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 امللخص
سنة  سانل:األالىل أل المصنال الم نلف ى يله  خت س ةي  ي  هم ستن ى ك العلر هي  هم ستاالللخو ن ىذكر   هذه الرسنلل  ذكر المصنف  ي 

ِإَّلا َمِن اْرَتَضى ﴿الرابع أل  ك االسةلفلء ي  ق لت تعلل أل  اللللل أل  ك اإلظهلل ي  اآلي  المذك لة لت سفع الك بغير شكا ييهل  ك االسةلفلء قاملكا
 لبة ااال لساننن أل  ك المفع ل الىل المررىل ي  هذه اآلي  لق يمن سفت اسنننةلفلء ي  هذه اآلي    ﴾ ه  سن المفع ل الللخ  المفصننن  اِمن راسُُُ     

 سعرزاتا –المعةزل  كراسلت الىلولء الزس شري  الكلمات المفتاحية: الالهس أل  ك الفف  إذا ت جت إل  العم م  يله  ك البعض ب الف الكاا
Summary 

In this letter, the compiler mentioned six issues:The first: the added source, and it is stated that it is different 

in its generality, and that the most is in its generality.The second, in which it was mentioned that the 

exception is two parts. Third: Manifestation in the aforementioned verse undoubtedly has two effects. 

Fourth: The exception in His saying: {Except for whomsoever He is pleased with from the Messenger} is 

from the second object inscribed. Fifth: That the first participle used in this verse did not make an exception 

in this verse at all. Sixth: The negation, if directed to the generality, indicates that some are unlike all. 

Key words:Zamakhshari - Mu'tazila - Dignities - Saints - Miracles. 

 املقدمة
ن يهذه لسلل   وبعدُ الحما هلل ل  العللمينن ىصي  هللا ىسيق ىبللك هي  خبوت السينن ىهي  الصحلب  الُغر ِّ المولسينن ىهي  ذليةت ىآل بيةت  جمعينا

  ﴾   خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك  خك حك جك﴿ هن( ح ل تأىيا ق ل هللا هز ىجاأل  840لطوف  لمؤل  كبيرن ه أل سحما بن إبراهوق ال زير )تأل 
[ سن جه  اليغ ن ىكالم المفارينن سن إثبلت كراسلت الىلولء ىخفيهلن ىسفهل سعري  الغيبن ىإطالع هللا هيوت لبعض  ىلول:تاىه   27ن  26رنأل  ]ال

  سفياة غلي  اإليلهة؛ لربطهل الةفاير بمصلهله الصيي ؛ كلليغ ن ى سبل  الفزىلن ىالحايث الفب ين ىقا  علر المؤل    - لغق صغر حرمهل-لسلل  
 لاييهل سن االسةشهله بكالم العر ن ىلبط بيفهل ىبين غيرهل سمل يشةرك سعهل ي  المعف ن ثق خما سل اسةفبطت المفارىك سفهلن ىسل قلل ه ييه

 أهمية املوضوع وأسباب اختياره:
 تظهر  همو  الم ض ع ى سبل  اخةولله سن خالل الس ل الةللو أل 

 ىإقرال  ها العيق لت بللف ا ىالعيقن ىالةبحر ي  هي م الشريع  ىاليغ ن ىتمكفت سن هي م اآلل ا قوم  المؤل ن ىقلسةت العيمو ن   -1
 ت صص هذه الرسلل  الاقوم  ي  ساأل  سهم ن ىالتبلطهل التبلًطل ىثوًمل بعاة هي م  خرىأل كللعمياة ىاليغ  ىالحايثا  -2
 إلسلم الزس شري المعةزل  هفل هللا هفتا  همو  الرسلل  ي  إثبلت الكراسلتن ىالره هي  الم للفينن خلص  ا  -3
بولك سذهب  ها الحق ي  الة سط بين اإلثبلت المطيق ليكرسلت ىالغي  ي  ذلكن ىخفيهل بللكيو ن ىه  سذهب  ها الاف  ي  الة سط بين  -4

 اإليراط ىالةفريطا
 الدراسات السابقة:

ىق ا:ق الالاسلت العلهيمو  ىالرسل:ا العيمو ن ت صيُت إل  ك ك هذه الرسلل   بعا البحث ىالةفميب ي  بط ك الكةب ىالمكةبلت ىي  يهللس المؤلفلت  
يق  ضمن الرسل:ا الة  لق تحمق  ى تطبن  ى تفشر سن قبااىليمؤل  جه ه ي  الةفاير سفل لة سبل ث  ي  كةبتن تفلىلهل بعض البلحلين ىطيب  الع

لاه ة ى ص ل الاينن قاق الكةل  ىالاف ن شعب  الةفاير برلسع   م المرىن سن  بللرمن ىالالاس ن سن ذلكألسل قلم بت بعض البلحلين ي  كيو  ا
أل سن إهااه البلحل /سف  لهسلك هي   حما العبا ن الرسالة األولىجمن  ق ال اإلسلم سحما بن إبراهوق ال زير ىهلاسةهل ي  هاة لسل:ا ليملجاةيرن  

 ما  2012هنن 1433ن ىقا خللت بهل الالج  العيمو  سف   ىتة من  ق الت بااي  سن س لة الفلتح  إل  س لة الهراف
 أل سن إهااه البلحل /حبيب  بفت سفص ل بن س س ن ىتة من  ق الت سن  ىل س لة الرىم إل  آخر المرآك الكريقا الرسالة الثانية
سن بااي  س لة الفلتح     - جمًعل ىهلاس -ر  سحما الاين ت لهين ىتة من  ق ال ابن ال زير الوملخ  ي  الةفايأل سن إهااه البلحث/الرسالة الثالثة

 إل  خهلي  س لة اإلسراءن ىتمت سفلقش  الرسلل  برلسع  المصوقا 
هباالحميا بن ح شلكن ىتة من  ق ال ابن ال زير ي  الةفاير سن س لة الكه  إل  آخر س لة الفلسن ىتمت  سن إهااه البلحث/ الرسالة الرابعة:

 سفلقش  الرسلل  برلسع  المصوقا 
 مل  ك ليمؤل  هاة كةب ىلسل:ا ليمؤل  لحمت هللا لحم  ىاسع ن ىسن  همهل ى برزهلألع
ق  -1 ىُض الَبلسْق ي  الذ ِّ  ِّ َهْن ُسفَّ ِّ  ب  الَملسِّ ن بةمايقأل ي يي  الشوخ العالس  بكر بن هبا هللا  ب  زيان ىاهةف  بتأل هي  بن سحما الرَّ
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 ىالة زيناالعمراكن الفلشرأل هال هللق الف ا:ا ليفشر 
الع اصق ىالم اصق ي  الذ  هن سف   ب  الملسقن حممت ىضبط خصتن ىخرج  حلهيلتن ىهي ق هيوتأل شعيب اللخؤىطن الفلشرأل سؤسا    -2

 ما  1994 -هن  1415الرسلل  ليطبله  ىالفشر ىالة زينن بيرىتن الطبع أل اللللل ن  
 ما 1987ل الة حيان الفلشر هالالكةب العيمو  بيرىتنالطبع أل الللخو نإيلللالحق هي  ال يق ي  له ال اليلت إل  المذهب الحق سن  ص   -3
لسلل  ي  بولك ج از إقلس  الرمع  سن غير إسلمن  ىأل ت صوص آي  الرمع ن تحميقأل سحما الصغير بن قل:ا بن  حما العبلهل    -4

هة ي  هاة هي م سن هي م اليغ  ىالشريع ن ال ماعمل  ك لت لسل:ا كليرة سفر  2004هنن  1425الممطرين طبع  هال ابن حزمن الطبع  الىل  
 زالت لق تطبن  ى تحمق بعان خرج   ك يقوض لهل سن يم م بللعما هييهلن ىإخراجهل إل  الف لا 

 منهج التحقيق:

الفا   الللخو  ) (ن ثق  لما هميت ي  تحميق تيك الرسلل  بمفهج هيم ن يلخةا ت الرسلل ن ىطلبمةهل هي   صيهل المفا خ سفتن ثق قلبيةهل هي  
 هميت هي  تحقومهل ىيق المفهج الةلل أل 

 هزى اآليلت ال الهة إل  س لهلا -1
كلك خللجهمل يأخرجهل سن  ت ريج الحلهيث ال الهة ي  البحث؛ يمل كلك سفهل ي  الصحوحين  ى  حاهمل يأعةف  بهمل همل س اهملن ىسل -2

ثين هييهلاالمصلهل الحايلو  المعةماةن سن بولك حكق المُ   حا ِّ
ت ريج اآلثللن ىخابةهل لصحلبهل بلخةصللن اليهق إال ي  حايث له ِّ الشمس؛ لك خت لىي سن هاة  ىجت ىطرقن ىفوت إشكلالت سن جه    -3

 احةرلج  ها الاف  بتن ىكذا هفا كلير سن يرق الشوع ن ىبفلء  حكلم هماي  هيوتا 
 لصيي ا هزى الق ال لصحلبهل ىت ثومهل سن سصلهلهل ا -4
 ترجم  الهالم غير المشه لين ال اله ذكرهق ي  الرسلل  بةرجم  س ةصرةا  -5
 الةعريف بللسلعن ىالمصطيحلتا -6
هما الفهللس العيمو ن ىه أل )يهرس المصلهل ىالمراجنن يهرس اآليلتن يهرس الحلهيثن يهرس اآلثللن يهرس الهالمن يهرس   -7

 الم ض هلت(ا 
 ميق هذه الرسلل  هي  خا ةين خطيةينألاهةمات ي  تحوصف النسخ اخلطية: 

 ، ورمزت هلا بالرمز )أ(.باليمن النسخة األوىل: نسخة مكتبة الكبسي
حاب الةرقوق الااخي  ليم ط طن ىيمن ي   لبن ل حلت سن المطن المة سطن ىقا اخةرتهل  149ىه  ضمن سرم عن ىهذا الرزء يبا  سن الي ح   

  صاًل ليعما لاببينأل
 ك خهل ق بيت هي  الصان كمل  ثبت الفلسخاأل األول
 أل لر هتهل ىتميزهلن ىقا ظهر ذلك جيوًّل هفا المملبي  سن الفا   الخرىا الثاني

 جل مك لك  خك حك جك﴿ أل »باق هللا الرحمن الرحوقن ىبت خاةعينن ىصي  هللا هي  سحما ىآلتا ق لت هز ىجاأل بداية المخطوط
 ﴾«ا    خل حل

 ا هللا ىسف ِّت ىحان ت فومت ىه ختن ييت الحما كليًرا«األ »تق ذلك بحمنهاية المخطوط
 أل جياةن ىال ط سمرىءن إال  خت سهما ي  كلير سن الم اضنا حالة المخطوط

متوسط عدد  ىجتا 4أل عدد اللوحاتأل خاخا نوع الخطأل  س هالون المدادال ي جاا تاريخ الفراغ من النَّسخ:أل  حما بن سحماااسم الناسخ
أل الفُّا   هييهل بعض الح اش ن ىقا  شلل ييهل إل  خميت سن  مَلحظاتكيم ا 20أل ح ال  ط عدد الكلمات في كل سطرمتوسا 51أل خح  األسطر

 الفُّا   الما 
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 صورة اللوحة األخيرة من نسخة األصل )أ(صورة اللوحة األولى من نسخة األصل )أ(
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 ، ورمزت لها بالرمز )ب(.األمريكية(  برنستون بوالية نيو جيرسي، الواليات المتحدةبلدة بجامعة برنستون  النسخة الثانية: نسخة مكتبة
أل »باق هللا  بداية المخطوطحاب الةرقوق الااخي  ليم ط طا    346حة     342ىالم ط ط يمن ضمن سرم عن ىهذا الرزء يبا  سن الي ح   

نهاية ﴾  خل حل جل مك لك  خك حك جك﴿  هز ىجاأل    الرحمن الرحوقن ىبت خاةعينن ىصي  هللا هي  سحما ىآلت ىسيَّقا ق لت
أل »تقَّ ذلك بحما هللا ىسف ِّت ىحان ت فومت ىه ختن ييت الحما كليًران ىذلك ي  ي م الحا ثلخ  هشر لس لك المعظق سن شه ل سف   المخطوط
ىصي  هللا هي  سياخل سحما ىآلت    سن الهررة الفب ي  هي  صلحبهل  ي ا الصالة ىالةايوقن ىال ح ل ىال ق ة إال بلهلل العي  العظوقن  1038
سن  1038ي م الحا ثلخ  هشر شهر لس لك سف     تاريخ الفراغ من النَّْسخ: أل ال ي جااالناسخأل جياةن ىال ط ىاضحا حالة النسخةىسيَّق«ا
المدادالهررةا العريضالون  الحمر  بلل ط  ُكةبت  المال:ا  إال  ك هفلىين  الخطأل  س هن  اللوحاتأل خاخانوع  متوسط عدد    ت ىج  5أل  عدد 
اللوحة األولى من    صورةأل الفا   هييهل بعض الح اش امَلحظاتكيم   18أل ح ال   متوسط عدد الكلمات في كل سطر30أل خح   األسطر

 النسخة الثانية )ب(صورة اللوحة األخيرة من نسخة من النسخة الثانية )ب(
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 سن سماس ن ىقامينن ىخلتم ن ىيهللسألالمماس  ىتشماألالعما يةك ك تقسيمات الخطة:
  همو  الم ض ع ى سبل  اخةوللها  -1
 الالاسلت الالبم ا  -2
 سفهج البحثا  -3
 اهةمات هييهلن ىص ل سفهلاىص  الفاخ ال طو  الة   -4

 ىيشماألالقسم األول: القسم الدراسي:
 الةعريف بللمؤل ا  -1
 الةعريف بللرسلل ا -2

 ىه  المة من تحميق الرسلل  سحا الالاس ن ىيق المفهج الذي  ثبةت قبا قييااثق ال لتم  بللفةل:ج ىالة صولتاالقسم الثاني: قسم التحقيق:
 ًفلاثق الفهللس العيمو ن المشلل إليهل آخ

