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 مقدمت
احلمػػهلل ر  ب ااملػػوبه نسػػػو نصػػ مله نن ػػى  ننصػػػىد خىػػخل قػػ هللنو  مػػػهلل  ػػ  ا ىػػػ  

 ، ..أمجمله

 وبعد
أجوز قػراةة سصػن نااآػرعف خىػخل ا  اػر نااآوػه  أن ىوػة يف اارد خىخل من  فهذه  قواة

اجمل ػيسن قػراةة ااآػرعف نسػ   ثهاب ااآراةة إا و اخ آودا نفملػو اػو،  ػن خنػهاف ااػرد ابوػه خىػخل
 .خىخل ا  ار نااآوه  نإىهللاة ثهااو اؤلمهات

 نار من ن اة ااآ هلل نىه سههللي ااصو ل
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القبىرحكم قراءة القرآن على : املضألت األوىل
نمهو: ،ا  ىف ااملىموة يف ابصأاة خىخل قهاه

بش ي  ب ن وهشيم أحمد، عن ورواية   حنيفة، أبي وقَ ْول   ،القول األول: للمالكية
ذل    ألن وذل    ك  ، ، المس  ةلة ه     ي  ي نفس    الش  ايعي ع  ن يحف    وال وغي   هم،

 .اءة على القب ال تش ع الق   ، والقول(1)بدعة عند  كان

:ألاول نصوص القول 

 ألنػو قػوالبل  محػية أيب اسػن قػ هللي ننآىهو ااآرب خىخل ااآراةة كراىة مواك مذىب -ٔ
 إىل األمػػر فػلؿ ااآػرعف يف سوا ػهللسر مكىفػهف نحنػن اآػػها نمػواا هلػد ق ػل ف مػو سػوا فكر مكىفػهف
.(ٕ)مطىآو ااكراىة يف صرسح فهذا. ااملمىه أحهلل إقآوط

.(ٖ) تكره  حن فة أيب خنهلل ااآوه  يف ااآرعف قراةة -ٕ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اق اوة اا راط ابص آ د بخوافة أصػاوب احاػ د: تآػ  ااػهللسن أسػه ااملوػوب أمحػهلل سػن خوػهلل احلىػ د  (ٔ)
ىػػ( ٕٛٚسن خوهلل ااصبلـ سن خوهلل ار سن أيب ااآوقد سن  مهلل اسن ت م ة احلراين احلنوى  ااهللمشآ  )ت 

طوملة: ااصوسملة، ( ا آ : نوصر خوهلل ااكرمي ااملآل،اانوشر: دا  خومل ااك ب، س نت، اونوف، اإٗٙ/ٕ)
 ـ.ٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔ

مػػػنح احى ػػػل شػػػرح :  ػػػر  ى ػػػل:  مػػػهلل سػػػن أمحػػػهلل سػػػن  مػػػهلل خىػػػ  ، أسػػػه خوػػػهلل ار ابػػػواك  )ت  (ٕ)
ـ، شػرح ا رشػ  ٜٜٛٔىػػ/ٜٓٗٔسػ نت، تػو سا اانشػر:  –( اانوشر: دا  اافكػر ٜٓ٘/ٔىػ()ٜٜٕٔ

ة ااكػػػربأل األم سػػة سوػػػهالؽ اانوشػػػر: ابطوملػػ (ٖٚٔ/ٕخىػػخل :  ػػر  ى ػػػل: أسػػه خوػػػهلل ار  مػػهلل ا رشػػ  )
 س نت. –ىػ، نَصّه هتو: دا  اافكر اىطووخة  ٖٚٔٔم ر، ااطوملة: ااثون ة، 

ا ػػ ا ااربىػػوين يف اافآػػو اانملمػػوين فآػػو اإلمػػوـ أيب حن فػػة   ػػ  ار خنػػو: أسػػه ابملػػو  سرىػػوف ااػػهللسن  (ٖ)
( ا آ : خوهلل ٖٔٔ/٘ىػ( )ٙٔٙ مهد سن أمحهلل سن خوهلل اامليسي سن خمر سن َموَزَة ااوخو ي احلنف  )ت 

 -ىػػػ  ٕٗٗٔاونػػوف، ااطوملػػة: األنىل،  –ااكػػرمي قػػوم  احنػػهللي، اانوشػػر: دا  ااك ػػب ااملىم ػػة، سػػ نت 
ـ. ٕٗٓٓ
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 يف ااملكػػػػػهؼ ساػػػػػوى  خكػػػػػهؼ، ألنػػػػػو ااآرب خىػػػػػخل ااآػػػػػراةة سنكػػػػػر أمحػػػػػهلل نكػػػػػوف -ٖ
   سواآرب، ابصوجهلل

 .(ٔ)سهللخة: نخنو ....ااصىف نخومة نمواك حن فة أليب نفوقًو سكره،: نخنو

 يف   ػ  نال أفاػل، ااآوػه  خنػهلل ااآػراةة أف ابمل ػربسن ااملىموة من أحهلل سآل نمل -ٗ
، نقن يف خنهلله ااآراةة كوخ  ود منهد، أحهلل خنهلل اختواىو : قػوؿ اا ػ وـ أن ااػذكر، أن مملىػـه
 أجػػر نال ااصػػىف، افملىػػو اب ػػن نفػػ  ناػػه سهللخػػة، ف هػػو اىآػػراةة ناػػه خنػػهلله اب ػػوحف ناختػػوا
. ااآػو ئ سملػهلل إاا مػو دنف سصػموخهو سن فػ  إنػو: قػوؿ نمػن كمصػ م ، خنهلله، سواآراةة اىم ن

 .(2)ائلمجوع :واف سوطل، فآهاو

 :أصحاب ه ا القول بما يليواستدل   
ثُكد أاَل ": قوان  خوالشة خن -ٔ .. سىػخل: قىنػو ، ار  قػهؿِ  نخػن خّنِّ  أَُحهللِّ
 أىػلِ  خىػخل ااصَّػبلـُ : قػه : قوؿ ار؟  قهؿَ  سو هلد أقهؿُ  ك ف: قْىنُ : قوان: نف و احلهللسث،

سو ِ  ْصػػىمَه، ابػػنمنهَ  مػػن ااػػهللِّ
ُ
ْصػػ َػْآهللمهَ  ارُ  نسػَػػْرَحدُ  ناب

ُ
ْصػػَ ْأ رسَن، ِمنَّػػو اب

ُ
 ار شػػوةَ  إف نإنَّػػو ناب

 .(ٖ)" َابلحآهفَ  سكد

 :الدَّاللة   َوج   
 .سو ....فىه كوف ااآرعف جواليا أل رب اانيب.قوؿ ألـ ابنمنه قه  أف اانيب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلن ػػػوؼ يف مملرفػػػة ااػػػراجح مػػػن ا ػػػبلؼ: خػػػبلة ااػػػهللسن أسػػػه احلصػػػن خىػػػ  سػػػن قػػػى موف ابػػػرداني  (ٔ)
ا  إح وة اارتاث ااملريب، ااطوملػة: ااثون ػة ( اانوشر: دٚ٘٘/ٕىػ( )٘ٛٛااهللمشآ  اا وحل  احلنوى  )ت 

حوشػػػػػػ ة ااػػػػػػرن  ابرسػػػػػػ : خوػػػػػػهلل ااػػػػػػرمحن سػػػػػػن  مػػػػػػهلل سػػػػػػن قوقػػػػػػد ااملوصػػػػػػم  احلنوىػػػػػػ  اان ػػػػػػهللي )ت  -
 ىػ. ٜٖٚٔ -( ااطوملة: األنىل ٖٛٔ/ٖىػ()ٕٜٖٔ

 (.ٖٛٔ/ٖحوش ة اارن  ) (ٕ)
 (.ٜٗٚصا ح مصىد ) (ٖ)
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 إفَّ  مآػػػوسَر  س ػػهَتكد ََتملىػػػها ال": ارِ   قػػهؿُ  قػػوؿ: قػػػوؿ  ىرسػػرة أيب خػػن -ٕ
.(ٔ)" ااوَػَآرةِ  قه ةُ  ف و تُآرأُ  ااذي ااو نِ  من سِنِفرُ  ااش طوفَ 

:الدَّاللة   َوج   
 أفَّ  خىػػػخلفػػهللؿ  ،سملػػهللـ تػػػرؾ ااو ػػهت كوبآػػوسر ال سآػػرأ ف هػػػو ااآػػرعف أف تهج ػػو اانػػيب 

.قراةةٍ  َمْهِ  َ  ا صن ابآوِسرَ 

.(ٕ)ااصىف خنهلل مملرنفة تكن فىد ااآوه  خىخل ااآراةة فأ -ٖ

ورواي  ة  ،ق  ول محم  د ص  احح أب  ي حنيف  ة ع  د  ك اه  ة ذل    وه  و :الق  ول الن  اني
عند أحمد.

:ثانينصوص القول ال

 سآػػهؿ أ ػػذنا نمشػػوخينو: ار  محػػو ااشػػه هلل اا ػػهلل  قػػوؿ تكػػره، ال  مػػهلل نخنػػهلل -ٔ 
 أف: ار  محػػو ااوخػو ي اافاػل سػن  مػهلل سكػر أيب احى ػػل اإلمػوـ ااشػ ا خػن نحكػ   مػهلل،
.(ٖ)سو سأب نال تكره، ال جيهر نمل أ فخل، إاا ابآوسر خىخل ااآراةة

.(ٗ)ابذىب نىذا اارناس ه، أصح يف ااآرب خىخل ااآراةة تكره نال -ٕ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.ٓٛٚصا ح مصىد ) (ٔ)
ىػػػػ( ٕٛٚجممػػػهع ااف ػػػونأل: تآػػػ  ااػػػهللسن أسػػػه ااملوػػػوب أمحػػػهلل سػػػن خوػػػهلل احلىػػػ د سػػػن ت م ػػػة احلػػػراين )ت  (ٕ)
( ا آػػػ : خوػػػهلل ااػػػرمحن سػػػن  مػػػهلل سػػػن قوقػػػد، اانوشػػػر: جممػػػ  ابىػػػك فهػػػهلل اطووخػػػة اب ػػػاف ٖٚٔ/ٕٗ)

 اا ػػراط اق اػػوةـ، ٜٜ٘ٔىػػػ/ٙٔٗٔااشػػرسف، ابهللسنػػة اانوهسػػة، ابمىكػػة ااملرس ػػة ااصػػملهدسة،خوـ اانشػػر: 
(.ٕٗٙ/ٕ) ص آ داب
(.ٖٔٔ/٘ا  ا ااربىوين ) (ٖ)
(.ٚ٘٘/ٕاإلن وؼ ) (ٗ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 رسالة الرد املبين 

 

 

 

6 

 خمػػر سػن ار خوػػهلل أف سىغػو بػػو اب ػأ رة اارناسػة يف أمحػػهلل ن  ػ  :قػوؿ شػ ا اإلقػػبلـ 
 .(ٔ)ن هامتهو ااوآرة سفهاتح دفنو خنهلل سآرأ أف أنصخل

 :واستدلوا ل ل  بما يلي
هلِلسنَػِة، ِح طَػوفِ  ِمػنْ  ِِبَػواِلاٍ   اانَّيبي  َمرَّ : قَوؿَ  َخوَّوٍب، اْسنِ  َخنِ  -ٔ

َ
ػَة، أَنْ  اب  َفَصػِم َ  َمكَّ

سَوفِ  ِإْنَصػػونَػْهِ  َصػػْهتَ  سَوِف،: » اانَّػػيبي  فَػَآػػوؿَ  قُػُوه مِِهَػػو، يف  سُػمَلػػذَّ سَوفِ   َنَمػػو  سُػمَلػػذَّ  ُثَّ  «َكوِػػ ٍ   يف   سُػمَلػػذَّ
 َدَخػػػو ُثَّ . «سِوانَِّم َمػػػةِ  دَيِْشػػػ  اآلَ ػػػرُ  نََكػػػوفَ  سَػْهاِػػػِو، ِمػػػنْ  َسْصػػػَ رتُ  اَل  َأَحػػػهلُلمُهَو َكػػػوفَ  سَػىَػػػخل،: »قَػػػوؿَ 

