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احلؿد هلل رب اًمعوعملم، واًمصالة واًمسالم قمغم اعمبعقث رمحي 

ًمؾعوعملم، وقمغم آًمف وصحوسمتف واًمتوسمعلم هلؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، 

  :أمو سمعد

 وزوضمتف طمقاء إمم إرض ومنن اهلل شمعومم عمو أهبط آدم 

أهبطفام قمغم اًمتقطمقد واإلظمالص هلل شمعومم دون ؾمقاه، وكشل قمغم 

ذًمؽ ذريتفام، واؾمتؿر إمر قمغم ذًمؽ قمنمة ىمرون، يمام ىمول اسمـ 

كان بني آدم وكوح عرشة قرون، كؾفم : )–ريض اهلل قمـفام –قمبوس 

(عذ اإلسالم
( )

 .

طمقٌ أفمفروا  ٪صمؿ طمدث اًمنمك سمعد ذًمؽ ذم ىمقم كقح 

اًمغؾق ذم صوحلقفؿ وقمَبودهؿ، طمتك اكتفك هبؿ ذًمؽ إمم قمبودهتؿ مـ 

 ًمدقمقهتؿ إمم شمقطمقد اهلل، ومؽون دون اهلل شمعومم، وملرؾمؾ اهلل كقطمًو 

أول رؾمقل سمعٌ عمؼوومي اًمنمك سموهلل، واًمدقمقة إمم قمبودة اهلل شمعومم 

. وشمقطمقده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

صحقح :)وىمول  (2/442:)، واحلويمؿ (23/639: )أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمػسػمه ()

: ، وصححف إًمبوين ذم اًمسؾسؾي اًمصحقحي رىمؿ (قمغم ذط اًمبخوري ومل خيرضموه

 (.يمؾفؿ قمغم اإلؾمالم:)دون ىمقًمف  (3289)
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وىمد ذيمر اهلل شمعومم أؾمامء همٓء اًمرضمول اًمصوحللم، اًمذيـ 

: آهلي يعبدوهنؿ ويتؼرسمقن إًمقفؿ، ومؼول شمعومم ضمعؾفؿ ىمقم كقح 

 چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓچ 

[. 23:كقح]

صمؿ ىمقم ، صمؿ طمدث اًمنمك سمعد ذًمؽ ذم ىمقم هقد 

صمؿ شمقامم ذًمؽ ذم إمؿ وإىمقام ، صمؿ ىمقم إسمراهقؿ ،  صوًمح

سمعد ذًمؽ، ومؽؾام طمدث آكحراف قمـ اًمتقطمقد اًمذي ضموء سمف كبل 

أرؾمؾ اهلل إًمقفؿ مـ يدقمقهؿ إمم  مـ إكبقوء قمؾقفؿ اًمسالم

 :اًمتقطمقد، وقمبودة اهلل شمعومم، وشمرك قمبودة همػم اهلل، يمام ىمول شمعومم

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چ

[. 36:اًمـحؾ]   چڇ

ڻ  چ : وموًمنمك سموهلل شمعومم هق أقمظؿ اًمذكقب، يمام ىمول شمعومم

  ۓ  ۓ  ﮲  ےڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

 وًمذا يمون إكبقوء قمؾقفؿ ،]٤٨: اًمـسوء ]چ﮳  ﮴  ﮵      ﮶     

اًمسالم هؿ أسمعد اًمـوس قمـ اًمنمك وقمبودة همػم اهلل شمعومم، وذًمؽ أن  

اهلل اصطػوهؿ ًمؾتبؾقغ قمـف واًمدقمقة إمم شمقطمقده واًمؼماءة مـ اًمنمك 

ڇ ڍ ڍ  ڌ چ وأهؾف، يمام ىمول شمعومم قمـ إسمراهقؿ 

، وعمو يمون [٢٦: اًمزظمرف] چڌ  ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ 

ذًمؽ هق اعمتؼرر ذم كصقص اًمؽتوب واًمسـي، ويمون ىمد وردت سمعض 
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إطموديٌ وأصمور اًمتل فموهرهو يدل قمغم كسبي رء مـ اًمنمك إمم 

 ڦ ڄ چ :وزوضمتف طمقاء، وذًمؽ ذم شمػسػم ىمقًمف شمعومم آدم 

ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ  

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

-١٨٩: إقمراف] چڳ ڳ  ڳڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ

١٩٠  .]

وىمد شمـوىمؾً يمثػم مـ يمتى اًمتػسػم وهمػمهو شمؾؽ إطموديٌ 

وزوضمتف طمقاء، دون متحقص هلو  وأصمور ذم كسبي ذًمؽ إمم آدم 

سمؿعرومي صحقحفو مـ وعقػفو، وهؾ مو ورد مـ أصمور ممو أظمذ قمـ 

سمـل إهائقؾ أم ٓ؟ ًمذا أطمببً أن أمجع شمؾؽ إطموديٌ وأصمور 

وأىمقم سمدراؾمتفو ومتققز صحقحفو مـ وعقػفو، وأىمقال اًمعؾامء ذم 

: تػسر قوله تعاىل): اعمراد هبو وشمقضمقففو، وىمد ضمعؾً ذًمؽ سمعـقان

 (   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)

  (. دراسة عؼدية

 :مشؽؾة البحث

شمؽؿـ مشؽؾي اًمبحٌ ذم ورود قمدد مـ إطموديٌ وأصمور ذم 

وزوضمتف طمقاء، واًمتل شمدل ذم  شمػسػم أيي اًمؽريؿي سمآدم 

فموهرهو قمغم كسبي اًمنمك إًمقفام، ممو ضمعؾ اًمؽثػم مـ اًمعؾامء 
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وهذه ): يستشؽؾ أيي سمـوء قمغم شمػسػمهو سمذًمؽ، يمام ىمول إًمقد

أيي قمـدي مـ اعمشؽالت٪ وًمؾعؾامء ومقفو يمالم ـمقيؾ وكزاع 

(قمريض
()

 :ـ ، وىمول رؿمقد روو ـ سمعد أن ذيمر اإلؿمؽول ذم أيي
ـْ سَمْعِض اًمَصَحوسَمِي ) َكو إًَِمْقِف، وَمُفَق َمو ُرِوَي قَم ؿْمَؽوُل اًَمِذي َأَذْ َوَأَمو اإْلِ

َيَي ذِم آَدَم َوطَمَقاءَ  ْٔ ـْ َأَن ا ٌٍ َمْروُمقٍع َأْيًضو ِم ، ()(َواًمَتوسمِِعلَم، َوذِم طَمِدي

وهذه أيي شمعتؼم مـ أؿمؽؾ آيوت اًمؼرآن اًمؽريؿ٪ ): وىمول أسمقؿمفبي

ٕن فموهرهو يدل قمغم كسبي اًمنمك ٔدم وطمقاء، وذًمؽ قمغم مو 

كػس آدم : ذهى إًمقف مجفقر اعمػنيـ مـ أن اعمراد سموًمـػس اًمقاطمدة

)() وموطمتوج إمر إمم دمؾقي ذًمؽ يمؾف، ويمشػ اإلؿمؽول اًمذي ،

أؿمور إًمقف سمعض اعمػنيـ، سمجؿع إطموديٌ وأصمور اًمقاردة ذم 

شمػسػم أيي اًمؽريؿي، ومتحقص صحقحفو مـ وعقػفو، ومـوىمشي 

أىمقال اًمعؾامء ـ مـ متؼدمل اعمػنيـ وهمػمهؿ ـ ذم شمقضمقففؿ ًمتؾؽ 

 .إطموديٌ وأصمور

 :حدود البحث

يتـوول اًمبحٌ إطموديٌ اعمرومققمي وأصمور اًمقاردة قمـ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.9/139: )روح اعمعوين ذم شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ واًمسبع اعمثوين عمحؿقد إًمقد ()

(. 9/439: )عمحؿد رؿمقد روو( شمػسػم اعمـور)شمػسػم اًمؼرآن احلؽقؿ  ()

(. 209ص : )اإلهائقؾقوت واعمقوققموت ذم يمتى اًمتػسػم ٕيب ؿمفبي ()
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ک گ گ گ گ ) : اًمصحوسمي واًمتوسمعلم ذم شمػسػم ىمقًمف شمعومم

، وذًمؽ مـ ظمالل يمتى ( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

اًمتػسػم اعمعتؿدة ذم كؼؾ أصمور، وأىمقال اًمعؾامء ذم شمػسػم أيي 

 .اًمؽريؿي

 :أمهقة البحث وأسباب اختقاره

احلوضمي إمم متحقص إطموديٌ وأصمور اًمقاردة ذم شمػسػم - 1

. أيي اًمؽريؿي

شمـقع أصمور اًمقاردة قمـ اًمصحوسمي واًمتوسمعلم ذم شمػسػم أيي -2

. اًمؽريؿي 

 .وطمقاء قمـ اًمقىمقع ذم اًمنمك سموهلل شمعومم شمـزيف آدم -3

شمعدد أىمقال اعمػنيـ ذم اعمراد سمؤيي اًمؽريؿي، ممو يستدقمل - 4

 .مجع إىمقال وسمقون اًمؼقل اًمراضمح ذم اعمراد سمؤيي

 : إجراءات البحث

مجع إطموديٌ وأصمور اًمقاردة ذم شمػسػم أيي اًمؽريؿي مـ -1

. مظوهنو ذم يمتى اًمتػسػم اعمعتؿدة وهمػمهو

  شمصـقػ أصمور اًمقاردة طمسى ىموئؾفو ؾمقاء اًمصحوسمي - 2

 .أو اًمتوسمعلم

دراؾمي يمؾ واطمد مـ هذه إطموديٌ وأصمور دراؾمي - 3
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: طمديثقي، وذًمؽ يمام يكم

ختريٍ احلديٌ أو إصمر مـ اًمؽتى اعمسـدة ؾمقاء يمتى - أ

. اًمتػسػم أو احلديٌ

إذا مل أضمده ذم اًمؽتى اعمسـدة ومنين أيمتػل سمعزو اًمسققـمل -ب

ًمف ذم اًمدر اعمـثقر٪ طمقٌ قمزى سمعض أصمور إمم شمػسػم قمبد سمـ محقد 

. واسمـ مردويي وهمػممهو ممو هق أن ذم قمداد اعمػؼقد

اًمؽالم قمغم رضمول اإلؾمـود، واقمتؿدت ذم اًمؽالم قمغم - ضمـ

اًمرضمول قمغم مو ذيمره اسمـ طمجر ذم شمؼريى اًمتفذيى، وىمد أظمرج قمـ 

. ذًمؽ قمـد احلوضمي

احلؽؿ قمغم إؾمـود إصمر سموًمصحي أو اًمضعػ طمسى مو - د

. يتضح زم مـ ظمالل دراؾمي رضمول اإلؾمـود

اًمعـويي سمسقوق أيي اًمؽريؿي وشمـووًمف سموًمدراؾمي اًمتحؾقؾقي - 4

. وكحق ذًمؽ مـ خمتؾػ ضمقاكبف يموًمؼراءات وشمـقع اًمضامئر 

ذيمر مذاهى اًمعؾامء مـ اعمػنيـ وهمػمهؿ ذم اعمراد سمؤيي -5

. اًمؽريؿي وشمقضمقف مو ورد مـ إطموديٌ وأصمور

 أيي اًمؽريؿي، طمسى مو ومسػمسمقون اًمؼقل اًمراضمح ذم ت- 6

، ، ودًٓمي اًمسقوقيتضح زم مـ ظمالل دراؾمي إطموديٌ وأصمور

. أىمقال اعمػنيـو
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 :خطة البحث

شمتؽقن ظمطي اًمبحٌ مـ مؼدمي ومتفقد وومصؾلم وظمومتي، 

: وذًمؽ يمام يكم

. وومقفو مشؽؾي اًمبحٌ وطمدوده وأؾمبوب اظمتقوره : ادؼدمة

.  قمصؿي إكبقوء قمؾقفؿ اًمسالم: التؿفقد

إطموديٌ وأصمور اًمقاردة ذم شمػسػم أيي اًمؽريؿي، : الػصل األول

: وومقف صمالث مبوطمٌ

إطموديٌ اًمقاردة ذم شمػسػم أيي اًمؽريؿي، وومقف : ادبحث األول

: مطؾبون 

. طمديٌ ؾمؿرة : اعمطؾى إول

. طمديٌ اسمـ زيد : اعمطؾى اًمثوين

. أصمور اًمقاردة قمـ اًمصحوسمي : ادبحث الثاين

: وومقف صمالصمي مطوًمى 

. إصمر اًمقارد قمـ ؾمؿرة سمـ ضمـدب : اعمطؾى إول

. أصمور اًمقارد قمـ أيب سمـ يمعى : اعمطؾى اًمثوين

. أصمور اًمقاردة قمـ اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـفام: اعمطؾى اًمثوًمٌ

: أصمور اًمقاردة قمـ اًمتوسمعلم : ادبحث الثالث

: وومقف مطؾبون

أصمور اًمقاردة قمـ اًمتوسمعلم ذم شمػسػم أيي سمآدم : اعمطؾى إول
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. وطمقاء

أصمور اًمقاردة قمـ اًمتوسمعلم ذم شمػسػمهو سمام ؾمقى : اعمطؾى اًمثوين

 .ذًمؽ

ؾمقوق أيي اًمؽريؿي، وأىمقال اًمعؾامء ذم شمػسػمهو ، : الػصل الثاين

: وومقف  مبحثون

ؾمقوق أيي اًمؽريؿي، وأصمر ذًمؽ قمغم اخلالف ذم : اعمبحٌ إول

 : مطوًمىصمالصميوومقف  ،شمػسػمهو

. اًمؼراءات اًمقاردة ذم أيي وأصمرهو ذم شمػسػمهو :اعمطؾى إول

 . اًمؼقل سموًمقصؾ واًمػصؾ ذم أيي وأصمره ذم شمػسػمهو:اعمطؾى اًمثوين

 .شمـقع اًمضامئر ذم أيي وأصمره  ذم شمػسػمهو :اعمطؾى اًمثوًمٌ

: أىمقال اًمعؾامء ذم شمػسػم أيي اًمؽريؿي، أرسمعي مطوًمى: ادبحث الثاين

. اًمؼوئؾقن سملن اعمراد هبو آدم وطمقاء: اعمطؾى إول

. اًمؼوئؾقن سملن اعمراد هبو منميمق ىمريش: اعمطؾى اًمثوين

. اًمؼوئؾقن سملن اعمراد هبو اجلـس: اعمطؾى اًمثوًمٌ

. اًمؼقل اًمراضمح ذم هذه اعمسلًمي :اعمطؾى اًمراسمع 

. وومقفو أهؿ اًمـتوئٍ واًمتقصقوت: اخلامتة

 .الػفارس
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 عصؿة األكبقاء عؾقفم السالم

إكبقوء واًمرؾمؾ قمؾقفؿ اًمسالم ذومفؿ اهلل شمعومم وأيمرمفؿ سموًمـبقة 

واصطػوهؿ ومقزهؿ قمغم ؾموئر اًمبنم، وطمػظفؿ مـ يمؾ مو يؼدح ذم 

كبقهتؿ مـ اًمـؼوئص واًمذكقب، ًمتتحؼؼ احلؽؿي مـ إمر سموٓىمتداء 

واًمتلد هبؿ، يمام ذم ىمقًمف شمعومم ـ سمعد ذيمر مجؾي مـ إكبقوء قمؾقفؿ 

ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ  ېئ  چ -:اًمسالم 

 .[٩٠: إكعوم] چېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  

هل طمػظ اهلل شمعومم ٕكبقوئف : وقمصؿي إكبقوء قمؾقفؿ اًمسالم

قمؾقفؿ اًمسالم ـ مـ اًمقىمقع ذم يمؾ مو يؼدح ذم كبقهتؿ وشمبؾقغفؿ ـ 

. ()مـ اًمـؼوئص وارشمِؽوب اًمذكقب واعمعويص

ومػل اجلُؿؾي يمؾ مو يؼدح ذم ): ىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي

.  ()(كبَقهتؿ وشمبؾقغفؿ قمـ اهلل ومُفؿ مَتػؼقن قمغم شمـزهيفؿ قمـف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(.  2/164: )اإلرؿمود إمم صحقح آقمتؼود ًمؾػقزان:اكظر  ()

: حمؿد رؿمود ؾمومل.د: مـفوج اًمسـي اًمـبقيي ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي، حتؼقؼ ()

(1/472 .)
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قمغم كبِقـو وقمؾْقِفؿ - قمصؿي إكبِقوء ): وىمول احلوومظ اسمـ طمجر

طِمْػُظفؿ مـ اًمـؼوئص، وخَتصقصفؿ سموًمؽامٓت -: اًمَصالة واًمَسالم 

(اًمـػسقي، واًمـٍمة واًمَثبوت ذم إمقر، وإْكزال اًمَسؽقـي
()

  .

 شمعومم اهلل مـ ًمطػ) :ذم شمعريػف ًمؾعصؿي هل اخلػوضملوىمول 

 آظمتقور سمؼوء مع اًمنم قمـ ويزضمره اخلػم، ومعؾ قمغم اًمـبل حيؿؾ

(ًمالسمتالء حتؼقؼو
()

. 

وموٕكبقوء ـ قمؾقفؿ اًمسالم ـ معصقمقن مـ اخلطل ذم شمبؾقغ 

اًمرؾموًمي، ومـ اًمقىمقع ذم اًمـؼوئص، ومـ يمؾ مو يؼدح ذم كبقهتؿ 

. ودقمقهتؿ

وذم شمػصقؾ مسوئؾ اًمعصؿي قمـد اًمعؾامء كزاع وأىمقال متعددة، 

إٓ أن اعمتلمؾ ذم ذًمؽ جيد أن اًمعؾامء ىمد أمجعقا قمغم سمعض اعمسوئؾ 

 :واظمتؾػقا ذم اًمبعض أظمر، وسمقون ذًمؽ يمام يكم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.11/502)ومتح اًمبوري ذح صحقح اًمبخوري ٓسمـ طمجر ( )

 (.39/ 4)كسقؿ اًمريوض ذم ذح ؿمػوء اًمؼويض قمقوض  ()
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 :عصؿتفم يف تبؾقغ الرسالة-1

ذم - قمؾقفؿ اًمسالم - ممو اشمػؼً إمي قمؾقف قمصؿي إكبقوء

حتؿؾ اًمرؾموًمي وذم شمبؾقغفو٪ طمقٌ كؼؾ إمجوع اًمعؾامء قمغم ذًمؽ يمثػم 

 .مـ اًمعؾامء يموًمؼويض قمقوض وؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي وهمػممهو

 اًمبالغ ـمريؼف يمون مو ذم إمي وأمجعً): قمقوض اًمؼويض ىمول

 ٓ سمف، هق مو سمخالف مـفو رء قمـ اإلظمبور مـ ومقف معصقم أكف

(همؾطو وٓ ؾمفقا وٓ قمؿدا وٓ ىمصدا
()

. 

 قمؾقفؿ اهلل صؾقات إكبقوء إن): شمقؿقي اسمـ اإلؾمالم ؿمقخ وىمول

 رؾموٓشمف شمبؾقغ ورم ؾمبحوكف، اهلل قمـ سمف خيؼمون ومقام معصقمقن

 ومقام واًمعصؿي....أوشمقه مو سمؽؾ اإليامن وضمى وهلذا إمي، سموشمػوق

(اعمسؾؿلم سموشمػوق ظمطل ذًمؽ ذم يستؼر ومال صموسمتي اهلل قمـ يبؾغقكف
()

 .

قمؾقفؿ اًمسالم ـ  ذم حتؿؾ ـ وممو يدل قمغم قمصؿي إكبقوء 

اًمرؾموًمي وشمبؾقغفو، مو ورد ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ وضمقب اإليامن سمؽؾ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ): شمعومم مو أكزل قمؾقفؿ يمام ذم ىمقًمف

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( . 123/ 2):  اًمشػو ذم أظمبور اعمصطػك، ًمؾؼويض قمقوض()

(. 10/289):  جمؿقع اًمػتووى()
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ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 .[137-136: اًمبؼرة]    (ڳ ڳ ڳ ڳ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ): وىمول شمعومم

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

 .[285:البؼرة]   (ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

 اعمؼصقد مـ هبو حيصؾ اًمتل هل ًمألكبقوء اًمثوسمتي اًمعصؿي وهذه

 اًمذي هق واًمرؾمقل اهلل، قمـ اعمـبئ هق اًمـبل ومنن واًمرؾموًمي٪ اًمـبقة

 يبؾغقكف ومقام واًمعصؿي شمعومم، ومؽالمهو خمؼم قمـ اهلل شمعومم، اهلل أرؾمؾف

اعمسؾؿلم وٓ زًمؾ سموشمػوق ظمطل ذًمؽ ذم يستؼر ومال صموسمتي٪ اهلل قمـ
()

.  

 :عصؿتفم من الؽػر والرشك باهلل تعاىل-2

وأمجع اًمعؾامء يمذًمؽ قمغم أن إكبِقوء ـ قمؾقفؿ اًمسالم ـ 

ك، وىمد كؼؾ اإلمْجوع قمغم  معصقمقن مـ اًمقىمقع ذم اًمُؽْػر واًمنِمْ

ك مجؾي مـ  قِمْصؿي إكبِقوء ـ قمؾقفؿ اًمسالم ـ مـ اًمؽػر واًمنِمْ

. اًمعؾامء، يموجلرضموين وؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي وهمػممهو

وأَمو اًمؽػر وملمْجعً إَمي قمغم قمصؿتفؿ مـف همػم ): ىمول اإلجيل

أن إزارىمي مـ اخلقارج ضمقزوا قمؾقفؿ اًمذكى ويمؾ ذكى قمـدهؿ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 10/290):  اكظر جمؿقع اًمػتووى()
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(يمػر
()

 .

 مـف قمصؿتفؿ قمغم إَمي وملمْجعً اًمؽػر وأَمو) :اجلْرضموين ىمول

(ذًمؽ ذم مـفؿ ٕطمدٍ  ظِمالف وٓ وسمعدهو، اًمـبَقة ىمبؾ
()

 .

ومػل اجلُؿؾي يمؾ مو يؼدح ذم ): وىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي

(كبَقهتؿ وشمبؾقغفؿ قمـ اهلل ومُفؿ مَتػؼقن قمغم شمـزهيفؿ قمـف
()

 .

ومام يمون مـفو يمػًرا ـ أي اًمذكقب ـ ومال كعرف ): وىمول أمدي

(ظمالوًمو سملم أهؾ اًمنَمائع ذم قمصؿتفؿ قمـف
()

. 

ومعصؿي إكبقوء ـ قمؾقفؿ اًمسالم ـ مـ اًمؽػر واًمنمك سمعد 

اًمـبقة فموهرة ذم يمقن سمعثتفؿ وكبقهتؿ إكام هل ذم اًمدقمقة إمم شمقطمقد 

اهلل وقمبودشمف، واًمـفل قمـ ود ذًمؽ مـ اًمنمك سموهلل شمعومم، يمام ىمول 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ): شمعومم

 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

. [36:اًمـحؾ]   (ڑ ڑ ک ک ک ک گ

وٓؿمؽ أن اًمعصؿي مـ اًمنمك ؿمومؾي ًمؾنمك سمـققمقف إيمؼم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 359-358ص):  اعمقاىمػ ًمإلجيل()

. (134ص) اعمقاىمػ ذح ()

(. 1/472):  مـفوج اًمسـي()

(. 1/225):  اإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم()
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وإصغر٪ إذ اًمنمك يطؾؼ قمغم يمال اًمـققملم، يمام هق فموهر ذم يمثػم 

.  مـ كصقص اًمؽتوب واًمسـي

 : وأمو ىمبؾ اًمـبقة ومؼد اظمتؾػ اًمعؾامء ذم ذًمؽ قمغم ىمقًملم

قمصؿتفؿ مـ ذًمؽ ىمبؾ اًمبعثي صقوكي عمو : اًمؼقل إول

اصطػوهؿ ًمف مـ مؼوم اًمـبقة، وىمد ذهى إمم ذًمؽ مجؾي مـ اًمعؾامء 

مـ اعمتؽؾؿلم وهمػمهؿ، طمتك ادقمك اًمبعض اإلمجوع قمغم ذًمؽ يمام 

. شمؼدم ذم يمالم اجلرضموين

ضمقاز ذًمؽ قمؾقفؿ ىمبؾ كبقهتؿ، ًمؽقن اًمؼرآن : اًمؼقل اًمثوين

قمؾقفام اًمسالم ـ أهنام ـ اًمؽريؿ ىمد أظمؼم قمـ سمعضفؿ يمؾقط وؿمعقى 

يموكو قمغم ديـ ىمقمفام ىمبؾ اًمبعثي، ومؼول شمعومم قمـ ًمقط ذم دظمقًمف ذم 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ): ديـ إسمراهقؿ ـ قمؾقفام اًمسالم ـ

، وىمول شمعومم قمـ [26:اًمعـؽبقت](   ڑ ک ک ک ک گ گ

ٹ ):  أكف ىمول ًمؼقمف عمو دقمقه إمم اًمرضمقع إمم مؾتفؿؿمعقى 

 .[89 :إقمراف] (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

وىمد ذهى إمم ذًمؽ ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي، وسمسط اًمؽالم 

 أن: اًمتحؼقؼ): قمغم ذًمؽ ذم أيمثر مـ مقوع، وممو ىموًمف ـ رمحف اهلل ـ

 ذم طمتك ىمقمف ظمقور يمون مـ ًمرؾموًمتف يصطػك إكام ـ ؾمبحوكف ـ اهلل

 مل ضمفول، منميملم ىمقم سملم كشل ومـ هرىمؾ، طمديٌ ذم يمام اًمـسى،

 سموًمصدق معرووًمو يمون إذا ديـفؿ، مثؾ قمغم يمون إذا كؼص قمؾقف يؽـ
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 يعرومقن مو وشمرك وضمقسمف، يعرومقن مو وومعؾ وإموكي،

 أطمد يذيمره مل وهلذا مـفؿ٪ اًمؼبقل قمـ ُيـَِػر مو هذا ذم وًمقس...ىمبحف

(ىمودطًمو اعمنميملم مـ
()

. 

وىمد اؾمتدل ـ رمحف اهلل ـ قمغم ذًمؽ سمام شمؼدم مـ أيوت ذم طمقار 

 أن قمغم دًمقؾ فموهره): ًمؼقمف، وقمؾؼ قمغم ذًمؽ سمؼقًمف ؿمعقى 

ڑ ): ًمؼقهلؿ ىمقمفؿ٪ مؾي قمغم يموكقا معف آمـقا واًمذيـ ؿمعقبو

ٿ ٹ ٹ ( )چ چ چ): ؿمعقى وًمؼقل،    (ڑ ک ک ک

 قمغم ومدل    (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ): وًمؼقًمف، (ٹ

 .(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ): وًمؼقًمف ومقفو، يموكقا أهنؿ

ڃ ): وًمؼقًمف هبو٪ اًمتؾقث سمعد مـفو أكجوهؿ اهلل أن قمغم ومدل

 ىمقمف٪ قمغم قموئًدا اًمضؿػم يؽقن أن جيقز وٓ، (ڃ چ چ چ چ

 ًمف اعمحوور هق وٕكف٪ (پ پ) :سمؼقًمف ومقف سح ٕكف

 ومقف يدظمؾ أن جيى وهذا آظمرهو، إمم  (  ٿ ٹ ٹ ٹ): سمؼقًمف

ڌ ڎ ڎ ڈ ): إسمراهقؿ ؾمقرة ذم هذا ومثؾ اعمتؽؾؿ،

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

...([13: إسمراهقؿ ]أيي    (گ ڳ
()

 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 15/30):  جمؿقع اًمػتووى()

(. 15/29):  اعمرضمع اًمسوسمؼ()
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وهذا اًمذي ذهى إًمقف ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي هق اًمذي شمدل 

مع  قمؾقف أيوت ـ يمام شمؼدم ـ ٓؾمقام مو ورد ذم ىمصي ؿمعقى 

ىمقمف، ًمؽـ هذا ًمقس ذم مجقع إكبقوء ـ قمؾقفؿ اًمسالم ـ٪ إذ إن مـ 

إكبقوء مـ قمصؿف اهلل ىمبؾ سمعثتف مـ قمبودة إوصمون، يمام يمون ذًمؽ 

  أكف ذيمر ومو): ، وإمم ذًمؽ أؿمور ؿمقخ اإلؾمالم سمؼقًمفًمـبقـو 

 وًمد ؾمقد ومنكف كبل٪ ًمؽؾ يؽقن أن جيى ٓ إوصمون، إًمقف سُمِغَضً

 يؽقن هلؿ كبقة ٓ اًمذيـ اًمؽػر أهؾ سملم يـشل اًمذي واًمرؾمقل آدم،

 وسموًمـٍم واهلدى، سموًمعؾؿ ًمف اهلل شمليقد ضمفي مـ همػمه، مـ أيمؿؾ

 .وإسمراهقؿ كقح يمون يمام واًمؼفر،

ڦ ڦ ڄ ): ىمقًمف مثؾ ذم إًمقفام إمر اهلل يضقػ وهلذا

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ) ، [26: احلديد ] أيي  (ڄ

 رؾمقل أول كقطًمو أن وذًمؽ  ، [33: قمؿران آل ] أيي   (گ

(اعمنميملم إمم سمعٌ
()

. 

 :عصؿتفم من الوقوع يف الذكوب-3

اظمتؾػ اًمعؾامء ذم قمصؿي إكبقوء ـ قمؾقفؿ اًمسالم ـ مـ اًمقىمقع 

ذم اًمذكقب، ومؿـفؿ مـ مـعفو مطؾؼو، ومـفؿ مـ مـع اًمصغوئر دون 

ىمول ؿمقخ اًمؽبوئر، ومـفؿ مـ مـع اإلىمرار قمؾقفو دون ومعؾفو، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.15/31):  جمؿقع اًمػتووى()
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 اًمرؾموًمي سمتبؾقغ يتعؾؼ مو همػم ذم اًمعصؿي وأمو): اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي

 ذم ومتـوزقمقن سموًمسؿع؟ أو سموًمعؼؾ صموسمً هق هؾ كزاع ومقف ومؾؾـوس

 إكام اًمعصؿي هؾ أم مـ سمعضفو أو واًمصغوئر اًمؽبوئر مـ اًمعصؿي

 ذم إٓ سموًمعصؿي اًمؼقل جيى ٓ أم ومعؾفو؟ ذم ٓ قمؾقفو اإلىمرار ذم هل

 اعمبعٌ ىمبؾ واًمذكقب اًمؽػر مـ اًمعصؿي دمى وهؾ؟ ومؼط اًمتبؾقغ

(؟ٓ أم
()

. 