 القسم األول: القسم الدراسي
 أوًلا: التعريف باملؤلف: ابن الوزير اليماني

 : امسه ونسبه وكنيته
ان بن الحرلجن ب ان بن سفص لن بن سحما العفوفن بن المف َّ ن ه   ب  هبا هللا هز الاين سحما بن إبراهوق بن هي  بن المرَت  ن بن المف َّ
هي  بن يحي ن بن الملسقن بن ي س ن بن يحي  المفص لن بن  حما الفلصرن بن يحي ن بن الُحاين بن الملسقن بن إبراهوقن بن إسملهيان بن 

ْبطن ابن  سير المؤسفين هي  بن  ب  طللب لض  هللا هفهقإبراه ىلا    -الومف ن الصفعلخ ا اشةهر بلبن ال زير    -وقن بن الحانن بن الحان الا ِّ
 ا(2)  (775ي  شهر لجبن سن سف  ) (1) بهررة الظهراىين

هن(  614بلبن ال زير؛ لك جاه ال لسس اإلسلم سحما العفوف كلك ىزيًرا هفا اإلسلم المفص ل بلهلل  ب  سحما هباهللا بن حمزة )ت   ألىلمبلقبه
يُيم ِّب    إسلم الزياي  بللومنا ىكلك سحما ال زير قا ب ين بلل الي  ي  ال قت الذي ب ين فوت المفص لن ية ي  هفهل حة  يرةن الفلس ىال يةفرق ان

 ا(3) عفوف بلل
 تعاهت سراحا حولة ابن ال زير سل بين طيب ليعيق ىخشرهن ىالةألوفن ىسفلظرة هيملء هصرهن ثق االترله ليةفاك ىالعزل  ىالزهااطلبه للعلم:

هقايفئبك  يطيب العيق سبكًرا؛ لخت سن  سرة هيمو ؛ ىحفظ المرآك صغيًران ىحفظ بعض المة كن ثق با  بللعي م العميو  هي  سذهب ق ست ىطريمة
يلتر ن ىالبحثِّ هن  هن ذلك ق لتأل »يإخ  سل زِّْلُت سشغ ًيل بِّاْلك الحمل:قن سشغ اًل بطيب المعللفن ُسؤثًِّرا الطيب لمالزس  العلبرن ىسطللع ِّ الاَّ

ًفل ي  ذلك ليف ِّوَّ ن سةحر ًِّيل فوت لطريق اإلخصلف الاَّ ي ن سة رهًل إل     حمل:ق سذاهب الم للفينن ىالةَّفةوشِّ هن تي وص  َهذالِّ الغللطينن ُسحا ِّ
خشلط ن هللاِّ َتَ رَُّع س طٍر سحةللن غريٍق ي  بحلل اَلْخظللن طريح ي  سهلىي اليكللن قا ىهبُت  يلَم شبلب  َىَلذَّات ن ىزسلك اعةالب  ى 

اللا«ا»ىسبب إيلللي لذلكن ىسي   االن ىالفَّظرِّ ي ِّ سملالتِّ  ها ال َّ ك  تيك الماللكن  كَّ  ىَل سل قرَع سمع ن ىلسَخ  لُِّكُاىلةِّ هيقِّ الكالم ىالرِّ
َة خظرين ىبلع لَة همرين ىسل زلت  لى كُ  ن ىالم ل بأك سن قيََّا ي  االهةمله يما كفرن يلسةغرقت ي  ذلك حاَّ ا يرق   ي  َطْبعِّ أل ىج ُ  الفظرِّ

ا هي  ط ل إل  هيق الكةل  ىالاف ألفوم لأل (4) ل:ا«سن المةكيمين ُتااىي  ق ااًل سري  ن ىُتَم  ِّي  جفح  سهو  ن يَيْق  ْحص ِّ اىبعا هذه الحيرة يةح ُّ
يُنن ىلُهىه هي  س للف  اإلسالمن ىتعيوق ىإلشله لمن اتََّبَن الرس َل  »يرجعت إل  كةل  هللان ىُسف ِّ لس ل هللا   ن ىقيتأل ال با  ك يك ك ييهل َبراهِّ

يتن ىاخشرَح صالين َىَصُيَح  سرين ىزال سل كفت بت ُسبةي ن ىاخشاُت هيوت  ي ُا الصالة ىالاالما يةابرُت ذلك ي جات - قت ىجِّ فلَء ُكيتن هِّ الش ِّ
 ُسةَمل ِّاًلأل 

 يأْلَمْت َهَصلَهل ىاْسةَمرْت بهل الفَّ ى 
 

 ( 6()5) عمل َقرَّ هيفًل بلإلَيل  الُمَاليِّرُ  

سن هيق فوت  -هلسيت هللا بف يت ىهف هن ىسن صاق سن هللا هلسيت بصاقت ى خرله سن ال اللن يمل  حان سل اسةمر هيوت هذا العللق الكبير   
ن يللعما سهمل هال ىبيغ سل بيغ سن الذكلء ال ياةال هي  الحق بمعزٍل سن ال ح  الصحوحن يرحمت هللا ىلين هلجلتت -صالح الاخول ىالاين 

ن ىبمل جلها ىسع  ي  البحث هن الحق ىال رىج سن الةبعو  المذهبو  الة  تعم  ىتصقن ىالحما هلل  ىاًل  بت هن سف  المصطف   بمل هاين 
 هن  ىآخًرااىقا  خذ هيق الكالم هن هي  ِّ بن هبا هللا بن  ب  ال ير الومف ا ىهيق  ص لِّ الفمت هن هي  ِّ بن سحما بن  ب  الملسقا ىالةفايرِّ 
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ا بن  ب  الملسقا ىهيق الفرىع هن هباِّ هللاِّ بن حان الاىالي ىغيره سن سشليخ صعاةا ىاليغ  العربو  هن الهلهي بنِّ إبراهوق  هي  ِّ بن سحم
ال زيرن وسحماِّ بنِّ حمزة بن سظفرا ىهيق اله  قر ه هي   خوت جملل الاين الهلهين ىالملض  جملل الاين سحما بن حمزة بن سظفرىلمل ىقن 

ي  سذهب الزياي  المبف  هي  العميولت اترت إل  هيق الحايثن ىلحا إل  الحرلزن ىي  سك  لم  هللمهل هي َّ بَن هبا هللا   ي  الحيرة ىالشك 
بن ظهيرة يالس هيوت هيق الحايثن ىلم  خفوس الاين العي ي ى خذ هيوت الحايث  يً لا ىسن شي ختأل الفلصُر بُن اإلسلم المطهر الحاف ن  

 ىقا هلس هي  غيرهقا 
ألعلك لحمت هللا هلبًاا سةبةاًلن حة  إخت ي  آخر حولتت آثر العزل  هن الفلسن يأقبا هي  العبلهةن ىاهةزل ىت حش ي   اعته وعبادته وزهدهط

اخةصب اقلل حفيا  خوت سحما بن هبا هللا بن الهلهي ي  ترجمةتأل »ثق إخَّت بعا ذلك  (7) الفي اتن ىاخمطن هن الفلس ىلق يبق لت شغا بغير ذلك
َبُعا صيةتن لفشر هذه العي م, ىتصاَّل بره  سن الزَّسلكن ى هرع إلوت الطيب  سن كا ِّ سكلكن يلسةفللىا بمعلليتن ىاقةبا ا سن ي ا:اهن يظهر  سره ى 

ييةت؛ ييزم العبلهة  ييمل ل ى  ك ي  هذا طرًيل سن الاخول ىالريلس ن قرَّع خفات ىقمعهلن ىسفعهل سمل تش يت إلوت ىلهههلن ثق  قبا هي  هللا بك
 ا(8)ىالذكللن ىقولم الييا ىصولم الفَّهللن ىتأهيب الففس ىإذاللهل ليميك الربللن يألرمهل بيرلم الزها«

ألصف  ابن ال زير لحمت هللا هاًها سن المصففلت قبا  ك يعةزل الفلس ىيةفرغ ليعبلهةن ىكذلك ي  هزلةت لق يةرك الةألوفن با (9) مصنفاته
 ففلتن ىسفهل سصففلت تةعيق بف ا العزل  ىي ا:اهلاىكلك سن  هق سصففلتتألعةب بعض المص

 الع اصق سن الم اصق ي  الذ  هن سف   ب  الملسقا  -1
 الرىض البلسق ي  سريا اخةصره سن الع اصقا  -2
 ترجوح  سلليب المرآك هي   سلليب الي خلكا -3
 إيللل الحق هي  ال يقا  -4
 (10)ه ي  اإليللليملل)ىجمعت سفت الذي ي  »جلسن الص ل« ى»سرمن الزىا:ا»ساةالك الحلعق  ب  هبا هللا«(كةل  ي  الةفاير الفب ينذكر   -5
 ا(11) هن( تحميق إبراهوق بلجس1412العزل  ي  آخر الزسلكن ىقا طبن هلم ) -6
 ا(12)قب ل البشرى بللةواير ليوارى  -7
 المعريا خصر العولك هي  شر العمولك ي  الره هي   -7
 البرهلك الملطن ي  سعري  الصلخنا -8
  تفقوح الخظلل ي  هي م اآلثللن ى لَّفت بعا اطالهت هي  خ ب  الفكرن ىه  كةل  جييا المالن جمن فوت هي م الحايثن ىزاه سل يحةلج إلوت   -9

عالس  سحما بن إسملهيا الصفعلخ  ي  كةلبت ىه  الذي شرحت الن  (13)طللب الحايث سن هيق  ص ل الفمتن ى يله فوت الةعريف بمذهب الزياي 
 ا(14) »ت ضوح اليكلل لمعلخ  تفقوح الخظلل«

 ىغير ذلك سن الةصلخوف الكليرةنخظرهل ي  كةب الةراجق الة  ترجمت لتا (15) قلل الش كلخ  تك ك ي  سريا   يرهسال:ا كليرة بللةصفوف   -10
ىسةين سف ن ىكلك    لهن(ن ىلت سن العمر  لبعً 840لحمت هللا ىغفر لت ي  الرابن  ى الَالبِّن َىالعْشرين سن شهر هللا المحرم سف  )   ت ي وفاته:

 س تت بمرض الطله كن حيث كلك سفةشًرا ي  الومن ذلك الزسن 
ش ن ىخابهل لإلسلم ابن ال زير بلسقأل سال:ا ساة رجلت هذه لسلل  لطوف  لإلسلم ابن ال زير ذكرهل البلحث هبا هللا حبثانًيا: التعريف بالرسالة

( بلسقأل بحث ح ل 94279ن كمل ُذعرت ي  خزاخ  الةراث )(16)698سرلسون    53سن ق لت تعلل  هيق الغيب ىالشهلهةن س ط ط جلسن الغربو   
(ن ييعيهل المذك لة 698﴾ن ضمن خزاخ  الرلسن الكبير بصفعلءن برقق الحفظ )    خل حل جل مك لك  خك حك جك﴿  ق لت هز ىجاأل  

ي  كةل  سصلهل الفكر اإلسالس ن وهللا  هيقاىهذه الرسلل  هف اخهل يفبئ هن ج هرهل ىس ض ههل؛ يه  سال:ا اسة رجهل اإلسلم سحما بن 
 ىسن قر  هذه الرسلل  يرا  ك س م خهل سل يي أل سن هذه اآليلت الكريم ن  -ىه  العللق الفبيا ىالفقوت الفبوت-إبراهوق 
 ذكر المصف  ييهل سة  سال:ا تةعيق بأص ل الفمتأل  -

 الماأل  الىل أل المصال الم لف ى يله  خت س ةي  ي  هم ستن ى ك العلر هي  هم ستا
 الماأل  الللخو ن ىذكر ييهل  ك االسةلفلء قاملكا
 المذك لة لت سفع الك بغير شكاالماأل  اللللل أل ىه   ك اإلظهلل ي  اآلي  

 ﴾ ه  سن المفع ل الللخ  المفص  ا   خم حم جم هل مل﴿ الماأل  الرابع أل  ك االسةلفلء ي  ق لت تعلل أل 
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 ىالماأل  ال لسا أل  ك المفع ل الىل المررىل ي  هذه اآلي  لق يمن سفت اسةلفلء ي  هذه اآلي   لبة ا
 ىالماأل  الالهس أل ىه   ك الفف  إذا ت جت إل  العم م  يله  ك البعض ب الف الكاا 

 ه هيوت سن ىج هأل لهَّ ابُن ال زير هي  الزس شري ي  اسةشهلهه بهذه اآليلت ي  إخكلل الكراسلتن ىكلك لهُّ  -
 الىلأل ىه  له سن جه  هيق الص ل ىاليغ ؛ يذكر سل يؤكا كالست سن كالم هبا الملهر الررجلخ  ىالش اها الشعري ا  

 الللخ أل ذكر ابن ال زير ىجهين ي  الره ِّ هي  سن يم لأل إك آي  الكرس  ي  هيمتن ىآي  س لة الرن ي  غيبتا 
الة  تلبت كراسلت الىلولء؛ يأشلل إل  بعض اآليلت المرآخو  ىالحلهيث الفب ي  الة  تلبت هذه الماأل ن    اللللثأل ذكر الهل  سن المرآك ىالاف 

 ىيهق هقيقاجميا عا ذلك بأسي   
 القسم الثاني: قسم التحقيق

 مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك﴿  ق لت هز ىجاأل  
 [؛ ييهل سال:األ28-26﴾ ]الرنأل    مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي  مي خي حي جي ٰه

ن (22)ن ىالغزال (21)ن ىالر يف (20()19)ن ىقلل  ب  هلشق(18) س ةي  ي  هم ستن ىالعلر هي  هم ست  (17)المصال الم لف  المسألة األولى:
العم من ىإخمل سحا خاليهق فومل يك ك الظلهر هفا ترره اليفظ هن المرا:نن  سَّل إذا هلت المرا:ن هي  العم م  ى ال ص صن أل ال يفيا  (23)ىالرازي 

