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ّ شعود  َ حمٌد ب ًا عة اإل ًه جبًا ْ وعوو أشتاذ اهكرآ
ًية  اإلشال

*               *               * 

 

ًية ّ شعود اإلشال ٌد ب َ حم ًا ًعة اإل  احملاضر جبا

*               *               * 

ًعة املوم شعود باهرياض ُية جبا  أشتاذ اهدراشات اهكرآ

ًية  ٍ واهدراشات اإلشال ْ اهلري ٌيد كوية اهكرآ ع

ِورة" ِة امل ًية باملدي عة اإلشال  باجلًا

ًعة املوم شعود باهرياضأشتاذ اهدراشات ا ُية جبا  هكرآ

 
ًة َ اهكرى مبلة امللر ًعة أ  أشتاذ اهكراءات جبا

 
عة اهكصٍي ًه جبًا ْ وعوو  أشتاذ اهكرآ

 
ًعة جازْااهكرْآأشتاذ ًه املشارن جبا  وعوو

             *  *               * 

 

ًية ّ شعود اإلشال ٌد ب َ حم ًا ًعة اإل ًه جبا ْ وعوو  أشتاذ اهكرآ

ِبوي ْ املصجد اه َ هشؤو  وكيى اهرئيض اهعا

ُية جبا  ًعة املوم شعود باهرياضأشتاذ اهدراشات اهكرآ

َ وأشتاذ  ًا عة اإل ه جبًا ْ وعوًو ٍ اهكرآ رئيض قص
 ْ ّ عبد اهعسيس هوكرآ كرشي املوم عبد اهلل اب

ًية ّ شعود اإلشال َ حمٌد اب ًا عة اإل ٍ جبًا  اهلري

ًية واهعربي ٌيد كوية اهدراشات اإلشال -ةع
ر  عة األٓز  ًصر جًا

 
عة  ًية جبًا ٌيد أكادميية اهدراشات اإلشال ع

 ًااليا مباهيسيا

ِابوي برتكيا ًعة إشت ِاء جبا  رئيض جموض اأًل

ٍ اهعاهي ّ -كوية األداب-اشتاذ اهتعوي عة اب جًا
ر  ممولة املغرب-ٓز

 
ًعة تلريت-األشتاذ بلوية اهرتبية  اهعراق جا

 
ُية ٌولة األرد ُية بامل ِات هودراشات اهكرآ ًركس بي  املشرف عوى 

*               *               * 

 

للدراسات القرآنية"تبيان"جملة
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 يف جملة تبيان للدراسات القرآنية
 

 -أن يؽقن اًمبحث متساًم سماألصاًمة وؾمالمة االدماه 

 -أن يؽقن اًمبحث دىمقؼًا ذم اًمتقصمقؼ واًمتخريج 

 -أن شمتحؼؼ ًمف اًمسالمة اًمؾغقية 

 -مراقماة قمالمات اًمؽمىمقؿ 

 -أال يؽقن ىمد ؾمبؼ كنمه 

 ن مستالًّ مـ سمحث أو رؾماًمة كال هبا اًمباطمث درضمة قمؾؿقة-أال يؽق 

  شمقضعع طمععقار يمععؾ صععػحة أؾمععػؾفا قمعغم طمععدة ويؽععقن شمععرىمقؿ طمععقار يمععؾ

 وشمضبط احلقار آًمقا ال يدويًا-، صػحة مستؼالً 

 -قمالمات اًمؽمىمقؿ شمعتؼم ضمزء مـ اًمؽؾؿة ومال يؽمك ومراغ ىمبؾفا 

 وحتتععقي قمععغم، شمؽتععب سمقاكععات اًمبحععث سمععاًمؾغتلم اًمعرسمقععة وا كجؾقزيععة :

 وسمقاكات اًمتقاصؾ معف(-، واؾمؿ اًمباطمث واًمتعريػ سمف، )قمـقان اًمبحث

  ويتضععؿـ اًمعـععاس ، ( يمؾؿععة252) اعمؾخععصال يتجععاوز قمععدد يمؾععامت

وأهععؿ ، وأهععؿ اًمـتععا ج، ومـفجععف، وأهداومععف، )مقضععقع اًمبحععث: اًمتاًمقععة

 اًمتقصقات( مع اًمعـاية سمتحريرها سمشؽؾ دىمقؼ-

  سماًمؽؾامت اًمداًمة )اعمػتاطمقعة( اعمععؼمة )قمريب.إكجؾقزي(  مؾخصُيتبع يمؾ

سمحقعث ال ، واًمؼضعايا اًمر قسعة اًمتعل شمـاو عا، سمدىمة قمعـ مقضعقع اًمبحعث

 ( يمؾامت-6يتجاوز قمددها )

  ؾمؿ-1وضع مساومة سمداية يمؾ ومؼرة ال شمزيد قمغم 

 9-2 اعمساومة سملم اًمسطقر متعدد- 
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 يستخدم ظمط (Traditional Arabic )( أسمقض ًمؾؿعتـ18ًمؾغة اًمعرسمقة سمحجؿ ) 

( 12وسمحجعؿ )، واعمؾخعص( أسمقض ًمؾحاؿمعقة 14وسمحجؿ )، وأؾمقد ًمؾعـاويـ

 وأؾمقد ًمرأس اجلداول واًمتعؾقؼ-، أسمقض ًمؾجداول واألؿمؽال

 يستخدم ظمط (Times New Roman )( 11ًمؾغعة ا كجؾقزيعة سمحجعؿ )

( أسمعععقض ًمؾحاؿمعععقة 12وسمحجعععؿ )، أسمعععقض ًمؾؿعععتـ وأؾمعععقد ًمؾعـعععاويـ

وأؾمعقد ًمعرأس ، ال( أسمعقض ًمؾجعداول واألؿمعؽ8وسمحجعؿ )، ؾخصواعم

  اجلداول واًمتعؾقؼ-

 -)ـ أهؿ )اًمـتا ج( و)اًمتقصقات  يمتاسمة ظمامتة سمخالصة ؿمامؾة ًمؾبحث شمتضؿ

 -شمثبت اعمصادر واعمراضمع ذم ومفرس يؾحؼ سمآظمر اًمبحث 

 -شمقضع كامذج مـ صقر اًمؽتاب اعمخطقط اعمؾحؼ ذم مؽاهنا اعمـاؾمب 

 -شمرومؼ مجقع اًمصقر واًمرؾمقم اعمتعؾؼة سماًمبحث واضحة ضمؾقة 

  ـ ـ صػحة-(  A) صػحة صمامكلمأال شمزيد صػحات اًمبحث قم ـ قمنمي  وال شمؼؾ قم

  ـ األقمغم واألؾمػؾ واًمقسار ـ اًمقؿلم 5-2أن شمؽقن هقامش اًمصػحة م  ؾمؿ-5-3ؾمؿ وم

  شمؽتععب اايععات اًمؼرآكقععة وومععؼ اعمصععحػ ا ًمؽععؽموف عمجؿععع اعمؾععؽ ومفععد

د( 15سمحجؿ ًمطباقمة اعمصحػ اًمنميػ   -سمؾقن قمادي )همػم مسقَّ

 ادؾـك معفـد مـن معتؿـد واإلكجؾقزية، طمث مؾخص سماًمؾغة اًمعرسمقةاًمبا يرومؼ 

ــد ــ  لؾرتمجــة اهلل عب ــة والتعري ــن ســعود اإلســ مقة بجامع ــد ب ــاحم دؿ  اإلم

