
 مقدمة

 
إف الحسد  نحسده كندتعيشو كندتغفره، كنعؾذ بػهلل نػؽ وػركن سنفدػشهلل، كتػي هلل  
سعسهلللشهلل، نؽ ييده هللا فال نزػ  لػو، كنػؽ لزػم  فػال ىػهلل و لػو، كسوػيد سف   إلػو إ  هللا 

 .كنتؾلوكحده   وريػ لو، كسويد سف دمحمًا عبده 
 بعد:أما  

فػػػاف النػػػررف الكػػػريؼ، حتػػػهللم هللا ككحيػػػو السشػػػخؿ عمػػػب عبػػػده ا نػػػ ،  ػػػهلل ؼ الشبيػػػيؽ 
ىػػؾ الرػػرام السدػػتنيؼ كالحبػػ  الستػػيؽ، الػػ و ك ، كالسرتػػميؽ كتػػيد الخمػػي سدمحمسعػػيؽ دمحم 

ان زػػهلله هللا لعبػػهلل ه، كسنػػرىؼ  تظبيػػي سكانػػره، ك شفيػػ  سحههللنػػو، كدمحمعمػػو ىدالػػ  لمسدتروػػديؽ، 
كإف الرفعػػ  كالعػػخت التػػ  نهللليػػهلل الدػػمُ  الرػػهللل ، ، لمسدػػتعيشيؽ، كنػػؾنًا لمسدتبرػػريؽكنعيشػػهلًل 

ِهيؼ الحنين  بهتهللم هللا  عهلللب.  كذلت ليؼ نقهللُم العرم كالعجؼ، إنسهلل حهللنت بدبب  سدُّ
نػؽ رربػ  عػؽ الفرػحب التػ   هللنػؽ  مػو كحػ   يػ   العػرمبدبب نهلل اعتػؾن لغػك 

نعػهللن  حمسػهلل  النػررف الكػريؼ نؽ السدمسيؽ فيػؼ ند وي عمب حثير الكريؼ ف نخؿ  يهلل النررف
حػػػهللف لخانػػػهلًل عمػػػب عمسػػػهللس ا نػػػ  سف يبدػػػظؾا السعشػػػب  الػػػ فهللحتػػػهللدمحمؾا إلػػػب البيػػػهللف كالتؾ ػػػي ، 

 ك د ره. النررف كينربؾه لألذىهللف ليتسهؽ السدمؼ نؽ فيؼ
هللقبؾف عمػػػػب العشهلللػػػػ  بهلللكتػػػػهللم يػػػػخاؿ عمسػػػػهللس ا تػػػػالـ عمػػػػب نػػػػر الخنػػػػهللف يتعػػػػ نػػػػهللك 

، فػػفلفؾا فيػػو الستلفػػهلل  التػػ  حػػؾ  نختمػػ  الفشػػؾف، كبيهللنػػهللً  ك فدػػيرًا كوػػرحهللً ،  دنيدػػهلًل خالعخيػػ
، نسػهلل وػجعش  لمكتهللبػ  فػ  عمػؼ التفدػير ننهللننػهلًل  ػيؽ السجمػدا  عذرا كص  بعزيهلل إلب 

نفدػػريؽ عغيسػػيؽ ىسػػهلل ا نػػهللـ ا ػػؽ دمحمػػخو كا نػػهللـ الذػػؾحهللن  فػػهلل تر  سف لهػػؾف العشػػؾاف  
ت   وت) وز وف َي ح القودرر لمذومنا ) نموُ  دااوج الاوزا ال وا ) التدهيل لعموم  التشزلول ن وُ 

  حميمي  ننهللنن . (  نات  العذرلُ إلى  هااج الازا الرابع  العذرلُ
 أهسيج السمضمع  أسباب اختياره: 



ٕ 

 

 

  سىسي  السؾ ؾع  برز بهلللشنهللم التهلللي  
    دن  حتهللم هللا  عهلللب.قبي  ى ا العس  نؽ  لعتبر •   
 .لتعمنو ف  فيؼ حالـ هللا  عهلللبعمؼ التفدير نؽ سعغؼ العمـؾ كسورفيهلل •    
حهللدمحم  س شهللس ا ن  إلب  نريػب ىػ ا التػرال الػؾفير فػ  نجػهللؿ التفدػير كعمػـؾ  •   

 النررف، ليهؾف عؾنهلًل ليؼ ف  فيؼ نرا  نبيؼ كالدير إليو تبحهللنو ك عهلللب عمب بريرت.
مػػيؽ فػػ  التفدػػير كإ ػػرازه، ليهػػؾف عؾنػػهلًل الحهللدمحمػػ  لسعرفػػ  نػػشيم ا نػػهللنيؽ الجمي•    

 لظالم العمؼ الستخرريؽ ف  نجهللؿ التفدير كعمـؾ النررف.
 أهداف البحث:

ا طػالع هللا، نػؽ  ػالؿ  حػالـكفيػؼ  نربت  الخؾض ف  رسهللن عمؼ التفدػير•   
 عمب نشهللىم السفدريؽ كنرهلل نىؼ ف  التفدير .

 .السفدريؽ إلنهللنيؽ الجميميؽالعمسي  لسههللن  هلللالتعريف ب •   
 .يؽ تفدير العمسي  لمسههللن  هلللالتعريف ب •   
 .حؾؿ اآللهلل  نؾ ؾع الدنات  ؽالسنهللنن   يؽ التفديري •   
 .الحرؾؿ عمب  ندمحم  الدحتؾناه ف  نجهللؿ عمؼ التفدير •   

 الدراسات الدابقج:
السنهللنن   يؽ ىػ يؽ التفدػيريؽ، كسطركحتػ  نؽ  الؿ بحث  لؼ سدمحمد نؽ حتب ف  

نذركع  بشتو  ائرت النررف الكػريؼ كالعمػـؾ ا تػالني  وػعب  التفدػير كعمػـؾ النػررف دمحمخس نؽ 
نػػؽ  دالػػ  الجػػخس الثػػهللن  نشػػو سدمحمػػخاس  ال ػػ  فنػػو،  ، فكػػهللف نرػػيب النػػررف الكػػريؼ دمحمهللنعػػ فػػ  

 كالعذريؽ إلب نيهللل  الجخس الرابع كالعذريؽ.
عغيسػػػيؽ يؽ الالَعمسػػػ يؽعػػػؽ ىػػػ حتبػػػؾا البػػػهللحثيؽ كبهلللبحػػػج كدمحمػػػد  سف عػػػد ًا نػػػؽ  

 ناتػػػهلل   -كػػػ  بسفػػػر ه -سػػػهلل الذػػػؾحهللن  كعػػػؽ بعػػػض نتلفهلل يـ ا نػػػهلل ا نػػػهللـ ا ػػػؽ دمحمػػػخو ك
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 سػػهللك سهشي ، ػػيؽ العمسػػهللس سػػهللكنههللنتي يؽالعػػهلللس يؽهلل عػػؽ عغسػػ  ىػػ سػػعمسيػػ  نفيػػدت سبػػهللنؾا فيي
 .ف  وتب العمـؾ

 :لإلما  ا ُ َزو  مُ الدراسات العمسيج 
عمػ  دمحم الخبيػرو نحسػو هللا  ناتػ     ػفلي   _ ا ؽ دمحمػخو كنشيجػو فػ  التفدػيرٔ

ل  نهللدمحمدػتير فػ  نتػهلل ،ك ؾ ي  نفرػ  لسشيجػو فػ   فدػيره ،نديب  عؽ ا نهللـ ا ؽ دمحمخو 
 .قٜٖٛٔ، السديش  الشبؾي ، الجهللنع  ا تالني 

تػػػػػػميسهللف س ػػػػػػ     ػػػػػػفلي   _ ا ػػػػػػؽ دمحمػػػػػػخو الكمبػػػػػػ  كس ػػػػػػره فػػػػػػ  الفنػػػػػػو ا تػػػػػػالن ٕ
 .قٜٖ٘ٔ، نرر، جهللنع  ا زىر  الذريع  كالنهللنؾف لنتهللل   حتؾناه ف  حمي،الريش

نتػػهللل   ،عبدالحسيػػد دمحم نػػدا   ػػفلي نػػهللـ ا ػػؽ دمحمػػخو كدمحميػػؾ ه فػػ  التفدػػير  _ ا ٖ
 .قٓٓٗٔؾؿ الديؽ بهلل زىر، نرر، نهللدمحمدتير ف  حمي  الدعؾت كسص

نتػػػػهللل   ،فػػػػراي لحيػػػػب الييتػػػػ    ػػػػفلي   _ ا ػػػػؽ دمحمػػػػخو كنشيجػػػػو فػػػػ  التفدػػػػيرٗ
 .ـٜٜ٘ٔ بغدا ،تالني ، ـؾ ا   دمحمهللنع  صداـ لمعمنهللدمحمدتير ف
كىػػػػ  عػػػػدت نتػػػػهللئ   ،_  ردمحميحػػػػهلل  كا تيػػػػهللنا  ا ػػػػؽ دمحمػػػػخو الكمبػػػػ  فػػػػ   فدػػػػيره٘

 لسذركع نندؼ عمب طالم السهللدمحمدتير كالدحتؾناه ف  دمحمهللنع  سـ النرى بهلللدعؾ ل  .
_ عمـؾ النررف عشد ا نهللـ ا ؽ دمحمخو الكمب  كس رىهلل عمػب  فدػيره التدػيي  لعمػـؾ ٙ

 .قٖٗٗٔ، نه ، حتؾناه ف  دمحمهللنع  سـ النرى طهللنؽ الفهللني نتهللل  الد  التشخي   فلي 
   : مُ الرسائل العمسيج لإلما  الذمنا )

، حميػػ  نتػػهللل   حتػػؾناه  ،دمحم  ػػؽ حدػػؽ الغسػػهللنو    ػػفلي   ا نػػهللـ الذػػؾحهللن  نفدػػراً  -ٔ
.قٓٓٗٔالذريع ، دمحمهللنع  سـ النرى، نه ،

 ،نتػػهللل   حتػػؾناه  ،عبػػدهللا  ؾندػػؾؾ   ػػفلي   نػػشيم ا نػػهللـ الذػػؾحهللن  فػػ  العنيػػدت -ٕ
.قٕٔٗٔالجهللنع  ا تالني ، السديش  الشبؾي ،

فلي   عمؾيػػ  نرػػظفب عثسػػهللف،  ػػ  ا نػػهللـ الذػػؾحهللن ا  جػػهلله الفنيػػ  فػػ   فدػػير  -ٖ
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.ـٕ٘ٓٓنتهللل  نهللدمحمدتير، دمحمهللنع  سـ  ننهللف ا تالني ، الدؾ اف، 
كالذػػيهلل ت،  ػػفلي   عػػهللل  دمحم النرنػػ ،  فػػ  النزػػهللسا تيػػهللنا  ا نػػهللـ الذػػؾحهللن   -ٗ

  ـ.ٖٕٔٓنتهللل   حتؾناه، دمحمهللنع  السديش  العهلللسي ، نهللليخيهلل، 
فػػػ   فدػػػيره نػػػؽ تػػػؾنت الكيػػػ  إلػػػب تػػػؾنت فػػػهللطر،  ػػػفلي   الذػػػؾحهللن    ردمحميحػػػهلل  -٘

وػػهرو وػػفيي نرػػظفب ا  زػػر، نتػػهللل  نهللدمحمدػػتير، دمحمهللنعػػ  ا زىػػر، نرػػر، 
ٕٓٓٛ.ـ

نيػػػ  ا كطػػػهللن كالدػػػي     ػػػؾس حتهلل يػػػو ا تيػػػهللنا  ا نػػػهللـ الذػػػؾحهللن  الفنييػػػ  عمػػػب -ٙ
نتهللل   حتؾناه، دمحمهللنع  ا نػهللـ دمحم ، بيهللن زصهللل   ؽ عبدهللا ال   فلي   الجران

كريرىهلل . ؽ تعؾ  ا تالني ، الريهللض، 

 البحث: مشهج
التحميمػػػػ  كالسؾ ػػػػؾع  حيػػػػج تػػػػينـؾ  تتبػػػػع   عمػػػػب السػػػػشيم ا تػػػػتنرائ  اعتسػػػػد

ك انتػػ  نػػهلل  ،اآللػػهلل  نػػؽ  دالػػ  الجػػخس الثػػهللن  كالعذػػريؽ إلػػب نيهلللػػ  الجػػخس الرابػػع كالعذػػريؽ
 .ب التفري  الؾان  ف   نديؼ البحجفييهلل حد

 ف  البحج كفي السشيم التهللل   تر 
  نهلل ت البحج نؽ حتب التفدير كعمـؾ النررف كالكتب الت  ليػهلل عالقػ تدمحمسع -ٔ

 بهلللدنات .
 ناتػػػػ  اآللػػػػهلل  النررنيػػػػ  لألدمحمػػػػخاس الثال ػػػػ  نػػػػؽ  ػػػػالؿ  فدػػػػير ا نػػػػهللنيؽ  ػػػػؼ  -ٕ

 ،كرلػهلل  النرػص كا نثػهللؿ ،رلهلل  العنهللئد، كرلػهلل  ا حهػهللـك  ،عمـؾ النررفستتخمص نشيهلل  
 .كاآللهلل  الكؾني 

 عشهللكيؽ نشهللتب  لك  ندفل . تك ع -ٖ
 .التفدير ؾ ي  السدفل  كورحيهلل بالجهللز نؽ حتب  -ٗ
 تردمحمي  .ال ؼ  ،كس لتيؼ ف  ح  ندفل السفدريؽ  ذحر سقؾاؿ -٘
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 إلب تؾنىهلل كنقؼ اآلل .الكريسهلل  اآللهلل    عخك  -ٙ
ا حهلل يػػج الشبؾيػػػ  الذػػريف  نػػػؽ نرػػهلل نىهلل السعتسػػدت، فػػػاف حػػهللف فػػػ   تدمحمػػ ر  -ٚ

الرحيحيؽ ستشد  إلييسػهلل سك إلػب سحػدىسهللن  ف ا نػ  قػد  منتيسػهلل بػهلللنبؾؿ كسدمحمسعػت عمػب 
،  ػػؼ سبحػػج فػ   يػػهللف حهسػػو إلػػب نرػهلل نه سحمتػوهللف الحػديج فػػ  ريرىسػػهلل صػحتيسهلل، كإف حػػ

 كقد سكتف  بسردن سك نردنيؽ نهتفيهلًل ف  ذلػ   حر الجخس كالرفح  كنقؼ الحديج.
 .الؾان ت ستسهللؤىؼ ف  البحجالسغسؾنيؽ التردمحمس  لألعالـ  -ٛ
 .كالسرظمحهلل  بسهلل نسيتو لحتهللج إلب  عريف نؽ ا لفهللظ الغريب  تعرف -ٜ

البحج بخالص  نؾدمحمخت نع ذحر الشتهللئم كالتؾصيهلل  التػ   ؾصػمت  ت تس -ٓٔ
 إلييهلل.

ك ػػعت فيػػهللني  فرػػيمي  لمبحػػج  يدػػيرًا لمسرادمحمعػػ  كا تػػتفهلل ت نشيػػهلل، كىػػ   -ٔٔ
 كهلللتهللل   
 فيري اآللهلل  النررني . •
 فيري ا حهلل يج الشبؾي . •
 فيري ا عالـ. •
 .السرادمحمعالسرهلل ن ك فيري  •
 فيري السؾ ؾعهلل . •

 هيكمج البحث:
  هلل س  كفيهللني، عمب الشحؾ التهللل  فرؾؿ ك   سد يتكؾف البحج نؽ نندن  ك 

   : انمبح   يه ت الذمنا ) ا ُ َزو  يُ: التعرلف باإلمامالفرل األ ل

 نظهلللب   ال     التعريف بهلل نهللـ ا ؽ دمحمخو، كفيوالسبحث األ ل
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   تت ندهللئ     التعريف بهلل نهللـ ا ؽ دمحمخو، كفيوالسطمب األ ل    
 اتسو كندبو كنؾلده.  لبا ك  السدفل           
   نذف و كطمبو لمعمؼ.السدفل  الثهللني           
   عنيد و كن ىبو الفني .السدفل  الثهلللث           
   نههللنتو العمسي .السدفل  الرابع           
   ويؾ و ك الني ه.السدفل  الخهللند           
 تلفهلل و ككفهلل و.  نالسدفل  الدهلل ت           

  ندهللئ   عرر الستل ، كفيو  ال   ال ا ) السطمب    
 .ديهللتي الحهللل  ال  لبا ك  السدفل           
 . دمحمتسهللعي   الحهللل  االسدفل  الثهللني           
 .عمسي   الحهللل  الالسدفل  الثهلللث           

  دهللئ   التعريف  تفدير ا ؽ دمحمخو، كفيو  ال   نال الث السطمب      
 التعريف بهلللكتهللم كقيستو العمسي .  لبا ك  السدفل             
   نشيجو ف  التفدير.السدفل  الثهللني             
   نرهلل نه ف  التفدير.السدفل  الثهلللث             

 نظهلللب   ال    التعريف بهلل نهللـ الذؾحهللن ، كفيو  ا )السبحث ال

   تت ندهللئ   ، كفيوالذؾحهللن    التعريف بهلل نهللـاأل ل السطمب      
 اتسو كندبو كنؾلده.  لبا ك  السدفل             
   نذف و كطمبو لمعمؼ.السدفل  الثهللني             
   عنيد و كن ىبو الفني .السدفل  الثهلللث             
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   نههللنتو العمسي .السدفل  الرابع             
 ك الني ه.  ويؾ و السدفل  الخهللند             
   نتلفهلل و ككفهلل و.السدفل  الدهلل ت             

  ندهللئ عرر الستل ، كفيو  ال    :ال ا )طمب الس      
 .الديهللتي الحهللل    لبا ك  السدفل             
 .دمحمتسهللعي   الحهللل  ا السدفل  الثهللني             
 .عمسي   الحهللل  الالسدفل  الثهلللث             

  دهللئ ، كفيو  ال   نالذؾحهللن  التعريف  تفدير :ال الث طمبالس      
 التعريف بهلللكتهللم كقيستو العمسي .  لبا ك  السدفل             
   نشيجو ف  التفدير.السدفل  الثهللني             
 .ر  نرهلل نه ف  التفديالسدفل  الثهلللث             

القوور,نت   يووه خسدووج مقار ووج  وويُ التفدوويرلُ  وو)  مووم     )الفروول ال ووا
 مباحث:

 كفيو  ال   نظهلللب  ،ستبهللم الشخكؿ  السبحث األ ل      

  عريف ستبهللم الشخكؿ.  السطمب األ ل            
 .حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهلل  السطمب ال ا )            
 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل :السطمب ال الث            

 كفيو  ال   نظهلللب   ،عمؼ السشهللتبهلل   ال ا )السبحث       

  عريف السشهللتبهلل .  السطمب األ ل            
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 .حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهلل  السطمب ال ا )            
   .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل  السطمب ال الث            

 كفيو  ال   نظهلللب  ،  النراسا السبحث ال الث      

  عريف النراسا .  السطمب األ ل            
 .حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهلل  السطمب ال ا )            
 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل  السطمب ال الث            

 كفيو  ال   نظهلللب  ،  الشهللتخ كالسشدؾخالسبحث الرابع    

  عريف الشهللتخ كالسشدؾخ.  السطمب األ ل            
 .حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهلل  السطمب ال ا )            
 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل  السطمب ال الث            

 كفيو  ال   نظهلللب  ،كالستذهللبو   السحهؼالسبحث الخامس      

  عريف السحهؼ كالستذهللبو.  السطمب األ ل            
 .حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهلل  السطمب ال ا )            
 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل  السطمب ال الث            

 :انح   يه مب: مقار ج  يُ التفديرلُ  ) ,اات العقائدت  الثالفرل ال

 التعريف بآلهلل  العنيدت.  السبحث األ ل      

 حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهلل، كفيو تت  نظهلللب   السبحث ال ا )      

   ا لسهللف بهلل.السطمب األ ل          
   ا لسهللف بهلللسالئك .السطمب ال ا )          
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 بهلللكتب. ا لسهللف  السطمب ال الث          
   ا لسهللف بهلللرت .السطمب الرابع          
  ر.ا لسهللف بهللليـؾ اآل  السطمب الخامس          
 الندن.هلللنزهللس ك ا لسهللف ب  السطمب الدادس          

مقار ووج  وويُ التفدوويرلُ  وو) ,اووات األحكووا  الفقهيووجت   يووه   رابووعالفروول ال
 :احثمبثالثج 

 التعريف بآلهلل  ا حههللـ الفنيي .  السبحث األ ل      

 .سحههللـ العبهلل ا  : ا )السبحث ال     

 .  سحههللـ السعهللنال  :لثالسبحث ال ا     

: مقار وووج  ووويُ التفدووويرلُ  ووو) ا اوووات ال م يوووج  ,اوووات خوووامسالفرووول ال
 مباحث: ثالثجت   يه  األم ال  القرص 

 كفيو  ال   نظهلللب  ،اآللهلل  الكؾني   السبحث األ ل  

 التعريف بهللآللهلل  الكؾني .  السطمب األ ل       
 .حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهلل  السطمب ال ا )       
 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل  السطمب ال الث       

 كفيو  ال   نظهلللب  ،رلهلل  النرص  السبحث ال ا )  

 التعريف بآلهلل  النرص.  السطمب األ ل       
 .حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهلل  السطمب ال ا )       
 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل  السطمب ال الث       
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 كفيو  ال   نظهلللب  ،  رلهلل  ا نثهللؿال الثالسبحث   

 التعريف بآلهلل  ا نثهللؿ.  السطمب األ ل       
 .حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهلل  السطمب ال ا )       
 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل  السطمب ال الث       
   كفييهلل سىؼ الشتهللئم كالتؾصيهلل .الخاتسج
 التهللل    ك حتؾو عمب الفهارس

 . فيري اآللهلل  النررني

  . فيري ا حهلل يج الشبؾي

 .فيري ا عالـ

  السرهلل ن كالسرادمحمعفيري.
 . فيري السؾ ؾعهلل 
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 :ثهللفنبح كفيو ت الذمنا ) ا ُ َزو  يُ: التعرلف باإلمامالفرل األ ل

 

 .  التعريف بهلل نهللـ ا ؽ دمحمخو السبحث األ ل

 .التعريف بهلل نهللـ الذؾحهللن  : ا )السبحث ال
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 نظهلللب   ال     التعريف بهلل نهللـ ا ؽ دمحمخو، كفيوالسبحث األ ل

 
 .  التعريف بهلل نهللـ ا ؽ دمحمخو السطمب األ ل

 .  عرر الستل ال ا )طمب الس         
 .  التعريف  تفدير ا ؽ دمحمخو ال الث طمبالس
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 تت ندهللئ     التعريف بهلل نهللـ ا ؽ دمحمخو، كفيوالسطمب األ ل
 

 اتسو كندبو كنؾلده.  لبا ك  السدفل         
   نذف و كطمبو لمعمؼ.السدفل  الثهللني         
   عنيد و كن ىبو الفني .السدفل  الثهلللث          
   نههللنتو العمسي .السدفل  الرابع         
   ويؾ و ك الني ه.السدفل  الخهللند         
   نتلفهلل و ككفهلل و.السدفل  الدهلل ت         
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 .اتسو كندبو كنؾلده  لبا ك  السدفل 
 :  دبهاسسه 

حػهللف  ،(ٔ)ا ندلدػ  السػهلللك  دمحُمػَخّو الَكْمبػ  الغرنػهللط  دمحم  ؽ سحسػد  ػؽ دمحم  ػؽىؾ 
.حبيرًا نذيؾنًا بهلللسغرم كا ندلسكسنهلل  يت ا ؽ دمحمخو فند حهللف  يتهلًل  ، ؽ دمحمخو العرؼ  ػ 

 .(ٕ)س ؾ النهللتؼ   لقبه كشيته
 غمػب  ػؽ حمػؾاف  ػؽ عسػراف  ػؽ إلحػهللؼ نشدػؾم الػب حمػب  ػؽ كبػرت  ػؽ   )ال  ْمب

فػػػهلل في دمحمسيػػػع  ، شدػػػب إليػػػو دمحمسهللعػػػ  نػػػؽ الرػػػحهللب  كالتػػػهللبعيؽ فسػػػؽ بعػػػدىؼ ،  ػػػؽ قزػػػهللع
حيػج ندػبتو إلػب قبيمػ   شػ  حمػب التػ  يردمحمػع  ،الستردمحمسيؽ لإلنهللـ سنػو نػؽ العػرم ا قحػهلل 

                                         

نرحخ  حنيي (، ٘ٛ/ٕ) ،ر حنيي عم  دمحم عس  و،ك دمحم  ؽ عم  الداك ، طبنهلل  السفدريؽ (ٔ)

 ـ.ٜٜٗٔ  يرك ، الظبع  الثهللني ، ،الترال  دان الكتب

لدهللف الديؽ ا ؽ الخظيب،  سعركؼ، الدمحم  ؽ عبد هللا  ا ندلد ، ررنهللط ا حهللط   ف  س بهللن  (ٕ)

نف   -ـ. ٖٜٚٔ الظبع  الثهللني ، نهتب  الخهللنج ، نرر،(، ٕٓ/ٖ)  حنيي دمحم عبدهللا عشهللف،

/ ٘) سحسد  ؽ دمحم السنرو التمسدهللن ،  حنيي إحدهللف عبهللي،، الظيب نؽ ررؽ ا ندلس الرطيب

 -(.  ٔٓٔ/ٔ، الداكك و، )طبنهلل  السفدريؽ -ـ. ٜٛٙٔ ن،  يرك ، ان صهلل  (، ، كنهلل بعدىهللٗٔ٘

، النهلل   إ راىيؼ  ؽ نؾن الديؽ، السعركؼ ا ؽ فرحؾف، ىب ف  نعرف  سعيهللف الس ىبيبهللج الُس دال

نعجؼ الستلفيؽ  -،  دكف طبع .  ان الترال العرب ، النهللىرت(، ٕٙٚ-ٕٗٚ/ٕ) حنيي دمحم ا حسدو، 

، الظبع  ا كلب، نتتد  الرتهللل (، ٕ٘ٙ/ٖ، )عسر ن هلل ححهللل ،   رادمحمؼ نرشف  الكتب العربي

، ا عالـ قهللنؾي  رادمحمؼ  وير الردمحمهللؿ كالشدهللس نؽ العرم كالسدتعربيؽ كالسدتذرقيؽ -.  ـٖٜٜٔ

 ـ.ٕٕٓٓ الظبع  الخهللند  عذر،،  ان العمؼ لمسالييؽ،  يرك  (، ٕٖ٘/٘) ، ير الديؽ الخنحم 
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 .(ٔ)ريَ سْ ندبيهلل إلب حِ 
 . نو كلد فييهلل (ٕ)ندب  إلب ررنهللط   الغر اط)

 ػػػػؼ اتػػػػتنر  ستػػػػر و  ،فػػػػ  عػػػػدت نػػػػدف بهلل نػػػػدلس شنمػػػػت  ا ػػػػؽ دمحمػػػػخو تػػػػرت سإ  سف 
   .(ٖ)بغرنهللط 

إحػػػدى حرػػػؾف الؾاقعػػػ  فػػػ  نشظنػػػ   كيردمحمػػػع سصػػػ  ندػػػب ا ػػػؽ دمحمػػػخو إلػػػب َكْلَسػػػ 
نئهللتػ   ،(ٗ)هللفّيػدمحمَ بسديشػ  كحهللنػت لجػدىؼ  ،حيج نخؿ  يهلل سكليؼ عشد الفت  ،البذرا  الجبمي 

 .(٘)ركانفرا  ك د ي
 

                                         

دمحمسيرت  لكمب ، كالرحهلل   زيد  ؽ حهللن  ،النبيم  الرحهلل    حي  ا كنؽ ى هاتؼ قبيم  نؽ اليسؽ، ( ٔ)

،  ان (٘٘ٗ)ص حنيي عبدالدالـ دمحم ىهللنكف، ، ا ؽ حـخعم   ؽ سحسد، السعركؼ  ،سندهللم العرم

 .الخهللند  السعهللنؼ، النهللىرت، الظبع 

 . نع ررنهللط  ف  دمحمشؾم إتبهللنيهللن دمحمشؾم العهللصس  الحهلللي  ندنيد ( ٕ)

ك ؾ ي  نفر     نات  نديب  عؽ ا نهللـ السفدر ا ؽ دمحمخو، ،ف  التفدير( ا ؽ دمحمخو كنشيجو ٖ)

 الظبع  ا كلب،  ان النمؼ،  نذي، ،(ٛٗٔ/ ٔ) ،التديي ، عم  دمحم الخبيرو ، هلسشيجو ف   فدير 

 .ـ ٜٚٛٔ

 .كلب   دً  نؽ كلس  دمحمشؾم ررم إوبيمي ، كقي    غر حرؽ كلس  (ٗ)

نؾف، ى  نهؾنت حبيرت  جسع قرى،  نع ف  قمب ا ندلس دمحميهللف  بهلللفت   ؼ  ذديد كر ره كنديش  

  ـ.ٜٚٚٔن صهلل ن،  يرك ،  ا، (ٖٗٛ/٘)، لهللقؾ   ؽ عبدهللا الحسؾو  ،نعجؼ  البمداف  -. السدمس 

 .(ٕٓ/ ٖ)، ا ؽ الخظيب، ( ا حهللط ٘)
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   :مملده 
نبيػع الثػهللن  نػؽ  ؾلد ا ؽ دمحمخو يػـؾ الخسػيس  هللتػعسف ن ا في عمسهللس الشدب عمب

حهلل ػػػرت ررنهللطػػػ  التػػػ  حهللنػػػت  فػػػ  نديشػػػ  ق ٖٜٙتػػػتسهللئ  ىجريػػػ  تػػػش   ػػػالل ك دػػػعيؽ ك 
 .(ٔ)نسمك  ا ندلس

  

                                         

 .(ٖٕ/ٖ)، ا ؽ الخظيب ،ا حهللط  -. (، كنهلل بعدىهللٗٔ٘/ ٘) لسنرو،، ا( نف  الظيبٔ)
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 .  نذف و كطمبو لمعمؼالسدفل  الثهللني 
نذػػػف ا ػػػؽ دمحمػػػخو ك ربػػػب فػػػ  حجػػػر كالػػػده كن ػػػع نػػػؽ نعيشػػػو سكؿ ن ػػػعهلل  العمػػػؼ 

ا نػػر الػػ و  ،كفنػػو كعمػػؼ نذػػيؾ  فػػ  ا نػػدلس فنػػد حػػهللف  يتػػو  يػػت حدػػب نبيػػ  ،كالدػػسهللع
 .(ٔ)كهللف لو س ره الؾا   ف   كؾيؽ وخريتو العمسي 

ك عمػػؼ  ،كقبمػػ  عمسػػهللس السغػػرم ،كنذػػف فػػ  ررنهللطػػ  التػػ  حهللنػػت حهلل ػػرت ا نػػدلس
كحهللنػت  ،كالشبػ  كالسجػد ،ن  نػو حػهللف نػؽ  يػت عريػي فػ  العمػؼ كا صػهللل العمؼ نش  صػغره

نتزػػػمعهلًل فػػػ  وػػػتب العمػػػـؾ شذػػػف ف ،صػػػغره  البي ػػػ  العمسيػػػ  ليػػػهلل س ػػػر فػػػ  عهؾفػػػو لمعمػػػؼ نشػػػ
حػػهللف كسػػهلل  ،كسصػػؾؿ الػػديؽ ،كا صػػؾؿ ،كالفنػػو ،كالحػػديج ،كالتفدػػير ،السختمفػػ  حػػهلللنراسا 

كبهلللعس  حتب  مغ الغهلللػ  النرػؾى فػ  العمػؼ  ،نذتغاًل بهلللعمؼ  حرياًل ك فليفهللً  ،وهللعرًا س يبهللً 
 .(ٕ)كالعس 

  

                                         

 .(٘ٗٔ/ٔ) ،لخبيرو ا ر،كنشيجو ف  التفديا ؽ دمحمخو ( ٔ)

 . (ٖٕ/ٖ)، ا ؽ الخظيب ،ا حهللط  (ٕ)
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 .  عنيد و كن ىبو الفني السدفل  الثهلللث 
  قيدته:أ ًن:

كىػػؾ  ،إف تػػالن  السعتنػػد ىػػ  نػػؽ سكلػػب السيسػػهلل  التػػ  لدػػعب إلييػػهلل حػػ  ندػػمؼ
، هلللتؾحيػػػػدحيػػػػ    عهللا  عػػػػهلللب قػػػػد قزػػػػب كحهػػػػؼ سنػػػػو   لنبػػػػ  عسػػػػال إ  ب ،نظهلللػػػػب  يػػػػهلل

 .ى  تبي  الشجهللت لك  إندهللف هللفهلللتسدػ بعنيدت التؾحيد كالدفهللع عشي
عنيد ػو عنيػدت فكهللنػت  ،قد ُقّدن لإلنهللـ ا ؽ دمحمخو ا تتنهللن  كالدالن  ف  العنيدتك 

ن فيػػؾ الػػ و وػػيد لػػو الستن ػػؾف عمػػب حفغػػو كتػػع  بهلللػػو فػػ  العمػػـؾ سىػػ  الدػػش  كالجسهللعػػ 
 .كف  التفدير  هللص  ،الذرعي  عهللن 

كالػػػر  عمػػػب نػػػؽ  ،فنػػػد نيػػػم نػػػشيم الدػػػم  الرػػػهللل  فػػػ   نريػػػر ا نػػػؾن العندلػػػ  
التؾحيػػد نػػؽ سىػػ  الكتػػهللم سك نػػؽ الفػػرؽ السخهلللفػػ  حهلللسردمحم ػػ  كالسعتخلػػ  كسىػػ    ػػهللل  عنيػػدت

 .الكالـ كالفمدف 
 يم ىمُّ  ر قؾلو  عهلللب كالشرهللنى كنذرح  العرم عشد  فدي كنؽ سنثم  ن ه عمب الييؾ 

 ،كى ا ن  عمب ح  نؽ دمحمع   كلداً )  قهللؿ ا ؽ دمحمخو ، ٖا  الص   َّجنحنخن
 َّننىنين ُّ   كالييؾ  ف  قؾليؼ ،عيدب ا ؽ هللا  فسشيؼ الشرهللنى ف  قؾليؼ

 .(ٔ).(.السالئك   شهلل  هللا  كالعرم ف  قؾليؼ ،ٖٓالتؾب   
المي    َّميىيييٰذٰرُّ   كن  عمب الفرؽ السخهلللف  عشد  فدير قؾلو  عهلللب

اتتدؿ السردمحم    ي ه اآلل  عمب سف الشهللن   يد ميهلل إ  )  قهللؿ ا ؽ دمحمخو نحسو هللا ،٘ٔ
.ٙٔالمي    َّٰىٌٍَُّّّّ   الكفهللن لنؾلو  

                                         

 ،(ٚٙٚٔ/ٗ) ، ؽ دمحمخو،  حنيي دمحم  ؽ تيدو دمحم نؾ ودمحم  ؽ سحسد ، لعمـؾ التشخي  ( التديي ٔ)

 ـ.                                                                                                    ٖٕٔٓ ،ن الزيهللس، الكؾيت، طبع  ا كلب ا
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  ك فكليهلل الشهللي  ثال   سكدمحمو
 .سف السعشب   لرالىهلل صم   مؾ  سحدىهلل

 .سنو سنا  نهللنا نخرؾص   كاآل ر
كقهلل ػ  بػو  ،سنػو سنا  بهلل وػنب حػهللفرا نعيشػهلل كىػؾ س ػؾ دمحميػ  كسنيػ   ػؽ  مػ   الثهلللج

فخػػػرج الكػػػالـ نخػػػرج السػػػد  كالػػػ ـ عمػػػب الخرػػػؾص    ،ا  نػػػب كىػػػؾ س ػػػؾ بهػػػر الرػػػديي
 .(ٔ)(ا  بهللن عمب العسـؾ نخرج

عػػػػؽ الخنخذػػػػرو كذـ نػػػػ ىب   كمػػػػؼ نحسػػػػو هللا فػػػػ  نندنػػػػ   حتهللبػػػػو التدػػػػيي كقػػػػد 
كنسػػػهلل  ػػػيؽ سيػػػديشهلل نػػػؽ  ػػػفلي  سىػػػ  السذػػػرؽ  فدػػػير س ػػػ  النهللتػػػؼ )  السعتخلػػػ   حيػػػج قػػػهللؿ

إ  سنػػو نػػأل  ننػػتنؽ فػػ  عمػػؼ البيػػهللف ،بػػهللنع فػػ  ا عػػرام ،رفسدػػد  الشغػػ ،الخنخذػػرو ...
فتكػػدن صػػفؾه،  ،كحسػػ  رلػػهلل  النػػررف عمػػب طػػرينتيؼ ،السعتخلػػ  كنرػػرىؼكتهللبػػو نػػؽ نػػ ىب 

   .(ٕ)(ك ع نهلل حدن ،فخ  نشو نهلل صفهلل ،ك سرن حمؾه
فنػد  كحتهللبو قؾانيؽ ا حهػهللـ الذػرعي ، التديي  لعمـؾ التشخي كتهللبو  ف كا ؽ دمحمخو 

 .كيجش  إلب رنائيؼ ،كهللف ُيبيؽ ن ىب الدم 
األموومر ال  يوور مووُ لقوود  هووج ا ووُ َووزو مووشهج الدوومت الرووالح  وو) تقرلوور 

   : لتزح ذلك  ) ممقفه مُ السدائل التاليج تالعقداج
      .الرؤلجػ ٔ
   .خمق األ عالػ ٕ
        .ثبمت الذفا جػ ٖ

                                         

 ( ٖٕٚٔ -ٕٕٚٔ/ٗ)، ا ؽ دمحمخو، (  التديي ٔ)

  .(ٜٔ/ٔ)، ا ؽ دمحمخو، التديي  (ٕ)
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      .(ٔ)خمق الاشج  الشارػ ٗ
كبػػيؽ فييػػهلل  ،فنػػد س بػػت نعغػػؼ الرػػفهلل    أمووا مشهاووه   وو) األسووساا  الرووفات

  ،(ٖ)ك ػػهللنت لسيػػ  إلػػب ا  بػػهلل  ،(ٕ) ػػهللنت لسيػػ  إلػػب التفكيػػ ك حػػهللف نحسػػو هللا  ،نػػ ىب الدػػم 
سف  ريػػر ،كيدػػس  رلػػهلل  الرػػفهلل  بهلللستذػػهلل يهلل  سك السذػػهال  ،(ٗ)ك ػػهللنت لجػػش  لمتفػػؾيض

ن فيػػػؾ بهلللجسمػػػ  يشحػػػؾ نشحػػػب الدػػػم  الرػػػهللل  نػػػؽ إنػػػران نيمػػػو إلػػػب طرينػػػ  ا  بػػػهلل  سكثػػػر
 .ك   عظي  ،ك   فكي  ،ك   ذبيو ،نؽ رير  كيي الرفهلل  حسهلل كن   

  مذهبه الفقه) ثا يًا:
نػؽ  لعتبر ا ؽ دمحمخو نؽ سعيهللف الفنو السهلللك  كنؽ نشغرو ى ا السػ ىب كنردمحمعػهللً 

حيج اعتشب  تنرير ن ىب ا نهللـ نهلللػ كا تػتد ؿ لػو كبػ حر الخػالؼ السؾدمحمػؾ   ،نرادمحمعو
ن حيػج إف نهلل  ػو ىػ  الفنػو  يػر وػهللىد عمػب ذلػػ (حهػهللـ الذػرعي قؾانيؽ ا )كحتهللبو  ،فيو

 .عشد عمسهللس السهلللكي تهللم نذيؾن كىؾ ح ،السنهللنف 

                                         

  .(ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٔ)ك(ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٔ)ك(ٖٕٗٔ/ٖ)ك(ٖٙٙٔ/ٗ)، ا ؽ دمحمخو،التديي  (ٔ)
  كقؾلو ،ٗٙالسهللئدت   َّمغجفحفخفُّ  انغر نثاًل  فديره عشد قؾلو  عهلللب كى  قميم ( ٕ)

 رب ُّ   كقؾلو،ٖالفهلل ح    َّجنحنُّ   كقؾلو ،ٓٔالفت    َّ خمممىميمجنُّ 

، ٚٙالخنر   َّخفمف حفُّ   كقؾلو ،ٕٚالرحسؽ   َّزبمبنبىبيب
  نتلفهلل و. كى ا   لسث  نسلو كنشيجو الحنين  ال و ذحره كتمكو ف   شهلللهلل

 َّنتىت مت ىئيئربزبمبنبىبيبرتزتُّ  قؾلو  عهلللب  ( انغرنثاًل  فديره عشدٖ)

  كقؾلو ،ٚالخنر   َّنبىبيبرتزتمتنتىتيت مب ربزبُّ   كقؾلو ،ٕٙالبنرت  
  .ٗٙٔالشدهللس   َّمب زب ىئيئرب  ُّ  كقؾلو ،ٖٕالنيهللن    َّخنمنىنُّ 
، ٗ٘ا عراؼ   َّيقاكلكمكىك ُّ  انغر نثاًل ف   فديرتؾنت ا عراؼ عشد قؾلو  عهلللب  (ٗ)

بهلللكيفي  كىؾ ال و قرده ا نهللـ نهلللػ نحسو هللا، فهلللدم  لعمسؾف نعشب ا تتؾاس، كيشفؾف العمؼ 
   .ٕٕالفجر   َّملهلجمحمخمُّ   قؾلور كانغ
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فيػػػ ا حتػػػهللم قػػػؾانيؽ قػػػهللؿ نحسػػػو هللا فػػػ  نندنػػػ  حتهللبػػػو قػػػؾانيؽ ا حهػػػهللـ الذػػػرعي  
ا حههللـ الذرعي  كندهللئ  الفػركع الفنييػ  عمػب نػ ىب إنػهللـ السديشػ  س ػ  عبػدهللا نهلللػػ  ػؽ 

و إذ ىػػػػػؾ الػػػػػ و ا تػػػػػهللنه سىػػػػػ  بال نػػػػػهلل بهلل نػػػػػدلس كتػػػػػهللئر سنػػػػػس ا صػػػػػبح  ن ػػػػػ  هللا عشػػػػػ
 .(ٔ)السغرم

  .(ٕ)()كإذا قمشهلل الس ىب فشعش  ن ىب نهلللػ  رع ر كقهللؿ ف  نؾ 
فكػػػهللف ا تيػػػهللن ا ػػػؽ دمحمػػػخو لمسػػػ ىب السػػػهلللك  بهللعتبػػػهللنه السػػػ ىب الدػػػهللئد رنػػػ اؾ فػػػ  

 .ك ني عمييؼ الفنو ،ا ندلس، كبحهؼ العمسهللس ال يؽ  منب عشيؼ
هللا كعشػػػد ننهللننػػػ  ا قػػػؾاؿ  ػػػيؽ السػػػ اىب الفنييػػػ  ا  ػػػرى نجػػػد ا ػػػؽ دمحمػػػخو نحسػػػو 

كلػػؼ لهػػؽ نحسػػو هللا نتعرػػػبهلل  ،يتظػػرؽ إلػػب نػػ ىب الذػػػهللفع  كس ػػ  حشيفػػ  كسحسػػد كريػػػرىؼ
) ػػؼ ز نػػهلل إلػػب ذلػػػ التشبيػػو عمػػب حثيػػر نػػؽ ا  فػػهللؽ   قػػهللؿ نحسػػو هللا ،لسػػ ىب ا نػػهللـ نهلللػػػ

  ػػؽ إ نيػػس الذػػهللفع  دمحميؽ ا نػػهللـ س ػػ  عبػػدهللا كا  ػػتالؼ الػػ و  ػػيؽ ا نػػهللـ السدػػسب كبػػ
كا نػػهللـ س ػػ  حشيفػػ  الشعسػػهللف ا ػػؽ  هلل ػػت كا نػػهللـ س ػػ  عبػػدهللا  ػػؽ حشبػػ  لتكسػػ   ػػ لػ الفهللئػػدت 
كيعغػػؼ ا نتفػػهللع فػػاف ىػػت س ا نبعػػ  ىػػؼ قػػدكت السدػػمسيؽ فػػ  سقظػػهللن ا نض كسكلػػؾ ا  بػػهللع 

حدػػفيهللف الثػػؾنو كالحدػػؽ  كا وػػيهللع كنبسػػهلل نبيػػت عمػػب نػػ ىب ريػػرىؼ نػػؽ سئسػػ  السدػػمسيؽ
البرػػرو كعبػػدهللا  ػػؽ السبػػهللنؾ كإتػػحهللؽ  ػػؽ ناىؾيػػو كس ػػ   ػػؾن كالشخعػػ  ك اكك   ػػؽ عمػػ  
إنهللـ الغهللىري  كقد سكثرنهلل نػؽ ننػ  ن ىبػو كالميػج  ػؽ تػعد كتػعيد  ػؽ السدػيب كا كزاعػ  

 كنػ اىبيؼ طػرؽ كريرىؼ ن   هللا عشيؼ سدمحمسعيؽ فاف ح  كاحد نػشيؼ نجتيػد فػ   يػؽ هللا
 .(ٖ)(إلب هللا نؾصم 

                                         

 و، ا ؽ دمحمخو ،  حنيي دمحم  ؽ تيدو نؾ ، ن ىب السهلللكي  لفنيي  ف   مخيصالنؾانيؽ ا( ٔ)
  ـ. ٕٓٔٓ، طبع ف  كزانت ا كقهللؼ الكؾيتي ، الظبع  ا كلب، (ٓ٘)ص

  (.ٗ٘)صا ؽ دمحمخو ، ، لفنيي النؾانيؽ ا (ٕ)

  (.ٕ٘-ٓ٘)صا ؽ دمحمخو ، ، لفنيي النؾانيؽ ا (ٖ)
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كلكشو   يتعرب إليو كلؾ  ،كحهللف ف   فديره حثيرًا نهلل ي حر نسو ا نهللـ نهلللػ
 .الدلي  ا قؾى كلؾ عمب رير ن ىبوكهللف نهلللكيهلًل ن    لدير نع 

  قهللؿ نحسو هللا عشد  فدير قؾؿ هللا  عهلللب ،كنسهلل يدؿ عمب عدـ  عربو لمس ىب
 حص ُّ  ،٘البيش    َّمغ.... خصمص حص مخجسحسخسمسُّ 

   .(ٔ)(اتتدؿ السهلللكي   ي ا عمب كدمحمؾم الشي  ف  الؾ ؾس، كىؾ بعيد،َّخصمص

 ،ك الص  النؾؿ إف ا نهللـ ا ؽ دمحمخو حهللف عمب عنيدت سى  الدش  كالجسهللع 
 .حهللف بهلللفنو عمب ن ىب ا نهللـ نهلللػك 

  

                                         

   .(ٔٗٚٔ-ٓٗٚٔ/ٗ) ( التديي ، ا ؽ دمحمخو،ٔ) 
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 .  نههللنتو العمسي السدفل  الرابع 
فمػػو ا نهللنػػ   ،كػػهللف ا نػػهللـ ا ػػؽ دمحمػػخو نهللبغػػ  زنهللنػػو فػػ  نختمػػ  العمػػـؾ ا تػػالني 

 نتؾا ػػعهللً  حػػهللف عهلللسػػهللً  ،ج كالفنػػو كا صػػؾؿ كالمغػػ  كالكػػالـفػػ  التفدػػير كالنػػراسا  كالحػػدي
 .هللس كالجيهلل  كالتدنيس عمب صغر تشوعمب العمؼ كا فت عهللكفهللً 

نذػػػهللنحهلًل فػػػ  فشػػػؾف العربيػػػ  كا صػػػؾؿ كالنػػػراسا  كالحػػػديج  ،لنػػػد حػػػهللف عهلللسػػػهلًل فػػػ اً 
هلل حػػػهللف قهللئسػػػهلًل عمػػػب التػػػدنيس كالخظهللبػػػ  بهلللسدػػػجد حسػػػ ،ندػػتؾعبهلًل  قػػػؾاؿ السفدػػػريؽ ،كا  م

    .(ٔ)ا عغؼ بغرنهللط  عمب حدا   تشو
 .ذتغاًل بهلللشغر كالتنييد كالتدكيؽكلند حهللف نعتكفهلًل عمب العمؼ ن

 .إ  سنو اعت ن  ؾنعهلًل كاحتيهللطهللً  ،فكهللف ا نهللـ كالخظيب كالسدني كالنهلل  
 .كريرىهللىد كالسدل  الشبؾو كالفخر كحهللف يشغؼ الذعر ف  الخ    

  كنؽ نسهللذج وعره ف  ند  الشب  ملسو هيلع هللا ىلص قؾلو
 قرؾنو عؽ إ ناؾ لك  السشهللقب  ـ انتدا  السرظفب كير ن       سنك 

 .(ٕ)كنؽ ل  باحرهللس الحرب كالكؾاكب   بحرر البحر كالبحر زا ر  كنؽ ل
  

                                         

   (.ٜٙٔ/ٔ)، لخبيرو ا ،( ا ؽ دمحمخو كنشيجو ف  التفديرٔ)

   (.ٖٕ-ٕٓ/ٕ)، ا ؽ الخظيب، ( ا حهللط ٕ)



ٕٗ 

 

 

 .  ويؾ و ك الني هالسدفل  الخهللند 
  نشيؼلند س   عؽ دمحمسم  نؽ العمسهللس   شيمخه

الستػؾفب تػش  ،س ػؾ دمحمعفػر ،سحسد  ؽ إ راىيؼ  ؽ الخبيػر، الثنفػ ، الغرنػهللط  _  ٔ
نحػػؾّو، نػػتنخ، نحػػدل، كاوػػتير  رؾصػػهلًل بهؾنػػو نفّدػػرًا،  -نػػؽ نؾاليػػد دمحميػػهللفقٛٓٚ

.كسػػػػػػػػػػػػػػػػهلل سّف لػػػػػػػػػػػػػػػػو نذػػػػػػػػػػػػػػػػهللنحو فػػػػػػػػػػػػػػػػ  الفنػػػػػػػػػػػػػػػػو كسصػػػػػػػػػػػػػػػػؾلو كفػػػػػػػػػػػػػػػػ  سصػػػػػػػػػػػػػػػػؾؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػديؽ
 ػػؼ   ػسؽ سعػالـ السفدػريؽ، كقػهللؿ عشػو  ػؽ دمحمػخو فػ  نندنػ  التدػيي  لعمػػـؾ التشخيػ ذحػره ا

فمند قظػع  ر،ذيخشهلل ا تتهللذ س ؾ دمحمعفر  ؽ الخبيُ ِتؼ عمُؼ النررف بهلل ندلس كتهللئر السغرم ب
كلػو فيػو  حنيػي كنغػر  ،كر هلله هللا بدظ  فػ  عمسػو كقػّؾت فػ  فيسػو ،عسره ف   دن  النررف

.(ٔ)يي التدػػػػػ فػػػػػ  عػػػػػّدت نؾا ػػػػػع نػػػػػؽ  فدػػػػػيره نػػػػػالؾ التفكيػػػػػ   قيػػػػػي. كقػػػػػد اقتػػػػػبس نػػػػػؽ
  يػػ حره إّ   كيبػػدك سنػػو حػػهللف ُلِكػػؽُّ لػػو إدمحمػػالً  بهلللغػػهلًل ك نػػديرًا حبيػػرًا يشّسػػهللف عػػؽ نر بتػػو، فيػػؾ

 .  ندبؾقهلًل بعبهللنت  ويخشهلل ا تتهللذ
كقػػد قػػهللؿ  ،عفػػر  ػػؽ الخبيػػر  س ػػؾ حّيػػهللف، صػػهللحب البحػػرالسحيوكنػػؽ  النيػػ  س ػػ  دمحم

  فػػػ  َنػػػالؾ التفكيػػػ نػػػؽ نرػػػشفهلل و ، كػػػهللف نحػػػّدل ا نػػػدلس  ػػػ  السغػػػرم فػػػ  زنهللنػػػو عشػػػو 
تػبي  الروػهلل  فػ  فزػ  ك ، البرىػهللف فػ   ر يػب تػؾن النػررفك ، الستذهللبو نؽ المفػ  كالتفكيػ 

فػ  الػرّ  عمػب ، ن ع الجهللى  عؽ اعتدػهللؼ السجهللىػ  ك ،صم  الرم  البذهؾالي ك ، الجيهلل 
    (ٖ).(ٕ)الذؾذّل 

  هللا س ػػؾ عبػػد ،دمحم  ػػؽ عسػػر  ػػؽ دمحم  ػػؽ عسػػر  ػػؽ ُنِوػػْيد الفيػػرو، الغرنػػهللط _ ٕ
   .ؽ نؾاليد تبت ن، قٕٔٚ،الستؾفب تش 

                                         

   (.ٜٔ/ٔ( التديي ، ا ؽ دمحمخو، )ٔ)

نع نظمع  بسعركؼ  ػ)الحمؾو(  ؾف  عما وبيم  الالذؾذلَّ   نتتديهلل س ؾ عبد هللا الذؾذو  (ٕ)
   النرف الدهللبع اليجرو ف   مسدهللف، كف  الذؾذل   خرج ا ؽ تبعيؽ. 

   (.ٕٓٚ/ ٔ)،  وك لداك ا ،طبنهلل  السفدريؽ -، (ٛٛٔ/ٔالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٖ)



ٕ٘ 

 

 

حيج  ػؾلب ا نهللنػ  كالخظهللبػ  بهلللجػهللنع ا عغػؼ،  ػؼ  ٕٜٙقِدـ إلب ررنهللط  تش  
، نحػػّد هلًل، فنييػػهلًل، ننرئػػهلًل، نحؾيػػهللً كػػهللف  ،وكبيػػهلل قزػػب ر ػػر سّلهللنػػ ٛٓٚفػػهللي تػػش  انتنػػ  إلػػب 

الكػػريستيؽ  نػػؽ نرػػشفهلل و  نػػ س العيبػػ ، فيسػػهلل دمحُمسػػع بظػػؾؿ الغيبػػ ، فػػ  الػػؾدمحميتيؽ،  ظيبػػهلل
 مخػػيص ك  ،لػػؼ لهسمػػو ، ردمحمسػػهللف التػػرادمحمؼك  ،إلػػب نّهػػ  كطيبػػ ، السعػػركؼ  ػػػهلللرحم  السذػػرقي 

إلزػػهلل  السػػ ىب فػػيسؽ ُلظمػػي ، ك إفػػهلل ت الشرػػي  فػػ  نكالػػ  الرػػحي ك  ،النػػؾانيؽ فػػ  الشحػػؾ
 .(ٔ)إنهللط  ا ذّل  الشهللو   عؽ تبهللط  الذؾذل ك  ،عميو اتؼ الرهللحب

ٖ _ ق ٖٕٚ الستػػؾفب تػػش  ،س ػػؾ النهللتػػؼ ،الذػػهللمعبػػدهللا  ػػؽ دمحم  ػػؽ قهللتػػؼ  ػػؽ، 
كيبػدك سّف ا ػؽ دمحمػخو نحػ  إليػو  -فنيو كس يػب كلغػؾّو نػؽ الظػراز ا ّكؿ  ،تبت  نؽ نؾاليد

 تبت  لتمّن  العمؼ عشو،  ف ا ؽ فرحػؾف لذػير إلػب سّف ا ػؽ الشّذػهللم سنزػب عسػره فػ   إلب
 التدنيس  يهلل. 

رشيػػ  الػػرائض ك سنػػؾان البػػركؽ فػػ   عنُّػػب ندػػهللئ  النؾاعػػد كالفػػركؽ  نػػؽ نرػػشفهلل و 
.(ٕ) حرير الجؾام ف   ؾفير الثؾامك  ف  عمؼ الفرائض
ٗ ػػػػ دمحم  ػػػؽ سحسػػػد  ػػػؽ  اك   ػػػؽ نؾتػػػب  ػػػؽ نهلللػػػػ المخسػػػ ، السعػػػركؼ  ػػػػهلل ؽ

ػػػػػهلل  س ػػػػػؾ عبػػػػػد هللا .حػػػػػهللف ننرئػػػػػهلًل كنحػػػػػد هلًل كفنييػػػػػهلًل كوػػػػػهللعراً   ق ٕٔٚالستػػػػػؾفب تػػػػػش   ،الكسَّ
كالسنشػع نػؽ  رػشي  س ػ  عسػرك  ،السستػع فػ   يػ يب السنشػع فػ  النػراسا  نرشفهلل و نؽ 

ان   .(ٖ)الدَّ

   ٜٓٚ  ؾفبتػالسدمحم  ؽ عم   ؽ سحسد  ؽ عم   ػؽ ُ ْرطػهللؿ س ػؾ عبػد هللا   _ ٘
وػػيخ النزػهللت كبنّيػ  السجتيػديؽ كىػؾ كالػد س ػ  دمحمعفػػر   قػهللؿ عشػو لدػهللف الػديؽ  ػؽ الخظيػب

، سحػػػد قزػػػهللت ررنهللطػػػ  كإنػػػهللـ ندػػػجدىهلل ا عغػػػؼ، كالػػػ و  ػػػردمحمؼ لػػػو ٓ٘ٚ   ػػػؽ ُ ْرطػػػهللؿ  

                                         

  .(ٓٙ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ)

 ( .ٜٕ٘/ٗالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)

 ( .ٜٕٚ/ٕ)، ا ؽ فرحؾف ، ( الديبهللجٖ)



ٕٙ 

 

 

حػػػػػػػػػػػػػػػهلًل إلػػػػػػػػػػػػػػػب قرػػػػػػػػػػػػػػػر بهللعػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػ  نجػػػػػػػػػػػػػػػهللؿ العمػػػػػػػػػػػػػػػؼ صػػػػػػػػػػػػػػػهللحب .(ٔ)ا حهللطػػػػػػػػػػػػػػػ  نمسِّ
ف، كس ػػؾ  كتػػسع ا ػػؽ دمحمػػخو نػػؽ نذػػهلللخ عػػّدت، نػػشيؼ  س ػػؾ دمحم عبػػد هللا  ػػؽ سحسػػد  ػػؽ السػػتذِّ

و. دمحم  ػػػػػػػػػػػػػػػؽ دمحم  ػػػػػػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػػػػػػ  ا نرػػػػػػػػػػػػػػػهللن زحريػػػػػػػػػػػػػػػهلل البروػػػػػػػػػػػػػػػهللن ، كس ػػػػػػػػػػػػػػػؾ عبػػػػػػػػػػػػػػػد هللا
    تالميذهأمَّا 

فػ  ا دػهللع عػد   لند حهللنػت دمحماللػ  السههللنػ  العمسيػ    ػؽ دمحمػخو كرػخانت عمسػو تػببهللً 
  (ٕ) الني ه حيج  خرج عميو الكثير نؽ العمسهللس كا  بهللس كالنزهللت كالكتهللم كنؽ ىت س

دمحم  ػػؽ عبػػدهللا السعػػركؼ  مدػػهللف الػػديؽ  ػػؽ الخظيػػب الغرنػػهللط  س ػػؾ عبػػدهللا  ػػػ ٔ
 .صهللحب حتهللم ا حهللط  ف  س بهللن ررنهللط  قٙٚٚالستؾفب تش  

 .قٓٚٚ ػ  عبدالحي  ؽ دمحم  ؽ عظي  الستؾفب تش ٕ
 .قٗٚٚم س ؾ النهللتؼ الستؾفب تش  ػ  دمحم  ؽ الخذهللٖ
 .الفيرت صهللحب ، قٜٗٚعبدالسييسؽ الحزرن  س ؾ دمحم الستؾفب تش   ػ ٗ
ػػػديِّد س ػػػؾ عبػػػدهللا٘ الستػػػؾفب تػػػش   ػػػػ دمحم  ػػػؽ النهللتػػػؼ ا نرػػػهللنو السعػػػركؼ  ػػػػػػ الذُّ

 .قٙٚٚ
  

                                         

 ( .ٜٗٗ/ٖ)، لتمسدهللن ا ،نف  الظيب - ،(ٜٚٔ/ٔ)، ا ؽ الخظيب، ا حهللط  (ٔ)

، لخبيرو ، ا ؽ دمحمخو كنشيجو ف  التفديرا ،(ٜٙٔ/ٖ)ك(ٜٖ٘/ٖ)، ا ؽ الخظيب، ا حهللط  (ٕ)
(ٔ/ٕٔٔ). 
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 .  نتلفهلل و ككفهلل والسدفل  الدهلل ت 
 :مؤلفاته

 ،سل  ا ؽ دمحمخو نحسػو هللا الكثيػر فػ  فشػؾف وػتب نشيػهلل نػهلل ىػؾ نخظػؾم قػد طبػع
  كنؽ  مػ الكتب ن حر البعض ،كنشيهلل نهلل ىؾ نفنؾ 

 .(ٔ)كىؾ حتهللم  فدير لمنررف، التديي  لعمـؾ التشخي _ 
نػػ ىب السهلللكيػػ  كالتشبيػػو عمػػب نػػ ىب الذػػهللفعي  النػػؾانيؽ الفنييػػ  فػػ   مخػػيص _ 

 .(ٕ)ي في  كالحشبمحشكال
 .(ٖ) نريب الؾصؾؿ إلب عمؼ ا صؾؿ _

.(ٗ)الشؾن السبيؽ ف  قؾاعد عنهللئد الديؽ_ 
   _ف  النراسا عسصؾؿ النّراس الدت  رير نهللف ،(٘). 
  -  شِّيَّ ا نؾان شيَّ  ف  الكمسهلل  الدُّ  .(ٙ)حتهللم نخترر ف  ا حهلل يج الشبؾي  ،الدَّ

 .(ٚ)كتيم  السدمؼ ف   ي يب صحي  ندمؼ _ 


                                         

 .(ٔٛ/ٕ)،  وك لداك ا ،طبنهلل  السفدريؽ( ٔ)

 .(ٕ٘ٚ/ٕ)، ا ؽ فرحؾف ، ( الديبهللجٕ)

 .(ٕ٘ٚ/ٕ)، ا ؽ فرحؾف ، الديبهللج (ٖ)

 .(ٕ٘ٚ/ٕ)، ا ؽ فرحؾف ، الديبهللج (ٗ)

 .(ٕ٘ٚ/ٕ)، ا ؽ فرحؾف ، الديبهللج (٘)

 (.ٕٔ/ٖ)، لخظيب، ا( ا حهللط ٙ)

 .(ٕٔ/ٖ)، لخظيب، اا حهللط  (ٚ)



ٕٛ 

 

 

 _ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ئػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾافال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لحػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ العهللنَّ .(ٔ)كريرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػهلل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المغػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، د العهللنَّ
 ،كفػػ   شػػؾع ىػػ ه السرػػشفهلل  كحثر يػػهلل   لػػ  كا ػػح  عمػػب رػػخانت عمػػؼ ا ػػؽ دمحمػػخو الكمبػػ  

 .نحسو هللا نحس  كاتع  ،ك سهشو نؽ س كا و
 :  اته

ا فػػػػهللؽ  ،نحدػػػػبو حػػػػ لػ ك  نخحػػػػ  عمػػػػب هللا سحػػػػداً  نوػػػػييداً  -نحسػػػػو هللا  - ػػػػؾف  
كىػؾ ػ ىػ ٔٗٚيـؾ ا  شػيؽ  هللتػع دمحمسػهلل ى ا كلػب نػؽ عػهللـ البهللحثؾف عمب  حديد كفهلل و ف  

كقػػد كقعػػت ىػػ ه السعرحػػ   ػػيؽ دمحمػػيش  _(ٕ)الشػػهللي عمػػب الجيػػهلل  فػػ  نعرحػػ  طريػػف لحػػّرض
 السدمسيؽ كدمحميش الشرهللنى بنيهلل ت سلفؾْنس الحهلل و عذر نمػ قذتهللل .

كتببيهلل سّف الدمظهللف السريش  سبهلل الحديؽ عم   ؽ عثسهللف  ػؽ لعنػؾم  ؾدمحّمػو إلػب  
ا نػػدلس لمجيػػهلل   ػػّد الشرػػهللنى، فػػهلللتحي بػػو دمحمػػيش  شػػ  ا حسػػر فػػ  عػػد  لفػػؾؽ الدػػّتسهللئ  

 ت بهلللسدمسيؽ، كاتتؾلب الشرهللنى عمب الجخيرت الخزراس.كلكؽ اليخيس  حم ،سل 
كقد اتتذيد ف  ى ه السعرح  عدٌ  نػؽ سعيػهللف ا نػدلس، نػشيؼ كالػد لدػهللف الػديؽ  

 . ؽ الخظيب  عبد هللا  ؽ تعيد
ت برػػهللئرىؼ، كحػػهللف هللا كىػػؾ لذػػح  ِىسػػؼ الشػػهللي، كيحر ػػيؼ كيثبػػلنػػد ُفنػػد نحسػػو 

نيػػ  ا  تيػػهللج نّرػػهلًل  هللنيخيػػهلًل ىهللّنػػهلًل يتعمػػي  ىػػ ا ىػػؾ ر ػػر العيػػد بػػو، لنػػد حفػػ  لشػػهلل صػػهللحب
س فيػو  قػهللؿ دمحمػهلل ،سحػد  النيػ  ا ػؽ دمحمػخو  ،بهللتتذيهلل  ا ػؽ دمحمػخو ننمػو عػؽ فيرتػ  الحزػرن 

 ،ػػ لنرػد ا ػؽ دمحمػخو  بهر  ؽ ذو الؾزان يؽ ا ػؽ الحهػيؼ  )سنذػدن  الفنيو السحدل الؾزيرس ؾ
 يـؾ الؾقيع  نؽ ر ر وعره قؾلو 

                                         

 (.ٕٔ/ٖ)، لخظيب، اا حهللط  (ٔ)

السحيو، قبهللؿ (  نع عمب الدهللح  نؽ بحر ا ندلس)  نديش  ف  دمحمشؾم إتبهللنيهلل ( طريف سك طريف ٕ)
، ال و رخا إتبهللنيهلل بفنر نزيي دمحمب  طهللنؽ، تسيت بهللتؼ سكؿ قهللئد عرب  كىؾ  طريف  ؽ نهلللػ

 (.ٕٔ/ٖ)، لخظيب، اا حهللط  -.تب  ؽ نريرنؾ 



ٕٜ 

 

 

 ظمب  نؽ إلي  الؾاحد البهللنو قردو نتن  ف  دمحميرو كإترانو ... كن
 ويهلل ٌت ف  تبيِ  هللِا  هلللرٌ  ...  سحؾ ذنؾب  كُ شجيش  نؽ الشهللن
ؾانـُ ف  سْلسهللِف ُحفَّهللنِ  ُرىهلل ... إ  الرَّ  إف السعهللص  ندمحمٌس   ُلَظيِّ

)ف  ىػ ا اليػػـؾ سندمحمػؾ سف لعظيشػػ  هللا نػهلل تػػفلتو فػ  ىػػ ه ا  يػهلل ، كىهػػ ا  ػؼ قػػهللؿ 
انتنػػ  إلػػب دمحمػػؾان نبػػو بسؾحػػب الذػػيداس الػػ يؽ صػػدقؾا نػػهلل صػػدؽ هللا ا ػػؽ دمحمػػخو، فرػػدقو ك 

عهللىدكا هللا عميو ففكرنيؼ كركاىػؼ، كفػ  ىػ ه السعرحػ  اتتذػيد العديػد نػؽ عمسػهللس ا نػدلس 
   .(ٔ)كسعيهللنيؼ، حسهلل اتتذيد العديد نؽ عمسهللس السغرم كسعيهللنو(

 ػػؾلب كلنػد  مػػ  ا ػػؽ دمحمػخو كناسه فػػ  ىػػ ه الػدنيهلل  ال ػػ  نػػؽ ا ك   الشجبػهللس نسػػؽ 
  النزهللس كالكتهللب  كىؼ

 .ق ٘ٛٚسحسد  ؽ دمحم  ؽ دمحمخو س ؾ بهر الستؾفب تش   ػ ٔ
 .ق ٚ٘ٚس ؾ عبدهللا الستؾفب تش  ػ دمحم  ؽ دمحم  ؽ دمحمخو ٕ
 .عبدهللا  ؽ دمحم  ؽ دمحمخو س ؾ دمحم ػ ٖ

  

                                         

   (.ٓٚٔ-ٜٙٔ/ٔ)، لخبيرو ، ا( ا ؽ دمحمخو كنشيجو ف  التفديرٔ)
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  ندهللئ   عرر الستل ، كفيو  ال   ال ا )طمب الس
 

 .ديهللتي الحهللل  ال  لبا ك  السدفل    
  .دمحمتسهللعيالحهللل  ا   السدفل  الثهللني         
 .عمسي الحهللل  ال  السدفل  الثهلللث         
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 .الحهللل  الديهللتي   لبا ك  السدفل 
يؾافػػػػي عيػػػػد  ػػػػهللن  نمػػػػؾؾ  شػػػػ   ق،ٖٜٙ كػػػػهللف نؾلػػػػد ا ػػػػؽ دمحمػػػػخو نحسػػػػو هللا تػػػػش 

السمنػب بهلللفنيػو  وػتغهلللو بهلللفنػو  ،ا حسر بغرنهللط  كىؾ دمحم  ؽ دمحم  ؽ يؾت   ؽ ا حسػر
كقد عهللش ا ؽ دمحمخو  سهللن  كسنبعيؽ تش  حتب اتتذيد فػ  عيػد تػهللبع نمػؾؾ  ،زنؽ صبهلله

عهللصػػػػر  ػػػػ لػ تػػػػت  نػػػػؽ نمػػػػؾؾ  ، شػػػػ  ا حسػػػػر بغرنهللطػػػػ  س ػػػػؾ الحجػػػػهللج يؾتػػػػ  ا حسػػػػر
    .(ٔ)ا دست  مػ الفترت بهلللجيهلل  كالفتؾحهلل  ،ررنهللط 

رنهللطػػػػ  بهلل نػػػػدلس كبشػػػػب نػػػػريؽ كقػػػػد وػػػػيد   مػػػػػ  الفتػػػػرت عػػػػداس  ػػػػيؽ نسمكتػػػػ  ر
لؼ  شتو إ   تؾل  العرش الغرنػهللط  الدػمظهللف س ػؾ الؾليػد إتػسهللعي   ػؽ  ،بهلللسغرم ا قرب
الػػػ و سحيػػػهلل عيػػػد الجيػػػهلل  كاتػػػتشجد  بشػػػب نػػػريؽ عمػػػب الشرػػػهللنى سعػػػداس  ،فػػػرج  ػػػؽ ا حسػػػر

كاتػػتظهللع ىػػ ا السمػػػ سف لنرػػؼ عيػػر الجيػػؾش الشرػػراني  بنيػػهلل ت  سدػػ  كعذػػريؽ  ،الػػديؽ
    .(ٕ)فيخنؾا ور ىخيس  ،كبجيؾش  ست ا تبهللف كالفرندييؽ كا نجميخ ،حبيراً  سنيراً ك  نمكهللً 

كسنػهلل ر ػر السمػؾؾ الغرنػػهللطييؽ الػ يؽ س نحيػؼ ا ػؽ دمحمػػخو فيػؾ س ػؾ الحجػهللج يؾتػػ  
حيػػػػج سنذػػػػف   ،ذىبيػػػػهللً   ػػػػؽ إتػػػػسهللعي   ػػػػؽ ا حسػػػػر الػػػػ و   مػػػػت ررنهللطػػػػ  بعيػػػػده عرػػػػراً 

 .كبشيت الحرؾف  ،السداني كالسرهللنع
كفييػهلل فنػد  ،ق ٔٗٚتػش   (كقعػ  طريػف)ككقعت ف  عيده السعرح  السعركف   ػػ 

 .ا ؽ دمحمخو وييدا ف  تبي  هللا
  

                                         

   (.ٙٙ٘-ٗ٘٘/ٔ)، لخظيب، ا( ا حهللط ٔ)

   (.ٖٚٚ/ٔ)، لخظيب، اا حهللط  (ٕ)
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 .  الحهللل  ا دمحمتسهللعي السدفل  الثهللني 
ػػػػػ عمػػب يػػد ا ػػؽ ا حسػػر فػػ  سقرػػب ى ٖ٘ٙنشػػ  سف نذػػف  نسمكػػ  ررنهللطػػ  تػػش  

دمحمشؾم دمحمخيرت ا ندلس كى   شعؼ بحهللل  نؽ الر ػهللس ا قترػهلل و بدػبب فذػؾ  جهللن يػهلل كقػؾت 
صشهللعتيهلل كدمحمؾ ت زناعتيهلل حتب عسػت السجتسػع الغرنػهللط  حهلللػ  نػؽ التػرؼ لػؼ لخفػ  نػؽ 
حد ػػػو تػػػؾى صػػػيحهلل  الجيػػػهلل  كسنػػػهلل  ا تتذػػػيهلل  التػػػ  حهللنػػػت  عمػػػؾ  ػػػيؽ الفيشػػػ  كا  ػػػرى 

 .سناض ف  حؾزت السدمسيؽلمعدكاف الشرران  الستؾاص  عمب نهللبن   نؽ نتيج  
كحهللنت نسمك  ررنهللط  دمحمغرافيهلل سصغر نؽ  كؿ نرراني  حبيػرت حنذػتهللل  كسندمحمػؾاف 

فكهللنػػػػػت بحهلللػػػػػ  نتؾدمحمدػػػػػ   كندػػػػػتعدت نػػػػػؽ دمحميرانيػػػػػهلل  ،فػػػػػ  الذػػػػػسهللؿ كالبر غػػػػػهللؿ فػػػػػ  الغػػػػػرم
   .السحيظيؽ  يهلل

كىؼ السدػمسؾف الػ يؽ ، السددمحمشيؽ كحهللف نجتسع ررنهللط  نهؾنهلل نؽ العرم كالبربر
ػػػػ كىشػػػهللؾ ا فهللنقػػػ  الدػػػؾ  الػػػ يؽ نافنػػػؾا  طؾيمػػػ  فػػػ  نسمكتػػػ  قذػػػتهللل  كسنارػػػؾف  تػػػهشؾا لفتػػػرت

 .الجيش ا تالن  بهلللفتؾحهلل   عبر السغرم إلب سندلس
كحػهللف عػد  تػههللف ررنهللطػ  فػ  از لػهلل  حبيػر بدػبب السيػهللدمحمريؽ إلييػهلل نػؽ ندػػمس  

 .كريرىهلل نؽ سنهللكؽ ا ندلس السحتم ب   مشدي  كنرتي  كدمحميهللف كإوبيمي  كقرط
لحرصػػؾف عمػػب  ،كحػػهللف السدػػمسؾف فػػ  ررنهللطػػ  عمػػب صػػم  ك ينػػ  بفحهػػهللـ الذػػرع

بدػبب حثػرت الحػركم نػع  ،بحسهللي كَرْيرت ف  نررت ا تالـ كسىمو عمػب سعػدائيؼ ، ظبينيهلل
كس نحػؾا سف بنػهللسىؼ فػ   ،نرهللنى ا ندلس دمحمعمت بنمؾم السدمسيؽ الحسي  دمحمػيال بعػد دمحميػ 

 .(ٔ) مػ البال  نىؽ  بنهللس ا تالـ كالتخاـ  سحههللنو
  

                                         

   (.ٓٗٔ/ٕ)، لخظيب، ا( ا حهللط ٔ)
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 .  الحهللل  العمسي السدفل  الثهلللث 
بعػد  سهللنيػ   لند حهللنت ا ندلس نش  افتتهللحيهلل كإلب  ركج السدمسيؽ نشيهلل ا ػظراناً 

كحػػهللف العػػهلللؼ كسىػػ  العمػػؼ  ،لمعمػػؼ كالحزػػهللنت بػػهللعتراؼ سعػػدائيهلل قبػػ  سصػػدقهللئيهلل قػػركف نرحػػخاً 
دمحمد فػ  كحهللف سىػ  العمػؼ يتمنػؾف العمػـؾ فػ  السدػهلل ،نعغسيؽ بغرنهللط  نؽ الخهللص  كالعهللن 

   .(ٔ)حمنهلل  سك ف  نشهللزؿ السذهلللخ
كس ػ كا يدنتػؾف بجهللنبػو  ،فػ  الػتعمؼ كقد دمحمعػ  سىػ  ررنهللطػ  النػررف الكػريؼ ستهللتػهللً 

 ؾفرىػػهلل عشػػد  و نيػػخت لجػػبالذػػعر كقػػؾانيؽ العربيػػ  ك جؾيػػد الخػػو ن حتػػب صػػهللن حدػػؽ الخػػ
 .طالم العمؼ كالعمسهللس

كحهللنػت  ،كلند  سيخ  ررنهللط  ف  عيد  ش  نرر ف  انتالؾ السهتبهلل  الخهللصػ 
الرحمػػ  إلػػب السذػػرؽ ىػػ  رهلللػػ  ا نػػ  لكػػ  طهلللػػب عمػػؼ نسػػهلل دمحمعػػ   فػػؾؽ الغرنػػهللطييؽ عمػػب 

 .(ٕ)السذرؽ عمسهللئيؼ إلب  منيو نؽ سنبهللبو ف  السغهللنب   بدبب نحم  
  

                                         

   (.ٕ٘ٓ/ٔ)، السنرو ، ( نف  الظيبٔ)

   (.ٜٕٚ/ٕ)، لخظيب، ا( ا حهللط ٕ)
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  دهللئ   التعريف  تفدير ا ؽ دمحمخو، كفيو  ال   نال الث طمبالس
 

 التعريف بهلللكتهللم كقيستو العمسي .  لبا ك  السدفل          
   نشيجو ف  التفدير.السدفل  الثهللني         
   نرهلل نه ف  التفدير.السدفل  الثهلللث         
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 .التعريف بهلللكتهللم كقيستو العمسي   لبا ك  السدفل 
التديي  لعمػـؾ التشخيػ   ػدكف نشػهللزع فنػد س بتػو الستلػ  نحسػو هللا فػ  اتؼ الكتهللم 

 .ح لػ دمحمسؾع رفيرت نؽ الستردمحمسيؽ لوك  ،نندن  حتهللبو
دمحم  ػػؽ عبػػدالسمػ النيدػػ  السشتػػؾنو الغرنػػهللط    كسكؿ نػػؽ صػػر   شدػػبتو لػػو ىػػؾ

س ػػ   فػػ  حتهللبػػو نشيػػهللج العمسػػهللس ا  يػػهللن كىػػؾ نػػؽ  النيػػ  سحسػػد كعبػػدهللا ا شػػ  ق ٖٗٛ  
  .(ٔ)رنهللتؼ  ؽ دمحمخو صهللحب التفديال

لنػػػػد حػػػػهللف ليػػػػ ا الكتػػػػهللم نرػػػػيب كافػػػػر نػػػػؽ العشهلللػػػػ  كالحفػػػػهللكت كذلػػػػػ لخرهللئرػػػػو 
نػػهلل لفػػ  بهلللحهللدمحمػػ ،    عمػػب نػػؽ يريػػده، كفيػػو نػػؽ ا لجػػهللزكنسيخا ػػو، ففتػػمؾبو عرػػرو تػػي

كىػػؾ لستػػهللز بهلللرػػدؽ كا نهللنػػ  فػػ  الشنػػ  كالركالػػ ، كىػػؾ نػػخيم نػػؽ الركالػػ  كالدنالػػ ، فهلللكػػ  
.الغهللل لجد فيو 

 ػتص هللا  عػػهلللب ندمحمػهللؿ العمػػؼ كالتحنيػي بهلللظبهللعػػ  كالتػدقيي لشذػػر ىػػ ا الػ لػ فنػػد 
 .فممو الحسد كالسش  ،الكتهللم النيؼ، كقد طبع بحسد هللا كحرنو ى ا الكتهللم طبعهلل  حثيرت

لػػػ و دمحمعػػػ  ا ػػػؽ دمحمػػػخو ك غيػػػر قيسػػػ  ىػػػ ا الكتػػػهللم نػػػؽ  ػػػالؿ الػػػدكافع كالسنرػػػد ا
.يتل  ى ا الكتهللم

عؽ الػدافع الػ و دمحمعمػو لنػـؾ  تفدػير النػررف  -نحسو هللا  عهللل  -لنؾؿ ا ؽ دمحمخو 
إف عمػػػؼ النػػػررف العغػػػيؼ ىػػػؾ سنفػػػع العمػػػـؾ قػػػدنًا، كسدمحمميػػػهلل  ظػػػرًا، كسعغسيػػػهلل سدمحمػػػرًا، )الكػػػريؼ 

كسوػػػرفيهلل ذحػػػرًا، كسف هللا سنعػػػؼ عمػػػّ  بػػػفف وػػػغمش  بخدنػػػ  النػػػررف ك عمسػػػو ك عميسػػػ  كوػػػغفش  
صػػش  العمسػػهللس ن ػػ  هللا عػػشيؼ فػػ   ػػتفيؼ نعهللنيػػو ك حرػػي  عمؾنػػو، فهللطمعػػت عمػػب نػػهلل 

 فدػػير النػػررف نػػؽ الترػػهللني  السختمفػػ  ا كصػػهللؼ، الستبهلليشػػ  ا صػػشهللؼ، فسػػشيؼ نػػؽ ر ػػر 
ا  ترهللن، كنشيؼ نػؽ طػّؾؿ حتػب حثّػر ا تػفهللن، كنػشيؼ نػؽ  كمػؼ فػ  بعػض فشػؾف العمػؼ 
 كف بعػػػض، كنػػػشيؼ نػػػؽ اعتسػػػد عمػػػب ننػػػ  سقػػػؾاؿ الشػػػهللي، كنػػػشيؼ نػػػؽ عػػػّؾؿ عمػػػب الشغػػػر 

                                         

  (.ٕٕٓ/ٔ) ،لخبيرو ا التفدير، ف  كنشيجو دمحمخو  ا ؽ( ٔ)
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كالتحنيػػي، كحػػ  سحػػد تػػمػ طرينػػهلًل نحػػهلله، كذىػػب نػػ ىبهلًل ان زػػهلله، كحػػاًل كعػػد هللا كالتػػدقيي 
الحدشب، فرربت ف  تمؾؾ طرينيؼ، كا نخػرام فػ  ندػهللؽ فػرينيؼ، كصػشفت ىػ ا الكتػهللم 

، كتػػػمكت ندػػػمكهللً  نهللفعػػػهلًل، إذ  فػػػ   فدػػػير النػػػررف العغػػػيؼ، كتػػػهللئر نػػػهلل يتعمػػػي بػػػو نػػػؽ العمػػػـؾ
.(ٔ)دمحمعمتو كدمحميخًا دمحمهللنعهللً 

 نؽ  الؿ نندنتو سنو سقب  عمب حتهللب  التفدير لعدت سنؾن ى كب لػ ندنؾ 
.العمؼ بهلللنررف العغيؼ ىؾ نؽ سفز  العمـؾ _ٔ 
.ا وتغهللؿ بهلللنررف الكريؼ عمسهلًل ك عميسهلًل نؽ سنكع الشعؼ _ٕ 
ٖ   اطالعػػو عمػػب حثيػػر نػػؽ التفهللتػػير السرػػشف  فػػ  ىػػ ا العمػػؼ فؾدمحمػػدىهلل نختمفػػ _

 .ح ّّ قد ذىب ن ىبهلًل ف  ذلػا كصهللؼ ف  حيفي   رشيفيهلل، 
نربتػػو فػػ  سف لدػػمػ ندػػمكيؼ فػػ  الترػػشي  عمػػب سف لجعمػػو كدمحميػػخًا دمحمهللنعػػهلًل _ ٗ

.نهللفعهللً 
.نربتو ف  وحؽ ى ا التفدير بدهللئر نهلل يتعمي بو نؽ العمـؾ _٘ 
قرػػػد  بػػػو سنبػػػع ننهللصػػػد   تزػػػسؽ سنبػػػع  ...  ػػػؼ قػػػهللؿ نحسػػػو هللا عػػػؽ ننهللصػػػده 

 فؾائد 
العمػػؼ، فػػ  حتػػهللم صػػغير الحجػػؼ  دػػييال عمػػب الفهللئػػدت ا كلػػب  دمحمسػػع حثيػػر نػػؽ 

الظػػػهلللبيؽ، ك نريبػػػهلل عمػػػب الػػػراربيؽ فمنػػػد احتػػػؾى ىػػػ ا الكتػػػهللم عمػػػب نػػػهلل  زػػػسشتو الػػػدكاكيؽ 
الظؾيمػػ  نػػؽ العمػػؼ، كلكػػؽ بعػػد  مخيرػػػيهلل ك سحيرػػيهلل، ك شنػػي  فرػػؾليهلل، كحػػ ؼ حذػػػؾىهلل 

ف كفزػػؾليهلل كلنػػد سك عتػػو نػػؽ حػػ  فػػّؽ نػػؽ فشػػؾف عمػػؼ النػػررف  المبػػهللم السررػػؾم فيػػو،  ك 
النذػػر السررػػؾم عشػػو، نػػؽ ريػػر إفػػرام ك   فػػريو.  ػػؼ إنػػ  عخنػػت عمػػب إلجػػهللز العبػػهللنت، 

 .نا  ترهللن، ك رؾ التظؾي  كالتكرا كإفرام

                                         

  (.ٔٙ/ٔ) دمحمخو، ا ؽ التديي ،( ٔ)
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الفهللئدت الثهللني   ذحر نكت عجيب ، كفؾائد رريبػ ، قمسػهلل  ؾدمحمػد فػ  حتػهللم  نيػهلل نػؽ 
التنظتػو كنسهلل س   و عؽ ويؾ   ن ػ  هللا عػشيؼ، سك نسػهلل ،  شهلل  صدنو، كيشهلل يع ذحرى 
 .رقع  ف  ررائب الدفهلل نؽ ندتغرفهلل  الشؾا ن، الؾا

الفهللئدت الثهلللث   إلزهلل  السذهال ، إنهلل بح  العند السنفال ، كإنػهلل بحدػؽ العبػهللنت 
 كنفع ا حتسهلل  ، كبيهللف السجسال .

الفهللئػدت الرابعػ    حنيػي سقػؾاؿ السفدػريؽ، الدػنيؼ نشيػهلل كالرػحي ، ك سييػخ الػػرادمحم  
كذلػػػػ سف سقػػؾاؿ الشػػهللي عمػػػب نرا ػػب  فسشيػػهلل الرػػػحي  الػػ و لعػػّؾؿ عميػػػو،  ،نػػؽ السردمحمػػؾ 

 ػػػػؼ إّف ىػػػػ ا  ،كنشيػػػػهلل البهللطػػػػ  الػػػػ و   يمتفػػػػت إليػػػػو، كنشيػػػػهلل نػػػػهلل لحتسػػػػ  الرػػػػح  كالفدػػػػهلل 
ا حتسػػهللؿ قػػد لهػػؾف نتدػػهللكيهلل سك نتفهللك ػػهلل، كالتفػػهللك  قػػد لهػػؾف قمػػيال سك حثيػػرا، كإنػػ  دمحمعمػػت 

نر بػػ  كحػػ  قػػؾؿ فف نهللىػػهلل نػػهلل سصػػر  بفنػػو ليػػ ه ا قدػػهللـ عبػػهللنا  نختمفػػ ،  عػػرؼ  يػػهلل حػػ  
 ظف سك بهللط ،  ؼ نهلل سقؾؿ فيو إنو  عي  سك بعيد،  ؼ نهلل سقؾؿ إّف ريػره سندمحمػ  سك سقػؾى 
سك سعير سك سوير  ؼ نهلل سقّدـ ريره عميو إوعهللنا  تردمحمي  الستنّدـ سك بهلللنؾؿ فيو  قيػ  حػ ا، 

سفعػػػ  ذلػػػػ  حػػػد قرػػػدا لمخػػػركج نػػػؽ عيد ػػػو، كسنػػػهلل إذا صػػػرحت بهللتػػػؼ قهللئػػػ  النػػػؾؿ فػػػان  
سنػػريؽ  إنػػهلل لمخػػركج عػػؽ عيد ػػو، كإنػػهلل لشرػػر و إذا حػػهللف قهللئمػػو نسػػؽ لنتػػدى بػػو، عمػػب سنػػ  
لدػػػػت سندػػػػب ا قػػػػؾاؿ إلػػػػب سصػػػػحهلل يهلل إّ  قمػػػػيال، كذلػػػػػ لنمػػػػ  صػػػػح  إتػػػػشهلل ىهلل إلػػػػييؼ، سك 
  تالؼ الشهللقميؽ ف  ندبتيهلل إلييؼ، كسنهلل إذا ذحر  وي هلل  كف حههللل  قؾلػو عػؽ سحػد فػ لػ 

س نمػػػده كسن زػػػيو تػػػؾاس حػػػهللف نػػػؽ  منػػػهللس نفدػػػ ، سك نسػػػهلل س تػػػهللنه نػػػؽ حػػػالـ  إوػػػهللنت إلػػػب سنػػػ 
ريرو، كإذا حهللف النؾؿ ف  رهللل  الدػنؾم كالػبظالف لػؼ سذحػره  شخييػهلل لمكتػهللم، كنبسػهلل ذحر ػو 
 حػػػ يرا نشػػػو، كىػػػ ا الػػػ و نػػػؽ التػػػردمحمي  كالترػػػحي  نبشػػػّ  عمػػػب النؾاعػػػد العمسيػػػ ، سك نػػػهلل 

هللبػهلل فػ  نؾدمحمبػهلل  التػردمحمي   ػيؽ ا قػؾاؿ إف وػهللس  نتزػيو المغػ  العربيػ ، كتػش حر بعػد ىػ ا ب
كتسيتو حتهللم التديي   لعمـؾ التشخي  كقّدنت ف  سّكلو ننػّدنتيؽ  إحػداىسهلل فػ  س ػؾام  ،هللا

نهللفعػ ، كقؾاعػد حميػ  دمحمهللنعػ  كا  ػرى فيسػهلل حثػػر  كنه نػؽ المغػهلل  الؾاقعػ . كسنػهلل سنرػب إلػػب 
كتػعيهلل نذػهؾنا، ككتػيم   ،بػركناهللا العغيؼ الكريؼ  سف لجع   رشي  ى ا الكتهللم عسػال ن

 ؾصمش  إلب دمحمشهلل  الشعيؼ، ك شنػ ن  نػؽ عػ ام الجحػيؼ، ك  حػؾؿ ك  قػؾت إّ  بػهلل العمػ  
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   .(ٔ)العغيؼ
كنػػؽ الجؾانػػب النيسػػ  العمسيػػ  ليػػ ا التفدػػير نػػهلل ذحػػره الخبيػػرو نحسػػو هللا نػػؽ سف 

ير الحنبػػػ   فدػػػير ا ػػػؽ دمحمػػػخو ىػػػؾ التفدػػػير ا ندلدػػػ  الؾحيػػػد الػػػ و كصػػػ  إليشػػػهلل نػػػؽ  فهللتػػػ
 .(ٕ)الستف رت ف   هللنيخ ا ندلس

  

                                         

  .(ٕٙ-ٔٙ/ٔ) دمحمخو، ا ؽ التديي ، (ٔ)

 .(ٓٛٛ/ٕ)، الخبيرو، ا ؽ دمحمخو كنشيجو ف  التفدير( ٕ)
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 .رف  التفدي (ٔ)  نشيجوالسدفل  الثهللني 
فػ  التفدػير    ػد لػ  سف س ظػرؽ نػشيم ا نػهللـ ا ػؽ دمحمػخو  يػهللف قب  الذركع ف   

ي الػ و تػمكو نشهللىم السفدريؽ عسؾنهلًل   ػيؽ السػشيم الػ و ا تػهللنه كالظريػنؾاع التفدير ك  
 .نؽ  يشيهلل

 أ ماع التفدير 
  نؽ حيج الركال  كالدنال  إلب نؾعيؽ شندؼي

    التفدير السعتد بو عشد دمحمسيؾن العمسهللس تمفهلًل ك مفهلًل ىؾ يشندؼ إلب نؾعيؽ
 التفدير بالسأثمر أ  التفدير الشقم)   :الشمع األ ل

  .كي حر التفدير بهلللسف ؾن ف  ننهلل   التفدير بهلللرسو
   .(ٕ)كالسف ؾن اتؼ نفعؾؿ بسعشب السشنؾؿ

 .الخبر السركو كالدش  البهللقي  ر كا 
  .(ٖ)َكَنَل الخم  عؽ الدم  كنهلل ،الحديج السركو   كالسف ؾن

 

 
    كسنهلل التفدير بهلللسف ؾن
                                         

بحؾل ف  سصؾؿ التفدير  - .  ىؾ الدبي  الت   ت ى إلب ى ا اليدؼ السرتؾـالسشيم( ٔ)
 ق.ٜٔٗٔ، نهتب  التؾب ، (٘٘)ص ،الركن عبدالرحسؽ فيد ، كنشهللىجو

 طبع ، ان الحديج، النهللىرت (ٜ-ٛص) ،سحسد  ؽ دمحم الفيؾن  السنرو ر، السربهلل  السشي( ٕ)
 ـ.ٕٛٓٓ

الظبع   ،( النهللىرت، نهتب  الذركؽ الدكلي ٙ-٘ص)نجسع المغ  العربي ، ،السعجؼ الؾتيو( ٖ)
 ـ.ٕٗٓٓ ،الرابع 



ٗٓ 

 

 

 ( ٔ) سقؾاؿ الرحهللب  ... س ر فيو قؾؿ نؽ الدش  سك نهلل  كىؾ
كيػػ ىب بعػػض البػػهللحثيؽ فػػ  عمػػـؾ النػػررف ك فدػػيره إلػػب اعتبػػهللن التفدػػير بهلللسػػف ؾن 

  التفديرلذس  سنبع  سنؾاع نؽ 
التفدػير فػ  عرػر الرػحهللب    نن   نرظفب ندمؼ فػ  حتهللبػو نشػهللىم السفدػريؽ

لذػػس  السشنػػؾَؿ عػػؽ هللا  عػػهلللب فػػ  )  سف التفدػػير بهلللسػػف ؾن (ٕ) س ػػؾ وػػيب عػػؽ الػػدحتؾن دمحم
 ،كالسشنػػؾؿ عػػؽ الرػػحهللب  ن ػػؾاف هللا عمػػييؼ ،كالسشنػػؾَؿ عػػؽ نتػػؾؿ هللا ،النػػررف الكػػريؼ

يػػػػػػػدكن التفدػػػػػػػير  كعمػػػػػػػب ىػػػػػػػ ه ا نػػػػػػػؾاع ا نبعػػػػػػػ ، كالسشنػػػػػػػؾؿ عػػػػػػػؽ التػػػػػػػهللبعيؽ نحسيػػػػػػػؼ هللا
   .(ٖ)بهلللسف ؾن....(

     .(ٗ)هللنم ى ا ذحر دمحم حديؽ ال ىب  ف  حتهللبو التفدير كالسفدركف كبسهلل لن
ك  نؾافػػػي ىػػػت س فػػػ  )  بعػػػد ذحػػػره ليػػػ ه التعػػػهللنيف __ لنػػػؾؿ صػػػال  الخهلللػػػدو 

بهلللسػف ؾن ىػؾ  فدػير  ركنرى سف التفدػي ،ننؽ التفدير بهلللسف ؾ نررف بهلللنررف اعتبهللن  فدير ال
 فدػػػير   النػػػررف بهلللدػػػش  كبػػػفقؾاؿ الرػػػحهللب  كالتػػػهللبعيؽ ك ػػػهللبع  التػػػهللبعيؽ .... إلػػػب سف قػػػهللؿ

 ف السفدػػر فػػ  ىػػ ه الخظػػؾت لفدػػر حػػالـَ هللا بهػػالـ ،نررف بػػهلللنررف لػػيس  فدػػيرًا بهلللسػػف ؾ النػػ
 ك  ،سو ىػؾ   لعتسػد عمػب البحػج كالشنػ ، كليس بهػالـ البذػر نػؽ صػحهللب  ك ػهللبعيؽ ،هللا

                                         

 ان  ،(ٕٚٔ)ص،  حنيي دمحم عبدالرحسؽ السرعذم ، لجردمحمهللن عم   ؽ دمحم الذريف ا ،التعريفهلل ( ٔ)
ف  عمـؾ النررف، دمحم عبدالعغيؼ  نشهللى  العرفهللف - ق ٕٕٔٓالشفهللئس،  يرك ، الظبع  الثهلللث ، 

 .ـٕٔٓٓ،  ان الحديج، النهللىرت،(٘ٔ-ٗٔ/ٕ)،  حنيي سحسد  ؽ عم ، لخنقهللن ا

،نهتب  الدش ، النهللىرت، (ٗٛ)صف  حتب التفدير، دمحم س ؾويب ، ا ترائيميهلل  كالسؾ ؾعهلل   (ٕ)
 .قٛٓٗٔالظبع  الرابع ، 

ان  ، (ٖٕ)ص، نرظفب ندمؼ، نشهللىم السفدريؽ الندؼ ا كؿ  التفدير ف  عرر الرحهللب ( ٖ)
 .ق٘ٔٗٔالسدمؼ، الريهللض، الظبع  ا كلب، 

، نهتب  كىب ، النهللىرت، الظبع  الدهللبع ، (ٕ٘ٔ/ٔ)، دمحم حديؽ ال ىب ، التفديركالسفدركف ( ٗ)
 .ـٕٓٓٓ
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 ،لحتػػػهللج إلػػػب  خػػػريم ك رػػػحي    ، ف النػػػررف نحفػػػؾظ  هلل ػػػت ،يشنػػػ  يتحػػػرى صػػػح  نػػػهلل
، رزنػػػ  لألقػػػؾاؿ السػػػف ؾنت فػػػ  التفدػػػيفػػػهلللتخريم كالترػػػحي  كالتحػػػرو كالحػػػرص صػػػف  نال

  .(ٔ)(عهللا سعمؼ، فيؾ ليس نؽ التفدير بهلللسف ؾنت، لحتهللج إلب ح  ى ا كالنررف  
كالرػػحهللب   كفػػ  ىػػ ا الشػػؾع لعشػػب السفدػػر بجسػػع نػػهللنكو عػػؽ الرتػػؾؿ   
نهتفيػػػهلًل  ػػػ لػ كنػػػشيؼ نػػػؽ لنػػػهللنف  ػػػيؽ سقػػػؾاؿ الرػػػحهللب  كالتػػػهللبعيؽ كيػػػردمحم   ػػػيؽ  (ٕ)كالتػػػهللبعيؽ

                                         

( ٛٗٔ-ٚٗٔص)، صال  عبدالفتهلل  الخهلللدو، عريف الدانتيؽ بسشهللىم السفدريؽ  (ٔ)
 .ـٕٕٔٓ،  ان النمؼ،  نذي، الظبع  الخهللند ، (ٕٓٓصك)
،  ان ا ؽ الجؾزو، (٘٘-ٗ٘ص)،فرؾؿ ف  سصؾؿ التفدير ف  حتهللبو الظيهللنندهللعد  انتند (ٕ)

نك    نرظم  التفدير بهلللسف ؾنرير  قيي ف  إعظهللس الؾص  لؾ ـ، ٜٜٜٔالدنهللـ، الظبع  الثهلللث ،
 فدير النررف بهلللنررف  نن  فيو،    ىؾ  ا    سؽ  فديرنؽ    سفا وههلل   عمب  فدير التهللبع 

 ،كإف حهللف السفدرىؾ الرحهلل  ، ، فيؾ نؽ التفدير الشبؾو  ف حهللف السفدر ىؾ الرتؾؿ، فافدر بو
 ؼ  ح  سف  فدير .ىؾ التهللبع  ،فيؾ نؽ  فدير التهللبع كإف حهللف السفدر ، فيؾ نؽ  فدير الرحهلل  

،كذلػ  ف طريي الؾصؾؿ إلب  فديرى ه رف بهلللنررف ىؾ نؽ التفدير بهلللرسوالرحهلل   سكالتهللبع  النر 
ك يمـخ سف ح  نؽ فدررل  بآل  سف  فديره ى ا لنب ،    قد ،  ي ه اآلل  ىؾ الرسو كا دمحمتيهلل اآلل  

، كلؾحهللف يمـخ قبؾؿ قؾؿ ح  نؽ حهسو حهؼ  فدير الرحهلل   كالتهللبع كبشهللس عميو ف لهؾف نردمحمؾحهللً 
  بهللآلل  كلؾحهللف  فديراآلل ،نث  نهللن  الظبرو  فدير نجهللىد فدررل  بآل  لسهلل نّ  و س نؽ ى ه ا قؾاؿ،
 نؽ التهللبعيؽ نمخنهلًل لسهلل عدؿ عشو الظبرو.

، كيجب ا    بو ،نلسهؽ سف لظمي عميو  فدير بهلللسف ؾ كال و لغير ل  سف نهلل   ؼ قهللؿ
    الل سنؾاع

 .نؽ  فديره بهلللنررف  نهللنكو عؽ نتؾؿ هللا ا كؿ
 .  نهللنكو عؽ الرحهللب  نسهلل لو حهؼ الرفع نكفتبهللم الشخكؿ كالسغيبهلل الثهللن 

، لؾدمحمؾم ا    بون  ف نيمحي بهلللسف ؾ ، كى ا نهللسدمحمسع عميو الرحهللب  سك التهللبعؾف   لجكالثهلل
،سك إ بهللنًا عؽ سنر فديرالرحهللب  فاف حهللف نجسعهلًل عميو، سك حهللف تبب نخكؿففنهلل  .ا دمحمسهللع حج 

تؾاس حهللف نعتسده  ،ذلػ فيؾ نؽ بهللم ا دمحمتيهلل  كالرسو كإف حهللف رير، ريب  فيؾ ف  حهؼ السرفؾع
 .ررىهلل نؽ س كا  ا دمحمتيهلل  ف  التفديسكري، المغ 
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 .ا قؾاؿ ندتدً  بسهلل ندمحمحو
كلمتفدػػير بهلللسػػف ؾن نرػػهلل ن حسػػهلل تػػيف    ذحرىػػهلل فػػ   نرػػهلل ن ا ػػؽ دمحمػػخو فػػ    
 التفدير. 

تػػػػؾاس حهللنػػػػت سحهلل يػػػػَج  ،صػػػػحيح  السػػػػف ؾنت  فػػػػ  التفدػػػػير حػػػػ  ا قػػػػؾاؿكليدػػػػت 
فنػػػػػد   ػػػػػ  ا قػػػػػؾاؿ السػػػػػف ؾنت رفػػػػػ  الؾ ػػػػػع  ،سك التػػػػػهللبعيؽ ،سك سقػػػػػؾاً  لمرػػػػػحهللب  ،نرفؾعػػػػػ 

 . ؾن سقؾاؿ حثيرت نؾ ؾع  سك  عيف كقد كدمحمد ف  حتب التفدير بهلللسف ،كا  تالؼ
كنعرفػػػ   ،السػػف ؾنتيت ػػ  التفدػػير بهلللسػػػف ؾن إ  بعػػد  خػػريم  مػػػػ ا قػػؾاؿ  لػػ لػ  

كنػػػر  نػػػهلللؼ يثبػػػت نػػػؽ  ،عشػػػد ذلػػػػ نعتسػػػد ذلػػػػ الرػػػحي  الثهلل ػػػت ،الرػػػحي  الثهلل ػػػت نشيػػػهلل
   .السؾ ؾع سك الزعي 

  مُ أشهر السؤلفات  ) هذا الشمع مُ التفدير:
 ._ دمحمهللنع البيهللف عؽ  فكي  رو النررف     دمحمعفر دمحم  ؽ دمحمرير الظبرو ٔ
 .رازو ررف العغيؼ   ؽ س   حهلل ؼ ال_  فدير النٕ
     دمحم الحديؽ  ؽ ندعؾ  البغؾو. _ نعهلللؼ التشخي  ٖ
دالحي  ؽ رهلللب ا ػؽ _ السحرن الؾدمحميخ ف   فدير الكتهللم العخيخ     دمحم عبٗ

 .عظي  ا ندلد 
 الدنذن . _  فدير النررف العغيؼ     الفداس إتسهللعي   ؽ عسر  ؽ حثير٘
 .ثؾن ف  التفدير بهلللسف ؾن لمديؾط _  الدن السشٙ

 التفدير بالرأو الددرد   انَتهاد الرحيح  :الشمع ال ا )
ىػػؾ  فدػػير النػػررف بسعػػهللف  نتزػػييهلل العمػػـؾ   التفدػػير بػػهلللرسو سك التفدػػير بػػهلللسعنؾؿ

                                         

، كنهللعداه فيؾ  فدير إذا حهللف نسهلل سدمحمسع عميو التهللبعؾف  نك فدير التهللبع  يمحي بهلللسف ؾ 
 (.ٚ٘-ٙ٘)ص، ويب ؾ س  ،ا ترائيميهلل  – ، تررؼ .بهلللرسو
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الت  لدتسد نشيهلل عمؼ التفدير كى ه العمـؾ ى  عمػؼ العربيػ  نحػؾًا كصػرفهلًل كبالرػ  كس بػهللن 
 .(ٔ)العرم كسصؾؿ الفنو

بعػد نعرفػ   ،بهلللرسو عبهللنت عؽ  فدػير النػررف بهلل دمحمتيػهلل التفدير )  كعرفو بعزيؼ
 ،ككدمحمػػػؾه   لتيػػػهلل ،كنعرفتػػػو لأللفػػػهللظ العربيػػػ  ،السفدػػػر لكػػػالـ العػػػرم كنشػػػهللحييؼ فػػػ  النػػػؾؿ

كنعرفتػػػو بهلللشهللتػػػخ  ،كاتػػػتعهللنتو فػػػ  ذلػػػػ بهلللذػػػعر الجػػػهللىم ، ككقؾفػػػو عمػػػب ستػػػبهللم الشػػػخكؿ
 .(ٕ) (رج إلييهلل السفدا  كا  الت  لحتهللكرير ذلػ نؽ  ،كالسشدؾخ نؽ رلهلل  النررف

لجػػب ا تػػتشهلل  إليػػو بعيػػدًا   فػػاف حػػهللف ا دمحمتيػػهلل  نؾفنػػهلًل سو ندػػتشدًا  إلػػب نػػهلل  
 .(ٖ)كإ  فس نـؾ ،عؽ الجيهللل  كالزالل  فهلللتفدير بو نحسؾ 

كف  ى ا الشؾع نؽ التفدير لعسد السفدػر إلػب اآللػهلل  النررنيػ  فيفدػرىهلل  رسلػو بعػد 
 .حسهلل  ندـ ف  السردن الدهلل ي ، فىمؾا ل لػسف لهؾف نؽ سى  المغ  كالعمؼ ال يؽ 

   : مُ العمساا مُ قدم  التفدير بالرأو  إلى قدسيُ هسا
 .كىؾ التفدير السبش  عمب عمؼ كنعرف  ،_ التفدير بهلللرسو السحسؾ  
   .كىؾ التفدير ال و لنؾلو  ا ندهللف بال عمؼ ،_ التفدير بهلللرسو الس نـؾ 

نحسػػػؾ  نػػػفدمحمؾن، كالثػػػهللن   نػػػ نـؾ   لكػػػؽ ا كؿ ،فيػػػ اف صػػػشفهللف حالىسػػػهلل بػػػهلللرسو
 .(ٗ)نؾزكن

                                         

 (.ٕٙٔص)، لجردمحمهللن ا ،التعريفهلل ( ٔ)

 - ٖٔٗالخهلللدو  تعريف الدانتيؽ)صنمو عشو كن ،(ٖٛٔ/ٔ) ،ل ىب ، االتفدير كالسفدركف  (ٕ)
ٗٔٗ). 

 .(ٛٗ/ٕ)الخنقهللن ،  ،نشهللى  العرفهللف (ٖ)

،  ان (ٕ٘ٛ-ٕٙٚ/ ٗ)،  حنيي نذيؾن حدؽ، لذهللطب إ راىيؼ  ؽ نؾتب المخس  ا ،السؾافنهلل  (ٗ)
 .ـٜٜٚٔا ؽ عفهللف، الخبر، الظبع  ا كلب، 
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كنػشيؼ س ػؾبهر  ،هلللرسو الرػحهللب  كالتػهللبعؾف نػؽ بعػدىؼ كعسمػؾا بػوهلللتفدػير بػب قهللؿك 
كإف حػهللف  ،سقؾؿ فييػهلل  رسيػ  فػاف حػهللف صػؾابهلًل فسػؽ هللا)الرديي لسهللت   عؽ الكالل  قهللؿ  

 .(ٔ)كريره ،( ظف فسش  كنؽ الذيظهللف
كىػػؾ السبشػػ  عمػػب عمػػؼ سك الػػرسو السحسػػؾ ،  الرػػحهللب  ىػػؾكىػػ ا الػػ و عسػػ  بػػو 

 .رمب  الغؽ
كىػؾ  ،كوشعؾا عمب صهللحبو ،سنهلل الرسو الس نـؾ فيؾ ال و كقع عميو ني  الدم 

 .نهللكهللف عمب دمحمي  كىؾى 
 كال يؽ حهؾا الخالؼ ف  الرسو لؼ يبيشػؾا نػؾع الػرسو الػ و كقػع عميػو الشيػ ، كلػؾ

 .(ٕ)سهللى ه السدفل   ؼ  ردمحمي   يشياحتهللدمحمؾا إلب دمحمع  قؾليؽ ف   فعمؾا لسهلل
كحػػهللف سئسػػ  الرػػحهللب  يتؾنعػػؾف نػػؽ النػػؾؿ فػػ  التفدػػير، عمػػب نػػهلل ر ػػهللىؼ هللا نػػؽ 

ن  ذػي  النػؾؿ عمػب هللا بغيػر كحهللف الدػبب لػ لػ ، دا ليؼ حجتو إ  نهلل ،السههللن  ف  العمؼ
 .سك الؾقؾع ف  الرسو الس نـؾ ،عمؼ

 ،سوُّ سنض  نمشػ   نشيػهلل قػؾؿ س ػ  بهػر الرػديي ،كاآل هللن عػشيؼ فػ  ىػ ا نذػيؾنت
 .(ٖ)ف  النررف   رسي  سك بسهلل   سعمؼإذا قمت  ،كسوُّ تسهللس  غمش 

                                         

،  حنيي س   ر ؽ عبدالب س   عسر يؾت ، دمحمهللنع  يهللف العمؼ كفزموف  سكن ه ا ؽ عبد البر ( ٔ)
 .كلؼ لدشده ،(ٜٔٔ/ٕ)ا وبهللؿ الخىيرو،

العػ ف  حتهللبو سصؾؿ التفدير عبدالرحسؽ ؼ لفغ ن حخهلللد كبعزيؼ انتيب إلب سف ى ا الخال( ٕ)
دمحم حديؽ ال ىب  ف   -ـ، ٕٚٓٓ،  ان الشفهللئس،  يرك ، الظبع  الخهللند ،(ٔٚٔص)،كقؾاعده

 (.ٜٗٔ-ٛٛٔ/ٔ)كتهللبو التفدير كالسفدركف 

 فزهللئ ، سكن ه س ؾ عبيد ف   ت كى     خمؾ نؽ حالـ كاننظهللعلأل ر طرؽ حثيرت بفلفهللظ نتعد (ٖ)
    عبيد النهللتؼ  ؽ تالـ،  حنيي نركاف العظي  كنحدؽ  راب  ك كفهللس  ن  الديؽ،  ،النررف

ا ؽ عبد البر ف   -، (ٕٚٙ-ٕٙٙ/ٔالدانقظش  ف  العم  ) - ان ا ؽ حثير،  يرك ، ، (ٖٖٚص)
 (ٕٕٛٓ)،  ف  وعب ا لسهللفالبيين -، (ٖٗٛ-ٖٖٛ/ٕ( )ٔٙ٘ٔ) ،دمحمهللنع  يهللف العمؼ كفزمو
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 .(ٔ)كاآل هللن عشيؼ حثيرت
 ا مم أن الدمت الرالح ا قدسما إلى  رقتيُ:ن :قال ا ُ َزو رحسه هللا

  موشهم موُ تم وفت  هوم األك ور ن  ت سشهم مُ  در القر,ن  ت موم  و) معا يوه
 .(ٕ)(لسا  رد مُ التذدرد  ) ذلك  ُ ال ال   يه احتياطاً 

فيػ ه اآل ػهللن الرػحيح  كنػهلل وػهللكميهلل عػؽ سئسػ  )  نقػهللؿ ا ػؽ  يسيػ  بعػد ذحػره ل  ػهلل
الدم  نحسؾل  عمػب  حػردمحميؼ عػؽ الكػالـ فػ  التفدػير بسػهلل   عمػؼ ليػؼ بػو ففنػهلل نػؽ  كمػؼ 
بسهلل لعمؼ نؽ ذلػػ لغػ  كوػرعهلًل فػال حػرج عميػو ن كليػ ا ُنكو عػؽ ىػت س كريػرىؼ سقػؾاٌؿ فػ  

مػػؾه كىػػ ا ىػػؾ الؾادمحمػػب عمػػب التَّفدػػير ك  نشهللفػػهللَتن  نَّيػػؼ  كمسػػؾا فيسػػهلل عمسػػؾه كتػػهتؾا عسػػهلل دمحمي

                                         

السدسب  الظبرو ف   فديرها ؽ دمحمرير  - ـ،ٖٕٓٓنهتب  الرود، الريهللض، الظبع  ا كلب، ،(ٕٕٛ/٘)
نهتب  ا ؽ  يسي ، النهللىرت،الظبع   ،(ٛٚ/ٔ) حنيي سحسد وهللكر، دمحمهللنع البيهللف عؽ  فكي  رو النررف،

السدسب  ف   فديره ا ؽ حثير - ـٕٔٓٓالثهللني ، كاعتسد   حنيي عبدهللا الترح ،  ان ىجر، النهللىرت،
،  يرك ، الظبع  ا كلب،، (ٗٚٗ/ٚ( ك)ٖٔ/ ٔ) فدير النررف العغيؼ،   -ـ، ٕٕٓٓ ان ا ؽ حـخ

دمحم  يؽ لسهلل  زسشو نؽ الدش  كرو الفرقهللف،السدسب الجهللنع  حههللـ النررف كالسب النرطب  ف   فديره
الظبع  ا كلب،  ، نتتد  الرتهللل ،  يرك ،(ٚٛ/ٕٕ) ؽ سحسد النرطب ،  حنيي عبدهللا الترح ،

 .ـٕٙٓٓ

الجهللنع السدشد فت  البهللنو بذر  صحي  البخهللنو السدسب قهللؿ الحهللف  ا ؽ حجر ف   
 ان طيب ، الريهللض،الظبع   ،(ٖٖٖ/ ٖٔ)راؾ،، كعبدالرحسؽ الب عميي عبدالعخيخ  ؽ بهللز الرحي ،
 .(لكؽ سحدىسهلل لنؾو اآل ر  )،ـٕ٘ٓٓا كلب، 

الظبرو ف   فديره  - (.ٛٗ٘-ٕٗ٘/ٖ( ك)ٔٗ٘-ٖٓ٘/ٖ)حههللىهلل البيين  ف  الذعب  (ٔ)
 حنيي عهللنر الجخان كسنؾن  ،نجسؾع الفتهللكى ف  الحران  ا ؽ  يسي   - ،(ٜٛ-ٗٛ/ٔ)

الذهللطب  ف  السؾافنهلل   -ـ، ٕ٘ٓٓ ان الؾفهللس، نرر، الظبع  الثهلللث ،  ،(ٖٗٚ/ٖٔ)البهللز،
(ٗ/ٕٛٓ-ٕٖٛ.) 

 (.  ٘ٛ/ٔ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٕ)
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 .(ٔ)(ك  سحد
 . ر و  ) السشع مُ تفدير القر,ن بسارد الرأو حدر ان

نػؽ )  قػهللؿ نتػؾؿ هللا   قػهللؿ ،عػؽ ا ػؽ عبػهللي ن ػ  هللا عشػو :الحدرث األ ل
 .(ٕ)(قهللؿ بهلللنررف بغير عمؼ فميتبؾس ننعده نؽ الشهللن

نػػؽ قػػهللؿ ) قػػهللؿ نتػػؾؿ هللا   عػػؽ دمحمشػػدم ن ػػ  هللا عشػػو قػػهللؿ :الحوودرث ال ووا )
 .(ٖ)(ف  النررف  رسلو ففصهللم فند س ظف

                                         

  (. ٖٗٚ/ٖٔ)ا ؽ  يسي ،  ،نجسؾع الفتهللكى  (ٔ)
، كنقؼ (ٜٙٗ/ٖ( )ٜٕٙٓنقؼ)،  حنيي وعيب ا ننهللؤكم، ندشده ف   ؽ حشب  سحسدنكاه  (ٕ)
نتتد  الرتهللل  ، (، ٘٘ٔ/٘( )ٕٖٗٓ( كنقؼ )ٕٕٔ/٘) (ٜٕٗٚ( كنقؼ )ٕٓ٘/ٗ( )ٜٕٕٗ)

حتهللم  نع ور   حف  ا حؾذو، لمبسهللنحفؾنو، كالترن و ف  تششوـ، ٜٜ٘ٔ يرك ، الظبع  ا كلب،
( ٜٕٔ٘( ك)ٜٕٓ٘دمحمهللس ف  ال و لفدر النررف   رسلو، نقؼ ) ، بهللم نهللس ؾام  فدير النررف

ف  فزهللئ  النررف  حنيي فهللنكؽ حسهلل ت، بهللم كالشدهللئ   يت ا فكهللن الدكلي ، ا ن ف، (، ٕٛٚٔ/ٕ)
 ان إحيهللس العمؾـ ، ، (ٖٙٔ-ٖٗٔ)ص(ٓٔٔك)(ٜٓٔنقؼ ) نؽ قهللؿ ف  النررف بغير عمؼ، حديج

طريي عبد كريرىؼ نؽ  ـ،ٕٜٜٔ،زهللس ، السغرم ، الظبع  الثهللني ،  ان البيك ان الثنهللف  ، يرك 
 .، عؽ ا ؽ عبهلليا عمب  ؽ عهللنر الثعمب ، عؽ تعيد  ؽ دمحمبير

كى ا إتشهلل   عي  لزع  عبد ا عمب  ؽ عهللنر الثعمب ، كلال تالؼ ف  الحديج، فسرت 
 .حدل بو نرفؾعهلًل، كنرت نؾقؾفهللً 

بهللم الكالـ ، حتهللم العمؼنع ور  عؾف السعبؾ ،   ؽ سنير العغيؼ ربهلل و، س ؾ  اك  ف  تششو  (ٖ)
،  يرك ، ا(، ٜ٘ٙٔ/ٕ( )ٕٖ٘ٙف  حتهللم هللا بال عمؼ، نقؼ) ـ، ٕ٘ٓٓلظبع  ا كلب، ان ا ؽ حـخ

نررف، بهللم نهلل دمحمهللس ف  ال و لفدرالنررف   رسلو، نقؼ حتهللم س ؾام  فدير ال كالترن و ف  تششو
( ،  كالبيين  ف  ٖ٘ٔ()صٔٔٔ(، كالشدهللئ  ف  فزهللئ  النررف حديج نقؼ )ٕٛٚٔ/ٕ( )ٕٜٕ٘)

ؽ س   ي   ؽ عبدهللا  ؽ س   حـخ النظع ، عكريرىؼ نؽ طرؽ عؽ تي، (ٓٗ٘/ٖ) وعب ا لسهللف
 .، بوعسراف الجؾن ، عؽ دمحمشدم

 .حـخ النظع  ك فر ه عؽ س   عسراف كى ا إتشهلل   عي  لزع  تيي   ؽ س  
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فانَّسػهلل سنا  عهللا سعمػػؼ الػػرسو الػػ و لغمػػب  ،كىػػ ا إْف صػػ َّ )  قػهللؿ البيينػػ  نحسػػو هللا
 ،عمػػب النمػػب نػػؽ ريػػر  ليػػ  قػػهللـ عميػػو، فسثػػ  ىػػ ا الػػ و   لجػػؾز الحهػػؼ بػػو فػػ  الشػػؾازؿ

كسنػػهلل الػػرسو الػػ و لذػػده  رىػػهللف فػػهلللحهؼ بػػو فػػ  الشػػؾازؿ  ،فكػػ لػ   لجػػؾز  فدػػير النػػررف بػػو
 .(ٔ)ئخ، كح لػ  فدير النررف بو دمحمهللئخ(دمحمهلل

كلعػ  الػدافع لػو ىػؾ  ،كحهللف ا نهللـ سحسد نسؽ نيب عؽ الكتهللب  ف  نعهللن  النػررف
 ،ك حسيػػ  الػػشص النػػررف نعػػهللف ريػػر نػػرا ت فيػػو ،الؾقػػؾع فػػ  التفكيػػ  فػػ  حػػالـ هللا تػػبحهللنو

 كريرىؼ.فع  السعتخل   كسهلل
 مغشػػ  سنػػػ  تلػػ  حتهللبػػهلًل فػػ  ) (ٕ)ـ سحسػػد   ػػ  عبيػػد النهللتػػؼ  ػػؽ تػػالـقػػهللؿ ا نػػهلل

                                         

 حي  الترن و ك عنبو السشهللكو ف كن كا  ر، كتيي    عفو رير كاحد نؽ سى  العمؼ
 .  ـٕٜٚٔالظبع  الثهللني ، ، ان السعرف  ،  يرك ، (ٜٓٔ/ٙ)ر،فيض الندير ور  الجهللنع الرغي

ف  عمـؾ  ا  نهللف الديؾط  ف دمحمالؿ الديؽ  عشو كننمو (،ٖٕٗ/ٕلبيين )، اوعب ا لسهللف (ٔ)
، نجسع السمػ فيد لمسرح ، السديش ، (ٜٕٕٛ/ٙ)النررف،  حنيي نرحخ الدناتهلل  النررني ،

  البيين  دمحمهللس عؽ دمحمسهللع  نؽ العمسهللسكبسهلل لنهللنم  فكي   ق،ٕٙٗٔ
ا ؽ  -(،ٛٚ/ٔالظبرو ف   فديره ) - ،(ٕٜٕ٘الترن و ف  تششو  حت حديج نقؼ )

-ٕٕ/ٔ) حنيي عبدهللا ا نرهللنو عدمحم العشهللن ، ف   فدير الكتهللم العخيخ، عظي  ف  السحرنالؾدمحميخ
نجسؾع الفتهللكى،  ا ؽ  يسي  ف  -ـ، ٕٚٓٓطبع  كزانت ا كقهللؼ النظري ، الظبع  الثهللني ، (،ٖٕ

دمحم  ؽ  –( ٙٔ/ٔف   فديره)ا ؽ حثير -،(ٓٙ-ٛ٘/ٔالنرطب  ف   فديره) -،(ٖ٘ٚ-ٖٗٚ/ٖٔ)
،  ان إحيهللس الكتب العربي ، (ٗٙٔ-ٔٙٔ/ٕ)ف  عمؾـ النررف، برىهللفالف   الخنحذ عبدهللا  ؽ  يهلل ن 

-ٜٕٕٓ/ٙ)، ا  نهللف ف  الديؾط  -ـ، ٜٚ٘ٔك ان السعرف ،  يرك ، الظبع  ا كلب،
 .(ٕٖٕٓ-ٖٕٔٓ/ٙ(ك)ٖٜٕٕ

ؽ حبهللن العمسهللس بهلللحديج كالفنو كالتفدير ، نيد النهللتؼ  ؽ تالـ اليركو المغؾو س ؾ عب  ىؾ (ٕ)
،  ؾف  تش  سا  كا  م، نؽ نتلفهلل و  حتهللم رريب الحديج، كرريب السرش ، كنعهللن  النررفكالنرا
 .ق بسه ٖٕٕسك  قٕٕٕ

كسنبهللس س شهللس الخنهللف، سحسد  كفيهلل  ا عيهللف - ،(ٕٖ/ٕ)، الداكك و، طبنهلل  السفدريؽ -  
نعجؼ  -ـ، ٜٜٗٔ ان صهلل ن،  يرك ،  ،(ٓٙ/ٗ)،  حنيي إحدهللف عبهللي، ا ؽ  مكهللف ؽ دمحم 
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 .(ٔ)(عبيدت سئس   حتم ليؼ ف  نعهللن  النررن  ن فال  فع  النراسا  سقست فيو الفراس كسبهلل
   : مُ أهم السؤلفات  ) التفدير بالرأو

التفكيػػػ  _ الكذػػػهللؼ عػػػؽ حنػػػهللئي رػػػؾانض التشخيػػػ  كعيػػػؾف ا قهللكيػػػ  فػػػ  كدمحمػػػؾه ٔ
 .    النهللتؼ نحسؾ   ؽ عسر الخؾانزن  الخنخذرو 

_ نفػػهلل ي  الغيػػب سك التفدػػير الكبيػػر   ػػ  عبػػدهللا فخػػر الػػديؽ دمحم الظبرتػػتهللن  ٕ
 الرازو. 

_ البحػػر السحػػيو   ػػ  عبػػدهللا  دمحم  ػػؽ يؾتػػ  ا ػػؽ حيػػهللف ا ندلدػػ  الذػػيير ٖ
 .بف   حيهللف
بع السثػػهللن    ػػ  الثشػػهللس وػػيهللم _ نك  السعػػهللن  فػػ   فدػػير النػػررف العغػػيؼ كالدػػٗ

 الديؽ نحسؾ  ا لؾت   البغدا و.
كقػػػػد ُكدمحمػػػػد   فهللتػػػػير  جسػػػػع  ػػػػيؽ التفدػػػػير بهلللسػػػػف ؾن كالتفدػػػػير بػػػػهلللرسو السحسػػػػؾ  

 .كتفدير ا نهللـ ا ؽ دمحمخو ك فدير ا نهللـ الذؾحهللن  فجسعؾا  يؽ الركال  كالدنال 
 
   لُفدر سمشاهج ال 

السؾ ػػػؾعي  السحػػػد ت التػػػ  التػػػـخ  يػػػهلل فسشػػػهللىم السفدػػػريؽ ىػػػ  الخظػػػو العمسيػػػ  
 .السفدركف ف   فهللتيرىؼ لمنررف

  بهللعتبهللن حيفي   شهللكلو كعر و  إلب قدسيؽ يشندؼ التفدير
                                         

 -ٜٕٛٔ/ ٘)الحسؾو،  حنيي إحدهللف عبهللي،  لهللقؾ إنوهلل  ا نيب إلب نعرف  ا  يب،  ا  بهللس
نؽ صدن  نعجؼ السفدريؽ - ـ،ٖٜٜٔ ان الغرم ا تالن ،  يرك ، الظبع  ا كلب، ،(ٕٕٕٓ

، نتتد  نؾييض الثنهللفي ، (ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٔ)، نؾييضعهلل ؿ  ا تالـ حتب العرر الحهلل ر،
 .ـٜٛٛٔ يرك ، الظبع  الثهلللث ، 

 (.ٛٓٔ/ٔ)،  ردمحمس   إتسهللعي   ؽ إتحهللؽ ا ز و و ف  ك لداك ا ،طبنهلل  السفدريؽ (ٔ)
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 .التفدير ا دمحمسهللل  كالتفدير التحميم   
 :التفدير التحميم) :األ ل القدم

يتعمػػي بهػػ  رلػػ  نػػؽ نعػػهللف  كفػػ  ىػػ ا الشػػؾع نػػؽ التفدػػير لنػػـؾ السفدػػر  بيػػهللف نػػهلل
كيفرػ   ،كا ػتالؼ السفدػريؽ فػ  اآللػ ير بو  يػهلل نػؽ ستػبهللم الشػخكؿ  لغؾي  كإعرا ي  كنهلل

كنحػػؾ ذلػػػ عمػػب كدمحمػػو لدػػتؾعب فيػػو حػػ  نػػهلل عػػؽ السدػػهللئ  الفنييػػ  سك نحؾيػػ  سك البالريػػ  
 يتعمي بهللآلل  ف  الغهلللب.

فينػػػػػـؾ السفدػػػػػر  تحميػػػػػ  حػػػػػ  رلػػػػػ   حمػػػػػياًل نؾتػػػػػعهلًل كنفرػػػػػاًل كيتعػػػػػرض  كثػػػػػر 
  ىػػؾ الغهلللػػب فػػ  حتػػب التفدػػير، نثػػ سقػػدـ ستػػمؾم ك  ، كىػػ ا الشػػؾع السؾ ػػؾعهلل  كالسدػػهللئ

حتػهللم نعػهلللؼ ك  ، ؽ عظيػ  ا ندلدػ  رن الػؾدمحميخ فػ   فدػير الكتػهللم العخيػخ،السحكحتهللم 
 .الحديؽ  ؽ ندعؾ  البغؾو، كريرىسهلل    دمحم  ، التشػخي

 :ال ا ): التفدير اإلَسال) القدم
نعشب اآلل  بعبػهللنت كا ػح  نجسمػ  نػؾدمحمخت كف  ى ا الشؾع لعسد السفدر إلب  يهللف 

 ليدي  فيسيهلل، ك  يتؾتع ف  ذحر السؾ ؾعهلل  كالتفهللصي .
دمحمػالؿ الػديؽ  فدػير الجاللػيؽ،  كتػهللم  كنؽ الستلفهلل  ف  ى ا الشػؾع نػؽ التفدػير

، هللف يدػير الكػريؼ الػرحسؽ فػ   فدػير حػالـ السشػ كحتػهللم ،كدمحمالؿ الديؽ الديؾط  ،السحم 
 دو.عبدالرحسؽ  ؽ نهللصر الدع

ن التفدػػػػير السؾ ػػػػؾع  كالتفدػػػػير البػػػػهللحثؾف نػػػػؾعيؽ نػػػػؽ سنػػػػؾاع التفدػػػػيركقػػػػد زا  
  .(ٔ)السنهللنف 

                                         

ىؾ زيهلل ت ى يؽ  - دنات  نفرم  كنظؾل   -كلع  تبب إحدال ى ا الندؼ نؽ سنؾاع التفهللتير  (ٔ)
 .الشؾعيؽ ف  التفهللتير الجهللنعهلل  كحثرت الرتهللئ  الجهللنعي 



٘ٓ 

 

 

 :(ٔ)التفدير السمضم )
كف  ى ا الشؾع نؽ التفدير لعسد السفدر سك البهللحػج إلػب نؾ ػؾع نػهلل فيجسػع نػهلل 
يتعمي بو نؽ اآللهلل  ف  النررف الكريؼ  ؼ يبش  نؾ ؾعو عمب  مػػ السػهلل ت كيندػسو عمييػهلل 
كيفدر اآللهلل  ف  ذلػ  فديرًا  حميميهلًل نتؾتظهلًل يبيؽ فيو   ل  اآللهلل  عمب السؾ ػؾع نػؽ 

 . عد  ف  ا تتد ؿ رير  ظؾي  ك 
قػدلؼ بسؾ ػؾعو حيػج إف  شػهللكؿ  ،كى ا الشؾع نؽ التفدػير دمحمديػد بسدػسهلله كنشيجػو

نؾا ػػيع نؾ ػػؾع نػػؽ النػػررف كا قترػػهللن عميػػو لػػيس سنػػرًا دمحمديػػدًا فنػػد سلػػ  الستنػػدنؾف فػػ  
كا ػػؽ الجػػؾزو  ،قررنيػػ  نخرؾصػػ  حهلل وػػبهلله كالشغػػهللئر التػػ  سلػػ  فييػػهلل ننهلل ػػ   ػػؽ تػػميسهللف

كسل  ا ؽ النيؼ ف  سقدهللـ النررف إ  سف ى ا الشؾع نزم كوهللع عمػب  ،كا ؽ العسهلل  كريرىؼ
 يد الستف ريؽ نؽ العمسهللس كالبهللحثيؽ ففصبحت لو نشيجيتو ك ؾابظو.

  لهذا الشمع ألما ًا ثالثج:
ا نػػػ  _ الحػػػي _ )نثػػػ   لفغػػػ   ،تفدػػػير السؾ ػػػؾع  لمسرػػػظم  النررنػػػ _ الٔ

 .(الحهس 
الشهللتػػخ كالسشدػػؾخ _ )نؾ ػػؾع  نثػػ ،_ التفدػػير السؾ ػػؾع  لمسؾ ػػؾع النررن ٕ

 الربر ف  النررف الكريؼ _ رلهلل  التنؾى ف  النررف الكريؼ(.
ا نعػهللـ العنيػدت فػ   ػؾس تػؾنت )  نثػ  ،_ التفدير السؾ ؾع  لمدؾنت النررنيػ ٖ

_ نفيػػػـؾ الجيػػػهلل  ك سحههللنػػػو نػػػؽ  ػػػالؿ تػػػؾنت ا نفػػػهللؿ _ا حهػػػهللـ كاآل ام السدػػػتفهلل ت نػػػؽ 
 تؾنت ا تراس(.

                                         

   ىؾعمؼ يتشهللكؿ النزهلللهللن فعرفو نرظفب ندمؼ بنؾلو    عهللنيف البهللحثيؽ السعهللصريؽ لو عد (ٔ)
 .حدب السنهللصد النررني  نؽ  الؿ تؾنت سك سكثر

 ،لظبع  الثهلللث ا ، نذي ان النمؼ،  ،(ٙٔ)ص نرظفب ندمؼ،، نبهللحج ف  التفدير السؾ ؾع  - 
 ـ.ٕٓٓٓ
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 :التفدير السقارن   
كفػػ  ىػػ ا الشػػؾع نػػؽ التفدػػير لعشػػ  السفدػػر بجسػػع نهللقيػػ  فػػ   فدػػير اآللػػ  نػػؽ 
سقػػػػػؾاؿ  ئسػػػػػ  التفدػػػػػير نػػػػػؽ الرػػػػػحهللب  كالتػػػػػهللبعيؽ كنػػػػػؽ بعػػػػػدىؼ نسػػػػػؽ  ندنػػػػػو نػػػػػؽ سئسػػػػػ  

فػ  نعشهللىػهلل قػؾ ف سك  ال ػ  سك   في حر اآلل  سك الجسم  سك السفر ت كينػؾؿ،ديرالسعتبريؽالتف
 .يشدبو سنبع ،كقد يشدب ذلػ لسؽ قهللؿ بو كقد  

كنؽ الستلفهلل  ف  ى ا الشؾع نؽ التفدير  حتػهللم الشكػت كالعيػؾف   ػ  الحدػؽ   
 .عم   ؽ دمحم البغدا و، الذيير بهلللسهللكن و

 ،دمحمسهللؿ الديؽ عبد الرحسؽ  ؽ عمػ  الجػؾزو  مؼ التفديركحتهللم زا  السدير ف  ع
 كريرىسهلل.

 مشهج ا ُ َزو  ) التفدير 
لعػػػدحتهللم التدػػػيي  لعمػػػـؾ التشخيػػػ  نػػػؽ سوػػػير حتػػػب التفدػػػير بهلللسػػػف ؾن، كنتلفػػػػو 
العالن  الحهللف  السفدر دمحم  ؽ دمحمخو الكمب  السهلللك ، سحد عمسهللس ررنهللطػ  ا عػالـ، حػهللف 

فػػ  نبهللىتػػو كإلسهللنػػو بهلللفنػػو كا صػػؾؿ كعمػػؼ الكػػالـ كالتفدػػير كالحػػديج كالنػػراسا ، حسػػهلل  فػػ اً 
كهللف نهللبغ  ف  المغ  كالبالر  كا  م، كحهللف إلػب حػ  ذلػػ نتن ػهلًل كوػهللعرًا ك ظيبػهلًل كحهلل بػهلًل 

فػ  حتهللبػو التدػيي   بهللنعهلًل. كقد  جمت صػفهلل  ىػ ا العػهلللؼ ك بحػره فػ  وػتب العمػـؾ كالفشػؾف 
 .لعمـؾ التشخي 

كإنسػػهلل  شيشػػػهلل ىػػ ا الكتػػهللم عمػػػب قػػراست نػػهللفع السػػػدن   ) هللؿ ا ػػؽ دمحمػػخو فػػػ  نندنتػػوقػػ
    لؾدمحمييؽ

 .ف  بال نهلل ا ندلس كتهللئر السغرم سنيهلل النراست السدتعسم   سحدىسهلل
ن  نيػػهلل قػػراست سىػػ  السديشػػ  كقػػهللؿ نهلللػػػ  ػػؽ ا قتػػداس بهلللسديشػػ  وػػرفيهلل هللا  كاآل ػػر

.(ٔ)(قراست نهللفع تش   سنس
                                         

  .(٘ٚ/ٔ)( التديي ، ا ؽ دمحمخو، ٔ)
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فكػػػهللف ير ػػػب  فدػػػيره حدػػػب تػػػؾن النػػػررف ا تػػػداًس بدػػػؾنت الفهلل حػػػ  سنػػػهلل نشيجػػػو فيػػػو 
ن سو لجػػػخآل اآللػػػ  حدػػػب دمحمسػػػهللل كانتيػػػهللس بدػػػؾنت الشػػػهللي، كيعتبػػػر  فدػػػيره نػػػؽ التفدػػػير ا 

دمحمسميهلل الستعد ت، فيفدر سىؼ الجس  فييهلل، ك  يتعرض لمؾا ػ  نشيػهلل، حسػهلل سنػو حيشسػهلل يػؾن  
ا حيهللف،    يػؾن  بعزػيهلل  ػؼ لنػؾؿ  اآللػ . اآلل  ف   فديره   يؾن ىهلل  هللن  ف  حثير نؽ 

كقد يترؾ  فدير اآلل  سك اآليتػيؽ، كلػيس الجسمػ  كالجسمتػيؽ فنػو  ػدكف  فدػير، كذلػػ إنػهلل 
 .رؽ الؾا   ال و   لحتهللج إلب  فدي نو فدر رل  بسعشهللىهلل سك  ذبييهلل، سك يرى سنيهلل ن

ف نع التمخػيص كالدس  البهللنزت ف   فديره ى  السي  إلب ا  ترهللن بندن ا نههلل
لألقػػػػؾاؿ، لػػػػ ا لهتفػػػػ  رهلللبػػػػهلل بهلل وػػػػهللنت، حسػػػػهلل ييػػػػتؼ بفتػػػػبهللم الشػػػػخكؿ، كالنػػػػراسا    كالجسػػػػع

   كا عرام، كيهثر نؽ ذحر الدتاؿ كالجؾام.
كنؽ تسهلل   فدير ا ؽ دمحمخو ا  تعهلل  عؽ ذحر النرص كيهتفػ  رهلللبػهلًل بهلل وػهللنت 

 .  كلؼ لدرؼ ف  ذحر  الؼ الشحؾييؽكقم  نؽ وؾاىد المغ ،إلييهلل
اقترػػػر فػػػ  النػػػراسا  عمػػػب الدػػػبع  ػػػ  لػػػؼ لدػػػتؾفيهلل كلػػػؼ لهمػػػ  نفدػػػو بػػػهلللنراسا  

 .إذا حهللنت  دهللعده ف   فدير النررفالذهللذت إ  
كلػػؼ لحذػػد الركالػػهلل  الكثيػػرت كلػػؼ لدػػتظر  فػػ   فرػػيال  فػػركع الفنػػو عشػػد رلػػهلل  

 .نجهللؿ ا حههللـ لعتبر نسهلل سطشب فيوا حههللـ كإف حهللف 
ن بفف يبدس  تفدػير السفػر ا  نػثاًل  ػؼ  يرت كاحدتف   فدير اآللهلل  عمب ك لؼ لدر 

فشجػده نػرت لنػدـ  ،بفتبهللم الشخكؿ  ؼ بهلللسشهللتبهلل   ػؼ بػهلللنراسا  حسػهلل لفعػ  بعػض السفدػريؽ
تبب الشخكؿ كنرت لندـ السعشب العهللـ كنرت يبدس   حر ا عػرام كنػرت  ػ حر ا وػتنهللؽ كنػرت 

بحدػػػب سىسيتػػػو عشػػػده كبحدػػػب   ػػػ حر الحػػػديج الشبػػػؾو فيػػػؾ نحسػػػو هللا يشػػػؾع فيسػػػهلل يبػػػدس بػػػو
 .(ٔ)الؾ ؾ  كالغسؾض ال و لغؽ ف  اآلل 

فػػػػال ندػػػػتظيع سف نحهػػػػؼ عمػػػػب طرينتػػػػو بفنيػػػػهلل  دػػػػير عمػػػػب نسػػػػو كاحػػػػد فيػػػػؾ نػػػػرت 

                                         

  . فري  ح  نهلل  ندـ ف  ا نثم  كالدنات  -إف وهللس هللا  -(  تيف   ٔ)
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حر لخترر كنرت لظشب كنرت   حر السعشػب العػهللـ كنػرت  ػ حر الدػبب الشػخكؿ كنػرت يبػدس  ػ 
 .الخالؼ الفني  ف  اآلل  كىه ا

  حميميهلًل نختررًا.فيعد  فدير ا نهللـ ا ؽ دمحمخو 
 كتيتبيؽ ذلػ دمحمميهلًل ككا حهلًل عشد السنهللنن   يؽ  فديره ك فدير الذؾحهللن .
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 .رف  التفدي( ٔ)  نرهلل نهالسدفل  الثهلللث 
فتػػػهللنت يشحػػػب دمحميػػػ  التفدػػػير  ،لػػػؼ لدػػػر ا ػػػؽ دمحمػػػخو فػػػ  التفدػػػير عمػػػب ك يػػػرت كاحػػػدت

كتػف حدل  ،كس رى دمحمي  التفدير بسهلل  حسمو الكمس  نؽ نعشب فػ  المغػ  العربيػ  ،بهلللسف ؾن
 .ر عشدنهلل نحب دمحمي  التفدير بهلللسف ؾنعؽ ى ه السدفل  عشد نرهلل نه ف  التفدي

ا نػهللـ ا ػؽ كنؽ ىػت س  ،عمسهللس التفدير  فهللتيرىؼالت   شب عمييهلل  السرهلل نسىؼ ك 
    ى  ، فديرهف  دمحمخو 

 فدػير النػررف ك  ،فدير النررف بهلللسف ؾن نؽ الدػش  الشبؾيػ ك  ، فدير النررف بهلللنررف
 .بفقؾاؿ الرحهللب  كالتهللبعيؽ

السحسػػؾ  تفدػػير بهلللسػػف ؾن كالتفدػػير بػػهلللرسو كالسالحػػ  عمػػب  فدػػيره الجسػػع  ػػيؽ ال
بهلللسػػف ؾن  ػػؼ حدػػب قؾاعػػد المغػػ  كالشحػػؾ كتػػهللئر العمػػـؾ ا تػػالني  فكػػهللف نحسػػو هللا لفدػػر 

.لفدر بهلللرسو السحسؾ 
تفدير القر,ن بالقر,نأ ًن: 

فػػهلللنررف لفدػػر  ،ىػػؾ  فدػػير بعػػض رلػػهلل  النػػررف بسػػهلل كن  فػػ  النػػررف نفدػػو 
كىؾ سكؿ السرا ب كس مغ  فديرىهلل كسورؼ سنؾاعيهلل كسدمحمميهللنكذلػ سف حػ  قهللئػ   ،بعزو بعزهللً 

ك دمحمسهللع العمسػػهللس ،سعمػػؼ بنؾلػػو نػػؽ ريػػره، إذ   سحػػد سعمػػؼ بسعشػػب حػػالـ هللا نػػؽ هللا تػػبحهللنو

                                         

 .  ا كؿ ُلغؾو ، كالثهللن  اصظالح لدتعس  لف  )نردن( لسعشييؽ(  ٔ)
)الردكن( سو ىؾ ال و يدؿ عمب نعشب   كال و لعشيشهلل ىشهلل ف  العشؾاف ىؾ السعشب المغؾو 

سك  ، كىؾ نهللدمحمهللس ف  النررف نؽ اآللهلل  السفدرت السبيش  ل لهلل  السجسم رعسهلل لردن عشو التفدي
كنهلل كن  عؽ الرحهللب   ،، كنهلل دمحمهللس ف  الدش  الشبؾي  عؽ الشب  العهللن  سك السظمن  سكالسؾدمحمخت

 (. ٕٚٔ)ص، لجردمحمهللن ، االتعريفهلل  -، كعؽ لدهللف العرم. كالتهللبعيؽ
نردن( كىؾ السعشب ا صظالح   فانو لظمي عمب السرشفهلل  )هللن  لمف  سنهلل السعشب الث

 . (،)سو السرادمحمعالستخرر  كالستلفهلل 
 (.٘ٔٔ-ٗٔٔص)،لعػا د هللل، سصؾؿ التفدير كقؾاعده -
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ك  يمػػـخ نػؽ ذلػػ سف حػػ   ،(ٔ)دػير كسدمحمميػهلل  فدػػير النػررف بػهلللنررفسنػػؾاع التف عمػب سف سوػرؼ
إف ىػػ ه اآللػػ   فدػػير ليػػ ه اآللػػ  صػػح  ذلػػػ كقبؾلػػو  ف ىػػ ا  فدػػير نبشػػ  عمػػب  نػػؽ قػػهللؿ

 كقد   لهؾف صحيحهلًل.  ،ادمحمتيهلل  السفدر كنسلو
؟ فػهلللجؾام  إف سصػ  دػؽ طػرؽ التفدػيرفسػهلل سح  فػاف قػهللؿ قهللئػ ) قهللؿ ا ؽ  يسي  

الظرؽ ف  ذلػ سف لفدػر النػررف بػهلللنررف، فسػهلل سدمحمسػ  فػ  نهػهللف فانػو قػد فدػر فػ  نؾ ػع 
 .(ٕ)(ر ر، كنهلل ا ترر ف  نههللف فند بدو ف  نؾ ع ر ر

 ،كيتخظهللىػػهلل إلػػب نرحمػػ  س ػػرى  ،كىػػ ه السرحمػػ    يشبغػػ   حػػد سف ُلعػػرض عشيػػهلل
 .(ٖ)كسعرؼ بو نؽ ريره ، ف صهللحب الكالـ س نى بسعهللن  حالنو

سنا  سف لفدػػر النػػررف سف يشغػػر فػػ  رلػػهلل  النػػررف ا  ػػرى كيجسػػع  فعمػػب ىػػ ا نػػؽ
فاف نهلل سدمحمسػ  فػ  نؾ ػع قػد يبػيؽ فػ  نؾ ػع ر ػر، كنػهلل  ،اآللهلل  ذا  السؾ ؾع الؾاحد

، كنػهلل كن  فػ  بعػض اآللػهلل  عمػب اطالقػو رسوه  ف  نؾ ع قد يؾ ػ  فػ  نؾ ػع ر ػ
كنػهلل  ،  رلػهلل  س ػرى كنهلل كن  عهللنهلًل قد يد مو التخريص ف ،فانو  قد لنيد ف  رلهلل  س رى 

.دمحمهللس نؾدمحمخًا ف  نؾ ع قد لفر  ف  نؾ ع ر ر، كبي ا لهؾف قد فدر النررف بهلللنررف
، كىػؾ رو لعتسػد عمػب ىػ ا الشػؾع نػؽ التفدػيسنػ  جػدكبهلل تتنراس لتفدير ا ؽ دمحمخو 

لعظيػػو نػػؽ ا ىسيػػ  حسػػهلل لعظػػ  ريػػره نػػؽ س كا  التفدػػير، فػػ  حػػيؽ سف ىػػ ا الشػػؾع نسػػهلل 
 . هللص ،  نو سفز  نهلل لفدر بو حتهللم هللا  عهلللب لجب الترحيخ عميو برف 

يح  شوده _ ومه التوَر تفدوير  :األ لن :قال ا ُ َزو رحسه هللا _  شد ذنر لَم
بعووا القوور,ن  ووبعا    وووذا دل ممضووع مووُ القوور,ن  مووى السووراد بسمضووع ,خوور حسمشوواه 

                                         

ف  إوراؼ بهر س ؾاس البيهللف ف  إلزهلل  النررف بهلللنرردمحمسهللع الذشنيظ  ف  نندن  حتهللبو ذحر ا  (ٔ)
   .ان الفؾائد نظبؾعهلل  السجسع بجدت  ( طبع ٛ/ٔ) ، ؽ عبدهللا س ؾزيد

   .ذحر بسثمو ،(ٕٔ/ٔ) فدير ا ؽ حثير  - ،(ٖٗٙ-ٖٖٙ/ٖٔ)، ا ؽ  يسي ، تهللكى نجسؾع الف (ٕ)
 (.ٖٔ/ٔ) ،ل ىب ، االتفدير كالسفدركف ( ٖ)
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حشا القمل  ذلك  مى غيره مُ األقمال( .(ٔ)  ميه  َر
  : سُ األم مج  ) ذلك 

 خلملىليلجمحمخمممىمُّ    فديره لسعشب الؾ ل  ف  قؾلو  عهلللب عشد

  ىليل ُّ   حيج قهللؿ،فدرىهلل ا ؽ دمحمخو بهللآلل  الت  بعدىهلل، ٕٙيؾنس   َّجن يم

 ا تم  الشهللي ف  نعشب الؾل  ا تالفهلًل حثيرًا، كالحي فيو نهلل فدره هللا بعد ى ا بنؾلو  َّ

فسؽ دمحمسع  يؽ ا لسهللف كالتنؾى  ،ٖٙيؾنس   َّحنخنمنىنينُّ 
 .(ٕ)فيؾ الؾل 

   عهلللب قؾلولسههللف الدالـ ف  عشد  فديره 

 .ٗٗا حخام   َّخلملىليلجمحمخمممىميم ُّ
 يي ميىيُّ   ؾلو  عهلللبندمحم  ا ؽ دمحمخو نههللف التدميؼ سنو ف  الجش  كاتتدؿ بن
 ّٰرئزئمئنئىئ ِّ ٰذٰرٰىٌٍَُّّّّ

 يت مبنبىبيبرتزتمتنتىت زب يئرب 
كيحتس  سف يريد  دميؼ بعزيؼ عمب    ؼ قهللؿ ،ٓٔ-ٜيؾنس   َّرثزثمث

 .(ٖ)ٖٚالخنر   َّ حط مصجضحضُّ  بعض سك قؾؿ السالئك  ليؼ
 َّجيحيخيٰذ يه ىهُّ   قؾلو  عهلللبلكيفي  عبهلل ت السذرحيؽ لمجؽ ف  عشد  فديره 

ندمحم  سف الذيهللطيؽ زيشت لمسذرحيؽ عبهلل ت السالئك  فعبدكا الجؽ بظهللعتيؼ ، ٔٗتبف  

                                         

  .(ٖٛ/ٔ)( التديي ، ا ؽ دمحمخو، ٔ)
  .(ٕٕٚ/ٕ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ)
  .(٘ٚٔٔ/ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٖ)
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  حضخضمضحطمظجعُّ  لنؾلو كيحتس  سف لهؾف قـؾ عبدكا الجؽ  ؼ قهللؿ ،ليؼ

  .(ٔ)ٓٓٔا نعهللـ   َّخك
  قهللؿ، ٘ٚالخنر   َّيه ىه ىنينجهمه ُّ  قؾلو  عهلللبلمنهللئ  ف  عشد  فديره 
 ٰذٰرٰىٌٍَُّّّّ يي ميىيُّ   لنؾلو سى  الجش  

 ىب مبنب زب يئرب  زئمئنئىئ ّٰرئ ِّ
 .(ٕ)ٓٔ-ٜيؾنس   َّزث رث يت زتمتنتىت يبرت

فدر   يشفع ، ٕ٘رهللفر   َّمب  ُِّّّٰرئزئمئُّ   عشد  فديره لنؾلو  عهلللب
فشفب ا عت ان كا نتفهللع  ،ٖٙالسرتال    َّمينيىيييجئُّ   نع ن يؼ بنؾلو

  .(ٖ)بو
ألنثم  قد عير لشهلل حي  حهللف ا ؽ دمحمخو لعتسد ف  لا تتعراض  ى اكلع  بعد 

 .السف ؾن ال و لحسد عميو صهللحبو كىؾ نؽ التفدير ، فدير النررف بهلللنررف
 ثا يًا: تفدير القر,ن بالدشج

كذلػ لهؾف بهلللشغر  ،ك خرص عهللنو ، نيد نظمنو ،ذلػ سف الدش  الشبؾي  نبيش  لمنررف
ىؾ السبيؽ  فهلللشب   ،ف  نعشب اآلل  ف  الدشؽ الثهلل ت  السشنؾل  عؽ نتؾؿ هللا 

 ييٰذ خيميىي حي يهجيُّ  هللا حسهلل قهللؿ تبحهللنو ك عهلللبلمنررف  تكمي  

ىؾ كح  نعرـؾ   لدهللكيو  يهللف  كبيهللنو  ،ٗٗالشح    ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر
 خنمن حن جن  جمحمخمممىميمُّ  ريره نؽ البذر نيسهلل  مغ عمسو قهللؿ  عهلللب

دمحمهللس نؽ  حديج عنب   ؽ عهللنر ن   هللا عشو  .ٗ -ٕالشجؼ  َّينجهمهىهيهجي   ىن
                                         

  .(ٜٜٔٔ/ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ)
  (.ٜٜٕٔ/ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ)
  (.ٜٖٓٔ/ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٖ)
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 جس هتمثحجمججحمحجخمخُّ لنؾؿ  تسعت نتؾؿ هللا  )لنؾؿ 
 خف خضمضحطمظجعمعجغمغجفحف حض حسخسمسحصخصمصجض

كدمحمهللس . (ٔ)(س  إف النؾت الرن  ،س  إف النؾت الرن  ،ٓٙا نفهللؿ  َّمفحقمقجكحكخكلك
 ال قؾلو  كفيو سنو  ،عؽ صييب ح لػ

 ينجه جنحنخنمنىن يم ملىليلجمحمخمممىمُّ   عهلللب

كالخيهلل ت الشغر إلب كدمحمو الرحسؽ  ،سف الحدشب الجش   كفيو ،ٕٙيؾنس   َّجيمهىهيه
 .(ٕ)عخكدمحم 

فهلللدش   فدر نجس  النررف ك خرص عهللنو ك نيد نظمنو ك بيؽ نهللتخو 
 ﴿ كى  سص  لفيؼ النررف لنؾلو  عهلللب ،كل ا في  بسشخل  النررف ف  ا تتد ؿ،كنشدؾ و

كى ا لعش  سنو  لسهؽ ا تتغشهللس عؽ البيهللف الشبؾو  نو   سحد نؽ  مي  ﴾ِلُتَبيَِّؽ ِلمشَّهلليِ 
هللا سعمؼ بسرا  هللا نؽ نتؾؿ هللا 

، (ٗ)(س  إن  سك يت النررف كنثَمو نعو)  كقهللؿ ، (ٖ)

                                         

 .(ٙٙ-٘ٙ/ٖٔ( )ٖٕٜٗ، بهللم فز  الرن  نقؼ )دمؼ ف  صحيحو حتهللم ا نهللنتن (ٔ)
، بهللم إ بهلل  نؤي  الستنشيؽ ف  اآل رت نقؼ حتهللم ا لسهللفنع ور  الشؾكو، ندمؼ ف  صحيحو  (ٕ)
 مف   إذا     سى  الجش   ـ،ٕٗٓٓ،  ان السعرف ،  يرك ، الظبع  العهللورت، (ٕٓ-ٜٔ/ٖ()ٛٗٗ)

؟ سلؼ  د مشهلل لؼ  بيض كدمحمؾىشهلل س   ريدكف وي هلًل سزيدحؼ؟ فينؾلؾف ،قهللؿ  لنؾؿ هللا  بهللنؾ ك عهلللبالجش 
، عخكدمحم  فيهذ  الحجهللم فسهللسعظؾا وي هلًل سحب إلييؼ نؽ الشغرإلب نبيؼ الجش  ك شجشهلل نؽ الشهللن؟ قهللؿ

دمحمهللس عشد الظبرو صريحهلًل ك ، ٕٙتؾنت يؾنس  (ِلمَِّ يَؽ َسْحَدُشؾا اْلُحْدَشب َكِزَيهللَ تٌ )   ؼ  ال ى ه اآلل كزا 
 ،(ٔٚ -ٖٙ/٘ٔ)،عؽ س   نؾتب كس    ؽ حعب كحعب  ؽ عجرت كريرىؼ

ستعد    حهلل ؼ،  حنيي ا ؽ س، كالرحهللب  كالتهللبعيؽ فدير النررف العغيؼ ندشدًا عؽ نتؾؿ هللا   -
الريهللض، الظبع   -نه  السهرن  نهتب  نخان البهللز، ، (ٜ٘ٗٔ/ٙ)(ٖٔٗٓٔحديج نقؼ)، دمحم الظيب

 .ـٜٜٚٔ، ا كلب
 .(ٖٗٔ/ٗ( ك)ٜٕٙ/ٗ( ك)ٖ٘ٗ/ٗ)،لذهللطب ،االسؾافنهلل  -(،ٕٜ/ٔ(ك)ٛٛ-ٚٛ/ٔ فديرالظبرو) (ٖ)
( ٗٓٙٗنقؼ ) ششو،(  كس ؾ  اك  ف  تٔٔٗ -ٓٔٗ/ ٕٛ( )ٗٚٔٚٔنكاه  سحسد ف  ندشده نقؼ ) (ٗ)
، بهللم  حتهللم الدش ، بهللم ف  لخكـ الدش ، كالمف  لو، كالترن و ف  تششو، حتهللم العمؼ (،ٖٕٗٔ/ٕ)
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 .(ٔ)لعش  الدش 
سحػػدىسهلل نػػص   )كتػػشؽ نتػػؾؿ هللا نػػع حتػػهللم هللا كدمحميػػهللف (ٕ)قػػهللؿ ا نػػهللـ الذػػهللفع 

فيػػو عػػؽ هللا  حسػػهلل انػػخؿ هللا كاآل ػػر دمحمسمػػ  َ ػػيَّؽ نتػػؾؿ هللا  كتػػهللم فهلل بعػػو نتػػؾؿ هللا 
نعشػػػب نػػػهلل سنا  بهلللجسمػػػ  كسك ػػػ  حيػػػ  فر ػػػيهلل عهللنػػػهلًل سك  هللصػػػهلًل كحيػػػ  سنا  سف لػػػف   بػػػو 

 .(ٖ)(العبهلل  كحالىسهلل ا بع فيو حتهللم هللا
 .(ٔ)(الدش   فدر الكتهللم ك بيشو) (ٗ)كقهللؿ ا نهللـ سحسد

                                         

ى ا حديج   ، كقهللؿ الترن و(ٕٕٛٓ/ٕ( )ٕٗٙٙ، )نهللني  عشو سف لنهللؿ عشد حديج نتؾؿ هللا 
، بهللم  عغيؼ نهتب  السعهللنؼ، الريهللض ،كا ؽ نهللدمحمو ف  نندن  تششو، حدؽ رريب نؽ ى ا الؾدمحمو

 .(، عؽ السنداـ  ؽ نعدو حرم الكشدو٘ٔ( )صٕٔحديج نقؼ ) حديج نتؾؿ هللا 
 ،ا ؽ  يسي ، نجسؾع الفتهللكى  - ان ا ؽ حـخ ،  يرك ، (ٔٔ/٘)لخظهلل  ،، انعهلللؼ الدشؽ (ٔ)
، ا  نهللف -، (٘/ٔ)، فدير ا ؽ حثير -، (ٛٙ-٘ٙ/  ٔ)، فدير النرطب  -(، ٖٗٙ-ٖٖٙ/ٖٔ)
 (.ٕٕٗٚ/ ٙ)، لديؾط ا
عهلللؼ العرر،  دمحم  ؽ إ نيس  ؽ عبهللي  ؽ عثسهللف  ؽ وهللفع السظمب  النريذ ، ،س ؾ عبدهللا ىؾ  (ٕ)

، كلد يشدب إليو الس ىب الذهللفع ،  ك كنهللصر الحديج، كفنيو السم ، كسحد ا ئس  ا نبع  الستبؾعيؽ
 ىػ(.  ٕٗٓ)  ، ، كنؽ نرشفهلل و " الرتهللل  "ٓ٘ٔش  ت

كفيهلل  "  ( كٜٛ/ٕ، ك " طبنهلل  السفدريؽ " لمداك و )(ٕٗٙ_ٖٕٙالشدلؼ  ) لفيرتت"   ؽ _ " ا
، ك " (ٕٛٔٗ_ ٖٜٖٕ/ ٙ"نعجؼ ا  بهللس " ليهللقؾ ، ) ، ك(ٜٙٔ_ٖٙٔ/ٗ)"   ؽ  مكهللف عيهللف ا 

 (.ٜٛٗ_ٛٛٗ/ٕ(، ك" نعجؼ السفدريؽ " لشؾييض )ٚٔٔ_ٙٔٔ/ ٖنعجؼ الستلفيؽ " ححهللل  )
  .العمسي ،  يرك   انالكتب،(ٜٔ،)ص حنيي كور  سحسد دمحم وهللؾ ،لذهللفع ، االرتهللل ( ٖ)
دب  الس ىب ، كإليو ن سحسد  ؽ دمحم  ؽ حشب  الذيبهللن ، سحد ا ئس  ا نبع   س ؾ عبدهللاىؾ (ٗ)

، سندـ كالست ر ف  النررف كريرىؼ، نؽ حتبو السدشد ك  فدير النررف ك الشهللتخ كالسشدؾخ ك الالحشبم 
 .قٕٓٗ ؾف  

ر، ا ؽ حجسحسد  ؽ عم   ، ي يب التي يب -، (ٜٕٕ)ص ،ا ؽ الشدلؼ ،يرتتالف  -
، لرفدو، صال  الديؽ  مي  االؾاف  بهلللؾفيهلل  - ـ،ٜٜ٘ٔنتتد  الرتهللل ،  يرك ،  (،ٕٚ/ٔ)

 ان إحيهللس الترال العرب ،  يرك ، الظبع  ، (ٖٖٙ/ٙ) حنيي سحسد ا ننهللؤكم ك رح  نرظفب، 
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نهلل   ُيؾصػ  إلػب عمػؼ  ،سّف نسهلل سنخؿ هللا نؽ النررف عمب نبيو ) كقهللؿ الظبرو 
كادمحمبػػو كَنْدِبػػو -كذلػػػ  فكيػػ  دمحمسيػػع نػػهلل فيػػو  نػػؽ كدمحمػػؾه سنػػره ، فكيمػػو إ   بيػػهللف الرتػػؾؿ 

، كصػػشؾِؼ َنييػػو، ككعػػهللئ  حنؾقػػػو كحػػدك ه، كنبػػهلللغ فرائزػػو، كننػػهلل ير الػػػالـز -كإْنوػػهلل ه
، الت  لؼ ُيدَنؾ عمُسيػهلل إ   بيػهللف نتػؾؿ ولػ نؽ سحههللـ رللبعض، كنهلل سوبو ذ بعَض َ ْمنو

لػػػو  فكيَمػػػو  كىػػػ ا كدمحمػػػٌو   لجػػػؾز  حػػػد النػػؾؿ فيػػػو، إ   بيػػػهللف نتػػػؾؿ هللا  ، نَّتػػو هللا 
 .(ٕ)( شّصٍ نشو عميو، سك  د ل  قد نَربيهلل،  الٍَّ  سنََّتو عمب  فكيمو

فانيػهلل وػهللنح  لمنػررف كنبيشػ  )... فػاف سعيػهللؾ ذلػػ فعميػػ بهلللدػش ،  قهللؿ ا ػؽ  يسيػ 
 .(ٖ)كنؾ ح  لو( ،لو

فيػػ ا بعػػض نػػهلل قهلللػػو العمسػػهللس فػػ   فدػػير النػػررف بهلللدػػش  كنشػػو لعػػرؼ نشخلػػ  ىػػ ا 
السرػػػػدن نػػػػؽ نرػػػػهلل ن التفدػػػػير،  ػػػػ  إنيػػػػؼ   لنبمػػػػؾف تػػػػؾاه إذا صػػػػ  عشػػػػدىؼ قػػػػهللؿ ا ػػػػؽ 

لػؼ   بػ  كنسهلل يشبغ  َسْف لعمؼ َسفَّ النػررف كالحػديج إذا عػرؼ  فدػيره نػؽ دمحميػ  الش)  يسي 
 .(ٗ)لحتم ف  ذلػ إلب سقؾاؿ سى  المغ  فِانو قد عرؼ  فديره(

 فدػػػير ا ػػػؽ دمحمػػػخو نػػػدنؾ سنػػػو قػػػد اعتسػػػد فػػػ   فدػػػيره عمػػػب ىػػػ ا  تػػػتنراس فػػػ كبهلل  
 .ا ص  نؽ سصؾؿ التفدير نبيشهلًل نعشب رل ، سك نردمحمحهلًل قؾً  عمب ر ر إلب رير ذلػ

كسنػػهلل الحػػديج فيحتػػهللج السفدػػر إلػػب نكايتػػو كحفغػػو )  قػػهللؿ ا ػػؽ دمحمػػخو نحسػػو هللا 
لػػػؾدمحمييؽ  ا ّكؿ  سّف حثيػػػرا نػػػؽ اآللػػػهلل  فػػػ  النػػػررف نخلػػػت فػػػ  قػػػـؾ نخرؾصػػػيؽ كنخلػػػت 

                                         

،  وك لداك ا ،طبنهلل  السفدريؽ -، (ٖٙ/ٔ)، ا ؽ  مكهللف، ا عيهللف كفيهلل  -ـ، ٕٓٓٓا كلب، 
 .(ٚ٘) ،نؾييض، نعجؼ السفدريؽ -، (ٓٚ/ٔ)
 -، (ٜٖ/ ٔ)،  فدير النرطب  -(، ٜٗٔٔ/ ٕ)،ر ؽ عبدالب، ادمحمهللنع  يهللف العمؼ كفزمو (ٔ)

 (.ٖ٘ٗ/ٗ)، لذهللطب ، افنهلل السؾا
 (.ٗٚ/ٔ)  فدير الظبرو  (ٕ)
  .(ٖٗٙ-ٖٖٙ/ٖٔ)، ا ؽ  يسي ، نجسؾع الفتهللكى  (ٖ)
 (.ٕٚ/ٖٔ)، ا ؽ  يسي ، نجسؾع الفتهللكى  (ٗ)
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بفتػػػػبهللم قزػػػػهلللهلل كقعػػػػت فػػػػ  زنػػػػؽ الشبػػػػ  صػػػػّمب هللا عميػػػػو كتػػػػّمؼ نػػػػؽ الغػػػػخكا  كالشػػػػؾازؿ 
نخلػػت فػػاّف  كالدػتا  ، ك   ػػّد نػػؽ نعرفػ  ذلػػػ لػػيعمؼ فػػيسؽ نخلػت اآللػػ  كفيسػػهلل نخلػت كنتػػب

 الشهللتخ يبشب عمب نعرف   هللنيخ الشخكؿ  ّف الستف ر نهللتخ لمستندـ.
سنو كن  عؽ الشب  صّمب هللا عميو كتػّمؼ حثيػر نػؽ  فدػير النػررف فيجػب  الثهللن   

 .(ٔ)(نعرفتو  ّف قؾلو عميو الدالـ نندـ عمب سقؾاؿ الشهللي
 حػديج الشبػ   الثػهللن )  ك قهللؿ ا ؽ دمحمخو نحسو هللا _عشد ذحػره لؾدمحمػؾه التػردمحمي  _

 تػيسهلل  ،ن فاذا كن  عشػو عميػو الرػالت كالدػالـ  فدػير وػ س نػؽ النػررف عؾلشػهلل عميػو  
 .(ٕ)(إف كن  ف  الحديج الرحي 

   ذلػا نثم  ف  فسؽ  
 َّيق ىتيت نت زتمتُّ   قؾلو  عهلللبلمسرا  باذال  هللا  عهلللب ف  عشد  فديره 

لذتسش  ا ؽ ر ـ كليس لو سف ) هللا  عهلللب  لنؾؿ فدرىهلل بهلللحديج الندت  ،ٚ٘ا حخام  
لذتسش ، كيه  ش  كليس لو سف له  ش ، سنهلل وتسو إلهللو فنؾلو  إف ل  صهللحب  ككلدا، 

 (ٗ).(ٖ)(كسنهلل  ك يبو إلهللو فنؾلو    لعيدن  حسهلل  دسن 
  قؾلو  عهلللبا ي اس ال و رذى بو  شؾ إترائي  نؾتب عميو الدالـ ف  عشد  فديره 

ؽ عفدره بهلللحديج  ،ٜٙا حخام   َّ ني  ممرنزنمنننىنين ام ىليلُّ
عرات يشغر بعزيؼ إلب بعض  كهللنت  شؾ إترائي  لغتدمؾف  س   ىريرت عؽ الشب  ملسو هيلع هللا ىلص قهللؿ 

 (٘)كحهللف نؾتب ملسو هيلع هللا ىلص لغتد  كحده فنهلللؾا عهللا نهلل لسشع نؾتب سف لغتد  نعشهلل إ  سنو ر ن

                                         

  .(ٚٚ/ٔ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٔ)
  .(ٖٛ/ٔ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٕ)
عؽ س   ىريرت ، (ٜٗٚٗ، نقؼ )تؾنت ا  الص ، بهللمالتفديرالبخهللنو ف  صحيحو حتهللم  (ٖ)

 .ن   هللا عشو
   .(ٗٛٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٗ)
 .(٘ٗ/ٔ)، ا ؽ ا  يرر، الشيهللل  ف  رريب الحديج كا   الخري ،  نفخ  ف  ن( ر ٘)
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  ففر الحجر  ثؾبو فخرج نؾتب ف  إ ره لنؾؿف ىب نرت لغتد  فؾ ع  ؾبو عمب حجر 
 ؾب  لهلل حجر حتب نغر   شؾ إترائي  إلب نؾتب فنهلللؾا عهللا نهلل بسؾتب نؽ بفي كس   

 ؾبو فظفي بهلللحجر  ربهلل فنهللؿ س ؾ ىريرت عهللا إنو لشدم بهلللحجر تت  سك تبع   ربهلل 
 (ٕ).(ٔ)بهلللحجر

قؾلو  ص   دسي  قبيم  تبف ف  عشد  فديره 
 خنمنىنينجه خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنُّ   عهلللب

ال و  بنبيم  نؽ العرم تسيت بهللتؼ س ييهلل فدرىهلل ،٘ٔتبف  َّمي خي مهىهيهجيحي
س يت الشب  صمب هللا   عؽ فركت  ؽ نديػ السرا و قهللؿ شهللتمت نشو، كاتتدؿ بحديج 

عميو كتمؼ فنمت لهلل نتؾؿ هللا س  سقهلل   نؽ س  ر نؽ قؾن  بسؽ سقب  نشيؼ ففذف ل  ف  
ت نؽ عشده تفؿ عش  نهلل فع  الغظيف  فف بر سن  قد تر  قتهللليؼ كسنرن  فمسهلل  ردمحم

قهللؿ ففنت  ف  س رو فر ن  فف يتو كىؾ ف  نفر نؽ سصحهللبو فنهللؿ ا ع النـؾ فسؽ ستمؼ 
نشيؼ فهللقب  نشو كنؽ لؼ لدمؼ فال  عج  حتب سحدل إليػ قهللؿ كسنخؿ ف  تبا نهلل سنخؿ 

ك  انرست كلكشو ندمحم  كلد  فنهللؿ ندمحم  لهلل نتؾؿ هللا كنهلل تبف سنض سك انرست قهللؿ ليس بفنض
عذرت نؽ العرم فتيهللنؽ نشيؼ تت  ك ذهللسـ نشيؼ سنبع  ففنهلل ال يؽ  ذهللسنؾا فمخؼ كدمحم اـ 
كردهللف كعهللنم  كسنهلل ال يؽ  يهللنشؾا فهلل ز  كا وعريؾف كحسير كحشدت كن حم كسنسهللن فنهللؿ 

  (ٗ).(ٖ)ندمحم  لهلل نتؾؿ هللا كنهلل سنسهللن قهللؿ ال يؽ نشيؼ  ثعؼ كبجيم 

                                         

حتهللم ( ك ٕٛٚكتهللم الغد ، بهللم نؽ ارتد  عريهللنهلًل كحده ...، نقؼ) صحيحو البخهللنو ف  (ٔ)
ف  صحيحو حتهللم الحيض، كندمؼ ، (ٜٜٚٗ، نقؼ )ساذكا نؾتب كهللل يؽ    كؾنؾا، بهللم التفدير

 .( عؽ س   ىريرت ن   هللا عشوٜٖٖ)نقؼبهللم دمحمؾاز ا رتدهللؿ عريهللنهلًل ف  الخمؾت، 
  .(ٙٛٔٔ/ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ)
ف  تششو حتهللم كالترن و ، (ٜٖٛٛ)ف  تششو حتهللم الحركؼ كالنراسا ، بهللمنكاه س ؾ  اك   (ٖ)

 (.ٕٕٕٖ) فدير النررف، بهللم كنؽ تؾنت تبف نقؼ
  .(ٖٜٔٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٗ)
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 خضمضحطمظجعمعُّ   عهلللب قؾلولمسدت الت  ي حر فييهلل ا ندهللف ف  عشد  فديره 

نؽ عسره ) ذحر سف ندت الت حير تتؾف تش  لحديج ،ٖٚفهللطر  َّحك مغجفحف جغ
 (ٕ).(ٔ)(هللا تتيؽ فند سع ن إليو ف  العسر

 خصمص حص ُّ   قؾلو  عهلللبلسعشب اآل هللن بفنيهلل الخظهلل لمسدهللدمحمد ف  عشد  فديره 

سنا   شؾ تمس  سف   عبدهللا قهللؿ دمحمهلل ر  ؽاتتدؿ بحديج ، ٕٔلس   َّ جغ  جضحض
لهلل  ش  تمس    فبمغ ذلػ الشب  ملسو هيلع هللا ىلص فنهللؿ ،كالنهللع  هلللي   يتحؾلؾا إلب قرم السدجد قهللؿ

  (ٗ).(ٖ) لهللنحؼ  كتب ر هللنحؼ
لس   َّجع حصخصمصجضحضُّ   قؾلو  عهلللبلسدتنر الذسس ف  عشد  فديره 

قهللؿ حشت نع  -هللا عشون ب  -س ب ذنقهللؿ ندتنر الذسس  حت العرش لحديج ، ٖٛ
لهلل سبهلل ذن س دنى سيؽ  غرم   فب السدجد عشد رركم الذسس فنهللؿ -ملسو هيلع هللا ىلص  -الشبب

                                         

لبخهللنو ف  ا (انرآل س ر سدمحممو حتب  مغو تتيؽ تش  )سع ن هللا إلب  دمحمهللس عؽ س   ىريرت  مف ( ٔ)
   (.ٜٔٗٙ)نقؼ بهللم نؽ  مغ تتيؽ تش ، ،صحيحو حتهللم الرقهللؽ

  .(ٖٕٔٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٕ)
 .(٘ٙٙ)نقؼ   بهللم فز  حثرت الخظهلل إلب السدهللدمحمد،، ندمؼ ف  صحيحو حتهللم الرالت (ٖ)

إنهلل نحؽ )  الشب  ملسو هيلع هللا ىلص  فشخلت  وهت  شؾ تمس  بعد نشهللزليؼ إلب عؽ س   تعيد الخدنو  حديج كدمحمهللس
ُنؾا َكر هللَنُىؼْ  اه الترن و، س ؾام  فدير نك ، فنهللؿ عميهؼ نشهللزلكؼ  كتب ر هللنحؼ (نح  السؾ ب َكَنْكُتُب نهلل َقدَّ

ك فر  ، كىؾ  عي ،ديج ف  إتشهلل ه س ؾ تفيهللف الدعدو( كالحٕٕٖٙ)النررف، بهللم كنؽ تؾنت لس
ف  ندمؼ كليس فيو تبب  نخهللل  لحديج دمحمهلل ر هللؽ ا زنؽ، كنسهلل يتيد  عفو سف الديهللؽإتح

ا بزعفو كسف الدؾنت ، قهلللؾ د ا ؽ عظي  كا ؽ حثير كا ؽ عهللوؾن، كاتتغرم حديج س   تعيالشخكؿ
 .نهي  بههللنميهلل

 لهللنحؼ  كتب  -السعشب   ف قؾؿ الشب  ملسو هيلع هللا ىلص-سو اآلل  -كلع  تبب الخظف حسهلل قهللؿ ا ؽ عظي   ككافنيهلل
  .، فسؽ ىشهلل قهللؿ نؽ قهللؿ إنيهلل نخلت ف   ش  تمس -ر هللنحؼ

  .(ٕٛٔٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٗ)
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فانيهلل   ىب حتب  دجد  حت العرش، ف لػ قؾلو   قهللؿ ،قمت هللا كنتؾلو سعمؼ ،الذسس
    .(ٔ)ٖٛلس   َّخضمضحطمظجع حصخصمصجضحضُّ   عهلللب

 ىم حمخمممُّ   قؾلو  عهلللبف   (نَّؽ َقَرْرَشهلل)لمسنرؾ  عشد  فديره 
عؽ الشب  ملسو هيلع هللا ىلص سف هللا بعج  سهللني   و نك   قهللؿ، ٛٚرهللفر  َّيمجنحنخنمنّٰ

 (ٗ).(ٖ)كف  حديج ر ر سنبع  ر ؼ، (ٕ)ر ؼ نتؾؿ
نسهلل تبي نؽ سنثم  لتفدير ا ؽ دمحمخو النررف بهلللدش  ندنؾ سنو قد اىتؼ  ي ا 

.السردن نؽ نرهلل ن التفدير بهلللسف ؾن
 القر,ن بأقمال الرحابجثال ًا: تفدير 

نسػػهلل   لخفػػب عمػػب إندػػهللف سف لمرػػحب  نشخلػػ  عغيسػػ  فػػ  ا تػػالـ، كليػػهلل وػػرؼ 
كلػػ ا حػػهللف لمرػػحب  ىػػ ه ،   فييػػهلل سنيػػهلل  عشػػ  لنيػػهلل نتػػؾؿ هللاإذ لهفػػ،ريرىػػهللكنههللنػػ  عمػػب 

هللن  سقػػػؾاليؼ حجػػػ  عشػػػد بعػػػض  ػػػ  صػػػ ،السههللنػػػ  الخهللصػػػ  فػػػ  نيػػػخاف السدػػػمسيؽ بعػػػدىؼ
 .(٘)ك  يرى قؾً  رير قؾليؼ ،سقؾاليؼعؽ  العمسهللس  لعدؿ

كيهؾف  فدير الرحهللب  بهلللشغر ف  السشنؾؿ الثهلل ت عشيؼ عشد فنده ف  النررف 

                                         

كندمؼ  (ٕٓٛٗ)بهللم كالذسس  جرو لسدتنر ليهلل، ،لتفديرحتهللم ا وصحيح البخهللنو ف  (ٔ)
س دنكف   كدمحمهللس (،ٜ٘ٔ)فيرحيحو حتهللم ا لسهللف، بهللم  يهللف الخنؽ ال و   لنب  فيو ا لسهللف، نقؼ

 الحديج.سيؽ   ىب ى ه الذسس ...
فيو نؾتب  ( ٕٓٔ/ٛ) نجسع الخكائد كقهللؿ الييثس  ف ، (ٕٜٓٗ)نقؼنكاه س ؾ لعمب ف  ندشده  (ٕ)

 (.ٕٙٚ/ٖك ع  إتشهلل ه ا ؽ حثير ف   فديره )  ؽ عبيدت كىؾ  عي  دمحمدًا.
كا ؽ حثير ف   فديره ( ٖٔٙ)ف  ا حدهللف  تر يب صحي  ا ؽ حبهللف، نقؼا ؽ حبهللف نكاه  (ٖ)
( كقهللؿ بعده  دمحمعمو ا ؽ الجؾزو ف  السؾ ؾعهلل ، فهلل حهلل يج    ر  فم ا   لعمؼ عد  ٕ٘ٚ/ٖ)

 .ا نبيهللس كالرت  عمييؼ الرالت كالدالـ إ  هللا
  .(ٖٖٔٔ/ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٗ)
 (.  ٕٕٙٛ-ٕٕ٘ٛ/ٙ)، لديؾط ا ،ا  نهللف -،(ٕٜٕ/ٕ)، لخنحذ ا ،البرىهللف (٘)
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فيؼ  ،ك  عجب ،كذلػ  نيؼ قد سك ؾا نؽ الدنال  بهلللنررف نهلللؼ يت  سحد بعدىؼ ،كالدش 
العرم الخمَّص كبمدهللنيؼ نخؿ النررف كقد ويدكا  الؾحب كالتشخي ، كصحبؾا نتؾؿ هللا  

  فربهللىؼ بهلللنررف كحهللف لربحيؼ كيسدييؼ يتمؾه عمييؼ كيبيشو ليؼ بهلللنؾؿ كالعس  كى ه
 رهللئص  جعميؼ  سعمؼ الشهللي بهتهللم هللا بعد نتؾؿ هللا 

(ٔ). 
كي   نزب ِإذا »  لسعهللذ حيؽ بعثو إلب اليسؽ  قهللؿ --قهللؿ نتؾؿ هللا   

قهللؿ  ،«فِاْف لؼ  جد ف  حتهللم ّللاَّ » قهللؿ ،قهللؿ َسقزب بهتهللم ّللاَّ  ،«عرض لػ قزهللٌس 
ك  ف  حتهللم ّللاَّ  -  -فاْف لؼ  جد ف  ُتشَّ  نتؾؿ ّللاَّ » قهللؿ،--ُدشَّ  نتؾؿ ّللاَّ فب
الحسد َّللَّ ال و  » صدنه كقهللؿ  -- فزرم نتؾؿ ّللاَّ  ،ي  ك  رُلؾقهللؿ سدمحمتيد نس،«

 .(ٕ)«ّللاَّ لسهلل ير    نتؾؿ ّللاَّ  كفََّي نتؾَؿ نتؾؿ
 كعبدهللا ،ا نبع  الخمفهللس  كنؽ ال يؽ اوتيركا ف  التفدير نؽ الرحب الكراـ

                                         

  مي  العالئ  الذهللفع ،  حنيي دمحم تميسهللف ا ونر،، إدمحمسهللؿ ا صهللب  ف  سقؾاؿ الرحهللب  (ٔ)
 الكؾيت.نشذؾنا  نرحخ السخظؾطهلل  كالترال،  ، ـٜٚٛٔالظبع  ا كلب ، (ٗٙص)
(، ٕٖٛ/ٖٙ()ٕٕٔٙٓ(،كنقؼ)ٖٖٖ/ٖٙ()ٕٕٚٓٓس ردمحمو سحسد ف  ندشده نقؼ) (ٕ)

(، كس    اك  ف  تششو حتهللم النزهللس، بهللم ادمحمتيهلل  الرسو ف  ٚٔٗ-ٙٔٗ/ٖٙ()ٕٕٓٓٔكنقؼ)
(، كالترن و ف  تششو حتهللم ا حههللـ، بهللم ٜٕٙٔ-ٕٛٙٔ/ٕ()ٖٜٖ٘(كنقؼ)ٕٜٖ٘النزهللس،  رقؼ)

(،عؽ س   عؾف الثنف ، عؽ ٕٗٛٔ/ٔ()ٕٖٛٔ(ك)ٕٖٚٔنهللدمحمهللس ف  النهلل   حي  لنز ، رقؼ)
 الحهللنل  ؽ عسرك، عؽ ندمحمهللؿ نؽ سصحهللم نعهللذ سك نهللي نؽ سى  حسص، عؽ نعهللذ بو.

