٔمر: اًمٙمِم٤مف: 1

1
 .[15]اًم٘مّمص: (  

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی    ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ڇ  ( وذًمؽ ُم٤م يدل قمٚمٞمف ىمقًمف: 3

 [.20اًم٘مّمص: ]  ڇحب خب  
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أو اؾمتنمومقا إسارًا قمغم اجلٝمؾ واًمٕمٜم٤مد  ،ُمس٤مهم٤مً  ومٞمٝمؿ ُمـ احلدة واًمِمدة ذم اًمٕمزيٛم٦م إذا مل جيدوا

 واًمتٙمذي٥م، واؾمتٛمرارًا ذم اًمٕمٛمك واًمتٞمف.

 ﮿ ﮾ ڇ ڇ ۓ ۓ ے   ے ڇ :ومل يٙمـ ىمقم ومرقمقن ىمد يمذسمقا ُمقؾمك سمٕمد، ًمٙمٜمف ىم٤مل      

إرادشمف، وقمؼم ٦م، ومٕمؼم سم٤مًم٘متؾ قمـ قمزيٛم٦م اًم٘متؾ وٕٟمف وضمد اًمٗمٕمؾ ُمٜمٝمؿ قمزيٛم : ڇ﯁  ﯀

وىمرب  ، ومدّل ذًمؽ قمغم ىمقة إراداؿ ذم رومض اًمرؾم٤مًم٦مإرادشمف ُمٜمٝمؿ وأُم٤مراشمف سم٤مًمتٙمذي٥م قمـ

 يست٠مصؾ ضمذوره٤م.ُمِم٤مرومتٝمؿ ًمٙمؾ ُم٤م ُيسٙمتٝم٤م و

، ويمام ٟمسبف إلسمراهٞمؿ ( 1)-قمٚمٞمف اًمسالم-اخلقف، يمام ٟمسبف ًمٞمٕم٘مقب  -قمٚمٞمف اًمسالم-ٟمس٥م اًم٘مرنن عمقؾمك       

-،  واًمٗمٕمؾ اًمذي خي٤مومف ُمقؾمك (3)"ومٕمٍؾ و٤مراوٓمراب اًمٜمٗمس ُمـ شمقىمع "واخلقف  .(2) -قمٚمٞمف اًمسالم-

اعمخت٤مر وٛمـ أوزم اًمٕمزم  ،، وهق اًمٙمٚمٞمؿ اعمّمٓمٜمع قمغم قملم اهللاًم٘متؾ وٓ اًمتٙمذي٥مًمٞمس  -قمٚمٞمف اًمسالم

 ﮿ ڇو ڇ ۓ ۓ ے   ے ڇ٤مف شمٙمذيبل، سمؾ: ُمـ اًمرؾمؾ، ومٚمؿ يٙمـ اًمتٕمبػم: أظم٤مف ىمتكم وأظم

ء ه٤م، وومٕمٚمٝمؿ اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل ضم٤م، ومٚمٞمس اخلقف قمغم اًمٜمٗمس، سمؾ اخلقف قمغم قمرىمٚم٦م ڇ﯀

قات ةظمقف وم -قمٚمٞمف اًمسالم-س ُمقؾمك ةرب ٟمٗمةٕٟمف سمتجدد شمٙمذيبٝمؿ وىمتؾ أٟمبٞم٤مئٝمؿ شمْمٓم :إزاءه٤م

 ـ ةة٤مم أومم اًمٕمزم ُمة٤مره يمام هق اًمالئؼ سمٛم٘مةقق ٟٓمتِمة٤م اًمذي يتةة٤مر أُمرهةواٟمتِم ،٦م اًمرؾم٤مًم٦مةُمّمٚمح

 

 

 

 

 

 

                                                           

2
 چېئىئ ۈئ  ېئ   ېئ   ۆئ  ۈئ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ   چيقؾمةػ: طملم ظمة٤مف أن ي٠ميمةؾ اًمةذئ٥ُم (  

 [13]يقؾمػ: 

1
 .[45ُمريؿ: ]چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ :طملم ظم٤مف أن يٛمس أسم٤مه اًمٕمذاُب (  

 .201ص( شمراث أيب احلسـ احلرازم:  3
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 .(1)-قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم-ؾ ةةاًمرؾم               

 ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:ؾمقرة هم٤مومر ذم اًمٕمالىم٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم أوُل  -ُمٕمروم٤ًم سم٠مل-اًمذٟم٥م  ُمـ ؿمقاهد هلء و             

  ڄٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچ

 .(2)چچ    چ   چ     چڃ    ڃ   ڃ        ڃ

شمٙمرر ذم اًمسقرة ذيمر اعمج٤مدًم٦م واعمج٤مدًملم، وشمقاسمع ذًمؽ ُمـ ذيمر ُم٤م قم٤مىمبف اهلل هؿ، وُم٤م         

اؾمتدقم٤مه ُمـ ذيمر صمقاب اهلل عمـ شمريمقا اعمج٤مدًم٦م، وصقر اعمج٤مدًم٦م ذم اًمسقرة صقرشم٤من: ومرقمقن 

. (3)واًمرضمؾ اعم١مُمـ جي٤مدًمقن قمـ ني٤مت اهلل -قمٚمٞمف اًمسالم-واًمذيـ ُمٕمف جي٤مدًمقن ذم ني٤مت اهلل، وُمقؾمك 

وىمد اؿمتٛمٚم٧م وم٤محت٦م هذه اًمسقرة قمغم ُم٤م يِمػم إمم ضمقاُمع أهمراوٝم٤م، ويٜم٤مؾم٥م اخلقض ذم شمٙمذي٥م 

                                                           
سمٕمةض  "همرٟم٤مـمة٦م"ُمث٤مل هذا ُم٤م وىمع ذم سمٕمةض اعمجة٤مًمس، وىمةد ورد قمةغم "ي٘مقل اًمِم٤مـمبل:   ذم اًمٙمٚمٞم٤مت إذا قم٤مروتٝم٤م اجلزئٞم٤مت(  1

اًمٕمدوة إومري٘مٞم٦م: وم٠مورد قمغم ُمس٠مًم٦م اًمٕمّمٛم٦م اإلؿمٙم٤مل اعمقرد ذم ىمتؾ ُمقؾمةك ًمٚم٘مبٓمةل، وأن فمة٤مهر اًم٘مةرنن ي٘ميضة سمقىمةقع  "ـمٚمب٦م"

ْٞمَٓم٤منِ }سم٘مقًمف:  -قمٚمٞمف اًمسالم-اعمٕمّمٞم٦م ُمٜمف  ـْ قَمَٛمِؾ اًمِمَّ وم٠مظمةذ ُمٕمةف ذم شمٗمّمةٞمؾ  ،{َربر إيِنر فَمَٚمْٛم٧ُم َٟمْٗمِز وَم٤مهْمِٗمْر زِم } ، وىمقًمف:{َهَذا ُِم

أًمٗم٤مظ أي٦م سمٛمجرده٤م، وُم٤م ذيمر ومٞمٝم٤م ُمـ اًمت٠مويالت سم٢مظمراج أي٤مت قمـ فمقاهره٤م، وهذا اعم٠مظمذ ٓ يتخٚمص، ورسمام وىمةع آٟمٗمّمة٤مل 

ا روضمع ه٤م إصؾ، وهةل ُمسة٠مًم٦م قمّمةٛم٦م قمغم همػم ووم٤مق: ومٙم٤من مم٤م ذايمرت سمف سمٕمض إصح٤مب ذم ذًمؽ: اعمس٠مًم٦م ؾمٝمٚم٦م ذم اًمٜمٔمر إذ

ومٞم٘م٤مل ًمف: إٟمبٞم٤مء ُمٕمّمقُمقن ُمـ اًمٙمب٤مئر سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمسٜم٦م، وقمـ اًمّمٖم٤مئر سم٤مظمتالف، وىمةد ىمة٤مم اًمؼمهة٤من  -قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم-إٟمبٞم٤مء 

قمغم ذًمؽ ذم قمٚمؿ اًمٙمالم: ومٛمح٤مل أن يٙمقن هذا اًمٗمٕمؾ ُمـ ُمقؾمك يمبةػمة. وإن ىمٞمةؾ أهنةؿ ُمٕمّمةقُمقن أيًْمة٤م ُمةـ اًمّمةٖم٤مئر، وهةق 

حٞمح،  ومٛمح٤مل أن يٙمقن ذًمؽ اًمٗمٕمؾ ُمٜمف ذٟمًب٤م.  ومٚمؿ يبؼ إٓ أن ي٘م٤مل: إٟمف ًمٞمس سمذٟم٥م، وًمؽ ذم اًمت٠مويؾ اًمسٕم٦م سمٙمؾ ُم٤م يٚمٞمةؼ سم٠مهةؾ ص

. اعمقاوم٘م٤مت: "قمٚمٞمف اًمٜمٔم٤مراًمٜمبقة وٓ يٜمبق قمٜمف فم٤مهر أي٤مت وم٤مؾمتحسـ ذًمؽ، ورأى ذًمؽ ُم٠مظمًذا قمٚمٛمٞم٤ًّم ذم اعمٜم٤مفمرات، ويمثػًما ُم٤م يبٜمل 

 (.265:  3) اًمِم٤مـمبل، 

1
 [.3 – 1]هم٤مومر: (  

ؾمقرة هم٤مومر أول نل طمؿ، ، ونل طمؿ ديب٤مج اًم٘مرننو .13صأسمق ُمقؾمك، ومّمٚم٧م(، دراؾم٦م ذم أهار اًمبٞم٤من: -( يٜمٔمر: نل طمؿ )هم٤مومر 3

وذم هم٤مومر اؾمتدٓل قمغم شمّمٜمٞمػ اًمٜم٤مس ذم أظمرة ، ظمٚم٧م ُمـ إطمٙم٤مم وىمٍُمت قمغم اعمقاقمظ واًمزضمر وـمرق أظمرة، ٟمزًم٧م ذم ُمٙم٦م

وشمقومٞم٦م يمؾٍّ ُم٤م يستح٘مف قمغم ؾمبٞمؾ اًمٕمدل، وقمغم ذًمؽ ؾمٛمٞم٧م سمسقرة هم٤مومر: ٕٟمف ٓ ي٘مدر قمغم همٗمران ُم٤م يِم٤مء عمـ يِم٤مء إٓ صٜمٗملم، 

:  1)اًمزريمٌم، اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرنن: . يٜمٔمر: يم٤مُمؾ اًمٕمزة، وٓ يٕمٚمؿ مجٞمع اًمذٟمقب ًمٞمسٛمك هم٤مومرًا هل٤م إٓ سم٤مًمغ اًمٕمٚمؿ ضمّؾ ؿم٠مٟمف

 (.1:  17اًمب٘م٤مقمل، ) ٟمٔمؿ اًمدرر:(، و545: 4إٟمدًمز، ) اسمـ قمٓمٞم٦م اعمحرر اًمقضمٞمز:، (193



 ّرابــــع: الداللة السياقيــّة للفظ الّذنــببحح الامل

149 

اعمنميملم سم٤مًم٘مرنن، واقمتزازهؿ سم٘مقاؿ وُمٙم٤مٟمتٝمؿ، وأن ذًمؽ زائؾ قمٜمٝمؿ يمام زال قمـ أُمؿ أؿمّد 

 .(1)ُمٜمٝمؿ، وم٤مؾمتقوم٧م هذه اًمٗم٤محت٦م يمامل ُم٤م يٓمٚم٥م ذم ومقاشمح إهمراض

أن هذه  ذم ُمٗمتتح اًمسقرة ول اًم٘مرنن ُمـ اهلل اعمقصقف هذه إوص٤مفوضمف اعمٜم٤مؾمب٦م سمذيمر ٟمزو         

إوص٤مف ُمستٚمزُم٦م جلٛمٞمع ُم٤م يِمتٛمؾ قمٚمٞمف اًم٘مرنن ُمـ اعمٕم٤مين: وم٢من اًم٘مرنن: إُم٤م إظمب٤مر قمـ أؾمامء اهلل، 

وصٗم٤مشمف، وأومٕم٤مًمف، وهذه أؾمامء، وأوص٤مف، وأومٕم٤مل، وإُم٤م إظمب٤مر قمـ اًمٖمٞمقب اعم٤موٞم٦م واعمست٘مبٚم٦م، 

ٚمٞمؿ ًمٕمب٤مده، وإُم٤م دقمقة ًمٚمٛمذٟمبلم إمم اًمتقسم٦م واإلٟم٤مسم٦م، وآؾمتٖمٗم٤مر، ومذًمؽ يدل ومٝمل ُمـ شمٕمٚمٞمؿ اًمٕم

، وإُم٤م إظمب٤مر قمـ ٟم٘مٛمف اًمِمديدة، وقمام يقضمبٝم٤م وي٘متْمٞمٝم٤م ُمـ  ڇ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڇقمٚمٞمف ىمقًمف:

وإُم٤م إظمب٤مر قمـ ٟمٕمٛمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وُم٤م يقصؾ إمم   ،ڇ  ڄ ڦ ڇاعمٕم٤ميص، ومذًمؽ يدل قمٚمٞمف ىمقًمف: 

، وإُم٤م إظمب٤مر سم٠مٟمف وطمده اعم٠مًمقه اعمٕمبقد، ڇ ڄ ڄ ڇذًمؽ ُمـ إواُمر، ومذًمؽ يدل قمٚمٞمف ىمقًمف: 

، وإُم٤م إظمب٤مر قمـ طمٙمٛمف اجلزائل اًمٕمدل، وصمقاب  ڇ  چڃ       ڃ  ڃ   ڃ ڇومذًمؽ يدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

، ومٝمذا مجٞمع ُم٤م يِمتٛمؾ قمٚمٞمف ڇ  چ   چ ڇاعمحسٜملم، وقم٘م٤مب اًمٕم٤مصلم، ومٝمذا يدل قمٚمٞمف ىمقًمف: 

  .(2)اًم٘مرنن ُمـ اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٤مت

 ٹڇ: ذم أؾمامء اهلل احلسٜمك ُمـ اًمٙمامٓت اعمٓمٚم٘م٦م سُمدئ سم٤مؾمؿ اجلالًم٦م اجل٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤م        

 ڦ  ڤڇل اًمٙمت٤مب، وسمٛمٜمزّ  ڇ     ڤ ڤ ڇ، وختتص صٗمت٤م  ڇ ڤ     ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

سمٛمـ أٟمزل قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمت٤مب، ضم٤مُمٕم٦م هلؿ سملم اًمؽمهمٞم٥م   ڇ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ

واعمٜم٦م، وختتتؿ أي٦م سمام اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف ؾمقرة اًمزُمر ُمـ  ،واًمٕمدل ،اب اًمٕمٗمققسمأواًمؽمهٞم٥م، ومتٗمتح 

                                                           
 (.81:  24: اسمـ قم٤مؿمقر، )( يٜمٔمر: اًمتحرير واًمتٜمقير 1

( يٜمٔمر: شمٞمسػم اًمٙمةريؿ اًمةرمحـ ذم شمٗمسةػم يمةالم اعمٜمة٤من: قمبةد اًمةرمحـ سمةـ ٟمة٤مس اًمسةٕمدي، شم٘مةديؿ: قمبةد اهلل سمةـ قمتٞمةؼ، حمٛمةد  2

هةة(، ص 1423ًمبٜمة٤من: ُم١مؾمسة٦م اًمرؾمة٤مًم٦م، اًمٓمبٕمة٦م إومم، -ؼ، )سمةػموتسمـ اًمٕمثٞمٛمةلم، حت٘مٞمةؼ: قمبةد اًمةرمحـ سمةـ ُمٕمةال اًمٚمقحية

731. 
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ٕم٤مين اعمؽماومدة يمام دمٛمع يمؾ اعم،  ڇ چ  چ   چ  چڃ       ڃ  ڃ   ڃ ڇاعمّمػم:إًمٞمف و ،اعمسػم سمفاًمتقطمٞمد عمـ 

 ذم اًمّمٗم٤مت ىمبٚمٝم٤م: إذ اعمتٗمرد قمٚمٞمؿ قمزيز، ومت٤مم قمٚمٛمف وقمزشمف اعمج٤مزاة سم٤مًمٗمْمؾ واًمٕمدل يقم اعمّمػم.

 -مل يزلو - إذ يم٤من :يبلّم أن ذًمؽ ُمـ صٗمتف شمٕم٤ممم ڇ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڇوىمقًمف شمٕم٤ممم:        

   .(1)ًمذٟمقب اًمٕمب٤مد همٗمقرا، ىم٤مسماًل ًمتقسمتٝمؿ ُمـ ىمبؾ ٟمةزول هذه أي٦م وذم طم٤مل ٟمةزوهل٤م وُمـ سمٕمد ذًمؽ

،واؾمتٕمامهل٤م ذم ُمٖمٗمرة اًمذٟم٥م إؿم٤مرة إمم أن (1)ي ؾمؽمه٤ماهلل ذٟمقسمف أ َٗمرَ اًمتٖمٓمٞم٦م واًمسؽم، هم اًمَٖمْٗمر وَأصؾ

ـّ سم٠مُمريـ: سمٛمٖمٗمرا٤م يٕمٜمل  -ؾمبح٤مٟمف–وىمب٤مئح ُيستحك ُمـ يمِمٗمٝم٤م، وأن اًمسّتػم  ،اًمذٟمقب قمقرات يٛم

 .(3)وؾمٕمتف رمح٦م رسمفه٤م إيمراُم٤ًم عمـ اىمؽمف اعمٕمّمٞم٦م وشمرك اًمٕم٘مقسم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وسمسؽم

ئمٝمر أن اهلل شمٕم٤ممم  (4) ڇ ڦ ڦ ڇ: قمغم ڇ ڦ  ڤ ڇ وشم٘مديؿ ،ُمـ ٟمسؼ شمرشمٞم٥م اًمّمٗم٤متو       

اًمّمٖمػمة  :أي ڇ ڦ  ڤ ڇ :رشم٥م همٗمران اًمّمٖم٤مئر قمغم اضمتٜم٤مب اًمٙمب٤مئر، وهذا يتقاءم ُمع ىمقًمف

قمـ اًمٙمب٤مئر سم٤مضمتٜم٤مه٤م، وقمٚمٞمف: وم٤مًمٙمب٤مئر يٙمقن همٗمراهن٤م سم٤مًمتقسم٦م  ڇ ڦ ڦ ڇسمدون شمقب، 

: ٕٟمف أول  ڇ ڦ  ڤ ڇ :وآضمتٜم٤مب، واًمّمٖم٤مئر يٙمقن همٗمراهن٤م سم٤مًمتقسم٦م وسمٖمػمه٤م، ًمذا ىمّدم ىمقًمف

                                                           
 (.277: 20)اًمٓمؼمي، ( يٜمٔمر : ضم٤مُمع اًمبٞم٤من:  1

 (.3273:  5)  ، ُم٤مدة )همٗمر(،سم٤مب اًمٖملم: اسمـ ُمٜمٔمقر، س٤من اًمٕمرب( ًم 2

 .23صأسمق ُمقؾمك، ومّمٚم٧م(: -( يٜمٔمر: نل طمؿ )هم٤مومر 3

ـّ قمغم قم هلء هم٤مومر اًمذٟم٥م ىمبؾ ىم٤مسمؾ اًمتقب ُمقٍح (  4 ب٤مده سمٛمٖمٗمرة اًمّمٖم٤مئر ُمتك اضمتٜمب٧م سم٠من اًمذٟم٥م يٙمقن وصٗم٤ًم ًمٚمٙمب٤مئر، ٕن اهلل ُم

ومال يرضمع  [،31]اًمٜمس٤مء:  چگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںچ :ًمٙمب٤مئرا

  ڤ ڇُمٜمبئ سم٠من اًمذٟم٥م اعم٘مّمقد ذم  ڇڦڦڇوقمٓمػ "إمم همٗمران اًمّمٖم٤مئر، ٕٟمف طمٞمٜمئذ ٓ ُمٜم٦ّم ومٞمف،  ڇ ڦ  ڤ ڇىمقًمف: 

ُمٜم٦ّم  ڇڦڦڇ، وًمق يم٤مٟم٧م اًمٙمبػمة ٓ شمٖمتٗمر إٓ سم٤مًمتقسم٦م عم٤م يم٤من ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: -إٓ اًمنمك-هق اًمٙمبػمة اعمٖمٗمقرة سمال شمقسم٦م ڇ ڦ

يمام أن اًمٕمٓمػ ي٘متيض اًمتٖم٤مير، وم٤مهلل ؾمبح٤مٟمف . 23ص أسمق ُمقؾمك،  دراؾم٦م ذم أهار اًمبٞم٤من: ومّمٚم٧م(،-: نل طمؿ )هم٤مومريٜمٔمر.  "ضمديدة

: ٟمٔمؿ اًمدرر: . يٜمٔمروهق إقمالم وإؿمٕم٤مٌر سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ٓ يتٕم٤مفمٛمف ذٟم٥م، وأن رمحتف ؾمب٘م٧م همْمبفهم٤مومر اًمذٟم٥م: سمتقسم٦م وسمٖمػم شمقسم٦م، 

 (.5:  17)اًمب٘م٤مقمل، 
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، ومٝمق واؾمع اعمٜم٦م قمٔمٞمٛمٝم٤م، وهق ؿمديد اًمٕم٘م٤مب، وهذا ڇ  ڄ ڦ ڇقمغم اعمٜم٦ّم، وًمٞم٘م٤مسمؾ ىمقًمف: 

 .(1)ڇٺ ٺ   ٺ ٺ  ڇوصمٞمؼ آشمّم٤مل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ٜمك اعمٕم

وصمٛم٦م وضمف نظمر ئمٝمر ُمـ دًٓم٦م اجلذر )غ ف ر(: وم٤مًمٖمٗمران ٓ يٙمقن إٓ عم٤م هق سم٤مق، ويمؾ ذٟم٥م        

شم٤مب اًمٕمبد ُمٜمف ٓ يب٘مك، وُمـ صمؿ يٙمقن إىمرب أٟمف همٗمران عم٤م مل يت٥م ُمٜمف إن أراد اهلل شمٕم٤ممم همٗمراٟمف، 

إزاًم٦م، وذم اًمٖمٗمران سم٘م٤مء ُمستقر ذم اًمّمحٞمٗم٦م إٓ أن اهلل شم٤مرٌك اًمٕم٘مقسم٦م سمخالف اًمٕمٗمق، ومٗمل اًمٕمٗمق 

 ، وم٤معمج٤مزاة سملم أُمريـ:  (1)"دم٤مف قمـ اًمذٟم٥م"قمٚمٞمف، وذم ىمبقل اًمتقب قمٗمق، أي إزاًم٦م وحمق و

 .ڇ ڦ  ڤ ڇ شمرك اًمٕم٘مقسم٦م ُمع سم٘م٤مء اًمذٟم٥م ذم اًمّمحٞمٗم٦م،  -1

 . ڇڦ ڦ ڇ ، إزاًم٦م ًمٚمذٟم٥م ُمـ اًمّمحٞمٗم٦م، ويٚمزم ُمـ اإلزاًم٦م شمرك اًمٕم٘مقسم٦م -2

اًمث٤مين أقمغم ٕٟمف أظمص سمقضمٝملم: أٟمف إزاًم٦م، وشمرك قم٘مقسم٦م ُمٕم٤ًم، وٓ يٙمقن إٓ سمتقب. وأظمر سم٘م٤مء      

ُمع شمرك قم٘مقسم٦م، وٓ يٚمزم اًمتقب. وم٘مد ُيٖمٗمر ومل ي٘مع ُمـ اًمٕمبد اؾمتٖمٗم٤مر، سمؾ ىمد ي٘مع ُمٜمف شمرك اًمٗمٕمؾ 

 دون اؾمتٖمٗم٤مر. 

ٕٟمف شمٕم٤ممم عم٤م أراد أن يّمػ ٟمٗمسف سم٠مٟمف  :ُمِمٕمرة سمؽمضمٞمح ضم٤مٟم٥م اًمرمح٦م واًمٗمْمؾوأي٦م يمٚمٝم٤م         

ؿمديد اًمٕم٘م٤مب ذيمر ىمبؾ هذا اًمقصػ أُمريـ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ي٘متيض زوال اًمٕم٘م٤مب، وهق يمقٟمف هم٤مومر 

، ڇ ڄ ڄ ڇ:وذيمر سمٕمده ُم٤م يدل قمغم طمّمقل اًمرمح٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وهق ىمقًمف ،وىم٤مسمؾ اًمتقب ،اًمذٟم٥م

هذه اًمّمٗم٦م، دل ذًمؽ قمغم أن عم٤م يم٤من ُمسبقىم٤م سمتٞمٜمؽ اًمّمٗمتلم وُمٚمحقىم٤ًم   ڇ  ڄ ڦ ڇومٙمقٟمف 

سملم اًمّمٗم٤مت اعمٕم٤مرف  ٟمٙمرةً   ڇ  ڄ ڦ ڇمجٚم٦م: عم٤م يم٤مٟم٧مو،  (3)ضم٤مٟم٥م اًمرمح٦م واًمٙمرم أرضمح

٤م ؿمٞمئ٤ًم أضم٤مز هل٤م أن شمٙمقن صٗم٦م عمٕمروم٦م، وم٢من هذا يٕمٜمل ُمـ وضمف نظمر أهن٤م عمّ  ضمػما٤م وم٤ميمتسب٧م ُمـ

ُمـ  اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ ضم٤مراا٤م ؿمٞمئ٤مً  شمنّمبٕن  :مح٦م ايمتسب٧م ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمرمح٦مضم٤مءت سملم صٗم٤مت اًمر

                                                           
2
 [.4اًمٗم٤محت٦م: ](  

 .342 إصٗمٝم٤مين، يمت٤مب اًمٕملم، )قمٗمق(، ( يٜمٔمر: اعمٗمردات: 2

 (.29:  27)  اًمرازي، اًمتٗمسػم اًمٙمبػم:يٜمٔمر: (  3
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ُمستتبٕم٦م   ڇ  ڄ ڦ ڇ :ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اعمٕمٜمك، واًمرمح٦م اًمتل شمٚمقح ذم تنّمه٤ماإلقمراب يٗمتح اًمب٤مب ًم

محتف اًمتل ومتح هل٤م سم٤مب ٕن اهلل قمز وضمؾ طملم ُيْٕمٚمِٛمٜم٤م سمِمديد قم٘م٤مسمف إٟمام يدقمقٟم٤م ًمر :عمٕمٜم٤مه٤م إوزم

، ومٗمل أي٦م شمرهمٞم٥م سم٤مًمٕمٗمق، وشمرهٞم٥م ُمـ إظمذ، (1)واعمـ وسم٤مب اًمٓمقل ،سم٤مب اًمتقسم٦مو ،اعمٖمٗمرة

 .(2) ڇ  چڃ       ڃ  ڃ   ڃ ڇوشمِمقيؼ إمم اًمٗمْمؾ، وشمٕمٚمٞمؾ متٙمٜمف ؾمبح٤مٟمف ُمـ يمؾ رء سمقطمداٟمٞمتف، 

اًمٕمالىمة٦م سمة٤مهلل  ضمة٤مء ذم ؾمةٞم٤مىم٤مت شمٕمٜمةك سمةام يٙمةقن ُمةـ يٚمحظ ممة٤م ؾمةبؼ أن اًمةذٟم٥م ذم اًم٘مةرنن       

فمٝمةةر أن شمّمةة٤مطم٥م ُمٖمٗمةةرة اًمةةذٟم٥م ُمةةع ىمبةةقل ٤مًمبِمةةةر، وىمةةد اًمٕمالىمةة٦م سم ُمةة٤م يٙمةةقن ُمةةـشمٕمةة٤ممم، و

اًمتةةقب ذم ؾمةةٞم٤مق واطمةةد جيةةكّم اًمٗمةةروق سمةةلم اعمٖمٗمةةرة واًمتقسمةة٦م، وُمةة٤م يسةةتتبٕمٝمام ُمةةـ أومٕمةة٤مل يةةراد 

اعمٕمٜمةةل هةة٤م  يمتةة٥م اًمقضمةةقه واًمٜمٔمةة٤مئر أوضمةةف ذم ًمٚمةةذٟم٥م ددحُتةةمل يمةةام  ،حمقهةة٤م أو حمةةق شمبٕمتٝمةة٤م

ومةةرادة اًمبحةة٨م، وىمةةٞمؿ اًمتٜمةةقع اًمةةدٓزم شمٔمٝمةةر وومةةؼ ُمسةة٤مق اًمٚمٗمةةظ ذم ظمّمةةقص هٞمئةةف، و

   اصٓمٗم٤مئف، ووضمقه اإلسم٤مٟم٦م سمف، ويتتبع ُمثؾ هذا ذم ًمٗمظ اًمسٞمئ٦م.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .27ص أسمق ُمقؾمك، ومّمٚم٧م(، دراؾم٦م ذم أهار اًمبٞم٤من:-( يٜمٔمر: يٜمٔمر: نل طمؿ )هم٤مومر 1

 (.6:   17) اًمب٘م٤مقمل، يٜمٔمر: ٟمٔمؿ اًمدرر: ( 2
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 ام املبحث اخل

 ئةـّيـالّس الّداللة السياقيــّة للفظ  

اعمٕمٜمك اعمحقري جلذر )س و ء(: قمٞمة٥م أو ٟم٘مةص، )ىمةبح  أو ومسة٤مد أو ُمةرض( خية٤مًمط فمة٤مهر         

، ي٘مة٤مل ذم (1)اًمٌمء أو سم٤مـمٜمةف ، صمةؿ يٜمت٘مةؾ اًمسةقء إمم اًم٘مةبح اعمٕمٜمةقي يم٤مًمسةٞمئ٦م ، ٕهنة٤م ومٕمةؾ ىمبةٞمح 

ةٞمرئ٦م رضمٌؾ أؾمَقُأ، أي ىمبٞمٌح، واُمرأٌة ؾَمقنء، أي ىمبٞمح٦م، وًمذًمؽ ؾمّٛمٞم٧م آؾمتٕمامل: هنة٤م ٕ :(2)ؾمةّٞمئ٦م اًمسَّ

ٞمرئ٤مِت  ْٕمٗمق قمـي ٤مخلَٓمِٞمئ٦م، وأظمؼم أن اهلليمؾ قمٛمؾ شمسقء قم٘مب٤مه، وقمرومٝم٤م اسمـ ُمٜمٔمقر سم  .(3) اًمسَّ

اًمنمةع  ًم٘مرنن قمغم ضسملم: إُم٤م سمحس٥م ضمٝم٦م، ومٝمل دملء ذم اٝم٦مخيتٚمػ ُمٕمٜمك اًمسٞمئ٦م سمحس٥م اجل       

گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ    گک  ک  ک  ک  گ  گچ واًمٕم٘مؾ ومٞمٝم٤م، يمٛمثؾ ىمقًمةف:

 (4)چڱ  ڱ  ں  ں  

ٻ  ٱٻٻٻچ : ُم٤م يستخٗمف أو يستث٘مٚمف ، يمٛمثؾ ىمقًمف:وإُم٤م سمحس٥م ضمٝم٦م اًمٓمبع       

ٹ  ٹ     پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 . (5)چٹ  ٹ  

                                                           

 .937 )ؾمقأ(، ص ،سم٤مب اًمسلمضمبؾ، اعمٕمجؿ آؿمت٘م٤مىمل اعم١مصؾ: يٜمٔمر: (  1

 (.113:  3)اسمـ وم٤مرس، يمت٤مب اًمسلم، ُم٤مدة )ؾمقء(، : ( يٜمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م 2

 (.2139:  4اسمـ ُمٜمٔمقر، سم٤مب اًمسلم، ُم٤مدة )ؾمقأ(: )  :( يٜمٔمر: ًمس٤من اًمٕمرب 3

4
 [.160إٟمٕم٤مم: ](  

ىم٤مل اًمٕمٚمامء ذم ه اًمتٕمبػم سمتٕمريػ احلسةٜم٦م  .253يمت٤مب اًمسلم، )ؾمقأ(، ص إصٗمٝم٤مين،  يٜمٔمر: اعمٗمردات:، [ 131]إقمراف: (  5

واىمؽماهن٤م  )سم٢مذا(، و شمٜمٙمػم ؾمٞمئ٦م واىمؽماهن٤م )سم٢من(: أّن ضمٜمس احلسٜم٦م وىمققمف يم٤مًمقاضم٥م ًمٙمثرشمف واشمسة٤مقمف. وأُّمة٤م اًمسةٞمئ٦م ومةال شم٘مةع إٓ ذم 

صؾ ذم )إن( ومٞمام يةؽمضمح سمةلم وم٢مذا، وإن( ًمٚمنمط ذم آؾمت٘مب٤مل ًمٙمٜمٝمام يٗمؽمىم٤من ذم رء، وهق أن إ)اًمٜمدرة، وٓ ي٘مع إٓ رء ُمٜمٝم٤م. 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇأن يٙمقن وأن ٓيٙمقن، وذم )إذا( ومٞمام قُمٚمؿ أٟمف يم٤مئـ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

: ٕن اعمراد سم٤محلسٜم٦م احلسٜم٦م اعمٓمٚم٘م٦م اًمتل طمّمقهل٤م ُم٘مٓمةقع سمةف، وًمةذًمؽ (سم٢مذا)[ ، أشمك ذم ضم٤مٟم٥م احلسٜم٦م 131]إقمراف:  ڇ ٺٺ ڀ

: ٕن اًمسٞمئ٦م ٟم٤مدرة سم٤مًمٜمسب٦م إمم احلسٜم٦م اعمٓمٚم٘مة٦م وًمةذًمؽ ٟمٙمةرت. يٜمٔمةر: دٓئةؾ )سم٢من(٥م اًمسٞمئ٦م ٟمضم٤مقمروم٧م شمٕمريػ اجلٜمس، وأشمك ذم 

 (.117: 2) اخلٓمٞم٥م اًم٘مزويٜمل، اإليْم٤مح ذم قمٚمقم اًمبالهم٦م:، و(493:  2)  اًمزخمنمي، اًمٙمِم٤مف:و ،82 اجلرضم٤مين، ص اإلقمج٤مز:
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ؾمقاء  –طملم دملء سمّمحب٦م احلسٜم٦م، وطملم دملء وطمده٤م  ق اًمٕمٚمامء سملم ُمٕمٜمك اًمسٞمئ٦موومرّ          

ُمٜمٝمام سمحس٥م اًمسٞم٤مق : وم٤مىمؽمان اًمسٞمئ٦م سم٤محلسٜم٦م ذم أي٦م خيّمص ُمٕمٜمك يمٍؾ  -أومردت أو مجٕم٧م 

، وهل ُمٕم٤من صمٜم٤مئٞم٦م سمحس٥م ُم٤م أورده٤م سمٕمض قمٚمامء اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر، وم٤محلسٜم٦م اًمذي ضم٤مءت ومٞمف

اًمٕم٤مومٞم٦م  -اخلّم٥م واًم٘محط -اًمتقطمٞمد واًمنمك -]اًمٜمٍم واهلزيٛم٦م: ٛمٕمٜمكواًمسٞمئ٦م دمٞمئ٤من سم

اًمدًٓم٦م ، ُمـ  إفمٝم٤مر، وهذا يبلم ُم٤م ًمالىمؽمان ُمـ أصمر ذم (1)اًمّمٗمح وإذى ُمـ اًم٘مقل [ -واًمٕمذاب

 . (2)يمقهن٤م ُمٓمٚم٘م٦م قم٤مُم٦م إمم يمقهن٤م أريد ه٤م ُمٕمٜمك يتالءم ُمع ُم٤م اىمؽمٟم٧م سمف

ذاا٤م، أي ُم٤م  حْس٥م أصمره٤م ذم وم٤مقمٚمٝم٤م، وسمحس٥ميٚمحظ أن ُمقاوم٘م٦م إُمر  واًمٜمٝمل شمةسٛمك طمسٜم٦م سم       

، ًمٙمـ اعمقاوم٘م٦م سف دون أن يٙمقن ًمف أصمر ذم همػمههل قمٚمٞمٝم٤م ُمـ احلسـ، وم٘مد يٙمقن اًمٌمء طمسٜم٤م ذم ٟمٗم

 ذم ٟمٗمسف وُمّمٚمح ًمٖمػمه.  ص٤مًمٌح  سٚمؿ: وحمسٜم٦م ًمٗم٤مقمٚمٝم٤م، ؿم٠من اعم ،ًمألُمر واًمٜمٝمل هل طمسٜم٦م ذم ٟمٗمسٝم٤م

قل اًمّٚمٖمقي ًمٚمٕمب٤مرة، ويم٠من أصمر اًمّمٞمٖم٦م ذم حتٚمٞمؾ اعمدًمشمبلّم  -سم٤مجلٛمع–وأوضمف )اًمسٞمئ٤مت(           

، سمؾ ة، وٓ ختتص اًم٘مريٜم٦م سم٤معمج٤مز وم٘مطاجلٛمع هٜم٤م ىمريٜم٦م ُم٘مّٞمدة ، وم٤مًم٘مرائـ سمٕمْمٝم٤م حيقل ُمدًمقل اًمٕمب٤مر

، إٟمام شم٠ميت ٓ ًمتٍمومٝم٤م قمـ أصؾ اًمقوع اًمٚمٖمقي شم٠ميت يمذًمؽ ذم احل٘مٞم٘م٦م، وهل إذ شم٠ميت ُمع احل٘مٞم٘م٦م

 لمُمٕمٜمك، وهق ُم٤م يٕمرف قمٜمد اًمٚمٖمقيطملم شمٙمقن اًمٙمٚمٛم٦م ُمٓمٚم٘م٦م قمغم ؾمبٞمؾ احل٘مٞم٘م٦م قمغم أيمثر ُمـ 

 ٗم٤مظ اعمِمؽميم٦م.سم٤مًٕم

 

 

 

                                                           
 :قمةـ هة٤مرون سمةـ ُمقؾمةك ذم اًم٘مةرنن اًمٙمةريؿ اًمقضمقه و اًمٜمٔمة٤مئر، و35صاًمبٚمخل، اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ذم اًم٘مرنن اًمٕمٔمٞمؿ: ( يٜمٔمر: 1

 اسمةـ اجلةقزي، ، وٟمزهة٦م إقمةلم اًمٜمةقافمر:243ص اًمةداُمٖم٤مين، ًمٗم٤مظ يمتة٤مب اهلل اًمٕمزيةز وُمٕم٤مٟمٞمٝمة٤م:، واًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر 47ٕص

 .259ص

دًٓم٦م وٕمٞمٗم٦م قمٜمد إصقًمٞملم ذم اؾمتٜمب٤مط وجيدر سم٤مًمذيمر أن دًٓم٦م آىمؽمان هل٤م ُمٜمزًم٦م قمٚمٞم٦م ذم سم٤مب اعمٕم٤مين اًمبٞم٤مٟمٞم٦م اًمث٤مٟمقي٦م، ًمٙمٜمٝم٤م (  1

  إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمتل شمت٠مؾمس قمغم اعمٕم٤مين إوًمٞم٦م، ٓ ي١مظمذ ه٤م قمٜمدهؿ:  ًمٚمٗمرق سملم اًمرضسملم ُمـ اعمٕمٜمٞملم.
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 قمغم مخس٦م أوضمف: ُمٕم٤مين اًمسٞمئ٤مت ذم اًم٘مرننو         

  ::  اًمنمك: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممماًمقضمف إول       

ڃ  ڃ    ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ

ک ک چ  ، وىمقًمف: (1) چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڇ  ڇ  ڇ   چڃ  چ  چ  چ

ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  گ  گ گ گ ڳ 

ۅ  ۅ  چ ،  وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (2)چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ڻڻ  ڻ  ڻ

                                                           
ٕن اخلٚمقد سمٛمٕمٜمك اًمديٛمقُم٦م اًمتل ٓ شمٜمتٝمل،  اًمدًمٞمؾ هٜم٤م ىمقًمف ) ظم٤مًمدون( ومٝمل ٓ شم٘م٤مل ذم ؿم٠من اعمسٚمؿ اًمٕم٤ميص.،  [27يقٟمس: ](  2

 ڻڻڻڻۀۀہہڇ :،  وىمد ٓ ي١ميمد ووم٘م٤م ًمٚمسٞم٤مق  يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم{أسمدا}وىمد ي١ميمد سم٘مقًمف: 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڇ[، 57اًمٜمس٤مء: ] ڇ﮳﮴﮵﮲ۓےےۓھھھ ھہ ہ

٤مء ةةةةأو مل ي٠مت، وم٤مخلٚمقد سمٛمٕمٜمك اًمب٘م {أسمدا}[، وؾمقاء أشمك ُمع اخلٚمقد  85اعم٤مئدة: ] ڇڌڎڎ ڌڍڍ ڇ

ٚمٖم٦م: اسمـ وم٤مرس، يمت٤مب اخل٤مء، سم٤مب ري٥م ؾمتزول، يٜمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًم وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه اًمب٘م٤مء ُمدة  ٓاعمستٛمر اًمذي ٓ يٜمتٝمل صمب٤مشم٤ًم وُمالزُم٦م، 

 (.207: 2م وُم٤م يثٚمثٝمام، )الاخل٤مء واًم

رضمح اًمٓمؼمي رمحف اهلل ٟمزول هذه أي٦م ٕهؾ اإلؾمالم، وذًمؽ أن اعمٜم٤موم٘ملم يمٗم٤مر، ومٚمق يم٤من ُمٕمٜمٞم٤م سمف أهؾ اًمٜمٗم٤مق   ،]18]اًمٜمس٤مء:  ( 1

ُمٕمٜمك ُمٗمٝمقم، ٕهنؿ إن يم٤مٟمقا هؿ واًمذيـ ىمبٚمٝمؿ ذم ُمٕمٜمك واطمد ُمـ أن مجٞمٕمٝمؿ ڇڻڻںںڻڻڇمل يٙمـ ًم٘مقًمف: 

قمغم  اًمٕمٚمامء شمراومد يٛمٙمـ شمقضمٞمفيمٗم٤مر، ومال وضمف ًمتٗمريؼ أطمد ُمٜمٝمؿ ذم اعمٕمٜمك اًمذي ُمـ أضمٚمف سمٓمؾ أن شمٙمقن شمقسم٦م واطمد ُم٘مبقًم٦م، و

أو اًمٙم٤مومر أوان احلنمضم٦م، وم٘مد ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ذم  شمٗمسػم اًمسٞمئ٤مت هٜم٤م سم٤مًمنمك ٟمٔمرًا ٔي٤مت أظمرى ظمّمّم٧م قمدم ىمبقل شمقسم٦م اعمنمك

[ اًمسب٥م أهنؿ ٓ يتقسمقن إٓ قمٜمد 90]نل قمٛمران:  ڇۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈڇشمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ڱ ڱ ڱ     ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گ     گ ک ک ڇطمْمقر اعمقت واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: 

 :وىم٤مل ذم صٗم٦م ومرقمقن[، 85هم٤مومر: ] ڇۆئۇئائەئەئوئوئۇئڇ: [، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم18]اًمٜمس٤مء: ڇڱ

وًمٞمس٧م  [ ، وضمٕمٚمٝم٤م اًمب٘م٤مقمل ؾمٞمئ٤مت أهؾ اًمٗمسؼ، ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك:91يقٟمس: ] ڇچچچڇڇڇڇڇ

اًمتقسم٦م ًمٚمذيـ يٛمقشمقن وهؿ يمٗم٤مر طم٘مٞم٘م٦م أو ه٤مزًا ، ُمـ همػم أن يتقسمقا، وٓ قمٜمد اًمٖمرهمرة، ومسقى سملم اًمٗمسؼ واًمٙمٗمر شمٜمٗمػمًا ُمـ اًمٗمسؼ 

، (7:  10(، و)143:  8) اًمرازي، :واًمتٗمسػم اًمٙمبػم(، 517:  6)اًمٓمؼمي،  . يٜمٔمر: ضم٤مُمع اًمبٞم٤من:ًمّمٕمقسم٦م اًمٜمزع قمٜمف سمٕمد ُمقاىمٕمتف

 (.228:  2) اًمب٘م٤مقمل، وٟمٔمؿ اًمدرر:
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وئ   ۇئ    وئۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې              ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ

 .(1)چۇئ  ۆئ

يئ  ییییجئحئمئىئچ، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:اًمٕمذاب اًمقضمف اًمث٤مين:        

ڈ  ژ    ڎ  ڎ  ڈ   ڌڌڇ  ڍ  ڍ  چىمقًمف:و ،(2)چجب   حب 

 .(3)چک  ک  ک  ک   ژ  ڑ  ڑ 

ہھھھھےےۓ  چىم٤مل شمٕم٤ممم:  اًمرض: اًمقضمف اًمث٤مًم٨م:         

 ڻڻںڱڱںچىمةة٤مل شمٕمةة٤ممم:و، (4)چ﮷﮴﮵﮶﮳﮲ۓ

 .(5)چہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ہۀڻۀ ڻ

    ڳڳڳگگگگچ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:وصٖم٤مئر اًمذٟمقب ،: اًمنّم اًمقضمف اًمراسمع         

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہچ ٹ ٹ و، (6) چڱ ڱ  ڱ  ڱ ڳ 

﮷ ﮴﮵﮲﮳  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ٹچٹو، (7)چ ﮸﮹   ﮶

 .(8) چک  گ  گ  گ        گ  ڳ    کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    کڈ 

                                                           
2
 [.21]اجل٤مصمٞم٦م: (  

1
 .[34]اًمٜمحؾ: (  

 [. 51]اًمزُمر: (  1

4
 . [10هقد: ](  

5
 .[168]إقمراف: (  

6
 .[45هم٤مومر: ](  

7
 [.114]هقد: (  

8
 [.16إطم٘م٤مف: ](  
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ہ  ڻڻڻۀۀہہٹچٹ .اًمقضمف اخل٤مُمس: إشمٞم٤من اًمٗم٤مطمِم٦م           

﮺  ﮻  ﮼    ﮹﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸   ﮲ھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ

 (1) چ﮽   ﮾  

يٚمحظ أن إوضمف اخلٛمس٦م ًمٚمسٞمئ٤مت شمٜمبئ ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م إُم٤م إمم قمالىم٦م اإلٟمس٤من سم٤مهلل )اًمنمك(، أو        

 اًمٗم٤مطمِم٦م(، أو إمم ُم٤م يمت٥م قمٚمٞمف )اًمرض(، أو إمم ُمآًمف )اًمٕمذاب(. -إمم قمالىمتف سم٤مًمٜم٤مس )اًمنم

 يمام دمتٛمع يمٚمٝم٤م حت٧م حمقريـ:       

 .إول: اعمٜمٙمرات وإومٕم٤مل و إىمقال اخلبٞمث٦م 

 (2): اعمّم٤مئ٥م واًمٜم٘مؿظمروأ 

 ،: )اًمٕمذابظمر٤مطمِم٦م(، ويدظمؾ ذم أإشمٞم٤من اًمٗم، واًمنمو ،دظمؾ ذم إول ُمـ اعمٕم٤مين: )اًمنمكي        

 واًمرض(. 

وىمد دملء اًمسٞمئ٦م ذم اًم٘مرنن همػم ُمّمحقسم٦م سم٤محلسٜم٦م، ومتٗمن طمٞمٜمئذ سمحس٥م ُم٤م شمْم٤مُّم٧م ُمٕمف ُمـ         

ُمـ اعمقاوع اًمتل ضم٤مءت ومٞمٝم٤م اًمسٞمئ٦م  .رائـأًمٗم٤مظ اًمٕمّمٞم٤من اًمسٚمقيمل، وُم٤م ظمّمّم٧م سمف ُمـ اًم٘م

 :ىمقًمف شمٕم٤ممم ٟمٙمرة ذم أؾمٚمقب اًمنمط

                                     ﯁چ

   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  خت  مت  ىت     حتىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

   ڃٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

                                                           
قمـ ه٤مرون سمـ  ، واًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ذم اًم٘مرنن اًمٙمريؿ143اًمبٚمخل، ص اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ذم اًم٘مرنن اًمٕمٔمٞمؿ:يٜمٔمر: ، [78]هقد: (  1

 گ ڇ، وزاد أن ووع ىمقًمف شمٕم٤ممم: 408 ، صًمداُمٖم٤مينا :، واًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ًٕمٗم٤مظ يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م355ص:ُمقؾمك

 .363 اسمـ اجلقزي، ص [ ذم وضمٝمل اًمنمك واًمنم، ويٜمٔمر: ٟمزه٦م إقملم اًمٜمقافمر:45]هم٤مومر:   ڇ ڳڳ گ گ گ

 .248 ؾم٤مء(، ص -قمٛمر،  طمرف اًمسلم، )س و أ ( يٜمٔمر: اعمٕمجؿ اعمقؾمققمل ًٕمٗم٤مظ اًم٘مرنن اًمٙمريؿ وىمراءاشمف: 2
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ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  

ڱ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ڈڎ

ہ    ہ   ہ  ہ  ۀڱ  ڱ  ڱ ں   ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

 .(1)چ﮲  ﮳  ﮴  ڭ    ۓھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ

هذا ُمس٤مر اعمخ٤مـم٥م ذم أي٤مت هؿ اًمٞمٝمقد، وإذا يم٤من ُم٘مّمقد اًمب٘مرة هق اإليامن سم٤مًمٖمٞم٥م، وم٢من       

سمام أٟمزًمف اهلل، يمام يبلم حتريٗمٝمؿ ًمٚمتقراة، وقم٘مٞمداؿ ذم أٟمف ًمـ و ،٤مهللاعمٕم٘مد يٕم٤مًم٩م ىمْمٞم٦م إيامن اًمٞمٝمقد سم

متّسٝمؿ اًمٜم٤مر إٓ أي٤مُم٤م ُمٕمدودة، ُمع ُم٤م يراومؼ هذا ُمـ إُم٤مين اجل٤مهٚم٦م قمٜمد دمه٤مئٝمؿ، واًمٙمذب قمغم اهلل 

ٛمحض قمٜم٤مد سمذا اهلدى ه ٧م٤مؾمت٘مبٚمومُم٦م أٟمزل قمٚمٞمٝم٤م اهلدى، ٕ أي٤مت سمٞم٤منٌ قمٜمد أطمب٤مرهؿ. و -شمٕم٤ممم–

 وجل٤مضم٦م.

دهؿ سمٛمٙمقصمٝمؿ ذم اعمٕم٤مٟمدة  ٟمت٤مج اقمت٘م٤ماًمتحريػ واًمتبديؾ وقمدم اإليامن وضمرأاؿ قمغم ضم٤مءت و       

ٱٻٻٻٻ  چ: شمٕم٤ممم ي٘مقلإذ  :وذم ؾمقرة نل قمٛمران ،هذا آقمت٘م٤مد هٜم٤م متّثؾاًمٜم٤مر أي٤مُم٤م ، 

 ٹ ٹ ٿ ٹٿڀڀٺٺٺٺٿٿڀپپپپڀ

 .(2)چڃڦڦڄڄڄڄڦڦڤڤ ڤڤ ٹ

    ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  شمٙمذي٥م ُمـ اهلل ًمٚم٘م٤مئٚملم ُمٜمٝمؿ:  ڇ  ں    ڱ ڱ ڱ ڇ وىمقًمف:      

، وأطم٤مـم٧م سمف ذٟمقسمف، وقمذاسمف ر ُمٜمف أٟمف ُمٕمذب ُمـ يمٗمر سمف وسمرؾمٚمفوإظمب٤م ، (3)ڇڎ ڎ

 .(4)ختٚمٞمده ذم اًمٜم٤مر

                                                           
2
 [.82 – 79]اًمب٘مرة: (  

2
  [.24 – 23]نل قمٛمران: (  

1
 .[80اًمب٘مرة: ](  

ومتجلء إصمب٤مشم٤ًم عم٤م سمٕمد طمرف اًمٜمٗمل، وطمرف اًمٜمٗمل هٜم٤م: )ًمـ(، واًمت٘مدير: سمغم، متّسٙمؿ أسمدًا: ( ّٕن )سمغم( إىمرار ذم يمؾ يمالم أوًمف ضمحد،  4

 -اًم٘مسؿ إول قمْمٞمٛم٦م، دراؾم٤مت ٕؾمٚمقب اًم٘مرنن:و(. 178:  2) اًمٓمؼمي، يٜمٔمر: ضم٤مُمع اًمبٞم٤من: سمدًمٞمؾ ىمقًمف: )هؿ ومٞمٝم٤م ظم٤مًمدون(.