ويؿؽـ إمجول أهؿ أىمقال اًمعؾامء ذم هذه اعمسلًمي ذم اًمؼقًملم 

 :اًمتوًمقلم

 يمبوئرهو قمصؿتفؿ مـ اًمذكقب مطؾؼو: اًمؼقل إول

 شمعومم اهلل وخموًمػي مقاىمعتفو قمـ جيؾ اًمـبقة مـصى ٕن وصغوئرهو٪

 اعمعصقي وىمقع مع جيقز ٓ وذًمؽ هبؿ، سموًمتلد أمركو وٕكـو قمؿدا،

 يمؾفو أومعوهلؿ شمؽقن أن مـف يؾزم هبؿ سموٓىمتداء إمر ٕن أومعوهلؿ٪ ذم

 .ذًمؽ مـ رء سمنصمبوت اًمقاردة وإطموديٌ أيوت وشملوًمقا ـموقمي،

وهذا اًمؼقل هق اعمشفقر قمـ ـمقائػ مـ أهؾ اًمبدع مـ 

وهمػمهؿ إؿمعريي وسمعض اعمعتزًمي مـ ويمثػم اًمشقعي
()

. 

 ومـعفو إيمثرون، ومجقزهو اًمصغوئر ذم واظمتؾػقا: )اًمـّقوي ىمول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.10/292):  جمؿقع اًمػتووى()

(. 4/248):  اكظر اعمرضمع اًمسوسمؼ()
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(ومقفو اًمقاردة اًمظقاهر وشملوًمقا مـفو، سموًمعصؿي وىمطعقا اعمحؼؼقن،
()

. 

مـ إكبقوء ـ قمؾقفؿ  اًمصغوئر وىمقع ضمقاز :اًمؼقل اًمثوين

وإظمبور مـ كسبي سمعض  اًمؼرآن ذم ورد مو سمدًمقؾ ـ٪ اًمسالم

 ويرضمعقن مـفو ومقتقسمقن قمؾقفو، يٍمون ٓ ًمؽـفؿ اًمذكقب إًمقفؿ،

 هبؿ آىمتداء ويؽقن قمؾقفو، اإلسار مـ معصقملم ومقؽقكقن قمـفو٪

 .مـفو اًمتقسمي ذم

وهذا اًمؼقل ىمقل مجفقر اًمعؾامء، مـ اًمصحوسمي واًمتوسمعلم، 

. وقمؾقف أيمثر اًمعؾامء مـ اعمحدصملم واًمػؼفوء وأهؾ اًمؽالم وهمػمهؿ

 مـ إكبقوء قمصؿي قمغم اعمسؾؿقن أمجع ):ىمول اًمؼويض قمقوض

اإلمجوع  ذًمؽ ذم اجلؿفقر ومستـد، اعمقسمؼوت واًمؽبوئر اًمػقاطمش

 سمدًمقؾ همػمه ومـعفو، سمؽر أيب اًمؼويض مذهى وهق ذيمركوه، اًمذي

 اؾمحوق، أسمق إؾمتوذ واظمتوره، اًمؽووّمي ىمقل وهق، اإلمجوع مع اًمعؼؾ

 ذم واًمّتؼصػم اًمّرؾموًمي يمتامن مـ معصقمقن أهّنؿ ظمالف ٓ ويمذًمؽ

(اًمّتبؾقغ
()

. 

 مـ اًمّرؾموًمي سمعد قمصؿتفؿ قمغم اإلمجوع: )احلوضمى اسمـ وىمول

 اًمؽبوئر مـ قمصؿتفؿ قمغم واإلمجوع، إطمؽوم ذم اًمؽذب شمعّؿد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.7/407):  رووي اًمطوًمبلم وقمؿدة اعمػتلم ًمؾـقوي()

(. 2/144):  اًمشػو ًمؾؼويض قمقوض()
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(اخلّسي وصغوئر
()

. 

ومنن اًمؼقل سملن إكبقوء ): وىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي

معصقمقن قمـ اًمؽبوئر دون اًمَصغوئر هق ىمقل أيمثر قمؾامء اإلؾمالم، 

ومَجقع اًمَطقائػ طمَتك إَكف ىمقل أيمثر أهؾ اًمؽالم، يمام ذيمر أسمق احلسـ 

أمدي أَن هذا ىمقل أيمثر إؿمعرَيي، وهق أيًضو ىمقل أيمثر أهؾ 

اًمَتػسػم واحلديٌ واًمػؼفوء، سمؾ هق مل ُيـَْؼؾ قمـ اًمسؾػ وإئَؿي 

(واًمَصحوسمي واًمَتوسمعلم وشموسمعقفؿ إَٓ مو يقاومؼ هذا اًمؼقل
()

. 

وهذا اًمؼقل هق اًمراضمح ذم هذه اعمسلًمي، وإدًمي قمؾقف يمثػمة 

معؾقمي عمـ شمتبع كصقص اًمؼرآن واًمسـي، وٓؿمؽ أن اًمؼقل سمذًمؽ 

: مؼرون قمـد اًمعؾامء سملمريـ

 .اًمؼقل سمؿبودرهتؿ إمم اًمتقسمي واإلكوسمي مـ ذًمؽ اًمذكى- 1

 قمـ اًمذكقب مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ ؿمقئو ذم يذيمر مل شمعومم إن اهلل

 آدم يمؼقًمف شمعومم قمـ وآؾمتغػور سموًمتقسمي مؼروكو إٓ إكبقوء مـ كبل

 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) :وزوضمتف ـ قمؾقفام اًمسالم ـ

كقح  وىمقًمف شمعومم قمـ ،[23: إقمراف] (ڀ ڀ ڀ ڀ

 :( ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 100ص)اعمـتفك مع ذح اًمعضد  خمتٍم ()

 (.4/319):  جمؿقع اًمػتووى()
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 : وىمقًمف شمعومم قمـ اخلؾقؾ ،[47: هقد](   چ ڇ ڇ ڇ

، [82:اًمشعراء]   (ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ)

   ( ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ) :مقؾمك  وىمقًمف شمعومم قمـ

 .[16 :اًمؼصص]

 .اًمؼقل سمعدم إىمرارهؿ قمغم ومعؾ اًمذكى مفام يمون صغػما-2

 مجفقر قمؾقف اًمذي واًمؼقل): ىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي

 اًمعصؿي إصمبوت- اًمسؾػ  مـ اعمـؼقًمي ًممصمور اعمقاومؼ  وهق -اًمـوس

 جيقز إكف: يؼقل مـ قمغم واًمرد مطؾؼو، اًمذكقب قمغم اإلىمرار مـ

 قمغم شمدل إكام طمررت إذا سموًمعصؿي اًمؼوئؾلم وطمجٍ قمؾقفو، إىمرارهؿ

 قمؾقف أىمر ذكى وىمقع قمغم شمدل ٓ اًمـػوة وطمجٍ اًمؼقل، هذا

(إكبقوء
()

. 

- رمِحفؿ اهلل شمعومم - سمعض اًمعؾامء ): وىمول اًمشقخ اسمـ قمثقؿلم

إَن يمَؾ رء وصػ اًمـبل كػَسف سمف مـ اًمذكقب وموعمراد ذكقب : ىموًمقا

أَمتف ٓ ذكبف هق٪ َٕكف ٓ يذكى، ويمؾ ظمطقئي أووومفو ًمـػسف وموعمراد 

: ظمطويو أَمتف، وٓ ؿمَؽ أَن هذا اًمؼقل ومقف وعػ٪ َٕن اهلل ىمول

، ومنَن اًمعطػ [19: حمؿد]  (يت جث مث ىث يث)

يؼتيض اعمغويرة، وًمقس ذم ذًمؽ أُي ىمدح ذم أَن اًمَرؾمقل يؼع مـف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 10/293) : جمؿقع اًمػتووى()
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اًمذكقب اًمصغػمة٪ وًمؽـَف ٓ يؼُر قمؾقفو، صمؿ هق مغػقر ًمف، ومو أيمثر 

مو يؽقن اإلكسون سمعد اعمعصقي ظمػًما مـف ىمبؾفو ذم يمثػم مـ إطمقون، 

خيطئ اإلكسون ويؼع ذم معصقي صمؿ جيد مـ ىمؾبف اكؽسوًرا سملم يدي 

( وإكوسمي إمم اهللاهلل 
()

. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 3/51):  اًمنمح اعمؿتع قمغم زاد اعمستؼـع ٓسمـ قمثقؿلم()
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 ىحدوثىدمرةى:ىالمطلبىاألول

 طمدصمـو (33/305): مسـده ذم أمحد اإلموم ىمول-1

 قمـ احلسـ، قمـ ىمتودة، طمدصمـو إسمراهقؿ، سمـ قمؿر طمدصمـو اًمصؿد، قمبد

 وكان إبؾقس ـ هبا صاف حواء ولدت دا):  ىمول اًمـبل قمـ ؾمؿرة،

 فسؿته يعقش، فإكه احلارث؛ عبد سؿقه: ـ فؼال ولد هلا يعقش ال

(وأمره وحي الشقطان من ذلك وكان فعاش، احلارث عبد
()

. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : ختريج احلديث ()

أظمرضمف اسمـ ضمرير و اسمـ أيب طموشمؿ وأسمق اًمشقخ واسمـ مردويف واًمؽممذي واحلويمؿ 

. اًمؽومؾ ذم قمدي واسمـ اًمؽبػم ذم ، واًمطؼماينوصححف وواومؼف اًمذهبل

طمدصمـو : ، قمـ حمؿد سمـ سمشور ـ سُمـَْدار، ىمول(13/309) ذم شمػسػمه ومرواه اسمـ ضمرير

. قمبد اًمصؿد سمـ قمبد اًمقارث، سمف

اًمصؿد، سمف،  قمـ حمؿد سمـ اعمثـك، قمـ قمبد (5/267 ) ذم ؾمــفورواه اًمؽممذي

هذا طمديٌ طمسـ همريى ٓ كعرومف إٓ مـ طمديٌ قمؿر سمـ إسمراهقؿ، قمـ ): وىمول

. (ىمتودة، ورواه سمعضفؿ قمـ قمبد اًمصؿد، ومل يرومعف

: اًمصؿد مرومققًمو، صمؿ ىمول مـ طمديٌ قمبد (2/545): ورواه احلويمؿ ذم مستدريمف

 .(هذا طمديٌ صحقح اإلؾمـود ومل خيرضموه)

 اًمقارث قمبد سمـ اًمصؿد قمبد  ـمريؼ مـ( 5/1700) :اًمؽومؾ ذم قمدي اسمـ ورواه

 . مرومققموً  سمف

قمـ أيب ُزْرقَمي اًمرازي، طمدصمـو هالل  (5/1631: ) ذم شمػسػمهورواه اسمـ أيب طموشمؿ

= 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
=

 .سمـ ومقوض، طمدصمـو قمؿر سمـ إسمراهقؿ، سمف مرومققًموا

 سمـ قمؿر قمـ ومقوض سمـ ؿموذ ـمريؼ مـ( 7/215:)اًمؽبػم ذم اًمطؼماين ورواه

 . مرومققموً  سمف ، إسمراهقؿ

ـ مـ طمديٌ  (6/482): ورواه اسمـ مردويف ـ ومقام كؼؾف قمـف اسمـ يمثػم ذم شمػسػمه

. اعمعتؿر، قمـ أسمقف، سمف مرومققمو

 :رجال اإلسـاد

هق اسمـ قمبداًمقارث سمـ ؾمعقد، اًمعـؼمي مقٓهؿ اًمتـقري، أسمق ؾمفؾ : قمبداًمصؿد- 

(. 4080)رىمؿ  (1/356): اًمبٍمي، صدوق صمبً ذم ؿمعبي، مـ اًمتوؾمعي، اًمتؼريى

هق اًمعبدي اًمبٍمي، صدوق ذم طمديثف قمـ ىمتودة وعػ، وىمد : قمؿر سمـ إسمراهقؿ- 

: ٓ حيتٍ سمف، مـ اًمسوسمعي، اًمتؼريى: وصمؼف اسمـ معلم، وًمؽـ ىمول أسمق طموشمؿ اًمرازي

(. 3/214: )هتذيى اًمتفذيى: ، واكظر(4863: )رىمؿ (1/420)

هق اسمـ دقمومي سمـ ىمتودة اًمسدود، أسمق اخلطوب اًمبٍمي، صمؼي صمبً، وهق : ىمتودة- 

(. 5518: )رىمؿ (1/453): رأس اًمطبؼي اًمراسمعي، اًمتؼريى

هق اسمـ أيب احلسـ اًمبٍمي، واؾمؿ أسمقف يسور، إكصوري مقٓهؿ، صمؼي ومؼقف : احلسـ- 

ومووؾ مشفقر، ويمون يرؾمؾ يمثػما ويدًمس، وهق رأس أهؾ اًمطبؼي اًمثوًمثي، وذم ؾمامقمف مـ 

): ؾمؿرة ظمالف مشفقر، موت ؾمـي قمنم وموئي، اًمتؼريى (. 1227: )رىمؿ (1/160

 :احلؽم عذ احلديث

 .احلديٌ إؾمـوده وعقػ

ؾمفقؾ زيمور .د: سمتحؼقؼ" اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول"وىمد أقمؾف اسمـ قمدي ذم 

طمديثف قمـ ىمتودة مضطرب، وهق مع ): سمتػرد قمؿر سمـ إسمراهقؿ وىمول،  (5/43)

= 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
=

. (وعػف يؽتى طمديثف

: ـ سمعد ؾمقوىمف ٕؾموكقد هذا احلديٌ ـمـ وضمقه صمالصمي ومؼول  اسمـ يمثػم وأقمؾف احلوومظ

: واًمغرض أن هذا احلديٌ معؾقل مـ صمالصمي أوضمف)

أن قمؿر سمـ إسمراهقؿ هذا هق اًمبٍمي، وىمد وصمؼف اسمـ معلم، وًمؽـ ىمول أسمق : أطمدهو

.  ٓ حيتٍ سمف: طموشمؿ اًمرازي

طمدصمـو : أكف ىمد روي مـ ىمقل ؾمؿرة كػسف، ًمقس مرومققًمو، يمام ىمول اسمـ ضمرير: اًمثوين

طمدصمـو اسمـ قمؾقي قمـ ؾمؾقامن اًمتقؿل، قمـ . اسمـ قمبد إقمغم، طمدصمـو اعمعتؿر، قمـ أسمقف

. "قمبد احلورث"ؾمؿك آدم اسمـف : أيب اًمعالء سمـ اًمشخػم، قمـ ؾمؿرة سمـ ضمـدب، ىمول

أن احلسـ كػسف ومن أيي سمغػم هذا، ومؾق يمون هذا قمـده قمـ ؾمؿرة : اًمثوًمٌ

. مرومققًمو، عمو قمدل قمـف

طمدصمـو اسمـ َويمِقع، طمدصمـو ؾمفؾ سمـ يقؾمػ، قمـ قمؿرو، قمـ ): ىمول اسمـ ضمرير

يمون هذا ذم سمعض أهؾ اعمؾؾ، ومل : ىمول   (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ): احلسـ

. (482-6/481) شمػسػم اسمـ يمثػم (يؽـ سمآدم

وؾمقليت اًمؽالم قمـ أصمور اًمقاردة قمـ احلسـ ذم شمػسػمه ًمميي اًمؽريؿي ومدى 

. ، ذم اعمبحٌ اًمثوًمٌ إن ؿموء اهلل شمعوممصحي ذًمؽ قمـف

أن احلسـ رواه : وىمد يزاد قمغم مو ذيمره اسمـ يمثػم سمعؾي راسمعي ذم هذا احلديٌ، وهل

مل مع ضمالًمتف ـ مدًمس، و  ـ وذم ؾمامقمف مـف ظمالف مشفقر، صمؿ إكفقمـ ؾمؿرة 

. يٍمح سمسامقمف مـ ؾمؿرة ذم هذا احلديٌ

قمـ : يمون احلسـ يمثػم اًمتدًمقس، ومنذا ىمول ذم طمديٌ): ىمول اًمذهبل ذم شمرمجي احلسـ

(. 2/281: )مقزان آقمتدال ذم كؼد اًمرضمول ًمؾذهبل. (ومالن، وعػ اطمتجوضمف

= 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
=

احلسـ ذم ): وىمد أؿمور إًمبوين إمم هذه اًمعؾي، ومؼول ـ سمعد شمضعقػف ًمؾحديٌ ـ

 ،(مـ ؾمؿرة ظمالف مشفقر ، صمؿ هق مدًمس ومل يٍمح سمسامقمف مـ ؾمؿرةؾمامقمف

(. 342)رىمؿ  (1/516) :اعمقوققميوؾمؾسؾي إطموديٌ اًمضعقػي 
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ى

ى.حدوثىابنىزود:ىالمطلبىالثاني

 يقكس، طمدصمـل: (13/318 ): ىمول اًمطؼمي ذم شمػسػمه- 2

:  اهلل رؾمقل ىمول: ىمول زيد، اسمـ ىمول: ىمول وهى، اسمـ أظمؼمكو: ىمول

(األرض يف وخدعفام اجلـة، يف خدعفام مرتني، خدعفام)
()

. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: ختريج احلديث ()

 ؾمؿعً: ىمول أصبغمـ ـمريؼ  (5/1635: ) ذم شمػسػمهأظمرضمف اسمـ أيب طموشمؿ

تَخنيِنْي  : ) ىمول رؾمقل اهلل:... يؼقل أؾمؾؿ سمـ زيد سمـ اًمرمحـ قمبد رَّر امَخ مَخ فُه عَخ دَخ  ىمول،  (خَخ

. (إرض ذم وظمدقمفام اجلـي، ذم ظمدقمفام): زيد

، وقمزاه إمم اسمـ ضمرير اًمطؼمي، واسمـ (6/701): وأورده اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـثقر

. أيب طموشمؿ

: رجال اإلسـاد

هق اسمـ قمبد إقمغم سمـ مقنة اًمصدذم، أسمق مقؾمك، اعمٍمي، صمؼي، مـ :  يقكس-

: صغور اًمعوذة، موت ؾمـي أرسمع وؾمتلم، وًمف ؾمً وشمسعقن ؾمـي، اًمتؼريى

 (.7907: )رىمؿ (1/613)

هق قمبد اهلل سمـ وهى سمـ مسؾؿ، اًمؼرر مقٓهؿ، أسمق حمؿد اعمٍمي، :  اسمـ وهى-

اًمػؼقف، صمؼي طموومظ قموسمد، مـ اًمتوؾمعي، موت ؾمـي ؾمبع وشمسعلم، وًمف اصمـتون وؾمبعقن 

 (.3694: )رىمؿ (1/328): ؾمـي، اًمتؼريى

هق قمبداًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمؾؿ، اًمعدوي مقٓهؿ، وعقػ، مـ :  اسمـ زيد-

 (.3865: )رىمؿ (1/340): اًمثومـي، موت ؾمـي اصمـتلم وصمامكلم، اًمتؼريى

= 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
=

:  احلؽم عذ احلديث

: إؾمـوده وعقػ٪ وذًمؽ ًمعؾتلم

. وعػ قمبد اًمرمحـ سمـ زيد اًمراوي ًمؾحديٌ- 1

. آكؼطوع سملم قمبد اًمرمحـ سمـ زيد واًمـبل - 2
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ىى
: وومقف صمالصمي مطوًمى

ىى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى

اآلثارىالواردةىرنى:ىالمبحثىالثاني
  ىفيىتفدورىاآلوظىالكرومظ الصحابظ

: وفقه ثالثة مطالب

ى.األثرىالواردىرنىدمرةىبنىجندبى:ىالمطلبىاألولى
ى.اآلثارىالواردةىرنىأبيىبنىكطبى:ىىالمطلبىالثاني
 ى.اآلثارىالواردةىرنىابنىرباسى:ىىالمطلبىالثالث
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ىى.األثرىالواردىرنىدمرةىبنىجندبى:ىىالمطلبىاألول

 سمـ حمؿد طمدصمـل: (13/310)ضمرير ذم شمػسػمه  اسمـ  ىمول-1

 اًمعالء، أسمق طمدصمـو: ىمول أسمقف، قمـ معتؿر، طمدصمـو: ىمول إقمغم، قمبد

 :اسمـف  ؾمؿك آدم أن طمدث أكف: ضمـدب سمـ ؾمؿرة قمـ

"احلورث قمبد"
()

 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :ختريج األثر ()

 وقمبد ، وقمزاه إمم اسمـ ضمرير اًمطؼمي،(6/700): أورده اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـثقر

 .مردويف واسمـ محقد، اسمـ

 :رجال اإلسـاد

 مخس ؾمـي موت اًمعوذة، مـ صمؼي، اًمبٍمي، اًمصـعوين هق: حمؿد سمـ قمبد إقمغم- 

 (.6060):  رىمؿ(1/491)وأرسمعلم، اًمتؼريى 

 يمبور مـ صمؼي، اًمطػقؾ، يؾؼى اًمبٍمي، حمؿد أسمق اًمتقؿل، ؾمؾقامن اسمـهق : اعمعتؿر- 

 (.6785: )رىمؿ (1/536): وصمامكلم، اًمتؼريى ؾمبع ؾمـي موت اًمتوؾمعي،

 إًمقفؿ، ومـسى شمقؿ ذم كزل اًمبٍمي، اعمعتؿر أسمق اًمتقؿل، ـمرظمون ؾمؾقامن سمـهق : أسمقه- 

 (.2575: )رىمؿ (1/252): اًمتؼريى وأرسمعلم، صمالث ؾمـي موت اًمراسمعي، مـ قموسمد صمؼي

 اًمشخػم سمـ اهلل قمبد اسمـ يزيد وهق، ضمده إمم مـسقب هق اسمـ اًمشخػم،: أسمقاًمعالء- 

 (.7740: )رىمؿ (1/602): ، اًمتؼريىصمؼي قموسمد شموسمعك، اًمعومرى

. إؾمـوده صحقح: احلؽؿ قمغم إصمر
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ىاآلثارىالواردىرنىأبيىبنىكطبى:ىالمطلبىالثاني

 (8653) (5/1637): ىمول اسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه-2

 قمـ قمؼبي، قمـ سمشػم، سمـ ؾمعقد أكبوكو اجلامهر، أسمق صمـو، أسمك طمدصمـو

 عمو: )ىمول يمعى، سمـ أيب قمـ قمبوس، اسمـ قمـ جموهد، قمـ ىمتودة،

 وًمدك؟ ًمؽ ويسؾؿ أشمطقعقـل: ومؼول اًمشقطون أشموهو طمقاء محؾً

 هلو ومؼول محؾً، صمؿ، ومامت ومقًمدت شمػعؾ، ومؾؿ، احلورث قمبد :ؾمؿقف

 شمطقعقـل إن: ومؼول ومجوءهو اًمثوًمٌ محؾً صمؿ، شمػعؾ ومؾؿ ذًمؽ، مثؾ

(وملـموقموه ومفقبفام هبقؿي يؽقن ومنكف وإٓ، يسؾؿ
()

 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :ختريج األثر ()

 قمبد سمـ محقد، واسمـ أيب ، وقمزاه إمم (700 /6)أورده اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـثقر 

 . طموشمؿ، وأيب اًمشقخ

 :رجال اإلسـاد

 مـ احلػوظ، أطمد اًمرازي، طموشمؿ أسمق احلـظكم، اعمـذر سمـ إدريس سمـ  هق حمؿد:أسمقه- 

 (.5718: )رىمؿ (1/467): ،  اًمتؼريىوؾمبعلم ؾمبع ؾمـي موت قمنمة، احلوديي

 اًمرمحـ، قمبد أسمق أو اجلامهر أسمق اًمتـقظمل، قمثامن سمـ  هق حمؿد:أسمق اجلامهر- 

: اًمتؼريىوصمامكقن،  أرسمع وًمف وقمنميـ، أرسمع ؾمـي موت اًمعوذة، مـ صمؼي اًمؽػرؾمقد،

 (.6135: )رىمؿ (1/496)

= 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
=

 أصؾف اًمشومل ؾمؾؿي، أسمق أو اًمرمحـ قمبد أسمق مقٓهؿ، إزدي هق: ؾمعقد سمـ سمشػم- 

: ، اًمتؼريىوؾمتلم شمسع أو صمامن ؾمـي موت اًمثومـي، مـ وعقػ، واؾمط، أو اًمبٍمة مـ

 (.2277: )رىمؿ (1/234)

 ووهؿ دًمس، ورسمام وعقػ اًمبٍمي، اًمروموقمل إصؿ، اهلل قمبد اسمـ هق :قمؼبي- 

( 1/395): ، اًمتؼريىاًمسوسمعي مـ طمبون، يموسمـ واًمروموقمل إصؿ سملم ومرق مـ

 (.4642): رىمؿ

 (.1)شمؼدم ذم احلديٌ رىمؿ : ىمتودة-

 اعمخزومل احلجوج، أسمق اعمقطمدة ـ، وؾمؽقن اجلقؿ ـ سمػتح ضمؼم اسمـ هق: جموهد- 

 أو إطمدى ؾمـي موت اًمثوًمثي، مـ اًمعؾؿ، وذم اًمتػسػم ذم إموم صمؼي اعمؽل، مقٓهؿ

 (.6481):  رىمؿ(1/520): وموئي، اًمتؼريى أرسمع أو صمالث أو اصمـتلم

 .إؾمـوده وعقػ، ًمضعػ ؾمعقد سمـ سمشػم وقمؼبي إصؿ: احلؽم عذ األثر
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 ٓ ويمون طمقاء محؾً عمو):  ىموليمعى  سمـ وقمـ أيب- 3

 ًمؽام٪ يعقش احلورث قمبد ؾمؿقوه: ومؼول اًمشقطون أشموهو وًمد هلو يعقش

(وأمره اًمشقطون وطمل مـ ذًمؽ ومؽون احلورث، قمبد :ومسؿقوه
()

. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : ختريج األثر()

.، وقمزاه إمم قمبد سمـ محقد، وأيب اًمشقخ( 6/700 ): أورده اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـثقر  

 .ومل أضمده قمـد همػممهو، وًمعؾف خمتٍم قمـ إصمر اعمتؼدم
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ىىاآلثارىالواردةىرنىابنىرباسى:ىالمطلبىالثالث

 طمدصمـو: (13/310 ): ىمول اسمـ ضمرير اًمطؼمي ذم شمػسػمه- 4 

 سمـ داود قمـ إؾمحوق، اسمـ قمـ ؾمؾؿي، طمدصمـو: ىمول محقد اسمـ

 ٔدم، شمؾد طمّقاء يموكً): ىمول قمبوس اسمـ قمـ قمؽرمي، قمـ احلصلم،

 ذًمؽ، وكحق ،"اهلل قمبد"و ،"اهلل قمبقد" :وشمسؿقف هلل، ومتعِبدهؿ

 سمغػم شمسؿقوكف ًمق إكؽام: ومؼول وآدَم، إسمؾقُس  وملشموهو اعمقت، ومقصقبفؿ

 ،"احلورث قمبد" :ومسامه رضمال ًمف ومقًمدت ،!ًمعوش شمسؿقوكف اًمذي

 إمم  ،(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ) :وشمعومم شمبورك اهلل أكزل ومػقف

(أيي آظمر إمم ،(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ) :ىمقًمف
()

. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  :ختريج األثر ()

 .، وقمزاه إمم اسمـ ضمرير اًمطؼمي(6/702): أورده اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـثقر

 .ومل أىمػ قمؾقف قمـد همػمه

 :رجال اإلسـاد

 اًمعوذة، مـ وعقػ، طموومظهق حمؿد سمـ محقد سمـ طمقون اًمرازي، : اسمـ محقد  - 

 (.5834):  رىمؿ(1/475): وأرسمعلم، اًمتؼريى صمامن ؾمـي موت

 صدوق اًمري، ىمويض إكصور، مقمم سموعمعجؿي، إسمرش اًمػضؾ، اسمـهق : ؾمؾؿي-   

 (.2505: )رىمؿ (1/248):  اًمتؼريى،اًمتسعلم سمعد موت اًمتوؾمعي، مـ اخلطل، يمثػم
= 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
=

 كزيؾ اعمدين مقٓهؿ، اعمطؾبل سمؽر أسمق يسور، سمـ إؾمحوق سمـ حمؿدهق : اسمـ إؾمحوق- 

 اخلومسي، صغور مـ واًمؼدر، سموًمتشقع ورمل يدًمس، صدوق اعمغوزي، إموم اًمعراق،

 (.5725: )رىمؿ (1/467): ، اًمتؼريىسمعدهو ويؼول وموئي مخسلم ؾمـي موت

 قمؽرمي، ذم إٓ صمؼي اعمدين، ؾمؾقامن أسمق مقٓهؿ، إمقي هق: داود سمـ احلصلم- 

: وصمالصملم، اًمتؼريى مخس ؾمـي موت اًمسودؾمي، مـ اخلقارج، سمرأي ورمل

 (.1779: )رىمؿ (1/198)

 سموًمتػسػم، قمومل صمبً صمؼي سمرسمري، أصؾف قمبوس، اسمـ مقمم اهلل، قمبد أسمق هق: قمؽرمي- 

 أرسمع ؾمـي موت اًمثوًمثي، مـ سمدقمي، قمـف شمثبً وٓ قمؿر، اسمـ قمـ شمؽذيبف يثبً مل

 (.4673: )رىمؿ (1/397): ، اًمتؼريىوموئي

:  إؾمـوده وعقػ٪ وذًمؽ ًمثالث قمؾؾ:احلؽم عذ األثر

. وعػ حمؿد سمـ محقد اًمرازي* 

. روايي داود سمـ احلصلم قمـ قمؽرمي وهق همػم مقصمؼ ذم اًمروايي قمـف* 

 .راويي اسمـ إؾمحوق ًمف سموًمعـعـي، وىمد قمرف سموًمتدًمقس* 
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 اسمـ حمؿد طمدصمـل ( 13/311) :ىمول اسمـ ضمرير ذم شمػسػمه- 5

 أسمقف، قمـ أيب، قمؿل، طمدصمـل طمدصمـل: ىمول أيب، طمدصمـل: ىمول ؾمعد،

 إمم ، ( ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) :آدم ذم ىمقًمف قمبوس، اسمـ قمـ

