
 

 

 

 

 

 دراسة وتحقيق

 اٌدورٛز: خاٌد محاد محٛد اٌعدٚأً
 األساسية األستاذ الطشارك في كلية التخبية
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 ادلمدِح
ا يددػافي ملطددك وئ ددافه  دئددج ح ج ر حطددج  طددالحطددج ر رب اللددالطيغح الح

سبحامظ ال أحصي ثظاء عليظ أمت كطا أثظيت على مفسظح فلدظ الحطدج حتدى 
وأصلي وأسلع على الطبلػث رحطة لللالطيغ سيجما دمحم سيج األولديغ  حتخضى

واآلخخئغح اللهع صل وسدلع عليدك كلطدا ذكدخك الدحا خونح وصدل وسدلع عليدك 
  لطا غفل عغ ذكخ  الغافلػنح وعلى آلك وصحبك أجطليغ.

فقددج أ خ ظددي ا تلددالى ردداللرػر علددى رسددالتيغ  تصددػشتيغ مفيسددتيغح 
جليليغح وهطا: اإل ام الفقيك عدالع القيدخوان وخدي   إل ا يغ  غ أئطة الهجى

الطالكية في ز امك: أبػ دمحم عبج ا بغ إسحاق ابغ التبَّدانح الطتدػفى سدظة: 
واإل ددام الطددتكلع رافدد  را دددة علددع الكددأم فدددي ز امددك: أبددػ الح ددداج  حه173

 ه.025يػسف بغ  ػسى الكلبي الضخئخ السخقسصيح الطتػفى سظة: 

إن "ثان عغ  ػضػع واحدجح وهدػ الدخد علدى  دغ  قدػل: والخسالتان تتحج
عديغ الطتلدػح وهدح  الطسدفلة فدي هي التأوة إن و  حعيغ الطقخوءهي القخاءة 

الحقيقددة هددي أثددخ  ددغ آثددار التددأ  الػاقدد  بدديغ الللطدداء فددي حقيقددة الكددأم 
وقج اقتفى هحان اإل ا ان شخئقدة  الشدي  أبدي الحسدغ األخدلخ  فدي  حاإللهي

فددي تفييددج  ددا ذهبددا  الشددخعية واللقليددةطسددفلةح وأوردا الددجالئل  لال ددة هددح  ال
 إليك.
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 أٍّ٘ح ادلٛضٛع:
 تت لى أهطية هحا البحث في عجة جػامب:

أهطيدددددة القضدددددية التدددددي تتلدددددخض لهدددددا الخسدددددالتان  :اجلأبببببة ا ٚي
 الطتصػشتددانح وهددي  سددفلة: هددل القددخاءة هددي عدديغ الطقددخوء أم غيددخ   وهددل

  التأوة هي عيغ الطتلػ أم غيخ  

أهطيددة الشتصدديتيغ الطدد لفتيغ لهدداتيغ الخسددالتيغح  :اجلأببة اٌنببأً
فابغ التبان هػ أحج أعيان الللطاء في القيدخوان فدي القدخن الخارد  اله دخ ح 
وهػ  غ الللطاء الحيغ ُضخبت إليدك أ بداد اإلبدل  دغ األ صدارم لللطدك رالدحب 

وصددفك بددحلظ القاضددي  هب  الددظح كطدداعددغ  ددحهب أهددل الح دداز و صددخ و ددح
وأبدػ الح داج الضدخئخ السخقسدصي هدػ  حح وماهيظ بها خهادة  ظدك(3)عياض

أحج أعيان الللطاء فدي األمدجلذ والطغدخب األقصدىح "وكدان  دغ أهدل التبحدخ 
والتقددجم فددي علددع التػحيددج واالعتقدداداتح وهددػ آخددخ أئطددة الطغددخب فيددك"ح كطددا 

 .(2)وصفك بحلظ ابغ رش ػال

الد دان والط دان اللدحان ُألت فدت فيهدا الخسدالتانح فدابغ  :اٌناٌب اجلأة 
وحاضدظة الللدع فدي الطغدخب فدي  حالتبان  غ أعيدان علطداء القيدخوان حاضدخة

ذلظ الد انح وهػ  غ أعيان علطاء القخن الخار  اله خ ح فػفاتدك كامدت فدي 
هح أ : رلددج وفدداة الشددي  أبددي الحسددغ األخددلخ  رطددا  قددخب  ددغ 173سددظة: 

عا اح وفدي ذلدظ أعطدع داللدة علدى سدخعة امتشدار  دحهب األخدلخ  خطسيغ 

                                                           

 .6/248( امطخ: تختيب الطجارك وتقخئب الطسالظ للقاضي عياض 3)
 .2/113( امطخ: الصلة 2)
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 حفي الطغخبح وأعطع داللة على تقبل علطاء القيدخوان آلراء اإل دام األخدلخ  
وأ ددا أبددػ الح دداج فهددػ أحددج أعيددان علطدداء القددخن التددا ذ وبجا ددة القددخن 

دا  السادس في األمجلذ والطغخب األقصدىح وفدي ذلدظ أعطدع داللدة علدى أ ض 
  حهب أبي الحسغ في األمجلذ والطغخب األقصى.امتشار 

هدي أول أثدخ علطدي ُيظشدخ هدح  أن رسالة ابدغ التبدان  :اجلأة اٌساتع
وكدحلظ رالظسدبة  حا أن لك رسالة في علع التػحيدج والكدأملكح ولع   غ  لخوف  

ا أن لددك رسددالة فددي هددح  إلددى اإل ددام أبددي الح دداج الضددخئخح فلددع   ددغ  لخوف دد
ح وإمطدددا لددك  ظطػ تددان فدددي علددع الكددأمح سددديفتي الطسددفلة علددى التصددػص

 الحجيث عظهطا.

 اٌدزاظاخ اٌعاتمح:
رطدددا أن هدددحا أول مشدددخ علطدددي لهددداتيغ الخسدددالتيغ علدددى اإلشدددأقح فدددأ 

 يتصػر وجػد دراسات سارقة لبحرظا هحا.

 خطح اٌثح :
اقتضت شبيلة البحث في هحا الطػضدػع أن تكدػن خصدة البحدث   ػمدة 

  غ:

 الطقج ة

عدديغ الطقددخوء هددي تطهيددج عددام حددػل  سددفلة: هددل القددخاءة أو الددتأوة 
 والطتلػ أم ال 

 كػن  غ ثأثة  باحث:تقسع الجراسةح وئ

 الطبحث األول: التلخئف رط لفي الخسالتيغ.
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 الطبحث الرامي: التلخئف رالخسالتيغ.

الطبحدددث الرالدددث: وصدددف الظسددد  التصيدددة للخسدددالتيغ  ددد  بيدددان  دددظه  
 التحقيق.

 قيقح وفيك الظز الطحقق لكأ الخسالتيغ.قسع التح

 التاتطةح وفيها أهع متائ  البحث.

 قائطة الطصادر والطخاج .
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 حٛي ادلعأٌح متٍٙد عاَ
 ح لتبخ البحث عغ حقيقدة كدأم ا تلدالى  دغ أخد ل الطسدائل الكأ يدة

و ددغ أعطددق األرحدداث االعتقاد ددةح و ددغ أ رددخ األفكددار اللقج ددة إثددارة للتددأ  
ن إ :والظداع فدي تدارئ  علدع الكدأمح بدل لللظدا ال ملدجو عديغ الحقيقدة إن قلظدا

االخددتأ  فددي بيددان حقيقددة الكددأم اإللهددي هددػ أعطددع اخددتأ  فكددخ  كأ ددي 
استتب  التأ  حجث في بجا ة عصخ مشفة الللػم اإلسأ ية وتجوئظهاح وقج 

ا كبيخة على الػاقد  الللطدي والسياسدي واالجتطداعي فدي في هح  الطسفلة آثار  
 ذلظ اللصخ و ا يليكح إلى عصخما هحا. 

و ا هاتان الخسالتان الطغخبيتان التدي قطدت رتدج تهطا إال أثدخ  دغ آثدار 
االخددتأ  فددي هددح  الطسددفلة فددي الطغددخب اإلسددأ ي فددي القددخن الخاردد  و ددا 

 رلج .

ات اهات الطتكلطيغ فدي بيدان حقيقدة كدأم ا تلدالى  ىٓ أْ ٔمعُميٚ
 إلى ات اهيغ رئيسيغ:

أن حقيقددددة الكدددأم اإللهددددي هدددػ الحددددخو  الطظتططددددة  :االجتبببباٖ ا ٚي
 والط لفةح والكلطات اللفطية الجالة على الطلامي. 

وهددحا االت ددا   طرلددك كددلّّ  ددغ: الطلتدلددةح والسددالطيةح والحظابلددة علددى  ددا 
 حعددظهعح والكخا يددةح وابددغ تيطيددة و ددغ تبلددك  ددغ الحظابلددة الطتددفخخئغاخددتهخ 

لكددظهع رلددج اتفدداقهع هددحا اختلفددػا فددي أ ددخئغ: فددي قددجم الكددأم وحجوثددكح وفددي 



 

 رسالتان نفيشتان يف الرد على القائلني بأن القراءة هي عني املقروء وأن التالوة هي عني املتلو

10 

 .(3)قيا ك رار تلالى

أن حقيقدة الكدأم اإللهدي هدػ أمدك صدفة أزليدة قائطدة  االجتاٖ اٌنبأً:
م والتددفخخ ولددػازم بحاتددك تلددالىح ليسددت رحددخ  وال صددػتح  ظدهددة عددغ التقددج

 الكأم اللفطيح و ظدهة عغ الس ػت الظفسي وعغ اآلفة الباشظية.

 .(2)وهحا االت ا   طرلك كلّّ  غ األخاعخة والطاتخئج ة و غ وافقهطا

التأوة هي عديغ  خاءة هي عيغ الطقخوء أم غيخ   وهلو سفلة: "هل الق
الطتلػ أم غيخ  " هي أثخ  غ آثار التأ  في تلييغ وتبييغ حقيقة كأم ا 

 سبحامك وتلالى.

فالطشدهػر عدغ الحظابلدة وأهدل الطداهخ أمهدع  قػلدػن ردفن القدخاءة عدديغ 
م وذلددظ  بظدي علددى  دا ذهبددػا إليدك  ددغ أن (1)والدتأوة عدديغ الطتلدػ حالطقدخوء

 واألصػات. أم ا تلالى هػ الحخو  

وئللق اإل ام أبػ القاسع األمصار  على سبب اختيار رلس األئطة  دغ 
                                                           

ح خددخح 156( لطدئدج  ددغ التفصديل امطددخ: الطحديل رددالتكليف للقاضدي عبددج ال بدار ص3)
ح خددددخح 09ح خددددخح اللقيددددجة األصددددفهامية البددددغ تيطيددددة ص027األصددددػل التطسددددة ص

ح م دداة التلددف فددي اعتقدداد 1/77جددامي ح خددخح الطػا ددف لل خ 2/99الطقاصددج للتفتددازامي 
ح القػل السجيج في علع التػحيج للشي   حطػد أبػ 10السلف للشي  عرطان الظ ج  ص

 .  2/47دقيقة 
ح أصدددػل الدددجيغ للبغدددجاد  73( لطدئددج  دددغ التفصددديل امطدددخ: اإلمصددا  للبددداقأمي ص2)

 ح مها دددة األقدددجام للشهخسدددتامي65ح البجا دددة فدددي أصدددػل الدددجيغ للصدددابػمي ص356ص
 .  2/49ح القػل السجيج للشي  أبي دقيقة 2/99ح خخح الطقاصج للتفتازامي 268ص
ح الطلتطج في أصػل الجيغ 432( امطخ: اإل ضاح في أصػل الجيغ البغ الداغػمي ص1)

 . 88ألبي  للى الحظبلي ص
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أهددل الطدداهخ لهددحا الددخأ  رقػلددك: "وأئطددة أهددل الطدداهخ لددع يبحرددػا عددغ هددح  
وكددان األولددى  طددغ  ددغ  حاح كطددا ح يظددا عددظهعالددجقائقح وأشلقددػا القددػل إشأق دد

 تلدالىح وهدػ  سلظ  سلكهع أن  سدتغ رسدظتهعح وئقدػل: إن القدخآن كدأم ا
الددح   قددخؤ  القددارئح وهددػ الط تددػب فددي الطصدداحف الطحفددػ  فددي الصددجورح 

 .(3)وهػ كأم ا تلالى وصفتكح  غ غيخ تفصيل وال تكييف"

وفي الطقابل ذهب األخاعخة و غ وافقهدع إلدى أن القدخاءة غيدخ الطقدخوء 
 قددخوء ح "فددالكأم القددج ع الطػجددػد بددحات الددخب تلددالى (2)والددتأوة غيددخ الطتلددػ

رفلسظتظاح  حفػ  في صجورماح   تػب فدي  صداحفظاح غيدخ حدال فدي خديء 
وإمطددا  حددل فددي األلسددظة ذكددخ لددكح وفددي الصددجور علددع رددكح وفددي  ح ددغ ذلددظ

الطددحكػر والطللددػم  الطصدداحف رسددع دال عليددكح والددحكخ والللددع والجاللددة غيددخ
لػب وهدحا كطدا أن ا سدبحامك  دحكػر راأللسدظة  للدػم ردالق والطجلػل عليدكح

 .(1)في خيء  غ ذلظ"   تػب في الطصاحفح غيخ حالت  

دطوالخسالتان اللتان مقجم له ا فدي هدح  الطسدفلةح ا اآلن   لفتدان خصػص 
ددوق     لفيهطددا  ددغ تفليفهطددا الددخد علددى رلددس أهددل الطدداهخ  طددغ يددخى أن  جُ ص 

القخاءة هي عيغ الطقخوء والدتأوة عديغ الطتلدػح ولدع يتظبدك إلدى  دا فدي هدحا 
القػل  غ االضصخاب و تالفدة القدخآن والسدظة واإلجطداع واللغدة واللقدلح كطدا 

 هػ  حكػر و سصػر في ثظا ا الخسالتيغ.
                                                           

 (. 326( امطخ: خخح اإلرخاد ألبي القاسع األمصار  ) تصػط( لػحة: )3)
ح الكتاب الطتػسل فدي االعتقداد البدغ اللخبدي 315 ام الحخ يغ ص( امطخ: اإلرخاد إل2)

 . 228ص
(  ددا بدديغ عأ تددي التظصدديز  قتددبذ  ددغ كددأم أبددي الح دداج فددي رسددالتك  ػضدد  1)

 التحقيق. 
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لكأم في هح  الطسفلة  بظي على تسد  أن ا ٌثني أتٛ احلجاج اٌضسٌس
  قج اتح ال بج أن يتظبك لها الباحث في هح  الطسفلةح وهح  الطقج ات هي:

أن الكددأم فددي عددخ  أهددل اللغددة  ددخاد  للقددػلح وأن  :ادلمدِببح ا ٚى
هددػ: "الصددفة  –علددى التلخئددف الطتتددار  –اصددصأح الطتكلطدديغ فددي الكددأم 

 بحاتك". التي يظتفي التخس والس ػت لػجػدها

أن اسددع "الكددأم" لددك إشأقددان يددجل عليهطددا الددجالئل  :ادلمدِببح اٌنأٍببح
اللغػئة والجالئل اللقليةح فقج  صلق "الكأم" وئخاد رك الطلظدى القدائع ردالظفذح 

 وقج  صلق وئخاد رك الحخو  الجالة على الطلظى القائع رالظفذ.