 .واطمدة صػحة قمغم يزيد ال (.Trans-tai@imamu-edu-saبالرياض )

 -لم قمغم األىمؾ ـ ىمبؾ اصـم  حُتؽَّؿ اًمبحقث واًمدراؾمات اعمؼدمة ًمـؾنم ذم اعمجؾة م

  اًمؼميد ا ًمؽؽموف ًمؾؿجؾةاًمبحقث معدًمة قمغم شُمعاد- 

 -ال شمعاد اًمبحقث واًمدراؾمات إمم أصحاهبا ؾمقاء كنمت أم مل شمـنم 

  ر عمقىمع اجلؿعقة وهمػمه مـ أوقمقعة اًمـشعًمؾؿجؾة احلؼ ذم كنم اًمبحث قمغم
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 سمعد إضمازشمف ًمؾـنم-ا ًمؽؽموف 

 ًمؾؿجؾة- أن شمؽقن اعمراؾمالت قمؼم اًمؼميد ا ًمؽؽموف 

 مستالت مـ سمحثف- ومخسكسختلم مـ اعمجؾة  ُيعطك اًمباطمث 
 

 ر قس هقئة اًمتحرير: مجقع اعمراؾمالت وـمؾبات االؿمؽماك سماؾمؿ

 اًمرياض –اعمؿؾؽة اًمعرسمقة اًمسعقدية : قمغم اًمـحق اًمتازم 

اجلؿعقة اًمعؾؿقة  –يمؾقة أصقل اًمديـ –ضمامعة ا مام حمؿد سمـ ؾمعقد ا ؾمالمقة 

 ًمؾدراؾمات اًمؼرآكقة "بقانشم" جمؾة,اًمسعقدية ًمؾؼرآن اًمؽريؿ وقمؾقمف

 

 : اًمؼميد ا ًمؽؽموف

quranmag@gmail.com 

 www.facebook.com/Quranmag: سمقك اًمػقس

   https: //twitter.com/quranmag: شمقيؽم

 +(966)112582725: هاشمػ اعمجؾة

 2555821159 ,+(966)112582695: هاشمػ وومايمس اجلؿعقة

 مقىمع اجلؿعقة

www.alquran.org.sa 

*               *               * 

mailto:quranmag@gmail.com
mailto:quranmag@gmail.com
http://www.facebook.com/Quranmag
https://twitter.com/quranmag1
http://www.alquran.org.sa/
http://www.alquran.org.sa/
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  ر قس هقئة حترير اعمجؾة 

 أ-د- حمؿد سمـ رسيع سمـ قمبداهلل اًمرسيع               
 

 البحوث 
 

31 

  دراسة موضوعقة –ادؼاحم يف الؼرآن الؽريم  

 يقؾمػ سمـ قمبداًمعزيز اًمشبؾد- أ-  
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 َؿلح ألػاظ الؼرآن وتراكقبه: دراسة لؾؼاعدة التػسرية ْ عذ األشفر يف  )ُتح
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  دراسة موضوعقة. –أمن البؾدان من خ ل الؼرآن 

 رياض سمـ حمؿد اعمسقؿػميد- أ-  

332 

 هشاحم ومحزة لإلماحم عػقف الـارشي كػائس اهلؿزة يف وقف. 

 اًمطقاًمفقما شة سمـت قمبداهلل د-  

373 

 موقــف العؾــنه مـــه وأ ــر  يف ز التشـــريعيف يف الؼــرآن الؽــريم اإلعجــا(

 . اإلعجاز البقاين(

 د. عيل بن عبداهلل عيل ع ن 

349 

  اآليات والسور التيف فرح الـبيف  مجع وعرض. –بـزوهلا 

 أمحد سمـ ؾمؾقامن صاًمح اخلضػمد-  

381 

 عرض وكؼد - ترمجات معاين الؼرآن الؽريم إىل الؾغة البـغالقة. 

 حمؿد ومقض احلؼؿد روح األملم وحم 

219 

  432 بالؾغة اإلكجؾقزية.مؾخصات البحوث 

*               *               * 
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 بسم اهلل الرحؿن الرحقم 

الحؿد هلل الذي عؾم بالؼؾم، عؾـم انكسـان مـا لـم ،عؾـم، والاـسة والسـسع عؾـى معؾـم 

 عد:الـاس الخقر، وعؾى آله وصحبه أجؿعقن، وب

ع فقـه  ؾـة مـن  ففذا هو العدد الثالث والعشرون من مجؾـة تبقـان لؾدراسـات الؼرآكقـة  ـده

 .هؿقزة يف فروع عؾوع الؼرآن ومسائؾن أبحا ًا مقاألساتذة والباحث

وكتاب اهلل تعالى هو الؿعقن الذي ال ،ـضب ، ال ،خؾـ  عـن كثـرة الـرده ، وال تـؼضـي عجائبـه، 

 (3-7)الجن ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ڀ    ژ  الت الجن حقن سؿعته: 

فنكـا كرى أن أولـى ًا رحبًا وصر،ؼ ًاواسع ًاوإذا كان البحث يف عؾوع الؼرآن وهدا،اته باب

 األولو،ات تؽؿن يف البحث يف مجالقن:

األول: تـاول الؿسـائ  والؼضـا،ا التـي لـم تــ  كاـقبفا مـن الـدرس والبحـث العؾؿـي، 

 ، وهي مسائ  وربؿـا أبـواب لقسـت بالؼؾقؾـة، اكتػـى البـاحثون فبؼقت دون تحؼق  وال تد ق

 بالـؼ  وانحالة دون أن ُ،تاح لفا ما ،ؽػي من التؿحقص. -كالؿتؼدمقن–فقفا 

الؼـرآن ومـفجـه  ياط هـدبالؼرآن الؽـر،م، واسـتـبوأدوائه الثاين: معالجة  ضا،ا العار 

 يف الؿسائ  الحاد ة.

بعد سـاعة و،ـزداد فقـه تزداد ،ومًا بعد ،وع ب  ساعة  إن حدة التسارع يف العالم الؿعاصر

)البؼـرة:  ژں  ں   ژ  التلزع وانشؽال والؿشؽست، و د أكزل اهلل تعـالى كتابـه

ۆئ  ژكؿـا حؽـم سـبحاكه بلكـه  (9)انسـرا::  ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ وجعؾـه  (784

 (.733)صه:   ژۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  

، ال سـقؿا أهـ  العؾـم وصؾبتـه أن ،سـفؿوا يف بقـان ن من ح  العالم عؾى أه  انسسعإو

 الؼرآن ومـفجه وأ ره يف تحؼق  السعادة والطؿلكقـة والفدا،ة لؾاراط الؿستؼقم. هدي

أسلل اهلل تعالى أن ،لخذ بل،د،ـا إلى الح ، وأن ،وف  والة أمركا لؿا ،حـب و،رىـى وأن 

آمـــًا مطؿًاـــًا وســائر بــسد  ،عــز بفــم انســسع وأهؾــه و،ـاــر بفــم الؿؾــة، وأن ،جعــ  بؾــدكا

 الؿسؾؿقن.