 في ا الحديج نسهلل ا تم  العمسهللس ف  صحتو ك عفو كنشيؼ نؽ حدشو.
صححو الخظيب كا ؽ النيؼ كا ؽ العرب  كالجؾيش  كحدشو ا ؽ حثير، ك عفو البخهللنو كالدانقظش  

قع  ف  ا ؽ السمنؽ البدن السشير ف   خريم ا حهلل يج كاآل هللن الؾارىؼ، ك  ؽ الجؾزو كريكالعنيم  كا
   عي  قهللؿ، ـٕٗٓٓ ان اليجرت، الريهللض، الظبع  ا كلب،  ،(ٜٖ٘-ٖٗ٘/ٜ)،الذر  الكبير

 .بهلل دمحمسهللع
 .، ك فر  بهلللحديج عؽ سصحهللم نعهللذيج عمب الحهللنل  ؽ عسرك كىؾ نجيؾؿفسدان الحد

-ا  عم  نابع  كى  نكهللنت بهلللستؽ كبعزيؼ ز  -فهلللحهللص  سف لمحديج  الل عم  ذحرىهلل نؽ  عفو 
 دمحميهللل  الحهللنل  ؽ عسرك. -ٖدمحميهللل  سصحهللم نعهللذ . -ٕ.عم  ا نتهللؿ -ٔ 
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كعبدهللا  ،كزيد  ؽ  هلل ت ،كس ؾ نؾتب ا وعرو  ،كس    ؽ حعب ،كا ؽ ندعؾ  ، ؽ عبهللي
 . ؽ الخبير كريرىؼ

كالركالػػ  عػػؽ  ،سنػػهلل الخمفػػهللس الراوػػدكف فػػفكثر نػػهلل نكو عشػػو عمػػ   ػػؽ س ػػ  طهلللػػب
سنػهلل السهثػر نػؽ الرػحهللب  فػ  التفدػير  ،(ٔ)الثال   قميم  دمحمدًا كالدبب ف  ذلػ  نػدـ كفػهلل يؼ

ذلػػػ  نػػو  ردمحمسػػهللف النػػررف ك ػػف ر بػػو الخنػػهللف حتػػب اوػػتد  حهللدمحمػػ  الشػػهللي ، ك (ٕ)ا ػػؽ عبػػهللي
ك ننظهللعػو ك فررػو لمشذػر كالػدعؾت ،كاتػتبحهللن العسراف ،إلب ا    عشو بعد ا دهللع ا تالـ
 .(ٖ) ررفو تيهللت  ك د ير لذتكف الرعي كالتعميؼ  كف سف  ذغمو  الف  سك 

 ،إذا لؼ نجد التفدير ف  النررف ك  فػ  الدػش )  لنؾؿ ا ؽ حثير ف  نندن   فديره
لسػهلل وػهللىدكا نػؽ النػرائؽ كا حػؾاؿ  ،فػانيؼ س نى  ػ لػ ،ندمحمعشهلل ف  ذلػ إلب سقؾاؿ الرحهللب 

  تػيسهلل  ،كالعسػ  الرػهللل  ،كالعمػؼ الرػحي  ،كلسػهلل ليػؼ نػؽ الفيػؼ التػهللـ ،الت  ا ترؾا  يػهلل
كعبػػد هللا  ػػؽ  ،كا ئسػػ  السيػػدييؽ ،الراوػػديؽ الخمفػػهللسِ  حهلل ئسػػ  ا نبعػػ ِ  نعمسػػهللؤىؼ كحبػػراؤىؼ

 .(ٗ)(ن   هللا عشو ،ندعؾ 
يح _قال ا ُ َزو رحسه هللا _ شد ذنره  مه التَر أن اكومن قومل  :الرابعن :لَم

 : لقومل الشبو) ت  بودهللا  وُ  بواس تمُ اقتدى بوه موُ الروحابج نالخمفواا األر عوج
 .(٘)(المهم  قهه  ) الدرُ   مسه التأ للن

                                         

، ا ترائيميهلل  -(،ٙٔ/ٕ)،لخنقهللن ، انشهللى  العرفهللف -، (ٖٖٕٛ-ٕٖٕ٘/ ٙ)، ط لديؾ ،اا  نهللف( ٔ)
 (.  كنهلل بعدىهلل -ٜٗ/ٔ)، ل ىب ا ،التفدير كالسفدركف  -، (ٚ٘)ص، س   ويب 

 . حي    كقد  عهلل لو  (ٕ)
التفدير  -، ن الدهلل يلديؾط  السرد، اا  نهللف -، (ٕٗ-ٖٕ/ٔ)ا ؽ عظي ،  سحرن الؾدمحميخ،ال (ٖ)

 (.كنهلل بعدىهلل -ٜٗ/ٔ) ،كالسفدركف 
 (.ٙ/ٔ فدير ا ؽ حثير)( ٗ)
، بهللم قؾؿ ف  حتهللم العمؼصحيحو البخهللنو ف  ك  (ٕٕ٘/ٗ()ٜٖٕٚنقؼ)نكاه سحسد ف  ندشده، (٘)

، كدمحمهللس عشد البخهللنو  (،  مف   الميؼ عمسو الكتهللم.ٜٕٛ/ٔ( )٘ٚالميؼ عمسو الكتهللم نقؼ) الشب  
ف  صحيحو حتهللم كندمؼ  (،ٖٕٗ/ٔ()ٖٗٔس، بهللم ك ع السهللس عشد الخالس، نقؼ )ف  حتهللم الؾ ؾ 
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 :ذلكاألم مج  )  سُ  
، ٕٔتبف  َّ مس خئمئهئجب ُّ   قؾلو  عهلللبف  السرا  بعيؽ النظر عشد  فديره 

حهللنت  دي  لو بهللليسؽ عيؽ نؽ نحهللي، لرشع نشيهلل نهلل سحب، قهللؿ ا ؽ عبهللي    قهللؿ
 .(ٔ)كالنظر  الشحهللي

 ييٰذٰر ُّ    قؾلو  عهلللبف   السرا  بهلل صشهللؼ الثال   ف  سن  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عشد  فديره 

 يئ نئىئ ٍَُِّّّّّٰرئزئمئ ٌّ  ٰى
قهللؿ عسر كا ؽ ندعؾ  كا ؽ عبهللي كحعب كعهللئذ  كسكثر السفدريؽ   كقهللؿ، ٕٖفهللطر  َّ

ا صشهللؼ الثال   ف  سن  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  فهلللغهلللؼ لشفدو العهللص  كالدهلل ي التن  كالسنترد ى ه 
 يشيسهلل كقهللؿ الحدؽ  الدهلل ي نؽ ندمحمحت حدشهلل و عمب تي هلل و، كالغهلللؼ لشفدو نؽ ندمحمحت 

  .(ٕ)تي هلل و كالسنترد نؽ اتتؾ  حدشهلل و كتّي هلل و
 مث هت حبخبمبهبجتحتختمتُّ   عشد  فديره لنؾلو  عهلللب

ى ا  لي  ر ر عمب إنههللف البعج، كذلػ سف ال يؽ سنكركه   قهللؿ، ٓٛلس  َّ حج
نؽ الكفهللن كالظبهللئعييؽ قهلللؾا  طبع السؾ  لزهلل  طبع الحيهللت فكي   رير العغهللـ حي ؟ 

 ،ففقهللـ هللا عمييؼ الدلي  نؽ الذجر ا  زر السستمئ نهللس، نع نزهلل ت طبع السهللس لمشهللن
خ كالعفهللن، فانو لنظع نؽ ح  كاحد نشيسهلل كيعش  بهلللذجر زنهلل  العرم كىؾ وجر السر 

                                         

(  مف   ٕ٘٘/ٙٔ( )ٖٛٔٙعشيسهلل نقؼ)هللا  ؽ عبهللي ن   هللا ، بهللم فزهللئ  عبدفزهللئ  الرحهللب 
كدمحمهللس سلزهلًل عشد البخهللنو ف  حتهللم فزهللئ   .  ف  الديؽالميؼ فنيو ف  الديؽ، لكؽ ندمؼ  كف لفغ 

 .الميؼ عمسو الحهس  مف   (ٙٙٗ/ٛ()ٖٙ٘ٚعشيسهلل،نقؼ ) ، بهللم ذحر ا ؽ عبهللي ن   هللالرحهللب ا
ا لدش   الميؼ فنيو ف  الديؽ كعمسو كى ه المفغ  اوتير  عمب قهللؿ الحهللف  ا ؽ حجر نحسو هللا )

..( فت  البهللنو كالحديج عشد سحسد  ي ا المف   ،تب ندبيهلل بعزيؼ لمرحيحيؽ كلؼ لربالتفكي  ح
(ٛ/ٗٙٙ-ٗٙٚ.) 
 . (ٜٔٔٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٔ)
 . (ٕٕٔٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٕ)
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ررشهلل س زر لنظر نشو السهللس، فيدحي السرخ عمب العفهللن فتشند  الشهللن  يشيسهلل  قهللؿ 
 .(ٔ)رشهللم، كلكشو ف  السرخ كالعفهللن سكثا ؽ عبهللي  ليس نؽ وجرت إ  كفييهلل نهللن إ  الع

ال يؽ   قهللؿ، ٘ٗالرهللفهلل    َّجغمغجفحفخفمفُّ   عشد  فديره لنؾلو  عهلللب
عمييؼ الؾلداف، حدبسهلل كن  ف  اآلل  ا  رى، كالكفي ا نهللس ال و فيو  سر  لظؾفؾف 

قهلللو ا ؽ عبهللي، كقي   الكفي إنهللس كاتع الفؼ، ليس لو ننبض، تؾاس حهللف فيو  سر سـ 
 .(ٕ) ، كالسعيؽ  الجهللنو الكثير

  قهللؿ، ٜٖص  َّحفخفمفحقمقجكحك جف ُّ   عشد  فديره لنؾلو  عهلللب
هللا لو، كالسعشب سف هللا قهللؿ لو  سعو نؽ و ت كانشع نؽ ا وهللنت إلب السمػ ال و سعظهلله 

و ت، كقي   السعشب انشؽ عمب نؽ و ت نؽ الجّؽ بهلل طالؽ نؽ النيؾ ، كسندػ نؽ 
 .(ٖ)و ت نشيؼ ف  النيؾ ، كا ّكؿ سحدؽ كىؾ قؾؿ ا ؽ عبهللي

...   قهللؿ، ٘ٙرهللفر  َّجخمخجسحسخس ُّ  عشد  فديره لنؾلو  عهلللب
كل لػ قهللؿ ا ؽ عبهللي  نؽ قهللؿ  ،الحسد نم العهلللسيؽ  ا عؾه نخمريؽ قهللئميؽ  ك نديره

 .(٘)كيحتس  سف لهؾف الحسد  اتت شهللفهللً ، (ٗ) فمين  الحسد  نم العهلللسيؽ  إلو إ  هللا
قهللؿ س ؾ بهر   كقهللؿ، ٖٓفرمت   َّحمخميه ُّ   عشد  فديره لنؾلو  عهلللب

فر  إلسهللنيؼ ك اـ  ؾحيدىؼ  ،قؾليؼ  نبشهلل هللاالرديي ن   هللا عشو، اتتنهللنؾا عمب 
كقهللؿ عسر  ؽ الخظهللم  السعشب اتتنهللنؾا عمب الظهللع  ك رؾ السعهللص ، كقؾؿ عسر 

                                         

 . (ٖٕٓٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٔ)
 . (ٖٕٚٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٕ)
 . (ٕٓٚٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٖ)
فت   -. ىهلل  الحسد نم العهلللسيؽ، فمين  عمب إ ر ( نكاه الظبرو  مف   نؽ قهللؿ   إلو إ  هللاٗ)

 . (ٜٗ٘/ٗ)الندير، الذؾحهللن ، 
 . (ٖٔٔٔ/ٖ)( التديي ، ا ؽ دمحمخو، ٘)
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سكس  كسحؾم، كقؾؿ س   بهر سندمحم  لسهلل نكى سنس سف نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قرس ى ه اآلل  كقهللؿ  
 (ٕ).(ٔ)قد قهللليهلل قـؾ حفركا فسؽ نهلل  عمييهلل فيؾ نسؽ اتتنهللـ

كبيػػ ا العػػرض ليػػ ه ا نثمػػ  نػػؽ  فدػػير النػػررف بػػفقؾاؿ الرػػحهللب  نػػدنؾ بػػفف ا ػػؽ 
 .دمحمخو قد اىتؼ  ي ا السردن نؽ نرهلل ن التفدير بهلللسف ؾن

 رابعًا: تفدير القر,ن بأقمال التابعيُ
كعػشيؼ  ،كىؼ الجي  ا كؿ بعد دمحمي  الرػحهللب    ربػؾا عمػب سيػدو الرػحهللب  الكػراـ

 . -س  كا النررف كتش  الشب 
 ،قبػػ  انتذػػهللن التػػدكيؽ ،بعػػد الرػػحهللب  نػػؽ سىػػ  العمػػؼكالسػػرا  بهلللتػػهللبعيؽ نػػؽ س ػػب 

كذلػػػػػ عمػػػػب تػػػػبي   ،فيشغػػػػر فػػػػ  حالنيػػػػؼ فػػػػ  التفدػػػػير عشػػػػد فنػػػػد ا  ػػػػر عػػػػؽ الرػػػػحهللب 
كحسمػػؾا العمػػؼ عػػؽ سصػػحهللم الشبػػ   ،فنػػد حػػهللف عيػػدىؼ قريبػػهلًل نػػؽ عرػػر الشبػػؾت ،ا تػػتحبهللم
  كالرػػػػدؽ ،ك ػػػػف  ؾا بػػػػف  يؼ  نػػػػع نػػػػهلل سك ػػػػؾا كعرفػػػػؾا بػػػػو نػػػػؽ الػػػػديؽ ، كا عمػػػػييؼك تمسػػػػ، 

 .كالبعد عؽ التكم  ،كصح  ا عتنهلل ، كتالن  السشيم ،كا نهللن 
 بعض العمسػهللس لجعػ  سقػؾاؿ التػهللبعيؽ حجػ  نمخنػ  كبعزػيؼ لػؼ لعتبرىػهلل حػ لػ إ 

   .(ٖ)سنو لف    يهلل كيسيخىهلل عؽ سقؾاؿ نؽ دمحمهللس بعدىؼ
سصػحهللم ا ػؽ عبػهللي حسجهللىػد  ػؽ   اوتيركا ف  التفدير نؽ التػهللبعيؽكنؽ ال يؽ 

كطػهللككي  ػؽ  ،كتػعيد  ػؽ دمحمبيػر ،كعهرن  نػؾلب ا ػؽ عبػهللي ،دمحمبر، كعظهللس  ؽ س   نبهلل 
يػػؼ  ن الشػػهللي بهلللتفدػػير فكػػهللنؾا سعمػػؼ ،دمحمػػهلل ر  ػػؽ زيػػد ا ز وكس ػػ  الذػػعثهللس  ،كيدػهللف اليسػػهللن 

                                         

كف  ، (ٕٖٓ٘)ف  تششو حتهللم  فدير النررف، بهللم كنؽ تؾنت حؼ الدجدت، نقؼ ( نكاه الترن و ٔ)
 .، كىؾ  عي تشده تيي   ؽ س   حـخ النظع 

 . (ٕٖٔٔ-ٕٖٓٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٕ)
هلل  إ جهللى -(، ٕٕٚٛ-ٕٕٙٛ/ٙ)، لديؾط ، اا  نهللف -، (ٜٕٗ/ٕ)، لخنحذ ، االبرىهللف (ٖ)

، نتتد  الرتهللل ،  يرك ، الظبع  الثهلللث ، (ٜٛص)، الركن فيد ، التفدير ف  النرف الرابع عذر
 .ـٜٜٚٔ
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 .(ٔ)صحبؾا ا ؽ عبهللي ك تمس كا عميو
كاعتسػػػد عمػػػب  فدػػػيره الذػػػهللفع   ،ى عػػػؽ ا ػػػؽ عبػػػهللي نجهللىػػػدكنػػػؽ سك ػػػي نػػػؽ نك 

  .(ٕ)كسحسد كالبخهللنو كريرىؼ
   .(ٖ)(إذا دمحمهللسؾ التفدير عؽ نجهللىد فحدبػ بو) كقهللؿ تفيهللف الثؾنو 

 .ىت س نؽ ندنت  ا ؽ عبهللي ف  نه  كح 
كس ػػؾ  ،نثػػ  زيػد  ػػؽ ستػمؼ  كحػ لػ نػػؽ سوػيرىؼ  النيػػ  س ػ   ػػؽ حعػب فػػ  السديشػ 

    .(ٗ)عدمحم  ؽ حعب النرع  ،العهلللي   نفيع  ؽ نيراف الريهللح 
نثػػػ  ندػػػركؽ  ػػػؽ   كحػػػ لػ سلزػػػهلًل نػػػؽ سوػػػيرىؼ  النيػػػ  ا ػػػؽ ندػػػعؾ  فػػػ  العػػػراؽ

كعظػػػػػهللس  ػػػػػؽ س ػػػػػ  ندػػػػػمؼ  ،كالحدػػػػػؽ البرػػػػػرو  ،كقتػػػػػهلل ت  ػػػػػؽ  عهللنػػػػػ  الددكتػػػػػ  ،ا دمحمػػػػػدع
 ،كإ ػراىيؼ الشخعػ  ،كعػهللنر الذػعب  ،كعمنس   ؽ قػيس الشخعػ  ،كنرت اليس ان  ،الخرتهللن 

  .(٘)كسرمب ىت س س  كا عؽ ا ؽ ندعؾ 
سنػػو   يشنػػ  عػػشيؼ إ  قمػػياًل كحفنػػو نػػع الػػ يؽ   جػػدكبهلل تػػتنراس لتفدػػير ا ػػؽ دمحمػػخو 

                                         

 ( .ٙٛ-ٙٚ/ٔ)، ال ىب ، التفدير كالسفدركف  -، (ٜٖٖٕ/ٙ)، لديؾط ، اا  نهللف (ٔ)
 (ٗٗٔ/ٖ)قٗٓٗٔ،، ا ؽ  يسي  قهللئي التفدير -(،ٕٖٖ/ٖٔ)،يسي ا ؽ  ، نجسؾع الفتهللكى  (ٕ)

 (.ٖٕٓٗ/ٙنناًل عشو) ا  نهللف -نتتد  عمـؾ النررف،  نذي، الظبع  الثهللني ،

 فدير ا ؽ  -، (ٜٖٙكٕٖٖ/ٖٔ)، ا ؽ  يسي ، نجسؾع الفتهللكى  -، (ٜٔ/ٔ فدير الظبرو) (ٖ)
 (. ٖٕٓٗ/ ٙ)، ديؾط ل، اا  نهللف -، (ٓٔ/ٔكثير)

كا ئس  حهلللذهللفع  كسحسد كالبخهللنو كنحؾىؼ لعتسدكف عمب  فديره كالبخهللنو ف  صحيح  سكثر نهلل 
 . عشو يشنمو نؽ التفدير يشنمو

نجسؾع الفتهللكى، ا ؽ  يسي ،  كبسثمو ف ،(ٗٗٔ/ٖ)،ا ؽ  يسي ، التفدير  قهللئي -
 (.ٖٕٓٗ/ ٙ)، لديؾط ا ،ا  نهللف -، (ٕٖٖ/ٖٔ)
 (.ٛٛ-ٙٛ/ ٔ)، ل ىب ا ،سفدركف التفدير كال (ٗ)
 (.ٜ٘ -ٛٛ/ٔ)، ل ىب ا ،سفدركف التفدير كال (٘)
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قهلللؾا إنو   يت    تفدير التهللبع  عمب سنو حج ، كذلػ  نيؼ ليس ليػؼ تػسهللع نػؽ نتػؾؿ 
  فػػػ   فدػػير الرػػػحهلل    إنسػػػهلل ىػػؾ نحسػػػؾؿ عمػػػب هللا ملسو هيلع هللا ىلص فػػال لسهػػػؽ الحسػػ  عميػػػو حسػػػهلل قيػػ

تسهللعو نؽ الشب  ملسو هيلع هللا ىلص ك نيػؼ لػؼ لذػهللىدكا النػررف كا حػؾاؿ التػ  نػخؿ عمييػهلل النػررف، فيجػؾز 
عمػػػػييؼ الخظػػػػف فػػػػ  فيػػػػؼ السػػػػرا  نػػػػؽ الػػػػشص النررنػػػػ ، كنػػػػع ذلػػػػػ فعدالػػػػ  التػػػػهللبعيؽ ريػػػػر 

.نشرؾص عمييهلل حسهلل ُنصَّ عمب عدال  الرحهللب 
دمحمخو قد انظمي نؽ ذلػػ فمػؼ لهثػر نػؽ الركالػ  عػؽ التػهللبعيؽ حسػهلل فعػ  كلع  ا ؽ 

التػهللبعؾف   كقهللؿ الظبع  الثهللنيػ  ،لكشو ذحرىؼ ف  طبنهلل  السفدريؽ ف  ننمو عؽ الرحهللب ،
   كسحدشيؼ حالنهلًل ...

    :ذلكاألم مج  )  سُ 
 َّخئ زثمثنث رث ُّ   قؾلو  عهلللبلسعشب الديؽ الخهلللص ف  عشد  فديره 

قي   نعشهلله نؽ حنو كنؽ كادمحمبو سف لهؾف لو الديؽ الخهلللص، كيحتس    قهللؿ، ٖالخنر  
سف لهؾف نعشهلله  إف الديؽ الخهلللص ىؾ  يؽ هللا كىؾ ا تالـ، ال و ورعو لعبهلل ه ك  

لنب  ريره، كنعشب الخهلللص  الرهللف  نؽ وؾائب الذرؾ، كقهللؿ قتهلل ت  الديؽ الخهلللص 
 .(ٔ)ـ كى ا سندمحم  لعسؾنوويهلل ت سف   إلو إ  هللا، كقهللؿ الحدؽ  ىؾ ا تال

  قهللؿ، ٕٚرهللفر  َّننىنينٰىريزيميُّ   عشد  فديره لنؾلو  عهلللب
ى ا نؽ قؾلػ  تجر  التشؾن إذا نأل و بهلللشهللن، فهلللسعشب سنيؼ يد مؾف فييهلل حسهلل يد   

 .(ٕ)ننجهللىد ف   فديره   ؾقد  يؼ الشهلل الحظب ف  التشؾن، كل لػ قهللؿ
كا ػػؽ دمحمػػخو يػػ حر سقػػؾاً  حثيػػرت كلكشػػو   يشدػػبيهلل  صػػحهلل يهلل، كينػػؾؿ عشػػدىهلل قيػػ    

ك ا، كقي   ح ا، كقد ذحر ف  نندنتو بفنو تيفع  ذلػػ قرػدًا لمخػركج نػؽ عيد ػو، كلعػ  
كثيرًا نؽ ى ه ا قػؾاؿ ىػ  نػؽ سقػؾاؿ التػهللبعيؽ، لكشػو لػؼ يشدػبيهلل ليػؼ  عتنػهلل ه سنيػهلل  حتسػ  

                                         

 . (ٜٕٚٔ/ٖ)( التديي ، ا ؽ دمحمخو، ٔ)
 . (ٕٖٔٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٕ)
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   .(ٔ)عهللا سعمؼ ،كف ذحر صهللحبيهللالرؾام كالخظف، ففكن ىهلل  
كبيػػ ا نػػدنؾ نػػدى اعتسػػهلل  ا ػػؽ دمحمػػخو نحسػػو هللا عمػػب التفدػػير بهلللسػػف ؾن فػػ  حتهللبػػو 

   .التفدير
   تفدير القر,ن بالمغج العر يج  خامدًا: 

، كاتػػػػتدؿ (ٕ)كاعتسػػػػد ستػػػػهللليبيهلل فػػػػ  الخظػػػػهللم ، ف النػػػػررف نػػػػخؿ بهلللمغػػػػ  العربيػػػػ  
 عمػييؼ الشبػ   كلػؼ يشكػر ،لعرفؾف نؽ لغػتيؼ بسهللحيج فدركا الغمؼ ن (ٖ)الرحهللب  بهلللمغ 

    فدر ليؼ السرا  نؽ اآلل . ،ى ا الرشيع
إدمحمسػػهللع الرػػحهللب  عمػػب دمحمػػؾاز  فدػػير النػػررف  (كتػػهللم السبػػهللن ) ػػ  حهػػب صػػهللحب 

  .(ٗ)بهلللمغ 
كننػػ  عػػؽ الدػػم   فكيػػد نثػػ  ىػػ ا فنػػهللؿ نجهللىػػد ) لح   حػػد يػػتنؽ بػػهلل كاليػػـؾ 

                                         

 (.ٖ٘ٗػٕ٘ٗ/ٔ) ،لخبيرو ، اا ؽ دمحمخو كنشيجو ف  التفدير( ٔ)
 (.ٕٕٛٛ-ٕٕٚٛ/ٙ)، لديؾط ا ،ا  نهللف (ٕ)

نعسربؽ السثشب ،كالفراس،كالخدمحمهللج،  كنؽ الخظف ال و لنع بو بعض البهللحثيؽ سنيؼ لجعمؾف س ؾعبيدت (ٖ)
الرحهللب  كالتهللبعيؽ المغؾي ، كيجعمؾنيهلل نؽ  فهللتير، ك  يشغركف إلب  نؽ سئس  التفدير المغؾو 

، فهلللرحهللب  كالتهللبعؾف ليؼ ا نهللن  بب الخظف ىؾاعتسهلل  نرظم  السف ؾن، كتنالتفدير بهلللسف ؾ 
 .بهلللتفدير المغؾو 

، كىؼ ف  عرر نررف كالتهللبعؾف س  كا عشيؼ العمؼكبمغتيؼ نخؿ ال صفهلللرحهللب  عرم  م
  لعش  ىزؼ ىت س حنيؼ كلكؽ السنرؾ  سف ن بتيؼ  كف ا حتجهللج فكي   لهؾف سئس  المغ ، كى ا 

 .(  تررؼٙٗ-٘ٗلظيهللن)، افرؾؿ ف  سصؾؿ التفدير -ن ب  الرحهللب  كالتهللبعيؽ .
نندنتهللف ف  عمؾـ النررف، كىسهلل نندن  حتهللم السبهللن ، كنندن  ا ؽ عظي ، نذرىسهلل نؽ  (ٗ)

كق  عمب  رحيحيسهلل كطبعيسهلل، السخظؾطهلل  السحفؾع ،  انالكتب  برليؽ، ك ان الكتب السرري ، ك 
 ،ق، كنهتب  السثشبٖ٘ٚٔ، نررنهتب  الخهللنج ، (ٕٔٓ  سن ردمحمفرى، )صنالسدتذرؽ الدحتؾ 

 .ـٜٗ٘ٔبغدا ، 
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 .(ٔ)(إذا لؼ لهؽ عهلللسهلًل  مغهلل  العرماآل ر سف يتكمؼ ف  حتهللم هللا 
عمػػب نػػؽ فدػػر النػػررف كىػػؾرير عػػهلللؼ  مغػػ  العػػرمن حيػػج ( ٕ)كوػػد  ا نػػهللـ نهلللػػػ

 .(ٖ))  سك ب  ردمحم  لفدر حالـ هللا كىؾ  لعرؼ لغ  العرم إ  دمحمعمتو نكهللً ( قهللؿ
كنفدر نهللكهللف نحتساًل  كثرنؽ نعشب فػ  المغػ  العربيػ  سف لحسػ  عمػب السعػهللن  

كيهػؾف رهلللبػهلًل فػ  ا لفػهللظ  ،سف   لهػؾف ىشػهللؾ  عػهللنض ك  شػهللقض فػ  الدػيهللؽ كميػهلل بذػرم
 السذترح ، كقد يتردمحم  إحداىهلل.

ن  لجػؾز التفدػير بػو نػؽ نعػهللن  المفػ كإف حهللف المف   لحتس  إ  سحد السعػهللن  
إ  سف  كػػؾف المفغػػ  السفدػػرت صػػحيح  فػػ  المغػػ  العربيػػ  كيهػػؾف التفدػػير عمػػب ا رمػػب 

  .(ٗ)العرم  كف الذهللذ سك النمي  السعركؼ نؽ لغ 
كسف لنػػدـ السعشػػب الذػػرع  عمػػب  ،كيهػػؾف التفدػػير حػػ لػ بسراعػػهللت الدػػيهللؽ لمفغػػ 

 ف النررف نػخؿ  ،السعشب المغؾو إذا  عهللن هلل، إ  إذا  ؿ الدلي  عمب إنا ت السعشب المغؾو 
شػد  فدػير كسف لعرؼ نالبدهلل  الشخكؿ إذا احتهللدمحميهلل السفدر ع ،لبيهللف الذرع   لبيهللف المغ 

   .(٘)السرا   يهلل ف  اآلل لفغ  نهللن لك  لعرؼ 
                                         

 (.ٖٜٕٕ/ ٙ)، لديؾط ، اا  نهللف -، (ٜٖٙ/ ٔ)، لخنحذ ، االبرىهللف (ٔ)
 إنهللـ  ان ،عهللنر الحسيرو  ؼ ا صبح  السدن    س ؾ عبدهللا نهلللػ  ؽ سنس  ؽ نهلللػ  ؽ س  ىؾ(ٕ)

 ،  حهللف نحد هلًل ، كسحد ا ئس  ا نبع  كإليو يشدب الس ىب السهلللكاليجرت كويخ ا تالـ كحج  ا ن 
 .قٜٚٔتش   كفنييهلًل، نؽ نتلفهلل و  نتهللل  ف  الندن، كنتهللل  ف  ا قزي  كريرىهلل  ؾف 

 -، (ٖ٘ٔ/ٗ)، ا ؽ  مكهللف، كفيهلل  ا عيهللف -، (٘/ٓٔ) ،ا ؽ حجر ، ي يب التي يب -
، السفدريؽنعجؼ  -، (ٕٛٔ/ٙ)، لخنحم ، اا عالـ -(،ٖٜٕ/ٕ)،  وك لداك ا ،السفدريؽ طبنهلل 

 .(ٓٙٗ) ،نؾييض
( ٕٙٗ -ٕ٘ٗ/ٕ)(ٕٕٚٛ رقؼ )، فر  ف   رؾ التفدير بهلللغؽ ،وعب ا لسهللف ف  البيين  (ٖ)

 (.ٕٕٛٛ/ٙ)،لديؾط ا ،ا  نهللف -، (ٕٖٓ/ٕ) ،لخنحذ ، االبرىهللف -(، ٖٗ٘/ٖك)
 (.ٖٕ٘ٓك  ٖٕٔٓك ٜٕٕٓ/ ٙ)، الديؾط ، ا  نهللف (ٗ)
 (.ٖٜ-ٕٜ/ٔ) فدير الظبرو  (٘)



ٚٗ 

 

 

ك تػبي   ،فسؽ دمحمي  لدػهللف العػرم ُلفيػؼ ،نؽ سنا   فيؼ النررف)  (ٔ)لنؾؿ الذهللطب 
 .(ٕ)(إلب  ظّمب فيسو نؽ رير ى ه الجي 

يح _ مه التَر أن رودل  موى ةوحج  :الخوامسن :قال ا ُ َزو _  شد ذنره لَم
 .(ٖ)(القمل نال  العرب مُ المغج  اإل راب ...

 : سُ األم مج  ) ذلك
قي  وبييؽ ف    قهللؿ، ٜٗالرهللفهلل   َّحنخنمنهنُّ   عشد  فديره لنؾلو  عهلللب

  (ٗ)المؾف  بيض الشعهللـ، فانو  يهللض  هلللظو صفرت حدش ، كح لػ قهللؿ انرؤ النيس
 مػػػؾف قذػػػر البيزػػػ  الػػػدا م   كقيػػػ   إنسػػػهلل التذػػػبيو ،كبهػػػر ننشػػػهللت البيػػػهللض برػػػفرت

 .(٘) كلب، كقي   سنا  الجؾىر السرؾف الرقيي، كىؾ السهشؾف السرؾف  حت النذرت ا

                                         

إ راىيؼ  ؽ نؾتب  ؽ دمحم المخس ، الغرنهللط ، الذيير بهلللذهللطب ، حهللف   ن ،    س ؾ إتحهللؽىؾ (ٔ)
نحدل، نفدر، سصؾل ، نؽ سئس  فنيهللس السهلللكي ، نؽ سى  الغرنهللط ، نؽ نرشفهلل و  ا عترهللـ كلؼ 

 .قٜٓٚ ؾف   يتسو، كالسؾافنهلل ، كا فهلل ا  كا نذهلل ا ،
، نؾييض، نعجؼ السفدريؽ -(،ٛٔٔ/ٔ)، ححهللل ، نعجؼ الستلفيؽ -(، ٔٚ/ٔ)، لخنحم ، اا عالـ -
(ٔ /ٕٖ  .) 
 (.  ٕٓٔ/ ٕ)، لذهللطب ، االسؾافنهلل  (ٕ)
 . (ٖٛ/ٔ)( التديي ، ا ؽ دمحمخو، ٖ)
انرؤ النيس  ؽ حجر  ؽ الحهللنل الكشدو، نؽ  ش  رك  السران  سوير وعراس العرم عمب ىؾ   (ٗ)

اوتير  منبو، كا تم  نؾلده  شجد، سك بسخالؼ الدههللتػ بهللليسؽ. ، لسهللن  ا ص  ،ا طالؽ
ليس لعرؼ ،كحهللف س ؾه نمػ ستد كرظفهللف ،فني  حشدج كقي  نميه  كقي  عدوّ  الستن ؾف ف  اتسو،

بعض ك  ىب ،ب الؾصؾؿ إلب  حديد  ؾانيخ  قين النيس ك   هللنيخ كفهلل و، كيرع ؤت انر  هللنيخ ك  
س رى إلب سّف كفهلل و ـ. ك ٓٗ٘ـ. كعهللـ ٖٓ٘النيس  ؾف   يؽ عهللـ  ؤالدناتهلل  الحديث  إلب سف انر 

إّ  سف ىشهللؾ بعض ا حدال الثهلل ت   هللنيخيهلًل  ،ـ٘ٙ٘ـ. كريرىهلل  حّد  عهللـ ٓ٘٘كهللنت حؾال  عهللـ 
  .عمب  حديد الفترت الت  عهللش فييهلل كيسهؽ سف  دهللعد

 . (ٖٕٛٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (٘)



ٚ٘ 

 

 

 ، ػػػػردمحمي  ا ػػػػؽ دمحمػػػػخو بنػػػػؾؿ الذػػػػعر اتػػػػتد ً  عمػػػػب السعػػػػركؼ نػػػػؽ حػػػػالـ العػػػػرم
 .ك ردمحميحو ىؾ قؾؿ الجسيؾن

، ٕ٘ٔالرهللفهلل   َّمغجف جغ مظجعمعُّ   عشد  فديره لنؾلو  عهلللب
 .(ٔ)الرم  مغ  سى  اليسؽ، كقي   بع  اتؼ صشؼ لنهللؿ لو بعمبػ  البع  ف  المغ   قهللؿ

 .ى ا نؽ بهللم ا تتد ؿ بنؾؿ العرمك  
، ٚٚٔالرهللفهلل   َّمغجفحف جغ مظجعمعُّ   عشد  فديره لنؾلو  عهلللب

الدهللح   الفشهللس حؾؿ الدان، كالعرم  دتعس  ى ه المفغ  فيسهلل ير  عمب ا ندهللف نؽ   قهللؿ
َفدهللَس َصبهللُ  اْلُسْشَ ِنيَؽ الربهلل  ندتعس  ف  كنك  الغهللنا  كالرزالهلل،  ،نحغؾن كتؾس

كننرد اآلل  التيديد بع ام لح   يؼ بعد سف سن نكا، فمؼ يشفعيؼ ا ن ان، كذلػ  سثي  
بنـؾ سن نىؼ نهللص  بفف دمحميذهلل لح   يؼ فمؼ لنبمؾا نرحو، حتب دمحمهللسىؼ الجيش 

 .(ٕ)كسىمكيؼ
 َّىنينٰىريزيمينيىييي نن يلامممرنزنمنُّ   عشد  فديره لنؾلو  عهلللب

ى ه حههللل  حالـ سحد الخرسيؽ، كا  ؾت ىشهلل س ؾت الديؽ، كالشعج  ف    قهللؿ ،ٖٕص  
 .(ٖ)المغ   نع عمب سنثب بنر الؾحش كعمب سنثب الزفف، كى  ىشهلل عبهللنت عؽ السرست 

كعدـ كدمحمؾ ه بغيتو فييػهلل لػف   إلػب  ،كبعد نركن السفّدر بهلللسرهلل ن الدهللبن       
لمؾصػػػؾؿ إلػػػب نػػػرا  هللا  عػػػهلللب بنػػػدن الظهللقػػػ    ،س  كىػػػؾ إعسػػػهللؿ عنمػػػو ،السرػػػدن الدػػػهلل ي

  ،(ٗ)كنراعػػهللت الزػػؾابو السظمؾبػػ  لدػػالن   فدػػيره ،بعػػد  ػػؾافر وػػركم التفدػػير فيػػو ،البذػػري 

                                         

 . (ٕٚٗٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٔ)
 . (ٖٕ٘ٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٕ)
 . ، كتيف   التفري  ف  رلهلل  النرص(ٕٕٙٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٖ)
 (.ٖٗ/ٔالنرطب  ف  نندن   فديره )( ٗ)
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 .(ٔ)رو  ظؾا  السشيم ا نث  ف  التفديكا بهللع
 نػػػدـ  يػػػهللف  فدػػػير النػػػررف بهلللمغػػػ  العربيػػػ  نػػػؽ  ػػػالؿ اتػػػتعسهللليهلل عشػػػد السفدػػػريؽ 

بهلللمغػػػػ   فدػػػػير بهلل دمحمتيػػػػهلل  كا تػػػػتشبهللم _ كبسػػػػهلل لدػػػػسب  كا تتذػػػػيهلل  بفوػػػػعهللنىهلل، كالتفدػػػػير
فكميهلل نرظمحهلل   دؿ عمب ندلؾؿ كاحد عشػد عمسػهللس عمػـؾ النػررف _    ()التفدير بهلللرسو

هللآللػ  كإنسهلل نؽ دمحمي   حديد حؾف ذلػ السعشب ىؾ السػرا  ب ،نؽ دمحمي  سف المغ   ثبت بهلللرسو
 .رفسك المف  السعيؽ نؽ النر 

كاتتعسهللؿ المغػ  العربيػ  نجػر ًا فػ   فدػير النػررف نػؽ س ظػر نهلللدػتعسمو السفدػر 
 ف المغ  العربي  كاتع  ا حتسهلل   لمفػ ، ك تشػؾع ستػهللليبيهلل فػ   رحيػب الكػالـ، فيرػعب 

  .(ٕ)رراكيبو  كف سص  ير كخ عميو السفد شخيميهلل عمب سلفهللظ النررف ك 
 .السرا  الذرع  بهلل لفهللظ حسهلل  ندـلعش    ؼ إف ا قترهللن عمب نجر  المغ   

سنػػهلل ا دمحمتيػػهلل  نػػؽ قبػػ  سىػػ  العمػػؼ فػػ   فدػػير نػػهلللؼ يػػر  فيػػو الػػشص فؾادمحمػػب، حسػػهلل 
كا دمحمتيػػهلل  إعيػػهللن لمػػرسو فػػ  الزػػهلل  نعشػػب رلػػ ، لكػػؽ وػػتهللف  ػػيؽ نجتيػػد  ػػ ؿ رهلللػػ   ، نػػدـ

                                         

سف لهؾف نؽ سصحهللم ا ىمي  العمسي  ف  ا دمحمتيهلل  كا تتشبهللم، كقد حهب الديؾط  ف  ا  نهللف  (ٔ)
 ( .ٜٕٕٛ-ٖٜٕٕ/ٙعؽ بعض العمسهللس اوترام  سد  عذر عمسهلًل لتمػ ا ىمي ، )

هلل ف  حتهللم نندن  دمحمهللنع   وسس الديؽ الرارب ا صفيهللن  حسنؽ  يؽ ى ه الذركم ىؾ    سكؿ
 (.  ٜٙ -ٜٗص) التفهللتير

، فاف حثيرًا نؽ الشهللي قد  دهللى  ف  اوترام إ نهللف ى ه العمؾـ نبهلللغ  كإذا حهللف ف  
، التفدير نؽ رير سف لهؾف نؽ سىمو  حري  نهلليتىمو نشيهلل لمشغر ف  حتهللم هللا تبحهللنو فؾلم إلب

 كذلػ نسشؾع إدمحمسهللعهلًل. 
، كالكالـ ف  نعهللنيو لسؽ ليس نؽ سىميهلل، ـ الشؾكو  لحـر  فديره بغير عمؼلنؾؿ ا نهلل

 حنيي بذير  ،ثيرت كا دمحمسهللع نشعند عميو ...إلخ التبيهللف ف  ر ام حسم  النررفكا حهلل يج ف  ذلػ ح
 .ـٜٜٔٔع  ا كلب،نهتب  الستيد ك ان البيهللف،الظهللئ ، ك نذي، الظب (ٚٙٔ-ٙٙٔص)دمحم عيؾف،

ا ؽ النيؼ، دمحمسعو دمحم سكيس الشدكو، حننو ، التفدير النيؼ -(،ٙٙ-٘ٙ/ٕ)، لذهللطب ا ،السؾافنهلل  (ٕ)
  .الكتب العمسي ،  يرك  ان  (ٕٛٙ)ص،دمحم حهللند الفن 
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كبػػيؽ نتكمػػ  قػػد صػػرفتو  ،كس ػػب ا نػػر نػػؽ بهللبػػو ،كتػػعو كىػػؾ سىػػ  لػػ لػ ن قػػد نمػػػ اآللػػ 
 .سى  الزالل  ف  التحريف كالتبدي فهللتتؽ بدش  نؽ تبي نؽ  ،ا ىؾاس حي  وهللس 

سػػػؽ دمحمسػػػع  ػػػيؽ فمػػػ ا حػػػهللف ا نػػػهللـ ا ػػػؽ دمحمػػػخو كا نػػػهللـ الذػػػؾحهللن  فػػػ   فدػػػيرىسهلل ن 
 .نحسيسهلل هللا  عهلللب ،تع  عمسيسهلل ك خرريسهللعمب الظرينتيؽ ك ى ا يدؿ 
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 نظهلللب   ال    التعريف بهلل نهللـ الذؾحهللن ، كفيو  ا )السبحث ال
 

 .الذؾحهللن  السظمب ا كؿ  التعريف بهلل نهللـ         
 عرر الستل . :الثهللن ظمب الس         
 .الذؾحهللن  التعريف  تفدير :الثهلللج ظمبالس         
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 تت ندهللئ   ، كفيوالذؾحهللن  السظمب ا كؿ  التعريف بهلل نهللـ
 اتسو كندبو كنؾلده.  لبا ك  السدفل 

   نذف و كطمبو لمعمؼ.السدفل  الثهللني 
   عنيد و كن ىبو الفني .السدفل  الثهلللث 

   نههللنتو العمسي .السدفل  الرابع         
   ويؾ و ك الني ه.السدفل  الخهللند 
   نتلفهلل و ككفهلل و.السدفل  الدهلل ت 
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.اتسو كندبو كنؾلده  لبا ك  لسدفل ا  
    دبه:  اسسه 

ىؾ دمحم  ػؽ عمػ   ػؽ دمحم  ػؽ عبػد هللا  ػؽ الحدػؽ  ػؽ دمحم  ػؽ صػال   ػؽ إ ػراىيؼ 
 . ؼ الرشعهللن  ،العفي   ؽ دمحم  ؽ نزؽ الذؾحهللن   ؽ دمحم

 .(ٔ)س ؾ عم    لقبه كشيته
فيػػؾ ندػػب  إلػػب ىجػػرت وػػؾحهللف، كىػػ  قريػػ  نػػؽ قػػرى الدػػحهللني ، إحػػدى :  الذوومنا )     

     .(ٕ) يشيهلل كبيؽ صشعهللس  كف ندهللف  يـؾ ،قبهللئ   ؾ ف
التػػ  اتػػتؾطشيهلل كالػػده كنذػػف  ،فشدػػب  إلػػب نديشػػ  صػػشعهللس عهللصػػس  الػػيسؽ :الرووشعا )      

    .(ٖ)فييهلل بعد ك   و ف  اليجرت
 :مملده

تػش    ال ػ  كتػبعيؽ  ،كلد نيهللن  يـؾ ا  شيؽ، الثهللنؽ كالعذريؽ نػؽ ذو النعػدت  
وػؾحهللف، كىػ  قريػ  صػغيرت دمحمشػؾم )وػؾحهللف(،  بعػد  ف  ىجرت ق ٖٚٔٔبعد نهللئ  كسل  

( نػؽ بػال  عؽ صشعهللس ورقهلًل نحؾ عذػريؽ حيمػؾ نتػر  نريبػهلًل، كىػ  إحػدى قػرى )الدػحهللني 
 .(ٗ) ؾ ف العهلللي  الظيهللؿ

  

                                         

بسحهللتؽ نؽ بعد النرف البدن الظهلللع ، حسو هللا  عهلللب لشفدو ف  حتهللبو ردمحمؼ ا نهللـ الذؾحهللن  ن ( ٔ)
 ـ.ٕٙٓٓ،  ان ا ؽ حثير،  يرك ، الظبع  ا كلب، (ٕٗٔ/ ٕ)الدهللبع،  حنيي دمحم حدؽ حالؽ، 

 ،إ راىيؼ سحسد السنحف  ،لبمداف كالنبهللئ  اليسشي نعجؼ ا - (ٓٛٗ/ ٔ)البدن الظهلللع، الذؾحهللن ، ( ٕ)
 .ـٕٕٓٓ، صشعهللس، الظبع  الرابع  -ن الكمس (  اٖٛٛ/ٔ)

 .(ٕ٘ٔ/ ٕ)البدن الظهلللع، الذؾحهللن ،  (ٖ)

 .(ٛٙٚ/ ٕ)البدن الظهلللع، الذؾحهللن ، ( ٗ)
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 .  نذف و كطمبو لمعمؼلسدفل  الثهللني ا
، حيج حهللف س ؾه نؽ العمسهللس هللن  برشعهللس ف   ي   نيدؾنت الحهللؿنذف الذؾح

ف   كؾيؽ نسهلل حهللف لو سكبر ا  ر  (ٔ)كحهللف لذغ  نشرب قهلل   صشعهللسالكبهللن 
تفرغ لظمب العمؼ، ، فند حفهلله نتكن  طمب الرزؽ نسهلل دمحمعمو يوخري  الذؾحهللن  العمسي 

كلند  مغ كالدو نع  إلب حد نؽ البر كالذفن  كا عهللن  عمب طمب العمؼ ) فنهللؿ عؽ ى ا 
خاه هللا ، فجبحيج لؼ لهؽ ل  وغم  بغير الظمب ،هللـ بسهلل سحتهللج إليو نبمغهلًل عغيسهللً كالني

 . (ٕ)( يرًا، كحهللففه الحدشب
، كف  س شهللس ؽ نذهلللخ صشعهللسكقد ا تدس الذؾحهللن  بنراست النررف عمب دمحمسهللع  ن

كالعركض كر ام البحج كعمـؾ ذلػ حهللف قد حف  عدت نختررا  ف  الفنو كالشحؾ 
 .ع عدت حتب نؽ حتب التهللنيخ كا  م، كطهلللالمغ 

العمسهللس ف  ، كعمب البهللنزيؽ نؽ ورع ف  طمب العمؼ، فدني عمب كالده ؼ 
 .   كالريهلل ي  كالفمكي   الديشي  كالمدهللني  كالعنميعرره ف  نختم  العمـؾ

عمؼ ، كلؼ يرح  عشيهلل عمب عهلل ت طالم الكحهللف طمبو لمعمؼ ف  صشعهللس نفديهلل
 . (ٖ)لعدـ إذف س ؾيو لو ف  الرحم ، فكهللف عشد إذنيسهلل

، د عمب  شؾع  نهللفتو كا دهللع نعرفتوالذؾحهللن  عمب عدت نذهلللخ نسهلل تهللعكقد قرس 
 ." وي هلًل عؽ طمبو لمعمؼ كوغفو بو كقد ذحر ف  حتهللبو " س م الظمب كنشتيب ا نم

 ،    زا  ف و حتب اتتؾفب ح  نهلل عشدىؼ نؽ حتبكع  لف   عؽ ويؾ 
 .قراس و الخهللص  عمب نهلل ليس عشدىؼ

                                         

 .(ٙٓٔ/ ٕ)البدن الظهلللع، الذؾحهللن ،  (ٔ)

 .(ٖٖٔ/ ٕ)البدن الظهلللع، الذؾحهللن ،  (ٕ)

 .(ٛٓٔ/ ٕ)البدن الظهلللع، الذؾحهللن ،  (ٖ)
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، فكهللف يمن  نهلل لنـؾ بهلللتدنيس لرفنهللس التعميؼبو كحهللف الذؾحهللن  ف  س شهللس طم
، كل لػ حهللنت  نكتو  بمغ ف  اليـؾ إلب  الني ه ال يؽ ادمحمتسعؾا عميو لف  ه عؽ نذهلللخو
 . (ٔ)، نشيهلل نهلل لف  ه عؽ نذهلللخو، كنشيهلل نهلل يمنيو عمب  الني ه نتهللً  كالميم   ال   عذر

ـؾ كالفشؾف، كى ا كاطمع عمب نختم  العم ،كف  الجسم  فند  ني  نات  كاتع 
 . (ٕ)تهللعده عمب ا دمحمتيهلل ، كعمب ىجر التعرب الس ىب ، كالتحرن نؽ نبن  التنميد

كحهلل   الفتيهلل  دكن عميو نؽ سعؾاـ الشهللي، ك ؾاصتيؼ، كاتتسر لفتب نػؽ نحػؾ   
العذريؽ نؽ عسػره فسػهلل بعػد ذلػػ، كحػهللف   لف ػ  عمػب الفتيػهلل وػي هلل  شخىػهلل، فػاذا عؾ ػب فػ  

فرحسػو هللا  عػهلللب نحسػ  ا  ػران  (ٖ)العمػؼ بػال  سػؽ، ففنيػد إنفهللقػو حػ لػذلػ قهللؿ سنهلل س ػ   
فنػػد سفشػػب عسػػره فػػ   دنػػ  العمػػؼ طمبػػهلل لػػون بحرصػػو عمػػب نخاحسػػ  العمسػػهللس، كا  ػػ  عػػشيؼ 

 إلب دمحمهللنب التدنيس، كا فتهللس.
  

                                         

 .(ٜٓٔ/ ٕ)البدن الظهلللع، الذؾحهللن ،  (ٔ)

 (.ٚٛ/ٔ) ،عبدهللا نؾندؾؾ ،العنيدتنشيم ا نهللـ الذؾحهللن  ف   (ٕ)
يؾت   ؽ ، نعجؼ السظبؾعهلل  العربي  كالسعرب  - ،(ٕٚٚػػػػٔٚٚ/ٕ) البدن الظهلللع، الذؾحهللن ، (ٖ)

   .ـٕٜٛٔنرر،  -نظبع  ترحيس ،(ٓٙٔٔ/ٕ)إليهللف  ؽ نؾتب ترحيس،
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 .  عنيد و كن ىبو الفني السدفل  الثهلللث 
 : قيدتهأ ًن:

ك كافنيػؼ  فػ  دمحمسيػع  ،الرػهللل  فػ  العنيػدتشيم سى  الدػم  لند نيم الذؾحهللن  ن
سنحػػػهللف ا لسػػػهللف الدػػػت ، كىػػػ   ا لسػػػهللف بػػػهلل، كنالئكتػػػو، كحتبػػػو، كنتػػػمو، كاليػػػـؾ اآل ػػػر، 

كلػػؼ لخػػهلللفيؼ إ  فػػ   ،كحهػػؼ نر كػػب الكبيػػرت ،(ٔ)كالنزػػهللس كالنػػدن كفػػ   مػػي سفعػػهللؿ العبػػهلل 
حسػػهلل فػػ  بعػػض  ػػر، آلحتػػهللم  و نػػؽ يشػػلخػػهللل  نػػهلل ندػػهللئ  قميمػػ ، كحػػهللف نسلػػو فػػ  بعزػػيهلل 

 ،كقػرنه  كس شػب عميػو ،فدهللن عمػب نػشيم الدػم  فػ  الرػفهلل  دمحمسمػ     فرػيالً  ،الرفهلل 
 .كذـ عمؼ الكالـ كسىمو

  يشبغػ  لعػهلللؼ سف يػديؽ بغيػر نػهلل  اف بػو الدػم  الرػهللل  ) قهللؿ نحسو هللا  عػهلللب
نػػؽ الرػػػحهللب  كالتػػػهللبعيؽ ك ػػهللبعييؼ، نػػػؽ الؾقػػػؾؼ عمػػب نػػػهلل  نتزػػػيو س لػػ  الكتػػػهللم كالدػػػش ، 

 ػػراز الرػػفهلل  حسػػهلل دمحمػػهللس ، كن  عمػػؼ الستذػػهللبو إلػػب هللا تػػبحهللنو، كعػػدـ ا عتػػدا  بذػػ س كإ
نػ  فػ  ىػ ا العمػؼ  السبشيػ  عمػب وػفهلل دمحمػرؼ ىػهللن  -سو عمػؼ الكػالـ -نؽ  مػ النؾاعد السدكَّ

نػػؽ س لػػ  العنػػ  بسػػهلل لظػػػهلل ي اليػػؾى،   تػػيسهلل إذا حهللنػػت نخهلللفػػػ    لػػ  الذػػرع الثهلل تػػ  فػػػ  
   حديج  راف  كلعب   عب، فال تبي  لمعبهلل  يتؾصمؾف بػو إلػب النررف كالدش ، فانيهلل حيش

نعرف  نهلل يتعمي بهلللرم تبحهللنو، كبهلللؾعػد كالؾعيػد، كالجشػ  كالشػهللن، كالسبػدس كالسعػهلل ، إ  نػهلل 
دمحمػػػػػهللس  بػػػػػو ا نبيػػػػػهللس صػػػػػمؾا  هللا عمػػػػػييؼ كتػػػػػالنو، كلػػػػػيس لمعنػػػػػؾؿ كصػػػػػؾؿ إلػػػػػب  مػػػػػػ 

   .(ٕ)(..ا نؾن.
الحي ال و   وػ فيو ك  وبي  ىؾ نهلل حهللف عميو  يػر النػركف ) كقهللؿ نحسو هللا

                                         

لذؾحهللن ،  حنيي ر، دمحم  ؽ عم  اكال  كالدنال  نؽ عمؼ التفديالجهللنع  يؽ فش  الر  فت  الندير (ٔ)
  .ـٕٚٓٓالنهللىرت،   ان الحديج،، (ٕٛٚ-ٕ٘ٚ/ ٘تيد إ راىيؼ، )

نهتب   ،(ٙٗٔ)ص،لذؾحهللن ،  حنيي دمحم  ؽ عثسهللف الخذت، ا( س م الظمب كنشتيب ا نمٕ)
 ، الريهللض.الدهللع 
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 ؼ ال يؽ يمؾنيؼ  ؼ ال يؽ يمؾنيؼ كقد حهللنؾا نحسيؼ هللا كسنودنهلل إلػب ا قتػداس  يػؼ كا ىتػداس 
 يػػدييؼ لسػػركف س لػػ  الرػػفهلل  عمػػب عهللىرىػػهلل ك  يتكمفػػؾف عمػػؼ نػػهلل   لعمسػػؾف ك  يتػػفكلؾف 

ستنرن نؽ ن اىبيؼ   لذػ فيو وهللؾ ك  يشكػره نشكػر كى ا السعمـؾ نؽ سقؾاليؼ كسفعهللليؼ كال
    .(ٔ)(ك  لجهلل ؿ فيو نجهلل ؿ

إف ن ىب الدم  نؽ الرحهللب  ن   هللا عشيؼ كالتهللبعيؽ ك ػهللبعييؼ ) كقهللؿ سلزهللً 
ىؾ إيرا  س ل  الرفهلل  عمب عهللىرىهلل نؽ  كف  حريف ليهلل ك   فكي  نتعد  لذػ س نشيػهلل 

حثيػػر نػػؽ التفكيػػ  كحػػهللنؾا إذا تػػفؿ تػػهللئ  عػػؽ  ك  دمحمبػػر ك   ذػػبيو ك   عظيػػ  لفزػػ  إليػػو
وػػ س نػػؽ الرػػفهلل   مػػؾا عميػػو الػػدلي  كسندػػهؾا عػػؽ النػػهللؿ كالنيػػ  كقػػهلللؾا قػػهللؿ هللا ىهػػ ا ك  
ندنو بسهلل تؾى ذلػ ك  نتكمػ  ك  نػتكمؼ بسػهلل لػؼ نعمسػو ك  سذف هللا لشػهلل بسجهللكز ػو فػاف سنا  

ض فيسػهلل   لعشيػو كنيػؾه عػؽ الدهللئ  سف لغفر نشيؼ  خيهلل ت عمب الغهللىر زدمحمركه عػؽ الخػؾ 
طمػػب نػػهلل   لسهػػؽ الؾصػػؾؿ إليػػو إ  بػػهلللؾقؾع فػػ   دعػػ  نػػؽ البػػدع التػػ  ىػػ  ريػػر نػػهلل ىػػؼ 
عميػػو كنػػهلل حفغػػؾه عػػؽ نتػػؾؿ هللا صػػمب هللا عميػػو ك تػػمؼ كحفغػػو التػػهللبعؾف عػػؽ الرػػحهللب  

    .(ٕ)(كحفغو نؽ بعد التهللبعيؽ عؽ التهللبعيؽ
 َّجيحيخي يه ىنينجهمهىه ُّ   كقهللؿ نحسو هللا ف   فدير قؾؿ هللا  عهلللب

كنؽ فيؼ ى ه اآلل  الكريس  حي فيسيهلل ك د رىهلل حي  د رىهلل نذب  يهلل عشد   ٔٔالذؾنى  
ا تالؼ السختمفيؽ فب الرفهلل  عمب طرين   يزهللس كا ح  كيخ ا  بريرت إذا  فن  

فاف ى ا ا  بهلل  بعد ذلػ الشف  لمسسهلل   قد اوتس   (كىؾ الدسيع البرير)نعشب قؾلو 
فهللقدن لهلل طهلللب الحي قدن ى ه الحج   ،فهللس الردكن كانثالج النمؾمعمب  ر  الينيؽ كو

                                         

 ان الرحهللب ، طشظهلل،  ،(ٜٔ)ص حنيي تيد عهللصؼ،، لذؾحهللن ا ،  ن اىب الدم التح  ف( ٔ)
 .ـٜٜٛٔالظبع  ا كلب،

  (.ٕٓلذؾحهللن  )صا ،التح  (ٕ)
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 ،الشيرت كالبرىهللف النؾى فانػ  حظؼ  يهلل حثيرًا نؽ البدع ك يذؼ  يهلل نؤكتهلًل نؽ الزالل 
   .(ٔ)ك ررؼ  يهلل رنهللؼ طؾائ  نؽ الستكمفيؽ

  فهلللرفهلل  الت  كافي فييهلل ن ىب الدم 
 .س_ صف  ا تتؾأ
   .صف  الرؤي _ ٕ
 .السعي _ صف  ٖ
 ._ صف  الدهللؽٗ
 الندنت كالسذي  . صف  -٘

 .(ٕ)صف  الحيهللت -ٙ
  كىشهللؾ بعض الرفهلل  الت  تهللن عمب نشيم سى  التفكي 

 ._ صف  الؾدمحمؤ
 ._ صف  العيؽٕ
 ._ صف  اليدٖ
 .ؾ_ صف  العمٗ
 ._ صف  السج س٘
 .ا  يهللفصف   -ٙ
 .السحب _ صف  ٚ

                                         

 .(ٕٛ٘/ ٗلذؾحهللن ، )، ا( فت  النديرٔ)

( ٕٛٚ-ٕ٘ٚ/ ٘)ك (ٙٙٔ/٘( ك)ٕٖٙ/ ٕ)ك (ٖٖٛ/ ٘)ك( ٕٔٔ/ ٕلذؾحهللن ، )، افت  الندير (ٕ)
  (.ٜ٘٘/ٗ)ك( ٛ٘ٗ/ٗ)ك (ٕ٘ٗ/ٗ)ك
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 .(ٔ)_ صف  الغزبٛ
نتػػػهلللتو التحػػػ  فػػػ  إ بػػػهلل  الرػػػفهلل  عمػػػب كىػػػ ا التفكيػػػ  نشػػػهللقض لسشيجػػػو فػػػ  

 .كىؾ ن ىب الدم  ،عهللىرىهلل نؽ رير  حريف ك   عظي  ك   كيي  ك   سثي 
سكن  الذػػؾحهللن  نحسػػو هللا  عػػهلللب سحهلل يػػج  ػػعيف  كنشكػػرت فػػ  فزػػهللئ  عمػػ   ػػؽ ك 

س ػػػػ  طهلللػػػػب ن ػػػػ  هللا عشػػػػو فػػػػ  بعػػػػض حتبػػػػو، كسّلػػػػ  فػػػػ  ر ػػػػر عسػػػػره حتهللبػػػػو  الفؾائػػػػد 
 السؾ ؾع ، حيج  ّيؽ فيو نكهللنت حثيٍر نؽ  مػ ا حهلل يج.السجسؾع  ف  ا حهلل يج 

كى ا يدؿ عمػب سنػو لػؼ يتبػّيؽ لػو نػهلل فػ   مػػ ا حهلل يػج نػؽ الشكػهللنت، كلّسػهلل نزػم  
عمسػػو  ؾّصػػ  إلػػب ىػػ ه الشتيجػػ  فػػ  الحهػػؼ عمييػػهلل، كىػػؾ سنػػٌر يػػدؿُّ عمػػب  ظػػّؾن فػػ  عمسػػو 

 .بعمـؾ الحديج، وفنو حذفف ريره نؽ العمسهللس السجتيديؽ
فػػػػفل  نتػػػػهللل  تسهللىهللإنوػػػػهلل   --ذمَّ نحسػػػػو هللا عػػػػؽ سعػػػػراض الرػػػػحهللب  كقػػػػد 

الغب  ِإَلػب َنػْ َىب سىػ  اْلَبْيػت فػ  صػحب الشبػ  ملسو هيلع هللا ىلص فمنػ  ا ذى بدػبب ذلػػ، قػهللؿ ا نػهللـ 
الذؾحهللن   ننمت إدمحمسهللعيؼ نؽ  الل عذرت طرين  عمب عدـ ذحر الرحهللب  بدب، سك نػهلل 

الػػػػ يؽ برػػػػشعهللس السخػػػػهلللفيؽ  (ٕ)و دمحمسهللعػػػػ  نػػػػؽ الرافزػػػػ لنهللنبػػػػو كقعػػػػت ىػػػػ ه الرتػػػػهللل  بفيػػػػد

                                         

 (ٕٓٔ/٘)( كٔٛٗ/ٖ( ك)ٖ٘ٙ/ٖ)ك (ٜٚٗ/ ٕ)ك( ٜٛٔ/ ٗلذؾحهللن ، )، افت  الندير (ٔ)
 (ٚٙ/ٖ)( كٕٗٔ/ٕ( ك)ٗٓٔ/ ٕ)ك (٘ٙ٘/ٗ( ك)ٖٓ٘/ٗ)( كٕٓ٘/ٗ)ك( ٕٓ٘/ٗ)ك (ٖٕٔ/٘ك)

  (.ٖٓٛ/ ٖ)ك( ٖٖٖ/ ٔ)ك (ٔٛٔ/ٕ)( كٕٔٔ-ٕٓٔ/ ٔ)ك( ٓٗٗ/ ٘) ك( ٕٛٛ/٘ك )
زيد  ؽ عم   ؽ ( الرافز   اتؼ فهللع  نؽ نفض الذ س إذا اتتبعده، كتسؾا   لػ  نيؼ نفزؾا ٕ)

نهلل  نؾؿ ف  س   بهر كعسر؟ فف شب عمييسهلل، كقهللؿ  ىسهلل كزيرا دمحمدو.فرفزؾه  الحديؽ حيؽ تفلؾه 
ك رحؾه، كحهللنؾا ف  الدهلل ي نعو، لكؽ لسهلل قهللؿ الحي السخهللل   ىؾائيؼن نفركا نشو كالعيهللذ بهلل، فدسؾا 

آلؿ البيت  نافز . كسص  ن ىبيؼ نؽ عبد هللا  ؽ تبف، كىؾ ييؾ و  مبس بهلل تالـ، ففعير التذيع
 كالغمؾ فييؼ ليذغ  الشهللي عؽ  يؽ ا تالـ كيفدده.

 -ا ؽ الجؾزو   ان(،ٕٔٗ/ٔ) النؾؿ السفيد عمب حتهللم التؾحيد، دمحم  ؽ صهللل  العثيسيؽ، -
 بع  الثهللني .ظالالدعؾ ل ، 
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لسػػ اىب سىػػ  البيػػت، فجػػهلللؾا، كصػػهلللؾا، ك عرػػبؾا، ك حخبػػؾا، كسدمحمػػهلل ؾا بفدمحمؾبػػ  لػػيس فييػػهلل إ  
نحػػض الدػػبهللم، كالسذػػهلل س ، ... لػػؼ سذحػػر فييػػهلل إ  نجػػر  الػػ م عػػؽ سعػػراض الرػػحهللب  

ؾف ذلػػػ سكقػػع الػ يؽ ىػػؼ  يػػر النػػركف ننترػػرا عمػػب نرػػؾص ا ئسػػ  نػػؽ سىػػ  البيػػتن ليهػػ
 .(ٔ)ف  نفؾي نؽ له م عمييؼ، كيشدب إلب ن اىبيؼ نهللىؼ نشو  ررس

كسػهلل  ّكف الرتػػهللئ  فػػ  الػػدعؾت إلػػب  ظييػػر عنيػػدت التؾحيػػد نػػؽ الذػػرؾ، ك خمػػيص 
نهلل     عمب حيهللت الشهللي، ك ديشيؼ نػؽ البػدع، كالخرافػهلل ، كيغيػر ذلػػ دمحمميػهلًل فػ  نتػهلللتو 

 --كتشؾ ػ  نػهلل صػ  عػؽ نتػؾؿ هللا ور  الردكن  تحريؼ نفػع النبػؾن، حيػج قػهللؿ  
فػػ  ريػػر حػػديج نػػؽ الشيػػب عػػؽ نفػػع النبػػؾن، كالبشػػهللس عمييػػهلل، ككدمحمػػؾم  دػػؾيتيهلل، كىػػدـ نػػهلل 

 .(ٕ)ان فع نشيهلل
  

                                         

 (.ٕٗٚ -ٖٕٚ/ٔ)( البدن الظهلللع، الذؾحهللن ، ٔ)
سديش  السشؾنت، ال، نع  ا تالني الجهلل ،(ٔٔ)ص لذؾحهللن ،، ا( ور  الردكن  تحريؼ نفع النبؾنٕ)

 .ـٜٛٛٔ الظبع  الرابع ،
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 :مذهبه الفقه)ثا يًا: 
كبػرع فيػو، ، (ٔ)عمػب نػ ىب الخيدلػ فػ  سكؿ حيهلل ػو  فّنو الذػؾحهللن  نحسػو هللا كقد

الخهللنؽ، إلب دمحمهللنب إ نهللنػو لمحػديج كعمؾنػو، كالنػررف كذحهللؤه ، كقد تهللعد و الثنهللف  الؾاتع 
ك مػػػع نبنػػػ  التنميػػػد، كىػػػؾ  كف  ،عمػػػب ا  جػػػهلله نحػػػؾ ا دمحمتيػػػهلل  كسصػػػؾلو، ،كعمؾنػػػو، كالفنػػػو

نؽ سعالـ السجتيديؽ، كسكبر  اعي  إلب  رؾ التنميد، كس   ا حهػهللـ  فرهللن عمسهللً الثال يؽ، 
 ،كسصػب    يتنّيػد بفرقػ  نػؽ الفػرؽ سك نػ ىٍب نػؽ السػ اىب ،نػؽ الكتػهللم كالدػش   ادمحمتيهلل اً 

الدػػػي  الجػػػران )  الذػػػيير سلػػػ  حتهللبػػػوفكػػػهللف نحسػػػو هللا وخرػػػي  قؾيػػػ  وػػػجهللع  حتػػػب سنػػػو 
نػو عسػدت إ  كحتهللم ا زىهللن ى ا حسهلل قهللؿ ا نػهللـ الذػؾحهللن  (،الستدفي عمب حدائي ا زىهللن
 ػ  صػح  نػهلل س اه إليػو  ،لخيدلػ بسػ ىب ا ، فمػؼ لنيػد نفدػو(ٕ)زيدل  اليسؽ فػ  دمحمسيػع دمحميهلل ػو

ادمحمتيهلل ه بهلل  ل ، كزّيف نهلل لػؼ لنػؼ عميػو الػدلي ، فثػهللن عميػو الخيػدييؽ الستعرػبيؽ لسػ ىبيؼ 
لنػػهللنعيؼ بهلللػػدلي  نػػؽ الكتػػهللم كالدػػش ، كحمسػػهلل زا كا  ػػؾنًت عميػػو  فػػ  ا صػػؾؿ كالفػػركع، فكػػهللف

يهلل  كالتنميد ذىػب سل  نتهللل  تسهللىهلل النؾؿ السفيد ف  س ل  ا دمحمت زا   سدهو بسدمكو، حتب
الذػؾحهللن  لشفدػو نػ ىبهلًل   يتنيػد فيػػو ا نػهللـ ، كىهػ ا ا تػهللن (ٖ)التنميػد ك حريسػو فيػو إلػب ذـ

 ػػرسو نعػػيؽ نػػؽ رناس العمسهللسالدػػهللبنيؽ،  ػػ  عمػػب حدػػب نػػهلل يت لػػو إليػػو ادمحمتيػػهلل ه، كىػػ ا نػػهلل 

                                         

ن ال و صهللغ قٕٕٔ( الس ىب الخيدو يردمحمع ندبتو إلب زيد  ؽ عم  زيؽ العهلل ديؽ  ؾف  تش  ٔ)
كحهللف يرى صح  إنهللن  نغري  ويعي  ف  الديهللت ،كالحهؼ، كقد دمحمهللىد نؽ سدمحمميهلل، كقت  ف  تبيميهلل، 

عشيؼ دمحمسيعهلًل، كلؼ لن  سحد نشيؼ  تكفير سحد نؽ الرحهللب ،  ، كعثسهللف ن   هللارس   بهر، كعس
 .كنؽ ن ىبيؼ دمحمؾاز إنهللن  السفزؾؿ نع كدمحمؾ  ا فز 

لمشدكت العهلللسي  لمذبهللم السؾتؾع  السيدرت ف  ا  لهللف، كالس اىب كا حخام السعهللصرت  -
 .(ٙٚ/ٔ) ،ا تالن 

 (.ٙ٘ٔ/ٔ)( البدن الظهلللع، الذؾحهللن ، ٕ)
دمحم  ؽ عم   ؽ دمحم  ؽ عبد هللا ، بهللن  نؽ فتهللكى ا نهللـ الذؾحهللن الفت  الر ( نندن   حنيي ٖ)

 -، (ٕ٘/ ٔ)،  دكف طبع ،صشعهللس -حالؽ، نهتب  الجي  الجديد الذؾحهللن ، دمحم صبح   ؽ حدؽ
  (.ٖٗص) الذؾحهللن ، ،س م الظمب
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كرناس  حيػػج يشنػػ  رناس كنػػ اىب عمسػػهللس ا نرػػهللن، (ا كطػػهللن نيػػ  )يمحغػػو النػػهللنآل لكتهللبػػو
 كاحد نشيؼ،  ؼ لختهللن نشيهلل نهلل يراه نادمحمحهلًل نختهللنًا.   كحج  ح  كالتهللبعيؽ، ،لرحهللب ا

  نظمب نؽ ح  فر  نؽ سفػرا  العبػهلل  سف يبمػغ ن بػ  ا دمحمتيػهلل   ػ  ) نحسو هللا قهللؿ
كالنهللصػػركف  ، يػػ ه السعػػهلللش النػػهللئسؾف كذلػػػ بػػفف لهػػؾف  ،السظمػػؾم ىػػؾ سنػػر  كف التنميػػد

كىػؼ  يػر  ،ك ػهللبعييؼ ،كالتػهللبعيؽ ،حسهلل حهللف عميو سنثػهللليؼ فػ  سلػهللـ الرػحهللب  ،كفيسهلل ،إ ناكهلل
ك   ،النػركف  ػػؼ الػػ يؽ يمػػؾنيؼ  ػػؼ الػػ يؽ يمػػؾنيؼ، كقػػد عمػػؼ حػػ  عػػهلللؼ سنيػػؼ لػػؼ لهؾنػػؾا ننمػػديؽ

نشتدػػبيؽ إلػػب فػػر  نػػؽ سفػػرا  العمسػػهللس  ػػ  حػػهللف الجهللىػػ  لدػػفؿ العػػهلللؼ عػػؽ الحهػػؼ الذػػرع  
فيعس   ػ لػ  ،سك نعشب ،كيركيو لو لفغهلل ،فيفتيو بو ،ؾلوسك تش  نت ،الثهلل ت ف  حتهللم هللا

فػػاف  فيػػؼ  قػػهللئي عمػػؼ الػػرسو ، نػػؽ بػػهللم العسػػ  بهلللركالػػ    بػػهلللرسو، كىػػ ا ستػػي  نػػؽ التنميػػد
 .(ٔ)(سصعب نؽ  فيؼ الركال  بسراح  حثيرت

كقػػد  عػػػّرض فػػ  تػػػبي  ىػػ ه الػػػدعؾت  ذى حثيػػر نػػػؽ الستعّرػػبيؽ كالسنّمػػػديؽ فػػػ  
بهلللػدعؾت إلػب ىػدـ نػ ىب سىػ  البيػت، كىػؾ  ػروس نػؽ ىػ ه التيسػ ، كىػ ا عرره، كاّ يسػؾه 

 .وفنيؼ نع ح  عهلللٍؼ نجتيٍد ر ٍ  بهلللدلي 
  

                                         

 ان  (ٖٗص)البدكو،دمحم تعيد حنيي الذؾحهللن ،   ،فيد ف  س ل  ا دمحمتيهلل  كالتنميدالنؾؿ الس (ٔ)
 .ـٜٜٔٔ،بع  ا كلبظالالنهللىرت، -الكتهللم السررو 
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 .  نههللنتو العمسي السدفل  الرابع 
 ، ا نػػػػهللـ الذػػػػؾحهللن  نػػػػؽ سئسػػػػ  السدػػػػمسيؽ  فنػػػػد  ػػػػرع ك فػػػػؾؽ فػػػػ  نختمػػػػ  العمػػػػـؾ

 ػيؽ  -نحسػو هللا -نيخ، فجسػع كهلللتفدير، كالحديج، كالفنو، كالشحؾ، كالمغ ، كا  م، كالتهلل
، ك بحػػر فييػػهلل، كل حهللئػػو ك ىهللئػػو، كتػػع  عمسػػو كادمحمتيػػهلل ه، ك حػػرنه نػػؽ التنميػػد،  ىػػ ه العمػػـؾ
ك سدػػػػهو الفعمػػػػ  بهلللكتػػػػهللم، كالدػػػػش ، ك نػػػػدلسيسهلل عمػػػػب نػػػػهلل تػػػػؾاىسهلل صػػػػهللن عالنػػػػ  زنهللنػػػػو، 
كقهلل ػػ  قزػػهللت الػػيسؽن كلسههللنتػػو العمسيػػ  الرفيعػػ  ا فػػي عمػػب إنهللنتػػو الستالػػ  كالسخػػهللل ، 

 س شب عميو العمسهللس.ك 
نػػػهلل  ػػػدـ عمػػػؼ الحػػػديج فػػػ  النػػػرف الحػػػهلل و )  (ٔ)قػػػهللؿ العالنػػػ  حسػػػهلل  ا نرػػػهللنو 

عذػر، كالثػهللن  عذػر إ  سىػ  الػيسؽ، كعمػب نستػيؼ الذػؾحهللن  السحػدل الكبيػر الػ و  ػدـ 
الحديج  دن    نثيػ  ليػهلل فػ  ذلػػ الػخنؽ، كقػهللؿ  إف الذػؾحهللن  صػهللحب عمػؼ، كتيهللتػ  

 ػػػػؽ إتػػػػسهللعي    ، كقػػػػهللؿ عشػػػػو الذػػػػيخ عمػػػػ(ٕ)طريػػػػي الدػػػػش اتػػػػتظهللع سف لدػػػػمػ بهلللخيدلػػػػ  
  النهلل ػػ  الفهلل ػػ  الشهللتػػػ كالدػػهلللػ بػػال نكيػػر سحدػػؽ السدػػهلللػ العػػهلللؼ الربػػهللن  (ٖ)الستؾحػػ 

                                         

س ؾ عبد المظي  حسهلل   ؽ دمحم  ؽ دمحم ا نرهللنو الخخندمحم ، نؽ كلد تعيد  ؽ تعد عبهلل ت   ىؾ( ٔ)
الذيخ العالن  نحدل الدلهللن الحجهللزي  نشهللن العمؼ، كاليدى، كنبراي  --ا نرهللنو الخخندمحم  
 دسب ) هلل  نه ( بففرينيهلل الغربي ن فشذف  يهلل، كطمب العمؼ ق  بمدت ٖٗٗٔ  د تشالرال ، كالتنب، كل

فت  الؾىهللم الدان  ف   رادمحمؼ ويؾخ الظبران ، بفشؾنو عمب نذهلللخيهلل، كنؽ نتلفهلل و   مغ  النهللص  ك 
إ حهللؼ ذكو الرتؾخ بسؽ عرؼ بهلللتدليس نؽ الذيؾخ، لهللنع  ،فيسؽ اوتير نؽ السحد يؽ بهلل لنهللم

 ق.ٛٔٗٔكريرىهلل،  ؾف  بهلللسديش  السشؾنت تش   ،  ا  رالثسر ف  نرظم  سى
عبد ا كؿ  ؽ حسهلل  ا نرهللنو، ،   الذيخ حسهلل   ؽ دمحم ا نرهللنو السجسؾع ف   ردمحمس  العالن -
 .(ٕٚٔ -٘ٔٔ/ ٔ) ،بع  ا كلبظال
 .(٘٘ٚ -ٗ٘ٚ/ ٕ) ا نرهللنو عبد ا كؿ ، حسهلل ا نرهللنو   السجسؾع ف   ردمحمس  العالن( ٕ)
 ؽ إتسهللعي   ؽ عم   ؽ النهللتؼ  ؽ احسد  ؽ ا نهللـ الستؾح  عمب هللا إتسهللعي   ؽ (  الديد عمب ٖ)

إحدى ك سديؽ كنهللئ  كسل  بذيهللنت كنذف  يهلل كقرس فب العمؾـ ا   ي   ٔ٘ٔٔالنهللتؼ  ؽ دمحم كلد تش  
لعالن  نهللصر كالفنو كنؽ دمحمسم  نذهلللخو ويخشهلل الديد العالن  عمب  ؽ إ راىيؼ الستندـ ذحره كالذيخ ا
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 .(ٔ)حفغو هللا كسحمو ف  ن هلله سعال السبهللن   البدن دمحم  ؽ عمب الذؾحهللن
الظػػهلللع نػػؽ وػػيخشهلل ا نػػهللـ العالنػػ  الربػػهللن ، كالدػػيي    (ٕ)قػػهللؿ عشػػو دمحم صػػديي

، كوػػسس الفيػػـؾ تػػشد السجتيػػديؽ  النظػػر اليسػػهللن ، إنػػهللـ ا ئسػػ ، كنفتػػ  ا نػػ  بحػػر العمػػـؾ
الحفػػهللظ فػػػهللني السعػػػهللن ، كا لفػػهللظ، فريػػػد العرػػػر نػػهلل ن الػػػدىر وػػػيخ ا تػػالـ قػػػدكت ا نػػػهللـ 
عالن  الخنهللف  ردمحمسهللف الحػديج، كالنػررف عمػؼ الخىػهلل ، سكحػد العبػهلل  قػهللنع السبتػدعيؽ، ر ػر 

نسي السؾحػديؽ  ػهللج الستبعػيؽ صػهللحب الترػهللني  التػ  لػؼ لدػبي إلػب نثميػهلل، السجتيديؽ، 
قهلل   الجسهللع ، ويخ الركال ، كالدسهللع  عهللل  ا تشهلل  الدهلل ي ف  نيداف ا دمحمتيهلل  عمػب 
ا كػػػػػػهلل ر ا نجػػػػػػهلل ، السظمػػػػػػع عمػػػػػػب حنػػػػػػهللئي الذػػػػػػريع ، كنؾان ىػػػػػػهلل، العػػػػػػهللنؼ بغؾانزػػػػػػيهلل، 

ينػػو السخػػهللل ، كالسؾالػػ ، كصػػهللن كننهللصػػدىهلل... سحػػرز دمحمسيػػع السعػػهللنؼ، كا فػػي عمػػب  حن
نذػػػػهللنا إليػػػػو فػػػػ  عمػػػػـؾ ا دمحمتيػػػػهلل  بهلللبشػػػػهللف كالسجمػػػػ  فػػػػ  نعرفػػػػ  رػػػػؾانض الذػػػػريع  عشػػػػد 

 .(ٖ)الرىهللف
كقػػد حػػهللف ا نػػهللـ الذػػؾحهللن  عمػػؼ نػػؽ سعػػالـ النػػرف الثػػهللن  عذػػر، نيػػ  نػػؽ نشهللىػػ  
العمؼ، كسك   نؽ الفيؼ، كالسعرف ، كالحهس ، نهلل لؼ يػت  ريػره، فرػهللن عالنػ  عرػره بػال 

                                         

 .(ٕٚٗ/ٔ، )لذؾحهللن ا ،البدن الظهلللع -،ؽ الحديؽ السحبذ  
 .(ٗٚٗ/ٔ، )لذؾحهللن ا ،( البدن الظهلللعٔ)
س ؾ الظيب دمحم صديي  هللف  ؽ حدؽ البخهللنو النشؾدمحم ، نؽ ندمحمهللؿ الشيز  ا تالني    ىؾ (ٕ)

، كنذف ف  قشؾج )بهللليشد( ك عمؼ ف   ىم ، لو ني  ق ٖٚٓٔ، ك ؾف  قٕٛٗٔالسجد يؽ، كلد تش  
كتتؾف نرشفهلل بهلللعربي ، كالفهللنتي  كاليشدل ، نشيهلل بهلللعربي   حدؽ ا تؾت ف  نهلل  بت عؽ هللا، 
، ك فت  البيهللف ف  ننهللصد النررف، ك الرك   الشدل  ف  ور   كنتؾلو ف  الشدؾت، ك سبجد العمـؾ

 الدنن لمذؾحهللن .
س، نعجؼ السظبؾعهلل ، يؾت  اليهللف ترحي - ،(ٛٙٔ -ٚٙٔ/ٙ) ا عالـ، لمخنحم ، -
(ٕ/ٕٔٓٔ). 
، طبع  ا كلب، ٗٛٙدمحم صديي  هللف النشؾدمحم ،)صػػ، ( سبجد العمؾـٖ)  .ـٕٕٓٓ(،  ان ا ؽ حـخ
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إنػػهللـ عرػػرنهلل فػػ  تػػهللئر )  (ٔ)نشػػهللزع، فيػػؾ نػػؽ نفػػهلل ر ا تػػالـ، قػػهللؿ عشػػو الؾدمحميػػو ا ىػػدؿ
، الحػػػهللف  السدػػػشد  ، ك ظيػػػب  ىرنػػػهلل فػػػ  إلزػػػهلل   قػػػهللئي حنػػػهللئي السشظػػػؾؽ كالسفيػػػـؾ العمػػػـؾ
الحجػػػ ، اليػػػهلل و فػػػ  إلزػػػهلل  الدػػػشؽ الشبؾيػػػ  إلػػػب السحجػػػ ، عػػػخ ا تػػػالـ دمحم  ػػػؽ عمػػػّ  

ا نهللن ... كقػد نػش  هللا ىػ ا ا نػهللـ  ال ػ  سنػؾن   الذؾحهللن   مغو هللا ف  الدانيؽ سقرب 
 سعمؼ إنيهلل ف  ى ا الخنؽ ا  ير دمحمسعت لغيره 

 ا كؿ  تع  التبحر ف  العمـؾ عمب ا تالؼ سدمحمشهللتيهلل، كسنؾاعيهلل.
الثػػػػػهللن   حثػػػػػرت التالنيػػػػػ  السحننػػػػػيؽ، كالشػػػػػبالس السػػػػػدقنيؽ سكلػػػػػ  ا فيػػػػػهللـ الخهللنقػػػػػ ، 

 كالفزهللئ  الفهللئن .
يفػػهلل  السحػػرنت، كالرتػػهللئ ، كالجؾابػػهلل  السحبػػرَّت التػػ  تػػهللنب  يػػهلل الثهلللػػج  تػػع  التفل

ف  حثر يهلل الجيهلل  ت الفحؾؿ، كبمغ نؽ  شنيحيهلل، ك حنينيهلل ح  رهللل ، كتتؿ،  ؼ سوػهللن إلػب 
نػػؽ سفػػر   ردمحمستػػو بهلللتػػفلي ، فنػػهللؿ  كبهلللجسمػػ   فسحػػ  النػػؾؿ فػػ  ىػػ ا ا نػػهللـ ذك تػػع ، فػػاف 

 كدمحمد  لدهللنهلل قهللئال فن  
 نفػػعػً  ... كليرشع الحػهللتد نهلل لرػشعز  ف  الػػعػػػال  

 فهلللدىر َنحَؾوّّ حسهلل يشبغ  ... يدنو ال و لخفض سك يرفع
 .(ٕ)كؿ سف يخيده نسهلل سك هت عهللا السد

، كرػرت فػ  (ٔ)كقهللؿ عشو الكتهللن    حػهللف الذػؾحهللن  وػهللن  فػ  كدمحمػو النػرف السشرػـر
                                         

( عبد الرحسؽ  ؽ تميسهللف  ؽ لحيب ا ىدؿ، نتنخ، نؽ عمسهللس الذهللفعي  ف  اليسؽ نؽ سى  زبيد، ٔ)
. لو حتب نشيهلل  )الّشفس اليسهللن  كالرك  الريحهللن  ف  ق ٕٓ٘ٔك ؾف  فييهلل تش   ق ٜٚٔٔكلد تش  

لؾنيف ف  اتتخداـ ك )فرائد الفؾائد( نجمداف، ك )الركض ا  ش  الذؾحهللن ( ف  الترادمحمؼ،إدمحمهللزت النزهللت 
 الذريف(،

 . (ٖٚٓ/ٖ، )ا عالـ، لمخنحم  -
تميسهللف  عبد الرحسؽ  ؽ،   ف  إدمحمهللزت النزهللت  ش  الذؾحهللن الشفس اليسهللن  كالرك  الركحهللن (ٕ)

 .ـٕٕٔٓالظبع  ا كلب،   ان الرسيع ، الريهللض،(، ٖٜٔص) عبد هللا الحبذ ،حنيي ا ىدؿ،  
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كسك ػػ  فيػػو نػػؽ دمحمبػػيؽ الػػدىر، انػػتيم نػػؽ نشػػهللىم العمػػؼ نػػهلل عسػػ  عمػػب حثيػػر نسػػؽ قبمػػو، 
 .(ٕ)طالق  النمؼ، كالخعهللن  نهلل لؼ يشظمي بو قمؼ ريره، فيؾ نؽ نفهلل ر اليسؽ    العرم

العالنػػػ  دمحم  ػػػؽ عمػػػ  الذػػػؾحهللنب... ن كقػػػهللؿ عشػػػو صػػػهللحب التفدػػػير كالسفدػػػركف 
س   ف  طمب العمػؼ، كالدػسهللع نػؽ العمسػهللس ا عػالـ، كدمحَمػدَّ فػ  طمػب العمػؼ، كاوػتغ  حثيػرًا 

يخ، كنجػػػهللنيع ا  م، كتػػػهللن عمػػػب ىػػػ ه الظرينػػػ  نػػػهلل  ػػػيؽ نظهلللعػػػ ، بسظهلللعػػػ  حتػػػب التػػػهللن 
ؿ عميػػو، كنستػهلًل ُيرحػػ  إليػػو، فريػػدًا  كحفػ ، كنػػهلل  ػػيؽ تػسهللع ك مػػي، إلػػب سف صػػهللن إنهللنػهلًل ُلَعػػؾَّ
ػػػرًا لمنػػػررف    فػػػ  عرػػػره، كنػػػهلل نت لػػػدىره، كقػػػدكت لغيػػػره، بحػػػرًا فػػػ  العمػػػؼ   ُلجػػػهللَنى، كنفدِّ

، كقػهللؿ عشػو (ٖ)ن، كنجتيدًا   يثبت سحػد نعػو فػ  نزػسهللنُيبهللَنى، كُنَحدِّ هلًل   لذي لو ربهلل
، كقػهللؿ عشػو صػهللحب (٘)  فنيو نجتيد نؽ حبهللن عمسهللس اليسؽ، نؽ سىػ  صػشعهللس(ٗ)الخنحم 

ل، فنيػػو، سصػػؾل ، نػػتنخ، س يػػب، نحػػؾو، نشظنػػ ، نػػتكمؼ،  ػػر، نحػػدِّ نعجػػؼ الستلفيؽ نفدِّ
 .(ٙ)حهيؼ

                                         

(  دمحم َعْبد الَحّ   ؽ عبد الكبير ا ؽ دمحم الحدش  ا  نيد ، السعركؼ بعبد الح  الكتهللن  عهلللؼ ٔ)
لألترت العمؾي   ، ك عمؼ  يهلل، كحهللف عمب رير ك سق ٕٗٙٔبهلللحديج كندمحمهلللو، نغرب ، كلد بفهللي تش  

السهلللك  ف  السغرم لو  آلي ، نشيهلل  فيري الفيهللني، كا ترهللن الذسهللئ ، ك البيهللف السعرم عؽ 
/ ٙ)لمخنحم ،  ا عالـ -ق.  ٖٗٓٔيسؽ كالسغرم،  ؾف  تش  نعهللن  بعض نهلل كن  ف  سى  ال

ٔٛٚ) . 
 . (ٙٛٓٔ/ٕ)(  فيري الفيهللني كا  بهلل  كنعجؼ السعهللدمحمؼ كالسذيخهلل  كالسدمدال ، ٕ)
 .(ٕٔٔ/ٕ) (  دمحم حديؽ ال ىب ٖ)
ِنحم  سحد العمسهللس السعهللصريؽ السؾلؾ  ٗ) (   ير الديؽ  ؽ نحسؾ   ؽ دمحم  ؽ عم   ؽ فهللني، الخِّ

ـ،  ردمحمؼ ف  حتهللبو  وير الردمحمهللؿ كالشدهللس نؽ العرم كالسدتعربيؽ ٖٜٛٔ - قٖٓٔٔتش 
 ع. كالسدتذرقيؽ كذحر نرهلل ن ح   ردمحمس ، كبيؽ السخظؾم نشيهلل كالسظبؾ 

 لسحهلل  ف  السهتب  كالبحج كالسرهلل ن، دمحم عجهللج  ؽ دمحم  سيؼ  ؽ صهللل   ؽ عبد هللا الخظيب،  -
  .ـٕٔٓٓ،بع  التهللتع ظالنتتد  الرتهللل ،  (ٕٙٛص)
 (.ٜٕٛ/ ٙ، الخنحم ، )( ا عالـ٘)
 (.ٖ٘/ ٔٔ) ،ححهللل  نعجؼ الستلفيؽ،( ٙ)
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العمػؼ، ك بحػر فػ  نختمػ  الفشػؾف، فبي ا يتبيؽ لشػهلل سنػو قػد  مػغ نبمغػهلًل عغيسػهلًل نػؽ 
كسنػػػو صػػػهللحب عمػػػؼ كتيهللتػػػ ، كحهسػػػ ، كفظشػػػ ، كوػػػجهللع ، ك نػػػؾى، كزىػػػد، حتػػػب انتدحػػػو 
الشهللي وعرًا كنثرًا، كحهلل بو السمؾؾ، كالعمسهللس نؽ نختم  ا قهللليؼ، كصهللن  نتلفهلل و نشتجػع 

 العمسهللس كتهللن  يهلل الرحبهللف ف  حيهلل و، كانتفع  يهلل الشهللي بعد كفهلل و.
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 .  ويؾ و ك الني هخهللند لسدفل  الا
 :شيمخهأ ًن: 

كهللف الذؾحهللن  نجتيدًا ف  البحج عؽ العمؼ كالسعرف ، كقرس عمب وػيؾ و سنيػهلل  
الكتػػب فػػ  وػػتب العمػػـؾ فػػ  التفدػػير كعمؾنػػو، كالعنيػػدت، كالفنػػو كسصػػؾلو، كالمغػػ  كر ا يػػهلل، 

التػػ   ػػرع كالحػػديج كعمؾنػػو، كالسشظػػي، كس م البحػػج كالسشػػهللعرت، كريػػر ذلػػػ نػػؽ العمػػـؾ 
فييػػهلل، ك منػػب عمؾنػػو عمػػب العديػػد نػػؽ السذػػهلللخ، كتػػؾؼ نكتفػػ  ىشػػهلل  ػػ حر بعػػض نذػػهلللخو 

  (ٔ)السذيؾنيؽ، كىؼ حهللآل  
كالػػده  النهلل ػػ  العالنػػ  عمػػ   ػػؽ دمحم  ػػؽ عبػػد هللا  ػػؽ الحدػػؽ الذػػؾحهللن  الستػػؾفب  .ٔ

.  قٕٔٔٔتش  
حسػهلل  ،لػوفند  ؾلب كلده بهلللعشهللل  كالرعهللل  نش  الظفؾل ، فحفغو النررف كدمحمؾ ه  

حفغػػو عػػد ًا نػػؽ الستػػؾف كنبػػهلل ىس العمػػـؾ السختمفػػ ، كقػػرس عميػػو فػػ  وػػر  ا زىػػهللن كوػػر  
.(ٕ)الشهللعرو لسخترر العريفرو 

هللن كوػرحو نػر يؽ، ، قػرس عميػو  ا زىػ(قٜٚٔٔػػ ٕٚٔٔسحسد  ؽ عهللنر الحػدائ  ) .ٕ
.(ٖ)ك الفرائض نر يؽ

 دمحمإتػػػػػػػػسهللعي   ػػػػػػػػؽ الحدػػػػػػػػؽ السيػػػػػػػػدو  ػػػػػػػػؽ سحسػػػػػػػػد ا ػػػػػػػػؽ ا نػػػػػػػػهللـ النهللتػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػؽ  .ٖ
( قػػػػرس عميػػػػو  نمحػػػػ  ا عػػػػرام  لمحريػػػػرو، كوػػػػرحيهلل، كفػػػػ  عمػػػػؼ قٕٙٓٔػػػػػٕٓٔٔ)

                                         

 ،قظر الؾل  عمب حديج الؾل  - ،(ٔٚٚ -ٜٙٚ/ ٕ)، لذؾحهللن ا ،(  ردمحمستيؼ ف  البدن الظهلللعٔ)
 . طبعو  دكف   ان الكتب الحديث ، (ٕٗ، ٔٗ)ص ىيؼ ىالؿ،إ را  حنييالذؾحهللن ،  

نؽ دمحمؾاىر نآ ر الظراز اآل ر كا كؿ، دمحم  التهللج السهم ، (ٕٖٚ/ٔ)، لذؾحهللن ا ،البدن الظهلللع( ٕ)
 .(ٕٓٗ)ص ، ـٕٚٓٓ، طبع كزانت ا كقهللؼ النظري ، الظبع  الثهللني ،  هللفحدؽ صديي 

نؽ  رادمحمؼ ندمحمهللؿ اليسؽ ف  النرف الثهلللج عذر،  ني  الؾطر، (ٕٙ/ٔ)، لذؾحهللن ا ،البدن الظهلللع( ٖ)
 .(ٕٚٙ/ٔ) ،ٖٛٗٔالسظبع  الدمفي ، النهللىرت، ،(ٕٖٓ/ ٕ)، زبهللنتدمحم  ؽ دمحم 
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.(ٔ)كا نؾاؿ ،الررؼ، كالسعهللن ، كالبيهللف
قػػػرس عميػػػو سكائػػػ  الذػػػفهللس (قٕٚٓٔػػػػ ٖ٘ٔٔ)عبػػػد الػػػرحسؽ  ػػػؽ حدػػػؽ ا كػػػؾع  .ٗ

.(ٕ)ديجف  الححتهللم  ،لألنير الحديؽ
كالستػػؾف   ق ٖ٘ٔٔ عبػػد النػػهلل ن  ػػؽ سحسػػد وػػرؼ الػػديؽ الكؾحبػػهللن  السؾلػػؾ  تػػش  .٘

عمػػػػػؼ التفدػػػػػير،   قػػػػػرس عميػػػػػو الذػػػػػؾحهللن  العديػػػػػد نػػػػػؽ العمػػػػػـؾ نثػػػػػ ، قٕٚٓٔتػػػػػش  
.(ٖ) كالحديج، كرير ذلػ نؽ الفشؾف السختمف 

كالستػؾف  تػش   ق ٓٗٔٔعم   ؽ إ راىيؼ  ؽ عم   ؽ عهللنر الذييد، السؾلؾ  تػش  .ٙ
.(ٗ)قٕٚٓٔ

الرتػػػهللل  ( قػػػرس عميػػػو  بعػػػض  قٕٛٓٔػػػػ ٓٗٔٔ)الحدػػػؽ  ػػػؽ إتػػػسهللعي  السغربػػػ   .ٚ
كسكسػػػ  لدلػػػو  ،الذسدػػػيَّ  لمنظػػػب، ك حهللوػػػيتو لمذػػػريف، كفػػػ   السظػػػؾؿ ك حؾاوػػػيو

 ك ،ك وػػرحو عمػػب السخترػػر ،ك العزػػد ،ك حهللوػػيتو لدػػيالف ،وػػر  الغهلللػػ   ناتػػ 
.كريرىهلل ،حهللوي  الدعد

.(٘)   ندب  إلب نغهللنم صشعهللس ،ليس نغرب  ا ص 
كالستػػػؾف  تػػػش   قٓ٘ٔٔعمػػػ  السخدمحمػػػهللدمحم  الخبيػػػدو الحشفػػػ  السؾلػػػؾ  تػػػش   صػػػديي .ٛ

.(ٙ) ذؾحهللن  بهلل دمحمهللزت ف  الحديج كريره، ويخ القٜٕٓٔ
                                         

 .(٘ٗٔ/ ٔ)، لذؾحهللن ا ،البدن الظهلللع (ٔ)

 .(ٕٙ/ٕ)، دمحم زبهللنت ني  الؾطر، ،(ٖٖ٘/ ٔ)، لذؾحهللن ا ،البدن الظهلللع (ٕ)

 .(ٗٗ/ٕ)، دمحم زبهللنتني  الؾطر،  ،(ٖٓٙ/ ٔ)، لذؾحهللن ا ،البدن الظهلللع (ٖ)

 .(ٙٓٔ/ٕ)، دمحم زبهللنت ني  الؾطر، ،(ٙٔٗ/ ٔ)، لذؾحهللن ا ،البدن الظهلللع (ٗ)

 .(ٖٔٚ)ص  ، هللفحدؽ صديي ، التهللج السهم ، (ٜ٘ٔ/ ٔ)، لذؾحهللن ا ،البدن الظهلللع( ٘)

 .(ٖٙ٘/ ٕ)، لذؾحهللن ا ،البدن الظهلللع (ٙ)



ٜٚ 

 

 

( قرس عميو  الكهللفي ، ك وػرحيهلل لمدػيد قٜٕٓٔػ ٕٙٔٔالنهللتؼ  ؽ لحيب الخؾ ن  ) .ٜ
السفتػػ ، كوػػر  الخبيرػػ  عمػػب الكهللفيػػ ، كحؾاوػػيو، كوػػر  الر ػػب عمػػب الكهللفيػػ ، 

الغيػػػهللل، كالدػػػعد كوػػػرحو، كوػػػرحيهلل لمظػػػ  هللا  كبنػػػ  نشػػػو بنيػػػ  لدػػػيرت، كالذػػػهللفي ،
.(ٔ)إلب ر ره كور  الجهللن  نؽ سكلو

عبدهللا  ؽ الحدؽ  ؽ عم   ؽ الحدؽ  ؽ عمػ  ا ػؽ ا نػهللـ الستؾحػ  عمػب  .ٓٔ
. س ػ  عشػو فػ  سكائػ  طمبػو لمعمػؼ وػر  (قٕٓٔٔػػ ٘ٙٔٔ)هللا إتسهللعي   ؽ قهللتؼ 

لػػو إلػػب الجػػهللن  نػػؽ سكلػػو إلػػب ر ػػره ر ػػره، تػػسع عميػػو صػػحي  البخػػهللنو نػػؽ سكَّ
تػهيش  ككقػهللن  عشو الذؾحهللن   حهللف إنهللنػهلًل فػ  دمحمسيػع العمػـؾ نحننػهلًل لكػ  فػؽ ذاقهللؿ 

.(ٕ)رق  سف يؾدمحمد لو نغي
( قػػػػرس عميػػػػو  وػػػػر  قٕٔٔٔػػػػػ ٕٔٔٔ)عبػػػػد الػػػػرحسؽ  ػػػػؽ قهللتػػػػؼ السػػػػدان   .ٔٔ

كحهللف ،فنيييَّػػػ   قينػػػ فػػػ  سكائػػػ  طمبػػػو لمعمػػػؼ، كبهللحثػػػو بسبهللحػػػج عمسيَّػػػ  ا زىػػػهللن
، كنجتيداً حج  .(ٖ) حسهلل لنؾؿ الذؾحهللن  عشونظمنهلًل،  ف  تهللئر العمـؾ

تػػػػسع نشػػػػو،  (قٖٕٔٔػػػػػ ٓٗٔٔيؾتػػػػ   ػػػػؽ دمحم  ػػػػؽ عػػػػالس السخدمحمػػػػهللدمحم  ) .ٕٔ
نكايتو، كحتب إليو إدمحمهللزت بعد كصػؾلو إلػب كطشػو،  كسدمحمهللزه لفغهلًل بجسيع نهلل لجؾز لو

عػؽ  كىؾ يركييػهلل ،الذيخ الحهللف  إ راىيؼ الكر و كنؽ دمحمسم  نهلل يركيو عشو  ستهللنيد
سهللع .(ٗ) س يو عؽ دمحمده بظرين  الدَّ

 (قٕٕٚٔ _ٛ٘ٔٔ)سحسػػد  ػػؽ دمحم  ػػؽ سحسػػد  ػػؽ نظيػػر النػػهلل م  الحػػرازو  .ٖٔ

                                         

 .(ٗٛٔ/ٕ)، دمحم زبهللنت ني  الؾطر، ،(ٖ٘/ ٕ)، لذؾحهللن ا ،البدن الظهلللع (ٔ)

 .(ٖٓٛ/ ٔ)، لذؾحهللن ا ،البدن الظهلللع (ٕ)

 .(ٖٖٙ/ ٔ)، لذؾحهللن ا ،البدن الظهلللع (ٖ)

 .(ٖٙ٘/ ٕ)، لذؾحهللن ا ،البدن الظهلللع (ٗ)



ٜٛ 

 

 

نحػػػػؾ  ػػػػالل عذػػػػر تػػػػش ،  كقػػػػد  زنتُػػػػو فػػػػ  الفػػػػركع قػػػػهللؿ الذػػػػؾحهللن  فػػػػ   ردمحمستػػػػو 
كانتفعُت بو، ك خرَّدمحمػت عميػو، كقػرس  عميػو فػ   ا زىػهللن كوػرحو، كحؾاوػيو  ػالل 

كالدفعػػ  الثهلللثػػ  الحهللدمحمػػ ،   فعػػهلل   الػػدفعتيؽ ا كليػػيؽ اقترػػرنهلل عمػػب نػػهلل  ػػدعؾ إليػػو
ميػ  نػؽ ذلػػ نػع بحػٍج، ك حنيػي،  ػؼ قيي، كالجَّ قػرس  عميػو  الفػرائض  اتتكسمشهلل الدَّ

.(ٔ)لمعريفرو 
قٕٕٛٔ-ٓ٘ٔٔعبػػػػػػػػػػػدهللا  ػػػػػػػػػػػؽ إتػػػػػػػػػػػسهللعي  الشيسػػػػػػػػػػػ  السؾلػػػػػػػػػػػؾ  تػػػػػػػػػػػش   .ٗٔ

شظػػػي، كالحػػػديج، كا صػػػؾؿ، لذػػػؾحهللن  الشحػػػؾ، كالرػػػرؼ، كالسا قػػػرس عميػػػو ا نػػػهللـ
.(ٕ)كرير ذلػ

رائض، كالحدػهللم، ( س ػ  عشػو الفػقٕٚٗٔػ ٓٙٔٔ)لحيب  ؽ دمحم الحؾ    .٘ٔ
.(ٖ)كالزرم، كالسدهللح 

 كريرىؼ نؽ السذهلللخ كالعمسهللس ا دمحمالس.
 تالميذه:ثا يًا:    

 تمس  عمب ا نهللـ الذؾحهللن ، كني  نؽ نشيمو الرهللف  ف  نختم  العمـؾ العديػد 
  (ٗ)نؽ التالني  ال يؽ نفع هللا  يؼ ا ن ، ننترر عمب ذحر بعزيؼ كىؼ حهللآل  

                                         

 .(ٜٚٔ/ٕ) ،زبهللنتدمحم  ني  الؾطر، ،(ٜٙ/ ٔ)، لذؾحهللن ا ،البدن الظهلللع (ٔ)

 .(ٜٖٚ/ ٔ)، لذؾحهللن ا ،البدن الظهلللع (ٕ)

 .(ٖٗٗ/ ٕ)، لذؾحهللن ا ،البدن الظهلللع (ٖ)
لبذر ف   هللنيخ النرف حمي  ا -(، ٓٗٔ-ٙٓٔ/ ٔ)البدن الظهلللع، الذؾحهللن ،  ردمحمستيؼ ف  ( ٗ)

دمحم  يج   حنييالسيدان  الدنذن ،   لرزاؽ  ؽ حدؽ  ؽ إ راىيؼ البيظهللنعبد ا، الثهلللج عذر
لذؾحهللن ، ا ،الفت  الربهللن  -ـ، ٖٜٜٔ، بع  الثهللني ظالصهلل ن،  يرك ،  ان  ،(ٔٚٓٔص،)نالبيظهلل

ناود  ؽ  حنييالذؾحهللن ،   ،كالـ عمب حديج   عدكى ك   طيرتا حهللؼ السيرت بهللل -، (ٜٕ,ٖٓ/ٔ)
 .ـٕ٘ٓٓ، بع  ا كلبظالاطمس الخزراس،   ان ،(ٕٕص) الغفيم ،عهللنر 



ٜٜ 

 

 

 .(ٔ)(قٕٕٚٔ - ٓٚٔٔسحسد  ؽ عبد هللا العسرو الزسدو ) .ٔ
 ٓ٘ٔٔسحسد  ؽ عم   ؽ نحدؽ  ؽ الستؾحػ  عمػب هللا إتػسهللعي   ػؽ النهللتػؼ ) .ٕ

 .(ٕ) (ق ٕٕٕٔ -
 (.ق ٕٔٛٔ - ٜٕٕٔسحسد  ؽ دمحم الذؾحهللن  ) .ٖ
 (.قٕٔٚٔ - ٜٕٓٔسحسد  ؽ نهللصر الكبد  ) .ٗ
 (.قٖٕٛٔ - ٙٛٔٔسحسد  ؽ حديؽ الؾزاف الرشعهللن  ) .٘
 (.قٕٔٚٔ - ٜٕٓٔ ؽ زيد الكبد  الرشعهللن  ) سحسد .ٙ
 .ق ٜٜٔٔإ راىيؼ  ؽ سحسد  ؽ يؾت  الربهللع ، كلد عهللـ  .ٚ
 .إتسهللعي   ؽ سحسد الكبد  .ٛ
 (.قٕٙٚٔ - ٜٓٔٔالحديؽ  ؽ قهللتؼ السجهللىد ) .ٜ

حدػػػؽ  ػػػؽ سحسػػػد  ػػػؽ يؾتػػػ  الربػػػهللع  الرػػػشعهللن . كلػػػد  نريبػػػهلل عمػػػب نسي  .ٓٔ
 .قٕٙٚٔالنرف الثهللن  عذر ك ؾف  عهللـ 

ىػػػػت س بعػػػػض ، (قٖٕٗٔ - ٜٓٔٔصػػػػهللل  الدػػػػحؾل  ) الحدػػػػؽ دمحم  ػػػػؽ .ٔٔ
 الن  و ال يؽ  تمسػ كا عمػب يػده كلسخيػد نػؽ ا طػالع عمػب  ػرادمحمؼ العديػد نػشيؼ 

.(ٖ)يشغر ف  البدن الظهلللع، كالكتب الت   ردمحمست ليؼ

                                         

نؽ ستران نشتنب ا  بهللن، دمحم  ؽ عم   ي  ا كطهللنن -( ٙٚ/ ٔ)( البدن الظهلللع، الذؾحهللن ، ٔ)
،  ان الحديج، نرر، الظبع  (ٙٔ-٘ٔ/ٔ)الذؾحهللن ،  حنيي عرهللـ الديؽ الربهللبظ ،

 .ـٖٜٜٔا كلب،

 ( .ٕٛ/ ٔ)البدن الظهلللع، الذؾحهللن ، (  ٕ)
التنرهللن ف   -لبيظهللن، ا ر،البذر ف   هللنيخ النرف الثهلللج عذ حمي  -البدن الظهلللع، الذؾحهللن ،  (ٖ)

نهتب  الجي ، صشعهللس، الظبع  ذجش ، دمحم  ؽ الحدؽ ال ،دمحميد زنؽ عالن  ا قهللليؼ كا نرهللن



ٔٓٓ 

 

 

  

                                         

عبدالغش  قهللتؼ  ،ا نهللـ الذؾحهللن  حيهلل و كفكره -لذؾحهللن ، ا ،الفت  الربهللن  -ـ، ٜٜٓٔا كلب،
 .ـٜٛٛٔلظبع  ا كلب،، نتتد  الرتهللل ،  يرك ، الذردمحمب ا



ٔٓٔ 

 

 

 .  نتلفهلل و ككفهلل والسدفل  الدهلل ت 
 :مؤلفاتهأ ًن: 

عرػػره كبعػػد عرػػره، كنرػػشفهلل   ػػرؾ نحسػػو هللا ر ػػهللنًا عمسيػػ  نفيعػػ  السشخلػػ  فػػ  
 ،كىػػ   ػػدؿ عمػػب قػػؾت الدػػهللعد ،(ٔ)كثيػػرت نهللفعػػ  فػػ  تػػهللئر العمػػؼ كالسعرفػػ   خيػػد عمػػب السهللئػػ 

فنػػد انتذػػر   ،كعمػػؾ نشخلتػػو فػػ  العمػػؼ كتػػع  ا طػػالع ف كقػػد نزؽ الدػػعهلل ت فػػ   رػػهللنيفو
 (ٕ)  نؾن  بعزهلًل نشيهلل ىشهلل ،كتبو ف  ح  نههللف ك داكليهلل الظالم كالعمسهللس دمحمياًل بعد دمحمي 

 فت  الندير، الجهللنع  يؽ فش  الركال  كالدنال  نؽ التفدير. _ ٔ
 .ا كطهللن، نؽ ستران نشتنب ا  بهللنني     -ٕ
 .ئع عمب التؾحيد كالسعهلل  كالشبؾا إنوهلل  الثنهلل  إلب ا فهللؽ الذرا  -ٖ
 .التح  ف  ن ىب الدم  -ٗ
 . حنيي الحي نؽ عمؼ ا صؾؿ إنوهلل  الفحؾؿ إلب _٘
 .الستدفي عمب حدائي ا زىهللنلجران الدي  ا -ٙ
 .الدنن البيي  ف  السدهللئ  الفنيي _ ٚ
 .لدنانو السزي   ور  الدنن البيي ا -ٛ
 .حذ  الذبيهلل  عؽ السذتبيهلل  -ٜ

 .ظهلللع بسحهللتؽ نؽ بعد النرف الدهللبعالبد ال -ٓٔ
كنهلل ذحر ىشهلل  ،كلو رير ذلػ نؽ الستلفهلل  السفيدت ف  تهللئر فشؾف العمؼ كالسعرف 

                                         

 .(ٕٔٓ/ ٖ)، لنشؾدمحم ، ا( سبجد العمؾـٔ)

 - ،(ٕٗ-ٚٔ/ٔا كطهللن، الذؾحهللن ،)ي  ن - ،(كنهلل بعدىهلل ٜٕٔ/ ٕ)( البدن الظهلللع، الذؾحهللن ، ٕ)
 (.ٜٙ- ٕٛص)،دمحم حدؽ الغسهللنو،ا نهللـ الذؾحهللن  نفدراً 



ٕٔٓ 

 

 

 .عمب تبي   رم السثهللؿ   الحرر   إنسهلل ىؾنؽ الستلفهلل
 :  اتهثا يًا: 

كحهللنت كفهلل و ف  يػـؾ ا نبعػهللس فػ  الدػهلل ي كالعذػريؽ نػؽ دمحمسػهلل ى اآل ػرت، تػش  
برػشعهللس عػؽ تػٍت كتػبعيؽ تػش  كتػبع  سوػير.  ،ػىػٕٓ٘ٔ سديؽ بعػد السػهللئتيؽ كا لػ  

 .كُصم  عميو بهلللجهللنع الكبير برشعهللس نحسو هللا
 .(ٔ)السذيؾنت ف  صشعهللسسنبرت  خيس   فؽ بك 
كحهللف  يؽ كفهلل و ككفهللت كلده  عمػ   ػؽ دمحم نحػؾ وػير، كحػهللف قػد  ؾفػهلله هللا قبمػو،  

 ، كلػػؼ لغيػػر كالػػده دمحمخعػػهلًل، ك  حخنػػهلًل، كحػػهللف كلػػدًا صػػهلللحهلًل، عهلللسػػهلًل، نبػػرزًا فػػ  دمحمسيػػع العمػػـؾ
نحػػؼ هللا  -كحػػهللف نػػهلل نت كقتػػو عمػػب صػػغر تػػشو، قيػػ   إنػػو  ػػؾف  كىػػؾ فػػ  حػػدك  العذػػريؽ 

 و  رهللني  عد ىهلل   ال   ك سدؾف حتهللبهلًل، تسهللىهلل بفتسهللئيهلل.،  ؼ ذحر ل-الجسيع  رحستو 
  

                                         

ىهللنش البدن الظهلللع،  -، (ٕٖٓ/ ٕ)، زبهللنت، دمحم ني  الؾطر -، (ٜٕٛ/ ٙ)، لخنحم ، اا عالـ( ٔ)
 .(ٖٛٛ/ٔ)، لسنحف ا ،نعجؼ البمداف كالنبهللئ  اليسشي  - ،(ٕٕ٘/ ٕ)الذؾحهللن ، 



ٖٔٓ 

 

 

 
 
 
  ندهللئ   عرر الستل ، كفيو  ال   ال ا )طمب الس

 الحهللل  الديهللتي .  لبا ك  السدفل                   
   الحهللل  ا دمحمتسهللعي .السدفل  الثهللني                   
 .العمسي   الحهللل  السدفل  الثهلللث                   
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 .ديهللتي الحهللل  ال  لبا ك  السدفل 
كالحهلللػػػػػػػ  الديهللتػػػػػػػي   ،إف البي ػػػػػػػ   ػػػػػػػت ر فػػػػػػػ   ؾدمحمػػػػػػػو ا ندػػػػػػػهللف كسفكػػػػػػػهللنه كنشيجػػػػػػػو

س شػػهللس الكػػالـ عػػؽ ىػػ ا   ػػد لػػ ا حػػهللف  ،كا دمحمتسهللعيػػ   معػػب  كنًا حبيػػرًا فػػ  سو عػػهلللؼ سك فنيػػو
 .لديهللتي  كا دمحمتسهللعي  الت  عهللصرىهللا نهللـ سف نتعرؼ عؽ الحهللل  ا

، كالبي ػػ  التػػ  نذػػف الذػػؾحهللن  لسحػػ  نخترػػرت عػػؽ العرػػر الػػ و عػػهللش فيػػوفيػػ ه 
فييهلل، كالتػ  حػهللف ليػهلل ا  ػر فػ   كػؾيؽ وخرػيتو، كفػ  نتهللدمحمػو العمسػ ، لكػ  نعػرؼ نػدى 

، الديهللتػي  ف ره، ك ف يره  تمػ ا حدال الت  عهللصرىهلل، كىشػهلل   ػد نػؽ ا وػهللنت إلػب الحهلللػ  
   عرره.ف  عمسي كالحهللل  ال ،ا دمحمتسهللعي كالحهللل  

 ،ف  سكا ر النرف الثهللن  عذػر اليجػرو  –نحسو هللا  عهلللب   -عهللش الذؾحهللن   
-ٖٚٔٔ)هلللػػػج عذػػػر اليجػػػرو كانتػػػد  حيهلل ػػػو إلػػػب نيهلللػػػ  الشرػػػ  ا كؿ نػػػؽ النػػػرف الث

 .(ق ٕٓ٘ٔ
كقػػد حػػهللف العػػهلللؼ ا تػػالن  فػػ  ىػػ ه الفتػػرت نسخقػػهلًل إلػػب  كيػػال  كنسهلللػػػ كإنػػهللنا  

 صغيرت .
كالدكلػػ   ،الدكلػػ  العثسهللنيػػ    ػػالل  كؿ إتػػالني  ىػػ ففػػ  السذػػرؽ حهللنػػت  تخعسػػو 

 .كالدكل  السغؾلي  ف  اليشد ،ف  فهللني( ٔ) الرفؾي 
حتػػب قػػهللـ حثيػػر نػػؽ الػػؾ ت كا نػػراس  ،كحهللنػػت الدكلػػ  العثسهللنيػػ  فػػ  كقػػت  ػػعفيهلل

فكثػػػر  ،بػػػهلللخركج عمييػػػهلل ك كػػػؾيؽ حهؾنػػػهلل  ندػػػتنم     دػػػتظيع إ زػػػهللع نػػػؽ فػػػ  حهسيػػػهلل

                                         

فهللني نؽ سكا ر النرف  ، حهست إيراف كتهللئر بال الرفؾي    كل  ويعي  عمب ن ىب ا نهللني  (ٔ)
 .ـ،  ؼ  م فييهلل الزع ٖٚٚٔ – ٘ٔ

 - ان الذعب، فرانكميؽ،  ،(ٕ٘ٔٔ/ٕرربهللؿ، )، إوراؼ دمحم وفيي السؾتؾع  العربي  السيدرت -
، نظبؾعهلل   انت (ٖٖص) ،دمحم حسهللؿ دمحمسع  ،انتذهللن  عؾت الذيخ دمحم  ؽ عبدالؾىهللم  هللنج الجخيرت

 .ـٜٔٛٔالسمػ عبدالعخيخ، الريهللض، الظبع  الثهللني ، 



ٔٓ٘ 

 

 

   .(ٔ)الدمب كالشيب كفند ا نؽ
فنػػد عػػهللش الػػيسؽ حهلللػػ  نػػؽ ا  ػػظرام، كعػػدـ ا تػػتنران، بدػػبب التسػػر  النبمػػ   

 .يؽ النبهللئ  كالعذهللئر  يشيهلل البيؽكالردانهلل    د حهؼ ا ئس  نشيهلل 
كنظهللنع لدكؿ حبػرى لمػيسؽ بهللعتبهللنىػهلل لنسػ  تػهللئغ  بدػبب الحػركم كالتشػهللحر  ػيؽ 

 .س شهللئيهلل لمحهؼ
  نمؾؾ ف  اليسؽ كىؼكقد عهللش الذؾحهللن  ف  ع  حهؼ سنبع  

كقػد  ،( ٕ) (قٜٛٔٔ-ٖٔٔٔالسيدو العبهللي  ؽ الحديؽ  ػؽ النهللتػؼ ) -
س شػػػػب عميػػػػو الذػػػػؾحهللن  حثيػػػػرًا ككصػػػػفو بفنػػػػو   نػػػػؽ سفػػػػرا  الػػػػدىر كنػػػػؽ 

كسنو   ر ر نؽ حػهللف نػشيؼ نكػهللً  عمػب النبػؾنييؽ  ، (ٖ) نحهللتؽ اليسؽ [
  .(ٗ) كعمب النبؾن السؾ ؾع  عمب رير الرف  السذركع  [

الػػػػ و  (قٕٕٗٔ-ٔ٘ٔٔالسشرػػػػؾن بػػػػهلل عمػػػػ   ػػػػؽ عبػػػػهللي ) ا نػػػػهللـ -
 ،بعػػػػػد كفػػػػػهللت كالػػػػػده السيػػػػػدو العبػػػػػهللي ،قٜٛٔٔ ػػػػػؾّلب ا نهللنػػػػػ  عػػػػػهللـ 

كفػػ  عيػػده  ػػؾلب الذػػؾحهللن  نشرػػب  ،كاتػػتسر فػػ  حهسػػو حتػػب  ػػؾف 
  .(٘)كاتتسر ف  عيد كلده الستؾح  كا شو السيدو ،النزهللس



                                         

 ان الفكر  ،(ٜٔٗ-ٖٚ٘-ٖٖ٘ص،)نؾانتميسهللف  عبدالعخيخ ،الذعؾم ا تالني  هللنيخ  (ٔ)
، دمحمسي  السررو  كقزهلللهلله السعهللصرت، حهلل ر العهلللؼ ا تالن  -، النهللىرت، الظبع  ا كلب، العرب 

 ان سـ النرى طبع ف  الجهللنع  ا تالني  بهلللسديش  ، ا ن ف، الظبع  الثهلللث  ، ، (ٔٓٔ – ٕٜ/ٔ)
عبدالستعهللؿ نؽ النرف ا كؿ إلب النرف الرابع عذر اليجرو،  السجد كف ف  ا تالـ -ـ، ٜٜٙٔ

 .(ٙٗٗص، )الرعيدو
 .(ٕٓٙ/ٖ)، لخنحم ، اا عالـ-( ٕٛٔ-ٕٚٔ/ٔ)( البدن الظهلللع، الذؾحهللن ، ٕ)
 ( .ٕٛٔ/ ٔ)البدن الظهلللع، الذؾحهللن ،  (ٖ)
 . سؽ الرتهللئ  الدمفي ( ٙٛٔ/ٔ، )لذؾحهللن ، اكمس  التؾحيد الشزيد ف  إ الصالدن  (ٗ)
 .(ٓٗٔ/ٕ، )دمحم زبهللنت ر،ني  الؾط -، (ٕٖٓ- ٖ٘ٔ/ٔ)البدن الظهلللع، الذؾحهللن ،  (٘)



ٔٓٙ 

 

 

-ٓٚٔٔ)ا نػػػػػهللـ الستؾحػػػػػ  عمػػػػػب هللا سحسػػػػػد  ػػػػػؽ عمػػػػػ   ػػػػػؽ عبػػػػػػهللي  -
كحػػػػهللف  ،كحهللنػػػػت البيعػػػػ  لػػػػو الميمػػػػ  التػػػػ  نػػػػهلل  فييػػػػهلل كالػػػػده ،(قٖٕٔٔ

كقػػػػد سوػػػػهلل  الذػػػػؾحهللن  بهثيػػػػر نػػػػؽ سعسهلللػػػػو  ،الذػػػػؾحهللن  سكؿ نػػػػؽ بهلللعػػػػو
   .(ٔ) ؼ قهللـ بهلل نر بعده ا شو ،كاتتسر حهسو حتب  ؾف  ،كانترهللنا و



 قٖٕٔٔ( كقد  ؾلب ا نهللنػ  عػهللـ قٕٔ٘ٔ-ٕٛٓٔالسيدو عبدهللا ) -
كحػػػهللف  ،كىػػؾ ر ػػػر نػػؽ عهللصػػر الذػػػؾحهللن  نػػؽ ا ئسػػ  ،إلػػب سف  ػػؾف 

.(ٕ)حسهلل فع  بف يو ،الذؾحهللن  سكؿ نؽ بهلللعو بعد كفهللت كالده
ك جدن ا وهللنت ىشهلل إلب ذحر و س نػؽ عالقػ  ىػت س ا ئسػ  بػآؿ تػعؾ  فػ  نجػد 

 .كحهللنت  يشيؼ نراتال 
ككصػػػفيؼ بػػػفنيؼ سقػػػهللنؾا الػػػديؽ  ،فنػػػد  حػػػدل الذػػػؾحهللن  عػػػشيؼ كس شػػػب عمػػػييؼ حثيػػػراً 

كقػػد حػػهللنؾا  ،كصػػهللن سىميػػهلل ننيسػػيؽ لفػػرائض الػػديؽ ،الحشيػػ  فػػ  دمحمسيػػع الػػبال  التػػ  فتحؾىػػهلل
  .(ٖ)إليشهللن ي  دمحميالس حسهلل  ؾا ر    لػ ا  بهللف  دمحمهللىم

كقػػد تػػج  الذػػؾحهللن   ،كحػػهللف  ػػيؽ ا ئسػػ  الخيدلػػ  كرؿ تػػعؾ  نههلل بػػهلل  كننػػهللبال 
 .(ٗ)ذ ذاؾ حهللف قهلل يهلًل ككزيرًا كندتذهللنًا لمدكل س بهللن  مػ الؾفؾ  كالسههلل بهلل  كىؾ إ

كنػػػهلل زاؿ  )  (٘)قػػهللؿ فػػ  صػػػد   ردمحمستػػو لدػػعؾ   ػػػؽ عبػػدالعخيخ  ػػؽ دمحم  ػػػؽ تػػعؾ 

                                         

 .(ٖ٘ٔ/ٔ، )دمحم زبهللنت ر،(، ني  الؾط٘٘/ٔالبدن الظهلللع، الذؾحهللن ، ) (ٔ)
 .(ٗٙ/ٕ) السردمحمع الدهلل ي،(، ٕ٘ٙ/ٔ) السردمحمع الدهلل ي، (ٕ)
 .(ٖٛٔ-ٕٛٔ/ٔ)البدن الظهلللع، الذؾحهللن ، ( ٖ)
 .(ٖٚ٘/ ٔالبدن الظهلللع، الذؾحهللن ، )( ٗ)
و الجيؾش ف  ، قهلل  الستردمحمؼ لالذيخ دمحم  ؽ عبدالؾىهللم عؾت  دمحم  ؽ تعؾ  ال و نهللصر دمحمّده (٘)

، نهلل  تش  ت  السههلل يب لمدعؾت إلب التؾحيد، كسن زنؽ س يو  ؼ ف  زنشو، كفت  حثيرًا نؽ البال 
  ق.ٜٕٕٔ

 .(ٖٔٓص) ، هللفحدؽ صديي ،التهللج السهم  -، (ٕٛٔ/ٔ)البدن الظهلللع، الذؾحهللن ،  -



ٔٓٚ 

 

 

كإلػػب حزػػرت  ،الؾافػػدكف نػػؽ تػػعؾ  لفػػدكف إليشػػهلل إلػػب صػػشعهللس إلػػب حزػػرت ا نػػهللـ السشرػػؾن
كالنبػهللم  ،كىػدـ النبػؾن السذػيدت ،كلده ا نهللـ الستؾح  بسههلل يب إلييسهلل بهلللدعؾت إلػب التؾحيػد

 ػؼ كقػع اليػدـ لمنبػهللم  ،كيهتب إلّ  سلزهلًل نع نهلل لر  نؽ الكتب إلب ا نػهللنيؽ ،السر فع 
   .(ٔ)(ف  حثير نؽ ا نهش  السجهللكنت ليهللك  ،كالنبؾن السذيدت ف  صشعهللس

فكهللف لي ه السراتال  س ػرًا بهلللغػهلًل فػ  نذػر العنيػدت الدػمفي  فػ  سنحػهللس نتعػد ت نػؽ 
 .اليسؽ

  

                                         

 .(ٖٛٔ/ ٔالبدن الظهلللع، الذؾحهللن ، )( ٔ)



ٔٓٛ 

 

 

 .ا دمحمتسهللعي   الحهللل  السدفل  الثهللني 
حهلللػػػػ  نػػػػؽ ا  ػػػػظرام، كعػػػػدـ ا تػػػػتنرانن لكثػػػػرت التسػػػػر  الػػػػيسؽ بػػػػال   وػػػػيد   

ند سصيبت الحهللل  ا دمحمتسهللعي  بهلللتدىؾن فكهللنت ىشػهللؾ سنسػهللم نتعػد ت نػؽ الرػراع ف النبم ،
كالسرػػرييؽ، كبػػيؽ  ػػيؽ النػػؾى ا تػػالني  السختمفػػ    ػػيؽ ا  ػػراؾ كاليسشيػػيؽ، كبػػيؽ ا  ػػراؾ 

حػػػػ  ىػػػػ ا س ى إلػػػػب  ػػػػؾىيؽ قػػػػؾت السجتسػػػػع ا تػػػػالن  ك زػػػػهللؤؿ  ،إلػػػػخ رؿ تػػػػعؾ ا  ػػػػراؾ ك 
 نههللنتو ف  العمؼ.

كعمب السدتؾى السحم  حهللف ىشهللؾ صراع نرير  يؽ الستعربيؽ كبػيؽ السشرػفيؽ 
نؽ العمسػهللس كبػيؽ س عيػهللس العمػؼ كالعهللنػ  نػؽ دمحميػ ، كبػيؽ عمسػهللس ا نرػهللؼ كا دمحمتيػهلل  نػؽ 

 .(ٔ)دمحمي  س رى 
لحسال  النبهللئ  الت  نذػر  فػ  سحيػهللف حثيػرت  ك عرض السجتسع الرشعهللن  حثيراً 

السجهللعػ  حتػب السػػؾ ، نػؽ دمحمػػراس نظهلللبيػهلل فػ  نفػػع ننرنا يػهلل السهللليػػ  الدػشؾي ، كإف عمنػػت 
 .(ٕ)ذلػ بهلللدفهللع عؽ الس ىب الدهللئد لمدكل 

قعػػدكا عػػؽ كحػػهللف )الجسػػؾ ( تػػس  بػػهللنزت فػػ  نجتسػػع الذػػؾحهللن ، كسنػػهلل العمسػػهللس فنػػد 
س اس س كانىػػػػؼ ا لجهلل يػػػػ  فػػػػ  نحػػػػؾ ا نيػػػػ  الديشيػػػػ  كالثنهللفيػػػػ  فكػػػػهللنؾا يػػػػدانكف العهللنػػػػ  فػػػػ  
نعتنػػػػدا يؼ الخهللط ػػػػ ، كتػػػػمؾحيهلل يؼ السشهللقزػػػػ  لتعػػػػهللليؼ ا تػػػػالـ نسػػػػهلل س ى بهلللعهللنػػػػ  كدمحميمػػػػ  
الستفني  إلب إلحهللؽ ا ذى بهلللسشرفيؽ كنعيؼ ا نهللـ الذؾحهللن  بدبب نحػهللنبتيؼ لمعرػبي  

 كالجسؾ .
 يهللفػػت الغمسػػ  الجيمػػ  عمػػب نشهللصػػب النزػػهللس فػػفكمؾا سنػػؾاؿ الشػػهللي بهلللبهللطػػ   كقػػد
 كىؼ لعمسؾف.

كسنهلل الغمػؼ ا دمحمتسػهللع  فنػد حػهللف تػس  رهلللبػ  فػ  السجتسػع اليسشػ   بػد  نغػهللىره 

                                         

 .(٘ٛ-ٗٛص، الذؾحهللن ، )س م الظمب( ٔ)
 .(ٖٓٔ-ٜٜص، الذؾحهللن ، )س م الظمب ،(ٖٛٗ-ٖٗٗ/ٕالبدن الظهلللع، الذؾحهللن ، )( ٕ)



ٜٔٓ 

 

 

فػػػػ  تػػػػمؾحيهلل  النزػػػػهللت كالعسػػػػهللؿ )السحػػػػهللفغيؽ( كالحهػػػػهللـ بسدػػػػهللعدت عمسػػػػهللس الدػػػػؾس ككزناس 
 .(ٔ)نالجؾ 

  

                                         

 .،  سؽ الرتهللئ  الدمفي (ٖٖ-ٖٓص ، الذؾحهللن ، )دكاس العهللدمحم  ف   فع العدك الرهللئ ال( ٔ)



ٔٔٓ 

 

 

 .العمسي ل    الحهلللسدفل  الثهلللث ا
 ، هلللفػػت الحهلللػػ  العمسيػػ  حػػاًل نػػؽ الحهلللػػ  الديهللتػػي  كالحهلللػػ  ا دمحمتسهللعيػػ  كالديشيػػ 

كتػهلل  فيػو الجسػؾ  كالتنميػد  ،فعمب الررؼ نػؽ سف عرػر الذػؾحهللن  حػهللف حػهللفاًل بهلللرػراعهلل 
كحػهللف السدػجد  ،إ  سف الػيسؽ حهللنػت نشتعذػ  فػ  حرحػ  التػفلي  ،كالجي  ف  عػؾاـ الشػهللي
لمنزػػػهللت كالعمسػػػهللس كا  بػػهللس نجػػػهللً  حيؾيػػػهلًل كنػػػت رًا فػػػ  السشػػػهللعرا   برػػفتو السدنتػػػ  ا كلػػػب

كنػؽ  ػّؼ فنػد  ،كتػهللئر وػعب السعػهللنؼ ا ندػهللني  ،   ا   ي  كالمغؾي  ،الفنيي  كا دمحمتيهلل ل 
كلػؼ لهػؽ  ،نبغ عمسهللس كس بهللس حبهللن ف  اليسؽ ف  حنب   دنب فييػهلل الفكػر العربػ  ا تػالن 

 سحػد ىػت س العمسػهللس الشػهللبغيؽ نػؽ الستػف ريؽ فػ  ىػ ه إ  –نحسو هللا  عهلللب  -الذؾحهللن   
  .(ٔ) الفترت

كلعػ  نػؽ العؾانػ  التػ   فعػت إلػب الشذػهللم فػ  حرحػ  الكتهللبػ  كالتػفلي  فػ  ىػػ ه 
كبػػيؽ الستعرػػبيؽ  ،الفتػػرت كدمحمػػؾ  الخرػػؾنهلل   ػػيؽ سصػػحهللم السػػ اىب السختمفػػ  نػػؽ نهللحيػػ 

حسػهلل سف طبيعػ  السػ ىب الخيػدو الػ و  ،لمس اىب كالسشرفيؽ الستحػرنيؽ نػؽ نهللحيػ  س ػرى 
لذترم  ؾافر ا دمحمتيهلل  ف  ا ئس  كالحههللـ حهللف عهللناًل ىهللنهلًل فػ  اتػتسراني  ا نتػهللج الفكػرو 

كيعد الذؾحهللن  كنؽ تػبنو نػؽ السرػمحيؽ اليسشيػيؽ  ا ػ  الػيسؽ سنثمػ   ،ف  فشؾف نختمف 
  .(ٕ)حي  لتؾاص  حرح  ا نتهللج الفكرو كالعمس 

  ػػػػؾؿ السػػػػ ىب الخيػػػػدو نتسػػػػ ىبيؽ بهلللسػػػػ ىبيؽ السػػػػهلللك ، كحػػػػهللف اليسشيػػػػؾف قبػػػػ  
فػػػػػ   نػػػػػرض السػػػػ ىب السػػػػػهلللك ، كبنػػػػ  السػػػػ ىب الذػػػػػهللفع  تػػػػهللئداً سف يش حػػػػهلل كالذػػػػهللفع ، ك 

السشهللطي الؾتظب، كالجشؾبيػ ، كالدػهللحمي  نػؽ الػيسؽ، كحػهللف الذػؾحهللن  نػؽ ا عػالـ الػ يؽ 
السػػ اىب،  عػػؾا إلػػب إ بػػهللع الدػػش ، كنػػ ىب الدػػم  الرػػهللل ،  ػػدكف  عرػػب لسػػ ىب نػػؽ 

                                         

الفكر،  نذي، ،  ان (ٙٔص)، العسرو عبدهللا حديؽ  ،هللئ  عهللـ ف   هللنيخ اليسؽ الحديجن (ٔ)
 .ـٜٗٛٔالظبع  ا كلب، 

 (.ٜٕٔص)، الذردمحم ، ا نهللـ الذؾحهللن  حيهلل و كفكره (ٕ)
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، كلنػػد (ٔ)كإنسػهلل ىػػؾ ا قتفػهللس لمحػػي، كالػدلي ، فيسػػهلل نائػػداه فػ  حػػ  نػهلل لنػػرس، كيػردمحم  نػػؽ رناس
، كلكػػؽ السػػ ىب الػػ و تػػهلل  فػػ  عرػػر (ٕ)اتػػتنر فػػ  الػػيسؽ السػػ ىب الخيػػدو، كالذػػهللفع 

، (ٖ)الذػػؾحهللن  ىػػؾ السػػ ىب الخيػػدو الػػ و ُعػػرؼ  تفّتحػػو فػػ  العنهللئػػد عمػػب نػػ ىب السعتخلػػ 
، ك سيػػػخ السػػػ ىب الخيػػػدو فػػػ  الػػػيسؽ عػػػؽ بػػػهللق  (ٗ)نػػػ اىب سىػػػ  الدػػػش كفػػػ  الفػػػركع عمػػػب 

السػػػ اىب بخهللصػػػي  دمحمؾىريػػػ ، كىػػػ  فػػػت  بػػػهللم ا دمحمتيػػػهلل ، كعػػػدـ السشػػػهلل ات بغمنػػػو،  ػػػ  دمحمعػػػ  
، كلكػؽ عمػب الػررؼ نػؽ حػؾف (٘)ا دمحمتيهلل  ورطهلًل لسؽ يتى  نفدو لسشرػب ا نهللنػ  الخيدلػ 

كقؾاعػده العنميػ  التػ  انفتحػت  التعرب كالتخنت سنريؽ بعيديؽ عؽ دمحمؾىر الفكر الخيدو،
عمب الفكر ا عتخال  نؽ نهللحي ، كعمب ندنتػ  سىػ  الدػش  نػؽ نهللحيػ  س ػرى فػ  نختمػ  

، فنػػػد وػػػػهللع فػػػ  عرػػػر ا نػػػػهللـ الذػػػؾحهللن  التنميػػػد  ئسػػػػ  (ٙ)نراحػػػ   ظػػػؾن الفكػػػػر اليسشػػػ 

                                         

 (.٘ٔ/ٔ)، لذؾحهللن ، ات  الربهللن الف (ٔ)
 -السظبع  الدمفي (، ٕٜٕص) اتع ،عبد الؾاتع  ؽ لح  الؾ ،  هللنيخ اليسؽ فردمحم  اليسؾـ (ٕ)

 .ـٕٜ٘ٔالنهللىرت، 
س بهللع كاص   ؽ عظهللس ال و ا تدع النؾؿ بفف نر كب الكبيرت نؽ السدمسيؽ ف  نشخل   يؽ   ىؼ( ٖ)

السشخلتيؽ، كاعتخؿ عمب ذلػ نجمس الحدؽ البررو، فدسؾا السعتخل  ل لػ، كاتتنر سنرىؼ عمب 
سصؾؿ  سد  نذيؾنت ى   العدؿ، التؾحيد، السشخل   يؽ السشخلتيؽ، كا نر بهلللسعركؼ، كالشي  عؽ 

، كالؾعد كالعيد، كىؼ لجسعؾف  يؽ نف  الرفهلل  كنف  الندن. كليؼ  ال   س رى، كتسؾا السشكر
 بهلللندني  لشفييؼ الندن.

تهلللؼ العسران  اليسش  لحيب  ؽ س   الخير  ؽ  ،نلر  عمب السعتخل  الندني  ا وراا نترهللن ف  ا -
بع  ظال لريهللض،ا -س ؾاس الدم ، (ٜٙ/ٔ) تعؾ   ؽ عبد العخيخ الخم ، حنييالذهللفع ،  

 .ـٜٜٜٔ،ا كلب
 . يرك  ، ان الفكر العرب  ،(ٜ٘ٗ/ٕ) ىرت،دمحم س ؾ ز ، (  هللنيخ الس اىب ا تالني ٗ)
     ، هللنيخ الس اىب ا تالني  -، (ٚٔص)العسرو،  ،نيخ اليسؽ الحديجئ  عهللـ نؽ  هللهللن (٘)

  (.ٓٓ٘-ٜٙٗ/ٕ) زىرت،
 -(  ان الفكر ٜٔ)ص حديؽ عبد هللا العسرو،، رحتهللم  يؾاف الذؾحهللن  ستالؾ الجؾى( نندن  ٙ)

 .ـٜٙٛٔ، بع  الثهللني ظال نذي، 
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الس ىب، كالتعرب آلنائيؼ، كالتخاـ التخريم عمػب سقػؾاليؼ،  ػ  إذا  مػغ بعػض نعهللصػرييؼ 
ب ن بػػ  ا دمحمتيػػهلل ، ك ػػهللل  وػػي هلل بهللدمحمتيػػهلل ه دمحمعمػػؾه  هللندمحمػػهلل عػػؽ الػػديؽ، كالغهلللػػب عمػػييؼ سف إلػػ

ذلػ ليس لسنهللصد  يشيػ   ػ  لسشػهللفع  نيؾيػ   غيػر لسػؽ  فنميػهلل، كىػ  سف لذػيع فػ  الشػهللي 
سف نػػػؽ سنكػػػر عمػػػب سكػػػهلل ر العمسػػػهللس نػػػهلل  ػػػهللل  السػػػ ىب نػػػؽ ادمحمتيػػػهلل ا يؼ حػػػهللف نػػػؽ  مػػػص 

 مػػػ الذػػيرت نفيػػدت فػػ  الغهلللػػب لذػػئ نػػؽ نشػػهللفع الذػػيع  الػػ ا يؽ عػػؽ نػػ ىب اآلؿ، ك كػػؾف 
الدنيهلل، كفؾائدىهلل فال يخالؾف قهللئسيؽ، ك هللئريؽ ف   خظ ػ  سكػهلل ر العمسػهللس، كننػييؼ بهلللشرػب، 
كنخهلللفػػ  سىػػ  البيػػت، فتدػػسع ذلػػػ العهللنػػ  فتغشػػو حنػػهلل ك عغػػؼ ذلػػػ السشِكػػرن  نػػو قػػد نفػػي 

ؾ حذػػػفؾا عػػػؽ عمػػػب عنؾليػػػهلل صػػػدؽ قؾلػػػو كعشػػػؾه نػػػؽ السحػػػهللنيؽ عػػػؽ نػػػ ىب ا ئسػػػ ، كلػػػ
الحنين  لؾدمحمدكا ذلػ السشِكػر ىػؾ السخػهللل  لسػ ىب ا ئسػ  نػؽ سىػ  البيػت  ػ  الخػهللنج عػؽ 
إدمحمسهللعيؼن  نيؼ دمحمسيعهلل حرنؾا التنميد عمب نؽ  مغ ن ب  ا دمحمتيهلل  كسكدمحمبؾا عميػو سف لجتيػد 

ل ، كلكػػؽ الستعرػػب سعسػػب، كالسنرػػر   فل   كف ندػػفنسو نفدػػو، كلػػؼ لخرػػؾا ذلػػػ بسدػػ
ل  ف، ك  لخػػرج عػػؽ نعتنػػده إ  إذا حػػهللف نػػؽ ذكى ا لبػػهللم نػػع سف ندػػييتػػدو إلػػب صػػؾام

 حريؼ التنميد عمب السجتيد ى  نحرنت ف  الكتب الت  ى  نداني صغهللن الظمب  فزػال 
   .(ٔ)عؽ حبهللنىؼ    ى  ف  سكؿ بحج نؽ نبهللحثيهلل يتمنشيهلل الربيهللف كىؼ ف  السهتب

سىميػػهلل عمػػب  حرػػي   كقػػد نذػػف ا نػػهللـ الذػػؾحهللن  فػػ   ي ػػ   يشيػػ  عمسيػػ  لحػػرص
نعسػػؾنت بفىػػ  الفزػػ ، كالرػػال ، كالػػديؽ نػػؽ  (ٕ)كىػػ ه اليجػػرت العمػػؼ، ك عميسػػو قػػهللؿ عشيػػهلل

قػػػدلؼ ا زنػػػهللف،   لخمػػػؾ كدمحمػػػؾ  عػػػهلللؼ نػػػشيؼ فػػػ  حػػػ  زنػػػؽ، كلكشػػػو لهػػػؾف  ػػػهللنت فػػػ  بعػػػض 
البظػػؾف، ك ػػهللنت فػػ  بظػػؽ س ػػرى، كليػػؼ عشػػد تػػم  ا ئسػػ  دمحماللػػ  عغيسػػ ، كفػػييؼ نؤتػػهللس 

ك تيسهلل ف  حركم ا  راؾ، فاف ليؼ ف  ذلػػ اليػد البيزػهللس، كحػهللف  كبهللن نهللصركا ا ئس ،
  .(ٖ)فييؼ إذ ذاؾ عمسهللس، كفزالس لعرفؾف ف  تهللئر البال  الخؾ ني  بهلللنزهللت

                                         

 (.ٛٛٙ/ٕ)، لذؾحهللن ، ا( البدن الظهلللعٔ)
 ىجرت وؾحهللف نح  إقهللن  الذؾحهللن .( ٕ)
، حديؽ  ؽ عبدهللا ا نهللـ الذؾحهللن  نائد عرره -(ٔٛٗ/ ٔ)،لذؾحهللن ، االبدنالظهلللع (ٖ)
 .ـٜٜٓٔ يرك ، الظبع  ا كلب، ،  ان الفكر السعهللصر، (ٕ٘ص)،لعسرو ا
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كنػػؽ ىشػػهلل يتبػػيؽ سف البي ػػ  الديشيػػ ، كالعمسيػػ ، نسثمػػ  بهلل تػػرت العرينػػ  التػػ  عرفػػت 
 نػػػهللـ الذػػػؾحهللن  العمسيػػػ  بهلللتػػػديؽ، كالعمػػػؼ، كالفزػػػ ، قػػػد تػػػهللعد  فػػػ   كػػػؾيؽ وخرػػػي  ا

الداعيػ  إلػب ا دمحمتيػهلل ، ك ػرؾ التنميػد، عػالكت عمػب ذلػػ سف السػ ىب الخيػدو لعػد ا دمحمتيػهلل  
ورم نؽ وركم ا نهللن ، فند اتتظهللع الذػؾحهللن  فػ  عمػو سف لرػ  إلػب  ندمحمػ  ا دمحمتيػهلل  
السظمي، كقهللـ بهلللدعؾت إلب التسدػ بهلل تػالـ دمحمسمػ ، كإلػب عػدـ التعرػب  قػؾاؿ العمسػهللس، 

 .(ٔ)ك ا ئس     ا لتخاـ بهلللكتهللم، كالدش ، الم يؽ سنرنهلل هللا بهلل بهللعيسهللس
نغػػرًا لسػػهلل لسدػػو  ،فسػػؽ سعسػػهللؿ الذػػؾحهللن  اوػػتغهلللو بهلللتػػدنيس فػػ  كقػػت نبهػػر دمحمػػداً 

يػػ  عػػؽ الشػػهللي ك عمػػيسيؼ كنربػػ  نشػػو فػػ  نفػػع الج ،نػػؽ نفدػػو نػػؽ نبػػؾغ س شػػهللس طمبػػو لمعمػػؼ
 .سنؾن  يشيؼ

 .إليو ليف  كا عشو ف  فشؾف نختمف فكهللف حثير نؽ التالني  يمجفكف 
كحشت س ني الظمب  فػ  اليػـؾ الؾاحػد نحػؾ )  كف  ى ا لنؾؿ الذؾحهللن  عؽ نفدو

كنشيػػػهلل نػػػهلل ىػػػؾ فػػػ   ،حهلللكذػػػهللؼ كحؾاوػػػيو ،نشيػػػهلل نػػػهلل ىػػػؾ فػػػ  التفدػػػير ، ال ػػػ  عذػػػر  نتػػػهللً 
كنشيػهلل  ،كدمحمسػع الجؾانػع كوػرحو كحهللوػيتو ،حهلللعزد كحؾاويو، كالغهللل  كحهللويتيهلل ،ا صؾؿ
 ،كنشيػهلل نػهلل ىػؾ فػ  الشحػؾ ،حػهلللسظؾؿ كالسخترػر كحؾاوػييسهلل ،ف  السعػهللن  كالبيػهللفنهلل ىؾ 

 ،حػػهلللبحر ك ػػؾس الشيػػهللن ،كنشيػػهلل نػػهلل ىػػؾ فػػ  الفنػػو ،كالسغشػػ  ،كذػػر  الر ػػب عمػػب الكهللفيػػ 
   .(ٕ)(حهلللرحيحيؽ كريرىسهلل ،كنشيهلل نهلل ىؾ ف  الحديج

  .(ٖ)كف  ندنت  ا نهللـ ورؼ الديؽ ،كحهللف  دنيدو ف  دمحمهللنع صشعهللس
 ،كحػهللف لفتهللكيػو  ػف ير بػهلللغ ،الذؾحهللن  لإلفتهللس كىػؾ فػ  تػؽ نبهػرت سلزػهللً  ك ردن

 ،كحهللف نافزهلًل لألدمحمر السهلل و عمب فتػهللكاه  ،نسهلل دمحمعمو السردمحمع لمفتؾى ف  اليسؽ كنهلل دمحمهللكنىهلل
                                         

 (.٘ٔ/ٔ)، لذؾحهللن ا ،( الفت  الربهللن ٔ)
 (.ٖٛٔ/ٔ) ( البدن الظهلللع، الذؾحهللن ،ٕ)
، نتتد  الرتهللل ،  يرك ، (ٖٛٙص)،ا كؾع ؽ عم  إتسهللعي  ، ا تالني  ف  اليسؽ السداني (ٖ)

 .ـٜٙٛٔالظبع  الثهللني ،
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كحػػهللف فػػ  سلػػهللـ قراس ػػو عمػػب الذػػيؾخ كإقرائػػو لتالن  ػػو لفتػػ  سىػػ  ) كعػػؽ ىػػ ا العسػػ  لنػػؾؿ
كحهللنػػت الفتيػػهلل  ،ر  إليػػو فتػػهللكى نػػؽ الػػدلهللن التيهللنيػػ  ػػ   ػػ ،كنػػؽ كفػػد إلييػػهلل ،نديشػػ  صػػشعهللس

ك   ،كاتػػتسر لفتػػ  نػػؽ نحػػؾ العذػػريؽ نػػؽ عسػػره ، ػػدكن عميػػو نػػؽ عػػؾاـ الشػػهللي ك ؾاصػػيؼ
سنػػهلل س ػػ   العمػػؼ بػػال  سػػؽ ففنيػػد   فػػاذا عؾ ػػب فػػ  ذلػػػ قػػهللؿ ،لف ػػ  عمػػب الفتيػػهلل سدمحمػػرًا  شخىػػهللً 

   .(ٔ)(إنفهللقو ح لػ
فتػؾلب النزػهللس العػهللـ  ،الدهلل ت  كالثال يؽكا تير الذؾحهللن  لمنزهللس كىؾ ف  تؽ 

بػػػهللي كحػػػهللف ذلػػػػ فػػػ  عيػػػد ا نػػػهللـ السشرػػػؾن عمػػػ   ػػػؽ السيػػػدو الع ،فػػػ  نديشػػػ  صػػػشعهللس
 .كنيض  دكن عمس  كتيهللت  بهللنز ،( كاتتسر ف  نشربوٕٕٗٔ-ٜٛٔٔ)

حسػهلل اعتبػره عهللن ػهلًل  ،كاعتبر الذؾحهللن  اوتغهلللو بهلللنزهللس ا تالس كانتحهللنهلًل نػؽ نبػو
كلكشػػو قبػػ  ىػػ ا السشرػػب  نػػو لػػؾ سحجػػؼ عشػػو سىػػ  الػػديؽ كالعمػػؼ ، (ٕ)نػػؽ عػػؾانض العمػػؼ

 .كالستعربيؽ كالخمي كا دمحمتيهلل   صب  ف  سيدو الجيم  كالغمس 
كقػػد كدمحمػػد فػػ  ىػػ ا السشرػػب فرصػػ  عسميػػ  لتظبيػػي نػػهلل يػػدعؾ إليػػو نػػؽ ا دمحمتيػػهلل  

كالردمحمػػػؾع بهلللتذػػػريع إلػػػب طرينػػػ  الدػػػم  الرػػػهللل  نػػػؽ الرػػػحهللب   ،كنبػػػ  التنميػػػد كالتعرػػػب
 .تهللبعيؽكال

كحهللف كنعهلًل وػديدًا   لنبػ   ،كسعظب ح  ذو حي حنو ،كقد تمػ ف  قزهللئو ندمػ العدؿ
   .(ٖ)كإف حهللنت اليدل  نؽ سقهللنبو ،ىدل  نؽ سحد

كاىتسهللنهلل ػػػو الستعػػػد ت  فػػػ   ،إ ػػػهللف  إلػػػب نػػػهلل ذحػػػر  فمػػػو دمحميػػػؾ ه فػػػ  الترػػػشي 
كفػ   ،( ٗ)كالديهللت  الت   تسث  ف  نرافنتو لألئس  ف  زيهللنا يؼ لمسشهللطي اليسشي  ،ا صال 

                                         

 .(ٜٓٔ/ٕ( البدن الظهلللع، الذؾحهللن ، )ٔ)
 .(ٖٛٔ/ٔالظهلللع، الذؾحهللن ، )البدن  (ٕ)
 .(ٙٚٔٗ/ٜ)، لذؾحهللن ، ا( ني  ا كطهللنٖ)
 .(٘٘/ٔ) ، الذؾحهللن ،( البدن الظهلللعٗ)



ٔٔ٘ 

 

 

عؾت إلػػب كالػد ،كنذػر العنيػػدت الرػحيح  ،كنحهللنبتػػو لمبػدع ،(ٔ)النيػهللـ بهلللسراتػال  الخهللندمحميػ 
 .التؾحيد كنب  الذرؾ

  

                                         

 .(ٖٚ٘/ٔ) ، الذؾحهللن ،البدن الظهلللع (ٔ)



ٔٔٙ 

 

 

 
 
 
  دهللئ ، كفيو  ال   نالذؾحهللن    التعريف  تفدير ال الث طمبلسا

 التعريف بهلللكتهللم كقيستو العمسي .  لبا ك  السدفل 
   نشيجو ف  التفدير.السدفل  الثهللني         

 فدير.  نرهلل نه ف  التالسدفل  الثهلللث 
  



ٔٔٚ 

 

 

 .التعريف بهلللكتهللم كقيستو العمسي   لبا ك  لسدفل ا
 ػػف    ( ووتح القوودرر الاووامع  وويُ  شوو) الر ااووج  الدرااووج مووُ  مووم التفدووير)اتػػؼ الكتػػهللم  

ك بحػػره فػػ  العمػػـؾ السختمفػػ ، نتػػؾ و العمسػػ ، نػػؽ عمػػؾ قػػدن نتلفػػو، ك قيسػػ  ىػػ ا التفدػػير 
الؾاتػع عمػب الكتػب الستندنػ ، كقػد دمحمسػع  كاطالعػوكنشيػهلل  العمػـؾ التػ  لحتهللدمحميػهلل السفدػر، 

، فيػػؾ إنػػهللـ نجتيػػد، فنػػد سعػػّد لكتهللبػػ   كفػػ  الدنالػػ  سلزػػهللً  نعغػػؼ حتػػب التفدػػير فػػ  السػػف ؾن
فػػ  التفدػػير،  التػػ  كن  كاآل ػػهللن كالحػػديج  ،ىػػ ا التفدػػير عػػد يهلل نػػؽ العمػػؼ بعمػػـؾ اآللػػ 

كسقؾاؿ الدم  ف  التفدير كالعشهللل   يهلل،  ؼ  دس ف  الترشي  بعد ذلػ، فجػهللس حتهللبػهلًل نيػ بهلًل 
فػ  نؾا ػع نػؽ  فدػيره  -نحسو هللا  عهلللب -نر بهلًل، سحرز نههللن  عمسي  عهلللي ، كقد سوهللن 

ؾتػػو إلػػب  ػػرؾ ا طهلللػػ ، كا حهلللػػ  إلػػب حتػػب الحػػديج، سك حتػػب الفنػػو، كريرىػػهلل، فجػػهللس نت
ف  السراكػخ  السظؾل ، كالسختررت، نسهلل دمحمع  ى ا التفدير ننرناً   يؽ حتب التفدير الحجؼ

لظػػػػالم العمػػػػؼ فػػػػ  الجؾانػػػػب الحديثيػػػػ ، كالفنييػػػػ ،  كافيػػػػهللً  العمسيػػػػ ، كالجهللنعػػػػهلل ، كنرػػػػدناً 
كالمغؾيػػ ن ك وػػتيهللن ىػػ ا التفدػػير، ك دنيدػػو لمظػػالم فػػ  الجهللنعػػهلل ، كالسعهللىػػد الذػػرعي ، 

.نؽ نحني ك ان نذر فند طبع طبعهلل  حثيرت  كثر
العمسػهللس لسػهلل فيػو نػؽ فؾائػد دمحمسػ ، كحدػؽ ى ا التفدير الكثير نؽ  بقد س شب عمك  

فيػػػػ ا  قػػػػهللؿ ا نػػػػهللـ الذػػػػؾحهللن  فػػػػ  نندنػػػػ   فدػػػػيره  ،كسف لعتبػػػػر نردمحمعػػػػهلًل فػػػػ  بهللبػػػػو  ر يػػػػب،
التفدػػير، كإف حبػػر حجسػػو، فنػػد حثػػر عمسػػو، ك ػػؾفر نػػؽ التحنيػػي قدػػسو، كسصػػهللم رػػرض 

نػػهلل فػػ  حتػػب التفهللتػػير نػػؽ  ػػدائع الفؾائػػد، نػػع زكائػػد فؾائػػد،  الحػػي تػػيسو، كاوػػتس  عمػػب
كقؾاعػػػػد وػػػػؾان ، فػػػػاف سحببػػػػت سف  عتبػػػػر صػػػػح  ىػػػػ ا، فيػػػػ ه حتػػػػب التفدػػػػير عمػػػػب عيػػػػر 
البدػػيظ ، انغػػر  فهللتػػير السعتسػػديؽ عمػػب الركالػػ ،  ػػؼ اندمحمػػع إلػػب  فهللتػػير السعتسػػديؽ عمػػب 

الرػػب  لػػ و عيشػػيؽ،  الدنالػػ ،  ػػؼ انغػػر فػػ  ىػػ ا التفدػػير بعػػد الشغػػريؽ، فعشػػد ذلػػػ لدػػفر
كيتبػػيؽ لػػػ سف ىػػ ا الكتػػهللم ىػػؾ لػػب المبػػهللم، كعجػػب العجػػهللم، كذ يػػرت الظػػالم، كنيهلللػػ  

 .  (ٔ)نفنم ا لبهللم

                                         

 (.٘ٔ/ٔ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٔ)



ٔٔٛ 

 

 

لػػو التفدػػير الكبيػػر السدػػسب  فػػت  النػػدير الجػػهللنع  ػػيؽ فشػػ   )كقػػهللؿ دمحم صػػديي 
 الركالػػػ  كالدنالػػػ  نػػػؽ التفدػػػير كقػػػد تػػػبنو إلػػػب التػػػفلي  فػػػ  الجسػػػع  ػػػيؽ الركالػػػ  كالدنالػػػ 

فمػو  فدػير فػ  ذلػػ عغػيؼ لكػؽ  فدػير وػيخشهلل سبدػو  (ٔ)العالن   دمحم  ؽ لحيب  ؽ  يػراف
، كقهللؿ صهللحب التفدير كالسفدركف  لعتبػر ىػ ا التفدػير (ٕ)كسدمحمسع كسحدؽ  ر يبهلل ك رصيفهللً 

سصاًل نؽ ُسصؾؿ التفدػير، كنردمحمعػهلًل نيسػهلًل نػؽ نرادمحمعػو،  نػو دمحمسػع  ػيؽ التفدػير بهلللدنالػ ، 
ػػع فػػػ  ففدمحمػػػهلل  فػػكالتفدػػير بهلللركالػػػ ،  ، كقػػػهللؿ صػػػهللحب (ٖ)بػػػهللم الركالػػ   بػػػهللم الدنالػػػ ، ك ؾتَّ

نندن  ف  سصؾؿ البحػج العمسػ   نػؽ سحدػؽ التفهللتػير كسدمحمسعيػهلل لمركالػ  كالدنالػ ، اتػتفهلل  
نػػػؽ حتػػػب الدػػػهللبنيؽ كس ػػػهللؼ إلييػػػهلل كيػػػ حر النػػػراسا  الستعػػػد ت كقراسىػػػهلل، كيتعػػػرض لمغػػػ  

ف  عدا  التفهللتير الت  صشفيهلل عمسػهللس كالشحؾ كا  بهللن. لعد بعض البهللحثيؽ ى ا التفدير 
 .(ٗ)(الخيدل ، كلكؽ ليس فيو نهلل يدؿ عمب ذلػ، سك نهلل لخهللل  نشهللىم الدم  الرهللل 

كقد اوتير فت  الندير الجػهللنع  ػيؽ فشػ  الركالػ  كالدنالػ  نػؽ عمػؼ التفدػير، كذاع 
ذحػػػره، كحػػػهللز نههللنػػػ  نفيعػػػ ، كنػػػهللؿ إعجػػػهللم العمسػػػهللس، كطػػػالم العمػػػؼ. قػػػهللؿ صػػػهللحب حتػػػهللم 

هلل  فػػ  السهتبػػ  كالبحػػج كالسرػػهلل ن  سف فػػت  النػػدير نػػؽ سحدػػؽ الكتػػب التػػ  دمحمسعػػت لسحػػ
 ػػيؽ التفدػػير بهلللركالػػ  كالدنالػػ ، كيعػػد سصػػاًل نػػؽ سصػػؾؿ التفدػػير، كقػػد اتػػتفهلل  نػػؽ حتػػب 
الدػػػهللبنيؽ كس ػػػهللؼ عمييػػػهلل، كادمحمتيػػػد فػػػ  بعػػػض السدػػػهللئ ، ك ػػػهللل  بعػػػض العمسػػػهللس فييػػػهلل، 

                                         

ْعدو ٔ) السؾلد (  دمحم  ؽ لحيب  ؽ دمحم  ؽ سحسد  يراف، التسيس  الشدب، البررو ا ص ، الرَّ
 سهللن( نؽ سى  صعدت )بهللليسؽ( نؽ حتبو )ور  ا  ،كالؾفهللت، تراج الديؽ فنيو، نؽ سكهلل ر الخيدل 

التحف  ف  عمؾـ العربي ، كالكهللف  لإلنهللـ ورؼ الديؽ، فنو، ك)التكسي  الذهللؼ لتفدير الكذهللؼ( ك 
دتخردمحم  نؽ نخترر ف  سصؾؿ فنو الخيدل ، ك )السعتسد ف  الحديج، كدمحمؾاىر ا  بهللن كاآل هللن الس

 .(ٓٗٔ/ ٚ)لمخنحم ،  ا عالـ -.ق ٜٚ٘لج  البحر الخ هللن، كريرىهلل،  ؾف  تش   
 .(ٗٛٙص، دمحم صديي، )( سبجد العمؾـٕ)
 .(ٕٔٔ/ٕ) دمحم حديؽ ال ىب ،( ٖ)
السهتب  (، ٛ٘ص)نندن  ف  سصؾؿ البحج العمس  ك حنيي الترال، الديد نزؽ الظؾي ،  (ٗ)

 .الثهللني بع  ظالا زىري  لمترال، 



ٜٔٔ 

 

 

سهتبػ  ا تػالني ، لسػهلل دمحمسػع نػؽ السيػخا  الكثيػرت فهلللكتهللم قيؼ نستهللز لدد فراًرهلل حبيًرا ف  ال
 .(ٔ)الت  لؼ  جتسع حهللنم  ف  ريره نؽ التفهللتير

  

                                         

 .(ٗٔ، ٖٔص) الخظيب،دمحم عجهللج  ،( لسحهلل  ف  السهتب  كالبحج كالسرهلل نٔ)



ٕٔٓ 

 

 

 .  نشيجو ف  التفديرالسدفل  الثهللني 
لنػػػد تػػػهللن ا نػػػهللـ الذػػػؾحهللن  فػػػ   فدػػػيره عمػػػب نػػػشيم  ػػػهللص ن حيػػػج نػػػخج فيػػػو 

بحسػد هللا كلػ ا  جػده فػ   فدػيره لدػتي   ،كقد  بػيؽ ىػ ا نػؽ عشػؾاف حتهللبػو ،بسشهللىم نتعد ت
، سنػػػهلل بهلللشدػػػب  لمدػػػؾنت، فيدػػػتي   فدػػػيرىهلل - -كالثشػػػهللس عميػػػو، كالرػػػالت عمػػػب نتػػػؾؿ هللا 

 ػػ حر اتػػسيهلل كفزػػهللئميهلل، كبيػػهللف السهػػ  نػػؽ السػػدن ،  ػػؼ لذػػرع فػػ   فدػػيره ل لػػ  بعػػرض 
النراسا ،  ؼ المغ ، كا عرام،  ؼ الذؾاىد،  ؼ ستبهللم الشػخكؿ، كالشدػخ،  ػؼ لػف   بػهلللسعشب 

 ، كسقػػػػؾاؿ السفدػػػػريؽ كيػػػػردمحم  بعػػػػض ا قػػػػؾاؿ حنؾلػػػػو  كالنػػػػؾؿ ا كؿ ىػػػػؾ ا دمحمسػػػػهللل  ل لػػػػ
الرادمحم ، سك كىؾ النؾؿ الرادمحم ، سك كى ا ىؾ الرادمحم ، كيبيؽ ا حههللـ السدتشبظ  نػؽ اآللػ ، 
 ؼ الركالهلل  نؽ ا حهلل يج الشبؾي ، كاآل ػهللن الػؾان ت عػؽ الرػحهللب  الكػراـ، كالتػهللبعيؽ، كنػؽ 

كا حهلل يػػج  ،يػػ حر بعػػض ا تػػرائيميهلل  فػػ   فدػػيرهك  -ن ػػ  هللا عػػشيؼ سدمحمسعػػيؽ -بعػػدىؼ 
 .  كالسؾ ؾع  سحيهللنهللً  ،الزعيف 

نشيجو ف  التفدير ف  نندنتػو بعػد  -نحسو هللا -كقد ك   ا نهللـ الذؾحهللن    
سف  ػػيؽ نههللنػػ  عمػػؼ التفدػػير بنؾلػػو  ككطشػػت الػػشفس عمػػب تػػمؾؾ طرينػػ  ىػػ  بػػهلللنبؾؿ عشػػد 

 ػيؽ لػػ إيرا ىػهلل كإصػدانىهلل فػفقؾؿ  إف رهلللػب الفحؾؿ حنين ، كىهلل سنهلل سك   لػ نشهللنىػهلل، كس
السفدػػػريؽ  فرقػػػؾا فػػػرينيؽ، كتػػػمكؾا طػػػرينيؽ  الفريػػػي ا كؿ اقترػػػركا فػػػ   فهللتػػػيرىؼ عمػػػب 

كالفريػػي اآل ػػر دمحمػػر كا سنغػػهللنىؼ إلػػب نػػهلل  نتزػػيو  ،نجػػر  الركالػػ ، كقشعػػؾا  رفػػع ىػػ ه الرالػػ 
  نستػػهلل، كإف دمحمػػهللسكا  يػػهلل لػػؼ المغػػ  العربيػػ ، كنػػهلل  فيػػده العمػػـؾ اآلليػػ ، كلػػؼ يرفعػػؾا إلػػب الركالػػ

لرػػػححؾا ليػػػهلل ستهللتػػػهلل، كحػػػال الفػػػرينيؽ قػػػد سصػػػهللم، كسطػػػهللؿ كسطػػػهللم، كإف نفػػػع عسػػػهلل   يػػػت 
 رشيفو عمب بعض ا طشهللم، ك رؾ نشيهلل نهلل   يتؼ  دكنو حسهللؿ ا نترهللم، فاف نهلل حػهللف 

، ك ندلسػػو نتحتسػػهلل، ، حػػهللف السرػػير إليػػو نتعيشػػهللً - -عػػؽ نتػػؾؿ هللا  نػػؽ التفدػػير  هلل تػػهللً 
ال و ص  عشو نؽ ذلػػ إنسػهلل ىػؾ  فدػير رلػهلل  قميمػ  بهلللشدػب  إلػب دمحمسيػع النػررف،  رير سف

ك  لختمػػػ  فػػػ  نثػػػ  ذلػػػػ نػػػؽ سئسػػػ  ىػػػ ا الذػػػفف ا شػػػهللف، كسنػػػهلل نػػػهلل حػػػهللف نشيػػػهلل  هلل تػػػهلل عػػػؽ 
الرحهللب  ن   هللا عػشيؼ، فػاف حػهللف نػؽ ا لفػهللظ التػ  قػد ننميػهلل الذػرع إلػب نعشػب نغػهللير 

عمػػب ريػػره، كإف حػػهللف نػػؽ ا لفػػهللظ التػػ  لػػؼ  لمسعشػػب المغػػؾو  ؾدمحمػػو نػػؽ الؾدمحمػػؾه فيػػؾ ننػػدـ
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يشنميػػػػهلل الذػػػػرع، فيػػػػؾ حؾاحػػػػد نػػػػؽ سىػػػػ  المغػػػػ  السؾ ػػػػؾؽ بعػػػػربيتيؼ، فػػػػاذا  ػػػػهللل  السذػػػػيؾن 
السدػػتفيض لػػؼ  نػػؼ الحجػػ  عميشػػهلل  تفدػػيره الػػ و قهلللػػو عمػػب ننتزػػب لغػػ  العػػرم، فبػػهلل كلب 

   ػد نػؽ   فهللتير نػؽ بعػدىؼ نػؽ التػهللبعيؽ، ك ػهللبعييؼ كتػهللئر ا ئسػ  ... كبيػ ا  عػرؼ سنػو
الجسع  يؽ ا نريؽ، كعدـ ا قترػهللن عمػب ندػمػ سحػد الفػرينيؽ، كىػ ا ىػؾ السنرػد الػ و 
كطشت نفد  عميو، كالسدمػ ال و عخنت عمب تمؾحو إف وهللس هللا نع  عر ػ  لمتػردمحمي  
 ػػػيؽ التفهللتػػػير الستعهللن ػػػ  نيسػػػهلل سنهػػػؽ، كا زػػػ  لػػػ  كدمحميػػػو، كس ػػػ و نػػػؽ  يػػػهللف السعشػػػب 

، بػػفكفر نرػػيب، كالحػػرص عمػػب إيػػرا  نػػهلل  بػػت نػػؽ التفدػػير العربػػ ، كا عرا ػػ ، كالبيػػهللن 
، سك الرحهللب ، سك التهللبعيؽ، سك  هللبعييؼ، سك ا ئس  السعتبػريؽ، كقػد - -عؽ نتؾؿ هللا 

سذحر نهلل ف  إتشهلل ه  ع ، إنهلل لكؾنػو فػ  السنػهللـ نػهلل لنؾيػو، سك لسؾافنتػو لمسعشػب العربػ ، 
هللؿ ا تشهلل ،  نػ  سدمحمػده فػ  ا صػؾؿ كقد سذحر الحديج نعخكًا إلب ناكيو نؽ رير  يهللف ح

الت  ننمت عشيهلل ح لػ حسهلل لنع ف   فدير ا ؽ دمحمرير، كالنرطب ، كا ؽ حثيػر، كالدػيؾط ، 
 .(ٔ)كريرىؼ

فكػػػهللف يشنػػػ  عػػػشيؼ كينػػػهللنف  ػػػيؽ  اتػػػتفهلل  الذػػػؾحهللن  نػػػؽ حتػػػب التفدػػػير الستندنػػػ ،
حسهلل تػيف   نفرػاًل فػ  نبحػج النػراسا   -اىتؼ بهلللنراسا  ك  ،كيردمحمع  يشيسهلل سحيهللنهللً  ،رنائيؼ

، كنػػهلل  حتسمػػو حػػ  قػػراست نػػؽ نعشػػب، فهللعتسػػد فػػ  (ٕ)فػػ   يػػهللف ك ؾ ػػي  نعػػهللن  اآللػػهلل  -
كالذػػهللذت كيشبػػو  (ٖ)كالسذػػيؾنت الستػػؾا رت  -كعر ػػيهلل بفنؾاعيػػهلل  فدػػيره عمػػب النػػراسا  العذػػر 

                                         

 .(ٗٔ/ ٔ)(  نندن  فت  الندير، ٔ)
، حسهلل  طبع ص(   فدير الذؾحهللن  حهللف عمب قراست قهلللؾف عؽ نهللفع ، كلكؽ طبع عمب قراست حفٕ)

دمحمرير الظبرو لؼ  بمغو نكال   قبمو  فدير ا ؽ دمحمخو كحهللف  فديره عمب قراست نهللفع ، كقبميسهلل  فدير ا ؽ
 .، كطبع حتهللبو عمب نكال  حفصصحف
كى  النراسا  الدبع السشدؾب     تفري  النراسا  الستؾا رتعؽ  -إف وهللس هللا– تيف   الكالـ( ٖ)

إلب ا ئس  الدبع  السعركفيؽ كىؼ  نهللفع، كعهللصؼ، كحسخت، كا ؽ عهللنر، كا ؽ حثير، كس ؾ عسرك، 
النراسا  الثالل الستسس  لمنراسا  الدبع السشدؾب  إلب  ئس   السذيؾنت  كى كالنراسا  ،كالكدهللئ 

قهللؿ الخنقهللن   كالتحنيي سف النراسا  العذر حميهلل نتؾا رت  ،الثال   كىؼ  س ؾ دمحمعفر، كيعنؾم، ك م 
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م فػػػ   ػػػردمحمي  كينػػػـؾ  تؾ ػػػي  النػػػراسا  نحؾيػػػهلًل ك  ليػػػهلًل كلػػػو نػػػشي -سحيهللنػػػهلًل عمػػػب وػػػ كذىهلل 
ن  ف النػػػراسا  نػػػؽ سىػػػؼ ا نػػػؾن التػػػ   عػػػيؽ عمػػػب فيػػػؼ ا تيػػػهللن النػػػراسا  كالحهػػػؼ عمييػػػهللك 

كيػػ حر الذػػؾحهللن   ،سك الشغػػرا  البالريػػ  ،السعشػػب ك عػػيؽ عمػػب اتػػتشبهللم ا حهػػهللـ الذػػرعي 
، كاعتسػػد سلزػػهلًل عمػػب كيردمحمػػع  يشيػػهلل سحيهللنػػهللً  ،ا ػػتالؼ النػػراسا  كيعخكىػػهلل إلػػب قرائيػػهلل رهلللبػػهللً 

كف  بعض ا حيػهللف يبػيؽ ، (ٕ)كح لػ  قراسا  التهللبعيؽ -- (ٔ)الرحهللب  قراسا  بعض
كبيػػهللف ا  ػػر فػػ  التفدػػير  كحػػهللف لػػ لػ ،رناس ك ؾدمحمييػػهلل  عمسػػهللس النػػراسا  كالتفدػػير كالمغػػ 

 .السعهللن 
هلللذؾحهللن  قد تهللن فػ   فدػيره بسػشيم فريػد نتسيػخ، فنػد دمحمسػع  ػيؽ الفشػيؽ الركالػ  ف

عمػػب السػػف ؾن نػػؽ الكتػػهللم، كالدػػش ، كسقػػؾاؿ الرػػحهللب ، كالدنالػػ  نػػؽ عمػػؼ التفدػػير، فهللعتسػػد 
كالتػػػػهللبعيؽ، كاعتسػػػػد سلزػػػػهلًل عمػػػػب المغػػػػ ، كالذػػػػعر، كالشحػػػػؾ كالرػػػػرؼ، كالنػػػػراسا ن لبيػػػػهللف 
ك ؾ ػػي  نعشػػب اآللػػهلل ، كيتعػػّرض لػػبعض السدػػهللئ  الفنييػػ  ،كنػػ اىب العمسػػهللس، كس لػػتيؼ، 

لس ىب، كير  عمػب  كيفرميهلل، كيردمحم  بسهلل يرى نؽ الدلي  الشنم ، سك العنم   كف  عرب
 كتيف    فري  ذلػ نع ا نثم  ف  نرهلل نه لمتفدير.، الِفرؽ الزهللل  السخهلللف   ى  الدش 

 ،فكهللنت الدػس  العهللنػ  ليػ ا التفدػير ىػ  التحميػ  فػ  إلجػهللز نػع تػيؾل  العػرض
كيهتفػػػ   ،كا ػػػتالؼ الفنيػػػهللس فػػػ  بعػػػض ا حهػػػهللـ ،كعػػػدـ الخػػػؾض فػػػ  الخالفػػػهلل  الفرعيػػػ 

 .بهلل وهللنت الدريع  إلييهلل
  

                                         

 ،نشهللى  العرفهللف - ،كىؾ نسو السحننيؽ نؽ ا صؾلييؽ كالنراس حهلل ؽ الدبه ، كا ؽ الجخنو، كالشؾيرو 
كررائب نتسو   هللنيخ النررف الكريؼ -، (ٖٚٔ/ٔ)لديؾط ، اا  نهللف،  -، (ٖٗٓ، ٕٚٛ/ٔخنقهللن ،)ال

 .ـٜٙٗٔ(، نظبع  الفت ، دمحمدت، الظبع  ا كلب، ٗٔٔ)لكر و، دمحم طهللىر ا، كحهسو
ىؼ  عسر  ؽ الخظهللم، كعم   ؽ س   طهلللب، كعبد هللا  ؽ ندعؾ ، كعبد هللا  ؽ عبهللي، كس ّ  ( ٔ)

  عشيؼ.ن   هللا- ؽ حعب
 ىؼ  الزحهللؾ، كتعيد  ؽ دمحمبير، كعظهللس، كالحدؽ البررو، كا عسش، كا ؽ نحيرؽ. ( ٕ)
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 .  نرهلل نه ف  التفديرلسدفل  الثهلللث ا
التػػ   شػػب  سحػػد الندػػسيؽفػػ  نرػػهلل نه عمػػب السػػف ؾن، كىػػؾ  الذػػؾحهللن لنػػد اعتسػػد 

هلللدػػػش  ب ك فدػػير النػػررف ، فدػػير النػػررف بػػهلللنررف  كيذػػس  ، فدػػيره الذػػؾحهللن  عمييػػهلل ا نػػهللـ
 .كالتهللبعيؽ فدير النررف بفقؾاؿ الرحهللب  ك الشبؾي ، 

كنػص فػ  نندنتػو   يؽ ا نهللـ الذؾحهللن  الندسيؽ نؽ التفدير الركال  كالدنالػ ،  
سنػػو تػػيجسع  يشيسػػهلل كلػػ ا تػػسب حتهللبػػو فػػػت  النػػدير الجػػهللنع  ػػيؽ الركالػػ  كالدنالػػ  فػػ  عمػػػؼ 

لكشػو نحسػو هللا دمحمعمػو نتػف رًا  كبيؽ بفف التفدير بهلللركال  )السف ؾن( ىؾ ا تػهللي، ،التفدير
رػػػي  كىػػػؾ فػػػ  نندنػػػ   فدػػػيره لظيػػػ  فػػػ  التف ،كقػػػدـ التفدػػػير بػػػهلللرسو عميػػػو فػػػ  الكتهللبػػػ 

 .بهلللسف ؾن كحالـ الدم  ف  ذلػ
ر بعزو بعزهلًل، كىؾ نؽ سفز ، كسحدؽ طرؽ التفدير،  فػال  خمػؾ  فهلللنررف لفدِّ

كيمحػػػ  ذلػػػػ بهثػػػرت فػػػ   ،رلػػػ  فػػػ   فدػػػيره إ  ك جػػػده لفدػػػرىهلل بػػػفو نرػػػدن نػػػؽ السرػػػهلل ن
-عشػػد ا ػػؽ دمحمػػخو كالسشػػهللىم كسنػػؾاع التفدػػير ؽ ىػػ ه السرػػهلل ن عػػكنحػػؽ قػػد  حػػد شهلل  ، فدػػيره

 دمحمػػ   بهللتتفهلل ػػ  كىشػػهلل ننترػػر عمػػب بعػػض ا نثمػػ  لإلنػػهللـ الذػػؾحهللن  - نحسػػو هللا  عػػهلللب
  ، كلسؾافن  الذؾحهللن   رمب سنثم  ا ؽ دمحمخو ف  نرهلل نها  ترهللن

 أ ًن: تفدير القر,ن بالقر,ن
كقد اعتسد ا نهللـ الذؾحهللن  النراف الكريؼ ف   فديره ل ل  الكريس ، ك ؾ ي  

 نعشهللىهلل. 
 ل طمبما التعب  تالشعسج شكر د  د مة أةحاب سبأ بالبطر  الطغيان    شد تفديره ل

 ىن يلامممرنزنمنننُّ  : ) قمله تعالى  ال د

فدرىهلل  ،ٜٔتبف   َّمئهئ خئ ينٰىريزيمينيىيييجئحئ
 مئ ييجئحئخئ ىي مينيُّ   قهلللؾا دعؾت  ش  إترائي  حيج 

  كحنؾؿ الشزر  ؽ الحهللنل ،ٔٙالبنرت   َّ خل مبهبجت خب هئجبحب
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 جضحض مص جخمخجسحسخسمسحصخص مح حجمججحُّ 

 .(ٔ)،ٕٖا نفهللؿ   َّخضمضحط
 مث هت مت خبمبهبجتحتختُّ  : در َزاا الزعت  ) قمله تعالى

 َّخسمسحصخصمصجضحض حس مججحمحجخمخجس حج

 ىقيقاكلكمكىكُّ  بنؾلو كى  السرا ت ،هلللخيهلل تبجخاس ال فدر ،ٖٚتبف 

 .(ٕ)،ٓٙٔا نعهللـ  َّين

، ٔٗالرهللفهلل    َّ خس جخمخجسحسُّ  :السعمم   ) قمله تعالى در الرزق 
 خك ُّ  كعذي  حسهلل ف  قؾلو ،كىؾ سف لعظؾا نشو بهرت ،الرزؽ نعمـؾ بهلللؾقت

 .(ٖ)،ٕٙنريؼ  َّلكمكجلحلخلمل
 ،ٔٚٔالرهللفهلل    َّمبهبجتحتخت خب ُّ  : در معشى ال مسج  ) قمله تعالى

 .(ٗ)،ٕٔالسجهلل ل   َّ لك  مبهبمتهتمثهثُّ   بنؾلو تبحهللنو ىهللفدر 
 ،ٙٔص   َّ هب جيحيخيميهيمئهئمبُّ  :قمله تعالى در القط  ) 

 ىم خلملىليلجمحمخمممُّ   بهللتتعجهللؿ الع ام بنؾلو  عهلللب فدره
 .(٘)،ٚٗالحم   َّيمجنحنخنمنىنين
 َّ مص جحمحجخمخجسحسخسمسحصخصُّ  : در نمسج العذاب  ) قمله تعالى

ص   َّجنحنخن يم حمخمممىمُّ   بنؾؿ هللا  عهلللب   ميسىهلل فدر ، ٜٔالخنر 

ٛ٘،(ٔ). 
                                         

 .(ٖ٘ٛ-ٖٗٛ/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ، ( ٔ)
 .(ٜٖٗ/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ، ( ٕ)
 .(ٛٙٗ/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ، ( ٖ)
 .(ٜ٘ٗ/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ، ( ٗ)
 .(٘ٓ٘/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ، ( ٘)
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 ،كلكشػ  اكتفيػت بسػهلل تػبي ،فػ   فدػيرهكىشهللؾ سنثم  س رى لتفدير النػررف بػهلللنررف 
كسنػػػهلل نؾ ػػػع بدػػػو ىػػػ ا السبحػػػج  ،إذ السنرػػػؾ  ذحػػػر طرينتػػػو فػػػ   فدػػػير النػػػررف بػػػهلللنررف

 .(ٕ)فسحمو ف  الدناتهلل  الخهللص  بسشيم الذؾحهللن  ف  التفدير
كذحػػره نغػػهللئر  ،كالػػ و عيػػر نػػؽ ا نثمػػ  الدػػهللبن  نبظػػو اآللػػهلل  بعزػػيهلل  ػػبعض

كىػػ ا الشػػؾع نػػؽ طػػرؽ التفدػػير بهلللسػػف ؾن  ،سدمحمسػػ  نشيػػهلل ك فدػػير كبيػػهللف نػػهلل س يػػؼ سك ،اآللػػهلل 
إ  سف الشػػهللعر فػػ   فدػػيره تػػيجد بعػػض  ،كإف لػػؼ لهػػؽ تػػس  عػػهللىرت فػػ   فدػػير الذػػؾحهللن 

 .كإف حهللف الذؾحهللن  نناًل فييهلل ،سنؾاع كسكدمحمو  ػفدير النررف بهلللنررف
 الذػػؾحهللن كلعػػ  بعػػد ىػػ ا ا تػػتعراض لػػبعض ا نثمػػ  قػػد عيػػر لشػػهلل حيػػ  حػػهللف 

.صهللحبو  فدير النررف بهلللنررف، كىؾ نؽ التفدير السف ؾن ال و لحسد عميو لعتسد ف 
 ثا يًا: تفدير القر,ن بالدشج

اعتسػػد ا نػػهللـ الذػػؾحهللن  فػػ   فدػػيره عمػػب ا حهلل يػػج الشبؾيػػ  الذػػريف  التػػػ       
سكن ىػػػهلل عػػػؽ حبػػػهللن السحػػػد يؽ، سك س ػػػ ىهلل نػػػؽ سنيػػػهلل  حتػػػب الحػػػديج، فػػػ   يػػػهللف ك ؾ ػػػي  

، كسدمحمميػهلل ، كسكتػعيهلل قػدناً نعشب اآللهلل ، فند قهللؿ  اعمؼ سف سعغؼ العمـؾ فهللئدت، كسكثرىػهلل نفعػهللً 
الػػػ و  كفػػػ   بيػػػهللف الكتػػػهللم العخيػػػخ،  ػػػؼ اتػػػتن  بسػػػهلل    عمػػػؼ الدػػػش  السظيػػػرت، فانػػػو  ظػػػراً 

 .(ٖ)يشحرر نؽ ا حههللـ
، حػػهللف - -عػػؽ نتػػؾؿ هللا  فػػاف نػػهلل حػػهللف نػػؽ التفدػػير  هلل تػػهللً  ) قػػهللؿ الذػػؾحهللن 

، رير سف ال و صػ  عشػو نػؽ ذلػػ إنسػهلل ىػؾ  فدػير ، ك ندلسو نتحتسهللً السرير إليو نتعيشهللً 
رلػػػهلل  قميمػػػ  بهلللشدػػػب  إلػػػب دمحمسيػػػع النػػػررف، ك  لختمػػػ  فػػػ  نثػػػ  ذلػػػػ نػػػؽ سئسػػػ  ىػػػ ا الذػػػفف 

- -كالحرص عمب إيرا  نهلل  بت نؽ التفدػير عػؽ نتػؾؿ هللا   ... إلب سف قهللؿا شهللف، 

                                         

 .(ٖٗ٘/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ،  (ٔ)
 .(كنهلل بعدىهلل ٘٘ٔص) ،لغسهللنو ا ،ا نهللـ الذؾحهللن  نفدراً (  ٕ)
 .(ٜٗٔص)لذؾحهللن ، ا(  س م الظمب، ٖ)



ٕٔٙ 

 

 

   .(ٔ)(، سك الرحهللب ، سك التهللبعيؽ، سك  هللبعييؼ، سك ا ئس  السعتبريؽ
كعيػػر اىتسػػهللـ الذػػؾحهللن   تفدػػير النػػررف بهلللدػػش  نػػؽ  ػػالؿ نػػهلل تػػهللقو فػػ   فدػػيره   

سك نبيشػػهلًل  ،نػؽ سحهلل يػػج كر ػػهللن نفدػرًا  يػػهلل رلػػ  سك نػػدلاًل عمػب حهػػؼ سك قػػؾؿ نادمحمػ  نػػهللؿ إليػػو
 .(ٕ)نسهلل دمحمع   فديره دمحمهللنعهلًل  حهلل يج كر هللن ف   الدش   هللص  ،لفزهللئ  تؾنت

 جغ جعمع مظ حضخضمضحطُّ  : در قبا األرض  ) قمله تعالى

الخنر   َّ لك خفمفحقمقجكحكخك حف مغجف
 ،لنبض هللا ا نض يـؾ النيهللن   تسعت نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لنؾؿ ،حديج س   ىريرتب، ٚٙ

 (ٗ).(ٖ)سنهلل السمػ سيؽ نمؾؾ ا نض   ؼ لنؾؿ ،كيظؾو الدسهللس  يسيشو
 نيىي زيمي ينٰىري ىن ُّ  :الى در العرض  ) قمله تع 