اقبدةح التدي أن الحخو  هدي األصدػات الطقصلدة الطتل :ادلمدِح اٌناٌنح
ال يػجددج صددػت  ظهددا إال راملددجام سددارقكح وألجددل ذلددظ فددأ  ط ددغ أن تكددػن 

 قج طةح وعليك فالحخو  حادثةح وكل  ا اتصف بها فهػ حادث.

أن الكددأم ال  قددػم بظفسددكم وذلددظ السددتحال قيددام  :ادلمدِببح اٌساتعببح
الصددفات واألعددخاض والطلددامي رفمفسددهاح وعليددك: فددأ  صددم وجددػد كددأم قددائع 

 ك  غ غيخ قيا ك رطتكلع.بظفس

أن الكددأم ال  صددم امتقالددك  ددغ  ػصددػ  إلددى  :ادلمدِببح اخلاِعببح
 ػصددػ  آخددخح و ددغ  حددل إلددى  حددل آخددخم وذلددظ ألمددك يػجددب قيددام الكددأم 

 بظفسك وقيام الصفات ركح وكل ذلظ  ستحيل.

أمددك ال  ط ددغ أن يتصددف الطددتكلع رتدداص وصددف  :ادلمدِببح اٌعادظببح
دالكدأمح فدأ  ط دغ أن   دػن آ دخ  الكأم إال إذا قام ردك   اا إال إذا و تبدخ  ا وماهي 

قام رك الكدأم الدح  هدػ أ دخ أو مهدي أو خبدخح فدأ  ط دغ أن   دػن الطدتكلع 
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ألجل علع  آ خا ألجل كأم أ خ قام رغيخ ح كطا ال  ط غ أن   ػن اللالع عالطا  
 ا ألجل حخكة قا ت رغيخ .قام رغيخ ح أو   ػن  تحخك  

أن الطدتكلع هدػ  دغ ُوجدج بحاتدك الكدأمح ال  دغ فلدل  :عحادلمدِح اٌعات
 الكأم.

د :ادلمدِح اٌنإِبح اح لكدظهع أن األ دة أجطلدت علدى أن ر تلدالى كأ  
اختلفػا في قج ك وحجوثكح فحهب إلى القػل رقج ك كافة أهل السدظةح وذهدب 

 إلى القػل رحجوثك الطلتدلة و غ وافقهع.

ا ر أم مفسكح كطا أمك لع يدل  تكلط   أن ا سبحامك :ادلمدِح اٌراظعح
رللطك الطػجػد بحاتدكح وأن كأ دك ال  ردل لدك  دغ كدأم خلقدكح  لع يدل عالطا  

 طا أمدك ال  ردل للطدتكلت ع ردكح وأمدك خدارج عدغ ضدخوب اللغدات  بدايغ ل طيد  
 الحخو  واألصػات.

هدي فدي إيدخاد الدجالئل علدى أن القدخاءة  تعد ذٌه ٌشسع أتبٛ احلجباج
غيخ الطتلػح وتتظػع دالئلك إلى دالئدل ثطاميدة  دغ هي وء والتأوة غيخ الطقخ 

 ل  غ اللقل والكتاب والسظة وإجطاع األ ة واللغدةح فيدحكخ ثطاميدة أدلدة  دغ 
اللقلح وثطامية أدلة  غ القخآنح وثطامية أدلة  غ السدظةح وثطاميدة أدلدة  دغ 

 إجطاع األ ةح وثطامية أدلة  غ اللغة.

بدي الح داج فدي االسدتجالل علدى  قصدػد  بدجالئل وابغ التبان  ػافدق أل
الكتاب والسظة واإلجطاع واللغةح إال أن ابغ التبدان لدع يتلدخض لدجالئل اللقدل 

 في احت اجك على أن القخاءة غيخ الطقخوء.
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 لعُ اٌدزاظح
 وفيك ثأثة  باحث:

 ادلثح  ا ٚي: اٌرعسٌف مبؤٌفً اٌسظاٌرني
 وفيك  صلبان:

 (1)تاتٓ اٌرثاْ ادلطٍة ا ٚي: اٌرعسٌف
 أٚال: امسٗ ٚٔعثٗ:

 هػ: أبػ دمحم عبج ا بغ إسحاق ابغ التبَّان.

 ٌِٛدٖ:
 .(2)ولج رحطك ا تلالى سظة إحجى عشخة وثأثطائة

 ثاٌنا: ٔشأذٗ ٚاشرغاٌٗ تاٌعٍُ: 
قال القاضي عياض: ُذ خ أمك قال: كظت أول ابتدجائي أدرس الليدل كلدكح 

آخدح الطصدباح وأجللدك تحدت  ترالليدلح فكظدفكامت أ ي تظهدامي عدغ القدخاءة 
ح أخخجددُت الطصددباح وأقبلددت علددى الددجرس وكددان كريددخ  حال فظددةح فددرذا رقددجت 

                                                           

ح  لدالع 6/248( امطخ في تخجطتك: تختيب الطجارك وتقخئب الطسالظ للقاضي عياض 3)
ح 36/139سديخ أعدأم الظدبأء للدحهبي  ح1/88اإل طان في  لخفة أهل القيدخوان للدجرا  

ح الددجيباج 2/166ح اللبددخ فددي خبددخ  ددغ غبددخ للددحهبي 30/165تددارئ  اإلسددأم للددحهبي 
ح خددحرات الددحهب فددي 413الطددحهب فددي  لخفددة أعيددان علطدداء الطددحهب البددغ فخحددػن ص

ح خ خة الظػر الدكية في شبقات الطالكية لطحطج بدغ 4/180أخبار  غ ذهب البغ اللطاد 
 .90لػ  صدمحم  ت

 .6/207( امطخ: تختيب الطجارك وتقخئب الطسالظ للقاضي عياض 2)
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 .(3)ا ألف  خةالجرسح ذكخ أمك درس كتار  

 زاتعا: شٍٛخٗ:
يددحكخ فددي تخجطتددك إال خددي  واحددج  ددغ خدديػخكح وهددػ أبددػ ر ددخ ابددغ  لددع

اللبادح الطتػفى سدظة: ثدأث وثأثديغ وثأثطائدةح وصدفك الدحهبي رفمدك  فتدي 
 .(2)الطغخب وأمك رحخ  غ رحػر الللع

 خاِعا: ذالٍِرٖ:
قدددال القاضدددي عيددداض: سدددط   ظدددك أبدددػ القاسدددع الطظسدددتيخ ح  دمحم بدددغ 

بددغ يػسددف الح دديح وأبددػ عبددج ا التددخاطح إدرئددذ بددغ الظدداضػرح وأبددػ دمحم 
 .(1)وابغ اللبيج 

 ظادظا: ِؤٌفاذٗ:
 .(4)ا في الظػازلذكخ الشي   تلػ  في تخجطتك: أمك ألَّف كتار  

 ظاتعا: ٚفاذٗ:
قال القاضي عياض: وتػفي رحطك ا يػم االثظيغح الثظتدي عشدخة ليلدة 

صددلى عليددك خلددت  ددغ جطددادى اآلخددخةح سددظة: إحددجى وسددبليغ وثأثطائددةح و 
القاضي دمحم بغ عبدج ا بدغ هاخدعح وخدخج الظداس ل ظازتدك  دغ ثلدث الليدلح 

                                                           

 .6/249( امطخ: تختيب الطجارك وتقخئب الطسالظ للقاضي عياض 3)
 .30/165( امطخ: سيخ أعأم الظبأء 2)
 .6/248( امطخ: تختيب الطجارك وتقخئب الطسالظ للقاضي عياض 1)
 .96( امطخ: خ خة الظػر الدكية ص4)
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 .(3)الرأثاء الصحخاء غجوةفي حتى ضاقت بهع الشػارعح وفاضػا 
 ثإِا: ألٛاي اٌعٍّاء فٍٗ:

"الفقيددك اإل ددامح كددان  ددغ الللطدداء الخاسددتيغ  :لبباي اٌماضببً عٍببا 
اإلبل  غ األ صارم لللطدك رالدحب عدغ خبت إليك أ باد والفقهاء الطبخزئغح ُض 

وكدان  دغ أحفدل الظداس ردالقخآن  ح حهب أهل الح داز و صدخ و دحهب  الدظ
وكدان  حوالدتكلع علدى أصدػل الدجيغح  د  فصداحة لسدان حوالتفدظغ فدي علػ دك

وكان  طيدل  حوكان  غ الحفا  حة ل ست اب الجعػةح رقيق القلبح غدئخ الج
 .(2)اللغة والظحػ والحساب والظ ػم"إلى الخقة وح ا ات الصالحيغح عالطا ر

"رحطدظ ا  دا أردا دمحمح فلقدج كظدت تغدار  :ٚلاي أتبٛ احلعبٓ اٌماتعبً
 .(1)على الطحهبح وتحب عغ الشخئلة"
: أمددك كددان فصدديم اللسددانح حافطددا  :ٚلبباي أتببٛ عّببساْ اٌفمٍببٗ "ُذ  ددخ 

 .(4)ا  غ الخئاء والتصظ "للقخآنح رليج  
 .(0)"عالع القيخوان وخي  الطالكية" :ٚلاي اٌر٘ثً

"إ دام الفقهداء الخاسدتيغ والللطداء الطبدخزئغح  :ٚلاي اٌشبٍ  لٍبٛ 
الطتفظغ في الللػمح الحافلح الط اب الجعػة ........ كان  دغ أحفدل الظداس 

  .(6)ح    فصاحة اللسان"الكأم رالقخآن   تفظظا في علػ ك وعلع 
                                                           

 .6/207امطخ: تختيب الطجارك وتقخئب الطسالظ للقاضي عياض ( 3)
 .6/248( امطخ: تختيب الطجارك وتقخئب الطسالظ للقاضي عياض 2)
 .6/248( امطخ: تختيب الطجارك وتقخئب الطسالظ للقاضي عياض 1)
 .6/248( امطخ: تختيب الطجارك وتقخئب الطسالظ للقاضي عياض 4)
 .36/139الظبأء  ( امطخ: سيخ أعأم0)
 .90( امطخ: خ خة الظػر الدكية ص6)
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 ادلطٍة اٌنأً
 (1)اٌضسٌس اٌعسلعطً اٌرعسٌف تأتً احلجاج

 أٚال: امسٗ ٚٔعثٗ:
 هػ: أبػ الح اج يػسف بغ  ػسى الكلبي الضخئخ.

 ثأٍا: ٌِٛدٖ:
خخق األمجلذح ولع يدحكخ أحدج  دغ  تخجطيدك سدظة  (2)ولج في سخقسصة
أمدك  –كطا يدخى  حققدػ كتداب التظبيدك ألبدي الح داج  –والدتكح ولكغ الخاجم 

للدػا علدى ذلدظ رفمدك تتلطدح علدى ولج في أواسدل القدخن التدا ذ اله دخ ح ود
 .(1)ه489اإل ام أبي ر خ الحضخ ي الطخاد  الطتػفى سظة: 

 ثاٌنا: ٔشأذٗ ٚاشرغاٌٗ تاٌعٍُ:
س غ أبدػ الح داج  دخا ر وسدبتةح وتدخدد راألمدجلذ والطغدخبح واخدتغل 
رللع الكأم على  حهب اإل ام أبي الحسغ األخدلخ ح وكدان آخدخ الطشدتغليغ 

. وغلب عليدك الدهدج فدي (4)الطغخبح كطا يخى القاضي عياضرللع الكأم في 
                                                           

ح الصلة في تارئ  أئطة األمجلذ 226( امطخ في تخجطتك: الغظية للقاضي عياض ص3)
ح أزهددار 492ح رغيددة الطلددتطذ فددي تددارئ  رجددال أهددل األمددجلذ ص2/113البددغ رشدد ػال 

  البدغ ح التشدػ  إلدى رجدال التصدػ 1/363الخئاض في أخبار القاضي عياض للطقدخ  
ح رغيدة 4/32ح اإلعأم رطغ حل  خا ر وأغطات  دغ األعدأم للسدطألي 350الدئات ص

 .8/204ح األعأم للدركلي 2/162الػعاة للسيػشي 
 .350( امطخ: التشػ  البغ الدئات ص2)
 .22( امطخ:  قج ة تحقيق كتاب التظبيك واإلرخاد في علع االعتقاد ألبي الح اج ص1)
 .226اضي عياض ص( امطخ: الغظية للق4)
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 .(3)الجميا وأهلهاح وكان لباسك التشغ  غ الصػ 

 زاتعا: شٍٛخٗ:
تتلطح أبػ الح اج على عجة  غ الشيػخ األعأمح  ظهع: اإل ام أبػ ر خ 

الحضدددخ يح الطػصدددػ  رفمدددك أول  دددغ أدخدددل علدددػم االعتقددداد إلدددى  الطدددخاد 
هح وبددك اخددتز وعليددك تتدددخج. 489ح الطتددػفى سددظة: (2)الطغددخب األقصددى

 و ظهع: أبػ  خوان عبج الطلظ بغ سخاجح وأبػ علي ال ياميح وغيخهع.