 وصؾى اهلل وسؾم عؾى كبقـا محؿد وآله وصحبه أجؿعقن

 

 بن رسيع بن عبداهلل الرسيع أ.د. دؿد
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 ذ يف  سم الؼرآن الؽر،م وعؾومهاألستا

  بجامعة انماع محؿد بن سعود انسسمقة
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 بحثالملخص 

 بسؿ اهلل ، والحؿد اهلل ، والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل، وبعد: 

(،كان الؼصود مـوف الؿؼام يف الؼرآن الؽريؿ دراسة مقضوقطقةففذا بحث بعـقان )

 ، وذكر شلء مـ أسراره . بقان معـك الؿؼام ودٓٓتف يف الؼرآن الؽريؿ

وتعددت إصالقاتف فجاء  تؽرر وروده يف كتاب اهلل،تل مـ إلػاظ الويعدُّ الؿؼام 

ڱ  ڱ            ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱژ  :تعوالك فلوققكؿا يف مضافًا إلك اهلل تعالك، 

(. 44إبراهقؿ:)سقرة   ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

كؿوا قوال معؾقموة  ام مؼامواٍت أنَّ لؾؿالئؽة الؽركؿا أن أيات الؼرآكقة أوضحت 

   ( .            464الصافات: ) ژڈ  ژ   ژ        ڑ  ڑ  ک  ک  ژ  تعالك:

بعض الرسوؾ وإكبقواء مؼاموات متـقطوة أطظؿفوا كؿا أباكت أيات الؼرآكقة أن ل

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ  صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال تعوالك:رسقلـا الؽريؿ حبقبـا ومؼام 

   (.79اإلسراء:) ژڎ  ڈ  ڈ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ

التوول وردت وتؽووررت يف كتوواب اهلل وكووذلؽ مؼامووات الؿووممـقـ أو الؽووافريـ 

 .الؽريؿ 

جووؾ ولؿووا كووان لؾؿؼووام ارتبوواط طظووقؿ يف ديووـ اإلسووالم،كالخق  مووـ مؼووام اهلل 

ومـ الققق  بقـ يديف يف ذلؽ الققم العظقؿ، وكذلؽ ارتباصف بلجؾ العبادات  ،جاللف

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ژ  ؿوا يف ققلوف تعوالك:وهل الصالة ك

.  (425البؼرة:)   ژ ىې

ده يف كتاب اهلل تعالك مع تـقع دٓٓتف كو   ُر هذا الؾػظ وتردُّ ذلوؽ  انوكذلؽ تؽرُّ

يف أطؿوا  حريًا بجؿع متػرقف وإبراز ما حقاه مـ هودايات وأسورار كامـوة  والغوقص 

   هذا الؽتاب الؿعجز.

ػووظ الؿؼووام ودراسووتف دراسووة ذه الدراسووة متؼصووقة مقاضووع ورود لفجوواءت هوو

 .      تػسقرية

هوووذا وقووود أضفووورت هوووذه الدراسوووة موووا اشوووتؿؾ طؾقوووف كتووواُب اهلل موووـ أسووورار 

بالغقة،وكؽات، ولطوائػ خػقوة،فؿـ تودبر كتواب اهلل،وتلموؾ آياتوف زاده ذلوؽ إيؿاكوًا 
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از البالغوول لؾؼوورآن ويؼقـووًا وشوووققًا ومحبووة يف قؾبف،وهووذا سووٌر مووـ أسوورار اإلطجوو

 الؽريؿ،واهلل الؿقفؼ وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد

 

 كلمات يدور عليها بحث المقام:

 يدور بحث الؿؼام طؾك كؾؿات مـفا: 

الؿؼام ، الؿؼامة ، الؼرآن ، الخق  ، الؿالئؽة ، إكبقاء ، الؿحؿقد ، كريؿ، أمقـ 

 . 

 

 

*               *               * 
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 مقدمة ال

الؿرسوؾقـ وإموام الؿتؼوقـ  سوقدوالصالة والسالم طؾك ، الحؿد هلل رب العالؿقـ

وطؾووك آلووف وصووحبف ومووـ تووبعفؿ ، والحووقض الؿووقرود، الؿحؿووقد الؿؼووام صوواح 

 : وبعد، بنحسان إلك يقم الديـ

فؿعقـوف ٓ ، معارفوف وٓ تـتفول، ٓ تـؼضول طجائبوف، فننَّ كتواب اهلل كتواٌب حؽوقؿ

كؾؿوا تودبره الؿسوؾؿ وأمعوـ ، وفقضف يتودفؼ، طؾقمف تتجدد، ؤه ٓ يـػدوططا، يـض 

وفوت  ، وشوققًا ومحبة يف قؾبف، الـظر يف آياتف وقؾ  صػحاتف زاده ذلؽ إيؿاكًا ويؼقـًا

 طؾقف مـ العؾقم الشلء العظقؿ.

مجآت تدبره الـظر يف تؾؽ إلػاظ التل تورد يف الؼورآن الؽوريؿ أطظؿ وإنَّ مـ  

 معان متعددة ومدلقٓت معقـة.دالة طؾك 

ـ إلػاظ الجديرة بالبحث والدراسة لػظ ، ( الذي تؽرر وروده يف كتاب اهللالؿؼام): وم

، كؿوا أنَّ لؾؿالئؽوة الؽورام مؼاموات معؾقموة، وتعددت إصالقاتف فجاء مضافًا إلك اهلل تعوالك

وكوذلؽ  يؿ ولبعض الرسؾ وإكبقاء كذلؽ مؼامات متـقطوة أطظؿفوا مؼوام رسوقلـا الؽور

 .مؼامات الؿممـقـ أو الؽافريـ

ـ اإلسالم ومـ الققق   كالخق  مـ مؼام اهلل ، ولؿا كان لؾؿؼام ارتباط طظقؿ يف دي

وكذلؽ ارتباصف بلجوؾ العبوادات وهول الصوالة كؿوا يف ققلوف ، بقـ يديف يف ذلؽ الققم العظقؿ

ُر هووذا الؾػووظ وتووردُّده يف چې ې ې ې ۉ چ: تعووالك كتوواب اهلل  وكووذلؽ تؽوورُّ

وأن أغقص يف أطؿا  ، تعالك مع تـقع دٓٓتف كان ذلؽ دافعًا لل أن أشارك يف هذا الؿضؿار

هذا الؽتاب الؿعجز. فاستعـت باهلل تعالك طؾك بحث هوذا الؿقضوقع بتؼّصول مقاصـوف التول 

وهق طؿؾ جؾقوؾ ، ورد فقفا لػظ الؿؼام يف كتاب اهلل وبقان معاكقف وما ذكره الؿػسرون تجاهف

وإسفامًا يف إبراز شولء مـو جقاكبوف ، أقدمف خدمة لفذا الؽتاب العظقؿ متعؾؼ بؽتاب اهلل 

 .وتجؾقة ٕسوراره وهداياتف

 : سبب اختيار الموضوع

إن لػظ الؿؼام قد تعودد وروده يف الؼورآن الؽوريؿ مؿوا يودل طؾوك أهؿقتوف وك ورة  

                                                 
 (.  425سقرة البؼرة، أية ) (4)
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وموـ  مـ مؼوام اهلل  كالخق ، ولؿا لف مـ أهؿقة وارتباط يف ديـ اإلسالم، دٓٓتف

وكذلؽ ارتباصف بلجؾ العبادات وهل الصالة ، الققق  بقـ يديف يف ذلؽ الققم العظقؿ

وكذلؽ تؽرر هذا الؾػظ وتعدد  چې ې ې ې ۉ چ: كؿا يف ققلف تعالك

متعؾؼاتف. لفذه إهؿقة ولرغبتول يف خدموة كتواب اهلل تعوالك طؿودت إلوك الشوروع يف 

فاسوتعـت ، إسوفامًا يف إبوراز الفودايات الؼرآكقوة، تاتفدراسة هذا الؿقضقع وجؿوع شو