قهللؿ   قهللؿا ؽ عسر عؽ  ،ٙٗرهللفر   َّحئخئمئهئجب جئ يي
إف حهللف نؽ سى   ،كالعذ ّ  ،إف سحدحؼ إذا نهلل  عرض عميو ننعده بهلللغدات   نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ى ا ننعدؾ   لنهللؿ لو ،فسؽ سى  الشهللن ،كإف حهللف نؽ سى  الشهللن ،فسؽ سى  الجش  ،الجش 
 ينٰى ىن ُّ قرس  ؼ   زا  ا ؽ نر كيو (٘)هللن حتب يبعثػ هللا إليو يؾـ الني

  .(ٙ)َّجب ريزيمي

نسػػػهلل تػػػبي نػػػؽ سنثمػػػ   نػػػدنؾ سنػػػو قػػػد اىػػػتؼ  يػػػ ا السرػػػدن نػػػؽ نرػػػهلل ن التفدػػػير 
 .بهلللسف ؾن

                                         

 .(ٖٔ /ٔ)فت  الندير، الذؾحهللن ، ( ٔ)
 .(ٖٕٗص)ا نهللـ الذؾحهللن  نفدراً  -،لالتتخا ت ف  نشيجو ف   فدير النررف بهلللدش  ( ٕ)
 .(ٚٙ٘/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ، ( ٖ)

 (.ٜٜٕٔ/ٗ)( كندمؼ ٓٓٛٗالبخهللنو)( ٗ)

 (.ٕٛٗٔ/ٗ)( كندمؼ ٜٖٚٔالبخهللنو)( ٘)
 (.ٜٛ٘/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ، ( ٙ)



ٕٔٚ 

 

 

 ًا: تفدير القر,ن بأقمال الرحابجثال 
الذػؾحهللن  لعتسػػد عمػب  فدػػيرىؼ الرػحهللب  ىػؼ سعػػرؼ الشػهللي بػهلللنررف، كلػػ لػ  جػد 

عؽ الرحهللب  ن ػ  هللا عػشيؼ، فػاف  كسنهلل نهلل حهللف نشيهلل  هلل تهللً )  قهللؿ الذؾحهللن كثيرًا، حيج 
كهللف نؽ ا لفهللظ الت  قد ننميػهلل الذػرع إلػب نعشػب نغػهللير لمسعشػب المغػؾو  ؾدمحمػو نػؽ الؾدمحمػؾه 
فيػػؾ ننػػدـ عمػػب ريػػره، كإف حػػهللف نػػؽ ا لفػػهللظ التػػ  لػػؼ يشنميػػهلل الذػػرع، فيػػؾ حؾاحػػد نػػؽ سىػػ  

 تفدػػيره  المغػػ  السؾ ػػؾؽ بعػػربيتيؼ، فػػاذا  ػػهللل  السذػػيؾن السدػػتفيض لػػؼ  نػػؼ الحجػػ  عميشػػهلل
ال و قهلللو عمب ننتزب لغ  العرم، فبهلل كلب  فهللتػير نػؽ بعػدىؼ نػؽ التػهللبعيؽ، ك ػهللبعييؼ 

كالحرص عمػب إيػرا  نػهلل  بػت نػؽ التفدػير عػؽ نتػؾؿ هللا   ... إلب سف قهللؿ كتهللئر ا ئس 
- -سك الرحهللب ، سك التهللبعيؽ، سك  هللبعييؼ، سك ا ئس  السعتبريؽ ،)(ٔ). 
نع اعتسهلل ه عمب الكتهللم، كالدش  عمب السف ؾن نؽ  -نحسو هللا -اعتسد ا نهللـ الذؾحهللن  

كبيؽ فز   فديرىؼ حيج نن  عؽ ا نهللـ النرطب   - - فدير الرحهللب ، كالتهللبعيؽ
فسؽ ذلػ  قهللؿ عمسهللؤنهلل  كسنهلل نهلل دمحمهللس ف  فز  التفدير عؽ الرحهللب ، كالتهللبعيؽ، قؾلو 

ككصفو بهلللعمؼ، فنهللؿ لو  -- ر  ؽ عبد  هللاذحر دمحمهلل --سف عم   ؽ س   طهلللب
بهلللعمؼ، كسنت سنت! فنهللؿ  إنو حهللف لعرؼ  فدير قؾلو  ندمحم   دمحمعمت فداؾ،  ر  دمحمهلل راً 

 َّحنخنمنىنينجهمهىهيهجي جن خلملىليلجمحمخمممىميمُّ   عهلللب 

كقهللؿ نجهللىد  سحب الخمي إلب هللا سعمسيؼ بسهلل سنخؿ هللا، كقهللؿ الحدؽ  عهللا  ،٘ٛالنرص 
سف لعمؼ، فيسؽ نخلت، كنهلل لعش   يهلل، كقهللؿ الذعب   نح  نهلل سنخؿ هللا رل  إ  سحب 

ندركؽ ف   فدير رل  إلب البررت، فني  لو إف ال و لفدرىهلل نح  إلب الذهللـ، فتجيخ 
  كنح  إلب الذهللـ حتب عمؼ  فديرىهلل، كقهللؿ عهرن  ف  قؾلو عخ كدمحم  

، ٓٓٔالشدهللس   َّخل مفحقمقجكحكخك خف خضمضحطمظجعمعجغمغجفحف حض ُّ 
  ىؾ  سيرت (ٕ)رتش  حتب كدمحمد و، قهللؿ ا ؽ عبد الب طمبت اتؼ ى ا الردمحم  سنبع عذرت

                                         

 (.ٖٔ-ٖٓ/ٔ) فت  الندير، الذؾحهللن ،( ٔ)
س ؾ عسر يؾت   ؽ عبد هللا  ؽ دمحم  ؽ عبد البر  ؽ عهللصؼ الشسرو ا ندلد ، النرطب ،  ىؾ ( ٕ)



ٕٔٛ 

 

 

  نهثت تشتيؽ سنيد سف ستفؿ عسر عؽ السرس يؽ --، كقهللؿ ا ؽ عبهللي(ٔ) ؽ حبيب
نهلل لسشعش  إ  نيهلل تو، فدفلتو فنهللؿ  ى  حفر ،  - -المتيؽ  غهللىر هلل عمب نتؾؿ هللا 

 .(ٕ)كعهللئذ 
سك التهللبع  نثهللؿ  الرحهلل  ،هللـ الذؾحهللن   شن   فدير كبي ا نرى اىتسهللـ، كحرص ا ن

 ىم خلملىليلجمحمخمممُّ  ذلػ عشد  فدير قؾلو  عهلللب 

حيج قهللؿ  عؽ ا ؽ عبهللي قهللؿ  ى ا نث   ،ٚٔالبنرت   َّيمجنحنخنمنىنينجهمه
 ربو هللا لمسشهللفنيؽ حهللنؾا لعتخكف بهلل تالـ، فيشهللكحيؼ السدمسؾف، كيؾان ؾنيؼ، 

كينهللتسؾنيؼ الف س، فمسهلل نهلل ؾا تمبيؼ هللا العخ حسهلل تمب صهللحب الشهللن  ؾسه  ك رحيؼ 
ف  عمسهلل    يبرركف لنؾؿ  ف  ع ام  صؼ، بهؼ، عس ، فيؼ   لدسعؾف اليدى، 

 يبرركنو، ك  لعنمؾنو، كعؽ ا ؽ ندعؾ ، كنهللي نؽ الرحهللب   قهلللؾا  إف نهللتهلل   مؾا ك 

                                         

السهلللك ، صهللحب الترهللني  الفهللئن ، طمب العمؼ كس نؾ الكبهللن، كطهللؿ عسره، كعال تشده، ك كهلل ر 
عميو الظمب ، كدمحمسع كصش ، كك ي ك ع ، كتهللن   ترهللنيفو الرحبهللف، ك زع لعمسو عمسهللس 

(، نتتد  ٖ٘ٔ/ٛٔ)ل ىب ، دمحم  ؽ سحسد اتيرسعالـ الشبالس،  -ىجري .ٖٙٗ  الخنهللف،  ؾف  تش
 . ـٕٜٛٔالرتهللل ،  يرك ، الظبع  ا كلب، 

(  سيرت  ؽ حبيب، كقي   ا ؽ حشدم، كقي    سيرت  ؽ سنس، ىؾ ال و  رج نؽ  يتو نيهللدمحمرا ٔ)
ِ َكَنْؽ َلْخُرْج نِ فسهلل  ف   الظريي، ففنخؿ هللا  عهلللب   --إلب الشب   ْؽ َ ْيِتِو ُنَيهللدمحِمًرا ِإَلب ّللاَّ

ستد الغهللب  ف  نعرف  الرحهللب ، عم   ؽ س   الكـر دمحم  ؽ دمحم  ؽ عبد الكريؼ  -. َكَنُتؾِلوِ 
 ان  (،ٗٙ/ٖ) عهلل ؿ سحسد عبد السؾدمحمؾ ، -عم  دمحم نعؾض حنيي الذيبهللن  الجخنو، ا ؽ ا  ير،  

 .ـٜٜٗٔ، بع  ا كلبظالالكتب العمسي ، 
ِ َفَنْد َصَغْت ُقُمؾُبُكَسهلل َكِإْف َ َغهللَىَرا َعَمْيِو َفِافَّ ( كاآلل  ف  تؾنت التحريؼ قؾلو  عهلللب  ٕ) ِإْف َ ُتؾَبهلل ِإَلب ّللاَّ

كالسرا  بهلللتغهللىر  التعهلل د  ّللاََّ ُىَؾ َنْؾ ُه َكدمحِمْبِريُ  َكَصهللِلُ  اْلُسْتِنِشيَؽ َكاْلَسالِئَكُ  َبْعَد َذِلَػ َعِييرٌ 
كالتعهللكف، كالسعشب  كإف  عهلل دا، ك عهللكنهلل ف  الغيرت عميو نشكسهلل، كإفذهللس تره، فاف هللا ىؾ نؾ ه، 
كدمحمبري ، كصهللل  الستنشيؽ سو  فاف هللا يتؾلب نرره، كح لػ دمحمبري ، كنؽ صم  نؽ عبهلل ه 
الستنشيؽ، فمؽ لعدـ نهللصرا يشرره، كالسالئك  بعد ذلػ سو  بعد نرر هللا كنرر دمحمبري  كصهللل  

 (.ٕٖ/ٔ)فت  الندير، الذؾحهللن ،  -ستنشيؽ عيير سو  سعؾاف.ال



ٕٜٔ 

 

 

السديش   ؼ نهللفنؾا، فكهللف نثميؼ، حسث  ندمحم  حهللف ف   - -ف  ا تالـ عشد نندـ الشب  
عمس ، ففكقد نهللنا، فف هللس  نهلل حؾلو نؽ ق ى، كسذى، ففبرره حتب عرؼ نهلل يتن ، 

فقب    يدنو نهلل يتن  نؽ سذى، فك لػ السشهللفي حهللف فبيشسهلل ىؾ ح لػ إذ طف ت نهللنه، ف
ف  عمس  الذرؾ، ففتمؼ فعرؼ الحالؿ نؽ الحراـ، كالخير نؽ الذر، فبيشسهلل ىؾ ح لػ 
إذ حفر، فرهللن   لعرؼ الحالؿ نؽ الحراـ، ك  الخير نؽ الذر، فيؼ صؼ، بهؼ، ىؼ 

 .(ٔ)الخري، فيؼ   يردمحمعؾف إلب ا تالـ
 ا نثمػػػ  نػػػؽ  فدػػػير النػػػررف بػػػفقؾاؿ الرػػػحهللب  نػػػدنؾ بػػػػففكبيػػػ ا العػػػرض ليػػػ ه  
 .قد اىتؼ  ي ا السردن نؽ نرهلل ن التفدير بهلللسف ؾنالذؾحهللن  

 رابعًا: تفدير القر,ن بأقمال التابعيُ
اعتسد ا نهللـ الذؾحهللن  عمب الركال  عؽ التهللبعيؽ بسدانتيؼ السختمفػ ، فكػهللف نػؽ 

  فديره س رز التهللبعيؽ ال يؽ  اعتسد عمييؼ ف  
بسه   نجهللىد  ؽ دمحمبر، كتعيد  ؽ دمحمبير، كعهرن  نثهللؿ لسهلل  -- الني  ا ؽ عبهللي -س

قي    ،ٖٙالشدهللس  َّجح  مئ خئ ُّ  نكى عشيؼ  عشد  فديره لنؾلو  عهلللب  قؾلو 
 و ، كنك (ٕ)ىؾ الرفيي ف  الدفر، قهلللو ا ؽ عبهللي، كتعيد  ؽ دمحمبير، كعهرن ، كنجهللىد

 .(ٖ)عؽ طهللككي، كعظهللس سلزهللً 
، عدمحم  ػػػؽ (ٗ)بهلللسديشػػػ  السشػػػؾنت  س ػػػؾ العهللليػػػ  -- النيػػػ  س ػػػ   ػػػؽ حعػػػب  -م

 . (ٙ)، زيد  ؽ ستمؼ(٘)كعب النرع 

                                         

 (.ٜٚ/ٔ)فت  الندير، الذؾحهللن ، ( ٔ)
 (.ٕٔٙ/ ٔ)فت  الندير، الذؾحهللن ، ( ٕ)
 .(ٕٔٗ-ٕٙٔ-ٖٕٓ/ٔ)كعظهللس،  (،ٖٚٔ-ٕٗٚ-ٕٗ٘/ٔطهللككي، ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٖ)
 .(ٚٙٙ-ٖٜٖ/ٕ)فت  الندير، الذؾحهللن ،  (ٗ)
 .(ٖٔٔ-ٙٓٔ /ٔ)الذؾحهللن ،فت  الندير،  (٘)
 .(ٜٕٙ-ٜٙٔ/ٔ)فت  الندير، الذؾحهللن ،  (ٙ)
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بهلللعراؽ   كنؽ سوير ندمحمهللليهلل ال يؽ نكى  -- الني  عبد هللا  ؽ ندعؾ   -ج
، ىت س سوير ندمحمهللؿ  مػ السداني (ٔ)عشيؼ  ندركؽ، كالذعب ، كالحدؽ البررو، كقتهلل ت

 .(ٕ)عمييهلل ا نهللـ الذؾحهللن  ف   فديره، كقد نكى عؽ ريرىؼ نؽ التهللبعيؽالت  اعتسد 
 مصجضحضخضمضحطمظ خص حسخسمسحصُّ  قهللؿ هللا  عهلللب 

 .ٕٚا حخام   َّمعجغمغجفحفخفمف جع

ف ر ـ   ىػػ  ائتسػػهللكقػهللؿ الدػػّدوسقػػؾً    ػػؼ قػػهللؿ  ذحػر الذػػؾحهللن  فػػ  نعشػػب ا نهللنػ  
، كليػت وػعرو نػهلل كنهلل سبعػد ىػ ا النػؾؿ ،قتمو، ك يهللنتو إلهلله ف  ا شو قهلل ي  عمب كلده ىهلل ي 

ذلػػػ لػػدلي   لػػو عمػػب ذلػػػ فػػال  ، فػػاف حػػهللفّؾغ لمدػػّدو  فدػػير ىػػ ه اآللػػ   يػػ اىػػؾ الػػ و تػػ
، كليدت ى ه اآلل  حههللل  عؽ السهلل يؽ نؽ العبهلل ن حتب لهؾف لو ف  ذلػػ نتسدػػ  لي 

تزػيو عسػاًل بسػهلل  ن ، كإف حػهللف  فدػير ىػ ا  بعيػد، كسكىػؽ نػؽ  يػؾ  العشكبػؾ سبعد نؽ حػ
 ، كيؾدمحمػب حسػ  ىػ ه ا نهللنػ  السظمنػ فميس ف  لغ  العرم نػهلل لنتزػ  ىػ ا ،المغ  العربي 

، كإف حػػهللف ىػػػ ا  فدػػيرًا نشػػػو بسحػػض الػػػرسو، فمػػػيس عمػػب وػػػ س حػػهللف فػػػ  سّكؿ ىػػ ا العػػػهلللؼ
الؾعيػد عمػب نػؽ فدػر النػررف  ، كليػ ا كن عخيخ عر ػ  لتالعػب رناس الردمحمػهللؿ بػوالكتهللم ال

، كاوػػد  يػػدلػ فػػ   فدػػير لمحػػي عػػؽ قبػػؾؿ نثػػ  ىػػ ه التفهللتػػير ب، فهللحػػ ن سييػػهلل الظهلللػػ رسلػػو
، فػػاف دمحمػػهللسؾ ، فيػػؾ قػػررف عربػػّ  حسػػهلل كصػػفو هللاكتػػهللم هللا عمػػب نػػهلل  نتزػػيو المغػػ  العربيػػ 

، كإذا دمحمػػهللس نيػػر هللا بظػػ  نيػػر نعنػػ  ،، فػػال  متفػػت إلػػب ريػػرهالتفدػػير عػػؽ نتػػؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
، ؼ نؽ دمحمسم  العػرم، كنػؽ سىػ  المغػ ، فانيعشيؼنهلل دمحمهللس عؽ الرحهللب  ن   هللا كح لػ 

، كلكػؽ إذا حػهللف نعشػب المفػ  عربي  العمؼ بهلل صظالحهلل  الذػرعي كنسؽ دمحمسع إلب المغ  ال
                                         

، الحدؽ (ٕٖٓ-ٜٜٔ/ٔ،)، كالذعب (٘ٔٗ-ٖٖٚ/ٗ، )فت  الندير، الذؾحهللن ، ندركؽ  (ٔ)
 .(٘ٙ -ٖٗ/ٔ، )، كقتهلل ت(ٖ٘ٗ-ٕٚٗ/ٕ، )ررو الب
ق، كتعيد  ؽ ٜٗ،ق، كعركت  ؽ الخبيرٔٛ،، عدمحم  ؽ الحشفي  قٛٙ،( ىؼ  عبيد  ؽ عسيرٕ)

ق، ٕٗٔ، كس ؾ بهر دمحم  ؽ ندمؼ الخىرو ، قٜٙ،كإ راىيؼ  ؽ يخيد  ؽ قيس الشخع  ،قٜٗ،السديب
ق، كالزحهللؾ  ؽ نخاحؼ ٕٚٔ،ق، كإتسهللعي   ؽ عبد الرحسؽ الددؤٜٖ،كالربيع  ؽ سنس

 (، كريرىؼ.ق٘ٓٔ،الخراتهللن 
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   نػهلل  نتزػيو سكتع نسهلل فدركه بو فػ  لغػ  العػرم فعميػػ سف  زػؼ إلػب نػهلل ذحػره الرػحهلل
ىػػ ا التفدػػير نػػهلل بػػ  ، كقػػد ذحرنػػهلل فػػ   ظلغػػ  العػػرم كستػػرانىهلل، فخػػ  ىػػ ه حميػػ   شتفػػع  يػػهلل

 .(ٔ)يرودؾ إلب ى ا
نحسػػو هللا عمػػب التفدػػير بهلللسػػف ؾن فػػ  حتهللبػػو لذػػؾحهللن  كبيػػ ا نػػدنؾ نػػدى اعتسػػهلل  ا

 .التفدير
   تفدير القر,ن بالمغج العر يج  خامدًا: 

كاوػد  يػدؾ فػ   فدػير حتػهللم هللا عمػب )  -نحسػو هللا  عػهلللب  -قهللؿ الذؾحهللن    
فػػػاف دمحمػػػهللسؾ التفدػػػير عػػػؽ  ،فيػػػؾ قػػػررف عربػػػ  حسػػػهلل كصػػػفو هللا ،نػػػهلل  نتزػػػيو المغػػػ  العربيػػػ 

كحػػ لػ نػػهلل دمحمػػهللس  ،كإذا دمحمػػهللس نيػػر هللا بظػػ  نيػػر نعنػػ  ،ريػػره فػػال  متفػػت إلػػب نتػػؾؿ هللا 
فػػػػػانيؼ نػػػػػؽ دمحمسمػػػػػ  العػػػػػرم كنسػػػػػؽ دمحمسػػػػػع إلػػػػػب المغػػػػػ  العربيػػػػػ  العمػػػػػؼ  ،عػػػػػؽ الرػػػػػحهللب  

فػ  لغػ  العػرم لكؽ إذا حهللف نعشب المفػ  سكتػع نسػهلل فدػركه بػو  ،بهلل صظالحهلل  الذرعي 
فخػ  ىػ ه حميػ   ،فعميػ سف  زؼ إلب نػهلل ذحػره الرػحهلل   نػهلل  نتزػيو لغػ  العػرم كستػرانىهلل

 .(ٕ)( شتفع  يهلل
حثيرًا نهلل لنترر الرػحهلل   كنػؽ بعػده نػؽ الدػم  عمػب كدمحمػو كاحػد نسػهلل  )  كقهللؿ

كنعمػػـؾ سف ذلػػػ   لدػػتمـخ إىسػػهللؿ تػػهللئر  ،لنتزػػيو الػػشغؼ النررنػػ  بهللعتبػػهللن السعشػػب المغػػؾو 
ك  إىسهللؿ نهلل لدتفهلل  نػؽ العمػـؾ التػ   تبػّيؽ  يػهلل  قػهللئي  ،السعهللن  الت   فيدىهلل المغ  العربي 

   فدػػير  ،فػػاف التفدػػير  ػػ لػ ىػػؾ  فدػػير بهلللمغػػ  ،العربيػػ  كستػػرانىهلل حعمػػؼ السعػػهللن  كالبيػػهللف
 .(ٖ)(بسحض الرسو السشي  عشو

فيػ  المغػ  التػ  نػخؿ  ، فدػير النػررف بهلللمغػ   العربيػ  سوهللن الذؾحهللن  إلب سىسيػ  
عهللنفػػػهلًل  ،ك   ػػػد لسػػػؽ سنا   فدػػػير الكتػػػهللم العخيػػػخ سف لهػػػؾف نتسهشػػػهلًل فػػػ  المغػػػ  ، يػػػهلل النػػػررف

                                         

 .(ٜٖٙ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٔ)
 .(ٜٖٙ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٕ)
 .(ٖٓ/ٔ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٖ)
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كتػػػهللئر فشػػػؾف العػػػرم فػػػ   ػػػركم حالنيػػػؼ  ،بغريبيػػػهلل كقؾاعػػػدىهلل نػػػؽ نحػػػؾ كصػػػرؼ كبيػػػهللف
 .ككدمحمؾه نخهللطبهلل يؼ

 فديره، فكسهلل  يؽ ف  نندنتو سنو  ىتؼ ا نهللـ الذؾحهللن  بهلللجؾانب المغؾي  ف ا 
دمحمسع  يؽ الفشيؽ الركال ، كالدنال ، حيج اعتسد ف  دمحمهللنب الدنال  عمب المغ  كالذعرن 
لتفدير ا لفهللظ النررني ، ك ؾ ي  نعشهللىهلل بسهلل قهلللو سئس  المغ ، فشجده لحتكؼ إلب المغ  

المغ ، كيدتذيد العربي ، كيشتند كير  عمب السخهلللفيؽ لمغ  العرم، حؾنو عهللنؼ بفتران 
 .عهللن العرم ف   يهللف ك ؾ ي  السعشببفو

قهللؿ الفدي  الخركج ، ٕٙالبنرت  َّينٰىريزيميني ُّ فعشد قؾلو  عهلللب 
، كالففنت نؽ دمحمحرىهلل، ذحر (ٔ)عؽ الذ س، لنهللؿ فدنت الرطب   إذا  ردمحمت عؽ قذرىهلل

نعشب ى ا الفراس، كقد اتتذيد س ؾ بهر  ؽ ا نبهللنو ف  حتهللم الخاىر لو عمب نعشب 
  (ٕ)الفدي بنؾؿ نؤب   ؽ العجهللج

 .(ٖ)رهللئرا ... فؾاتنهلل عؽ قردىهلل دمحمؾائرييؾيؽ  ف  نجد كرؾنا  
قػػػد زعػػػؼ ا ػػػؽ ا عرا ػػػ  سنػػػو لػػػؼ لدػػػسع قػػػو فػػػ  حػػػالـ الجهللىميػػػ ، ك  فػػػ  وػػػعرىؼ ك 

فهللتي، كى ا نر ك  عميو، فند حهب ذلػ عؽ العػرم، كسنػو نػؽ حالنيػؼ دمحمسهللعػ  نػؽ سئسػ  
                                         

 عبد الرزاؽ السيدو،حنيي مػ  ؽ دمحم  ؽ إتسهللعي  الثعهلللب ،  عبد الس ،فنو المغ  كتر العربي ( ٔ)
 .ـٕٕٓٓبع  ا كلب،ظالإحيهللس الترال العرب ،  (،ٕٗٔص)
نؤب   ؽ عبدهللا العجهللج  ؽ نؤب   ؽ لبيد  ؽ صخر الدعدو التسيس  نؽ ندمحمهللز ا تالـ ىؾ   (ٕ)

حهللف نسًتهلل ف  المغ ، كحهللف س ؾه قد تسع  ،كفرهللئحيؼ كىؾ نؽ نخزرن  الدكل  ا نؾي  ك العبهللتي 
نؽ س   ىريرت قهللؿ  م  ا حسر  تسعت نؤب  لنؾؿ  نهلل ف  النررف سعرم نؽ قؾلو  عهلللب  فهللصدع 

 بسهلل  تنر قهللؿ الشدهللئ  ف  نؤب   ليس بهلللنؾو. كقهللؿ ريره   ؾف  تش   سس كسنبعيؽ كنهللئ  .
تير سعالـ الشبالس، ال ىب ، –. دمحمسعيهلل نئهللم ،  قظع  نؽ  ذب لذعب  يهلل ا نهللسكنؤب  بهللليسخ

(ٙ/ٖٓٔ.) 
 /ٖ) ،العرمن خ لرؤب ، سكن ىهلل صهللحب نجسؾع سوعهللى اف  يتهللف نؽ نذظؾن الردمحم)الظبرو  قهللؿ (ٖ)

 .(ٜٓٔصف  نمحي  يؾاف نؤب  
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كا ػػؽ ا نبػػهللنو، كريػػرىؼ...، كقػػهللؿ النرطبػػ   كالفدػػي فػػ  المغػػ ، حػػهلل ؽ فػػهللني، كالجػػؾىرو، 
عػػرؼ ا تػػتعسهللؿ الذػػرع   الخػػركج نػػؽ طهللعػػ  هللا عػػخ كدمحمػػ ، فنػػد لنػػع عمػػب نػػؽ  ػػرج 
بهفر، كعمب نؽ  رج بعرػيهللف، كىػ ا ىػؾ سندػب بػهلللسعشب المغػؾو، ك  كدمحمػو لنرػره عمػب 

   .(ٔ)بعض الخهللندمحميؽ  كف بعض
السعشب ال و ي حره، فيؾ حثير نثهلللو  عشد سنهلل اتتذيهلل ه بهلللذعر ف   فديره لتؾ ي   

الشؾن   َّيم ىم خلملىليلجمحمخمممُّ   فديره لنؾلو  عهلللب 
قهللؿ  الدؾنت ف  المغ   اتؼ لمسشخل  الذريف ن كل لػ تسيت الدؾنت نؽ النررف تؾنت،  ،ٔ

   (ٕ)كنشو قؾؿ زىير
   .(ٗ)و  نشخل س (ٖ)لؼ  ر سف هللا سعظهللؾ تؾنت ...  رى ح  نمػ  كنيهلل يت   مس

كعػػدـ كدمحمػػػؾ ه بغيتػػو فييػػػهلل لػػف   إلػػػب  ،بعػػد نػػركن السفّدػػػر بهلللسرػػهلل ن الدػػػهللبن ك   
لمؾصػػػؾؿ إلػػػب نػػػرا  هللا  عػػػهلللب بنػػػدن الظهللقػػػ    ،س  كىػػػؾ إعسػػػهللؿ عنمػػػو ،السرػػػدن الدػػػهلل ي

  ،كنراعػػػهللت الزػػػؾابو السظمؾبػػػ  لدػػػالن   فدػػػيره ،بعػػػد  ػػػؾافر وػػػركم التفدػػػير فيػػػو ،البذػػػري 
كسػػهلل  نػػدـ الكػػالـ عػػؽ نرػػهلل ن ا نػػهللـ ا ػػؽ  كا بهللعػػو  ظػػؾا  السػػشيم ا نثػػ  فػػ  التفدػػير

 .دمحمخو نحسو هللا
  

                                         

 (.ٜٗ-ٖٜ/ٔ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٔ)
كقد ذحره ا نهللـ الذؾحهللن  ف  نؾ ع قبمو عشد  فدير  ر،يهللن ، كليس لخىيال  ( البيت لمشهللبغ  ٕ)

تؾنت الشدهللس، بنؾلو  ن    يؽ  يؽ ذلػ الس   م  الستر    يؽ سنريؽ، كال   ب  ا  ظرام، لنهللؿ  
 كنشو قؾؿ الشهللبغ    ذ  بو فت   م،

  رى ح  نمػ  كنيهلل يت   م. سلؼ  ر سف هللا سعظهللؾ تؾنت ... 
 (. ٘ٓٚ/ٔ) الندير، الذؾحهللن ،فت   -

 .ـٜٜٔٔ(،  ان الكتهللم العرب ،  يرك ،الظبع  ا كلب،ٕ٘/ٔ) يؾاف الشهللبغ  ال  يهللن ، (ٖ)
 (.٘/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ،( ٗ)
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 مقار ج  يُ التفديرلُ  )  مم  القر,نت   يه خسدج مباحث:   )الفرل ال ا
 .ستبهللم الشخكؿ  السبحث األ ل
 .عمؼ السشهللتبهلل   السبحث ال ا )
 .  النراسا السبحث ال الث

 .  الشهللتخ كالسشدؾخالرابعالسبحث 
 .كالستذهللبو   السحهؼالسبحث الخامس
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 كفيو  ال   نظهلللب  ،ستبهللم الشخكؿ  السبحث األ ل

 
  عريف ستبهللم الشخكؿ.  السطمب األ ل

 .حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهلل  السطمب ال ا )         
 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل :السطمب ال الث
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  عريف ستبهللم الشخكؿ.  األ لالسطمب 
كقد دمحمر  عهلل ت  ،قررف عمـؾ ك  عمـؾ النررف نرحب إ هللف  نؽ حمستيؽ

 .، ك ؼ لعرؼ السرحب نشيسهللالسعرِّفيؽ سف  عرؼ ح  حمس  عمب حدت
 :تعرلف نمسج  مم 

 .(ٔ)ننيض الجي   كىؾ ف  المغ  ،دمحمسع عمؼ  العمـؾ
   فند ا تم   عريف العمؼ بهلل تالؼ السعرفيؽ  كسنهلل ف  ا صظال 

 .ا عتنهلل  الجهللـز السظهلل ي لمؾاقع ىؾ  فني 
 .(ٕ)إ ناؾ السعمـؾ عمب نهلل ىؾ بو  كقي 

السدهللئ  السزبؾط  بجي    كعرؼ  تعريف عهللـ عشد عرؼ التدكيؽ كىؾ
 .(ٖ)كاحدت

 :تعرلف نمسج القر,ن لغج
 .(ٗ) ؼ سطمي عمب السنركس ،نردن قرس  ى 

 :القر,ن بانةطالحتعرلف 
، بعزيهلل لظؾؿ بريغ نتعد ت ،لند  عد   رناس العمسهللس ف   عريف النررف 

  كا تهللن الجسيؾن التعريف التهللل  ،(٘)ركبعزيهلل لنر
                                         

(،  ان الفكر، ٓٔٔ/ٗسحسد  ؽ فهللني،  حنيي عبدالدالـ ىهللنكف،) ،نعجؼ ننهللييس المغ  (ٔ)
 .ـٜٜٚٔ يرك ، الظبع  الثهللني ، 

 (.ٖٖٕص)الجردمحمهللن ،  ،التعريفهلل  (ٕ)
 .(ٛٔ/ٔ)، الخنقهللن ، نشهللى  العرفهللف (ٖ)
  (.ٕ٘٘/ٔفت  الندير، الذؾحهللن ، ) -(،ٚ٘ٔ/ٔ(ك)ٛٙ/ٔالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٗ)
 لمعمسهللس ف   عريف النررف (ٖٕصلنؾؿ فيد الركن  ف  حتهللبو  ناتهلل  ف  عمؾـ النررف الكريؼ ) (٘)

الكريؼ صيغ نتعد ت بعزيهلل طؾي ، كلع  سقربيهلل  عريفيؼ لمنررف بفنو )كالـ هللا  عهلللب السشخؿ عمب 
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السكتمب  ) السراحتت  تهم نال  هللا السعاز السشزل  مى الرسمل )
  .(ٔ)(السشقمل إليشا  قاًل متماتراً 

 عريفهلًل  العمسهللس لمنررف الكريؼ ستتظيع سف اتتخمصكبهلللسنهللنن   يؽ  عهللنيف 
 تالك و. الستعبد السعجخ السشخؿ عمب دمحم حالـ هللا   النررف الكريؼ ىؾن دمحمهللنعهلًل نهللنعهللً 

زيهلل ت ا لزهلل    حر  كح  نؽ زا  عميو قيدًا سك قيؾ ًا نسهلل ذحرنهلله   لنرد   لػ إ  
 .عداه   رهللئص النررف الت  يتسيخ  يهلل عسهللبعض 

ه سعغؼ نخالهلل ك رهللئص النػررف ىف النررف الكػريؼ حالـ هللا  عهلللب، ك إ 
  .الكريؼ، فحدبو سنو حػالـ هللا

 :التعرلف السرنب اإلضا ) لعمم  القر,ن
  ك حتس  إ هللف  العمـؾ إلب النررف احتسهللليؽ ،عرِّؼ  تعريفهلل  نتعد ت

فك  نعمؾن  ُسِ َ   نؽ  ،سف يرا   يهلل السعمؾنهلل  السدتخردمحم  نؽ النررف :األ ل
 .، سو نؽ نعمؾنهلل والنررف في  نؽ عمؾنو

  ال و ُسّلفت لو الستلفهلل  ف  عمـؾ النررف ،سف يرا  بو العمؼ السعركؼ :ال ا ) 
    كقد عرؼ  ي ا ا عتبهللن بعدت  عريفهلل  نشيهلل

 ،كحتهلل تو ،كدمحمسعو ،ك ر يبو ،نبهللحج  تعمي بهلللنررف الكريؼ نؽ نهللحي  نخكلو)
 .(ٕ)(كنحؾ ذلػ ،ك فع الذبو عشو ،ك نهللتخو كنشدؾ و ،كإعجهللزه ،ك فديره ،كقراس و

                                         

  .الستعبد  تالك و(دمحم 
 ؽ دمحم الغخال  الظؾت ،  حنيي دمحم     حهللند دمحم  ؽ دمحم  ،السدترفب نؽ عمؼ ا صؾؿ (ٔ)

إنوهلل  -، (ٖٕ٘)ص ،الجردمحمهللن ، التعريفهلل  – .الرتهللل  نتتد ، (ٖٜٔ/ ٔ)، رتميسهللف ا ون
الفحؾؿ إلب  حنيي الحي نؽ عمؼ ا صؾؿ، الذؾحهللن ،  حنيي س   حفص تهللن  العرب  ا  رو، 

 ـ.ٕٓٓٓ(،  ان الفزيم ، الريهللض، الظبع  ا كلب،ٜٙٔ/ٔ)
  (.ٖٔ/ٔ)الخنقهللن ،  ،نشهللى  العرفهللف (ٕ)
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  في ه  السبهللحج  شندؼ إلب قدسيؽ

 ،كنخكؿ النررف ،حهلللسه  كالسدن   نبهللحج نختر  بهلللنررف الكريؼ  ا كؿ
 .، كريرىهللكعد اآلو ،كا حرؼ الدبع 

حهلللشهللتخ   كريره نؽ العمـؾ ،نبهللحج نذترح   يؽ النررف الكريؼ  الثهللن 
 .، كريرىهللكالسظمي كالسنيد ،كالعهللـ كالخهللص ،كالسشدؾخ

قد  ذترؾ نعو لكؾنو عربيهلًل _ حعمـؾ  ،كالعمـؾ الت   ذترؾ نع النررف الكريؼ
 .المغ  _ سك لكؾنو نردنًا لألحههللـ الذرعي  _ حعمؼ ا صؾؿ _

كلسعرفػػ   ،نػػخكؿك  ستػػبهللم  ىػػ ا السرػػظم   يتكػػؾف نػػؽ حمستػػيؽ أسووباب الشووز ل
سف صػهللن هلل َعَمسػهلًل لعمػؼ  ؼ نعشب الكمستػيؽ نعػهلًل بعػد  ،نعشهللىهلل    د نؽ  يهللف نعشب ح  حمس 

 .نخرؾص
كالدػبب لػف    ،كالجسع ستبهللم ،ىؾ ح  و س يتؾص  إلب ريره :(ٔ) الدبب لغج

    لعدت نعهللن  نشيهلل
 ينٰىريزيمينيىيييُّ   عهلللبقهللؿ هللا   ،_ الؾص  كالسؾ تٔ

 .الؾص  كالسؾ ا   سو ،ٙٙٔالبنرت   َّحئخئمئهئ جئ
 هي خنمنهنجهمهٰهجيحيخيمي حن جنُّ   قهللؿ هللا  عهلللب ،_ كنشيهلل الحب ٕ

 .فميسد  بحب  إلب الدسهللس  سو،٘ٔالحم   َّ هس مئهئمبهبمتهتمثهثمس
 ىل   ىقيقاكلكمكىكيكمل يف ىفُّ   قهللؿ  عهلللب ،_ كنشيهلل البهللمٖ

 ٰىريزيمينيىيييجئحئ يلامممرنزنمنننىنين

                                         

 عريفو لغ    يؾدمحمد نرظم  لغؾو نرحب  مف  ستبهللم الشخكؿ ل ا فاف السرا  بهلللسعشب المغؾو  (ٔ)
  .ىؾ نعشب ى ا الترحيب نفر اً  تبهللم الشخكؿ 
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كالسعشب  ،(ٔ)لعم  س مغ س ؾام الدسهللكا   سو ،ٖٚ -ٖٙرهللفر  َّخئمئهئجبحبخبمب
 .سعهللن  ىؾ الؾصؾؿ بهلللذ س إلب ريره يؽ ى ه الالجهللنع 

نػخؿ عػؽ  ا تػو كنػخؿ   لنػهللؿ ،الشخكؿ ف  ا ص  ىؾ انحظهللم نػؽ عمػؾ : الشز ل
   .(ٕ)كاآللهلل  الدال  عمب ى ا السعشب حثيرت،ف  نههللف ح ا حو نحمو فيو

   :أسباب الشز ل بالسعشى اإلضا )
 .(ٖ)كال و يتحرن ف  تبب الشخكؿ سنو نهلل نخلت اآلل  سلهللـ كقؾعو  قهللؿ الديؾط 

نبيشػ  لحهسػو  ،لػت اآللػ  سك اآللػهلل  نتحد ػ  عشػوتبب الشخكؿ ىػؾ نػهلل نخ   كعرفو الخنقهللن 
 .س ؼكى ا التفدير  ،(ٗ)سلهللـ كقؾعو

كىػػػػ ا الدػػػػبب إنػػػػهلل سف لهػػػػؾف قػػػػؾً  سك فعػػػػاًل تػػػػؾاس سكػػػػهللف نػػػػؽ الشبػػػػ  ملسو هيلع هللا ىلص سـ نػػػػؽ 
 ،كنتعمنهلل يػهلل نتشؾعػ  ،ففتػبهللم الشػخكؿ نتعػد ت ،(٘)الرحهللب  سـ نؽ السشهللفنيؽ سـ نؽ ريػرىؼ

فيػ  نر بظػ   ،إ  سنيػهلل نحرػؾنت فػ  زنػهللف نػخكؿ النػررف الكػريؼ فحدػب ،كسحؾاليهلل نختمف 
ك  تبي  لشهلل بعُد إلب نعرفتيهلل إ  نؽ  الؿ الشن  الرحي  عسؽ نػخؿ  ،بفلهللـ نخكؿ النررف

ك  لحػػ  )  قػػهللؿ الؾاحػػدو ،سك نػػؽ حبػػهللن التػػهللبعيؽ بزػؾابو ،عػػهلللش نخكلػوسك  ،عميػو النػػررف
ككقفػػػػؾا عمػػػػب  ،النػػػػؾؿ فػػػػ  ستػػػػبهللم الشػػػػخكؿ إ  بهلللركالػػػػ  كالدػػػػسهللع نسػػػػؽ وػػػػهللىدكا التشخيػػػػ 

                                         

،  ان إحيهللس الترال (كنهلل بعدىهلل ٛ٘ٗ/ٔ)ن،ا ؽ نشغؾ دمحمسهللؿ الديؽ دمحم  ؽ حـر  ،لدهللف العرم (ٔ)
  .ـٜٜٜٔالعرب ،  يرك ، الظبع  الثهلللث ، 

، نهتب  نخان نرظفب (ٛٛٗػ/ص)(نخؿ)نهلل ت  ،لرارب ا صفيهللن ا ،السفر ا  ف  رريب النررف (ٕ)
  .البهللز، نرر

 ان  (ٛص)دمحمالؿ الديؽ الديؾط ،  حنيي عبدالرزاؽ السيدو، ف  ستبهللم الشخكؿ،لبهللم الشنؾؿ  (ٖ)
 .ـٕٙٓٓالكتهللم العرب ،  يرك ،

 (.ٙٚ/ٔ) الخنقهللن ، ،نشهللى  العرفهللف (ٗ)
،  ان ا ؽ الجؾزو، الدنهللـ، الظبع  (ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔ) ،لسخيش  هلللد ا ،ستبهللم الشخكؿ السحرن ف  (٘)

   .قٖٖٗٔالثهلللث ، 
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      .(ٔ)(كبحثؾا عؽ عمسيهلل ،ا تبهللم
 كسؽ سىسي  نؾ ؾع ستبهللم الشخكؿ كنعرفتو كالسرا  بو إذ ىؾ السعػيؽ عمػب فيػؼ 

فػػػال لسهػػػؽ  ،فسعرفػػػ  تػػػبب الشػػخكؿ لعػػػيؽ عمػػػب فيػػؼ اآللػػػ  كنفػػػع ا وػػههللؿ عشيػػػهلل  ،اآللػػهلل 
 .(ٕ)نعرف   فدير اآلل   كف الؾقؾؼ عمب قرتيهلل كبيهللف تبب نخكليهلل

فمسػػهلل حػػهللف تػػبب الشػػخكؿ سنػػرًا نؾقؾفػػهلًل   لرػػ  فيػػو ا دمحمتيػػهلل  لػػ ا حػػهللف ىػػ ا العمػػؼ 
 .نؽ التهللبعيؽ سك نؽ يركو عشيؼ ،نؾقؾفهلًل عمب الرحهللب  ال يؽ وهللىدكا التشخي 

نعرفػػ  تػػبب الشػػخكؿ لعػػيؽ عمػػب فيػػؼ اآللػػ  فػػاف العمػػؼ بهلللدػػبب   قػػهللؿ ا ػػؽ  يسيػػ 
 .(ٖ)يؾنل العمؼ بهلللسدبب

  

                                         

،  ان (ٛص)س   الحدؽ عم  الؾاحدو الشيدهلل ؾنو،  حنيي عرهللـ الحسيداف،  ،ستبهللم الشخكؿ (ٔ)
 .ـٕٜٜٔا صال ، الدنهللـ، الظبع  الثهللني ، 

 .(ٛص)، الؾاحدو، ستبهللم الشخكؿ (ٕ)
 .ـٕٜٚٔ(، الظبع  الثهللني ، ٚٗف  سصؾؿ التفدير، ا ؽ  يسي ،  حنيي عدنهللف زنزكن، )ص نندن  (ٖ)
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 .حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهلل  سطمب ال ا )ال
التػػ  اعتشػػب  يػػهلل السدػػمسيؽ قػػدلسهلًل  ،عمػػؼ ستػػبهللم الشػػخكؿ نػػؽ عمػػـؾ النػػررف السيسػػ 

كقػػد  ّؿ عمػػب نػػدى اىتسػػهللنيؼ  يػػ ا العمػػؼ حثػػرت الجيػػؾ  السب كلػػ  فػػ  تػػبي   دكيشػػو  ،كحػػديثهللً 
 .كإفرا ىؼ لو بهلللعديد نؽ الستلفهلل  الخهللص 

نتػب   فمنػد ننػ  السدػمسؾف عػؽ رلهلل ػو ،كى ا نؽ العشهللل  الت  لنييهلل النػررف الكػريؼ 
عمػب  ػهللنيخ إنػو ليدػت ىشػهللؾ رلػ  إ  كقػد كن  نػهلل يػدؿ   نخلت ؟ حتب سنشػهلل لشدػتظيع النػؾؿ

كنػهلل نػخؿ بهلللحزػر  ،كنػهلل نػخؿ بعػدىهلل ،نخكليهلل ن حتب سنيؼ لعرفؾف نهلل نخؿ نشو قبػ  اليجػرت
إلػػب ريػػر ذلػػػ نػػؽ  ،سك الدػػفر، كنػػهلل نػػخؿ بهلللميػػ  سك الشيػػهللن، كنػػهلل نػػخؿ بهلللرػػي  سك الذػػتهللس

فتػػػبهللم الشػػػخكؿ رهلللػػػ  الذػػػؾحهللن  با ػػػؽ دمحمػػػخو ك ا نػػػهللـ عتشػػػب ا نػػػهللـ فنػػػد ا  ،عمػػػـؾ النػػػررف
ا ػػػؽ دمحمػػػخو لغمػػػب عميػػػو ا  ترػػػهللن فػػػ  ذحرىػػػهلل كقػػػد لذػػػير لػػػ لػ إوػػػهللنت  إ  سف ،ا ىتسػػػهللـ

كصػح   ،كسكثػر نػؽ ذحػر ستػبهللم الشػخكؿ الرػحي  تػشدىهلل ،كى ا ىػؾ طػهللبع  فدػيره ،عهلل رت
 .لدشد عشده س ات نؽ س كا  التردمحمي ا

احتفواا نبيورًا بأسوباب الشوز ل  و)  سارهي و) تفدو الذومنا ) احتفى ا ُ َوزو 
 .ه)  ادة ن ير مُ السفدرلُ قبمهسانسا  سا ثشااا تفديره سامقدمته

 أموا الحودرث  يحتواج السفدور إلوى ر ارتوه  حف وه ن :قال ا ُ َزو رحسه هللا 
ل: أنف ن يوورا مووُ ا اووات  وو) القوور,ن  زلووي  وو) قووم  مخرمةوويُ   زلووي  هيُ: األ ف لووَم
بأسووباب قزووااا  قعووي  وو) زمووُ الشبوو) ةوومفى هللا  ميووه  سوومفم مووُ الغووز ات  الشوومازل 

 ن  دف مُ معر ج ذلك ليعمم  يسُ  زلي ا اج   يسا  زلوي  متوى  زلوي  وونف  تنت الدؤا
 .(ٔ)(الشاسخ ربشى  مى معر ج تارلخ الشز ل ألنف الستأخر  اسخ لمستقد 

نػػؽ فؾائػػد نعرفػػ  ذلػػػ  سييػػخ الشهللتػػخ نػػؽ السشدػػؾخ فيسػػهلل إذا كن   ريتػػهللف سك رلػػ  
كحػػهللف الحهػػؼ فػػ  إحػػدى ىػػهلل يؽ اآليتػػيؽ سك اآللػػهلل  نخهلللفػػهلًل  ،نػػؽ النػػررف فػػ  نؾ ػػع كاحػػد

                                         

  (.ٚٚ/ ٔ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ)



ٕٔٗ 

 

 

فستػػب عػػرؼ سف بعزػػيهلل نهػػ  كبعزػػيهلل نػػدن  فانػػو لحهػػؼ بػػفف السػػدن   ،لمحهػػؼ فػػ  ريرىػػهلل
كنػؽ فؾائػد نعرفػ    قػهللؿ الدػيؾط  ،نشيهلل نهللتخ لمسه  نغرًا إلب  ػف ر السػدن  عػؽ السهػ 

 .(ٔ)السخرص ف ير  سك نخررهلًل عمب نسو نؽ يرى  ذلػ العمؼ بهلللستف ر فيهؾف نهللتخهللً 
فسػشيم ا ػؽ دمحمػخو عمػب صػغر حجػػؼ حتهللبػو كتػستو بهلل  ترػهللن س  سنػو حػهللف ييػػتؼ 

ر بػػػػػػهلل  ر كبهلللمغػػػػػ  كبهلل حهػػػػػػهللـ الفنييػػػػػػ  كبهلللتفدػػػػػػي ،اىتسهللنػػػػػهلًل بػػػػػػهلللنراسا  كبفتػػػػػػبهللم الشػػػػػػخكؿ
 .كبهلل دمحمتيهلل  إلب رير ذلػ

هلل  كسحيهللنػهلًل يػردمحم   ػيؽ الركيػ ،ذحر نهلل ص  ف  ستبهللم الشػخكؿ فػ  الغهلللػب ا عػؼ
مػب الدػبب إوػهللنت عػهلل رت نرػدنًا إلهللىػهلل برػيغ  التسػريض ن هللنت   يػردمحم  كسحيهللنػهلًل لذػير عك 

يػػػػ  قيػػػػ  ك نكو كىػػػػ ا يتفػػػػي نػػػػع نػػػػهلل اوػػػػترطو عمػػػػب نفدػػػػو فػػػػ  نندنتػػػػو نػػػػؽ عػػػػدـ التظؾ 
 .كا قترهللن عمب المب  كف النذر

كفػػػ  عر ػػػو  تػػػبهللم الشػػػخكؿ  ػػػدنؾ سنػػػو   طريػػػي لسعرفػػػ  ستػػػبهللم الشػػػخكؿ إ  
يؼ كا لتػػخاـ بهلللركالػػ  كنسػػؽ وػػهللىدكا التشخيػػ  كا عتسػػهلل  عمػػب نػػهلل صػػ  عػػشبهلللشنػػ  الرػػحي  

 .  لػ بندن السدتظهللع
كح لػ ا نهللـ الذػؾحهللن  فػال لهػهلل  لسػر بدػؾنت نػؽ النػررف إ  كيػ حر فييػهلل ستػبهللم 

كيػ حر فػ   دالػ  حػ  تػؾنت نػهلل  ،كيػ حر ا فػهللؽ سك ا ػتالؼ فػ  نهيتيػهلل سك نػدنيتيهلل ،الشخكؿ
 ،كنػهلل فييػهلل نػؽ رلػهلل  ندنيػ  إف حهللنػت الدػؾنت نهيػ  ،هللنػت ندنيػ فييهلل نؽ رلػهلل  نهيػ  إف ح

 .كسهلل تيف   ذلػ
  

                                         

  (.ٕٕ/ ٔ)الديؾط ،  ا  نهللف، (ٔ)



ٖٔٗ 

 

 

 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل :السطمب ال الث
 .كقد  شهللكؿ ا نهللـ ا ؽ دمحمخو كا نهللـ الذؾحهللن  ستبهللم الشخكؿ ف   فديرىسهلل

أسباب الشز ل الت) ذنرها ا ُ َزو  الذمنا )  ) سمرة األحزاب حدب 
    :السقرر

 حتختمتهتمث جت هئجبحبخبمبهبُّ 

 .ٕٛا حخام   َّمججحمح حج

حتػػػب رسػػػو  غػػػهلليرف سف سزكاج نتػػػؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص نخكليػػػهلل ىػػػؾ تػػػبب يػػػرى ا ػػػؽ دمحمػػػخو  
 .(ٔ)ى هففنخؿ هللا رل  التخيير  ،كثيرت كطمبؽ الخيهلل ت نشو السالبس كنفنهلل   كقي  ،ذلػ

تػفلشو وػي هلًل نػؽ  سف سزكاج نتػؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الشػخكؿ ىػؾ تػبب سف   كيرى الذؾحهللن 
 .(ٕ)ففنخؿ هللا رل  التخيير ،فآلب نشيؽ ويراً  عرض الدنيهلل كطمبؽ الخيهلل ت ف  الشفن 

   :السدألج  يها قمنن
 ،سف تػػػبب التخييػػػر ىػػػؾ  غػػػهللير سزكاج الشبػػػ  ملسو هيلع هللا ىلص حتػػػب سرسػػػو ذلػػػػ  النػػػؾؿ ا كؿ

 .فشخلت اآلل 
   .(ٖ)حهللف تبب ذلػ ريرت حهللنت عهللئذ  رهللن يهلل  كقي   الظبرو قهللؿ 

 .(ٗ)دمحمهللس ذلػ عؽ عهرن  كقتهلل ت كا ؽ زيد
سف تبب التخيير ىؾ طمب سزكادمحمػو نشػو السالبػس كالشفنػهلل  الكثيػرت   النؾؿ الثهللن 

. 

                                         

 (.ٛٙٔٔ/ ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ)
 .(ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ،  (ٕ)
 (.ٗٛ/ٜٔ فدير الظبرو ) (ٖ)
 (.ٚٛ-ٙٛ/ٜٔ فدير الظبرو ) (ٗ)



ٔٗٗ 

 

 

لدتفذف عمب  س ؾ بهر    قهللؿ_ ن   هللا عشيسهلل_  هللادمحمهلل ر  ؽ عبد عؽ 
     قهللؿ ففذف ،لؼ يتذف  حد نشيؼ ، بهللبو نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؾدمحمد الشهللي دمحممؾتهللً 

 (ٔ) حؾلو ندهللؤه كادمحمسهللً  فهللتتفذف ففذف لو فؾدمحمد الشب  ملسو هيلع هللا ىلص دمحمهلللدهللً  عسر سقب  ؼ .فد   بهر
لهلل نتؾؿ هللا لؾ نسيت   فنهللؿ ،س حػ الشب  ملسو هيلع هللا ىلص  قؾلؽ وي هللً   قهللؿ فنهللؿ.تهللكتهللً 
فزحػ نتؾؿ هللا صمب هللا ، (عشنيهللٕتفلتش  الشفن  فنست إلييهلل فؾدمحمف  )  هللندمحم   شت

لجف  عهللئذ  إلب س ؾ بهر فنهللـ (ىؽ حؾل  حسهلل  رى لدفلشش  الشفن )  كقهللؿ  ؼعميو كتم
 دفلؽ نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهلل ليس   كالىسهلل لنؾؿ ،لجف عشنيهلل حفر  إلب عسر عشنيهلل فنهللـ
 سك  دعهللً  ليس عشده  ؼ اعتخليؽ ويراً  س داً  عهللا   ندفؿ نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وي هللً   عشده فنمؽ

لمسحدشهلل  )حتب  مغ  (لهلل سييهلل الشب  ق   زكادمحمػ) كعذريؽ  ؼ نخلت عميو ى ه اآلل 
 سعرض عميػ سنراً إن  سنيد سف عهللئذ فنهللؿ لهلل،بعهللئذ قهللؿ فبدس (عغيسهللً  نشكؽ سدمحمراً 

فتال عمييهلل  ؟ كنهلل ىؾ لهلل نتؾؿ هللا  قهلللت(سحب سف    عجم  فيو حتب  دتذيرو س ؾيػ
   س تهللن هللا كنتؾلو كالدان ؟ قهلللت سفيػ لهلل نتؾؿ هللا ستتذير س ؾو  ،اآلل 

   دفلش  انرست نشيؽ إ  )  قهللؿ.كستفلػ سف    خبر انرست نؽ ندهللئػ بهللل و قمت.اآل رت
 .(ٖ)(نيدراً  كلكؽ بعثش  نعمسهللً  ك  نتعشتهللً  ف هللا لؼ يبعثش  نعشتهللً س بر يهلل إ

 لؼ سزؿ حريرهللً  قهللؿ ،ن   هللا عشيسهلل عبد هللا  ؽ عبهلليعؽكدمحمهللس ف  الرحيحيؽ 
عؽ السرس يؽ نؽ سزكاج الشب  ملسو هيلع هللا ىلص المتيؽ قهللؿ هللا  ،ن   هللا عشو عسر عمب سف ستفؿ

فحججت نعو فعدؿ كعدلت  ،ٗالتحريؼ   َّجئ اكلكمكىكيكملىليلُّ  ليسهلل

                                         

س   الدعهلل ا  ا ؽ ا  ير،  حنيي  ف  رريب الحديج، الشيهللل  -.الحخف كاليؼ كالكآب   الؾدمحمؾـ (ٔ)
 ـ.ٕٗٔٓ،  ان السعرف ،  يرك ، الظبع  الخهللند ، (ٕٚٛ/ٕ) مي  ويحهلل،

 .(ٕٗٛ/ٕ) ا ؽ ا  ير، ،الشيهللل ، كدمحمف   رم كطعؽ (ٕ)
نرس و   لهؾف طالقهلًل إ  ، بهللم  يهللف سف  خيير انكاه ندمؼ ف  صحيحو حتهللم الظالؽ (ٖ)

 (.ٛٚٗٔ)بهلللشي 
  كالنرطب  كا ؽ كقد سكن  ى ا دمحمسيؾن السفدريؽ حهلللظبرو كالبغؾو كا ؽ العرب  كا ؽ عظي

 .كثير كا ؽ عهللوؾن
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لهلل سنير   حتب دمحمهللس فدهبت عمب يدلو نؽ ا  اكت فتؾ ف فنمت ،نعو بهلل  اكت فتبرز
إف  تؾبهلل إلب هللا الستنشيؽ نؽ السرس هللف نؽ سزكاج الشب  ملسو هيلع هللا ىلص المتهللف قهللؿ هللا عخ كدمحم  ليسهلل

  ؼ اتتنب كحفر عهللئذ ا ؽ عبهلليكا عجب  لػ لهلل  فنهللؿ؟  صغت قمؾبهسهللفند 
كى   ش  سني   ؽ زيدف ا نرهللنالحديج لدؾقو فنهللؿ إن  حشت كدمحمهللن ل  نؽعسر

فاذا نخلت  كسنخؿ يؾنهللً  كحشهلل نتشهللكم الشخكؿ عمب الشب  ملسو هيلع هللا ىلص فيشخؿ يؾنهللً عؾال  السديش نؽ
نغمب قريشـ نؽ ا نر كريره كإذا نخؿ فع  نثمو كحشهلل نعذردمحم تو نؽ  بر ذلػ اليؾ 
إذا ىؼ قـؾ  غمبيؼ ندهللؤىؼ فظفي ندهللؤنهلل لف  ف نؽ ا نرهللن الشدهللس فمسهلل قدنشهلل عمب

فرحت عمب انرس   فرادمحمعتش  ففنكر  سف  رادمحمعش  فنهلللت كلؼ  شكر ا نرهللنس م ندهللس
ليرادمحمعشو كإف إحداىؽ لتيجره اليـؾ حتب المي   سف سنادمحمعػ فوهللا إف سزكاج الشب  ملسو هيلع هللا ىلص

فففخعش  فنمت  هلل ت نؽ فع  نشيؽ بعغيؼ  ؼ دمحمسعت عم   يهلل   فد مت 
  س غهلل ب إحداكؽ نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اليؾـ حتب المي  فنهلللتحفر فنمت سوحفر عمب

 فتيمكيؽ    دتكثرو نعؼ فنمت  هلل ت ك در  سفتفنؽ سف لغزب هللا لغزب نتؾلو ملسو هيلع هللا ىلص
عمب نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك   رادمحمعيو ف  و س ك   يجريو كاتفليش  نهلل  دا لػ ك  لغرنػ سف 

كحشهلل  حد شهلل عهللئذ كهللنت دمحمهللن ػ ى  سك ف نشػ كسحب إلب نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يريد
عذهللس فزرم بهلل    ربهلل   شع  الشعهللؿ لغخكنهلل فشخؿ صهللحب  يؾـ نؾبتو فردمحمعردهللفسف

وديدا كقهللؿ سنهللئؼ ىؾ ففخعت فخردمحمت إليو كقهللؿ حدل سنر عغيؼ قمت نهلل ىؾ 
قهللؿ      سعغؼ نشو كسطؾؿ طمي نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ندهللسه قهللؿ قد ردهللفسدمحمهللس 
ك در  حشت سعؽ سف ى ا يؾوػ سف لهؾف فجسعت عم   يهلل   فرميت حفر  هلل ت

فاذا ى  حفر  فد   نذرب  لو فهللعتخؿ فييهلل فد مت عمبصالت الفجر نع الشب  ملسو هيلع هللا ىلص
  س نو ىؾ ذا ف     به  قمت نهلل يبهيػ سكلؼ سكؽ ح ن ػ سطمنكؽ نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قهلللت

 ؼ  السذرب  فخردمحمت فج ت السشبر فاذا حؾلو نىو يبه  بعزيؼ فجمدت نعيؼ قميالً 
فد   لعسرالت  ىؾ فييهلل فنمت لغالـ لو ستؾ  اتتفذفرمبش  نهلل سدمحمد فج ت السذرب  

فكمؼ الشب  ملسو هيلع هللا ىلص  ؼ  رج فنهللؿ ذحر ػ لو فرست فهللنررفت حتب دمحممدت نع الرىو ال يؽ 
عشد السشبر  ؼ رمبش  نهلل سدمحمد فج ت ف حر نثمو فجمدت نع الرىو ال يؽ عشد السشبر  ؼ 
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ف حر نثمو فمسهلل كليت نشررفهلل فاذا لعسررمبش  نهلل سدمحمد فج ت الغالـ فنمت اتتفذف
الغالـ يدعؾن  قهللؿ سذف لػ نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فد مت عميو فاذا ىؾ نزظجع عمب ننهللؿ 
حرير ليس  يشو كبيشو فراش قد س ر الرنهللؿ بجشبو نتكئ عمب كتهلل ت نؽ س ـ حذؾىهلل 

  ؼ قمت كسنهلل لي  فدمست عميو  ؼ قمت كسنهلل قهللئؼ طمنت ندهللسؾ فرفع برره إل  فنهللؿ  
نغمب الشدهللس فمسهلل قدنشهلل عمب قـؾ قريشقهللئؼ ستتفنس لهلل نتؾؿ هللا لؾ نسيتش  كحشهلل نعذر

فنمت   حفر  غمبيؼ ندهللؤىؼ ف حره فتبدؼ الشب  ملسو هيلع هللا ىلص  ؼ قمت لؾ نسيتش  ك  مت عمب
فتبدؼ س رى عهللئذ  لغرنػ سف حهللنت دمحمهللن ػ ى  سك ف نشػ كسحب إلب الشب  ملسو هيلع هللا ىلص يريد

ير  البرر  فجمدت حيؽ نسيتو  بدؼ  ؼ نفعت بررو ف   يتو فوهللا نهلل نسيت فيو وي هللً 
كتع عمييؼ كسعظؾا كالرـكفهللنيرير سىب   ال   فنمت ا ع هللا فميؾتع عمب سنتػ فاف

سكل ػ قـؾ ا ؽ الخظهللمالدنيهلل كىؼ   لعبدكف هللا كحهللف نتك هلل فنهللؿ سكف  وػ سنت لهلل
ليؼ طيبهلل يؼ ف  الحيهللت الدنيهلل فنمت لهلل نتؾؿ هللا اتتغفر ل  فهللعتخؿ الشب  صمب عجمت 

كحهللف قد قهللؿ نهلل سنهلل عهللئذ إلبحفر هللا عميو كتمؼ نؽ سدمحم  ذلػ الحديج حيؽ سفذتو
نؽ ودت نؾدمحمد و عمييؽ حيؽ عهلل بو هللا فمسهلل نزت  دع كعذركف   دا   عمييؽ ويراً 

إنػ سقدست سف    د   عميشهلل ويرا كإنهلل عهللئذ فبدس  يهلل فنهلللت لوعهللئذ     عمب
سصبحشهلل لتدع كعذريؽ ليم  سعدىهلل عدا فنهللؿ الشب  ملسو هيلع هللا ىلص الذير  دع كعذركف كحهللف ذلػ 

ففنخلت رل  التخيير فبدس    سكؿ انرست فنهللؿ إن    عهللئذ الذير  دعهلل كعذريؽ قهلللت
س ؾيػ قهلللت قد سعمؼ سف س ؾو لؼ ذاكر لػ سنرا ك  عميػ سف    عجم  حتب  دتفنرو 

قمت  لهلل سييهلل الشب  ق   زكادمحمػ إلب قؾلو عغيسهلللهؾنهلل لفنران  بفراقػ  ؼ قهللؿ إف هللا قهللؿ
سف  ى ا ستتفنر س ؾو فان  سنيد هللا كنتؾلو كالدان اآل رت  ؼ  ير ندهللسه فنمؽ نث  نهلل 

 .(ٔ)عهللئذ قهلللت

                                         

  الدظؾ  كريرىهلل السذرف  ف، بهللم الغمب  كالعمي  صحيحو حتهللم السغهلللؼ البخهللنو ف نكاه  (ٔ)
، بهللم  يهللف سف  خيير انرس و   لهؾف طالقهلًل إ  بهلللشي  (، كندمؼ ف  صحيحو حتهللم الظالؽٖٖٕٙ)
(ٔٗٚٛ.) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=1548&idfrom=4432&idto=4520&bookid=52&startno=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=1548&idfrom=4432&idto=4520&bookid=52&startno=31#docu
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  التردمحمي 
كحػػديج  ،سف تػػبب نػػخكؿ اآللػػ  نػػهلل دمحمػػهللس فػػ  الرػػحيحيؽ نػػؽ حػػديج ا ػػؽ عبػػهللي

كلسؾافنتػو لدػيهللؽ النػررف ك عؾيػ   ،لرػح  ا حهلل يػج كالترػري  بػهلللشخكؿ ،دمحمهلل ر عشػد ندػمؼ
ك  لسشػػػػع سف لهػػػػؾف  ،كالنػػػػؾؿ بهلل تػػػػبهللم نؾقػػػػؾؼ عمػػػػب الشنػػػػ  كالدػػػػسهللع ،السفدػػػػريؽ عميػػػػو

 .التغهللير ف  طمب الشفن  كنحؾ ذلػ الدبب رزبو عمييؽ ىؾ نهلل كقع نؽ
 َّ مس جئحئ يي زيمينيىيُّ   

 . ٖ٘ا حخام 
سف بعػػض الشدػػهللس قمػػؽ  ذحػػر  نػػخكؿ اآللػػ   تػػبب ذحػػر ا ػػؽ دمحمػػخو كالذػػؾحهللن   سف

 .(ٔ)هللا الردمحمهللؿ كلؼ ي حرنهلل، فشخؿ فييهلل ذحر الشدهللس
لغخك الردمحمهللؿ ك   غخك الشدهللس كإنسهلل لشهلل نر    عؽ سـ تمس  ن   هللا عشيهلل سنيهلل قهلللت

 ،ٕٖالشدهللس   َّحس ينٰىريزيمينيىيييجئُّ   السيرال ففنخؿ هللا
 َّ مس جئحئ زيمينيىيييُّ  كسنخؿ فييهلل  نجهللىد قهللؿ

   .(ٖ)قدنت السديش  نيهللدمحمرت ،(ٕ)ععيش كحهللنت سـ تمس  سكؿ 
نهلل سنى ح  و س إ  لمردمحمهللؿ كنهلل   كعؽ سـ عسهللنت ا نرهللني  سنيهلل س ت الشب  ملسو هيلع هللا ىلص فنهلللت

 زيمينيىيييُّ   سنى الشدهللس ي حرف بذ س ؟ فشخلت ى ه اآلل 

َّ مس جئحئ
 (ٗ).    

هلًل حػػهلللبغؾو ذحػػر دمحمسيػػؾن السفدػػريؽ ىػػ يؽ الحػػديثيؽ لكػػؽ نػػشيؼ نػػؽ ذحرىسػػهلل دمحمسيعػػ
                                         

 .(ٖٓٗ-ٜٖٖ/ٗ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٔٚٔٔ/ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ)
 .(ٓٗٔ/ٔ) ، ا ؽ ا  ير،الشيهللل  -.السرست كالجسع ُعُعؽ  الغعيش  (ٕ)
( كالشدهللئ  ف  تششو حتهللم ٕٕٖٓتششو حتهللم التفدير، بهللم كنؽ تؾنت الشدهللس) الترن و  ف نكاه  (ٖ)

 .(ٗٓٗٔٔالتفدير)
كدمحمهللس ا ؽ عبهللي  ،(ٕٖٔٔتششو حتهللم التفدير، بهللم كنؽ تؾنت ا حخام) نكاه  الترن و  ف  (ٗ)

 ر.عشد الظبرو كفت  الندي
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 .كالذؾحهللن  كا ؽ عهللوؾن
 .مس  حهلللظبرو كا ؽ عظي  كا ؽ حثيرحديج سـ ت كنشيؼ نؽ ذحر

 .كنشيؼ نؽ ذحر حديج سـ عسهللنت حهلللنرطب 
ا حهلل يج الس حؾنت كإف حهللنت    خمؾ نؽ ننهللؿ ف  إتشهلل ىهلل إ  سنو لعتزد 

 .ف  الشخكؿ نررف نسهلل لجعميهلل تببهللً كسقؾاؿ السفدريؽ كتيهللؽ ال ،بهلللذؾاىد الحديثي 
 مي خنمنىنينجهمهىهيهجيحيخي حن خلملىليلجمحمخمممىميمجنُّ   

 .ٖٙا حخام   َّىييي

سف الشبػػػػ  ملسو هيلع هللا ىلص  ظػػػػب انػػػػرست   ذحػػػػر ا ػػػػؽ دمحمػػػػخو كالذػػػػؾحهللن  سف تػػػػبب الشػػػػخكؿ ىػػػػؾ
فمسػهلل نخلػت اآللػ  قػهلللؾا ن ػيشهلل لػهلل نتػؾؿ  ،ليخكدمحميهلل زيػد  ػؽ حهللن ػ  فكرىػت ىػ  كسىميػهلل ذلػػ

 .(ٔ)هللا
 مب ّٰرئزئمئنئىئيئربزب ِّ ٰذٰرٰىٌٍَُُّّّّّ  

 لك مثنثىثيثىفيفىقيقاك زث نبىبيبرتزتمتنتىتيترث

 .ٖٚا حخام   َّنن من مكىكيكملىليلامممرنزن

                                         

 ( .ٖٓٗ/ ٗ(، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٚٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ)

  العمؼ نؽ ى  السخظؾب  عمب قؾليؽ ا تم  سى 

  .زيشب  شت دمحمحشسنيهلل   النؾؿ ا كؿ

   سـ حمثـؾ  شت عنب   ؽ س   نعيو.سنيهلل   النؾؿ الثهللن 

  الس حؾنت.كيرى ا ؽ دمحمخو سف اآلل  عهللن  ف  دمحمسيع الستنشيؽ كى   ؾط   لمنر  

  في ه اآلل  عهللن  ف  -بعد ذحره لألحهلل يج كاآل هللن ف   فديره ل ل   -قهللؿ ا ؽ حثير 
تيهللن  حد ىشهلل، ك  ، كذلػ سنو إذا حهؼ هللا كنتؾلو بذ س فميس  حد نخهلللفتو ك  ا دمحمسيع ا نؾن
لجدكا ف  سنفديؼ فال كنبػ   يتنشؾف حتب لحهسؾؾ  يشيؼ  ؼ    )، حسهلل قهللؿ هللا  عهلللبنسو ك  قؾؿ

 (. ٜٙٔ/ٙ) حردمحمهلل نسهلل قزيت ..( تؾنت الشدهللس
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لسػهلل زكدمحمػو الشبػ  صػمب زيد  ػؽ حهللن ػ  الكمبػ  ا في ا نهللنهللف سف اآلل  نخلت  ف  
 .(ٔ)هللا عميو كتمؼ   خيشب  شت دمحمحش حسهلل  ندـ

دمحمهللس زيػد لذػهؾ انرس ػو إلػب الشبػ    قهللؿ ،كدمحمهللس عؽ سنس  ؽ نهلللػ ن   هللا عشو
َّنبىبيبرتزتمتنتىتنن مب ىئيئربزب ُّ ملسو هيلع هللا ىلص ففنره سف لسدهيهلل ففنخؿ هللا

(ٕ). 
كصػػراح  لفغػػو كنؾافنتػػو لدػػيهللؽ  ،فيػػ ا الحػػديج تػػبب لشػػخكؿ اآللػػ  لرػػح  تػػشده

   .(ٖ)كإدمحمسهللع السفدريؽ عميو ،النررف
 َّ مك جفحفخفمفحقمقجكحكخكلك مغ خضمضحطمظجعمعجغُّ   

 .ٓٗا حخام  

لؾ حهللف نتػؾؿ هللا صػمب   قهلللت ،عهللئذ  تبب نخكؿ اآلل  حديجيرى الذؾحهللن  
نػػػؽ الػػػؾح  لكػػػتؼ ىػػػ ه اآللػػػ  أكإذ  نػػػؾؿ لمػػػ و سنعػػػؼ هللا عميػػػو  هللا عميػػػو كتػػػمؼ حهلل سػػػهلل وػػػي هللً 

أسندػػػ عميػػػ زكدمحمػػ كا ػػي هللا ك خفػػ  فػ  نفدػػػ نػػهلل هللا  ،كسنعسػت عميػػوا بػػهلللعتي ففعتنتػو
أكحػػػهللف سنػػػر هللا نفعػػػؾ ا كإف   ؾلػػػوإلػػػب ق ،نبدلػػػو ك خذػػػب الشػػػهللي عهللا سحػػػي سف  خذػػػهللها

فػفنخؿ هللا  عػهلللب أنػهلل حػهللف دمحم سبػهلل سحػد  ، ػخكج حميمػ  ا شػو  نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لسهلل  خكدمحميػهلل قػهلللؾا
نػػؽ ندمحمػػهلللكؼ كلكػػؽ نتػػؾؿ هللا ك ػػهلل ؼ الشبيػػيؽا كحػػهللف نتػػؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  بشػػهلله كىػػؾ صػػغير فمبػػج 

أا عػػؾىؼ آلبػػهللئيؼ ىػػؾ سقدػػو عشػػد هللا   فػػفنخؿ هللا ،دمحم زيػػد  ػػؽ  حتػػب صػػهللن ندمحمػػال لنػػهللؿ لػػو
كفػالف س ػؾ فػالف  ،فاف لؼ  عمسؾا ربهللسىؼ فػا ؾانكؼ فػ  الػديؽ كنػؾاليهؼا فػالف نػؾلب فػالف

                                         

 (.ٖٔٗ/ ٗ(، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٚٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ)
 َكُ ْخِف  ِف  َنْفِدَػ َنهلل ّللاَُّ ُنْبِدلِو()  ، عشد قؾلو  عهلللبدمحمو الشدهللئ  ف  تششو حتهللم التفديرس ر  (ٕ)
البخهللنو ف  صحيحو حتهللم التفدير،  كنكاه  شخكؿ.   ترري  تبب ال(  ي ا المفٚٓٗٔٔ)

َكُ ْخِف  )سف ى ه اآلل    عؽ سنس ن   هللا عشو( ٚٛٚٗ،نقؼ )َكُ ْخِف  ِف  َنْفِدَػ َنهلل ّللاَُّ ُنْبِدلِو()بهللم
 .وفف زيشب  شت دمحمحش كزيد  ؽ حهللن   نخلت ف  ِف  َنْفِدَػ َنهلل ّللاَُّ ُنْبِدلِو(

 كهلللظبرو كالبغؾو كا ؽ عظي  كا ؽ دمحمخو كالنرطب  كا ؽ حثير كالذؾحهللن  كا ؽ عهللوؾن.   (ٖ)
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 .(ٔ)أىؾ سقدو عشد هللاا لعش  سعدؿ
 .(ٕ)كسنهلل ا ؽ دمحمخو حالنو نحتس  لمشخكؿ كالتفدير نعهللً 

فهلللحديج الس حؾن   لر  سف لهؾف تببهلًل لشخكؿ اآلل  لسهلل فيو نؽ الزع  
 دريؽ  دؿ سف لو سصاًل عهللا سعمؼ.لكؽ تيهللؽ اآللهلل  كسقؾاؿ السف ،الذديد

 نيىيييجئحئخئمئهئ مي منننىنينٰىريزي زن ممرنُّ   

 حس هتمثحجمججحمحجخمخجس مت حبخبمبهبجتحتخت جب

 حف مظجعمعجغمغجف حط خسمسحصخصمصجضحضخضمض

 .ٓ٘ا حخام   َّ مك خفمفحقمقجكحكخكلك

 سـ ىهللنئ  شت س   طهلللػبسف  سف تبب نخكؿ اآلل  ىؾذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

قهلللػت  ظبشػػ  نتػػؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فهللعتػػ ن  إليػػو فعػػ نن   ػؼ سنػػخؿ هللا  عػػهلللب أ إنػػهلل سحممشػػهلل لػػػ  ،
سزكادمحمػ الال   ر يت سدمحمػؾنىؽ كنػهلل نمكػت لسيشػػ نسػهلل سفػهللس هللا عميػػ كبشػهلل  عسػػ كبشػهلل  

ىػػهللدمحمرف نعػػ كانػػرست نتنشػ  إف كىبػػت نفدػػيهلل عسهلل ػػ كبشػػهلل   هلللػػ كبشػػهلل   هلل  ػػ الال ػػ  
 .(ٖ)لمشب  ا اآلل  قهلللت فمؼ سكؽ سح  لو  ن  لؼ سىهللدمحمر حشت نؽ الظمنهللس

 فهلللحديج إتشهلل ه  عي    لحتم بو فهللآلل  نخلت ا تداس لبيهللف سحؾاؿ الشب 
 .(ٗ)كنهلل ال و لخرو كيعؼ ريره ،ف  الشكهلل  نهلل ال و لح  كيحـر ملسو هيلع هللا ىلص
 خي خنمنىنينجهمهىهيهجيحي حن خلملىليلجمحمخمممىميمجنُّ   

 .ٔ٘ا حخام   َُِّّّّٰرئزئمئنئىئيئ َّ ميىيييٰذٰرٰىٌٍّّ

                                         

 (ٖٖٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ)
 .(ٖٚٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
( كىؾ نؽ طريي ٕٖٗٔ) ، بهللم كنؽ تؾنت ا حخامرن و ف  تششو حتهللم س ؾام التفديرنكاه الت (ٖ)

 . ع  الحديج ا ؽ عدو كا ؽ العرب  .عؽ سـ ىهللنئ -كىؾ بهللذاف  عي  يرت   -س   صهللل  
 (.ٖٖ٘/ٗ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٚٚٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٗ)
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 .(ٔ)بػ  ملسو هيلع هللا ىلص نػؽ الغيػرتذحر ا ؽ دمحمخو  كالذػؾحهللن  سف تػبب الشػخكؿ ىػؾ نػهلل كقػع  زكاج الش
عهللئذػػ  قهلللػت  حشػػت سرػهللن عمػػب الال ػ  كىػػبؽ سنفدػيؽ لرتػػؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. كسقػؾؿ  ك يػػب عػؽ 

 حن خلملىليلجمحمخمممىميمجنُّ  نفدػػػػػػػػػػيهلل؟ فمسػػػػػػػػػػهلل نػػػػػػػػػػخؿ قؾلػػػػػػػػػػو  عػػػػػػػػػػهلللب السػػػػػػػػػػرست 

 .(ٕ)قهلللت قمت  عهللا نهلل سنى نبػ إ  لدهللنع لػ ف  ىؾاؾ َّخنمنىنينجهمهيئ
 حن خلملىليلجمحمخمممىميمجنُّ   فػػػػػػفنخؿ هللا   كلفػػػػػػ  سحسػػػػػػد كالشدػػػػػػهللئ 

َّخنمنىنينجهمهيئ
(ٖ). 

يتبيؽ سف سكثر حالـ السفدريؽ يدكن حؾؿ نعشب اآلل  كالسرا  نشيهلل  كف تبب 
 .ليس فييهلل الترري  بهلللشخكؿ (بعد سف نخلت)  كسف نكال  الرحيحيؽ  مف  ،الشخكؿ

 زث نبىبيبرتزتمتنتىتيترث مب ربزبُّ   
  .ٕ٘ا حخام   َّيك ىك مثنثىثيثىفيفىقيقاكلكمك

ذحػػر ا ػػؽ دمحمػػخو كالذػػؾحهللن  سف ىػػ ه اآللػػ  نخلػػت نجػػهللزات  زكاج الشبػػ  ملسو هيلع هللا ىلص كن ػػهلًل 
 .(ٗ)اآل رتعشيؽ عمب حدؽ صشيعيؽ ف  ا تيهللنىؽ هللا كنتؾلو كالدان 

فمسػػهلل ا تػػرف نتػػؾؿ هللا حػػهللف دمحمػػخاؤىؽ سف    ،لسػػهلل  يػػرىؽ نتػػؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حسػػهلل  نػػدـ
يتػػخكج بغيػػرىؽ سك لدػػػتبدؿ  يػػؽ سزكادمحمػػػهلًل ريػػرىؽ إ  ا نػػهللس كالدػػػرانو  ػػؼ ندػػػخ حهػػؼ ىػػػ ه 
اآلل  كسبهلل  لو التخكج كلكؽ لؼ لنع نشو بعد ذلػػ  ػخكج لتكػؾف السشػ  لرتػؾؿ هللا صػمب هللا 

                                         

 (.ٖٗ٘/ٗ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٜٚٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ)
كندمؼ ف  صحيحو حتهللم  ،(ٛٛٚٗ) ردمحم  نؽ  ذهللس ، بهللمالتفديرم صحيحو حتهلل البخهللنو ف  (ٕ)

 (.ٗٙٗٔ)الر هللع، بهللم دمحمؾاز ىبتيهلل لزر يهلل
   ردمحم  نؽ ، قؾلو  عهلللبكالشدهللئ  ف  الكبرى حتهللم التفدير ،(ٕٕٔ٘٘نكاه سحسد ف  ندشده ) (ٖ)

 (.ٗٔٗٔٔ) ذهللس نشيؽ
 (.ٖ٘٘-ٖٔ٘/ٗ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٜٚٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٗ)

 



ٕٔ٘ 

 

 

   .(ٔ)عميو كتمؼ عمييؽ
حهللنػػػػت العػػػػرم  فعمػػػػو لنػػػػؾؿ   ػػػػ  كقػػػػهللؿ ا ػػػػؽ زيػػػػد  ىػػػػ ا وػػػػ س  ) الذػػػػؾحهللن قػػػػهللؿ 

زكدمحمتػػ ، كسعظشػػ  زكدمحمتػػػ، كقػػد سنكػػر الشحػػهللي، كا ػػؽ دمحمريػػر نػػهلل ذحػػره ا ػػؽ زيػػد. قػػهللؿ ا ػػؽ 
دمحمريػػر  نػػهلل فعمػػت العػػرم ىػػ ا قػػو. كيػػدفع ىػػ ا ا نكػػهللن نشيسػػهلل نػػهلل س ردمحمػػو الػػدانقظش  عػػؽ 
س ػػ  ىريػػرت قػػهللؿ  حػػهللف البػػدؿ فػػ  الجهللىميػػ  سف لنػػؾؿ الردمحمػػ  لمردمحمػػ    شػػخؿ لػػ  عػػؽ انرس ػػػ 

ػ عػػؽ انرس ػػ ، فػػفنخؿ هللا عػػخ كدمحمػػ  ك  سف  بػػدؿ  يػػؽ كس ردمحمػػو سلزػػهلل عشػػو البػػخان كسنػػخؿ لػػ
 .(ٕ)(كا ؽ نر كيو

 جئ ىنينٰىريزيمينيىييي نن ملىليلامممرنزنمنُّ 
 جح جتحتختمتهتمثحجمج هب حئخئمئهئجبحبخبمب
 جغ مصجضحضخضمضحطمظجعمع خص محجخمخجسحسخسمسحص
 .ٖ٘ا حخام   َّخكلكمكجلحلخلملهلجمحمخم حك مغجفحفخفمفحقمقجك

 (ٖ)،تػػػبب نػػػخكؿ ىػػ ه اآللػػػ  حػػػديج سنػػس  ػػػؽ نهلللػػػػ ذحػػر  ا ػػػؽ دمحمػػػخو كالذػػؾحهللن 
قهللؿ  لسهلل  خكج الشب  ملسو هيلع هللا ىلص زيشب  شت دمحمحش،  عهلل النـؾ فظعسؾا،  ؼ دمحممدؾا يتحد ؾف. قػهللؿ  

، فف ػػ  حفنػػو يتييػػف لمنيػػهللـ فمػػؼ لنؾنػػؾا، فمسػػهلل نسى ذلػػػ قػػهللـ، فمسػػهلل قػػهللـ قػػهللـ نػػؽ قػػهللـ نػػؽ النػػـؾ
قػػهللؿ   ،نؾا فػػهللنظمنؾا ػػؼ إنيػػؼ قػػهلل ،كإف الشبػػ  ملسو هيلع هللا ىلص دمحمػػهللس ليػػد   فػػاذا النػػـؾ دمحممػػؾي كبنػػ   ال ػػ  

فػػ ىبت س  ػػ  فػػفلنب  ،قػػهللؿ  فجػػهللس حتػػب   ػػ ، فج ػػت فػػف بر  الشبػػ  ملسو هيلع هللا ىلص سنيػػؼ قػػد انظمنػػؾا
 نن ملىليلامممرنزنمنُّ  قػػػػهللؿ  كسنػػػػخؿ هللا عػػػػخ كدمحمػػػػ   ،الحجػػػػهللم  يشػػػػ  كبيشػػػػو

                                         

 . (ٕٙٔ/ٙ فدير ا ؽ حثير) (ٔ)
فيو إتحهللؽ   (ٕٜ/ٚ)كقهللؿ الييثس  ف  نجسع الخكائد ،(ٕٕٔ٘)ف  حذ  ا تتهللننكاه البخان  (ٕ)
 .ؽ عبدهللا  ؽ س   فركت كىؾ نتركؾ 

، كإنسهلل تحهللؽ  ؽ عبدهللا ليؽ الحديج دمحمداً إ  قهللؿ البخان  كقهللؿ ا ؽ حثير بعد ذحره لمحديج
 (.ٜٕٔ-ٕٛٔ/ٙ)فيو  نؽ ى ا الؾدمحمو كبيشهلل العم  ذحرنهلله  نهلل لؼ نحفغو إ

 (.ٖٙ٘/ ٗ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٓٛٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٖ)
 



ٖٔ٘ 

 

 

 هب حئخئمئهئجبحبخبمب جئ ىنينٰىريزيمينيىييي
 خص محجخمخجسحسخسمسحص جح جتحتختمتهتمثحجمج
 حك مغجفحفخفمفحقمقجك جغ مصجضحضخضمضحطمظجعمع

َّخكلكمكجلحلخلملهلجمحمخم
(ٔ). 

حهللنؾا يتحيشؾف طعػهللـ الشبػ  ملسو هيلع هللا ىلص، فيػد مؾف عميػو سنيهلل نخلت ف  قـؾ   الثهللن  كالنؾؿ
قبػػ  الظعػػهللـ فينعػػدكف إلػػب سف لظػػبخ،  ػػؼ لػػفكمؾف ك  لخردمحمػػؾف، فػػفنركا سف   يػػد مؾا حتػػب 

 . يتذف ليؼ، كسف يشررفؾا إذا سكمؾا
ب  فػ  كافنت نب  ف   الل سك كافنش  ن   قهللؿ عسر  ؽ الخظهللم  عؽ سنس قهللؿ

  نتػػػػػػػػؾؿ هللا لػػػػػػػػؾ ا خػػػػػػػػ   نػػػػػػػػؽ ننػػػػػػػػهللـ إ ػػػػػػػػراىيؼ نرػػػػػػػػمب فػػػػػػػػفنخؿ هللا لػػػػػػػػهلل   ػػػػػػػػالل قمػػػػػػػػت
يػػػػػد   عميػػػػػػ البػػػػػر كالفػػػػػهللدمحمر فمػػػػػؾ حجبػػػػػت   كقمػػػػػت، ٕ٘ٔالبنػػػػػرت  َّحصخصمصجضحضخضحقُّ 

  سنيهلل  الستنشيؽ ففنخلت رلػ  الحجػهللم كبمغشػ  وػ س نػؽ نعهللنمػ  سنيػهلل  السػتنشيؽ فنمػت
لػػػتكفؽ عػػػػؽ نتػػػؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سك ليبدلشػػػػو هللا سزكادمحمػػػػهلل  يػػػرا نػػػػشكؽ حتػػػػب انتييػػػت الػػػػب إحػػػػدى 

لهلل عسر سنهلل ف  نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهلل لعػ  ندػهللسه حتػب  عغيػؽ سنػت   سنيهلل  الستنشيؽ فنهلللت
 .(ٕ)٘التحريؼ  َّجح مبهب خب حئخئمئهئجبحبُّ   فكففت ففنخؿ هللا

حػػػػديج سنػػػػس فػػػػ  قرػػػػ  زيشػػػػب ككليستيػػػػهلل لرػػػػح  تػػػػشده  فدػػػػبب نػػػػخكؿ ىػػػػ ه اآللػػػػ  ىػػػػؾ 
 .كاحتجهللج دمحمسيؾن السفدريؽ فيو ،ك رريحو بهلللشخكؿ كالديهللؽ النررف يدؿ عميو

عػؽ دمحمسيػؾن السفدػريؽ سف تػبب نػخكؿ اآللػ  حػديج سنػس فػ   كحهب ا ؽ عظيػ 
 .(ٖ)قر  زيشب ن   هللا عشيهلل

                                         

، بهللم نؽ قهللـ نؽ نجمدو سك  يتو كلؼ لدتفذف سصحهللبو سك ا تت  اف صحيحو حتهللم البخهللنو ف  (ٔ)
ج زيشب  شت دمحمحش كندمؼ ف  صحيحو حتهللم الشكهلل ، بهللم زكا ،(ٕٔٚٙ) ييف لمنيهللـ لينؾـ الشهللي

 (.ٕٛٗٔ)رل  الحجهللمكنخكؿ 
 .(ٖٛٗٗ)كا نؽ ننهللـ إ راىيؼ نرمبكا خ  ، بهللمصحيحو حتهللم التفدير البخهللنو ف  (ٕ)
 .(ٖٜ/ٖٔ)ا ؽ عظي ،  ،سحرن الؾدمحميخال (ٖ)



ٔ٘ٗ 

 

 

قرػ  زيشػب كقد ذىب بعض سى  العمؼ إلب سنو    عهللنض  يؽ حديج سنس فػ  
رػػح  ا حهلل يػػج كالجسػػع نسهػػؽ ل (كافنػػت هللا فػػ   ػػالل)  كحػػديج سنػػس فػػ  قرػػ  عسػػر

 . يشيسهلل
كلػػيس فػػ  الخبػػريؽ  عػػهللنض لجػػؾاز سف لهػػؾف قػػؾؿ عسػػر حػػهللف )قػػهللؿ ا ػػؽ عهللوػػؾن 

 .(ٔ)(قب  البشهللس  خيشب بنمي   ؼ عنبتو قر  كليس  زيشب فشخلت اآلل  با رىهلل
 َّخكلكمكجلحلخلملهلجمحمخم حك مغجفحفخفمفحقمقجك جغ معُّ 

  .ٖ٘ا حخام  
ذحر ا نهللـ ا ؽ دمحمخو كالذػؾحهللن  فػ   فدػيرىسهلل سف نػخكؿ ىػ ه اآللػ  ىػؾ نػهلل دمحمػهللس 

قهللؿ  نخلت ف  ندمحمػ  ىػؼ  َّخم مغجفحفخفمف جغ معُّ  عؽ ا ؽ عبهللي ف  قؾلو  عهلللب 
ف  سىػػ  عهللئذػػ ؟ قػػهللؿ  قػػد ذحػػركا سف يتػػخكج بعػػض ندػػهللس الشبػػ  ملسو هيلع هللا ىلص بعػػده، قػػهللؿ ندمحمػػ  لدػػفيهلل

  .(ٕ)ذلػ
فحـر هللا عمب الشهللي  خكج ندهللئو بعده حران  لو صمب هللا   دمحمخو  ؼ قهللؿ ا ؽ 

 .(ٖ)عميو كرلو كتمؼ
 َّزبمبنبىبيبرت رب ِّّٰرئزئمئنئىئيئُّ  

 .ٙ٘ا حخام  
سف  ش    عؽ ا ؽ عبهللي، ف(ٗ)ذحر الذؾحهللن  س ر ا ؽ عبهللي ف  تبب نخكؿ اآلل        

إترائي  قهلللؾا لسؾتب عميو الدالـ  ى  لرم  نبػ؟ فشهلل اه نبو عخ كدمحم   لهلل نؾتب 
تفلؾؾ ى  لرم  نبػ، فن   نعؼ سنهلل سصم  كنالئكت  عمب سنبيهللئ  كنتم ، ففنخؿ هللا 

                                         

 .ـٜٗٛٔ،  ان التؾندي ، (ٔٛ/ٕٕ)ف  التفدير، دمحم الظهللىر ا ؽ عهللوؾن، التحرير كالتشؾير (ٔ)

 (.ٖٚ٘/ٗالندير، الذؾحهللن ، )، كفت  (ٕٛٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
 .(ٕٛٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٖ)
 (.ٖٖٙ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٗ)



ٔ٘٘ 

 

 

 رب ِّّٰرئزئمئنئىئيئُّ    عخ كدمحم  عمب نبيو ملسو هيلع هللا ىلص
َّزبمبنبىبيبرت

(ٔ). 
 .اآلل ذحر تبب نخكؿ كحديج حعب  ؽ عجرت ف  الرحيحيؽ ليس فيو 

 َّىقيق يف ىتيترثزثمثنثىثيثىف نت زتمتُّ  
  .ٚ٘ا حخام  

نخلػػت فػػ  الػػ يؽ طعشػػؾا عميػػو حػػيؽ س ػػ  صػػفي   ذحػػر ا ػػؽ دمحمػػخو كالذػػؾحهللن  سنيػػهلل
   .(ٕ) شت حي ّ 

  .(ٖ)ق فؾا عهللئذ  نخلت ف  ال يؽ سنيهلل  كقي 
   .(ٗ)هرن  سنيهلل نخلت ف  سصحهللم الترهللكيركذحر الظبرو كا ؽ حثير عؽ ع

 .(٘)حثير سف اآلل  عهللن كندمحم  ا ؽ 
 ني ننىنينٰىريزيميُّ                                                           

 .ٜ٘ا حخام   َّجتحتختمت هب ىيييجئحئخئمئهئجبحبخبمب
    عشد  فديره ل ل  ذحر الذؾحهللن 

كحهللنػت انػرست  ، ردمحمت تؾ ت بعػد نػهلل  ػرم الحجػهللم لحهللدمحمتيػهلل  عؽ عهللئذ  قهللؿ 
لػهلل تػؾ ت سنػهلل عهللا نػهلل  خفػيؽ عميشػهلل   فنػهللؿ ،فررىػهلل عسػر ،دمحمديس     خفب عمب نؽ لعرفيػهلل

                                         

كدمحمهللس  ،ر  ؽ س   السغيرت كىؾ صدكؽ ييؼكف  تشده دمحمعف ،(ٖٕٕ/ٙذحره ا ؽ حثير ف   فديره ) (ٔ)
 .(ٚٚٔ/ٜٔ)عشد الظبرو عؽ قتهلل ت كريره

ذحره الظبرو كا ؽ حثير .(ٖٗٙ/ٗ)، الذؾحهللن ، رفت  الندي، ك (ٗٛٔٔ/ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ)
 نؽ طريي العؾف  عؽ ا ؽ عبهللي.

 .(ٖٗٙ/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ،  (ٖ)
 .(ٛٚٔ/ٜٔ)  فدير الظبرو  (ٗ)
 .(ٕٙٗ/ٙ)  فدير ا ؽ حثير( ٘)



ٔ٘ٙ 

 

 

كنتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ف   يت  كإنو ليتعذػب كفػ   ،فهللنكفف  نادمحمع   فهللنغرو حي   خردمحميؽ؟ قهللؿ
فنػهللؿ لػ  عسػر حػ ا  ،لهلل نتؾؿ هللا إنػ   ردمحمػت لػبعض حػهللدمحمت   فد مت كقهلللت ،يده عرؽ 

إنػو قػد سذف لكػّؽ »   فنػهللؿ ،  يػده نػهلل ك ػعوكإف العرؽ ف ،ففكح  إليو  ؼ نفع عشو، كح ا
 .(ٔ)«سف  خردمحمؽ لحهللدمحمتكّؽ 

ندػهللس  سـ تمس  قهلللت لسهلل نخلت ى ه اآلل  يدنيؽ عمػييؽ نػؽ دمحمال يػبيؽ  ػرجكعؽ 
 .(ٕ)لدهيش  كعمييؽ سكدي  تؾ  يمبدشيهللربهللف نؽ اغا نرهللن حفف عمب نؤكتيؽ ال

                                                          لسػػػػػػػػػػػػػػػهلل نخلػػػػػػػػػػػػػػػت ،نحػػػػػػػػػػػػػػػؼ هللا ندػػػػػػػػػػػػػػػهللس ا نرػػػػػػػػػػػػػػػهللن  عػػػػػػػػػػػػػػػؽ عهللئذػػػػػػػػػػػػػػػ  قهلللػػػػػػػػػػػػػػػتك 

وػػػػػػػػػػػػػػػػنؽ  َّمت ىيييجئحئ ني ننىنينٰىريزيميُّ 
 .كصميؽ  م  نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حفنسهلل عمب نؤكتيّؽ الغربهللف ،فهللعتجرف  يهلل ،نركطيؽ

  :أسباب الشز ل الت) ذنرها ا ُ َزو  الذمنا )  ) سمرة سبأ حدب السقرر
  قؾؿ هللا  عهلللبكذحر الذؾحهللن  عشد  ،دمحمخو لدؾنت تبف تببهلًل لمشخكؿلؼ ي حر ا نهللـ ا ؽ 

 .ٖٗتبف   َّ ىل ىفيفىقيقاكلكمكىكيكمل يث مثنثىثُّ 

كبنػػ   ، ػرج سحػدىسهلل إلػب الدػهللح  ،حػهللف ندمحمػػالف وػريهيؽ  عػؽ س ػ  نزيػؽ قػهللؿ  
فمسهلل بعج هللا الشبّ  ملسو هيلع هللا ىلص حتب إلب صهللحبو لدفلو نهلل فع ؟ فكتب إليو سنػو لػؼ يتبعػو  ،اآل ر

 لشػ    فنػهللؿ ، ػؼ س ػب صػهللحبو ،فتػرؾ  جهللن ػو ،سحد نؽ قريش إّ  نذالػ  الشػهللي كندػهللكيشيؼ
  قػهللؿ ،كحػ ا ،إلب ح ا  إلب نهلل  دعؾ؟ قهللؿ  فنهللؿ ،فف ب الشب  ملسو هيلع هللا ىلص ،كحهللف لنرس الكتب ،عميو

                                         

  (   د مؾا  يؾ  الشب  إ  سف يتذف لكؼ  )، بهللم قؾلوصحيحو حتهللم التفدير البخهللنو ف  (ٔ)
ى ا ( كليس ف  ٕٓٚٔ)كندمؼ ف  صحيحو حتهللم الدالـ، بهللم إبهللح  الخركج لمشدهللس ،(ٚٔ٘ٗ)

، كا تمفت كؿ رل  الحجهللم،  ف لفغ  الرحيحيؽ  دكف نخ الحديج تبب لشخكؿ رل  الحجهللم
  ردمحمت  ، كف  لف لهللتؾ ت حرصهلًل عمب سف يشخؿ الحجهللمعرفشهللؾ   الركالهلل  ف  حديج عهللئذ   مف 

خكؿ رل  ، كقد ذحر ا ؽ حثير سف قر  تؾ ت حهللنت بعد نهللدمحمتيهللتؾ ت بعد نهلل  رم الحجهللم لح
 .الحجهللم حسهلل ف  البخهللنو 

 (.ٕٚٗ/ٙ)كذحره ا ؽ حثير ،(ٔٓٔٗس ردمحمو س ؾ اك  ف  تششو نختررًا ) (ٕ)



ٔ٘ٚ 

 

 

إنػػو لػػؼ يبعػػج نبػػّ  إّ  ا بعػػو نذالػػ    كنػػهلل عمسػػػ  ػػ لػ؟ قػػهللؿ  قػػهللؿ ،سوػػيد سنػػػ نتػػؾؿ هللا
 يث مثنثىثُّ   فشخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه اآللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهلل  ،كندػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهللكيشيؼ ،الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهللي

ففنتػػػػػػ  إليػػػػػػو الشبػػػػػػ  صػػػػػػمب هللا  ،َّ ىل ىفيفىقيقاكلكمكىكيكمل
 (ٕ).(ٔ)إف هللا قد سنخؿ  رديي نهلل قمت  عميو كتمؼ

 الذوومنا )  ووو) سوومرة  ووواطر حدوووب أسووباب الشوووز ل التوو) ذنرهوووا ا ووُ َوووزو 
   :السقرر

عشد قؾؿ هللا ذحر الذؾحهللن   ،لؼ ي حر ا نهللـ ا ؽ دمحمخو لدؾنت فهللطر تببهلًل لمشخكؿ
 جك جفحفخفمفحقمق مغ مظجعمعجغُّ   عهلللب

 .ٜٕفهللطر  َّحكخكلكمكجل
 سف حريؽ  ؽ الحهللنل  ؽ عبد السظمب  ؽ عبد نشهللؼ نخلت فيو  عؽ ا ؽ عبهللي

 جك جفحفخفمفحقمق مغ مظجعمعجغُّ 

 (ٗ).(ٖ)َّحكخكلكمكجل

 :الشز ل الت) ذنرها ا ُ َزو  الذمنا )  ) سمرة اس حدب السقررأسباب 
 يب مئنئىئيئربزبمبنبىب زئ ٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئُّ 

 يك ىثيثىفيفىقيقاكلكمكىك نث رتزتمتنتىتيترثزثمث
 يي ىنينٰىريزيمينيىي نن ملىليلامممرنزنمن
 جح جتحتختمتهتمثحجمج هب جئحئخئمئهئجبحبخبمب

لػػػػػػػػػػس   َّ جغ خصمصجضحضخضمضحطمظجعمع حص محجخمخجسحسخسمس

                                         

 .(ٜٖٙ-ٜٖ٘/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ، ( ٔ)
 ( كالحديج نرت .ٕٙٛ/ٙ)ف   فديرهذحره ا ؽ حثير  (ٕ)
 .(ٜٔٗ /ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ،( ٖ)
  يرك . ،الفكر ان  ،(ٕٕ/ٚ)،ذحره الديؾط  ف  الدن السشثؾن ف  التفدير بهلللسف ؾن (ٗ)



ٔ٘ٛ 

 

 

ٔ -ٕٔ. 

 يك ىقيقاكلكمكىكُّذحر ا نػهللـ ا ػؽ دمحمػخو عشػد  فدػير قػؾؿ هللا  عػهلللب           

     .(ٔ) ال   سقؾاؿ  ؼ قهللؿ ف  سذل  س   دمحمي  لمشب  ملسو هيلع هللا ىلص ...( َّملىليلام

كػهللف الشبػ  ملسو هيلع هللا ىلص لنػرس فػ  السدػجد فيجيػر  »الذؾحهللن  عؽ ا ؽ عبػهللي قػهللؿ  كذحر 
بػػهلللنراست، حتػػب  ػػفذى بػػو نػػهللي نػػؽ قػػريش، حتػػب قػػهللنؾا ليف ػػ كه، كإذا سيػػدييؼ نجسؾعػػ  إلػػب 

عسػ    يبرػركف، فجػهللؤكا إلػب الشبػ  ملسو هيلع هللا ىلص، فنػهلللؾا  نشذػدؾ هللا كالػرحؼ لػهلل سعشهللقيؼ، كإذا ىػؼ 
دمحم، قهللؿ  كلؼ لهؽ بظؽ نؽ بظؾف قريش إ  كلمشب  ملسو هيلع هللا ىلص فييؼ قراب ، فدعهلل الشبػ  ملسو هيلع هللا ىلص حتػب 

يتنشػؾف قػهللؿ  فمػؼ  ذىب ذلػ عشيؼ، فشخلت لس كالنررف الحهيؼ إلب قؾلو  سـ لػؼ  شػ نىؼ  
 .«يتنؽ نؽ ذلػ الشفر سحد

كف  البهللم نكالهلل  ف  تبب نخكؿ ذلػ، ى ه الركالػ  سحدػشيهلل    ؼ قهللؿ الذؾحهللن 
 كسقربيهلل إلب الرح . 

 نن ممرنزنمن ُّ قػػػػػػػػػػهللؿ  فػػػػػػػػػػ  قؾلػػػػػػػػػػو ا ػػػػػػػػػػؽ عبػػػػػػػػػػهللي  عػػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػػؼ ذحػػػػػػػػػػر

 قهللؿ  حهللنؾا لسركف عمب الشب  ملسو هيلع هللا ىلص فال يركنو.  َّىنينٰىريزيمينيىي

ادمحمتسعت قريش  بهللم الشب  ملسو هيلع هللا ىلص يشتغػركف  ركدمحمػو ليػتذكه، فذػي  قهللؿ  عشو سلزهللً ك 
ذلػػػ عميػػو، فف ػػهلله دمحمبريػػ  بدػػؾنت لػػس، كسنػػره بػػهلللخركج عمػػييؼ، فف ػػ  حفػػهلل نػػؽ  ػػرام ك ػػرج 
كىؾ لنرؤىهلل كيػ ن التػرام عمػب نؤكتػيؼ، فسػهلل نسكه حتػب دمحمػهللز، فجعػ  سحػدىؼ يمسػس نستػو 

ال ؼ؟ قػهلللؾا نشتغػر دمحما، فنػهللؿ  لنػد نسيتػو  ا ػفيجد الترام، كدمحمهللس بعزيؼ فنػهللؿ  نػهلل لجمدػه
 .(ٕ)السدجد، قهللؿ  قؾنؾا فند تحرحؼ

لػػ ؽ نسيػػت دمحما  فعمػػؽ ك فعمػػؽ،   قػػهللؿ س ػػؾ دمحميػػ   قػػهللؿ عهرنػػ ك   كقػػهللؿ ا ػػؽ حثيػػر
فيػػؼ   يبرػػركف قػػهللؿ  كحػػهللنؾا لنؾلػػؾف  -إلػػب قؾلػػو -ففنخلػػت إنػػهلل دمحمعمشػػهلل فػػ  سعشػػهللقيؼ سرػػال 

                                         

 .(ٕٙٔٔ/ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ)
 .(ٕٖٗ/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ،  (ٕ)



ٜٔ٘ 

 

 

 .(ٔ)رسيؽ ىؾ؟   يبرره، نكاه ا ؽ دمحمري ى ا دمحم، فينؾؿ  سيؽ ىؾ
كقػػهللؿ دمحم  ػػؽ إتػػحهللؽ  حػػد ش  يخيػػد  ػػؽ زيػػهلل  عػػؽ دمحم  ػػؽ حعػػب قػػهللؿ  قػػهللؿ س ػػؾ 
دمحمي  كىؼ دمحممؾي  إف دمحما يخعؼ سنكؼ إف  هللبعتسؾه حشتؼ نمؾحػهلل فػاذا نػتؼ بعثػتؼ بعػد نػؾ كؼ، 

 ػؼ بعثػتؼ كحهللنت لكؼ دمحمشهللف  ير نؽ دمحمشهللف ا ن ف، كسنكؼ إف  هلللفتسؾه حهللف لكػؼ نشػو ذبػ ، 
بعػػد نػػؾ كؼ كحهللنػػت لكػػؼ نػػهللن  عػػ  ؾف  يػػهلل. ك ػػرج عمػػييؼ نتػػؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عشػػد ذلػػػ كفػػ  يػػده 
حفش  نؽ  رام، كقد س   هللا  عػهلللب عمػب سعيػشيؼ  كنػو، فجعػ  يػ نىهلل عمػب نؤكتػيؼ كينػرس 

كدمحمعمشػػهلل نػػؽ  ػػيؽ سيػػدييؼ تػػدا كنػػؽ  -حتػػب انتيػػب إلػػب قؾلػػو  عػػهلللب -لػػس كالنػػررف الحهػػيؼ
يؼ تدا ففرذيشهللىؼ فيؼ   يبرركف كانظمي نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لحهللدمحمتو، كبهلل ؾا نصدا عمػب  مف

بهللبو حتب  رج عمييؼ بعد ذلػ  هللنج نؽ الدان، فنػهللؿ  نػهلل لكػؼ؟ قػهلللؾا  نشتغػر دمحما، قػهللؿ  
قػػد  ػػرج عمػػيهؼ فسػػهلل بنػػ  نػػشكؼ نػػؽ ندمحمػػ  إ  ك ػػع عمػػب نستػػو  رابػػهلل،  ػػؼ ذىػػب لحهللدمحمتػػو، 

نشيؼ يشفض نهلل عمب نستو نؽ التػرام. قػهللؿ  كقػد  مػغ الشبػ  ملسو هيلع هللا ىلص قػؾؿ س ػ  فجع  ح  ندمحم  
 .(ٕ)كسنهلل سقؾؿ ذلػ إف ليؼ نش  ل بحهلل كإنو سحدىؼ»دمحمي  فنهللؿ  

 ،نثػػػ   ػػػربو هللا ،فػػػردمحم  ا ػػػؽ دمحمػػػخو نعشػػػب ا رػػػالؿ سنػػػو نعشػػػؾو كلػػػيس حدػػػ 
دمحمعػػ  فػػ  عشنػػو رػػ   فذػػبييؼ بسػػؽ ،بسعشػػب  سػػهلل ييؼ فػػ  الكفػػر كنشػػع هللا ليػػؼ نػػؽ ا لسػػهللف

 .فرهللن   يرى  ،كرظب عمب برره ،لسشعو نؽ ا لتفهلل 
   .(ٖ)كى ا ننتزب تيهللؽ اآللهلل  ف  ى ا كف  نث  ى ا السؾ ؾع

نػػػؽ  كاعػػػ  كالػػػ و فدػػػر بفنػػػو حنينػػػ  فػػػ  الػػػدنيهلل كلػػػيس  سثيػػػ  اتػػػتدلؾا نػػػهلل نكو 
 .الشخكؿ ف  حفهللن قريش

 .كذحر بعزيؼ بفنو حنين  ف  نهللن دمحميشؼ

                                         

  .، كىؾ نرت طريي عسهللنت  ؽ س   حفر  عؽ عهرن نؽ  ،(ٚٓٗ/ٜٔ)س ردمحمو الظبرو  (ٔ)

 . (ٜ٘/ٕكذحره ا ؽ ىذهللـ ف  الديرت ) ،(ٜٕٖ-ٕٖٛ/ٙذحره ا ؽ حثير ) (ٕ)
 كىؾ  ردمحمي  الرازو كالثعهلللب  كا ؽ عظي . (ٖ)
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  .ٕٔلس   َّ جغ خصمصجضحضخضمضحطمظجعمع حص جسحسخسمس ُّ                
كلػؼ يتعنبيػهلل  ،كذحر ا حهلل يج ف  ذلػػ ،ذحر الذؾحهللن  سنيهلل نخلت ف   ش  تمس 

 .(ٔ)بذ س
  سنا   شػػؾ تػػمس  سف يتحؾلػػؾا إلػػب قػػرم السدػػجد قػػهللؿ  دمحمػػهلل ر  ػػؽ عبػػدهللا قػػهللؿعػػؽ 

     .(ٕ)لهلل  ش  تمس   لهللنحؼ  كتب ر هللنحؼ  فبمغ ذلػ الشب  ملسو هيلع هللا ىلص فنهللؿ ،كالنهللع  هلللي 
 ُّ  فشخلػتالشبػ  ملسو هيلع هللا ىلص  وػهت  شػؾ تػمس  بعػد نشػهللزليؼ إلػب  عؽ س ػ  تػعيد الخػدنو ك 

 .(ٖ)فنهللؿ عميهؼ نشهللزلكؼ  كتب ر هللنحؼ َّ جغ خصمصجضحض حص جسحسخسمس
كذحػػر ىػػ ا النػػؾؿ  ،كذحػػر ا ػػؽ دمحمػػخو الحػػديج كس ػػب سف لهػػؾف تػػببهلًل لشػػخكؿ اآللػػ  

 .(ٗ)(.. بريغ  كقي 
قهللؿ ا ؽ عظي   )ى ه الدؾنت نهي  بادمحمسػهللع إ  سف فرقػ  قهلللػت إف قؾلػو  )َكَنْكتُػُب 
ُنؾا َكرَ هللَنُىْؼ( نخلت ف   ش  تمس  نؽ ا نرهللن حيؽ سنا كا سف يترحؾا  لػهللنىؼ كيشتنمػؾا  َنهلل َقدَّ

ب ر ػػهللنحؼ فنػػهللؿ ليػػؼ   لػػهللنحؼ  كتػػ -َصػػمَّب ّللاَُّ َعَمْيػػِو َكَتػػمََّؼ  -إلػػب دمحمػػؾان ندػػجد نتػػؾؿ هللا 
سف  عػػػركا السديشػػػ  كعمػػػب ىػػػ ا فهللآللػػػ  ندنيػػػ   -َصػػػمَّب ّللاَُّ َعَمْيػػػِو َكَتػػػمََّؼ  -كحػػػره نتػػػؾؿ ّللاَّ 

كلػيس ا نػر حػ لػ، كإنسػهلل نخلػػت اآللػ  بسهػ ، كلكشػو احػتم  يػػهلل عمػييؼ فػ  السديشػ  ككافنيػػهلل 
قػهللؿ سنيػهلل نخلػت فػػ  نػؽ  فػ  السعشػب فسػؽ ىشػهلل قػهللؿ -َصػمَّب ّللاَُّ َعَمْيػِو َكَتػمََّؼ  -قػؾؿ الشبػ  

                                         

 .(ٖٖٗ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٔ)
 .(٘ٙٙ)بهللم فز  حثرت الخظهلل إلب السدهللدمحمد،، التندمؼ ف  صحيحو حتهللم الر (ٕ)
إتشهلل ه س ؾ تفيهللف ديج ف  ( كالحٕٕٖٙ)( نكاه الترن و س ؾام  فدير النررف، بهللم كنؽ تؾنت لسٖ)

ف   نخهللل  لحديج دمحمهلل ر الدعدو كىؾ  عي ، ك فر  إتحهللؽ ا زنؽ، كنسهلل يتيد  عفو سف الديهللؽ
ا ، قهلللؾ د ا ؽ عظي  كا ؽ حثير كا ؽ عهللوؾن، كاتتغرم حديج س   تعيندمؼ كليس فيو تبب الشخكؿ

 .بزعفو كسف الدؾنت نهي  بههللنميهلل
 .(ٕٛٔٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٗ)



ٔٙٔ 

 

 

 .(ٔ) ش  تمس (
كقػهللؿ ا ػػؽ حثيػر بعػػد ذحػر حػػديج س ػػ  تػعيد  )كفيػػو ررابػ  نػػؽ حيػج ذحػػر نػػخكؿ 

   .(ٕ)ؾنت بهسهللليهلل نهي  فهللَّللَّ سعمؼ(ى ه اآلل  كالد
كقػػهللؿ ا ػػؽ عهللوػػؾن  )ك ػػؾىؼ ناكو الحػػديج عػػؽ الترنػػ و سف ىػػ ه اآللػػ  نخلػػت فػػ  

 .(ٖ)اآلل  لخهلللفو، كنهيتيهلل  شهللفيو( ذلػ، كتيهللؽ
كالدػػػؾنت نهيػػػ   ، ف طرقيػػػهلل  ػػػعيف هلل حهلل يػػػج السػػػ حؾنت ليدػػػت تػػػببهلًل لمشػػػخكؿ ف 

تيهللؽ اآلل  لخهللل  الحديج  ف حػديج اآللػ  عػؽ السػؾ ب بنؾلػو  )ِإنَّػهلل ك  ،كالنر  بهلللسديش 
ُنؾا َكرَ هللَنُىْؼ(  يشسػهلل الحػديج فػ  ا حيػهللس فكيػ   شػخؿ اآللػ   َنْحُؽ ُنْحِ  اْلَسْؾَ ب َكَنْكُتُب َنهلل َقدَّ

 بدببو.
قػؾؿ الشبػ   -سو اآللػ   -كلع  تبب الخظف نهلل ذحره ا ؽ عظي  بنؾلو  )ككافنيهلل 

 ف  السعشب فسؽ ىشهلل قهللؿ نؽ قهللؿ إنيهلل نخلت ف   ش  تمس (. -َصمَّب ّللاَُّ َعَمْيِو َكَتمََّؼ  -
   ) لهللنحؼ  كتب ر هللنحؼ(.-عميو الرالت كالدالـ  -كالسرا  بنؾلو 

 .(ٗ)ض  يؽ النؾليؽكيرى ا ؽ حثير سنو    عهللن 
ُْ ن  و شيوما أ  يْطِعومي م  ُ  ,م  وري ا ِلمَّوِذر ف  ُ  ن  ي ق ال  الَّوِذر ز ق  يمي َّللاَّ ما ِمسَّا ر  ْم أ ْ ِفقي   ِإذ ا ِقيل  ل هي

 ٍُ ٍل ميِبي ال  ي أ ْطع س هي ِإْن أ ْ تيْم ِإنَّ ِ ) ض  ااي َّللاَّ   .74 :سمرة اس (ل ْم ا ذ 
ىػػؾ نػػؽ حػػالـ هللا تػػبحهللنو دمحمؾابػػهلًل عمػػب ىػػ ه السنهلللػػ  التػػ    كقيػػ   قػػهللؿ الذػػؾحهللن 

كقػد حػهللف ، إف اآللػ  نخلػت فػ  قػـؾ نػؽ الخنهلل قػ   كالسػهللكن و ،كقػهللؿ النذػيرو ، قهللليهلل الكفهللن
فنػهلللؾا ىػ ه  ،قـؾ يتخندقؾف فال يتنشؾف بهلللرهللنع ،ف  حفهللن قريش كريرىؼ نؽ تهللئر العرم

                                         

 .(٘ٛٔ/ٖٔ)سحرن الؾدمحميخ، ا ؽ عظي ، ال (ٔ)
 .(ٖٖٔ/ٙ) فدير ا ؽ حثير (ٕ)
 .(ٖٙ٘/ٕٕ)ا ؽ عهللوؾن،  حرير كالتشؾير،الت (ٖ)
 .(ٕٖٖ/ٙ) فدير ا ؽ حثير (ٗ)



ٕٔٙ 

 

 

   .(ٔ)نحؾ ى ا النرطب  عؽ ا ؽ عبهلليكحهب .كنشهللقز  ليؼ ،السنهللل  اتتيخاس بهلللسدمسيؽ
قهللؿ ا ؽ دمحمرير  كيحتس  سف لهؾف نؽ قؾؿ هللا لمكفهللن حيؽ  كقهللؿ ا ؽ حثير 

كف  ى ا  ،كن كا عمييؼ، فنهللؿ ليؼ  أ ِإْف َسْنُتْؼ ِإ  ِف  َ الٍؿ ُنِبيٍؽ ا لستنشيؽنهللعركا ا
  .(ٕ)نغر

 .ٚٚلس   َّىفيفىقيقاكلكمكىك يث مثنثىثُّ   

  (ٖ)نخكؿ ى ه اآلل  عدت سقؾاؿذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  ف  تبب 
ؾ نػػركو عػػؽ ا ػػؽ كىػػ ،سنيػػهلل نخلػػت فػػ  العػػهللص  ػػؽ كائػػ  الدػػيس  :القوومل األ ل

 .  كتعيد  ؽ دمحمبير عبهللي
عػػؽ ا ػػؽ عبػػهللي، سف العػػهللص   ػػؽ كائػػ  س ػػ  عغسػػهلًل نػػؽ  ،عػػؽ تػػعيد  ػػؽ دمحمبيػػر

البظحػهللس ففتَّػػو  يػده،  ػػؼ قػهللؿ لرتػػؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  سلحيػ  هللا ىػػ ا بعػد نػػهلل سنى؟ فنػهللؿ نتػػؾؿ هللا 
 .(ٗ)لس ملسو هيلع هللا ىلص نعؼ، لسيتػ هللا  ؼ لحييػ،  ؼ يد مػ دمحميشؼ قهللؿ  كنخلت اآللهلل  نؽ ر ر

كىؾ نركو عػؽ الحدػؽ  ، و دمحمهللس بهلللعغؼ ىؾ سني   ؽ  م سف ال :القمل ال ا )
 .كنجهللىد كقتهلل ت

و عػػػؽ نجهللىػػػد كقتػػػهلل ت كعهرنػػػ  كىػػػؾ نػػػرك  ،سنػػػو س ػػػ   ػػػؽ  مػػػ  :القووومل ال الوووث
 .كالددو

 .سنيهلل نخلت ف  عبدهللا  ؽ س   :القمل الرابع

                                         

 .(ٗٗٗ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٔ)
 . (ٖ٘ٗ/ٙ) فدير ا ؽ حثير (ٕ)
 .(ٙ٘ٗ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ،، ك (ٖٕٓٔ-ٜٕٕٔ/ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٖ)
، كصححو الذيخ ننب    صحي  عمب ورم الذيخيؽ( كقهللؿٜٕٗ/ٕ( نكاه الحهللكؼ ف  السدتدنؾ )ٗ)

 .ـٕٗٓٓ(، نهتب  صشعهللس ا  ري ، الظبع  الثهللني ، ٜٗٔص)ف  الرحي  السدشد ف  ستبهللم الشخكؿ 
 



ٖٔٙ 

 

 

كنكو نؽ طريي العؾف ، عؽ ا ؽ عبهللي قػهللؿ  دمحمػهللس عبػد هللا  ػؽ   قهللؿ ا ؽ حثير
كى ا نشكػرن  ف الدػؾنت نهيػ ، كعبػد هللا  ػؽ س ػ   ػؽ  ،فَفتَّو كذحر نحؾ نهلل  ندـس   بعغؼ 

تمؾؿ إنسهلل حهللف بهلللسديش . كعمب ح   ندير تؾاس حهللنػت ىػ ه اآللػهلل  قػد نخلػت فػ  ُس ػ   ػؽ 
 مػػػ ، سك  فػػػ [ العػػػهللص   ػػػؽ كائػػػ [، سك فييسػػػهلل، فيػػػ  عهللنػػػ  فػػػ  حػػػ  َنػػػْؽ سنكػػػر البعػػػج. 

 .(ٔ)َيَر ا ْنَدهللُف ا لمجشس، لعؼ ح  نشكر لمبعج كا ل  كالالـ ف  قؾلو  أ َسَكَلؼْ 
 .سنيهلل نخلت ف  س   دمحمي  :القمل الخامس

 .لرح  الركال  ف  ذلػ ،فهلللنؾؿ ا كؿ ىؾ الرادمحم  كىؾ  ردمحمي   ا ؽ دمحمخو 
ريػػػر سف  ،كسنػػػهلل النػػػؾؿ الثهلللػػػج كىػػػؾ قػػػؾؿ دمحمسيػػػؾن السفدػػػريؽ كالسذػػػيؾن عشػػػدىؼ 

إذا  عػػػد     السنػػػدـ ىػػػؾ نػػػهلل قدنػػػو ا ػػػؽ دمحمػػػخو لرػػػح  الركالػػػ  فػػػ  ذلػػػػ، كالنهللعػػػدت  نػػػؾؿ
السركيهلل  ف  تبب الشخكؿ نغر إلب الثبػؾ  فهللقترػر عمػب الرػحي   ػؼ العبػهللنت فهللقترػر 
عمػػب الرػػري  فػػاف  نػػهللنم الخنػػهللف حسػػ  عمػػب الجسيػػع كإف  بهللعػػد حهػػؼ  تكػػران الشػػخكؿ سك 

   .(ٕ)التردمحمي 
كحػػػػهللف الستحػػػدل سحػػػػدىؼ كلػػػػ ا  ،فربسػػػهلل ا فنػػػػؾا عميػػػو ،دمحمسيعػػػػهللً  كيحتسػػػ  كقػػػػع نػػػشيؼ

  .عهللا سعمؼ ،دمحمهللس  الركالهلل  ف  ح  نرت عؽ كاحد نشيؼ
أسباب الشز ل الت) ذنرها ا ُ َزو  الذمنا )  ) سمرة الرا ات حدب 

  :السقرر
 . ٗٔالرهللفهلل   َّيي ىي زيمينيُّ   

سناه الشبػػ  ملسو هيلع هللا ىلص رلػػهلل  فمػػؼ  ،سنيػػهلل نخلػػت فػػ  نحهللنػػ  ذحػػر ا ػػؽ دمحمػػخو فػػ  تػػبب نخكليػػهلل

                                         

 .(ٖٛ٘/ٙ) فدير ا ؽ حثير (ٔ)
 ان ا ؽ عفهللف، الظبع  ا كلب،  (،ٖٚ/ٔ،) هلللد عثسهللف الدبت ،دمحمسعهلًل ك نات  ( قؾاعد التفديرٕ)

 ق.ٕٔٗٔ
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 .(ٔ)يتنؽ
نكو سنيهلل نخلت ف  نحهللن  كىؾ ندمحم  نؽ السذرحيؽ نؽ سى  نه  لنيو نتؾؿ  

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ف  دمحمب   هللؿ كىؾ يرعب رشسهلل لو كىؾ سقؾى سى  زنهللنو فنهللؿ لو نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لهلل 
قهللؿ نعؼ فررعو نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ال هلل  ؼ عرض عميو نحهللن  سنسيت إف صرعتػ س تنؽ    

رلهلل  نؽ  عهللس وجرت كإقبهللليهلل كنحؾ ذلػ نسهلل ا تم  فيو العمسهللس كسلفهللظ الحديج فمسهلل 
فرغ نؽ ذلػ حمو لؼ يتنؽ كدمحمهللس إلب نه  فنهللؿ لهلل  ش  ىهللوؼ تهللحركا برهللحبهؼ سى  

 .(ٕ)ا نض فشخلت ى ه اآلل  فيو
 .ٖٙالرهللفهلل    َّىكيكملىليلُّ   

سف سبهلل دمحمي  كريره لسهلل تسعؾا ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  سف تبب نخكؿ اآلل  
، قهلللؾا  حي  لهؾف ف  الشهللن وجرت، كالشهللن  حرؽ الذج   (ٗ) .(ٖ)رذحر وجرت الخقـؾ

   :أسباب الشز ل الت) ذنرها ا ُ َزو  الذمنا )  ) سمرة ص حدب السقرر

                                         

 .(ٖٕ٘ٔ /ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ)
، بهللم ف  العسهللئؼ دمحمهللس ف  تشؽ س    اك  حتهللم المبهللي( ى ه النر   يؽ  عفيهلل نؽ س ردمحميهلل ، ك ٕ)
سف نحهللن  ) مف   ، (ٗٛٚٔالمبهللي بهللم العسهللئؼ عمب النالنس) كالترن و ف  تششو حتهللم ،(ٛٚٓٗ)

فرؽ نهلل يششهلل كبيؽ السذرحيؽ   تسعت الشب  ملسو هيلع هللا ىلص لنؾؿ   فررعو الشب  ملسو هيلع هللا ىلص قهللؿ نحهللن صهللنع الشب  ملسو هيلع هللا ىلص
  ى ا حديج حدؽ رريب كإتشهلل ه ليس بهلللنهللئؼ ، ك  نعرؼ سبهلل رن و.كقهللؿ الت(العسهللئؼ عمب النالنس

، نجيؾؿ   لعرؼ تسهللع بعزو نؽ بعض إتشهلل ه  الحدؽ العدنالن  ك  ا ؽ نحهللن ، كقهللؿ البخهللنو 
  حديج السرهللنع   عي ، ( كقهللؿ الشؾكو ٖٓٔ/ٖ)  ف  إتشهلل   بره نغر، الثنهلل كقهللؿ ا ؽ حبهللف

ه س ؾ الحدؽ العدنالن  كىؾ نجيؾؿ، ني  ف  إتشهلل   ( كقهللؿ الذؾحهللن ٕٙ٘/ٕ)انغر  ي يب ا تسهللس
   .سلفهللظ الحديج نزظرب ،    (، كسنهلل لف  تبب نخكؿ اآلل   لر ٕ٘٘/ٛا كطهللن)

 .(٘ٚٗ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ،، ك (ٕٓٗٔ/ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٖ)
   .(ٖٛٚ/ٙ)كا ؽ حثير ،(ٕ٘٘/ٜٔ)( س ردمحمو الظبرو ٗ)
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 ىي منىنينجهمهىهيهجيحيخيمي خن خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنُّ   
 رت زئمئنئىئيئربزبمبنبىبيب رئ ييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰ
 ام يفىقيقاكلكمكىكيكملىليل ىف زتمتنتىتيترثزثمثنثىثيث
  .ٛ – ٔص   َّخئ حئ ممرنزنمنننىنينٰىريزيمينيىيييجئ

ادمحمتسعػػػؾا كقػػػهلللؾا   ػػػ   سف قريذػػػهللً ذحػػػر ا ػػػؽ دمحمػػػخو كالذػػػؾحهللن  فػػػ  تػػػبب اآللػػػهلل  
فكمسػػو س ػػؾ  ،طهلللػػب  حػػّف ا ػػؽ س يػػػ عشػػهلل، فانػػو لعيػػب  يششػػهلل كيػػ ـ رليتشػػهلل كيدػػفو سحالنشػػهلل

طهلللب ف  ذلػ، فنهللؿ ملسو هيلع هللا ىلص  إنسهلل سنيد نشيؼ حمس  كاحدت لسمكػؾف  يػهلل العجػؼ، ك ػديؽ ليػؼ  يػهلل 
فنػهللنؾا كسنكػػركا ذلػػػ  ،إ  هللافنػػهللؿ  قؾلػؾا   إلػػو  ،العػرم، فنػػهلللؾا  نعػؼ كعذػػر حمسػهلل  نعيػػهلل

 (ٕ).(ٔ)كاحداً  كقهلللؾا  سدمحمع  اآللي  إليهللً 
َنِ ػػػَ  ّللاَُّ  -عػػػؽ ا ػػػؽ عبَّػػػهللٍي ب نػػػخكؿ اآللػػػهلل  كذحػػػر الذػػػؾحهللن  سلزػػػهلًل فػػػ  تػػػب

َصػمَّب ّللاَُّ َعَمْيػِو َكَتػمََّؼ  -قهللؿ  نػرض س ػؾ طهلللػب، فف تػو قػريش، كس ػهلله نتػؾؿ هللا  -َعْشُيَسهلل 
لعؾ ه، كعشد نستو ننعد ندمحمٍ ، فنهللـ س ؾ دمحمي ، فنعد فيو، فنهلللؾا  إف ا ؽ س يػػ لنػع فػ   -

كقهللؿ  نهلل وفُف قؾنػ لذهؾنػ؟ قهللؿ  )لػهلل عػؼ، ُسنيػدىؼ عمػب حمسػ  كاحػدت  ػديُؽ ليػؼ  ،رليتشهلل
 يػػػهلل العػػػرم، ك ػػػت و العجػػػؼ إلػػػييؼ الجخيػػػ ( قػػػهللؿ  نػػػهلل ىػػػ ؟ قػػػهللؿ  )  إلػػػو إ  هللا( فنػػػهللنؾا 
ْكِر( فنػرس حتػب  مػغ  )ِإفَّ  فنهلللؾا  َسدمحمع  اآللي  إليهلًل كاحدًا؟ قهللؿ  كنخؿ )ص َكاْلُنػْررِف ِذو الػ ِّ

َلَذْ ٌس ُعَجهللٌم( كلف  الترن و إلب قؾلو  )َنهلل َتِسْعَشهلل ِ َيَ ا ِف  اْلِسمَِّ  اآْلِ َرِت ِإْف َىَ ا ِإ َّ َىَ ا 
 (ٗ).(ٖ)اْ ِتاَلٌؽ(

                                         

 .(ٜٛٗ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ،، ك (ٕٙ٘ٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٔ)
   .(ٜٓٗ-ٛٓٗ/ٙ)( كا ؽ حثيرٛٔ/ٕٓ) س ردمحمو الظبرو  (ٕ)
 .(ٖٓ٘/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ، ( ٖ)
 ،(ٕٖٕٖ)ص، بهللم كنؽ تؾنت كالترن و س ؾام  فدير النررف،(ٕٛٓٓنكاه سحسد ف  ندشده ) (ٗ)

هللنت عؽ تعيد  ؽ دمحمبير عؽ ا ؽ عبهللي، ( نؽ طريي لحيب  ؽ عسٖٙٗٔٔكالشدهللئ  ف  الكبرى)
، كالحديج عمب حثر يؼركال  سصحهللم ا ؽ دمحمبير ، كلؼ يتهللبعو عمب ى ه الكيحيب ا ؽ عسهللنت نجيؾؿ



ٔٙٙ 

 

 

 
 

أسباب الشز ل الت) ذنرها ا ُ َزو  الذمنا )  ) سمرة الزمر حدب 
 :السقرر

 جغمغجفحفخفمفحقمقجكحك مع جضحضخضمضحطمظجعُّ  

 .ٜالخنر   َّلكمكجلحلخلملهلجم خك

كنخلػػت حػػ لػ فػػ  عسػػهللن  ػػؽ  ،سنيػػهلل نخلػػت فػػ  عثسػػهللف  ػػؽ عفػػهللفذحػػر الذػػؾحهللن  
 .(ٔ)لهللتر

 .كلؼ ي حر ا ؽ دمحمخو ذلػ

 جنحنخنمنهنجهمهٰهجيحيخي مم حمخمُّ 

 .ٓٔالخنر  َّ مس ميهيمئهئمبهبمتهتمثهث

عخنػؾا اآللػ  نخلػت فػ  دمحمعفػر  ػؽ س ػ  طهلللػب كسصػحهللبو حػيؽ ذحر ا ػؽ دمحمػخو سف 
 .(ٕ)عمب اليجرت إلب سنض الحبذ 

 .لذؾحهللن  ذلػ الدببكلؼ ي حر ا
 . ٔٔالخنر  َّخلملىليلجمحمخمممىميمُّ              

نهلل لحسمػ عمب   إف حفهللن قريش قهلللؾا لمشب  ملسو هيلع هللا ىلص  ذحر الذؾحهللن  عؽ ننهلل  
ال و س يتشهلل بو س   شغر إلب نم  س يػ كدمحمدؾ كتهلل ا  قؾنػ لعبدكف الال  كالعخى 

                                         

قد سكن ه دمحمسيؾن ، كالحديج بهللف ف  صحيحو كالحهللكؼ ف  ندتدنحوحدشو الترن و كصححو ا ؽ ح
 السفدريؽ ف  تبب نخكؿ اآللهلل .

 .(ٔٗ٘/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ،( ٔ)
 .(ٕٗٛٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٕ)



ٔٙٚ 

 

 

 .(ٔ)ففنخؿ هللا ى ه اآلل  ،فتف    يهلل
 .ٚٔالخنر   َّييجئحئ زنمنننىنينٰىريزيمينيىيُّ   

نخلػػت فػػ  عثسػػهللف  ػػؽ عفػػهللف كعبػػد الػػرحسؽ  ػػؽ عػػؾؼ  ذحػػر ا ػػؽ دمحمػػخو سف اآللػػ 
فشخلػػت  كتػػعد كتػػعيد كطمحػػ  كالخبيػػر، إذ  عػػهللىؼ س ػػؾ بهػػر الرػػديي إلػػب ا لسػػهللف فػػآنشؾا،

   .(ٕ)اآلل 
 .(ٖ)فنخلت ف  س   ذن كتمسهلل ذحر الذؾحهللن  سنيهللك 
 ف تػػمسهللف إنسػػهلل ستػػمؼ  ،و ػػعفالنػػؾؿ ذحػػره ا ػػؽ دمحمػػخو فػػ   فدػػيره ك ىػػ ا لكػػؽ ك  

 .بهلللسديش  كاآلل  نهي 
قبػػ  نبعػػج  ،كذحػػر بعػػض السفدػػريؽ سنيػػهلل نخلػػت فػػ  قػػـؾ كحػػدكا هللا فػػ  الجهللىميػػ 

 .(ٗ)زيد  ؽ عسرك  ؽ نفي  كسبهلل ذن كتمسهللف  كذحركا ،الشب  ملسو هيلع هللا ىلص
قػػهللؿ ا ػػؽ دمحمػػخو كا ػػؽ حثيػػر حسػػهلل  ،وػػهللنم  ليػػؼ كلغيػػرىؼ ،عهللنػػ  اآللػػ  كا عيػػر سف

 .كالذؾحهللن 
كقػػؾؿ ا ػػؽ عبػػهللي لسػػهلل رنػػؽ س ػػؾ بهػػر فجػػهللسه عثسػػهللف كعبػػدالرحسؽ كطمحػػ  ... لػػؼ 

 ي حر ندشدًا كلؼ ي حره الظبرو كا ؽ س   حهلل ؼ.
ن  ف فػػ  الجهللىميػػ  فيػػ ا لػػيس بدػػبب نػػخكؿ كالنػػؾؿ بفنيػػهلل نخلػػت فػػ  قػػـؾ نؾحػػديؽ

فػػهلللرادمحم  نػػهلل  ،كلػػؼ يثبػػت ىشػػهلل وػػ س نػػؽ ذلػػػ ،تػػبب الشػػخكؿ نؾقػػؾؼ عمػػب الشنػػ  كالدػػسهللع
 .عهللا سعمؼ ،كا ؽ حثير كالذؾحهللن  سف اآلل  عمب عسؾنيهللندمحمحو ا ؽ دمحمخو 

 
                                         

 .(ٔٗ٘/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ،( ٔ)
 .(ٕ٘ٛٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٕ)
 .(ٗٗ٘/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ،( ٖ)
  .(ٗٗٗ/ٙ)ا ؽ حثير( ك فدير ٘ٛٔ/ٕٓ)الظبرو  فدير  (ٗ)



ٔٙٛ 

 

 

 حن خلملىليلجمحمخمممىميمجنُّ 
 .ٕٕالخنر   َّ خي خنمنىنينجهمهىهيهجيحي

سف ال و ور  هللا صدنه لإلتالـ عمّ   ؽ  ذحر ا ؽ دمحمخو  بريغ  التسريض
 .(ٔ)كالمف  سعؼ نؽ ذلػ س   طهلللب كحسخت، كالسرا  بهلللنهللتي  قمؾبيؼ س ؾ ليب كسك  ه

فدبب الشخكؿ نؾقؾؼ عمب الدسهللع فاف ص  قمشهلل بو كإ   ،كلؼ ي حره الذؾحهللن 
 .عهللا سعمؼ ،فهللل و ندمحمحو ا ؽ دمحمخو سف اآلل  عهللن  سقرم ،فال

 ىئ ُِّّّٰرئزئمئنئ َّ ميىيييٰذٰرٰىٌٍُّّّ   
 .ٖٕالخنر   َّرثزثمثنثىثيثىف يت يئربزبمبنبىبيبرتزتمتنتىت

لػػػػهلل نتػػػػؾؿ هللا لػػػػؾ حػػػػد تشهلل فشػػػػخؿ   قػػػػهلللؾا  ذحػػػػر الذػػػػؾحهللن  عػػػػؽ ا ػػػػؽ عبػػػػهللي قػػػػهللؿ
َّميىيييٰذٰرٰىٌّىفُّ 

(ٕ). 
 ٖٓالخنر   َّ خي خنمنهنجهمهٰهجيحي حن خمممجنُّ   
– ٖٔ. 

لند لبثشهلل  رى  نؽ  ىرنهلل كنحؽ نرى سف ىػ ه  عؽ ا ؽ عسر قهللؿ ذحر الذؾحهللن   
اآللػػ  نخلػػت فيشػػهلل كفػػ  سىػػ  الكتػػهلل يؽ نػػؽ قبمشػػهلل إنػػػ نيػػت كإنيػػؼ نيتػػؾف اآللػػ ، حتػػب نسيػػت 

  بعزشهلل لزرم كدمحمؾه بعض بهلللدي ، فعرفت سنيهلل نخلت فيشهلل. 
قػػهللؿ  نخلػػت عميشػػهلل اآللػػ    ػػؼ إنكػػؼ يػػـؾ النيهللنػػ  عشػػد نبهػػؼ  خترػػسؾف  عشػػو سلزػػهللً ك 

 يرىهلل حتب كقعت الفتش ، فنمشهلل ى ا ال و كعدنهلل نبشهلل سف نخترؼ فيو.كنهلل ندنو نهلل  فد
كس ػػرج عبػػد الػػرزاؽ، كسحسػػد، كا ػػؽ نشيػػع، كعبػػد  ػػؽ حسيػػد، كالترنػػ و كصػػححو،  

كا ػػؽ س ػػ  حػػهلل ؼ، كالحػػهللكؼ كصػػححو، كا ػػؽ نر كيػػو، كس ػػؾ نعػػيؼ فػػ  الحميػػ ، كالبيينػػ  فػػ  

                                         

 .(ٕٙٛٔ/ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ)
  .نكاه الظبرو ك ( ٛٗ٘/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ، ( ٕ)



ٜٔٙ 

 

 

 حن خمممجنُّ  لسػػػػػهلل نخلػػػػػت»البعػػػػػج كالشذػػػػػؾن عػػػػػؽ الخبيػػػػػر  ػػػػػؽ العػػػػػؾاـ قػػػػػهللؿ  
قمت  لػهلل نتػؾؿ هللا سلهػرن عميشػهلل نػهلل لهػؾف َّ خي خنمنهنجهمهٰهجيحي

 يششػػهلل فػػ  الػػدنيهلل نػػع  ػػؾاص الػػ نؾم؟ قػػهللؿ  نعػػؼ ليهػػرنف عمػػيهؼ ذلػػػ حتػػب يػػت ى إلػػب حػػ  
 .(ٔ)«قهللؿ الخبير فؾ هللا إف ا نر لذديد ،ذو حي حنو

عػػػؽ س ػػػ  تػػػعيد الخػػػدنو قػػػػهللؿ  لسػػػهلل نخلػػػت  ػػػؼ إنكػػػػؼ يػػػـؾ النيهللنػػػ  عشػػػد نبهػػػػؼ  ك 
ننؾؿ  نبشهلل كاحد، ك يششهلل كاحد، كنبيشهلل كاحد فسػهلل ىػ ه الخرػؾن ؟ فمسػهلل حػهللف   خترسؾف حشهلل

 .(ٕ)يـؾ صفيؽ كود بعزشهلل عمب بعض بهلللديؾؼ، قمشهلل  نعؼ ىؾ ى ا
 هبجتحت مب جئحئخئمئهئجبحبخب يي مينيىيُّ   

 جخمخجسحسخسمسحصخصمص مح ختمتهتمثحجمججح

 .ٖٛالخنر   َّحضخضمضحطمظجع جض

سف السذػػػرحيؽ  ّؾفػػػؾا  نػػػخكؿ اآللػػػ  سف تػػػبب ذحػػر ا ػػػؽ دمحمػػػخو برػػػيغ  التسػػػريض 
نتؾؿ هللا صمب هللا عميو كعمب رلو كتمؼ نؽ رليتيؼ، فشخلت اآلل  نبيشػ  سنيػؼ   لنػدنكف 

 .(ٖ)عمب و س
لسهلل نخلػت ىػ ه اآللػ  تػفليؼ الشبػ  ملسو هيلع هللا ىلص فدػهتؾا، كقػهللؿ   ننهلل  كذحر الذؾحهللن  عؽ 

 .(ٗ) اق  حدب  هللاأ ريره  قهلللؾا    دفع وي هلل نؽ قدن هللا كلكشيهلل  ذفع، فشخؿ 
 جئحئخئمئهئجبحبخبمب يي زيمينيىيُّ   

 . ٘ٗالخنر  َّجتحتختمتهت هب

                                         

( ٖٕٖٙ)ف  تششو حتهللم  فدير النررف، بهللم كنؽ تؾنت الخنر، نقؼالترن و  س ردمحمو (ٔ)
 .(ٕٚ٘/ٗ)كالحهللكؼ

 .(ٕ٘٘-ٔ٘٘/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ، ( ٕ)
 .(ٜٕٓٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٖ)
 .(ٖ٘٘/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ، ( ٗ)



ٔٚٓ 

 

 

سف ى ه اآلل  نخلت حيؽ قػرس نتػؾؿ هللا س تػؾنت الػشجؼ، فػفلنب  ذحر ا ؽ دمحمخو   
الذػػيظهللف فػػ  سنشيتػػو حدػػبسهلل ذحرنػػهلل فػػ  الحػػم، فهللتتبذػػر الكفػػهللن بسػػهلل سلنػػب الذػػيظهللف نػػؽ 

 .(ٔ)  عغيؼ الال  كالعخى، فمسهلل سذىب هللا نهلل سلنب الذيظهللف اتتكبركا كاوسفزكا
اآللػػ  (كإذا ذحػػر هللا كحػػده اوػػسفز )عبػػهللي فػػ  قؾلػػو  كذحػػر الذػػؾحهللن  عػػؽ ا ػػؽ 

س ػؾ دمحميػ   ػؽ ىذػهللـ،  (الػ يؽ   يتنشػؾف بػهللآل رت)قهللؿ  قدت كنفر  قمػؾم ىػت س ا نبعػ  
الػال  كالعػخى إذا  (كإذا ذحر ال يؽ نػؽ  كنػو)كصفؾاف، كس    ؽ  م   كالؾليد  ؽ عنب ،

 (ٕ)ىؼ لدتبذركف 
 حبخبمبهبجتحتختمتهتمثحجمج جب مينيىيييجئحئخئمئهئُّ  

 .ٖ٘الخنر  َّمح جح

ذحػػػر ا ػػػؽ دمحمػػػخو كالذػػػؾحهللن  ا  ػػػتالؼ فػػػ  تػػػبب نػػػخكؿ اآللػػػ  إلػػػب  ال ػػػ  سقػػػؾاؿ 
    (ٖ)لمسفدريؽ

 .ل  نخلت ف  حي الكفهللن إذا ستمسؾاسف اآل :القمل األ ل
كدمحمهللس عؽ ا ؽ عبهللي ف  الرحيحيؽ  ،كى ا نركو عؽ زيد  ؽ ستمؼ حسهلل عشد الظبرو 

سى  الذرؾ حهللنؾا قد قتمؾا كسكثركا، سف نهللتهلل نؽ  -ن   هللا عشيسهلل  -عؽ ا ؽ عبهللي 
فنهلللؾا  إف ال و  نؾؿ ك دعؾ إليو لحدؽ، لؾ  خبرنهلل سف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كزنؾا كسكثركا فف ؾا دمحما 

 يم خلملىليلجمحمخمممىمُّ  لسهلل عسمشهلل حفهللنت فشخؿ 
 .ٛٙالفرقهللف   َّخيمي حي جنحنخنمنىنينجهمهىهيهجي

 هبجتحت حبخبمب جب مينيىيييجئحئخئمئهئُّ  كنخؿ  

                                         

  (.ٕٜٕٔ-ٜٕٔٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٔ)
 .(ٙ٘٘/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ، ( ٕ)
  .(ٕٙ٘-ٜ٘٘/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ،، ك (ٜٕٗٔ-ٖٜٕٔ/ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٖ)



ٔٚٔ 

 

 

 .(ٔ)َّمح جح ختمتهتمثحجمج

عسػػر  كحشػػهلل ننػػؾؿ نػػهلل هللا بنهلل ػػ  نسػػؽ افتػػتؽ صػػرفهلل ك  عػػد  ك   ؾبػػ ، كدمحمػػهللس عػػؽ 
عرفػؾا هللا  ػؼ ندمحمعػؾا إلػػب الكفػر لػبالس سصػػهلل يؼ قػهللؿ كحػهللنؾا لنؾلػؾف ذلػػػ  نفدػيؼ قػهللؿ فمسػػهلل 
قػػػدـ نتػػػؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص السديشػػػ  سنػػػخؿ هللا  عػػػهلللب فػػػييؼ كفػػػ  قؾلشػػػهلل كقػػػؾليؼ  نفدػػػيؼ لػػػهلل عبػػػهلل و 

ب سنفدػػيؼ    نشظػػؾا نػػؽ نحسػػ  هللا إف هللا لغفػػر الػػ نؾم دمحمسيعػػهلل إنػػو ىػػؾ الػػ يؽ ستػػرفؾا عمػػ
الغفػػؾن الػػرحيؼ كسنيبػػؾا إلػػب نبهػػؼ كستػػمسؾا لػػو نػػؽ قبػػ  سف لػػف يهؼ العػػ ام  ػػؼ    شرػػركف 
كا بعؾا سحدؽ نهلل سنػخؿ إلػيهؼ نػؽ نبهػؼ نػؽ قبػ  سف لػف يهؼ العػ ام بغتػ  كسنػتؼ    ذػعركف 

و فػػ  صػػحيف  كبعثػػت  يػػهلل إلػػب ىذػػهللـ  ػػؽ العػػهللص قػػهللؿ عسػػر ن ػػ  هللا عشػػو فكتبتيػػهلل  يػػد
ن ػػػ  هللا عشػػػو قػػػهللؿ  فنػػػهللؿ ىذػػػهللـ لسػػػهلل س تشػػػ  دمحمعمػػػت سقرؤىػػػهلل  ػػػ و طػػػؾى سصػػػعد  يػػػهلل فيػػػو 
كسصؾ  ك  سفيسيهلل حتب قمت الميؼ سفيسشييهلل ففلنب هللا عخ كدمحم  ف  قمب  سنيهلل إنسهلل نخلػت 

ت عميػو فمحنػت فيشهلل كفيسهلل حشهلل ننؾؿ فػ  سنفدػشهلل كينػهللؿ فيشػهلل قػهللؿ فردمحمعػت إلػب بعيػرو فجمدػ
 .(ٕ) ملسو هيلع هللا ىلص بهلللسديش  رتؾؿ هللا

 .نخكؿ ى ه اآلل  عشد  فديرىهلل ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  كقد ذحر 
 .سف اآلل  ف  حي العرهللت إذا  هلل ؾا :القمل ال ا )

 

                                         

نقؼ  لهللعبهلل و ال يؽ سترفؾا عمب سنفدو( )، بهللم قؾلوصحيحو حتهللم التفدير البخهللنو ف  (ٔ)
( كليس ف  ٕٕٔ)حؾف ا تالـ ييدـ نهللقبمو، نقؼ، بهللم ا لسهللفكندمؼ ف  صحيحو حتهللم  ،(ٓٔٛٗ)

، كا تمفت   الرحيحيؽ  دكف نخكؿ رل  الحجهللم،  ف لفغى ا الحديج تبب لشخكؿ رل  الحجهللم
 ردمحمت   ، كف  لف لهللتؾ ت حرصهلًل عمب سف يشخؿ الحجهللمعرفشهللؾ   الركالهلل  ف  حديج عهللئذ   مف 

خكؿ رل  ن، كقد ذحر ا ؽ حثير سف قر  تؾ ت حهللنت بعد نهلل  رم الحجهللم لحهللدمحمتيهلل تؾ ت بعد
 .الحجهللم حسهلل ف  البخهللنو 

ف  الرحي  السدشد  كصححو الؾا ع  (ٓٙٗ-ٜ٘ٗ/ٙ)ا ؽ حثير فدير  -كسهلل عشد الظبرو  (ٕ)
 (.ٜٚٔ-ٜ٘ٔنؽ ستبهللم الشخكؿ،)ص 



ٕٔٚ 

 

 

كقػػد سطػػهللؿ  ،سف اآللػػ  فػػ  حػػي العرػػهللت كإف لػػؼ يتؾبػػؾا بسذػػي   هللا :القوومل ال الووث
 .كندمحم  ى ا النؾؿ  نشهللقذ  ا قؾاؿ الذؾحهللن

ك  لرػ  حسػ  ىػ ه اآللػ  عمػب ريػر  ؾبػ  ن ف الذػرؾ   لغفػر   قهللؿ ا ؽ حثيػر
 .(ٔ)لسؽ لؼ يتب نشو

   .ف  تبب الشخكؿ نهلل دمحمهللس عؽ عسر كا ؽ عبهللي  الراَح 
كسنهلل حهؼ اآلل  في  عهللن  ف  ح  نؽ عرب هللا بفو ذنب حهللف إذا  هللم كسنػهللم 

   .كإف كقع ف  الذرؾ فانو يد    سؽ ى ه اآلل  بذرم التؾب  كا نهللب  ،إلب هللا
كنعشهللىػهلل نػع ذلػػ عمػب العسػـؾ فػ  دمحمسيػع الشػهللي إلػب )  قهللؿ ا ؽ دمحمخو نحسػو هللا

يـؾ النيهللن  عمب  فري  ن حره، كذلػ سف ال يؽ ستػرفؾا عمػب سنفدػيؼ، إف سنا   يػؼ الكفػهللن 
فند ادمحمتسعت ا ن  عمب سنيػؼ إذا ستػمسؾا رفػر ليػؼ حفػرىؼ كدمحمسيػع ذنػؾبيؼ لنؾلػو صػمب هللا 

ا عمػػب الكفػػر فػػاف هللا   لغفػػر كسنيػػؼ إف نػػهلل ؾ  ،عميػػو كرلػػو كتػػمؼ  ا تػػالـ لجػػّب نػػهلل قبمػػو 
ليؼ،    لخمدىؼ ف  الشهللن، كإف سنا  بو العرهللت نؽ السدمسيؽ فاف العهللص  إذا  هللم رفر 
لػػو ذنؾبػػو، كإف لػػؼ يتػػب فيػػػؾ فػػ  نذػػي   هللا إف وػػهللس ع بػػػو كإف وػػهللس رفػػر لػػو، فػػػهلللسغفرت 

عرػػػهللت إذا السػػ حؾنت فػػػ  ىػػػ ه اآللػػػ ، لحتسػػػ  سف يريػػػد  يػػػهلل السغفػػػرت لمكفػػػهللن إذا ستػػػمسؾا سك لم
 ػػهلل ؾا، سك لمعرػػهللت كإف لػػؼ يتؾبػػؾا إذا  فزػػ  هللا عمػػييؼ بػػهلللسغفرت، كالغػػهللىر سنيػػهلل نخلػػت فػػ  
الكفػهللن، كسف السغفػرت السػ حؾنت ىػ  ليػؼ إذا ستػمسؾا، كالػدلي  عمػب سنيػهلل فػ  الكفػهللن نػهلل ذحػر 

 .(بعدىهلل إلب قؾلو كقد دمحمهللس ػ رلهلل   فك  ت  يهلل كاتتكبر  كحشت نؽ الكهللفريؽ
 حف جعمعجغمغجف مظ حضخضمضحطُّ  

 .ٚٙالخنر   َّ لك خفمفحقمقجكحكخك

قػػهللؿ  دمحمػػهللس ندمحمػػ   -َنِ ػػَ  ّللاَُّ َعْشػػُو  -عػػؽ عبػػد هللا  ػػؽ ندػػعؾ  ذحػػر الذػػؾحهللن   

                                         

  .(ٜ٘ٗ/ٙ)ا ؽ حثير فدير  (ٔ)
 



ٖٔٚ 

 

 

نػػؽ سىػػ  الكتػػهللم، فنػػهللؿ  لػػهلل سبػػهلل النهللتػػؼ، َسَ َمَغػػػ سف  -َصػػمَّب ّللاَُّ َعَمْيػػِو َكَتػػمََّؼ  -إلػػب الشبػػ  
  عمب إصبع، كا ن ػيؽ عمػب لحس  الخالئي عمب إصبع، كالدسهللكا -َعخَّ َكدمحَم َّ  -هللا 

َصػمَّب ّللاَُّ َعَمْيػِو َكَتػمََّؼ  -إصبع كالذجر عمب إصبع، كالثرى عمب إصبع؟ فزػحػ الشبػ  
 (ٕ) .(ٔ)  )َكَنهلل َقَدُنكا ّللاََّ َحيَّ َقْدِنِه(-عخَّ كدمحم َّ  -حتب  د  نؾادمحم ه، ففنخؿ هللا  -
 .(كف  لف    ؼ قرس  )َكَنهلل َقَدُنكا ّللاََّ َحيَّ َقْدِنِه َكاْ َْنُض دمحَمِسيًعهلل َقْبَزُتُو َيْؾـَ اْلِنَيهللَنِ  ... 

 -قػػهللؿ  نػػر ييػػؾ و  رتػػؾؿ هللا  -َنِ ػػَ  ّللاَُّ َعْشُيَسػػهلل  -عػػؽ ا ػػؽ عبَّػػهللٍي كدمحمػػهللس  
بهلل النهللتؼ يـؾ لجعػ  هللا الدػسهللس كىؾ دمحمهلللس، قهللؿ  حي   نؾؿ لهلل س -َصمَّب ّللاَُّ َعَمْيِو َكَتمََّؼ 

عمػػب ِذه كسوػػهللن بهلللدػػبهللب ، كا نض عمػػب ِذه، كالجبػػهللؿ عمػػب ِذه، كتػػهللئر الخمػػي عمػػب ِذه؟ 
  .(ٖ) )َكَنهلل َقَدُنكا ّللاََّ َحيَّ َقْدِنِه( -عخَّ كدمحم َّ  -ك  ذلػ لذير بفصهللبعو، قهللؿ  ففنخؿ هللا 

ؽ السفدػػريؽ ىػػ ه كقػػد ذحػػر دمحمسػػع نػػ ،ىهػػ ا دمحمػػهللس فػػ  تػػبب نػػخكؿ اآللػػ  الكريسػػ 
 ا حهلل يج لكؽ نشيؼ نؽ اقترر عمب تيهللقيهلل كلؼ يتعنبيهلل بذ س.

 .(ٗ)شخكؿمتببهلًل ل ذلػسف  يرى ا ؽ دمحمخو  ؼلك 
 سثػ  بهللآللػ  كقػد حهللنػت  - َصػمَّب ّللاَُّ َعَمْيػِو َكَتػمَّؼَ  -قهللؿ ا ؽ عظيػ   )فرتػؾؿ ّللاَّ 

 .(٘)نخلت(
كقػػهللؿ ا ػػؽ عهللوػػؾن  )كنعشػػب قؾلػػو   ػػؼ قػػرس ىػػ ه اآللػػ ، نخلػػت قبػػ  ذلػػػ  نيػػهلل نسػػهلل 

                                         

البخهللنو   الحديج ف  كقد دمحمهللس ،(ٖٙٚٚ)كالشدهللئ  ،(ٜٖٓ٘)ف  ندشده نقؼنكاه سحسد  (ٔ)
 (.)ففنخؿ هللالكؽ سكثر الركالهلل  لؼ   حر لفغ  ،(ٕٙٛٚكندمؼ) ،(٘ٚٓٚك)(ٜٛٚٙ)
 .(ٚٙ٘/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ،( ٕ)
رن و ف  تششو س ؾام  فدير النررف، بهللم كنؽ تؾنت كالت ،(ٕٕٚٙنكاه سحسد ف  ندشده نقؼ ) (ٖ)

(  لكؽ سكثر ٕٙٛٚ)( كندمؼ ٘ٚٓٚ( ك)ٜٛٚٙ)ج ف  البخهللنو ، كقد دمحمهللس الحدي(ٕٖٓٗالخنر، نقؼ)
  (.الركالهلل  لؼ   حر لفغ  )ففنخؿ هللا

  (.ٜٕٚٔ-ٜٕٙٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٗ)
  (.ٕٓٔ/ٗٔ)، ا ؽ عظي ، السحرن الؾدمحميخ (٘)



ٔٚٗ 

 

 

نػػخؿ بسهػػ ، كالحبػػر نػػؽ سحبػػهللن ييػػؾ  السديشػػ  ...  ػػؼ ذحػػر حالًنػػهلل حتػػب قػػهللؿ  كفػػ  بعػػض 
نكالهلل  الحديج فشػخؿ قؾلػو  عػهلللب  )َكَنػهلل َقػَدُنكا ّللاََّ َحػيَّ َقػْدِنِه( كىػؾ كىػؼ نػؽ بعػض نكا ػو 

 .(ٔ)الحبر ندني (حي  كى ه نهي  كقر  ك 
 لدببيؽ قؾو سف اآلل  لؼ  شخؿ بدبب  مػ النر   كلع  النؾؿ

ا كؿ  سف الدؾنت حميهلل نهي  عشد دمحمسيؾن العمسهللس، كالحدل نع الييؾ  ف  
 السديش  كبشهللًس عميو فال لسهؽ سف  كؾف النر  تببهلًل ليهلل.

الثهللن   سف طرؽ ا حهلل يج سف الترري  بهلللشخكؿ وهللذ رير نحفؾظ كسف 
حفؾظ نؽ ذلػ ال و  تهللبعت عميو الركالهلل   ؼ قرس  )َكَنهلل َقَدُنكا ّللاََّ َحيَّ َقْدِنِه( فهلللشب  الس
اتتدؿ بهللآلل  عمب قدنت ّللاَّ الت  سوهللن إلييهلل الحبر، عهللا  -َصمَّب ّللاَُّ َعَمْيِو َكَتمََّؼ  -

 سعمؼ.
نهي  كالنر  هللآلل  نخلت ا تداًس كليس بدبب النر  الس حؾنت  ف الدؾنت حميهلل ف

 نحفؾعهلًل    ىؾ وهللذ عّللاَّ سعمؼ.ندني ، كنع ى ا فاف الترري  بهلللشخكؿ ليس 
   :حدب السقرر غا رأسباب الشز ل الت) ذنرها ا ُ َزو  ) سمرة 

 يي ننىنينٰىريزيمينيىي من امممرنزنُّ  
 .ٙ٘رهللفر  َّجت هب جئحئخئمئهئجبحبخبمب

إف الػددمحمهللؿ   إف الييػؾ  س ػؾا الشبػ  ملسو هيلع هللا ىلص فنػهلللؾا  ذحر الذؾحهللن  عؽ س   العهلللي  قهللؿ
 ،نرػشع حػ ا كنرػشع حػ ا  فعغسؾا سنره كقػهلللؾا ،لهؾف نشهلل ف  ر ر الخنهللف كيهؾف ف  سنره

ففنخؿ هللا  )إف ال يؽ لجهلل لؾف ف  رلهلل  هللا بغير تمظهللف س هللىؼ إف فػ  صػدكنىؼ إ  حبػر 
أ فهللتػػتع  بػػهلل ا فػػفنر نبيػػو سف يتعػػّؾذ نػػؽ   ؾؿ  يبمػػغ الػػ و لنػػ  قػػهللؿ ..(نػػهلل ىػػؼ  بهلللغيػػو 

                                         

  (.ٗٙ-ٖٙ/ٕٗ)، ا ؽ عهللوؾن، التحرير كالتشؾير (ٔ)



ٔٚ٘ 

 

 

   (ٕ) .(ٔ)كا نض سكبر نؽ  مي الددمحمهللؿ ،فتش  الددمحمهللؿ لخمي الدسهللكا 
الييػؾ  نخلػت فػييؼ فيسػهلل يشتغركنػو   ىػؼ  عػؽ حعػب ا حبػهللن فػ  اآللػ  قػهللؿكذحر 
 .(ٖ)نؽ سنر الددمحمهللؿ

   :أسباب الشز ل الت) ذنرها ا ُ َزو  ) سمرة  رمي حدب السقرر
 . ٚفرمت   َّمكىكيك لك ىفيفىقيقاكُّ  

كيدنؾف  ،كهللف السذرحؾف يشفنؾف الشفنهلل   ذحر الذؾحهللن  عؽ الفراس سنو قهللؿ
فشخلت فييؼ ى ه اآلل  أ َكُىْؼ  ،فحّرنؾا ذلػ عمب نؽ رنؽ بسحسد ،كيظعسؾنيؼ ،الحجيم

 .(ٗ)بهلل  رت ُىْؼ حهللفركف ا
 . ٛفرمت  َّزنمنننىن رن ملىليلامممُّ  

كاليرنػػػب إذا  ،كالخنشػػػب ،السر ػػػب نخلػػػت فػػػ ذحػػػر الذػػػؾحهللن  عػػػؽ الدػػػدو سنيػػػهلل 
 .(٘) عفؾا عؽ الظهللع  حتب ليؼ نؽ ا دمحمر حفصّ  نهلل حهللنؾا لعسمؾف فيو

 يئ ٍَُِّّّّّٰرئزئمئنئىئ ٌّ حيخيميىيييٰذٰرٰىُّ   
 يث متنتىتيترثزثمثنثىث زت ربزبمبنبىبيبرت

 .ٕٗ – ٕٕفرمت   َّىفيفىقيقاكلك

َنِ ػػَ   -عػػؽ عبػػد ّللاَّ  ػػؽ ندػػعؾ   ذحػػر ا ػػؽ دمحمػػخو كالذػػؾحهللن  فػػ  تػػبب نخكليػػهلل
قػػػهللؿ  ادمحمتسػػػع عشػػػد البيػػػت قروػػػيهللف ك نفػػػ ، سك  نفيػػػهللف كقروػػػ ، حثيػػػرت وػػػحُؼ  (ٙ)-ّللاَُّ َعْشػػػُو 

                                         

كعخاه الديؾط  إلب عبد  ؽ حسيد كا ؽ س   حهلل ؼ كقهللؿ  ،(ٕٓ٘/ٙ) حره ا ؽ حثير ف   فديره( ذٔ)
   .بدشد صحي  عؽ س   العهلللي 

 .(ٖٜ٘/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ، ( ٕ)
  .(ٕٓ٘/ٙ فديره )ذحره ا ؽ حثير ف  ( ٖ)
 .(ٔٓٙ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ،( ٗ)
 .(ٕٓٙ/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ، ( ٘)
  (.ٜٓٙ/ ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ،، ك (ٕٖٓٔ-ٜٖٔٔ/ٖ)التديي ، ا ؽ دمحمخو،  (ٙ)



ٔٚٙ 

 

 

بظػػػؾنيؼ، قميمػػػ  ِفنػػػُو قمػػػؾبيؼ، فنػػػهللؿ سحػػػدىؼ  س ػػػركف سف ّللاَّ لدػػػسع نػػػهلل ننػػػؾؿ؟ قػػػهللؿ اآل ػػػر  
لدسع إف دمحميرنهلل، ك  لدسع إف س فيشهلل. كقهللؿ اآل ر  إف حهللف لدسع إذا دمحميرنػهلل فانػو لدػسع 

)َكَنػػػهلل ُحْشػػػُتْؼ َ ْدػػػَتِتُركَف َسْف َلْذػػػَيَد َعَمػػػْيُكْؼ َتػػػْسُعُكْؼ َكَ   - َّ َعػػػخَّ َكدمحَمػػػ -إذا س فيشػػػهلل فػػػفنخؿ هللا 
 .(ٕ)َفَسهلل ُىْؼ ِنَؽ اْلُسْعَتِبيَؽ(كف  نكال   حسد إلب قؾلو  ) ،(ٔ) اآلل  ْبَرهللُنُكْؼ َكَ  دمحُمُمؾُ ُكْؼ(سَ 

عؽ ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  كىؾ نسو دمحمسيػؾن  ىه ا دمحمهللس ف  تبب نخكؿ ى ه اآلل 
   .السفدريؽ

قهللؿ الظبرو  )كُذكر سف ى ه اآلل  نخلت نؽ سدمحم  نفر  دانؤكا  يشيؼ فػ  عمػؼ هللا 
 .(ٖ)بسهلل لنؾلؾنو كيتكمسؾف ترِّا(

كذىػػب ا ػػؽ عظيػػ  إلػػب سف النرػػ  ليدػػت تػػببهلًل لمشػػخكؿ فنػػهللؿ  )كيذػػبو سف لهػػؾف 
قػرس اآللػ   -َصػمَّب ّللاَُّ َعَمْيػِو َكَتػمََّؼ  -نتػؾؿ هللا  ى ا بعد فت  نه  فهللآلل  ندني  كيذػبو سف

 .(ٗ)هللن عبد ّللاَّ إلهلله عهللا سعمؼ(نتسثاًل  يهلل عشد إ ب
ا ػػؽ عهللوػػؾن آل ػػر حػػالـ ا ػػؽ عظيػػ  فينػػؾؿ )كسحدػػؽ نػػهلل فػػ  حػػالـ ا ػػؽ انترػػر ك 

تسػػثاًل  يػػهلل فػػاف قػػرس اآللػػ  ن -َصػػمَّب ّللاَُّ َعَمْيػػِو َكَتػػمََّؼ  -عظيػػ  طرفػػو الثػػهللن  كىػػؾ سف الشبػػ  
َصػمَّب ّللاَُّ َعَمْيػِو  -ذلػ يػتكؿ قػؾؿ ا ػؽ ندػعؾ  فػفنخؿ هللا  عػهلللب، كيبػيؽ كدمحمػو قػراست الشبػ  

إلهللىػػهلل عشػػدنهلل س بػػره ا ػػؽ ندػػعؾ  بفنػػو قرسىػػهلل  حنينػػهلًل لسثػػهللؿ نػػؽ صػػؾن نعشػػب اآللػػ   -َكَتػػمََّؼ 
 .(٘)عمييؼ تسعيؼ كسبرهللنىؼ كدمحممؾ ىؼ( كىؾ سف نث  ى ا الشف  نسؽ لذيد

.هلللحف   ديج صحي  الدشد   نظعؽ فيو، كقد س رج ف  سص  حتهلل يؽ بعد حتهللم ّللاَّ

                                         

 ،(ٜٖ٘ٗ، )بهللم كذلكؼ عشكؼ ال و عششتؼ  ربهؼ ،رصحيحو حتهللم التفدي ف  نكاه البخهللنو  (ٔ)
 .(ٕ٘ٚٚحتهللم صفهلل  السشهللفنيؽ)مؼ ف  صحيحو كند

   .(ٖٕٛٗ( ك)ٖٗٔٙ) ( سحسد ف  ندشدهٕ)
  .(ٔٔٗ/ٕٓ فدير الظبرو )( ٖ)
  .(ٚٚٔ/ٗٔ) ، ا ؽ عظي ،السحرن الؾدمحميخ( ٗ)
  .(ٕٕٛ/ٕٗ) ، ا ؽ عهللوؾن،( التحرير كالتشؾير٘)



ٔٚٚ 

 

 

النرػػ  كالدػػؾنت نهيتػػهللف فسػػهلل الػػ و لسشػػع سف  كػػؾف ا كلػػب تػػبب نػػخكؿ ك صػػري  بػػهلللشخكؿ، ك 
 احتجهللج دمحمسع نؽ السفدريؽ بهلللحديج عمب نخكؿ اآللهلل .كىؾ  ،ا  رى 

 .ٕٙفرمت  َّهتمثحجمججح مت خبمبهبجتحتختُّ   

سف قهللئ  ى ه السنهللل  س ؾ دمحمي   ؽ ىذهللـ لعشو هللا َكاْلَغْؾا ِفيِو  ذحر ا ؽ دمحمخو  
السعشب    دسعؾا إليو، ك ذهللرمؾا عشد قراس و  رفع ا صؾا  كإنذهلل  الذعر، كوبو ذلػ 

 .(ٔ)حتب   لدسعو سحد، كقي   نعشهلله قعؾا فيو كعيبؾه
كىؾ بسه  إذا قرس النررف يرفع  ،حهللف نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  الذؾحهللن  عؽ ا ؽ عبهللي قهللؿكذحر 
أ َ  َ ْدَسُعؾْا لي ا النرساف كالغؾا   كينؾلؾف  ،فكهللف السذرحؾف لظر كف الشهللي عشو ،صؾ و

ففنخؿ  ،ِفيِو َلَعمَُّكْؼ َ ْغِمُبؾَف ا كحهللف إذا س فب قراس و لؼ لدسع نؽ لحّب سف لدسع النررف
 .(ٕ)،ٓٔٔا تراس   َّزيمينيىي ري زنمنننىنينٰىُّ   هللا

 َّرثزثمثنث يت مبنبىبيبرتزتمتنتىتُّ   
 . ٖٖفرمت  

كلكػػؽ ندمحمحػػهلل  ،ذحػػر ا ػػؽ دمحمػػخو كالذػػؾحهللن  النػػؾؿ بػػفف اآللػػ  نخلػػت فػػ  السػػتذنيؽ  
كالستذنػػػػػؾف يػػػػػد مؾف فػػػػػ   ،لكػػػػػ  نػػػػػؽ  عػػػػػهلل إلػػػػػب عبػػػػػهلل ت هللا سك طهللعتػػػػػو ،سف اآللػػػػػ  عهللنػػػػػ 

 .(ٖ)العسـؾ
ػػؽ َ َعػػهلل ِإَلػػب هللا ا قهلللػػت  عػػؽ عهللئذػػ  فػػ  قؾلػػو السػػتذف أ   أ َكَنػػْؽ َسْحَدػػُؽ َقػػْؾً  ّنسَّ

 .كا قهللن  ،نحعتهللف فيسهلل  يؽ ا ذاف  َكَعِسَ  صهلللحهلل ا قهلللت
 .(ٗ)نهلل سنى ى ه اآلل  نخلت إّ  ف  الستذنيؽ  قهلللتن   هللا عشيهلل عشيهلل ك 

                                         

  .(ٕٖٓٔ/ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ)
 .(ٖٔٙ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ،( ٕ)
  (.ٖٔٙ-ٕٔٙ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ،، ك (ٕٖٔٔ/ٖ) ا ؽ دمحمخو،التديي ،  (ٖ)
 .(ٗٔٙ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ،( ٗ)



ٔٚٛ 

 

 

نخلت ف    كنجهللىد ،كقيس  ؽ س   حهللـز ،كقهللؿ عهرن   الذؾحهللن قهللؿ 
كا كلب حس   ،كا ذاف إنسهلل ورع بهلللسديش  ،كيجهللم عؽ ى ا بفف اآلل  نهي ، الستذنيؽ

 ،كيد   فييهلل نؽ حهللف تببهلًل لشخكليهلل   ؾً  سكليهللً  ،اآلل  عمب العسـؾ حسهلل لنتزيو المف 
 ف ل  نهلل   كىؾ ،كعس  عساًل صهلللحهللً  ،فك  نؽ دمحمسع  يؽ  عهللس العبهلل  إلب نهلل ورعو هللا

فال  ، يشهلًل   نؽ ريرىؼكحهللف نؽ السدمسيؽ  ،فر و هللا عميو نع ادمحمتشهللم نهلل حرنو عميو
 .(ٔ)ك  سكثر  ؾابهلًل نؽ عسمو ،ك  سك   نؽ طرينتو ،و س سحدؽ نشو

 اكلكمكىكيكملىليلام ىثيثىفيفىقيقُّ 

 . ٖٗفرمت   َّرنزنمن مم

نخلػت فػ  س ػ  تػفيهللف  ػؽ حػرم حػهللف نعهلل لػهلًل   سنو قهللؿننهلل    عؽ الذؾحهللن ذحر 
فرػػهللن كليػػهلًل فػػ   ، ػػؼ ستػػمؼ ،فرػػهللن لػػو كليػػهلًل بهلللسرػػهللىرت التػػ  كقعػػت  يشػػو كبيشػػو ،لمشبػػ  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٕ)كا كلب حس  اآلل  عمب العسـؾ ،كقي  رير ذلػ.ا تالـ حسيسهلًل بهلللريهللنت
 مت رئزئمئنئىئيئربزبمبنبىبيبرتزت ّٰ ييٰذٰرٰىٌٍَُُِّّّّّّ  

  .ٓٗفرمت   َّنتىتيترث
السرا  بهللل و يمنب بهلللشهللن س ؾ دمحمي ، كبهلللػ و  بريغ  التسريض سف ذحر ا ؽ دمحمخو 

كقيػ   عسػهللن  ػؽ لهللتػر كالمفػ  سعػؼ نػؽ ذلػػ اْعَسُمػؾا نػهلل ِوػْ ُتْؼ  ،عثسهللف  ؽ عفهللف لف   رنشهللً 
 .(ٖ) يديد   إبهللح 

كالغػػػػػرض نشػػػػػو التشبيػػػػػو عمػػػػػب سف  ،ىػػػػػ ا ا تػػػػػتفيهللـ لمتنريػػػػػر كقػػػػػهللؿ الذػػػػػؾحهللن   
، كسف السػػػتنشيؽ  يػػػهلل لػػػف ؾف رنشػػػيؽ يػػػـؾ النيهللنػػػ  ،السمحػػػديؽ فػػػ  اآللػػػهلل  يمنػػػؾف فػػػ  الشػػػهللن

السػػرا  بسػػؽ يمنػػب   كقي ،كعػػهللىر اآللػػ  العسػػـؾ اعتبػػهللنًا بعسػػـؾ المفػػ    بخرػػؾص الدػػبب
، عسػر  ػؽ الخظػهللم  كقيػ  ،حسػخت  كقي ، الشب  ملسو هيلع هللا ىلص  كنؽ لف   رنشهلل ،س ؾ دمحمي   ف  الشهللن

                                         

 .(ٖٔٙ-ٕٔٙ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٔ)
 .(ٖٔٙ/ٗ) السردمحمع الدهلل ي،(  ٕ)
  .(ٕٕٖٔ/ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٖ)



ٜٔٚ 

 

 

ؾا َنػػهلل ِوػػْ ُتْؼ ِإنَّػػُو ِبَسػػهلل َ ْعَسُمػػؾَف َبِرػػيٌر ا س ػػؾ تػػمس   ػػؽ عبػػد ا تػػد السخخكنػػ  أ اعسمػػ  كقيػػ 
اعسمػؾا نػؽ سعسػهلللكؼ التػ   منػيهؼ فػ  الشػهللن نػهلل وػ تؼ إنػو بسػهلل  عسمػؾف   سو ،ى ا سنر  يديػد

 .(ٔ)فيؾ نجهللزيهؼ عمب ح  نهلل  عسمؾف  ،برير
س ػؾ دمحميػ   ػؽ   أ َسَفَسػؽ يمنػب ِفػب الشػهللن ا قػهللؿ  فػ  قؾلػو ا ػؽ عبػهللي عػؽ ؼ ذحر 

 س ؾ بهر الرديي.  ىذهللـ أ َسـ نَّؽ لف   رِنشهلًل َيْؾـَ النيهللن  ا قهللؿ
 .(ٕ)كعسهللن  ؽ لهللتر ،نخلت ى ه اآلل  ف  س   دمحميؼ  عؽ بذير  ؽ  سيؼ قهللؿك  

 حسخسمسحصخصمصجضحضخض جس متهتمثحجمججحمحجخمخُّ 

فرمت   َّحقمقجكحكخك مف حطمظجعمعجغمغجفحفخف مض
ٗٗ.  

فػػهلللسعشب سنػػو لػػؾ اآللػػ  نخلػػت بدػػبب طعػػؽ قػػريش فػػ  النػػررف، ذحػػر ا ػػؽ دمحمػػخو سف 
كػػهللف سعجسيػػهلل لظعشػػؾا فيػػو كقػػهلللؾا  ىػػال حػػهللف نبيشػػهلل فغيػػر سنيػػؼ لظعشػػؾف فيػػو عمػػب سو كدمحمػػو 

 .(ٖ)كهللف
  

                                         

 .(ٙٔٙ/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ، ( ٔ)
 .(ٛٔٙ/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ،  (ٕ)
  .(ٖٕٖٔ/ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٖ)



ٔٛٓ 

 

 

 
 
 
 كفيو  ال   نظهلللب  ،عمؼ السشهللتبهلل   لسبحث ال ا )ا

  عريف السشهللتبهلل .  السطمب األ ل
 .حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهلل  السطمب ال ا )

 .ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل ذحر  السطمب ال الث         
  



ٔٛٔ 

 

 

 . عريف السشهللتبهلل   السطمب األ ل
 تعرلف السشاسبات:   
 ،نشػػو الشدػػب ،قيهللتػػيهلل ا رػػهللؿ وػػ س بذػػ س ،الشػػؾف كالدػػيؽ كالبػػهللس حمسػػ  كاحػػدت 

 .(ٔ)ُتسِّ    رهلللو كلال رهللؿ بو
 ،كالسشهللتػػب  فػػ  المغػػ  السذػػهلل ي  كالسذػػهللكم  كالسنهللنبػػ  ،دمحمسػػع نشهللتػػب   السشهللتػػبهلل 

كنشو الشديب  النريب الستر  حهلل  ؾيؽ كا ؽ العؼ كنحؾه، نسؽ  يشيؼ نشهللتب  سو نابظػ  
     .(ٕ) ربو  يشيؼ كى  النراب 

ان بػػػهللم رو النػػػررف بعزػػػيهلل  ػػػبعض حتػػػب  كػػػؾف حهلللكمسػػػ  الؾاحػػػدت    كاصػػػظالحهللً 
    .(ٖ)نتدن  السعهللن  نشتغس  السبهللن 

سنػر نعنػؾؿ إذا عػرض عمػب العنػؾؿ  منتػو بػهلللنبؾؿ   كعرفيهلل الخنحذ  بفنيهلل     
 .(ٗ)... كح لػ السشهللتب  ف  فؾا   اآلو ك ؾا سيهلل كنردمحمعيهلل

   .نسكدمحمو الرم  ك شهللتب اآللهلل  كالدؾ  فعمؼ السشهللتب  عمؼ لعشب با راز
فينػػؾى  ،دمحمعػػ  سدمحمػػخاس الكػػالـ بعزػػيهلل ر ػػ ًا بفعشػػهللؽ بعػػض  كفهللئػػدت ىػػ ا العمػػؼ ىػػ 

 .(٘)  حهلللو حهللؿ البشهللس السحهؼ الستالئؼ ا دمحمخاس  لػ ا ن بهللم كيرير التفلي
عمػػػؼ وػػػريف  حػػػخن بػػػو العنػػػؾؿ كيعػػػرؼ بػػػو قػػػدن النهللئػػػ  فيسػػػهلل  هلل السشهللتػػػب كعمػػػؼ

 .(ٙ)لنؾؿ

                                         

  .(ٖٕٗ/ ٘  ندب)، نهلل تا ؽ فهللني ،نعجؼ ننهللييس المغ  (ٔ)
 (.ٖٓٔ/ٗٔ) ا ؽ نشغؾن، ،لدهللف العرم (ٕ)
 (.ٖٙ/ٔ) الخنحذ ، ،( البرىهللفٖ)
 (.ٖٙ/ٔ) الخنحذ ، ،البرىهللف (ٗ)
 (.ٖٕٖ/ٖ) ، الديؾط ،ا  نهللف -، (ٖٙ-ٖ٘/ٔ) الخنحذ ، ،البرىهللف (٘)
 (.ٖٙ/ٔ) الخنحذ ، ،البرىهللف (ٙ)



ٕٔٛ 

 

 

   .(ٔ)ق َّ اعتشهللس السفدريؽ لدقتو
 اتتخرج العمسهللس سنؾاعهلًل حثيرت نؽ السشهللتبهلل   يؽ تؾن النررف الكريؼ كرلهلل و .