 خاِعا: ذالٍِرٖ:
تدػفى أخح عغ أبي الح اج شلبة كرخح  غ أخهخهع القاضدي عيداض الط

خديػخك فدي فهخسدت خديػخك الطسدطى  هح وقج ذكدخ   دغ ضدطغ044سظة: 
 .(1)رالغظية

 ِؤٌفاذٗ:ظادظا: 
ولكدغ لدع يدحكخ  ح(4)قال ابغ رش ػال: لدك تصداميف حسدان وأراجيدد كريدخة

قددال  ح تخجطددػ   ددغ   لفاتددك إال  ظطددػ تيغ فددي علددع الكددأم: صددغخى وكبددخى 
القاضي عياض: "قخأت عليدك أرجػزتدك الصدغخى التدي ألدف فدي االعتقداداتح 

 .(0)وحجثظي رالكبخى"

                                                           

 .356( امطخ: التشػ  البغ الدئات ص3)
 .1/363( امطخ: أزهار الخئاض للطقخ  2)
 .226( امطخ: الغظية ص1)
 .2/113( امطخ: الصلة 4)
 .226( امطخ: الغظية ص0)
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ك واإلرخدددداد فددددي علددددع والطظطػ ددددة الكبددددخى هددددي الطسددددطاة بددددد: "التظبيدددد
اح وقج تضدطظت تسدلة وتسدليغ ( بيت  3170ح وعجد أبياتها هػ: )(3)االعتقاد"

دد اح وهددي  سددتػعبة ل طيدد   سددائل علددع الكددأم الطصددخوق رحرهددا فددي ذلددظ رار 
 .(2)اللصخ

وقج قا ت وزارة األوقا  والش ون اإلسأ ية الطغخبية  ش ػرة رصباعدة 
مح وكامدت بتحقيددق األسدداتحة: سددطيخ 2534ه/3410هدح  الطظطػ ددة عددام: 

 فػبي ح  دمحم اللطخاميح ومػر الجيغ خليبي.

 ظاتعا: ٚفاذٗ:
طائة ى أن وفاتددك كامددت سددظة: عشددخئغ وخطسددأجطدد  الطتخجطددػن لددك علدد

تلفػا في تلييغ   ان وفاتكح فحكخ ابغ رش ػال أمدك اخ  غ اله خةح غيخ أمهع
 .(4)ح وذكخ الطقخ  وابغ الدئات أمك تػفي في  خا ر(1)تػفي في اللجوة

 ثإِا: ألٛاي اٌعٍّاء فٍٗ:
" دان  دغ الطشدتغليغ رللدع الكدأم علدى  دحهب  :لاي اٌماضبً عٍبا 

 .(0)ا رالظحػ واألدب"األخلخئة وُمطَّار أهل السظةح عارف  

"وكدان  دغ أهدل التبحدخ والتقدجم فدي علدع التػحيدج  :ٚلاي اتٓ تشىٛاي
                                                           

 .226( امطخ: الغظية ص3)
ددا: كتدداب تصددػر 2) ( لطلخفددة أثددخ هددح  الطظطػ ددة فددي الػسددل الكأ ددي الطغخبددي امطددخ لدا  
 .81لطحهب األخلخ  في الغخب اإلسأ ي لألستاذ يػسف احظامة صا
 .2/113( امطخ: الصلة 1)
 .1/363( امطخ: أزهار الخئاض للطقخ  4)
 .226( امطخ: الغظية ص0)
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 .(3)واالعتقاداتح وهػ آخخ أئطة الطغخب فيك"

 .(2)ا"ا إ ا   ا أصػليِّ "وكان محػئ   :ٚلاي اٌضثً

 .(1)"وهػ الضخئخ األديب الظحػ  الطتكلع الداهج" :ٚلاي ادلمسي

عدغ أبدي ر دخ "وكان آخدخ أئطدة الطغدخب فيطدا أخدح   :ٚلاي اتٓ اٌصٌاخ
 .(4)دمحم بغ الحسغ الحضخ ي الطخاد   غ علػم االعتقادات"

 .  (0)" ان  غ أهل الظحػ والتقجم في علع التػحيج" :ٚلاي اٌعٍٛطً

  

                                                           

 .2/113( امطخ: الصلة 3)
 .492( امطخ: رغية الطلتطذ في تارئ  رجال أهل األمجلذ ص2)
 .350التشػ  البغ الدئات صح 1/363( امطخ: أزهار الخئاض للطقخ  1)
 .350( امطخ: التشػ  البغ الدئات ص4)
 .2/162( امطخ: رغية الػعاة للسيػشي 0)
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 ادلثح  اٌنأً
 اٌرعسٌف تاٌسظاٌرني

 أٚال: حتمٍك اظُ اٌسظاٌرني:
في اح ال في تخجطتك وال ا صخئح  أ ا رسالة ابغ التبان فلع أجج لها عظػام  

الظستة التصية الػحيجة للخسالةح غيخ أمك ُكتب في غدأ  الظسدتة التصيدة 
الطتضطظة لخسالتظا ولغيخهدا عظدج فهخسدة رسدائل الط طدػعح أقدػل: ُكتدب هدحا 
اللظددػان: " تدداب فددي أصددػل الددجيغ البددغ التبددان". وُكتددب فددي بجا ددة الخسددالة: 

ب الحدق "هحا كتاب يتضطغ تظبيك الطلخضديغ عدغ أصدػل الدجيغ علدى الطدحه
ا صددف  الطبدديغ وصددفات رب اللددالطيغ"ح وهددح  اللبددارة هددي أخددبك أن تكددػن و 

ددللخسدالة ال اسددط   ا لهداح علددى أمددي جللتهددا اسدطا للخسددالةح بظدداء علددى ا وعظػام 
 ا لها.احتطالية كػمها اسط  

ددا لدديذ لهددا عظددػان  وأ ددا رسددالة أبددي الح دداج الضددخئخ السخقسددصي فف ض 
التصددي: "جدددء فيددك الكددأم علددى صددخئمح وإمطددا ُكتددب فددي غددأ  الط طددػع 

لح داج القائليغ رفن التأوة هي الطتلػ والقخاءة هي الطقخوءح تصظيف أبدي ا
السخقسددصي رحطددك ا تلددالى"ح وهددي التسددطية التددي اعتطددجتها فددي عظددػان 

 الخسالة.

 ثأٍا: حتمٍك ٔعثح اٌسظاٌرني دلؤٌفٍٙا:
فيهداح ال فددي ا  دغ الللطداء مسددب هداتيغ الخسدالتيغ إلدى   للدع أجدج أحدج  

 ا.ط تب التخاجع وال في غيخهاح ك شف الطظػن وهج ة اللارفيغ وغيخه

غيددخ أن الخسددالتيغ  ظسددػبتان إلددى   لفيهددا فددي مسددتتيهطا التصيتدديغح 
وذلظ كا  في إثبات صحة مسبة الكتداب إلدى   لفدك  دا لدع   دغ ثطدة  دام  
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يغ  غ صحة الظسبةح وليذ ثطة  ام   طظ   غ صحة مسبة كل  غ الخسالت
 إلى   لفهطا.

و طا  قػ  مسدبة الخسدالتيغ إليهطدا أن أسدلػب وشخئقدة التدفليف فيهطدا 
 شددابهة تطا ددا ألسددلػب وشخئقددة   لفددات  تكلطددي أهددل السددظة فددي الفتددخة 
الد ظيدددة التدددي عددداش فيهدددا كدددلّّ  دددغ ابدددغ التبدددان وأبدددي الح ددداج الضدددخئخ 

 السخقسصي.
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 ادلثح  اٌناٌ 
 ٌرحمٍكٚصف إٌع  اخلطٍح ِع تٍاْ ِٕٙج ا

 أٚال: ٚصف لطٛطح زظاٌح اتٓ اٌرثاْ:
رط تبدة أ دا صدػفيا بتخكيداح  –التي لدع أجدج غيخهدا  –تػجج هح  الظستة 

دد(ح وال م ددج فيهددا ذكددخ  2130بددخقع: ) ا للظسدد ح علددى ا السددع الظاسدد  وال تارئت 
أمها فيطا يبجو ليست عتيقة الظسد . وهدح  الظسدتة هدي عبدارة عدغ   طدػع 

علددى عددجد  ددغ الخسددائل الللطيددة الطتظػعددة الفظددػنح تقدد  رسددالة ابددغ   حتددػ  
( لػحداتح وهدػ 351وعجد لػحات هحا الط طػع ) حالتبان في التختيب الرامي

( 4  تددػب رتصددػط  تظػعددة و تتلفددةح وعددجد لػحددات رسددالة ابددغ التبددان )
 .(71)إلى لػحة:  (75)لػحاتح  غ لػحة: 

 اٌضسٌس اٌعسلعطً: ثأٍا: ٚصف لطٛطح زظاٌح أتً احلجاج
دا  التي لع أجدج –تػجج هح  الظستة   رط تبدة خدهيج علدي  –غيخهدا أ ض 

(ح وهدح  الظسدتة هدي عبدارة عدغ   طدػع مفديذ 2822راخا بتخكياح بخقع: )
علدى عدجد  دغ الخسدائل الللطيدة الطتظػعدة الفظدػنح تقد  رسدالة  عتيق  حتػ  

( لػحدداتح وهددػ 45وعددجد لػحددات هددحا الط طددػع ) حأبددي الح دداج فددي أولددك
( 6  تددػب رتصددػط  تظػعددة و تتلفددةح وعددجد لػحددات رسددالة ابددغ التبددان )

. وماس  الخسدالة هدػ خدهاب الدجيغ (8)إلى لػحة:  (2)لػحاتح  غ لػحة: 
 أحطج ...... الهاخطي.

وهددحا الط طددػع فيددك سددطاعات كريددخةح رلددس هددح  السددطاعات تارئتهددا: 
قخبدك  دغ عصدخ أبدي لا يدئج  غ مفاسدة هدحا الطتصدػطم ( هح وهحا  012)

 الح اج الضخئخ.
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 ثاٌنا: ِٕٙج اٌرحمٍك:
  ظه ي في تحقيق الظز يبخز في الظقاط التالية: 

ا فددي تصددحيم / اعتظيددت رددالظز الطحقددق أخددج عظا ددةح ولددع آل جهددج  3
 الظز. 

/ التد ت رقػاعج اإل أء الحجيردةح  د  صدخ  الظطدخ عطدا فدي الظسد  2
 .التصية

/ اهتططدددت بػضددد  عأ دددات التدددخقيعح وتقسددديع الفقدددخاتح وتشددد يل  دددا 1
 ُ ش ل  غ الكلطات.

فددا لكلطددة غخئبددة أو  ح/علَّقددت علددى رلددس الطػاضدد   ددغ الكتدداب4  لخَّ
دد  صددصلم غددا سح أو ا  ددا ا لشتصددية تحتدداج للتلخئددفح أو  ػضددح   تخجط 

جا لحجيث مبػ .  امبهع  غ الكأمح أو  تخَّ
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 لعُ اٌرحمٍك
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 تفليف

 اإلِاَ اٌفمٍٗ عامل اٌمريٚاْ 
 ٚشٍ  ادلاٌىٍح يف شِأٗ

اْ
َّ
 أتً حمّد عثد اهلل تٓ إظحاق اتٓ اٌرث

 ه173الطتػفى سظة: 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

دديغ عددغ أصددػل الددجيغ علددى الطددحهب هددحا  كتددابي يتضددطُغ تظبيددك  الُطل خض 
الحق الطبيغ وصفات رب اللالطيغح تفليُف الشي  اإل ام الفقيك أبي عبج ا 

 دمحم الطلخو  رابغ التبَّان رحطك ا.

 
 
ثي  :إْ لاي لائً ج    ا  قاُل في القخآن: أقج عي هػ أم ُ ح 

 
 
 ددأُم ا تلددالى قددج عي أزلدديّّ ُ ظدددليح غيددُخ  تلددػق وال حددادثي وال  :فٍمبباي

ددا فددي  صدداحفظاح  حفػض ددا فددي صددجورماح  ا رفلسددظتظاح   تػب  ح  قددخوء  ثي ددج  ُ ح 
حقيقددة  ال   ددازا. كطددا أن ا  تلددالى  ددحكػري رفلسددظتظاح  لبددػدي فددي  سدداججماح 

ح تلدالى أ دغ غيدخ ُحُلدػل  وال امتقدال  خديء وال  ن   ُحدلَّ فدي للػمي في قلػبظداح   
  ُحلُّ فيك خيءح وكحلظ صفاُتك الحاتية وملػُتك األبج دةح اسدتحال ُحُلػلهدا فدي 

 خيء أو ُحُلػل خيء فيها. 

ثدةيح لدع تكدغ ثدع  (3)وأ ا األصػاُت والحخوُ  واللغاُت ]فهي[  تلػقدةي  حج 
 امتح فط غ  زعع  خيئ ا  غ ذلظ قج ط اح فقدج
دج  وصدار  إلدى قدػل  (2) الجهخئدة أ ل ح 

 والطلتدلةح وفارق  اإلسأم .

فهح  الحخوُ  واألصػاُت التي مسطُلها عظج قدخاءة القدخآن  دا  :فئْ لًٍ
 هي 

دطَّى القدخاءةُ  :لًٍ ٌٗ  هدح  قدخاءُة القدخآنح والقدخآُن هدػ الطقدخوُءح وقدج ُتس 
ا  قخآم ا. والطقخوُء هػ الطلظى الػاقُ  في القلػب عظدج تدأوة القدخآنح وهدػ أ ض 

                                                           

 (  ا بيغ الطلقػفتيغ زئادة تظاسب الطقام.3)
 ( في األصل: )قج(. والطظاسب  ا أثبتك.2)
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تب دي ردك الليدػُن وتقشدلخُّ  ظدك األبدجانح كطدا أخبدخ الػاحدُج الطظَّدان فدي الح  
( عدددَّ  ددغ قائددل وجددلَّ  ددغ 75 تارددك الطظدددل علددى مبيددك الطخسددلح فقددال )ب/

طَّدا  ُيظ ُهع  ت ف يُس   غ  الجَّ        ُسػل  ت خ ى أ ع  ل  إ ل ى الخَّ ُلػا    ا ُأمد  ط   تكلع: }و إ ذ ا س 
قت   ُفػا    غ  ال ح  ظَّا{ ع خ  بَّظ ا آ     ُقػُلػن  ر 

(3) . 