بوواهلل فـظؿووت خطتووف يف مؼدمووة وتؿفقوود وحؿاكقووة مباحووث وخاتؿووة وحبووت لؾؿصووادر 

 .والؿراجع

 .والؿـفج الؿتبع، وخطتف، أهؿقة البحث وسب  الؽتابة فقف: الؿؼدمة وفقفا

 .معـك الؿؼام يف لغة العرب: التؿفقد وفقف

  . سبحاكف وتعالكمؼام اهلل: الؿبحث إول

 .مؼام الؿالئؽة طؾقفؿ السالم: الؿبحث ال اين

 .مؼام كبقـا محؿد طؾقف الصالة والسالم: الؿبحث ال الث

 .مؼام كقح طؾقف السالم: الؿبحث الرابع

 .مؼام الخؾقؾ إبراهقؿ طؾقف السالم: الؿبحث الخامس

 .مؼام سؾقؿان طؾقف السالم: الؿبحث السادس

 .ام الؿتؼقـمؼ: الؿبحث السابع

 .مؼام الؽافريـ: الؿبحث ال امـ

 وفقفا أهؿ كتائج البحث.، الخاتؿة

 حبت الؿصادر والؿراجع.

 :  خطوات منهج البحث

وسرت فقف طؾك الخطقات ، سؾؽت يف هذا البحث الؿـفج آستؼرائل التحؾقؾل

 : التالقة

وجوف الدٓلوة حؿ أبقـ معـاها و، ُأورد يف كؾ مبحث أية أو أيات الؿتعؾؼة بف -

 وأبرز ما فقفا مـ أسرار بالغقة وهدايات قرآكقة مؿا يذكره أهؾ التػسقر. ، مـفا

                                                 
 (.  425سقرة البؼرة، أية ) (4)
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 طزو أيات إلك سقرها بذكر اسؿ السقرة ورقؿ أية. -

 تخريج إحاديث وأحار مـ مصادرها مع الحؽؿ طؾقفا ما أمؽـ. -

 تعريػ إطالم تعريػًا مقجزًا. -

 ـ مصادرها.تقحقوؼ أققال أهؾ العؾؿ م -

 وضع حبت لؾؿصادر والؿراجع يف هناية البحث.  -

ويف إبووراز شوولء مووـ ، آمووؾ أن أكووقن قوود وفؼووت يف اإلسووفام يف خدمووة كتوواب اهلل

واهلل الؿقفؼ والفادي إلك ، وأن أكقن جؿعت فقف ما تػر  وقربت مـف ما بعد، هداياتف

 ف أجؿعقـ.سقاء السبقؾ. وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحب

 

*               *               * 
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.معنى المقام في لغة العرب: التمهيد وفيه

 كؿوا يف مؽوان اسوؿيؽوقن و، مـ قام يؼقم مؼامًا، مقؿل مصدر -بالػت  -الَؿؼام

أو زمووان  ، قدمقووف مقضووعمووـ : أي  چې ې ې ې ۉچ : ققلووف تعووالك

 . فقؽؿ مؽ لدة م  چٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ چ: كحق ققلف تعالك

 . ققؿ وكساء، ققام رجال، الجؿاطة مـ الـاس –بالػت   -والَؿؼامة 

 ؼصوووقرةال ؼصوووةطؾوووك الو وكحقهؿوووا ظوووةالعِ  أو طبوووةالخُ طؾوووك  ؼاموووةالؿَ وتطؾوووؼ 

 فقفووا يظفوورون إدبوواء كووان ؾحووةمُ  أو ظووةطِ  طؾووك تشووتؿؾغالبووًا مووا  التوول ؿسووجقطةال

 . ويسؿقهنا الؿؼامات براطتفؿ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇچ : قووال تعووالك، الؿجؾووس الووذي ُيجؾووس فقووف: اموالَؿؼوو

 .چڎڎ

 . لؾحؽؿ فقف قعدت الذي مجؾسؽ مـ: أي

ففق مصدر أقام يؼقؿ ُمؼاموًا وُمؼاموة وهوق بؿعـوك اإلقاموة  -بالضؿ -وأما الُؿؼام 

 .قرارًا وإقامة: أي چ ۉ ۅ ۅ ۋ چ: ققلف تعالك كؿا يف

 ؼاموةوالؿَ ، ويشورب فقوف يمكؾ الؿجؾس بالضؿ ؼامةالؿُ  : وقال بعض أهؾ الؾغة

 . فقف يتحدث الذي الؿجؾس بالػت 

 يف الصوحاح ويميد ما ُذكر يف معـك الؿؼام ويجؾقف بصقرة أوض  الجوقهري 

                                                 
 (.  425سقرة البؼرة، أية ) (4)

 (. 4/431القجقز لؾقاحدي ) يـظر: (2)

 (.  74سقرة يقكس، أية ) (3)

 (. 4/443يـظر: معالؿ التـزيؾ ) (4)

ـ ) (5) ظر: العق  ( مادة )ققم(.4/561(، لسان العرب ) 2/272(، الؿػردات )9267(، هتذي  الؾغة )5/232ـي

 مادة )ققم(.  (2/768يـظر: الؿعجؿ القسقط ) (6)

 (.  39سقرة الـؿؾ، أية ) (7)

  324يـظر: غري  الؼرآن ٓبـ قتقبة ص (8)

 (.  76سقرة الػرقان، أية ) (9)

 (. 49/297يـظر: جامع البقان ) (41)

 مادة )ققم(.  537الػرو  الؾغقية ص (44)

وطؾؿوًا،  وفطـوة الزموان، ذكواء أطاجقو  موـ كان، كصر أبق، الجقهري حؿاد بـ إسؿاطقؾالجقهري:  (42)

هوو(، يـظور: سوقر أطوالم الـوبالء 393تقيف سـة ) الؿ ؾ: بف يضرب ، وخطفوإدب الؾغة يف مامًاإ وكان

= 
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 موـ والجؿاطوة، الؿجؾوس: بوالػت  ؼاموةوالؿَ . قاموةاإل: بالضؿ ؼامةالؿُ  : حقث يؼقل

 يؽوقن وقود قاموةإلا بؿعـوك مـفؿوا واحود كوؾ يؽوقن فؼود ؼاموالؿَ  ؼامالؿُ  وأما. الـاس

 يؼوقؿ أقام مـ جعؾتف وإن، فؿػتقح يؼقم قام مـ جعؾتف إذا كؽٕ، الؼقام مقضع بؿعـك

 ببـوات فمشوبَّ  كوفٕ، الؿوقؿ مضوؿقم فالؿقضوع ال الحوة جاوز إذا الػعؾ نٕ، فؿضؿقم

 ٓ: أي چُؽوْؿ َٓ َمَؼواَم لَ چ: تعوالك وققلوف. رجـاحمود وهوذا، دحورج: كحق، ربعةإ

 :  قدبِ لَ  وققل. لؽؿ إقامة ٓ: أي بالضؿ چ ڭ ڭ ۓچ : وقرئ. لؽؿ مقضع

 افَ امُ َج رِ فَ  افَ قلُ غَ  دَ بَّ لَ تَ  ًك ـَ ؿِ بِ  ** افَ امُ ؼَ ؿُ فَ  افَ ؾُّ حَ مَ  ارُ يَ الد   ِت ػَ طَ 

