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 املمخص

تٗدف ٖرٙ ايدزاض١ إىل بٝإ إعذاش تعدد أٚد٘ ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ، 

ٚنٝـ إٔ ايكسا٠٤ إذا تعددت يف املٛضع ايٛاسد ناْت مبجاب١ تعدد اٯٜات 

 اهلل  اييت يٛ نـٴتٹبٳت نٌ آ١ٜ ع٢ً سد٠ مبا ؼٌُ َٔ َع٢ٓ يهإ نتاب

 ـ تعاىل ـ بايؼ ايطٍٛ ٚيصعب ع٢ً ا٭١َ سؿع٘ ٚؾُٗ٘ !

ٚيهٔ بتعدد ايكسا٤ات يف املٛضع ايٛاسد بكٝت اٯ١ٜ ٚاسد٠ َٔ سٝح 

ايعدد ، َٚتعدد٠ َٔ سٝح ا٭سهاّ ٚاملعاْٞ ، ؾصاز ايعٌُ مبا ديت عًٝ٘ 

ايكسا٤تإ أٚ ا٭نجس مما جيب ايعٌُ ب٘ ، ؾ٬ أٚي١ٜٛ بٝٓٗٔ َا داَت 

قد ثبتت قسآْٝتٗا ٚتٛاتسٖا ، ؾطبشإ َٔ أٚدع نتاب٘ ٖرٙ ايكسا٠٤ 

 ا٭ضساز ، ٚدعً٘ َعذصّا بًؿع٘ ٚزمس٘ َٚعٓاٙ ٚقسا٤ات٘ !

ٚقد اقتصس ايبشح ع٢ً ث٬ث١ دٛاْب ؾكط ٖٞ :)اؾاْب ايعكدٟ ،   

 ٚاؾاْب ايؿكٗٞ، ٚاؾاْب ايب٬غٞ(. 

 

 إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ

 د. فائس حممد الغرازي 

 ومهاألشتاذ املشارك بقصم القرآن الكريم وعم

 جامعة إب –ـ النادرة  وعميد كمية الرتبية  

    

 عـمــــيد الكمية 
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 املكد١َ : 

اؿُد هلل زب ايعاملني ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً أغسف ا٭ْبٝا٤ ٚاملسضًني ضٝدْا قُد ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ َٚٔ 

 ضاز ع٢ً ْٗذ٘ إىل ّٜٛ ايدٜٔ.

ّا بًؿع٘ ، ؾكد ْصٍ ايسٚح ا٭َني بايكسإٓ ايهسِٜ ع٢ً قًب قُد ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َعذص-أَا بعـــــــــــد:

َٚعذصّا بسمس٘ ، َٚعذصّا مبعٓاٙ ، ٚقسا٤ات٘ املتعدد٠ ، ؾأدٖؼ ايبًػا٤ ،ٚأخسع ايؿصشا٤ ، ٚتسنِٗ سٝاز٣ 

أدٖػِٗ ْعُ٘ ايعذٝب ، ٚزصؿ٘ ايػسٜب ،ٚتأيٝؿ٘ ايبدٜع ،عذصت عٔ ْعِ أصػس ضٛز٠  ٫ ًٜٕٛٚ ع٢ً غ٤ٞ!

ػعسا٤ ، تؿٓٔ أضاطني نؿاز َه١ يف اخت٬م َٓ٘ اـطبا٤، ٚنَّت عٔ ٚصؿ٘ ايبًػا٤ ، ٚؼريت يف تأيٝؿ٘ اي

إٕ ٖٛ إ٫ $ٚقايٛا : # إمنا ٜعًُ٘ بػس $ ٚقايٛا : # قٍٛ نأٖ $ ٚقايٛا : # قٍٛ غاعس $ طسم تهرٜب٘ ؾكايٛا : 

ؾأدابِٗ عًُِٝٗ بايػعس ٚايطشس ٚايهٗا١ْ : ٫ ٚاهلل َا ٖٛ بايػعس ، ٫ٚ بايطشس،  ٫ٚ بايهٗا١ْ # ضشس ٜ٪ثس 

، ٚإٕ عًٝ٘ يط٠ٚ٬ ، ٚإٕ أضؿً٘ َػدم ، ٚإٕ أع٬ٙ َجُس ، ٚإْ٘ ٜعًٛ ٫ٚ ٜٴع٢ً عًٝ٘ ، ؾػًبٛا  ،إٕ ي٘ ؿ٠ٚ٬

٘ٹ  سني مسعت٘ إٔ قايت :   {!اٗ  ِإوَّب َسِمعَۡىب ُقسَۡءاًوب َعَجت }ٖٓايو ٚاْكًبٛا صاغسٜٔ ! مسعت ب٘ اؾٔ ؾًِ تٓت

اٱعذاش ايب٬غٞ،اٱعذاش ايتازخيٞ ، يف إعذاش ايكسإٓ ايهسِٜ )  -قدميّا ٚسدٜجّا -يكد نتب ايعًُا٤ 

اٱعذاش ايػٝيب ( ٚيف اٯ١ْٚ ا٭خري٠ أنجسٚا َٔ ايهتاب١ يف ) اٱعذاش ايعًُٞ ، اٱعذاش ايتػسٜعٞ ، اٱعذاش 

٫ٚ ٜصاٍ املٛضٛع بهسّا  (1)ايعددٟ ( بٝد إٔ ٖٓاى إعذاشّا ععِٝ ايػإٔ ، دًٌٝ ايكدز مل ٜٴهتب ؾٝ٘ إ٫ ايكًٌٝ،

حٺ دقٍٝل ،ٚغِٛص عٍُٝل ; ٫ضتدساز دٛاٖسٙ ٚٯي٦٘ ،أ٫ ٖٚٛ )إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ( ٖرا ، عاد١ إىل ع

يكد أيـ ايعًُا٤ ايكدا٢َ يف تٛدٝ٘  املٛضٛع ايرٟ ضٝشٌُ بني ثٓاٜا أضطسٙ ايعذب ايعذاب يف عًِ ايكسا٤ات !

يف نتاب٘ )اؿذ١ يف ايكسا٤ات  (1)(ٖـ370ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ٚأدادٚا يف َ٪يؿاتِٗ ٫ضُٝا اؿطني ابٔ خايٜٛ٘ )تـ

يف  (3)ٖـ(437يف نتاب٘ )اؿذ١ يًكسا٤ ايطبع١( َٚهٞ بٔ أبٞ طايب )تـ (2)ٖـ(377ايطبع( ٚأبٛ عًٞ ايؿازضٞ )تـ

                                                           
َجٌ د. أمحد قُد ضعد يف نتاب٘ )ايتٛدٝ٘ ايب٬غٞ يًكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ( ، ٚ د. قُد أمحد اـساط يف نتاب٘ )اٱعذاش ايبٝاْٞ يف ض٤ٛ  (1)

 ٚغريٖا . )ايٛدٛٙ ايب٬غ١ٝ يف تٛدٝ٘ ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ( ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ املتٛاتس٠ (، ٚد. قُد أمحد اؾٌُ  يف نتاب٘ 

اؿطني بٔ أمحد بٔ خايٜٛ٘ ايٓشٟٛ ايًػٟٛ أخر ايٓشٛ ٚا٭دب ع٢ً ابٔ دزٜد ْٚؿطٜٛ٘ ٚابٔ ا٭ْبازٟ  ، نإ أسد أؾساد ايدٖس يف نٌ قطِ ( 2)

 .  529/  1، بػ١ٝ ايٛعا٠ يًطٝٛطٞ  237/ 1ٟ َٔ أقطاّ ايعًِ ٚا٭دب ، ٚنإ تك١ َػٗٛزّا . ٜٓعس : غا١ٜ ايٓٗا١ٜ ٫بٔ اؾصز

٫بٔ اؿطٔ بٔ أمحد بٔ عبد ايػؿاز،أبٛ عًٞ ايؿازضٞ ، اٱَاّ ايٓشٟٛ املػٗٛز ، اْتٗت إيٝ٘ ز٥اض١ عًِ ايٓشٛ يف عصسٙ . ٜٓعس غا١ٜ ايٓٗا١ٜ ( 2)

 . 1/206اؾصزٟ  

ف أضتاذ ايكسا٤ ٚاجملٛدٜٔ تآيٝؿ٘ تٓٝـ عٔ مثاْني تأيٝؿّا . ٜٓعس : َعسؾ١ َهٞ بٔ أبٞ طايب بٔ قُد ايكٝطٞ املػسبٞ ، إَاّ ع١َ٬ قكل عاز( 3)

 . 2/309، غا١ٜ ايٓٗا١ٜ ٫بٔ اؾصزٟ  :  222ايكسا٤ ايهباز  يًرٖيب ص : 
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يف نتاب٘ )سذ١  (1)نتاب٘ )ايهػـ عٔ ٚدٛٙ ايكسا٤ات ايطبع( ٚعبد ايسمحٔ بٔ شل١ً )تـ بعد ا٭زبعُا١٥(

ا  يف نتبِٗ ملصطًض )اٱعذاش( أعين يف تٛدٝٗاتِٗ يًكسا٤ات ايكسآ١ْٝ، مل ايكسا٤ات(، ٚيهِٓٗ مل ٜتطسقٛ

نإ تٛدِٝٗٗ يًكسا٤ات ايكسآ١ْٝ زا٥عّا َٔ سٝح إٜساد ايعًٌ ٚاؿذر  ٜبٝٓٛا َا اٱعذاش يف ٖرٙ ايكسا٠٤ أٚ تًو !

سِٜ، ٚغٗد هلِ ايٓش١ٜٛ ٚايب٬غ١ٝ ،ٚايؿك١ٝٗ هلرٙ ايكسا٠٤ ،أٚ تًو،ٚتطًطًٗا سطب تستٝب ضٛز ايكسإٓ ايه

٫ ْدزٟ باٱداب١  بإتكإ ايؿٔ )ا٭قدَٕٛ ٚاحملدثٕٛ( ٚيهٔ َا ايطس يف عدّ ذنسِٖ )َصطًض اٱعذاش( ؟ 

ع٢ً ٚد٘ ايتشدٜد! زمبا يعدّ غٝٛع ٖرا املصطًض يف ذيو ايعصس ،أٚ ْدزت٘ ، ٚزمبا أِْٗ تسنٛا اجملاٍ يعًُا٤ 

صاسب نتاب )إعذاش ايكسإٓ( ٚعبد ايكاٖس  (2)ٖـ(403بسعٛا يف ٖرا ايؿٔ ،أَجاٍ: أبٞ بهس ايباق٬ْٞ )تـ

صاسب نتاب  (4)ٖـ(386صاسب نتاب )د٥٫ٌ اٱعذاش( ٚعًٞ بٔ عٝط٢  ايسَاْٞ )تـ (3)ٖـ(417اؾسداْٞ)تـ

مل ٜتطسقٛا يٲعذاش يف تعدد ايكسا٤ات  -نريو -)ايٓهت يف إعذاش ايكسإٓ( ٚغريِٖ. َع إٔ ٖ٪٤٫ 

ٖتُاَِٗ َسنصّا سٍٛ إعذاش ايٓعِ ايكسآْٞ بػهٌ عاّ ، بصسف ايٓعس عٔ ايكسآ١ْٝ إ٫ ق٬ًّٝ ،نإ دٌ ا

 ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ .

ٚاْط٬قّا َٔ غش١ ايهتاب١ يف ٖرا املٛضٛع ؾكد عصَت أَسٟ، ٚغددت زسًٞ ـ َتٛن٬ّ ع٢ً زبٞ ـ قا٫ّٚ 

 ايبشح يف إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ سطب املطتطاع 

ؾطٝكتصس عجٞ ع٢ً ايهتاب١ يف ث٬ث١ دٛاْب ؾكط )داْب اٱعذاش ايعكدٟ ٚمبا إٔ املٛضٛع َرتاَٞ ا٭طساف 

،ٚاٱعذاش ايؿكٗٞ ،ٚاٱعذاش ايب٬غٞ( ٚضٝكتصس ايبشح نريو ع٢ً اٱتٝإ غُط١ أمنٛذدات يهٌ إعذاش 

  تازنّا ايؿسص١ ٭ٌٖ ايتدصص ٫ضتهُاٍ دٛاْب املٛضٛع ايٛاضع١. 

 ١َ ٚمتٗٝدّا ، ٚث٬ث١ َباسح ٚخامت١ . ٖرا ٚقد اقتطت طبٝع١ ايبشح إٔ ٜتطُٔ َكد 

 

   
                                                           

، ٚعًِ ايٛقـ عبد ايسمحٔ بٔ قُد بٔ شل١ً املكس٨ ، ٜه٢ٓ بأبٞ شزع١ ، َٔ امل٪يؿني اجملٛدٜٔ يف عًِ ايكسا٤ات ، ٚتٛدٝٗٗا ،ٚعًِ ايتؿطري( 1)

 .   25ٚاٱبتدا٤  ناْت ٚؾات٘ بعد ايكسٕ ايسابع اهلذسٟ . ٜٓعس : َكد١َ نتاب٘ سذ١ ايكسا٤ات ص : 

 قُد بٔ ايطٝب بٔ قُد ايكاضٞ أبٛ بهس  ايباق٬ْٞ ، ا٭صٛيٞ املتهًِ ، َٔ آثازٙ : إعذاش ايكسإٓ ، ٚا٫ْتصاز يًكسإٓ . ٜٓعس : ٚؾٝات( 2)

 .  269/  4ا٭عٝإ ٫بٔ خًهإ 

عبد ايكاٖس بٔ عبد ايسمحٔ ، أبٛبهس  اؾسداْٞ ايػاؾعٞ ايٓشٟٛ  ، نإ َٔ نباز أ١ُ٥ ايعسب١ٝ ٚايبٝإ ، َٔ آثازٙ: إعذاش ايكسإٓ ، ٚ ( 3)

 .188/  2املكصد يف غسح اٱٜطاح ٚاؾٌُ ٜٓعس : إْباٙ ايسٚا٠ يًكؿطٞ 

ٓشٜٛني ايبصسٜني ، ٚاملتهًُني ايبػدادٜني ، َتؿٓٔ يف عًّٛ نجري٠ َٔ ايؿك٘ أبٛ اؿطٔ عًٞ بٔ عٝط٢ ايسَاْٞ ايٓشٟٛ ، َٔ أؾاضٌ اي( 4)

 .69ٚايكسإٓ ٚايٓشٛ ٚايه٬ّ نجري ايتصٓٝـ ٚايتأيٝـ . ٜٓعس : ايؿٗسضت  ٫بٔ ايٓدِٜ ص : 
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 املبشح ا٭ٍٚ :) إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ يف اؾاْب ايعكدٟ ( ٜٚتطُٔ مخط١ َطايب:  

   چ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېې     چ  املطًب ا٭ٍٚ :اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل :

   چ    چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڃ  چ  چ  چ  چ  املطًب ايجاْٞ : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل :

   چۉ  ې          ې  ې  ې      چ  املطًب ايجايح : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل :

   چ   ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ  املطًب ايسابع : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل :

        چڳ  ڱ   ڱ  چ  املطًب اـاَظ :اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل :

 ٜٚتطُٔ مخط١ َطايب : ( إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ يف اؾاْب ايؿكٗٞ)  ٞ :املبشح ايجاْ

   چ   ۉ  ې  ې  ې   ېى     چ  املطًب ا٭ٍٚ : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل :

   چ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷﮸      چ اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل : املطًب ايجاْٞ :

ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼      چ  تعاىل :املطًب ايجايح : اٱعذاش يف قٛي٘ 

   چ   ﮽﮾  ﮿  ﯀  ﯁        

   چ ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ     چ   اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل ::  املطًب ايسابع

   چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ      چ  اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل : : املطًب اـاَظ

 ٜٚتطُٔ مخط١ َطايب : (  سا٤ات ايكسآ١ْٝ يف اؾاْب ايب٬غٞإعذاش ايك:)  املبشح ايجايح

    چ ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲    ﮳  چ  اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل : : املطًب ا٭ٍٚ

   چۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ         ائ چ  اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل: : املطًب ايجاْٞ

   چ   ہ  ہہ  ۀ  ۀ   ہ  چ  اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل : : املطًب ايجايح

      چ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ  اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل : : املطًب ايسابع

    چڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک         چ  اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل ::  املطًب اـاَظ

 : ٚتتطُٔ أِٖ ْتا٥ر ايبشح .اـامت١ 
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 متٗٝــــــــد

 إعذاش تعدد ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ : 

: َػتل َٔ ايؿعٌ ايج٬ثٞ ) عٳذٳصٳ( قاٍ أمحد بٔ ؾازع : " ايعني ٚاؾِٝ ٚايصاٟ أص٬ٕ صشٝشإ  ذاش يػ١اٱع

ٜدٍ أسدُٖا:ع٢ً َ٪خس٠ ايػ٤ٞ ،ٚايجاْٞ: ٜدٍ ع٢ً ايطعـ ،ٜكاٍ : عٳذٳصٳ ٜٳعٵذٳصٴ عٳذٵصا ٶ، ؾٗٛ عادص ، أٟ : 

صْٞ ؾ٬ٕ : إذا عذصت عٔ طًب٘ ضعٝـ ،ٚايعذص ْكٝض اؿصّ ، ٚاٱعذاش ايؿٛت ايطبل ، تكٍٛ : أعذ

 (1)ٚإدزان٘

ٜٚعد #. (2)ٖٛ إٔ ٜستكٞ ايه٬ّ يف ب٬غت٘ إىل إٔ خيسز عٔ طٛم ايبػس ٜٚعذصِٖ عٔ َعازضت٘ :$ ٶ ٚاصط٬سا 

تعدد ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ضسبا ٶ َٔ ضسٚب اٱعذاش ، ؾًِ تتعدد ايكسا٤ات إ٫ ٭غساض ١َُٗ ،إَا :عكد١ٜ ،أٚ 

يػ١ٜٛ ، أٚ صسؾٝ٘ ، أٚ غري ذيو ، بٌ عدٻ نجري َٔ ايعًُا٤ تعدد ايكسا٤ات مبجاب١ تعدد  ؾكٗٝ٘ ،أٚ ب٬غٝ٘ ،أٚ

اٯٜات اييت جيب ايعٌُ بٗا إٕ تعرز اؾُع بٝٓٗا ، ٖٚرٙ بعض أقٛاهلِ :قاٍ غٝذ اٱض٬ّ ابٔ تُٝٝ٘ :" ؾٗرٙ 

صي١ اٯ١ٜ َع اٯ١ٜ ، جيب ايكسا٤ات اييت ٜتػري ؾٝٗا املع٢ٓ نًٗا سل ، ٚنٌ قسا٠٤ َع ايكسا٠٤ ا٭خس٣ مبٓ

اٱميإ بٗا نًٗا ، ٚاتباع َا تطُٓت٘ َٔ املع٢ٓ عًُا ٶ ٚع٬ُ ٶ ، ٫ جيٛش تسى َٛدب إسداُٖا ٭دٌ ا٭خس٣ ; 

 (3) ظٓا ٶ إٔ ذيو تعازض " 

ٕٻ ايكسا٤تني ناٯٜتني ، ؾصٜاد٠ ايكسا٤ات ، نصٜاد٠ اٯٜات .  ٚقاٍ يف َٛضع آخس اؾغ ٚقاٍ اؿ(4) : " ٚقد بٝٓٸا أ

، ٚنُاٍ  ... َٚٓٗا َا يف ذيو َٔ ْٗا١ٜ ايب٬غ١  »ابٔ اؾصزٟ يف َعسض سدٜج٘ عٔ ؾٛا٥د ايكسا٤ات ٚتعددٖا : 

اٱعذاش ، ٚغا١ٜ ا٫ختصاز ، ٚمجاٍ اٱجياش  ، إذ نٌ قسا٠٤ مبٓصي١ اٯ١ٜ ، إذ نإ تٓٛع ايًؿغ به١ًُ تكّٛ 

 (5) خيـ َا نإ يف ذيو َٔ ايتطٌٜٛ َكاّ آٜات ، ٚيٛ دعًت د٫ي١ نٌ يؿغ آ١ٜ ع٢ً سدتٗا مل 

                                                           
 . 4/232ٜٓعس : َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١ َاد٠ )عذص(   (1)

 83ايتعسٜؿات يًذسداْٞ ص :  (2)

 13/391( فُٛع ايؿتا٣ٚ  3)

 .13/400املصدز ْؿط٘ ( 4)

 .1/47ايٓػس  ( 5)
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: " إٕ تٓٛع ايكسا٤ات ٜكّٛ َكاّ تعدد اٯٜات ، ٚذيو ضسب َٔ ضسٚب  ٚقاٍ قُد عبدايععِٝ ايصزقاْٞ

 (1)ايب٬غ١ ، ٜبتد٨ َٔ مجاٍ ٖرا اٱعذاش ، ٜٚٓتٗٞ إىل نُاٍ اٱعذاش " 

عين : أْ٘ إذا تعددت أٚد٘ ايكسا٠٤ يف اٯ١ٜ : " تٓٛع ايكسا٤ات مبٓصي١ تعدد اٯٜات ، ٚت ٚقاٍ ايع١َ٬ ايػٓكٝطٞ

ايٛاسد٠ إىل قسا٤تني َتٛاتستني ، ٚنإ يهٌ َُٓٗا َع٢ٓٶ َػاٜس يٮخس٣ ، ؾإٕ أَهٔ اؿٌُ عًٝٗا  يصّ ذيو 

: " ايكسا٤تإ ناٯٜتني جيب إٔ  ٚقاٍ ايكاضٞ ابٔ ايعسبٞ(2) ،ٚإ٫ ؾُٗا مبٓصي١ آٜتني يهٌ َُٓٗا َع٢ٓٶ َطتكٌ 

: " بٛدٛب ايعٌُ بايكسا٤تني; ٭ٕ نًتُٝٗا  ٚأٚزد ايصكػسٟ يف تؿطريٙ )ايهػاف( قٍٛ ايعًُا٤ (3) ٜٴعٌُ بُٗا 

مما جيب ايعٌُ ب٘ ، ٚ٭ْ٘ ٫ أٚي١ٜٛ بُٝٓٗا َا داَت ايكسا٠٤ قد ثبتت قسآْٝتٗا ٚتٛاتسٖا ، ٚأمجع املطًُٕٛ ع٢ً 

 (4) دٛاش ايكسا٠٤ بٗا ، ٚايعٌُ مبا ٜرتتب عًٝٗا 

 ) إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ يف اؾاْب ايعكدٟ ( :املبشح ا٭ٍٚ : 

 چۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېېچ اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل : : املطًب ا٭ٍٚ

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ائ  ائ   ٹ ٹ چ 

 ص 112املا٥د٠: ط چەئ    ەئ  

 ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ  : 

ٙ : بايتا٤ يف : ) ٌٖ تطتطٝع ( ٚ ) زبٻو ( بايٓصب ، ٚقسأ ايباقٕٛ : ) ٌٖ ٜطتطٝع ( بايٝا٤ ايهطا٥ٞ مبؿسدقسأ 

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : (4)،) ٚزبټو ( بايسؾع 

: " سذ١ َٔ قسأ بايٝا٤ ، أْ٘ ع٢ً َع٢ٓ : ٌٖ ٜؿعٌ زبو ذيو ; ٭ِْٗ مل ٜػهٛا يف  قاٍ َهٞ بٔ أبٞ طايب

و ; ٭ِْٗ ناْٛا َ٪َٓني ، ؾإمنا ٖٛ نكٛيو يًسدٌ : ٌٖ ٜطتطٝع ؾ٬ٕ إٔ ٜأتٞ ٚقد اضتطاع١ ايبازٟ ع٢ً ذي

                                                           
 .1/149َٓاٌٖ ايعسؾإ  ( 1)

 .2/11أضٛا٤ ايبٝإ   (2)

 .1/169أسهاّ ايكسإٓ  (3)

 .1/202ايهػاف يًصكػسٟ  (4)

 83، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : 199ٜٓعس : ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص :  (4)
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عًُت أْ٘ َطتطٝع، ؾاملع٢ٓ : ٌٖ ٜؿعٌ ذيو ؟ ٌٖٚ جيٝبين إىل ذيو؟ ٚقد ناْٛا عاملني باضتطاع١ اهلل يريو 

 چ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ چ ٚيػريٙ عًِ د٫ي١ ٚخرب ْٚعس، ؾأزادٚا َعآٜت٘ نريو ، نُا قاٍ إبساِٖٝ:

ص ٚقد نإ عًِ إٔ اهلل حي٢ٝ املٛت٢ اضتد٫ٍ ٚسٞ ْٚعس، ؾأزاد عًِ املعا١ٜٓ اييت ٫ ٜعرتضٗا 26٢ايبكس٠: ط

:٫ ٜدخٌ عًٝ٘ يف ذيو غب١ٗ ; ٭ٕ عًِ ايٓعس  أٟ چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ     چ  غ٤ٞ ، ٚيريو قاٍ إبساِٖٝ :

   چ  غ٤ٞ َٔ ذيو ، ٚيريو قاٍ اؿٛازٜٕٛ : ٚاـرب تدخً٘ ايػب١ٗ ٚا٫عرتاضات ، ٚعًِ املعا١ْٝ ٫ ٜدخً٘ 

 (1)  چ   ۈئ  ۈئ   

: ٌٖ تكدز ٜا عٝط٢ إٔ تطأٍ زبو ; ٭ِْٗ ناْٛا َ٪َٓني ، ٚناْت  أٟ ٚسذ١ َٔ قسأ بايتا٤ :ٚقاٍ ابٔ شل١ً : 

: ) ٌٖ عا٥ػ١ ـ زضٞ اهلل عٓٗا ـ تكٍٛ : نإ ايكّٛ أعًِ باهلل َٔ إٔ ٜكٛيٛا : ) ٌٖ ٜطتطٝع زبټو ( إمنا قايٛا 

﮲   چ تطتطٝع زبٻو ( ٚاؿذ١ قٛي٘ ـ قبًٗا ـ :  املا٥د٠: ط چ   ہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓ  ۓ 

ٚاهلل تعاىل مساِٖ سٛازٜني ٚمل ٜهٔ اهلل يٝطُِٝٗ بريو ِٖٚ بسضاي١ زضٛي٘ نؿس٠ ! قاٍ أٌٖ  ص111

ڱ  چ بعدٙ ؾٓصب٘،نُا قاٍ: ايبصس٠:املع٢ٓ: ٌٖ تطتطٝع ض٪اٍ زبو،ؾشرف ايط٪اٍ ٚأيك٢ إعساب٘ ع٢ً َا

 (2)ص82ٜٛضـ: ط چڱ  

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات : 

ايكسا٤تإ َتٛاتستإ ضبعٝتإ ٫ غو يف ذيو ; ٚيهٔ قسا٠٤ اؾُٗٛز ٜبدٚ ؾٝٗا يبظ ٷ ٚإغهاٍ ملٔ قسأٖا أٍٚ 

 ؟ ! ١ًٖٚ : ٌٖ ٜطتطٝع زبو ؟!ٌٖ ض٪اٍ اؿٛازٜني نإ َٔ باب ايػو ؟ ٚملاذا ضأيٛا بٗرٙ ايطسٜك١ 

أدس٣ بعض املؿطسٜٔ ض٪اٍ اؿٛازٜني ع٢ً ظاٖسٙ ، ٚقاٍ : إٕ اؿٛازٜني مل ٜهْٛٛا َ٪َٓني ،ٚإمنا ادعٛا 

اٱميإ ؾكط ،قاٍ ايصكػسٟ :َا ٚصؿِٗ اهلل باٱميإ ٚاٱخ٬ص ،ٚإمنا سه٢ ادعا٤ِٖ هلُا ،أٟ: يف قٛي٘ 

﮴   ﮵  چ : ص ثِ أتبع٘ ٠111: املا٥دط چہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ 

قٛي٘ : )إذ قاٍ ( ؾإذّا إٕ دعٛاِٖ ناْت باط١ً ، ٚإِْٗ ناْٛا غانني ، ٚقٛي٘ : ) ٌٖ ٜطتطٝعٴ زبټو ( ؟! 