وقج عخفظا أن أعيظ هع  ا فاضت   غ الحدخو  واألصدػاتح وإمطدا فاضدت 
 غ الطلظى الح  عخفػ   غ الحقح فحلظ الطلظدى هدػ القدخآُنح كدأُم ا قدج عي 
أزليّّ غيدُخ  تلدػقح وهدػ الطتلدػُّ الطقدخوُء الط تدػُب الطحفدػُ ح والقدخاءُة غيدُخ 

ح والكتاردددُة غيدددُخ الط تدددػبح والحفدددُل غيدددُخ الطقدددخوءح والددد تأوُة غيدددُخ الطتلدددػت 
الطحفدػ ح كطدا أن اللفدل  غيدُخ الطلفدػ ح والدجعاء  غيدُخ الطدجعػح والدخبَّ غيدُخ 

 الطخبػبح والخا ب  غيُخ الطخكػبح والغالب  غيُخ الطغلػب.

ددع : أن القددخاءة  هددي الطقددخوُء والددتأوة  هددي الطتلددػُّ والددخبَّ هدددػ ددغ  ز ع   فط 
ث  قج ط ا. ج  ث ا والُطح  ج   الطخبػُبح فقج كفخ  ررجطاع األ ةم ألمك جلل القج ع  ُ ح 

باْ
َّ
 أتٛ عثد اهلل حمّد ادلعسٚ  تباتٓ اٌرث

 
إن  سدفلت : لاي اٌشٍ 

عدغ القدخاءة والطقدخوءح و ددا الفدخُق بديغ القددخاءة والطقدخوء والدتأوة والطتلددػ  
دفالفخُق بيظهطا قائعيح ال  تفدى ذلدظ علدى   دغ ا دع  ردالللعح وال علدى    غ  لدك تَّس 

ددديت غُ  دددعيح وُأب  دددُخ  -ذلدددظ  رصددديخةي وف ه  ت ص  دددغ: الكتدددابح  -وأ خ  رالجاللدددة القاشلدددة   
ُخبُ  ُهُل علدى فهدع  والسظةح و ا اجتطلت عليك الللطاء وأهل اللغةح رطا   ق  وئ س 

 سا ليكح إن خاء ُا تلالىح وبار التػفيق.

  

                                                           

 .81( سػرة الطائجة: 3)
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 اهلل ذعاى:  فأٚي

 
 ِا ٔثدأ  تٗ وراب

ُك   غ ُقخ آن  و ال  73قال ُا تلالى: )أ/ ظ  ُلػ    ف ن  و   ا ت ت  ( }و   ا ت ُكػُن ف ي خ 
ُكع  ُخُهػدا { ل ي  ت ل ط ُلػن    غ  ع ط ل  إ الَّ ُكظَّا ع 
. يخئُج أن تدأوة  القدخآن عطدلي  دغ (3)

ازى  ازى اللا ُل. األعطال ُ     على تأوتك التالي كطا ُ   

ت يأ { تت ل  ال ُقخ آن  ت خ  ر  دخت ك  ر دك  (2)وقال ع دَّ   غ قائل: }و  ال ُتح  ح وقال تلدالى: } 
ددل  ر دك  { دام ظ  ل ت ل    ل س 
(1)} ُقدخآن  . أضددا   القددخاءة  (4)ح وقددال تلدالى: }و إ ذ ا ق ددخ أ ت  ال 

ظددا أمددك سددبحامك وتلددالى ُ صَّل دد ي علددى أعطالظددا والددتأوة  إلددى الظبددي م ل ط  ح وأ ع 
وعلى سخائخمام ألن القخاءة  والتأوة  والتختيل  ليذ ذلظ   غ صدفات ا تلدالى 

 وال صفات القخآنح وإمطا ذلظ  غ صفاتظا وأفلالظا.

ُلػ  ال ُقخ آ {و طا يجلُّ أن التأوة  غيُخ الطتلػت  قػُلك تلالى: }و أ ن  أ ت   .(0)ن 

ددا ُكظددت   و طدا يددجلُّ علددى أن الدتأوة  عطددلي  ددغ األعطددال قػُلدك تلددالى: }و   
} يظ ظ  ل ك    غ ك ت اب  و ال  ت ُتصُُّك ب ي ط  ُلػ   غ ق ب   .(6)ت ت 

دغ ]صدفاتك[ ح وصدفةي     ػجدػدةي  (7)وكأُم ا تلالى قج عيح ليذ رطتلدػق 

                                                           

 .63( سػرة يػمذ: 3)
 .4( سػرة الطد ل: 2)
 .36 ( سػرة القيا ة:1)
 .40( سػرة اإلسخاء: 4)
 .92( سػرة الظطل: 0)
 .48( سػرة اللظكبػت: 6)
(  ددا بدديغ الطلقددػفتيغ بيدداض فددي األصددل رطقددجار كلطددةح قجرُتددك رطددا تددخىح ولللددك هددػ 7)

 الطظاسب.
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ان رلددج أن لددع   ددغ فهددػ بحاتددكح وتأوُتددك كامددت رلددج أن لددع تكددغح فكددلُّ  ددا كدد
.   تلػقي

ل دى الظَّداس   دخ أ ُ  ع  و طا يجلُّ على أن القخاءة  غيُخ القخآن قػُلك تلدالى: }ل ت ق 
} ل ى ُ ك ث   . فهح  القخاءة  ظسػبة إلى فللك ال إلى القخآن.(3)ع 

 ِٓ جٙح اٌعٕح: 
ُّ
ي
 
د
َ
ا ٌ
َّ
ِِّٚ 

 
َ
ِٚي

 
 - (2)ال  تتلدُف فيدك أحدجي  - عغ الظبي م في صحيم البتدار   ِا ز

ئت ُظددػا القددخآن  رفصددػاتكع(73)ب/ . قددال الظبدديُّ عليددك السددأم ذلددظح (1)( قددال: )ز 
غ  الصػت وغيخ . ما رطا هػ  تللت قي بظا   غ ُحس   فبيَّغ لظا وأ خ 

بأ
َّ
ط
َ
ٛ
 
 يف ادل

 
 آخبس

 
اح فيقدخُأ  :ٚحدٌ  أن رسدػل ا م كدان  صدلي قاعدج 

  غ القخآن وئختُلها حتى تكػن  أشػل   غ أشػالهاالسػرة  
(4) . 

ددخهاح فلددػال أن  ل  القددخاءة  وإذا خدداء ق صَّ فهددحا رسددػُل ا  م إذا خدداء  شددػَّ
ل ط ا جاز ذلظم ألن كأم  ا تلالى في  -وهي عطلي لك  -قخاءت ك غيُخ القخآن 

ُر أحجي أن يدئج فيك وال ج   يظقز  ظك. الحقيقة ال   ق 

                                                           

 .356( سػرة اإلسخاء: 3)
 ( جطلة: "ال  تتلف فيك أحج" صفة لصحيم البتار .2)
ا فدي كتداب التػحيدجح رداب: قدػل الظبدي ( هحا الحجيث أورد  البتار  في 1) صحيحك  للق 

( 3530(ح والظسدائي بددخقع: )3468م: "الطداهخ ردالقخآن". وقدج أخخجددك أبدػ داود بدخقع: )
 (.3142(ح وابغ  اجك بخقع: )3536و)
(  دغ قدػل حفصدة رضدي ا عظهدا زوج الظبدي 191( أخخجك  الظ في  ػشف  بخقع: )4)
اح وئقدخأ رالسدػرة فيختلهداح م ح ولفل الحجيث عظج : )...... فكان  صلي في سبحتك قاعدج 

ا  سلع بخقع: )  (. 711حتى تكػن أشػل  غ أشػل  ظها(. وأخخجك أ ض 
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أ
َّ
ط
َ
ٛ
 
 آخس يف ادل

 
أن رسػل  ا م قال: )قال ُا عد وجل:   غ   :ٚحدٌ 

 . (3)  أخخك  فيك غيخ ح فهػ لكح أما أغظى الشخكاء عغ الشخك(ع ط ل  عطأ  

هاهظا هػ الخئاُءح فقج علطظا أن الخئاء  يجخل القخاءة ح كطا يجخل  والشخكُ 
دها قارُئهدا ُقب ل دت   ظدك وإال  في سائخ األعطالح والقدخاءُة عطدُل شاعدة  إن  أخلص 

ت  عليك.  ُردَّ

)إن ا  تلدالى  قدػُل يدػم القيا دة للقدارئ: اقدخأ  :ٚلد جباء يف احلبدٌ 
دا قدارئح وقدج قيدل لدظ  وارقح وئقػل للقدارئ الطخائدي: أردت  أن  قدال: إن فأم 

. فهل هحا إال   غ أجل عطل  أخدخك فيدك  د  ا (2)ذلظح اذهبػا رك إلى الظار{
 غيخ .

ا
ً
 ا ُرو    عغ الظبي عليك السأم:  غ أحسغ الظاس قخاءة  قال:  :ٚأٌض

)  غ  إذا قخأ  رأيت ك  تشى ا  تلالى(
(1). 

( أمك قال: )أقخؤهع :ٚعٕٗ عٍٍٗ اٌعالَ رضدي ا عظدك. والدح   (4)ُأب ديّّ
(  دئة  72 قخأ ُأب يّّ هػ الح  مقخأ محغح وإمطا جلل لك الظبيُّ عليك السأم )أ/

 عليظا ل ط ا يتللَُّق رفللك ال رالقخآن.

                                                           

 (.2980( لع أجج  في الطػشفح لكغ أخخجك  سلع بلفل  قارب لك بخقع: )3)
 (.2182)( أخخجك التخ ح  بلفل  قارب لطا ذكخ  بخقع: 2)
 (.3119( أخخجك ابغ  اجك بخقع: )1)
 (.304(ح وابغ  اجك بخقع: )1793( و)1795( أخخجك التخ ح  بخقع: )4)
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 آخس

 
ا ٚحدٌ 

ً
اسبي أٌض في كتاب "فهع القخآن"ح  (3)روا  ابُغ أسج الُطح 

وهددػ حددجيث  شددهػر: أن رجددأ سددفل رسددػل  ا م: أ  ُّ األعطددال أفضددُل أو 
 . (2) أحبُّ إلى ا تلالى  فقال: )الحالُّ الطختحُل(

فقدج سدطا   مقارُئ القخآن كلطا حلَّ ارتحل ح يخئدُج ردك كردخة  الدجرس :ٌعًٕ
ا  أحبَّ األعطال إلى ا تلالىح وهػ يجل  على أن القخاءة  عطلي. أ ض 

 اهلل
 
. فلدػال أن (1)أن  قخأ  القخآن  الُ ُظُب والحائُس ملسو هيلع هللا ىلص  ٚلد ٔٙى زظٛي

القخاءة  عطلي ل ط ا مهى عظكم ألمها في وقت  شاعدةي وفدي وقدت   لصديةيح وفدي 
  ان كحلظ دلَّ على أمها عطل. ح فرذاوقت   جحي وفي وقت  ذمّّ 

 وفي رلس هحا كفا ةي لطغ أراد ا أن يهج ك.

ا ٌدي عٍٍبٗ
َّ
د ِِّٚ ا: أن قخاءت ظدا وتأوت ظدا غيدُخ القدخآن و دا اجتطد  أ ض 

ح  ردل: عدخر (4)عليك أهُل اللغة وقضدى  (0)أن قػل ظ: "قخأ" و:"تأ" فلدلي  داض 
الفلُل الطستقبُل  قاُل فيدك: " قدخُأ  اضية ررجطاع األ ةح و  و شىح وهح  أفلالي 

ُسددغ  فيددك االسددترظاُء فهددػ فلددلم لقػلددك  ا إن خدداء ا تلددالى"ح و ددا ح  زئددجي غددج 

                                                           

( هدػ: الحددارث بددغ أسددج الطحاسددبيح  ددغ أ ددابخ الصددػفية و ددغ  تقددج ي  تكلطددي أهددل 3)
ه. امطددخ: األعدددأم للدركلدددي 241السددظةح لدددك تصدداميف كريدددخة و صبػعدددةح تددػفي سدددظة: 

2/301. 
 (.2948أخخجك التخ ح  بلفل  قارب لطا ذكخ  بخقع: )( 2)
 (.090(ح وابغ  اجك بخقع: )313( أخخجك التخ ح  بخقع: )1)
أن تكدػن اللبدارة ه دحا: و طدا  –إن لع   غ سدقل  –( كحا في األصلح وللل الطظاسب 4)

 يجل على أن قخاءتظا وتأوتظا غيخ القخآن  ا اجتط  عليك أهل اللغة .... .
 في األصلح ولللها: )عخى(.( كحا 0)
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اء  َّللاَُّ{ لي ذ ل ظ  غ جا  إ الَّ أ ن   ش  ء  إ مت ي ف اع  ي   .(3)تلالى: }و ال  ت ُقػل غَّ ل ش 

ثدة (2)أمهدا فبئذا ثثببد دغ  قددال:  حفلدلي ررجطدداع األ دةح ثبدت أمهددا  حج  و  
م  األفلددالح وهددحا خددخكي رددار  "إمهددا قج طددةي"ح فقددج كفددخ  راإلجطدداعح وأوجددب  ق ددج 

 تلالى. 

 ٘را
 
ىِس
ْ
ٕ
 
 دلٓ ٌ

 
( لقلة  عطلك وع طى قلبك: أتقػُل: 72وئ هُلك )ب/ ٌٚماي

ل سا ل ا لقخاءة الطسدلطيغ " "إن ا  تلالى لع فدرن قدال: "ملدع"ح فقدج كفدخم  ي د 
م   وإن قدال: "ال"ح فقدج  حاللالع    ا تلالىح وهػ قػُل الجهخئدةألمك أوجب  ق ج 

ث دةي  ج  مَّ أن القخاءة  ُ ح  وأن كدأم  ا تلدالى  حأصابح وهػ قػُل أهل الحقح وص 
 غيُخهاح وهػ القخآُن.

ا
ً
 أٌض

 
ل  حكػر   :ٌٚماي قدال:  فدرن ا "ما  لبدػد  أتقػُل: "إن ا تلالى لع ي د 

م  الحا خ واللابج    ا تلالى في األزل. فرن  "ملع"ح فقج كفخم ألمك أوجب  ق ج 
مَّ أن الحكخ  واللبادة   ح وص  " أصاب  قال: " ان البارُئ وهػ غيُخ  لبػد  و حكػر 

ث ةيم ألن الحكخ  غيُخ الطحكػر واللبادة  غيُخ الطلبػد.  ج   ُ ح 

ا
ً
ل  تلدػِّا  قدخوءا " فدرن قدال: "ملدع"ح أتقدػُل: "القدخآُن لدع يدد :ٌٚماي أٌض

م  القارئ  والتالي    ا تلالى في األزلح وهػ قػُل  حفقج كفخم ألمك أوجب  ق ج 
م  اللالع وإن قدال: " دان القدخآُن فدي األزل  حالدمادقة والجهخئة الحيغ أوجبػا ق ج 

ثددةم  ددمَّ أن القددخاءة  والددتأوة   حج  "ح أصددابح وص  ألمهددا غيددخ   تلددػت  وال  قددخوء 
 أفلال التلق. 