كيتزػػسؽ  ،كىػػ  عمػػب قدػػسيؽ ، يػػ ا العمػػؼكحػػهللكؿ حرػػرىهلل البػػهللحثؾف السيتسػػؾف 
    ك  قدؼ عدت سنؾاع

    كيد    حتيهلل ا نؾاع اآل ي  ،نشهللتبهلل  الدؾن  الندؼ ا كؿ   
 ._ نشهللتب  الدؾنت لمدؾنتٔ   
 ._ نشهللتب  ر ر الدؾنت  كؿ نهلل قبميهللٕ
 _ نشهللتب  سكؿ الدؾنت ك هلل س  نهلل قبميهلل. ٖ
 _ نشهللتب  فهلل ح  الدؾنت كفهلل ح  الت  قبميهلل حهلللحؾانيؼ. ٗ
 ._ نشهللتب  نزسؾف الدؾنت لسزسؾف نهلل قبميهلل٘
كالسدبحهلل . ،كالحؾانيؼ ،_  شهللتب نجسؾع  تؾن حهلللدبع الظؾاؿٙ

  نشهللتب  اآللهلل  ك تزسؽ سنؾاعهلًل كى   الندؼ الثهللن 
 _ الربو  يؽ اآلل  كاآلل  .ٔ      
 هلل ._ الربو  يؽ عدت رل ٕ      
 ._ الربو  يؽ ننظع كننظع ٖ      
 .يي  كالفهللصم كىؾ نهلل لعرؼ بهلللت  ،_ نشهللتب  ر ر اآلل   كليهللٗ      

 ._ الربو  يؽ سدمحمخاس اآلل  الؾاحدت٘
رؼ بسشهللتػػػب  فػػػػؾا   الدػػػػؾن كىػػػػؾ نػػػهلل لعػػػػ ،_ نشهللتػػػب  سكؿ الدػػػػؾنت آل رىػػػهلل ٙ    

 .لخؾا سيهلل
                                         

 (.ٕٕٖ/ٖ) ، الديؾط ،ا  نهللف( ٔ)
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 .(ٔ)سو دمحمسيع اآللهلل  ف  الدؾنت الؾاحدت ،_ الربو  يؽ سدمحمخاس الدؾنتٚ
  ك شندؼ السشهللتبهلل  سلزهلًل نؽ حيج الخفهللس كالؾ ؾ  إلب  ال   سقدهللـ

كىػػؾ  ،كىػ  نػػهلل ُ بشػػب عمػػب الرػال  الؾا ػػح  النريبػػ   _ نشهللتػب  عػػهللىرت دمحمميػػ ٔ
سك عمػػػػػػب دمحميػػػػػػ  التفكيػػػػػػد سك التفدػػػػػػير سك ا عتػػػػػػراض  ،سف  كػػػػػػؾف الثهللنيػػػػػػ  نهسمػػػػػػ  لألكلػػػػػػب

 .(ٕ)الذديد
 .تب   في _ نشهللٕ
 .(ٖ)شهللتب  نتؾتظ   يؽ الخفهللس كالؾ ؾ _ نٖ

  

                                         

 ان ، (ٖٔٗ-ٜٕٛ)ص ،دمحم النهللتؼ ،ا عجهللز البيهللن  ف   ر يب النررف الكريؼ كتؾنه (ٔ)
  .(ٜٗٔ-ٗٗٔ)ص ،السشهللتبهلل  ف  النررف الكريؼ -ـ،ٜٜٚٔالسظبؾعهلل  الدكلي ، 

 .(ٖٕ٘/ٕ) ، الديؾط ،ا  نهللف (ٕ)
  (.ٙٙٗص) ، النهللتؼ،ا عجهللز البيهللن  ف   ر يب النررف (ٖ)
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 .حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهلل  السطمب ال ا )
فكػػهللف نػػؾقفيؼ نتفهللك ػػهلًل عسؾنػػهلًل ن فيػػؼ ا تمػػ  نؾقػػ  سىػػ  التفدػػير فػػ  ىػػ ا العمػػؼ 

كنػػشيؼ نػػؽ اعتػػرض  ،فسػػشيؼ نػػؽ  ؾتػػع فيػػو ك شهللكلػػو بهللتتفهلل ػػ  ،نختمفػػؾف فػػ  ىػػ ا العمػػؼ
 .كنشيؼ السن  ،كح ن نؽ ا وتغهللؿ فيو

كحػهللف نحسػو هللا  عػهلللب نػؽ  ،فهلل نهللـ ا ػؽ دمحمػخو لػؼ يػ حر ىػ ا العمػؼ فػ  نندنتػو  
 .ـ النررف ف  نندن  حتهللبو التفديرالسنميؽ فيو نع ذحره لكثير نؽ سنؾاع عمؾ 

  لػػػهلل  كالدػػػؾن، فكػػػهللفلكلكػػػؽ فػػػ   فدػػػيره  كمػػػؼ عػػػؽ بعػػػض السشهللتػػػبهلل         
كقػػد حػػهللف سوػػير نتلػػ  فػػ  ىػػ ا الفػػؽ لذػػيخو ا ػػؽ  ،نػػهللنآل  ػػ حهللسلجمييػػهلل لمنػػهللنآل كيهذػػفيهلل لم

 .دمحمميهللً ك ف ير التمسي  بذيخو حهللف كا حهلًل ك  ،الخبير الغرنهللط 
فند سنكر عمب السذتغميؽ بعمؼ السشهللتبهلل   كمفيؼ فيػو، كقػد ن  ىػ ا سنهلل الذؾحهللن  

لهػػؾف  ػػيؽ رلػػهلل  هللا وػػ س نػػؽ فشفػػب الذػػؾحهللن  سف  العمػػؼ فػػ  ريػػر نؾ ػػع نػػؽ  فدػػيره،
العمػػؼ  كقػػهللؿ فػػ  ىػػ ا ،رلهلل ػػو بسػػهلل لخػػهللل  زنػػؽ الشػػخكؿ كاحػػتم بػػفف النػػررف ن بػػت ،السشهللتػػب 

 رم نؽ التكم ، كسنو   فهللئدت نشو، كسنو نؽ التكمؼ بسحض الػرسو السشيػ  عشػو كيشعػب 
 .عمب البنهللع  كريره عشهلليتيؼ  ي ا العمؼ

 ػػؼ لػػؼ يمبػػج سف س ػػب بػػو فكفنػػو يثبتػػو حعمػػؼ كيشكػػر السبهلللغػػ  فيػػو، كتػػيف   ىػػ ا نػػؽ 
 السشهللتبهلل  الت  ذحرىهلل ف   فديره. الؿ سنثم  

 لمسيتسيؽ بو  كنشتنداً  عمؼ السشهللتب ل نشكراً   نندن   فديره لنؾؿ الذؾحهللن  ف  
ا اعمػػؼ سف حثيػػرا نػػؽ السفدػػريؽ دمحمػػهللسكا بعمػػؼ نتكمػػ  ك هلل ػػؾا فػػ  بحػػر لػػؼ لهمفػػؾ  

تػػبهللحتو كاتػػػتغرقؾا سكقػػػهلل يؼ فػػػ  فػػػؽ   لعػػػؾ  عمػػييؼ بفهللئػػػدت  ػػػ  سكقعػػػؾا سنفدػػػيؼ فػػػ  الػػػتكمؼ 
بسحض الرسو السشي  عشو ف  ا نػؾن الستعمنػ  بهتػهللم هللا تػبحهللنون كذلػػ سنيػؼ سنا كا سف 
ي حركا السشهللتب   يؽ اآللهلل  النررني  السدرك ت عمب ى ا التر يب السؾدمحمػؾ  فػ  السرػهللح  

ك عدفهلل  يتبرس نشيهلل ا نرهللؼ كيتشخه عشيهلل حالـ البمغهللس فزػال عػؽ حػالـ فجهللسكا  تكمفهلل  
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الػرم تػبحهللنو حتػػب سفػر كا ذلػػػ بهلللترػشي  كدمحمعمػػؾه السنرػد ا ىػػؼ نػؽ التػػفلي  حسػهلل فعمػػو 
    .(ٔ)ره كنؽ  ندنو حدبسهلل ذحر ف   ظبتوالبنهللع  ف   فدي

كإف ى ا لسؽ سعجب نهلل لدسعو نؽ لعرؼ سف ىػ ا النػررف نػهلل زاؿ يشػخؿ   قهللؿك    
نفرقهلل عمب حدب الحؾا ل السنتزي  لشخكلو نش  نخكؿ الػؾح  عمػب نتػؾؿ هللا صػمب هللا 
عميو كرلو كتمؼ إلب سف قبزو هللا عخ كدمحم  إليو كح  عهللق  فزال عؽ عػهلللؼ   لذػػ سف 

عتبػػػهللن نفدػػػيهلل  ػػػ  قػػػد  كػػػؾف نتشهللقزػػػ  ىػػػ ه الحػػػؾا ل السنتزػػػي  نػػػخكؿ النػػػررف نتخهلللفػػػ  بهلل
كتحػػػريؼ سنػػػر حػػػهللف حػػػال  ك حميػػػ  سنػػػر حػػػهللف حرانػػػهلل كإ بػػػهلل  سنػػػر لذػػػخص سك سوػػػخهللص 
يشػػهللقض نػػهلل حػػهللف قػػد  بػػت ليػػؼ قبمػػو، ك ػػهللنت لهػػؾف الكػػالـ نػػع السدػػمسيؽ ك ػػهللنت نػػع الكػػهللفريؽ 
ك ػػهللنت نػػع نػػؽ نزػػ  ك ػػهللنت نػػع نػػؽ حزػػر كحيشػػهلل فػػ  عبػػهلل ت كحيشػػهلل فػػ  نعهللنمػػ  ككقتػػهلل فػػ  

قتهلل ف   رىيب كركن  فػ  بذػهللنت كركنػ  فػ  نػ انت كطػؾنا فػ  سنػر  نيػهلل كطػؾنا فػ   رريب كك 
سنػػر ر ػػرت كنػػرت فػػ   كػػهلللي  ر يػػ  كنػػرت فػػ  سقهللصػػيص نهلل ػػي  كإذا حهللنػػت ستػػبهللم الشػػخكؿ 
نختمف  ى ا ا  تالؼ كنتبهلليش  ى ا التبػهلليؽ الػ و   يتيدػر نعػو ا ئػتالؼ فػهلللنررف الشػهللزؿ 

 تالفيػػػهلل فكيػػػ  لظمػػػب العهللقػػػ  السشهللتػػػب   ػػػيؽ الزػػػب فييػػػهلل ىػػػؾ بهللعتبػػػهللنه نفدػػػو نختمػػػ  حهلل
 .كالشؾف كالسهللس كالشهللن كالسال  كالحهلل و

قػػهللؿ   كنحػػؾ ىػػ ا نػػهلل قػػهللؿ ا نػػهللـ العػػخ  ػػؽ عبػػد الدػػالـ حسػػهلل ننػػ  عشػػو الخنحذػػ 
ا نهللـ العخ  ؽ عبد الدالـ نحسو هللا السشهللتب  عمؼ حدؽ كلكؽ لذػترم فػب حدػؽ ان بػهللم 

و سكلػو بػآ ره فػاف كقػع عمػب ستػبهللم نختمفػ  لػؼ لذػترم الكالـ سف لنع فب سنر نتحد نػر ب
فيو ان بهللم سحػدىسهلل بػهللآل ر قػهللؿ كنػؽ نبػو ذلػػ فيػؾ نتكمػ  بسػهلل   لنػدن عميػو إ   ربػهللم 
نحيػػػ لرػػهللف عشػػو حدػػؽ الحػػديج فزػػال عػػؽ سحدػػشو فػػاف النػػررف نػػخؿ فػػب نيػػ  كعذػػريؽ 

زػو  ػبعض إذ تش  فب سحهػهللـ نختمفػ  ك تػبهللم نختمفػ  كنػهلل حػهللف حػ لػ   يتػف ب نبػو بع
 منػو كسحههللنػو بعزػيهلل  ػبعض نػع ا ػتالؼ العمػ      لحدؽ سف يػر بو  رػرؼ ا لػو فػ

                                         

َلهلل َ ِش  ِإْتَراِئيَ  اْذُكُركا ِنْعَسِتَ  الَِّت  َسْنَعْسُت َعَمْيُكْؼ َكَسْكُفؾا ِبَعْيِدو ُسكِؼ )( عشد  فدير قؾلو  عهلللب  ٔ)
 (.ٖٚ- ٕٚ/  ٔ) فت  الندير، الذؾحهللن ، ،ٓٗ تؾنت البنرت (ِبَعْيِدُحْؼ َكِإلَّهللَو َفهللْنَىُبؾفِ 
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كا تػػػبهللم حترػػػرؼ السمػػػؾؾ كالحهػػػهللـ كالسفتػػػيؽ ك رػػػرؼ ا ندػػػهللف نفدػػػو بػػػفنؾن نتؾافنػػػ  
كنتخهلللفػػ  كنتزػػهلل ت كلػػيس  حػػد سف لظمػػب نبػػػو بعػػض  مػػػ الترػػرفهلل  نػػع بعػػض نػػػع 

   .(ٔ)تيبنفديهلل كا تالؼ سكقهلل يهلل ان  ا تالفيهلل ف
إ  سف العػػخ نحسػػو هللا   يشكػػر كدمحمػػؾ  السشهللتػػب  عمػػب ا طػػالؽ كلكشػػو لدتحدػػشيهلل 

 إذا كقعت  يؽ حالـ نتحد نر بو سكلو بف رى.
الكريس   و قهللؿ بعض نذهلللخشهلل السحننيؽ قد كىؼ نؽ قهللؿ   لظمب ل   قهللؿ الخنحذ 

نشهللتب   نيهلل حدب الؾقهللئع الستفرق  كفر  الخظهللم سنيهلل عمب حدب الؾقهللئع  شخيال 
كعمب حدب الحهس   ر يبهلل فهلللسرح  حهلللرح  الكريس  عمب كفي نهلل فب الكتهللم 

السهشؾف نر ب  تؾنه حميهلل كرلهلل و بهلللتؾقي ، كحهللف  النررف العغيؼ لؾ اتتفتب فب سحههللـ 
ىهلل ل  حر رل  ح  حهؼ عمب نهلل ت   كإذا ندمحمع إلب التالكت نتعد ت سك نهللعر فييهلل سك سنال

لؼ يت  حسهلل سفتب ك  حسهلل نخؿ نفرقهلل    حسهلل سنخؿ دمحمسم  إلب  يت العخت كنؽ السعجخ 
 ين يكملىليلامممرنزنمنننىنُّ   البيؽ ستمؾبو كنغسو البهللىر فانو

   .(ٕ)ٔىؾ   َّ

ح  رل  سف يبحج سكؿ ح  وػبس عػؽ حؾنيػهلل نهسمػ  لسػهلل   ف   قهللؿ  كال ى يشبغ 
قبميػػهلل سك ندػػتنم   ػػؼ السدػػتنم  نػػهلل كدمحمػػو نشهللتػػبتيهلل لسػػهلل قبميػػهلل ففػػب ذلػػػ عمػػؼ دمحمػػؼ كىهػػ ا فػػب 

   .(ٖ)الدؾن لظمب كدمحمو ا رهللليهلل بسهلل قبميهلل كنهلل تينت لو
البنهللع  بدػبب اىتسهللنػو  يػ ا العمػؼ فػ   فدػيره نغػؼ الػدنن؟  ػؼ انتند الذؾحهللن    

 البػػػدن الظػػػهلللع   عمػػػب ىػػػ ا التفدػػػير كعمػػػب ندػػػمػ صػػهللحبو فيػػػو فينػػػؾؿ فػػػ  حتهللبػػػونػػراه يثشػػػ
 ػػالؿ  ردمحمستػػو لػػو  كنػػؽ سنعػػؽ الشغػػر فػػ  حتهللبػػو الستػػردمحمؼ لػػو فػػ  التفدػػير الػػ و دمحمعمػػو فػػ  
السشهللتبهلل   يؽ اآلو كالدؾن عمؼ سنو نؽ سكعي  العمؼ السفرطيؽ ف  ال حهللس الجهللنعيؽ  ػيؽ 

                                         

 (.ٖٚ/ ٔ)الخنحذ ،  ،( البرىهللفٔ)
 (.ٖٛ/  ٔ)الخنحذ ،  ،البرىهللف (ٕ)
 (.ٖٛ/  ٔ)الخنحذ ،  ،البرىهللف (ٖ)
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وػػ س فػػ  الكتػػهللم فػػفندمحمع إلػػب نظػػؾ       عمػػعمػػؼ السعنػػؾؿ كالسشنػػؾؿ، كحثيػػر نػػهلل لذػػه
ففدمحمػػد  -ن نغػػؼ الػػدن  -التفدػػير كنخترػػرا يهلل فػػال سدمحمػػد نػػهلل لذػػف  كسندمحمػػع إلػػب ىػػ ا الكتػػهللم 

 .(ٔ)فيو نهلل لفيد ف  الغهلللب
الذؾحهللن  سف البحػج فػ  ىػ ا العمػؼ نػهلل ىػؾ إ  فػت    ػؾام الذػػ ك ؾتػيع  يرى ك 

 ائػػرت الريػػب عمػػب نػػؽ فػػ  قمبػػو نػػرض سك حػػهللف نر ػػو نجػػر  الجيػػ  كالنرػػؾن فانػػو إذا 
كدمحمد سى  العمؼ يتكمسؾف ف  التشهللتب  يؽ دمحمسيع رو النررف كيفر كف ذلػ بهلللترشي   نػرن 

ررف  ميغػػػػهلل نعجػػػػخا إ  إذا عيػػػػر الؾدمحمػػػػو عشػػػػده سف ىػػػػ ا سنػػػػر    ػػػػد نشػػػػو كسنػػػػو   لهػػػػؾف النػػػػ
السنتزب لمسشهللتب  ك بيؽ ا نر السؾدمحمب لالن بهللم فاف كدمحمػد ا  ػتالؼ  ػيؽ اآللػهلل  فردمحمػع 
إلب نهلل قهلللو الستكمسؾف فػ  ذلػػ فؾدمحمػده  كمفػهلل نحزػهلل ك عدػفهلل  يشػهلل اننػد  فػ  قمبػو نػهلل حػهللف 

 .(ٕ)عشو ف  عهللفي  كتالن 
الرػػػ  النررنيػػػ  حيػػػج دمحمػػػؾ ت إف  شهللتػػػب اآللػػػهلل  كالدػػػؾن دمحمهللنػػػب نػػػؽ دمحمؾانػػػب الب 

الدػػبػ كنكعػػػ  الػػشغؼ كدمحمسػػػهللؿ التراكيػػب كبراعػػػ  ا تػػهللليب كىػػػ ا التشهللتػػب كدمحمػػػو نػػؽ كدمحمػػػؾه 
ا عجهللز كلؼ لن  سحد سف ا عجهللز قػهللئؼ عميػو كحػده، سك سف البالرػ  النررنيػ     تسثػ  إ  

   .(ٖ)فيو فجؾانب ا عجهللز نتعد ت، كبالر  النررف نتذعب  كستهللليبيهلل كسلؾانيهلل عديدت
سف النػػؾؿ بهلللسشهللتػػب  قػػؾؿ صػػحي  ننبػػؾؿ إذا تػػهللن السفدػػر فيػػو عمػػب    الخالةووج

كنػػهلل لنتزػػيو الكػػالـ  نػػو نػػؽ بػػهللم  ،قؾاعػػد تػػميس  بسػػهلل يؾافػػي قؾاعػػد الذػػرع كنظمػػي المغػػ 
حسػػػهلل فػػػ  رلػػػهلل  الؾعػػػد  ،سف السشهللتػػػب  الغػػػهللىرت الجميػػػ    لسهػػػؽ نّ ىػػػهللك .البحػػػج كا تػػػتشبهللم

فعميو لسهؽ النؾؿ بفف الخالؼ إنسهلل كقػع فػ  السشهللتػب  ، كالش انت كالبذهللنت كسنثهللليهلل ،كالؾعيد
سف كدمحمػػػو التشهللتػػػب  ػػػيؽ اآللػػػهلل  سعيػػػر نشيػػػهلل  ػػػيؽ الدػػػؾن لػػػ ا لنػػػع فػػػ  ك ، الخفيػػػ  الستكمفػػػ 

سف التشهللتػػػب إذا كقػػػع فػػػ  سنػػػؾن نتحػػػدت نػػػر بو سكائميػػػهلل ك ، السشهللتػػػبهلل   ػػػيؽ الدػػػؾن  كمػػػ 

                                         

 (.ٔ/ ٕ)البدن الظهلللع، الذؾحهللن ، ( ٔ)
 (.ٖٚ-ٕٚ/ ٔ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٕ)
 .(٘ص) سحسد  ؽ دمحم الذرقهللكى تهلللؼ، ،نؾق  الذؾحهللن  ف   فديره نؽ السشهللتبهلل  (ٖ)



ٔٛٛ 

 

 

كإذا كقػػع عمػػب ستػػبهللم نختمفػػ  كسنػػؾن نتبهللعػػدت فسػػهلل  ،ؾؿبفكا رىػػهلل فيػػ ا  شهللتػػب نعنػػؾؿ ننبػػ
 . ا نؽ التشهللتب ف  و سى

كنػػهلل لػػؼ لهػػؽ نتكمفػػهلًل لنبػػ  إذا كافػػي قؾاعػػد  ،فسػػهلل حػػهللف عػػهللىر التكمػػ  يػػر  ك  لنبػػ 
 .(ٔ)الذرع كالمغ 

  

                                         

، نهتب  كىب ، النهللىرت، الظبع  الدهللبع ، (ٜٚص) ،النظهللفنشهللع  ،نبهللحج ف  عمـؾ النررف( ٔ)
 .ـٕٓٓٓ



ٜٔٛ 

 

 

 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل  السطمب ال الث
ل ا لؼ ا ظرؽ  ،السشهللتبهلل ذحر  ف  السظمب الدهلل ي سف الذؾحهللن    يرى عمؼ 

لبيهللف ننرد انكهللنه ، كنؽ  هللنج الندؼ السنرن عم ن ف  السظمب لألنثم  لو إ  قمياًل 
 .ف  نهلل ذحره ا ؽ دمحمخو ف  ى ا البهللمكتفكت ،نحسو هللا

فسؽ  مػ  ،ا ؽ دمحمخو نحسو هللا  كمؼ عمب بعض السشهللتبهلل  ل لهلل  كالدؾن
  السؾا ع

 . ٜٗٔالرهللفهلل    َّحطمظجع مض حضخضُّ  

قهللؿ الخنخذرو  إف ى ا نعظؾؼ عمب قؾلو َفهللْتَتْفِتِيْؼ ال و ف  سكؿ ك   قهللؿ
الدؾنت كإف  بهللعد نهلل  يشيسهلل، كالزسير السفعؾؿ لنريش كتهللئر الكفهللن سو ستفليؼ عمب 

كدمحمو التنرير كالتؾبيخ عسهلل زعسؾا نؽ سف السالئك   شهلل  هللا، فجعمؾا  ا نهللل ك نفديؼ 
رنىؼ عمب نهلل زعسؾا نؽ سف السالئك  إنهللل كنّ  عمييؼ ال حؾن، ك مػ قدس   يخى،  ؼ ق

بنؾلو  كىؼ وهللىدكف، كيحتس  سف لهؾف بسعشب الذيهلل ت، سك بسعشب الحزؾن سى سنيؼ لؼ 
لحزركا ذلػ كلؼ لعمسؾه،  ؼ س بر عؽ ح  يؼ ف  قؾليؼ  كلد هللا،  ؼ قرنىؼ عمب نهلل 

ك ؾبيخ ليؼ،  عهلللب هللا عؽ زعسؾا نؽ سف هللا اصظفب لشفدو البشهلل  كذلػ حمو نّ  عمييؼ 
 .(ٔ)اً سقؾاليؼ عمؾا حبير 

 .ٙص   َّ ىف زتمتنتىتيترثزثمثنثىثيث رت يبُّ   

ى ا سلزهلل نسهلل حهب هللا نؽ حالـ قريش، كف  نعشهلله كدمحميهللف  سحدىسهلل إف   قهللؿ
ا وهللنت إلب ا تالـ كالتؾحيد، سو إف ى ا التؾحيد و س يرا  نشهلل ا ننيهلل  إليو، كاآل ر 

سف ا وهللنت إلب الذرؾ كالربر عمب رليتيؼ، سو إف ى ا لذ س يشبغ  سف يرا  كيتسدػ 
سهلل قزب عميشهلل بو كا كؿ سندمحم ،  ف ا وهللنت فيسهلل بو، سك سف ى ا و س يريده هللا نشهلل ل

                                         

  .(ٕٓ٘ٔ/ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ)



ٜٔٓ 

 

 

 .(ٔ)بعد ذلػ إليو فيهؾف الكالـ عمب ندي كاحد
 .ٚٔص   َّ خن خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنُّ 

 ػؼ قػهللؿ  ،كذحػر دمحمؾابػهلًل لمخنخذػرو كن  عميػو ،ذحر دمحمؾابهلًل   ؽ عظي  كتهت عشػو
  .إلب سف قهللؿ كالسشهللتب  ف  ذلػ عهللىرت ،النؾت ا يد

السشهللتب   يؽ سنر هللا لديدنهلل دمحم س بهلللربر عمب سقؾاؿ فاف قي   نهلل   كقهللؿ
الكفهللن كبيؽ سنره لو   حر  اك ؟ فهلللجؾام عشدو سف ذحر  اك  كنؽ بعده نؽ ا نبيهللس ف  

ى ه الدؾنت فيو  دمي  لمشب  س، ككعد لو بهلللشرر ك فريم الكرم، كإعهللن  لو عمب نهلل 
بو نؽ الربر، كذلػ سف هللا ذحر نهلل سنعؼ بو عمب  اك  نؽ  دخير الظير كالجبهللؿ،  سنر

كوّدت نمكو، كإعظهللئو الحهس  كفر  الخظهللم،  ؼ الخهلل س  لو ف  اآل رت بهلللخلفب كحدؽ 
السآم، فكفنو لنؾؿ  لهلل دمحم حسهلل سنعسشهلل عمب  اك   ي ه الشعؼ ح لػ نشعؼ عميػ، فهللصبر 

 .(ٕ)ك   حخف عمب نهلل لنؾلؾف 
 .ٛٗص   َّنتىتيترثزثمثنثىثيث مت ُّ 

ى ا ِذْحٌر ا وهللنت إلب نهلل  ندـ ف  ى ه الدؾنت نؽ ذحر ا نبيػهللس،   قهللؿ نحسو هللا 
كقيػػػ  ا وػػػػهللنت إلػػػب النػػػػررف بجسمتػػػو، كا كؿ سعيػػػػر كحػػػفف قؾلػػػػو  ىػػػ ا ذحػػػػر  تػػػهللـ لمكػػػػالـ 

فػ   الستندـ،  ؼ ورع بعده ف  حالـ ر ر حسهلل يتؼ الستل  بهللبهلل  ؼ لنؾؿ في ا بهللم  ؼ لذػرع
 .(ٖ)ر ر

ذحػػر  سنشػػ  لػػؼ سدمحمػػد سنثمػػ  لإلنػػهللـ الذػػؾحهللن  فػػ  عمػػؼ السشهللتػػبهلل   أمووا الذوومنا )
 ػػسؽ الندػػؼ السنػػرن عمػػ ، فهلل ػػظرن  سف ر ػػ  بفنثمػػ  نػػؽ  ػػهللنج السنػػرن  ك ػػ  نسلػػو 

 ف  ى ا العمؼ. كنشيجو

                                         

  .(ٕٙ٘ٔ/ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ)
  .(ٜٕ٘ٔ/ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ)
  .(ٖٕٚٔ/ٖ) التديي ، ا ؽ دمحمخو، (ٖ)



ٜٔٔ 

 

 

مبحج عؽ  د ح  نؽ  ردى لالذؾحهللن   كنع الحسم  الذرت  الت  وشيهلل 
 ،كعهللبو عمييؼ نؽ سى  التفدير ،إ  سنو كقع فيسهلل ح ن بو ريرهن السشهللتب   يؽ اآللهلل 

  نشيهلل ،كقرن نحسو هللا السشهللتب   يؽ اآللهلل  ف  نؾا ع عديدت نؽ  فديره
البنرت   َّ جل خفمفحقمقجكحكخكلكمك حف جفُّ   

ٖٔ٘ . 
لسهلل فرغ تبحهللنو نؽ إنوهلل  عبهلل ه إلب ذحره كوهره، عنب ذلػ   قهللؿ نحسو هللا

بهلللربر كالرالت، فاف نؽ دمحمسع  يؽ ذحر هللا كوهره، كاتتعهللف بانوهلل ىؼ إلب ا تتعهللن  
بهلللربر كالرالت عمب  ف ل  نهلل سنر هللا بو، ك فع نهلل ير  عميو نؽ السحؽ فند ىدو إلب 

  .(ٔ)الرؾام ككفي إلب الخير

 ىه ىميمجنحنخنمنىنينجهمه مم خلملىليلجمحمخمُّ  
 زئ ٍَُِّّّّّٰرئ ٌّ يهجيحيخيميىيييٰذٰرٰى
 . ٗٙٔالبنرت  َّمئنئىئيئربزبمب

عنػب ذلػػ بهلللػدلي  الػداؿ  (َكِإلُيُكْؼ ِإلٌو كاِحػدٌ )التؾحيد بنؾلو لسهلل ذحر تبحهللنو   قهللؿ
 .(ٕ)  ى  نؽ سعغؼ صشع  الرهللنع الحهيؼعميو، كىؾ  ى ه ا نؾن الت

 نثىثيثىفيفىقيقاكلكمكىك ىبيبرتزتمتنتىتيترثزثمث نب ُّ  

  .٘ٙٔالبنرت   َّ ىن ملىليلامممرنزنمننن يك
لسػػهلل فػػرغ تػػبحهللنو نػػؽ الػػدلي  عمػػب كحدانيتػػو، س بػػر سف نػػع ىػػ ا   قػػهللؿ نحسػػو هللا 

الػػدلي  الغػػهللىر السفيػػد لعغػػيؼ تػػمظهللنو، كدمحمميػػ  قدن ػػو ك فػػر ه بػػهلللخمي، قػػد كدمحمػػد فػػ  الشػػهللي 
 .(ٖ)نعو تبحهللنو ندا لعبده نؽ ا صشهللـنؽ يتخ  

                                         

 .(ٕٕٗ/ٔ) فت  الندير، الذؾحهللن ،( ٔ)
 .(ٖٕٓ/ٔ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٕ)
 .(ٕٖٕ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٖ)



ٜٕٔ 

 

 

 جح حبخبمبهبجتحتختمتهتمثحجمج جب خئمئهئُّ   
 حضخضمضحطمظجعمعجغمغجفحفخف جض محجخمخجسحسخسمسحصخصمص

 هن هلجمحمخمممجنحنخنمن مل مفحقمقجكحكخكلكمكجلحلخل
  .ٖٖٕالبنرت   َّ هب جيحيخيميهيمئهئمبجهمهٰه

لسػػػهلل ذحػػػر هللا تػػػبحهللنو الشكػػػهلل  كالظػػػالؽ، ذحػػػر الر ػػػهللع،  ف الػػػخكدمحميؽ قػػػد   قػػػهللؿ
 .(ٔ)ى ا  هللص بهلللسظمنهلل  كقي   ىؾ عهللـ إف لفترقهللف كبيشيسهلل كلد، كلي ا قي  

 جه ممىميمجنحنخنمنىنين خم خلملىليلجمحم ُّ   

 .ٖٕٗالبنرت  َّٰر ٰذ مهىهيهجيحيخيميىييي

  حرىهلل ذحر ا ن هللع عنب ذلػ لسهلل ذحر تبحهللنو عدت الظالؽ كا ر    قهللؿ
 .(ٕ)ؽ  حر عدت الؾفهللت، ل ال يتؾىؼ سف عدت الؾفهللت نث  عدت الظال

 حل مقجكحكخكلكمكجل حق جغمغجفحفخفمف مع مظجع ُّ   

 . ٜٕ٘البنرت   َّ من خلملهلجمحمخمممجنحنخن

كقؾلػػو  كانغػػر إلػػب حسػػهللنؾ ا تمػػ  السفدػػركف فػػ  نعشػػهلله فػػ ىب   قػػهللؿ نحسػػو هللا
سدمحمػػػخاؤه، كنخػػػر  عغهللنػػػو؟  ػػػؼ سحيػػػهلله هللا، ا كثػػػر إلػػػب سف نعشػػػهلله انغػػػر إليػػػو حيػػػ   فرقػػػت 

كقهللؿ الزحهللؾ ككىب ا ؽ نشبو  انغر إلػب حسػهللنؾ قهللئسػهلل فػ  نربظػو، لػؼ  ،كعهلل  حسهلل حهللف
لربو و س بعد سف نزت عميو نهللئ  عهللـ، كيتيد النؾؿ ا كؿ  قؾلػو  عػهلللب  كانغػر إلػب 
العغهللـ حي  نشذخىهلل كيتيد النػؾؿ الثػهللن   نشهللتػبتو لنؾلػو  فػهللنغر إلػب طعهللنػػ كوػرابػ لػؼ 

وػػرابو بعػػد إ بػػهللنه سنػػو لبػػج نهللئػػ  عػػهللـ، نػػع يتدػػشو كإنسػػهلل ذحػػر تػػبحهللنو عػػدـ  غيػػر طعهللنػػو ك 
سف عػػدـ  غيػػر ذلػػػ الظعػػهللـ كالذػػرام   لرػػم  سف لهػػؾف  لػػيال عمػػب  مػػػ السػػدت الظؾيمػػ ، 
، لخيػهلل ت اتػتعغهللـ ذلػػ الػ و سنهلل ػو هللا  مػػ     عمػب نػهلل قهلللػو نػؽ لبثػو يؾنػهلل سك بعػض يػـؾ

يمبػػج إ  يؾنػػهلل سك السػػدت، فانػػو إذا نسى طعهللنػػو كوػػرابو لػػؼ يتغيػػر نػػع حؾنػػو قػػد عػػؽ سنػػو لػػؼ 

                                         

 .(ٖٖ٘/ٔ) فت  الندير، الذؾحهللن ،( ٔ)
 .(ٖٓٗ-ٜٖٖ/ٔ) فت  الندير، الذؾحهللن ،( ٕ)



ٜٖٔ 

 

 

بعػػض يػػـؾ زا   الحيػػرت كقؾيػػت عميػػو الذػػبي ، فػػاذا نغػػر إلػػب حسػػهللنه عغهللنػػهلل نخػػرت  نػػرن 
لدلو سف ذلػ صشع نؽ  ػف   قدن ػو بسػهلل    حػيو بػو العنػؾؿ، فػاف الظعػهللـ كالذػرام تػريع 

كقػػد  ،كقػػد بنػػ  ىػػ ه السػػدت الظؾيمػػ  ريػػر نتغيػػر، كالحسػػهللن لعػػيش السػػدت الظؾيمػػ ، التغيػػر
 .(ٔ)تبهللنؾ هللا سحدؽ الخهلللنيؽصهللن ح لػ  ف

سػهلل حػ ن الذؾحهللن  فنػد عػهللم كانتنػد نػؽ اىػتؼ  يػ ا العمػؼ ككقػع فيا نهللـ فرحؼ هللا 
نكػهللنه نػؽ التكمػ  فػ  طمػب اكػهللف _ عهللا سعمؼ _ لع   ،عدت نؾا ع نؽ  فديره نشو ف  

 .ت نشهللتبتو عهللىرت كا ح   دكف  كم كلؼ لنرد نهلل حهللن ،السشهللتبهلل  كالبحج عشيهلل
ذلػػػػ يردمحمػػػع إلػػػب  سػػػرت الخػػػالؼ فػػػ  ندػػػفل   ر يػػػب الدػػػؾن ىػػػ   ػػػؾقيف  سك كلعػػػ  

فهلللػػػ يؽ يػػػركف سف التر يػػػب  ػػػؾقيف  يتمسدػػػؾف الحهػػػؼ كالفؾائػػػد كالسشهللتػػػبهلل   ػػػيؽ  ،ادمحمتيػػػهلل و
 . مػ السشهللتبهلل  كالربو  يؽ الدؾن الدؾن كيؾلؾف اىتسهللنهلًل  هللصهلًل لسعرف 

بهلل   يؽ الدؾن إ ػهللف  كال يؽ يركف سف التر يب ادمحمتيهلل و  رحؾا ا عتدا  بهلللسشهللت
 .الرالت ك هللندمحميهلل عمب  ر يب السرح إلب عدـ النؾؿ  تفزي  النراست ف  

فهلللذػػؾحهللن  يػػرى سف التر يػػب ادمحمتيػػهلل و حسػػهلل لغيػػر ك ػػهللبع فػػ  ذلػػػ ا نػػهللـ نهلللػػػ 
 .(ٕ)كالبهللقالن 

كسػهلل  ، ؼ لػؼ لدػتظع ا نفكػهللؾ عشػو ،ى ا العمؼفهلل عير سف الذؾحهللن  بهلللغ ف  ن  
 . ظبينهلل و لعمؼ السشهللتبهلل  ف   فديرهعير ذلػ ف  

  

                                         

 .(ٕٖٛ-ٖٔٛ/ٔ) فت  الندير، الذؾحهللن ،(  ٔ)
 .(ٕٔٔٔ/ٖ)الذؾحهللن ،  ،ني  ا كطهللن ( ٕ)
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كفيو  ال   نظهلللب  ،  النراسا السبحث ال الث  


  عريف النراسا .  السطمب األ ل
 .حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهلل  السطمب ال ا )
 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل  السطمب ال الث
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 . عريف النراسا   لسطمب األ لا
 لغًج: القرااات

قػػػراست كقررًنػػػهلل بسعشػػػب   ػػػال لنػػػرس قػػػراست، كىػػػ  نرػػػدن قػػػرس  ع نفػػػر هدمحمسػػػالنػػػراسا   
 ػػػالكت، كىػػػ  فػػػ  ا صػػػ  بسعشػػػب الجسػػػع كالزػػػؼ،  نػػػؾؿ  قػػػرسُ  السػػػهللَس فػػػ  الحػػػؾض سو  

، دمحمسعتو فيو، كتس  "النررف" قررًنهللن  نو لجسع اآللػهلل  كالدػؾن كيزػؼ بعزػيهلل إلػب بعػض
 ت قػراس كقػرس  ، كالجسػعقػهللنآل ك  كسقرسه النررف فيؾ ننػرآل ، لفغت بو نجسؾعهلل، سو قرس  النررفك 

 ػهللص  ؾدمحمػؾه قػراست النػررف حسػهلل تػيف    ندػتن  عمب عمػؼالنراسا   ؼ سطمنت ، (ٔ)ف ؾ كقهللنئ
         .ف  التعريف ا صظالح 

   القرااات اةطالحًا:       
 سذحر نشيهلل  ظرؽ العمسهللس لتعريف النراسا  بحدك  نتعد ت، 

بنػراست نػّص  بػ  الؾدمحمؾه السختمف  التػ  تػس  الشّ  سّنيهلل  (ٕ)حّيهللف ا ندلد   س  عريف  -
 .(ٖ)السرح   يهلل قردًا لمّتيدير، كالت  دمحمهللس  كفنهلًل لميجٍ  نؽ الميجهلل  العربّي 

 .(ٗ)(هللقم بهيفي  س اس حمسهلل  النررف كا تالفيهلل بعخك الشّ    )عمؼٌ سنيهللا ؽ الجخنو   عريف -
سو  كينرد بعخك الشهللقم   ميهلل، وسسك  يهللدمحمسعكسالتعهللنيف   ؽنؽ سكيعتبر ى ا التعريف 

                                         

 .(ٖٓٛٔ)صالفيركزربهلل و،  ،النهللنؾي السحيو ،(ٔٛ/ٔٔ)ا ؽ نشغؾن ،لدهللف العرم( ٔ)
ىؾ  دمحم  ؽ يؾت   ؽ عم   ؽ حيهللف، الغرنهللط ، ا ندلد ، نؽ حبهللن العمسهللس بهلللعربي   (ٕ)

كالتفدير كالحديج كالترادمحمؼ، نؽ نتلفهلل و السذيؾنت البحر السحيو ف   فدير النررف العغيؼ كريرىهلل، 
 .ق٘ٗٚ ؾف  
 (.٘ٛٚ-ٗٛٚ/ٖنعجؼ الستلفيؽ، ححهللل ، ) -(، ٕ٘ٔ/ٚ)ا عالـ، الخنحم ،  -

 حنيي ندمحمب  -صفحهلل  السحني –نؽ لدهللف العرم،     حيهللف ا ندلد ،  ان ذهللؼ الّزرم (ٖ)
 .ـٜٜٛٔ(، نهتب  الخهللنج ، النهللىرت، الظبع  ا كلب،ٚٗ/ٔعثسهللف دمحم ،)

العمسي ،  يرك ، الظبع  ،  ان الكتب (ٜ)ص ،ا ؽ الجخنو  ،نشجد السنرئيؽ كنرود الظهلللبيؽ( ٗ)
 .ـٜٜٜٔا كلب، 
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 دنػ  نرك ، ملسو هيلع هللا ىلص عؽ الشب عؽ الرحهللب   لؾدمحمؾه قراست النررفشن  الحفهللظ ى  عمٌؼ  هلل ٌت  
 .لو تؾى الشن 

 .وهللذتننبؾل  ك اننسدت بحدب نهللقميهلل إلب ني  فافَّ النراسا  النرركنؽ َ ؼَّ 
  القرااات السقبملج:   

دمحمسعيػػهلل ا ػػؽ ىػػ  التػػ   ػػؾفر فييػػهلل سنحػػهللف النبػػؾؿ الستفػػي عمييػػهلل  ػػيؽ العمسػػهللس، كقػػد 
 بنؾلو ف  طيب  الشذر  الجخنو 

ه  حم   نان لمرسم احتسان احمو      ل ما  ا ق َ 
  هذه ال الثج األرناني     إسشادا هم القر,ني   ةحَّ 

ٌُ أثبِي            شذ ذه لم أ ه  ) الدبعجِ    حي سا اختل رن
نهللعػػػدت هلللبنػػػؽ الذػػػهللذت عسػػػال عمسػػػهللس النػػػراسا  السنبؾلػػػ  كنػػػؽ ىػػػ ه ا نحػػػهللف نيػػػخ 

، نػؽ الؾدمحمػؾه ؾدمحمػو العربي  كلؾ قؾاعد المغ  ى   ح ُّ قراست كافنت ك  ستفي عمييهللالسذيؾنت ال
، فيػػػ   شنػػػ  الثنػػهلل  عػػؽ الشبػػ  ملسو هيلع هللا ىلص كلػػػؾ احتسػػهللً ، كصػػ َّ تػػشدىهلل سرػػح الككافنػػت نتػػؼ 

 . (ٔ)السنبؾل  النراست الرحيح 
النػراسا  العهللنػ .   ،لنػراسا ا نػؽ عمػب ا تيهللنا يسػهلل (ٖ)كا  فػش (ٕ)كسطمي تػيبؾيو

                                         

 ـ.ٖٕٔٓ(، السهتب  العرري ،  يرك ، ٘ٔ/ٔا ؽ الجخنو،) ،الشذر ف  النراسا  العذر (ٔ)
ىؾ عسرك  ؽ عثسهللف  ؽ قسبر الفهللنت ، س ؾ بذر، إنهللـ الشحؾ، حج  العرم بال نشهللزع، نؽ  (ٕ)

 ق.ٓٛٔنتلفهلل و الكتهللم،  ؾف  
 (.ٕٕٓ/ٕبغي  الؾعهللت، الديؾط ، ) -(، ٖٔ٘/ٛ) تير سعالـ الشبالس، ال ىب ،-
ىؾ  تعيد  ؽ ندعدت السجهللوع  البررو، س ؾ الحدؽ، إنهللـ العربي ، نؽ نتلفهلل و نعهللن  النررف،  (ٖ)

 ق.ٕ٘ٔ ؾف  
 (.ٓٚ٘/ٔبغي  الؾعهللت، الديؾط ، ) -
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   فؾصػػػػفيهلل بػػػػهلللكثرت، كىػػػػ  كإف  عػػػػد ـهلل ا ػػػػؽ تػػػػالّ اس، سنػػػػقػػػػراسا  النػػػػرّ  (ٔ)اسهلل الفػػػػر كتػػػػسَّهللى
 . (ٕ)نؽ النراسا  سعشهللىهلل كاحد، كىؾ الرحي  السذيؾنستسهللؤىهلل، ف

ندمحمػػهللً   نػػهلل  قػػهللنؾا بحسػػ  عمػػؼ النػػراسا  ك ػػبو  كقػػد قػػيض هللا  عػػهلللب ليػػ ا العمػػؼ
 ؾزعػػؾا قػػد يت ػػ  عػػشيؼ، ك ليرحػػ  إلػػييؼ، دى  يػػؼ ك سئسػػ  لنتػػ حتػػب صػػهللنكا كدمحمؾىيػػهلل كطرقيػػهلل،

 .  سندمحمهللس البال  ا تالني ف  
نػهللفع  ػؽ عبػد الػرحسؽ  ػؽ س ػ   ،  ػؼ(ٖ)س ؾ دمحمعفر يخيد  ؽ النعنػهللع  فكهللف بهلللسديش 

 .  (٘)،  ؼَّ ويب   ؽ نرهلل (ٗ)نعيؼ

                                         

مغ ، نؽ ىؾ  لحيب  ؽ زيهلل  الديمس ، س ؾ زحريهلل، سحد نحهللت الكؾف  كسئستيهلل السذيؾنيؽ ف  ال (ٔ)
 ق.ٕٚٓنعهللن  النررف ،  ؾف   نتلفهلل و
ا عالـ،  -(، ٖٖٖ/ٕبغي  الؾعهللت، الديؾط ، ) -(، ٗٚ-ٖٚ)ص  الفيرتت، ا ؽ الشدلؼ، -

 (.ٜٙ-ٜ٘/ٗنعجؼ الستلفيؽ، ححهللل ، ) -(، ٙٗٔ-٘ٗٔ/ٛالخنحم ، )
لظبع  (،  انالفكر،  نذي، آٛص ،)نحسؾ  سحسد الرغير ،النراسا  الذهللّذت ك ؾدمحميييهلل الشحؾو  (ٕ)

 . تررؼ ـ،ٜٜٜٔا كلب، 
ىؾ  يخيد  ؽ النعنهللع السخخكن  السدن ، س ؾ دمحمعفر، ا نهللـ النهللنآل، سحد النراس العذرت،  هللبع   (ٖ)

 ق كقي  رير ذلػ.ٖٓٔنذيؾن، كينهللؿ اتسو دمحمشدم  ؽ فيركز،  ؾف  
ف  طبنهلل  النراس، ا ؽ الجخنو،  رهللل  الشيهللل  -(، ٖٔٔ/ٜ) تير سعالـ الشبالس، ال ىب ، -

(،  ان الكتب العمسي ، كنهتب  ا ؽ  يسي ،  يرك ، الظبع  ٕٖٛ/ٕ)  حنيي  ردمحمدتر اتر،
 .ـٕٙٓٓا كلب، 

ق ٜٙٔىؾ  نهللفع  ؽ عبدالرحسؽ  ؽ س   نعيؼ، س ؾ نكيؼ، سحد النراس الدبع ،  ن  صهللل ،  ؾف   (ٗ)
 كقي  رير ذلػ.

 .(ٖٖٓ/ٕ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل  -(، ٖٖٙ/ٚ) تير سعالـ الشبالس، ال ىب ، -
ىؾ  ويب   ؽ نرهلل   ؽ تردمحمس، إنهللـ  ن ، ننرآل السديش  نع س   دمحمعفر، سكؿ نؽ سل  ف   (٘)

 ق كقي  رير ذلػ.ٖٓٔالؾقؾؼ،  ؾف  
 .(ٖٖٓ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل   -
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، عدمحم  ػػػػػػؽ (ٕ)، كحسيػػػػػػد  ػػػػػػؽ قػػػػػػيس ا عػػػػػػرج(ٔ)ثيػػػػػػرعبػػػػػػد هللا  ػػػػػػؽ ح  نهػػػػػػ  كفػػػػػػ 
 .  (ٖ)حيرؽن

، (٘)، كعهللصػػؼ  ػػؽ س ػػ  الشجػػؾ  ا تػػػدو(ٗ)  فكػػهللف  لحيػػب  ػػؽ ك ػػػهللمػهلل بهلللكؾفػػسنػػ 
 .(ٛ) ؽ حسخت الكدهللئ  ،  ؼ عم (ٚ)،  ؼ حسخت  ؽ حبيب(ٙ)ا عسش كتميسهللف

                                         

انو، س ؾ نعبد، إنهللـ سى  نه  بهلللنراست،  هللبع  دمحممي ،  (ٔ) ىؾ  عبدهللا  ؽ حثير  ؽ عسرك السه  الدَّ
 ق.ٕٓٔ ؾف  
 .(ٖٗٗ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل  -(، ٖٛٔ/٘) تير سعالـ الشبالس، ال ىب ، -

 ق.ٖٓٔىؾ  حسيد  ؽ قيس ا عرج، س ؾ صفؾاف السه ،   ؾف   (ٕ)
 .(ٕ٘ٙ/ٔ) نو،، ا ؽ الجخ رهللل  الشيهللل     -

ىؾ  دمحم  ؽ عبدالرحسؽ  ؽ نحيرؽ الديس  نؾ ىؼ السه ، ننرآل سى  نه  نع ا ؽ حثير،  (ٖ)
كقي   قٕٕٔ ن ، كلؾ  نهللف  قراس و نؽ نخهلللف  نتؼ السرح   لحنت بهلللنراسا  السذيؾنت،  ؾف  

 رير ذلػ.
 .(ٚٙٔ/ٕ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل     -

 ق.ٖٓٔىؾ  لحيب  ؽ ك هللم ا تدو نؾ ىؼ الكؾف ،  هللبع   ن  حبير،   ؾف   (ٗ)
 .(ٖٓٛ/ٕ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل     -

ىؾ  عهللصؼ  ؽ  يدل   ؽ س   الشَّجؾ  ا تدو نؾ ىؼ الكؾف ، س ؾ بهر، ويخ ا قراس بهلللكؾف ،  (٘)
 كقي  رير ذلػ. قٕٚٔسحد النراس الدبع ،   ؾف  

 .(ٖٙٗ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل  -(، ٕٙ٘/٘) الشبالس، ال ىب ،تير سعالـ     -
 ق.ٛٗٔىؾ  تميسهللف  ؽ نيراف ا عسش ا تدو الكهللىم ، س ؾ دمحم، إنهللـ دمحممي ،  ؾف   (ٙ)

 .(ٖ٘ٔ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل    -
هلل "، إنهللـ ىؾ  حسخت  ؽ حبيب  ؽ عسهللنت الكؾف  التيس  نؾ ىؼ، س ؾ عسهللنت، السعركؼ م"الخي (ٚ)

 ق.ٙ٘ٔكسحد النراس الدبع  ،  ؾف   دمحممي 
 .(ٕٔٙ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل  -(، ٜٓ/ٚ) تير سعالـ الشبالس، ال ىب ،   -

ىؾ  عم   ؽ عبدهللا  ؽ َيْيَسؽ  ؽ فيركز ا تدو، س ؾ الحدؽ الكدهللئ ، إنهللـ إنتيت إليو نئهللت   (ٛ)
 ق.ٜٛٔا قراس بهلللكؾف  بعد حسخت الخيهلل ،  ؾف  

 .(ٖ٘٘/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل  -(، ٖٔٔ/ٜ) تير سعالـ الشبالس، ال ىب ،   -
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، كس ػػؾ عسػػرك (ٕ)عسػػرؽ ، كعيدػػب  ػػ(ٔ)ؽهللعبػػد هللا  ػػؽ س ػػ  إتػػحكحػػهللف بهلللبرػػرت   
 .  (٘)،  ؼ لعنؾم الحزرن (ٗ)عهللصؼ الجحدنو  ،  ؼ(ٖ) ؽ العالس

، (ٚ) ػػػػ ، كعظيػػػػ   ػػػػؽ قػػػػيس الكال(ٙ)رفكػػػػهللف عبػػػػد هللا  ػػػػؽ عػػػػهللنهلل فػػػػ  الذػػػػهللـ  سنػػػػ
،  ػػؼ ُوػري   ػػؽ (ٜ)،  ػػؼ لحيػب  ػػؽ الحػهللنل الػ نهللنو (ٛ)د هللا  ػؽ السيػهللدمحمريػػكإتػسهللعي   ػؽ عب

                                         

ىؾ  عبدهللا  ؽ إتحهللؽ الحزرن  الشحؾو البررو، دمحمد لعنؾم  ؽ إتحهللؽ الحزرن ،   ؾف   (ٔ)
 ق.ٚٔٔ
 .(ٓٗٔ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل     -

 ق.ٜٗٔىؾ  عيدب  ؽ عسر الثنف  الشحؾو البررو، س ؾ عسر،   ؾف   (ٕ)
 .(ٖٔٙ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل     -

ىؾ  َزبَّهللف  ؽ العالس  ؽ عسهللن  ؽ العريهللف التسيس  السهللزن  البررو، س ؾ عسرك، سحد النراس  (ٖ)
 ق.ٗ٘ٔالدبع ،  ؾف  

 .(ٕٛٛ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،يهللل رهللل  الش -(، ٚٓٗ/ٙ) تير سعالـ الشبالس، ال ىب ،    -
ر،  ؾف   (ٗ)  ق.ٖٓٔىؾ  عهللصؼ  ؽ س   الربهلل  العجهللج الجحدنو البررو، س ؾ السجذِّ

 .(ٜٖٗ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل     -
ىؾ  لعنؾم  ؽ إتحهللؽ  ؽ زيد الحزرن  البررو، س ؾ دمحم، سحد النراس العذرت إنهللـ سى   (٘)

 ق.ٕ٘ٓالبررت كننرييهلل،  ؾف  
 .(ٖٙٛ/ٕ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل  -(، ٜٙٔ/ٓٔ) تير سعالـ الشبالس، ال ىب ،    -

ىؾ  عبدهللا  ؽ عهللنر  ؽ  سيؼ  ؽ نبيع  اليحرب  البررو، س ؾ عسراف، سحد النراس الدبع   (ٙ)
 ق.ٛٔٔكسعالىؼ تشدًا، كإنهللـ سى  الذهللـ ف  النراست كال و انتيت إليو نذيخ  ا قراس  يهلل،  ؾف  

 .(ٖٕٗ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل  -(، ٕٜٕ/٘) سعالـ الشبالس، ال ىب ، تير    -
 ق.ٕٔٔىؾ  عظي   ؽ قيس الكال   الحسر  الدنذن ، س ؾ لحيب،  ؾف   (ٚ)

 .(ٖٔ٘/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل       -
 ق.ٕٖٔىؾ  إتسهللعي   ؽ عبيدهللا  ؽ س   السيهللدمحمر الدنذن ، س ؾ عبدالحسيد،  ؾف   (ٛ)

 .(ٖٕٔ/٘) تير سعالـ الشبالس، ال ىب ،      -
ىؾ  لحيب  ؽ الحهللنل  ؽ عسرك الغدهللن  ال نهللنو  ؼ الدنذن ، إنهللـ دمحمهللنع ا نؾو كويخ  (ٜ)

 ق.٘ٗٔالنراست  دنذي بعد ا ؽ عهللنر،  ؾف  
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  (ٕ).(ٔ)الحزرن  زيد
نيهلل ف  حتهللبو (ٖ)ا ؽ نجهللىد هلل دمحمهللسكلس الدػبع   سفر  النراسا  الدبع السعركف ، فدكَّ

عػؽ    عجػب فػ  ذلػػ، فيػؾ لػؼ لف ػ  إ ف  النراسا ، كحػهللف ليػهلل نههللنتيػهلل فػ  التػدكيؽ، ك 
ؾاؿ العسػػر، كنسػػؽ نسى فػػييؼ نثػػ  ػإنػػهللـ اوػػتير بهلللزػػبو، كا نهللنػػ ، ك نالزنػػ  ا قػػراس طػػ

 اس  ذلػ نؽ النر 
كا ػؽ  ،(ٗ)ىذػهللـ  ػؽ عسػهللن  يركييهلل عشػو ،الّذهللن   ؽ عهللنر اليحرب  عبد هللا -

 .(٘)ؾافكْ ذَ 
انو السه  -  .  (ٔ) بُ شْ كقُ  ،(ٙ)وُّ خِّ البَ   يركييهلل عشو ،عبد هللا  ؽ حثير الدَّ

                                         

 .(ٖٚٙ/ٕ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل       -
ىؾ  وري   ؽ يخيد الحزرن  الحسر ، س ؾ حيؾت، صهللحب النراست الذهللذت، كننرآل الذهللـ،  ؾف   (ٔ)

 ق.ٖٕٓ
 .(ٕٖ٘/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل       -

 .(٘ٔ -ٗٔ/ٔر، ا ؽ الجخنو، )الشذ (ٕ)
ىؾ  سحسد  ؽ نؾتب  ؽ العبهللي السعركؼ بهلل ؽ نجهللىد التسيس ، س ؾ حيؾت، الحهللف ، صهللحب  (ٖ)

 ق.ٕٖٗ ،سكؿ نؽ تبَّع النراسا ،  ؾف  كتهللم الدبع
 .(ٜٖٔ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل       -

ىؾ  ىذهللـ  ؽ عسهللن  ؽ نرير  ؽ نيدرت الدمس  الدنذن ، س ؾ الؾليد، إنهللـ سى  الذهللـ  (ٗ)
 ق.ٕ٘ٗك ظيبيؼ،  ؾف  

 .(ٖٗ٘/ٕ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل  ،(ٕٓٗ/ٔٔ) تير سعالـ الشبالس، ال ىب ،     -
ىؾ  عبدهللا  ؽ سحسد  ؽ بذر ا ؽ ذحؾاف الدنذن ، س ؾ دمحم، إنتيت إليو نذيخ  ا قراس  دنذي  (٘)

 ق.ٕٕٗبعد ىذهللـ،  ؾف  
 .(ٗٓٗ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل       -

ىؾ  سحسد  ؽ دمحم  ؽ عبدهللا  ؽ نهللفع  ؽ س    خت البخو، س ؾ الحدؽ، ننرآل نه  كنتذف السدجد  (ٙ)
 ق.ٕٓ٘الحراـ،  ؾف  

 .(ٜٔٔ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل  -، (ٓ٘/ٕٔ) تير سعالـ الشبالس، ال ىب ،       -
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.(ٖ)كحفص ،(ٕ)وعب   يركييهلل عشو ،ؽ س   الشجؾ  ا تدو الكؾف عهللصؼ   -
.(٘)كالدؾت  ،(ٗ)كنو الدُّ   يركييهلل عشو ،س ؾ عسرك  ؽ العالس البررو  -
.(ٚ) ، ك الَّ (ٙ) م  البخان  يركييهلل عشو ،حسخت  ؽ حبيب الخيهلل  الكؾف  -

                                         

ب " إنتيت إليو نئهللت  ىؾ  دمحم  ؽ عبدالرحسؽ  ؽ دمحم السخخكن  السه ، س ؾ عسرك، السمنب "قش (ٔ)
 ق.ٜٕٔا قراس ف  الحجهللز،  ؾف  

 .(٘ٙٔ/ٕ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل  ،(ٗٛ/ٗٔ) تير سعالـ الشبالس، ال ىب ،     -
ىؾ  وعب   ؽ عيهللش  ؽ تهلللؼ ا تدو الحشهللم الكؾف ، س ؾ بهر، إنهللـ عمؼ ناكو عهللصؼ، ا تم   (ٕ)

 ق.ٖٜٔ ف  اتسو عمب  ال   عذر قؾً  سصحيهلل وعب ،  ؾف 
 .(ٕٖ٘/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل  ،(ٜ٘ٗ/ٛ) تير سعالـ الشبالس، ال ىب ،     -

ىؾ  حفص  ؽ تميسهللف  ؽ السغيرت ا تدو الكؾف ، س ؾ عسر، حهللف سعمؼ سصحهللم عهللصؼ  (ٖ)
بنراس و كنردمحمحهلًل عمب وعب  بزبو الحركؼ، قراس و عمب عهللصؼ  ر فع إلب عم  ن   هللا عشو، 

 ق.ٓٛٔكسنهلل قراست وعب  فتر فع إلب ا ؽ ندعؾ ،  ؾف  
 .(ٕٗ٘/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل      -

 ؽ عسر  ؽ عبدالعخيخ  ؽ ُصيبهللف الدكنو ا ز و البغدا و الزرير، س ؾ عسر، ىؾ  حفص  (ٗ)
إنهللـ ف  النراست كويخ الشهللي ف  زنهللنو،سكؿ نؽ دمحمسع النراسا  كقرس بدهللئر الحركؼ نتؾا رىهلل 

ىهلل،  ؾف    ق.ٕٙٗكصحيحيهلل كوهللذِّ
 .(ٕ٘٘/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل  ،(ٔٗ٘/ٔٔ) تير سعالـ الشبالس، ال ىب ،     -

ىؾ  صهللل   ؽ زيهلل   ؽ عبدهللا الجهللنك  الدؾت ، س ؾ وعيب، ننرآل  هللبو نحرن  ن ،  ؾف   (٘)
 ق.ٕٔٙ
 .(ٕٖٖ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل  ،(ٖٓٛ/ٕٔ) تير سعالـ الشبالس، ال ىب ،     -

ىؾ   م   ؽ ىذهللـ  ؽ  عمب ا تدو البخَّان البغدا و، س ؾ دمحم، سحد النراس العذرت،  ؾف   (ٙ)
 ق.ٜٕٕ
 .(ٕٕٚ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل  ،(ٙٚ٘/ٓٔ) تير سعالـ الشبالس، ال ىب ،     -

 ق.ٕٕٓىؾ   ال   ؽ  هلللد الذيبهللن  الكؾف ، س ؾ عيدب،إنهللـ ف  النراست  ن  عهللنؼ،  ؾف   (ٚ)
 .(ٕٗٚ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل     -
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ك  ،(ٔ)قػػػػهلللؾف   يركييػػػػهلل عشػػػػو ،ؽ عبػػػػد الػػػػرحسؽ  ػػػػؽ س ػػػػ  نعػػػػيؼ السػػػػدن نػػػػهللفع  ػػػػ -
.(ٕ)كنش

.(ٗ)الميجك  ،(ٖ)كنو الدُّ   يركييهلل عشو ،الكدهللئ  الشحؾو الكؾف  -
نؽ سنحهللف النراست الت  اعتسدىهلل العمسهللس دمحمرى  سييخ النراست الستػؾا رت نػؽ ريرىػهلل ك 

 نػػؽ النػػراسا  عذػػر نبػػؾؿنجسػػؾع الس ففصػػب  فكهللنػػت الدػػبع الستػػؾا رت كالػػثالل الستسسػػ ن 
 الل ى  قراسا  ا ئس   قراسا ، كى ه النراسا  الثّ 

 .(ٙ)هللزكا ؽ دمحمسَّ  ،(٘)ا ؽ كن اف  يركييهلل عشو ،يخيد  ؽ النعنهللع السدن س ؾ دمحمعفر  -
.(ٕ) كْ ك نَ  ،(ٔ)نكيس  يركييهلل عشو ،لعنؾم  ؽ إتحهللؽ الحزرن  الكؾف  -

                                         

ىؾ  عيدب  ؽ نيشهللس  ؽ كن اف الخنق  نؾلب  ش  زىرت، س ؾ نؾتب، السمنب " قهلللؾف" حمس   (ٔ)
 ق.ٕٕٓنكني  لنبو نهللفع لجؾ ت قراس و، قهللنآل السديش  كَنْحؾيَّيهلل،  ؾف  

 .(٘ٔٙ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل  ،(ٕٖٙ/ٓٔ) تير سعالـ الشبالس، ال ىب ،     -
ىؾ  عثسهللف  ؽ تعيد  ؽ عبدهللا النرو  نؾ ىؼ النبظ  السررو، س ؾ تعيد، السمنب " كنش"  (ٕ)

الؾنوهللف طهللئر لذبو الحسهللـ كلنبو نهللفع  ؾنوهللف  ؼ  ف  فني  كنش، كذلػ  نو حهللف يمبس  يهللبهلًل 
 ق.ٜٚٔقريرت عمب قرره، فاذا نذب  د  ندمحماله، كىؾ ناكو نهللفع كويخ النراس السحننيؽ،  ؾف  

 .(ٕٓ٘/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل  ،(ٜٕ٘/ٜ) تير سعالـ الشبالس، ال ىب ،     -
 . ندنت  ردمحمستو، كىؾ الراكو عؽ س   عسرك  ؽ العالس البررو  (ٖ)
ىؾ  الميج  ؽ  هلللد السركزو البغدا و، س ؾ الحهللنل، حهللف نؽ دمحِممَّ  سصحهللم الكدهللئ ،  ؾف   (ٗ)

 ق.ٕٓٗ
 .(ٖٗ/ٕ) الجخنو،، ا ؽ رهللل  الشيهللل   -

ىؾ  عيدب  ؽ كن اف السدن ، س ؾ الحهللنل، السمنب " الح َّاس"، إنهللـ ننرآل حهللذؽ،  ؾف   (٘)
 ق.ٓٙٔ
 .(ٙٔٙ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل   -

 ق.ٓٚٔىؾ  تميسهللف  ؽ ندمؼ  ؽ دمحمسَّهللز الخىرو، س ؾ الربيع، حهللف ننرئهلًل  هللبظهلًل،  ؾف   (ٙ)
 .(ٖ٘ٔ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل   -
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  .(ٗ)كإ نيس الحدا  ،(ٖ)إتحهللؽ السركزو   يركييهلل عشو ،  م   ؽ ىذهللـ -
إلػػػب  نػػػؾف عمػػػب سف ىػػػ ه النػػػراسا  العذػػػر قػػػراسا  نتػػػؾا رتكا فػػػي العمسػػػهللس السحن

   .(٘)طبنهلل  نكا يهلليؼ س بتؾا  ؾا رىهلل   حر نإب حت نتؾؿ هللا 
 ة: القرااات الذاذ

   :الذذ ذ لغج
سو نػهلل وهللذ عؽ النيػهللي   ك ،، فيؾ وهللذنو كذًا  انفر  عؽ الجسيؾ و َّ عشو لذ ُّ 

سوػػ   ك،(ٚ)، كالذػػهللذ الستشحػػ ننػػهلل انفػػر  عػػؽ الجسيػػؾن كنػػدهللذ  الذػػ ك، (ٙ)وػػ َّ عػػؽ ا صػػؾؿ

                                         

ىؾ  دمحم  ؽ الستؾح  المتلتو البررو، س ؾ عبدهللا، السعركؼ م نكيس، ننرآل حهللف   هللبو،  (ٔ)
 ق.ٖٕٛ ؾف  
 .(ٖٕٗ/ٕ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل   -

ق كقي  ٖٕٗىؾ  نك   ؽ عبدالستنؽ الي ل  البررو، س ؾ الحدؽ، ننرآل حهللف   هللبو،  ؾف   (ٕ)
 رير ذلػ.

 .(ٕ٘ٛ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل   -
ىؾ  إتحهللؽ  ؽ إ راىيؼ السركزو البغدا و، س ؾ لعنؾم، كناؽ  م  كناكو ا تيهللنه عشو،  ن ،  (ٖ)

 ق.ٕٙٛ ؾف  
 .(٘٘ٔ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل   -

 ق.ٕٜٕىؾ  إ نيس  ؽ عبدالكريؼ الحدا  البغدا و، س ؾ الحدؽ، إنهللنهلًل نتنشهلًل،  ؾف   (ٗ)
 .(ٗ٘ٔ/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل ،(ٗٗ/ٗٔ) تير سعالـ الشبالس، ال ىب ،  -

 ،نؾن الديؽ عتر ،النررف الكريؼ كالدناتهلل  ا   ي  -(، ٛٗصا ؽ الجخنو، ) ،نشجد السنرئيؽ (٘)
 .ـٖٜٜٔ(، نظبع  الربهلل ،  نذي، الظبع  ا كلب، ٖ٘ٔص)
،  حنيي دمحم بهللت  عيؾف الدؾ ، الخنخذرو     النهللتؼ دمحمهللن هللا نحسؾ   ،ستهللي البالر ( ٙ)
 .ـٜٜٛٔ،  ان الكتب العمسي ،  يرك ، الظبع  ا كلب،  و ذ (ٜٜٗ/ٔ)
 )و ذ(. ، ا ؽ نشغؾن،لدهللف العرم( ٚ)
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  .(ٔ)هلله كسقرهللهنحالذ س  
 .(ٕ)دنت كالخركج عمب النهللعدت كالنيهللي كا صؾؿ  ىؾ التفرؽ كالتفر  كالش كذذالك 

   :الذاذة القرااة 
عمييػػػهلل  طميسنػػػهلل كىػػ  كسنحهللنػػو الثال ػػػ ، الجػػػخنو ا ػػؽ  عػػؽ ننيػػػهللي  ردمحمػػػت قػػراست كػػػ  ىػػ 

 .(ٖ)سكبر نشيؼسـ عسؽ ىؾ  بع سك بهللطم ، تؾاس سكهللنت عؽ الد سكوهللذت  عيف 
ا نبع  الت  نص العمسهللس عمب و كذىهلل  كنشيهلل النراسا 

 .(ٗ)قراست الحدؽ البررو  -   
 .(٘)قراست لحيب  ؽ السبهللنؾ اليخيدو -   
 .قراست ا عسش -   
    .(ٙ)ا ؽ نحيرؽقراست  -   

                                         

 حنيي عبدالدتهللن سحسد فراج،  نؽ دمحمؾاىر النهللنؾي، دمحم نر زب الخبيدو،  هللج العركي( ٔ)
 .ـٜ٘ٙٔ، الترال العرب ، نظبع  حهؾن  الكؾيت، و ذ( ٖٕٗ/ٜ)
(،  ان الكتب العمسي ، ٜٙ/ٔ،  حنيي دمحم عم  الشجهللن، ) ؽ دمحمش ، س   الفت  عثسهللف صالخرهللئ (ٕ)

 .ـٖٜ٘ٔنرر،
 .(٘ٔ/ٔ) ا ؽ الجخنو، ،الشذر (ٖ)
 ق.ٓٔٔىؾ  الحدؽ  ؽ س   الحدؽ لدهللن البررو، س ؾ تعيد، إنهللـ زنهللنو عمسهلًل كعساًل،  ؾف   (ٗ)

 .(ٖٕ٘/ٔ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل ،(ٖٙ٘/ٗ) تير سعالـ الشبالس، ال ىب ،  -
ىؾ  لحيب  ؽ السبهللنؾ  ؽ السغيرت العدكو اليخيدو، س ؾ دمحم، نحؾو ننرآل عالن ،  ؾف   (٘)

 ق.ٕٕٓ
 .(ٕ٘ٚ/ٕ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل  -

راست  ندنت  ردمحمستو، كىؾ ليس نؽ النراس العذرت ال يؽ  ؾا ر  قراس يؼ سك اوتير ، كسنهلل اعتبهللن ق (ٙ)
ا ؽ نحيرؽ نسهلل لجرو نجرى النراسا  الدبع نؽ اآلناس الخهللص  الت   بشهللىهلل ا ؽ دمحمخو، حسهلل تيف   
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نُيؼ َلفُ ػػُ  َكَحػػهللَف سنػػهلل  قػػراست ا ػػؽ عبػػهللي  كنػػؽ سنثمػػ  النػػراست الذػػهللذت نػػهلل كن  نػػؽ        
    .(ٔ)تؾنت الكي  ُك َّ تفيشٍ  َصهلللحٍ  رربهلًل 
كدمحمييػػػهلل العربػػػ ، ك ػػػهللل  لفغيػػػهلل  ػػػو  ننمػػػو عػػػؽ اآلحػػػهلل ، كصػػػ كىػػػ  نسػػػهلل صػػػ  

  .(ٕ)السرح 
ػػػػ  ػػػػ (ٖ)عيفَ سَ كقػػػػراست ا ػػػػؽ الدَّ ِلَتُكػػػػؾَف لسػػػػؽ َ مَفػػػػَػ رلػػػػً     (ٗ)هللؿسَّ كس ػػػػ  الدَّ

تػػػػؾنت  
 .(٘)، كرهلللب إتشهلل ه  عي   الاّلـ، كى  نسهلل ننمو رير  ن بفت ،ٕٜ يؾنس

هلل يركيػػػو فػػػ  سػػػعنػػػهلل  ػػػرج   ػػػؽ نجهللىػػػد إلػػػب سف النػػػراست الذػػػهللذت، ىػػػ  حػػػ كذىػػػب ا
ش عؽ نهللفع، كالبخو كقشبػ  عػؽ قهلللؾف ككن  قهللنآل نؽ الدبع ، كىؼ  الغهلللب سحد ا شيؽ عؽ

ا ػػػؽ حثيػػػر، كالػػػدكنو كالدؾتػػػ  عػػػؽ س ػػػ  عسػػػرك، كىذػػػهللـ كا ػػػؽ ذحػػػؾاف عػػػؽ ا ػػػؽ عػػػهللنر، 
هللئ ، سك نػػهلل يركيػػو ريرىسػػهلل عب  كحفػػص عػػؽ عهللصػػؼ، كس ػػؾ الحػػهللنل كالػػدكنو عػػؽ الكدػػوػػك 

ؽ عرفػػػؾا بهلللزػػػبو كا  نػػػهللف، كدمحمػػػهللس  ستػػػسهللؤىؼ فػػػ  نندنػػػ  حتهللبػػػو الدػػػبع  فػػػ  عػػػشيؼ نسػػػ

                                         

(، كلؾ  ٖٚكالنو ف  النراسا ، كسّكد عمب ذلػ ف  حتهللبو  نريب الؾصؾؿ إلب عمؼ ا صؾؿ )ص
 نهللف  قراس و نؽ نخهلللف  نتؼ السرح   لحنت بهلللنراسا  السذيؾنت.

 . َكحهللَف َكناَسُىؼ َنِمٌػ َلفُ ُ  ُحّ  َتفيشٍ  َررًبهلل رح ف  الس (ٔ)
 .(ٜٔ/ٔ) ا ؽ الجخنو، ،الشذر (ٕ)
ىؾ  دمحم  ؽ عبدهللا  ؽ الدسيفع اليسهللن ، س ؾ عبدهللا، لو قراست نعركف ، كفييهلل نهلللذ ،  ؾف   (ٖ)

 ق كقي  رير ذلػ.ٖٕٔ
 .(ٔٙٔ/ٕ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل  -

ىؾ  َقْعَشب  ؽ س   َقْعَشب العدكو البررو، س ؾالدسهللؿ، لو ا تيهللن ف  النراست وهللذ،  ؾف  سلهللـ  (ٗ)
 السشرؾن.

 .(ٕٚ/ٕ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل  -
 .(ٕٓ/ٔ) ا ؽ الجخنو، ،الشذر (٘)



ٕٓٙ 

 

 

ػػػ(ٔ)النػػػراسا  كفػػػ  س شهللئػػػو كعمػػػب سبرػػػهللنىؼ  عػػػؽ عهللصػػػؼ   (ٕ) بِّ ، حركالػػػ  السفزػػػ  الزَّ
ؾِم غُزػريػَر السَ عػؽ ا ػؽ حثيػر    ركالػ ال، ك  (ٗ) شرب ِرذهللكت (ٖ)تؾنت البنرت  ِرذهللَكًت 

 .(ٙ) شرب )رير(  (٘)تؾنت الفهلل ح  ؼمييعَ 
 ،  سك العهللنػػ ، فيػػرى سنيػػهلل حػػ  قػػراست  ردمحمػػت عػػؽ إدمحمسػػهللع الحجػػ(ٚ)الشحػػهللي هلل س ػػؾ دمحمعفػػرسنػػ

   .(ٛ)حهللف فيو نظعؽ عؽ قراست العهللن  إ  لخرج و س هللسكقمقهللؿ   نظعؽ، كحهللف فييهلل
اس كػ  نػهلل وػ  عػؽ قػراست النػر  النػراسا  الذػهللذت  سف ىػؾ اآل ػر (ٜ)ا ػؽ دمحمشػ يرى ك 

                                         

ا ؽ نجهللىد،  حنيي وؾق   ي ،  ،بع  ف  النراسا م الدحتهلل - ،كنكا يؼ ستهللنيد النراس الدبع  (ٔ)
 .ـٕٜٚٔ(،  ان السعهللنؼ، النهللىرت، الظبع  ا كلب، ٔٓٔ-ٛٛ ص )
 ق.ٛٙٔىؾ  السفز   ؽ دمحم الزب ، حهللف نؽ دمحمم  سصحهللم عهللصؼ،  ؾف   (ٕ)

 .(ٖٚٓ/ٕ) ، ا ؽ الجخنو،رهللل  الشيهللل  -
 )ِرَذهللكٌت(. (ٖ)
 .(ٜٖٔصا ؽ نجهللىد، ) ،بع  ف  النراسا الد (ٗ)
 )ريِر(. (٘)
 .(ٕٕٔصنجهللىد، )ا ؽ  ،بع  ف  النراسا الد (ٙ)
ىؾ  سحسد  ؽ دمحم السرا و الشحؾو السررو، س ؾ دمحمعفر، لعرؼ بهلل ؽ الشحهللي، نؽ نتلفهلل و  (ٚ)

 ق.ٕٖٛإعرام النررف،  ؾف  
 .(ٖٚٗ/ٔ) بغي  الؾعهللت، الديؾط ، -

(،  ان السعرف ،  يرك ، الظبع  الثهللني ، ٕٖٓ/ٔ) ،الشحهللي    دمحمعفر سحسد  ،إعرام النررف (ٛ)
 .ـٕٛٓٓ

ىؾ  عثسهللف  ؽ دمحِمشِّ  الفهللنت  السؾصم ، س ؾ الفت ، إنهللـ العربي ، كسح ؽ سى  ا  م، كسعمسيؼ  (ٜ)
 ق.ٕٖٛبهلللشحؾ ككدمحمؾه النراسا ، نؽ نتلفهلل و السحتدب،  ؾف  

 .(ٕٙٔ/ٔ) بغي  الؾعهللت، الديؾط ، -(، ٚٔ/ٚٔتير سعالـ الشبالس، ال ىب ، ) -
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   .(ٔ)بع الد
سنيػػػػهللي ا ػػػػؽ نجهللىػػػػد، إذ لذػػػػترم فيػػػػو نظهللبنػػػػ  المفػػػػ  لمسرػػػػح ، بعزػػػػيؼ حكذىػػػػب     

 .  (ٕ) سف لهؾف الؾدمحمػو قد  ؾان تػو ا نكصّح  الؾدمحمو ف  ا عرام، ك 
لػػػ يؽ نػػػؽ  ائػػػرت النػػػراس العذػػػرت ا يؼ  ردمحمػػػؾارؼ سصػػػحهللم النػػػراسا  الذػػػهللذت بػػػفنعػػػف

 الردمحمػهللؿ، كنػؽ ىؼ ا ػؽ الجخنو، كانررفؾا إلب النػراست السفػر ت التػ  ُ عػخى إلػب بعػض حد
 .(ٖ)ري  ا ؽ يخيد الحزرن ، كطمح   ؽ تميسهللف  واست س النر ى

 .(ٗ)تعمب حد عهلًل  هللصهلًل لتعدا  ستسهللئيؼ ف  ح  عرركسفر  ا ؽ الشدلؼ نؾ  
  

                                         

س   الفت  عثسهللف  ؽ دمحمش ،  حنيي  زهلل  عشيهلل،ف   بييؽ كدمحمؾه وؾاذ النراسا  كا ل السحتدب (ٔ)
(، كزانت ا كقهللؼ السرري ، النهللىرت، ٖ٘/ٔعم  الشجدو كعبدالحميؼ الشجهللن كعبدالفتهلل  ومب ،)

 .ـٜٜٗٔ
 .(ٖٗص) ،الفزم  ،النراسا  النررني حهلل ؽ  هلللؾيو، انغر  (ٕ)
ننرآل نردن، س   النراست عرً هلل عؽ فيهللض  ؽ رخكاف عؽ  ،طمح   ؽ تميسهللف الدسهللفىؾ   (ٖ)

 و.طمح   ؽ نررؼ كلو وؾاذ  ركى عش
 .(ٜٖٓ/ٔ، ا ؽ الجخنو،)رهللل  الشيهللل  -

ا ؽ  ،الفيرتتحفى  السديش  كسى  نه  كسى  البررت كسى  الكؾف  كسى  الذهللـ كسى  اليسؽ، انغر  (ٗ)
 .(ٖٗ-ٖٖصالشدلؼ، )
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 .حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهلل  لسطمب ال ا )ا
كسنػهلل )  فنهللؿ نحسو هللا ،نبو ا نهللـ ا ؽ دمحمخو ف   فديره عمب سىسي   بو النراست

ؽ  ػػبظيهلل حسػػهلل لزػػبو الحػػديج النػػراسا   فانيػػهلل بسشخلػػ  الركالػػ  فػػ  الحػػديج، فػػال  ػػد نػػ
 . ركايتو

 ػػؼ إّف النػػراسا  عمػػب قدػػسيؽ  )  فنػػهللؿ ، ػػؼ قدػػؼ نحسػػو هللا النػػراسا  إلػػب قدػػسيؽ
 نذيؾنت كوهللذت.

جراىػػػػهلل  حنػػػػراست لعنػػػػؾم، كا ػػػػؽ ىػػػػ  النػػػػراسا  الدػػػػبع كنػػػػهلل دمحمػػػػرى ن  فهلللسذػػػػيؾنت 
 .(ٕ)(كالذهللذت نهلل تؾى ذلػ (ٔ)نحيرؽ

 ،كا قتػػداس بنػػراست سىػػ  السديشػػ  ، ػػؼ  ػػيؽ سف قػػراست نػػهللفع ىػػ  السدػػتعسم  فػػ  بػػال ه
 ػ  سنػو لػؼ لدػتؾفيهلل كلػؼ لهمػ  نفدػو بػهلللنراسا   ،فهللقترر  نحسو هللا عمب النراسا  الدػبع

كذحر ع نه بػفف حتهللبػو نخترػرًا فتنيػد بسػهلل  ،الذهللذت إ  إذا حهللنت  دهللعده ف   فدير النررف
 .كسل  ف  ذلػ نتلفهلًل ف  النراسا  ،لو فهللئدت

ك  لجػػؾز سف لنػػرس بحػػرؼ إّ  )  فنػػهللؿ ،ثووم ذنوور شوور ا القوورااة بأحوود الحوور ف
نؾافنتػػػو لسرػػػح  عثسػػػهللف  ػػػؽ عفػػػهللف ن ػػػ  هللا عشػػػو، كنؾافنتػػػو لكػػػالـ    ػػػثالل وػػػركم

 .(ٖ)، كننمو ننال نتؾا را سك ندتفيزهللالعرم كلؾ عمب بعض الؾدمحمؾه سك ف  بعض المغهلل 
   : ذنر أن اختالف القراا  مى  م يُ

 .كفرش الحركؼ ،سصؾؿ
ففنػػهلل الفػػرش  فيػػؾ نػػهلل   يردمحمػػع إلػػب سصػػ  نزػػظر ، ك  قػػهللنؾف حمػػ ، كىػػؾ فػػ  

                                         

نسهلل لجرو نجرى النراسا  الدبع سنو نسو  هللص  بشهلله ا ؽ دمحمخو  ندـ سف اعتبهللن ا ؽ نحيرؽ  (ٔ)
 نحسو هللا.

 (.٘ٚ-ٗٚ/ٔالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
  (.ٓٓٔ/ٔالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٖ)
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 كدمحمييؽ 
 كبهلل فهللؽ السعشػب ،(نشذرىهلل كنشذخىهلل  نث  )ا تالؼ عمب النراست بهلل تالؼ السعشب

 .  (فهلل  يُر  يٌر حهللفغهللً ) 
 .(ٔ)..(كسنهلل ا صؾؿ فهلل  تالؼ فييهلل   لغير السعشب.

السػػػػتسعؽ فػػػػ   فدػػػػير ا نػػػػهللـ الذػػػؾحهللن  لجػػػػد سنػػػػو اعتشػػػػب سوػػػػد ا عتشػػػػهللس حػػػ لػ ك 
كحػػػ لػ النػػػراسا  الرػػػحيح   ،كبيػػػهللف نعهللنييػػػهلل ك ؾدمحمييهلل يػػػهلل ،بػػػهلللنراسا  الدػػػبع نػػػع وػػػرحيهلل

 .ر عشد ا تالؼ السعشب ف  النراسا كالذهللذت ليبيؽ عمييهلل التفدي
 النػػراسا  يػػ حر هفػػ  حػػ  صػػفح   نريبػػهلًل  جػػد ،فتجػػد نػػهلل   حرػػر لػػو فػػ   فدػػيره

 .يردمحم  بعض ا قؾاؿ عمب بعض رهلللبهللً عمب ا تالؼ السعشب ف  التفدير ك  هللكيدتدؿ  ي
قراست الذؾحهللن  لمنررف  ركال  قهلللؾف عؽ نهللفع السدن  كيدؿ عمب ذلػ كحهللنت 

 .(ٕ)نؾا ع ف   فديره
   حنؾلو ،(ٖ)انتند الذؾحهللن  لبعض النراسا  الدبع  حهلل ؽ عهللنر

                                         

 (.ٔٓٔ-ٓٓٔ/ٔالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ)
 ( عِديتؼ بهدر الديؽ قراست نهللفع. ٕٙٗتؾنت البنرت ) - (ٕ)

  باتههللف اليهللس ك ؼ الديؽ كى  قراست نهللفع.( نْيُدرت حتبيهلل ٕٓٛتؾنت البنرت ) -
 ( حمس  نبي هلل، حتبيهلل نيسؾزت كى  قراست نهللفع.ٜٖ_ ف  تؾنت رؿ عسراف )

نجد ف  عدت نؾا ع نؽ  فديره اعتراض بعض الشحؾييؽ عمب بعض النراسا  الستؾا رت  دعؾت  (ٖ)
، كسحيهللنهلًل لف    ر  نحهللت عدـ  ؾا رىهلل كنخهلللفتيهلل لمشحؾ، ككافنيؼ الذؾحهللن  ف  سكثر نؽ عذرت نؾا ع

ر ريؽ سك لدهت سحيهللنهلًل، كلؼ  دتظع الجـخ بزهللبو لو نحسو هللا، ففحيهللنهلًل لنؾؿ   المغ   هللبو كيدفع 
نهلل ننمو دمحمسيؾن ا ن  نؽ  ؾا ر النراسا  الدبع كسحيهللنهلًل لنؾؿ  إذا  بتت الركال  فال ن  ليهلل، فال  جد 

هللت ر ركف، كالمغ    لحيو  يهلل إ  نب ، فال لحي قراست عذري  ن ىهلل الشحهللت إ  كقد ن  عمييؼ نح
الجـخ بهلل حهللط  بهلللمغ ، كن  الشحهللت قد يتزسؽ  غميو الرحهللب  ف  نتؼ السرح ، كيهف  الر  عمب 

بعض الشحهللت حالـ الذؾحهللن  ف  تؾنت الخنر "َسنَّؽ ىؾ قهللنت" ف  ن  الشحهللت لنراست نهللفع، فنهللؿ  إذا 
 .(ٜٖ٘/ٗ بتت الركال  بظمت الدنال )
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 مصجضحضخضمضحط خص حسخسمسحص جس مخُّ 

  .(ٔ).ٖٚٔا نعهللـ   َّ حق مظجعمعجغمغجفحفخفمف
كالذهللذت ليبش   ،النراسا  الرحيح  في حر ،(ٕ)ف  النراسا  يتؾتعكحهللف الذؾحهللن    

 قؾلو، فعمب تبي  السثهللؿ عشد النراسا  عمييهلل التفدير عشد ا تالؼ السعشب ف 
ْيَظهللفُ  َفَفَزلَُّيَسهلل  عهلللب  سو الخظي   كى  ،الخل  نؽ ففزليسهللقهللؿ   ٖٙتؾنت البنرت  َعْشَيهلل الذَّ

 كى  ،ا زال  نؽ ا ل ، با بهلل  لَُّيَسهللاَفَفزَ   حسخت كقرس فييهلل، كسكقعيسهلل ،اتتخليسهلل
  الخكاؿ نؽ ىؾ  كيدهللف ا ؽ قهللؿ ،ا ل  بح ؼ البهللقؾف   كقرس ،(ٖ)نحهللىسهلل سو  التشحي 

  كؾف  ى ا كعمب  النرطب  قهللؿ ،السعري  إلب الظهللع  نؽ عميو كهللنهلل عسهلل صرفيسهلل سو
 كعشيهلل ،فخؿ سزلمتو  نشو لنهللؿ السعشب ف  سنهؽ الجسهللع  قراست سف إ  بسعشب، النراس هللف

 سو عشيهلل، زلتيسهلل الذيظهللف سصدن سو  سصدن نعشب  زسيشو عمب سزليسهلل بنؾلو نتعمي
  سبعدىسهلل نعشب نزسؽ فهلللفع  ،ى ا كعمب لمجش ، الزسير كقي  ،الذجرت لعش  بدببيهلل،

 إف سزليسهلل سو  ا كلب الجسم  لسزسؾف   فكيد فف ردمحميسهلل  كقؾلو ،الجش  عؽ سبعدىسهلل سو
 فيو ا  راج  ف ن فتيس فيؾ ك لػ نعشهلله لهؽ لؼ كإف السههللف، عؽ زاؿ نعشهلله كهللف

 عشيهلل كا بعهلل  ،الذجرت عؽ الررؼ  ف نكنحؾىسهلل ،كا بعهلل  ،الررؼ نجر  عمب زيهلل ت
 ،كالكران  ،الشعيؼ نؽ فيو كهللنهلل عسهلل ليسهلل ا  راج بخالؼ الجش  ف  البنهللس نع لهؾف  قد

                                         

 .(ٕٕٔ/ٕ)فت  الندير، الذؾحهللن ،  (ٔ)
يشدب إلب بعض النراس نؽ سصحهللم النراسا  الستؾا رت سحرفهلًل وهللذت عشيؼ، فيغؽ النهللنآل سنيهلل   (ٕ)

( ٖٚ/٘نتؾا رت، نث  نهللذحر ف  تؾنت دمحم سف ا ؽ حثير"فانهلل نشَّهلًل بعد كإنهلل فداس" لنرسىهلل بهلللنرر)
  رير فهلللستؾا ر عؽ ا ؽ حثير حبهللق  العذرت بهلللسد، كسحيهللنهلًل يشدب النراسا  إلب سصحهلل يهلل ندب

صحيح ، كسحيهللنهلًل   لدتؾف  ذحر سصحهللم النراسا  الستؾا رت، كسحيهللنهلًل ي حر سف ف  اآلل  قراس يؽ 
 كيهؾف فييهلل سكثر نؽ ذلػ.

 ا ؽ، كحج  النراسا ، (ٗ٘ٔص)ا ؽ نجهللىد،الدبع ،  -،(ٓٛ/ٔ)الذؾحهللن ، الندير، فت  (ٖ)
 .(ٜٗص)، نجم ز 
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 نؽ سك  حتب ر ـ إرؾاس  ؾلب ال و  نو نالذيظهللف إلب ذلػ ندب كإنسهلل الجش ، نؽ سك
 (ٔ)الذجرت

   عهلللب قؾلوكسحيهللنهلل يؾن  النراس يؽ كيبيِّؽ ا تيهللن العمسهللس فييهلل نثهلللو 
بهلللجر  " ِلَدَبٍف" قرس الجسيؾن قهللؿ الذؾحهللن   ،٘ٔتبف  َّمي خلملىليلجمحمخمُّ 

" كالتشؾيؽ عمب سنو اتؼ ح ، سو  الح  ال و ىؼ سك   تبف، كقرس ا ؽ حثير كس ؾ عسرك
الررؼ  تفكي  النبيم ، كا تهللن ى ه النراست س ؾ عبيد، كينؾو النراست ا كلب نسشؾع ِلَدَبَف" 

  .(ٕ)...(قؾلو  ف  ندهشيؼ كلؾ حهللف عمب  فكي  النبيم  لنهللؿ ف  ندهللكشيهلل
 ُّف  تؾنت البنرت عشد قؾلو  عهلللب  وفيررِّ   يهلل نثهللل (ٖ)يف   سحيهللنهلًل بنراسا  وهللذتك 

َـّ  اْ ؽَ  قرآل ت ٓ٘ٔا عراؼ   َّزب ُّ َّ ييٰذٰرٰىٌٍّّ  ُس
 كقهللؿ ،سقبمؾا عذر  سد  لهلل كنؾلػ فرهللن عذر، بخسد  لو  ذبييهلل (ٗ)السيؼ بفت 

 ى ا  البرريؾف  كقهللؿ سـ، ا ؽ لهلل  ندير عمب الفت  إف  عبيد كس ؾ ،كالفراس ،الكدهللئ 
 كخسد  ،كاحدا اتسهلل ا تسيؽ دمحمع  كلكؽ  ح ؼ،    فيف  ا ل   ف ن ظف النؾؿ

 سن ، ا ؽ  ندير عمب فيؾ ،السيؼ بهدر قرس نؽ كسنهلل ،كالشحهللي ،الخدمحمهللج كا تهللنه عذر،
 بهلللكدر، سـ ا ؽ  حهلل ؼ كس ؾ ،ا  فش كقهللؿ ،عمييهلل لتدؿ نالكدرت كسبنيت ،اليهللس ح فت  ؼ

                                         

 .(ٓٛ/ ٔ)( فت  الندير، الذؾحهللن ، ٔ)
 (.ٕٖٛ-ٖٔٛ/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ،  (ٕ)
  لفر  ف  النراسا  الذهللذت  يؽ نهللنكاه النراس باتشهلل  نتر  إلب زنهللنشهللن فيفؾ  عمب النهللنآل  (ٖ)

نعرف  صح  ى ه النراسا  الذهللذت كصالحيتيهلل لمحج  ف  المغ  كالشحؾ، كسحيهللنهلًل ي حر النراست 
ميهلل نؽ السؾ ؾع  حسهلل ف  تؾنت فهللطر"إنسهلل لخذب هللا نؽ عبهلل ه العمسهللس" قراست نختمف  ندبت إلب قهللئ

 .(٘ٔٗ/ٗسك ى  نه كب  كنرشؾع  إلب قهللئميهلل افتراس) -سو بغير تشد نظمنهللً -رير سص 
 قرس ا ؽ عهللنر، كس ؾ بهر، كحسخت، كالكدهللئ ، ك م  بهدر السيؼ، كالبهللقؾف بفتحيهلل. ( ٗ)

كالبدكن  -،(ٜٕٓص)إ حهللؼ فزالس البذر ف  النراسا  ا نبع  عذر، لمدنيهللط ،  –
نتالخاىرت ف  النراسا  ال النراساُ  الذهللذُت ك ؾدمحميييهلل نؽ لغ   -عذر الستؾا رت نؽ طرين  الذهللطبي  كالدُّ

 . يرك  - ان الكتهللم العرب  (،ٕٗٔص) العرم، عبد الفتهلل   ؽ عبد الغش  النهلل  ،
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 لهؾف  فيسهلل ى ا كإنسهلل بعيدت،  يهلل كالنراست ،وهللذت لغ  كى  سقب ، رالـٍ  لهلل   نؾؿ كسهلل
 .(ٔ)اليهللس با بهلل  سن  ا ؽ كقرآل  ،إليػ نزهللفهلل

 طػهللِئُرُكؼْ  قهللُلؾا قؾلو  عهلللب  ف  كقد لف   سحيهللنهلًل بنراست وهللذت ك  ُلررِّ   يهلل حسهلل 
ػْرُ ؼْ  َنَعُكْؼ َسِئػؽْ  ُذكِّ

طػهللِئُرُكؼْ  الجسيػؾن قػرس ،لػس تػؾنت 
 نػؽ لكػؼ طػهللن نػهلل سو  فهللعػ  اتػؼ 

ػْرُ ؼْ  َسِئػؽْ   ظيرحؼ  سو (طيرحؼ)  الحدؽ كقرس كالذر، الخير كلكػؽ لػؼ كىػ  قػراست وػهللذت ، ُذكِّ
 .(ٕ)لرر   يهلل

فعمؼ النراسا   تجمب سىسيتػو نػؽ  ػالؿ بعػض  ؾاصػو كفؾائػده إذ  ػردمحم  ا كدمحمػو 
ك تجمػػػب كدمحمػػػؾه اعجػػػهللز النػػػررف كيبػػػرز تػػػسؾ بالرتػػػو  ،التفدػػػيري  كبعػػػض ا حهػػػهللـ الفنييػػػ 

 .ر ليهلل ف  الكتب الدسهللكي  الدهللبن كاوتسهللؿ النررف عمب النراسا  الستعد ت نيخت   نغي
نػػػػؽ َسدمحَمػػػػ ِّ العمػػػػـؾ قػػػػدًنا، كسعالىػػػػهلل نشخلػػػػ ن لتعمنػػػػو بفوػػػػرؼ الكتػػػػب  عمػػػػؼ النػػػػراسا 

، كسفزميهلل عمب ا طالؽ، كىؾ النػررف الكػريؼ كالكتػهللم السبػيؽ الػ و  الدسهللكي  عمب العسـؾ
ىدالػػ  لمخمػػي، ك ذػػريًعهلل كا ػػًحهلل، كنشيًجػػهلل نتكػػهللناًل لمحيػػهللت البذػػري   -عػػخ كدمحمػػ -سنخلػػو هللا 

 ريره نؽ الكتب، كدمحمعمو نييسًشهلل عمييهلل.عمب  -عخ كدمحم -دمحمسعهللس، كقد فزمو هللا 
  

                                         

 . (ٖٕٛ/ٕ)فت  الندير، الذؾحهللن ،  (ٔ)
 .(ٕٚ٘/ ٔ)ا ؽ دمحمشب، السحتدب،  - ،(ٛٔٗ/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ،  (ٕ)
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 .ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهللذحر   السطمب ال الث
، كنؾا ػع س ػرى ذحرىػهلل (ٔ)ىشهللؾ نؾا ع ذحرىهلل سحد ا نهللنيؽ كلؼ ي حرىهلل اآل ػر

 ا نهللنيؽ، كتف حدل عشيهلل  تر يب الدؾن 
 : ) سمرة األحزاب حدب السقرر الذمنا ) القرااات الت) ذنرها ا ُ َزو 

  .ٖٓا حخام   َّ خل حقمقجكحكخكلكمكجلحل مف ُّ  

 لي ه اآلل   الل قراسا   ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  
السزسؾن  كح ؼ ا ل  بهلللشؾف ر  "ُنزعِّ " ا ؽ حثير كا ؽ عهللن استقر   القرااة األ لى

بعد الزهلل  نع حدر العيؽ ك ذديدىهلل، عمب البشهللس لمفهللع ، كالفهللع   سير ندتتر  نديره 
 بهلللشرب.  "اْلَعَ امُ هللا  عهلللب عؽ نفدو. " نحؽ كىؾ إ بهللن نؽ

 يهللس  حتي  نزسؾن  "ُلزعَّ "   عسرك كيعنؾم  دمحمعفر كس   س راست ق القرااة ال ا يج:
 كح ؼ ا ل  الزهلل  نع فت  العيؽ ك ذديدىهلل، عمب البشهللس لمسفعؾؿ. 

بهللق  العذرت  "ُلزهللَع "  يهللس  حتي  نزسؾن  كإ بهلل  ا ل  بعد  قراست القرااة ال ال ج:
   (ٖ).(ٕ)بهلللرفع "اْلَعَ امُ ، "الزهلل  نع فت  العيؽ ك خفيفيهلل، عمب البشهللس لمسفعؾؿ

 َّيمجنحنخنمنىنين ىم ملىليلجمحمخممم  ُّ
 .ٖٔا حخام 

 قراسا   سنبع  اآلل  لي هذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  
 .عمب لف  نؽ حسالً بهللليهللس الجسيؾن قراست  األ لى:قرااة ال

 " بهللليهللس فييسهلل. ُنْتِ َيهلل َكَ ْعَسْ  َصهللِلًحهلل"قراست حسخت كالكدهللئ  ك م  القرااة ال ا يج: 

                                         

، كاقترر نحسو هللا ف  النراسا  ا  ترهللن ندـ نعشهلل سف الدس  البهللنزت ف   فدير ا ؽ دمحمخو  (ٔ)
 .عمب الدبع كلؼ لدتؾفيهلل كلؼ لهم  نفدو بهلللنراسا  الذهللذت إ  إذا حهللنت  دهللعده ف   فدير النررف

 (.ٙٔٙالشذر، ا ؽ الجخنو، )ص  (ٕ)
 (.ٕٖٖ_ٖٖٔ/ٗن ، )(، كفت  الندير، الذؾحهللٜٙٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٖ)
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قراست عسرك  ؽ فهللئد الجحدنو كيعنؾم كا ؽ عهللنر ف  نكال  كس ؾ دمحمعفر  القرااة ال ال ج:
 .(ٔ)السعشبعمب  بهلللتهللس حسالً 

 (ٖ) .(ٕ)بهلللتهللس عمب التفنيج ف  ا كؿ، بهلللشؾف ف  الثهللن  البني  قراست :الرابعجالقرااة 
 .ٖٖا حخام   َّلك نئىئيئربزبمبنبىب مئ ُّ     

 لي ه اآلل  قراس يؽ  ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

 .النهللؼفت  ب "َكَقْرفَ " كعهللصؼ نهللفع  قراست القرااة األ لى:

  (٘).(ٗ)بهدرىهلل "ْرفَ َكقِ " هللقيؽالب قراست القرااة ال ا يج:

  ؾدمحميو تيف   إف وهللس هللا ف  رلهلل  ا حههللـ. كلك  قراست

  .ٖٙا حخام   َّيي خنمنىنينجه حن خلملىليلجمحمخمممىميمجنُّ 

 لي ه اآلل   الل قراسا   ذحر الذؾحهللن 

 بهللليهللس.  "َسْف َلُكؾفَ "عهللصؼ كحسخت كالكدهللئ  استقر  القرااة األ لى:

 (ٔ)بهلللتهللس. "ُكؾفَ  َ َسْف " ني الب استقر  القرااة ال ا يج:

                                         

السحتدب، ا ؽ دمحمش ،  -قراست وهللذت، كى  نكال  وهللذت عؽ ح  نؽ لعنؾم كس   دمحمعفر،  (ٔ)
(ٕ/ٜٔٚ.) 
(، كالحج  لمنراس الدبع ، ٙٔٙ(، الشذر، ا ؽ الجخنو، )ص ٕٔ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٕ)

 (.ٙٚ٘(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٗٚٗ/٘الفهللنت ، )
 (.ٕٖٖ/ٗ(، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )ٜٙٔٔ/ٖخو، )التديي ، ا ؽ دمحم (ٖ)
(، كالحج  لمنراس الدبع ، ٙٔٙالشذر، ا ؽ الجخنو، )ص  (،ٕٔ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٗ)

 (.ٚٚ٘(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٘ٚٗ/٘الفهللنت ، )
 (.ٕٖٖ/ٗ(، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )ٓٚٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (٘)
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 .(ٕ)دهؾف التحتي ، كالبهللقؾف  تحريهيهللرت" بع " الخيْ ا ؽ الدسيف قراست القرااة ال ال ج:

 كلؼ يتظرؽ عؽ النراسا  ف  ى ه اآلل  ا نهللـ ا ؽ دمحمخو.

 .ٓٗا حخام   َّ مك جفحفخفمفحقمقجكحكخكلك مغ خضمضحطمظجعمعجغُّ 

 لي ه اآلل   الل قراسا  ذحر الذؾحهللن  

ككدمحمو الشرب  " هلل ؼ"ك "نتؾؿ"كنرب  "َلِكؽْ  "قراست الجسيؾن  تخفي  القرااة األ لى:

 عمب  بري  حهللف السندنت، كيجؾز سف لهؾف بهلللعظ  عمب سبهلل سحد.

عمب سنو  "نتؾؿ"كنرب  "لكؽَّ "عسرك ف  نكال  عشو  تذديد  س  قراست  القرااة ال ا يج:

 (ٗ).(ٖ)برىهلل نح كؼ  سو كلكؽ نتؾؿ هللا ىؾاتسيهللك 

 كلؼ يتظرؽ عشيهلل ا نهللـ ا ؽ دمحمخو.

ات م  "عشد قؾلو  عهلللب كذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن    خ   قراس يؽ   "  

سو سنو صهللن حهلللخهلل ؼ ليؼ ال و " َكَ هللَ ؼَ " بفت  التهللس عهللصؼ قراست القرااة األ لى:

 بو كيتخيشؾف بهؾنو نشيؼ. ختسؾف تي

                                         

(، كالحج  لمنراس الدبع ، ٙٔٙالشذر، ا ؽ الجخنو، )ص  (،ٕٕ٘ا ؽ نجهللىد، )ص  الدبع ، (ٔ)
 (.ٛٚ٘(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٙٚٗ/٘الفهللنت ، )

 (.ٜٖٖ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) -كقراست ا ؽ الدسيفع وهللذت  (ٕ)
السحتدب، ا ؽ -، نكال   ذديد "لكؽ" كنرب "نتؾؿ" قراست وهللذت ، كالستؾا ر التخفي  كالرفع (ٖ)

 (.ٔٛٔ/ٕدمحمش ، )
 (.ٕٖٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٗ)
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، سو سنو  تسيؼ كدمحمهللس ر رىؼ. كقي  (ٔ)بهدر التهللس هللق  العذرتب استقر  القرااة ال ا يج:

 .(ٕ)الفت  كالكدر لغتهللف

 نثىثيثىفيفىقيقاكلكمكىك مث زتمتنتىتيترثزثُّ 

  .ٜٗا حخام   َّيكملىليلام

  -كلؼ يتظرؽ ليهلل ا ؽ دمحمخو -لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  

  تذديد الداؿ. "كَنَيهللَ ْعَتدُّ "قراست الجسيؾن  القرااة األ لى:

 (ٗ).(ٖ) تخفي  الداؿ" ْعتُدكنيهلل" ف  نكال  البخو  ا ؽ حثير قراست القرااة ال ا يج:

ا حخام   َّ مك  خسمسحصخصمصجض حس هتمثحجمججحمحجخمخجس مت ُّ 

٘ٓ.  

 لي ه اآلل  قراس يؽ  ذحر الذؾحهللن 
 بهلللشرب. " َكاْنَرَستً "قراست الجسيؾن القرااة األ لى:
 .(٘)حيؾت بهلللرفع عمب ا  تداس س   قراست القرااة ال ا يج:

 لي ه اآلل  قراس يؽ  "ِإْن   ه ب ْي "كذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

                                         

(، كحج  ٙٚٗ/٘(، كالحج  لمنراس الدبع ، الفهللنت ، )ٕٕ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٔ)
 (.ٛٚ٘النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص 

 (.ٕٖٗ/ٗ(، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )ٗٚٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
الدبع ، ا ؽ  -الستؾا رت كالركال  بهلللتخفي  عؽ ا ؽ حثير قراست وهللذت،  قراست الجسيؾن ى  (ٖ)

 (.ٚٚٗ/٘(، كالحج  لمنراس الدبع ، الفهللنت ، )ٕٕ٘نجهللىد، )ص 
 (.ٖٛٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٗ)
 (.ٖٓ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) -قراست الرفع وهللذت ،  (٘)
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 بهدر إف. "ِإْف َكَىَبْت "الجسيؾنقراست  القرااة األ لى:
  (ٕ).(ٔ)"كىبت سفْ كالحدؽ بفتحيهلل " س    ؽ حعب قراست القرااة ال ا يج:

 خنمنىنينجهمهىهيهجيحي حن خلملىليلجمحمخمممىميمجنُّ 

 َّ ميىيييٰذٰرٰىٌٍّّ خي
 .ٔ٘ا حخام   َُِّّّّٰرئزئمئنئىئيئ

 َّملىليلجمُّ                             
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن   
دمحمعفر كنهللفع كحسخت كالكدهللئ  ك م ، كحفص عؽ عهللصؼ،   س  قراست األ لى: ااةقر ال
 ىسخ. بغير "ُ ْردمحِم "

بهر عؽ عهللصؼ، كيعنؾم   عسرك كا ؽ عهللنر، كس   ا ؽ حثير كس  استقر  القرااة ال ا يج:
 .(ٖ)خبهللليس "ُ ْردمحِم "

 عشيهلل ا ؽ دمحمخو. كلؼ يتظرؽ 
    َّ خي مهىهيهجيحي ُّ     

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
 قراست الجسيؾن"َ نر" عمب البشهللس لمفهللع  ندشدا إلب سعيشيؽ. األ لى:القرااة 

" بزؼ التهللس نؽ سقرن، كفهللعمو  سير  قراست القرااة ال ا يج: ا ؽ نحيرؽ "ُ ِنرَّ
 .(ٗ)السخهللطب، كنرب سعيشيؽ عمب السفعؾلي 

 كلؼ ي حر ا ؽ دمحمخو النراسا  فييهلل.
 َّييٰذٰرٰىُّ     

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
                                         

 (.ٕٛٔ/ٕ، ا ؽ دمحمش ، )السحتدب -كالنراست بفت  ىسخت"سف" وهللذت،  (ٔ)
 (.ٖٓ٘/ٗ(، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )ٚٚٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
 (.ٖٓ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ)
 (.ٖٔ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) -قراست ا ؽ نحيرؽ وهللذت،  (ٗ)
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 بهلللرفع  فكيدا لفهللع  ير يؽ. "ُكمُُّيؽَّ " قراست الجسيؾن القرااة األ لى:
بهلللشرب  فكيدا لزسير السفعؾؿ ف   "ُيؽَّ ُكمَّ "إلهللي  قراست س   القرااة ال ا يج:

  (ٕ).(ٔ)ر يتيؽ
 كلؼ ي حر ا ؽ دمحمخو النراسا  فييهلل.

 زث نبىبيبرتزتمتنتىتيترث مب ربزبُّ 
  .ٕ٘ا حخام  َّيك ىك مثنثىثيثىفيفىقيقاكلكمك

 لي ه اآلل  قراس يؽ  ذحر الذؾحهللن 
 بهللليهللس. (َ  َلِح ُّ َلػَ قراست الجسيؾن) القرااة األ لى:
  (ٗ).(ٖ)بهلللتهللس (َ  َلِح ُّ َلػَ )عسرك كيعنؾم   س  استقر  القرااة ال ا يج:

 كلؼ يتظرؽ عشيهلل ا ؽ دمحمخو. 
 .ٙٙا حخام   َّىبيبرت نب زئمئنئىئيئربزبمبُّ   
 لي ه اآلل  سنبع قراسا  ذحر الذؾحهللن    

 بزؼ التهللس كفت  الالـ عمب البشهللس لمسفعؾؿ. )ُ َنمَُّب(قراست الجسيؾن األ لى:القرااة 
عيدب اليس ان  كا ؽ س   إتحهللؽ  )ُنَنمِّب( بهلللشؾف كحدر الالـ  قراست القرااة ال ا يج:

 عمب البشهللس لمفهللع  كىؾ هللا تبحهللنو. 
نمب الدعير عيدب سلزهلل بزؼ التهللس كحدر الالـ عمب نعشب   قراست القرااة ال ال ج:

 .(٘)كدمحمؾىيؼ

                                         

 (.ٕٛٔ/ٕالسحتدب، ا ؽ دمحمش ، ) -قراست الرفع ى  الستؾا رت، كقراست الشرب وهللذت،  (ٔ)
 (.ٖٔ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)
(، كالحج  لمنراس الدبع ، ٙٔٙ(، الشذر، ا ؽ الجخنو، )ص ٖٕ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٖ)

 (.ٜٚ٘(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٜٚٗ/٘الفهللنت ، )
 (.ٖٔ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٗ)
 (.ٗٛٔ/ٕالسحتدب، ا ؽ دمحمش ، ) -قراسا  وهللذت، النراست الستؾا رت ى  قراست الجسيؾن كريرىهلل  (٘)



ٕٜٔ 

 

 

دمحمعفر كويب  بفت  التهللس كالالـ عمب نعشب  تنمب  قراست س   حيؾت كس   القرااة الرابعج:
 .(ٔ)كالتمؾف 

 كلؼ يتظرؽ عشيهلل ا ؽ دمحمخو.
 .ٚٙا حخام   َّزثمثنث رث زتمتنتىتيتُّ 

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
 بهلل ل  كحدر التهللس عمب الجسع.    "تهلل اِ شهلل"ا ؽ عهللنرالحدؽ ك  استقر  القرااة األ لى:
 (ٖ).(ٕ)بغير سل  كفت  التهللس "َتهللَ َ َشهلل" ني بلا استر ق القرااة ال ا يج:

 كلؼ ي حر ا ؽ دمحمخو النراسا  فييهلل.
 .ٛٙا حخام   َّيقاكلكمك ىق ىثيثىفيفُّ  

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
 بهلللبهللس.  "َحِبيًرا "عهللصؼ  سف قراست القرااة األ لى:

  (٘).(ٗ)بهلللثهللس "يًراثِ كَ "   العذرتبهللق استقر  ال ا يج:القرااة 
 كلؼ يتظرؽ عشيهلل ا ؽ دمحمخو.

 ني ممرنزنمنننىنينٰىريزيمي ام ىكيكملىليلُّ  
 .ٜٙا حخام   َّ

  -كلؼ يتظرؽ عشيهلل ا ؽ دمحمخو - لي ه اآلل  قراس يؽذحر الذؾحهللن  

                                         

 (.ٖٙٙ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ)
(، كالحج  لمنراس الدبع ، ٙٔٙ(، الشذر، ا ؽ الجخنو، )ص ٖٕ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٕ)

 (.ٓٛ٘(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٓٛٗ/٘الفهللنت ، )
 (.ٖٚٙ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ)
(، كالحج  لمنراس الدبع ، ٙٔٙ(، الشذر، ا ؽ الجخنو، )ص ٖٕ٘ ، ا ؽ نجهللىد، )ص الدبع (ٗ)

 (.ٓٛ٘(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٔٛٗ/٘الفهللنت ، )
 (.ٖٚٙ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (٘)
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 .بهلللشؾف عمب الغرفي  السجهللزي  قراست الجسيؾن )كحهللف عشد هللا( القرااة األ لى:
كس ؾ حيؾت )عبد هللا( بهلللبهللس السؾحدت نؽ  قراست ا ؽ ندعؾ  كا عسش القرااة ال ا يج: 

 (ٕ).(ٔ)العبؾ ل 
كلؼ  تعرض لؾدمحمهللىتو كدمحمييهلل عشد هللا عميو الدالـ نعشب قراست العذرت إ بهلل  حؾف نؾتب 

عشد الشهللي، كنعشب قراست ا ؽ ندعؾ  إ بهلل  الؾدمحمهللى  لسؾتب  كف  عييؽ، فتكؾف قراست 
ذحر  بعض سفرا  العسـؾ نؽ قراست ا ؽ ندعؾ ، ككدمحمو التخريص سنو سورؼ  الجسيؾن
  كسفز . 

 :حدب السقرر سبأ ) سمرة  الذمنا ) القرااات الت) ذنرها ا ُ َزو 

 .ٕتبف   َّزئمئنئ رئ ىيييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰ مي يهجيحيخيُّ 

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  

 بفت  اليهللس ك خفي  الخاو ندشدًا إلب "نهلل". الجسيؾن قرس "َيْشِخُؿ"قراست  القرااة األ لى:

عم   ؽ س   طهلللب كالدمس  "ُيشخُِّؿ" بزؼ اليهللس ك ذديد الخاو قراست  القرااة ال ا يج:

 .(ٖ)ندشدًا إلب هللا تبحهللنو

 كلؼ يتظرؽ عشيهلل ا ؽ دمحمخو.
 نث يبرتزتمتنتىتيترثزثمث ىئيئربزبمبنبىبُّ  

 .ٖتبف  َّيكملىليلامممرن ىك ىثيثىفيفىقيقاكلكمك
  َّرن يبرتزتمت ُّ                                              

                                         

 (.٘ٛٔ/ٕالسحتدب، ا ؽ دمحمش ، ) -قراست البهللس وهللذت،  (ٔ)
 (.ٖٛٙ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)
 (.ٖٖٚ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) -ست بزؼ اليهللس ك ذديد الخاو وهللذت، النرا (ٖ)



ٕٕٔ 

 

 

 لي ه اآلل  قراس يؽ  الذؾحهللن ذحر 

  بهلللتهللس، سو الدهللع . "لتف يشكؼ" الجسيؾن قراست :القرااة األ لى

بهللليهللس، عمب  فكي  الدهللع  بهللليـؾ سك  "ف يشكؼ"لي طميي السعّمؼ قراست القرااة ال ا يج:

 (ٕ).(ٔ)الؾقت

         ا ؽ دمحمخو فييهلل وي هلًل.كلؼ ي حر 
    َّرن نتىتيت ُّ        

  -كلؼ يتظرؽ عشيهلل ا ؽ دمحمخو - لي ه اآلل   الل قراسا ذحر الذؾحهللن  
 قراست نهللفع كا ؽ عهللنر"عهلللُؼ الغيب" بهلللرفع، عمب سنو نبتدس ك بر. القرااة األ لى:

عسرك "عهلللِؼ الغيب" بهلللجر، عمب سنو نعت  قراست عهللصؼ كا ؽ حثير كس   القرااة ال ا يج:

 لػ "نب ".

 (ٗ).(ٖ)" بهلللجر نع صيغ  السبهلللغ ـِ حسخت كالكدهللئ  "عالَّ  قراست :ال ال جالقرااة 

  َّىثيثىفيفىقيقرن نث رثزثمث ُّ 

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  

                                         

 (.٘ٛٔ/ٕالسحتدب، ا ؽ دمحمش ، ) -النراست بهلللتحتي  وهللذت كالستؾا رت قراست الجسيؾن،  (ٔ)
 (.ٖٖٚ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)
لدبع ، (، كالحج  لمنراس اٙٔٙ(، الشذر، ا ؽ الجخنو، )ص ٕٙ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٖ)

 (.٘/ٙالفهللنت ، )
 (.ٖٖٚ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٗ)



ٕٕٕ 

 

 

 " بزؼ الخاو.َلْعُخمُ قراست الجسيؾن" القرااة األ لى:

 .(ٔ)" بهدرىهللمُ خِ َلعْ  ؽ ك هللم" لحيبقراست  القرااة ال ا يج:

  َّيكملىليلامممرن ىك اكلكمك ُّ

بهلللرفع عمب  "ك سكبرُ  َك  َسْصَغرُ "قراست الجسيؾن لي ه اآلل ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن    

 ا  تداس.

ك   الؼ  يؽ النراس الدبع  ف  نفع سصغر كسكبر ف  ى ا  ؼ قهللؿ ا ؽ دمحمخو )  

دبع ، كإنسهلل الخالؼ ف  النراس الالسؾ ع، كقد حهب ا ؽ عظي  الخالؼ فيو عؽ بعض 

 .(ٕ)(ٔٙيؾنس 

  .ى ا اتتدناؾ نؽ ا ؽ دمحمخو عمب ا ؽ عظي  ككىسوك 

 .٘تبف   َّحبخبمبهبجتحت جب جئحئخئمئهئُّ  
 َّ جئحئخئمئهئ ُّ

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن   

 ."نعهللدمحمخيؽ"قراست الجسيؾن القرااة األ لى:

                                         

فت  الندير،  -كىسهلل قراس هللف نتؾا ر هللف ، فكدر الخاو عؽ الكدهللئ ، ك سيهلل عؽ بهللق  العذرت،  (ٔ)
 (.ٖٖٚ/ٗالذؾحهللن ، )

 (، سنهلل قراست قتهلل ت كا عسش بهلللشرب فذهللذت.ٜٛٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)



ٕٕٖ 

 

 

، سو "جخيؽنع"ا ؽ حثير كا ؽ نحيرؽ كحسيد كنجهللىد كس ؾعسرك قراست القرااة ال ا يج:

 .(ٔ)نثبظيؽ لمشهللي عؽ ا لسهللف بهللآللهلل 

 كلؼ يتظرؽ عشيهلل ا ؽ دمحمخو.
    َّ حبخبمبهبجتحت جب ُّ     

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  

 بهلللجر صف  لردمحمخ. "سليؼٍ "قراست الجسيؾن القرااة األ لى:

بهلللرفع صف   "سليؼٌ كيعنؾم " ا ؽ حثير كحفص عؽ عهللصؼ قراست القرااة ال ا يج:

 (ٖ).(ٕ)لع ام

 . ٜتبف   َّىبيبرتزتمت نب ّٰرئزئمئنئىئيئربزبمب ِّ ٍَُُّّّّ 

 لي ه اآلل   الل قراسا  الذؾحهللن   ذحر
 .قراست الجسيؾن"إف نذف"  شؾف العغس ، كح ا "نخد  كندنو" القرااة األ لى:
حسخت كالكدهللئ  "إف لذف" بهللليهللس التحتي  ف  ا فعهللؿ الثال  ، سو إف  قراست القرااة ال ا يج:

 .(ٗ)لذف هللا

                                         

 (.ٖٗٚ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) -كىسهلل قراس هللف نتؾا ر هللف،  (ٔ)
(، كالحج  لمنراس الدبع ، ٙٔٙ(، الشذر، ا ؽ الجخنو، )ص ٕٙ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٕ)

 (.ٕٛ٘(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٙ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٖٗٚ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ)
(، كالحج  لمنراس الدبع ، ٙٔٙ، الشذر، ا ؽ الجخنو، )ص (ٕٙ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٗ)

 (.ٕٛ٘(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٙ/ٙالفهللنت ، )



ٕٕٗ 

 

 

،  ؼ ذحر (ٔ)الفهللس ف  البهللس ف  "نخد   يؼ" الكدهللئ  كحده با رهللـ قراست :ال ال جالقرااة 
ن ف الفهللس نؽ بهللطؽ الذف  الدفمب (ٕ)الذؾحهللن  اعتراض س   عم  الفهللنت  عمييهلل

 .(ٖ)بخالؼ البهللسكسطراؼ الثشهلللهلل العميهلل 
النراسا  الثالل نتؾا رت، كسنهلل اعتراض الفهللنت  عمييهلل كاحتجهللدمحمو لعدـ دمحمؾاز النراست 

 .  لػ بهلل  رهللـ بسخهللنج الحركؼ... فهلللنراست صحيح  فال لجؾز ن ىهلل
    َّرئزئمئنئىئيئ ُّ     

 لي ه اآلل  قراس يؽ  ذحر الذؾحهللن 
 بدهؾف الديؽ. "ِكْدَفهللً "قراست الجسيؾن القرااة األ لى: 

 .(ٗ)بفتحيهلل "ِكَدَفهللً "حفص كالدمس   قراست القرااة ال ا يج:
 كلؼ يتظرؽ عشيهلل ا ؽ دمحمخو.

 ٓٔتبف   َّىثيثىفيفىقيقاكلكمكُّ                                
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
ب "قراست الجسيؾن  القرااة األ لى: بفت  اليسخت ك ذديد الؾاك عمب صيغ  ا نر نؽ  "َسكِّ

 التفكيب كىؾ التردمحميع .
ا ؽ عبهللي كالحدؽ كقتهلل ت كا ؽ س   إتحهللؽ "ُسْكِب " بزؼ اليسخت  قراست القرااة ال ا يج:

 .(٘)سنرًا نؽ رم ي ؾم إذا ندمحمع
    َّيفىقيقاكلك ُّ                                    

 اآلل  قراس يؽ لي ه ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن   
                                         

 (.ٙٔٙكٖ٘ٚالشذر، ا ؽ الجخنو، )ص  -كى  قراست نتؾا رت،  (ٔ)
 (.ٜ-ٚ/ٙحسهلل ف  حتهللبو الحج  لمنراس الدبع ، ) (ٕ)
 (.ٖٗٚ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ)
 (.ٖٗٚ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٗ)
 (.ٖٚٚ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) -قراست الجسيؾن نتؾا رت، كالنراست ا  رى وهللذت،  (٘)



ٕٕ٘ 

 

 

عظ  عمب نؾ ع لهلل دمحمبهللؿ، كقي    بهلللشرب" َكالظَّْيرَ قراست الجسيؾن" القرااة األ لى:
 .نفعؾؿ نعو، كقي   نعظؾؼ عمب فزالً 

الدمس  كا عرج كيعنؾم كا ؽ ىرنخ كندمس   ؽ عبدالسمػ  استقر  القرااة ال ا يج: 
 (ٕ).(ٔ)بهلللرفع عظفهلل عمب لف   لهلل دمحمبهللؿ" َكالظَّْيرُ "

 مت خئمئهئجبحبخبمبهبجتحتخت زيمينيىيييجئحئُّ      

 . ٕٔتبف   َّ مس هتمثحجمججحمحجخمخجسحسخس
 لي ه اآلل   الل قراسا  ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

 .عمب  ندير كتخرنهلل بهلللشرب" الرِّي َ قراست الجسيؾن" القرااة األ لى:

 كالخبر.بهلللرفع عمب ا  تداس" الرِّي ُ " عهللصؼ ف  نكال  س   بهر عشواست قر  القرااة ال ا يج:

"  هللالري"كس ؾ دمحمعفر حيؾت ك هلللد  ؽ إليهللي ؽ كس  الحد قراست ج:ال ال القرااة 

 (ٗ).(ٖ)بهلللجسع

 مه حمخمممجنحنخنمنهنجه جم لكمكجلحلخلملهلُّ 

 .ٗٔتبف   َّ مت ٰهجيحيخيميهيمئهئمبهب

                                         

(، ٕٚ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  -قراست الجسيؾن ى  الستؾا رت، سنهلل النراست بهلللرفع وهللذت،  (ٔ)
(، كحج  النراسا ، ا ؽ ٜ/ٙت ، )(، كالحج  لمنراس الدبع ، الفهللن ٚٔٙالشذر، ا ؽ الجخنو، )ص 

 (.ٖٛ٘زنجم ، )ص 
 (.ٖٚٚ/ٗ(، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )ٜٔٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
(، كالحج  لمنراس الدبع ، ٚٔٙ(، الشذر، ا ؽ الجخنو، )ص ٕٚ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٖ)

 (.ٖٛ٘(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٜ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٖٛٚ/ٗ(، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٜٔٔ/ٖا ؽ دمحمخو، )التديي ،  (ٗ)
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 لي ه اآلل   الل قراسا   ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن 

 . يسخت نفتؾح  "ِنْشَدَفَ وُ "قراست الجسيؾن القرااة األ لى:

 ا ؽ ذحؾاف  يسخت تهللكش .قراست  القرااة ال ا يج:

   (ٕ).(ٔ)بفل  نحز  "َ وُ هللِنْشدَ "عسرك  نهللفع كس   قراست ج:ال ال القرااة 

 خنمنىنينجهمهىهيهجيحي خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنُّ 

 . ٘ٔتبف   َّمي خي
 لي ه اآلل   الل قراسا  ذحر الذؾحهللن  
الح  ال يؽ قراست الجسيؾن" ِلَدَبٍف" بهلللجر كالتشؾيؽ عمب سنو اتؼ ح ، سو  القرااة األ لى:

 ىؼ سك   تبف.
 " نسشؾع نؽ الررؼ  تفكي  النبيم . عسرك " ِلَدَبَف ا ؽ حثير كس   قراست القرااة ال ا يج:

حيؾت كالجحدنو " ِلَدَبْف" باتههللف اليسخت، كقرآل بنمبيهلل  قراست قشب  كس   ج:ال ال القرااة 
 . (ٖ)سلفهللً 
 َّيلجمحمخم ُّ      

 قراسا  لي ه اآلل   الل ذحر الذؾحهللن  
 قراست الجسيؾن"ندهللِكِشيؼ" عمب الجسع. القرااة األ لى:
 حسخت كحفص "نْدَهِشيؼ" بهلل فرا  نع فت  الكهللؼ. قراست القرااة ال ا يج:

   (ٕ).(ٔ)الكدهللئ  "نْدِهِشيؼ" بهلل فرا  نع حدر الكهللؼقراست  ج:ال ال القرااة 

                                         

(، كالحج  لمنراس الدبع ، ٚٔٙ(، الشذر، ا ؽ الجخنو، )ص ٕٚ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٔ)
 (.ٗٛ٘(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٔٔ/ٙالفهللنت ، )

 (.ٜٖٚ/ٗ(، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٜٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
 (.ٕٖٛ-ٖٔٛ/ٗـ ذحر السثهللؿ ف  السظمب الثهللن ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، ) ند (ٖ)
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 .ٙٔتبف  َّيئ ىئ ُِّّّٰرئزئمئنئ ُّ 
 اآلل  قراس يؽ لي ه ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن   

 بهلللتشؾيؽ كعدـ إ هللفتو إلب " سو". "ُسُك ٍ  "قراست الجسيؾن القرااة األ لى:
 (ٗ).(ٖ)بهلل  هللف  "ُسُك ِ  "كيعنؾم عسرك س   قراست القرااة ال ا يج:

 . ٚٔتبف  َّ نت ربزبمبنبىبيبرتزتمتُّ      
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
 التحتي  كفت  الخاو عمب البشهللس لمسفعؾؿ. " بزؼى جهللزَ لُ  قراست الجسيؾن" القرااة األ لى:
حسخت كالكدهللئ  كيعنؾم كحفص بهلللشؾف كحدر الخاو عمب البشهللس  قراست القرااة ال ا يج:

  لمفهللع ، كىؾ هللا تبحهللنو.
 (ٙ).(٘)عمب قراست الجسيؾن نرفؾع كعمب النراست الثهللني  نشرؾم "اْلَكُفؾن"ك
 خئ ينٰىريزيمينيىيييجئحئ ىن يلامممرنزنمنننُّ   

 .ٜٔتبف  َّمئهئ

  الل قراسا   لي ه اآلل ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن   
 ."بهللِعدْ "قراست الجسيؾن القرااة األ لى:

                                         

(، كالحج  لمنراس الدبع ، ٚٔٙ(، الشذر، ا ؽ الجخنو، )ص ٕٛ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٔ)
 (.٘ٛ٘(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٕٔ/ٙالفهللنت ، )

 (.ٕٖٛ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)
(، كالحج  لمنراس الدبع ، ٚٔٙ(، الشذر، ا ؽ الجخنو، )ص ٕٛ٘نجهللىد، )ص الدبع ، ا ؽ  (ٖ)

 (.ٚٛ٘(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٗٔ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٖٖٛ/ٗ(، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )ٖٜٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٗ)
الدبع ، (، كالحج  لمنراس ٚٔٙ(، الشذر، ا ؽ الجخنو، )ص ٕٛ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (٘)

 (.ٚٛ٘(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٚٔ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٖٗٛ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٙ)
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 "دْ عِّ بَ "كا ؽ نحيرؽ كىذهللـ عؽ ا ؽ عهللنر عسرك ا ؽ حثير كس   قراست القرااة ال ا يج:
   تذديد العيؽ.

الذهؾى نؽ بعد ع "َبُعَد" بزؼ العيؽ فعاًل نهلل يهلًل عمب ا ؽ الدسيف قراست ج:ال ال القرااة 
 (ٕ).(ٔ)ا تفهللن

 .ٕٓتبف   َّختمتهتمث حت جبحبخبمبهبجتُّ    
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن   

 َصَدَؽ" بهلللتخفي  كنفع "إ ميس" كنرب "عشو".قراست الجسيؾن" القرااة األ لى:
َؽ"  تذديد الداؿ"حسخت كالكدهللئ  كعهللصؼ  قراست القرااة ال ا يج:  (ٗ).(ٖ)َصدَّ

 .ٖٕتبف   َّيي ىي منىنينجهمهىهيهجيحيخيمي خن يمجنحن ُّ  
  الل قراسا   لي ه اآلل ذحر الذؾحهللن  
 ُفخَِّع" نبشيهلًل لمسفعؾؿ كالفهللع  ىؾ هللا.قراست الجسيؾن" القرااة األ لى:
"َفخََّع" نبشيهلًل لمفهللع  كفهللعمو  سير يردمحمع إلب كيعنؾم  ا ؽ عهللنر قراست القرااة ال ا يج:

 هللا.
 (ٔ).(٘)الحدؽ نث  قراست الجسيؾن إ  سنو  ف  الخاو قراست ج:ال ال القرااة 

                                         

(، الشذر، ا ؽ الجخنو، )ص ٜٕ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  -كقراست ا ؽ الدسيفع وهللذت،  (ٔ)
(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٜٔ/ٙ(، كالحج  لمنراس الدبع ، الفهللنت ، )ٛٔٙ-ٚٔٙ
٘ٛٛ.) 

 (.ٖ٘ٛ/ٗ(، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )ٜٗٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
(، كالحج  لمنراس الدبع ، ٛٔٙ(، الشذر، ا ؽ الجخنو، )صٜٕ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٖ)

 (.ٛٛ٘(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٜٔ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٖٙٛ-ٖ٘ٛ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٗ)
(، الشذر، ا ؽ الجخنو، ٖٓ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  -بهلللتخفي  وهللذت، سنهلل النراست  (٘)

(، كحج  ٜٔٔ/ٕ(، كالسحتدب، ا ؽ دمحمش ، )ٜٔ/ٙ(، كالحج  لمنراس الدبع ، الفهللنت ، )ٛٔٙ)ص
 (.ٜٛ٘النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص 
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 . ٕ٘تبف   َّيبرتزت ىب ىئيئربزبمبنبُّ     
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن   

 ؾاك نزسؾن   "التَّشهللُكُش "قراست نهللفع كا ؽ حثير كا ؽ عهللنر كحفص القرااة األ لى:
 بغيرىسخ.

 بهلللسد كاليسخت "ُش ؤ التَّشهللعسرك كحسخت كالكدهللئ  ك م  كس ؾبهر" س   قراست القرااة ال ا يج:
 (ٖ).(ٕ)السزسؾن 

 :حدب السقرر  اطر ) سمرة الذمنا ) القرااات الت) ذنرها 

 مث حئخئمئهئجبحبخبمبهبجتحتختمتهت جئ ينٰىريزيمينيىيييُّ  

  .ٔفهللطر  َّحجمججح

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
 اتؼ فهللع ." عمب صيغ  َفهللِطرِ قراست الجسيؾن" القرااة األ لى:
 (٘).(ٗ)عمب صيغ  الفع  السهلل   "َفَظرَ "الخىرو كالزحهللؾ قراست القرااة ال ا يج:

 َّنيىي ُّ     
  الل قراسا   لي ه اآلل ذحر الذؾحهللن  
 بهلللرفع. " ُ دمحَمهللعِ "قراست الحدؽ القرااة األ لى:
 (ٔ).(ٙ)" َ دمحَمعَ " مي   ؽ نذيو كيحيب  ؽ لعسر قراست القرااة ال ا يج:

                                         

 (.ٖٛٛ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ)
(، كالحج  لمنراس الدبع ، ٛٔٙنو، )ص(، الشذر، ا ؽ الجخ ٖٓ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٕ)

 (.ٜٔ٘(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٖٕ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٔٓٗ-ٓٓٗ/ٗ(، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٕٓٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٖ)
 (.ٜٛٔ/ٕالسحتدب، ا ؽ دمحمش ، ) -النراست عمب صيغ  السهلل   وهللذت،  (ٗ)
 (.ٕٓٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (٘)
 (.ٜٛٔ/ٕالسحتدب، ا ؽ دمحمش ، ) -قراست الحدؽ وهللذت، كح لػ النراست عمب صيغ  السهلل  ،  (ٙ)
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 .(ٕ)الحدؽ "ُنْتاًل" بدهؾف الديؽ قراست ج:ال ال القرااة 
  .ٖفهللطر  َّ مه هلجمحمخمممجنحنخنمنهنجه مل لكمكجلحلخل ُّ 

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
 بهلللرفع ." َرْيرُ "قراست الجسيؾن القرااة األ لى:
  (ٗ) .(ٖ)"َرْيِر" بخفزيهللدمحمعفر ك م   كس  حسخت كالكدهللئ   قراست القرااة ال ا يج:

 . ٗفهللطر  َّخن حن خلملىليلجمحمخمممىميمجنُّ    
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  

حيؾت كا ؽ نحيرؽ  دؽ كا عرج كيعنؾم كا ؽ عهللنر كس  الحقراست  القرااة األ لى: 
َ ْردمحِمُع " بفت  الفؾقي  عمب  كحسيد كا عسش كيحيب  ؽ ك هللم كحسخت كالكدهللئ  ك م  "

 البشهللس لمفهللع . 
 . (٘)"ُ ْردمحَمُع" بزسيهلل عمب البشهللس لمسفعؾؿ ي نقراست الب القرااة ال ا يج:

 َّحجمججحمحجخ مث جبحبخبمبهبجتحتختمتهت هئ خئمئُّ   
  .ٜفهللطر  

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
 ."الريهلل  "قراست الجسيؾن القرااة األ لى:
ا ؽ حثير كا ؽ نحيرؽ كا عسش كيحيب  ؽ ك هللم كحسخت قراست  القرااة ال ا يج:

 .(ٔ)كالكدهللئ  "الري " بهلل فرا 
                                         

 (.ٕٓٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ)
 (.ٖٓٗ/ٗقراست وهللذت، فت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)
الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  -النراست  شرب "رير" وهللذت، سنهلل  فزيهلل كنفعيهلل فستؾا ر هللف،  (ٖ)

(، كحج  ٕٙ/ٙ(، كالحج  لمنراس الدبع ، الفهللنت ، )ٛٔٙا ؽ الجخنو، )ص(، الشذر، ٖٗ٘
 (.ٕٜ٘النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص 

 (.ٖٓٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٗ)
 (.ٗٓٗ-ٖٓٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (٘)
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 . ٓٔفهللطر  َّلك جضحضخضمضحطمظجع ُّ 
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
 ."َلْرَعدُ  "قراست الجسيؾن القرااة األ لى:
 ."ُلْرِعدُ  "عم  كا ؽ ندعؾ  قراست القرااة ال ا يج:
 قراس يؽ  َّخضمض ُّف   ذحر الذؾحهللن 
 .الجسيؾن"الَكِمُؼ"قراست  القرااة األ لى:
 . (ٕ)الرحسؽ "الكالـ" عبدقراست س    القرااة ال ا يج:

 . ٔٔفهللطر   َّ  مل هئمبهبمتهتمثهثمسهسمشهشلكمك مئ خيميهيُّ 
 لي ه اآلل  قراس يؽ  ذحر الذؾحهللن 

 نبشيهلًل لمسفعؾؿ. "ُيشَنُص  "قراست الجسيؾن القرااة األ لى: 
 .(ٖ)نبشيهلًل لمفهللع  "َيشُنُص  "لعنؾم كتالـ كنكو عؽ س   عسرك قراست القرااة ال ا يج:

  .ٖٗفهللطر  َّحل خصمصجضحضخضمضحط ُّ   
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
يِّئِ كنهَر  "قراست الجسيؾن القرااة األ لى:  بخفض ىسخت الديئ. "الدَّ
يِّئْ كنهَر  "ا عسش كحسخت  قراست القرااة ال ا يج:  (٘).(ٗ)بدهؾنيهلل "الدَّ

 

                                         

 (.ٙٓٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ)
قراست الجسيؾن ى  الستؾا رت، سنهلل"ُلرِعد" ك"ُلْرَعد" فذهللذ هللف، كسنهلل قراست الجسيؾن" الكمؼ" نتؾا رت،  (ٕ)

 (.ٚٓٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) -كالنراست ا  رى وهللذت، 
 (.ٛٓٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ)
راس الدبع ، (، كالحج  لمنٜٔٙ(، الشذر، ا ؽ الجخنو، )صٖ٘٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٗ)

 (.ٜٗ٘(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٖٓ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٕٗٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (٘)
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 :حدب السقرر اس ) سمرة  الذمنا ) القرااات الت) ذنرها ا ُ َزو 
 . ٔلس  َّٰرٰىُّ     

 لي ه اآلل   سس قراسا  ذحر الذؾحهللن  
 " بدهؾف الشؾف.هللتيؽْ ل"قراست الجسيؾن القرااة األ لى:
عسرك كحسخت كحفص كقهلللؾف ككنش با رهللـ الشؾف  ا ؽ حثير كس   قراست القرااة ال ا يج:

 ف  الؾاك ال و بعدىهلل.
 عيدب  ؽ عسر"لهللتيَؽ" بفت  الشؾف. قراست ج:القرااة ال ال 

 ا ؽ عبهللي كا ؽ س   إتحهللؽ كنرر  ؽ عهللصؼ "لهللتيِؽ" بهدرىهلل. قراست :القرااة الرابعج
ع كالكمب  "لهللتيُؽ" بزؼ الدسيف عدمحم  ؽ ىهللنكف ا عؾن قراست :القرااة الخامدج

 (ٕ).(ٔ)الشؾف 
 . ٘لس  َّيئربزبمبُّ                        

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

 " بهلللشرب.َ ْشِخي َ كحفص "ك م  قراست ا ؽ عهللنر كحسخت كالكدهللئ   القرااة األ لى:

" َ ْشِخي ُ "كيعنؾم بهر  نهللفع كا ؽ حثير كس   عسرك كس  دمحمعفر ك  س   قراست القرااة ال ا يج:

 (ٗ).(ٖ)بهلللرفع

                                         

السحتدب، ا ؽ دمحمش ،  -قراست  حريػ الشؾف بهلللفت  سك الزؼ سك الكدر فنراسا  وهللذت،  (ٔ)
(ٕ/ٜٔٛ.) 
 (.ٜٕٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)
(، كالحج  لمنراس الدبع ، ٜٔٙلشذر، ا ؽ الجخنو، )ص(، اٜٖ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٖ)

 (.ٜ٘٘(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٖٙ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٜٕٗ/ٗ(، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٙٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٗ)
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 . ٛلس   َّملىليلام يك ىقيقاكلكمكىكُّ   
 لي ه اآلل   الل قراسا  ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

كعبر  "،سرال ً  عشهللقيؼإّنهلل دمحمعمشهلل ف  س "النراس العذرت الستؾا رت عؽ نراست ال القرااة األ لى:
 .(ٔ)حهللن  بفنيهلل قراست الجسهللع الذؾ 

 ".سرال ً  لسهللنيؼإّنهلل دمحمعمشهلل ف  سا ؽ عبهللي "ا ؽ ندعؾ  ك  قراست القرااة ال ا يج:
 (ٖ).(ٕ)"سرال ً  يدييؼإّنهلل دمحمعمشهلل ف  سا ؽ عبهللي " قراست ج:القرااة ال ال 

كالسعشب سلسهللنيؼ نجسؾع  بهلل رالؿ ف  سعشهللقيؼ فكشب عؽ ا لسهللف كلؼ لجر ليهلل ذحر   
لسعرف  الدهللنعيؽ بسعشب الكالـ، كسف ا رالؿ إذا حهللنت ف  ا عشهللؽ كلؼ  كؽ إ  كسيدو 

السغمؾليؽ نجسؾع   يهلل إلييهلل فهللتتغشب   حر حؾف ا رالؿ ف  ا عشهللؽ عؽ ذحر 
 .  نفدرت كنبيش  كنتحدت لي ا السعشبا لسهللف، كدمحمهللس  قراست ا ؽ ندعؾ 

  .ٗٔلس   َّىهيهجي مه يمجنحنخنمنىنينجهُّ 
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
ْزنهلل  ثهلللج" بهلللتذديد.قراست الجسيؾن القرااة األ لى:  "َفَعخَّ
 (٘).(ٗ)بهر عؽ عهللصؼ "َفَعَخْزنهلل  ثهلللج"  تخفي  الخاو س   قراست القرااة ال ا يج:

 . ٜٔلس  َّامممرنزن يل لكمكىكيكملىلُّ   

                                         

بهلللجسهللع  ح  النراس بسهلل فييؼ سصحهللم النراسا  الذهللذت، فيؾ لعتسد عمب  ؾابو الذؾحهللن  سنا   (ٔ)
النراست الرحيح  الت  نشيهلل نؾافن  الرتؼ العثسهللن  ف  حهسو عمب صح  النراست سك و كذىهلل كلؼ 

 لنبميهلل  نيهلل  هلللفت نتؼ السرح  كاتتدؿ عمب ذلػ بنؾؿ الشحهللي.
(،  إعرام النررف، ٚ/ٗقراست وهللذت نخهلللف  لمرتؼ   لنرس  يهلل، كقد سنكرىهلل الخنخذرو ف  الكذهللؼ ) (ٕ)

 (.ٜٖٛوؾاذ النراسا ، الكرنهللن ، )ص (، ك ٖٗٛ/ٖلمشحهللي، )
 (.ٜٕٗ/ٗ(، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٙٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٖ)
(، كالحج  لمنراس الدبع ، ٜٔٙ(، الشذر، ا ؽ الجخنو، )صٜٖ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٗ)

 (.ٜٚ٘(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٖٛ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٖٗٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (٘)
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 لي ه اآلل  قراس يؽ  ذحر الذؾحهللن  
 "َطهللِئُرُكؼ".قراست الجسيؾن القرااة األ لى: 

 .(ٔ)الحدؽ "اطيرحؼ" قراست القرااة ال ا يج:
  َّيكمل ُّ                             

 لي ه سنبع قراسا  الذؾحهللن  ا ؽ دمحمخو ك ذحر 
 يسخت اتتفيهللـ بعدىهلل إف  ذحر ؼ""َسِئؽ نؽ الدبع  كريرىؼ  قراست الجسيؾن القرااة األ لى:

الذرطي ، عمب الخالؼ  يشيؼ بهلللتديي  كالتحنيي كإ  هللؿ ا ل   يؽ اليسخ يؽ 
 .(ٕ)كعدنو

دمحمعفر كزن  ؽ حبيش كا ؽ الدسيفع كطمح   يسخ يؽ  س   قراست القرااة ال ا يج:
 نفتؾحتيؽ.

هللس عمب صيغ  ا عسش كالحدؽ " سيؽ" بفت  اليسخت كتهؾف الي قراست ج:القرااة ال ال 
 .الغرؼ

 (ٗ).(ٖ)السهللدمحمذؾف "َسْف ذحر ؼ"  يسخت كاحدت نفتؾح  قراست :القرااة الرابعج
 .ٖٓلس   َّرئزئ ّٰ ىيييٰذٰرٰىٌٍَُُِّّّّّّ      

 لي ه اآلل   الل قراسا  ذحر الذؾحهللن   
  شرب حدرت عمب سنيهلل نشهلل ى نشكر. "لهللَحْدَرتً "قراست الجسيؾن القرااة األ لى:
 عمب الشداس. "لهللَحْدَرتُ "قتهلل ت كس   ف  نكال  عشو بزؼ  قراست القرااة ال ا يج:

                                         

 - ندـ ى ا السثهللؿ ف  إيرا  الذؾحهللن  لمنراست الذهللذت كلؼ لرر   يهلل، كقراست الحدؽ ى ه وهللذت،  (ٔ)
 (.ٖ٘ٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، )

 (.ٖ٘ٗ/ٗ(،فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٜٕٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
 (.ٕ٘ٓ/ٕالسحتدب، ا ؽ دمحمش ، ) -قراست الحدؽ كا عسش كالسهللدمحمذؾف وهللذت،  (ٖ)
 (.ٖ٘ٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٗ)
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بدهؾف  "لهللَحْدَرتْ "ا ؽ ىرنخ كندمؼ  ؽ دمحمشدم كعهرن  كس ؾ الخنهلل  قراست ج:القرااة ال ال 
 .(ٔ)اليهللس، إدمحمراس لمؾص  نجرى الؾق 

 . ٕٖلس   َّمث زث متنتىتيترثُّ     
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

 ." نذد تَلسَّهلل قراست ا ؽ عهللنر كعهللصؼ كحسخت " القرااة األ لى:
 (ٖ).(ٕ)"  تخفيفيهللهللَلسَ  "ؽ البهللقي قراست القرااة ال ا يج:

 .ٖٖلس   َّلكمكىك اك نثىثيثىفيفىقيقُّ 
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
 "َت ُ "الَسيِّ نهللفع قراست  القرااة األ لى:
 .(ٗ)"الَسْيَتُ " تخفيفيهلل ي نالب قراست القرااة ال ا يج:

 .ٖ٘لس   َّزيمينيىيييجئحئ ري ينٰىُّ    

 لي ه اآلل   الل قراسا  ذحر الذؾحهللن  
 الجسيؾن "َ َسِره" بفت  الثهللس كالسيؼ.قراست  القرااة األ لى:
 حسخت كالكدهللئ  "ُ ُسِره" بزؼ الثهللس كالسيؼ. قراست القرااة ال ا يج:

 (ٙ).(٘)ا عسش "ُ ْسِره" بزؼ الثهللس كإتههللف السيؼ قراست ج:القرااة ال ال 

                                         

فت  الندير، الذؾحهللن ،  -قراست الجسيؾن ى  الستؾا رت ، كالنراسا  ا  رى الت  ذحر  وهللذت،  (ٔ)
(ٗ/ٖٗٛ-ٖٜٗ.) 
 (.ٜٚ٘حج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص  (ٕ)
 (.ٜٖٗ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٕٔٔ/ٖ ؽ دمحمخو، )التديي ، ا (ٖ)
 (.ٜٖٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٗ)
(، كحج  النراسا ، ا ؽ ٕٓٙ(، الشذر، ا ؽ الجخنو، )صٕٗٙالدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (٘)

 (.ٜٛ٘زنجم ، )ص 
 (.ٓٗٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٙ)
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  َّزيميني ُّ                             
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

 ".َعِسَمْتوُ َكنهللالجسيؾن"قراست  القرااة األ لى:
 (ٕ).(ٔ)"َكنهلل َعِسَمْت بهر عؽ عهللصؼ كحسخت كالكدهللئ  " س   قراست القرااة ال ا يج:

 .ٖٛلس   َّخضمضحطمظجع حصخصمصجضحضُّ   
 اآلل  قراس يؽ  لي هذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

 ".ْسُس َ ْجِرو ِلُسْدَتَنرٍّ َليهللَكالذَّ الجسيؾن"قراست  القرااة األ لى:
 (ٗ).(ٖ)"َليهلل ندتنرَّ ا ؽ ندعؾ  كا ؽ عبهللي كريرىسهلل "  قراست القرااة ال ا يج:

كنعشب قراست الجسيؾن دمحمريهللف الذسس كسنيهلل  جرو حيج  ر  إلب ندتنرىهلل_ كقد  ندـ 
ا ؽ دمحمخو  ردمحميحو سف الذسس ندتنرىهلل  حت العرش لحديج ف  نرهلل ن التفدير عشد 

، ك  شهللقض س   ذن ن   هللا عشو_ ، كس بت النراست ا  رى سف الذسس   ندتنر ليهلل
إذ سف السرا  بهلللسدتنر السشف  ف  قراست ا ؽ ندعؾ  كا ؽ عبهللي إنسهلل ىؾ بحدب الرؤي  

يج س   ذن سف السرا  البذري ، فهلللذسس   رى دمحمهللني  ف  المي  كالشيهللن، كعهللىر حد
بهلل تتنرانكقؾعو ح  يـؾ كليم  عشد تجؾ ىهلل كننهلل   ا تتنران السدير الدائؼ السعبر عشو 

 .(٘)بهلللجرو 
 . ٜٖلس  َّحفخفمفحق جف معجغمغُّ      

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

                                         

(، كحج  النراسا ، ا ؽ ٕٓٙالجخنو، )ص(، الشذر، ا ؽ ٓٗ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٔ)
 (.ٜٛ٘زنجم ، )ص 

 (.ٓٗٗ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٕٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
 (.ٕٕٔ/ٕالسحتدب، ا ؽ دمحمش ، ) -قراست وهللذت، (ٖ)
 (.ٔٗٗ-ٓٗٗ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٕٕٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٗ)
 (.ٕٖ٘/ٓٔفت  البهللنو، ا ؽ حجر، ) (٘)
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ْننهللُه َنشهللِزَؿ  َكاْلَنَسرُ  "نهللفع كا ؽ حثير كس ؾ عسرك كنك  قراست  القرااة األ لى:  رفع  "َقدَّ
 .الراس

ْننهللُه َنشهللِزؿَ ؽ "البهللقي قراست القرااة ال ا يج:   (ٕ).(ٔ)"  شربيهللَكاْلَنَسَر َقدَّ

 .ٜٗلس   َّخت حت هئجبحبخبمبهبجتُّ     
 لي ه اآلل  سنبع قراسا  الذؾحهللن  ذحر ا ؽ دمحمخو ك 

ُسؾفَ َلخَ  " كىذهللـ عؽ ا ؽ عهللنر بهلل تالؼ عشو كنشا ؽ حثير ك قراست  القرااة األ لى: " رِّ

 بفت  الخهللس ك ذديد الرهلل .

نهللفع تؾى كنش عشو كس ؾ عسرك بهلل تالي فتح  الخهللس نع  قراست القرااة ال ا يج:

 التذديد.

، كقرس س ؾ دمحمعفر ح لػ " باتههللف الخهللس كالتخفي ُسؾفَ ِر َلخْ  حسخت " قراست ج:القرااة ال ال 

 .(ٖ)إ  سنو  تذديد الرهلل  فيجسع  يؽ تهللكشيؽ

ُسؾفَ َلخِ  " البني  قراست :الرابعجالقرااة   (ٕ).(ٔ)" بفت  اليهللس كحدر الخهللس كالتذديدرِّ

                                         

(، كالحج  لمنراس الدبع ، ٕٓٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٓٗ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٔ)
 (.ٜٜ٘(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٓٗ/ٙالفهللنت ، )

 (.ٔٗٗ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٕٕٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
 تدهيؽ الخهللس ك ذديد الرهلل ، كى  قهللؿ الذؾحهللن   ) كنكو عؽ س   عسرك كقهلللؾف سنيسهلل قرر   (ٖ)

قراست نذهم   دمحمتسهللع تهللكشيؽ فييهلل( الرحي  حسهلل  ندـ سنيهلل قراست س   دمحمعفر ككافنو قهلللؾف ف  سحد 
 كدمحمييو، كى  قراست نتؾا رت كليدت نذهم   دمحمتسهللع تهللكشيؽ فييهلل حسهلل قهللؿ.
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 .٘٘لس   َّخلملىليلجمحمخمممُّ  
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

 " باتههللف الغيؽ. ُوغْ  نهللفع كا ؽ حثير كس ؾ عسرك "قراست  القرااة األ لى:

  (ٗ).(ٖ)بزسيهلل" ُوُغ ٍ "   العذرتقبهلل قراست القرااة ال ا يج:

  َّخم ُّ                      

 لي ه اآلل   الل قراسا  ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن   

 " بهلللرفع عمب سنو  بر"إف".فهللِكُيؾفَ الجسيؾن "قراست  القرااة األ لى:

 " فهللكييؽ" بهلللشرب عمب سنو حهللؿ.  ا عسش كطمح   ؽ نررؼ قراست القرااة ال ا يج:

 (ٙ).(٘)"ِكُيؾفَ فحيؾت كريرىؼ " الحدؽ كس   دمحمعفر كس   قراست ج:القرااة ال ال 

 . ٙ٘لس   َّجنحنخنمنىنين يم ىمُّ    
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  

                                         

لمنراس الدبع ، (، كالحج  ٕٓٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٔٗ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٔ)
 (.ٓٓٙ(، كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٔٗ/ٙالفهللنت ، )

 (.٘ٗٗ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٕ٘ٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
(، كحج  النراسا ، ا ؽ ٕٓٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٔٗ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٖ)

 (.ٔٓٙزنجم ، )ص 
 (.ٛٗٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (،ٕٕٙٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٗ)
 الستؾا ر ىؾ قراست الرفع، سنهلل الشرب فنراست وهللذت، كسنهلل قراست"فكيؾف"نتؾا رت. (٘)
 (.ٛٗٗ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٕٙٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٙ)
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ا ؽ ندعؾ  كا عسش كحسخت كالكدهللئ  ك م  "ف  ُعَمٍ "بزؼ قراست  القرااة األ لى:

 الغهللس نؽ رير سل  دمحمسع عم .

 (ٕ).(ٔ)بهلل ل  كحدر الغهللس "ِف  ِعاَلؿٍ  " ي نالب قراست القرااة ال ا يج:

 .ٕٙلس   َّاكلكمكىك ىثيثىفيفىقيقُّ      
 لي ه اآلل  سنبع قراسا  ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن   

 بهدر الجيؼ كالبهللس ك ذديد الالـ. "دمحِمِبالِّ "دمحمعفركس   نهللفع كعهللصؼ  قراست القرااة األ لى:

ك خفي  بزؼ الجيؼ كتهؾف البهللس "اَل بْ دمحمُ " ؽ عهللنرعسرك كا  س  قراست القرااة ال ا يج:

 .الالـ

 "اَل بُ دمحمُ "كدهللئ  ك م ، كنكيس عؽ لعنؾمحسخت كا ؽ حثير كال قراست ج:القرااة ال ال  

 بزؼ الجيؼ كالبهللس ك خفي  الالـ.

ا بزؼ الجيؼ كالبهللس ك ذديد الِّ بُ يعنؾم  ركال  نك  كزيد أدمحمُ الحدؽ ك  قراست :القرااة الرابعج

 (ٗ).(ٖ)الالـ

                                         

(، كحج  النراسا ، ا ؽ ٕٔٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٕٗ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٔ)
 (.ٕٓٙ-ٔٓٙ ، )ص زنجم

 (.ٜٗٗ-ٛٗٗ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٕٙٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕٔٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٕٗ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٖ)

 (.ٔٓٙ(،  كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٖٗ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٓ٘ٗ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٕٚٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٗ)
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 .لغهلل  بسعشب كاحد حميهللك  

 . ٚٙلس   َّمس خس جحمحجخمخجسحس مج مثحجُّ 

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  

 " بهلل فرا .َنَكهللَنِتِيؼْ  "قراست الجسيؾن القرااة األ لى:

  .(ٔ)" بهلللجسعِ ِيؼْ هللَنَكهللنَ  "عهللصؼ ف  نكال  س   بهر قراست القرااة ال ا يج:

 . ٛٙلس   َّ مظ حصخصمصجضحضخضمضحطُّ     
 اآلل  قراس يؽ لي ه ذحر الذؾحهللن  
"َنْشُكْدُو" بفت  الشؾف ا كلب كتهؾف الثهللني  ك ؼ الكهللؼ  قراست الجسيؾن القرااة األ لى:

 نخفف .
بزؼ الشؾف ا كلب كحدر الكهللؼ  "ُنَشكِّْدوُ "عهللصؼ كحسخت  قراست القرااة ال ا يج:

 (ٖ).(ٕ)نذد ت
 .ٕٛلس   َّ مق مظجعمعجغمغجفحفخفمفحقُّ      

 قراس يؽ لي ه اآلل  ذحر الذؾحهللن  

 بهلللرفع عمب ا تت شهللؼ. "َفَيُكؾفُ " قراست الجسيؾن القرااة األ لى:

 .(ٔ)" بهلللشرب عظفهلًل عمب لنؾؿَفَيُكؾفَ "ا ؽ عهللنر كالكدهللئ   قراست القرااة ال ا يج:

                                         

 (.ٔ٘ٗ/ ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ)
( كحج  النراسا ، ٘ٗ/ٙكالحج  لمنراس الدبع ، الفهللنت ، ) (،ٖٗ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٕ)

 (.ٖٓٙا ؽ زنجم ، )ص 
 (.ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ)
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 :حدب السقرر الرا ات ) سمرة  الذمنا ) القرااات الت) ذنرها ا ُ َزو   

 .ٙالرهللفهلل    َّحيخيميىيييٰذٰرُّ     
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

 .با هللف  الخيش  إلب الكؾاكب "اْلَكؾاِكبِ  ِ ِخيَش ِ الجسيؾن " قراست القرااة األ لى:

 تشؾيؽ زيش  ك فض الكؾاكب عمب  "اْلَكؾاِكبِ  ِ ِخيَش ٍ "عهللصؼ كحسخت  قراست القرااة ال ا يج:

 (ٖ).(ٕ)نشفر اً " اْلَكؾاِكبَ إ  سف سبهلل بهر يشرب "البدؿ، 

 .ٛالرهللفهلل    َّيئربزبمب ىئ ّٰرئزئمئنئُّ     
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

 " بدهؾف الديؽ ك خفي  السيؼ.ُعؾفَ سَ   َلدْ الجسيؾن" قراست القرااة األ لى:
 "ُعؾفَ سَّ   َلدَّ  عشو "حفص حسخت كالكدهللئ  كعهللصؼ ف  نكال   قراست القرااة ال ا يج:

 (٘).(ٗ) تذديد الديؽ كالسيؼ
 .ٕٔالرهللفهلل    َّزنمن رن ممُّ       

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  
 .سو عجبت لهلل دمحم" بفت  التهللس، َعِجْبتَ الجسيؾن" قراست القرااة األ لى:

                                         

 (.ٛ٘ٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕٕٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٙٗ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٕ)

 (.ٗٓٙ(،  كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٓ٘/ٙالفهللنت ، )
 (.ٔٙٗ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٖٕٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٖ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕٕٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٚٗ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٗ)

 (.٘ٓٙ(،  كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٕ٘/ٙالفهللنت ، )
 (.ٔٙٗ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٖٖٕٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (٘)
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 (ٕ).(ٔ)" بزؼ التهللسَعِجْبتُ " م  البخان حسخت كالكدهللئ  قراست القرااة ال ا يج:
فهلل تالؼ النرائتيؽ حهللف لو س ر ف   يهللف ندفل  نؽ ندهللئ  العنيدت كى  صف  العجب  

 ف  رلهلل  العنهللئد. -إف وهللس هللا–ن كتيف   الكالـ عشيهلل 
 .ٚٔالرهللفهلل    َّمثحجمجُّ       

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  
  مت ىسخت ا نكهللن عمب كاك  بفت  الؾاك "َسَكربهللُؤَنهللالجسيؾن " قراست القرااة األ لى:

 .العظ 
  (ٗ).(ٖ)عظفهلل بفك بدهؾنيهلل "ربهللُؤَنهللَسكْ ا ؽ عهللنر كقهلللؾف عؽ نهللفع " قراست القرااة ال ا يج:

 .ٓٗالرهللفهلل    َّمثحجمججحمحُّ      
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

 الالـ." بفت  اْلُسْخَمِريؽَ سى  السديش  كالكؾف  " قراست القرااة األ لى:
  (ٙ).(٘)" بهدرىهللِريؽَ اْلُسْخمِ "ي  نالب قراست القرااة ال ا يج:

 مريؼ هللا لظهللعتو ك يشو كك يتو، كنعشب قراست الكدر فيهؾف نعشب قراست الفت  ال يؽ س
سو سنكؼ سييهلل السجرنؾف اتتثشهللس نشنظع بسعشب لكؽ،، كقي  ال يؽ س مرؾا  العبهلل ت

 السخمريؽ   ي كقؾف الع ام.ذائنؾا الع ام لكؽ عبهلل  هللا 
 . ٚٗالرهللفهلل    َّخكلكمكجلحلخلملهلُّ      

                                         

كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕٕٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٚٗ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٔ)
 (.ٙٓٙ(،  كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٖ٘/ٙفهللنت ، )ال
 (.ٖٙٗ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٖٕٗٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
 (.ٛٓٙكحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص  (،ٕٕٙالشذر، ا ؽ الجخنو، )ص (ٖ)
 (.ٗٙٗ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٖٕ٘ٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٗ)
 (.ٛٚ٘الشذر، ا ؽ الجخنو، )ص (٘)
 (.ٚٙٗ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٖٕٚٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٙ)
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 قراسا   سنبعلي ه اآلل  ذحر الذؾحهللن  
 لمسفعؾؿ. " بزؼ اليهللس كفت  الخاو نبشيهللً ُيْشَخُفؾفَ  " قراست الجسيؾن القرااة األ لى:
 بهدر الخاو. " ُفؾفَ ُيْشخِ  "حسخت كالكدهللئ  ك م   قراست القرااة ال ا يج:

ا   ن  ريْشِز يمن  ن الؾاقع كف  تؾنت  ْشه  دَّ يمن      بهدر الخاو.91 (ن  اير 
 عهللصؼ ىهللىشهلل بفت  الخاو كىشهللؾ بهدر الخاو. قراست ج:القرااة ال ال 

 (ٕ).(ٔ)بفت  الخاو ف  الدؾن يؽ "ُيْشَخُفؾفَ " يؽالبهللق قراست :القرااة الرابعج 
 .ٜٗالرهللفهلل    َّهئجبحبخبُّ      

 قراس يؽ لي ه اآلل  ذحر الذؾحهللن  
 " بفت  اليهللس.َيِخفُّؾفَ "قراست الجسيؾن القرااة األ لى:
 (ٗ).(ٖ)بزؼ اليهللس" ِخفُّؾفَ يُ "حسخت كحده  قراست القرااة ال ا يج:

 .ٕٓٔالرهللفهلل    َّ هت   خنمنهنجه ُّ     
 لي ه اآلل   الل قراسا  ذحر الذؾحهللن  
نؽ سنى  بزؼ التهللس كحدر الراس "ى رِ  ُ "حسخت كالكدهللئ  ك م   قراست القرااة األ لى:

 .ُيرو 
 (ٙ).(٘)نزهللنع نسيت بفت  التهللس "ى رَ  َ "   العذرتبهللق قراست القرااة ال ا يج:

                                         

كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕٕٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٚٗ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٔ)
 (.ٛٓٙ(،  كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٗ٘/ٙالفهللنت ، )

 (.ٜٙٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕٕٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٛٗ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٖ)

 (.ٜٓٙ(،  كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )صٙ٘/ٙالفهللنت ، )
 (.ٜٚٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٗ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕٕٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٛٗ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (٘)

 (.ٜٓٙ(،  كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )صٚ٘/ٙالفهللنت ، )
 (.ٔٛٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٙ)
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 .(ٔ)رير ندسب الفهللع  "ى رَ  ُ "الزحهللؾ كا عسش  قراست ج:القرااة ال ال 
 .ٖٕٔالرهللفهلل    َّ خص حسخسمسحصُّ     

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
 "  يسخت نهدؾنت ننظؾع .ِإْلَيهللَي الجسيؾن "  قراست القرااة األ لى:
" بح ؼ اليسخت ْلَيهللَي اَكِإفَّ " عهللنرذحؾاف كنكيت عؽ ا ؽ ا ؽ  قراست القرااة ال ا يج:

 (ٖ).(ٕ)بهلللؾص 
 .ٕٙٔالرهللفهلل    َّ جك حفخفمفحقمقُّ 

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
ِليؽَ ّللاََّ لعنؾم كحفص كحسخت كالكدهللئ  " قراست القرااة األ لى: " َنبَُّكْؼ َكَنمَّ رَبهللِئُكُؼ اْ َكَّ

 بهلللشرب ف  ا تسهللسالثال   .
عؽ  بهر  عسرك كا ؽ عهللنر كس   دمحمعفر كنهللفع كا ؽ حثير كس   س  قراست القرااة ال ا يج:

 (٘).(ٗ)بهلللرفع عهللصؼ
 .ٖٓٔالرهللفهلل    َّىنينجهمهىهُّ        

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  
بفت  ا ل  " َلهللِتيؽَ  ؿِ "رنهللفع كا ؽ عهللنر، كنكيس عؽ لعنؾم  قراست األ لى:القرااة 

 ."َلهللِتيؽَ "كحدر الالـ ننظؾع  نؽ 

                                         

 (.ٕٕٕ/ٕالسحتدب، ا ؽ دمحمش ، ) -قراست وهللذت،  (ٔ)
كالحج  لمنراس  (،ٕٗٙ-ٕٕٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٛٗ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٕ)

 (.ٜٓٙزنجم ، )ص(،  كحج  النراسا ، ا ؽ ٜ٘/ٙالدبع ، الفهللنت ، )
 (.ٚٛٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕٗٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٜٗ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٗ)

 (.ٓٔٙ(،  كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )صٖٙ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٚٛٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (٘)
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بهدر ا ل  كتهؾف الالـ نؾصؾل   "ِإْؿ َلهللِتيؽَ "ؽ يالبهللق قراست القرااة ال ا يج:
 (ٕ).(ٔ) يهللتيؽ

 .ٖ٘ٔ – ٕ٘ٔالرهللفهلل    َّ مم جلحلخلملهلجمحمخم مك ُّ 
 قراس يؽ  لي ه اآلل ذحر الذؾحهللن  
" بفت  اليسخت عمب سنيهلل لالتتفيهللـ ا نكهللنو َسْصَظَفب الجسيؾن " قراست القرااة األ لى:

 كقد ح ؼ نعيهلل ىسخت الؾص  اتتغشهللس بو عشيهلل.
ش نؽ طريي ا صبيهللن  دمحمعفر، كنهللفع  ركال  إتسهللعي ، ككن   س  قراست القرااة ال ا يج:

، نؾصؾل  ا ل البشهلل  ( بغير اتتفيهللـ،  بْصَظفَ ا* َلَكهللِذُ ؾَف )كإنيؼ  نختمفهلل عشو 
 (ٗ).(ٖ)بهدر ا ل  سكا  تدا

 :حدب السقرر ص ) سمرة  الذمنا ) القرااات الت) ذنرها ا ُ َزو 

 .ٔص   َّخلملىليلجمحمُّ    
 لي ه اآلل   سس قراسا  ذحر الذؾحهللن  
 قراست الجسيؾن بدهؾف الداؿ حدهللئر حركؼ التيج  ف  سكائ  الدؾن، القرااة األ لى:

 .، لكؽ س ؾ دمحمعفر لدهت عمييهلل تهت   فيف فانيهلل تهللكش  ا كا ر عمب الؾق 
نؽ  س    ؽ حعب كالحدؽ كريرىسهلل"َصهللِ  كالنررِف" بهدر الداؿ قراست القرااة ال ا يج:

،  كقي  سنو نؽ السرهلل ات لرهلل و سو ككدمحمو الكدر  لتنهللس الدهللكشيؽ رير  شؾيؽ،
 عهللنض عسمػ بهلللنررف.

                                         

كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕٗٙر، ا ؽ الجخنو، )ص(، كالشذٜٗ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٔ)
 (.ٓٔٙ(،  كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )صٖٙ/ٙالفهللنت ، )

 (.ٛٛٗ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٛٗٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕٗٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٜٗ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٖ)

 (.ٕٔٙ(،  كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )صٖٙ/ٙ)الفهللنت ، 
 (.ٖٜٗ-ٕٜٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٗ)
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عيدب  ؽ عسر الثنف  "َصهللَ  كالنررِف" بفتحيهلل  لتنهللس الدهللكشيؽ،  قراست ج:القرااة ال ال 
 .(ٔ)كقي  نرب عمب ا رراس

 ا ؽ إتحهللؽ بهلللكدر كالتشؾيؽ. قراست :القرااة الرابعج
ىهللنكف ا عؾن كا ؽ الدسيفع بهلللزؼ نؽ رير  شؾيؽ عمب البشهللس  قراست ج:القرااة الخامد
  .(ٕ)نحؾ نش  كحيج

الجسيؾن عمب سنيهلل حرؼ نؽ الحركؼ السنظع ، كقد ا تم  فييهلل فني   هللا نعشب قراست 
، كقي   ليهلل نعشب، كا تم  ف  السعشب السرا   نشيهلل عمب سقؾاؿ، (ٖ)سعمؼ بهلللسرا  نشيهلل

كال و لغير سنيهلل لمتشبيو كالتحدو فاف الدهللنع لمنررف لسهلل لدسع ى ه الحركؼ ف   دال  
 س ى ا ا فتتهلل  الغريب.لسعرف  نهلل كنا الدؾن يشتبو كيتذؾؽ 

سنهلل التحدو فاف الرتؾؿ عميو الرالت كالدالـ سن    لنرس ك  لهتب، كا ن  عهلل ت   
لعرؼ اتؼ الحركؼ ك  نتسو، رهلليتو يت و صؾ  الحرؼ فمسهلل لف   الرتؾؿ صمب هللا 

عميو كتمؼ كىؾ   لنرس ك  لهتب كيتمف  بفتسهللس الحركؼ فال وػ ف  ى ا نؾع رل  لو 
كنهؾف نؽ ى ه الحركؼ كنع  كحفنو   لػ لنؾؿ ليؼ ى ا النررف العغيؼ دمحمهللس  مدهللنكؼ ملسو هيلع هللا ىلص

ذلػ عجخ ؼ عؽ ا  يهللف بسثمو كالشدم عمب نشؾالو، كح لػ يشترر هللا لمنررف ف  ح  
  .(ٗ)تؾنت افتتحيهلل بهلل حرؼ السنظع 

 .ٖص   َّمنىنينجهمهىهيهجيحيخيميُّ      
 قراس يؽ لي ه اآلل  ذحر الذؾحهللن    

 "َكَ َ " بفت  التهللس. قراست الجسيؾن القرااة األ لى:

                                         

 (.ٖٕٓ/ٕالسحتدب، ا ؽ دمحمش ، ) -قراست الكدر سك الزؼ سك الفت  فذهللذت،  (ٔ)
 (.ٜٜٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)
ؽ الستذهللبو ال و تيف   نعشهلل إف وهللس هللا نسو  الذؾحهللن  سف الحركؼ السنظع  ف  النررف ن (ٖ)

 (.ٔٚ٘/ٗ(،)٘٘/ٔاتتف ر هللا بعمسو، فت  الندير، الذؾحهللن ، )
 (.ٛ-ٖ/ٖ(، س ؾاس البيهللف، الذشنيظ ، )ٖٕٛ-ٕٔٗ/ٔ فدير ا ؽ حثير، ) (ٗ)
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 (ٕ).(ٔ)الكدهللئ  "َكَ َت" ف  الؾق  بهللليهللس قراست القرااة ال ا يج:
 .٘ٔص   َّجهمهٰه هن حمخمممجنحنخنمنُّ    

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  
 الفهللس." بزؼ ؾاؽٍ نهلل َليهلل ِنْؽ فُ حسخت كالكدهللئ  " قراست القرااة األ لى:
 (ٗ).(ٖ)" بفتحيهللؾاؽٍ نهلل َليهلل ِنْؽ فَ " ي نالب قراست القرااة ال ا يج:

 لك مثنثىثيثىفيفىقيقاك نبىبيبرتزتمتنتىتيترثزثُّ     
 . ٕٕص   َّمكىكيكملىل

بهلللررؼ نؽ  الذؾحهللن  كلؼ يتظرؽ عشيهلل - لي ه اآلل   الل قراسا ذحر ا ؽ دمحمخو 
  -اتتظرا ه   حر النراسا  العذر كالذؾاذ

 " وْ ْذظُ َك   َ بهلللذهللذ "قرس كعبر عشيهلل ا ؽ دمحمخو سنو  ندمحمهللس كقتهلل تقراست س    القرااة األ لى:
 .(٘)التهللس ك ؼ الظهللس، سو    بعد عؽ الحي بفت 

 زن  ؽ حبيش "  ذهللطو" بزؼ التهللس كبهلل ل . قراست القرااة ال ا يج:
لحهؼ، لنهللؿ  سوو سو    جر عميشهلل ف  ا" َك  ُ ْذِظوْ الجسيؾن " قراست ج:القرااة ال ال 

 .(ٙ)نالحهللكؼ إذا دمحمهلل
 .ٜٕص   َّربزب يئ ِّّٰرئزئمئنئىئُّ   

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
  .بهللليهللس ك ذديد الداؿبهلل  رهللـ ك " ِلَيدَّ َُّركا"قراست الجسيؾن القرااة األ لى:

                                         

 (.ٓٙٗالشذر، ا ؽ الجخنو، )ص (ٔ)
 (.ٓٓ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕ٘ٙ)ص (، كالشذر، ا ؽ الجخنو،ٕ٘٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٖ)

 (.ٖٔٙ(،  كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )صٙٙ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٗٓ٘/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٜٕ٘ٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٗ)
 (.ٖٕٔ/ٕالسحتدب، ا ؽ دمحمش ، ) (٘)
 (.ٕٕٙٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٙ)
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كا عذب كالبردمحمس  عؽ س   بهر عؽ عهللصؼ  كويب  دمحمعفر  س قراست  القرااة ال ا يج:
  .(ٔ)ك خفي  الداؿبهلللتهللس " َد َُّركاتَ لِ "

 .ٔٗص   َّهنجهمه من هلجمحمخمممجنحنخنُّ    
 لي ه اآلل  سنبع قراسا  ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

 .بزؼ الشؾف كتهؾف الرهلل  "ِ ُشْربٍ الجسيؾن" قراست القرااة األ لى:
بزؼ الشؾف  "بٍ ِ ُشُر "كحفص كنهللفع ف  نكال  عشو  دمحمعفر  س  قراست القرااة ال ا يج:

 كالرهلل .
 .بفت  الشؾف كالرهلل  "بٍ َر ِ شَ كحفص ف  نكال  "لعنؾم  قراست ج:القرااة ال ال 
  (ٖ).(ٕ)الرهلل  تهؾف فت  الشؾف ك " ببٍ ْر ِ شَ حفص  ركال  عشو " قراست ج:القرااة الرابع

 .٘ٗص   َِّّّٰرئزئ ُّ ٰىٌٍَُّّّّ     
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
 عمب الجسع.بهلل ل  كحدر العيؽ " ِعَبهللَ َنهلل"قراست الجسيؾن القرااة األ لى:
 (٘).(ٗ)بهلل فرا بغير سل  كفت  العيؽ " َدَنهللبْ عَ "ا ؽ حثير  قراست القرااة ال ا يج:

  َِّّّٰرئزئُّ     
 لي ه اآلل  قراس يؽ  ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن 

 " با بهلل  اليهللس.ُسكِل  اْ َْيِدوالجسيؾن " قراست القرااة األ لى: 

                                         

 (.ٕٔ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕ٘ٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٗ٘٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٕ)

 (.ٓٚ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٛٔ٘/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٓٚٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٖ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕ٘ٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٗ٘٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٗ)

 (.ٖٔٙكحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ،(ٙٚ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٕٓ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (٘)



ٕٜٗ 

 

 

" بغير ُسكِل  اْ َْيدِ الثنف  كا عسش " ا ؽ ندعؾ  كالحدؽ كعيدب قراست القرااة ال ا يج:
 (ٕ).(ٔ)لهللس

 .ٙٗص   َّربزب يئ مئنئىئُّ      
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن   

 " بهلللتشؾيؽ كعدـ ا  هللف  عمب سنيهلل نردن.ِبخهللِلَر ٍ "الجسيؾن قراست القرااة األ لى:
انِ  ِبخهللِلَر ِ "دمحمعفر كىذهللـ عؽ ا ؽ عهللنر قرس نهللفع كس   قراست القرااة ال ا يج: " ِذْحَرى الدَّ

 (ٗ).(ٖ)با هللف   هلللر  إلب ذحرى 
 .ٖ٘ص   َّجبحب هئ حئخئمئُّ     

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن    
 بهللليهللس. "ؾَعُدكفَ يُ َىَ ا َنهلل "عسرك  ا ؽ حثير كس قراست  القرااة األ لى:
 (ٙ).(٘)بهلللتهللس "ؾَعُدكفَ  ُ َىَ ا َنهلل "   العذرتبهللق قراست القرااة ال ا يج:

 .ٚ٘ص   َّمصجضحضخض خص ُّ     
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

هللؽٌ " حسخت كالكدهللئ  ك م ، كحفص عؽ عهللصؼ قراست القرااة األ لى: " َحِسيٌؼ َكَردَّ
 نذد ت الديؽ حيج حهللف.

 (ٕ).(ٔ) فيف  الديؽ "َكَرَدهللؽٌ " ي البن قراست القرااة ال ا يج:
                                         

 (.ٖٖٕ/ٕالسحتدب، ا ؽ دمحمش ، ) -النراست بغير لهللس وهللذت،  (ٔ)
 (.ٕٓ٘/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٕٚٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
النراسا ، ا ؽ كحج   (،ٕ٘ٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٗ٘٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٖ)

 (.ٖٔٙزنجم ، )ص
 (.ٕٓ٘/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٖٕٚٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٗ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕ٘ٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )ص٘٘٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (٘)

 (.ٗٔٙكحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص (،ٚٚ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٙ)
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 .ٛ٘ص   َّ مع مضحطمظجعُّ      
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

 .نفر  ن حر بفت  ا ل " َكرَ ُر ِنْؽ َوْهِمِو َسْزَكاجٌ  الجسيؾن " قراست القرااة األ لى:
دمحمسع  بزؼ ا ل  "َ ُر ِنْؽ َوْهِمِو َسْزَكاجٌ سُ كَ "عسرك كيعنؾم   س  قراست القرااة ال ا يج:

  (ٗ).(ٖ)س رى 
 َّخنمنىنينجهمه حن خلملىليلجمحمخمممىميمجنُّ 

 . ٖٙ – ٕٙص  
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

ِنَؽ "س ؾ دمحمعفر كنهللفع كا ؽ حثير كا ؽ عهللنر كعهللصؼ  راستق القرااة األ لى:
 .بنظع ا ل  عمب ا تتفيهللـ "َس ََّخْ َنهللُىؼْ *اْ َْوَرانِ 

 ؾص    " ََّخْ َنهللُىؼْ *اِنَؽ اْ َْوَرانِ عسرك كحسخت كالكدهللئ  " س   قراست القرااة ال ا يج: 
 .بغير اتتفيهللـ ا ل 

   َّمه خن ُّ    
 لي ه قراس يؽ كذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

 .بزؼ الديؽ" ْخِريِّهللتُ "دمحمعفر كنهللفع كحسخت كالكدهللئ  ك م    س  راستق القرااة األ لى:
بهدر " ْخِريِّهللتِ "عسرك كيعنؾم  ا ؽ حثير كا ؽ عهللنر كعهللصؼ كس  قراست القرااة ال ا يج:

 (ٕ).(ٔ)الديؽ

                                         

كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕ٘ٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )ص٘٘٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٔ)
 (.٘ٔٙكحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص (،ٚٚ/ٙالفهللنت ، )

 (.ٕ٘٘/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٗٚٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕ٘ٙ)ص(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، ٘٘٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٖ)

 (.٘ٔٙكحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص (،ٛٚ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٕ٘٘/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٗٚٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٗ)
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 .ٓٚص   َّمكىكيكملىليلامممرنُّ     
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
 بفت  ىسخت "سنسهلل". "ِإ َّ َسنََّسهلل  الجسيؾن "قراست  القرااة األ لى:
  . (ٖ)يسختبهدر ال "نََّسهلل إِ ِإ َّ  "دمحمعفر   س  قراست القرااة ال ا يج:

 .ٗٛص   َّخلملىليلجمُّ   
 اآلل  قراس يؽ لي ه ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

 "  شرب الحي ف  السؾ عيؽ.َفهللْلَحيُّ َكاْلَحيَّ  الجسيؾن " راستق القرااة األ لى:
  (٘).(ٗ)بهلللشرب" َكاْلَحيَّ " بهلللرفع "َفهللْلَحيُّ " عهللصؼ كحسخت ك م  قراست القرااة ال ا يج:

 :حدب السقرر الزمر  ) سمرة الذمنا ) القرااات الت) ذنرها ا ُ َزو 

 .ٕالخنر   َّىبيبرتزتمتنتىتيت نب زبمبُّ   
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
يؽَ  "الجسيؾن قراست  القرااة األ لى:   " بهلللشرب عمب سنو نفعؾؿ"ُنْخِمرهلًل".الدِّ
ا ؽ س   عبم   رفعو عمب سف "ُنْخِمرهلًل" ندشد إلب الديؽ عمب  قراست القرااة ال ا يج:
 .(ٙ)طرين  السجهللز

                                         

كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕ٘ٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )ص٘٘٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٔ)
 (.٘ٔٙالنراسا ، ا ؽ زنجم ، )صكحج   (،ٛٚ/ٙالفهللنت ، )

 (.ٕٙ٘/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٙٚٔ-ٕ٘ٚٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
 (.ٕٚ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕ٘ٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٚ٘٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٗ)

 (.ٛٔٙ)ص كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، (،ٚٛ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٖٔ٘/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٛٚٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (٘)
 (.ٖٗ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) -قراست الرفع وهللذت،  (ٙ)



ٕٕ٘ 

 

 

الخنر   َّخئ اكلكمكىكيكملىل يق يثىفيفىق  ُّ  
ٖ. 

نهلل قهلللؾا  "كنجميد قراست ا ؽ ندعؾ  كا ؽ عبهللي لي ه اآلل  كالذؾحهللن  ذحر ا ؽ دمحمخو 
 .(ٔ)باعيهللن النؾؿ "َنْعُبُدُىؼْ 

 . ٖالخنر   َّحئخئ جئ ريزيمينيىييي  ُّ    
 .(ٕ)الحدؽ كا عرج "َك َّام" عمب صيغ  السبهلللغ  حهفهللن قراستلي ه اآلل  ذحر الذؾحهللن  

 .ٙالخنر   َّيئ يهجيحيخيميىييي ىه ينجهمه ُّ   
 لي ه اآلل   الل قراسا  ذحر الذؾحهللن  
َيهللِ كؼ" قراست القرااة األ لى:  بهدر اليسخت كالسيؼ. حسخت "ِإنِّ
 بهدر اليسخت كفت  السيؼ. الكدهللئ  "ِإنََّيهللِ كؼ" قراست القرااة ال ا يج:

 . (ٖ)بزؼ اليسخت كفت  السيؼ "ُسنََّيهللِ كؼ" بهللق  العذرت قراست ج:القرااة ال ال 
 .ٚالخنر   َّ ىن نثىث مث نبىبيبرتزتمتنتىتيترثزث مب ربزبُّ 

 لي ه اآلل   الل قراسا  ذحر الذؾحهللن  
عسرك  ركال  وجهللع   ر، كنهللفع  ركال  كنش كقهلللؾف، كس دمحمعف  س  قراست القرااة األ لى:

بزؼ " َيْرَ وُ  "كس   سيؾم كصهللحب الدجهلل ت عؽ اليخيدو، كعهللصؼ كحسخت كيعنؾم 
 اليهللس نختمد  رير نذبع .

عسرك ف  نكال  الدكنو كس   وعيب الدؾت  كسكقي  عؽ   س  قراست القرااة ال ا يج: 
 تهللكش  اليهللس. "َيْرَ وْ "اليخيدو، كحسخت ف  نكال  العجم 

                                         

 (.ٖ٘٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (،ٕٓٛٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ)
 (.ٖ٘٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)
 (.ٖٚ٘/ٗ)فت  الندير، الذؾحهللن ،  (ٖ)
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ا ؽ حثير كا ؽ عهللنر كالكدهللئ  ك م ، كإتسهللعي  عؽ نهللفع، كس ؾ  قراست ج:القرااة ال ال 
" َيْرَ وُ  "كالبردمحمس  عؽ س   بهرعؽ اليخيدو، حسدكف كس ؾ عبد الرحسؽ  ؽ اليخيدو 

 .(ٔ)نزسؾن  اليهللس نذبع 
 .ٛالخنر   َّمص حجمججح مث متهتُّ    

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن   
 " بزؼ اليهللس.ِلُيِز َّ الجسيؾن " قراست القرااة األ لى:
 .(ٕ)"  بفتحيهللِز َّ ِليَ عسرك" ا ؽ حثير كس   قراست القرااة ال ا يج:

 جغمغجفحفخفمفحقمقجكحك مع جضحضخضمضحطمظجعُّ 

 .ٜالخنر   َّلكمكجلحلخلملهلجم خك
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

 " بهلللتذديد. ُىَؾ َقهللِنتٌ  َسنَّؽْ س ؾ عسرك كا ؽ عهللنر كعهللصؼ كالكدهللئ  " قراست القرااة األ لى:
  (ٗ).(ٖ)السيؼ خفي  ت" ُىَؾ َقهللِنتٌ  ؽْ َسنَ "كحسخت  كنهللفع  ا ؽ حثير قراست القرااة ال ا يج:

 حفخفمفحقمقجكحكخكلك جف جعمعجغمغُّ 

 .ٜٕالخنر   َّمكجلحلخلملهلجمحم
 لي ه اآلل   الل قراسا  ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

 " بفت  الديؽ كالالـ.َتَمًسهللالجسيؾن " قراست القرااة األ لى:
 .(ٔ)بهلل ل  كحدر الالـ" ًسهلللِ هللتَ "عسرك كيعنؾم  ا ؽ حثير كس  قراست القرااة ال ا يج:

                                         

 (.ٖٛ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ)
 (.ٜٖ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕ٘ٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٔٙ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٖ)

 (.ٕٓٙكحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص (،ٕٜ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٜٖ٘/ٗالذؾحهللن ، )فت  الندير،  (،ٖٕٛٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٗ)
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 .(ٕ)"ًسهللمْ تِ العهلللي  " تعيد  ؽ دمحمبير كعهرن  كس   قراست القرااة ال ا يج:
 ىق رثزثمثنثىثيثىفيف يت نتىتُّ     

 .ٖٙالخنر   َّيقاكلكمكىكيك
 لي ه اآلل  قراس يؽ الذؾحهللن  ذحر  

 " بهلل فرا .َعْبَدهُ الجسيؾن" قراست القرااة األ لى:
بهلل ل  عمب " َ هُ هللْ بعِ " دمحمعفر كحسخت كالكدهللئ  ك م   س  قراست القرااة ال ا يج:

  (ٗ).(ٖ)الجسع
نعشب قراست الجسع سف هللا لهف  عبهلل ه نؽ ا نبيهللس كالرهلللحيؽ، كنعشب قراست ا فرا  سف 

هللا لهف  نتؾلو ملسو هيلع هللا ىلص، في ه النراست نؽ بهللم ذحر بعض سفرا  العسـؾ كىؾ   لفيد 
 رؼ ى ا الفر  كنخيد ا ىتسهللـ بو.التخريصن كإنسهلل لفيد و

 مب جئحئخئمئهئجبحبخب يي مينيىيُّ 

 مح حجمججحهبجتحتختمتهتمث

الخنر   َّحضخضمضحطمظجع جض جخمخجسحسخسمسحصخصمص
ٖٛ. 