ن٬ّ ٫ ٜسد َجً٘ عٔ َ٪َٓني، َععُني يسبِٗ ، ٚنريو قٍٛ عٝط٢ ـ عًٝ٘ ايط٬ّ ـ هلِ َعٓاٙ : اتكٛا اهلل ، 

                                                           
 423، 1/422ٜٓعس : ايهػـ   (1)

 241ٓعس : سذ١ ايكسا٤ات  ص : ٜ (2)
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ٛا عًٝ٘ ، ٫ٚ تتشهُٛا َا تػتٕٗٛ َٔ اٯٜات ؾتًٗهٛا ، إذا ٫ٚ تػهٛا يف اقتدازٙ ٚاضتطاعت٘ ، ٫ٚ تكرتس

 (1)عصٝتُٛٙ بعدٖا ) إٕ نٓتِ َ٪َٓني ( إٕ ناْت دعٛانِ يٲميإ صشٝش١ 

ٚاؿكٝك١ إٔ ض٪اهلِ مل ٜهٔ َٔ باب ايػو ، ٖٚٛ قٍٛ مجٗٛز ايعًُا٤ ، ٚصسح ب٘ نجري َٔ املؿطسٜٔ ٚبٝٓٛا 

تعاىل ـ ٚإمنا ٖرا نُا ٜكٍٛ اٱْطإ يصاسب٘ : ٌٖ تطتطٝع إٔ تكّٛ إٔ ض٪اهلِ مل ٜهٔ غها ٶ يف قدز٠ اهلل ـ 

ٖٚرا يف غا١ٜ ايتأدب َع اهلل ، ؾًِ ٜهٔ  (2) َعٞ ؟ ! ٖٚٛ ٜعًِ أْ٘ َطتطٝع ، ٚيهٓ٘ ٜسٜد : ٌٖ ٜطٌٗ عًٝو 

:$  ض٪اهلِ قادسّا يف نُاٍ إمياِْٗ ، ٚيٝظ ي٘ أثس ع٢ً اعتكادِٖ ;٭ِْٗ مل ٜهْٛٛا غاّنني ، قاٍ ابٔ عط١ٝ

ٚقد نإ ض٪اهلِ املا٥د٠ يٝصدادٚا ثباتّا ٚطُأ١ْٓٝ ،نُا  (3) # ٫ٚ خ٬ف أسؿع٘ يف إٔ اؿٛازٜني ناْٛا َ٪َٓني

ٌِ }قاٍ إبساِٖٝ ـ عًٝ٘ ايط٬ّ ـ ؾُٝا سهاٙ ايكسإٓ :  ََ َلمۡ  ََِإذۡ َقبَل ِإثَۡسَٰ ُۧم َزةِّ َأِزِوي َكيَۡف ُتحِۡي ٱلَۡمَُۡتىَٰٰۖ َقبَل َأ

َََلَِٰكه لَِّيطَۡمِئهَّ َقلِۡجيٰۖ ُتؤِۡمهٰۖ َقبَل َث  ص  26٢ايبكس٠: ط {َلىَٰ 

ؾكد نإ اؿٛازٜٕٛ ٜعًُٕٛ قدز٠ اهلل ٚاضتطاعت٘ عًِ د٫ي١ ٚخرب ْٚعس،ٚيهِٓٗ أزادٚا عًِ املعا١ٜٓ  اييت ٫ 

ذيو ٜدخًٗا زٜب ٫ٚ غب١ٗ ;٭ٕ عًِ ايٓعس ٚاـرب تدخً٘ ايػب١ٗ ٚا٫عرتاضات ، ٚعًِ املعا١ٜٓ ٫ٜدخً٘ غ٤ٞ َٔ 

ٚع٢ً اؾرتاض ٚزٚد ايػو يف َع٢ٓ قسا٠٤ اؾُٗٛز ، نُا ذٖب إيٝ٘ بعض املؿطسٜٔ ؾكسا٠٤ ايهطا٥ٞ  (4)« ...

٫ غو ؾٝٗا ، ٫ٚ يبظ ، ؾكد ٚضعت املع٢ٓ ، ٚٚضشت املساد َٔ قسا٠٤ اؾُٗٛز ، ؾاؿٛازٜٕٛ َ٪َٕٓٛ ، 

ض٪اٍ يف غا١ٜ ايتأدب ، أزادٚا َٓ٘ إٔ كًصٕٛ ، َتأدبٕٛ يف طًبِٗ، مل ٜهٔ ض٪اهلِ ض٪اٍ غو ـ أبدا ـ إمنا 

ٜصدادٚا ثباتا ٶ ٚطُأ١ْٓٝ ، ٖٚٓا ٜهُٔ إعذاش تعدد ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ، ؾهِ َٔ إغهاٍ أشايت٘ ، ٚنِ َٔ 

غاَض ٚضشت٘ ، ٚنِ َٔ ضِّل ٚضعت٘ ! ٚيٛ ٫ ٚزٚد قسا٠٤ ايهطا٥ٞ يعٌ استُاٍ ايًبظ يف قسا٠٤ اؾُٗٛز 

 ٚازدّا ،ٚا٫خت٬ف قا٥ُّا. 

 

  

                                                           
 1/724ٜٓعس: ايهػاف  (1)

 2/277ٜٓعس : شاد املطري ٫بٔ اؾٛشٟ  (2)

 2/260ٜٓعس : احملسز ايٛدٝص  ( 3)

 338/ 6ٜٓعس : اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ  يًكسطيب ( 4)
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 چ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  چ  املطًب ايجاْٞ : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل :

  چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ   چ قاٍ تعاىل : 

 ص15١ا٭ْعاّ: ط 

 ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ : 

 (1)  زقٛا ( بإثبات ا٭يـ كؿؿّا ، ٚقسأ ايباقٕٛ بػري أيـ )َؾسٻقٛا( َػددّا: )إٕ ايرٜٔ ؾا قسأ محص٠ ٚايهطا٥ٞ

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : 

ٕٸ زد٬ ٶ قسأ عٓد قاٍ ابٔ شل١ً  ـ َع٬ً قسا٠٤ محص٠ ٚايهطا٥ٞ ـ : َٚع٢ٓ : ؾازقٛا ، أٟ : شاًٜٛا ، ٚقد زٟٚ أ

ٕٻ ايرٜٔ ؾسٸقٛا (  : ٚاهلل َا ؾسقٛٙ ، ٚيهٔ ؾازقٛٙ ، ثِ  اٍ عًٞؾكعًٞ بٔ أبٞ طايب ـ نسّ اهلل ٚدٗ٘ ـ : ) إ

ٕٻ ايرٜٔ ؾازقٛا دِٜٓٗ ( أٟ : تسنٛا دِٜٓٗ اؿل ايرٟ أَسِٖ اهلل باتباع٘ ٚدعاِٖ إيٝ٘ ، أَا َٔ قسأ )  قسأ:) إ

ؾسٻقٛا( ؾٗٛ َٔ ايتؿسٜل ، تكٍٛ: ؾسقت املاٍ تؿسٜكا ٶ ، ٚسذتِٗ قٛي٘ بعد )ٚناْٛا غٝعّا( أٟ: صازٚا أسصابّا 

،ٚتصدٜكٗا قٛي٘ : ) نٌ سصب مبا يدِٜٗ ؾسسٕٛ ( ٜديو ع٢ً أِْٗ صازٚا أسصابا ٶ ٚؾسقا، ٚاملعٓٝإ  ٚؾسقّا

 (2) َتكازبإ;٭ِْٗ إذا ؾسقٛا ايدٜٔ ؾكد ؾازقٛٙ "

 (3) : " ٚقٌٝ املساد بِٗ : أصشاب ايبدع ٚايػبٗات َٔ ٖرٙ ا٭١َ "  قاٍ ايبػٟٛ 

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات : 

اتستإ اْطبكت عًُٝٗا غسٚط ايكسا٠٤ ايصشٝش١ ،ٚبُٝٓٗا تكازب ًَشٛظ ،نُا ْص ع٢ً ذيو ايكسا٤تإ َتٛ

َهٞ ٚابٔ شلً٘ ـ َٚع ٖرا ايتكازب ـ إ٫ إٔ، يهٌ قسا٠٤ ضسٖا ٚإعذاشٖا ، َٚعٓاٖا اـاص ،ؾكسا٠٤ 

ٕٻ املؿسِّم قد آَٔ ببعض ، ٚنؿس ببعض ، أٜكٔ ببعض ، ٚغو ببع ض ، اضتشطٔ ايتػدٜد:) ؾسٻقٛا ( تبٝٻٔ أ

َٳٔ ٖرٙ صؿات٘ ، ؾذا٤ت قسا٠٤ محص٠ ٚايهطا٥ٞ :)  َٻ١ يف نٌ  بعطّا ٚاضتكبض ايبعض اٯخس، ؾٗٞ قسا٠٤ عا

ؾازقٛا ( يتبِّٔ إٔ َٔ ؾسٸم دٜٓ٘ ، ؾكد ؾازق٘ يف اؿكٝك١ ، ٖٚرا ٖٛ اؿاصٌ عٓد نجري َٔ ايؿسم املبتدع١ ، 

ثِ تتدزز غ٦ّٝٓا ؾػ٦ّٝا ست٢ ٜصٌ ا٭َس بٗا إىل إْهاز تبدأ أَسٖا با٭ٖٚاّ ، ٚايػهٛى ، ٚنجس٠ ا٭ض١ً٦ ، 

بعض َا ٖٛ َعًّٛ َٔ ايدٜٔ بايطسٚز٠ ، ٖٚهرا تطع برٚزٖا ايط١٦ٝ يف د١ًٗ أتباعٗا ، ٚتكعد هلِ ايكٛاعد ، 

                                                           
 89، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ  ص :  211ٜٓعس : ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص : ( 1)

 278عس : سذ١ ايكسا٤ات ص : ٜٓ( 2)

 . 1/175ٜٓعس : َعامل ايتٓصٌٜ يًبػٟٛ ( 3)



 

233 
 

  2015ديسمبر  -يوليو –المجلد الثاني  –العدد السادش      جامعة الناصرمجلة 

 إعجاز القراءات القرآنية

 

 رازي د. فائس محمد الغ
 

ٚت٪صٌ هلِ ا٭صٍٛ ، ٚت٪يـ هلِ ايهتب ٚتدعِٖٛ إىل دع٠ٛ ايٓاع إىل َعتكدِٖ ، َٚا اؾ١ُٝٗ، 

 ١ ،ٚايسٚاؾض إ٫ أَج١ً س١ٝ ع٢ً ذيو ... ٚاٱمساع١ًٝٝ ،ٚايٓصريٜ

ٚبصٓعِٗ ايط٧ٝ ٖرا ٜهْٕٛٛ قد ؾازقٛا ايدٜٔ بايه١ًٝ ، ؾٛد٘ اٱعذاش إذّا يف قسا٠٤ )ؾازقٛا(: أْٗا بٝٓت إٔ 

 َٔ ؾسم دٜٓ٘ ؾُآي٘ إىل َؿازق١ ايدٜٔ، ؾدصصت َا نإ عاَا ٶ  يف قسا٠٤ اؾُٗٛز ٚبٝٓت َعٓاٙ . 

ٚمثس٠ اـ٬ف : بٝإ غ٪ّ َؿازق١ اؾُاع١ ، ٚايتػٝع يػري نتاب اهلل ـ تعاىل ـ : "  قاٍ ايدنتٛز قُد اؿبؼ

ؾكد اعترب ايكسإٓ تؿسٜل ايدٜٔ مبٓصي١ َؿازقت٘ ، ٖٚٛ تصسٜض نُا تس٣ غدٜد يف ذّ ايؿسق١ ٚايتٓاسس يف 

١َ َٔ اؼاد املآٍ اؾُاع١ اٱض١َٝ٬ ... ٖٚرٙ ايتط١ٜٛ بني َؿازق١ ايدٜٔ ، ٚخًل ايؿسق١ بني املطًُني ٖٞ املؿٗٛ

 (1) بايٓطب١ يهٌ ٚاسد َٔ ا٭َسٜٔ 

 چۉ  ې          ې  ې  ې      چ املطًب ايجايح : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل 

 ص51ايهٗـ: ط چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ٹ ٹ چ

 ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ :

 (2): ) َٚاُنٓٵتٴ( بطِ ايتا٤ ، ٚقسأ أبٛ دعؿس ) َٚانٓٵتٳ( بؿتض ايتا٤ سقسأ ضا٥س ايعػس٠ إ٫ أبا دعؿ

 :تٛدٝ٘ ايكسا٤ات 

: ٜؿتدس اهلل املع٢ٓ : ) َٚانٓٵتٴ ( بطِ ايتا٤ ، ؾٗٞ إخباز َٔ اهلل ـ تعاىل ـ عٔ ذات٘ املكدض١. أَا قسا٠٤ اؾُٗٛز

تعاىل ـ عٓد إزادت٘ خًل ايطُاٚات ٚا٭زض ،  ـ تعاىل ـ بأْ٘ مل ٜطتػس أسدّا َٔ ايرٜٔ ٜعبدِٖ ايٓاع َٔ دْٚ٘ ـ

٫ٚ عٓد إزادت٘ خًل أسد َِٓٗ ; ٭ْ٘ غ٢ٓ عِٓٗ ، ٚ٭ِْٗ ضعاف كًٛقٕٛ ٫ ٜصًشٕٛ ست٢ جملسد ا٫ضتػاز٠ ، 

 إذّا ؾهٝـ ٜصض إٔ ٜهْٛٛا آهل١ َع اهلل تعاىل ! 

اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ٚاملكصٛد إع٬ّ  :) َٚا نٓتٳ( ؾٗٞ خطاب يٓبٝٓا قُد ـ ص٢ً ٚأَا قسا٠٤ أبٞ دعؿس بؿتض ايتا٤

أَت٘ أْ٘ مل ٜصٍ قؿٛظّا َٔ أٍٚ ْػأت٘، مل ٜعتطد مبطٌ ، ٫ٚ َاٍ إيٝ٘ ،ٚمل ٜتدرٙ عّْٛا ي٘ ع٢ً لاح 

 (3) دعٛت٘ . 

                                                           
 234ايكسا٤ات ٚأثسٖا يف ايسضِ ايعجُاْٞ ٚا٭سهاّ ايػسع١ٝ ص : ( 1)

   .368، اٱؼاف يًدَٝاطٞ ص:233/ 2ٜٓعس : ايٓػس ٫بٔ اؾصزٟ  ( 2)

 2/317، املطتٓري حملُد ضامل قٝطٔ   368ٜٓعس :اٱؼاف يًدَٝاطٞ ص :( 3)
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: أعٛاْا ، ٜكاٍ :  أٟ:" أٟ: َٚا نٓتٳ ٜا قُد َتدر املطًني عطدا ٶ .... ٚعطدا ،  قاٍ اٱَاّ ايكسطيب 

ذا اضتعٓت ب٘ ٚتكٜٛت ، ٚا٭صٌ ؾٝ٘ : عطد ايٝد ، ثِ ٜٛضع َٛضع ايعٕٛ ; ٭ٕ ايٝد قٛاّ اعتطدت بؿ٬ٕ : إ

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ : إذا أعاْ٘ ٚأعصٙ ،َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل   نراايعطد ، ٜكاٍ : عطدٙ ٚعاضدٙ ع٢ً 

 ص35ايكصص: ط چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  

جٌ ، ٚاهلل ـ ضبشاْ٘ ٚتعاىل ـ ٫ حيتاز إىل عٛش أسد ، ٚخص : ضٓعٝٓو بأخٝو ، ٚيؿغ ايعطد ع٢ً د١ٗ امل أٟ

 (1)   املطًني بايرنس يصٜاد٠ ايرّ ٚايتٛبٝذ 

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات : 

ايكسا٤تإ َتٛاتستإ ؾُٝٗا غسٚط ايكسا٠٤ ايصشٝش١ ، ؾ٬ حيل ملتكٍٛ إٔ ٜطعـ إسد٣ ايكسا٤ات ; ؾًٗ٘ ،أٚ 

 ٣ٖٛ يف ْؿط٘ !

 ) َٚانٓتٴ( إخباز عٔ اهلل ـ دٌ ٚع٬ ـ ٖٚٞ ٚاضش١ املع٢ٓ  : ؾكسا٠٤ اؾُٗٛز

: ) َٚانٓتٳ( اـطاب حملُد ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ْؿت عٓ٘ ْؿّٝا قاطعّا إٔ ٜهٕٛ قد  ٚقسا٠٤ أبٞ دعؿس

اؽر املطًني أعٛاّْا يف ْػس دعٛت٘ ! ٖٚٓا ضس اٱعذاش يف َع٢ٓ ٖرٙ ايكسا٠٤ ...، ؾٗٞ ضِٗ ضاّ يف مٛز أٚي٦و 

ايسٚاؾض َٔ ايػٝع١ اٱث٢ٓ عػس١ٜ ايرٜٔ تًؼ أيطٓتِٗ ـ ايكرز٠ ـ يف أبٞ بهس، ٚعُس، ٚعجُإ ، بٌ ٚيف ضا٥س 

ايصشاب١ ، ٚتصؿِٗ بأٚصاف ٫ تًٝل بِٗ! ـ قاتًِٗ اهلل أ٢ْ ٜ٪ؾهٕٛ ـ ،بٌ ٚصٌ ايهؿس ببعطِٗ إٔ سسف 

ِٔ ٝٵ َٴتدٻـٹرٳ امُلطًَ يتهٕٛ ٫ثٓني  (2)  ( بؿتض اي٬ّ ع٢ً ايتج١ٝٓ ٖرٙ اٯ١ٜ ٚغري تػهٌٝ سسٚؾٗا ؾكاٍ ) َٚا نٓتٳ 

 ؾكط ،ٚاملكصٛد بُٗا )أبٛ بهس ٚعُس ( زضٞ اهلل عُٓٗا 

ٖٚرا دأب ايػٝع١ ايسٚاؾض يف ؼسٜـ نتاب اهلل ـ تعاىل ـ سطب أٖٛا٥ِٗ ايطك١ُٝ ، ٫ٚ غساب١ إٔ ٜصدز ذيو 

 َٔ قّٛ ٜصعُٕٛ ؼسٜـ ايكسإٓ ايهسِٜ! ضبشاْو ٖرا بٗتإ ععِٝ !

ايدنتٛز قُد اؿبؼ : " أيٝظ ذيو طعٓا ٶ يف أَا١ْ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ٚاتٗاَّا ي٘ باٱعساض قاٍ 

عٔ أَس زب٘ بعد إٔ ْٗاٙ عٔ اؽاذ املطًٹني عطدّا ٚعّْٛا ؟! ٖٚهرا ؾإٕ اتٗاّ نباز ايصشاب١ بايؿطل ٚاـٝا١ْ 

 عًٝ٘ ٚضًِ ـ ايرٟ ْٗاٙ اهلل ـ عص ٚدٌ ـ إٔ ٜتدر أعٛاْا َا ٖٛ يف اؿكٝك١ إ٫ اتٗاّ  َبطَّٔ ملكاّ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل

                                                           
 11/6ٜٓعس : اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب  ( 1)

 1/66ٜٓعس : يطا٥ـ اٱغازات يًكطط٬ْٞ ( 2)
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َٔ املطًني ، ٚقسا٠٤ أبٞ دعؿس َٔ أظٗس ا٭دي١ ع٢ً عداي١ ايصشاب١ ، ٚاضتكاَتِٗ ، ٚتصنٝتِٗ ، إذ ٫ ٜٓاشع 

ايػٝع١ يف إٔ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ أصٗس إىل ايػٝدني ، ٚشٚز ابٓتٝ٘ عجُإ بٔ عؿإ، ٚعٗد إىل 

ٜل مبعاضدت٘ يف اهلذس٠ ، ٚاضتػاز عُس يف أَس ا٭ضس٣ ٚأَٛز أخس٣ ، ٚعٗد إىل عجُإ مبؿاٚض١ ايصد

قسٜؼ ّٜٛ اؿدٜب١ٝ ، ؾهٝـ ٜٴطٓد إيِٝٗ ٖرٙ ا٭عُاٍ اؾ١ًًٝ ، ٖٚٞ َٔ أبسش أغهاٍ املعاضد٠ ٚاملٓاصس٠  

اهلل بٔ عبد ايهسِٜ ايساشٟ ( ٚصدم أبٛ شزع٘ ) عبٝد  (1)، ثِ ٜكٛيٕٛ بعد ذيو إٕ ٖ٪٤٫ ايصشاب١ َٔ املطًني 

ص٢ً اهلل  -سُٝٓا قاٍ : " إذا زأٜت ايسدٌ ٜٓتكص أسدّا َٔ صشاب١ زضٍٛ اهلل ؾاعًِ أْ٘ شْدٜل ; ٭ٕ ايسضٍٛ

عًٝ٘ ٚضًِ ـ عٓدْا سل ، ٚايكسإٓ سل ، ٚإمنا أد٣ إيٝٓا ٖرا ايكسإٓ ، ٚايطٓٔ أصشاب زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل 

 (2)سسٛا غٗٛدْا ; يٝبطًٛا ايهتاب ٚايط١ٓ ، ٚاؾسح بِٗ أٚىل ِٖٚ شْادق١ "عًٝ٘ ٚضًِ ـ ٚإمنا ٜسٜدٕٚ إٔ جي

   چ   ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ املطًب ايسابع : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل : 

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ٹ ٹ چ  

 ص٧٨ا٭ْبٝا٤: ط چڻ  ڻ  ۀ  

 كسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ : اي

:)إٔ ئ ْٳكـٵدٹزعًٝ٘( بايٕٓٛ املؿتٛس١ ٚايداٍ املهطٛز٠ ع٢ً ايبٓا٤ يًُعًّٛ ٚقسأ قسأ ضا٥س ايعػس٠ إ٫ ٜعكٛب

 (3) ٜعكٛب:) إٔ ئ ٜٴِكدٳزٳعًٝ٘( بايٝا٤ املط١َُٛ ٚايداٍ املؿتٛس١ ع٢ً ايبٓا٤ يًُذٍٗٛ

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : 

د٘ ع٢ً إٔ ايؿعٌ َطازعٷ َب٢ٓ يًُذٍٗٛ ، ٚاؾاز ٚاجملسٚز ْا٥ب ؾاعٌ، ٚقسا٠٤ اؾُٗٛز : : تٛ قسا٠٤ ٜعكٛب

ٚيهٔ ! مث١ إغهاٍ يف َع٢ٓ قسا٠٤  (4)  تٛد٘ ع٢ً إٔ ايؿعٌ َطازع َب٢ٓ يًُعًّٛ َطٓد إىل ضُري ايعع١ُ

ػاضبّا يكَٛ٘ إٔ اؾُٗٛز ، ؾش٣ٛ ٖرا اٱغهاٍ ، ٌٖ ْيب اهلل ْٜٛظ ـ عًٝ٘ ايط٬ّ ـ اعتكد بعد إٔ ذٖب َ

 اهلل تعاىل ـ ئ ٜكدز عًٝ٘ ؟!