 ا(25)ن ىلكن يك ك سرلًزا هفا َسن هلت هي  خالف سذهبت(24)يال خالف
الثانية: الفحلة  المسألة  بلتفلق  قاملكأل سةصا ىسففصا  االخفصلل(26)االسةلفلء  هي   قريف   تال  المةصا حة   الظلهر  لكن  سللل (27)ن  ن 

ن (29)[ يإك المراهأل َلكِّن َسن ظيقن ىذلك لخت لوس سن المرسيين10]الفماأل ﴾    جض مص خص حص مس خس حس جس (28) [مخ]﴿    المففصاأل
 ا(30) ىه  قرآخ ٌّ كلير  

 ﴾ا  حل ﴿﴾ن ىثلخيهملأل   جل مك﴿ اإلظهلل لت سفع الك بغير شك؛  حاهملأل  الثالثة:المسألة 
 ا(31)﴾ ه سن المفع ل الللخ  المفص  نالسن الىل المررىلبغير شك  خم حم جم هل مل﴿  االسةلفلء ي  ق لت تعلل ألالمسألة الرابعة:

ي  ق لت   (32) [ سن االسةلفلء سل يةفلىلت بللعم م22المفع ل الىل المررىل لق يمن سفت اسةلفلء ي  هذه اآلي   لبة ن ىىقن ] المسألة الخامسة:
 ا(33)[ن ىلق ُيميا هذا االسةلفلء بللرُُّسا255﴾ ]البمرةأل    حفخف  جف مغ جغ مع جع مظ حط﴿ تعلل أل 

 ن سلاأل(34) الفف  إذا ت جت إل  العم م  يله  ك البعض ب الف الكان ىإك ُ عا بن »عا« غللًبل المسألة السادسة:
أل ي  اآلي  هالل   (38) الفظر ي  اآلي  الكريم ن قلل الزس شري   (37)*ىسوأت  بولختاىيةفرع هذه المال:ا  (36) َيةمف   المرُء ُيْالِّكتُ   (35)* سل كاُّ سل

ا ىهذا سن الغي  المفكرن ىل  قللأل ييهل هالل  هي  بطالك خ ع سن الكراسلتن ىه  اإلظهلل هي  بعض الغيبن لكلك  (39)هي  بطالك الكراسلت
اثق خع ه إل  الفظر (40) قر  إل  الصاق؛ يإك الكراسلت  خ اع كليرةن ىاالطالع هي  بعض الغيب  حاهلن ىلوس بطالخت ياةيزم بطالك سل:رهل

﴾ يال    جل﴿  ع هللا هي  الغيب  حًاا غير الرسان يفم لأل ال ي ي ؛ إسل  ك خم ل بأك المصال الم لف ي   ي  اسةااللت هي  بطالك إْطال
؛ (42)ن ىذلك ىاضحن ىإك قللأل تال هي  العم من بطيت  يً ل ل جهين(41)هي  العم من  ى الا إك قللأل ال تال هي  العم من بطيت حرةت

﴾ن ى ك االسةلفلء سن » حا«ن يييزم  ك يك ك    حل﴿  ﴾ن ىثلخيهملأل    جل مك﴿  الىلأل  خت قا ىضح  ك لإلظهلل سفع لين؛  حاهملأل  
لس اًل ىال   (43)المعف أل إال سن الت   سن لس ل يإخت ُيْطيعت هي  غيبت ُكي ِّتن ىهذا ال يصح؛ يإك هللا سبحلخت ال ُيْطيِّن هي  غيبت كيت  حًاان ال

 مع جع مظ حط﴿  ﴾ يفيا العم من ييق يمن االسةلفلء سفت كمل ي  ق لت تعلل أل    جل﴿  غيَرهن ىإخمل قيفلأل إك ذلك الزم؛ لخت قلل بأك  

هيوت الرسا هىك غيرهقن يه  بلٍق هي     سن المفف  إطالههق  (44) ﴾ن با ه  بلٍق هي  هم ستاثق اسةلف  هفا الزس شري     حفخف  جف مغ جغ

 مم خم حم جم  هل مل حلخل جل(45) مك لك خك حك جك﴿ هم ست بعا االسةلفلء ىقبيت؛ لم لت تعلل  ي  ي خسأل 
هللن    - الذي سفت العيق بللحكم  ي  خزىل اآليلت ىهاست-أل إخمل الغيب  (46)[؛ قلل الزس شري 20﴾ ]ي خسأل       من خن حن جن

ك هذه العبللة يلخةظرىا سل ُيفعا بكق لعفلهكقا ال ترى  ك المعف  يك كأل إك هللا تعلل  ُيْطيِّن الخبولَء هي  غيبتن ىال يرق بين العبللتينن يظهر   
 جض  مص  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح﴿ ق لت تعلل أل إك كلخت تفيا العم م يإك االسةلفلء سفمطن ال سةصان سلا 
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 مظ   حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس (47) مخ﴿  [ن ىكم لت تعلل أل  179﴾ ]آل همراكأل     مظجع  حط مض حضخض
﴾ هي  هم ست     خل حل جل مك لك  خك﴿  افوك ك ق لت تعلل أل  (48) [ن ى سللل ذلك كلير شهير11-10﴾ ]الفماأل      مغ  جغ مع  جع

﴾ ]البمرةأل    حفخف  جف مغ جغ مع جع مظ حط﴿ غير ساةلًف  سفتن ىإخمل ُيظهر هي  بعض غيبت َسن شلء سِّن لس ل ىغيرهن بالياأل 
سللم ن    (49) ﴾ بمعف أل َلكِّن سن الت   سن لس ل يإخت يحفظت ىيعصمت حة  ُيبي ِّغ لسللةت    خم حم جم هل مل﴿  [ن ىيك ك ق لتأل  255

 (51) ﴾  يأل حفظ  يعصم خت   ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم﴿ ق لت تعلل أل  (50)عمل يال هي  ذلك آخر اآلي ن ىه 
ايهذا ال يفلسب االسةلفلء المةصا  (52)غ ا لسلالت لبهق سحرىسً  سن الزيلهة ىالفمصلكسن ىسلىس الشولطين حة  ُيبي ِّغ سل ُ ىح  إلوت؛ ليبي ِّ 

يق   لكلك يفلسب  ك يك ك   (53) الغيب؛ لك هذا كالم ي  العصم  ي  الةبيوغن ىإخمل هذا كللةفاير لألسر الماةلف ن ىل  كلك كمل ذكرالمةعيق بعِّ
اسيَّمفل  ك هذا غير ظلهرن يإخت سحةما (55) يمللبت  (54) تملم اآلي أل إال سن الت   سن لس ل يإخت ُيطيِّعت هي  سل يشلءن  ى سل ُيعط  سعفله  ى

المطن بةعين سل قللتن ىبهذا تبطا حرةتن ال سومل هي  سذهب إسلست  ب  حفوف  لحمت هللا ى صحلبت؛ يإك سذهبهقأل  ك االسةلفلء    (56)سلخن هن
الفف  لوس بإثبلت يََّ  بعي م  ب  (57) سن  المِّ المل:األ »ىتَّا هللُا اللَض بللهالم المفوف ن كمل  طَّا  َيمطن ببطالك هذا المذهبن ىه   ن يكوف 

 ؟! (59) ييهقأل »ال:م  الريَّ  الحففو ن  زسَّ  المي   الحفوفوَّ « (58) ف «ن ىسن كالستحفو
« غللًبلن ىذلك ب الف اإلثبلتن يإخت إذا ت جت إل     الوجه الثاني:  ك الفف  إذا ت جت إل  العم م لق يةفلىل اليراهن ىإك كلك سؤكًاا بن »عاٍ 

هقن  جلؤىا ُكيُّ العم م تفلىل اليراهن ىذلك ىاضح ي  ُهرف  ها اليغ  العربو ن يإخك إذا قيَتأل جلء الم م ُكيُّهقن ت جت إل  اليراهن ىإذا قيَتأل سل  
 هي  هذاأل (62) ن ىسمل جلء(61) ن ىجلز  ك ير ء بع هق(60)ت جت إل  الم م

 َسل ُكاُّ َسل َيَةَمفَّ  الَمْرُء ُيْالْكتُ 
 

فنُ  (63) َتْرري الر ِّيلُح بمل ال َتْشةه    (64)الاُّ

 ا (65) ىكذا ق ل المل:األ لق آخذ ُكاَّ الالاهقن  ىأل ُكاَّ الالاهق لق آخذ 
أل ية جت الفف  ي  جمون ذلك إل  الشم ل خلص ن ىيفيا ثب ت المفف  خلص  لبعضن  ى تعيمت بتن ُذعَِّر هفت ي  الةي وص (66) قلل هبا الملهر
 ن ىسفت ق ل  ب  الفرقأل (68) ن هقَّ الففُ ن سلاأل كاُّ سلل  حاللاىإذا  عَّات المبةاَ  بن »عا« ثق  خبرَت هفت بللفف (67) سعف  ذلك

َوللِّ َتاَّهِّ    َقْا َ ْصَبَحْت ُ مُّ ال ِّ
 

 (69)َهَي َّ َذْخًبل ُكيُُّت َلْق َ ْصَفنِّ  

« ىَخَصَبت ليله  خت َيَعا بعَ ت ال ُكيَّت  ا يإذا ثبت ذلك يلآلي  سمل ال تعقُّ؛ باليا  خك ل   عاتهل بن  (70)برين »ُعيُّت«ن ىل  جعيت سفع اًل لن » صفنِّ
يا هم م الفف  صرح فوت ن ىلهذا إذا  ل (71) »عا« تبين سعف  ال ص ص ال سعف  العم من كمل ل  قيَتأل إك هللا ال ُيْطيُِّن هي  غيبت ُكي ِّت  حًاا

﴾ن ىل  قللأل    (72)   حفخف  جف مغ جغ مع جع مظ حط﴿  بفف  الفرهن كمل ل  قللأل ىال ُيظهر هي  ش ء سِّن غيبت  حًاان ىكمل قللأل  
يةعذل تأىييهل إال بةعا ن سلا ق لت تعلل  لم س س  فومل ُ ىح    (74) اسن  ك سل ذكرخله يةرجح بللم اطن الة (73) بعيمتن سل احةلج إل  اسةلفلء

 جع  مظ حط﴿  [ن ىيةرجح  يً ل بللظ اهر سلا ق لت سبحلختأل  7﴾ ]المصصأل       مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿  إليهلأل  

ن  ى  [؛ يإخت ظلهر ي  الخبولء ىغيرهق سن الىلولءن يال ُيمطن ببطالك هذا  255﴾ ]البمرةأل    (75)  حفخف  جف مغ جغ مع ٍ الظلهر إال بفص 
﴾ سن احةملل ال ص صن ىلمل ي  االسةلفلء سن احةملل االخمطلعن وهللا   جل﴿ لوس كذلكن لمل ي   (76) بظلهر  ظهر سفت ى خصن ىهذا
فُو صصتن يكأك   ﴾  جل﴿ االسةلفلء ال اقن ي  آي  الكرس  ه  ي ةص بللمفع ل الىل الذي ه  سن   (77)سبحلخت  هيقاىلمَّل تمام سن ] ك[

ت بآيةينأل سةصي  ىه أل  [ن يال  255﴾ ]البمرةأل     حفخف  جف مغ﴿ ﴾ن ىسففصي  ىه أل    خم حم جم هل مل﴿ هذه اآلي  الكريم  ُخصَّ

 رن  مم ام يل ىل﴿  أل  (79)ن ىذلك كم لت تعلل (78) يْت إجملًهلُييغ   حا الم صصين هىك اآلخر؛ لك س صصلت المرآك سمب ل  ىإك اخفص

[ن يإخت خف  ال ي  ىالشفله  خفًول هلسًّل ي  هذه اآلي ؛ لخت خكرة ي  سولق الفف ن يأيله العم م سلا كيم  254﴾ ]البمرةأل    ننىن  من زن
﴾ ]الزخرفأل   مي  زي  ري ٰى ين ىن  نن  من﴿  الة حيا ىغيرهلن ىقا ُخصَّ بم صصلت سففصي ؛ خح  ق لت تعلل أل  

﴾ ]البمرةأل  (80)  خسمس حس جس  مخ جخ مح جح﴿  [ن ىق لت تعلل أل  28﴾ ]الخبولءأل    نب مب زب رب يئ﴿  [ن ىق لت تعلل أل  67
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سفزل  آي  ىاحاة سن  ىلت إل  آخرهن َيرُب حما بع ت هي  بعٍضن يكأك هللا سبحلخت قللأل يال ُيظهر  (82) اىالمرآك يةفزل(81) [ ىخح  ذلك255
ل سل ه   علر سفت ي  آي    ل هذا ي  هذه اآلي ن يال با  ك ُخما ِّ الكرس ن  هي  غيبت  حًاا إال سن الت   سن لس ل ىسل شلءن يإخَّل إْك لق ُخما ِّ

ايفم لأل إك سعفلهلأل ىال يحوط ك بش ء سن هيمت إال بمل شلء سن غير الغيب إال ي  حق الرسان يُفما ِّل  سة  اهةماخل صح  سل قلل الزس شري 
لخلأل   يق المطيق هييهقن ىلوس     حفخف  جف مغ جغ  مع  جع مظ حط﴿  االسةلفلء سرتين هفل؛ لخل إك قاَّ ﴾ ي  حق الرسا يمطن َقَصْرخل العِّ

لخلأل    الممص ل هييهق إال هيق بعض الغيب هىك هيق العميولت ﴾ سن غير      حفخف  جف مغ جغ مع جع مظ حط﴿  ىخح هلن ىإك قاَّ
ايإذا جلز (83) الغيبن هل هي   ك الغيب ال ُيظَهر هيوت ىال هي  ش ء سفت ُسْرَسا  ىال غيُرهن ييق يكن ُباٌّ سن االسةلفلء سرتين ي  المعف 

ل ي  آي  الكرس  اسةلفلء سرتين كالهمل س مرن يكوف يمفعفل سن تماير اسةلفلء سرة ىاحاة س مرة ي  آي أل    (84) ليزس شري   خل﴿   ك ُيما ِّ
 - هي  كالست-  (85) ﴾؟ هل هيوت هليا سففصان ىذلك  ك ظلهرهل    مل خل﴿  [ن سن  خت س طر إل  إضملل ي  آي أل  1﴾ ]الرنأل      مل

لأل إال سن الت   سن لس ل يإخت ُيظهره هي  ر ُلُسَيت هي  غيبت كيتن ىال ُباَّ سن تأىيا ذلك ببعض غيبتن يُفما ِّ غيبتن  (86) يمة    ك هللا ُيْظهِّ
ن يرمن بين إضمللات ثالث أل إضملل ي  هذه اآلي  باليا سففصان ىإضمللين آي  الكرس  باليا  ي     (87) ىلق يال هي  هذا هليا  لفظ ٌّ سةصا 

سففصان ىلق خحةج خحن إال إل  إضملٍل ىاحٍا ي  هذه اآلي ن ىه  سل ىقن سن االسةلفلء ي  آي  الكرس ن ىال شك  ك اإلضملل هي  خالف  
ذه اآلي  ي  غيبتن ن ىسل قاَّ سفت  ىل  سمل َكُلرن وهللا سبحلخت  هيقاال يمللأل إك آي  الكرس  ي  هيمتن ىه(89) إال ضرىلةً   (88) الصان ىال خماله

 ىالعيق  هق سن الغيبا يللر ا  سن ىجهينأل
 ك هيق هللا تعلل  المذك ل ي  آي  الكرس  ىإك كلك هلسًّل ي  لفظتن يإخت كللفص ي  هيق الغيب؛ لك هيق الغيب ه  الابب   الوجه األول:

ن ىبولك  خت الاببأل  ك  ىل اآلي  ىسولقهل فوت؛ قلل هللا  (90)ي  ذكرهن ىالعم م إذا ىله هي  سبٍبن هخا ذلك الابب قطًعل هفا جمون  ها العيق
[ن ىهذا سن الغيبن ثق  عَّا اخةصلصت بللعيق بأخهق سمف ه ك هفتن فومةفن  ك 255﴾ ]البمرةأل      خضمض حض جض  مص خص حص﴿  سبحلختأل  

[ن با يرب  ك يك ك 255﴾ ]البمرةأل      حفخف  جف مغ جغ  مع جع مظ حط﴿  ﴾ غير سراه بم لتأل      خضمض حض جض  مص خص﴿  يك ك  
وَّمل هفا تماٍم سعه ٍهن ىإالسراًها؛ إسل هي  اخفراهه بمريف  سبق الكالم فوتن ىلالخةالف ي  هم م المصال الم لف سن غيره هي  الم ل    (91)ن سِّ

كره  ىل اآلي  فومةفن  (92)بعم م المصال الم لف ىسراهلة و ِّمل ىالعيق الم لف (93) هم ستاى سل الم ل ب رىج هيق الغيب سفت سن تمام ذِّ ن ال سِّ
الشهلهة هىك الغيبن با الذي ي ةص هللا تعلل  بإضليةت إلوت إك لق يكن    (94) إل  هللا الم ةص بت هفا اإلضلي  ال ير ز  ك يك ك ه  هيق

  قا  ه  الغيب ىحاهن كلك هلسًّل ليغيب ىالشهلهةايأسل ت صوص هللا بعيق الشهلهة يمبوح ُس هِّق لمذهب الطل:ف  الم ذىل ن ىذلك لك هللا تعلل
يق الغيب شرك الم ي قين ي  هيق الشهلهةن ييق َيْحُان َقْصُره هيوتن كم  لك  خك حك جك﴿  ي  ق لت تعلل أل    (95)ل َحُان َقْصنُره هي  هِّ

[ن ىذلك لخت َقْصر  لت هيوت هىك سل:ر الم ي قينن يإخهق ال يعيم خت لهىك هيق الشهلهةن ب الف َقْصرِّه  26﴾ ]الرنأل    خل حل جل مك

 [؟!255]البمرةأل  ﴾  جغ مع جع مظ حط ﴿ن يكوف يصح إخراج هيق الغيب سن ق لت تعلل أل (96) هي  هيق الشهلهةن يال ىجت لت
المصال الم لفن ىه    (97)سيَّمفل تايوق جال  خت يمكن إخراجت ىهام إلاهتتن لكن الظلهر هخ لت هفا سن يم ل بللعم م ي   الوجه الثاني:
ىال شك  ك هيق الغيب   كلك الظلهر هخ لتن ىقا ىقن اسةلفلء سبهق غير سعينن ت جت تر يزه هي  كا يره سن  يراه العم من  (98)هيمتن يإذا

سن هيق الغيب الرُُّسَا    (99) سن هيق هللا تعلل ن يما اسةلف  هللُا سِّن هيمت الذي سفت الغيب سل شلء اسةلفلًء ظلهًرا غيَر سفص ٍصن ثق اسةلف 
ن ييق يكن  حا االسةلفل:ين سلخًعل سن اآلخركمل   اسةلفلًء ظلهًرا  يً ل غير سفص ٍصاىإخمل قيفل بظه له؛ الحةملل  ك يك ك اسةلفلًء سفمطًعل كمل سرَّ
[ لق يمةفن اسةلفلء سن لق يبيغ الةكيوف سن الف ع المام  2﴾ ]العصرأل    خم حم جم يل ىل﴿  خت لمل اسةل  الذين آسف ا سن ق لتأل 

﴾ هي  تايوق  خت   خم حم جم هل مل﴿  يمفن اسةلفلء آخرن يلالسةلفلء ي  ق لتأل    بلإلخالكن يال هي   ك االسةلفلء ي  اآلي  ال

﴾ن با يصح كا ىاحا سفهملن كمل ل  جمعهمل ي  آي  ىاحاةن كمل إذا      حفخف  جف مغ   سةصان ال يمفن  ك يةعيق بت االسةلفلء ي  ق لتأل ﴿
هذه إظهلله    (100) غيبت كيتن ىتيك فومل شلء سطيًملن ييق يمفن  قيفل بأخت سفمطنن جلز تعيق االسةلفلء ي  آي  الكرس  بت  يً ل؛ لك هذه ي  

اآلي   هذه  سن  الكرس  ش ء  آي   سفه م  يعللض  ييق  ج ازهن  الكرس   آي   ىسفه م  سفه سهلن  ىال  سفص صهل  ه   لوس  لخت  غيبت؛  لبعض 
الكريم اىإخمل كلك ييزم ت هق ت صوص آي  الكرس  بهذه اآلي ن ل  قلل ي  هذه اآلي أل هللق الغيب يال يظهر هي  ش ء سن غيبت  حًاان كمل  
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[ن  سل إذا كلخت هذه ي  سفن غيره هن هيق غيبت ُكي ِّتن ىتيك ي  تعيوق غيره سل 255]البمرةأل    ﴾  جغ  مع جع مظ  حط ﴿تيكأل    قلل ي  
شلء سِّن هيمتن لق يةعللضلن ىجلز  ك يظهر بعض خيمت هي  ش ء ياير سن غيبتن  ى يك ك سن ذلك سل  ظهر هي  غيبت  حًاان ىإذا لق  

رىن وهللا سبحلخت  هيقاى سل ق لتأل إك ي  هذه اآلي  الشريف  هالل  هي  بطالك الكراسلت هي  العم ما  حاهمل بللخ  (101) يةعللضل لق ُي ص
ةت  ( 104) حا  خ اع الرفس ساةيزم هين  (103)هي  سن لق يمللس شيًئل سن العيقن ىال يةال  ي  ين البرهلكن ىلوس هين  (102)يممل ال ي ف  لِّكَّ

شبت  الرفس ُكي ِّت ي  همٍا ىال سمٍنن ىال ذلك سمل يشةبت هي  سميز ك خت لوس سن الهل  الملطع ن با ىال سن السللات الظفو ن با ىال سن ال
ال همو ن ىل  كلك حكق الف ع ييزم الرفس كيتن لة لهت  حكلم الجفلس لة له  حكلم الخ اعا ال ترى  ك الش ء جفس ياخا تحةت الكفر  

ا  ملك ىالحالل ىالحرامن ثق الحي اك جفس ياخا تحةت المال:ك  ىالشولطينن ىالرن ىاإلخسن ىالمايق ىالكليرن ىالفب  ىال ل ن ىالخعلمن ىصيىاإلي
س  ترجوح سلا هذا الذي ُياةحي  سِّن ذِّ    كرهالبر ىالبحرن ىالكال  ىالحولت ىال فلزيرن ىكذلك سل:ر الجفلس ىالخ اعن يكوف يم   هي  العالَّ

كراسلت  سير المؤسفين هي ٍ  هيوت الاالمن ىسل:ر ال:م  الطهلل  (105)هي  ص اهع المرآكن ىسة اتر
؛ يأسل خص ص المرآك العظوق يف  (106)   

قص  سريق هييهل الاالمن ىي  قص   ها الكه ن ىي  قص  الذي سرَّ هي  قري  ىه  خلىي  هي  هرىشهل يأسلتت هللا سل:  هلم ثق بعلتن ىلق  
ن ىكوف يصح ذلك سن ق لتأل  يصح ال  جح﴿  ىقلل هللا تعلل  لبف  إسرا:ياأل  (107) [؟!259]البمرةأل    ﴾     حئ جئ  يي ىي ﴿  م ل بأخت خب ٌّ

 ٰى ﴿  [ن ىق لتأل  57﴾ ]البمرةأل      مضحط خض حض جض مص   خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح
﴾ ]البمرةأل     ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث﴿  [ن ىق لتأل  63﴾ ]البمرةأل      ٍّ ٌّ

ن ىلوات سعرزات لم س  هيوت الاالم؛ لك شرط (108)  اآليلت العظوم  يعيهل هللا سبحلخت لبف  إسرا:يا كمل قللأل لعيهق يعمي ك [ن يهذه  73
ز  ك يك ك هميب هه ى الفب ة ىطيب الفب     حص مس خس حس جس مخ﴿  ىسن ذلك ق لت تعلل أل  (109)ليةصايق سن هللا  الُمعرِّ

 مق   مفحق خف  حف جف (110) مغ  جغ  مع  جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص

[ن يهذه كراس  ظلهرة لطلل ت لمَّل  خكرىا  ك يك ك سيًكل هييهقن ىقلل  248﴾ ]البمرةأل       خل حل جل مك لك خك حك جك
 خئ حئ جئ  يي ىي﴿  [ن ىسن ذلك ق لت تعلل أل  7﴾ ]المصصأل       مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ﴿  تعلل  لم س س أل  

 ٰذ  يي﴿  ق لت تعلل  ي  قص  هللىت ىسللىتأل    (111) [ن يهذه سن ال  الق ىإك لق تكن كراس ن يللعي  ىاحاةىكذا244﴾ ]البمرةأل    مئهئ

ن ىتأىييهق كليًرا سن (112) [ن يلخكشلف الميكين ليَ ْيق سن ال  الق ىإك لق تكن كراس 102﴾ ]البمرةأل      ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
ْيُق    (113) ذلك بأخت سعرزة ش ء  ال يصح؛ لخت لق يمن بعا طيب خب  لذلكن ىلك فوت سل ياةحيا ذلك فوتن سلا َحَباِّ سريق؛ يإكَّ شرط المعرز هِّ

ن  يأل (116) ىق لهق ي  بعض هذه الشولءأل إخت إلهلص(115) ن ىَحَبُيهل هييهل الاالم بأسر هللا سمل لق َيطَّيِّن هيوت بشر  (114) الكفلل ب ق هت بفعا هللا
ىتمهيا لفب ة خب  ٍ ت طئ  

قهق(117)  ن يإخت إذا جلز (118) ن َيرِّه هيوت تر يز سليت بعا خب ة الخبولء هي  جه  الةأعيا لفب تهق بظه ل ذلك هي  ُسصا ِّ
ن ىال يرقن ىل  لق يكن ي  ذلك إال سل ىله سن الكراسلت لسير المؤسفين ىىلاه الحاين هييهمل الاالم ىغير ىاحا سن (119) الةمهيا جلز الةأعيا

الف ىي ي  كةلبت ليلض  الة اترىقا ذكر  البيت ىسل:ر الىلولءن ىقا تطلبمت الخبلل ىتعلضات اآلثلل ي  ذلكن ىبيغ سرم ههل حاَّ   ها 
ن ىقا ل يُت  ْك ُ ىله غيرهل إشللة س ةصرة (120)ذلكن ىاقةصر هي  ذكر ثملخو   حلهيثن ىه  سعرىي  ي  كةلبتالصللحين بلًبل فومل ىله سن  

إل  سل هي  ذهف  سن س اهلن يمن ذلكأل حايث له ِّ الشمس لعي ٍ  هيوت الاالم
 ك بعض ال هلظ شرع   (122) ن با لىى الذهب  ي  الفبالء(121) 

 لاالمن يحرب الغوُق الشمَسن ىكلك ذلك ي  شاة البرهن ي لف ال اهُظ َتفرَُّق الفلسن يملل هي  البايه أل يةكيق ي  سفلقب  سير المؤسفين هيوت ا 
 اَل َتْغُربِّ  َيل َشْمُس َحةَّ  َيْفَةهِّ  

 
لِّ الُمْصَطَف  َىلَِّفْريِّتِّ    َسْاحِّ  آلِّ

 َىَ ْثفِّ  َهَفلَخكِّ إِّْك َ َلْهتِّ َثَفلَءُهقْ  
 

يتِّ إِّكْ   َْجيِّتِّ  (123)َ َخاِّ  َكلَك الُ ُق ُف لِّ
 َيْيَوُكنْ  (124)إِّْك َكلَك لِّْيَمْ َل  ُلُج ُهكِّ  

 
 َهَذا الرُُّج ُع لَِّ ْييِّتِّ َىلَِّرْجيِّتِّ  

سن ذلك    (125)قللأل يطيعتِّ الشمُس سن تحت الغوقن ي يع ا هيوتااان إل  سل:ر سل لعي  هيوت الاالم ىلها بيةت الكراماىي  الحاا:ق ال لهي  
ن يال حلج  إل  الةفبوت هيوتن ىلكن ُ خب ِّت هي  ياير سمل ي  ُكةب الحايث؛ لك خت ييهل سفةرًقل ال يرمعت (126)الكلير الطيبن ىس ضعت سعرىف 
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ذلك   سن حايث صهيبن ىييهل هرب هريبن ىخبأ غريباىسن  (128)ىالةرسذي  (127) بل ؛ يمن ذلك قص   صحل  الخاىهن خرَّجهل سايق
قص   م إسملهيا ي  ههل:هل ب اهي سك ن ىظه ل الميك لهلن ىبحلت حة  ظهر الملءن ىه  سلء زسزمن ىي  الحايث قص  ط يي  خرَّجهل 

الب للي   (129) الب للي  الراهبن خرَّجت  المها؛  حاهمل صلحب جريج  ي   المةكيمين  الصبيين  ذلك حايث  ابن عبلساىسن   (130)سن حايث 
سن حايث ابن    (132)  هريرةاىسن ذلك قص   صحل  الغلل؛ اللالث  الذين َساَّت الص رُة هييهق بل  الغللن خرَّجلهسن حايث  ب  (131)ىسايق

سن    (134)ذلك قص  القرع ىالبرص ىالهم ن خرَّجلهل  هفت  يً لاىسن  (133)همر بن ال طل ن ىسن ذلك قص  ذي الكِّْفان خرَّجهل الةرسذي
ن (136)سن حايلت  يً لا ىسن ذلك حايث الرجا الذي يمةيت الاجلل (135) حايث  ب  هريرةا ىسفهل قص  الممةرض  ل  هيفللن خرَّجهل الب للي 

ن (138) علهات الة  لوات بكراس   حلهيث ابن صوَّلهن ىه  صحوحا يهذه سن الكراسلتاىسِّن خرق ال(137) فوحيوت هللا ي  ال قت ثق َيمفن سفت الاجلل
ن با يره هي  المعةزل  سعللضةهق بللاحر؛ يإخت إذا جلز سن هللا الةمكين سفتن ىلق يماح ذلك ي  المعرزاتن يأىل   (139)ى حلهيث الاجلل

االمن ىالةمحا لةأىيا جمون هذه الهل  سن  ى حرى  ال تماح الكراسلت ي  المعرزاتن با الكراسلت تؤياهلن ىتشها بةصايق الخبولء هييهق ال
 (143)(142) ن ىُحْان ت فومت ىه ختنييت الحما كليًرا(141)ن خع ذ بلهلل سفتاتقَّ ذلك بحما هللا ىَسف ِّت(140)الي ِّرلج
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 ما 1494هنن 1415 -الطبع  الىل   -سؤسا  الرسلل    -تحميقأل شعيب اللخؤىط  -شرح سشكا اآلثللن ليطحلىي  حما بن سحما  -59
   -الطبع  الىل   -هال ط ق الفرلة  - ر الفلصر المحمقأل سحما زهير بن خلص -صحوح الب للين لإلسلم سحما بن إسملهيا الب للي  -60
 تحميقأل سحما يؤاه هبا البلق ا  -بيرىت  -الفلشرأل هال إحولء الةراث العرب   -صحوح سايقن لإلسلم سايق بن الحرلج  -61
 بيرىتا  –سفش لات هال سكةب  الحولة  -ال  ء الالسن لها المرك الةلسنن ليا لىي سحما بن هبا الرحمن  -62
يَفْيا  -طبملت المعةزل ن ليمهاي بلهلل  حما بن يحي   -63  ما 1961هنن 1380 -بيرىت  -هال سكةب  الحولة  -يِّْيَزل   -تحميقأل ُس َسف   هِّ
هن(ن هلاس  ىتحميقأل ها  حما ال ةق هبا هللان    682  -  626العما المفظ م ي  ال ص ص ىالعم من شهل  الاين  حما بن إهليس المراي  ) -64

 ما 1999 -هن   1420سصرن الطبع  الىل   -لكةب  الفلشرأل هال ا
ال زير سحما بن هي ن حممت ىضبط خصتن ىخرج  حلهيلتن ىهي ق هيوتأل شعيب  -65 الملسقن البن  الذ  هن سف   ب   ي   ىالم اصق  الع اصق 

 م    1994  -هن  1415 -الطبع  اللللل    -بيرىت   -الفلشرأل سؤسا  الرسلل  ليطبله  ىالفشر ىالة زين  -اللخلؤىط 
الفلشرأل    -هلاس  ىتحميقأل سحما سصطف  ك كص  )لسلل  هكة لاه(    - غلي  السلخ  ي  تفاير الكالم الربلخ ن ليك لاخ   حما بن إسملهيا   -66

 ما 2007  -هن  1428 -تركول  -جلسع  صلقريل كيو  العي م االجةملعو  
الطبع  الىل     -بيرىت    - هال الكةب العيمو     -شوخ زكريل هميرات  المحمقأل ال  -غرا:ب المرآك ىلغل:ب الفرقلكن ليفوالب لي الحان بن سحما   -67
 هنا 1416 -
  - الطبع  الىل     - هال الكةب العيمو     -تحميقأل سحما تلسر حرلزي    -الغيث الهلسن شرح جمن الر اسنن ليعراق   حما بن هبا الرحوق   -68

 ما  2004هنن 1425
 الطبع  الللخو ا   -سصطف  الحيب   -الفةلىى الحايلو ن البن حرر الهيةم   حما بن سحما  -69
الفلشرأل هال الكةب العيمو ن    - المحمقأل سحما حاين سحما حان إسملهيا    - يص ل الباا:ن ي   ص ل الشرا:نن ليرىس  سحما بن حمزة   -70

 هنا  1427  -م  2006الطبع  الىل ن  -لبفلك  -بيرىت 
 إبراهوق بن سحما ال زيرن الفلشرأل سركز الةراث ىالبح ث الومف ا   الفص ل اليؤلؤي  ي   ص ل يمت العةرة الزكو ن الايا صللم الاين -71
 ما 1997هنن  1418 - الطبع  الىل   -هال الكةب العيمو   -الكلسا ي  ضعفلء الرجللن البن هاي هبا هللا بن هاي  -72
 ما 1988هنن 1408 -الطبع  اللللل    -الملهرة  -سكةب  ال لخر   - تحميقأل هبا الاالم سحما هللىك  -الكةل ن لايب يت همرى بن هلملك  -73
   -الطبع  الللسف   -الاع هي    -هال طيب    -تحميقأل  حما بن سعا بن حمااك الغلساي  - عراسلت الىلولءن لاللكل:  هب  هللا بن الحان  -74
ل )تأل  -75  بيرىتن الطبع  الىل   - هن(ن تحميقأل  سلس  الشريفن الفلشرأل شرك  هال المشللين439عراسلت الىلولءن الحليظ  ب  سحما ال الَّ
 هنا 1407  -الطبع  اللللل   -بيرىت  -هال الكةل  العرب   -الكشلف هن حمل:ق غ اسض الةفزيان ليزس شري سحم ه بن همرى  -76
 هال الكةل  اإلسالس ا  -عش  السرال شرح  ص ل البزهىين لعالء الاين الب للي هبا العزيز بن  حما  -77



   

         

 0000 َأَحًدا َغْيِبِه َعَلى ُيْظِهُر َفَلا اْلَغْيِب َعاِلُم﴿ املستخرجات من قوله عز وجل:املسائل    

  

  

 هال الكةل  اإلسالس ا  -لعالء الاين الب للي هبا العزيز بن  حما عش  السرال شرح  ص ل البزهىين  -78
  - بيرىت   - هال الكةب العيمو     - المحمقأل سصطف  هبا الملهل هطل    - الآللئ المفل لة ي  الحلهيث المشه لةن ليزلكش  سحما بن هبا هللا   -79

 ما 1986هنن  1406 - الطبع  الىل  
 ما 2002الطبع أل الىل ن   -هال البشل:ر اإلسالسو    -تحميقأل هبا الفةلح  ب  غاة  -ن هي  لالك الميزاكن البن حرر العامالخ   حما ب -80
   -الطبع  الىل   -الفلشرأل الرلسع  اإلسالسو   -تحميقأل إبراهوق بن صللح الصلهاي  - اليمح  شرح الميح ن ليرذاس  سحما بن حان  -81
 ما 1982 -هن  1402 -الطبع  الللخو   -هسشق  -ل ليمين ىسكةبةهل سؤسا  ا -ل اسن الخ ال البهو ن ليافلليف  سحما بن  حما  -82
 بيرىتن لبفلكا - هال المعري   - المحمقأل سحما سحي  الاين هبا الحميا  -سرمن السلللن ليميااخ   ب  الف ا  حما بن سحما  -83
الفلشرأل سرمن الميك يها لطبله  المصح    - المحمقأل هبا الرحمن بن سحما بن قلسق    -سرم ع الفةلىىن البن تومو   حما بن هبا الحيوق   -84

 ما 1995هنن 1416 -المميك  العربو  الاع هي    -المايف  الفب ي   -الشريف 
الريلض    -جلسع  اإلسلم سحما بن سع ه اإلسالسو     -تحميقأل طت جلبر فولض العي اخ     -المحص ل ي  هيق الص لن ليرازي سحما بن همر   -85
 هنا 1400  -الطبع  الىل   -
  - الطبع  الىل     -بيرىت    -هال الكةب العيمو     - المحمقأل هبا الحميا هفااىي    - كق ىالمحوط الهظقن البن سياه هي  بن إسملهيا  المح -86

 ما 2000هنن 1421
 -بيرىت  - سؤسا  الرسلل   - تحميقأل سحما سيوملك الشمر  - الماةصف  ي  هيق الص لن ليغزال  سحما بن سحما بن سحما  -87
 إشرافأل ه هبا هللا بن هبا المحان الةرك    -هلهل سرشان ىآخرىك   -المحمقأل شعيب اللخؤىط   -حما بن حفبا  المافان لإلسلم   -88
 بيرىت  - سؤسا  الرسلل   - المحمقأل ها حلتق صللح ال لسن   -سشكا إهرا  المرآكن لمك  بن  ب  طللب حم ش بن سحما  -89
  ب  ظب ا  -لحبش ن الفلشرأل المرمن اللملي  سصلهل الفكر اإلسالس  ي  الومنن المؤل أل هبا هللا سحما ا -90
 ما 1975 -الطبع  الللخو   -بيرىت  - هال اآليلق الراياة   -سعللج الماس ي  ساالج سعريت الففسن ليغزال  سحما بن سحما  -91
 لطبع  الىل  ا  -بيرىت  -هال الكةب العيمو   -تحميقأل خييا الموس  - المعةما ي   ص ل الفمتن لب  الحاين البصري سحما بن هي    -92
 ما 1983  - الطبع  الللخو     -هال إحولء الةراث العرب     -المحمقأل حماي بن هبا المريا الايف     -المعرق الكبيرن ليطبراخ  سيوملك بن  حما   -93
 سؤسا  هال الشعب ليصحلي  ىالطبله  ىالفشرن الملهرة  -تحميقأل هكة ل  حما س ةلل همر -سعرق هي اك اله ن ليفللاب  إسحلق بن إبراهوق  -94
  - هسشق   - هال الفكر  -تحميقأل ها سلزك المبللكن سحما هي  حما هللا   -سغف  اليبيب هن كةب الهلليبن البن هشلم هبا هللا بن ي س   -95

 ما 1985 - لهس  الطبع  الا
هن(ن تحميقأل  ا ها هي     855المؤل أل بال الاين سحم ه بن  حما بن س س  العيف  )المة ي   المملصا الفح ي  ي  شرح ش اها شرىح اللفو ن   -96

 -م ن الملهرة  سحما يلخرن  ا ها  حما سحما ت ييق الا هاخ ن ها هبا العزيز سحما يلخرن الفلشرأل هال الاالم ليطبله  ىالفشر ىالة زين ىالةرج
 ما  2010 -هن   1431جمه لي  سصر العربو ن الطبع  الىل  

 هنا 1404 -بيرىت  -هال المعري    -تحميقأل سحما سيا كيالخ   -الميا ىالفحان ليشهرسةلخ  سحما بن هبا الكريق  -97
 الطبع  لىل ا  - الفلشرأل سؤسا  قرطب   -المحمقأل ها سحما لشله سللق   - سفهلج الاف  الفب ي ن البن تومو   حما بن هبا الحيوق  -98
الفلشرأل سحما هبا المحان صلحب المكةب  الايفو     -تحميقأل هبا الرحمن سحما هلملك    -الم ض هلتن البن الر زي هبا الرحمن بن هي    -99

 ما 1968  -هن 1388أل 3جن   -م 1966 -هن  1386أل  2ن 1جن  -الطبع  الىل    -بللمايف  المف لة 
المميك  العربو     -الريلض    -الفلشرأل  ض اء الاي     -المحمقأل هبا العزيز بن صللح الط يلك   -    حما بن هبا الحيوق الفب اتن البن تومو -100

 ما 2000هنن  1420 - الطبع  الىل    -الاع هي  
ن المعرىف الفظق الماةعذ  ي  تفاير غريب  لفلظ المهذ ن المؤل أل سحما بن  حما بن سحما بن سيوملك بن بطلل الركب ن  ب  هبا هللا -101

 ما   1988هن(ن هلاس  ىتحميق ىتعييقأل ها سصطف  هبا الحفوظ َسللِّقن الفلشرأل المكةب  الةرللي ن سك  المكرس ن هلم الفشرأل 633ببطلل )المة ي أل 
 ملتهرةن الطبع  الىل   ال  -الفعق الا ابغ ي  شرح الكيق الف ابغ لألسةلذ الزس شرين المؤل أل سعا الاين الةفةلزاخ ن الفلشرأل سطبع  ىاهي الفيا   -102
ليمراي   حما بن إهليس   -103 المحص لن  الم ج هن هي  سحما سع ض    - خفل:س الص ل ي  شرح  خزال   - تحميقأل هلهل  حما هبا  سكةب  

 ما 1995هنن 1416 -الطبع  الىل     -سصطف  البلز 
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 سصرا -المكةب  الة فوقو    -ميا هفااىي تحميقأل هبا الح -همن اله اسن ي  شرح جمن الر اسنن لياي ط  هبا الرحمن بن  ب  بكر  -104
 اآلايت القرآنيةفهرس 

 الصفحة  رقم اآلية  الس رة اآلية 
 مص  خص حص  مس خس حس جس مخ  جخ مح  جح﴿  

 ﴾    مضحط خض حض جض
 26 57 البقرة 

 26 63 البقرة  ﴾   ٍّ ٌّ ٰى﴿ 

 يك  ىك  مك  لك اك يق ىق ىفيف يث ىث﴿  
 ﴾   ىل مل

 26 73 البقرة 

 26 102 البقرة  ﴾   ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي﴿ 

 26 244 البقرة  ﴾  مئهئ خئ حئ جئ يي ىي﴿ 

 حض جض  مص خص حص مس  خس حس جس مخ﴿  

 حف  جف مغ  جغ  مع  جع مظ حط مض خض

 حل جل مك لك خك حك جك مق  مفحق خف

 ﴾    خل

 26 248 البقرة 

 22 254 البقرة  ﴾   ننىن  من زن رن مم ام يل ىل﴿ 

 22 255 البقرة  ﴾  خسمس حس جس مخ جخ مح جح﴿ 

 23 255 البقرة  ﴾   خضمض حض جض  مص خص حص﴿ 

 ﴾  حفخف  جف مغ جغ مع جع مظ حط﴿ 
 255 البقرة 

17 ،19  ،
21 ،23  ،

24 

 25 259 البقرة  ﴾     حئ جئ  يي ىي﴿ 

 مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح﴿  
 ﴾   مظجع  حط

 19 179 آل عمران

 خم حم جم  هل مل حلخل جل   مك لك خك حك جك﴿  
 ﴾    من خن حن جن مم

 19 20 يونس 

 مع  جع مظ  حط مض خض  حض جض مص خص حص  مس  خس حس جس مخ﴿  
 ﴾    مغ  جغ

 19 11-10 النمل 

 22 28 األنبياء  ﴾  نب مب زب رب يئ﴿ 

 26، 21 7 القصص  ﴾    مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿ 

 22 67 الزخرف  ﴾  مي زي ري ٰى ين ىن  نن  من﴿ 

 22 1 اجلن ﴾   مل خل﴿ 
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 الصفحة  رقم اآلية  الس رة اآلية 
 24 26 اجلن ﴾ خل حل جل مك لك  خك حك جك﴿ 

 1 27، 26 اجلن ﴾   خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك﴿ 

  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك﴿  
 مئ هي  مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن
 ﴾    مس هث مث هت مت هب مب هئ

 16 28-26 اجلن

 16 10 النمل  ﴾  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ﴿ 

 24 2 العصر  ﴾    خم حم جم يل ىل﴿ 
 فهرس األحاديث

 رقم الصفحة  الراوي احلديث 

 28  اا الشمس لق تحبس هي  بشرإك 

 30 هبا هللا بن همر البن صولهأل » تشها  خ  لس ل هللا؟« اا  اا قلل لس ل هللا 

ذكر لس ل هللا صي  هللا هيوت ىسيق الاجلل ذات غااة ي فض فوت  
 ىلين حة  ظففله ي  طل:ف  الف ااا

 31 الف اس بن سمعلك 

 فهرس األشعار
 ىاْسةَمرْت بهل الفَّ ى يأْلَمْت َهَصلَهل  

 
 عمل َقرَّ هيفًل بلإلَيل  الُمَاليِّرُ  

 
 

12 

 17 * سل كاُّ سل َيةمف   المرُء ُيْالِّكُت *

 َسل ُكاُّ َسل َيَةَمفَّ  الَمْرُء ُيْالْكتُ 
 

 

 َتْرري الر ِّيلُح بمل ال َتْشةه   
 

20 

َوللِّ َتاَّهِّ    َقْا َ ْصَبَحْت ُ مُّ ال ِّ
 

 َذْخًبل ُكيُُّت َلْق َ ْصَفنِّ َهَي َّ  
 

21 

 اَل َتْغُربِّ  َيل َشْمُس َحةَّ  َيْفَةهِّ  
 

لِّ الُمْصَطَف  َىلَِّفْريِّتِّ    َسْاحِّ  آلِّ
 

29 

 َىَ ْثفِّ  َهَفلَخكِّ إِّْك َ َلْهتِّ َثَفلَءُهقْ 
 

َْجيِّتِّ   يتِّ إِّْك َكلَك الُ ُق ُف لِّ  َ َخاِّ
 

29 

 ُلُج ُهكِّ َيْيَوُكنْ إِّْك َكلَك لِّْيَمْ َل  
 

 َهَذا الرُُّج ُع لَِّ ْييِّتِّ َىلَِّرْجيِّتِّ  
 

29 

 فهرس األعَلم 
 رقم الصفحة  العلم 

 15ن  13ن 11ن 1 ابن ال زير الوملخ 
 29 ابن عبلس

 30 ابن همر بن ال طل 
 21  ب  الفرق
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 رقم الصفحة  العلم 
 20  ب  حفوف  
 16  ب  هلشق
 30ن  29  ب  هريرة 
 29  م إسملهيا 
 30ن  29 الب للي 
 30ن  29 الةرسذي

 29 جريج الراهب
 16 الر يف 
 27 الذهب  
 16 الرازي 

 22ن 19ن  18ن  17ن 15ن 1 الزس شري 
 29 صهيب 

 20ن  15 هبا الملهر 
س   25 العالَّ

 25ن  11 هي  هيوت الاالم 
 16 الغزال 
 29 سايق

 هوامش البحث 
 

شظب1) جبا  ي   الظهراىين  هررة   )   ( سالي   هي   صفعلء  غر   شملل  حرلجن  بف   باله  تمريبلً 100سن  سةر  كيي   ىيكبيايل    .( 
(https://cutt.us/nszLiا) 
 (ا 6/272(ن ال  ء الالسن لها المرك الةلسن ) 2/81( يفظرأل البال الطللن بمحلسن سن بعا المرك الالبن ) 2)

 ا  39ابن ال زير ىآلؤه االهةملهي  صن (3)
 ا (202 -  201/ 1الع اصق ىالم اصق ) (4)
 المصال الالبقا  (5)
 ُيملُل ليرَُّجاِّ إِّذا َ قلَم بللمكلكِّ ىاْطَمَأكَّ ىاْجَةمن لت َ ْسُرُهأل َقْا َ ْلَم  َهصلُها (6)

ملٍل الب رسَّلح بُن حكوقا ىاخةي  ي  قل:ا هذا البيت؛ يمياأل لعبا لبت الايم ن ىيملل لايوق بن ثملس  الحفف ن ىقياأل ُسعم ُِّر بُن حِّ للِّق ن ىقيَا الط ِّ
 (ا 2/101(, ىسرمن السللل )40/140(ن تلج العرىس سن ج اهر الملس س )20/ 4يفظرأل هي اك اله  )

 (ا 2/92البال الطللن )  (7)
 (ا 45اخظرأل سماس  "الرىض البلسق" ) (8)
 (ن 91  -90/ 2يفظرأل البال الطللن ) (9)

 (ا 152إيللل الحق هي  ال يق )صأل  (10)
 ا (32سماس  "الرىض البلسق" )صأل   (11)
 (ا 4/100(ن إي لح المكف ك )677 برا العي م )صأل   (12)
 (ا 32كمل ي  سماس  "الرىض البلسق" )صأل  (13)
 ما 1997هن/1417لبفلكن بةحميق صالح بن سحما بن ه ي  ن الطبع  الىل ن  -طبعةت هال الكةب العيمو  بيرىت (14)
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 ا 2/91البال الطللن   (15)
 ا 28سصلهل الفكر اإلسالس  ي  الومنأل صنأل (16) 
 ( كةب ي قهل ي  ) (أل »)غيب( س لف إل  ال مير«ا17)

(ن  179  - 178(ن شرح تفقوح الفص ل )ص  95/ 1ص ل الباا:ن ي   ص ل الشرا:ن )(ن ي175  - 174/ 4البحر المحوط ي   ص ل الفمت )  (18)
 (ا 428تيقوح الفه م ي  تفقوح صوغ العم م )صأل 

ه أل  ب  هلشقن هبا الاالم بن سحما بن هبا ال هل  الربل: ن المعةزل ا سن شي ختأل  ب هأل  ب  هي ا سن تالسيذهأل ابن هلسة يتن ى حما   (19)
هن(ا يفظر ترجمةت ي أل   321ل بن المحانا سن سصففلتتأل العرضن ىالمال:ا العاكري ن الرلسن الكبيرا ىيلتتأل سف  ) بن ي س  الزلقن ىهال

 (ا 178/ 5(ن لالك الميزاك )94(ن طبملت المعةزل  )ص  327/ 12تلليخ بغااه )
(ن حلشو   2/261(ن الالل الي اسن ي  شرح جمن الر اسن )277شرح جمن الر اسن )صأل    (ن الغيث الهلسن223/ 1يفظرأل المعةما )  (20)

 (ا 2/5العطلل هي  شرح الرالل المحي  هي  جمن الر اسن )
 (ا 231  -230/ 1البرهلك ي   ص ل الفمت ) (21)
 (ا 2/125الماةصف  ي  هيق الص ل )  (22)
 (ا 2/518المحص ل ليرازي ) (23)
 (ا 5/2134يفظرأل خفل:س الص ل ي  شرح المحص ل )  (24)
 (ا 1/304(ن كش  السرال شرح  ص ل البزهىي )225يفظرأل الماةصف  )صأل  (25)
 (ا 2108/ 5(ن تمهيا الم اها بشرح تاهيا الف ا:ا )66/ 1(ن اليمح  شرح الميح  )2/700شرح الكلفو  الشلفو  ) (26)
 (ا 1/291لفح  ) (ن الص ل ي  ا1/258يفظرأل شرح الةاهيا ) (27)
 الملبت ه  الم ايق لرسق المصح ن ىي  الصان ) (أل »إخت«ا  (28)
 (ا 101(ن سغف  اليبيب هن كةب الهلليب )صأل 2/271يفظرأل همن اله اسن ي  شرح جمن الر اسن )  (29)
[ن ىق لتأل  157﴾ ]الفالءأل       اكلك يق  ىق  يف ىف يث ىث نث﴿  [ن ىق لتأل  78]البمرةأل  ﴾      جه ين  ىن من خن ىسن ذلك ق لت تعلل أل ﴿    (30)
 (ا 2/159[ا يفظرأل تفاير الطبري )20﴾ ]اليياأل    يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ﴿ 

 (ا 2/766(ن سشكا إهرا  المرآك لمك  )5/37يفظرأل إهرا  المرآك ليفحلس )  (31)
 ( ي  ) (أل »العم م«ا 32)

 (ا 403/ 1يفظرأل لىح البولك ) (33)
 (ا 480 -477/ 1(ن العما المفظ م ي  ال ص ص ىالعم م )1242  -4/1240اإلبهلج ي  شرح المفهلج ) (34)
 ) (ا سلقط سن( 35)

 (ا 469هذا البيت ليُمةفب ِّ ن يفظرأل هي اك الُمةفب ِّ  )صأل  (36)
 كةب هفاهل ي  الصاأل »هي «ن ى شلل إل   خهل خا  ا  (37)
 (ا 4/632تفاير الزس شري ) (38)

 سر خللق ليعلهة غير سمرىك باه ى الفب ةن يظهر هي  يا هبا ظلهر الصالحن سيةزم لمةلبع  خب  ُكي ِّ  بشريعةت سصح     الكراس ؛ ه (39) 
ا يفظرأل  بصحوح االهةمله ىالعما الصللحن ىه  ثلبة  بللكةل  ىالاف ن ى خكرهل المعةزل  ي  الرمي  ىسفهق الزس شرين ىإك كلك قا  قرَّ بهل بع هق

(ن شرح العمياة الطحلىي ن البن 162(ن  ص ل الاينن لرملل الاين الغزخ ي الحفف  )صأل 290/ 3(ن االهةصلم ليشلطب  )1/85الميا ىالفحا ) 
 (ا  2/392(ن ل اسن الخ ال البهو ن لمحما بن  حما الافلليف  )2/745 ب  العز الحفف  ) 

لن ىكراسلت الىلولء لاللكل:  الطبرين  يفظر ي  هذا سل ُ ل ِّ  سن ُسصفَّفلت ي  كراسلت الىلولء؛ سلاأل كر  (40) اسلت الىلولء لب  سحما ال الَّ
 (ا 4/150ىيفظرأل اإلخصلف فومل ت مفت الكشلف سن االهةزالن لحما بن المفير )

ب ي  اآلي  يريا الم ل بأك خف  اإلظهلل ليغيب إك قيفلأل إخت لوس بعلمٍ ن يف  هذا إبطلل سذهبت؛ ىذلك إلسكلك حما الكالم هي   ك الغي  (41)
 خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ﴿  غيب س ص صن ىه  العيق ب قت ىق ع القولس ن يؤكا هذا الةأىيا  خت تعلل  إخمل ذكر هذه اآلي  هميب ق لتأل  
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﴾  يأل ىقت ىق ع القولس       خل حل جل مك لك  خك حك جك﴿  [ يعف أل ال  هلي ىقت ىق ع القولس ن ثق قلل بعاهأل  25﴾ ]الرنأل      مق حق مف
﴾ ]الفرقلكأل      يث ىث  نث مث زث رث يت ىت﴿  سن الغيب الذي ال ُيظهره هللا لحا إال سن الت   سن لس ل بشري  ى سيك ن ىقا قللأل  

 (ا 30/678[ن ىال شك  ك المال:ك  يعيم ك ي  ذلك ال قت قولم القولس ا يفظرأل تفاير الرازي )25
ي  ىقا يمللأل إك المراه إيلهة سيب العم من ال هم م الايبن فوك ك المعف  خف  هيق جمون الغيب ال خف  هيق ش ء سن الغيبن قلل الةفةلزاخ   

(أل »ال اسةفلع حيفئذ ي  جعا الغيب ليعم م؛ لك ك اسق الرفس الم لف بمفزل  المعرَّف بللالمن سومل ىقا كلك ي   77- 76/ 5شرح المملصا )
 سصاًلان ىيك ك الكالم لايب العم من  يأل ال يطين هي  كا غيبت  حًاان ىه  ال يفلي  اطالع البعض هي  البعض«ا الصا
 ( بعاهل ي  ) (أل »ال جت«ا 42)
 [ا 342( ] /43)

 (ا 4/633تفاير الزس شري ) (44)
 ( ي  ) (أل »آيلت«ا45)

 (ا 2/337تفاير الزس شري ) (46)
 الملبت ه  الم ايق لرسق المصح ن ىي  الصاأل »إخت«ا  (47)
﴿  [ن  157﴾ ]الفالءأل       اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث﴿  [ن ىق لتأل  78﴾ ]البمرةأل      جه ين ىن من خن ﴿  ىسن ذلك ق لت تعلل أل    (48)
 (ا 2/159[ا يفظرأل تفاير الطبري )20﴾ ]اليياأل    يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ
 ( ي  ) (أل »لسلالتت«ا 49)
 ) (أل »ىه «ا ( ي  50)
 ( ي  ) (أل »يحفظ خت«ا 51)

 (ا 10/506(ن الال المص ك ي  هي م الكةل  المكف ك )30/679يفظرأل تفاير الرازي ) (52)
 ( ي  ) (أل »ذكرخل«ا53)
 ( بعاهل ي  ) (أل »سل«ا 54)

 (ا6/375(ن تفاير الفوالب لي )6/73يفظرأل تفاير الامعلخ  ) (55)
 ( ي  ) (أل »سن«ا 56)

 (ا 130/ 3(ن كش  السرال شرح  ص ل البزهىي )151 - 150يفظرأل تم يق الهل ن لياب س  )صأل  (57)
 ( ي  ) (أل »عالسهق«ا 58)

 (ا54يزس شرين لاعا الاين الةفةلزاخ  )صأل ل (ن الفعق الا ابغ ي  شرح الكيق الف ابغ 4/21يفظرأل لبون البرال ىخص ص الخولل ) (59)
 ( ي  ) (أل »العم م«ا 60)

 (ا 2/96(ن اإلبهلج ي  شرح المفهلج )4/89البحر المحوط ي   ص ل الفمت ) يفظرأل (61)
 ( ي  ) (أل »جلز«ا 62)
 ( ي  ) (أل »يشةه «ا63)

 سبق ت ريرتا (64)
بلك هي  شرح الشم خ  )265يفظرأل سغف  اليبيب هن كةب الهلليب )صأل  (65)  (ا 1/107(ن حلشو  الصَّ
 ( 284هال:ا اإلهرلز )صأل  (66)
 (ا88- 86يفظرأل الةي وص ي  هي م البالغ ن ليمزىيف  )صأل  (67)
«ا  (68) ا   كةب  سلسهل ي  حلشو  الصاأل »عذان سُشكِّا ي  الم«ن ىلعا الص ا أل »ُعاُّ سلل  لق َيحِّ
 ( 359/ 1(ن خزاخ  اله ن ليبغااهي )1/85(ن الكةل ن لايب يت )256هذا البيت لب  الفرق العري ا يفظرأل هي اخت )صأل   (69)
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َي ْ   (70) « ىَخْصبِّتن ىلهَّ الشَّ َيْ بين ىابن سللك ي  بيت  ب  الفرق بأخت ال يرق ي  المعف  بين َلْينِّ »ُعا  بين هي  ابن  قلل ابن هشلمأل »صرَّح الشَّ
ملصا  (ن الم1/442(ن شرح الرض  هي  الكلفو  )265 ب  العلفو ؛ إذ زهق  ك بيفهمل يرًقل«ا يفظرأل سغف  اليبيب هن كةب الهلليب )صأل  

 (ا 1704/ 4الفح ي  ي  شرح ش اها شرىح اللفو  )
 (ا 257(ن غلي  السلخ  ي  تفاير الكالم الربلخ  )صأل  30/678يفظرأل تفاير الرازي ) (71)
 ﴾«ا   حق مف﴿ ( بعاه ي  ) (أل »72)

 (ا 77- 5/76يفظرأل شرح المملصان ليةفةلزاخ  ) (73)
 ( ي  ) (أل »الذي«ا 74)
 ﴾«ا  جك مق حق مف﴿ ( بعاه ي  ) (أل »75)
 [ا 343( ] /76)

 الصاا  سلقط سن (77)
 (ا 3/496(ن تفاير الرازي )192/ 1(ن تفاير الملترياي )525ن 4/524يفظرأل تفاير الطبري ) (78)
 بعاهل ي  الصان ) ( زيلهةأل »ي «ا  (79)
 ﴾«ا  خض حض جض  مص  خص حص﴿ ( بعاه ي  ) (أل »80)

 (ا 105(ن اإلشللات اإللهو  إل  المبلحث الص لو  )صأل 2/224يفظرأل البرهلك ي  هي م المرآك ) (81)
 ( ي  ) (أل »ُسفزَّل«ا 82)

﴾ن احةرفل     حف  جف مغ جغ  مع جع  مظ حط﴿  سعف  هذاأل  خَّل إذا سشيفل هي  ق ل الزس شري ىجئفل هي  آي  الكرس  ىييهل ق لت تعلل أل    (83)
تِّ بعض خيمت سن غير  إل  تماير اسةلفلءين ي  اآلي ؛   لك سذهبت قصر هيق الغيب هي  الرُّسان ي جب صرف اآلي  هن ظلهرهل بلسةلفلء إْطاَلهِّ

 الرُّسان ىاسةلفلء ذلك الُمطَين هيوت بك خت سن غير الغيبا
 (ا 1/300تفاير الزس شري ) (84)
 ( ي  ) (أل »ظلهر هذا«ا 85)

 كةب  سلسهل ي  حلشو  الصاأل »ُسشكِّا ي  الم«ا  (86)
 ( ي  ) (أل »ىإضملل«ا 87)
 ( ي  ) (أل »خمال«ا 88)

 (ا50/ 3(ن المحص ل ليرازي )189/ 1يفظرأل  ص ل الارخا  ) (89)
 (ا 253/ 18(ن سرم ع الفةلىى )4/271يفظرأل البحر المحوط ي   ص ل الفمت ) (90)
 كذا ي  الصان ىلعا الص ا أل »ىإسل«ا  (91)
 ي  ) (أل »ىسن  هله«ا ( 92)
 ( ي  ) (أل »يممةفن«ا 93)
 ( ي  ) (أل »هللق«ا 94)
 [ا 344( ] /95)

 (ا 23/291يفظرأل تفاير الرازي ) (96)
 ) (ا سلقط سن ( 97)
 ( ي  ) (أل »ىإذا«ا 98)
 ( بعاهل ي  ) (أل »ثق«ا 99)
 ( بعاهل ي  ) (أل »سن«ا 100)
 ( ي  ) (أل »ت ةص«ا 101)
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 (ا 6/655(ن المحكق ىالمحوط الهظق ) 329/ 9الر ِّع ن سن الرَّعلع  ىه أل ال ع ا يفظرأل تهذيب اليغ  ) (102)
 ( ي  ) (أل »لين«ا 103)
 ( ق لتأل »ساةيزم هين« ي  ) (أل »ياةيزم لين«ا 104)
 ( ي  ) (أل »ىسة اترات«ا105)

أل    (106) با سن   - هفل هللا هفت-ل ي هق ذلك كالم المؤل   الكراسلت ال تفحصر ي  هي  ىذليةت لض  هللا هفهقن كمسذهب  ها الاف   كَّ
الصحلب  سن هق  ي ا سن هي  ىسن بفوتن ىكلخت لهق كراسلت سشه لةن با ىكلخت الكراسلت لمن هق هىخت ي  الف ا سن الصحلب  ىسن بعاهقن 

راسلت الىلولء ىي يهق« هفا الف ىي ي   ىهذا سعرىف سشه ل هفا  ها الاف  ىالرمله  بال خالفن ىسوأت  فومل بعُا إحلل  المؤل  إل  »بل  ك
(ن ىقا ذكر ي  البل  كراسلت  ب  بكر الصايقن ىهمر بن ال طل ن ىسعا بن  ب  ىقَّلصن ىسعيا 421  -415عةلبت ليلض الصللحين )صأل 

 بن زيان ىهبا هللا بن َحَرامن ىُ سيا بن ُح يرن ىعبَّله بن بِّشرن ىهلصق بن ثلبتا
( بعا  ك سلق الق ال بأسلخياهلأل »ىال بولك هفاخل سن ال جت الذي يصح سن قبيت البولك هي  اسق قل:ا 4/581) قلل الطبري ي  تفايره (107)

ا ذلك«ن  ذلكن ىجل:ز  ك يك ك ذلك هزيًران ىجل:ز  ك يك ك إلسولن ىال حلج  بفل إل  سعري  اسمتن إذ لق يكن الممص ه بلآلي  تعريف ال يق اسق قل:
(أل »ىي  الذي سر هييهل ثالث   ق ال؛  حاهلأل  خت هزير؛ قللت هي  بن  ب  طللب ى ب العللو  ىهكرس   309/ 1الماير )  ىقلل ابن الر زي ي  زاه

اي ىسملتاا ىالللخ أل  خت  لسولء؛ قللت ىهب ىسرلها ىهبا هللا بن هبيا بن هميرا    ىسعيا ابن جبير ىخلجو  بن كعب ىقةلهة ى ال حلك ىالاُّ
﴾  يأل كوف يحييهل؟! يإك قيفلأل إك هذا الرجا خب ن       حئ جئ يي ىي ني﴿   ي  البعث؛ ُخما هن سرلها  يً لااان  ىاللللثأل  خت لجا كلير شكَّ 

 «ا يه  كالم َسن ُيؤثِّر  ك يرى كوفو  اإلهلهة  ى ياةه لهل فوعظق قالة هللان ىإك قيفلأل إخت كلك لجاًل كليًرا يه  كالم شلكن ىالىل  صح
 ﴾«ا    مل يك﴿ ( ق لتأل »لعيهق يعمي ك« ي  ) (أل »108)

شوخ اإلسالم ابُن تومو  يملل ي  كةلبت   ىالصحوح الذي لجحت المحمم ك  خت ال يشةرط ذلكن قللألهذا سن شرىط المةكيمين ليمعرزةن    (109)
تن  (أل »تبيَّن  خَّت لوس سن شرط هال:ا الفب ة؛ ال اقةراخت باه ى الفب ةن ىال االحةرلج بتن ىال الةحاي بللملان ىال تمرين سن ي للف605/ 1الفُّب ات )

هن هذا    با كاُّ هذه الس ل قا تمن ي  بعض اآليلتن لكن ال يرب  كَّ سل ال يمن سعت ال يك ك آي ن با هذا إبطلل  لعلر آيلت الخبولء؛ ل ي هل
 (ا 144الشرط«ا ىيفظرأل سعللج الماس ي  ساالج سعريت الففس )صأل  

 [ا 345( ] /110)
 ( ي  ) (أل »ىكذلك«ا 111)

 (ا 130البن حرر الهيةم  )صأل يفظرأل الفةلىى الحايلو ن  (112)
(أل »قلل بع هقأل هذه ال اقع  إخمل ىقعت ي  زسلك إهليس هيوت الاالم؛ لخهمل إذا كلخل سيكين خزال 3/632قلل الرزاي ي  تفايره )  (113)

 بص لة البشر لهذا الغرضن يال ُباَّ سن لس ل ي  ىقةهملن لوك ك ذلك سعرزة لت«ا
 (ا 5/13لزاخ  )يفظرأل شرح سملصا الكالمن ليةفة (114)
 كةب  سلسهل ي  حلشو  الصان ) (أل »يل:اة ي  إثبلت الكراسلت«ا (115)
ا ىقياأل  قبا ظه لهن كللف ل الذي كلك ي  جبين آبلء خبي ِّفل    هذا سن المرلزن ىه  ي  االصطالحأل سل يظهر سن ال  الق هن الفب     (116)

قبا الفب ة سن  سر خللق ليعلهةن ىقياأل إخهل سن قبيا    ه  سل يصال سن الفب   إحااث  سر خللق ليعلهة هال هي  بعل  خب  قبا بعلةتا ىقياأل  
 (ا16(ن الةعريفلت )صأل399/ 1الكراسلت؛ يإك الخبولء قبا الفب ة ال يمصرىك هن هلج  الىلولءا يفظرأل  سلس البالغ  )

 (ا 217ن 8/209(ن تفاير الرازي )1/361هذا ق ل المعةزل  الذين يفكرىك كراسلت الىلولءا يفظرأل تفاير الزس شري ) (117)
 ( ي  ) (أل »صاقهق«ا 118)

 (ا 167(ن الةمهيا ي  ت ريج الفرىع هي  الص ل )صأل 3/23يفظرأل اإلحكلم ي   ص ل الحكلم لآلساي ) (119)
 (ا 421  -415فظر ليلض الصللحين )صأل ه  بل  كراسلت الىلولء ىي يهقا ي (120)

ي  سفهلج الاف     - لحمت هللا-خلقش لىايلتت ىطرقت شوخ اإلسالم ابن تومو   ؛  لض  هللا هفهق  ىله هذا الحايث هن جمله  سن الصحلب   )121(
ِّ َسْعُي م  َيْ ُا َهيِّ ٍ  َىىِّاَلَيُةُت هللَِِّّّ َىهُ ؛ يأثبت ضعفهل جموعًلن يمللأل "  198إل     164الرزء الللسن سن صفح   ْفَا َّللاَّ ِّ اْلَحْماُ -  ُي ُّ َسْفزَِّلةِّتِّ هِّ ْن ُطُرٍق    -َىهللَِّّ سِّ