 ڌ ڎ ڎ ڈ )ٓ،  أم أطمبؾً: ومشّؽً ،(ڍ ڍ) :ىمقًمف

 مو شمدريون هؾ: ومؼول اًمشقطون وملشمومهو  أيي،(  ڈ ژ ژ ڑ

 هلام وزَيـ ٓ؟ أم يؽقن أهبقؿي يؽقن؟ مو شمدريون هؾ أم ًمؽام؟ يقًمد

 ومامشمو، وًمديـ وًمدت ذًمؽ ىمبؾ يموكً وىمد مبلم، همقيٌّي  إكف اًمبوـمؾ،

 يمام وموت ؾمقًيو، خيرج مل يب، شمسؿقوه مل إن إكؽام: اًمشقطون هلام ومؼول

ک ) :ىمقًمف ومذًمؽ ";احلورث قمبد" :وًمدمهو ومسؿقو! إوٓن موت

أيي ،(گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
()

 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : ختريج األثر()

ؾمعد سمف خمتٍما، وومقف شمصحقػ طمقٌ  سمـ حمؿد أظمرضمف اسمـ أيب طموشمؿ مـ ـمريؼ

 .(طمدصمـل إزمً )إمم  (طمدصمـل أيب)شمصحػً 

 .قمبوس  اسمـ قمـ طموشمؿ أيب واسمـ ضمرير اسمـوأورده اًمسققـمل خمتٍما وقمزاه إمم 

 :رجال اإلسـاد

 ،اًمعقذم ضمـودة اسمـ ؾمعد سمـ قمطقي سمـ احلسـ سمـ حمؿد اسمـ هق: حمؿد سمـ ؾمعد- 

( 3/268) سمغداد شموريخ هـ،276 ؾمـي موت، احلديٌ هق ًملم ذم :ىمول اخلطقى

. (150 / 7) :اعمقزان وًمسون ،(866): رىمؿ

= 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
=

، أمحد اإلموم قمـف ؾمئؾ، ضمًدا وعقػ: اًمعقذم احلسـ سمـ حمؿد سمـ هق ؾمعد: أسمقه- 

: رىمؿ (10/183): ًمؾروايي، شموريخ سمغداد مقوًعو يره مل صمؿ، (ضمفؿل ذاك): ومؼول

 (.4/33): وًمسون اعمقزان ،(4696)

 ىمضوء قمغم يمون اًمعقذم، قمطقي سمـ احلسـ سمـ وهق احلسلم، ؾمعد قمؿ :أي: قمؿف- 

 ؾمـي موت، (احلديٌ ذم وعقًػو اًمؼضوء، ذم وعقًػو يمون): معلم اسمـ ىمول، سمغداد

: واًمتعديؾ اجلرح هـ،201

. ( 155: 3  ):اعمقزان وًمسون، ( 48/ 3 )

 ، مـ اًمسودؾمي، وعقػ،هق احلسـ سمـ قمطقي سمـ ؾمعد اًمعقذم اًمؽقذم: أسمقه- 

(. 1256: )رىمؿ (1/162) :اًمتؼريى

 اًمؽقذم، واعمفؿؾي، اجلقؿ سمػتح اجلدزم اًمعقذم، ضمـودة سمـ ؾمعد سمـ قمطقيهق : ضمده- 

اًمثوًمثي، اًمتؼريى  مـ مدًمسو، ويمون ؿمقعقو يمثػما، خيطئ صدوق احلسـ، أسمق

 (.4616: )رىمؿ (1/393)

 . إؾمـوده وعقػ، وهق مسؾسؾ سموًمضعػوء مـ أهة واطمدة:احلؽم عذ األثر
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 اًمؼوؾمؿ، طمدصمـو (13/311 ): ىمول اسمـ ضمرير ذم شمػسػمه-6

 ىمول: ىمول ضمريٍ، اسمـ قمـ طمجوج، طمدصمـو: ىمول احلسلم، طمدصمـو: ىمول

 ؾملكصح إين: ومؼول إسمؾقس أشموه وًمد، أول ًمف وًمد عمو): قمبوس  اسمـ

 أقمقذ: آدم ومؼول ،!"احلورث قمبد" :شمسؿقف هذا، وًمدك ؿملن ذم ًمؽ

 اًمسامء ذم اؾمؿف ويمون: قمبوس اسمـ ، ـ ىمول!ـموقمتؽ مـ سموهلل

 أيمؾ ذم أـمعتؽ إين ـموقمتؽ، مـ سموهلل أقمقذ: آدم ىمول ـ "احلورث"

 ًمف وًمد صمؿ وًمده، ومامت أـمقعؽ، ومؾـ اجلـي، مـ وملظمرضمتـل اًمشجرة،

 ،!إول موت يمام موت وإٓ أـمعـل: ومؼول آظمر، وًمد ذًمؽ سمعد

 ،"احلورث قمبد" :شمسؿقف طمتك أىمتؾفؿ أزال ٓ: ومؼول ومامت، ومعصوه،

گ گ ) :ىمقًمف ومذًمؽ ،"احلورث قمبد" :ؾمامه طمتك سمف يزل ومؾؿ

 سموهلل، ينمك ومل قمبودة، همػم ذم ـموقمتف ذم أذيمف ،(ڳ ڳ ڳ ڳ

(أـموقمف وًمؽـ
()

 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : ختريج األثر()

. مل أضمده قمـد همػم اسمـ ضمرير، ومل يقرده اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـثقر

 :رجال اإلسـاد

  موت،صمؼي ويمون اًمصوئغ، اهلؿذاين حمؿد، أسمق يزيد، سمـهق اسمـ احلسـ : اًمؼوؾمؿ- 

 (.14/431): ، شموريخ سمغدادوموئتلم وؾمبعلم اصمـتلم ؾمـي ذم

 مصغرا، دال صمؿ سمـقن ؾمـقد:  اعمؾؼىاعمصقيص، اعمحتسى، داود  سمـهق ا: احلسلم- 

= 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

=

 اًمعوذة، مـ ؿمقخف، حمؿد سمـ طمجوج يؾؼـ يمون ًمؽقكف ومعرومتف إمومتف مع وعػ

 (.1/257)وقمنميـ، اًمتؼريى  ؾمً ؾمـي موت

 صمؿ سمغداد كزل إصؾ شمرمذي حمؿد، أسمق إقمقر،هق اسمـ حمؿد اعمصقيص : طمجوج- 

 مـ مقشمف، ىمبؾ سمغداد ىمدم عمو قمؿره آظمر ذم اظمتؾط ًمؽـف صمبً، صمؼي اعمصقصي،

(. 1135: )رىمؿ (1/153): اًمتؼريى وموئتلم، ؾمً ؾمـي سمبغداد موت اًمتوؾمعي،

 اعمؽل، مقٓهؿ، إمقي ضمريٍ، سمـ اًمعزيز قمبد سمـ اعمؾؽ قمبد هق: اسمـ ضمريٍ- 

سمعدهو،  أو مخسلم ؾمـي موت اًمسودؾمي، مـ ويرؾمؾ، يدًمس ويمون ومووؾ، ومؼقف صمؼي

 (.4193: )رىمؿ (1/363 ):اًمتؼريى

:  إؾمـوده وعقػ٪ وذًمؽ ًمثالث قمؾؾ:احلؽم عذ األثر

. وعػ احلسـ سمـ داود اعمصقيص* 

اظمتالط طمجوج سمـ حمؿد ذم آظمره، وروايي احلسـ قمـف سمعد اظمتالـمف، وًمذًمؽ * 

. يمون يؼبؾ شمؾؼقـف ًمف

.  ومل يؾؼفأن اسمـ ضمريٍ مل يسؿع مـ اسمـ قمبوس * 
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أظمؼمكو قمتوب  (5/173): ىمول ؾمعقد سمـ مـصقر ذم ؾمــف- 7

 اسمـ قمـ ضمبػم، سمـ وؾمعقد جموهد قمـ ظمصقػ، أظمؼمكو اسمـ سمشػم،

 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ):  ىمقًمف ذم قمبوس،

 إسمؾقس أشموهو محؾً عمو طمقاء إن :، ىمول(ک ک ک ک گ

 ٕضمعؾـ شمطقعقـل مل ومنن اجلـي، مـ أظمرضمتؽام اًمذي أكو إين :ومؼول

 ،مقتو ظمرج أن  ومؼه،مقتو ٕظمرضمـف أو سمطـؽ ومؾقشؼـ ىمركلم ٓسمـؽ

 مو أظمؼمين :طمقاء ًمف ومؼوًمً مؼوًمتف، مثؾ هلو ومؼول اًمثوين محؾً صمؿ

 ومخرج ومػعؾً قمبد احلورث، :ؾمؿقف ىمول؟ ومقف أـمقعؽ أن شمريد اًمذي

(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ) : ىمقًمف ومذًمؽ ؾمقيو، اهلل سمنذن
( )

 .  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : ختريج األثر()

مـ ـمريؼ ذيؽ، قمـ ظمصقػ،  (5/1634): أظمرضمف اسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه

 .قمـ ؾمعقد سمـ ضمبػم، قمـ اسمـ قمبوس سمف مثؾف، مع اظمتالف ذم سمعض أًمػوفمف

 :رجال اإلسـاد

 ؾمفؾ، أسمق أو احلسـ أسمق ـ، اجلزري، أوًمف ـ سمػتح سمشػم سمـ قمتوب :قمتوب سمـ سمشػم -

 ؾمـي موت اًمثومـي، مـ خيطئ، وروايتف قمـ ظمصقػ مـؽرة، صدوق أمقي، سمـل مقمم

 (. 4419: )رىمؿ (1/380): ىمبؾفو، اًمتؼريى أو شمسعلم

= 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

=

هق اسمـ قمبداًمرمحـ اجلزري، أسمق قمقن، صدوق دء احلػظ، ظمؾط  :ظمصقػ -

: سمآظمره، ورمل سموإلرضموء، مـ اخلومسي، موت ؾمـي ؾمبع وصمالصملم وموئي، اًمتؼريى

 (.1718: )رىمؿ (1/139)

 (.2)شمؼدم ذم إصمر رىمؿ : جموهد- 

 اًمثوًمثي، مـ ومؼقف، صمبً صمؼي اًمؽقذم، مقٓهؿ، هق إؾمدي: ضمبػم سمـ ؾمعقد -

 مخس ؾمـي احلجوج يدي سملم ىمتؾ مرؾمؾي، وكحقمهو مقؾمك وأيب قموئشي قمـ وروايتف

 (.2278: )رىمؿ (1/234): ، اًمتؼريىوشمسعلم

 إؾمـوده وعقػ٪ وذًمؽ ًمؽقن قمتوب سمـ سمشػم رواه قمـ ظمصقػ، :احلؽم عذ األثر

. وروايتف قمـف أكؽرهو إئؿي
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 قمكم طمدصمـو ( 5/1633 ): ىمول اسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه- 8

 اهلل، قمبد سمـ ظموًمد صمـو احلقيض، قمؿر أسمق صمـو، اهلسـجوين احلسلم اسمـ

 أيي، هذه ـ ذم قمبوس اسمـ قمـ ضمبػم، سمـ ؾمعقد قمـ قمطوء، قمـ

 مو: ، ىمول(ژ ژ ڑ ڑ ک ک):  ـىمقًمف :يعـل

(سمعده عمـ أن رضسمف آدم أذك
()

 . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :ختريج األثر ()

. وقمزاه إمم اسمـ اعمـذر، واسمـ أيب طموشمؿ (6/705): أورده اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـثقر

وىمد وىمع ؾمؼط ذم شمػسػم اسمـ أيب طموشمؿ ـ يمام هق فموهر ذم كص إصمر اعمتؼدم ـ، 

 ؿمؽر، أوهلو إن آدم، أذك مو: ىمول قمبوس اسمـ قمـ): وصقاسمف ـ يمام ذم اًمدر اعمـثقر ـ

 .(سمعده عمـ رضسمف َمَثؾ وآظمرهو

 :رجال اإلسـاد

قمغم سمـ  :مل أضمده هبذا آؾمؿ، وذم اجلرح واًمتعديؾ: قمغم سمـ احلسلم اهلسـجوين –

 روى ،ظمق قمبد اهلل سمـ احلسـأ،ومؾعؾ احلسلم شمصحػ قمـ احلسـ، وهق  احلسـ

 ، وزيمريو سمـ كوومع إرؾمقرم،سمك مريؿأ وؾمعقد سمـ ،قمـ حيقك سمـ قمبد اهلل سمـ سمؽػم

 اجلرح ، وهق صمؼي صدوق،يمتبـو قمـف :ىمول اسمـ أيب طموشمؿ سمك اًمقًمقد اًمطقوًمز،أو

(. 6/181) :واًمتعديؾ

 اعمفؿؾي، ـ سمػتح ؾمخؼمة سمـ احلورث سمـ قمؿر سمـ طمػصهق : أسمق قمؿر احلقيض- 

ـ،  واعمقؿ اًمـقن ـ سمػتح اًمـؿري ـ، إزدي اعمقطمدة وومتح اعمعجؿي، وؾمؽقن اخلوء

= 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
=

ؾمـي  موت اًمعوذة، يمبور مـ صمبً، صمؼي أؿمفر ـ، هبو ـ وهق احلقيض قمؿرو، أسمق

 (.1412: )رىمؿ (1/172): هـ، اًمتؼريى25

 اعمزين اًمقاؾمطل، اًمطحون يزيد، سمـ اًمرمحـ قمبد سمـهق ا: ظموًمد سمـ قمبد اهلل- 

: ، اًمتؼريىوصمامكلم وموئي اصمـتلم ؾمـي موت اًمثومـي، مـ صمبً، صمؼي مقٓهؿ،

 (.1647: )رىمؿ (1/189)

 صدوق اًمؽقذم، اًمثؼػل اًمسوئى، أسمق :ويؼول حمؿد أسمق اًمسوئى، هق اسمـ: قمطوء- 

 ؾمً ؾمـي موت اخلومسي، مـ اظمتؾط، وروايي ظموًمد اًمقاؾمطل قمـف سمعد اظمتالـمف،

 (.3/103: ) ، وهتذيى اًمتفذيى(4592):  رىمؿ(1/391): وصمالصملم، اًمتؼريى

 (.7)شمؼدم ذم إصمر رىمؿ : ؾمعقد سمـ ضمبػم- 

 إؾمـوده وعقػ٪ ٓظمتالط قمطوء سمـ اًمسوئى، وروايي ظموًمد سمـ :احلؽم عذ األثر

 .قمبد اهلل اًمقاؾمطل قمـف سمعد آظمتالط
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 يمون): ، ىمول  (گ گ ڳ ڳ) :ىمقًمف ذم قمبوس اسمـ قمـ- 9

(قمبودة ذم ذيمو يؽـ ومل ـموقمي، ذم ذيمو
( )

. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :ختريج األثر ()

ريض اهلل قمـفام ـ    قمـ اسمـ قمبوس ـ (6/705): أورده اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـثقر

ـ ريض اهلل قمـفام ـ   مـ ىمقًمف، وقمزاه إمم قمبد سمـ محقد، ومل أىمػ قمؾقف قمـ اسمـ قمبوس

 .قمـد همػمه

سمسـده قمـ ىمتودة مـ  ( 13/312 ): ورواه هبذا اًمؾػظ اسمـ ضمرير اًمطؼمي ذم شمػسػمه

. (52ص) ىمقًمف  ـ يمام ؾمقليت ـ
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ىى
 ى

ىى
ىى
ى

 

اآلثارىالواردةىرنى:ىالمبحثىالثالث
ى.التابطونىفيىتفدورىاآلوظىالكرومظ

: وفقه مطؾبان

اآلثارىالواردةىرنىالتابطونىفيى:ىالمطلبىاألول
ى.تفدورهاىبلدمىوحواء

اآلثارىالواردةىرنىالتابطونى:ىىالمطلبىالثاني
 .فيىتفدورهاىبماىدوىىذلك
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ى

اآلثارىالواردةىرنىالتابطونىفيىتفدورى:ىالمطلبىاألول
ى.اآلوظىبلدمىوحواء

 :جماهد: أوالًال 

 سمـ حمؿد طمدصمـل (13/312): ىمول اسمـ ضمرير ذم شمػسػمه- 10

 أيب اسمـ قمـ قمقسك، طمدصمـو: ىمول قموصؿ، أسمق طمدصمـو: ىمول قمؿرو،

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) :جموهد قمـ كجقح،

 وًمد، وامرأشمف ٔدم يعقش ٓ يمون: ىمول   (ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 ،!"احلورث قمبد" :ومسؿقوه وًمد ًمؽام وًمد إذا: اًمشقطون هلام ومؼول

 (ک گ گ گ گ ڳ) :اهلل ىمقل ومذًمؽ وأـموقموه، ومػعال

أيي
()

 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :ختريج األثر ()

وىمد أورده اًمقاطمدي ذم أؾمبوب اًمـزول مل أىمػ قمؾقف مسـدا قمـد همػم اسمـ ضمرير، 

 .ومل يذيمره اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـثقر،  (1/82)

 :رجال السـد

حمؿد سمـ قمؿرو سمـ اًمعبوس، اًمبوهكم اًمبٍمي، ذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت، وكؼؾ - 

. اخلطقى اًمبغدادي شمقصمقؼف قمـ قمبداًمرمحـ اسمـ يقؾمػ

 (. 4/213: )، وشموريخ سمغداد(9/107): اًمثؼوت ٓسمـ طمبون

هق اًمضحوك سمـ خمؾد سمـ اًمضحوك سمـ مسؾؿ، اًمشقبوين، أسمق قموصؿ : أسمق قموصؿ- 

= 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
=

: اًمـبقؾ، اًمبٍمي، صمؼي صمبً، مـ اًمتوؾمعي، موت ؾمـي اصمـل قمنم أو سمعدهو، اًمتؼريى

 (.2977: )رىمؿ(1/280)

هق اسمـ مقؿقن اجلرر ـ سمضؿ اجلقؿ وومتح اًمراء واعمعجؿي ـ، صمؿ اعمؽل، : قمقسك- 

: أسمق مقؾمك، يعرف سموسمـ دايي ـ سمتحتوكقي ظمػقػي ـ، صمؼي، مـ اًمسوسمعي، اًمتؼريى

 (.5334: )رىمؿ (1/776)

هق قمبد اهلل سمـ يسور، اعمؽل، أسمق يسور، اًمثؼػل مقٓهؿ، صمؼي رمل :  اسمـ أيب كجقح-

( 1/326): سموًمؼدر ورسمام دًمس، مـ اًمسودؾمي، موت ؾمـي إطمدى وصمالصملم، اًمتؼريى

(. 3662): رىمؿ

.  إؾمـوده صحقح:احلؽم عذ األثر
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 :سعقد بن جبر: ثاكقاًال 

 اسمـ طمدصمـو (13/307): ىمول اسمـ ضمرير ذم شمػسػمه- 11

 ؾمعقد قمـ طمػصي، أيب سمـ ؾمومل قمـ ومضقؾ، اسمـ طمدصمـو: ىمول ويمقع،

ڱ ڱ ): شمعومم ىمقًمف إمم  ،(ڎ ڎ ڈ ڈ) :ىمقًمف ضمبػم، اسمـ

 طملم وًمدشمف وًمد أّول ذم طمّقاء محؾً عمو): ىمول ،(ڱ ڱ ں

 ذم اًمذي هذا مو طمّقاء، يو: ومؼول شمؾد، أن ىمبؾ إسمؾقس أشموهو أصمؼؾً،

 مـ أو أكػؽ، مـ خيرج؟ أيـ مـ: ومؼول أدري، مو: ومؼوًمً سمطـؽ؟

 ؾمؾقاًم  ظمرج إن أرأيً: ىمول أدري، ٓ: ىموًمً أذكؽ؟ مـ أو قمقـؽ،

 :ؾمؿقف: ىمول كعؿ،: ىموًمً سمف؟ آمرك ومقام أكً أمطقعتل

 كعؿ،: ومؼوًمً احلورث، :إسمؾقس يسؿك يمون وىمد ،!"احلورث قمبد"

 ويمذا، يمذا زم ومؼول اًمـقم ذم آت أشموين: ٔدم ذًمؽ سمعد ىموًمً صمؿ

 مـ أظمرضمـو اًمذي قمدُوكو ومنكف وموطمذريف، اًمشقطون ذًمؽ إن: ومؼول

 ووعتف ومؾام كعؿ،: ومؼوًمً قمؾقفو، وملقمود إسمؾقس، أشموهو صمؿ ،!اجلـي

گ گ ): ىمقًمف ومفق ،"احلورث قمبد" :ومسؿتف ؾمؾقاًم، اهلل أظمرضمف
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((ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
()

. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :ختريج األثر  ()

سمـحقه، وقمزاه إمم اسمـ اعمـذر، واسمـ أيب  (6/701):أورده اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـثقر

 .طموشمؿ، وأيب اًمشقخ، ومل أىمػ قمؾقف قمـد اسمـ أيب طموشمؿ سمعد اًمبحٌ

 :رجال اإلسـاد

 يمون اًمؽقذم، اًمرؤاد، حمؿد، أسمق اجلراح، سمـ ويمقع سمـ  ؾمػقون:ويمقع اسمـ- 

 يؼبؾ ومؾؿ ومـصح طمديثف، مـ ًمقس مو قمؾقف وملدظمؾ سمقراىمف اسمتكم أكف إٓ صدوىمو

(.2456: )رىمؿ (1/254): اًمعوذة، اًمتؼريى مـ طمديثف، ومسؼط

 اًمزاي ـ، وؾمؽقن اعمعجؿي ـ سمػتح همزوان سمـ ومضقؾ سمـ هق حمؿد :ومضقؾ اسمـ- 

 مـ سموًمتشقع، رمل قمورف صدوق اًمؽقذم، اًمرمحـ، قمبد أسمق اًمضبل مقٓهؿ،

 (.6227: )رىمؿ (1/502): وشمسعلم، اًمتؼريى مخس ؾمـي موت اًمتوؾمعي،

 أكف إٓ احلديٌ، ذم صدوق اًمؽقذم، يقكس، أسمق اًمعجكم، هق: طمػصي أيب سمـ ؾمومل- 

: رىمؿ (1/226): إرسمعلم، اًمتؼريى طمدود ذم موت اًمراسمعي، مـ هموزم، ؿمقعل

(2171.) 

 . إؾمـوده وعقػ٪ وذًمؽ ًمضعػ ؾمػقون سمـ ويمقع:احلؽم عذ األثر
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 :عؽرمة: ثالثا

: ىمول محقد، اسمـ طمدصمـو (13/311): ىمول اسمـ ضمرير- 12

 قمـ اخِلِريً، سمـ اًمزسمػم أظمؼمكو: ىمول هورون،  قمـؾمؾؿيطمدصمـو

 وًمد، هلام يعقش ٓ ويمون طمقاء، وٓ آدم أذك مو): ىمول قمؽرمي،

 :ومسؿقوه وًمد ًمؽام يعقش أن َهيمام إن: ومؼول اًمشقطون، وملشمومهو

(گ گ ڳ ڳ ڳ): ىمقًمف ومفق ٪!"احلورث قمبد"
()

  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :ختريج األثر ()

مل أىمػ قمؾقف قمـد همػم اسمـ ضمرير، ومل يذيمره اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـثقر، ومو سملم اعمعؽقوملم 

ؾمؼط سموٕصؾ، وأؿمور اعمحؼؼ إمم وضمقد سمقوض ذم اعمخطقط ذم مقوعف، وىمد اؾمتدريمتف 

 . هـ1373، 2مـ ـمبعي مصطػك احلؾبل، ط

 :رجال اإلسـاد

(. 4) شمؼدم ذم إصمر رىمؿ :محقد اسمـ- 

هق اسمـ اًمػضؾ إسمرش، مقمم إكصور، ىمويض اًمري، صدوق يمثػم : ؾمؾؿي- 

(. 2505)رىمؿ  (1/248)اخلطل، مـ اًمتوؾمعي، اًمتؼريى 

 صمؼي اًمـحقي، اًمبٍمي، إقمقر، مقٓهؿ، اًمعتؽل إزدي مقؾمك،  هق اسمـ:هورون- 

 (.7246: )رىمؿ (1/569): اًمسوسمعي، اًمتؼريى مـ سموًمؼدر، رمل أكف إٓ مؼرئ،

 ؾمويمـي حتتوكقي سمعدهو اعمؽسقرة اًمراء وشمشديد اعمعجؿي سمؽن ـ :اخِلِريً سمـ اًمزسمػم- 

(. 1993: )رىمؿ (1/214): ، اًمتؼريىاخلومسي مـ صمؼي، ـ، اًمبٍمي، ومقىموكقي صمؿ

= 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
=

: احلؽم عذ األثر

 . إؾمـوده وعقػ٪ ًمضعػ اسمـ محقد، وؿمقخف ؾمؾؿي
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 :قتادة: رابعا

 سمـ حمؿد طمدصمـو (13/312): ىمول اسمـ ضمرير ذم شمػسػمه- 13

: ىمتودة قمـ معؿر، قمـ صمقر، سمـ حمؿد طمدصمـو: ىمول إقمغم، قمبد

 ًمف يقًمد  ٓ آدم يمون: ىمول (چ ڇ ڇ ڇ ڇ)

 وًمدك يعقش أن َهك إن: ومؼول اًمشقطون، ومجوءه موت، إٓ وًمد

 ومل آؾمؿ، ذم وملذيمو: ىمول ومػعؾ، ،!"احلورث قمبد" :ومسِؿف هذا،

(اًمعبودة ذم ينميمو
()

. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :ختريج األثر ()

.ومل يقرده اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـثقر ،(1/245 :)شمػسػمه ذم اًمرزاق قمبد أظمرضمف  

 :رجال اإلسـاد

 .(1)اًمصـعوين شمؼدم ذم إصمر رىمؿ  هق :حمؿد سمـ قمبد إقمغم- 

 ؾمـي موت اًمتوؾمعي، مـ صمؼي، اًمعوسمد، اهلل، قمبد أسمق هق اًمصـعوين،: حمؿد سمـ صمقر- 

 (.5775: )رىمؿ (1/471): شمؼريبو، اًمتؼريى شمسعلم

 صمؼي اًمقؿـ، كزيؾ اًمبٍمي قمروة، أسمق هق اسمـ راؿمد، إزدي مقٓهؿ،: معؿر- 

 ويمذا ؿمقئو، قمروة سمـ وهشوم وإقمؿش صموسمً قمـ روايتف ذم أن إٓ ومووؾ، صمبً

: ومخسلم، اًمتؼريى أرسمع ؾمـي موت اًمسوسمعي، يمبور مـ سموًمبٍمة، سمف طمدث ومقام

 (.6809: )رىمؿ (1/541)

.  إؾمـوده صحقح:احلؽم عذ األثر
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 سمنم، طمدصمـو (13/312):  ىمول اسمـ ضمرير ذم شمػسػمه –14

ک گ گ ): ىمتودة قمـ ؾمعقد، طمدصمـو: ىمول يزيد، طمدصمـو: ىمول

 وًمد، هلام يعقش ٓ يمون أكف ًمـو ذيمر  ،(گ گ ڳ ڳ ڳ

 مـ ويمون ،!"احلورث قمبد" :ؾمؿقوه: هلام ومؼول اًمشقطون، وملشمومهو

 ذم ذيًمو يؽـ ومل ـموقمٍي، ذم ذيًمو ويمون وأمره، اًمشقطون وطمل

(قمبودةٍ 
()

 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :ختريج األثر ()

مـ ـمريؼ حمؿد سمـ حيل، قمـ اًمعبوس سمـ  (5/1634): أظمرضمف اسمـ أيب طموشمؿ

ـُ  َيِزيدُ  طمدصمـو: اًمقًمقد، ىمول . ُزَرْيٍع سمف مثؾف، خمتٍما سْم

 واسمـ محقد، سمـ قمبد ، وقمزاه إمم(6/706): وأورده اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـثقر

. طموشمؿ أيب واسمـ اعمـذر، واسمـ ضمرير،

 : رجال اإلسـاد

هق اسمـ معوذ، اًمعؼدي، أسمق ؾمفؾ، اًمبٍمي، اًمرضير، صدوق، مـ : سمنم- 

 (.702: )رىمؿ (1/124): اًمعوذة، موت ؾمـي سمضع وأرسمعلم، اًمتؼريى

هق اسمـ زريع، اًمبٍمي، أسمقمعوويي، صمؼي صمبً، مـ اًمثومـي، موت ؾمـي اصمـلم : يزيد- 

 (.7713: )رىمؿ (1/601): وصمامكلم، اًمتؼريى

هق اسمـ أيب قمروسمي مفران، اًمقشؽري مقٓهؿ، أسمق اًمـرض، اًمبٍمي، صمؼي : ؾمعقد- 

طموومظ، إٓ أكف يمثػم اًمتدًمقس واظمتؾط، ويمون مـ أصمبً اًمـوس ذم ىمتودة، مـ 

= 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
=

اًمسودؾمي، موت ؾمـي ؾمً ومخسلم، وروايي يزيد سمـ زريع قمـف ىمبؾ آظمتالط ومال 

 (.195ص)، واًمؽقايمى اًمـػمات (2365: )رىمؿ (1/239): شممصمر، اًمتؼريى

 .  إؾمـوده طمسـ:احلؽم عذ األثر
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 :السدي: خامسا

 مقؾمك طمدصمـل (13/313):  ىمول اسمـ ضمرير ذم شمػسػمه-15

 اًمسدي، قمـ أؾمبوط، طمدصمـو: ىمول قمؿرو، طمدصمـو: ىمول هورون، اسمـ

 :ؾمؿقه: ومؼول إسمؾقس وملشمومهو طمّقاء ـ، :ـ يعـل همالًمو ومقًمدت): ىمول

 مـ وأظمرضمتـل أـمعتؽ ىمد:  آدم ًمف ىمول ،!ىمتؾتف وإٓ قمبدي،

 إسمؾقس قمؾقف اهلل ومسؾط اًمرمحـ، قمبد ومسامه أن يطقعف، وملسمك ،!اجلـي

 ،!ىمتؾتف وإٓ قمبدي ؾمؿقف: هلو ىمول وًمدشمف ومؾام ;سمآظمر ومحؿؾً ومؼتؾف،

 :ومسامه وملسمك، ،!اجلـي مـ وملظمرضمتـل أـمعتؽ ىمد: آدم ًمف ىمول

 همؾبتؿقين ومنذ: هلام ىمول اًمثوًمٌ يمون أن ومؾام ومؼتؾف، ،"صوحلًو"

 طملم إسمؾقس ؾمؿل وإكام ;إسمؾقس اؾمؿ ويمون، احلورث قمبد :ومسؿقه

گ گ ڳ ) :وشمعومم شمبورك اهلل يؼقل طملم ومذًمؽ وَمَعـَقا، أسمؾس

(اًمتسؿقي ذم :يعـل  ،(ڳ ڳ
()

. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: ختريج األثر ()