 .  قامةاإل: يعـك

 وبالضوؿ موـ، ومـ خالل ما تؼدم يتبقـ أن الَؿؼام بالػت  مـ الػعوؾ ال الحول قوام

وقود جواء لػوظ الؿؼوام يف الؼورآن الؽوريؿ ، ولؽؾ معـك يدل طؾقف، الػعؾ الرباطل أقام

 : وهق ما سقتبقـ مـ خالل الؿباحث التالقة، بالػت  وبالضؿ طؾك ما يدل طؾقف

*               *               * 

                                                 
= 

 336ص والـحاة الؾغقيقـ صبؼات يف القطاة غقة(، ب47/81)

 (.  43سقرة إحزاب، أية ) (4)

ظر: السبعة ص (2) ـ طاصؿ، والباققن بالػت ، ـي  .447التقسقر يف الؼراءات السبع ص 531وهل قراءة حػص ط

 جؾقوؾ، كوان صوحابل اإلسوالم، وهوق الؿشوفقر، أدرك الشواطر، ربقعوة بوـ َلبِقودو 417ف صيـظر: ديقاكو (3)

(، ومعـوك 5/675) اإلصوابة( 4/444آسوتقعاب ): ظوريـ .هوو 44 سـة سخقًا، مات شجاطًا فارسًا

 الجبوال موـ حقلف ما طؾك يشر  طظقؿ أحؿر جبؾ: مـًك و. الحؾقل مؽان: الؿحؾ. درست أي: طػت

 ويف صخػوة بـاحقوة مسوتطقؾ جبوؾ: الرجوام. مقضوع اسؿ: الغقل. كالب بالد يف صخػة مـ قري  وهق

 417ص صّؿاس حؿدويـظر: ديقاكف بتعؾقؼ  .لبقد ققم جعػر بـق مـف تشرب طذب ماء أصؾف

 (، مادة )ققم(. 6/295الصحاح ) (4)
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 .مقام الله سبحانه وتعالى : المبحث األول

 ەئ ەئ ائ ائچ : وقوال تعوالك چ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچ : قال اهلل تعالك

 گ گ کچ: وقوووال تعوووالك چېئ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 . چ ڻ ڻ

وكؾفا جاءت يف ، هذه أيات ورد فقفا لػظ الؿؼام مضافًا إلك الؿقلك جؾ وطال

شوعار است: يعـولتعوالك والخوق  موـ اهلل ، -سبحاكف وتعوالك -سقا  الخق  مـ اهلل 

إذ هوق ، وهق موـ أجوؾ مـوازل العبقديوة و أكػعفوا، يفوالققق  بقـ يدومراقبتف طظؿتف 

وكذلؽ هق شعار الصالحقـ موـ ، -طؾقفؿ الصالة والسالم -شوعار أكبقاء اهلل ورسؾف 

، وسب  يف البعد طوـ معاصوقف، بعدهؿ. فالخق  باطث ققي طؾك طبادة اهلل طز وجؾ

فونن الوـػس إموارة بالسوقء ٓ يردطفوا إٓ قوقة ، ورادع يف الؽػ طـ شفقات الوـػس

  .خق  مـ خالؼفا سبحاكف وتعالك

قد جاءت يف  -طز وجؾ-وهذه أيات التل ورد فقفا لػظ الؿؼام مضافًا إلك اهلل 

 .ويف كؾ آية إشارة إلك حؿرة الخق  مـ اهلل وأحره طؾك الخائػ، سقا  الخق 

 الؿتؼقـ حقابوالتل جاءت يف سقا  فػل أية إولك القاردة يف سقرة الرحؿـ 

الذي يػقضف اهلل جؾ وطال ، بف ؿأمره ما قاوفعؾ، طـفاهلل  هنك ما قاتركالخائػقـ الذيـ 

لفؿ يف أخرة ورد لػظ الؿؼام فقفا مضافًا إلك اهلل جؾ جاللوف ففوق مؼوام اهلل سوبحاكف 

 .وتعالك

اهلل سوبحاكف  الوذي هوق الػاطوؾ إلوك أضوقػ الؼقوام: بؿعـك لمقؿ مصدر ( ڦ) و

ومجازاَتوف  طؾقوف هاءَ وإحصوا ٕطؿالف فومراقبتَ  طؾقف ربف ققامَ  خا  ولؿـ: يأ .وتعالك

 چ ىې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅچ: كالؼقام الوقارد يف ققلوف تعوالك الؼقاملف. وهذا 

                                                 
 (. 46سقرة الرحؿـ، أية ) (4)

 (. 44-41سقرة الـازطات، أيتان ) (2)

 (. 44-43اهقؿ، أيتان )سقرة إبر (3)

 (.  33سقرة الرطد، أية ) (4)
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 أكوف طؾوك، يديوف بوقـ لقققطوف الرب إلك أضقػ وإكؿا، الخائػ العبدالػاطؾ  أو يؽقن

 الؼقاموة يوقم، العوالؿقـ رب يودي بوقـالخؾوؼ كؾفوؿ  يؼوقم ؿواحقـ الوذك  طاقبوة خا 

 .چ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ چ: كالؼقام القارد يف ققلف تعالك الؼقاموهذا .لؾحساب

 مـ واقع طظقؿ وهتقيؾ لؾؿؼام تػخقؿطؾك القجفقـ  الرب إلك الؿؼام إضافة ويف

  .طظقؿًا مققعًا الـػقس

 ققواماهلل جؾ وطال لؾخائػقـ  وٓ ماكع مـ حؿؾ أية طؾك إمريـ ٕكف وطد مـ

ولؾخوائػقـ ، ؿ ومراقبتوف ٕطؿوالفؿ ومجازاتوف لفوؿطؾقف صالطفاو ؿأحقالف طؾكرهبؿ 

 .فالؿؼام مؼووام اهلل طؾووك طبووده وهووق مؼوواملؾحسوواب فقووف قنيؼػوو الووذي الؿققووػ ذلووؽ

وهوذا الؿؼوام مؼوام  .الؿحاسوبة كؿا أكف مؼام العبد بوقـ يودي ربوف وهوق مؼوام، الؿراقبة

ومراقبتف واصالطف طؾقفؿ يف كؾ مؽان ، فؼقامف جؾ وطال طؾقفؿ بالتدبقر، نمؽان وزما

بوقـ يودي رهبوؿ يف ذلوؽ الؿققوػ الوذي يؼػوقن فقوف  ؿققامف مؽانوهق أيضًا ، وزمان

 . معؾقم لفؿ زمانٍ لؾحساب يف 

، فؿـ خا  ققام ربف طؾقف ومؼامف بقـ يديف فدطاه خقفف إلك ترك موا هنوك اهلل طـوف 

 فقفؿوا وموا وبـقاهنؿوا وحؾقتفؿوا آكقتفؿوا ذهو  مـ ـقجـت لففنن ، بف رهأموإلك فعؾ 

 . الطاطات فعؾ طؾك وإخرى، الؿـفقات ترك طؾك جزاء الجـتقـ إحدى

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائچ : وأما أية ال اكقوة وهول ققلوف تعوالك

ط ففل قريبة مـ أية إولك إٓ أهنا جاءت بصقغة الشور ، چېئ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ

                                                 
 (.  6سقرة الؿطػػقـ، أية ) (4)