 .93اجلزء اًمث٤مين، ص
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دل ذم هذا اعمقوع قمـ قمُ أن  يٚمحظ ُمـ وضمقه اًمدًٓم٦م، وظمّمقصٞم٤مت اًمٜمٔمؿ ذم اًمسٞم٤مق      

، ُمع أن اًمٙمس٥م ُمتقاومؼ ُمع اًمٗمٓمرة، ي٠ميت ع اًمسٞمئ٦مُم  ڇڱ ڇٕمٛمؾ اًمٗمٕمؾ: )ايمتس٥م(، واؾمتُ 

، اًمتل قمغم زٟم٦م )اومتٕمؾ( ومتحٛمؾ ُمـ اعمج٤مهدة واعمِم٘م٦م ُم٤م حتٛمؾ (ايمتس٥م)اإلٟمس٤من ـمققم٤ًم سم٤مخلػم، أُم٤م 

 ،(1)چېۋۋۅۅۉۉٴۇۈۇۇۆۆۈچ ذم ظم٤ممت٦م ؾمقرة اًمب٘مرة : ضم٤مء

ومٞم٘مؽمومقن اًمسٞمئ٤مت سم٤مٟمنماح  اًمٕمدول هٜم٤م ُمقٍح سم٤مًمتقهمؾ ذم اًمسٞمئ٦م طمتك ص٤مرت هل اًمٓمبٞمٕم٦م، وًمٕمؾ

 ُمـ اؾمتٕمامل )اومتٕمؾ( ذم هذا اعم٘م٤مم ضبو، إُمر إمم اًمتٗم٤مظمر سمذًمؽ آىمؽمافصدر، سمؾ رسمام يّمؾ 

 .(2)هنؿ يٙمسبقن ُم٤م يرضهؿ وٓ يٜمٗمٕمٝمؿ: ٕاًمتٝمٙمؿ

ف اًمٚمٖمقي٦م ُمٜمٍموم٦م إمم ةؿ ُمٕم٤مٟمٞمةةٔم، وقمُ (3)وأصؾ اًمٙمس٥م ُم٤م دل قمغم اسمتٖم٤مء وـمٚم٥م و إص٤مسم٦م       

ؾ ُمـ ةأـمٞم٥م ُم٤م أيمؾ اًمرضمإن"٤مل: ةةأٟمف ىم ، وذم احلدي٨م قمـ اًمٜمبل (4)ومجٕمفـمٚم٥م اًمرزق 

                                                           
-وذًمؽ ًم٘مقًمةف وشم٠مويؾ ذًمؽ أن يمس٥م احلسٜم٦م سم٤مإلو٤موم٦م إمم ايمتس٤مب اًمسٞمئ٦م أُمر يسػم ُمستّمٖمر،  "ىم٤مل اسمـ ضمٜمل: ، [ 286]اًمب٘مرة: (  1

ٞمرَئ٦ِم وَماَل جُيَْزى إَِّٓ ُِمْثَٚمَٝم٤م}قمز اؾمٛمف:  ى أن احلسةٜم٦م شمّمةٖمر [: أومال شمر160]إٟمٕم٤مم:  {َُمـ ضَم٤مء سم٤ِمحْلََسٜم٦َِم وَمَٚمُف قَمنْمُ َأُْمَث٤مهِل٤َم َوَُمـ ضَم٤مء سم٤ِمًمسَّ

 سم٢مو٤مومتٝم٤م إمم ضمزائٝم٤م، ِصٖمر اًمقاطمد إمم اًمٕمنمة، وعم٤م يم٤من ضمزاء اًمسٞمئ٦م إٟمام هق سمٛمثٚمٝم٤م، مل حتت٘مر إمم اجلزاء قمٜمٝم٤م، ومٕمٚمؿ سمذًمؽ ىمةقة ومٕمةؾ

اًمٕمبة٤مرة اًمسٞمئ٦م قمغم ومٕمؾ احلسٜم٦م: .. وم٢مذا يم٤من ومٕمؾ اًمسٞمئ٦م ذاهب٤م سمّم٤مطمبف إمم هذه اًمٖم٤مي٦م اًمبٕمٞمدة اعمؽماُمٞم٦م، قمٔمؿ ىمةدره٤م، وومخةؿ ًمٗمةظ 

 اسمةـ ضمٜمةل، . اخلّمة٤مئص:"وقمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ايمتسب٧م. ومزيد ذم ًمٗمظ ومٕمؾ اًمسٞمئ٦م، واٟمت٘مص ُمـ ًمٗمظ ومٕمؾ احلسٜم٦م وم٘مٞمؾ: هل٤م ُم٤م يمسب٧مقمٜمٝم٤م، 

 .811سم٤مب ذم ىمقة اًمٚمٗمظ ًم٘مقة اعمٕمٜمك، ص

يمثػم يزال ذم اًمٜم٤مس  ُم٤مو هذا اًمت٘مسٞمؿ،اٟمسؾ قمـ ًمئـ يم٤من يمت٤مب اهلل حيقي ني٤مت حمٙمامت وأظمر ُمتِم٤مه٤مت، وم٢من قم٤ممل اًمٜم٤مس ُم٤م (  2

، وذم أي٦م ؾمٚمقان ُمـ اهلل، ُمقٍح سم٠من ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ اًمٗمتٜم٦م واسمتٖم٤مء شم٠مويٚمف اسمتٖم٤مء :ـ ذم ىمٚمبف زيغ قمـ اشمب٤مقمفاًمذي ُم٤م يمػَّ ُمَ  ،ُمـ اعمتِم٤مسمف

اهلُل قَمَٚمٞمِْف  َصغمَّ -يّمؾ طم٤مهلؿ ذم ُم٘م٤مروم٦م اًمسقء إمم هذا،  ومٛم٘م٤مرسمتٝمؿ وُمّم٤مطمبتٝمؿ شمٕمقد سم٤مخلنان قمغم ُمـ ي٘م٤مرهؿ، يمام هدى اًمٜمبل 

واصٓمٗم٤مء هذا  ،{يمس٥م ؾمٞمئ٦م}إمم ذًمؽ ذم ُمثؾ اجلٚمٞمس اًمّم٤مًمح واجلٚمٞمس اًمسقء، ومٗمل هذا احلدي٨م شمبٞملم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  -َوؾَمٚمَّؿَ 

شمثقيرًا عم٤م ومٞمف،  إذ ٓ  اًمتقاومد قمٚمٞمفاًمتٕمبػم سمالغ إمم شمث٘مٞمػ اًمٜمٗمقس وهدايتٝم٤م وشمرسمٞمتٝم٤م، وهق سم٤مب ُمـ أسمقاب إجي٤مز اًم٘مٍم اًمذي جيدر 

 ٚمؼ قمغم يمثرة اًمرد وٓ جيدب.خي

 (.179:  5)اسمـ وم٤مرس، يمت٤مب اًمٙم٤مف، )يمس٥م(، ( يٜمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م:  3

 (.3870:  5: اسمـ ُمٜمٔمقر، سم٤مب اًمٙم٤مف، ُم٤مدة )يمس٥م(، )( يٜمٔمر: ًمس٤من اًمٕمرب 4
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، ومامذا قمغم اًمذيـ يمسبقا اًمسٞمئ٤مت وضمٕمٚمقه٤م رزىمٝمؿ ُمـ هذه اًمدٟمٞم٤م إٓ حتّٛمؾ شمبٕم٦م هذا (1) " فةيمسب

 اًمرزق: يمّؾ اُمرئ سمام يمس٥م رهلم.

 ہۀۀڱڱڱںںڻڻڻڻچ:ويم٠من ىمقًمف شمٕم٤ممم         

 أي٦م ذم اًمسٞم٤مق اًمس٤مسمؼ، ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:هق قملم ُم٤م اظمتزًمتف وم٤مصٚم٦م  چہہ

ؿ ُم٤م ٔمَ ًمٞمتح٘مؼ ذم إذه٤من قمِ  :، يبَسطچڇڃڃڃچچچچڇچ

 وصحب٦م اًمٜم٤مر، ومبئس اًمٙمس٥م طمٞمٜمئذ، وسمئس اعمّمػم. ،واخلٚمقد ،وؾمب٥م ُم٤م ٟم٤مًمقا سمف اًمقيؾ ،يمسبقه

 ، اطمتامٓن:چڱڱںںڻڻچوُمٜم٤مط آؾمتٕم٤مرة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:          

ُمٙمٜمٞم٦م: شمٙمٛمـ ذم: )ؾمٞمئ٦م( و)ظمٓمٞمئتف(، سمٞم٤من ذًمؽ أن اًمٙمس٥م ٓ يٙمقن إٓ ُمـ إٟمس٤من،  ام :أوهل  

آؾمتٕم٤مرة هٜم٤م ذم شمّمقير اًمسٞمئ٦م سمٌمء ُم٤مدي ، وواًمٙمس٥م يٙمقن عم٤م هق ُم٤مدي، ُمٕمٜمقي٦م ٤مًمسٞمئ٦موم

وم٤مًمسٞمئ٦م هٜم٤م ُمِمبٝم٦م ، ٕن يم٤مؾم٥م اًمسٞمئ٦م ظم٤مٌه : واحل٘مٞم٘م٦م أٟمف ظمس٤مرة ٓ ُمٙمس٥م، يٙمسبف اعمخٓمئ

ن طمرص اعمذٟم٥م قمغم أ اًمسٞم٤مىمٞم٦م ًم٦ماًمدٓ. صمؿ شُمؼمز واًمتٝمٙمؿ قمغم ؾمبٞمؾ اًمسخري٦م ،سم٤معم٤مل أو اًمرسمح

 ًمٞمدل قمغم أن ُمٍمع اًمٙم٤مومر: ُمٙمسب٤م اًمسٞمئ٦م يّمقر هق ُم٤م ضمٕمؾ اًم٘مرنن، وذه اعم٤مدة قمٜمده، اًمٙمس٥م

 .إمم اخلس٤مرة رص قمغم اًمٙمس٥موُمـ صمؿ ىم٤مده احل، يم٤من ٟمتٞمج٦م ـمٛمٕمف

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 اعمجتبك ُمـ اًمسٜمـو(. 288:  3(، )3528يمت٤مب اإلضم٤مرة، سم٤مب ذم اًمرضمؾ ي٠ميمؾ ُمـ ُم٤مل وًمده، رىمؿ احلدي٨م: ) :أسمق داود ؾمٜمـ(  1

: أسمق قمبد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم اخلراؾم٤مين، اًمٜمس٤مئل، حت٘مٞمؼ: قمبد اًمٗمت٤مح أسمق همدة، )طمٚم٥م: ُمٙمت٥م اعمٓمبققمة٤مت )اًمّمٖمرى(

 (، وهمػممه٤م.240:  7(، )4449هة(، يمت٤مب اًمبٞمقع، سم٤مب احل٨م قمغم اًمٙمس٥م، رىمؿ احلدي٨م: ) 1406اإلؾمالُمٞم٦م ، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 
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اعمةذٟم٥م  اًمذي يٓمقق (1)ؿمبٝم٧م سم٤مًمسقر ٦م، ُمٕمٜمقي ،چںڻڻچواخلٓمٞمئ٦م ذم ىمقًمف:       

ظمة٤مٟمؼ. ٤مًمسقر حمٙمؿ ٤م، وموٓ هروسم ستٓمٞمع طمريم٦ميٓ ، إذ ومٞمٕمجز قمـ اًمٗمرار  (2)، وحيقـمفيمؾ ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ

وهذا أؿمبف ُمة٤م يٙمةقن سم٤مًمٚمةذة اًم٘مٚمٞمٚمة٦م ، وومرح ٥مِس إول يمَ وذم إُمٕم٤من اًمٜمٔمر ًمالؾمتٕم٤مرشملم يٚمحظ أن 

اًمتةل  وسم٘م٤مء اًمسٞمئ٦م، ذم ومٜم٤مء اًمٚمذة هيٕم٤مان اخلنيٙمقن اًمقسم٤مل وصمؿ ، ب اًمذٟم٥م٤ماًمتل شمّم٤مطم٥م ارشمٙم

 ، إذ ٓاإلطم٤مـمة٦م ذم أظمةرة، وىمةد شمٙمةقن وُمـ هٜم٤م يم٤من قمذاسمف وىمٝمره، سقر حمٙمؿيم طمٗمتٝم٤م اخلٓم٤مي٤م،

 ٦م، وٓ رضمقع.ه٤مل ًمٚمتقسم

صم٤مٟمٞمٝمام: شمبٕمٞم٦م: ؿمبف قمٛمؾ اًمسٞمئ٤مت سم٤مًمٙمس٥م، ومحذف اًمٕمٛمؾ، وأـمٚمؼ اًمٙمس٥م قمٚمٞمف قمةغم ؾمةبٞمؾ         

آؾمتٕم٤مرة اًمتٍمحيٞم٦م. وومٞمف أن قمٛمؾ اًمسٞمئ٦م دم٤مراؿ اًمتل ه٤م ُمٜمٗمٕمتٝمؿ، جيٜمقن ُمٜمٝم٤م ذم ٟمٔمرهؿ يمسةب٤م، 

واًمٙمس٥م ٓسمد ومٞمف ُمـ اؾمتٛمرار، يمةذًمؽ ؾمةٞمئ٤ماؿ: ُمةداوُمقن قمةغم ومٕمٚمٝمة٤م طمتةك صة٤مرت سمٛمٜمزًمة٦م 

                                                           
آظمةتالف ذم اًمتٕمبةػم ٟمة٤مرء قمةـ ري أٟمةف قمةدو، وًمٕمةؾ ةيمالم اًمٓمؼمي رمحف اهلل أن اعمحٞمط طم٤مئط، وضم٤مء قمـ اًمزخمِموُمٝمؿ ُمـ (  2

، وشمّمقير )اخلٓمٞمئ٦م( سمّمقرة اًمٕمدو اًمةذي يسةٕمك إمم اإلطم٤مـمة٦م دلأيم٤من هذا  ىمقىأومٙمٚمام يم٤من اعم٤مٟمع ، اظمتالف شمّمقر اعمٜمع ُمـ اًمٜمٗم٤مذ

قمٜمةدُم٤م  واإلرؿم٤مد إمم قمٔمٞمؿ ظمٓمره٤م. ًمٙمـ  ىمد َيَسع اًمٗمرار ُمـ اًمٕمةدو  أو ُم٘م٤مشمٚمتةف، و ،سمٛمـ يٕمتدي قمٚمٞمف،  ومٞمف ُمـ اًمتٜمٗمػم ُمـ اخلٓمٞمئ٦م

ُمةراد أي٤م يم٤من اعمحٞمط، وم٢من وسمققمقرة.  مم اخل٤مرجإاًمٜمٗم٤مذ ُمٜمف  ، ُمع هذا حيتٛمؾواًم٘مٝمر سمْمٞمؼ اًمٜمٗمس ومٞمٝم٤م إحي٤مءً طم٤مئٓم٤ًم وم٢من شمٙمقن اخلٓمٞمئ٦م 

 ،ؼم قمـ هةذا آؾمةتٚمزام ُمةرة سم٤مًمٕمةدوقمُ  ، وإن قمغم ؾمبٞمؾ احلتؿ واًمقضمقب وآؾمتٚمزام هٜم٤م، اخلٓمئٞم٦م ًمٚمجزاء اعمذيمقر اهلل هق اؾمتٚمزام

و أو اًمِمةٗم٤مقم٦م أُمة٤م سمة٤مًمتٛمحٞمص ، إيامنذا سم٘مل ُمٕمٝم٤م اإلإن يمؾ ؾمٞمئ٦م ىمد شمس٘مط قمـ ص٤مطمبٝم٤م أ صؾ هذا ذم اًمٗمٝمؿًمٕمؾ أو، وُمرة سم٤مًمسقر

 .تٙمٗمػمًم ه٤ملال طم٤مـم٧م سمف ومأىمد ظمٓم٤مي٤مه ًمٙمـ ُمع اًمٙمٗمر شمٙمقن ، ُمـ ُمٙمٗمرات اًمذٟمقب أو همػمه٤مقمٗمق اهلل 

]اًمٙمٝمػ:   ڇ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ اًمذي حت٤مط سمف اًمدار ومتحدق سمف. وُمٜمف ىمقل اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه: "احل٤مئط "واإلطم٤مـم٦م سمٛمٜمةزًم٦م (  1

[، وم٤مخلٓمٞمئ٦م شمستقزم قمٚمٞمف، وشمِمٛمؾ مجٚم٦م أطمقاًمف، وُمثؾ هذا اًمقصػ يّمح ذم ؿم٠من اًمٙم٤مومر: 42]اًمٙمٝمػ: ڇ ڭ ڭ ڇ[، 29

وحت٘مٞمؼ ذًمؽ : أن ُمـ "اًم٘مٚم٥م وإىمرار اًمٚمس٤من مل حتط اخلٓمٞمئ٦م سمف، وًمذًمؽ ومنت سم٤مًمٙمٗمر، ٕن همػمه وإن مل يٙمـ ًمف ؾمقى شمّمديؼ 

وشمسد ُمـ طمقًمف  أذٟم٥م ذٟمب٤ًم ومل ي٘مٚمع قمٜمف اؾمتجّره إمم ُمٕم٤مودة ُمثٚمف وآهنامك ومٞمف وارشمٙم٤مب ُم٤م هق أيمؼم ُمٜمف، طمتك شمستقزم قمٚمٞمف اًمذٟمقب

ومٞمّمػم سمٓمبٕمف ُم٤مئالً إمم اعمٕم٤ميص، ُمستحسٜم٤ًم إي٤مه٤م، ُمٕمت٘مدًا أن ٓ ًمذة ؾمقاه٤م، ُمبٖمْم٤ًم عمـ يٛمٜمٕمف قمٜمٝم٤م، ُمٙمذسم٤ًم عمـ يٜمّمحف  ُمٜم٤مومذ اخلػم

: ضم٤مُمع يٜمٔمر[.10اًمروم: ] چۀہہہہھھھھےےۓۓ﮲چىم٤مل شمٕم٤ممم:  ومٞمٝم٤م، يمام

دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م  اًمبٞم٤مينواًمتّمقير (، 338:  1)اًمبٞمْم٤موي: شمٗمسػم  (، 289:  1اًمزخمنمي، ) اًمٙمِم٤مف: ،(182:  2)اًمٓمؼمي، : اًمبٞم٤من

 .329 ص ،م(2006عمس٤مئؾ اًمبٞم٤من: حمٛمد حمٛمد أسمق ُمقؾمك، )اًم٘م٤مهرة: ُمٙمتب٦م وهب٦م، اًمٓمبٕم٦م اًمس٤مدؾم٦م، 
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ٙمس٥م، واعمٕمٜمك يمٚمف ذم شمّمقيره٤م سمتج٤مرة، أو ُم٤مل، أو ُم٤م ومٞمف ٟمٗمع، وآؾمتٕم٤مرة حتٛمؾ ذم ـمٞم٤ما٤م ذُمة٤ًم  اًم

 يِمبف اعمدح، وم٢مذا يم٤من هلؿ اٟمتٗم٤مع ُمـ هذه اًمدٟمٞم٤م ومٝمق يمس٥م اًمسٞمئ٦م، ٓ آٟمتٗم٤مع ه٤م.

أو  اًمسٞم٤مق يبلم آطمتامل إقمغم، وهؾ اًم٘مّمد هق شمّمقير اًمسٞمئ٦م )ومتٙمةقن آؾمةتٕم٤مرة ُمٙمٜمٞمة٦م(،       

     .(1)هق شمّمقير اًمٙمس٥م، )ومتٙمقن اؾمتٕم٤مرًة شمبٕمٞم٦م(

 ُمٕمٜم٤مه،عمجرد اًمٙمس٥م سمٕمٞمدا قمـ دىمٞمؼ  ًمتّمقير اًمسٞمئ٦م، وًمٞمس اًمسٞم٤مق اًمرئٞمس ًمٞمس همرض كأن       

٤ًم، ؿمٞمئ٤م ذم ؾُمقس ـمبٕم هلؿطمتك ص٤مر  ،دهؿ قمٚمٞمفوشمٕمقّ  ،هٜم٤م هق سمٞم٤من مترؾمٝمؿ اًمذٟم٥م ٤مًمٖمرضوم

وشمٕمقدهؿ قمٚمٞمف  ،مترؾمٝمؿ ذم اًمذٟم٥م نأقمغم ُمٕمٜمك  وُمـ صمؿ شمٙمقن آؾمتٕم٤مرة ذم اًمٙمس٥م  ٟمٗمقؾمٝمؿ،

ڳڳڳڱڱ  چىمقًمف :  ، ذم ول اًمسٞم٤مقأوهذا فم٤مهر ُمـ  ،يمتس٤مب ذم اًمذٟم٥م يمسب٤م آػّم ص

ھ  ھ  ھ  ے  ے    ھڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہ  ڻڱ  ں        ں  ڻ  ڻڱ 

 : فةة٦م ىمقًمةةمم هن٤مي، إ(2)چ﯀     ﮿  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮺﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮲ۓ  ۓ

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ڈڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڇچ

ومْمٚمٞم٦م وسم٤مقمت٘م٤مدهؿ إ ،هنؿ سم٘مسقة ىمٚمقهؿٕ، (3)چڳڱگگگڳڳڳگک

 ال ومةةة ؾمجٞم٦م همػم حمدصم٦م،مترؾمقا قمٚمٞمٝم٤م ومّم٤مرت هلؿ ، طمسٜم٦م ٤مهنيم٠م اًمسٞمئ٦م امرؾمقنص٤مروا ي، واًمٜمج٤مة

 

 

                                                           
ٓ ، اًمبت٦مة ٚمٞمس هٜم٤م اؾمتٕم٤مرومأن اًمٙمس٥م قم٤مم، واإلطم٤مـم٦م ُمتح٘م٘م٦م.   -أيده اهلل وأدام قمٚمٛمف– حمٛمقد شمقومٞمؼ :اًمديمتقرإؾمت٤مذ يرى (  2

ٕن اإلٟمس٤من ىمد يٙمتس٥م قمٚماًم،  :اًمٙمس٥م مل يٜمت٘مؾ ُمـ ُم٤مدي إمم ُمٕمٜمقيذًمؽ أن ، وٓ شمبٕمٞم٦م ذم اًمٗمٕمٚملم ،أو اخلٓمٞمئ٦م ُمٙمٜمٞم٦م ذم اًمسٞمئ٦م

د ُمٜمٓمٚم٘م٤م ذم اًمٗمٝمؿ واًمتٗمٙمػم ٕمومٚمؿ ي ،طملم ي٘مع ذم ُمٕمّمٞم٦م أن ـم٤مىم٤مشمف ىمد ىمٞمدت اإلٟمس٤منإذ يِمٕمر  ًمسٞمئ٦م، ذم ا وذم اخلٓمٞمئ٦م إُمر  يمام

ومال داقمل ٓقمتب٤مر طم٤مل   :٦م، واإلٟمس٤من ًمٞمس ؿمٞمًئ٤م ُم٤مدي٤م، سمؾ هق أوٓ ُمٕمٜمك  ىم٤مئؿ ذم ُم٤مدة، وقمٚمٞمفوصٜم٤مقم٦م اخلػم. وم٤مإلطم٤مـم٦م هٜم٤م ُمتح٘م٘م

 .اًمققم٤مء أصؾ، وُم٤م يم٤من ومٞمف ومرع

1
 .[74اًمب٘مرة: ](  

1
 .[80اًمب٘مرة: ](  
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 .(1)ون آيمتس٤مبد  ٤مًمٙمس٥من قمـ هذا سمنوُمـ صمؿ قمؼم اًم٘مر ،وٓ رضمقع قمـ ذٟم٥م ،طمس٤مس سمٜمدمإ

إؿِمٕم٤مر سم٠من اخلٓمٞمئ٦م إذا   ڇ ڻ ڻ ں ڇ: ىمقًمف شمٕم٤ممموذم هذا اًمتٕمبػم سم٤مإلطم٤مـم٦م ذم      

 :ذٟمبف أهمٚم٥م ُمـ ـم٤مقمتفطمتك يم٠من  ،واًمتقسم٦مومحرُمتف اإِليامن  ،فأطم٤مـم٧م سمّم٤مطمبٝم٤م أظمذت سمٛمج٤مُمٕم

إمم ُم٤م يِم٤مء اهلل ُمـ اًمزي٤مدة واًمثقاب،  ،إمم ؾمبٕمٛمئ٦م وٕمػ ،ٕٟمف إذا يم٤مٟم٧م احلسٜم٦م سمٕمنم أُمث٤مهل٤م

ُمـ  سم٠مٟمف ىم٤مسمَؾ هذا اًمٙمؿّ  ُمِمٕمرةٌ   ڇ ڻ ڻ ں ڇويم٤مٟم٧م اًمسٞمئ٦م سمٛمثٚمٝم٤م، وم٢من يمٚمٛم٦م: 

و مل يستتبٕمٝم٤م  ،٧م طمقًمف ظمٓم٤مي٤مه اًمتل أس قمٚمٞمٝم٤مةةاحلسٜم٤مت سم٠موٕم٤مف أوٕم٤مومف ؾمٞمئ٤مت، طمتك اًمتٗمّ 

 . سمام يٛمحق سمف اهلل اًمسٞمئ٤مت

واظمتٚمػ قمٚمامء اًمتٗمسػم ذم ُمٕمٜمك )ؾمٞمئ٦م( ذم أي٦م: ُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمٚمٝم٤م اًمٙمب٤مئر، وُمٜمٝمؿ ُمـ       

ظمّمّمٝم٤م سمحس٥م ؾمٞم٤مىمٝم٤م اًمالطمؼ واًمس٤مسمؼ، سم٠مهن٤م اًمنمك ظم٤مص٦م أو اًمٙمٗمر، وهذا ُم٤م قمٚمٞمف مجٝمرة 

 - (اًمسٞمئ٦م)٤م اًمنمك سم٤مهلل، وإٟمام ىمٚمٜم٤م إن وم٢مهن (اًمسٞمئ٦م)وأُم٤م ":ىمقًمف. ذيمر اًمٓمؼمي رمحف اهلل (2)أهؾ اًمٕمٚمؿ

ذم  -اًمتل ذيمر اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه أن ُمـ يمسبٝم٤م وأطم٤مـم٧م سمف ظمٓمٞمئتف ، ومٝمق ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر اعمخٚمديـ ومٞمٝم٤م 

، وإن يم٤من فم٤مهره٤م ذم اًمتالوة قم٤مُم٤م، ٕن ٜمك اهلل ه٤م سمٕمض اًمسٞمئ٤مت دون سمٕمضهذا اعمقوع، إٟمام قم

هؾ اإليامن سمف، ًمتٔم٤مهر اهلل ىم٣م قمغم أهٚمٝم٤م سم٤مخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر. واخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر ٕهؾ اًمٙمٗمر سم٤مهلل دون أ

، وأن اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر ٕهؾ اًمٙمٗمر سم٤مهلل يامن ٓ خيٚمدون ومٞمٝم٤مسم٠من أهؾ اإل إظمب٤مر قمـ رؾمقل اهلل 

 ڻ  ڻ ں  ں    ڱ ڱ ڱ ڇدون أهؾ اإليامن. وم٢من اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه ىمد ىمرن سم٘مقًمف: 

 ے  ھ ھ ھ ھ ڇىمقًمف:  ڇہ ہ  ہ ۀۀ ڻ ڻ

                                                           
سار إلوُمـ صمؿ ا ،واًمتٛمرس ه٤م ،اًمتٕمقد قمٚمٞمٝم٤م  ُمـ  هائٞمؾ قمغم هذا اًمٜمٛمطإذيمر خم٤مًمٗم٤مت سمٜمل ؾمقرة اًمب٘مرة   ؾمٞم٤مقوىمد همٚم٥م ذم (  2

ومتٙمةقن   ،دل قمةغم ذُمٝمةؿأويمة٤من ، ٤مومس٤مدهؿ ومس٤مدا ٓ ي٘مبؾ صةالطم شمبلم ةسقرذم اًم تيمرٙمؾ اًمٜمٕمؿ اًمتل ذُ ًمهذا  ُم٤م ُوؿّ ذا ٢موم. قمٚمٞمٝم٤م

 ، ومتة٠ميتاًمٙمثةرة وأ ن شمٜمٙمػم ؾمٞمئ٦م يٕمٓمٞمٝمة٤م ُمٕمٜمةك اًم٘مٚمة٦مٕ: ظمر ًمٚمسٞمئ٦منًمالطمؽماز قمـ شمّمقر ُمٕمٜمك : يم٤مًمتٙمٛمٞمؾ شمرؿمٞمحّٞم٦م طم٤مـم٦م هٜم٤ماإل

 .ُمٕمٜمك اًم٘مٚم٦م ن يتقهؿ ومٞمٝم٤مأقمـ  اً واطمؽماز، عمٕمٜمك واطمد ُمـ اًمتٜمٙمػم ٤مً ٚمزاُمطم٤مـم٦م اؾمتاإل

هن٤م اًمٙمبػمة ومٝمق إاًمرازي واًم٘مرـمبل واًمبٞمْم٤موي وأسمق طمٞم٤من إٟمدًمز واسمـ يمثػم وهمػمهؿ رمحٝمؿ اهلل. أُم٤م ُمـ ىم٤مل ( اًمٓمؼمي و 2

 (.289:  1يٜمٔمر: اًمٙمِم٤مف: اًمزخمنمي، ) اًمزخمنمي رمحف اهلل، شمبٕم٤ًم عم٤م يٕمت٘مده ذم أصح٤مب اًمٙمب٤مئر.
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اًمذيـ هلؿ اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر ُمـ . ومٙم٤من ُمٕمٚمقُم٤م سمذًمؽ أن  ڇ ڭ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے

 .(1)"...، همػم اًمذيـ هلؿ اخلٚمقد ذم اجلٜم٦م ُمـ أهؾ اإليامنٙمٗمر واًمنمك سمفأهؾ اًم

 أن يٛمقت وهق ُمٍمٌّ  قمٜمده اإلطم٤مـم٦م  ومٛمٕمٜمك ه٤م سم٤مًمٙمبػمةسم٤مًمنمك. وُمـ ومّن   ت اخلٓمٞمئ٦مّن ومُ        

 يٙمقن اًم٘مقل اًمث٤مين  وقمغم ،اٟمتٝم٤مء  سمف اإلىم٤مُم٦م ٓ إمم اً رادُمقمٚمٞمٝم٤م، ومٞمٙمقن اخلٚمقد قمغم اًم٘مقل إول 

 .(2)اخلروج ُمـ اًمٜم٤مر إذ ُمآًمف إمم :اعمراد سمف اإلىم٤مُم٦م دهرًا ـمقيالً 

إقمغم هق إول: ئمٝمر هذا ُمـ اًمسٞم٤مق اًمٕم٤مم اعمتحدث قمـ اًمذيـ مل ي١مُمٜمقا ُمـ اًمتقضمٞمف و       

 :ح٤مب إمم اًمٜم٤مر قمغم ُمٕمٜمك اعمالزُم٦موإو٤موم٦م إصاًمٞمٝمقد، وُمـ اصٓمٗم٤مء اًمتٕمبػم سم٠مصح٤مب اًمٜم٤مر، 

، وهذه (1)ص سم٤مًمٙمثرة واعمالزُم٦متٕن اًمّمحب٦م وإن ؿمٛمٚم٧م اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم ًمٙمٜمٝم٤م ذم اًمٕمرف خت

سمح٤مًم٦م ُمالزُم٦م  ،اؾمتٕم٤مرة متثٞمٚمٞم٦م: ؿمّبٝم٧م طم٤مًم٦م ُمالزُم٦م اًمٙمٗم٤مر ًمألومٕم٤مل اًمتل شمستقضم٥م اًمٜم٤مر

طمٞم٨م اؾمتٕمػم ًمٗمٔمف ًمٚمٛمِمبف، واجل٤مُمع سمٞمٜمٝمام هق  ،اًمّم٤مطم٥م ص٤مطمبف، طمذف اعمِمبف، وذيمر اعمِمبف سمف

، ومحّ٘مٝمؿ أٓ وأهٚمٝم٤ماًمرو٤م سمٌمء ٓ يٗمّرط قمٜمف، وومٞمف أن اًمٙمٗم٤مر هؿ اًمذيـ اظمت٤مروا صحب٦م اًمٜم٤مر 

ذم طمٞم٤ماؿ اًمدٟمٞم٤م ُم٤م  -إليث٤مرهؿ "واهلل ؾمبح٤مٟمف ضمٕمٚمٝمؿ ًمٚمٜم٤مر أصح٤مسم٤م ُيٗمّمٚمقا قماّم ـمٚمبقا صحبتف، 

سم٢ميث٤مرهؿ  -، ومجٕمٚمٝمؿ ضمؾ ذيمره ل اًمتل شمقردهؿ اجلٜم٦مقمغم إقمام -يقردمهقه٤م ويقردهؿ ؾمٕمػمه٤م 

يمّم٤مطم٥م اًمرضمؾ اًمذي يّم٤مطمبف ُم١مصمرا صحبتف قمغم صحب٦م هل٤م أصح٤مسم٤م،  -أؾمب٤مه٤م قمغم أؾمب٤مب اجلٜم٦م

وًمٚمّم٤مطم٥م قمالُم٤مت ُمـ ص٤مطمبف، إُّم٤م اىمؽمن سمف ، (5)واًم٘مٍم إو٤مذم ًمٚم٘مٚم٥م ،(4)"همػمه طمتك يٕمرف سمف

اىمتدى سمف، وذم ه١مٓء ُمـ أظمالق اًمتٝمٞم٩م اًمتل هل قمالُم٦م قمغم اًمٜم٤مر: وم٘مد يم٤مٟم٧م ىمٚمقهؿ ُمستٕمرة قمغم 

 احلؼ وأهٚمف، شمٙم٤مد متّٞمز ُمـ اًمٖمٞمظ، ومٜم٤مؾم٥م أن يْمؿ اًم٘مريـ ًم٘مريٜمف، وخيّٚمد ذم أٟمس٥م حمّٚمف. 

                                                           
 (.181،  180:  2) اًمٓمؼمي، :( ضم٤مُمع اًمبٞم٤من 1

 (.445:  1) أسمق طمٞم٤من إٟمدًمز، ( يٜمٔمر: اًمبحر اعمحٞمط: 2

 (.306:  1) إًمقد، ( يٜمٔمر: روح اعمٕم٤مين: 3

 (.185:  2) اًمٓمؼمي،( ضم٤مُمع اًمبٞم٤من:  4

 (.581:  1)اسمـ قم٤مؿمقر، اًمتحرير واًمتٜمقير: يٜمٔمر: (  5
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،  وزضمر  سمٕمد ُمٜمزًمتٝمؿ ذم اًمٙمٗمر واخلٓم٤مي٤مقمغمومٞمف شمٜمبٞمف   ڇ ڻ ڇواؾمؿ اإلؿم٤مرة ًمٚمبٕمٞمد:        

ًمٞمدّل قمغم أن   ڇ ڻ ڇذم: سم٤مًمٗم٤مء  يتوأُ ، أو ُم٘م٤مرسم٦م أومٕم٤مهلؿ ُم٘م٤مرسمتٝمؿ صقٟم٤ًم قمـ :ٕهؾ اًمٓم٤مقم٦م

وظمٚمقدهؿ ومٞمٝم٤م، ذم طملم أن اًمٗم٤مء مل شم٠مت ذم أي٦م سمٕمده٤م: ٕن اًمذيـ  ،أقمامهلؿ ؾمب٥م دظمقهلؿ اًمٜم٤مر

ھ  ھھچ ىم٤مل شمٕم٤ممم:،  (2)نُمٜمقا إٟمام يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمرمح٦م اهلل شمٕم٤ممم ٓ سم٠مقمامهلؿ

ًمٕمٚمق  ، واؾمؿ اإلؿم٤مرة طمٞمٜمئذ شمنميٌػ چڭ﮲﮳﮴ۓۓھےے

 ذم دار اخلٚمقد سمسب٥م ُمـ قمٚمق ومٕمٚمٝمؿ، وذم هذا إهمراء وطمّض.  ُم٘م٤مُمٝمؿ

 وُمـ ؿمقاهد ُم٤م ضم٤مء ُمـ )ؾمٞمئ٦م( ذم اًم٘مرنن ىمقًمف قمّز وضمؾ:        

ژ     ڑ  ڑ  ک    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇچ

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ک  ک     ک   گ

ۓ    ۓے  ےھ  ھہ    ہ  ہ  ھ  ھ   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀۀ  ہ   

﮿  ﯀  ﯁             ﮼  ﮽﮾   ﮸   ﮹    ﮺  ﮻  ﮷﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ                                 

 .(2) چۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  جئ   حئ  

س قمغم اإليامن، ويم٤مٟم٧م أّم دقم٤مئٛمف ذم  (3)ٙمٞم٦ماعماًمسقرة ُم٘مّمدي٦م         آضمتامع قمغم اًمديـ اًمذي ُأؾمر

اًمّمالة، وروح أُمره إًمٗم٦م سم٤مًمِمقرى، وأسملم ُم٤م يٙمقن هذا آضمتامع ذم اًمّمالة، واًمِمقرى، 

                                                           
وهةذا -(. وشمقضمٞمف ذًمؽ راضمع إمم أن )َُمـ( ذم أي٦م اطمتٛمٚم٧م أن شمٙمقن اؾمةاًم ُمقصةقًٓ، 498:  1) اًمب٘م٤مقمل، ( يٜمٔمر: ٟمٔمؿ اًمدرر: 1

، ًمةذا ِمة٤مئع٘مةقل اًماًمؾمػمًا قمةغم  :اقمتؼمه٤م  اؾماًم ُمقصقًٓ  ٓ ري٥م أن اًمب٘م٤مقملواؾمؿ ذٍط وىمع سمٕمده ُم٤مض ًمٗمٔم٤ًم، و، -رأي اجلٛمٝمقر

، ومل شم٠مت ُمع أصةح٤مب اجلٜمة٦م ٕن وم٘مط اًمتسقيغ، إذ ًمق يم٤مٟم٧م اؾمؿ ذط جل٤مءت اًمٗم٤مء طمٞمٜمئذ ًمرسمط اجلقاب سم٤مًمنمطؾمقغ ًمٚمٗم٤مء هذا 

اب )ُمةـ( مهة٤م رـمٞم٦م واعمقصةقًمٞم٦م ذم إقمةرةز اًمِمةوأسمرز ُمةـ ضمةقّ  وقمٚمٞمف: ومٚمـ يٙمقن اًمتقضمٞمف ؾمديدا طمٞمٜمئذ.  اًمٜمٔمؿ ًمٞمس ومٞمف ذط،

، 188، 185، 164، 149اجلةزء اًمث٤مًمة٨م: ) -اًم٘مسةؿ إول ٛم٦م، قمْمةٞم يٜمٔمر: دراؾم٤مت ٕؾمةٚمقب اًم٘مةرنن:اًمٕمٙمؼمي وأسمق طمٞم٤من، 

191.) 

1
 [.43 – 36اًمِمقرى: ](  

 (.193: 1) اًمزريمٌم، ( يٜمٔمر: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرنن: 3
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ل ًمٚمحؼ اًمذي اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف هذا اًمٙمت٤مبواإلٟمٗم٤مق، واًمٕمٗمق، واًمّمٗمح قمـ اعمزء، واإلذقم٤من  ، اعمٜمزَّ

ؿ  ويٙم٤مد يٙمقن هذا اعمٕم٘مد ًم٥م اًمسقرة اًمذي ُمٜمف اًمتٛمس  .(1)عمٙم٤مرم إظمالققمغم ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم، اعمتٛمر

 اًمٕمٚمامء سمٕمض ُم٘م٤مصده٤م.

اًمسٞم٤مق اعم٘م٤مزم ذم سمٞم٤من اًمّمٗم٤مت اًمتل ُم٤م اٟمبٜمك قمٚمٞمٝم٤م ىمقٌم إٓ يم٤مٟمقا يم٤مجلسد اًمقاطمد، ُمس٤مر  وأشمك      

إيامهنؿ سم٤مًمتقيمؾ قمغم رهؿ ، وهل صٗم٤مت اًمذيـ أشمبٕمقا (2)ٓ شم٠مظمذهؿ ٟم٤مزًم٦ٌم ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرة

طمؼ اًمتقيمؾ، وم٤مٟمتٗمك سمذًمؽ اًمنمك اخلٗمل يمام اٟمتٗمك اجلكم سم٢ميامهنؿ، وُمـ يم٤من يمذًمؽ يم٤من اهلل يم٤مومٞمف 

وهؿ اًمذيـ اضمتٜمبقا يمب٤مئر اإلصمؿ ،(3)چےےۓۓھہہہھھھچ يمّؾ ُمٚمّؿ،

واًمٗمقاطمش درًءا  ًمٚمٛمٗمسدة، ووـّمٜمقا اًمٜمٗمس قمغم دمدد اًمٖمٗمران ُمع دمدد اًمٖمْم٥م ذم قمالىمتٝمؿ 

ؿ اًمت٤مم قمٞمٜم٤ًم وأصمرًا يٙمقن ُم٤م مل حيّمؾ ُمـ اًمٔم٤ممل سمٖمل، أُم٤م اهنوهمٗمر .ُمع ىمدراؿ قمغم آٟمت٘م٤مم سمٖمػمهؿ،

إذا أص٤مهؿ اًمبٖمل وم٢مهنؿ يٙمرهقن أن ُيستذًمقا، ومٞمٜمتٍمون ًمٔمٚمٛمٝمؿ دون اًمتٕمدي، أو يرشم٘مقن عمرشمب٦م 

قن إىم٤مُم٦م اًمّمالة اًمٕمٗمق اًمت٤مم، وهؿ اًمذيـ اؾمتج٤مسمقا ًمرهؿ سمام هلؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ اهل٤مدي ًمٚمرؿمد، يديٛم

اقمتامدًا قمغم ومْمؾ اهلل، وم٤مًمديـ يمٚمف اشمّم٤مٌل  -ُم٤م ومٞمٝم٤م وإن ىمّؾ - يٛمقن اإلٟمٗم٤مق، ٓ ي٘مبْمقن أيدهيؿويد

 وإطمس٤من إمم اعمخٚمقق. ،سم٤مخل٤مًمؼ

سمٛمٕمٜمك: وضمزاء ؾمٞمئ٦م اعمزء قم٘مقسمتف سمام أوضمبف اهلل قمٚمٞمف،   ڇ ۓے ے ھ ھ ڇوىمقًمف:       

 گڳڳڳڳڱچ ( 4 )قمٚمٞمف، ومٝمل ُمس٤مءة ًمفومٝمل وإن يم٤مٟم٧م قم٘مقسم٦م ُمـ اهلل أوضمبٝم٤م 

 (.5)چڱ

                                                           
 (.230: 17) اًمب٘م٤مقمل، يٜمٔمر: ٟمٔمؿ اًمدرر: (  1

 (.331: 17) اًمس٤مسمؼ،( يٜمٔمر:  2

1
 .[3]اًمٓمالق: (  

 (.524:  20) اًمٓمؼمي، ( يٜمٔمر: ضم٤مُمع اًمبٞم٤من: 4

5
 [.160إٟمٕم٤مم: ](  
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 ڳ گ گ گ ڇ :سمذيمره ئداًمٔم٤ممل سمُ  ـقم صٜمػ يٕمٗمق ؛٤منصٜمٗم هٜم٤م اعم١مُمٜمقنو      

 ے ھ ھ ڇ: شمٕم٤ممم طمد آٟمتّم٤مر سم٘مقًمف ُمع سمٞم٤من ،ٔم٤مملاًمُمـ  وصٜمػ يٜمتٍم،(1)ڇڳ

 ھ ہ ہ   ہ      ہ ۀ ڇعم٤م ىم٤مل: ٟمف : إذ إ(3)ومٞمٜمتٍم ممـ فمٚمٛمف ُمـ همػم أن يٕمتدي :(2)ڇے

 ،وم٢من اًمٜم٘مّم٤من طمٞمػ ،أردومف سمام يدل قمغم أن ذًمؽ آٟمتّم٤مر جي٥م أن يٙمقن ُم٘مٞمدا سم٤معمثؾ ، (4)ڇ ھ

 .(5)وسمف ىم٤مُم٧م اًمساموات وإرض ،واًمتس٤موي هق اًمٕمدل ،واًمزي٤مدة فمٚمؿ

 :قمغم صمالث ُمراشم٥م: قمدل وومْمؾ وفمٚمؿ ذم اًمٕمالىم٦م سملم اإلٟمس٤من واإلٟمس٤من اًمٕم٘مقسم٤مت تيمرذُ        

وُمرشمب٦م اًمٗمْمؾ: اًمٕمٗمق : وهل دقمقة ًمٗمْمٞمٚم٦م اًم٘مسط ضمزاء اًمسٞمئ٦م سمسٞمئ٦م ُمثٚمٝم٤م، :ومٛمرشمب٦م اًمٕمدل

ًمٞمدل ذًمؽ  :ومٞمف ط اهلل ذم اًمٕمٗمق اإلصالَح ، وَذَ هؿ اًمذيـ أضمرهؿ قمغم اهللواإلصالح قمـ اعمزء، و

، ويم٤مٟم٧م اعمّمٚمح٦م اًمنمقمٞم٦م شم٘متيض قم٘مقسمتف، وم٢مٟمف ذم هذه احل٤مل ٓ اجل٤مينيٚمؼ اًمٕمٗمق قمـ  قمغم أٟمف إذا مل

اًمذيـ ، وهؿ  ڇ ﮻ ﮺  ﮹ ﮸ ڇ: ذم وم٤مصٚم٦م أي٦م تأُم٤م ُمرشمب٦م اًمٔمٚمؿ وم٘مد ذيمر، ُم٠مُمقرا سمف يٙمقن

 .(6)جيٜمقن قمغم همػمهؿ اسمتداء، أو ي٘م٤مسمٚمقن اجل٤مين سم٠ميمثر ُمـ ضمٜم٤ميتف

صٗم٤مت اًمذيـ نُمٜمقا، ُمـ أي٦م  هٔمٝمرُمـ ظمّمقصٞم٤مت اًمٜمٔمؿ ذم وضمقه اًمدًٓم٦م اًمسٞم٤مىمٞم٦م ُم٤م شمُ         

وومّٕمٚمقا هذا اإليامن سمجٛمٚم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت اعمنموم٦م، وم٘مد ختّٚمقا قمـ يمب٤مئر اإلصمؿ واًمٗمقاطمش، وحتّٚمقا 

رأس ٕن   ڇ ڱ ڱ ڇ قمغم ىمقًمف:  ڇ ڱ ڱ ڇسمٙمؾ ُم٤م هيدي ًمٚمتل هل أىمقم. وىمّدُم٧م: 

ومٚمـ ي٘مٞمؿ صالشمف همػم ُمستجٞم٥م، وآؾمتج٤مسم٦م وإىم٤مُم٦م اًمّمالة يِمؽميم٤من ذم  ٦م اًمّمالة،إىم٤مُمآؾمتج٤مسم٦م 

ومٞمتجٝم٤من  ڇ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڇإصالح اًمٕمبد ًمديٜمف، أُم٤م اًمِمقرى واإلٟمٗم٤مق: 

                                                           
2
 [. 37اًمِمقرى : ](  

1
 [.40اًمِمقرى: ](  

 (.490:  18اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرنن: اًم٘مرـمبل، ) ( يٜمٔمر:  3

4
 .[39اًمِمقرى: ](  

 (.179:  27ًمتٗمسػم اًمٙمبػم: اًمرازي،  )( يٜمٔمر: ا 5

 .760ص  اًمسٕمدي،  ( يٜمٔمر: شمٞمسػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمسػم يمالم اعمٜم٤من: 6
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شمٕم٤مون ُم٤م ذم اإلٟمٗم٤مق ُمـ ، واًمتٕم٤مون ذم ؾمٞم٤مؾم٦م احلٞم٤مة ُمـاًمِمقرى  ُمع ُم٤م ذم ،إلصالح اًمٕمبد ذم دٟمٞم٤مه

، وإن يم٤من هذا (1)ُمـ ىمبٞمؾ ُمراقم٤مة اًمٜمٔم٤مئراعمتٜم٤مؾمب٤مت اجلٛمع سملم اعمتِم٤مه٤مت ، وهذا ذم طم٤مضم٤مت احلٞم٤مة

اًمٚمقن ُمتح٘مؼ ذم اًم٘مرنن يمٚمف، ذم مجٞمع أًمٗم٤مفمف وشمرايمٞمبف وأصقاشمف، ذم طمسـ ُمالءُمتف سملم إًمٗم٤مظ 

ه وشمآظمٞمف، سمحٞم٨م واعمٕم٤مين، واًمتٜم٤مؾم٥م سملم اًمٙمالم وُمراُمٞمف وُمٕم٤مٟمٞمف، وآٟمسج٤مم اعمتح٘مؼ ُمـ دم٤مور

 . (2)ذم اًمٗمٝمؿ وٓ همراسم٦م ذم آؾمتٞمٕم٤مب ُمٜمف ٟمبقٌ ٓ يٙمقن 

سملم إىم٤مُمتٝمؿ اًمّمالة وإٟمٗم٤مىمٝمؿ، ذم طملم أن ؾمٜم٦م   ڇ ں ں ڇيٚمحظ ذم هذا اًمسٞم٤مق هلء:        

ون ومّمؾ: ٕن اًمّمالة واإلٟمٗم٤مق أصؾ لْم دب٤مقم٤ًم ُمتالزُمَ شمِ  -إذا أشمٞم٤م ُمٕم٤مً –اًم٘مرنن اًمبٞم٤مٟمٞم٦م أهنام ي٠مشمٞم٤من 

هق اعمقوع اًمقطمٞمد اًمذي اًمٕمٞم٤مر قمغم همػممه٤م، واًمذي ضم٤مء  ذم اًمِمقرى اًمٕمب٤مدات اًمبدٟمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م، و

ويم٠مٟمف يقُمئ إمم أن يٙمقن طم٤مل اعمتِم٤موريـ يمح٤مهلؿ ورة سملم إىم٤مُم٦م اًمّمالة واإلٟمٗم٤مق، ضم٤مءت ومٞمف اعمِم٤م

 ٙمقنشم ،واطمد تامع اعمّمٚملم قمغم إُم٤ممضميم٤م ،واضمتامع قمغم يمٚمٛم٦م ؾمقاء ،ـمٝم٤مرة ىمّمد ،ذم اًمّمالة

يمام يقُمئ أن يٙمقن   .ُم٠مم واطمد: وضمٝم٦م واطمدة ويمام ًمٚمٛمّمٚملم ،هق اهللٝمؿ ُم٠مُمّ وضمٝمتٝمؿ واطمدة، و

طم٤مهلؿ يمام ذم اإلٟمٗم٤مق،  شمسخق يمؾ ٟمٗمس، ومم٤م رزىمٝم٤م ره٤م شمٜمٗمؼ: ُمـ اشمس٤مع قمٚمٛمٝم٤م، وًم٘م٤مٟم٦م وقمٞمٝم٤م، 

وٓ شمْمـ سمٗمٙمرة وىم٧م ُمِمقرة، شمستٗمٞمض ذم اًمٕمٓم٤مء اًمذي يٕمكم اًمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمدة، وحي٘مؼ آقمتّم٤مم 

 سمحبؾ اهلل دون شمٗمرق.  

وهق إٟمٗم٤مق ٓ  ،أمهٞم٦م اًمِمقرى ذم إُم٦م ٓ شم٘مؾ قمـ أمهٞم٦م اًمتٙم٤مومؾ آضمتامقمل سم٤مإلٟمٗم٤مق أن وومٞمف        

 اًمِمقرى قمغم اإلٟمٗم٤مقت٘مديؿ وم ،سمؾ يِمٛمؾ يمؾ ضمقاٟم٥م ُم٤م يٜمٗمع إُم٦م ،يٜمحٍم ومٞمام يدومع ًمٚمٗم٘مراء

آؾمتج٤مسم٦م  ذم وأن ،آؾمتج٤مسم٦م ًمٚمرب  ٝم٤ممم٤م شمدظمؾ ومٞم  ٤موأهن ،ضمالهل٤م وأصمره٤م٤م إمم يٛمٙمـ أن يٙمقن ًمٗمتً 

، ويٙمقن وهذا يٙمقن اًمٗمّمؾ سملم اعمتالزُملم ُمـ ُمس٤مًمؽ اًمتقيمٞمد ٕوص٤مهل٤م، وٟمامء ،شمرسمٞم٦م ًمألُم٦م

                                                           
سمٖمٞم٦م اإليْم٤مح ًمتٚمخٞمص ، و424 اًمسٙم٤ميمل، ُمٗمت٤مح اًمٕمٚمقم:( ُمراقم٤مة اًمٜمٔمػم مجع سملم يمؾ ُم٤م اشمٗمؼ وشمٜم٤مؾم٥م ٓ قمـ شمْم٤مد، يٜمٔمر:  1

 .583(، اجلزء اًمراسمع، صهة1426 ،اًمس٤مسمٕم٦م قمنم اًمٓمبٕم٦م، ُمٙمتب٦م أداب، )ُمٍم:اعمٗمت٤مح ذم قمٚمقم اًمبالهم٦م: قمبد اعمتٕم٤مل اًمّمٕمٞمدي

، اًمٓمبٕم٦م ( يٜمٔمر: ُمراقم٤مة اًمٜمٔمػم ذم يمالم اًمٕمكم اًم٘مدير: يمامل اًمديـ قمبد اًمٖمٜمل اعمرد، )اإلؾمٙمٜمدري٦م: دار اًمقوم٤مء ًمدٟمٞم٤م اًمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم 2

 .16  ،9م(، ص2005إومم، 
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ُم٤م شمؿ اًمٗمّمؾ سمف، وهق أؿمبف إمم  وم٤مُٕمر يرضمع ،ٗمّمؾاٟما عم٤م ، وًمٞمس شمقيمٞمدً ّمؾ سمفشمقيمٞمدا عم٤م ومُ 

   .٤مٓقمؽماض وًمٞمس ُمٜمفسم

اؾمةتج٤مسمقا ًمةرهؿ وأىمة٤مُمقا ): ومٚمؿ ي٠مت اًمتٕمبػم:  ڇڻ ں ں ڇشمٖمػمت اًمّمٞم٤مهم٦م ذم ىمقًمف:         

ظمؼم قمةـ إُمةر سم٠مٟمةف ؿمةقرى ُمةـ أو اجلٛمٚم٦م اؾمٛمٞم٦م، ٤مءتسمؾ ضم(، اًمّمالة وشمِم٤موروا ذم أُمرهؿ ... 

وأُمةرهؿ ٕن اًمِمقرى شمسةٜمد ًمٚمٛمتِمة٤موريـ،  :ىمبٞمؾ اإلظمب٤مر سم٤معمّمدر ًمٚمٛمب٤مًمٖم٦م. واإلؾمٜم٤مد ه٤مز قم٘مكم

قصةػ إمم اًمروم٧م ةاٟمّمةاًمٕمرب ىمةد هذا يٙمٛمـ ذم أن قمالىمتف اعمٗمٕمقًمٞم٦م، وؾمخ٤مء اًمبٞم٤من ُُمتِم٤موٌر ومٞمف، 

أٟمس٤م سمِمبف اعمّمدر  اًمس٤مُمعَ  ٞمزيدٚمسم٤معمّمدر ُٕمريـ: أطمدمه٤م صٜم٤مقمل، وأظمر ُمٕمٜمقي. أُم٤م اًمّمٜم٤مقمل وم

وأُمة٤م اعمٕمٜمةقي ومألٟمةف إذا وصةػ  وىمٕم٧م اًمّمةٗم٦م ُمقىمةع اعمّمةدر،ًمٚمّمٗم٦م اًمتل أوىمٕمتف ُمقىمٕمٝم٤م، يمام أُ 

 واقمتٞمة٤مده ،وذًمؽ ًمٙمثرة شمٕم٤مـمٞمف ًمف ،ُمـ ذًمؽ اًمٗمٕمؾف ذم احل٘مٞم٘م٦م خمٚمقق سم٤معمّمدر ص٤مر اعمقصقف يم٠مٟم

، وومٞمةف ؿمةٛمقًمٞم٦م عمٕمة٤مين آقمتّمة٤مم سمحبةؾ إي٤مه. ويدل قمغم أن هذا ُمٕمٜمك هلؿ، وُمتّمقر ذم ٟمٗمقؾمةٝمؿ

ديةدهنؿ يمة٤من اًمتِمة٤مور ذم إُمةقر  واطمد،  وم٢مذا ُم٤م ُوؿ هذا ًمٚمسٞم٤مق اعمتحدث قمـ صمٚم٦م ُمـ إٟمّمة٤مر

رهؿ اًمذي أصمٜمك اهلل قمٚمٞمٝمؿ ـ شمِم٤موُ ُمِ  دح.  ٓؾمٞمام أن٤ًم سمحؼ ُمدطمٝمؿ أقمٔمؿ ُموومٞمّ  ،أصبح اعمٕمٜمك ُمٙمٞمٜم٤مً 

ذم  مجٞمٕمة٤م سمٕمد أن نُمٜمقا هؿ سمف ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘مبة٦م، ومة٤مضمتٛمٕمقا طملم ورد إًمٞمٝمؿ ٟم٘مب٤مؤهؿ  سمدقمقة حمٛمد  :سمف

إمم اًمرؿمةد  ٧م اًمِمةقرىومْمةة، وم٠مرةٜمّمةاًمرأهيةؿ قمةغم اإليةامن و قاأمجٕمو ،دار أيب أيقب إٟمّم٤مري

أصمٜمك هة٤م قمةغم اإلـمةالق ًمذا ضماّله٤م اهلل ذم هذا اعمقىمع، و سمسببٝم٤م،  إمم اإلؾمالم يداهتُ  إذ :واًمّمقاب

 .(1)ُمـ إٟمّم٤مر دون شم٘مٞمٞمد سم٤مًمِمقرى اخل٤مص٦م

 يٚمحظ سمٜم٤مء اًمٗمقاصؾ قمغم أؾمٚمقب اًم٘مٍم وؿمٞمققمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:يمام          

 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ

                                                           
(، 112: 25 )اسمـ قم٤مؿمقر،  ،  واًمتحرير واًمتٜمقير:807سم٤مب دم٤مذب اعمٕم٤مين واإلقمراب:  اسمـ ضمٜمل، ( يٜمٔمر ذم يمؾ هذا: اخلّم٤مئص: 2

ريػ، )إرسمةد: قمة٤ممل اًمٙمتة٥م احلةدي٨م، اًمٓمبٕمة٦م إومم، ةاًم٘مريٜم٦م ذم اًمبالهم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، دراؾم٤مت سمٞم٤مٟمٞمةةة٦م: شمٞمسةػم قمبة٤مس حمٛمةد اًمِمةو

 .166هة(، ص1432
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 ژ  ژ     ڑ  ڑ  

 ک  ک  ک             ک      گ

 ڳ    ڳ  ڳگ  گ   گ    

 ڳ  ڱ  ڱ 

 ڱ  ڱ  

 ں  ں  ڻ     

 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

 چھ    ہ  ھۀ  ہ       ہ    ہ  

ُمٗمٞمد  اجل٤مر واعمجرور قمغم اًمٗمٕمؾشم٘مديؿ  ـمريؼ قمـ چژژڑچ ىمقًمفاًم٘مٍم ذم          

أهنؿ ٓ يتقيمٚمقن إٓ قمٚمٞمف، وٓ يٗمّقوقن أُمرهؿ إٓ إًمٞمف: ومٝمق اًمذي مل ُيَر  ًمالظمتّم٤مص، وقمٓم٤مؤه ذم

إطمس٤من ىمّط إٓ ُمٜمف، واًمذي ؿمٛمؾ قمب٤مده سمرمحتف وًمٓمٗمف، وىمّدر أىمقااؿ وُمٕم٤مؿمٝمؿ، وقمّقدهؿ 

سم٢مطمس٤مٟمف، ومٕمٚمٞمف حيٛمٚمقن يمؾ أُمقرهؿ، وقمٚمٞمف يتقيمٚمقن طمؼ اًمتقيمؾ، ٓ ينميمقن ُمٕمف همػمه، 

إحي٤مء سمٗمْمؾ اهلل  چژچٙمٚمٛم٦م: وذم اًمتٕمبػم سم .ب٤مب اعمخٚمقىملميٜم٘مٓمٕمقن قمـ أؾمب٤مب إرض وأؾم

واصٓمٗم٤مهؿ هل٤م، ويمؿ ذم إو٤موم٦م اًمرّب إمم اًمّْمٛمػم ُمـ شمنميٍػ  ،شمٕم٤ممم اًمذي أقم٤مهنؿ قمغم هذه اًمٕمب٤مدة

 !.ٕم٤مر ذم قمب٤مداشمف اًم٘مٚمبٞم٦م واًمبدٟمٞم٦مهلؿ و ًمٗمٕمٚمٝمؿ شمنميٗم٤ًم ٓ يٜم٤مًمف إٓ ُمـ اؾمتِمٕمر ُمٕمّٞم٦م اهلل طمّؼ آؾمتِم

 ىمٌٍم  ،ىمٍم صٗم٦م قمغم ُمقصقف چہھھچو چڳڳڳ چذم ىمقًمف:  واًم٘مٍم       

هؿ ز: ودم٤مووإن قمدا همػمهؿ  واعمٖمٗمرة ٤مء سم٤مٟٓمتّم٤مروذم اًمت٘مديؿ سمٞم٤من أهنؿ إظمّّم  ومراد.إو٤مذم ًمإل

ٓ يٖمقل اًمٖمْم٥م أطمالُمٝمؿ يمام يٖمقل ذم همػمهؿ، وهؿ إظمّّم٤مء إذ : أوًٓ  إظمّّم٤مء سم٤مًمٖمٗمران

ز هلؿ، لم، سملم طمسـ وأطمسـ، ٝمؿ حمٛمقدون ذم احل٤مًموم ،يٕمتدون يمٖمػمهؿال وم سم٤مٟٓمتّم٤مر قمغم ُم٤م ضُمقر

  .(1)خمّمقصقن سمذًمؽ ُمـ سملم اًمٜم٤مس

                                                           
 (.47:  25روح اعمٕم٤مين: إًمقد، )( يٜمٔمر:  1
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ُمدح قمغم ُم٤م اُمتـ سمف رهؿ قمٚمٞمٝمؿ: إذ يمؾ  ومٗمٞمف چڻڻڻۀچ: أُّم٤م اًم٘مٍم ذم ىمقًمف        

، (1)أو ًمبٕمض رزىمٝمؿسمٞم٤من ًمرزىمٝمؿ،  ٤ميم٠مهنُم٤م أوشمقه ُمت٤مع طمٞم٤مٍة دٟمٞم٤م، وُم٤م قمٜمد اهلل ظمػم وأسم٘مك، و)ُمـ( 

  .(2)أهؿُم٤م هق أقمٜمك ودًٓم٦م قمغم  ُمتٕمٚمؼ اًمٗمٕمؾوشم٘مديؿ 

وسم٤مـمٜم٦م ًمٚم٘مٚمقب واًمٜمُّٗمقس يم٤معَمٕم٤مِرف  فم٤مهرة ًمأَلسمدان يم٤مٕىَْمقات،"إَرزاُق ٟمققم٤مِن: و        

٤م ُيٜمَتٗمع سمف: وم٤مًم٘مقة رزق، واًمٕمٚمؿ ٙمؾ ُمًم ّٞمتفًمٛمقؿم، ور صمراء اًمتٕمبػم سم٤مًمرزقٔمٝمِ يُ وهذا ، (3)"واًمٕمٚمقم

رزق، واًمتقاوع رزق، ويمؾ ُم٤م ومٞمف طمريم٦م ًمٚمحٞم٤مة رزق، ومٞمستققم٥م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 مجٞمع طمريم٦م احلٞم٤مة.طمٞمٜمئذ  چڻڻڻچ

شمنميػ هلؿ، وًمٗم٧م إمم ُمٔمٝمر ومٞمف  ڇ ڻ ڇذم ىمقًمف  -ضمّؾ صمٜم٤مؤه-وإؾمٜم٤مد اًمّرزق إمم ٟمٗمسف           

 اًمّرزق ُمٜمف وطمده ٓ طمقل هلؿ ومٞمف وٓ ىمّقة.  اًمٕمٔمٛم٦م: إِذ 

ٕن اًمٙمٚمٛم٦م  )يزيّمقن( أو )يتّمّدىمقن(، :قمغم اًمتٕمبػم سمٙمٚمٛم٦م  ڇڻ ڇ :يمام أوصمر اًمتٕمبػم سمٙمٚمٛم٦م         

 ،أٟمس٥ُم ًمٖمرض ُمدح اعم١مُمٜملم، ومٝمل شمِمٛمؾ اإلٟمٗم٤مق سمٙمؾ صقره، يم٤مًمّزيم٤مةؾمع ُمٕمٜمًك، واًم٘مرنٟمٞم٦م أو

يم٤مًمّمدىم٦م وؾم٤مئر  ،يمام شمِمٛمؾ اإلٟمٗم٤مق اعمٜمدوب إًمٞمف ٜمٗم٘م٦م،وقمغم ُمـ دم٥م ًمف اًم ،واًمٜمٗم٘م٦م قمغم اًمٜمٗمس

يٜمٗمؼ( اؾمتٕمامل اًمٗمٕمؾ)، و(4)اًمؼم، ومٙم٠من ُمـ صٗم٤ماؿ أٓ ي٘مٗمقا قمٜمد طمدود ٟمقع واطمد ُمـ هذه إٟمقاع

                                                           
وإظمٗمش  ،آسمتداء قمٜمدهؿ، ُمـ ه١مٓء اعمؼمد أو ٕن دًٓم٦م )ُمـ( قمغم اًمتبٕمٞمض ٓ ي٘مقل ه٤م يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، سمؾ هل ًمٚمبٞم٤من(  2

واًمسٝمٞمكم، أُم٤م ُمـ أصمبتٝم٤م وم٘مد ضمٕمؾ قمالُمتٝم٤م إُمٙم٤من ؾمّد )سمٕمض( ُمسّده٤م، ُمـ ُمثؾ ىمراءة اسمـ  ،واًمزخمنمي ،واسمـ اًمناج ،اًمّمٖمػم

:  4)اسمـ هِم٤مم، [. يٜمٔمر: ُمٖمٜمل اًمٚمبٞم٥م: 93]نل قمٛمران:   ڇ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇىمقًمف شمٕم٤ممم: ذم ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف 

139.) 

إذ  :آظمتّم٤مصأن يٗمٞمد  -ؿ يٜمٗم٘مقن ٓ ُمـ همػمه!ٛمٕمٜمك: مم٤م رزىمٜم٤مهسم-  ڇ ڻ ڇ: قمغم ڇ ڻ ڻ ڇشم٘مديؿ: ٓ يّمٚمح ذم (  1

)مم٤م : شم٘مديؿ اعمتٕمّٚمؼويم٠من هؿ ومٞمف حمض رزق. ؾمٞم١مدي هذا إمم اًم٘مقل سم٤مظمتّم٤مص ُم٤م رزىمٝمؿ اهلل سمف سم٤مإلٟمٗم٤مق، ذم طملم أن يمؾ ُم٤م 

 ٧مؾمتنموما  ڇ ڻ ڻ ڇل شمٕم٤ممم: ٤مىمإذ عم٤م  :ًمدًٓم٦م هٜم٤م ًمٚمت٠مظمػم وًمٞمس ًمٚمت٘مديؿٓ سمام وىمع قمٚمٞمف اًمٗمٕمؾ، وم٤م ،سم٤مًمٗمٕمؾرزىمٜم٤مهؿ( قمٜم٤مي٦م 

 .، ومٞمتٛمٙمـ اًمٗمٕمؾ ومْمؾ متٙمـ ذم اًمٜمٗمس ڇ ڻ ڇؾ: ٞمام يٙمقن ُمٜمٝمؿ، وم٘مسمٕمروم٤من اًماًمٜمٗمس إمم 

 (.1636: 3اسمـ ُمٜمٔمقر، سم٤مب اًمراء، ُم٤مدة )رزق(، ) :( ًمس٤من اًمٕمرب 3

 .106اًمسٞمد قمبد اًمٗمت٤مح طمج٤مب، )سمٜمٝم٤م اجلديدة: ُمٓمبٕم٦م اجلٜمدي، د:ت(، اجلزء إول، ص  : سمدائع اًمٜمٔمؿ اًم٘مرنينُمـ (يٜمٔمر: 4
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إذ هق ومٕمؾ يدل قمغم ذه٤مب ًمبٚمقٍغ  :ب٤مٓ قمغم ُمرو٤مة اهللحيٛمؾ ُمـ ُمٕم٤مين اًمتث٘مٞمػ ُم٤م يٛمأل اًمّمدر إىم

ؼ ٟمٗمز اًمبت٦م، سمؾ خيرضمقن مم٤م خيرج ُمـ أيدهؿ، ومال يٙمقن هلؿ سمف شمٕمٚمّ ٙم٠مهنؿ وم، (1)وُمٜمف اًمٜمٗمؼ ،شم٤مم

خيرج ُمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ  ىمبؾ أن خيرج ُمـ أيدهيؿ، وُمـ صمؿ ٓ شمتٓمٚمع ٟمٗمقؾمٝمؿ عم٤م أظمرضمقا، وٓ 

 ومٙمٞمػ سم٤مًمتٗم٤مظمر سمؾ يمٞمػ سم٤معمراءاة؟. ، ومٙمٞمػ سم٤معمٜم٦م، يمروٟمف: ٕن شمذيمره ني٦م قمغم اًمتٕمٚمؼيتذ

 ۀہہہہچ:  هذا اًمسٞم٤مق، وٟمسؼ شمرشمٞمبف ذم ىمقًمفهلء اإلذن سم٤مٟٓمتّم٤مر ذمو      

﮸   ﮹    ﮺  ﮻  ﮼  ﮽    ﮷ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ۓھھ  ھ  ھ  ے  ے

اًمسٞمئ٦م سمحس٥م اقمتب٤مرات صمالصم٦م: إول:  يرهّم٥م ذم ردّ   چ ﮿﯀﯁﮾

 طمّد اعمامصمٚم٦م، واًمث٤مين: شمسٛمٞمتٝم٤م ؾمٞمئ٦م، واًمث٤مًم٨م: سم٤مًمٜمدب إمم اًمٕمٗمق. 

ي٘مؾ : ؾمٞمئ٦م ٟمٗمسٝم٤م  اعمامصمٚم٦م، ومل چھھےےچ: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم سمٞم٤من ذًمؽ أن اهلل سملّم        

هذا يٕمقد إمم أن هٜم٤مك ُمـ اجلزاءات ُم٤م يٙمقن ُم٘مّدرًا، ٓ يّمٚمح ومٞمف أن يٙمقن ٟمٗمس أو قمٞمٜمٝم٤م: و

أوؾمع دًٓم٦م ٕهن٤م شمدل قمغم اًم٘مدر أو ُم٤م يامصمٚمف، وىمد ضم٤مء هذا ُمٕمّْمدًا ذم ُمثؾ  (ُمثٚمٝم٤م)اًمسٞمئ٦م، ومٙمٚمٛم٦م 

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ    ڑڑژژ   ڈ ڎ ڈچ: ىمقًمف شمٕم٤ممم

  ىېۅۉۉېېېچ ،(2) چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    ڳڳ

وٟمدب إمم اًمٗمْمؾ  سم٤معمثؾ، وهق اًم٘مّم٤مص ،ومنمع اًمٕمدل ،(3)چائائەئەئوئى

 واًمّمؼم. وهق اًمٕمٗمق

سمؾ هل ، ذم اًمٕم٘مٞمدةٞمئ٦م هٜم٤م اعمٕمّمٞم٦م وًمٞمس اعمراد سم٤مًمّس  ،(4): إٟمام هل اًمٗمٕمٚم٦م ُمـ اًمسقءچھچو        

إومم -يمٚمت٤م اًمٗمٕمٚمتلم ، و(5)ٔمٚمقمسم٤معم ف اًمٔم٤ممل٤مَٕذى اًمذي ُيٚمح٘مُم٤م ذم اًمتٕم٤مُمؾ يمقمغم  ُمٓمٚم٘م٦مٌ 

                                                           
 (.454:  5)ُم٤مدة )ٟمٗمؼ(، يمت٤مب اًمٜمقن، سم٤مب اًمٜمقن واًمٗم٤مء وُم٤م يثٚمثٝمام،  اسمـ وم٤مرس،  ( يٜمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م: 1

1
 [.194اًمب٘مرة: ](  

1
 [.126اًمٜمحؾ: ](  

 (.524:  20) اًمٓمؼمي، ( يٜمٔمر: ضم٤مُمع اًمبٞم٤من: 4

 (.115:  25تحرير واًمتٜمقير: اسمـ قم٤مؿمقر، )( يٜمٔمر: اًم 5
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ُمِم٤ميمٚم٦م: قمؼّم قمـ  {ؾمٞمئ٦م} :، وذم شمسٛمٞمتٝمام سم٤مؾمؿ واطمد (2)ٕهن٤م شمسقء ُمـ شمٜمزل سمف :ؾمٞمئ٦م -ه٤مؤوضمزا

قمغم اعمج٤مزاة سمذًمؽ ًمقىمققمف ذم صحب٦م اًمسٞمئ٦م: اًمٗمٕمٚم٦م اًمتل شمسقء، واًمتل شمستقضم٥م ضمزاء مم٤مصماًل، أو 

وأريد اعمسب٥م  ،اًمسٞمئ٦م إومم، ومذيمر اًمسب٥م(3): ٕن ضمزاء اًمسٞمئ٦م يم٤من سمسب٥م(2)اقمتب٤مر اعمج٤مز اعمرؾمؾ

 ھ ہ ہ   ہ      ہ ۀ ڇٕن أي٦م ضم٤مءت قم٘م٥م ىمقًمف:  :قمٜمف: )ضمزاء اًمسٞمئ٦م(، واعمج٤مز أُمٙمـ

 ۓڇ: أظمر، وؿم٘مٝم٤م ڇھھےےڇوٕن أي٦م ؿمّ٘م٤من، ؿمّ٘مٝم٤م إول:  ،(4) ڇ ھ

، وئمٝمر ومٞمف اًمٖمْم٥م قمغم ه١مٓء اًمذيـ يسٞمئقن إمم ڇ ﮻﮺   ﮹   ﮸﮷ ﮶﮵  ﮴ ﮳  ﮲

.وهذا دال قمغم (5) اًمٜم٤مس، وذم وقء هذا شمت٘مرر اًم٘مٞمٛم٦م اًمبالهمٞم٦م ًمٚمٛمج٤مز، وأٟمف إسمراز ًم٘مقة اًمسببٞم٦م

ؿمٛمقًمٞم٦م اًمٕمدل اًمذي سمف ىم٤مُم٧م اًمسٛمقات وإرض، وأي ظمروج أو شمٕمٍد هق ؾمٞمئ٦م ذم ٟمٗمسف،  ؾمٞمئ٦م 

 ذم ضمزائف وسم٤مقمثف.

يرهم٥م ذم ُم٤م  ڇ﮵ڇواصٓمٗم٤مء اًمتٕمبػم سمحرف آؾمتٕمالء:  ،أضمر اًمٕم٤مذم قمغم اهلل وذم ضمٕمؾ       

وهل ُمب٤مًمٖم٦م واًمتٙمّرم،  ،واًمٗمْمؾ ،واًمٕمٚمؿ ،اًمٕمٗمق، وم٘مد ُوضمد صمقاب اًمٕمٗمق واإلصالح سمحٙمؿ اًمققمد

إضمر قمٔمٞمؿ ٓ ي٘م٤مدر ىمدره وٓ ، ووصقل اًمثقاب ومْماًل ُمـ اهلل وشمٙمريام، وهذا ذم صمبقت إضمر

، ڇ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳  ﮲ ۓ ڇ، ٕٟمف قمغم اًمذات إىمدس اعمسٛمك سم٤مٓؾمؿ اجل٤مُمع :يٙمتٜمف يمٜمٝمف

– اهلل، يمام أن سمف اهلل سمام حي٥م أن يٕم٤مُمٚمف اخلٚمَؼ  أن يٕم٤مُمؾ اًمٕمبدُ قمغم اًمٕمٗمق، و ّب٥م إممحي يمؾ هذا و

                                                           
 (.416:  5يٜمٔمر: اًمٙمِم٤مف: اًمزخمنمي، )(  1

ٓ يٛمٜمع اًم٘مقل سم٤معمج٤مز اعمرؾمةؾ اًم٘مةقل سم٤معمِمة٤ميمٚم٦م: اعمجة٤مز اعمرؾمةؾ ِم٤ميمٚم٦م واعمج٤مز اعمرؾمؾ: وم٢مٟمف إن يم٤من ُمـ ومرق ضمقهري سملم اعم(  1

 ومٞمف إمم قمالىم٦م اًمسببٞم٦م سملم اعمٜمت٘مؾ ُمٜمف واعمٜمت٘مِؾ إًمٞمف ، ؾمقاء يم٤من اعمٜمت٘مؾ إًمٞمف سمٚمٗمظ اعمٜمت٘مؾ ُمٜمف أو ٓ، واعمِمة٤ميمٚم٦م ُمٜمٔمةقر ومٞمٝمة٤م إممُمٜمٔمقر 

 قر، ؾمقاء يم٤من ؾمبب٤م قمٜمف أو مل يٙمـ.اًمتٕمبػم سمٚمٗمظ يِم٤ميمؾ اعمذيم

1
ضمة٤مُمع اًمٕمبة٤مرات ذم حت٘مٞمةؼ سمٕمض اًمٕمٚمامء ضمٕمؾ اًمِم٤مهد اعمذيمقر حت٧م قمالىم٦م )اًمْمدي٦م(، أي شمسٛمٞم٦م اًمٌمء سم٤مؾمةؿ وةده، يٜمٔمةر: (  

آؾمتٕم٤مرات: أمحد ُمّمةٓمٗمك اًمٓمةرودي اًمتقٟمزة، حت٘مٞمةؼ: حمٛمةد رُمْمة٤من اجلرسمةك، )اًم٘مة٤مهرة: ُمٞمةدان إوسمةرا، اًمٓمبٕمة٦م إومم، 

 .240، صهة(1431

4
 .[ 39اًمِمقرى: ](  

 وُم٤م سمٕمده٤م. 359صأسمق ُمقؾمك،  اًمتّمقير اًمبٞم٤مين:ٜمٔمر: ( ي 5
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 .(2)"طمٞم٨م يٙمقن اجلزاء أطمرص قمغم اًمٕمبد ُمـ طمرص اًمٕمبد قمٚمٞمف": ُمٝمؿإمم ُمٚمحظ  يٚمٗم٧م -ؾمبح٤مٟمف

شمٕم٤ممم اهلل قمـ اؾمتٕمالء  ًمٞمس قمغم طم٘مٞم٘متف:  ڇ﮷ ﮶ ﮵ ﮴  ﮳ ﮲ ۓڇذم ىمقًمف: وآؾمتٕمالء       

ُمـ آؾمتٕمامل: مل يراع أصؾ ُمٕمٜم٤مه، ٟمحق: ُم٤م  ءذم ر ُمِمٝمقراً  ءإذا ص٤مر اًمٌم قمٚمٞمف، وًمٙمـ ءر

ىم٤مل  اعمَْحُق واًمٓمَّْٛمس،"ق: ، وأصؾ اًمٕمٗم(2)أقمٔمؿ اهلل، وُمٜمف: شمقيمٚم٧م قمغم ومالن، واقمتٛمدت قمٚمٞمف

ٟمسب٦م اًمٕمٗمق ًمإلٟمس٤من ، و(3)"قمـ ظَمْٚمِ٘مف، واهلل شمٕم٤ممم اًمَٕمُٗمقُّ اًمَٖمُٗمقر قمز وضمؾ ُق قَمْٗمُق اهللاًمَٕمٗمْ اًمٚمٞم٨م: 

 گککککڑڑچ ٕٟمف ُمـ أومٕم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٤مهلل هق اًمَٕمُٗمّق، :شمنميػ

 (.4)چگ گ 

وذيمر ُم٤م قمٜمد اهلل هلؿ مم٤م هق ظمػم  ،وإذا يم٤من هلء اًمسٞمئ٦م ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق ُمدح اًمذيـ نُمٜمقا       

وم٢مٟمف سم٤مُمتداد أي٤مت سمٕمد هذا اعم٘مٓمع شم٠ميت اًمسٞمئ٦م ٟمٙمرًة ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م قمـ اًمٙمٗم٤مر، سمٛمٕمٜمك  ،وأسم٘مك

، ٓىمؽماهن٤م سم٤مًمرمح٦م، واًمرمح٦م ؾمب٥م ًمٚمحسٜم٦م ووٞمؼ اًمٕمٞمش ،واًمٗم٘مر ،واًمٗم٤مىم٦م ،واًم٘محط ،اجلدب

  ڑڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڇ   ڍچ  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ومٝمام ُمتّمالن سمبٕمْمٝمام،  واًمٜمٕمٛم٦م،

  ڻں    ڻ  ڻ  ڻ  ںک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

﮳  ﮴   ﮵  ھ  ے  ے   ھۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ﮲   ، (5)چ﮶ۓ  ۓ 

ُم٤م يٜمٓمقي قمٚمٞمف اإلٟمس٤من ُمـ "ُمـ شمقيمٞمد شمٜمبٞمٝم٤ًم إمم  ٤موي٠ميت اًمتٕمبػم سمّمٞمٖم٦م اًمَٙمٗمقر ُمع ُم٤م دظمؾ قمٚمٞمٝم

                                                           

 (.2587:  5( يٜمٔمر: شمٗمسػم اًمِمٕمراوي: ) 1

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    ٱڇ (. وًمٚمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜمك )قمغم( ُمـ ىمقًمف:321: 4)  : آؾمؽماسم٤مذي،اًمٙم٤مومٞم٦مذح اًمريض قمغم يٜمٔمر: (  1

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ          ڇ   [ أهن٤م قمغم سم٤مه٤م ذم آؾمتٕمالء أو سمٛمٕمٜمك )ُمـ(، وذم ىمقًمف:6هقد: ] ڇپ پ ڀ

[ أهن٤م قمغم سم٤مه٤م سمت٘مدير طمذف ُمْم٤مف: )ىمبقل اًمتقسم٦م(، وىمٞمؾ سمٛمٕمٜمك )قمٜمد( أو )ُمـ(. وم٢مذا صةح 17اًمٜمس٤مء: ] ڇڍ ڍ ڌ ڌ 

: 2)اسمةـ هِمة٤مم، ُمٖمٜمةل اًمٚمبٞمة٥م:   ُمقاوم٘م٦م عمٕمٜمك )ُمةـ(. يٜمٔمةر:اعمٕمٜمل ه٤م ذم اًمبح٨م أن ُيْمؿ اًمٜمٔمػم إمم ٟمٔمػمه ومٚمٕمّؾ )قمغم( ذم أي٦م 

 .190، 186اجلزء اًمث٤مين: ص -إولاًم٘مسؿ قمْمٞمٛم٦م، (، دراؾم٤مت ٕؾمٚمقب اًم٘مرنن: 378

 (.3018:  4: اسمـ ُمٜمٔمقر،  سم٤مب اًمٕملم، ُم٤مدة )قمٗم٤م(، )( ًمس٤من اًمٕمرب 3

4
 [.25اًمِمقرى: ](  

5
 [.48 – 47]اًمِمقرى: (  
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أيدهيؿ ضمزاًء  فؾمب٥م إص٤مسمتٝمؿ سم٤مًمسٞمئ٦م ُم٤م ىمدُمتو .(1)"وىمٚم٦م ُم٤م ي٘مقم ُمـ أداء اًمِمٙمر ،يمٗمران اًمٜمٕمٛم٦م

ًمٞمبلم أن ـمبٞمٕم٦م اإلٟمس٤من شم٘متيض  چ﮳﮴﮵چ: وم٢مٟمف يمٗمقر، سمؾ ىم٤مل: ٠مت اًمتٕمبػمومل يووم٤مىم٤م، 

اعمّم٤مئ٥م ٠مّدسم٧م سم٤مٔداب اًمتل أرؿمد اهلل إًمٞمٝم٤م، واضمتٝمدت ذم اًمتب٤مقمد قمـ  شمٕمداد شمإٓ إذا  ،هذه احل٤مًم٦م

)إذا( اًمنمـمٞم٦م ُمع ُم٤م هق  ٕماملدّل قمغم هذا اؾمت ّم٤مئ٥م:أوومر ُمـ اعم ٜمٕمؿُمع أن اًم وشمٜم٤مد اًمٜمٕمؿ،

)إْن( إذا( دملء ومٞمام قُمٚمؿ أٟمف يم٤مئـ، و) وإذا يم٤مٟم٧م،  )إن( اًمنمـمٞم٦م ُمع اًمسٞمئ٦م ٕماملؾمب٥م اًمٜمٕمؿ، واؾمت

، وٓ شمٗمٞمد ؾمقى شمرشمٞم٥م اجلزاء قمغم اًمنمط دون إوم٤مدة (2) دملُء ومٞمام يؽمضّمح أن يٙمقن أو ٓ يٙمقن

حت٘مٞمؼ وىمقع اًمنمط أو قمدم حت٘مٞم٘مف، مم٤م يٕمٜمل أن هلء اًمسٞمئ٦م ًمٞمس سم٘مقة صمبقت هلء اًمرمح٦م، وُمع 

هن٤م قم٤مدة ُم٘متْم٤مة سم٤مًمذات، سمخالف إٕن إذاىم٦م اًمٜمٕمٛم٦م حم٘م٘م٦م ُمـ طمٞم٨م "هذا وم٢من اإلٟمس٤من يمٗمقر: 

ًمٚمدًٓم٦م قمغم أن   ڇ              ﮵ ﮴ ﮳ ڇ: ٤ممت٦مْمٛمر ذم اخل، وووع اًمٔم٤مهر ُمقوع اعم(3)"إص٤مسم٦م اًمبٚمٞم٦م

طمٞم٨م "، وىمد قمٝمد أن ي٠ميت ذم اًم٘مرنن ذم ؾمٞم٤مىم٤مت ُمذُم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م، هذا اجلٜمس ُمقؾمقم سمٙمٗمران اًمٜمٕمؿ

إٟمس سم٤مًمٜمٕمٛم٦م،وهذا  وأ ،ًمٗمت٤م إمم أصؾ صٗم٦م ٟمسٞم٤من اعمٜمٕمؿ: (4)"أٟمِس سمٜمٗمسف وهمػمه، وٟمز قمٝمد رسمف

 ٟٓمِمٖم٤مل سم٤مًمٜمٕمٛم٦م واإلٟمس ه٤م. او ،ؾمببف ٟمسٞم٤من اعمٜمٕمؿ، ومٙمٗمران اًمٜمٕمٛم٦م قملم اًمٙمٗمران

 

ىمةةد إمم ذات اًمٗمٕمةؾ، وإمم أصمةةره ذم وم٤مقمٚمةف، وٝمة٤م ر ومٞمقٜمٔمةةيٚمحةظ ممة٤م ؾمةةبؼ أن شمسةٛمٞم٦م اًمسةٞمئ٦م ُم       

اًمٗمٕمةةِؾ قمةةغم ضم٤مٟمةة٥م ُمةةع وضمةةقد ؾمةةٞم٤مىم٤مت شمٕمةةكم ضم٤مٟمةة٥م ٟمٕمةة٧ِم  ذم اعمسةة٤مرات اًمدًٓمٞمةة٦م، جيتٛمٕمةة٤من

   .ٟمٕم٧م قم٘مَبك وم٤مقمٚمف

 

ذم  فمٝمقر ًمٗمظ اًمسٞمئ٦م ُمع احلسٜم٦م يم٠مهنام ىمسةٞمامن، ًمةٞمس دملء اًمسٞمئ٦م ُمّمحقسم٦م سم٤محلسٜم٦م، ويٚمحظ       

سمةلم إوةداد قمالىمة٦م دمة٤مذب ومحس٥م، سمؾ ذم اًمتٗمٙمػم اًمٚمٖمقي اًمٕمريب يمذًمؽ، طمٞم٨م إن  آؾمتٕمامل

                                                           
 .436ص إصٗمٝم٤مين، يمت٤مب اًمٙم٤مف، )يمٗمر(، ( اعمٗمردات: 1

 82اجلرضم٤مين، صقمج٤مز: ( يٜمٔمر: دٓئؾ اإل 2

 (.189:  4شمٗمسػم اًمبٞمْم٤موي: )( يٜمٔمر:  3

 .35 ص ( شمراث أيب احلسـ احلرازم: 4
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وىمةد أوضمةد ، ومتٞمٞمةز سمٕمْمةٝم٤م قمةـ سمٕمةض، وشمداع ذم اًمٕم٘مؾ اإلٟمس٤مين، وهل٤م أصمر ذم حتديد اًمةدٓٓت

واخلةػم  ،وذم ُمٜمٓمؼ اًمتٗمٙمػم، يم٤محلؼ واًمب٤مـمؾ ،ؾمتٕمامل اًم٘مرنين ٟمققم٤ًم ُمـ إًمٗم٤مظ اعمتالزُم٦م ذم اًمٚمٖم٦مآ

واحلسةٜم٦م واًمسةٞمئ٦م، وًمٕمةؾ أية٤مت اًمتةل شمٕمٛمةد إمم   ،واإليامن واًمٙمٗمةر ،واًمدٟمٞم٤م وأظمرة ، رةواًمِم

سمة٤مٔظمر، يمةام اًمتٗمرىم٦م سملم ـمرذم يمؾ ُمـ هذه اًمثٜم٤مئٞم٤مت اًمٚمٗمٔمٞم٦م ىمد أدت دوره٤م ذم رسمط أطمد اًمٓمروملم 

ؾم٤ممه٧م ذم إجي٤مد شمٙمقيٜم٤مت ًمٖمقي٦م ُمؽماسمٓم٦م دًٓمٞم٤ًم وًمٗمٔمٞم٤م، سمحٞم٨م شمرد ذم اًمسٞم٤مق ُمتّمة٤مطمب٦م، شمقفمةػ 

 .  (1)واعمٞم٧م ُمـ احلل ،اعمتْم٤مد اًمٚمٖمقي ًمّم٤مًمح إسمراز ومٙمرة سمٕمٞمٜمٝم٤م، يم٢مظمراج احلل ُمـ اعمٞم٧م

ُمةـ أًمٗمة٤مظ ر طمٞمٜمئذ سمحسة٥م ُمة٤م شمْمة٤مُّم٧م ُمٕمةف ةاًمسٞمئ٦م همػم ُمّمحقسم٦م سم٤محلسٜم٦م، ومتٗمّس  ءليمام دم      

ويٕمٜمك اعمبح٨م اًمت٤مزم سمةام يٙمِمةػ قمٜمةف  ،، وُم٤م ظمّمّم٧م سمف ُمـ اًم٘مرائـيم٤مخلٓمٞمئ٦م اًمٕمّمٞم٤من اًمسٚمقيمل

 ًمٗمظ اخلٓمٞمئ٦م ُمـ ُمٕم٤من شمتٗمؼ وشمٗمؽمق ٓؾمٞمام إذا شمْم٤مُم٧م ُمع أًمٗم٤مظ اًمٕمّمٞم٤من إظمرى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  209اًمٕمقا: ص ر:يٜمٔمر: اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئ(  2
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 ادساملبحث الّس 

 خلطيئـــةياقية للفظ االلة الّس لّد ا

ٕٟمف  :يتٛمحقر ُمٕمٜمك اجلذر طمقل اًمتخٓمل واًمتٕمّدي، ي٘م٤مل: ظمٓمقُت أظمٓمق ظمٓمقًة، واخلٓم٠م ُمٜمف      

ٕٟمف يؽمك اًمقضمف  :خيٓم٠ُم إذا أذٟم٥م (ظمٓمِئ)إذا شمٕمّدى اًمّمقاب، و (:أظمٓم٠م)ه٤موزٌة حلّد اًمّمقاب، 

 .(1)اخلػّم 

ومرق قمٚمامء اًمٚمٖم٦م سملم سمٜمٞمتلم سومّٞمتلم  ًمٚمخٓم٠م، وم٤مخلٓم٠م وّد اًمّمقاب، وهق قمـ همػم قمٛمد، وومٕمٚمف      

 .( 2)أظمٓم٠م، واخِلطء ُمّمدر  ًمٚمٗمٕمؾ ظمٓمَِئ: أي أص٤مب إصماًم أو ذٟمب٤ًم، وٓ يٙمقن إٓ قمـ قمٛمد

ٻ          ٱچ: ل ، ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤مممٕمٛمؾ اًمؽميمٞم٥م ذم اخلٓم٠م ود اًمٕمٛمد عمٚمحظ اًمتخٓمّ اؾمتُ           

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ           پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پ

 .(3)چٿ  ٿ      ٹ  ٹ  

 ،وعمٚمحظ آٟمدوم٤مع ذم دم٤موز اعمقىمع أو احلد ذم إصؾ، محؾ اًمؽميمٞم٥م ُمٕمٜمك اًمتٕمدي )قمٛمدًا(          

وٓزُمف اإلصمؿ، وًمٞمس ذم إصؾ وآؾمتٕمامل ُم٤م هق ٟمص ذم اًمّتٕمٛمد، إٟمام هق شمٕمٍد ودم٤موز، وي٠ميت 

 .(4)ُمٚمحظ اًمتٕمّٛمد ُمـ آٟمدوم٤مع

 ىم٤مل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين:         

 اًمٕمدول قمـ اجلٝم٦م، وذًمؽ أضب:اخلٓم٠م ظمٓم٠م: "

 اًمت٤مّم اعم٠مظمقذ سمف اإلٟمس٤من، ي٘م٤مل:ٗمٕمٚمف، وهذا هق اخلٓم٠م ٞمـ إرادشمف ومريد همػم ُم٤م حتُس يأطمده٤م: أن        

                                                           
  (.198:  2) : : اسمـ وم٤مرس، يمت٤مب اخل٤مء، سم٤مب اخل٤مء واًمٓم٤مء وُم٤م يثٚمثٝمام، )ظمٓمْقأ(( يٜمٔمر: ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م 1

(.  198: 2،   وُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، ُم٤مدة )ظمٓمقأ(: ) (1193:  2ُمٜمٔمقر، سم٤مب اخل٤مء، ُم٤مدة )ظمٓم٠م(: ) اسمـ :( يٜمٔمر: ًمس٤من اًمٕمرب 2

 .246 داود، طمرف اخل٤مء، ص وُمٕمجؿ اًمٗمروق اًمدًٓمٞم٦م:

1
 [.92اًمٜمس٤مء: ](  

 .575 )ظمٓم٠م(، ص سم٤مب اخل٤مء، ضمبؾ، ( يٜمٔمر: اعمٕمجؿ آؿمت٘م٤مىمل اعم١مصؾ: 4



 سـادس: الداللة السياقيــّة للفظ اخلطيـــــةاملبحح ال

178 

ڌ  ڍڍڇڇڇڇچچچچچ: ٠ًم، وظِمْٓم٠َمًة، ىم٤مل شمٕم٤مممة٠ُم، ظِمٓمْ ةَ ظَمٓمَِئ خَيْٓم

 چھھھھچ ، وىم٤مل:چڌڎڎڈ

ـ ومٕمٚمف، وًمٙمـ ي٘مع ُمٜمف ظمالف ُم٤م يريد ومٞم٘م٤مل: َأظْمَٓم٠َم إظِْمَٓم٤مًء ومٝمق خُمِْٓمٌئ، واًمث٤مين: أن يريد ُم٤م حيُس       

رومع قمـ أُّمتل »اًمٗمٕمؾ، وهذا اعمٕمٜمّل سم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمسالم: وهذا ىمد أص٤مب ذم اإلرادة وأظمٓم٠م ذم 

ٺ  ڀڀڀڀٺچ   (2)شُمـ اضمتٝمد وم٠مظمٓم٠م ومٚمف أضمر»وسم٘مقًمف:  ،(1)شاخلََٓم٠م واًمٜمسٞم٤من

 .چٺ  

واًمّث٤مًم٨م: أن يريد ُم٤م ٓ حيسـ ومٕمٚمف ويّتٗمؼ ُمٜمف ظمالومف، ومٝمذا خمٓمئ ذم اإلرادة وُمّمٞم٥م ذم       

ه ومجٚم٦م إُمر أّن ُمـ أراد ؿمٞمئ٤م وم٤مشّمٗمؼ ُمٜمف همػمُ  ...ٚمف، اًمٗمٕمؾ، ومٝمق ُمذُمقم سم٘مّمده وهمػم حمٛمقد قمغم ومٕم

ـ، أو أراد إرادة ؾ ومٕمال ٓ حيُس ٕمَ ي٘م٤مل: أظمٓم٠م، وإن وىمع ُمٜمف يمام أراده ي٘م٤مل:أص٤مب، وىمد ي٘م٤مل عمـ ومَ 

أص٤مب اخلٓم٠م، وأظمٓم٠م اًمّّمقاب، وأص٤مب اًمّّمقاب، وأظمٓم٠م  ٓ دمٛمؾ: إٟمف أظمٓم٠م، وهلذا ي٘م٤مل:

ُمؽمّددة سملم ُمٕم٤من جي٥م عمـ يتحّرى احل٘م٤مئؼ أن يت٠مُّمٚمٝم٤م.  شمرى، اخلٓم٠م، وهذه اًمّٚمٗمٔم٦م ُمِمؽميم٦م يمام

واخلَٓمِٞمَئ٦ُم واًمّسّٞمئ٦م يت٘م٤مرسم٤من، ًمٙمـ اخلٓمٞمئ٦م أيمثر ُم٤م شم٘م٤مل ومٞمام  چںڻڻچ: وىمقًمف شمٕم٤ممم

ًمتقًّمد ذًمؽ اًمٗمٕمؾ ُمٜمف، يمٛمـ يرُمل صٞمدا  ٓ يٙمقن ُم٘مّمقدا إًمٞمف ذم ٟمٗمسف، سمؾ يٙمقن اًم٘مّمد ؾمبب٤مً 

 ذم ؾمٙمره، واًمسب٥م ؾمبب٤من:  ك ضمٜم٤مي٦مً وم٠مص٤مب إٟمس٤مٟم٤م، أو ذب ُمسٙمرا ومجٜم

                                                           
ـِ اًمٜمَّبِلر َصغمَّ اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ، احلدي٨م(  2 ـِ قَمب٤َّمٍس، قَم ـِ اسْم تِل اخْلََٓم٠َم، َواًمٜمرْسَٞم٤مَن، َوَُم٤م اؾْمتُْٙمِرُهقا قَمَٚمٞمْفِ »ىَم٤مَل:  قَم ـْ ُأُمَّ . شإِنَّ اهللََّ َوَوَع قَم

ومٞمّمؾ  -هرة: دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل، حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل، )اًم٘م٤م ٤مضمف:ؾمٜمـ اسمـ ُم

اعمستدرك قمغم  (، و659: 1(، )2045رىمؿ احلدي٨م: )اًمٓمالق، سم٤مب ـمالق اعمٙمره واًمٜم٤مد، يمت٤مب  قمٞمسك اًمب٤ميب احلٚمبل، د:ت (،

أسمق قمبد اهلل احل٤ميمؿ حمٛمد سمـ احلٙمؿ اًمْمبل اًمٜمٞمس٤مسمقري، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، )سمػموت: دار اًمٙمت٥م : اًمّمحٞمحلم

 (، وصححف وأىمره اًمذهبل.216: 2(، )2801ق، رىمؿ احلدي٨م: )يمت٤مب اًمٓمال هة(1411اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

ـِ اًمَٕم٤مِص، َأٟمَُّف ؾَمِٛمَع َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمٞمْ (  1 ـْ قَمْٛمِرو سْم ـِ اًمَٕم٤مِص، قَم ـْ َأيِب ىَمْٞمٍس، َُمْقمَم قَمْٛمِرو سْم َؿ َيُ٘مقُل: قَم طَمَٙمَؿ إَِذا »ِف َوؾَمٚمَّ

. صحٞمح اًمبخ٤مري: يمت٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، شاحل٤َميمُِؿ وَم٤مضْمَتَٝمَد صُمؿَّ َأَص٤مَب وَمَٚمُف َأضْمَراِن، َوإَِذا طَمَٙمَؿ وَم٤مضْمَتَٝمَد صُمؿَّ َأظْمَٓم٠َم وَمَٚمُف َأضْمرٌ 

سم٤مب سمٞم٤من  ،٦مإىمْمٞم(. وصحٞمح ُمسٚمؿ: يمت٤مب 108: 9(، )7352سم٤مب أضمر احل٤ميمؿ إذا اضمتٝمد وم٠مص٤مب أو أظمٓم٠م، رىمؿ احلدي٨م: )

 (. 1342:  3(، )1716، رىمؿ احلدي٨م: )أضمر احل٤ميمؿ إذا اضمتٝمد وم٠مص٤مب أو أظمٓم٠م
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همػم ُمتج٤مف قمٜمف، وؾمب٥م همػم حمٔمقر،  ٢مؾمب٥م حمٔمقر ومٕمٚمف، يمنمب اعمسٙمر وُم٤م يتقًّمد قمٜمف ُمـ اخلٓم

، چۓے  ےۓ ہہ ہ ھ ھ ھھ چيمرُمل اًمّّمٞمد، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

، وم٤مخلٓمٞمئ٦م ه٤مهٜم٤م هل اًمتل ٓ شمٙمقن قمـ ىمّمد إمم ومٕمٚمف، چےۓۓ﮲﮳چ:وىم٤مل شمٕم٤ممم

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  چ   - چۋ    ۋچ     -چۇ   ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  چىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ۆچ شمٕم٤ممم:ىم٤مل و،چ﮵﮶ےۓۓ﮲﮳﮴-ےھچ چٴۇ

 ٺٺچواجلٛمع اخلٓمٞمئ٤مت واخلٓم٤مي٤م، وىمقًمف شمٕم٤ممم: ، چۆۈۈٴۇۋجئحئ

 ىمقًمف:  ، ومٝمل اعم٘مّمقد إًمٞمٝم٤م، واخل٤مـِمُئ  هق اًم٘م٤مصد ًمٚمّذٟم٥م، وقمغم ذًمؽچٿٿ

 ىمقًمف شمٕم٤ممم:، وىمد يسّٛمك اًمّذٟم٥م ظَم٤مـِمَئ٦ًم ذم چپپپڀڀڀٺٺٺچ

وم٠مُم٤م ُم٤م مل يٙمـ ُم٘مّمقدا  اًمذٟم٥م اًمٕمٔمٞمؿ، وذًمؽ ٟمحق ىمقهلؿ: ؿمٕمر ؿم٤مقمر. ، أي:چٻچ

  .(2)"قمٜمف (1)تج٤مٍف وم٘مد ذيمر قمٚمٞمف اًمسالم أّٟمف ُمُ 

 صمالصم٦م أضب:إمم مجٚم٦م يمالم اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين ذم اخلٓم٠م يٕمقد إمم اًم٘مّمد إًمٞمف، ويٜم٘مسؿ هذا          

ُمـ أُمثٚمتف ىمتؾ إوٓد  إُم٤م أن يٙمقن اًم٘مّمد رهمب٦ًم وـمقاقمٞم٦ًم، وًمف ُمآل ي١ماظمذ ومٞمف اإلٟمس٤من، -1 

شمٕمّٛمَد أظمقة يقؾمػ أن  طمٞم٨مٕظمٞمٝمؿ قمـ أسمٞمف،  -قمٚمٞمف اًمسالم-ظمِمٞم٦م اإلُمالق، وإىمّم٤مء أظمقة يقؾمػ 

 سحي٤ًم،، سملّم اًم٘مرنن ذًمؽ -قمٚمٞمٝمام اًمسالم– يٚم٘مقه ذم همٞم٤مسم٤مت اجل٥ّم، واقمؽمومقا هذا ًمٞمقؾمػ وٕسمٞمف

ۀۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ٹٹچ

                                                           
وقمٚمٞمف:  ٓ اؾمؿ ُمٗمٕمقل. ،اؾمؿ وم٤مقمؾأهن٤م قمغم ، سم٤مًمتٜمقيـ اعمخٗمقض ذم هذه اًمٓمبٕم٦م تب٧ْم يمُ  ، وىمدٗمٕمقلاًمّمقاب ُمتج٤مرًم ، ُمبٜمٞم٦م ًمٚمٛم(  2

قمغم صٞمٖم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ، وشم٘مديره: اعمرء ُمتج٤مٍف قمـ اًمذٟم٥م.  وهٜم٤مك ًمٚمٛمرء:  ًمذا ضم٤مء   ومٞمّمٚمح أن يٙمقن اًمْمٛمػم ذم )ُمتج٤مف( قم٤مئداً 

( شم٘مقل: هة 1412 ،اًمٓمبٕم٦م: إومم سمػموت: دار اًم٘مٚمؿ، اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م،  -، )دُمِمؼاًمداودي قمدٟم٤من صٗمقانـمبٕم٦م أظمرى سمتح٘مٞمؼ: 

 .288سمٗمتح اًمٗم٤مء . يٜمٔمر: ص "ومٝمق ُمتج٤مرَم قمٜمف"

 . 156 إصٗمٝم٤مين، يمت٤مب اخل٤مء، )ظمٓم٠م(، ص اعمٗمردات: (  1
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﮲  ﮶   ﮳ۓ   ﮵   ﮻  ﮷﮴  ﮺  ﮹   ٹ   ٹ  ٹ ٹچو،(1) چ﮸ 

 .(2)چچڃ        ڃ  ڃ      ڃ  ڄڄ  ڄٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄ  

وهذا اًمرضب ُمٜمسؾٌّ ُمـ سم٤مب ظمٓمِئ خيٓم٠م ظِمٓمئ٤ًم وظِمٓم٠مًة، ٓ ُمـ سم٤مب أظمٓم٠م ظَمٓم٠ًم: وم٤مًمٙمن أىمقى      

 ُمـ اًمٗمتح، وٟم٤مؾم٥م أن يٙمقن ومٞمام ومٞمف شمٕمٛمٌد وإرادة.

وإُم٤م أن ي٘مع اخلٓم٠م قمٗمقًا ُمع إرادة اًمّمقاب، أراد اًمّمقاب قمزُم٤ًم وأظمٓم٠م ذم اًمٗمٕمؾ قمٗمقًا، وُمـ  -2

اإلظمٗم٤مق ُمع "ىمٞمؾ إن وىمتؾ اعم١مُمـ اخلٓم٠م، واضمتٝم٤مد اعمجتٝمد ُمع اطمتامل اًمقىمقع ذم اخلٓم٠م،  :أُمثٚمتف

، ٕٟمف مم٤م ي١مضمر قمٚمٞمف، وٓ ي١ماظمذ قمغم اخلٓم٠م ومٞمف، وم٤مًمٗمرق (3)"آضمتٝم٤مد أومْمؾ ُمـ اًمٜمّج٤مح ُمع اًمت٘مٚمٞمد

ٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م ؾم :ل٤م٘ميوأن إٟم٤م قمغم نصم٤مرهؿ ُم٘متدون، إٟم٤م وضمدٟم٤م نسم٤مءٟم٤م قمغم أُّم٦ٍم و :ل٤م٘ميُ ؿم٤مؾمع سملم أن 

 واؾمٛمع واٟمٔمرٟم٤م. 

عم٤م ومٞمف ُمـ قمدم اًمت٘مّمد، وعم٤م شمدل  يٙمقن ُمـ سم٤مب أظمٓم٠م ظَمٓم٠ًم، سم٤مًمٗمتح: وهذا اًمرضب ٓسمد أن      

 .(4)ظمٗم٦م شمتٜم٤مؾم٥م واعمٕمٜمك إظمػ قمٚمٞمف طمريم٦م اًمٗمتح ُمـ

                                                           

2
 .[92 – 91]يقؾمػ: (  

1
 [.98 – 97]يقؾمػ: (  

 .11 أسمق ُمقؾمك، ص دراؾم٦م ذم أهار اًمبٞم٤من: -هم٤مومر وومّمٚم٧م–نل طمؿ (  1

، يٜمٔمر: دٓئؾ اإلقمج٤مز: "واًمٗمتح٦م يمام ٓ خيٗمك أظمػ ُمـ يمؾ واطمدة ُمـ اًمْمٛم٦م واًمٙمنة "ىم٤مل اإلُم٤مم قمبد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين:  ( 4

أصم٘مؾ احلريم٤مت اًمْمؿ صمؿ اًمٙمن صمؿ اًمٗمتح،... وقمـ اسمـ اًمده٤من ىم٤مل: اًمْمٛم٦م واًمٙمنة "وقمٜمد اًمسٞمقـمل:  .520اجلرضم٤مين، ص

ر إمم اًمسٙمقن ُمـ اًمْمٛم٦م ٦م إمم اًمسٙمقن، سمدًٓم٦م أن اًمٕمرب شمٗمر إمم اًمٗمتح٦م، يمام شمٗمُمستث٘مٚمت٤من ُمتب٤ميٜمت٤من ًمٚمسٙمقن، واًمٗمتح٦م ىمريب

وسم٘مٞم٤مس زُمـ شمردد احلريم٤مت اًمثالث ومٞمزي٤مئٞم٤م ئمٝمر هذا  (،353-350:  3) اًمسٞمقـمل، إؿمب٤مه واًمٜمٔم٤مئر ذم اًمٜمحق:يٜمٔمر: "واًمٙمنة

فم٤مهر سملم زُمـ شمردد اًمٗمتح٦م، وزُمـ شمردد أظمتْٞمٝم٤م، ٕن  اًمذي ىم٤مًمف اًمٕمٚمامء ىمديام، ُمع شم٘م٤مرب سملم زُمٜمل اًمْمٛم٦م واًمٙمنة، ووضمقد وم٤مرق

ًمذا يم٤من ُمـ اعمٜمٓم٘مل أن "اجلٝمد اعمبذول ذم ٟمٓمؼ اًمٗمتح٦م أىمؾ ُمـ اجلٝمد اعمبذول ذم ٟمٓمؼ همػمه٤م، وهذا دًمٞمؾ قمغم ظمٗمتٝم٤م وهقمتٝم٤م، 

اًمتٙم٤مُمؾ سملم اًمّمقت  قمٚمؿ إصقات اًمٜمحقي وُم٘مقُم٤متيٜمٔمر: . "شمٙمقن ممٞمزًا ٟمحقي٤ًم ًمألؾم٤مًمٞم٥م اإلومّم٤مطمٞم٦م يم٤مًمتحذير واإلهمراء.

 .355م(، ص2012واًمٜمحق واًمدًٓم٦م: ؾمٛمػم ذيػ اؾمتٞمت٦م، )إردن: دار وائؾ، اًمٓمبٕم٦م إومم، 
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وإُم٤م أن يٙمقن ىم٤مصدًا ًمٚمخٓم٠م ذم إرادشمف، ًمٙمٜمف يّمٞم٥م ذم اًمٗمٕمؾ ُمـ طمٞم٨م ٓ حيتس٥م، ومٞمٙمقن   -3

ٕن إصؾ ُمٕم٘مقد قمغم  :همػم حمٛمقد -وإن طمُسـ–اًمذم طمٞمٜمئذ ُمقضّمٝم٤ًم ًمٚم٘مّمد، أُم٤م ومٕمٚمف ومٝمق 

 اًمٜمقاي٤م، وإٟمام إقمامل سم٤مًمٜمّٞم٤مت .

وىمد يسٛمك اًمذٟم٥م سم٤مخل٤مـمئ٦م،  ،(1)أن اخل٤مـمئ اؾمٌؿ ًم٘م٤مصد اًمذٟم٥م  يمام سملم اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين      

وسملّم اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمتل جيلء ومٞمٝم٤م اخلٓم٠م ُمـ اعمِمؽمك اًمٚمٗمٔمل، واًمٜم٤مطمٞم٦م اًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمت٘م٤مرسم٤ًم ُمع 

اًمسٞمئ٦م: ذم أهنام يتٗم٘م٤من ذم اًمٗمٕمٚم٦م اًمسٞمئ٦م اخل٤مـمئ٦م، ويٗمؽمىم٤من ذم أن اخلٓمٞمئ٦م شمٜمٍمف أيمثر ُم٤م شمٜمٍمف 

بب٤ًم ًمتقًّمد اًمٗمٕمؾ ُمٜمف، واًمسب٥م ؾمبب٤من: حمٔمقٌر إمم ُم٤م ٓ ي٘مّمد إًمٞمف ذم ٟمٗمسف، سمؾ يٙمقن اًم٘مّمد ؾم

 ومٕمٚمف، هق وُم٤م يتقًمد ُمٜمف ُمـ أظمٓم٤مء، يمنمب اخلٛمر. وهمػم حمٔمقر ومٕمٚمف، يمرُمل اًمّمٞمد.

 :هل قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم شمِمّٙمؾ )اخلٓم٠م( قمٜمد قمٚمامء اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ذم صمالصم٦م وضمقه       

ڇڇڇڍڍ  چ إول: اًمذٟم٥م ذم اًمنمك، ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 .(3)چڀ  ٺ   ٺ   ٺ   ٹ ٹ چ ،و(2)چڌ

 .(4)چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦٹٹچ اًمث٤مين: اًمذٟم٥م ُمـ همػم ذك،

 ،  (5)چەئېېېىىائائچ  اًمث٤مًم٨م: ُم٤م ٓ يتٕمٛمد ًمٗمٔمف أو ومٕمٚمف، ُمـ إول ىمقًمف:

 

 

                                                           
ُمٝمام يم٤مٟم٧م ـم٤مىم٤ماؿ ذم اًمٗمٕمؾ، وُمٝمام  ،( ذم هذا ُمٚمحظ شمرسمقي ُمٝمؿ يتٛمثؾ ذم أن اإلؾمالم يريد ُمـ اًمٕمب٤مد اًمتحٙمؿ ذم ُم٘م٤مصدهؿ  1

آقمتداد سم٤معمٜمزع، وهذا ٓ حيت٤مج إمم ىمقة قمٛمٚمٞم٦م يتٗم٤موت اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م، إذ هؿ ُمت٘م٤مرسمقن ذم يم٤مٟم٧م ُمٚمٙم٤ماؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م ىمقة ووٕمٗم٤م، وم٢مٟمام 

 . اًم٘مدرة قمغم حت٘مٞمؼ صح٦م اًم٘مّمد وصٗم٤مئف، وإن شمٗم٤موشمقا ذم إص٤مسم٦م اًمٕمٛمؾ، وهذا سم٤مب ُمـ اًمرمح٦م

1
 [.8اًم٘مّمص: ](  

1
 [.37احل٤مىم٦م: ](  

4
 [.97يقؾمػ: ](  

5
 .[286اًمب٘مرة: ](  
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 .(2) أي ٓ يتٕمٛمد ًم٘متٚمف،  (1)چٱٻٻٻٻپپڀچ وُمـ اًمث٤مين ىمقًمةةةف:

أّن ُمٜمِم٠ممه٤م اًمتٕمٛمد واًمت٘مّّمد: ًمٙمـ يٗمؽمىم٤من ذم أن إول  -واًمث٤مينإول –مم٤م جيٛمع اًمقضمٝملم           

 يٙمقن ذم اًمٕمالىم٦م سم٤مهلل، واًمث٤مين ذم اًمٕمالىم٦م سمٖمػم اهلل.

أُم٤م اًمقضمف اًمث٤مًم٨م ومٞمٙمقن ُمـ همػم شمٕمّٛمد، ُمع هٞمئف إُم٤م ذم اًمٕمالىم٦م سملم اإلٟمس٤من ورسمف، أو سملم        

 اإلٟمس٤من وهمػمه.

 ضم٤مءت اخلٓمٞمئ٦م همػم ُمٕمروم٦م، ُم٘مؽمٟم٦م ُمع ًمٗمظ اإلصمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:     

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳     ﮴ ﮵   ﮶  ﮷  ﮸     ہۀ  ہ  ہ  ہ

 .(3)چ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  

اًمٕمٜم٤مي٦م سمّمٚم٦م إرطم٤مم واشّم٘م٤مء ىمٓمٕمٝم٤م، ئمٝمر هذا ُمـ ورود يمٚمٛم٦م )إرطم٤مم( ُمـ ُم٘م٤مصد اًمسقرة         

 ؾ )اشم٘مقا(، اًمذي جيلء ذم هم٤مًم٥مةقًٓ ًمٚمٗمٕمةةُمٗمٕم  -ىمراءاا٤م ىدةطمإذم  -ُمٗمتتح اًمسقرة، ويمقهن٤م ذم 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 .[92اًمٜمس٤مء: ](  

قمـ قضمقه واًمٜمٔم٤مئر ذم اًم٘مرنن اًمٙمريؿ اًم، و)ظمٓم٠م( :هُمساّمه٤م قمٜمدو ،107 اًمبٚمخل، ص :( يٜمٔمر: اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ذم اًم٘مرنن اًمٕمٔمٞمؿ 2

ب اهلل اًمٕمزيز شمٜمدرج هذه اًمقضمقه قمٜمده حت٧م ُمسٛمك: )اخل٤مـمئلم(،  واًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ًٕمٗم٤مظ يمت٤مو ،303 ص :ه٤مرون سمـ ُمقؾمك

اسمـ اجلقزي، : وٟمزه٦م إقملم اًمٜمقافمر ،وُمسامه٤م قمٜمده يمٛمسامه٤م قمٜمد ه٤مرون سمـ ُمقؾمك رمحٝمام اهلل، 300اًمداُمٖم٤مين، ص :وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م

 .يمٛمسامه٤م قمٜمد اًمبٚمخل رمحٝمام اهلل اسمـ اجلقزي وُمسامه٤م قمٜمد، 271ص

1
 [.112 – 110]اًمٜمس٤مء: (  
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قمغم شم٘مدير حمذوف : ُمٕمّمٞم٦م اهلل، واىمؽمان إُمر سمٕمدم ىمٓمع إرطم٤مم  (1)ؾمٞم٤مىم٤مشمف ًمألُمر سمت٘مقى اهلل 

وشم٘مٓمٞمع عم٤م طم٘مف آشمّم٤مل،  ،يستتبع اًم٘مٓمع ُمـ اٟمبت٤مت ًمألواسسمِٕمَٔمؿ ُم٤م  سم٤مُٕمر سمت٘مقى اهلل ُمِمٕمرٌ 

ذم إُم٦م اًمقاطمدة اًمتل ظمٚم٘م٧م ُمـ  ،وُمـ صمؿ شم٠مظمٌر قمـ حت٘مٞمؼ اًم٘مّمد ُمـ آضمتامع قمغم اًمتقطمٞمد

 ٟمٗمٍس واطمدة.

ُمٕم٤مين  ٝم٤م اًمتل حتٛمؾـمرائٗماًمدٓٓت و ًم٦م آىمؽمان يٕمتد ه٤م اًمبالهمٞمقن ذم اؾمتٜمب٤مط ًمٓم٤مئػودٓ      

اهلدى ذم سمٞم٤من اًمقطمل، وإن رهم٥م قمـ هذه اًمدًٓم٦م إصقًمٞمقن ، وذًمؽ ٟم٤مزٌل قمغم ـمبٞمٕم٦م ُم٤م  ُيٕمٜمَك 

 . (2)سمف يمؾٌّ 

 

 

 

                                                           
إُمر: )اشم٘مقا( ًمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم صمالصم٦م ُمقاوع، ( همػم اعمقاوع اجلّٛم٦م اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م إُمر سمت٘مقى اخل٤مًمؼ رسم٤ًم وإهل٤م: ضم٤مء ُمٗمٕمقل ومٕمؾ  1

ؿمٞمب٤م، واعمقاوع اًمثالث ذم ؾمقرة واطمدة هل اًمب٘مرة. يمام ضم٤مء ُمٗمٕمقل )اشم٘مقا( ُمرة ٓشم٘م٤مء  أُمروا ومٞمٝم٤م سم٠من يت٘مقا يقُم٤ًم جيٕمؾ اًمقًمدان

ُمتْم٤مُّم٦م ُمع ُمٕمٜمك اًمت٘مقى اًمٚمٖمقي  اًمٜم٤مر، وُمرة ٓشم٘م٤مء اًمٗمتٜم٦م، وُمرة ٓشم٘م٤مء اًمٕمذاب ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ويمؾ اعمٗم٤مقمٞمؾ ذم هذه اعمقاوع

ی ۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییۇئۇئچ :احل٤مث قمغم اًمّمٞم٤مٟم٦م واًمٙمػ واعمج٤مٟمب٦م ُٕمر ُمٝمٚمؽ، ىم٤مل شمٕم٤ممم

گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ    گ  ک  ٹ ٹ چ چی جئ حئ  مئ  ىئ

ىئ  ىئ  ی     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب    ىئ  ېئٹ ٹ چ چڻ  ڻ   ڻ  

 چی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب   یېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ٹ ٹ چ  چمب

ۆئ     ۈئ    ۆئۇئ  ٹ ٹ چ چېئ  ىئ  ىئ       ىئ     ېئېئ  ٹ ٹ چ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ چۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی

 چچ  چ  چ     ڃ  چ

( اعمٕم٤مين اًمتل ُيٕمٜمك ه٤م اًمبالهملُّ ًمٞمس٧م هَل اًمتل ُيٕمٜمك ه٤م إصقزم: إصقزمُّ ُيٕمٜمك سمٛمٕم٤مين اًمتٙمٚمٞمػ: إطمٙمة٤مم، احلةالل واحلةرام  1

وُم٤م سمٞمٜمٝمام، واًمبالهمل يٕمٜمك سمٛمٕم٤مين اًمتث٘مٞمػ اًمٜمٗمز: اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م، وهل اعمٕم٤مين اًمتل اٞمُئ اًمٜمٗمس ًمتٚم٘مل ُمٕم٤مين اًمتٙمٚمٞمػ شمٚم٘مل 

اف وشمزًمػ،  وقمٚمٞمف: وم٤معمٕم٤مين اًمتث٘مٞمٗمٞم٦م اًمتل هل ـمٚمب٦م اًمٕم٘مؾ اًمبالهمل ظم٤مدُم٦م ًمٚمٛمٕم٤مين اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م اًمتل هل ُمة٠مم إصةقزم حمب٦م واؾمتنم

وحمّجف. وُمـ صمؿ يٙمقن هٜم٤مًمؽ شمٙم٤مُمٌؾ سملم ومٕمؾ اًمٕم٘مٚملم: إصقزم واًمبالهمّل. يٜمٔمر: دًٓم٦م إًمٗمة٤مظ قمةغم اعمٕمة٤مين قمٜمةد إصةقًمٞملم: 

 .50-43ص ؾمٕمد،   ُمـ اًم٘مرنن واًمسٜم٦م:، وؾمبؾ اؾمتٜمب٤مط اعمٕم٤مين22-20صؾمٕمد، 
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: )ـمٕمٛم٦م ىمّم٦م٤م خمؼم قمـ بلم سمٕمض ُمٔم٤مهر اًمٕمدل، وؾمٞم٤مق ُم٘م٤مُمٝمذم ُمس٤مر يوشم٠ميت هذه أي٤مت        

  .(1) اًمتل ؿمٛمٚم٧م اعم٘مٓمع سمام ؾُمبؼ ُمـ أي٤مت وُم٤م حل٘مف سمـ أسمػمق(،

 صمالث مجؾ شمقوح شمٕم٤مُمؾ وم٤مقمؾ اًمسقء ُمع ومٕمٚمتف أو ٟمت٤مضمٝم٤م: حيقي  وؾمٞم٤مق ُمٕم٘مد أي٦م     

وأشمبع  ،وأىمر أٟمف أيمس٥م ٟمٗمسف ُم٤م يستحؼ سمف قم٘مقسم٦م اهلل ،ؾ اًمسقءٛمِ أي٦م إومم ومٞمٝم٤م أن ُمـ قمَ         

ذًمؽ سمٓمٚم٥م اعمٖمٗمرة ممـ ٓ ُمٖمٗمرة إٓ ُمٜمف، وم٢من ضمزاء ذًمؽ أن جيد اهلل همٗمقرًا رطمٞماًم ُمتج٤موزًا، وىمد 

 قم٤مُمٚمف سمٕمٗمقه ٓ سمٕمدًمف.

ٕٟمف ٓ شمزر وازرٌة وزر أظمرى، ومٛمـ ي٠مت ذٟمب٤ًم  :شمبلم أن إصمؿ أصمؿ ٓ يتٕمداه ًمٖمػمه أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م        

جيؽمح وسم٤مًمف قمغم ٟمٗمسف، ومٙمام أّن ًمف ُم٤م يمس٥م، وم٢من قمٚمٞمف ُم٤م قمـ قمٛمد ُمٜمف ًمف وُمٕمروم٦ٍم سمف، ومٕمٚمٞمف أن 

 ايمتس٥م.

أن ُمـ يٕمٛمؾ ظمٓمٞمئ٦م قمـ همػم قمٛمٍد، أو قمٛمؾ ُم٤م ٓ حيؾ ًمف ُمـ اإلصمؿ قم٤مُمدًا، صمؿ أي٦م اًمث٤مًمث٦م  وذم      

يتحّٛمؾ ضمرم اًمبٝمت٤من، وضمرم إذ  :أشمبع ذًمؽ سم٠من أو٤مومف ًمؼميء، وم٘مد حتّٛمؾ سمٗمٕمٚمف ومري٦ًم، وضمرُم٤ًم قمٔمٞمامً 

 أصمؿ.ومٕمٚمف 

 

                                                           
ُمٗم٤مد اًم٘مّم٦م أن رضماًل ُمـ إٟمّم٤مر ي٘م٤مل ًمف: )ـمٕمٛم٦م سمـ أسمػمق( هق درقم٤ًم ًمف ُمـ ضم٤مره: )ىمتة٤مدة سمةـ اًمةٜمٕمامن(، ويمة٤من اًمةدرع ذم (  2

اًمٞمٝمةقد  ضمراب ذم دىمٞمؼ، ومجٕمؾ اًمدىمٞمؼ يٜمتثر ُمـ ظمرق ذم اجلراب طمتك اٟمتٝمك إمم اًمدار وومٞمٝم٤م أصمر اًمدىمٞمؼ، صمؿ ظمب٠مه٤م قمٜمد رضمةؾ ُمةـ

ي٘م٤مل ًمف: )زيد سمـ اًمسٛملم(، وم٤مًمُتٛمس٧م اًمدرع قمٜمد ـمٕمٛم٦م ومٚمؿ شمقضمد قمٜمده، وطمٚمػ هلؿ سم٤مهلل ُم٤م أظمذه٤م وُم٤مًمةف هة٤م ُمةـ قمٚمةؿ!، وم٘مة٤مل 

أصح٤مب اًمدرع: سمغم واهلل ىمد أدًم٩م قمٚمٞمٜم٤م وأظمذه٤م، وـمٚمبٜم٤م أصمره طمتك دظمؾ داره ومرأيٜم٤م أصمر اًمدىمٞمؼ، ومٚمام أن طُمٚمرػ شمريمقه، واشّمبٕمةقا أصمةر 

اٟمتٝمقا إمم ُمٜمزل اًمٞمٝمقدي ومقضمدوا اًمّدرع قمٜمده، وم٘م٤مل اًمٞمٝمقدي: دومٕمٝم٤م إزّم )ـمٕمٛم٦م سمـ ُأسمػمق(، وؿمٝمد ًمف أٟم٤مس ُمـ اًمٞمٝمقد اًمدىمٞمؼ طمتك 

قمغم ذًمؽ، وم٘م٤مل ىمقم ـمٕمٛم٦م: اٟمٓمٚم٘مقا سمٜم٤م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٙمّٚمٛمقه ذم ذًمةؽ، وؾمة٠مًمقه أن جية٤مدل قمةـ صة٤مطمبٝمؿ، 

تْمح، وسمرئ اًمٞمٝمقدي، ومٝمّؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يٕم٤مىم٥م اًمٞمٝمقدي، وم٠مٟمزل اهلل ُم٤م وىم٤مًمقا: إن مل شمٗمٕمؾ هٚمؽ ص٤مطمبٜم٤م واوم

 .181ص اًمقاطمدي،  يمِمػ أُمرهؿ وأطمّؼ احلؼ، وسملّم قمٔمؿ اًمبٝمت٤من واًمٗمري٦م وقمٔمؿ اطمتامل ضمزائٝم٤م . يٜمٔمر: أؾمب٤مب اًمٜمزول:
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ي٦م إومم أ إذ شمبلّم ، (1)بٜمل قمغم سمٕمضُمبٕمْمٝم٤م ومشمرشمٞم٥م أي٤مت وٟمس٘مٝم٤م،  طمسـز ؼمُ يوهٜم٤م        

ث٤مًمث٦م ومٔمٝمر ومٞمٝم٤م اًمتٕمدي قمغم أُم٤م اًم، قمغم اًمٜمٗمس ، واًمث٤مٟمٞم٦م اًمتٕمديوقمغم اًمٜمٗمس اًمتٕمدي قمغم أظمر

 اًمث٤مًمث٦م قمغم دقم٤مُم٦م اًمٕمدل.ٜم٤ًم. يمام شم٘مقم إومم قمغم دقم٤مُم٦م اًمرمح٦م، وشم٘مقم اًمث٤مٟمٞم٦م وفمٝمقرًا سمٞمّ  أظمر

ًمٞمس يمام ىمقشمف ذم ، -وإن مل يٛمٜمع ُمٜمف ُم٤مٟمع ُمـ اًمٚمٖم٦م-وٟمس٘مٝم٤م قمغم همػم ذًمؽ ذم همػم اًم٘مرنن           

اًمٜمٔمؿ سملم أي٤مت ٓ ي٘متْمٞمف قمٚمؿ وضمقه ُمـ  ٤مً وضمٝم ذا اًمؽمشمٞم٥م ُئمِٝمر، وهاًمبالهم٦م اًم٘مرنٟمٞم٦م اعمٕمجزة

ي٘متْمٞمف قمٚمؿ ٟمحق اعمٕم٤مين اًمذي هق قمٛمدة اًمٜمٔمر اًمبالهمل، وسمذًمؽ يٛمٙمـ أن سمؾ اًمٜمحق اعمٕمٝمقد، 

بسط ُمدًمقل  ُمّمٓمٚمح اًمٜمٔمؿ، ومال يٜمحٍم ذم شمقظمل ُمٕم٤مين اًمٜمحق اًمذي هق اعمٕمٝمقد قمٜمد اعمت٠مظمريـ يُ 

أو سملم اجلٛمؾ اًمتل هل ذم ىمقة اعمٗمرد، ًمػمشم٘مل إمم قمٚمؿ  ،اًمٕمالىم٦م سملم ُمٕم٤مين اًمٙمٚمؿ ذم سمٜم٤مء اجلٛمٚم٦م ذم

أو  ،أو اجلٛمؾ ،ؾمقاء يم٤من سملم ُمٕم٤مين اًمٙمٚمؿ ،، ومٞمٙمقن اًمٜمٔمؿ هٜم٤م هق شمقظمل ُمٕم٤مين اًمٜمحقٟمحق اعمٕم٤مين

٤مًمٜمٔمؿ سموُم٤م قماله٤م. وهق ُم٤م ؾمامه  قمٚمامء اًمدرس اًم٘مرنين سمٕمٚمؿ اًمتٜم٤مؾم٥م، وؾمامه اًمب٘م٤مقمل  ر٘مَ اًمٗمِ 

 دٓئؾ ٤مب ة٦م ذم يمتةؿ اجلرضم٤مٟمٞمة٦م اًمٜمٔمة٧م سمف ٟمٔمريةؿ اًمؽميمٞمبل اًمذي قمٜمٞمة٤مسماًل سمف اًمٜمٔمة٘مة، ُم(2)اًمؽمشمٞمبّل 

 

                                                           
ُمقوقٌع قمغم أٟمَّؽ شَمْٕمٓمُِػ شم٤مرًة مجٚم٦ًم قمغم مجٚم٦ٍم، وشَمْٕمِٛمد أظمةرى إمم مُجٚمتةلم أو   ُمر اًمٕمٓمػ٠موم"ىم٤مل قمبد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين رمحف اهلل: (  2

  صمؿ شمْٕمٓمُػ هٛمقَع هذي قمغم هٛمقع شمٚمؽ.مجٍؾ سمٕمْم٤ًم قمغم سمٕمٍض، 
ِ
ُمـ هذا اعمٕمٜمك أصاًل  وَيٜمْبٖمل أْن جُيَْٕمؾ ُم٤م ُيّْمٜمَُع ذم اًمنمِط واجلزاء

 ُيْٕمَتؼُم سمف.

وُمثة٤مُل ذًمةؽ ىمقًُمةف شمٕمة٤ممم:  ، ٤م سمٛمجٛمققِمِٝمام ْذـمة٤متٕمٚمؿ ضُم صم مجٚمتلم ىمد قمٓمٗم٧م إطمدامه٤م قمغم إظمرى،وذًمؽ َأٟمَّؽ شَمرى، ُمتك ؿمئ٧َم، 

َت٤مًٟم٤م َوإصِْماًم ُُمبِٞمٜم٤ًم} ـْ َيْٙمِس٥ْم ظَمٓمِٞمَئ٦ًم َأْو إصِْماًم صُمؿَّ َيْرِم سمِِف سَمِريًئ٤م وَمَ٘مِد اطْمَتَٛمَؾ ُهْ لم رُط يمام ٓ خيَٗمك ذم هٛمقِع اجلٛمٚمتةة[، اًمِم112]اًمٜمس٤مء:  {َوَُم

صمؿ إٟم٤م ٟمٕمٚمؿ ُمـ ـمريؼ اعمٕمٜمك أن اجلزء اًمذي هق اطمتامُل اًمبٝمت٤مِن ... ٓ ذم يمؾر واطمدٍة ُمٜمٝمام قمغم آٟمٗمراد، وٓ ذم واطمدٍة دوَن إظمرى، 

ـَ اجلٛمٚمتلم، ومٚمٞمس هةق ٓيمتسة٤مب اخلٓمٞمئة٦ِم قمةغم آٟمٗمةراِد، وٓ ًمرُمةل اًمةؼم  يءواإِلصمِؿ اعمبلِم، أُمٌر يتٕمٚمَُّؼ إجي٤مسُمف عمجٛمقِع ُم٤م طمّمَؾ ُم

ـَ اًمراُمل، ويمذًمؽ احلْٙمُؿ أسمداً  يءسم٤مخلَٓمٞمئ٦ِم أو اإِلصمؿ قمغم اإِلـمالق، سمؾ ًمِرُْمل اإلٟمس٤من اًمؼم  اإلقمجة٤مز: . دٓئؾ"سمخٓمٞمئ٦ٍم أو إصمٍؿ يم٤مَن ُِم

 .245 ص اجلرضم٤مين،

 (.11، 5: 1)اًمب٘م٤مقمل، ( يٜمٔمر: ٟمٔمؿ اًمدرر:  1
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 .(1)اإلقمج٤مز

 واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜمك )ظمٓمٞمئ٦م( ذم أي٦م قمغم ىمقًملم:

أن اخلٓمٞمئ٦م هٜم٤م هل اًمذٟم٥م اًمٙمبػم، وأصح٤مب هذا اًم٘مقل يرون أن اخلٓمٞمئ٦م  ذه٥م إممإول: ي        

-وأسمق طمٞم٤من إٟمدًمز واإلصمؿ سمٛمٕمٜمك واطمد، إٟمام اظمتٚمػ اًمٚمٗمظ شم٠ميمٞمدا، وأؿم٤مر هلذا اًم٘مقل اًم٘مرـمبل

، أو أن اخلٓمٞمئ٦م واإلصمؿ ًمٞمس٤م سمٛمٕمٜمك واطمد، وم٤مخلٓمٞمئ٦م هل اًمذٟم٥م اًمٙمبػم، واإلصمؿ ُم٤م دون -اهللرمحٝمام 

 .(2) -رمحف اهلل-يمام يرى اًمسٕمدي  ذًمؽ

، وهق ُم٤م ٓ حيّؾ ُمـ (اإلصمؿو) أن اخلٓمٞمئ٦م هٜم٤م هل اًمذٟم٥م قمـ همػم قمٛمد، ذه٥م إمم : يظمرأ          

قمغم  چۓچاعمٕمّمٞم٦م، وٓ يٙمقن إٓ قمـ قمٛمد. ومٗمّمؾ ضمؾ صمٜم٤مؤه ًمذًمؽ سمٞمٜمٝمام وم٘م٤مل: وُمـ ي٠مت 

 قمغم قمٛمد ُمٜمف. چ﮳﮲ چهمػم قمٛمد ُمٜمف هل٤م،

إلمج٤مع ضمّؾ اعمٗمنيـ قمٚمٞمف ُمـ ظمالل دًٓم٦م اًم٘مرائـ : هذا اًم٘مقل هق إرضمح واًمذي يتبلّم أن         

وفم٤مهر اًمٕمٓمػ سمة)أو(  احل٤مًمٞم٦م واعم٘م٤مًمٞم٦م: إذ اًمسٞم٤مق خيّمص اخلٓمٞمئ٦م سمٛمٕمٜمك خي٤مًمػ ُمٕمٜمك اإلصمؿ، 

                                                           
ُمـ اإلقمراب وُم٤م قماله٤م ىمد اًمتٗم٧م إًمٞمف اًمبالهمٞمقن ذم  حمؾ هل٤م قمٚمؿ اًمتٜم٤مؾم٥م اًمذي يٕمٜمك سم٤مًمٕمالىم٤مت سملم اجلٛمؾ اًمتل ٓ ُيٚمحظ أن(  2

قمالىم٤مت إقمراسمٞم٦م  ومٞمفًمٞمس٧م إذ  :، ومٝمذا يٜمتٛمل إمم ُمستقى اًمتٜم٤مؾم٥م (يمامل آشمّم٤مل وؿمبٝمف)يمام ذم ُمقوع اًمٗمّمؾ:  ،يمثػم ُمـ اعمقاوع

أن شمٙمقن قمالىم٦م اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  سملم -ظم٤مص٦م–ظمرون ٠مًمذًمؽ ومرق اًمبالهمٞمقن اعمت قمالىم٤مت ُمٕمٜمقي٦م وُم٘مّمدي٦م،حيقي  سملم اجلٛمٚمتلم، سمؾ

ضمٚمٞم٤م ذم يمالُمٝمؿ قمغم اًمٗمّمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ئمٝمروهق ُم٤م  سمٛمٜمزًم٦م شمقيمٞمد اًمٖمرض واعم٘مّمد، أن شمٙمقنألومم سمٛمٜمزًم٦م شمقيمٞمد اعمٕمٜمك، وًم

: 3)اًم٘مزويٜمل، (، اإليْم٤مح: 267: 1) اًمسٙم٤ميمل، يٜمٔمر: ُمٗمت٤مح اًمٕمٚمقم: ،[2اًمب٘مرة: ] ڇٻ ٻ ٻ  پپ پپ ڀ  ڀ ڀ ڇ

(، واًمتٚمخٞمص ذم قمٚمقم اًمبالهم٦م: ضمالل اًمديـ حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ اًم٘مزويٜمل اخلٓمٞم٥م، وبط وذح: قمبد اًمرمحـ 108-109

قمٜمد -: شمقيمٞمد ًمٗمٔمل  ًمٚمتقيمٞمد ٟمققم٤من ٗمل أي٦موم . 182-180م(، ص 1904اًمؼمىمقىمل: )اًم٘م٤مهرة: دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب: اًمٓمبٕم٦م إومم، 

 هٜم٤مكسملم اًمٖمرض واًمٖمرض، وهذا يٕمٜمك أن   -قمٜمد اًمبالهمٞملم ٓ اًمٜمح٤مة-وشمقيمٞمد ُمٕمٜمقي  ،اعمٕمٜمكسملم اعمٕمٜمك و -اًمبالهمٞملم ٓ اًمٜمح٤مة

أظمر يٙمثر ومٞمام و وشمٜم٤مؾم٥ٌم سملم إهمراض واعم٘م٤مصد، إول يٙمثر ومٞمام سملم اجلٛمؾ وأي٤مت، شمٜم٤مؾم٥ٌم سملم اعمٕم٤مين، ٟمققملْم ُمـ اًمتٜم٤مؾم٥م:

  .سملم اًمٜمجقم واعمٕم٤مىمد واًمسقر

ٞمسػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ: وشم (،361:  3: أسمق طمٞم٤من إٟمدًمز، )اًمبحر اعمحٞمطو، (121: 7ٕطمٙم٤مم اًم٘مرنن: اًم٘مرـمبل، )اجل٤مُمع يٜمٔمر:  ( 2

ضمٕمٚمقا اًمزي٤مدة ذم اعمبٜمك شمٌم سمزي٤مدة ذم اعمٕمٜمك، ًمٙمـ هذا  ٨مُمٕمٜمك اخلٓمٞمئ٦م ًمٖمقي٤ًم، طمٞم هق. وحمط اًمٜمٔمر قمٜمدهؿ 200اًمسٕمدي، ص

 ًمٞمس قمغم إـمالىمف.
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اعمٖم٤ميرة، ومتحٛمؾ اخلٓمٞمئ٦م سمٕمض اًمٗمروق اًمدًٓمٞم٦م اًمتل متٞمزه٤م قمـ اإلصمؿ، إو٤موم٦م عم٤م ذم ُمٕمٜمك اخلٓمٞمئ٦م 

اًمسٞم٤مق اًمّمٖمػمة، وشمٙمقن يمذًمؽ ذم اًمٕمالىم٦م سملم اًمٕمبد ورسمف، ذم  ذم هذا ُمـ قمدم شم٘مّّمد، وم٢مهن٤م شمٙمقن

د، وُم٤م دّل قمغم اًمٙمبػمة، وُم٤م يم٤من ذم اًمٕمالىم٦م اعمختّم٦م سمٛمٔم٤ممل  طملم يتجف ُمٕمٜمك اإلصمؿ عم٤م ومٞمف شم٘مّمُّ

 .(1)اًمٕمب٤مد، اعمتٕمّدي٦م إمم همػم أصمؿ

ڱ  گگڳڳڳڳچ ُمـ وضمقه اًمدًٓم٦م وظمّمقصٞم٤مت اًمٜمٔمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:         

ھ  ھ     ہڱ  ں  ں   ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہڱ  ڱ  

 چھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳     ﮴ ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  

ومٙمام أن اًمبٜم٤مء ًمٚمؽميمٞمبل، واقمتٛمةة٤مد اعمٓم٤مًمع قمغم أؾمٚمقب واطمد، ذم تِم٤مسمف اًمو  ،احلذوُمـ  يٚمحظ ُم٤م  

وأسمٜمٞمتٝم٤م، وم٢مهن٤م شمتٗمؼ وشمسػم قمغم اجلٛمؾ ختتٚمػ شمبٕم٤ًم ًمٙمثرة ىمٞمقده٤م، واخلّمقصٞم٤مت ذم اظمتٞم٤مر يمٚماما٤م 

طمذو واطمد، عمٕمٜمك ضم٤مُمع أو ٍه ُمستدق، وهذا مم٤م ي٘مقى سمف ؿمّد أه اًمٙمالم، وشمتجغم وطمدشمف، 

  .(2)ويِم٤مرك ذم شمٙمقيـ ؿمٙمٚمف و ؾمٛمتف

ضم٤مءت أي٤مت قمغم أؾمٚمقب اًمنمط، ُمتدرضم٦م ذم اإلظمب٤مر، ُمبتدئ٦م  سم٤مًمٗمْمؾ صمؿ اًمٕمدل، وهذا          

،  ڇ گ ڇُمٜم٤مؾم٥م عمدٟمٞم٦م اًمسقرة، وًمٚم٘مقم اًمذيـ ظمقـمبقا ه٤م، يٚمحظ اًمٗمٕمؾ اًمذي ُمع اًمسقء 

                                                           
اًمتٗمسػم اًمٙمبػم: اًمرازي،  ، و(147:  2) اًمزخمنمي،، واًمٙمِم٤مف: (477: 7) اًمٓمؼمي، :ضم٤مُمع اًمبٞم٤من( يٜمٔمر قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل:  1

ىمٞمؾ: ىمد شمٙمقن اخلٓمٞمئ٦م صٖمػمة "، ىم٤مل اًمٜمح٤مس: (396: 5)اًمب٘م٤مقمل، : ٟمٔمؿ اًمدررو (167:  2: )اًمبٞمْم٤مويشمٗمسػم ، و(39:  11)

ك اهلل ضمؾ وقمز سمٕمض اعمٕم٤ميص ظمٓم٤مي٤م وؾمّٛمك سمٕمْمٝم٤م إصِماًم وم٠َمقمَٚمَؿ أٟمف ُمـ يمس٥م  واإلصمؿ ٓ يٙمقن إٓ يمبػمة، وىم٤مل أسمق إؾمح٤مق: ؾَمٛمَّ

ك إصِماًم صمؿ َرَُمك ه٤م ُمـ مل يٕمٛمٚمٝم٤م وهق ُمٜمٝم٤م سمريء  ك ظَمٓمِٞمئ٦م أو يَمَس٥َم ُمٕمّمٞم٦م شُمسٛمَّ بِٞمٜم٤مً ٱوَمَ٘مِد }ُمٕمّمٞم٦م شُمسٛمَّ َت٤مٟم٤ًم َوإصِْماًم ُمُّ ، {"طْمَتَٛمَؾ ُهْ

 .204صاًمٜمح٤مس،  إقمراب اًم٘مرنن:

ُمـ اًمقاضم٥م أن ٟمجٛمع ُم٤م ضم٤مء قمغم طمذو واطمد، ٕن  "( و هذا قمٜمد اًمِمٞمخ حمٛمد أسمق ُمقؾمك ضب ُمـ ضوب اًمتّم٤مىم٥م، ي٘مقل: 2

أيمرر اًم٘مقل سمرضورة ". إمم أن ي٘مقل "هذه ـمرق ذم سمٜم٤مء اعمٕم٤مين، وهل ضمزء أصٞمؾ ذم دراؾم٦م اًمبٞم٤من، وهل يمثػمٌة ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز

. وأن هذا احلذو يِمػم إمم ضب ُمـ ضوب اًمتّم٤مىم٥م اًمذي ذيمره أسمق اًمٗمتح، وإن يم٤من آًمتٗم٤مت إمم شمٙمةرار احلذو و شمت٤مسمٕمف،.

شمّم٤مىمب٤ًم ذم سمٜم٤مء اعمٕم٤مين وًمٞمس شمّم٤مىمب٤ًم ذم إًمٗم٤مظ، وشمّم٤مىم٥م احلذو إٟمام هق أيْم٤م ًمتّم٤مىم٥م اعمٕم٤مين، وهذا ضمٚمٞمؾ وضمٞمد ويٛمٜمح اًمسقرة 

 .237 ،  231أسمق ُمقؾمك، ص :-هم٤مومر وومّمٚم٧م–يٜمٔمر: نل طمؿ  "هٞم٠مة وؾمٛمت٤ًم..
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، اًمٕمٛمؾ ٓ يستٚمزم يمسب٤ًم، سمٞمد أن اًمٙمس٥م ُمستٚمزم ًمٚمٕمٛمؾ،  ڇ ڻ ڇواًمذي ُمع اإلصمؿ واًمذٟم٥م: 

يٕمٜمل هٞمئف ُمع ُم٤م يامصمؾ ُمرشمبتف، وم٤مإلصمؿ واًمذٟم٥م إُمر اًمذي واًمٙمس٥م ُمرطمٚم٦م صم٤مٟمٞم٦م ًمٚمٕمٛمؾ، 

إذ ظمتٛم٧م إومم سمام ختتؿ سمف ني٤مت  ظ ظم٤ممت٦م أيتلم إومم واًمث٤مٟمٞم٦م:ٓي٘م٤مرٟم٤من سمسقء اقمؽُمف سمف. وشمٚمح

سمام ختتؿ سمف ني٤مت اًمٕمدل  ، وظمتٛم٧م إظمرى(1)قمـ اًمّمٗمح واعمٖمٗمرةُمـ اعمٕم٤مين اعمٜمبئ٦م  ،اًمرمح٦م

ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مين اًمٜمدم   ڇ ڱ ڱ ڱ ڇ، وم٤مٕومم: ُمٕم٤من ُمت٘م٤مسمٚم٦م،  ويٚمحظ ُم٤م سمٕمد )صمؿ( ُمـ واإلطم٤مـم٦م

شمٌم سمٙمؾ صٜمقف اإلسار   ڇ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ڇواًمْمٕمػ واًمؽماوح سملم اًمرهمب٦م واًمرهب٦م ، واًمث٤مٟمٞم٦م: 

 وآؾمتٛمراء واًم٘مسقة .  

، وؿمٞمقع اًمٜمٙمرات ذم أؾمٚمقب (2)أي٤مت ًمٗمٔمٝم٤م قم٤مم، يٜمدرج حتتف أهؾ اًمٜم٤مزًم٦م وهمػمهؿو         

  هت٤مٟم٤ًم(، سملّمٌ ذم قمٛمقُمٝم٤م، وُمِمٕمر سمٕمٔمؿ ُم٤م شمٙمتٜمزه -سمريئ٤مً  -إصمامً  -ظمٓمٞمئ٦مً  -إصمامً  -اًمنمط: )ؾمقءاً 

ًمٜم٤مس ىمقي إمم ُم٤م يريد اًم٘مرنن شمقضمٞمف ا ٤مٌح ، وذم هذا إعمؼُم أو يمَ  ،ُمآٓا٤م ُمـ ضمرم ُمٝمام شمٜم٤مهك صٖمره

إًمٞمف، ُمـ إدراك اعمٕم٤مين اًمتل شمٙمِمػ هلؿ اًمٓمريؼ، وشمدهّلؿ إمم ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ رم اًمٕم٤مضمؾ وأضمؾ، 

ام أوضمبف اهلل ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمدل واًمرمح٦م. إٟمف وشمبٕمدهؿ قمـ يمؾ ُم٤م ي١مّز قمالىم٤ماؿ، أو يٓمٗمق ه٤م سمٕمٞمًدا قمّ 

ٛم٧م، ويرم هذا سمريئ٤ًم إصمؿ، وظمٓمٞمئ٦ًم ُمٝمام اؾمتدىّم٧م أو قمٔم ؾمقء، ويٙمس٥م إصماًم أيَّ  ُمـ يٕمٛمؾ ؾمقءًا أيَّ 

، ٟمٔمػم ُم٤م ىمّدم ُمـ ضمريرٍة ي١ماظمذ قمٚمٞمٝم٤م، وقمٜمد اًمٕمدِل !سمريء، ومٞمحتٛمؾ طمٞمٜمئذ هت٤مٟم٤ًم ُم٤م أقمٔمٛمف أيَّ 

 دمتٛمُع اخلّمقُم.

ٕن  ثّؿ، دون أظمقاا٤م ُمـ أدوات اًمٕمٓمػ:سم  ڇ ۓ ڇقمغم اًمٗمٕمؾ   ڇ ﮵ ڇوقمٓمػ اًمٗمٕمؾ          

حيت٤مج وىمت٤ًم ًمتدسمػمه،  -ُمـ اًمتب٤مـم١م قمـ اخلػمإو٤موم٦م عمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي –ُمٕم٘مد اعمٕمٜمك قمغم أن اإلصمؿ 

وإًمّم٤مىمف سمام ًمٞمس ُمـ أهٚمف، وذم اًمؽمشمٞم٥م اعمؽماظمل سمٞم٤من ًمٚمٛمدة اًمتل حي٤مك ومٞمٝم٤م اًمتدسمػم ًمإلًمّم٤مق، 

وإًمّم٤مىمٝم٤م  ،ويتٛمٙمـ سمف وومٞمف، صمؿ يسٕمك ذم إسمٕم٤مد اًمِمبٝم٦م قمٜمف ،وم٤مًمذي يٙمس٥م اإلصمؿ يٙمسبف أوًٓ 

                                                           
 .37ص( يٜمٔمر: شمراث أيب احلسـ احلرازم:  2

 (.121:  7( يٜمٔمر: اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرنن: اًم٘مرـمبل، ) 1
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أن اًمرُمل سمف أقمٔمؿ ضمريرة ُمـ  إؿم٤مرة إمم قمٚمٞمف، وومٞمف يمذًمؽ وحيت٤مل ًمؽموي٩م ذًمؽ ،ٞمٜمسبف إًمٞمفوم سمٖمػمه،

ومٝمق ًمْمٕمػ يٕمؽمي اعمرء، أُم٤م اًمرُمل سمام يمس٥م ُمـ اإلصمؿ  وم٤مًمٙمس٥م أُمر  ىمد ي٘مع ُمـ يمثػمٍ  يمسبف:

إذ اًمرُمل  اعمب٤مقمدة سملم اإلصمٛملم ذم اًمٕمّمٞم٤من:ًمٞمٚمٗم٧م إمم   ڇ ﮴ ڇًمذا ضملء سمحرف: أدظمؾ ذم اًمٗمجقر:

٤م هل أقمٔمؿ، وهذا هيدي إمم أّن ُمسػمشمف ذم اىمؽماف اًمسقء أقمٔمؿ، ويم٠مٟمف يؽمىمك ُمـ ُمٕمّمٞم٦م إمم ُم

ٞمئ قي يٜمت٘مؾ ُمـ اًمّس ٕن اعمرء اًمّس  قء ُمـ ىمٚمبف:ُمسػمة ُمستٛمرة ُمتٜم٤مُمٞم٦م، مم٤م يٙمِمػ ُم٘مدار متٙمـ اًمّس 

 . ڇ ﮹ ڇ :وهذا ُم٤م يتآظمك ُمع ىمقًمف اًمّم٤مًمح، ٓ إمم ُم٤م هق أؾمقأ  ُمٜمف،إمم 

: إهن٤م قم٤مئدة ظمراإلصمؿ. وأ إهن٤م قم٤مئدة قمغمشم٠مويالن، إول:  ڇ ﮷ ﮶ ﮵ ڇ ذم اهل٤مء ُمـ ىمقًمف:و        

: ٕن إومٕم٤مل وإن اظمتٚمٗم٧م اًمٕمب٤مرات قمٜمٝم٤م، (اخلٓمٞمئ٦م)و (اإلصمؿ)، ومتٙمقن يمٜم٤مي٦م ُمـ ذيمر قمغم اًمٗمٕمؾ

 . (1)ومراضمٕم٦م إمم ُمٕمٜمك واطمد سم٠مهن٤م ومٕمٌؾ 

 وذم أي٦م اؾمتٕم٤مرٌة هل٤م اطمتامٓن:        

. سمٞم٤من ذًمؽ أن اًمٙمس٥م   ڇ ﮺ ڇو ڇ ﮷ ڇو ڇ ۓ ڇ، شمٙمٛمـ ذم: : أن شمٙمقن ُمٙمٜمٞم٦ماألول        

لء ُم٤مدي يٙمسبف ةٞمئ٦م سمِمخلٓما وم٤مٓؾمتٕم٤مرة هٜم٤م ذم شمّمقيرواًمرُمل وآطمتامل ٓ يٙمقن إٓ ُمـ إٟمس٤من، 

سمحجر أو ؾمٝمؿ ، وشمّمقيره٤م ٕن يم٤مؾم٥م اًمسٞمئ٦م ظم٤مٌه : واحل٘مٞم٘م٦م أٟمف ظمس٤مرة ٓ ُمٙمس٥م، اعمخٓمئ

اًمذيـ حيسٜمقن إص٤مسم٦م  ،اعمدىم٘مقن اًمرُم٤مة هؿ اعمحؽمومقنٕن : ًمٞمس ُمس٠مًم٦م هٞمٜم٦م واًمرُمل ،ذم ىمقس

 حي٤مءات اًمقضمع٢مسم  مم٤م يٚمٛمح، هل٤مه ر٤مٟمتٔم، واًمٗمريستف فٟمقٛميمف وّمشمرسمّ  اًمراُمل، وىمد قُمِٝمد قمـ اهلدف

 ،ُمٜمذ سمداي٦م اًمٗمٕمؾ وؾمبؼ اًمنّم ، قمغم ؾمقء اًمٜمٞم٦م شمرسّمص اًمراُمل يدّل و، اًمرُمٞم٦م إزاء يءقمٜمد اًمؼم وإمل

صقر اًمبٝمت٤من طمجرا وخام ، إذ (2)"يم٤مجلرم اعمحٛمقل" ڇ﮺  ﮹ ڇذم ىمقًمف:ٕمؾ اعمجٜمل ضُم و

 .وهذه ٟمتٞمج٦م اًمٗمٕمٚم٦م،  حيتٛمٚمف

                                                           
 (.478:  7)اًمٓمؼمي، ( يٜمٔمر: ضم٤مُمع اًمبٞم٤من:  1

 (.361: 3)أسمق طمٞم٤من إٟمدًمز، ( اًمبحر اعمحٞمط:  2
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واًمٕمالىم٦م شمٙمٛمـ ذم أن احلٛمؾ شمث٘مؾ سمف ُمقازيـ إمح٤مل، واإلصمؿ شمث٘مؾ سمف ُمقازيـ اًمسٞمئ٤مت، يمام           

وفمٚمٛم٦م ذم اًم٘مٚم٥م. وآؾمتٕم٤مرة  ،أن محؾ إؿمٞم٤مء يٛمٞمز سم٤مًمٕملم، ومحؾ إوزار يٛمٞمز سمث٘مؾ ذم اًمٕمب٤مدة

ذم ارشمٙم٤مسمف اًمذٟم٥م  فوإصمٛم يء،ذم رُمٞمف اًمؼم فهت٤مٟمأسمرزت اعمٕمٜمك اًمذهٜمل ذم صقرة حمسقؾم٦م، ٕن 

قمغم رىمب٦م واطمدة، ومقق يمتػ واطمدة، ُمع  ىمد اطمتٛمٚمٝمام ُمٕمفًمؼميء، ىمد صّقرا ويم٠مٟمف اًمذي رُمك سمف ا

طملم ىم٤مل اًمذيـ يمٗمروا ًمٚمذيـ  ُم٤م ذم هذا ُمـ اًمث٘مؾ طمس٤ًم وُمٕمٜمك، وىمد صّقر اًم٘مرنن هذا احلٛمؾ،

﮵ ھھھےےۓ  ۓ﮲چ نُمٜمقا ﮴    ﮹     ﮶﮳  ﮸   ﮷    

 .(1)چ﯀  ﯁                 ﮿﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾

: ؿمبف قمٛمؾ اًمسٞمئ٤مت ڇ ﮹ ڇ ڇ ﮵ ڇ ڇ ۓ ڇ: أن شمٙمقن شمبٕمٞم٦م، شمٙمٛمـ ذم اًمٗمٕمؾ: الثاين        

٤م إذ عمسم٤مًمٙمس٥م، ومجٕمؾ اًمٕمٛمؾ يمسب٤م، وؿمبف إًمّم٤مىمٝم٤م سم٤مًمؼميء رُمٞم٤م، وأصمره٤م اًمالزم اًمث٘مٞمؾ سم٤مٓطمتامل: 

واًمتحٛمؾ ي٘مؽمن ه٤م وزٟم٤ًم وطمجاًم، وم٤محلٛمةؾ  يم٤مٟم٧م اًمذٟمقب ٓزُم٦م ًمٗم٤مقمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م يم٤مًمث٘مؾ اًمذي حيٛمؾ

 .ُمستٕم٤مر ًمٚمث٘مؾ واًمتبٕم٦م

محؼ ممـ يت٤مضمر ذم اىمؽماف اعمٕم٤ميص، وم٢مذا هل طمالُمٝمؿ، ومٚمٞمس أوذم هذا ُمـ اًمتح٘مػم ًمٕم٘مقهلؿ وأ         

ومٙمٞمػ  ،ٛم٦م قمغم ٟمٕمٛم٦م، أو حمبقسم٤م قمغم حمبقباًمٙمس٥م قمٛمؾ ي١مديف اعمرء ًمٞمزداد ٟمٕمسمٛمث٤مسم٦م يمسبف: ٕن 

إذ ٓ  ، وذم هذا حتذير ُمـ ُم٘م٤مرسم٦م ه١مٓء:؟ ٓ يٙمقن إٓ ممـ ؾمٗمف ٟمٗمسفإذا يم٤من هذا اعمٕمٛمقل ؾمقًءا

يٚمٞمؼ سمٕم٤مىمؾ أن يّم٤مطم٥م أو ي٘م٤مرب َُمـ يت٤مضمر سم٤مىمؽماف اًمسٞمئ٤مت،  ويمذًمؽ جيري إُمر ذم اًمٗمٕمؾ 

طمٞم٨م يٗمٕمؾ اًمسٞمئ٦م صمؿ  ،، ومٗمٞمف ُمـ دمسٞمد اًمسٞمئ٤مت ُم٤م ومٞمف، وومٞمف ُمـ اإلسمالغ ذم شمّمقير ومجقره(يرم)

 .يتؼمأ ُمٜمٝم٤م 

                                                           
2
 [.13 – 12اًمٕمٜمٙمبقت: ](  
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ىمرب إىمقال ذم ؾمٞم٤مٍق ىمّمد إمم اًمسٞم٤مق يبلم آطمتامل إقمغم، واًمذي يؽماءى أن اعمٙمٜمٞم٦م أ           

، ومل ي٘مّمد إمم شمّمقير اًمٙمس٥م ذم (2)واًمسٚمقيمل(1)احلدي٨م قمـ سمٕمض ُمالُمح اًمٕمّمٞم٤من اًمٕم٘مدي

اًمذٟم٥م: ومٗمل سمٕمْمف ُمٚمٛمح اًمٙمس٥م اعم٘مّمقد، وذم سمٕمْمف ُمٚمٛمح اخلٓم٠م همػم اعم٘مّمقد، ذم طملم أهن٤م  

 . -ُمع اظمتالف ُمراشمبف–شمِمؽمك مجٞمٕم٤م ذم يمقهن٤م قمّمٞم٤مٟم٤م 

وؿمدة  ،وُمٙم٤مسمدة ،شم١ميمد أن هٜم٤مك قمالضم٤مً  شاومتٕمؾ»اًمتل قمغم زٟم٦م   ڇ ﮹ ڇ :٦ميمٚمٛمصٓمٗم٤مء وا       

سٞم٦م ، وذم هذا اًمٗمٕمؾ ُمـ شمّمقير ًمٚمبٝمت٤من واإلصمؿ ذم صقرة طمًمٞمحٛمؾ اإلٟمس٤من هذا اًمٌمء اًمث٘مٞمؾ

ّن إهن٤مك محٌؾ ىمٚمبل يٜمٝمؽ يم٤مهؾ اًم٘مٚم٥م، إذ إ ومٞمف ًمٗم٧م إمم أهنامدمٕمؾ ُمٜمٝمام أُمريـ حمسقؾملم، و

وذم اًمٗمٕمؾ شمّمقير سم٤مًمغ عم٤م يٕم٤مٟمٞمف اًمذيـ  إهن٤مك إصم٘م٤مل احلسٞم٦م ًمٚمجسد،د ُمـ اًمذٟمقب ًمٚم٘مٚم٥م أؿم

٦م، وأهنؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م ىمد نذوا أٟمٗمسٝمؿ وىمٚمقهؿ، وذا شمٕمزي٦م ٦م وىمٚمبٞمّ ي١مذون اعم١مُمٜملم ُمـ أصم٘م٤مل ٟمٗمسٞمّ 

١مذى سمام ُيرُمك ُمـ هت٤من، وسمنمى سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ي٘متص ُمـ ُم١مذيف ومقر إيذائف، ًمٚمٛم١مُمـ اًمؼميء طملم يُ 

اومع قمـ اًمذيـ نُمٜمقا، سم٠من جيٕمؾ ىمٚمقب اًمذيـ يٕمتدون قمٚمٞمف، ويٚمّم٘مقن اًمتٝمؿ إًمٞمف، ويرُمقٟمف وم٤مهلل يد

 ؾ ًمٚمٛمرء سم٤مطمتامهل٤م.بَ وُُمٜمِم٠ٌم ُمٜمٝمؿ،  ُمث٘مٚمةة٦ًم سم٤مًمبٝمت٤من واإلصمؿ، وهل أصم٘م٤مل ٓ ىمِ  ،ومٞمٝمؿ سمام هق أصٌؾ 

 

                                                           

گگگڳ ڇرك، ىم٤مل شمٕم٤ممم:ةُمثؾ ُمِم٤مىّم٦م اًمرؾمقل واًمِمذم اًمسب٤مق ُمـ ىمتؾ اعم١مُمـ شمٕمٛمدا، وذم اًمٚمح٤مق ُمـ (  2

ڦ  ڦ ڦ ڦ ڇ [93اًمٜمس٤مء: ] ڇڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ   ژ ڑ  ڇڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 [.116 – 115اًمٜمس٤مء: ] ڇگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ  کڑ  ک ک   ک

 پپٱٻٻٻٻپپڇذم اًمسب٤مق يم٘متؾ اعم١مُمـ اخلٓم٠م ، واًم٘م٤مقمدون ُمـ اعم١مُمٜملم قمـ اجلٝم٤مد، ىم٤مل شمٕم٤ممم: (  1

ٹ ڤ          ڤ ڤ ڤ ڦ     ڦ ڦ  ٹڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ        ٿ ٿ     ٹ ٹ

ڌ  ڍڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڄڦ ڄ ڄ

ٱ ٻ ٻ ٻ ڇ  [، 92اًمٜمس٤مء: ] ڇک  ک ک ک گ  ڑڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 ڤٹ ڤ ڤ ڤ ٹٺ ٺ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٹ ٹ ٺپ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺٻ پ پ 

 [، وُم٤م يم٤من ُمـ ؾمٚمقك ـمٕمٛم٦م سمـ أسمػمق إزاء اًمٞمٝمقدي.95اًمٜمس٤مء: ] ڇڦ ڦ  ڦ  ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ 
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 ےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷چوىمدم اًمبةةةةٝمت٤من قمغم اإلصمؿ ذم وم٤مصٚم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم:           

: إذ ٓ يٙمقن اًمبٝمت٤من إٓ قمغم  ڇ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ڇًم٘مرسمف ُمـ ىمقًمف :  چ﮸﮹﮺﮻﮼

 ُم٤م اإلٟمس٤من ُيْمٞمػ، ًمتٕمّٚم٘مف سمحؼ اًمٕمب٤مد، يمس٥م اخلٓمٞمئ٦م أو اإلصمؿ قمغم ُمـ هردأ ، وٕٟمف ذٟم٥ٌم سمريء

 سمريإمم ًمف ُمـ ظمٓمئف أو إصمٛمف اًمذي شمٕمٛمده 
ٍ
، ومٞمٙمقن هذا ومٕماًل ُمٙمتٔم٤ًم مم٤م أو٤مومف إًمٞمف وٟمحٚمف إي٤مه ء

  ککگگگگڳڳڳڳ چسم٤مًمٔمٚمؿ واإليذاء، 

 .(1)چڱ  ڱ      ڱ

ُم٤م يمؾ ، و(2)ويتحػّم  ُمٜمف وَمَٞمْبَٝم٧ُم   يٕمٚمٛمف َيْ٘مِذوُمف سمف، وهق ُمٜمف سمريء، ٓ ب٤مـمؾٍ اؾْمتْ٘مبٚمف سمأي وسم٤مَهَتف:          

، ضم٤مء ذم (3)واًمٔمٚمؿ سمٖمػم طمؼ ،وآومؽماء ،ضم٤مء ذم ومقاصؾ ني٤مت اًم٘مرنن ُمـ هت٤مٍن يم٤من ؾمٞم٤مىمف اإليذاء

 أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  أيب هريرة قمـ صحٞمح ُمسٚمؿ:

ي٧م إن يم٤من ىمٞمؾ: أومرأ ، ذيمرك أظم٤مك سمام يٙمره٦م؟ ىم٤مًمقا: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ. ىم٤مل: ةأشمدرون ُم٤م اًمٖمٞمب"

 دةف وم٘مةةـ ومٞمةةف، وإن مل يٙمةةتةد اهمتبةةقل وم٘مةةشم٘م ٤من ومٞمف ُم٤مةةإن يم٤مل: ةةقل؟ ىمةةة٤م أىمةةل ُمةةةذم أظم

  

                                                           
2
 [.58]إطمزاب: (  

 (.368:  1سم٤مب اًمب٤مء، ُم٤مدة )ه٧م(، ) : اسمـ ُمٜمٔمقر،( يٜمٔمر: ًمس٤من اًمٕمرب 1

( ضم٤مء اًمبٝمت٤من ذم صمالث ُمقاوع ذم اًمٜمس٤مء، ُمرة ذم وصػ أظمذ اًمزوج ًمٌمء ُمـ ُمٝمر اعمرأة إذا ـمٚم٘مٝم٤م رهمب٦ًم ذم اًمتزوج سمٖمػمه٤م، وُمرًة  3

 ٱٻٻٻٹٹچ ذم َُمـ يمس٥م ظمٓمٞمئ٦م أو إصماًم صمؿ رُمك ه٤م سمريئ٤ًم، وُمرة ومٞمام رُم٤مه اًمٞمٝمقد قمغم اًمسٞمدة ُمريؿ إومٙم٤ًم،

ٹ ڤ چ٠[2اًمٜمس٤مء: ] چٺٺٺٿٺڀپپپپڀڀڀٻ

 [، وضم٤مء ذم اًمٜمقر وصٗم٤ًم عم٤م رُم٤مه إوّم٤ميمقن وٟمسبقه ًمٚمسٞمدة قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م،156اًمٜمس٤مء: ] چڤڤڤڦ

[.وضم٤مء ذم إطمزاب قم٤مُم٤ًم ومٞمٛمـ 16اًمٜمقر: ] چۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽ٹٹچ

 ککگچ يرُمل ُم١مُمٜم٤ًم أو ُم١مُمٜم٦ًم سم٤مًمتٝمؿ اًمب٤مـمٚم٦م اًمتل ُم٤م ؾمٚمٙمقا ـمرائ٘مٝم٤م وٓ مت٧م هلؿ سمّمٚم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 [.58إطمزاب: ] چگگڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  گ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٖمٞمب٦م ٓ شمٙمقن إٓ ذم أُمر ُمٜمسقب ًمٚمٛمٖمت٤مب طم٘م٤ًم وصدىم٤م، وشمققمد اهلل (1)"فْ ةةةةهتّ 

قمٚمٞمٝم٤م، ومٙمٞمػ سمٛمـ يبٝم٧م اًمٜم٤مس زورًا وإومٙم٤ًم؟ ذم اًمبٝمت٤من فمٚمٌؿ يمثٞمٌػ، واهلل ىمد طمرم اًمٔمٚمؿ قمغم 

 ٟمٗمسف وضمٕمٚمف سملم اًمٜم٤ّمس حمّرُم٤م.

، (1)"ٕن اًمبٝمت٤من يمٚمف ُمبلم سمخالف اإلصمؿ"صػ اإلصمؿ سم٤معمبلم، ومل يّمػ سمف اًمبٝمت٤من: وضم٤مء و          

، ومؽمك ٟمٕم٧م اًمبٝمت٤من سمام ٟمٕم٧م سمف اإلصمؿ داٌل قمغم (3)ٙمقنشموهذا ُمـ سمالهم٦م اًمّمٛم٧م اًمتل هل أٟمٓمؼ ُم٤م 

سم٤مب اإلوامر أن اًمبٝمت٤من ًمٞمس يم٤مإلصمؿ، وم٤مإلصمؿ يتٗم٤موت، واًمبٝمت٤من ٓ يتٗم٤موت، وىمد يٙمقن هذا ُمـ 

، وُمـ أوضمف آؾمتٖمٜم٤مء هٜم٤م أن (4)قمغم ذيٓم٦م اًمتٗمسػم، ومٞمؽمك اًمذيمُر ذم إول اؾمتٖمٜم٤مء سمذيمره ذم اًمث٤مين

 اًمسٞم٤مق ُمٕم٘مقد قمغم سمٞم٤من اإلصمؿ، ومٜم٤مؾم٥م أن يٙمقن اًمٜمٕم٧م ًمف سحي٤ًم يم٤مؿمٗم٤م. 

ئةةةِةف ُمـ ذم ُمٕمرض  -قمٚمٞمف اًمسالم-ضم٤مءت اخلٓمٞمئ٦م ذم اًم٘مرنن اًمٙمريؿ قمغم ًمس٤من إسمراهٞمؿ يمام         شمؼمُّ

ٕٟمف يم٤من ُمـ  :اًمنمك وأهٚمف، وإفمٝم٤مر قمداوشمف ًمٙمؾ ُمـ قمبده نسم٤مؤه ُمـ اعمٕمبقدات، سم٤مؾمتثٜم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

واصٗم٤ًم ُمٕمبقده احلؼ، ُمثٜمٞم٤ًم  -قمٚمٞمف اًمسالم-هٞمؿ إىمدُملم ُمـ قمبد اهلل وطمده، ضم٤مء قمغم ًمس٤مٟمف نسم٤مء إسمرا

 : ىمقًمف شمٕم٤ممم أهٚمف  قمٚمٞمف سمام هق

                                                           
(، وؾمٜمـ أيب داود: 2001: 4(، )2589صحٞمح ُمسٚمؿ: يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب، سم٤مب حتريؿ اًمٖمٞمب٦م، رىمؿ احلدي٨م: )(  2

حمٛمد سمـ قمٞمسك سمـ ؾَمْقرة سمـ ُمقؾمك سمـ  :ؾمٜمـ اًمؽمُمذي(. و269: 4(، )4874)يمت٤مب إدب، سم٤مب ذم اًمٖمٞمب٦م، رىمؿ احلدي٨م: 

يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م قمـ رؾمقل اهلل ، م( 1998اًمؽمُمذي، حت٘مٞمؼ: سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف، )سمػموت: دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، اًمْمح٤مك 

  (. وهمػمهؿ.393: 3(، )1934صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٖمٞمب٦م، رىمؿ احلدي٨م: )

ًمبٜم٤من:  -اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ: ضمالل إؾمٞمقـمل، )سمػموتشمٗمسػم اسمـ قمروم٦م: أسمق قمبداهلل حمٛمد سمـ حمٛمد اسمـ قمروم٦م اًمقرهمٛمل اًمتقٟمز (  1

 .54م(، اجلزء اًمث٤مين، ص 2008دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمبٕم٦م إومم، 

 . 146صاجلرضم٤مين، ( يٜمٔمر: دٓئؾ اإلقمج٤مز:  3

٦م وُمـ ضمٚمٞمؾ إن ومٞمف ُمـ دىمٞمؼ اًمّمٜمٕم"وأيمرُم٧م قمبَد اهلل، وىم٤مل قمٜمف ذم اًمِمٕمر:  ( مم٤م ُمثؾ ًمف قمبد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين ىمقًمف: أيمرُمٜمل 4

 . 163صاًمس٤مسمؼ، . يٜمٔمر: "اًمٗم٤مئدة ُم٤م ٓ دمده إٓ ذم يمالم اًمٗمحقل
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 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ     گ ک  ک ک چ

 ﮵ ﮴﮳ ﮲       ۓ  ۓ ے ے ھ ھ   ھ ھ ہ ہ ہ ہ   ۀ ۀ ڻ ڻ

                 ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽﮼  ﮻  ﮺ ﮹﮸          ﮷﮶ 

 ۇ ۇ    ڭ ڭ ڭ ڭ             

 .(1)چ مئ     حئ جئ ۋ ٴۇ   ۈ ۈ ۆ ۆ

مجع ذم هذه إًمٗم٤مظ مجٞمع ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ىمد  -قمٚمٞمف اًمسالم-إسمراهٞمؿ سمّٞمةـ ُمس٤مر ؾمٞم٤مق اعم٘م٤مل أن       

ك سمٛمٜم٤مومع إطمٞم٤مء ، ومبدأ سمٜمٕمٛم٦م اخلٚمؼ واهلداي٦م، وصمٜمّ (2)إمم نظمر إسمد ذم اًمدار أظمرة ،أول اخلٚمؼ

اعم٤مدي٦م، ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب، وم٤مٟمدرج ُم٤م دوهنام حتتٝمام، وذيمر ٟمٕمٛم٦م آؾمتِمٗم٤مء سم٤مًمِم٤مذم، وٟمٕمٛم٦م 

اعمٕم٤موم٤مة اًمٕم٤مومٞم٦م واإلُم٤مشم٦م واإلطمٞم٤مء، وظمتؿ سمٜمسب٦م اعمٖمٗمرة عم٤مًمٙمٝم٤م، ومْمؿ ـمٚم٥م اًمٕمٗمق إمم ـمٚم٥م 

دٟمٞم٤م وأظمرة. وهذا جيٛمع اًمدائٛم٦م، ذم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، ويمؾ هذا ممـ ًمف اًم٘مدرة واًمسٚمٓم٤من، وًمف اًم

واإلىمرار  ،ذم صٗم٦م ُمٕمبقده قمٜم٤مس اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م: شمقطمٞمده سمال ذيؽ -قمٚمٞمف اًمسالم–إسمراهٞمؿ 

د اعمقت، وومْمؾ اهلل واًمبٕم٨م واحلس٤مب سمٕم ،سمتٍميٗمف ًمٚمبنم ذم أدق ؿم١مون طمٞم٤ماؿ قمغم إرض

هلؿ إمم أٟمف ٓ شمّمٚمح  ويم٠مٟمف يٚمٛمح، س اًمتل يٜمٙمره٤م ىمقُمف ُمـ اعمنميملموهل اًمٕمٜم٤م ،وشم٘مّمػم اًمٕمبد

إًمقه٦م، وٓ يٜمبٖمل أن شمٙمقن اًمٕمبقدي٦م إٓ عمـ ُمٚمؽ هذه إومٕم٤مل، وًمٞمس  عمـ ٓ يٓمٞمؼ ٟمٗمٕم٤م وٓ 

  .ّضا، وٓ يٛمٚمؽ ُمقشم٤ًم وٓ طمٞم٤مًة وٓ ٟمِمقرا

                                                           
[. ُمـ سمٞم٤من أطمقال إُمؿ ذم هذه اًمسقرة أن ُذيمر ومٞمٝم٤م ؾمبع ىمّمص: أوهل٤م ىمّم٦م ُمقؾمك وه٤مرون، صمؿ ىمّم٦م 82 – 69( ]اًمِمٕمراء:  1

، ويمؾ شمٚمؽ اًم٘مّمص ًمتسٚمٞم٦م اًمرؾمقل صغمَّ -قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم-إسمراهٞمؿ، صمؿ ٟمقح،  صمؿ هقد، صمؿ ص٤مًمح، صمؿ ًمقط ونظمره٤م ىمّم٦م ؿمٕمٞم٥م 

وم٤ًم ُمـ أن يٕمّؿ أُمتف اهلقان سمٕمدم اإليامن، وأن يِمتد قمغم أشمب٤مقمف إذى اهللَّ قمٚمٞمف وؾمٚمَّؿ قمام يٚم٘م٤مه ُمـ اعمنميملم، وشمسٙملم أؾمٗمف ظمق

 واًمٕمدوان.

 (.145:  24( يٜمٔمر: اًمتٗمسػم اًمٙمبػم: اًمرازي، ) 2
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 ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆ ڇقمٜمل سم٘مقًمف:  -اًمسالم قمٚمٞمف –ػم أن إسمراهٞمؿ ةقمٚمامء اًمتٗمسسمٕمض ؾ ةٟم٘م        

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ڇ  وىمقًمف:، (1) ڇ گ گ   گ ڇ  ىمقًَمف:  ڇ    حئ جئ ۋ

 .(3) ؾم٤مرة: إهن٤م أظمتلقمـ وىمقًمف ، (2) ڇ ڌ ڍ ڍ

: وىمقًمف،(4)ڇ گ    گ ڇ اهلل شمٕم٤ممم قمغم ًمس٤من إسمراهٞمؿ: ىمقلوقمٔمؿ ُم٤م ىمٞمؾ ذم هذه اعمس٠مًم٦م، أن            

(5)ڇ ڇ  ڇ چ چ ڇ
 ،ُمٕم٤مريض يمالم وختٞمالت يمؾ هذا،  ( هل أظمتل)  : وىمقًمف ًمس٤مرة ،

 وهْمؿ ،أن اؾمتٖمٗم٤مر إٟمبٞم٤مء شمقاوع ُمٜمٝمؿ ًمرهؿو، وًمٞمس٧م سمخٓم٤مي٤م يٓمٚم٥م ه٤م آؾمتٖمٗم٤مر

وًمٞمٙمقن ًمٓمٗم٤ًم هلؿ ذم اضمتٜم٤مب اعمٕم٤ميص واحلذر ُمٜمٝم٤م وـمٚم٥م اعمٖمٗمرة مم٤م يٗمرط  ٕٟمٗمسٝمؿ، وأدب ضمؿ،

  ٛمؾحتأن ، واظمت٤مر اًمرازي (6) أصمره٤م يتبلم يقُمئذٕن  :ُمٖمٗمرة اخلٓمٞمئ٦م سمٞمقم اًمديـ ٧م٘مقمٚمّ ، ُمـ صمؿ ُمٜمٝمؿ

 

 

                                                           
 [.89( ]اًمّم٤موم٤مت:  1

 [.63( ]إٟمبٞم٤مء:  2

يـ ُمـ اعمٕم٤مين اًمتل ع ُمقىمػ اعمٗمنوشمٜمقّ  (.592: 17( ص٤مطم٥م هذا اًم٘مقل هق ه٤مهد رمحف اهلل، يٜمٔمر: ضم٤مُمع اًمبٞم٤من: اًمٓمؼمي، ) 3

ذم أي٦م، ُمٜمٝمؿ ُمـ ٟم٘مٚمٝم٤م وؾمٙم٧م قمـ شمبٞمٞمٜمٝم٤م، وُمٜمٝمؿ ُمـ ٟم٘مٚمٝم٤م واقمؽمض قمٚمٞمٝم٤م وسملّم اًمراضمح ذم ُمٕمٜم٤مه٤م، ڇ ۋڇضم٤مءت قمٚمٞمٝم٤م 

 ممـ ٟم٘مٚمٝم٤م دون شمرضمٞمح رء ُمٜمٝم٤م قاًمٓمؼمي، وه ضم٤مُمع اًمبٞم٤من: :ريٜمٔم وُمٜمٝمؿ ُمـ ومّنه٤م سمام رنه إوومؼ سمحس٥م اًم٘مرائـ وإطمقال

(، 398: 4يٜمٔمر: اًمٙمِم٤مف: اًمزخمنمي، )وإًمقد ممـ ٟم٘مٚمٝم٤م ُمع اًمؽمضمٞمح.  واًمزخمنمي واًمرازي واًمب٘م٤مقمل، (592-593: 17)

 (.97:  19، وروح اعمٕم٤مين: إًمقد، )(54:  14)اًمب٘م٤مقمل، : (، وٟمٔمؿ اًمدرر146:  24واًمتٗمسػم اًمٙمبػم: اًمرازي، )

4
 . [ 89  : اًمّم٤موم٤مت ] (  

5
 . [ 63  : إٟمبٞم٤مء ]  ( 

: حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل وومتح اًم٘مدير(، 473: 3(، شمٗمسػم اًم٘م٤ميض اًمبٞمْم٤موي: )398:  4ٙمِم٤مف: )( يٜمٔمر: اًم 6

شمٗمسػم ، و122اًمراسمع، ص(، اجلزء ةه 1414 ،اًمٓمبٕم٦م إومم، دار اسمـ يمثػم، دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م ًمبٜم٤من: -، )سمػموتاًمِمقيم٤مين

 .(10596:  17: )اًمِمٕمراوي
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 .(1)وشمرك إومم قمغم إٟمبٞم٤مء ضم٤مئز، قمغم شمرك إومم  اخلٓمٞمئ٦م اعمٜمسقسم٦م إلسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم

    گ ڇ : ئ٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم ُمـ  ىمقًمفمجٚم٦م ُم٤م ىمٞمؾ ذم ظمٓمٞميتٙمِمػ ُمـ ُمس٤مر اًمدًٓم٦م إن         

طملم أراد ومرقمقن ُمـ قمـ ؾم٤مرة  )إهن٤م أظمتل(  وىمقًمف: ڇ ڇ  ڇ چ چ ڇ، وڇ گ

أن أي٦م ٟمزًم٧م ىمبؾ   إٟمةةٛمة٤م يرضمع ٕؾمب٤مب شمقّوح  مم٤م رده اًمٕمٚمامء ، وهمػمهاًمٗمراقمٜم٦م أن ي٠مظمذه٤م

ب٦م اًمٙمذب واخلٓمٞمئ٦م سمٛمٕمٜمك اًمذٟم٥م ، وأن ٟمسڇ ڇ  ڇ چ چ ڇ، وڇ گ    گ ڇىمقًمف: 

ُم٤م ٟمّبف إًمٞمف قمٚمامء اًمٚمس٤من اًمٕمريب ذم أهار  ن، يمام يرضمع إممٕهنؿ ُمٕمّمقُمق :اًمٙمبػمة ًمألٟمبٞم٤مء ُمتٕمذرةو

طمٞم٨م يم٤من اًمس١مال قمـ اًمٗم٤مقمؾ، وؾم١ماهلؿ ، ڇ  ڇ چ چ ڇشمريمٞم٥م اًمبٞم٤من اًم٘مرنين ذم ىمقًمف: 

ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ ؾم١مال ىمقم  -رمحف اهلل- ًمٞمت٘مرر ذم أذه٤مهنؿ أٟمف اًمٗم٤مقمؾ، ىم٤مل اإلُم٤مم قمبد اًم٘م٤مهر

قمٚمٞمف -ٓ ؿمبٝم٦م ذم أهنؿ مل ي٘مقًمقا ًمف ذًمؽ ": (2)چڃڃچ ڄڃڃچ  إسمراهٞمؿ:

وهؿ يريدون أن ُي٘مّر هلؿ سم٠من يمن إصٜم٤مم ىمد يم٤من، وًمٙمـ أن ي٘مّر سم٠مٟمف ُمٜمف يم٤من، ويمٞمػ؟،  -اًمسالم

  ذم اجلقاب: -قمٚمٞمف اًمسالم-؟، وىم٤مل هق چڄڃڃچوىمد أؿم٤مروا ًمف إمم اًمٗمٕمؾ ذم ىمقهلؿ:  

. (4)"ومٕمٚم٧ُم، أو:  مل أومٕمؾوًمق يم٤من اًمت٘مرير سم٤مًمٗمٕمؾ ًمٙم٤من اجلقاب: ،(3)چڃچچڇچ

، همروف ُمـ إًمزاُمٝمؿ احلج٦م وشمبٙمٞمتٝمؿ -قمٚمٞمف اًمسالم-إسمراهٞمؿ يبٚمغ ومٞمف  ،ؾمٚمقب شمٕمرييضومٝمذا أ

 .وٛمـ هذا اًمٙمالم اقمؽماف سم٠مٟمف هق اًمٗم٤مقمؾ ويٜمدرج 

                                                           
اؾمتٕمٔمؿ قمٚمٞمف اًمسالم ُم٤م قمسك يٜمدر ُمٜمف ُمـ ومٕمؾ "، وشمبٕمف ذم ذًمؽ إًمقد، ىم٤مل: (146:  24اًمٙمبػم: اًمرازي، )تٗمسػم ( يٜمٔمر: اًم 1

وإذ ىمد يم٤من إسمراهٞمؿ طمٞمٜمئذ ٟمبٞمئ٤ًم  "ي٘مقل: إذ واًمٓم٤مهر،  (97:  19روح اعمٕم٤مين: إًمقد، ) ،"ظمالف إومم طمتك ؾمامه ظمٓمٞمئ٦م

اسمـ  اًمتحرير واًمتٜمقير:." خلٓمٞمئ٦م ُمٜمٝمؿ هل خم٤مًمٗم٦م ُم٘مت٣م اعم٘م٤مم اًمٜمبقيُمٕمّمقُمقن ُمـ اًمذٟمقب يمبػمه٤م وصٖمػمه٤م وم٤موإٟمبٞم٤مء 

 (.143:  19) قم٤مؿمقر،

1
 .[62إٟمبٞم٤مء: ](  

1
 .[63إٟمبٞم٤مء: ](  

 .113اجلرضم٤مين، ص( دٓئؾ اإلقمج٤مز:  4
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ قَمٜمُْف، ىَم٤مَل: وىمد صح ذم اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م          اَلُم مَلْ َيْٙمِذْب  "قَم إِسْمَراِهٞمُؿ قَمَٚمْٞمِف اًمسَّ

، ىَمْقًُمُف  َـّ ذِم َذاِت اهللَِّ قَمزَّ َوضَمؾَّ َّٓ صَماَلَث يَمَذسَم٤مٍت، صمِٜمَْتلْمِ ُِمٜمُْٝم سَمْؾ وَمَٕمَٚمُف }َوىَمْقًُمُف: ،(1){إيِنر ؾَمِ٘مٞمؿٌ }إِ

ـَ اجَلَب٤مسمَِرِة، وَمِ٘مٞمَؾ ًَمُف: إِنَّ َه٤م ُهٜم٤َم َوىَم٤مَل: سَمْٞمٜم٤َم ُهَق َذاَت َيْقٍم َوؾَم٤مَرُة، إِْذ َأشَمك قَمغَم ،(2){يَمبػُِمُهْؿ َهَذا ضَمب٤َّمٍر ُِم

ـْ َهِذِه؟ ىَم٤مَل: ُأظْمتِل ـِ اًمٜم٤َّمِس، وَم٠َمْرؾَمَؾ إًَِمْٞمِف وَمَس٠َمًَمُف قَمٜمَْٝم٤م، وَمَ٘م٤مَل: َُم ـْ َأطْمَس  "...،َرضُماًل َُمَٕمُف اُْمَرَأٌة ُِم

اًمتل ذيمره٤م رؾمقل اهلل  هٜم٤م سمقاطمدة ُمـ هذه اخلٓمٞمئ٦م ه٤م ، وًمٙمـ مل ي٠مت ٟمص ُم٠مصمقر ي٘مّٞمد(3)حلدي٨ما

. 

يم٤من يثٜمل قمغم رسمف سمام هق أهٚمف، وصمٜم٤مؤه  -قمٚمٞمف اًمسالم-أن إسمراهٞمؿ  يمام يتٙمِمػ ُمـ ؾمٞم٤مق اعم٘م٤مل          

أدٌب قمغم أدب، أؾمٜمد ًمرسمف اؾمتح٘م٤مىم٤مت إًمقهٞم٦م، وأؾمٜمد ًمٜمٗمسف اعمرض شم٠مّدسم٤ًم وإن يم٤مٟم٧م ٟمسبتف إًمٞمف 

قمغم  خمٚمقق يٕمتٛمد إعم٤مطم٤ًم إمم أن ُمـ إدب ُمع اهلل أٓؾمبح٤مٟمف ُمٕمٚمقُم٦ًم، يمام ٟمس٥م ًمٜمٗمسف اخلٓمٞمئ٦م 

وأـمٚمؼ قمغم  ،ذم ومْمؾ رسمف، ويرضمق رمحتف (4)عٛمقمٛمٚمف، وٓ يرى أٟمف يستحؼ سمٕمٛمٚمف ؿمٞمئ٤م، إٓ أن يٓم

، ويمؾ ٜمٗمس قمـ ه٤مضمس اؾمتح٘م٤مق اعمٖمٗمرةٚموُمب٤مقمدة ًم ،رضم٤مء اعمٖمٗمرة ًمٗمظ اًمٓمٛمع شمقاوٕم٤ًم هلل شمٕم٤ممم

، (5)يمام أطمسـ إسمراهٞمؿ ذيـ أُمرٟم٤م هام يمٞمام ٟمحسـ إمم أٟمٗمسٜم٤مع اًمٚمّ د سملم اخلقف واًمٓمٛمهذا شمٕمٚمٞمؿ ًمٚمتٕمبّ 

 .(6)چٴۇۋۋۅۅۉ ۈۈۆۆچإذ  ىم٤مل ضمّؾ صمٜم٤مؤه: 

                                                           
2
 [.89]اًمّم٤موم٤مت: (  

1
 [.63]إٟمبٞم٤مء: (  

 :4(، )3358،  رىمؿ احلدي٨م: ){ٞمالواختذ اهلل إسمراهٞمؿ ظمٚم}(  صحٞمح اًمبخ٤مري: يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمبٞم٤مء، سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  3

: 4(، )2371(. وصحٞمح ُمسٚمؿ: يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، رىمؿ احلدي٨م: )140

 (. وهمػممه٤م.1840

ء( ذم ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم 4  ذم اًم٘مٚم٥ِم ىمقيٍّ ًمٚمٌمَّ
ٍ
يٜمٔمر: ُمٕمجؿ  .٦م: أن اًمٓم٤مء واعمٞمؿ واًمٕملم أصٌؾ واطمٌد صحٞمح يدلُّ قمغم رضم٤مء

ل سم٤مًمٌمء ُمـ همػم شم٘مّدم اًمٓمٛمع: شمٕمٚمؼ اًمب٤م"(. وىم٤مل احلرازم: 425: 3يمت٤مب اًمٓم٤مء، ُم٤مدة )ـمٛمع(، ) اسمـ وم٤مرس، ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م:

 (.54:  14) اًمب٘م٤مقمل، : ٟمٔمؿ اًمدرر:ر، يٜمٔم"ؾمب٥م

5
 .[105 – 104: اًمّم٤موم٤مت]چپپپپڀڀڀٺٺٺٺچُمٜمّمقص٤ًم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ضم٤مء (  

  [.56إقمراف:](  6
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قمجزت قمـ  يم٤مُمٚم٦مً  ويمام ذيمر اًم٘مرنن أُم٦مً إسمراهٞمؿ ظمٚمٞماًل،  اهلل اختذ ويتٙمِّمػ  ُمـ ؾمٞم٤مق احل٤مل أنّ         

ٜم٤مس ، وضمٕمٚمف ًمٚموم٠ممتٝمـ اسمتاله رسمف سمٙمٚمامٍت يم٤من أُم٦ًم وطمده،  -قمٚمٞمف اًمسالم-أن إسمراهٞمؿ  ذسمح سم٘مرة، ذيمر

 جئ ۋ ٴۇ   ۈ ۈ ۆ ڇي٘مقل:  هذاوُمع أّواه٤ًم طمٚمٞمام، صّدي٘م٤مً، ٟمبٞم٤ّم، ، ويم٤من ىم٤مٟمت٤مً، طمٜمٞمٗم٤ًم، إُم٤مُم٤مً 

ُمـ ظمٚمٞمٚمف، مم٤م يِمٕمر سم٠من ُم٘م٤مم اًمٕمٚمؿ هق ُم٘م٤مم إدب،  ُمع اهلل ٕم٤مزماًمدب يمٜمقع ُمـ إ، (1)ڇحئ

ُمـ أدب ، وٕن اًمٕمٚمؿ ظمػم ُم١مّدب يرشم٘مل ذم إدب:ًمٕمٚمؿ يمٚمام وضم٥م أن ويمٚمام ارشم٘مك اإلٟمس٤من ذم ا

ؿ يٜمسبقن ٕٟمٗمسٝمؿ أؿمٞم٤مء ٓ شم٘مع ُمٜمٝمؿ سمسب٥م قمّمٛم٦م اهلل هلؿ، أُم٤م إٟمبٞم٤مء وشمقاوٕمٝمؿ أهّن 

يم٠مٟمف ي٘مقل:  هلذا وم٢من أسم٤م إٟمبٞم٤مء ذم هذا اًمسٞم٤مق سم٤مؾمتٕمدادهؿ اًمٗمٓمري اًمبنمي وم٘مد ي٘مع رء مم٤م ي٘مع،

ع ُمٜمل ظمٓمٞمئ٦م، ًمٙمـ هؾ وىمٕم٧م؟ ٓ، واًمذي يٛمٜمع اًمقىمقع أٟم٤م ُمٝمٞم٠م سمذايت وشمٙمقيٜمل وسمنميتل ٕن شم٘م

 واصٓمٗم٤مؤه هلؿ، وٓ ُيٕمّمؿ اعمرء ُمـ أُمٍر ٓ ي٘مع ُمٜمف. ،قمّمٛم٦م اهلل

 چ:  ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـ وضمقه اًمدًٓم٦م يٚمحظ            

      ڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋ  جئ

 ﮾﮿﯀﯁چوشمقاًمده٤م ُمـ اعمستثٜمك ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،قمٓمػ اًمّمٗم٤مت قمغم سمٕمْمٝم٤م چحئ

 وضمؾ. ُم٤م ي١مذن سمٙمامل اعمقصقف، وٓ يمامل إٓ يمامل ضمالًمف قمزّ  وذم قمٓمٗمٝم٤م ،(2)چ

ر اؾمؿ اعمَقصقل ذم اعمقاوع اًمثالصم٦م ُمع أن ُم٘مت٣م اًمٔم٤مهر أن شمٕمٓمػ اًمّمٚمت٤من قمغم اوشمٙمر        

طم٘مٞمؼ و ًمرب اًمٕمّزة،ٟمٕم٧م  ومٝمل ،ص٤مطم٥م شمٚمؽ اًمّمالت اًمثالثتٚمذذ سمذيمر اعمٜمِٕمؿ اًمّمٚم٦م إومم ًمٚم

اعمستحؼ إومراده سم٤مًمٕمبقدي٦م  ،، وٕن اًمسٞم٤مق ذم سمٞم٤من صٗم٤مت رب اًمٕم٤معملم(1)٤مسمدًٓمتٝم ٦مً ٕمؾ ُمست٘مٚمدُم ٠من سم

 يمام ُأومرد سم٤مًمٜمٕمؿ.

                                                           
2
 .[82]اًمِمٕمراء: (  

1
 [.77اًمِمٕمراء: ](  

 (.143: 19)اسمـ قم٤مؿمقر، ( يٜمٔمر: اًمتحرير واًمتٜمقير:  3
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وذم اًمتٕمريػ سم٤مًمّمٚم٦م إوم٤مدة سم٠من أُمر اخلٚمؼ وم٤مهلداي٦م، واإلـمٕم٤مم واًمس٘م٤مي٦م، واإلُم٤مشم٦م صمؿ اإلطمٞم٤مء،        

ِمٖمؾ ه٤م اًمٜمٗمقس هل خمتّم٦م سم٤مهلل رب وُمٖمٗمرة اخلٓم٤مي٤م وؾمؽمه٤م يقم اًمديـ، يمؾ هذه إُمقر اًمتل شمٜم

 اًمٕم٤معملم، وًمق ٟمزقم٧م اًمّّمالت ذم همػم اًم٘مرنن، خلال اًمتٕمبػم ُمـ هذه اإلوم٤مدة.

  ڇ،  ڇ     ڇ، و ڇ   ڇودظمقل وٛمػم اًمِم٠من ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:         

ًمةِام اّدقمقا ومٞمف ُمـ سمٕمض إؾمب٤مب اًمتل ىمد شمٙمقن وم٤مقمٚم٦م ذم اهلداي٦م  (1)ُمٗمٞمد ًمٚمحٍم  ڇ

واإلـمٕم٤مم واًمس٘م٤مي٦م، وـمرائؼ اًمِمٗم٤مء، أُم٤م اخلٚمؼ واإلطمٞم٤مء واإلُم٤مشم٦م ومٚمؿ يّدع أطمد ىمدرشمف قمٚمٞمٝم٤م إٓ 

 .    (2)سمبٞم٤من قمجزه -قمٚمٞمف اًمسالم-ُم٤م ذيمره اهلل قمـ ٟمٛمروذ، وىمد أهتف إسمراهٞمؿ 

 ڇ  ڇ ڇ  ڇ:  -قمٚمٞمف اًمسالم-سمٛمٗمٕمقل واطمد فم٤مهر، هق إسمراهٞمؿ  وىمٞمّدت هم٤مًم٥م إومٕم٤مل         

، ويم٤من  ڇ ۋ ڇ :وُم٤م شمٕمٚمؼ سمف،  ڇ ۇ ڇ ڇ ڭ ڇ ڇ ڇ  ڇ   ڇ ڇ  ڇ

وىمقع هذه اًمبٜم٤مء سم٤مشمّم٤مل يم٤مف اخلٓم٤مب: ظمٚم٘مٙمؿ، هيديٙمؿ..، ًمٙمـ يٛمٙمـ ذم همػم اًم٘مرنن أن ي٠ميت 

ـُ   ذم صٚم٦م اًمٕمبد سمرسمف. ذم اًمتٕمريض، وأوصمُؼ  ذم احلج٦م، وأسملمُ  إومٕم٤مل قمٚمٞمف أُمٙم

ُمـ دًٓم٦م طمذف اًمٞم٤مء وآيمتٗم٤مء سم٤مًمٙمن ذم أي٤مت ُم٤م يٚمٛمح إمم أن ُمٕمبقدااؿ اًمتل وئمٝمر          

دون دٓئؾ شمِمٝمد هل٤م سمحؼ اًمٕمبقدي٦م، هل أؿمٞم٤مء همػم ُمٕمٚمقم  ،قمبدوه٤م همٞمب٤ًم ُم٘متديـ نصم٤مر نسم٤مئٝمؿ

دًٓم٦م  -قمٚمٞمف اًمسالم-ٙمل قمـ إسمراهٞمؿ وٓ شمٜمٗمع، وذم ظمٗم٤مء اًمٞم٤مء ومٞمام طُم  ،وٓ شمرض ،سمح٘م٤مئ٘مٝم٤م، ٓ شمسٛمع

وٓ ه٤مل –قمغم طم٤مل اعمسٚمؿ اعم١مُمـ سم٤مًمٖمٞم٥م، اعمٙمتٗمل سم٤مًمدٓئؾ وأصم٤مر اعمِم٤مهدة، ومقضم٥م أن ي٘م٤مرٟمقا 

                                                           
ث قمٜمف سم٤مًمٗمٕمؾ (  2 نيمد وأطمّؼ إلصمب٤مت ذًمةؽ اًمٗمٕمةؾ ـمريؼ اًم٘مٍم هٜم٤م  شم٘مديؿ اعمسٜمد إًمٞمف قمغم اًمٗمٕمؾ ، ووضمف اإلوم٤مدة أن شم٘مديؿ اعمحدَّ

ر، وم٤مًمؽميمٞم٥م وطمةده ةوهل دًٓم٦م ؾمٞم٤مىمٞم٦م، وًمٓمبٞمٕم٦م اًمٗمٕمؾ، ويمذا خلّمقصٞم٦م اعمسٜمد إًمٞمف، ًمٙمؾ هذا أصمر سم٤مًمغ ذم شمٕملم اًم٘مقل سم٤محلّم ًمف. 

  وإهمةراض، وُمقىمةع سمٕمْمةٝم٤م ُمةـ سمٕمةض،وإٟمةام سمحسة٥م اعمٕمة٤مين"إذ ًمٞمس٧م اعمزي٦م سمقاضمب٦م ًمف ذم ٟمٗمسف، ًمٞمس ًمف اًمسٚمٓم٤من إقمٔمؿ، 

 .132،   87صاجلرضم٤مين . دٓئؾ اإلقمج٤مز: "واؾمتٕمامل سمٕمْمٝم٤م ُمع سمٕمض

 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ٹ ٹ چ(  1

 چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  گڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  ڌ    ڍ

 [.٨٥٢]البقرة: 
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سملم ُمٕمبقدااؿ واحّم٤مء ىمدرا٤م، وسملم اًمٕمكم اعم٘متدر اًمذي ًمف اًمٙمامل، وني٤مشمف ذم اإلطمٞم٤مء  -عم٘م٤مرٟم٦م

 . (1)ىمٚم٥مواإلُم٤مشم٦م واًمرزق واخلٚمؼ يِمٝمده٤م يمؾ ُمـ ًمف 

أن  اًمسب٥م وُمردّ سمٚمٗمظ اعمست٘مبؾ،   ڇ  ڇ: ُمع اًمٗمٕمؾسمٚمٗمظ اعم٤ميض   ڇ  ڇوضم٤مء اًمٗمٕمؾ         

أُم٤م هدايتف شمٕم٤ممم ومٝمل مم٤م يتٙمرر يمؾ  .إمم إُمد اعمٕمٚمقم ومٞمب٘مك ،ي٘مع ظمٚمؼ اًمذات ٓ يتجدد ذم اًمدٟمٞم٤م،

 رسمقسمٞمتف ًمٚمٕم٤معملم.، ويمذا ُمٜم٤مومع ٟمٕمٛمف اًمقاردة يمٚمٝم٤م، وهذا ُمـ ىمٞمُّقُمٞمتف وديٛمقُمٞم٦م (1)طملم

 

ئمٝمةةر ممةة٤م ؾمةةبؼ، أن اخلٓمٞمئةة٦م ٓ شمٜمحّمةةةر ذم دًٓمةة٦م واطمةةدة، سمةةدءًا ُمةةـ ُمٚمحةةظ ُمٕمٜمةةك         

ضمةةذره٤م اًمٚمٖمةةقي، ؾمةةقاء يمةة٤من إمم اًمتخٓمةةل أىمةةرب، أو إمم آٟمةةدوم٤مع، وأن شمقضمٝمةة٤مت دٓٓاةة٤م 

اًمسةةٞم٤مىمٞم٦م وشمٜمققمٝمةة٤م ووضمةةقه إسم٤مٟمتٝمةة٤م شمسةةػم وومةةؼ ُمةة٤م يسةةتدقمٞمف ُمسةة٤مر احلةة٤مل واعم٘مةة٤مم ذم اًمسةةٞم٤مق 

وىمةةٞمؿ اًمتٜمةةقع اًمةةدٓزم شمٔمٝمةةر وومةةؼ ُمسةة٤مق اًمٚمٗمةةظ ذم ظمّمةةقص هٞمئةةف، وومةةرادة ٘مةةرنين، اًم

   ، اًمتل يٕمٜمك اعمبح٨م اًمت٤مزم سمٌمء ُمٜمٝم٤م.اصٓمٗم٤مئف، وُمستقي٤مت قمالىم٤مشمف اًمقوٕمٞم٦م واًمسٞم٤مىمٞم٦م
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، وُمةٜمٝمؿ "ويمذا ُيٙمت٥م يمؾ ُم٤م وىمع رأس ني، وطمٞمثام وىمع"سملّم قمٚمامء اًم٘مراءات أن قمٚم٦م طمذف اًمٞم٤مءات وىمققمٝم٤م ذم رؤوس أي، (  

ٞم٦م، ومٞمستٖمٜمك سم٤مًمدال قمـ اعمدًمقل، ُيٜمٔمر: خمتٍم اًمتبٞملم هلج٤مء اًمتٜمزيؾ: ن اًمٞم٤مء طمذوم٧م واؾمتٖمٜمل قمٜمٝم٤م سم٤مًمٙمنة ًمٕمٚم٦م همػم ىمٞم٤مؾمإُمـ ىم٤مل 

أسمق داُود ؾمٚمٞمامن سمـ ٟمج٤مح، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: أمحد سمـ حمٛمد سمـ ُمٕمٛمر ذؿم٤مل، )اعمديٜم٦م اعمٜمقرة: هٛمع اعمٚمةؽ ومٝمةد ًمٓمب٤مقمة٦م اعمّمةحػ 

نن ُم٤م ىمد طُمذف ي٤مؤه ومل يٙمةـ ذم رأس نية٦م، . ًمٙمـ ُوضمد ذم اًم٘مر928، 125هة(، اجلزء اًمراسمع: ص1431اًمنميػ، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

إو٤موم٦م عم٤م شمقاشمر ُمـ ىمراءاٍت ىمرأ أصح٤مه٤م ومٞمٝم٤م سمٖمػم طمذف اًمٞم٤مء يم٤مسمـ يمثػم ويٕم٘مقب، وم٤محلذف أو اًمزي٤مدة ٓسمد أهنام يقاوم٘م٤من ىمراءة ُمةـ 

، وطمذف رء وايمتٗم٤مء ٦مٞمٚمظم يمؾ ُمبثقصم٦م ذم ،صقت يمام اًمروحيمؾ ، يمذًمؽ وم٢من اعمٕمٜمك ُمبثقث ذم -يمّؾ ذم ُمٔم٤مٟمف–اًم٘مراءات اعمِمٝمقرة 

 لء ٓسمد أن يٙمقن ًمٖمرض ىمد يٕمٚمؿ وىمد جُيٝمؾ.  ةسمِم

 (.144: 24ًمتٗمسػم اًمٙمبػم: اًمرازي، )( يٜمٔمر: ا 2
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 املبحث الّسـابـع

 مستويات العالقة بني الداللة الوضعية و السياقية أللفاظ العصيان السلوكي 

 

 :الفسق  والفسوق   

طمتك شُمتّمّقر دًٓم٦م اًمسٞم٤مق اًم٘مرنين ٓسمد ُمـ شمّمقر ـم٤مىم٦م اًمٚمٗمظ اًم٘مّمقى ذم اًمٚمٖم٦م، ىمد يٙمقن          

ٜمِم٠م احلدث ذم ُمبٜمَٞمْٞمٝمام، يم٠من يٙمقن اًمٗمسؼ ُم ٤مً ٗمرق ُم٤م سمٞمٜمٝمام ومرىماًماًمِٗمسؼ واطمد اًمٗمُسقق، وىمد يٙمقن 

ُمزيده ُمٕمٜمك وُمبٜمك، وجيري ُمٕمف هرى واطمدًا ذم أصؾ اًمدًٓم٦م،  ٗمسققوُمّمدره اًمرئٞمس، واًم

ويزيد قمٜمف درضم٦م، ًمٙمـ اًمقىمقف قمغم وضمف شمٚمؽ اًمزي٤مدة أو ضمٝمتٝم٤م ُمقىمقف قمغم ىمرائـ اًمسٞم٤مق 

 ودٓٓشمف.

ّمٞم٤من اًمسٚمقيمل ومٞمام سملم اإلٟمس٤من ٨م أٟمف خمتص سم٤مًمٕمشمٔمٝمر ؾمٞم٤مىم٤مت اًمٗمسؼ اًمتل قمٜمل ه٤م اًمبح           

٦م ُمـ أًمٗم٤مظ اإلٟمس٤من، يمام يٚمحظ هلء هٛمققمت اًمٗمسقق ومٝمل ومٞمام سملم اإلٟمس٤من ورسمف، أُم٤م ؾمٞم٤مىم٤مو

أو  ،صمؿاإل جيلءاًمٗمسؼ  هلءق اًمٕم٘مدي ُمتّم٤مطمب٦م ذم اًمسٞم٤مىم٤مت، ومٗمل ؾمٞم٤ماًمٕمّمٞم٤من اًمسٚمقيمل و

 هذا عم٤م سمٞمٜمٝمؿ ُمـ ُمٕمٜمك  يمكم ُمِمؽمك. ويٙمقن ٕمدوان، اًمٕمّمٞم٤من واًمٙمٗمر واًم

روج ُٕمر ظمسم٤مًمٗمسؼ  أن اًم٘مّمدوُمع أن اًمٗمسؼ هق اخلروج، وم٢من اًمٗمرق سملم اًمٗمسؼ واخلروج         

، وُمٜمف ىمٞمؾ: ومس٘م٧م اًمرـمب٦م إذا ظمرضم٧م ُمـ ىمنمه٤م ٕن ذم ذًمؽ ومس٤مده٤م، وُمٜمف (1)ُمٙمروه ومٞمف ومس٤مد

٤مًمٗمسؼ وم، (2)ي٘م٤مل ذم اعمذُمقم واعمحٛمقدج اخلرو ذم طملم أنروج ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل سمٙمبػمة ومس٘م٤م، ؾمٛمل اخل

 ُم٘مٞمد سم٤مًمٗمس٤مد.

لم اًمٙمٗمر، وم٘مد ضمٕمٚمف اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين سملم يمٗمريـ، اًمٙمٗمر اعمٓمٚمؼ، صمؿ سمأُم٤م ذم اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمف و       

اًمٗمسؼ، صمؿ اًمٙمٗمر، طمٞم٨م ذيمر ذم )اًمٗمسؼ( أٟمف أقمؿ ُمـ اًمٙمٗمر: ٕن ُمـ يسؽم ٟمٕمٛم٦م اهلل وم٘مد ظمرج قمـ 

                                                           
 .84ص  اسمـ وم٤مرس، :. اًمّم٤مطمبل" اخلروج قمـ ـم٤مقم٦م اهللإومح٤مش ذم"(  وقمّرومف اسمـ وم٤مرس سم٠مٟمف:   1

 . 230ص اًمٕمسٙمري، ( يٜمٔمر : اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م:2



 الّداللة الوضعية والسياقية أللفاظ العصيان السلوكياملبحح السـابع: سستويات العالقة بني 

121 

 :اًمٕمٛمقم اًمٚمٖمقيىمّمد ىمد  يٛمٙمـ أن يٙمقن، و(1)ؾمؼ أقمؿ ُمـ اًمٙم٤مومرـم٤مقمتف، هلذا ظمرج سم٠من اًمٗم٤م

 وم٤مخلروج طمٞمٜمئذ أقمؿ ُمـ اًمتٖمٓمٞم٦م.

قمؿ ُمـ اًمٗمسؼ: ٕن ُمـ ضمحد طمؼ اهلل وم٘مد ومسؼ قمـ ٟمّبف إمم أن اًمٙمٗمر اعمٓمٚمؼ أ ذم ُم٤مدة )يمٗمر( و       

وم٤مؾمؼ ًمٞمس  إذ صمٛم٦م :اًمٕمٛمقم اًمنمقمل ذم هذا اعمقوع ي٘مّمد سم٤مًمٕمٛمقم يٛمٙمـ أن، و(2)أُمر رسمف سمٔمٚمٛمف

ُمٜمٝمؿ، ومٞمٓمٚمؼ اًمٗمسؼ قمغم ُمـ ظمرج قمـ اًمٓم٤مقم٦م ٓ  ٌمءأو سم ،اًمنميٕم٦ميم٤مومرًا سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م واًمٜمبقة و

 قمغم ُمـ ظمرج قمـ اًمديـ. 

اًمتٗمريؼ هق  و٤مسمطاًمٕمّمٞم٤من، ُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمؾ و ،واًمٗمسقق ،صمؿ ومّرق سمٕمض اًمٕمٚمامء سملم اًمٙمٗمر          

 .كالبقاعي ضمٕمٚمف اًمسٞم٤مق اعم٘م٤مزم اًمٚمٖمقي، وُمٜمٝمؿ ُمـ كالرازي، اعم٘م٤مزم اًمٜمِص اًمسٞم٤مق

إليامن اًمٙم٤مُمةؾ، اًمةذي جيٛمةع اًمتّمةديؼ سم٤م٘م٤مسمٚم٦م هذه إُمقر اًمثالصم٦م إمم ُم  -رمحف اهلل– الرازي ٟمٔمرَ         

هةق  (3)ڇ ڈ        ڎ ڎ ڇوم٘مقًمةف شمٕمة٤ممم:  :واًمٕمٛمةؾ سم٤مٕريمة٤من، وقمٚمٞمةف ،واإلىمرار سم٤مًمٚمس٤من ،سم٤مجلٜم٤من

 ٿ ٿ    ٿ ڇاًمتٙمذي٥م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمتّمديؼ سم٤مجلٜم٤من، وصم٤مٟمٞمٝم٤م: ُم٤م ىمبؾ هذه أي٦م وهق ىمقًمةف شمٕمة٤ممم: 

ب وم٤مؾم٘م٤م ومٞمٙمقن اًمٙمذب ومسقىم٤م. صم٤مًمثٝم٤م: ُم٤م ضم٤مء سمٕمد هذه أية٦م، وهةق ىمقًمةف ذِ ُمـ يمَ  كؾمٛمّ  ،(4)ڇ ٿ

ٓىمؽماٟمةف سم٤مٓؾمةؿ،  :، وم٢مٟمف يدل قمغم أن اًمٗمسقق أُمر ىمقزم(5)ڇ يب ىب مب  خب حب ڇشمٕم٤ممم: 

وهق سم٤مًمٗمٕمؾ أًمٞمؼ، وم٢مذا قمٚمؿ هةذا ومٗمٞمةف  ،وختّمٞمّمف سم٤مُٕمر اًم٘مقزم أىمرب، وأُم٤م اًمٕمّمٞم٤من ومؽمك إُمر

                                                           
وهق أقمّؿ ُمـ اًمٙمٗمر،.. وإذا ىمٞمؾ ًمٚمٙم٤مومر إصكم وم٤مؾمؼ ومألّٟمف أظمّؾ سمحٙمؿ ُم٤م أًمزُمةف اًمٕم٘مةؾ واىمتْمةتف اًمٗمٓمةرة،.. "(  ىم٤مل ذم اًمٗمسؼ:  1

 .382 إصٗمٝم٤مين، يمت٤مب اًمٗم٤مء، )ومسؼ(، ص . اعمٗمردات:"وم٤مًمٗم٤مؾمؼ أقمّؿ ُمـ اًمٙم٤مومر، واًمٔم٤ممل أقمّؿ ُمـ اًمٗم٤مؾمؼ

اًمس٤مسمؼ:  يمتة٤مب . "ُمـ ضمحد طمؼ اهلل وم٘مد ومسؼ قمـ أُمر رسمف سمٔمٚمٛمف .. وُمٕمٚمقم أن اًمٙمٗمر اعمٓمٚمؼ هق أقمّؿ ُمـ اًمٗمسؼ، وُمٕمٜم٤مه"( ىم٤مل:  2

 .436ص اًمٙم٤مف، )يمٗمر(،

 .[ 7]احلجرات: (  3

 .[6]احلجرات: (  4

 .[11]احلجرات: (  5
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يٕمٜمةل   ڇ ڈ ڇوهق إُمر إقمٔمؿ،   ڇ ڈ ڇه إًمٞمٜم٤م شمرشمٞم٥م ذم هم٤مي٦م احلسـ، وهق أٟمف شمٕم٤ممم يمرّ 

 .(1) وهق دون اًمٙمؾ ڇ ژ ڇُم٤م ئمٝمره اًمٚمس٤من ُمـ اخلٓم٠م، 

اًمٙمٗمةر  نّ أ ذيمرومٜمٔمر عم٤م شمثػمه اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقية٦م ُمةـ ومةروق سمٞمةٜمٝمؿ، ومة -اهلل رمحف- البقاعيأُم٤م 

اًمٕم٘مةقل اعمجةردة قمةـ اهلةقى ُمةـ احلةؼ ُمة٤م أدت إًمٞمةف و ،يٙمقن سمتٖمٓمٞم٦م ُم٤م أدت إًمٞمف اًمٗمٓمرة إومم

ويٙمةقن يٙمقن سمسب٥م شمٖمٓمٞم٦م، سمؾ سمٖمػم شم٠مُمةؾ، سم٤مجلحقد، أُم٤م اًمٗمسقق ومٝمق ُمروق ُمـ رسم٘م٦م اًمديـ، ٓ 

 .(2)ُمـ آٟم٘مٞم٤مد قم٤مُم٦ماًمٕمّمٞم٤من هق آُمتٜم٤مع 

أو روقمةل  ،اًمٕمّمٞم٤من إذا اضمتٛمٕم٤م اومؽمىم٤م، أي ظمّمّم٧م دًٓمتٝمامشمبلم دًٓم٦م اًمسٞم٤مق أن اًمٗمسقق و        

إذا اومؽمىمة٤م اضمتٛمٕمة٤م، أي شمةؿ آهةتامم سمةام ، وذم اًمسٞم٤مق ُم٤م يٛمٞمز يماًل ُمٜمٝمام سمحسة٥م ىمةرائـ إطمةقال

 سمحس٥م ُم٤م ؾمٞمؼ ًمف اًمٙمالم. ،جيٛمٕمٝمام ُمـ ُمٕمٜمك يمكم

، وسم٤مًمٜمٔمر ًمٚمسٞم٤مق اعم٘مة٤مزم (3)ڇ  ژ ڈ ڈ        ڎ ڎ ڇمم: تامقمٝمام ُمـ ىمقًمف شمٕم٤مذم اضم        

٤مًمٗم٦م ذم اًمٜمٝمل: ٕن اًمٓم٤مقم٦م ذم اًمٜمٝمل ٓ حتت٤مج ُمَٚمٙم٦م وٓ ىمقة، اًمٜمة٤مس خم -ذم هم٤مًمبف–يتبلم أن اًمٗمسقق 

ُمتس٤موون ومٞمٝم٤م، ومٛمـ ظم٤مًمػ ذم أُمر هق ىم٤مدر قمغم إٟمٗم٤مذه واًمقوم٤مء سمف اىمؽمب ُمـ اًمٗمسةقق، واًمٕمّمةٞم٤من 

 خم٤مًمٗم٦م ذم إُمر: وم٢مجي٤مب إُمر يتٗم٤موت اًمٜم٤مس ومٞمف: ًمذا يم٤من اخلٓم٠م ومٞمف ُمٕمّمٞم٦م .

، صمؿ  چڍڍچ: اًمٜمٝمل٤مًمٗم٦م ذم اًمٜمٝمل، إذ ضم٤مء يٓمٚمؼ اًمٕمّمٞم٤من قمغم اعمخ ىمدذم اومؽماىمٝمام          

  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:سم٤معمٕمّمٞم٦مضم٤مء ٟمٕم٧م اعمخ٤مًمٗم٦م ذم اًمٜمٝمل 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    چچچڇڇڇڇڍ  ڍ  چ

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

                                                           
  (.125:  28) اًمرازي، :اًمتٗمسػم اًمٙمبػم( يٜمٔمر:  1

 (.366:  18) اًمب٘م٤مقمل، ( يٜمٔمر: ٟمٔمؿ اًمدرر: 2

 [. 7احلجرات: ](  1



 الّداللة الوضعية والسياقية أللفاظ العصيان السلوكياملبحح السـابع: سستويات العالقة بني 

124 

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  

 .(1) چ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸ ﮹   ﮺  ﮻  ﮼    ۓ ﮲   ۓے  ے

 :املعصية والعصيان

ّٓ قمغم ظمالف اًمٓم٤مقم٦م، إٓ أن ذم يمؾ ُمٜمٝمام ُمٕمٜمك زائدا قمـ همػمه، مل           اعمٕمّمٞم٦م واًمٕمّمٞم٤من وإن د

ي٠مت اًمٕمّمٞم٤من إٓ ُمرة واطمدة ذم اًم٘مرنن ُمّمحقسم٤م سم٤مًمٙمٗمر واًمٗمسقق، وضم٤مءت اعمٕمّمٞم٦م ُمّمدرًا ُمٞمٛمٞم٤م 

٤ًم ذم ـم٤مقم٦م وُمّمحقسم٦م سم٤مإلصمؿ واًمٕمدوان، واعمقوٕم٤من يم٤من اًمسٞم٤مق ومٞمٝمام ُمرهمب (،اًمرؾمقل)ُمْم٤موم٦م إمم 

 .رؾمقل اهلل 

واعمٕمّمٞم٦م ُمـ إومٕم٤مل اًمتل شمّمدر ذم اًمٕمالىم٦م سمرب اًمبنم، وذم اًمٕمالىم٦م سمرؾمؾ اًمبنم، وهق          

إيمثر ذم اًم٘مرنن، أن شمٜمس٥م اعمٕمّمٞم٦م ذم اًمٕمالىم٦م سم٤مًمرؾمؾ، مل ي٠مت اًمٕمّمٞم٤من ُمسٜمدًا إمم اًمٕمالىم٦م سملم 

 اًمبنم سمٕمْمٝمؿ سمبٕمض.  