مل أىمػ قمؾقف هبذا اًمسقوق قمـد همػم اسمـ ضمرير، وأظمرضمف اسمـ أيب طموشمؿ خمتٍما يمام 

 .ؾمقليت ذم إصمر اًمذي سمعده

 :رجال اإلسـاد

مل أقمثر ًمف قمغم شمرمجي، إٓ أن اًمطؼمي ذم سمعض أؾموكقده ؾمامه : هورون سمـ مقؾمك- 

 .اهلؿداين

= 
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 أسمق طمدصمـو (5/1634):  ىمول اسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه–16

گ ): اهلل يؼقل اًمسدى قمـ أؾمبوط، صمـو محود، سمـ قمؿرو صمـو زرقمي،

(إؾمامء ذم :يعـل)  ،(گ ڳ ڳ ڳ
()

. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

=

مَحَود سمـ ـمؾحي، اًمؼـود، أسمق حمؿد، اًمؽقذم، صدوق رمل سموًمرومض،  هق اسمـ: قَمْؿُرو -

 (.5014: )رىمؿ (1/420): مـ اًمعوذة، موت ؾمـي اصمـلم وقمنميـ، اًمتؼريى

( 1/98): هق اسمـ كٍم اهلؿداين، صدوق يمثػم اخلطل يغرب، اًمتؼريى: َأؾْمَبوطُ - 

 (.321): رىمؿ

 إؾمـوده وعقػ٪ جلفوًمي طمول مقؾمك سمـ هورون، وأؾمبوط سمـ :احلؽم عذ األثر

 .كٍم يمثػم اخلطل، ىمد اؾمتغرب إئؿي يمثػما مـ روايوشمف، ووعػف آظمرون

 :ختريج األثر ()

 .هق خمتٍم إصمر اًمذي ىمبؾف، وومقف متوسمعي أيب زرقمي اًمدمشؼل عمقؾمك سمـ هورون

 :رجال اإلسـاد

ـ،  ـ سموًمـقن اًمـٍمي صػقان، سمـ اهلل قمبد سمـ قمؿرو سمـ اًمرمحـ قمبد: ُزْرقَميَ  َأسُمق- 

وصمامكلم،  إطمدى ؾمـي موت قمنمة، احلوديي مـ مصـػ، طموومظ صمؼي اًمدمشؼل،

 (.3965: )رىمؿ (1/347): اًمتؼريى

ـُ  قَمْؿُرو -  (.15)شمؼدم ذم إصمر رىمؿ  :مَحَودٍ  سْم

 (.15)شمؼدم ذم إصمر رىمؿ : َأؾْمَبوطُ - 

 . إؾمـوده وعقػ٪ ًمضعػ أؾمبوط سمـ كٍم:احلؽم عذ األثر
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 قمققـي اسمـ قمـ( 1/245 )اًمصـعوين قمبداًمرزاق روى- 17

 اعمػصقل مـ هذا ىمول : )اًمسدي قمـ حيدث صدىمي ؾمؿعً :ىمول

 آدم ؿملن ذم (   گ گ ڳ ڳ ڳ ) :شمعومم ىمقًمف اعمػصؾ،

 ومؾؿ اعمنميمقن، ينمك  قمام   ( ڱ ڱ ڱ ڱ): ىمول صمؿ وطمقاء،

(يعـفام
()

 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: ختريج األثر ()

 مـ يمالمهو ،(5/1635 )طموشمؿ أيب واسمـ ،(13/317 )اًمطؼمي ضمرير اسمـ أظمرضمف

 ٪(اعمػصؾ اعمػصقل مـ هذا) :ىمقًمف ذم اظمتالف سمف، مع اًمصـعوين اًمرزاق قمبد ـمريؼ

 :سمؾػظ طموشمؿ أيب اسمـ ، ورواه(واعمػصقل اعمقصقل مـ هذا) :سمؾػظ ضمرير اسمـ ومرواه

(. اعمػصؾ اعمقصقل مـ هذا)

 ضمرير واسمـ اًمرزاق قمبد إمم وقمزاه ،(6/507 )اعمـثقر اًمدر ذم اًمسققـمل  وأوره

 اعمقصقل مـ هذا: )اًمسدي، سمؾػظ قمـ اًمشقخ وأيب اعمـذر واسمـ طموشمؿ أيب واسمـ

(. واعمػصقل

 : اإلسـاد رجال

حمؿد،  أسمق اهلالزم، مقؿقن، قمؿران أيب سمـ قمققـي سمـ ؾمػقون هق : قمققـي اسمـ- 1

 رسمام ويمون سملظمرة، طمػظف شمغػم أكف إٓ طمجي، إموم ومؼقف طموومظ، صمؼي اعمؽل، صمؿ اًمؽقذم

 سمـ قمؿرو ذم اًمـوس أصمبً ويمون اًمثومـي، اًمطبؼي رؤوس مـ اًمثؼوت، قمـ ًمؽـ دًمس

 ؾمـي، اًمتؼريى وشمسعقن إطمدى وًمف وشمسعلم صمامن ؾمـي رضمى ذم موت ديـور،

(. 2451 ) رىمؿ( 1/245)

= 
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 : غزوان مالك أبو: سادسا

 احلسلم، سمـ قمكم طمدصمـو: (5/1635 )طموشمؿ أيب اسمـ ىمول- 18

 أسمك قمـ اًمسدي، قمـ ؾمػقون، قمـ مفران، صمـو محود، أسمك سمـ حمؿد صمـو

 قمام اهلل ومتعومم اًمقًمد، ذم أـموقموه مػصقًمي٪ هذه) :ىمول موًمؽ،

(يؼقًمف موًمؽ أو حمؿد، ًمؼقم هذه: وىمول ينميمقن،
()

 . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

=

 ذم اًمبخوري ًمف وشمرضمؿ ،( اهلذيؾ أسمق صدىمي: )ومؼول ضمرير اسمـ ذيمره: صدىمي- 2

 ،(قمققـي اسمـ قمـف روى اًمسدي، قمـ اهلذيؾ، أسمق صدىمي: )ىمول أن قمغم يزد ومل اًمؽبػم

. اًمثؼوت ذم طمبون اسمـ ومعؾ ضمرطمًو، ويمذا ومقف يذيمر ومل

(. 6/467 :)طمبون ٓسمـ اًمثؼوت( 4/294:)اًمؽبػم اًمتوريخ 

. ومقف صدىمي :األثر عذ احلؽم

: ختريج األثر ()

 :ىمول أكف طموشمؿ، إٓ أيب اسمـ إمم وقمزاه ، (6/705 )اعمـثقر اًمدر ذم اًمسققـمل أورده

 اإلؾمـود هبذا قمؾقف أىمػ ومل ،(موًمؽ أيب قمـ طموشمؿ أيب قمـ طموشمؿ أيب اسمـ أظمرج)

    .اًمسققـمل ذيمره اًمذي

 : اإلسـاد رجال

 .(8 )رىمؿ إصمر ذم  شمؼدم:اهلسـجوين احلسلم سمـ قمكم- 1

. ًمف شمرضمؿ مـ قمغم أىمػ  مل:محود أسمك سمـ حمؿد- 2

= 
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 .عبد الرمحن بن زيد بن أسؾم: سابعا

 اًمؼراـمقز يزيد أسمق أظمؼمكو :(8664) طموشمؿ أيب اسمـ ىمول- 19

 سمـ زيد سمـ اًمرمحـ قمبد ؾمؿعً : ىمول أصبغ، صمـو ـ، إزم يمتى ـ ومقام

 :ومؼول إسمؾقس وملشمومهو اهلل، قمبد :ومسامه وًمد ٔدم وًمد : )يؼقل أؾمؾؿ

 وًمدمهو ويمون: ىمول طمقاء؟ يو وأكً آدم يو أكً هذا اسمـؽام ؾمؿقتامه مو

 شمورك اهلل أن أشمظـون إسمؾقس ومؼول اهلل، قمبد ومسؿقوه ذًمؽ وًمد ىمبؾ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

=

 ًمف صدوق اًمرازي، اهلل قمبد أسمق اًمعطور، قمؿر أيب ـ سمـ أوًمف  ـ سمؽن:مفران- 3

 ،(ؾمػقون طمديٌ ذم يمثػم همؾط قمـده يمون) :معلم سمـ حيل ىمول احلػظ، دء أوهوم،

 .(8/301 )واًمتعديؾ ، اجلرح(1/549 )اًمتؼريى اًمتوؾمعي، مـ

 ومؼقف طموومظ صمؼي اًمؽقذم، اهلل قمبد أسمق اًمثقري، منوق سمـ ؾمعقد اسمـ  هق:ؾمػقون- 4

 إطمدى ؾمـي دًمس، موت رسمام ويمون اًمسوسمعي، اًمطبؼي رؤوس مـ طمجي، إموم قموسمد،

(. 1/244 )اًمتؼريى وؾمتقن، أرسمع وًمف وؾمتلم،

 اعمفؿؾي سمضؿ اًمسدي يمريؿي، أيب سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ إؾمامقمقؾ هق: اًمسدي- 5

 موت اًمراسمعي، مـ سموًمتشقع، ورمل هيؿ، صدوق اًمؽقذم، حمؿد أسمق اًمدال، وشمشديد

(. 1/108 )وقمنميـ، اًمتؼريى ؾمبع ؾمـي

: عؾتان ضعقػ؛ فقه إسـاده : األثر عذ احلؽم

 . محود أيب سمـ حمؿد طمول ضمفوًمي- 1

. مـفو إصمر وهذا ؾمػقون، قمـ روايتف ذم ٓؾمقام همؾطف، ويمثرة مفران طمػظ ؾمقء- 2
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 قمغم أدًمؽام وًمؽـ سمؤظمر، ذهى يمام سمف ًمقذهبـ وواهلل قمـديمام؟ قمبده

 ىمقًمف ومذًمؽ ومسَؿقوه، اًمشؿس قمبد ومسِؿقوه سمؼقتام مو ًمؽام يبؼك اؾمؿ

 ختؾؼ ٓ ، اًمشؿس  ( ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ): شمعومم

(خمؾقىمي هل إكام ؿمقئو؟
()

. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : ختريج األثر ()

، وأورده اًمسققـمل ذم اًمدر (5/1635)أظمرضمف اسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػسػمه 

 .، ومل يـسبف ًمغػمه(6/701)

: اإلسـاد رجال

 سمـل مقمم يزيد، أسمق اًمؼراـمقز، يمومؾ سمـ يزيد سمـ يقؾمػ: اًمؼراـمقز يزيد أسمق -١

ؾمـي،  موئي قموش إكف ويؼول وصمامكلم، ؾمبع ؾمـي موت قمنمة، احلوديي مـ صمؼي أمقي،

(. 7893 )رىمؿ( 1/612 )اًمتؼريى

 اهلل، قمبد أسمق اعمٍمي، اًمػؼقف، مقٓهؿ، إمقي ؾمعقد، سمـ اًمػرج سمـ : أصبغ -٢

اًمعوذة، اًمتؼريى  مـ وقمنميـ، مخس ؾمـي اعمحـي، أيوم مستؽما موت صمؼي،

(. 536 )رىمؿ(  1/113)

   .صحقح إسـاده: األثر درجة
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اآلثارىالواردةىرنىالتابطونىفيىتفدورى:ىالمطلبىالثاني
ىاآلوظىبماىدوىىآدمىوحواء

 اسمـ طمدصمـو (13/314: )ضمرير ذم شمػسػمه اسمـ ىمول- 20

: احلسـ قمـ، قمؿرو قمـ، يقؾمػ سمـ ؾمفؾ طمدصمـو: ىمول ويمقع،

، اعمؾؾ أهؾ سمعض ذم هذا يمون: ىمول  ،(گ گ ڳ ڳ ڳ)

(سمآدم يؽـ ومل
()

. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : ختريج األثر ()

. اًمشقخ وأيب ضمرير، اسمـ ، وقمزاه إمم(4/388): أورده اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـثقر

 :رجال اإلسـاد

.  (11) ذم إصمر رىمؿ شمؼدمهق ؾمػقون، : اسمـ ويمقع- 

إكامـمل اًمبٍمي، صمؼي رمل سموًمؼدر، مـ يمبور اًمتوؾمعي، : هق: ؾمفؾ سمـ يقؾمػ- 

(. 2669: )رىمؿ (1/258): موت ؾمـي شمسعلم، اًمتؼريى

، اعمؽل، أسمق حمؿد، إصمرم، اجلؿحل مقٓهؿ، صمؼي صمبً، مـ  اسمـ ديـور: هق: قمؿرو- 

 (.5024: )رىمؿ (1/421): اًمراسمعي، موت ؾمـي ؾمً وقمنميـ، اًمتؼريى

: احلؽم عذ األثر

 .إؾمـوده وعقػ، ًمضعػ اسمـ ويمقع
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 اسمـ حمؿد طمدصمـو (13/315): ىمول اسمـ ضمرير ذم شمػسػمه- 21

: احلسـ ىمول: ىمول معؿر قمـ، صمقر سمـ حمؿد طمدصمـو: ىمول إقمغم، قمبد

 گ گ ): يعـل سمؼقًمف، سمعده مـفؿ أذك ومـ، آدم ذريي هبذا قمـل

((ڳ ڳ ڳ
()

. 

 طمدصمـو: سمنم، ىمول طمدصمـو (13/315): ىمول اسمـ ضمرير- 22

 هؿ): يؼقل احلسـ يمون: ىمول، ىمتودة قمـ ؾمعقد، طمدصمـو: ىمول، يزيد

(وكٍموا ومفقدوا، أوًٓدا اهلل رزىمفؿ، واًمـصورى اًمقفقد
()

 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : ختريج األثر()

: اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـثقر وأورده( 1/245 )شمػسػمه ذم اًمرزاق قمبد أظمرضمف

. ، وقمزاه إمم اسمـ ضمرير(6/706)

 :رجال اإلسـاد

 .(1)اًمصـعوين شمؼدم ذم إصمر رىمؿ  هق :حمؿد سمـ قمبد إقمغم- 

(. 13)شمؼدم ذم إصمر رىمؿ  اًمصـعوين،: هق: حمؿد سمـ صمقر- 

 (.13)اسمـ راؿمد إزدي، شمؼدم ذم إصمر رىمؿ : هق: معؿر- 

:  احلؽم عذ األثر

. إؾمـوده وعقػ، وذًمؽ ًمالكؼطوع سملم معؿر واحلسـ

 : ختريج األثر()

 سمـ يِزيد طمدصمـو اًمقًمقد، سمـ اًمعبوس مـ ـمريؼ (5/1634)أظمرضمف اسمـ أيب طموشمؿ 

 .سمف مثؾف زريٍع،

= 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
=

 واسمـ محقد، سمـ قمبد ، وقمزاه إمم(6/607): وأورده اًمسققـمل ذم اًمدر اعمـثقر

. طموشمؿ أيب واسمـ اعمـذر، واسمـ ضمرير،

 : رجال اإلسـاد

اسمـ معوذ، اًمعؼدي، أسمق ؾمفؾ، اًمبٍمي، اًمرضير، صدوق، مـ : هق: سمنم- 

 (.702: )رىمؿ (1/124): اًمعوذة، موت ؾمـي سمضع وأرسمعلم، اًمتؼريى

 (.14)اسمـ زريع، شمؼدم ذم إصمر رىمؿ : هق: يزيد- 

 (.14)اسمـ أيب قمروسمي، شمؼدم ذم إصمر رىمؿ : هق: ؾمعقد- 

 .  إؾمـوده طمسـ:احلؽم عذ األثر 
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ى
ى:الفصلىالثاني

دواقىاآلوظىالكرومظ،ىوأقوالىالطلماءىفيى
 تفدورها

 :وفقه  مبحثان

دواقىاآلوظىالكرومظ،ىوأثرىذلكىى:المبحثىاألول
.ىرلىىالخالفىفيىتفدورها

أقوالىالطلماءىفيىتفدورىاآلوظى:ىالمبحثىالثاني
.ىالكرومظ

ى
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ىىى

ى
ى:المبحثىاألول

دواقىاآلوظىالكرومظ،ىوأثرىذلكىرلىى
ىالخالفىفيىتفدورها
: وفقه ثالثة مطالب 

القراءاتىالواردةىفيىاآلوظىوأثرهاىى:المطلبىاألول
.ىفيىتفدورها
ىالقولىبالوصلىوالفصلىفيىاآلوظى:المطلبىالثاني

ى.وأثرهىفيىتفدورها
تنوعىالضمائرىفيىاآلوظىوأثرهىىى:المطلبىالثالث
.ىفيىتفدورها

  

ى 
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ٓ ظمالف سملم اعمػنيـ ذم أن شمػسػم اًمؼرآن سموًمؼرآن هق أطمسـ 

ـمرق اًمتػسػم، ومعرومي ؾمقوق أيوت اًمؼرآكقي هق أهؿ اًمؼرائـ ذم 

شمػسػمهو ومعرومي معوكقفو واعمراد هبو٪ إذ أن ذًمؽ هق فموهر أيي 

.   ومراد اعمتؽؾؿ هبو اًمذي هق اهلل ؾمبحوكف وشمعومم

ىمول اًمزريمٌم ـ ذم ذيمر إمقر اًمتل شمعلم قمغم ومفؿ اعمعـك قمـد 

 اعمجؿؾ، شمبقلم إمم شمرؿمد ومنهنو اًمسقوق٪ دًٓمي :اًمراسمع ):اإلؿمؽول ـ

 اعمطؾؼ، وشمؼققد اًمعوم، وختصقص اعمراد، همػم اطمتامل سمعدم واًمؼطع

 ومؿـ اعمتؽؾؿ مراد قمغم اًمداًمي اًمؼرائـ أقمظؿ مـ وهق اًمدًٓمي وشمـقع

(همؾط أمهؾف
()

 .

ومنذا يمون ذم أيي معـك مشؽؾ وورد ذم ؾمقوىمفو مو يدل قمغم 

سمقون ذًمؽ ومنن إظمذ سمذًمؽ أومم مـ إظمذ سمغػمه مـ اعمعوين 

اعمـػصؾي قمـ أيي، وموعمصػم إمم اعمعـك اعمتصؾ سمؤيي أومم مـ اعمعوين 

. اعمـػصؾي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.2/200) :ًمؾزريمٌم  اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن،()
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وهذه أيي اًمؽريؿي اًمتل كحـ سمصدد شمػسػمهو واًمؽالم 

قمؾقفو، هل سمال ؿمؽ مقوع إؿمؽول قمـد يمثػم مـ اعمػنيـ ـ يمام 

شمؼدم ـ، وؾمقوىمفو واعمراد هبو مقوع كزاع سملم اعمػنيـ، ومؼد شمعددت 

أىمقال اعمػنيـ ذم شمػسػمهو وشمـوزقمقا ذم دًٓمي ؾمقوىمفو٪ طمقٌ 

اؾمتدل سمدًٓمي اًمسقوق أصحوب إىمقال مجقعًو، ومؽؾ مـفؿ زقمؿ أن 

اًمسقوق يدل قمغم ىمقًمف اًمذي ذهى إًمقف، رهمؿ شمبويـ شمؾؽ إىمقال، 

ومتجد مـ يصػ اًمسقوق سملكف فموهر، أو أكف ىمطعل ذم مراد، يمؼقل 

: اسمـ اًمعريب ـ سمعد شمرضمقحف ًمؼقل مـ ىمول أهنو ًمقسً ذم آدم وطمقاء ـ

 ويسؾؿ متـووٓهتو، مجقع يشؿؾ اًمذي أيي وقمؿقمفو فموهر وهق)

(...اًمـؼص قمـ إكبقوء ومقفو
()

، واًمشقخ ؾمؾقامن سمـ قمبداهلل ـ ذم 

 مـ اًمؽالم ؾمقوق شملمؾً وإذا): معرض يمالمف قمغم أيي اًمؽريؿي ـ

 اًمسالم، قمؾقفام وطمقاء آدم ذم ذًمؽ أن ىمطًعو شمبلم...آظمره إمم أوًمف

(...ذًمؽ قمغم يدل مقوع همػم ومقف ومنن
()

. 

وهذا سمال ؿمؽ يميمد أمهقي سمحٌ دًٓمي ؾمقوق هذه أيي مـ 

مجقع وضمقهفو، وهؾ آؾمتدٓل سمذًمؽ اًمسقوق يؽمضمح سمف أطمد شمؾؽ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 2/355): أطمؽوم اًمؼرآن ()

 (.1096/ 2: )شمقسػم اًمعزيز احلؿقد ()
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إىمقال قمغم همػمه، أم أن ذًمؽ همػم فموهر ومقحتوج اًمؽمضمقح إمم أمر 

مـػصؾ ظمورج قمـ ؾمقوق أيي اًمؽريؿي، وؾمقف أقمرض ذم 

اعمطوًمى اًمتوًمقي اًمؼراءات اًمقاردة ذم أيي وأىمقال اًمعؾامء ذم ؾمقوق 

أيي اًمؽريؿي مـ ضمفي اًمقصؾ واًمػصؾ وشمـقع اًمضامئر وكحق ذًمؽ 

ممو ًمف قمالىمي سمسقوق أيي اًمؽريؿي ، صمؿ أووح أصمر ذًمؽ قمغم اخلالف 

 .شمػسػمهو
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ىالقراءاتىالواردةىفيىاآلوظىوأثرهاىفيىتفدورها:ىالمطلبىاألول

 شمػسػم قمـد  قمـويي وموئؼي سموظمتالف اًمؼراءاتنواعمػناقمتـك 

 ، ومـجدهؿ يقردون اًمؼراءات اًمقاردة ذم يمؾ آيي مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ

آيوت اًمؼرآن اًمؽريؿ ٪ ويستشفدون هبو ذم شمػسػم أيي اًمؽريؿي ، 

ن اًمذي هق أهؿ أوضمف آ داظمؾ ذم شمػسػم اًمؼرآن سموًمؼرويرون ذًمؽ

 اًمؼراءة ذم أيي اًمقاطمدة اظمتالف وذًمؽ أن ،شمػسػم اًمؼرآن اًمؽريؿ

 وىمد يؼقدهو إذا يموكً مطؾؼي قمغم ،يعلم قمغم شمػسػمهو وومفؿ معـوهو

 وكحق ذًمؽ ،شمػصقؾ ًمؾعؾامء ذم مو يعتؼم ذم ذًمؽ مـ أكقاع اًمؼراءات

. مـ اعمبوطمٌ اًمتل ًمقس هذا مقـمـ ذيمرهو

 :ـ  اًمؼراءاتاظمتالفذم معرض يمالمف قمغم   ـىمول اًمزريمٌم

 إن اًمؼصد مـ اًمؼراءة :ىمول أسمق قمبقد ذم يمتوب ومضوئؾ اًمؼرآن)

 وذًمؽ يمؼراءة قموئشي ،اًمشوذة شمػسػم اًمؼراءة اعمشفقرة وشمبقلم معوكقفو

طموومظقا قمغم اًمصؾقات واًمصالة اًمقؾمطك صالة }: وطمػصي

واًمسورق واًمسورىمي وموىمطعقا }:  ويمؼراءة اسمـ مسعقد،{اًمعٍم

 ىمد صورت مػنة ًمؾؼرآن وىمد يمون يروى ،ومو ؿمويمؾفو...{أيامهنام

 ومؽقػ إذا ،مثؾ هذا قمـ سمعض اًمتوسمعلم ذم اًمتػسػم ومقستحسـ ذًمؽ

 ومفق أن أيمثر مـ ، قمـ يمبور اًمصحوسمي صمؿ صور ذم كػس اًمؼراءةيرو
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 وملدكك مو يستـبط مـ هذه احلروف معرومي صحي ،اًمتػسػم وأىمقى

.(..اًمتلويؾ
()

. 

وهذه أيي اًمؽريؿي اًمتل كحـ سمصدد اًمؽالم قمـفو ىمد اظمتؾػ 

قمغم ، ژگ گ ڳژ : وذًمؽ ذم ىمقًمف شمعومم،اًمؼراء ذم ىمراءهتو

:  وضمفلم ذم اًمؼراءة

 ، ومحزة،وأسمق قمؿرو،  واسمـ قمومر،ىمراءة اسمـ يمثػم: أطمدمهو

 سمضؿ اًمشلم واعمّد، مجع ژ ڳژ: واًمؽسوئل ، وطمػص قمـ قموصؿ

.  ذيؽ

مؽسقرة ش ِذيموً »: ىمراءة  كوومع، وأيب سمؽر قمـ قموصؿ: اًمثوين

اًمشلم قمغم اعمصدر ، ٓ قمغم اجلؿع
()

. 

 ومؼرأ ٪ژگ گ ڳژ: واظمتؾػقا ذم) :ىمول اسمـ اجلزري

اعمدكقون وأسمق سمؽر سمؽن اًمشلم وإؾمؽون اًمراء مع اًمتـقيـ مـ همػم مد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.1/337) : اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن()

 .(13/316) :شمػسػم اًمطؼمي : اكظر()
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 وىمرأ اًمبوىمقن سمضؿ اًمشلم وومتح اًمراء واعمد ومهزة مػتقطمي ،وٓ مهز

(مـ همػم شمـقيـ
()

 .

 وهل ىمراءة ،ظمتؾػ اعمػنون ذم ىمبقل اًمؼراءة اًمثوكقياوىمد 

: قمغم ىمقًملم (ذيمو)

وإًمقف ذهى  إكؽور هذه اًمؼراءة ًمعدم صحتفو،:  اًمؼقل إول

ًمقضمى أن   ٕهنو ًمق صحً:اسمـ ضمرير وإظمػش وهمػممهو، ىموًمقا

 وأيي ،ومؾام آشمومهو صوحلًو ضمعال ًمغػمه ومقف ذيًمو: يؽقن اًمؽالم

 .ژگ گژ :سمؼقًمف ضموءت

: ـ ژ ڳژ: ذم معرض شمرضمقحف ًمؼراءةـ ىمول اسمـ ضمرير 

 ٕن اًمؼراءة ًمق صحً ٪وهذه اًمؼراءة أومم اًمؼراءشملم سموًمصقاب)

ومؾام آشمومهو صوحلًو ضمعال : أن يؽقن اًمؽالم سمؽن اًمشلم، ًمقضمى

يًمو": ومؾق يموكً ىمراءة مـ ىمرأ...ًمغػمه ومقف ذيًمو  صحقحي، "ِذْ

 وذم كزول ،ضمعال ًمغػمه ومقف ذيًمو: أن يؽقن اًمؽالم وضمى مو ىمؾـو،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 2/308) : ٓسمـ اجلزرياًمـنم ذم اًمؼراءات اًمعنم ()
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قمـ أن اًمصحقح مـ   مو يقوحژگ گژ :وطمل اهلل سمؼقًمف

( سمضؿ اًمشلمژ ڳژ :اًمؼراءة
()

  .

 : ـذم معرض سمقون معـك أيي اًمؽريؿيـ وىمول إظمػش 

يموً } : وىمول سمعضفؿ،ژگ گ ڳ ڳ  ڳژ :وىمول)  ٪{ِذْ

كَ "َٕن  يَميُ ": كام هق إ"اًمنِمْ  ويمون يـبغل ذم ىمقل مـ ىمول هذا ،"اًمنِمْ

يمًو ومقام آشمومهو" :ن يؼقلأ ("وَمَجعال ًمغػِمه ِذْ
()

 .

، ومؼول "ذيمو" قمـ إظمػش إكؽوره ًمؼراءة يوىمد كؼؾ اًمؼرـمى

 قمغم ،"ذيموً " :ىمرأ أهؾ اعمديـي وقموصؿ) :ـرمحف اهلل ـ 

 : ىمراءة:أي ـ وأكؽر إظمػش ؾمعقد اًمؼراءة إومم...اًمتقطمقد

( ـ"ذيمو"
()

. 

وإًمقف ذهى يمثػم مـ  صحي هذه اًمؼراءة،: اًمؼقل اًمثوين

ويؽقن اعمعـك  وذًمؽ ًمؽقهنو ىمراءة ؾمبعقي، :اعمػنيـ، ىموًمقا

صحقحًو قمغم طمذف اعمضوف ، أي ضمعال ًمف ذا ذك، ومػمضمع معـك 

. (ذيموء)أيي إمم ىمراءة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.13/316) : شمػسػم اًمطؼمي()

 (.2/22) : معوين اًمؼرآن ًمألظمػش()

(. 7/339) : شمػسػم اًمؼرـمبل()
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ىمرأ ) : ـرمحف اهلل ذم معرض رده قمغم إظمػشـ ىمول اًمؼرـمبل

وأكؽر إظمػش ، ... قمغم اًمتقطمقد"ذيموً " :أهؾ اعمديـي وقموصؿ

 صحقحي قمغم يوه ـ، "ذيموً " : ىمراءة:أي ـ ؾمعقد اًمؼراءة إومم

، ژڱ  ڱژ  : ضمعال ًمف ذا ذك، مثؾ:طمذف اعمضوف، أي

(ءومػمضمع اعمعـك إمم أهنؿ ضمعؾقا ًمف ذيمو
()

. 

ًمػظي ) :وىمد ىمرر ذًمؽ اسمـ قمطقي وكؼؾف قمـ اًمزضموج ومؼول

 ٕن إسمؾقس ٪وضمعال هلل ومقف ذا ذك: اًمنمك شمؼتيض كصقبلم، وموعمعـك

 وهبذا ،أو أصـوم اعمنميملم هل اعمجعقًمي، وإصؾ أن اًمؽؾ هلل شمعومم

ضمعال  »: يـبغل أن يؽقن اًمؽالم:طمؾ اًمزضموج اقمؽماض مـ ىمول

(...شًمغػمه ذيموً 
()

 .

مـ ىمرأ  : ـ اًمػورد:أيـ ىمول أسمق قمكم ) :وىمول اسمـ اجلقزي

يموً » ضمعال ًمف ذا ِذك، وذوي : طمذف اعمضوف، يملكف أرادش ِذْ

: ضمعال ًمغػمه ِذيمًو، ٕكف إذا يمون اًمتؼدير: ذيؽ٪ ومقؽقن اعمعـك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.7/339) :شمػسػم اًمؼرـمبل()

(. 2/487) : اعمحرر اًمقضمقز()
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ضمعال ًمغػمه ذيمًو، وهذه اًمؼراءة ذم : ضَمعال ًمف ذوي ذك ، وموعمعـك

(...شذيموء »:اعمعـك يمؼراءة مـ ىمرأ
()

. 