(، فووت  الؼوودير 7/393(، كظووؿ الوودرر )7/454(، معووالؿ التـزيووؾ )9/489يـظوور: الؽشووػ والبقووان ) (2)

 (.   7/516(، أضقاء البقان )5/498)

 مـ وجـتان، فقفؿا وما آكقتفؿا فضة مـ جـتانقال:  يشفد لذلؽ ما جاء يف الصحقحقـ أن رسقل اهلل  (3)

 طدن جـة يف وجفف طؾك الؽرب رداء إٓ رهبؿ إلك يـظروا أن وبقـ الؼقم بقـ وما فقفؿا وما آكقتفؿا ذه 

بوورقؿ  چائ ائ ەئچ : ققلووف بوواب( كتوواب التػسووقر، 4/4848رواه البخوواري يف صووحقحف )

 رهبوؿ أخورة يف الؿوممـقـ رؤيوة إحبات باب( كتاب اإليؿان، 4/493(، ومسؾؿ يف صحقحف )4597)

 (. 481، برقؿ )وتعالك سبحاكف

 834يـظر: تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ص (4)

 (. 44-41سقرة الـازطات، أيتان ) (5)
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 الـػس طـ الفقى.
ُ
  الؿرتت  طؾقف الجزاء وفقفا بقان دافع الخق  وهق هنل

 موـأن : والؿعـوك، وقد جاء ذكر الؿؼام فقفا مضافًا إلوك الورب سوبحاكف وتعوالك

أو خوا  ققاموف ، ومجازاَتوف لوف طؾقوف هاءَ وإحصوا ٕطؿالف فومراقبتَ  طؾقف ربف ققامَ  خا 

فؼد سوؾؿ وكجوا وكاكوت  العالؿقـ رب يدي بقـالخؾؼ كؾفؿ  يؼقم ؿاحقـ بقـ يدي ربف

 .طاقبتف حسـك

ومؼوام العبود ، تف لف وطظؿتوف وجاللوفراقبم فالؿؼام مؼام اهلل طؾك طبده وهق مؼام

، وهوذا الؿؼوام شوامؾ لؾؿؽوان والزموان .الؿحاسوبة الخائػ بقـ يدي ربوف وهوق مؼوام

وققوام العبود  ،فؼقام الرب جؾ وطال بؿراقبتف واصالطف طؾك طبده يف كؾ مؽوان وزموان

 . قػ يف يقم قد تؼرر زماكف ومؽاكفبقـ يدي ربف يف ذلؽ الؿق

، وجوؾ طوزربف  يدي بقـ فققاموخا  ، ققام ربف طؾقف وطظؿتف وجاللف خا فؿـ 

 وزجرهوا، اهلل صاطوة طـ يؼقدها الذي، هقاها طـ كػسف فـفك قؾبف يف الخق  هذا رفلحَّ 

، الخقور إي وار طؾوك والتقصقـ بالصرب فاوضبط، تشتفقفا التل والؿحارم الؿعاصل طـ

 يلوي الذي مؽاكف الجـةنن ف وزيـتفا بزخارففا يغرت ولؿ وزهرهتا الدكقا بؿتاع يعتد ولؿ

 .غقرها ٓ، ومؼامف ومستؼره، إلقف

 ڳ گ گ گ گ ک چ: وأمووا أيووة ال ال ووة وهوول ققلووف تعووالك

فؼوود جوواءت  چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ

، أرضوفؿ موـ وأتبواطفؿ الرسوؾ وتؿؽوقـ، الظالؿقـ إهالك مـ بف اهلل قضك مايف بقان 

 بعود إرض يسوؽـفؿ وأكوف، أطودائفؿ طؾوك لفؿلؾرسؾ وأتباطفؿ  والـصر العاقبة أنو

 . أطدائفؿ إهالك

ذلوؽ الؼضواء الوذي قضوقت لؿوـ : أي، اسؿ إشارة طائود طؾوك موا تؼودم ذلؽو

أو لؿـ خا  ، صالطف وطظؿتف وجاللفققامف ومراقبتف وا: أي، خا  مؼام اهلل طز وجؾ

                                                 
(،  4/354(، السوراج الؿـقور ) 8/348(، البحور الؿحوقط ) 49/217يـظر: الجامع ٕحؽوام الؼورآن )  (4)

 ( 5/535فت  الؼدير ) 

  941(، تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ص 31/36(، روح الؿعاين )4/698الؽشا  )  يـظر: (2)

 (. 44-43سقرة إبراهقؿ، أيتان ) (3)

 (. 2/244(، أضقاء البقان )4/484) الػرقان ورغائ  الؼرآن غرائ يـظر:  (4)
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والقطقد ما تقطد بف موـ طصواه وخوالػ أموره ، وققفف بقـ يدي اهلل لؾحساب والجزاء

 .مـ إكزال الؿُ الت بف

أضووقػ إلقووف يف سووقا  ، فالؿؼووام الووقارد يف أيووات الؿتؼدمووة مؼووام اهلل جووؾ وطووز

 مققعوًا الـػوقس موـ ؼوعلق، عظوقؿال تفقيوؾالو لؾؿؼوام تػخوقؿطؾك وجوف ال، التخقيػ

ة اهلل لعبوده واصالطوف طؾقوف وطظؿتوف راقبوم وهق مؼوام، وأكف مؼام طظقؿ الؼدر، طظقؿًا

لؾعبد الخائػ بقـ يدي ربوف يف  محاسبة وهق أيضًا مؼام، وجاللف يف كؾ زمان ومؽان

 واهلل أطؾؿ.، ذلؽ الؿققػ الذي قد تؼرر زماكف ومؽاكف

*        *        * 

                                                 
 (.  5/414(، البحر الؿحقط ) 49/79يـظر: التػسقر الؽبقر ) (4)
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 .م المالئكة عليهم السالممقا: المبحث الثاني

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ : قووووووال اهلل تعووووووالك

 . چڳ

ٓ ، طبوواد مؽرمووقن، مووـ كووقر خؾؼفووؿ ، الؿالئؽووة خؾووؼ مووـ خؾووؼ اهلل تعووالك

وٓ يؿؾُّوقن وٓ يتعبوقن وٓ ، ٓ يلكؾقن وٓ يشوربقن، بالذكقرة وٓ بإكقحة يقصػقن

  .وٓ يعؾؿ طددهؿ إٓ اهلل، يتـاكحقن

مفؿ اهلل فؼوووال طوووـفؿ ووصوووػفؿ  ، چڤ ٹ ٹ چ: وهوووؿ خؾوووؼ كووورَّ

 ەئ ائ ائ ىچ: والبعد طـ معصقتف أو مخالػة أموره فؼوال، بسرطة آستجابة ٕمره

، وٓ أوٓدًا لف، وكػك طـفؿ وصػفؿ بؽقهنؿ بـات اهلل ، چۇئ وئ وئ ەئ

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئچ: قال تعوالك، وٓ شركاَء معف

 ڎ ڌ ڌ چ: وقوووووال تعوووووالك چٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ی ی

تعووووووالك اهلل طؿووووووا  .چگ  ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 .يؼقل الظالؿقن والجاحدون والؿؾحدون طؾقًا كبقراً 

وهذه أيات جاءت يف إبطال ما كان يعتؼده الؿشركقن يف الؿالئؽة بولهنؿ بـوات 

 ی ی ی ىئ ىئ  ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئچ : كؿووا قووال تعووالك اهلل