ُهَمو قَػرْبٍ  ُكلِّ  َخَىخل فَػَهَ  َ  ِكْصَرتَػْهِ، َفَكَصَرَىو ِِبَرِسهلَلٍة،  ملَِ  ااىَّػِو، َ ُقػهؿَ  سَػو: َاوُ  َفِآ لَ  ِكْصرًَة، ِمنػْ
ُهَمو خُيَفَّفَ  أَفْ  َامَلىَّوُ : »قَوؿَ  َىَذا؟ فَػمَلْىنَ   .(ٕ)«سَػْ َوَصو أَفْ  ِإىَل : »أَنْ  «تَػْ َوَصو ملَْ  َمو َخنػْ

 وج  االستدالل:
 .(ٖ)ااآرعف ابنمن اارجل سآراةة فك ف سوألش و ، خنهد  فف إااأف ار  

 خىػػػخل مػػػر مػػػن":  ار  قػػػهؿ قػػػوؿ: قػػػوؿ ، طواػػػب أيب سػػػن خىػػػ خػػػن  -ٕ 
 األجػػر مػػن أخطػػ  اؤلمػػهات أجػػره نىػػب ث مػػرة خشػػرة إحػػهللأل أحػػهلل ار ىػػه قػػل نقػػرأ ابآػػوسر
 .(ٗ)"األمهات سملهللد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٖٚٔ/ٕٗجممهع ااف وني ) (ٔ)

 (.ٕٜٕ(، مصىد )ٕٙٔصا ح ااوخو ي ) (ٕ)
اا ذكرة سأحهاؿ ابهتخل نأمه  اآل ػرة: أسػه خوػهلل ار  مػهلل سػن أمحػهلل سػن أيب سكػر سػن فػرح األن ػو ي  (ٖ)

 آ   ند اقة: ااهللك ه : اا ودؽ سن  مهلل سن  (ٕٙٚ()ص:ىػٔٚٙا ي ج  مش  ااهللسن ااآرطيب )ت 
 ىػ. ٕ٘ٗٔإسراى د، اانوشر: مك وة دا  ابنهوج اىنشر ناا هزس ، اارسو ، ااطوملة: األنىل، 

من فاوالل قه ة اإل بلص نمو اآو الهو: أسه  مهلل احلصن سن  مهلل سن احلصن سن خى  ااوغهللادي  (ٗ)
ؿ )ت   –ااآػػػوىرة  - مػػػهلل سػػػن  زؽ سػػػن طرىػػػهين، اانوشػػػر: مك وػػػة ا نػػػة ( ا آػػػ : ٗ٘ىػػػػ( )ٜٖٗا َػػػبلَّ

 ىػ.ٕٔٗٔدمنهه ، ااطوملة: األنىل، 
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 اْاُكْرِقػػػ ّ  عسَػػػة سْآػػػرَأ ُمنمنَػػػة َناَل  ُمػػػنمن مػػػن َمػػػو" :قػػػوؿ طَواػػػب أيب سػػػن َخىػػػ ّ خػػػن  -ٖ 
 قَػربه ننقػ  نػه ا ِف ػوِ  ار أَد ػل ِإالَّ  قػرب اأَلْ   َنجػو خىػخل سْوآػخل اَل  اْاُآُوه   ألىل  ثَػَهااَو  َنجْيمَلل

 ار نَك ػػب َحَصػػَنوت خشػػر ااصَّػػَمَهات يف  مىػػك ِسُكػػل ار َنأَْخطَػػوهُ  اْامغػػرب ِإىَل  اْامشػػرؽ مػػن
.(ٔ)"َشِه هللا قومله ثَػَهاب اىآو ي

 ُقػػػه َةَ  َمْهتَػػػوُكدْ   َخىَػػػخل  اقْػػػػَرُةنا» :قَػػػوؿَ   ااىَّػػػوِ  َ ُقػػػهؿَ  أَفَّ  َسَصػػػوٍ ، سْػػػنِ  َممْلِآػػػلِ  َخػػػنْ  -ٗ
.(ٕ)«س 

:حيرجتاملناقشة وال

:ألقووب نى   جهاز قراةة ااآرعف خىخل ااآوه  ـقو  س ونو سرتجح خهللممو 

مل سػػأمر  ألف اانػػيب  قػػهة مػػو اقػػ هللؿ سػػو أصػػاوب ااآػػهؿ نىػػه ابنػػ  مػػن ااآػػراةة -ٔ
نكػػذاك ،ناػػه كػػوف جػػواليا أل ػػرب سو ،سآػػراةة ااآػػرعف خىػػخل أىػػل ااآوػػه  قػػوخة ااػػهللفن نال سملػػهللىو

نمػو اق  ػر خى ػو اانػيب  ،مره  سػو سػواوبلغا صن مثة مون  دين  اانيب من ااك نىه ااذي أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اافػػػردنب وػػػأثه  ا طػػػوب: شػػػ نسو سػػػن شػػػهردا  سػػػن شػػػ ن سػػػو سػػػن فنو صػػػرن، أسػػػه شػػػ وع ااػػػهللسىمّ   (ٔ)
ا آػػػ : ااصػػػمل هلل سػػػن سصػػػ هين ز:ىػػػهؿ، اانوشػػػر: دا  ااك ػػػب  (ٖٛٓٙ()ٕٛ/ٗىػػػػ( )ٜٓ٘اهلمػػػذاين )ت 

ـ، تنيسو ااشرسملة ابرفهخة خن األ وو  ااشػن ملة ٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔس نت، ااطوملة: األنىل،  –ىم ة اامل
ىػػػػ( ٖٜٙابه ػػػهخة: نػػػه  ااػػػهللسن، خىػػػ  سػػػن  مػػػهلل سػػػن خىػػػ  سػػػن خوػػػهلل ااػػػرمحن اسػػػن خػػػراؽ ااكنػػػوين )ت 

( ا آػػ : خوػػهلل ااهىػػوب خوػػهلل ااىط ػػف ، خوػػهلل ار  مػػهلل اا ػػهللس  ااغمو ي،اانوشػػر: دا ٗٙ()ٖٔٓ/ٔ)
 ىػ. ٜٜٖٔااطوملة: األنىل، ،س نت –اك ب ااملىم ة ا
(سيسودة )قه ة سصن(،قنن أيب داند ٕٖٓٓ(،صا ح اسن حووف )ٖٜٚمصنهلل أيب داند ااط واص  ) (ٕ)
َخىَػػػػػػػخل  ( سىفػػػػػػػ  )اقْػَرُةنَىػػػػػػػو َٖٕٔٓٓمْهتَوُكْد(،مصػػػػػػػنهلل أمحػػػػػػػهلل ) َخىَػػػػػػػخل  اقْػػػػػػػػَرُةنا سػػػػػػػ  )»( سىفػػػػػػػ  ٕٖٔٔ)
اَ  َناآْلِ َرَة ِإالَّ ( سَٔٔ٘مْهتَوُكْد(،ممل د ااطرباين )  ىف  )َنس  قَػْىُب اْاُآْرعِف، اَل سَػْآَرأَُىو َ ُجٌل سُرِسهلُل اَر َنااهللَّ

(.َٙٗٛٓٔمْهتَوُكْد(، ااصنن ااكربأل اىنصوال  ) َخَىخل  َ:َفَر ارُ َاُو، ناقْػَرُؤنَىو 
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فمػػو تركػػو اانػػيب نجػػب تركػػو  ،ألف ااملىػػد يف ابنطػػهؽ ناػػ   يف ابصػػكهت خنػػو  ىػػه ااشػػرسملة
 اتووخو.

نس ػػػوف ااػػػك مػػػو  ،ن ػػػملفو يف ااصػػػنهلل نابػػػن ، ػػػملف مػػػو اقػػػ هللؿ سػػػو اجمل ػػػي دالاػػػة -ٕ
:سى 

 ااشَّػػفوخةَ  قػػأؿَ  أنَّػػو ىػػخلخ َ مػػهؿٌ  ىػػه :قػػواها ااملىمػػوةاحلػػهللسث األنؿ سػػرد خى ػػو سػػأف  -أ
 تىػػك هَلمػػو سػػهللخه  أنَّػػو نحي مػػلُ  ،س َوصػػو أفْ  إىل خنهمػػو خُيفَّػػفَ  سػػأف شػػفوخُ و فُأج وَػػن هَلمػػو،

.(ٔ)ُمهللَّةػاا

اكهف أحػػهللمهو شػػفوخة  وصػػة  نخىػػخل ااػػهجهه سكػػهف األمػػر :ػػ  : ىػػف ف ػػو :قىػػن
فػبل نجػو  ،ناأل ػر دخػوة نىػذا ال  ػبلؼ ف ػو سنفػ  إف شػوة ار ،سوانيب نىذه ثوس ػة يف حآػو

اىآ وب ح نئذ.

 أف سشػػفوخ ، فأحووػػن، سملػػذسوف، سآػػربسن مػػر ت إين» :نسنكػػهلل ااػػك مػػو خنػػهلل مصػػىد
.(ٕ)« طوه  ااغ نوف داـ مو خنهمو، سرفو

 سصػػػػوب ال ندخوالػػػػو  شػػػػفوخ و سصػػػػوب ىػػػػه إمنػػػػو ااملػػػػذاب  فػػػػ  أف يف صػػػػرسحٌ نىػػػػذا 
.احرسهللةرطهسة يف اا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىػ( ٙٚٙابنهوج شرح صا ح مصىد سن احل وج: أسه زكرسو     ااهللسن حيىي سن شرؼ اانهني )ت (ٔ)
اابلمػ  اا ػو ح سشػرح  ٕٜٖٔس نت، ااطوملة: ااثون ة،  –( اانوشر: دا  إح وة اارتاث ااملريب ٕٕٓ/ٖ)

 احػػػػوم  اا ػػػػا ح: مشػػػػ  ااػػػػهللسن ااربْمػػػػوني، أسػػػػه خوػػػػهلل ار  مػػػػهلل سػػػػن خوػػػػهلل ااػػػػهللاالد سػػػػن مهقػػػػخل اانمل مػػػػ 
(  آ   ند اقة: حنة :  ة من ا آآه سإشػراؼ ٜٕٙ/ٕىػ( )ٖٔٛااملصآبلين اب ري ااشوفمل  )ت

ـ.ٕٕٔٓ -ىػ ٖٖٗٔااطوملة: األنىل،  نه  ااهللسن طواب، اانوشر: دا  اانهاد ، قه سو،
(.ٕٖٔٓصا ح مصىد ) (ٕ)
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 ىػػػذا يف اػػػ  : قىػػػنُ  ااصػػػفر؟ يف ااػػػك كػػػوف جػػػوسر خػػػن مصػػػىد  ناه مػػػو:  ػػػلق فػػػإف
 أنػو سػه فآػهلل ناحػهللةً  ااآ ػةُ  كونػن فػإف :فآهلل جوة يف إكموؿ ابملىػد،ااك سنويف مو احلهللسث

 .(ٔ)ناحهلًلا ف همو ابملىن ف كهف أ رأل ق ةً  كونن نإف نشف ، هلمو دخو 

ػ أي قػػػراةة ااآػػػرعف ق وقػػػو خىػػػخل  نجػػػوٌ  ااػػػك مػػػن تملػػػوطهه بػػػو ناػػػ   :ا طػػػو ي  قػػػوؿ
 .(ٕ)احرسهللة

 اإل ػػبلص قػػه ة فاػػوالل مػػن"  ك ػػوب صػػوحب اكػػره قػػهلل ثػػويناا احلػػهللسث أمػػو -ب
ثَػَنو :فآوؿ سصنهلله" ، َخػوِمرٍ  سْػنُ  ااىَّػوِ  َخْوػهللُ  ثنػو َشػوَااَف، سْػنِ  ِإسْػرَاِى دَ  ْسنُ  َأمْحَهللُ  َحهللَّ َثِّن  ااطَّػواِل ي  َحػهللَّ