 ًمؽقهنو ىمراءة ٪وًمعؾ إىمرب واهلل أقمؾؿ ىمبقل ىمراءة اعمصدر

 هبو أهؾ اعمديـي وهمػمهؿ ، وأمو مو قمؾؾ سمف مـ ردهو أ ىمرمشفقرة٪

يموسمـ ضمرير وإظمػش مـ أن معـك أيي خموًمػ ًمظوهر ىمراءة 

اجلؿع، ومؼد أضموب قمؾقف اًمؼرـمبل وهمػمه مـ اعمػنيـ، سمتؼدير 

وىمد ىمرر  ضمعال ًمف ذا ذك، ومقستؼقؿ اًمسقوق،:مضوف حمذوف أي

أن احتود معـك اًمؼراءشملم أومم مـ اظمتالومف:اًمعؾامء 
()

 وموًمؼراءة  ،

 ظمتالف ويتحد اعمعـك وٓ يؽقن ٓ،مع اًمثوكقيذم أيي شمتػؼ إومم 

 .اًمؼراءة أصمر ذم اخلالف ذم شمػسػمهو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 3/302) : زاد اعمسػم()
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القولىبالوصلىوالفصلىفيىاآلوظىوأثرهى:ىالمطلبىالثاني
 .فيىتفدورها

مبوطمٌ قمؾقم اًمؼرآن أهؿ مـ  اعمقصقل واعمػصقليعد مبحٌ 

ل شمح، وًمف قمالىمي يمبػمة سموًمقىمػ وآؾمتئـوف، وسمؿعرومتف  اًمؽريؿ

 اًمسققـمل كبف، وىمد  سمعض اإلؿمؽوٓت ذم شمػسػم أيوت اًمؼرآكقي

ذم طمؾ مشؽالت  معرومي اعمقصقل واعمػصقل ودور ذًمؽ قمغم أمهقي

هبذه أيي اًمتل كحـ سمصدد ومثؾ قمغم ذًمؽ معوين سمعض أيوت 

مـ اعمقصقل ًمػظو اعمقصقل معـًو ذم سمقون ـ اًمؽالم قمـفو، ومؼول 

 ذم سمقون :اًمـقع اًمتوؾمع واًمعنمون): مبوطمٌ قمؾقم اًمؼرآن اًمؽريؿ ـ

وهق كقع مفؿ ضمدير أن يػرد  :اعمقصقل ًمػظًو اعمػصقل معـك

سموًمتصـقػ، وهق أصؾ يمبػم ذم اًمقىمػ وهلذا ضمعؾتف قمؼبف، وسمف 

حيصؾ طمؾ إؿمؽوٓت ويمشػ معضالت يمثػمة، مـ ذًمؽ ىمقًمف 

  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ: شمعومم

 چ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱڳ گ  گ  ڳ  ڳ ڳچ: إمم ىمقًمف چچچ

ًمؽـ آظمر أيي ...ومنن أيي ذم ىمصي آدم وطمقاء يمام يػفؿف اًمسقوق

 ،!؟ طمقٌ كسى اإلذاك إمم آدم وطمقاء، وآدم كبّل متؽؾؿ٪مشؽؾ
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وإكبقوء معصقمقن مـ اًمنمك ىمبؾ اًمـبقة وسمعدهو إمجوقمًو، وىمد ضمر 

(...ذًمؽ سمعضفؿ إمم محؾ أيي قمغم همػم آدم وطمقاء
()

 .

وىمد ضمعؾ اًمؾؽـقي هذا اًمـقع مـ طمسـ اًمتخؾص 

ومثؾ قمؾقف سمؤيي اًمؽريؿي اًمتل كحـ  وآؾمتطراد ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ،

وطمسـ اًمتخؾص ) : ومؼول،سمصددهو مع همػمهو مـ أيوت اًمؽريؿي

 وىمد ظمرج قمغم آؾمتطراد ،وآؾمتطراد مـ أؾموًمقى اًمؼرآن اجلؾقؾ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ) :ىمقًمف شمعومم

ومـف شمغقػم اًمضؿػم إمم اجلؿع سمعد اًمتثـقي وًمق يموكً ... (ڳ ڳ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ):  يمؼقًمف شمعومم٪اًمؼصي واطمدة

ومنن مو سمعد ىمصي اسمـل آدم يمؿخؾص إمم ىمصي ٪ (  ڱ ڱ ں

 ومقؽقن مـ اعمقصقل ًمػظو واعمػصقل ،اًمعرب وإذايمفؿ إصـوم

(معـك
()

 .

 هؾ هل مـ ٪ظمتؾػ اعمػنون ذم معـك أيي اًمؽريؿياوىمد 

 ؟ أم وىمع ومقفو اًمػصؾ وآؾمتئـوف؟ىمبقؾ اعمقصقل ذم مجقع مؼوـمعفو

: قمغم ىمقًملم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.1/92 ):اإلشمؼون( )

 (.152ص) : اًمؽؾقوت()
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 ومل ،أن أيي اًمؽريؿي يمؾفو مـ ىمبقؾ اعمقصقل: الؼول األول

وإمم ذًمؽ ذهى قمدد مـ  يؼع اًمػصؾ ذم رء مـ مؼوـمعفو،

: اعمػنيـ، وىمد فمفر أصمر ذًمؽ ذم ىمقًملم

٪ أن أيي اًمؽريؿي مـ أوهلو إمم آظمرهو ذم ذريي آدم  -١

 أو ذم سمعض سمـل آدم مـ ، ؾمقاء ىمقؾ سملهنو ذم ضمـس سمـل آدم 

يمام ؾمقليت شمػصقؾ ذًمؽ، منميمل اًمعرب وهمػمهؿ
()

. 

أن أيي اًمؽريؿي مـ أوهلو إمم آظمرهو ذم آدم وطمقاء  -٢

 ودظمؾ معفام إسمؾقس ذم وؿػم اجلؿع، وهق ىمقًمف ـ،قمؾقفام اًمسالم  ـ

ًمؽقكف هق اعمدسمر ًمذًمؽ اًمنمك ٪ ( ڱ ڱ ڱ ڱ) :شمعومم

وؾمقليت سمقون ذًمؽ ومـ ىمول سمف مـ اعمػنيـ اًمذي وىمع مـفام،
()

 . 

 ،أن أيي اًمؽريؿي ًمقسً يمؾفو مـ ىمبقؾ اعمقصقل :الؼول الثاين

وإكام وىمع اًمػصؾ ذم سمعض مؼوـمعفو، وهذا اًمؼقل هق اعمشفقر قمـد 

وىمد فمفر أصمر ذًمؽ ذم اًمؼقل  مجفقر اعمػنيـ وهمػمهؿ مـ اًمعؾامء،

 صمؿ اظمتؾػقا ذم ،-قمؾقفام اًمسالم - سملن أول أيي ذم آدم وطمقاء

: شمعقلم اًمػصؾ ذم أيي اًمؽريؿي قمغم ىمقًملم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.106ص: )أكظر()

 (.93ص:)أكظر ()
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گ ) :أن اًمػصؾ اًمقاىمع ذم أيي اًمؽريؿي هق ىمقًمف شمعومم -١

وهبذا ىمول  ،تومو سمعدهو مـ أيوت اًمؽريام ( گ ڳ ڳ ڳ 

وىمد فمفر أصمر ذًمؽ ذم محؾ هذه ـ، يمام ؾمقليت ـ مجؾي مـ اعمػنيـ 

  وشمـزيفـ،  قمؾقفام اًمسالم ـ ذريي آدم وطمقاء قمغماجلؿؾي ومو سمعدهو 

 . قمـ اًمنمك اعمذيمقر ذم أيي اًمؽريؿيإسمقيـ

 :أن اًمػصؾ اًمقاىمع ذم أيي اًمؽريؿي هق ىمقًمف شمعومم -٢

، وىمد تومو سمعدهو مـ أيوت اًمؽريام، (ڱ ڱ ڱ ڱ)

 ذريي آدم وطمقاء قمغمفمفر أصمر ذًمؽ ذم محؾ هذه اجلؿؾي ومو سمعدهو 

مـ منميمل اًمعرب وهمػمهؿ، وىمد ذهى إمم ذًمؽ يمثػم مـ اعمػنيـ 

يمام ؾمقليت ذيمر ذًمؽ ذم اعمبحٌ اًمثوين ذم ذيمر أىمقال  ـ وهمػمهؿ

ة ـاعمػنيـ ذم أيي اًمؽريؿ
()

. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.106ص:)أكظر ()
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ىتفدورهاىتنوعىالضمائرىفيىاآلوظىوأثرهىفيى:المطلبىالثالث
هتؿ اًمعؾامء ذم مبوطمٌ قمؾقم اًمؼرآن اًمؽريؿ سموًمضامئر اًمقاردة ا

وأومردوا ًمذًمؽ مبوطمٌ ظموصي أـموًمقا اًمؽالم ومقفو قمـ شمؾؽ  ،هذم

اًمضامئر وأمهقتفو ذم ؾمقوق أيوت اًمؼرآكقي، سمؾ أومرد ذًمؽ سمعض 

ىمد صـػ اسمـ إكبوري ذم ) :يمام ىمول اًمزريمٌم اًمعؾامء سموًمتصـقػ،

(ن جمؾديـآسمقون اًمضامئر اًمقاىمعي ذم اًمؼر
()

. 

يمر اًمعؾامء أن إصؾ ذم ووع هذه اًمضامئر هق آظمتصور ذو

 ٪ذم ؾمقوق أيوت، وسمقـقا أن اًمضؿػم ٓسمد ًمف مـ مرضمع يعقد إًمقف

أو  ؾمقاء يمون ذًمؽ اعمرضمع مؾػقفمو ؾموسمؼو ذم أيوت اًمؽريؿي،

 أو همػم ذًمؽ مـ أكقاع قمقد ، أو دآ قمؾقف سموًٓمتزام،متضؿـو ًمف

اًمضؿػم
()

 .

واًمضامئر ىمد شمتعدد ذم أيوت اًمؼرآكقي وشمتعوىمى ذم اًمسقوق 

رهمؿ شمػرق مرضمعفو، ومال يؾزم مـ شمعوىمى اًمضامئر قمقدهو إمم مرضمع 

وشمػريؼ اًمضامئر اعمتعوىمبي قمغم ) :واطمد يمام ىمرر ذًمؽ اًمرازي سمؼقًمف

وإذا صمبً هذا فمفر أكف ٓ ، ...إؿمقوء اعمختؾػي ًمقس سمؼؾقؾ ذم اًمؼرآن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.4/24: )اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن ()

 ( .1/188:)اإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن :اكظر ()
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يؾزم مـ شمعوىمى اًمضامئر قمقدهو إمم رء واطمد سمؾ إمر ومقف 

(مقىمقف قمغم اًمدًمقؾ
()

 .

 يمام أن اًمضؿػم ىمد يثـك ويعقد قمغم أطمد اعمذيمقريـ ذم أيي،

. وىمد يتصؾ اًمضؿػم سمؾػظ ويعقد قمغم همػمه

وىمد يثـل اًمضؿػم ويعقد قمغم أطمد ) :ىمول اًمسققـمل

 وإكام خيرج مـ (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ) : كحق٪اعمذيمقريـ

گ ) : كحق٪أطمدمهو، وىمد جيلء اًمضؿػم متصاًل سمٌمء وهق ًمغػمه

ڱ ں ):  صمؿ ىمول، آدم: يعـل،(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

هذا هق سموب :  ىمؾً، ٕن آدم مل خيؾؼ مـ كطػي٪  ومفذه ًمقًمده (ں

(آؾمتخدام
()

 .

واًمؽالم قمغم اًمضامئر ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ومو يتعؾؼ هبو مـ 

 أـمول اًمؽالم قمؾقف اًمعؾامء ذم مظوكف مـ مبوطمٌ ،ؾمعاىمقاقمد سموب و

قمؾقم اًمؼرآن اًمؽريؿ
()

 .

ىمد شمـققمً  وهذه أيي اًمؽريؿي اًمتل كحـ سمصدد اًمؽالم قمـفو،

 اًمعؾامء اظمتؾػومقفو اًمضامئر موسملم اإلومراد واًمتثـقي واجلؿع، ومـ صمؿ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.19/127: )شمػسػم اًمػخر اًمرازي ()

 (.1/188: )اإلشمؼون ()

( 3)
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أصمر سمال ؿمؽ قمغم اًمؽالم قمغم يمون ًمذًمؽ ذم قمقد هذه اًمضامئر، و

 وذًمؽ ،يتضح سموًمؽالم قمغم يمؾ وؿػم قمغم طمدةهذا مو شمػسػمهو، و

:  يمام يكم

: ضؿر ادػرد -1

 :اظمتؾػ اعمػنون ذم قمقد اًمضؿػم اعمػرد ذم ىمقًمف شمعومم

: قمغم صمالصمي أىمقال    (گ گ)

 :أي قموئد قمغم اهلل شمعومم، (ًمف)أن اًمضؿػم ذم : اًمؼقل إول

ضمعال هلل ذيموء، وهذا اًمؼقل هق ىمقل مجفقر اعمػنيـ، وىمد ومن 

اًمنمك قمغم هذا اًمؼقل قمغم طمؼقؼتف، وهق اإلذاك مع اهلل شمعومم ذم 

 وؾمقليت سمقون ذًمؽ ذم ؾمقوق ذيمر أىمقال اعمػنيـ ،ـموقمتف أو قمبودشمف

ذم أيي اًمؽريؿي
()

 .

 ضمعال :أن هذا اًمضؿػم قموئد إمم إسمؾقس، أي :اًمؼقل اًمثوين

إلسمؾقس ذيموء، وذًمؽ ٕكف هق اعمدسمر هلذا إمر
()

 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.93ص: )أكظر()

 (.4/436: )، واًمبحر اعمحقط ٕيب طمقون(15/430)مػوشمقح اًمغقى ًمؾرازي  ()
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أن هذا اًمضؿػم قموئد قمغم اًمقًمد اًمصوًمح، وىمد : اًمؼقل اًمثوًمٌ

ومن اًمنمك ذم أيي قمغم هذا اًمؼقل سموًمـصقى مـ اًمرزق ذم 

اًمدكقو
()

   .

واًمضؿػم ):ـ يمالمف قمغم قمقد هذا اًمضؿػمـ قمـد ىمول أسمقطمقون 

 ٪ ومـ زقمؿ أكف قموئد قمغم إسمؾقس ومؼقًمف سمعقد، قموئد قمغم اهلل{ًمف} :ذم

 ويمذا يبعد ىمقل مـ ضمعؾف قموئدًا قمغم اًمقًمد ،ٕكف مل جير ًمف ذيمر

 ويموكو ىمبؾف ، وومّن اًمنمك سموًمـصقى مـ اًمرزق ذم اًمدكقو،اًمصوًمح

ڱ ڱ ڱ ):  صمؿ اؾمتلكػ ومؼول،يليمالن وينمسمون وطمدمهو

( اًمؽػور:يعـل، (ڱ
()

. 

: ومـ إوضمف اًمتل ذيمرهو اًمرازي ذم رد هذا اًمؼقل ىمقًمف

( ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ): سمعده ىمول شمعومم أكف: اًمثوين)

 إصـوم ضمعؾ مـ قمغم اًمرد أيي هذه مـ اعمؼصقد أن قمغم يدل وهذا

 .ذيمر أيي هذه ذم اًمؾعلم إلسمؾقس ضمرى ومو شمعومم، هلل ذيموء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.4/438: )اًمبحر اعمحقط: اكظر ()

 (.15/430: )شمػسػم اًمػخر اًمر ازي ()
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 خيؾؼ ٓ مـ أينميمقن: ًمؼول إسمؾقس اعمراد يمون ًمق: اًمثوًمٌ

 "مـ" سمصقغي يذيمر إكام اًمعوىمؾ ٕن ؿمقئًو٪ خيؾؼ ٓ مو :يؼؾ ومل ؿمقئًو،

("مو" سمصقغي ٓ
()

. 

: ضامئر التثـقة- 2

 طمقٌ سمؾغً مخسي ٪شمعددت وامئر اًمتثـقي ذم أيي اًمؽريؿي

 ،(آشمقتـو) ،(رهبام) ،(دقمقا اهلل) : وهل ىمقًمف شمعومم،وامئر متتوًمقي

 ومفذه هل وامئر اًمتثـقي اًمقاردة ذم أيي ٪(ومقام آشمومهو) ،(ضمعال)

. اًمؽريؿي

: وىمد اظمتؾػ اعمػنون ذم قمقد هذه اًمضامئر قمغم ىمقًملم

أن مجقع هذه اًمضامئر شمعقد قمغم رء واطمد، صمؿ  :اًمؼقل إول

:   قمغم ىمقًملم اًمٌمءاظمتؾػقا ذم ذًمؽ

قمؾقفام ـ أن هذه اًمضامئر اخلؿسي قموئدة قمغم آدم وزوضمتف   

وىمد أصمر ذًمؽ ذم اًمؼقل سمتػسػم أيي اًمؽريؿي سمآدم وطمقاء  ـ، اًمسالم

 سملم كوٍف ًمف قمـفام يمام ومعؾ  وكسبي اًمنمك إًمقفام، ـ قمؾقفام اًمسالمـ

يمثػم إظمػم  وىمد ذهى إمم هذا اًمؼقل اًمرازي، وكوؾمى هلام ذًمؽ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.15/430: )مػوشمقح اًمغقى ()
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يمام ؾمقتضح ذًمؽ ذم اعمبحٌ اًمثوين قمـد ذيمر أىمقال ـ مـ اعمػنيـ 

 .اعمػنيـ

 قمغم معـك  (گ گ ڳ):  ىمقًمف شمعومماًمرازيوىمد محؾ 

 أيي هذه أن كسؾؿ أن: اًمثوًمٌ اًمتلويؾ) :ومؼولآؾمتػفوم اإلكؽوري، 

 هذا دومع ومػل اًمتؼدير هذا ، وقمغم آدم ىمصي ذح ذم وردت

 :وضمقه اإلؿمؽول

 يعبد  يمون آدم إن يؼقًمقن يموكقا اعمنميملم أن: إول 

 ىمصي شمعومم ومذيمر، إًمقفو اًمنم ودومع اخلػم ـمؾى ذم ويرضمع، إصـوم

ژ ژ ): ىموٓ أهنام قمـفام وطمؽك، اًمسالم قمؾقفام وطمقاء آدم

 ؾمقيوً  وًمداً  آشمومهو ًمق شمعومم أكف ذيمرا :، أي(ڑ ڑ ک ک

ک گ گ ): ىمول صمؿ، اًمـعؿي شمؾؽ سمشؽر ٓؿمتغؾقا صوحلوً 

 آؾمتػفوم سمؿعـك ورد (گ گ ڳ): ومؼقًمف ٪(گ گ ڳ

 ًمف أضمعال صوحلوً  آشمومهو ومؾام: واًمتؼرير، واًمتبعقد اإلكؽور ؾمبقؾ قمغم

 اهلل شمعومم :، أي(ڱ ڱ ڱ ڱ): ىمول صمؿ آشمومهو؟ ومقام ذيموء

 آدم إمم ويـسبقكف سموًمنمك، يؼقًمقن اًمذيـ اعمنميملم همٓء ذك قمـ

 ،صمؿ، إكعوم مـ يمثػمة سمقضمقه رضمؾ قمغم رضمؾ يـعؿ أن وكظػمه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( ): 
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 اًمنم وإيصول ذمؽ يؼصد قمؾقف اعمـعؿ ذًمؽ إن: اعمـعؿ ًمذًمؽ يؼول

 إًمقف وأطمسـً يمذا، ومالن طمؼ ذم ومعؾً: اعمـعؿ ذًمؽ ومقؼقل، إًمقؽ

 سموًمنم يؼوسمؾـل إكف صمؿ، ويمذا سمؽذا إًمقف وأطمسـً ويمذا، سمؽذا

(هفـو ومؽذا اًمتبعقد قمغم واًمبغل؟ واإلؾموءة
()

. 

  وىمد أصمر ،  أن هذه اًمضامئر قموئدة إمم ضمـس سمـل آدم 

ذًمؽ ذم اًمؼقل سمتػسػم أيي اًمؽريؿي سمجـس سمـل آدم مـ همػم أن 

 . ذيمر ذم أيي اًمؽريؿي ـ قمؾقفام اًمسالم ـيؽقن ٔدم وطمقاء

 : ـذم سمقون أىمقال اعمػنيـ ذم أيي اًمؽريؿيـ ىمول اًمشقيموين 

 مـ (ڄ ڄ ڃ) : وذهى مجوقمي مـ اعمػنيـ إمم أن معـك)

 ،مـ ضمـسفو:  أي(ڃ ڃ ڃ) ،هقئي واطمدة وؿمؽؾ واطمد

وقمغم هذا ٓ ،  ضمـس اًمذيمر ضمـس إكثك:يعـل، (چ ڇ)

يؽقن ٔدم وطمّقاء ذيمر ذم أيي، وشمؽقن وامئر اًمتثـقي راضمعي إمم 

(اجلـسلم
()

. 

أن هذه اًمضامئر اخلؿسي ٓ شمعقد قمغم رء  :اًمؼقل اًمثوين

 وإكام شمعقد إمم ؿمقئلم خمتؾػلم، وذًمؽ أن اًمضامئر اًمثالصمي ،واطمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.15/429: )شمػسػم اًمػخر اًمرازي ()

 (.2/400: )ومتح اًمؼدير ()
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قموئدة إمم آدم  (آشمقتـو)، (رهبام) ،(دقمقا اهلل) : وهل ىمقًمف شمعومم،إومم

:  سمقـام شمعقد سمؼقي اًمضامئر وهل ىمقًمف شمعومم ـ، قمؾقفام اًمسالم ـوطمقاء

إمم ذريي آدم وطمقاء، وىمد أصمر ذًمؽ ذم اًمؼقل  (ومقام آشمومهو) ،(ضمعال)

 صمؿ اًمؼقل  ـ قمؾقفام اًمسالم ـدم وطمقاءسمآسمتػسػم صدر أيي 

 (ک گ گ گ گ ڳ) :سموٓؾمتئـوف ذم ىمقًمف شمعومم

ًمقـتؼؾ اًمؽالم قمغم اًمذريي، يمام ؾمقليت سمقون ذًمؽ قمـد ذيمر إىمقال ذم 

. شمػسػم أيي اًمؽريؿي

 :وىمريى مـ ذًمؽ ىمقل مـ ىمول سمحذف اعمضوف ذم ىمقًمف

 ضمعؾ :وإىمومي اعمضوف إًمقف مؼومف، ومقؽقن اًمتؼدير، (گ گ)

أوٓدمهو، وىمد أؿمور إمم ذًمؽ اًمرازي ذم ؾمقوق ضمقاسمف قمغم اًمؼقل سملن 

 :ومؼولـ  قمؾقفام اًمسالم  ـاًمؼصي مـ أوهلو إمم آظمرهو ذم آدم وطمقاء

ن هذه اًمؼصي مـ أوهلو إمم إ: ذم اجلقاب أن كؼقل: اًمقضمف اًمثوين)

: آظمرهو ذم طمؼ آدم وطمقاء وٓ إؿمؽول ذم رء مـ أًمػوفمفو إٓ ىمقًمف

 ومؾام :اًمتؼدير: ومـؼقل٪ (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ )

 ضمعؾ أوٓدمهو ًمف : أي،آشمومهو وًمدًا صوحلًو ؾمقيًو ضمعال ًمف ذيموء

:  قمغم طمذف اعمضوف وإىمومي اعمضوف إًمقف مؼومف، ويمذا،ذيموء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

() 
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ڱ ):  وكظػمه ىمقًمف، ومقام آشمك أوٓدمهو:، أي(ڳ ڳ)

.  واؾملل أهؾ اًمؼريي: أي،(ڱ

: ومعغم هذا اًمتلويؾ مو اًمػوئدة ذم اًمتثـقي ذم ىمقًمف: ومنن ىمقؾ

. (گ گ ڳ)

اعمراد  (گ):  ومؼقًمف٪ ذيمر وأكثك:ٕن وًمده ىمسامن: ىمؾـو

 مرة قمؼم قمـفام سمؾػظ اًمتثـقي ًمؽقهنام صـػلم ٪ اًمذيمر وإكثك:مـف

 ڱ ڱ ) :وكققملم، ومرة قمؼم قمـفام سمؾػظ اجلؿع، وهق ىمقًمف شمعومم

((ڱ ڱ ں
()

 .

: ضؿر اجلؿع 

 :اظمتؾػ اعمػنون ذم قمقد وؿػم اجلؿع اًمقارد ذم ىمقًمف شمعومم

: قمغم صمالصمي أىمقال ( ڱ ڱ ڱ ڱ)

أن وؿػم اجلؿع ذم أيي قموئد إمم اعمنميملم مـ اًمعرب،  -١

 وإن يمون أول أيي قمـد أصحوب هذا اًمؼقل إكام قمـل سمف آدم وطمقاء

 إٓ أكف وىمع اًمػصؾ وآؾمتئـوف ذم آظمر أيي  ـ، قمؾقفام اًمسالمـ

   . اًمعربيًمقـتؼؾ اًمؽالم إمم منمك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.15/429: )شمػسػم اًمػخر اًمرازي ()
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أن وؿػم اجلؿع ذم أيي قموئد إمم ىميص وزوضمتف ومـ  -٢

ن أول أيي قمـد أصحوب هذا إإذ ٪  ىمريشيشمـوؾمؾ مـفام مـ منمك

  .اًمؼقل مراد سمف ىميص وزوضمتف

 أن هذا اًمضؿػم اًمقارد ذم أيي قموئد إمم آدم وطمقاء -٣

هنام اعمرادان ذم أول أيي اًمؽريؿي، وىمد مجع إ إذ  ـ٪قمؾقفام اًمسالم ـ

  هق اعمدسمر هلذا اًمنمك،ٕكفاًمضؿػم هـو ًمدظمقل إسمؾقس معفام 

 أيي ذم ؾمقوق ذيمر إىمقال ذم شمػسػم  يمؾفوؾمقليت شمػصقؾ ذًمؽ
()

. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

() 
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ى
ى
ىى
ىى

 

 

أقوالىالطلماءىفيىتفدورى:ىالمبحثىالثاني
اآلوظىالكرومظى

 :صالب مأربعةوفقه 

 

.القائلونىبمنىالمرادىبكاىآدمىوحواء:ىالمطلبىاألول ى
القائلونىبمنىالمرادىبكاى:ىىالمطلبىالثاني
ى.مذركوىقروش
.القائلونىبمنىالمرادىبكاىالجنس:ىىالمطلبىالثالث ى

.القولىالراجحىفيىهذهىالمدملظى:ىالمطلبىالرابع   
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شمعددت أىمقال اًمعؾامء مـ اعمػنيـ وهمػمهؿ ذم شمقضمقف أيي 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ): اًمؽريؿي، وهل ىمقًمف شمعومم

، وسمقون شمػسػمهو اًمصحقح، ممو ضمعؾ سمعض اعمػنيـ (ڳ

يعدهو مـ مشؽالت أيوت اًمؼرآكقي ـ يمام شمؼدم ـ
()

 .

ومؿـ اًمعؾامء مـ ومنهو سمآدم وطمقاء ـ قمؾقفام اًمسالم ـ٪ اقمتامدا 

، وهمػمه مـ أصمور اًمتل شمؼدم ذيمرهو مـف قمغم طمديٌ ؾمؿرة 

ودراؾمتفو، ومـسى اًمنمك إمم إسمقيـ، واقمتذر قمـ ذًمؽ سملكف ًمقس 

ذيمو ذم اًمعبودة، ومـفؿ مـ ذهى إمم قمدم صحي طمديٌ ؾمؿرة 

 واقمتؿد قمغم مو ورد قمـ احلسـ ذم شمػسػم أيي سمغػم آدم ،

وطمقاء، ومل يلظمذ سمبؼقي أصمور اعمتؼدمي٪ إمو ًمعدم صحتفو قمـده، أو 

ًمؽقكف يرى أهنو مـ اإلهائقؾقوت، وهمٓء ىمد اظمتؾػقا ذم شمػسػمهو 

واعمراد هبو قمغم ىمقًملم ـ يمام ؾمقليت ـ، وشمقىمػ سمعض اعمػنيـ ـ سمعد 

.  ذيمره ًمألىمقال ذم اعمسلًمي ـ ومؾؿ يرضمح ؿمقئو مـفو

وممو جيى اًمتـبقف قمؾقف أن اعمـؼقل قمـ مجفقر اعمػنيـ ذم 

شمػسػمهؿ ًمميي اًمسوسمؼي هلذه أيي، اًمتل هل أصؾ اًمؼصي ـ وهل 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ): ىمقًمف شمعومم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 5-4ص):  اكظر()
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ـ،   ـ قمؾقفام اًمسالمإهنو ذم آدم وطمقاء: أيي ـ، ىمقهلؿ   (چ چ چ

 ىمول): وىمد شمـوىمؾً ذًمؽ يمثػم مـ يمتى اًمتػسػم، يمام ىمول اًمؼرـمبل

 (ڃ ڃ ڃ)آدم،  اًمقاطمدة سموًمـػس اعمراد :اعمػنيـ مجفقر

(طمقاء :يعـل
()

 اعمراد: اعمػنيـ مجفقر ىمول): ، وىمول اًمشقيموين

(آدم اًمقاطمدة سموًمـػس
()

، وهذا اًمـؼؾ قمـ مجفقر اعمػنيـ إكام هق 

ذم أيي إومم، اًمتل هل أصؾ اًمؼصي، وٓ يدظمؾ ذم ذًمؽ أيي 

اًمثوكقي اًمتل كحـ سمصدد اًمؽالم قمـفو يمام ومفؿف سمعضفؿ
()

٪ ومنن 

اخلالف ومقفو مشفقر سملم اعمػنيـ، وىمد ذهى يمثػم مـفؿ إمم أن 

اعمراد هبو همػم آدم وطمقاء ـ قمؾقفام اًمسالم ـ يمام ؾمقتضح ذًمؽ ذم 

 .اعمطؾى اًمثوين واًمثوًمٌ مـ هذا اعمبحٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 9/408):  اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن()

(. 2/399):  ومتح اًمؼدير()

(. 78ص):  اكظر()
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القائلونىبمنىالمرادىباآلوظىالكرومظى:ىالمطلبىاألول
آدمىوحواءى

وهذا اًمؼقل كسبف يمثػم مـ اعمػنيـ إمم اًمسؾػ مـ اًمصحوسمي٪ 

، واًمتوسمعلم يمؿجوهد، يمسؿرة، وأيب سمـ يمعى، واسمـ قمبوس 

وىمتودة، وهمػممهو مـ شمالمقذ اسمـ قمبوس ـ ريض اهلل قمـفام ـ٪ اقمتامدا 

قمغم اًمروايوت اًمقاردة قمـفؿ ذم ذًمؽ
()

، سمؾ ذهى سمعض اًمعؾامء إمم 

دقمقى إمجوع اعمػنيـ قمغم ذًمؽ، يمام ىمول اًمطؼمي ـ رمحف اهلل ـ سمعد 

: ىمول مـ ىمقل سموًمصقاب، اًمؼقًملم وأومم): ذيمره ًمؾخالف ذم اعمسلًمي

 ذم ٓ آؾمؿ  ، ذم(ک گ گ گ گ ڳ): سمؼقًمف قمـك

 أهؾ مـ احلجي إلمجوع وطمقاء٪ آدم سمذًمؽ اعمعـَل  وأن اًمعبودة،

(ذًمؽ قمغم اًمتلويؾ
()

 .

 وىمد رضمح هذا اًمؼقل يمثػم مـ اعمػنيـ يموًمطؼمي ـ يمام هق 

فموهر ذم يمالمف اًمسوسمؼ ـ، واًمثعؾبل، واعمووردي، واًمبغقي، واسمـ 

قمطقي، واإلموم حمؿد سمـ قمبداًمقهوب، وإًمقد، واًمشقخ ؾمؾقامن 

: اسمـ قمبداهلل، وهمػمهؿ، وومقام يكم ذيمر أىمقاهلؿ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.  شمؼدمً دراؾمي هذه أصمور()

 (.13/315):  شمػسػم اًمطؼمي()
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ـ سمعد ذيمره جلؿؾي مـ أصمور ذم  ( هـ427: ت)ىمول اًمثعؾبل 

 اًمنمك شملويؾ ذم اًمعؾامء واظمتؾػ): كسبي اًمنمك إمم آدم وطمقاء ـ

 اًمتسؿقي ذم ذيمو يمون: اعمػنون ومؼول وطمقاء٪ آدم إمم اعمضوف

 إمم يذهبو مل إهنام: اعمعوين أهؾ واًمرسمقسمقي، وىمول اًمعبودة ذم ٓ واًمصػي

 إمم ىمصدا ًمؽـفام احلورث، قمبد وًمدمهو سمتسؿقتفام رهبام احلورث أن

 رّب  ُيسؿك ومسؿقوه،يمام ُأّمف وؾمالمي اًمقًمد كجوة ؾمبى احلورث أن

(...اعمـزل
()

. 

: ذم شمػسػمه ًمميي اًمؽريؿي  ( هـ450:ت)وىمول اعمووردي 

 معـك ومفذا...احلورث قمبد: ؾَمِؿقف حلقاء ىمول إسمؾقس أن وذًمؽ)

 قمـ ومروي، آؾمؿ ذم :أي  ،(گ گ ڳ ڳ ڳ): ىمقًمف

 يف وخدعفام اجلـة، يف خدعفام مرتني؛ خدعفام): ىمول  أكف اًمـبل

(األرض
()

)...
()

. 

ـ سمعد ذيمره ًمؼقل مـ ىمول أهنو ًمقسً  (510:ت)وىمول اًمبغقي 

 ىمقل ًمقٓ طمسـ، ىمقل وهذا): ذم آدم وطمقاء ـ قمؾقفام اًمسالم ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(.  4/315):  اًمؽشػ واًمبقون()

 .  طمديٌ وعقػ، وىمد شمؼدم خترجيف واًمؽالم قمؾقف()

(. 2/286):  شمػسػم اعمووردي()
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 وؾمعقد وجموهد، قمـفام، اهلل ريض قمبوس سمـ اهلل قمبد :مثؾ اًمسؾػ

(وطمقاء آدم ذم أكف اعمػنيـ ومجوقمي اعمسقى، اسمـ
()

. 

ـ ومقام كؼؾ قمـف  (728:ت)وىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي 

ـ٪ طمقٌ ذيمر أكف ؾملًمف قمـ شمػسػم هذه أيي  (764ت)اًمصػدي 

: اًمؽريؿي وملضموب سمؿضؿقن هذا اًمؼقل، وذم ذًمؽ يؼقل اًمصػدي

 أو قمنمة صمامين ؾمـي ذم ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ـ: وؾملًمتف ـ يعـل)

 ...ىمقًمف قمـ سموًمؼصوقملم سمؿدرؾمتف وهق موئي، وؾمبع قمنمة ؾمبع

ڦ ڄ ڄ ڄ ): شمعومم ىمقًمف شمػسػم قمـ اعمجؾس ذًمؽ ذم وؾملًمتف

،  (ڱ ڱ) :شمعومم ىمقًمف إمم ،  (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 عمو طمقاء وأن وطمقاء، آدم وهق ذًمؽ، ذم اعمػنون ىموًمف سمام وملضموب

 هذا مـ أظموف: وىمول رضمؾ، صقرة ذم إسمؾقس أشموهو سموحلؿؾ أصمؼؾً

 يدريؽ ومو سمطـؽ، يشؼ أو دسمرك، مـ خيرج أن سمطـؽ ذم اًمذي

: وىمول صموكقًو، أشموهو طمتك هؿّ  ذم شمزل ومؾؿ يمؾبًو، أو هبقؿي يؽقن ًمعؾف

 :ؾمؿقف يمذًمؽ يمون وإن ؾمقّيًو، سمنماً  جيعؾف أن شمعومم اهلل ؾملًمً

 ىمقًمف ومذًمؽ احلورث، :اعمالئؽي ذم إسمؾقس اؾمؿ ويمون احلورث، قمبد

 مروي  ، وهذا( ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) :شمعومم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 3/314):  شمػسػم اًمبغقي()



 97  دراؾمي قمؼديي

 اهلل رمحف ، ومؼول...وضمقه مـ وموؾمدٌ  هذا: ًمف ومؼؾً قمبوس، اسمـ قمـ

(...ىميّص  هبذا اعمراد أن إمم اعمػنيـ سمعض ذهى ومؼد: شمعومم
()

 .

ومل أىمػ سمعد اًمبحٌ قمغم يمالم ًمشقخ اإلؾمالم ـ رمحف اهلل ـ قمـ 

هذه أيي اًمؽريؿي ذم رء مـ يمتبف، ؾمقى مو ذيمره قمـف اًمصػدي 

ذم يمالمف اعمتؼدم، وهق همػم سيح ذم شمرضمقحف هلذا اًمؼقل، ٓؾمقام 

مع اقمؽماض اًمصػدي قمؾقف، وؾمؽقت ؿمقخ اإلؾمالم قمـ اجلقاب، 

. وإؿمورة ؿمقخ اإلؾمالم إمم اًمؼقل اًمثوين ذم اعمسلًمي

-  رمحف اهلل- وىمد سمقب اإلموم حمؿد سمـ قمبد اًمقهوب 

قمغم أيي اًمؽريؿي ذم يمتوب اًمتقطمقد، صمؿ ؾموق أصمر  (هـ1206 :ت)

ـ ذم اًمتسؿقي سمعبد احلورث، ممو يدل قمغم  اسمـ قمبوس ـ ريض اهلل قمـفام

أن هذا : اًمثوًمثي): اظمتقوره هلذا اًمؼقل، وًمذًمؽ ىمول ذم مسوئؾ اًمبوب

(اًمنمك ذم جمرد شمسؿقي مل شمؼصد طمؼقؼتفو
()

   .

ـ ذم معرض  (هـ1233: ت)وىمول اًمشقخ ؾمؾقامن سمـ قمبداهلل 

 إمم أوًمف مـ اًمؽالم ؾمقوق شملمؾً وإذا): يمالمف قمغم أيي اًمؽريؿي ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 15-7/14):  اًمقاذم سموًمقومقوت()

 (.3/70):  يمتوب اًمتقطمقد مع ذطمف اًمؼقل اعمػقد()
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 وطمقاء آدم ذم ذًمؽ أن ىمطًعو شمبلم اًمسؾػ سمف ومنه مو مع آظمره

(...ذًمؽ قمغم يدل مقوع همػم ومقف ومنن اًمسالم، قمؾقفام
()

  .

: ـ ذم شمػسػمه ًمميي اًمؽريؿي ـ ( هـ1270:ت)وىمول إًمقد 

 وطمقاء آدم شمسؿقي ذم كزًمً أيي أن احلؼم قمـ ضمرير اسمـ أظمرج)

 وهق، اًمرأي ىمبؾ مـ يؼول يؽود ٓ ذًمؽ ومثؾ، احلرث سمعبد وًمدهيام

 ذم اًمظوهر ظمالف وارشمؽوب، ًمميي شمػسػماً  اخلؼم يمقن ذم فموهر

(خيػك ٓ يمام قمـف خمؾص ٓ ممو شمػسػمهو
()

، صمؿ كؼؾ شمرضمقح ذًمؽ 

 أطمسـ اًمؼقل هذا إن: اًمطقبل اًمعالمي ىمول): قمـ اًمطقبل ومؼول

 مـ مؼتبس ٕكف قمؾقف٪ إٓ معقل وٓ همػمه، ىمقل ٓ سمؾ إىمقال،

( اًمرؾموًمي وطمرضة اًمـبقة، مشؽوة
()

. 

وىمد أؿمؽؾ قمغم هذا اًمؼقل مجع اًمضؿػم ذم آظمر أيي، وهق 

 ، وملصمور ذًمؽ اإلؿمؽول اإلموم ( ڱ ڱ ڱ ڱ ں): ىمقًمف

اًمطؼمي، وأضموب قمـف سمجعؾ ذًمؽ مـػصال قمـ أول أيي، ومحؾ 

 أكً ومام: ىموئؾ ىمول ومنن): ذًمؽ قمغم سمعض منميمل اًمعرب، ومؼول

 اعمعـّل  وأن أيي، هذه شملويؾ ذم وصػً مو قمغم إمر يمون إذ ىموئؾ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.1096/ 2):  شمقسػم اًمعزيز احلؿقد()

(. 9/142):  روح اعمعوين()

(. 143-9/142):  اعمرضمع اًمسوسمؼ()
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 أهق ؟( ڱ ڱ ڱ ڱ ں): ىمقًمف ذم وطمقاء آدم هبو

 ومنن اًمعبودة؟ ذم أو ذيؽ، إؾمامء ذم ًمف يؽقن أن اهلل مـ اؾمتـؽوف

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ): ىمقًمف ومسوده قمغم دّل  "إؾمامء ذم": ىمؾً

 أذك آدم أومؽون: ًمؽ ىمقؾ ،"اًمعبودة ذم": ىمؾً ومنن ؟،(ۀ ہ

 همػمه؟ اهلل قمبود ذم

، ( ڱ ڱ ڱ ڱ): ىمقًمف شملويؾ ذم اًمؼقل إن: ًمف ىمقؾ

 منميمق سمف ينمك قمام اهلل ومتعومم: ومقف اًمؼقل وإكام فمــً، سموًمذي ًمقس

 اكؼه ومؼد وطمقاء، آدم قمـ اخلؼم وملمو إوصمون، قمبدة مـ اًمعرب

: ىمقًمف اؾمتمكػ صمؿ ،(  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ): ىمقًمف قمـد

...((ڱ ڱ ڱ ڱ)
()

.  

، وضمعؾ آظمر أيي (هـ546: ت)وىمد رد ذًمؽ اسمـ قمطقي 

ڱ ڱ ڱ ): متصال سملوهلو، وذهى إمم أن وؿػم اجلؿع ذم ىمقًمف

 ؿمؿؾ آدم وطمقاء ويدظمؾ معفام إسمؾقس٪ ًمؽقكف مدسمرا  (ڱ ں

: شمعومم ىمقًمف ذم واًمسدي اًمطؼمي وىمول) :ًمذًمؽ معفام، ومؼول

 آدم وأن، إول مـ ًمقس مـػصؾ يمالم أكف (ڱ ڱ ڱ ڱ )

 منميمق سمف يراد يمالم هذا وأن، ( ک گ) ىمقًمف ذم شمؿ وطمقاء

 اهلل شمعومم :يؼول أن ويتجف، اًمؾػظ يسوقمده ٓ حتؽؿ وهذا...اًمعرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 13/315):  شمػسػم اًمطؼمي()
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 ويبؼك، آؾمؿ قمبقديي ذم اًمنمك مـ اعمتقهؿ اًمقسػم ذًمؽ قمـ

 :ذم اًمضؿػم وضموء، اًمسالم قمؾقفام وطمقاء آدم أسمقيـو ضمفي ذم اًمؽالم

 قمبد اًمقًمد شمسؿقي معفام مدسمر إسمؾقس ٕن مجع٪ وؿػم (   ڱ)

(احلورث
()

. 

:  وىمد اطمتٍ أصحوب هذا اًمؼقل سمام يكم

أن شمػسػمهو سمآدم وطمقاء هق فموهر ؾمقوق أيوت  -١

اًمؽريؿي، وىمد ضموءت اًمضامئر ومقفو يمؾفو سموًمتثـقي، ؾمقى مو ورد ذم 

. (    ڱ ڱ ڱ ڱ ں): آظمرهو، وهق ىمقًمف شمعومم

 اعمتؼدم، وومقف ذيمر شمعبقد آدم ًمقًمده  طمديٌ ؾمؿرة  -٢

ًمغػم اهلل، وذًمؽ سمتسؿقتف قمبد احلورث٪ طمقٌ ذهى سمعض أصحوب 

هذا اًمؼقل إمم صحي احلديٌ، واقمتؿد قمؾقف ذم شمػسػم أيي
()

، يمام 

 ومفق احلديٌ صح إذا أكف مـل قمؾؿً ىمد وأكً): ىمول إًمقد

 ذم اجلري قمـ ىمؾؿل يمؿقً أطمجؿ وًمذًمؽ صح، ىمد وأراه مذهبل،

(ًمؾصقاب اعمقومؼ شمعومم واهلل همػمه، ضمرى يمام اًمتلويؾ مقدان
()

.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 2/487):  اعمحرر اًمقضمقز()

 .  شمؼدمً دراؾمي ؾمـد احلديٌ، وشمبلم أكف طمديٌ وعقػ، ٓ يصح مرومققمو إمم اًمـبل()

(. 143-9/142):  روح اعمعوين()



 101  دراؾمي قمؼديي

مو ورد مـ أصمور قمـ سمعض اًمصحوسمي٪ يمسؿرة، وأيب اسمـ  -٣

يمعى، واسمـ قمبوس 
()

 .

مو ورد مـ أصمور قمـ سمعض اًمتوسمعلم مـ شمالمقذ اسمـ  -٤

قمبوس ريض اهلل قمـفام٪ يمؿجوهد، وؾمعقد سمـ ضمبػم، وقمؽرمي، 

وىمتودة، واًمسدي، وهمػمهؿ
()

.

وىمد أؿمور يمثػم مـ أصحوب هذا اًمؼقل إمم هذه أصمور واطمتٍ 

هبو، يمام ىمول اًمطؼمي ذم يمالمف اعمتؼدم ذم سمقون ؾمبى شمرضمقحف هلذا 

 سمذًمؽ اعمعـَل  إن..:ىمول مـ ىمقل سموًمصقاب، اًمؼقًملم وأومم): اًمؼقل

(ذًمؽ قمغم اًمتلويؾ أهؾ مـ احلجي إلمجوع وطمقاء، آدم
()

 .

وىمد شمؼدم كحق ذًمؽ قمـ اًمبغقي٪ طمقٌ شمرك شمرضمقح اًمؼقل 

اًمثوين ذم اعمسلًمي، رهمؿ اؾمتحسوكف ًمف٪ اقمتامدا مـف قمغم مو ورد قمـ 

 سمـ وؾمعقد وجموهد، قمـفام، اهلل ريض قمبوس يموسمـ اًمسؾػ٪ سمعض

.اعمسقى، وهمػمهؿ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، وؾمقليت شمبلم أكف ٓ يصح مـفو إٓ أصمر ؾمؿرة  شمؼدمً دراؾمي هذه أصمور، و()

. اًمؽالم قمؾقف ذم اعمطؾى اًمثوًمٌ

شمؼدمً دراؾمي هذه أصمور، وشمبلم أكف ٓ يصح مـ ذًمؽ يمؾف إٓ أصمرا جموهد وىمتودة،  ()

. وؾمقليت اًمؽالم قمؾقفام ذم اعمطؾى اًمثوًمٌ

(. 13/315):  شمػسػم اًمطؼمي()
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ىموًمقا إن هذا اًمؼقل هق اًمذي قمؾقف مجفقر اعمػنيـ، سمؾ  -٥

أمجع أهؾ اًمتلويؾ قمغم اًمؼقل سمف، يمام كؼؾ ذًمؽ قمـفؿ اسمـ ضمرير 

.اًمطؼمي ذم يمالمف اعمتؼدم

ىموًمقا إن ىمصي آدم وطمقاء ـ قمؾقفام اًمسالم ـ اعمذيمقرة ذم  -٦

احلديٌ وأصمور ؿمبقفي سمؼصتفام ذم إيمؾ مـ اًمشجرة، واعمحذور ذم 

. هذه اًمؼصي ًمقس سملقمظؿ مـ اعمحذور ذم شمؾؽ

 اًمؼصي، هبذه يؽذب ممـ واًمعجى): ىمول اًمشقخ ؾمؾقامن

 شمػوؾمػم ويؽمك اعمبتدقمي، سموًمتػوؾمػم ويؽوسمر مرة أول ضمرى مو ويـسك

 مـ سملقمظؿ اًمؼصي هذه ذم اعمحذور وًمقس وأىمقاهلؿ، اًمسؾػ

(إومم اعمرة ذم اعمحذور
()

. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 566ص):  شمقسػم اًمعزيز احلؿقد()
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القائلونىبمنىالمرادىباآلوظى:ىالمطلبىالثاني
الكرومظىالمذركونىمنىقروشى

ذهى سمعض اعمػنيـ إمم أن اعمراد سمؤيي اًمؽريؿي اعمنميمقن 

مـ ىمريش ـ ممـ قموسوا كزول اًمقطمل ـ، وذهبقا إمم شمػسػم ىمقًمف 

 سمـػس ىميص ضمد ىمريش، (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ): شمعومم

.  وأن اهلل ضمعؾ ًمف زوضمي قمرسمقي مـ ضمـسف

 ىمد): ىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ـ سمعد ذيمره ًمؾؼقل إول ـ

 أوٓده ؾمؿك ٕكف ىميّص٪ هبذا اعمراد أن إمم اعمػنيـ سمعض ذهى

 اًمدار، وقمبد ىميص، وقمبد اًمعزيز، وقمبد مـوف، قمبد :إرسمعي

 يسؿقن اًمذيـ أقمؼوسمف مـ وٕوٓده ًمف (  ڱ): ذم واًمضؿػم

 ضمـسف مـ زوضمف أن هبذا اعمراد...وأمثوهلو إؾمامء هبذه أوٓدهؿ

(ىمرؿمقي قمرسمقي
()

 .

ـ ذم معرض يمالمف قمغم  (هـ1393: ت)وىمول اسمـ قموؿمقر 

ڄ ڄ ) :ذم اخلطوب: اعمػنيـ سمعض وىمول): أيي اًمؽريؿي ـ

ـُ  ىُميص هق اًمقاطمدة واًمـػس، ظموصي  ًمؼريش(ڄ ڃ  يمالب سم

 ؾمؿك ذيمقراً  أرسمعي أوٓداً  اهلل آشمومهو ومؾام ظُمزاقمي، مـ امرأة شمزوج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 15-7/14):  كؼؾ ذًمؽ قمـف اًمصػدي ذم اًمقاذم سموًمقومقوت()
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 :اًمراسمع وؾمؿك، اًمدار وقمبد، اًمُعزى وقمبد، مـوف قمبد :مـفؿ صمالصمي

(ىُميص سمعْبد ُيدقمك اًمذي وهق إووومي، سمدون شقمبداً »
()

 .

وهذا اًمؼقل هق فموهر ىمقل اسمـ طمزم، و اًمرازي، واؾمتحسـف 

. اًمزخمنمي، وذيمره اًمـسػل وضمفو آظمر ذم شمػسػم أيي اًمؽريؿي

ـ سمعد رده ًمؾؼقل إول، وهق أن  (هـ456: ت)ىمول اسمـ طمزم 

 قمغم اعمنميملم ذم كزًمً إكام): اعمراد سمؤيي آدم وطمقاء قمؾقفام اًمسالم ـ

(فموهرهو
()

 .

: ذم سمقون إىمقال ذم أيي (هـ538: ت): وىمول اًمزخمنمي

 قمفد ذم يموكقا اًمذيـ ًمؼريش اخلطوب يؽقن أن وهق آظمر ووضمف)

 كػس مـ ظمؾؼؽؿ اًمذي هق :ويراد...ىميص آل وهؿ،  اهلل رؾمقل

 ومؾام، إًمقفو ًمقسؽـ ىمرؿمقي قمرسمقي زوضمفو ضمـسفو مـ وضمعؾ، ىميّص 

، آشمومهو ومقام ذيموء ًمف ضمعال اًمسقّي  اًمصوًمح اًمقًمد مـ ـمؾبو مو آشمومهو

 اًمعزى، وقمبد مـوف، سمعبد إرسمعي أوٓدمهو ؾمؿقو طمقٌ

 هلام (   ڱ): ذم اًمضؿػم وضمعؾ، اًمدار وقمبد ىميّص، وقمبد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 9/215):  اًمتحرير واًمتـقير()

(. 4/11):  اًمػصؾ ذم اعمؾؾ واًمـحؾ()
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 ٓ طمسـ شمػسػم وهذا، اًمنمك ذم هبام اىمتدوا اًمذيـ وٕقمؼوهبام

(ومقف إؿمؽول
()

 .

ـ سمعد ذيمره ًمؼقل مـ ىمول إن  (هـ604: ت): وىمول اًمرازي

 اًمـػس أن ٓ كسؾؿ واجلقاب): اعمراد سمؤيي اًمؽريؿي آدم وطمقاء ـ

 اخلطوب: كؼقل سمؾ قمؾقف يدل مو أيي ذم وًمقس آدم، هل اًمقاطمدة

 مـ وضمعؾ ىميص، كػس مـ ظمؾؼؽؿ :واعمعـك ىميص، آل وهؿ ًمؼريش

 اًمقًمد مـ ـمؾى مو آشمومهو ومؾام إًمقفو، ًمقسؽـ قمرسمقي، زوضمي ضمـسفو

 اًمع،زى وقمبد مـوف، سمعبد إرسمعي أوٓدمهو ؾمؿقو اًمصوًمح

 وٕقمؼوهبام، هلام (   ڱ) :ذم واًمضؿػم، ىميص وقمبد اًمدار، وقمبد

(اعمعتؿد هق اجلقاب ومفذا
()

 .

ـ سمعد ذيمره ًمبعض إىمقال ذم  (هـ701:ت)وىمول اًمـسػل 

 قمفد ذم يموكقا اًمذيـ ًمؼريش اخلطوب يؽقن أو): أيي ـ

 كػس مـ ظمؾؼؽؿ اًمذي هق :أي ىميص، آل :، وهؿ اهلل رؾمقل

 ًمقسؽـ ىمرؿمقي قمرسمقي زوضمفو ضمـسفو مـ وضمعؾ ىميص، :واطمدة

 ذيموء ًمف ضمعال اًمسقي اًمصوًمح اًمقًمد مـ ـمؾبو مو آشمومهو ومؾام إًمقفو،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 543 -2/542):  اًمؽشوف()

(. 15/91):  شمػسػم اًمػخر اًمرازي()
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 ذم هبام اىمتدوا اًمذيـ أوٓدمهو، وٕقمؼوهبام ؾمؿقو طمقٌ آشمومهو٪ ومقام

(ذيمو اًمنمك
()

 .

: وىمد اؾمتدل أصحوب هذا اًمؼقل سمام يكم

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ): اخلطوب ذم ىمقًمف شمعومم: ىموًمقا -١

 عمـ قموس كزول اًمقطمل، وهؿ ىمريش، وىمد ظمؾؼفؿ اهلل مـ    (ڄ 

ىميص، ومقؽقن هق اعمراد سموًمـػس اًمقاطمدة ، وشمثـقي اًمضامئر مراد هبو 

 .هق وزوضمتف 

ىموًمقا سملن آظمر أيي يدل قمغم أن اعمراد سمذًمؽ اعمنميملم،  -٢

. (    ڱ ڱ ڱ ڱ ں): وهق ىمقًمف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 2/126):  شمػسػم اًمـسػل()
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القائلونىبمنىالمرادىباآلوظىهوىجنسى:ىالمطلبىالثالث
ىبنيىآدم

وهذا اًمؼقل مروي قمـ احلسـ اًمبٍمي
()

 وقمؽرمي
()

 

وهمػممهو، وىمد ذهى إًمقف يمثػم مـ اعمػنيـ يموًمؼرـمبل واسمـ اًمعريب 

واًمـسػل واسمـ يمثػم واسمـ اًمؼقؿ واًمبقضووي واسمـ ضمزي واخلوزن 

واسمـ ىموؾمؿ واًمسعدي واًمشـؼقطل ورؿمقد روو واسمـ قمثقؿلم 

. وهمػمهؿ

وىمد اظمتؾػ أصحوب هذا اًمؼقل ذم اعمراد سملصؾ اًمؼصي، وهل 

:  قمغم ىمقًملم   ( ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ): ىمقًمف شمعومم

: الؼول األول

إن اًمؼصي سمؽومؾفو ذم ضمـس سمـل آدم مـ اًمذيمر وإكثك، :ىموًمقا

وٓ ذيمر ومقفو ٔدم وطمقاء قمغم وضمف اإلـمالق، وىمد ذيمر هذا اًمؼقل 

يمثػم مـ اعمػنيـ وكسبف اًمبغقي إمم قمؽرمي، ورضمحف اًمؼرـمبل 

واسمـ اًمعريب، ومول إًمقف أسمق طمقون، ورضمحف مـ اعمعوسيـ رؿمقد 

:  روو وهمػمه، وومقام يكم ذيمر أىمقاهلؿ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.  شمؼدم ذيمر أصمور اًمقاردة قمـ احلسـ، ودراؾمي أؾموكقدهو()

.  ذيمر ذًمؽ سمعض اعمػنيـ يموًمبغقي وهمػمه ومل أضمده مسـدا()
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 اخلؾؼ مـ واطمد يمؾ ظموـمى: قمؽرمي وىمول): ىمول اًمبغقي

 زوضمفو، مـفو وضمعؾ أسمقف مـ واطمد يمؾ ظمؾؼ :أي ظمؾؼؽؿ، :سمؼقًمف

 اًمسؾػ ىمقل ًمقٓ طمسـ، ىمقل وهذا زوضمفو، ضمـسفو مـ ضمعؾ: أي

 اعمسقى سمـ وؾمعقد وجموهد قمـفام اهلل ريض قمبوس سمـ اهلل قمبد مثؾ

(وطمقاء آدم ذم أكف اعمػنيـ ومجوقمي
()

. 

 إن: ىمقم وىمول): وىمول اًمؼرـمبل ـ سمعد ذيمره ًمؾؼقل إول ـ

 ذريي مـ اعمنميملم طمول قمـ واًمتبقلم أدمقلم ضمـس إمم راضمع هذا

 اًمذيمر يعـل    (گ گ): قمؾقف، ومؼقًمف يعقل اًمذي وهق ، آدم

ڱ ڱ ): هذا قمغم اجلـسون، ودل سمف ويعـك اًمؽوومريـ، وإكثك

(طمسـ ىمقل ينميمون، وهذا :يؼؾ ومل    (ڱ ڱ ں
()

 .

 اعمعـل ذم :إومم اعمسلًمي: )(هـ543: ت)وىمول اسمـ اًمعريب 

... إومم إم طمقاء سمذًمؽ اعمراد أن :أطمدمهو ىمقٓن٪ ذًمؽ وذم هبو٪

 احلؿؾ ذم طموهلؿ ومنن أدمقلم٪ ضمـس هبذا اعمراد أن: اًمثوين

 سمف، اؾمتؿروا احلؿؾ قمؾقفؿ ظمػ وإذا واطمدة، صػي إزم وصمؼؾف وظمػتف

 ضمعؾقا اًمقًمد ذًمؽ هلؿ وًمد ومنذا ومقف، كذر يمؾ كذروا قمؾقفؿ صمؼؾ ومنذا

 إزم يـسبف مـ مـفؿ إن طمتك وقمؿؾف، شمسؿقتف ذم ذيموء اهلل ًمغػم ومقف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.314/ 3):  شمػسػم اًمبغقي()

(. 9/411):  اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن()
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 أؿمبف اًمؼقل وهذا اإلؾمالم، ديـ همػم وقمكم اهلل ًمغػم وجيعؾف إصـوم

..(.اًمصدق إمم وأىمرب سموحلؼ،
()

. 

ـ سمعد ذيمره ًمألىمقال ذم شمػسػم أيي  (745:ت)وىمول أسمق طمقون 

 اعمراد وًمقس ًمؾـوس، اخلطوب ضمعؾ مـ وأمو): ورده ًمؾؼقل إول ـ

 طمسـوً  اشمسوىموً  اًمؽالم ومقّتسؼ...وطمقاء آدم وزوضمفو سموًمـػس أيي ذم

(شمػؽقؽ وٓ شملويؾ شمؽؾػ همػم مـ
()

. 

: وىمول رؿمقد روو ـ سمعد ذيمره ًمبعض إىمقال ذم شمػسػم أيي ـ

 وإكثك، اًمذيمر ضمـز اعمراد يؽقن أن اًمتػسػميـ هذيـ مـ وأؾمؾؿ)

 ضمـسو ظمؾؼؽؿ: أقمؾؿ واهلل اعمعـك ويملن معلم، إمم ومقف يؼصد ٓ

 شمغشك ومؾام إًمقفـ، ًمتسؽـقا أيضو مـؽؿ أزواضمؽؿ وضمعؾ واطمدا،

 ;اعمقطمدون ومقفؿ يمون وإن أظمر اجلـس اًمذيمر هق اًمذي اجلـس

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ): شمعومم يمؼقًمف مـفؿ، اعمنميملم ٕن

ٻ ) ، (17: 80)(  ک ک گ گ گ) ،(66: 19)  (ٹ

(.(..2: 103 ) (ٻ ٻ پ پ
()

 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 2/355):  أطمؽوم اًمؼرآن()

(. 4/438):  شمػسػم اًمبحر اعمحقط()

 (.9/434):  شمػسػم اعمـور()
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: وىمد اؾمتدل أصحوب هذا اًمؼقل سمام يكم

إن ذًمؽ هق فموهر أيي اًمؽريؿي اًمذي يشؿؾ مجقع : ىموًمقا -١

.متـووٓهتو

 مـ كسبي – قمؾقفؿ اًمسالم –أن ذم ذًمؽ سمراءة ًمألكبقوء  -٢

 .اًمنمك إًمقفؿ، ٓؾمقام أصؾ اًمبنميي وهق آدم 

أيي  فموهر وهق): ىمول اسمـ اًمعريب ـ سمعد شمرضمقحف هلذا اًمؼقل ـ

 قمـ إكبقوء ومقفو ويسؾؿ متـووٓهتو، مجقع يشؿؾ اًمذي وقمؿقمفو

 سمسودهتؿ ومؽقػ اًمبنم، سمجفول يؾقؼ ٓ اًمذي اًمـؼص

(...وأكبقوئفؿ
()

. 

: الؼول الثاين

 قمؾقفام اًمسالم، –أن اًمؼصي ذم أصؾفو ذم إسمقيـ آدم وطمقاء 

ڦ ڄ ڄ ڄ ): وأهنام اعمرادان ذم أيي إومم، وهل ىمقًمف شمعومم

 :ىمقًمف شمعومم:  ، وأمو أيي اًمثوكقي وهل(ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 (   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)

وطمقاء ذم  آدم وموعمراد هبو ضمـس سمـل آدم وهؿ ذريي آدم وطمقاء، ومذيمر

 مـ اؾمتطراد وهق، اًمقاًمديـ مـ سمعدمهو عمو يموًمتقـمئي أول اًمؼصي

 .اجلـس إمم اًمشخص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 2/355):  أطمؽوم اًمؼرآن()
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وهذا اًمؼقل كسبف يمثػم مـ اعمػنيـ إمم احلسـ وقمؽرمي 

رمحفام اهلل ـ، ورضمحف اسمـ يمثػم واسمـ اًمؼقؿ واًمـسػل واًمبقضووي ـ  

واسمـ ضمزي، ومـ اعمعوسيـ اسمـ ىموؾمؿ واًمشـؼقطل واًمسعدي وأسمق 

: ؿمفبي وهمػمهؿ، وومقام يكم ذيمر أىمقاهلؿ

 ـ سمعد ذيمره ًمؾؼقل إول ذم (هـ516: ت )ىمول اًمبغقي

 إمم راضمع أكف وهق: آظمر ىمقل أيي وذم): شمػسػمهو سمآدم وطمقاء ـ

: ومعـوه وقمؽرمي، احلسـ ىمقل وهق آدم، ذريي مـ اعمنميملم مجقع

 يمام مؼومفؿ، وأىمومفام إوٓد ومحذف ذيموء، أوٓدمهو ضمعؾ

ڄ ): ومؼول أسموء سمػعؾ شمعقػمهؿ ذم إسمـوء إمم أسموء ومعؾ أووف

 ذم يموكقا اًمذيـ اًمقفقد سمف  ، ظموـمى(ڇ ڇ ڇ) ،( ڃ ڃ

(آسموئفؿ مـ اًمػعؾ ذًمؽ ويمون ، اًمـبل قمفد
()

. 

ک گ گ گ گ ): )(هـ685: ت)وىمول اًمبقضووي 

 آشمك ومقام ذيموء ًمف أوٓدمهو ضمعؾ : ، أي(ڳ ڳ ڳ

 مضوف طمذف قمغم مـوف، وقمبد اًمعزى قمبد :ومسؿقه أوٓدمهو،

ڱ ڱ ڱ ): ىمقًمف قمؾقف ويدل، مؼومف إًمقف اعمضوف وإىمومي

...((   ڱ
()

. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.3/314):  شمػسػم اًمبغقي()

 (.8/571):  شمػسػم اًمبقضووي مع طموؿمقي اًمؼقكقي()
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گ ): ـ ذم شمػسػم ىمقًمف شمعومم ( هـ701: ت) وىمول اًمـسػل

 اعمضوف طمذف قمغم ذيموء ًمف أوٓدمهو ضمعؾ :أي):   ( گ ڳ

 آشمك :، أي(ڳ ڳ ): ويمذًمؽ مؼومف، إًمقف اعمضوف وإىمومي

 اًمضؿػم، مجع ٪ طمقٌ(  ڱ ڱ ڱ ڱ ں) :دًمقؾف أوٓدمهو٪

 اهلل آشموهؿ ومقام إذايمفؿ ومعـك اًمنمك، مـ سمريئون وطمقاء وآدم

 وكحق ؿمؿس وقمبد مـوف وقمبد اًمعزى سمعبد أوٓدهؿ شمسؿقتفؿ

(اًمرطمقؿ وقمبد اًمرمحـ وقمبد اهلل قمبد مؽون ذًمؽ،
()

 .

ک گ گ گ گ ): )( هـ741:ت)وىمول اسمـ ضمزي 

 ضمعؾ ـمؾبو يمام صوحلو وًمدا آشمومهو عمو :، أي(ڳ ڳ ڳ ڳ 

 اعمضوف وإىمومي اعمضوف طمذف قمغم وموًمؽالم ذيموء٪ ًمف أوٓدمهو

 أوٓدمهو آشمك ومقام :أي (ڳ ڳ ) ويمذًمؽ مؼومف، إًمقف

 إول واًمؼقل...إسمؾقس ضموءهو محؾً عمو طمقاء إن :وىمقؾ وذريتفام،

: أوضمف ًمثالصمي أصح

 ويمثػمه، اًمنمك ىمؾقؾ مـ وزوضمف آدم سمراءة يؼتيض أكف :أطمدهو

. واًمسالم اًمصالة قمؾقفؿ إكبقوء طمول هق وذًمؽ

 وذريتف آدم أوٓد هؿ أذيمقا اًمذيـ أن قمغم يدل أكف :واًمثوين

 .اجلؿع سمضؿػم ( ڱ ڱ ڱ ڱ): شمعومم ًمؼقًمف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 2/126):  شمػسػم اًمـسػل()
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 قمبد اًمقًمد وشمسؿقي آدم ىمصي مـ ذيمروا مو أن :واًمثوًمٌ

 شمؾؽ ذم مقضمقد همػم وهق صحقح سمسـد كؼؾ إمم يػتؼر احلورث

(اًمؼصي
()

 .

 مجقع إمم راضمع أكف وهق: )(هـ741: ت)وىمول اخلوزن 

 وضمعؾ :ومعـوه وقمؽرمي، احلسـ ىمقل وهق آدم، ذريي مـ اعمنميملم

 يمام مؼومفؿ، وأىمومفام إوٓد ذيمر ومحذف ذيموء، ًمف أوٓدمهو

ڇ ڇ )      (ڄ ڃ ڃ): سمؼقًمف إسمـوء إمم أسموء ومعؾ أووف

،  اًمـبل زمـ ذم مقضمقديـ يموكقا اًمذيـ اًمقفقد سمف ومعػم   (ڇ

(آسموئفؿ ومعؾ مـ ذًمؽ ويمون
()

 .

ڦ ڄ ڄ ڄ  )   : ىمقًمف: )(هـ751:ت)وىمول اسمـ اًمؼقؿ 

 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

ک ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ڱ ڱ ڱ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ک ک

 واًمؾذان وطمقاء، آدم وزوضمفو اًمقاطمدة ، وموًمـػس  (ڱ ں

 إمم يؾتػً وٓ أوٓدمهو، مـ اعمنميمقن آشمومهو ومقام ذيموء ًمف ضمعال

 وملشمومهو وًمد هلام يعقش ٓ يموكو وطمقاء آدم إن :ىمقؾ ممو ذًمؽ همػم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.1/332):  اًمتسفقؾ ًمعؾقم اًمتـزيؾ()

 (.2/325):  شمػسػم اخلوزن()
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 احلورث قمبد :ومسؿقوه وًمد ًمؽام يعقش أن أطمببتام إن :ومؼول إسمؾقس

 سمعد سمف ًمقنمك يؽـ ومؾؿ وهداه اضمتبوه ؾمبحوكف اهلل ومنن ومػعال٪

(ذًمؽ
()

 .

ـ سمعد ذيمره ًمؾخالف ذم شمػسػم  (هـ774:ت)وىمول اسمـ يمثػم 

، هذا ذم اًمبٍمي احلسـ مذهى ومعغم كحـ وأمو): أيي اًمؽريؿي ـ

: ذًمؽ مـ اعمراد وإكام وطمقاء آدم: اًمسقوق هذا مـ اعمراد ًمقس وأكف

 (ڱ ڱ ڱ ڱ): شمعومم اهلل ىمول وهلذا، ذريتف مـ اعمنميمقن

ًٓ  وطمقاء آدم ومذيمر  وهق، اًمقاًمديـ مـ سمعدمهو عمو يموًمتقـمئي أو

(اجلـس إمم اًمشخص مـ يموٓؾمتطراد
()

 .

 وهذا: )ذم شمػسػمه ًمميي  (هـ1375: ت)وىمول اًمسعدي 

 صمؿ وطمقاء، آدم ذم اًمؽالم أول ومنن اجلـس، إمم اًمـقع مـ اكتؼول

 اًمذريي ذم مقضمقد هذا أن ؿمؽ وٓ اجلـس، ذم اًمؽالم إمم اكتؼؾ

(...اًمنمك سمطالن قمغم اهللّ ىمررهؿ ومؾذًمؽ يمثػما،
()

 .

 اًمؽريؿي أيي هذه ذم: )(هـ1393: ت)وىمول اًمشـؼقطل 

 :ٕطمدمهو يشفد  واًمؼرآن،اًمعؾامء قمـد معروومون اًمتػسػم مـ وضمفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 287ص ):  رووي اعمحبلم()

(. 6/485):  شمػسػم اسمـ يمثػم()

 (.312ص ):  شمػسػم اًمسعدي()
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.... ومحؿؾً، وًمد هلو يعقش ٓ يموكً طمقاء أن: إول

 يمػر صوحلوً  وطمقاء آدم آشمك عمو أكف أيي معـك أن: اًمثوين اًمقضمف

، وطمقاء آدم إمم اًمذريي ومعؾ وأؾمـد، ذريتفام مـ يمثػم ذًمؽ سمعد سمف

   (ٴۇ ۋ ۋ ۅ): ىمول يمام ًمذريتفام أصؾ ٕهنام

 سمدًمقؾ أصؾفؿ ٕكف آدم٪ ٕسمقؽؿ سمتصقيركو :أي[ 11: إقمراف]

: إقمراف]   (ۅ ۉ ۉ ې ې): سمعده ىمقًمف

 وممـ، قمؾقف اًمؼرآن ًمدًٓمي واطمد همػم اًمقضمف هذا واظمتور...[.11

 اهلل قمـد واًمعؾؿ يمثػم، اسمـ واظمتوره، اًمبٍمي احلسـ إًمقف ذهى

(شمعومم
()

 .

: وىمد اؾمتدل أصحوب هذا اًمؼقل سمام يكم

أن ؾمقوق أيوت يدل قمغم أن اعمراد سمذًمؽ اًمذريي، سمدًمقؾ  -١

ومو سمعدهو مـ أيوت٪   (  ڱ ڱ ڱ ڱ ں): ىمقًمف شمعومم

.ومنن ذًمؽ يدل قمغم أن اعمراد اًمذريي

 اًمقضمف هلذا ويدل): ىمول اًمشـؼقطل ـ سمعد شمرضمقحف هلذا اًمؼقل ـ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ) :سمعده ىمول شمعومم أكف إظمػم

 ىمرآين كص وهذا، [191-190: إقمراف] ( ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

..(..وطمقاء آدم سمـل مـ اعمنميمقن اعمراد أن ذم سيح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.2/401):  أوقاء اًمبقون()



 116   ژ ڱ  ڱ ڱ ڱڳک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳژ : تفسري قوله تعاىل

أن أؾمؾقب آؾمتطراد مـ اًمشخص إمم اجلـس أؾمؾقب  -٢

 :ىمرآين ًمطقػ، ورد ذم مجؾي مـ أيوت اًمؽريؿي، يمؼقًمف شمعومم

٪ ( گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )

، واًمثوكقي مع مو سمعدهو مـ أيوت ذم ومؤيي إومم ذم آدم 

.ذريتف

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ): ومـ ذًمؽ ىمقًمف شمعومم

 ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

(   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

، وٓ ظمالف سملم أهؾ اًمعؾؿ ذم أن أول أيي [124-123 :ـمف]

: يعؿ آدم وزوضمتف قمؾقفام اًمسالم، وأن اعمحشقر إقمؿك إكام يراد سمف

.ضمـس مـ يمػر مـ ذريتفام

ىمول اسمـ اًمؼقؿ ـ ذم ؾمقوق ذيمر أكقاع آؾمتطراد ذم اًمؼرآن 

 اًمـقع٪ إمم اًمشخص مـ يستطرد أن: اًمثوين واًمـقع): اًمؽريؿ ـ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ) :يمؼقًمف

 ڦ  ):ىمقًمف ومثؾف سمـقه، واًمثوين آدم وموٕول آظمره٪  إمم(ڻ ڻ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

، (ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ
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 مـ اعمنميملم ذيمر إمم إسمقيـ ذيمر مـ وموؾمتطرد أيوت٪ آظمر إمم

(أقمؾؿ واهلل أوٓدمهو
()

.

إصمر اًمقارد قمـ احلسـ اًمبٍمي ذم شمػسػم أيي اًمؽريؿي، - 3

 شمػسػم أيي سمبعض اًمذريي دون آدم – يمام شمؼدم –ومؼد صح قمـف 

. وطمقاء

يمثػم ـ سمعد ذيمره ًمبعض أصمور قمـ احلسـ ذم شمػسػم  اسمـ ىمول

 قمـف اهلل ريض احلسـ قمـ صحقحي أؾموكقد وهذه): أيي سموًمذريي ـ

 قمؾقف محؾً مو وَأْومم، اًمتػوؾمػم أطمسـ مـ وهق، أيي سمذًمؽ ومن أكف

  عمو اهلل رؾمقل قمـ حمػقفمو قمـده احلديٌ هذا يمون وًمق، أيي

(وورقمف، هلل شمؼقاه مع ؾمقام وٓ، همػمه وٓ، هق قمـف قمدل
()

. 

مـ - قمؾقفام اًمسالم- أن ذم ذًمؽ سمراءة ٔدم وزوضمتف-4

.اًمنمك٪ ومنن اهلل شمعومم اضمتبوه وهداه ومال يؿؽـ أن يؼع ذم اًمنمك

 واًمؼقل): ىمول اسمـ ضمزي ـ ذم شمرضمقحف هلذا اًمؼقل، يمام شمؼدم ـ

 مـ وزوضمف آدم سمراءة يؼتيض  أكف:أطمدهو: أوضمف ًمثالصمي أصح إول

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 163ص  ):  اًمتبقون ذم أىمسوم اًمؼرآن()

(. 3/527) شمػسػم اسمـ يمثػم ()
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ى
ىالقولىالراجحىفيىهذهىالمدملظ:ىالمطلبىالرابع

يتضح ممو ؾمبؼ مـ قمرض هلذه اعمسلًمي اعمفؿي ومو ورد ومقفو مـ 

: أىمقال ًمؾؿػنيـ أن شمعقلم اعمراد سمؤيي اًمؽريؿي يتجوذسمف صمالصمي أمقر

: دًٓمي ؾمقوق أيي اًمؽريؿي : إمر إول 

 ىمد أدقموهو أصحوب إىمقال مجقعًو، – يمام شمؼدم –ودًٓمي اًمسقوق 

ومؽؾ مـفؿ ىمد أؾمتدل سمظوهر اًمسقوق وأدقمل أن اًمسقوق معف ، ؾمقاء 

سمام يتعؾؼ سموًمقصؾ واًمػصؾ ذم أيي اًمؽريؿي أو اًمضامئر اًمقاردة ومقفو 

مـ اإلومراد واًمتثـقي واجلؿع ، وأمو اًمؼراءات ذم أيي وموخلالف ومقفو 

 .ًمقس ًمف أصمر ذم شمعدد إىمقال يمام شمؼدم 

 حمتؿؾ إذ ٓ يؿؽـ اجلزم – قمـدي – وإمر ذم دًٓمي اًمسقوق 

سمؽمضمقح أطمد إىمقال قمغم أظمر ، وإن يموكً دًٓمي اًمسقوق ذم 

سمعض إىمقال ىمد شمؽقن أىمقى مـفو ذم همػمهو ،إٓ أهنو ٓ شمعدوا أن 

شمؽقن جمرد ىمريـي حتتوج إمم أمر ظمورج قمـ اًمسقوق ، وًمذا ذهى يمثػم 

ممـ اؾمتدًمقا سموًمسقوق إمم مرضمحوت ظمورضمي قمـ اًمسقوق ، يمام ومعؾ 

اسمـ ضمرير اًمطؼمي ، واعمووردي، واًمبغقي، واسمـ يمثػم ، واسمـ اًمؼقؿ ، 

وهمػمهؿ ـ يمام شمؼدم ذم ؾمقوق أىمقال اعمػنيـ ـ وؾملؿمػم إمم ذًمؽ ذم 

. اًمؽالم قمغم إمريـ اًمتوًمقلم 
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: دًٓمي إطموديٌ وأصمور : إمر اًمثوين 

وهذه اًمدًٓمي  ىمد أقمتؿد قمؾقفو اًمؼوئؾقن سملن اعمراد سمؤيي اًمؽريؿي 

طمقٌ أقمتؿد اًمبعض مـفؿ قمغم سمعض ـ قمؾقفام اًمسالم ـ آدم وطمقاء 

، ـ وغيره ريض اهلل قمـف ـ إطموديٌ اعمتؼدمي يمحديٌ ؾمؿرة 

وأقمتؿد آظمرون ممـ ذهبقا إمم وعػ إطموديٌ قمغم مو ورد مـ 

أصمور قمـ سمعض اًمصحوسمي ـ ريض اهلل قمـفؿ ـ ويمذا مو ورد قمـ 

 ريض اهلل قمـفام ـ  وهمػمهؿ ، ـسمعض اًمتوسمعلم مـ شمالمقذ اسمـ قمبوس 

. وىمد شمؼدمً دراؾمي أصمور اًمقاردة قمـفؿ واحلؽؿ قمؾقفو 

ومـ إمثؾي قمغم اقمتامد أصحوب هذا اًمؼقل قمغم مو ورد مـ 

: إطموديٌ وأصمور 

ىمقل اسمـ ضمرير اًمطؼمي ـ رمحف اهلل ـ سمعد ذيمره ًمؾخالف ذم  -

 وأومم): اعمسلًمي وأصمور اًمقاردة قمـ اًمسؾػ ذم شمػسػمهو

ک ): سمؼقًمف قمـك: ىمول مـ ىمقل سموًمصقاب، اًمؼقًملم

 وأن اًمعبودة، ذم ٓ آؾمؿ  ، ذم(گ گ گ گ ڳ

 اًمتلويؾ أهؾ مـ احلجي إلمجوع وطمقاء٪ آدم سمذًمؽ اعمعـَل 

(ذًمؽ قمغم
()

.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.13/315):  شمػسػم اًمطؼمي()
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ىمقل اًمبغقي ـ رمحف اهلل ـ سمعد ذيمره ًمؼقل مـ ىمول أهنو  -

 ىمقل وهذا): ًمقسً ذم آدم وطمقاء ـ قمؾقفام اًمسالم ـ

 ريض قمبوس سمـ اهلل قمبد :مثؾ اًمسؾػ ىمقل ًمقٓ طمسـ،

 اعمػنيـ ومجوقمي اعمسقى، اسمـ وؾمعقد وجموهد، قمـفام، اهلل

(وطمقاء آدم ذم أكف
()

.

ىمقل إًمقد ـ رمحف اهلل ـ سمعد ذيمره ٕصمر اسمـ قمبوس ـ ريض  -

، اًمرأي ىمبؾ مـ يؼول يؽود ٓ ذًمؽ ومثؾ ):اهلل قمـفام ـ 

 ظمالف وارشمؽوب، ًمميي شمػسػماً  اخلؼم يمقن ذم فموهر وهق

(خيػك ٓ يمام قمـف خمؾص ٓ ممو شمػسػمهو ذم اًمظوهر
()

، صمؿ 

: اًمطقبل اًمعالمي ىمول): كؼؾ شمرضمقح ذًمؽ قمـ اًمطقبل ومؼول

 معقل وٓ همػمه، ىمقل ٓ سمؾ إىمقال، أطمسـ اًمؼقل هذا إن

 اًمرؾموًمي وطمرضة اًمـبقة، مشؽوة مـ مؼتبس ٕكف قمؾقف٪ إٓ

)
()

.

وهذه اًمدًٓمي دًٓمي ىمقيي يعقل قمؾقفو ذم اًمؽمضمقح ٓؾمقام 

طمديٌ ؾمؿرة ـ ريض اهلل قمـف ـ وأصمور اًمقاردة قمـ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(. 3/314):  شمػسػم اًمبغقي()

(. 9/142):  روح اعمعوين()

(. 143-9/142):  اعمرضمع اًمسوسمؼ()
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اًمصحوسمي ـ ريض اهلل قمـفؿ ـ إٓ أكف يشؽؾ قمغم آؾمتدٓل 

: هبو مو يكم 

احلديثون اًمؾذان اؾمتدل هبام أصحوب هذا اًمؼقل شمبلم : أوٓ

سمدراؾمي أؾموكقدمهو أهنام طمديثون وعقػون، وقمؾقف ومال يصح ذم هذه 

.اعمسلًمي طمديٌ مرومقع، ومؼد سمرئـو مـ قمفدة اعمرومقع يمام ىمول اسمـ يمثػم

أصمور اًمقاردة قمـ سمعض اًمصحوسمي يمليب سمـ يمعى واسمـ : صموكقو

. شمبلم سمدراؾمي أؾموكقدهو أهنو يمؾفو وعقػي ٓ شمصح قمـفامقمبوس 

أصمور اًمقاردة قمـ سمعض اًمتوسمعلم يمسعقد سمـ ضمبػم وقمؽرمي : صموًمثو

.واًمسدي شمبلم سمدراؾمي أؾموكقدهو أهنو يمؾفو وعقػي ٓ شمصح قمـفؿ

، أو  يملصمر ؾمؿرة مو صح مـ أصمور قمـ اًمصحوسمي : راسمعو

:قمـ اًمتوسمعلم يملصمري جموهد وىمتودة، ومقجوب قمـفو سمام يكم

 اسمـف  ؾمؿك آدم أن): ضمـدب  سمـ أصمر ؾمؿرة - أ

ومؾؿ يرد ومقف مو ورد ذم همػمه مـ أصمور مـ حموورة  (احلورث قمبد

٪ وختقيػف هلام وأمره هلام -قمؾقفام اًمسالم - اًمشقطون ٔدم وطمقاء 

هبذه اًمتسؿقي، وـموقمتفام ًمف ذم ذًمؽ،يمام أكف مل يرد شمػسػما ًمميي 

يمريؿي وٓ ذيمر هلو ومقف، وإكام ورد جمرد ظمؼم، وقمؾقف ومؾؿ يصح قمـ 

 وٓ همػمه رء، مع أن اًمظوهر  ذم شمػسػم أيي سمآدم اًمصحوسمي 

.أن ذًمؽ إكام أظمذ قمـ سمـل إهائقؾ، يمام ؾمقليت
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أصمرا جموهد وىمتودة ىمد اؿمتؿال قمغم ذيمر ىمصي حموورة  - ب

وختقيػف هلام، وأمرمهو - قمؾقفام اًمسالم - اًمشقطون ٔدم وطمقاء 

سموًمتسؿقي سمعبد احلورث، وـموقمتفام ًمف ذم ذًمؽ، يمام اؿمتؿال قمغم شمػسػم 

.أيي سمذًمؽ

وهذه اًمؼصي ىمد شمـوىمؾتفو يمثػم مـ يمتى اًمتػسػم، وهلو روايوت 

يمثػمة ٓ يصح ؾمـد رء مـفو إٓ هذيـ إصمريـ، وهل ىمصي سموـمؾي 

:مـ ضمفي متـفو أيضو مـ وضمقه

مثؾ ذًمؽ ٓ يتؾؼك إٓ قمـ ـمريؼ اًمقطمل،  أن: إول اًمقضمف

،  وٓ قمـ صحوسمتف  اًمـبل قمـ صحقح ظمؼم ذًمؽ ذم وًمقس

 ؾمؿك أكف  مـ آدم إمم كسبقه اًمذي وهذا): وًمذا ىمول اسمـ طمزم

 ًمف ديـ ٓ مـ شملًمقػ مـ مؽذوسمي مقوققمي ظمراومي احلورث قمبد اسمـف

(ىمط ؾمـدهو يصح مل طمقوء، وٓ
()

 .

 ضموء اًمشقطون أن اًمؼصي هذه ذم سمعض روايوت أن: اًمثوين اًمقضمف

 ٓ وهذا، (اجلـي مـ أظمرضمؽام اًمذي صوطمبؽام أكو: )وىمول إًمقفام

: ىمول ومنذا، ىمقًمف ىمبقل يؼرب سمٌمء يليت وإكام، اإلهمقاء يريد مـ يؼقًمف

 أكف اًمقؼلم قمؾؿ ومسقعؾامن، (اجلـي مـ أظمرضمؽام اًمذي صوطمبؽام أكو)

.قمدٓ وٓ سوموً  مـف يؼبالن ومال، هلام قمدو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(.  4/4) اًمػصؾ ()
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أن اًمشقطون  اًمؼصي هذه سمعض روايوت ذم أن: اًمثوًمٌ اًمقضمف

ـَ ) :ىمول ٔدم وطمقاء صدىمو  أن يؼول أهنام ومنمو: (أيؾ ىمرين ًمف ٕضمعؾ

 قمغم يؼدر ٓ ٕكف اًمرسمقسمقي٪ ذم ذك وهذا، طمؼف ذم ممؽـ ذًمؽ أن

 ىمقًمف يؼبال أن يؿؽـ ٓ: ومقؼول، أو يؼول أهنام مل يصدىمو، اهلل إٓ ذًمؽ

 .طمؼف ذم ممؽـ همػم ذًمؽ أن يعؾامن ومهو

أن آدم وطمقاء ـ قمؾقفام اًمسالم ـ ىمد قموهدا هلل : اًمراسمع اًمقضمف

، [189:إقمراف] (  ژ ژ ڑ ڑ ک ک): شمعومم سمؼقهلام

ومؽقػ يؼول سملهنام أظمؾػو مو قموهدا اهلل قمؾقف، وضمعال سمدل اًمشؽر هلل 

. شمعومم ذيمو ذم ـموقمتف؟ وطموؿمومهو أن يؽقكو يمذًمؽ

 ًمؽون، وطمقاء آدم ذم اًمؼصي هذه يموكً ًمق أكف: اًمقضمف اخلومس

، قمؾقف موشمو: ىمقؾ ومنن، قمؾقف يؿقشمو أو اًمنمك مـ يتقسمو أن إمو طموهلام

 وإن، اًمػريي أقمظؿ ومؼد اًمنمك قمغم إكبقوء مـ أطمد مقت ضمقز ومؿـ

 يذيمر أن ورمحتف وقمدًمف اهلل سمحؽؿي يؾقؼ ومال، اًمنمك مـ شموسمو يمون

 اهلل يذيمر أن آمتـوع همويي ومقؿتـع، مـف شمقسمتفام يذيمر وٓ ظمطومهو

 إذا شمعومم واهلل، شمقسمتفام يذيمر ومل، شموسمو وىمد وطمقاء آدم مـ اخلطقئي

 آدم ىمصي ذم يمام مـفو شمقسمتفؿ ذيمر ورؾمؾف أكبقوئف سمعض ظمطقئي ذيمر

. ذًمؽ مـ وشموسمو وزوضمف اًمشجرة مـ أيمؾ طملم كػسف
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اًمشػوقمي طمديٌ ذم صمبً أكف: اًمسودس اًمقضمف
()

 اًمـوس أن 

 وهق اًمشجرة مـ سمليمؾف ومقعتذر، اًمشػوقمي مـف يطؾبقن آدم إمم يلشمقن

 اقمتذاره ًمؽون، اًمنمك مـف وىمع وًمق، معصقي ىمد أظمؼم اهلل سمتقسمتف مـفو

. وأطمرى وأومم أىمقى سمف

أن هذه أصمور اًمثالصمي وإن صحً أؾموكقدهو ومنكف يؽمضمح - ضمـ 

أهنو ممو أظمذ قمـ سمـل إهائقؾ، يمام ىمرر ذًمؽ اسمـ يمثػم وهمػمه مـ أئؿي 

اًمتػسػم قمـد يمالمفؿ قمغم هذه أيي اًمؽريؿي، ومنن سمعض اًمتوسمعلم 

وممو يدل قمغم  يمؿجوهد وهمػمه ىمد قمرومقا سموٕظمذ قمـ سمـل إهائقؾ،

ذًمؽ مو رواه اسمـ ؾمعد سمسـده قمـ أيب سمؽر سمـ قمقوش ىمول ىمؾً 

 يسلل أكف يرون يموكقا: ىمول جموهد؟ شمػسػم يتؼقن موهلؿ: )ًمألقمؿش

(اًمؽتوب أهؾ
() . 

 يظفر أصمور وهذه): يؼقل اسمـ يمثػم ـ سمعد ذيمره هلذه أصمور ـ

 احلديٌ صح وىمد اًمؽتوب، أهؾ آصمور مـ  أهنو -أقمؾؿ واهلل -قمؾقفو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، ويمذا أظمرضمف مسؾؿ سمرىمؿ (7410)، سمرىمؿ  أظمرضمف اًمبخوري مـ طمديٌ أكس ()

 هق أول مـ يستشػع سمف اًمـوس يقم ، وهق طمديٌ ـمقيؾ، وومقف أن آدم (193)

اشػع لـا إىل ...يا آدم أكت أبو البرش خؾؼك اهلل بقده): احلنم، ومقؼقًمقن

إن ريب قد غضب غضبا مل يغضب قبؾه مثؾه ولن يغضب بعده : فقؼول آدم...ربك

 .(...مثؾه، وإكه هناين عن الشجرة فعصقته، كػيس كػيس

(. 4/451: )اًمـبالء أقمالم ؾمػم :واكظر، (8/28): اًمطبؼوت اًمؽؼمى، ٓسمـ ؾمعد()
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ثؽم إذا): ىمول  أكف اهلل رؾمقل قمـ دَّر  تصدقوهم فال الؽتاب أهل حَخ

(تؽذبوهم وال
()

 قمؾؿـو مو: ومؿـفو: أىمسوم صمالصمي قمغم أظمبورهؿ صمؿ ،

 مو :ومـفو رؾمقًمف، ؾمـي أو اهلل يمتوب مـ اًمدًمقؾ قمؾقف دل سمام صحتف

 مو: ومـفو أيًضو، واًمسـي اًمؽتوب مـ ظمالومف قمغم ُدَل  سمام يمذسمف، قمؾؿـو

 عن حدثوا):  سمؼقًمف روايتف، ذم اعملذون ومفق قمـف، مسؽقت هق

رج وال إرسائقل بـي (حَخ
( )

 يؽذب، وٓ يصَدق ٓ اًمذي وهق ،

 مـ هق هؾ: إصمر وهذا ،(تؽذبوهم وال تصدقوهم فال): ًمؼقًمف

 أو صَحويب مـ سمف طمدث مـ وملمو كظر، ومقف اًمثوًمٌ؟ أو اًمثوين اًمؼسؿ

(...مـ اًمؼسؿ اًمثوًمٌ يراه ومنكف شموسمعل،
()

.