                                                           

 .24-21( سػرة الكهف: 3)
 ( أ : القخاءة.2)
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دُغ القدخاءة"ح و: "فدأني  س  أال تخى أمظ تقػُل: "فأني قارئي  صبػعي   دػت دي ح 
ددُغ القددخاءة". ومحددغ مللددع أن هددحا الطددجح  والددحمَّ للقددارئ  س  غيددُخ  صبددػع وال ح 
ُل عليدك رالدحمح  خ  ح وال ُيدج  والتاليم ألن القخآن  كأُم ا تلالى كيفطا ُقخ ئ  وُتل دي 

ك الخوُح األ يغ على قلب  حطج  خاتع الظبييغ صدلى ا عليدك وعلديهع مدل  ر
ئددلي )أ/ ل ف ددك  ت ظد  ددغ  خ  ددك  و ال     ددي غ  ي ج    ددغ ب  ددُل    ددغ   (71أجطلدديغح }ال   ف ت يددك  ال ب اش   ت 

} يج  ط  ك يع  ح   .(3)ح 

 
 
ٕا لٍٛلح

َ
 عٍى أْ أفعاٌ

ُّ
ي
 
د
َ
ُكدع   ٚاٌري ٌ ل ق  َّللاَُّ خ  دا قػُلدك تلدالى: }   و   

} ُلددػن  ت ل ط 
ل دديعي ب ددح ات  (2) ددُخوا ر ددك  إ مَّددُك ع  ه  ل ُكع  أ و  اج  وا ق ددػ  ددخُّ ح وقػلددك تلددالى: }و أ س 

ب يُخ{ يُف ال ت  ل ق  و ُهػ  اللَّص  ل ُع   غ  خ  ُجور  أ ال    ل  دال ُق (1)الصُّ ح وقال تلدالى: }َّللاَُّ خ 
} ء  ي  ُ لت  خ 
ح وقدال تلدالى: }الَّد(4) ض  ح وأفلاُلظدا خديءي دط او ات  و األ  ر  ل دق  السَّ ح   خ 
ظ ُهط ا{ و   ا ب ي 
 ح وأفلاُلظا  ا بيظهطا. واألدلة في ذلظ كريخة. (0)

 ا ِببح
 
علددى أن أفلال ظددا  تلػقددةيح وإمطددا خالفددت الطلتدلددُة رددفن  ٚإمجبباع

ل دُق ا تلدالىح والكدلُّ  ل قي لظداح وقدال أهدُل السدظة وأهدل الحدق: خ  قالت: هي خ 
 لقها.  طلػن على خ

: إن الكتارة  غيُخ الط تدػبح -الحيغ هع الح ُة  – ٚلد لاي أً٘ اٌٍغح
والخبَّ غيُخ الطخبػبح والسصخ  غيُخ الطسصػرح والحكخ  غيُخ الطحكػرح والظطدخ  

                                                           

 .42( سػرة فصلت: 3)
 .96( سػرة الصافات: 2)
 .34-31( سػرة الطلظ: 1)
 .62ح وسػرة الد خ: 36( سػرة الخعج: 4)
 .4ح وسػرة الس جة: 09( سػرة الفخقان: 0)
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غيددُخ الطظطددػرح والضددخب  غيددُخ الطضددخوبح والقددخاءة  غيددُخ الطقددخوءح والددجعاء  
 ا.غيُخ الطجعػ. وكفى بهحا البيان  ح ة  وبخهام  

ا
ً
 أٌض

 
ا  أخبخما :ٌٚماي عغ قخاءتظ: أليسدت رحدخ  وصدػت  فدأ بدج أ ض 

ددغ "ملددع"ح فيقدداُل: أخبخمددا عددغ كددأم ا تلددالى: ألدديذ هددػ عظددجك رحددخ     
ح فطهددخ  لددظ صددػتي  وصددػت  فددرذا قددال: "ملددع"ح قيددل لددك: "فددرذا قددخأت  القددخآن 

ددط  يح فهددل تقددػُل: هددػ صددػُت ا تلددالى أم غيددُخ صددػت ا تلددالى " فددرن  وس 
قددال: "صددػُت ا"ح كفددخ راإلجطدداعح وأوجددب  أن ا تلددالى هددػ الطددتكلت ُع علددى 

بصدددخة رال (3)ألسدددظة التلدددقح وهدددػ قدددػُل أهدددل الُحُلدددػلح وهدددع شائفدددُة الب خئدددة
( وإن قال: "ليذ رصػت ا تلالى"ح مدل  عدغ قػلدك ورجد   71وم خان. )ب/

 إلى أن القخاءة  غيُخ الطقخوء.

ٛ٘ٚ(2)  
ً
 عٍٍٗ أٌض

ُّ
ا ٌدي

َّ
ل دف  حدالفي ردار  :اِِّ إجطاُع أهل الللع: لدػ ح 

ل دف  أن الطقددخوء   ح ولددػ ح  ظ دث  دغ الددتأوةح لدع   ح  أو ردالصأق أن الطتلدػَّ أقددجُم   
. أقجمُ  ظ ث    غ القخاءة لع   ح 

ُخ علددى : ٚأمجعببٛا ج  ُخ علددى كددأم ا تلدالى. وإمطددا ُيدد   ج  أن اإلمسددان  ُيد  
 قخاءتك التي هي فللك. 

 أن تكػن  قخاءُتك  تلػقة ح التي هي رلج . :ٚأمجعٛا
                                                           

ج ذكددخ لهدا أصدحاب الطقدداالت ( الب خئدة: شائفدة تظسدب إلددى ر دخ بدغ زئدداد البداهليح وقد3)
آراء و لتقددجاتح لدديذ  ددغ ضددطظها  ددا مسددبك الط لددف إلدديهعح ولددع  لددجوها  ددغ شػائددف 

ح الفددخق بدديغ الفددخق للبغددجاد  3/142الحلػليددة. امطددخ:  قدداالت اإلسددأ ييغ لألخددلخ  
 .359ح التبصيخ في الجيغ ألبي الططفخ اإلسفخاييظي ص232ص
 ( كحا في األصلح وال وجك لحكخها.2)
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ل دددف  ردددار أو ردددالصأق أمدددك ال  قدددخُأ قدددخاءة  أبدددي  :ٚأمجعبببٛا أمدددك لدددػ ح 
. وفدي هدحا داللدةي علدى أن الدتأوة  غيدُخ  ح فقخأ قخاءة  غيخ ح(3)عطخو ظ ث  لع   ح 
.  الطتلػت 

ل ددف  حددالفي رددار تلددالى أمددك ال  قددخُأ  قددخوء  أبددي  :ٚأمجعببٛا أمددك لددػ ح 
. ظ ث   عطخوح وقخأ رغيخ ح ح 

ل دف  حدالفي أمدك ال  سدطُ  قدخاءة  زئدجح فسدط  قدخاءة   :ٚأمجعٛا أمدك لدػ ح 
. فلددػ كامددت القددخاءةُ  ظ ددث  م ألن الطقددخوء  ال  عطددخوح لددع   ح  ظ ددث  هددي الطقددخوء  لح 

.   تتلُفح كيفطا ُقخ ئ  وُتل ي 

م ألن  ظ دث  ل ف  أمدك ال  سدطُ   قدخوء  زئدجح فسدط   قدخوء  عطدخوح ح  ولػ ح 
 الح   قخأ  زئج هػ الح   قخأ  عطخو.

 
 
 ٚاضبحح

 
دك وهجايت دكح  فٙرٖ أدٌح فدي رلضدها كفا دةي لطدغ أراد ُا تػفيق 
قاوتك  وضألتكم ألن   غ  قال: "القخاءُة هي الطقخوُءح والطقخوُء هػ ولع ُيخ د  خ 

ث ا  دج  ث اح و  دغ  جلدل  القدج ع  ُ ح  ث  قدج ط ا والقدج ع   حدج  القخاءُة"ح فقج جلدل الطحدج 
ث  قج ط اح فقج كفخ ررجطداع األ دةح فظلدػُذ ردار  دغ الحيدخة والضدألةح  والطحج 

  ا الطػفق رطظك وكخ ك.
  

                                                           

( هػ: زبَّان بغ عطار التطيطي البصخ ح  دغ أئطدة اللغدة واألدبح وأحدج القدخاء السدبلة 3)
ح سدديخ 1/466ه. امطددخ: وفيددات األعيددان البددغ خلكددان 304الطشددهػرئغح تددػفي سددظة: 

 .  1/43ح األعأم للدركلي 6/457أعأم الظبأء للحهبي 
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 تفليف

 اإلِاَ ادلرىٍُ زافع زاٌح عٍُ اٌىالَ يف شِأٗ
 أتً احلجاج اٌضسٌس اٌعسلعطً

 ه.025الطتػفى سظة: 
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 ربِّ يسر وال تعسر بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 أتٛ احلجاج اٌعسلعبطً
 
أن  -ُا تلدالى  أيَّدجك -اعلدع  :لاي اٌفمٍٗ

الكأم  على القدائليغ ردفن الدتأوة  هدي الطتلدػُّ أو القدخاءة  هدي الطقدخوُء  بظديّّ 
خداء ا تلدالى علدى جهدة ال طلدةح دون  على فصدػل عدجةح وأمدا أذكخهدا إن

 رسل القػل في األدلةم لئأ  تخج بحلظ إلى حج اإلشالة.

هدػ القدػُلح وال  فصدُل أن الكأم  في ُعدخ    اللغدة  :فِّٓ ذٌه أْ ذعٍُ
 اللخب بيغ: "قلت كحا" و"تكلطت ر حا". 

ُ  رلدددُس الطتكلطددديغ ردددفن قدددال: "هدددػ الصدددفُة التدددي يظتفدددي التدددخس  دددجَّ وح 
جُّ الكأُم رك. (3). وهحا األولُ "والس ػت لػجػدها بحاتك ل ُع  ا ُ ح   أ س 

ُ  رلُضهع رفن قال: "هػ  ا كان الطتكلت ُع رك  تكلت ط ا". وهحا جَّ فيك مطخم  وح 
ددا   إلعددادة اللفددل رليظددكم فددأ  (2)ألن تفسدديخ  الطحددجود رطددا هددػ  ددغ لفطددك ُ ض 

  ستقيُع الحج.

 فصً
أن اسع  الكدأم يدخاُد ردك الطلظدى الدح  فدي الدظفذ  :ِِٚٓ ذٌه أْ ذعٍُ

تارة والحخوُ  الجالُة عليدك أخدخىح واالسدُع يتظداوُل كدلَّ واحدج  ظهطداح ودعدػى 
أولددى  ددغ األخددخى.  (1) سددكح وال تكددػُن إحددجاهطاالط دداز فددي أحددجهطا  قددال رل

                                                           

 ( في األصل: )واألول(. والطظاسب  ا أثبتك.3)
 : )ال(. والطظاسب  ا أثبتك.( في األصل2)
 ( أ : التسطيتيغ.1)
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فدي  (3)وقج ثبت كأُم الظفذ رالجالئل اللقليدةح وثبدت اسدُع الكدأم لدك رشدػاهج
 اللغة.

 فصً
أن الحخو   هي األصػاُت الطقصَّلةح وليست هدي  :ِِٚٓ ذٌه أْ ذعٍُ

ددةح وإمطددا الخسددػُم أدلددةي عليهددا رالطػاضددلة. وجطيدد ُ  الحددخو   الخسددػم  الط تػب 
أعخاضي  تلاقبةح وكلُّها حادثةي  تضادةي رلدجم رلضدها عظدج وجدػد رلدسح وال 
يػجددج فددي الطحددل حخفددان  ظهددا. ولددػ كامددت قج طددة  السددتحال عددج هام لقيددام 
الجليل على استحالة عجم القج عم فجل ذلظ على حجوثها وحدجوث  الطػصدػ  

دددغ صدددظػ  )ب/ دددُب  ظهدددا    ات وضدددخوب ( اللغددد2بهدددا وحدددجوث  كدددلت   دددا يتخكَّ
 اللبارات.

 فصً
أن الكددأم  ال  قددػُم بظفسددكم لقيددام الددجليل علددى  :ِِٚببٓ ذٌببه أْ ذعٍببُ

ددمُّ وجددػُد كددأم ال رطددتكلت عح كطددا ال  اسددتحالة قيددام الصددفات رفمفسددهام فددأ   ص 
ل ع  ال رلالع وحخكة  ال رطتحخكح وكحلظ سائخ الصفات. مُّ وجػُد ع     ص 

 فصً
ددمُّ امتقاُلددك  ددغ  ػصددػ  إلددى  :ِِٚببٓ ذٌببه أْ ذعٍببُ أن الكددأم  ال   ص 

دك بظفسددك واحتطال دك للصددفاتح وقدج قددام  ددُب قيا    ػصدػ  آخددخم ألن ذلدظ ُيػج 
: قددددال رسددددػل ا م: )األعطدددداُل  الددددجليُل علددددى اسددددتحالة ذلددددظ. فددددرذا قلددددت 

                                                           

 ( في األصل: )خػهج(. والطظاسب  ا أثبتك.3)
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دت  بلفد(3)رالظيات( ئ  ل آخدخ ح فلع يظتقدل إليدظ لفُطدك الدح  وجدج بحاتدكح وإمطدا ج 
ب خ ا. ئ ا وعظك ُ ت  خت  ئ ا وكػم ظ ُ ت ح  ت ج  كح وأضفت ك إليك لكػمك ُ ب  ئ ا لظصت  خت  ل ك ُ ت ح  ر     

 فصً
دُج  :ِِٚٓ ذٌه أْ ذعٍبُ دف ك  إلدى الدح  ُيػج  ص  أن الكدأم  يخجدُ  خداصُّ و 

ددا  ددخ ا وماهي  ددا وخبددخ اح وكددػن  الطددتكلت ع رددك آ   ددغ محددػ كػمددك أ ددخ ا ومهي  بحاتددكح   
ب خ ا. وال   دػُز أن   دػن  كدحلظ لكدأم  فدي غيدخ ح كطدا ال   دػُز أن   دػن  وُ ت 

ا لحخكة في غيخ ح وذلظ ب يت غي   ال خفاء  رك. عال ط ا لللع في غيخ  وال  تحخك 

 فصً
دج  بحاتدك ]الكدأُم[ :ِِٚٓ ذٌه أْ ذعٍُ أن الطدتكلت ع : "  دغ  ُوج 

"ح دون: (2)
ع   دغ  دج  دا علدى الضدخورةح وأ ب  "  غ  ف ل ل  الكأم ". فلػ أمصق ُا سبحامك ختص 

ح لكان الطتكلت ُع رك ذلظ الشتُز دون الدخبت  تلدالى (1) تارج حخوفك األصػات
ُن الح  ف ل ل   ع  لػم دا أو حخكدة  فدي جسدعح لكدان الطتلدػت  دج  الكأم ح كطا أمك لدػ أ ب 

دغ  والطتحخت ُك ذلظ ال سدع ح دون فاعدل اللدػن والحخكدةح وهدحا  للدػمي رقخئدب   
 الضخورة.