ػػهلٍل، أَسِ ػػِو، َخػػنْ  َجمْلَفػػٍر، أَسِ ػػِو، َخػػنْ  ،ُمهَقػػخل أَسِ ػػِو، َخػػنْ  ُمهَقػػخل، سْػػنُ  َخىِػػ ي  ثنػو َأيب،  أَسِ ػػِو، َخػػنْ  ُ َمَّ
،  .(ٖ) مل ف احلهللسثن  طَوِاٍب، َأيب  ْسنِ  َخِى ِّ  أَسِ وِ  َخنْ  احلَُْصْهِ، أَسِ وِ  َخنْ  َخِى ٍّ

 ااصػػػىف ، ا خػػػرس  نخػػػياه األنؿ احلػػػهللسث تذكرتػػػو يف ااآػػػرطيب اكػػػر :ااصػػػخوني قػػػوؿ
 خػػػومر سػػػن أمحػػػهلل سػػػن ار خوػػػهلل طرسػػػ  مػػػن كبلمهػػػو أسًاػػػو اافػػػردنب مصػػػنهلل صػػػوحب نأقػػػنهلله
 سػػن خىػػ  خػػن جملفػػر خػػن أ  ػػو خػػن أس ػػو خػػن اار ػػو مهقػػخل سػػن خىػػ  خػػن أس ػػو خػػن ااطػػوال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َصػمَّخل ِإكَمػوُؿ  (ٔ)
ُ
مْلىِػِد سَفَهاالِػهلِل ُمْصػِىد: خ ػو  سػن مهقػخل سػن َشرُْح َصِا ح ُمْصػِىِد اِىَآوِ ػخل ِخ َػو  اب

ُ
اب

( ا آػػػػ : ااػػػػهللك ه  حْيػػػػىَي ٕٓٔ/ٕىػػػػػ( )ٗٗ٘خ ػػػػو  سػػػػن خمػػػػرنف اا ا ػػػػيب ااصػػػػو ، أسػػػػه اافاػػػػل )ت 
 ـ. ٜٜٛٔ -ىػ  ِٜٔٗٔإْْسَوِخ ل،اانوشر: دا  ااهفوة اىطووخة ناانشر ناا هزس ، م ر، ااطوملة: األنىل، 

 ااصوس .  (ٕ)
 ت) ابوو كفه أل اارح د خوهلل سن اارمحن خوهلل  مهلل ااملبل أسه: اارتمذي جوم  حسشر  األحهاي  فة (ٖ)

 .س نت – ااملىم ة ااك ب دا : اانوشر( ٕ٘ٚ/ٖ( )ىػٖٖ٘ٔ
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 أصػبلً  احلػهللسث هلػذا أف ناػه. كػذاسوف نأسػهه ار خوػهلل اكػن فػذكره، خى  خن أس و خن احلصن
 .(ٔ)ا بلؼ نا تف  اانياع مه   يف ح ة اكوف

 .فآهلل خىمن ممو تآهللـ يف ىومشو أف من ابه هخوت :أمو احلهللسث ااثواث –ت

 خثمػػوف أسػػو ألف ،سوال ػػطراب ااآطػػوف اسػػن أخىػػو احلػػهللسث :أمػػو احلػػهللسث ااراسػػ  –ث
 نجػػهه نمػػن .أس ػػو اكػػر دنف مووشػػرة سصػػو  سػػن مملآػػل خػػن سرنسػػو نأ ػػرأل مػػرة أس ػػو خػػن سرنسػػو

 اا  مػػ  قػػى موف طرسػػ  مػػن  ننه نااطػػرباين ااط واصػػ  أف أساػػو احلػػهللسث ىػػذا يف اال ػػطراب
 أيب حػػوؿ نِبهواػػة سػػواهقف، سملػػلنكػػذاك  .مرفهخػػو سصػػو  سػػن مملآػػل خػػن أس ػػو خػػن  جػػل خػػن

 .نأس و خثموف

 يف س ػػػح نال ابػػػن جمهػػػهؿ اإلقػػػنود  ػػػمل ف حػػػهللسث ىػػػذا قػػػوؿ أنػػػو :ااػػػهلل اقطّن قػػػوؿ
 .(ٕ)حهللسث ااووب

 .(ٖ) مل ف إقنود :اانهني قوؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األجهسػػة ابر ػػ ة ف مػػو قػػئل ااصػػخوني خنػػو مػػن األحودسػػث اانوهسػػة: مشػػ   مػػهلل سػػن خوػػهلل ااػػرمحن  (ٔ)
 مػهلل إسراى د،اانوشػر: دا  ااراسػة اىنشػر ( ا آ : د.  مهلل إقاوؽ ٓٚٔ/ٔىػ( ) ٕٜٓااصخوني )ت 

 ىػ. ٛٔٗٔناا هزس ،ااطوملة: األنىل، اانشر: 
اا ىخ   احلو  يف خترس  أحودسث اارافمل  ااكوػ : أسػه اافاػل أمحػهلل سػن خىػ  سػن  مػهلل سػن أمحػهلل  (ٕ)

( اانوشػػػر: دا  ااك ػػػب ااملىم ػػػة، ااطوملػػػة: ااطوملػػػة األنىل ٕ٘ٗ/ٕىػػػػ()ٕ٘ٛسػػػن ح ػػػر ااملصػػػآبلين )ت 
 ـ.ٜٜٛٔػ. ىٜٔٗٔ

ىػػػػػ( ٙٚٙاا و ػػػػوف يف عداب محىػػػػة ااآػػػػرعف: أسػػػػه زكرسػػػػو   ػػػػ  ااػػػػهللسن حيػػػػىي سػػػػن شػػػػرؼ اانػػػػهني )ت  (ٖ)
 ٜٜٗٔ -ىػػػ  ٗٔٗٔ( حآآػػو نخىػػ  خى ػػو:  مػػهلل احل و ،ااطوملػػة: ااثواثػػة ميسػػهللة نمنآاػػة، ٗٛٔ)ص:

 س نت. –ـ،اانوشر: دا  اسن حـي اىطووخة ناانشر ناا هزس  
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اتووخػو اىػهللا ل  مو تآهللـ فواآهؿ األنؿ ابون  من ااآراةة خىخل ابآوسر ىػه ااراجحنخىخل 
ناحلػػػػراـ حرامػػػػو إال  ،نهلػػػػهللي اانػػػػيب إا األحكػػػػوـ مرىهنػػػػة سػػػػهللا ىهو فػػػػبل سكػػػػهف احلػػػػبلؿ حػػػػبلال

 .نخى و سكهف األصل ابن  ناا ارمي،ناجمل ي مل سأت سهللا ل خىخل احهاز ،سهللا ل
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 القرآن للميج حكم هبت ثىاب: املضألت الثاويت
 :ا  ىف ااملىموة يف ابصأاة خىخل قهاه

ل     وه   و ل حن   ا   ثوابه   ا وإه   داء للمي     الق     ن ق    اءة ج   واز :الق   ول األول
 والحنابلة ومتةخ و المالكية وبعض متةخ و الشايعية.

 نصوص القول ألاول:

ْنَصػػػوَف اَػػػُو أَْف جَيْمَلػػػَل  :األحنػػػوؼقػػػوؿ  ثػَػػػَهاَب َخَمىِػػػِو اِغَػػػْ ِِه َصػػػبَلًة أَْن اأْلَْصػػػُل ِف ػػػِو أَفَّ اإْلِ
ػػػَر َااِػػػَك ِخْنػػػهلَل  َصػػػْهًمو أَْن َصػػػهلَلَقًة أَْن قِػػػرَاَةَة قُػػػػْرعٍف أَْن اِْكػػػرًا أَْن َطَهافًػػػو أَْن َحَ ػػػو أَْن ُخْمػػػرًَة أَْن َ: ػْ

 .(ٔ)َأْصَاوسَِنو

، نصػبلٍة،  ناقػ غفوٍ ،  دخػوٍة،  ِمنْ   قُػْرسَةٍ   َنَأيي   :قوؿ احلنوسىة  ن:ػ ِ  نقػراةٍة، نحػٍ ، نصػهـٍ
 .(ٕ)َاِاكَ  نَػَفمَلوُ  َح ٍّ  أَنْ  ُمْصِىدٍ  ِاَم ِّنٍ  ثَػَهاسَػَهو َنَجمَللَ  مصىدٌ  فَػمَلَىَهو ااك،

 ااػػػػك  جػػػػوز  اىم ػػػػن  قراةتػػػػو  ثػػػػهاب  نأىػػػهللأل  اارجػػػػل  قػػػػرأ  نِإف  :قػػػوؿ م ػػػػأ رن ابواك ػػػػة 
 .(ٔ)تملوىل ار شوة ِإف نفملو إِا و ننصل أجره،  اىم ن  نح ل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هللقوال : زسن ااهللسن سن إسراى د سن  مػهلل، ابملػرنؼ سػوسن  ػ د اب ػري )ت ااوار ااراال  شرح كني اا (ٔ)
نيف ع ره: تكمىة ااواػر ااراالػ   مػهلل سػن حصػه سػن خىػ  ااطػه ي احلنفػ  ااآػود ي  (ٖٙ/ٖىػ( )ٜٓٚ

ىػػػ( نسوحلوشػػ ة: مناػػة ا ػػوا  السػػن خوسػػهللسن، اانوشػػر: دا  ااك ػػوب اإلقػػبلم ، تو ػػه  ٖٛٔٔ)ت سملػػهلل 
ػػْىيبِّ: خثمػػوف سػػن خىػػ  سػػن   ػػن ااوػػو خ ، فخػػر ااػػهللسن اايسىملػػ  احلآػػوال  شػػرح كنػػي ااػػ هللقوال  نحوشػػ ة ااشِّ

( احلوش ة: شهوب ااهللسن أمحهلل سن  مهلل سن أمحهلل سن سهن  سن إْسوخ ل ٗٛ/ٕىػ( ) ٖٗٚاحلنف  )ت 
، سػهالؽ، ااآػوىرة، ااطوملػة: األنىل -ىػ( اانوشر: ابطوملة ااكربأل األم سػة  ٕٔٓٔسن سهن  ااشِّْىيبي )ت 

 ىػ ٖٖٔٔ
ىػػػػ(  ٔ٘ٓٔااػػػرن  ابرسػػػ  سشػػػرح زاد ابصػػػ آن  :  ػػػر ابآنػػػ : من ػػػه  سػػػن سػػػهن  ااوهػػػه  )ت:  (ٕ)
( ا آ : أ. د  واهلل سن خى  ابش آح، د. خوهلل اامليسي سن خهللنوف اامل هللاف، د. أن  سن خودؿ ٔٓ٘/ٔ)

 ػ.ى ٖٛٗٔااكهسن،ااطوملة: األنىل،  –اا  ومخل،اانوشر: دا   كوالي اىنشر ناا هزس  
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 إفْ  َاِكػنْ  اِْىَم ِّػِن،  أَْسًاػو  ِمثْػىُػوُ   َنحَيُْ ػلُ   اِْىَآػو ِِئ،  اْاِآرَاَةةِ   ثَػَهابُ   :م أ رن ااشوفمل ةقوؿ  
 .(ٕ)َاِاكَ  يف  اْاُممْلَ َمهللِ  َخَىخل فَػرَاِ:َهو سَػمْلهللَ  َاوُ  ثَػَهاِاَو ِمْثلَ  جَيْمَللُ  أَنْ  سِِن َِّ وِ  أَنْ  ِِبَْاَرتِوِ  َكوَننْ 

 وبيان ذل  ما يلي: ،قالو  بالكتاب والسنةواستدلوا لما 

 :اْلك َتاب   -1

]قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ة  {جس مخ جخ مح جح مج} :َآْهاِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو تَػمَلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىَل فػَ  -أ 

 .[ٕٗاإلقراة:

 .[ٚ]قه ة :وفر: {جسحس مخ جخ}سَِآْهاِِو  -ب   

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

=

ىػ /  ٜٜٚإ شود ااصواك إىل أفملوؿ ابنوقك: سرىوف ااهللسن إسراى د سن فرحهف ابهللين ابواك  )ت  (ٔ) 
( د اقة ن آ  : ااهللك ه   مهلل سن اهلودي أسه األجفوف، أصل اا اآ  : أطرنحة ٙٛٙ/ٕـ( ) ٜٖٚٔ

مػهلل سػػن قػملهد، اانوشػػر: جومملػة اإِلمػػوـ   -دك ػه اة يف اافآػو ابآػػو ف يف ابملهػهلل ااملػػو  اىآاػوة سوارسػػو  
ـ،شػػرح  ٕٕٓٓ -ىػػػ  ٖٕٗٔابمىكػػة ااملرس ػػة ااصػػملهدسة،ااطوملة: األنىل،  -مك وػػة ااملو كػػوف، اارسػػو  

اايي قوين خىخل :  ر  ى ل نمملو: ااف ح اارسوين ف مو اىل خنو ااي قوين: خوهلل ااووق  سن سهقف سن أمحهلل 
وتػػػػػو: خوػػػػػهلل ااصػػػػػبلـ  مػػػػػهلل (  ػػػػػوطو نصػػػػػااو ن ػػػػػرج عسٛٛٔ/ٕىػػػػػػ( )ٜٜٓٔااي قػػػػػوين اب ػػػػػري )ت 

 ـ. ٕٕٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔاونوف،ااطوملة: األنىل،  –أمه،اانوشر: دا  ااك ب ااملىم ة، س نت 
( اانوشر: دا  اافكر ٙٚٔ/ٖحوش  و قى هيب نخم ة: أمحهلل قبلمة ااآى هيب نأمحهلل اارباص  خم ة ) (ٕ)

ااطبلب ابملرنؼ ِبوش ة ـ،ف هحوت ااهىوب س ه  ح شرح منه  ٜٜ٘ٔ-ىػ٘ٔٗٔس نت، طوملة،  –
( ٚٙ/ٗىػػػ( )ٕٗٓٔاحمػػل: قػػى موف سػػن خمػػر سػػن من ػػه  اامل  ىػػ  األزىػػري، ابملػػرنؼ سوحمػػل )ت 

 اانوشر: دا  اافكر.
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:السنة -2
.(ٔ)«ِحَه َ اَّخل سِوْاَكْوَشْهِ َفَ مَلَل َأَحهلَلمُهَو َخْن أُمَِّ وِ »َمو يف اا َِّا َاْهِ  -أ

َمْهتَػػػوُكْد ُقػػػه ََة  َخىَػػػخل  اقْػػػػَرُةنا » :قَػػػوؿَ   ااىَّػػػوِ  َ ُقػػػهؿَ  أَفَّ  َسَصػػػوٍ ، سْػػػنِ  َممْلِآػػػلِ  َخػػػنْ  -ب
.(ٕ)«س 

فآػػوؿ: كػػوف   أسػػهاف أسرمهػػو حػػوؿ  -خى ػػو اا ػػبلة نااصػػبلـ-أف  جػػبل قػػأاو » -ت 
هلمػو مػ : إف من اارب سملهلل ابػهت أف ت ػى  فك ف   سربمهو سملهلل مههتمو  فآوؿ  ح وهتمو

 .(ٖ)«صبلتك نأف ت ـه هلمو م  صهمك

 اْاَمَآػػوِسرِ   َخىَػػخل  َمػػرَّ   َمػػنْ  »   : ااىَّػػوِ  َ ُقػػهؿُ  قَػػوؿَ : قَػػوؿَ  طَواِػػبٍ  َأيب  سْػػنِ  َخىِػػ ِّ خػػن  –ث 
 سمَِلػهلَلدِ  اأْلَْجػرِ  ِمػنَ  أُْخِطػ َ  ِاؤْلَْمػَهاتِ  َأْجػرَهُ  َنْىػبَ  ُثَّ  َمػرًَّة، َخْشػرَةَ  ِإْحػهلَلأل َأَحػهللٌ  ااىَّػوُ  ُىػهَ  قُػلْ  َنقَػرَأَ  

.(ٗ)«اأْلَْمَهاتِ 

 هلػػد، ننػػهللخه خػػنهد نحنػػ  مهتونػػو خػػن ن  ػػهللؽ إنػػو ار  قػػهؿ سػػو قػػوؿ أنػػ  خػػن -ج 
 أحػػهللكد سفػػرح كمػػو سػػو ا فرحػػهف نإهنػػد إاػػ هد، ا  ػػل إنػػو نملػػد، قػػوؿ هلػػد؟ ااػػك س ػػل فهػػل

.(٘)إا و أىهللي إاا سواطو 

سػػػ  قػػػه ة  فآػػػرأ  ابآػػػوسر  د ػػػل  مػػػن : "قػػػوؿ  اانػػػيب خػػػن مواػػػك، سػػػن أنػػػ  خػػػن -ح
.(ٔ)"حصنوت ف هو من سملهللد او نكوف سهمئذ، خنهد  فف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خنػهلل «  ػاخل سػو سوقد ار، ااىهد تآوػل مػن  مػهلل، نعؿ  مػهلل، نمػن أمػة  مػهلل، ث » أصل اارناسة (ٔ)
(.ٜٚٙٔمصىد )

قو  خترجيو. (ٕ)
ااهلل اقطّن نال يف : ه من ك ب احلهللسث اذا ااىف . مل أجهلله يف قنن (ٖ)
 قو  خترجيو. (ٗ)
 مل أجهلله يف ك ب احلهللسث. (٘)
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 للمي   الق   ن ق  اءة ك اه ة إل ى المالكي ة م ن المتق دمون ذه ح :القول الناني
 ث   واب يص     أنه   ، الش   ايعي م    هح م   ن وه   و المش   هور ،إلي     ثوابه   ا وص   ول وع   د 
المي  واختيار ابن تيمية. إلى الق اءة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

=

أ ربين احلصه سن  مَّػهلل ااثآفػ  )اسػن فن هسػو، ثآػة صػهللنؽ   "نقنهلله  مل أجهلله يف ك ب احلهللسث. (ٔ) 
صهللنؽ(، أ ربنو محية كث  اارناسة اىمنوك (، أ ربنو اافال سن اافال ااكنهللي )اسن ااملووب ااكنهللي، 

أ ربنػو  مَّػهلل سػن أمحػهلل اارسػوح  ) مَّػهلل سػن  سن احلصه سن خمر ااوغهللادي )أسػه خ صػخل ااصمصػو ، ثآػة(
أمحهلل سن سيسهلل، اسن أيب ااملهاـ اارسوح ، ْس  سيسهلل سن ىو نف، نخوهلل ااهىوب سن خطوة نمجوخة، نخنو اسن 

ىػ(. انظر: "ق  أخػبلـ  ٕٙٚوت قنة )خآهللة نإْسوخ ل اا فو ، نع رنف، قوؿ ااهللا قطّن: صهللنؽ. م
(، أ ربنػػو أيب )أمحػهلل سػن سيسػػهلل سػن دسنػػو   أسػه ااملػهاـ اارسػػوح ، مػهللين،  نأل خػػن ٚ/ ٖٔاانػوبلة" اىػذىيب 

 مَّهلل سن إسراى د احلػو ث ، نمواػك سػن أنػ  ن:ػ ىد، نخنػو اسػن  مَّػهلل، قػوؿ ا ط ػب: نكػوف ثآػة، نقػوؿ 
/ ٔ، "ااىصػػػػوف" السػػػػن ح ػػػػر ٕٕٚ/ ٘هللاد" اىخط ػػػػب ااو هآػػػػ : أمحػػػػهلل نشػػػػ خو جمهػػػػهالف. "تػػػػو سا سغػػػػ

(، أ ربنػػو أسػػهب سػػن مػػهلل ؾ )أسػػهب سػػن مػػهلل ؾ احلنفػػ ، قػػوؿ اسػػن مملػػه: اػػ   سشػػ ة، نقػػوؿ مػػرة،  ٕٖ٘
كذاب، نقوؿ اسن حووف:  نأل خن مكاهؿ نصخة مه هخة، نمل سره، حهللث خنو خى  سن ح ر نأسه 

، "ااىصػوف" السػن ٙٛٔ/ ٔرنحه" السػن حوػوف إسراى د اارتمجوين نقوؿ أسه حومت ناانصوال : مػرتنؾ. "اجملػ
مه ػػهع ف ػػو:  ناحلػػهللسث (، خػػن أيب خو ػػهللة )جموخػػة سػػن ااػػيس ،  ػػمل ف(، خػػن احلصػػن.ٛٛٗ/ ٔح ػػر 

 خن نااو وف ااكشف )سنظر: أمحهلل سن سيسهلل، جمههؿ، نأسهب سن مهلل ؾ مرتنؾ، نجموخة سن اايس   مل ف
(ٖٕٗ/ٕٕ) (ىػ ٕٚٗ ت) ااثملىيب إسراى د سن أمحهلل إقاوؽ أسه ااآرعف: تفص 

سوشػػو  أمػػه. د. أ مهػػو  ، زسػػهلل. د. أ ااغػػيا ، حصػػن. د سوخثمػػوف، صػػبلح. د: إ راجػػو خىػػخل أشػػرؼ
:  ااووحثه،اانوشر من املهللد( موجص   :واوهو) جوممل ة  قوالل: اا اآ   أصل،ااووحثه من خهللد:  آ  

.ـٕ٘ٔٓ- ىػ ٖٙٗٔ األنىل،: ااصملهدسة، ااطوملة ااملرس ة ابمىكة - جهللة اا فص ، دا 
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:الثانينصوص القول 

 إال توخ ىػو أي ااػهللا  ك  مػ  اقػ نونو فملىػن إف مهتػو خنػهلل  قراةة  كره :قوؿ ابواك ة
 خمػل مػن اػ   ألنػو قػربه نخىػخل مهتػو سملهلل أي سملهلله قراةة نكره كرسهة  االاة زناؿ سآ هلل أف

.(ٔ)ااصىف

 إىل ثهااػػو س ػػل ال أنػػو ااشػػوفمل  مػػذىب مػػن ابشػػهه : اانػػهني قػػوؿ قػػوؿ ااشػػوفمل ة:
.(ٕ)اب ن

 ال  ناالقػ غفو ،  نااػهللخوة  ناا ػهللقة  ااهاجػب  خػهللا  مػو : ااشػوفمل  نقػوؿ :قوؿ اسن قهللامة
.(ٖ)إا و ثهاسو س ل نال اب ن،  خن  سفملل 

مل سكػػن مػػن خػػودة ااصػػىف إىػػهللاة ااػػك إىل مػػهتخل ابصػػىمه،  :نقػػوؿ شػػ ا اإلقػػبلـ 
.(ٗ)سل كونها سهللخهف هلد، فبل سنوغ  ا رنج خنهد

 :يلي واستدلوا ل ل  بما

.[ٜٖ]قه ة اان د: {هن من خن حن جن مم}: تملوىل ار اآهؿ-ٔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حوشػػػػػػ ة ااهللقػػػػػػهق  خىػػػػػػخل ااشػػػػػػرح ااكوػػػػػػ :  مػػػػػػهلل سػػػػػػن أمحػػػػػػهلل سػػػػػػن خرفػػػػػػة ااهللقػػػػػػهق  ابػػػػػػواك  )ت  (ٔ)
 ( اانوشر: دا  اافكر.ٖٕٗ/ٔىػ()ٖٕٓٔ

إخونة ااطواوه خىخل حل أافوظ ف ح ابمله )ىه حوش ة خىػخل فػ ح ابملػه سشػرح قػرة ااملػه وهمػوت  (ٕ)
ىػػػػػ( ٖٓٔٔوف سػػػن  مػػػهلل شػػػطو ااػػػهللم وط  ااشػػػوفمل  )ت ااػػػهللسن(: أسػػػه سكػػػر )ابشػػػهه  سػػػواوكري( خثمػػػ

ـ. ٜٜٚٔ-ىػ  ٛٔٗٔ( اانوشر: دا  اافكر اىطووخة ناانشر ناا ه س ، ااطوملة: األنىل، ٕٛ٘/ٖ)
(.ٕٔ٘/ٖابغّن ) (ٖ)
ك وب اافػرنع نمملػو ت ػا ح اافػرنع املػبلة ااػهللسن خىػ  سػن قػى موف ابػرداني:  مػهلل سػن مفىػح سػن   (ٗ)

ىػػػػػ( ٖٙٚار، مشػػػػ  ااػػػػهللسن ابآهللقػػػػ  ااػػػػرام ىن ث اا ػػػػوحل  احلنوىػػػػ  )ت  مػػػػهلل سػػػػن مفػػػػرج، أسػػػػه خوػػػػهلل 
ىػػ  ٕٗٗٔ( ا آ : خوهلل ار سن خوهلل ا صن اارتك ،اانوشر: منقصة اارقواة، ااطوملة: األنىل ٕٛٗ/ٖ)

مػ. ٖٕٓٓ-
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 خمىػػو خنػػو انآطػػ  اإلنصػػوف مػػوت إاا: " قػػوؿ ، ار  قػػهؿ أف ىرسػػرة، أيب خػن -ٕ
.(ٔ)"او سهللخه صوحل ناهلل أن سو، سن ف  خىد أن جو سة، صهللقة من إال: ثبلثة من إال

.(ٕ)ثهاسو س ملهللاه فبل فوخىو، س ملهللأل ال نفملو نألف -ٖ

.(ٖ)ألنو ا   من خمل ااصىف -ٗ

 والترجيح: ناقشةامل

:مناقشة أدلة القول ألاول 

قهؿ أفػػػ،داػػػ هد ال ختىػػه مػػػن  د ننآػػو  قهيس وػػه أف أ ،ااآػػػهؿ األنؿسػػوانظر يف أداػػة 
:نسور اا هف  

اآلس ػػػػوف بػػػػن منػػػػ  ااآػػػػراةة نا صػػػػن بػػػػن جػػػػهز، فوآلس ػػػػوف ف همػػػػو األمػػػػر اا ػػػػرسح  -ٔ
فمػن سػوب أنىل أف سكػهف ااػك سملػهلل  ،حػوؿ ااكػرب نحػوؿ اااػملفسهجهب ااػهللخوة اىهااػهللسن 

فىد سملػهللؿ ار ػ خػي نجػل ػ إىل :ػ  ااػهللخوة ،ناأل رأل ف هػو س ػوف االقػ غفو  اىمػنمنه،ابػهت
ناالق غفو .

َنِإْشرَاُكُهدْ  أُمَِّ وِ  خن  ار  قهؿ َتْاِاَ ةُ  سأف احلهللسث األنؿ سرد خى و -ٕ

نخى ػػػو فمػػػن سػػػوب ،نخى ػػػو ال جيػػػهز اغػػػ ه فملىػػػو يف سوسو ، سِػػػوِ  َ:ُْ ػػػهصٌ  ُأْ ػػػِا َِّ وِ  يف 
 .(ٗ)أنىل أال س ملهللأل اغ ه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.ٖٔٙٔصا ح مصىد ) (ٔ)
ااصوس . (ٕ)
(.ٖٕٗ/ٔااشرح ااكو  ) (ٖ)
(.ٚٚ/٘ فة األحهاي ) (ٗ)
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يف شػػػرح " مهتػػػوكد "س ػػػوف كىمػػػة نساػػػوؼ إا ػػػو  قػػػو  منوقشػػػ واحلػػػهللسث ااثػػػوين  -ٖ 
 :احلهللسث خنهلل ااملىموة وو سى 

 َخىَػػػخل سَػمْلػػػِّن  "خىػػػخل مهتػػػوكد " :يف شػػػملب اإلديػػػوف اىو هآػػػ  خػػػن احلى مػػػ  أنػػػو قػػػوؿ * 
 .(ٔ)"اْاُمْاَ َارِسنَ 

 .(ٕ)ابن ة  حارتو  من خىخل" س " قه ة قراةة ،ا  ار يف ف ل   :قوؿ اسن حووف *  

ُحِاػػػػَر ناكػػػػر  ِإَاا اْاَمػػػػرِس ِ  ِخْنػػػػهللَ  سُػَآػػػػوؿُ  ِف َمػػػػو َجػػػػوةَ  َمػػػػو :سػػػػهب اسػػػػن موجػػػػة فآػػػػوؿ* 
 .(ٖ)احلهللسث

 نااصػر ااطَّ ِّػيبّ  قَػوؿَ  ،اْاَمػْهت َحَاره ااَِّذي َأي َمْهتَوُكد  ِخْنهلل  اقرؤىو :قوؿ ااص هط  * 
 َنمجَِ ػػ  اأْلُُصػػهؿ خىػػد أُمََّهػػوت س آرسػػر مشػػاهنة اْاَكرديَػػة ااصيػػه َة اف ار ِخْنػػهلل َناْاملىػػد َااِػػك يف 

 مصػػ نهللة اْاملوػود افملػوؿ اف ناثوػػوت اأْلَُمػد نأحػهاؿ ااػػهللْخَهة نََكْ ِف َّػة اانيوُػػهَّة مػػن اْاُممْل َػربَة اْامَصػواِلل
َخػػوَدة َنسَػ َػػوف ااصَّػػوَخة نامػػو ات اااِّػػهللّ  َننفػػ  اا ػَّْهِح ػػهلل ناثوػػوت تَػمَلػػوىَل  ار اىل  َن:ػػ  ناحلشػػر اإْلِ

 .(ٗ)َاِاك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( حآآػػو ن اجػػ  ٕٜ/ٗىػػػ() ٛ٘ٗ - ٖٗٛشػػملب اإلديػػوف: أسػػه سكػػر أمحػػهلل سػػن احلصػػه ااو هآػػ  ) (ٔ)
ن هصو ن رج أحودسثو: د خوهلل ااملى  خوػهلل احلم ػهلل حومػهلل، أشػرؼ خىػخل  آ آػو نختػرس  أحودسثػو: : ػو  

اهلنػهلل، اانوشػر: مك وػة اارشػهلل اىنشػر ناا هزسػ  سوارسػو   –أمحهلل اانهللني، صوحب ااهللا  ااصىف ة سوهمووي 
 ـ. ٖٕٓٓ -ىػ  ٖٕٗٔااطوملة: األنىل، ،وا ملونف م  ااهللا  ااصىف ة سوهمووي سوهلنهللس
 (.ٜٕٙ/ٚصا ح اسن حووف ) (ٕ)
 (.٘ٙٗ/ٔقنن اسن موجة ) (ٖ)
إ ػػوح »ىػػػ(  ٜٔٔاىصػػ هط  )ت « شػػرنح " م ػػووح اايجوجػػة شػػرح قػػنن اسػػن موجػػو: جممػػهع مػػن (ٗ)

مػػػػو سى ػػػػ  مػػػػن حػػػػل ااىغػػػػوت نشػػػػرح » ىػػػػػ( ٜٕٙٔ مػػػػهلل خوػػػػهلل ااغػػػػّن اجملػػػػهللدي احلنفػػػػ  )ت « احلوجػػػػة
( اانوشر: قهللدي  ٗٓٔىػ( )ص: ٖ٘ٔٔافخر احلصن سن خوهلل اارمحن احلنف  ااكنكهى  )« ابشكبلت

 كراتش .  –ك ب  ونة 
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 .(ٔ)ابهت شو ؼ من: اإلاووب نابراد نميسل ا فوة جوة خن اامل ىهين يف كشف *

ثَػَنو: ُمْصػػػػَنهلِلهِ  يف  َأمْحَػػػػهللُ  قػػػػوؿ:قػػػػوؿ اا ػػػػنملوين *  اْاَمْشػػػػَ َخةُ  َكونَػػػػنْ : قَػػػػوؿَ  َصػػػػْفَهافُ  َحػػػػهللَّ
 َأيب  َخػػػنْ  اْاِفػػػْرَدْنبِ  َصػػػوِحبُ  َنَأْقػػػَنهلَلهُ  ِاَػػػو، َخْنػػػوُ  ُ فِّػػػفَ  اْاَمػػػْهتِ  ِخْنػػػهللَ  سػػػ  قُرالَػػػنْ  إَاا سَػُآهاُػػػهفَ 
ْ َداِة،  َىػهَّفَ  إالَّ  سػ  ِخْنػهلَلهُ  فَػ ُػْآػرَأُ  دَيُػهتُ  َم ِّػنٍ  ِمػنْ  َمػو: » ااىَّوِ  َ ُقهؿُ  قَوؿَ : قَواَل  َا ٍّ  َنَأيب  ااهللَّ

 يف  َأْصػػرَحُ  َنمُهَػو اْاُمْاَ َاػػُر، سِػوِ  اْاُمػرَادَ  أَفَّ  ِمػػنْ  ِحوَّػوفَ  اسْػنُ  قَواَػػوُ  َمػو سُػَنسِّػهلَلافِ  َنَىػػَذافِ  ،«َخَىْ ػوِ  وُ ااىَّػ
 .(ٕ)سِوِ  اْقَ هلَلؿَّ  ممَّو َاِاكَ 

 ال ابشػػ خة نإاػػوـُ  حصػػن، إقػػنوده أثػػرىػػذا  يف  آ ػػ  ابصػػنهلل: قػػوؿ ااشػػ ا شػػمل ب
 اا ػػا ح  جػػوؿ ثآػػوت اإلقػػنود  جػػوؿ نسػػوق  ،"اإلصػػوسة" يف احلػػوف  إقػػنوده نحصَّػػن ساػػر،

 ااصػػكهين ُشػػَرسح سػػن نصػػوحل. اارتمػػذي خػػهللا مػػو ااصػػنن أصػػاوب خنػػهلل فرناس ػػو ُ:َاػػ ف :ػػ 
 .(ٖ)ااثآوت" يف حووف اسن ناكره مج ، خنو  نأل ابش خة  جوؿ أحهلل

 .(ٗ)اارنح  رنج سصهل ألنو:قوؿ ااوهه  *

 حاػػػػػػػره مػػػػػػػن أي( مهتػػػػػػػوكد خىػػػػػػػخل سػػػػػػػ  اقػػػػػػػرةنا) قهاػػػػػػػو :قػػػػػػػوؿ ااشػػػػػػػ ا ااصػػػػػػػوك  *
 قراال هػػو يف ناحلكمػػة: األمػػهات حكػػد يف صػػو  ألنػػو سوب ػػن ا  اػػر خػػن نخػػرب ......ابػػهت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كشف ا فوة نميسل اإلاووب: إْسوخ ل سن  مهلل سن خوهلل اهلودي احراح  اامل ىهين ااهللمشآ ، أسه   (ٔ)
ك وة اامل رسة،  آ  : خوهلل احلم هلل سن أمحهلل سن سهقف سن اانوشر: اب (ٕٛٔ/ٔىػ()ٕٙٔٔاافهللاة )ت 

 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٓٗٔىنهللاني، ااطوملة: األنىل، 
قػػػول ااصػػػبلـ:  مػػػهلل سػػػن إْسوخ ػػػل سػػػن صػػػبلح سػػػن  مػػػهلل احلصػػػّن، ااكاػػػبلين ث اا ػػػنملوين، أسػػػه  (ٕ)

 ( اانوشر: دا  احلهللسث.ٚٙٗ/ٔىػ()ٕٛٔٔإسراى د، خي ااهللسن، ابملرنؼ كأقبلفو سوألم  )ت 
 (.ٕٚٔ/ٕٛمصنهلل أمحهلل ) (ٖ)
(  اجملو نخّى  خى و: ٕٛ/ٕكشوؼ ااآنوع خن من اإلقنوع: من ه  سن سهن  سن إد س  ااوهه  )  (ٗ)

أقػػػ وا اافآػػػو ناا هح ػػػهلل سػػػوألزىر ااشػػػرسف، اانوشػػػر: مك وػػػة اان ػػػر  -ىػػػبلؿ م ػػػ ىا  م ػػػطفخل ىػػػبلؿ 
 احلهللسثة سوارسو ، ا وحَو هو: خوهللار ن مهلل اا وحل ااراشهلل.
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 قىوػو قػهي خى ػو قرالػن فػإاا سكى  ػو ار خىخل مآول نقىوو ااآهة  مل ف سكهف أنو نق ئذ خنهلله
 .(ٔ)ااآ ومة أحهاؿ اكر من ف هو وو ناق أن  ااهللسن سأصهؿ ت هللسآو ناش هلل

 .وعلى ما سبق ي، وج  ل،ستدالل ب 
 اافآػو ك ػب يف ىكػذا اُكِػر إمنو،ااصػنة ك ب يف أجهلله فىد ااثواث احلهللسث أمو -ٗ 

َنَمػو :قػوؿ أَُقػْ هللٍ  َأيُب نااذي اكره أىل اافن مو  ني خػن  ،قنهلل سبل  َ ُقػهؿِ  ِخْنػهللَ  َجػوِا ٌ  أَنَػو سَػ ػْ
 أَسػَػػػَهيَّ   سِػػػرِّ  ِمػػػنْ  َخىَػػػ َّ  سَِآػػػ َ  َىػػػلْ  اِر، َ ُقػػػهؿَ  سَػػػو: فَػَآػػػوؿَ  اأْلَْنَ ػػػوِ ، ِمػػػنَ  َ ُجػػػلٌ  َجػػػوَةهُ  ِإاْ   ارِ 

 هَلَُمػو، َنااِلْقػِ ْغَفو ُ  َخَىْ ِهَمػو، اا َّػبَلةُ : أَْ سَػمَلةٌ  ِ َ وؿٌ  نَػمَلدْ : " قَوؿَ  سِِو؟  أَسَػريمُهَو  َمْههِتَِمو  سَػمْلهللَ   َشْ ةٌ  
ـُ  َخْهػػهلِلمِهَو، َنِإنْػَفػػواُ   فَػُهػػهَ  ِقَوِىِهَمػػو، ِمػػنْ  ِإالَّ  اَػػكَ  َ ِحػػدَ  اَل  ااَّػػِ   ااػػرَِّحدِ  َنِصػػَىةُ  َصػػهلِلسِآِهَمو، َنِإْكػػرَا
 .(ٕ)"َمْههِتَِمو سَػمْلهللَ  ِسرِّمِهَو ِمنْ  َخَىْ كَ  سَِآ َ  ااَِّذي

 سوارناسػة انفػرد فآهلل خو هلل، سن خى  حوؿ حهواة  مل ف إقنوده :قوؿ ا آ  اىمصنهلل 
 ال": اب ػياف" يف ااػذىيب نقػوؿ حوػوف، اسػن :ػ  خػن تهث آػو سػنثر نمل خىػ ، سن أُق هلل اسنو خنو

 .(ٖ)ثآوت  جواو نسآ ة مآوهؿ،": اا آرسب" يف ح ر اسن نقوؿ سملرؼ،

 نتملآوػػػو خيرجػػػوه، نمل اإلقػػػنود صػػػا ح حػػػهللسث ىػػػذا: احلػػػوكد قػػػوؿ :قػػػوؿ اسػػػن ح ػػػر 
 .(ٗ)ناه ناحلهللسث مرتنؾ، ح وف سن صوحل ف و سأنو ااذىيب

ناالقػ غفو  هلمػو سملػهلل ابػهت  فوحلػهللسث نػ  خىػخل ااػهللخوة اىهااػهللسننم  فر  قوهاػو  
 .نمل س طرؽ اآراةة ااآرعف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( خػّن ٕٛ٘/ٛنهل ااملذب ابه ند شرح قػنن اإلمػوـ أيب داند:  مػهد  مػهلل  طػوب ااصػوك  )اب (ٔ)
( ىوانوشر: مطوملة االق آومة، ااآوىرة ٙس اآ آو نت ا او: أمه  مهد  مهلل  طوب )ِمن سملهلل احية 

 ىػ. ٖٖ٘ٔ - ٖٔ٘ٔم ر،ااطوملة: األنىل،  –
 (،ٜ٘ٓٙٔمصنهلل أمحهلل ) (ٕ)
(ٖ) ٕ٘/ٗ٘ٚ.) 
 (.ٕٙٗ/ٗ  )تىخ   احلو (ٗ)
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 .أمو احلهللسث ااراس  قو  منو قش و -٘  

 :أمو احلهللسث ا وم  ف د خى و وو سى  -ٙ  

 احلهللسث مل سذكره أىل احلهللسث هنوال و. -أ  

هلل فػػػهللؿ ااػػػك مػػػن اكػػػره يف اافآػػػو مل سػػػذكر قػػػنهلله نأقػػػنهلله إىل :ػػػ ه سغػػػ  قػػػن –ب  
 .(ٔ)خىخل  ملفو كمو نُآل يف  فة األحهاي

احلػػػػػهللسث سصػػػػػ هللؿ سػػػػػو اىمػػػػػونمله مػػػػػن ااآػػػػػراةة خىػػػػػخل اب ػػػػػن سهللالاػػػػػة منطػػػػػهؽ  –ت  
فإنػػو جػػوة قوصػػرا خىػػخل احلػػ  ناا ػػهللقة نااػػهللخوة نىػػذا اػػو أصػػل ثوسػػن يف ااصػػنة نال  احلهللسث

 . بلؼ ف و

نكذاك سآػػػػػهؿ ،أمػػػػػو احلػػػػػهللسث األ ػػػػػ  فػػػػػ د خى ػػػػػو وػػػػػو قػػػػػو  س ونػػػػػو يف ىومشػػػػػو -ٚ 
 .(ٕ)س ح ال أحصوو.. أن ... خن اىطرباين خياه :ااصخوني

 مناقشة أدلة القول الثاني:

 :نوق  اجمل ينف هلوة ثهاب ااآرعف اىمهتخل اآلسة فآواها -ٔ

]قه ة  {حك جك مق حق مف خف حف}: قَػْهاِوِ  َخَىخل ِق َآنْ  أَنػََّهو -أ

 َفبَل  َشرِسمَلِ ِهَمو يف  َخمَّو ِإْ َوو ًا فَػَ ُكهفُ  ،[ٖٚ]قه ة اان د: {جل مك لك}، [ٖٙاان د:
 .سَػْىَيُمَنو

 [ٕٔ]قه ة ااطه : {ىف يث ىث}: تَػمَلوىَل  سَِآْهاِوِ  َمْنُصهَ ةٌ  أَنػََّهو ااثَّوين  -ب
 .َخوَّوبٍ  اْسنُ  قَوَاوُ  اآْلسَوِة، ِسَ بَلحِ  اْحَنَّةَ  ااذي ِّسَّةَ  أَْدَ لَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٕ٘ٚ/ٖ فة األحهاي ) (ٔ)
 (.ٓٚٔ/ٔاألجهسة ابر  ة ) (ٕ)
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ْنَصوفِ  اْاُمرَادُ  -ت  .  َاوُ  َنُقمِل َ  َقمَلخل َمو َأْجرُ  َاوُ  اْاُمْنِمنُ  أَمَّو اْاَكوِفُر، ُىَنو سِوإْلِ

ـُ  َُتْمَللُ  -ث  .َجوالِيٌ  َنأَنَّوُ  َخَىخل ِومَْلىَن  اابلَّ

 .َخَمبًل  َقمَلخل َمو َاوُ  فَػَ ُكهفُ  اَِغْ ِهِ  َخَمِىوِ  ثَػَهابِ  َجمْللِ  يف  َقمَلخل أَنَّوُ  -ج

ػػػمْل َ  أَفَّ  -ح َهػػػو: أَنْػػػػَهاعٌ  ااصَّ َهػػػو َنقَػْهاِػػػِو، سِِفمْلىِػػػوِ  ِمنػْ َهػػػو قَػرَاسَ ِػػػِو، ِسَصػػػَوبِ  َنِمنػْ  ِسَ ػػػهلِلس ٍ  َنِمنػْ
َهػػو ُ ىَّ ِػػِو، يف  َقػػمَلخل سنِ  َنأُُمػػػه ِ  َناا َّػػبَلحِ  اْ َػػْ ِ  أَْخَمػػوؿِ  ِمػػػنْ  ِف ػػوِ  َسْصػػمَلخل ِوَػػػو َنِمنػْ  حيُِويػػػوُ  ااَّػػِ   ااػػهللِّ
 قُػْىنَػػو فَػَآػػهللْ  َقػػمْلِ ِو، ِسَصػػَوبِ  َااِػػكَ  نَُكػػلي  َخَمِىِهػػدْ  ثػَػػَهابَ  اَػػوُ  َنجَيْمَلىُػػهفَ  اَػػوُ  فَػ َػػهلْلُخهفَ  ِسَصػػَوِوَهو اانَّػػوبُ 

َنو ُح َّةً  َسُكهفُ  َفبَل  اآْلسَةِ  ِوُهِجبِ  َخَى ػْ
(ٔ). 

 :نسرد خىخل تىك ابنوقشة اآلسة وو سى   

 اآل ػرة يف ائلنصػوف اػ   :أف اآلسة خىخل ظوىرىو، ف كػهف ابملػىن كمػو قػوؿ مآوتػل -أ
 .ااهللن و يف خمل مو إال

  ػػ ًا، أُجػػيي  ػػ ًا خمػػل إف قػػمل و، جػػياة إال اػػو اػػ  : مملنػػوه: إقػػاوؽ أسػػه قػػوؿن  
 .(ٕ)شرًا أُجيي شرًا خمل نإف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اال   و  ا ملى ل ابخ و : خوهلل ار سن  مهد سن مهدند ابهصػى  ااوىػهللح ، جمػهلل ااػهللسن أسػه اافاػل  (ٔ)
خى هو تملى آوت: ااش ا  مهد أسػه دق آػة )مػن خىمػوة احلنف ػة نمػهلل ب  (ٓٛٔ/ٗىػ()ٖٛٙاحلنف  )ت 

سػ نت،  -ااآػوىرة )نصػه هتو دا  ااك ػب ااملىم ػة  -ااهللسن قػوسآو( اانوشػر: مطوملػة احلىػيب سكى ة أصهؿ 
مجوؿ ااهللسن أسه  :ـ، ااىووب يف احم  سه ااصنة نااك وب ٖٜٚٔ -ىػ  ٖٙ٘ٔن: ىو( تو سا اانشر: 

ا آػ :  (ٖٖٗ/ٔىػػ( )ٙٛٙ مهلل خى  سن أيب حيىي زكرسو سن مصملهد األن و ي ا ي ج  ابنو   )ت 
اونػػػوف /  -قػػػه سو / دمشػػ   -ااػػػهللا  ااشػػوم ة  -د.  مػػهلل فاػػل خوػػػهلل اامليسػػي ابػػػراد، اانوشػػر: دا  ااآىػػد 

 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔس نت، ااطوملة: ااثون ة، 
اا ػَّْفِصػُ  ااَوِصػػْ ا: أسػه احلصػػن خىػ  سػػن أمحػػهلل سػن  مػػهلل سػن خىػػ  ااهاحػهللي، اان صػػوسه ي، ااشػػوفمل   (ٕ)

 =(  قواة دك ػه اة ِبومملػة اإلمػوـ  مػهلل سػن قػملهد، ٘ٔ آو يف )( ا آ : أصل  آٛٙ/ٕٔىػ()ٛٙٗ)ت 
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 .سو ااصنة يف احل  ناا  وـ ناا هللقة فآا اآلسة وو ن دت ديكن خت    -ب

 خػػػن  ػػػو ج احلػػػ  يف صػػػا و خىػػػخل م فػػػ  أصػػػل ا ثملم ػػػة حػػػهللسث ااملػػػريب سػػػنا قػػػوؿ 
 مػو اقػ هلل اؾ يف ار من  فآو قملخل مو إال ائلنصوف ا   أف من ااشرسملة يف ابص آرة ااآوخهللة

 خمػػػـه نسػػػأف ااصػػػمل  خمػػػـه يف سػػػهلل ل أف ديكػػػن سأنػػػو نتملآػػػب نمواػػػو سهاػػػهلله ابػػػرة ف ػػػو فػػػرط
   .(ٔ)اتفوقو : هص اآلسة يف ااصمل 

 خػػػن اا ػػػهللقة أفَّ  خىػػػخل داؿ ناحلػػػهللسث :قػػػوؿ ااكػػػه اين احلنفػػػ  يف حػػػهللسث اا ػػػهللقة 
 {هن من خن حن جن مم}: تملػػوىل قهاػػو املمػػـه : ػػ  ىػػذان  ،إا ػػو ناصػػىة اب ػػن

 .(ٕ)[ٜٖ]قه ة اان د:

 أحودسػث يف كمػو ااهاػهلل مػن سوا ػهللقة اآلسػة خمػـه خي ػ  أنو ناحل  :قوؿ ااشهكوين
 .(ٖ)أساو ااهاهلل :  نمن ا ثملم ة،  رب يف كمو ااهاهلل من نسوحل  ااووب،

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

=

جومملػػة اإلمػػوـ  -ث قومػػن حنػػة خىم ػػة مػػن احومملػػة سصػػوكو نتنصػػ آو، اانوشػػر: خمػػودة ااواػػث ااملىمػػ   
 ىػ. ٖٓٗٔ مهلل سن قملهد اإلقبلم ة.، ااطوملة: األنىل، 

صػػآبلين ااشػػوفمل  فػػ ح ااوػػو ي شػػرح صػػا ح ااوخػػو ي: أمحػػهلل سػػن خىػػ  سػػن ح ػػر أسػػه اافاػػل اامل (ٔ)
 ىػ.ٜٖٚٔس نت،  -( اانوشر: دا  ابملرفة ٓٚ/ٗ)
ااكػػهثر احػػو ي إىل  سػػو  أحودسػػث ااوخػػو ي: أمحػػهلل سػػن إْسوخ ػػل سػػن خثمػػوف سػػن  مػػهلل ااكػػػه اين  (ٕ)

( ا آػػػ : ااشػػػ ا أمحػػػهلل خػػػين خنوسة،اانوشػػػر: دا  إح ػػػوة ٖٗٙ/٘ىػػػػ ) ٖٜٛااشػػػوفمل  ث احلنفػػػ  اب ػػػه  
 ـ. ٕٛٓٓ -ىػ  ٜٕٗٔونوف، ااطوملة: األنىل، ا –اارتاث ااملريب، س نت 

( ٖٔٔ/ٗىػػػ( )ٕٓ٘ٔن ػػل األنطػػو :  مػػهلل سػػن خىػػ  سػػن  مػػهلل سػػن خوػػهلل ار ااشػػهكوين اا مػػّن )ت  (ٖ)
 ـ.ٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ آ  : خ وـ ااهللسن اا ووسط ، اانوشر: دا  احلهللسث، م ر، ااطوملة: األنىل، 
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 يف جيػػػػري ال ناانصػػػػا األ وػػػػو  مػػػػن ألهنػػػػو مصػػػػىمة :ػػػػ  اآلسػػػػة نصػػػػا دخػػػػهألأف  -ت
 .(ٔ)ا رب

 االح مػػػوؿ و ػػػرد ال اانوقػػػا، س ػػػأ ر ااملىػػػد سملػػػهلل سثوػػػن إمنػػػو اانصػػػا :قػػػوؿ ااشػػػهكوين
 .(ٕ)سوإلمجوع

نكػػػل  كػػػد يف  ،محػػػل اإلنصػػػوف سػػػأف ابػػػراد منػػػو ااكػػػوفر  كػػػد يف ظػػػوىر ااػػػن  -ث
 .اان  سوطل

سػأف اإلنصػوف سشػ مل ااكػوفر نابصػىد اغػة نشػرخو نخرفػو، ف خ   ػو  :قوؿ ااشػهكوين
سواكوفر إف كوف سواصوب، أن سواصػ وؽ خىػخل فػر  دالا همػو، أن أحػهللمهو خىػخل ااػك، فهمػو 
ال س ىاوف او ألف ااملوـ ال سآ ػر خىػخل قػووو، نال خىػخل مػو دؿ خى ػو ااصػ وؽ كمػو تآػر  يف 

 .(3)نإف كوف ااهللا ل ع ر فمو ىه؟ ،األصهؿ

 دالاػة فػبل ،خمىػو مػن ىػذا ناػ   خمىػو، انآطػوع خىخل دؿ :هق  احلهللسث سأنون -ٕ
 سػػو ف  خ ػػ  منملػػهه، مػػو مملنػػوه نيف قػػىمهه، وػػو : هصػػو اكػػوف خى ػػو دؿ اػػه ث خى ػػو  ف ػػو

 سفػػػرع اػػػ   ااثػػػهاب تملػػػهللي فػػػإف صػػػا ح، :ػػػ  ابملػػػىن مػػػن اكػػػرنه نمػػػو خى ػػػو، سواآ ػػػوب أساػػػو
   سوطل ىه ث اانف ، ا ملهللي

 .(ٗ)أخىد نار ،سو سمل رب أصل او نا   ناحل ، نااهللخوة سوا ـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٕٓٙ/ٛابنهل ااملذب ) (ٔ)
ف ػػونأل اإلمػػوـ ااشػػهكوين:  مػػهلل سػػن خىػػ  سػػن  مػػهلل سػػن خوػػهلل ار ااشػػهكوين اا مػػّن اافػػ ح اارسػػوين مػػن  (ٕ)

سػػن حصػػن حبلؽ،اانوشػػر: «  مػػهلل صػػوا »حآآػػو ن توػػو: أسػػه م ػػملب  (ٖٗٙٔ /ٙىػػػ( )ٕٓ٘ٔ)ت 
 .اا من –مك وة اح ل احهللسهلل، صنملوة 

 (.ٖٗٙٔ/ ٙ) ااف ح اارسوين (ٖ)
 (.ٖٕ٘/ٖابغّن ) (ٗ)
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 نسثػػو ااهاػػهلل، اك صػػوسو مػػن قػػووهو  ىػػه كػػوف بػػو األشػػ وة ىػػذه أف :نسػػرد خىػػخل ااػػك 
 اػػو سآ ػػن - اا ػػهللقة ىػػذه نإسآوفػػو سملػػهلله، سآػػخل ا فػػوً أت إسهللاخػػو أن ف ػػو، محىػػو مػػن خنػػهلل ااملىػػد

 .(ٔ)ننجهللت سآ ن مو أجه ىو

 :ترجيحال 

 :ألقووب نى   ال جيهز ب ااآرعف اىم نوة ثهاهلينف  مو اىب إا و اجملأف   

نكػذاك ااػملف  ،املػهللـ ااهللالاػة خىػخل احلكػد مجىة مو اقػ هللؿ سػو اجمل ػي ال سكفػ  -ٔ
أمو مو اكرنه ق وقو خىخل اا ػهللقة ناحلػ  ناا ػـه ال س ػح نسنكػهلل ااػك  ،مو اكرنه يف ااووب

 كػوف صػبلةً  اغػ ه، خمىػو ثػهاب جيملػلَ  أف ائلنصػوف أفَّ  :قػوؿ َمنْ  :مو قواو ااشهكوين يف ااف ح
 نس ػلُ  ااػربِّ، أنػهاع مج ػ  مػن ااػك، :ػ َ  أن قػرعف، قػراةة أن صهللقة، أن حَ و، أن صهًمو، أن

 : ِّػ ، سغػ  ن  َّ ػهو ااملمهمػوت، أمهػل فآػهلل ،ااصػنة أىػل خنػهلل نسنفملُػو اب ن، إىل ااك
 ال ابخ َّ ػػوت ىػػذه أكثػػر يف ااآ ػػوب أف خيفػػخل نال سواآ ػػوب، ااػػك   َّػػ َ  إنػػو: قػػوؿ فػػإفْ 

 .ااهللخوة خىخل ااهللخوة ن:  ااهاهلل، خىخل ااهاهلل ن:  ،ااآرسب خىخل األجنيب كآ وب س ح،

 .أف دالاة ابنطهؽ نابفهـه يف اآلسة ناحلهللسث تهللؿ خىخل خهللـ احهاز -ٕ

ناػه كػوف  ،ألنو ىػه ااشػرع ااػذي ف ػو ا ػ  سنوغ  تركو أف مو تركو  قهؿ ار  -ٖ
 يف ااآراةة   ا ننفملو بو قكن اانيب خن س وف ااك.

ال خيػػواف أحػػهلل أف ااآػػراةة مل سفملىهػػو اانػػيب نال أصػػاوسو مػػن سملػػهلله نمل سػػرد ف هػػو  -ٗ
فػػهللؿ  ،نػػ  صػػا ح نال أثػػر خػػن ناحػػهلل مػػن ا ىفػػوة ااراشػػهللسن مػػن سملػػهلله سػػهللال حػػهاز ااآػػراةة

 .انيب ااك خىخل نجهب اارتؾ ناالس ملود خن مو تركو أصاوب ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٖٖٚ/٘إكموؿ ابملىد ) (ٔ)
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 حكم قراءة يش على احملتضر: املضألت الثالثت
 :ا  ىف ااملىموة يف ىذه ابصأاة خىخل قهاه  

 (ٕ)والش     ايعية (ٔ)وه    و اس    تحباب ذل       وه    و ق    ول األحن    ا  :الق    ول األول
 .(ٗ)واختيار ابن حبيح المالكي (ٖ)والحنابلة

   :واستدلوا ل ل  بما يلي
َمْهتَػػػوُكْد ُقػػػه ََة  َخىَػػػخل  اقْػػػػَرُةنا » :قَػػػوؿَ  َخػػػْن َممْلِآػػػِل سْػػػِن َسَصػػػوٍ ، أَفَّ َ ُقػػػهَؿ ااىَّػػػِو  -ٔ

 .(٘)«س 

تصػه بل   سػراد سػو ا  اػر :ن ن  مجوخة من ااملىموة خىخل أف ابراد سىف  " مهتوكد 
 .نقهلل قو  س وف ااك ، رنج اارنح

ثَػَنو : نأل أمحػػػػػهلل يف مصػػػػػنهلله قػػػػػوؿ -ٕ ثَػَنو اْاُمغِػػػػػ َِة، أَسُػػػػػه َحػػػػػهللَّ َثِّن  َصػػػػػْفَهاُف، َحػػػػػهللَّ  َحػػػػػهللَّ
 َىػػػلْ : "فَػَآػػػوؿَ  َقػػػْهقُُو، اْشػػػَ هللَّ  ِحػػػهَ  ااثيَمػػػوِ َّ، احْلَػػػوِ ثِ  سْػػػنَ  ُ:َاػػػْ فَ  َحَاػػػُرنا أَنػَُّهػػػدْ  اْاَمْشػػػَ َخُة،

ػػو ااصَّػػُكهيني، ُشػػَرْسحٍ  سْػػنُ  َصػػوِاحُ  فَػَآرَأََىػػو: قَػػوؿَ "  سػػ ؟ سَػْآػػرَأُ  َأَحػػهللٌ  ِمػػْنُكدْ  َهػػو أَْ سملِػػهَ  سَػىَػػ َ  فَػَىمَّ  ِمنػْ
 .(ٙ)اوَخْنُو  ُ فِّفَ  اْاَم ِّنِ  ِخْنهللَ  قُراَِلنْ  ِإَاا: سَػُآهُاهفَ  اْاَمْشَ َخةُ  نََكوفَ : قَوؿَ  قُِوَ ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٜٔٔ/ٕحوش ة اسن خوسهللسن ) (ٔ)
 (.ٓٔٔ/٘اجملمهع ) (ٕ)
 (.ٖٚٛ/ٔ(، مطواب أنىل اانهخل )ٖٔٗ/ٔشرح من هخل اإل ادات ) (ٖ)
: اافهاكو ااهللناين خىخل  قػواة اسػن أيب زسػهلل ااآػ ناين: أمحػهلل سػن :ػون )أن :نػ د( سػن قػومل اسػن مهنػو، (ٗ)

( اانوشر: دا  اافكػر، تػو سا اانشػر: ٕٗٛ/ٔ)ىػ( ٕٙٔٔشهوب ااهللسن اانفراني األزىري ابواك  )ت 
 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔ

 قو  خترجيو. (٘)
 (.ٜٜٙٙٔ( )ٔٚٔ/ٕٛمصنهلل أمحهلل ) (ٙ)
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 خنػػهلل : ىػػو أن سػػ  قػػراةة خنػػهلله تكػػره سػػلسكػػره ااػػك  نىػػه بواػػك  :ااآػػهؿ ااثػػوين
 .(ٔ)قربه خىخل أن سملهلله أن مهتو