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  

                                         

كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕ٘ٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٔٙ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٔ)
 (.ٕٔٙكحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص (،ٜٗ/ٙالفهللنت ، )

 -قراست "ِتْمسهلًل" بهدر الديؽ كتهؾف الالـ قراست وهللذت، سنهلل النراس هللف ا  ريهللف فستؾا ر هللف،  (ٕ)
 (.ٜٗ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (،ٕٛٛٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، )

كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕ٘ٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٕٙ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٖ)
 (.ٕٕٙاسا ، ا ؽ زنجم ، )صكحج  النر  (،ٜ٘/ٙالفهللنت ، )

 (.ٕ٘٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٗ)
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" ف  السؾ عيؽ  َنْحَسِتوِ  ُنْسِدَههلل ُ " ك" ُ رِّهِ  َكهللِوَفهلل ُ " الجسيؾن قراست القرااة األ لى:
  بهلل  هللف .

 ،نشؾن "  وُ َنْحَستَ  ُنْسِدَههلل ٌ ك" " هُ ُ رَّ  َحهللِوَفهلل ٌ  " عسرك كيعنؾم  س  قراست القرااة ال ا يج:
 (ٕ).(ٔ)"وُ َنْحَستَ  "ك"هُ ُ رَّ كنرب "

 ٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئ ٰر خيميىيييٰذُّ   

الخنر   َّزتمتنت رت نئىئيئربزبمبنبىبيب مئ
ٕٗ. 

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
نبشيهلًل الزهلل   فت بزؼ النهللؼ ك  "اْلَسْؾَ   َعَمْيَيهلل َقَزبالجسيؾن" قراست القرااة األ لى:

 بهلللشرب. "اْلَسْؾ َ لمفهللع ، "
بزؼ النهللؼ كحدر  "اْلَسْؾ ُ  َعَمْيَيهلل  َ ِز قُ "حسخت كالكدهللئ  ك م   قراست ال ا يج:القرااة 

 (ٗ).(ٖ)بهلللرفع "اْلَسْؾ ُ " عمب البشهللس لمسفعؾؿ، الزهلل  كفت  اليهللس
 جب مينيىيييجئحئخئمئهئُّ 

 .ٖ٘الخنر   َّمح جح حبخبمبهبجتحتختمتهتمثحجمج
 لي ه اآلل  قراس يؽ  ذحر الذؾحهللن 
 الجسيؾن"َ ْنَشُظؾا" بفت  الشؾف. قراست القرااة األ لى:
 .(٘)"َ ْنِشُظؾا" بهدرىهللكيعنؾم ك م  عسرك كالكدهللئ   س   قراست القرااة ال ا يج:

                                         

كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕ٘ٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٕٙ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٔ)
 (.ٕٕٙكحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص (،ٜ٘/ٙالفهللنت ، )

 (.ٖ٘٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕ٘ٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٕٙ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٖ)

 (.ٕٗٙكحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص (،ٜٚ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٗ٘٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٗ)
 (.ٜ٘٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (٘)



ٕ٘ٙ 

 

 

 َّ مه جمحمخمممجنحنخنمنهنجه هل حلخلملُّ     
 .ٙ٘الخنر  

 لي ه اآلل   الل قراسا  ذحر الذؾحهللن  
 السزهللؼ إلييهلل." بهلل ل   د  نؽ اليهللس َلهلل َحْدَرَ هلل " الجسيؾن قراست القرااة األ لى:
 . يهللس نفتؾح  بعد ا ل  َو"َلهلل َحْدَرَ هلل" دمحمعفر  س  قراست القرااة ال ا يج:

 . (ٔ) يهللس الدهت كقفهللً  ه"َحْدَرَ هلل ا ؽ حثير" قراست ج:القرااة ال ال 
 .ٔٙالخنر   َّزثمثنثىثيثىفيفىق رث نتىتيتُّ  

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
 " بهلل فرا .ِبَسَفهللَزِ ِيؼْ  " الجسيؾن قراست القرااة األ لى:
 "ِ ِيؼْ اِبَسَفهللزَ  "كحسخت كالكدهللئ  ك م   عهللصؼ ف  نكال  س   بهر قراست القرااة ال ا يج:

  (ٖ).(ٕ)بهلل ل  عمب الجسع
 .ٗٙالخنر   َّحبخب جب جئحئخئمئهئُّ   

 لي ه اآلل   الل قراسا  ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  
با رهللـ نؾف الرفع ف  نؾف الؾقهللل  عمب  الؼ " َ ْفُنُركنِّ الجسيؾن" قراست القرااة األ لى:

  يشيؼ ف  فت  اليهللس ك دهيشيهلل.
 "  شؾنيؽ كيهللس تهللكش . شِ َ ْفُنُركنَ  ا ؽ عهللنر" قراست القرااة ال ا يج:

 (ٔ).(ٗ) فيف  الشؾف نفتؾح  اليهللس " َ َ ْفُنُركنَ  "دمحمعفر كنهللفع   س  قراست ج:القرااة ال ال 

                                         

 (.ٓٙ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕ٘ٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٖٙ٘، )ص الدبع ، ا ؽ نجهللىد (ٕ)

 (.ٕٗٙكحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص (،ٜٚ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٔٙ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕ٘ٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٖٙ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٗ)

 (.ٕ٘ٙنراسا ، ا ؽ زنجم ، )صكحج  ال (،ٜٛ-ٜٚ/ٙالفهللنت ، )
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 :حدب السقررغا ر  ) سمرة  الذمنا ) القرااات الت) ذنرها ا ُ َزو 

 .ٔرهللفر   َّجيحيُّ       
 لي ه اآلل  تت قراسا  ذحر الذؾحهللن    

 "حؼ" بفت  الحهللس نذبعهلًل.الجسيؾن قراست القرااة األ لى:
عهللصؼ ف  نكال  حسهلل  كيحيب عؽ س   بهر، كحسخت كالكدهللئ   قراست القرااة ال ا يج:

 بهدر الحهللس ف  دمحمسيعيهلل." حؼ" ك م 
عمب الحهللس كالسيؼ، كقرس بهللق  العذرت  ؾص   دمحمعفر بهلللدهت س   قراست ج:القرااة ال ال 

 الحرفيؽ.
 الخىرو "حُؼ" بزؼ السيؼ. قراست ج:القرااة الرابع

 عيدب  ؽ عسر الثنف "حَؼ" بفت  السيؼ. قراست ج:القرااة الخامد
 (ٖ).(ٕ)الدسهللؾ "حِؼ" بهدرىهلل إتحهللؽ كس  ا ؽ س    قراست ج:القرااة الدادس

 .ٙرهللفر   َّهئجبحبخبمبهب مئ ييجئحئخئُّ  
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
 " بهلللتؾحيد.َكِمَستُ  " الجسيؾن قراست القرااة األ لى:
  (٘).(ٗ)بهلل ل  عمب الجسع"  ُ هللَكِمسَ "دمحمعفر كنهللفع كا ؽ عهللنر  س  قراست القرااة ال ا يج:

                                         

 (.ٗٙ٘/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٜٕٙٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ)
فت  الندير،  -قراست فت  السيؼ ك سيهلل كحدرىهلل قراسا  وهللذت، كالستؾا ر ىؾ ا تههللف فنو،  (ٕ)

 (.ٔٚ٘/ٗالذؾحهللن ، )
 (.ٔٚ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕٚٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٚٙ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٗ)

 (.ٕٚٙكحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص (،٘ٓٔ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٖٚ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (٘)
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 َّ هب ييجئحئخئمئهئجبحبخبمب ىي ريزيمينيُّ    
 .ٖٔرهللفر  

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  

ُؿ" بهلللتذديد.الجسيؾن قراست القرااة األ لى:  "ُيَشخِّ

 .(ٔ)عسرك كيعنؾم بهلللتخفي  ا ؽ حثير كس   قراست القرااة ال ا يج:

 َّنتىتيترثزثمثنثىث مت يئربزبمبنبىبيبرتزتُّ 

 .ٕٓرهللفر  

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  

 " بهللليهللس.َيْدُعؾفَ  " الجسيؾن قراست القرااة األ لى:

" ُعؾفَ دْ كويب  كىذهللـ كا ؽ ذحؾاف ف  كدمحمو عؽ ا ؽ عهللنر"  َ نهللفع  قراست القرااة ال ا يج:

 (ٖ).(ٕ)بهلللتهللس

 يقاكلكمكىكيكملىليلام ىق يثىفيفُّ     

 َّمينيىيييجئحئخئمئهئ زي ممرنزنمنننىنينٰىري
 .ٕٔرهللفر  

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  

                                         

 (.ٙٚ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕٚٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٛٙ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٕ)

 (.ٜٕٙكحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص (،ٙٓٔ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٛٚ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ)
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  " بهللليهللس.َسَودَّ ِنْشُيؼْ "الجسيؾن قراست القرااة األ لى:

 (ٕ).(ٔ)بهلللكهللؼ "ؼْ كُ َسَودَّ ِنشْ "ا ؽ عهللنر كحده  قراست ال ا يج:القرااة 

 َّ يه جنحنخنمنىنينجهمهىه يم خلملىليلجمحمخمممىمُّ 

 .ٕٙرهللفر  

 لي ه اآلل  قراس يؽ  ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن 

  يسخت قب  الؾاك. "َسْك َسْف ُلْغِيرَ " عهللصؼ كحسخت كالكدهللئ  قراست القرااة األ لى: 

 "َكَسف" بغير ىسخت. البهللقي  قراست القرااة ال ا يج:

 :"ايْ ِهر  ِ ) اأْل ْرِض اْلف داد  " قراس يؽ لي ه كذحر ح لػ ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن 

بزؼ اليهللس  "ُلْغِيَر ِف  اْ َْنِض اْلَفدهلل َ "عسرك كحفص  نهللفع كس   قراست القرااة األ لى:

 ." عمب السفعؾلي اْلَفدهلل َ " كحدر اليهللس، كنرب

" بفت  اليهللس كاليهللس، كنفع اْلَفدهلل ُ  ِف  اْ َْنضِ  رَ ْغيَ لَ " البهللقيؽ قراست القرااة ال ا يج:

 (ٗ).(ٖ)" عمب الفهللعمي اْلَفدهلل ُ "

                                         

كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕٚٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٜٙ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٔ)
 (.ٜٕٙكحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص (،ٙٓٔ/ٙالفهللنت ، )

 (.ٓٛ٘/ٗالندير، الذؾحهللن ، )فت   (ٕ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕٚٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٜٙ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٖ)

 (.ٖٓٙ-ٜٕٙكحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص (،ٙٓٔ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٓٛ٘/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٖ٘ٓٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٗ)
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 يئربزبمبنبىبيبرتزتمت ىئ ِّّٰرئزئمئنئُّ      

 .ٖ٘رهللفر   َّىتيترثزثمثنثىثيث نت
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  
 بغير  شؾيؽ عمب ا  هللف . "َعَمب ُح ِّ َقْمِب ُنَتَكبِّرٍ  الجسيؾن " قراست القرااة األ لى:
" ُنَتَكبِّر َعَمب ُح ِّ َقْمبٍ "عؽ الكدهللئ  عسرك كا ؽ عهللنر كقتيب   س  قراست القرااة ال ا يج:

 (ٕ).(ٔ)رير نزهللؼ نشؾنهللً 
 يلامممرنزنمنننىنين ىل ُّ   

رهللفر   َّخئمئهئجبحبخبمب ٰىريزيمينيىيييجئحئ
ٖٚ. 

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  
 " بهلللرفع.َفَفطَِّمعُ  الجسيؾن" قراست القرااة األ لى:
 (ٗ).(ٖ)بهلللشرب "َفَفطَِّمَع ِإَلب ِإَلِو ُنؾَتب"حفص عؽ عهللصؼ  قراست القرااة ال ا يج:

 جئ ينٰىريزيمينيىييي ىن ُّ  

 .ٙٗرهللفر   َّحئخئمئهئجب
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن   

كحسخت كالكدهللئ  ك م    كحفص عؽ عهللصؼ  دمحمعفر كنهللفع  س  قراست القرااة األ لى:

 بنظع ا ل  كحدر الخهللس. "َسْ ِ ُمؾا " كيعنؾم
                                         

كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕٚٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٓٚ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٔ)
 (.ٖٓٙكحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص (،ٜٓٔ/ٙالفهللنت ، )

 (.ٗٛ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕٚٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٓٚ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٖ)

 (.ٖٔٙا ؽ زنجم ، )صكحج  النراسا ،  (،ٔٔٔ/ٙالفهللنت ، )
 (.٘ٛ٘/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٖٚٓٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٗ)
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 ؾص  ا ل  " ُمؾاْ  ُ "ابهر عؽ عهللصؼ  ا ؽ حثير كا ؽ عهللنر كس  قراست القرااة ال ا يج: 

 (ٕ).(ٔ)كا  تداس بزؼ ا ل ، ك ؼ الخهللس

 حض خسمسحصخصمصجضُّ  
 .ٛ٘رهللفر   َّ مغ خضمضحطمظجعمعجغ

 لي ه اآلل  قراس يؽ الذؾحهللن  ذحر 

 " بهلللتحتي  عمب الغيب .َتَ كَُّركفَ الجسيؾن"يَ  قراست القرااة األ لى:

   (ٗ).(ٖ)بهلللتهللس "َ َتَ كَُّركفَ "عهللصؼ كحسخت كالكدهللئ  ك م   قراست القرااة ال ا يج:

 ىه خنمنىنينجهمه حن خلملىليلجمحمخمممىميمجنُّ 
 .ٚٙرهللفر   ٍََُّّّّ ٌّ يهجيحيخيميىيييٰذٰرٰى

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  

ُوُيؾ هلًل" بزؼ عسرك كا ؽ نحيرؽ كىذهللـ " نهللفع كحفص كس   قراست القرااة األ لى:

 الذيؽ.

 .(ٔ)"ِوُيؾ هلًل" بهدرىهلل قراست بهللق  العذرت القرااة ال ا يج:

                                         

كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕٚٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٕٚ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٔ)
 (.ٖٖٙكحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص (،ٕٔٔ/ٙالفهللنت ، )

 (.ٛٛ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕٚٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٕٚ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٖ)

 (.ٖٗٙكحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص (،٘ٔٔ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٜٔ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٗ)
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 :حدب السقرر  رمي ) سمرة  الذمنا ) القرااات الت) ذنرها ا ُ َزو 

 مح هبجتحتختمتهتمثحجمججحُّ 
 .ٓٔفرمت   َّجخمخجسحسخس

 لي ه اآلل   الل قراسا  ذحر الذؾحهللن  
 " بهلللشرب.َتَؾاسً الجسيؾن" قراست األ لى:القرااة 

 بهلللرفع. "َتَؾاسٌ "دمحمعفر  س  قراست القرااة ال ا يج:
 .(ٕ)بهلللخفض نث  قراست الحدؽ كا ؽ لعسر كعيدب "َتَؾاسٍ " لعنؾم قراست ج:القرااة ال ال 

 .ٖٔفرمت   ٌٍََّّّّ ٰى خيميىيييٰذٰرُّ    
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

 .ف  السؾ عيؽ بهلل ل  "صهللِعَن ً  الجسيؾن" قراست القرااة األ لى:

 (ٗ).(ٖ)"ن ً عْ َص بير كالشخع  كالدمس  كا ؽ نحيرؽ "ا ؽ الخ  قراست القرااة ال ا يج:

 خبمبهبجتحتختمتهتمثحج حب ييجئحئخئمئهئجبُّ 

 .ٙٔفرمت   َّجحمحجخ مج

 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

                                         

 (.ٜ٘٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ)
 (.ٕٓٙ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)
 وهللذت. "َصْعنً "قراست  (ٖ)
 (.ٗٓٙ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٖٛٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٗ)
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" َنِحَدهلل ٍ  " عهللنر كعهللصؼ كحسخت كالكدهللئ  ك م  س ؾ دمحمعفر كا ؽ قراست القرااة األ لى:

 .بهدر الحهللس

تهللكش  " َدهلل ٍ َنحْ " عسرك كيعنؾم  ا ؽ حثير كنهللفع كس  قراست القرااة ال ا يج: 

   (ٕ).(ٔ)الحهللس

 .ٜٔفرمت   َّمقجكحكخكلكمكجل حق مفُّ   
 لي ه اآلل  قراس يؽ ذحر الذؾحهللن  

، بزؼ اليهللس كفت  الذيؽ "سَْعَداُس ّللاَِّ  َكَيْؾـَ ُلْحَذرُ  "الجسيؾن  قراست القرااة األ لى:

 ."َداسُ سَعْ كنفع"

 كنرب ،" بهلللشؾف ّللاَِّ  َداسَ سَعْ  رُ ْحذُ نَ َكَيْؾـَ  "نهللفع كيعنؾم  قراست القرااة ال ا يج:

 (ٗ).(ٖ)"َداسَ سَعْ "

فرمت   َّ من جمحمخمممجنحنخن هل حكخكلكمكجلحلخلملُّ 

ٕٜ. 

 لي ه اآلل   الل قراسا  ذحر الذؾحهللن  
                                         

كالحج  لمنراس  (،ٜٕٙ-ٕٛٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٙٚ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٔ)
 (.ٖ٘ٙكحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص (،ٙٔٔ/ٙالدبع ، الفهللنت ، )

 (.ٚٓٙ/ٗالذؾحهللن ، )(، فت  الندير، ٜٖٔٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٜٕٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٙٚ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٖ)

 (.ٖ٘ٙكحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص (،ٛٔٔ/ٙالفهللنت ، )
 (.ٚٓٙ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٗ)
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 " بهدر الراس.َسِنَنهللالجسيؾن" قراست القرااة األ لى:

كنكيس عؽ  بهر عؽ عهللصؼ  ثير كا ؽ عهللنر كس ا ؽ ح قراست القرااة ال ا يج:

 " بدهؾف الراس.َنهللَسنْ "لعنؾم

 .(ٔ)عسرك كحده لختمديهلل ك  لذبعيهلل  س  قراست ج:القرااة ال ال 

 حسخسمسحصخصمصجضحضخض جس متهتمثحجمججحمحجخمخُّ  

فرمت   َّحقمقجكحكخك مف حطمظجعمعجغمغجفحفخف مض
ٗٗ. 

 لي ه اآلل   الل قراسا  ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  
َسسَْعَجِس ّّ  "عهللصؼ ف  نكال  س   بهر، كحسخت كالكدهللئ  ك م   قراست القرااة األ لى:

 .نحننتيؽ يسخ يؽ بهلل تتفيهللـ  "َكَعَرِب ّّ 
 .كاحدت يسخت  "سَْعَجِس ّّ ا ؽ عهللنر" قراست القرااة ال ا يج: 
ا كلب، ك خفي  يسخت بهلل تتفيهللـ  تحنيي ال "َسسَْعَجِس ّّ "ؽ يالبهللق قراست ج:القرااة ال ال  

 (ٖ).(ٕ)الثهللني 
  

                                         

 (.ٔٔٙ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ)
كحج  النراسا ، ا ؽ  (،ٜٕٙالشذر، ا ؽ الجخنو، )ص(، ك ٙٚ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٕ)

 (.ٖٚٙزنجم ، )ص
 (.ٚٔٙ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٖٕٖٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٖ)
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 كفيو  ال   نظهلللب  ،  الشهللتخ كالسشدؾخالسبحث الرابع 

 . عريف الشدخ  السطمب األ ل            
 .  حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهللالسطمب ال ا )            
 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل  السطمب ال الث            
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 . عريف الشدخ  السطمب األ ل
 الشدخ لغج:

إ  سنو  الشؾف كالديؽ كالخهللس سص  كاحدنردن لمفع  الثال   ندخ، الشدخ 
ر ركف  قيهللتو  كقهللؿ ،قهللؿ قـؾ  قيهللتو نفع و س كإ بهلل  ريره نههللنو ،نختم  ف  قيهللتو

  (ٔ)نعشييؽيف   الشدخ ف  حالـ العرم عمب ، ك  حؾي  و س إلب و س

 سو سزالتو. ،ندخت الذسس الغ ل ، كنشو قؾليؼ  ا زا  األ ل

 .، سو ننمت نهللفيو إلب اآل ر، كنشو قؾليؼ  ندخت الكتهللمالشن   ال ا )

 :اةطالحاً الشدخ 
ا تمفت عبهللنا  العمسهللس ف  التعريف بو، كبيهللف حنينتو، إ  سنو ا تالؼ 

بظريي ورع ، ذرع  الحهؼ ال  ىؾ نفع ..كلع  نؽ سدمحمسعيهللكسقؾاؿ نتذهلل ي .نتنهللنم، 
 .(ٕ)نتراخ عشو
، كا تتثشهللس، لتخريصالشدخ عشد الستندنيؽ سعؼ نؽ ذلػ، حيج يد   فيو اك  
 (ٖ)كالتنييد...

  

                                         

(، ٖٔٔ/ٗٔ(، كلدهللف العرم، ا ؽ نشغؾن، )ٕٔٓ/ٗالعيؽ، الخمي   ؽ سحسد الفراىيدو، ) (ٔ)
النررف كنشدؾ و، لسه   ؽ س   طهلللب، كا لزهلل  لشهللتخ  (،ٕٗٗ/٘كننهللييس المغ ، ا ؽ فهللني، )

 (.ٗ٘-ٚٗ حنيي سحسد حدؽ فرحهلل ،  ان السشهللنت، دمحمدت، )ص
 ( كريرىسهلل.ٖٔٔ/ٖ(، كا حههللـ، اآلندو، )ٙٛ/ٔالسدترفب، الغخال ، ) (ٕ)
 (.ٔٓٔ/ٗٔ(، كنجسؾع الفتهللكى، ا ؽ  يسي ، )ٛٓٔ/ٖالسؾافنهلل ، الذهللطب ، ) (ٖ)
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 .  حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهللالسطمب ال ا )      

ف  الذريع  ا تالني ، كحهللف  ظرؽ حال ا نهللنيؽ لسؾ ؾع الشدخ ككقؾعو 
 قؾليسهلل نؾافنهلًل لجسيؾن العمسهللس.

، كعد  كقؾعو ف  (ٔ)عؽ الشدخ لغ  كاصظالحهللً فيو سفر  ا ؽ دمحمخو بهللبهلًل  كمؼ ك 
النررف، كاىتؼ بو اىتسهللنهلًل حبيرًا س شهللس  فديره، كقرن ف  نندن   فديره سف عمؼ الشدخ نؽ 

نؽ نعرف  نهلل كقع نشو ف  النررف الكريؼ، حسهلل ن  عمب  العمـؾ الستعمن  بهلللنررف، كسنو   د
نؽ س    ف  الشدخ نهلل ليس نشو، فنهللؿ  )... سنيؼ عدكا التخريص كالتنييد كا تتثشهللس 

، ك كمؼ عؽ ذلػ ف  نؾا عو، كقرن الشدخ لهؾف ف  نهلل يتعمي بهلل حههللـن (ٕ)ندخهلًل(
  نيهلل نح  الشدخ إذ    شدخ ا  بهللن.

قد سفر ه السرشفؾف  ترهللني  حثيرت إ  سف سحدشيهلل  كذحر سف نؾ ؾع الشدخ
 .(ٖ) فلي  النهلل   س   بهر  ؽ العرب 

زال  يشندؼ قدسيؽ ىؾ ا بظهللؿ كا ف  المغ  ال و سف ى ا الؾدمحمو   ّيؽكح لػ الذؾحهللن  
  عشد سى  المغ 

 .، كىؾ الشدخ إلب  دؿ  ر ر ننهللنوإبظهللؿ الذ س كزكالو كإقهللن  سحدىسهلل

  .(ٗ)، كىؾ الشدخ إلب رير  دؿر ننهللنوإزال  الذ س  كف سف لنؾـ ر   الثهللن 

                                         

 (.ٖٜ/ٔالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ)
 (.ٜٗ-ٖٜ/ٔتديي ، ا ؽ دمحمخو، )ال (ٕ)
ىؾ  س ؾبهر دمحم  ؽ عبدهللا السعهللفرو ا وبيم  السهلللك ، السذيؾن بهلللنهلل   س ؾ بهر  ؽ العرب ،  (ٖ)

 ق.ٖٗ٘نؽ نتلفهلل و  سحههللـ النررف، كالشهللتخ كالسشدؾخ،  ؾف  
 (ٖٗ/ٕ( كنف  الظيب، ا ؽ السنرو التمسدهللن ، )ٜٚٔ/ٕٓتير سعالـ الشبالس، ال ىب ، ) -

 (.ٕٛٔ/ٔفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٗ)
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 .(ٔ)َماز الشدخ  قاًل   قم ه سسعاً  كذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن 

، ا تالـ عمب  بؾ و تمفهلًل ك مفهللً  كا في سى )   -نحسو هللا  عهلللب  - قهللؿ الذؾحهللن ك  
، كقد اوتير عؽ الييؾ  لنؾلوؽ   لعتد بخالفو ك  يتبو كلؼ لخهللل  ف  ذلػ سحد إ  ن

ميو الدالـ ، كىؼ نحجؾدمحمؾف بسهلل ف  التؾنات سف هللا قهللؿ لشؾ  عإنكهللنه –(ٕ)سقسهللىؼ هللا –
، كسطمنت ذلػ لكؼ دمحمعمت ح   اب  نفكاًل لػ كل نيتػ   إن  قدعشد  ركدمحمو نؽ الدفيش 

حثيرًا نؽ ب  ش  إترائي  ،  ؼ حـر عمب نؾتب كعمهلل  العذب نهلل  ال الدـ فال  فكمؾهكشب
مب ، كقد حّرـ هللا ذلػ عت سف ر ـ حهللف يخكج ا خ نع ا  ت، ك بت ف  التؾنا الحيؾاف

 شو،  ؼ ك بت فييهلل سف إ راىيؼ عميو الدالـ سنر   ب  ا، نؾتب عميو الدالـ كعمب ريره
ئي  سف لنتمؾا نؽ عبد نشيؼ العج ،  ؼ ، كبفف نؾتب سنر  ش  إتراقهللؿ هللا لو      بحو

 .(ٖ)(ثير ف  التؾنات السؾدمحمؾ ت بفيدييؼ، كنحؾ ى ا حفع الدي  عشيؼسنرىؼ  ر 

 ، كسنو لؼ لخهللل  ف ا تالـ عمب  بؾ و تمفهلًل ك مفهللً  نن  الذؾحهللن  ا فهللؽ سى نؽ  بيؽ  
 .ذلػ سحد إ  نؽ   لعتّد بخالفو، ك  يتبو لنؾلو

إ   –سو سف ف  النررف نشدؾ هلًل  –..انعند إدمحمسهللع العمسهللس عمب ى ا )  قهللؿ ا ؽ الجؾزو 
ليس ف  النررف   ي سف قؾنهلًل قهلللؾا، فحهب س ؾ دمحمعفر الشحهللسنو قد وّ  نؽ   يمتفت إليو

 .(نهللتخ ك  نشدؾخ

 .(ٗ)(ؼ  هلللفؾا نص الكتهللم،كإدمحمسهللع ا ن كىت س قـؾ   لعدكفن ني)قهللؿ ا ؽ الجؾزو ك 

                                         

 (.ٖٛٔ-ٕٛٔ/ٔ(، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )ٖٖٕ/ٔالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ)
، ا ؽ لدهللف العرم - ،رىؼ ، نؽ قسف ذؿ كصغر كقس س ذلي سقسهللىؼ هللا   سو سذليؼ كصغ (ٕ)

 (.ٜٕٙ/ٔٔ) نشغؾن،
 (.ٖٛٔ-ٕٛٔ/ٔفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ)

 (.ٜٓٔ-ٛٓٔنهللتخ النررف كنشدؾ و، ا ؽ الجؾزو، )ص  (ٗ) 
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عمب إنكهللن الييؾ  لمشدخ، كنؾق  س   ندمؼ ا صفيهللن  نؽ  كسطهللؿ الذؾحهللن  الر 
 الشدخ كالر  عميو.

 ما ن اقع  يه الشدخ :  ذنرات لمقمع الشدخ  ذنر ا ُ َزو  الذمنا ) شر طاً  

نؽ ستسهللئو  كا  بهللن حفص  التؾحيد كنهلل سعمسشهللن نهلل عمؼ بهلللشص سنو يتف دك  كهلل  بهللن
 ،نهلل س بر هللا  ؾقؾعو ندتنبالً ك  ا نؼ السهلل ي ،قرو هللا نؽ س بهللن  ، كنهللكصفهلل و س بهللن

اآللهلل  الكؾني   ، كالبعج كالشذؾن كننهلل ذحر نؽ العنهللئد حهلللجش  كالشهلل، ك نهلل كعد هللا بوك 
 فال لجؾز ف  ذلػ حمو سف يشدخ. ،ريرىهللك 

ففنهلل نهلل   لجؾز ندخو فيؾ  ح  نهلل س برنهلل هللا  عهلللب عشو )  قهللؿ نه   ؽ س   طهلللب
، كنهلل قص قص عميشهلل نؽ س بهللن ا نؼ السهلل ي ، سك سنو حهللف سك كعدنهلل بونو تيهؾف سك س

هللم، كالبعج كالحذر، ك مي الدسهللكا  عميشهلل نؽ س بهللن الجش  كالشهللن كالحدهللم كالعن
و كوبيو نؽ ا  بهللن ، ى ا حمكا نا يؽ، ك خميد الكفهللن ف  الشهللن، كالستنشيؽ ف  الجش 

لذ س عمب رير نهلل ىؾ بو، كح لػ نهلل لخبر عؽ ا ن  نو يتعهلللب سف  لجؾز ندخو
، ففنهلل دمحمؾاز سف يشدخ جؾز ف  ذلػ حمو سف يشدخ  بدؿ نشو،   لسعمسشهلل بو نؽ صفهلل و

هللئخ ف  قدن و ف لػ دمحم –كنعؾذ بهلل نؽ ذلػ  –ذلػ حمو بازال  حفغو نؽ الردكن 
 .(ٔ)( عهلللب لفع  نهلل لذهللس

، فانو زسؽ حهسهلًل ورعيهللً الخبر إذا     نؽ ا  بهللن الت    يد ميهلل الشدخكيدتثشب 
، حفف  شخؿ اآلل  نخبرت عؽ و س  ؼ إذا ندخ لف  الخبر  كف ندلؾلو، ك لجؾز ندخو

 .(ٕ) شدخ  الك يهلل فنو

                                         

 (.ٙٙا لزهلل  ، لسه ، )ص (ٔ)
 (.ٜٕٕ/ٕنشهللى  العرفهللف ، الخنقهللن ، ) (ٕ)



ٕٚٓ 

 

 

سهلل سنخؿ عذر ن عهلل    حهللف في-ن   هللا عشيهلل  –ا بحديج عهللئذ  كيسث  لي 
  ،  ؼ ندخؽ بخسس ن عهلل  .. ( الحديجنعمؾنهلل  لحرنؽ

 . بهللن السحز  فال يد ميهلل ندخكنهلل تؾى ى ه ا  بهللن كى  ا   

، حهلل ؽ دمحمخو  سنؾاع الشدخ، البعض سندمحمعيهلل إلب  ال   سنؾاع ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن كذحر 
 .(ٔ)حهلللذؾحهللن  كالبعض فرميهلل إلب تت  سنؾاع

   بهلللبيهللف لخريهللسرمب العمسهللس  كى ه ا نؾاع الثال  

 .: ما  دخ حكسه   ق) رسسهأ نً 

عش  بهلللتفلي  ف  الشهللتخ ، كى ا الندؼ ىؾ السا الندؼ  هلل ت    لدؾغ الذػ فييهللككقهللئع ى 
 .قؾعو، ك   الؼ  يؽ السحننيؽ ف  ك كالسشدؾخ

الندؼ الثهلللج   نهلل ندخ حهسو، كبن  نتسو، كلو ك عشهلل ى ا )قهللؿ ا ؽ الجؾزو  
، صح  الرحي  ؽ ن حره عمب  ر يب اآللهلل  كالدؾن، ن حر نهلل قي  كنبّيؽ، كنحالكتهللم

 . (ٕ)( –إف وهللس هللا  –كفدهلل  الفهللتد 

 .(ٖ)كنن  ا ؽ عبدالبر ا دمحمسهللع بفف نؽ النررف نهلل ندخ حهسو ك بت  ظو

 .(ٗ)   ق) حكسهرسسه ما  دخ :  ياً ثا

                                         

كى ه ا نؾاع  ،كالدسعهللن الذؾحهللن  ف  إنوهلل  الفحؾؿ، كتبنو إلب ذلػ س ؾ إتحهللؽ السركزو  (ٔ)
 .إلب  ال   سقدهللـ -عشد التفن  -الدت   ردمحمع 

 (.ٜٗٔنهللتخ النررف كنشدؾ و، ا ؽ الجؾزو، )ص  (ٕ)
 (.ٕٚٚ/ٗالتسييد ) (ٖ)

 .ف  ذحر الشهللتخنؽ حالنو تفري  هلللبتيف   ذحره الذؾحهللن  ف  الؾدمحمو الثهلللج كالرابع  (ٗ)



ٕٚٔ 

 

 

 .كسكثر العمسهللس عمب دمحمؾازه ككقؾعو ،ككقع ف  ى ا الندؼ  الؼ

كيسثمؾف لو بآل  الردمحمؼ، كبهلللخسس ن عهلل  السحرنهلل ، فاف حهؼ الردمحمؼ، كحهؼ الخسس  
 .(ٔ)رف، نع عدـ كدمحمؾ  ىهلل يؽ اآليتيؽ فيسهلل يتمب نؽ النر ن عهلل  السحرنهلل  بهللؽ

هللا ، صريح  ف  سف رل  الردمحمؼ حهللنت نسهلل سنخؿ ح ، كسقؾاؿ ا ئس  الدهللبن فهللآل هللن الرحي
 . ؼ ندخت  الك يهلل كبن  حهسيهلل

 .دمحمؾاز ى ا الشؾع ككقؾعو كبهلللتهللل  في   دؿ عمب

  .ثال ًا: ما  دخ حكسه  رسسه

حهللنت  عدؿ تؾنت البنرت ف  الظؾؿ، كنشو حديج العذر  نشو نهلل نكو سف تؾنت ا حخام
 ، فانيهلل رير نؾدمحمؾ ت اآلف ف  النررف. ن عهلل 

 .(ٕ)عميو –النهللئميؽ بهلللشدخ  –كقد سدمحمسع العمسهللس 

، سك الحهللص  سف ندخ التالكت  كف الحهؼ، سك الحهؼ  كف التالكتك )  لنؾؿ الذؾحهللن 
دمحمؾاز  الكت ن  ف لؼ لسشع نشو نهللنع ورع  ك  عنم ، فال كدمحمو لمسشع نشو ندخيسهلل نعهللً 

ر ر ليهلل، ك   الـز  يشيسهلل،  ، كنهلل  دؿ عميو نؽ ا حههللـ حهؼاآلل  حهؼ نؽ سحههللنيهلل
كلشهلل سلزهلًل ، ئر ا حههللـ الستبهلليش ، حدهللحدىسهلل، كندخ سكإذا  بت ذلػ فيجؾز ندخيسهلل

 .(ٖ)(، حسهلل عرفت نسهلل سكن نهلله  الجؾاز، كىؾ  لي الؾقؾع

                                         

(، كالبرىهللف، ٓ٘كا لزهلل ، لسه ، )ص (،ٓٗٔ، ا ؽ الجؾزو، )ص كنشدؾ و نهللتخ النررف (ٔ)
 .(ٙٙٔ/ٕالخنحذ ، )

 .(ٖٙٔ(، نهللتخ النررف كنشدؾ و، ا ؽ الجؾزو، )صٓ٘ا لزهلل ، نه ، )ص (ٕ)

 .(ٕٚٙإنوهلل  الفحؾؿ، )ص (ٖ)



ٕٕٚ 

 

 

إ  سف الذؾحهللن   شهللكؿ كفر  ى ه ا قدهللـ الثال   فجعميهلل تت ،  دا مت فيسهلل  يشيهلل   
 ف  السعشب إ  سف  نديؼ دمحمسيؾن ا صؾلييؽ س ؽ. 

حشدخ رل  الؾصي  لمؾالديؽ كا قربيؽ بآل  السؾانيج  تاأل ل: ما  دخ حكسه   ق) رسسه
 كندخ العدت حؾً  بهلللعدت سنبع  سوير كعذًرا.

 فهلللسشدؾخ  هلل ت التالكت نرفؾع الحهؼ كالشهللتخ  هلل ت التالكت كالحهؼ كإلب دمحمؾاز ذلػ ذىب
 .الجسيؾن،    ا عب بعزيؼ ا دمحمسهللع عميو

، قهلللؾا عؽ بعض سى  ا صؾؿ جؾاز، كالحشهلل م  عدـ الكقد حهب دمحمسهللع  نؽ الحشفي 
، كدمحمي  يع ، كى ا قرؾن عؽ نعرف  الذر نتفب الحهؼ فال فهللئدت ف  التالكت  نو إذا ا

نسهلل    ف  الكتهللم العخيخ البهللقي  التالكت ، فاف السشدؾخ حهسو،كبير بهلللكتهللم العخيخ
 يشكره نؽ لو س نب قدـ ف  العمؼ.

، حشدخ اتتنبهللؿ  يت  رسسهت  ثبي حكم الشاسخ : ما  دخ حكسه  رسسهال ا )
 ، بهللتتنبهللؿ الكعب  كندخ صيهللـ عهللوؾناس بريهللـ ننزهللف.السندي

، كزعؼ سف اتتنبهللؿ  يت دمحمع  النبم  نؽ ندخ الدش  بهلللنررفكنشيؼ نؽ )  السركزو قهللؿ 
 .(السندي بهلللدش    بهلللنررف

 ، حنؾلو  عهلللب ت   ق) حكسهال الث: ما  دخ حكسه   ق) رسسهت  ر ع رسم  الشاسخ

 من خمممىميمجنحنخن حم خلملىليلجمُّ 

 .٘ٔ الشدهللس  َّمي خي ىنينجهمهىهيهجيحي



ٕٖٚ 

 

 

ف    ) الذيخ كالذيخ  إذا زنيهلل فهللندمحمسؾىسهلل البت  نكهللً  نؽ هللا ( كقد  بت بنؾلو  عهلللب
  .(ٔ)،  ؼ ندخ لفغو كبن  حهسوالرحي  سف ى ا حهللف قررنهلل يتمب

حسهلل  بت ف  الرحي  عؽ  الرابع:  دخ حكسه  رسسهت   دخ الشاسخ   ق) حكسهت
بخسس  كهللف فيسهلل سنخؿ عذر ن عهلل  نتتهللبعهلل  لحرنؽ فشدخيؽ: (عهللئذ  سنيهلل قهلللت

 ن عهلل ، فتؾف  نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كىؽ فيسهلل يتمب نؽ النررف(.

، كالخسس نسهلل ندخ لرتسو كبن  حهسو، يين   فهلللعذر نسهلل ندخ نتسو كحهسوقهللؿ الب
  .(ٕ)دمحمسعؾا النررف لؼ يثبتؾىهلل نتسهلًل، كحهسيهلل بهللؽ عشدىؼ دلي  سف الرحهللب  حيؽ 

ن  ف (ٖ)كنشع قـؾ نؽ ندخ المف  نع بنهللس حهسو كبو دمحمـخ وسس ا ئس  الدر د  
حؾنو ، فاف الدلي   هلل ت نؾدمحمؾ  نحفؾظ كندخ الحهؼ   يثبت  دكف  ليمو، ك  كدمحمو ل لػ

 . يؼكلي ا نكاه الثنهلل  ف  نتلفهلل ،قررنهلًل   لدتمـخ عدـ كدمحمؾ ه

كذلػ حسهلل يثبت ف  الرحي   ت: ما  دخ رسسه ن حكسهت  ن اعمم الشاسخ لهالخامس
  الترام )لؾ حهللف   ؽ ر ـ كا لهللف نؽ ذىب لتسشب ليسهلل  هلللثهلًل ك  لسأل دمحمؾؼ ا ؽ ر ـ إ

 . (ٗ)(كيتؾم هللا عمب نؽ  هللم

                                         

، (ٕٗٗٙ) ندمحمؼ الحبمب ف  الخنهلل إذا سحرشت نكاه البخهللنو ف  صحيحو حتهللم السحهللنبيؽ ، بهللم (ٔ)
ن   هللا  – شحؾه عؽ ا ؽ عبهللي  (ٜٔٙٔ) شحؾه نظؾ  ، كندمؼ ف  صحيحو  حتهللم الحدك  ، 

 ففص  الحديج نخّرج ف  الرحيحيؽ  دكف ذحر رل  الردمحمؼ بهلللشص . .–عشيسهلل 

 (.ٜٔ/ٙ) ،لبيين ا ،نعرف  الدشؽ كاآل هللن (ٕ)

حهللف حج   بتهلًل، ، نؽ سئس  الحشفي  ،ؽ س   تي ، السعركؼ بذسس ا ئس دمحم  ؽ سحسد    ىؾ (ٖ)
   ؾف  ،الفنو، كور  نخترر الظحهللكو، كسصؾؿ الدر د لو  السبدؾم ف  ، نشهللعرًا سصؾليهللً 

 . ىػٜٓٗىػ كقي ٖٛٗ

  شحؾه. [ عؽ سنس ٘ٚٓٙ )،قهللؽ ، بهللم نهلل يتنب نؽ فتش  السهللؿنكاه البخهللنو ف  حتهللم الر  (ٗ)



ٕٚٗ 

 

 

 فاف ى ا حهللف قررنهلًل  ؼ ندخ نتسو.

  .(ٔ)ف  تؾنت صقي   إنو  قهللؿ ا ؽ عبدالبر ف  التسييد 

سنو نخؿ ف  النررف حههللل  عؽ سى    ر نعؾن  سنيؼ قهلللؾ   ف  الرحي  سلزهللً  كحسهلل  بت
 .(ٕ) مغؾا قؾنشهلل سف قد لنيشهلل نبشهلل فر   عشهلل كسن هللنهللً 

 س    ؽ حعب سف الشب  س قرس عميو   ؽف  ندتدنحو عكحسهلل س ردمحمو الحهللكؼ 

كقرس  ،ٔالبيش    َّريزيميني ٰى امممرنزنمنننىنينُّ 
عس   يرًا فمؽ ، كنؽ ل) إف ذا  الديؽ عشد هللا الحشفي ،   الييؾ ل  ك  الشرراني فييهلل 

 .(ٖ)  صحي  ا تشهلل لهفره( قهللؿ الحهللكؼ

 .حهسو، كبن  في ا نسهلل ندخ لفغو 

حفغو يشدب نع نفع  ظو ، ك   " التسييد " نسهلل ندخ  ظو كحهسوكعده ا ؽ عبدالبر ف
، ك  لحهؼ بو حفغو عمب كدمحمو التالكت، ك  لنظع برحتو عؽ هللا نؽ السرح ، كليس

 .(ٗ)  إف تؾنت ا حخام حهللنت نحؾ تؾنت البنرتقهللؿ  كنشو قؾؿ نؽ قهللؿ ،اليـؾ سحد

، ، حهلللسؾانيج بهلللحم  كالشررتت  ليس  يشهسا لفظ متمم:  اسخ ةار مشدمخاً الدادس
 .هلل تالـ كاليجرت بآل  السؾانيجب، كندخ التؾانل و ندخ بهلللتؾانل بهلل تالـ كاليجرتفان

                                         

 (.ٕٗٚ/ٗ)التسييد  (ٔ)

 .عؽ سنس (ٕٖٙٛ )نكاه البخهللنو ف  صحيحو ، حتهللم السغهللزو ، بهللم رخكت الردمحميع  (ٕ)

 خيهلل ت   ) ك  السجؾتي  ( ، كس ردمحمو الترن و ف  الدشؽ ، بهللم  (ٜٚ٘/ٕ)ندتدنؾ الحهللكؼ  (ٖ)
 ، كقهللؿ   ى ا حديج حدؽ صحي  .(ٖٜٖٚ)نشهللقب نعهللذ  ؽ دمحمب  كزيد  ؽ  هلل ت كس   .. ،

 .(ٕ٘ٚ-ٕٗٚ/ٗ)التسييد  (ٗ)



ٕٚ٘ 

 

 

، سك كالحهللص   سف ندخ التالكت  كف الحهؼ، سك الحهؼ  كف التالكت )  ؼ قهللؿ الذؾحهللن  
دمحمؾاز  الكت ن  ف نم ، فال كدمحمو لمسشع نشوندخيسهلل نعهلًل لؼ لسشع نشو نهللنع ورع  ك  ع

ـ  يشيسهلل،  دؿ عميو نؽ ا حههللـ حهؼ ر ر ليهلل، ك   الز ، كنهلل اآلل  حهؼ نؽ سحههللنيهلل
كلشهلل سلزهلًل  ، ، حدهللئر ا حههللـ الستبهلليش حدىسهلل، كندخ سكإذا  بت ذلػ فيجؾز ندخيسهلل

 .(ٔ)(، كىؾ  لي  الجؾاز حسهلل عرفت نسهلل سكن نهللهالؾقؾع

  

                                         

 (.ٖٕٙإنوهلل  الفحؾؿ، الذؾحهللن ، )ص (ٔ) 



ٕٚٙ 

 

 

 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل  السطمب ال الث 
ف  اآللهلل  نهلل ُذكر  –يؽ نؽ السفدر  سهللحغيرى – سهللالذؾحهللن  ف   فديرىا ؽ دمحمخو ك سكن  

لرادمحم  نؽ ا قؾاؿ ف  بعض السؾا ع، ا هلل، حسهلل  ّيشَ نؽ الشدخ، كنن  الخالؼ ف  ذلػ
  .كنّ   عؾى الشدخ ف  بعزيهلل

  ) سمرة األحزاب حدب السقرر: الذمنا ) ا ُ َزو  ذنره ذوالشاسخ  السشدمخ ال

 مث زتمتنتىتيترثزثُّ  قال هللا تعالى:
 َّيكملىليلام نثىثيثىفيفىقيقاكلكمكىك

 . ٜٗا حخام  
النؾؿ بفف الستع  الس حؾنت ف  ا حخام ، نشدؾ   بهللآلل  الت  ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

 جض جسحسخسمسحصخصمصُّ   ف  البنرت 
 حفخفمفحقمقجكحكخكلكمك جف حضخضمضحطمظجعمعجغمغ

 . ٖٕٚالبنرت   َّ حن جلحلخلملهلجمحمخمممجن

قهللؿ ا ؽ دمحمخو  )كقد ا تم   ى  ى ه اآلل  نهللتخ  آلل  البنرت سك نشدؾ    يهلل؟ كيسهؽ 
 .(ٔ)ل  البنرت نبيش  لي ه نخرر  لعسؾنيهلل(الجسع  يشيسهلل بفف  كؾف ر

لستع   هللص  ، سك ا  ىشهلل سعؼ نؽ سف  كؾف نر  الرداؽ  الستعكقي  )  الذؾحهللن قهللؿ 
) ، فسع التدسي  لمرداؽ  دتحي نر  السدسب عساًل بنؾلو  إف لؼ لهؽ قد تس  ليهلل

كنع عدـ التدسي   دتحي الستع  عساًل  ي ه ، ٖٕٚالبنرت  تؾنت  (َفِشْرُ  َنهلل َفَرْ ُتؼْ 
 .(ٔ)(، كعمب  عؾى الشدخ ... ..كى ا الجسع   د نشو، كىؾ نندـ عمب التردمحمي ٕاآلل  

                                         

 (.ٙٚٔٔ/ٖ) لتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو،ا (ٔ)

 
 



ٕٚٚ 

 

 

 .(ٕ)تعيد  ؽ السديبقتهلل ت ك ؿ بهلللشدخ ف  اآلل  إلب النؾ  ذىب 

، كيحس  نهللدمحمهللس عؽ بعض الدم  بفف (ٖ)كال و عميو سكثر العمسهللس ىؾ سف اآلل  نحهس 
، فيرا  بو  خريص عمب الشدخ بسعشهلله عشد الستندنيؽ ا حخام نشدؾ   بآل  البنرترل  

 .(ٗ) حخام نخرص بسؽ لؼ لدؼ ليهلل صداؽالعسـؾ كعميو لهؾف عسؾـ الستع  ف  رل  ا

نسهؽ، ك   حو ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  سنو    عهللنض  يؽ اآليتيؽ كالجسعكالرادمحم  نهللندمحم
   كىؾ ن ىب دمحمسيؾن سى  العمؼ.اآلل  نحهسيؾدمحمد نص يثبت الشدخ ف  اآلل ، كسف 

 زث نبىبيبرتزتمتنتىتيترث مب ربزبُّ  قال هللا تعالى: 
 .ٕ٘ا حخام   َّيك ىك مثنثىثيثىفيفىقيقاكلكمك

 .(٘)لب النؾؿ  شدخ اآلل  كىؾ قؾؿ قؾو الذؾحهللن  إدمحمخو ك ذىب ا ؽ 

كا تم  ف  حهؼ ى ه اآلل ، فني   إنيهلل نشدؾ   بنؾلو إنهلل سحممشهلل لػ ) قهللؿ ا ؽ دمحمخو 
سزكادمحمػ عمب النؾؿ بفف السرا  دمحمسيع الشدهللس، كقي   إف ى ه اآلل  نهللتخ  لتمػ عمب 

                                         

 (.ٖٛٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ) (ٔ)

 (.ٕٙٔ/ٙ(،  فدير ا ؽ حثير)ٓ٘ٔ-ٙٗٔ/ٜٔ فدير الظبرو، ) (ٕ)

 (.ٜٓٗ(، نهللتخ النررف كنشدؾ و، ا ؽ الجؾزو، )ص ٖٚٔ/ٕسحههللـ النررف، الجرهللص،) (ٖ)

(، ا لزهلل ، لسه ، )ص ٖٜ/ٕ(، الشهللتخ كالسشدؾخ، الشحهللي، )ٓ٘ٔ/ٜٔ فدير الظبرو، ) (ٗ)
ٖٛٗ) . 

-ٖٔ٘/ٗكفت  الندير، الذؾحهللن ، )، (ٓٛٔٔ-ٜٚٔٔ/ٖ) لتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو،ا (٘)
(، كدمحمؾ ه ا ؽ حثير، ٖٜ/ٕ(، كا ؽ عظي  ، )ٓ٘ٔ/ٜٔكىؾ  ردمحمي  الظبرو ف   فديره، )(، ٖٖ٘

(ٙ/ٕٔٚ-ٕٔٛ .) 
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النؾؿ بفف السرا  نؽ حهللف ف  عرستو، كى ا ىؾ ا عير لسهلل ذحرنهلل عؽ ا ؽ عبهللي، 
  .(ٔ)...(ف  حي سنتوك ف التدع ف  حنو عميو الرالت كالدالـ حهلل نبع 

لػ الشدهللس نؽ بعد ى ه     لح  ؾؿ اآل ر ف  اآلل  ىؾ سنيهلل نحهس ، كالسعشبكالن 
 .(ٕ)كريره ، كىؾ نركو عؽ بعض الرحهللب  نشيؼ س    ؽ حعب الرف 

  سف هللا حّرـ عمب ريرىسهلل، عمب نعشبكذىب إلب النؾؿ بهلل حههللـ نه  كا ؽ العرب  ك 
 .(ٖ) نيؽ ا ترف هللا كالدان اآل رت نسف يتخكج عمييؽ نتؾؿ هللا 

  

                                         

 (.ٓٛٔٔ-ٜٚٔٔ/ٖ) لتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو،ا (ٔ)

 (. ٜٔ٘/ٕالشهللتخ كالسشدؾخ، الشحهللي، ) (ٕ)

 (. ٛٓٙ/ٖ(، كسحههللـ النررف، ا ؽ العرب ، )ٖٙٛا لزهلل ، لسه ، )ص  (ٖ)
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 كفيو  ال   نظهلللب  ،كالستذهللبو   السحهؼالسبحث الخامس    

  عريف السحهؼ كالستذهللبو.  السطمب األ ل            
 .  حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهللالسطمب ال ا )            
 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل  السطمب ال الث            
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  عريف السحهؼ كالستذهللبو.  السطمب األ ل          
السحهػػػؼ كالستذػػػهللبو لفغػػػهللف نتنػػػهللبالف إذا ذحػػػر سحػػػدىسهلل اتػػػتدعب اآل ػػػر  ػػػركنت 

 كىسهلل نؽ نبهللحج عمـؾ النررف حسهلل ىسهلل نؽ نبهللحج سصؾؿ الفنو.
 :لغج تعرلف السحكم  

الحهللس كالكهللؼ كالسيؼ سصػ   كسصمو الثال   حهؼ، السحهؼ اتؼ نفعؾؿ نؽ الفع  سحهؼ،
   كاحد كىؾ السشع.

 المغ  عمب نعشييؽ ف  يف   ك  
 ؼ سو نتنؽ.كَ حْ نُ  رٌ نْ ا  نهللف، لنؾلؾف  َسْحَكؼ ا نر إذا س نشو، كسَ  :األ ل

 نؾؿ العرم حهست كسحهست بسعشب نشعػت كن   ، كنشػو قيػ  لمحػهللكؼ  السشع، ال ا ):
  يؽ الشهللي حهللكؼن  نو لسشع الغهلللؼ نؽ الغمؼ.

السعشب ا صظالح ، فهلللسحهؼ  نتنؽ لسشع ا تالم كاوتبهلله قريب نؽ كحال السعشييؽ 
  .(ٔ)ريره بو

 :لغج تعرلف الستذابه 
الذيؽ كالبهللس كاليهللس سص  كسصمو الثال   وبو،  ذهللَبو،  الفع  الستذهللبو اتؼ فهللع  نؽ

 . (ٕ)ؿ عمب  ذهللبو الذ س ك ذهللكمو لؾنهلًل ككصفهللً دكاحد ي
كلسهلل حهللف التسهلل    يؽ ا ويهللس يت و إلب الذػ كالحيرت، كُيؾقع ف  ا لتبهللي،  ؾتعؾا ف  

 المف ، كسطمنؾا عميو اتؼ " الستذهللبو ".
 .(ٖ)لنهللؿ  اوتبو ا نر عميو، سو التبس عميو

 

                                         

 ( نهلل ت حهؼ.ٕٓٚ/ٖ(، لدهللف العرم، ا ؽ نشغؾن، )ٜٔ/ٕنعجؼ ننهللييس المغ ، ا ؽ فهللني، ) (ٔ)

 (.ٖٕٗ/ٖنعجؼ ننهللييس المغ ، ا ؽ فهللني، ) (ٕ)

 (.ٗٓٗ/ٖ)العيؽ، الخمي  الفراىيدو،  (ٖ)
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   :ةمل شد  مساا األالسحكم  الستذابه 

 بعدت  عهللنيف سذحر نشيهلل السحهؼ كالستذهللبو  ا صؾليؾف  عرؼ
 فيؽ ي تعر  (ٔ)عرفو ا نهللـ الغخال 

السهذؾؼ السعشب ال و   يتظرؽ إليو إوههللؿ كاحتسهللؿ كالستذهللبو نهلل  عهللنض فيو ا كؿ  
 .ا حتسهللؿ

نفيدا عمب نهلل عهللىر سك عمب  فكي  نهلل لؼ الثهللن   سف السحهؼ نهلل انتغؼ ك ر ب  ر يبهلل 
 .(ٕ)لهؽ فيو نتشهللقض كنختم 

و  نهلل احتهللج إلب كالستذهللب، اتتن   شفدو كلؼ لحتم إلب  يهللفنهلل   (ٖ)الَكْمَؾَذان كعرفو 
 .(ٗ) يهللف

تهللج إلب  يهللف لح سصالً  نهلل اتتن َّ  شفدو، كحهللف  (ٔ)كعرفو ا ؽ عني  البغدا و الغفرو 
لسَّهلل حهللف عيؾُن حهِسو  ون   فهللِقيؼ ف  عمِسوعمب نعشهلله كحهس ا فنت ا ن  بغيره، كل ا

                                         

سحد سعالـ عرره كسحد  ،، حهللف فنييهلًل كسصؾليهللً الذهللفع  و دمحم الغّخال  الظؾت  الشيدهلل ؾن س ؾ حهللند ىؾ   (ٔ)
سوير عمسهللس السدمسيؽ ف  النرف الخهللنس اليجرو، ُلّنب الغخال  بفلنهللم حثيرت ف  حيهلل و، سويرىهلل لنب 

السدترفب، كإحيهللس عمـؾ الديؽ كريرىسهلل، س رى، صهللحب حتهللم ، كلو سلنهللم كإنهللـ الحرنيؽ "حّج  ا تالـ"
تير سعالـ الشبالس،  ،(ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٙ)طبنهلل  الذهللفعي  الكبرى،  هللج الديؽ الدبه ،  ق.٘ٓ٘ ؾف   
 (. ٜٛ/ٔ)كفيهلل  ا عيهللف، ا ؽ  مكهللف،، (ٕٖٚ/ٜٔ)ال ىب ،

 (.ٕٛٔ/ٔ( ك هللبعو عمب ى ا التعريف اآلندو، ا حههللـ، )٘ٛ/ٔالسدترظفب، الغخال ، ) (ٕ)

، س ؾ الخظهللم نحفؾظ  ؽ سحسد  ؽ حدؽ  ؽ حدؽ العراق  الكمؾاذان  البغدا و ا زدمحم  الحشبم ىؾ   (ٖ)
تير سعالـ الشبالس،  ق.ٓٔ٘،  ؾف    مسي  النهلل   س ؾ لعمب  ؽ الفراسويخ الحشهلل م  ف  عرره، ك 

 (. ٖٛٗ/ٜٔ)ال ىب ،

 (.٘/ٗ)، الخظهللم الَكْمَؾَذان  الحشبم  س ؾالتسييد ف  سصؾؿ الفنو،  (ٗ)
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الخالُؼ فيو،  كالستذهللِبُو  نهلللؼ لدتن َّ  شفدو كاحتهللج إلب البيهللف بغيره، ككقع، نؽ لفِغو
 .(ٕ)بو بهلله السعشب فيو، كرسؾض السنرؾ  وت

عهدون  كالستذهللبو ، ا ز  نعشهلله، فمؼ لحتم ِإلب  يهللف السحهؼ  نهلل  (ٖ)عرفو ا ؽ نفم 
 .(ٗ) وتراؾ سك ِإدمحمسهللؿ

فسجسؾع ا قؾاؿ نتنهللنب  ف  التعريف، فيهؾف السحهؼ نهلل يتحس  كدمحميهلًل كاحدًا، كيهؾف 
 العس  بو عمب عهللىره  كف حهللدمحم  إلب دمحميد ك كم ، كعهدو الستذهللبو.

 :السحكم  الستذابه  شد السفدرلُ
السعشب السرا  نؽ نغرا   تالفيؼ ف   والسحهؼ كالستذهللب ا تم  السفدريؽ ف   عريف

 . ٚرؿ عسراف   َّمظ ختمتهتمثحجمج ُّ   قؾلو  عهلللب

 التفكي   فسعشب       

  .َّمظ ختمتهتمثحجمج ُّ  التفدير كالبيهللف  قهللؿ  عهلللب   - ٔ

                                         

نؽ بغدا ، ويخ الحشهلل م ، إنهللـ عالن ، كصهللحب ، س ؾ الؾفهللس عم   ؽ عني   ؽ دمحم  ؽ عني   ىؾ (ٔ)
تير سعالـ  (ٜٕٔ/ٖ)، ا ؽ ندمحمبذي  طبنهلل  الحشهلل م ،  .قٖٔ٘،  ؾف   رهللني ، نؽ حبهللن ا ئس 

 .(ٖٕٗ/ٗ،) ؽ حجرلدهللف السيخاف، ا ،(ٖٗٗ/ٜٔ)ل ىب االشبالس 

،  حنيي عبدهللا الترح ، نتتد   البغدا و الغفرو  عم   ؽ عني الؾا   ف  سصؾؿ الفنو، س ؾ الؾفهللس  (ٕ)
 (.٘/ٗـ، )ٜٜٜٔالرتهللل ،  يرك ، الظبع  ا كلب، 

 رز سىؾ سحد  ،دمحم  ؽ نفم   ؽ دمحم  ؽ نفرج الرانيش  السندت  الدنذن  الرهلللح  ىؾ  س ؾ عبدهللا (ٖ)
 ، لو حتهللم الفركع، كاآل ام الذرعي ،  ؾف  ال ىب  كسحد س رز فنيهللس الحشهلل م ا ؽ  يسي ، السخو ك   الن ت
لدنن الكهللنش  ف  سعيهللف السهللئ  ا ،(ٖٖٔ/ٕ( )٘٘ٔ/ٔ)، ا ؽ ندمحمبذي  طبنهلل  الحشهلل م ،  .ىػ ٖٙٚ

 (.ٗٔ/ٙ، ا ؽ حجر)الثهللنش 

الددحهللف، نهتب  العبيههللف، ،  حنيي فيد  سصؾؿ الفنو كالنؾاعد الفنيي ، دمحم  ؽ نفم  السندت  الحشبم  (ٗ)
 (.ٖٙٔ/ٔـ، )ٜٜٜٔالريهللض، الظبع  ا كلب، 
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 َّ ىت  حنخنمنىنينجهمهىهُّ   ت  يتكؿ إلييهلل الكالـ  قهللؿ  عهلللبالحنين  ال - ٕ

 . ٜٖيؾنس   َّ مك مصجضحضخضمضحطمظجعمعُّ   كقهللؿ  عهلللب .ٖ٘ا عراؼ  

 .ٜ٘الشدهللس   َّ هب هيمئهئمب ُّ  كالسرير كالسآؿ  قهللؿ  عهلللبهللقب  الع - ٖ

كقهللؿ  .ٙيؾت   َّجيحيخيميمبُّ    عبير الرؤيهلل  قهللؿ  عهلللب - ٗ
 . ٓٓٔيؾت   َّيكملىليلاممخ ُّ   عهلللب  

سعشػػب ا كؿ كىػػؾ التفدػػير كالبيػػهللف، فيهػػؾف  فكيػػ  الستذػػهللبو الفػػاف سنيػػد بهلللتفكيػػ  
كالراتخؾف لعمسؾف كيفيسؾف نػهلل  ؾطبػؾا ، ؾف ف  العمؼن  نو يتعمي بهلللسعشبلعمسو الراتخ

 الراتخؾف( لمعظ .ك كالؾاك ف  )  ،بو  ي ا ا عتبهللن
كإف سنيػد بهلللتفكيػػ  السعشػػب الثػػهللن  كىػػؾ نػػهلل تكؿ إليػػو حنينػػ  الذػػ س فيهػػؾف الؾقػػ  

 عمب لف  الجالل . ك كؾف الؾاك اتت شهللفي .
 كقد قرس بهلللؾق  نهللفع كالكدهللئ  كيعنؾم.

 كقرس البهللقؾف بهلللؾص .
كندمحمػػ  ا ػػؽ دمحمػػخو كالذػػؾحهللن  الؾقػػ  عمػػب لفػػ  الجاللػػ ، كسف الستذػػهللبو   لعمسػػو 

 الراتخؾف ف  العمؼ.
 فتحر  نؽ  الؼ العمسهللس ف  نعشب التفكي   عريف السحهؼ كالستذهللبو 

 إف الستذهللبو   لعمسو إ  هللا، عرفؾا السحهؼ كالستذهللبو بسهلل يم    الذرُ قالما:
ه، كالستذػػهللبو نػػهلللؼ لهػػؽ  حػػد إلػػب عمسػػو تػػبي  السحهػػؼ نػػهلل عػػرؼ  فكيمػػو كفيػػؼ نعشػػهلل -ٔ

كنثمػو  فدػير ، ككقػت كقؾعيػهلل ،حنهللئي السغيبػهلل ك نسهلل اتتف ر هللا بعمسو  كف  منو،
، كحظمػػؾع الذػػسس نػػؽ نغربيػػهلل، ك عيػػيؽ سكقػػهلل  عيػػؾن اآللػػهلل  لدػػهللع ،كقػػت قيػػهللـ ا

كقػػت ، ك  لعمػػؼ  لعمػػؼ حيفيػػهلل كحنينتيػػهلل إّ  هللاكالدابػػ  التػػ   خػػرج فػػ  ر ػػر الخنػػهللف 
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.(ٔ)، كىه ا تهللئر الغيبيهلل  كنؽ اّ عب عمسو  يهلل فند ح م ركدمحميهلل إّ  هللا
السحهؼ ىػؾ الؾا ػ  السعشػب الغػهللىر الد لػ ، إنػهلل بهللعتبػهللن نفدػو سك اعتبػهللن ريػره،   -ٕ

كالستذػػػهللبو نػػػهلل   يتزػػػ  نعشػػػهلله سك    غيػػػر   لتػػػو   بهللعتبػػػهللن نفدػػػو، ك  بهللعتبػػػهللن 
كى ا ال و يراه الذؾحهللن . ،ريره

 .(ٕ)سصحهللم ى ا النؾؿ ا حرؼ السنظع  نؽ الستذهللبو ال و   لعمسو إ  هللاكعد 
إف الستذػػػػهللبو لعمسػػػػو الراتػػػػخؾف فػػػػ  العمػػػػؼ، دمحمػػػػهللس  عػػػػريفيؼ لمسحهػػػػؼ   الووووذرُ قووووالما:

 كالستذهللبو بسهلل يم  
السحهؼ  نهللتخو كحرانو كحاللو كفرائزػو، كنػهلل نػتنؽ بػو كنعسػ  بػو، كالستذػهللبو  -ٔ

ىػ ا نهلل ذػهللبو نشػو  كيذػس  ،نػتنؽ بػو ك  نعسػ  بػونشدؾ و كسنثهلللو كسقدهللنو كنهلل 
، كيهػػػؾف نسػػػهلل يتعػػػدى كنػػػهلل لدػػػتشبو نشػػػو نػػػؽ فؾائػػػد كسحهػػػهللـ ،عمػػػب عهللنػػػ  الشػػػهللي

فيسػػػو كنعرفتػػػو الد لػػػ  النريبػػػ  نػػػؽ ا لفػػػهللظ نسهلللذػػػترؾ فيػػػو الخهللصػػػ  كالعهللنػػػ ، 
 كيتؾق  عمب  حري  نندنهلل  نؽ الدنال  كالعمؼ كاآلل  .

لحتػػهللج إلػػب سف يردمحمػػع فيػػو إلػػب ريػػره، كالستذػػهللبو السحهػػؼ نهللكػػهللف قهللئسػػهلًل  شفدػػو    -ٕ
نهلل  لدتن   شفدو إ   ر ه إلب ريره.

 السحهؼ نهلل   لحتس  إ  كدمحميهلًل كاحدًا، كالستذهللبو نهللاحتس  نؽ التفكي  سكدمحميهلًل. -ٖ
 كذىب سصحهللم ى ا النؾؿ إلب  يهللف السرا  نؽ السحركؼ السنظع .  

ؽ ، نػبتػ  نسػهلل لنرػده عمسػهللس النػررفغو الكي حر الديؾط  سف نهلل لؼ لف  ف  النررف  مف
، لظمنػؾف عميػو كقؾع الشغؼ الؾاحد عمب صؾن وتب،  تذهللبو ف  سنؾن ك ختم  ف  س ػرى 

، لنػػؾؿ الخنحذػػػ  فػػ  البرىػػهللف عػػؽ الستذػػهللبو نػػؽ ىػػػ ا (ٖ)نتذػػهللبو الػػشغؼ سك نتذػػهللبو المفػػ 
                                         

 (.ٕٜ/ٔ(ك)٘ٚ-ٗٚ/ٔالظبرو ف   فديره، ) (ٔ)

 . (ٔٚ٘/ٗ)(،٘٘/ٔ)فت  الندير، الذؾحهللن ،  (ٕ)

 (.ٓٔ/ٖا  نهللف، الديؾط ، ) (ٖ)
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 ، كحهستػػو الترػػرؼ فػػ  الكػػالـ كإ يهللنػػو عمػػب) كيهثػػر فػػ  إيػػرا  النرػػص كا نبػػهللس  الشػػؾع
 .(ٔ) ركم ليعمسيؼ عجخىؼ عؽ دمحمسيع طرؽ ذلػ نبتدس بو كنتكرن (

 لك حفخفمفحقمقجكحكخكُّ  كنؽ سنثم  ذلػ قؾلو  عهلللب 

 لك اكُّ   نع قؾلو، ٛٗالبنرت   َّ جن مكجلحلخلملهلجمحمخممم

  .ٖٕٔالبنرت   َّىنينٰىريزي نن مكىكيكملىليلامممرنزنمن
عشب ىؾ الؾان  ف  ، كلف  الستذهللبو  ي ا السيع النررفلظمي الستذهللبو حرف  ند  لجس ك

 َّ ميىيييٰذٰرٰىٌٍُّّّ   هللا  عهلللبقؾؿ 
  .ٖٕالخنر   َّىف يئربزب ىئ ُِّّّٰرئزئمئنئ

، فانػو نػؽ الجمػ  ا ا طالؽ نعت حسهللؿ لجسيع النررفسنهلل  بيهللف حي  سف الستذهللبو  ي  
، حميػػهلل لذػػبو لنزػػب بػػفف الكتػػهللم الكػػريؼ ذك سدمحمػػخاسسف صػػؾغ نػػهلل ت التذػػهللبو فػػ  ىػػ ه اآللػػ  

، الحػي كالرػدؽ كنشفعتػو الخمػيس عمػب ، كالبشػهللعزيهلل بعزهلل نؽ حيج الرح  كا حههللـب
، ك جػػهللكم نغسػػو ك فليفػػو فػػ  ا عجػػهللز عػػو ك شهللتػػنيسهلل فػػ  التخيػػر كا صػػهللب ك شهللتػػب سلفهلل

 .(ٕ)كالتبهيت
،   يتشهللف  بحهللؿ نع عؼ دمحمسيع النررف عمب نحؾ نهلل نسيشهللكالتذهللبو  ي ا السعشب ال و ل

 ههللـ الس حؾن ف  قؾؿ هللا  عهلللب  كص  ا ح

 .ٔىؾ    َّ ين يكملىليلامممرنزنمنننىنُّ 
ؾصفيؽ دمحمسيعهلل ف  ،    لجب ا  د بهال العؼ ىؾ اآل ر النررف الكريؼ بفترهكال و ل

، ذلػ بهللط  نؽ  يؽ يدلو سك نؽ  مفو،  كف سف لف   حالـ الحي ف  كتهللم هللا عخ كدمحم 
ؽ ف  ىهلل يؽ اآليتيؽ  نهلل   التزهلل ، كذلػ بفف التشهللقض إنسهلل يمـخ إذا حهللف  يؽ السهلل  ي

، كإنسهلل عمب نهلل لسهؽ سف  دؿ عمب نهلل لزهلل  ا  رى  ،  ند  كحي  كح  نشيؼ صف 

                                         

 (.ٕٔٔ/ٔالبرىهللف، الخنحذ ، ) (ٔ)

 (.ٜ٘/ٗالكذهللؼ، الخنخذرو، ) (ٕ)
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  نم يتيدىسهلل كيذد نؽ سزنىسهلل، كبهللنظؾائيسهلل نعهلل ف  صفتو وهللىد صدقو كرل   شخي
 .العهلللسيؽ

و النررف حميهلل قد نغست نغسهلل نحهسهلل   لعتريػو إ ػالؿ نػؽ ركسنهلل ا حههللـ فسعشهلله سف  
م ؼ كالغهلللػػ ، سك سنيػػهلل سحهسػػت بػػهلللحجالسعشػػب ك  نػػؽ دمحميػػ  اليػػددمحميػػ  المفػػ  ك  نػػؽ دمحميػػ  

،  نيػػهلل نذػػتسم  عمػػب سنيػػهلل    ُحِكػػؼ إذا صػػهللن نحهسػػهللكالػػد ئ ، سك دمحمعمػػت حهسػػ ، فشنػػؾؿ
، نتذػػػػهللبو فػػػػ  نررف  يػػػػ ا السعشػػػػب نحهػػػػؼ فػػػػ   ذػػػػهلل يو، كإذف فػػػػهلللشغريػػػػ  كالعسميػػػػ الحهػػػػؼ ال

 .(ٔ)إحههللنو
، ننهللبال كقديسهلل النررف ننؾ  عمب بعض نشو نخرؾص كقد ير  لف  الستذهللبو ف 

الؾصفهللف  ، كبحيج   لجتسع ى افاآل ر ال و لنهللؿ عميو كص  السحهؼلمبعض 
  دمحمهللس ف  قؾلو  عهلللب ، كذلػ ىؾ نهللالستنهللبالف ف  و س كاحد

رؿ عسراف   َّزيمينيمظ ري امممرنزنمنننىنينٰى يلُّ  
ؼ إليو لف  الستذهللبو عشد ا طالؽ، كالتجر  نؽ كى ا السعشب ىؾ ال و يشرر  ،ٚ

مب ، كالم يؽ   لردؽ كاحد نشيسهلل عشهللعر ف  ى يؽ الؾصفيؽ الستنهلل ميؽ، كإف الالنريش 
 يؽ العمسهللس ف   بيهللف ى ا ، ليرى ا تالفهلل عغيسهلل نهلل لردؽ عميو اآل ر نؽ النررف

 .السعشب، كى ا نهلل ييسشهلل ف  ى ا البحج

نؽ حيج ا حههللـ كالتذهللبو لسهؽ اعتبهللن النررف نحهسهلًل حمو سك نتذهلل يهلًل حمو سك  القر,ن 
  (ٕ)كبعزو نتذهلل يهلًل ك فريمو التهللل  اعتبهللن بعزو نحهسهللً 

النررف حمو نحهؼ  بسعشب إحههللـ سلفهللعو كعدـ كدمحمؾ   م  فيو، السرا  باحههللنو سلزهلًل  
 إ نهللنو، كعدـ  ظرؽ الشنص كا  تالؼ إليو. قهللؿ  عهلللب 

  .ٔىؾ    َّ ين يكملىليلامممرنزنمنننىنُّ 

                                         

 (.ٜٕٔ/ٖالبيزهللكو، ) فدير النررف،  (ٔ)

 (.ٖٙٚٔ-ٖٚٓٔ يدير الكريؼ الرحسؽ، عبدالرحسؽ الدعدو )ص (ٕ)
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النررف حمو نتذهللبو  بسعشب سف رلهلل و نتذهلل ي  ف  الحي كالردؽ، كا عجهللز،   -ٔ
 َّ ميىيييٰذٰرٰىٌٍُّّّ  قهللؿ  عهلللب  ،كاليدال  إلب الخير

  .ٖٕالخنر   َّىف يئربزب ىئ ُِّّّٰرئزئمئنئ
بعض النررف نحهؼ كبعزو نتذهللبو  بسعشب سف اآللهلل  السحهس  ى  سـ الكتهللم   -ٕ

سو سف ى ه اآللهلل  دمحمسهللع الكتهللم كسصمو، في  بسشخل  ا ـ لو،   رسؾض فييهلل 
ك  التبهللي، حآلهلل  الحالؿ كالحراـ الت  ى  سص  التذريع، بخالؼ اآللهلل  

، فسؽ ن  الستذهللبو الستذهلل ي  الت   ختم  فييهلل الد ل ، عمب حثير نؽ الشهللي
 يلُّ  إلب السحهؼ الؾا   فند اىتدى. قهللؿ  عهلللب 
رؿ  َّزيمينيمظ ري امممرنزنمنننىنينٰى

 .ٚعسراف  
 مينيىيييجئحئخئمئهئُّ  قهللؿ  عهلللب   ن  الستذهللبو إلب السحهؼ م ال

 .ٖ٘الخنر   َّمح جح حبخبمبهبجتحتختمتهتمثحجمج جب
 ى ه اآلل  نتذهلل ي   حتس  نعشييؽ 

 السعشب ا كؿ  رفراف ال نؾم دمحمسيعهلًل لسؽ  هللم.
 السعشب الثهللن   رفراف ال نؾم دمحمسيعهلًل لسؽ لؼ يتب.

 ام ملىليلُّ  ن  اآلل  الستذهلل ي  إلب السحهس   كى  قؾلو  عهلللب 
 بيؽ نؽ اآلل  السحهس  سف هللا لغفر  .ٕٛطو  َّممرنزنمنننىن

 .ؽ  هللم كىؾ نتنؽ كا بع طريي اليدىال نؾم دمحمسيعهلًل لس
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 . يشيسهلل  حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن  السطمب ال ا )          
الذػػػؾحهللن  سف السحهػػػؼ كالستذػػػهللبو ليسػػػهلل نعشيػػػهللف فػػػ  اصػػػظال  ا ػػػؽ دمحمػػػخو ك  ذحػػػر

السفدريؽ الستندنيؽ، فتهللنت يرا  بهلللسحهؼ نهلل لهؾف ف  ننهلل   الستذهللبو، ك ػهللنت يػرا  بػهلللسحهؼ 
 .(ٔ)نهلللهؾف ننهلل   السشدؾخ

   كالسرا  ف  ى ا السظمب ىؾ السحهؼ ننهلل   الستذهللبو.
نؽ الستذهللبو ال و لجب التدميؼ كا لسهللف بو كعمسو عشد يرى ا ؽ دمحمخو رلهلل  الرفهلل  

ي ىب إلب التفؾيض، كحنينتو إدمحمراس الشرؾص  وا ؽ دمحمخو سن حالـ كيغير نؽ ،هللا
 كتيف   ذحر حالنو ف  ا نثم  كالتظبينهلل . ،، نؽ رير فيؼ لسعشهللىهللسلفهللعهللً 

 كيرى ا نهللـ الذؾحهللن  سف نؽ الستذهللبو ا حرؼ السنظع ، حسهلل  ندـ.
 ات الرفات,ا 

ك هلللفػػػػو  ، ػػػػؽ دمحمػػػػخو سنيػػػػهلل نػػػػؽ الستذػػػػهللبوا التػػػػب ذحرىػػػػهلل ىػػػػ  نػػػػؽ اآللػػػػهلل الرػػػػفهلل  رلػػػػهلل  
 الذؾحهللن  كقد ا تم  العمسهللس ف  ى ه السدفل  عمب قؾليؽ  

 ا كؿ  بفف رلهلل  هللا ليدت نؽ الستذهللبو. نؾؿال
الثهللن   سنيهلل نػؽ الستذػهللبو، فػاف قرػد  يػهلل عػدـ العمػؼ بهلللكيفيػ ، كىػ ا لػؼ لظمنػو سحػد  نؾؿال

 نؽ الدم ، كإف حهللف الدم  سدمحمسعؾا عمب سف حيفي  الرفهلل    لعمسيهلل إ  هللا.
 كالنيؼ رير النؾؿ سف رلهلل  الرفهلل  نؽ الستذهللبو.

                                         

-ٕٙٗ/ٔكفت  الندير، الذؾحهللن ، )، (ٜٖٖ-ٖٖٛ/ٔ) لتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو،ا (ٔ)
(، سطهللؿ الذؾحهللن  الكالـ بذر  ا قؾاؿ كالر  عمييهلل، فكهللف نهللقدًا كننرنًا ف  رف كاحد، كى ا يدؿ ٕٖٗ
ف  المغ  كي حر حالـ الخظهلل   ال و ير  عمب نجهللىد..،  ؼ قهللؿ   نندان  عنمو كفيسو، كيشهللقشعمب 

كاعمؼ سف ى ا ا  ظرام الؾاقع ف  ننهلل   سى  العمؼ...  لسهؽ  ردمحم  سحدىسهلل عمب اآل ر بهللعتبهللن 
كا  ل   نفدو ك  بهللعتبهللن سنرًا ر ر يردمحمحو...إلخ، كبي ه السشهللقذ  لهؾف الذؾحهللن  قد عرض ا قؾاؿ

 لك  طهللئف  نؽ السفدريؽ. 
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 يلُّ  ؿ  عػهلللب فميدت رلهلل  الرفهلل  حميهلل نؽ الستذهللبو كليدت حميهلل نؽ السحهؼ، حسػهلل قػهلل
  .ٚرؿ عسراف   َّزيمينيمظ ري امممرنزنمنننىنينٰى

نحهسػػ  لكؾنيػػهلل صػػفهلل  هللا  عػػهلللب، نتذػػهلل ي  بهلللشدػػب  لشػػهلل نػػؽ حيػػج حيفيتيػػهلل نثػػ  صػػػف   
ا تػػتؾاس عمػػب العػػرش، فيػػ  نعمؾنػػ  فػػ  نعشهللىػػهلل، كلكػػؽ الكيػػ  نرفػػؾع حسػػهلل قػػهللؿ ا نػػهللـ 

، كالكيػ  نرفػؾع، كالدػتاؿ عشػو ،  ، دعػ  نهلللػ  ا تػتؾاس نعمػـؾ سو نعشػب ا تػتؾاس نعمػـؾ
 نثبت لو حيفي ، فرفهلل  هللا نشّخى  عؽ الكي ، كالدتاؿ عؽ اآللهلل  الستذهلل يهلل .ك  
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 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل  السطمب ال الث          
ذحػػػر  تػػػهللبنهلًل سف ا ػػػؽ دمحمػػػخو كالذػػػؾحهللن  ا تمفػػػهلل فػػػ  نفيػػػـؾ السحهػػػؼ كالستذػػػهللبو، 

 اآللهلل  ف  الجخس السنرن نؽ البحج.كيتبيؽ ذلػ دمحمميهلل عشد  نات  
لس   َّحنخن جن خلملىليلجمحمخمممىميمُّ  قال هللا تعالى:

ٚٔ. 
ننرد اآلل   عديد الشعؼ كإقهللن  الحج ، كا يدو ىشهلل عشد سى  ) قهللؿ ا ؽ دمحمخو 

التفكي  عبهللنت عؽ الندنت، كعشد سى  التدميؼ نؽ الستذهللبو ال و لجب ا لسهللف بو كعمسو 
 .(ٔ)(عشد هللا

 حف جعمعجغمغجف مظ حضخضمضحطُّ  :قال هللا تعالى

 . ٚٙالخنر   َّ لك خفمفحقمقجكحكخك

) ؼ ا تم  الشهللي فييهلل حهلل تالفيؼ ف  ريرىهلل نؽ السذهال ، قهللؿ ا ؽ دمحمخو 
فنهلللت الستفكل   إف النبز  كاليسيؽ عبهللنت عؽ الندنت كقهللؿ ا ؽ الظيب إنيهلل صف  زائدت 

ى ا نؽ عمب صفهلل  ال ا ، كسنهلل الدم  الرهللل  فدمسؾا عمؼ ذلػ إلب هللا، كنسكا سف 
 .(ٕ)الستذهللبو ال و   لعمؼ عمؼ حنينتو إ  هللا..(

 َّحطمظجع مض مخجسحسخسمسحصخصمصجضحضخض جخ ُّ  قال هللا تعالى:
 . ٘ٚص  

الزسير ف  قهللؿ  عخ كدمحم ، كبيدّو نؽ الستذهللبو ال و يشبغ  ا لسهللف قهللؿ ا ؽ دمحمخو  )
 النهلل  بو، ك دميؼ عمؼ حنينتو إلب هللا، كقهللؿ الستفّكلؾف  ىؾ عبهللنت عؽ الندنت، كقهللؿ 

إف اليد كالعيؽ كالؾدمحمو صفهلل  زائدت عمب الرفهلل   س ؾ بهر  ؽ الظيب  البهللقالن [  

                                         

 (. ٕٕٛٔ/ٖ) لتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو،ا (ٔ)

 (. ٜٕٙٔ/ٖ) لتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو،ا (ٕ)



ٕٜٔ 

 

 

الستنّرنت، قهللؿ ا ؽ عظي   كى ا قؾؿ نررؾم عشو، كحهب الخنخذرو  سف نعشب  منت 
 .(ٔ)( يدو  منت بغير كاتظ 

حنينتو الستذهللبو ال و يشبغ  ا لسهللف بو، ك دميؼ عمؼ النؾؿ ف  رلهلل  الرفهلل  سنيهلل نؽ 
كالتفؾيض كالتفكي  ن ىبهللف لشفهللت الرفهلل ، حميهلل سك  ،ن ىؾ قؾؿ السفؾ  إلب هللا
، ففى  الدش  يثبتؾف صفهلل  هللا حسهلل س بتيهلل لشفدو كس بتيهلل لو نبيو ملسو هيلع هللا ىلص نؽ رير بعزيهلل

  حريف ك   عظي  ك   ذبيو ك   كيي  ك   سثي .
، كى ا النؾؿ قؾؿ سى  (ٕ)عؽ الندنت، كإلب ى ا النؾؿ ذىب الذؾحهللن  كالنؾؿ سنيهلل عبهللنت

 التفكي  حهللل و تبنو.
كسنهلل النؾؿ ال و حههلله ا ؽ دمحمخو عؽ البهللقالن  نؽ سف اليد كالعيؽ كالؾدمحمو صفهلل  ذا  

 زائدت عمب الرفهلل  الستنرنت حهلللندنت كالعمؼ كرير ذلػ نؽ صفهلل  هللا  عهلللب.
 ن ىب سى  الدش  ف  إ بهلل  صف  اليديؽ  عخكدمحم .فهللل و ذحره البهللقالن  يؾافي 

، فيؾ لجش  عؽ الحنين  كى  إ بهلل  اليديؽ   منت بغير كاتظ  كسنهلل قؾؿ الخنخذرو  
عخكدمحم  كسنو  مي ر ـ  يدلو، ىركبهلًل نؽ التذبيو، فيؼ لسهلل قهللـ التذبيو ف  سذىهللنيؼ ىربؾا 

 نشو لمتعظي  كالتحريف كالتفكي .
طرين  النررف يثبتؾف الرف  حنين  كيشفؾف السثمي  حسهلل قهللؿ هللا فظرين  سى  الدش  ى  

 . ٔٔالذؾنى  َّجيحيخي يه ينجهمهىهُّ    عهلللب

رلهلل   تالعبهلل ، كليد وعمب نهلل يميي بو تبحهللنو، كسنو   لسهلل مالرفهلل      لجب إ بهلل   
 عهللا سعمؼ. ، نجيؾل يتيهللحيفنعنؾؿ، ك  هللنؽ الستذهللبون  ف نعشهللىالرفهلل  

 

                                         

 (. ٕٚٚٔ/ٖ) لتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو،ا (ٔ)

 . (ٜٕ٘/ٔفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)



ٕٜٕ 

 

 

سف الحػػركؼ السنظعػػ  فػػ  النػػررف نػػؽ الستذػػهللبو الػػ و حسػػهلل  نػػدـ يػػرى الذػػؾحهللن  ك 
 .اتتف ر هللا بعمسو

  



ٕٜٖ 

 

 

 
 
 :انح   يه مب: مقار ج  يُ التفديرلُ  ) ,اات العقائدت  الثلفرل الا

 التعريف بآلهلل  العنيدت.  السبحث األ ل      

 ، كفيو تت  نظهلللب حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهلل  السبحث ال ا )      

   ا لسهللف بهلل.السطمب األ ل          
   ا لسهللف بهلللسالئك .السطمب ال ا )          
 بهلللكتب. ا لسهللف  السطمب ال الث          
   ا لسهللف بهلللرت .السطمب الرابع          
 ا لسهللف بهللليـؾ اآل ر.  السطمب الخامس          
 بهلللندن. ا لسهللف  سادالسطمب الد          

  



ٕٜٗ 

 

 

 التعريف بآلهلل  العنيدت.  لسبحث األ لا

  عريف اآللهلل  ف  المغ  
اآللهلل  دمحمسع رل ، كاآلل   العالن ، كا نهللنت كالجسهللع ، كالجسع رلهلل  كرٌو 

 كرلهللٌو.
كاآلل   نؽ التشخي  كنؽ رلهلل  النررف العخيخ، كتسيت   لػ  نيهلل عالن  

 لػ  نيهلل دمحمسهللع  نؽ  ننظهللع حالـ نؽ حالـ كيفز  نشيهلل إلب ريرىهلل، كقي  تسيت  
 الحركؼ، كرلهلل  هللا عجهللئبو.

 مت نبىبيبرتزتُّ  كاآلل  ح لػ العبرت كالعبر، حسهلل قهللؿ  عهلللب 
 .(ٔ)سو سنؾن كعبر نختمف  ،ٚيؾت    َّنتىتيت

 مل ُّ   ، قهللؿ  عهلللب(ٕ)ك ظمي اآلل  عمب السعجخت
 .ٓ٘الستنشؾف   َّٰى ين ىليلامممرنزنمنننىن

 كاآلل  ف  النررف  ظمي عمب نعشييؽ 
 إطالؽ اآلل  عمب الذرعي  الديشي ، حآلهلل  ى ا النررف العغيؼ، كنشو قؾلو  عهلللب  األ ل:

 َّ مظ خصمصجضحضخضمضحط حص خسمسُّ 
 . ٕٕ٘البنرت  
 ىث نثُّ  ، قهللؿ  عهلللب (ٖ)إطالؽ اآلل  عمب اآلل  الكؾني  الندني  ال ا ):

رؿ عسراف   َّمكىكيك لك يثىفيفىقيقاك
                                         

 (.ٖٕ٘ٔ/ٖ(ك)ٙٔٔ/ٔالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو،) (ٔ)   

ك هللج العركي نؽ دمحمؾاىر النهللنؾي لسحسد  ؽ  (،٘ٛٔ/ٔ)ا ؽ نشغؾن، لدهللف العرم، (ٕ)   
 (.ٕٕٔ/ٖٚ)الخبيدو،

 .(ٜٖٖ/ٚ)الذشنيظ ،  ،س ؾاس البيهللف(، ك ٖٕٖ – ٕٕٖ/ ٔٔ، ا ؽ  يسي ،)نجسؾع الفتهللكى  (ٖ)   



ٕٜ٘ 

 

 

 خس مججحمحجخمخجسحس حج مثُّ  ، كقهللؿ  عهلللب ٜٓٔ

 .ٖٚفرمت   َّحطمظجعمعجغ مض مسحصخصمصجضحضخض
كس هللؼ بعزيؼ إطالؽ  هلللج كىؾ  إطالؽ اآلل  عمب السعجخا  الت  يت ييهلل هللا نتمو 

، كإ راس ا كسو -عميو الدالـ-عؽ هللا، نث  انذنهللؽ البحر لسؾتب  بهلل  صدؽ بالريؼ 
 ، قهللؿ  عهلللب -عميو الدالـ-لعيدب  -ذف هللابا -كا  رص كإحيهللس السؾ ب 

 نت يئربزبمبنبىبيبرتزتمتُّ 
 يك يفىقيقاكلكمكىك ىف ىتيترثزثمثنثىثيث
 ىن ملىليلامممرنزنمننن
  .ٜٗرؿ عسراف   َّينٰىريزيمينيىيييجئحئخئ

 كى ه السعجخا     خرج عؽ حؾنيهلل رلهلل  حؾني  قدني .
  لعقيدة لغج:ا

العيؽ كالنهللؼ كالداؿ سص  كاحد يدؿ عمب ود  ،بفت  العيؽنف ؾذت نؽ الفع  عند، 
 ،سعنهلل  كعنؾ نؽ ذلػ عند البشهللس، كالجسع ،  ؾؽ، كإليو  ردمحمع فركع البهللم حميهللكودت ك 

كعند  ، د  عنيدا، سو  شب عندا لجهللزكلؾ قي  عنّ  ،قهللؿ الخمي   كلؼ ستسع لو فعال
 الحب  سعنده عندا، كقد انعند، ك مػ ى  العندت.

سهللتػ كالرصهللن  كا  بهلل  ىؾ الربو كالذّد بنؾت، نشو ا حههللـ كا  راـ، كالتالعند ك 
 .(ٔ)كالتؾ ي

 العقيدة  ) انةطالح:
كؿ ، كإف سالندلس  سنيهلل  السعهللدمحمؼ ؾدمحمد ف   ؼدش ، كلف  الكتهللم كال ر حمس  العنيدت لؼ   

ف  حتهللبو )الرتهللل (، كى  حمس   (ٔ)رو ي)عنهللئد( ىؾ النذلجسعيهللنؽ  ؼ الؾقؾؼ عمب ذحره 
 .(ٕ)نؾلدت لؼ  كؽ ف  الردن ا كؿ

                                         

 . (ٙٛ/ٗ، ننهللييس المغ ، ا ؽ فهللني، )(ٜٕ٘/ٖ) ، ا ؽ نشغؾن،لدهللف العرم (ٔ)   



ٕٜٙ 

 

 

إلييهلل الشفس،  السرا   يهلل ف  ا صظال   ا نؾن الت  لجب سف لردؽ  يهلل النمب ك ظ ؽ
 .(ٖ)حتب  كؾف لنيشهلًل  هلل تهلًل   لسهللزدمحميهلل نيب، ك  لخهلللظيهلل وػ

ا لسهللف الجهللـز بهلل كنهلل لجب لو ف  سلؾىّيتو كنبؾبّيتو كستسهللئو كصفهلل و، فهلللعنيدت ى   
كا لسهللف بسالئكتو كحتبو كنتمو كاليـؾ اآل ر، كالندن  يره، كوره، كبه  نهلل دمحمهللس  بو 

الديؽ كسنؾن الغيب كس بهللنه، كنهلل سدمحمسع عميو الدم   الشرؾص الرحيح  ف  سصؾؿ
، كبهلللظهللع  الرهللل  كالتدميؼ   عهلللب ف  الحهؼ كا نر كالندن كالذرع كلرتؾلو ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٗ)كالتحهيؼ كا  بهللع
كالعنيدت ف  ا تالـ  نهلل   الذريع ن إذ ا تالـ عنيدت كوريع   عش  التكهلللي  العسمي  

الت  دمحمهللس  ف  النررف كالدش  الشبؾي  ف  العبهلل ا  كالسعهللنال ، كالعنيدت ى  سنؾن 
عمسّي  لجب عمب السدمؼ سف يتنؽ  يهللن  ف هللا س برنهلل  يهلل بظريي حتهللبو، سك بظريي 

كسصؾؿ العنهللئد الت  سنرنهلل هللا بهللعتنهلل ىهلل ى  الت  حد ىهلل  -ملسو هيلع هللا ىلص-كحيو إلب نتؾلو 
ا لسهللف  سف  تنؽ بهلل، كنالئكتو   )ف  حديج دمحمبري  السذيؾن بنؾلو -ملسو هيلع هللا ىلص  -الرتؾؿ 

 .(٘)كحتبو، كنتمو، كاليـؾ اآل ر، كالندن  يره كوره نؽ هللا  عهلللب(
الت  س برنهلل  يهلل هللا كنتؾلو،  حؾؿ قزهلللهلل نعيش ، نفهلللعنيدت ف   يششهلل ى  الت   دك  

عنيدت   د سف  ردؽ  يهلل  ردلنهلًل دمحمهللزنهلًل   كليدت اعتنهلل  سو و س كحتب  رب  ى ه 

                                         

رو صهللحب الرتهللل  كالتفدير كريرىسهلل يس ؾ النهللتؼ عبد الكريؼ  ؽ ىؾازف  ؽ عبد السمػ النذ  (ىؾٔ)
صحب سبهلل عم  الدقهللؽ كريره، كس   الفنو فف نشو،  ؼ ا صؾؿ عمب ا ؽ فؾنؾ كا تتهللذ س   إتحهللؽ 

 .(ٖٛ/ ٔٔ هللنيخ بغدا  ) -ىػ ٘ٙٗىػ ك ؾف  تش    ٖٚٚكلد تش  

 .(ٕٕٗص) ،بهر س ؾ زيد ،ى  المفغي هللنعجؼ السش (ٕ)
عبدهللا  ؽ عبدالحسيد ا  رو، طبع كزانت ا كقهللؼ الدعؾ ل ،  ،الؾدمحميخ ف  عنيدت الدم  الرهللل  (ٖ)

 .(ٕٗ/ٔ)ق، نهلل ت عندٕٕٗٔالظبع  ا كلب،
 (.ٜص) ، نهللصر العن ،نبهللحج ف  عنيدت سى  الدش  كالجسهللع  (ٗ)
 .(ٖٛ/ٔ( )ٛنقؼ )، ، حتهللم ا لسهللف ، بهللم ا لسهللف بهلللندنف  صحيحوندمؼ  (٘)



ٕٜٚ 

 

 

، كالدلي  عمب ذلػ قؾلو (ٔ)فاف حهللف فييهلل نيب سك وػ حهللنت عشهلًل   عنيدت ،نيب فيو
 مت جبحبخبمبهبجتحتختُّ   عهلللب 

 .٘ٔالحجرا    َّحسخس جس هتمثحجمججحمحجخمخ
الت  لجب اعتنهلل ىهلل سنؾن ريبي ، ليدت نذهللىدت نشغؾنت، كى  الت  عشهللىهلل هللا كالسدهللئ  

البنرت   َّمهىهيهجي جه خنمنىنينُّ  بنؾلو عشدنهلل ند  الستنشيؽ
، فهلل ريب، كح لػ السالئك  كاليـؾ اآل ر، سنهلل الكتب كالرت  فند يتبهلل ن سنيهلل  ذهللىد ٖ

، كسف الكتب نشخل  نؽ الرت  نبعؾ يؽ نؽ عشد هللا سفك شغر، لكؽ السرا  ىؾ ا لسهللف 
 ، كى ا سنر ريب .عشد هللا

حثيػػػرت  سييػػػخ عمػػػؼ العنيػػػدت عػػػؽ ريػػػره، حتػػػب صػػػهللن   مػػػػ  كلعمػػػؼ العنيػػػدت سلنػػػهللم
عمػػػب وػػػرؼ السدػػػسب كنػػػؽ  مػػػػ  ا تػػػسهللس  ػػػدؿ لنػػػهللم سعالنػػػهلًل عمػػػب ىػػػ ا العمػػػؼ كحثػػػرتا 
 .كالذريع ، كالدش ، كسصؾؿ الديؽ، كالفنو ا كبر، كالتؾحيد ،ا لسهللف  تسهللسا 

  

                                         

 (.ٓٔ-ٜ)ص، عسر ا ونر، العنيدت ف  هللا (ٔ)



ٕٜٛ 

 

 

 .  حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهللالسبحث ال ا )

العنيػدت حسػهلل ىػػؾ نعمػـؾ إنسػهلل  ت ػػ  نػؽ نرػػدنو الكتػهللم كالدػش ن كلػػ لػ فػاف نػػؽ 
 ف يتعرض لمكالـ عؽ العنيدت كيتحدل عشيهلل.تعرض لكتهللم هللا ك فديره    د كسي

، كقػػد  نػػػدـ كالتؾحيػػػد دتقػػػد  عر ػػهلل لنزػػػهلللهلل العنيػػكنسػػهلل   وػػػ فيػػػو سف ا نػػهللنيؽ 
نػدافعيؽ عػؽ عنيػدت سىػ   -نحسيسػهلل هللا  عػهلللب-هلل حهللنػعنيػد يسهلل، ك الكالـ ف  التردمحمس  عػؽ 

الدػػػػش  كالجسهللعػػػػ ، كحػػػػهللف اىتسهللنيسػػػػهلل كا ػػػػحهلًل تػػػػؾاس فػػػػ  تػػػػبي   نريرىػػػػهلل سك الػػػػدفهللع عشيػػػػهلل 
 كالتح ير نؽ الخهللندمحميؽ عمييهلل. 

كسنػػو يخيػػد  ،نػػوكسنحهلل كفزػػموا لسػػهللف  عريػػف ا نهللنػػهللف فػػ   فدػػيرىسهلل عػػؽ  كمػػؼ ك 
ك عػػؾت النػػررف إليػػو نػػؽ  ػػالؿ عػػرض اآللػػهلل  التػػ   ػػتكمؼ عشػػو، سك الػػدعهللس سك  كيػػشنص، 

ذحر الذرؾ كالر  عمب السذرحيؽ كنعتندا يؼ، قد ا فنهلل ف   يهللف رلهلل  العنهللئد نؽ ا لسػهللف 
ك فكيػػد البعػػج  ،كإقهللنػػ  الحجػػ  عمػػب السذػػرحيؽ كالػػدعؾت إليػػو كالتحػػ ير نػػؽ الذػػرؾ كالكفػػر

كبيشػهلل  كسنو حي   وػ فيو، كالر  عمب نؽ سنكر البعج بهلل  لػ  العمسيػ  كالعنميػ ،كالشذؾن 
 نجخست نعشب إدمحمسهللليهلًل. كنعهللن  اآللهلل  دمحمسم  

بػػهلللسعشب العػػهللـ نػػؽ نزػػسؾف اآللػػ  كىػػ ا ىػػؾ نشيجػػو  لخترػػرا ػػؽ دمحمػػخو إ  سف  
كالذػرؾ  ف  اآللهلل  الت   ػتكمؼ عػؽ التؾحيػد كالعبػهلل تكالذؾحهللن  سحيهللنهلًل يتؾتع  ف   فديره،

 .كريرىهلل
ذحر ا نهللـ ا ؽ دمحمخو ف  نندن  حتهللبو سف الدؾن السهيػ  نػخؿ سكثرىػهلل فػ  إ بػهلل  ك 

كسنػػػػو  كالػػػػر  عمػػػػب السذػػػػرحيؽ، كسف ننرػػػػؾ  النػػػػررف  عػػػػؾت الخمػػػػي إلػػػػب عبػػػػهلل ت هللا العنهللئػػػػد
، كسف السنرػػػد الػػػ و  ردمحمػػػع نعػػػهللن  النػػػررف إليػػػو لنتزػػػ  السدػػػتحي لجسيػػػع سنػػػؾاع العبػػػهلل ت

لتػػػ   بعػػػثيؼ عمػػػب الػػػد ؾؿ فييػػػهلل، كالعبػػػهلل ت  شندػػػؼ إلػػػب نػػػؾعيؽ، كىسػػػهلل العبػػػهلل ت، كالبؾاعػػػج ا
سصػػؾؿ العنهللئػػد كسحهػػهللـ ا عسػػهللؿ، كالبؾاعػػج عمييػػهلل ىػػؾ الترريػػب كالترىيػػبن عمػػؼ الربؾبيػػ ، 

 كالؾعد كالؾعيد، كالنرص، كى  نعهللن  النررف الدبع . كالشبؾت، كالسعهلل ، كا حههللـ،



ٕٜٜ 

 

 

آللهلل  عمب كدمحمؾ  هللا بف ل  عنمي  الذؾحهللن  طرين  ا تتد ؿ بهللا ؽ دمحمخو ك كتمػ 
صحيح ، كورعي   ؿ عمييهلل النررف بهللآللهلل  الت   تعمي بهلللكؾف كنهلل فيو نؽ نخمؾقهلل ، 

ال انيهلل    َّٰىري ين ننىنُّ  عالى:تهللا قال كإنهلل  تعمي بهلل ندهللف نفدو، 

 جفحفخفمفحقمقجكحكخكلكمك مغ ُّ  ت  قال تعالى:ٕٓ

 .ٖ٘فرمت   َّجلحلخلملهلجمحمخممم

   .-إف وهللس هللا  عهلللب- كتيف   الكالـ نؾ حهللً  
حسػػػهلل  كنسػػػهلل لجػػػدن التشبيػػػو عشػػػو ىشػػػهلل سف العنيػػػدت    خػػػتص بهلل تػػػسهللس كالرػػػفهلل 

إنسػػهلل ىػػػ   ذػػس  التؾحيػػػد كالتحػػ ير نػػؽ الذػػػرؾ، كالػػدعؾت لإللسػػػهللف بػػهلل كنالئكتػػػو ك ن لغػػؽ
كا لسػػهللف بهلللبعػػج كالشذػػؾن كعػػ ام النبػػر، كالنػػدن  يػػره كوػػره، كاليػػـؾ اآل ػػر كحتبػػو كنتػػمو 

الكبػػػػػهللئر نػػػػػؽ  ىػػػػػ نرػػػػػير س ك  ،الكبيػػػػػرتحهػػػػػؼ نر كػػػػػب ك كالذػػػػػفهللع ، ك مػػػػػي سفعػػػػػهللؿ العبػػػػػهلل ، 
   ف  نهللن دمحميشؼ.الكفهللن   ؾ  مك  السدمسيؽ،
لدناتػػ  نػػشيم ا نػػهللنيؽ كننهللننتيسػػهلل فػػ  رلػػهلل  العنهللئػػد    ػػد نػػؽ نعرفػػ  ا لسػػهللف ك 

دمحمعمػػػػػت ذلػػػػػػ قػػػػػد آل ػػػػػر كالنػػػػػدن  يػػػػػره كوػػػػػره، ك كاليػػػػػـؾ ابػػػػػهلل كنالئكتػػػػػو كحتبػػػػػو كنتػػػػػمو 
 -كسػػػهلل تػػػيف   إف وػػػهللس هللا–بهلللسؾ ػػػؾعهلل   ف طبيعػػػ  بحػػػج العنهللئػػػد كا حهػػػهللـ الفنييػػػ  

كلػيس عمػب حدػب  ر يػب السرػح   ا فز  لهػؾف بهلللسؾ ػؾعهلل لرعب  جخئتو فكهللف 
  نيهلل  ختم  عؽ تهللبنهلل يهلل.

 كتف حدل عؽ حالـ ا نهللنيؽ ف  سنحهللف ا لسهللف ف  تت  نظهلللب 
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 بهلل.  ا لسهللف السطمب األ ل
 :لغج تعرلف اإلاسان

، اليسخت كالسيؼ كالشؾف سصالف نتنهللنبهللف  سحدىسهلل (ٔ)نردن رنؽ يتنؽ إلسهللنهلًل فيؾ نتنؽ 
 ا نهللن  الت  ى   ّد الخيهللن ، كنعشهللىهلل ُتهؾف النمب، كاآل ر الترديي. 

 كىؾ بسعشب ا قران   نجر  الترديين فاف ا لسهللف يتزسؽ سنريؽ 
 سحدىسهلل  ا  بهللن.

 هلل  ا لتخاـ. هللنييس
، كالترديي إنسهلل يتزسؽ ا كؿ  كف الثهللن ، بخالؼ ا قران فانو يتزسشيسهلل دمحمسيعهللً 

نعمـؾ سف ا لسهللف ىؾ ا قران   نجر  الترديي، كا قران يتزسؽ قؾؿ النمب ال و ىؾ ك 
 .(ٕ)الترديي، كعس  النمب ال و ىؾ ا ننيهلل "

 اإلاسان  ) الذرع:
 (ٗ).(ٖ)بهلللمدهللف، ك رديي بهلللنمب، كعس  بهلل نحهللفا لسهللف قؾؿ كعس ، إقران 

كا لسهللف حمس  دمحمهللنع  لإلقران بهلل كحتبو كنتمو ك رديي ا قران قهللؿ الذؾحهللن   
 .(ٔ)بهلللفع 

                                         

/ ٘(، الرػػػػػػحهلل  )ٖٖٔ/ٔ)، ا ػػػػػػؽ فػػػػػػهللني، (، نعجػػػػػػؼ ننػػػػػػهللييس المغػػػػػػ ٜٕٓ/ ٔ يػػػػػػ يب المغػػػػػػ  ) (ٔ) 
 (.ٛٔ٘ٔ(، كالنهللنؾي السحيو )ص ٕٔ/ ٖٔ(، لدهللف العرم )ٕٔٚٓ

 (.ٖٛ٘-ٖٓ٘/ ٚ)ا ؽ  يسي ،  ،الفتهللكى نجسؾع  (ٕ) 

 (،ٙٙ)ص  ،  ػػػ  عبيػػػد النهللتػػػؼ  ػػػؽ تػػػالـ ،(، كا لسػػػهللفٙٗ)ص  ،  ػػػؽ س ػػػ  وػػػيب  ،ا لسػػػهللف (ٖ) 
  ػػػ  لعمػػػب  ،كندػػػهللئ  ا لسػػػهللف (،ٚٙلبربيػػػهللنو )ص ا ،(، كوػػػر  الدػػػش ٘/ ٕ) ،  ػػػؽ نشػػػدت ،ا لسػػػهللف

 (.ٜٕ٘/ٔ)، ور  سصؾؿ اعتنهلل  سى  الدش  كالجسهللع ، الاللكهللئ ، (ٕ٘ٔ)
كس ؾ عبيد  ،نشيؼ  كحيع  ؽ الجرا كقد حهب ا دمحمسهللع عمب ذلػ رير كاحد نؽ سى  العمؼ  (ٗ) 

  نحسيؼ هللا دمحمسيعهلًل.، النهللتؼ  ؽ تالـ، كالبخهللنو، كالبغؾو، كا ؽ عبد البر
ور  سصؾؿ اعتنهلل  سى  ك  ،(ٙٙ)ص   ؽ تالـا لسهللف  ، ك (ٜٙكتهللم ا لسهللف لمعدن  )ص  -

 (.ٖٕٛ/ ٜالتسييد )ك  ،(ٜٖ - ٖٛ/ ٔور  الدش  ) ،(ٙٛٛ/ ٘الدش  )
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 ا اات الت)  ردت  ) اإلاسان باهلل:
ا حخام   َّ مس   يي زيمينيىيُّ  قال هللا تعالى:

ٖ٘.   
كا تالـ ىؾ ا ننيهلل  كا تتدالـ  يرى ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  سف ا لسهللف ىؾ الترديي،

 نر هللا، كا تالـ سعؼ، كا لسهللف س ص، كاتتدؿ الذؾحهللن  عمب التفريي  يشيسهلل بحديج 
لسهلل تفلو دمحمبري  عؽ ا تالـ قهللؿ ىؾ سف  ذيد سف   إلو إ  سف الشب  ملسو هيلع هللا ىلص  دمحمبري  الظؾي 

فف برن  عؽ  ، قهللؿ ننزهللف هللا ك نيؼ الرالت ك ت ب الخحهللت ك حم البيت ك رـؾ
ا لسهللف قهللؿ سف  تنؽ بهلل كنالئكتو كحتبو كنتمو كاليـؾ اآل ر ك تنؽ بهلللندن  يره كوره 

 .(ٕ)... الحديجقهللؿ صدقت
   .(ٖ)سف ا لسهللف يخيد كيشنص  كالذؾحهللن  ا ؽ دمحمخو  يرى ك 

 كالجسهللع  سف ا لسهللف يخيد كيشنص.سى  الدش   ن ىبكى ا ىؾ 
ا تالـ ىؾ ا ننيهلل ، كا لسهللف ىؾ الترديي،  ؼ إنيسهلل إف  كالذؾحهللن  ا ؽ دمحمخو يرى ك 

 يك لكمكىكُّ  لظمنهللف  ثال   سكدمحمو بهلل تالؼ السعشب حنؾلو 
كبهلل  فهللؽ  دمحمتسهللعيسهلل ، ٗٔالحجرا    َّ هئ ملىليلامممرنزنمن

، كبهلللعسـؾ فيهؾف ا تالـ ٖ٘ال انيهلل    َّييٰذٰرٰىٌٍَُّّّّ  كنؾلو 
 نو بهلللنمب  هللص ، كى ا ىؾ ا عير ف  سعؼ،  نو بهلللنمب كالجؾان ، كا لسهللف س ص 

 .(ٗ)ى ا السؾ ع

                                         

 (.ٗٙ/ٔ)الذؾحهللن ،  فت  الندير، (ٔ) 

-ٕٛ/٘ك) (ٗٙ/ٔ)، فػػت  النػػدن، الذػػؾحهللن ، (ٔٚٔٔ/ٖ) التدػػيي  لعمػػؾـ التشخيػػ ، ا ػػؽ دمحمػػخو، (ٕ) 
ٛٗ). 

 .(ٖٖٙ/ٕ(ك)ٖٚ٘/ٔ، فت  الندن، الذؾحهللن ، )(ٖ٘ٛ/ٔ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٖ) 

 .(ٕٛ/٘)فت  الندن، الذؾحهللن ، (ٔٚٔٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٗ) 



ٖٕٓ 

 

 

اختمت أهل العمم رحسهم هللا  ) اإلاسان  اإلسال  هل هسا بسعشى  احدت أ  معان 
 متغاررة؟  الخالف َار  يُ أهل الدشج  الاسا ج  مى قمليُ:

  .(ٔ)ا لسهللف كا تالـ بسعشب كاحدسحدىسهلل  سف 
 نفترقهللف، كىؾ قؾؿ حثير نؽ الدم  نؽ الرحهللب ك هللنييسهلل  سف ا لسهللف كا تالـ 

 . (ٕ)كالتهللبعيؽ كنؽ بعدىؼ
كا تم  النهللئمؾف بهلللتفريي  يشيسهلل ف   حديد كدمحميو، كا كثر عمب سنو إذا قرف  يشيسهلل فاف 

ا تالـ لفدر بهلل عسهللؿ الغهللىرت كا لسهللف لفدر بهلل عسهللؿ البهللطش ، حسهلل ف  حديج 
 لت  قرنت  يشيسهلل.دمحمبري  كريره نؽ اآللهلل  كا حهلل يج ا

حيج فدر  (ٖ)كسنهلل إذا سفر  سحدىسهلل فيد   فيو اآل ر، حسهلل ف  حديج كفد عبد النيس
حيج فدر ا تالـ  (ٔ)ا لسهللف بسهلل فدر بو ا تالـ، كحسهلل ف  حديج عسرك  ؽ عبد 

 بسهلل فدر بو ا لسهللف.

                                         

نحسيؼ ،، كا ؽ نشدت، كا ؽ عبد البرالسركزو  ، عدمحم ا ؽ نرركنسؽ قهللؿ  ي ا النؾؿ  البخهللنو  (ٔ) 
 هللا دمحمسيعهلًل.

 - ٙٓ٘/ ٕ عغيؼ قدن الرالت )ك  ،(ٗٔٔ/ ٔ(، كف  ور  فت  البهللنو )ٕٚ/ ٔصحي  البخهللنو ) -
 (.ٕٓ٘، ٕٚٗ/ ٜالتسييد )، ك (ٕٖٔ/ ٔ) ا ؽ نشدت ،ا لسهللف، (ٖٔ٘

كالبغؾو، كا ؽ الرال ، كا ؽ  ،خظهلل  ، كالاللكهللئ ، كس ؾ لعمبكال ،الخالؿى ا النؾؿ  كا تهللن (ٕ) 
 نحؼ هللا الجسيع. ،، كا ؽ ندمحمبر يسي ، كا ؽ حثي

نعهلللؼ  ،(ٕٔٛ/ ٗ) ،الاللكهللئ ، (، كور  سصؾؿ اعتنهلل  سى  الدش ٕٓٙ/ ٖلخالؿ )ا ،الدش  - 
دمحمهللنع العمؾـ  ،(ٖٙٗ - ٕٔٗ)ص  ، س ؾ لعمب،ندهللئ  ا لسهللف ،(ٖ٘ٔ/ ٗ)الخظهلل  ،  ،الدشؽ

 (.ٖٕٓ/ ٗ)ا ؽ حثير،   فدير ،(ٛٓٔ - ٘ٓٔ/ ٔ)، ا ؽ ندمحمب، كالحهؼ
)رنرحؼ بهلل لسهللف بهلل كحده، س دنكف نهلل ا لسهللف بهلل كحده؟ قهلللؾا  هللا كنتؾلو   -ملسو هيلع هللا ىلص  -قهللؿ  (ٖ) 

سعمؼ، قهللؿ  ويهلل ت سف   إلو إ  هللا كسف دمحم نتؾؿ هللا، كإقهللـ الرالت، كإيتهللس الخحهللت، كصـؾ ننزهللف 
مؼ، (، كندٖ٘(  رقؼ )ٔٗ/ ٔالبخهللنو، حتهللم ا لسهللف، بهللم س اس الخسس نؽ ا لسهللف )...( س ردمحمو 

    (.ٚٔ(  رقؼ )ٛٗ - ٚٗ/ ٔ) -ملسو هيلع هللا ىلص  -كتهللم ا لسهللف، بهللم ا نر بهلل لسهللف بهلل كنتؾلو 
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  " اتؼ ا تالـ كا لسهللف إذا سفر  سحدىسهلل     فيو -نحسو هللا  -ا ؽ ندمحمب  لنؾؿ
اآل ر ك ؿ بهللنفرا ه عمب نهلل يدؿ عميو اآل ر بهللنفرا ه، فاذا قرف  يشيسهلل  ؿ سحدىسهلل عمب 
بعض نهلل يدؿ عميو اآل ر بهللنفرا ه ك ؿ اآل ر عمب البهللق ، كقد صر   ي ا دمحمسهللع  نؽ 

 .(ٕ)ا ئس "
ىػػػؾ ا عتنػػػهلل  الجػػػهللـز  ؾدمحمػػػؾ  هللا، كنبؾبيتػػػو، كسلؾىيتػػػو، كستػػػسهللئو إف ا لسػػػهللف بػػػهلل 

 كصفهلل و. 
  .(ٖ)مَّ َيُرمُّ َنَبهللَبً  كُنُبؾبي الربؾبي   نردن نَ 

ؿ  إصال  الذ س كالنيهللـ عميو فهلل ك  لنؾؿ ا ؽ فهللني  " الراس كالبهللس يدؿ عمب سصؾؿ 
 لمذ س. كالثهلللج   ؼ الذ سر  لخـك الذ س كا قهللن  عميو ...كاآل  ...

 .(ٗ)كنتب سنعؽ الشغر حهللف البهللم حمو قيهللتهلًل كاحدًا"
  .(٘)كالرم لظمي ف  المغ  عمب السهلللػ، كالديد، كالسد ر، كالسرب ، كالنّيؼ، كالسشعؼ

  .لديد، كالسرم كدمحمسيع ى ه السعهللن   ردمحمع إلب  ال   ى   السهلللػ، كا

                                         

  )ا لسهللف(، قهللؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -  سو ا تالـ سفز   قهللؿ -ن   هللا عشو  -قهللؿ عسرك  ؽ عبد   (ٔ) 
/ ٔٔعج بعد السؾ ( س ردمحمو عبد الرزاؽ )كنهلل ا لسهللف؟ قهللؿ  ) تنؽ بهلل كنالئكتو كحتبو كنتمو كالب

(،كسكن ه الييثس  ف  السجسع ٕٚٓٚٔ(  رقؼ )ٕٕ٘ - ٕٔ٘/ ٕٛ(، كسحسد )ٕٚٓٔٓ(  رقؼ )ٕٚٔ
( كقهللؿ  نكاه سحسد كندمحمهلللو  نهلل ، كصححو الذيخ ا لبهللن  ف  الدمدم  ٕٚٓ/ ٖ( )ٜ٘/ ٔ)

 (.ٖٜٕٓالرحيح   رقؼ )
 .(ٙٓٔ/ ٔ)ا ؽ ندمحمب،  ،دمحمهللنع العمؾـ كالحهؼ (ٕ) 
 (.ٕٖلخدمحمهللدمحم  )ص ا ،اوتنهللؽ ستسهللس هللا  عهلللب (ٖ)
 ، ا ؽ فهللني، )  /  (.نعجؼ ننهللييس المغ  (ٗ)
(، ٖٓٔ/ ٔ(، الرحهلل  )ٖٖ٘ٔ/ ٕ ي يب المغ  ) (،ٜٜٖ/ ٔ)ا ؽ نشغؾن ،لدهللف العرم (٘)

 (.ٔٔٔالنهللنؾي السحيو )ص 
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الرم كزنو فع  بهدر كذحر ا ؽ دمحمخو السعشب المغؾو لػ "نم" حسهلل ذحره سى  المغ   
العيؽ  ؼ س رؼ، كنعهللنيو سنبع   ا لو، كالديد، كالسهلللػ، كالسرم . كحميهلل ف  نم 

 .  (ٔ)  ترهللصو   عهلللبالعهلللسيؽ، إّ  سف ا ندمحم  نعشب ا لو 
قهللؿ ف   كح لػ الذؾحهللن  كافي نهلل نن  عؽ سى  المغ  ف  نعشب "نم"  قهللؿ الذؾحهللن  

  عهلللب ك  لنهللؿ ف  ريره إ  بهلل  هللف  كقد قهلللؾه ف  الرحهلل  الرم اتؼ نؽ ستسهللس هللا
الجهللىمي  لمسمػ كقهللؿ ف  الكذهللؼ الرم السهلللػ كنشو قؾؿ صفؾاف     تفيهللف  ف 
يربش  ندمحم  نؽ قريش سحب إل  نؽ سف يربش  ندمحم  نؽ ىؾازف  ؼ ذحر نحؾ حالـ 

  حجمججحُّ   نشو قؾلو  عهلللبالرحهلل  قهللؿ النرطب  ف   فديره كالرم الديد ك 

كف  الحديج ) سف  مد ا ن  نبيهلل ( كالرم السرم  كالسد ر كالجهلل ر ، ٕٗيؾت    َّمص
   .(ٕ)كالنهللئؼ

 رع كيرا  بو عيؽ نعشهلله ف  المغ .كيظمي الرم ف  الذ
بففعهلللو، كا قران بفنو  هلللي ح  و س  - عهلللب - ؾحيد الربؾبي   "بفنو  ؾحيد هللا  

 الترريف كالتد ير.كنميهو، كإليو يردمحمع ا نر حمو ف  
فيؾ ال و لحي  كيسيت، كىؾ ال و يبدو الرزؽ لسؽ لذهللس كيندن، كىؾ ال و يرت  

الرت ، كيذرع الذرائع، ليحي الحّي بهمسهلل و، كينيؼ العدؿ  يؽ عبهلل ه ورعهلًل كقدنًا إلب 
    العّد، ك   حيو بو العبهللنت. رير ذلػ نسهلل   ُلحريو

سشو إ بهلل  كدمحمؾ  البهللنو هلالج لج، كا تتد ؿ عميو ففنهلل عمؼ الربؾبي   فقهللؿ ا ؽ دمحمخو  
بسخمؾقهلل و، فك  نهلل دمحمهللس ف  النررف نؽ التشبيو عمب السخمؾقهلل ، كا عتبهللن ف   من  

كالري  كا نظهللن، كالذسس كالنسر، كالمي   ،ا نض كالدسؾا ، كالحيؾاف كالشبهلل 
بهلل  الؾحداني ، كالرّ  كالشيهللن، كرير ذلػ نؽ السؾدمحمؾ ا ، فيؾ  لي  عمب  هلللنو، كنشو إ 

                                         

 (.ٓٛٔ/ٔالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ)
 (.ٖٗ/ٔفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)



ٖٓ٘ 

 

 

عمب السذرحيؽ، كالتعريف برفهلل  هللا  نؽ الحيهللت كالعمؼ كالندنت كا نا ت كالدسع 
 .(ٔ)كالبرر، كرير ذلػ نؽ ستسهللئو كصفهلل و، كالتشخيو عسهلل   يميي بو

ب كى ا الشؾع نؽ التؾحيد دمحمبمت عميو الفظرن كحثر ف  النررف العغيؼ ا تتد ؿ عم
كل لػ لخهللطبيؼ ف  ، كعال عمب كدمحمؾم  ؾحيده ف  عبهلل  و  ربؾبيتو دمحم الكفهللن بهللعترافيؼ 

فاذا سقركا  ربؾبيتو احتم  يهلل عمييؼ عمب سنو ىؾ  ، ؾحيد الربؾبي  بهللتتفيهللـ التنرير
ككبَّخيؼ نشكرًا عمييؼ ورحيؼ بو ريره، نع اعترافيؼ بفنو ىؾ  ،السدتحي  ف لعبد كحده

كحده لخنو ا عتراؼ بفنو ىؾ السدتحي  ف   ف نؽ اعترؼ بفنو ىؾ الرم ،الرم كحده
ك دمحم  ذلػ فك  ا ت م  الستعمِّن   تؾحيد  ،لعبد كحدهن كاآللهلل   شحؾ ى ا حثيرت دمحمداً 

الربؾبي  اتتفيهللنهلل   نرير، يرا  نشيهلل سنيؼ إذا سقركا ن ب ليؼ التؾبيخ كا نكهللن عمب ذلػ 
 .(ٕ) ركنت  ف السنر بهلللربؾبي  يمخنو ا قران بهلل لؾىي  ،ا قران

 حق حفخفمفُّ  قهللؿ  عهلللب ، كاآللهلل  الدال  عمب ذلػ حثيرت دمحمداً 
 .ٚٛالخ رؼ   َّمقجكحكخكلكمك

حسهلل  ،كى ا الشؾع نؽ التؾحيد   يشفع إ  با الص العبهلل ت  حتب لرير بو العبد ندمسهللً 
ن  ف هللا ٙٓٔيؾت    ٌٍََّّّّ ٰى ىيييٰذٰرُّ  قهللؿ  عهلللب 

   إقرانىؼ  ي ا التؾحيد، حسهلل قهللؿ  عهلللب  بهللنؾ ك عهلللب حهب عؽ السذرحيؽ الندانب 
، فمؼ لهؾنؾا  ي ا ٚٛالخ رؼ   َّمقجكحكخكلكمك حق حفخفمفُّ 

 .(ٖ)ا قران ندمسيؽ، كذلػ لعدـ إ الصيؼ العبهلل ت  كحده

                                         

 (.ٓٚ/ٔالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ)
(، كالنؾؿ الدديد ف  الر  عمب نؽ سنكر  نديؼ ٖٜٗ - ٛٛٗ/ ٖلذشنيظ  )ا ،س ؾاس البيهللف (ٕ)

 (.ٜٗ - ٕٕ، ٛٔ - ٚٔلعبهلل  )ص ا ،التؾحيد
عبد الرحسؽ  ؽ نهللصر  ،النررف (، النؾاعد الحدهللف ف   فديرٛٛٗ/ ٖلذشنيظ  )ا ،س ؾاس البيهللف (ٖ)

 (.ٛٙٔالدعدو )ص 



ٖٓٙ 

 

 

 حن خلملىليلجمحمخمممىميمجنُّ  قال هللا تعالى:

 .ٖٙا حخام   َّىييي مي خنمنىنينجهمهىهيهجيحيخي

ا تػػػراع فػػػ  ذحػػػر ا ػػػؽ دمحمػػػخو كالذػػػؾحهللن  سف ىػػػ ه اآللػػػ  نػػػؽ ا رػػػ  بهلل لسػػػهللف 
نر هللت هللا كنتؾلو كانتثهللؿ سنرىسهلل كادمحمتشهللم نيييسهلل، كنؽ لػؾاـز  ؾحيػد الربؾبيػ ن ا عتنػهلل  
سف التذػػػريع حػػػي  تػػػبحهللنو، كىػػػ ه اآللػػػ  عهللنػػػ  فػػػ  دمحمسيػػػع ا نػػػؾن، كذلػػػػ إذا حهػػػؼ هللا 

،  ػػ  لجػػب كنتػػؾلو بذػػ س فمػػيس  حػػد نخهلللفتػػو، ك  ا تيػػهللن  حػػد ىيشػػهلل ك  نسو ك  قػػؾؿ
 .(ٔ)ت نهلل قزهلله هللا عميو كا تهللنه لو، كيؾق  نفدو  ح عؽ لمنزهللسعميو سف ي

 خن خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنُّ  قال هللا تعالى:
 .ٖٙا حخام   َّمنىنينجهمه

، ك كػ يبهلًل لع ام تػفلؾا عػؽ الدػهللع  اتػتبعهلل اً كالسردمحمفؾف لسهلل  ؾعدكا بهللالكهللفركف كالسشهللفنؾف 
 .(ٕ)لمدهللع 

ؾُف َقِريبػهلًل نهلل لعمسػ كيخبرؾ أ َلَع َّ الدػهللع  َ ُكػ، سو أ َكَنهلل ُيْدِنيَػ ا لهلل دمحمقهللؿ الذؾحهللن    
، كالتػػ حير لكػػؾف الدػػهللع  فػػ  لغرفيػػ ، كانترػػهللم أ قريبػػهلًل ا عمػػب اا سو فػػ  زنػػهللف قريػػب
، كالخظػهللم لرتػؾؿ هللا صػمب نع حؾف  فنيج الدػهللع  لػيس بحنينػ  نعشب اليـؾ سك الؾقت

، فكيػ  تيػهلل كىػؾ  نتػؾؿ هللانػت نحجؾبػ  عشػو   لعمػؼ كقهللا عميو كتمؼ لبيػهللف سنيػهلل إذا حهلل
 .(ٖ)ؽ الشهللي؟ كف  ى ا  يديد ليؼ عغيؼبغيره ن

، فػػهلللشب  ملسو هيلع هللا ىلص   لعمػػؼ الغيػػب نرػػؼ نههللنتػػو عشػػد هللا كىػػؾ ا عتنػػهلل  سف هللا كحػػده لعمػػؼ الغيػػب
 يػػػر البذػػػر، كىػػػ ه الخيريػػػ   ذػػػس  حػػػ  الخيػػػرا  السظمنػػػ ، كنػػػع ىػػػ ا فمػػػيس لػػػو حػػػي فػػػ  

 فميس لعمؼ الغيب كليس لسمػ الزرن كالشفع ك  لسمػ ذلػ لغيره. رهللئص الربؾبي ، 

                                         

 (.ٜٖٖ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٚٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ)
 (.ٖٙٙ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )٘ٛٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
 (.ٖٙٙ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ)



ٖٓٚ 

 

 

 محجخمخجسحسخسمسحصخصمصُّ  قال تعالى:

 .ٕفهللطر   َّجضحضخضمضحطمظجعمعجغمغجفحف

ا عتنػػهلل  سف هللا تػػبحهللنو ىػػؾ السترػػرؼ كحػػده فػػ   ػػد ير الكػػؾف نػػؽ إلجػػهلل  كإحيػػهللس كإنهلل ػػ  
 كدمحممب الخيرك فع ور، ح  ذلػ نؽ نعهللن  الربؾبي .

 مب جئحئخئمئهئجبحبخب يي مينيىيُّ  كسهلل قهللؿ  عهلللب 

 مح هبجتحتختمتهتمثحجمججح

 َّحضخضمضحطمظجع جض جخمخجسحسخسمسحصخصمص
  .ٖٛالخنر 

فهللآللػػهلل  التػػ   تحػػدل عػػؽ سحػػؾاؿ الخمػػي كالكػػؾف كبػػدلع الرػػشع  حميػػهلل  ػػدؿ عمػػب 
كدمحمػػػؾ  هللا ك فػػػر ه بهلللكسػػػهللؿ كالجػػػالؿ، كالفظػػػرت كا لسػػػهللف  ؾدمحمػػػؾ  هللا سنػػػر  ػػػدى  فظػػػرو   

 ان  ؾدمحمؾ  الخهلللي تبحهللنو. لحتهللج إلب إقهللن  الدلي  فهلللفظرت الدميس  نجبؾل  عمب ا قر 
لند قرن ا نهللنهللف السنرؾ   تؾحيد ا لؾىي  ىؾ إفرا  هللا  عهلللب بففعهللؿ العبهلل  

 كف تؾاه، حهلللدعهللس كالخؾؼ كالردمحمهللس كالتؾح  كريرىهلل نؽ العبهلل ا  النمبي ، كإفرا ه 
بهلللعبهلل ا  البدني  حهلللرالت كالريهللـ كالحم كريرىهلل، فسؽ صرؼ وي هلل نؽ العبهلل ا  لغير 

 فند سورؾ نع هللا ف  ا لؾىي  حسهلل تيف   ف  ا نثم ، كقد  شؾعت طرؽ ا تتد ؿ هللا
عشد ا نهللنيؽ،  هللنت ا تتد ؿ  تؾحيد الربؾبي  حففعهللؿ هللا نث  الخمي، ك مي هللا 

كرير ذلػ، ك هللنت بهلل تتد ؿ بعجخ  كا حيهللس كا نهلل   كالرزؽ كإنخاؿ ا نظهللن، كالشيهللن،
، ك هللنت لدتدؿ بفنر هللا بعبهلل  و كنييو عؽ عبهلل ت رلي  السذرحيؽ عمب  ؾحيد ا لؾىي 

 ريره، كريرىهلل نؽ ا  ل  الت  لدتدؿ  يهلل عمب  ؾحيد هللا كنف  العبؾ ل  لغيره.
 ّٰرئزئمئنئىئيئربزبمبنب ِّ ٰىٌٍَُُّّّّّ  قال هللا تعالى:

فهللطر   َّيثىفيفىقيق ىث يبرتزتمتنتىتيترثزثمثنث ىب
ٗٓ. 



ٖٓٛ 

 

 

جهللج عمب السذرحيؽ كإبظهللؿ احت ي ه اآللول ذحر ا ؽ دمحمخو عشد  فديره
 .(ٔ)لس ىبيؼ

 كسف لخبػػػركه سف يػػػؾبخيؼ كيبهػػتيؼ  نبيػػو ملسو هيلع هللا ىلص سنػػػرتػػبحهللنو كقػػهللؿ الذػػػؾحهللن   سف هللا 
 نػػهللذا عػػؽ وػػرحهللئكؼ  س بركنػػ، نػػؽ  كف هللا كىؼىؼ رليػػ  كعبػػدك عػػؽ الذػػرحهللس الػػ يؽ ا خػػ 

وػػرح  نػػع هللا فػػب  منيػػهلل سك  سى سـ ليػػؼ ليػػؼ وػػرؾ فػػ  الدػػسهللكا سـ  ، منػػؾا نػػؽ ا نض
 .(ٕ)لدتحنؾا   لػ الذرح  ف  ا ليي  نمكيهلل سك التررؼ فييهلل حتب

 قرن ا نهللنهللف  ؾحيد ا لؾىي  با بهلل  العبهلل ت  كحده كنف  الذريػ.
 كالعبهلل ت  ظمي ف  المغ  عمب نعهللف نتعد ت نشيهلل  الخزؾع كال ل ، كالنؾت كالرالب ،

 .(ٖ)كا نف  كالكراى ، كالظهللع  كالتشدػ كالسسمؾحي 
سنهلل العبهلل ت ف  الذرع  فاف نعهللنييهلل  تشؾع بحدب اعتبهللنا  تيهللقهلل يهلل، فهلللعبهلل ت بهللعتبهللن 

سصميهلل ى  نردن بسعشب التعبد، كى   ي ا السعشب الت ل   كالخزؾع لو بفع  سكانره 
 كادمحمتشهللم نؾاىيو، نع السحب  كالتعغيؼ.

بهللعتبهللن سفرا ىهلل ى  اتؼ بسعشب الستعبد بو، كى   ي ا السعشب اتؼ دمحمهللنع لكّ  كالعبهلل ت 
  .(ٗ)نهلل لحّبو هللا كير هلله نؽ ا قؾاؿ كا عسهللؿ الغهللىرت كالبهللطش 

كعبهللنا  سى  العمؼ ف   عريف العبهلل ت كبيهللف نعشهللىهلل كإف  عد   في     خرج عسهلل 
 تبي.

                                         

 (.ٕٗٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ)
 (. ٖٕٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)
 ٕٕٚ/ ٖ(، لدهللف العرم )ٗٓ٘ - ٕٓ٘/ ٕ(، الرحهلل  )ٖٕ٘ٓ - ٜٜٕٕ/ ٖ ي يب المغ  ) (ٖ)
 (.ٜٖٚ - ٖٛٚ(، النهللنؾي السحيو )ص ٖٕٚ -

(، ٖ٘حتػػهللم التؾحيػػد )ص (،  يدػػير العخيػػخ الحسيػػد فػػ  وػػر  ٙ - ٘العبؾ لػػ    ػػؽ  يسيػػ  )ص  (ٗ)
 .(ٗٛ/ ٔهللنج النبؾؿ لحهللف  الحهس  )نع



ٖٜٓ 

 

 

 حص مخجسحسخسمسُّ  قهللؿ هللا  عهلللب  
 .٘البيش    َّجغمغ مع خصمصجضحضخضمضحطمظجع

حيؽ بعثو إلب اليسؽ  )إنػ  ندـ عمب قـؾ نؽ  -ن   هللا عشو  -لسعهللذ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قهللؿ 
سى  الكتهللم فميهؽ سكؿ نهلل  دعؾىؼ إليو ويهلل ت سف   إلو إ  هللا كسف دمحمًا نتؾؿ هللا ...( 

 سف يؾحدكا هللا( الحديج، كف  نكال   )فهلل عيؼ إلب عبهلل ت هللا(، كف  نكال   )فهلل عيؼ إلب

(ٔ). 
  " كدمحمو الجسع  يشيسهلل  سف السرا  بهلللعبهلل ت  التؾحيد، كالسرا  بهلللتؾحيد  ا ؽ حجر قهللؿ

 .(ٕ)ا قران بهلللذيهلل  يؽ"
 .نعشب العبهلل ت ف  المغ  ال ؿ كالخزؾع كا ننيهلل ذحر الذؾحهللن  ك 

كعبػػهلل ت هللا إ بػػهلل   كفػػ  ا صػػظال   سقرػػب رهلللػػهلل  ا لخزػػؾع كالتػػ ل ، كقػػهللؿ 
 .(ٖ) ؾحيده ك رديي نتمو كالعس  بسهلل سنخؿ ف  حتبو

كن   رلهلل  حثيرت  ؾدمحمب عمب العبهلل  سف لفر كا هللا  تؾحيد العبهلل ت، كيخرػؾه  يػهلل 
 .كحده  كف تؾاه 

 ىم خلملىليلجمحمخمممُّ  :قال هللا تعالى 

 ىهيهجيحيخيميىيييٰذ مه يمجنحنخنمنىنينجه

  .ٕٔفهللطر   َّٰىٌٍّّ ٰر

هللا ككحدانيتػػػو كإنعهللنػػػو عمػػػب كالنرػػػد بهللآللػػػ  التشبيػػػو عمػػػب قػػػدنت قػػػهللؿ ا ػػػؽ دمحمػػػخو 

                                         

س ردمحمو البخهللنو، حتهللم الخحهللت، بهللم س   الردق  نؽ ا رشيهللس ك ر  ف  الفنراس حيج حهللنؾا  رقؼ  (ٔ)
( نؽ حديج ٜٕ(، كندمؼ، حتهللم ا لسهللف، بهللم الدعهللس إلب الذيهلل  يؽ كورائع ا تالـ  رقؼ )ٜٙٗٔ)

 ا ؽ عبهللي.
 (.ٖٗ٘/ ٖٔو )فت  البهللن  (ٕ)
 (.ٔٔٔ/٘( ك)ٛ٘ٔ/ٔفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ)



ٖٔٓ 

 

 

ه... إلب سف قهللؿ  ك يشب ػ نث   بير سو   لخبرؾ بػهلل نر نخبػر نثػ  نخبػر عػهلللؼ، عبهلل 
 .(ٔ)ف  إ بهللنه سف ا صشهللـ لهفركف يـؾ النيهللن  بسؽ عبدىؼ لعش  نفدو  عهلللب،

صشعتو نهلل  ندـ ىؾ ى ا ال ى نؽ  وس هللا نبهؼ لو السمػكقهللؿ الذؾحهللن   
 ؼ  يؽ  ...إلب سف قهللؿ الخهلللي السندن كالنهلل ن السنتدن السهلللػ لمعهلللؼ كالستررؼ فيو

تبحهللنو حهللؿ ىت س ال يؽ يدعؾنيؼ نؽ  كف هللا بفنيؼ   يشفعؾف ك  لزركف كلؾ تسعؾا 
السعشب لؾ دمحمعمشهلل ليؼ ...لعجخىؼ عؽ ذلػ نهلل اتتجهلل ؾا لكؼ  رفرض كالتنديعمب طرين  ال

ؼ إلب نهلل  عؾ سؾىؼ تسهللعهلل كحيهللت فدسعؾا  عهللسكؼ لكهللنؾا سطؾع  نشكؼ كلؼ لدتجيبؾا لك
نهلل  يتبرسكف نؽ عبهلل  كؼ ىؼ كينؾلؾف سى كيـؾ النيهللن  لهفركف بذرحهؼ ،إليو نؽ الكفر

 .(ٕ)كشتؼ إلهللنهلل  عبدكف 
لس   َّلكمكىك اك نثىثيثىفيفىقيقُّ  قال هللا تعالى:

ٖٖ. 
عمب التؾحيد كالحذر نع  عد  الشعؼ قهللؿ الذؾحهللن    ؼ ذحر تبحهللنو البرىهللف 

 . (ٖ)ك  حيرىهلل
 .ٖٚلس   َّجسحسخسمس مخ حجمججحمحجخُّ   قمله: 

كالسعشب سف ذلػ عالن   ال  عمب  ؾحيد هللا كقدن و ككدمحمؾم قهللؿ الذؾحهللن   
 .(ٗ)إلييتو

 .ٔٙلس   َّرثزثمثنث نتىتيتُّ  قال هللا تعالى:

 .(٘)سو عبهلل ت هللا ك ؾحيده سك ا وهللنت إلب  يؽ ا تالـ قهللؿ الذؾحهللن  
                                         

 (.ٕٛٓٔ-ٕٚٓٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ)
 (. ٜٓٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)
 (. ٜٖٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ)
 (. ٓٗٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٗ)
 (. ٓ٘ٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (٘)



ٖٔٔ 

 

 

 رت زئمئنئىئيئربزبمبنبىبيبُّ  قال هللا تعالى:
 .ٙ – ٘ص   َّ ىف زتمتنتىتيترثزثمثنثىثيث

كسف انذػػػؾا  نعشػػػهلله قػػػهللؿ ا ػػػؽ دمحمػػػخو  ىػػػ ا إنكػػػهللن نػػػشيؼ لمتؾحيػػػد، ...إلػػػب سف قػػػهللؿ  
لنػػؾؿ بعزػػيؼ لػػبعض  انذػػؾا كاصػػبركا عمػػب عبػػهلل ت رليػػتكؼ، ك   ظيعػػؾا دمحما فيسػػهلل يػػدعؾ 

 .(ٔ)إليو نؽ عبهلل ت هللا كحده
كنػهلل نفػهلله نػؽ الذػرحهللس  نػؽ التؾحيػد  ػؼ سنكػركا نػهلل دمحمػهللس بػو ملسو هيلع هللا ىلص كقهللؿ الذؾحهللن   

 .(ٕ)يهلل كاحدا كقررىهلل عمب هللا تبحهللنوصيرىهلل إل وهلل كاحدا سسدمحمع  اآللي  إلي فنهلللؾا
 يي زيمينيىيُّ  قال هللا تعالى:

 . ٘ٗالخنر   َّجتحتختمتهت هب جئحئخئمئهئجبحبخبمب

كيحبؾف ا وراؾ بو،  سف الكفهللن لهرىؾف  ؾحيد هللا ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن   
كإذا ذحر  سصشهللنيؼ لفرحؾف كيبتيجؾف  ،لمتؾحيد نؽ ودت الكراىي قمؾبيؼ اننبزت ك 

 . (ٖ) يهلل
 مث مبهبجتحتختمتهتُّ  قال تعالى:

 خس حجمججحمحجخمخجسحس

.ٙٙ – ٘ٙالخنر   َّمسحصخصمصجض  

 ذحػػر ا ػػؽ دمحمػػخو كالذػػؾحهللن  سف ىػػ ا الخظػػهللم نػػؽ بػػهللم التعػػريض لغيػػر الرتػػ  
 ف هللا قد عرسيؼ عؽ الذرؾ، ككدمحمو إيػرا  الخظػهللم عمػب ىػ ا الؾدمحمػو التحػ ير كا نػ ان 
لمعبػهلل  نػؽ الذػرؾ  نػو إذا حػهللف نؾدمحمبػهلل  حبػهللم عسػ  ا نبيػهللس عمػب الفػرض كالتنػدير فيػػؾ 

                                         

 (.ٕٚ٘ٔ-ٕٙ٘ٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ)
 (. ٓٓ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)
 (.ٙ٘٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (،ٜٕٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٖ)



ٖٕٔ 

 

 

 .(ٔ)نحبو لعس  ريرىؼ نؽ سنسيؼ نؽ بظريي ا كلب
 يكملىليلامممرنزنمننن ىك اكلكمكُّ  :قال هللا تعالى

 .ٕٔرهللفر   َّينٰى ىن

بو ك رحتؼ ذلكؼ بفنو إذا  ع  هللا كحده فب الدنيهلل  كف ريره حفر ؼ قهللؿ الذؾحهللن     
بهلل وراؾ بو ك جيبؾا الداعب كإف لذرؾ بو ريره نؽ ا صشهللـ سك ريرىهلل  تنشؾا ،  ؾحيده

إليو فبيؽ تبحهللنو ليؼ الدبب البهللعج عمب عدـ إدمحمهلل تيؼ إلب الخركج نؽ الشهللن كىؾ نهلل 
فهلللحهؼ  ، بو فب العبهلل ت التب نستيهلل الدعهللسهللا كإوراؾ ريره كهللنؾا فيو نؽ  رؾ  ؾحيد 

، إلب سف لخمؾ  فب الشهللن كعدـ الخركج نشيهللكحده  كف ريره كىؾ ال ى حهؼ عميهؼ بهلل
نهلل يت حر كيتع   تمػ ك  و..  ئ   ؾحيده كعالنهلل  قدن  وىؾ ال و يريهؼ رلهلل و سقهللؿ  

الؾعد كالؾعيد إ  نؽ يشيب سى يردمحمع  اآللهلل  البهللىرت فيدتدؿ  يهلل عمب التؾحيد كصدؽ
 .(ٕ)إلب طهللع  هللا بسهلل لدتفيده نؽ الشغر فب رلهلل  هللا

 جغ خصمصجضحضخضمضحطمظجعمع حص مسُّ  قال تعالى:
 .ٙٙرهللفر   َّ حك مغجفحفخفمفحقمقجك

سنر هللا تبحهللنو نتؾلو سف لخبر السذرحيؽ بفف هللا نيهلله عؽ قهللؿ الذؾحهللن   
 كىب سعبد ال يؽ  دعؾف نؽ  كف هللاف عبهلل ت ريره كسنره بهلللتؾحيد فنهللؿ ق  إن  نييت س

ي  كالشنمي  كىب ا  ل  العنم ا صشهللـ  ؼ  يؽ كدمحمو الشيب فنهللؿ لسهلل دمحمهللسن  البيشهلل  نؽ نب 
ستتدمؼ لو بهلل ننيهلل   وؼ لرم العهلللسيؽ سكسنر  سف ستم ،فانيهلل  ؾدمحمب التؾحيد

 .(ٖ)كالخزؾع

                                         

 (.ٗٙ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (،ٜٕٙٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ)
 (.ٙٚ٘-٘ٚ٘/ٗذؾحهللن ، )فت  الندير، ال (ٕ)
 (.ٜ٘٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ)



ٖٖٔ 

 

 

 يت مبنبىبيبرتزتمتنتىتُّ  قال تعالى:

 .ٖٖفرمت   َّرثزثمثنث

  سحد سحدؽ قؾ  نشو، كيد   ف  ذلػ حػ  نػؽ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن   سو 
 .(ٔ)عبهلل ت هللا سك طهللعتو  عهلل إلب

 خس مججحمحجخمخجسحس حج مثُّ  قال هللا تعالى:

 .ٖٚفرمت   َّحطمظجعمعجغ مض مسحصخصمصجضحضخض

ورع تبحهللنو فب  يهللف بعض رلهلل و البدلع  الدال  عمب حسهللؿ قهللؿ الذؾحهللن   
كالذسس قدن و كقؾت  ررفو لالتتد ؿ  يهلل عمب  ؾحيده فنهللؿ كنؽ رلهلل و المي  كالشيهللن 

نرىؼ بفف  ؼ لسهلل  يؽ سف ذلػ نؽ رلهلل و نيهللىؼ عؽ عبهلل ت الذسس كالنسر كس ،كالنسر
نيسهلل نخمؾقهللف نؽ نخمؾقهلل و   لدجدكا  عخ كدمحم  فنهللؿ    دجدكا لمذسس ك  لمنسر

 مي ى ه  وكاتجدكا  ال و  منيؽ س،فال لر  سف لهؾنهلل وريهيؽ لو فب نبؾبيتو
 .(ٕ)ا نبع  الس حؾنت
 رث ىبيبرتزتمتنتىتيت نب زبمبُّ  قال هللا تعالى:

 يق زثمثنثىثيثىفيفىق
 رن اكلكمكىكيكملىليلاممم
  قال تعالى:  .ٖ – ٕالخنر   َّحئخئ جئ زنمنننىنينٰىريزيمينيىييي

 – ٔٔالخنر   َّمنىنين خن خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنُّ 
ٕٔ . 

سف لنرػػد العبػػد بعسمػػو  نا  ػػالصذحػػر ا ػػؽ دمحمػػخو كالذػػؾحهللن  وػػركم العبػػهلل ت  

                                         

 (.ٕٔٙ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (،ٕٖٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ)
 (.٘ٔٙ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ)
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، كالػػػديؽ كدمحمػػػو هللا تػػػبحهللنو كالػػػديؽ العبػػػهلل ت كالظهللعػػػ  كنستػػػيهلل  ؾحيػػػد هللا كسنػػػو   وػػػريػ لػػػو
الخػػػهلللص ىػػػؾ ا تػػػالـ الػػػ و وػػػرعو هللا لعبػػػهلل ه ك  لنبػػػ  ريػػػره، كالخػػػهلللص الرػػػهللف  نػػػؽ 

 . (ٔ) ل   لي  عمب كدمحمؾم الشي  كإ الصيهلل عؽ الذؾائب، كف  اآلوؾائب الذرؾ
 جك جفحفخفمفحقمقُّ  قال هللا تعالى:

 .ٕٔا حخام   َّ حم حكخكلكمكجلحلخلملهلجم

ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  الذرم الثهللن  لمعبهلل ت  الستهللبع ، كى  ا قتداس بهلللشب  
 .(ٕ)ملسو هيلع هللا ىلص ف  الينيؽ كالربر كتهللئر الفزهللئ 

 خنمنىنينجهمهُّ  قال هللا تعالى: 

 .ٓٙرهللفر   َّييٰذ ىي ىهيهجيحيخيمي

ىػػؾ الظمػػب   -كىػػؾ نػػؽ سنػػؾاع العبػػهلل ت -الػػدعهللس ىشػػهلل ذحػػر ا ػػؽ دمحمػػخو كالذػػؾحهللن         
، كىػ ا كعػد ننّيػد بهلللسذػي  ، كىػ  نؾافنػ  النػدن رالدػتاؿ بجمػب الشفػع ك فػع الزػك كالررب  

س نبػ  عبػهلل  كؼ كسرفػر   لسؽ سنا  سف لدتجيب لو، كقي   ا عػؾن  ىشػهلل   كحػدكنب كاعبػدكن
 .  (ٖ)لكؼ  دلي  قؾلو بعده  إف ال يؽ لدتكبركف عؽ عبهلل    كقؾلو ملسو هيلع هللا ىلص  الدعهللس ىؾ العبهلل ت

إف الػػ يؽ لدػػتكبركف عػػؽ عبػػهلل    تػػيد مؾف دمحميػػشؼ  ا ػػريؽ ) سى ذليمػػيؽ صػػهللرريؽ       
كى ا كعيد وديد لسؽ اتتكبر عؽ  عهللس هللا كفيو لظ  بعبهلل ه عغيؼ كإحدهللف إلييؼ دمحمميػ  
حيج  ؾعد نؽ  رؾ طمب الخير نشػو كاتػتدفهللع الذػر بػو  يػ ا الؾعيػد البػهلللغ كعهللقبػو  يػ ه 

ؾا نربػػهلل كؼ كعؾلػػؾا فػػب حػػ  طمبػػهلل كؼ عمػػب نػػؽ سنػػرحؼ العنؾبػػ  العغيسػػ  فيػػهلل عبػػهلل  هللا كدمحميػػ
 تؾدمحميييػػػهلل إليػػػو كسنوػػػدحؼ إلػػػب التعؾيػػػ  عميػػػو كحفػػػ  لكػػػؼ ا دمحمهللبػػػ  بػػػو باعظػػػهللس الظمبػػػ  فيػػػؾ 

                                         

فت  الندير، الذؾحهللن ،  (،ٕٗٛٔ/ٖك) (ٜٕٚٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ)
 (.ٔٗ٘-ٓٗ٘/ٗك) (ٖٗ٘/ٗ)
 (.ٕٖٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (،ٙٙٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ)
 (.ٜٕ٘ٛ( كالترن و )ٕٗٙٔس ردمحمو س ؾ  اك  ف  تششو، نقؼ ) (ٖ)
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الكػػػريؼ السظمػػػي الػػػ ى لجيػػػب  عػػػؾت الػػػداعب إذا  عػػػهلله كيغزػػػب عمػػػب نػػػؽ لػػػؼ لظمػػػب نػػػؽ 
الؾعػد بهلل دمحمهللبػ   فزمو العغيؼ كنمكو الؾاتع نهلل لحتهللدمحمو نػؽ سنػؾن الػدنيهلل كالػديؽ قيػ  كىػ ا

ننيػػػد بهلللسذػػػي   سى ستػػػتجب لكػػػؼ إف وػػػ ت حنؾلػػػو تػػػبحهللنو ( فيهذػػػ  نػػػهلل  ػػػدعؾف إليػػػو إف 
 .(ٔ)وهللس

لجسع سكلب فال ، كاالظمب كالررب  اتتغير ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  النؾؿ سف الدعهللس ىشهلل
 . (ٕ)، عهللا سعمؼ عهللنض  يؽ النؾليؽ

 خص مججحمحجخمخجسحسخسمسحص حج ُّ  قال هللا تعالى:     

 .ٜٖا حخام   َّمصجضحض
، نؽ سنؾاع العبهلل ت الخؾؼ كالردمحمهللسف  ى ه اآلل  ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  

نؽ صفهلل  ا نبيهللس الدهللبنيؽ الت  انتدحيهلل هللا ف  حتهللبو سنيؼ يبمغؾف نهللسنتميؼ  يسهللسنك 
هللا بو إلب عبهلل ه ك ذيتو تبحهللنو ف  ح  فع  كقؾؿ ك  لخذؾف تؾاه ك  يبهلللؾف بنؾؿ 

 .(ٖ)الشهللي ك   تغييرىؼ     ذيتيؼ ننرؾنت عمب هللا
 مع جضحضخضمضحطمظجعُّ  قال هللا تعالى:    

 َّلكمكجلحلخلملهلجم خك جغمغجفحفخفمفحقمقجكحك
  .ٜالخنر  

 ؼ لسهلل ذحر تبحهللنو صفهلل  السذرحيؽ ك سدهيؼ بغير هللا عشد  قهللؿ الذؾحهللن  
اندفهللع السهركىهلل  عشيؼ ذحر صفهلل  الستنشيؽ فنهللؿ  سنؽ ىؾ قهللنت رنهللس المي  كى ا إلب 

 .ر ره نؽ  سهللـ الكالـ السفنؾن بو نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

                                         

-ٜٔ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (،ٖٔٔٔ-ٖٓٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ)
ٜٕ٘.) 

 ندمحم  ى ا النؾؿ الخنخذرو كا ؽ عهللوؾن كالدعدو كالذشنيظ . (ٕ)
 (.ٕٖٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (،ٗٚٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٖ)



ٖٔٙ 

 

 

كالسعشب ذلػ الكهللفر سحدؽ حهلل  كنآ ، سنؽ ىؾ قهللئؼ بظهللعهلل  هللا ف  الدراس  
كالزراس ف  تهللعهلل  المي ، ندتسر عمب ذلػ، رير ننترر عمب  عهللس هللا تبحهللنو عشد 

فيجسع  يؽ الردمحمهللس كالخؾؼ، كنهلل ادمحمتسعهلل ف  قمب ندمحم  ..إلب سف قهللؿ  نخكؿ الزرن بو.
 . (ٔ)إ  فهللز
 .ٕٔالرهللفهلل    َّزنمن رن مم ُّ قال هللا تعالى:      

ف  نعتندىسهلل كح لػ ف   ندـ حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهلل ف  رلهلل  الرفهلل     
 نبحج الستذهللبو. 

 .كسكتف  ىشهلل   حر نثهللؿ لؼ سذحره فيسهلل  ندـ كسور  سنو تيف   ف  رلهلل  العنيدت
 .َّزنمن رن ممُّ  كىؾ قؾؿ هللا  عهلللب 

، كسف قراست حسخت كالكدهللئ   ثبت صف  قراس يؽلي ه اآلل  ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  
 حسخت كالكدهللئ  قرسك ، سو عجبت لهلل دمحم" بفت  التهللس، َعِجْبتَ الجسيؾن" قرس، العجب 

 (ٖ).(ٕ)" بزؼ التهللسَعِجْبتُ  م  البخان"
س ر ف   يهللف ندفل  نؽ ندهللئ  العنيدت كى  إ بهلل  صف  العجب  هلللي فهلل تالؼ النرائتيؽ

نؽ اآلل  فتكؾف يميي بهلل نؽ رير  حريف ك   عظي  ك   كيي  ك   سثي ، تبحهللنو  
ىريرت لنؾؿ تسعت نتؾؿ هللا   س ، كدمحمهللس عؽ رلهلل  الرفهلل  عمب قراست حسخت كالكدهللئ 

عؽ س   ىريرت ن   ك  ،(ٗ)(الجش  ف  الدالت  قـؾ يد مؾف نؽ  هللاعجب )ملسو هيلع هللا ىلص لنؾؿ   
نؽ  -سك  حػ  -لند عجب هللا عخ كدمحم    »تؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصن قهللؿ ، قهللؿ  سلزهللً  هللا عشو

 َّ من   خكلكمكجلحلخلملهلُّ  ففنخؿ هللا عخ كدمحم  « فالف كفالن 
                                         

 (.ٜٖ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ)
كالحج  لمنراس الدبع ،  (،ٕٕٙ(، كالشذر، ا ؽ الجخنو، )صٚٗ٘الدبع ، ا ؽ نجهللىد، )ص  (ٕ)

 (.ٙٓٙ(،  كحج  النراسا ، ا ؽ زنجم ، )ص ٖ٘/ٙ) الفهللنت ،
 (.ٖٙٗ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٖٕٗٔ/ٖالتديي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٖ)
 (.ٓٙ/ٗنكاه البخهللنو ف  صحيحو بهللم ا تهللنى ف  الدالت ) (ٗ)
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بنراست الزؼ عمب إ بهلل  صف  العجب  ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن اتتدؿ  كقد .(ٔ) ٜالحذر  
الذهللم ليدت حديج عنب   ؽ عهللنر  )إف هللا عخ كدمحم  ليعجب نؽ كى  صف  فعمي  كب

 .(ٕ)لو صبؾت(
فتؾحيد ا لؾىي  نتزسؽ لتؾحيد ا تسهللس كالرفهلل ، فتبيؽ  ي ا سف ا نؾاع 

 الثال   نر بظ  كنتالزن  لهس  بعزيهلل بعزهلل ك  يشفع سحدىسهلل  دكف اآل ر.
فكسهلل   يشفع  ؾحيد الربؾبي   دكف  ؾحيد ا لؾىي  فك لػ   لر   ؾحيد 

ك  لهس   ؾحيد ا لؾىي  كالربؾبي   دكف  ؾحيد ا تسهللس ا لؾىي   دكف  ؾحيد الربؾبي  
 كالرفهلل .

  

                                         

 (.ٛٗٔ/ٙنكاه البخهللنو ف  صحيحو حتهللم التفدير) (ٔ)
(، ٚٗٔ/ٗ(، كا ؽ عدو، ف  الكهللن ، )ٖٗٚٔ) (، كس ؾ لعمب نقؼٔ٘ٔ/ٗنكاه سحسد ف  ندشده ) (ٕ)

 كالحديج ف  تشده ا ؽ لييع  كىؾ  عي ، ك عفو ا ؽ حجر.
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   ا لسهللف بهلللسالئك .لسطمب ال ا )ا
  عريف السالئك  

اليسخت  ،سص  السمػ نفر  كدمحمسعو السالئك  نؽ الفع  الثال   سلػ الَسَمُػ نؽ السالئك  
اليسخت نؽ ا لؾؾ، سصمو نفلػ  تندلؼ كالكهللؼ كالالـ سص  كاحد كىؾ  حس  الرتهللل ، ك 
...  ؼ  رحت ىسخ و لكثرت ا تتعسهللؿ  ،كى  الرتهللل   ؼ قمبت كقدنت الالـ فني  نألؾ

 .(ٔ)ّ كىهلل إليو فنهلللؾا نالئك  كنالئػفني  َنمَػ فمسهلل دمحمسعؾه ن 
 سنهلل التعريف ا صظالح  

فهلللسالئك  ى   " سدمحمدهللـ لظيف  سعظيت قدنت عمب التذهُّ  بفوههللٍؿ نختمف  ندهشيهلل 
 .(ٕ)ا   منت نؽ الشؾن"الدسؾ 

يرى ا نهللنهللف سف السالئك  عبهلل  هللا السهرنؾف، لعبدكنو كيدبحؾنو كيظيعؾنو ك  
لعرؾنو، كسف ليؼ سعسهللً ن نشيؼ حسم  العرش كتههللف الدسؾا  كحفغ  عمب  ش  ر ـ.. 

 ك  لعرؼ عد ىؼ إ  هللا.
ككدمحمؾ  السالئك  ال يؽ حهللف نشيؼ كتهللئو  يؽ هللا كبيشيؼ، كالرّ  عمب نؽ  قهللؿ ا ؽ دمحمخو 

 .(ٖ)..كفر بذ س نؽ ذلػ
 ا اات الت) تتحدث  ُ السالئ ج    
رلهلل   ف  حنين  السالئك ، كيؾ   سكصهللفيؼ،ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  نهلليبيؽ كقد 

 كثيرت، كسحهلل يج نتعد ت.
 جئ ينٰىريزيمينيىيييُّ  قال هللا تعالى:

 .ٔفهللطر   َّحجمججح مث حئخئمئهئجبحبخبمبهبجتحتختمتهت

                                         

(،  فدير ٔٔٙٔ/ ٗ(، الرحهلل  )ٕٖٕٔالنهللنؾي السحيو )ص  (،ٜٙٗ/ ٓٔلدهللف العرم ) (ٔ) 
 (.ٚٗٗ - ٗٗٗ/ ٔالظبرو )

 (.ٖٖ٘/ ٕ)ا ؽ  يسي  ،(، نشيهللج الدش ٖٖ٘/ ٙ)ا ؽ حجر،  ،فت  البهللنو  (ٕ) 
 .(ٔٚ/ٔالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٖ) 
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ُ منت السالئك  نؽ نؾن، ك مي الجهللف نؽ نهللنج نؽ نهللن، ) -ملسو هيلع هللا ىلص  -   قؾلو كنؽ الدش
 .(ٔ)(ك مي ر ـ نسهلل كص  لكؼ

دمحمهللع  السالئك  نتال سو كتهللئو  يؽ هللا كبيؽ ا نبيهللس نتررفيؽ ف  قهللؿ ا ؽ دمحمخو  
 .(ٕ)سنر هللا

 .(ٖ)نؽ السالئك  ىؼ دمحمبري  كنيههللئي  كإترافي  كعخنائي  كقهللؿ الذؾحهللن   كالرت 
  ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  عشد قؾؿ هللا  عهلللب

 منىنينجهمهىهيهجيحيخيمي خن خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنُّ 

سف السالئك  إذا تسعؾا الؾح  إلب دمحمبري  لفخعؾف ل لػ فخعهلًل  ،ٖٕتبف  َّيي ىي
فاذا زاؿ الفخع عؽ قمؾبيؼ قهللؿ بعزيؼ لبعض  نهللذا قهللؿ نبهؼ؟ فينؾلؾف  قهللؿ  عغيسهللً 
 الحي.

السالئك  إذا قزب هللا ا نر ف  الدسهللس  ربت  )  سف الشب  ملسو هيلع هللا ىلص قهللؿ  س   ىريرت فعؽ
، فاذا فخع عؽ قمؾبيؼ كفنو تمدم  عمب صفؾاف يشف ىؼ ذلػ  بفدمحمشحتيهلل  زعهللنهلًل لنؾلو

                                         

( نؽ حديج ٜٜٕٙس ردمحمو ندمؼ، ف  حتهللم الخىد كالرقهللئي، بهللم ف  سحهلل يج نتفرق   رقؼ ) (ٔ) 
 .-ن   هللا عشيهلل  -عهللئذ  

 .(ٕٗٓٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ) 
السؾ  عخنائي ، إ  سنو لؼ  ر   دسي  اوتير سف اتؼ نمػ  ،(ٕٓٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ) 

نمػ السؾ   ي ا ا تؼ ف  النررف الكريؼ ك  ف  الدش  الشبؾي  الرحيح ، كإنسهلل كن  ذلػ ف  بعض 
الجـخ بهلللشف  ك  بهلل  بهلل ، فال نثبت سف  اآل هللن كالت  قد  كؾف نؽ ا ترائيميهلل  كعمب ى ا،   يشبغ 

   نفؾض ا نر إلب هللا  عهلللب كندسيو بسهلل تسهلله هللا  اتؼ نمػ السؾ  عخنائي ، ك  نشف  ذلػ،
 َّ هن هلجمحمخمممجنحنخنمن مل حلخلُّ   عهلللب بو "نمػ السؾ " قهللؿ هللا  عهلللب 

كقهللؿ ا ؽ حثير  "كسنهلل نمػ السؾ  فميس بسرر  بهللتسو ف  النررف، ك  ف  ا حهلل يج ، ٔٔالدجدت  
ير  ف   دسيتو  كقهللؿ الدشدو  "لؼ، ض اآل هللن بعخنائي ، عهللا سعمؼ"الرحهلل ، كقد دمحمهللس  دسيتو ف  بع

، قهللؿ  "كلؼ -بعد سف ذحر سف نمػ السؾ  اوتير سف اتسو عخنائي  -كقهللؿ السشهللكو ، حديج نرفؾع" 
 .عمب  دسيتو   لػ ف  الخبر" سق 
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، كف  نعشهلله (ٔ)الحديج« حّي كىؾ العمّ  الكبير  القهللؿ نبهؼ؟ قهلللؾا  لم و قهللؿ قهلللؾا  نهللذا
  .(ٕ)سحهلل يج

يرت  هللا السالئك  إلب ا نبيهللس عمييؼ الرالت كالدالـ، كنؽ ىت س السالئك  نؽ لو 
دمحمشهللحهللف كنشيؼ نؽ لو  ال   سدمحمشح  كنشيؼ نؽ لو سنبع  سدمحمشح ، يشخلؾف  يهلل إلب ا نض 

 ا نض إلب الدسهللس. كيعردمحمؾف  يهلل نؽ
ْمقِ " ؼ ذحر ا نهللنهللف الخالؼ ف  السرا    عمب  سد  سقؾاؿ  "ر ِزلدي ِ ) اْلخ 

النؾؿ ا كؿ  السرا   خيهلل ت الخمي حدؽ الرؾ ، نركو عؽ الخىرو كا ؽ دمحمريم 
 كالحدؽ.

 السرا   خيهلل ت الخمي سو حدؽ الؾدمحم . النؾؿ الثهللن  
 النؾؿ الثهلللج  السرا  سو حدؽ الح .

 .الرابع  السرا   خيهلل ت الخمي سو ف  سدمحمشح  السالئك  النؾؿ
 النؾؿ الخهللنس  سف ى ا عمب ا طالؽ ف  ح  زيهلل ت ف  السخمؾقيؽ.

كالرادمحم  نهلل ندمحمحو ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  سف اآلل   عؾ  عمب سدمحمشح  السالئك  كالخمي 
 . (ٖ)عسؾنهلًل  ا   ف  ذلػ عمب كدمحمو التزسيؽ، كالعسـؾ سكلب

 مي هللا  عهلللب،  منيؼ لعبهلل  و، كاصظفهللىؼ لنربو، كا تريؼ  تد ير فهلللسالئك   مي نؽ 
  سنره، كدمحمعميؼ تفراسه كنتمو إلب  منو.

 جخ متهتمثحجمججحمح خت جتحتُّ  قال هللا تعالى:
 جضحضخضمضحطمظجعمع مص مخجسحسخسمسحصخص

 .ٚرهللفر   َّمغ جغ
السالئك  يتنشؾف بهلل كبه  نهلل لو نؽ صفهلل  الجالؿ كالكسهللؿ، كيندتؾنو عسهلل   يميي  

 شؾف بو.كانتد  هللا إلسهللف  ؾاص السالئك  سنيؼ يتن بو
                                         

 .(ٜٙ٘٘ رقؼ ) ندمؼ،( ك ٕٕ٘ٗالبخهللنو ف  صحيحو )س ردمحمو  (ٔ) 
 .(ٜٖٛ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (،ٜٙٔٔ-ٜ٘ٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ) 
 .(ٖٓٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (،ٕٗٓٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٖ) 
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كنعمـؾ سف حسم  العرش كنؽ حؾلو يتنشؾف بهلل فهلللجؾام سف ذلػ قهللؿ ا ؽ دمحمخو  
 (ٔ) ..إعيهللن لفزيم  ا لسهللف كورفو

سف السالئك  ال يؽ   كالسعشب ...، كنؽ حؾلو ؼ ذحر سحؾاؿ حسم  العرشقهللؿ الذؾحهللن   
ىؾف هللا نمتبديؽ بحسده السالئك  ال يؽ ىؼ حؾؿ العرش يشخ ، كح لػ لحسمؾف العرش

 .(ٕ)، كيدتغفركف هللا لعبهلل ه الستنشيؽ بوعمب نعسو، كيتنشؾف بهلل
كا لسهللف  يؼ ىؾ الرحؽ الثهللن  نؽ سنحهللف ا لسهللف الت    لر  إلسهللف العبد إ   يهلل،   

 كىؾ يشتغؼ سنؾنًا سنبع  
 ا كؿ  ا لسهللف  ؾدمحمؾ ىؼ.

ا لسهللف بسؽ عمسشهلل اتسو نشيؼ بهللتسو حجبري ، كنيههللؿ، كنهلللػ، فند س بر هللا الثهللن   
 مي ننىنينٰىريزيُّ  عشيؼ، كتسهللىؼ بفتسهللئيؼ ف  حتهللبو فنهللؿ 
 ، كقهللؿ ٜٛالبنرت   َّنيىيييجئحئخئ

كنؽ لؼ نعمؼ ستسهللسىؼ نتنؽ  نٚٚالخ رؼ   َّحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍُّّّ 
  يؼ إدمحمسهللً .

 الثهلللج  ا لسهللف بسهلل عمسشهلل نؽ صفهلل يؼ.
 لسهللف بسهلل عمسشهلل نؽ سعسهللليؼ.الرابع  ا 

كالنررف نسمؾس   حرىؼ، كسصشهللفيؼ، كسعسهللليؼ، كنرا بيؼ ...       خمؾ تؾنت نؽ تؾن 
النررف عؽ ذحر السالئك   رريحهلًل، سك  مؾيحهلًل، سك إوهللنتن كسنهلل ذحرىؼ ف  ا حهلل يج 

سحد  -ـ عمييؼ الدال -الشبؾي  ففكثر كسوير نؽ سف ي حر، كلي ا حهللف ا لسهللف بهلللسالئك  
 .(ٖ)ؾؿ الخسد  الت  ى  سنحهللف ا لسهللفا ص

                                         

 .(ٖٓٓٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
 .(ٖٚ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ) 
 (.ٖٖٚ/ ٔ(، كور  العنيدت الظحهللكي  )ٖٔٔ - ٕ٘ٔ/ ٕإرهلل   الميفهللف ) (ٖ) 
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عمب تتاؿ دمحمبري  عؽ ا لسهللف  بيهللف سنحهللنو الدت ، كإ بهللنه بفف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كإدمحمهللب  الشب  
ا لسهللف بهلللسالئك  نحؽ نؽ سنحهللف ا لسهللف،  لي  كا   عمب سف كدمحمؾ  السالئك   هلل ت 

 ليو وػ.بهلللدلي  النظع  ال و   لسهؽ سف يتظرؽ إ
كنؽ ىشهلل حهللف إنكهللن كدمحمؾ  السالئك  حفر، لسخهلللفتو نص حتهللم هللا الكريؼ كتش  نتؾلو 
ا نيؽ، فسؽ حفر  يؼ سك حهللكؿ التذهيػ ف  كدمحمؾ ىؼ فيؾ حهللذم حهللفر   ح  لو ف  

  ا تالـ لتك يبو   عهلللب كلرتؾلو كلمستنشيؽ.
دمحمسم  نؽ ا حهلل يج  بعد سف ذحر -نحسو هللا  -قهللؿ الحهللف  ا ؽ حجر العدنالن  
  "كف  ى ا كنهلل كن  نؽ النررف ن  عمب نؽ سنكر -الؾان ت ف  وفف السالئك  كصفهلل يؼ

  .(ٔ)كدمحمؾ  السالئك  نؽ السالحدت"
 حف حطمظجعمعجغمغجف مض حضخضُّ  :قال هللا تعالى

 جلحلخلملهلجمحمخم مك خفمفحقمقجكحكخكلك

 خنمنىنينجهمهىهيهجيحي حن خلملىليلجمحمخمممىميمجن مم

  .ٜ٘ٔ – ٜٗٔالرهللفهلل    َّّٰرئ ِّ ميىيييٰذٰرٰىٌٍَُّّّّ خي
تبحهللنو قريش كقبهللئ  نؽ العرم ال يؽ يخعسؾف سف السالئك   شهلل  بهللتتفتهللئيؼ كبخ هللا 

 معجغمغجفُّ  ،  ؼ زا  ف   ؾبيخيؼ، ك نريعيؼ، فنهللؿعمب طرين  التنريع كالتؾبيخ

، ؿ إلب نهلل ىؾ سوّد نشو ف  التبهيتفف رم عؽ الكالـ ا كّ   َّخفمف حف
  شهلل ليؼ، كى ا حنؾلو يؼ، سو  حي  دمحمعمؾىؼ إنهلل هلًل، كىؼ لؼ لحزركا عشد  منكالتيهؼ 

 مح جتحتختمتهتمثحجمججح هب مبُّ 
ف نث  ذلػ   لعمؼ إ    سفبّيؽ تبحهللنو، ٜٔالخ رؼ   َّجخمخجس
، ك  ىؾ نسهلل يدنؾ بهلللعن  ؽ الدسع، ك   ّؿ  لي  عمب قؾليؼ نبهلللسذهللىدت، كلؼ لذيدكا

 .(ٕ)حتب يشدبؾا إ ناكو إلب عنؾليؼ

                                         

 (.ٖٙٓ/ ٙفت  البهللنو ) (ٔ) 
 .(ٕٜٗ/ٗ، فت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٕٓ٘ٔ/ ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ) 
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 أ سال السالئ ج:
  يهلل السالئك  كسنرىؼ بهلللنيهللـ  يهلل، في  عمب قدسيؽ بهلللشدب  إلب ا عسهللؿ الت  حم  هللا 

سعسهللؿ عهللن  لذترحؾف دمحمسيعهلًل فييهلل، ك تسث  ف  عبهلل ت هللا تبحهللنو، ك دبيحو لياًل كنيهللنًا، 
الرهللفهلل    َّيل ىل اكلكمكىكيكملُّ  بال نم  ك  فتؾن، قهللؿ  عهلللب 

، كقهللؿ ٕٓا نبيهللس   َّختمتهت حت هبجتُّ  كقهللؿ  عهلللب ، ٙٙٔ – ٘ٙٔ
 َّ حل مفحقمقجكحكخكلكمكجل خف مغجفحفُّ   عهلللب 

 .(ٔ)ٖٛفرمت  
 سعسهللؿ  هللص  لبعض السالئك ، سنرىؼ هللا بهلللنيهللـ  يهلل. -م

ظيرت عمب كا عسهللؿ الخهللص  بهلللسالئك  حثيرت،  ّؿ النررف الكريؼ، كالدش  الذريف  الس
، كى  نّسهلل لجب عمب الستنؽ ا لسهللف  يهلل طبنهلًل لسهلل  ّيشو هللا كنتؾلون بعٍض نشيهلل
 - (ٕ)بهلللشدب  إلب ا عسهللؿ الت  لنؾنؾف  يهلل سصشهللؼكالسالئك  

 خت جتحتُّ  فسشيؼ َحَسمُ  العرش، قهللؿ  عهلللب  - ٔ
 مص مخجسحسخسمسحصخص جخ متهتمثحجمججحمح

 كقهللؿ  عهلللب ،  ٚرهللفر   َّمغ جغ جضحضخضمضحطمظجعمع

 .(ٖ)ٚٔالحهللق    َّاك يق رثزثمثنثىثيثىفيفىقُّ 
 كنشيؼ السؾحمؾف بهلللجشهللف كإعدا  الكران   ىميهلل. - ٕ
ك ع يِب سىميهلل، كىؼ الخبهللني ، كُنَندَّنؾىؼ  دع  عذر، كنشيؼ السؾحمؾف بهلللشهللِن  - ٖ

ـ الخخن ، حسهلل قهللؿ  عهلللب  ، ٖٓالسد ر   َّيت ىت متنتُّ  ك هللزنيهلل نهلللػ، كىؾ ُنَندَّ

                                         

 .(ٙٔٙ/ٗ، فت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٕٕٖٔ/ ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
( كنهلل ٜٓٗالر  عمب السشظنييؽ   ؽ  يسي  )ص  -ى ه ا صشهللؼ ليس عمب تبي  الحرر،  (ٕ) 

( كنهلل بعدىهلل، ٘ٓٗ/ ٕ( كنهلل بعدىهلل، ور  الظحهللكي  )ٕ٘ٔ/ ٕبعدىهلل، إرهلل   الميفهللف   ؽ النيؼ )
 ( كنهلل بعدىهلل.ٖٙ/ ٔنعهللنج النبؾؿ )

 .(ٖٚ٘/ٗ، فت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٖٓٓٔ/ ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٖ) 
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 كقؾلو ، ٚٚالخ رؼ   َّحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍُّّّ  كقؾلو 

 مقجكحكخكلكمكجلحل حق جفحفخفمفُّ 

 َّحطمظجعمعجغمغجفحفخف مض جضحضخضُّ   ، كقهللؿ  عهلللبٜٗرهللفر   َّ خل
 .ٙالتحريؼ  

 السؾحمؾف بحف   ش  ر ـ ف  الدنيهلل، قهللؿ  عهلللب كنشيؼ  - ٗ

، سو ٔٔالرعد   َّخض حئخئمئهئ جئ ٰىريزيمينيىيييُّ 
 نعو نالئك  لحفغؾنو نؽ  يؽ يدلو كنؽ  مفو، فاذا دمحمهللس قدن هللا  عهلللب   خّمؾا عشو.

 قهللؿ  عهلللب  كنشيؼ السؾحمؾف بحف  سعسهللؿ العبهلل  كحتهلل تيهلل، - ٘

ؽ   َّىيييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّ مي جهمهىهيهجيحيخيُّ 

 – ٓٔا نفظهللن   َّىتيت نت يبرتزتمتُّ   عهلللب ، كقهللؿ ٛٔ – ٚٔ
فسع ا ندهللف  ،(ٔ)  )يتعهللقبؾف فيهؼ نالئكٌ  بهلللمي  كنالئك  بهلللشيهللن(-ملسو هيلع هللا ىلص  -، كقهللؿ ٔٔ

 نالئك  لحفغؾنو نؽ الستذلهلل ، كنالئك  لحفغؾف عميو سعسهلللو كنهلل لردن نشو.
 -حديج ا ؽ ندعؾ  كنؽ السالئك  نؽ ىؾ نؾحٌ  بهلللرحؼ كوفف الشظف ، حسهلل ف   - ٙ

  )إف سحدحؼ لجسع  منو ف  بظؽ سنو سنبعيؽ يؾنهلًل،  ؼ لهؾف عمن  -ن   هللا عشو 
نث  ذلػ،  ؼ يبعج هللا نَمكهلًل فيتنر بفنبع حمسهلل ، كينهللؿ لو   نث  ذلػ،  ؼ لهؾف نزغ 

 .(ٕ)اكتب عسمو، كنزقو، كسدمحممو، كون ّّ سك تعيد(

                                         

(، كندمؼ ٘٘٘البخهللنو ف  حتهللم نؾاقيت الرالت، بهللم فز  صالت العرر،  رقؼ )س ردمحمو  (ٔ) 
ف  حتهللم السدهللدمحمد كنؾا ع الرالت، بهللم فز  صال   الرب  كالعرر كالسحهللفغ  عمييسهلل 

 ن   هللا عشو. -س   ىريرت عؽ  (ٕٖٙ)
ف  حتهللم (، كندمؼ، ٕٖٛٓس ردمحمو البخهللنو، ف  حتهللم  دس الخمي، بهللم ذحر السالئك ،  رقؼ ) (ٕ) 

 (.ٖٕٗٙالندن، بهللم حيفي   مي اآل ن  ف  بظؽ سنو كحتهللب  نزقو ... )
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 ُِّّّٰرئزئ ُّ ؿ  عهلللب كنشيؼ نالئك  نؾحمؾف بنبض ا نكا ، قهلل - ٚ

 مل حلخلُّ  ، كقهللؿ  عهلللب ٔٙا نعهللـ   َّنئىئيئربزب مئ

كنَمُػ السؾ  لو  ،ٔٔالدجدت   َّ هن هلجمحمخمممجنحنخنمن
، فيتشهللكليهلل نمػ سعؾاٌف نؽ السالئك ، لدتخردمحمؾف نكَ  العبد نؽ دمحمدسو حتب  بمغ  الحمنـؾ

 .السؾ 
اليؾاس كيجركف ، فيؼ ال يؽ لحرحؾف بهلللسالئك  سنر الدسؾا  كا نضفيد ر هللا تبحهللنو 

  حتهللبو الدحهللم، كىؼ السد را  سنرًا، كالسندسهلل  سنرًا، الت  سقدؼ هللا  عهلللب  يهلل ف
 .الكريؼ

  " ... فك  حرح  ف  الدسؾا  كا نض نؽ حرحهلل  -نحسو هللا  -قهللؿ ا ؽ النيؼ 
، كالذسس، كالنسر، كالريهلل ، كالدحهللم، كالشبهلل ، كالحيؾاف، في  نهللو    ا فالؾ، كالشجـؾ

عؽ السالئك  السؾحميؽ بهلللدسؾا  كا نض ... كقد  ؿ الكتهللم كالدش  عمب سصشهللؼ 
خمؾقهلل ، كسنو تبحهللنو كحّ  بهلللجبهللؿ نالئك ، ككحّ  السالئك ، كسنيهلل نؾحم  بفصشهللؼ الس

الشظف  حتب يتؼ  منيهلل ... بهلللدحهللم كالسظر نالئك ، ككحّ  بهلللرحؼ نالئك   د ر سنر 
"(ٔ).  

 يم خلملىليلجمحمخمممىمُّ  قال هللا تعالى:
 .ٛٙالخنر   َّمي خي جنحنخنمنىنينجهمهىهيهجيحي

باإل دان  هل السالئ ج السمنممن عشد  فديرىسهلل لي ه اآلل   ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن 
  اسمتمن بسمته؟

 نؽ عغس  هللا  عهلللب كحسهللؿ نبؾبيتو تبحهللنو  فر ه تد   ظهللكؼ بهلللبنهللس قهللؿ تبحهللنو 

 ، كقهللؿ  عهلللب ٛٛالنرص   َّ ٰى ىليلامممرنزنمنننىنينُّ 

 .ٕٚ – ٕٙالرحسؽ   َّزبمبنبىبيبرت رب زئمئنئىئيئُّ 
                                         

 (.ٔٙٔ - ٖ٘ٔ/ ٕإرهلل   الميفهللف ) (ٔ) 
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  " لخبر  عهلللب سف دمحمسيع سى  ا نض تي ىبؾف كيسؾ ؾف -نحسو هللا  -قهللؿ ا ؽ حثير
سدمحمسعؾف، كح لػ سى  الدسهللكا  إ  نهلل وهللس هللا، ك  يبنب سحد تؾى كدمحميو الكريؼن فاف 

 .(ٔ)الرم  عهلللب   لسؾ ،    ىؾ الح  ال و   لسؾ  س دًا"
  ) السالئ ج هل اسمتمن أ  هم مسُ است شى هللا؟  قل اإلمامان انختالف قد 

 كنمػ السؾ   ؼ لسيتيؼ هللا بعدي  ذحر ا نهللنهللف سف السدتثشب دمحمبري  كإترافي  كنيههللئ
ذلػ، كقي   اتتثشهللس ن ؾاف كحسم  العرش ك خن  الجش  كالشهللن، كقي  اتتثشهللس ا نبيهللس، 

 . (ٕ)كقي   اتتثشهللس الذيداس
ف  ورحو لحديج ا ؽ عبهللي سف  -نحسو هللا  -لنؾؿ الحهللف  ا ؽ حجر العدنالن  

ػ، ال و   إلو إ  سنت، ال و   لسؾ ، كالجؽ حهللف لنؾؿ  )سعؾذ بعخ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الشب  
قؾلو )كالجؽ كا نس لسؾ ؾف( اتتدؿ بو عمب سف السالئك      (ٖ)كا نس لسؾ ؾف(

 سؾ ، ك  حج  فيو ... ك  اعتبهللن لو، كعمب  نديره فيعهللن و نهلل ىؾ سقؾى نشو، كىؾ 
النرص   َّ ٰى ىليلامممرنزنمنننىنينُّ  عسـؾ قؾلو  عهلللب 

نع سنو   نهللنع نؽ   ؾليؼ ف  ندسب الجؽن لجهللنع نهلل  يشيؼ نؽ ا تتتهللن عؽ  ،ٛٛ
 عيؾف ا نس".

كالسالئك  نؽ نخمؾقهلل  هللا، لجؾز عمييؼ السؾ  كاليالؾ، وفنيؼ وفف تهللئر السخمؾقهلل  
 .(ٗ)يدا، فال يتؾفهللىؼ حتب يبمغؾه""كلكؽ دمحمع  هللا ليؼ سندا بع

 ثر الشهللي.كالنؾؿ بسؾ  السالئك  ىؾ ال و عميو سك

                                         

 (.ٕٚٛ/ ٗ فدير ا ؽ حثير ) (ٔ) 
 .(٘ٙ٘/ٗ، فت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٜٕٚٔ/ ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ) 
(، كندمؼ ٖٖٛٚقؾلو  عهلللب  أُىَؾ اْلَعِخيُخ اْلَحِكيُؼا  رقؼ )س ردمحمو البخهللنو، حتهللم التؾحيد، بهللم  (ٖ) 

كنؽ ور نهلل لؼ لعس ،  رقؼ  ف  حتهللم ال حر كالدعهللس كالتؾب ، بهللم التعؾذ نؽ ور نهلل عس 
(ٕٚٔٚ). 
 (.ٖٓٚ/ ٖٔفت  البهللنو ) (ٗ) 
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  ى  دمحمسيع الخمي حتب السالئك  لسؾ ؾف، ففدمحمهللم  " -نحسو هللا  -ُت   ويخ ا تالـ 
 ال و عميو سكثر الشهللي سف دمحمسيع الخمي لسؾ ؾف حتب السالئك  كحتب عخنائي 

نمػ السؾ  ... كالسدمسؾف كالييؾ  كالشرهللنى نتفنؾف عمب إنههللف ذلػ كقدنت هللا عميو 
عمب سف لسيتيؼ  ؼ لحيييؼ حسهلل ىؾ قهلل ن عمب إنهلل   البذر كالجؽ ... عهللا تبحهللنو قهلل ن 

 َّ ٰىٌٍُّّّ   ؼ إحيهللئيؼ كقد قهللؿ تبحهللنو 
الرـك   َّمبنبىبيبرتزت زب ُِّّّٰرئزئمئنئىئيئرب

نؽ رير كدمحمو كعؽ رير كاحد نؽ الرحهللب  سنو قهللؿ   -ملسو هيلع هللا ىلص  -عؽ الشب  كقد  بت ،ٕٚ
، كفب نكال   )إذا تسعت السالئك  )إف هللا إذا  كمؼ بهلللؾح  س   السالئك  نث  الغذ (

، كفب نكال   )تسعت السالئك  حجر الدمدم  عمب الرفؾاف (ٔ)كالنو صعنؾا(
قهلللؾا نهللذا قهللؿ نبهؼ قهلللؾا  -سو سزي  الفخع عؽ قمؾبيؼ -فيرعنؾف فاذا فخع عؽ قمؾبيؼ 

، فند س بر ف  ى ه ا حهلل يج الرحيح  سنيؼ لرعنؾف (ٕ)الحي فيشهلل كف الحي الحي(
 ...ز صعي السؾ الغذ  فاذا دمحمهللز عمييؼ صعي الغذ  دمحمهللصعي 

 حط مض ُّ كصعي الغذ  ىؾ نث  صعي نؾتب عميو الدالـ قهللؿ  عهلللب 
، كالنررف قد س بر ٖٗٔا عراؼ   َّ مظجعمعجغمغجفحفحل

                                         

س ردمحمو ا ؽ س   عهللصؼ ف  الدش  ف  بهللم ذحر الكالـ كالرؾ  كالذخص كرير ذلػ  رقؼ  (ٔ) 
(، كا ؽ  خيس  ف  التؾحيد ف  بهللم صف   كمؼ هللا بهلللؾح  ... كصعي سى  الدسهللكا  ... ٘ٔ٘)

(، إتشهلل ه  عي   ف ف  ا تشهلل  الؾليد  ؽ ندمؼ النرو  ندلس كلؼ لرر  بهلللدسهللع نؽ ٕٙٓ رقؼ )
 ويخو كف  ا تشهلل  ح لػ نعيؼ  ؽ حسهلل  الخخاع  كىؾ صدكؽ لخظئ حثيرا.

(، ا ؽ حبهللف ف  صحيحو ف  ٖٛٚٗم الدش  بهللم ف  النررف  رقؼ )س ردمحمو س ؾ  اك  ف  حتهلل (ٕ) 
(، ف  ى ا الخبر س   نعهللكي ، إتشهلل ه ٕٚٓ(، كا ؽ  خيس  ف  التؾحيد )ٖٚكتهللم الؾح   رقؼ )

 عي ، كلمحديج وؾاىد صحيح  فند س رج البخهللنو ف  حتهللم  فدير تؾنت تبف، بهللم  )حتب إذا 
 حديج الدهلل ي.( وهللىدًا لمٓٓٛٗفخع عؽ قمؾبيؼ(  رقؼ )
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 حف معجغمغجفُّ   ثالل نفخهلل  نفخ  الفخع ذحرىهلل ف  تؾنت الشس  ف  قؾلو 
 .ٚٛالشس    َّهلجم مل خفمفحقمقجكحكخكلكمكجلحلخل

 خلملىليلجمحمخمممىمُّ  ذحرىسهلل ف  قؾلو كنفخ  الرعي كالنيهللـ 

، كسنهلل ٛٙالخنر   َّمي خي جنحنخنمنىنينجهمهىهيهجيحي يم
ا تتثشهللس فيؾ نتشهللكؿ لسؽ     ف  الجش  نؽ الحؾن العيؽ فاف الجش  ليس فييهلل نؾ  

، كقد (ٔ)كنتشهللكؿ لغيرىؼ ك  لسهؽ الجـخ به  نؽ اتتثشهلله هللا فاف هللا سطمي ف  حتهللبو
قهللؿ  )إف الشهللي لرعنؾف يؾـ النيهللن  ففكؾف سكؿ  - ملسو هيلع هللا ىلص - بت ف  الرحي  سف الشب  

نؽ لفيي ففدمحمد نؾتب ر  ا بدهللؽ العرش فال س نى ى  سفهللؽ قبم  سـ حهللف نسؽ اتتثشهلله 
 ، كى ه الرعن  قد قي  إنيهلل نابع  كقي  إنيهلل نؽ الس حؾنا  ف  النررف.(ٕ)هللا(

نؾتب كى  ىؾ  ا   ف  ا تتثشهللس فيسؽ قد  ؾق  ف   -ملسو هيلع هللا ىلص  -كبه  حهللؿ الشب  
اتتثشهلله سـ   فاذا حهللف الشب  لؼ لخبر به  نؽ اتتثشب هللا لؼ لسهشهلل نحؽ سف نجـخ   لػ 
كصهللن ى ا نث  العمؼ  ؾقت الدهللع  كسعيهللف ا نبيهللس كسنثهللؿ نسهلل لؼ لخبر بو كى ا العمؼ 

 .(ٖ)"مؼ يشهللؿ إ  بهلللخبرن عهللا سع 
  

                                         

 .(٘ٙ٘/ٗ، فت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٜٕٚٔ/ ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
س ردمحمو البخهللنو ف  حتهللم الخرؾنهلل ، بهللم نهلل ي حر ف  ا وخهللص كالخرؾن   يؽ السدمؼ  (ٕ) 

(، كندمؼ ف  حتهللم الفزهللئ ، بهللم نؽ فزهللئ  نؾتب عميو الدالـ،  رقؼ ٕٔٔٗكالييؾ و،  رقؼ )
(ٕٖٚ٘.) 
( ٕٖ٘(، كيشغر  البعج كالشذؾن لمبيين  )ص ٕٔٙ - ٕٓٙ - ٜٕ٘/ ٗنجسؾع الفتهللكى ) (ٖ) 

(، فت  البهللنو ٖٔٔ/ ٜٔ(، البدال  كالشيهللل  )ٕٕٛ/ ٖكنهلل بعدىهلل، العغس      الذيخ ا صفيهللن  )
 (.ٜٖٖ/ ٘(، الدن السشثؾن )ٖٛٙ/ ٔٔ)
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 بهلللكتب. ا لسهللف  السطمب ال الث                            
   عريف الكتب

 الكتب ف  المغ   دمحمسع حتهللم، بسعشب نهتؾم.
لنؾؿ ا ؽ فهللني  " الكهللؼ كالتهللس كالبهللس سص  صحي  كاحد يدؿ عمب دمحمسع و س إلب 

 .(ٔ)و س، نؽ ذلػ الكتهللم كالكتهللب ، لنهللؿ  حتبت الكتهللم سكتبو حتبهلًل"
يهلل إلب  عهلللب عمب نتمو، نحس  لمخمي، كىدال  ليؼ، ليرمؾا  ى  الكتب الت  سنخليهلل هللا ك 

 .تعهلل ت الدنيهلل كاآل رت
كسف هللا سنخؿ  ب ا نبيهللس،بهلل  الكتب الت  سنخليهلل هللا عمكإ ا لسهللف بهلللكتب يرى ا نهللنهللف 

النررف  ؾاتظ  دمحمبري  عمب نبيشهلل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، حسهلل سنخؿ التؾنات عمب نؾتب، كا نجي  عمب 
 عيدب، كالخبؾن عمب  اك ، كسنخؿ صحفهلل عمب ريرىؼ نؽ ا نبيهللس.

 الت) تتحدث  ُ اإلاسان بال تب الدسا لجا اات 
 جغ حضخضمضحطمظجعمعُّ  قال هللا تعالى:

 جلحلخلملهللكمك خك مغجفحفخفمفحقمقجكحك

  .ٖٔتبف   َّ هن حمخمممجنحنخنمن جم
لعش  الكتب الستندن   "َك  ِبهلللَِّ و َ ْيَؽ َيَدْلوِ بنؾلو  " كالذؾحهللن  سف السرا  ا ؽ دمحمخو يرى 

كهلللتؾنات كا نجي ، كإنسهلل قهللؿ الكفهللن ى ه السنهللل ، حيؽ كقع عمييؼ ا حتجهللج بسهلل ف  
 .(ٕ)نؽ ذحر دمحم ملسو هيلع هللا ىلصالتؾنات، 
 َّجئحئخئمئهئجبحبخبمب يي مينيىيُّ  تعالى:قال هللا 

  .ٗٗتبف  

                                         

(، لدهللف ٜٕٓ - ٕٛٓ/ ٔ(، كالرحهلل  )ٜٖٚٓ/ ٗ ي يب المغ  )ك  (، / نعجؼ ننهللييس المغ  ) (ٔ) 
 (.٘ٙٔ(، النهللنؾي السحيو )ص ٕٓٚ - ٜٛٙ/ ٔالعرم )

 .(ٜٖٔ/ٗ، فت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٜٕٚٔ/ ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ) 
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، الؾا ح ، كالسعجخا  فسعشهلله  ح  ؾا الكتب السشخل ، كالرت  السرتم  الذؾحهللن  
 .(ٔ)ك ك يب الرت  س ص نشو

 يثىفيفىقيقاك ىث رثزثمثنثُّ  قال تعالى:

 .ٕ٘فهللطر   َّمكىك لك
ُنُتُمُيؼ سْ ُيْؼ   ح م نؽ قبميؼ نؽ ا نؼ السهلل ي  سنبيهللسىؼ أ دمحَمهللسوقهللؿ الذؾحهللن    

  الكتب الد    الغهللىرت أ كبهلللخبر ا سو، ك بهلللبيشهلل  ا سو  بهلللسعجخا  الؾا ح 
  الكتهللم السشير ، قي يؼ أ كبهلللكتهللم السشير ا حهلللتؾنات، كا نجي السهتؾب  حرح  إ راى

نهلل ، كإف حهللنت نتحدت ف  ، كالعظ  لتغهللير السفيؾ  ا    حت الخبر، ك حت البيشهلل 
، يص البيشهلل  بهلللسعجخا ، كالخبر بهلللكتب الت  فييهلل نؾاع كا كلب  خر، الردؽ

 .(ٕ)، كسحههللـكالكتهللم بسهلل فيو ورائع
 ٌٍََُِّّّّّّّٰرئزئ ٰى حيخيميىيييٰذٰرُّ  قال هللا تعالى: 

 .٘ٔلس  
قهلللؾا نهلل سنتؼ إ  بذر نثمشهلل، سو  نذهللنحؾف لشهلل ف  البذري ، فميس لكؼ  قهللؿ الذؾحهللن  

إنخاؿ الكتب الدسهللكي  فنهلللؾا  كنهلل سنخؿ نخي  عميشهلل  خترؾف  يهلل.  ؼ صرحؾا بجحؾ  
الرحسؽ نؽ و س نسهلل  دعؾنو سنتؼ كيدعيو ريرحؼ نسؽ قبمكؼ نؽ الرت  كس بهللعيؼ إف 

سنتؼ إ   ك  ؾف سو  نهلل سنتؼ إ   ك  ؾف ف   عؾى نهلل  دعؾف نؽ ذلػ، ففدمحمهلل ؾىؼ با بهلل  
 .(ٖ)نتهلللتيؼ بهالـ نتحد

 رتزتمتنتىتيت يب نبىبُّ  قال هللا تعالى:

 . ٗ٘ – ٖ٘رهللفر   َّزثمثنثىث رث

                                         

 .(ٜٖٛ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ) 
 .(ٖٔٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ) 
 .(ٖٗٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ) 
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، ك ؾان ؾىهلل التؾنات عمب نؾتب بنيت بعده فييؼف هللا تبحهللنو لسهلل سنخؿ إقهللؿ الذؾحهللن   
  تهللئر الكتب السشخل  عمب سنبيهللس  ش  إترائي  بعد كقي   السرا  بهلللكتهللم ، مفهلًل عؽ تم 

 .(ٔ)نؾ  نؾتب
 نب رئزئمئنئىئيئربزبمبُّ  قال هللا تعالى:

 .ٕ – ٔالخنر   َّىبيبرتزتمتنتىتيت
كالكتهللم ىشهلل النررف سك الدؾنت كا تهللن ا ؽ عظي  سف يرا  بو دمحمشس الكتب  دمحمخو قهللؿ ا ؽ 

 .(ٕ)السشخل  كسنهلل الكتهللم الثهللن  فيؾ النررف بهلل فهللؽ
كا لسهللف بهلللكتب ىؾ الرحؽ الثهلللج نؽ سنحهللف ا لسهللف الت    لر  إلسهللف العبد إ   يهلل، 

  ال تب السشزلج مُ  شد هللا تعالى قدسان:
نهلل لؼ ير   دسيتو ف  النررف كالدش ، كى  سكثرىهلل، في ه لجب ا لسهللف  يهلل  األ ل:

 إدمحمسهللً .
 نهلل كن   دسيتو ف  النررف كالدش ، كى   ال ا ):

 .-الدالـ الرالت ك عميو  -التؾنات  السشخؿ عمب نؾتب  - ٔ
 .-الدالـ الرالت ك عميو  -ا نجي   السشخؿ عمب عيدب  - ٕ
 .-الدالـ الرالت ك عميو  -ك  الخبؾن  السشخؿ عمب  ا - ٖ
 .-الدالـ ك  الرالت عميو – صح  إ راىيؼ - ٗ
 .-الدالـ ك  الرالت عميو -نؾتب صح   - ٘
 ، كىؾ ر رىهلل.-ملسو هيلع هللا ىلص  -النررف العغيؼ السشخؿ عمب نبيشهلل دمحم  - ٙ

كندخو بعد نخكلو  - هللص -في ه لجب ا لسهللف  يهلل عمب التعييؽ، كيخيد النررف عمييهلل 
 .(ٔ)ليهلل  ؾدمحمؾم  ردلنو كالعس  بسهلل فيو

                                         

 .(ٜٓ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ) 
 .(ٜٕٚٔ/ ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ) 
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(، ٖٕٖ - ٖٚٔ/ ٔ(، كالسشيهللج ف  وعب ا لسهللف )ٖٜٕ/ ٔ عغيؼ قدن الرالت لمسركزو ) (ٔ) 
(، ٕٚٔ/ ٕٔالبهللنو )(، كفت  ٕ٘ٗ - ٕٗٗ/ ٕ(، ور  الظحهللكي  )ٚٗٗ/ ٔكوعب ا لسهللف )
 (.ٜٗٔ - ٛٗٔ/ ٔ(، كس ؾاس البيهللف )٘ٚٙ/ ٕكنعهللنج النبؾؿ )
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   ا لسهللف بهلللرت .لسطمب الرابعا             
بسعشب البعج كالتؾدمحميو، لنهللؿ، سنتمت فالنهلًل ف  نتهللل    ا نتهللؿ  ؾذ نؽالرتؾؿ لغ   نف

سو بعثتو، فيؾ نرت  كنتؾؿن كيجسع الرتؾؿ عمب سْنُت ، كُنُت  كُنْت ، كُنَتاَلَس، 
، لتبميغ الخمي -عخ كدمحم -ؼ نبعؾ ؾف كنؾدمحميؾف نؽ قب  هللا الرُُّت    لػ  نيكُتسُّؾا 

 .(ٔ)سنر هللا ككْحيو
بسعشب الخبر، سك )الشََّبهللَكت( سك )الشَّْبَؾت( بسعشب العمؾ  الشبفالشب  لغ   نف ؾذ نؽ ك 

 .(ٕ)كالرفع 
ف  الدنيهلل كالربو  يؽ الشب  كالسعشب المغؾو كا   ذلػ سف الشب  ذك نفع  كقدن عغيؼ 

كاآل رت، فهلل نبيهللس حسهلل ىؾ نعمـؾ سورؼ  مي هللا كىؼ ا عالـ الت  ييتدو  يهلل العبهلل  
 .(ٖ)فيسهلل لهؾف فيو صال   يشيؼ ك نيهللىؼ

يرى ا نهللنهللف سف نؽ سنحهللف ا لسهللف ا لسهللف بهلللرت ، سنيؼ نبعؾ ؾف لمدعؾت إلب عبهلل ت 
يؼ هللا بو، فال لعتبر ا ندهللف سنتم هللا كحده، كسنيؼ نرتمؾف صهلل قؾف،  مغؾا دمحمسيع نهلل

ندمسهلًل ك  نتنشهلًل حتب يتنؽ  يؼ دمحمسيعهلًل   لفرؽ  يؽ سحد نشيؼ، كسف هللا سنتميؼ نبذريؽ 
 كنش نيؽ كيبيؾف لمشهللي الحي.

كسنهلل الشبّؾت  فا بهلل  نبّؾت ا نبيهللس عمييؼ الدالـ عمب العسؾـ، كنبؾت دمحم قهللؿ ا ؽ دمحمخو  
... لخرؾص، كإ بهلل  الكتب الت  سنخليهلل هللا عمييؼ،صّمب هللا عميو كالو كتّمؼ عمب ا

كالرّ  عمب نؽ حفر بذ س نؽ ذلػ، كيشخرم ف  تمػ ى ا نهلل كن  ف  النررف نؽ  فنيس 

                                         

(، لدهللف ٛٓٚٔ/ ٗ(، الرحهلل  )ٕٓٗ(، نعجؼ ننهللييس المغ  )ص ٚٓٗٔ/ ٕ ي يب المغ  ) (ٔ) 
 (.ٖٓٓٔ(، النهللنؾي السحيو )ص ٖٕٛ/ ٔٔالعرم )

(، لدهللف ٗٚ/ ٔ)(، الرحهلل  ٜٓٓٔ(، نعجؼ ننهللييس المغ  )ص ٜٖٛٗ/ ٗ ي يب المغ  ) (ٕ) 
 (.ٕٕٚٔ(، النهللنؾي السحيو )ص ٕٙٔ/ ٔالعرم )

 (.ٜٔ٘/ ٕلفيؾن  )ا ،السربهلل  السشير (ٖ) 
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الشب  صّمب هللا عميو كتّمؼ كحرانتو كالثشهللس عميو، كتهللئر ا نبيهللس صّمب هللا عميو كعمييؼ 
 .(ٔ)سدمحمسعيؽ
 الت) تتحدث  ُ اإلاسان بالرسلا اات 

 َّٰىٌٍَّّّ ٰر جيحيخيميىيييٰذُّ  قال هللا تعالى:
 .ٔ٘رهللفر  

 نهللؿ ا ؽ دمحمخو ، ففرؽ  يؽ الشب  كالرتؾؿندفل  العشد  فديره لي ه اآلل  ذحر ا ؽ دمحمخو 
 نبيهللس نؽ قي   إف ى ا  هللص فيسؽ سعيره هللا عمب الكفهللن، كليس بعهللـ  ف نؽ ا قهللؿ 

ذحركه سف زحريهلل كيحيب لؼ ، كالرحي  سنو عهللـ، كالجؾام عسهلل يبقتمو قؾنو حخحريهلل كيح
لهؾنهلل نؽ الرت ، إنسهلل حهللنهلل نؽ ا نبيهللس ال يؽ ليدؾا بسرتميؽ، كإنسهلل  سؽ هللا نرر 

 .(ٕ)لرت   هللص ،   نرر ا نبيهللس حميؼا
هلل ا ؽ شيف   عريف الشب  كالرتؾؿ، كالفرؽ  يشيسهلل عمب قؾليؽ حسهلل  يعمسهللس ا تم  ال

  -نحسو هللا  -دمحمخو 
 .(ٖ)كاحد، ك  فرؽ  يشيسهللسحدىسهلل  سنيسهلل بسعشب 
 .(ٗ) هللنييسهلل  سنيسهلل نتغهلليراف

ن، كإف ا تمفؾا ف   حديد كالنؾؿ بهلللسغهلليرت  يشيسهلل، ك بؾ  الفرؽ فييسهلل ىؾ قؾؿ الجسيؾ 
 كدمحميو.

                                         

 .(ٔٚ/ٔالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
 .(ٜٖٓٔ/ ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ) 
(، رهللل  السراـ ٓٚ(، سعالـ الشبؾت لمسهللكن و )ص ٚٙ٘ور  ا صؾؿ الخسد  لعبد الجبهللن )ص  (ٖ) 

 (.ٖٖٚ(، السؾاق  ف  عمؼ الكالـ لعبدالرحسؽ ا لج  )ص ٖٚٔف  عمؼ الكالـ ل ندو )ص 
(، كالػدنت فيسػهلل لجػب اعتنػهلل ه ٜٖٕ/ ٔ(، كالسشيهللج لمحميس  )ٜٕٛ/ ٔلمخظهلل   ) ،سعالـ الحديج (ٗ) 

، وػػر  (ٗٔٚ/ ٕ(، كالشبػػؾا    ػػؽ  يسيػػ  )ٕٓٔ - ٜٔٔ/ ٘(، كالفرػػ  لػػو )ٖٓٛ  ػػؽ حػػـخ )ص 
 (.ٖ٘ٚ/ ٘(، س ؾاس البيهللف )ٜٗ/ ٔ(، كلؾانع ا نؾان البيي  )٘٘ٔ/ ٔالظحهللكي  )
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كعميو فهلللشب  كالرتؾؿ  يشيسهلل عسـؾ ك رؾص نظمي، كح ا الشبؾت كالرتهللل ، فهلللرتهللل  
سعؼ نؽ دمحمي  نفديهللن إذ الشبؾت  ا م  ف  الرتهللل ، حسهلل سنيهلل س ص نؽ دمحمي  سىميهللن إذ ح  
نتؾؿ نب ، كليس ح  نب  نتؾً ، كالرتهللل  سفز  نؽ الشبؾت، كالرتؾؿ سفز  نؽ الشب  

(ٔ).  
 .ٖٕفهللطر   َّرئزئمئنئ ّٰ ُّ  ؾؿ هللا  عهلللب كقهللؿ ا ؽ دمحمخو عشد ق

نعشهلله سف هللا قد بعج إلب ح  سن  نبيهلل لنيؼ عمييؼ الحج  فاف قي  حي  ذلػ كقد حهللف 
كسزنش  طؾيم  س   رى سف  يؽ عيدب عدمحما ملسو هيلع هللا ىلص تتسهللئ  تش  لؼ يبعج   يؽ ا نبيهللس فترا 

ا نبيهللس حهللنت قد  مغتيؼ فنهللنت فييهلل نب  فهلللجؾام سف  عؾت عيدب كنؽ  ندنو نؽ 
عمييؼ الحج  فاف قي  حي  الجسع  يؽ ى ه اآلل  كبيؽ قؾلو لتش ن قؾنهلل نهلل س هللىؼ نؽ 

 لعهللنض ذلػ نؽ  ندـ قب  ن ير نؽ قبمػ فهلللجؾام سنيؼ لؼ لف يؼ ن ير نعهللصر ليؼ فال
 ليدت لزهلل فاف السرا  بنؾلو كإف نؽ سن  إ   ال فييهلل ن ير سف نبؾت دمحم ملسو هيلع هللا ىلصسعررىؼ ك 

 بدع فال يشبغ  سف  شكر  ف هللا سنتمو حسهلل سنت  نؽ قبمو كالسرا  بنؾلو لتش ن قؾنهلل نهلل 
س هللىؼ نؽ ن ير نؽ قبمػ سنيؼ نحتهللدمحمؾف إلب ا ن ان لكؾنيؼ لؼ يتندـ نؽ يش نىؼ فهلل تم  

 .(ٕ)تيهللؽ الكالـ فال  عهللنض  يشيسهلل
 اإلاسان باأل بياا  الرسل  سممًا:

ا لسهللف  رتهللل  ح  نؽ  بتت نتهلللتو بهلللنررف سك الدش  الرحيح  فسؽ رنؽ لجب 
 رن يلامممُّ   بعزيؼ كحفر  بعض فند حفرن لنؾلو  عهلللب 

 ني زنمنننىنينٰىريزيمي

 ّٰ ُُِّّّ  كقهللؿ  عهلللب ، ٕ٘ٛالبنرت   َّهت ىيييجئحئخئمئهئجب

                                         

 ٜٗ/ ٔ(، لؾانػع ا نػؾان البييػ  )٘٘ٔ/ ٔ(، وػر  الظحهللكيػ  )ٚ - ٙا لسهللف   ؽ  يسيػ  )ص  (ٔ) 
- ٘ٓ.) 
 .(ٕٔٔٔ-ٕٓٔٔ/ ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ) 
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 زت مبنبىبيبرت زب رئزئمئنئىئيئرب
 يثىفيفىقيقاكلكمك ىث متنتىتيترثزثمثنث

 من يكملىليلامممرنزن ىك
 . ٕ٘ٔ – ٓ٘ٔالشدهللس   َّننىنينٰىريزيميني

ا لسهللف بفنبيهللس هللا كنتمو نحٌؽ نؽ سنحهللف ا لسهللف الت    لر  إلسهللف العبد إ   يهلل، 
 كى ا الرحؽ    د لو نؽ سنبع  سنؾن 

 ا كؿ  ا لسهللف بفف نتهلللتيؼ حي نؽ هللا  عهلللب.
الثهللن   ا لسهللف بسؽ عمسشهلل اتسو نشيؼ بهللتسو، كنؽ لؼ نعمؼ اتسو نشيؼ فشتنؽ بو إدمحمسهللً  

 كسنبيهللس   لعمؼ عد ىؼ كستسهللسىؼ إ  ىؾ تبحهللنو. فاف  نتالً 
 الثهلللج   رديي نهلل ص  عشيؼ نؽ س بهللنىؼ.

السرت  إلب دمحمسيع  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الرابع  العس  بذريع  نؽ سنت  إليشهلل نشيؼ، كىؾ  هلل سيؼ دمحم 
 .(ٔ)الشهللي

بيهللس فند حفر كالسنرؾ  سف نؽ حفر  شب  نؽ ا ن" ...   -نحسو هللا  -قهللؿ ا ؽ حثير 
بدهللئر ا نبيهللس فاف ا لسهللف كادمحمب به  نب  بعثو هللا إلب سى  ا نض فسؽ ن  نبؾ و 
لمحدد سك العربي  سك التذي   بيؽ سف إلسهللنو بسؽ رنؽ بو نؽ ا نبيهللس ليس إلسهللنهلًل 

 .(ٕ)ورعيهلًل، إنسهلل ىؾ عؽ ررض كىؾى كعربي "
ف حفره مب ك ؾ  حفره  فسؽ رنؽ  بعض الرت  كحفر  بعزيؼ سك حميؼ   ربهللن ع 

  بهلللرت  حفر بهلل  عهلللب.

                                         

(، وػعب ٖٕٛ - ٖٕٚ/ ٔ(، السشيهللج لمحميس  )ٖٜٖ/ ٔالسركزو ) عغيؼ قدن الرالت لسحسد  (ٔ) 
نعػػػػهللنج  (،ٛٔٔ/ ٔ(، فػػػػت  البػػػػهللنو )ٕٓٔ/ ٔ(، دمحمػػػػهللنع العمػػػػـؾ كالحهػػػػؼ )ٖٔٚ/ ٔا لسػػػػهللف لمبيينػػػػ  )

 (.ٔٚٗ(، نبهللحج العنيدت ف  تؾنت الخنر لشهللصر الذيخ )ص ٚٚٙ/ ٕالنبؾؿ )
 (.٘ٗٗ/ ٕ فدير ا ؽ حثير ) (ٕ) 



ٖٖٚ 

 

 

 مغ خضمضحطمظجعمعجغُّ  قال هللا تعالى:

 .ٓٗا حخام   َّ مك جفحفخفمفحقمقجكحكخكلك
 ى  نهلل ا تص بو ملسو هيلع هللا ىلص عؽ تهللئر الشهللي نؽ ا نبيهللس كريرىؼ. الشب  ملسو هيلع هللا ىلص رهللئص 

كا نػؾن التػ  انفػر   يػهلل الشبػ  ، سك ىػ  الفزػهللئ  (ٔ)كنهلل ا تص بو عؽ ريره نػؽ ا نبيػهللس
 .  (ٕ)ملسو هيلع هللا ىلص كانتهللز  يهلل إنهلل عؽ إ ؾانو ا نبيهللس، كسنهلل عؽ تهللئر البذر

حؾنػػػو  ػػػهلل ؼ الشبيػػػيؽ  كنسػػػهللا تص بػػػو فػػػ  ذا ػػػو فػػػ  الػػػدنيهلل، سنػػػهلل عػػػد  الخرػػػهللئص فكثيػػػرت،
 كسفزميؼ، كا تراس كالسعراج.

 ػهلل ؼ، كبػهلللفت  بػفنيؼ  تسػؾا بػو  بهدػر التػهللس بسعشػب سنػو  ػتسيؼ فيػؾكقػرآل  قهللؿ ا ؽ دمحمخو 
فيؾ حهلللخهلل ؼ كالظهللبع ليػؼ، فػاف قيػ   إف عيدػب يشػخؿ فػ  ر ػر الخنػهللف فيهػؾف بعػده عميػو 
الرػػالت كالدػػالـ، فػػهلللجؾام سف الشبػػّؾت سك يػػت عيدػػب قبمػػو عميػػو الرػػالت كالدػػالـ، كسلزػػهلل 

 .(ٖ)وفاف عيدب لهؾف إذا نخؿ عمب وريعتو عميو الرالت كالدالـ، فكفنو كاحد نؽ سنت

كقػػهللؿ عميػػو الرػػالت كالدػػالـ  حهللنػػت  شػػؾ إتػػرائي   دؾتػػيؼ ا نبيػػهللس، حمسػػهلل ىمػػػ 
كحػػديج  سنػػهلل العهللقػػب الػػ و لػػيس بعػػػده ، (ٗ)نبػػ   مفػػو نبػػ ، كإنػػو   نبػػ  بعدو..الحػػػديج

 .(٘)نب 

                                         

ـ، ٜٓٛٔق ٓٓٗٔتيرت ا نيؽ، عم   ؽ  رىهللف الحمب ،  ان السعرف ، الديرت الحمبي  نؽ  (ٔ) 
(ٖ/ٖٕٚ.) 
 رهللئص السرظفب  يؽ الغمؾ كالجفهللس، الرهلل ؽ  ؽ دمحم إ راىيؼ، نهتب  الرود، الظبع   (ٕ) 

 (.ٕٗـ، )ص ٕٓٓٓق ٕٔٗٔا كلب، عهللـ 
 .(ٗٚٔٔ/ ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٖ) 
 (.ٜٙٔ/ٗ)(ٖ٘٘ٗ رقؼ ) نهلل ذحر ف   ش  إترائي ،بهللم  ا نبيهللسالبخهللنو ف  حتهللم س ردمحمو  (ٗ) 
 .(ٖٕٗ٘) عمسو ملسو هيلع هللا ىلص بهلل،ندمؼ ف  حتهللم الفزهللئ  بهللم  س ردمحمو (٘) 



ٖٖٛ 

 

 

كنسهلل   وػ فيو سف ح  سن  بحهللدمحم  لرتؾؿ سك نب  ليبيؽ ليهلل الحي نؽ البهللط ، ففنت  
ف  كؾف نبؾت دمحم سهللا سنبيهللئو ليدال  الشهللي، كاتتسر بعج ا نبيهللس كالرت  حتب وهللس هللا 

قال هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  هلل س  لمشبؾا ، كذلػ  نو بعثو إلب الشهللي حهللف  إلب سف  نؾـ الدهللع ،
 َّ جت مئهئجبحبخبمبهب خئ ىيييجئحئُّ  الى:تع

كقهللؿ عميو الرالت كالدالـ  سعظيت  سدهلًل لؼ لعظيؽ سحد قبم   نررعت ت ٕٛتبف  
بهلللرعب نديرت وير، كدمحمعمت ل  ا نض ندجدا كطيؾنا، كسحمت ل  السغهللنؼ، كبعثت 

 .(ٔ)إلب الشهللي حهللف 
كالسبذر   ن ليؼ،سشا ترو هللا بهلللشداس لو بفعخ سكصهللفو، كىؾ الذهللىد عمب سنتو، كال

 حنخنمنىنينجهمه جن ُّ   ، هللا تبحهللنو لمستنشيؽ بهلللجش

 ٌٍََُِّّّّّّ ٰى يهجيحيخيميىيييٰذٰر ىه
 رئزئمئنئىئيئربزبمبنبىب ّٰ ُّ  ت  قال تعالى:ٚٗ – ٘ٗا حخام  

 .(ٕ).ٕٗ – ٖٕفهللطر   َّرتزتمتنتىتيت يب
 يف ىتيترثزثمثنثىثيثىف نت زتمتُّ  قال هللا تعالى:  

 .ٚ٘ا حخام   َّىقيق

 .ف  ى ه اآلل  اقتراف سذل  هللا بفذل  الرتؾؿ ملسو هيلع هللا ىلص
 َّ ني ممرنزنمنننىنينٰىريزيمي ام ىكيكملىليلُّ   قال تعالى: 

 .ٜٙا حخام  
دمحمهللس  ى ه اآللهلل   ظهللبهلًل لستنش  ى ه ا ن  ف  ى ه اآلل  كدمحمؾم  ؾقير 

كفيو  ف يب لمستنشيؽ كزدمحمر ليؼ عؽ سف يد مؾا ف  و س نؽ ا نؾن ا نبيهللس كالرت ، 
  سف   يتذكا دمحمًا ملسو هيلع هللا ىلص حسهلل رذى  شؾ قهللؿ ننهلل    كع  هللا الستنشيؽ ،الت   تذو نتؾؿ هللا

                                         

 (.ٜٔٔٔكندمؼ ) (ٕٖٛ رقؼ ) البخهللنو س ردمحمو  (ٔ) 
 (.ٜٖٔ/ٗالذؾحهللن ، )، فت  الندير، (ٗٚٔٔ/ ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ) 



ٖٖٜ 

 

 

تب نخلت ى ه اآلل  ، كقد كقع الخالؼ فيسهلل سكذو بو نبيشهلل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ح ،إترائي  نؾتب
قدؼ قدسهلًل،   إنو ملسو هيلع هللا ىلص كقهللؿ س ؾ كائ ، ؼ  زيد  ؽ دمحم  سف سذيتيؼ دمحمًا قؾليفحهب الشنهللش

قدس  نهلل سنيد  يهلل كدمحمو هللا، كقي   نخلت ف  قر  زيد    إف ى ها نرهللنفنهللؿ ندمحم  نؽ 
 .(ٔ) ..دمحمحش كنهلل تسع فييهلل نؽ قهللل  الشهللي، كزيشب  شت  ؽ حهللن  

 ىم خلملىليلجمحمخمممُّ  تعالى: قال هللا 
 .ٛٚرهللفر   َّيمجنحنخنمنىنّٰ

ا ف  النررف سك صحت كالسعركؼ نشيؼ نؽ ذحرك   لعمؼ عد  ا نبيهللس كالرت  إ  هللان  
 .الدش  بخبره

فيجب ا لسهللف بسهلل تسب هللا  عهلللب ف  حتهللبو نشيؼ، كا لسهللف بفف   عهلللب تؾاىؼ نتاًل 
   لعمؼ ستسهللسىؼ إ  ىؾ تبحهللنو. كسنبيهللس

حهلل يج كا ف   حديد عد  ا نبيهللس كالرت  سكن  ا ؽ دمحمخو ف   فديره حديج س   ذن كقد 
، عؽ عد  ا نبيهللس، -ملسو هيلع هللا ىلص  - نختم  ف   بؾ يهلل، نشيهلل نهلل ذحر ف  تتاؿ س   ذن لمشب 

فنهللؿ  )نهللئ  سل  كعذركف سل (، كف  نكال   )نهللئ  سل  كسنبع  كعذركف سلفهلل، كالرت  
 (ٖ) .(ٕ)نشيؼ  ال سهللئ  ك ال   عذر، كف  نكال    ال سهللئ  ك سد  عذر(

 قهللؿ ا ؽ حثير بعد ذحره الحديج  دمحمعمو ا ؽ الجؾزو ف  السؾ ؾعهلل ، فهلل حهلل يج  
 .(ٗ) ر  فم ا   لعمؼ عد  ا نبيهللس كالرت  عمييؼ الرالت كالدالـ إ  هللا

  

                                         

 (.ٖٛٙ/ٗ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٗٛٔٔ/ ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
 ٙٚ/ ٕس ردمحمو ا ؽ حبهللف ف  ا حدهللف ) ندـ  خريجو عشد ذحر نرهلل ن ا ؽ دمحمخو، كالحديج قد  (ٕ) 
كى ا (،ٕ٘ٚ/ٖ)كا ؽ حثير ف   فديره (، ٕٗٗ/ ٚ(، كا ؽ عدو ف  الكهللن  )ٖٔٙ(،  رقؼ )ٜٚ -

 الحديج نعمؾؿ حسهلل ذحر العمسهللس، كقهللؿ ال ىب   نتركؾ.
 .(ٖٖٔٔ/ ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٖ) 
 .(ٕ٘ٚ/ٖا ؽ حثير ف   فديره ) (ٗ) 



ٖٗٓ 

 

 

 ا لسهللف بهللليـؾ اآل ر  السطمب الخامس
كسنهلل السعهلل  فا بهلل  الحذر، كإقهللن  البراىيؽ، كالرّ  عمب نؽ  قهللؿ ا ؽ دمحمخو  

  هللل  فيو، كذحر نهلل ف  الدان اآل رت نؽ الجش  كالشهللن، كالحدهللم كالسيخاف، كصحهللئ 
 .(ٔ)ا عسهللؿ كحثرت ا ىؾاؿ، كنحؾ ذلػ

ع ام النبر،  ر، ا لسهللف بهلللبرزخ ك يرى ا نهللنهللف سف نؽ ا لسهللف بهللليـؾ اآل
ن ك خميدىؼ ف  نهللن كا لسهللف بهلللحذر إلب الحدهللم كالثؾام كالعنهللم، كالجخاس لمكفهلل

، كا لسهللف بهلللذفهللع  كنعشب دمحميشؼ، كدمحمخاس عرهللت السدمسيؽ سنيؼ   لخمدكف ف  دمحميشؼ
 الذفهللع  كوركطيهلل.

كا لسهللف بهللليـؾ اآل ر ىؾ الرحؽ الخهللنس نؽ سنحهللف ا لسهللف الت    لر  إلسهللف العبد 
 إ   يهلل، كىؾ يتزسؽ سنبع  سنؾن 

 حهلللسؾ ، كع ام النبر، كسوراما كؿ  ا لسهللف بسهلل لهؾف قبمو نسهلل ىؾ نندن  لو 
 الدهللع .

 كالثهللن   ا لسهللف بهلللبعج.
 م كالجخاس، كسحؾاؿ اليؾـ اآل ر.كالثهلللج  ا لسهللف بهلللحدهلل

 .(ٕ)كالرابع  ا لسهللف بهلللجش  كالشهللن
 كا نؾن الغيبي    نجهللؿ لالدمحمتيهلل  فييهلل، إ  نهلل  بت عؽ السعرؾـ.

كنعشب ا لسهللف بهللليؾـ اآل ر  ىؾ ا لسهللف به  نهلل س بر هللا تبحهللنو ك عهلللب ف  حتهللبو 
نسهلل لهؾف بعد السؾ  نؽ فتش  النبر كع ابو كنعيسو كسحؾاؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كس بر بو نتؾلو 

يـؾ النيهللن  كنهلل فييهلل نؽ البعج كالحذر كالرح  كالسيخاف كالحدهللم كالحؾض كالررام 

                                         

 .(ٔٚ/ ٔ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
/ ٕوعب ا لسهللف )(، ٖٖٙ/ ٔ(، السشيهللج ف  وعب ا لسهللف )ٖٜٖ/ ٔ عغيؼ قدن الرالت ) (ٕ) 
 (.ٖٓٚ/ ٕ(، نجسؾع الفتهللكى )٘



ٖٗٔ 

 

 

لشهللن، كريرىهلل نؽ ا نؾن الثهلل ت  ف  الكتهللم سك الدش  كتس  بهللليـؾ اآل ر كالجش  كا
 .(ٔ)لتف ره عؽ الدنيهلل

 اآللهلل  الت   تحدل عؽ ا لسهللف  يؾـ اآل ر    
 خن خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنُّ  قال هللا تعالى:

 ِّ ىيييٰذٰرٰىٌٍَُّّّّ مي منىنينجهمهىهيهجيحيخي

  .ٜ – ٛتبف   َّىبيبرتزتمت نب ّٰرئزئمئنئىئيئربزبمب
كسنيؼ   يتنشؾف بهللآل رت  نشكريؽ لمبعجسف اآلل  ن ًا عمب كالذؾحهللن   ذحر ا ؽ دمحمخو 

 ؼ كبخيؼ تبحهللنو بسهلل ادمحمترسكا عميو نؽ التك يب بدبب ، فرهللنكا   لػ ف  الع ام الدائؼ
كدمحمع  الدسهللس كا نض  يؽ سيدييؼ ك مفيؼ، التفكر كالتد ر ف   مي الدؾا  كا نض، 

كا نض فيعمسؾف سف ال و  منيسهلل   نيسهلل نحيظتهللف  يؼ، كالسعشب سلؼ يركا إلب الدسهللس
 ؼ فدره بنؾلو   ،قهلل ن عمب بعج الشهللي بعد نؾ يؼ، كيحتس  سف لهؾف السعشب  يديد ليؼ

إف نذف نخد   يؼ ا نض سك ندنو عمييؼ حدفهلل نؽ الدسهللس  سو سفمؼ يركا إلب الدسهللس 
َػ آَلَلً  كا نض سنيسهلل نحيظتهللف  يؼ، فيعمسؾف سنيؼ   نيرم ليؼ نؽ هللا ِإفَّ ِف  ذلِ 

ا وهللنت إلب إحهللط  الدسهللس  يؼ، سك إلب عغس  الدسهللس كا نض بفف فييسهلل رل   دؿ عمب 
 .(ٕ)البعج

فهللطر   َّييٰذٰرٰى ىي منىنينجهمهىهيهجيحيخيميُّ  قال تعالى:
٘. 

 .(ٖ) ..هللم، كالعنهللم، كالجش ، كالشهللن، كالحدكعده بهلللبعج، كالشذؾن سو قهللؿ الذؾحهللن  
 ينجهمهىهيهجيُّ قال تعالى: 

  .ٕٕفهللطر   َّحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّ
                                         

 (.ٙٔعبد الرحسؽ الدعدو )ص  ،(، الفتهللكى الدعدل ٕٗٔالعنيدت الؾاتظي    ؽ  يسي  )ص  (ٔ) 
 (.ٖٗٚ/ٗ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٜٓٔٔ/ ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ) 
 (.ٗٓٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ) 



ٖٕٗ 

 

 

َكنهلل َسْنَت ِبُسْدِسٍع َنْؽ ِف  اْلُنُبؾِن عبهللنت عؽ عدـ تسهللع الكفهللن لمبراىيؽ  قهللؿ ا ؽ دمحمخو 
كالسؾاع ، فذبييؼ بهلللسؾ ب ف  عدـ إحدهللتيؼ، كقي   السعشب سف سى  النبؾن كىؼ 

 .(ٔ)لألحيهللس تالسؾ ب حنين    لدسعؾف، فميس عميػ سف  دسعيؼ، كإنسهلل بعث
لس   َّلكمكىك اك نثىثيثىفيفىقيقُّ  تعالى:قال هللا 

ٖٖ. 
، فانو   ي ا عمب إحيهللس السؾ ب، كذحرىؼ نعسو، كحسهللؿ قدن وفشبييؼ هللا قهللؿ الذؾحهللن  

 .(ٕ) ..تبحهللنو سحيهلل ا نض بهلللشبهلل 
 مل ىفيفىقيقاكلكمكىكيك يث مثنثىثُّ  قال هللا تعالى:

 هئ ريزيمينيىيييجئحئخئمئ ٰى ىليلامممرنزنمنننىنين
 جس مثحجمججحمحجخمخ هت جبحبخبمبهبجتحتختمت
 مق مظجعمعجغمغجفحفخفمفحق حط حسخسمسحصخصمصجضحضخضمض

 . ٖٛ – ٚٚلس   َّ مل جكحكخكلكمكجلحلخل
 يؾـ النيهللن ، كن  عمب نؽ سنكرإلب ر ر الدؾنت  راىيؽ عمب الحذر  هلل ى ه اآلل   

، كالشظف  ى  نظف  السش  الت   مي ا ندهللف نشيهلل، ك  وػ البعج كلمتعجب نؽ دمحميمو
سف ا لو ال و قدن عمب  مي ا ندهللف نؽ نظف  قهلل ن عمب سف لخمنو نرت س رى عشد 

ُقْ  ُلْحِييَيهلل  ...َكَنِدَ  َ ْمَنُو سو ند  ا تتد ؿ بخمنتو ا كلب عمب بعثو،  ...البعج، 
َؿ َنرٍَّت اتتد  ؿ بهلللخمن  ا كلب عمب البعج َكُىَؾ ِبُه ِّ َ ْمٍي َعِميٌؼ سو لعمؼ الَِّ و َسْنَذَفىهلل َسكَّ

َسَكَلْيَس الَِّ و َ َمَي ...كي  لخمي ح  و س، فال لرعب عميو بعج ا دمحمدهلل  بعد فشهللئيهلل
سهللكاِ  َكاْ َْنَض ِبنهللِ ٍن َعمب َسْف َلْخُمَي ِنْثَمُيْؼ ى ا  لي  ر ر عمب البعج، بفف ا لو  الدَّ

مب  مي الدسؾا  كا نض عمب عغسيسهلل كحبر سدمحمرانيسهلل قهلل ن عمب سف ال و قدن ع
ُؽ  لخمي سدمحمدهلل   ش  ر ـ بعد فشهللئيهلل، كالزسير ف  نثميؼ لعؾ  عمب الشهللي َكُىَؾ اْلَخالَّ

َفُدْبحهللَف الَِّ و ِ َيِدِه  ...اْلَعِميُؼ ذحر ف  ى يؽ ا تسيؽ سلزهلل اتتد ؿ عمب البعج، 

                                         

 .(ٕٓٔٔ/ ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
 (.ٜٖٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ) 
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ا اتتد ؿ عمب البعج، ك شخيو  عسهلل ندبو الكفهللن إليو نؽ َنَمُكؾُ  ُح ِّ َوْ ٍس ف  ى 
كح  نؽ سنكر البعج فانسهلل سنكره لجيمو العجخ عؽ البعج، فانيؼ نهلل قدنكا هللا حي قدنه، 

 .(ٔ)بندنت هللا تبحهللنو ك عهلللب
الرهللفهلل    َّيقاكلكمكىكيكملىليلام ىق يثىفيفُّ  قال هللا تعالى:

ٔٔ. 
البعج ف  اآل رت حفنو لنؾؿ  ى ه  ننرد اآلل   إقهللن  الحج  عمييؼ ف  إنكهللنىؼ 

السخمؾقهلل  سود  منهلل نشكؼ، فكسهلل قدننهلل عمب  منيؼ ح لػ نندن عمب إعهلل  كؼ بعد 
 .(ٕ)فشهللئكؼ

 .ٙٔالرهللفهلل    َّختمتهت حت خبمبهبجتُّ  قال تعالى:
كى ا ا نكهللن نشيؼ ىؾ الدبب ال و  دمحممو ح  ؾا الرت  كنهلل  عجنعشهللىهلل اتتبعهلل ىؼ الب 

ُقْ  َنَعْؼ َكَسْنُتْؼ  اِ ُركَف سو ق    نخؿ عمييؼ كاتتيخسكا بسهلل دمحمهللسكا بو نؽ السعجخا ...
لشفخ  ف  الرؾن لمنيهللـ نؽ ى  ا َخدمحْمَرت كاِحَدت  صهللرركف ذليمؾف، كينع بعثيؼ  بعثؾف 
 .(ٖ)النبؾن

 نث متنتىتيترثزثمثُّ  قال تعالى:
 .ٔٔرهللفر   َّىثيثىفيفىقيق

، ٕٛالبنرت   َّخصمصجضحضخضمضحطمظ حسخسمسحصُّ  ى ه اآلل  حنؾلو 
فهلللسؾ   ا كلب عبهللنت عؽ حؾنيؼ عدنهلل، سك حؾنيؼ ف  ا صالم، سك ف  ا نحهللـ، 

الثهللني  حيهللت البعج  كالسؾ   الثهللني  السؾ  السعركؼ، كالحيهللت ا كلب حيهللت الدنيهلل، كالحيهللت

                                         

-ٙ٘ٗ/ٗ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٖٕٔٔ-ٜٕٕٔ/ ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
ٗ٘ٛ.) 

 (.ٕٙٗ/ٗ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٖٕٗٔ /ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ) 
 (.ٗٙٗ/ٗ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٖٕٗٔ /ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٖ) 
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بهلللبعج، فمّسهلل نسكا ا نهلل   كا حيهللس قد  كرن عمييؼ، عمسؾا كهللنؾا حهللفريؽ ف ..ف  النيهللن .
  .(ٔ)سف هللا قهلل ن عمب البعج فهللعترفؾا   نؾبيؼ، كى  إنكهللن البعج

 مث حتختمتهتُّ  قال سبحا ه:

 .ٚ٘رهللفر   َّ حس حجمججحمحجخمخجس
ا تتد ؿ عمب البعج،  ف ا لو ال و  مي الدسؾا  ا نض عمب حبرىهلل، قهلل ن  السرا 

 .(ٕ)بعد فشهللئيهلل عمب إعهلل ت ا دمحمدهللـ
 يم خلملىليلجمحمخمممىمُّ  قال هللا تعالى:

 .ٜٖفرمت   َّميىي خي جنحنخنمنىنينجهمهىهيهجيحي
  .(ٖ)، سو سنو  لندن عمب ا حيهللس كا نهلل  حتجهللج عمب صح  البعجا  
 ىن ملىليلامممرنزنمننن يك مكىكُّ  تعالى: ال هللاق 

رهللفر   َّحئخئمئهئجب جئ ينٰىريزيمينيىييي
ٗ٘ – ٗٙ.  

نؽ حيؽ نؾ يؼ إلب يـؾ النيهللن  ف  البرزخ عر يؼ عمييهلل يرى ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  سف 
ندت البرزخ  دلي  قؾلو كيـؾ النيهللن  س  مؾا رؿ فرعؾف سود الع ام كاتتدؿ سى  ف  كذلػ 

 .(ٗ)لػ عمب صح  نهلل كن  نؽ ع ام النبرالدش    
  )كهللف لدتعي  ف  صال و نؽ -ملسو هيلع هللا ىلص  - بت ف  ا حهلل يج الرحيح  سف الشب  قد ك 

، كاتتعهللذ بهلل نؽ ع ام النبر  الل نرا  ف  (٘)سصحهللبو   لػ(ع ام النبر كيفنر 

                                         

 (.ٚٚ٘/ٗ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٕٖٓٔ /ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
 (.ٜٔ٘/ٗ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٖٓٔٔ /ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ) 
 (.ٙٔٙ/ٗ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٕٕٖٔ /ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٖ) 
 (.ٛٛ٘/ٗ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٖٛٓٔ /ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٗ) 
(، كندمؼ ف  ٕٕٕٛس ردمحمو البخهللنو ف  حتهللم الجيهلل  كالدير بهللم نهلل يتعؾذ نؽ الجؽ  رقؼ ) (٘) 

 .(ٛٛ٘لدتعهللذ نشو ف  الرالت  رقؼ )ا ع الرالت بهللم نهلل كتهللم السدهللدمحمد كنؾ 
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، كلؾ لؼ لهؽ ع ام النبر  هلل تهلًل لؼ (ٔ)بنيع الغرقد حيشسهلل حهللف يمحد لسيت نؽ سصحهللبو
 .تع  بهلل ك  سنر سصحهللبو بو"لد
قهللؿ  حشهلل ف  دمحمشهللزت ف  بنيع الغرقد فف هللنهلل  -ن   هللا عشو  -فعؽ البراس  ؽ عهللزم  

، فنعد كقعدنهلل حؾلو حفف عمب نؤكتشهلل الظير كىؾ يمحد لو، فنهللؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نتؾؿ هللا 
)سعؾذ بهلل نؽ ع ام النبر(  الل نرا ،  ؼ قهللؿ  )إف العبد الستنؽ إذا حهللف ف  إقبهللؿ 

 -الدنيهلل ... الحديج( كتيج س ذلػ ف  حديج البراس  ؽ عهللزم كاننظهللع نؽ  نؽ اآل رت
النبر سلزهلًل نهلل  بت ف  الرحيحيؽ عؽ ا ؽ عبهللي ، كنؽ س ل  ع ام -ن   هللا عشو 

نر بنبريؽ فنهللؿ  )إنيسهلل ليع بهللف كنهلل لع بهللف ف  حبير، سنهلل سحدىسهلل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ـ سف الشب  
بؾؿ، كسنهلل اآل ر فكهللف لسذ  بهلللشسيس ( فدعهلل بجريدت نطب  فذنيهلل فكهللف   لدتبرآل نؽ ال

 .(ٕ)نرفيؽ كررز عمب ح  قبر كاحدت كقهللؿ  )لعمو لخف  عشيسهلل نهلل لؼ ييبدهلل(
ف   بؾ  تتاؿ السيت ف  قبره ك بؾ   -ملسو هيلع هللا ىلص  -كقد  ؾا ر  ا  بهللن عؽ نتؾؿ هللا 

 يدع نجهللً  لمذػ ف  ذلػ، كلؼ لعرؼ نعيسو فيو سك ع ابو حدب عنيد و كعسمو بسهلل  
عؽ الرحهللب  ف ف   بؾ  ذلػ  الؼن كل ا قهللؿ  ثبؾ و سى  الدش  كالجسهللع ، كنسهلل كن  
ف  ذلػ نهلل نكاه ا نهللـ سحسد ف  ندشده، كس ؾ  اك  ف  تششو، كالحهللكؼ ف  صحيحو عؽ 

نهلل نتؾؿ هللا قهللؿ  حشهلل ف  دمحمشهللزت ف  بنيع الغرقد فف هلل -ن   هللا عشو  -البراس  ؽ عهللزم 
، فنعد كقعدنهلل حؾلو حفف عمب نؤكتشهلل الظير كىؾ يمحد لو، فنهللؿ  )سعؾذ بهلل -ملسو هيلع هللا ىلص  -

                                         

(، ٖٚٚٙ(، كعبد الرزاؽ ف  نرشفو  رقؼ )ٓٗٔٛٔس ردمحمو ا نهللـ سحسد ف  ندشده  رقؼ ) (ٔ) 
(، ٕ، ٔ، ٕٓ(، كالبيين  ف  إ بهلل  ع ام النبر  رقؼ )ٖٓٚ - ٖٚٙكاآلدمحمرو ف  "الذريع " )ص 

(، ٓٗ - ٖٚ/ ٔندمحمهللؿ الرحي ، كصححو الحهللكؼ )كقهللؿ الييثس  ف  نجسع الخكائد  ندمحمهللؿ سحسد 
(  الندؼ ا كؿ نشو إلب قؾلو  كحفف عمب ٜٛٔكقهللؿ الذيخ ا لبهللن  ف  سحههللـ الجشهللئخ كبدعيهلل )ص 

 نؤكتشهلل الظير صحي  عمب ورم الذيخيؽ.
س ردمحمو البخهللنو ف  حتهللم الجشهللئخ بهللم الجريد عمب النبر كبهللم ع ام النبر نؽ الغيب  كالشسيس   (ٕ) 

(، كندمؼ ف  حتهللم الظيهللنت بهللم الدلي  عمب نجهللت  البؾؿ ككدمحمؾم ا تتبراس ٖٛٚٔ، ٖٔٙٔقؼ ) ر 
 (.ٕٜٕنشو  رقؼ )
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النبر(  الل نرا ،  ؼ قهللؿ  )إف العبد الستنؽ إذا حهللف ف  إقبهللؿ نؽ اآل رت نؽ ع ام 
 .(ٔ)كاننظهللع نؽ الدنيهلل ... الحديج(

كا حهلل يج  ،دمحمخسًا نشيهلل ندـ كالدش  كا دمحمسهللع كقد كقد  بت ع ام النبر كنعيسو بهلللكتهللم 
ف  ى ه الفتش  نؽ حديج البراس ا ؽ عهللزم، كسنس  ؽ نهلللػ،  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ؾا ر  عؽ الشب  

 .(ٕ)-ن   هللا عشيؼ  -كس   ىريرت كريرىؼ 
 .(ٖ)نشيهلل -عخ كدمحم   -كسدمحمسعت ا ن  عمب كقؾعيهلل، كالتعؾذ بهلل 

 .(ٗ)نبؾن كرير ننبؾن، كإ هللفتيهلل لمنبر لمغهلللبكى  عهللن  لك  نيت ن
 في ه اآللهلل ، ذحر  لتشخيو هللا  عهلللب ك ندلدو عسهلل عشو بو نشكرك البعج، كتينت

   .  بهلل  قدن و عمب السعهلل 
 ا لسهللف بهلللبعج سنر نعمـؾ نؽ الديؽ بهلللزركنت، كنشكره  هللنج عؽ ا تالـ.ك  

 خن خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنُّ  قال هللا تعالى:

 .ٖٕتبف   َّيي ىي منىنينجهمهىهيهجيحيخيمي
  الؼ الؾ ر، كى  الؾتيم  كالظمب.الذفع الذفهللع  لغ   

                                         

(، ٖٚٚٙ(، كعبد الرزاؽ ف  نرشفو  رقؼ )ٓٗٔٛٔس ردمحمو ا نهللـ سحسد ف  ندشده  رقؼ ) (ٔ) 
(، ٕ، ٔ، ٕٓ(، كالبيين  ف  إ بهلل  ع ام النبر  رقؼ )ٖٓٚ - ٖٚٙكاآلدمحمرو ف  "الذريع " )ص 

(، ٓٗ - ٖٚ/ ٔكقهللؿ الييثس  ف  نجسع الخكائد  ندمحمهللؿ سحسد ندمحمهللؿ الرحي ، كصححو الحهللكؼ )
 (.ٜٖٙكصححو ا لبهللن  ف  ور  العنيدت الظحهللكي  )ص 

/ ٕ(، كور  الظحهللكي  )ٖٗٛ/ ٔ(، كالرك    ؽ النيؼ )ٕ٘ٛ/ ٗ)ك(ٕٚ٘/ ٗنجسؾع الفتهللكى ) (ٕ) 
 (.ٕ٘ٔ(، كنغؼ الستشهلل ر لمكتهللن  )ص ٛٚ٘

 (.ٜٕٚنتهللل  إلب سى  الثغر لألوعرو )ص  (ٖ) 
(، كور  الردكن بذر  حهللؿ السؾ ب ٜٚ٘/ ٕ(، كور  الظحهللكي  )ٜٜٕ/ ٔ) ، ا ؽ النيؼ،الرك  (ٗ) 

(، دمحمسع الذتيت ف  ور  س يهلل  التثبيت ٜ/ ٕ(، كلؾانع ا نؾان البيي  )ٖٗٔكالنبؾن لمديؾط  )ص 
 (.ٕٛلمرشعهللن  )ص 
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قهللؿ ا ؽ فهللني  )الذيؽ كالفهللس كالعيؽ، سص  صحي  يدؿ عمب ننهللنن  الذي يؽ، كالذفع 
 .(ٔ) الؼ الؾ ر .. كَوَفَع فالٌف لفالٍف إذا دمحمهللس  هللِنيو نمتسدهلًل نظمبو كُنِعيشهلًل لو(

 .(ٕ)التؾتو لمغير بجمب نشفع  سك  فع نزرت كالذفهللع  ف  ا صظال  
 ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  نعشب الذفهللع  كوركطيهلل، كى  ا ذف لمذهللفع سـ لمسذفؾع لو؟ك 

باذنو   نب  نرت  ك  نمػ إ   النؾؿ ا كؿ  سف ا ذف نؽ هللا لمذهللفع فال لذفع سحد
 ننرم.

 فيو.هللا لسؽ سذف النؾؿ الثهللن   سف الذفعهللس   لذفعؾف إ  
 كسف الذفهللع  يـؾ النيهللن  ليهلل ورطهللف 

 إذف هللا  عهلللب لمذهللفع سف لذفع. -ٔ
 ن هلل هللا عؽ السذفؾع لو سف لذفع فيو.  -ٕ

 فاف اآلل  نحسؾل  عمب حال النؾليؽ في  نحتسم  ليسهلل دمحمسيعهلًل. وكعمي
الذهللفع يـؾ النيهللن    لذفع إ  إذا سذف هللا  عهلللب لو حتب نتؾؿ هللا صمب هللا  فاف

، ك   كؾف (ٖ)كتمؼ   لذفع حتب لنؾؿ لو نبو )لهللدمحم انفع نستػ كاوفع  ذفع(عميو 
الذفهللع  نؽ الذهللفعيؽ إ  لسؽ ن   هللا بهلللذفهللع  لون كيدؿ عمب ذلػ النراسا ، 

فند قرس س ؾ عسرك كالكدهللئ  كحسخت  "إ  لسؽ ُسِذَف لو" بزؼ ا ل  كحدر ال اؿ، كقرس 
 دؿ عمب النؾؿ الثهللن ، كقراست الفت   دؿ عمب  البهللقؾف بفت  ا ل ، فنراست الزؼ

 .(ٗ)النؾؿ ا كؿ

                                         

 (.ٕٔٓ/ٖنعجؼ ننهللييس المغ  ) (ٔ) 
 (.ٕٙٗ/ ٕ(، لؾائ  ا نؾان )ٜٜٖ/ ٕ) ،ا ؽ ا  ير ،الشيهللل  (ٕ) 
 (. (، كندمؼ ف  حتهللم   رقؼ )ٕٔٚٗ رقؼ )  س ردمحمو البخهللنو ف  حتهللم  بهللم (ٖ) 
-ٖٚٛ/ٗ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٜٙٔٔ-ٜ٘ٔٔ /ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٗ) 

ٖٛٛ.) 
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كوفهللع  الرهلللحيؽ يـؾ النيهللن   هلل ت  ف  النررف، كقد كن    -ملسو هيلع هللا ىلص  -وفهللع  الشب  ك 
  )وفهللعت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فييهلل سحهلل يج صحيح   فدر نهلل دمحمهللس ف  النررف، كنشيهلل قؾلو 

 ، كالذفهللع  سنؾاع.(ٔ)  ى  الكبهللئر نؽ سنت (
، حسهلل  ندـ نؽ تجسعت وركطيهلل، كانتفت نؾانعيهللكالذفهللع  السثبت   ى  الذفهللع  الت  ات

 .كالـ ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن 
  " هللا   لذفع عشده سحد إ  باذنو، ك  لفذف ف  الذفهللع  -نحسو هللا  -ا ؽ النيؼ لنؾؿ 

لعس  إ  التؾحيد كا بهللع كاكىؾ   ير ب نؽ النؾؿ كعسمو ... إ  لسؽ ن   قؾلو 
 .(ٕ)رؾ نؽ قمب نؽ كعهللىهلل كعنميهلل"في ه  ال   سصؾؿ  نظع وجرت الذ، الرتؾؿ

  الذفا ج قدسان:
 كلغيره حهلللسالئك  كالشبييؽ كالستنشيؽ. -ملسو هيلع هللا ىلص  -سحدىهلل  الذفهللع  العهللن  الثهلل ت  لمشب  

 ، كالت    لذهللنحو فييهلل سحد.- ملسو هيلع هللا ىلص - هللنييسهلل  الذفهللع  الخهللص  بهلللشب  
كالذفهللع  بندسييهلل سنؾاع، ا تم  سى  العمؼ ف  عدىهلل  بعهلًل   تالفيؼ ف  س لتيهلل نؽ حيج 

 .الرح  كالد ل 
كس ل  ى ه ا نؾاع، كالكالـ ف   بؾ يهلل ك  لتيهلل نبدؾم ف  نؾا عو نؽ حتب سى  

 .(ٖ)العمؼ
                                         

(، كس ؾ  اك  ف  حتهللم الدش  بهللم ف  الذفهللع   رقؼ ٕٓٔٛٔ رقؼ )( ٖٕٓ/ ٖس ردمحمو سحسد ) (ٔ) 
، ٖٕ٘ٗ(، كالترن و حتهللم صف  النيهللن  كالرقهللئي كالؾنع بهللم نهلل دمحمهللس ف  الذفهللع   رقؼ )ٜٖٚٗ)

(، كحدشو ٜ/ ٔ، نؾان (، كالحهللكؼ ف  السدتدنؾ )ٜٕٙ٘(، كا ؽ حبهللف ف  الرحي   رقؼ )ٖٕٙٗ
 .(ٖٓٛا لبهللن  ف  عالؿ الجش   رقؼ )

 (.ٖٔٗ/ ٔندانج الدهلللكيؽ ) (ٕ) 
(، الدنت ٗٙ٘ - ٜ٘ٗ/ ٕ(، الحج  ف   يهللف السحج  )ٛٛ٘/ ٕكتهللم التؾحيد   ؽ  خيس  ) (ٖ) 

/ ٕ(، الت حرت )ٜٕٛ/ ٔ(، الذفهلل  تعريف حنؾؽ السرظفب )ٜٕٚ - ٜٕٗصفيسهلل لجب اعتنهلل ه )
ر  العنيدت (، وٚٗٔ/ ٖ(، نجسؾع الفتهللكى )ٖٙ - ٖ٘/ ٖ(، ور  صحي  ندمؼ )ٛٚ - ٙ٘

(، الذفهللع  لمدحتؾن نهللصر الجدلع )ص ٕٛٗ - ٕٙٗ/ ٔٔ(، فت  البهللنو )ٕٕٛ/ ٔالظحهللكي  )
 ( كنهلل بعدىهلل.ٖٛ
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 ٌّ حيخيميىيييٰذٰرٰى جي ىهيهُّ  قال هللا تعالى: 
 .ٕٖفهللطر   َّىئيئرب نئ ٍَُِّّّّّٰرئزئمئ

إف نؽ ا لسهللف بهللليـؾ اآل ر  ا عتنهلل  الجهللـز كالترديي التهللـ بهلللجش  كالشهللن، ففى  الدش  
 كالجسهللع  لعتندكف 

سف الجش  كالشهللن نؾدمحمؾ  هللف نعّد هللف  ىميسهلل ك   فشيهللف، فهلللجش   ان حران  هللا سعدىهلل  -س
و سعّدىهلل  ان ىؾاف  عدائو السذرحيؽ  كليهللئو السنربيؽ كا  ران، كالشهللن  ان ع اب

 كالسشهللفنيؽ كالكفهللن.
سف سىميسهلل   لسؾ ؾف حسهلل دمحمهللس الشص فيو، لنهللؿ  ى  ح  نشيسهلل   مؾ  ك  نؾ ،  -م

 .ٜٖالبنرت   َّ ٍّ ٰرٰىٌُّّ  كحسهلل قهللؿ تبحهللنو عؽ سى  ح  نشيسهلل 
 مه منىنينجهُّ  سف سى  الجش  ف  نعيؼ س دو نتجد ، قهللؿ  عهلللب  -ج

 ََُِّّّّّٰرئزئمئنئ ٍّ ىهيهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌّ
 .ٕ٘البنرت  

كسى  الشهللن ف  ع ام س دو ، ٛٓٔىؾ    َّ هي حيخيميُّ  كقهللؿ  عهلللب ف  نعيسيؼ 

 مك ىثيثىفيفىقيقاكلكُّ  ترندو  ائؼ، قهللؿ  عهلللب 

، ٙ٘الشدهللس   َّمنننىنين زن ىكيكملىليلامممرن
 .ٖٕالجؽ   َّمججحمحجخ حج هبجتحتختمتهتمثُّ  كقهللؿ  عهلللب 

َعهللِلٌؼ ِلَشْفِدِو َكِنْشُيْؼ ُنْنَتِرٌد َكِنْشُيْؼ َتهللِ ٌي   ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  الخالؼ ف  نعشب
 ِ دو سصحهللم الكبهللئر نؽ سى  التؾحيد، كالسنترد الغهلللؼ لشفاآلل  ...ِبهللْلَخْيَراِ  ِبِاْذِف ّللاَّ

سف الغهلللؼ ، كقي   ال و تبي إلب ا عسهللؿ الرهلللح   ، كالدهلل يال و لؼ لرب حبيرت
كدمحمسيعيؼ  ي الجش   خيهلل ت حدشهلل و عمب تيآ وؼ لدتح، كالسنترد ال و لصهللحب الكبهللئر

 .(ٔ)يد مؾف الجش 
                                         

 (.ٚٔٗ-ٙٔٗ/ٗ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٕٕٔٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
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 جع مسحصخصمصجضحضخضمضحطمظ خس جخمخجسحسُّ  قال تعالى: 

 حم حكخكلكمكجلحلخلملهلجم جك معجغمغجفحفخفمفحقمق

 هت جيحيخيميهيمئهئمبهبمت ٰه خمممجنحنخنمنهنجهمه
 حي حنخنمنىنينجهمهىهيهجي جن خلملىليلجمحمخمممىميم
 زب ِّّٰرئزئمئنئىئيئرب ُّ خيميىيييٰذٰرٰىٌٍَّّّ
  .ٔٙ- ٔٗالرهللفهلل    َّزثمثنثىثيث رث مبنبىبيبرتزتمتنتىتيت

، ال و سعده هللا  كليهللئو كسى  طهللعتو ف  العغيؼ، كالثؾام الجخي الجش  ى  الجخاس 
، ففطهللعؾه كحفركا بهلللظهللرؾ  كعسمؾا ؿ ليؼ رنشؾا    كاكفركا بهلللظهللرؾ الدنيهلل ال يؽ قهلل

 اعسهللً  صهلللح . 
، كنهلل  بو عشيهلل، كنهلل حد شهلل هللا لذؾبو ننص، ك  لعهر صفؾه حدنكى  نعيؼ حهللن     

،  ف  رؾن عغس  ذلػ الشعيؼ لعجخ العن  لحير العن  كي ىمو  ملسو هيلع هللا ىلص س برنهلل بو الرتؾؿ
 عؽ إ ناكو كاتتيعهللبو.

  لعبهلل و الرهلللحيؽ نهلل     ) سعد و  بهللنؾ ك عهلللب ف  الحديج الندت ك فن  ف  قؾل
اقرؤكا إف  ملسو هيلع هللا ىلص،  ؼ قهللؿ الرتؾؿ ر سذف تسعت، ك   ظر عمب قمب بذ، ك عيؽ نس 

   .(ٔ)ٚٔ الدجدت  َّجبحبخبمب هئ زيمينيىيييجئحئخئمئُّ   ؼو ت
، فاف نتهللع الدنيهلل بجهللنب نعيؼ اآل رت  هللفو نيهللك غير عغس  الشعيؼ بسنهللننتو بستهللع الد

  " نؾ ع ملسو هيلع هللا ىلص  قهللؿ نتؾؿ هللا ، عؽ تي   ؽ تعد الدهللعدو قهللؿ هللً حنير،   لدهللكو وي
 .(ٕ)"ف  الجش   ير نؽ الدنيهلل كنهلل فييهللتؾم سحدحؼ 

                                         

ؼ ، نقكسنيهلل نخمؾق نهللدمحمهللس ف  صف  الجش  البخهللنو ف  " صحيحو " حتهللم  دس الخمي ، بهللم  (ٔ) 
( ٜٚٚٗ، نقؼ ) عمؼ نفس نهللس ف  ليؼ نؽ قرت سعيؽ، بهللم فال(، كحتهللم التفديرٖٗ٘/ٚ( )ٕٖٗٗ)

، نقؼ م الجش  كنعيسيهلل، بهللم صف  الجش ( ، كندمؼ ف  " صحيحو " حتهلل٘ٙٗ/ٓٔ( )ٓٛٚٗك)
 .( عؽ س   ىريرت ن   هللا عشو٘ٙٔ_ٗٙٔ()ٙٙٓٚ( ك)٘ٙٓٚ( ك)ٗٙٓٚ( ك)ٖٙٓٚ)
( ٘ٔٗٙف  اآل رت ، نقؼ )ف  " صحيحو " حتهللم الرقهللؽ ، بهللم نث  الدنيهلل  البخهللنو  (ٕ) 
(ٔٗ/ٜٗٗ). 
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" نهلل الدنيهلل ف  اآل رت إ  نث  نهلل لجع    قهللؿ ملسو هيلع هللا ىلصكعؽ السدتؾن   ؽ ودا  سف نتؾؿ هللا 
 .(ٔ)"و ف  اليؼ، فميشغر بؼ يردمحمعسحدحؼ سصبع

هللا ك نديره ىؾ الفال  العغيؼ، كالفؾز  كل ا حهللف   ؾؿ الجش  كالشجهللت نؽ الشهللن ف  حهؼ 
 مت هئجبحبخبمبهبجتحتخت مئ خئ ُّ ، كالشجهللت العغسب قهللؿ  عهلللب الكبير

  .٘ٛٔرؿ عسراف  َّهتمثحجمج
 هتمثحجمججحمحجخمخجس مت حبخبمبهبجتحتختُّ  كقهللؿ    

  .ٕٚالتؾب    َّ مض حسخسمسحصخصمصجضحضخض
 مم لكمكىكيكملىليلام اك ىفيفىقيقُّ  قال هللا سبحا ه:

 مينيىيييجئحئخئمئهئجب زي رنزنمنننىنينٰىري

 .ٛٙ – ٕٙالرهللفهلل    َّ مج خبمبهبجتحتختمتهتمثحج حب
 خئمئهئجبحبخبمبهبجت حئ ييجئُّ  ال هللا تعالى:ق  

 .ٖٙفهللطر   َّختمتهتمثحجمججح حت
  ، فنهللؿحهللنو نؽ ذحر دمحمخاس عبهلل ه الرهلللحيؽ، ذحر دمحمخاس عبهلل ه الظهلللحيؽلسهلل فرغ تب 

سو    لنز  عمييؼ  َّخئمئهئجبحبخبجح حئ ييجئُّ 
 حت خئمئهئجبحبخبمبهبجت ُّ، كيدتريحؾا نؽ الع امبهلللسؾ ، فيسؾ ؾا

الشدهللس   َّين ىكيكملىليلاممم مك لكُّ      متَّخت
 .(ٕ)ٖٔا عمب   َّىميمجنحنخنمنىنُّ   كى ه اآلل  ى  نث  قؾلو تبحهللنو، ٙ٘

 مت ىئيئربزبمبنبىبيبرتزت ِّّٰرئزئمئنئُّ  قال سبحا ه:
 .٘ٔالخنر   َّنتىتيترثزث

                                         

ـ النيهللن  ، ندمؼ ف  " صحيحو " حتهللم الجش  كنعيسيهلل  ، بهللم فشهللس الدنيهلل ، كبيهللف الحذر يؾ  (ٔ) 
 .(ٜٛٔ/ٚٔ( )ٕٙٔٚنقؼ )

 (.ٕٕٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ) 
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فند  در  ،إف الكهللنميؽ ف  الخدراف ىؼ ىت س،  ف نؽ     الشهللنقهللؿ الذؾحهللن   
 دركا سنفديؼ بهلللتخميد ف  الشهللن، ك دركا  ، فانيؼكى ا لعش  بو الكفهللن ..نفدو، كسىمو

 .(ٔ)لستنشيؽ ال يؽ ليؼ سى  ف  الجش ،  نيؼ لؼ يد مؾا ند   اسىمييؼ
، كلؼ يتنشؾا بو فيت س نخمدكف ملسو هيلع هللا ىلصإف الكفهللن ال يؽ  مغتيؼ  عؾت ا تالـ كتسعؾا بهلللشب  

فند عهللوؾا حيهلل يؼ الدنيؾي  ف  حفر بهلل ، هللن ف  اآل رت إف نهلل ؾا عمب حفرىؼف  الش
 حيهللت ا  ركي  حميهلل ف  ع ام هللا، كى ا نؽ  سهللـ عدؿ هللا عهلللب فهللتتحنؾا سف لعيذؾا ال

، حيج لؼ لدؾ  يؽ السدمؼ السنر بهلللتؾحيد كالشبؾا  ال و  نع نشو السعهللص  كبيؽ  عهلللب
كقد سوهللن بعض ، ي العبؾ ل  كالسشكر لرتهلل   نتموالكهللفر السشكر  تتحنهللؽ نبو الخهللل

ن كحهللص  ذبي  الت  طرس  لمبعض عؽ الخمؾ العمسهللس إلب الجؾام عؽ نرؾص ال
عسركا فانيؼ تيعيذؾف عمب الكفر ،    لؾ ن كا إلب الجؾام سف الكفهللن لؾ عسركا نهلل 

 هلل س بر هللا عخ كدمحم  عشيؼ بنؾلو الحيهللت ندمحمعؾا إلب نهلل حهللنؾا عميو حس

حنؾا ذلػ الجخاس كل لػ اتت ،ٕٛا نعهللـ   َّينجهمه ىن يمجنحنخنمنُّ
 حثيرت، نؽ ذلػ قؾلو  عهلللب  ، كا  ل  عمب  ف يدىؼ ف  الشهللنعمب كدمحمو التف يد

خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىنينجهُّ 

 زت ربزبمبنبىبيبرتُّ   كقؾلو  عهلللب ،ٙالبيش    َّمه

 .ٕٚالسهللئدت   َّ ىث متنتىتيترثزثمثنث
د نؽ ) كال و نفد   يده   لدسع    سحسنو قهللؿ  ملسو هيلع هللا ىلصكحديج س   ىريرت عؽ الشب       

 ؼ لسؾ  كلؼ يتنؽ بهللل و سنتمت بو، إ  حهللف نؽ ، ى ه ا ن  ييؾ و ك  نرران 
 .(ٕ)(سصحهللم الشهللن

                                         

 (.ٕٗ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ) 
إلب دمحمسيع  ملسو هيلع هللا ىلص ، بهللم كدمحمؾم ا لسهللف  رتهللل  نبيشهلل دمحمندمؼ ف  " صحيحو " حتهللم ا لسهللف (ٕ) 

 (.ٖٗٙ/ٕ( )ٖٖٛ)نقؼ  ،الشهللي كندخ السم  بسم 
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ف نتذف  تبع ح  سن  نهلل حهللنت إذا حهللف يـؾ النيهللن  سذ )  ف  حديج طؾي  ملسو هيلع هللا ىلصكقؾلو 
، نكا نرهللم إ  يتدهللقظؾف ف  الشهلل ، فال يبنب نؽ حهللف لعبد رير هللا نؽ ا صشهللـ عبد

نؽ حهللف لعبد هللا نؽ  ر سك فهللدمحمر، سك ربرا  سى  الكتهللم، فيدعب  حتب إذا لؼ يبي إ 
ؼ نهلل ا خ    ح  ت ؽ هللا، فينهللؿ ليؼ  حشهلل نعبد عخيرًا اؽ  عبدكف؟ قهلللؾاالييؾ  فينهللؿ ليؼ  ن

هللا نؽ صهللحب  ك  كلد، فسهللذا  بغؾف؟ قهلللؾا  عظذشهلل لهللنبشهلل فهللتنشهلل، فيذهللن إلييؼ س  
  ،شهللن حفنيهلل ترام لحظؼ بعزيهلل بعزهلًل، فيتدهللقظؾف ف  الشهللن؟ فيحذركف إلب ال ر كف 

د السدي  ا ؽ هللا، فينهللؿ   حشهلل نعب عبدكف؟ قهلللؾا لشرهللنى فينهللؿ ليؼ نؽ حشتؼ ؼ يدعب ا
 (ؼ نهلل ا خ  هللا نؽ صهللحب  ك  كلد، فينهللؿ ليؼ  نهللذا  بغؾف؟ فك لػ نث  ا كؿ  ح  تليؼ

(ٔ).  
 حكخكلكمك جك حقمقُّ  قال هللا تعالى:

 .ٖٚا حخام   َّ جن حلخلملهلجمحمخممم جل
 الكبيرت ف  المغ    د الرغيرت.

َغر"لنؾؿ ا ؽ فهللني  " الكهللؼ كالبهللس   .(ٕ)كالراس سص  صحي  يدؿ عمب  الؼ الرِّ
 كى  نذتن  نؽ الُكْبِر كىؾ   لخرج عؽ نعشييؽ 

 سحدىسهلل  العغس .
 .(ٖ)ك هللنييسهلل  ا  ؼ الكبير
 كسنهلل ف  ا صظال  

                                         

( ٔٛ٘ٗ)نهللؿ ذنت، نقؼ   إف هللا   لغمؼ نثف  " صحيحو " حتهللم التفدير ، بهللمالبخهللنو  (ٔ) 
إلب  ، بهللم كدمحمؾم ا لسهللف  رتهللل  نبيشهلل دمحم و " حتهللم ا لسهللف، كندمؼ ف  " صحيح(ٛٗ_ٚٗ/ٓٔ)

 .عؽ س   تعيد الخدنو ن   هللا عشو( ٖٔ_ٜٕ/ٖ( )ٖ٘ٗ،نقؼ )دمحمسيع الشهللي كندخ السم  بسم 
 (.ٖ٘ٔ/ ٘)ا ؽ فهللني،  ننهللييس المغ ، (ٕ) 
(، النهللنؾي السحيو ٕ٘ٔ/ ٘لدهللف العرم ) (،ٔٓٛ/ ٕ(، الرحهلل  )ٜٖٓٓ/ ٗ ي يب المغ  ) (ٖ) 

 (.ٔٓٙ)ص 
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فند ا تم  سى  العمؼ ف   عريفيهلل ا تالفهلًل حثيرًا، ك عد   سقؾاليؼ فييهلل، حتب زا   عمب 
 .(ٔ)العذريؽ

  "كسنهلل الكبهللئر فند ا تم  الدم  فييهلل ا تالفهلًل   يردمحمع -نحسو هللا  -النيؼ لنؾؿ ا ؽ 
 .(ٕ)إلب  بهلليؽ ك زهلل ، كسقؾاليؼ نتنهللنب "

 كدمحمسم  ى ه ا قؾاؿ  ردمحمع إلب سحد سنريؽ 
 سحدىسهلل   عريفيهلل بهلللعدن كقد ا تمفؾا ف  عدىهلل.
   هللنييسهلل   عريفيهلل بهلللحدن كقد ا تمفؾا ف  حدىهلل.

 .(ٖ)الكبهللئر ح  ذنب  ؾعد هللا عميو بهلللشهللن سك ذـ فهللعمو ذنهلل وديدا  كعرفيهلل الذؾحهللن 
كسكلب ا قؾاؿ بهلللرؾام  عريف الكبيرت بهلللحد، كحدىهلل  بفنيهلل ح  ذنب  تسو هللا  شهللن، سك 

 .(ٗ)رزب، سك لعش ، سك ع ام. كنهلل قهللنبو ف  السعشب
 جك حقمقُّ  ف   فدير قؾلو  عهلللب  قهللؿ الذؾحهللن 

 َّ جن حلخلملهلجمحمخممم جل حكخكلكمك
  .ٖٚا حخام  

فدّؿ عمب سف الستنؽ العهللص   هللنج نؽ الع ام أ  ..ليعّ م هللا العهللص  كيثيب السظيع
إذا قرركا ف   ا سو حثير السغفرت كالرحس  لمستنشيؽ نؽ عبهلل هَكَحهللَف هللا َرُفؾنًا نَِّحيسهللً 
 .(٘)و س نسهلل لجب عمييؼ

                                         

(، نجسؾع الفتهللكى ٚ٘ - ٘ٛ/ ٕ(، ور  صحي  ندمؼ )ٕٗٓ - ٕٔٓ/ ٕ فدير البغؾو ) (ٔ) 
 (.ٕٖٚ - ٕٖٔ/ ٔ( كنهلل بعدىهلل، ندانج الدهلللكيؽ )ٖٓ٘/ ٔٔ)
 (.ٕٖٓ/ ٔندانج الدهلللكيؽ ) (ٕ) 
 (.ٖ٘ٔ/٘فت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ) 
 ىؾ السف ؾن عؽ سكثر الدم ، كا تهللنه دمحمسع نؽ السحننيؽ نؽ سى  العمؼ.كى ا النؾؿ  (ٗ) 
(، اآل ام ٕٕ(، الكبهللئر لم ىب  )ص ٕٖٚ/ ٔ(، ندانج الدهلللكيؽ )ٓ٘ٙ/ ٔٔنجسؾع الفتهللكى ) -

(، ال  هللئر ٛٛٔ/ ٕٔ(، فت  البهللنو )ٕ٘٘/ ٕ(، ور  الظحهللكي  )ٕٕٗ/ ٔالذرعي    ؽ نفم  )
 (.ٕٔٔ)ص 

 لسف ؾن عؽ سكثر الدم ، كا تهللنه دمحمسع نؽ السحننيؽ نؽ سى  العمؼ.كى ا النؾؿ ىؾ ا (٘) 
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 ؟ (ٔ)نهللن دمحميشؼ سـ  ا تمفت الفرؽ ف  صهللحب الكبيرت نؽ السدمسيؽ ى  لخمد ف  
، ك  يركف عيد كالتخميد ف  الشهللن لسؽ   ميهلل  بانفهللذ الؾ كىؼ النهللئمؾف  ،(ٕ)ف ىبت الؾعيدل  

 .(ٖ)ى  الكبهللئر نؽ السدمسيؽ نؽ الشهللن، ك  قبؾؿ الذفهللع  عشيؼاعتنهلل   ركج س 
 . مبؾا نرؾص الؾعيد عمب نرؾص الؾعد نيؼ ر

نع ا لسهللف ذنب، حسهلل    شفع نؽ الكهللفر     لزر ال يؽ قهلللؾا كينهلل   الؾعيدل  السردمحم  
 نيؼ ، لسهللف عشدىؼ نجر  الترديي بهلللنمب، كا عسهللؿ ليدت نؽ ا لسهللف، كا طهللع 

 .(ٗ)رمبؾا نرؾص الردمحمهللس عمب نرؾص الؾعيد
 في ه ن اىب بهللطم  كنخهلللف  لمكتهللم كالدش  .

بيؽ نؾدمحمبيو نؽ ، ك نفهللت الؾعيد نؽ السردمحم  كتو  يؽ دش  كتو  يؽ الفرؽن ففى  ال
السعتخل  كالخؾانج، فسؽ نهلل  عمب حبيرت عشدىؼن ففنره نفؾض إلب هللا، إف وهللس عهللقبو، 

،    لخرج نؽ الشهللن بهلللشهللن فانو   لخمد  مؾ  الكفهللن، كإذا عهللقبو كإف وهللس عفهلل عشو
 .(٘)كيد   الجش 

                                         

(، اآل ام ٕٕ(، الكبهللئر لم ىب  )ص ٕٖٚ/ ٔ(، ندانج الدهلللكيؽ )ٓ٘ٙ/ ٔٔنجسؾع الفتهللكى ) -
(، ال  هللئر ٛٛٔ/ ٕٔ(، فت  البهللنو )ٕ٘٘/ ٕ(، ور  الظحهللكي  )ٕٕٗ/ ٔالذرعي    ؽ نفم  )

 (.ٕٔٔ)ص 
(، ور  سصؾؿ اعتنهلل  سى  ٖٚلبربيهللنو )ص ا ،(، ور  الدش ٓٗٔ - ٜٖٔ/ ٔالسم  كالشح  ) (ٔ) 

، ٔ٘ٔ/ ٖ(، نجسؾع الفتهللكى )ٖٓٔ/ ٔ(، ور  الدش  لمبغؾو )ٙٚٔ، ٘ٚٔ، ٕٙٔ/ ٔالدش  )
 (.ٕٗ٘/ ٕ(، ور  الظحهللكي  )ٖٚٓ/ ٗ( )ٖٗٚ

ف  سصحهللم  يدكالؾعيدل  يؾدمحمبؾف إنفهللذ الؾع، الؾعيدل   ندب  لمؾعيد، كالؾعيد ف  المغ  التيديد (ٕ) 
_ كنهلل بعدىهلل ٙٓٔ/ٔفيؼ الخؾانج كالسعتخل  ." السم  كالشح  " لمذيرتتهللن  ) ،الكبهللئر نؽ سى  النبم 

 _ كنهلل بعدىهلل ( .ٚٔٔ/ٔ( ، " الفرؽ  يؽ الفرؽ " لمبغدا و )
 الد ي  هللا،  ان ،  حنيي عم   ؽ دمحما ؽ النيؼ، ي السرتم  عمب الجيسي  كالسعظم الرؾاع (ٖ) 

 ( .ٖٗٗ_ٕٖٗ/ٔا ؽ س   العخ ) ،(، كور  الظحهللكي ٗ٘ٗ/ٕالريهللض، ) العهللصس ،
 ( .ٖٚٔ/ٔ) ،لذيرتتهللن ا ،السم  كالشح ، ك (ٕٕٓ/ٔ) ،لبغدا وا ،الفرؽ  يؽ الفرؽ  (ٗ) 
 ( .   ٕٛ٘_ٕٗ٘/ٕ) ،ا ؽ س   العخ ،ور  الظحهللكي  (٘) 
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فعرهللت الستنشيؽ   لخمدكف ف  الشهللن، كإذا نهلل ؾا قب  سف يتؾبؾا إلب هللا  عهلللب فاف   
، ك   د ؿ الشهللن كالمبج فييهلل نهلل وهللس هللاسنرىؼ إليو تبحهللنو ك عهلللب، إف وهللس ع  يؼ  د ؾ 

لسهلل ف  حديج مبو نثنهللؿ ذنت نؽ إلسهللف نؽ الشهللن، سف لف   يؾـ لخرج فيو دمحمسيع نؽ ف  ق
قهللؿ لنؾؿ  لهلل نم ائ ف ل  فيسؽ  ملسو هيلع هللا ىلص ذفهللع  لسؽ     الشهللن سف الشب الرحيحيؽ ف  ال

يهلل نؽ قهللؿ   ) كعخ   كدمحمالل  كحبريهللئ  كعغست    ردمحمؽ نش  إلو إ  هللا  فينؾؿ هللا 
 .(ٔ)إلو إ  هللا

 قهللؿ  عهلللب  ،كإف وهللس عفهلل عشيؼ نؽ سكؿ ا نر، فيؼ  حت نذي تو تبحهللنو ك عهلللب

 جبحبخبمبهبجتحتختمتهت هئ زيمينيىيييجئحئخئمئُّ 

كلكؽ ال نؾم الت  ليهلل  عمي بحي العبهلل     د نؽ اتتيفهللئيهلل  ،ٛٗالشدهللس   َّحج مث
  صحهلل يهلل سك إن هللئيؼ نؽ قب  هللا عخ كدمحم  عؽ عبهلل ه ال يؽ عمييؼ الحنؾؽ.

كسنهلل نؽ س مص التؾب    عهلللب فال يتشهللكلو الؾعيد الس حؾن  ف هللا  عهلللب لغفر ذنؾبو 
 بهلللتؾب  الشرؾ  ك ؾا ر  عمب ذلػ نرؾص الكتهللم كالدش  كسقؾاؿ سى  العمؼ.دمحمسيعهلًل 

 َّ ام اكلكمكىكيكملىليل يق ىفيفىقُّ   قهللؿ  عهلللب
 .ٕ٘الذؾنى  

 .ٕٛطو   َّممرنزنمنننىن ام ملىليلُّ   كقهللؿ
بهلللذفهللع  لحديج س   ك  ؾؿ عرهللت الستنشيؽ الجش  كإ رادمحميؼ نؽ الشهللن كإ  هللليؼ الجش  

   حبش سنم ، فيشهلل و   " يت ب بهلللسؾ  حييملسو هيلع هللا ىلص  قهللؿ نتؾؿ هللا ن   هللا عشو قهللؿ تعيد
، ى ا نشهلل   لهلل سى  الجش  فيذرئبؾف كيشغركف، فينؾؿ  ى   عرفؾف ى ا ؟ فينؾلؾف  نعؼ

كحميؼ قد نره ،  ؼ يشهلل و  لهلل سى  الشهللن فيذرئبؾف كيشغركف، فينؾؿ  ى   عرفؾف  ،السؾ 
ى  الجش ،  مؾ  فال   لهلل س كحميؼ قد نره، في ب   ؼ لنهللؿ ،ى ا؟ فينؾلؾف  نعؼ، ى ا السؾ 
                                         

يـؾ النيهللن  نع ا نبيهللس  ، بهللم حالـ الرم عخكدمحم تؾحيدالبخهللنو ف  " صحيحو " حتهللم ال (ٔ) 
كندمؼ ف  " صحيحو " حتهللم ا لسهللف، بهللم حديج ، (ٛٔ٘_ٚٔ٘/ٚٔ( )ٓٔ٘ٚكريرىؼ، نقؼ )

 .( عؽ سنس  ؽ نهلللػ ن   هللا عشوٓٙ_ٚ٘/ٖ( )ٛٚٗ، نقؼ )الذفهللع 
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   ؼ لنرس ،نؾ ، ك لهلل سى  الشهللن،  مؾ  فال نؾ "
 حن يمجن_ كىت س ف  رفم  سى  الدنيهلل _ خلملىليلجمحمخمممىمُّ 
صمب   ؽ عبد هللا يرفعو إلب نتؾؿ هللا ، كلسدمؼ نؽ حديج دمحمهلل ر(ٔ).ٜٖنريؼ   َّخن

الشهللن لحترقؾف فييهلل، إ   انا  كدمحمؾىيؼ، حتب    " إف سقؾانهلل لخردمحمؾف نؽهللا عميو كتمؼ
  .(ٕ)"يد مؾف الجش 

كىت س ال يؽ لخردمحمؾف نؽ الشهللن كيد مؾف الجش  لدسييؼ سى  الجش  بهلللجيشسييؽ، فعؽ 
قهللؿ  " لخرج قـؾ نؽ الشهللن بذفهللع   ملسو هيلع هللا ىلصعسراف  ؽ حريؽ ن   هللا عشيسهلل، عؽ الشب  

 كا حهلل يج ف  ى ا حثيرت.، (ٖ)"ييؽ، لدسؾف الجيشس، فيد مؾف الجش ملسو هيلع هللا ىلصدمحم 
  

                                         

( ٖٓٚٗنكاه البخهللنو ف  " صحيحو "  حتهللم التفدير ، بهللم كسن نىؼ يؾـ الحدرت ، نقؼ )  (ٔ) 
ك ندمؼ ف  " صحيحو " حتهللم الجش  كنعيسيهلل ، بهللم الشهللن يد ميهلل الجبهللنكف ،  ( ،ٖٚٗ_ٖٙٗ/ٓٔ)

 ( .ٖٛٔ_ٕٛٔ/ٚٔ( )ٓٔٔٚكالجش  يد ميهلل الزعفهللس ، نقؼ )
. " الشيهللل  ف  رريب نسيتيؼ  بهللئر سو دمحمسهللعهلل  ف   فرق سو دمحمسهللعهلل  نؽ الشهللي ، لنهللؿ  - 

سحسد الخاكو  ك نحسؾ  دمحم الظشهللح  ، الحديج كا  ر "     الدعهلل ا  ا ؽ ا  ير ،  حنيي طهللىر 
 ( .ٔٚ/ٖـ )ٖٜٙٔىػ ٖٖٛٔالسهتب  ا تالني   ، الظبع  ا كلب ، 

 .(ٓ٘/ٖ( )ٔٚٗندمؼ ف  " صحيحو " حتهللم ا لسهللف، بهللم س نب سى  الجش  نشخل  فييهلل، نقؼ ) (ٕ) 
 .(٘ٛ/٘ٔ( )ٙٙ٘ٙنو ف  " صحيحو " حتهللم الرقهللؽ، بهللم صف  الجش  كالشهللن، نقؼ )البخهلل (ٖ) 
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 الندن.هلللنزهللس ك ا لسهللف ب  السطمب الدادس
 معشى القزاا لغج:

ىؾ بهلللسّد، كينرر، سصمو  َقَزهللٌون  ّنو نؽ قزيت، إ  سّف اليهللس َلّسهلل دمحمهللس  بعد ا ل  
 ىسخ .

لنؾؿ ا ؽ فهللني  " النهللؼ كالّزهلل  كالحرؼ السعتّ  سص  صحي  يدٌؿ عمب إحههللـ سنر 
 .(ٔ)كإ نهللنو كإنفهللذه"

سف نعشب النزهللس ف  المغ  ىؾ إحههللـ الذ س كإ سهللـ ا نر، كى ا ىؾ كيتبيؽ نسهلل  ندـ 
 .(ٕ)سص  نعشب النزهللس الؾان ت ف  المغ ، كقد لف   بسعشب الندن
ؼ، كالفراغ، كا عالـ، كيظمي النزهللس عمب نعهللف عّدت نشيهلل  ا نر، كا  اس، كالحه

س رى ذحَر يهلل حتب اوتنهللقهلل  ن كى ه ى  سىؼ نعهللن  )النزهللس( ف  المغ ، كىشهللؾ كالسؾ 
 .(ٖ)المغ 

 معشى القدر لغج: 
 كالندن ف  المغ   نردن َقَدَن َلندن َقَدنًا.

لنؾؿ ا ؽ فهللني  "النهللؼ كالّداؿ كالّراس سص  صحي  يدّؿ عمب نبمغ الذ س كحشيو 
 .(ٗ)كنيهلليتو"

 .(٘)كيظمي الندن عمب نعهللف عّدت نشيهلل  الحهؼ، كالنزهللس، كالّظهللق ، كالّتزييي، كالّتندير

                                         

    .(ٜٜ/٘) ، ا ؽ فهللني،ننهللييس المغ  (ٔ) 
  ( .ٕٕٗلرارب ا صفيهللن  )صػ ا ،نفر ا  سلفهللظ النررف (ٕ) 
(، كلدهللف العرم ٔ٘ٓٔ/ ٖ(، ك ي يب الرحهلل  )ٖٕٙٗ/ ٙف  نهلل ت )قزب(  الرحهلل  ) (ٖ) 
   (، كريرىهلل.ٖٔ٘(، كستهللي البالر  لمخنخذرو )ص ٜٖٙ/ ٓٔ(، ك هللج العركي )ٙٛٔ/ ٘ٔ)
    .(ٕٙ/٘) ، ا ؽ فهللني،ننهللييس المغ  (ٗ) 
(، النهللنؾي السحيو ٗٚ/ ٘(، لدهللف العرم )ٙٛٚ/ ٕ(، الرحهلل  )ٜٕٙٛ/ ٖ ي يب المغ  ) (٘) 

  (.ٜٔ٘)ص 
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، كعمسو سنيهلل تتنع ف  دير هللا  عهلللب ا ويهللس ف  الندـىؾ  ننعشب النزهللس كالندن ورعهلًل 
ؾعيهلل ، ككقنعمؾن  عشده، كعمب صفهلل  نخرؾص ، كحتهلل تو ل لػ كنذي تو لو سكقهلل 

 .(ٔ)هللعمب حدب نهللقدنىهلل ك منو لي
العبد  ن ك  يتؼ إلسهللفيرى ا نهللنهللف سف النزهللس كالندن ىؾ سحد ا نحهللف الدت  لإللسهللف

حتب يتنؽ بهلللنزهللس كالندن، فك  نهلل لنع نؽ الخير كالذر فيؾ بنزهللس هللا كقدنه، كح  
نهلل لجرو ف  ا نفس كاآلفهللؽ نؽ  ير كور فيؾ نندن نؽ هللا، كنهتؾم قب   مي 

خو كالذؾحهللن  ف  ندفل   مي الخمين ، كح  و س بانا ت هللا كنذي تو، كندمحم  ا ؽ دمحم
كلمعبهلل  قدنت عمب  فعهللؿ العبهلل ، كالعبهلل  فهللعمؾف حنين ،سفعهللؿ العبهلل   سف هللا  هلللي س

 ك هلللي قدن يؼ كإنا  يؼ.سعسهللليؼ، كليؼ إنا ت، عهللا  هلللنيؼ 
  كنرا ب الندن سنبع، كى  إدمحمسهللً  

ا كؿ  ا لسهللف بفف هللا  عهلللب عمؼ بهّ  و س دمحمسم  ك فرياًل، سزً  كس دًا، تؾاس حهللف ذلػ 
 بففعهللؿ عبهلل ه.ِنّسهلل يتعّمي بففعهلللو سك 

 الثهللن   ا لسهللف بفّف هللا حتب ذلػ ف  المؾ  السحفؾظ.
 جب ريزيمينيىيييجئحئخئمئهئُّ  كف  ى يؽ ا نريؽ لنؾؿ هللا  عهلللب 
 .ٓٚالحم   َّحبخبمبهبجتحتختمتهت

قهللؿ   -ن   هللا عشيسهلل  -كف  صحي  ندمؼ عؽ عبد هللا  ؽ عسرك  ؽ العهللص 
هللا ننهلل ير الخالئي قب  سف لخمي الّدسهللكا  لنؾؿ  )كتب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -تسعت نتؾؿ هللا 

 .(ٕ)كا نض بخسديؽ سل  تش (

                                         

(، دمحمهللنع ٕٚٔ/ ٔ(، ور  صحي  ندمؼ )ٜٕٚ/ ٗ(، نعهلللؼ الدشؽ )ٕٗٔ/ ٔور  الدش  ) (ٔ) 
ا ؽ ، العمي  ف  النزهللس كالندنوفهللس ك (، ٜٗٔ - ٛٗٔ/ ٖ(، نجسؾع الفتهللكى )ٖ٘٘/ ٕالرتهللئ  )

ـ ، ٜٜٔٔىػػ ٕٔٗٔالظبع  ا كلب ، النيؼ ،  حنيي نرظفب الذمب ، نهتب  الدؾا و، دمحمدت
(ٔ/ٖٖ_ٗٗ.)   
( ٜٓٙٙ، نقؼ )هللم حجهللج ر ـ كنؾتب عمييسهلل الدالـ، بندمؼ ف  " صحيحو " حتهللم الندن (ٕ) 
(ٔٙ/ٜٗٔ. ) 
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الثهلللج  ا لسهللف بفف دمحمسيع الكهللئشهلل     كؾف إ  بسذي   هللا  عهلللب، تؾاس حهللنت نسهلل 
 يتعّمي بفعمو سـ نسهلل يتعّمي بفع  السخمؾقيؽ.

 حط حسخسمسحصخصمصجضحضخضمض جس ُّ قهللؿ هللا  عهلللب فيسهلل يتعّمي بفعمو  
إ راىيؼ   َّىبيبرتزت نبُّ ، كقهللؿٛٙ النرص  َّمظجعمعجغمغ

رؿ  َّيثىفيفىقيقاكلكمكىكيكملىل ىث مثنثُّ  ، كقهللؿ ٕٚ
 .ٙعسراف  

 َّ حض  ختمتهتمثحج حت جتُّ  كقهللؿ  عهلللب فيسهلل يتعمي بفع  السخمؾقيؽ 
 .ٕٔٔا نعهللـ   َّمت زت يئربزبمبنبىبيبرت ُّ ، كقهللؿ ٜٓالشدهللس  

 الرابع  ا لسهللف بفّف دمحمسيع الكهللئشهلل  نخمؾق    عهلللب   كا يهلل، كصفهلل يهلل، كحرحتيهلل.
 ، كقهللؿ ٕٙالخنر   َّاكلكمكىكيكملىليلاممم يق ُّ  قهللؿ هللا  عهلللب 

 .(ٔ)ٕالفرقهللف   َّ خف معجغمغجفحفُّ 
كلإللسهللف بهلللندن سىسي  حبرى  يؽ سنحهللف ا لسهللف، يدنحيهلل ح  نؽ لو إلسهللـ كلؾ لدير 

بنزهلللهلل العنيدت ا تالني  كسنحهللف ا لسهللفن كل لػ كن  التشريص ف  الدش  الشبؾي  عمب 
  يره كوره.كدمحمؾم ا لسهللف بهلللندن 

كيتبيؽ نسهلل تبي نهلل  يؽ السعشب المغؾو لك  نؽ النزهللس كالندن كالسعشب الذرع  نؽ 
نبو قؾو، فك  نشيسهلل لف   بسعشب اآل ر، كنعهللن  النزهللس  ردمحمع إلب إحههللـ ا نر 

كإ نهللنو كإنفهللذه، حسهلل سف نعهللن  الندن  ردمحمع إلب التندير، عهللا تبحهللنو ك عهلللب قدن ننهلل ير 
كحتبيهلل كوهللسىهلل ك منيهلل، كى  ننتزي  كنندنت فتنع حدب سقدانىهلل، كيتبيؽ  الخمي، فعمسيهلل

 .(ٕ)كالندن ف  المغ  كالذرع نؽ  رابونؽ  الؿ ذلػ نهلل  يؽ نعشب النزهللس 

                                         

 (.ٜٖعبد الرحسؽ السحسؾ  )ص ،لالشهللي فيو النزهللس كالندن ف   ؾس الكتهللم كالدش  كن ىب (ٔ) 
(، دمحمهللنع ٕٚٔ/ ٔ(، ور  صحي  ندمؼ )ٜٕٚ/ ٗ(، نعهلللؼ الدشؽ )ٕٗٔ/ ٔور  الدش  ) (ٕ) 

  (.ٗٗ_ٖٖ/ٔ)ا ؽ النيؼ،، وفهللس العمي ك (، ٜٗٔ - ٛٗٔ/ ٖ(، نجسؾع الفتهللكى )ٖ٘٘/ ٕالرتهللئ  )
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   رؽ بهلللسعشب الذرع  لمنزهللس كالندن، إلب فرينيؽانندؼ العمسهللس ف  الف    

 .(ٔ)كدمحمؾ   لي  بهلللتفريي  يشيسهلل، لعدـ يسهلل، كاآل ركف لؼ لفرقؾف  يشيسهللنشيؼ فرؽ  يش
 هئ ىنينٰىريزيمينيىيييجئحئخئمئُّ  قال هللا تعالى:

 .ٖٛا حخام   َّجبحبخبمبهبجتحتختمتهتمث
َكَحهللَف َسْنُر هللا َنْفُعؾً  ا سو حهللف قزهللس هللا ف  زيشب سف يتخّكدمحميهلل أ  قهللؿ الذؾحهللن  

ِفيَسهلل َفَرَض  نَّهلل َحهللَف َعَمب الشب  ِنْؽ َحَرجٍ  ... قزهللس نهلل يهلًل نفعؾً    نحهللل نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
أ َكَحهللَف ... فيسهلل سحّ  هللا لو كقّدنه كقزهلله ، لنهللؿ فرض لو ح ا ، سو قّدن لو  سو ،هللا َلوُ 

 . ًا نَّْنُدكنًا ا سو قزهللس ننزيهللً َسْنُر هللا َقَدن 
كسنو حتب ف  المؾ  عنيدت سى  الدش  كالجسهللع  سف هللا  عهلللب قد سحهللم به  و س عمسهلًل، ف

 السحفؾظ ح  نهلل تيهؾف كسف ح  نهلل عمسو كحتبو فيؾ حهللئؽ   نحهللل ، قهللؿ هللا  عهلللب 

ا تالـ كا لسهللف  حديج دمحمبري  ف  سنحهللفك  ،ٜٗالنسر   َّ هئ حيخيميهيمئُّ 
  ) فف برن  عؽ ا لسهللف قهللؿ سف  تنؽ بهلل كنالئكتو كحتبو كنتمو كاليـؾ كا حدهللف كفيو

  .(ٕ) يره كوره (اآل ر ك تنؽ بهلللندن 
 .ف  يهلل حميهلل، ك دؿ عمب كدمحمؾم ا لسهللص  ال  عمب سف سنحهللف ا لسهللف تت في ه الشرؾ 

نؽ سصؾؿ ا لسهللف الدت  الس حؾنت، فسؽ لؼ يتنؽ  فف  الحديج سف ا لسهللف بهلللندن     
  ُّ   د  رؾ سصاًل نؽ سصؾؿ الديؽ كدمحمحده، فيذبو نؽ قهللؿ هللا فييؼ، فنبهلللندن  يره كوره

 .٘ٛالبنرت   َّىل   زب ىئيئرب

                                         

النزهللس كالندن ف  ك (، ٘ٗٔ/ ٖٕعسدت النهللنو لمعيش  )ك (، ٚٚٗ، ٜٗٔ/ ٔٔفت  البهللنو ) (ٔ) 
 (.ٗٗ-ٓٗعبد الرحسؽ السحسؾ  )ص ،ل ؾس الكتهللم كالدش  كن ىب الشهللي فيو

 (.ٛس ردمحمو ندمؼ ف  حتهللم ا لسهللف بهللم  يهللف ا تالـ ...  رقؼ ) (ٕ) 
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 مكجلحلخلملهلجمحمخمممجنُّ  قال هللا تعالى: 

 مئ حنخنمنهنجهمهٰهجيحيخيميهي

 .ٔٔفهللطر   َّ مل هئمبهبمتهتمثهثمسهسمشهشلكمك
ِبِعْمِسِو َكَنهلل ُلَعسَُّر ِنْؽ ُنَعسٍَّر َكَ  ُيْشَنُص ِنْؽ ُعُسِرِه ِإ َّ " ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  ف  نعشب

  (ٔ)عدت سقؾاؿ" سنو نهتؾم ف  المؾ  السحفؾظ، كذحرا ف  ذلػ ِف  ِحَتهللمٍ 
 سف نعشب اآلل   نهلل لعسر نؽ سحد ك  يشنص نؽ عسر ر ر. القمل األ ل:
سف نعشب ذلػ سف لهتب ف  المؾ  السحفؾظ سف فالنهلًل إف  ردؽ فعسره  القمل ال ا ):

تتؾف تش ، كإف لؼ يتردؽ فعسره سنبعؾف، كاتتدلؾا بحديج " نؽ تره سف يبدو لو ف  
 .(ٕ)نزقو كيشدف لو ف  سدمحممو فمير  نحسو"

حتب نهلل لدتنب  نؽ العسر، كالشنص ىؾ حتب نهلل نزب  ىؾ سف التعسير القمل ال الث:
 لمؾ  السحفؾظ كذلػ حي ف  ح  وخص.نشو ف  ا

كنهلل ذىب إليو ا ؽ دمحمخو صحي ، كلكؽ النؾؿ ا كؿ   لعش  عدـ صح  النؾؿ الثهللن  
    إف العسر يخيد  بعض الظهللعهلل  حسهلل ف  الحديج.

ىر الشغؼ النررن  سف  ظؾي    عهللكا كلب سف لنهللؿ كقد دمحمسع الذؾحهللن   يشيسهلل فنهللؿ 
كقدنه  تبهللم  نتز  التظؾي ، كستبهللم  نتز  العسرك نريره  ىسهلل بنزهللس هللا، 

 .(ٖ)التنرير
 .ٜٙالرهللفهلل    َّمتهتمثحجمجُّ  قال هللا تعالى: 

  ندفل   مي سفعهللؿ العبهلل ف   فديرىسهلل لي ه اآلل  ذحر ا نهللنهللف 

                                         

-ٚٓٗ/ٗ)، كفت  الندير، الذؾحهللن ، (ٕٚٓٔ-ٕٙٓٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
ٗٓٛ.) 

 (.ٕٚ٘٘ رقؼ ) ندمؼ( ك ٕٚٙٓالبخهللنو ف  صحيحو )س ردمحمو  (ٕ) 
 (.ٛٓٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ) 
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عهللا  منكؼ كنهلل  عسمؾف ذىب قؾـ إلب سف نهلل نردني  كالسعشب هللا قهللؿ ا ؽ دمحمخو  
عشدىؼ قهللعدت ف   مي سفعهللؿ العبهلل  كقي  إنيهلل نؾصؾل   منكؼ كسعسهلللكؼ كى ه اآلل  

بسعشب ال و كالسعشب هللا  منكؼ ك مي سصشهللنهؼ الت   عسمؾنيهلل كى ا سليي بديهللؽ الكالـ 
كسقؾى ف  قرد ا حتجهللج عمب ال يؽ عبدكا ا صشهللـ كقي  إنيهلل نهللفي  كقي  إنيهلل 

 .(ٔ)اتتفيهللني  كحالىسهلل بهللط 
  ك مي ال و  رشعؾنو عمب ، سوَكَنهلل َ ْعَسُمؾَف ا نؾصؾل ف  أ « نهلل»ك قهللؿ الذؾحهللن  ك 

شهللـ الت  يشحتؾنيهلل   ؾً  سكليهلًل، كيهؾف نعشب العس  ىشهلل  العسـؾ كيد   فييهلل ا ص
الترؾير، كالشحت، كنحؾىسهلل، كيجؾز سف  كؾف نردني ، سو   منكؼ، ك مي عسمكؼ، 

تنريع، سو  كسو و س ا تتفيهللـ  التؾبيخ، كال ، كنعشبكيجؾز سف  كؾف اتتفيهللني 
 عسمؾف، كيجؾز سف  كؾف نهللفي ، سو  إف العس  ف  الحنين  ليس لكؼ، ففنتؼ    عسمؾف 

الكذهللؼ الكالـ ف  ن  قؾؿ نؽ قهللؿ  إنيهلل نردني ، كلكؽ بسهلل  ، كقد طؾؿ صهللحبوي هللً 
 .(ٕ)يهللؽ الكالـ، كدمحمعميهلل نؾصؾل  سكلب بهلللسنهللـ كسكفي بد  طهللئ   حتو

   الفرؽ ف  الندن عمب سقؾاؿ، كى ؼ  يؽ قع الخالك ك      
 قدنت ليؼ ك  إنا ت ك  ،  إّف العبهلل  نجبؾنكف عمب سعسهللليؼ النؾؿ ا كؿ   لنؾلؾف 

 .(ٖ)كسعسهللليؼ إنسهلل  شدب إلييؼ نجهللزاً ، عهللا كحده ىؾ  هلللي سفعهللؿ العبهلل ، ا تيهللن
 .) الجيسي  ((ٗ)كى ا النؾؿ ىؾ قؾؿ الجبري   

                                         

 .(ٖٕٗٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
 (.ٜٚٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ) 
 .(ٜٙٚ/ٕ)،س   العخ ا ؽ، (، كور  العنيدت الظحهللكي  ٕٔٔلبغدا و ) صػػ ، االفرؽ  يؽ الفرؽ  (ٖ) 
. " النهللنؾي السحيو" الجبر لغ    الؼ الكدر، كالسمػ، كالردمحم  الذجهللع، ك الؼ الندن (ٗ) 

 .ٓٙٗلفيركزربهلل و صػػ 
سف هللا لجبر ، سو تو إلب الرم، كإ هللفسنهلل الجبر ف  ا صظال   فسعشهلله نف  الفع  عؽ العبد  

إذ ىؼ حؾنق  الذجر ، ليس ليؼ سو  كن فييهلل العبهلل  عمب سعسهللليؼ، كالعبهلل  نجبؾنكف عمب سفعهللليؼ،
 .ؿ إلب العبهلل  عمب دمحمي  السجهللز فنو، كإنسهلل  زهللؼ ا عسهلل حرحيهلل الريهلل 
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 حن خلملىليلجمحمخمممىميمجنُّ   عهلللب اتتدؿ الجبري  بنؾلو 
 كقؾلو  ،ٕٓٔا نعهللـ   َّخنمنىنينجهمهىهيه

 جس ُّ  كقؾلو ،ٙٔالرعد   َّجئحئخئمئهئجبحبخبمبُّ 
النرص   َّمظجعمعجغمغ حط حسخسمسحصخصمصجضحضخضمض

  .(ٔ) ٖٓا ندهللف  َّ ىت ىئيئربزبمبنبىبيبرتزتمتنتُّ  كقؾلو ، ٛٙ
كى ا  .ّف سفعهللؿ العبهلل  ليدت نخمؾق  ، كإنسهلل العبهلل  ىؼ الخهلللنؾف ليهلل  إالنؾؿ الثهللن 
 . ) السعتخل  ((ٕ)الندني النؾؿ قؾؿ 

 . عؽ هللا، كيثبتؾنيهلل لإلندهللف ، فيشفؾنيهللفيؼ يشكركف نر ب  ا نا ت كالخمي
   اتتدؿ الندني ) السعتخل  ( بف ل  عنمي ،  ؼ س بعؾىهلل بف ل  الدسع، نشيهلل

  سف كنشيهلل ،هللني  كا نؾن ا  ظراني   سف ىشهللؾ فرؽ  يؽ ا نؾن ا  تيا  ل  العنمي 
 منو هللا فيو حهللف  ن  نو إفلسهلل حهللف نتسهشهلًل نؽ الفع  البت  لؾ حهللف بخمي هللافع  العبد 

                                         

عمب الفع  سصاًل، كإنسهلل ىؾ    كى  الت     ثبت لمعبد فعاًل ك  قدنتكالجبري  قدسهللف  دمحمبري   هلللر 
 .كهلللريذ  ف  نيب الري 

 كنؽ سىؼ فرؽ الجبري  ىؼ الجيسي .  ،دنت رير نت رت  كى  الت   ثبت لمعبد قكدمحمبري  نتؾتظ 
(، كور  العنيدت  ٕٚ/ٔلذيرتتهللن  )ا ،لسم  كالشح ا(، ك  ٕٔٔلبغدا و ) صػػػ ا ،الفرؽ  يؽ الفرؽ -

 .(ٜٚٚ_ٜٙٚ/ ٕ) ،ا ؽ س   العخ ،الظحهللكي 
 .(ٖٗٙ_ٔٗٙ/ٕ) ،ا ؽ س   العخ، ور  العنيدت الظحهللكي  (ٔ) 
ك  كالجؽ كا نس يشفؾف الندن عؽ ا فعهللؿ ا  تيهللني  نؽ سفعهللؿ السالئ  اتؼ لم يؽ الندني  (ٕ) 

، كسقؾاً  حهللنت سك حرحهلل  سك اعتنهلل ا  سك إنا ا   يرًا حهللنت ى ه ا فعهللؿ سك وراً  ،كتهللئر الحيؾانهلل 
 . حميهلل    د    حت قدن هللا  عهلللب  إف ى ه ا فعهللؿ كينؾلؾف . 

 .  شف  صف  العمؼ كالندني  قدسهللف  قدني  سكلب  كى  الت  
 . كىؼ السعتخل  ،كى  الت   ثبت  العمؼ بال عمؼ، نع نفييهلل لمندن  كقدني   هللني 

لذيرتتهللن  ، ا(، كالسم  كالشح  ٙٔٔ_ ٗٔٔك ٛٔ) صػػ  ،لبغدا وا ،الفرؽ  يؽ الفرؽ  -
(ٔ/ٖٛ_ٖٜ). 
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  لؾ حهللف هللا  هلللنهلًل كنشيهلل ،لخمنو هللا فيو حهللف نستشع الحرؾؿ، كإف لؼ كادمحمب الحرؾؿ
 .  فعهللؿ العبهلل  لبظ  الثؾام كالعنهللم 

 ،ٜٕالكي    َّمك زبمبنب رب نئىئيئُّ  س ل  الدسع  بنؾؿ هللا  عهلللب 
 كقؾلو  ،ٖٚ – ٖٙالسد ر   َّمقجكحكخكلكمكجلحلخلملهلُّ  لو كقؾ 

 .(ٔ)ٕٛالتؾب    َّيقاكلكمكىك ىق يثىفيفُّ 
 زب ّٰرئزئمئنئىئيئرب ِّ ُّ  كقؾلو 

 .ٜ٘التؾب    َّرثزث يت مبنبىبيبرتزتمتنتىت
، كبي ا ا ص   هلللفؾا السعتخل  هللؿ العبهلل   لنؾلؾف إف هللا  عهلللب  هلللي سفعالنؾؿ الثهلللج

 ليهلل.ؽ بفف هللا   لخمي سفعهللؿ العبهلل ،    ىؼ الخهلللنؾف النهللئمي
 .(ٖ)كا وهللعرت  (ٕ)كى ا قؾؿ السهلل ر ل  

   الخالص 
  قدنت ليؼ،     لتثبت سف هللا  هلللي سفعهللؿ العبهلل ، كسف العبهلل دمحمهللس  س ل  الجبري  

يؼ إنسهلل ، كس لتيو حي نؽ دمحمهللنب كبهللط  نؽ دمحمهللنب ر ر، كى ا فنجبؾنكف عمب سعسهللليؼ
العبهلل ، سنهلل  عؾى دمحمبر العبهلل ،  تيد نهلل ف  ن ىبيؼ نؽ حي، كىؾ سف هللا  هلللي سفعهللؿ 

 .فيؾ نر ك  بهلل  ل  ا  رى، الت  اتتدؿ  يهلل السعتخل 
ير  هلللي  فعهللؿ ، كسف هللا رلتثبت سف العبهلل   هلللنؾف  فعهللليؼ، دمحمهللس  السعتخل  كبهلللسنهلل  

ا ت كنذي و  ا م   حت ، فا بهلل  سف العبهلل  ليؼ إن العبهلل ، كى ا سلزهلًل فيو حي كبهللط 

                                         

 .(ٖٗٙ_ٔٗٙ/ٕ) ،ا ؽ س   العخ، ور  العنيدت الظحهللكي  (ٔ) 
دمحم  ؽ دمحم  ؽ نحسؾ  السهلل ريدو، كىؾ نؽ سئس  الكالـ، لو نتلفهلل  ىؼ س بهللع س   نشرؾن  (ٕ) 

 ىػػػ . ٖٖٖ،  ؾف  فديره السدّسب  فكيال  سى  الدش ، ك  يهللف كىؼ السعتخل    كثيرتن نشيهلل
 .( ٖٓٓ/ٔٔ)  ،ححهللل ، نعجؼ الستلفيؽك ( ، ٕٕٗ/ٚ) ،لخنحم ، اا عالـ -
 _ كنهللبعدىهلل (.ٜٖٙ/ٕ)ك(ٖٗٙ/ ٕ( ك)ٕٖٔ/ٔ)،العخا ؽ س   ، ور  العنيدت الظحهللكي  (ٖ) 



ٖٙٙ 

 

 

سف هللا رير  ، سنهلل  عؾى سعسهللليؼ ى  سفعهللليؼ ى ا حي،  تيده س لتيؼنذي   هللا، كسف 
 . هلللي  فعهللؿ العبهلل ، فيؾ بهللط ،  ر ه س ل  الجبري 

 هلللي سفعهللؿ العبهلل  كى     إف هللاؾتظؾا  يؽ الفرينيؽ فنهلللؾاسنهلل السهلل ر ل  كا وهللعرت كإف  
ت رير نت رت، كتسؾىهلل نيؼ ا بتؾا لمعبد قدن ، كىؼ سقرم إلب ن ىب الدم  إ  سنشيؼ حدب

    كدبهلًل، كى ا ىؾ ا وههللؿ؟ 
 .الحي نؽ ح  ن ىب نؽ ى ه الس اىب الس ىب الحي ىؾ  الص  النؾؿ

، كالبر رسف هللا  هلللي سفعهللؿ العبهلل ، كالعبهلل  فهللعمؾف حنين ، كالعبد ىؾ الستنؽ كالكهللف
عهللا  هلللنيؼ ك هلللي ، كالفهللدمحمر، كالسرم  كالرهللئؼ، كلمعبهلل  قدنت عمب سعسهللليؼ، كليؼ إنا ت

 .(ٔ)قدن يؼ كإنا  يؼ
  

                                         

 ،ا ؽ س   العخ، ور  العنيدت الظحهللكي ، ك (ٖٙٓ_ٖٖٓ/ٖ) ،ا ؽ النيؼ، عهلل تنفتهلل   ان الد (ٔ) 
 .(ٔٗٙ_ٓٗٙ/ٕ)ك( ٖٖٙ_ٖٖٔ/ٔ)



ٖٙٚ 

 

 

 
 
 

ثالثووج مقار ووج  وويُ التفدوويرلُ  وو) ,اووات األحكووا  الفقهيووجت   يووه   رابووعالفروول ال
 :احثمب

 التعريف بآلهلل  ا حههللـ الفنيي .  السبحث األ ل      

 .سحههللـ العبهلل ا  : ا )السبحث ال      

 .سحههللـ السعهللنال  :لثالسبحث ال ا      
  



ٖٙٛ 

 

 

 التعريف بآلهلل  ا حههللـ الفنيي .  األ ل السبحث

العمػؼ بخظػهللم هللا   سىسيػ  حبػرى فػ  حيػهللت السدػمؼ فيػؾ لعتبر الفنو ا تػالن  ذك
  عهلللب الستعمي بففعهللؿ العبد ف  عبهلل ا و كنعهللنال و.

كالنررف السردن ا كؿ ف  التذػريع كنحػ  اتػتشبهللم ا حهػهللـ الذػرعي ، كفيػو نػؽ 
حػػػهللف    ػػػد لكػػػ  لػػػ ا الفنييػػػ  نػػػؽ العبػػػهلل ا  كالسعػػػهللنال ، اآللػػػهلل  التػػػ   تزػػػسؽ ا حهػػػهللـ 

 نفدر سف يتعرض لسهلل لو عالق  بهلل حههللـ الفنيي  السدتشبظ  نؽ اآللهلل  النرسني . 
كلمفنو نههللن     جي ،   تيسهلل ف  حي نؽ يتشػهللكؿ حتػهللم هللا بهلللتفدػير كالبيػهللف، 

 فكثير نؽ اآللهلل  نتعمن  بهلل حههللـ الفنييو.
سف الحهؼ لف   بعدت   بيؽ كنؽ  الؿ الردمحمؾع إلب السعجؼ المغؾو  لغً   عريف الحهؼ     

  .(ٔ)كالعدؿ، كالسشع كالر  كالنزهللس، نعهللٍف، نشيهلل العمؼ، كالفنو،
الستعمي بففعهللؿ السهمفيؽ  هللا اصظالحهلًل  الحهؼ الذرع  عشد ا صؾلييؽ  ) ظهللم      

 .(ٕ)الؾ ع بهلل قتزهللس سك التخيير سك
بهلللذػػػػ س كالفيػػػػؼ لػػػػو، كسطمػػػػي عمػػػػب عمػػػػؼ الػػػػديؽ عمػػػػب طريػػػػي الفنػػػػو  ىػػػػؾ العمػػػػؼ ك 

 .(ٖ)التغميبن لسشخلتو كورفو  يؽ العمـؾ
كف  ا صظال   ىؾ عبهللنت عؽ العمػؼ بهلل حهػهللـ الذػرعي  العسميػ  السدػتدؿ عمػب 

 . (ٗ)بهلللزركنتسعيهللنيهلل بحيج   لعمؼ حؾنيهلل نؽ الديؽ 
هللـ، كبػػػػيؽ كقػػػػد  شػػػػهللكؿ السفدػػػػركف ىػػػػ ه السؾ ػػػػؾع  ػػػػيؽ نظػػػػؾؿ فػػػػ  ذحػػػػر ا حهػػػػ

نخترر ل لػ، فال يتعرض إ  لسهلل حهللف عهللىرًا، كنتؾتو  يشيسهلل ي حر سىػؼ السدػهللئ  التػ  
                                         

 ا ؽ نشغؾن نهلل ت حهؼلدهللف العرم،  (ٔ) 
 (.ٕٖ٘/ٔ) نحسؾ  ا صبيهللن ،،  يهللف السخترر ور  نخترر ا ؽ الحهللدمحمب (ٕ) 
 ( نهلل ت فنو.ٕٕ٘/٘ٔلدهللف العرم، ) (ٖ) 
 (.ٙ/ٔالفخر الرازو) (ٗ) 



ٖٜٙ 

 

 

 ليهلل عالق   تفدير اآلل .
ا حهػػهللـ الفنييػػ ن  فتفدػػير ا ػػؽ دمحمػػخو كالذػػؾحهللن  لعتبػػر نػػؽ الستؾتػػظيؽ فػػ  ذحػػر

   كؾنيسهلل نخترريؽ.
التنييػد   ذػؾحهللن  نرعػهللت الػدلي  كعػدـكالسنو نهلللك  السػ ىب، عرؼ عؽ ا ؽ دمحمخو 

 س ىب كى ه نيخت ليسهلل ف   فديرىسهلل.ب
كسنػػػهلل ا حهػػػهللـ  فيػػػ  فنػػػهللؿ  فػػػ  نندنػػػ   فدػػػيره ا حهػػػهللـ الفنييػػػ  ذحػػػر ا ػػػؽ دمحمػػػخو 

ا كانر كالشؾاى  ك شندؼ  سدػ  سنػؾاع  كادمحمػب، كنشػدكم، كحػراـ، كنهػركه، كنبػهلل . كنشيػهلل 
هلل يتعمػي بػهلللنمؾم كهلللخحػهللت، كنػ نهلل يتعمي بهلل  داف  حهلللرػالت كالرػيهللـ، كنػهلل يتعمػي بػهلل نؾاؿ

 .(ٔ)كهلل  الص كالخؾؼ كالردمحمهللس كرير ذلػ
فكػػهللف نحسػػو هللا يبػػيؽ ا قػػؾاؿ الفنييػػ  كيػػردمحم  سحيهللنػػهلًل  يشيػػهلل، كيػػ حر نػػ ىب نهلللػػػ 
ف  السدهللئ  الفنيي  بهللعتبهللنه ن ىبو، كقد التخاـ ا  ترهللن حسهلل ورم عمب نفدػو فػ  ذحػر 

 ا قؾاؿ كا  ل .
 يػهللف ا حهػهللـ الفنييػ  عشػد  فدػير اآللػهلل  فند ا فػي ا نهللنػهللف فػ   فدػيرىسهلل عمػب 

الستعمنػػ   يػػهلل، كا فنػػهلل عمػػب  يػػهللف نػػهلل يتعمػػي بػػهلللحهؼ السػػ حؾن فػػ  اآللػػ  نػػؽ ندػػهللئ  فرعيػػ  
كذحػػػرا الخػػػالؼ فػػػ  السدػػػهللئ  كبيػػػهللف النػػػهللئميؽ، لكػػػؽ لختمػػػ   ػػػردمحمي  السدػػػهللئ   يشيسػػػهلل  ف 

يشسػهلل ا نػهللـ ا نهللـ ا ؽ دمحمخو نهلللك  الس ىب كيػردمحم  السدػهللئ  عمػب نػ ىب ا نػهللـ نهلللػػ،  
الذؾحهللن    يتنيد بس ىب نعيؽ    يردمحم  عمب حدب نهلليت لو إليو ادمحمتيػهلل هن فيػ حر رناس 

كالسػػػ اىب ا نبعػػػ  كيػػػ حر حجػػػ  حػػػ  كاحػػػد  الرػػػحهللب  كالتػػػهللبعيؽ، كرناس عمسػػػهللس ا نرػػػهللن
 نشيؼ  ؼ لختهللن نشيهلل نهلل يراه نادمحمحهلًل نختهللنًا.

فرػػػي  ا قػػػؾاؿ كيختمػػػ  حػػػ  إنػػػهللـ عػػػؽ اآل ػػػر فػػػ  عػػػرض السدػػػهللئ  الفنييػػػ  ك 
كندػػبتيهلل إلػػب قهللئميػػهلل، كىػػ انشيم حهللفػػ  السفدػػريؽ نػػهلل يؽ ننػػ  كنهثػػر فػػ  عػػرض السدػػهللئ  

                                         

 .(ٔٚ/ٔ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 



ٖٚٓ 

 

 

 الفنيي  كإنخاؿ ا حههللـ الذرعي .
 ،كسنػػػهلل سحهػػػهللـ النػػػررف فيػػػ  نػػػهلل كن  فيػػػو نػػػؽ ا كانػػػر كالشػػػؾاى قػػػهللؿ ا ػػػؽ دمحمػػػخو  

شتيػ  إلػػب كقػػد   ،كقػػهللؿ بعػض العمسػػهللس إّف رلػهلل  ا حهػهللـ  سدػػسهللئ  رلػ  ،كالسدػهللئ  الفنييػ 
كقػػد صػػش  الشػػهللي فػػ  سحهػػهللـ النػػررف  ،سكثػػر نػػؽ ذلػػػ إذا اتتنرػػب  تبعيػػهلل فػػ  نؾا ػػعيهلل

 س ػ ك  (ٔ)ي  السذػهللنق  فييػهلل   ػفلي  إتػسهللعي  النهلل ػ كنػؽ سحدػؽ  رػهللن ، رهللني  حثيػرت
  (ٖ).(ٕ)هلليكالالحدؽ 

بعد  نعيؽ كسنيهلل  سدسهللئ  رل ، كقد  خيد، كحرر ا ؽ دمحمخو رلهلل  ا حههللـ 
كقي   سدسهللئ  رل  كعميو سل  ننهلل    ؽ تميسهللف حتهللبو، كى ا ذحره الغخال  ك الرازو 

كقي  نهللئتهلل رل   ، سهللنسهللئ  رل  حنؾؿ ا ؽ العرب   قي ك كا صؾليؾف نؽ الذهللفعي  كريرىؼ، 
 .كقي  رير ذلػ ،قهلللو ا ؽ النيؼ ،كقي  نهللئ  ك سدؾف رل  ،قهلللو الرشعهللن 

لدعؾى حرر رلهلل  ا حههللـ بخسدسهللئ  قهللؿ الذؾحهللن  ف  نعرض نشهللقذتو 
رل   )ك عؾى ا نحرهللن ف  ى ا السندان إنسهلل ى  بهللعتبهللن الغهللىر، لمنظع بفف ف  

الكتهللم العخيخ نؽ اآللهلل  الت   دتخرج نشيهلل ا حههللـ الذرعي  س عهللؼ س عهللؼ ذلػ، 
نسؽ لو فيؼ صحي  ك د ر حهللن  لدتخرج ا حههللـ نؽ اآللهلل  الؾان ت لسجر  النرص 

  .(ٗ)ثهللؿ(كا ن
كلع  نؽ نرا  نؽ ، كالرحي  سنيهلل رير نحرؾنت، ك  لسهؽ ا عهللس حررىهلل

 .حرر اآللهلل   الرري  نشيهلل

                                         

ىؾ  س ؾ إتحهللؽ إتسهللعي   ؽ إتحهللؽ  ؽ حسهلل   ؽ  نىؼ الجيزس  البررو السهلللك ، لو  (ٔ) 
 (.ٛٓٔ/ٔطبنهلل  السفدريؽ، الدكا و، ) -(، ٖٕٛ/ٔالديبهللج، ) -ق، ٕٕٓنتلفهلل  حثيرت،  ؾف  

ىؾ  س ؾ الحدؽ عم   ؽ دمحم  الظبرو السمنب بعسهلل  الديؽ، السعركؼ بهلللكيهلل اليرات ، فنيو  (ٕ) 
 (.ٜٕٖ/ٗق، ا عالـ، الخنحم ، )ٗٓ٘ ؾف  وهللفع  نفدر، 

 .(ٙٚ-٘ٚ/ٔ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٖ) 
 .ٕٓإنوهلل  الفحؾؿ ص (ٗ) 



ٖٚٔ 

 

 

 حتهللمكقد كص   ،كذحر ا ؽ دمحمخو ح لػ سىؼ الستلفهلل  ف  رلهلل  ا حههللـ 
نو نؽ سحدؽ  فهللتير سى  بف الذيير بهلل ؽ العرب  السهلللك  ر    به سحههللـ النررف

الشهللي ف  سحههللـ النررف  رهللني  حثيرت، كنؽ سحدؽ    "كقد صش ؿنهللف ،ا ندلس
، كنؽ اليرات  هلليكالالحدؽ  س  فييهلل  فلي  إتسهللعي  النهلل  ، ك   رهللني  السذهللنق 

سحدؽ  رهللني  سى  ا ندلس  فلي  النهلل   ا نهللـ س   بهر  ؽ العرب ، كالنهلل   
 (ٕ) .(ٔ)الحهللف   ؽ دمحم  ؽ عبدالسشعؼ  ؽ عبدالرحيؼ، السعركؼ بهلل ؽ الفري"

ىشهللؾ عدت نتلفهلل  ف  رلهلل  ا حههللـ فسشيهلل حتب  فدير عشيت بآلهلل  ا حههللـ 
 كف اقترهللن عمييهلل نث   فدير النرطب  الجهللنع  حههللـ النررف، كنؽ العمسهللس نؽ كتع 

 دهللئ  العندل  كا  القي  كريرىهلل.نفيؾـ رلهلل  ا حههللـ ليد   فييهلل الس
رلهلل  ا حههللـ، حيج  مغ عد  كقد حهللف لمسهلللكي  قرب الدبي ف  التفلي  ف  

(  سهللني  عذر نتلَّفهلًل، كبمغ عد  حتب الحشفي   سهللني  حتب، كلمذهللفعي  ٛٔنتلفهلل يؼ )
  بهللف، كلمحشهلل م  حتهللبهللف.كتهلل

كف  نؾ ؾع الدناتػ  تػفذحر نػشيم ا نػهللنيؽ كالسنهللننػ   يشيسػهلل، كذلػػ فػ  رلػهلل  
هللئ ، ندػػفؿ هللا ا عهللنػػ  ا حهػػهللـ فػػ  العبػػهلل ا  كالسعػػهللنال  فػػ  السبهللحػػج كالسظهلللػػب كالسدػػ

 كالتؾفيي.
  

                                         

ق، تير سعالـ ٜٚ٘ىؾ  س ؾ عبدهللا دمحم  ؽ عبدالرحيؼ  ؽ دمحم   ؽ الفرج الخخندمحم ،  ؾف   (ٔ) 
 (.ٖٗٙ/ٕٔالشبالس، ال ىب ، )

 .(ٙٚ/ٔ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ) 



ٖٕٚ 

 

 

  سحههللـ العبهلل ا : ا )السبحث ال

  التكهلللي  الذرعي  سنيهلل  ندؼ إلب سنبع  سقدهللـ    يؽ الفنيهللس ف   ظبينيؼ  نديؼ
تكهلللي  ، كالحهلل لسهللف ك حريؼ الكفر ن  عهلللبالتكهلللي  الت  ى  حي  هلللص 

التكهلللي  الت  لجتسع فييهلل الحنهللف، ، ك الت  ى  حي  هلللص لمعبهلل   حهلللديؾف كا  سهللف
التكهلللي  الت  لجتسع فييهلل الحنهللف، كيهؾف فييهلل حي العبد ، ك كيهؾف فييهلل حي هللا رهلللبهللً 

 رهلللبهلًل.
 ، سك وخري .ؾؽ إلب  حنؾؽ نهلللي  كحنؾؽ س دافيندؼ الفنيهللس الحنك 
كفرؽ ا صؾليؾف كالفنيهللس  يؽ نؾعيؽ نؽ سنؾاع الحي، كىسهلل  حي هللا كحي  

كبيشؾا  سف نعيهللن التفريي  يشيسهلل ىؾ  سف حي العبد  عبهللنت عسهلل لدنو باتنهللم العبد 
.كحي هللا نهلل   لدن ،العبد  حزسهللف الستمفهلل   و باتنهللم العبد  حهلللرالت كالرـؾ

قهللؿ ا ؽ النيؼ ) كالحنؾؽ نؾعهللف  حي هللا كحي اآل ن ، فحي هللا   ند   
 كسنهلل حنؾؽ اآل نييؽ  في  الت   نب  ،لمرم  فيو  حهلللحدك  كالخحؾا  كالكفهللنا  كنحؾىهلل

  .(ٔ)الرم  كا تنهللم كالسعهللك   عمييهلل(
فندست ى ا الفر  إلب عبهلل ا  كنعهللنال ، كالسنرد بهلللعبهلل ا  ىشهلل ى   

 ا حههللـ كالتكهلللي  الذرعي  الت   تعمي  يؽ العبد كنبو، نسهلل يبشب عمب السدهللنح .
 العبادات:ا اات الت) تتحدث  ُ ,اات األحكا   ) 

 مصجضحضخضمضحطمظ خص حسخسمسحصُّ  :قال هللا تعالى

  .ٕٚا حخام   َّمعجغمغجفحفخفمف جع

 ذحر ا نهللنهللف ا قؾاؿ ف  نعشب ا نهللن  
 النؾؿ ا كؿ  ى  التكهلللي  الذرعي  نؽ التخاـ الظهللعهلل  ك رؾ السعهللص .

                                         

 (.٘ٓٔ )صالخنحذ ،  النؾاعد،، (ٛٓٔ /ٔ) ، ا ؽ النيؼ،سعالـ السؾقعيؽ (ٔ) 



ٖٖٚ 

 

 

 النؾؿ الثهللن   سنيهلل ا نهللن  ف  ا نؾاؿ.
 سنيهلل رد  الجشهللب . النؾؿ الثهلللج 
كىؾ  ،كىؾ قؾؿ دمحمسيؾن السفدريؽ ،ندمحمحو ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن كالنؾؿ ا كؿ 

 .(ٔ)سعؼ ا قؾاؿ كسكتعيهلل كىؾ ا ليي بهللآلل 
دا م   حتو فهلل نهللن  بهلل نؾاؿ نؾع نؽ سنؾاع التكهلللي  فا قؾاؿ البهللقي   سنهلل

فسؽ ذحرىهلل نؽ العمسهللس ي حرىهلل نؽ بهللم التشريص  السفنؾن  يهلل، كح ا رد  الجشهللب 
  .(ٕ)عمب بعض سفرا  العهللـ

 مث مبهبجتحتختمتهتُّ  قال هللا تعالى:         

 .٘ٙالخنر   َّحجمججحمحجخمخجس

قهللؿ ا ؽ دمحمخو   لي  عمب إحبهللم عس  السر د نظمنهلًل  الفهلًل لمذػهللفع  فػ  قؾلػو   
   .(ٖ) لحبو عسمو إ  إذا نهلل  عمب الكفر..

 .(ٗ)الر ت  حبو العس ، كسف اآلل  ننيدت بهلللسؾ  عمب الذرؾكيرى الذؾحهللن  سف 
الر ت ى   ركج السدمؼ عؽ ا تالـ كحفره الر ت، ك كالحم فسؽ نبظال  الظيهللنت 

 .بو كالعيهللذ بهلل
 َّ مت حيخيميهيمئهئمبهب جي منهنجهمهٰهُّ  قال هللا تعالى: 

 .ٖٗا حخام  
إذا حهللنػػت نػػؽ هللا فسعشهللىػػهلل نحسػػ ، كإذا   بنؾلػػو رػػالتؽ دمحمػػخو الا ػػعػػرؼ ا نػػهللـ 

                                         

-ٜٖٙ/ٗ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٚٛٔٔ-ٙٛٔٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
ٖٚٓ.) 

 (ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٜٔ فدير الظبرو، ) (ٕ) 
 .(ٜٕٙٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٖ) 
 (.ٗٙ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٗ) 



ٖٚٗ 

 

 

 .(ٔ)كهللنت نؽ السخمؾؽ فميهلل نعشييؽ  الدعهللس، كا فعهللؿ السعمؾن 
  إذا  عػهلل كالرالت سصػميهلل فػ  المغػ    الػدعهللس نػؽ صػمب لرػمكقهللؿ الذؾحهللن   

ؾذت نػػؽ الرػػال، كىػػؾ عػػرؽ فػػ    ىػػ  نػػف كقػػهللؿ قػػـؾ ،. كقػػد ذحػػر ىػػ ا الجػػؾىرو، كريػػره
كنشػو س ػ  السرػم  فػ  تػبي الخيػ ن  نػو لػف   فػ   ،الُعْجػب، كيفتػرؽ عشػد كتػو الغيػر

لإللسػػهللف فذػػبيت  ، فهللوػػتنت نشػػو الرػػالتن  نيػػهلل  هللنيػػ الحمبػػ ، كنستػػو عشػػد صػػمؾى الدػػهلل ي
 ،بهلللسرػػم  نػػؽ الخيػػ ، كإنػػهلل  ف الراكػػع يثشػػ  صػػمؾيو، كالرػػال نغػػرز الػػ نب نػػؽ الفػػري

ذحػر ىػػ ا النرطبػ  فػػ   ،، كالسرػم   ػػهللل  الدػهلل ين  ف نستػػو عشػد صػػمؾهكا  شػهللف صػػمؾاف
  كسنػهلل السعشػب الذػرع  ،هللن  ف  الكذػهللؼ ىػ ا السعشػب المغػؾو كقد ذحر السعشب الث ، فديره

كقد ا تم  سى  العمؼ ى  ىػ  نبنػهللت  ،، كا ذحهللنى ه الرالت الت  ى  ذا  ا نحهللف فيؾ
رع ، كإنسػهلل دمحمػهللس الذػفنيػ  بػهلل ّكؿ ،ك نؾ ػؾع  ك ػعهلًل وػرعيهلًل ا تػدائيهللً عمب سصميهلل المغػؾو س

 .(ٕ)كقهللؿ قـؾ بهلللثهللن ،ى  الذركم كالفركض الثهلل ت  فييهلل  خيهلل ا 
كالرػػػػػالت  العبػػػػػهلل ت،  ، ك ػػػػػف   بسعشػػػػػب  الرحسػػػػػ  ،هلللػػػػػدعهللسبؼ الرػػػػػالت لغػػػػػ   عػػػػػر 

الرػالت   يػت لرػمب فيػو، كقػد كالرالت  الشهللفم ، كالرالت  التدبي ، كالرالت  النػراست، ك 
   .ف الرالت اتؼ عمؼ ك ع لمعبهلل ت..قي  إ

نػهلل ذحػره سىػ  المغػ ، كذحػر نعهللنييػهلل  فند ذحر  ذؾحهللنال  عريف الرالت عشدفي ا 
قش كندمحم  ك ؾتع ف   فهللصػيميهلل كىػ ا كدمحمسعيهلل كذحر  ليال نؽ النررف عمب ح  نعشب، كنهلل

 ىؾ نشيجو.
نخترػرًا كىػ ا ىػؾ نشيجػو فػ  الذػرع ف  المغػ  ك الرالت نعشب ذحر  ا ؽ دمحمخو ك  

  فديره.
 

                                         

 .(ٛٗٔ/ٔ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
 (.٘ٙ/ٔفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ) 



ٖٚ٘ 

 

 

 
 رب ِّّٰرئزئمئنئىئيئُّ  : قووووووووووووووووووووووووووال سووووووووووووووووووووووووووبحا ه
  .ٙ٘ا حخام   َّزبمبنبىبيبرت
نػؽ رػالت ال، ك كبرحتػو عمػييؼ ليؼ تونحس هللانؽ رالت الى ا  ظهللم لمستنشيؽ، ك 

 ؼ ذحػر ا نهللنػهللف نعشػب الرػالت عمػب نتػؾؿ هللا صػمب  ليؼ، الدعهللس كا تتغفهللنالسالئك  
 (ٔ)هللا عميو كتمؼ كصيغيهلل كفزميهلل، كحهؼ الرالت عميو ف  الرالت كحهسيهلل؟

كقهللؿ ر ركف  السرا  ، ده كالثشهللس سجي هللا  عهلللب عمب نبيوت نؽ الرال كنعشب
 كقي   السرا   يهلل البرح  كالكران . ،بهلللرالت عمب الشب  نحستو كنغفر و

كحهب البخهللنو عؽ س   العهلللي  سف صالت هللا تبحهللنو  شهللؤه عميو عشد نالئكتو، 
 .(ٕ)كصالت السالئك  الدعهللس

 نتػو، كعمػب  لػو عميػو الدػالـ كا تػتغفهللنلػدعهللس كسنهلل صالت السالئك  فسعشهللىػهلل  ا
   فهلللرالت نؽ هللا رير الرالت نؽ السالئك . ك ٍ 

الدػش   فػ  كن   فييػهلل طػرؽ حثيػرتالتػ     مُ ةيغ الرالة  مى رسمل هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ػرت، كقػد ذحػر  فييػػهلل صػؾن نختمفػ  عػؽ حيفيػػ  الرػالت عميػو نػؽ السػػتنشيؽ،  الشبؾيػ  السظيَّ

ذػػعر بػػفف الغػػرض لػػيس  حديػػد )كيفيػػ   هللصػػ ( كإنسػػهلل ىػػ  سلػػؾاف نػػؽ التعغػػيؼ كا تالُفيػػهلل ل
 .كالثشهللس لو عميو الدالـ، كتشنترر عمب بعض نهلل صّ  نؽ ى ه الكيفيهلل 

سكً   نكى الذيخهللف عؽ حعب  ؽ ُعْجرت َنِ َ  ّللاَُّ َعْشو قهللؿ  قهللؿ ندمحم  لهلل نتؾؿ 
الميّؼ صّ  عمب دمحم »؟ قهللؿ ق   هللا  سّنهلل الدالـ عميػ فند عرفشهلله، فكي  الرالت عميػ

كعمب رؿ دمحم، حسهلل صميت عمب إ راىيؼ إنػ حسيد نجيد، الميؼ بهللنؾ عمب دمحم كعمب رؿ 

                                         

 (.ٖٗٙ-ٖٓٙ/ٗ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٖٛٔٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
 (.ٜٜٙ٘البخهللنو ف  صحيحو، حتهللم التفدير) (ٕ) 



ٖٚٙ 

 

 

 .(ٔ)«دمحم حسهلل بهللنحت عمب إ راىيؼ إنػ حسيد نجيد
 هللنيهلًل  كنكى نهلللػ كسحسد كالذيخهللف عؽ س   حسيد الدهللعدو َنِ َ  ّللاَُّ َعْشو 

  نرم  عميػ؟ فنهللؿ نتؾؿ هللا َصمَّب ّللاَُّ َعَمْيِو َكَتمَّؼَ  سنيؼ قهلللؾا لهلل نتؾؿ هللا  حي
الميّؼ ص  عمب دمحم كسزكادمحمو كذنيتو، حسهلل صميت عمب رؿ إ راىيؼ كبهللنؾ عمب »قؾلؾا  

 .(ٕ)«دمحم كسزكادمحمو كذنيتو حسهلل بهللنحت عمب إ راىيؼ إنػ حسيد نجيد
َعْشو سنو قهللؿ  س هللنهلل   هلللثهلًل  كس رج الجسهللع  عؽ س   تعيد الخدنو َنِ َ  ّللاَُّ 

الشب  َصمَّب ّللاَُّ َعَمْيِو َكَتمَّؼَ  كنحؽ ف  نجمس )تعد  ؽ ُعبهلل ت( فنهللؿ لو بذير  ؽ تعد  
سنرنهلل هللا سف نرم  عميػ لهلل نتؾؿ هللا، فكي  نرم  عميػ؟ فدهت حتب  سشيشهلل سنو لؼ 

 مب إ راىيؼ،الميّؼ صّ  عمب دمحم كعمب رؿ دمحم، حسهلل صميت ع»لدفلو،  ؼ قهللؿ قؾلؾا  
كبهللنؾ عمب دمحم كعمب رؿ دمحم، حسهلل بهللنحت عمب إ راىيؼ إنػ حسيد نجيد، كالدالـ حسهلل 

 .(ٖ)«عمستؼ
 « .الميؼ ص  عمب دمحم الشب  ا ن  كعمب رؿ دمحم»كف  بعض نكالهلل و  

كىشهللؾ نكالهلل  س رى  كف ى ه ف  الرح  ك خهلللفيهلل بهلللخيهلل ت كالشنص ف  
 نؾا ع حثيرت.

فػفو عبػهللنت  كػؾف كان ت نػؽ طريػي صػحي  حػهللف  ملسو هيلع هللا ىلص كنهلل  اـ السرا   عغيؼ الشب  
 لػ سف  ف    يهلل.

سنر هللا تبحهللنو الستنشيؽ بهلللرالت عمب نبيو الكريؼ، كى ا  نػر لمؾدمحمػؾم فتكػؾف 
ب كدمحمػػؾم الرػػالت عمػػب الشبػػ  َصػػمَّب ّللاَُّ َعَمْيػػِو َكَتػػمَّؼَ  كادمحمبػػ ، كيهػػهلل  العمسػػهللس لجسعػػؾف عمػػ

الرالت كالتدميؼ عميو نّرت ف  العسر،    لند حهب )النرطب ( ا دمحمسهللع عمب ذلػ، عسػاًل 

                                         

 البخهللنو ف  صحيحو، كندمؼ. (ٔ) 
 البخهللنو ف  صحيحو، كندمؼ. (ٕ) 
 البخهللنو ف  صحيحو، كندمؼ. (ٖ) 



ٖٚٚ 

 

 

بسهلل لنتزيو ا نر )صّمؾا( نؽ الؾدمحمؾم، ك كؾف الرػالت كالدػالـ فػ  ذلػػ حػهلللتمف  بهمسػ  
 التؾحيد، حيج   لر  إتالـ ا ندهللف إ  بهلللشظي  يهلل.

نجمس،  ى   جب ف  ح ملسو هيلع هللا ىلص  كقد ا تم  العمسهللس ف  حهؼ الرالت عمب الشب 
؟ سـ ى  نشدكب ؟ كذلػ بعد ا فهللقيؼ عمب سنيهلل كادمحمب  ف   ملسو هيلع هللا ىلص كحمسهلل ذحر اتسو الذريف

 العسر نرت.
 نيهلل كادمحمب  حمَّسهلل ُذكر اتؼ الشب  عميو الدالـ.س القمل األ ل:
ن ذحره عميو الدالـ ف  ذلػ  :القمل ال ا )  جب ف  السجمس نرت كاحدت كلؾ  كرَّ

 السجمس نرا .
لجب ا كثهللن نشيهلل نؽ رير  نييد بعد  سك نجمس، ك  لهف  سف لهؾف ف   :القمل ال الث

 العسر نرت.
، سف هللا ملسو هيلع هللا ىلصكحج  النهللئميؽ بهلللؾدمحمؾم ف  السجمس، سك حمسهلل ذحر اتؼ الرتؾؿ 

عمب  كن  نؽ الؾعيد الذديد لسؽ لؼ لر نهلل   يهلل، كا نر لفيد التكران،  ؼ نرستبحهللنو 
نكاه الترن و. « البخي  ال و نؽ ُذِكرُ  عشده فمؼ ُلر ِّ عم ّ »، حنؾلو  ملسو هيلع هللا ىلصنتؾؿ هللا 

نهلل نؽ قـؾ لجمدؾف ف  نجمٍس  ؼ لنؾنؾف نشو   ي حركف هللا ك  »كقؾلو عميو الدالـ  
 .«حهللف ِ َرًت عمييؼ يـؾ النيهللن  نبيو إ ّ  لرمُّؾف عمب

عشده فمؼ لرّ  عميػ، فنمت  َبُعَد نؽ ذحر َ »كقؾؿ دمحمبري  لمشب  عميو الدالـ  
 . في ه  فيد الؾدمحمؾم عشدىؼ.«رنيؽ

قربػػػ  كعبػػػهلل ت، حهلللػػػ حر  ملسو هيلع هللا ىلصكذىػػػب دمحمسيػػػؾن العمسػػػهللس إلػػػب سف الرػػػالت عمػػػب الشبػػػ  
  فػػ  العسػػر نػػرت، كنشدكبػػ  كندػػشؾن  فػػ  حػػ  كقػػت كحػػيؽ، كالتدػػبي  كالتحسيػػد، كسنيػػهلل كادمحمبػػ

نؽ صمب عمّ  صالت كاحدت صػّمب »سنو قهللؿ   ملسو هيلع هللا ىلصكسنو يشبغ  ا كثهللن نشيهلل لسهلل صّ  عشو 
نػػؽ ا حهلل يػػج الكثيػػرت الذػػييرت فػػ  فزػػ  الرػػالت عمػػب  كريػػر ذلػػػ« هللا عميػػو  يػػهلل عذػػراً 

مب تبي  )الؾدمحمؾم(  ػ  عمػب تػبي  )الشػدم( الشب  عميو الدالـ، في  نظمؾب  كلكؽ   ع
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 كا تتحبهللم.
 هل تاب الرالة  مى الشب)  ميه الدال   ) الرالة؟

 ف  الرالت عمب ن ىبيؽ  ملسو هيلع هللا ىلصا تم  الفنيهللس ف  حهؼ الرالت عمب الشب  
سنيهلل كادمحمب  ف  الرالت ك   سحسدا نهللـ الذهللفع  ك ا نهللـ ن ىب  السذهب األ ل:

 الرالت  دكنيهلل. ر  
سنيهلل تّش  نتحدت ف   نهلللػ ا نهللـك  س   حشيف ا نهللـ ن ىب  السذهب ال ا ):

 الرالت ك ر  الرالت  دكنيهلل نع الكراى  كا تهللست.
كقد دمحمسعت ف  ى ه السدفل  نتهللل   قهللؿ الذؾحهللن  بعد نشهللقذتو لألقؾاؿ  

، كسوّ  نهلل لدتدّؿ لسؾدمحمبؾف ليهلل كنهلل سدمحمهللم بو الجسيؾنندتنم  ذحر  فييهلل نهلل احتم بو ا
فكي  نرم   ،  إف هللا سنرنهلل سف نرم  عميػو عمب الؾدمحمؾم الحديج الثهلل ت  مف ب

فاف ى ا ا نر لرم  لالتتد ؿ بو عمب ،الحديج« قؾلؾا » ال شهلل ، فنهللؿ   عميػ ف  ص
،  ف الؾادمحمبهلل    ت بهلللترؾ ككدمحمؾم ا عهلل ت ليهلل فالكسنهلل عمب بظالف الرال ،الؾدمحمؾم

   .(ٔ)حسهلل لدتمـخ ذلػ الذركم كا نحهللف العدـلدتمـخ عدنيهلل 
 َّحنخن جن جلحلخلملهلجمحمخمممُّ  قال هللا تعالى:

 ىق يثىفيفُّ    قمله تعالىت ٕٗ – ٔٗا حخام  

 .٘٘رهللفر   َّىليل مل يقاكلكمكىكيك

 .(ٕ)يرى ا نهللنهللف سنو سنر بهلللتدبي  ف  سكؿ الشيهللن كر ره
إوػهللنت إلػب كقي  البهرت سكؿ الشيهللن، كا صي  ىؾ نهلل يؽ العرر إلب الميػ ، كفيػو 

 صالت الرب  كصالت العرر.

                                         

  (.ٖٔٙ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ) 
 (.ٖٗٗ/ٗ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )(٘ٚٔٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ) 
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فػػ  سكؿ الشيػػهللن  كالػػ و ذىػػب إليػػو ا نهللنػػهللف سف السػػرا   ػػ لػ سنػػر نظمػػي التدػػبي 
 الخنهللف بظرف  الشيهللن كليمو.  كحفنو سنا  حرؾلو ف  ح  ا كقهلل  كحد كر ره، 

السعشيػيؽ ريػر سف النػؾؿ ا كؿ يػد     ػؾً  سكليػهلًل فػ  اآللػ ،  كالاآلل  نحتسم  لك 
عمست سف الرالت نتزػسش  لمتدػبي  عمسػت سف النػؾؿ الثػهللن   ا ػ  فػ  النػؾؿ ا كؿ كإذا 

 كالجسع سكلب.
 ذحرا نحسيسهلل هللا  عهلللب ا قؾاؿ ف  نعشب العذ  كا بههللن 

 العذ  صالت العرر، كا بههللن صالت الرب . القمل األ ل:
الفجػر إلػب  العذ  بعد العرر إلػب الغػركم، كا بهػهللن نػؽ طمػؾع القمل ال ا ):

 طمؾع الذسس.
كقي   السرا  صػ  فػ  الػؾقتيؽ  صػالت العرػر، كصػالت الفجػر. قهللؿ الذؾحهللن   

قهلللو الحدؽ كقتهلل ت، كقيػ   ىسػهلل صػال هللف  نحعتػهللف رػدكت، كنحعتػهللف عذػي ، كذلػػ قبػ  سف 
  .(ٔ) فرض الرمؾا  الخسس

 خس مججحمحجخمخجسحس حج مثُّ  تعالى: ال هللاق

 حطمظجعمعجغمغجفحف مض مسحصخصمصجضحضخض

  .ٖٛ- ٖٚفرمت   َّ حل مفحقمقجكحكخكلكمكجل خف

، في  عشد نهلللػ إحدى عذرت تجدت نؾا ع الدجؾ  ف  النررف ا تم  ف 
كقهللؿ  ،(ٕ)كى ا قؾؿ ا ؽ دمحمخو  نو نهلللك  الس ىبكليس ف  السفر  نشيهلل و س 

ك  يرى ف  ص تجدت  نيهلل تجدت ، الذهللفع  ى  سنبع عذرت تجدت ف  السفر   ال  
س بت الثهللني  ف  الحم كالت  ف  ص، كقهللؿ سحسد ى   سس عذرت تجدت  نو  ،وهر

                                         

 (.ٜٔ٘/ٗ، كفت  الندير، الذؾحهللن ، )(ٖٓٔٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
 (.ٜٓٔ-ٜٛٔالنؾانيؽ الفنيي ، ا ؽ دمحمخو، )ص   (ٕ) 
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  .(ٔ)هللؿ س ؾ حشيف  ى  س شتهلل عذرت تجدت، كقليس نؽ العخائؼ، كلو نكال  سف الت  ف  ص
 ففقرب نهلل قي  ف  عد ىهلل  سس عذرت تجدت كى  نعمؾن  ف  السرهللح .

  قرس  سس عذرت تجدت ف -ملسو هيلع هللا ىلص  -  " إف الشب  لنؾؿ عبد هللا  ؽ عسرك  ؽ العهللص
 .(ٕ)ف  الحم تجد هللفالنررف نشيهلل  الل ف  السفر  ك 

كى ه اآلل  نؽ رلهلل  الدجؾ  بال  الؼ، كإنسهلل ا تمفؾا ف   قهللؿ الذؾحهللن  
نؾ ع الدجدت، فني  نؾ عو عشد قؾلو  إف حشتؼ إلهلله  عبدكف  نو نتر  بهلل نر، 

عشد نبػ لدبحؾف كقي  عشد قؾلو  كىؼ   لدفنؾف  نو  سهللـ الكالـ فاف اتتكبركا فهللل يؽ 
لو بهلللمي  كالشيهللن كىؼ   لدفنؾف سو  إف اتتكبر ىت س عؽ ا نتثهللؿ فهلللسالئك  يدلسؾف 

 .(ٖ)التدبي   تبحهللنو بهلللمي  كالشيهللن كىؼ   لسمؾف ك  لفتركف 
ذحر الذؾحهللن  سف ى ه اآلل  نؽ رلهلل  الدجؾ  بال  الؼ،  ؼ عنب   حر          

  (ٗ)ا ؽ دمحمخو  يتظرؽ ليهلل تؾنت فرمت كلؼ يهلل،الدجؾ  فينؾ ع  تحديد ا  تالؼ ف  
 .َّ حل خكلكمكجل ُّ سف ذلػ عشد قؾلو  القمل األ ل:

، كسحسد ف  نكال  ذىب إليو الحشفي ، كبعض السهلللكي ، كالذهللفعي  ف  ا ص 

                                         

 .ٕٕٓإنوهلل  السدترود ) فنو ننهللنف ( لسحسد  ؽ السش ن ا نرهللنو ص  ،ى ا نهلل ذحره ا ؽ نود (ٔ) 
هللن  ف   سهللـ السش    حال ليس بحدؽ .... كقهللؿ ا لب ،س ؾ  اك  كريره حدشو بعزيؼس ردمحمو  (ٕ) 

ك عفو عبد الحي كا ؽ قظهللف كفيو عبد هللا  ؽ نشيؽ كىؾ نجيؾؿ كالراكو عشو الحهللنل  ؽ تعيد 
العتن  كىؾ   لعرؼ سلزهلًل كبهلللجسم  فهلللحديج نع  ع  إتشهلل ه قد ويد لو ا فهللؽ ا ن  عمب العس  

تجدت الحم الثهللني  فمؼ يؾدمحمد نهلل  ذيد ليهلل نؽ  بغهلللبو كنج س ا حهلل يج الرحيح  وهللىدت لبنيتو إ 
الدش  كا  فهللؽ إ  سف عس  بعض الرحهللب  عمب الدجؾ  فييهلل قد لدتفنس   لػ عمب نذركعيتيهلل 

 (. ٕٓٚك تيسهلل ك  لعرؼ ليؼ نخهللل  عهللا سعمؼ ... سىػ )  سهللـ السش  لأللبهللن  
 (.٘ٔٙ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٖ) 
 (.ٜٓٔذحر ا ؽ دمحمخو الخالؼ ف  ذلػ، ف  حتهللبو النؾانيؽ الفنيي ، )ص   (ٗ) 
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 .(ٔ)عشون كى  الس ىب
 ؾ  ف ير لدير   لزر عشد الجسيع.إ سهللـ الكالـ، نع ا    بهلل حتيهللم، كى ى اك    

  .َّحطمظجعمعجغ ُّ سف ذلػ عشد قؾلو  القمل ال ا ):

، كالذهللفعي  ف  ننهلل   ا ص ، ننهللـ نهلللػ، كىؾ الس ىب السذيؾ ذىب إليو ا 
 .(ٕ)، كا ؽ حـخكبعض الحشهلل م 

ا كلب، كإف وهللس تجد سنو نخير إف وهللس تجد ف  اآلل  : قمل ثالثكلمعمسهللس  
 .ف  الثهللني 

 .(ٖ)كىؾ قؾؿ ا ؽ كىب نؽ السهلللكي ، ليو ا نهللـ سحسد ف  نكال  عشوذىب إ
 خت حئخئمئهئجبحبخبمبهبجتحت جئ ُّ  قال هللا تعالى:           

 جسحسخسمسحصخصمصجضحضخضمض مخ متهتمثحجمججحمحجخ

 .ٕ٘ – ٕٗص   َّلك خك مظجعمعجغمغجفحفخفمفحقمقجكحك حط

ذحر ا ؽ دمحمخو سف ى ه اآلل  نؽ السؾا ع الدجؾ  الت  ا تم  العمسهللس فييهلل، 
النهللئميؽ بسذركعي  كسف ن ىب نهلللػ لدجد فييهلل  الفهلًل لمذهللفع ،  ؼ عنب   حر ا تالؼ 

                                         

( الذر  ٕٖٓ/ ٔالسشتنب ) (ٜٗٔ/ ٔ(  دائع الرشهللئع )ٔٔٚ/ ٕ( البشهللل  )ٚ/ ٕالسبدؾم ) (ٔ) 
( السغش  ٓٙ/ ٗ( السجسؾع )ٜٖٔ/ ٔ( نك   الظهلللبيؽ )ٕٜ/ ٔالسي م ) (ٓٚ٘/ ٔالرغير )

 .(ٖٔ/ ٕ( السبدع )ٜٚٔ/ ٕرهللؼ )ا ن( ٕٚ٘/ ٕ( السدتؾعب )ٖٚ٘/ ٕ)
( ٔٚ٘/ ٔ( الذر  الرغير )ٖٕٕ/ ٔ(  دال  السجتيد )ٕٖ٘/ ٔ( السشتنب )ٓٔٔ/ ٔالسدكن  ) (ٕ) 

( ٕ٘ٔ/ ٔ( نغش  السحتهللج )ٓٙ/ ٗالسجسؾع ) (ٕٗٛ/ ٔ( السعؾن  )ٖٓ٘/ ٔور  الخرو  )
( ٜٚٔ /ٕا نرهللؼ )( ٕٛ٘/ ٕالسدتؾعب ) (ٜٖٔ/ ٔ( نك   الظهلللبيؽ )ٕٕٓ/ ٕالحهللكو )
 (.ٜ٘ٔ/ ٘السحمب ) (ٖٔ/ ٕالسبدع )

 .(ٕٖ٘/ ٔالسشتنب ) (ٖٔ/ ٕ( السبدع )ٜٚٔ/ ٕا نرهللؼ ) (ٖ) 
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كلؼ ، (ٔ)بسؾ ع الدجؾ  عمب قؾليؽكنؽ كافنيؼ ن ىب نهلللػ الدجؾ  ف  تؾنت ص كىؾ 
   ي حرىهلل الذؾحهللن 

  .َّمظجعمعجغ حط خضمض ُّ الدجؾ  سف نؾ ع القمل األ ل:

 .(ٕ)بعض الذهللفعي ، كبعض الحشهلل م ، ك ذىب إليو الحشفي ، كبعض السهلللكي 
كهلللجخاس عمب الدجؾ ، كىؾ يدؿ عمب  ندلؼ الدجؾ  لتندلؼ الدبب عمب 

 .(ٖ)السدبب
 .َّخكلك مفحقمقجكحكُّ نؾ ع الدجؾ  سف ل ال ا ):القم

 .السهلللكي   الؼ ى ا النؾؿ   الس ىب السعتسد عؽ ، (ٗ)ذىب إليو بعض السهلللكي     
 .ٛٔص   َّمنىنينجهمهىهيهجيُّ قال هللا تعالى: 

 ف  الزحب. صالت الزحب  ى  الت  لرمييهلل السدمؼ  ظؾعهللً 
كذحر ا حهلل يج  صالت الزحب كفزميهلل ككقت صال يهللالذؾحهللن   ا نهللـذحر  

 ، عشد  فدير قؾؿ هللا  عهلللب كس ر ا ؽ عبهللي ف  فزميهلل كبيهللف كقتيهلل كعد ىهلل

 ،  يشسهلل ا ؽ دمحمخو اكتفبٛٔص   َّمنىنينجهمهىهيهجيُّ 

                                         

(، ٜٓٔ(، النؾانيؽ الفنيي ، ا ؽ دمحمخو، )ص ٕ٘ٙٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
السعتسد عؽ السهلللكي  الدجؾ  عشد كسنهللم، قهللؿ النراف   كالس ىب سنو ف  ص عشد قؾلو ك ر ناكعهلًل 

 (، كنص عميو  مي  ف  السخترر.ٛٔٗ/ٕال  يرت) كسنهللم،
/ ٔ( الفؾاكو الدكان  )ٕٖ٘/ ٔالسشتنب ) (ٖٔٙ/ ٔ( ور  نعهللن  اآل هللن )ٔٔٚ/ ٕالبشهللل  ) (ٕ) 

( ٓٙ/ ٗ( السجسؾع )ٕٜ/ ٔالسي م ) (ٕٙٔ/ ٕ(  دال  السجتيد )ٔٚ٘/ ٔ( حهللوي  الرهللكو )ٜٕ٘
 .(ٕٛ٘/ ٕ( السدتؾعب )ٖٓ٘/ ٔالفركع ) (ٛٛ/ ٕنيهللل  السحتهللج )

 .(ٜٕ٘/ ٔالفؾاكو الدكان  ) (ٖ) 
/ ٔ( السعؾن  )ٔٚ٘/ ٔ( حهللوي  الرهللكو )ٜٕ٘/ ٔ( الفؾاكو الدكان  )ٕٖ٘/ ٔالسشتنب ) (ٗ) 

ٕٛٗ.) 
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  ا وراؽ لعش  كقت ا وراؽ كىؾ حيؽ  ذرؽ الذسس سو  ز س كيرفر بنؾلو
 .(ٔ)وعهللعيهلل كىؾ كقت الزحب، كسنهلل وركقيهلل فظمؾعيهلل

  زل ةالة الزحى:
صيهللـ  ال   »عؽ س   ىريرت ن   هللا عشو قهللؿ  سكصهللن   ميم   ثالل   - ٔ

 .(ٕ)«سك ر قب  سف سنهللـسلهللـ نؽ ح  وير، كنحعت  الزحب، كسف 
لرب  عمب »، سنو قهللؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كعؽ س   ذن ن   هللا عشو عؽ الشب   - ٕ

ك  تالنب نؽ سحدحؼ صدق ، فك   دبيح  صدق ، كح   حسيدت صدق ، كح   يميم  
صدق ، كح   كبيرت صدق ، كسنر بهلللسعركؼ صدق ، كني  عؽ السشكر صدق ، كيجخآل 

 .(ٖ)«رحعيسهلل نؽ الزحبنؽ ذلػ نحعتهللف ي
ف  »لنؾؿ   -ملسو هيلع هللا ىلص  -كعؽ  ريدت ن   هللا عشو قهللؿ  تسعت نتؾؿ هللا  - ٖ

« ا ندهللف  الل نهللئ  كتتؾف نفرال فعميو سف يتردؽ عؽ ح  نفر  نشو بردق 
الشخهللع  ف  السدجد  دفشيهلل كالذ س  شحيو عؽ »قهلللؾا  كنؽ لظيي ذلػ لهلل نب  هللا؟ قهللؿ  

 . (ٗ)«اف لؼ  جد فرحعتهلل الزحب  جخئػالظريي ف
عمب سى   -ملسو هيلع هللا ىلص  -كعؽ زيد  ؽ سنقؼ ن   هللا عشو قهللؿ   رج نتؾؿ هللا  - ٗ

 .(٘)«صالت ا كا يؽ إذا ننزت الفرهللؿ»قبهللس كىؼ لرمؾف، فنهللؿ  
 حكم ةالة الزحى:  

 ، كيدتحب السؾاعب  عمييهللهللً حب نظمن دتصالت الزحب يرى الجسيؾن سف 

                                         

 (. ٜٓ٘-٘ٓ٘/ٗ) (، فت  الندير، الذؾحهللن ،ٕٓٙٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
 (.ٕٔٚ( ، كالمف  لو، كندمؼ  رقؼ )ٜٔٛٔنتفي عميو، س ردمحمو البخهللنو  رقؼ ) (ٕ) 
 (.ٕٓٚس ردمحمو ندمؼ  رقؼ ) (ٖ) 
 (، كى ا لفغو.ٕٕٗ٘( ، كس ؾ  اك   رقؼ )ٜٜٕٕٛ)س ردمحمو سحسد  رقؼ  (ٗ) 
 .(ٛٗٚس ردمحمو ندمؼ  رقؼ ) (٘) 
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، كسكصب  يهلل، كنرب فييهلل، كلؼ يداـك -ملسو هيلع هللا ىلص  -، صالىهلل نتؾؿ هللا (ٔ)  الًفهلل لمحشهلل م 
 عمييهلل  ذي  سف  فرض.

لرم  الزحب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عؽ عهللئذ  ن   هللا عشيهلل قهلللت  حهللف نتؾؿ هللا 
 .(ٕ)سنبعهلل، كيخيد نهلل وهللس هللا

لرم  تبح  الزحب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يت نتؾؿ هللا ن   هللا عشيهلل سنيهلل قهلللت  نهلل نس يهللكعش 
ليدع العس ، كىؾ لحب سف لعس  بو،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قو، كإن   تبحيهلل، كإف حهللف نتؾؿ هللا 
 .(ٖ) ذي  سف لعس  بو الشهللي، فيفرض عمييؼ

  ك  لخفهللؾ سف ا حهلل يج الؾان ت با بهلل يهلل قد  مغت نبمًغهلل   قهللؿ الذؾحهللن 
 .(ٗ)عض نشو عؽ اقتزهللس ا تتحبهللملنرر الب
  قي ةالة الزحى: 

كقت صالت الزحب يبدس نؽ طمؾع الذسس كان فهللعيهلل قيد نن ، سو بعد نبع 
  .(٘)تهللع  نؽ طمؾعيهلل إلب قبي  الخكاؿ

 -عؽ عنب   ؽ عهللنر الجيش  ن   هللا عشو سنو قهللؿ   الل تهللعهلل  حهللف نتؾؿ هللا  
يشيهللنهلل سف نرم  فييؽ، سك سف ننبر فييؽ نؾ هللنهلل  حيؽ  ظمع الذسس بهللزر  حتب  -ملسو هيلع هللا ىلص 

 ر فع، كحيؽ لنـؾ قهللئؼ الغييرت حتب  سي  الذسس، كحيؽ  زي  الذسس لمغركم حتب 
 . (ٙ) غرم

                                         

(، ك ٖٖٚ/ ٔ(، ك نك   الظهلللبيؽ )ٚٙ/ ٕ(، ك نؾاىب الجمي  )ٕٓٗ/ ٚعسدت النهللنو ) (ٔ) 
 .(ٚٙ٘/ ٔ)،ا ؽ نفم  ،الفركع ،(ٕٖٔ/ ٕ) السغشب

 (.ٜٔٚس ردمحمو ندمؼ  رقؼ ) (ٕ) 
 نتفي عميو (ٖ) 
 (.ٙٚ/ٖني  ا كطهللن، الذؾحهللن ، ) (ٗ) 
 ( م. الفكر.ٖٕ/ ٕ) حهللوي  ا ؽ عهلل ديؽ (٘) 
 (.ٖٔٛس ردمحمو ندمؼ  رقؼ ) (ٙ) 



ٖٛ٘ 

 

 

 ؽ عبد  الدمس  ن   هللا عشو سنو قهللؿ  لهلل نب  هللا، س برن  عسهلل عمسػ  كعؽ عسرك 
ص  صالت الرب ،  ؼ سقرر عؽ الرالت »هللا كسدمحميمو، س برن  عؽ الرالت؟ قهللؿ  

حتب  ظمع الذسس حتب  ر فع فانيهلل  ظمع حيؽ  ظمع  يؽ قرن  ويظهللف، كحيش   لدجد 
ب لدتن  الغ  بهلللرن ،  ؼ ليهلل الكفهللن،  ؼ ص  فاف الرالت نذيؾ ت نحزؾنت، حت

سقرر عؽ الرالت، فاف حيش    دجر دمحميشؼ، فاذا سقب  الف س فر ، فاف الرالت 
نذيؾ ت نحزؾنت، حتب  رم  العرر،  ؼ سقرر عؽ الرالت، حتب  غرم الذسس، 

 .(ٔ)«فانيهلل  غرم  يؽ قرن  ويظهللف، كحيش   لدجد ليهلل الكفهللن
كان فعت الذسس، كاوتد  ، سفز  سكقهلل  صالت الزحب إذا نزب نبع الشيهللن

فسؽ صالىهلل بعد ان فهللع الذسس قدن نن  سصهللم الدش ، كنؽ س رىهلل إلب ، حران يهلل
 اوتدا  الحر فيؾ سفز .

عؽ زيد  ؽ سنقؼ ن   هللا عشو سنو نسى قؾنهلل لرمؾف نؽ الزحب، فنهللؿ  سنهلل 
صالت » قهللؿ  - ملسو هيلع هللا ىلص -لند عمسؾا سف الرالت ف  رير ى ه الدهللع  سفز ، إف نتؾؿ هللا 

 . (ٕ)«ا كا يؽ حيؽ  رنض الفرهللؿ
صالت الزحب سقميهلل نحعتهللف، ك  حد  كثرىهلل، لرم  ح  نحعتيؽ كصف  

 بدالـ، كسحيهللنهلل لدر ىؽ بدالـ كاحد.
     يتيهلل يـؾ فت  نه ،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عؽ سـ ىهللنئ ن   هللا عشيهلل قهلللت  إف الشب  

فمؼ سن صالت قو س   نشيهلل، رير سنو يتؼ الرحؾع فهللرتد ، كصمب  سهللن  نحعهلل ، 
  .(ٖ)كالدجؾ 

 

                                         

 (.ٕٖٛس ردمحمو ندمؼ  رقؼ ) (ٔ) 
  ندـ  خريجو. (ٕ) 
 (.ٖٖٙ( ، كالمف  لو، كندمؼ  رقؼ )ٙٚٔٔنتفي عميو، س ردمحمو البخهللنو  رقؼ ) (ٖ) 



ٖٛٙ 

 

 

 زث رتزتمتنتىتيترث يب   ُّ  قال هللا تعالى:
 .ٖٖا حخام   َّاكلك يق مثنثىثيثىفيفىق

لو ف  المغ    زحهللت  بنؾلوا ؽ دمحمخي  ند  عريف الرالت، كسنهلل  عريف الخحهللت عرفيهلل
الخيهلل ت  نو يبهللنؾ  ؼ اتتعسمو الذرع ف  إعظهللس السهللؿ كىؾ نؽ ، الخحهللت كالظيهللنت ننعشيهللف

كزحهلل  ،س شيت عميو  كزحيت الردمحم  ،سك نؽ الظيهللنت  نو لظيره نؽ ال نؾم ،لو فيو فيخيد
 .(ٔ)سو صهللن زحيهلل  ىؾ نخفف 

  الشسهللس، زحهلل ؾخحهللت نف ؾذت نؽ الخحهللس، كىكالك عريف الذؾحهللن  لمخحهللت  
ؽ السهللؿ زحهللت، الذ س  إذا نسهلل، كزا ، كندمحم  زح ، سو  زائد الخير، كتس  إ راج دمحمخس ن

كقي   ،، سك  كثر سدمحمر صهللحبوننص نشون  نيهلل  كثر  رحتو   لػ   زيهلل ت نع سنوسو
كالغهللىر سف الرالت، ،   طيرالخحهللت نف ؾذت نؽ التظيير، حسهلل لنهللؿ زحهلل فالف  سو

  السرا ت بسهلل ىؾ د ننميهلل الذرع إلب نعهللف ورعي  ى ، كنحؾىهلل قكالخحهللت، كالحم، كالرـؾ
كقد  كمؼ سى  العمؼ عمب ذلػ بسهلل   يتدع السنهللـ  ،كالدش  نشيهللن حؾن ف  الكتهللم 

،  قترانيهلل   ، فني  السرا  السفرك سى  العمؼ ف  السرا  بهلللخحهللت ىشهللكقد ا تم  ،لبدظو
 .(ٕ)غهللىر سف السرا  نهلل ىؾ سعؼ نؽ ذلػ، كالصدق  الفظر  كقي  ،بهلللرالت

 ػػص الرػػالت كالخحػػهللت  نيسػػهلل سصػػ  الظهللعػػهلل  البدنيػػ  كالسهللليػػ .  قػػهللؿ الذػػؾحهللن  
 .(ٖ) ؼ عسؼ ففنرىؽ بهلللظهللع  ، كلرتؾلو ف  ح  نهلل ىؾ ورع

 َّمكىكيك لك ىثيثىفيفىقيقاك نثُّ قال هللا تعالى: 
 . ٚ – ٙفرمت  

ىػػ  زحػػهللت السػػهللؿ كإنسػػهلل  رػػيهلل بهلللػػ حر ، الػػ يؽ   يت ػػؾف الخحػػهللتدمحمػػخو  ا ػػؽ قػػهللؿ 

                                         

 (. ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٔالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
 (. ٜٔٔ/ٔ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٕ) 
 (. ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٖ) 



ٖٛٚ 

 

 

كقيػ  لعشػ  بهلللخحػهللت التؾحيػد كىػ ا بعيػد  ،سنحػهللف ا تػالـ لرعؾبتيهلل عمػب الشػهللي ك نيػهلل نػؽ
كإنسهلل حسمو عمػب ذلػػ  ف آللػهلل  نهيػ  لػؼ  فػرض الخحػهللت إ  بهلللسديشػ  كالجػؾام سف السػرا  

 .(ٔ)نظمنهلل كقد حهللنت نفنؾنا  يهلل بسه الفنو ف  طهللع  هللا 
الفنػراس. ال يؽ   يت ؾف الخحهللت سو  لسشعؾنيهلل ك  لخردمحمؾنيػهلل إلػب  الذؾحهللن  كقهللؿ 

كقهللؿ الزحهللؾ كننهلل      يترػدقؾف ك  يشفنػؾف  ،كقهللؿ الحدؽ كقتهلل ت    لنركف  ؾدمحمؾبيهلل
فػػػػػ  الظهللعػػػػػ . كقيػػػػػ  نعشػػػػػب اآللػػػػػ ،   لذػػػػػيدكف سف   إلػػػػػو إ  هللا  نيػػػػػهلل زحػػػػػهللت ا نفػػػػػس 
ك ظييرىػػهلل. كقػػهللؿ الفػػراس  حػػهللف السذػػرحؾف يشفنػػؾف الشفنػػهلل ، كيدػػنؾف الحجػػيم كيظعسػػؾنيؼ 

 .(ٕ)ى ه اآلل  كىؼ بهللآل رت ىؼ حهللفركف رنؽ بسحسد ملسو هيلع هللا ىلص فشخلت فييؼ  فحرنؾا ذلػ عمب نؽ
كرلهلل  الخحهللت الؾنا ت ف  الدؾن السهي   عش  صػدق  التظػؾع عسؾنػهلًل، كقػد سدمحمػهللم  

 بعض العمسهللس عؽ ى ه اآللهلل  بجؾا يؽ 
إنهلل سف الخحهللت يرا   يهلل زحهللت الشفس كطيهللن يهلل نؽ الذرؾ كالدنس. -ٔ

بسعشهللىػػهلل العػػهللـ حهللنػػت فػػ  ا نػػؾن التػػ  طهلللػػب  يػػهلل الذػػهللنع فػػ   سك سف الخحػػهللت -ٕ
الجسمػ  نشػ  العيػػد السهػ ، كسف  يػػهللف نرػهلل يهلل كننػػدانىهلل، إنسػهلل  ػػؼ بهلللسديشػ  فػػ  

 .(ٖ)الدش  الثهللني  لميجرت
 ىنينٰىريزيمينيىييي نن ملىليلامممرنزنمنُّ  قال هللا تعالى:

 جح جتحتختمتهتمثحجمج هب حئخئمئهئجبحبخبمب جئ
 جغ مصجضحضخضمضحطمظجعمع خص محجخمخجسحسخسمسحص
 .ٖ٘ا حخام   َّخمخكلكمكجلحلخلملهلجمحم حك مغجفحفخفمفحقمقجك

 الؾليس ، إلب الظعهللـ ليهلل عشد العرم عدت ندسيهلل  ك رهللئص كصفهلل ، نشيهلل  الدعؾت  
 كالخري، كالغديرت، كالؾ يس ، كالشنيع ، كالؾحيرت. ، كالعنين ،كالتحف ، كالسف ب 

                                         

 (. ٖٙٔٔ-ٖ٘ٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
 (. ٔٓٙ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٕ) 
 (. ٗٔ٘/ٙ)  فدير ا ؽ حثير، (ٖ) 



ٖٛٛ 

 

 

هللا كىشهلل نتكمؼ عؽ الؾليس   ف تبب نخكؿ اآلل  ف  قر  زكج الشب  ملسو هيلع هللا ىلص  خيشب ن   
 عشيهلل.