 فصً
دداح  :ِِٚبٓ ذٌبه أْ ذعٍبُ ل دةي علدى أن ر سدبحامك كأ   ط  أن األ دة  ُ   

رقج ك كافُة أهل السظةح وذهب واختلفػا في قج ك وحجوثك: فحهب إلى القػل 
                                                           

 (.3957(ح و سلع بخقع: )3( أخخجك البتار  بخقع: )3)
 (  ا بيغ الطلقػفتيغ زئادة تظاسب الطقام.2)
 ( في األصل: لألصػاتح والطظاسب  ا أثبتك.1)
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 إلى القػل رحجوثك كافُة الطلتدلة و  غ  تارلهع   غ أهل البجعة. 

ل ق ددك ح كطددا ال  وال  تتلددُف القددائلػن رحجوثددك أمددك أخددياُء  ػجددػدةي بددحات  خ 
( كالللع والقجرة 1 تتلُف القائلػن رقج ك أمك صفةي واحجةي  ػجػدةي بحاتكح )أ/

خديءي واحدجي غيدُخ  تلدجد فدي مفسدكح وهدػ أ دُخ  ومهُيدك واإلرادة والحياةح وأمك 
دغ األ دة: إمهدا صدفاتي  ػجدػدةي بحاتدك.  ب خ اتدك. ولدع  قدل أحدجي    وخبُخ  عدغ ُ ت 

ما عغ الطقصػد  غ الطسفلة.  وإ ضاُح هحا كلك راألدلة   ُصجُّ

 فصً
دكح  :ِِٚٓ ذٌه أْ ذعٍبُ دا ر دأم  مفس  ل  تكلت ط  أن الدخبَّ سدبحامك لدع ي دد 

دغ كدأم  طا  ر ل  لدك    ل عال ط ا رللطك الطػجػد بحاتك. وأن كأ  ك ال    أمك لع ي د 
دل  للطدتكلَّع ردكح وأمدك خدارجي عدغ ضدخوب اللغدات و بدايغي  ر  ل ق ك ح كطا أمك ال    خ 
ُد رطا يدجل علدى  ل طي  الحخو  واألصػاتم لقيام الجليل على قج كح فأ ي ت فخَّ

 حجوثك.

قِ تني اٌرال
ْ
س
َ
 اٌف

 
س
ْ
 ٚج ٚادلرٍٛذِو

 ذعبباى
 
ببدن اهلل

َّ
ددغ جهددات   :اعٍببُ أٌ ُصددُل    أن الللددع  بهددح  الطسددفلة   ح 

دغ: الكتدابح والسدظةح وإجطداع األ دةح وقضدية  دغ الدجالئل اللقليدةح و   ة :    دجَّ ع 
 اللغة.

 اٌعمً: 
 
 فأِا أدٌح
٘ا
 
أن التأوة  صفةي للتدالي  ػجدػدةي بحاتدكح والطتلدػَّ صدفةي للبدار   :فأحد

ددمُّ وجددػُد الصددفة  الػاحددجة رطػصددػفيغح كطددا ال تلددالى  ػجددػ  دي بحاتددكح وال   ص 
مُّ وجػُد ال دء  في الد ان الػاحج في   اميغ.    ص 
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أن الددتأوة  حادثددةيم ألمهددا أصددػاتي  ت ددجدةيح والطتلددػُّ قددج عي  :ٚاٌنببأً
ُد .   ستحيل ت جُّ

 
 
ُم رسد ػت التداليغ وعدج هعح والطتلدػُّ  :ٚاٌناٌ  قدج ثبدت أن الدتأوة  ُتل دج 

ُ كح فيستحيل  عجُ ك. ق ج 

 
 
ددام هعح والطتلددػُّ  :ٚاٌساتببع ُقُز بظُقص  أن الددتأوة  تدئددُج بدئددادة  الُقددخَّاء  وت ددظ 

مُّ فيها مقصاني وال زئادةي.  صفةي واحجةي ال   ص 

 
 
ددُ  إلددى أصددػات القددخاء ومغطدداتهع التددي تقددُ   :ٚاخلبباِط ج  أن الددتأوة  ت خ 

ددددغ رلضددددهعح  ددددت صاُب    ددددُف رددددال هخ والتفدددداءح 1)ب/ر سددددبهعح وُتس  ( وُتػص 
ل ددُت  والسددخعة واإلرصدداءح واللحددغ واإلعددخابح والتصددف والصددػابح والطتلددػُّ ال ُيظ 

 رشيء   غ ذلظ كلك.

 
 
ب   دغ التفصديلح فلدػ كدان  :ٚاٌعادض دخ  ُخ الطتلػت  على ض  ك  أن التأوة  ذ 

ُ  فددي لسدد ددج  ج  ددغ  ذ   ددخ  خدديئ ا و  امكم لػجددػد هددي الطتلددػَّ رليظددكح للدددم أن   ددػن    
 الحكخح وذلظ راشلي ال خفاء رك.

 
 
ةيح كالحخكددات  :ٚاٌعبباتع ددادَّ ددةي وأعددخاضي ُ ت ض  أن الددتأوة  أصددػاتي ُ ت لاق ب 

والسدد ظات وسددائخ الطتضدداداتح فلددػ كامددت هددي الطتلددػَّ الطػجددػد  بددحات الددخب 
د ث  اللدالعح وإ دا م ق  دج  ُس الجليل علدى ح  ُس تلالىح ل د م   ظك أحُج أ خئغ: إ ا م ق 

م كأ دكح وذلددظ غا دُة اإللحدداد وغا دُة الكفددخ  (3)الدجليل  ]علدى[ م فاعلدك وق ددج  ق ددج 
 واللظاد.

 
 
ل ق كح لػجدب   :ٚاٌنآِ مَّ وجػُد  بحات خ  أن الطتلػَّ الطػجػد  بحاتك لػ ص 

                                                           

 الطقام.(  ا بيغ الطلقػفتيغ زئادة تظاسب 3)
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 القػُل رامتقالكح وذلظ ُي دت   إلى أمػاع   غ الطحال وأجظاس الكفخ والضأل: 

٘ا
 
 غ الكأم إلى ضج . ُخُلػُّ ذاتك     :أحد

 ق ُبػُل ذات ك وكأ  ك للحػادث.  :ٚاٌنأً

 
 
 جػاُز امتقال  قجرتك وحياتك وعلطك وسائخ صفاتك.  :ٚاٌناٌ 

 
 
 تصحيُم قػل  الُحُلػلية وقػل  الظصارى راتحاد الكلطة.  :ٚاٌساتع

 
 
القددػُل رامتقددال الصددفات   ُسددجُّ شخئددق  الللددع رحددجوث اللددالع  :ٚاخلبباِط

ث ال ددػاهخ واألجسددام  بظدديّّ علددى الللددع وثبدػت   ثددكم وذلددظ أن الللددع  رحددج  ج  ُ ح 
ددك   رحددجوث صددفاتهاح وت ددػئُد امتقالهددا  طظددُ   ددغ ج  ددُع و  س  الللددع رحددجوثها وئ ح 

 دالالتها.

 .(4فهح  ُجط لي   غ أدلة اللقل كافيةي في هحا الفصل )أ/

 فأِا أدٌح اٌىراب: 
٘ا
 
مي  :(3)فأحببد خ ة  أ ق ددأ  دد   ددغ خ  ض     ددا ف ددي األ  ر  ل ددػ  أ مَّط  ددلَّ: }و  دددَّ وج  قػُلددك ع 

ل ط اُت َّللاَّ { ت  ك  ُحخ   َّا م ف ج  ل ُة أ ر  ب  ُ    غ ر ل ج    س  ُخ   ُطجُّ و ال ب ح 
. فلػ كامت التأوُة (2)

ح والطتلػُّ ال   جاد  ب خ ُة    ح أل ت ت عليك   ح  دم ف ذ  الطتلػت  جاُد البحدار وال فتي عليك   
ب خاتك وال مها ة  ل ُطتللَّقاتك. جطي ُ   األمهارم ألمك ال غا ة  ل ُطت 

ب يتدا { :ٚاٌنأً داُ  ُقخ آمدا  ع خ  ظ  ل ل  ح وقػُلدك تلدالى: (1)قػُلدك عددَّ وجدلَّ: }إ مَّدا ج 
                                                           

 ( في األصل: واحجها. والطظاسب  ا أثبتك.3)
 .27( سػرة لقطان: 2)
 .1( سػرة الدخخ : 1)
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} ددام ظ  م اُ  ب ل س  ددخ  ددا   سَّ مَّط  }ف ر 
تددك راللخبيددةح وهددحا يددجل  . و لظددى(3) ل ددل  قخاء  ذلددظ: ج 

 على أن الطقخوء  غيُخ القخاءةم ألمك ال  فلُل األفلال  في ذاتك وال في صفاتك.

 
 
ل  ر ك { :ٚاٌناٌ  ام ظ  ل ت ل    خت ك  ر ك  ل س  ال ُتح  . وهحا الطلظى (2)قػُلك تلالى: } 

مُّ تحخئُظ اللسدان رالصدفة ا ُز رالقخاءةم إذ ال   ص  لقج طدةم ألمهدا غيدُخ يتتصَّ
 حالَّة  في األلسظة.

 
 
دددُك{ :ٚاٌساتبببع ددداُ  ف ددداتَّب    ُقخ آم  . وهدددحا الطلظدددى (1)قػُلدددك تلدددالى: }ف دددر ذ ا ق خ أ م 

ُز رالقخاءة أ ض   مُّ في الطقخوءم التحاد  وثبػت  قج ك.يتتصَّ  اح وال   ص 

 
 
ي  إ ل ي ظ    غ   :ٚاخلاِط ُل   ا ُأوح  {قػُلك تلالى: }ات  . فف   خ ُ  رفلل (4)ال ك ت اب 

مُّ أن  ف خ   رفلل الصفة القج طة.  التأوةح وال   ص 

 
 
ُلػن  ك ت اب  َّللاَّ { اآل دة   :ٚاٌعادض يغ  ي ت  . ففضدا   (0)قػُلك تلالى: }إ نَّ الَّح 

 التأوة  إليهعح وأثظى بحلظ عليهعح والطتلػُّ ليذ رفلل  لهع وال لغيخهع.

 
 
دا{قػُلك  :ٚاٌعاتع ه  ظ  دخي  ت  ي  ل دُك خ  ظ ة  ف  س  اء ر ال ح  تلالى: }  غ ج 

. والقدخاءُة (6)
ددغ أعطددع الحسددظات ددمُّ  ظددك (7)علددى وجددك القخبددة    ح والطقددخوُء قددج عيح فددأ   ص 

ُج القخبة.  ق ص 
                                                           

 .08ح وسػرة الجخان: 97( سػرة  خئع: 3)
 .36( سػرة القيا ة: 2)
 .38( سػرة القيا ة: 1)
 .40( سػرة اللظكبػت: 4)
 .29( سػرة فاشخ: 0)
 .84ح وسػرة القصز: 89( سػرة الظطل: 6)
 األصل: حسظك. والطظاسب  ا أثبتك.( في 7)



 

 العدد الثامن والعشرون     ــراء ــــــــة الـزهــلـجم

45 

 
 
ا أ و   :ٚاٌنآِ ه  ظ  خ   ت  ي  ا م ف ت  ر ت  ه  قػُلك تلالى: }  ا م ظس      غ  آ  ة  أ و  ُمظس 

ددا أ   ل ه  ر    } يخي ء  ق ددج  ددي  ل ددى  ُكددلت  خ  ل ددع  أ نَّ َّللات  ع  ل ددع  ت ل 
ددغ هددح  (3) . و ػضددُ  الددجليل   

 اآل ة   غ أوجك أربلة: 

٘ا
 
: "إزالدُة (2)أن الظس   في اللغة رطلظى اإلزالةح وهػ في الشدخئلة :أحد

ددا"ح والطتلددػُّ ال   ددػُز مسددُتكم ألمددك  الح ددع  والددتأوة : إ ددا جطل ددا وإ ددا تتصيص 
 تحيُل عجُ ك وتغيُُّخ .قج عي  س

ا{ح والطتلػُّ قج عيح ال  :ٚاٌنأً ه  ظ  خ   ت  ي  أمك سبحامك وتلالى قال: }م ف ت  ر ت 
. مُّ أن  فتي  رك خالقي وال  تلػقي    ص 

 
 
ددل  لددكم ألمددك صددفُة الددخب  :اٌناٌبب  ر  ددا{ح والطتلددػُّ ال    ل ه  ر  أمددك قددال: }أ و    

 سبحامك.

 
 
{ح  :ٚاٌساتببع يخي ء  ق ددج  ددي  ل ددى  ُكددلت  خ  ل ددع  أ نَّ َّللات  ع  أمددك تلددالى قددال: }أ ل ددع  ت ل 

 والطتلػُّ ليذ   غ  قجوراتكم ألمك   غ صفاتكح كللطك وقجرتك وحياتك.

 فهح  أدلةي   غ الكتاب الئحةي ألولي األلباب.

 فصً
 اٌعٕح: 

 
 ٚأِا أدٌح
٘ا
 
ُ  الطردامي والقدخآُن اللطديُع  :فأحد دب  قػُلك م فدي ُأمت  القدخآن: )إمهدا السَّ

                                                           

 .356( سػرة البقخة: 3)
 ( في األصل: خخئلة. والطظاسب  ا أثبتك.2)
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ُت( ي  ص  . وهحا الطلظى  تتزُّ رالحفل والقخاءة والتأوةم فرن الطتلدػَّ (3)الح  ُأع 
ُحُ  وال إعصاؤ . مُّ أ خ   ال   ص 

{ :ٚاٌنأً دجي ( قػُلدك م: )}ُقدل  ُهدػ  َّللاَُّ أ ح  ُل ُثُلدث  القدخآن  . والطتلدػُّ (2)ت ل دج 
 .(1)صفةي واحجةي  ستحيُل تبليُضها وئطتظُ  تفاصيلها

 
 
دُك( :ٚاٌناٌ  ُخ ع   غ  تللَّع  القخآن  وعلَّط  ي  قػُلك عليك السأم: )خ 

 . وهدحا(4)
ا  يخجُ  إلى الحفل والتأوةح فلػ كامت التأوُة هدي الطتلدػَّ أو الحفدُل هدػ أ ض 

 لداد بدئادة الُقخَّاء وم ق ز  بظقصامهع.الطحفػ  ح 

 
 
ر ة ح  :ٚاٌساتع خ ة  الكدخام  الب دخ  دف  قػُلك عليك السأم: )الطاهُخ رالقخآن  د  السَّ
ح لك أجخان(وئ ت ت ل ت  ُ والح   قخأ   . وال يتفداوُت الُقدخَّاُء إال (0) ح  وهػ عليك خاقّّ

 في الحفل والتأوةح دون الصفة القج طة.

 
 
: )أ يُّهع أ ردُخ أخدح ا للقدخآن (  :ٚاخلاِط قػُلك عليك السأم في قتلى ُأُحج 

خ  إلى أحج  قجَّ  ك في اللحج ي  فرذا ُأخ 
ُل التبخ الح  قبلك.(6) ر   . وهحا   

 
 
( تدد جخون 0قػُلددك عليددك السددأم: )اقددخءوا القددخآن  فددرمكع )أ/ :ٚاٌعببادض

                                                           

(. وأخخجدك البتدار  بلفدل 8682( أخخجدك بهدحا اللفدل اإل دام أحطدج فدي  سدظج بدخقع: )3)
 (.0556( و)4751( و)4647( و)4474 قارب لهحا اللفل بخقع: )

(. وأخخجدك البتدار  بلفدل 833فدي صدحيحك بدخقع: ) ( أخخجك بهحا اللفل اإل ام  سدلع2)
 (.7174( و)6641( و)0530 قارب لهحا اللفل بخقع: )

 ( كحا في األصلح وللل الطظاسب: تفصيلها.1)
 (.0528( و)0527( أخخجك البتار  بخقع: )4)
 (4917(ح وأخخجك البتار  بلفل  قارب بخقع: )798( أخخجك  سلع بخقع: )0)
 (.4579( و)3101( و)3147( و)3141بخقع: )( أخخجك البتار  6)
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) ددخ  حسددظات  ددخ    ع ش  عليددك ر ددلت  ح 
م ألمددك لدديذ  . واأل ددُخ ال يتظدداولُ (3) الطتلددػَّ

دددمُّ ا تسددداُبها رالقدددجرة  بدددجاخل تحدددت القدددجرةح وإمطدددا يتظددداول الدددتأوة  التدددي   ص 
 الحادثة.

 
 
دغ  :ٚاٌعاتع دي ا    ح فلهدػ أخدجُّ ت ف صت  قػُلدك عليدك السدأم: )تلاهدجوا القدخآن 

دددغ ُعُقل هدددا( دددغ الدددظَّل ع     . وهدددحا الطلظدددى  تدددتزُّ ردددالحفل (2)صدددجور الخجدددال   
الطتلػَّ الطحفػ   غيُخ حالت  في صدجور الخجدال وال  ظفصدلي عدغ  والتأوةم ألن

 ذات ا تلالى.

 
 
 ددا ُرو    عددغ أم سددلطة رضددي ا عظهددا: أمهددا ملتددت قددخاءة   :ٚاٌنببآِ

ف دا خ  ف ا ح  خ  خ ةي ح  صَّل ةيح وقيل: ُ ف سَّ . و ػضدُ  (1)رسػل ا مح فرذا هي قخاءةي ُ ق 
 التبخ  غ ثأثة أوجك:  (4)الجليل   غ هحا

٘ا
 
ر ل  لك.  :أحد  أن م ل ت  الشيء رالح ا ة تطريلي لكح والطتلػُّ ال   

ف ت  إليدكح والطقدخوُء غيدُخ  :ٚاٌنأً دي  أن قخاءة  الخسػل عليك السدأم ُأض 
  ضا   إليك.

 
 
ددمُّ ذلددظ فددي  :ٚاٌناٌبب  ددخةيح وال   ص  صَّل ددةي أو ُ ف سَّ ددف ت  رفمهددا ُ ق  أمهددا ُوص 

م ألمك صفةي واحجةي.الطت  لػت 

                                                           

 (.2935( أخخجك التخ ح  بلفل  قارب لهحا اللفل بخقع: )3)
 (.795(ح وأخخجك  سلع بخقع: )0519( و)0512( أخخجك البتار  بخقع: )2)
(ح والظسددددائي بددددخقع: 2921(ح والتخ ددددح  بددددخقع: )3466( أخخجددددك أبددددػ داود بددددخقع: )1)
 (.3628( و)3522)
 : )هح (. والطظاسب  ا أثبتك.( في األصل4)
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ةي   غ الصحاح ج  خَّ فهح  ُجط لي   غ أدلة السظة ُ ت 
 الطشهػرة. (3)

 فصً
 اإلمجاع: 

 
 ٚأِا أدٌح
٘ا
 
إجطاُع األ ة على فساد قدػل الظصدارى رحلدػل الكلطدةح وعلدى  :فأحد

فساد قػل الُحُلػلية رحلػل البارئ تلالى فدي صدػرة التليقدة. والقدػُل رُحُلدػل 
ا   لحلظ كلك. (2)صفة    في صجور خلقك ُ ض 

دُك ُا تلدالى رسدطاع كأ دك  :ٚاٌنأً  -إجطاُع األ ة على أن   غ  خ صَّ
ددخَّ ي بددحلظ علددى سددائخ خلقددكح فلددػ كددان  - طػسددى عليددك السددأم وغيددخ   ُ ش 

ددخ    الددتأوة التددي سددطلها سددائُخ التليقددةح لبصددل  الددح  سددطلك  ػسددى هددػ ح 
 التتصيُز رالفضيلة.

 
 
ل ف  األ ة على جػاز مس  )ب/ :ٚاٌناٌ  ( الدتأوةح والطتلدػُّ 0إجطاُع س 

ُلددكح ولددػ جدداز الظسددُ  علددى  ال   دػز مسددُتكم ألمددك قددج عي  سددتحيل عجُ دك وتبجُّ
  أ ك تلالى الطػجػد  بحاتكح ل از ذلظ على علطك وقجرتك وسائخ صفاتك.

 
 
األ دُخ إجطاُع األ دة علدى أن الدتأوة  تكدػن شاعدة  إذا تظاولهدا  :ٚاٌساتع

بهدداح و لصددية  إذا تظاولهددا الظهددُي عظهدداح والطتلددػُّ القددج ُع ال يتظاولددك أ ددخي وال 
.  مهيي

 
 
ل دف  ال  تدخُج  دغ  ظدلدك  :ٚاخلاِط دا لدػ ح  إجطداُع األ دة علدى أن حالف 

                                                           

 ( في األصل: )صحاح(. والطظاسب  ا أثبتك.3)
 ( أ : صفة للبارئ سبحامك.2)
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دغ حتى  لطل  خيخاح فقخأ  غ القخآن خيئ   اح ل ب خَّ فدي  طيظدكح ولدػال أن قخاءت دك   
 عطلك ل ط ا خخج عغ  طيظك.

 
 
دخ    مداف    :ٚاٌعادض ل دف  أن ال  قدخأ  رح  إجطاُع األ ة على أن   غ  ح 

ح (3)
دُث  ظ  دُك الح  ل ف  علدى الطقدخوء للد   فقخأ رحخ  غيخ ح أمك ي ب خُّ في  طيظكح ولػ ح 

خ    قخأ رك.  رف ت  ح 

 
 
ددغ   :ٚاٌعباتع أمدك قدج ُعل دع   دغ ديدغ األ دة قبدل ضهدػر الحشدػئة: أمدك   

ل ف  أمك سط  صػت   دُث فدي ح  ظ  ح فدأ يلدُ دك الح  فأنح وقدج سدطلك  قدخُأ القدخآن 
  طيظكح والطتلػُّ ليذ رصػت  لك وال لغيخ .

 
 
أمك قج ُعل ع  رالضخورة   غ ديغ األ ة: أن الكتب  الطظدلة  على  :ٚاٌنآِ

ددغ أصددحاب  األمبيدداء علدديهع السددأم كلَّهددا  تغددايخةي  تلددجدةيح ولددع  قددل أحددجي   
: إن كأم  ا عدَّ وجلَّ صفةي قج طةي (2)الظفي واإلثبات الطقاالت الطظتطيغ إلى

 ػجػدةي بحاتك  تلجدةيح وإمطا هػ عظج أهل اإلثبات: صفةي واحجةيح ولديذ فدي 
ال قج طددةي وال حادثددةيح وكأُ ددك هددػ حددادثي  (1)ذاتددك عظددج أهددل الظفددي ]صددفةي[

ل ق ك  على أصلهع.   بدعطهع  ػجػدي بحات خ 

                                                           

( هػ: ماف  بغ عبدج الدخحطغ بدغ أبدي ملديع الطدجميح أحدج القدخاء السدبلة الطشدهػرئغح 3)
ه. امطددخ: األعددأم 369امتهددت إليددك رئاسددة اإلقددخاء فددي الطجيظددة الطظددػرةح تددػفي سددظة: 

 .8/0للدركلي 
(  قصدج ردالطظتطيغ إلدى الظفددي الطلتدلدة  و دغ وافقهدع الددحيغ يدخون مفدي إثبدات صددفات 2)

الطلامي زائجة على الحات اإللهية. وئقصج رالطظتطيغ إلى اإلثبات أهل  السظة و غ وافقهع 
 الحيغ يخون إثبات صفات الطلامي زائجة على الحات.

 (  ا بيغ الطلقػفتيغ زئادة تظاسب الطقام.1)
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 مفُذ التأوةح فأ  تلػ  غ أ ػر ثأثة:  فط غ  قال رفن الطتلػَّ 

٘ا
 
أن  صيخ  إلى قػل أهل الظفيم فيلدُ دك  دا يلددُم القدائليغ رتلدق  :أحد
 الكأم.

أن  صدديخ  إلددى قددػل أهددل اإلثبدداتم فيلدُ ددك أن تكددػن  التددػراُة  :ٚاٌنببأً
هار هي آ ة  6هي )أ/ ح وسػرُة البقخة هي سػرة  آل عطخانح وآ ُة الطت  ( القخآن 
 اللت لان.

 
 
هػ أن  صيخ  إلى أن كأم  ا تلالى صدفاتي قج طدةي  ػجدػدةي  :ٚاٌناٌ 

ُق  دخ  بحاتك  تلجدةيح وهي حخوُ  التأوة فدي جطيد  الكتدب الطظدلدةم فيلدُ دك خ 
 إجطاع األ ة وضخوبي   غ الطحال: 

٘ا
 
 حجوُث الكأمم لتلاقب الحخو .  :أحد

 ليُل على قج ك تلالى. حجوُث  ػصػ   بهاح وقج قام الج :ٚاٌنأً

 
 
 ُحُلػُل صفات ك بحات خلقكح وذلظ جهلي كلُّك ال خفاء  رك. :ٚاٌناٌ 

خ أ ةي  غ إجطاع األ ة. ت ق   فهح  ُجط لي  غ األدلة ُ س 

 فصً
 اٌٍغح: 

 
 ٚأِا أدٌح
٘ا
 
" و:"ضددددخبُت الخجددددل "ح  :فأحببببد أن اللددددخب   قػلددددػن: "قددددخأُت الكتدددداب 

ب  الطفلػل ركح فلػ ح لكان الضخُب  فيظصبػمها م ص  كامت القخاءُة هي الطقخوء 
.  هػ الطضخوب 

أمهع  قػلػن: "قخأُت الكتاب  قخاءة "ح في كجون الفلل  رطصدجر ح  :ٚاٌنأً



 

 العدد الثامن والعشرون     ــراء ــــــــة الـزهــلـجم

51 

 والطقخُوء ال  لظى لتف يج .

 
 
ددل  القددخاءة إلددى  قػلددػن: "قددخأتُ أمهددع   :ٚاٌناٌبب  "ح فُيسددظجون ف ل  القددخآن 

 أمفسهعح والطقخوُء ليذ رفلل لهع وال لغيخهع.

 
 
أمهع  قػلػن: " ا قدخأُت كتداب  زئدج"ح فيظفدػن القدخاءة  وئربتدػن  :ٚاٌساتع

ا.ا واحج  الطقخوءح فلػ كاما خيئ    اح لكان هحا  تظاقض 

 
 
ُصددػن أمهددع  قػلددػن: "قددخأُت علددى فددأن عددام  كددحا"ح فيتصت  : ٚاخلبباِط

ُز رشيء   غ ذلظ.  القخاءة  ببلس األوقات واألختاصح والطقخوُء ال يتتصَّ

 
 
أمهع  قػلػن: "قخأ زئجي كتاب  عطخو"ح فُيسظجون القدخاءة  إلدى  :ٚاٌعادض

ددغ  ُ سددظجون  ح ولددػ كامددت القددخاءُة مفددذ  الطقددخوء لكامددت  غيددخ     إليددك الطقددخوء 
 اللغُة فاسجة  الػض .

 
 
دددلُ  :ٚاٌعببباتع ص  ( 6ػن  فدددي الطلظدددى بددديغ الطصدددجر واسدددع )ب/أمهدددع   ف 

ُلػن  بيغ اسع الفاعل واسع الطفلػل ركح فط دغ  زعدع  أن  ص  الطفلػل ركح كطا   ف 
الطصجر  رطلظى اسع الطفلػل ركح فهػ كطغ زعع  أن اسع  الفاعل رطلظى اسع 

 الطفلػل ركح وذلظ جهلي ال خفاء  رك.