 :واستدلوا ل ل  بما يلي
 .اانوب خمل من ا   ألنو -ٔ

 تػػػهللسر خػػػن سشػػػغل أمػػػر نىػػػه اػػػو ا ػػػ مل  اب ػػػن أحػػػهاؿ تػػػهللسر ىنػػػو ابآ ػػػهد ألف -ٕ
 .(ٕ)ااآرعف

 :املناقشة والترجيح 

 :مناقشة أدلة القول ألاول  

 .احلهللسث األنؿ قو  س وف  ملفو فبل حوجة بيسهلل تكرا  -ٔ

 حصػػن، إقػػنوده أثػػر ىػػذا :ابصػػنهلل  آ ػػ  يف شػػمل ب ااشػػ ااحلػػهللسث ااثػػوين قػػوؿ  -ٕ
 اإلقػػػنود  جػػػوؿ نسػػوق  ،(ٖ)"اإلصػػػوسة" يف احلػػوف  إقػػػنوده نحصَّػػػن ساػػر، ال ابشػػػ خة نإاػػوـُ 
 نصػوحل. اارتمػذي خػهللا مػو ااصػنن أصػاوب خنػهلل فرناس ػو ُ:َاػ ف :  اا ا ح  جوؿ ثآوت

 .  (ٗ)ااثآوت" يف حووف اسن ناكره مج ، خنو  نأل ابش خة  جوؿ أحهلل ااصكهين ُشَرسح سن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.ٕٗٛ/ٔاافهاكو ااهللناين ) (ٔ)
 (.ٖٚٔ/ٕشرح ا رش  ) (ٕ)
اإلصوسة يف مت  ي اا اوسة: أسه اافال أمحهلل سن خى  سن  مهلل سن أمحهلل سن ح ر ااملصآبلين )ت  (ٖ)

(  آ  : خودؿ أمحهلل خوهلل ابهجهد نخىخل  مهلل ممله ،اانوشػر: دا  ااك ػب ااملىم ػة ٜٕٗ/٘ىػ( )ٕ٘ٛ
 ىػ. ٘ٔٗٔ -س نت،ااطوملة: األنىل  –

ااثآػػوت:  مػػهلل سػػن حوػػوف سػػن أمحػػهلل سػػن حوػػوف سػػن مملػػوا سػػن َممْلوػػهلَل، اا م مػػ ، أسػػه حػػومت، ااػػهللا م ،  (ٗ)
 =اىاكهمػػة ااملوا ػػة اهلنهللسػػة،  ػػن مراقوػػة: طوػػ  سإخونػػة: نزا ة ابملػػو ؼ  (ٖٙٚ/ٗىػػػ( ) ٖٗ٘ااُوصػػ  )ت 
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 .(ٔ)األخظم  ار خوهلل  مهلل أمحهلل أسهنصااو مهقهفو  :قىن  

نقػوؿ يف أحكػوـ احنػوالي مل  (ٕ)نحصن إقنوده األاووين مهقهفػو ن ػملفو مرفهخػو :قىن 
 .(ٖ)س ح يف قراةة س  خنهلله أي ا  ار حهللسث

 :سى  ممن كل األثر ىذا إقنود  ملف نقهلل  

ننآػػل ااػػك يف  .جمهػػهؿنقػػوؿ صػػوحل  (ٗ)"ناا ملػػهللسل احػػرح" يف كمػػو -ز خػػة أسػػه -ٔ
 .(٘)م ياف االخ هللاؿ خن أيب ز خة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

=

ااهللك ه   مهلل خوهلل ابمل هلل  وف مهللسر داالرة ابملو ؼ ااملثمون ة، اانوشر: داالرة ابملو ؼ ااملثمون ة ِب هلل  عسود  
 . ى ٖٜٖٔااهللكن اهلنهلل، ااطوملة: األنىل، 

خوػػهلل ار احػوم  ااكومػل يف احلػػهللسث اا ػا ح ااشػومل ابرتػػب خىػخل أسػػهاب اافآػو: أسػه أمحػػهلل  مػهلل  (ٔ)
ابمىكػػػة  -( اانوشػػػر: دا  ااصػػػبلـ اىنشػػػر ناا هزسػػػ ، اارسػػػو  ٜٔ/ٗ« )اااػػػ وة»األخظمػػػ  ابملػػػرنؼ سػػػػ 

 ـ. ٕٙٔٓ -ىػ  ٖٚٗٔااملرس ة ااصملهدسة، ااطوملة: األنىل، 
ىػػػػ( ٕٓٗٔإ ناة ااغى ػػػل يف ختػػػرس  أحودسػػػث منػػػو  ااصػػػو ل:  مػػػهلل نوصػػػر ااػػػهللسن األاوػػػوين )اب ػػػه :  (ٕ)
(ٕ/ٔ٘ٓ) 

 ـٜ٘ٛٔ -ىػ  ٘ٓٗٔااطوملة: ااثون ة ،س نت –اانوشر: ابك ب اإلقبلم  ،ااشونس  إشراؼ: زى 
( طوملػػػػة:دا  ٕٓىػػػػػ()ص:ٕٓٗٔأحكػػػوـ احنػػػػوالي نسػػػهللخهو:  مػػػػهلل نوصػػػػر ااػػػهللسن األاوػػػػوين )اب ػػػه :  (ٖ)

 ـ.ٕٓٔٓابملو ؼ، اارسو ،ااطوملة:ااثون ة 
بنػذ  اا م مػ ، احلنظىػ ، ااػرازي احرح ناا ملهللسل: أسه  مهلل خوهلل ااػرمحن سػن  مػهلل سػن إد سػ  سػن ا (ٗ)

ِب هلل  عسود ااهللكن  -( اانوشر: طوملة جمى  داالرة ابملو ؼ ااملثمون ة ٘ٓٗ/ٗىػ()ٕٖٚاسن أيب حومت )ت 
 ـ. ٕٜ٘ٔىػ  ٕٔٚٔااطوملة: األنىل، ، س نت –دا  إح وة اارتاث ااملريب ،اهلنهلل –
سػػن أمحػػهلل سػػن خثمػػوف سػػن قَودْيػػوز  م ػػياف االخ ػػهللاؿ يف نآػػهلل اارجػػوؿ: مشػػ  ااػػهللسن أسػػه خوػػهلل ار  مػػهلل (٘)

 آ ػػ : خىػػ   مػػهلل ااو ػػوني، اانوشػػر: دا  ابملرفػػة اىطووخػػة ناانشػػر،  (ٜٕ٘/ٕىػػػ( )ٛٗٚااػػذىيب )ت 
 ـ. ٖٜٙٔ -ىػ  ٕٖٛٔاونوف، ااطوملة: األنىل،  –س نت 
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 جهواػػة إقػػنوده يف ألف  ػػمل ف  إقػػنوده فآػػوؿ: ااشػػبلح  ار  ػػ ف سػػن  واػػهلل -ٕ
 .(ٔ)شرسح سن صوحل نأسًاو صفهاف حهللثها ااذسن ابش خة

 .(ٕ)مرقل نع ره مهقهؼقوؿ:  طرىهين سن  زؽ سن  مهلل -ٖ

 الترجيح: 

نس ػوف ااػك  ،ممو تآهللـ السهلل أف أقف مػ   ناسػة ابصػنهللقول أف أسه ا   و ي نااراجح 
 مو سى :

 :ابناحلكد خىخل احلهللسث ااصوس  من ح ث  :أنال  

ثَػَنومػػػػػو نآػػػػػل يف ابصػػػػػنهلل سىفظػػػػػو " -ٔ ثَػَنو اْاُمغِػػػػػ َِة، أَسُػػػػػه َحػػػػػهللَّ َثِّن  َصػػػػػْفَهاُف، َحػػػػػهللَّ  َحػػػػػهللَّ
 َىػػػلْ : " فَػَآػػػوؿَ  َقػػػْهقُُو، اْشػػػَ هللَّ  ِحػػػهَ  َمػػػوِ َّ،ااثي  احْلَػػػوِ ثِ  سْػػػنَ  ُ:َاػػػْ فَ  َحَاػػػُرنا أَنػَُّهػػػدْ  اْاَمْشػػػَ َخُة،

 ."س ؟ سَػْآرَأُ  َأَحهللٌ  ِمْنُكدْ 

فػػإف  ،سثوػػن منػػو اقػػ اووب قػػراةة سػػ  خىػػخل ا  اػػر  :اػػ ف ىػػل مػػو قواػػو 
نسفهػد منػو  ػبلؼ ااػك  :قىن اك ،قىن نملد فمو نجو ااك ؟ فإف قىن سفهد منو ااك

 .فىملىو كوف حيب ْسوخهو نقراةهتو

 .ابفهـه ح ث من نال ابنطهؽ ح ث من قهاو يف دالاة فبل :نخى و  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( اانوشػػر: ٖ٘/ٙاا و ػوف يف ختػػرس  نتوهسػب أحودسػػث سىػػهغ ابػراـ:  واػػهلل سػػن  ػ ف ار ااشػػبلح  ) (ٔ)
 ـ. ٕٕٔٓ -ىػ  ٖٖٗٔاارقواة ااملوب ة، ااطوملة: األنىل،  دا 

( اانوشػػر: احػػية ٖٕ( )ٔٚ/ٕمهقػػهخة فاػػوالل قػػه  نعسػػوت ااآػػرعف:  مػػهلل سػػن  زؽ سػػن طرىػػهين ) (ٕ)
 -ىػ(  ٜٓٗٔاحية ااثوين )مك وة ااملىد، جهللة( احية األنؿ )األنىل،  -األنؿ )دا  اسن ااآ د، ااهللموـ( 

 ىػ(. ٗٔٗٔاحية ااثوين )ااثون ة، 
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فهػػل سملػػهلل ،"ىػػذا قػػهؿ اا وسمله اْاَم ِّػػنِ  ِخْنػػهللَ  قُرالَػػنْ  ِإَاا: سَػُآهاُػػهفَ  اْاَمْشػػَ َخةُ  َكػػوفَ " -ٕ
اا ػاويب فهػل سوآػخل شػئ  ا اػ   سػو مػن كػبلـ   بلؼ ااملىموة يف حكػد االح  ػوج سآػهؿ

 .نىل تركوفمن سوب أ ،اا وسمله خىخل احلكد ااشرخ 

  :احلكد خى و من ح ث ااصنهلل :ثون و  

فػإف  ،ناُكر منهد صوحل نىه جمههؿ احلوؿ كمػو قػوؿ أسػه ز خػة ،حهللثّن ابش خة -ٔ
قىػػػن اػػػك اسػػػن حوػػػوف س صػػػوىل يف اا هث ػػػ ، نكػػػد يف صػػػا او مػػػن  ،قىػػػن نثآػػػو اسػػػن حوػػػوف

 .نخى و ف كهف ااصنهلل  مل ف اى هواة ، مل ف

" إ ػػوفة خىػػخل ِاَػػو َخْنػػوُ  ُ فِّػػفَ  اْاَم ِّػػنِ  ِخْنػػهللَ  قُرالَػػنْ  ِإَاا: سَػُآهاُػػهفَ  اْاَمْشػػَ َخةُ  نََكػػوفَ " -ٕ
ف خػرج سػذاك خػن كهنػو مرقػبل  جهواة ابشػ خة، فهػد مل س ػرحها سآػهؿ قػوؿ  قػهؿ ار 

 .إىل مآطهع نقهلل خىمنو سأف ابآطهع ال حي   سو

 نخى و ف كهف احلهللسث  مل فو نال نجو ابلح  وج سو.  

ىػػه ااػػراجح يف ابصػػأاة  ااػػملف مػػو  ف كػػهف قػػهؿ اإلمػػوـ مواػػك نخىػػخل مػػو تآػػهللـ 
فملىػػو  كمػػو أف مػػو تػػرؾ اانػػيب   ،سهجػػو مآوػػهؿ قػو  نألف ااػػهللسن مػػو ثوػػن خػػن  قػػهؿ ار 

 نىه نأصاوسو ىه احل  ااذي سنوغ  أف س و .
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