                                                           
 155ايكسا٤ات املتٛاتس٠ ٚأثسٖا يف ايسضِ ايجعُاْٞ ٚا٭سهاّ ايػسع١ٝ ص : ( 1)

 34ايعٛاصِ َٔ ايكٛاصِ ٫بٔ ايعسبٞ املايهٞ ص : ( 2)

 393اف يًدَٝاطٞ ص :اٱؼ 2/243ٜٓعس : ايٓػس ٫بٔ اؾصزٟ  ( 3)

 2/65ٜٓعس : املطتٓري حملُد ضامل قٝطٔ  ( 4)
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ٖٓاى َٔ اعتكد ٖرا ، قٌٝ: َعٓاٙ : اضتصي٘ إبًٝظ، ٚٚقع يف ظٓ٘ إَهإ إٔ ٫ ٜكدز اهلل عًٝ٘ مبعاقبت٘ . ٖٚرا  

قٍٛ َسدٚد ،َسغٛب عٓ٘ ;٭ْ٘ نؿس، ٚقد زٟٚ عٔ ضعٝد بٔ دبري، سهاٙ عٓ٘ املٗدٟٚ ، ٚايجعًيب عٔ 

زضٞ اهلل عٓ٘ ـ ؾكد اضتدع٢  –را اٱغهاٍ يًصشابٞ اؾًٌٝ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ ضؿٝإ ٚقد سصٌ ٖ (1) اؿطٔ 

عبداهلل بٔ عباع ـ زضٞ اهلل عُٓٗا ـ ؾكاٍ ي٘ : يكد ضسبتين أَٛاز ايكسإٓ ايبازس١ ؾػسقت ؾٝٗا ، ؾًِ أدد 

إٔ ٫ ٜكدز عًٝ٘ ،  يٓؿطٞ خ٬صّا إ٫ بو ! قاٍ : َٚاٖٞ ٜا َعا١ٜٚ؟ ؾكسأ ٖرٙ اٯ١ٜ ، ٚقاٍ : أٚ ٜعٔ ْيب اهلل

ٚذٖب مجٗٛز ايعًُا٤ إٔ املع٢ٓ : ؾعٔ إٔ ئ ْطٝل عًٝ٘ ،  (2) ؾكاٍ ابٔ عباع : ٖرا َٔ ايـٵكـٳدٳِز٫ َٔ ايـٵكـٴدٵزٳ٠ 

چ   چ  چ  ڇ   چ   ص أٟ : ٜطٝل ، ٚقٛي٘ : 26ايسعد: ط چۅ  ۉ  ۉ  ې    ې     ېې  چ   ٖٚٛ َٔ قٛي٘ تعاىل : 

ٌٝ : ٖٛ َٔ ايكدز ايرٟ ٖٛ ايكطا٤ ٚاؿهِ ، أٟ : ؾعٔ إٔ ئ ْكطٞ عًٝ٘ ص ، ٚق٨ايط٬م: ط چ     ڇ  

ٚسكٝك١ َا ذٖب إيٝ٘ اؾُٗٛز ٖٛ ايصشٝض ، ٚاي٥٬ل بٓيب َٔ أْبٝا٤ اهلل ـ عًِٝٗ ايط٬ّ ـ ؾْٝٛظ ـ  (3)بايعكٛب١ .

ًٝ٘ ، إذّا ٫ ميهٔ يٓيب عًٝ٘ ايط٬ّ ـ ظٔ )أٜكٔ( إٔ اهلل ـ دٌ د٬ي١ ـ ئ ٜٴكدِّز عًٝ٘ ايعكٛب١ أٚ ئ ٜٴطِّٝل ع

اصطؿاٙ اهلل ؿٌُ زضايت٘ ٚتبًٝػٗا يًٓاع،ٚعصُ٘ َٔ نبا٥س ايرْٛب إٔ ٜط٧ ايعٔ بسب٘ ٜٚعتكد أْ٘ ئ 

 ٜٳكـٵدٹزع٢ً عكاب٘. 

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات : 

ز ؾُعٓاٖا املب١ٝٓ يًُذٍٗٛ قسا٠٤ عػس١ٜ َتٛاتس٠ ناْت مبجاب١ املؿتاح ؿٌ إغهاي١ٝ قسا٠٤ اؾُٗٛ قسا٠٤ ٜعكٛب

ٜٓصب ع٢ً ايَكدٳِز ٫ ايُكدٵزٳ٠ ، ٖٚٓا ٜهُٔ ايطس يف إعذاش تعدد ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ، ؾتعددٖا إَا ٜٛضع املع٢ٓ، 

 أٚ ٜؿطس املػهٌ، أٚ ٜطٝـ َع٢ٓ ب٬غّٝا زاقّٝا ... إىل غري ذيو َٔ ا٭غساض . 

 :(4) ب َٓٗا ٖٚٓاى قسا٤ات أخس٣ )غاذ٠( نًٗا مبع٢ٓ : ايتكدٜس تعطد َع٢ٓ قسا٠٤ ٜعكٛ

ْـٴكـٳدِّزٳ عًٝ٘ ( بطِ ايٕٓٛ ٚتػدٜد ايداٍ َع نطسٖا ،  قسا٠٤ عُس بٔ عبد ايعصٜص ٚايصٖسٟ : ) ؾعٔ إٔ ئ 

 ٚسه٢ ٖرٙ ايكسا٠٤ املاٚزدٟ عٔ ابٔ عباع . 

: ) ؾعٔ إٔ ئ ٜٴـكـٳدِّزٳ عًٝ٘ ( بطِ ايٝا٤ ٚتػدٜد ايداٍ ٚنطسٖا ع٢ً  قسا٠٤ عبٝد بٔ عُري ٚقتاد٠ ٚا٭عسز

 ؿعٌ يًُذٍٗٛ . اي

                                                           
 11/289ٜٓعس : اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب ( 1)

 .3/132ٜٓعس : ايهػاف يًصكػسٟ  ( 2)

 . 6/311ٞ، ايبشس احملٝط ٭بٞ سٝإ ايكسْاط4/97، احملسز ايٛدٝص ٫بٔ عط١ٝ 260ـ 11/289ٜٓعس اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب ( 3)

 11/290ٜٓعس : اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ  ( 4)
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ٜٳـِكدٹزٳ عًٝ٘ ( بٝا٤ َؿتٛس١ َع نطس ايداٍ .  قسا٠٤ اؿطٔ ايبصسٟ  : ) ؾعٔ إٔ ئ 

: ٖٚرإ ايتأ٬ٜٕٚ، ٜكصد ـ ايطٝل ٚايتكدٜس ـ تأٚهلُا ايعًُا٤ يف قٍٛ ايسدٌ ـ ايرٟ مل  قاٍ اٱَاّ ايكسطيب

ٞٻ يٝعربين عرابّا َا عرب٘ أسدّا ...  ٜعٌُ خريّا ـ قط ـ ٭ًٖ٘ إذا َت ؾشسقْٛٞ : " ؾٛ اهلل ي٦ٔ قـٳدٳزٳ اهلل عً

ٞٻ ٚبايؼ يف قاضبيت ٚدصاْٞ ع٢ً ذْٛبٞ (1)اؿدٜح " ؾع٢ً ايتأٌٜٚ ا٭ٍٚ ٜهٕٛ تكدٜسٙ:) ٚاهلل ي٦ٔ ضٝٸل اهلل عً

يٝهْٛٔ ذيو، ثِ أَس إٔ ٜٴشسٸم بإؾساط خٛؾ٘ ،ٚع٢ً ايتأٌٜٚ ايجاْٞ : أٟ ي٦ٔ نإ ضبل يف قدز اهلل ٚقطا٥٘ 

ٌ ذٟ دسّ ع٢ً دسَ٘ يٝعربين اهلل ع٢ً إدساَٞ ٚذْٛبٞ عرابّا ٫ ٜعرب٘ أسدا ٶ َٔ ايعاملني غريٟ ، إٔ ٜعرب ن

ٚايسدٌ نإ َ٪َٓا ٶ َٛسدا ٶ ، ٚقد دا٤ يف بعض طسق٘ ) مل ٜعٌُ خريّا إ٫ ايتٛسٝد( ٚقد قاٍ سني قاٍ اهلل 

ِٳ ؾعًت ٖرا ؟ قاٍ : َٔ خػٝتو ٜا زب ، ٚاـػ١ٝ ٫ تهٕٛ إ٫ مل ۋ     چ ٪َٔ َصدم ، قاٍ تعاىل : تعاىل يٹ

 (2) ص 2٧ؾاطس: ط چ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   

 چڳ  ڱ   ڱ  چ املطًب اـاَظ :اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل : 

 ص12ايصاؾات: ط چڳ  ڱ   ڱ  چ قاٍ تعاىل : 

 ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ : 

 (3) اقٕٛ بايؿتض " قسأ محص٠ ٚايهطا٥ٞ : ) بٳٌ عذبتٴ ( بطِ ايتا٤ ، ٚقسأ ايب

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : 

: " قسأ محص٠ ٚايهطا٥ٞ : ) عذبتٴ( بطِ ايتا٤ ، ٚقسأ ايباقٕٛ : ) عذبتٳ( بؿتض ايتا٤ ، أٟ : بٌ قاٍ ابٔ شل١ً 

عذبت ٜا قُد َٔ ْصٍٚ ايٛسٞ عًٝو  ٜٚطدسٕٚ ، ٚجيٛش إٔ ٜهٕٛ : بٌ عذبت َٔ إْهازِٖ ايبعح ، 

ص أٟ : إٕ تعذب 5ايسعد: ط چ  ىۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ          ۉ  ې  ې  ې   ې ٴۇ      چ ٚسذتِٗ قٛي٘ تعاىل : 

ٜا قُد َٔ قٛهلِ ، ؾعذب قٛهلِ عٓد َٔ مسع٘ ٚمل ٜسد ؾإْ٘ عذب ، قاٍ أبٛ عبٝد : قٛي٘ : ) بٌ عذبتٳ( 

بايٓصب ، بٌ عذبت ٜا قُد َٔ دًِٗٗ ٚتهرٜبِٗ ِٖٚ ٜطدسٕٚ َٓو ،َٚٔ قسأ :) عذبتٴ( ؾٗٛ إخباز عٔ 

 (4)ـ عص ٚدٌ ـ  اهلل

 ٚسذ١ َٔ ٜجبت ايعذب هلل ـ ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٖرٙ ا٭سادٜح ايػسٜؿ١ : ـ

                                                           
 (.3481أخسد٘ ايبدازٟ يف نتاب أسادٜح ا٭ْبٝا٤ ، باب سدٜح ايػاز زقِ ) ( 1)

 .11/290ٜٓعس : اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ  ( 2)

 151، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : 318ٜٓعس : ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص : ( 3)

   606ص  سذ١ ايكسا٤ات( 4)
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عٔ أبٞ ٖسٜس٠ ـ زضٞ اهلل عٓ٘ ـ قاٍ : مسعت زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ٜكٍٛ : عذب زبٓا ـ  -1

يف  تعاىل ـ َٔ قّٛ ٜكادٕٚ إىل اؾ١ٓ يف ايط٬ضٌ. ٚيف زٚا١ٜ : عذب اهلل َٔ قّٛ ٜدخًٕٛ اؾ١ٓ

 (1) ايط٬ضٌ .

ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ عذب زبٓا ـ  _عٔ عبد اهلل بٔ َطعٛد ـ زضٞ اهلل عٓ٘ ـ قاٍ : قاٍ زضٍٛ اهلل   -2

تبازى ٚتعاىل ـ َٔ زدٌ غصا يف ضبٌٝ اهلل ،ؾاْٗصّ أصشاب٘ ؾعًِ َا عًٝ٘ ، ؾسدع ست٢ أٖسٜل دَ٘ ، 

ب١ ؾُٝا عٓدٟ ، ٚغؿك١ مما عٓدٟ ست٢ ؾٝكٍٛ اهلل ـ عص ٚدٌ ـ مل٥٬هت٘ : اْعسٚا إىل عبدٟ زدع زغ

 (2)«أٖسٜل دَ٘ 

عٔ عكب١ بٔ عاَس ـ زضٞ اهلل عٓ٘ ـ قاٍ : مسعت زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ٜكٍٛ : ٜعذب  -3

زبو َٔ زاعٞ غِٓ يف زأع غط١ٝ يًذبٌ ، ٜ٪ذٕ بايص٠٬ ٜٚصًٞ ، ؾٝكٍٛ اهلل ـ عص ٚدٌ ـ : اْعسٚا 

 . (3) «ِٝ ايص٠٬ خياف َين ، قد غؿست يعبدٟ ٚأدخًت٘ اؾ١ٓ ، ٜ٪ذٕ يًص٠٬ ٜٚكإىل عبدٟ ٖرا 

قاٍ ايصداز : ٚقد أْهس قّٛ ٖرٙ ايكسا٠٤ ، ٚقايٛا إٕ اهلل ـ دٌ ٚعص ـ ٫ ٜعذب! ٚإْهاز ٖرا غًط ;٭ٕ ايكسا٠٤  

   ڱ      چ ٚايسٚا١ٜ نجري٠، ؾايعذب َٔ اهلل خ٬ف ايعذب َٔ اٯدَٝني ، ٖرا نُاٍ قاٍ اهلل ـ دٌ ٚعص ـ  

 چ   چ  چ  چ   چ     چ   ٚ  ص ٨١ايتٛب١: ط چ  ېئ   ېئ  ېئ      چ ص َٚجٌ قٛي٘ :  3٢ا٭ْؿاٍ: ط چںڱ

ص  ؾاملهس َٔ اهلل ٚاـداع خ٬ؾ٘ َٔ اٯدَٝني ،ٚأصٌ ايعذب يف ايًػ١ إٔ اٱْطإ إذا زأ٣ َا 142ايٓطا٤: ط 

 ٕ َا ٜٓهسٙ اهلل داش إٔ ٜكٍٛ ٜٓهسٙ ٜٚكٌ َجً٘ قاٍ : عذبت َٔ نرا ٚنرا، ؾهريو إذا ؾعٌ اٯدَٝٛ

ؾٝ٘: عذبت. ٚاهلل قد عًِ ايػ٤ٞ قبٌ نْٛ٘،ٚيهٔ اٱْهاز إمنا ٜكع َٔ ايعذب ايرٟ تًصّ ب٘ اؿذ١ عٓد 

 (4) ٚقٛع ايػ٤ٞ

                                                           
 (.3010أخسد٘ ايبدازٟ يف نتاب اؾٗاد ، باب ا٭ضاز٣ يف ايط٬ضٌ ، سدٜح زقِ )( 1)

( ٚسطٓ٘ ا٭يباْٞ يف صشٝض اؾاَع 2536سدٜح سطٔ ، أخسد٘ أبٛ داٚد يف نتاب اؾٗاد ، باب يف ايسدٌ ايرٟ ٜػسٟ ْؿط٘ ، سدٜح زقِ )( 2)

 .508/ 9، ٚسطٓ٘ أٜطّا قكل داَع ا٭صٍٛ 4/27

( ٚاؿدٜح صشش٘ ا٭يباْٞ يف ايطًط١ً 1203سدٜح صشٝض أخسد٘ أبٛ داٚد يف نتاب ايص٠٬ ،باب ا٭ذإ يف ايطؿس ، سدٜح زقِ) ( 3)

 .9/395(، ٚصشش٘ أٜطّا قكل داَع ا٭صٍٛ 41، سدٜح زقِ )1/65ايصشٝش١ 

 . 300، 4/299َعاْٞ ايكسإٓ ٚإعساب٘ ( 4)
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ٛٸٍ ع٢ً قٍٛ َٔ ضعٸـ قسا٠٤ )محص٠  اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات : ايكسا٤تإ َتٛاتستإ صشٝشتإ ، ٫ ٜٴع

َرٖب٘ ا٫عتكادٟ ،ٚنإ ا٭ٚىل يًُطعـ قبٍٛ ايكسا٠٤ ٚايبشح يف ضس َعٓاٖا، ٚايهطا٥ٞ( يعدّ َطابكتٗا 

 أٚ تؿٜٛط٘ إىل اهلل تعاىل )عامل ايطس ٚأخؿ٢ (.

ٚاؿكٝك١ اييت ٫ َٓاص عٓٗا إٔ ايكسا٤تني ؼ٬ُٕ َديٛيني خيتًـ أسدُٖا عٔ اٯخس متاَّا، ؾكسا٠٤  

يعًُا٤ ؾايعذب َطٓد إىل زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ اؾُٗٛز:)عذبتٳ( ٚاضش١ املع٢ٓ ٫ اخت٬ف ؾٝ٘ بني ا

ٚضًِ ـ، ملا ضبل يف تٛدٝ٘ ابٔ شل١ً ـ زمح٘ اهلل ـ ٚقسا٠٤ محص٠ ٚايهطا٥ٞ :) عذبتٴ( ْطب١ ايعذب إىل اهلل ـ 

دٌ د٬ي٘ ـ ٫ٚ ًٜصّ أبدّا إذا قًٓا إٔ اهلل ـ تعاىل ـ ٜعذب إٔ ٜهٕٛ عذب٘ نعذب اٯدَٝني ، ؾاهلل ـ دٌ ٚع٬ـ 

ٝظ نُجً٘ غ٤ٞٷ ٖٚٛ ايطُٝع ايبصري ، َٚػه١ً ايٓاؾني يصؿ١ ايتعذب عٔ اهلل أِْٗ ٜكٛيٕٛ:أصٌ ايتعذب ي

ْاغ٧ عٔ خؿا٤ يف ا٭ضباب ، أٚ دٌٗ عكا٥ل ا٭َٛز ٚاهلل ـ دٌ ٚع٬ ـ َٓصٙ عٔ ذيو، ؾٗٛ ايرٟ ٫ ؽؿ٢ عًٝ٘ 

 خاؾ١ٝ يف ايطُا٤ ٚا٭زض!

ـ ايتعذب إٔ ٜهٕٛ تعذب٘ ـ ضبشاْ٘ ٚتعاىل ـ ْاػّا عٔ خؿا٤ يف  : ٫ ًٜصّ إذا أثبتٓا هلل ـ دٌ ٚع٬ ْٚكٍٛ

ا٭ضباب ،أ٫ٚ ٜعًِ عكا٥ل ا٭َٛز، نشاٍ اٯدَٝني، إمنا ْكٍٛ: ْجبت هلل تعذبّا ًٜٝل ب٘، َٔ غري تػبٝ٘، ٫ٚ 

 ـ َا متجٌٝ، ٫ٚ تهٝٝـ ، ٚبريو ْهٕٛ قد ػاٚشْا  احملعٛز ايرٟ خياؾ٘ ْؿا٠ ايتعذب ، ٚأثبتٓا هلل ـ تعاىل

 أثبت٘ يٓؿط٘ يف قهِ نتاب٘.

قاٍ ايدنتٛز قُد عُس باشٍَٛ يف َعسض سدٜج٘ عٔ اخت٬ف ايكسا٤تني : " ... ٚقد ٜهٕٛ َع٢ٓ إسداُٖا  

يٝظ ٖٛ َع٢ٓ ا٭خس٣، يهٔ ن٬ املعٓٝني سل، ٖٚرا اخت٬ف تٓٛع ٚتػاٜس،٫ اخت٬ف تطاد ٚتٓاقض، َٚٔ 

 ذيو:

ييت ٜتػري ؾٝٗا املع٢ٓ نًٗا سل ، ٚنٌ قسا٠٤ َٓٗا َع ايكسا٠٤ ا٭خس٣ ) عذبتٳ ، عذبتٴ( ؾٗرٙ ايكسا٤ات ا

مبٓصي١ اٯ١ٜ َع اٯ١ٜ ، جيب اٱميإ بٗا نًٗا، ٚاتباع َا تطُٓت٘ َٔ املع٢ٓ عًُا ٚع٬ُ، ٫ٚ جيٛش تسى َٛدب 

ؾكد : ) َٔ نؿس عسف َٓ٘ (ذ) ٭دٌ ا٭خس٣ ، ظّٓا إٔ ذيو تعازض ، بٌ نُا قاٍ ابٔ َطعٛد  إسداُٖا 

 (2)  نؿس ب٘ نً٘ (

                                                           
 1/55ٖرا ا٭ثس أٚزدٙ ايطربٟ يف تؿطريٙ ( 1)

 ) بتصسف ( 327-1/324ايكسا٤ات ٚأثسٖا يف  ايتؿطري ٚا٭سهاّ ( 2)
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ٖٚرا ٖٛ ايتٛدٝ٘ املكبٍٛ :ْ٪َٔ بايكسا٤تني، ٚمبا ديت عًٝ٘ نٌ قسا٠٤ َٔ َع٢ٓ ْٚعد ذيو َٔ باب : تعدد 

ايكسا٤ات مبجاب١ تعدد اٯٜات ) ٖٚٛ ْٛع َٔ اٱعذاش(  ؾهٌ قسا٠٤ هلا َعٓاٖا اـاص، ٖٚهرا تتعاضد 

ٚغإٔ يٝظ بايٝطري ؾاضتشل ٖرٙ ايعٓا١ٜ، ٖٚرا ٖٛ ا٭ٚىل ايكسا٤تإ، ؾأَس ٜعذب َٓ٘ اهلل ٚزضٛي٘ أَس ععِٝ 

 يف محٌ ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ املتٛاتس٠ .  

  : ) ٞٗاملبشح ايجاْٞ : ) إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ يف اؾاْب ايؿك 

   چ   ۉ  ې  ې  ې   ېى     چ املطًب ا٭ٍٚ : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل : 

 ص125ط ايبكس٠ :  چۉ  ې  ې  ې   ېى   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ چقاٍ تعاىل : 

 ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ : 

 (1) قسأ ْاؾع ٚابٔ عاَس بؿتض اـا٤ يف قٛي٘:) ٚاتـٻدٳرٚا ( ٚقسأ ايباقٕٛ بايهطس )اتـٻدٹرٚا( 

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات  :

 عًٝ٘ ٚضًِ ـ أِْٗ اؽرٚا َكاّ " َٔ قسأ بؿتض اـا٤ ، ؾٗرا إخباز عٔ ٚيد إبساِٖٝ ـ ص٢ً اهلل قاٍ ابٔ شل١ً :

َٚٔ  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى چ إبساِٖٝ َص٢ً ، ٖٚٛ َسدٚد إىل قٛي٘ : 

نطس اـا٤ ؾشذتِٗ يف ذيو : َا زٟٚ يف ايتؿطري إٔ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ أخر بٝد عُس ، ؾًُا أت٢ 

ِ ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ؟ قاٍ : ْعِ. قاٍ : أؾ٬ تتدرٙ َص٢ً ؟ املكاّ قاٍ ي٘ عُس : ٌٖ ٖرا َكاّ أبٝٓا إبساٖٝ

  (2)ٜكٍٛ : اؾعًٛا.   چۉ  ې  ې    ېىچ ؾأْصٍ اهلل ـ عص ٚدٌ ـ 

ُٻٔ نإ قبًٓا َٔ امل٪َٓني ، أِْٗ اؽرٚا َٔ  ٚقاٍ َهٞ بٔ أبٞ طايب : " َٔ قسأ بؿتض اـا٤ ع٢ً اـرب ع

قبً٘ َٔ اـرب َٚا بعدٙ ... َٚٔ قسأ بهطس اـا٤ ؾع٢ً ا٭َس بإٔ  َكاّ إبساِٖٝ َص٢ً ، ؾٗٛ َسدٚد ع٢ً َا

 (3)ٜتدرٚا َٔ َكاّ إبساِٖٝ َص٢ً ثِ ذنس قص١ عُس ايطايؿ١ ايرنس 

 ٚبٓا٤ٶ ع٢ً اخت٬ف ايكسا٤تني ؾكد اختًـ ايعًُا٤ سٍٛ سهِ ايص٠٬ خًـ َكاّ ضٝدْا إبساِٖٝ ـ عًٝ٘ ايط٬ّ ـ 

ع٢ً إٔ ايص٠٬ خًـ املكاّ ض١ٓ، ٚإىل ٖرا ايكٍٛ ذٖب َايو ٚايػاؾعٞ يف  ؾُٔ قسأ بصٝػ١ اـرب اضتدٍ باٯ١ٜ

، ٚاضتديٛا ـ أٜطّاـ عدٜح ا٭عسابٞ ايرٟ دا٤ إىل زضٍٛ ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ثا٥س ايسأع (4) أسد قٛيٝ٘ 

ٞٸ َٔ ايص٠٬ ؟ ؾكاٍ : ايصًٛات اـُظ إ٫ إٔ تطٛ ; (5) ع غ٦ٝا ...ؾكاٍ :ٜا زضٍٛ اهلل أخربْٞ َاذا ؾسض اهلل عً

                                                           
 65، ايتٝطري يًداْٞ ص :  161ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص :( 1)

 113سذ١ ايكسا٤ات ص : ( 2)

 1/263ايهػـ ( 3)

 .384/ 3، املػين ٫بٔ قداَ٘ 223/ 1املٗرب يًػرياشٟ ( 4)

 109(، َٚطًِ يف نتاب اٱميإ ، باب بٝإ ايصًٛات زقِ 1891دٛب صّٛ زَطإ زقِ)أخسد٘ ايبدازٟ يف نتاب ايصّٛ ، باب ٚ( 5)
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أَا َٔ قسأ بصٝػ١ ا٭َس:)اؽٹرٚا( ؾكد اضتدٍ  ٚ٭ْٗا مل تػسع هلا مجاع١ ، ؾًِ تهٔ ٚادب١ نطا٥س ايٓٛاؾٌ

ع٢ً ٚدٛب ايص٠٬ خًـ املكاّ; ٭ٕ ايكسا٠٤ ٚزدت بصٝػ١ ا٭َس، ٚا٭َس ٜؿٝد ايٛدٛب، ٫ٚ صازف ٜصسؾ٘ عٔ 

 (1)قٛي٘ ايجاْٞ  ذيو ، ٚإىل ٖرا ايكٍٛ ذٖب أبٛ سٓٝؿ١ ٚايػاؾعٞ يف

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات :

ُٻٔ قبًٓا أِْٗ اؽرٚا َكاّ إبساِٖٝ َص٢ً،  ايكسا٤تإ َتٛاتستإ، ٚنٌ قسا٠٤ ؽايـ ا٭خس٣، ؾٛاسد٠ ؽرب ع

 ٚا٭خس٣ تأَس باؽاذٙ َص٢ً ! ؾهٝـ لُع بني ايكسا٤تني ؟ ٚأٜٔ ٜهُٔ اٱعذاش ؟ 

صازف يف اٯ١ٜ ٜصسؾ٘ عٔ ذيو، يهٔ  ٖرا ايٛدٛب إذا أخرْاٙ ع٢ً  ؾايكسا٠٤ بصٝػ١ ا٭َس تؿٝد ايٛدٛب، ٫ٚ

ظاٖسٙ ضبب يًُطًُني سسدّا نبريّا خاص١ أٜاّ غٗس زَطإ املبازى َٔ نٌ عاّ، سٝح ٜ٪ّ ايبٝت ٦َات 

اٯ٫ف َٔ املعتُسٜٔ، ٫ضُٝا يف ايعػس ا٭ٚاخس َٓ٘،ٚنريو يف أٜاّ اؿر ايرٟ ٜصٌ عدد اؿذاز امل٬ٜني!  

ٔ ملا١٥ أيـ َٔ ايٓاع إٔ ٜصًٛا خًـ َكاّ ضٝدْا إبساِٖٝ َس٠ ٚاسد٠؟ اؾٛاب:٫. ضٝدٚع بعطِٗ ؾٌٗ ميه

ھ     چ بعطا ٶ ، ٜٚعًٛ بعطِٗ بعطّا، ٜٚطبب هلِ سسدّا غدٜدّا! ٚاهلل  ـ تعاىل ـ قد زؾع اؿسز عٔ ا٭١َ بكٛي٘: 

ايبكس٠: ط چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    چ ٚقٛي٘ : ص ٨٧اؿر: ط چ ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  

إذّا نٝـ ٜٴصسف ا٭َس عٔ ايٛدٛب؟ ٜٴصسف بايكسا٠٤ ا٭خس٣، ٖٚٓا ٜعٗس اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات  ص 1٧5

 ايكسآ١ْٝ : ؾايكسا٤تإ مبجاب١ اٯٜتني ، ٫ٚبد َٔ اؾُع بُٝٓٗا ست٢ ٫ ٜكٍٛ َتكٍٛ:إٕ يف ايكسإٓ تعازض!

ها١ٜ َا نإ يف شَٔ إبساِٖٝ ـ عًٝ٘ ايط٬ّ ـ ٚشَٔ ذزٜت٘ َٔ بعدٙ ؾايكسا٠٤ بصٝػ١ املاضٞ ٫ ؼتٌُ غري س 

أِْٗ اؽرٚا َٔ َكاَ٘ ـ ٖٚٛ اؿذس ايرٟ ازتؿع عًٝ٘ إبساِٖٝ سني ضعـ عٔ زؾع اؿذاز٠ اييت نإ إمساعٌٝ 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  چ ، ٖٚٛ َسدٚد إىل قٛي٘:  (2) ٜٓاٚي٘ إٜاٖا يف بٓا٤ ايبٝت ٚغسقت قدَاٙ ؾٝ٘

 ص125ط ايبكس٠ : چ ې  ې   ېى   ې 

ٚعًٝ٘: ؾإٕ ايص٠٬ خًـ َكاّ إبساِٖٝ ـ عًٝ٘ ايط٬ّ ـ ض١ٓ ٚيٝطت ٚادب٘، نُا ديت عًٝ٘ قسا٠٤ ايهطس، 

ٚع٢ً ٖرا ايسأٟ نجري َٔ ايؿكٗا٤، ٖٚرا ٜؿٝد أِْٗ أزادٚا ايعٌُ بايديًٝني، ٚاؾُٝع بني ايكسا٤تني، ٚمما 

                                                           
 .3/384، املػين ٫بٔ قداَ٘ 1/223ٜٓعس :املٗرب يًػرياشٟ ( 1)

كسإٓ ، تؿطري اي1/552، ايبشس احملٝط ٭بٞ سٝإ ايػسْاطٞ 2/113، اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب 1/208ٜٓعس: احملسز ايٛدٝص ٫بٔ عط١ٝ ( 2)

 .169/ 1ايععِٝ ٫بٔ نجري 
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بدازٟ يف صشٝش١ عٔ عُس بٔ اـطاب زضٞ اهلل عٓ٘ ـ قاٍ:ٚاؾكت زبٞ يف ٜ٪ٜد ٖرا ايسأٟ َا أٚزدٙ اٱَاّ اي

ۉ  ې  ې   چث٬خ، أٚ ٚاؾكين يف ث٬خ،قًت ٜا زضٍٛ اهلل: يٛ اؽرت َٔ َكاّ إبساِٖٝ َص٢ً، ؾٓصيت : 

ؾػسعت ايص٠٬ خًـ َكاّ إبساِٖٝ ـ عًٝ٘ ايط٬ّ ـ بعد إٔ مل تهٔ َػسٚع١  (1).... اؿدٜح  چ ې   ېى  

 ، ٚيهٔ نُا قًٓا ـ ضايؿّا ـ ع٢ً ضبٌٝ ايٓدب ٫ ع٢ً ضبٌٝ ايٛدٛب  .َٔ قبٌ

﮸      چ املطًب ايجاْٞ : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل :     چ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷ 

 ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲ چ قاٍ تعاىل : 

﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾     ص222ايبكس٠: ط چ   ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷﮸  ﮹  

ٕٳ( بتػدٜد ايطا٤ ٚاهلا٤  ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ : ٗٻسٵ قسأ محص٠ ٚايهطا٥ٞ ٚأبٛبهس:)ست٢ ٜٳطَّ

ٗٴسٵٕ( بتدؿٝـ ايطا٤ ٚضِ اهلا٤ ٚايتدؿٝـ   (2)ٚؾتشُٗا، ٚقسأ ايباقٕٛ : )ٜٳِط

ايتؿطري ) ست٢ ٜػتطًٔ باملا٤( بعد اْكطاع  : سذ١ َٔ قسأ بايتػدٜد َا دا٤ يف قاٍ ابٔ شل١ً تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : 

ايدّ ، ٚذيو إٔ اهلل أَس عبادٙ باعتصاهلٔ يف ساٍ اؿٝض ع٢ً إٔ ٜتطٗسٕ باملا٤، ٚسذ١ أخس٣:ٖٚٞ قٛي٘:) ؾإذا 

ٔٳ ( ؾٝذب إٔ ٜهٕٛ هلا ؾعٌ ، ٚؾعًٗا إمنا ٖٛ ا٫غتطاٍ ; ٭ٕ اْكطاع ايدّ  ًـٵ ٗٻسٵٕ( قايٛا ٖٞ ع٢ً ٚشٕ )تؿعٸـ تطـٻ

ٗٻـسٵٕ( أٟ : باملا٤ ، يٝظ َ ٔ ؾعًٗا ...ٚسذ١ َٔ قسأ بايتدؿٝـ إٔ َع٢ٓ ذيو : ست٢ ٜٓكطع ايدّ عٓٗٔ،)ؾإذا تـٳطـٳ

ٗٴست إذا اْكطع ايدّ عٓٗا  ٗٳست املسأ٠ ٚطـٳ ٗٴسٵٕ : ٜٓكطع عٓٗٔ ايدّ ، ٜكاٍ : (3)  قايٛا : ٳط . قاٍ ابٔ قتٝب١ : ٜٳِط

ٗٴسٳت إذا زأت ايطٗس ٚإٕ مل ٗٳسٳت املسأ٠ َٚط  (4)تػتطٌ  َط

ٗٴسٵٕ : ٜٓكطع عٓٗٔ ايدّ. ٜٳِط  (5) ٚقاٍ ايؿسا٤ : 

: ٚقد اختًـ ايعًُا٤ يف ايطٗس املساد باٯ١ٜ َاٖٛ ؟ ايكسا٤تإ َتٛاتستإ ضبعٝتإ  اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات : 

ٝع بدْٗا َٚت٢ ؼٌ املسأ٠ يصٚدٗا ؟ ؾكاٍ بعطِٗ: ٖٛ ا٫غتطاٍ باملا٤ ٫ٚ حيٌ يصٚدٗا إٔ ٜكسبٗا ست٢ تػطٌ مج

 ، ٚقاٍ بعطِٗ : ٖٛ ايٛض٤ٛ يًص٠٬،  

                                                           
 (4483أخسد٘ ايبدازٟ يف نتاب ايتؿطري ، باب ٚاؽرٚا َٔ َكاّ إبساِٖٝ َص٢ً زقِ )( 1)

 68، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : 236ٜٓعس : ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص : ( 2)

 135، 134ٜٓعس : سذ١ ايكسا٤ات  ص: ( 3)

 222/ 1شاد املطري ٫بٔ اؾٛشٟ ( 4)

 1/143َعاْٞ ايكسإٓ يًؿسا٤ ( 5)
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 (1) ٚقاٍ آخسٕٚ:ٖٛ غطٌ ايؿسز ؾإذا غطًت ؾسدٗا ؾريو تطٗسٖا ايرٟ حيٌ ب٘ يصٚدٗا غػٝاْٗا

ٕٳ ( ؾايرٜٔ اخرٚا بكسا٠٤ ايتػدٜد ِٖٚ:  ٗٴسٵ ٗٳسٵٕ، ٜٳطـٵ ٖٚرا اـ٬ف ايطابل ْاتر عٔ اخت٬ف ايكسا٤تني:) ٜٳـطـٽ

ٖٹب عٓٗا ايدّ: ٖٛ املايه١ٝ، ٚايػاؾع١ٝ، ٚ اؿٓاب١ً زأٚا إٔ ايطٗس ايرٟ حيٌ ب٘  مجاع اؿا٥ض ايرٟ ٜٴر

تطٗسٖا باملا٤ نطٗس اؾٓب، ٫ٚ جيصٟ َٔ ذيو تُِٝ ٫ٚ غريٙ ، ٚايرٜٔ أخرٚا بكسا٠٤ ايتدؿٝـ ِٖٚ اؿٓؿ١ٝ، 

ٛضأ، ٚقد اغرتطٛا زأٚا إٔ ايطٗس ٖٛ اْكطاع ايدّ، ٚاْكطاع ايدّ ٜٴشٌ املسأ٠ يصٚدٗا ٚإٕ مل تػتطٌ، ٚيهٔ تت

يريو غسطا ٖٚٛ اْكطاع دَٗا بعد َطٞ عػس٠ أٜاّ، أَا قبٌ عػس٠ أٜاّ ؾ٬ حيٌ يصٚدٗا ايٛط٤ ست٢ تػتطٌ ، 

أٚ ميس عًٝٗا ٚقت ص٠٬ ;٭ْٗا إذا دخٌ ٚقت ايص٠٬ ؾكد ٚدبت عًٝٗا ايص٠٬ ٚازتؿع سهِ نْٛٗا سا٥طّا ; 

 (2)ايص٠٬ سًت يصٚدٗا أٜطّا ٭ٕ ايص٠٬ ٫ ػب ع٢ً اؿا٥ض ، ٚإذا ٚدبت عًٝٗا 

ٖٚٓا ٜعٗس اٱعذاش يف ايكسا٤تني، ؾكد تكسز عٓد عًُا٤ ايتٛدٝ٘ ـ نُا ضبل ـ إٔ ايكسا٤تني مبٓصي١ اٯٜتني، ؾُا  

ٕٳ(ع٢ً أْٗا آ١ٜ َطتك١ً ٜٚٴعٌُ بٗا َطتك١ً ، ٜٚٴكاٍ : ظٛاش إتٝإ ايسدٌ  ٗٴسٵ املاْع َٔ محٌ ايكسا٠٤ ايجا١ْٝ )ٜٳطـٵ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ    چْكطاع سٝطٗا قبٌ إٔ تػتطٌ ، ٖٚرا ٜتُاغ٢ َع ٜطس ايػسٜع١ ٫َسأت٘ بعد ا

 ص  ٨٧اؿر: ط چ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ   چ ص ، 1٧5ايبكس٠: ط  چٴۇ   ۋ

َٔ ضؿس طاٍ أَدٙ ٜٚصادف اْكطاع ايدّ عٔ شٚدت٘ قبٌ إٔ تػتطٌ ؾُا ٜطتطٝع صربّا ست٢  ؾكد ٜأتٞ ايسدٌ

را أَس َعًّٛ ٫ ٜٴُاز٣ ؾٝ٘، تؿسض٘  ايؿطس٠ ايبػس١ٜ، إضاؾ١ إىل ذيو إٔ )ا٭ذ٣( ايرٟ تػطٌ ناؾ١ بدْٗا، ٖٚ

سرز اهلل ـ عص ٚدٌ ـ َٓ٘ ايسدٌ عٓد ايتكا٤ اـتاْني قد شاٍ بصٚاٍ ايدّ ٚاْكطاع٘، ؾًِ ٜعد ٖٓاى خطس ع٢ً 

ايصٖسٟ. ٚغسٜعتٓا ايسدٌ إٔ ٜصاب مبسض َٔ ا٭َساض املتطبب١ عٔ إتٝإ اؿا٥ض، نايط٬ٕٝ، ٚاهلسبص، ٚ

 ايطُش١ مل تأت أسهاَٗا إ٫ ؾًب َصًش١، أٚ دز٤ َؿطد٠، ؾكد دز٥ت املؿطد٠ باْكطاع ايدّ . 

ٚزد عٔ طاٚع ٚفاٖد أُْٗا قا٫ : إذا طٗست املسأ٠ َٔ ايدّ ؾػا٤ شٚدٗا إٔ ٜأَسٖا بايٛض٤ٛ قبٌ إٔ تػتطٌ  

 (3) إذا أدزن٘ ايػبل ؾًٝصب 

                                                           
 .3/86، اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب 1/298، احملسز ايٛدٝص 1/462ٜٓعس : داَع ايبٝإ يًطربٟ ( 1)

، ايبشس احملٝط ٭بٞ سٝإ 3/86، اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب 1/299، احملسز ايٛدٝص ٫بٔ عط١ٝ 1/293ٜٓعس : ايهػاف يًصكػسٟ ( 2)

 .2/178 ايػسْاطٞ

 .462/ 2داَع ايبٝإ يًطربٟ  ( 3)
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ٚغطًت ؾسدٗا باملا٤ سٌ ٚط٪ٖا ، ٚعٓد ا٭ٚشاعٞ ٚابٔ سصّ ايعاٖسٟ :إٕ  ٚقاٍ عطا٤ ٚطاٚع : إذا تٛضأت 

 (1) غطًت ؾسدٗا باملا٤ داش ٚط٪ٖا 

 إذّا ؾٗرا ايسأٟ  يٝظ بدعّا َٔ ايكٍٛ ؾعًٝ٘ مجع َٔ نباز ؾكٗا٤ا٭١َ ؾً٘ اعتبازٙ ، ٫ٚ سسز ع٢ً َٔ أخر ب٘  . 

﮾ ﮿  ﯀  ﯁                    چ املطًب ايجايح : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل :  ﮹ ﮺  ﮻  ﮼   ﮽     چ   ﮷      ﮸   

﮹  چ قاٍ تعاىل: ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴   ﮵ ﮶   ﮷  ﮸  

 ص22١ايبكس٠:ط چ﮺  ﮻  ﮼   ﮽﮾  ﮿  ﯀  ﯁                     

 (2) إٔ ٜٴداؾا( ٚقسأ ايباقٕٛ بؿتض ايٝا٤ قسأ محص٠ بطِ ايٝا٤ يف:) إ٫ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ : 

: قسأ محص٠ : ) ٜٴداؾا ( بطِ ايٝا٤ . ٚسذت٘ قٛي٘ بعدٖا ) ؾإٕ خؿتِ( ؾذعٌ اـٛف يػريُٖا ،  قاٍ ابٔ شل١ً

ٚمل ٜكٌ : ) ؾإٕ خاؾا ( ٚقسأ ايباقٕٛ : ) ٜٳداؾـٳا( ٚسذتِٗ َا دا٤ يف ايتؿطري : إ٫ إٔ خياؾا ، أٟ : إ٫ إٔ خياؾا 

 (3) ٚاملسأ٠ أ٫ ٜكُٝا سدٚد اهلل ؾُٝا جيب نٌ ٚاسد َُٓٗا ع٢ً صاسب٘ َٔ اؿل ٚايعػس٠ ايصٚز 

" سذ١ قسا٠٤ محص٠ بطِ ايٝا٤ أْ٘ ب٢ٓ ايؿعٌ يًُؿعٍٛ ، ٚايطُري يف )ٜٴداؾا( َسؾٛع  ٚقاٍ َهٞ بٔ أبٞ طايب :

مبع٢ٓ:ايٝكني، ٚقٌٝ:  مل ٜطِ ؾاعً٘ ، ٜسدع يًصٚدني ، ٚايؿاعٌ قرٚف ، ٖٛ ) اي٠٫ٛ ٚاؿهاّ(، ٚاـٛف

مبع٢ٓ: ايعٔ ... ٚٚد٘  قسا٠٤ ؾتض ايٝا٤ أْ٘ محٌ ع٢ً ظاٖس اـطاب ، ٜٚساد ب٘ ايصٚدإ ، إذا خاف نٌ ٚاسد 

 (4)   َُٓٗا أ٫ ٜكُٝا سدٚد اهلل ، سٌ ا٫ؾتدا٤ ، ؾُٗا ايؿاع٬ٕ 

أّ ٫ بد َٔ ايسدٛع إيُٝٗا  : ٌٖ جيٛش اـًع بني ايصٚدني دٕٚ ايسدٛع إىل اؿهاّ ٚايط٬طني اختًـ ايعًُا٤

إىل دعٌ (8)، ٚغعب١  (7)، ٚقُد بٔ ضرئٜ (6)، ٚضٝعد بٔ دبري(5)ذٖب اؿطٔ ايبصسٟ  ست٢ ٜؿص٬ يف ا٭َس؟

                                                           
 .1/504ايجُسات ايٝاْع١ يًكاضٞ ٜٛضـ ايج٥٬ٞ ( 1)

 69، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : 166ٜٓعس : ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب  ص :  (2)

 135ٜٓعس : سذ١ ايكسا٤ات ص :  (3)

 1/295ٜٓعس : ايهػـ    (4)

بصسٟ ، إَاّ شَاْ٘  عًُا ٚع٬ُّ ، قاٍ عٓ٘ ايػاؾعٞ : يٛ أغا٤ إٔ  أقٍٛ إٔ ايكسإٓ ْصٍ بًػ١ اؿطٔ يكًت اؿطٔ بٔ أبٞ اؿطٔ أبٛ ضعٝد اي (5)

  . 235/ 1،غا١ٜ ايٓٗا١ٜ 36ٖـ(  . ٜٓعس : َعسؾ١ ايكسا٤ ص  110يؿصاست٘  ، َٚٓاقب٘ د١ًًٝ ، ٚأخبازٙ ط١ًٜٛ ، تٛيف عاّ )

٬ّ عسض ايكسإٓ ع٢ً عبد اهلل بٔ عباع ٚمسع َٓ٘ اؿدٜح ، قتً٘ اؿذاز بٔ ٜٛضـ ايجكؿٞ ضعٝد بٔ دبري ايهٛيف املكس٨ ايؿكٝ٘ أسد ا٭ع( 5)

 .  307/ 1ٖـ. ٜٓعس : غا١ٜ ايٓٗا١ٜ  95بٛاضط عاّ 

قُد بٔ ضرئٜ ا٭ْصازٟ ٫َِٖٛ أبٛ بهس ايبصسٟ ، إَاّ ٚقت٘ ، ز٣ٚ عٔ أْظ ٚشٜد بٔ ثابت ، ٚمجاع١ ٚعٓ٘ ايػعيب ٚقتاد٠ ٚخًـ ، نإ ( 6)

 .  340ٖـ( . ٜٓعس : اـ٬ص١ ص:110اَّا نجري ايعًِ غدٜد ايٛزع ، تٛيف عاّ )إَ

غعب١ بٔ اؿذاز اؿاؾغ ، غٝذ اٱض٬ّ ، ْصٌٜ ايبصس٠ ٚقدثٗا ، قاٍ عٓ٘ ايػاؾعٞ : ي٫ٛ غعب١ ملا عسف اؿدٜح يف ايعسام ، تٛيف عاّ ( 7)

 . 193/ 1ٖـ( . ٜٓعس : ترنس٠ اؿؿاظ 160)
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ُٻٔ  (2)ٖٚٛ اختٝاز أبٞ عبٝد (1)  اـًع إىل ايطًطإ َطتديني بكسا٠٤ ايطِ ) ٜٴداؾا( قاٍ غعب١: قًت يكتاد٠ : ع

ـًع دٕٚ ايطًطإ ؟ ؾكاٍ : أخرٙ عٔ شٜاد ، ٚنإ ٚايّٝا يعُس ٚعًٞ ـ زضٞ اهلل أخر اؿطٔ قٛي٘ : ٫ ٜهٕٛ ا

ٚصض عٔ عُس ٚعجُإ ٚعًٞ ٚابٔ عُس ،  ٚ غسٜض ٚايصٖسٟ إىل دٛاش اـًع دٕٚ ايطًطإ، ؾهُا  (3)عُٓٗا ـ

 (4)داش ايط٬م ٚايٓهاح دٕٚ ايطًطإ، ؾهريو اـًع ٖٚٛ قٍٛ اؾُٗٛز َٔ ايعًُا٤

: ٚتٛدٝ٘ قسا٠٤ ايطِ ظاٖس يٝظ ؾٝٗا أْ٘ ٫ ٜصض اـًع إ٫ بايطًطإ; ٭ْ٘ نُا  يػسْاطٞقاٍ أبٛ سٝإ ا

ٚدب ع٢ً اؿهاّ َٓع َٔ أزاد إٔ ٜأخر غ٦ّٝا َٔ ذيو،   چ   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴   ﮵  ﮶   چقاٍ:

طٕٛ ، ثِ قاٍ )إ٫ إٔ ٜٴداؾا( ؾايطُري يًصٚدني، ٚاـا٥ـ قرٚف، ِٖٚ:اي٠٫ٛ ، ٚاؿهاّ ، أٚ املتٛض

 (5)ٚايتكدٜس :  إ٫ إٔ خياف ا٭ٚيٝا٤ٴ ايصٚدني ،أّيا ٜكُٝا سدٚد اهلل ؾٝذٛش ا٫ؾتدا٤ 

: ٚقد ُأْهس اختٝاز أبٞ عبٝد ـ ٜكصد اختٝازٙ يكسا٠٤ ضِ ايٝا٤ ـ ٚزٴد ، َٚا عًُت َٔ اختٝازٙ  قاٍ ايكسطيب

ملع٢ٓ، أَا اٱعساب: ؾإٕ عبداهلل بٔ غ٦ّٝا أبعد َٔ ٖرا اؿسف ; ٭ْ٘ ٫ ٜٛدب٘ اٱعساب ، ٫ٚ ايًؿغ ، ٫ٚ ا

ِٻ ؾاعً٘، قٌٝ : ) إ٫ إٔ خياؾا ( ٚأَا ايًؿغ:ؾإٕ  َطعٛد قسأ: )إ٫ إٔ ؽاؾٛا( ؾٗرا يف ايعسب١ٝ إذا زد إىل َامل ٜٴط

نإ ع٢ً يؿغ )خياؾا( ٚدب إٔ ٜكاٍ : ؾإٕ خٹـٝـ ، ٚإٕ نإ ع٢ً يؿغ ) ؾإٕ خؿتِ ( ٚدب إٔ ٜكاٍ: ) إ٫ إٔ 

املع٢ٓ: ؾإْ٘ ٜبعد إٔ ٜكاٍ: ٫ حيٌ يهِ إٔ تأخرٚا مما آتٝتُٖٛٔ غ٦ّٝا إ٫ إٔ خياؾا غرينِ،  ؽاؾٛا ( ٚأَا

 (6)ٚمل ٜكٌ ـ دٌ ٚعص ـ ؾ٬ دٓاح عًٝهِ إٔ تأخرٚا ي٘ َٓٗا ؾد١ٜ ، ؾٝهٕٛ اـًع إىل ايطًطإ 

ٔٴ ايٓشاع ايكسطيب يف ٖرا ايكٍٛ   (7)  ٚقد ضبل اب

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات : 

تإ َتٛاتستإ، اْطبكت عًُٝٗا غسٚط ايكسا٠٤ ايصشٝش١، ٚايكسا٠٤ املطعٕٛ ؾٝٗا َٔ قبٌ ايٓشاع، ايكسا٤

ٚايكسطيب، ٖٞ قسا٠٤ اٱَاّ محص٠، ايرٟ قاٍ ؾٝ٘ ضؿٝإ ايجٛزٟ : غًب محص٠ ايٓاع ع٢ً ايكسإٓ ٚايؿسا٥ض ، 

                                                           
 . 3/131، اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب 1/222بٔ اؾٛشٟ شاد املطري ٫( 1)

 .   1/114ٜٓعس : إعساب ايكسإٓ يًٓشاع ( 2)

 .3/132ٜٓعس : اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب ( 3)

 .  207/ 2، ايبشس احملٝط ٭بٞ سٝإ ايػسْاطٞ  3/132، اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب   1/222ٜٓعس : شاد املطري ٫بٔ اؾٛشٟ ( 4)

 .2/207ٜٓعس : ايبشس احملٝط ٭بٞ سٝإ ايػسْاطٞ ( 5)

 . 2/207، ايبشس احملٝط ٭بٞ سٝإ ايػسْاطٞ  3/132اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب ( 6)

 .114/ 1إعساب ايكسإٓ  ( 7)
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كٍٛ ي٘ : غ٦ٝإ غًبتٓا عًُٝٗا يطٓا ٚنإ أبٛ سٓٝؿ١ ٜ(1) ٚقاٍ أٜطّا: َا قسأ محص٠ سسؾّا َٔ نتاب اهلل إ٫ بأثس

ؾشُص٠ أسد ايكسا٤ ايطبع١ املػٗٛد هلِ بايعداي١، ٚصش١ ايٓكٌ، ٚن٬ّ  (2)ْٓاشعو ؾُٝٗا  )ايكسإٓ ٚايؿسا٥ض(

 –ايٓشاع ٚايكسطيب ـ َع د٬ي١ قدزُٖا ـ ٫ ًٜتؿت إيٝ٘; يهٕٛ ايكسا٠٤ ضبع١ٝ َتٛاتس٠ ، ٚؼًٌٝ ايكسطيب 

حيتٌُ اـطأ، نُا حيتٌُ ايصٛاب، ع٢ً ٚد٘ َٔ أٚد٘ ايًػ١ اييت ٖٞ  ٖٛ زأٜ٘ ايرٟ -ايطايـ ايرنس

نايبشس ٫ ٜدزى هلا قعس! ٫ٜٚعين ذيو إٔ ٖرا ايٛد٘ يٝظ ي٘ ثإ، ؾٗٓاى أٚد٘ ٚأٚد٘ خاص١ يف عًِ ايكسا٤ات 

ٕٻ ايكسا٤تني ؾُٝٗا إعذاش بٝٻٔ، ؾكسا٠٤ ؾتض ايٝا٤ )إ٫ إٔ ٜٳداؾا( سٴٌُ ع٢ً ! ظاٖس  ْٚطتطٝع إٔ ْكٍٛ : إ

ٌٻ ا٫ؾتدا٤ ، ؾُٗا ايؿاع٬ٕ  اـطاب، ٜٴساد ب٘ ايصٚدإ، إذا خاف نٌ ٚاسد َُٓٗا أ٫ ٜكُٝا سدٚد اهلل ، س

اؿكٝكٝإ، ؾع٢ً املسأ٠ إٔ تؿتدٟ ْؿطٗا مبٗسٖا، أٚ أشٜد َٔ ذيو، أٚ أقٌ إٕ زضٞ ايصٚز ، ٜٚكّٛ بط٬قٗا ، 

 يف ايكط١ٝ ، َجًٗا َجٌ ايٓهاح ٚايط٬م . ٜٚٓتٗٞ ا٭َس ، ٫ٚ داعٞ يطًطإ ، أٚ ٚيٞ ، أٚ ٚضٝط 

 ٚقسا٠٤ ايطِ )إ٫ إٔ ٜٴداؾا( دعٌ اـًع إىل ايطًطإ، أٚ ايٛضٝط، ٚيهٔ َت٢ ذيو ؟ !

إذا خاف ايصٚدإ أ٫ ٜكُٝا سدٚد اهلل ، ٚمل ٜرتاضٝا ع٢ً غ٤ٞ ، ؾًًطًطإ أٚ ايٛيٞ ، أٚ ايٛضٝط بُٝٓٗا إيصاّ 

 دا٤ ْؿطٗا ٖٚٓا ٜربش إعذاش ايكسا٠٤ !ايصٚز باـًع ، ٚإيصاّ ايصٚد١  باؾت

ٖٚرا ٖٛ اؿاصٌ يف شَآْا، ؾأنجس قطاٜا اـًع ٫ تتِ إ٫ يف احملانِ أٚ عٓد ايٛضطا٤، عهِ إٔ يف  

َٴبايؼ ؾٝٗا  ايكط١ٝ اؾتدا٤ )َبايؼ َاي١ٝ ٚع١ٝٓٝ( ٚايصٚدإ ٚأًُٖٝٗا خيتًؿإ نجريّا يف تكدٜس ٖرٙ املبايؼ، َابني 

كًٌ هلا ِٖٚ )أٌٖ ايصٚد١(، ٚنٌ َٔ ايؿسٜكني ٜس٣ صٛاب زأٜ٘ ؾٝٓتر عٔ ذيو خ٬ف ِٖٚ )أٌٖ ايصٚز( َٚ

ٚعًٝ٘: ؾًٝظ يًصٚدني يف ٖرٙ اؿاي١ إ٫ احملانِ ايػسع١ٝ، يتكدٜس ) ا٫ؾتدا٤( سطب  غدٜد ٫ ؼُد عكباٙ !

اـًع، ٜٚٴعاقب َا دس٣ عًٝ٘ ايعٌُ يف قطاٜا َػابٗ٘، ٚإدباز ايصٚد١ ٚأًٖٗا ع٢ً دؾع٘، ٚإدباز ايصٚز ع٢ً 

 َٔ خايـ ذيو، ٚبٗرا ٜستؿع اـصاّ ، ٜٚصطًض ايؿسٜكإ، ٜٚػين اهلل ـ بعد ذيهـ ن٬ ٶ َٔ ضعت٘ . 

   چ ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ     چ املطًب ايسابع : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل : 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ قاٍ تعاىل : 

 ص 6: املا٥د٠ط چٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  

 ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ : 

                                                           
 .1/263غا١ٜ ايٓٗا١ٜ يف طبكات ايكسا٤ ٫بٔ اؾصزٟ ( 1)

 املصدز ْؿط٘ .( 2)
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  (1)قسأ ْاؾع ٚابٔ عاَس ٚايهطا٥ٞ ٚسؿص، بٓصب : ) أزدًهِ ( ٚقسأ ايباقٕٛ باـؿض

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : 

: ) أزدًَهِ ( بايٓصب ، أْٗا َعطٛؾ١ ع٢ً ايٛدٛٙ ٚا٭ٜدٟ ، ؾأٚدبٛا ايػطٌ عًُٝٗا ، ٚسذ١ َٔ  سذ١ َٔ قسأ

 .(2)ؿض ، أْ٘ محً٘ ع٢ً ايعطـ ع٢ً ايس٩ٚع ; ٭ْٗا أقسب إىل ا٭زدٌ َٔ ايٛدٛٙ قسأ: ) أزدًٹهِ ( باـ

ٚقد اختًـ ايعًُا٤ يف ايٛادب يف ا٭زدٌ: ايػطٌ ، أٚ املطض ؟ ؾرٖب مجٗٛز ايعًُا٤ ٚأنجس ايؿكٗا٤ إىل ٚدٛب 

طض ٚايػطٌ، ٚعٔ َٔ آٍ ايبٝت: ايٛادب اؾُع بني امل(4)ٚايباقس (3)طٗاز٠ ايكدَني بايػطٌ، ٚقاٍ ايصادم 

اٱَا١َٝ ايٛادب ٖٛ املطض ، ٚقاٍ أبٛ عًٞ اؾبا٥ٞ ٚابٔ دسٜس ايطربٟ ٚاؿطٔ ايبصسٟ : إْ٘ كري بني ايػطٌ 

ٚاملطض ، ٚضبب ٖرا اـ٬ف ٖٛ ايكسا٠٤ ايكسآ١ْٝ )ٚأزدًهِ( بٓصب اي٬ّ ٚدسٖا ، ؾايٓصب عطـ ع٢ً 

ٚاؿهِ  ٚاؾس عطـ ع٢ً ايس٩ٚع ٚاملعطٛف ـ  ايٛد٘ ٚايٝدٜٔ ، ٚاملعطٛف ٜػازى املعطٛف عًٝ٘ يف ايًؿغ

ٚمما ٜطتدٍ ب٘ َٔ ذٖب إىل املطض َا زٟٚ عٔ عبداهلل  (5)  نريو ـ ٜػازى املعطٛف عًٝ٘ يف ايًؿغ ٚاؿهِ 

بٔ عباع أْ٘ قاٍ : ايٛض٤ٛ غطًتإ َٚطشتإ ، ٚقاٍ عاَس ايػعيب : ْصٍ دربٌٜ باملطض أ٫ تس٣ أْ٘ أٌُٖ َا 

 (6)  إ غط٬ّ بايتُِٝ نإ ممطٛسا َٚطض َا ن

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات :

ايكسا٤تإ َتٛاتستإ ـ ٫ غو يف ذيو ـ  ٚتسدٝض ٚاسد٠ ع٢ً ا٫خس٣ تهًـ غري َطتطاؽ ، ٚا٭ٚىل ٖٛ إعُاٍ 

ايكسا٤تني ٚإْصاهلُا َٓصي١ اٯٜتني ، ؾهٌ قسا٠٤ هلا سهُٗا اـاص ، ؾكسا٠٤  ايٓصب تدٍ ع٢ً ٚدٛب ايػطٌ 

َعطٛؾ٘ ع٢ً ايٛدٛٙ ٚايٛدٛٙ َػطٛي١ ٫ ممطٛس١ ٚض١ٓ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ تدٍ ع٢ً  ; ٭ٕ ا٭زدٌ

ايػطٌ ـ نريو ـ ٫ املطض ، ؾكد تٛاتست ايعػسات َٔ ا٭سادٜح ايصشٝش١ ع٢ً غطٌ زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل 

 عًٝ٘ ٚضًِ ـ يكدَٝ٘ ـ ٚأَسٙ يػريٙ بػطًٗا ، َٚٔ ٖرٙ ا٭سادٜح : 

ٛٵٍز ـ إْا٤ ـ َٔ َا٤ ؾتٛضأ هلِ ض٦ٌ عبد اهلل   -1 بٔ شٜد عٔ ٚض٤ٛ زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ؾدعا بتٳ

ٚض٤ٛ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ؾأنؿأ ع٢ً ٜدٙ َٔ ايتٛز ؾػطٌ ٜدٜ٘ ث٬ثّا ، ثِ أدخٌ ٜدٙ يف ايتٛز 

                                                           
 82، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : 196هٞ بٔ أبٞ طايب ص : ٜٓعس : ايتبصس٠ مل (1)

 1/407، ايهػـ ملهٞ بٔ أبٞ طايب  221ٜٓعس : سذ١ ايكسا٤ات ٭بٞ شزع١ ص :  (2)

دعؿس بٔ قُد ايباقس بٔ عًٞ  شٜٔ ايعابدٜٔ بٔ اؿطني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب ، أبٛ عبد اهلل ايصادم ، ضادع ا٭١ُ٥ اٱثين عػس عٓد  ( 3)

 .      196/ 1ٖـ( ٜٓعس غا١ٜ ايٓٗا١ٜ ٫بٔ اؾصزٟ 148ٱَا١َٝ نإ َٔ ضاد٠ أٌٖ ايبٝت ٚؾطً٘ أغٗس َٔ إٔ ٜرنس  تٛيف )ا

قُد بٔ عًٞ بٔ اؿطني بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب، ًٜكب بايباقس ، خاَظ ا٭١ُ٥ اٱثين عػس عٓد اٱَا١َٝ  ، نإ َٔ ؾط٤٬ ٚعًُا٤ آٍ ايبٝت   (4)

 .  1/55ٖـ( . ٜٓعس : املٛضٛع١ املٝطس٠ 114صاز٠ عًُ٘ ، تٛيف )، يكب بايباقس يػ

 َٚا بعدٖا . 3/59ٜٓعس : ايجُسات ايٝاْع١ يًكاضٞ ٜٛضـ ايج٥٬ٞ ( 5)

 .2/162، احملسز ايٛدٝص ٫بٔ عط١ٝ 6/156ٜٓعس : داَع ايٝبإ يًطربٟ ( 6)
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دٜ٘ َستني إىل ؾُطُض ٚاضتٓػل ٚاضتٓجس ث٬خ غسؾات ، ثِ أدخٌ ٜدٙ ؾػطٌ ٚدٗ٘ ث٬ثّا ثِ غطٌ ٜ

 (1) املسؾكني ، ثِ أدخٌ ٜدٙ ؾُطض زأض٘ ؾأقبٌ بٗا ٚأدبس َس٠ ٚاسد٠ ، ثِ غطٌ زدًٝ٘ إىل ايهعبني 

ٚعٔ محسإ َٛىل عجُإ بٔ عؿإ أْ٘ زأ٣ عجُإ بٔ عؿإ دعا بٛض٤ٛ ؾأؾسؽ ع٢ً ٜدٜ٘ َٔ إْا٥٘   -2

جس ث٬ثّا ،ثِ َطض ؾػطًٗا ث٬خ َسات ، ثِ أدخٌ ميٝٓ٘ يف ايٛض٤ٛ ثِ متطُض ٚاضتٓػل ٚاضتٓ

بسأض٘ ، ثِ غطٌ نٌ زدٌ ث٬ثّا ، ثِ قاٍ زأٜت ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ٜتٛضأ مٛ ٚض٥ٛٞ 

 (2) ٖرا 

عٔ عبد اهلل بٔ عُسٚ قاٍ : ؽًـ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ عٓا يف ضؿس٠ ؾأدزنٓا ٚقد أزٖكٓا  -3

 ت٘ : ٌٜٚ يٮعكاب َٔ ايٓاز َستني أٚ ث٬ثّا ايعصس ؾذعًٓا ْتٛضأ ٚمنطض ع٢ً أزدًٓا ؾٓاد٣ بأع٢ً صٛ

(3) 

قٛي٘ ـص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يٮعسابٞ ايرٟ ضأي٘ عٔ ايٛض٤ٛ : تٛضأ نُا أَسى اهلل ؾاغطٌ ٚدٗو   -4

 (4) ٜٚدٜو ، ٚاَطض زأضو ، ٚاغطٌ زدًٝو 

ًٝ٘ ٚسدٜح أبٞ زاؾع عٔ أبٝ٘ عٔ ددٙ قاٍ زأٜت زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ تٛضأ ؾػطٌ زد -5

ٚمل ٜجبت عٔ أسد َٔ ْطا٥٘ ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ أْٗا َطشت ع٢ً قدَٝٗا ، ؾعٔ عا٥ػ١   (5) ث٬ثّا 

ٞٸ َٔ أَطض ع٢ً ايكدَني بػري خؿني  زضٞ اهلل عٓٗا   (6)  قايت : ي٦ٔ تكطعا أسب إي

 

 

                                                           
 (.186) زٚاٙ ايبدازٟ يف نتاب ايٛض٤ٛ ، باب غطٌ ايسدًني إىل ايهعبني زقِ( 1)

 (164زٚاٙ ايبدازٟ يف نتاب ايٛض٤ٛ باب املطُط١ يف ايٛض٤ٛ زقِ )( 2)

 (163زٚاٙ ايبدازٟ يف نتاب ايٛض٤ٛ ، باب غطٌ ايسدًني ٫ٚ ميطض ع٢ً ايكدَني زقِ )( 3)

ع٢ً غسط ايػٝدني ، ( قاٍ اؿانِ سدٜح صشٝض 858زٚاٙ أبٛ داٚد يف نتاب ايص٠٬ ، باب َٔ ٫ٜكِٝ صًب٘ يف ايسنٛع ٚايطذٛد زقِ )( 4)

 ( سدٜح صشٝض ٚأصً٘ يف ايصشٝشني .1/353ٚقاٍ ايٟٓٛٚ يف اجملُٛع )

/ 1( ٚقد صشض ايع١َ٬ ا٭يباْٞ ٖرا اؿدٜح يف صشٝض ابٔ َاد١ )457زٚاٙ ابٔ َاد٘ يف نتاب ايطٗاز٠ ، باب َا دا٤ يف غطٌ ايكدَني زقِ )( 5)

 (.375( زقِ )150

 . 1/646ايهػاف يًصكػسٟ ( 6)



 

225 
 

  2015ديسمبر  -يوليو –المجلد الثاني  –العدد السادش      جامعة الناصرمجلة 

 إعجاز القراءات القرآنية

 

 رازي د. فائس محمد الغ
 

عٔ عبد املًو بٔ ٚمل ٜجبت عٔ أسد َٔ صشاب١ زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ أْ٘ َطض ع٢ً قدَٝ٘ ، ؾ

قًت يعطا٤ : ٌٖ عًُت أسدّا َٔ أصشاب زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َطض (1)عبد ايعصٜص بٔ دسٜر

 (2)ع٢ً ايكدَني ؟ ؾكاٍ : ٚاهلل َا أعًُ٘ 

ٚعًٝ٘ : ؾتٓصٍ قسا٠٤ اؾس َٓصي١ اٯ١ٜ املطتك١ً ؾٝهٕٛ تأًٜٚٗا: املطض ع٢ً ايكدَني ٚيهٔ ي٬بظ اــ ، 

بني سهُني غسعٝني َطتكًني ، ٖٚرا َا ؾطست٘ ض١ٓ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ؾكد ثبت عٓ٘ ؾتذُع اٯ١ٜ 

 با٭سادٜح ايصشٝش١ املتٛاتس٠ أْ٘ َطض ع٢ً اـؿني َٚٔ ٖرٙ ا٭سادٜح : 

 (3) سدٜح ضعد بٔ أبٞ ٚقاص عٔ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ أْ٘ َطض ع٢ً اـؿني  -1

ضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ خسز ؿادت٘ ؾاتبع٘ املػري٠ بإدا٠ٚ ؾٝٗا ٚسدٜح املػري٠ بٔ غعب١ إٔ ز -2

 (4)َا٤ ؾصب عًٝ٘ سني ؾسؽ َٔ سادت٘ ، ؾتٛضأ َٚطض ع٢ً اـؿني 

 ٚبٗرا ايتأٌٜٚ ٜصٍٚ اٱغهاٍ ، ٚخيتؿٞ اـ٬ف  ، ٜٚعٗس ضس إعذاش تعدد ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ.  

 چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ       چاملطًب اـاَظ : اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل:  

 ص٧١املا٥د٠: ط چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   چ  قاٍ تعاىل : 

 ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ : 

قسأ ابٔ ذنٛإ : ) مبا عاقدمت ( بأيـ كؿؿا ، ٚقسأ أبٛ بهس ٚمحص٠ ايهطا٥ٞ كؿؿا ٶ َٔ غري أيـ : ) مبا 

 (5) ٶ َٔ غري أيـ : ) عٳكَّـدٵمت (  عٳَكدٵمت ( ٚقسأ ايباقٕٛ َػددا

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : 

: " سذ١ َٔ غدد: أْ٘ أزاد تهجري ايؿعٌ ع٢ً َع٢ٓ : عكد بعد عكد ، أٚ ٜهٕٛ أزاد  قاٍ َهٞ بٔ أبٞ طايب

ميإ بد٫ي١ قٛي٘ : ) ٚيهٔ ٜ٪اخرنِ ( ؾداطب مجاع١ ، أٚ ٜهٕٛ غدد بٛقٛع يؿغ تهجري ايعاقدٜٔ يٮ

دٙ ؾهأْ٘ عكد ميني بعد عكد ميني ؾايتػدٜد ٜدٍ ع٢ً نجس٠ ا٭ميإ ، ٚسذ١ َٔ خؿـ : ا٭ميإ باؾُع بع

                                                           
عبد املًو بٔ عبد ايعصٜص بٔ دسٜر ، أبٛ ايٛيٝد ايكسغٞ ٫َِٖٛ املهٞ ، اسد ا٭ع٬ّ ، ز٣ٚ ايكسا٠٤ عٔ عبد اهلل بٔ نجري ، تٛيف عاّ ( 1)

 .469/  1ٖـ(. ٜٓعس : غا١ٜ ايٓٗا١ٜ ٫بٔ اؾصزٟ 149)

 .3/59ع١ يٝٛضـ ايج٥٬ٞ ، ايجُسات ايٝا646ْ/ 1، ايهػاف يًصكػسٟ  221ٜٓعس : سذ١ ايكسا٤ات ٭بٞ شزع١ ص :   (2)

 (202زٚاٙ ايبدازٟ يف نتاب ايٛض٤ٛ ، باب املطض ع٢ً اـؿني زقِ ) ( 3)

 (203املصدز ْؿط٘ زقِ )( 4)

 .83، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : 198ٜٓعس : ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص : ( 5)
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أْ٘ أزاد ب٘ عٳَكدٳ َس٠ ٚاسد٠ ; ٭ٕ َٔ سًـ َس٠ ٚاسد٠ يصَ٘ ايرب أٚ ايهؿاز٠ ، ٚيٝطت ايهؿاز٠ ٫ تًصّ إ٫ َٔ 

ايهؿاز٠ ٫ إٔ ُٜٖٛإ نسز ا٭ميإ ، ؾٝشتاز ضسٚز٠ إىل ايتػدٜد ، ٚايتػدٜد يًتهجري ، ٚتهسٜس ا٭ميإ 

تًصّ إ٫ َٔ نسز ايُٝني، ٚإذا يصَت ايهؿاز٠ يف ايُٝني ايٛاسد٠ ناْت يف ا٭ميإ املهسز٠ ع٢ً غ٤ٞ بعٝٓ٘ 

ايتػدٜد ؾٝ٘ إيصاّ ٚ مل ٜهسز ، ٚؾٝ٘ زؾع يٲغهاٍ،ٕ ؾايتدؿٝـ ؾٝ٘ إيصاّ ايهؿاز٠ ٚإند، أيصّ ٚآ

ُٻٔ مل ٜهسز ايُٝني ... ٚسذ١ َٔ قسأ با٭يـ أْ٘ اؿايؿني ايهؿاز٠ ع٢ً عددِٖ، ٚؾٝ٘ إٜٗاّ تسى ايهؿا ز٠ ع

دعٌ ) ؾاعٌ ( ٜساد ب٘ املس٠ ايٛاسد٠ ، ؾعٌ ايٛاسد ، نعاؾاٙ اهلل ، ؾتهٕٛ باملع٢ٓ مبٓصي١ قسا٠٤ َٔ خؿـ بػري 

أيـ ، ٚجيٛش إٔ ٜٴساد ب٘ اثٓإ ؾأنجس ع٢ً باب ؾاعًني ، ؾتهٕٛ ايُٝني َٔ نٌ ٚاسد َٔ اؿايؿني 

 (1) .." امُلتعاٖدٜٔ .

ٕٸ نياختًـ ايعًُا٤ سٍٛ َع٢ٓ ٖرٙ ايكسا٤ات ؟  ٚسٍٛ ايُٝ   ايٛادب تهؿريٖا ؟ ؾرٖب بعض أٌٖ ايعًِ إىل أ

ٕٻ نٌ قسا٠٤ ،ٖرٙ ايكسا٤ات مبع٢ٓ قسا٠٤ ايتدؿٝـ )عكدٳتـٳِ( تؿٝد فسد ايؿعٌ تؿٝد َع٢ٓ ٚذٖب آخسٕٚ إىل أ

 نُا ٜأتٞ:  

ؾُع٢ٓ قسا٠٤ ايتدؿٝـ )عكـدمت( أٟ : أٚدبتِ ع٢ً أْؿطهِ ٚعصَت عًٝٗا قًٛبهِ ؾ٬ تؿٝد ض٣ٛ فسد 

 (2) ايؿعٌ دٕٚ تهساز 

َٚع٢ٓ قسا٠٤ ايتػدٜد )عكـٻدمت ( أٟ : ٚندمت ا٭ميإ ٚتعُدمتٖٛا ٚزددمتٖٛا ، ؾتؿٝد تهجري ايؿعٌ ٚتهسازٙ 

ػدٜد ٜكتطٞ ايتهساز ؾ٬ ػب عًٝ٘ ايهؿاز٠ إ٫ إذا ع٢ً َع٢ٓ : عكد بعد عكد . زٟٚ عٔ ابٔ عُس إٔ ايت

نسز ، قاٍ أبٛ عبٝد : ايتػدٜد ٜكتطٞ ايتهسٜس َس٠ بعد َس٠ ، ٚيطت آَٔ َٔ إٔ ًٜصّ َٔ قسأ بتًو ايكسا٠٤ 

 (3) أ٫ تٛدب عًٝ٘ نؿاز٠ يف ايُٝني ايٛاسد٠ ست٢ ٜسددٖا َسازّا ٖٚرا خ٬ف اٱمجاع  .

ٚذيو ٫ ٜهٕٛ إ٫ َٔ اثٓني يف ا٭نجس ٚقد ٜهٕٛ ايجاْٞ َٔ سًـ ٭دً٘ يف َٚع٢ٓ ايكسا٠٤ با٭يـ )عاقدمت( 

ن٬ّ ٚقع َع٘ ، أٚ ٜهٕٛ ايه٬ّ مبا عاقدمت عًٝ٘ ا٭ميإ  أٟ : تهٕٛ ايُٝني َٔ نٌ ٚاسد يٰخس ع٢ً 

 (4) أَس عكدٚٙ ، ؾٝهٕٛ ؾعٌ َٔ اثٓني

                                                           
 1/417ٜٓعس : ايهػـ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ( 1)

 . 2/248، شاد املطري ٫بٔ اؾٛشٟ 234، سذ١ ايكسا٤ات ٭بٞ شزع١  ص :  7/18يًطربٟ  ٜٓعس : داَع ايبٝإ ( 2)

، اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب  2/248.،  شاد املطري ٫بٔ اؾٛشٟ 280/ 1، إعساب ايكسإٓ يًٓشاع  7/18ٜٓعس : داَع ايبٝإ يًطربٟ ( 3)

6/249 . 