 .چٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ی

 طؾوقفؿ والؽوذب هبوؿ الؽػر مـ ؿإلقف كس  مؿاتف الؽرام مالئؽ تعالك اهلل هكزَّ  حؿ

والعبوادة ، طوـفؿ أهنوؿ قود بؾغوقا الغايوة يف العؾوؿ والؿعرفوة وأخرب  .اهلل بـاتوأهنؿ 

                                                 
 (.  466 - 464 )، أيات الصافاتسقرة  (4)

 (. 6/316(، فت  الباري )4/76يـظر: التػسقر الؽبقر ) (2)

 (.   26 كبقاء، أية )إسقرة  (3)

 (.   6 تحريؿ، أية )السقرة  (4)

 (. 454-454، أيات )الصافاتسقرة  (5)

 (.   29 كبقاء، أية )إسقرة  (6)

 (. 454-454، أيات )الصافاتسقرة  (7)
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  .والطاطة والخضقع

 مؾؽ مـا وما أو، أحد مـا وما: هتؼدير حذ ف فق ،چک  ڑ ڑ ژ ژ ڈچ : وققلف

فحذ  ، معؾقم مؼام لف مـ إٓ مـا وماأو  .فحذ  الؿبتدأ لؾعؾؿ بف، مؼام معؾقم إٓ لف

 . الؿقصق  وهق الؿبتدأ وأققؿت الصػة مؼامف وهق ك قر

، فوكويتجاوز ٓ فقوف ؿرهبو ونيعبودالسوؿاء  يفمؽوان الؿالئؽوة : ؿعؾوقمال ؿؼاموال

 سوؿاء يف موا:  ـبولال قوال: قالت أهنا يقض   ذلؽ ما جاء طـ طائشة رضل اهلل طـفا

 ڑ ژ ژ ڈچ : الؿالئؽوة قوقل فوذلؽ. قائؿ أو ساجد مؾؽ طؾقف إٓ قدم مقضع الدكقا

 .چڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 شرب مقضع فقفا ما لسؿاءً  السؿقات مـ إنَّ : قال  مسعقد ابـوجاء أيضًا طـ 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈچ : اهلل طبوود قوورأ حووؿ، سوواجداً  أو قائؿووًا قوودماه أو مؾووؽ جبفووة طؾقووف إٓ

 . چک

 فقوف تعالك اهلل يعبد السؿاء يف ًامؽاكأن لؽؾ مؾؽ مـ الؿالئؽة : ؿعؾقمال ؿؼامفال

 .يتعداه ٓ

 مصووؾك: يعـوول، چک ڑ ڑ ژ چ الؿالئؽووة معشوور  ،چژ  ڈچ  : قووال السووؿرقـدي

                                                 
 (. 23/453ح الؿعاين )يـظر: رو (4)

 (. 4/4886(، الدر الؿصقن )4/68يـظر: الؽشا  ) (2)

(، وأبوق الشوقيف يف 42/422( وابـ أبول حواتؿ يف تػسوقره )24/426رواه ابـ جرير الطربي يف تػسقره ) (3)

.قال إلباين مردويف بـ( وزاد كسبتف 7/435ٓ(، وأورده السققصل يف الدر الؿـ قر )3/984العظؿة )

 .الشقاهد يف حسـ إسـاد وهذا(: 4159برقؿ ) (3/433لسؾسؾة الصحقحة )يف ا

 سوـة شوقال يف هبوا الفجورة، ودخوؾ قبؾ  الـبل الصديؼ، تزوجفا بـت الؿممـقـ، الصديؼة أم طائشةو

 .(8/46، اإلصابة)(2/435) أطالم الـبالء سقر: ـظري.(هو 57) سـة احـتقـ، تقفقت

( وابوـ أبول حواتؿ يف 24/427(، وابـ جرير الطربي يف تػسوقره )3/458رواه طبدرالرزا  يف تػسقره ) (4)

(، والبقفؼوووول يف شووووع  اإليؿووووان 8/438(، والطوووورباين يف الؿعجووووؿ الؽبقوووور )42/423تػسووووقره )

وأورده السوققصل يف الودر الؿـ وقر  الؿالئؽوة معرفوة يف فصوؾ، بالؿالئؽوة اإليؿوان يف باب(، 4/477)

 . الؿـذر وابـ حؿقد بـ وطبد مـصقر بـ عقدوس ؾػريابلل ( وزاد كسبتف7/435)

ظوور: يـ(، 32مووـ السووابؼقـ إلووك اإلسووالم تووقيف سووـة) وابووـ مسووعقد: طبوود اهلل بووـ غافووؾ الفووذلل 

 (. 2/361(، اإلصابة )2/318آستقعاب )
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 .  فقف تعالك اهلل ويعبد، فقف يصؾل السؿاء يف معروفًا

 وٓ يتجووواوزه ٓ السوووؿقات يف مخصوووقص مقضوووع لوووف: أي وقوووال ابوووـ ك قووور

 .يتعداه

فؿا مـ مؾؽ إٓ ، وقد يراد بالؿؼام الؿرتبة والؿـزلة والقضقػة التل تؽقن لؾؿؾؽ

 الؿقكووؾ فؿومووـ، بووإرزا  الؿقكووؾ فؿفؿووـ، يتعووداها ٓ ووضقػووة ومـزلووة مرتبووة لووف

  وهؽذا بالقحل يتـزل مـ فؿومـ، بأجال

 والؿحبووة والرجوواء كووالخق دة الؿختؾػووة الؿؼووام واحوود مؼامووات العبووا: وققووؾ

 .والرضا

 .والؿشاهدة الؼربة يف معؾقم مؼاملؽؾ مـفؿ : وققؾ

الؿؾُؽ مـ الؿالئؽوة  عبدتيهق الؿؽان مـ السؿاء الذي  ؿعؾقمالؿالئؽة ال ؿؼامف

 تورون ٓ موا أرى إين : أكوف قوال وذلؽ لؿا حبوت طوـ الـبول ، يتعداهٓ  فقف تعالك اهللَ 

 إٓ أصوابع أربوع مقضع فقفا ما تئط أن لفا وحؼ السؿاء تأصَّ ، تسؿعقن ٓ ما وأسؿع

 وما ك قراً  ولبؽقتؿ قؾقالً  لضحؽتؿ أطؾؿ ما تعؾؿقن لق، هلل ساجداً  جبفتف واضع ومؾؽ

 . اهلل إلك تجلرون داتالصعُ  إلك ولخرجتؿ الػرش طؾك بالـساء تؾذذتؿ

                                                 
 (.3/447تػسقر السؿرقـدي ) (4)

 الزهوواد ة، مووـالحـػقوو أئؿووة الؾقووث، مووـ السووؿرقـدي، أبووق أحؿوود بووـ محؿوود بووـ كصووروالسووؿرقـدي: 

سوقر أطوالم الـوبالء هوو(، يـظور: 473، توقيف سوـة )الؼورآن تػسقر  كػقسة، مـفا تصاكقػ لف .الؿتصقفقـ

 94ص ألدكرويل الؿػسريـ صبؼات(، 46/322)

 (.7/43تػسقر الؼرآن العظقؿ ) (2)

هوو(، 774إسؿاطقؾ بـ طؿر الدمشؼل، كان مػسرًا محودحًا ممرخوًا، توقيف سوـة)وابـ ك قر: أبق الػداء، 

  .(4/453) (، البدر الطالع لؾشقكاين4/444ظر: صبؼات الؿػسريـ لؾداودي)يـ

 (.3/444(، صػقة التػاسقر ) 23/453يـظر: روح الؿعاين ) (3)