ٞم٦م ذم اًم٘مرنن اًمٙمريؿ إُم٤م ذم اًمٕمالىم٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم، أو ذم اًمٕمالىم٦م سمرؾمؾ ؾمٞم٤مىم٤مت اعمٕمّم دوروًمٕمؾ و          

ام قُمٝمد ُمـ اًمسٜم٦م اًمبٞم٤مٟمٞم٦م ًمٚم٘مرنن ُمـ إشمٞم٤مهن٤م سمة٠مُمقر ةِاهلل، ٓ خترج قمـ هذيـ اًمسٞم٤مىملم ذم يمؾ ُمٔم٤مهّن٤م، ًم

واوح٦م ذم ؾمٞم٤مىم٤مت واوح٦م، ًمت٘مٞمٛمٝمة٤م واوةح٦م ٓ شمٚمتةبس، ومٞمةدل ووةقطمٝم٤م قمةغم أمهٞمتٝمة٤م ًمٙمةؾ 

س٦م ٙمومـمب٘م٤مت إُم٦م،   اميمةٞم :واوةح٤مً  ٠ميتية -رق اإليةامنخُي  سمخْرىمٝم٤ماًمتل -ّؾ ُم٤م يم٤من ُمـ اعمٕم٤مين اعم١مؾمر

ةػ سمٕمةد ٟمٔمةر وـمةقل ًمبة٨م ،ٕم٤مين دىمٞمٌؼ يمؾ ُم٤م يم٤من ُمـ اعميدرك ُمب٤مذة، و يٙمةقن إظمةذ سمةف  ُيتّٙمِمَّ

 اًم٘مرب.ب٦م اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ وُمٕمّمقُم٤ًم قمـ يمؾ ـمب٘م٤مت إُم٦م، سمؾ هق ـمٚمِ 

اًمٙمٗمر واًمٕمّمٞم٤من  أًمٗم٤مظ هم٤مًم٥م، وهل أقمؿ ُمـ ٙمٗمرسميمؾ يمٗمر ُمٕمّمٞم٦م، وًمٞمس٧م يمؾ ُمٕمّمٞم٦م          

 إظمرى. 

                                                           
وهذا اًمذي ىمٚمٜم٤مه ذم دًٓم٦م اًمٕمّمٞم٤من واًمٗمسقق إذا اضمتٛمٕم٤م وإذا اومؽمىم٤م ًمف ٟمٔم٤مئر ذم سمٞم٤من اًم٘مرنن، مم٤م يٙم٤مد  ،[122 – 117]ـمف: (  2

 يٙمقن ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمٜمف اًمبٞم٤مٟمٞم٦م اجلديرة سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م مجٕم٤ًم وشم٠موياًل.
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 ڈ ڈ        ڎ ڎ ڇ: يم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم مجٚم٦م واطمدة ذم اًمٗمسقق واًمٕمّمٞم٤من إذا اضمتٛمع          

ؽمك واضم٥م، سم وهق اخلروج قمـ أُمر اهلل، اعمٕمٜمك اخل٤مصقمغم  ُمٕمٜمك اًمٗمسقق حٛمؾومٞم ڇ ژ

ق ٟمتٞمج٦م قويٛمٙمـ أن يٙمقن اًمٗمس ،اٟمتٝم٤مك اعمح٤مرم سم٤مرشمٙم٤مب اعمحٔمقرقمغم ُمٕمٜمك اًمٕمّمٞم٤من حيٛمؾ و

ق، ويٛمٙمـ أن يٙمقن اًمٗمسقق سمٖمػم إسار، قًمٚمٕمّمٞم٤من، وم٤مًمٕمّمٞم٤من اعمخ٤مًمٗم٦م، واًمٜمتٞمج٦م ومس

 واًمٕمّمٞم٤من سم٢مسار قمغم اعمٕمّمٞم٦م.

   مــــــــاإلث

قُمٚمؿ أن اإلصمؿ هق اًمتب٤مـم١م ذم اخلػم، وُيٚمحظ أٟمف جيلء وصٗم٤م ومٞمام يٙمقن ُمـ قمالىم٦م اًمٕمبد سم٤مهلل،             

ـ قمالىم٦م ، (1) چۈئۇئ ۇئ ۆئۆئ وئوئ ائ ەئ ەئ ائىچ:  يم٘مقًمف شمٕم٤ممم وُم٤م يٙمقن ُم

 (.2)چڀٱٻٻٻٻپپپپڀچ اًمٕمبد سمٖمػم اهلل، ُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ٟمبف اًمٕمٚمامء قمغم سمٕمض اًمٗمروق سملم اإلصمؿ وهمػمه ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٕمّمٞم٤من اًمسٚمقيمّل ُمـ ظمالل          

ّم٤مطم٥م اًمٕمدوان ًمإلصمؿ ذم اًم٘مرنن، اًم٘مرائـ احل٤مًمٞم٦م واعم٘م٤مًمٞم٦م، يم٤مٕصٗمٝم٤مين رمحف اهلل، طملم اٟمتبف ًمت

 سملّم طمٞم٨م  ،(3)چہہہھ﮲چ ذم ىمقًمف:ومّن اإلصمؿ واًمٕمدوان ُمـ ظمالل اًمسب٤مق و

، (4)چھۀۀہہہہھھھچ أؿم٤مر سم٤مإلصمؿ إمم ىمقًمف:أّن اًم٘مرنن 

                                                           
 [.50اًمٜمس٤مء: ](  2

 [.  12 ]احلجرات:(  1

 .[62 ]اعم٤مئدة:(  1

إمم ُمةـ شمةرك احلٙمةؿ سمةام أٟمةزل اهلل اقمت٘مة٤مدًا سمٕمةدم صةالطمف ًمٚمزُمة٤من واعمٙمة٤من، وقمةدم إيةامن هذا ُمٜمٔمةقر ومٞمةف و، [44]اعم٤مئدة: (  4

 سمف، وأن ُم٤م ينّمقمف هق أومم وأقمغم.
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، واؾمتخٚمص (1)چۇئېىىائائەئەئوئوئ چ :وسم٤مًمٕمدوان إمم ىمقًمف

   .(2)ُمـ هذا أن اإلصمؿ أقمّؿ ُمـ اًمٕمدوان

: إذ سمٞمةّـ اىمؽمان اإلصمؿ سم٤مًمٕمدوان، وأن اومؽماىمٝمام يٕمٜمل شمْمٛمـ أطمدمه٤م -رمحف اهلل-ويمذا اسمـ اًم٘مٞمؿ           

قمغم  ٕٟمف ومٕمؾ ُم٤م هنك اهلل قمٜمف، أو شمرك ُم٤م أُمر اهلل سمف، ومٝمق قمدوان :ُمٕمٜمك أظمر، ومٙمؾ إصمؿ قمدوان

ٕٟمف ي٠مصمؿ سمف ص٤مطمبف، أُم٤م طملم ي٘مؽمٟم٤من ومٝمام ؿمٞمئ٤من سمحس٥م ُمتٕمٚم٘مٝمام  :أُمره وهنٞمف، ويمّؾ قمدوان إصمؿ

وذب اخلٛمر، واًمٕمدوان ُم٤م يم٤من حمرم  ،واًمزٟم٤م ،يم٤مًمٙمذب ،وووٕمٝمام: اإلصمؿ ُم٤م يم٤من حمرم اجلٜمس

 . (4)يمام ضملء اىمؽمان اًمؼم ذم اًم٘مرنن وذم احلدي٨م وذم ؿمٕمر اًمٕمرب ُم٘م٤مسماًل ًمإلصمؿ ،(3)اًم٘مدر و اًمزي٤مدة

 ى ڇ، وىمقًمف: (5) ڇ    ک           ک ڇ:شمٕم٤ممم خيتٚمػ اإلصمؿ سمحس٥م اعم٘مدار، ُمٜمف ُم٤م هق يمبػم يم٘مقًمف         

ًمتٕمٚم٘مٝم٤م سمحؼ اهلل شمٕم٤ممم، وإصمؿ  :ومٙمب٤مئر اإلصمؿ ،(6) ڇ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ       ائ

اخلٛمر يمبػم سم٤مًمٜمسب٦م ًمٜمٗمٕمف، وحيتٛمؾ اإلصمؿ هٜم٤م دًٓم٦م قمغم اًمرضر وهالك اعم٤مل: سمسب٥م ُمـ اخلٛمر 

 . (7)واعمٞمن. وُمـ اإلصمؿ ُم٤م هق صٖمػم، وًمٙمـ يٚمحظ قمغم هم٤مًم٥م ؾمٞم٤مىم٤مشمف أٟمف مم٤م يٙمؼم أو يِمتد

ۓڭڭڭڭۇ  چ: شمٕم٤ممم ومن اإلصمؿ سم٤مخلٓمٞمئ٦م واعمٕمّمٞم٦م، ىم٤مل اًمٓمؼمي ذم ىمقًمف         

شم٠مويٚمف: إين أريد أن شمٜمٍمف سمخٓمٞمئتؽ ذم "، (8)چۅٴۇۋۋۈۈۇۆۆ

                                                           
وهذا ُمٜمٔمةقر ومٞمةف عمةـ شمةرك احلٙمةؿ سمةام أٟمةزل اهلل وهةق ية١مُمـ أن ُمة٤م ُأٟمةزل أقمةغم وأومم، ًمٙمٜمةف يؽميمةف ُمراقمة٤مًة  ، [45]اعم٤مئدة:  (  1

 ؾمٚمٓمتف أو ٕي ؾمب٥م نظمر ُمع يمامل اقمت٘م٤مده سم٠من ُم٤م أٟمزل اهلل هق إطمؼ. ًمٔم٤مهر ُمّمٚمحتف أو ظمقوم٤ًم ُمـ وم٘مد 

 .20صيمت٤مب إًمػ، )إصمؿ(،  إصٗمٝم٤مين، ( اعمٗمردات: 2

 .(307: 1: اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، )( يٜمٔمر: ُمدارج اًمس٤مًمٙملم 3

ويمةةذًمؽ: ، 2ص اجلةةزء إول، ، د:ط(،اًم٘مةة٤مهرة: ُمٙمتبةة٦م اًمث٘م٤مومةة٦م اًمديٜمٞمةة٦ماًمةةذظم٤مئر واًمٕمب٘مريةة٤مت: قمبةةد اًمةةرمحـ اًمؼمىمةةقىمل، )(  4

 .20اعمٗمردات: إصٗمٝم٤مين، يمت٤مب إًمػ، )إصمؿ( ص

 [.37( ]اًمِمقرى:  5

 [.219( ]اًمب٘مرة:  6

7
 .37( يٜمٔمر: ُمٕمجؿ اًمٗمروق اًمدًٓمٞم٦م: داود، طمرف إًمػ،  ص 

 [.29( ]اعم٤مئدة:  8
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، ومٝمق إصمٛمف چۇچ، وأُم٤م ُمٕمٜمك: چۓڭڭڭڭچىمتٚمؽ إي٤مي، وذًمؽ هق ُمٕمٜمك ىمقًمف: 

 .(1)"سمٖمػم ىمتٚمف، وذًمؽ ُمٕمّمٞمتف اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه ذم أقمامٍل ؾِمَقاه

د، وؾمٛمك دم٤موزه ذم طمةؼ ُمة٤م ؾمّٛمك اًمٓمؼمي ذم شم٠مويٚمف ىمتَؾ ىم٤مسمٞمؾ هل٤مسمٞمؾ ظمٓمٞمئ٦ًم ٓ ظمٓم٠ًم:        ٕٟمف شمٕمٛمُّ

ٜمٔمر إمم ُمة٤م يسةتتبع هذا سم٤مًموٕٟمف خم٤مًمٗم٦م ذم إُمر، واًم٘مرنن قمؼم قمٜمٝمام ُمٕم٤ًم سم٤مإلصمؿ،  :أوضمبف اهلل ُمٕمّمٞم٦مً 

 ،طملم ؾم٠مًمف اًمٜمّقاس سمـ ؾمةٛمٕم٤من إٟمّمة٤مري قمةـ اًمةؼم واإلصمةؿ ستٜمبط ُمـ ىمقًمف شمُ  اإلصمؿ ُمـ ُمٕم٤منٍ 

ـُ اخْلُُٚمِؼ، َواإْلِ : »وم٘م٤مل ٚمَِع قَمَٚمْٞمِف اًمٜم٤َّمُس اًْمؼِمُّ طُمْس  .(2)شصْمُؿ َُم٤م طَم٤مَك ذِم َصْدِرَك، َويَمِرْه٧َم َأْن َيٓمَّ

 ًمٗمٕمؾ اًمسقء، صمؿ اىمؽماومف  ،ُمـ شمٚمؽ اعمٕم٤مين ُم٤م يقطمٞمف اإلصمؿ ُمـ ختٓمٞمط          
ٍ
وشمدسمػم قمغم ُمٝمؾ وإسمٓم٤مء

 ،اًمتدسمػمو ،كُ ذا قملم ُم٤م طمّمؾ ُمـ ىم٤مسمٞمؾ: احلقْ ويمراه٦م اـمالع أطمد قمٚمٞمف، ويم٤من ه ،ُمع يمتامٟمف

واًمتب٤مـم١م ذم شمٖمٚمٞم٥م اخلػم طمتك اؾمتحقذ قمٚمٞمف إسمٚمٞمس، وُمّٙمٜمف ُمـ دم أظمٞمف، ومٝمذا اًم٘مقل ُمـ اًمرؾمقل 

 (3)ٓ شمٗمسػمه ،طمٙمؿ اإلصمؿ . 

، وقمٜمد قمٚمامء اًمقضمقه واًمٜمٔمة٤مئر: وهةذا يٕمٜمةل أهنةام (4)ومّن اإلصمؿ سم٤مًمذٟم٥م، يمام ذم ًمس٤من اًمٕمرب

يت٘م٤مرسم٤من ذم اعمٕمجؿ اًمٕمريب، يمام يٕمٜمل هلء وضمف ُمـ وضمقه اإلصمؿ سمٛمٕمٜمةك اًمةذٟم٥م أن اًمةذٟم٥م سمٕمةض 

 اإلصمؿ، ومٝمق أوٞمؼ دائرًة، أُم٤م دائرة اإلصمؿ ومتتسع ًمتِمٛمؾ اًمٙمب٤مئر. 

 

 

                                                           
 (.332: 8) اًمٓمؼمي، :( ضم٤مُمع اًمبٞم٤من 1

ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد (. 1980:  4(، )2553ُمسٚمؿ: يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب، سم٤مب شمٗمسػم اًمؼم واإلصمؿ، رىمؿ احلدي٨م: ) ( صحٞمح 2

وقمة٤مدل ُمرؿمةد، ونظمةرون،  -أمحد سمـ طمٜمبؾ: أسمق قمبد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ سمـ هالل اًمِمٞمب٤مين، حت٘مٞمةؼ: ؿمةٕمٞم٥م إرٟمة١موط 

، ُمسةٜمد اًمِمة٤مُمٞملم م 2001 -هةة  1421ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمبٕمة٦م إومم،  :)سمػموتإذاف: د قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل، 

 (. 179:  29(، )17631، رىمؿ احلدي٨م: )-ريض اهلل قمٜمف-ريض اهلل قمٜمٝمؿ، طمدي٨م اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من اًمٙماليب إٟمّم٤مري 

 .20 إصٗمٝم٤مين، يمت٤مب إًمػ، )إصمؿ(، ص ( يٜمٔمر: اعمٗمردات: 3

 (.28:  1) ب اهلٛمزة، ُم٤مدة )أصمؿ(،اسمـ ُمٜمٔمقر، سم٤م( يٜمٔمر: ًمس٤من اًمٕمرب: 4
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اًمٙمبػمة ُمٜمٔمقر ومٞمٝم٤م ًمٕمٔمؿ "واًمٚمٛمؿ، و ،واًمٗمقاطمش ،واضمتٛمع ذم اًمسٞم٤مق اًم٘مرنين يمب٤مئر اإلصمؿ         

٤م اًمٚمَّٛمؿ(2)"دملء هم٤مًمب٤ًم يمٜم٤مي٦م قمـ اًمزٟم٤م"، واًمٗمقاطمش (1)"اًمٕم٘مقسم٦م سمٛمقاىمٕم٦م أو ُم٘م٤مرسم٦م صمؿ  ومٞم٘م٤مل: ، وم٠مُمَّ

 .(3)اٟمحج٤مز

ي٘متيض أن اعمٕمٓمقف ه٤م ُمٖم٤مير ًمٚمٙمب٤مئر، وًمٙمٜمٝم٤م ُمٖم٤ميرة سم٤مًمٕمٛمقم "وقمٓمػ اًمٗمقاطمش          

وضم٤مءت اًمٗمقاطمش سمٕمد اًمٙمب٤مئر عم٤م شمٜمّبف  ،(4)"اًمٙمب٤مئر ، وم٤مًمٗمقاطمش أظمص ُمـواخلّمقص اًمقضمٝمل

اًمٙمب٤مئر إؿم٤مرة إمم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُم٘مدار اًمسٞمئ٦م، واًمٗمقاطمش إؿم٤مرة إمم ُم٤م "ُمـ أّن  -رمحف اهلل-إًمٞمف اًمرازي 

ومٞمٝم٤م ُمـ وصػ اًم٘مبح، يم٠مٟمف ىم٤مل: قمٔمٞمٛم٦م اعم٘م٤مدير ىمبٞمح٦م اًمّمقر،.. وم٤مًمٗمحش يالزُمف اًم٘مبح، وهلذا مل 

وم٦م إمم : ٕن اًمٙمب٤مئر إن مل يٛمٞمزه٤م سم٤مإلو٤م ڇ    ک           ک ڇي٘مؾ: اًمٗمقاطمش ُمـ اإلصمؿ، وىم٤مل ذم اًمٙمب٤مئر: 

سمخالف اًمٗمقاطمش،... وم٤مًمٙمبػمة صٗم٦م قم٤مئدة إمم اعم٘مدار، واًمٗم٤مطمِم٦م صٗم٦م  ،اإلصمؿ عم٤م طمّمؾ اعم٘مّمقد

 .  (5)"قم٤مئدة إمم اًمٙمٞمٗمٞم٦م

 بـــالذن 

٥م شمبٕم٦ًم ٥م اًمٌمء، وهلذا يسٛمك اًمذٟمْ ستقظمؿ قم٘مب٤مه اقمتب٤مرًا سمذٟمَ يستٕمٛمؾ اًمذٟم٥م ذم يمؾ ومٕمؾ يُ          

يٓمٚمؼ اًمذٟم٥م يراد ُمٜمف اًمٕمٛمؾ سمٚمح٤مظ أصمره اًمذي يتبع اًمٕم٤مُمؾ ، ومحلم (6)ُم٤م حيّمؾ ُمـ قم٤مىمبتف حْس٥مسم

٠من اًمذٟم٥م ذم إصؾ ُمّمدٌر سمٛمٕمٜمك اًمتبٕمٞم٦م، صمؿ ضمٕمؾ سمٞم٤من سم٘مف، وذم هلء اًمذٟم٥م سمٛمٕمٜمك اإلصمؿ ويٚمح

 همػم ُمٜمٗمّمٍؾ ُمـ اإلٟمس٤من وهق اإلصمؿ. ،ُمت٠مظمرٍ  ،اؾماًم ًمٙمّؾ شم٤مسمع

                                                           
 .423 إصٗمٝم٤مين، يمت٤مب اًمٙم٤مف، )يمؼم(، ص ( اعمٗمردات: 1

 .376 يمت٤مب اًمٗم٤مء، )ومحش(، ص :ًمس٤مسمؼ( ا 2

ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م: اسمـ وم٤مرس، يمت٤مب اًمالم، سم٤مب  ، يٜمٔمر:"ًمٞمس سمٛمقاىَمَٕم٦م اًمّذْٟم٥م، وإٟمَّام هق ُم٘م٤مرسمُتف صمؿ آٟمحج٤مُز قمٜمف" اعم٘م٤ميٞمس:( ذم  3

 . وهذا ىمقل ُمـ ىم٤مل أن آؾمتثٜم٤مء ُمـ اًمٗمٕمؾ )جيتٜمبقن( (197:  5) سمٕمده٤م ذم اعمْم٤مقمػ واعمٓم٤مسمؼ، اًمالم وُم٤م

 (.121:  27)اسمـ قم٤مؿمقر، ( اًمتحرير واًمتٜمقير:  4

 (.8:   29) اًمرازي، ( اًمتٗمسػم اًمٙمبػم:  5

 .186إصٗمٝم٤مين، يمت٤مب اًمذال، )ذٟم٥م(، ص( يٜمٔمر: اعمٗمردات:  6



 الّداللة الوضعية والسياقية أللفاظ العصيان السلوكياملبحح السـابع: سستويات العالقة بني 

129 

 ،ٕم٦م شمٚمح٘مفبِ يٓمٚمؼ قمغم يمؾ ُم٤م ًمف قم٤مىمب٦م وشمَ ػمه، ووذم اًمٕمالىم٦م سمٖم ،٤مهلل شمٕم٤مممي٠ميت اًمذٟم٥م ذم اًمٕمالىم٦م سم        

 اؼ، ًمذاضمتٝم٤مد مل يقومّ إٟمام يٙمقن ُمٕمّمٞم٦م،  وم٘مد ٓوٓ شمتٗمؼ ُمع ُمّمٚمح٦م وم٤مقمٚمف وُمٜمٗمٕمتف وُمراده، 

ُمـ سم٤مب اإلظمب٤مر ذم ُم٘م٤مم   إو٤مومتف ًمٚمٜمبل وىمد شمٙمقندون اًمسٞمئ٦م،  أوٞمػ اًمذٟم٥م إمم اًمٜمبل 

ًمألُمر واًمٜمٝمل هلل، حمٌؾ  ٓؾمتٖمٗم٤مر ُمـ اًمذٟم٥م ومٝمق قمبدٌ آُمتٜم٤من واًمتخٚمٞم٦م، أو أٟمف إذا يم٤من ُم٠مُمقرًا سم٤م
 

(1) ،

إٟمام ؾمٛمل ذٟمب٤ًم عم٤م  ،ٕم٘م٤مباًم يستحؼ ٓ ٘م٤ًم قمٚمٞمف اًمٕم٘م٤مب، وىمداعم٘مدور ُمستحبئ اًمذٟم٥م قمـ يمقن  يٜمو

 .(2)يتبٕمف ُمـ اًمذم، واعمٕمّمٞم٦م يٜمبئ قمـ يمقهن٤م ُمٜمٝمٞم٤ًم قمٜمٝم٤م

  ڇ ڇ   ڇڇُمـ ومرق سملم:  -رمحف اهلل- اًمزخمنميوُمـ دىم٤مئؼ اًمبٞم٤من اًم٘مرنين ُم٤م اٟمتبف إًمٞمف             

ُم٤م قمٚمٛمتف ضم٤مء "، وم٘م٤مل ذم هلء اًمذٟمقب ُمع )ُمـ( اًمتبٕمٞمْمٞم٦م:  ڇ ۋ ۋ  ٴۇ ڇ، وىمقًمف:  ڇ  ڍ

 چ چ چ چ ڃڇ(3)ڇ ں ں ڱ ڱ ڇ:فةهٙمذا إٓ ذم ظمٓم٤مب اًمٙم٤مومريـ، يم٘مقًم

                                                           
ٟمسب٦م اًمذٟم٥م ًمٚمرؾمقل صغم  [. وأىمقال قمٚمامء اًمتٗمسػم ومٞمام ضم٤مء ُمـ2 – 1]اًمٗمتح:  ، [19]حمٛمد:  [،55( يستٔمٝمر ذم اًم٘مرنن: ]هم٤مومر:  1

، أو أٟمف ذٟم٥م أُمتف ٜمبٞمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم قمـ ضمزائف ًمف قمغم ؿمٙمرهًمظمؼم ُمـ اهلل ضمّؾ صمٜم٤مؤه اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل خترج قمـ شم٘مديره سم٠مٟمف 

ذم طم٘مف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، أو ذٟمبف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمبؾ اًمرؾم٤مًم٦م، أو أٟمف أُمر ُّٕمتف، وٟمسبتف ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمدل 

، أو أن اؾمتٖمٗم٤مر اًمذٟم٥م وم٢مهن٤م ضم٤مئزة قمغم إٟمبٞم٤مء سم٤مًمسٝمق واًمٕمٛمد، وهق يّمقهنؿ قمـ اًمٕمج٥مقمغم أن همػمه أومم، أو هل اًمّمٖم٤مئر، 

[، واهلل قمز وضمؾ 112]إٟمبٞم٤مء:  چوئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې ې چىمقًمف شمٕم٤ممم: حض اًمتٕمبد، يمٛمثؾ عم

أو أن ُم٤م يستٖمٗمر ُمٜمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٞمس ُمـ اًمسٞمئ٤مت ًمٕمّمٛمتف ُمٜمٝم٤م ، إٟمام هق اؾمتٖمٗم٤مر ُمـ اًمٖمٗمالت  ٓ حيٙمؿ إٓ سم٤محلؼ،

ويم٤من ي٘مقًمف ذم -اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ي٘مقًمف : )اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ظمٓمٞمئتل( وٟمحقه٤م ، وشمسٛمٞمتف سم٤مًمذٟم٥م إُم٤م حُم٤ميم٤مة عم٤م يم٤من ُيٙمثر 

، وٓ يٕمٜمل وىمقع ذًمؽ ُمٜمف، سمؾ إقمالٟمف أٟمف ىمد ي٘مع ُمٜمف ذًمؽ إذا ختغم اهلل قمـ قمّمٛمتف، ومٝمق ذم ذاشمف أهؾ ٕن يٙمقن ُمٜمف  -ُم٘م٤مم اًمتقاوع

٤م يٗمقت ُمـ آزدي٤مد ذم اًمٕمب٤مدة ُمثؾ أوىم٤مت اًمٜمقم وإيمؾ، وقمغم ذًمؽ، ًمٙمٜمف ذم وقمد اهلل ًمف سمرقم٤ميتف. وإُم٤م إـمالق ٓؾمؿ اًمذٟم٥م قمغم ُم

ُمسٚمؿ، يمت٤مب اًمذيمر  صحٞمح ." إٟمف ًمٞمٖم٤من قمغم ىمٚمبل وإين أؾمتٖمٗمر اهلل ذم اًمٞمقم ُم٤مئ٦م ُمرة "ُم٤م قمٜم٤مه اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ىمقًمف : 

ؾْمتِٙمْ  ِٓ ؾْمتِْٖمَٗم٤مِر َوا ِٓ (. وأظمرضمف أسمق 2075:  4(، )2702َث٤مِر ُِمٜمُْف، رىمؿ احلدي٨م: )واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر، سم٤مب اؾْمتِْحَب٤مِب ا

(. وأظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد، ُمسٜمد اًمِم٤مُمٞملم 84:  2(، )1515داود ذم اًمسٜمـ، يمت٤مب اًمقشمر، سم٤مب ذم آؾمتٖمٗم٤مر، رىمؿ احلدي٨م: )

 (.391:  29(، )17848ريض اهلل قمٜمٝمؿ، طمدي٨م إهمر ريض اهلل قمٜمف، رىمؿ احلدي٨م: )

 .229 اًمٕمسٙمري، ص وق اًمٚمٖمقي٦م:( يٜمٔمر: اًمٗمر 2

1
 .[4ٟمقح: ](  
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 ۀ      ڻ ڻڇ ٤مب اعم١مُمٜملم:ة٤مل ذم ظمٓمةوىم، (1)ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ   ڇ  ڇ

     ې      ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ ڇ: إمم أن ىم٤مل، (2) ڇ ھ  ہ ہ ہ ہ    ۀ

وهمػم ذًمؽ مم٤م ي٘مٗمؽ قمٚمٞمف آؾمت٘مراء، ويم٤من ذًمؽ ًمٚمتٗمرىم٦م سملم ، (3) وئ    وئ     ەئ ەئ ائائ ى ى ې

         .(4)"اعمٞمٕم٤مدسملم اًمٗمري٘ملم ذم  ياخلٓم٤مسملم، وًمئال يسق

وإذا ُم٤م ًمقطمظ هذا اعمٕمٜمك ذم اًمسٞمئ٤مت ُوضمد أن اًمسٞمئ٤مت شم٠ميت )سمِٛمـ( وسمٖمػم )ُِمـ( ذم ظمٓم٤مب          

  ڦ ڦڦ ڤ ڤ    ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ڇاًمذيـ نُمٜمقا: 

 ڇ  ڇ  ڇ ڇ چ چ ڇ ، (5)ڇ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄڄ ڄ ڦ

، ومثب٧م أن (6)ڇ ک  ک ڑ ڑ ژ ژڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 اًمزخمنمي رمحف اهلل ٓ شمٙمقن إٓ ُمع اًمذٟمقب.هذه اخلّمٞمّم٦م اًمتل أًمٗم٧م إًمٞمٝم٤م 

اًمسؽم ذم اًمٌمء ووده، ومٝمل ُمـ اهلل ؾمؽم ًمٚمذٟم٥م ائػ اًمّدٓٓت أن شمٕمٛمؾ اًمتٖمٓمٞم٦م ووُمـ ـمر       

 .(7)ٗمقر واهلل همٗمقرويمٗمر ه٤م، وم٤مًمٕمبد يمَ  ،وضمحقٌد هل٤م ،وهمٗمران ًمف، وُمـ اًمٕمبد ؾمؽم  ٔي٤مت اهلل وٟمٕمٛمف

 

 

 

                                                           
2
 .[31]إطم٘م٤مف: (  

1
 .[10]اًمّمػ: (  

1
 .[12]اًمّمػ: (  

 (.367: 3)اًمزخمنمي،  اًمٙمِم٤مف:(  4

5
 .[271اًمب٘مرة: ](  

6
 .[29إٟمٗم٤مل: ](  

 .23ص أسمق ُمقؾمك، ومّمٚم٧م(، دراؾم٦م ذم أهار اًمبٞم٤من:-( يٜمٔمر: نل طمؿ )هم٤مومر 7
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ٕن اعمٖمٗمرة شمتْمٛمـ اًمقىم٤مي٦م  :ًمٗمظ اعمٖمٗمرة أيمٛمؾ ُمـ ًمٗمظ اًمتٙمٗمػمأن  -رمحف اهلل–ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ        

وإسملم ُم٤م يقطمٞمف طمروم٤م )اًمٖملم(   ،(1) واًمتٙمٗمػم يتْمٛمـ اًمسؽم و اإلزاًم٦مومتجلء ُمع اًمٙمب٤مئر، واحلٗمظ، 

و)اًمٙم٤مف( ُمـ ُمٗم٤مرىم٦م صقشمٞم٦م، شمٕمكم اًمٙم٤مف قمغم اًمٖملم: وم٤محلروف أٟمٗمسٝم٤م ىمد يٙمقن سمٕمْمٝم٤م أشمؿ 

سمٕمض، وإن يم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م طمرووم٤ًم ي٘مع سمٕمْمٝم٤م ُمقىمع سمٕمض، واًمٕمرب يمثػمًا ُم٤م ضمٕمٚم٧م صقشم٤ًم ُمـ 

أصقات احلروف قمغم ؾمٛم٧م إطمداث اعمٕمؼّم ه٤م قمٜمٝم٤م طمذوًا عمسٛمقع إصقات قمغم ُمسٛمقع 

إطمداث، ُمـ ذًمؽ ذم )ظمْمؿ وىمْمؿ(، طملم ضمٕمٚمقا اًم٘م٤مف ًم٘مقا٤م شمستخدم ومٞمام يم٤من ي٤مسمس٤م ُمـ 

 .(2)ـمب٤ًم ًمٞمٜم٤ماعم٠ميمقل، واخل٤مء ًمْمٕمٗمٝم٤م عم٤م يم٤من ر

شم٠مؾمٞمس٤ًم قمغم ُم٤م ُذيمر: وم٢من )همٗمر( و)يمٗمر( ىمد شم٘م٤مرسم٧م طمروومٝمام ًمت٘م٤مرب ُمٕمٜمٞمٞمٝمام، وهذا شم٤مسمع          

 ، ًمٙمـ ضمرس اًمّمقت سم٤مًمٙم٤مف قمٜمد اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م أىمةقى ُمٜمةف وأفمٝمةر قمةةٜمةد (3)ًمت٘م٤مرب خمرضمٞمٝمام

 

 

 

                                                           
ُمة٤م ضمة٤مء اًمٙمةالم ذم سمحْسة٥م  ذم هةذه اًمرؤية٦م  ُم٤م أورده يٛمٙمـ ختري٩م(.  و262:  1) اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م،  :( يٜمٔمر: ُمدارج اًمس٤مًمٙملم 1

طمة٤مل إذا  ؾمٞم٤مىمف، ومٞمخّمص يمالُمف طمٞمٜمئذ سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمِمقاهد اًمتل اضمتٚمبٝم٤م ًمٞم١مؾمس هذا اًم٘مقل قمٚمٞمٝم٤م، أو ًمٕمٚمف ىمّمد هذا اًمتٗمريةؼ ذم

ڃ ڃ ڃ ڇ أؾمةقأ إقمةامل، يمةام ىمة٤مل اهلل:"اضمتٛمع اًمٖمٗمران واًمتٙمٗمػم ذم ؾمٞم٤مق واطمد، أُم٤م إذا اومؽمىم٤م وم٘مد يتٜم٤مول اًمتٙمٗمػم 

ودراؾمة٦م ُمّمة٤مطمبتٝمام وُمة٤م يٜمٓمةقي قمةغم هةذا  [35اًمزُمر: ] ڇچ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 اًمتّم٤مطم٥م سمح٤مضم٦م ًمدراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م شمست٘مرئ ٟمٔم٤مئره ذم اًم٘مرنن. 

، وسم٤مب ذم ُمْم٤مرقم٦م احلةروف ًمٚمحريمة٤مت، 414-410سم٤مب ذم إُمس٤مس إًمٗم٤مظ أؿمب٤مه اعمٕم٤مين: صاسمـ ضمٜمل، ( يٜمٔمر: اخلّم٤مئص:  2

 .515واحلريم٤مت ًمٚمحرف: 

ك احلٚمؼ، ويٕمؼم صقا٤م قمـ اًمٖم١مور واًمٖمٞم٤مب وآؾمتت٤مر، واعمٕمٜمك اعمحةقري عمة٤مدة )همٗمةر( شمٖمٓمٞمة٦م ي٘مّمةد هة٤م دٟم( خترج اًمٖملم ُمـ أ 3

دات أٟمف إًمب٤مس اًمٌمء ُم٤م يّمقٟمف قمـ اًمدٟمس، ودم٤مٍف قمـ اًمذٟم٥م ذم اًمٔم٤مهر وإن مل يتجة٤مف قمٜمةف ذم اًمبة٤مـمـ. وختةرج احلامي٦م، ذم اعمٗمر

اًمٙم٤مف ُمـ أىمَم اًمٚمس٤من، ويٕمؼم صقا٤م قمـ وٖمط طم٤مد دىمٞمؼ أو هم١مور، واعمٕمٜمك اعمحقري عم٤مدة )يمٗمر(: شمٖمٓمٞم٦م شم٤مُمة٦م يمثٞمٗمة٦م ٓ ئمٝمةر 

سمة٤مب  ضمبةؾ،  ، واعمٕمجؿ آؿمت٘م٤مىمل اعم١مصةؾ:364ص، يمت٤مب اًمٙم٤مف، )يمٗمر(، إصٗمٝم٤مينُمٕمٝم٤م رء ُمـ اعمٖمٓمك. يٜمٔمر: اعمٗمردات: 

 .1908، 1856، 1594، 1554اًمٖملم واًمٙم٤مف: ص
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 .(1)"ورشمب٦م إىمقى أسمدًا أؾمبؼ وأقمغم"اًمقىمقف قمغم اًمٖملم، 

ٕن آؾمتٖمٗم٤مر ىمد شمتبٕمف  ؾمتٖمٗم٤مر:آ أيمٛمؾ ُمـ٦م اًمتقسمذم ُمس٤مرات ؾمٞم٤مىمٞم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م شمٙمقن          

﮺  ھھھےےۓ ۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷ ﮸ ﮹چىم٤مل شمٕم٤ممم: ،(2)اًمتقسم٦م

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  چ ،( 3) چ﮻

ىئ    ىئۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ  ائچ،(4) چی  ی    ی

ٹ  چ،(5) چحب    خب  مب  ىب   جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ ی  ی  ی 

 .(6)چڦ    ڦ    ڦ  ڄ     ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ٱٻ  چ،، ىم٤مل شمٕم٤ممم:أُم٤م اًمتقسم٦م ومال يتبٕمٝم٤م آؾمتٖمٗم٤مر إٓ إذا قُمد ؿمٙمرًا هلل وذيمرًا ُمٓمٚم٘م٤مً          

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

                                                           
أن ضمٝم٤مت اعمخ٤مًمٗم٦م شمٙمقن ُمتٕمددة، ٓ شم٘متّمةةر  يٚمحظ. و81سم٤مب ذيمر قمٚمؾ اًمٕمرسمٞم٦م أيمالُمٞم٦م هل أم وم٘مٝمٞم٦م:  اسمـ ضمٜمل، ( اخلّم٤مئص: 1

ا قمغم اعمب٤مًمٖم٦م ُمـ وضمف، سمؾ إسمٚمٖمٞم٦م يمام شمٙمقن ذم ىمقة اًمقصػ ُمثال شمٙمقن ذم اًمٕمٛمةقم قمغم وضمف واطمد، وًمٞمس اًم٘مقل سم٤مٕسمٚمٖمٞم٦م ُم٘متٍم

واًمِمٛمقل، وىمد شمٙمقن ذم اًمسالؾم٦م واًمّمٕمقسم٦م، وهمػمه٤م ُمـ  آقمتب٤مرات إظمرى. ومتٞمٞمز اًمٗمروق ٓ يٙمةقن سمٛمٕمةزل قمةـ اؾمت٘مّمة٤مء 

أقمٜمةل -ورودمه٤م ذم ؿمٕمر ذم اًمٕمّمقر إومم ومٞمٝمام،  أو ذم ُمـ ُمٖمٗمرة و شمٙمٗمػم آؾمتٕمامل، ؾمقاء ذم اًمٜمٔمؿ اًم٘مرنين أو ذم اًمسٜم٦م، مم٤م ضم٤مء 

، وُمـ صمؿ يٛمٙمـ شمبٞملم اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام ُمـ ظمالل اًمٜمٔمؿ،   يمام أن اًمٜمٔمر إمم اًمٜمٔمؿ قمغم أٟمف قمةغم فمة٤مهره دوُمة٤م يمة٠مْن -اجل٤مهكم إمم إُمقي

٘م٤ًم: ٕن اًمٕمدول ذم آؾمتٕمامل إمم ظمةالف ُيٜمٔمر إمم ورود اعمٖمٗمرة ُمع اًمٙمب٤مئر اـمرادا،  وم٢مذا ُوضمد ُمع همػمه٤م اٟمخرُم٧م اًم٘م٤مقمدة ًمٞمس دىمٞم

 اًمٔم٤مهر  ىمد ي٠ميت ُمب٤مًمٖم٦م ذم قمٔمؿ اًمذٟم٥م، وًمٙمٜمف ذم ٟمٔمر وم٤مقمٚمف أو ذم ٟمٔمر هم٤مومره أو سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمبسط وُم٘م٤مُمف، أو ًمرشمب٦م اعمٖمٗمقر ًمف،... وهمػم

 ٦م أوقمك.ذًمؽ مم٤م يستٚمزم اًمٕمدول إمم ُم٤م يدل قمغم اًمّمٖم٤مئر زي٤مدة ذم اإلٟمٕم٤مم ُمثال،  وهذا يمثٞمػ، وسمح٤مضم٦م ًمدراؾم

٦م اهلل ( آؾمتٖمٗم٤مر شمتبٕمف شمقسم٦م اهلل قمٚمٞمف، وآؾمتٖمٗم٤مر شمبع ًمتقسم٦م اًمٕمبد، مم٤م يٕمٜمل أن شمقسم٦م اًمٕمبد أوًٓ، صمؿ يٜمِم٠م قمٜمٝم٤م اؾمتٖمٗم٤مر، صمؿ شم٠ميت شمقسم 2

 قمٚمٞمف، ويتقب اهلل قمغم ُمـ شم٤مب.

 [.3هقد: ](  1

 [.52هقد: ](  4

 [.61هقد: ](  5

 [.90هقد: ](  6
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڤٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

 .( 1)چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  چڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ

، وآؾمتٖمٗم٤مر (2)"شمرك اًمذٟم٥م قمغم أمجؾ اًمقضمقه"إمم ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمٕمبد، أيواًمتقسم٦م ُمٜمٔمقر ومٞمٝم٤م        

ُمٜمٔمقر ومٞمف إمم ـمٚم٥م اًمٖمٗمر ُمـ اعمٕمبقد، وم٤مًمتقب ُمٜمٔمقر ومٞمف إمم ُم٤م جي٥م أن يب٤مدر سمف اًمٕمبد، 

ُمٜمٔمقر ومٞمف إمم ُم٤م ي٠مُمٚمف اًمٕمبد ُمـ إىمب٤مًمف وشمقسمف وَهْقده، يمام أن اًمتقسم٦م رضمقع سم٠مرسمع: شمرك، وآؾمتٖمٗم٤مر 

وٟمدم، وقمزم قمغم قمدم اًمٗمٕمؾ، وشمدارك، وهذا يتٕمٚمؼ سمام هق نت ُمـ طم٤مل، وآؾمتٖمٗم٤مر ُمتٕمٚمؼ سمام ىمد 

 يم٤من.

 ؿم٠من ًمقطمظ ذمُم٤م يؽمشم٥م قمغم اًمٗمٕمؾ، ٓ إمم اًمٗمٕمؾ ٟمٗمسف، وىمد ُمٜمٔمقر ذم شمسٛمٞم٦م اًمذٟم٥م          

 اعمالطم٘م٦م، وهل أًمٞمؼ سمٙمٚمٛم٦م )ذٟم٥م(.  -قمٚمٞمف اًمسالم- (3)ُمقؾمك

، ُمٚمحقظ ومٞمف إٟمٙم٤مر اًم٘متؾ سمدون ضمريرة أو شمبِٕم٦م، (4) ڇ ڄ ڄ ڄ ڦ ڇ وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:          

وم٤معمقؤودة مل شمٗمٕمؾ ُم٤م يستحؼ أن شمالطمؼ سمف ىمتاًل ووأدا، وهذا ُمـ أؿمّد اًمٔمٚمؿ، وٓؾمٞمام طملم يٙمقن 

قمغم ـمريؼ "ُمـ أٍب قمغم وًمٞمدشمف اًمؼميئ٦م ُمـ اًمّتبٕم٤مت، وًمذا ضم٤مء اًمبٞم٤من ذم أؾمٚمقب اؾمتٗمٝم٤مم 

، وسمذا يتبلم أن اًمتسٛمٞم٦م (5)"قمغم وضمف اًمتبٙمٞم٧م ًم٘م٤مشمٚمٝم٤م وؾم١ماهل٤م هق،...آؾمتئٜم٤مف ختقيٗم٤ًم ًمٚمقاًمديـ

سم٤مًمذٟم٥م ًمٞمس سمٛمٜمٔمقٍر ومٞمٝم٤م إمم ـمبٞمٕم٦م اًمٗمٕمؾ سم٘مدر ُم٤م هق ُمٜمٔمقر ومٞمٝم٤م إمم ُم٤م شمرشّم٥م قمٚمٞمف، أو ُم٤م شُمرشّم٥م 

 قمٚمٞمف.

 

 

                                                           
 [.8اًمتحريؿ: ](  2

 .83 إصٗمٝم٤مين، يمت٤مب اًمت٤مء، )شمقب(، ص ( اعمٗمردات: 2

﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ڇ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: (  1  .[14اًمِمٕمراء:  ڇ﮻ ﮼ 

4
 .[9اًمتٙمقير: ](  

 (.338:  8)اًمب٘م٤مقمل، ( ٟمٔمؿ اًمدرر:  5
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 :ةـــئـــّالسي

سملم اهلل -اهلل ىم٦م ُمع ذم اًم٘مرنن واصٗم٤ًم ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمٕمال -ُمٗمردًا وهٛمققم٤مً –ي٠ميت ًمٗمظ اًمسٞمئ٦م            

، يمام ي٠ميت سمٛمٕمٜمك اًمنمك واًمٙمبػمة واًمّمٖمػمة، -سملم اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م-ُمع همػم اهلل ، و-وقمبده

 .واًمِم٤مهد قمغم هذا هق اًمسٞم٤مق

ًمٞمس٧م هلؿ أقمامل  -صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ–مل شمٜمس٥م اًمسٞمئ٤مت ًمألٟمبٞم٤مء: ٕهن٤م ُم٤م يسقء، وهؿ              

٦م أومٕم٤مل: اًمتٙمٗمػم، سمسبٕمضم٤مءت اًمسٞمئ٤مت ذم ؾمٞم٤مىم٤مت اًمٗمْمؾ ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمّمحقسم٦م شمسقؤهؿ، وىمد 

واًمتج٤موز واًمقىم٤مي٦م: وم٤مًمسٞمئ٤مت شمٙمّٗمر، و ُيٕمٗمك قمٜمٝم٤م، ويت٤مب  واإلذه٤مب اًمتقسم٦م، واًمتبديؾواًمٕمٗمق، و

 : -ضمّؾ صمٜم٤مؤه–ىمقًمف  ُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ وشمذه٥م.  ، وشمبّدل سم٤محلسٜم٤مت، وُيتج٤موُز قمٜمٝم٤م، وُي٘مك ُمٜمٝم٤مُمٜمٝم٤م 

  ژچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ  چ  چچ

گ  ڳ   ڳ    ک  ک  گ      گ  گک  ژ    ڑ  ڑ  ک  

ۀ  ۀ  ہ  ہ     ڻڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

 .(1)چہ  ہ  

ژ    ژڈ   ڈ  ڌ  ڎ  ڎچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ

 .(2) چڑ  ڑ  ک   ک  

 .(3) ڇ ﮹       ﮸ ﮷﮶  ﮵﮴ ﮳﮲   ۓ ۓے      ے ھ    ھ ھ ھ ہڇ

 .(4)چڦ   ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ      ٹ   ڤ  ڤ  ٿٿ  ٿچ

 .(5)چگ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ

                                                           
2
 [.18 -17: ٜمس٤مءاًم](  

1
 [.29إٟمٗم٤مل: ](  

1
 [.114هقد: ](  

4
 [.9هم٤مومر: ](  

5
 .[25اًمِمقرى: ](  
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ک  گ  گ  گ          کڑ  ک    ک  ژ  ژ  ڑڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ

 .(1) چگ  ڳ  

ڇ  ڇ  ڇ     ڇچ    چ  چ  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ چ

 .(2) چڍ  ڍ  

ُم٤م يتّم٤مطم٥م هٞم١مه  أن، يمام قمغم ؿمٛمقًمٞم٦م رمح٦م اهلل سمٕمب٤مده، وهمٚمب٦م وقمده قمغم وقمٞمدهوهذا يدل         

 . أوؾمع ُمـ اًمذٟم٥م ٤متاًمسٞمئ ُمع

 -اًمتج٤موز -اًمٕمٗمق– اًمقىم٤مي٦م -اإلذه٤مب -اًمتٙمٗمػم -اًمتقسم٦م: )وشم٠ميت اًمٗمروق سملم إومٕم٤مل اًمسبٕم٦م    

ُمع محؾ اًمٚمٗمٔم٦م ؿمقسم٤مً َ ُمـ ُمٕمٜم٤مه٤م  ، شمبٕم٤ًم عمٔم٤مهن٤م ُمـ اًمسٞم٤مق، واىمتْم٤مء ُم٘م٤مُمٝم٤م عم٤م أشم٧م ًمف، (اًمتبديؾ

: ُمـ ؾمٞمئ٤مت أو ضمزائٝم٤م وقمذاه٤م،  واًمٕمٗمق ىمّمَد اعمحق (3)اًمٚمٖمقي، ومتٙمقن اًمقىم٤مي٦م طمٗمٔم٤م مم٤م ي١مذي

، وإزاًم٦م ًمٚمقىمقع ُمـ -قمغم اقمتب٤مر أن ُم٤م ُوضمد يٛميض-واإلذه٤مب حمقًا ، واًمتج٤مذم قمـ اًمذٟم٥م

، ويٙمقن اًمتبديؾ ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٗمّق: إذ يٕمٗمق قمـ ؾمٞمئ٤مت اًمٕمب٤مد، وحيتس٥م طمسٜم٤ماؿ، وُمـ (4)إصؾ

، أو تٖمٓمٞم٦ميٙمقن سم٤مًمسؽم واًم اًمتٙمٗمػمو ، (5)ضمٝم٦م اًمٕمب٤مد سم٠من يٕمٛمٚمقا ص٤محل٤ًم يبٓمؾ ُم٤م ىمدُمقه ُمـ اًمسٞمئ٤مت

تٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمتقومٞمؼ ُمـ اهلل ًمٚمٕمبد، واًمتجة٤موز قمـ اًمذٟم٥م، وىمبةقل أُم٤م اًمتقسم٦م وم، (6)أو اإلزاًم٦م

 اًمتةقب، 

 

 

                                                           
2
 .[16 إطم٘م٤مف:](  

1
 [.70اًمٗمرىم٤من: ](  

 .545 إصٗمٝم٤مين، يمت٤مب اًمقاو، )وىمك(، ص ( يٜمٔمر: اعمٗمردات: 3

 .(180:  12)اًمب٘م٤مقمل، ( يٜمٔمر: ٟمٔمؿ اًمدرر:  4

 .50 إصٗمٝم٤مين، يمت٤مب اًمب٤مء، )سمدل(، ص يٜمٔمر: اعمٗمردات: ( 5

 .437 اًمس٤مسمؼ: يمت٤مب اًمٙم٤مف، )يمٗمر(، ص( يٜمٔمر:  6
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 ، ويمٚمٝمؿ ُمـ اهلل رمح٦م وومْمؾ.(1)ومٞمحّمؾ اًمرضمقع ُمـ طم٤مل حل٤مل

 

، ؾمقاء أومردت ذم اًمسٞم٤مق، أو اىمؽمٟم٧م سم٤محلسٜم٦م، طاًمسٞمئ٦م ذم صقرة أؾمٚمقب اًمنم ءهمٚم٥م هل         

، وذم شمٕمٚمٞمؼ واًمسقء ُمـ اًمدٟمّٞم٦م، ومم٤م يقرث اخلزي يٚم٘مل سملم اًمٕمٞمٜملم شمٜمٗمػماً وهذا  ، (2)أو مجٕم٧م

                                                           
ې ۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉڇًمٚمٕمٚمامء ذم شمٗمسػم اًمتقسم٦م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:    ( 2

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ۇئ     ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ۇئې ې ې ى ى ائ ائ  ەئ    ەئ وئ  وئ

 ڤ    ڤ ڦڦ ڤپ پ     ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ   ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ

اًمتقومٞمؼ ًمٚمتقسم٦م شمقسم٦م، أي: ووم٘مٝمؿ ًمٚمتقسم٦م، ومسٛمل  {شم٤مب قمٚمٞمٝمؿ}أىمقال: سمٕمْمٝمؿ يٗمن ىمقًمف:  [118 – 117اًمتقسم٦م: ] ڇڦڦ

ٕٟمف شمقومٞمؼ وإقم٤مٟم٦م وىمبقل، وهذا ىمقل سم٤معمج٤مز ذم أومٕم٤مل اهلل، وهق ُم٤م مل يرشمْمٞمف مجٝمرة أهؾ اًمٕمٚمؿ مم٤م يٕمد اًم٘مقل سمف ُمِمٙمال. وومّن 

 قمٜمٝمؿ دم٤موز يٕمٜمل :{قسُمقاْ ًمِٞمَتُ  قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  شم٤مَب  صُمؿَّ } ،...يٕمٜمل دم٤موز اهلل قمٜمٝمؿ :{ًَمَ٘مْد شم٤مَب اهللَُّ"}ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمتقسم٦م سم٤مًمتج٤موز: ي٘مقل:

 ُمـ رضمققم٤م إيمثر ذم شمٙمقن وم٘مد ُمٜمٝم٤م، أرومع إمم طم٤مًم٦م ُمـ سمٕمبده رضمققمف اهلل ُمـ شاًمتقسم٦م»". وي٘مقل اسمـ قمٓمٞم٦م رمحف اهلل: "يتقسمقا ًمٙمل

 اًمٖمزوة حتّمٞمؾ ىمبؾ طم٤مًمف ُمـ سمف رضمع ٕٟمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل قمغم أي٦م هذه ذم شمقسمتف وهذه ُمٜمٝم٤م أيمٛمؾ إمم ـم٤مقم٦م طم٤مًم٦م

. وشمٚمحظ حم٤مومٔم٦م اسمـ قمٓمٞم٦م قمغم اؾمتحْم٤مر اعمدًمقل اًمٚمٖمقي ًمٚمتقسم٦م طملم ومنه٤م "يمٚمف ذًمؽ سمٕمد طم٤مًمف إمم ُمِم٘م٤ما٤م وحتٛمؾ وأضمره٤م

سم٤مًمرضمقع سم٤مًمٕمبد ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل ، وهذا يٕمٜمل أن شمقسمتف قمٚمٞمٝمؿ اًمرضمقع هؿ ُمـ طم٤مل أدٟمك يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝمؿ إمم طم٤مل أقمغم، وهق ىمري٥م 

 شم٤مب صمؿ}: شمٕم٤ممم وم٘مقًمف"إٓ أٟمف طم٤مومظ قمغم اؾمتحْم٤مر اعمدًمقل اًمٚمٖمقي(. وي٘مقل اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل: ُمـ ُمٕمٜمك اًمتقومٞمؼ ًمٚمتقسم٦م، 

 ي٘مبؾ اًمذي وهق}: شمٕم٤ممم ىمقًمف ومٗمل اًم٘مبقل شمقسم٦م وأُم٤م اهلل: إمم سم٤مًمتقسم٦م ي٘مقُمقا أي {ًمٞمتقسمقا}: شمٕم٤ممم وىمقًمف ًمٚمتقسم٦م، ووم٘مٝمؿ أي :{قمٚمٞمٝمؿ

، ومن شمقسم٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمتقومٞمؼ ومسٛمل شمقومٞم٘مف هلؿ سم٤مًمتقسم٦م شمقسم٦م، ي٘مقل ذم ىمقًمف (25: اًمِمقرى) {اًمسٞمئ٤مت قمـ ويٕمٗمق قمب٤مده قمـ اًمتقسم٦م

 اًمذـي يٕمٜمل : (وم٠موًمئؽ)"[:  160اًمب٘مرة: ] ڇۅ ۅ ۉ ۉ  ۋۋۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۇۇڇشمٕم٤ممم: 

 ًمٚمتقسم٦م: اًمٕمبد شمقومٞمؼ: أطمدمه٤م ُمٕمٜمٞم٤من: هل٤م اًمٕمبد قمغم اهلل شمقسم٦م ٕن اًمتقسم٦م: ُمٜمٝمؿ أىمبؾ أي (:قمٚمٞمٝمؿ أشمقب) .وسمٞمٜمقا وأصٚمحقا، شم٤مسمقا،

شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن: أسمق احلسـ ُم٘م٤مشمؾ سمـ يٜمٔمر:  ." {ًمٞمتقسمقا قمٚمٞمٝمؿ شم٤مب صمؿ}: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل يمام اًمتقسم٦م، هذه ىمبقل: اًمث٤مين

-200صة(، اجلزء اًمث٤مين: ه 1423 ،اًمٓمبٕم٦م إومم، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث ٦م، )سمػموت:ؼ: قمبد اهلل حمٛمقد ؿمح٤مشمٞم٘م، حتلؾمٚمٞمامن اًمبٚمخ

)اعمٛمٚمٙم٦م  ،حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم: شمٗمسػم اًمٗم٤محت٦م واًمب٘مرة(، و92:  3) اسمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز، ، واعمحرر اًمقضمٞمز:201

 (.196: 2(، و)136:  1ة(، )ه 1423دار اسمـ اجلقزي، اًمٓمبٕم٦م إومم،  :اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م

 چہ ہ ہہۀڻڻڻ  ڻۀ ں ںڱ  ڱڱ چ ُمةةةـ ذًمةةةؽ ىمقًمةةةف شمٕمةةة٤ممم:(  1

إٟمٕمةة٤مم: ] چ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڳ گ  ڳ    گک  گ  گ  ک  ک  کچ:وىمقًمةةف [،81اًمب٘مةةرة: ]

 [.31]اًمٜمس٤مء:  چڱڱڱں  ڳ       ڳ  ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ    گچ وىمقًمف: [،160
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اًمٕم٤مىمب٦م إؿم٤مرة ًمسٚمٓم٤من إًمقهٞم٦م، وومٞمف شمٕمريٌض وإحم٤مض ذم اًمٜمّمح: طمذرا  ُمـ اعمس٤مهٚم٦م وإرظم٤مء 

 اًمٕمٜم٤من.  

واًمذي يبدو أن اعمخ٤مًمٗم٦م شمسٛمك ؾمٞمئ٦م ٟمٔمًرا إمم أصمره٤م ذم طمٞم٤مة وم٤مقمٚمٝم٤م اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م، وذم هذا         

ٕن اًمسقء ُمٜمٔمقر ومٞمف إمم أصمر صمٛمرة اًمٗمٕمؾ، وُمـ صمؿ يٛمٙمـ أن ٟم٘مقل إن خم٤مًمٗم٦م  :ُمـ اًمتحذير ُم٤م ومٞمف

إُمر واًمٜمٝمل ىمقٓ أو ومٕمال شمتٜمقع أؾمامؤه٤م سم٤مًمٜمٔمر إمم ضمقاٟمبٝم٤م، ومٝمل ُمٕمّمٞم٦م سم٤مقمتب٤مر، وظمٓمٞمئ٦م 

سم٤مقمتب٤مر، وذٟم٥م سم٤مقمتب٤مر،... وهٙمذا. وم٤مًمذات واطمدة، واًمّمٗم٤مت ُمتٜمققم٦م، مم٤م يِمبف صٜمٞمٕمٝمؿ سم٤مًمسٞمػ 

إن صّح هذا وم٢مّٟمف يستدقِمل اًمٜمٔمر ذم  ،أطمقاًمف ٤مًمٜمٔمر إمماؾمام واطمدا وصٗم٤مت قمدة سمإذ ضمٕمٚمقا  ًمف 

هذا ُم٤م يٚمٗمتٜم٤م إًمٞمف اؾمتٕمامل ومٕمؾ اًمتٙمٗمػم ُمع واؾمتحْم٤مر اًمّمٗم٦م اًمتل شمذيمر ه٤م اعمخ٤مًمٗم٦م،  اعم٘متيِض 

 واعمٖمٗمرة ُمع اًمذٟمقب.  ،اًمسٞمئ٤مت

 :ةــطيـــئـاخل

، ٟمٔمروا ذم ذًمؽ إمم اؾمتٓم٤مًم٦م صقت سم٤مب ظمِٓمئ خيٓم٠م ظِمٓم٠مً اخلٓمٞمئ٦م ُمـ ن إعم٤ّم ىم٤مل قمٚمامء اًمٚمٖم٦م           

)ظمٓمٞمئ٦م( قمـ صقت )ظمَٓم٠م(، ومجٕمٚمقا إول ُم٘مؽمٟم٤ًم سم٤مًمتٕمٛمد، واًمث٤مين ُم٘مؽمٟم٤ًم سم٤مًمٕمٗمق وقمدم اًمت٘مّمد، 

إٟمام متّٙمـ اعمد ومٞمٝم٤م ُمع  اهلٛمزة ذم ٟمحق: )يمس٤مء( و)ظمٓمٞمئ٦م( و)خمبقءة(..،": -رمحف اهلل-ىم٤مل اسمـ ضمٜمل 

ُمٜمِم١مه، وشمراظمك خمرضمف، وم٢مذا أٟم٧م ٟمٓم٘م٧م سم٤مٕطمرف اعمّمّقشم٦م ىمبٚمف، صمؿ  ٕن اهلٛمز طمرف ٟم٠مىاهلٛمز 

ـَ ذم اًمّمقت،ومقوَملم ًمف، وزدن ذم سمٞم٤مٟمف وُمٙم٤مٟمف،... وإذا يم٤من  ، وؿِمْٕم ـَ ـّ ٟمحقه، ـُمٚمْة مت٤مدي٧م ه

ومجٕمؾ ـمقل  .(1)"يمذًمؽ، ومٙمٚمام رؾمخ احلرف ذم اعمد يم٤من طمٞمٜمئذ حمٗمقفم٤ًم سمتامُمف، ومت٤مدي اًمّمقت سمف

ضم٤مء قمغم ُمٕمٝمقد اًمٕمرب ذم  إٟمام واًم٘مرنن ،اًمّمقت دًمٞماًل قمغم زي٤مدة اعمٕمٜمك ذم اخلٓمٞمئ٦م قمـ اخلٓم٠م

 .ٗمٝمؿ قمـ أظمريـ، مل خيرج قمـ ذًمؽاإلسم٤مٟم٦م قمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وقمغم ُمٕمٝمقده٤م ذم اًم

أن اًمدًٓم٦م اًمتل ووٕم٧م ًمٚمخٓمٞمئ٦م ذم أصؾ اًمٚمٖم٦م ضمٕمٚمتٝم٤م شمٙمقن إمم أسمق هالل اًمٕمسٙمري  ِمػمي      

وومٞمام ٓ يتٕمٛمد، أُم٤م اإلصمؿ ومخ٤مًمٌص عم٤م يٙمقن قمـ شمٕمٛمد، صمؿ يمثر ذًمؽ طمتك ؾمٛمٞم٧م  ، ُيتٕمّٛمدومٞمام

                                                           
 .716 اسمـ ضمٜمل، سم٤مب ذم ُمٓمؾ احلروف، ص ( اخلّم٤مئص: 1
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وضمٕمؾ  صمؿ ضم٤مء اسمـ ُمٜمٔمقر ،، وهذا ٟمت٤مج اًمدًٓم٦م اًمٕمرومٞم٦م(1)اًمذٟمقب يمٚمٝم٤م ظمٓم٤مي٤م، يمام ؾمٛمٞم٧م إهاوم٤م

 اخلٓمٞمئ٦م ومٞمام يٙمقن قمـ قمٛمد.

ىمقًمف  اخلٓم٠م ذم إذ ومّن  -رمحف اهلل– احلرازمًمتٝم٤م شمٜمٍمف عم٤م يم٤من قمـ همػم شمٕمٛمد دٓ ممـ ضمٕمؾو        

مل يٙمـ ظمٓم٠م اًمٓمبع ومٝمق ظمٓم٠م  إنْ ،سمذيمر أٟمف (2) چٱٻٻٻٻپپپچ شمٕم٤ممم:

اًم٘مّمد، ُمـ طمٞم٨م مل ي٘مّمد أن ي٘متؾ ُم١مُمٜم٤ًم، وإٟمام ىمّمد أن ي٘متؾ قمدوًا أو قم٤مدي٤ًم قمغم أهٚمف أو ُم٤مًمف أو 

ٻپپپپڀڀ  ٱٻٻٻچ  ، وذم شمٗمسػم اخلٓم٤مي٤م ُمـ ىمقًمف:(3)وًمده

واخلٓم٤مي٤م مجع " ٘مقل:ي (4)چٿٿٹٿٿڀڀٺٺٺٺ

 .(٥)"ظمٓمٞمئ٦م ُمـ اخلٓم٠م، وهق اًمزًمؾ قمـ احلد قمـ همػم شمٕمٛمد، سمؾ ُمع قمزم اإلص٤مسم٦م، أو وّد أٓ خيٓمئ

يمام ذيمر اًمديمتقر أمحد خمت٤مر قمٛمر أهن٤م اًمذٟم٥م اًمّمٖمػم، ؾمقاء يم٤من ُمتٕمٛمدًا، أو يم٤من قمـ همػم قمٛمد،        

  ُمث٤مل ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 ۆچ: وىمقًمف ،(6)چ﮽﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮳ےۓۓ﮲چ  

 .(7) چمئ ۋ جئ حئ ٴۇ ۈ ۈ  ۆ

اًمبٜمٞم٦م اًمٍمومٞم٦م هل اًمتل همػمت دًٓم٦م اخِلطء، أُم٤م اخلٓم٠م ومٝمق ه٤مٟمب٦م اًمّمقاب قمـ همػم قمٛمد، ي١ميمد       

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڱڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱچهذا اعمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

﮲  ﮳    ۓہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ہڻ  ۀ  ۀ

                                                           
 .233 اًمٕمسٙمري، ص ( اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م: 1

1
 .[92اًمٜمس٤مء: ](  

 .329 ص ( يٜمٔمر: شمراث أيب احلسـ احلرازم: 3

4
 .[58]اًمب٘مرة: (  

 .224( شمراث أيب احلسـ احلرازم: ص 5

6
 [.112اًمٜمس٤مء: ](  

 .167ص ظمٓمِئ(، -قمٛمر، طمرف اخل٤مء، )خ ط أ يٜمٔمر: اعمٕمجؿ اعمقؾمققمل ًٕمٗم٤مظ اًم٘مرنن اًمٙمريؿ وىمراءاشمف:، [82اًمِمٕمراء: ](  7
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وُم٤م اؾمُتٙمرهقا  ،واًمٜمسٞم٤من ،قمـ أُمتل اخلٓم٠م ووع إن اهلل»: ىمقل اًمرؾمقل و،(1)چ﮶﮴﮵

 .(2) شقمٚمٞمف

. يمام ومرق اًم٘مرنن ًمٕمالىم٦م سم٤مهلل، وذم اًمٕمالىم٦م سمٖمػمهشمبلّم ؾمٞم٤مىم٤مت اخلٓمٞمئ٦م ذم اًم٘مرنن أهن٤م أشم٧م ذم ا        

 اعمحٞمٓم٦م ذم ىمقًمف: سملم اخلٓمٞمئ٦م واخلٓمٞمئ٦م اعمحٞمٓم٦م، واخلٓمٞمئ٦م هل اًمذٟم٥م قمـ همػم قمٛمد، أُم٤م اخلٓمٞمئ٦م

 (3)چہہ ہ ہ  ۀۀڱڱڱںںڻڻڻڻچ

هذا ومٝمل ُم٤م شمٙمقن قمـ قمٛمد، حتٞمط سمّم٤مطمبٝم٤م إطم٤مـم٦م اًمسقار سم٤معمٕمّمؿ، وُمـ يم٤من  (3)چہہ

إذ اعم١مُمـ ٓ حتٞمط سمف ظمٓمٞمئتف، سمؾ شمتقؾمٓمٝم٤م أقمامًمف اًمّم٤محل٦م، ويتٕملم  ؿم٠مٟمف ٓ يٙمقن ُمـ أهؾ اإليامن:

أن اعمراد سمتخٚمٞمد ُمـ أطم٤مـم٧م سمف ظمٓمٞمئتف ذم اًمٜم٤مر يمقٟمف يم٤مومرًا ُمتجرئ٤ًم  قمغم اخلٓم٤مي٤م طمتك حتدق سمف ومال 

  يسٕمف اًمٜمٗم٤مذ قمٜمٝم٤م وٓ ُمٜمٝم٤م.

، (4)چٿٿٺٺچ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:وأشمك اًمٖمٗمران ُمع اخلٓمٞمئ٦م يمام أشمك ُمع اًمذٟم٥م       

اًمسب٥م أّن اخلٓم٤مي٤م واخلٓمٞمئ٤مت هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمٙمبػمة، و (5)چگگڳگچو

 وم٤مًمسٞم٤مق ذم أيتلم طمدي٨م قمـ سمٜمل اهائٞمؾ.

 . (6)وُمـ اعمالطمظ ذم آؾمتٕمامل اًم٘مرنين ًمٚمخٓم٠م أٟمف ضم٤مء ذم ؾمٞم٤مق اًمٕمٗمق و اعمٖمٗمرة هم٤مًمب٤ًم         

اًمّمٖمػمة، واإلصمؿ هق اًمٙمبػمة وضمقه: إول: أن اخلٓمٞمئ٦م هل إذا اضمتٛمٕم٤م وذم اخلٓمٞمئ٦م واإلصمؿ        

يم٤مًمٔمٚمؿ  أظمريـتٕمدي إمم وصم٤مٟمٞمٝم٤م: اخلٓمٞمئ٦م هل اًمذٟم٥م اًم٘م٤مس قمغم وم٤مقمٚمٝم٤م، واإلصمؿ هق اًمذٟم٥م اعم

                                                           
2
 [.5إطمزاب: ( ] 

(. وأظمرضمةف احلة٤ميمؿ ذم 659: 1(، )2045يمتة٤مب اًمٓمةالق، سمة٤مب ـمةالق اعمٙمةره واًمٜمة٤مد، رىمةؿ احلةدي٨م: ): ( ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف 2

  (.216: 2(، )2801يمت٤مب اًمٓمالق، رىمؿ احلدي٨م: )  اعمستدرك، وصححف وأىمره اًمذهبل:

1
 .[81اًمب٘مرة: ](  

4
 .[58]اًمب٘مرة: (  

5
 .[161إقمراف: ](  

 .246 داود،  طمرف اخل٤مء، ص ( ُمٕمجؿ اًمٗمروق اًمدًٓمٞم٦م: 6
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وصم٤مًمثٝم٤م: اخلٓمٞمئ٦م ُم٤م ٓ يٜمبٖمل ومٕمٚمف ؾمقاء يم٤من سم٤مًمٕمٛمد أو سم٤مخلٓم٠م، واإلصمؿ ُم٤م حيّمؾ سمسب٥م .واًم٘متؾ

  .(1)اًمٕمٛمد، و يٙمقن ؾمبب٤م ٓؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘مقسم٦م

ىمد شم٘م٤مل ومٞمام ي٘مّمد سم٤مًمذات ، واخلٓمٞمئ٦م شمٖمٚم٥م ومٞمام ي٘مّمد  اًمسٞمئ٦م واخلٓمٞمئ٦م أناًمسٞمئ٦م  واًمٗمرق سملم        

 . (2)سم٤مًمٕمرض ٕٟمف ُمـ اخلٓم٠م

مم٤م ؾمبؼ خيُٚمص هذا اعمبح٨م إمم أن أًمٗم٤مظ اًمٕمّمٞم٤من اًمسٚمقيمل يّمٚمح أن شمٜم٘مسؿ ذم ُمسٚمٙملم:         

اًمُبٕمد اًمقفمٞمٗمل، ويْمؿ: اعمٕمّمٞم٦م  ُمسٚمؽ اًمُبٕمد اًمت٠مصمػمي، ويْمؿ: اإلصمؿ واًمذٟم٥م واًمسٞمئ٦م، وُمسٚمؽ

اًمذٟم٥م إمم ضمٝم٦م اًمٚمحقق  اًمٗمسؼ إمم ضمٝم٦م اخلروج اًمٗم٤مؾمد، وذم اًمٜمٔمر ذميٙمقن ٗمسؼ، واخلٓمٞمئ٦م واًم

اد اًمٗمٕمؾ، وىمقة اىمؽماومف، وخم٤مًمٗم٦م اُمتد ، وذم اعمٕمّمٞم٦م إمم ضمٝم٦م ٘مّمدتبٕمٞم٦م، وذم اخلٓم٠م إمم ضمٝم٦م اًمواًم

، واؾمتجالء ُمستقي٤ماؿ اًمسٞمئ٦م إمم ضمٝم٦م ُم٤م يسقء، وذم ، وذم اإلصمؿ إمم ضمٝم٦م اًم٘مّمقر واًمبطءاًمتٙمٚمٞمػ

وهمػم  ٤مةأضمٜم٤مؾمٝم٤م وأٟمقاقمٝم، و٤مةشمٗمّرىمٝماضمتامقمٝم٤م واًمٕمالئ٘مٞم٦م يٙمِمػ قمـ أُمر اشمٗم٤مىمٝم٤م واظمتالومٝم٤م، و

ذًمؽ ُمـ  شمتّبع ًمٕمالئ٘مٝم٤م ذم ُمٔم٤مهن٤م ُمـ اًمسٞم٤مىم٤مت اعمختٚمٗم٦م. أو ًمتّم٤مطمبٝم٤م ومحٚمٝم٤م ؿمقسم٤ًم ُمـ ظمّم٤مئص 

 . ُم٤م اىمؽمٟم٧م سمف ُمـ أًمٗم٤مظ ذم ه٤مهل٤م اًمدٓزم

صمراء  إفمٝم٤مرطم٤موًم٧م اًمدراؾم٦م ، شم٠مؾمٞمس٤ًم قمغم ُم٤م شمؿ قمروف ُمـ سمٞم٤من ًٕمٗم٤مظ اًمٙمٗمر واًمٕمّمٞم٤من        

 حمقرا رئٞمسٞم٤م ٓ شمتؿ سمدوٟمف قمٛمٚمٞم٦م آؾمتٜمب٤مط ذم يمثػم ُمـ ومروع اًمٕمٚمؿ اًمٕمٚمٞم٤م، سمٙمقهن٤ماًمدًٓم٦م اًمسٞم٤مىمٞم٦م 

وومؼ وضمقه اإلسم٤مٟم٦م، وظمّمقصٞم٤مت اًمٜمٔمؿ ًمٚمٛمس٤مرات اًمدًٓمٞم٦م ًٕمٗم٤مظ اًمٙمٗمر واًمٕمّمٞم٤من، اعمٗمردشم٤من 

شمٕمٜمك اخل٤ممت٦م سم٠مهؿ ُم٤م صح٥م هذه اًمدراؾم٦م و اعمريمزيت٤من ذم شمقضمٞمف اًمدًٓم٦م وحتريره٤م سمٙمؾ ُمتٕمٚم٘م٤ما٤م.

 ُمـ ٟمت٤مئ٩م وشمقصٞم٤مت. 

 

 

 

                                                           
 (.39:  11) اًمرازي،  ( يٜمٔمر: اًمتٗمسػم اًمٙمبػم: 1

 (.338:  1( يٜمٔمر: شمٗمسػم اًمبٞمْم٤موي: ) 2
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 هلل احلٛمد ُمـ ىمبؾ وُمـ سمٕمد.

أن شمسةةتجكم اًمةةدٓٓت اًمسةةٞم٤مىمٞم٦م ًٕمٗمةة٤مظ اًمٙمٗمةةر واًمٕمّمةةٞم٤من ذم اًم٘مةةرنن  طم٤موًمةة٧م اًمدراؾمةة٦م       

اًمٙمريؿ، وؾمٕم٧ْم ُمةـ ظمةالل هةذه اعمح٤موًمة٦م إمم شم٘مةديؿ شمة٠مويالت عمسة٤مرات شمٚمةؽ إًمٗمة٤مظ، وُمة٤م 

يسةةتتبٕمٝم٤م ُمةةـ شمةة٠مُمالت اؾمةةتٜمب٤مـمٞم٦م ٕووةة٤مع اًمتٖمةة٤مير اًمةةدٓزم اًمتةةل ي٘متْمةةٞمٝم٤م اًمٜمِمةة٤مط اًمسةةٞم٤مىمل 

 ٞم٦م.وشمقضمٝم٤مشمف ذم إـم٤مر شمٜمقع اًمتٗم٤مقمالت اًمٚمٗمٔم

طمةةة٤مَضْيـ ذم شمٕمْمةةةٞمد شمٚمةةةؽ اعمح٤موًمةةة٦م،  -اًمبالهمةةةل وإصةةةقزم–ويمةةة٤من اًمٕم٘مةةةالن        

٤مؾمت٘مةةةّم٤مء  يمثةةػم ُمةةـ اًمةةٜمٔمؿ سمسةةب٥م طمٙمةةؿ ُمٕمةةلم، واًمتٜمّبةةف ًمةةبٕمض اًمٗمةةروق اًمدىمٞم٘مةة٦م ذم اًمةةٜمٔمؿ سم

اعمٕمجةةز، واًمسةةٕمل ًمبٞمةة٤من أصمرهةة٤م ذم ُمالءُمةة٦م اًمٖمةةرض ُمةةـ اًمٙمةةالم، وشمةةرضمٞمح سمٕمةةض أراء 

وُمةةـ صمةةؿ ظمٚمّمةة٧م اًمدراؾمةة٦م إمم مجٚمةة٦م ُمةةـ ًمتالؤُمٝمةة٤م ُمةةع اًمسةةٞم٤مق، سُمةة٨ّم يمةةؾ هةةذا ذم ُمٔم٤مٟمةةف.  

 :اًمٜمت٤مئ٩م يٛمٙمـ رصد أسمرزه٤م ومٞمام يكم

  أصمبتةة٧م اًمدراؾمةة٦م أن اخلةةقاص اًمسةةٞم٤مىمٞم٦م، واًمتٜمققمةة٤مت اًمدًٓمٞمةة٦م ًٕمٗمةة٤مظ اًمٙمٗمةةر واًمٕمّمةةٞم٤من

ىم٤مُمةة٧م قمةةغم شمةةداقمٞم٤مت اًمسةةٞم٤مق اعم٘مةة٤مُمل واعم٘مةة٤مزم، وأّن ذًمةةؽ ُمٜمٓمٚمِ٘مةة٤ًم ُمةةـ حتريةةر اخلٓمةة٤مب 

اعمقضّمف ًمٙمؾ ومريؼ ُمٜمةقط سمةف إطمةدى هةذه إًمٗمة٤مظ، ويمة٤من ٟمتة٤مج ذًمةؽ اخلّمقصةٞم٦م اًمدىمٞم٘مة٦م 

 ذم آظمتٞم٤مر واًمت٠مًمٞمػ ًمألًمٗم٤مظ ذم ؾمٞم٤مىم٤ما٤م. اًمتل شمٗمّرد ه٤م اًم٘مرنن اًمٙمريؿ 

 ؾ يثةري إصة وشمةدومٍؼ  اعمدى اًمةذي حي٘م٘مةف اُمتةداد قمٚمةؿ ذم قمٚمةؿ، ُمةـ شمٗم٤مقمةؾٍ  سمّٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م

قمٚمةةؿ ُيٕمٜمةةك سم٤مًمسةةٞم٤مق ذم اُمتداداشمةةف  ٤مًمقضمقه واًمٜمٔمةة٤مئر، ومةةذم اٟمت٘م٤مًمةةف واًمٗمةةرع ذم اؾمةةؽموم٤مده

وطمسةةـ اًمٗم٘مةةف ًمٚمةةدٓٓت اًمٕمالىمةة٤مت اًمسةةٞم٤مىمٞم٦م اًمتةةل شُمسةةتٜمبط ُمةةـ اًم٘مةةرائـ، اعمتٜمققمةة٦م، و

 اًمؽميمٞمبٞم٦م وُم٘م٤مصد اخلٓم٤مب حمؾ قمٜم٤مي٦م اًمبالهمل، سمٖمٞم٦م اًمٙمِمػ قمـ اًمٗمروق سملم اعمٕم٤مين.

 وُمة٤م حيدصمةف اًمسةٞم٤مق ُمةـ زية٤مدة  ،شمقاومةد اًمٕمٚمةامء قمةغم آقمتٜمة٤مء سمٛمقاىمةع اعمٕمة٤مين سمّٞمٜم٧م اًمدراؾم٦م

ُمةةع وقمةةل سمٜمةةققملم ُمةةـ  ،ايمٞمةة٥م سم٤مقمتبةة٤مر إهمةةراض واعم٘م٤مُمةة٤متٌم هةة٤م ظمّمةة٤مئص اًمؽمةشمةة
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اًمسةةٞم٤مىمٞم٦م، إومم هةةل اًم٘مةةرائـ اًمٚمٗمٔمٞمةة٦م اعم٘م٤مًمٞمةة٦م اًمتةةل شمٙمةةقن ذم ًمٖمةة٦م اخلٓمةة٤مب، اًم٘مةةرائـ 

 واًمث٤مٟمٞم٦م هل اًم٘مرائـ اعم٘م٤مُمٞم٦م احل٤مًمٞم٦م.

 واًمٗمّمةةؾ  ،اًمدًٓمةة٦م اًمسةةٞم٤مىمٞم٦م شم٘متةةدر قمةةغم اؾمةةتٜمب٤مط اعمٕمٜمةةك ووةةبٓمفأن   أووةةح٧م اًمدراؾمةة٦م

ذم وضمٝمةة٤مت اًمٜمٔمةةر، إذ متّثةةؾ ىمٞمٛمةة٦م ُمرضمٕمٞمةة٦م ًمٗمٝمةةؿ اًمةةٜمص وؾمةةؼم أهمةةقاره، وُمةة٤م يٚمٛمةةح إًمٞمةةف 

 ُمـ ُمٕمٜمك وُم٤م يٙمتٜمز ومٞمف ُمـ دٓٓت.

  ّشم٘مّسةةؿ سم٤مقمتبةة٤مر اًمٖم٤مًمةة٥م ذم آؾمةةتٕمامل اًم٘مةةرنين  أًمٗمةة٤مظ اًمٕمّمةةٞم٤من يمِمةةٗم٧م اًمدراؾمةة٦م قمةةـ أن

إمم أًمٗم٤مظ قم٘مدية٦م، وأظمةرى ؾمةٚمقيمٞم٦م، واخلّمقصةٞم٦م اًمتةل يٙمتسةبٝم٤م اًمٚمٗمةظ شمٜمبةع ُمةـ ُمقىمٕمةف 

 وُم٘م٤مُمف وقمالىمتف سملم اًمٙمٚمؿ.

  إٟمةةام  يتح٘مةةؼ طمةةلم شمٜمٕمةةزٓن قمةةـ اًمةةؽمادف سمةةلم يمٚمٛمتةةلم ىمةةرنٟمٞمتلمسمّٞمٜمةة٧م اًمدراؾمةة٦م أن ؿمةةبف 

ًمالؾمةتخدام ذم اًمٕمديةةد تٕم٤مُمةؾ ُمٕمٝمةام قمةغم أهنةةام وطمةدشم٤من ُمٕمجٛمٞمتة٤من، ىم٤مسمٚمتة٤من ويُ  ،ؾمةٞم٤مىمٞمٝمام

 وإْن ُأومةةِردت وقُمِزًمةة٧مُمٕمٔمةةؿ إًمٗمةة٤مظ ٓ شمتٓمةة٤مسمؼ شمٓم٤مسم٘مةة٤م شم٤مُمةة٤م ، واحلةةّؼ أن ُمةةـ اًمسةةٞم٤مىم٤مت

وإدراك اًمٗمةةروق اًمدىمٞم٘مةة٦م  .اعمٕمٜمةةك، إمم ضم٤مٟمةة٥م ُمٕمٜم٤مهةة٤م إؾمةة٤مدقمةةـ ؾمةةٞم٤مىمٝم٤م ذم يمةةؾ أٟمةةقاع 

ذم هةةذه اعمٕمةة٤مين هةةق اعمحةةؽ احل٘مٞم٘مةةل ًمدىمةة٦م آؾمةةتخدام وإطمٙمةة٤مم اًمتٕمبةةػم، وهةةق اًمةةذي 

ظ ُمالئٛمةة٦م، أو أيمثةةر ُمالءُمةة٦م، يةة١مدي قمةة٤مدة إمم شمٗمةة٤موت اًمٙمتةة٤مب وإدسمةة٤مء ذم اٟمت٘مةة٤مء أًمٗمةة٤م

 ُمـ ظمالهل٤م. سم٤مٟم٦مواإل

  ين وإن ًمٗمٔمةة٦م ظم٤مصةةٞم٦م شمتٛمٞمةةز هةة٤م قمةةـ صةة٤مطمبتٝم٤م ذم سمٕمةةض اعمٕمةة٤م ًمٙمةةّؾ يمِمةةٗم٧م اًمدراؾمةة٦م أن

اًمْمةةالل( ُمٜمِمةة١مه قمّمةةٞم٤من ذم رك واإلحلةة٤مد وةاًمِمةةام جيٛمةةع ) اًمٙمٗمةةر واؿمةؽميم٧م ذم ُمٕمٜمةةك، ومةة

اًمِمةةةريم٦م، وذم اإلحلةة٤مد  حسةة٥مرك سمةاًمتٖمٓمٞمةة٦م، وذم اًمِمةة حسةة٥مآقمت٘مةة٤مد، ًمٙمٜمةةف ذم اًمٙمٗمةةر سم

اخلٗمةة٤مء، و يٖمٚمةة٥م قمةةغم )اًمٗمسةةؼ واعمٕمّمةةٞم٦م واإلصمةةؿ  حسةة٥ماعمٞمةةؾ، وذم اًمْمةةالل سم حسةة٥مسم

اًمٕمّمةةٞم٤من اًمسةةٚمقيمل، يمةةام شمةة٠ميت ذم اًمٕمالىمةة٦م سم٤مخلةة٤مًمؼ  واًمةةذٟم٥م واًمسةةٞمئ٦م واخلٓمٞمئةة٦م( ُمالُمةةح

 قمز وضمؾ، وذم اًمٕمالىم٦م سم٤معمخٚمقق. 
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  ؾمةةٞم٤مق اًمٚمٗمةةظ اًم٘مةةرنين اًمقاطمةةد ُمةةرشمبط سمٕمْمةةف سمةةبٕمض، وُمةةرشمبط سمّٞمٜمةة٧م اًمدراؾمةة٦م أن

إذ هةةل ُمٕمةة٤ًم دًٓمةة٦م واطمةةدة،  :سمٛمقاوةةع أظمةةر ذيمةةر ومٞمٝمةة٤م اًمٚمٗمةةظ، شمٙمٛمةةؾ ًمٚمب٤مطمةة٨م ومٝمٛمةةف

يمةة٤من ذم ؾمةةٞم٤مىمف ومٚمةةٞمس  شمتْمةةح هةة٤م احلةةدود، ُمةةع سمٞمةة٤من أن يمةةؾ ًمٗمةةظ صمةةراؤه ذم ؾمةةٞم٤مىمف، وإذا

 د. ُم٘مٞمّ  ٟمفُٕمٕمٜم٤مه ؿم٤مئٕم٤م 

 سم٤مًمٕمّمةةٞم٤من  ٦مخمتّمةة ىم٤مت اًمٗمسةةؼ اًمتةةل قمٜمةةل هةة٤م اًمبحةة٨م ؾمةةٞم٤م ت اًمدراؾمةة٦م أنفمٝمةةرأ

٤من اًمسةةٚمقيمل ومةةٞمام سمةةلم اإلٟمسةة٤من ورسمةةف، أُمةة٤م ؾمةةٞم٤مىم٤مت اًمٗمسةةقق ومٝمةةل ومةةٞمام سمةةلم اإلٟمسةة

   .ن ورسمف، وُم٤مسملم اإلٟمس٤من ورؾمؾ رسمفواإلٟمس٤من، ودملء اعمٕمّمٞم٦م ومٞمام سملم اإلٟمس٤م

   َ٘مةةدي ُمتّمةة٤مطمب٦م ذم هةةلء هٛمققمةة٦م ُمةةـ أًمٗمةة٤مظ اًمٕمّمةةٞم٤من اًمسةةٚمقيمل واًمٕماًمدراؾمةة٦م ٚمحةةظ شم

اًمتّمةة٤مطم٥م يٛمةةد إًمٗمةة٤مظ ُمةةـ ُمٕمةة٤مين سمٕمْمةةٝم٤م ومٞمٙمةةقن اضمتامقمٝمةة٤م ًمةةٞمس و  ،اًمسةةٞم٤مىم٤مت

 .يم٤مومؽماىمٝم٤م ذم إسمراز اًمدًٓم٦م

  همٚمبةة٦م إؾمةة٤مًمٞم٥م اًمتقيمٞمديةة٦م،  ُئمٝمةةر ، اًمةةذياًمٜمٔمةةر اًمبٞمةة٤مينسمٕمةةض ُمالُمةةح قم٤مجلةة٧م اًمدراؾمةة٦م

قمٔمةةؿ أًمٗمةة٤مظ اًمٕمّمةةٞم٤من وشمقصةةٚم٧م إمم أن  همٚمبةة٦م ـمريةةؼ اًمٗمّمةةؾ قمةةغم ـمريةةؼ اًمقصةةؾ.و

 ءهمٚمةة٥م هةةليمةةام  ،اًمسةةٚمقيمل واًمٕم٘مةةدي ضمةة٤مءت ذم ؾمةةٞم٤مىم٤مت ظمٚمةة٧م ُمةةـ أٟمةةامط اًمتّمةةقير

 ،ت٘مريةةر اًم٘مقاقمةةدًموُمةةرّد هةةذا إٟمةةام يمةة٤من إًمٗمةة٤مظ ذم اخل٤ممتةة٦م،  يمتةةذيٞمؾ ضمةة٤مٍر هةةرى اعمثةةؾ: 

، هةة٤م يّتةةزن اقمت٘مةة٤مد اعمةةرء ومٞمٕمبةةد اهلل قمةةغم ُمٝمٛمةة٦م، سةة٦مإذ هةةل ُمٕمةة٤مٍن ُم١مؾمر  :وشمثبٞمتٝمةة٤م ذم اًمةةذهـ

واخلٞمةة٤مل وُمْمةة٤ًم  اعمجةة٤مز هةةلء، وهةةذه اًمسةةٞم٤مىم٤مت سمّمةةػمة، يمةةام أن اًمؽميمٞمةةز قمةةغم احل٘مٞم٘مةة٦م ذم

ًمتٙمةقن اًمٙمٚمٛمة٦م ذات دًٓمةة٦م ًمٚمح٤مضمةة٦م إمم اًمقوةقح واًمتحديةد، يتٓمٚمة٥م اعم٘مة٤مم، يمة٤من  طمسةبام

ٞمةةتؿ اًمتٕمريةةػ سمةة٤محلٙمؿ شمٕمريٗمةة٤ًم يمةة٤مُماًل، وهةةذا ٓ ي٘مٚمةةؾ ُمةةـ سمالهمةة٦م نيةة٤مت اًمٕم٘مٞمةةدة: ومدة، حمةةد

ٕن ًمٙمؾ ُمٕمٜمةك ُمة٤م يٜم٤مؾمةبف ُمةـ اًمبٞمة٤من: سمحٞمة٨م ٓ يٖمٜمةك أطمةدمه٤م قمةـ أظمةر، وًمةق يم٤مٟمة٧م 

 اًمبالهم٦م ُم٘مّمقرة قمغم اعمج٤مز وم٘مط: خلال اًمذيمر احلٙمٞمؿ ُمـ احل٘مٞم٘م٦م.
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  ذم إصمةةراء  دورٍ ُمةةـ اًمٗمٕمةةكم اًمؽميمٞمةة٥م آؾمةةٛمل و في١مديةةؾمةةٕم٧م اًمدراؾمةة٦م إمم يمِمةةػ ُمةة٤م

ُمةةـ اجلٛمةةؾ ُمةة٤م ضمةة٤مء ذم سمٜم٤مئٝمةة٤م ٦م سمةةف ذم ؾمةةٞم٤مىم٤مت أيةة٤مت اًمٙمريٛمةة٦م، اًمدًٓمةة٦م اًمسةةٞم٤مىمٞم٦م اعمٜمقـمةة

أو احلةةذف أو اًمةةذيمر،  ، اًمت٘مةةديؿ أو اًمتةة٠مظمػماعمةة٠مًمقف، وُمٜمٝمةة٤م ُمةة٤م طمةةقى قمةةدوًٓ فمٝمةةر ذم

سمحس٥م اًمسٞم٤مق اًمةذي هيةٞمٛمـ قمةغم صةقر اًمتِمةبٞمف وآؾمةتٕم٤مرة وـمبٞمٕمة٦م هٞمئٝمة٤م، يمةام يٚمحةظ 

طمةةذف إؾمةةامء سم٠مٟمقاقمٝمةة٤م وُمقاىمٕمٝمةة٤م اإلقمراسمٞمةة٦م يةةدور ذم إـمةة٤مر اًمدًٓمةة٦م اًمسةةٞم٤مىمٞم٦م، إذ هةةل أن 

   احل٤ميمؿ إهؿ، واعمقضّمف هلذا احلذف، وذًمؽ سم٘مريٜم٦م إـمر اًمٚمٗمٔمٞم٦م أو اعم٘م٤مُمٞم٦م.

 أظمةر ؾمةٜمدت سمٕمةض إًمٗمة٤مظ ًمألٟمبٞمة٤مء، وشمٕمةذر ٟمسةب٦م سمٕمْمةٝم٤مذا أأووح٧م اًمدراؾمة٦م أٟمةف إ 

 إمم أصمره. وأإمم سم٤مقمثف  وأ راضمع ًمٓمبٞمٕم٦م اًمٗمٕمؾوم٢من هذا هلؿ،  

 اًمتٕمبةةػم اًم٘مةةرنين سمةةذيمر اًمٖمٗمةةران ًمٚمةةّذٟم٥م، واًمتٙمٗمةةػم ًمٚمسةةٞمئ٦م دون  أسم٤مٟمةة٧م اًمدراؾمةة٦م أن اًمتةةزام

ذم  أو ٟمةةقع احلةةدث ذم  آظمةةتالف وىمةةد يٙمةةقن٦م قمةةغم أهنةةام طمةةدصم٤من خمتٚمٗمةة٤من، ىمٚمةة٥م، دًٓمةة

 ئف.اًم٘مّمد ُمـ أدا

  اعمٕمّمةةٞم٦م دون اًمةةذٟم٥م، اًمسةةٞم٤مق ىمةةد  يّمةةٓمٗمل اًمةةّذٟم٥م دون اًمّسةةٞمئ٦م، أو يمِمةةٗم٧م اًمدراؾمةة٦م أن

 :و ذم ٟمققمةةف، أو ذم اًم٘مّمةةد ُمةةـ أدائةةفوهمةةػم ذًمةةؽ، ويٙمةةقن آظمةةتالف ذم أداء احلةةدث، أ

واصةةٓمٗم٤مئٝم٤م يةةرشمبط ن ُمةةدار دًٓمةة٦م اعمٗمةةردة وصةةٞمٖمتٝم٤م ، وشمٕمريٗمٝمةة٤م أو شمٜمٙمػمهةة٤م ذم اًمةةٜمٔمؿ ٕ

وُمةة٤م يّمةةحبٝم٤م ُمةةـ ىمةةرائـ اًمٙمةةالم،  ، وُمسةة٤مراا٤م ومٞمةةف،اًمسةةٞم٤مق ارشمب٤مـمةة٤ًم وصمٞم٘مةة٤ًم سمٛمقىمٕمٝمةة٤م ذم

، وهمةةػم واًمتٜمٗمةةػم ؽ ُمةةدار يمقهنةة٤م ًمٚمتٕمٔمةةٞمؿ،  أو اًمتح٘مةةػم ، أو اًمتٝمقيةةؾ واًمتٗمٔمٞمةةعوقمةةغم ذًمةة

 ذًمؽ ُمـ إهمراض اًمتل شم١مدهي٤م اعمٗمردة سمٛمٕمقٟم٦م اًمسٞم٤مق وىمرائـ إطمقال.

 

 ة:ـراستوصيات الدِّ 

 ُمٕم٤مٟمٞمٝمةة٤م:  ٘مةة٤مربريػ اعمٕمةة٤مين سمةةلم إًمٗمةة٤مظ اًمتةةل شمتةيةةقص سمٛمت٤مسمٕمةة٦م اًمٜمٔمةةر ذم وضمةةقه شمّمةة

 .  -رمحف اهلل- عمُٕم٦م ُمـ يمالم اًمزريمٌم ٧م سمذًمؽاٟمبث٘م يمام هإقمج٤مز ٕن هذا وضمف ُمـ وضمقه
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 طمتةةك ، وأًمٗمةة٤مظ احل٘مةةؾ يمٚمةةفو ،يةة٤مت اًمٙمٗمةةر يمٚمٝمةة٤مذم ن سمدراؾمةة٦م اًمدًٓمةة٦م اًمسةةٞم٤مىمٞم٦م ُيةةقص

دمٛمةةع ، سمةة٠من شمٙمةةقن ىم٤مئٛمة٦م قمةةغم اعمقازٟمة٦م ، حيبةذ أنننيم٤مؿمةٗم٦م قمةةـ ًمٖمة٦م اًم٘مةةر ٦مدراؾمةةاًمشمٙمةقن 

، هةةؾ اًمٙمتةة٤مبأوهٙمةةذا ذم ؾمةةٞم٤مق ، ريملمةًمٗمةة٤مظ اًمٙمٗمةةر ذم ؾمةةٞم٤مق اعمِمةةأًمٗمةة٤مظ اًمٕمّمةةٞم٤من وأ

ًمٗمةظ اًمٕمّمةٞم٤من  رصمةأوسمٞمةٜمام  صمةر هٜمة٤م ًمٗمةظ اًمٙمٗمةر يمةذاأومل  شمبةلّم  مم اعمقاوةعإٔمر ذا ٟمُ إطمتك ... 

ذم ؾمةةٞم٤مىم٤مت أًمٗمةة٤مظ ذًمةةؽ أن اًمٜمٔمةةر  ،و اعمخ٤مـمةة٥م واطمةةدأن اًمسةةٞم٤مق واطمةةد أُمةةع ، يمةةذا

دىمةة٦م آؾمةةتٕمامل اسمتٖمةة٤مء اًمٙمِمةةػ قمةةـ  يض إمم آئةةتالف وراء آظمةةتالف.ةاًمٕمّمةةٞم٤من يٗمةة

ين ذم يمٚمةةامت شم٘م٤مرسمةة٧م ُمٕم٤مٟمٞمٝمةة٤م ووؾمةةٛم٧م سمٛمالُمةةح ظم٤مصةة٦م ٓ شمقضمةةد ذم اخلٓمةة٤مب اًم٘مةةرن

وشمتتبةع اًمٗمةةروق سمةلم اًمّمةةٞمغ اعمت٘م٤مرسمة٦م، ورصةده٤م، وحتٚمٞمٚمٝمةة٤م، وشمٕمٚمٞمٝمة٤م، وسمٞمةة٤من ه  اًمٕمة٤مدي،

آظمةةتالف سمٞمٜمٝمةة٤م، سم٤مٓؾمةةتٕم٤مٟم٦م ذم ذًمةةؽ سمدراؾمةة٦م اًمسةةٞم٤مق اًمٙمةةكم واجلزئةةل، واعم٘مةة٤مم اًمةةذي 

اعمخةة٤مـمبلم هةة٤م، وزُمةة٤من ٟمزوهلةة٤م، واًمسةةٛم٦م  ورد ومٞمةةف يمةةؾ،  ومْمةةاًل قمةةام ٓسمسةةٝم٤م ُمةةـ أطمةةقال

يمةؾ هةذه إًمٗمة٤مظ شمةدل قمةغم ومٕمةؾ ُمسةتقضم٥م ًمٚمةقم واًمةذم، اًمٕم٤مُم٦م عمةقاـمـ ورودهة٤م: ٕن 

طم٤مضمةة٦م هةةذا . ُمةةع وٓ يٖمٜمةةل قمٜمةةف ُم٘م٤مرسمةةف ،يّمةةح ومٞمةةف همةةػمه ؾمةةٞم٤مىمف اًمةةذي ًٓمةةف يمةةؾ ُمٜمٝمةة٤م 

، عمٕمرومةة٦م يمٞمةةػ شمٜم٤مهةة٧م أيةة٤مت ًمٚمتةةآزر واًمتٕم٤موةةد :ٓمةةػاًمٚمةةقن ُمةةـ اًمبحةة٨م إمم طمسةةـ شمٚمّ 

لم اعمٕمٜمةةك ذم اًمةةٜمٗمس. وهةةذا قمةةلم ُمةة٤م شمسةةػم سمةةف سمٕمةةض اًمدراؾمةة٤مت احلديثةة٦م، اهل٤مدومةة٦م ومتٙمةة

، واعمٚمِٛمحةة٦م إمم أن  اًمٙمةةؾ أيمةةؼم  ُمةةـ (1)ًمٙمٞمٗمٞمةة٦م أن يٙمةةقن اًم٘مةةرنن ُمٕمةة٤مِدٓ ُمقوةةققمٞم٤م ًمٚمقضمةةقد

هٛمةةقع أضمزائةةف، ويمٚمّٞمةة٦م اًم٘مةةرنن شمٕمٜمةةل وطمدشمةةف ُمةةـ وم٤محتتةةف إمم ظم٤ممتتةةف، شمٕمٓمةةل ُمٕم٤مٟمٞمةةف ذم 

طمةة٤مل اؾمةةتجالء ؾمةةٞم٤مىم٤ما٤م اًمٙمٚمٞمةة٦م ُمةة٤م هةةق أيمةةؼم ُمةةـ اًمتٗم٤مصةةٞمؾ، واعمقوةةققم٤مت اعمحةةددة، 

 وشمقىِمةةػ قمةةغم اعمةةٜمٝم٩م اعمٕمةةرذم اعمٝمةةٞمٛمـ سمرؤيتةةف إؾم٤مؾمةةٞم٦م قمةةغم اعمقوةةققم٤مت اًمتٗمّمةةٞمٚمٞم٦م،

                                                           
: حمٛمةد أسمةق اًم٘م٤مؾمةؿ طمة٤مج محةد، شم٘مةديؿ وُمراضمٕمة٦م: "ضمدًمٞمة٦م اًمٖمٞمة٥م واإلٟمسة٤من واًمٓمبٞمٕمة٦م"( يٜمٔمر: اًمٕم٤معمٞمة٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمث٤مٟمٞمة٦م  1

ُمٜمٝمجٞمةة٦م اًم٘مةةرنن اعمٕمرومٞمةة٦م: حمٛمةةد أسمةةق و، 66-63، 25م(، ص2012حمٛمةةد اًمٕمةة٤مين، )سمةةػموت: دار اًمسةة٤مىمل، اًمٓمبٕمةة٦م اًمث٤مًمثةة٦م، 

)سمةةػموت: دار اًمسةة٤مىمل سم٤مٓؿمةةؽماك ُمةةع ُم١مؾمسةة٦م ُم١مُمٜمةةقن سمةةال طمةةدود  اًم٘م٤مؾمةةؿ طمةة٤مج محةةد، ُمراضمٕمةة٦م وحت٘مٞمةةؼ: حمٛمةةد اًمٕمةة٤مين،

 .وُم٤م سمٕمده٤م 88، صم(2013سم٤مًمرسم٤مط، اًمٓمبٕم٦م إومم، 

 



 اخلــــــامتـــــــــة
117 

ومٞمٙمقن اًمٗمٝمةؿ ًمٚمةٜمص اًم٘مةرنين قمةؼم وةقاسمط آؾمةتخدام اإلهلةل ًمٚمٛمٗمةردة، وهةق اؾمةتخدام 

يرىمك سم٤معمٗمردة إمم ُمسةتقى اعمّمةٓمٚمح، سمحٞمة٨م يٜمتٗمةل ُمٜمٓمةؼ اعمِمةؽمك واعمةؽمادف، وهةذا ىمةد 

يتٕمةة٤مرض ُمةةع ُمةة٤م وصم٘مةةف اًمٕمةةرب ذم ًمسةة٤مهنؿ اًمبالهمةةل، وىمةةد يّمةةٓمدم سمٛمرضمٕمٞمةة٦م اعمةةقروث: 

ّٓ يمٚمٛمةة٦م ومٞمةةف ٕن اًم٘مةةرنن ارشم٘مةةك سمٙمةةامٓت اًمتٛمٞمةةز واًمت ٗمةةرد ذم ظمّمةة٤مئص اًمٙمٚمةةامت، طمةةّد أ

ّٓ وهل٤م ُمٕمٜم٤مهة٤م اعمحةدد، اًمةذي ٓ حيتٛمةؾ متة٤مصمال أو شمٓم٤مسم٘مة٤م، وقمٚمٞمةف: ومٞمٙمةقن اًمٕم٤مئةد اعمٕمةرذم  إ

ًمٚمٛمٗمةةردة ذم ؾمةةٞم٤مق اًمٙمةةالم اًمٕمةةريب  ًمةةٞمس هةةق قم٤مئةةده٤م اعمٕمةةرذم ذم اًمبٞمةة٤من اًم٘مةةرنين، ومٞمجتٝمةةد 

 وذم إـم٤مر ُمٜمٝمجٞمتف اًمْم٤مسمٓم٦م.   ذم سمٚمقغ اًمٕم٤مئد اعمٕمرذم ًمٚمٛمٗمردة ُمـ داظمؾ سمٜم٤مئٞم٦م اًم٘مرنن

وي٘مةةع قمةةغم رء  ،ىمةةد يّمةةؾ عمبتٖمةة٤مه ،وذم اخلتةة٤مم: يسةةٚمؽ اإلٟمسةة٤من ُمسةةٚمٙم٤ًم ذم اًمٕمٚمةةؿ          

هةذا اًمبحة٨م وهةّؿ، و رف، وـمٚمة٥م، ةف ُمّٝمةد، واؾمتِمةمم٤م يروم، وىمةد ٓ يّمةؾ، وقمةزاؤه أّٟمة

ٙمةةقن سمةةذرة سمحةةقث أظمةةرى أُمٙمةةـ ُمّٝمةةد، وهةةّؿ أن يٗمٕمةةؾ، وًمٕمٚمةةف يمةة٤مد أو ىمةة٤مرب، ًمٞم  ىمةةد

 .ـةةةةأيمثر ٟمْمج٤ًم. واحلٛمد هلل رّب اًمٕم٤معمٞمو ،قمٚمامً 
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 املعـي بدراستفا يف البحثآليات الؼرآكقة اففرس 

اسم السورة  اآليـــــــــــــــــــة اسم املبحث

 ورقم اآلية

 رقم الصػحة

 

 

 

الداللة السقاققة 

 لؾػظ الؽػر

 ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ ڇ  

 ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌڍ

 ڇ ڑ

 

 ٨٠١افبؼرة: 

 

 

١8 

 ٹٹ  ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڇ

 ڄ ڦ    ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڇ چ چچ چ     ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ

 ڇ ڇ ڇ  ڇ

 

 ٨٦١آل ظؿران: 

 

 

59 

 ڑ ڑ ژ     ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ڇ ک ک

 

 ٨١إبراهقم: 

 

٨٠٦ 

 

 

 

 

الداللة السقاققة 

 لؾػظ الرشك

 ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڇ

 ڇ ڄ ڄ ڄ   ڄ

 

 ٨8فؼامن: 

 

٨٨١ 

 ىئ ېئ ېئ ېئۈئ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ڇ

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی  ی ی ی ىئ ىئ

 ڇ  يب  ىب مب خب حب

 

 ٨٨شبل: 

 

٨٨9 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڇ

 ڎڌ ڌ ڍ ڍ          ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ چ چ    ڃ

 ڇ ک ک       ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ

 

 ٠٠ؾوضر: 

 

٨8٠ 

﮷   ﮵﮶  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ھ ڇ

    ﯁ ﮿﯀ ﮾  ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮸﮹ 

 ڇ         
 
 

 

 ٠إحؼوف: 

 

٨8٠ 



 فهرس اآليـــات القرآنيـــة

823 

الداللة السقاققة 

 لؾػظ اإلحلاد

 ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ        ڀ ڀ ڀ ڇ

 ڦ ڤ ڤ  ڤڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ڇ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ

 

 ٨9احلٍ: 

 

 

٨٠٨ 

  چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڇ

 ڇ ڍ ڍ        ڇ ڇ ڇ ڇچ

 

 ٨١٠إظراف: 

 

 

٨٠١ 

    ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڇ

 ڌ ڌ    ڍ  ڍڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ    چ ڃ ڃ ڃ

 ڇ ڎ ڎ

 

 ٠٠ؾصؾً: 

 

 

٨9٨ 

الداللة السقاققة 

 لؾػظ الضالل

 ڀ        ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ

 ٹ ٿ ٿ    ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڇ ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 

 ٦٠افـسوء: 

 

 

٨٦٦ 

 کک   ک ک  ڑ ڑ ژ   ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڇ

 ڇ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 

 ٨٨٦افـسوء: 

 

 

٨٦5 

  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ ڇ

 ک     ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ڳ   گ گ  گ گ ک ک ک

 ڇ ڳ ڳ

 

 ٨8٦افـسوء: 

 

 

٨١٠ 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ڇ

 ڇ ھ  ھ

 ٨٦١افـسوء:     

 

٨١١ 

الداللة السقاققة 

 لؾػظ الػسق

 ڀ  ڀ     پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ

 ٿ   ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڦ ڤڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڇ ڦڦ
 

 

 

 8ادوئدة:       

 

 

٨59 
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 ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ   ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 گ گ کک ک       ک ڑ ڑ

 ڇ  ڳ گ گ

 

 ٨٨٨إكعوم: 

 

 

٨٠٠ 

  چ چ چ             چ ڃ     ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڇ

 ڈ        ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ     ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڇ  ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ

 

 ١احلجرات: 

 

 

٨٠٦ 

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ   ەئ  ەئ   ائ ائ ى ى ڇ

 مئ حئ جئ ی یی    ی  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ   ېئ ۈئ

 مت خت حت جتيب ىب مب  خب حب جبيئ ىئ

 ڇ  مث جث يت ىت

 

 ٨٨احلجرات: 

 

 

٨٨٨ 

 

 

الداللة السقاققة 

 لؾػظ املعصقة

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ      ڎ  ڎ  ڌ ڌ ڇ

  ڱ     ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ   ک

 ہ  ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ڇ ھ ھ ھ ہہ

 

 ١ادجودفي: 

 

٨٨١ 

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ    ۓ ے ے ھ ڇ

﯀        ﮿  ﮽﮾  ﮻﮼ ﮺  ﮹    ﮷﮸ ﮶ 

 ڇ﯁ 

 

 5ادجودفي: 

 

 

٨٨8 

 

الداللة السقاققة 

 لؾػظ اإلثم

 ہ ہ ۀ  ۀڻ ڻ ڻ ڻ             ں ں ڱ ڇ

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ

 ڇ﯀  ﮾﮿       ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮵﮶ 

 

 8٨افـجم: 

 

٨8٨ 

  ڀ  ڀڀ ڀ پ                پ پ پ      ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ

 ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڇ ڄ ڄ  ڄ ڦ  ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ

 
 

 

 ٨٨احلجرات: 

 

 

٨85 

 ڇ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ڇالداللة السقاققة 
 ٨٠9 ٨٠افشعراء:     
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  چڃ       ڃ  ڃ   ڃ ڄڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڇ لؾػظ الذكب

 ڇ چ  چ   چ

 8ؽوؾر: 

 

٨٠١ 

 

الداللة السقاققة 

 لؾػظ السقئة

 ڻ ڻ  ڻ ں  ں    ڱ ڱ ڱ ڇ

 ڇ ہ ہ ہ  ہ ۀۀ ڻ

 ١٨افبؼرة:     

 

٨9١ 

   ﮹ ﮸ ﮷ ﮶﮵  ﮴ ﮳  ﮲ ۓ ۓے ے ھ ھ ڇ

 ڇ ﮼ ﮺﮻ 

 ٠٠افشورى:    

 

٨٦9 

 

الداللة السقاققة 

 لؾػظ اخلطقئة

 ﮺ ﮸﮹ ﮷  ﮶ ﮵ ﮴    ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے ڇ

 ڇ﮽  ﮻﮼ 

 ٨٨٨افـسوء: 

 

٨١٨ 

 ڇ مئ     حئ جئ ی ی   ی ی ىئ ىئ ڇ

 

 

 ١٨افشعراء: 

 

٨5٠ 
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  ففرس األحاديث

 رقم الصػحة كص احلديث

 9٨ شَمَثُل َمو َبَعَثـِي اَّللهُ بِِه ِمَن اهلَُدى َوافِعْؾِم،..»

مْ » ـُ  9٠ شَأْكُتْم َأْظَؾُم بَِلْمِر ُدْكَقو

 99 شُتطِقُؼوَن، َؾَواَّللهِ َٓ َيَؿلُّ اَّللهُ َحتهى ََتَؾُّواَمْه، َظَؾْقُؽْم باَِم »

ِذي َيْؿُحو اَّللهُ ِِب افُؽْػَر،..» ٌد، َوَأْْحَُد َوَأَكو اَدوِحي افه : َأَكو ُُمَؿه
ٍ
 5٠ شِِل ََخَْسُي َأْشاَمء

اَم َتُؼوُفوَن » ـَ ٍك، ١٨]إكعوم:  {ََلْ َيْؾبُِسوا إِياَمََنُْم بُِظْؾمٍ }فْقَس   ٨٨5 ..ش[ بِِؼْ

ًَ ِِف اْْلَـهيِ » ًَ ِِف َشبِقِل اَّللهِ َصوبًِرا ُُمَْتِسًبو، ُمْؼبًًِل َؽْرَ ُمْدبٍِر، َؾَلْك  ٨٨٨ شإن ُؿتِْؾ

ْؾُم ُطُؾاَمٌت َيْوَم افِؼَقوَميِ »  ٨٨٠ شافظُّ

َتَى ِظـَْدُه َؾْوَق َظْرِصِه: إِنه » ـَ ًْ َؽَضبِي إنه اَّللهَ َدهو َؿَه اخلَْؾَق،   ٨٦١ شَرْْحَتِي َشَبَؼ

ْػرٌ » ـُ  ٨٨8 شِشَبوُب اُدْسؾِِم ُؾُسوٌق، َوِؿَتوُفُه 

، ُؿْل: َوَمْن َيْعِص اَّللَ َوَرُشوَفُه » ًَ  ٨٨١ شبِْئَس اخْلَطِقُى َأْك

َكو.. » ُه ِمَن افزِّ تََى َظَذ اْبِن آَدَم َحظه ـَ  ٨8٠ شإِنه اَّللهَ 

ْسبِهِ إِنه ِمْن َأْضقَِى َمو » ـَ ْسبِِه َوَوَفُدُه ِمْن  ـَ ُجُل ِمْن  َل افره ـَ  ٨95 شَأ

 ٨١١ شإَِذا َحَؽَم احلَوـُِم َؾوْجَتَفَد ُثمه َأَصوَب َؾَؾُه َأْجَراِن، َوإَِذا َحَؽَم َؾوْجَتَفَد ُثمه َأْخَطَل َؾَؾُه َأْجرٌ »

تِي اخْلََطَل، َوافـِّْسَقوَن، وَ »  ٨١١ شَمو اْشتُْؽِرُهوا َظَؾْقهِ إِنه اَّللهَ َوَضَع َظْن ُأمه

تههُ » وَن ؾِقِه َمو َتُؼوُل، َؾَؼِد اْؽَتْبتَُه، َوإِْن ََلْ َيُؽْن ؾِقِه َؾَؼْد ََبَ ـَ  ٨5٨ شإِْن 

َذَبوٍت.. » ـَ ٓه َثًلََث  ًَلُم إِ  ٨5١ شََلْ َيْؽِذْب إِْبَراِهقُم َظَؾْقِه افسه

ْثُم » ًَ َأْن َيطهؾَِع َظَؾْقِه افـهوُس اْفِزُّ ُحْسُن اخْلُُؾِق، َواْْلِ ِرْه ـَ  8٠١ شَمو َحوَك ِِف َصْدِرَك، َو

ةٍ » َْشَتْغِػُر اَّللَ، ِِف اْفقَْوِم ِموَئَي َمره َٕ ُه َفُقَغوُن َظَذ َؿْؾبِي، َوإِِّنِّ   8٠5 شإِكه
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 واملراجعثبت املصادر 

 

  إحؼمموف ، دراشممي ِف أاار افبقممون: ُمؿممد ُمؿممد أبممو موشممى، و آل حممم جلاْلوثقممي

 هم .٨٠8٨جلافؼوهرة: مؽتبي وهبي، افطبعي إوػ، 

 ؾصممؾً  دراشممي ِف أاار افبقممون: ُمؿممد ُمؿممد أبممو موشممى، جلافؼمموهرة: آل حممم جل ؽمموؾر و

 هم .٨٠8٠مؽتبي وهبي، افطبعي إوػ، 

  افؼممرآن: أبممو افػضممل جممًلل افممدين ظبممد افممرْحن افسممقوضي،  ؼقممق: اْلتؼممون ِف ظؾمموم

مرـممز افدراشمموت افؼرآكقممي، جلادؿؾؽممي افعربقممي افسممعوديي: وزارة افشمممون اْلشممًلمقي 

 وإوؿوف وافدظوة واْلرصود، د:ت .

  :أثممر افسممقوق ِف اصممطػوء إشمموفقى دراشممي بًلؽقممي: إبممراهقم صممًلح اهلدهممد، جلافؼمموهرة

 هم .٨٠٨8وافطبوظي وافتصوير، افطبعي إوػ، اْلريز فؾؽؿبقوتر 

  ،إرصود افػحمول إػ  ؼقمق احلمق ممن ظؾمم إصمول: ُمؿمد بمن ظمع بمن ُمؿمد افشموـوِّن

 ؼقمق :  أْحمد ظممزو ظـويمي ، تؼمديم:  خؾقممل ادمقس، ووِل افمدين صمموفش ؾرؾمور، جلدمشممق: 

 هم  .٨٠٨5دار افؽتوب افعرِب، افطبعي إوػ، 

 ر، افطبعممي معقد حممّوى، جلافؼمموهرة: دار افسممًلم فؾطبوظممي وافـشممإشمموس ِف افتػسممر: شمم

 هم .٨٠٠9إوػ، 

  أشممبوب كممزول افؼممرآن: أبممو احلسممن ظممع بممن أْحممد بممن ُمؿممد بممن ظممع افواحممدي

افـقسمموبوري،  ؼقممق: ظصمموم بممن ظبممد ادحسممن احلؿقممدان، جلافممدموم: دار اْلصممًلح، 

 هم .٨٠٨٨افطبعي افثوكقي، 

 ـوء: صممفوب افممدين افؼممراِف،  ؼقممق: ضممه ُمسممن، جلبغممداد: آشممتغـوء ِف أحؽمموم آشممتث

 هم .٨٠٠٨ مطبعي اْلرصود،
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  أاار افبًلؽممي: أبممو بؽممر ظبممد افؼمموهر بممن ظبممد افممرْحن اْلرجمموِّن، تعؾقممق: ُمؿممود ُمؿممد

 هم .٨٠٨٨صوـر، جلجدة: دار اددِّن، افطبعي إوػ، 

 دراشممي و ؼقممق: ظبممد ن افبؾخمميإصممبوه وافـظمموئر ِف افؼممرآن افؽممريم ، دؼوتممل بممن شممؾقام ،

 هم .٨859اَّلل ُمؿود صحوتي، جلافؼوهرة: د:ط ، 

  :إصبوه وافـظموئر ِف افـحمو: جمًلل افمدين افسمقوضي،  ؼقمق: ظبمد اْلفمه كبفمون جلدمشمق

 هم .٨٠٠١مطبوظوت جمؿع افؾغي افعربقي بدمشق، 

 مجعممي، جلافؼمموهرة إظجمموز رشممم افؼممرآن وإظجمموز تًلوتممه: ُمؿممود صممؿؾول، تؼممديم: ظممع- 

 هم .٨٠٨١آشؽـدريي: دار افسًلم، افطبعي إوػ، 

  إظجمموز افؼممرآن وافبًلؽممي افـبويممي: مصممطػى صممودق افراؾعممي، جلبممروت: دار افؽتمموب

 هم . ٨٠٨9افعرِب، افطبعي افثومـي، 

  ،إظممراب افؼممرآن: أبممو جعػممر أْحممد بممن ُمؿممد بممن إشممامظقل افـحمموس، جلفبـممون: دار ادعرؾممي

 .هم ٨٠٨5، ٨ط

 إشممامظقل ُمؿممود  -أْحممد ُمؿممد ْحقممدان  -أْحممد ظبقممد افممدظوس :إظممراب افؼممرآن افؽممريم

 هم . ٨٠٨9دمشق، افطبعي إوػ،  –افؼوشم، جلدمشق: دار ادـر ودار افػوراِب 

  إظًلم ادوؿعغ ظن رب افعودغ: أبو ظبد اَّلل ُمؿد بن أِب بؽر ابن ؿقم اْلوزيي، ؿمراءة وتعؾقمق

مشفور حسن آل شؾامن، صورك ِف افتخريٍ: أبو ظؿر أْحمد ظبمداَّلل أْحمد، وختريٍ: أبو ظبقدة 

  هم .٨٠٨8جلادؿؾؽي افعربقي افسعوديي: دار ابن اْلوزي، افطبعي إوػ، 

  ،اْلكصوف ِف مسوئل اخلًلف بمغ افـحمويغ افبكميغ وافؽموؾقغ: أبمو افزـموت إكبموري

  .م٨٠٠٨جلافؼوهرة، مؽتبي اخلوكجي، افطبعي إوفغ 

  :اْليضمموح ِف ظؾمموم افبًلؽممي: جممًلل افممدين افؼزويـممي ُمؿممد بممن ظبممد افممرْحن،  ؼقممق

 ُمؿد ظبد ادـعم خػوجي، جلبروت: دار اْلقل، افطبعي افثوفثي، د:ت .
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  اْليامن: تؼي افدين أبمو افعبموس أْحمد بمن ظبمد احلؾمقم بمن ُمؿمد ابمن تقؿقمي،  ؼقق:ُمؿمد

 هم .٨٠٨٦ْلشًلمي، افطبعي اخلومسي، كوس افدين إفبوِّن، جلإردن: ادؽتى ا

 ي، مافبحممر ادحممقأ ِف أصممول افػؼممه: بممدر افممدين ُمؿممد بممن َبممودر بممن ظبممد اَّلل افزرـشمم

حؼؼممه وضممبأ كصوصممه وخممرج أحوديثممه وظؾممق ظؾقممه: ُمؿممد ُمؿممد تممومر، جلبممروت: دار 

 هم  .٨٠٨٨افؽتى افعؾؿقي، 

  اَّلل،  ؼقممق : هشمموم ظبممد بممدائع افػوائممد: ُمؿممد بممن أِب بؽممر أيمموب افزرظممي، أبممو ظبممد

افعزيممز ظطممو، ظممودل ظبممد احلؿقممد افعممدوي، أذف أْحممد اْلممامل، جلمؽممي ادؽرمممي: مؽتبممي 

 هم .٨٠٨٦كزار مصطػى افبوز، افطبعي إوػ ، 

 ي،  ؼقممق: ُمؿممد أبممو مافزهممون ِف ظؾمموم افؼممرآن: بممدر افممدين ُمؿممد بممن ظبممد اَّلل افزرـشمم

  هم .٨٠٠٠اث، افطبعي افثوفثي، افػضل إبراهقم، جلافؼوهرة: مؽتبي دار افس

 ظبمممد ادتعمممول افصمممعقدي،  :بغقمممي اْليضممموح فتؾخمممقص ادػتممموح ِف ظؾممموم افبًلؽمممي

 .هم  ٨٠٨٦افطبعي افسوبعي ظؼ، ، جلمك:مؽتبي أداب

 اْلمموح ، جلافؼمموهرة: مؽتبممي اخلوكجي،افطبعممي  افبقممون وافتبقممغ: أبممو ظممثامن ظؿممرو بممن بحممر

 هم .٨٠٨١افسوبعي، 

  ر: صمؿس افمدين ُمؿمد بمن ُمؿمد ابمن اْلمزري، دراشمي مِف افؼمراءات افعشم بر افتقسمر

و ؼقممق: أْحممد مػؾممش افؼضمموة، جلإردن: دار افػرؿممون فؾـؼمم وافتوزيممع، افطبعممي إوػ، 

 هم .٨٠٨٨

  ـممموطم -ظؾمممم افبـممموء افػـمممي فؾمممـص إدِب–افتحمممدي ادـتظمممر فؾبًلؽقمممغ افعمممرب :

 .هم ٨٠8٨افثوكقي، افظواهري، جلمك: دار اهلدايي، افطبعي 

  رير ادعـى افسديد وتـموير افعؼمل اْلديمد ممن تػسمر افؽتموب ادجقمد: ُمؿمد افطموهر بمن 

 م .٨5١٠ط  -ظوصور افتوكز، جلتوكس:افدار افتوكسقي فؾـؼ 
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 ر زيممدان، جلبممًل م صممقل كظمموئر افؼممرآن : احلؽممقم افسمممذي،  ؼقممق وضممبأ: حسممـي كصمم

 هم .٨8١5دار كؼ، افطبعي إوػ، 

 ي ِف افتػسممر: تؼممديم و ؼقممق: ُمممامدي بممن ظبممد متممراث أِب احلسممن احلممراِل ادراـشمم

 افسًلم اخلقوضي، جلادغرب: شؾسؾي تراث أِب احلسن احلراِل ادراـق ، د:ط .

  :افتصمموير افبقمموِّن، دراشممي  ؾقؾقممي دسمموئل افبقممون: ُمؿممد ُمؿممد أبممو موشممى، جلافؼمموهرة

 م .٨٠٠٦مؽتبي وهبي، افطبعي افسودشي، 

  :افتػسممش ِف افؾغممي: روايممي أِب احلسممغ ظبممد اَّلل بممن ُمؿممد بممن شممػقون افـحمموي،  ؼقممق

 م .٨٠٨٨ظودل بن هودي افعبقدي، جلإردن: دار دجؾي، افطبعي إوػ، 

 ي،  ؼقممق: ظممودل ظبممد متػسممر افبحممر ادحممقأ : أبممو حقممون ُمؿممد بممن يوشمم  إكدفسمم

 هم .٨٠٨8افطبعي إوػ، ادوجود وظع معّوض، جلبروت: دار افؽتى افعؾؿقي، 

  افتػسر افبسمقأ: أبمو احلسمن ظمع بمن أْحمد بمن ُمؿمد افواحمدي،  ؼقمق: ُمؿمد بمن ْحمد

ادحقؿقممد، جلافريمموض: شؾسممؾي افرشمموئل اْلومعقممي ِف جومعممي اْلممموم ُمؿممد بممن شممعود 

 هم .٨٠8٠،  ٨٠٠-٨٠8اْلشًلمقي، 

 أبممو افسممعود مريتػسممر أِب افسممعود: إرصممود افعؼممل افسممؾقم إػ مزايممو افؽتمموب افؽمم :

بممروت،  –افعممامدي ُمؿممد بممن ُمؿممد بممن مصممطػى، جلبممروت: دار إحقمموء افممساث افعممرِب 

 د:ط .

  تػسممر افشممعراوي، راجعممه أْحممد ظؿممر هوصممم، جلافؼمموهرة: إدارة افؽتممى و ادؽتبمموت ِف

 دار أخبور افقوم، د:ت .

 ادمموفؽي،  يمتػسممر ابممن ظرؾممي: أبممو ظبممداَّلل ُمؿممد بممن ُمؿممد ابممن ظرؾممي افممورؽؿي افتوكسمم

فبـممون: دار افؽتممى افعؾؿقممي، افطبعممي إوػ،  - ؼقممق: جممًلل إشممقوضي، جلبممروت

 م . ٨٠٠١
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  تػسممر افػو ممي وافبؼممرة: ُمؿممد بممن صمموفش بممن ُمؿممد افعثقؿممغ، جلادؿؾؽممي افعربقممي

 هم . ٨٠٨8افسعوديي: دار ابن اْلوزي، افطبعي إوػ، 

 اشممتـبول: مؽتبممي احلؼقؼممي،  -ورح صممقز زادة، جل ترـقمممتػسممر افؼمموب افبقضممووي بشمم

 د:ت .

  تػسر افؼرآن افعظمقم: أبمو افػمداء اشمامظقل بمن ـثمر افدمشمؼي،  ؼقمق: مصمطػى افسمقد

ُمؿد، وُمؿمد ؾضمل افعجماموي، وُمؿمد افسمقد رصمود، وظمع أْحمد ظبمد افبموؿي، وحسمن 

 هم .٨٠٨٨ظبوس ؿطى، جلاْلقزة: ممشسي ؿرضبي، افطبعي إوػ، 

 افممرازي ؾخممر افممدين ابممن افعًلمممي ضممقوء افممدين، جلفبـممون: دار  افتػسممر افؽبممر: ُمؿممد

 هم .٨٠٠٨افػؽر، افطبعي إوػ، 

  تػسممر مؼوتممل بممن شممؾقامن: أبممو احلسممن مؼوتممل بممن شممؾقامن افبؾخممي،  ؼقممق: ظبممد اَّلل

 هم.  ٨٠٨8ُمؿود صحوتي، جلبروت: دار إحقوء افساث، افطبعي إوػ، 

 ن ُمؿممد بممن ظبممد افممرْحن افؼزويـممي اخلطقممى، افتؾخممقص ِف ظؾمموم افبًلؽممي: جممًلل افممدي

ضممبأ وذح: ظبممد افممرْحن افزؿمموؿي: جلافؼمموهرة: دار افػؽممر افعممرِب: افطبعممي إوػ، 

 م .٨5٠٠

  :تقسممر افؽممريم افممرْحن ِف تػسممر ـممًلم ادـممون: ظبممد افممرْحن بممن كمموس افسممعدي، تؼممديم

معممًل افؾو،ممق، ظبممد اَّلل بممن ظتقممق، ُمؿممد بممن افعثقؿممغ،  ؼقممق: ظبممد افممرْحن بممن 

 هم .٨٠٨8فبـون: ممشسي افرشوفي، افطبعي إوػ، -جلبروت

  ثمممًلث رشممموئل ِف إظجممموز افؼمممرآن: فؾرمممموِّن واخلطممموِب وظبمممد افؼممموهر اْلرجممموِّن ِف

افدراشمموت افؼرآكقممي وافـؼممد إدِب،  ؼقممق وتعؾقممق: ُمؿممد خؾمم  اَّلل، ُمؿممد زؽؾممول 

 م .٨٠٠١شًلم، جلافؼوهرة: دار ادعورف، افطبعي اخلومسي، 

 ثممًلث رشمموئل ِف اْلحلممود وافعؾممم واْليممامن: ظبممد اَّلل بممن شممعقد افشممفري، جلبممروت- 

 م .٨٠٨٠فبـون: مرـز كامء فؾبحوث وافدراشوت، افطبعي إوػ، 
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  جومع افبقون ظمن تلويمل آي افؼمرآن: أبمو جعػمر ُمؿمد بمن جريمر افطمزي،  ؼقق:ظبمد اَّلل

افبحمموث وافدراشمموت اْلشممًلمقي بممدار بممن ظبممد ادحسممن افسـممي، بوفتعمموون مممع مرـممز 

هجمممر افمممدـتور ظبمممد افسمممـد حسمممن يامممممي، جل افؼممموهرة: دار هجمممر، افطبعمممي إوػ، 

 هم .٨٠٨٨

 ي،  ؼقممق: مجممومع افعبممورات ِف  ؼقممق آشممتعورات: أْحممد مصممطػى افطممرودي افتوكسمم

 هم .٨٠8٨ُمؿد رمضون اْلربى، جلافؼوهرة: مقدان إوبرا، افطبعي إوػ، 

 ٕ حؽمموم افؼممرآن وادبممّغ دممو تضممؿـه مممن افسممـي وآي افػرؿممون: أبممو ظبممد اَّلل ُمؿممد اْلممومع

فبـممون: ممشسممي  -أْحممد افؼرضبممي،  ؼقممق: ظبممد اَّلل ظبممد ادحسممن افسـممي، جل بممروت

 هم .٨٠٨١افرشوفي، افطبعي إوػ، 

 ر مممن أمممور رشممول اَّلل صممذ اَّلل ظؾقممه وشممؾم وشممــه ماْلممومع ادسممـد افصممحقش ادختصمم

أبممو ظبممد اَّلل ُمؿممد بممن إشممامظقل بممن ادغممرة افبخمموري، ظـويممي : ُمؿممد زهممر بممن  وأيومممه:

فبـممون: دار ضمموق افـجمموة، مصممورة ظممن افسممؾطوكقي بنضمموؾي  -كمموس افـمموس، جلبممروت

 هم .٨٠٨٨ ،ترؿقم ُمؿد ؾماد ظبد افبوؿي، افطبعي إوػ

 ْلممموهؾقغ ْحوشمممي اخلوفمممديغ ادعمممروف بوٕصمممبوه وافـظممموئر ممممن أصمممعور ادتؼمممدمغ وا

اخلوفممديون أبممو بؽممر ُمؿممد بممن هوصممم اخلوفممدي، وأبممو ظممثامن شممعقد بممن  رمغ:موادخضمم

هوصممم اخلوفممدي،  ؼقممق: افممدـتور ُمؿممد ظممع دؿممي، جلاْلؿفوريممي افعربقممي افسمموريي: وزارة 

 م، د:ط .٨559افثؼوؾي، 

  :ُمؿممد ظممع افـجممور،جلبروت: دار  اخلصمموئص: أبممو افػممتش ظممثامن بممن جـممي،  ؼقممق

 هم .٨٠8٨افؽتى،افطبعي افثوكقي، 

  ،خصمموئص افساـقممى دراشممي  ؾقؾقممي دسمموئل ظؾممم ادعمموِّن: ُمؿممد ُمؿممد أبممو موشممى

 هم . ٨٠٨9جلافؼوهرة: مؽتبي وهبي، افطبعي افسودشي، 
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 ظبممد افعظممقم إبممراهقم ُمؿممد ادطعـممي،  :خصمموئص افتعبممر افؼممرآِّن وشممامته افبًلؽقممي

 هم . ٨٠٨8افطبعي إوػ، جلافؼوهرة:مؽتبي وهبي، 

  :اخلطمموب افؼممرآِّن، دراشممي ِف افعًلؿممي بممغ افممـص وافسممقوق: خؾممود افعؿمموش، جل إردن

 هم .٨٠٨٦ظوَل افؽتى احلديٌ، افطبعي إوػ، 

  ،ٌدراشمموت ٕشممؾوب افؼممرآن افؽممريم: ُمؿممد ظبممد اخلمموفق ظضممقؿي، جلافؼمموهر: دار احلممدي

 د:ت .

  درة افتـزيممل وؽممرة افتلويممل: أبممو ظبممد اَّلل ُمؿممد بممن ظبممد اَّلل إصممبفوِّن ادعممروف

بوخلطقممى اْلشممؽوِف، دراشممي و ؼقممق: ُمؿممد مصممطػى آيممدين،  إذاف: ظبممد افسممتور 

 هم  .   ٨٠٨١ؾتش اَّلل شعقد، جلمؽي ادؽرمي: جومعي أم افؼرى، 

 شممقد ٓصممغ أبممو دروس مفؿممي ِف ذح افممدؿوئق ادحؽؿممي ِف ذح ادؼدمممي اْلزريممي :

 هم .٨٠٨5افػرح، جلادديـي ادـورة: دار افزمون، افطبعي افثوفثي، 

  دٓئل اْلظجممموز: ظبمد افؼموهر اْلرجموِّن، تعؾقمق ُمؿمود ُمّؿمد صموـر، جل افؼموهرة: مؽتبمي

 هم .٨٠٨8اخلوكجي، افطبعي افثوفثي، 

 افثوفثممي،  دٓٓت افساـقممى: ُمؿممد ُمؿممد أبممو موشممى، جلافؼمموهرة: مؽتبممي وهبممي، افطبعممي

 هم .٨٠٨9

 ُمؿمود توؾقمق ُمّؿمد  :دٓفي إفػوظ ظمذ ادعموِّن ظـمد إصموفقّغ دراشمي مـفجّقمي  ؾقؾّقمي

 هم .٨٠8٠شعد: جلافؼوهرة: مؽتبي وهبي،افطبعي إوػ، 

  دٓفممي افسممقوق: ردة اَّلل بممن ردة بممن ضممق  اَّلل افطؾحممي، جلمؽممي ادؽرمممي: مطمموبع جومعممي

 هم .٨٠٨8أم افؼرى، افطبعي إوػ، 

  دٓفمي افسمقوق افؼممرآِّن وأثرهمو ِف افتػسمر، دراشممي كظريمي تطبقؼقمي مممن خمًلل تػسمر ابممن

جريممر: ظبممد احلؽممقم بممن ظبممد اَّلل افؼوشممم، جلافريمموض: دار افتدمريممي، افطبعممي إوػ، 

 هم .٨٠88
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  افدٓفممي افسممقوؿقي ظـممد افؾغممويغ: ظواضمم  ــمموش ادصممطػى، جلفـممدن: دار افسممقوب

 م .٨٠٠١وزيع: افطبعي إوػ، فؾطبوظي وافـؼ وافت

 ؼح ُمؿممد بممن حبقممى،  ؼقممق كعممامن ُمؿممد أمممغ ضممه، جلافؼمموهرة: دار مديمموان جريممر بمم

 م .٨5١٦ادعورف، افطبعي افثوفثي، 

 . افذخوئر وافعبؼريوت: ظبد افرْحن افزؿوؿي، جلافؼوهرة: مؽتبي افثؼوؾي افديـقي، د:ط 

  وذح: أْحممد ُمؿممد صمموـر، جلبممروت: دار افرشمموفي : ُمؿممد بممن إدريممس افشمموؾعي،  ؼقممق

 افؽتى افعؾؿقي، د:ط .

  ،روح ادعمموِّن ِف تػسممر افؼممرآن وافسممبع ادثمموِّن: صممفوب افممدين افسممقد ُمؿممود إفممود

 فبـون: دار إحقوء افساث افعرِب، د.ط  . -جلبروت

 شممبل اشممتـبوط ادعمموِّن مممن افؼممرآن وافسممـي دراشممي مـفجّقممي تلويؾّقممي كوؿممدة: ُمؿممود توؾقممق 

 هم .٨٠8٨ُمؿد شعد، جلافؼوهرة: مؽتبي وهبي،افطبعي إوػ، 

 أبمو ظبمد اَّلل ُمؿمد بمن يزيمد افؼزويـمي،  ؼقمق: ُمؿمد ؾمماد ظبمد افبموؿي، شـن ابن موجه :

   ؾقصل ظقسى افبوِب احلؾبي، د:ت  - جلافؼوهرة: دار إحقوء افؽتى افعربقي

 جِ شممـن أِب داوود ُمؿممد ْسممتوِّن،  ؼقممق: : شممؾقامن بممن إصممعٌ بممن إشممحوق إزدي افسِّ

 هم .٨٠٨5، جلمك: دار هجر، افطبعي إوػ، بن ظبد ادحسن افسـي

   ذح افمممرب ظمممذ افؽوؾقمممي:رب افمممدين إشمممسابوذي، تصمممحقش وتعؾقمممق: يوشممم

 م .٨55٦حسن ظؿر، جلبـغوزي: مـشورات جومعي ؿوريوكس، افطبعي افثوكقي، 

 افؼموهرة: جل زـريمو،  ؼقمق: افسمقد أْحمد صمؼر، افصوحبي:أبو احلسمن أْحمد بمن ؾمورس بمن

 دار إحقوء افؽتى افعربقي، د:ط .
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 صمؿس افمدين أبمو اخلمر ابمن اْلمزري، ُمؿمد بمن ُمؿمد ر: مر ِف افؼراءات افعشممضّقبي افـش

 ؼقممق :ُمؿممد َتممقم افزظبممي، جلادديـممي ادـممورة: مؽتبممي دار اهلممدى، افطبعممي ، بممن يوشمم 

 هم .٨٠٨٠افثوكقي، 

 ُمؿممد أبممو افؼوشممم "جدفقممي افغقممى واْلكسممون وافطبقعممي"شممًلمقي افثوكقممي افعودقمممي اْل :

حمموج ْحممد، تؼممديم ومراجعممي: ُمؿممد افعمموِّن، جلبممروت: دار افسمموؿي، افطبعممي افثوفثممي، 

 .م ٨٠٨٨

  ظممذ ضريممق افتػسممر افبقوِّن:ؾوضممل صمموفش افسممومرائي، جلإردن: دار افػؽممر، افطبعممي

 هم .٨٠8٨إوػ، 

  بودؼوصممد ِف افؼممرآن افؽممريم دراشممي بًلؽقممي كظريممي تطبقؼقممي: إبممراهقم ظًلؿممي ادطمموفع

 هم .٨٠8٨صًلح افسقد اهلدهد، جلافعجوزة: مؽتبي اْليامن، افطبعي إوػ، 

  ظؾممم إصمموات افـحمموي ومؼوممموت افتؽومممل بممغ افصمموت وافـحممو وافدٓفممي: شممؿر

 م .٨٠٨٨ذي  اشتقتي، جلإردن: دار وائل، افطبعي إوػ، 

 أبمو افعبموس أْحمد بمن ُمؿمد بمن ظمثامن إزدي  :ن افدفقل ممن مرشموم خمأ افتـزيملظـوا

فبـممون: دار  -ي،  ؼقممق وتؼممديم: هـممد صممؾبي، جلبممروتمادراـشممادعممروف بمموبن افبـمموء 

 م . ٨55٠افغرب اْلشًلمي، افطبعي إوػ، 

  ،ؽرائمممى اْلظجممموز وافـؽممموت ِف مؼومممموت أشمممبوب افـمممزول: ُمؿمممد إبمممراهقم صمممودي

 هم .٨٠٨5افقؼغ، افطبعي إوػ، رة: دار جلادـصو

 ح صمحقش افبخموري: أْحمد بمن ظمع بمن حجمر افعسمؼًلِّن، تعؾقمق: ظبمد مرؾتش افبوري بش

افعزيز بن ظبد اَّلل بن بموز، وظبمد افمرْحن بمن كموس افمزاك، اظتـموء: أبمو ؿتقبمي كظمر ُمؿمد 

 هم .٨٠٨٦افػوريوِب، جلافريوض: دار ضقبي، افطبعي إوػ، 

  فبـمون: دار ابمن  -افؼمدير: ُمؿمد بمن ظمع بمن ُمؿمد بمن ظبمد اَّلل افشموـوِّن، جلبمروتؾتش

 هم . ٨٠٨٠ـثر، دار افؽؾم افطقى، افطبعي إوػ، 
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  افػممروق افؾغويممي: أبممو هممًلل افعسممؽري،  ؼقممق: ُمؿممد إبممراهقم شممؾقم، جلافؼمموهرة: دار

 افعؾم وافثؼوؾي، د.ط .

 جلادديـمي ادـمورة:  جمّؿمع ادؾمد ؾفمد فطبوظمي ؾّن افستقل وظؾوممه: أْحمد بمن أْحمد افطويمل ،

 هم .٨٠8٨ادصح  افؼي ، افطبعي إوػ، 

 ري ، جلإربممد: مافؼريـممي ِف افبًلؽممي افعربقممي، دراشمموت بقوكقممممي: تقسممر ظبمموس ُمؿممممد افشمم

 هم .٨٠8٨ظوَل افؽتى احلديٌ، افطبعي إوػ، 

 :ظبممد  :أبممو جعػممر أْحممد بممن ُمؿممد بممن إشممامظقل افـحمموس،  ؼقممق  افؼطممع وآئتـمموف

  .ه٨٠٨8إوػ،  ، افطبعيظوَل افؽتى افرْحن بن إبراهقم ادطرودي، جلافريوض: دار

  افتطممور، دراشممي كظريممي  -افدفقؾقممي -ادصممودر -ادؼوممموت -افؼواظممد افػؼفقممي: ادبممود

افبوحسمغ، جلافريموض: مؽتبمي افرصمد  ؾقؾقي تلصمقؾقي توريقمي: يعؼموب بمن ظبمد افوهموب 

 هم .٨٠٨١فؾـؼ وذـي افريوض فؾـؼ وافتوزيع، افطبعي إوػ، 

  ،افؽتمموب: شممقبويهر ظؿممرو بممن ظممثامن بممن ؿـممز،  ؼقممق: ظبممد افسممًلم ُمؿممد هممورون

 هم  .  ٨٠٠١جلافؼوهرة: مؽتبي اخلوكجي، افطبعي افثوفثي، 

 ل ظبممد افؾطقمم ، جلافسممعوديي: مممدار ـتمموب افتعريػمموت آظتؼوديممي: شممعد بممن ُمؿممد ظممع آ

 هم .٨٠8٨افوضن فؾـؼ، افطبعي افثوكقي، 

  ـتمموب افسممبعي ِف افؼممراءات: أبممو بؽممر أْحممد بممن موشممى بممن افعبمموس بممن جموهممد افتؿقؿممي

جلافؼممموهرة: دار ادعمممورف ،افطبعمممي افثوكقمممي ،  ، ؼقمممق : صممموؿي ضمممق  افبغمممدادي،

 هم .٨٠٠٠

  أْحممد افػراهقممدي،  ؼقممق مفممدي ادخزومممي ـتمموب افعممغ : أبممو ظبممد افممرْحن اخلؾقممل بممن

 وإبراهقم افسومرائي، جلدار و مؽتبي اهلًلل، د:ت .
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  افؽشوف ظمن ؽموامح حؼموئق افتـزيمل و ظقمون إؿوويمل: أبمو افؼوشمم ُمؿمود بمن ظؿمر

، ري،  ؼقممق ظممودل ظبممد ادوجممود و ظممع معممّوض، جل افريمموض: مؽتبممي افعبقؽممونمافزخمشمم

 هم .٨٠٨١افطبعي إوػ، 

 فظـممون ظممن أشممومي افؽتممى وافػـممون: مصممطػى بممن ظبممد اَّلل افشممفر بحمموجي ـشمم  ا

خؾقػممي وبؽوتممى جؾبممي، تعؾقممق وترتقممى: ُمؿممد ذف افممدين يوفتؼويممو ورؾعممً بقؾؽممه 

 افؽؾقز، جلبروت: دار إحقوء افساث افعرِب، د:ت .

 ري، جلبممروت: دار صممودرميؼممي ادصممفسممون افعممرب : ُمؿممد بممن مؽممرم بممن مـظممور إؾر ،

 إوػ، د:ت .افطبعي 

  :افؾؿحممي ِف ذح ادؾحممي: أبممو ظبممد اَّلل ُمؿممد بممن حسممن بممن ِشممبوع ابممن افصمموئ ،  ؼقممق

إبمممراهقم بمممن شممموَل افصممموظدي، جلادديـمممي ادـمممورة: ظمممامدة افبحمممٌ افعؾؿمممي بوْلومعمممي 

 هم .٨٠٨٠اْلشًلمقي، افطبعي إوػ، 

  بممن يزيممد ادممّزد مممو اتػممق فػظممه واختؾمم  معـمموه مممن افؼممرآن ادجقممد: أبممو افعبمموس ُمؿممد

 ،فؽويممً: شؾسممؾي افرشمموئل افساثقمميافـحمموي، دراشممي و ؼقممق: أْحممد ُمؿممد شممؾقامن، جلا

 هم .٨٠٠5وزارة إوؿوف وافشمون اْلشًلمقي ، افطبعي إوػ، 

  ،ادجتبى ممن افسمـن جلافصمغرى : أبمو ظبمد افمرْحن أْحمد بمن صمعقى بمن ظمع اخلراشموِّن

اْلشمًلمقي ، افطبعمي جلحؾمى: مؽتمى ادطبوظموت افـسوئي،  ؼقمق: ظبمد افػتموح أبمو ؽمدة، 

 هم . ٨٠٠٦افثوكقي، 

  جمؿل افؾغي: أبو احلسغ أْحد بن ؾورس بن زـريوء افؼزويـي، دراشي و ؼقق: زهر ظبد

 .هم    ٨٠٠٦ -افطبعي افثوكقي  -ادحسن شؾطون، جلبروت: ممشسي افرشوفي 
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  ي، ماحلممق بممن ظطقممي إكدفسممادحممرر افمموجقز ِف تػسممر افؽتمموب افعزيممز: أبممو ُمؿممد ظبممد

بممروت: دار افؽتممى افعؾؿقممي، افطبعممي إوػ،  - ؼقممق: ظبممد افسممًلم ظبممد افشمموِف جلفبـممون

 هم  .٨٠٨٨

 ر افتبقممغ هلجمموء افتـزيممل: أبممو داُود شممؾقامن بممن كجمموح، دراشممي و ؼقممق: أْحممد بممن مخمتصمم

 ُمؿممد بممن معؿممر ذصممول، جلادديـممي ادـممورة: جمؿممع ادؾممد ؾفممد فطبوظممي ادصممح 

 هم .٨٠8٨ري ، افطبعي افثوكقي، مافش

  مدارج افسموفؽغ بمغ مـموزل إيموك كعبمد و إيموك كسمتعغ: أبمو ظبمد اَّلل ُمؿمد بمن أِب بؽمر

بممن أيمموب بممن افؼممقم اْلوزيممي،  ؼقممق رضمموان جممومع رضمموان، جلافؼمموهرة: ممشسممي 

 هم .٨٠٨٨ادختور، افطبعي إوػ، 

 و موشممى، جلافؼمموهرة: مؽتبممي مراجعمموت ِف أصممول افممدرس افبًلؽممي: ُمؿممد ُمؿممد أبمم

 هم .٨٠٨٦وهبي، افطبعي إوػ، 

  :مراظمموة افـظممر ِف ـممًلم افعممع افؼممدير: ـممامل افممدين ظبممد افغـممي ادممرد، جلاْلشممؽـدريي

 م .٨٠٠9دار افوؾوء فدكقو افطبوظي وافـؼ، افطبعي إوػ، 

 بأ ادزهممر ِف ظؾمموم افؾغممي وأكواظفممو: ظبممد افممرْحن جممًلل افممدين افسممقوضي، ذح وضمم

بمراهقم، ظمع ُمؿمد إوتعؾقق وتصمحقش: ُمؿمد أْحمد جمود ادموػ بمد، ُمؿمد أبمو افػضمل 

 افبجووي، جلافؼوهرة: مؽتبي دار افساث، افطبعي افثوفثي، د: ت . 

   ،ادسمتدرك ظمذ افصمحقحغ: أبممو ظبمد اَّلل احلموـم ُمؿمد بممن احلؽمم افضمبي افـقسمموبوري

ؽتممى افعؾؿقممي ، افطبعممي إوػ،  ؼقممق: مصممطػى ظبممد افؼممودر ظطممو، جلبممروت: دار اف

  هم .٨٠٨٨

  ،مسـد اْلموم أْحد بمن حـبمل: أبمو ظبمد اَّلل أْحمد بمن ُمؿمد بمن حـبمل بمن همًلل افشمقبوِّن

وظممودل مرصممد، وآخممرون، إذاف: د ظبممد اَّلل بممن ظبممد  - ؼقممق: صممعقى إركممموط 

 هم . ٨٠٨٦ادحسن افسـي، جلبروت: ممشسي افرشوفي، افطبعي إوػ، 
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 ر بـؼممل افعممدل ظممن افعممدل إػ رشممول اَّلل صممذ اَّلل ظؾقممه مفصممحقش ادختصممادسممـد ا

وشمؾم: مسممؾم بممن احلجمموج أبممو احلسممن افؼشممري افـقسمموبوري،  ؼقممق: ُمؿممد ؾممماد ظبممد 

 افبوؿي، جلبروت: دار إحقوء افساث افعرِب ، د:ط .

 ي معوِّن افؼمرآن: أبمو جعػمر افـحموس أْحمد بمن ُمؿمد،  ؼقمق: ُمؿمد ظمع افصموبوِّن، جلمؽم

 هم .٨٠٠5ادؽرمي: جومعي أم افؼرى، افطبعي إوػ، 

 آن افؽممريم : ُمؿممد حسممن حسممن جبممل، ادعجممم آصممتؼوؿي ادمصممل ٕفػمموظ افؼممر

 م  .٨٠٨٠افؼوهرة: مؽتبي أداب، افطبعي إوػ ، جل

  معجم ديوان إدب: أبو إبراهقم إشحوق بن إبراهقم بن احلسغ افػوراِب،  ؼقق: أْحد خمتور

 مراجعي: إبراهقم أكقس، جلافؼوهرة: ممشسي دار افشعى فؾصحوؾي وافطبوظي وافـؼ،، ظؿر

 .هم   ٨٠٨٠ د:ط،

  معجممم مصممطؾحوت أصممول افػؼممه: ؿطممى مصممطػى شمموكو، تؼممديم ومراجعممي: ُمؿممد

 هم .٨٠٨٠رواس ؿؾعجي، جلدمشق: دار افػؽر، افطبعي إوػ، 

 ،ؼقمق: ظبمد افسمًلم ُمؿمد  معجم مؼويقس افؾغي: أبو احلسمغ أْحمد بمن ؾمورس بمن زـريمو 

ر، ضبعممي خوصممي مممن رئممقس ادجؿممع مهممورون، جلافؼمموهرة: دار افػؽممر فؾطبوظممي و افـشمم

 هم .٨855افعؾؿي افعرِب اْلشًلمي ُمؿد افدايي، 

  ،ادعجممم ادوشمموظي ٕفػمموظ افؼممرآن افؽممريم وؿراءاتممه: أْحممد خمتممور ظؿممر وؾريممق ظؿممل

 هم .٨٠٨8جلافريوض: ممشسي شطور ادعرؾي، افطبعي إوػ، 

  معجم ادوضموظوت ادطروؿمي ِف افتملفق  اْلشمًلمي وبقمون ممو أفم  ؾقفمو: ظبمد اَّلل ُمؿمد

 هم .٨55١احلبق، جلافقؿن: افدار افقؿـقي فؾـؼ وافتوزيع، افطبعي إوػ، 

  مغـي افؾبقى ظن ـتمى إظوريمى: مجمول افمدين، ظبمد اَّلل بمن يوشم  بمن أْحمد بمن ظبمد

 ؼقممق: ممموزن ادبممورك ، وُمؿممد ظممع ْحممد اَّلل، جلدمشممق: دار اَّلل ابممن يوشمم  ابممن هشمموم، 

 م .٨5١9افػؽر، افطبعي افسودشي، 
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  ،مػتممموح افسمممعودة ومصمممبوح افزيمممودة: أْحمممد بمممن مصمممطػى افشمممفر بطوصمممؽزى زادة

 هم  .٨٠٠9جلبروت: دار افؽتى افعؾؿقي، افطبعي إوػ، 

 فسممؽوـي، ضممبأ مػتمموح افعؾمموم: أبممو يعؼمموب يوشمم  ابممن أِب بؽممر ُمؿممد بممن ظممع ا

فبـممون: دار افؽتممى افعؾؿقممي، افطبعممي افثوكقممي،  -وتعؾقممق ظؾقممه: كعممقم زرزور، جلبممروت

 هم . ٨٠٠١

  :أبمممو افؼوشمممم احلسمممغ بمممن ُمؿمممد ادعمممروف بوفراؽمممى ادػمممردات ِف ؽريمممى افؼمممرآن

 ، جلافؼوهرة: ادؽتبي افتوؾقؼقي، د.ط  . إصػفوِّن

  :ن ُمؿمممد ادعمممروف بوفراؽمممى أبمممو افؼوشمممم احلسمممغ بمممادػمممردات ِف ؽريمممى افؼمممرآن

بممروت: دار افؼؾممم، افممدار  -،  ؼقممق: صممػوان ظممدكون افممداودي، جلدمشممقإصممػفوِّن

 هم . ٨٠٨٨افشومقي، افطبعي: إوػ ، 

  ،مػممردات افؼممرآن، كظممرات جديممدة ِف تػسممر أفػمموظ ؿرآكقممي: ظبممد احلؿقممد افػراهممي

فطبعمممي إوػ،  ؼقمممق: ُمؿمممد أمجمممل اْلصمممًلحي، جل فبـمممون: دار افغمممرب اْلشمممًلمي، ا

 م .٨٠٠٨

  ،ادؼتضممى: أبممو افعبمموس ُمؿممد بممن يزيممد ادممزد،  ؼقممق: ُمؿممد ظبممد اخلمموفق ظظقؿممي

جلافؼممموهرة:  ْلـمممي إحقممموء افمممساث اْلشمممًلمي بممموزارة إوؿممموف، افطبعمممي افثوفثمممي، 

 هم . ٨٠٨9

  ،مـممور اهلممدى ِف بقممون افوؿمم  وآبتممدا: أْحممد بممن ُمؿممد بممن ظبممد افؽممريم إصممؿوِّن

 هم .٨858مصطػى افبوِب احلؾبي وأوٓده، افطبعي افثوكقي،  جلمك: مطبعي

   ،ُمؿد إمغ اخلمرضي، جلافؼوهرة: "افػوء و ثم"من أاار حروف افعط  ِف افذـر احلؽقم :

 هم .٨٠٨١مؽتبي وهبي، افطبعي افثوكقي، 
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  ،ممن بمدائع افمـظم افؼممرآِّن: افسمقد ظبمد افػتموح حجمموب، جلبـفمو اْلديمدة: مطبعمي اْلـممدي

 د:ت.

  :ر وافتوزيممع، مر: شممقـو فؾـشمممظبممد افممرْحن بممدوي، جلمصمممممن تمموريز اْلحلممود ِف اْلشممًلم

 م . ٨558افطبعي افثوكقي، 

  ،مـفجقمي افؼممرآن ادعرؾقممي: ُمؿممد أبممو افؼوشممم حمموج ْحممد، مراجعممي و ؼقممق: ُمؿممد افعمموِّن

جلبممروت: دار افسمموؿي بوٓصممساك مممع ممشسممي مممـممون بممًل حممدود بوفربمموط، افطبعممي 

 م .٨٠٨8إوػ، 

 ريعي:أبو إشممحق افشمموضبي، إبممراهقم بممن موشممى افؾخؿممي مادواؾؼمموت ِف أصممول افشمم

رح وختممريٍ وكؼممد: ظبممد اَّلل دراز، ضممبأ وتممرؿقم: ُمؿممد ظبممد اَّلل مافغركمموضي ادمموفؽي، صمم

 هم .٨859دراز، جلافؼوهرة: ادؽتبي افتجوريي افؽزى،افطبعي افثوكقي، 

 و ظبممد اَّلل ُمؿممد بممن ظؿممران بممن موشممى ادوصممش ِف مذخممذ افعؾممامء ظممذ افشممعراء: أبمم

 .: َنضي مك فؾطبوظي وافـؼ وافتوزيع مكجل ظع ُمؿد افبجوويؼقق  ادرزبوِّن، 

 ظبممد اَّلل بممن صمموفش افعجممري، جلاخلُممز: مقؾقشممقو اْلحلممود، مممدخل فػفممم اْلحلممود اْلديممد :

 هم .٨٠89تؽوين فؾدراشوت وإبحوث، افطبعي إوػ،

  جديممدة ِف افؼممرآن: ُمؿممد ظبممد اَّلل دراز، جلافدوحممي: دار افثؼوؾممي، افـبممل افعظممقم: كظممرات

 هم .٨٠٠9افطبعي إوػ، 

  كزهي إظغ افـمواطر ِف ظؾمم افوجموه وافـظموئر: مجمول افمدين أِب افػمرج ظبمد افمرْحن بمن

بممروت: ممشسممي  -ُمؿممد ظبممد افؽممريم ـمموطم افممراب: جلفبـممون ؼقممق:اْلمموزي،  

   م  .ه٨٠٠٠افرشوفي، افطبعي إوػ، 

 ر: صممؿس افممدين ابممن اْلممزري،  ؼقممق: ظممع ُمؿممد افضممبوع، مر ِف افؼممراءات افعشمممافـشمم

 جلادطبعي افتجوريي افؽزى، د:ت .
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  ،افـص واخلطوب واْلجراء: روبرت دي بوجراكد، ترمجي: َتوم حسون، جلافؼوهرة: ظوَل افؽتى

 هم .٨٠٨١افطبعي إوػ، 

  :برهممون افممدين أبممو احلسممن إبممراهقم افبؼمموظي، كظممم افممدرر ِف تـوشممى أيمموت و افسممور

 جلافؼوهرة: دار افؽتوب اْلشًلمي،د:ت .

  افوجمموه وافـظمموئر ِف افؼممرآن افعظممقم: مؼوتممل بممن شممؾقامن افبؾخممي،  ؼقممق: حمموتم بممن

صممموفش افضمممومن، جلدِب: مرـمممز مجعمممي ادوجمممد فؾثؼوؾمممي وافمممساث، افطبعمممي إوػ، 

 هم .٨٠٨١

 م: شممؾقامن افؼرظممووي، جلافريمموض: مؽتبممي افرصممد، افـظمموئر ِف افؼممرآن افؽممريافوجمموه و

 هم .٨٠٨٠افطبعي إوػ، 

 روق، مافوجمموه وافـظمموئر ِف افؼممرآن افؽممريم: شممؾوى ُمؿممد افعمموا، جلافؼمموهرة: دار افشمم

 هم .٨٠٨5افطبعي إوػ، 

  افوجمموه وافـظمموئر ِف افؼممرآن افؽممريم ظممن هممورون بممن موشممى،  ؼقممق: حمموتم بممن صمموفش

ة افثؼوؾممي واْلظممًلم، شؾسممؾي خزاكممي دار صممدام فؾؿخطوضمموت، افضممومن، جلافعممراق: وزار

 هم . ٨٠٠5

  افوجمموه وافـظمموئر ٕفػمموظ ـتمموب اَّلل افعزيممز ومعوكقفممو: أبممو ظبممداَّلل احلسممغ بممن ُمؿممد

دمشممق: مؽتبممي افػمموراِب، افطبعممي إوػ، افممدامغوِّن،  ؼقممق: ؾوضؿممي يوشمم  اخلقؿممي، جل

 هم .٨٠٨5

 افؼمموب اْلرجمموِّن  زأبممو احلسممن ظممع بممن ظبممد افعزيمم :افوشمموضي بممغ ادتـبممي وخصممومه

،  أبممو افػضممل إبممراهقم، ظممع ُمؿممد افبجممووي ؼقممق وذح: ُمؿممد ،هممم 85٨جلادتممو : 

 .ظقسى افبوِب احلؾبي وذـوه مطبعي جل

 الرسائل اجلامعقة
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  أشؾوب آحتبموك ِف آثمور أهمل افعؾمم ومواؿعمه ِف افؼمرآن احلؽمقم، دراشمي بًلؽقمي: أمقـمي

شممعود خقشممون افؼممرر، جلرشمموفي موجسممتر، ؿسممم افدراشمموت افعؾقممو افعربقممي، ـؾقممي بـممً 

 .هم ٨٠8٠، مؽي ادؽرمي، ظومافؾغي افعربقي، جومعي أم افؼرى

  شممورة افـسمموء دراشممي بًلؽقممي  ؾقؾقممي: خد ممي ُمؿممد أْحممد بـمموِّن، جلرشمموفي دـتمموراه، ؿسممم

افؼممرى، مؽممي ادؽرمممي، ظمموم افدراشمموت افعؾقممو افعربقممي، ـؾقممي افؾغممي افعربقممي، جومعممي أم 

 .هم ٨٠٨٨

  افؼممراءات وأثرهممو ِف افتػسممر وإحؽمموم: ُمؿممد بممن ظؿممر بممن شمموَل بمموزمول، جلرشمموفي

دـتمموراه، ؿسممم افؽتمموب وافسممـي، ـؾقممي افممدظوة أصممول افممدين، جومعممي أم افؼممرى، مؽممي 

 هم .٨٠٨8هم/٨٠٨٨ادؽرمي،

  ًظقسمى مرظمي افؼحطموِّن، افؼؾى وممو ِف معـموه ِف شمقوؿوت افؼمرآن ادختؾػمي: شمفر بـم

جلرشمموفي موجسممتر، ؿسممم افؾغممي افعربقممي، ـؾقممي افسبقممي، جومعممي ادؾممد خوفممد: أَبممو، ظمموم 

 هم .٨٠٨١

 املراجع األجـبقـة

 Darwin: Darwin Correspondence Project, Letter 12041– Darwin, C. 

R. to Fordyce, John, 7 May 1879",Retrieved 24 January 2011. 
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 حتوياتففرس امل

 رقم الصػحة املحتوى    

 أ الغـــــالف

 ب افبسؿؾي

 ج ادؾخص بوفؾغي افعربقي

 د ادؾخص بوفؾغي اْلكجؾقزيي

 هم اْلهمممممممممداء

 ٨8 -٨ ةــــــــــــــــاملؼدم

 التؿفقــــــــــــــــــــــد

 إصؽوفقي ادصطؾش و ريرهو 

 .اخلًلف ِف معـى افوجوه ومعـى افـظوئر 

 فـظوئر، وإصبوه وافـظوئر: ؾروؿوت ِف ادصطؾشبغ افوجوه وا 

  . افعًلؿي بغ افعؾؿغ: جلظؾم افبًلؽي، وظؾم افوجوه وافـظوئر 

٨٠ – 8٠ 

٨١ 

٨١ 

٨٨ 

٨9 

 ١١ -8٨ يف حترير املعـى عـد أهل العؾمأثر الّسقاق الػصل األول: 

 8٨ ادبحٌ إول: ِف مدّوكي إصوفقّغ وافػؼفوء.        

 ٠٨ ادبحٌ افّثوِّن: ِف مدّوكي ادػّّسين وّذاح افسـّي.        

 9٦ افبًلؽّقغ.افؾغويغ وافـّؼود وادبحٌ افّثوفٌ:ِف مدّوكي         

  ٨5٠-١١ ومساراهتا (العصقان العؼديالؽػر) الّسقاقّقة أللػاظالػصل الثاين: الّداللة 

 ١5 افسّقوؿقي فؾػ  افؽػر. يادبحٌ إّول: افّدٓف

 ٨٨8 افّسقوؿّقي فؾػ  افّؼك. يادبحٌ افّثوِّن: افّدٓف

 ٨٠٠ افّسقوؿقي فؾػ  اْلحلود. يافّدٓف ادبحٌ افّثوفٌ:

 ٨٦٨ افسقوؿقي فؾػ  افّضًلل. يادبحٌ افرابع: افّدٓف

ادبحٌ اخلومس: مستويوت افعًلؿي بغ افّدٓفي افوضعقي وافّدٓفي افّسقوؿقي ٕفػوظ 

 افعصقون افعؼدي.

٨١٨ 
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  8٨٠-٨5٨ ومساراهتا.الػصل الثالث: الداللة السقاققة أللػاظ العصقان السؾوكي 

 ٨5٨ ادبحٌ إول: افّدٓفي افّسقوؿّقي فؾػ  افػسق.

 ٨٨٦ ادبحٌ افثوِّن: افّدٓفي افّسقوؿّقي فؾػ  ادعصقي.

 ٨٨١ ادبحٌ افثوفٌ: افّدٓفي افّسقوؿقّي فؾػ  اْلثم.

 ٨٠٠ ادبحٌ افرابع: افّدٓفي افّسقوؿّقي فؾػ  افذكى.

 ٨98 ادبحٌ اخلومس: افّدٓفي افّسقوؿّقي فؾػ  افسقئي.

 ٨١١ اخلطقئي.ادبحٌ افسودس: افّدٓفي افّسقوؿّقي فؾػ  

ادبحٌ افسوبع: مستويوت افعًلؿي بغ افّدٓفي افوضعقي وافسقوؿقي ٕفػوظ افعصقون 

 افسؾوـّي .

8٠٨ 

 8٨٨ ةــــــاخلامت

 8٨١ ؾفرس أيوت افؼرآكقي.

 88٨ ؾفرس إحوديٌ افـبويي

 888 ادصودر وادراجع. ثبً 

 89٠ .ادحتوى ؾفرس

 

 