،  ؼ سصبحت هللـ الذ س كادمحمتسهللعو، كىؾ  سف  المغ ، نف ؾذت نؽ الؾلؼ الؾليس 
 . مب العرؼ عمب ح  طعهللـ لدركن حهلل ل ظمي ع

، فػاذا ـ العمسػهللس عمػب  طعػهللـ العػري  هللصػ كرمب إطالقيهلل فػ  الشرػؾص الذػرعي  كحػال
بهللدمحمتسػهللع الػخكدمحميؽ ك سػهللـ ً  ، تػسيت  ػ لػ  فػهللؤ ؾليسػ  فهلللغهلللػب سف السػرا   يػهلل ذلػػسطمنت ال

 . قهللنم كالجيراف كنحؾىؼ، ك دمحم  ادمحمتسهللع الشهللي نؽ اسنرىؼ
 هذه ا اج تقد  ال ال   ُ سبب  ز ل 

تبب نخكؿ اآلل  ىؾ حديج سنس ف  قر  زكاج الشب  عميو الرالت كالدالـ ك 
 خيشب ن   هللا عشيهلل ككليستيهلل، كقي   سنيهلل نخلت ف  قـؾ حهللنؾا يتحيشؾف طعهللـ نتؾؿ 

 ملسو هيلع هللا ىلص فيد مؾف عميو قب  الظعهللـ فينعدكف إلب سف لظبخ،  ؼ لفكمؾف ك  لخردمحمؾف، هللا
ى ه ، كذحرا ا نهللنهللف عشد ففنركا سف   يد مؾا حتب يتذف ليؼ، كسف يشررفؾا إذا سكمؾا

ى بعدىهلل إف كسحههللنيهلل كالسدهللئ  ا  ر  اآلل  عدت ندهللئ  فنيي  نتكمؼ ىشهلل سكً  عؽ الؾليس 
 .(ٔ)هللاوهللس 

، ك لي  نذركعيتيهلل حديج سنس ن   يس  تش  نتحدت عشد دمحمسيؾن العمسهللسكالؾل
هللا عشو سف الشب  ملسو هيلع هللا ىلص نسى عمب عبد الرحسؽ  ؽ عؾؼ س ر صفرت فنهللؿ ) نهلل ى ا ؟( قهللؿ 

لؼ كلؾ بذهلله لهلل نتؾؿ هللا إف  خكدمحمت انرست عمب كزف نؾات نؽ ذىب قهللؿ ) بهللنؾ هللا لػ سك 
كسكثر العمسهللس عمب كدمحمؾم  عؾت الؾليس  لنؾؿ الشب  ملسو هيلع هللا ىلص إذا  عب سحدحؼ الؾليس   .(ٕ) (

 .فميف يهلل
                                         

-ٖٙ٘/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٕٛٔٔ-ٓٛٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
ٖ٘ٛ .) 

 كندمؼ بهللم الرداؽ (،ٜٜٚٔ/٘( )ٓٙٛٗ)س ردمحمو البخهللنو بهللم حي  يدعب لمستخكج  (ٕ) 
(ٕٔٗٙ.) 



ٖٜٛ 

 

 

 هل اامز تشا ل الطعا   د ن د مة؟ 
ك  لجؾز  شهللكؿ طعهللـ  ،ا في الفنيهللس عمب سنو   لجؾز   ؾؿ البيؾ  إ  باذف

نهللؿ سنرآل ندمؼ إ     لح »ا ندهللف إ  باذف صري  سك  سش ، لنؾلو عميو الدالـ  
 .«عؽ طيب نفدو

إ  بعد ا ذف، كعمب  ملسو هيلع هللا ىلصكقد  لت اآلل  الكريس  عمب حرن    ؾؿ  يؾ  الشب  
، م الظفيم كف  عؾت، كفهللعمو لدسب كىؾ سف لحزر إلب الؾليس   د حرن  التظف 

كالحهؼ عهللـ ف  دمحمسيع البيؾ ، فال لجؾز  ندهللف سف يد    يت سحد  دكف إذنو، ك  سف 
يتشهللكؿ الظعهللـ  دكف ن ب صهللحبو، كى ا س م نفيع نؽ اآل ام ا دمحمتسهللعي  الت  سنود 

 إلييهلل ا تالـ.
اَلـُ ، فيد مؾ  اَلت َكالدَّ ف قهللؿ ا ؽ عبهللي  حهللف نهللي يتحيَّشؾف طعهللنو َعَمْيِو الرَّ

عميو قب  الظعهللـ، كيشتغركف إلب سف يدنؾ،  ّؼ لفكمؾف ك  لخردمحمؾف، فكهللف نتؾؿ هللا 
 يتفذى  يؼ فشخلت ى ه اآلل .ملسو هيلع هللا ىلص 

كالنؾؿ ا كؿ سوير، كقؾؿ ا ؽ عبهللي سليي بسهلل ف  اآلل  نؽ  قهللؿ ا ؽ دمحمخو 
ؾؿ حتب الشي  عؽ الد ؾؿ حتب يتذف ليؼ، فعمب قؾؿ ا ؽ عبهللي ف  الشي  عؽ الد 

 ..يتذف ليؼ، كالنؾؿ ا كؿ ف  الشي  عؽ النعؾ  بعد ا ك ، فاف اآلل   زسشت الحهسيؽ
َكلِكْؽ ِإذا ُ ِعيُتْؼ َفهللْ ُ ُمؾا سنر بهلللد ؾؿ بعد الدعؾت، كف  ذلػ  فكيد لمشي  عؽ الد ؾؿ 

 .(ٔ)قبميهلل
 ؼ  يؽ ليؼ تبحهللنو نهلل يشبغ  ف  ذلػ فنهللؿ  كلكؽ إذا  عيتؼ كقهللؿ الذؾحهللن   

قهللؿ  ،فهلل  مؾا كفيو  فكيد لمسشع، كبيهللف الؾقت ال و لهؾف فيو الد ؾؿ، كىؾ عشد ا ذف
ا ؽ العرب   ك ندير الكالـ  كلكؽ إذا  عيتؼ، كسذف لكؼ فهلل  مؾا، كإ  فشفس الدعؾت   

 كؾف إذنهلل حهللفيهلل ف  الد ؾؿ، كقي   إف فيو   ل   يش  عمب سف السرا  بهلل ذف إلب 

                                         

 (.ٕٛٔٔ-ٓٛٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 



ٖٜٓ 

 

 

يو فاذا طعستؼ فهللنتذركا سنرىؼ تبحهللنو بهلل نتذهللن بعد الظعهللـ، كىؾ الظعهللـ  ىؾ الدعؾت إل
كقعت الدعؾت إليو عشد اننزهللس  التفرؽ، كالسرا  ا لخاـ بهلللخركج نؽ السشخؿ ال و

 .(ٔ)السنرؾ  نؽ ا ك 
 هل الاممس بعد تشا ل طعا  المليسج حرا ؟   

الخركج بعد  شهللكؿ  ّؿ قؾلو  عهلللب  أَفِاَذا َطِعْسُتْؼ فهللنتذركاا عمب  ركنت 
الظعهللـ، كى ا نؽ اآل ام ا تالني  الت  سّ م هللا  يهلل الستنشيؽ، فهلللسهج كالجمؾي بعد 
 شهللكؿ الظعهللـ ليس بحراـ، كلكّشو نخهللل  آل ام ا تالـ، لسهلل فيو نؽ ا  نهللؿ عمب سى  

ذف السشخؿ تيسهلل إذا حهللنت الدان ليس فييهلل تؾى  يت كاحد، الميؼَّ إ  إذا حهللف الجمؾي با
  لر  إلب حّد ا  نهللؿ  صهللحب الدان سك سنره، سك حهللف دمحممؾتهلًل لديرًا  عهللنفو الشهللي،

كنع ذلػ فهلل فز  الخركج، كلي ا دمحمهللس التعبير بهلللفهللس الت   فيد التر يب ، الس نـؾ
 كالتعنيب أفهللنتذركاا .

فهلللسهج بعد الظعهللـ رير نررؾم فيو عمب ا طالؽ كلؼ يبي إ  سف لفرغ سى  
ض وفنيؼ، كالبنهللس بعد ذلػ نؾع نؽ ا  نهللؿ رير نحسؾ ، يتشهللفب نع ا  م البيت لبع

 الرفيع، كال كؽ الدميؼ.
َفِاذا َطِعْسُتْؼ َفهللْنَتِذُركا سو انررفؾا، قهللؿ بعزيؼ  ى ا س م سّ م  قهللؿ ا ؽ دمحمخو 

 د مؾا هللا بو الثنالس، َك  ُنْدَتْفِنِديَؽ ِلَحِديٍج نعظؾؼ عمب رير نهللعريؽ، سك  نديره  ك  
ندتفنديؽ، كنعشهلله الشي  عؽ سف لظمبؾا الجمؾي لألنس بحديج بعزيؼ نع بعض، سك 

 .(ٕ) ..لدتفندؾا لحديج سى  البيت، كاتت شهللتيؼ   دسعيؼ ك جدديؼ
ك  ندتفنديؽ لحديج عظ  عمب قؾلو رير نهللعريؽ، سك عمب قهللؿ الذؾحهللن   

كالسعشب  الشي  ليؼ عؽ سف لجمدؾا بعد  ،نندن، سو  ك   د مؾا ك   سهثؾا ندتفنديؽ

                                         

 (. ٖٚ٘-ٖٙ٘/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٔ) 
 (.ٔٛٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ) 



ٖٜٔ 

 

 

قهللؿ الرازو ف  قؾلو  إ  سف يتذف لكؼ إلب طعهللـ إنهلل سف  ،الظعهللـ يتحد ؾف بهلللحديج
ك   د مؾا إلب طعهللـ إ  سف يتذف لكؼ، فال لهؾف نشعهلل  لهؾف فيو  ندلؼ ك ف ير  نديره 

ؼ ك ف ير فيهؾف نؽ الد ؾؿ ف  رير كقت الظعهللـ بغير إذف. كإنهلل سف   لهؾف فيو  ندل
نعشهلله  ك   د مؾا إ  سف يتذف لكؼ إلب طعهللـ، فيهؾف ا ذف نذركطهلل بهؾنو إلب طعهللـ، 
فاف لؼ يتذف إلب طعهللـ فال لجؾز الد ؾؿ، فمؾ سذف لؾاحد ف  الد ؾؿ  تتسهللع حالـ   
 ك  طعهللـ فال لجؾز، فشنؾؿ السرا   ىؾ الثهللن  ليعؼ الشي  عؽ الد ؾؿ. كسنهلل حؾنو   

إ  باذف إلب طعهللـ، فمسهلل ىؾ ن حؾن ف  تبب الشخكؿ سف الخظهللم نع قـؾ حهللنؾا لجؾز 
يتحيشؾف حيؽ الظعهللـ، كيد مؾف نؽ رير إذف فسشعؾا نؽ الد ؾؿ ف  كقتيؼ بغير إذف. 

كقهللؿ ا ؽ عهلل ؿ  ا كلب سف لنهللؿ السرا   ىؾ الثهللن ،  ف التندلؼ كالتف ير  الؼ 
ص بهللل حر، فال يدؿ عمب نف  نهلل عداه،   ا ص ، كقؾلو  إلب طعهللـ نؽ بهللم التخري

تيسهلل إذا عمؼ نثمو، فاف نؽ دمحمهللز   ؾؿ  يتو باذنو إلب طعهللنو دمحمهللز   ؾلو باذنو إلب 
كا كلب ف  التعبير عؽ ى ا السعشب ال و سنا ه سف لنهللؿ  قد  لت  ،رير الظعهللـ، انتيب

، كذلػ نعمـؾ   وػ فيو، فند حهللف ا  ل  عمب دمحمؾاز   ؾؿ  يؾ و ملسو هيلع هللا ىلص باذنو لغير الظعهللـ
الرحهللب  كريرىؼ لدتفذنؾف عميو لغير الظعهللـ فيفذف ليؼ، كذلػ يؾدمحمب قرر ى ه اآلل  

عمب الدبب ال يؽ نخلت فيو، كىؾ النـؾ ال و حهللنؾا يتحيشؾف طعهللـ الشب  صمب هللا عميو 
الد ؾؿ نع  كتمؼ فيد مؾف كينعدكف نشتغريؽ   ناكو، كسنثهللليؼ، فال  دؿ عمب السشع نؽ

ا ذف لغير ذلػ، كإ  لسهلل دمحمهللز  حد سف يد    يؾ و باذنو، لغير الظعهللـ، كالالـز بهللط  
   . (ٔ)فهلللسمخـك نثمو

 ٰر ىهيهجيحيخيميىيييٰذ مه جهُّ  قال هللا تعالى:
 .ٕٖا حخام   َّٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئ

 فز  زكدمحمهلل  الشب  ملسو هيلع هللا ىلص  دؿ اآلل  عمب 
بعػػػد سف  يػػػر هللا عخكدمحمػػػ  زكدمحمػػػهلل  الرتػػػؾؿ ملسو هيلع هللا ىلص  ػػػيؽ هللا كالػػػدان اآل ػػػرت، كالحيػػػهللت 

                                         

 (. ٖٚ٘-ٖٙ٘/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٔ) 
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الدنيهلل كزيشتيهلل، ا ترف هللا كنتؾلو كالدان اآل رت، ففزميؽ هللا عمب الشدهللس بذػرم التنػؾى، 
 كقد حر  ليؽ التنؾى فحر  التفزي  عمب دمحمسيع الشدهللس.

ذػرم التنػؾى، كقػد حرػ  ليػؽ التنػؾى فزػميؽ هللا عمػب الشدػهللس بقهللؿ ا ؽ دمحمخو  
فحرػػ  التفزػػي  عمػػب دمحمسيػػع الشدػػهللس، إ  سنػػو لخػػرج نػػؽ ىػػ ا العسػػـؾ فهللطسػػ   شػػت نتػػؾؿ 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كنػػريؼ  شػػت عسػػراف كرتػػي  انػػرست فرعػػؾف لذػػيهلل ت نتػػؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لكػػ  كاحػػدت نػػشيؽ 

 .(ٔ)بفنيهلل تيدت ندهللس عهلللسيهلل
لسػػػهلل ا تػػػهللن ندػػػهللس نتػػػؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص نتػػػؾؿ هللا سنػػػخؿ فػػػييؽ ىػػػ ه   ػػػؼقػػػهللؿ الذػػػؾحهللن   

 ػؼ سعيػر تػبحهللنو فزػيمتيؽ عمػب تػهللئر الشدػهللس .... اآللهلل   كرن  ليؽ، ك عغيسػهلل لحنيػؽ
 رريحهلل، فنهللؿ  لػهلل ندػهللس الشبػ  لدػتؽ حفحػد نػؽ الشدػهللس قػهللؿ الخدمحمػهللج  لػؼ لنػ  حؾاحػدت نػؽ 

كقػد لنػهللؿ عمػب نػهلل لػيس  ،ستنج، كالؾاحد كالجسهللع الشدهللس،  ف سحد  نف  عهللـ لمس حر كال
كالسعشػػب  لدػػتؽ حجسهللعػػ  كاحػػدت نػػؽ ، بػػآ ن  حسػػهلل لنػػهللؿ  لػػيس فييػػهلل سحػػد   وػػهللت ك  بعيػػر

 ػؼ قيػػد ىػ ا الذػرؼ العغػػيؼ بنيػد فنػهللؿ  إف ا نيػػتؽ  ،دمحمسهللعػهلل  الشدػهللس فػ  الفزػػ  كالذػرؼ
 لسجػػر  ا رػػهللليؽ فبػػيؽ تػػبحهللنو سف ىػػ ه الفزػػيم  ليػػؽ إنسػػهلل  كػػؾف بسالزنػػتيؽ لمتنػػؾى،  

كقػػد كقعػت نػػشيؽ ك الحسػد التنػػؾى البيشػ ، كا لسػػهللف الخػهلللص، كالسذػػ  عمػػب ، بػهلللشب  ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٕ)طرين  نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ف  حيهلل و كبعد نسهلل و

 نئىئيئربزبمبنبىب مئ ُّ  ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  عشد  فدير قؾلو  عهلللب  ذحر

 َّاكلك يق مثنثىثيثىفيفىق زث رتزتمتنتىتيترث يب

 عدت ندهللئ  فنيي    ،ٖٖا حخام  
 السدألج األ لى: خر ج الشداا

الخركج لغ   نذتي نؽ الفع   رج، كنعشهلله  رز نؽ ننره سك حهلللو كانفر ، 
نعشب الخركج  د الد ؾؿ، كىؾ لف  ذك اوتنهللقهلل  ك رريفهلل  عديدت، كيدتعس  لمتعبير 

                                         

 .  (ٓٚٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
 (. ٕٖٖ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٕ) 
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ك نردنه سك قرانه عؽ اتت رهللؿ سك انتنهللؿ سك انفكهللؾ الذ س عؽ سصمو سك ندهشو س
 ا صم .

الخركج اصظالحهلل  انتنهللؿ السرست نؽ ننر إقهللنتيهلل ورعهلًل سك نهللرلت إليو  ر هلل 
 كلييهلل نظمنهلًل.

ف السرست   بهلل تالؼ حهللؿ السرست كك عيهلل إذ إلسهلل حهللف لخركج السرست سحههللـ  ختم
 ختم  سحههللـ  ركدمحميهلل عؽ رير الستخكدمحم   هللص  نؽ حيج ا ذف كنؽ لفذف  الستخكدمحم 

 كالسرست السعتدت  ختم  عؽ ريرىهلل كالذهللب   ختم  عؽ العجؾز. ليهلل،
ا ص  سف  بنب السرست ف   يتيهلل ك   خرج نشو إ  لزركنت سك حهللدمحم ، كا ص  

 يب نئىئيئربزبمبنبىب مئ ُّ  ف  ذلػ قؾلو  عهلللب 
 َّاكلك يق مثنثىثيثىفيفىق زث رتزتمتنتىتيترث

 .ٖٖا حخام  
 كنعشب اآلل   ا نر  مخـك البيت.
 ملسو هيلع هللا ىلص سـ ىؾ عهللـ لشدهللس سن  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؟ ى  الخظهللم  هللص  شدهللس الشب 
 يؾ يؽ ك هللطبيؽ   لػ  ذريفهلًل ليؽ كنيهللىؽ  ففنر هللا ندهللس الشب  ملسو هيلع هللا ىلص بسالزن 

عؽ التبرج، فهلللخظهللم كإف حهللف  هللصهلًل إ  سف الحهؼ لعؼ ندهللس السدمسيؽ فند دمحمهللس  س ل  
  .(ٔ)هؼ نع ندهللس الشب  ملسو هيلع هللا ىلصس رى  دؿ عمب   ؾليؽ ف  الح
 السراد بالقرار بالبيي:

 ندـ ا تالؼ النراس ف  قراست كقرف عمب قؾليؽن كقد ا تم  السعشب  بعهلًل 
   تالؼ النراست كنع ا تالؼ السعشب فهلل تتد ؿ  يهلل عمب السرا  حهللص .

قران، كينهللؿ نهللفع كعهللصؼ بفت  النهللؼ، كالسردن فييهلل قراست  القرااة األ لى:
 َقِرن  ف  السههللف إذا سقست فيو، بهدر الراس.

                                         

 (. ٙ/ٕٕ) ذحر ى ا ا تتد ؿ ا لؾت ، نك  السعهللن ، (ٔ) 
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 .(ٔ)لهؾف اتهّؽ ف   يؾ كؽ ك   تحرحؽ ك   بردمحمؽ نشيهلل كنعشب اآلل 
نهلل لػ   الذؾحهللن  لتفكيد السعشب بف ر تؾ ت قي  ليهلل  ا ؽ دمحمخو ك كاتتدؿ 

سف سقر  حجيؽ ك   عتسريؽ حسهلل لفع  س ؾا ػ؟ فنهلللت  قد حججت كاعتسر  كسنرن  هللا 
ف   يت ، فؾ هللا   س رج نؽ  يت  حتب سنؾ  قهللؿ  فؾ هللا نهلل  ردمحمت نؽ بهللم حجر يهلل 

 .(ٕ)حتب س ردمحمت بجشهللز يهلل
 .كس ر عهللئذ  سف هللا سنرؾ سف  نرو ف  نشخلػ

 النراست الثهللني   قراست البني  بهدر النهللؼ، ك حتس  ى ه النراست عمب كدمحمييؽ 
ر كقهللنًا، سو  تهؽ، كا نر ِقْر، كلمشدهللس سحدىسهلل  سف لهؾف نؽ الؾقهللن  َكَقر لن

ِقْرف، فيهؾف نعشب اآلل  سو حؽ سى  كقهللن كىدكس كتهيش ، كفيو   ل  عمب الشدهللس 
 .(ٖ)نفنؾنا   مخـك البيت، نشييهلل  عؽ الخركج

. -بفت  الراس-كالؾدمحمو الثهللن   سف لهؾف نؽ النران،  نؾؿ  َقَرن  بهلللسههللف  َسِقرَّ
نشو إ   نر  مخـك البيت  يدكس كتهيش ، كعدـ الخركجفعمب النراس يؽ لهؾف ا 

 لزركنت كبي ا لسهؽ الجسع  يؽ نعشب اآلل  عمب النراس يؽ.
 السدألج ال ا يج: التبرج

التبرج لغ    بهللعد  يؽ الحهللدمحمبيؽ كح  عهللىر نر فع فند  رج، كإنسهلل قي  لمبركج 
 زيشتيهلل كنحهللتشيهلل لمردمحمهللؿ. ركدمحمهلًل لغيؾنىهلل كبيهللنيهلل كان فهللعيهلل، كالتبرج إعيهللن السرست 

التبرج  سف  بدو السرست نؽ زيشتيهلل كنحهللتشيهلل نهلل لجب عمييهلل قهللؿ الذؾحهللن   
 .(ٗ)تتره، نسهلل  دتدع  بو ويؾت الردمحم 

                                         

 (. ٖ٘٘ٔ/ٖ) سحههللـ النررف، ا ؽ العرب ، (ٔ) 
 (. ٖٖٚ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٓٚٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ) 
 (. ٖٓٙ/ٖ) سحههللـ النررف، الجرهللص، (ٖ) 
 (. ٖٖٖ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٗ) 
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 َّلك  يئربزبمبنبىب ُّكالتبرج نحـر بهلللكتهللم كالدش ، قهللؿ هللا  عهلللب  

عهللن  لشدهللس السدمسيؽ،  في ه اآلل  ليدت  هللص   شدهللس الشب  ملسو هيلع هللا ىلص    ى  ،ٖٖا حخام  
 فهللآلل  صريح  الد ل  عمب الشي  عؽ التبرج.

 عدت ؼ ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  الخالؼ ف  السرا  بهلللجهللىمي  ا كلب عمب 
 سقؾاؿ 

 يؽ عيدب عدمحم عمييؼ الرالت  سف الجهللىمي  ا كلب ى   نهلل القمل األ ل:
يرا  بهلللجهللىمي  ا  رى  نهلل كيسهؽ سف كالدالـ. كاتتحدؽ ى ا النؾؿ الذؾحهللن  كقهللؿ  

لنع ف  ا تالـ نؽ التذبو بفى  الجهللىمي  بنؾؿ، سك فع ، فيهؾف السعشب  ك   بردمحمؽ 
سيتيهلل السدمسهلل  بعد إتالنهؽ نث   برج سى  الجهللىمي  الت  حشتؽ عمييهلل، كحهللف عمييهلل نؽ 

 .قب قبمكؽ، سو     حد ؽ بففعهلللكؽ كسقؾالكؽ دمحمهللىمي   ذهللبو الجهللىمي  الت  حهللنت نؽ 
 سف الجهللىمي  ا كلب ى   نهلل يؽ ر ـ كنؾ . القمل ال ا ):
سف الجهللىمي  ا كلب ى   نهلل يؽ نؾ  كإ راىيؼ، كقي  كلد إ راىيؼ  القمل ال الث:

عميو الدالـ كحهللنت السرست  مبس الدنع نؽ المتلت فتسذ  كتو الظريي  عرض نفديهلل 
 .(ٔ)عمب الردمحمهللؿ

 .(ٕ)ؽ نؾتب كعيدبسف ى ه الجهللىمي  نهلل  ي القمل الرابع:
 كالرادمحم  

نهللندمحمحو ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  نؽ سف السرا    لػ ىؾ الجهللىمي  الت   دبي 
 ا تالـ.

 السراد بأهل البييالسدألج ال ال ج: 
كنهللقذهلل  السرا  بفى  البيت،سقؾاؿ سى  العمؼ ف   ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن   ؼ ذحر

                                         

 (. ٜٚٔ/ٗٔ) الجهللنع  حههللـ النررف ، النرطب ، (ٔ) 
 (. ٖٖٖ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٓٚٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ) 
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كلد عمّ  كفهللطس  كالحدؽ  ف   حجم ح  قؾؿ كاتتد لو،  ؼ قهلل   سنيهلل نخلت ف   سد 
 .(ٔ)كالحديؽ

    البيت ف  اآلل  عمب  ال   سقؾاؿ ذىب سى  العمؼ بهلللسرا  بفى 
ادمحمو كذنيتو كسقهللنبو حهلللعبهللي كعم ، كح  نؽ حرنت ىؼ سزك  :القمل األ ل

 ، لحديج زيد  ؽ سنقؼ ن   هللا عشو قهللؿ  قهللـ نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يؾًنهلل فيشهللعمييؼ الردق 
س شب عميو، ككع  كذحر،  ؼ  ظيًبهلل، بسهللس يدعب ُ سِّهلل  يؽ نه  كالسديش ، فحسد هللا ك 

سنهلل بعد، س  سييهلل الشهللي فانسهلل سنهلل بذر يؾوػ سف لف   نتؾؿ نب  ففدمحميب، كسنهلل قهللؿ  )
اليدى كالشؾن، فخ كا بهتهللم هللا، كاتتسدهؾا   هللنؾ فيهؼ  نميؽ  سكليسهلل  حتهللم هللا، فيو

)كسى   يت ، سذحرحؼ هللا ف  سى   يت ،  كنرب فيو،  ؼ قهللؿ  م هللا(، فحج عمب حتهللبو
    كنؽ سى   يت ، سذحرحؼ هللا ف  سى   يت (  ال هلًل، فنهللؿ لو حريؽسذحرحؼ هللا ف  سى

 يتو نؽ حرنت    ندهللؤه نؽ سى   يتو كلكؽ سى  يتو ؟ سليس ندهللؤه نؽ سى   يتو؟ قهللؿ
ؿ دمحمعفر كرؿ العبهللي رؿ عم  كرؿ عني  كر   ىؼؿ؟ قهللعمييؼ الردق  بعده، قهللؿ كنؽ ىؼ

  .(ٕ)؟ قهللؿ  نعؼ س حـر الردق  بعده، قهللؿ ح  ىت ن   هللا عشيؼ
، نكو عؽ ا ؽ عبهللي سنيؼ سزكادمحمو  هللص ، كالبيت ىشهلل الدهؽ القمل ال ا ):

 رن  كعظهللس كننهلل   كتعيد  ؽ دمحمبير.كعه
  ت كالدالـقهللؿ عميو الرال  ننكو سف ى ه اآلل  نخلت ف   سد القمل ال الث:

 .(ٖ)فّ  كف  عمّ  كفهللطس  كالحدؽ كالحديؽ
 

                                         

 (. ٖٖٚ-ٖٖٗ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٔٚٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
كقد سكن  ى ا دمحمسيؾن  (ٕٛٓٗ) نكاه ندمؼ ف  صحيحو، فزهللئ  عم  ن   هللا عشو، (ٕ) 

 . كالنرطب  كا ؽ حثير كا ؽ عهللوؾن كا ؽ العرب  كا ؽ عظي السفدريؽ حهلللظبرو كالبغؾو 
، كدمحمهللس عؽ سـ تمس  ؾقؾفهلًل حسهلل عشد الظبرو كا ؽ حثيردمحمهللس عؽ س   تعيد الخدنو نرفؾعهلًل كن (ٖ) 

 .( كتشؽ الترن و حسهلل تيف  ٕٜٕ/ٙ) ف  ندشد ا نهللـ سحسد
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  الرادمحم 
   الذؾحهللن  نؽ التؾتو  يؽ ا قؾاؿ نهلل ندمحمحو ا نهللـ ا ؽ دمحمخو كا نهللـ

ي كعم  كح  نؽ سف سى   يت الشب  ملسو هيلع هللا ىلص ىؼ سزكادمحمو كذنيتو كسقهللنبو حهلللعبهلل 
،  كتبب نخكؿ اآلل  ف  حنيؽ،  ف الديهللؽ يدؿ زكدمحمهلل  الشب  ملسو هيلع هللا ىلصحرنت عمييؼ الردق 

، كؾنيؼ قرا تو كسى   يتو ف  الشدبكسف عميهلًل كفهللطس  كالحدؽ كالحديؽ يد مؾف بهللآلل  فم
، كسف رؿ عم  كرؿ دمحمعفر كرؿ العبهللي كال يؽ حرنت   ؾً  سكليهللً  (ٔ)كنص حديج الكدهللس

تكؿ إلييؼ كيردمحمع ن  ف رؿ الردمحم  ىؼ ال يؽ يييؼ الردق   ا مؾف ف  عسـؾ اآلل عم
 . ؼ يرهلل نكو ف  صحي  ندمؼ حديج ردإلييؼ لس

قهللؿ الذػؾحهللن  _ بعػد ذحػره لألقػؾاؿ كالسشهللقذػ  ليػهلل كذحػر نػؽ  ؾتػو  ػيؽ ا قػؾاؿ 
إعسهلللػو كإىسػهللؿ نػهلل _   فسؽ دمحمع  اآلل   هللصػ  بفحػد الفػرينيؽ فنػد سعسػ  بعػض نػهلل لجػب 

نػػشيؼ النرطبػػ  كا ػػؽ حثيػػر  ، كقػػد ندمحمػػ  ىػػ ا النػػؾؿ دمحمسهللعػػ  نػػؽ السحننػػيؽ  لجػػؾز إىسهلللػػو
 .(ٕ)كريرىسهلل

  

                                         

  ) إنسهلل يريد هللا سف ي ىب عشكؼ الردمحمس ج الكدهللس  عؽ سـ تمس  قهلللت  نخلت ف   يت حدي (ٔ) 
، فجمميؼ نتؾؿ هللا صمب البيت فهللطس  كعم  كالحدؽ كالحديؽسى  البيت كيظيرحؼ  ظييرًا ( كف  

نكاه  . ففذىب عشيؼ الردمحمس كطيرىؼ  ظييراً   ىت س سى   يت  عميو كتمؼ بهدهللس حهللف عميو  ؼ قهللؿهللا 
( ٖٚٛٚالسشهللقب " ) ( كف  حتهللم "ٕٖ٘ٓ) بهللم الترن و ف  "تششو " كصححو،  حتهللم التفدير،

 .كالحهللكؼ كصححو
 (. ٖٖٙ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ) 
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 سحههللـ السعهللنال  :لثالسبحث ال ا

الفر  إلب ى ا العبهلل ا   نديؼ التكهلللي ، ك نديؼ  ف  رلهلل  سحههللـ ندـ 
كالسنرد بهلللسعهللنال  ىشهلل كس  مت سحههللـ ا ترت ف  السعهللنال ، عبهلل ا  كنعهللنال ، 

نسهلل يبشب ، كبيؽ الشهللي ف  الدنيهللى   ا حههللـ كالتكهلللي  الذرعي  الت   تعمي  يؽ العبد 
 .(ٔ)عمب السذهللح ، ك ريهلل بعض العمسهللس بهلل حههللـ الستعمن  بهلللسهللؿ
 ا اات الت) تتحدث  ُ ,اات األحكا   ) السعامالت:

 جت هئجبحبخبمبهبُّ  قال هللا تعالى:
 .ٕٛا حخام   َّمججحمح حج حتختمتهتمث

ذحر ا نهللنهللف عشد  فدير ى ه اآلل  عدت ندهللئ ، كقد  ندـ ف  ستبهللم الشخكؿ 
 الكالـ بهللتتفهلل   عؽ تبب نخكليهلل 

  ىؾ ح  الؾ هللؽ كا طالؽ ىؾ ا نتهللؿ كالّترؾ، كيف   ظالؽ ف  المغ  عريف ال
  .(ٕ)الّظالؽ سلزهلًل بسعشب إزال  النيد

قيد   عريفهلل  نتنهللنب ن نشيهلل سنو  "ح كلمظالؽ ف  اصظال  الفنيهللس عدت  
 . (ٖ) "ن سو  بعض قيد الشكهلل  إذا طمنيهلل طمن  ندمحمعيالشكهلل  سك بعزو

 التخيير بهلللظالؽ السدألج األ لى:
التخيير ف  الظالؽ  ىؾ سف لخير الردمحم  زكدمحمتو  يؽ سف  بنب نعو كبيؽ فع  و س 

قيش ، فميهلل سف  ختهللن نهلل نعيؽ، حفف لنؾؿ ليهلل  سنت نخيرت إنهلل  ترح  ح ا كح ا سك  فهللن 

                                         

(، السعهللنال  السهلللي  السعهللصرت، دمحم عثسهللف وبير، )ص ٖٛٗنعجؼ لغ  الفنيهللس، قمعج ، )ص (ٔ)
ٔٓ). 

السشير ف  السربهلل  ، (ٕٕٚ/ٓٔ، ا ؽ نشغؾن،)، لدهللف العرم(ٙٙٔ/ٔ) ، نختهللن الرحهلل  (ٕ) 
 .(ٖٙٚ،)صرريب الذر  الكبير

 (.ٕٖٕ/٘كذهللؼ النشهللع ) (ٖ) 
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 ذهللس، كاآلل  سص  ف  ذلػ ك خيير الشب  ملسو هيلع هللا ىلص  زكادمحمو، كنجر  التخيير   لعد طالقهلًل 
 عشد دمحمسيؾن العمسهللس.

 ا تم  سى  العمؼ ف  حيفي   خيير الشب  ملسو هيلع هللا ىلص سزكادمحمو        
 سنو  يرىؽ باذف هللا ف  البنهللسعمب الخكدمحمي  سك الظالؽ فهلل ترف البنهللس. القمل األ ل:

كبي ا النؾؿ قهلللت عهللئذ  ن   هللا عشيهلل كعؽ س ييهلل، كندمحم  ى ا النؾؿ ا ؽ دمحمخو 
 .(ٔ)كالذؾحهللن 

سنو إنسهلل  يرىؽ  يؽ الدنيهلل فيفهللنقيؽ كبيؽ اآل رت فيسدهيؽ، كلؼ لخيرىؽ  القمل ال ا ):
 ف  الظالؽ.

 .ن   هللا عشو  كبي ا قهللؿ عم
 إذا ا تهللن  السخيرت زكدمحميهلل ى   حدب ليهلل طمن  سك  ؟ السدألج ال ا يج:

  لهؾف التخيير طالقهلًل    إذا ا تهللن  السرست السخيرت زكدمحميهلل القمل األ ل:
 كاحدت ك  سكثر. 

كإلب ى ا ذىب دمحمسيؾن العمسهللس، كاتتدلؾا بحديج عهللئذ  ن   هللا عشيهلل ف  
 نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فهلل ترنهلله فمؼ لعده طالقهلًل. الرحيحيؽ قهلللت   يرنهلل
 إذا ا تهللن  السرست السخيرت زكدمحميهلل  عد طمن  كاحدت بهللئش . القمل ال ا ):

نفديهلل، ى   نع طمن  كاحدت ندمحمعي  سك بهللئشهلًل سك إذا ا تهللن   السدألج ال ال ج:
  ال هلًل؟

 نع طمن  كاحدت ندمحمعي ، كى ا ن ىب الذهللفع  كسحسد، كىؾ نركو  القمل األ ل:
 عؽ عسر كا ؽ ندعؾ  كعهللئذ  كدمحمهلل ر كعبدهللا  ؽ عسرك ن   هللا عشيؼ دمحمسيعهلًل.

 ندمحم  ى ا النؾؿ الذؾحهللن .
                                         

 (. ٖٖٔ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٛٙٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
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  نع طمن  بهللئش ، كىؾ ن ىب س   حشيف  كنكو عؽ نهلللػ. القمل ال ا ):
 ىؾ ن ىب نهلللػ. نع  ال هلًل ف  السد ؾؿ  يهلل، ك  القمل ال الث:

ككص  الدرا  بعد سف ذحر ا ؽ دمحمخو ا قؾاؿ كن ىب نهلللػ، قهللؿ نحسو هللا  
 .(ٔ)بهلللجسي  لحتس  سف يريد سنو  كف الثالل، سك يريد سنو  الل

إ  -كيرى ا ؽ حـخ سف التخيير   لعد طالقهلًل تؾاس ا تهللن  سك ا تهللن  نفديهلل
 . (ٕ)عهللا سعمؼ -سف لظمي الخكج

 مث زتمتنتىتيترثزثُّ  تعالى: قال هللا        
 َّيكملىليلام نثىثيثىفيفىقيقاكلكمكىك

 .ٜٗا حخام 
لخهللطب هللا  بهللنؾ ك عهلللب عبهلل ه الستنشيؽ فينؾؿ  لػهلل سييػهلل الػ يؽ رنشػؾا إذا عنػد ؼ 
عند الخكاج عمػب الستنشػهلل  ك خكدمحمتسػؾىؽ،  ػؼ طمنتسػؾىؽ نػؽ قبػ  سف  نربػؾىّؽ فمػيس لكػؼ 

طمنتسػػؾىؽ قبػػ  الِسدػػهللي كىػػ ا   عمػػييؽ حػػي فػػ  العػػّدت  دػػتؾفؾف عػػد ىهلل عمػػييّؽ  نكػػؼ 
دػػبهؼ  نكػػؼ لػػؼ نسدمحمػػ  صػػيهللن   لدػػتمـخ احتبػػهللي السػػرست فػػ  البيػػت كدمحممؾتػػيهلل فػػ  العػػّدت نػػؽ

فهلللؾادمحمػػػب عمػػػيهؼ سف  ستعػػػؾىؽ  ػػػدفع نػػػهلل  ظيػػػب   عهللوػػػركىؽ فمػػػيس ىشػػػهللؾ احتسػػػهللؿ لمحسػػػ ،
نفؾتػػهؼ  نكػػؼ لػػؼ  عهللوػػركىؽ فمػػيس ىشػػهللؾ احتسػػهللؿ لمحسػػ ، فهلللؾادمحمػػب عمػػيهؼ سف  ستعػػؾىؽ 

نػػؽ السػػهللؿ سك الكدػػؾت  ظييبػػهلًل لخػػهللطرىؽ  ك كرنػػؾىّؽ بذػػ س ،هلل  ظيػػب نفؾتػػهؼ ليػػؽ ػػدفع نػػ
ك خفيفػهلًل لذػدت كقػع الظػالؽ عمػييؽ كسف  فػهللنقؾىّؽ بػهلللسعركؼ فػال  ػتذكىؽ بنػؾؿ سك عسػ ، 

فػاّف ذلػػ نػؽ ننتزػب إلسػهللنكؼ كطػهللعتكؼ  ،ك   حرنؾىؽ نسهلل كدمحمب ليؽ عميهؼ نػؽ حنػؾؽ 
 .تبحهللنو 

نبيش  حهؼ السظمن  الت  لؼ يد    يهلل، كسف اآلل   سفكالذؾحهللن  يرى ا ؽ دمحمخو 

                                         

 (. ٖٖٔ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٛٙٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
،السحمب (ٕ)   .كنهللبعدىهلل(ٙٔٔ/ٓٔ) ، ا ؽ حـخ
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، ك ندـ نعشهلل ف  كنن  الذؾحهللن  ا دمحمسهللع ف  ذلػ و عؽ السظمن  قب  الد ؾؿ،العدت  دن
الشهللتخ كالسشدؾخ يردمحميحيسهلل  خيريص ى ه اآلل  بآل  تؾنت البنرت، كالجسع نندـ عمب 

 .(ٔ) عؾى الشدخ
 .كالسس ىؾ الجسهللع هلل  ف  اآلل  ىؾ العند،الشك

ا   سو اعظؾىؽ الستع أفَ    ف  ا ص  نهلل َلسّتع بو نؽ نهللٍؿ سك  يهللم، ك َستُِّعؾُىؽَّ
  ح  نهلل لعظيو الخكج لسظمنتو ان هللًس ليهلل ك خفيفهلًل نؽ ودت كقع الظالؽ عمييهلل.الستع  

ا   سو طمنؾىؽ، قهللؿ النرطب   التدري  إنتهللؿ الذ س كنشو  دري   أَكَترُِّحؾُىؽَّ
كالسرا  ىشهلل  رحيؽ كعدـ ، نؽ البعض، كتّر  السهللوي   سنتميهللالذعر ليخمص البعض 

  حبديؽ ف  نشخؿ الخكدمحمي .
 هل اقع الطالق قبل الش اح؟

  (ٕ)يتظرؽ ليهلل ذحر الذؾحهللن  ى ه السدفل  كسقؾاؿ العمسهللس فييهلل، كا ؽ دمحمخو لؼ
سدمحمسع الفنيهللس عمب سف الظالؽ   لنع قب  الشكهلل  اتتد ً  بنؾلو  عهلللب  أِإَذا 
ا فند نّ ب الظالؽ عمب الشكهلل  كعظفو ) ثّؼ( الت   فيد  َنَكْحُتُؼ الستنشهلل  ُ ؼَّ َطمَّْنُتُسؾُىؽَّ

في   قؾلو  )إف  خكدمحمت فالن كا تمفؾا فيسؽ عّمي الظالؽ نث   التر يب نع الترا  ،
 ، سك قؾلو  )ك  انرست س خكدمحميهلل في  طهلللي( عمب ن ىبيؽ طهلللي(

سحسد  سنو   لنع الظالؽ كىؾ  ا نهللـ الذهللفع  كا نهللـ  ن ىب األ ل: سذهبال
 نركو عؽ )ا ؽ عبهللي( َنِ َ  ّللاَُّ َعْشيسهلل.

نهلللػ  سنو لنع الظالؽ بعد  ا نهللـ س   حشيف  ك ا نهللـن ىب  ال ا ):سذهب ال
 كىؾ نركو عؽ )ا ؽ ندعؾ ( َنِ َ  ّللاَُّ َعْشو. عند الخكاج
ذىب إليو الجسيؾن نؽ الرحهللب   ن ىب ا نهللـ الذهللفع  كا نهللـ سحسدك  

                                         

 (. ٖٛٗ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٙٚٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
 (. ٜٖٗ-ٖٛٗ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٕ) 
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كىؾ  كالتهللبعيؽ كقد عّد البخهللنو نشيؼ سنبع  كعذريؽ ف  بهللم )  طالؽ قب  الشكهلل (
فنهللؿ  ، فند نكو سنو ت   عؽ ذلػ سو )عؽ الظالؽ السعمَّي( نشنؾؿ عؽ )ا ؽ عبهللي(

فني  لو إف )ا ؽ ندعؾ ( لخهلللفػ لنؾؿ  إذا طّمي نهلل لؼ يشك  فيؾ  ،ىؾ ليس بذ س
فنهللؿ  نحؼ هللا سبهلل عبد الرحسؽ، لؾ حهللف حسهلل قهللؿ لنهللؿ هللا  عهلللب  )لهلل سييهلل ال يؽ  ،دمحمهللئخ

رنشؾا إذا طمنتؼ الستنشهلل   ؼ نكحتسؾىؽ( كلكؽ إنسهلل قهللؿ أِإَذا َنَكْحُتُؼ الستنشهلل  ُ ؼَّ 
اَطمَّْنتُ   .ُسؾُىؽَّ

كالخالص  فافَّ الظالؽ بعد الشكهلل  لنع بهلل فهللؽ الفنيهللس، كالظالؽ السشّجخ قب  
ك  لنع الشكهلل    لنع بهلل فهللؽ، كالظالؽ السعّمي عمب الشكهلل  لنع عشد الحشفي  كالسهلللكي  

 عهللا  عهلللب سعمؼ. عشد الذهللفعي  كالحشهلل م ،
ة  ) المغج    ف السرست  عّد ، (ٔ)الذ سكىؾ إحرهللس نف ؾذت نؽ الَعّد    العدف

 .ا لهللـ الت   جمديهلل بعد طالؽ زكدمحميهلل ليهلل سك كفهلل و
 .(ٕ)كالسعتدت لغ  ى  نؽ  رحت الخيش  لسؾ  زكدمحميهلل 
ورعهلًل  السدت الت   تربص فييهلل السرست لسعرف   راست نحسيهلل، سك لمتعبد، سك  العدتك  

 لمتفجع عمب زكج نهلل .
 .(ٖ)كهلل  الستفكد سك وبيتوكقي    ى   ربص يمـخ السرست عشد ن  الش

 كالعدت إنهلل سف  كؾف بعد طالؽ كإنهلل  كؾف بعد كفهللت.
 كالسعتدت بعد الؾفهللت   كؾف نعتدت سلزهلًل.

ة  السهر؟  ب العدف  هل الخممة الرحيحج تَم
ا ال و ىؾ حشهللل   ؾُىؽَّ عهللىر اآلل  الكريس ، كى  قؾلو  عهلللب  أِنؽ َقْبِ  َسف َ َسدُّ

                                         

 .(ٕٔٛ/ٖلدهللف العرم، ا ؽ نشغؾن، ) (ٔ) 
 .(ٔٚٔ/ٔالسربهلل  السشير، ) (ٕ) 
 .(ٛٗٔالتعريفهلل ، الجردمحمهللن )ص (ٖ) 
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كلؾ حهللنت صحيح     ؾدمحمب نهلل يؾدمحمبو الجسهللع نؽ العّدت عؽ الجسهللع سفَّ الخمؾت 
كالسير، كى ا ن ىب ا نهللـ الذهللفع  َنِحَسُو ّللاَُّ  عهلللب، ك ليمو  سف هللا تبحهللنو ك عهلللب 

نفب كدمحمؾم العّدت إذا طمنت قب  الجسهللع، كالخمؾُت ليدت دمحمسهللعهلًل فال لجب  يهلل العّدت ك  
 السير.

ؾدمحمب السير حهللناًل، ك ؾدمحمب خمؾت حهلللجسهللع  إلب سف ال الحشفي  كالحشهلل م كذىب 
 العّدت.

كقد ا تم  النهللئمؾف  ؾدمحمؾم العّدت بهلللخمؾت الرحيح  فسشيؼ نؽ لنؾؿ  إنيهلل 
هلل لحهؼ  ف النهلل   إنس هللًس( كنشيؼ نؽ لنؾؿ  ؾدمحمؾبيهلل قزهللس    لهللن لهللنً ، كقز كادمحمب  )
 .بهلللغهللىر

 ى   جب الستع  لك  نظّمن ؟  
ا إلجهللم الستع  لمسظمن  قب  الد ؾؿ عهللىر قؾلو يرى ا ؽ دمحمخو سف   عهلللب  أَفَستُِّعؾُىؽَّ

 تؾاًس فرض ليهلل نير سك لؼ لفرض ليهلل نير، كينّؾو ى ا الغهللىر قؾلو  عهلللب 

فند سكدمحمبت لك   ،ٕٔٗالبنرت   َّيثىفيفىقيقاك ىث نثُّ 
  (ٔ)نظمن  )الستع ( كقد ا تم  الفنيهللس ف  كدمحمؾم الستع  عمب سقؾاؿ

ر فرض ليهلل نير سـ لؼ لفرض ليهلل نير عساًل بغهللىإنيهلل كادمحمب  لك  نظّمن   -س 
 .اآلل  كىؾ ن ىب )الحدؽ البررو(

إف الستع  كادمحمب  لمسظّمن  قب  الد ؾؿ الت  لؼ لفرض ليهلل نير كىؾ  -م 
كسنهلل الت  فرض  ،كبي ا قهللؿ )ا ؽ عبهللي( َنِ َ  ّللاَُّ َعْشيسهلل ،ن ىب )الحشفي  كالذهللفعي (

  ليهلل نير فتكؾف الستع  ليهلل ندتحب .
إف الستع  ندتحب  لمجسيع كليدت كادمحمب   حٍد نؽ الشدهللس كىؾ ن ىب  -  
 )السهلللكي ( .

                                         

 (. ٖٛٗ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٙٚٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
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كتبب الخالؼ  يؽ الفنيهللس ف  )كدمحمؾم لستع ( سك اتتحبهلل يهلل ىؾ سنو قد كن  
ف  النررف الكريؼ رلهلل  حريس  عهللىرىهلل التعهللنض، فسشيهلل نهلل يؾدمحمب الستع  عمب ا طالؽ، 

ر السير السفركض ليهلل، كنشيهلل نهلل لؼ يشّص عمب كنشيهلل نهلل يؾدمحمب الستع  عشد عدـ ذح
 الستع  سصاًل فمي ا كقع الخالؼ  يؽ الفنيهللس.

 َّيكملىليلامُّ  سنهلل اآللهلل  الكريس  في  رل  ا حخام 

 حتختمتهتمثحجمججحمح جت مبهب ُّ  كرل ، ٜٗا حخام 

 جض جسحسخسمسحصخصمصُّ  ، كرل  ٖٕٙالبنرت   َّمخ جخ

 .ٖٕٚالبنرت   َّ حن  حضخضمضحطمظ

ننّيدت بنيديؽ )عدـ السّس، كعدـ الفرض( كسكؿ فهللآلل  ا كلب نظمن  كالثهللني  
ؾُىؽَّ َسْك َ ْفِرُ ؾْا َلُيؽَّ  اآلل  ىؾ قؾلو  عهلللب  أ َّ دمحُمَشهللَ  َعَمْيُكْؼ ِإف َطمَّْنُتُؼ الشدآس َنهلل َلْؼ َ َسدُّ

ا  البنرت    [ اآلل .َٖٕٙفِريَزً  َكَنتُِّعؾُىؽَّ
كسهلل  ندـ –ؽ الفنيهللس كالثهلللث  سكدمحمبت نر  السير فنو كلؼ   حر الستع ، فس

نؽ دمحمع  رل  البنرت نخّرر  آلل  ا حخام كيهؾف السعشب  -عؽ ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن 
)فستعؾىؽ إف لؼ لهؽ نفرك هلًل ليؽ السير ف  الشكهلل ( كبي ا التفدير قهللؿ )ا ؽ عبهللي( 
كيتيده سف الستع  إنسهلل كدمحمبت  فعهلًل  لحهللش الخكج ليهلل بهلللظالؽ، فاذا كدمحمب لمسظّمن  قب  

 ؿ نر  السير حهللف ذلػ دمحمهلل رًا لمؾحذ  فال  جُب ليهلل الستع .الد ؾ 
 التردمحمي   

لغير نؽ ا  ل  سف حج  الفريي الثهللن  كىؼ )الحشفي  كالذهللفعي ( سقؾى كسعير 
 .كفيو دمحمسع  يؽ ا  ل  عهللا سعمؼ كىؾ ن ىب ا ؽ عبهللي

 مي منننىنينٰىريزي زن ممرنُّ  قال هللا تعالى:    
 مت حبخبمبهبجتحتخت جب نيىيييجئحئخئمئهئ

 حط خسمسحصخصمصجضحضخضمض حس هتمثحجمججحمحجخمخجس
 مك خفمفحقمقجكحكخكلك حف مظجعمعجغمغجف
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 خي خنمنىنينجهمهىهيهجيحي حن خلملىليلجمحمخمممىميمجن
 – ٓ٘ا حخام   َُِّّّّٰرئزئمئنئىئيئ َّ ميىيييٰذٰرٰىٌٍّّ

٘ٔ . 
 ذحر ا نهللنهللف لي ه اآلل  قؾ ف ف  نعشهللىهلل 

نبيحػػػ   ، فتكػػؾف اآللػػ نيرىػػهللإف هللا سحػػّ  لػػو سف يتػػخّكج حػػ  انػػرست يت ييػػهلل ا كؿ  
 .لجسيع الشدهللس نهلل عدا ذكا  السحهللـن

ّؽ قػد ا ترنػػ عمػب الػدنيهلل السرا  سحممشهلل لػ سزكادمحمػ الكهللئشهلل  عشػدؾن  نيػالثهللن   
 .(ٔ)، كبو قهللؿ الجسيؾنكزيشتيهلل

أ   كىػػػ ا ىػػػؾ الغػػػهللىرن  ف قؾلػػػوكنػػػ ىب الجسيػػػؾن اتػػػتغيره الذػػػؾحهللن  كقػػػهللؿ  
، عميػػو بايتػػهللس ا دمحمػػؾن لػػيس لتؾقػػ  الحػػ ّ ، ك نييػػد ا حػػالؿ ، ك أ ر يػػت ا نهلل ػػيهللفسحممشػػهللا

، فكفنػػو  دػػسي ، كيجػػب نيػػر السثػػ  نػػع الػػؾمس، كالستعػػ  نػػع عدنػػو نػػو لرػػ  العنػػد بػػال 
 .لنرد ا نوهلل  إلب نهلل ىؾ سفز 

 .نو الال     مؽ ف  نمكو بهلللغشيس   الدراأ َكَنهلل َنَمَكْت َلِسيُشَػ ا سو 
ػػػػػهلل َسَفػػػػػهللس هللا َعَمْيػػػػػَػ ا نسػػػػػهلل ن ّ   ه هللا عميػػػػػػ نػػػػػؽ الكفػػػػػهللن بهلللغشيسػػػػػ  لشدػػػػػهللئيؼ كنعشػػػػػب أ ِنسَّ

لنيػػػد إ ػػػراج نػػػهلل نمكػػػو بغيػػػر ، كلػػػيس السػػػرا   يػػػ ا االسػػػف ؾذا  عمػػػب كدمحمػػػو النيػػػر كالغمبػػػ 
، كلكشػػو إوػػهللنت إلػػب نػػهلل ىػػؾ السذػػترات، كالسؾىؾبػػ ، كنحؾىسػػهلل ، فانيػػهلل  حػػّ  لػػو الدػػري الغشيسػػ 

 .يد ا ّكؿ السرّر  بايتهللس ا دمحمؾنسفز  حهلللن
  عدت ندهللئ نحسيسهلل هللا  عهلللب عشد  فديرىسهلل لي ه اآللهلل  نهللنهللف ا ذحر ك  

 ى  لجؾز الشكهلل   مف  ا دمحمهللنت سك اليب ؟ السدألج األ لى:
كىؾ لف  )الشكهلل  سك  ،   الؼ  يؽ الفنيهللس عمب سف عند الشكهلل  يشعند بهلللمف  الرري 

 ُّ  الخكاج( كبه  لف  نذتي نؽ ى ه الريغ ، إذا لؼ لنرد بو الؾعد لنؾلو  عهلللب 

                                         

 (. ٜٖٗ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٙٚٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
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إذا س هللكؼ »كلنؾلو َصمَّب ّللاَُّ َعَمْيِو َكَتمَّؼَ    ،ٕ٘الشدهللس   َّزنمنننمص
فريغ  الشكهلل  كالتخكيم كن   ف  الكتهللم كالدش . « نؽ  ر ؾف  يشو ك منو فخكدمحمؾه

 كى  نؽ الريغ الرريح  ف  الشكهلل .
 كنشعو دمحمسيؾن الفنيهللس. ،سنهلل الشكهلل   مف  اليب  فند سدمحمهللزه الحشفي 

  عدت س ل  نشيهللعمب دمحمؾاز عند الشكهلل   مف  اليب  ب اتتدؿ الحشفي 
 .قؾلو  عهلللب  أِإف َكَىَبْت َنْفَدَيهلل ِلمشَِّب ِّ ِإْف َسَناَ  الشب  َسف َلْدَتشِكَحَيهللا  
ككدمحمو ا تتد ؿ سّف هللا َعخَّ َكدمحَم َّ كتّسب العند  مف  اليب  نكهللحهلًل فنهللؿ  )سف لدتشكحيهلل(  

فند دمحمهللز لشهلل سلزهلًل  نشهلل سنرنهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ب ، كإذا دمحمهللز ى ا لمشب فدّؿ عمب دمحمؾاز الشكهلل   مف  الي
 بهلل بهللعو كا قتداس بو.

ك رؾصيُتو الت   ،كسنتَّو ف  عند الشكهلل   مف  )اليب ( تؾاس  ملسو هيلع هللا ىلصإف الشب    قالما: 
ى  ف  دمحمؾاز الشكهلل  الستنشيؽا إنسهلل  سوهللن  إلييهلل اآلل  الكريس  أَ هللِلَرً  لََّػ ِنؽ ُ كفِ 

 دكف نير  دلي  قؾلو  عهلللب ف  ر ر اآلل  أِلَكْياَل َلُكؾَف َعَمْيَػ َحَرٌجا كذلػ لذير إلب 
ن  نو يمخنو نذن  ركالحرُج إنسهلل لهؾف ف  إلخاـ السيسّف الخرؾصي   فعت حردمحمهلًل، 

الدع  ف   حري  السهللؿ، كىؾ عميو الدالـ نذغؾؿ بذتكف الرتهللل ، كليس  س  حرج 
لهؾف العند  مف  الشكهلل  سك التخكيم فتكؾف الخرؾصي  لو عميو الدالـ ف  الشكهلل   سف

  دكف نير.
نسهلل يتيد ى ا نهلل نكو عؽ عهللئذ  سنيهلل حهللنت  عّير الشدهللس الال   كىبؽ  :أازاً   قالما

ك نؾؿ  )س   دتحي  سف  عرض نفديهلل بغير صداؽ( !! فمسهلل نخؿ قؾلو  ملسو هيلع هللا ىلصسنفديّؽ لمشب  
 عهلللب  أُ ْردمحِم  َنؽ َ َذآُس ِنْشُيؽَّ ك تكو ِإَلْيَػ َنؽ َ َذآُس ... ا  إلب قؾلو[ أَفاَل دمحُمَشهللَ ا 

كاتتدلؾا بحديج تي   ؽ  ،كقد  نّدـ الحديج ،قهلللت  نهلل سنى نبػ إ  لدهللنع ف  ىؾاؾ
فنهلللت لهلل نتؾؿ هللا  دمحم ت  ىب نفد  لػ. .  ملسو هيلع هللا ىلصلب نتؾؿ هللا سف انرست دمحمهللس  إ»تعد 

كفيو فنهللـ ندمحم  نؽ الرحهللب  فنهللؿ لهلل نتؾؿ هللا  إف لؼ  كؽ لػ  يهلل حهللدمحم  فخكِّدمحْمشييهلل، 
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 « .كذحر الحديج إلب قؾلو  إذىب فند َنّمكتكيهلل بسهلل نعػ نؽ النررف
كاليب  نؽ سلفهللظ التسميػ.  ،يػفف  ى ا الحديج سنو عند لو الشكهلل   مف  التسم

 نهلل حهللف نؽ سلفهللظ )ا بهللح ( لؼ يشعند بو عند فمػ ،فؾدمحمب سف لجؾز  يهلل عند الشكهلل 
قيهللتهلًل نهلل حهللف نؽ سلفهللظ )التسميػ( يشعند بو عند الشكهلل   الشكهلل  قيهللتهلًل عمب الستع ، كح 

 عمب تهللئر عنؾ  التسميههلل .
( عمب عدـ دمحمؾاز الشكهلل   مف  كاتتدؿ الجسيؾن )السهلللكي  كالذهللفعي  كالحشهلل م 

 اليب  بسهلل لف   
 مف  اليب   دكف نير  سّف هللا  عهلللب  ّص نتؾلو  ي ه الخرؾصي ، كى  دمحمؾاز الشكهلل  

ْتِنَشً  ِإف َكَىَبْت َنْفَدَيهلل ِلمشَِّب ِّ ِإْف َسَناَ  الشب  َسف َلْدَتشِكَحَيهلل َ هللِلَرً   فنهللؿ دمحم   شهللؤه  أكانرست نُّ
 ستنشيؽا .لََّػ ِنؽ ُ كِف ال

ا كقؾلو أَ هللِلَرً  لََّػا  لي  عمب سّف إحالؿ السرست  فنؾلو  عهلللب  أِإف َكَىَبْت َنْفَدَيهلل ِلمشَِّب ِّ
 دلي  قؾلو  عهلللب أِنؽ ُ كِف الستنشيؽا  ملسو هيلع هللا ىلص عؽ طريي اليب  إنسهلل حهللف  هللصهلًل بهلللشب 

 فهلللخرؾصي  لو عميو الدالـ حهللنت بهللليب  )لفغهلًل كنعشب(  ّف المف   هللبع لمسعشب.
 ، فال لجؾز سف لذهللنحو فييهلل سحد.ملسو هيلع هللا ىلص كقهلللؾا  نهلل حهللف نؽ  رؾصيهلل و 

 دكف نير، كبمف  اليب   سو سف الشكهلل  ملسو هيلع هللا ىلصكاآلل   لت عمب سف ى ا  هللص بهلللرتؾؿ 
، فسؽ سيؽ لكؼ الخرؾصي  ف  السعشب  كف المف ؟ كنؽ سيؽ ملسو هيلع هللا ىلصنعهلًل، نؽ  رهللئرو 

  مف  اليب  نع إلجهللم السير؟ ملسو هيلع هللا ىلص لكؼ سنو لجؾز عند الشكهلل  لغير الشب 
الرحهلل    كسنهلل اتتد ؿ الحشفي  بحديج )تي   ؽ تعد( سف الشب  عميو الدالـ زّكج 

فميس فيو نهلل يدؿ ليؼ، « اذىب فند نّمكُتكيهلل بسهلل نعػ نؽ النررف» مف  التسميػ بنؾلو  
كليس ح  نهلل يدؿ عمب التسميػ « اذىب فند زّكدمحمُتكيهلل»فند دمحمهللس ف  بعض الركالهلل  
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 .(ٔ)فمف  ا دمحمهللنت يدؿ عمب التسميػ كنع ذلػ   يشعند بو الشكهلل  بهلل فهللؽ ،يشعند بو الشكهلل 
   رادمحم ال

نهللندمحمحو ا نهللنهللف كىؾ ن ىب دمحمسيؾن العمسهللس،  الفهلًل لمحشفي  كقد بدو س لتيؼ 
ف  )نكهلل  اليب (  ملسو هيلع هللا ىلص إّ  سّف الشّص كن  بهلللخرؾصي  لمرتؾؿ ا نهللـ الجرهللص،

كالغهللىر سّف السرا  نشو )المف  كالسعشب( ، كحسمو عمب  نعشب  كف المف  لحتهللج إلب 
 .لجرو فييهلل النيهللي كصَيُغ الشكهلل    ، لي 

إف حهللنت  ملسو هيلع هللا ىلص   إّف اليب     ح   حد بعد الشب قهللؿ ا نهللـ نهلللػ نحسو ّللاَّ  كقد
 ىب  نكهلل ، عهللا سعمؼ.

 ى  حهللف عشد الشب  انرست نؾىؾب ؟ :السدألج ال ا يج
  (ٕ)ذحر ا ؽ دمحمخو كالذؾحهللن  ى ه السدفل  ك الؼ العمسهللس ف  ذلػ

يشك  الشب  ملسو هيلع هللا ىلص نؽ الؾاىبهلل  سنفدؽ سحدًا، كلؼ لهؽ عشده نشيؽ النؾؿ ا كؿ  لؼ 
و س، كيتيد ى ا قراست الجسيؾن"إْف كىبت" بهدر اليسخت،سو  إف كقع، حسهلل قهللؿ ا ؽ 

 دمحمخو.
الذهللذت  كعمب ى ا النراست اليب  كقعت نؽ حثير نؽ الشدهللس،سف   الثهللن النؾؿ 

بت، كسصحهللم ى ا النؾؿ ا تمفؾا فيسؽ ى  الت  "سف كىبت" بفت  اليسخت،سو   ف كى
 كىبت نفديهلل؟

كقد كن   نكالهلل  حثيرت نشيهلل النؾو كنشيهلل الزعي  ف  ستسهللس الؾاىبهلل   
حسهلل ف  صحي  البخهللنو عؽ  -سنفديّؽ، نشيّؽ )سـ وريػ( ك ) ؾل   شت حهيؼ( 

 .نشيّؽ سحد ملسو هيلع هللا ىلصك )ليمب  شت الخظيؼ( كلكؽ لؼ لهؽ عشد نتؾؿ هللا ، -عهللئذ 
                                         

-ٜٖٗ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٛٚٔٔ-ٚٚٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
ٖ٘ٔ .) 

 (. ٖٓ٘/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٚٚٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ) 
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( ح لػ نؽ الؾاىبهلل  )زيشب  شت  خيس )نيسؾن   شت الحهللنل( ك  كقي 
 .سنفديؽّ 

إ   شكهلل  سك انرست ملسو هيلع هللا ىلص كؽ عشد الشب   عؽ ا ؽ عبهللي  لؼ  قهللؿ  ؿ ا ؽ دمحمخو قهلل
 .(ٔ)نمػ لسيؽ،    يب  نفديهلل

حثير، حسهلل قهللؿ البخهللنو عؽ  ملسو هيلع هللا ىلصالال   كىبؽ سنفديؽ لمشب  »قهللؿ ا ؽ حثير  ك 
صمب هللا عميو  هللن نؽ الال   كىبؽ سنفديّؽ لمشب عهللئذ  َنِ َ  ّللاَُّ َعْشيهلل قهلللت  حشت سر

كسقؾؿ  س يب السرست نفديهلل؟ فمّسهلل سنخؿ هللا  عهلللب  أُ ْردمحِم  َنؽ َ َذآُس ِنْشُيؽَّ ك تكو  كتمؼ
نهلل سنى نبػ إّ  لدهللنع ف   َت َفاَل دمحُمَشهللَ ا قمت ِإَلْيَػ َنؽ َ َذآُس َكَنِؽ ا تغيت ِنسَّْؽ َعَخلْ 

 .(ٕ)«ىؾاؾ
 حن خلملىليلجمحمخمممىميمجنُّ  عشد قؾلو  عهلللب  السدألج ال ال ج:

 َّ ميىيييٰذٰرٰىٌٍّّ خي خنمنىنينجهمهىهيهجيحي

 .َُِّّّّٰرئزئمئنئىئيئ
صمب ى  حهللف الندؼ كادمحمبهلًل عمب نتؾؿ هللا ذحر ا نهللنهللف ف   فديرىسهلل ندفل  

 الميّؼ ى ا قدس  فيسهلل سنمػ، فالو حهللف لندؼ  يشيؽ بهلللعدؿ كينؾؿ  كسن هللا عميو كتمؼ
يريد بنؾلو )نهلل   سنمػ( ني  النمب نحؾ بعض ندهللئو حعهللئذ   ،(ٖ) تا  ن  فيسهلل   سنمػ

 .(ٗ)َنِ َ  ّللاَُّ َعْشيهلل
ندهللئو فينؾؿ   كهللف لدتفذف بعض ملسو هيلع هللا ىلصكاتتدلؾا بفّف الندؼ حهللف كادمحمبهلًل عميو بفنو 

                                         

 (.ٚٚٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
 (.ٖٕٔ/ٙ فدير ا ؽ حثير، ) (ٕ) 
(عؽ ٜٔٚٔ( كا ؽ نهللدمحمو)ٖٜٖٗ( كالشدهللئ  )ٓٗٔٔكالترن و ) (ٖٕٗٔنكاه سحسد كس ؾ  اك ) (ٖ) 

 .عهللئذ ، ك عفو بعض العمسهللس
-ٕٖ٘/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٜٚٔٔ-ٛٚٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٗ) 

ٖ٘ٗ .) 



ٗٔٓ 

 

 

 س فذّف ل  سف س يت عشد فالنو، كقد كن  ف  ذلػ سحهلل يج صحيح .
صمب  كذىب سكثر العمسهللس عمب سف ى ه اآلل  الكريس  نخلت نبيح  لرتؾؿ هللا

نعهللورت نؽ وهللس نؽ ندهللئو  كف سف لهؾف الندؼ عميو كادمحمبهلًل، كنع ذلػ  هللا عميو كتمؼ
 فند حهللف لعدؿ  يشيّؽ كيدّؾو ف  الندس .

كالسعشب عمب ح  قؾؿ  ؾتع  عمب الشب  ملسو هيلع هللا ىلص، كإبهللح  لو سف قهللؿ ا ؽ دمحمخو  
لفع  نهلل لذهللس، كقد ا في الشهللقمؾف عمب سنو ملسو هيلع هللا ىلص حهللف لعدؿ ف  الندس   يؽ ندهللئو  س  ا 

نشو بففز  ا  الؽ نع إبهللح  هللا لو، كالزسير ف  قؾلو نشيّؽ  لعؾ  عمب سزكادمحمو 
 .(ٔ)  هللص  سك عمب ح  نهلل سح  هللا لو عمب حدب الخالؼ الستندـس

كذىب طهللئف  نؽ العمسهللس نؽ الذهللفعي  كريرىؼ، إلب سنو لؼ »كقهللؿ ا ؽ حثير  
، كاحتجؾا  ي ه اآلل  الكريس ، كقهللؿ البخهللنو عؽ نعهللذ عؽ  ملسو هيلع هللا ىلص لهؽ الندؼ كادمحمبهلًل عميو

لدتفذنشهلل ف  يؾـ السرست نشهلل، بعد سف  ملسو هيلع هللا ىلصعهللئذ  َنِ َ  ّللاَُّ َعْشيهلل سنيهلل قهلللت  حهللف الشب  
ْلَت نخلت ى ه اآلل  أُ ْردمحِم  َنؽ َ َذآُس ِنْشُيؽَّ ك تكو ِإَلْيَػ َنؽ َ َذآُس َكَنِؽ ا تغيت ِنسَّْؽ َعخَ 

َفاَل دمحُمَشهللَ  َعَمْيَػا فنمت ليهلل  نهلل حشت  نؾليؽ؟ قهلللت حشت سقؾؿ  إف حهللف ذلػ إلّ  فان    
كادمحمبهلًل عميو كالرحي  سف الندؼ لؼ لهؽ  (ٖ)،(ٕ)«هلل نتؾؿ هللا سف سك ر عميػ سحداً سنيد ل

 .(ٗ)، كندمحمحو الذؾحهللن كىؾ ا تيهللن الجسيؾن
 زث نبىبيبرتزتمتنتىتيترث مب ربزبُّ  قال هللا تعالى:

 .ٕ٘ا حخام   َّيك ىك مثنثىثيثىفيفىقيقاكلكمك

ووااي نذحػر ا ػػؽ دمحمػخو كالذػػؾحهللن  حػػالـ العمسػهللس فػػ  السػػرا  بنؾلػو  ( ن  ا ِحوولل ل ووك  الشِفد 

                                         

 (. ٜٚٔٔ-ٛٚٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
 (.ٜٛٚٗنكاه البخهللنو ف  صحيحو، حتهللم التفدير، نقؼ ) (ٕ) 
 (.ٕ٘ٔ/ٙ فدير ا ؽ حثير، ) (ٖ) 
 (. ٖٔ٘/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٗ) 
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  (ٔ)عمب  ال   سقؾاؿ
  لح  لػ الشدهللس نؽ ريػر الال ػ  فػ  ، كالسعشب سف اآلل  نحهس النؾؿ ا كؿ  

، نههللفػػػفت ك   خيػػد عمػػييؽ عرػػستػ، كالال ػػ   يػػر يؽ فػػػهلل ترف هللا كنتػػؾلو كالػػدان اآل ػػػرت
 .ليؽ بسهلل فعمؽ نؽ ا  تيهللن

النػؾؿ الثػػهللن     لحػ  لػػػ الشدػهللس نػػؽ ريػػر ا صػشهللؼ التػػ  ذحرىػهلل هللا فػػ  اآللػػ  
 الدهللبن .

النػػػػػػؾؿ الثهلللػػػػػػج    لحػػػػػػ  لػػػػػػػ الييؾ لػػػػػػهلل  كالشرػػػػػػرانيهلل  نػػػػػػؽ بعػػػػػػد السدػػػػػػمسهلل  
 .كالذؾحهللن  . كاتتبعد ى ا النؾؿ ا ؽ دمحمخو الس حؾنا 

  لح  لػ الشدهللس نؽ بعد زكدمحمهلل ػػ الال ػ  فػ  حيهلل ػػ، كنػؽ  الرادمحم  سف السعشب
تسب هللا نؽ ا صشهللؼ الت  ذحر ف  اآلل  كىؽ   شػهلل  عسػو كبشػهلل  عسهلل ػو كبشػهلل   هلللػو 

 كبشهلل   هلل  و كالؾاىب  نفديهلل لمشب  ملسو هيلع هللا ىلص كنمػ اليسيؽ الت  نؽ الف س.
 بهلللدػش  كبنؾلػو تػبحهللنو   ندـ  ردمحمي  ا ؽ دمحمخو كالذػؾحهللن  سف اآللػ  نشدػؾ  كقد 

 (.ُ ْردمحِم  َنؽ َ َذآُس ِنْشُيؽَّ ك تكو ِإَلْيَػ َنؽ َ َذآسُ )
 نهللنهللف ا تالؼ العمسهللس ف  السرا  بهلللسبهلل ل  ذحر ا 

السعشػػػب   لحػػػ  لػػػػ سف  ظمػػػي كاحػػػدت نػػػشيؽ ك تػػػخكج ريرىػػػهلل  ػػػدً   القووومل األ ل:
 نشيهلل،  نيؽ سنيهلل  الستنشيؽ كقد حرنيؽ عمب ريره حيؽ ا ترنو.

يػػػرى الذػػػؾحهللن  التبػػػدؿ نػػػؽ دمحمسمػػػ  نػػػهلل ندػػػخو هللا فػػػ  حػػػي نتػػػؾلو عمػػػب النػػػؾؿ 
 الرادمحم .

 سف ىػ ا نػؽ السبهلل لػ  كىػؾ نػهلل حهللنػت العػرم  فعمػو فػ  الشدػهللس بػفف القمل ال ا ):
يشػػخؿ الردمحمػػ  عػػؽ زكدمحمتػػو لردمحمػػ ، كيشػػخؿ اآل ػػر لػػو عػػؽ زكدمحمتػػو. ك ػػع  ىػػ ا النػػؾؿ ا ػػؽ 

                                         

-ٖٔ٘/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٓٛٔٔ-ٜٚٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
ٖٕ٘ .) 
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 دمحمخو، كسنكر الظبرو ف  نعشب اآلل   كنهلل فعمت العرم قو ى ا.
كالػػػػػػرادمحم  ىػػػػػػؾ النػػػػػػؾؿ ا كؿ كىػػػػػػؾ  ػػػػػػردمحمي  ا ػػػػػػؽ دمحمػػػػػػخو كالذػػػػػػؾحهللن  كىػػػػػػؾ قػػػػػػؾؿ 

 .(ٔ)الجسيؾن
 نن ملىليلامممرنزنمنُّ  تقد  ال ال   ُ سبب  ز ل قمله تعالى:
 هب حئخئمئهئجبحبخبمب جئ ىنينٰىريزيمينيىييي
 خص محجخمخجسحسخسمسحص جح جتحتختمتهتمثحجمج
 حك مغجفحفخفمفحقمقجك جغ مصجضحضخضمضحطمظجعمع

  قمله تعالى:، ٖ٘ا حخام   َّخكلكمكجلحلخلملهلجمحمخم

 ىيييجئحئخئمئهئجبحبخبمب ني ننىنينٰىريزيميُّ 

  .ٜ٘ا حخام   َّجتحتختمت هب
 .ن داس الجمبهللم صيهللن  ليّؽ كحفغهللً سنر هللا الستنشهلل  بهلللحجهللم كا

 نعشب الجمبهللم السدألج األ لى:
 .دمحمسع دمحممبهللم الجال يب 

  سف الجمبهللم  ؾم سكبر نؽ الخسهللن. القمل األ ل:
  الجمبهللم  ؾم سكتع نؽ الخسهللن،  كف الر اس،  غظ  «لدهللف العرم»قهللؿ ف  

   .بو السرست نستيهلل كصدنىهلل، كقي   ىؾ السمحف 
 ىؾ الر اس. القمل ال ا ):
 النشهللع. القمل ال الث:
 الثؾم ال و لدتر دمحمسيع البدف القمل الرابع:

قهللؿ ا ؽ عبهللي  ُسنر ندهللُس الستنشيؽ سف لغّظيؽ نؤكتيؽ ككدمحمؾىيؽ بهلللجال يب، 

                                         

 (. ٖٗ٘-ٕٖ٘/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٓٛٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
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 .(ٔ)رعيشهلًل كاحدت لُيْعمؼ سنيّؽ حرائ إ 
 الرادمحم  

نػػػهلل  مفػػػو السػػػرست عمػػػب صػػػدنىهلل كعيرىػػػهلل هلللجمبػػػهللم ىػػػؾ ف  فػػػرؽ  ػػػيؽ ا قػػػؾاؿن سنػػػو 
الخسػهللن كىػؾ يػدؿ عمػب سنػو سكتػع نػؽ ك  ،بػدفاليدػتر دمحمسيػع كنستيهلل  ؼ  رتمو عمب  دنيهلل ف

   ن حؾن ف  حتب المغ .
 ى  لجب الحجهللم عمب دمحمسيع الشدهللس؟ :ال ا يجالسدألج 

يدؿ عهللىر اآلل  الكريس  عمب سّف الحجهللم نفركض عمب دمحمسيع الستنشهلل  
)السهمفهلل  ورعهلًل( كىّؽ  )السدمسهلل ، الحرائر، البهلللغهلل ( لنؾلو  عهلللب  ألهللسييهلل الشب  ُق  

 .الستنشيؽا َكِنَدآسِ   زكادمحمػ َكَبَشهللِ ػَ 
فال لجب الحجهللم عمب الكهللفرت  نيهلل    كّم  بفركع ا تالـ، كقد سنرنهلل سف 

نترحيؼ كنهلل يديشؾف، ك ّف )الحجهللم( عبهلل ت لسهلل فيو نؽ انتثهللؿ سنر هللا عّخ كدمحمّ ، فيؾ 
 .بهلللشدب  لمسدمس  حفريز  الرالت كالريهللـ

 ؟(ٕ)ف  صف  ا  نهللس السفنؾن بو ف  اآلل  :ال ال جالسدألج 
 سف  مؾيو عمب كدمحمييهلل ك   غير إ  عيشهلًل كاحدت  برر  يهلل. القمل األ ل:
 سف  مؾيو حتب   لغير إ  عيشهللىهلل. القمل ال ا ):
 سف  غظ  نر  كدمحمييهلل. القمل ال الث:

لسهلل   ندـ ف  ستبهللم نخكؿ اآلل  سف الذؾحهللن  ذحر حديج تؾ ت كسـ تمس    
نخؿ ى ه اآلل  أُيْدِنيَؽ َعَمْيِيؽَّ ِنؽ دمحمال يبيؽا  رج ندهللس ا نرهللن حفّف عمب نؤكتيّؽ 

 .الُغربهللف نؽ سكدي  تؾٍ  يمبدشيهلل

                                         

 (. ٖٗٙ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٗٛٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
 (. ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٗٛٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ) 
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 ى  ا نر بهلللحجهللم  هللص بفزكاج الشب  سـ ىؾ عهللـ؟ :الرابعجالسدألج 
رتؾؿ هللا،  هللص ،  عغيسهلًل ل ملسو هيلع هللا ىلصاآللهلل  الكريس  كن   ف  وفف  يؾ  الشب  

ك كريسهلًل لذفنو، كلكّؽ ا حههللـ الت  فييهلل عهللّن   عؼُّ دمحمسيع الستنشيؽ،  نيهلل ر ام 
ادمحمتسهللعي ، كإنوهلل ا  إليي ، لدتؾو فييهلل دمحمسيع الشهللي، فهلل نر بعدـ ا  تالم بهلللشدهللس، 
كبدتاليؽ نؽ كناس حجهللم، ليس قهللصرًا عمب سزكاج الرتؾؿ، كلكشو عهللـ لذس  دمحمسيع 

  لجؾز ا  تالم  يؽ، ك  الشغر إلييؽ،  ملسو هيلع هللا ىلص اذا حهللف ندهللس الرتؾؿندهللس الستنشيؽ، ف
تتاليؽ إ  نؽ كناس حجهللم،  نع سنيؽ )سنيهلل  الستنشيؽ( لحـر الخكاج  يؽ، ك  لجؾز

فال وػَّ سف ا  تالم بغيرىؽ نؽ الشدهللس، سك التحدل إلييؽ  دكف حجهللم، لهؾف حرانهلًل 
 بهلللشدهللس نتحنن .نؽ بهللم سكلب،  ف الفتش  

،    ىؾ عهللـ لجسيع ندهللس ملسو هيلع هللا ىلص  ّؼ إّف سنر الحجهللم ليس  هللصهلًل بفزكاج الرتؾؿ
َ ْزَكادمحِمَػ َكَبَشهللِ َػ َكِنَدآِس  لهللسييهلل الشب  ُق  الستنشيؽ،  دلي  قؾلو  عهلللب ف  ر ر الدؾنت أ

االستنشيؽ ُيْدِنيَؽ َعَمْيِيؽَّ   .ِنؽ دمحَماَلِ يِبِيؽَّ
 شدهللس الرتؾؿ  نتنش  نؽ ى ا الخظهللم؟ كى  سنر الحجهللم  هللص في   ردمحمت

 هللص   كف ملسو هيلع هللا ىلص  يؽ، سف الحجهللم نفركض عمب ندهللس الرتؾؿحتب يخعؼ بعض السزم
 تهللئر الشدهللس؟!

 ى  السبهلل  ليؽ سف لغيرف لو ا نهللس فنو سك ا نهللس كالعبيد؟ :الرابعجالسدألج  
 سف ال و لجؾز ليؽ الغيؾن ليؼ  ا نهللس  كف العبيد. القمل األ ل:
 سنو لجؾز الغيؾن عمب ا نهللس كالعبيد  ف حهؼ اآلل  عهللـ. القمل ال ا ):

 .كندمحمحو الذؾحهللن  اتتغير ى ا النؾؿ ا ؽ دمحمخو 
قهللؿ زيد  حؽ سزكاج الشب  ملسو هيلع هللا ىلص   لحتجبؽ نؽ السسهللليػ. زا  السدير كا ؽ حثير 

 تؾنت الشؾن.
ىؾ النؾؿ الثهللن   نو عهللىر اآلل ، كالعهللـ يبنب عمب عسؾنو حتب ير   الرادمحم  
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 .(ٔ)نهلل لخررو، كليس ىشهلل نهلل لخرص ى ا الحهؼ
نؽ قهلللؾا  د ؾؿ العبيد، ا تمفؾا ىػ  السػرا  بػو نػؽ حػهللف فػ   :الخامدجالسدألج  

سك ىػػ  ىػػ ا الحهػػؼ نخػػتص بسػػؽ حػػهللف نمكيػػؽ سك حتػػب نػػؽ حػػهللف فػػ  نمػػػ ريػػرىؽ سلزػػهلًل؟ 
 .(ٕ)-ذحر ى ه السدفل  ا ؽ دمحمخو - قؾ ف فيو ح  نسمؾؾ؟  نمكيؽ سك يد   ف 

 بسؽ نمكشو نؽ العبيد  كف نؽ نمكو ريرىؽ. سف ى ا  هللص القمل األ ل:
 دمحمسيع العبيد حؽ ف  نمكيؽ سك ف  نمػ ريرىؽ. القمل ال ا ):

 الرادمحم  
 النؾؿ ا كؿ كىؾ ال و اتتغيره ا ؽ دمحمخو  نو عهللىر اآلل .

  

                                         

 (. ٖ٘ٙ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٖٛٔٔ-ٕٛٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
 (. ٖٛٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ) 
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: مقار وووج  ووويُ التفدووويرلُ  ووو) ا اوووات ال م يوووج  ,اوووات خوووامسالفرووول ال
 مباحث: ثالثجاألم الت   يه   القرص 

 .اآللهلل  الكؾني   السبحث األ ل  

 .رلهلل  النرص  السبحث ال ا )  

 .  رلهلل  ا نثهللؿالسبحث ال الث  
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 كفيو  ال   نظهلللب  ،اآللهلل  الكؾني   السبحث األ ل  

 التعريف بهللآللهلل  الكؾني .  األ لالسطمب        
 .  حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهللالسطمب ال ا )       
 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل  السطمب ال الث       
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 التعريف بهللآللهلل  الكؾني .  السطمب األ ل
الكهللؼ كالؾاك الشؾف سص  يدؿ عمب ا  بهللن عؽ   عريف الكؾف ف  المغ  

إنهلل ف  زنهللف نهللض، سك زنهللف ناىؽ، لنؾلؾف حهللف الذ س لهؾف حؾنهلل إذا حدكل و س، 
 كقع كحزر.

ف التحرؾ،  كالَكؾف  الحَدل كقد حهللف حَؾنهلل كحْيُشؾِن ، كالكهللئش  الحهللِ   ، كالتَّكؾُّ
فن   حهللف    ُ مي، ك   كّؾف     حرؾ، سو   نؾؿ العرم لسؽ  ذشته    حهللف ك   كؾَّ

ف  سحد و فحدل، كحّؾف الذ س  سحد و. ، لحهلل لنهلل ، كالكهللئش   ا نر ا نو فتكؾَّ كحؾَّ
ف ا ويهللس لخردمحميهلل نؽ العدـ إلب الؾدمحمؾ ، كالَكْؾف  كاحد ا ْكؾاف  .(ٔ)عهللا نهؾِّ

كحّؾف الذ س  نحبو بهلللتفلي   يؽ سدمحمخائو. كالكؾف  الؾدمحمؾ  السظمي العهللـ، كاتؼ 
هللف الحدل بهلللتدنيم فيؾ لسهلل لحدل  فع  ححدكل الشؾن عنب الغالـ نبهللورت، كإف ح

 .(ٕ)لحرح ، كالكؾنهللف  الدنيهلل كاآل رتا
كيدتعس  نرظم  الكؾف ف  الفيخيهللس، كف  الفمػ ليذير إلب ح  و س نؾدمحمؾ ، 

 .(ٖ)نؽ سصغر ال نا  إلب سكثر ا دمحمراـ الفمكي  بعًدا
كيظمػػػػي ندػػػػسب الكػػػػؾف اليػػػػـؾ عمػػػػب ىػػػػ ا الفزػػػػهللس الؾاتػػػػع كنػػػػهلل بػػػػو نػػػػؽ سدمحمػػػػراـ، 
كهلللدسهللكا  كا نض كنهلل فييؽ كنهلل  يؽ ذلػػ نػؽ حػ  نتحػرؾ كتػهللكؽ نسػهلل عمسػو ا ندػهللف 

                                         

 – ٜٜٖ٘/ ٘، ا ؽ نشغؾن،)كلدهللف العرم ،(ٛٗٔ/٘، ا ؽ فهللني، )نعجؼ ننهللييس المغ  (ٔ) 
 (. ٖٙٚ-ٖ٘ٚ/ٓٔ)ا زىرو،  ،، ك ي يب المغ (ٖٜٖٙ

 (.ٕٔٛ/ ٕ) ،السعجؼ الؾتيو (ٕ) 
السؾتؾع  العربي  العهلللسي ، إعدا  نجسؾع  نؽ البهللحثيؽ، نتتد  سعسهللؿ الستتد  لمشذر  (ٖ) 

 (.ٕ٘ٛ/ ٕٓبع  الثهللني ،)ظالكالتؾزيع، 
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 .(ٔ)كنهلل دمحميمو
اآللهلل  يتبيؽ لشهلل نسهلل تبي سف السرا  بهللآللهلل  الكؾني    السرا  بهللآللهلل  الكؾني  

و هللا  عهلللب فكهللف، كذلػ الدسهللكا  كا نض كنهلل ال و حؾن الت   تظرؽ لسؾ ؾع الخمي
، فك  السخمؾقهلل  ذكا يهلل، كصفهلل يهلل، كسحؾاليهلل (ٕ)فييسهلل كنهلل  يشيسهلل نؽ تهللئر السخمؾقهلل 

 نؽ اآللهلل  الكؾني .
الت  ف  الكؾف،  -سو الدسهللكا  كا نض كنهلل فييسهلل كنهلل  يشيسهلل -كى  العجهللئب 

 مججحمحجخمخجسحس حج مثُّ  كيدسييهلل هللا تبحهللنو رلهلل ، قهللؿ  عهلللب 

 .ٖٚفرمت   َّحطمظجعمعجغ مض مسحصخصمصجضحضخض خس
 ييجئحئخئمئهئجبحبخبمب ىي ريزيمينيُّ  قهللؿ الذؾحهللن  عشد  فديره لنؾلو  عهلللب 

، دمحمسع تبحهللنو  يؽ إعيهللن اآللهلل .... ، كعالنهلل  قدن وسو    ئ   ؾحيده  ٖٔرهللفر   َّ هب
 ، كى ه اآللهلل  ف باعيهللن اآللهلل  قؾاـ ا  لهللف، كبهلل نزاؽ قؾاـ ا  داف ،كإنخاؿ ا نزاؽ

 .(ٖ)كا و، كسن و، كنهلل فييسهلل، كنهلل  يشيسهللهلللت  دمحمعميهلل هللا تبحهللنو ف  تس  التكؾيشي  اى 
، كعمب سف (ٗ)كى ه اآللهلل  الكؾني  ى  نشهللم ا تتد ؿ العنم  عمب كدمحمؾ  ا لو

 هلل لو نؽ حهس ، كنحس ، كقدنت ....، كعمب ن(٘) هلللنيهلل ىؾ الرم السعبؾ  كحده

                                         

بع  ظاللعبد العخيخ رؿ عبد هللا، نهتب   ان البيهللف،  ،الشن  كالعن ا دمحمخاس الكؾني   يؽ  (ٔ) 
السؾتؾع  الفمكي  لفهلللجر ، ك دسرنهللف،  ردمحمس   عبد النؾو عيهلل ، عدمحم دمحمسهللؿ ك  (،ٚٚ/ٔا كلب،)

 .ٗٓٗ، ٜٕٖالديؽ الفشدو  
بع  ظاليش ، سلدر التفهللتير لكالـ العم  الكبير     بهر الجخائرو، نهتب  العمؾـ كالحهؼ، السد (ٕ) 

 .(ٔٗٔ/ٔا كلب،)
 (.ٙٚ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ) 
بع  ا كلب، ظالا ؽ  يسي ،  حنيي عبد العخيخ الظؾيهللف،  ان س ؾاس الدم ، الريهللض، ، الشبؾا  (ٗ) 
(ٕ /ٚٚٚ).  
 (ٜٖٖ/ٚ) ، الذشنيظ ،س ؾاس البيهللف (٘) 
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  (ٔ)بهللعتبهللنا  نختمف ، فسؽ ذلػاآللهلل  الكؾني   تشؾع ك شندؼ 
 نؽ حيج العيشي ، فتشندؼ إلب نؾعيؽ  أ ًن:

الشؾع ا كؿ  سف  كؾف نؽ ا عيهللف، حهلللذسس كالنسر كالشجـؾ كا نض كالجبهللؿ 
 ... في ه سعيهللف عهللىرت.

ك دسب الغؾاىر  -الت   نـؾ بغيرىهلل  (ٕ)الشؾع الثهللن   سف  كؾف نؽ ا عراض
 .(ٖ)كالكدؾؼ كالخ زؿ كالذيب كالشـؾ، حهلللخدؾؼ -الكؾني 

 نؽ حيج التكران كالؾقت، فتشندؼ إلب نؾعيؽ  ثا يًا:
 الشؾع ا كؿ  رلهلل  نتكرنت، ك تشؾع ف  سكقهلل يهلل، كنشيهلل 

 رلهلل  يؾني   نث  طمؾع الذسس كالنسر كالمي  كالشيهللن. - ٔ
  رلهلل  نؾتسي  سك فرمي   حتغير ا دمحمؾاس كالفرؾؿ ا نبع  كا نظهللن ف - ٕ

 الغهلللب.
رلهلل  ليس ليهلل كقت نشتغؼ لعرفو الشهللي  كف اتتد ؿ كنغر  حهلللخدؾؼ  - ٖ

 كالكدؾؼ كالخ زؿ.
كى  الت     كؾف إ  ف  ر ر الخنهللف   الشؾع الثهللن   رلهلل  رير نتكرنت 

                                         

عبد السجيد  ؽ دمحم ،الكؾني   نات  عندل اآللهلل  اتتفد  كننمت ى ه التنديسهلل  نؽ حتهللم   (ٔ) 
حمي  سصؾؿ الديؽ، دمحمهللنع  ا نهللـ دمحم  ؽ تعؾ  ، نتهللل ، نتهللل  نهللدمحمدتير، قدؼ العنيدت، الؾعالف

 كنهللبعدىهلل(. -ٕٔ)ص الريهللض -ا تالني  
 -كدمحمؾ ه إلب نؾ ع سو نح  لنـؾ بو، العَرض  بهلللتحريػ ىؾ السؾدمحمؾ  ال و لحتهللج ف  (ٕ) 

    البنهللس سيؾم الكفؾو،  حنيي  عدنهللف  نكيش ، ، كالكميهلل (ٕٕ٘)ص دمحمهللن ،لمجر  ،التعريفهلل 
 (.ٕ٘ٙبع  الثهللني ،)صظالعدمحم السررو، نتتد  الرتهللل ،  يرك ، 

لخحريهلل  ؽ دمحم النخكيش ، بعشهللل  تؾزاف نبهللنؾ، اليي    ،عجهللئب السخمؾقهلل  كررائب السؾدمحمؾ ا  (ٖ) 
 .(ٖٔ)ص ٕٙٓٓالسرري  العهللن  لمكتهللم، 
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 كظمؾع الذسس نؽ نغربيهلل، كنهلل لحدل لمدسهللس كا نض عشد قيهللـ الدهللع .
 بهللعتبهللن نؽ  نع عميو، فتشندؼ إلب نؾعيؽ  ثال ًا:

الشؾع ا كؿ  اآللهلل  الشفدي   كى  نهلل لغيره هللا نؽ عالنهلل  كر هللن قدن و ف   
ذكا  كسدمحمدهللـ ا ندهللف نؽ حؾاي كقؾى، كقدنا  عنمي  كدمحمدسي ، كنهلل لرهلل ؾف بو نؽ 

 ور سك  ير، كنؽ نعس  سك ننس   حهلللشـؾ كالسرض.
  كى  نهلل لغيره هللا نؽ عالنهلل  قدن و ف  (ٔ)ي قهللالشؾع الثهللن   اآللهلل  اآلف

 ا ويهللس الخهللندمحمي ، سو ا ويهللس السحدؾت  ف  سقظهللن الدسهللكا  كا نض.
 بهللعتبهللن نههللف كقؾعيهلل، فتشندؼ إلب  ال   سنؾاع  رابعًا:

 الشؾع ا كؿ  ا نض كنهلل فييهلل كنهلل ىؾ نتر   يهلل.
الفزهللئي  بسهلل فييهلل نؽ سدمحمراـ نزي   الشؾع الثهللن   نهلل نراه فؾقشهلل نؽ ى ه السشظن  

 كرير نزي  .
 .(ٕ)الشؾع الثهلللج  الدسهللكا  العمب بسهلل فييهلل كنهلل فؾقيهلل نؽ الكرت  كالعرش

 كنشيؼ نؽ قدسيهلل بهللعتبهللن نههللف كقؾعيهلل، إلب نؾعيؽ 
الشؾع ا كؿ  العمؾيهلل   كينرد بو نهلل يتعمي بهلللدسهللس كس رادمحميهلل كالكؾاكب 

 يتر    لػ نؽ عمؼ الفمػ. كندانا يهلل، كالذسس كالنسر كنهلل
الشؾع الثهللن   الدفميهلل   كى  نهلل  كف ا فالؾ العمؾي  نؽ الشهللن كاليؾاس كالسهللس 

كالترام كالريهلل  كالدحهللم كا نض كالجبهللؿ كا وجهللن كالبحهللن كا نيهللن كالحجهللن 

                                         

اآلفهللؽ  دمحمسع سفي كىؾ الشهللحي  نؽ ا نض الستسيخت عؽ ريرىهلل، سك نهلل عير نؽ نؾاح  الفمػ  (ٔ) 
 ، الفيركزربهلل و)صكالنهللنؾي السحيو (،ٜٙ/ ٔ، ا ؽ نشغؾن،)لدهللف العرم -كرطراؼ ا نض. 

ٚٚٛ.) 
 .ٓٔ - ٜا دمحمخاس الكؾني   يؽ الشن  كالعن    (ٕ) 
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 .(ٔ)كالحيؾانهلل  كا ندهللف كالشبهلل  كالظيؾن
 نؽ حيج الغيؾن كا  تفهللس، فتشندؼ إلب نؾعيؽ  خامدًا:

الشؾع ا كؿ  رلهلل  نشتغس  الغيؾن كا  تفهللس، نث  الذسس كالنسر كالمي  
 كالشيهللن.

 الشؾع الثهللن   رلهلل     ختف  س دًا، نث  الدسهللكا  كا نض كالجبهللؿ كالبحهللن.
 نؽ حيج الد ل  فتشندؼ إلب نؾعيؽ  سادسًا:

لحهس  ا ليي  كالدشؽ الحهيس  ف  إلجهلل  الخمي الشؾع ا كؿ  نؾع يؾ   ا
 كإنذهللس الحؾا ل.

 َّمبهبجتحتختمتهت خب ىيييجئحئخئمئهئجبحبُّ  قهللؿ  عهلللب 

 كقهللؿ  عهلللب  ،ٓ٘طو   َّمبهبمتهتمثهث هئ ميهيمئُّ  كقهللؿ  عهلللب  ،٘ٛالحجر  

 حص محجخمخجسحسخسمس جح مثحجمجُّ 

 .٘يؾنس   َّمغجفحف جغ خصمصجضحضخضمضحطمظجعمع
كسحؾاليهلل كفنهلًل  حههللـ الشؾع الثهللن   يتحدل عؽ السخمؾقهلل  كير  نغهللـ إلجهلل ىهلل الحهيؼ 

 قهللؿ  عهلللب ، (ٕ)تشتو، ك شفي ًا  نا  و كنذي تو كير  نهلل فييهلل نؽ نحسهلل  كنعؼ لمعبهلل 

رؿ  َّمكىكيك لك يثىفيفىقيقاك ىث نثُّ 
 .ٜٓٔعسراف  

 نؽ حيج ا تتد ؿ ليهلل فتشندؼ إلب  ال   سنؾاع  سابعًا:
الشؾع ا كؿ  حد ،   لحتهللج إلب نغر كاتتد ؿ، ك  إلب  لي  ورع ، 

 كظمؾع الذسس نؽ نذرقيهلل كحران يهلل.

                                         

 .ٜٛ، ٕٓعجهللئب السخمؾقهلل  كررائب السؾدمحمؾ ا    (ٔ) 
 .ٖ  ٖ٘م  ،ف، لحشف  سحسد،  ان السعهللنؼ، نررالتفدير العمس  ل لهلل  الكؾني  ف  النرر (ٕ) 
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، حسعرف  كقت الكدؾؼ (ٔ)الشؾع الثهللن   نغرو، لحتهللج إلب نغر كاتتد ؿ
 كالخدؾؼ.

الشؾع الثهلللج  ريب ،   لسهؽ نعرفتو إ  نؽ طريي الشرؾص الذرعي ، 
كظمؾع الذسس نؽ نغربيهلل، كتجؾ ىهلل  حت العرش، كنهلل لحدل لمكؾف ف  ر ر 

  .(ٕ)الخنهللف
الكريؼ نهلل يخيد عمب سل  رل   تحدل عؽ نعهلللؼ ى ا الكؾف، ك  حر ف  النررف 

، كالجبهللؿ كالبحهللن  نفر ا و نؽ الدسهللكا  كا نض، كالذسس كالنسر، كالكؾاكب كالشجـؾ
 .(ٖ)كا نيهللن، كالسظر كالرعد كالبرؽ 

كى ه اآللهلل  الكؾني  كنهلل  دؿ عميو نؽ حنهللئي عمسي ، لؼ   حر ف  النررف 
، سك نؽ سدمحم   يهللنيهلل لمشهللي ك  لتيؼ عمييهلل ا تداًس، كإنسهلل ى  تينت الكريؼ لسجر  ال حر

ندهللقهلل  هللبعهلل لمغرض كاليدؼ ال و ذحر  ف   شهلللهلله، نؽ ا تتد ؿ  يهلل عمب قزهلللهلل 
 .(ٗ)كبرى  حهلل لؾىي  كالشبؾا  كالبعج

في ا الكؾف كعجهللئبو ك شؾعو عالنهلل   يش   ثبت قدنت هللا كحهستو ككحدانيتو 
  ر.لسؽ يتفكر كيتد

  

                                         

 .ٙ، عجهللئب السخمؾقهلل  كررائب السؾدمحمؾ ا   ٘ٔا دمحمخاس الكؾني   يؽ الشن  كالعن    (ٔ) 
 .ٜٔعجهللئب السخمؾقهلل  كررائب السؾدمحمؾ ا    (ٕ) 
ف  النررف الكريؼ لسحسد الديد نا   دمحمبري ،  سؽ عشهللل  السدمسيؽ با راز كدمحمؾه ا عجهللز  (ٖ) 

بحؾل ندكت عشهللل  السسمك  العربي  الدعؾ ل  بهلللنررف الكريؼ كعمؾنو، نجسع السمػ فيد لظبهللع  
 .ٔٛ  ٕٔٗٔالسرح  الذريف، 

تسهلل  اآللهلل  الكؾني  الؾان ت ف  النررف الكريؼ لمذيخ نهللصر السهللدمحمد، نؾقع نمتنب سى  التفدير  (ٗ) 
 .ه  العشكبؾ ي عمب الذب
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 .  حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهللالسطمب ال ا )      
سنػػخؿ هللا النػػررف لخهللطػػب الشػػهللي كيػػدعؾىؼ إلػػب ا لسػػهللف بػػهلل كالشغػػر فػػ  الكػػؾف 
كالتفن  فيو كالتد ير ف  صشعتو ف  الكػؾف  ػدس نػؽ ا ندػهللف نفدػو إلػب ا نض كنػهلل فييػهلل 

كنجػػـؾ كىػػ   عػػؾت إلػػب نغػػرت  نػػؽ دمحمبػػهللؿ كنبػػهلل  كريرىػػهلل  ػػؼ الدػػسؾا  كنهللفييػػهلل نػػؽ نجػػرا 
 وهللنم  ف  ح  رفهللؽ الكؾف لتفعي  العن  ك عؾ و إلب ا لسهللف بهلل كحده.

اآللػػهلل  فػػ   ا فػػي ا نهللنػػهللف فػػ  نشيجسيػػهلل فػػ   فدػػير اآللػػهلل  الكؾنيػػ  عمػػب  يػػهللف
  عؾ يسهلل إلب ا لسهللف بهلل كاليـؾ اآل ر كنعهلللؼ ا لسهللف كسنحهللنو.

 ػػو ل لػػهلل  الكؾنيػػ  سف يػػدعؾ الشػػهللي إلػػب كا فنػػهلل عمػػب  يػػهللف  عػػؾت النػػررف فػػ  عر 
 فعيػػ  العنػػ  كالتػػد ر فػػ  ىػػ ا الكػػؾف الػػ و يػػدليؼ عمػػب هللا الػػ و لػػو نمكػػؾ  الكػػؾف حمػػو 

 كى ه   ئ  نبؾبيتو ك د يره.
لكؽ فرؽ  ػيؽ ا نػهللنيؽ فػ   يػهللف نعشػب اآللػ  ك ؾ ػي  السػرا  نشيػهلل، فػهلل ؽ دمحمػخو 

اآللػػ  بػػهلللسعشب العػػهللـ سفزػػ ،  فػػ  ىػػ ا السبحػػج سك ػػ  نػػؽ الذػػؾحهللن ، ك كمػػؼ فػػ   ؾدمحميػػو
 كح لػ ف   عؾت النررف لمسخهلللفيؽ كالر  عمييؼ.

ففنػػهلل عمػػؼ  ...فػػهللعمؼ سّف نعػػهللن  النػػررف تػػبع   ىػػ  عمػػؼ الربؾبيػػ ،و  قػػهللؿ ا ػػؽ دمحمػػخ 
هلالج لج، كا تػػتد ؿ عميػػو بسخمؾقهلل ػػو، فكػػ  نػػهلل دمحمػػهللس فػػ   لربؾبيػػ   فسشػػو إ بػػهلل  كدمحمػػؾ  البػػهللنو ا

السخمؾقػػػهلل ، كا عتبػػػهللن فػػػ   منػػػ  ا نض كالدػػػسؾا ، كالحيػػػؾاف النػػػررف نػػػؽ التشبيػػػو عمػػػب 
كالري  كا نظهللن، كالذسس كالنسر، كالمي  كالشيهللن، كريػر ذلػػ نػؽ السؾدمحمػؾ ا ،  ،كالشبهلل 

فيؾ  لي  عمػب  هلللنػو، كنشػو إ بػهلل  الؾحدانيػ ، كالػرّ  عمػب السذػرحيؽ، كالتعريػف برػفهلل  
سع كالبرػر، كريػر ذلػػ نػؽ ستػسهللئو كصػفهلل و، هللا  نؽ الحيهللت كالعمؼ كالنػدنت كا نا ت كالدػ

 .(ٔ)كالتشخيو عسهلل   يميي بو
نسهلل  سيخ بو ا ؽ دمحمخو  فديره آللهلل  الكؾني  كعر ػو لمذػهللىد نشيػهلل كنبػو الكػالـ 

                                         

 (.ٓٚ/ٔالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
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بهلللػػدعؾت إلػػب ا لسػػهللف كالتؾحيػػد كالتحػػ ير نػػؽ الذػػرؾ فػػ  اآللػػهلل  التػػ   تحػػدل عػػؽ الخمػػي 
 كعؽ  د ير الكؾف كىؾ نشيم النررف ف  اآللهلل .

 كمؼ الذؾحهللن  ف  عر ػو ل لػهلل  التػ   كمسػت عػؽ نبؾبيػ  هللا تػبحهللنو فيػ حر ك 
 .السعشب العهللـ ك فدير السفر ا  ل ل  سك  ؾدمحميييهلل لبيهللف التؾحيد كنف  الذرؾ

  كعمب العبرت كالبرىهللف، اآلل  عمب اآلل  الكؾني  الندنيإطالؽ كيرى ا نهللنهللف 
  .  بهلل  صدؽ بالريؼ عؽ هللاعمب السعجخا  الت  يت ييهلل هللا نتمو ك 

 .(ٔ)كى ه السعجخا     خرج عؽ حؾنيهلل رلهلل  حؾني  قدني 
فػػػػػػ  ا نثمػػػػػػ   -إف وػػػػػػهللس هللا –كتػػػػػػيف   حػػػػػػالـ ا نػػػػػػهللنيؽ نفرػػػػػػاًل كنؾ ػػػػػػحهلًل  

 كالتظبينهلل .
  

                                         

(، فت  الندير، الذؾحهللن ، ٖٖٓٔ/ٖ( ك)ٖٕ٘ٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
 (.ٜٔ٘/ٗ(ك)ٛٓٗ/ٗ)
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 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل  السطمب ال الث
حدػػػػب ذحرىػػػػهلل كىشػػػػهلل سقترػػػػر ، الكؾنيػػػػ اآللػػػػهلل   ىسهلل فدػػػػير فػػػػ   شػػػػهللكؿ ا نهللنػػػػهللف 

   السنرن 
 خمق الدسمات  األرض:

 ِّ ىيييٰذٰرٰىٌٍَُّّّّ مي ىهيهجيحيخيُّ  قال هللا تعالى:

 قال ت ٜتبف   َّىبيبرتزتمت نب ّٰرئزئمئنئىئيئربزبمب
 مب ىيييجئحئخئمئهئجبحبخب ني ينٰىريزيميُّ  سبحا ه:

 جخمخجسحسخسمسحصخصمصجض مح هبجتحتختمتهتمثحجمججح

 خلملىليلجمحمخمممىميمجن خف خضمضحطمظجعمعجغمغجفحف حض

 .ٕٔ – ٜفرمت   َّجيحي يه حنخنمنىنينجهمهىه

الزػػػػسير فػػػػ  يػػػػركا لمكفػػػػهللن السشكػػػػريؽ لمبعػػػػج، كدمحمعػػػػ  الدػػػػسهللس  قػػػػهللؿ ا ػػػػؽ دمحمػػػػخو 
كا نض  ػػػػيؽ سيػػػػدييؼ ك مفيػػػػؼ،  نيسػػػػهلل نحيظتػػػػهللف  يػػػػؼ، كالسعشػػػػب سلػػػػؼ يػػػػركا إلػػػػب الدػػػػسهللس 

سو سفمػػؼ يػػركا ...كا نض فيعمسػػؾف سف الػػ و  منيسػػهلل قػػهلل ن عمػػب بعػػج الشػػهللي بعػػد نػػؾ يؼ، 
ِإفَّ ِفػ   ، رم ليػؼ نػؽ هللاإلب الدسهللس كا نض سنيسهلل نحيظتهللف  يػؼ، فيعمسػؾف سنيػؼ   نيػ

ذِلَػ آَلَلً  ا وهللنت إلب إحهللط  الدسهللس  يؼ، سك إلب عغس  الدػسهللس كا نض بػفف فييسػهلل رلػ  
 .(ٔ) دؿ عمب البعج

ػ لؼ  ؼ كبخيؼ تبحهللنو بسهلل ادمحمتر عميو نؽ التك يب نبيشهلًل ليؼ سف ذلقهللؿ الذؾحهللن   ك 
، كسف نؽ قدن عمب ى ا كا نضلردن نشيؼ إّ  لعدـ التفكر، كالتد ر ف   مي الدسهللس 

لب نهلل حهللف ، كيعيده إيبعج نؽ نخمؾقهلل و نهلل ىؾ  كف ذلػ الخمي العغيؼ   لعجخه سف
نيؼ إذا نغركا   سَسْيِديِيْؼ َكَنهلل َ ْمَفُيْؼ ا ، كنعشب أ إلب َنهلل َ ْيؽَ عميو نؽ ال ا  كالرفهلل 

مفيؼ، كقّدانيؼ، إذا نغركا ف  ا نض نسكىهلل   ، كح لػنسكا الدسهللس  مفيؼ، كقّدانيؼ
وهللس نؽ الع ام   النهلل ن عمب سف يشخؿ  يؼ نهلل ، فيؾفهلللدسهللس كا نض نحيظتهللف  يؼ

                                         

 (.ٜٓٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
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اآلل  اوتسمت عمب سنريؽ  ، في ه ، كإنكهللنىؼ لمبعجبدبب حفرىؼ، ك ك يبيؼ لرتؾلو
، كا نض يدّؿ عمب حسهللؿ الندنت عمب الخمي ال و  منو هللا نؽ الدسهللس   سف ى اسحدىسهلل

 حسخسمسحصخصمصجضحضخضمض جس جحمحجخمخُّ   البعج حسهلل ف  قؾلونهلل ىؾ  كنو نؽ 

، كا نض عمب ى ه اليي   نؽ  مي الدسهللس  التيديد ليؼ بفف كا نر اآل ر ،ٔٛلس   َّ حط
 .(ٔ)الت  قد سحهللطت بجسيع السخمؾقهلل  فييسهلل قهلل ن عمب  عجي  الع ام ليؼ

 جئ ينٰىريزيمينيىيييُّ  :قال هللا تعالى      

 .ٔفهللطر   َّحجمججح مث حئخئمئهئجبحبخبمبهبجتحتختمتهت

 .كيحسدىهلل لخمنو لمدسهللكا  كا نض يثش  كيسد  نفدو -عخ كدمحم -هللا 
 ملىليلامممرنزنمنننىنينٰىري يك اكلكمكىكُّ  قال هللا تعالى:  

 .ٔٗفهللطر   َّزيمينيىييي
هلل سف س بر دمحم  كعال سف الدسهللس كا نض  نـؾ بفنره ليهلل، ك دخيره إلهللىهلل، كسنو نسدػ لي

 خلملىليلجمحمخمممىميمُّ  ، قهللؿ  عهلللب  نع عمب ا نض إ  باذنو

 هللا، كى ا فال لندن عمب ذلػ إ  ،ٕ٘الرـك   َّحنخنمنىنينجهمه جن
 .نؽ س ل  نبؾبيتو

ف هللا ىؾ إسف لنؾؿ لمكفهللن السذرحيؽ بهلل، السه  يؽ لرتؾلو   -ملسو هيلع هللا ىلص-كقد سنر هللا نتؾلو 
 مئ ييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئُّ  نم الدسهللكا  كا نض، فنهللؿ 

، فيؾ كحده ال و قير ٙٙ – ٘ٙص   َّنئىئيئربزبمبنبىب
 .كىؾ السهلللػ لو الستررؼ فيو ،ك  و س كرمبو
، كعدـ كبدلع صشعو بعد  يهللف  ع  ا صشهللـ،  يهللف قدنت هللا تبحهللنوقهللؿ الذؾحهللن   

  نتز  زكاؿ الدسهللكا  كا نض حنؾلو  إف ورحيؼ لكقي   السعشب ،قدن يهلل عمب و س
 حض مخجسحسخسمسحصخصمصجض جخ مججحمحُّ 

                                         

 (.ٖ٘ٚ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ) 



ٕٗٛ 

 

 

نهلل سندهيسهلل   َسَحٍد ّنؽ َبْعِدِه ا سو هلل ِنؽْ أ َكَلِ ؽ َزاَلَتهلل ِإْف َسْنَدَهُيسَ  ،ٜٔ – ٜٓنريؼ   َّخض
م  تهللّ ت ندّد دمحمؾام الندؼ كالذرم، ، كالجسنؽ سحد نؽ بعد إندهللكو، سك نؽ بعد زكاليسهلل

سشع   السعشب  سف هللا لقهللؿ الخدمحمهللج ،، سك حراى  سف  خك كنعشب  أ َسف َ ُخكَ  ا  ل ال  خك 
قهللؿ الفّراس، سو  كلؾ زالتهلل نهلل  ،، فال حهللدمحم  إلب التنديرالدسهللكا  كا نض نؽ سف  خك 

 خلملىليلجمحمخمممُّ   سندهيسهلل نؽ سحد، قهللؿ  كىؾ نث  قؾلو

  أ ِإنَُّو َحهللَف َحِميًسهلل سرا  زكاليسهلل يـؾ النيهللن ، كدمحمسم   الكقي  ،ٔ٘الرـك   َّيم ىم
 .(ٔ)قبميهلل نؽ إندهللكو  عهلللب لمدسهللكا ، كا نض َرُفؾًنا ا  عمي  لسهلل

 مل ىفيفىقيقاكلكمكىكيك يث مثنثىثُّ  قال هللا تعالى:
 هئ ريزيمينيىيييجئحئخئمئ ٰى ىليلامممرنزنمنننىنين
 جس مثحجمججحمحجخمخ هت جبحبخبمبهبجتحتختمت
 .ٔٛ – ٚٚلس   َّ حط حسخسمسحصخصمصجضحضخضمض

ىػػ ا  ليػػ  ر ػػر عمػػب البعػػج، بػػفف ا لػػو الػػ و قػػدن عمػػب  مػػي  ا ػػؽ دمحمػػخو  قػػهللؿ  
الدػػسؾا  كا نض عمػػب عغسيسػػهلل كحبػػر سدمحمرانيسػػهلل قػػهلل ن عمػػب سف لخمػػي سدمحمدػػهلل   شػػ  ر ـ 

ُؽ اْلَعِمػػيُؼ ذحػػر فػػ  ىػػ يؽ بعػػد فشهللئيػػهلل، كالزػػسير فػػ  نػػث ميؼ لعػػؾ  عمػػب الشػػهللي َكُىػػَؾ اْلَخػػالَّ
ا تسيؽ سلزهلل اتتد ؿ عمب البعج، كح لػ ف  قؾلو ِإنَّسهلل َسْنُرُه ِإذا َسناَ  َوػْي هلًل َسْف َلُنػؾَؿ َلػُو 
ُكػػػْؽ َفَيُكػػػؾُف  ف ىػػػ ا عبػػػهللنت عػػػؽ قدن ػػػو عمػػػب دمحمسيػػػع ا وػػػيهللس ك  وػػػػ سف الخػػػالؽ العمػػػيؼ 

عميػػو إعػػهلل ت ا دمحمدػػهلل  َفُدػػْبحهللَف الَّػػِ و ِ َيػػِدِه َنَمُكػػؾُ  ُحػػ ِّ َوػػْ ٍس فػػ  ىػػ ا النػػدير   لرػػعب 
اتتد ؿ عمب البعج، ك شخيو  عسػهلل ندػبو الكفػهللن إليػو نػؽ العجػخ عػؽ البعػج، فػانيؼ نػهلل 

   .(ٕ)قدنكا هللا حي قدنه، كح  نؽ سنكر البعج فانسهلل سنكره لجيمو بندنت هللا تبحهللنو ك عهلللب
كنعشب اآلل   سف ... هللنو نهلل ىؾ سعغؼ  منهلًل نؽ ا ندهللف، ؼ ذحر تبحقهللؿ الذؾحهللن   

لندن  -، كحبر ا دمحمخاس كىسهلل ف  رهللل  العغؼ -نؽ قدن عمب  مي الدسهللكا ، كا نض 

                                         

 (.ٕٗٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ) 
 (.ٖٕٔٔ-ٖٕٓٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ) 



ٕٜٗ 

 

 

  ال و ىؾ صغير الذه   عي  النّؾت، حسهلل قهللؿ تبحهللنو عمب إعهلل ت  مي البذر
 َّ حس حجمججحمحجخمخجس مث حتختمتهتُّ 

 .(ٔ)ٚ٘ رهللفر 
 خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنُّ  قال سبحا ه  تعالى:

 .ٕٚص   َّمنىنينجهمهىه

سنػػػو  مػػػي الدػػػسهللكا  كا نض بػػػهلللحي كلمحػػػي، كسنػػػو لػػػؼ  -عػػػخ كدمحمػػػ - بػػػر هللا س 
 .كالحهس  لعبهلًل، كسف ذلػ بهلللعدؿ لخمي ذلػ عبثهلًل ك 

سو عبثػهلل  ػ   منيسػهلل هللا بػهلللحي لالعتبػهللن  يسػهلل كا تػتد ؿ عمػب قهللؿ ا ػؽ دمحمػخو  
السعشػب سف الكفػهللن لسػهلل سنكػركا الحذػر كالجػخاس حهللنػت  منػ    هلللنيسهلل ذِلَػ َعػؽُّ الَّػِ يَؽ َحَفػُركا

الدػػػسؾا  كا نض عشػػػدىؼ بػػػهللطال بغيػػػر الحهسػػػ ، فػػػاف الحهسػػػ  فػػػ  ذلػػػػ إنسػػػهلل  غيػػػر فػػػ  
ػهللِلحهللِ  َحهللْلُسْفِدػِديَؽ ِفػ  اْ َْنِض سـ ىشػهلل  ـْ َنْجَعػُ  الَّػِ يَؽ رَنُشػؾا َكَعِسُمػؾا الرَّ الجخاس ا  ػركو َس

كػهللن  سو سف هللا   لجعػ  السػتنشيؽ كالستنػيؽ حهلللسفدػديؽ كالفجػهللن، اتتفيهللني  يرا   يهلل ا ن
   لجهللزو ح  كاحد بعمسو لتغير حهس  هللا ف  الجخاس، ففػ  ذلػػ اتػتد ؿ عمػب الحذػر 

 .(ٕ)كالجخاس، كفيو سلزهلل كعد ككعيد
، هللطاًل  هللندمحمػهلًل عمػب الحهسػ  البػهللىرتنػهلل  منشػهلل ىػ ه ا وػيهللس  منػهلًل بػقهللؿ الذؾحهللن   

 .(ٖ)لمد ل  عمب قدن شهلل    منشهللىهلل 

 مث حتختمتهتُّ   قووووووووووووووووووووووووووووووووووال تعووووووووووووووووووووووووووووووووووالى:

   .ٚ٘رهللفر   َّ حس حجمججحمحجخمخجس

كالسػػػػرا  بػػػػو ا تػػػػتد ؿ عمػػػػب البعػػػػج،  ف ا لػػػػو الػػػػ و  مػػػػي قػػػػهللؿ ا ػػػػؽ دمحمػػػػخو  
                                         

 (.ٛ٘ٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ) 
 (.ٕٙٙٔ-ٕ٘ٙٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٕ) 
 (.ٔٔ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ) 



ٖٗٓ 

 

 

الدسؾا  ا نض عمب حبرىهلل، قهلل ن عمػب إعػهلل ت ا دمحمدػهللـ بعػد فشهللئيػهلل، كقيػ   السػرا   ػؾبيخ 
كا نض سكبػػر نػػؽ  مػػي الشػػهللي، فسػػهلل بػػهللؿ الكفػػهللن الستكبػػريؽ، حفنػػو قػػهللؿ   مػػي الدػػسؾا  

ىػػت س يتكبػػركف عمػػب  ػػهلللنيؼ، كىػػؼ نػػؽ سصػػغر نخمؾقهلل ػػو كسحنػػرىؼ، كا كؿ سندمحمػػ  لػػؾنك ه 
فػػ  نؾا ػػع نػػؽ النػػررف  نػػو قػػهللؿ بعػػده  إف الدػػهللع  آل يػػ    نيػػب فييػػهلل فنػػدـ الػػدلي ،  ػػؼ 

 .(ٔ)ذحر السدلؾؿ
فػػ  الشفػػؾي، كسدمحمػػّ    سعغػػؼ سو...، ػػؼ  ػػّيؽ تػػبحهللنو عغػػيؼ قدن ػػوقػػهللؿ الذػػؾحهللن   

يهللف ا فالؾ بهلللكؾاكب نػؽ ، كدمحمر ف  الردكن، لعغؼ سدمحمرانيسهلل، كاتتنرانىسهلل نؽ رير عسد
  أ ىػؾ  كنيسػهلل نػؽ حػ  كدمحمػو حسػهلل فػ  قؾلػو، فكي  يشكركف البعػج، كإحيػهللس نػهلل رير تبب

قػهللؿ  ،ٔٛ لػستػؾنت  مب َسف َلْخُمػَي ِنػْثَمُيؼ اَسَك َلْيَس ال ى َ َمَي الدسؾا  كا نض بنهلل ن ع
، كا نض سعغػػػؼ نػػػؽ  مػػػي الػػػددمحمهللؿ حػػػيؽ عغستػػػو س ػػػؾ العهللليػػػ   السعشػػػب  لخمػػػي الدػػػسؾا 

  ىسهلل سكبر نؽ إعػهلل ت نشكرو البعج، سو   ىؾ احتجهللج عمبكقهللؿ لحيب  ؽ تالـ، الييؾ 
 .(ٕ)َلْعَمُسؾَف ا بعغيؼ قدنت هللا، كسنو   لعجخه و س  مي الشهللي أ كلكؽ َسْكَثَر الشهللي  َ 

 الذسس  القسر:الميل  الشهار   
 جسحسخسمسحصخصمصجضحض مخ حجمججحمحجخُّ  قال هللا تعالى:

 مك حفخفمفحقمقجكحكخكلك جف خضمضحطمظجعمعجغمغ
  .ٓٗ – ٖٚلس   َّ حن جلحلخلملهلجمحمخمممجن

نػػؽ ا  لػػ  عمػػب كدمحمػػؾ ه كقدن ػػو التهللنػػ   مػػي الذػػسس  -عػػخ كدمحمػػ -كقػػد ذحػػر هللا 
، فػػهلل الػػ و بعخ ػػو حرحتيػػهلل عمػػب كدمحمػػؾم إفػػرا ه بهلللعبػػهلل تا تػػتد ؿ بهللنتغهللنيػػهلل ك ، ك كدمحمريهللنيػػهلل

  ػػػر ىػػػ ه السخمؾقػػػهلل  العغيسػػػ ، بفكسػػػ   ػػػد ير، كسحدػػػؽ نغػػػهللـ، كىػػػ ا  ليػػػ  عػػػهللىر عمػػػب 
عغس  الخهلللي، كعغس  سكصػهللفو، كسنػو لػيس نعػو رليػ  س ػرىن كلكػؽ الغػهلللسيؽ بآلػهلل  هللا 

                                         

 (.ٖٓٔٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
 (.ٜٔ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ) 



ٖٗٔ 

 

 

 .(ٔ)ف لجحدك 
 مب زئمئنئىئيئربزب رئ َُُِّّّّّٰ   قال تعالى:

فهللطر   َّزثمثنثىثيثىفيفىقيق نبىبيبرتزتمتنتىتيترث

 حض جسحسخسمسحصخصمصجضُّ   قال سبحا ه:  تٖٔ
 .٘الخنر   َّ مك حفخفمفحقمقجكحكخكلك خضمضحطمظجعمعجغمغجف

يشبػػػو  عػػػهلللب عبػػػهلل ه عمػػػب رلهلل ػػػو العغػػػهللـ، كنششػػػو الجدػػػهللـ، فػػػ    ففػػػ  ىػػػ ه اآللػػػهلل 
   دخيره المي  كالشيهللن يتعهللقبهللف، كالذسس كالنسػر يػدكناف، كالشجػـؾ الثؾا ػت كالدػيهللنا ، فػ

حرحػهلل  الذػسس كالنسػر بجعػ  هللا  سندمحمهللس الدسهللكا  نؾنا ك ػيهللس، كسف ذلػػ اتػتنهللـ لمشػهللي
عمػػب نغػػهللـ كاحػػد   لختمػػ ، كذلػػػ نػػؽ سعغػػؼ   ئػػ  عمػػؼ هللا كقدن ػػو، كىػػ ا بحدػػب نػػهلل 

 .لغير لمشهللي نشو كلؾ اطمعؾا عمب ستران ذلػ الشغهللـ البدلع لكهللنت العبرت بو سعغؼ
بيؽ  عهلللب قدن و عمب  مي ا ويهللس ك دخيره إلهللىهلل عمب ننتزب حهستو، ف حر سنو ك 

هلل  حت قيره ك دخيره كنذي تو، كسنيهلل  جرو  دمحم  ندسب، كسف  مي الذسس، كسني
دمحمريهللنيهلل نع النسر بحدهللم نندن،   يتغير ك  لزظرم،    ح  نشيسهلل لو نشهللزؿ 

 جف معجغمغُّ  لدمكيهلل ف  الري  كالذتهللس، قهللؿ  عهلللب 
لس   َّ حن جلحلخلملهلجمحمخمممجن مك حفخفمفحقمقجكحكخكلك

 ُّ ىيييٰذٰرٰىٌٍَّّّ مي خيُّ  ، كقهللؿ  عهلللب ٓٗ – ٜٖ
   لػ عمب قدن و ككحدانيتو. -عخ كدمحم -فدليؼ هللا  ،ٜٙا نعهللـ  َِّّّٰرئ

قدننهلل تيره نشهللزؿ، كنشهللزؿ النسر  سهللني  كعذركف يشخؿ النسر  قهللؿ ا ؽ دمحمخو 
ك  ليم  كاحدت نشيهلل نؽ سكؿ الذير،  ؼ لدتتر ف  ر ر الذير ليم  سك ليمتيؽ، كقهللؿ 

هلل، الد راف، الخنخذرو  كى ه السشهللزؿ ىؽ نؾا ع الشجـؾ كى  الدرطهللف، البظيؽ، الثري
الينع  اليشع ، ال ناع، الشثرت، الظرؼ، الجبي ، الخبرت الررف ، العؾى، الدسهللؾ، الغفر، 
الخبهللن ، ا كمي ، النمب، الذؾل ، الشعهللئؼ، البمدت، تعد  مع، تعد ال اب ، تعد الدعؾ ، 

                                         

 (.ٕٜ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ) 



ٖٕٗ 

 

 

   لسهؽ الذسس سف ...تعد ا  بي ، فرغ الدلؾ السندـ، فرغ الدلؾ الست ر، بظؽ الحؾ 
 جتسع نع النسر بهلللمي  فتسحؾ نؾنه، كىه ا قهللؿ بعزيؼ، كيحتس  سف يريد سف تير 
الذسس ف  الفمػ بظ س، فانيهلل  نظع الفمػ ف  تش  كتير النسر تريع، فانو لنظع 
الفمػ ف  وير، كالبظ س   يدنؾ الدريع َكَ  المَّْيُ  تهللِ ُي الشَّيهللِن لعش  سف ح  كاحد 

ؾقتهلل كاحدا نعمؾنهلل   يتعّداه، فال لف   المي  حتب يشفر  نشيسهلل دمحمع  هللا لو كقتهلل ن
الشيهللن، حسهلل   لف   الشيهللن حتب يشفر  المي ، كيحتس  سف يريد سف رل  المي  كى  

النسر    دبي رل  الشيهللن كى  الذسس  سو    جتسع نعو فيهؾف السعشب حهللل و قي  
ذلػ سف الذسس    جتسع  فحر  نؽ«   الذسس يشبغ  ليهلل سف  دنؾ النسر»ف  قؾلو 

 .(ٔ)سنع النسر كسف النسر   لجتسع نع الذس
كلسهلل حهللف ى ا ا نر يدؿ عمب قدنت هللا  عهلللب ك نديره كعمسو كعخ و  تسػت حثيػر 

 ، حسػهلل فػ  قؾلػو  عػهلللب -كالعمؼ نؽ نرا ب ا لسهللف بهلللندن -نؽ ى ه اآللهلل  بهلللعخت كالعمؼ 

 خضمضحطمظجع جسحسخسمسحصخصمصجضحض مخ حجمججحمحجخُّ 

 .ٖٛ – ٖٚلس   َّ
النسر رل  نؽ رلهلل  الت   دؿ عمب  هلللنيهلل كعمب قدن و كعمسو كحهستو، فيؾ رل  

 مخ حجمججحمحجخُّ  عغيس  عمب عغس  الرم كحبريهللئو، قهللؿ  عهلللب 
 جف خضمضحطمظجعمعجغمغ جسحسخسمسحصخصمصجضحض

لس   َّ حن جلحلخلملهلجمحمخمممجن مك حفخفمفحقمقجكحكخكلك
ٖٚ – ٗٓ.   

العغيس ن يندؼ هللا  ي ه اآللهلل  ، ك نهلل لنرف  يؽ الذسس كالنسرف  النررف حثيرًا ك 
  .، كالذسس ك حهللىهلل كريرىهلل نؽ اآللهلل كالمي  إذا لغذب

  قال تعالى:

 َّ خف مسحصخصمصجضخضمضحطمظجعمعجغمغجفحفُّ 

                                         

 (.ٖٕٕٔ-ٕٕٕٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
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 خس مججحمحجخمخجسحس حج مثُّ  ت  قال سبحا ه:ٔٔفرمت  

 خف حطمظجعمعجغمغجفحف مض مسحصخصمصجضحضخض

 يم خلملىليلجمحمخمممىم حل مفحقمقجكحكخكلكمكجل

 .ٜٖ – ٖٚفرمت   َّميىي خي جنحنخنمنىنينجهمهىهيهجيحي

اآللهلل  الكؾني  لو، طؾعهلًل  ف  رلهلل  حثيرت عؽ  زؾع ى ه -عخ كدمحم -كس بر هللا 
 رنزنمنننىنينٰىري مم مكىكيكملىليلامُّ  كحرىهلًل، قهللؿ  عهلللب 

الشح    َّخبمبهبجتحتختمت حب مينيىيييجئحئخئمئهئجب زي
فجسيع نهلل  منو ف  الدسهللكا  كنهلل  م عمب ا نض كنذب عمب عيرىهلل نؽ  ،ٜٗ – ٛٗ

 .(ٔ) (كميهلل  هلل ع  لربيهلل،  دجد لو أَطْؾًعهلل َكَحْرًىهلل نخمؾقهلل 
 يمجنحنخنمنىنينجه ىم خلملىليلجمحمخمممُّ   قال تعالى:

 ٰىٌٍَُِّّّّّّٰ ٰر ىهيهجيحيخيميىيييٰذ مه

 نبىبيبرتزتمتنتىتيترث مب زئمئنئىئيئربزب رئ

 لكمكىكيكملىليلامممرن اك زثمثنثىثيثىفيفىقيق

 . ٗٔ – ٕٔفهللطر   َّني مي زنمنننىنينٰىريزي

في ه السخمؾقهلل  العغيس ، كنهلل فييهلل نؽ العبر  ال  عمب حسهلللو تبحهللنو ك عهلللب     
ك دخيرىهلل، كىؾ كحده كإحدهللنو  أَذِلُكُؼ ّللاَُّ َنبُُّكْؼ َلُو اْلُسْمُػ سو  ال و انفر  بخمنيهلل 

الستررؼ فييهلل، كىؾ الرم السفلؾه السعبؾ ، ال و لو السمػ حمو، كسف ال و يدعب نؽ 
 . لسمكؾف وي هلًل"ارير هللا هللا  
  يشنص نشو و س كلؾ سعظب ح  إندهللف  -عخ كدمحم -سف نمػ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-كس بر الشب  

لسخيو، كى ا نؽ بهللم التؾ ي  كالتنريب ندفلتو إ  حسهلل يشنص البحر إذا س    فيو ا
صمب -عؽ نتؾؿ هللا  -ن   هللا عشو-كإ  فسمػ هللا سعغؼ نؽ ذلػ، كعؽ س   ذن 

                                         

(، فت  الندير، الذؾحهللن ، ٖٖٓٔ/ٖ( ك)ٖٕ٘ٔ/ٖالتديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، ) (ٔ) 
 (.ٜٔ٘/ٗ(ك)ٛٓٗ/ٗ)
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لهلل عبهلل و، لؾ سف سكلكؼ كر رحؼ، كإندهؼ »قهللؿ   -عخ كدمحم -عؽ هللا  -هللا عميو كتمؼ
ؽ كدمحمشكؼ، قهللنؾا ف  صعيد كاحد، فدفلؾن ، ففعظيت ح  إندهللف ندفلتو، نهلل ننص ذلػ ن

قد اتتدؿ هللا بسهلل عمب ك  «ص السخيو إذا س    ف  البحرنمك  وي هلل، إ  حسهلل يشن
ا نض نؽ بحهللن كسنيهللن كنهلل ف  صفهلل يهلل نؽ   ل  زائدت عمب   ل  كدمحمؾ  سعيهللنيهلل، 

 تفر ه تبحهللنو ك عهلللب بهلل ليي  فنهللؿ  عهلللب  أَكَنهلل َلْدَتِؾو اْلَبْحَراِف َىَ ا َعْ ٌم ُفَراٌ  َتهللِئٌغ 
ُو َكَىَ ا ِنْمٌ  ُسدمحَمهللٌج َكِنْؽ ُح ٍّ َ ْفُكُمؾَف َلْحًسهلل َطِريِّهلل َكَ ْدَتْخِردمحُمؾَف ِحْمَيً  َ ْمَبُدؾَنَيهلل َكَ َرى َوَرابُ 

فريغ ى ا ا تتد ؿ عمب  ،"َعمَُّكْؼ َ ْذُهُركَفااْلُفْمَػ ِفيِو َنَؾاِ َر ِلَتْبَتُغؾا ِنْؽ َفْزِمِو َكلَ 
بيو عمب الحهس  الربهللني  ف  السخمؾقهلل  كى  ستمؾم  دلع إذ اقترر فيو عمب التش

نهللنؾي  سهلليخىهلل بخرهللئص نختمف  كا حهلل  سنؾاعيهلل ف   رهللئص نتسهلل م  اتتد ً  عمب 
 قيي صشع هللا  عهلللب، كيتزسؽ ذلػ ا تتد ؿ بخمي البحريؽ سنفديسهلل  ف ذحر 

دمحمهللج عمب فهلللتندير  ك مي البحريؽ الع م كا ، ؼ ن اقيسهلل لدتمـخ   حر  كؾيشيسهللا تال
صؾنت كاحدت ك هللل   يؽ سعرا يسهلل، فف  الكالـ إلجهللز ح ؼ، كإنسهلل قدـ نؽ ى ا الكالـ 

 نو السنرؾ  نؽ ا تتد ؿ بففهللنيؽ الد ئ    فهللك  البحريؽ ف  الس اؽ كاقترر عميون
 ف النهلل ن عمب ذلػ ىؾ هللا ال و لدتمـخ إفرا  هللا بهلللعبهلل ت صشع هللا  عهلللب"  عمب  قيي

 .كحده
نبو عمب  -عخ كدمحم -نؽ ا لسهللف بهلللندن ا لسهللف بعمؼ هللا ك منو كنذي تو، كسف هللا  سف

كسهللؿ قدن و ف   منو ا ويهللس الستشؾع  السختمف  نؽ الذ س الؾاحد كفييهلل نؽ التفهللك  
لنؾؿ  -البحهللن كا نيهللن-كالفرؽ نهلل ىؾ نذهللىد نعركؼ، كف  ى ه اآللهلل  الكؾني  

َكِنْؽ ُح ٍّ  ْحَراِف َىَ ا َعْ ٌم ُفَراٌ  َتهللِئٌغ َوَراُبُو َكَىَ ا ِنْمٌ  ُسدمحَمهللجٌ  عهلللب  أَكَنهلل َلْدَتِؾو اْلبَ 
 ْزِموِ َ ْفُكُمؾَف َلْحًسهلل َطِريِّهلل َكَ ْدَتْخِردمحُمؾَف ِحْمَيً  َ ْمَبُدؾَنَيهلل َكَ َرى اْلُفْمَػ ِفيِو َنَؾاِ َر ِلَتْبَتُغؾا ِنْؽ فَ 

 .َكَلَعمَُّكْؼ َ ْذُهُركَفا
 لي  عنم  عمب نذي   هللا  عهلللب الت   ررت نهلل  ررت نشيهلل  كى ا التفهللك 

 . كحهستو كنحستو، كتع  عمسوبظعسو، في ا ع ام فرا  كى ا نم  سدمحمهللج، كقدنت هللا
ا تتد ؿ  رم ا نثهللؿ لمتؾ ي  كالتنريب، كنؽ ذلػ نسهلل يتعمي  ي ه اآللهلل  الكؾني  
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َبْحَراِف َىَ ا َعْ ٌم ُفَراٌ  َتهللِئٌغ َوَراُبُو َكَىَ ا قؾلو  عهلللب  أَكَنهلل َلْدَتِؾو الْ  -البحهللن كا نيهللن-
كى ا نث   ربو  ،ؾَف ِحْمَيً  َ ْمَبُدؾَنَيهللاِنْمٌ  ُسدمحَمهللٌج َكِنْؽ ُح ٍّ َ ْفُكُمؾَف َلْحًسهلل َطِريِّهلل َكَ ْدَتْخِردمحمُ 

ف  حي الكفر كا لسهللف سك الكهللفر كالستنؽ، فهلل لسهللف   لذتبو بهلللكفر ف  الحدؽ  هللا
فع حسهلل   لذبو البحر الع م كالسم  اُ دمحمهللج، كنؽ ح  سو كنؽ ح  كاحد نشيسهلل كالش

  أَكُىَؾ الَِّ و َ َمَي المَّْيَ  -عخ كدمحم -كقؾلو ، لحسهلًل طريهلًل ك دتخردمحمؾف حمي "  فكمؾف 
ْسَس َكاْلَنَسَر حُ  دمحَمَعَ  َلُكُؼ    أّللاَُّ الَِّ و-عخ كدمحم -كقؾلو  ، ّّ ِف  َفَمٍػ َلْدَبُحؾَفاَكالشََّيهللَن َكالذَّ

، كى ا حثير ف  النررف فهللنغر إلب ىهلل يؽ اآليتيؽ كنهلل َيهللَن ُنْبِرًرااالمَّْيَ  ِلَتْدُهُشؾا ِفيِو َكالشَّ 
 زسشتهلله نؽ العبر كالد    عمب نبؾبي  هللا كحهستو، حي  دمحمع  المي  تهشهلل كلبهللتهلل، 

ير إلب سكحهللنىهلل، لغذب العهلللؼ فتدهؽ فيو الحرحهلل  ك فكى الحيؾانهلل  إلب  يؾ يهلل كالظ
ك دتجؼ فيو الشفؾي ك دتري  نؽ حد الدع  كالتعب، حتب إذا س    نشو الشفؾي 

ناحتيهلل كتبهلل يهلل ك ظمعت إلب نعهلللذيهلل ك ررفيهلل دمحمهللس فهلللي ا صبهلل  تبحهللنو ك عهلللب 
بهلللشيهللن، لندـ دمحميذو بذير الربهلل ، فيـخ  مػ الغمس  كنخقيهلل ح  نسخؽ، كحذفيهلل عؽ 

فهللنتذر الحيؾاف ك ررؼ ف  نعهللوو كنرهلللحو، ك ردمحمت العهلللؼ فاذا ىؼ نبرركف، 
عمب قدنت هللا تبحهللنو عمب السعهلل  ا كبر الظيؾن نؽ سكحهللنىهلل، فيهلللو نؽ نعهلل  كنذفت  اؿ 

 ك كرنه.
 رن ىقيقاكلكمكىكيكملىليلاممم يف ىثيثىفُّ  قال هللا تعالى:  

 .٘ٔفرمت   َّىي ني زنمنننىنينٰىريزيمي
به  طهللئف  نؽ  نهلل لختص، ك سؾ  إدمحمسهللً  ذحر لسهلل ذحر تبحهللنو عهللً اقهللؿ الذؾحهللن   

كا ِفب ا نض ِبَغْيِر الحي ا سو   كبركا   أ َفَفنَّهلل َعهللٌ  فهللتتكبر الظهللئفتيؽ  فرياًل، فنهللؿ
  بغير تعمؾا عمب نؽ ف  ا نض بغير الحي، سو، كاتعؽ ا لسهللف بهلل، ك رديي نتمو

  َلْجَحُدكَف ا سو ُنؾْا   هلللهلل شهللأ َكَحهلل ،...، كالتجبرنهللؽ ذلػ ال و كقع نشيؼ نؽ التكبراتتح
بآلهلل شهلل الت  سنخلشهللىهلل ، سك ريؼ هللا  يهلل، كدمحمعميهلل  لياًل عمب نبّؾ يؼبسعجخا  الرت  الت   
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هلل شهلل التكؾيشي  الت  نربشهللىهلل ليؼ، كدمحمعمشهللىهلل حج  عمييؼ، سك بجسيع ، سك بآلعمب نتمشهلل
 .(ٔ)ذلػ

  

                                         

 (.ٙٓٙ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ) 
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 كفيو  ال   نظهلللب  ،رلهلل  النرص  لسبحث ال ا )ا

 التعريف بآلهلل  النرص.        لسطمب األ لا          

 .  حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهلللسطمب ال ا )ا 
 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل  السطمب ال الث 

  



ٖٗٛ 

 

 

 التعريف بآلهلل  النرص.  السطمب األ ل
نؽ ذلػ قؾليؼ   ، سسصٌ  صحي  يدؿُّ عمب  تبُّع الذ النهللؼ كالرهلل   النرص لغ 

كنؽ ذلػ اوتنهللُؽ الِنرهللص ف  الجرا ، كذلػ سنو ُلفَع   ،ر، إذا  تبَّعَتوا  َرْرُت اقت
َرص، ح ُّ ذلػ ُيَتَتبَّع كنؽ البهللم الِنرَّ  كالنَ ، بهلل ّكؿ، فكفنَّو اقتصَّ س ره بو نثُ  فعمو

، كالحؾا ل   س بهللنه عؽ سحؾاؿ ا نؼ السهلل ي ، كالشبؾا  الدهللبن كقرص النررف ،في حر
 كقؾلو  عهلللب ، النررف عمب حثير نؽ كقهللئع السهلل  ، ك هللنيخ ا نؼاوتس   الؾاقع  _ كقد

 .(ٔ)، سو نبيؽ لػ سحدؽ البيهللفٖيؾت    َّمس مت هبجتحتختُّ 

  النرػػػػص  ليػػػػهلل إلػػػػب السعشػػػػب المغػػػػؾو لمنرػػػػص، فنػػػػهللؿ ا ػػػػؽ دمحمػػػػخو د سوػػػػهللن قػػػػك 
 .(ٕ) نعشيهللفن نؽ الحديج، كنؽ قص ا  ر..

( تػػػػؾنت َسْحَدػػػػَؽ اْلَنَرػػػػِص  عػػػػهلللب  )كقػػػػهللؿ فػػػػ  نؾ ػػػػع ر ػػػػر عشػػػػد  فدػػػػيره قؾلػػػػو        
لعشػػػ  قرػػػ  يؾتػػػ ، سك قرػػػص ا نبيػػػهللس عمػػػب ا طػػػالؽ، كالنرػػػص لهػػػؾف ، ٖيؾتػػػ  

نرػػدنا سك اتػػػؼ نفعػػؾؿ بسعشػػػب السنرػػؾص، فػػػاف سنيػػػد بػػو ىشػػػهلل السرػػدن فسفعػػػؾؿ ننػػػّص 
 .نح كؼ،  ف ذحر النررف يدؿ عميو

النرص   تبع   كسوهللن إلب السعشب المغؾو لمنرص، فنهللؿ الذؾحهللن بسثمو ذحر ك 
سو  تبع  س ره، ، ٔٔالنرص   َّخبمبهبمج حب ُّ  ؾلو  عهلللب الذ س، كنشو ق

كىؾ نردن، كالتندير  نحؽ ننص عميػ قررهلل سحدؽ النرص، فيهؾف بسعشب 
فيهؾف السعشب  نحؽ ننص عميػ  ...ا قرهللص، سك ىؾ بسعشب السفعؾؿ سو السنرؾص

 . (ٖ)سحدؽ النرص  ي ا النررف

                                         

(، السحهؼ ٔ٘ٓٔ/ٖ(، الرحهلل   هللج المغ ، الجؾىرو،)ٜٜٔ/ٔٔلدهللف العرم، ا ؽ نشغؾن، ) (ٔ) 
(، السعجخا  النررني  حنهللئي ٜٛ/ٛٔ(،  هللج العركي، الخبيدو،)ٔٓٔ/ٙكالسحيو ، ا ؽ تيده، )

 (.ٕٛٓـ، )ص ٖٕٓٓعمسي ، سحسد س ؾ وؾف ،  ان الكتب العمسي  الؾطشي ، ليبيهلل،
 (.ٜ٘ٔ/ٔخي ، ا ؽ دمحمخو، )التديي  لعمـؾ التش (ٕ) 
 (.ٚ-ٙ/ٖفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٖ) 
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حػػديج نػػؽ النػػررف الكػػريؼ يشبػػئ عػػؽ ر ػػهللن الغػػهلل ريؽ، ىػػ    النرػػص اصػػظالحهللً ك 
 .(ٔ)كيحه  سحدا هلًل نهلل ي  نؽ سدمحم  العغ  كا عتبهللن

 سنهلل النرص  فيؾ ذحر س بهللن ا نبيهللس الستنّدنيؽ كريرىؼقهللؿ ا ؽ دمحمخو ك 
 .(ٕ)كنر  سصحهللم الكي ، كذو النرنيؽ

هللئػػد كاعمػػؼ سّف الدػػؾن السهيػػ  نػػخؿ سكثرىػػهلل فػػ  إ بػػهلل  العنكقػػهللؿ فػػ  نؾ ػػع ر ػػر  
 .مب السذرحيؽ، كف  قرص ا نبيهللسعكالرّ  

 : القرص  ) القر,ن ثالثج أ ماع
قرػػػص ا نبيػػػهللس، كقػػػد  زػػػسؽ  عػػػؾ يؼ إلػػػب قػػػؾنيؼ، كالسعجػػػخا   أل ل:الشووومع ا

ظؾنىػهلل كعهللقبػ  السػتنشيؽ ، كنراحػ  الػدعؾت ك الت  سيػدىؼ هللا  يػهلل، كنؾقػ  السعهللنػديؽ نػشيؼ
كىػػهللنكف، كيؾتػػ ، كعيدػػب، عدمحم، كريػػرىؼ حنرػػ  نػػؾ ، كإ ػػراىيؼ، كنؾتػػب، ن كالسهػػ  يؽ

 .سيًعهلل سفز  الرالت كالدالـ، عمييؼ دمحمنؽ ا نبيهللس كالسرتميؽ
، قرص قررنػ  يتعمػي بحػؾا ل رػهلل رت، كسوػخهللص لػؼ  ثبػت  بػؾ يؼ :الشمع ال ا )

كطػهلللؾ  كدمحمػهلللؾ ، كا شػ  ر ـ،  ،كنر  ال يؽ س ردمحمؾا نؽ  لهللنىؼ كىػؼ سلػؾؼ حػ ن السػؾ 
، كسىػػػ  الكيػػػ ، كذو النػػػرنيؽ، كقػػػهللنكف، كسصػػػحهللم الدػػػبت، كنػػػريؼ، كسصػػػحهللم ا  ػػػدك 

 كسصحهللم الفي  كنحؾىؼ. 
حغػخكت ملسو هيلع هللا ىلص  رتػؾؿالقرص يتعمي بػهلللحؾا ل التػ  كقعػت فػ  زنػؽ  الشمع ال الث:

 .تراس، كنحؾ ذلػحد، كرخكت حشيؽ ك بؾؾ، كرخكت ا حخام، كاليجرت، كا س دن ك 
 :سها  يسا اأت) لمقرص القر, )  مائد  اسل أه

                                         

(، البيهللف النرر  ف  النررف،إ راىيؼ ٖٙٓنبهللحج ف  عمـؾ النررف، نشهللع النظهللف، )ص (ٔ) 
 ( .ٛٔعؾ يؽ،)ص

 (.ٔٚ/ٔ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ) 



ٗٗٓ 

 

 

 ثبيت ك  ،إلزهلل  ستس الدعؾت إلب هللا ، كبيهللف سصؾؿ الذرائع الت  يبعج  يهلل ح  نب   
   ن  الستنشيؽ  شررت قمب نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كقمؾم ا ن  السحسدل  عمب  يؽ هللا ك نؾي

 رديي ا نبيهللس الدهللبنيؽ كإحيهللس ذحراىؼ ك خميد ، ك كسىمو، ك   ف البظ  الحي كدمحمشده
ج  ننهللنعتو سى  الكتهللم بهلللحك  ،عسهلل سصهللبو نؽ السه  يؽ لوملسو هيلع هللا ىلص   دمي  الشب ، ك ر هللنىؼ

 ف ف  حتبيؼ قب  التحريف كالتبدي ،، ك حدلو ليؼ بسهلل حهللفيسهلل حتسؾه نؽ البيشهلل  كاليدى
  إلييهلل الدهللنع، ك رتخ عبره ف  الشفس كالنرص  رم نؽ  ركم ا  م، لرغب

 .ٔٔٔيؾت    َّ جعمعجغمغجفحفخفمفجنُّ 
  ندـ حالـ ا ؽ دمحمخو ف  السشهللتبهلل  ف   فدير قؾلو  عهلللب 

 َّ خيميىيييٰذٰرٰىٌٍّّ حي منىنينجهمهىهيهجيُّ 

 دمي  لمشب  ، قهللؿ  ٕٔ – ٛٔص   َّزبمب رب ُِّّّٰرئزئمئنئىئيئ
سنر بو نؽ الربر، كذلػ سف س، ككعد لو بهلللشرر ك فريم الكرم، كإعهللن  لو عمب نهلل 

هللا ذحر نهلل سنعؼ بو عمب  اك  نؽ  دخير الظير كالجبهللؿ، كوّدت نمكو، كإعظهللئو الحهس  
كفر  الخظهللم،  ؼ الخهلل س  لو ف  اآل رت بهلللخلفب كحدؽ السآم، فكفنو لنؾؿ  لهلل دمحم 

ف، كسهلل سنعسشهلل عمب  اك   ي ه الشعؼ ح لػ نشعؼ عميػ، فهللصبر ك   حخف عمب نهلل لنؾلؾ 
 ؼ ذحر نهلل سعظب تميسهللف نؽ السمػ العغيؼ، ك دخير الري  كالجؽ كالخهلل س  بهلللخلفب 

كالسنرد  ذحر ا نعهللـ عمييؼ  ،كحدؽ السآم،  ؼ ذحر نؽ ذحر بعد ذلػ نؽ ا نبيهللس
لتنؾي  قمب الشب  س، كسلزهلل فاف  اك  كتميسهللف كسيؾم سصهلل تيؼ ودائد  ؼ فّردمحميهلل هللا 

، كسعنبيهلل بهلللخير العغيؼ، ففنر تيدنهلل دمحما س   حرىؼ، ليعمسو سنو لفرج عشو نهلل عشيؼ
 .(ٔ)و، كيعنبيهلل بهلللشرر كالغيؾن عمييؼيمنب نؽ إذال  قؾن

 خن خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنُّ  ذحر الذؾحهللن  ف   فدير قؾلو  عهلللب 

 ٍّ حيخيميىيييٰذٰرٰىٌّ جي منىنينجهمهىهيه

  ، لسهلل ف  ذلػ نؽ التدميقرص ا نبيهللسورع ف  ذحر  ، قهللؿ  ٔٚيؾنس   ََُِّّّّّٰ

                                         

 (.ٕٓٙٔ-ٜٕ٘ٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 



ٗٗٔ 

 

 

 يؽ لسهلل ، السعهللن ن السعهللصريؽ لػ  عمب الكفهلللرتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فنهللؿ أ كا   َعَمْيِيْؼ اسو
 .(ٔ)دمحم ت بو بفقؾاليؼ البهللطم 

 ىفيفىقيقاكلكمكىكيكمل يث مثنثىثُّ  قهللؿ الذؾحهللن  ف   فدير قؾلو  عهلللب 

 ندـ نؽ الكفهللن س بعو بسهلل فيو التدمي  لسهلل قص تبحهللنو حهللؿ نؽ قهللؿ   ،ٖٗتبف   َّ ىل
ت  ىؾ حهللئؽ ندتسر ف  لرتؾلو، كبيهللف سف حفر ا نؼ الدهللبن  بسؽ سنت  إلييؼ نؽ الر 

     .(ٕ)ؿا عرر ا ك 
 َّييٰذٰرٰىٌٍّّ ىي حيخيميُّ  قهللؿ الذؾحهللن  ف   فدير قؾلو  عهلللب 

 بفف  ك يب قـؾ ذحر تبحهللنو طرفهلًل نؽ قرص ا كليؽ  دمي  لو ملسو هيلع هللا ىلص قهللؿ  ،ٖ٘الفرقهللف  
   .(ٖ)، كليس ذلػ بخهللص بسحسد ملسو هيلع هللا ىلصهللس هللا ليؼ عهلل ت لمسذرحيؽ بهللسنبي

 :ت رار القرص  حكسته
، ريػػر نؾ ػػعلذػػتس  النػػررف الكػػريؼ عمػػب حثيػػر نػػؽ النرػػص الػػ و  كػػرن فػػ  

 فهلللنر  الؾاحدت قد يتعد  ذحرىهلل ف  النررف.
نرت كاحدت نث  قر  لنسهللف كسصحهللم  كنؽ النرص النررني  نهلل  لف   إ 

الكي  كنشيهلل نهلل لف   نتكرًنا حدب نهلل  دعؾ إليو الحهللدمحم  ك نتزيو السرمح  ك  لهؾف 
عض ى ا الستكرن عمب كدمحمو كاحد    لختم  ف  الظؾؿ كالنرر كالميؽ كالذدت كذحر ب

  .دمحمؾانب النر  ف  نؾ ع  كف ر ر
فاف قي   نهلل لسهللذا  تكرن قرص ا نبيهللس فنهللؿ  ا ؽ دمحمخو  دمحمهللس ف  نندن ك 

   الحهس  ف   كران قرص ا نبيهللس ف  النررف؟ فهلللجؾام نؽ  ال   سكدمحمو
ل: سنو نبسهلل ذحر ف  تؾنت نؽ س بهللن ا نبيهللس نهلل لؼ ي حره ف  تؾنت س رى،  األ ف

 .فف  ح  كاحدت نشيسهلل فهللئدت زائدت عمب ا  رى 
                                         

 (.ٖٛ٘/ٕ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٔ) 
 (.ٖٜٖ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٕ) 
 (.ٕٜ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٖ) 



ٕٗٗ 

 

 

ف  نؾا ع عمب طريي ا طشهللم. كف  سنو ذحر  س بهللن ا نبيهللس  ال ا ): 
 نؾا ع عمب طريي ا لجهللز، لتغير فرهللح  النررف ف  الظرينتيؽ.

سف س بهللن ا نبيهللس قرد   حرىهلل ننهللصد فتعّد  ذحرىهلل  تعّد   مػ السنهللصد، فسؽ  ال الث:
السنهللصد  يهلل إ بهلل  نبؾت ا نبيهللس الستنّدنيؽ   حر نهلل دمحمرى عمب سيدييؼ نؽ السعجخا ، 

كنشيهلل إ بهلل  الشبؾت لسحسد صّمب هللا عميو  ،ؾ نؽ حّ  يؼ بفنؾاع نؽ السيهلللػكذحر إىال
  ُّ  كإلب ذلػ ا وهللنت بنؾلو  عهلللب ، كتّمؼ   بهللنه  تمػ ا  بهللن نؽ رير  عمؼ نؽ سحد

س  ، كنشيهلل إ بهلل  الؾحداني  ،ٜٗىؾ    َّزيمينيىيهئ ري منننىنينٰى
 يب ىئيئربزبمبنبىب ُّ   رى سنو لسهلل ذحر إىالؾ ا نؼ الكهللفرت قهللؿ 

كنشيهلل  ،كنشيهلل ا عتبهللن ف  قدنت هللا كوّدت عنهللبو لسؽ حفر، ٔٓٔىؾ    َّ ىف رتزتمت
 دمي  الشب  صّمب هللا عميو كتّمؼ عؽ  ك يب قؾنو لو بهلللتفت  بسؽ  نّدـ نؽ ا نبيهللس  

كنشيهلل  دميتو عميو الدالـ ، ٖٗا نعهللـ   َّمصجضحضجل خص حصُّ  كنؾلو 
كنشيهلل  خؾيف الكفهللن بفف لعهللقبؾا حسهلل  ،ككعده بهلللشرر حسهلل نرر ا نبيهللس ال يؽ نؽ قبمو

عؾقب الكفهللن ال يؽ نؽ قبميؼ، إلب رير ذلػ نسهلل احتؾ  عميو س بهللن ا نبيهللس نؽ 
فمسهلل حهللنت س بهللن ، كنّ ىؼ عمب الكفهللن كرير ذلػ ،العجهللئب كالسؾاع  كاحتجهللج ا نبيهللس

 .(ٔ)كلك  ننهللـ ننهللؿ ،ا نبيهللس  فيد فؾائد حثيرت  ذحر  ف  نؾا ع حثيرت
 أ  حمادث تر ى  ُ مردر إسرائيم). ) القر,ن  تأت) قرص 

، كإتػػرائي  ىػػؾ لعنػػؾم فهلل تػػرائيميهلل   دمحمسػػع إتػػرائيمي ، ندػػب  إلػػب   شػػ  إتػػرائي 
عميو الدالـ _ سو عبدهللا _  كبشؾ إترائي  ىؼ س شػهللس لعنػؾم كنػؽ  شهللتػ  نػشيؼ فيسػهلل بعػد 

يؾ  سك  ييػػػؾ  نػػػؽ قػػػدلؼ بػػػهلللي، كقػػػد عرفػػػؾا د نؾتػػػب كنػػػؽ دمحمػػػهللس بعػػػده نػػػؽ ا نبيػػػهللسإلػػػب عيػػػ

                                         

 (.ٕٚ-ٔٚ/ٔ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 



ٖٗٗ 

 

 

 .(ٔ)..، سنهلل نؽ رنشؾا بعيدب عميو الدالـ فند سصبحؾا لظمي عمييؼ اتؼ الشرهللنى الخنهللف
نػػؽ الييػػؾ  سك  (ٕ)فهلل تػػرائيميهلل  ىػػ  س بػػهللن نشنؾلػػ  سك نركيػػ   عػػؽ سىػػ  الكتػػهللم

، كلػؼ لهػد يؾدمحمػد حتػهللم فػػ  الشرػهللنى نػؽ ريػر طريػي النػررف كالدػش  الثهلل تػػ  عػؽ الشبػ  
بهلللسػػػف ؾن لخمػػػؾ نػػػؽ ا تػػػرائيميهلل  حتػػػب  ػػػؾىؼ نػػػؽ ننػػػ  ىػػػ ه الكتػػػب ك نتػػػيهلل سف التفدػػػير 

 .  رائيميهلل   نردن نؽ نرهلل ن التفدير، كذلػ لسهلل كدمحمدكه نؽ  مػ الكتبا ت
ب  نث  عبدهللا  ؽ عسرك  ؽ العهللص، كس   ىريرت، سنيؼ حهللنؾا كسنهلل نهلل نن  عؽ الرحهلل
 ترديي هلل ع لمنهللعدت النهلل ي  ن فميس عمب اطالقو إنسهلل ىؾ  يشنمؾف نؽ سى  الكتهللم

نهلل صدقو الذرع، ك ك يب نهلل ح بو، كالتؾق  فيسهلل تؾى ذلػ، كى  الت  سوهللن إلييهلل 
 مت خيمي حي ىهيهجيُّ   ردقؾا سى  الكتهللم ك   ك  ؾىؼ كقؾلؾا    قؾلو

 . (ٖ)...الحديجٖٙٔالبنرت   َّ

كالتحػدل  ركال  ا تػرائيميهلل   ؼ دمحمهللس دمحمي  الشنم  نؽ التهللبعيؽ كنؽ بعدىؼ فنهللنؾا 
 . يهلل

  ففص  السدفل  يردمحمع إلب حديج عبدهللا  ػؽ عسػرك ن ػ  هللا عشػو سف الشبػ  
نتعسػػدًا  ، كنػػؽ حػػ م عمػػ لػػ  كحػػد ؾا عػػؽ  شػػ  إتػػرائي  ك حػػرج)  مغػػؾا عشػػ  كلػػؾ رقػػهللؿ 

                                         

دمحم س ؾ ويب ، نهتب  الدش ، النهللىرت، الظبع  ، ميهلل  كالسؾ ؾعهلل  ف  حتب التفديرا ترائي (ٔ) 
دمحم حديؽ ال ىب ، نهتب  كىب   ،ميهلل  ف  التفدير كالحديجا ترائي(، ك ٕٔ،) صػ ىػ ٛٓٗٔالرابع ، 

 (.    ٖٔـ ، )صػ ٜٜٓٔ، ، النهللىرت، الظبع  الرابع 
 .  ( ٓٛلجردمحمهللن  )صػ ا ،التعريفهلل  (ٕ) 
قؾلؾا رنشهلل بهلل كنهللسنخؿ إليشهلل، نقؼ  ، بهللمبخهللنو ف  " صحيحو " حتهللم التفديرال (ٖ) 
الكتهللم عؽ و س" "   دفلؾا سى   ملسو هيلع هللا ىلص ، بهللم قؾؿ الشب (، كحتهللم ا عترهللـ ٕ٘ٙ/ٜ()٘ٛٗٗ)

رىهلل نؽ حتب هللا ، بهللم نهلللجؾز نؽ  فدير التؾنات كري(، كحتهللم التؾحيدٕ٘ٙ/ ٚٔ()ٕٖٙٚ،)
 .(ٜٓ٘/ٚٔ( )ٕٗ٘ٚ)،بهلللعربي  كريرىهلل



ٗٗٗ 

 

 

 .  (ٔ)(فميتبؾس ننعده نؽ الشهللن
 .حهللف قب  ذلػ فجهللس الحديج بهلللر ر    حرج لذعر سف نييهلًل فنؾلو

  ج عمييؼ نسهلل فيسؾه نؽ قؾلو  عهلللبلهؾف نؾن  الحر كدمحمهللئخ سف 
 مص جخمخجسحسخسمسحصخص مح هتمثحجمججحُّ 

حسهلل اتتدلت عهللئذ  ن   هللا عشيهلل  ي ه اآلل   حيؽ  ،ٔ٘العشكبؾ    َّجضحض
 .(ٕ)سىدو ليهلل  و س نؽ حتب سى  الكتهللم

 )   عػػؽ ذلػػػ، حسػػهلل فػػ  حػػديج سك لهػػؾف نػػؾن  الحػػرج دمحمػػهللس نػػؽ نيػػ  الشبػػ  
سك  فػػػانيؼ لػػػؽ ييػػػدكحؼ كقػػػد  ػػػمؾا فانػػػهلل إنكػػػؼ  كػػػ  ؾا بحػػػي ؽ وػػػ س دػػػفلؾا سىػػػ  الكتػػػهللم عػػػ

 .(ٖ)(ؽ سعيرحؼ نهلل ح  لو إ  سف يتبعش ، عهللا لؾحهللف نؾتب  ي ردقؾا  بهللط 
  صري  عؽ تتاؿ سى  الكتهللم لعمتيؽ في ا ني 

نػؽ  سف هللا تبحهللنو سرشػب ىػ ه ا نػ   بسػهلل سكحػب إلػب نبيػو دمحم : العمج األ لى
 .وفيؾ الستبؾع ا كؿ  نت العمؼ كاليدى، كسف وريعتو ندخت نهلل ندنيهلل

ن كذلػػ لسػهلل كقػع سف نهللعشػد سىػ  الكتػهللم  لعػرؼ حنػو نػؽ بهللطمػو : العمج ال ا يوج
 .  يو نؽ قبميؼ نؽ التحريف كالتبدي ف

ؽ ا ذف ف  الحػديج فيسؾه ن كى ا السعشب لؼ يشفػ الرحهللب  عؽ نراعهلل و نع نهلل
                                         

( ٖٔٙٗو ف " صحيحو " حتهللم سحهلل يج ا نبيهللس، بهللم نهللذحر عؽ  ش  إترائي ، )البخهللن  (ٔ) 
(ٛ/ٜ٘). 
 (.ٖٖٚٓ/ ٜ( )ٖٔٛٚٔنقؼ )   فدير ا ؽ س   حهلل ؼ (ٕ) 
. ك ع  (ٜٖٗ/ٖٕ()ٙ٘ٔ٘ٔ( كنقؼ )ٛٙٗ/ٕٕ( )ٖٔٙٗٔنقؼ )نكاه سحسد ف " ندشده " (ٖ) 

 إتشهلل  ى ا الحديج نحني ندشد ا نهللـ سحسد . 
ف   خريم ك حنيي ا حهلل يج الت  ذحرىهلل الحهللف  ا ؽ حجر ف  فت  البهللنو " نبي   _ " سنيس الدهللنو 

ـ ، حديج نقؼ ٕ٘ٓٓىػ ٕٙٗٔ، ، نتتد  الريهللف،  يرك ، الظبع  ا كلب ؽ نشرؾن البرهللنت
(ٖٖٓٔ( )ٙ/ٖٗٓٛ_ٖٕٗٔ. ) 
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، لكػػػشيؼ بنػػػؾا عمػػػب ذف سزالػػت عػػػشيؼ وػػػبي  السشػػػع السظمػػي، ففحهلل يػػػج ا عػػؽ سىػػػ  الكتػػػهللم
 .  السعشب ال و نؽ سدمحممو دمحمهللس الشي نالحغ

ؽ  ش  إترائي  حػهللف فػ  حػدك   ػين  كبنػدن نعػيؽ، كيتدػؼ فتر ُص الرحهللب  ع
  ذلػ بفنؾن  ال  

 ._ النم  كالشدنتٔ
ا حبػػهللن، ثػػ  عبػػدهللا  ػػؽ تػػالـ كحعػػب ، ن_ سنػػو س ػػ  نػػؽ ندػػمس  سىػػ  الكتػػهللمٕ

، إنسػهلل لخبػركف بسػهلل لنػررف كسصػؾؿ ا تػالـ، سك عػهللنض اكحهللنؾا  لخبػركف بسػهلل عيػر ح بػو
 .  لف   عمب الترديي لسهلل دمحمهللس بو الشب  

ف نػػػؽ ذلػػػػ بهلللتدػػػميؼ  كف ننػػػد ك ثبػػػت، _ لػػػؼ لهػػػؽ الرػػػحهللب  يتمنػػػؾف نهلللدػػػسعؾ ٖ
 .تهللم حسهلل  دؿ عمب ذلػ اآل هللن عشيؼنؽ سى  الكحتب عؽ س  ه عسؽ ستمؼ 

  يػػخعؼ سف نؾتػػب   قمػػت   ػػؽ عبػػهللي سف نؾفػػهلًل البهػػهلللعيد  ػػؽ دمحمبيػػر قػػهللؿعػػؽ تػػ
صػهللحب  شػػ  إتػػرائي ، لػػيس ىػؾ نؾتػػب صػػهللحب الخزػػر فنػهللؿ  حػػ م عػػدك هللا، تػػسعت 

 ظيبػػهلًل فػػ  ) قػػهللـ نؾتػػب عميػػو الدػػالـ لنػػؾؿ    تػػسعت نتػػؾؿ هللا س ػػ   ػػؽ حعػػب لنػػؾؿ
 .(ٔ) ش  إترائي  ...الحديج

                                         

( ٗٚهللم نهللذحر ف  ذىهللم نؾتب إلب الخزر..)، بالبخهللنو ف " صحيحو " حتهللم العمؼ (ٔ) 
، كبهللم نهلللدتحب لمعهلللؼ إذا ت   سو (ٖ٘ٓ/ٔ( )ٛٚركج ف  طمب العمؼ ..)، كبهللم الخ(ٜٕ٘/ٔ)

، بهللم إذا اتتفدمحمر سدمحميرًا عمب سف لنيؼ حهللئظهلًل (، كحتهللم ا دمحمهللنتٖٓٛ_ٜٖٚ/ٔ( )ٕٕٔالشهللي سعمؼ ..)
(، كحتهللم ٙٔٙ/ٙ( )ٕٕٛٚنع الشهللي بهلللنؾؿ ) ، بهللم الذركم(، كحتهللم الذركمٖٗ/ٙ( )ٕٕٚٙ..)

، كحتهللم التفدير، تؾنت الكي  (ٕٔٚ_ٔٔٚ/ٚ()ٖٔٓٗهللس، بهللم طؾفهللف نؽ الدي ، )سحهلل يج ا نبي
كندمؼ ف  " صحيحو " حتهللم الفزهللئ ، ، _ كنهلل بعدىهلل (ٖٛٓ/ٓٔ() ٕٚٚٗ( ك)ٕٙٚٗ( ك)ٕ٘ٚٗ)

 .(ٜٖٔ_ٕٖٔ/٘ٔ( )ٚٔٔٙ( ك)ٖٔٔٙعميو الدالـ، نقؼ ) بهللم نؽ فزهللئ  الخزر
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فيػػػػ ا كوػػػػبيو  ليػػػػ  عمػػػػب نشيػػػػهللج الرػػػػحهللب  فيسػػػػهلل حػػػػهللنؾا لدػػػػسعؾنو نػػػػؽ ا  بػػػػهللن 
 .ا ترائيمي 

نشيػهلل فيػؾ وػهللىد  عمب نهللدمحمهللس بو النػررف كالدػش  فسػهلل كافػيفهلل ص  سنيهلل نعرك   
 .حي كنهلل  هللل  ن كه

الكتػػػػهللم ك الدػػػػش     كىػػػػؾ نػػػػهلل  يؾدمحمػػػػد لػػػػو فػػػػ  فيػػػػ اف قدػػػػسهللف كيبنػػػػب قدػػػػؼ  هلللػػػػج
 .  سك  ك يب  رديي

، كإف حػػػػهللف  لسهػػػػؽ رػػػػحهللب  فيػػػػو بسعشػػػػب صػػػػحي  اوػػػػتس  عميػػػػولفيػػػػ ا  ػػػػر ص ا
ؾدمحميػػو الشبػػؾو حػػهللف نعمؾنػػهلًل لمرػػحهللب ، قػػد  بػػت ، كالتحتو سك ح بػػو نػػؽ حػػ  كدمحمػػوالنظػػع برػػ

هللم لنػػرسكف    حػػهللف سىػػ  الكتػػحػػديج س ػػ  ىريػػرت ن ػػ  هللا عشػػو قػػهللؿ  نشيػػهلل ريػػر نػػهلل حػػديج
 رػػدقؾا سىػػ  الكتػػهللم  )  ، فنػػهللؿ التػػؾنات  بهلللعبرانيػػ  كيفدػػركنيهلل بهلللعربيػػ   ىػػ  ا تػػالـ

ِ َكَنػػػهلل ُسْنػػػِخَؿ ِإَلْيَشػػػهللك   كػػ  ؾىؼ كقؾلػػػؾا ...اآللػػ  ﴾ تػػػؾنت البنػػػرت رلػػػ  نقػػػؼ    ﴿ ُقؾُلػػػؾا رَنشَّػػػهلل ِبػػهللَّللَّ
 .(ٔ)الحديج ،...ٖٙٔ

  (ٕ)فخالص  النؾؿ ف  ا ترائيميهلل  ف  نغر الرحهللب  سنيهلل  ال   سقدهللـ
 .  الدش  نهلللردقو فيؾ حي _  بر دمحمهللس ف  النررف سكٔ
 .بهللط  _  بر دمحمهللس ف  النررف سك الدش   نهللله بو فيؾٕ
 .  و فال يؾص  بهؾنو حنهلًل سك بهللطالً سك له ب _  بر لؼ لف  نهلللردقوٖ

                                         

، سك ىؾ البههللل ، ىؾ  ى  نؾتب صهللحب الخزرو كقع  يؽ ا ؽ دمحمبير كنؾؼ كى ا التسهللنو ال   
  صهللحب نؾتب ، فؽ ا ؽ عبهللي كالحر  ؽ قيس الفخانو رير التسهللنو ال و كقع  ي ،نؾتب ر ر

 .حيحيؽ حسهلل  ندـ، كحال الحديثيؽ ف  الرى  ىؾ الخزر سك ريره
  ندـ  خريجو قريبهلًل. (ٔ) 
(، ٛٓٔ_ٙٓٔ  ويب )صػ س  ،(، كا ترائيميهلل  كالسؾ ؾعهلل  ٜ/ ٔ فدير ا ؽ حثير) (ٕ) 

 (.٘٘_ ٔٗ)صػ ل ىب ا ،ا ترائيميهلل 
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عميػو الكثيػػر ِنػْؽ َنػػْؽ دمحمػهللس بعػػدىؼ نػؽ  النػػ  يؼ نػؽ التػػهللبعيؽ كىػ ا السػشيم دمحمػػرى 
لكؽ كقػع عشيؼ،     مػ ا  بهللن، فاذا اتتثشيت  فدير نجهللىد فسهلل سقكفصحهللم ا ؽ عبهللي

نسهلل ف   مػػ ا  بػهللن  ، كإ بهللع نشيم  الرحهللب  ف  ذلػ عهللصؼنؽ ر ريؽ  ؾتع ف  ذلػ
نػ  نػؽ الغرائػب ، كبػدس الخميهؾنو ف  وػفف ا نبيػهللس نػؽ الشنػهللئص، حهللل و لحنؽ ا بهللطي 

 . السخهلللف  كالخراف 
نػع الدػهؾ  عػؽ  بػهللنىؾ ذحػر  مػػ ا  ن هلل يت   عمب حتب التفدير بهلللسف ؾ كنس

 .  نندىهلل
فتمػػػ ا  بػػهللن إف تػػمست نػػؽ الشكػػهللنت، فانيػػهلل   ثبػػت لػػ ا يهلل، ، ىػػ ا  ظػػف دمحمدػػيؼك 

 .   مػ ا  بهللن ف  حتب التفدير سص  ، كنجهللنب  ذحرإنسهلل  نب  بذؾاىدىهلل حسهلل  ندـ
 .  عيف  إ  سف   حر لبيهللف  م  فييهللسف الفهللئدت نشيهلل   عمست نسهلل  ندـ فند

بػو رهلللبػو حػ م كبيتػهللفن  نػو  نهلليتحػد ؾف  ا ؽ حثير ) ليعمؼ سف سكثػرقهللؿ الحهللف  
 ؼ نهلل سق  فهللئد و لػؾ حػهللف  ،قد   مو  حريف ك بدي ، ك غيير ك فكي ، كنهلل سق  الردؽ فيو

 .(ٔ)(صحيحهللً 
  

                                         

 (.ٓٔ_ٜ/ٔ)نندن   فديره  ك، (ٖٖٛ_ٖٖٚ/٘) فدير ا ؽ حثير (ٔ) 
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 .  حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهللالسطمب ال ا )
سف الحهسػػػػػ  نػػػػػؽ  اكذحػػػػػر  ا فػػػػػي ا نهللنػػػػػهللف  تعريػػػػػف النرػػػػػص لغػػػػػ  كاصػػػػػظالحهللً 

 النرص العبرت كا  عهللظ كح لػ الحهس  نؽ  كران قرص ف  النررف.
 ظرؽ ا ػؽ دمحمػخو لإلتػرائيميهلل  كالنرػص فػ   فدػيره، كنتػؼ فػ  نندنتػو السػشيم 

فيػػػ  نػػػؽ دمحمسمػػػ  العمػػػـؾ التػػػ   زػػػسشيهلل   كسنػػػهلل النرػػػص الػػػ و تيدػػػمكو ا جهللىيػػػهلل، فنػػػهللؿ 
كنػػهلل تػػؾى  ،عميػػو هلل يتؾقػػ  التفدػػيرنػػ  الزػػركنو نشػػو إ  سف ،فػػال  ػػد نػػؽ  فدػػيره ،النػػررف

 هلل.ذلػ زائد ندتغشب عشي
حتػب  ،كقد سكثر بعض السفدريؽ نؽ حههللل  النرص الرحي  كرير الرحي  

الرػػػالت عمػػػييؼ  ،سنيػػػؼ ذحػػػركا نشػػػو نػػػهلل   لجػػػؾز ذحػػػره نسػػػهلل فيػػػو  نرػػػير بسشرػػػب ا نبيػػػهللس
 سك حههللل  نهلل لجب  شخيييؼ عشو. ،الدالـك 

هللم نػػؽ النرػػػص عمػػب نػػػهلل يتؾقػػ  التفدػػػير كسنػػهلل نحػػؽ فهللقترػػػرنهلل فػػ  ىػػػ ا الكتػػ 
   .(ٔ)كعمب نهلل كن  نشو ف  الحديج الرحي  ،عميو

كنػػػؽ  ػػػالؿ نػػػهلل ذحػػػره ا ػػػؽ دمحمػػػخو نمخػػػص نشيجػػػو فػػػ  ا تػػػرائيميهلل  كالنرػػػص 
 النررن  بسهلل يم  

يػػرى ا ػػؽ دمحمػػخو سف النرػػص نػػؽ فشػػؾف العمػػؼ التػػ   تعمػػي  عمنػػهلًل كطيػػدًا بػػهلللنررف، 
  زسشيهلل النررف فال  د نؽ التعرض لتفديره.كبسهلل سف النرص نؽ دمحمسم  العمـؾ الت  

 قدؼ ا ؽ دمحمخو ا ترائيميهلل  كالنرص عسؾنهلًل إلب قدسيؽ 
  ركنو  كىؾ ال و يتؾق  التفدير عميو.

 رير  ركنو  كىؾ ال و   يتؾق  التفدير عميو، سو ندتغشب عشو.
ننده نحسو هللا لبعض السفدريؽ ال يؽ سكن كا قررهلًل    ميػي بسشرػب ا نبيػهللس، 

                                         

 (.ٚٚ/ٔ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
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 كحهؾا نهلل لجب  شخيييؼ عشو، حنر   اك  كتميسهللف كنبيشهلل دمحم عمييؼ الرالت كالدالـ.
سنػػهلل نػػهلل ذحػػره نػػؽ اقترػػهللنه عمػػب الحػػديج الرػػحي ، فيػػؾ نػػشيم حدػػؽ، لكػػؽ ا ػػؽ 

بذرطو عمب نفدو،    سكن  قررهلًل كحههلللػهلل   ػركى حػؾؿ بعػض اآللػهلل ،  دمحمخو لؼ يمتـخ
ذحػػػره فػػػ  نندنػػػ   فدػػػيره بفنػػػو نخترػػػرًا كسطػػػهللؿ فػػػ  تػػػر ىهلل سحيهللنػػػهلًل، كىػػػ ا نتشػػػهللف  نػػػع نػػػهلل 

 .(ٔ)كدمحميخًا، كإف حهللف قد  رم صفحهلًل عؽ حثير نؽ ى ه الركالهلل 
كفػػ  ىػػ ه النرػػ   فػػ  عػػدت نؾا ػػع نػػؽ  فدػػير ا ػػؽ دمحمػػخو لنػػؾؿ بعػػد النرػػص 

... تػػؾنت البنػػرت قرػػ  قرػػص حثيػػرت  رحتيػػهلل لعػػدـ صػػحتيهلل، كلسػػهلل فيػػو نػػؽ ا قػػؾاؿ الفهللتػػدت
راؼ قرػػػ  نؾتػػػب نؤيػػػ  الجبػػػ ، قرػػػ  الػػػ  ي  حسػػػهلل طػػػهلللؾ ، قرػػػ  السهللئػػػدت، تػػػؾنت ا عػػػ

 تيف   
سكن  ف   فديره الركالهلل  ا تػرائيمي ، حغيػره نػؽ حتػب التفدػير إ  سنهلل الذؾحهللن  

 لمر  عمييهلل.  مػ الركالهلل   كؾف   كدمحمدكإذا  ره بنم  ا ترائيميهلل ،لستهللز  فديسنو 
فػػػػ  فكػػػػهللف نحسػػػػو هللا لنػػػػ  نؾقػػػػ  الشهللقػػػػد الحرػػػػي  العػػػػهللنؼ كيؾ ػػػػع ا نػػػػؾن 

نؾا عيهلل، كبي ا لغير سف الذؾحهللن  سود ف  بهللم ا ترائيميهلل  نؽ ا ؽ دمحمخو كريره نػؽ 
 السفدريؽ.