 (.4/29(، لباب التلويؾ )7/64يـظر: معالؿ التـزيؾ ) (4)

 الـبول ققل يف بابالزهد (كتاب 4/556(، والرتمذي يف جامعف )5/473رواه اإلمام أحؿد يف الؿسـد ) (5)

 الحوزن بواب( 2/4412(، وابـ ماجوف يف سوــف )2342، برقؿ )قؾقال لضحؽتؿ أطؾؿ ما تعؾؿقن لق 

 مشواهدة برؤيوة مطالبوًا كوان موا بواب(، 7/52(، والبقفؼول يف السوــ الؽوربى )9144برقؿ )، والبؽاء

: ققلوف دون حسوـحوديث  :إلبواين قوال(.43445بورقؿ ) والؽوالم بوالـػس الـواس معاشورة مع الحؼ

ا، أصووقاهت اإلبووؾ وأصووقط إقتوواب صووقت: إصووقط، .ومعـك )أصَّووت(موودرج فنكووف(، لووقددت واهلل)

 (، )صعد(.3/54(، )أصط(، )4/429والصعدات: الطر ، يـظر: الـفاية يف غري  الحديث وإحر )
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 والتشريػ تؼري وال العبادة مـوالؿؽاكة  الؿـزلة بف يراد أو

، فقوف يؼقموقن الوذي الؿؽان بف يراد أن يحتؿؾ الؿعؾقم والؿؼام : قال ابـ جزي

 ويحتؿوؾ.شواء اهلل وحقث السؿقات ويف ال اكقة ويف الدكقا السؿاء يف هق مـ مـفؿ ٕن

 . والتشريػ والتؼري  العبادة مـ الؿـزلة بف يراد أن

 نيؽقكوووق ئؽوووةالؿال: أي ، چڳ ڳ گ گ گ گ ک کچ: وققلوووف

وكذلؽ .وغقرها صالة مـ، تعالك اهلل صاطة يف بعض جـ  بعضفؿ مرتاصقـ صػقفًا

وهووؿ الؿسووبحقن الؿصووؾقن . اهلل أموور يـتظوورون، السووؿاء يف أجـحووتفؿ يصووػقن

 ردويف وصوػفؿ هبوذيـ القصوػقـ  .بوف يؾقوؼ ٓ ما كؾ طـ اهلل الؿـزهقنالؿعظؿقن هلل 

  بالعبقدية أكػسفؿ كطؾ طرتفقاا ٕهنؿوذلؽ ، اهلل وشركاء، اهلل بـات أهنؿمـ زطؿ  طؾك

  لف والتـزيف، هلل والطاطة

 قالوف طؿوا -السوالم طؾوقفؿ-تف الؽرام الربرة مالئؽَأ برَّ  فتبقـ مؿا تؼدم أن اهلل  

 إٓ أحود موـ موـفؿ فؿا، طقـ صرفة يعصقكف ٓ، مؽرمقن طباد وأهنؿ، الؿشركقن فقفؿ

وما مـ أحد مـفؿ إٓ ، اء يتعبد اهلل بف ساجدًا أو راكعًامعؾقم ومقضع يف السؿ مؼام لف

وموا موـ أحود موـفؿ إٓ لوف مؼوام ، يتجواوزه وٓ يتعوداه ٓ بوف اهلل أمره قد تدبقرلف مؼام 

 إمور موـ لفوؿ ولوقسففوؿ يف حقوز العبقديوة ، موـ اهلل  والشر  الؼربيف  ومؽاكة

  .واهلل أطؾؿ، شلء

 

*        *        * 

                                                 
 (.2/435التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ) (4)

 موـ، موالؽل صوقللأ فؼقوف ، مػسوراصةكغر هؾأ مـ، ؾبلالؽ جزي بـ حؿدأ بـ محؿد هقوابـ جزي: 

ٓبوـ  الؿوذه  الوديباجهو(، يـظر: 744والتسفقؾ لعؾقم التـزيؾ، تقيف سـة ) الػؼفقة الؼقاكقـ: فتصاكقػ

 ( 5/544) ؾتؾؿساينل الطق  كػ (، 4/454فرحقن )

 (. 466-465، أيتان )الصافاتسقرة  (2)

 (. 314/ 6(، أضقاء البقان )2/436يـظر: التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ) (3)
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 .مقام نبينا محمد عليه الصالة والسالم: لثالثالمبحث ا

 ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ : قال اهلل تعوالك

 .چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

بف  التفجدبؼراءة الؼرآن وبووالؿداومة طؾقفا  الصالة بنقام كبقف محؿدًا  تعالك اهلل لمري

ـ الؾقؾ  والتفجد الؼرآن وهذا الصالة هذهٕكف  ،الؿحؿقد بالؿؼام وطدهيرت  طؾك ذلؽ و، م

 افقف هيحؿدقصؾ لـقؾ هذه الؿؽاكة العظقؿة التل الؿ الطريؼ له باهلل الدائؿة الصؾة هذهو، بف

 .كؾفؿ الخالئؼ

 إذا تؿقؾ والشؿس، الؿقؾ: الدلقك أصؾ، چڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ چ: وققلف

 إلقفوا ـظورال طـود طقـوف يودلؽ اإلكسوان ٕن، الودلؽ موـاشوتؼاقف و، غربت أو زالت

 . ضؾؿتف شدة: الؾقؾ غسؼو

 قورآن وأقوؿ: أي، الصالة طؾك معطقفًا فؽقكل فبااكتص چ ڃڄ ڄ چ: وققلف

 موـ أصوقل فقفوا الؼرآن إصالة لؿشروطقة، قرآكًا وسؿقت ، الصب  صالة: أي الػجر

 . والـفار ومالئؽة الؾقؾ ومالئؽة، اهلل شفدها حقث فقفا الؼراءة ولػضؾ، غقرها

 هوذه : التسوفقؾ يف ابـ جوزي قال، وهذه أية جؿعت الصؾقات الخؿس الؿػروضة 

، والعصور الظفور إلوك واإلشارة زوالفا الشؿس فدلقك الؿػروضة الصؾقات إلك إشارة أية

 .  الصب  صالة الػجر وقرآن والعشاء الؿغرب إلك إشارة وذلؽ ضؾؿتف الؾقؾ وغسؼ

فنكوف فورض  لؾصوالة الؾقوؾ ققوام الؿراد ،چڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چچ: وققلف

، فدرجاتوو ورفووعِ ، هقوودر طؾووق يف زيووادةً  صووالةتؾووؽ ال لتؽووقن، خوواص بـبقـووا محؿوود 

 . لسقئاتف كػارة تؽقن فنهنا، هغقر بخال 

                                                 
 (. 78، 79سقرة اإلسراء، أيتان: ) (4)

 (. 2/644(، الؽشا )4/351(، الؿػردات )3/255يـظر: معاين الؼرآن وإطرابف لؾزجاج ) (2)

 (.2/453يـظر: الؿػردات ) (3)

 (.2/831(، التبقان يف إطراب الؼرآن )3/78يـظر: معاين الؼرآن لؾػراء ) (4)

  464ـظر: تقسقر الؽريؿ الرحؿـ صي (5)

 (.2/446) التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ (6)

  464(، تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ص5/413يـظر: تػسقر الؼرآن العظقؿ ) (7)
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، هغقور موـ أك ر فوضقػت جعؾ أن، تعالك اهلل طