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ملخص البحث
استتتحتاإلاامتتريإلستتينإلاستتته إليستترست إلهللتتتعإليممتتتإلاّإل تالهم ت اإل المتتىإليرس ت إل اسس ت يإل تتىإل
يتترتعإلاسم تتألحه إلا وهتترياإل ال تتاإليتتت يإلا ه ت إلاسالرسال ت إلم ت إلس ت ي إلاسم ت ياإلاسم تياتإلتحستتهيهللراإلالتتيإل يتإل
ياتتمإلمتترإلما ت إلاامتتريإلاسيهتتتر نإل تتكإلتحستتهيهللرإل م تتيإليحستترتعاإل يت ت إلي ت يإلاامتتريإلايت إل متتر إلير تترإل
رت إلاسي يإلاستنإليه إل ه إل ج إلاسحسرت؛إلستالست إليرسمحه يإل ىإلج ازإلاسزمرإليرسزامه  .إل
متتر كإل ت يإل رتت إلاستتي يإلمت إلممأل تتحإل
ايت تتزعإل تتىإل ا تتتإلاس ر ت إلاساييه ت إل

ت سكاإل سمات إليتتت يإل ييات إل يمتتراإلمتا ات إلير هت اإل

ت إلاسحا ت اإلالتتيإلوتتتيإليستترست إليتمجهتتتإلاّإل تالهم ت اإل است ج ت إل
إل اسس يإل ىإلوهيإلا مريإلسهتمرإلمممتإل.

يأ فإلاست رءإلإسىإلاّإل-سيمرم إل تارسى-إلاليإلاس
مقدمة

اسممتإلّإلاستنإل مز إلاسايآ إلاس يهيإلهللتىإلس مرسإل يمم إلس مؤممه اإل م تت رإلسمترإليته إلهتهت إلمت إل
ِ
نن ا ْل ِكتَ ِ
ناب
اب ِبا ْل َح ِّ
ص ِّدقًا لِ َما َب ْي َن َي َد ْي ِه ِم َ
اس تباإل مههممرإل ههراإل ر إلتارسى:إلَ وأَ ْن َزْل َنا إِلَ ْي َك ا ْلكتَ َ
ق ُم َ
َو ُم َه ْي ِم ًنا َعلَ ْي ِه.1
إلإل اس

إل اسس يإل ىإلاسيس إلمممتإلإلم إل ير إل مت إلمارمكإلاسايآ إلاس يهيإل ر إلتارسى:إل

نك ِّ
النْ ْك َر لِتَُب ِّني َن لِلن ِ
ون2 إل ستريإل تىإلتستفإل رتت إل
َ وأَ ْن َزْل َننا إِلَ ْي َ
ناا َمنا ُن ِّنز َل إِلَ ْني ِه َْ َولَ َعل ُه ْنَ َيتَفَك ُنر َ
ا م ت اإل الإل ازس ت ااإل تتت م اإلاس تتتباإل

تتمح اإلاسم تتمحرعاإل جتتري اإل ت إلاسم ت ع؛إلوتم ت إلس تتتربإلاّإل

1إل-إلم إلس ي إلاسمرئت اإلا ه إل .48إل
2إل-إلم إلس ي إلاسمم اإلا ه إل.44
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تارسىاإل سهمرس اإل تت إلاسوهيهت إلاستتكإل تتهلليإليهترإلميهمترإلمممتتإلإليا ست :إل((أفضنلكَ منن تعلنَ القنر ن
وعلمه)) .1إل
ر إلم إلهللؤالءإل يإلم إل مرءإلا م إلااس مه اإل ُ يفإليت(ابن الصائغ)إلمم إل سىإل مرهتت إل

اسور ت إل اهللتمرمت إليرستتتميرألإل م تريإلاساتيآ إل يستتألهرإلس مترساإل تستتفإليت ايست إل سترسهي إل ما جتترزعإل ماي ت إل
سحرل اإل تياس إلتحسهيإلآهرتت إليمترإلهت ا تحإلمتكإلتستفإلاسا تي-استتنإل تركإل هت -إل ترسايآ إلاس تيهيإله ت اإل
س ت إلزمتتر إل م تتر اإلالستهمرإل

مت إلاسمر ات إلس ت إلاسمجتماتترعإلمستتتميأله إلتستفإلمت إل ست إلتاترسى:إلَ مننا

فَر ْط َنا ِفي ا ْل ِكتَ ِ
ش ْيء 2إل
اب ِم ْن َ

إلم إلهللتاإلاسممأل حإل اتإلميصإلاسيرمالر إل ىإلإمهترءإلاستتيااإلااست مكإلاسايهتحإلالستهإلمرإلمت إلست إل

مستترسإلمير تتيإلي تتتربإلاّإلتاتترسى؛إلإتإل رم ترإليتماهتتحإلمستتأس إل لهم ت إلم ت إلمستترئ إلاسا تيآ إلاس تيهيإلاستتتكإل
جربإل مهرإلمؤسإلحهراإل از إلاسر ترءإل مهترإل تتاإلإ ت رسهرإل يتر إلام تتهر؛إل جت إلتستفاإل يايت إلممترإل
كإلإالياءإلاستيااإلااس مكاإلجا مرإلممهرإلم ت إلرإلسيمالمراإل م امهرإليت"تفسير قوله تعالى:الزِانني َا

ش ِرَك ًة ابن الصائغ".
َي ْن ِك ُح إِا َزِان َي ًة أ َْو ُم ْ

إل مممتتتإلاّإل إلجا ت إلسمتترإل تتيفإلتماهتتحإلهللتتتعإلاسمستتأس اإل اسم تتري إل تتكإلإي تيازإل متتزإلم ت إل م ت زإل

استيااإلااس مكاإل تس هألإلت ءإل تىإل تيإلمت إل ت يإلا مت إلااست مه اإل تر إلست إل تت إل لتهيإل تكإل
وتم إل تربإلاّإلتارسى .إل
إل هللتعإلاسمسأس إلاستكإل يتهللرإلاامريإل ىإل ريإلمجمهراإلتم نإل هم إل مه إل رسه اإل تتميإل تىإل
يإلاسمحسيإلاس ا كاإل متىإلي اي ت إل كإل تإل إل

ياإل تمال إل مم تجرإليائارإلم إلممرتجإلاستحسهي .إل

أهمية الموضوع
إلت مت إل هللمهت إلاسم تت اإل تكإلاساهمت إلاسا مهت إلاستتكإل
اسمحسي إلممهي؛إل
يامإلاسمتو

إلاسموأل ألإل ت إل
ه اإل ت إل

ت إلإسههتترإل مترءإلتستتفإلاسا تتياإل ور ت إل

إل همت إلاسا مه اإلم ىإل سمرءإل تبإل

إل الهيإلم إلأل بإلاسا ي .إل

إشكالية البحث:

1إل-إل ويج إل ممتإل كإلمسمتع.إلمسمتإل المر إلي إل حر إليتكإلاّإل م .إل.405إل.57/1
2إل-إلم إلس ي إلا مارياإلا ه إل .38إل
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إلا ه ت إلاستتتكإليتته إل هتتتهمرإلم ت إلا هتترعإلاسايآمه ت إلاسم ت إلتحستتهيهللراإلمهتتاإلاوت تتفإلاسمحستتي إل تتكإل
اسمياتإلممهرإلاوت رإليهمتراإل ست اإلمسترسفإل تت إلسيهتر إلمارمههتراإل تر إلاامتريإلاس تر اك-يممت إلاّ-إل تكإل
ا يإلياتإلت يعإلسآله :إل" روت فإل هلل إلاستحسهيإل كإلهللتعإلا ه إلاوت رإلمتيرهمر 1."...إل
إل تتر إلاامتتريإلاسج تترصإل":إل ...تتتإلاوت تتفإلاسس ت فإل تتكإلتأ ه ت إلا ه ت اإل م مهتتر2"...اإل ها ت إل
اامريإلاي إل ييك:إل"هللتعإلا ه إلم إلم

عإلاسايآ 3"...ا إل

إل ه ت تتاإلاام تتريإلاس تتماهألكإل-يممت ت إلاّ-إل جت ت إلاا ت ت ر إليا ست ت :إل"هلل تتتعإلا هت ت إلاس يهمت ت إلمت ت إل
تتابإلا هتترعإلتماهاتتر؛إل

إلمم ت إلاسم تتروإل ههتترإل تتىإلاستتتز همإلالإله ئتتيإلت تتيإلاسم تتي إل اسم تتيفاإل

مم ت إلاسم تتروإل ههتترإل تتىإلاس ت ألءإلالإله ئتتيإلا مرتهتتاإلاس ت ايت إلاسمتا ا ت إلير ه ت ؛إل دمهتترإلتُاتته إل إلاسم تياتإل
يرسم تتروإل تتكإلا ه ت :إلاستتتز هماإل الإل تتيإلمويجتترإل اتتتمرإلم ت إلاا ت ر إل تتكإلهللتتتعإلا ه ت إلإالإلمتتكإلياتتمإل
تاسف 4."...إل
إل ر إلاامريإلاي إل ر يإل كإلاستميهي:إل" تإل ت إلمامرهللراإل تأل بإلاسمحسي إل ج هللرإلم إل
استأ ه اإل يامإلاس ج عإلهمم إلإسىإلمتاتت ...ا يإل إلتحسهيإلهللتعإلا ه إلمات اإل

إلاسمحسيه إلمرإل

إلهللرإلمحإلاسيهر اإل مرإل ت اإلإالإلإألمريإلرإل كإلت يهيإلموت فإلاسي اهرعاإل كإلسيبإلمز سهراإل سمرءإلم إل
يتعإل سمرؤهلليإل كإل تهتهراإلت إلإ

روإل مرإلهستو

إلاسمرليإلم إلمارمههراإل م رمهر" 5.إل

إلالإلمحتتيإلإلإتاإلم ت إلاال ت تيافإليتتأ إلا ه ت إلتمتتترجإلإستتىإلتماهتتحإل تتتت هحإلسيهتتر إلاسم تياتإلممهتتراإل مهتترإل
مهيعإلاسمحسيه إل اسيرماله إلمهي إل يهياإل سيبإلهللتعإلاسمهي :إل تتيإل تت وإلاسمامتىإلاسما ت تإلمت إلسحتلإل
اسم روإل كإلا ه إلاس يهم .إلهلل إلها تإلي إلاسااتإلاستنإلهلل إلاسز اج؟إل إلها تإلي إلاس ألءإلاستنإلهللت إلمحتسإل
اسزمر؟إل يإل إلسحلإلاسم روإل كإلا ه إلم تيفإلسحلكإليه إلاسااتإل اس ألء؟إل ماتاإل مرإلتستفإل هت إلهجت زإلممت إل
اسم تيفإل ىإلمامهه ؟إلو رإلسم إلز يإل م إلماها إل كإل متهللمراإلمجرزإل كإلا وي .إل
إل اا ري إليت(تسِ َف)إل كإل س :إل(إل َ ُميَيإلتسِ َفإل َ َىإلاْس ُم ْؤ ِممِه َ إل)إلهلل إلهللكإلياجا إلإسىإلاسااتت؟إل يإلإستىإل

اس ألء؟إل يإلإسىإل ههمرإلير تيريعإلم تيفإلسحلكإل يهتإلمم إل إلمامهه ؟ .إل
1إل-إلاس ر اكاإلا ي:إل .158/5إل
2إل-إلاسج رصاإل م ريإلاسايآ :إل .107/5إل
3إل-إلاي إلاساييكاإل م ريإلاسايآ :إل .338/3إل
4إل-إلاس ماهألكاإل ت اءإلاسيهر :إل .425/5إل
5إل-إلاي إل ر ياإلاستميهيإل استم هي:إل .224-152/18إل
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إل هللت إلا هت إلممست و إل إلمم مت إلستتيإلهتتتو هرإلاسمستتب؟إل ماتاإل متترإلياتتتيإلاسمستتبإل هت إلهجت زإلسمست يإل
حهتتفإل إلهتتتز جإليمس ت م إلزامه ت ؟إل اسا تتسإل تتتسف؟إل هلل ت إلهج ت زإلس مس ت يإلاس ازمتتكإل إلهتتتز جإليم تتي ؟إل
اسا سإل تسف؟إل هلل إلهحسبإل اتإلاسز اجإلإتاإلزمرإل متإلاسز جه إلاسمس مه ؟إل إل
إلهللتتتعإل هللتتيإلاستستترؤالعإلاستتتكإلمهتتيعإلاسمحس تيه ؛إل اتترس اإلمتترإل تتفإل ت إل تتت إلام ت مإلمارمههتتراإل
لهتتي اإل تتا ي إلتحستتهيهللر.إل و
ا ه إلم إل رجهبإلآهرعإلاسايآ إل

ت اإلإستتىإل ت إلاامتتريإل يت إل يتتتإلاّإلمممتتتإليت إلمتتزيإلا متسستتك:إل"هللتتتعإل
إلسحلهرإلسحلإلاسوييإل مامرهللرإلمامىإلاسمهكإل 1."...إل

أواُ /القسَ الدراسي
التعريف بالمؤلّف
إلهلل ت إلمممتتتإلي ت إلإي تياهللهيإلاسم تتيناإلستتينإلاستتته اإلاسماتتي فإليتتري إلاس تترئ إل رت ت إلم ت إل هلل ت إل
م ياإل ر إلهجهتإلاسحريسه إل استي ه اإل همم إليتي إل ترءإلاساتس .إل
إل تتيإل تتىإل ي تتىإلي تتيإلاس تتم امكاإلال تتيإلستتزيإلاسمت ت سىإلمس تته إلاسماتتي فإليير تترإلزاتعإلمزه ت إلم تتياإل
اوتصإلي اإل ي إلتح حإل ىإلمليائ  .إل
إل وتإل م إلاس هبإل ترهلله إليت إلمم ت يإليت إل ترميإلا يممتر نإلاسممحتكاإل اس تهبإل يتتإلاسمتكإليت إل
يتإلاسمحإلي إل يتإلاس ر كإلاس يمي سكإلاسممحكإل

م إلاسمتأويه  .إل

إلها تتتإلايت ت إلاس تترئ إل تتت إلاسمماا تته اإل ات ت إلاسممحهت ت إل تتكإل

ت تيعإليرسا تترهللي اإلتيسإليم تتيإل تتكإل

اسمتيس إلاسس همرمه اإل اسمتيس إلاس ياتم ه اإل ر إله تبإلاسوألإلاسمتهللكاإل ستفإلمر ته إل تىإل تيوإل
اسهتاهت ت إلسل مت ت اإل مر تته إل تتىإل تتيوإلاسمحت تتروإلاس ت تيهحكاإل مر تته إل تتىإلاسيهت تتر ناإل يس تترس إل تتكإل
اسم ر اإل هرإلممتا إلمحهس .إلت كإل–يمم إلاّ-إلسم :إل1066هللتاإل ت إليمايي إلاسمجر يه  .2إل
توثيق نسبة الرسالة لمؤلّفها
الإل فإل إلاسموأل ألإلاستنإليه إل هتهمرإلم إلتأسهفإلاامريإلمممتإلاي إلاس رئ إلإلاسم يناإل هتت إلإل
ىإلتسف :إل

-1إلاي إلمزياإلاسمرسبإل اسممس خ:إل.47إلإل إل
-2إلإلهملي:إلو

إلا الي:إل316/3اإل مامتراإلاسحت ءإليتياجيإلاساياء:إل144/2اإل ماهتروإلاسم م :إل139/3اإل ماجيإلاسمؤسحه :إل .198/8إل
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 -1يتإل تتكإلاسمس تتو إلاسم تتريإلإسهه تترإلي تترسيمزإل( ):إل تتر إلاسمؤس تتف:إل" رسه تتراإل مماه تتراإلمؤسحه تترإل
اسحاهي:إلمممتإلسينإلاسته .1"...
 -2مسيعإلهللتعإلاسيسرس إلسمؤسحهرإلاامريإلمممتإلسينإلاستته إلتتم إلمجم ت إلمت إلم تمحرعإل
سإلمرياإل يتإلتسفإل كإلاسمسو إلاسم ريإلإسههرإليرسيمزإل(ب)إل إل(ج).
 -3ريإلإسىإلهللتعإلاسيسرس اإل مسيهرإلإسىإلمؤسإلحهرإلاامريإلا س سكإل كإلتحسهيع .2إل
القيمة العلمية للمخطوط
تتج ىإلاساهم إلاسا مه إلسهتعإلاسيسرس إل كإلا تك :إل
 -1المحتنو::إلمر تعإلهللتتعإلاسيستترس إلآهت إلمت إلا هترعإلاسم ت إل تكإلاساتيآ إلاس تيهي؛إلاوت تتفإل
اسس فإل كإلتأ ه هترإل م مهتراإل ست اإلسيهتر إلمارمههترإلمسترسفإلمتاتتت اإل هتكإل مترإلهات إل
ايت إل ر ت ي:إل"...إل تت إلمامرهللتتراإل تأل تتبإلاسمحستتي إل ج هللتترإلمت إلاستأ هت اإل ياتتمإل
اس ج عإلهمم إلإلإسىإلمتاتت."...

3

 -2ا س ت ب :تتيمإلاسم تتمفإلمرتتت ت إلاسا مهت ت إليأس ت بإلهم ت تألإلتهللت ت إلاسا تتري اإل ه تتمتإل
هللمت إلإسىإلأل بإلاسمزهتإلم إلاسماي إلير ه إلاس يهم اإلماتمتاإل ىإلت إلاسايتري اإل اتزاي إل
اسما مت ت اإل اسما تتتإلاسميم تتكإل تتىإلاسا ا تتتإلاس ر هت ت إل ا
األ

ت ت سه .إلم تترإله تتت إل تتىإلس تتا إل

إل ازاي إل م .

 -3اسيستترس إلاستتتكإليتته إل هتتتهمرإل ممت تجإلج هت إلستحستتهيإلآهتترعإلا م تترياإل يهتتر إلآسهت إلاستتتميرألإل
اسم تتيإلاسحاهتتكإلمت إلا هت إلاسايآمهت اإلزهمهتترإلمؤسحهتترإليمست إلا ست باإل ت ت إلاسايتتري اإلمتتكإل
ا تبإلاسي هكإل تكإلاسماتتاإل ت إل متكإل الإلتجتيهاإلمتكإلا وتياإليت إلماتتإل ينإلميمتكإل تىإل
اسا ا تإلاسا مه .إل
 -4م عإلاامريإلا س سكإليهتعإلاسيسرس إل متإلتايت إلستحسهيإلا هت إلاسالرسالت إلمت إلست ي إلاسمت ياإل
مهاإل ر " :إل س حرت إلسينإلاسته إلاسم ينإل يإلأل ه إل كإلتسف"

-1إلهملي:إلصإل16إلإلم إلهللتاإلاسيما.إل
-2إلإلهملي:إلا س سكاإلي وإلاسمارمك:إلإل .285/9إل
3إل-إلاي إل ر ياإلاستميهيإل استم هي:إل .224-152/18إل
-4إلا س سكاإلي وإلاسمارمك:إل.285/9إلإل إل
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 -5هللتعإلاسيسرس إلجهتإل مكإل مريإلسرت ناإل

ت سكإلمحستياإلما تعإلسمترإلاسم متاإلاس و ته إل

س مؤس تتفاإلمت ت إلات تزاي إل تتياإل ت ت ت إل ه تتياإل ج تتي إل تتكإل ت ت إلاسم تتحاإل ت تتمهاإلاسمح تترهللهيإل
ممرألتترإليتتر تبإلاسي هتتكاإل امتتيايإلسآلوتتي.إل متترإلما تتعإلسمتترإلم متتاإلاسا تتيإلاستتتنإل تتركإل
ه إلاسمؤسفإل-إليمم إلاّ-إلمهاإلاستيفإلاسح ينإل اسا مكاإل ميه إلاسين.
منهج التحقيق
م إل جت إلإوتياجإلهللتتعإلاسيسترس إل مترإل ياتهللترإلمؤسحهترإلست فإلاسيرمالتر إلاسمتمهمإلاسا متكإلا

ته إل تكإل

تماهحإلاسموأل ألرعاإل يهر إلتسف :إل
 -1جمكإلاسيرمالر إلال اإلمسبإلموأل أل إلس يسرس إلمم إلاستماهح.
 -2تري إلاسيسرس إل ارإلسا ا تإلاام ءإلاسمتهال .
 -3ماري إلاسمسبإل مااليرعإلاسحي حإليهمهر.
 -4ا تمرتإلأليها إلاسمصإلاسموتريإل كإل ىإلاس حم .
 -5استا هحإلاسا مكإلاسممرسباإلمكإلااهجرزإل تيإلاسمستألرا.
 -6ت الهحإلاسما مرعإلاس ايت إل كإلاسيسرس إل تيإلاسمستألرا.
ُ -7سيإلاسيماإلإسىإل سمه :إلتياسكاإل تماهاك.

وصف المخطوط
تيإل-يممتإلاّ-إلاسم

إل ىإلال اإلمسبإل رم إلم إلاسموأل ألإل هللك :إل

النسخة األولى:إلمستو إلم تيت إل اياتبإلير ترإليتي يإل()1452إل تتتهللرإلس مت إل امتت اإلتاعإل()44إل
س تتأل اياإل يما تتت إل()15إل مت ت إل تتكإلاسس تتأليإلاس ام تتتاإل تي تتعإليو تتألإلمست ت إلي تترسمييإلا ست ت تاإليرس تتتالمرءإل
اسام ا اإل يامإلاس مرعإليرس

إلا ممياإل اسمسو إليوألإلمؤسحهراإل يمزمرإلسهرإليرسيمزإل( ) .إل

النسننخة الثانيننة:إلمستتو إلم تي ت إل اياتتبإلير تترإليتتي يإل()221إل تتتتهللرإلس م ت إل امتتت اإلتاعإل()43إل
س تتأل اياإل يما تتت إل()17إل مت ت إل تتكإلاسس تتأليإلاس ام تتتاإل تي تتعإليو تتألإل-إس تتىإلم تتتإلم تتر-إلمايت ت اإل ي تترسمييإل
ا س تاإل سيإلهت يإلاسيإلاسمرسباإل يمزمرإلسهرإليرسيمزإل(ب) .إل
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النسننخة الثالثننة:إلمستتو إلم تي ت إل اياتتبإلير تترإليتتي يإل()220إل تتتتهللرإلس م ت إل امتتت اإلتاعإل()42إل
س تتأل اياإل يما تتت إل()18إل مت ت إل تتكإلاسس تتأليإلاس ام تتتاإل تي تتعإليو تتألإل-إس تتىإلم تتتإلم تتر-إلمايت ت اإل ي تترسمييإل
ا س تاإليرستالمرءإلاسام ا إليرس

إلا ممياإل سيإلهت يإلاسيإلاسمرسباإل يمزمرإلسهرإليرسيمزإل(ج) .إل

نسح المخطوط
النسخة (أ)

النسخة (ب)
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النسخة (ج)

ثانيا /القسَ التحقيقي
ً

رسالة في قوله تعالى الزاني ا ينكح إا زانية أو مشركة اآلية

إلإلإلإلاسممتإلّاإل س يإل ىإل يرتعإلاسته إلا ألحىاإل يات:إل اتإل ر إل -زإل رئ إل -إل كإلس ي

1إل

ش ِرَك ًة  2إلا ه 3ا إل ر إلاامري إلاسيهتر ن :إل" ه إلاسمياتإل
اسم ي :إلالزِاني َا َي ْن ِك ُح إِا َزِان َي ًة أ َْو ُم ْ
يرسم روإلاس ألءاإل هؤ إلإسىإلمهكإلاسزامكإل

إلاسزمرإلإالإليزامه اإل اسزامه  4إل إلهزمكإليهرإلإالإل از اإل هلل إل

رست"6-5إلإلامتهى .إل

-1إلسر أل إلم إلاسمسو :إلب.إل إل
-2إلس ي إلاسم ياإلا ه :إل .3إل
-3إليتاه إلاسمسو :إلجإلم إلاسموأل أل .إل
-4إلسر أل إلم إلاسمسو :إل .إل
-5إلاسيهتر ناإل م ايإلاستمزه :إل/4إل.99إل إل
-6إلإل ر إلاي إلاستمجهتإل كإلمر هت :إل" سرتعإلم إلجه إلاس حلاإل م إلجه إلاسمامى؛إل مرإل سرتعإلم إلجه إلاس حلاإل
مرإلإلت يإل كإلتحسهيإل

إلسحلإلاسم روإلم إلاس مرهرعإلاستكإلالإلتستام إلإالإل كإلاسم

اإل

ٍ
مرإلسحسرتإلم إلجه إلاسمامىإلمهمئتإلالإلهزمكإلاسزامكإلإالإليزامه إل إلم ي اإل اسزامه إلالإلهزمهرإلإالإل از إل إلم يفاإل هؤ إلاسمامىإلإسى:إل
إلميهي.إل

سهز إلاسزامكإليزامه إل إلم ي اإل سهز إلاسزامه إل از إل إلم يف.إل هللتاإللرهلليإلاسحسرتاإل هللتاإل ىإلتاتهيإل
استمجهت:إل/13إل.260
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إلإلإلإلإل ر إل رت إلاسي ي 1إل-ميهإلمإلر إل ج إلاسحسرت إلستالست إليرسمحه ي إل ى إلج از إلاسزمر إليرسزامه إل
إلمتا حإلاسمهكإلمهمئت 2إلاس ألئرعإلاستكإلتتماحإلم إل

اسم ي :-إل" الإل سرتإل ه إلم إلمهاإلاسإلر ه ؛إل
اسزامكإلالإلاسمرته "3إلامتهى .إل
إلإلإلإل

:إلهللتاإلإ ري إلإسىإليتإلإلمرإلتهللبإلإسه إليامإل ريمكإلاس رفإل كإليهر إلاسحسرتإلم إلسز يإل

اس ر ه اإلمهاإل ر :إل" سا إل سرتعإل م إلالإلهحهت4؛إل م إلما يإل إلاس األئإلإتاإل ر إلزامهإلرإلت
زامه إل هتإلر" 5إلامتهىا إل هلل إلميمك إل ى إل إلاسزامك إلماها إلهلل  :إلاس األئ إلاسمو
اسزمراإل اس ألءإلاس رتيإلمم إل كإلت فإلاسمرس إلالإله

إلاسم أل ء إل

ص 6إلمر إلمير ي إل

إلإالإلزمراإل اسم أل ء إليتسفإلاس ألءإلالإلت

إلإالإل

زامه اإل ا سمر:إلالإلهزمكإلاسزامك7إلإالإليزامه اإلسر .8إلإلإلإل إل
إلإلإلإل يهر إلاسيتإلاستنإل ريإلإسه إلتسفإلاسحرت :9إل إلاس ر ه إلإممترإلهللتكإل تىإلتاتتهيإل ت إلاس ت يإل
مستام إل كإلماهات اإل مكإلاسمحك؛إلس م 10إليمامىإلاسمهك11اإل متا حإلاسمهكإلمهمئتإلإممرإلهلل إلاس ألئرعإل

-1إل مسإلاسته إل ممتإلي إلس همر إلي إل مر إلير راإل ر إلإمرمرإليري رإل كإلاستحسهيإل اسحا إل
:إلسألحكإلاسمزي يإل

إلاسم سىإلوألهبإلزاتعاإل اهيهلليإلاس الهياإل

يإلاس ر إلاساييه اإل اهيإلتسفاإلمسبإلإسىإلجتإلعاإل ايفإليري إل مر إلير راإل وتإلاسا يإل

ح إلت مهتعإل ي إلاسسا تإل متنإليأم :إلاسا يإلاسييرمكاإل اساريفإلاسور رمكاإل رت إلاسي ياإل اسحرئحإل كإل

جمهكإلاسا ياإل هبإلاسور اه اإل محتكإلاسالا ه .إلت كإلسم :إل940هللت.إلهملي:إلاسممرئكاإلأليارعإلاسممحه :إل221ا إل ي إلاسسا تاإليسرس إل كإلماي إلسحلإلج يك:إل-163
 .164إل
-2إل كإلاسمسو إلج:إل ك.إل إل
-3إلهمليإل يإل رت إلاسي يإل كإلتحسهيعإلاسمسمىإل(تحسهيإلاي إل مر إلير ر):إل .241-240/7إل
-4إل كإلاسمسو إلج:إلالإلهحهتع.إل إل
 -5إل ر إلاسا م نإل كإلمر هت :إل" كإل

ًّ
إلماتتاإليهر؛إل
ي إلاسوييإلالإلهحهتإل رئت

إلاسزامكإلمه إلهزمك إلإلالإلهزمكإلإالإلزامه اإل تاإلاسالرمك" .إلمر ه إلاسا م ناإل ما إلمر ه إلاي إل

استمجهت:إل/13إل .261إل
كإلال إلهْم ِ ا إلإِ َّال َ ِ
 -6إل إل ر إل ي إلاسمس إلاسمجر اكإل كإل" ممرإلهسأ إل م إل س :إلِ َّ 
إلم ْ ِيَ إل َّ
إلم ْ يِفإل إل كإلهللتاإل ج ي إل ...:اسالرمك:إل إل
إلهْم ِ ُم َهرإلإِ َّال َا
اسزامَِه ُ َ
إلال َ
اسزام َ َ ُ
إلز ٍ إلَ ْ ُ
إلزامَه إلَ ْ ُ
َ
اسم روإلهللرهللمرإلاسجمرااإل اسمامى:إل مهمرإلا تي رإل كإلاسزمرإل هكإلمال اإل هللتاإل

إلاستمرفإل اي إلزهتإل ساهتإلي إلجيهياإل ي نإلمال إلتسفإل

إلاي إل يرسإل كإل متإل سه ".إلاسم عإل كإل

اسايآ إلاس يهي:إل .355إل
-7إلسر أل إلم إلاسمسو :إلج.إل إل
8إل-إل ر إلاس رزي مكإل كإلمر هت :إل" س إل( هلل إل رست)إلهللتاإلإتاإل ر إلاسمياتإلم إل(الإلتم ا)إلاسمهكاإل ماتاإل ر إلاسمياتإلاسمحكإل إله زيإلمرإلت ي.إل ه إلا سىإل إلهار :إلإتاإل ر إلاسمحكإل
يمامرعاإل اسمياتإلاس ألء:إله زيإل

إلاس يإلورسهرإل

إلاسحرئت إل تأم ".إلمر ه إلاس رزي مكإل ىإلاسيهتر ن:إل .74/3إل

-9إل ن:إلاامريإلاي إل مر إلير رإل رت إلاسي ي.إل
-10إل كإلاسمسو إل :إلس .إل إل
 -11إل ر إل رت إلاسي يإل كإلتحسهيع:إل" ه إلاسمحكإليمامىإلاسمهكاإل تإل ي إلي اإل اسميم إل ىإللرهلليهللراإل اسم يإلمو
َْ م ِ م اإلا ْ َهرم ِ
ىإلمْم ُ ْإليإل دم إلهتمر إلاسمسر مرعاإل هؤهتإل م إلإلسئ إل
َ ُ
ََ

صإليرسسيبإلاستنإل يتإل ه اإل إلممس خإليا س إلتارسى:إل

إلتسفاإل ار :إل( س إلسحرواإل آويعإلم رواإل اسميايإلالإلهمييإلم ال)".إلتحسهيإلاي إل مر إلير ر:إل .241/7إل
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استتكإلييمترإلت تتي1إلمت إلاس ازمتتكإلمستتاي إلاإل هللتكإلالإلهتاتهإل إل مهترإليأليهتتحإلاسزمتراإل ت إلتتاتهإل 2إلاسم ألت ء إل

إلت ت 3إلزامه ت إل ت لغ و  4وذل و كم و تق و هن و ا للص و  :ال تأك و أيه و الص و

حرام و  ،ف و النه و

يتعلق ب ألكالت املستقبلة ،وه تصد عنه 5غري ص .
تتتا:إلاسمه تتكإل ت ت إلاسزم تتر6اإل مإلا إلت جت ت إلإسهت ت إلم

ت ت إلرإلي تتح إلاسزم تتر؛إلإالإل إلمتاإلات ت إلاس ألئ تترعإل

اسمستتتاي اإل هلل تتكإلتمتم ت إلاس ت ت اإليرهتتيإل تتح إلاسزمتتر7اإل هلل تتتاإلهلل ت إلاسست تيإل تتكإلاستايه تتيإليرس ألئ تترعإلت إل
اسزمهتترع8اإل تتر إلاال ت تتريإل تتىإلاسمرتتته 9إلساتتتيإلاستتتا

إلاسمتتر ؛إل م ت إل ج تزاءإلم ت إلآوتتيإلاسمرتتتكإل

إلاسمستاي  .10إل
إلإلإلإلهللتاإلآوي11إلمرإل م إل كإلت جه إل م اإل كإلاسماريإلياتإل يمرا:إل إل
األول/إل إلاسمتتترياإله ت اإلس ستتتاير إل هتتتر12اإل اسمم ت إل ه ت إلهستتر نإلاسمهتتكإل تتكإلاستا تتح13إل
يرس ألئتترعإلاسمستتتاي إل هتتتر؛إل رس ر هت إلممت ات إل تتىإلتاتتتهيإلاسمحتتكإل هتتتر.إلالإلهاتتر :إلالإلمست يإلاسمستتر ا اإل
-1إل كإلاسمسو إلج:إله تي .إل
-2إل كإلاسمسو إلج:إلهتاه  .إل
إل إل
-3إل كإلاسمسو إل :إله

.إل إل

-4إلجرءإل كإلمر ه إلاس ف:إل إلسر :إل"إتإل تإلهزمكإلاسزامكإليرهيإلزامه ؛إلها يإل متهللمرإليرسزمرإل هجه إلا وياإل نإلس إلسيإلهاهتإلسزيإل إلالإلهمييإلهللتعإلاس
هملي:إلاسهرمكإلاساز همكاإلاس فإل

إلم

ي اإل اسم يإلسهسإل تسف".إل

عإلاس رف:إلاس م :إل .321إل

-5إل كإلاسمسو إل :إلمم .إل إل
-6إل ن:إل تسفإلمتا حإلاسزمرإلاسممهكإل م إلهلل إلاس ألئرعإلاستكإلتم

إلم إلاس األئإلالإلاسمرته اإل هللتعإلاس ألئرعإلهم إل إلتاكإليرس ألءإلاسسحرمكإل(اسزمر)اإل هم إل إلتاكإليرهيإل

ح إلاسزمر.إل إل
-7إل ر إلاسا ج نإل كإلمر هت :إل" س إل( هلل إل رست)؛إل

إلاا ر إلير ٍ
ح؛إل مرإلميىإل إلاسزامه إل تإلهم مهرإلاسيج إلاساحهفاإل اسزامكإل تإلهم اإلاساحهح إل هتز جهر".إلمر ه إلممكإلاسته إل

هبإلزاتع:إل.194/6إل إل
-8إل ن:إلالمتمر إل اإلاس ألئرعإليرهيإل ح إلاسزمر.إل ييإل رت إلاسي يإلي حلإل(اس ألئرع)إل سيإلهاييإلي حلإلاسزمهرعإل كإل س إل–اسسريح:-إل"

إلمتا حإلاسمهكإلمهمئتإلاس ألئرعإلاستكإل

تتماحإلم إلاسزامكاإلالإلاسمرته .إلهملي:إلاسمصإلاسمماحإلص:إل9إلم إلهللتاإلاسيما.إل إل
-9إل ن:إل كإل

إل رت إلاسي يإل–اسسريحإلت يع:-إل(الإلاسمرته ).إلمهاإلا ت يإل ىإلمحكإلتا حإلاسمهكإليرس ألئرعإلاسمرته اإل سيإلهمفإلتا ا إليرس ألئرعإلاسمرسه ؛إل

ر إلسينإلاسته :إل" جزاءإلم إلآويإلاسمرتكإل
 -10إل ر إلاستحترزامك :إل" ه

اإلس مر إل مرإله

إلاسمر إل مرإل

إلاسمستاي ".إل إل
اإلس ستاير .إل ه إلمليإلال إلاسمر إلاستىإلهت إل ههرإلاسمترياإلهلل إلزمر إلاست يإل ماهات إل جزاءإلمتار ي إلم إل اويإلاسمرتكإل

إل ائ إلاسمستاي ".إلاستحترزامكاإلموت يإلاسمارمك:إل.163
-11إل كإلاسمسو إلج:إلاره .إل إل
-12إل ر إلاسمييت:إل" ا يإل إلاسأل بإلم إلاسمهكإليممزس إلم إلا ميإلهجينإل ىإلسحل إل مرإلجينإل ىإلسحلإلا مي".إلاسمييتاإلاسماتتب:إل .135/2إل
13إل كإلاسمسو إلج:إلاستا هح.إل إل
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تتد إلاسمتتترياإليتترس اإل تتكإلمه تزإلاسمحتتكإلهمتتتليإلاسمتتر إل هتتتراإلس ت اءإل تتر إلم تتتيإلرإل ههمتتراإل إلماها ت إل
ترزااإل تتما تحإلاس ر ه ت إليتترسمليإلإستتىإلاسمتتر اإليو ت فإلاسمهتتك؛إلستممت ت 1إلس ستتتاير ؛إل متترإلما ت :إل
مجت إل
امتمريإلاالستاير إلإسه إلمويجإلس

إلاس ر ه  .إل

يإل

إلإلإلإلإلإلالثنناني/إل إلستتز يإلاس ر ه ت إل تتىإلتاتتتهيإلاسوييه ت إلإممتترإلهتتتيإل تتىإلمتترإلتهللتتبإلإسه ت إل تترمبإل
اس تتفإل تتكإلمال ت :إلهللتتتىإلس مهتتتتن.إلم ت إل ت إلاسمهتتتتنإلماها ت اإل

اسهتىاإلالإلههتنإلآوي.2إلسه زيإلم إل
إالإليزامه إلسرإلا .إل

إلمامتترع:إلهللتتتىإلس مهتتتتنإلي تتتسفإل

إلاس األئإلزامهإلرإل ت إلاسم ألت ء إلزامهت اإل ه ت :إلالإلهزمتكإلاس ازمتكإل

إلس مت إلينإلاهتتيإلستتهتإل تتىإلمترإلماتتحإلاسمماإلات إل 3إل تتكإل تيوإلاس تترف4اإل تر إلاس تيهف5إل -تتتإلسإل

سيع:-إل"إتاإل يإليعإل
إل

حه إل إلاعإلي إلمامىإلم تيهإلرإل تكإل تهر إل ات إل إل

إل كءإليمرإل ه إلمامىإلاس

اهيهللمر:إل هيإلممت إل تكإل تيفإلاس رت إل إلتستفإلاس تكءإلم

ت فإليت تفإلاس تح إلمتر إلتا تحإلتستفإلاسمامتىإل

ي اإلالإليسيي .إلمال إلإتاإل ع:إلتييعإلمتتي ير.إلتيترتيإلممت :إل مت إلم

تييفاإلالإليسيبإلتييف6".إلامتهىإلاسمياتإلمم .إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل إل

ت فإليرسمتتي يه إلمتر إلتا تحإل

إلإلإلإلإلإلإلإل لهيإل م إلإتاإل ه :إلزمرإليزامه إل( جتبإل إلت ت 7إلاسم ألت ء إلم

ت

إليرسزمترإلمتر إلتا تحإلزمترعإل

يهراإلالإليسيبإلزمرعإليهر1اإل إلسر إل كإل سمرإلالإلهزمكإلاسزامكإلإالإليزامه )2؛إلالستارم إل سمر:إل تتإلزمترإلهللتتاإل

-1إل كإلاسمسو إل :إلستموت  .إل
 -2إل ر إلاسجيجرمك:إل" ...ه إلاسمامىإل ىإلاستايهمإل إلاس تربإلهللتىإلس متاه اإل سهسإلهللتىإلسم إل تاهللياإل رسماأل فإل اسماأل فإل ه إلمتمرسير إلاره إلاستمرسب" .إلمر ه إل
اسجيجرمكإل ىإلاس رف :إل 141/1إل هملي:إلاساز همكاإلاس فإل

إلم

عإلاس رف:إلس م :إل.15إل(موأل أل)اإلمر ه إل هبإلزاتعإل ىإلتحسهيإلاسيهتر ن:إل156-155/1اإل

مر ه إلاس هرب:إل193/1
-3إل كإلاسمسو إل :إلاسمماار .إل إل
إل كإلاسم روإلاست يإل هلليإلاسميتتئ إليرسوألي ؛إل يإلهسمتإلإالإلسهيإلسهتا.إل ما إل ر إلاسريمإلم إلا ه إلتمحهيإلا

-4إل ر إلاسجيجرمكإل" ...ا
اسزمر إلت ياإل مامرالر؛إلزجياإلسهيإل

حإلرءإلم إلاست يإل اامراإلم إلممر م إل

إلاسحرم اإل ستسفإل ي إلاسزمرإل اس يف.إل م إلاليإل يعإلمرسفإل–يمم إلاّ -إلممر م إلاسم ه يه إليرسحرم اإل تإلما إليامإل

مري إلااجمراإل كإل

اسمتهللب إل ىإل إلس مي اإل إلسم إل ريإلم إل سهرئهرإل سبإلم روإلاسحرسحاإل مرسفإلم إل ياتإلاسمرسإلم إلا تيريإلاس حرء إلإالإل كإلاسته " .إلمر ه إلاسجيجرمكإل ىإلاس رف :إل94/1اإل
ر إل رت إلاسي ي:إل" ج إلمرإلت ي:إل إلاسم ر

إل

ات لِ ْل َخ ِب ِ
ينإل ر ه إلتزهللهتإل كإلم روإلاسيررهر؛إل
إلا سح إل اسملرياإل اسمورسح إلسيبإلس محي إل اال تياحاإل هلل إلملهيإل س :إلا ْل َخ ِبيثَ ُ
يث َ

إتإلجا إلاسزمرإل ههرإل ته إلاس يفإل كإلاسايا".إلتحسهيإلاي إل مر إلير ر:إل .240/7إل
-5إلهلل إل ممتإلي إلمممتإلي إل مياإل هربإلاسته إل اسوحرجكإلاسم ين:إل رتكإلاساتر إل

رمبإلاست رمهفإل كإلا تبإل اس ر اإلمسيت إلإسىإل يه إلوحرج .إل ستإل م أإليم ياإل يم إل

إسىإلي تإلاسي ياإلم إلت رمهح :إل حرءإلاسر ه اإل مر ه إل ىإلتحسهيإلاسيهتر ناإلت كإلسم :إل1069هللت.إلهملي:إلمممتإلاسمم ناإلو
امت ي:إل.128إلإل إل
-6إلمر ه إلاس هربإل ىإلاسيهتر ن:إل/1إل193اإليت يفاإل هملي:إلا س سكاإلي وإلاسمارمك:إل/11إل .357إل
-7إل كإلاسمسو إلج:إله

.إل إل
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اس ازم تتكإلياحهحت ت ا ت ت إلسر هت ت إل هت ت 3؛إلإتاإل تتر إلير هت ترإل تتىإلمام تترعإلاسوي تتينإل م تترإلت هللمت ت إليا تتمإل تتريمكإل
اس رف4اإل الإلهوتصإل تيإلاس ر ه إلي م إليمامىإلاسمهكإل مرإلهاتته إل يري إلاسحرت  .5إل
الثالث/إل م إل مرإلإ إلاسزامكإلم تحإل هلل إلماها إلمر إل هريإلاسمتتاإل تتاإلاسزامهت اإل ألءإلاس ازمتكإل

إلإلإل

مر 6إلم يست إلاسزمرإل(س زامه إلمر إلم يستهرإلاسزمر)7إلإمرإلسر :إلإ إل ر إلزمرهللرإليتسفإلاس ألءاإل إلممتمتك:إل
إ إل ر إلي ألءإلاهيع .إل
إلإلإلإلإلإلإلإلإل هللتاإلالإلهمت كإليجا إلاس يإلس مهك؛إل
مر اإل د إل يهتإليرسزامه إلاسم

إلاس ألئرعإلاسمستاي إله زمهرإل متإلا متيه إل تىإل ت إل

إلي إل يإلرإل م إل تتيإلممهتر8إلزمترإل هتك:إلزامهت إل تي رإلمتتىإلتتت ب.

9إل

مر:إل هيتإليرسزامكإلمال إلتسفإل تمت ك10إلاس ر ه إل ىإل إلمر .إل إل
إلإلإلإلإلإلإلإلهللتا11اإل استنإلهمسيإلمرت إلاس ر ه إل إلهار :إلإ إلاسمياتإليرسزامكإل اسزامه إلم إل رتت إلتسف.1إل مرإل
متترإلهلل ت إلاسم تياتإل تتكإلاس ج ت إلاسموتتتريإلم ت إلمم ت إلاسم تتروإل تتىإلاسااتتت2اإل مهمئتتت:إل همم تتيإلاسحستترتإل تتكإل
جه 3إلاسمحه ي .إل

=

-1إل ر إلاي إل ر ي:إل"...إل هتاه إل إلاسمياتإلم إلسحلإلاسزامكإلاسمامىإلاالسمكإلالسيإلاسحر
اسحر

إل هلل إلمامىإلاست يسإليم تيعإلت إلمامىإلاسمت اإلإتإلهجبإل إلالإلهرح إل

إلس إل رئيتر :إل رئي إل م إلم تارإلم إلاسم تيإل ه إليتسفإليممزس إلاسحا إلاسمتريااإل تريبإله ي إلهتيبإل كإلإ رت إلم

إلاسمتاإلم إل ر

إل

إلاسيإل

اإل رئي إلتالست إل ىإلتاعإل

مت يس إليمتاإل ه إليت فإلاس رئي إلها ىإل ه إلجرمبإلا سمرءإلاستاس إل ىإلاست اع"إلاستميهيإل استم هي:إل .155/18إل
-2إلسر أل إلم إلاسمسو إل .
-3إل ر إلاساز همكإل كإلمر هت إل" س إل( اسالرمك:إل سرتإلاسمامىإل تاعإلإسىإل سفإلاسزامكإلالإلهزمكإلإالإليزامه )إل سرتعإل إلاسريمإلاسمهكإلميرسر اإلال إلمجيتإلااويرياإل ه
مهىإلاسزامكإل

إلاسزمرإلإالإليزامه اإل يرسا س.إل مرإلت يعإلاسارتكإل– تسإلسيع-إل هلل إللرهلليإلاسحسرتاإل هلل إلاسمياتإلم إل

تإلهزمكإلاسزامكإليرهيإلزامه ؛إلها يإل متهللمرإليرسزمر إل هجه إلا ويإل ن:إلس إلسيإلهاهتإلسزيإل إلالإلهمييإلهللتعإلاس
ر هي".إلاس فإل

إلم

إل رمبإلاستايهبإل–ي وإلاّإليمس -؛إل م إلاهيإلمس ي؛إلإتإل

ي اإل اسم يإلسهسإل تسفاإل سهسإلايت إل م إله زيإلاس تبإل كإلاس ياإل

عإلاس رف.إلاس م :إل .321إل

-4إلهملي:إلمر ه إلاي إلاسممهيإل ىإلاس رف:إل212-211/3اإل اساز همكاإلاس فإل

إلم

-5إلهمليإلاسمصإلاسمماح:إلصإل()9إلم إلهللتاإلاسيما.إلإل إل
-6إلسر أل إلم إلاسمسو :إلج.إل إل
-7إلسر أل إلم إلاسمسو إل .
-8إل كإلاسمسو إلج:إل مهر.إل إل
-9إل كإلاسمسو إل :إلهت ب .إل
-10إل كإلاسمسو إل :إل همت ك.إل إل
-11إلسر ألإلم :إلج.إل إل
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إلإلإلإلالرابع/إل إلاسم روإلإمرإلاسااتاإل إلمأل حإلاست ألء.4إل تو ه ت إل تكإل ت يإلاسارئت إليترس ألءإلاسستحرمكإل
اليإلت ىإلاسحسرتإلالإلهلهيإلس إل جت إلستتاتاإل تد إل تع:إلت ترهلليإلإستىإلتستفإلممت إلاس ت يإل تىإلاسمهتك؛إلإتإل
الإلمامتىإلس مهتكإل ت إلمأل تحإلاست ألءاإل ممت إلمترإلهللت إلميترو؛إليت إلمستتم 5إلإل متر:إل مترإلاسمرمت إل تىإلهللتتتاإل
اسمم ت ؟6إل هلل ت إلإل تتر إلويتإلتياإلمس ت إلرإلستايتتهاإلمتتر إلاس ازمتتكاإل ت يهو ت اإل يهتتر إلس ت ءإل تتمها ؟إل تتد إل ه ت :إل
اسمرمت 7إل ت إلاس ازمتتكإلإممتترإله ت إلماهات إلمتتر إلمير تتي إلاسزمتترإل است ألءإلاس تترتيإلممت إل تتكإلت تتفإلاسمرست إلالإل
=

-1إل ر إلاي إل ر ي:إل" تمممإل إله

إلاسمياتإلم إل س :إلَّ 
إلزامَِه إلإلإسب:إلم إل ر إلاسزمرإلت يرإلس إل ي إلااس يإل تو حإلي اإلاليإل س يإل ياتإلتز جإلامي إلم زم إل
اسزامِ َ
إلهْم ِ ُاإلإِ َّال َ
كإلال َ

س زمىإلمال إلاسيررهرإل متوتاعإلا وتا إل -الإله إلإالإلاهيإلمس مرعإلالإلممرس -إل مهىإلاّإلاسمس مه إل
يأم إلالإله ئيإلمر إلاسمس يإل ماممرإلهلل إل أ إل هلل إلاسزمراإل نإلاهيإلاسمؤممه ؛إل
كإلالإلهْم ِ اإلإِ َّال َ ِ
ا س :إلِ َّ 
إلم ْ ِيَ إلإلتمههتإل سهسإليت يهك؛إل
اسزام َ َ ُ
إلزامَه إلَ ْ ُ

إلاسمؤم إلالإله

إلتز جإلمال هرإليا س :إل مييإلتسفإل ىإلاسمؤممه اإل تيإلس إلمرإلهحهتإلت هه إل

إلاسزمرإلس إلت يراإل س إل تيإلمم إلس ر إل ىإلسيه إلاسح ت إل مرإل كإلسمر زإلي إلمرسف .إل

إلاسزامك-إليمامىإلم إلاسزمرإلس إل رت -إلالإله

إلمؤممرإل إلت ياإلس إل م ريإلااس ي".إلاستميهيإل استم هي:إل

.155/18
-2إل ر إلاي إل ر ي:إل"...اسم روإلهللمرإل اتإلاستز جإل مرإلجزيإلي إلاسمماا إلم إلاسمحسيه إلمال إلاسزجرجإل اسزمو ينإل اهيهللمر.إل مرإل يىإلسحلإلاسم روإلسيإله تكإل سيإلهستام إلإالإل كإل
ِ
ِ
رإلاْه َيإلعُ إلاسياي :إل 230إليمرءإل
إلمتَّ إل
إلزْ ج َ
ىإلتَْم ِ َا َ
إلي ْا ُت َ
اتإلاسز اجاإل مرإلاميالحإلز يإل م إلهأل حإل ىإلاس ألءإلإالإلم إلتحسهيإليامإلاسمحسيه إل س إلتارسى:إل إل َ َ إلتَم ُّ إلَس ُإلم ْ َ
إلمجيتإلاسااتإل ىإلاسمي إليز جإلالإلهم هرإلسم إليتإلهرإلإالإلإتاإلتو إليهرإلاسز جإلاسالرمكاإل ه إليماإلأل ه اإلسهسإلهللتاإلمم ".إلاستميهيإل استم هي:إل
إل
ىإلاتحرحإلاسحاهرءإل ىإل
 .153/18إل
-3إل كإلاسمسو إلباإل اسمسو إلج:إل جه  .إل
-4إلاوت فإلا

سه إلهلل إلهج زإلمم إلاس حلإلاسم تيفإل ىإلمامهه اإل إل ىإلجمهكإلمارمه إلإتاإلتاتتع؛إليمهاإله

إلاسم يإلاسمتا حإلي إلالريترإلس إل امتإلممهراإلإتاإلسيإله رمبإل

اس حلإلاسم تيفإل يهم اإل إلتسه إلهيجاإل متإلهللتعإلاسمارمكاإل سيإلهتاتيإلاسجمكإليهمهر؟إل ىإلال ال إل ا :إل إل
اسا إلا

/إلالإله اإل إلهياتإليرس حلإلاسم تيفإل-اسورسكإلم إلاسايهم إل م إلاسميجاإلاستنإلهيجاإل متإلمارمه اإل استنإلم إلاسمم إلمم إل ىإلجمهكإلاسمارمكإلاستا إل ههر-إلإالإل

امتاإلم إلمارمه اإلس اءإل ر إلهللتاإلاس حلإل ايتاإل كإلاسمحكإل إلاااليرعاإل هلل إل

إلمتىإلهتم إل
إل اليإلاسممحه اإل يامإلاس ر اه اإل اسماتزس اإل اسلرهلليه اإل ي اإلاست فإل كإلاسمسأس
ُ

م إلاستيجهاإلياتهرإل ىإليامإليأمتإلاسميجمرع .إل
اسا إلاسالرمك/إلهيىإليام يإلاسم تيف؛إل م إلالإلهج زإلإيات إلجمهكإلاسمارمكإلاستكإلهمتم هرإلاس حلإلاسم تيفإلي يألإل تيإلتاتيإلاسجمكاإلس اءإل ر إل ايتاإل كإلاااليرعإل إل كإلاسمحكاإل
ه

إل رساريإل كإل م س إل ىإل إلمرإلهت إل ه اإل هلل إل

إلمرسفإل يامإل

مري اإل اس ر اكإل اليإل تير اإل اسممري اإل يمإلاسماتزس اإل هلل إل

اسا إلاسالرسا/إله ا إلمم إلاس حلإلاسم تيفإل مايات إلجمهكإلمارمه إلإتاإل يتإل كإلسهرحإلاسمحكإلت إلاااليرعاإل هلل إل
اسمياتإلم إلسحلإلاسم روإلاس ايتإل كإلا ه اإلهلل إلهياتإلي إلاسااتاإل إلاس ألءاإل إل
تحسهيإلآهرع إلا م ري :إل179إسى183ا إل

إلاسجمه ي .إل

إليامإلاسممحه .إل يمرءإل ىإلمر إلسيحإلاوت فإلاسمحسي إل كإل

إلاسمامهه ؟إلإلهملي:إلمممتإل ي إلوزهياإل اليإلاوت فإلاسمحسيه إل كإلاسا ا تإلا

سه إلاس ر ه إل كإل

ك إلاسأل ه ا إلاستالالع إلاس حله إل اليهللر إل ك إلاستميرأل إلا م ري :إل124-119ا إل150ا إل يت إلاس هللرب إلأل ه ا إل الي إلاس ر إل ك إلاوت فإل

اسمجتهته :إل96-95اإل122اإل م ألحىإلاسو اإل اليإلاالوت فإل كإلاسا ا تإلا

سه :إل81-80اإل يتإلاس يهيإلمرمتناإل اليإلاسا ا تإلا

سه إلاس ر ه إل كإلاستميرألإل م ريإل

اسايآ :إل.163-162-161إل إل
 -5إل ن:إلمم هيإل ىإلتو هصإلاس ألءإليرسسحرمكإلمم ؛إلإوياجإلاس ألءإلاسجرئز إلاستنإلمم إلمرهلل إلميرواإل مم إلمرهلل إلممت باإل ه
ا ه إلاس يهم إلاسمهكإل

إلمأل حإلاس ألء؛إل م إلهتيتبإل ه إلاسمهكإل

إلاس ألءإلاسسإلحرمكاإل اسمهكإل

إلاس ألءإلاسجرئزإل ي راإل هللتاإليرستأ هتإلاهيإلميات.إلإل

-6إل ن:إلمرإلاستا كإلسمم إلاس يإل ىإلمامىإلاسمهك؟إل إل
-7إل ن:إل ىإلمم إلا ه إل ىإلمامىإلاسمهكإل كإل س إلتارسى:إل"الإلهم ا"إلإيات إلمامىإلاس ألءإلاسسحرمكإلم إلسحلإلاسم رو.إل إل
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إلإالإلزمر.إل مر:إلسز يإلاسمم إل ىإلاسماها إلإ إل جي إل كإلاس ازمتكإل جيت إل تكإلاسزامهت إل هتتر؛إلإتإل ت إل

ممهمرإلم تحاإل تإل معإل إلإيات إلاسمامىإلاسماهاك1إل ههمترإلماتر2إلتتؤتإلنإلإستىإلاس ر هت اإل إلاالمتمترا3اإل
مكإل إل م إلماها إلياتإلاسمزاه 4إلمتهللب5إلألرئح إلم إلا

سهه  .6إل

إل ىإل إلتو هصإلم يإلاسمهكإليت فإلاسمرس 7إلممرإلالإلهلهيإلس إل ج 8؛إلي إلاسميات:إلم إلا ترتعإل
تي ه ت ؛إل دم ت إلهستتمىإل تتكإل تتيفإلاس تتياإلزامهتتر.إل(تمتتعإلاسيستترس )9اإل( اّإلستتيمرم إل تتي.إل(س م ت سىإل
م تإلًّا
اسحرت ت إلستتينإلاستتته إلاسم تتينإل حتتكإل م ت )10إل تتر إلاسمؤستتف:إل رسهتتراإل ممإلاهتتراإلمؤسإلحهتترإلاسحاهتتي:إلمممتتتإل
ستتينإلاستتته اإليرستتألإلرإل تتفإلإلاست ت اي إل اسيجتترءإل إلالإلهؤاوتتتإليمتترإلت تإلعإل ه ت إلا هتترياإل إلألرتتعإلي ت إل
ا

ياإل

إلهجات إليتترعإلس تمهح إل متيعإلوتترياإل اسامرهت إلااسههت إل رئتت إلست إلإستىإلتايإلاسست يإليست ياإل

م إلهإلرإلمسإلمإلرإل ىإلسهإلتإلا مري).

11

-1إل ن:إلاسمامىإلاسماهاكإلس حلإلاسزمراإل هلل إلاس ألءإليرهيإلم روإل ي كاإل إلاسمامىإلاسماهاكإلس م رواإل هلل إلاسمو

صإليرس ألءإلاسسحرمك.إل

-2إل نإل كإل س إلتارسى:إل"إلاسزامكإلالإلهم اإلإالإلزامه "إل كإل س إلتارسى:إل"اسزامه إلالإلهم مهرإلإالإل از " .إل
-3إل إ ري إلإسىإل م إلاسسريحإلمهاإل ر :إل"اسزامكإلم تحإل هلل إلماها إلمر إل هريإلاسمتاإل تاإلاسزامه اإل ألءإلاسزامكإلمر إلم يست إلاسزمرإلس زامه إلمر إلم يستهرإلاسزمرإلإمرإلسر :إلإ إل
ر إلزمرهللرإليتسفإلاس ألءاإل إلممتمك:إلإ إل ر إلي ألءإلاهيع".إلهمليإل
-4إل ن:إلمكإل إل

إل

إلاسم مفإلص:إل13إلم إلهللتاإلاسيما.إل إل

فإلاسزامكإليرسزمرإلياتإلاالمتهرءإلم إل ا ا إلاسزمراإل اسمزاه إل مهرإليرم يافإل إلممهمرإل

إلا ويإلهاتييإلماها .إل إل

-5إل كإلاسمسو إل :إلتتهللب.إل إل
 -6إلير تيري:إل" إل إلاسمترياإله

اإلس ستاير إل هتراإل اسمم إل ه إلهسر نإلاسمهكإل كإلاستا حإليرس ألئرعإلاسمستاي إل هتر".إلهمليإل

إلاسم مف إلص 11:إلم إلهللتاإلاسيمااإل

ير تيريإل إلسحلإل(اسزامك)إلم تح.إلهملي إل يإلاي إل ر ي إل كإلاسهرمكإلي يإل( :)7إلص12اإل اسهرمكإلي يإل( :)11إلص 13إلم إلهللتاإلاسيما .إل ر إلاي إل مهيإلاسمرج :إل"اسمترياإل
م ت اإلسمجيتإل ا إلاسمر اإل إلاالستاير اإل إلسهمرإل ىإلسيه إلاال تيافإلاس حلكإل ىإلاوت فإلا

ا إل ه ".إلاي إل مهيإلاسمرجاإلاستايهيإل استميهي:إل .82/1إل

-7إل ن:إل إلمم إل س إلتارسى:إل(الإلهم ا)إل (الإلهم مهر)إل ىإلاسمهكاإل تو هصإلاسم روإليرس ألءإلاسسإلحرمكإلت إلاهيعإلم إلاس ألءإلاسجرئزإل ي ر.إل
-8إلإل ن:إلهلل إل

إلتاهف؛إلال تاريعإلإسىإلتسه اإل إل ج إل ي كإل نإلاستالس  .إل

-9إلسر أل إلم إلاسمسو إل  .إل
-10إلسر أل إلم إلاسمسو :إل اإل م إلاسمسو :إلب.إل
-11إلسر أل إلم إلاسمسو :إلباإل م إلاسمسو :إلج .إل
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الخاتمة إل
إل
اسممتإلّإليبإلاسارسمه اإل اس
آس إل

إل اسس يإل ىإلسهتمرإلمممتإلورتيإلا ميهترءإل اسميست ه اإل

تىإل

مي اسريإلإلاسمهرمه اإل يات :إل
ياتإل ياء إلهللتعإلاسيسرس اإل تماهاهراإلمو صإلإسىإل هلليإلاسمترئمإلا ته  :إل
 -1استأ هتتتإل تتىإلاسحهتتيإلاس تتمهاإلسم تياتإلاّإل -تتزإل ج ت -إلم ت إلاسا تيآ إلاس تيهياإل متتيصإل
ئم إلااس يإل ىإلتسف.
-2

يتإلاسم مفإل-يمم إلاّ-إل كإليسرست إلهللتعإلمرإلهم ألإلتهلل إلاساري إل هللمتت اإل هتييت إل
ىإلاالستميرألإلاس مهاإلم إلآهرعإلاس تربإلاسازهز.إل

 -3تمتتكإلاسست فإلمت إل متترءإلا مت إلااست مه إليرسميهت إلاسح يهت اإل ت إل

تتم إلإالإلس ت يإل

اّ -تتزإل جت ت -إل ت ت يإليست ت س إلإل م تترإلاهيهللم تترإلمت ت إلاس ت ت يإل هت ت إلاه تتيإلما ت ت ياإل
ورتتتكإلس تماهتتحإل استتتت هحإل اتترإلس ا ا تتتإلاسا مه ت إلاسماتيتتي اإل استتتكإلتاتتتإلمه ت از إلاسحهتتيإل
اس مهاإلس ا ي.
 -4هللتتعإلاسيستترس إل ممت تجإلج هت إل تيمإل ههتترإلم تتمحهرإلآسهت إلاستتميرألإلاسم تتيإلاسحاهتتكإلمت إل
ا ه إلاس يهم .
-5

تمعإلهللتعإلاسيسترس إلاسمستت ىإلاسا متكإلس ميم ت إلاستتكإل ر تهرإلاسمؤستفإل-يممت إلاّإل

تارسى-إل رسمر تإل اس ريوإل كإلو ت إلمكإلاسمصإلتتؤاليإل هت إل امت إل الهتي اإل همات إلسمترإلمتكإل
ماتعإل يم إلالار ت إلاس و ه إل اسمجتماه .
آويإل اس
اسممتإلّإل الإلإل ا
اسميس ه اإل

إل اسس يإل ىإلسهتمرإلمممتإلإلورتيإلا ميهرءإل
ىإلآس إل
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المصادر والمراجع
القر ن الكريَ ،برواية اإلماَ حفص عن اإلماَ عاصَ. -1أثر اختالف المفسرين في القواعد األصولية اللغوية في تفسير يات األحكاَ .محمد عبد
السالَ أبو خزيَ .ط .2/دار اليسر1429 .ه.َ2008-
 -2أثر ااختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء .مصطفى الخن .ط .2/مؤسسة
الرسالة-بيروت1424 .ه.َ2003-
 -3أثر القواعد األصولية اللغوية في استنباط أحكاَ القر ن .عبد الكريَ حامدي .ط .1/دار ابن
حزَ-بيروت1429 .ه.َ2008-
 -4أثر اللغة في اختالف المجتهدين .عبد الوهاب عبد السالَ طويلة .ط .2/دار السالَ-القاهرة.
1420ه.َ2000-
 -5أحكاَ القر ن .أحمد بن علي الرازي الجصاص .تحقيق :محمد الصادق قمحاوي .دار إحياء
التراث العربي-بيروت1405 .هن.
 -6أحكاَ القر ن .محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي المالكي .تحقيق :محمد عبد القادر عطا.
دار الكتب العلمية-بيروت .ط 1424 .3/هن .َ2003 -
 -7أضواء البيان في إيضاح القر ن بالقر ن .محمد األمين الجكني الشنقيطي .دار الفكر-بيروت.
 1415هن.َ 1995 -
 -8األَ .أبو عبد اهلل محمد بن إدريا الشافعي .دار المعرفة-بيروت1410 .هن.َ1990-
 -9إمتاع الفضالء بتراجَ القراء فيما بعد القرن الثامن الهجري .إلياا بن أحمد حسين .ط.1/
دار الندوة العالمية للطباعة1421 .هن.َ2000 -
-11

اانتصاف فيما تضمنه الكشاف ،ابن المنير اإلسكندري .ط .3/دار الكتاب العربي-

بيروت1407 .هن.
-11

أنوار التنزيل وأسرار التأويل .ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل البيضاوي .تحقيق :محمد

عبد الرحمن المرعشلي .ط .1/دار إحياء التراث العربي-بيروت1418 .هن.
-12

إيضاح المكنون ْيل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .مصطفى بن عبداهلل

القسطنطيني .دار الكتب العلمية-بيروت1413 .هن .َ1992 -
-13
-14

التحرير والتنوير .محمد الطاهر بن عاشورالدار التونسية للنشر -تونا 1984 .هن.
التقرير والتحبير .أبو عبد اهلل شما الدين محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج.

ط .2/دار الكتب العلمية-بيروت1403 .هن .َ1983 -
-15

حاشية السيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد زين الدين أبي الحسن الجرجاني على

الكشاف .د.ط .داغر الفكر.
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حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ،المسماة :عناية القاضي وكفاية الراضي على

تفسير البيضاوي .شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي .د.ط .دار صادر -بيروت.
حا شية العالمة الفاضل أبي الفضل القرشي المشهور بالكازروني على البيضاوي .د.ط .دار

-17

الكتب العربية الكبر-:مصر.
حاشية القونوي .عصاَ الدين إسماعيل بن محمد الحنفي .على تفسير اإلماَ البيضاوي.

-18

ومعه حاشية ابن التمجيد .مصلح الدين مصطفى بن إبراهيَ الرومي الحنفي .تحقيق :عبد اهلل
محمود عمر .د.ط .دار الكتب العلمية-بيروت.
حاشية الكشف عن مشكالت الكشاف .عمر بن عبد الرحمن القزويني .مخطوط .دون

-19

بيانات.
حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي .محمد بن مصباح الدين

-21

مصطفى القوجوي الحنفي .تحقيق :محمد عبد القادر شاهين .ط .1/دار الكتب العلمية-
بيروت1419.ه.َ1999-
خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر محمد أمين بن فضل اهلل بن محب الدين بن

-21

محمد المحبي الحموي .د.ط .دار صادر-بيروت.
خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر .محمد أمين بن فضل اهلل الحموي .د.ط .دار

-22

صادر – بيروت.
الداات اللفظية وأثرها في استنباط األحكاَ من القر ن الكريَ .علي حسن الطويل .ط.1/

-23

دار البشائر اإلسالمية-بيروت1427 .ه.َ2006-
رسالة في معرفة لفظ جلبي .أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى .تحقيق:

-24

صفاء صابر مجيد البياتي .د.ط .مجلة فاق الثقة والتراث-العراق.
روح المعاني في تفسير القر ن العظيَ والسبع المثاني .شهاب الدين محمود بن عبد اهلل

-25

الحسيني األلوسي .تحقيق :علي عبد الباري عطية .ط .1/دار الكتب العلمية-بيروت1415 .
هن.
-26

صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر .محمد الصغير األفراني المراكشي.

د.ط .طبع على الحجر بالقاعدة المغربية.
-27

طبقات الحنفية .علي بن أمر اهلل الحنائي .تحقيق :صالح محمد أبو الحاج .ط .1/مركز

العلماء للدراسات وتقنية المعلومات.
-28

الكشف عن مشكالت الكشاف .عمر بن عبد الرحمن القزويني .مخطوط .برقَ.2296 :

مكتبة األوقاف العامة-بغداد.
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مختصر المعاني (مختصر لشرح تلخيص المفتاح) .سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني.

ط .1/دار الفكر-قَ 1411 .هن.
-31

مسند اإلماَ أحمد بن حنبل .أبو عبد اهلل أحمد بن حنبل .تحقيق :شعيب األرنؤوط .د.ط.

مؤسسة قرطبة-القاهرة.
-31

معجَ المؤلفين .عمر بن رضا كحالة .مكتبة المثنى -بيروت .د.ط .ودار إحياء التراث

العربي-بيروت.
-32

المقتضب .محمد بن يزيد بن عبد األكبر المعروف بالمبرد .تحقيق :محمد عبد الخالق

عظيمة .د.ط .عالَ الكتب-بيروت.
-33

الناسخ والمنسوخ في القر ن الكريَ .أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزَ األندلسي.

تحقيق :عبد الغفار سليمان البنداريدار .الكتب العلمية – بيروت .ط 1406 .1/هن.َ1986-
-34

فضال
النكت في القر ن الكريَ (في معاني القر ن الكريَ واعرابه) .أبو الحسن علي بن ّ

المجاشعي .تحقيق :عبد اهلل عبد القادر الطويل .ط .1/دار الكتب العلمية-بيروت1428 .ه-
.َ2007
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