ْاُقتُ   نَثلبَِّة ٍ  ٍ  َىاَل إَِّل  َسل اَل ُيْعَيُق صِّ ن اَل ُيْحَةلُج َسَعَهل إَِّل  َكذِّ ْيَق اْلَومِّيفِّ َّ يثِّ َيْعَيُم َك َ كَّ َهَذا    " اااا َ َيلَهْتَفل اْلعِّ ْيقِّ َىاْلَمْعرَِّي ِّ بِّلْلَحاِّ ْن  َْهاِّ اْلعِّ اْلُمَحم ُِّم َك سِّ
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يَث َكذِّ   َسْ ُض ع ن َكَمل َذَعَرُه ابْ  ىَك ا  حة  قلل ي  آخر كالست هن الحايثأل "ُن اْلَرْ زِّي ِّ يِّ  كَِّةل ِّ " اْلَمْ ُض َهلتِّ "اْلَحاِّ َىَسل:ُِّر ُهَيَملءِّ اْلُمْايِّمِّيَن َيَ هُّ
َزاتِّ الفَّبِّ  ِّ   ْن ُسْعرِّ  سِّ

وًحل; لَِّمل فِّوتِّ ْلُا َهَذا َصحِّ يَي ِّ هَ   -َصيَّ  َّللاَُّ َهَيْوتِّ َىَسيََّق    -َ ْك َيُك َك سِّ يُزىَك َىَي ِّ بُّ َخُت َىَيَةَ لَّْ َخُتن َىَلكِّفَُّهْق اَل َيْاَةرِّ يَن ُيحِّ ن َهَي  الَّذِّ يِّ ٍ 
َيلَخ ً  ىُه هِّ ن َيَرهُّ يَق بِّلْلَكذِّ ِّ ىال الص   ك جمون طرق الحايث سن جه  اإلسفله ضعوف ن يه  ال ت ي  سن سةرىك  ى ضعوف  ى سره ل  ى ا"الةَّْصاِّ
   (ا198  -164/ 8  المةن يفوت اخةالف كلير بيَّفت شوخ اإلسالم ي  سفهلج الاف  )غلٍل ي  الةشوُّنا ى سل سن جه

 ( 225/   1(ن ىتي وص المةشلبت لي طيب )323/  1(ن ىالبااي  ىالفهلي  البن كلير )356/   1ىيفظر  ي ًلأل الم ض هلت البن الر زي )
 (ا 15/59سير  هالم الفبالء ) (122)
 الذي ي  المطب ع سن الايرأل »إذ«ا  (123)
 الذي ي  المطب ع سن الايرأل »ىق يك«ا (124)
 ما 2000 -هن   1423هنن ىالكةل  َطَبعةت سكةب  سركز بال العيم  اللملي  بصفعلء سف   652ه  كةل أل الحاا:ق ال لهي  سف   (125)
 (ا 103-1/31يفظرأل الحاا:ق ال لهي  )  (126)
 (ا 3005كةل  الزها ىالرقل:قن بل  قص   صحل  الخاىه ىالالحر ىالراهب ىالغالمن لققأل ) (ن4/2299صحوح سايق ) (127)
 (ا 3340(ن  ب ا  تفاير المرآكن بل  ىسن س لة البرىجن لققأل )5/294سفن الةرسذي ) (128)
 (ا3362(ن كةل   حلهيث الخبولءن بل ن لققأل )4/142الب للي ) (129)
(ن كةل  165/ 4(ن ىي  )1206ما ي  الصالةن بل  إذا ههت الم ىلاهل ي  الصالةن لققأل )(ن  ب ا  الع2/63صحوح الب للي )  (130)

 (ا 3436﴾ن لققأل )     ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿  حلهيث الخبولءن بل  ق ل هللا 
 (ا 2550كةل  الف ل:ان بل  تمايق بر ال الاين هي  الةط ع بللصالة ىغيرهلن لققأل )  (ن4/1976صحوح سايق ) (131)
(ن كةل  الذكر  4/2099(ن ىسايق ) 2215(ن كةل  البي عن بل  إذا اشةرى شيًئل لغيره بغير إذخت يرض ن لققأل )3/79 خرجت الب للي )  (132)

 (ا 2215لة سا بصللح الهمللن لققأل )ىالاهلء ىالة ب  ىاالسةغفللن بل  قص   صحل  الغلل اللالث  ىا
(أل  519/ 1(ن ىقلل ابن كلير ي  البااي  ىالفهلي  )2496(ن  ب ا  صف  القولس  ىالرقل:ق ىال لعن بل ن لققأل )239/ 4سفن الةرسذي )  (133)

ان ىي  إسفلهه خظرن يإكَّ سعًاا هذا قلل  ب  حلتقأل ال  هريت إال بحايث ىاحان ىىثَّمت ابن   حبلكن ىلق يرى هفت س ى هبا هللا بن  »حايث غريب جاًّ
(ن كةل   2275/ 4(ن ىصحوح سايق )3464(ن كةل   حلهيث الخبولءن بل  سل ذكر هن بف  إسرا:يان لققأل )4/171صحوح الب للي )  (134)

 (ا 2964الزها ىالرقل:قن لققأل )
 (ا 2291غيرهلن لققأل )(ن كةل  الكفلل ن بل  الكفلل  ي  المرض ىالاي ك بللبااك ى 3/95صحوح الب للي ) (135)

 ( كةب  سلست ي  حلشو  ) (أل »ذكره الحلعق ي  الماةالك«ا 136)
(ن كةل  الفةنن بل  ذكر  9/60(ن ى)1879(ن كةل  ي ل:ا المايف ن بل  ال ياخا الاجلل المايف ن لققأل ) 22/ 3 خرجت الب للي )  (137)

  ي  صف  الاجلل ىتحريق المايف  هيوت ىقةيت المؤسن ىإحول:تن لققأل  (ن كةل  الفةن ى شراط الاله ن بل4/2256(ن ىسايق ) 7127الاجللن لققأل ) 
 (ن سن حايث  ب  سعيا ال الي لض  هللا هفتا 2938)

(ن كةل  الرفل:زن بل  إذا  سيق الصب  يملت ها ُيصيَّ  هيوت ىها يعرض هي  الصب  اإلسالم؟ لققأل  2/93سفهل سل  خرجت الب للي )  (138)
(أل  ك هبا هللا بن همرن  خبره  ك همر بن 2924ل  الفةن ى شراط الاله ن بل  ذكر ابن صولهن لققأل )(ن كة4/2244(ن ىسايق )1354)

ي  لهط قبا ابن صوله حة  ىجاه ييعب سن الصبولك هفا  طق بف  سغلل ن ىقا قلل  ابن صوله ي سئذ الحيقن    ال طل  اخطيق سن لس ل هللا  
البن صولهأل » تشها  خ  لس ل هللا؟« يفظر إلوت ابن صولهن يمللأل  شها    قلل لس ل هللا    ظهره بياهن ثق  ييق يشعر حة  ضر  لس ل هللا  

ن ىقللأل »آسفت بلهلل ىبرسيت« ثق قلل لت لس ل هللا  أل  تشها  خ  لس ل هللا؟ يري ت لس ل هللا   خك لس ل السيينن يملل ابن صوله لرس ل هللا  
 كلذ ن يملل لت لس ل هللا  أل »سلذا ترى؟« قلل ابن صولهأل يأتيف  صلهق ى  أل »خيط هيوك السر« ثق قلل لت لس ل هللا  أل »إخ  قا خبأت

أل »اخاأن يين تعاى قالك« يملل همر بن ال طل أل ذلخ ن يل لس ل هللا  ضر  هفمتن لك خبيًئل« يملل ابن صولهأل ه  الاُّخن يملل لت لس ل هللا  
 هيوتن ىإك لق يكفت يال خير لك ي  قةيت«ا أل »إك يكفت يين تايط  يملل لت لس ل هللا 

(ن كةل  الفةن ى شراط الاله ن بل  ذكر الاجلل ىصفةت 4/2250ىله ي  الماوح الاجلل  حلهيث كليرة؛ سن  جمعهل سل  خرجت سايق )  (139)
جلل ذات غااة ي فض فوت ىلين  سيق الا»ذكر لس ل هللا صي  هللا هيوت ى   (ن هن الف اس بن سمعلك لض  هللا هفتن قللأل2937ىسل سعتن لققأل )
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ففله حة  ظففله ي  طل:ف  الف ا ييمل لحفل إلوت هرف ذلك ييفل يملل سل شأخكق ؟ قيفل يل لس ل هللا ذكرت الاجلل غااة ي ف ت فوت ىليعت حة  ظ
لسرؤ حروج خفات وهللا خيوفة  ي  طل:ف  الف ا يملل غير الاجلل  خ يف  هيوكق إك ي رج ى خل فوكق يأخل حرورت هىخكق ىإك ي رج ىلات فوكق ي

هي  كا سايق إخت شل  قطط هيفت طليئ  كأخ   شبهت بعباالعزى بن قطن يمن  هلكت سفكق ييومر  هيوت ي اتح س لة الكه  إخت خللج خي  بين 
ك ي سل ي م كاف  ىي م كشهر ىي م  الشلم ىالعراق يعلث يميفل ىهلث شملال يل عبله هللا يلثبة ا قيفل يل لس ل هللا ىسل لبلت ي  اللض ؟ قلل  لبع  

 ىسل إسراهت  عرمع  ىسل:ر  يلست كأيلسكق قيفل يل لس ل هللا يذلك الي م الذي كاف   تكفيفل فوت صالة ي م ؟ قلل ال اقالىا لت قاله قيفل يل لس ل هللا
وأسر الاملء يةمطر ىاللض يةفبت يةرىح هييهق ي  اللض ؟ قلل كللغيث اسةابرتت الريح فوأت  هي  الم م يياه هق ييؤسف ك بت ىياةريب ك لت ف

سللحةهق  ط ل سل كلخت ذلا ى سبغت ضرىهل ى ساه خ اصر ثق يأت  الم م يياه هق ييرهىك هيوت ق لت ييفصرف هفهق فوصبح ك سمحيين لوس 
لجال سمةيئل شبلبل فو ربت بللاوف   بأيايهق ش ء سن  س الهق ىيمر بلل رب  فوم ل لهل  خرج  كف زك يةةبعت كف زهل كوعلسيب الفحا ثق ياه 

شرق     فومطعت جزلةين لسو  الغرض ثق ياه ه فومبا ىيةهيا ىجهت ي حك يبيفمل ه  كذلك إذ بعث هللا الماوح ابن سريق ييفزل هفا المفللة البو لء
لؤ يال يحا لكلير يرا ليح خفات إال هسشق بين سهرىهتين ىاضعل كفوت هي   جفح  سيكين إذا طأطأ ل ست قطر ىإذا ليعت تحال سفت جملك كلليؤ 

سلت ىخفات يفةه  حيث يفةه  طريت فوطيبت حة  يالكت ببل  لا فومةيت ثق يأت  عوا  ابن سريق ق م قا هصمهق هللا سفت فوماح هن ىج ههق  
مةللهق يحرز عبلهي إل  الط ل  ىيحاثهق بالجلتهق ي  الرف  يبيفمل ه  كذلك إذ  ىح  هللا إل  عوا  إخ  قا  خرجت عبلها ل  ال يااك لحا ب

سلء    ىيبعث هللا يأج ج ىسأج ج ىهق سن كا حا  يفاي ك فومر  ىا:يهق هي  بحيرة طبري  فوشرب ك سل ييهل ىيمر آخرهق فوم ل ك لما كلك بهذه سرة
 عوا  ى صحلبت ييرسا هللا  ىيحصر خب  هللا عوا  ى صحلبت حة  يك ك ل س الل ل لحاهق خيرا سن سل:  هيفلل لحاكق الي م ييرغب خب  هللا 

هييهق الفغ  ي  لقلبهق فوصبح ك يرس  كم ت خفس ىاحاة ثق يهبط خب  هللا عوا  ى صحلبت إل  اللض يال يراىك ي  اللض س ضن شبر 
هللا ثق يرسا هللا   إال سأله زهمهق ىخةفهق ييرغب خب  هللا عوا  ى صحلبت إل  هللا ييرسا هللا طيرا كأهفلق الب ت يةحميهق يةطرحهق حيث شلء

سطرا ال يكن سفت بيت سال ىال ىبر فوغاا اللض حة  يةركهل كللزلف  ثق يملل لأللض  خبة  ثمرك ىلهي بركةك يي سئذ تأعا العصلب  سن  
سن الفلس ىاليمح     الرسلخ  ىياةظي ك بمحفهل ىيبللك ي  الرسا حة  إك اليمح  سن اإلبا لةكف  الفئلم سن الفلس ىاليمح  سن البمر لةكف  المبيي 

سن الغفق لةكف  الف ذ سن الفلس يبيفمل هق كذلك إذ بعث هللا ليحل طيب  يةأخذهق تحت آبلطهق يةقبض لىح كا سؤسن ىكا سايق ىيبم  شرال 
 الفلس يةهللج ك ييهل تهللج الحمر يعييهق تم م الاله «ا 

مرال هي  المعللض  ي  ال صلما ىقياأل ه  الةملهي ي  السر ىل  تبين  الي ِّرلج قياأل ه  الةملهي ي  ال ص س  ىتط ييهلن ىقياأل االسة  (140)
 (ا6/179(ن تلج العرىس ) 1/221ال طأا يفظرأل الفظق الماةعذ  ي  تفاير غريب  لفلظ المهذ  )

 ) (ا سلقط سن( 141)
فب ي  هي  صلحبهل  ي ا  سن الهررة ال  1038( بعاهل ي  ) (أل »ىذلك ي  ي م الحا ثلخ  هشر شهر لس لك المعظق سن شه ل سف   142)

اءة«ا الصالة ىالةايوقن ىال ح ل ىال ق ة إال بلهلل العي  العظوقن ىصي  هللا هي  سياخل سحما ىآلت ىسيق«ا ىكةب  سلسهل ي  الحلشو أل »بيغ قر 
/ [346 ] 

 كةب  سلست ي  حلشو  الصاأل »بيغ سملبي  هي  يا كلتبتأل  حما بن سحمان ىيمت هللا«ا  (143)