كنسػػػهلل يػػػػدؿ عمػػػب سف الذػػػػؾحهللن  سوػػػد السفدػػػػريؽ انتنػػػهلل ًا لإلتػػػػرائيميهلل ن فمػػػؼ يػػػػدع 
 فرص   سر  كف سف يؾدمحمو ننده الالذع إلييهلل، كإليػ نسهللذج نؽ ذلػ 

 قرج هار ت  مار ت:
الترري  بفف السمكيؽ وربهلل الخسر،  ، كفييهللر  طؾيم ف حر ققهللؿ الذؾحهللن   

كس رج ا ؽ دمحمرير، عؽ ا ؽ ندعؾ ، كا ؽ عبهللي ى ه النر ، ، ، كقتالىهللكزنيهلل بهلللسرست 
كقد نكو ف   ،، كسنيسهلل كقعهلل ف  الخظي  خلت إلييسهلل الخىرت ف  صؾنت انرست   إنيهلل سنكقهلل 

كذحر ، ف  الدّن السشثؾن تؾفهللىهلل الديؾط ى ا البهللم قرص طؾيم  كنكالهلل  نختمف  ات
                                         

 (.ٜٚٗ/ٔ) نشيم ا ؽ دمحمخو، الخبيرو، (ٔ) 
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   فرمييهلل إلب س بهللن  ش  كحهللصميهلل نادمحمع ف...  ا ؽ حثير ف   فديره بعزيهلل،  ؼ قهللؿ
يهلل حديج نرفؾع صحي  نتر  ا تشهلل ، إلب الرهلل ؽ السردكؽ ، إذ ليس فيإترائي 

، ال و   يشظي عؽ اليؾى  نررف إدمحمسهللؿ النر  نؽ رير ، كعهللىر تيهللؽ الالسعرـؾ
النررف عمب نهلل سنا ه هللا  عهلللب، عهللا  ، فشحؽ نتنؽ بسهلل كن  ف فييهللبدو، ك  إطشهللم 
  .(ٔ)سعمؼ بحنين  الحهللؿ

 مص خسمسحصخصُّ  ذحر الذؾحهللن  ف   فدير قؾلو  عهلللب 

 هللن قهللؿ بعد ذحره اآل ،ٕٛٗالبنرت  َّ خل جضحضخضمضحط
كسقؾؿ  ى ه التفهللتير الستشهللقز  لعميهلل كصمت إلب ىت س ا عالـ نؽ دمحمي  كا قؾاؿ  

الييؾ  سقسفىؼ هللا، فجهللؤكا  ي ه ا نؾن لنرد التالعب بهلللسدمسيؽ ن   هللا عشيؼ 
كالتذهيػ عمييؼ، كانغر إلب دمحمعميؼ ليهلل  هللنت حيؾانهلل ك هللنت دمحمسهلل ا ك هللنت وي هلل   لعن ، 

كىه ا ، الير، كدمحمشهللحهللف كذنب نث  ذنب اليردمحمو كنؾؿ نجهللىد  حيي   الري  ليهلل كدمحمو حؾ 
ك  نشنؾؿ عؽ  ش  إترائي  يتشهللقض كيذتس  عمب نهلل   لعن  ف  الغهلللب، ك  لر  سف 
لهؾف نث  ى ه التفهللتير الستشهللقز  نركيهلل عؽ الشب  ملسو هيلع هللا ىلص ك  نسلهلل نره قهللئمو، فيؼ سدمحم  قدنا 

إذا  نرن لػ ى ا عرفت سف الؾادمحمب  ،فيونؽ التفدير بهلللرسو كبسهلل   نجهللؿ لالدمحمتيهلل  
الردمحمؾع ف  نث  ذلػ إلب نعشب الدهيش  لغ  كىؾ نعركؼ ك  حهللدمحم  إلب نحؾم ى ه 

ا نؾن الستعدف  الستشهللقز ، فند دمحمع  هللا عشيهلل تع ، كلؾ  بت لشهلل ف  الدهيش   فدير 
يثبت نؽ كدمحمو صحي      ملسو هيلع هللا ىلص لؾدمحمب عميشهلل السرير إليو كالنؾؿ بو، كلكشو لؼ عؽ الشب 

 بت سنيهلل  شخلت عمب بعض الرحهللب  عشد  الك و لمنررف حسهلل ف  صحي  ندمؼ عؽ 
البراس قهللؿ  حهللف ندمحم  لنرس تؾنت الكي  كعشده فري نربؾم، فتغذتو تحهللب  فجعمت 

نهللؿ   دكن ك دنؾ، كدمحمع  فرتو يشفر نشيهلل  فمسهلل سصب  س ب الشب  ملسو هيلع هللا ىلص ف حر ذلػ لو، ف
 .(ٕ)«ػ الدهيش  نخلت لمنررف م»

                                         

 (.ٜٚٔ-ٛٚٔ/ٔ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٔ) 
 (.ٖ٘ٙ/ٔ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٕ) 



ٗ٘ٔ 

 

 

 َّنيىيييجئحئخئمئمثُّ  نع قؾنو ف  قؾلو  عهلللب قهللؿ الذؾحهللن  ف  قر  نؾتب 
 ...ف  ى ا قرص نختمف    يتعمي  يهلل حثير فهللئدت و قد نك ك   قهللؿ الذؾحهللن  ،ٚٙالبنرت  

(ٔ). 
 مم خلملىليلجمحمخمُّ الذؾحهللن  ف   فديره لنر  ىالؾ قـؾ لؾم قهللؿ 

في  السفدركف نكالهلل  كقررهلًل ف  حيكقد ذحر  قهللؿ  ،ٕٛىؾ    َّىميمجنحنخن
  تيسهلل كبيؽ نؽ قهللؿ بذ س نؽ كليس ف  ذحرىهلل فهللئدت  ىالؾ قـؾ لؾم طؾيم  نتخهلللف 

إتشهلل  صحي ، كرهلللب ذلػ ، كبيؽ ىالؾ قـؾ لؾم  ىر طؾي    يتيدر لو ف  نثمو ذلػ
 نرنهلل بفنهلل   نرّدقيؼ ك كقد س ،، كحهللليؼ ف  الركال  نعركؼنف ؾذ عؽ سى  الكتهللم

الكهللئش  ف  قرص  ، فيؾ الؾدمحمو ف  ح فشهلل لكثير نؽ ى ه الركالهلل نك  يؼ، فهللعرؼ ى ا
 .(ٕ)ا نبيهللس كقؾنيؼ

  

                                         

 (.ٛٗٔ/ٔ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٔ) 
 (.ٔ٘ٙ-ٓ٘ٙ/ٕ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٕ) 
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 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل  السطمب ال الث      
ن حر ىشهلل ا نثم  الت  ذحرىهلل ا نهللنهللف ف   شهلللهلل  فديرىسهلل لشتعػرؼ عمػب نؾقفيسػهلل 

 نؽ رلهلل  النرص " ا ترائيميهلل ".
فنػػد  ظرقػػهلل فػػ   فدػػيرىسهلل لنرػػص ا نبيػػهللس حنرػػ  نػػؾ  كإ ػػراىيؼ كسيػػؾم كيػػؾنس 
ك اك  كتميسهللف كنؾتب عدمحم عمييؼ الرالت كالدالـ، كذحػرا قرػ  تػبف، كقرػ  سصػحهللم 

 النري ، كريرىهلل، ن حر و س نشيهلل ىشهلل لسعرف  نشيم ا نهللنيؽ ف  رلهلل  النرص 
 قرج إ راهيم  ميه الدال :أ ًن: 

 مب ِّّٰرئزئمئنئىئيئربزب ُّ ٍَُّّّ  تعالى:قال هللا 
 لك زثمثنثىثيثىفيفىقيقاك رث نبىبيبرتزتمتنتىتيت
 حئ ننىنينٰىريزيمينيىيييجئ من مكىكيكملىليلامممرنزن
 جس ختمتهتمثحجمججحمحجخمخ حت خئمئهئجبحبخبمبهبجت

 حق مضحطمظجعمعجغمغجفحفخفمف خض حسخسمسحصخصمصجضحض
 مه هلجمحمخمممجنحنخنمنهنجه مل مقجكحكخكلكمكجلحلخل

 يم خلملىليلجمحمخمممىم هت ٰهجيحيخيميهيمئهئمبهبمت
 ٍّ حيخيميىيييٰذٰرٰىٌّ جي جنحنخنمنىنينجهمهىهيه
 مت يئربزبمبنبىبيبرتزت ىئ َُِّّّّٰرئزئمئنئ

  . ٖٔٔ- ٖٛالرهللفهلل    َّىفيفىقيقاك يث نتىتيترثزثمثنثىث

ػ  َتػِنيؼٌ َٛٛفَشَغَر َنْغَرًت ِف  الشُُّجؾـِ )ذحر ا ؽ دمحمخو عشد قؾلو  عهلللب  ) ( ( َفَنػهللَؿ ِإنِّ
نكو سف قؾنػػو حػػهللف ليػػؼ عيػػد لخردمحمػػؾف إليػػو فػػدعؾه إلػػب  ، قػػهللؿ ٜٛ-ٛٛتػػؾنت الرػػهللفهلل  

الخػػركج نعيػػؼ، فحيش ػػ  قػػهللؿ  إنػػ  تػػنيؼ ليستشػػع عػػؽ الخػػركج نعيػػؼ، فيهدػػر سصػػشهللنيؼ إذا 
 ردمحمػػؾا لعيػػدىؼ كفػػ   فكيػػ  ذلػػػ  ال ػػ  سقػػؾاؿ  ا كؿ سنيػػهلل حهللنػػت  ف ػػ ه الحسػػب فػػ  كقػػت 

، فشغر ف  الشجـؾ ليرى كقت الحسب، كاعت ن عؽ الخػركج  نػو  تػنيؼ نػؽ الحسػب، نعمـؾ
كالثهللن  سف قؾنو حهللنؾا نشجسيؽ كحهللف ىػؾ لعمػؼ سحهػهللـ الشجػـؾ فػفكىسيؼ سنػو ستػتدؿ بػهلللشغر 
فػػ  عمػػؼ الشجػػـؾ سنػػو لدػػنؼ، ففعتػػ ن بسػػهلل لخػػهللؼ نػػؽ الدػػنؼ عػػؽ الخػػركج نعيػػؼ كالثهلللػػج سف 



ٖٗ٘ 

 

 

نعشب نغر ف  الشجـؾ سنو نغر كفكر فيسهلل لهؾف نؽ سنره نعيؼ فنهللؿ  إن  تػنيؼ كالشجػـؾ 
نػهلل يػشجؼ نػؽ حهلللػو نعيػؼ، كليدػت  شجػـؾ الدػسهللس، كىػ ا بعيػد كقؾلػو  إنػ  تػنيؼ عمب ىػ ا 

عمب حدب ىػ ه ا قػؾاؿ لحتسػ  سف لهػؾف حنػهلل   حػ م فيػو، ك   جػّؾز سصػال، كيعػهللنض 
، (ٔ)ىػػ ا نػػهلل كن  عػػؽ الشبػػ  س سف إ ػػراىيؼ حػػ م  ػػالل حػػ بهلل ، سحػػدىهلل  قؾلػػو إنػػ  تػػنيؼ

صػػراحهلل، كدمحمػػهللز لػػو ذلػػػ ليػػ ا ا حتسػػهللؿ،  نػػو فعػػ  ذلػػػ نػػؽ سدمحمػػ   كيحتسػػ  إف لهػػؾف حػػ بهلل
هللا إذ قرػد حدػػر ا صػشهللـ، كيحتسػػ  سف لهػؾف نػػؽ السعهللن ػيؽ، فػػاف سنا  سنػو تػػنيؼ فيسػػهلل 
لدػػػػتنب ،  ف حػػػػ  إندػػػػهللف    ػػػػّد لػػػػو سف لسػػػػرض، سك سنا  سنػػػػو تػػػػنيؼ الػػػػشفس نػػػػؽ حفػػػػرىؼ 

جسم  نعػهللنض لمحػديج، كالكػ م ك ك يبيؼ لو، كى اف التفكيالف سكلب،  ف نف  الك م بهللل
 .(ٕ)الررا    لجؾز عمب ا نبيهللس، عشد سى  التحنيي، سنهلل السعهللنيض في  دمحمهللئخت

 ػػ  سطػػهللؿ نحسػػو هللا  لالحػػ  نػػؽ حػػالـ ا ػػؽ دمحمػػخو  ركدمحمػػو عػػؽ عػػهلل ت ا  ترػػهللن،
لعمو لتشخيػو ا نبيػهللس دمحمعمػو لظيػ  نػع سف نشيجػو  ف  ذحر النرص الستعمن  بنر  إ راىيؼ

)كػػؾن   ػػر ًا كتػػالنهلًل عشػػد قؾلػػو  عػػهلللب   -ا  ترػػهللن كا قترػػهللن حسػػهلل قػػهللؿ فػػ  تػػؾنت ا نبيػػهللس
كقػػد س ػػربشهلل عسػػهلل ذحػػره الشػػهللي فػػ  قرػػ  إ ػػراىيؼ لعػػدـ صػػحتيهلل ك ف سلفػػهللظ   -عمػػب إ ػػراىيؼ(

   النررف    نتزييهلل.
، كيالحػػ  حػػ لػ نػػؽ  تػػ  عػػؽ الشبػػ  ملسو هيلع هللا ىلصالثهللإلػػب نػػهلليؾافي الدػػش  نحسػػو هللا كنػػهللؿ 

كالنو  شخييو لشب  هللا إ راىيؼ عميػو الرػالت كالدػالـ عػؽ الكػ م الرػري  الػ و   لسهػؽ 
 سف لحدل نؽ سنبيهللس هللا عمييؼ الدالـ.

كالتؾنيػ  كىػ ا سليػي كا ندػب، (ٖ)كى ه الك بهلل  نحسؾل  عمب سنيهلل نؽ السعػهللنيض

                                         

 نتفي عميو عؽ س   ىريرت. (ٔ) 
 (.ٕٚٗٔ-ٕ٘ٗٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ) 
السعهللنيض  سف يريد الردمحم  سف لهمؼ الردمحم  بهلللكالـ ال و إف صر  بو حهللف ح بهلًل، فيعهللن و  (ٖ) 

بهالـ ر ر يؾافي ذلػ الكالـ ف  المف  كيخهلللفو ف  السعشب، فيتؾىؼ الدهللنع سنو سنا  ذلػ، رريب 
 (.ٕٚٛ/ٗالحديج، س   عبيد، )
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نشدكحػػػ  عػػػؽ الكػػػ م كنػػػؽ كدمحمػػػد نحسػػػ  تػػػهللئغ لجػػػؾز حسػػػ  الكػػػ بهلل  فػػػاف فػػػ  السعػػػهللنض 
عميػػو الدػػالـ حػػ بهلل  إنسػػهلل ىػػؾ حػػ م  عميػػو، كسنػػهلل  دػػسي  الشبػػ  ملسو هيلع هللا ىلص لسػػهلل عػػّرض بػػو إ ػػراىيؼ

 بهللعتبهللن ا فيهللـ.
ْعَ  َقهللَؿ َلهلل ُ َش َّ ِإنِّ  َسَنى )   عهلللب  ؾلوقكذحر ا ؽ دمحمخو عشد  َفَمسَّهلل َ َمَغ َنَعُو الدَّ

ـِ َسنِّ  َسْذَبُحَػ َفهللْنُغْر َنهللَذا َ َرى َقهللَؿ َلهلل َسَ ِت اْفَعْ  َنهلل ُ ْتَنُر َتَتِجُدِن  ِإْف َوهللَس ّللاَُّ فِ    اْلَسَشهلل
هللِ ِريَؽ )  .ٚٓٔ)َكَفَدْيشهللُه ِ ِ ْبٍ  َعِغيٍؼ( تؾنت الرهللفهلل   ....(ِٕٓٔنَؽ الرَّ

 تم  الشهللي ف  ى ا الغالـ السبذر بو ف  ى ا السؾ ع كىؾ اك قهللؿ ا ؽ دمحمخو  
ال  ي ، ى  ىؾ إتسهللعي  سك إتحهللؽ؟ فنهللؿ ا ؽ عبهللي كا ؽ عسر كدمحمسهللع  نؽ التهللبعيؽ 

 ، قهللؿ  سنهلل ا ؽ ال  يحيؽىؾ إتسهللعي . كحجتيؼ نؽ  ال   سكدمحمو ا كؿ سف نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
د هللا، حيؽ ن ن كالده عبد السظمب سف يشحر لعش  إتسهللعي  عميو الدالـ، ككالده عب

، ففداه بسهللئ  نؽ ا      سحد سك  ه كسصهلل ت النرع  عبد هللا[ إف لدر هللا لو سنر زنـخ
كالثهللن  سف هللا  عهلللب قهللؿ بعد  سهللـ قر  ال  ي  كبذرنهلله باتحهللؽ فدؿ ذلػ عمب سف 

سه ، كإنسهلل حهللف نعو ال  ي  ريره كالثهلللج سنو نكو سف إ راىيؼ دمحمر  لو قر  ال ب  ب
بسه  إتسهللعي . كذىب عمّ   ؽ س   طهلللب كا ؽ ندعؾ  كدمحمسهللع  نؽ التهللبعيؽ إلب سف 

ال  ي  إتحهللؽ كحجتيؼ نؽ كدمحمييؽ ا كؿ سف البذهللنت السعركف    راىيؼ بهلللؾا و إنسهلل 
كهللنت باتحهللؽ لنؾلو  فبذرنهلله باتحهللؽ كنؽ كناس إتحهللؽ لعنؾم، كالثهللن  سنو نكو سف 

 .(ٔ)....تب نؽ لعنؾم إترائي  هللا ا ؽ إتحهللؽ ذ ي  هللالعنؾم حهللف له
كقد ا تم  سى  العمؼ ف  ال  ي ؟ ى  ىؾ إتحهللؽ سك إتسهللعي .  قهللؿ الذؾحهللن  

قهللؿ النرطب   فنهللؿ سكثرىؼ  ال  ي  إتحهللؽ كنسؽ قهللؿ   لػ العبهللي  ؽ عبد السظمب 
عؽ دمحمهلل ر، كعم   ؽ كا شو عبد هللا، كىؾ الرحي  عؽ عبد هللا  ؽ ندعؾ ، كنكاه سلزهلل 

س   طهلللب، كعبد هللا  ؽ عسر، كعسر  ؽ الخظهللم، قهللؿ  فيت س تبع  نؽ الرحهللب . 
قهللؿ  كنؽ التهللبعيؽ كريرىؼ  عمنس ، كالذعب ، كنجهللىد، كتعيد  ؽ دمحمبير، كحعب 

                                         

 (.ٕٚٗٔ-ٕ٘ٗٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
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ا حبهللن، كقتهلل ت، كندركؽ، كعهرن ، كالنهللتؼ  ؽ س    رزت، كعظهللس، كننهلل  ، كعبد 
و، كالددو، كعبد هللا  ؽ س   الي ي ، كنهلللػ  ؽ سنس حميؼ الرحسؽ  ؽ تهللبو، كالسير 

قهلللؾا ال  ي  إتحهللؽ، كعميو سى  الكتهلل يؽ الييؾ  كالشرهللنى، كا تهللنه رير كاحد، نشيؼ  
قهللؿ كقهللؿ ر ركف  ىؾ إتسهللعي ، كنسؽ قهللؿ  ،الشحهللي، كا ؽ دمحمرير الظبرو، كريرىسهلل

ػ عؽ ا ؽ عسر كا ؽ عبهللي   لػ س ؾ ىريرت، كس ؾ الظفي  عهللنر  ؽ كا م ، كنكو ذل
سلزهلل، كنؽ التهللبعيؽ تعيد  ؽ السديب، كالذعب ، كيؾت   ؽ نيراف، كنجهللىد، كالربيع 

 ؽ سنس، عدمحم  ؽ حعب النرع ، كالكمب ، كعمنس ، كعؽ ا صسع  قهللؿ  تفلت سبهلل 
عسرك  ؽ العالس عؽ ال  ي  فنهللؿ  لهلل سصسع  سيؽ عخم عشػ عنمػ، كنتب حهللف 

حهللف إتسهللعي  بسه . قهللؿ ا ؽ حثير ف   فديره  كقد ذىب دمحمسهللع  إتحهللؽ بسه ؟ كإنسهلل 
نؽ سى  العمؼ إلب سف ال  ي  ىؾ إتحهللؽ، كحه  ذلػ عؽ طهللئف  نؽ الدم  حتب لنهللؿ 
عؽ بعض الرحهللب  كليس ف  ذلػ حتهللم ك  تش ، كنهلل سعؽ ذلػ  من  إ  عؽ س بهللن 

إلب سنو إتسهللعي ،  سى  الكتهللم، كس   ندمسهلل نؽ رير حج ، كحتهللم هللا وهللىد كنرود
فانو ذحر البذهللنت بهلللغالـ الحميؼ، كذحر سنو ال  ي ، كقهللؿ بعد ذلػ كبذرنهلله باتحهللؽ نبيهلل 

 نؽ الرهلللحيؽ.
كاحتم النهللئمؾف بفنو إتحهللؽ بفف هللا عخ كدمحم  قد س برىؼ عؽ إ راىيؼ حيؽ فهللنؽ 

نب  قؾنو، فيهللدمحمر إلب الذهللـ نع انرس و تهللنت كا ؽ س يو لؾم فنهللؿ  إن  ذاىب إلب 
تييديؽ سنو  عهلل فنهللؿ  نم ىب ل  نؽ الرهلللحيؽ فنهللؿ  عهلللب  فمسهلل اعتخليؼ كنهلل 

ك ف هللا قهللؿ  كفديشهلله   ب  عغيؼ ف حر  لو إتحهللؽ كيعنؾملعبدكف نؽ  كف هللا كىبشهلل 
سنو ف  الغالـ الحميؼ ال و بذر بو إ راىيؼ، كإنسهلل بذر باتحهللؽ، نو قهللؿ  كبذرنهلله 

حميؼ كذلػ قب  سف لعرؼ ىهللدمحمر، كقب  سف لرير لو باتحهللؽ كقهللؿ ىشهلل  بغالـ 
، خدمحمهللج هللا سعمؼ سييسهلل ال  ي قهللؿ ال ،إتسهللعي ، كليس ف  النررف سنو بذر  ؾلد إ  إتحهللؽ

 كنهلل اتتدؿ بو الفرينهللف لسهؽ الجؾام عشو كالسشهللقذ  لو.
كنؽ دمحمسم  نهلل احتم بو نؽ قهللؿ إنو إتسهللعي  بفف هللا كصفو بهلللربر  كف 

كىؾ صبره عمب  ،نيس كذا الكف  ح  نؽ الرهلل ريؽقؾلو  كإتسهللعي  كإ إتحهللؽ حسهلل ف  
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 نو كعد سبهلله نؽ نفدو  ،  إنو حهللف صهلل ؽ الؾعدال ب ، ككصفو بردؽ الؾعد ف  قؾلو
الربر عمب ال ب ، فؾفب بو، ك ف هللا تبحهللنو قهللؿ  كبذرنهلله باتحهللؽ نبيهلل فكي  لفنره 

باتحهللؽ كنؽ كناس   قهللؿ  فبذرنهللىهلل  بحو، كقد كعده سف لهؾف نبيهلل، كسلزهلل فاف هللا
فكي  يتنر   ب  إتحهللؽ قب  إنجهللز الؾعد ف  لعنؾم، كسلزهلل كن  ف   ،إتحهللؽ لعنؾم

ا  بهللن  عميي قرف الكبش ف  الكعب ، فدؿ عمب سف ال  ي  إتسهللعي ، كلؾ حهللف إتحهللؽ 
نشهلله كبسهلل ت .. ؼ قهللؿ .لكهللف ال ب  كاقعهلل  بيت السندي كح  ى ا سلزهلل لحتس  السشهللقذ 

نؽ ا  تالؼ ف  ال  ي  ى  ىؾ إتحهللؽ سك إتسهللعي ، كنهلل اتتدؿ بو السختمفؾف ف  
ذلػ  عمؼ سنو لؼ لهؽ ف  السنهللـ نهلل يؾدمحمب النظع، سك يتعيؽ ندمحمحهللنو  عيشهلل عهللىرا، كقد 

ندمحم  ح  قؾؿ طهللئف  نؽ السحننيؽ السشرفيؽ حهلل ؽ دمحمرير فانو ندمحم  سنو إتحهللؽ، كلكشو 
سهلل تنشهلله ىهللىشهلل، كحهلل ؽ حثير فانو ندمحم  سنو إتسهللعي ، لؼ لدتدؿ عمب ذلػ إ   بعض ن

كدمحمع  ا  ل  عمب ذلػ سقؾى كسص ، كليس ا نر حسهلل ذحره، فانيهلل لؼ  كؽ  كف س ل  
النهللئميؽ بفف ال  ي  إتحهللؽ لؼ  كؽ فؾقيهلل ك  سندمحم  نشيهلل، كلؼ لر  عؽ نتؾؿ هللا صمب 

ك  عي  دمحمدا، كلؼ يبي هللا عميو كتمؼ ف  ذلػ و س، كنهلل نكو عشو فيؾ إنهلل نؾ ؾع س
إ  نجر  اتتشبهللطهلل  نؽ النررف حسهلل سورنهلل إلب ذلػ فيسهلل تبي، ى  نحتسم  ك   نـؾ 
حج  بسحتس ، فهلللؾق  ىؾ ال و   يشبغ  نجهللكز و، كفيو الدالن  نؽ التردمحمي ، بال 

 .(ٔ)نردمحم ، كنؽ ا تتد ؿ بسهلل ىؾ نحتس 
ا قؾاؿ  ا؟ كذحر إتسهللعي  سك إتحهللؽ ذحر ا نهللنهللف ىشهلل ندفل  نؽ ىؾ ال  ي 

كالبعض ي حر  ال   سقؾاؿ  – فييهلل كندبتيهلل  صحهلل يهلل، كذحرا بعض س ل  الفرينيؽ
لؼ يردمحم  ا ؽ دمحمخو نؽ ال  ي   ف حر  فدير اآلل  حفقؾاؿ  -كهلللنرطب   النؾؿ بهلللتؾق 

ئ ، كذحر الخالؼ ف  السدفل ، كذحر النؾليؽ فنو، حسهلل   يردمحم  سحيهللنهلًل ف  بعض السدهلل
 كاكتفب ىشهلل   حر بعض ا  ل  كلؼ يردمحم  نشيهلل قؾً .

 يشسهلل الذؾحهللن   ؾق  ف  السدفل  نغرًا لظؾؿ الخالؼ ف   عييؽ ال  ي  قدلسهلًل 

                                         

 (.ٙٛٗ-ٓٛٗ/ٗ) الندير، الذؾحهللن ، فت  (ٔ) 
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كحديثهلًل، كلعدـ كدمحمؾ   لي  صري  ككا   نؽ الكتهللم كالدش  حدب فيسيؼ لفيد  عييؽ 
تتدؿ بو الفرينهللف لسهؽ كنهلل اال  ي  نؽ ىؾ، فنهللؿ الذؾحهللن  بعد ذحره   ل  الفرينيؽ  

 الجؾام عشو كالسشهللقذ  لو.
 كلع  الرادمحم  عهللا سعمؼ ىؾ النؾؿ النهللئ  بفف ال  ي  ىؾ إتسهللعي  عميو الدالـ

ْرنهللُه ِبِاْتح)  ف هللا ذحر البذهللنت باتحهللؽ بعد الفراغ نؽ قر  ال  ي  فنهللؿ  عهلللب  هللَؽ َكَبذَّ
هللِلِحيؽَ  ْرنهللىهلل ِبِاْتحهللَؽ كسلزهلًل قؾلو  عهلللب  ) ،ؾ  ريرهفدؿ عمب سف الس   (َنِبيِّهلل ِنَؽ الرَّ َفَبذَّ

، فكي  لفنره   ب  إتحهللؽ، كقد كعده  شهللفم  ٔٚ( تؾنت ىؾ  َكِنْؽ َكناِس ِإْتحهللَؽ َلْعُنؾَم 
كىؾ لعنؾم بعده ككص  إتسهللعي  بهلللربر  كف إتحهللؽ... إلب رير ذلػ نؽ ا  ل  

 .س ل  نؽ ا ترائيميهلل في  س ل  النؾؿ بفنو إتحهللؽ سنهلل ك  الت  ذحركىهلل، 
كنكو سنو نؽ حبهللش الجش ،  ، قهللؿ ٚٓٔ)َكَفَدْيشهللُه ِ ِ ْبٍ  َعِغيٍؼ( تؾنت الرهللفهلل  

كقي   إنو الكبش ال و قرم بو كلد ر ـ، ككصفو بعغيؼ ل لػ، سك  نو نؽ عشد هللا سك 
ل ال س ظرم،   سود  نبهللط   النرص سف ال  ي  قهللؿ   راىيؼ  نو نتنب ، كنكو ف

ؼ بررؾ عش  ل ال  رحسش ، كسنو سنر الذفرت عمب حمنو فمؼ  نظع، فحيش   دمحمهللسه كسصر 
 .(ٔ)توقرص ى ه اآلل  ك رحشهلله لعدـ صح الكبش نؽ عشد هللا، كقد سكثر الشهللي ف 

- كسوهللن إلب  ؾىيشونفدو،  نع التـخيمح  نشو لؼ لظ  ىشهلل ف  النر  حسهلل 
كعدـ ا عتسهلل  عميو  -كيفيؼ نؽ حالنو سنو سعرض عؽ ذلػ بدبب  ع  النرص

 كنث  ى ا النؾؿ يتكرن ف  عدت نؾا ع.
 : ميه الدال  ثا يًا: قرج أرمب

 من هلجمحمخمممجنحنخنُّ  قال هللا تعالى: 
 خلملىليلجمحمخمممىم هئ هنجهمهٰهجيحيخيميهيمئ

  .ٗٗ – ٔٗص   َّميىيييٰذٰر جنحنخنمنىنينجهمهىهيهجيحيخي يم

                                         

 (.ٕٚٗٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
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كقد س رج سحسد ف  الخىد،  نكال  قر  طؾيم  كاتتشكرىهلل، فنهللؿ  ذحر الذؾحهللن  
حهلل ؼ، كا ؽ عدهللكر عؽ ا ؽ عبهللي قهللؿ  إف الذيظهللف عرج إلب الدسهللس، فنهللؿ  كا ؽ س   

لهلل نم تمظش  عمب سيؾم، قهللؿ هللا  لند تمظتػ عمب نهلللو ككلده كلؼ ستمظػ عمب 
دمحمدده، فشخؿ فجسع دمحمشؾ ه، فنهللؿ ليؼ  قد تمظت عمب سيؾم ففنكن  تمظهللنكؼ، فرهللنكا 

بهلللسغرم، كبيشسهلل ىؼ بهلللسغرم إذا ىؼ  نيرانهلل  ؼ صهللنكا نهللس، فبيشهللىؼ ف  السذرؽ إذا ىؼ
بهلللسذرؽ. ففنت  طهللئف  نشيؼ إلب زنعو، كطهللئف  إلب سىمو، كطهللئف  إلب بنره، كطهللئف  

إلب رشسو كقهللؿ  إنو   لعترؼ نشكؼ إ  بهلللسعركؼ، فف ؾه بهلللسرهللئب بعزيهلل عمب 
بعض، فجهللس صهللحب الخنع فنهللؿ  لهلل سيؾم سلؼ  ر إلب نبػ سنت  عمب زنعػ نهللنا 

رقتو؟  ؼ دمحمهللس صهللحب ا   ، فنهللؿ  لهلل سيؾم سلؼ  ر إلب نبػ سنت  إلب إ مػ عدكا ففح
لهلل سيؾم سلؼ  ر إلب نبػ سنت  إلب بنرؾ عدكا  ف ىب  يهلل،  ؼ دمحمهللس صهللحب البنر فنهللؿ 

ف ىب  يهلل؟  ؼ دمحمهللسه صهللحب الغشؼ فنهللؿ  لهلل سيؾم سلؼ  ر إلب نبػ سنت  عمب رشسػ 
ؼ ف   يت سكبرىؼ، فبيشسهلل ىؼ لفكمؾف كيذربؾف عدكا ف ىب  يهلل؟ ك فر  ىؾ لبشيو فجسعي

إذ ىبت ني  فف    بفنحهللف البيت ففلنتو عمييؼ، فجهللس الذيظهللف إلب سيؾم برؾنت رالـ 
لهلل سيؾم سلؼ  ر إلب نبػ دمحمسع  شيػ ف   يت سكبرىؼ فبيشسهلل ىؼ  بفذنيو قرطهللف فنهللؿ 

نسيتيؼ حيؽ لفكمؾف كيذربؾف إذ ىبت ني  س    بفنحهللف البيت ففلنتو عمييؼ، فمؾ 
ا تمظت  نهللسىؼ كلحؾنيؼ بظعهللنيؼ كورا يؼ؟ فنهللؿ لو سيؾم  ففيؽ حشت؟ قهللؿ  حشت 

نعيؼ، قهللؿ  فكي  انفمت؟ قهللؿ انفمت، قهللؿ سيؾم سنت الذيظهللف  ؼ قهللؿ سيؾم سنهلل اليـؾ 
كيؾـ كلد ش  سن ، فنهللـ فحمي نستو كقهللـ لرم ، فرف إ ميس نن  تسعيهلل سى  الدسهللس 

الدسهللس فنهللؿ  سو نم إنو قد اعترؼ فدمظش  عميو فان     كسى  ا نض،  ؼ عرج إلب
ستتظيعو إ  بدمظهللنػ، قهللؿ  قد تمظتػ عمب دمحمدده كلؼ ستمظػ عمب قمبو، فشخؿ فشفخ 

 حت قدنو نفخ  قر  نهلل  يؽ قدنو إلب قرنو، فرهللن قرح  كاحدت كسلن  عمب الرنهلل  حتب 
س   رى لهلل سيؾم قد نخؿ  دا حجهللم قمبو، فكهللنت انرس و  دعب عميو، حتب قهلللت لو  

عهللا    نؽ الجيد كالفهللق  نهلل إف بعت قركن   رري  ففطعستػ فهلل ع هللا سف لذفيػ 
كيريحػ قهللؿ  كيحػ حشهلل ف  الشعؼ تبعيؽ عهللنهلل فهللصبرو حتب نكؾف ف  الزراس تبعيؽ 
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عهللنهلل، فكهللف ف  البالس تبع تشيؽ ك عهلل فجهللس دمحمبري  يؾنهلل فدعهلل  يده،  ؼ قهللؿ قؼ، فنهللـ 
ؽ نههللنو كقهللؿ  انحض  ردمحممػ ى ا نغتد  بهللن  كورام فرحض  ردمحممو فشبعت فشحهلله ع

عيؽ، فنهللؿ ارتد ، فهللرتد  نشيهلل،  ؼ دمحمهللس سلزهلل فنهللؿ  انحض  ردمحممػ فشبعت عيؽ 
س رى فنهللؿ لو اورم نشيهلل، كىؾ قؾلو  انحض  ردمحممػ ى ا نغتد  بهللن  كورام كسلبدو 

نرس و فمؼ  عرفو، فنهلللت  لهلل هللا حم  نؽ الجش ، فتشحب سيؾم فجمس ف  نهللحي  كدمحمهللس  ا
عبد هللا سيؽ السبتمب ال و حهللف ىهللىشهلل؟ لع  الكالم قد ذىبت بو سك ال ئهللم كدمحمعمت 

 كمسو تهللع ، فنهللؿ  كيحػ سنهلل سيؾم قد ن  هللا عم  دمحمددو. كن  عميو نهلللو ككلده عيهللنهلل 
و كنثميؼ نعيؼ، كسنظر عميو دمحمرا ا نؽ ذىب، فجع  لف   الجرا   يده  ؼ لجعمو ف   ؾب

لهلل نم نؽ  كيشذر حدهللسه كيف  ه فيجع  فيو، ففكحب هللا إليو لهلل سيؾم سنهلل وبعت؟ قهللؿ 
 ذا ال و لذبع نؽ فزمػ كنحستػ.

كفػػ  ىػػ ا نكػػهللنت وػػديدت، فػػاف هللا تػػبحهللنو   لسهػػؽ الذػػيظهللف نػػؽ نبػػ  نػػؽ سنبيهللئػػو 
كيدػػمو عميػػو ىػػ ا التدػػميو العغػػيؼ. كس ػػرج سحسػػد فػػ  الخىػػد، كعبػػد  ػػؽ حسيػػد، كا ػػؽ س ػػ  

هلل ؼ، كا ؽ عدهللكر عؽ ا ؽ عبهللي قهللؿ  إف إ ميس قعػد عمػب الظريػي كس ػ   هلل ؾ ػهلل يػداكو ح
الشػػهللي، فنهلللػػت انػػرست سيػػؾم  لػػهلل عبػػد هللا إف ىهللىشػػهلل نبتمػػب نػػؽ سنػػره حػػ ا كحػػ ا فيػػ  لػػػ سف 
 داكيو قهللؿ  نعؼ بذرم إف سنهلل وفيتو سف لنؾؿ سنت وػفيتش    سنيػد نشػو سدمحمػرا ريػره. فف ػت 

هللؿ  كيحػػػ ذاؾ الذػػيظهللف،  عمػػ  إف وػػفهللن  هللا سف سدمحممػػدؾ سيػػؾم فػػ حر  لػػو ذلػػػ، فنػػ
نهللئػػػ  دمحممػػػدت، فمسػػػهلل وػػػفهلله هللا سنػػػره سف لف ػػػ   ػػػغثهلل فيزػػػربيهلل بػػػو، فف ػػػ  عػػػ قهلل فيػػػو وػػػسراخ 

  .(ٔ)فزربيهلل  رب  كاحدت
حهػػؼ الحيػػ  كقػػد ذحػػر ا نهللنػػهللف فؾائػػد فنييػػ  عشػػد الكػػالـ فػػ  ىػػ ه النرػػ ، كىػػ  

 .كالحشج كالحم  كالكفهللنت
 
 

                                         

 (.ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٔ) 
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 قرج رم س  ميه الدال :ًا: ثال 
 يل ىقيقاكلكمكىكيكملىل يف يثىفُّ  قال هللا تعالى:

 جب زيمينيىيييجئحئخئمئهئ ري امممرنزنمنننىنينٰى
 خس مثحجمججحمحجخمخجسحس هت حبخبمبهبجتحتختمت

  .ٛٗٔ – ٜٖٔالرهللفهلل    َّمسحصخصمصجض

كالنػػػػػراسا   ذحػػػػر ا نهللنػػػػػهللف بعػػػػػد  فدػػػػػيرىسهلل لنرػػػػػ  يػػػػػؾنس عميػػػػػو الدػػػػػالـ بهلللمغػػػػػ 
سوػػػػيهللس حثيػػػػرت كقػػػػد ذحػػػػر الشػػػػهللي فػػػػ  قرػػػػ  يػػػػؾنس   ا ػػػػؽ دمحمػػػػخو  ، قػػػػهللؿكالتفدػػػػير التحميمػػػػ 

 .(ٔ)ستنظشهللىهلل لزع  صحتيهلل
سنيػػػؼ يخيػػػدكف  كنكو  ،سنيػػػؼ يخيػػػدكف بزػػػع  ك ال ػػػيؽ سلفػػػهلل كنكو  كقػػػهللؿ الذػػػؾحهللن  

 .(ٕ)بزع  كسنبعيؽ سلفهلل، ك  يتعمي بهلللخالؼ ف  ى ا حثير فهللئدت
، كإنسهلل عػؽ سنػو لػؽ لزػيي هللا عميػو بعػد فراقػو لنؾنػو، س عميو الدالـفشخىؾا يؾن

قػ ان السعهللصػ  ك فكيػد  شخيػو ا نبيػهللس عمػييؼ الدػالـ عػؽ التمػؾل بففهللعتسد ا نهللنهللف عمػب 
 عرستيؼ، ك فشيد ى ه السركيهلل  كبيهللف عدـ صحتيهلل.

 النرع . كى ، عشد الكالـ ف  ى ه النر فنيي   تئدهللفكقد ذحر ا نهللنهللف  
 قرج دا د  ميه الدال :ًا: رابع

 منىنينجهمهىهيهجي خن خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنُّ  تعالى:قال هللا 

 زب رب ُِّّّٰرئزئمئنئىئيئ َّ خيميىيييٰذٰرٰىٌٍّّ حي
 مكىكيكمل لك مثنثىثيثىفيفىقيقاك مبنبىبيبرتزتمتنتىتيترثزث

 حبخب  هئجب حئخئمئ جئ ىنينٰىريزيمينيىييي نن ىليلامممرنزنمن
 جسحسخسمسحصخصمصجضحضخضمض مخ متهتمثحجمججحمحجخ خت مبهبجتحت

 خم لكمكجلحلخلملهلجمحم خك مظجعمعجغمغجفحفخفمفحقمقجكحك حط

                                         

 (.ٕٓ٘ٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
 (.ٜٔٗ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٕ) 
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 – ٚٔص   َّ مس ميهيمئهئمبهبمتهتمثهث خي ممجنحنخنمنهنجهمهٰهجيحي
ٕٙ . 

قر   اك   شهللقميهلل دمحمسع رفير نؽ السفدريؽ كنحهللكل  بعزيؼ نفعيهلل نػع نػهلل فييػهلل 
 كالرت  عمييؼ الرالت كالدالـ، كى ا  دهللى   يؽ. إندهللي بسنهللـ ا نبيهللسنؽ  

كسدمحمهللم الخنخذرو عؽ الدػتاؿ فانػو قػهللؿ  حػفف هللا قػهللؿ لشبيػو ...  قهللؿ ا ؽ دمحمخو 
س  اصػػبر عمػػب نػػهلل لنؾلػػؾف، كعغػػؼ سنػػر السعرػػي  فػػ  سعػػيؽ الكفػػهللن  ػػ حر قرػػ   اك ، 

 ػؼ زّؿ زلػ  فؾبخػو هللا عمييػهلل فهللتػتغفر كسنػهللم، فسػهلل الغػؽ بهػؼ كذلػ سنو نب  حريؼ عشػد هللا 
نػػػع حفػػػرحؼ كنعهللصػػػيهؼ كىػػػ ا الجػػػؾام   لخفػػػب نػػػهلل فيػػػو نػػػؽ تػػػؾس ا  م نػػػع  اك  عميػػػو 
الدالـ حيػج دمحمعمػو نثػهلل  ييػد  هللا بػو الكفػهللن، كصػر  بفنػو زؿ كسف هللا كبخػو عمػب زلتػو، 

 .(ٔ)كنعهللذ هللا نؽ ذحر ا نبيهللس بسث  ى ا
لشبيشػػهلل  عػػهلللب خو انتنػػهلل ه لمخنخذػػرو عشػػد ذحػر السشهللتػػب   ػػيؽ قػػؾؿ هللا ذحػر ا ػػؽ دمحمػػ

مليوومن  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ووا ا قي م ووى م  ا ي د  ذ ا اأْل ْرووِد ِإ َّووهي أ  َّابٌ ، كقؾلػػو  اْةووِبْر    ْبوود   ا د  ، حيػػج   اْذكيووْر   
 س   ا ؽ دمحمخو عمب الخنخذرو عدـ  ف بو نع نب  هللا  اك  عميو الدالـ.

هلل ا ؽ دمحمخو لػؼ لعنػب عمػب بعػض ا وػيهللس ك عنػب عمػب اآل ػر كاتػتبعدىهلل لسػهلل سن
ىػػؾ الغهلللػػب إ  سنػػو كقػػع نسػػهلل حػػ ن نشػػو نحسػػو هللا، فنػػد نػػخه  اك  كسكن  قػػؾؿ عمػػ   ) نػػؽ 
حّدل بسهلل لنؾؿ ىت س النرهللص ف  سنػر  اك  عميػو الدػالـ دمحممد ػو حػديؽ لسػهلل ان كػب نػؽ 

 حرن  نؽ نفع هللا قدنه(.
نشيجػػو بهلل  ترػػهللن كعػػدـ ا عتسػػهلل  عمػػب الركالػػهلل  الؾاىيػػ   لكػػؽ ا ػػؽ  دمحمػػخو عػػؽ

كنحػؽ نػ حر  فحذد عػد  نػؽ الركالػهلل  فػ  قرػ   اك  كبعزػيهلل لخػ  بسنػهللـ الشبػؾت، لنػؾؿ 
نؽ ذلػ نهلل ىؾ سوير كسقرم إلب  شخيو  اك  عميو الدالـ  نكو سف سى  زنػهللف  اك  عميػو 

كدمحميػػهلل إذا سعجبتػػو، كحهللنػػت الدػػالـ حػػهللف لدػػفؿ بعزػػيؼ بعزػػهلل سف يشػػخؿ لػػو عػػؽ انرس ػػو فيتخ 
ليؼ عهلل ت ف  ذلػ   يشكركنيهلل، كقد دمحمهللس عؽ ا نرهللن فػ  سكؿ ا تػالـ وػ س نػؽ ذلػػ، 

                                         

 (.ٕٓٙٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
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فهلل في سف كقعت عيؽ  اك  عمب انرست ندمحم  ففعجبتو، فدفلو الشخكؿ عشيهلل ففعػ ، ك خّكدمحميػهلل 
 اك  عميػػو الدػػالـ فؾلػػد لػػو نشيػػهلل تػػميسهللف عميػػو الدػػالـ، كحػػهللف لػػداك   دػػع ك دػػعؾف انػػرست، 
فبعػج هللا إليػو نالئكػ  نثػهلل  لنرػتو، فنػهللؿ سحػدىسهلل إف ىػ ا س ػ  لػو  دػع ك دػعؾف نعجػػ  
إوػػهللنت إلػػب سف ذلػػػ الردمحمػػ  لػػؼ  كػػؽ لػػو إ   مػػػ السػػرست الؾاحػػدت، فنػػهللؿ سكفمشييػػهلل إوػػهللنت إلػػب 

انرس ػػػو ففدمحمهللبػػو  اك  عميػػػو الدػػػالـ بنؾلػػػو  لنػػػد عمسػػػػ  تػػتاؿ  اك  نػػػؽ الردمحمػػػ  الشػػػخكؿ عػػػؽ
فنهللنت الحج  عميو   لػ، فتبدؼ السمكهللف عشػد ذلػػ كذىبػهلل كلػؼ  بدتاؿ نعجتػ إلب نعهللدمحمو،

 يرىسهلل، فذعر  اك  سف ذلػ عتهللم نؽ هللا لو عمب نهلل كقع فيو.
ك   نتز  ى ه النر  عمب ى ه الركال  سف  اك  عميو الدالـ كقع   ؼ قهللؿ 

فيسهلل   لجؾز ورعهلل، كإنسهلل عؾ ب عمب سنر دمحمهللئخ، حهللف يشبغ  لو سف يتشخه عشو لعمّؾ 
 نر بتو كنتهللن   يشو، فانو قد لعهلل ب الفزالس عمب نهلل   لعهلل ب عميو ريرىؼ، حسهلل قي  

كسلزهلل فانو حهللف لو  دػع ك دػعؾف انػرست، فكػهللف  حدشهلل  ا  ران تي هلل  السنربيؽ،
 .تتكثهللن نؽ الشدهللس، كإف حهللف دمحمهللئخارشيهلل عؽ ى ه السرست فؾقع العتهللم عمب ا 

كىػػ  التػػ  حػػ ن نشيػػهلل عمػػب سف  دػػريؽنكالػػ  نذػػيؾنت عػؽ السفا ػػؽ دمحمػػخو  ػؼ ذحػػر 
كنكو ىػػ ا الخبػػر عمػػب كدمحمػػو ر ػػر، كىػػؾ سف  اك   صػػحت الركالػػ  عشػػو، فنػػهللؿ ا ػػؽ دمحمػػخو 

انفر  يؾنهلل ف  نحرابو لمتعبد، فد   عميو طهللئر نؽ حؾت فؾقع  يؽ يدلو ففعجبو، فسػد يػده 
ليف ػػػػ ه فظػػػػهللن عمػػػػب الكػػػػؾت فرػػػػعد  اك  ليف ػػػػ ه، فػػػػرسى نػػػػؽ الكػػػػؾت انػػػػرست  غتدػػػػ  عريهللنػػػػ  

فعجبتو،  ؼ انررؼ فدفؿ عشيهلل فف بر سنيهلل انرست ندمحم  نؽ دمحمشده، كسنػو  ػرج لمجيػهلل  نػع ف
الجشػػد، فكتػػب  اك  إلػػب سنيػػر  مػػػ الحػػرم سف لنػػدـ ذلػػػ الردمحمػػ  لنهلل ػػ  عشػػد التػػهلل ؾ ، كىػػؾ 
نؾ ػػع قػػ  نػػهلل  خمػػص سحػػد نشػػو، فنػػدـ ذلػػػ الردمحمػػ  فنهلل ػػ  حتػػب قتػػ  وػػييدا، فتػػخكج  اك  

دمحم  لمنت ، ك خكدمحمو انرس و بعده نػع سنػو حػهللف لػو  دػع انرس و فعؾ ب عمب  عريزو ذلػ الر 
ك دعؾف انرست تؾاىهلل، كقي   إّف  اك  ىّؼ   لػ حمو كلؼ لفعمو، كإنسػهلل كقعػت السعهلل بػ  عمػب 
ىسػػو  ػػ لػ، كنكو سف الدػػبب فيسػػهلل دمحمػػرى لػػو نثػػ  ذلػػػ سنػػو سعجػػب بعمسػػو، كعيػػر نشػػو نػػهلل 
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 .(ٔ)لنتز  سنو   لخهللؼ الفتش  عمب نفدو ففتؽ  تمػ النر 
كقد ا تم  السفدركف ف  ذنب  اك  ال و اتتغفر لو ك هللم قهللؿ الذؾحهللن   

عشو عمب سقؾاؿ  ا كؿ سنو نغر إلب انرست الردمحم  الت  سنا  سف  كؾف زكدمحم  لو، ح ا قهللؿ 
قهللؿ الخدمحمهللج  كلؼ يتعسد  اك  الشغر إلب السرست لكشو عهللك  الشغر  ،تعيد  ؽ دمحمبير كريره

 ،النؾؿ الثهللن  سنو سنت  زكدمحميهلل ف  دمحمسم  الغخات  ،عميو إلييهلل، كصهللن  ا كلب لو كالثهللني 
حهللف  -كىؾ قهللئد دمحمشده-الرابع سف سكنيهلل ،الثهلللج سنو نؾى إف نهلل  زكدمحميهلل سف يتخكدمحميهلل

 ظب  مػ السرست فمسهلل رهللم  ظبيهلل  اك  فخكدمحمت نشو لجاللتو فهللرتؼ ل لػ سكنيهلل، فعتب 
ب قت  سكنيهلل حسهلل حهللف لجخع الخهللنس سنو لؼ لجخع عم ،هللا عميو حيج لؼ يترحيهلل لخهللطبيهلل

عمب نؽ ىمػ نؽ الجشد،  ؼ  خكج انرس و فعهلل بو هللا عمب ذلػ،  ف ذنؾم ا نبيهللس كإف 
قب  سف لدسع نؽ اآل ر حسهلل  الدهلل ي سنو حهؼ  حد الخرسيؽ ،صغر  في  عغيس 

كسقؾؿ  الغهللىر نؽ الخرؾن  الت  كقعت  يؽ السمكيؽ  عريزهلل لداك  عميو ، قدنشهلل
طمب نؽ زكج السرست الؾاحدت سف يشخؿ لو عشيهلل كيزسيهلل إلب ندهللئو، ك  يشهللف  الدالـ سنو 

ى ا العرس  الكهللئش  لألنبيهللس، فند نبيو هللا عمب ذلػ كعرض لو بانتهللؿ نالئكتو إليو 
قهللؿ كقد  ،ليتخهللصسؾا ف  نث  قرتو حتب لدتغفر ل نبو كيتؾم نشو فهللتتغفر ك هللم

بذر كسكؿ ا نبيهللس، ككقع لغيره نؽ ا نبيهللس نهلل كىؾ س ؾ كال تبحهللنو كعرب ر ـ نبو فغؾى 
 ؼ س بر تبحهللنو سنو قب  اتتغفهللنه ك ؾبتو قهللؿ  فغفرنهلل لو ذلػ  ،قرو هللا عميشهلل ف  حتهللبو

قهللؿ عظهللس الخراتهللن  كريره  إف  اك  بن  تهللدمحمدا  ،سو  ذلػ ال نب ال و اتتغفر نؽ
 .(ٕ)سنبعيؽ يؾنهلل حتب نبت الرع  حؾؿ كدمحميو كرسر نستو

ب كفشد ا ػؽ دمحمػخو كالذػؾحهللن  عػؽ النرػ  لخردمحمػهلل نػؽ العيػدت كتػمسهلل، لكػؽ لؾ عن
الكسػػػػهللؿ  كحػػػػده، ك هللبعػػػػهلل بعػػػػض السفدػػػػريؽ الػػػػ يؽ ذحػػػػركا النرػػػػ   ػػػػدكف  عنيػػػػب، كنػػػػؽ 
السفدػػػػريؽ نػػػػؽ سيػػػػد النرػػػػ ، كبعزػػػػيؼ ذحرىػػػػهلل كن ىػػػػهلل حهلللخنخذػػػػرو كالػػػػرازو كالبيزػػػػهللكو 

                                         

 (.ٕٗٙٔ-ٕٕٙٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
 (.ٛٓ٘/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٕ) 
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 كالشدف  كس   حيهللف كالخهللزف كريرىؼ.
، فيػ  قرػ  بهللطمػ  ك  (ٔ)...ا  بهللنيؾف نؽ سى  الكتػهللم   يمتفت إلب نهلل تظره

  ميي بسنهللـ ا نبيهللس كى ه النر  نبثؾ   ف  حتب قرص ا نبيهللس كبعض حتب التفدير. 
التػ  ىشػهلل فػ  حػي  اك  عميػو الدػالـ نػؽ قبيػ  ا تػرائيميهلل  ا نهللنػهللف كنػهلل سكن ه 

كفييػػهلل  ،(ٕ)هللؿ البيزػػهللكو ك  صػػح  ليػػهلل، كىػػؾ ىػػراس كافتػػراس حسػػهلل قػػس ػػ كىهلل نػػؽ حتػػب الييػػؾ  
 .(ٖ)سكهللذيب بهللطم     ميي بففرا  الشهللي فزاًل عؽ نب  هللا  اك 

الرػؾن حهػؼ  كقد ذحر ا نهللنهللف بعض الفؾائد عشد الكالـ ف  ىػ ه النرػ  نشيػهلل 
 ،طمػػػب الؾ لػػػ  كالنزػػػهللس، كاليسػػػيؽ عمػػػب السػػػدع كالتسهلل يػػػ  حسػػػهلل فػػػ  تػػػؾنت تػػػبف، كحهػػػؼ 

   كالذراك  ف  ا نالؾ كالعنؾ  كالسشع نؽ الغمؼ.
 ًا: قرج سميسان  ميه الدال :خامد
 جب زيمينيىيييجئحئخئمئهئ ري ٰىُّ  :قال هللا تعالى

 جض جخمخجسحسخسمسحصخصمص مح حبخبمبهبجتحتختمتهتمثحجمججح
 حل حفخفمفحقمقجكحكخكلكمكجل جف حضخضمضحطمظجعمعجغمغ

  .ٓٗ – ٖٗص   َّخلمل
 النر   بعهلًل لسؽ  ندنو نؽ السفدريؽ.كالذؾحهللن  ذحر ا ؽ دمحمخو 
كا تم  الشهللي ف  قرص ى ه اآلل ، فنهللؿ الجسيؾن  إف  قهللؿ ا ؽ دمحمخو 

س ردمحمتيهلل لو  تميسهللف عميو الدالـ عر ت عميو  ي  حهللف كن يهلل عؽ س يو كقي  
الذيهللطيؽ نؽ البحر، كحهللنت ذكا  سدمحمشح ، كحهللنت سل  فري، كقي   سكثر فتذهللر  

ؿ  ، ففت  ل لػ، كقهلل«العرر»الذسس كفهلل تو صالت العذ  بهلللشغر إلييهلل حتب رربت 
                                         

 (.ٛ٘ٔ/ٕ) الذفهلل  تعريف السرظفب، النهلل   عيهللض، (ٔ) 
 (.ٕٚ/٘) سنؾان التشخي  كستران التفكي ، البيزهللكو، (ٕ) 
(، البحر السحيو ، س ؾ حيهللف ) (، زا  السدير، ا ؽ الجؾزو ) (، ٘ٔٗ/ٙ فدير ا ؽ حثير، ) (ٖ) 

 (.ٜٖٖ/ٙ) كالرازو كالبنهللع  كس ؾ الدعؾ  ) (،س ؾاس البيهللف، الذشنيظ ،
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ن كا عمّ  الخي  كطفي لزرم سعشهللقيهلل كعراقيبيهلل بهلللدي  حتب عنرىهلل لسهلل حهللنت تبب 
فؾا  الرالت، كلؼ يترؾ نشيهلل إ  اليدير، فف دلو هللا سترع نشيهلل كى  الري ، كسنكر 

بعض العمسهللس ى ه الركال  كقهللؿ   فؾيت الرالت ذنب   لفعمو تميسهللف كعنر الخي  
عمو تميسهللف عميو الدالـ؟ كسو ذنب لمخي  ف   فؾيت لغير فهللئدت   لجؾز، فكي  لف

إنسهلل عنرىهلل ليفكميهلل الشهللي، كحهللف زنهللنيؼ زنهللف نجهللع  فعنرىهلل  الرالت فنهللؿ بعزيؼ 
 نربهلل إلب هللا، كقهللؿ بعزيؼ، لؼ  فتو الرالت ك  عنر الخي ،    حهللف لرم  فعر ت 

غ نؽ صال و قهللؿ عميو الخي  ففوهللن إلييؼ ففزالؾىهلل حتب   مت اصظبال يهلل فمسهلل فر 
نّ كىهلل عمّ  فظفي لسد  عمييهلل  يده حران  ليهلل كنحب ، كقي  إف السد  عمييهلل حهللف كتسهلل 

َفنهللَؿ ِإنِّ  َسْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر َعْؽ ِذْحِر  ،ف  تؾقيهلل كسعشهللقيهلل  ؾتؼ حبس ف  تبي  هللا
تميسهللف  َنبِّ  نعشب ى ا لختم  عمب حدب ا  تالؼ ف  النر ، ففنهلل ال يؽ قهلللؾا إف

عنر الخي  لسهلل اوتغ   يهلل حتب فهلل تو الرالت فهلل تمفؾا ف  ى ا عمب  ال   سقؾاؿ  سحدىهلل 
سف الخير ىشهلل يرا  بو الخي ، كزعسؾا سف الخي  لنهللؿ ليهلل  ير، كسحببت بسعشب  ر ر  سك 

بسعشب فع  يتعدى بسؽ حفنو قهللؿ  ر ر  حب الخي  فذغمش  عؽ ذحر نب ، كاآل ر  
« ِإْف َ َرَؾ َ ْيراً »بو السهللؿ،  ف الخي  كريرىهلل نهللؿ فيؾ حنؾلو  عهلللب  سف الخير ىشهلل يرا 

سو نهلل ، كالثهلللج  سف السفعؾؿ نح كؼ، كحب الخير نردن كالتندير  سحببت ى ه 
الخي  نث  حب الخير، فذغمش  عؽ ذحر نب ، كسنهلل ال يؽ قهلللؾا  حهللف لرمب فعر ت 

إن  سحببت حب الخير ال و عشد هللا ف  عميو الخي  ففوهللن بازالتيهلل فهلللسعشب سنو قهللؿ  
اآل رت بدبب ذحر نب ، كوغمش  ذلػ عؽ الشغر إلب الخي  َحتَّب َ ؾاَنْ  ِبهللْلِحجهللِم 

الزسير لمذسس كإف لؼ يتندـ ذحرىهلل، كلكشيهلل  فيؼ نؽ تيهللؽ الكالـ كذحر العذ  
لنتزييهلل، كالسعشب حتب رهلل ت الذسس، كقي   إف الزسير لمخي ، كنعشب  ؾان  

ن كا  لحجهللم   مت اصظبال يهلل كا كؿ سوير كسعير ُن ُّكىهلل َعَم َّ سو قهللؿ تميسهللف بهلل
ؾِؽ َكاْ َْعشهللِؽ الدؾؽ دمحمسع تهللؽ لعش  تؾؽ الخي   الخي  عمّ  َفَظِفَي َنْدحهلًل ِبهلللدُّ

كسعشهللقيؼ  سو دمحمع  لسدحيهلل ندحهلل، كى ا السد  لختم  عمب حدب ا  تالؼ الستندـ، 
 يهلل بهللليد نحب  ليهلل، سك كتسيهلل لمتحبيس.ى  ىؾ قظعيهلل كعنرىهلل سك ندح
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َكَلَنػػْد َفَتشَّػػهلل ُتػػَمْيسهللَف َكَسْلَنْيشػػهلل َعمػػب ُحْرِتػػيِِّو دمحَمَدػػدًا  ُػػؼَّ َسنػػهللَم  فدػػير ىػػ ه اآللػػ  لختمػػ  
عمػػب حدػػب ا  ػػتالؼ فػػ  قرػػتيهلل، كفػػ  ذلػػػ سنبعػػ  سقػػؾاؿ  ا كؿ سف تػػميسهللف حػػهللف لػػو 

  الخالس  ؾقيرا  تؼ هللا  عهلللب، فشخعػو  هلل ؼ نمكو كحهللف فيو اتؼ هللا، فكهللف يشخعو إذا   
يؾنهلل ك فعو إلب دمحمهللني  فتسث  ليهلل دمحمش  ف  صؾنت تميسهللف كطمب نشيػهلل الخػهلل ؼ فدفعتػو لػو، 
نكو سف اتػػػػسو صػػػػخر، فنعػػػػد عمػػػػب حرتػػػػّ  تػػػػميسهللف لػػػػفنر كيشيػػػػب كالشػػػػهللي لغشػػػػؾف سنػػػػو 

و تػػػميسهللف، ك ػػػرج تػػػميسهللف فػػػهللّنا  شفدػػػو ففصػػػهللبو الجػػػؾع فظمػػػب حؾ ػػػهلل ففػػػت  بظشػػػو فؾدمحمػػػد فيػػػ
 هلل سػػو، كحػػهللف الجشػػ  قػػد ننػػهلله فػػ  البحػػر فمػػبس تػػميسهللف الخػػهلل ؼ كعػػهلل  إلػػب نمكػػو، ففتشػػ  
تميسهللف عمب ى ا ى  نػهلل دمحمػرى لػو نػؽ تػمب نمكػو، كالجدػد الػ و سلنػ  عمػب حرتػيو ىػؾ 
الجشّ  الػ و قعػد عميػو كتػسهلله دمحمدػدا،  نػو  رػؾن فػ  صػؾنت إندػهللف، كنعشػب سنػهللم ندمحمػع 

إلػب نمكػو، كالنػؾؿ الثػهللن  سف تػميسهللف حػهللف لػو انػرست  إلب هللا بهلل تتغفهللن كالػدعهللس، سك ندمحمػع
لحبيهلل كحهللف س ؾىهلل نمكػهلل حػهللفرا قػد قتمػو تػميسهللف فدػفلتو سف لزػع ليػهلل صػؾنت س ييػهلل ففطهللعيػهلل 

صػػشسهلل نعبػػؾ ا فػػ   انه،  فػػ  ذلػػػ فكهللنػػت  دػػجد لمرػػؾنت كيدػػجد نعيػػهلل دمحمؾانييػػهلل، كصػػهللن
فتشػػ  عمػػب ىػػ ا عسػػ  كتػػميسهللف   لعمػػؼ حتػػب نزػػت سنبعػػؾف يؾنػػهلل، فمسػػهلل عمػػؼ بػػو حدػػره فهللل

الرػػػؾنت، كالجدػػػد ىػػػؾ الرػػػؾنت كالنػػػؾؿ الثهلللػػػج سف تػػػميسهللف حػػػهللف لػػػو كلػػػد كحػػػهللف لحبػػػو حبػػػهلل 
وديدا، فنهلللت الجؽ إف عهللش ى ا الؾلػد كنل نمػػ س يػو فبنيشػهلل فػ  الدػخرت س ػدا فمػؼ لذػعر 
إ  ككلػػده نيػػت عمػػب حرتػػيو، فهلللفتشػػ  عمػػب ىػػ ا حبػػو الؾلػػد، كالجدػػد ىػػؾ الؾلػػد لسػػهلل نػػهلل  

 نػو دمحمدػػد بػال نك ، النػػؾؿ الرابػع سنػػو قػهللؿ   طػػؾفؽ الميمػ  عمػػب نهللئػ  انػػرست كتػس  دمحمدػػدا 
 ػف   حػ  كاحػدت نػشيؽ بفػػهللني لجهللىػد فػ  تػبي  هللا، كلػػؼ لنػ  إف وػهللس هللا، فمػؼ  حسػػ  إ  
كاحدت بذي إندهللف، فهلللفتش  عمب ى ا حؾنو لؼ لن  إف وػهللس هللا، كالجدػد ىػؾ وػي ا ندػهللف 

فزػعي  نػؽ طريػي الشنػ  نػع سنػو يبعػد نػهلل ذحػر فيػو نػؽ  ال و كلد لو، ففنػهلل النػؾؿ ا كؿ
تػػمب نمػػػ تػػميسهللف ك دػػميو الذػػيهللطيؽ عميػػو، كسنػػهلل النػػؾؿ الثػػهللن  فزػػعي  سلزػػهلل نػػع سنػػو 
يبعد سنو لعبد صشؼ ف   يت نب ، سك لفنر نب  بعسػ  صػشؼ، كسنػهلل النػؾؿ الثهلللػج فزػعي  
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 ملسو هيلع هللا ىلص لكشػو لػؼ يػ حر عػؽ نتػؾؿ هللا ابع فند نكو ف  الحػديج الرػحي سلزهلل، كسنهلل النؾؿ الر 
 .(ٔ)ف  الحديج سف ذلػ  فدير اآلل 

النرػ  نػو ذحػر إإ  ذحر ا ؽ دمحمخو سررم الركالهلل  التػ  ذحرىػهلل فػ  قرػ   اك ، 
 ػعفيهلل كاتػتبعدىهلل كندمحمػ  نو نبػو عمػب إكعدىهلل قؾً  نؽ ا قؾاؿ الت  ذحر  ف  اآلل ، إ  

 النؾؿ الرحي .
 تيهلل.لختم  عمب حدب ا  تالؼ ف  قراآلل   هى  فدير  قهللؿ ا ؽ دمحمخو 

 كذحر الذؾحهللن  نكال  نؽ ا ترائيميهلل  كى  نشكرت كلؼ يشبو عمب ذلػ، فنهللؿ 
كقد س رج الفريهلل  ، كالحهيؼ الترن و، كالحهللكؼ كصححو عؽ ا ؽ عبهللي ف  قؾلو  كلند 

نز  فتشهلل تميسهللف كسلنيشهلل عمب حرتيو دمحمددا قهللؿ  ىؾ الذيظهللف ال و حهللف عمب حرتيو ل
 يؽ الشهللي سنبعيؽ يؾنهلل، كحهللف لدميسهللف انرست لنهللؿ ليهلل دمحمرا ت، كحهللف  يؽ بعض سىميهلل 

كبيؽ قـؾ  رؾن ، فنزب  يشيؼ بهلللحي إ  سنو ك  سف الحي حهللف  ىميهلل، ففكحب هللا 
 إليو سف تيريبػ بالس، فكهللف   يدنو سلف يو نؽ الدسهللس سـ نؽ ا نض؟

هلل ؼ قػهللؿ الدػيؾط  بدػشد قػؾو عػؽ ا ػؽ كس رج الشدهللئ ، كا ؽ دمحمريػر، كا ػؽ س ػ  حػ
عبػػهللي قػػهللؿ  سنا  تػػميسهللف سف يػػد   الخػػالس فػػفعظب لجػػرا ت  هلل سػػو، كحهللنػػت دمحمػػرا ت انرس ػػو 
كحهللنػػػت سحػػػب ندػػػهللئو إليػػػو، فجػػػهللس الذػػػيظهللف فػػػ  صػػػؾنت تػػػميسهللف فنػػػهللؿ ليػػػهلل  ىػػػهلل    ػػػهلل س  

نػػؽ الخػػالس  ففعظتػػو، فمسػػهلل لبدػػو  انػػت لػػو ا نػػس كالجػػؽ كالذػػيهللطيؽ، فمسػػهلل  ػػرج تػػميسهللف
قػػػػهللؿ ىػػػػهلل    ػػػػهلل س ، قهلللػػػػت قػػػػد سعظيتػػػػو تػػػػميسهللف. قػػػػهللؿ سنػػػػهلل تػػػػميسهللف، قهلللػػػػت حػػػػ  ت لدػػػػت 
تػػميسهللف، فجعػػ    لػػف   سحػػدا لنػػؾؿ سنػػهلل تػػميسهللف إ  ح بػػو، حتػػب دمحمعػػ  الرػػبيهللف يرنؾنػػو 
بهلللحجػػهللنت، فمسػػهلل نسى ذلػػػ عػػرؼ سنػػو نػػؽ سنػػر هللا، كقػػهللـ الذػػيظهللف لحهػػؼ  ػػيؽ الشػػهللي، فمسػػهلل 

سهللف تمظهللنو سلنب ف  قمؾم الشهللي إنكهللن ذلػ الذيظهللف، ففنتػمؾا سنا  هللا سف ير  عمب تمي
إلػػب ندػػهللس تػػميسهللف فنػػهلللؾا ليػػؽ   شكػػرف نػػؽ سنػػر تػػميسهللف وػػي هلل؟ قمػػؽ نعػػؼ إنػػو لف يشػػهلل كنحػػؽ 
نحػػيض، كنػػهلل حػػهللف لف يشػػهلل قبػػ  ذلػػػ، فمسػػهلل نسى الذػػيظهللف سنػػو قػػد فظػػؽ لػػو عػػؽ سف سنػػره قػػد 

                                         

 (.ٜٕٙٔ-ٕٙٙٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
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رتػػ  تػػميسهللف،  ػػؼ س هللنكىػػهلل كقرسكىػػهلل اننظػػع، فكتبػػؾا حتبػػهلل فييػػهلل تػػحر كحفػػر فػػدفشؾىهلل  حػػت ح
عمب الشهللي كقهلللؾا  ي ا حهللف لغير تميسهللف عمب الشهللي كيغمبيؼ ففكفر الشػهللي تػميسهللف فمػؼ 
يخالػػؾا لهفركنػػو، كبعػػج ذلػػػ الذػػيظهللف بهلللخػػهلل ؼ فظرحػػو فػػ  البحػػر فتمنتػػو تػػسه  فف   ػػو، 

سه  كحهللف تميسهللف لعس  عمب وو البحر بهلل دمحمر، فجهللس ندمحم  فهللوػترى تػسههلل فيػو  مػػ الدػ
الت  ف  بظشيهلل الخػهلل ؼ، فػدعهلل تػميسهللف فنػهللؿ   حسػ  لػ  ىػ ا الدػسػ؟ قػهللؿ نعػؼ، قػهللؿ بهػؼ؟ 
قهللؿ بدسه  نؽ ى ا الدسػ، فحس  تػميسهللف الدػسػ  ػؼ انظمػي بػو إلػب نشخلػو، فمسػهلل انتيػب 
الردمحمػػ  إلػػب بػػهللم  انه سعظػػهلله  مػػػ الدػػسه  التػػ  فػػ  بظشيػػهلل الخػػهلل ؼ، فف ػػ ىهلل تػػميسهللف فذػػي 

فيهلل فف  ه فمبدػو، فمسػهلل لبدػو  انػت لػو الجػؽ كا نػس كالذػيهللطيؽ بظشيهلل فاذا الخهلل ؼ ف  دمحمؾ 
كعهلل  إلب حهلللو كىرم الذيظهللف حتب لحي بجخيرت نػؽ دمحمخائػر البحػر، ففنتػ  تػميسهللف فػ  
طمبػػػو، كحػػػهللف وػػػيظهللنهلل نريػػػدا، فجعمػػػؾا لظمبؾنػػػو ك  لنػػػدنكف عميػػػو حتػػػب كدمحمػػػدكه يؾنػػػهلل نهللئسػػػهلل 

جع    يثب فػ  نهػهللف نػؽ البيػت فجهللؤكا فبشؾا عميو  شيهللنهلل نؽ نصهللص فهللتتين  فؾ ب، ف
إ  سنبهللم نعػو الرصػهللص فف ػ كه فػفك نؾه كدمحمػهللسكا بػو إلػب تػميسهللف فػفنر بػو فشنػر لػو  خػت 

، فػ لػ قؾلػو  حػهللي  ػؼ سنػر بػو فظػر  فػ  البحػرنؽ ن هللـ  ؼ س  مػو فػ  دمحمؾفػو  ػؼ وػد بهلللش
ج كلند فتشهلل تميسهللف كسلنيشهلل عمب حرتيو دمحمددا لعش  الذيظهللف الػ و حػهللف تػمو عميػو. كس ػر 

ا ػػؽ دمحمريػػر، كا ػػؽ السشػػ ن، كا ػػؽ س ػػ  حػػهلل ؼ عػػؽ ا ػػؽ عبػػهللي فػػ  قؾلػػو  كسلنيشػػهلل عمػػب حرتػػيو 
 .(ٔ)قهللؿ  صخر الجش   سث  عمب حرتيو عمب صؾن و

ف  السدػتدنؾ كس رج الحهللكؼ كقهللؿ الذؾحهللن  ف  تؾنت الشس  عؽ قر  تميسهللف  
يسهللف ، فسمػػػ تػػمتػػميسهللف نمػػػ نذػػهللنؽ ا نض كنغهللنبيػػهلل  سعظػػ  عػػؽ دمحمعفػػر  ػػؽ دمحم قػػهللؿ

ؽ كا نػػػس كالػػػدكام كالظيػػػر تػػػبعسهللئ  تػػػش  كتػػػت  سوػػػير، نمػػػػ سىػػػ  الػػػدنيهلل حميػػػؼ نػػػؽ الجػػػ
، كفػ  زنهللنػو صػشعت الرػشهللئع السعجبػ  ،وػ س، كنشظػي حػ  وػ س، كسعظػ  حػ  كالدبهللع

، ككلػد  اك  سف لدتؾ ع عمؼ هللا كحهستو س هلله حتب إذا سنا  هللا سف لنبزو إليو سكحب إليو
 .اًل سنبيهللس بال نتهللل ك سهللنيؽ ندمحم كهللنؾا سنبعسهللئ 

                                         

 (.ٚٔ٘-ٙٔ٘/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٔ) 



ٜٗٙ 

 

 

، كقػد نكيػت قرػص فػ  عغػؼ نمػػ تػميسهللف    ظيػب قهللؿ الػ ىب   ىػ ا بهللطػ  
 .(ٔ)  حر و س نشيهلل، فهلل ندهللؾ عؽ ذحرىهلل سكلبالشفس 

حهػؼ  فؾيػت  ه النرػ  نشيػهلل كقد ذحر ا نهللنهللف بعض الفؾائػد عشػد الكػالـ فػ  ىػ 
 .ىدان السهللؿإ كحهؼ  الرالت،

 ملسو هيلع هللا ىلص:مارتعمق  شبيشا دمحم سادسًا: 
 ّٰرئزئمئنئىئيئربزب ِّ ٰذٰرٰىٌٍَُُّّّّّ  قال هللا تعالى: 

 لك مثنثىثيثىفيفىقيقاك زث نبىبيبرتزتمتنتىتيترث مب

 . ٖٚا حخام   َّنن من مكىكيكملىليلامممرنزن
ىػػػؾ زيػػػد  ػػػؽ حهللن ػػػ  الكمبػػػ ، كإنعػػػهللـ هللا عميػػػو بهلل تػػػالـ كريػػػره،  قػػػهللؿ ا ػػػؽ دمحمػػػخو 

 شػت سنيسػ  عسػ  الشبػػ  كإنعػهللـ الشبػ  ملسو هيلع هللا ىلص بػهلللعتي كحهللنػت عشػد زيػد زيشػػب  شػت دمحمحػش كىػ  
ملسو هيلع هللا ىلص، فذههلل زيػد إلػب نتػؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تػؾس نعهللوػر يهلل ك عهللعسيػهلل عميػو، كسنا  سف لظمنيػهلل، فنػهللؿ 
لػػػػو نتػػػػؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  سندػػػػػ عميػػػػػ زكدمحمػػػػػ كا ػػػػي هللا، لعشػػػػ  فيسػػػػهلل كصػػػػفيهلل بػػػػو نػػػػؽ تػػػػؾس 

يهلل عؽ الظالؽ عمػب كدمحمػو التشخيػو، حسػهلل قػهللؿ عميػو السعهللورت، كا ي هللا ك   ظمنيهلل فيهؾف ني
َكُ ْخِفػػ  ِفػػ  َنْفِدػػَػ َنػػهلل ّللاَُّ ُنْبِدلػػِو الػػ و  ،لسبػػهلل  إلػػب هللا الظػػالؽالرػػالت كالدػػالـ  سبغػػض ا

س فهلله نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سنر دمحمهللئخ نبهلل    إ ؼ فيو ك  عتب، كلكشو  ػهللؼ سف لدػمو هللا عميػو 
سلدػػػشتيؼ كيشػػػهلللؾا نشػػػو، فف فػػػهلله حيػػػهللس كحذػػػس  كصػػػيهللن  لعر ػػػو، كذلػػػػ سنػػػو نكو سف الشبػػػ  

سف لظمي زيد زيشب ليتخكدمحميػهلل ىػؾ ملسو هيلع هللا ىلص لنرا تيػهلل نشػو كلحدػبيهلل، فنػهللؿ  ملسو هيلع هللا ىلص حهللف حريرهلل عمب 
سندػ عميػ زكدمحمػ كىؾ لخف  الحرص عمييػهلل  ؾفػهلل نػؽ حػالـ الشػهللي، لػ ال لنؾلػؾا   ػخكج 
انرست ا شو إذ حهللف قد  بشهلله، فهللل و س فػهلله ملسو هيلع هللا ىلص ىػؾ إنا ت  خكدمحميػهلل، فف ػدى هللا ذلػػ بػفف قزػب 

دمحميهلل، فنهلللت عهللئذ   لؾ حهللف نتػؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حهلل سػهلل وػي هلل نػؽ الػؾح  لكػتؼ ىػ ه اآللػ  لو  تخكّ 
كقيػػ   إف هللا حػػهللف سكحػػب إلػػب نتػػؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سف يتػػخكج زيشػػب بعػػد طػػالؽ  لذػػد يهلل عميػػو،

 .زيد، فهللل و س فهلله نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نهلل سعمسو هللا بو نؽ ذلػ
                                         

 (.ٖٙٔ/ٗ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٔ) 



ٗٚٓ 

 

 

كاذحر إذ  نؾؿ لم و سنعؼ هللا عميو كىؾ زيػد  ػؽ حهللن ػ ، سنعػؼ هللا  ؿ الذؾحهللن  قهلل
عميو بهلل تالـ، كسنعؼ عميو نتػؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بػفف سعتنػو نػؽ الػرؽ، كحػهللف نػؽ تػب  الجهللىميػ  

اآللػ  فػ  اوتراه نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فػ  الجهللىميػ  كسعتنػو ك بشػهلله، كتػيف   فػ   يػهللف تػبب نػخكؿ 
 ر ر البحج نهلل يؾ   السرا  نشيهلل. 

قػػػػهللؿ النرطبػػػػ   كقػػػػد ا تمػػػػ  فػػػػ   فكيػػػػ  ىػػػػ ه اآللػػػػ ، فػػػػ ىب قتػػػػهلل ت، كا ػػػػؽ زيػػػػد، 
كدمحمسهللعػػػ  نػػػؽ السفدػػػريؽ، نػػػشيؼ  ا ػػػؽ دمحمريػػػر الظبػػػرو، كريػػػره إلػػػب سف الشبػػػ  ملسو هيلع هللا ىلص كقػػػع نشػػػو 

يػهلل زيػد اتتحدهللف لخيشػب  شػت دمحمحػش كىػ  فػ  عرػس  زيػد، كحػهللف حريرػهلل عمػب سف لظمن
فيتخكدمحميهلل ىؾ،  ؼ إف زيدا لسهلل س بره بفنو يريد فراقيػهلل، كيذػهؾ نشيػهلل رمغػ  قػؾؿ، كعرػيهللف 
سنػػر، كسذى بهلللمدػػهللف، ك عغسػػهلل بهلللذػػرؼ قػػهللؿ لػػو  ا ػػي هللا فيسػػهلل  نػػؾؿ عشيػػهلل كسندػػػ عميػػػ 
زكدمحمػػػ، كىػػؾ لخفػػ  الحػػرص عمػػب طػػالؽ زيػػد إلهللىػػهلل، كىػػ ا الػػ و حػػهللف لخفػػ  فػػ  نفدػػو، 

 ر بهلللسعركؼ.كلكشو لـخ نهلل لجب نؽ ا ن
 السراد بالذو أخفاه الرسمل ملسو هيلع هللا ىلصت  يها قمنن:

 النؾؿ ا كؿ  سنو س فب إنا ت الخكاج نؽ زيشب انرست زيد.
النػػؾؿ الثػػهللن   سف نػػهلل س فػػهلله ىػػؾ نػػهلل سكحػػهلله هللا إليػػو نػػؽ سف زيػػدًا تػػيظمي زكدمحمتػػو، 

 كسف هللا تيخكدمحمو إلهللىهلل.
 ػردمحمي  الذػؾحهللن  كىػؾ  ،(ٔ)بعرػس  ا نبيػهللسكى ا النػؾؿ الثػهللن  ىػؾ ا كلػب كسليػي 

كسف ا نػر الػ و س فػهلله  ،، كسنهلل  ردمحمي  ا ؽ دمحمخو ليس برػحي (ٕ)جسيؾن السفدريؽلقؾؿ ك 
ف  نفدو كعهلل بو هللا عميو ىؾ نعرفتو بػفف زيػدا لظمػي زكدمحمتػو كيتخكدمحميػهلل نػؽ بعػده  تػخكيم 

، ف لفنره بظالقيػهلل  ػؼ يتخكدمحميػهلل بعػدهإلهللىهلل نؽ فؾؽ تبع تسؾا ، فخذ  الشب  ملسو هيلع هللا ىلص س هللا لو
فربسػػهلل  حػػدل الشػػهللي بنهلللػػ  تػػؾس فػػ  حػػي الشبػػ  ملسو هيلع هللا ىلص كسنػػو سنػػره بظػػالؽ زيشػػب ليتخكدمحميػػهلل نػػؽ 

                                         

 (ٕٙٛ/ٗحسهلل قهللؿ الدسعهللن ) (ٔ) 
 حهلللخىرو كالدسعهللن  كالنهلل    ؽ العرب  كالنرطب  كا ؽ حثير كا ؽ عهللوؾن (ٕ) 



ٗٚٔ 

 

 

 .بعده، سك سنو  خكج انرست ا شو نؽ التبش 
  حنػو نثػ  كى ا سليي بسنهللـ الشب  ملسو هيلع هللا ىلص فمػيس نػؽ ا  م نػع الشبػ  ملسو هيلع هللا ىلص سف لنػهللؿ فػ

 ى ا، ك هللص  نع عدـ كدمحمؾ  الدلي  الرري  الرحي .
كالخبر الرحي  عؽ سنس قهللؿ دمحمػهللس زيػد  ػؽ حهللن ػ  لذػهؾ فجعػ  الشبػ  ملسو هيلع هللا ىلص لنػؾؿ 
ا ػػي هللا كسندػػػ عميػػػ زكدمحمػػػ، كقػػهللؿ سنػػس لػػؾ حػػهللف نتػػؾؿ هللا حهلل سػػهلل وػػي هلل لكػػتؼ ىػػ ه، قػػهللؿ 

 .(ٔ) زكدمحمش  هللا نؽ فؾؽ تبع تسؾا فكهللنت زيشب  فتخر عمب سزكاج نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
فثبت سف  خكيجو نؽ هللا، كلؼ يثبت سنو ملسو هيلع هللا ىلص حهللف ييؾى  ظميي زيػد لخيشػب، كلكشػو 

 صمب هللا عميو كتمػ حهللف ف  نفدو إف طمنيهلل زيد يتخكدمحميهلل.
لمشػهللي ىػؾ سك لنهللؿ سنو س فب إعالـ هللا لو سف يتخكج زيشب فيهؾف الػ و س ػداه هللا 

  .(ٕ)زكادمحمو نؽ زيشب، كليس نربتو ف   ظميي زيد ليهلل
فكػػػهللف ا ػػػؽ دمحمػػػخو نحسػػػو هللا لنغػػػهلًل لػػػؼ يػػػ حر الركالػػػهلل  البهللطمػػػ  كالسؾ ػػػؾع ، كقػػػد 

 سعرض عشيهلل.
التـخ ا ؽ دمحمػخو بسػهلل الػـخ بػو نفدػو نػؽ عػدـ ا كثػهللن نػؽ النرػص، فنػد سعػرض ك 

ن إلػػب بعػػض النرػػص عػػؽ ذحػػر الكثيػػر نشيػػهلل، كحػػهللف يشبػػو عمػػب عػػدـ صػػح  الكثيػػر، سوػػهلل
التػػ   شػػهللف  ننػػهللـ ا نبيػػهللس كعرػػستيؼ، كيظيػػ  فػػ  بعػػض السؾا ػػع كىػػ ا  ػػالؼ نشيجػػو 

 كطرينتو لال ترهللن ككقع نسهلل قد ح ن نشو.
  

                                         

 (، كندمؼٚٛٚٗالبخهللنو ) (ٔ) 
 (.ٓ٘ٔ/ٕٖنجسؾع الفتهللكى، ا ؽ  يسي ، ) (ٕ) 



ٕٗٚ 

 

 

 
 
 

 كفيو  ال   نظهلللب  ،  رلهلل  ا نثهللؿالسبحث ال الث

 التعريف بآلهلل  ا نثهللؿ.  السطمب األ ل       
 .كالسنهللنن   يشيسهلل   حالـ ا نهللنيؽالسطمب ال ا )       
 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل  السطمب ال الث       

  



ٖٗٚ 

 

 

 التعريف بآلهلل  ا نثهللؿ.  السطمب األ ل
، السػػيؼ كالثػػهللس كالػػالـ سصػػ  صػػحي  يػػدؿ عمػػب نشػػهللعرت الذػػ س لمذػػ س السثػػ  لغػػ         

حمسػػ   دػػؾي ، لنػػهللؿ   ، كالسثػػ ره، كالسثػػ  كالسثػػهللؿ فػػ  نعشػػب كاحػػدكىػػ ا نثػػ  ىػػ ا، سو نغيػػ
ِوػػْبُيو كَوػػَبيو بسعشػػب، كالسَثػػُ   نػػهلل لزػػرم بػػو نػػؽ ا نثػػهللؿ،  ىػػ ا ِنثُمػػو كَنَثمػػو حسػػهلل لنػػهللؿ 

كنثػػ  الذػػ س سلزػػهلًل  صػػفتو، كالسثػػهللؿ  الِفػػراش، كالجسػػع ُنُثػػ ، كإف وػػ ت  ففػػت، كالسثػػهللؿ 
تهللبػػػ  نعػػػركؼ، كالجسػػػع سنثمػػػ  كُنُثػػػ ، كنثَّمػػػُت لػػػو حػػػ ا  سثػػػيال، إذا صػػػؾن  لػػػو نثهلللػػػو بهلللك

 .(ٔ)كريرىهلل
كنؽ  ،الذبيو كالشغير نسنبع  نعهللف ، لوثهللسنث  بفت  السيؼ كالقهللؿ ا ؽ دمحمخو          

حهلللو كصفتو، كالسث  الكالـ ال و   السث  السزركم، كسصمو نؽ التذبيو، كنث  الذ س
 .(ٕ)يتسث  بو، كنث  الذ س بهدر السيؼ  وبيو

كقد  نرن عشد   قهللؿ ؼ ،....كالسثالف  الستذهلل يهللفالذبو،   قهللؿ الذؾحهللن   السث ك        
عمسهللس البالر  سف لزرم ا نثهللؿ وفنهلًل عغيسهلًل ف  إ راز  فيهلل  السعهللن  كنفع ستتهللن 

ثر له ، كحهللف نتؾؿ هللا كثر هللا نؽ ذلػ ف  حتهللبو العخيخنحجبهلل  الدقهللئي كلي ا اتت
 .(ٖ)نؽ ذلػ ف  نخهللطبهلل و كنؾاعغو

 .(ٗ)هللؿ زيهلل ت   حير ك رؾير لمسعهللن    رم ا نث.. كف.  نؾ ع ر ر كقهللؿ ف
  .(٘)فهلللسث   ذبيو و س بذ س ف  حهسو

   .(ٔ)ل  عمب نذهللنح  سنر  نر ف  نعشب  ىؾ الد كالتذبيو
                                         

(، لدهللف العرم، ا ؽ ٜٕٙ/٘) (، ننهللييس المغ ، ا ؽ فهللني،ٙٔٛٔ/٘الرحهلل   هللج المغ ، ) (ٔ) 
 (.ٜٖٚ/ٖٓ(،  هللج العركي، )ٕٔ/ٖٔنشغؾن، )

 (.ٖٗٔ/ٔ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ) 
 (.ٜٚ/ٔ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٖ) 
 (.ٖٖٔ/ٖ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٗ) 
 .نؽ سعالـ السؾقعيؽ (،ٗٗٔ/ٔ)ا ؽ النيؼ  ،سنثهللؿ النررف (٘) 



ٗٚٗ 

 

 

سو ى ا ، ٖٗالعشكبؾ    َّنيىيييجئ مي ُّ  قهللؿ الذؾحهللن        
ك نريبهلًل لسهلل بعد نؽ ، النررف نزربيهلل لمشهللي  شبييهلًل ليؼ، كريره نؽ ا نثهللؿ الت  ف  السث 

 مئ ُّ سو لفيسيهلل كيتعن  ا نر ال و  ربشهللىهلل  دمحممو  َّ حئخئ ُّ  سفيهللنيؼ
ركف لسهلل يتمب عمييؼ كنهلل بهلل الراتخؾف ف  العمؼ الستد ركف الستفك َّ هئ
 .(ٕ)لذهللىدكنو

نؽ سعغؼ عمؼ النررف عمؼ ، فاف " لكريؼ    د نشيهلل لمعهلللؼ السجتيدنعرف  سنثهللؿ النررف اك 
ن النررف فمؼ سفيسو بهيت عمب نفد    " إذا تسعُت السث  ف قهللؿ بعض الدم ، ك سنثهلللو

 َّجب هئ نيىيييجئحئخئمئ مي ُّ    ف هللا  عهلللب لنؾؿ
 .(ٖ)ٖٗالعشكبؾ  

  نثهللؿ ف  النررف سنؾن حثيرت نشيهللكيدتفهلل  نؽ  رم ا 
را  لمعن  ، ك نريب السكالحج كالخدمحمر كا عتبهللن كالتنريرالت حير كالؾع  

، فاف ا نثهللؿ  رؾن السعهللن  برؾنت ا وخهللصن  نيهلل السحدؾيك رؾيره برؾنت 
، كنؽ  ّؼ حهللف الغرض نؽ السث   ذبيو ىهللف  تتعهللن  ال ىؽ فييهلل بهلللحؾايس بت ف  ا ذ

 محجخ جح مثحجمجُّ  قال هللا تعالى:، (ٗ)الخف  بهلللجم  كالغهللئب بهلللسذهللىد

اًل نؽ  ؼ ذحر تبحهللنو نثقهللؿ الذؾحهللن  .. .ٕٚالخنر   َّمخجسحسخسمسحص
 .(٘)ا نثهللؿ النررني  لمت حير، كا لنهللظ

  

                                         

   (.ٕٚ، )صالذريف نشرؾن العبدل ، النررف الكريؼا نثهللؿ ف   (ٔ) 
 (.ٕ٘ٗ/ٖ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (ٕ) 
 .(ٕٔٔ/ٔ فدير ا ؽ حثير، ) (ٖ) 
 .(ٕٗٛ -ٖٕٛ/ٕ، الديؾط ، )ا  نهللف (ٗ) 
 (.ٜٗ٘/ٖ) فت  الندير، الذؾحهللن ، (٘) 



ٗٚ٘ 

 

 

 .  حالـ ا نهللنيؽ كالسنهللنن   يشيسهللالسطمب ال ا )                
 

سو  يبػػػػيؽ  .ٖ٘تػػػػؾنت الشػػػػؾن  أ َكَيْزػػػػِرُم هللا ا نثػػػػهللؿ ِلمشَّػػػػهللِي اقػػػػهللؿ الذػػػػؾحهللن   
إ ػراز السعنػؾؿ ف ،  هلل إلب ا فيهللـ ك دػيياًل   ناكيػهلل، كنغهللئرىهلل  نريبهلًل ليا ويهللس بفوبهللىيهلل

، ك رؾيره برؾن و يخيده ك ؾحهلًل كبيهللنهلًل أ عهللا ِبُهّ  َوػْ س َعِمػيٌؼ ا   ف  ىي   السحدؾي
 ، سك بهللطشهلًل.ا ويهللس نعنؾً  حهللف سك نحدؾتهلًل، عهللىراً  لغيب عشو و س نؽ

 كى ا نؽ فؾائد ا نثهللؿ.
  



ٗٚٙ 

 

 

 .ذحر ا نثم  كالتظبينهلل  ك ناتتيهلل  السطمب ال الث      
 مصجضحضخضمضحطمظ خص حسخسمسحصُّ  تعالى:قال هللا 

  .ٕٚا حخام   َّمعجغمغجفحفخفمف جع

العرض ف  ى ه اآلل   رم قي   كا قؾاؿ فييهللن ا نهللن  عرض ذحر ا نهللنهللف نعشب   
، سو إف الدسهللكا  كا نض كالجبهللؿ عمب حبر سدمحمرانيهلل لؾ حهللنت بحيج لجؾز نث 

سف التكمي  سنر رائع لسهلل فييهلل نؽ الثؾام كالعنهللم، سو  كميفيهلل لثن  عمييهلل  نمد الذ
فو ا ندهللف كىؾ عمـؾ ، كقد حمعجخ عشو الدسهللكا  كا نض كالجبهللؿ، حنو سف  عغيؼ

  . (ٔ) ..دمحميؾؿ لؾ عن 
 ىن يلامممرنزنمنننُّ  قال هللا تعالى:

 .ٜٔتبف   َّمئهئ خئ ينٰىريزيمينيىيييجئحئ

ٍؽ سو فرقشهللىؼ ف  البال  حتب  رم السث  قهللؿ ا ؽ دمحمخو   ْقشهللُىْؼ ُح َّ ُنَسخَّ َكَنخَّ
 .(ٕ) ... فرقؾا سيدو تبهللبفرقتيؼ، قي  

 ىم خلملىليلجمحمخمممُّ  قال هللا تعالى:

 ىهيهجيحيخيميىيييٰذ مه يمجنحنخنمنىنينجه

  .ٕٔفهللطر   َّٰىٌٍّّ ٰر

  (ٖ)ى  السرا  بهللآلل  ا نتشهللف سـ ىؾ  رم نث  لمستنؽ كالكهللفر، عمب قؾليؽ
سف السػػرا  نػػؽ ذلػػػ التشبيػػو عمػػب قػػدنت هللا ككحدانيتػػو كإنعهللنػػو عمػػب  القوومل األ ل:

 عبهلل ه.
                                         

 (.ٖٓٚ/ٗ)(، فت  الندير، الذؾحهللن ، ٚٛٔٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
 (.ٜٗٔٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ) 
-ٛٓٗ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٜٕٓٔ-ٕٚٓٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٖ) 

ٕٗٔ.) 



ٗٚٚ 

 

 

 سف هللا  رم بهلللبحريؽ السم  كالع م نثميؽ لمستنؽ كالكهللفر. القمل ال ا ):
 اتتبعد ى ا النؾؿ ا ؽ دمحمخو.

 ػرم السثػ  فػ  حػّي   إف السرا  نؽ اآلل  قهللؿ سكثر السفدريؽقهللؿ الذؾحهللن   ك 
اف حػػػػ لػ   لدػػػػتؾو السػػػػتنؽ ، فكسػػػػهلل   لدػػػػتؾو البحػػػر السػػػتنؽ كالكػػػػهللفر، كالكفػػػػر كا لسػػػهللف

 .كالكهللفر، ك  الكفر كا لسهللف
يرى ا ؽ دمحمخو سف الرادمحم  ىؾ النؾؿ ا كؿ كىؾ عهللىر النررف كالديهللؽ ف  ننهللـ ك 

  .ا نتشهللف
 ىم خلملىليلجمحمخمممُّ  قال هللا تعالى:

 يمجنحنخنمنىنينجهمهىهيهجي

، ٖٕ – ٜٔفهللطر   َّرئزئمئنئ ّٰ حيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّ

 حض خسمسحصخصمصجضُّ   قمله:

 .ٛ٘رهللفر   َّ مغ خضمضحطمظجعمعجغ

كلمكفػػػر  لمسػػػتنؽ، كالكػػػهللفر، فػػػ  ىػػػ ه اآللػػػهلل  سنثمػػػ ، نشيػػػهلل نػػػثالً ذحػػػر تػػػبحهللنو   
 .(ٔ)كالثؾام كالعنهللمكا لسهللف، 
 حنين  السث  السزركم ف  ى ه اآلل   

 سف السرا    لػ التسثي  لمثؾام كالعنهللم. القمل األ ل:
 سف السرا  بهلللغ  الجش  كالحركن الشهللن. القمل ال ا ):

الػػػرادمحم   سف هللا  ػػػرم  يػػػ ه ا وػػػيهللس الستبهلليشػػػ  نػػػثاًل لمحػػػي كالبهللطػػػ ، كالثػػػؾام كالعنػػػهللم 
كالجش  كالشهللن، فكسهلل سف ى ه ا نؾن  يشيهلل فرؽ ك زهلل  فك لػ ذلػ، كى ا ا تمؾم نعيػؾ  

                                         

-ٛٓٗ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٜٕٓٔ-ٕٚٓٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
ٕٗٔ()ٗ/ٜ٘ٔ.) 



ٗٚٛ 

 

 

 .(ٔ)ف  النررف حثيرًا، كىؾ نهلل لدسب بفتمؾم السنهلل م ، كحسهلل قي  بزدىهلل  تبيؽ ا ويهللس
 .ٛلس   َّملىليلام يك ىقيقاكلكمكىك ُّ قال هللا تعالى:

، كنشع هللا ليؼ نؽ ا لسهللف، فذبييؼ بسؽ دمحمع  ف  عشنو ر  نث  لحهللؿ الكفهللن
 . (ٕ)لسشعو نؽ ا لتفهلل 

 .ٖٔلس   َّ ىم خلملىليلجمحمخمممُّ  قال هللا تعالى:

رم  دمحم  نفدػ سصحهللم النري  نثاًل، ، سك ا السعشب  ا رم  دمحمميؼ نثالً   
 . (ٖ)  نثميؼ عشد نفدػ بفصحهللم النري سو

لس   َّ ٰى ىليلامممرنزنمنننىنين مل يكُّ  قال هللا تعالى:
ٚٛ. 

ؼ دمحمؾابهلًل عؽ تتاؿ ننّدن كدمحمسم  أ َقهللَؿ َنؽ ُلحيِ  العغهللـ َكِىَب َنِنيٌؼ ا اتت شهلل الذؾحهللن  
، كى ا   العغهللـ، كى  ننيؼ  نؽ لحيكفنو قي   نهلل ى ا السث  ال و  ربو؟ فني   قهللؿ

، ففنكر سف هللا لحي  العغهللـ قدنت العبدنو قهللي قدنت هللا عمب ا تتفيهللـ لإلنكهللنن  
دمحمهللم تبحهللنو عؽ الزهللنم لي ا  ؼ س...   حيج لؼ لهؽ ذلػ ف  نندكن البذرالبهلللي

سو  ،ٜٚلس   َّجب هئ ريزيمينيىيييجئحئخئمئُّ   السث ، فنهللؿ
، كنؽ قدن عمب الشذفت ا كلب قدن عمب ؿ نرت نؽ رير و س، ك منيهلل سكّ   ا تدسىهلل

لخرج عؽ عمسو   لخفب عميو  هللفي  ، ك   َّجب هئ حئخئمئُّ  الشذفت الثهللني 
 .(ٗ) هللنج حهللئشهلًل نهلل حهللف

 .ٕٔص   َّزبمب رب رئزئمئنئىئيئُّ  قال تعالى:

                                         

 ص (.) نخترر قؾاعد التفدير،  هلللد الدبت، (ٔ) 
 (.ٖٓٗ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٙٔٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٕ) 
 (.ٖٖٗ/ٗ(، فت  الندير، الذؾحهللن ، )ٕٛٔٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٖ) 
 (.ٚ٘ٗ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٗ) 



ٜٗٚ 

 

 

كا في الشهللي عمب سف ىت س الخرؼ حهللنؾا نالئك ، كنكو سنيسهلل  ا ؽ دمحمخو قهللؿ 
دمحمبري  كنيههللئي  بعثيسهلل هللا، ليزرم  يسهلل السث  لداك  ف  نهللزل  كقع ىؾ ف  نثميهلل، 

 .(ٔ)فففتب بفتيهلل ى  كاقع  عميو ف  نهللزلتو، كلسهلل وعر كفيؼ السرا  سنهللم
 هن ملهلجمحمخمممجنحنخنمن خل حلُّ  قال هللا تعالى:

 َّ هش مبهبمتهتمثهثمسهسمش هئ جهمهٰهجيحيخيميهيمئ
  .ٕٔالخنر 

 ،لسهلل ذحر تبحهللنو اآل رت، ككصفيهلل  ؾص  يؾدمحمب الررب  فييهلل قهللؿ الذؾحهللن  
، كالذؾؽ إلييهلل س بعو   حر الدنيهلل، ككصفيهلل  ؾص  يؾدمحمب الررب  عشيهلل، كالشفرت نشيهلل

ذحر نؾع نؽ  ذلػ نؽ، كقرم ا سحالليهلل نع نهلل ف  ف حر  سثياًل ليهلل ف  ترع  زكاليهلل
، كلردكن نؽ كقي   ىؾ نث   ربو هللا لمنررف ...سنؾاع قدن و البهللىرت، كصشعو البدلع

،  ؼ لخرج بو كالسعشب  سنخؿ نؽ الدسهللس قررنهلًل، فدمكو ف  قمؾم الستنشيؽ ،ف  ا نض
بو ، كسنهلل ال و ف  قمؽ بعض، ففنهلل الستنؽ، فيخ ا  إلسهللنهلًل كينيشهللً  يشهلًل بعزو سفز  ن

 .(ٕ)ركى ا بهلللتغيير سوبو نشو بهلللتفدي، فانو يييم حسهلل يييم الخنعنرض 
 مص محجخمخجسحسخسمسحصخص جح مثحجمجُّ  قال هللا تعالى:

 حفخفمفحقمقجكحكخكلك جف جضحضخضمضحطمظجعمعجغمغ

  .ٜٕ – ٕٚالخنر   َّمكجلحلخلملهلجمحم
كالسعشب  رم ى ا السث  لبيهللف حهللؿ نؽ لذرؾ بهلل كنؽ  ا ؽ دمحمخو قهللؿ 

كالسسمؾؾ  يشيؼ  يؾحده، فذبو السذرؾ بسسمؾؾ  يؽ دمحمسهللع  نؽ الذرحهللس يتشهللزعؾف فيو،
سو  ،كاحد، فسعشب قؾلو تهلللسهلل لردمحم  ف  ستؾإ حهللؿ، كوبو نؽ يؾحد هللا بسسمؾؾ لردمحم 

 .(ٖ) هلللرهلل لو كقرآل تمسهلل بغير سل  كالسعشب كاحد
  أ نَّدمحُماًل ِفيِو ُوَرَكهللس نتذهللكدؾف ا قهللؿ  ؼ  ّيؽ السث ، فنهللؿ الذؾحهللن  قهللؿ 

                                         

 (.ٕٔٙٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٔ) 
 (.٘ٗ٘-ٗٗ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ) 
 (.ٕٛٛٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٖ) 



ٗٛٓ 

 

 

كقي   ىؾ نشرؾم  شخع الخهللفض، سو   ،ن  نو  فدير لمسث كدهللئ   نرب أ ندمحماًل اال
أ   سهلل يدّؿ عمب التفهللك   يؽ الردمحمميؽ، فنهللؿ ؼ دمحمهللس تبحهللنو ب..  رم هللا نثاًل  ردمحم .
  ى  لدتؾو ى ا ى ا ا تتفيهللـ لإلنكهللن، كا تتبعهلل ، كالسعشبَىْ  َلْدَتِؾَيهللِف َنَثاًل ا، ك 

يؼ نتبهلليش  لدتخدنو ح  كاحد نشيؼ، ، كنيهلل لخدـ دمحمسهللع  ورحهللس س القيؼ نختمف ال و 
 .(ٔ)كيشرب نع حؾف ح  كاحد نشيؼ رير ناض بخدنتو فيتعب

 زئ ٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئ ٰذ ميىيييُّ  قال هللا تعالى:
 .٘فرمت   َّمئنئىئيئ

كالسعشب  سف الحجهللم ا تدس نشهلل، كا تدس نشػ، فهلللسدهللف   قهللؿ الذؾحهللن  
، كى ه  سثيال  لشبؾ تػ ندتؾعب  بهلللحجهللم   فراغ فييهلل، كدمحميالستؾتظ   يؽ دمحميتشهلل

 .(ٕ)بيؼ عؽ إ ناؾ الحي، كنم ستسهللعيؼ لو، كانتشهللع السؾاصم   يشيؼقمؾ 
 يم خلملىليلجمحمخمممىمُّ  قال هللا سبحا ه:

 .ٜٖفرمت   َّميىي خي جنحنخنمنىنينجهمهىهيهجيحي

ِإفَّ الَِّ و َسْحيهللىهلل َلُسْحِ  اْلَسْؾ ب  سثي  كاحتجهللج عمب صح   ا ؽ دمحمخو قهللؿ 
 .(ٖ)البعج

  

                                         

 (.ٜٗ٘/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٔ) 
 (.ٔٓٙ/ٗفت  الندير، الذؾحهللن ، ) (ٕ) 
 (.ٕٕٖٔ/ٖ) التديي  لعمؾـ التشخي ، ا ؽ دمحمخو، (ٖ) 
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 خلامتةا
 

ىػػ ا البحػػج كإكسهلللػػو، نيهلللػػ  هلللب الػػ و كفنشػػ  إلػػب إ سػػهللـ  سحسػػد هللا تػػبحهللنو ك عػػ
سذؾان نستع نع العَمَسْيؽ الجيب يؽ ا ػؽ دمحمػخو كالذػؾحهللن  نحسيسػهلل هللا  عػهلللب، سصػ  إلػب ل

، فيػػػػػؾ ك دػػػػديده كنعشؾ ػػػػػو إ   تؾفيػػػػػي هللا تػػػػهللـ ىػػػػػ ا البحػػػػج الستؾا ػػػػػع كنػػػػػهلل حػػػػهللف ليػػػػػتؼ 
، كسندمحمػػػػؾ هللا  عػػػػهلللب سف سكػػػػؾف قػػػػد السدػػػػتحي لمحسػػػػد كالذػػػػهر كالثشػػػػهللس فػػػػ  ا كلػػػػب كاآل ػػػػرت

 . رتهللل نش  سف  دس  ف   نات  ى ه ال  ظمع إلييهللسكصمت إلب الغهللل  الت  حشت 
طاللػػػ  عمػػػب  فدػػػيرو ا نػػػهللنيؽ ا ػػػؽ دمحمػػػخو كالذػػػؾحهللن  نػػػؽ تػػػؾنت بعػػػد ىػػػ ه ا ك 

السنهللننػػػػػػ  التحميميػػػػػػ  ك قػػػػػػد  ؾصػػػػػػمت فػػػػػػ  ىػػػػػػ ه الدناتػػػػػػ  ا حػػػػػػخام إلػػػػػػب تػػػػػػؾنت فرػػػػػػمت، 
  التهلللي  ف  الشنهللم، كالفؾائد الت   ؾصمت إلييهللشتهللئم ال سدمحمس  سىؼ ،السؾ ؾعي ك 

إف وخرػػي  ا نػػهللنيؽ قػػد  نتػػت بحسػػدهللا  دناتػػهلل  عمسيػػ  نتخررػػ  فػػ    -ٔ
الجهللنعهلل  ا تالني .وتب 

كدمحمػػػد  نيسػػػهلل قػػػدعنيػػػدت سىػػػ  الدػػػش  كالجسهللعػػػ ن إ  إ إف عنيػػػدت ا نػػػهللنيؽ ىػػػ   -ٕ
   تعػػػػدى السػػػػشيم الػػػػ و نيجػػػػهلله نحسيسػػػػهلل هللا ىػػػػ  ، ك السآ ػػػػ عمييسػػػػهلل بعػػػػض 

 عهلللب.

 كىػػػػػؾ ا رمػػػػػب، التفدػػػػػير بهلللسػػػػػف ؾندمحمسعػػػػػهلل فػػػػػ   فدػػػػػيرىسهلل إف ا نػػػػػهللنيؽ قػػػػػد   -ٖ
ا ؽ دمحمخو ا  ترهللن، لكشو عمػب صػغر تس   فدير ف إ  إ كالتفدير بهلللرسو،

الحجؼ كا ترهللن العبهللنت إ  سنو قػد حػؾى  ننًا نفيدػ ، نبسػهلل  غشيػػ عػؽ حثيػر 
نؽ السظؾ   ف  بعض ا حيهللف.

كالنػػػػػراسا  ك ؾدمحميييػػػػػهلل كعمػػػػػـؾ النػػػػػررف ييػػػػػتؼ ا ػػػػػؽ دمحمػػػػػخو كالذػػػػػؾحهللن  بهلللمغػػػػػ    -ٗ
 حهلل يج كاآل هللنن إ  سف الذؾحهللن  لدتظر  ف  ذلػ حثيرًا.كا

ا ػػػؽ ، ك فػػػ  ستػػػبهللم الشػػػخكؿ لدػػتدؿ ا نهللنػػػهللف بهلللحػػػديج الرػػػحي  كالزػػػعي   -٘
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ك  لعخك إ  نهلل نًا، كسحيهللنهلًل يشبػو عمػب صػح  الحػديج ك ػعفو  دمحمخو   لخرج
 حػػػػهللف سكتػػػػع نػػػػؽ ا ػػػػؽ دمحمػػػػخو فػػػػ  تػػػػر فنػػػػد كيػػػردمحم   يشيسػػػػهلل، كسنػػػػهلل الذػػػػؾحهللن  

شيسػػػػهلل كذحرىػػػػهلل ندػػػػشدت كيػػػػردمحم  ا قػػػػؾاؿ فييػػػػهلل كالتؾقػػػػ   ي ػػػػهللن، ا حهلل يػػػػج كاآل
سحيهللنهلًل.

لػػػؼ يػػػ حر ا ػػػؽ دمحمػػػخو عمػػػؼ السشهللتػػػبهلل  فػػػ  نندنتػػػو، لكػػػؽ  كمػػػؼ عػػػؽ بعػػػض   -ٙ
سنكػػػر عمػػػؼ فنػػػد السشهللتػػػبهلل  فػػػ  س شػػػهللس  فدػػػيره لػػػبعض الدػػػؾن، سنػػػهلل الذػػػؾحهللن  

السشهللتبهلل  كالتكم  فيو، فشفػب سف لهػؾف وػي هلًل نػؽ السشهللتػبهلل  فػ  النػررف،  ػؼ 
لؼ يمبج سف س ب بو، فكفنو يثبتو حعمؼ كيشكر السبهلللغ  فيو. 

كحهللنػػػػت قػػػػراست ا ػػػػؽ دمحمػػػػخو قػػػػراست نػػػػهللفع، كقػػػػراست  اىػػػػتؼ ا نهللنػػػػهللف بػػػػهلللنراسا ،  -ٚ
ا  الدػبع عمػب النػراسا ػؽ دمحمػخو ينترػر ك  الذؾحهللن   ركالػ  قػهلللؾف عػؽ نػهللفع،

كيدتذػػػيد سحيهللنػػػهلًل بػػػهلللنراست الذػػػهللذت  ،سك بعزػػػيهلل كنػػػهلل نًا نػػػهلل لخػػػرج عػػػؽ العذػػػر
يتؾتػع فػ  العػخك، سحيهللنػهلًل لسعشب اآلل ، كسنهلل الذؾحهللن  يؾن  الستؾا ر كالذهللذ ك 

لعػػخك لمنػػراس النػػراست الستػػؾا رت قػػراست وػػهللذت، كسحيهللنػػهلًل   لدػػتؾف  ذحػػر سصػػحهللم 
بعض النراسا  الدبع .النراسا  الستؾا رت، كسحيهللنهلًل يشتند ل

نعشػػػب الشدػػػخ ك بؾ ػػػو فػػػ  الذػػػريع ، كبيػػػهللف إف ا نػػػهللنيؽ يتفنػػػهللف فػػػ   يػػػهللف   -ٛ
الشدخ ف  اآللهلل  كيردمحمحهللف ف  حهللؿ الخالؼ بهلللشدخ، كسحيهللنهلًل   يردمحمحهللف.

يػرى ا ػؽ دمحمػخو سف نػؽ  حيػج  السحهػؼ كالستذػهللبو،نعشػب  كمؼ ا نهللنهللف عؽ   -ٜ
الستذػػػػػػهللبو ا حػػػػػػرؼ  الستذػػػػػػهللبو رلػػػػػػهلل  الرػػػػػػفهلل ، كيػػػػػػرى الذػػػػػػؾحهللن  سف نػػػػػػؽ

السنظع .

 كمػػػؼ ا نهللنػػػهللف عػػػؽ رلػػػهلل  العنهللئػػػدن نػػػؽ ا لسػػػهللف بػػػهلل ك ؾحيػػػده بهلللربؾبيػػػ    -ٓٔ
كا لؾىيػػػ ، كا لسػػػهللف بهلللسالئكػػػ  كالكتػػػب كالرتػػػ  كاليػػػـؾ اآل ػػػر كالنػػػدن  يػػػره 

كوره.
 كمػػػؼ ا نهللنػػػهللف فػػػ  رلػػػهلل  ا حهػػػهللـ نػػػؽ العبػػػهلل ا  كالسعػػػهللنال  كا تػػػرت،   -ٔٔ

حراف سقؾاؿ العمسهللس كاتتد ليؼ ك ردمحميحػهلل يؼ، فكػهللف سيسهلل هللا  عهلللب ي كهللف نحف
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ن ىب ا ؽ دمحمػخو نػهلللك  لكشػو   يتعرػب لس ىبػو، كحػهللف الذػؾحهللن    يتنيػد 
بس ىب نعيؽ، فيردمحم  نهلل  ؾص  إليو ادمحمتيهلل ه.

ك كمػؼ نحسيسػػهلل هللا  عػػهلللب عػػؽ اآللػػهلل  الكؾنيػػ  كرلػػهلل  النرػػص كا نثػػهللؿ،   -ٕٔ
بػػػ حر العبػػػرت كالعغػػػ  فييػػػهلل، ك  فػػػ   ػػػد ر نعػػػهللن  النػػػررف كس ػػػ يػػػهلل كس رىػػػهلل بيهللنك 

، كبيػػػػػهللف ننرػػػػػد فييػػػػػهلل سك حجػػػػػ  عمػػػػػب الكػػػػػهللفر الفؾائػػػػػد كا تػػػػػتشبهللطهلل  فييػػػػػهلل
.كالجهللحد

السفدػركف،  هذحػر نرص فند س رم ا نهللنهللف عػؽ حثيػر نسػهلل سنهلل رلهلل  ال  -ٖٔ
تػرائيميهلل ، ك نػدـ  رػريحيسهلل فػ  عػدت نؾا ػع خنهلل بعػدـ الخػؾض فػ  ا كالت

خو بذػرطو الػ و اوػترطو عمػب عؽ ذلػ لعػدـ صػحتيهللن لكػؽ لػؼ لػف ا ػؽ دمحمػ
نفدػػػو فػػػ  نندنتػػػو،  ػػػ  انتنػػػد بعػػػض السفدػػػريؽ الػػػ يؽ سكثػػػركا نػػػؽ النرػػػص 

هلل فػ  قرػ   اك  عميػو الدػالـ ا ترائيمي  إ  سنو كقػع فػ  وػ س نػؽ ذلػػ حسػ
كريػػره، سنػػهلل الذػػؾحهللن  فكػػهللف لستػػهللز عػػؽ ا ػػؽ دمحمػػخو بنمػػ  ا تػػرائيميهلل   ػػ    

نؾقػػ  الشهللقػػد الحرػػي  العػػهللنؼ  كػػهلل   ؾدمحمػػد فيػػو إ  لمػػر  عمييػػهلل، فكػػهللف لنػػ  
لزػػػػػػع ا نػػػػػػؾن فػػػػػػ  نؾا ػػػػػػعيهلل، فكػػػػػػهللف الذػػػػػػؾحهللن  سوػػػػػػد السفدػػػػػػريؽ انتنػػػػػػهلل ًا 

 لالترائيميهلل  حسهلل  ندـ ف  البحج.
 :التمةيات

سكص  البهللحثيؽ بنراست حيهللت عمسػهللس ا نػ  حهللفػ  كس ػص نػشيؼ نػؽ اعتشػب   -ٔ
فيػػػػػؼ  لتدػػػػػيي بهتػػػػػهللم هللا  عػػػػػهلللب  فدػػػػػيرا كإلزػػػػػهللحهلل، ك ناتػػػػػ  نشػػػػػهللىجيؼن 

.كا تتفهلل ت نشو كاتتيعهللم التفهللتير كنهلل حتبو ا ئس 
سكصػػػػػػ  طػػػػػػالم العمػػػػػػؼ بهلل ىتسػػػػػػهللـ كالتحنيػػػػػػي  حنينيػػػػػػهلًل عمسيػػػػػػهلًل بػػػػػػهلللردمحمؾع   -ٕ

لمسخظؾطػػػػػهلل  ا صػػػػػمي ، لكتػػػػػهللم التدػػػػػيي  لعمػػػػػـؾ التشخيػػػػػ  ك حتػػػػػهللم فػػػػػت  
الندير، ليغير لظالم العمؼ كلمشػهللي عهللنػ   ف السؾدمحمػؾ  نمػ س بهلل  ظػهللس 

كعدـ ا ىتسهللـ.

الدقيي بهلللسؾ ؾعهلل . ا ىتسهللـ بهلللتفدير السنهللنف كالتخرص  -ٖ
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لنرص الت  سكن ىهلل ا ؽ دمحمخو كلؼ لعمي عمييهلل. نات  ك حنيي ا  -ٗ

  رتهللل  ندتنم . الت   شهللكليهلل ح  نفدرالفنيي  إفرا  ا حههللـ   -٘
لحسػػد ، كاـ سحسػػد هللا  عػػهلللب عػػؾ ًا عمػػب  ػػدس، فهلللحسػػد  سكً  كر ػػراً كفػػ  الختػػهلل

كتػالـ عمػب  ،، كتػبحهللف نبػػ نم العػخت عسػهلل لرػفؾف  تؼ الرهلللحهلل  كنعستو ال و بحسده
 .ميؽ، كالحسد نم العهلللسيؽالسرت
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   ك حتؾو عمب التهللل  الفهارس
 . فيري اآللهلل  النررني

  . فيري ا حهلل يج الشبؾي

 .فيري ا عالـ

 كالسرادمحمع فيري السرهلل ن.
  السؾ ؾعهلل .فيري
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 فهرس اآليات
 

الر
 قم

رقم  ا اج الدمرة
 ا اج

 الرفحج

 ٖٖٓ ٖ   مهىهيهجي جه خنمنىنينُّ  البنرت ٔ
 خلملىليلجمحمخمممُّ 

  َّىميمجنحنخنمنىنينجهمه
ٔٚ ٖٔٗ 

 خي يهجيحي ىه مه منىنينجهُّ 
 رئ ِّّٰ َُّّ ٍّ ميىيييٰذٰرٰىٌّ

َّنئمئ زئ  

ٕ٘ ٖ٘٘ 

 ٖٛٔ ٕٙ  َّينٰىريزيميني ُّ 

َّ مل  مضحطمظجعمعجغمغُّ   ٖٙ ٕٔٙ 

 حل مكجل لك حفخفمفحقمقجكحكخكُّ 

  َّ جن ملهلجمحمخممم خل

ٗٛ ٕٜٔ 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي  ُّ 
   َّ  خل   هبجت مب  خب حب

ٙٔ ٕٜٔ 

 ٚ٘ٗ ٚٙ  َّمث نيىيييجئحئخئُّ 
َّىل مبنب زب ىئيئرب ُّ  ٛ٘ ٖٙٚ 

 ٕٖٚ ٜٛ مي ننىنينٰىريزيُّ 
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الر
 قم

رقم  ا اج الدمرة
 ا اج

 الرفحج

َّنيىيييجئحئخئ  

 مكىكيكملىليلامممرنزنمن321اكلكُّ 

   َّىنينٰىريزي نن

ٕٖٔ ٕٜٔ 

 ٜٗٗ ٖٙٔ  َّ مت  خيمي حي ىهيهجيُّ 

 لك خك حك مقجك حق مف خف  حف جف ُّ 

َّ  جل مك  

ٖٔ٘ ٜٔٚ 

 مم  خلملىليلجمحمخمُّ 
 يه  ىه يمجنحنخنمنىنينجهمه ىم
 ٍَّّ ٌّ حيخيميىيييٰذٰرٰى جي

 ىئ مئنئ زئ ُِّّّٰرئ
َّيئربزبمب  

ٔٙٗ ٜٔٚ 

 نبىبيبرتزتمتنتىتيترثزثمث ُّ

 يك نثىثيثىفيفىقيقاكلكمكىك
َّ ىن ملىليلامممرنزنمننن  

ٔٙ٘ ٜٔٚ 

  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّ 
 َّ هئ مئ خئ حئ

ٔٙٙ ٔٗٗ 

 خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ ُّ 
 حس جس جخمخ مح  جح مج حج مث متهت

ٕٖٖ ٜٔٛ 



ٗٛٛ 

 

 

الر
 قم

رقم  ا اج الدمرة
 ا اج

 الرفحج

 جغ جعمع مظ حط مض خض حض  جض مص حصخص مس خس
 جل مك لك خك حك جك مق حق مف  حفخف جف مغ
 من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل حلخل
 َّ  هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي مهٰه جه  هن

 مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن يمجن ىم
 َّ ٰر  ٰذ يي ىي مي حيخي جي

ٕٖٗ ٜٔٛ 

 مث هت مت خت حت  جت هب مب ُّ 
 َّ مخ  جخ مح جح حجمج

ٕٖٙ ٗٔٓ 

 حض  جض مص خص حص مس خس حس جس ُّ 
 َّ  حن   مظ حط مض خض

ٕٖٚ ٕٕٛ 

 ٜٓٗ ٕٔٗ َّ اك يق ىق يف يثىف  ىث نث ُّ 

 حض جض  مص خص حص مس خسُّ 

 َّ  خل  حط مض خض

ٕٗٛ ٗ٘ٙ 

 خض جضحض مص خص  حص مس خس ُّ 

 َّ  مظ حط مض

ٕٕ٘ ٖٓٓ 

 ٜٛٔ ٜٕ٘  حق مف حفخف جف مغ جغ  مع جع ُّ 



ٜٗٛ 

 

 

الر
 قم

رقم  ا اج الدمرة
 ا اج

 الرفحج

 خل  حل مكجل لك خك حك جك مق

 َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل

 ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل ُّ 
 مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي
 َّ هت مت خت حت جت مبهب  خب حب هئجب

ٕٛ٘ ٖٗٔ 

 رؿ عسراف ٕ

 يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث  ىث نث مث ُّ 
 َّ ىل مل

ٙ ٖٙٙ 

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ُّ 
  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي  ري
  حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب

  حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
 َّ مظ حط مض خض

 ٕٜٕكٕٛٛ ٚ

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّ 
 يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت
 يلام ىل مل  يك ىك مك لك يقاك ىق
 ني مي زي ري ينٰى  ىن نن من زن رن مم
 َّ خئ حئ جئ يي ىي

ٜٗ ٖٓٓ 

 ٖٚ٘ ٘ٛٔ حت هبجت مب خب حب جب هئ  مئ خئ ُّ 



ٜٗٓ 

 

 

الر
 قم

رقم  ا اج الدمرة
 ا اج

 الرفحج

 َّ مج حج مث هت  مت خت

  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّ 
 َّ يك ىك مك

ٜٔٓ ٖٓٓ 

 الشدهللس ٖ

 خم  حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 ين ىن  من خن حن جن ىميم مم

 َّ مي  خي حي جي يه ىه مه جه

ٔ٘ ٕٚٛ 

 ٕٔٗ ٕ٘ َّ مص   نن من زن  ُّ 

 ٖ٘ٔ ٕٖ َّ حس   جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّ 

 ٖ٘ٔ ٖٙ َّ جح    مئ ىلخئ ُّ 

  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّ   
 نن من  زن رن اممم يل ىل مل يك ىك
 َّ ين ىن

٘ٙ ٖ٘٘ 

 ٜٕٛ ٜ٘ َّ  هب مب هئ مئ هي  ُّ 

 ٖٙٙ ٜٓ َّ  حض مث هت مت خت  حت جت  ُّ 

 مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جح ُّ 
 َّ خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق

ٔٓٓ ٖٖٔ 

 ٕٖٗ-ٓ٘ٔ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ ُّ 



ٜٗٔ 

 

 

الر
 قم

رقم  ا اج الدمرة
 ا اج

 الرفحج

 مت  زت رت يب ىب نب مب  زب
 يف يثىف  ىث نث مث زث رث يت ىت نت
 ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق
 ىنين نن  من زن رن مم ام يل
 َّ ني مي زي ري ٰى

ٕٔ٘ 

 السهللئدت ٗ
 نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب  ُّ 

 َّ  ىث نث مث زث رث ىتيت

ٕٚ ٖ٘ٛ 

 ا نعهللـ ٘

 جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ُّ 
 لك خك حك جك حقمق مف خف حف  مغجف جغ مع
 َّ جل  مك

ٖٗ ٗٗٛ 

ٙ َّ زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ُّ  ٔ ٖٖٔ 

 ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي ُّ 
 َّ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ

ٜٙ ٖٗٚ 

 ٖٙ ٓٓٔ َّ خك    مظجع حط مض خض حض ُّ 

 ىن خنمن  حن جن يم ممىم خم حم جم ىليل مل خل ُّ 
 َّ يه ىه مه جه ين

ٕٔٓ ٖٚٓ 

 ٖٙٙ ٕٔٔ َّ مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ  ُّ 



ٜٕٗ 

 

 

الر
 قم

رقم  ا اج الدمرة
 ا اج

 الرفحج

  خص حص مس خس حس  جس مخ ُّ 
 جع مظ  مضحط خض حض جض مص
 َّ  حق مف خف حف مغجف جغ مع

ٖٔٚ ٕٔٙ 

 مم ام  يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق ُّ 

 َّ ين ىن نن من زن رن

ٔٙٓ ٖٔٓ 

 ا عراؼ ٙ

 ٜٕٛ ٖ٘ َّ  ىت   ىنين من خن حن ُّ 

 ٖٖٖ ٖٗٔ َّ  حفحل جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض  ُّ 

 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ 
 َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

ٔ٘ٓ ٕٔٚ 

 ا نفهللؿ ٚ

 خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ُّ 
 َّ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس

ٖٕ ٖٔٓ 

 حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ 
 حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس
 جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع مظجع
 َّ لك خك حك

ٙٓ ٙٗ 

 التؾب  ٛ
 ٕٗ ٖٓ َّ مث   ين ىن نن من زن ُّ 

 ٖٚ٘ ٕٚ هت  مت خت حت جت هب مب خب حب ُّ 



ٜٖٗ 

 

 

الر
 قم

رقم  ا اج الدمرة
 ا اج

 الرفحج

 خس حس  مخجس جخ مح جح مج حج مث
 َّ  مض خض حض جض مص حصخص مس

 مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ُّ 
 َّ ىك

ٕٛ ٖٚٔ 

 يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ  ُّ 
 ىت نت مت زت يبرت ىب مبنب  زب
 َّ زث رث  يت

ٜ٘ ٖٚٔ 

 يؾنس ٜ

 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ُّ 
 مظجع حط مض خض حض جض خصمص  حص مس خس
 َّ حف جف مغ  جغ مع

٘ ٕٗٛ 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي ُّ 
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ
 زت يبرت ىب نب مب  زب رب يئ
 َّ مث زث رث  يت ىت نت مت

 ٖٙكٕٙ ٓٔ-ٜ

 حنخن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّ 

 َّ جي يه ىه مه ينجه ىن من

ٕٙ ٙٗ 

 ٜٕٛ ٜٖ  جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّ 



ٜٗٗ 

 

 

الر
 قم

رقم  ا اج الدمرة
 ا اج

 الرفحج

 َّ  مك لك خك حك جك مق مفحق خف حف

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 َّ ين ىن من خن حن

ٕٙ-
ٖٙ 

ٕٙ 

  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

ّٰ َّ 

ٚٔ ٗٗٚ 

 ٕٔٔ ٕٜ َّ  مك  نثىث مث  زث رث ُّ 

 ىؾ  ٓٔ

َّ  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل يكملُّ   ٜٕٔكٕٜٔ ٔ 

 حئ ييجئ نيىي مي زي  ري ٰى ين ىن نن من  ُّ 
 َّ هئ مئ خئ

ٜٗ ٗٗٛ 

  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 َّ خن حن جن يم ىم

ٕٛ ٗ٘ٚ 

 نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  ُّ 
 َّ  ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت

ٔٓٔ ٗٗٛ 

 ٖ٘٘ ٛٓٔ َّ  هي مي خي حي  ُّ 

 ٖٖٓ ٔٔ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّ  الرعد ٔٔ



ٜٗ٘ 

 

 

الر
 قم

رقم  ا اج الدمرة
 ا اج

 الرفحج

 َّ خض  مئهئ خئ

 ٖٓٚ ٙٔ َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ 

 يؾت  ٕٔ

 مج حج مث هت  مت خت حت جت هب ُّ 
 َّ مس خس حس  جس مخ جخ مح جح

ٖ ٗٗٗ 

 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه ُّ 
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي
 َّ مب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ

ٙ ٕٜٛ 

 ٖٓٓ ٚ َّ يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب ُّ 

  مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت ُّ 
 َّ مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ

ٕٗ ٖٔٓ 

 ٜٕٛ ٓٓٔ َّ مخ  مننن زن  رن مم ام يل ىل مل يك   ُّ 

 ٖٔٔ ٙٓٔ َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ 

 حك جك  مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع ُّ 
 هل مل خل  حل جل مك لك خك
 َّ  جن مم خم حم جم

ٔٔٔ ٗٗٙ 

 ٖٙٙ ٕٚ َّ زت رت يب ىب  نب  ُّ  إ راىيؼ ٖٔ

 ٕٛٗ ٘ٛ  خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ  الحجر ٗٔ



ٜٗٙ 

 

 

الر
 قم

رقم  ا اج الدمرة
 ا اج

 الرفحج

 َّ هت مت خت حت هبجت مب

 الشح  ٘ٔ

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ُّ 
ٌّ  ٍّ َّ 

ٗٗ ٖٙ 

 مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ 
 َّ مت خت حت جت هب

ٜٗ ٖٜٗ 

 ٖٛٔ ٓٔٔ َّ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن  ُّ  ا تراس ٙٔ

 ٖٔٚ ٜٕ َّ مك   مبنب زب  رب يئ ىئ نئ ُّ  الكي  ٚٔ

 نريؼ ٛٔ

 ٖٓٔ ٕٙ َّ مل خل حل جل مك لك   ُّ 

 حس جس مخ  جخ مح جح مج ُّ 
 َّ خض  حض جض مص خص حص مس خس

ٜٓ-
ٜٔ 

ٖٗٗ 

 طو ٜٔ
 ٕٛٗ ٓ٘ َّ هث مث هت مت هب مب  هئ مئ هي مي ُّ 

 ٖٜٕ ٕٛ َّ ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل ُّ 

 الحم ٕٓ

 مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن جن ُّ 
 َّ  هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ  هي

ٔ٘ ٔٗٗ 

 يم  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّ 
 َّ ين ىن من خن حن جن

ٗٚ ٖٔٓ 

 ٖ٘ٙ ٓٚ  جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّ 



ٜٗٚ 

 

 

الر
 قم

رقم  ا اج الدمرة
 ا اج

 الرفحج

 َّ هت مت خت حت جت هب خبمب حب

 الستنشؾف  ٕٔ
 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل  ُّ 
 َّ ٰى  ين

٘ٓ ٖٓٓ 

 ٜٖٔ ٔ َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  الشؾن ٕٕ

 الفرقهللف ٖٕ

 ٖٙٙ ٕ َّ  خف حف جف مغ جغ مع  ُّ 

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن
 َّ مي

ٙٛ ٔٚٙ 

 الشس  ٕٗ
 خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع ُّ 
 َّ جم هل  مل خل جلحل مك لك

ٛٚ ٖٖٗ 

 النرص ٕ٘

  حج مث هت مت خت حت جت مبهب خب  حب  ُّ 
 َّ مج

ٔٔ ٗٗٗ 

 مظ  حط خضمض حض جض مص حصخص مس خس حس  جس  ُّ 
 َّ مغ جغ مع جع

ٙٛ ٖٙٙ 

 حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

ٛ٘ ٖٖٔ 

 مم ام يل ىل يكمل  ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث ُّ 
 َّ  ٰى ين ىن نن من رنزن

ٛٛ ٖٖٔ 



ٜٗٛ 

 

 

الر
 قم

رقم  ا اج الدمرة
 ا اج

 الرفحج

 العشكبؾ  ٕٙ
  مينيىيييجئحئخئمئهئُّ 

 َّ جب

ٖٗ ٗٛٓ 

 الرـك ٕٚ

 حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 َّ مه جه ين ىن من خن

ٕ٘ ٖٖٗ 

 ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ 
 َّ زت رت يب ىب مبنب  زب رب يئ

ٕٚ ٖٖٖ 

٘ َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  ٔ ٖٗٗ 

 الدجدت ٕٛ

 خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل ُّ 
 َّ  هن من

ٔٔ ٖٖٔ 

 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ 
 َّ مب خب

ٔٚ ٖ٘ٙ 

 ٜٓ ٔٔ َّ خي حي جي  يه مهىه جه ين  ُّ  الذؾنى  ٜٕ

 الخ رؼ ٖٓ

 حج هتمث مت خت حت جت  هب مب ُّ 
 َّ جس مخ جخ  مح مججح

ٜٔ ٖٕٛ 

 ٖٔٔ ٚٚ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي ُّ 

 ٖٔٔ ٚٛ َّ مك لك خك جكحك مق  حق مف خف حف ُّ 

 ٖٚٓ ٗٔ   زنمن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك ُّ  الحجرا  ٖٔ



ٜٜٗ 

 

 

الر
 قم

رقم  ا اج الدمرة
 ا اج

 الرفحج

 َّ  هئ

  مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّ 
  جس مخ محجخ جح مج حج مث هت
 َّ خس حس

ٔ٘ ٖٖٓ 

 ٖٖٓ ٛٔ َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ  ؽ ٕٖ

 ال انيهلل  ٖٖ
 ٖ٘ٓ ٕٓ َّ ري ٰى  ين ىن نن ُّ 

 ٖٚٓ ٖ٘ َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ 

 الشجؼ ٖٗ
 ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم ُّ 
 َّ جي يه

ٕ-ٗ ٖٙ 

-ٕٙ َّ رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ  الرحسؽ ٖ٘
ٕٚ 

ٖٖٔ 

 ٖٓٔ ٕٔ َّ  لك هش مش هس مس مثهث هت مت هب مب ُّ  السجهلل ل  ٖٙ

 ٕٕٖ ٜ َّ    من   ملهل خل حل جل مك لك خك ُّ  الحذر ٖٚ

 التحريؼ ٖٛ

 ٓ٘ٔ ٗ َّ جئ  ىليل مل يك ىك مك لك اك ُّ 

 ٜ٘ٔ ٘ َّ جح  هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّ 

 مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض  ُّ 
 َّ خف حف جف

ٙ ٖٖٓ 



٘ٓٓ 

 

 

الر
 قم

رقم  ا اج الدمرة
 ا اج

 الرفحج

 ٜٕٖ ٚٔ َّ اك  يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث ُّ  الحهللق  ٜٖ

ٕ َّ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب  ُّ  الجؽ ٓٗ ٖ ٖ٘٘ 

 السد ر ٔٗ
 ٜٕٖ ٖٓ َّ يت  ىت نت مت ُّ 

-ٖٙ َّ هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق ُّ 
ٖٚ 

ٖٚٔ 

 ا ندهللف ٕٗ
  ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ ُّ 
َّ 

ٖٓ ٖٚٓ 

 ٖٙ ٖٙ َّ جئ يي ىي ني مي ُّ  السرتال  ٖٗ

-ٓٔ َّ يت ىت  نت مت زت رت يب ُّ  ا نفظهللن ٗٗ
ٔٔ 

ٖٖٓ 

 ٖٚ٘ ٖٔ َّ ىن من خن حن جن يم ىم ُّ  ا عمب ٘ٗ

-٘ٔ َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّ  المي  ٙٗ
ٔٙ 

ٕٗ 

 البيش  ٚٗ

 زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ُّ 
 َّ ني مي

ٔ ٕٛٓ 

 حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّ 
 َّ مغ جغ  مع جع حطمظ مض خض

٘ ٕٛ 

 ٖٛ٘ ٙ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 



٘ٓٔ 

 

 

الر
 قم

رقم  ا اج الدمرة
 ا اج

 الرفحج

 َّ مه جه ين ىن من حنخن جن

 ٕٗ ٖ َّ خن حن جن  يم ىم ُّ  ا  الص ٛٗ

 

  



ٕ٘ٓ 

 

 

 فهرس األحاديث واآلثار
 

 الرفح  طرؼ الحديج ـ
س يت الشب  ملسو هيلع هللا ىلص فنمت لهلل نتؾؿ هللا س  سقهلل   نؽ س  ر نؽ  ٔ

 قؾن 
ٙٚ 

إذا قزب هللا ا نر ف  الدسهللس  ربت السالئك   ٕ
   زعهللنهلًل لنؾلوبفدمحمشحتيهلل 

ٖٕ٘ 

إذا حهللف يـؾ النيهللن  سذف نتذف  تبع ح  سن  نهلل حهللنت  ٖ
  عبد

ٖٜ٘ 

 ٖٔٗ اذىب فند نّمكُتكيهلل بسهلل نعػ نؽ النررف ٗ
 ٖٙ٘ سعد   لعبهلل و الرهلللحيؽ نهلل   عيؽ نس  ٘
 ٖٗٗ سعظيت  سدهلًل لؼ لعظيؽ سحد قبم  ٙ
 ٕٖٖ سعؾذ بعخ ػ، ال و   إلو إ  سنت ٚ
 رسي  فاف حهللف صؾابهلًل فسؽ هللا، كإف حهللف  ظف سقؾؿ فييهلل  ٛ

 فسش  كنؽ الذيظهللف
٘ٓ 

 ٗٙ س  إف النؾت الرن ، س  إف النؾت الرن  ٜ
 ٗٙ س  إن  سك يت النررف كنثَمو نعو ٓٔ
 ٕٔٗ س   دتحي  سف  عرض نفديهلل بغير صداؽ ٔٔ
 ٜ٘ٗ سف إ راىيؼ ح م  الل ح بهلل  ٕٔ
 ٕٖٔ ننعده بهلللغدات، كالعذ ّ إف سحدحؼ إذا نهلل  عرض عميو  ٖٔ
 ٖٖٓ إف سحدحؼ لجسع  منو ف  بظؽ سنو سنبعيؽ يؾنهللً  ٗٔ



ٖ٘ٓ 

 

 

 الرفح  طرؼ الحديج ـ
 ٜٗٔ سف سزكاج نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  غهلليرف  ٘ٔ
سف الحدشب الجش ، كالخيهلل ت الشغر إلب كدمحمو الرحسؽ  ٙٔ

 عخكدمحم 
ٙٗ 

 ٓٛٔ إف الددمحمهللؿ لهؾف نشهلل ف  ر ر الخنهللف كيهؾف ف  سنره ٚٔ
 ٓٚ هللا بعج  سهللني  ر ؼ نتؾؿسف  ٛٔ
إف الشهللي لرعنؾف يـؾ النيهللن  ففكؾف سكؿ نؽ لفيي  ٜٔ

 ففدمحمد نؾتب
ٖٖٗ 

 ٜٖٔ إف الشب  ملسو هيلع هللا ىلص      يتيهلل يـؾ فت  نه  ٕٓ
 ٖٙٛ إف الشب  ملسو هيلع هللا ىلص قرس  سس عذرت تجدت ف  النررف ٕٔ
 ٕٔٗ سف انرست دمحمهللس  إلب نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٕٕ
سف  ش  إترائي  قهلللؾا لسؾتب عميو الدالـ  ى  لرم   ٖٕ

 نبػ؟
ٔٙٓ 

 ٖٖٗ سنهلل العهللقب ال و ليس بعده نب  ٕٗ
 ٖ٘ٔ إنػ  ندـ عمب قـؾ نؽ سى  الكتهللم ٕ٘
 ٖٔ٘ إنيسهلل ليع بهللف كنهلل لع بهللف ف  حبير ٕٙ
سوُّ سنض  نمش ، كسوُّ تسهللس  غمش ، إذا قمت ف  النررف   ٕٚ

 سك بسهلل   سعمؼ رسي  
٘ٓ-٘ٔ 

 ٕٖٓ ا لسهللف  سف  تنؽ بهلل، كنالئكتو... ٕٛ
 ٜٖٗ بهللنؾ هللا لػ سكلؼ كلؾ بذهلله ٜٕ
 ٖٖٛ البخي  ال و نؽ ُذِكرُ  عشده ٖٓ



٘ٓٗ 

 

 

 الرفح  طرؼ الحديج ـ
 ٜٗٗ  مغؾا عش  كلؾ رل  ٖٔ
 ٜٙ   ىب حتب  دجد  حت العرش ٕٖ
 ٘٘ٔ لسدهيهللدمحمهللس زيد لذهؾ انرس و إلب الشب  ملسو هيلع هللا ىلص ففنره سف  ٖٖ
 ٕٖ٘ ُ منت السالئك  نؽ نؾن، ك مي الجهللف نؽ نهللنج نؽ نهللن ٖٗ
 ٕٖٓ الدعهللس ىؾ العبهلل ت ٖ٘
 ٕٙٔ نحؼ هللا ندهللس ا نرهللن ٖٙ
 ٖٗ٘ وفهللعت   ى  الكبهللئر ٖٚ
 ٜٖٛ صالت ا كا يؽ إذا ننزت الفرهللؿ ٖٛ
 ٜٖٛ صيهللـ  ال   سلهللـ نؽ ح  وير ٜٖ
 ٕٕٖ ف  الدالت  عجب هللا نؽ قـؾ يد مؾف الجش  ٓٗ
 ٜٚٔ فزحػ الشب  ملسو هيلع هللا ىلص  حتب  د  نؾادمحم ه ٔٗ
 ٜٖٛ ف  ا ندهللف  الل نهللئ  كتتؾف نفرال ٕٗ
 ٕٓٗ فّ  كف  عمّ  كفهللطس  كالحدؽ كالحديؽ ٖٗ
 ٕٓٗ قهللـ نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يؾًنهلل فيشهلل  ظيًبهلل ٗٗ
 ٔ٘ٗ قهللـ نؾتب عميو الدالـ  ظيبهللً  ٘ٗ
 ٓٓٗ حججت كاعتسر  كسنرن  هللا سف سقر ف   يت قد  ٙٗ
 ٙٔٗ كهللف الشب  ملسو هيلع هللا ىلص لدتفذنشهلل ف  يـؾ السرست نشهلل ٚٗ
 ٗٙٔ كهللف الشب  ملسو هيلع هللا ىلص لنرس ف  السدجد فيجير بهلللنراست ٛٗ
 ٕٙٔكهللف ندمحمالف وريهيؽ،  رج سحدىسهلل إلب الدهللح ، كبن   ٜٗ



٘ٓ٘ 

 

 

 الرفح  طرؼ الحديج ـ
 اآل ر

 ٜٖٓ  لرم  الزحب سنبعهللكهللف نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓ٘
 ٖٓ٘ كهللف لدتعي  ف  صال و نؽ ع ام النبر ٔ٘
 ٖٖٗ كهللنت  شؾ إترائي   دؾتيؼ ا نبيهللس ٕ٘
 ٚٙ كهللنت  شؾ إترائي  لغتدمؾف عرات  ٖ٘
كتب هللا ننهلل ير الخالئي قب  سف لخمي الّدسهللكا   ٗ٘

 كا نض
ٖٙ٘ 

 ٖٔ٘ كشهلل ف  دمحمشهللزت ف  بنيع الغرقد ٘٘
 ٔٚ كي   نزب ِإذا عرض لػ قزهللسٌ  ٙ٘
 ٓ٘ٗ    دفلؾا سى  الكتهللم عؽ و س ٚ٘
 ٜٖ٘   لح  نهللؿ سنرآل ندمؼ إ  عؽ طيب نفدو ٛ٘
لسهلل  خكج الشب  ملسو هيلع هللا ىلص زيشب  شت دمحمحش،  عهلل النـؾ  ٜ٘

 فظعسؾا،
ٔ٘ٛ 

 ٕٖٛكٖٔٛ الميّؼ صّ  عمب دمحم كعمب رؿ دمحم ٓٙ
 ٕٚ كعمسو التفكي  الميؼ فنيو ف  الديؽ ٔٙ
 ٘٘ٔ لؾ حهللف نتؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حهلل سهلل وي هلًل نؽ الؾح  ٕٙ
 ٜٕٚ لؾ حهللف   ؽ ر ـ كا لهللف نؽ ذىب لتسشب ليسهلل  هلللثهللً  ٖٙ
 ٕٔٗ نهلل سنى نبػ إّ  لدهللنع ف  ىؾاؾ ٗٙ
 ٖٚ٘ نهلل الدنيهلل ف  اآل رت إ  نث  نهلل لجع  سحدحؼ سصبعو ٘ٙ
 ٜٖٓنهلل نسيت نتؾؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص لرم  تبح  الزحب قو، كإن   ٙٙ



٘ٓٙ 

 

 

 الرفح  طرؼ الحديج ـ
  تبحيهلل

 ٔٚٔ نهلل وفُف قؾنػ لذهؾنػ؟ ٚٙ
 ٖٗٔ نهثت تشتيؽ سنيد سف ستفؿ عسر عؽ السرس يؽ ٛٙ
 ٖٖٛ نؽ صمب عمّ  صالت كاحدت ٜٙ
 ٜٙ نؽ عسره هللا تتيؽ فند سع ن إليو ٓٚ
 ٕ٘ فميتبؾس ننعده نؽ الشهللننؽ قهللؿ بهلللنررف بغير عمؼ  ٔٚ
 ٕ٘ نؽ قهللؿ ف  النررف  رسلو ففصهللم فند س ظف ٕٚ
 ٖٙ٘ نؾ ع تؾم سحدحؼ ف  الجش  ٖٚ
نعؼ ليهرنف عميهؼ ذلػ حتب يت ى إلب ح  ذو حي  ٗٚ

 حنو
ٔٚ٘ 

 ٛٙٔ نعؼ، لسيتػ هللا  ؼ لحييػ ٘ٚ
 ٜ٘ٔ كافنت نب  ف   الل سك كافنش  نب  ف   الل ٙٚ
 ٖٛ٘  يده   لدسع    سحد نؽ ى ه ا ن كال و نفد   ٚٚ
 ٕٖٙ كعخ   كدمحمالل  كحبريهللئ  كعغست  ٛٚ
 ٙٙٔكٜٙ لهلل  ش  تمس   لهللنحؼ  كتب ر هللنحؼ ٜٚ
لهلل  ش  تمس   لهللنحؼ  كتب ر هللنحؼ سك عميهؼ نشهللزلكؼ  ٓٛ

  كتب ر هللنحؼ
 ٙٙٔكٜٙ

 ٓٗٗ لهلل عبهلل و، لؾ سف سكلكؼ كر رحؼ ٔٛ
 ٖٖ٘ لهلل دمحم انفع نستػ كاوفع  ذفع ٕٛ
 ٖٖٓ يتعهللقبؾف فيهؼ نالئكٌ  بهلللمي  كنالئك  بهلللشيهللن ٖٛ



٘ٓٚ 

 

 

 الرفح  طرؼ الحديج ـ
 ٖٖٙ لخرج قـؾ نؽ الشهللن بذفهللع  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٗٛ
 ٚٙ لذتسش  ا ؽ ر ـ كليس لو سف لذتسش  ٘ٛ
 ٜٖٛ لرب  عمب ح  تالنب نؽ سحدحؼ صدق  ٙٛ
 ٕٖٔ لنبض هللا ا نض يـؾ النيهللن ، كيظؾو الدسهللس  يسيشو ٚٛ
 ٕٖٙ يت ب بهلللسؾ  حيي   حبش سنم  ٛٛ

 

  



٘ٓٛ 

 

 

 عالمفهرس األ

 الرفحج اسم العمم
َسيَفع  ٕٔٔ ا ؽ الدَّ
 ٖٚٚ ا ؽ الفري
 ٕٛٓ ا ؽ دمحمسَّهللز
 ٕٕٔ ا ؽ دمحمش 

 ٕٙٓ ا ؽ َذْكؾاف
 ٖٖٔ ا ؽ عبد البر

 ٕٚٛ ا ؽ عني  البغدا و الغفرو 
 ٕٙٓ ا ؽ نجهللىد

 ٕٛٛ ا ؽ نفم 
 ٕٛٓ ا ؽ كن اف

 ٕٕٔ س ؾ دمحمعفر الشحهللي
 ٖٕٓ س ؾ دمحمعفر يخيد  ؽ النعنهللع

 ٕٔٓ س ؾ حيهللف ا ندلد 
 ٕ٘ٓ س ؾ عسرك  ؽ العالس

سَّهللؿ  ٕٔٔ س   الدَّ
 ٗ٘ س   عبيد النهللتؼ  ؽ تالـ
 ٘ٙ سحسد  ؽ حشب  الذيبهللن 

 ٕٕٓ ا  فش
 ٜٕٓ إ نيس الحدا 

 ٜٕٓ إتحهللؽ السركزو 
 ٖٙٚ إتسهللعي  النهلل  



ٜ٘ٓ 

 

 

 الرفحج اسم العمم
 ٕ٘ٓ إتسهللعي   ؽ عبيد هللا  ؽ السيهللدمحمر

 ٕٗٓ ا عسش
 ٓٛ انرؤ النيس 

 ٕٙٓ الَبخِّوُّ 
 ٕٓٔ الحدؽ البررو 

 ٕٚٓ حفص
 ٜٙ حسهلل  ا نرهللنو 
 ٕٗٓ حسخت  ؽ حبيب

 ٕٗٓ حسيد  ؽ قيس ا عرج
 ٕٚٓ  الَّ 

 ٕٚٓ  م  البخان
 ٕٚٓ الدُّكنو 

 ٖٛٔ نؤب   ؽ العجهللج
 ٕٛٓ َنْك 

 ٕٛٓ نكيس
 ٜٜ الخنحم 

 ٜٕٚ الدر د 
 ٕٚٓ الدؾت 
 ٕٕٓ تيبؾيو

 ٓٛ الذهللطب 
 ٕٙٓ ُوري   ؽ زيد الحزرن 

 ٕٚٓ وعب 



٘ٔٓ 

 

 

 الرفحج اسم العمم
 ٖٕٓ ويب   ؽ نرهلل 

 ٖٗٔ  سيرت  ؽ حبيب
 ٖٕٔ طمح   ؽ تميسهللف
 ٕ٘ٓ عهللصؼ الجحدنو 

 ٕٗٓ عهللصؼ  ؽ س   الشجؾ  ا تدو
 ٕ٘ٓ عبد هللا  ؽ س   إتحهللؽ

 ٕ٘ٓ عبد هللا  ؽ عهللنر
 ٕٗٓ عبد هللا  ؽ حثير
 ٕ٘ٓ الكال  عظي   ؽ قيس 

 ٜٙ عم   ؽ إتسهللعي  الستؾح 
 ٕ٘ٓ عيدب  ؽ عسر

 ٕٚٛ الغخال 
 ٖٕٓ الفراس

 ٖٕٚ النهلل   س   بهر  ؽ العرب 
 ٕٛٓ قهلللؾف 

 ٕٖٓ النذيرو 
 ٕٚٓ ُقْشُب 

 ٜٜ الكتهللن 
 ٕٗٓ الكدهللئ 

 ٕٚٛ الَكْمَؾَذان 
 ٖٙٚ الكيهلل اليرات 

 ٕٛٓ الميج



٘ٔٔ 

 

 

 الرفحج اسم العمم
 ٜٚ نهلللػ  ؽ سنس ا صبح 

 ٘ٙ إ نيس الذهللفع دمحم  ؽ 
 ٕٗٓ دمحم  ؽ نحيرؽ

 ٕٗٔ دمحم  ؽ لحيب   يراف
 ٜٚ دمحم صديي  هللف
بِّ   ٕٕٔ السفز  الزَّ

 ٖٕٓ نهللفع
 ٕٙٓ ىذهللـ  ؽ عسهللن
 ٜٛ الؾدمحميو ا ىدؿ

 ٕٛٓ كنش
 ٕ٘ٓ لحيب  ؽ الحهللنل ال نهللنو 
 ٕٓٔ لحيب  ؽ السبهللنؾ اليخيدو

 ٕٗٓ لحيب  ؽ ك هللم
 ٕ٘ٓ لعنؾم الحزرن 



ٕ٘ٔ 

 

 

المصادر والمراجعفهرس    
 

 اسم السردر  مؤلفه
    

، طبع  ا كلب،  ، دمحم صديي  هللف النشؾدمحم ،  ان ا ؽ حـخ  ـ.ٕٕٓٓسبجد العمـؾ
ا ؽ دمحمخو كنشيجو ف  التفدير،  نات  نديب  عؽ ا نهللـ السفدر ا ؽ دمحمخو،  ك ؾ ي  نفر  

 ـ. ٜٚٛٔالظبع  ا كلب، لسشيجو ف   فديره، التديي ، عم  دمحم الخبيرو،  ان النمؼ،  نذي، 
ا جهللىهلل  التفدير ف  النرف الرابع عذر، فيد الركن ، نتتد  الرتهللل ،  يرك ، الظبع  الثهلللث ، 

 ـ.ٜٜٚٔ
ا حهللؼ السيرت بهلللكالـ عمب حديج   عدكى ك   طيرت، الذؾحهللن ،  حنيي ناود  ؽ عهللنر 

 ـ.ٕ٘ٓٓالغفيم ،  ان اطمس الخزراس، الظبع  ا كلب، 
ف  عمؾـ النررف، دمحمالؿ الديؽ الديؾط ،  حنيي نرحخ الدناتهلل  النررني ، نجسع السمػ ا  نهللف 

 ق.ٕٙٗٔفيد لمسرح ، السديش ، 
 ا دمحمخاس الكؾني   يؽ الشن  كالعن ، لعبد العخيخ رؿ عبد هللا، نهتب   ان البيهللف، الظبع  ا كلب.

يي دمحم تميسهللف ا ونر، إدمحمسهللؿ ا صهللب  ف  سقؾاؿ الرحهللب ،  مي  العالئ  الذهللفع ،  حن
 ـ، نشذؾنا  نرحخ السخظؾطهلل  كالترال، الكؾيت.ٜٚٛٔالظبع  ا كلب 

ا حهللط   ف  س بهللن ررنهللط ، دمحم  ؽ عبد هللا  ا ندلد ، السعركؼ لدهللف الديؽ ا ؽ الخظيب، 
 ـ.ٖٜٚٔ حنيي دمحم عبدهللا عشهللف، نهتب  الخهللنج ، نرر، الظبع  الثهللني ، 

ا نم، الذؾحهللن ،  حنيي دمحم  ؽ عثسهللف الخذت، نهتب  الدهللع ، س م الظمب كنشتيب 
 الريهللض. 

 حنيي ندمحمب  -صفحهلل  السحني –ان ذهللؼ الّزرم نؽ لدهللف العرم،     حيهللف ا ندلد ، 
 ـ.ٜٜٛٔعثسهللف دمحم، نهتب  الخهللنج ، النهللىرت، الظبع  ا كلب،

نيي س   حفص تهللن  العرب  إنوهلل  الفحؾؿ إلب  حنيي الحي نؽ عمؼ ا صؾؿ، الذؾحهللن ،  ح
 ـ.ٕٓٓٓا  رو،  ان الفزيم ، الريهللض، الظبع  ا كلب،
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ستهللي البالر ،     النهللتؼ دمحمهللن هللا نحسؾ  الخنخذرو،  حنيي دمحم بهللت  عيؾف الدؾ ،  ان 
 ـ.ٜٜٛٔالكتب العمسي ،  يرك ، الظبع  ا كلب، 

عرهللـ الحسيداف،  ان ا صال ،  ستبهللم الشخكؿ، س   الحدؽ عم  الؾاحدو الشيدهلل ؾنو،  حنيي
 ـ.ٕٜٜٔالدنهللـ، الظبع  الثهللني ، 

ستد الغهللب  ف  نعرف  الرحهللب ، عم   ؽ س   الكـر دمحم  ؽ دمحم  ؽ عبد الكريؼ الذيبهللن  
عهلل ؿ سحسد عبد السؾدمحمؾ ،  ان الكتب العمسي ،  -الجخنو، ا ؽ ا  ير،  حنيي عم  دمحم نعؾض 

 ـ.ٜٜٗٔالظبع  ا كلب، 
ائيميهلل  ف  التفدير كالحديج، دمحم حديؽ ال ىب ، نهتب  كىب  ، النهللىرت، الظبع  الرابع ، ا تر  

 ـ .ٜٜٓٔ
ا ترائيميهلل  كالسؾ ؾعهلل  ف  حتب التفدير، دمحم س ؾ ويب ، نهتب  الدش ، النهللىرت، الظبع  

 ق ػٛٓٗٔالرابع ، 
لدش ، النهللىرت، الظبع  ا ترائيميهلل  كالسؾ ؾعهلل  ف  حتب التفدير، دمحم س ؾويب ، نهتب  ا

 ق.ٛٓٗٔالرابع ، 
سصؾؿ التفدير كقؾاعده،  هلللد عبدالرحسؽ العػ،  ان الشفهللئس،  يرك ، الظبع  

 ـ.ٕٚٓٓالخهللند ،
س ؾاس البيهللف ف  إلزهلل  النررف بهلللنررف، الذشنيظ ، إوراؼ بهر  ؽ عبدهللا س ؾزيد، طبع   ان 

 الفؾائد نظبؾعهلل  السجسع بجدت.  
 ـ.ٜٜٚٔن  ف   ر يب النررف الكريؼ كتؾنه، دمحم النهللتؼ،  ان السظبؾعهلل  الدكلي ، ا عجهللز البيهلل

 ـ.ٕٛٓٓإعرام النررف،     دمحمعفر سحسد الشحهللي،  ان السعرف ،  يرك ، الظبع  الثهللني ، 
ا عالـ قهللنؾي  رادمحمؼ  وير الردمحمهللؿ كالشدهللس نؽ العرم كالسدتعربيؽ كالسدتذرقيؽ،  ير الديؽ 

 ـ.ٕٕٓٓالعمؼ لمسالييؽ،  يرك ، الظبع  الخهللند  عذر، الخنحم ،  ان 
ا نهللـ الذؾحهللن  حيهلل و كفكره، عبدالغش  قهللتؼ الذردمحمب ، نتتد  الرتهللل ،  يرك ، الظبع  
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 ـ.ٜٛٛٔا كلب،
ا نهللـ الذؾحهللن  نائد عرره، حديؽ  ؽ عبدهللا العسرو،  ان الفكر السعهللصر،  يرك ، الظبع  

 ـ.ٜٜٓٔا كلب، 
 عؾت الذيخ دمحم  ؽ عبدالؾىهللم  هللنج الجخيرت، دمحم حسهللؿ دمحمسع ، نظبؾعهلل   انت السمػ انتذهللن 

 ـ.ٜٔٛٔعبدالعخيخ، الريهللض، الظبع  الثهللني ، 
ا نترهللن ف  الر  عمب السعتخل  الندني  ا وران، لحيب  ؽ س   الخير  ؽ تهلللؼ العسران  اليسش  

الريهللض، الظبع   -الدم  الذهللفع ،  حنيي تعؾ   ؽ عبد العخيخ الخم ، س ؾاس
 ـ.ٜٜٜٔا كلب،

سنيس الدهللنو ف   خريم ك حنيي ا حهلل يج الت  ذحرىهلل الحهللف  ا ؽ حجر ف  فت  البهللنو، نبي  
 ـ.ٕ٘ٓٓىػ ٕٙٗٔ ؽ نشرؾن البرهللنت، نتتد  الريهللف،  يرك ، الظبع  ا كلب، 

نتهللل  نهللدمحمدتير، قدؼ اآللهلل  الكؾني   نات  عندل ، عبد السجيد  ؽ دمحم الؾعالف، نتهللل ، 
 الريهللض. –العنيدت، حمي  سصؾؿ الديؽ، دمحمهللنع  ا نهللـ دمحم  ؽ تعؾ  ا تالني  

سلدر التفهللتير لكالـ العم  الكبير     بهر الجخائرو، نهتب  العمـؾ كالحهؼ، السديش ، الظبع  
 ا كلب.

هلل ،  ان ا لزهلل  لشهللتخ النررف كنشدؾ و، لسه   ؽ س   طهلللب،  حنيي سحسد حدؽ فرح
 السشهللنت، دمحمدت.

 ق.ٜٔٗٔبحؾل ف  سصؾؿ التفدير كنشهللىجو، فيد عبدالرحسؽ الركن ، نهتب  التؾب ، 
البدن الظهلللع بسحهللتؽ نؽ بعد النرف الدهللبع،  حنيي دمحم حدؽ حالؽ،  ان ا ؽ حثير،  يرك ، 

 ـ.ٕٙٓٓالظبع  ا كلب، 
ر  الكبير،ا ؽ السمنؽ،  ان اليجرت، البدن السشير ف   خريم ا حهلل يج كاآل هللن الؾاقع  ف  الذ

 ـ.ٕٗٓٓالريهللض، الظبع  ا كلب، 
البرىهللف ف  عمـؾ النررف، دمحم  ؽ عبدهللا  ؽ  يهلل ن الخنحذ ،  ان إحيهللس الكتب العربي ، ك ان 
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 ـ.ٜٚ٘ٔالسعرف ،  يرك ، الظبع  ا كلب،
سحسد فراج، الترال  هللج العركي نؽ دمحمؾاىر النهللنؾي، دمحم نر زب الخبيدو،  حنيي عبدالدتهللن 

 ـ.ٜ٘ٙٔالعرب ، نظبع  حهؾن  الكؾيت، 
التهللج السهم  نؽ دمحمؾاىر نآ ر الظراز اآل ر كا كؿ، دمحم صديي حدؽ  هللف، طبع كزانت 

 ـ.ٕٚٓٓا كقهللؼ النظري ، الظبع  الثهللني ، 
 كلب. هللنيخ الذعؾم ا تالني ، عبدالعخيخ تميسهللف نؾان،  ان الفكر العرب ، النهللىرت، الظبع  ا 

 هللنيخ النررف الكريؼ كررائب نتسو كحهسو، دمحم طهللىر الكر و، نظبع  الفت ، دمحمدت، الظبع  
 ـ.ٜٙٗٔا كلب، 

  هللنيخ الس اىب ا تالني ، دمحم س ؾ زىرت،  ان الفكر العرب ،  يرك .
 ـ.ٕٜ٘ٔالنهللىرت،  - هللنيخ اليسؽ فردمحم  اليسؾـ، عبد الؾاتع  ؽ لح  الؾاتع ، السظبع  الدمفي 

التبيهللف ف  ر ام حسم  النررف، الشؾكو،  حنيي بذير دمحم عيؾف، نهتب  الستيد ك ان البيهللف، 
 ـ.ٜٜٔٔالظهللئ ، ك نذي، الظبع  ا كلب،

 ـ.ٜٗٛٔالتحرير كالتشؾير ف  التفدير، دمحم الظهللىر ا ؽ عهللوؾن،  ان التؾندي ، 
طشظهلل، الظبع   التح  ف  ن اىب الدم ، الذؾحهللن ،  حنيي تيد عهللصؼ،  ان الرحهللب ،

 ـ. ٜٜٛٔا كلب،
(، ٚٙٚٔ/ٗالتديي  لعمـؾ التشخي ، دمحم  ؽ سحسد  ؽ دمحمخو،  حنيي دمحم  ؽ تيدو دمحم نؾ و، )

 ـ.                      ٖٕٔٓ ان الزيهللس، الكؾيت، طبع  ا كلب، 
الظبع   عريف الدانتيؽ بسشهللىم السفدريؽ، صال  عبدالفتهلل  الخهلللدو،  ان النمؼ،  نذي، 

 ـ.ٕٕٔٓالخهللند ، 
التعريفهلل ، عم   ؽ دمحم الذريف الجردمحمهللن ،  حنيي دمحم عبدالرحسؽ السرعذم ،  ان الشفهللئس، 

 ق  ٕٕٔٓ يرك ، الظبع  الثهلللث ، 
 التفدير العمس  ل لهلل  الكؾني  ف  النررف، لحشف  سحسد،  ان السعهللنؼ، نرر.
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كالرحهللب  كالتهللبعيؽ، ا ؽ س   حهلل ؼ،  حنيي ستعد  فدير النررف العغيؼ ندشدًا عؽ نتؾؿ هللا  
 ـ.ٜٜٚٔالريهللض، الظبع  ا كلب،  -دمحم الظيب، نهتب  نخان البهللز، نه  السهرن  

،  يرك ، الظبع  ا كلب،  ـ.ٕٕٓٓ فدير النررف العغيؼ، ا ؽ حثير،  ان ا ؽ الجؾزو كا ؽ حـخ
نو دمحم حهللند الفن ،  ان الكتب العمسي ، التفدير النيؼ، ا ؽ النيؼ، دمحمسعو دمحم سكيس الشدكو، حن

  يرك .
 ـ.ٕٓٓٓالتفدير كالسفدركف، دمحم حديؽ ال ىب ، نهتب  كىب ، النهللىرت، الظبع  الدهللبع ، 

التنرهللن ف  دمحميد زنؽ عالن  ا قهللليؼ كا نرهللن، دمحم  ؽ الحدؽ الذجش ، نهتب  الجي ،   
 ـ.  ٜٜٓٔصشعهللس، الظبع  ا كلب،

 ـ.ٜٜ٘ٔسحسد  ؽ عم  ا ؽ حجر، نتتد  الرتهللل ،  يرك ،  ي يب التي يب، 
دمحمهللنع البيهللف عؽ  فكي  رو النررف، ا ؽ دمحمرير الظبرو،  حنيي سحسد وهللكر، نهتب  ا ؽ  يسي ، 

 ـ.ٕٔٓٓالنهللىرت، الظبع  الثهللني ، كاعتسد   حنيي عبدهللا الترح ،  ان ىجر، النهللىرت،
  حنيي س   ا وبهللؿ الخىيرو.دمحمهللنع  يهللف العمؼ كفزمو، ا ؽ عبد البر ف ، 

الجهللنع  حههللـ النررف كالسبيؽ لسهلل  زسشو نؽ الدش  كرو الفرقهللف، دمحم  ؽ سحسد النرطب ،  
 ـ.ٕٙٓٓ حنيي عبدهللا الترح ، نتتد  الرتهللل ،  يرك ، الظبع  ا كلب، 

،  حنيي عبدالدالـ دمحم ىهللنكف،   ان دمحمسيرت سندهللم العرم، عم   ؽ سحسد، السعركؼ ا ؽ حـخ
 السعهللنؼ، النهللىرت، الظبع  الخهللند .

حهلل ر العهلللؼ ا تالن  كقزهلللهلله السعهللصرت، دمحمسي  السررو،  ان سـ النرى طبع ف  الجهللنع  
 ـ.ٜٜٙٔا تالني  بهلللسديش ، ا ن ف، الظبع  الثهلللث  ، 

حمي  البذر ف   هللنيخ النرف الثهلللج عذر، عبد الرزاؽ  ؽ حدؽ  ؽ إ راىيؼ البيظهللن السيدان  
 ـ.ٖٜٜٔالدنذن ،  حنيي دمحم  يج  البيظهللن،  ان صهلل ن،  يرك ، الظبع  الثهللني ، 

 رهللئص السرظفب  يؽ الغمؾ كالجفهللس، الرهلل ؽ  ؽ دمحم إ راىيؼ، نهتب  الرود، الظبع  ا كلب، 
 ـ.ٕٓٓٓق ٕٔٗٔعهللـ 
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الخرهللئص، س   الفت  عثسهللف  ؽ دمحمش ،  حنيي دمحم عم  الشجهللن،  ان الكتب العمسي ، 
 ـ.ٖٜ٘ٔ،نرر

 الدن السشثؾن ف  التفدير بهلللسف ؾن، الديؾط ،  ان الفكر،  يرك .
 ق.ٗٓٗٔ قهللئي التفدير، ا ؽ  يسي ، نتتد  عمـؾ النررف،  نذي، الظبع  الثهللني ،

الديبهللج الُس ىب ف  نعرف  سعيهللف الس ىب، النهلل   إ راىيؼ  ؽ نؾن الديؽ، السعركؼ ا ؽ 
 الترال العرب ، النهللىرت،  دكف طبع .فرحؾف،  حنيي دمحم ا حسدو،  ان 

 ـ.ٜٜٔٔ يؾاف الشهللبغ  ال  يهللن ،  ان الكتهللم العرب ،  يرك ، الظبع  ا كلب،
 الرتهللل ، الذهللفع ،  حنيي كور  سحسد دمحم وهللكر،  ان الكتب العمسي ،  يرك .

سى  التفدير تسهلل  اآللهلل  الكؾني  الؾان ت ف  النررف الكريؼ لمذيخ نهللصر السهللدمحمد، نؾقع نمتنب 
 عمب الذبه  العشكبؾ ي .

 تشؽ ا ؽ نهللدمحمو، نهتب  السعهللنؼ، الريهللض.
،  يرك ، الظبع   تشؽ س    اك  نع ور  عؾف السعبؾ ،   ؽ سنير العغيؼ ربهلل و،  ان ا ؽ حـخ

 ـ.ٕ٘ٓٓا كلب،
 تشؽ الترن و نع ور   حف  ا حؾذو، لمبسهللنحفؾنو،  يت ا فكهللن الدكلي ، ا ن ف.

،  يرك ، ك ان الثنهللف ،  ان البيزهللس، تشؽ  الشدهللئ ،  حنيي فهللنكؽ حسهلل ت،  ان إحيهللس العمـؾ
 ـ.ٕٜٜٔالسغرم، الظبع  الثهللني ،

 ـ.ٜٓٛٔق ٓٓٗٔالديرت الحمبي  نؽ تيرت ا نيؽ، عم   ؽ  رىهللف الحمب ،  ان السعرف ، 
السشؾنت، الظبع   ور  الردكن  تحريؼ نفع النبؾن، الذؾحهللن ، الجهللنع  ا تالني ، السديش 

 ـ.ٜٛٛٔالرابع ، 
 ـ.ٖٕٓٓوعب ا لسهللف، البيين ، نهتب  الرود، الريهللض، الظبع  ا كلب، 

وفهللس العمي  ف  النزهللس كالندن، ا ؽ النيؼ ،  حنيي نرظفب الذمب ، نهتب  الدؾا و، دمحمدت، 
 ـ.ٜٜٔٔىػػ ٕٔٗٔالظبع  ا كلب 
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الؾا ع ، نهتب  صشعهللس ا  ري ، الظبع  الرحي  السدشد ف  ستبهللم الشخكؿ، الذيخ ننب  
 ـ.ٕٗٓٓالثهللني ، 

 ـ.ٕٗٓٓصحي  ندمؼ نع ور  الشؾكو،  ان السعرف ،  يرك ، الظبع  العهللورت، 
طبنهلل  السفدريؽ، دمحم  ؽ عم  الداكك و،  حنيي عم  دمحم عسر، نرحخ  حنيي الترال  دان 

 ـ.ٜٜٗٔالكتب،  يرك ، الظبع  الثهللني ، 
  كررائب السؾدمحمؾ ا ، لخحريهلل  ؽ دمحم النخكيش ، بعشهللل  تؾزاف نبهللنؾ، اليي   عجهللئب السخمؾقهلل

 ـ.ٕٙٓٓالسرري  العهللن  لمكتهللم، 
عشهللل  السدمسيؽ با راز كدمحمؾه ا عجهللز ف  النررف الكريؼ لسحسد الديد نا   دمحمبري ،  سؽ 

ػ فيد لظبهللع  بحؾل ندكت عشهللل  السسمك  العربي  الدعؾ ل  بهلللنررف الكريؼ كعمؾنو، نجسع السم
 .ٕٔٗٔالسرح  الذريف، 

رهللل  الشيهللل  ف  طبنهلل  النراس، ا ؽ الجخنو،  حنيي  ردمحمدتر اتر،  ان الكتب العمسي ، كنهتب   
 ـ.ٕٙٓٓا ؽ  يسي ،  يرك ، الظبع  ا كلب، 

فت  البهللنو بذر  صحي  البخهللنو السدسب الجهللنع السدشد الرحي ، الحهللف  ا ؽ حجر،  عميي 
 ـ.ٕ٘ٓٓبهللز، كعبدالرحسؽ البراؾ،  ان طيب ، الريهللض، الظبع  ا كلب، عبدالعخيخ  ؽ 

الفت  الربهللن  نؽ فتهللكى ا نهللـ الذؾحهللن ، دمحم  ؽ عم   ؽ دمحم  ؽ عبد هللا الذؾحهللن ، دمحم  
 صشعهللس،  دكف طبع .    -صبح   ؽ حدؽ حالؽ، نهتب  الجي  الجديد

نؽ عمؼ التفدير، دمحم  ؽ عم  الذؾحهللن ،  حنيي فت  الندير الجهللنع  يؽ فش  الركال  كالدنال  
 ـ.  ٕٚٓٓتيد إ راىيؼ،  ان الحديج، النهللىرت، 

 ـ.ٜٜٜٔفرؾؿ ف  سصؾؿ التفدير، ندهللعد الظيهللن،  ان ا ؽ الجؾزو، الدنهللـ، الظبع  الثهلللث ،
فزهللئ  النررف،     عبيد النهللتؼ  ؽ تالـ،  حنيي نركاف العظي  كنحدؽ  راب  ك كفهللس  ن    

 الديؽ،  ان ا ؽ حثير،  يرك .
فنو المغ  كتر العربي ، عبد السمػ  ؽ دمحم  ؽ إتسهللعي  الثعهلللب ،  حنيي عبد الرزاؽ السيدو، 
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 ـ.ٕٕٓٓإحيهللس الترال العرب ، الظبع  ا كلب،
 ـ.  ٕٜٚٔ  الجهللنع الرغير، السشهللكو،  ان السعرف  ،  يرك ، الظبع  الثهللني ،فيض الندير ور 

النراسا  الذهللّذت ك ؾدمحميييهلل الشحؾو، نحسؾ  سحسد الرغير،  ان الفكر،  نذي، الظبع  ا كلب، 
 ـ.ٜٜٜٔ

النراساُ  الذهللذُت ك ؾدمحميييهلل نؽ لغ  العرم، عبد الفتهلل   ؽ عبد الغش  النهلل  ،  ان الكتهللم 
  يرك . العرب ،

النررف الكريؼ كالدناتهلل  ا   ي ، نؾن الديؽ عتر، نظبع  الربهلل ،  نذي، الظبع  ا كلب، 
 ـ. ٖٜٜٔ

قظر الؾل  عمب حديج الؾل ، الذؾحهللن ،  حنيي إ راىيؼ ىالؿ،  ان الكتب الحديث ،  دكف 
 طبعو. 

 ق.ٕٔٗٔا كلب، قؾاعد التفدير دمحمسعهلًل ك نات ،  هلللد عثسهللف الدبت،  ان ا ؽ عفهللف، الظبع  
النؾانيؽ الفنيي  ف   مخيص ن ىب السهلللكي ، ا ؽ دمحمخو،  حنيي دمحم  ؽ تيدو نؾ و، طبع ف  

 ـ. ٕٓٔٓكزانت ا كقهللؼ الكؾيتي ، الظبع  ا كلب، 
الدعؾ ل ، الظبع   -النؾؿ السفيد عمب حتهللم التؾحيد، دمحم  ؽ صهللل  العثيسيؽ،  ان ا ؽ الجؾزو 

 الثهللني . 
د ف  س ل  ا دمحمتيهلل  كالتنميد، الذؾحهللن ،  حنيي دمحم تعيد البدكو،  ان الكتهللم النؾؿ السفي

 ـ.ٜٜٔٔالنهللىرت، الظبع  ا كلب،-السررو 
كتهللم الدبع  ف  النراسا ، ا ؽ نجهللىد،  حنيي وؾق   ي ،  ان السعهللنؼ، النهللىرت، الظبع  

 ـ.ٕٜٚٔا كلب، 
 نكيش عدمحم السررو، نتتد  الرتهللل ، الكميهلل ،     البنهللس سيؾم الكفؾو،  حنيي  عدنهللف 

  يرك ، الظبع  الثهللني .
لبهللم الشنؾؿ ف  ستبهللم الشخكؿ، دمحمالؿ الديؽ الديؾط ،  حنيي عبدالرزاؽ السيدو،  ان الكتهللم 
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 ـ.ٕٙٓٓالعرب ،  يرك ،
لدهللف العرم، دمحمسهللؿ الديؽ دمحم  ؽ حـر ا ؽ نشغؾن،  ان إحيهللس الترال العرب ،  يرك ، الظبع  

 ـ.ٜٜٜٔ ، الثهلللث
لسحهلل  ف  السهتب  كالبحج كالسرهلل ن، دمحم عجهللج  ؽ دمحم  سيؼ  ؽ صهللل   ؽ عبد هللا الخظيب، 

 ـ.ٕٔٓٓنتتد  الرتهللل ، الظبع  التهللتع ،
نهللئ  عهللـ ف   هللنيخ اليسؽ الحديج، حديؽ عبدهللا العسرو،  ان الفكر،  نذي، الظبع  ا كلب، 

 ـ.ٜٗٛٔ
 ـ.ٕٓٓٓظفب ندمؼ،  ان النمؼ،  نذي، الظبع  الثهلللث ، نبهللحج ف  التفدير السؾ ؾع ، نر

 ـ.ٕٓٓٓنبهللحج ف  عمؾـ النررف، نشهللع النظهللف، نهتب  كىب ، النهللىرت، الظبع  الدهللبع ، 
 السجد كف ف  ا تالـ نؽ النرف ا كؿ إلب النرف الرابع عذر اليجرو، عبدالستعهللؿ الرعيدو.

عهللنر الجخان كسنؾن البهللز،  ان الؾفهللس، نرر،  نجسؾع الفتهللكى، ا ؽ  يسي  الحران ،  حنيي 
 ـ.ٕ٘ٓٓالظبع  الثهلللث ، 

السجسؾع ف   ردمحمس  العالن  الذيخ حسهلل   ؽ دمحم ا نرهللنو، عبد ا كؿ  ؽ حسهلل  ا نرهللنو، 
 الظبع  ا كلب.

السحتدب ف   بييؽ كدمحمؾه وؾاذ النراسا  كا لزهلل  عشيهلل، س   الفت  عثسهللف  ؽ دمحمش ،  حنيي 
 ـ.ٜٜٗٔكعبدالحميؼ الشجهللن كعبدالفتهلل  ومب ، كزانت ا كقهللؼ السرري ، النهللىرت،  عم  الشجدو

السحرن الؾدمحميخ ف   فدير الكتهللم العخيخ، ا ؽ عظي ،   حنيي عبدهللا ا نرهللنو عدمحم العشهللن ،  
 ـ.ٕٚٓٓطبع  كزانت ا كقهللؼ النظري ، الظبع  الثهللني ،

 ق.  ٖٖٗٔا ؽ الجؾزو، الدنهللـ، الظبع  الثهلللث ،  السحرن ف  ستبهللم الشخكؿ،  هلللد السخيش ،  ان
السداني ا تالني  ف  اليسؽ، إتسهللعي   ؽ عم  ا كؾع، نتتد  الرتهللل ،  يرك ، الظبع  

 ـ.ٜٙٛٔالثهللني ،
السدترفب نؽ عمؼ ا صؾؿ،     حهللند دمحم  ؽ دمحم  ؽ دمحم الغخال  الظؾت ،  حنيي دمحم 
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 تميسهللف ا ونر، نتتد  الرتهللل .
ندشد سحسد  ؽ حشب ،  حنيي وعيب ا ننهللؤكم، نتتد  الرتهللل  ،  يرك ، الظبع  

 ـ.ٜٜ٘ٔا كلب،
 ـ.ٕٛٓٓالسربهلل  السشير، سحسد  ؽ دمحم الفيؾن  السنرو،  ان الحديج، النهللىرت، طبع 

 نعهلللؼ الدشؽ، الخظهلل  ،  ان ا ؽ حـخ ،  يرك .
 ـ.ٖٕٓٓن الكتب العمسي  الؾطشي ، ليبيهلل،السعجخا  النررني  حنهللئي عمسي ، سحسد س ؾ وؾف ،  ا

 ـ.ٜٚٚٔنعجؼ  البمداف، لهللقؾ   ؽ عبدهللا الحسؾو،  ان صهلل ن،  يرك ، 
نعجؼ ا  بهللس إنوهلل  ا نيب إلب نعرف  ا  يب، لهللقؾ  الحسؾو،  حنيي إحدهللف عبهللي،  ان 

 ـ.ٖٜٜٔالغرم ا تالن ،  يرك ، الظبع  ا كلب،
صشعهللس، الظبع  الرابع ،  -اليسشي ، إ راىيؼ سحسد السنحف ،  ان الكمس نعجؼ البمداف كالنبهللئ  

 ـ.ٕٕٓٓ
 -نعجؼ السظبؾعهلل  العربي  كالسعرب ، يؾت   ؽ إليهللف  ؽ نؾتب ترحيس، نظبع  ترحيس

 ـ.   ٕٜٛٔنرر، 
نعجؼ السفدريؽ نؽ صدن ا تالـ حتب العرر الحهلل ر، عهلل ؿ نؾييض، نتتد  نؾييض 

 ـ.ٜٛٛٔبع  الثهلللث ، الثنهللفي ،  يرك ، الظ
نعجؼ الستلفيؽ  رادمحمؼ نرشف  الكتب العربي ، عسر ن هلل ححهللل ، نتتد  الرتهللل ، الظبع  

 ـ.ٖٜٜٔا كلب، 
 ـ.ٕٗٓٓالسعجؼ الؾتيو، نجسع المغ  العربي ، النهللىرت، نهتب  الذركؽ الدكلي ، الظبع  الرابع ، 

نكف،  ان الفكر،  يرك ، الظبع  نعجؼ ننهللييس المغ ، سحسد  ؽ فهللني،  حنيي عبدالدالـ ىهلل
 ـ.ٜٜٚٔالثهللني ، 

 السفر ا  ف  رريب النررف، الرارب ا صفيهللن ، نهتب  نخان نرظفب البهللز، نرر. 
نندن  ف  سصؾؿ البحج العمس  ك حنيي الترال، الديد نزؽ الظؾي ، السهتب  ا زىري  لمترال، 
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 الظبع  الثهللني .
 ـ.ٕٜٚٔ حنيي عدنهللف زنزكن، الظبع  الثهللني ،  نندن  ف  سصؾؿ التفدير، ا ؽ  يسي ،

 نذي،  -نندن  حتهللم  يؾاف الذؾحهللن  ستالؾ الجؾىر، حديؽ عبد هللا العسرو،  ان الفكر 
 ـ.ٜٙٛٔالظبع  الثهللني ، 

نندنتهللف ف  عمـؾ النررف، كىسهلل نندن  حتهللم السبهللن ، كنندن  ا ؽ عظي ، نذرىسهلل نؽ 
 برليؽ، ك ان الكتب السرري ، ككق  عمب  رحيحيسهلل السخظؾطهلل  السحفؾع ،  ان الكتب 

ق، كنهتب  السثشب، ٖ٘ٚٔكطبعيسهلل، السدتذرؽ الدحتؾن  سن ردمحمفرى، نهتب  الخهللنج ، نرر
 ـ.ٜٗ٘ٔبغدا ، 

نشهللىم السفدريؽ الندؼ ا كؿ  التفدير ف  عرر الرحهللب ، نرظفب ندمؼ،  ان السدمؼ، 
 ق.٘ٔٗٔالريهللض، الظبع  ا كلب، 

فهللف ف  عمؾـ النررف، دمحم عبدالعغيؼ الخنقهللن ،  حنيي سحسد  ؽ عم ،  ان الحديج، نشهللى  العر  
 ـ.ٕٔٓٓالنهللىرت،

نشجد السنرئيؽ كنرود الظهلللبيؽ، ا ؽ الجخنو،  ان الكتب العمسي ،  يرك ، الظبع  ا كلب، 
 ـ.ٜٜٜٔ

الخبر،  السؾافنهلل ، إ راىيؼ  ؽ نؾتب المخس  الذهللطب ،  حنيي نذيؾن حدؽ،  ان ا ؽ عفهللف،
 ـ.ٜٜٚٔالظبع  ا كلب، 

السؾتؾع  العربي  العهلللسي ، إعدا  نجسؾع  نؽ البهللحثيؽ، نتتد  سعسهللؿ الستتد  لمشذر 
 كالتؾزيع، الظبع  الثهللني .

 السؾتؾع  العربي  السيدرت، إوراؼ دمحم وفيي رربهللؿ،  ان الذعب، فرانكميؽ.
 لنؾو عيهلل ، عدمحم دمحمسهللؿ الديؽ الفشدو.السؾتؾع  الفمكي  لفهلللجر ، ك دسرنهللف،  ردمحمس   عبد ا

 الشبؾا ، ا ؽ  يسي ،  حنيي عبد العخيخ الظؾيهللف،  ان س ؾاس الدم ، الريهللض، الظبع  ا كلب.
نف  الظيب نؽ ررؽ ا ندلس الرطيب، سحسد  ؽ دمحم السنرو التمسدهللن ،  حنيي إحدهللف 
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 ـ.ٜٛٙٔعبهللي،  ان صهلل ن،  يرك ، 
الركحهللن  ف  إدمحمهللزت النزهللت  ش  الذؾحهللن ، عبد الرحسؽ  ؽ تميسهللف الشفس اليسهللن  كالرك  

 ـ.ٕٕٔٓا ىدؿ،  حنيي عبد هللا الحبذ ،  ان الرسيع ، الريهللض، الظبع  ا كلب، 
الشيهللل  ف  رريب الحديج، س   الدعهلل ا  ا ؽ ا  ير،  حنيي  مي  ويحهلل،  ان السعرف ، 

 ـ.ٕٗٔٓ يرك ، الظبع  الخهللند ، 
نؽ ستران نشتنب ا  بهللن، دمحم  ؽ عم  الذؾحهللن ،  حنيي عرهللـ الديؽ  ني  ا كطهللن

 ـ.ٖٜٜٔالربهللبظ ،  ان الحديج، نرر، الظبع  ا كلب،
ني  الؾطر نؽ  رادمحمؼ ندمحمهللؿ اليسؽ ف  النرف الثهلللج عذر، دمحم  ؽ دمحم زبهللنت، السظبع  الدمفي ، 

 .ٖٛٗٔالنهللىرت،
 حنيي سحسد ا ننهللؤكم ك رح  نرظفب،  الؾاف  بهلللؾفيهلل ، صال  الديؽ  مي  الرفدو،

 ـ،ٕٓٓٓ(،  ان إحيهللس الترال العرب ،  يرك ، الظبع  ا كلب، ٖٖٙ/ٙ)
الؾدمحميخ ف  عنيدت الدم  الرهللل ، عبدهللا  ؽ عبدالحسيد ا  رو، طبع كزانت  ا كقهللؼ الدعؾ ل ، 

 ق.ٕٕٗٔالظبع  ا كلب،
ا ؽ  مكهللف،  حنيي إحدهللف عبهللي،  ان  كفيهلل  ا عيهللف كسنبهللس س شهللس الخنهللف، سحسد  ؽ دمحم

 ـ.ٜٜٗٔصهلل ن،  يرك ، 
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 فهرس املوضوعات

 الرفحج السمضووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومع 
 م ا تتيالؿ  

   ا ىداس  
 ل وهر ك ندير  

 ج نمخص الرتهللل 
  ٔ نندن   

 ٕ سىسي  السؾ ؾع  
 ٕ سىداؼ البحج  

 ٕ عرض الدناتهلل  الدهللبن   
   ٗ نشيم البحج  

 ٘ ىيهم  البحج
   ٕٔ التعريف بهلل نهللـ ا ؽ دمحمخو  السبحج ا كؿ 

 ٗٔ اتسو كندبو كنؾلده
   ٚٔ نذف و كطمبو لمعمؼ 

 ٛٔ عنيد و كن ىبو الفني 
 ٖٕ نههللنتو العمسي 

 ٕٗ ك الني هويؾ و 
 ٕٚ نتلفهلل و ككفهلل و

 ٖٔ الحهللل  الديهللتي 
 ٕٖ الحهللل  ا دمحمتسهللعي 

 ٖٖ الحهللل  العمسي 
 ٖ٘ التعريف بهلللكتهللم كقيستو العمسي 
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 الرفحج السمضووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومع 
 ٜٖ نشيجو ف  التفدير

 ٗ٘ نرهلل نه ف  التفدير
 ٜٚ التعريف بهلل نهللـ الذؾحهللن  السبحج الثهللن  

 ٓٛ اتسو كندبو كنؾلده
 ٔٛ نذف و كطمبو لمعمؼ

 ٖٛ عنيد و كن ىبو الفني 
 ٜٓ نههللنتو العمسي 

 ٜ٘ ويؾ و ك الني ه
 ٔٓٔ نتلفهلل و ككفهلل و

 ٗٓٔ الحهللل  الديهللتي 
 ٛٓٔ الحهللل  ا دمحمتسهللعي 

 ٓٔٔ الحهللل  العمسي 
 ٚٔٔ التعريف بهلللكتهللم كقيستو العمسي 

 ٕٓٔ نشيجو ف  التفدير
 ٖٕٔ نرهلل نه ف  التفدير

 ٖٙٔ ستبهللم الشخكؿ
 ٔٛٔ السشهللتبهلل عمؼ 

 ٜٗٔ النراسا 
 ٕٙٙ الشهللتخ كالسشدؾخ
 ٕٓٛ السحهؼ كالستذهللبو

 ٜٕٗ رلهلل  العنهللئد
 ٖٛٙ رلهلل  ا حههللـ الفنيي 

 ٛٔٗ اآللهلل  الكؾني 
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 الرفحج السمضووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومع 
 ٖٛٗ رلهلل  النرص

 ٖٚٗ رلهلل  ا نثهللؿ
 ٔٛٗ الخهلل س 

 ٘ٛٗ الفيهللني
 ٙٛٗ فيري اآللهلل  النررني 

 ٕٓ٘ فيري ا حهلل يج الشبؾي 
 ٛٓ٘ ا عالـفيري 

 ٕٔ٘ السرادمحمعك  فيري السرهلل ن
 ٕٗ٘ فيري السؾ ؾعهلل 

 
 