 اًمذي وهذا): وىمول أسمق ؿمفبي ـ سمعد ذيمره ًمؽالم اسمـ يمثػم ـ

 احلديٌ ختريٍ ذم يمثػم اسمـ اًمـوىمد احلوومظ اإلموم هذا إًمقف ذهى

 وٓ، قمؾقف اهلل كديـ اًمذي وهق، إًمقف يصور أن جيى اًمذي هق وأصمور

(روي ممو رء قمغم يتقىَمػ ٓ ًمميتلم احلؼ اًمتػسػم أن ؾمقام
()

. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ال تصدقوا ): ، وًمػظف مـ طمديٌ أيب هريرة (4485) أظمرضمف اًمبخوري سمرىمؿ ()

 . (أيي   ( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) :أهل الؽتاب وال تؽذبوهم، وقولوا

. مـ طمديٌ قمبد اهلل سمـ قمؿرو ريض اهلل قمـفام (3461) أظمرضمف اًمبخوري سمرىمؿ ()

(.  3/528) شمػسػم اسمـ يمثػم ()

(. 277ص) اإلهائقؾقوت واعمقوققموت ذم يمتى اًمتػسػم ()
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: شمـزيف إكبقوء ـ قمؾقفؿ اًمسالم ـ قمـ اًمنمك : إمر اًمثوًمٌ 

وهذه إمر ىمد متسؽ هبو يمثػم مـ اعمػنيـ ممـ ضمعؾقا اعمراد سمؤيي 

اًمؽريؿي مو ؾمقى آدم وطمقاء ذم مؼوسمؾ مـ ضمعؾفام اعمرادان سمذًمؽ 

وكسى اًمنمك إًمقفام ، وإن يمون اًمؼوئؾ سمذًمؽ ىمد زقمؿ أن ذًمؽ ذيمو 

. ذم اًمطوقمي دون اًمعبودة 

وهذا إمر ٓؿمؽ ذم ىمقشمف ووضموهتف ، إذ أن اًمؼوقمدة ذم اًمؽمضمقح 

رد يمؾ ىمقل ـمعـ ذم قمصؿي اًمـبقة ومؼوم اًمرؾموًمي ،  : قمـد اعمػنيـ 

ومؽؾ ىمقل ومقف شمـؼص عمؼوم إكبقوء ـ قمؾقفؿ اًمسالم ـ  يمـسبتفؿ إمم 

اًمػحش أو اخلديعي واعمؽر ومفق مردود ، ومؽقػ إذا يمون اعمـسقب إمم 

مؼومفؿ هق اًمنمك سموهلل شمعومم ، اًمذي هق أىمبح اًمذكقب 
()

.  ؟

واًمذيـ ذهبقا إمم إظمذ هبذا إمر، ومل يـسبقا إمم آدم وزوضمتف ـ 

قمؾقفام اًمسالم ـ ؿمقئًو مـ اًمنمك ٓ ذم  اًمطوقمي وٓ ذم اًمعبودة ، ىمد 

: اظمتؾػقا  ذم اعمراد سمؤيي اًمؽريؿي ـ يمام شمؼدم ـ قمغم صمالصمي أىمقال 

اًمؼقل سملن اعمراد سمؤيي اًمؽريؿي يمػور ىمريش ، وأن أول  -١

.أيي مراد سمف ىميص ـ ضمد ىمريش ـ وزوضمتف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( . 1/328):ىمقاقمد اًمؽمضمقح :  أكظر ()
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اًمؼقل سملن اعمراد سمؤيي اجلـس ، ومقؽقن اعمراد ذريي آدم ـ  -٢

قمؾقف اًمسالم ـ وأن أول أيي ٓ يراد سمف أطمد سمعقـف وإكام يراد 

سمف ، أن اهلل ظمؾؼ يمؾ إكسون مـ ذيمر وضمعؾ مـ ضمـسف 

.زوضمتف إكثك 

وهذان اًمؼقٓن وإن يمون ومقفام شمـزيف ًمألسمقيـ ـ قمؾقفام اًمسالم ـ  

إٓ أكف مل يلظمذ هبام إٓ كػر ىمؾقؾ مـ اعمػنيـ ـ يمام شمؼدم ـ 

:واًمؼقل اًمثوًمٌ أىمقى مـفام وهق

اًمؼقل سملن اعمراد سملول أيي آدم وطمقاء ـ قمؾقفام اًمسالم ـ  -٣

وأن أيي اًمثوكقي يراد هبو اًمذريي ، إذ أكف طمصؾ آؾمتطراد  

. مـ اًمـقع إمم اجلـس 

وهذا اًمؼقل هق اًمذي يؽمضمح ـ قمـدي ـ ذم هذه اعمسلًمي ، 

وذًمؽ ًمؽقكف ىمد مجع سملم إمقر اًمثالصمي ـ اعمتؼدمي ـ مـ دًٓمي 

إصمر وشمـزيف إكبقوء ـ قمؾقفؿ اًمسالم ـ ودًٓمي اًمسقوق مع 

: همػمهو مـ اعمرضمحوت ، وسمقون ذًمؽ يمام يكم 

أن هذا اًمؼقل هق اعملصمقر قمـ احلسـ اًمبٍمي ـ رمحف اهلل ـ  - أ

.وىمد شمبلم سمدراؾمي إؾمـوده ـ يمام شمؼدم ـ أكف أصمر صحقح قمـف

مـ - قمؾقفام اًمسالم- أن ذم ذًمؽ سمراءة ٔدم وزوضمتف - ب

اًمنمك٪ ومنن اهلل شمعومم اضمتبوه وهداه ومال يؿؽـ أن يؼع ذم 

.اًمنمك
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أن ؾمقوق أيي يدل قمغم آؾمتطراد مـ اًمشخص إمم  - ت

اجلـس ، وهق أؾمؾقب ىمرآين ًمطقػ، وًمف كظوئر ذم  مجؾي 

.مـ أيوت اًمؽريؿي ـ يمام شمؼدم ـ 

 أن هذا اًمؼقل يتػؼ مع  ىمقل مجفقر اعمػنيـ ذم أن أول  - ث

أيي اًمؽريؿي  مراد هبو آدم وطمقاء ـ قمؾقفام اًمسالم ـ  وىمد 

.شمؼدم سمقون ذًمؽ 

أن هذا اًمؼقل ىمد رضمحف قمدد مـ اعمحؼؼلم مـ اعمػنيـ  - ج

وهمػمهؿ يموسمـ يمثػم واسمـ اًمؼقؿ واًمـسػل واًمبقضووي 

واسمـ ضمزي، ومـ اعمعوسيـ اسمـ ىموؾمؿ واًمشـؼقطل 

. واًمسعدي وأسمق ؿمفبي وهمػمهؿ ، وىمد شمؼدم ذيمر أىمقاهلؿ 
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ى
ى

الخاتمظ
ذم هنويي هذا اًمبحٌ اعمتقاوع، أؾملل اهلل أن أيمقن ىمد وومؼً 

ًمؾصقاب، وأقمتذر قمام ضمرى ومقف مـ شمؼصػم وزًمؾ، وومقام يكم أهؿ مو 

 :شمقصؾً إًمقف مـ كتوئٍ

 قمؾقفام –أن إطموديٌ اًمقاردة ذم ىمصي ـموقمي آدم وطمقاء  -١

 ٓ يصح قمـ "قمبد احلورث" إلسمؾقس، ذم شمسؿقي وًمدمهو –اًمسالم 

 . مـفو رءاًمـبل 

:  ذم شمػسػم ىمقًمف شمعوممأصمور اًمقاردة قمـ اًمصحوسمي  -٢

  مل شمصح قمـ أطمد مـفؿ، وإكام صح أصمر ؾمؿرة    (گ گ ڳ)

 .ذم اًمتسؿقي ومؼط

أصمور اًمقاردة قمـ اًمتوسمعلم ذم شمػسػم أيي سمآدم وطمقاء  -٣

قمؾقفام اًمسالم ـ وحموورة اًمشقطون هلام، مل يصح مـفو إٓ أصمر جموهد  ـ

 .وىمتودة دون همػممهو مـ أصمور اًمؽثػمة

 سمنؾمـود صحقح – رمحف اهلل – صمبً قمـ احلسـ اًمبٍمي  -٤

 -. قمؾقفام اًمسالم –أكف ومن أيي سمبعض اًمذريي دون آدم وطمقاء 

 أن مو صح مـ أصمور قمـ سمعض اًمتوسمعلم يمؿجوهد وىمتودة  -٥

شمرضمح زم أهنو ملظمقذة قمـ أظمبور سمـل إهائقؾ، يمام ذهى إمم ذًمؽ 
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 .احلوومظ اسمـ يمثػم

اًمؼقل سمدقمقى إمجوع أهؾ اًمتلويؾ قمغم محؾ أيي قمغم ىمصي  -٦

 ومقف كظر٪ إذ إن هموًمى مـ ُكسى إًمقفؿ – قمؾقفام اًمسالم –أدم وطمقاء 

 . واًمتوسمعلم مل يثبً قمـفؿ اًمؼقل سمذًمؽذًمؽ مـ اًمصحوسمي 

 ذم – قمؾقفام اًمسالم –أن هـوك ومرىمو سملم ىمصي آدم وطمقاء  -٧

أيمؾفام مـ اًمشجرة، وىمصتفام اعمذيمقرة ذم أصمور اًمقاردة قمـ سمعض 

 .اًمتوسمعلم ذم شمػسػم آيي إقمراف

شمرضمح زم سمعد دراؾمي إطموديٌ وأصمور،وذيمر أىمقال أهؾ  -٨

گگ ): اًمعؾؿ ذم شمػسػم أيي اًمؽريؿي،أن اعمراد سمؼقًمف شمعومم

 .مـ أذك مـ ذريي آدم وطمقاء،وأن ذًمؽ ذك قمغم طمؼقؼتف  (ڳ
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ىى
ى

 ىفكرسىاآلواتىالقرآنوظ -1

 فكرسىاألحادوثىالنبووظ -2

 فكرسىاآلثار -3

 فكرسىالرواةىالمترجمىلكم -4

 فكرسىالمصادرىوالمراجع -5

فكرسىالموضوراتى -6

ى

ىىالطامظفكارسال

 فكرسىاآلواتىالقرآنوظ -1

 فكرسىاألحادوثىالنبووظ -2

 فكرسىاآلثار -3

 فكرسىالرواةىالمترجمىلكم -4

 فكرسىالمصادرىوالمراجع -5

 فكرسىالموضورات -6
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فكرسىاآلواتىالقرآنوظى
الصفحظىالدورةىى(أوىجزءىمنكا)ىالقرآنوظىاآلوظ

 113، 111 51: اًمبؼرة (ڃ ڃ ڄ)

 113، 111 72: اًمبؼرة (ڇ ڇ ڇ)

 12 137-136: اًمبؼرة     (ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ)

 13  285 :اًمبؼرة    (ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ)

 17 33: آل قمؿران    (گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ)

 3 ٤٨: اًمـسوء  چ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ    ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ چ

 115 11: إقمراف (   ۅ ۋ ۋ ٴۇ)

 125 20 :إقمراف   ( ... ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ)

 20 23: إقمراف  (ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ )

 15 89-88 :إقمراف (....ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ)

  116، 113، 38 189-188: إقمراف (ڱ ڱ ڱ ڱ...ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  )

 20 47: هقد (   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ )
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 16 13: إسمراهقؿ     (ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ)

 14 36 :اًمـحؾ    (چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ)

 109 66: مريؿ  ( ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ)

 125 121:ـمف   ( ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ)

 120 123-122: ـمف (ۅ ۋ ٴۇ ۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ)

 116، 82 13-12: اعمممـقن (ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ)

 21 82 :اًمشعراء    (مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ)

 21 16: اًمؼصص    (ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ )

 15 26 :اًمعـؽبقت (   ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ)

 3 ٢٦: اًمزظمرف  چ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇچ

 21 19: حمؿد   (يث ىث مث جث يت)

 17 26: احلديد  أيي  (ڄ ڄ ڦ ڦ)

 3 23 :كقح  چ ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ چ
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 109 17: اإلكسون (گ گ گ ک ک)

 109 2: اًمعٍم   (پ پ ٻ ٻ ٻ)
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فكرسىاألحادوثىالنبووظى
ثؽم أهل الؽتاب فال تصدقوهم دَّر  123 ....................................................... إذا حَخ

رج*   123 .......................................................... حدثوا عن بـي إرسائقل وال حَخ

 95، 29 ........................................................................ خدعفام مرتني* 

 25 ......................................... عمو وًمدت طمقاء ـموف هبو إسمؾقس* 

 123 ................................ ال تصدقوا أهل الؽتاب ال تصدقوا أهل الؽتاب وال تؽذبوهم

 121 .......................................................... يا آدم أكت أبو البرش خؾؼك اهلل بقده

 

 

 

 

 

 

 

 

.  إطموديٌ اًمتل متً دراؾمتفو(*)
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فكرسىاآلثارى
 صػحيالاًمؼوئؾ إصمر 

 42 سمـ قمبوسا إن طمقاء عمو محؾً أشموهو إسمؾقس

 32 ؾمؿرة "احلورث قمبد":  ؾمؿك اسمـفأكف طمدث أن آدم 

 55 ىمتودة ذيمر ًمـو أكف يمون ٓ يعقش هلام وًمد

 64 احلسـ قمـل هبذا ذريي آدم

 57 اًمسدي طمّقاء ـ: ومقًمدت همالًمو ـ يعـل

 38 سمـ قمبوسا (ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ): ىمقًمف ذم آدم

 54 شمودةق  ٓ يقًمد ًمف وًمد إٓ موتيمون آدم 

ى2 سمـ قمبوسا يمون سملم آدم وكقح قمنمة ىمرون، يمؾفؿ قمغم اإلؾمالم
 46 سمـ قمبوسا يمون ذيمو ذم ـموقمي

 48 جموهد يمون ٓ يعقش ٔدم وامرأشمف وًمد

 63 ؾمـاًمح يمون هذا ذم سمعض أهؾ اعمؾؾ

 36 سمـ قمبوسا يموكً طمّقاء شمؾد ٔدم

 33 أيب سمـ يمعى عمو محؾً طمقاء أشموهو اًمشقطون

 50 ؾمعقد سمـ ضمبػم عمو محؾً طمّقاء ذم أّول وًمد وًمدشمف طملم أصمؼؾً

 35 أيب سمـ يمعى عمو محؾً طمقاء ويمون ٓ يعقش هلو وًمد

 40 سمـ قمبوسا عمو وًمد ًمف أول وًمد

 44 سمـ قمبوسا  أن رضسمفمو أذك آدم
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 52 قمؽرمي مو أذك آدم وٓ طمقاء

 44 سمـ قمبوسا مو أذك آدم، إن أوهلو ؿمؽر

 64 ؾمـاًمح هؿ اًمقفقد واًمـصورى

 58 ؾمديال ذم إؾمامء: يعـل
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فكرسىالرواةىالمترجمىلكمى
 49 ............................. (قمبد اهلل سمـ يسور)اسمـ أيب كجقح - 

 37 ............................... (حمؿد سمـ إؾمحوق)اسمـ إؾمحوق - 

 41 ............................. (قمبد اعمؾؽ سمـ ضمريٍ)اسمـ ضمريٍ - 

 37 ..................................... (حمؿد سمـ محقد)اسمـ محقد - 

 29 ........................ (قمبداًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمؾؿ)اسمـ زيد - 

 51 .................................  (حمؿد سمـ ومضقؾ)اسمـ ومضقؾ - 

 51 .................................. (ؾمػقون سمـ ويمقع)اسمـ ويمقع - 

 29 ...................... (قمبد اهلل سمـ وهى سمـ مسؾؿ)اسمـ وهى - 

 33 .......................... (حمؿد سمـ قمثامن اًمتـقظمل)أسمق اجلامهر - 

 58 ............................. (قمبد اًمرمحـ سمـ قمؿرو)أسمق زرقمي - 

 48 ............................... (اًمضحوك سمـ خمؾد)أسمق قموصؿ - 
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فكرسىالمصادرىوالمراجعى
. [هـ1408 سمػموت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي،] أطمؽوم اًمؼرآن ٓسمـ اًمعريب، .١

دار ] ،عمحؿد إملم اًمشـؼقطل أوقاء اًمبقون ذم إيضوح اًمؼرآن سموًمؼرآن، .٢

 .[سمدون  قمومل اًمػقائد،

اعمؽتبي اًمتجوريي اًمؽؼمى، اًمؼوهرة، [اإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن ًمؾسققـمل،  .٣

 .]سمدون

 صوًمح. واًمرد قمغم أهؾ اًمنمك واًمعـود، داإلرؿمود إمم صحقح آقمتؼود .٤

اًمرئوؾمي اًمعومي إلدارات اًمبحقث اًمعؾؿقي واإلومتوء، اًمريوض، ط [ًمؾػقزان

 . ]هـ1412اًمثوكقي، 

 مؽتبي اًمسـي،] ،اإلهائقؾقوت واعمقوققموت ذم يمتى اًمتػسػم ٕيب ؿمفبي .٥

 .[ هـ1408 ط اًمراسمعي،

 اًمػضؾ أسمق حمؿد: اًمزريمٌم،  حتؼؼ اًمديـ اًمؼرآن، ًمبدر قمؾقم ذم اًمؼمهون

 .] هـ 1376 إومم، ،ط اًمعرسمقي اًمؽتى إطمقوء دار]إسمراهقؿ، 

 شمقكس، اًمدار اًمتقكسقي ًمؾـنم،] ٓسمـ قموؿمقر، اًمتحرير واًمتـقير، .٦

. [م1984

ط  دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت،] اًمتسفقؾ ًمعؾقم اًمتـزيؾ، ٓسمـ ضمزي، .٧

. [هـ1415 إومم،

دار اًمػؽر، ط ] ،اًمسقد ذف اًمديـ أمحد: اًمثؼوت ٓسمـ طمبون، حتؼقؼ .٨

. [هـ1395إومم، 
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 اهلل اًمؽميمل، قمبد.د:حتؼقؼ ٕيب قمبداهلل ًمؼرـمبل، اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن، .٩

. [هـ1427ط إومم،  ممؾمسي اًمرؾموًمي،]

مطبعي جمؾس دائرة اعمعورف ] ،ٓسمـ أيب طموشمؿ اجلرح واًمتعديؾ، .١٠

. [هـ1371 ط إومم، اهلـد، طمقدر آسمود، اًمعثامكقي،

 ،قمبداهلل اًمؽميمل.د :حتؼقؼ ًمؾسققـمل، اًمدر اعمـثقر ذم اًمتػسػم سموعملصمقر، .١١

. [هـ1424 ط إومم، اًمؼوهرة، مريمز هجر،]

دار اسمـ ]اًمدر اًمـضقد ذم ختريٍ يمتوب اًمتقطمقد ،ًمصوًمح اًمعصقؿل ، .١٢

 .[ هـ1413ظمزيؿي ،ط إومم ، 

ط  دار اسمـ اجلقزي،] ،اًمنمح اعمؿتع قمغم زاد اعمستؼـع ٓسمـ قمثقؿلم .١٣

 .[هـ1422 إومم،

 دار اًمؽتى اًمعؾؿقي،] ،ًمؾؼويض قمقوض اًمشػو ذم أظمبور اعمصطػك، .١٤

. [سمػموت، سمدون

حمؿد إسمراهقؿ : ٓسمـ طمزم، حتؼقؼ اًمػصؾ ذم اعمؾؾ وإهقاء واًمـحؾ، .١٥

. [ هـ1416دار اجلقؾ، سمػموت، ط اًمثوكقي، ] كٍم،

ؾمفقؾ .د : سمتحؼقؼاًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول، ٓسمـ قمدي، .١٦

 .[هـ1412ط إومم،  مؽتبي اعمعورف، اًمريوض،]زيمور

قمودل : حتؼقؼ اًمؽشوف قمـ طمؼوئؼ قمقامض اًمتـزيؾ، ًمؾزخمنمي، .١٧

. [ هـ1418ط إومم،  مؽتبي اًمعبقؽون،] قمبداعمقضمقد،

دار إطمقوء اًمؽماث، سمػموت، ] ، ٕيب إؾمحوق اًمثعؾبل اًمؽشػ واًمبقون، .١٨
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 .[ هـ1422 ط إومم،

درويش  قمدكون: اًمؽػقمك، حتؼقؼ اًمبؼوء ٕسمك اًمؽؾقوت، يمتوب .١٩

 [ . هـ1419 سمػموت، اًمرؾموًمي، ممؾمسي[

ٓسمـ  اًمؽقايمى اًمـػمات ذم معرومي مـ اظمتؾط مـ اًمرواة اًمثؼوت، .٢٠

ط اًمثوكقي،  اعمؽتبي اإلمداديي،] ،قمبد اًمؼققم قمبد رب اًمـبل: اًمؽقول، حتؼقؼ

. [ هـ1420

قمبد : اعمحرر اًمقضمقز ذم شمػسػم اًمؽتوب اًمعزيز، ٓسمـ قمطقي، حتؼقؼ .٢١

. [هـ1422ط إومم،  سمػموت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي،] اًمسالم قمبد اًمشوذم،

سمػموت،  دار اعمعرومي،] ،اعمستدرك قمغم اًمصحقحلم، ٕيب قمبداهلل احلويمؿ .٢٢

. [سمدون

 .]دار قمومل اًمؽتى، سمػموت، سمدون[اعمقاىمػ ذم قمؾؿ اًمؽالم ًمإلجيل .٢٣

اًمـفٍ اًمسديد ذم ختريٍ أطموديٌ شمقسػم اًمعزيز احلؿقد ، جلوؾمؿ اًمػفقد  .٢٤

  .[ هـ1404دار اخلؾػوء ًمؾؽتوب اإلؾمالمل ، ط إومم ، ]،

دار ] أمحد إركوؤوط وآظمر، :حتؼقؼ ًمؾصػدي، اًمقاذم سموًمقومقوت، .٢٥

. [ هـ1420ط إومم،  إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت،

دار اًمغرب ]، سمشور قمقاد :حتؼقؼ ًمؾخطقى اًمبغدادي، شموريخ سمغداد، .٢٦

. [هـ1433 ط إومم، اإلؾمالمل،

دار إصمر ]ختريٍ أطموديٌ مـتؼدة ذم يمتوب اًمتقطمقد ، ًمػريح اًمبفالل ، .٢٧

  .[ هـ1415، اًمريوض ، ط إومم ، 
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ممؾمسي ] ،مصطػك اًمسقد حمؿد وآظمرون: شمػسػم اسمـ يمثػم، حتؼقؼ .٢٨

. [هـ1421 ط إومم، ىمرـمبي،

قمودل قمبداعمقضمقد  :حتؼقؼ شمػسػم اًمبحر اعمحقط ٕيب طمقون إكدًمز، .٢٩

. [هـ1413ط إومم،  دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت،] وآظمريـ،

دار ] حمؿد اًمـؿر وآظمريـ، :حتؼقؼ، "معومل اًمتـزيؾ "شمػسػم اًمبغقي  .٣٠

. [ هـ1409اًمريوض، ط إومم،  ـمقبي،

 دار اًمػؽر،] شمػسػم اخلوزن اعمسؿك ًمبوب اًمتلويؾ ذم معوين اًمتـزيؾ، .٣١

. [هـ1399 سمػموت،

 شمػسػم اًمسعدي اعمسؿك شمقسػم اًمؽريؿ اًمرمحـ ذم شمػسػم يمالم اعمـون، .٣٢

.  [هـ1432 ط إومم، ممؾمسي اًمرؾموًمي،] ،قمبداًمرمحـ اًمؾقحيؼ: حتؼقؼ

. [هـ1401 ط إومم، دار اًمػؽر،] شمػسػم اًمػخر اًمرازي، .٣٣

اهلقئي اعمٍميي ]، عمحؿد رؿمقد روو (شمػسػم اعمـور)شمػسػم اًمؼرآن احلؽقؿ  .٣٤

. [م1990 اًمعومي ًمؾؽتوب،

مؽتبي ] ،أؾمعد اًمطقى :حتؼقؼ يب طموشمؿ،أٓسمـ  شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ، .٣٥

 .[هـ1417 ط إومم، كزار اًمبوز، مؽي اعمؽرمي،

 مسؾؿ، مصطػك. د:حتؼقؼ اًمصـعوين، اًمرزاق قمبد ًمإلموم اًمؼرآن شمػسػم .٣٦

. [هـ1410 إومم، ط اًمريوض، اًمرؿمد، مؽتبي ]

 اًمسقد سمـ قمبداعمؼصقد، :، حتؼقؼ"اًمـؽً واًمعققن "شمػسػم اعمووردي  .٣٧

. [دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمبـون، سمدون]



 146   ژ ڱ  ڱ ڱ ڱڳک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳژ : تفسري قوله تعاىل

 دار اًمـػوئس، سمػموت،] مروان اًمشعور، :شمػسػم اًمـسػل، حتؼقؼ .٣٨

. [م2005

 ط اًمثوًمثي، ؾمقريو، دار اًمرؿمقد،] ٓسمـ طمجر، شمؼريى اًمتفذيى، .٣٩

. [هـ1411

. [سمدون ممؾمسي اًمرؾموًمي،] هتذيى اًمتفذيى ٓسمـ طمجر، .٤٠

أؾمومي  :ًمؾشقخ ؾمؾقامن سمـ قمبد اهلل، حتؼقؼ شمقسػم اًمعزيز احلؿقد، .٤١

. [هـ1428دار اًمصؿقعل، اًمريوض، ط إومم، ] اًمعتقبل،

حمؿقد  :حتؼقؼ ٓسمـ ضمرير اًمطؼمي، ضمومع اًمبقون قمـ شملويؾ آي اًمؼرآن، .٤٢

  .[اًمؼوهرة، سمدون مؽتبي اسمـ شمقؿقي،]ؿمويمر، 

 دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت،] طموؿمقي اًمؼقكقي قمغم شمػسػم اًمبقضووي، .٤٣

. [هـ1422 ط إومم،

، روح اعمعوين ذم شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ واًمسبع اعمثوين عمحؿقد إًمقد .٤٤

. [سمدون دار إطمقوء اًمؽماث، سمػموت،]

، ظمرآقمودل أمحد و :رووي اًمطوًمبلم وقمؿدة اعمػتلم ًمؾـقوي، حتؼقؼ .٤٥

. [ هـ1423 ـمبعي ظموصي، دار قمومل اًمؽتى،]

 .[سمدون ] رووي اعمحبلم وكزهي اعمشتوىملم، ٓسمـ اًمؼقؿ، .٤٦

مؽتبي اعمعورف، [ؾمؾسؾي إطموديٌ اًمضعقػي واعمقوققمي ًمألًمبوين .٤٧

 .]هـ1412اًمريوض، ط إومم، 

مؽتبي مصطػك اًمبويب ] ،إسمراهقؿ قمطقه.د :ؾمــ اًمؽممذي، حتؼقؼ .٤٨
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. [هـ1395ط اًمثوكقي،  مٍم، احلؾبل،

دار ] ؾمعد سمـ قمبد اهلل آل محقد،.د: حتؼقؼ ؾمــ ؾمعقد سمـ مـصقر، .٤٩

. [ هـ1417 اًمصؿقعل، اًمريوض، ط إومم،

ممؾمسي ] ،ؿمعقى إركموط :ًمؾذهبل، حتؼقؼ ؾمػم أقمالم اًمـبالء، .٥٠

. [ هـ1402ط اًمثوكقي،  اًمرؾموًمي،

دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، ط [ذح اًمعضد قمغم خمتٍم اعمـتفك ٓسمـ احلوضمى .٥١

 .]هـ1421إومم، 

 .]1379دار اعمعرومي، سمػموت، [ومتح اًمبوري ذح صحقح اًمبخوري ٓسمـ طمجر .٥٢

 ومتح اًمؼدير اجلومع سملم ومـل اًمروايي واًمدرايي مـ قمؾؿ اًمتػسػم، .٥٣

  .]هـ1403دار اًمػؽر، سمػموت، سمدون، [ًمؾشقيموين

دار اًمؼوؾمؿ ، ط ]ىمقاقمد اًمؽمضمقح قمـد اعمػنيـ ، حلسلم احلريب ، .٥٤

 .[ هـ1417إومم ، 

مؽتبي ] قمكم حمؿد قمؿر،. د :يمتوب اًمطبؼوت اًمؽؼمى ٓسمـ ؾمعد، حتؼقؼ .٥٥

. [هـ 1421اخلوكجل، اًمؼوهرة، ط إومم، 

 ط إومم، سمػموت، دار اًمبشوئر،] ،ٓسمـ طمجر اًمعسؼالين ًمسون اعمقزان، .٥٦

. [هـ1423

قمبد اًمرمحـ اسمـ :  ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي، مجعجمؿقع ومتووى .٥٧

. ]هـ1426دار اًمقوموء، ط اًمثوًمثي، [ىموؾمؿ

ممؾمسي [ؿمعقى إركموط وآظمر:  سمـ طمـبؾ، حتؼقؼمسـد اإلموم أمحد .٥٨
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 . ]هـ1416اًمرؾموًمي، ط إومم، 

. [هـ 1405 اًمثوكقي، ط]اًمسؾػل،  محدي: اًمؽبػم ًمؾطؼماين، ت اعمعجؿ .٥٩

حمؿد رؿمود .د :حتؼقؼ مـفوج اًمسـي اًمـبقيي ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي، .٦٠

 .[سمدون  هـ،1406 ط إومم،]، ؾمومل

دار ] ،قمكم معقض :حتؼقؼ ًمؾذهبل، مقزان آقمتدال ذم كؼد اًمرضمول، .٦١

. [هـ1415 سمػموت، اًمؽتى اًمعؾؿقي،
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 150   ژ ڱ  ڱ ڱ ڱڳک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳژ : تفسري قوله تعاىل

 .  ................................ 32إصمر اًمقارد قمـ ؾمؿرة سمـ ضمـدب 
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 80 ................................................. شمـقع اًمضامئر ذم أيي 
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 127....................................... اًمؼقل اًمراضمح ذم هذه اعمسلًمي 

 129 .............................................................. اخلومتي

 131 .................................................... اًمػفورس اًمعومي

 132 .............................................. ومفرس أيوت اًمؼرآكقي
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