 
 
دخت ُفػن  دغ لفدل "القدخاءة :ٚاٌنآِ دمُّ فدي الطتلدػت  أمهدع ُ ص  " أبظيدة  ال   ص 

ف هاح وذلدظ محدػ: بظداء األ دخح  مَّ فيك جطيدُ  تصدخُّ  لاميهاح فلػ كان إ اها ل ص 
 والطفاضلةح وغيخها  غ األبظية.

 فهح  أدلةي  غ اللغة كافيةي في هح  الطسفلة.
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 فصً
أن الكددأم  القددج ع  الطػجددػد  بددحات الددخب تلددالى  قددخوءي رفلسددظتظاح  ٚاعٍببُ

 حفػ ي في صجورماح   تػبي في  صاحفظاح غيدُخ حدالت  فدي خديء  دغ ذلدظ. 
دعي  س  ل عي ركح وفي الطصاحف ر  وإمطا   ُحلُّ في األلسظة ذكخي لكح وفي الصجور ع 

 ػم والطجلػل عليك. دالّّ عليكح والحكُخ والللُع والجاللُة غيُخ الطحكػر والطلل

ح  للدػمي ردالقلػبح   تدػبي (3)وهحا كطا أن ا  سدبحامك  دحكػري راأللسدظة
في الطصاحفح غيُخ حالت  في خيء  غ ذلظح وكيف  تفى على ذ  ُلدبت  أن 
ظَّدا لديذ رحدالت    أم  الخب تلالى ليذ رحدالت  فدي ذوات خلقدكح وكدأُم الػاحدج   

األصدػات الطػجدػدة بحاتدك فهدي ال تظتقدُل  ظدك في غيخ م فرمك إن  ُصخ    إلى 
إلى غيخ ح وإن  ُصخ    إلى الطلامي التي في مفسدك فهدي ال تظتقدل  دغ مفسدك 
إلى مفذ غيخ ح فرذا ا تظد   ذلدظ فدي كدأم التلدقح فا تظاُعدك فدي كدأم الدخب 

 أولى وأحخى.

 فصً
دُج  لظدا  وال يظفدخُد  قتضدا ح فقد ٚاعٍُ ج يدخاُد ردك أن اسع  "القخآن" ال ي تَّح 

الكأُم القج ُع الطػجػُد بحات الخب تلدالى. وقدج يدخاُد ردك القدخاءُة الحادثدُةح كطدا 
 ح وقال الشاعُخ:(2)قال ا عد وجل: }ف ر ذ ا ق خ أ م اُ  ف اتَّب    ُقخ آم ُك{

                                                           

 في األصل: )ألسظة(. والطظاسب  ا أثبتك. (3)
 .38( سػرة القيا ة: 2)
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 (7)أ/ (1)ضَحَّوا بأَشِمَطَ عُنِوانُ السجود به     يُقَطِّعُ الليلَ تسبيّحا وقرآنا

ا وقخاءة .  يخئج: تسبيح 

دغ  وكحلظ  قاُل: " أُم ا تلالى"ح وئخاُد رك الكأُم القج عح وئضاُ  إليدك   
حيددث هددػ  ػجددػد هددػ صددفةي  ددغ صددفاتك. وقددج يددخاُد رددك القددخاءُة الحادثددةح 

 وئػصُف رفمك كأُ ك لػجهيغ: 

ّ٘ا
 
دداح كطددا قددال سددبحامك:  :أحببد ا وتتصيص  وروُد الشددخع بددحلظ تشددخئف 

خ   ط    }ف ف ج  تَّى   س    أ م  َّللات { ُ  ح 
(2). 

أمددك داللدةي علددى كأ دك الطػجدػد بحاتددكم ألمهدا ذكددخ لدك علددى  :ٚاٌنبأً
ضددخب  ددغ التفصدديلح والددحكُخ دالّّ علددى الطددحكػر ولدديذ هددػ إ ددا ح علددى  ددا 

 قج ظا .

علددى حسددب الطقصددػد  ددغ الطسددفلةح وقددج  فٙببرٖ مجٍببح ِببٓ ا دٌببح
دل   عدغ  (1)أضخبُت عغ تفاصديلها وكريدخ   دغ أدلتهدا وسدائخ   تللَّقاتهدا: رالف ص 

ُخدددب ك  الحشدددػئة وغيخهدددام ألن ذلدددظ ال  سدددتػفيك إال تدددفليفي وال  سدددتػعُبك إال 
ُجك  طا تخكظا  إن خاء  ُا تلالى. خ  ح و ا ذكخما  ُيخ   تصظيفي

   

                                                           

( البيت للصحابي ال ليل حسان بغ ثابت رضي ا عظكح قالك في رثاء سيجما عرطدان 3)
 .3/96بغ عفان رضي ا عظك. امطخ: ديػان حسان بغ ثابت 

 .6( سػرة التػبة: 2)
 لفصل ...." بيان للطتللقات.(  لظي: االمفصال عغ خبك الحشػئة. وقػلك: "را1)
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 اخلامتح   
 أُ٘ ٔرائج اٌثح :

تبيغ لظا  غ خأل دراستظا هح  أهطية  سفلة: "هل القخاءة والتأوة عيغ  -3
حيدث إمهدا اسدتجعت أن  فدخد لهدا رالبحدث  الطقخوء والطتلدػ أم ال "م  دغ

 إ ا ان جليأن  غ أئطة أهل السظة وال طاعة في الطغخب.
هحا أول عطل علطي يظشخ لشدي  الطالكيدة فدي عصدخ  أبدي دمحم عبدج ا  -2

 ه.173بغ إسحاق ابغ التبَّانح الطتػفى سظة: 
هددحا ثددامي عطددل علطددي يظشددخ لل ددام الطددتكلع رافدد  را ددة علددع الكددأم فددي  -1

ز امددك: أبددػ الح دداج يػسددف بددغ  ػسددى الكلبددي الضددخئخ السخقسددصيح 
 ه.025الطتػفى سظة: 

يتبيغ لظا  غ خأل دراستظا هح  اقتفاء   لفي الخسدالتيغ شخئقدة الشدي   -4
 أبي الحسغ األخلخ  في  لال ة هح  الطسفلة.

ضهخ لظا  غ خأل دراستظا هح   أعطع داللة على سخعة امتشدار  دحهب  -0
خبح وأعطددع داللددة علددى تقبددل علطدداء القيددخوان آلراء األخددلخ  فددي الطغدد

 اإل ام األخلخ  
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 ٚادلساجع ادلصادز لائّح
  اإلرخاد إلى قػاش  األدلدة فدي أصدػل االعتقدادح إل دام الحدخ يغ ال دػئظيح

تحقيق: د. دمحم يػسف  ػسى وعلي عبج الطظلعح   تبدة التدام يح القداهخةح 
 م.3972الصبلة الرالرةح 

 أخبدددار عيددداضح لشدددهاب الدددجيغ الطقدددخ ح تحقيدددق:  أزهدددار الخئددداض فدددي
 صصفى السقا وصاحبيكح  صبلة ل ظة التدفليف والتخجطدة والظشدخح القداهخةح 

 م.3942 -ه3163
 .أصػل الجيغح ألبي  ظصػر البغجاد ح دار صادرح بيخوت 
 .األعأمح لتيخ الجيغ الدركليح دار الللع للطأييغ 
 مح لللباس السطأليح راجلدك: اإلعأم رطغ حل  خا ر وأغطات  غ األعأ

عبدددج الػهددداب ابدددغ  ظصدددػرح الطصبلدددة الطلكيدددةح الخبددداطح الصبلدددة الراميدددةح 
 م.3998-ه3439

  اإلمصددا  فيطددا   ددب اعتقدداد  وال   ددػز ال هددل رددكح تحقيددق: دمحم زاهددج
 الكػثخ ح   سسة التام يح القاهخةح الصبلة الرامية.

 ػميح تحقيدق: عصدام اإل ضاح في أصدػل الدجيغح ألبدي الحسدغ ابدغ الداغد
هددد د 3424السديج  حطددػدح  خكددد الطلددظ فيصددلح الخئدداضح الصبلدة األولددىح 

 م.2551
  البجا ة  غ الكفا ة في الهجا ة في أصدػل الدجيغح لظدػر الدجيغ الصدابػميح

 م.3969تحقيق: د. فتم ا خليفح دار الطلار ح  صخح 
  الضدبيح رغية الطلتطذ في تدارئ  رجدال أهدل األمدجلذح ألحطدج بدغ  حيدى

 م.3967دار الكاتب اللخبيح القاهخةح 
  رغيددة الػعدداة فددي شبقددات اللغددػئيغ والظحدداةح للسدديػشيح تحقيددق: دمحم أبددػ
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 م.3979-ه3199الفضل إبخاهيعح دار الفكخح الصبلة الراميةح 
  تددددارئ  اإلسددددأمح للددددحهبيح تحقيددددق: رشددددار عددددػاد  لددددخو ح دار الغددددخب

 اإلسأ يح تػمذ.
  الطسددالظ لطلخفددة أعددأم  ددحهب  الددظح للقاضددي تختيددب الطددجارك وتقخئددب

عيدداضح تحقيددق: سددليج أحطددج أعددخابح وزارة األوقددا  والشدد ون اإلسددأ يةح 
 الططلكة الطغخبية.

  التشػ  إلى رجال التصػ ح ألبي  لقػب التدادلي الطلدخو  ابدغ الدئداتح
تحقيددق: أحطددج التػفيددقح  ظشددػرات كليددة اآلداب والللددػم اإلمسددامية رالخبدداطح 

 م.3997ة الراميةح الصبل
  تصدددػر الطدددحهب األخدددلخ  فدددي الغدددخب اإلسدددأ يح ليػسدددف احظامدددةح وزارة

 م.2551-ه3424األوقا  والش ون اإلسأ يةح الطغخبح 
  التظبيك واإلرخاد في علع االعتقادح ألبي الح اج الضدخئخح تحقيدق: سدطيخ

فػبيدددد   دمحم اللطخامدددددي ومددددػر الدددددجيغ خددددليبيح وزارة األوقدددددا  والشددددد ون 
 م. 2534-3410أ يةح الطغخبح اإلس
  :الجيباج الطحهب في  لخفة أعيان الطحهبح البغ فخحػن الطالكيح تحقيق

 د. دمحم األحطج  أبػ الظػرح دار التخاثح القاهخة.
 .ديػان حسان بغ ثابتح تحقيق: د. وليج عخفاتح دار صادرح لبظان 
     سسددة سدديخ أعددأم الظددبأءح للددحهبيح تحقيددق:   طػعددة  ددغ البدداحريغح

 الخسالةح لبظان.
  خ خة الظػر الدكية في شبقات الطالكيةح للشي : دمحم بغ دمحم  تلػ ح دار

 الكتاب اللخبيح لبظان.
  خدددحرات الدددحهب فدددي أخبدددار  دددغ ذهدددبح البدددغ اللطدددادح تحقيدددق:  حطدددػد

 األرماؤوطح دار ابغ كريخح لبظان.
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 دا خخح اإلرخادح ألبي القاسدع األمصدار ح ) تصدػط(  حفدػ  فدي   تبدة آ 
 (ح تخكيا.3250صػفيا بخقع: )

  خددخح الطػا ددفح للشددخئف ال خجدداميح دار الصباعددة اللددا خةح تخكيددا. وقددج
 أرج  في رلس األحيان إلى شبلة  صبلة السلادةح رطصخ.

  خخح الطقاصجح لسلج الجيغ التفتازاميح  صبلة الحاج  حخم أفظج ح تخكياح
 هد.3150

 يدق: سدليج بدغ مصدخح   تبدة خخح اللقيدجة األصدفهاميةح البدغ تيطيدةح تحق
 م.2553هد د 3422الخخجح الخئاضح الصبلة األولىح 

  الصلة في تارئ  أئطة األمجلذ وعلطدائهع و حدجثيهع وفقهدائهع وأدردائهعح
ألبدددي القاسددددع ابددددغ رشددد ػالح تحقيددددق: رشددددار عدددػاد  لددددخو ح دار الغددددخب 

 اإلسأ يح تػمذ.
  وزارة اإلعددأمح اللبددخ فددي خبددخ  ددغ غبددخح للددحهبيح تحقيددق: فدد اد السدديجح

 الكػئت.
  الغظية فهخست خديػخ القاضدي عيداضح للقاضدي عيداضح تحقيدق:  داعخ

 زهيخ جخارح دار الغخب اإلسأ يح بيخوت.
  القػل السجيج فدي علدع التػحيدجح لطحطدػد أبدػ دقيقدةح تحقيدق: عدػض ا

هدددد د 3430جددداد ح ددداز ح   طددد  البحدددػث اإلسدددأ يةح الصبلدددة األولدددىح 
 م.3990

 ػسل في االعتقاد والخد على  غ خالف السظة  دغ ذو  البدجع الكتاب الطت
واإللحادح البغ اللخبدي الطدالكيح تحقيدق: د. عبدج ا التدػراتيح دار الحدجيث 

 الكتاميةح الطغخب.
  الطحيل رالتكليفح للقاضي عبج ال بارح تحقيق: عطخ السيج عد يح الجار

 الطصخئة للتفليف والتخجطة.
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  لددالع اإل طددان فددي  لخفددة أهددل القيددخاونح ألبددي زئددج عبددج الددخحطغ الددجرا ح 
 تحقيق: دمحم  اضػرح الط تبة اللتيقةح تػمذ.

   الطلتطددج فددي أصددػل الددجيغح للقاضددي أبددي  للددى الفددخاءح تحقيددق: د. ود دد
 زئجان حجاد.

  قدداالت اإلسددأ ييغح للشددي  أبددي الحسددغ األخددلخ ح تحقيددق: دمحم  حيددي 
 .3990هد د 3436يجح الط تبة اللصخئةح بيخوتح الجيغ عبج الحط

  م دداة التلددف فددي اعتقدداد السددلفح للرطددان الظ ددج ح تحقيددق: علددي حسددغ
هدددد د 3457عبدددج الحطيدددجح الط تدددب اإلسدددأ يح بيدددخوتح الصبلدددة األولدددىح 

 م.3987
 مها ددة االقددجام فددي علددع الكددأمح ألبددي الفددتم الشهخسددتاميح تحقيددق: إلفددخد 

 جيػمح   تبة الطتظبيح القاهخة.