 248/ 6، اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ يًكسطيب 325ٜٓعس : سذ١ ايكسا٤ات ٭بٞ شزع١  ص : ( 4)
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ـ ٚأغاز إىل ضعـ قسا٠٤ ايتدؿٝـ ، قاٍ : ) عكدمت ٚقاٍ ابٔ ايعسبٞ بعد إٔ أٚزد ايكسا٤ات ايج٬خ ـ قتذا ٶ بٗا ٶ 

( ؾٝ٘ ث٬خ قسا٤ات ) عكـٻدمت ( بتػدٜد ايكاف ، ٚ) عكدمت ( بتدؿٝـ ايكاف ،  ٚ) عاقدمت (  با٭يـ ، ؾأَا 

ايتدؿٝـ ؾٗٛ أضعؿٗا زٚا١ٜ ٚأقٛاٖا َع٢ٓ; ٭ْ٘ ؾعًتِ َٔ ايعكد ٖٚٛ املطًٛب ، ٚإذا قس٨ ) عاقدمت ( ؾٗٛ ) 

و ٜهٕٛ َٔ اثٓني ، ٚقد ٜهٕٛ ايجاْٞ َٔ سًـ ٭دً٘ يف ن٬ّ ٚقع َع٘ ، ٚقد ٜعٛد ذيو إىل ؾاعًتِ( ٚذي

احملًٛف عًٝ٘ ، ؾإْ٘ زبط ب٘ ايُٝني ، ٚقد ٜهٕٛ ) ؾاعٌ ( مبع٢ٓ ) ؾعٌ ( ، نكٛيو : طازم ايٓعٌ ، ٚعاقب 

ختًـ ايعًُا٤ يف تأًٜٚ٘ ايًص يف أسد ايٛدٗني يف ايًص خاص١ ، ٚإذا قس٨ ) عكـٻدمت ( بتػدٜد ايكاف ، ؾكد ا

 ع٢ً أزبع١ أقٛاٍ : 

 ٚايجايح: قاٍ اؿطٔ : َعٓاٙ : َا تعُدت ب٘ اٱثِ ؾعًٝو ؾٝ٘ ايهؿاز٠ ،  ايجاْٞ: قاٍ فاٖد : تعُدمت .  ا٭ٍٚ

: قاٍ ابٔ عُس : ايتػدٜد ٜكتطٞ ايتهساز، ؾ٬ ػب عًٝ٘ ايهؿاز٠ إ٫ إذا نسز ايُٝني . ايسابع : قاٍ فاٖد 

 (1)يًتأنٝد ٖٚٛ قٛي٘ : ٚاهلل ايرٟ ٫ إ٫ إي٘ ٖٛ : ايتػدٜد 

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات  :

ايكسا٤ات ايج٬خ ثبت تٛاتسٖا ٚاتصاٍ ضٓدٖا بسضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ؾهًٗا قسا٤ات ضبعٝ٘ ؾ٬ 

ٛٻٍ عًٝ٘ ، ٚقد حيل ملؿطس أٚ مٟٛ إٔ ٜطعـ قسا٠٤ أٚ ٜسدٖا، ٚن٬ّ ابٔ ايعسبٞ ـ َع د٬ي١ قدزٙ ـ ٫ ٜع

تٓاقض َع ْؿط٘ ، ؾؿٞ ايٛقت ايرٟ ٜطعـ زٚا٠ ايكسا٠٤ ٜكٟٛ َعٓاٖا ! ٚن٬ّ ايعًُا٤ ايرٜٔ ذٖبٛا إىل إٔ 

ايكسا٤ات مجٝعٗا مبع٢ٓ قسا٠٤ ايتدؿٝـ يٝظ براى ! ؾُا ايؿا٥د٠ ـ إذٕ ـ َٔ ث٬خ صٝؼ كتًؿ١ يه١ًُ ٚاسد٠ 

 ًّٛ ـ َعذص بًؿع٘ ، ٚزمس٘ ، َٚعٓاٙ ، ٚقسا٤ات٘ !بدٕٚ َػص٣ ، أٚ َع٢ٓ ٜرنس ! ٚايكسإٓ ـ نُا ٖٛ َع

ٝٻّٓا ، ؾكسا٠٤ ايتدؿٝـ ؾٝٗا زؾع َا ٜتُٖٛ٘ بعطِٗ َٔ قسا٠٤  ٚايصشٝض َٔ ايكٍٛ : إٔ يف ايصٝؼ ايج٬خ إعذاشّا ب

ُٻٔ مل ٜهسز ايُٝني ; ٭ٕ قسا٠٤ ايتػدٜد ٜؿِٗ َٓٗا إٔ ايهؿاز٠ ٫ تًصّ إ٫ َٔ  ايتػدٜد ، ٖٚٛ تسى ايهؿاز٠ ع

سز ايُٝني َس٠ بعد َس٠ ، ؾأؾادت قسا٠٤ ايتدؿٝـ إٔ َٔ سًـ ٚعكد ميٝٓ٘ ٚيٛ َس٠ ٚاسد٠ يصَ٘ ايرب ٚايٛؾا٤ ن

، أٚ ايهؿاز٠ ، ٚقسا٠٤ ايتػدٜد ـ أٜطا ٶ ـ أؾادت سهُا ٶ ددٜدا ٶ ٖٚٛ أْ٘ َت٢ أعاد ايُٝني ع٢ً ٚد٘ ايتهساز 

د َسات ايط٬م ٚازد٠ يف ا٫عتباز ، ٚأؾادت ؾ٬ ًٜصَ٘ إ٫ نؿاز٠ ٚاسد٠ غ٬ف َطأي١ ايط٬م ، سٝح إٕ عد

إيصاّ اؿايؿني ايهؿاز٠ ع٢ً عددِٖ ، بد٫ي١ قٛي٘ :  ) ٚيهٔ ٜ٪اخرنِ ( ؾداطب مجاع١، أَا قسا٠٤ ) 

عاقدمت ( ؾتؿٝد ٚدٛب ايُٝني املٓعكد٠ بني غدصني ، ؾؿٝٗا زؾع تِٖٛ إٔ ايُٝني املٓعكد٠ ٫ تهٕٛ إ٫ َٔ 

ـ ع٢ً َػسٚع١ٝ ايُٝني بني املتعاقدٜٔ،أٚ ايػسٜهني، بتذاز٠، أٚ عكاز، أٚ مٛ  ٚاسد ، ٚؾٝٗا د٫ي١ ـ أٜطا ٶ

                                                           
 .1/173اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ٫بٔ ايعسبٞ  ( 1)



 

228 
 

  2015ديسمبر  -يوليو –المجلد الثاني  –العدد السادش      جامعة الناصرمجلة 

 إعجاز القراءات القرآنية

 

 رازي د. فائس محمد الغ
 

ذيو ; يٝهٕٛ ايػ٤ٞ املتؿل عًٝ٘ َ٪ند بُٝني ؾ٬ خيٕٛ ايػسٜو غسٜه٘ ، أٚ حيتاٍ عًٝ٘ ، ؾا٫ستٝاٍ 

 خٝا١ْ ٚتعد ؿدٚد اهلل ، َٚٔ ٜتعد سدٚد اهلل ؾأٚي٦و ِٖ ايعاملٕٛ  .

ا٤ات مجٝعٗا ٚاضتدسدٓا َٔ نٌ قسا٠٤ َػص٣ َٚع٢ٓ ٜتُاغ٢ َع نتاب اهلل ٚبٗرا ْهٕٛ قد أعًُٓا ايكس

 ايرٟ ٫ تٓكطٞ عذا٥ب٘ ست٢ تكّٛ ايطاع١ . 

 َطايب :  ٚؾٝ٘ مخط١ (  إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ يف اؾاْب ايب٬غٞ: )  املبشح ايجايح

 چ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲    ﮳  چ : :اٱعذاش يف قٛي٘ تعاىل   املطًب ا٭ٍٚ

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹    ﮺ ﮻   چ  ٚقٛي٘ تعاىل :

 ص 2٢٧ايبكس٠: ط چ﮼  

 ص61ا٭ْؿاٍ: ط چی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب   چ ٚقٛي٘ تعاىل:

 ص35قُد:  طچڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  ڻ  چ ٚقٛي٘ تعاىل:

 : ايٛازد٠ يف اٯٜاتايكسآ١ْٝ  ايكسا٤ات

  (1)ْاؾع ٚابٔ نجري ٚايهطا٥ٞ َٛضع ايبكس٠ بؿتض ايطني ، ٚقسأ ايباقٕٛ بهطسٖا قسأ 

ٚقسأ أبٛ بهس ٚمحص٠ َٛضع  )قُد( بهطس  (2)ٚقسأ أبٛبهس َٛضع ا٭ْؿاٍ بهطس ايطني ٚايباقٕٛ بؿتشٗا 

 (3) ايطني ، ٚايباقٕٛ بؿتشٗا 

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : 

: ادخًٛا يف املطامل١ ٚاملصاؿ١ ، ٚقسا٠٤ ايهطس ، أٟ : يف اٱض٬ّ : " قسا٠٤ ايؿتض املكصٛد بٗا  قاٍ ابٔ شل١ً

 (4) ، ٚقاٍ قّٛ : ُٖا يػتإ 

: " ايطٻًِ ٖٓا مبع٢ٓ : اٱض٬ّ . قاي٘ فاٖد ، ٚز٣ٚ عٔ ابٔ عباع ، َٚٓ٘ قٍٛ ايػاعس  ٚقاٍ ايكسطيب

 ايهٓدٟ : 

ِٴ تٛيٛا َدبسٜٓا  دعٛت عػريتٞ يًطٻـًِ ملا  * *  زأٜتٗ

                                                           
 68، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص :  165ٜٓعس : ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص :  (1)

 96، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : 224ٜٓعس : ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص : ( 2)

 163، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : 339ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص :  ٜٓعس : ايتبصس٠( 3)

 130ٜٓعس : سذ١ ايكسا٤ات  ص : ( 4)
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ىل اٱض٬ّ ، ملا ازتدت نٓد٠ بعد ٚؾا٠ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ َع ا٭غعح بٔ قٝظ ايهٓدٟ ، : إ أٟ

ٚ٭ٕ امل٪َٓني مل ٜ٪َسٚا قط  بايدخٍٛ يف املطامل١ اييت ٖٞ ايصًض ، ٚإمنا قٌٝ يًٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ إٔ 

 (1) جيٓض يًطًِ إذا دٓشٛا ي٘ ، ٚأَا إٔ ٜبتد٨ بٗا ؾ٬ .

: ايطٻًِ ٚايطًِِّ مبع٢ٓ ٚاسد،ٚنرا ٖٛ عٓد أنجس ايبصسٜني ُٖٚا مجٝعّا ٜكعإ يٲض٬ّ ايهطا٥ٞقاٍ 

 (2)ٚاملطامل١ 

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات : 

ايكسا٤تإ َتٛاتستإ ، ٚؼٌُ نٌ قسا٠٤ َع٢ٓ خيتًـ عٔ اٯخس ؾًٝطتا َرتادؾتني نُا ذٖب ايبعض ، ٚإٕ 

كسا٠٤ بايهطس ، تعين : ايدخٍٛ يف اٱض٬ّ ، ٚايكسا٠٤ بايؿتض تعين ايدخٍٛ نإ املع٢ٓ اٯخس قت٬ُ ٶ ، ؾاي

چ   چ  چ  ڇ  چ يف ايصًض ٚاملطامل١ ، ؾاملطًِ أَس إٔ ٜدخٌ يف اٱض٬ّ ٖٚرا َٔ باب قٛي٘ تعاىل : 

ص َع أِْٗ َ٪َٕٓٛ ، َٛسدٕٚ ، ٚأَس املطًِ إٔ  136ايٓطا٤: ط چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

ٞټ أَس املطًُني ٜدخٌ يف ايطًِ  ٚاملصاؿ١ ضٛا٤ ناْت ايػًب١ يٓا أٚ عًٝٓا ، أٚدعت اؿاد١ إيٝ٘ ، أٚ زأ٣ ٚي

َصًش١ يف َصاؿتِٗ ٚبٗرٙ ايكسا٠٤ ْسد ع٢ً املطتػسقني ٚأبٛاقِٗ ايرٜٔ ٜتُٕٗٛ اٱض٬ّ ـ شٚزا ٶ ٚبٗتاْا ٶ ـ أْ٘ 

 ؾاضتشًٛا ب٘ دَا٤ املطًُني  ! دٜٔ ايطٝـ ،  ٚايعٓـ ، ٚايدَا٤ ، ٚأخريا ٶ أيصكٛا ب٘ صؿ١ اٱزٖاب

ٕٻ اٱض٬ّ أٜٗا ايػا٦ْٕٛ دٜٔ ٷ َٔ َباد٥٘ ايعع٢ُ :  حيٌُ بني دٛام٘ ؼكٝل ايط٬ّ يف   چ   ی  جئ    حئ  مئىئ  چ إ

ا٭زض ، ٜطعٞ ؿكٔ ايدَا٤ ، بٌ ٜعترب سؿغ ايٓؿظ ايبػس١ٜ ٚإنساَٗا َٔ أععِ َكاصدٙ اييت دعا إيٝٗا . 

ٕٻ أبا عُسٚ ايبصسٟ ، ٖٚٛ  ؾهٝـ ٜٴًصل ب٘ َا يٝظ َٓ٘ ٕٻ مما ٜ٪ٜد محٌ ايكسا٤تني ع٢ً َعٓٝني كتًؿني أ ! إ

َٔ ٖٛ عًُا ٶ ٚع٬ُ ٶ! قسأ َٛضع ايبكس٠ ) بايهطس (  ٚقسأ َٛضع ا٭ْؿاٍ ٚقُد ) بايؿتض ( ؾؿٞ ايبكس٠ نطس 

إيٝ٘ ، ٚيف ا٭ْؿاٍ  ايطني يٝػري بهطسٙ إىل اٱض٬ّ ، ٚضٝام اٯ١ٜ املدتّٛ به١ًُ ) ناؾ١ ( تٛاؾل َا ذٖب

ی  ی   ی  چٚقُد قسأ بايؿتض يٝٛاؾل َا ذٖب إيٝ٘ ٖٚٛ ايصًض، ٚايطٝام ظاٖس ٚٚاضض ٫ يبظ ؾٝ٘:

 ص  35قُد: ط چ   ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  چ ص  ،  61ا٭ْؿاٍ:ط چی  جئ 

مبع٢ٓ ; يعدّ اضتكا١َ املع٢ٓ ـ إٕ محٌ ايكسا٤تني ع٢ً أُْٗا آٜتإ أٚىل َٔ ايكٍٛ بأُْٗا َرتادؾتإ ، أٚ يػتإ 

 نُا أضًؿٓا ـ ؾطبشإ َٔ دعٌ تعدد ايكسا٤ات َهُٓا ٶ َٔ َهأَ أضساز نتاب٘ ايعصٜص !

 

                                                           
 3/26ٜٓعس : اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ  ( 1)

 املصدز ْؿط٘ .( 2)
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 چ   ائ         ائ    چ :  املطًب ايجاْٞ

 چۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئۆئ      چ قاٍ تعاىل : 

 ص21١ايبكس٠: ط 

 يٛازد٠ يف اٯ١ٜ : ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ا

 (1): ) إثِ نجري ( بايجا٤ ٚايباقٕٛ بايبا٤  قسأ محص٠ ٚايهطا٥ٞ

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : 

: " سذ١ َٔ قسأٙ بايجا٤ دع٬ٙ َٔ ايهجس٠ ; مح٬ ٶ ع٢ً املع٢ٓ ، ٚذيو إٔ اـُس  قاٍ َهٞ بٔ أبٞ طايب

ٚخٝاْ٘ ، ٚتؿسٜط يف ايؿسا٥ض ،  ؼدخ َع غسبٗا آثاّ نجري٠ َٔ يػط ، ٚؽًٝط ، ٚضب ، ٚأميإ ، ٚعدا٠ٚ

ٚيف ذنس اهلل  ، ٚغري ذيو ، ؾٛدب إٔ تٛصـ بايهجس٠ .... ٚأٜطا ٶ ؾإٕ ٚصـ اٱثِ بايهجس٠ أبًؼ َٔ ٚصؿ٘ 

ا٭سصاب: ط چی  جئ           چ  ص ٚقاٍ: 14ايؿسقإ: ط چڤ  ڤ  ڤ    چ بايهرب ، ٚقد قاٍ اهلل ـ دٌ ذنسٙ ـ

س ، ع٢ً َع٢ٓ ايععِ ، ٚقد أمجعٛا ع٢ً إٔ غسب اـُس َٔ ايهبا٥س ، ٚسذ١ َٔ قسأ بايبا٤ َٔ ايهٹبٳ  ص41

 چڦ  ڄ    ڄ  ڄ     چ  ؾٛدب إٔ ٜٛصـ إمث٘ بايهـٹبـٳس ، ٚقد ٚصـ اهلل ايػسى بايعٹعـٳِ  ؾكاٍ :

ؾهريو ٜٓبػٞ إٔ ٜٛصـ َا قسب َٔ ايػسى بايععِ ٖٚٛ غسب اـُس ٭ُْٗا نبا٥س ، ٚايعٹعـٳِ  ص13يكُإ: ط

ٚقاٍ اٱَاّ ايكسطيب ـ َٛدٗا ٳٶ قسا٠٤ محص٠ ٚايهطا٥ٞ ـ : " ٚسذتُٗا إٔ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل   (2)ضٛا٤ " ٚايهـٹبـٳس

عًٝ٘ ٚضًِ ـ يعٔ اـُس ، ٚيعٔ َعٗا عػس٠ : با٥عٗا ، َٚبتاعٗا ، ٚاملػرتا٠ ي٘ ، ٚعاصسٖا ، ٚاملعصٛز٠ ي٘ ، 

 (3) ٚضاقٝٗا ، ٚغازبٗا ، ٚساًَٗا ، ٚاحملُٛي١ ي٘ ، ٚآنٌ مثٓٗا 

ٚأٜطّا  ؾذُع ايٓاؾع حيطٔ َع٘ مجع اٯثاّ ) نجريّا ( ... أَا قسا٠٤ اؾُٗٛز ، ؾشذتِٗ : إٔ ايرْب يف ايكُاز  

 (4) ، ٚغسب اـُس َٔ ايهبا٥س ، ؾٛصؿ٘ بايهبري أيٝل ـ ٚأٜطّا ـ ؾاتؿاقِٗ ع٢ً : ) أنرب ( سذ١ يـ ) يهبري ( 

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ : 

َتٛاتستإ ، ٫ تٓايف ، أٚ تطاد بُٝٓٗا ، نٌ ٚاسد٠ محًت َدي٫ٛ ٶخاصا ٶ بٗا ٜصب املدي٫ٕٛ يف ايكسا٤تإ 

قايب ٚاسد ، ٜطؿض ٖرا ايكايب بايب٬غ١ ٚايسٚع١ ٚاؿطٔ ، َع إٔ ايه١ًُ املدتًـ ؾٝٗا ٚاسد٠ ٚبسضِ ١٦ٖٝٚ 

ع٢ً املع٢ٓ ; ملا يف اـُس َٔ نجس٠ ٚاسد٠ ، ٚايتػٝري يف سسف ٚاسد ؾكط ، ؾؿٞ ايكسا٠٤ بـ : ) نجري ( مح٬ ٶ 

                                                           
 68، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : 166ٜٓعس : ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص :  (1)

 220، 1/219ٜٓعس : ايهػـ  (2)

(، ٚابٔ َاد١ يف أبٛاب ا٭غسب١ ، باب يع١ٓ اـُس ع٢ً عػس٠ أٚد٘ زقِ 3674أخسد٘ أبٛ داٚٚد يف نتاب ا٭غسب١ باب ؼسِٜ اـُس ، زقِ )( 3)

 ( ٚإضٓادٙ دٝد ٚزداي٘ نًِٗ ثكات .3380)

 3/58ٜٓعس : اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ( 4)
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اٯثاّ ، ؾايػازب يًدُس عٓدَا ٜطهس ٜٚرٖب عكً٘ بٓػ٠ٛ مخست٘ ، ٜؿعٌ آثاَا ٶ نجري٠ ، ٫ تكتصس ع٢ً إثِ 

ٚاسد بعٝٓ٘ إمنا آثاّ ، يهْٛ٘ ٫ عكٌ ي٘ ! ٜتصسف تصسف اجملٕٓٛ ، ؾشطٔ ايتعبري ) بايجا٤( ، ٚأٜطا ٶ ٚزد 

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ :  محٌ ايكسا٠٤ ع٢ً قٛي٘ تعاىل

ص ؾٗرٙ اٯ١ٜ  تعدد ضسٚبا ٶ َٔ اٱثِ ايرٟ ضببت٘ اـُس ٚاملٝطس ٖٚٞ : ١1املا٥د٠: ط چڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ

اٱٜكاع يف ايعدا٠ٚ ، ٚايبػطا٤ ٚايصد عٔ ذنس اهلل ، ٚعٔ ايص٠٬ ، ؾٗٞ إذٕ أغٝا٤ نجري٠ َتعدد٠ ، َٚٔ 

يٛصـ ) إثِ نجري( ٚاٱثِ ٖٓا ٜٚساد ب٘ اٯثاّ ايهجري٠ ، ؾٗٛ ٚاسد يف ايًؿغ ، َٚعٓاٙ اؾُع ، ٜٚدٍ ٖٓا دا٤ ا

 ع٢ً ذيو قٛي٘ : ) َٚٓاؾع يًٓاع( يف َكابٌ إثِ نجري ، َٚٔ ٖٓا سطٔ إٔ ٜٛصـ اٱثِ بايهجري .

ع٢ً إٔ اـُس َٔ نبا٥س ايرْٛب ، : ) نبري ( َٔ ايهٹربٳ ، ) ايعٹـٳعِ ( ; ٭ٕ ايعًُا٤ فُعٕٛ ـ قاطب١ ـ  ٚقسا٠٤

  چ   ى  ى  ائ         ائ     چ ؾٛدب إٔ ٜٛصـ اٱثِ بايهرب ... إذا ٶ يف ايكسا٤تني ؼرٜس ععِٝ يػازب اـُس :  

ٚمل ٜٛصـ ذْب يف ايكسإٓ ايهسِٜ مبجٌ ٖرا ايٛصـ ) ايهٹربٳ ٚايهجس٠( َٚٔ ٖٓا ظٗس ضس تط١ُٝ ايسضٍٛ ـ 

 بأّ اـبا٥ح دٕٚ احملسَات ا٭خس٣ ! ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ يًدُس

ٖٚٓاى ضس آخس يكسا٠٤ : ) نجري ( ٖٚٛ إٔ املبت٢ً بػسب اـُس ٫ ٜهاد ٜكًع عٓ٘ ، ٖٚرا ٜطتًصّ َٓ٘ تعدد 

ايؿعٌ )ايػسب( ٚتعدد ايؿعٌ ٜطتًصّ نجس٠ اٱثِ بعهظ غريٙ َٔ ايرْٛب اييت قد ٜؿعًٗا املس٤ َس٠ ٚاسد٠ ، ٫ٚ 

 ٜطتدعٞ ايتعدد . 

عذب َٔ ذيو إٔ ايطب اؿدٜح أثبت يًدُس أَساضّا)نجري٠( ٜٴصاب بٗا غازبٗا : ؾأَساض ايكًب بٌ ا٭

ٚايػساٜني ، ٚأَساض ا٭ٚع١ٝ ايد١َٜٛ ، ٚتًٝـ ايهبد ، ٚازتؿاع ضػط ايدّ ، ٚايٓٛبات ايكًب١ٝ ، ٚاؾًطات 

 ايدَاغ١ٝ ، 

 (1)ٚضسطإ ايسأع ٚايعٓل ٚاؾٗاش اهلطُٞ ٚغري ذيو ...

بايبا٤ ؟  ؾاؾٛاب إٔ ا٭ٍٚ يف قٛي٘ : ) إثِ    چ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئۆئ     چ مجع ايكسا٤ ع٢ً قسا٠٤ أَا ملاذا أ

ٓاٙ باٱؾساد ٜدٍ ع٢ً َٚع ٘ؾًؿع چ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئۆئ     چ نجري ( مبع٢ٓ اٯثاّ ، ٚأَا ايجاْٞ يف قٛي٘ : 

ب٘ قبً٘ فُٛعا ٶ ، ؾكاٍ ) َٚٓاؾع  ذيو أْ٘ أت٢ بايٓؿع بعدٙ َٛسدا ٶ ؾكاٍ :)أنرب َٔ ْؿعُٗا ( يف سني أت٢

 يًٓاع ( . 

 

 

 

                                                           
 َٚا بعدٖا. 39ايعصٜص ص :  ٜٓعس :  ملاذا سسّ اهلل ٖرٙ ا٭غٝا٤ د. نُاٍ قُد عبد( 1)
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 چ   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  چ :  املطًب ايجايح

 ص٨ايطذد٠: ط چۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ  ھ     ھ  ے  چ قاٍ تعاىل : 

 ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠  يف اٯ١ٜ : 

ًـٳـك٘ ( بؿتض اي٬ّ   (1)، ٚقسأٖا ايباقٕٛ باٱضهإ قسأ ايهٛؾٕٝٛ)عاصِ ٚمحص٠ ٚايهطا٥ٞ( ْٚاؾع:)خ

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : 

ًـٳك٘ ( دعًٛٙ ؾع٬ّ َاضٝا ٶ ، صؿ١ يـ )  قاٍ َهٞ بٔ أبٞ طايب : " قسأ ايهٛؾٕٝٛ ْٚاؾع بؿتض اي٬ّ َٔ :  ) خ

غ٤ٞ( ، أٚ يـ ) نٌ ( ٚاهلا٤ تعٛد ع٢ً املٛصٛف ع٢ً ) غ٤ٞ( ، أٚ ع٢ً ) نٌ ( ٚقسأ ايباقٕٛ بإضهإ اي٬ّ ، 

ٕٻ قٛي٘ )أسطٔ نٌ غ٤ٞ( دٍ ع٢ً خًل نٌ دعًٛٙ َ صدزا ٶ ، عٌُ ؾٝ٘ َا دٍ عًٝ٘ ايه٬ّ املتكدّ ، نأ

غ٤ٞ خًكا ٶ ، َٚعٓاٙ : أتكٔ نٌ غ٤ٞ خًك٘ ، ٚاهلا٤ تعٛد ع٢ً اضِ اهلل ـ دٌ ذنسٙ ـ أٚ ع٢ً ) نٌ ( ٚجيٛش 

 (2)سهُ٘ " ْصب ) خًك٘ ( ع٢ً ايبدٍ َٔ ) نٌ( ٚايتكدٜس : أسطٔ خًل نٌ غ٤ٞ ، أٟ : أتكٓ٘ ٚأ

ًـٵل نٌ غ٤ٞ ، ٚحيتٌُ ٚقاٍ ابٔ خايٜٛ٘  :  " اؿذ١ ملٔ أضهٔ اي٬ّ أْ٘ أزاد : ايرٟ دعٌ عبادٙ حيطٕٓٛ خـٳ

إٔ ٜهٕٛ أزاد : املصدز ، ؾهأْ٘ قاٍ : ايرٟ أسطٔ نٌ غ٤ٞ خًكّا ٚابتدا٤ٶ ، ٚاؿذ١ ملٔ ؾتض : أْ٘ أزاد : 

ًـٵل نٌ ايؿعٌ املاضٞ ، ٚاهلا٤ املتص١ً ب٘ يف َٛضع ْصب ; ٭ ْٗا نٓا١ٜ عٔ َؿعٍٛ ب٘ ، َٚعٓاٙ : أْ٘ أسطٔ خـٳ

غ٤ٞ خًك٘ ، ؾهـٸْٛ٘ ع٢ً إزادات٘ ، َٚػ٦ٝت٘ ، ؾً٘ يف نٌ غ٤ٞ صٓع١ سط١ٓ تدٍ بأثسٖا ع٢ً ٚسداْٝت٘ 

 (3)ص  ٨ايهٗـ: ط چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ ٚسهُت٘، ٚديٌٝ ذيو قٛي٘ تعاىل:

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات : 

ٍٻ عًٝ٘ َا تكدّ ايكسا٤تإ َتٛا تستإ : إسداُٖا : ؾعٌ ٷ َاض ٺ َب٢ٓ ع٢ً ايؿتض ، ٚا٭خس٣ : َصدز َٓصٛب ٷ  د

َٔ قٛي٘ : ) أسطٔ نٌ غ٤ٞ ( ٚمبع٢ٓ آخس : إسداُٖا : مج١ً ؾع١ًٝ ، ٚا٭خس٣ : مج١ً امس١ٝ ، ٚبني اؾًُتني 

، ٚاؾ١ًُ ا٫مس١ٝ تدٍ ع٢ً َٔ سٝح ايد٫ي١ ايؿسم ايهبري ، ؾاؾ١ًُ ايؿع١ًٝ تدٍ ع٢ً اؿدٚخ ٚايتذدد

 ايجبٛت ٚايًصّٚ ، أٚ ايدمي١َٛ ٚا٫ضتُساز١ٜ . 

 (4): " َٚطُٕٛ اؾ١ًُ ايؿع١ًٝ سادخ َٚتذدد ... غ٬ف ا٫مس١ٝ ؾإْٗا يًجبٛت ٚعدّ اؿدٚخ " . قاٍ ا٭شٖسٟ

                                                           
 144، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص :  307ٜٓعس : ايتبصس٠  ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص : ( 1)

 2/191ٜٓعس : ايهػـ  : ( 2)

 287ٜٓعس : اؿذ١ يف ايكسا٤ات ايطبع ص : ( 3)

 1/356ٜٓعس : غسح ايتصسٜض ع٢ً ايتٛضٝض ( 4)
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بعد غ٤ٞ ،  : " َٛضٛع ا٫ضِ ع٢ً إٔ ٜجبت ب٘ املع٢ٓ يًػ٤ٞ َٔ غري إٔ ٜكتطٞ ػددٙ غ٦ٝا ٶ ٚقاٍ اؾسداْٞ

ٚأَا ايؿعٌ : ؾُٛضٛع٘ ع٢ً إٔ ٜكتطٞ ػدد املع٢ٓ املجبت ب٘ غ٦ٝا ٶ بعد غ٤ٞ ، ؾإذا قًت : شٜدٷ َٓطًل ٷ ، ؾكد 

أثبت ا٫ْط٬م ؾع٬ ٶ ي٘ َٔ غري إٔ ػعً٘ ٜتذدد ، ٚحيدخ ؾٝ٘ غ٦ٝا ٶ ؾػ٦ٝا ٶ ، بٌ ٜهٕٛ املع٢ٓ ؾٝ٘ ، 

، ؾهُا ٫ تكصد ٖآٖا أ٫ ػعٌ ايطٍٛ ، أٚ ايكصس ،  ناملع٢ٓ يف قٛيو : شٜدٷ طٌٜٛ ٷ ، ٚعُسٚ ٷ قصري ٷ

ٜتذدد ٚحيدخ ، بٌ تٛدبُٗا ٚتجبتُٗا ؾكط ، ٚتكطٞ بٛدٛدُٖا ع٢ً اٱط٬م ، نريو ٫ تتعسض يف قٛيو : 

) شٜدٷ َٓطًل ٷ ( ٭نجس َٔ إثبات٘ يصٜد ، ٚأَا ايؿعٌ ؾإْ٘ ٜكصد ؾٝ٘ إىل ذيو ، ؾإذا قًت : شٜد ٷ ٖا ٖٛ ذا ٜٓطًل 

شعُت إٔ ا٫ْط٬م ٜكع َٓ٘ دص٤ّا ؾذص٤ا ٶ ، ٚدعًت٘ ٜصاٚي٘ ٜٚصدٝ٘ ، ٚإٕ غ٦ت إٔ ؼظ ايؿسم بُٝٓٗا  ، ؾكد

 َٔ سٝح ًٜطـ ؾتأٌَ ٖرا ايبٝت : 

 ٫ ٜأيـ ايدزِٖ املطسٚب خسقتٓا  * يهٔ ميس عًٝٗا ٖٚٛ َٓطًل ٴٷ

ٚعًٝ٘ : ؾايؿسم بني  (1) حيطٔ ٖرا ٖٛ اؿطٔ اي٥٬ل باملع٢ٓ ، ٚيٛ قًت٘ بايؿعٌ : يهٔ ميس عًٝٗا ٜٚٓطًل مل 

ايكسا٤تني إٔ قسا٠٤ ؾتض اي٬ّ : ) اؾ١ًُ ايؿع١ًٝ ( تدٍ ع٢ً إٔ اٱتكإ ٚاٱسهاّ يف كًٛقات اهلل تعاىل سادخ ٷ 

َٚتذدد يف نٌ َا خًك٘ اهلل ٚضٝدًك٘ إىل قٝاّ ايطاع١ ، ٚأَا قسا٠٤  إضهإ اي٬ّ ) اؾ١ًُ ا٫مس١ٝ ( ؾإْٗا 

كإ ٚاٱسهاّ ثابت ٚدا٥ِ ٫ ٜتػري ٫ٚ ٜتبدٍ ، بٌ ٖٛ ض١ٓ اهلل ، ٚئ ػد يط١ٓ اهلل تدٍ ع٢ً إٔ ٖرا اٱت

تبد٬ٜ ٶ ، ٚئ ػد يط١ٓ اهلل ؼ٬ٜٛ ٶ ، ٖٚرا ٖٛ َهُٔ اٱعذاش يف ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ، ؾطبشإ َٔ ي٘ 

ت ٚأعذص نٌ ايهُاٍ املطًل ! ٚضبشإ َٔ دعٌ ْعِ ن٬َ٘ ٚأضًٛب٘ خازز ٷ عٔ ا٭ضايٝب املعسٚؾ١ ؾبٗ

 َٓطٝل إٔ ٜأتٞ بطٛز٠ َٔ َجً٘! 

 چ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ :  املطًب ايسابع

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ قاٍ تعاىل:

 ص6اؿذسات:طچ

ايتجبت ، ٚقسأ ايباقٕٛ بايٝا٤ : ) ؾتجبتٛا ( بايجا٤ َٔ  قسأ محص٠ ٚايهطا٥ٞ  ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ:

(2) ٚايٕٓٛ ) ؾتبٝٓٛا ( َٔ ايبٝإ   

: ) ؾتجبتٛا ( بايجا٤ ، أٟ : ؾتأْٛا ، ٚتٛقؿٛا ست٢ تتٝكٓٛا  تٛدٝ٘ ايكسا٤ات  :قاٍ ابٔ شل١ً يف تٛدٝ٘ ايكسا٤ات

 (3)صش١ اـرب ، ) ؾتبٝٓٛا ( بايٝا٤ ٚايٕٓٛ ، أٟ : ؾاؾشصٛا ، ٚانػؿٛا

                                                           
 141د٥٫ٌ اٱعذاش يًذسداْٞ ص : ( 1)

 164، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : 342ٓعس : ايتبصس٠ ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص : ٜ( 2)

 209ٜٓعس : سذ١ ايكسا٤ات   ص : ( 3)
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: "  ٚسذ١ َٔ قسأ بايجا٤ ، أْ٘ ملا نإ َع٢ٓ اٯ١ٜ : اؿض يًُ٪َٓني ع٢ً ايتأْٞ ،  ٚقاٍ َهٞ بٔ أبٞ طايب

ٚتسى اٱقداّ ع٢ً ايكتٌ دٕٚ تجبت ٚتبني ، أت٢ بايتجبت ; ٭ْ٘ خ٬ف اٱقداّ ، ٚايتجبت أؾطض يًُأَٛز َٔ 

ذيو ; ٭ْ٘ قد ٜتبني ايتبني ; ٭ٕ نٌ َٔ أزاد إٔ ٜتجبت قدز ع٢ً ذيو ، ٚيٝظ نٌ َٔ أزاد إٔ ٜتبني قدز ع٢ً 

٫ٚ ٜتجبت ي٘ َا أزاد بٝاْ٘ ، ٚسذ١ َٔ قسأ بايٝا٤ َٔ ايبٝإ ، أْ٘ ملا نإ َع٢ٓ اٯ١ٜ : اؾشصٛا عٔ أَس َٔ 

يكٝتُٛٙ ، ٚانػؿٛا عٔ ساي٘ قبٌ إٔ تبطػٛا بكتً٘ ست٢ تبني يهِ سكٝك١ َاٖٛ عًٝ٘ َٔ ايدٜٔ ، محٌ ع٢ً 

ٕ ايتبني ٜعِ ايتجبت ; ٭ٕ نٌ َٔ تبني أَسا ٶ ؾًٝظ ٜتبٝٓ٘ إ٫ بعد تجبت ، ايتبني ٭ْ٘ ب٘ ٜعٗس ا٭َس ـ ٚأٜطا ٶ ـ ؾإ

ظٗس ي٘ ذيو ا٭َس أٚ مل ٜعٗس ي٘ ، ٫بد َٔ ايتجبت َع ايتبني ؾؿٞ ايتبني َع٢ٓ ايتجبت ، ٚيٝظ نٌ َٔ تجبت يف 

 .(1)ع٢ً ايتجبت أَس تبٝٓ٘ ، ؾكد ٜتجبت ٫ٚ ٜتبني ي٘ ا٭َس ، ؾايتبني أعِ َٔ ايتجبت يف املع٢ٓ ٫غتُاي٘

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات: 

ايكسا٤تإ َتٛاتستإ ، ٚقبٌ ايه٬ّ ع٢ً إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ٫بد َٔ بٝإ ضبب ْصٍٚ اٯ١ٜ ايهسمي١ ، 

 ؾأضباب ايٓصٍٚ تعني املؿطس ع٢ً ايٛصٍٛ إىل اؿكٝك١ ٚتٛضض َع٢ٓ اٯ١ٜ تٛضٝشا ٶ داَعا ٶ . 

سٜس ايطربٟ يف ضبب ْصٚهلا .. عٔ ثابت َٛىل أّ ض١ًُ ، عٔ أّ ض١ًُ ، قايت : أخسز غٝذ املؿطسٜٔ قُد بٔ د

بعح زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ زد٬ ٶ يف صدقات بين املصطًل بعد ايٛقع١ ، ؾطُع بريو ايكّٛ ، 

قايت : ؾسدع  ؾتًكٛٙ ٜععُٕٛ أَس زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ قاٍ : ؾشدث٘ ايػٝطإ أِْٗ ٜسٜدٕٚ قتً٘ ،

إىل زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ؾكاٍ : إٕ بين املصطًل قد َٓعٛا صدقاتِٗ ، ؾػطب زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً 

اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ٚاملطًُٕٛ ، قاٍ : ؾبًؼ ايكّٛ زدٛع٘ قاٍ : ؾأتٛا زضٍٛ اهلل ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ؾصؿٛا ي٘ 

ضدط اهلل ٚضدط زضٛي٘ بعجت إيٝٓا زد٬ ٶ َصدٻقا ؾطسزْا بريو ،  سني ص٢ً ايعٗس ، ؾكايٛا : ْعٛذ باهلل َٔ

ٚقست ب٘ أعٝٓٓا ، ثِ إْ٘ زدع َٔ بعض ايطسٜل ، ؾدػٝٓا إٔ ٜهٕٛ ذيو غطبّا َٔ اهلل ٚزضٛي٘ ، ؾًِ ٜصايٛا 

 (2)  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ    چ ٜهًُْٛ٘ ست٢ دا٤ ب٬ٍ ، ٚأذٕ بص٠٬ ايعصس قاٍ: ْٚصيت 

اٯ١ٜ ايهسمي١ ، ٚايعرب٠ ـ نُا ٖٛ َعًّٛ ـ بعُّٛ ايًؿغ ٫ غصٛص ايطبب ، ؾاٯ١ٜ عا١َ  ٖرا ٖٛ ضبب ْصٍٚ

 يٮ١َ إىل قٝاّ ايطاع١ . 

ٚعٛد٠ ي١ٰٜ ايهسمي١ َٚا ؾٝٗا َٔ قسا٤ات ؾٓكٍٛ : قسا٠٤ اؾُٗٛز ) ؾتبٝٓٛا ( َٔ ايتبني ، ٖٚٛ ايؿشص ايدقٝل 

بطاتٗا ، َٚٔ ثِ اؽاذ ايكساز اي٬شّ سٝاٍ ايكط١ٝ ، ٚيٛ ست٢ تتطض اؿكٝك١ بهٌ أبعادٖا ، ٚسٝجٝاتٗا ،٬َٚ

 طاٍ ٚقت ايؿشص ٚايتشكٝل ! 

                                                           
 395، 1/394ٜٓعس : ايهػـ ( 1)

 26/142داَع ايبٝإ يًطربٟ : ( 2)
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 ٖٚرٙ ايكسا٠٤ أعِ َٔ قسا٠٤ محص٠ ٚايهطا٥ٞ: ) ؾتجبتٛا ( اييت تعين : ايتأْٞ ٚايتٛقـ ست٢ ٜٴتٝكٔ صش١ اـرب . 

ع ، ٫ ضُٝا ٚبعض ايكطاٜا ٚعًٝ٘ : ؾايكسا٤تإ دعاَتإ أضاضٝتإ يهٌ َٔ تٛىل ايكطا٤ أٚ اؿهِ بني ايٓا

اييت تسؾع إىل ايكطا٤ ؾٝٗا دَا٤ٷ ، ٚأعساضٷ ، ٚأَٛاٍ ، ٚاؽاذ أٟ قساز دٕٚ ) تجبت ٚتبني ( ٜٛقع صاسب٘  يف 

ايصيٌ ٚاٱثِ ٜٚصبض  ْادَّاع٢ً ؾعً٘ يف ٚقت ٫ جيدٟ ؾٝ٘ ايٓدّ ، ٖٚٓا ٜعٗس ضس إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ يف 

صٝػ١ ؼٌُ َدي٫ٛ ٶ ٚبعدا ٶ خيتًـ عٔ اٯخس إذا ادتُعا نْٛا ضٝادا ٶ  ٚزٚدُٖا بصٝػتني كتًؿتني نٌ

 ععُٝا ٶ يف ٚد٘ َٔ حيٌُ ا٭ْبا٤ ايهاذب١ .

: " أؾادت قسا٠٤ محص٠ ٚايهطا٥ٞ ٚدٛب ايتجبت ع٢ً ايكاضٞ ايعادٍ ، ٖٚٛ َع٢ٓ  قاٍ ايدنتٛز قُد اؿبؼ

كسٜس ؾاْب َِٗ َٔ أصٍٛ ايتكاضٞ ، إذ ٜٓبػٞ ٜػًب يف ايتشكٝل َٔ ايرٚات ٚايػدٛص ٚا٭عٝإ ، ٚيف ذيو ت

ايتشكٝل َٔ غدص١ٝ املتداصُني ، َٚدازنِٗ ايعك١ًٝ ، ٚا٫دتُاع١ٝ ، ٚص٬سٝتِٗ يٮ١ًٖٝ ٚايتصاّ 

ايتهايٝـ ، نُا ديت قسا٠٤ ايباقني ع٢ً ٚدٛب ايتشكٝل َٔ ا٭سداخ ٚايٛقا٥ع ; ي٬٦ ٜأخر ايكاضٞ أسدا ٶ 

 (1)قسا٠٤ ) ؾتبٝٓٛا ( ظسٜس٠ أسد ، ٖٚٛ َا ديت عًٝ٘ 

    چڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک         چ :  املطًب اـاَظ

 ص٧ايصـ: ط چڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک چقاٍ تعاىل:

 ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايٛازد٠ يف اٯ١ٜ : 

ْـٴِٛزٙٹ( باـؿض  ِٴ ( بػري تٜٓٛٔ )  َٴتٹ ِٷ( قسأ ابٔ نجري ٚسؿص ٚمحص٠ ٚايهطا٥ٞ : )  َٴـٹت ، ٚقسأ ايباقٕٛ: ) 

 بايتٜٓٛٔ، 

 (2)ٚ ) ْٛزٳٙ ( بايٓصب 

 تٛدٝ٘ ايكسا٤ات : 

ْـٴٛزٳٙٴ( : سذتِٗ إٔ ايؿعٌ َٓتعس : ) َطتكبٌ ( ؾايتٜٓٛٔ ا٭صٌ ،  قاٍ ابٔ شل١ً ِٷ  َٴـتٹ يف تٛدٝ٘ قسا٠٤ ايتٜٓٛٔ ) 

ْـٴِٛزٙٹ(  ٖٚٛ ٚعد َٔ اهلل ؾُٝا ٜٴطتكبٌ ، ٚيف ساٍ ايؿعٌ ، نُا تكٍٛ : أْا ضازبٷ ِټ  َٴـتٹ شٜدا ٶ ، ٚسذ١ َٔ قسأ : ) 

ع٢ً اٱضاؾ١ ، ٚقد  ٴذنس ؾٝٗا ٚدٗإ : أسدُٖا : إٔ اٱضاؾ١ قد اضتعًُٗا ايعسب يف املاضٞ ٚاملطتكبٌ ، 

ٚإٔ ايتٜٓٛٔ مل ٜطتعٌُ إ٫ يف ) املطتكبٌ( خاص١ ، ؾًُا ناْا َطتعًُني ٚقد ْصٍ بُٗا ايكسإٓ ُأخٴـر بأنجس 

، ٚايٛد٘ اٯخس إٔ ٜساد ب٘ ايتٜٓٛٔ ، ثِ حيرف ايتٜٓٛٔ طًبا ٶ يًتدؿٝـ ، نُا قاٍ ـ عص ٚدٌ ـ   ايٛدٗني أص٬ ٶ

 ص3٧ايصاؾات: ط چھ   ھ  ھ  ھ  چ ص ٚ قٛي٘ تعاىل : 1٧5آٍ عُسإ: ط چ ں  ں  ڻ  ڻڻ   چ  :

 اٱعذاش يف تعدد ايكسا٤ات : 

                                                           
 361ايكسا٤ات املتٛاتس٠ ٚأثسٖا يف ايسضِ ايكسآْٞ ٚا٭سهاّ ايػسع١ٝ ص :  (1)

 171، ايتٝطري ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ ص : ٠358 ملهٞ بٔ أبٞ طايب ص : ٜٓعس : ايتبصس (2)
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ٙٹ( ع٢ً اٱضاؾ١ ، ؾٝٗا ضس  ايكسا٤تإ َتٛاتستإ ؼ٬ُٕ بني ثٓاٜا سسٚؾُٗا أضسازا ٶ ، ْـٴِٛز ِټ  َٴـٹت ؾايكسا٠٤ : ) 

چ  چ  چ     چ إمتاّ ايٓع١ُ ع٢ً املطًُني ، ؾاهلل ـ تعاىل ـ قد أمت ْٛزٙ بإنُاٍ ايدٜٔ ٚإمتاّ ايٓع١ُ :

ص ٚمل ٜٓتكٌ ايٓيب ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ إىل 3املا٥د٠: ط چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ    

ٚقد نطست غٛن٘ ا٭عدا٤ ، ٚاْتػس ايدٜٔ اٱض٬َٞ داخٌ اؾصٜس٠ ايعسب١ٝ ٚخازدٗا ،  ايسؾٝل ا٭ع٢ً إ٫

ثِ بعد ٚؾات٘ تتابع ايؿتض ع٢ً عٗد اـًؿا٤ ايساغدٜٔ ؾٗصَت أنرب إَرباطٛزٜتني يف ايعامل ) ؾازع ٚايسّٚ ( 

ْـٳٛزٳٙ( ؾٝٗا ٚعد زباْٞ ـ ٚ ِٷ  َٴـٹت اهلل ٫ خيًـ املٝعاد ـ بإٔ اهلل ٚٚصٌ اٱض٬ّ إىل سدٚد ايصني ، ٚايكسا٠٤ : ) 

تعاىل ْاصس دٜٓ٘ ٫ قاي١ إىل إٔ ٜسخ ا٭زض َٚٔ عًٝٗا ; ٭ٕ اضِ ايؿاعٌ املٕٓٛ ، ٚايٓاصب ملا بعدٙ ٜؿٝد عٓد 

أٌٖ ايًػ١ اؿاٍ ٚا٫ضتكباٍ ، نكٛيٓا : أْا ضازبٷ شٜدا ٶ ، أٟ : ؾُٝا ٜطتكبٌ َٔ ايصَإ . ؾايدٜٔ ـ إذٕ ـ ؾُٝا 

 َإ ع٢ً اٱط٬م .ٜٴطتكبٌ َٔ ايص

ٕٻ َٔ ٜدزى  قاٍ ايدنتٛز  قُد أمحد اؾٌُ : ... ٚزمبا ٜٴعٔ ٭ٍٚ ١ًٖٚ  إٔ ايكسا٤تني غ٤ٞٷ ٚاسدٷ ، إ٫ أ

أضساز ايعسب١ٝ يف إسهاَٗا ٚأسهاَٗا ٚدقتٗا تتػٛف ْؿط٘ إىل َا تعطٝ٘ ٖرٙ اؿسنات َٔ ؾسٚم بني 

ايعسب١ٝ  أْٗا تؿسم بني املعٓٝني باؿسن١ تاز٠ ، ٜكٛيٕٛ : املعاْٞ ْاػ١ عٔ ايؿسٚم بني ا٭يؿاظ ، إٕ َٔ زٚع١ 

 ضٴـشٵـهـٳ١ ٴ ، 

ٚ ضٴـشٳهـٳ١ ٴ، ؾبإضهإ اؿا٤ ٖٛ ايرٟ ٜطشو َٓ٘ ، ٚبؿتشٗا ٖٛ ايرٟ ٜطشو َٔ غريٙ ، ٚقد ٜهٕٛ 

ايتؿسٜل عسف َٔ سسٚف املعاْٞ نتؿسٜكِٗ بني ) اي٬ّ ( ٚ) إىل ( ؾػتإ بني قٛيٓا : أمحد أسب ٭بٝ٘ ، 

ص ٚقد ٜهٕٛ ٧ٜٛضـ: ط چ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  چ ٚامحد أسب إىل أبٝ٘ ، قاٍ تعاىل : 

ايتؿسٜل بايتٜٓٛٔ ، ٜكاٍ ٖرا ضازبٴ شٜدٺ ، ٚضازبٷ شٜدا ٶ ، ؾا٭ٍٚ : ٜؿٝد ؼكٝل ايطسب ٚٚقٛع٘ ،  ٚايجاْٞ : 

ٕٻ اهلل ٜؿٝد إٔ ايطسب مل ٜتشكل بعد ، ٚع٢ً ٖرا جيب إٔ تـٴؿِٗ اٯ١ٜ ايهس مي١  ؾكسا٠٤ اٱضاؾ١ تسغد إىل أ

تعاىل قد أمت ْٛزٙ ، ٚقد ٜهٕٛ ٖرا اٱمتاّ بإنُاٍ ايدٜٔ ، ٚقد ٜهٕٛ بٓصس أًٖ٘ ، ٚايتُهني هلِ ، ٚدسس 

أعدا٥ِٗ ، ؾكسا٠٤ اٱضاؾ١ ـ إذّا ـ ؾٝٗا امل١ٓ اٱهل١ٝ ع٢ً ْبٝ٘ ٚامل٪َٓني َع٘ مبا أنسَِٗ اهلل ب٘ َٔ إمتاّ ٖرا 

ايكسإٓ ايهسِٜ يٝظ هلرٙ ايؿ١٦ ٚسدٖا ، بٌ ٖٛ يًُطًُني مجٝعا ٶ ، إىل إٔ ٜسخ اهلل ا٭زض   ايٓٛز ، ٚيهٔ

َٚٔ عًٝٗا  ، ؾإذا ناْت قسا٠٤ اٱضاؾ١ ؾٝٗا ١َٓ إهل١ٝ ، ؾإٕ قسا٠٤ ايتٜٓٛٔ ؾٝٗا عد٠ زبا١ْٝ ٚٚعد اهلل ٫ 

بػاخ ، بإٔ سا٫ ٶ َجٌ ٖرا ئ ٜتدًـ ، ؾٝٗا طُأ١ْٓٝ يًُ٪َٓني عٓدَا تدهلِ ظ١ًُ ، ٜٚٛسؼ يٌٝ ، ٜٚطتٓطس 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  چ ٜدّٚ أبدا ٶ ، ٫ٚ بد إٔ ٜتِ اهلل ْٛزٙ ، نُا أمت٘ َٔ قبٌ : 

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
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ص ؾُا أضدٻ   55ايٓٛز: ط چڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  

  (1)َٔ ايكسا٤تني يف َعٓاٖا ، َٚا أصدم نٌ قسا٠٤ ؾُٝا تسغد إيٝ٘ "  ن٬ ٶ

 اـامت١ : 

 اؿُد هلل ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً  زضٍٛ اهلل  

 َٔ أِٖ ْتا٥ر ايبشح اٯتٞ :

ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ َعذص٠ بًؿعٗا ،َٚعذص٠ بسمسٗا ،َٚعذص٠ مبعاْٝٗا ٫ٚ ٜصاٍ َٛضٛع إعذاش  -1

 ز أضسازٙ َٔ خ٬ٍ ايبشح ايعًُٞ ايدقٝل ؾص٦ٜات املٛضٛع .ايكسا٤ات عاد١ إىل َٔ خيس

تعسض عًُا٤ تٛدٝ٘ ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايكدا٢َ إىل تٛدٝ٘ ايكسا٤ات بطسٜك١ إٜساد ايعًٌ ٚاؿذر  -2

ايٓش١ٜٛ ٚايب٬غ١ٝ ٚايتؿطري١ٜ ٚايؿك١ٝٗ دٕٚ بٝإ اٱعذاش يف ٖرٙ ايكسا٠٤ أٚ تًو ٖٚٛ فٗٛد ععِٝ 

 كد ضًٗٛا ا٭َس ملٔ دا٤ بعدِٖ ٫ضتدساز إعذاش ايكسا٤ات .قاّ ب٘ أٚي٦و ايسداٍ ؾ

عدّ غٝٛع َصطًض )إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ( أٚ ْدزت٘ يف عصس تدٜٚٔ عًِ ايكسا٤ات ٚتٛدٝٗ٘ )  -3

 ايكسٕ ايجايح ٚايسابع اهلذسٟ( نإ ايطبب ايس٥ٝظ يف عدّ ايهتاب١ يف ٖرا ايؿٔ . 

ػس يف ذيو ايعصس ; ٭ٕ عًُا٤ اٱعذاش تٓاٚيٛا ايهتاب١ يف زمبا إٔ َصطًض )إعذاش ايكسا٤ات ( مل ٜٓت -4

إعذاش ايكسإٓ بػهٌ عاّ ، ٚمل ٜهٔ ُِٖٗ َٓصبّا ع٢ً تٓٛع ايكسا٤ات بكدز َا نإ َٓصبّا ع٢ً 

ايرتنٝص ع٢ً ْعس١ٜ ) ايٓعِ ايكسآْٞ ( ايرٟ بٗس ايعسب ٚأخسع نٌ َٓطٝل ، ٖٚرا ٬َسغ يف 

 ٬ْٞ ، ٚعبد ايكاٖس اؾسداْٞ .نتابات اـطابٞ ، ٚايسَاْٞ ، ٚايباق

تعدد ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ٜٓتر عٓ٘ إعذاشٷ عكدٟ ،أٚ إعذاش تػسٜعٞ ،أٚ إعذاش ب٬غٞ ... أٚ غري ذيو  -5

مما ٜدٍ د٫ي١ ٚاضش١ ع٢ً إٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ن٬ّ اهلل ايرٟ ٫ ٜأتٝ٘ ايباطٌ َٔ بني ٜدٜ٘ ٫ٚ َٔ 

 خًؿ٘ إىل قٝاّ ايطاع١ .

١ٝ مبجاب١ تعدد اٯٜات، يهٌ آ١ٜ َعٓاٖا اـاص ايرٟ خيتًـ عٔ َع٢ٓ اٯ١ٜ تعدد ايكسا٤ات ايكسآْ -6

ا٭خس٣ يف نجري َٔ املٛاضع، ٚيٛ دعًت نٌ آ١ٜ ع٢ً سدٙ يهإ ايكسإٓ أضعاف َا ٖٛ عًٝ٘ اٯٕ 

 ، ٚيصعب ع٢ً ا٭١َ سؿع٘ ٚؾُٗ٘ .

                                                           
 .501ايٛدٛٙ ايب٬غ١ٝ يف تٛدٝ٘ ايكسا٠٤ ايكسآ١ْٝ ص :  (1)
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 ىل يف بٝإ ايٛض٤َٛٔ إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايؿكٗٞ : ايد٫ي١ ع٢ً سهُني كتًؿني نكٛي٘ تعا -7

َََأيِۡدَيُكمۡ ِإَلى ٱلَۡمَساِفِق} ٌَُكمۡ  َُُجُ َْٰٓا ِإَذا ُقمُۡتمۡ ِإَلى ٱلصََّلَُِٰح َفٱغِۡسُلُْا  ٍَب ٱلَِّريَه َءاَمُى ََٱمَۡسُحُْا َيَََٰٰٓأيُّ  

٭ٕ ايعطـ ع٢ً  ٜؿٝد ايػطٌ {َأزُۡجَلُكمۡ}ؾكسا٠٤ ْصب[ 6{]املائدة:لَۡكعَۡجيِۡهِۚاَََأزُۡجَلُكمۡ ِإَلى  ِثُسُءَِسُكمۡ

ٜؿٝد طًب املطض ;٭ٕ ايعطـ ع٢ً ممطٛح ٚقد بني ايسضٍٛ ـ ص٢ً {ُكمَۡأزُۡجِل}َػطٍٛ ، ٚقسا٠٤ دس

 اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ إٔ املطض ٜهٕٛ ي٬بظ اــ  ٚإٔ ايػطٌ ٜهٕٛ عٓد عدَ٘ .

 }:َٔ إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ  ايعكدٟ : ػ١ًٝ عكٝد٠ ضٌ ؾٝٗا نجري َٔ ايٓاع مٛ قٛي٘ تعاىل -8

دا٤ت ايكسا٤ات املتٛاتس٠ بطِ املِٝ [ 22{]اإلنسان: َكِجيًسا اٗ  ََُملۡك اٗ  ََِإَذا َزَأيَۡت َثمَّ َزَأيَۡت َوِعيم

َٚعٓاٖا ظاٖس ٚدا٤ت قسا٠٤ )غاذ٠( بؿتض املِٝ ٚنطس اي٬ّ  }مُلْكاً{ٚضهٕٛ اي٬ّ يف يؿغ 

ز١ٜ٩ امل٪َٔ هلل تعاىل ّٜٛ ؾسؾعت ٖرٙ ايكسا٠٤ ْكاب اـؿا٤ عٔ ٚد٘ اؿل يف سكٝك١  }مَلِكاً{

 ايكٝا١َ .

ًُ ُمِتمُّ ُوُِزِيۦ  } َٔ إعذاش ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ ايب٬غٞ: تٓٛع املعاْٞ ٚتعددٖا مٛ قٛي٘ تعاىل :  -9 ََٱللَّ

}مُتِمٌ{ و ٚقس٥ت بايتٜٓٛٔ  }نُورِه{بػري تٜٓٛٔ ٚغؿض  }مُتِّمُ{سٝح ُقس٥ت  { َََلُۡ َكِسَي ٱلَۡكَِٰفُسََن

ؾكسا٠٤ اٱضاؾ١ تؿٝد إٔ اهلل قد أمت ْٛزٙ بإنُاٍ ايدٜٔ ،ْٚصس أًٖ٘ ،  بايٓصب}نورَه{ 

ٚايتُهني هلِ ٚدسس أعدا٥ِٗ ،ٚقسا٠٤ ايتٜٓٛٔ ؾٝٗا ٚعد زباْٞ ـ ٚاهلل ٫ خيًـ املٝعاد ـ بإٔ اهلل تعاىل 

 َتِ ْٛزٙ ْٚاغس دٜٓ٘ ع٢ً ضا٥س ايرب١ٜ ٚيٛ نسٙ ايهاؾسٕٚ .

ايبـٹهس ( ؾبدأٚا ٜػرتؾٕٛ َٔ َعٝٓ٘ ايصايف ، ؾهاْت نتاباتِٗ تٓبٻ٘ ايهتاب املتأخسٕٚ هلرا ايؿٔ )  -10

زا٥ع١ ، ٚؼ٬ًٝتِٗ بدٜع١ ، َٚٔ ٖ٪٤٫ ايهتاب : د. قُد أمحد اـساط ، د. أمحد قُد ضعد ، د. 

 قُد أمحد اؾٌُ ، ٚغريِٖ .  

 قا١ُ٥ املصادز ٚاملسادع :

 ايكسإٓ ايهسِٜ

ٖـ(  ٚضع 1117س ، يًع١َ٬ : أمحد بٔ قُد ايدَٝاطٞ ايػٗري بايبٓا)تـ إؼاف ؾط٤٬ ايبػس يف ايكسا٤ات ا٭زبع١ عػ -1

 َـ..1998 _ٖـ  1419،  1سٛاغٝ٘ سطٔ َٗسٙ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت ، ط
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ٖـ( زادع٘ ٚخسز أسادٜج٘ : قُد عبد ايكادز عطا ، داز 543أسهاّ ايكسإٓ ٭بٞ بهس قُد بٔ عبد اهلل بٔ ايعسبٞ )تـ -2

 ، ت ، ط. ايؿهس بريٚت ب 

، 1ٖـ( داز عامل ايؿٛا٥د َه١ املهس١َ ، ط 1393أضٛا٤ ايبٝإ يف إٜطاح ايكسإٓ بايكسإٓ ، حملُد ا٭َني ايػٓكٝطٞ )تـ -3

 ٖـ.1426

ٖـ( ٚضع سٛاغٝ٘ ٚعًل عًٝ٘ ، عبد املٓعِ خًٌٝ إبساِٖٝ ، داز 338إعساب ايكسإٓ ٭بٞ دعؿس امحد بٔ إمساعٌٝ ايٓشاع )تـ -4

 َـ.2001_ٖـ 1421،  1،ط ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت

 ٖـ. 1424،  1إْباٙ ايسٚا٠ يف أْبا٤ ايٓشا٠  ، ؾُاٍ ايدٜٔ عًٞ بٔ ٜٛضـ ايكؿطٞ ، املهتب١ ايعصس١ٜ بريٚت  ، ط -5

ٖـ ( ؼكٝل ، عادٍ أمحد عبد املٛدٛد ٚآخسٜٔ ، داز ايهتب  745ايبشس احملٝط ، ٭بٞ سٝإ ا٭ْديطٞ ايػسْاطٞ )ت -6

 َـ . 2001 _ٖـ 1422،  1ايع١ًُٝ ، بريٚت ، ط

 َـ .2006 _ٖـ  1427،  1ايتبصس٠ يف ايكسا٤ات ايطبع ، ملهٞ بٔ أبٞ طايب ايكٝطٞ ، داز ايصشاب١ يًرتاخ ، طٓطا ،  ط -٨

 ٖـ( داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، بريٚت ت،ت،ط. 748ترنس٠ اؿؿاظ ، حملُد بٔ أمحد ايرٖيب )تـ -٧

ـ( ضبط٘ ٚصشش٘ مجاع١ َٔ ايعًُا٤ بإغساف ايٓاغس ، داز 816ٖايتعسٜؿات ،يعًٞ بٔ قُد ايػسٜـ اؾسداْٞ )تـ -١

 َـ.1983 _ٖـ1403/  1ايهتب ايع١ًُٝ ،بريٚت ، ط

 َـ.1982ٖـ ، 1401ٖـ( داز املعسؾ١ بريٚت ، 774تؿطري ايكسإٓ ايععِٝ ،ٱمساعٌٝ بٔ نجري ايكسغٞ )تـ -1٢

،  1تٛ ٜستصٍ ، داز ايهتب  ايع١ًُٝ بريٚت ، طٖـ( عٴين بتصشٝش٘ أٚ 444ايتٝطري يف ايكسا٤ات ايطبع ٭بٞ عُسٚ ايداْٞ )ت  -11

 َـ. 1996 -ٖـ  1416

ايجُسات ايٝاْع١ ٚا٭سهاّ ايٛاضش١ ايكاطع١ ، يٝٛضـ بٔ أمحد ايج٥٬ٞ ، ؼكٝل : قُد قاضِ اهلامشٞ ، َهتب١ ايرتاخ  -12

 َـ. 2002_ٖـ 1423،  1اٱض٬َٞ ، صعد٠ ، ط

ٖـ( ، ؼكٝل : عبد ايكادز 606ضًِ ـ ، ملبازى بٔ قُد ا٭ثري  )تـ داَع ا٭صٍٛ يف أسادٜح ايسضٍٛ ـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ -13

 ٖـ.1403، 2ا٭زْ٪ٚط ، داز ايؿهس ، ط

ٖـ( ضبط ٚتعًٝل : قُٛد  310داَع ايبٝإ عٔ تأٌٜٚ آٟ ايكسإٓ ) تؿطري ايطربٟ( ٭بٞ دعؿس قُد بٔ دسٜس ايطربٟ )تـ -14

 َـ2001 _ٖـ 1421،  1غانس ، داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، بريٚت ط

ٖـ ( ؼكٝل عبد 671اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ )تؿطري ايكسطيب ( ٭بٞ عبد اهلل قُد بٔ أمحد ا٭ْصازٟ ايكسطيب )تـ -15

 َـ . 2000ٖـ ،  1420، 2ايسشام املٗدٟ، داز ايهتاب ايعسبٞ ، بريٚت ، ط

ٖـ 1410، 5َ٪ضط١ ايسضاي١ طسذ١ ايكسا٤ات ٭بٞ شزع١ عبد ايسمحٔ بٔ قُد بٔ شل١ً ، ؼكٝل : ضعٝد ا٭ؾػاْٞ ،  -16

 َـ.1990،

ٖـ( ، ؼكٝل عبد ايعاٍ ضامل َهسّ ، َ٪ضط١ ايسضاي١ ، بريٚت  370اؿذ١ يف ايكسا٤ات ايطبع ، يًشطني بٔ خايٜٛ٘ )تـ -1٨

 َـ .1990 _ٖـ 1410،  5، ط

بدٙ ، ايٓاغس : خ٬ص١ تٗرٜب ايهُاٍ يف أمسا٤ ايسداٍ ، يصؿٞ ايدٜٔ اـصزدٞ ايُٝين ، قدّ ي٘ : عبد ايؿتاح أبّٛ ع -1٧

 َهتب١ املطبٛعات اٱض١َٝ٬ ، سًب ، ضٛزٜا . ب ، ت ، ط. 
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 _ٖـ 1413،  3ٖـ( ؼكٝل : قُٛد غانس ، داز املدْٞ ظد٠ ط471د٥٫ٌ اٱعذاش ، ٭بٞ بهس عبد ايكادز اؾسداْٞ )تـ -1١

 َـ.1992

 َـ.1995 _ٖـ 1415ز ايؿهس ، بريٚت ، ٖـ( دا 590شاد املطري يف عًِ ايتؿطري يعبد ايسمحٔ بٔ عًٞ بٔ قُد اؾٛشٟ )تـ -2٢

، بإغساف َٚسادع١ ايػٝذ صاحل بٔ عبد ايعصٜص آٍ ايػٝذ ، داز ايط٬ّ  ٖـ(273ضٓٔ ابٔ َاد١ حملُد بٔ ٜصٜد ايكصٜٚين )تـ -21

 َـ . 1999 _ٖـ  1420،  1، ايسٜاض ، ط 

صاحل بٔ عبد ايعصٜص آٍ ايػٝذ ،  ايػٝذٖـ( ،بإغساف َٚسادع١ 275ضٓٔ أبٞ داٚد ، يطًُٝإ بٔ ا٭غعح ايطذطتاْٞ )تـ -22

  َـ . 1999 _ٖـ  1420،  1داز ايط٬ّ ، ايسٜاض ، ط 

 ، ب ، ت، ط . 1غسح ايتصسٜض ع٢ً ايتٛضٝض ، ـايد ا٭شٖسٟ ، داز إسٝا٤ ايهتب ايعسب١ٝ ، ايكاٖس٠ ط -23

 1419،  2ع ، ايسٜاض ، طٖـ ( ، داز ايط٬ّ يًٓػس ٚايتٛشٜ 256صشٝض ايبدازٟ ، يٲَاّ قُد بٔ إمساعٌٝ ايبدازٟ )ت  -24

 َـ . 1999 _ٖـ 

 ٖـ.1399،  2صشٝض اؾاَع ايصػري ، حملُد ْاصس ايدٜٔ ا٭يباْٞ ، املهتب اٱض٬َٞ  ،ط  -25

 َـ.1997_ٖـ1417، 1صشٝض ضٓٔ ابٔ َاد١ ، حملُد ْاصس ايدٜٔ ا٭يباْٞ ، َهتب١ املعازف ايسٜاض ط  -26

ٖـ( اعت٢ٓ ب٘ 216ًِ بٔ اؿذاز ايكػريٟ  ايٓٝطابٛزٟ )تـصشٝض َطًِ املط٢ُ اؾاَع ايصشٝض ، ٭بٞ اؿطني  َط -2٨

 َـ.2001_ٖـ 1422ٚزادع٘ : ٖٝجِ خًٝؿ٘ ، املهتب١ ايعصس١ٜ صٝدا ، بريٚت ، 

 ايعٛاصِ َٔ ايكٛاصِ ٫بٔ ايعسبٞ املايهٞ ، ط: املهتب١ ايع١ًُٝ بًبٓإ . -2٧

س ز بسدطرتاضس ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت ٖـ( ، ْػ833غا١ٜ ايٓٗا١ٜ يف طبكات ايكسا٤ ، حملُد بٔ قُد اؾصزٟ )تـ -2١

 َـ1982_ٖـ1402، 3، ط

ٖـ(  ؼكٝل : عبد ايسمحٔ 1250ؾتض ايكدٜس اؾاَع بني ؾين  ايسٚا١ٜ  ٚايدزا١ٜ يف عًِ ايتؿطري ، حملُد عًٞ ايػٛناْٞ )تـ -3٢

 ٖـ.1395،  2، عُري٠ ، داز ايٛؾا٤ ، َصس ، املٓصٛز٠ ، ط

 ،1أثسٖا يف ايسضِ ايعجُاْٞ  حملُد اؿبؼ ، داز ايؿهس بدَػل ،طايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ املتٛاتس٠ ٚ -31

 َـ.1999_ٖـ 1419 

 ، 1ايكسا٤ات ٚأثسٖا يف ايتؿطري ٚا٭سهاّ ،حملُد عُس ضامل  باشٍَٛ داز اهلذس٠ ، ايسٜاض ، ط -32

 َـ.  1996_ٖـ 1417 

 َـ.2006_ٖـ1427،  1نتاب ايؿٗسضت ، حملُد بٔ إضشام ايٓدِٜ ، داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، بريٚت ط -33

ٖـ( داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، 538ايهػاف عٔ سكا٥ل ايتٓصٌٜ ٚعٕٝٛ ا٭قاٌٜٚ ٭بٞ ايكاضِ قُٛد بٔ عُس ايصكػسٟ  )ت -34

 َـ .1997_ٖـ 1417،  1بريٚت ،ط

إ ٖـ( ؼكٝل : قٞ ايدٜٔ زَط437ايهػـ عٔ ٚدٛٙ ايكسا٤ات ايطبع ٚعًًٗا ٚسذذٗا ، ملهٞ بٔ أبٞ طايب ايكٝطٞ )تـ -35

 َـ .1997_ٖـ  1418،  5،َ٪ضط١ ايسضاي١ ، بريٚت ، ط

ٖـ( ؼكٝل : عاَس ايطٝد عجُإ ٚعبد ايصبٛز غاٖني 923يطا٥ـ اٱغازات يؿٕٓٛ ايكسا٤ات ـ يػٗاب ايدٜٔ ايكطط٬ْٞ )تـ -36

 ّ. 1972-ٖـ 1392، اجملًظ ايعًُٞ ايكاٖس٠ ، 
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دزع به١ًٝ ايطب ،داَع١ ا٭شٖس ،َهتب١ ايكسإٓ ، ب٫ٛم ملاذا سسّ اهلل ٖرٙ ا٭غٝا٤ ، د. قُد نُاٍ عبد ايعصٜص امل -3٨

 ايكاٖس٠ ب،ت،ط.

احملسز ايٛدٝص يف تؿطري ايهتاب ايعصٜص ، يًكاضٞ : عبد اؿل بٔ غايب بٔ عط١ٝ ا٭ْديطٞ ، ؼكٝل : عبد ايط٬ّ عبد  -3٧

 . 1993 _ٖـ  1413،  1ايػايف ، داز ايهتب ايع١ًُٝ،  بريٚت ، ط

شنسٜا حيٞ بٔ غسف ايٟٓٛٚ  ، ؼكٝل قُد غٝت املطٝعٞ ، َهتب١ اٱزغاد ، دد٠ ايطعٛد١ٜ اجملُٛع غسح املٗرب ٭بٞ  -3١

 ، ب،ت،ط.

ٖـ( ؼكٝل : عبد ايسمحٔ بٔ قُد بٔ قاضِ ط: 728فُٛع ايؿتا٣ٚ ، ٭محد بٔ عبد اؿًِٝ بٔ ت١ُٝٝ اؿساْٞ )تـ -4٢

 َـ.1995_ٖـ1416

ٖـ  1409،  1، حملُد ضامل قٝطٔ ، داز اؾٌٝ ، بريٚت ، ط املطتٓري يف ؽسٜر ايكسا٤ات املتٛاتس٠ َٔ سٝح ايًػ١ -41

 َـ .1989

ٖـ( ؼكٝل عبد ايسشام املٗدٟ ، داز 510َعامل ايتٓصٌٜ يف تؿطري ايكسإٓ حملٞ ايط١ٓ اؿطني بٔ َطعٛد ايبػٟٛ ايػاؾعٞ )تـ -42

 ٖـ 1420، 1إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، بريٚت ،ط

 َـ 1983 _ٖـ  1403،  2ٖـ( ، عامل ايهتب ، ط207يؿسا٤ )تـَعاْٞ ايكسإٓ  ٭بٞ شنسٜا حي٢ٝ بٔ شٜاد ا -43

، 1ٖـ( ؼكٝل: عبد اؾًٌٝ عبدٙ غًيب ،عامل ايهتب  ،بريٚت ط311َعاْٞ ايكسإٓ ٚإعساب٘ ييب إضشام ايصداز )تـ -44

 َـ.1988ٖـ ، 1408

ٖـ 1399ٚت ، ط:ٖـ( ؼكٝل : عبد ايط٬ّ ٖازٕٚ ، داز ايؿهس بري395َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١ ، ٭محد بٔ ؾازع ، )ت  -45

 َـ.1979_

ٖـ( ؼكٝل : د. عبد اهلل ايرتنٞ ، داز عامل ايهتب ، ايسٜاض ، 620املػين ، يعبد اهلل بٔ أمحد بٔ قداَ٘ املكدضٞ )تـ -46

 َـ.1997_ٖـ 1417، 3ط

 ،1َٓاٌٖ ايعسؾإ يف عًّٛ ايكسإٓ ، حملُد عبد ايععِٝ ايصزقاْٞ ، داز ايؿهس ، بريٚت ، يبٓإ ط -4٨

 ـ.2006َ_ٖـ 1424 

 املٗرب ، ٱبساِٖٝ ايػرياشٟ ، طبع١ عٝط٢ اؿًيب ، ب ، ت ، ط .  -4٧

،  3املٛضٛع١ املٝطس٠ يف ا٭دٜإ ٚاملراٖب ٚا٭سصاب املعاصس٠ ، إغساف د. َاْع اؾٗين ، ايٓاغس داز ايٓد٠ٚ ايعامل١ٝ ، ط -4١

 ٖـ. 1418

،  1يهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت ، يبٓإ  ، طٖـ( داز ا833ايٓػس يف ايكسا٤ات ايعػس، يًشاؾغ قُد بٔ قُد بٔ اؾصزٟ )ت -5٢

  َـ.              1998_ٖـ 1418

ٖـ ، 1426ايٛدٛٙ ايب٬غ١ٝ يف تٛدٝ٘ ايكسا٤ات ايكسآ١ْٝ املتٛاتس٠ : د. قُد أمحد اؾٌُ ، داَع١ ايريَٛى ، ا٭زدٕ ،  -51

 َـ. 2005

، ؼكٝل إسطإ عباع ، داز إسٝا٤ ايرتاخ  ٚؾٝات ا٭عٝإ ٚأْبا٤ أبٓا٤ ايصَإ ، ٭محد بٔ قُد بٔ إبساِٖٝ بٔ خًهإ -52

 ايعسبٞ بريٚت ، ب ، ت ،ط . 

 


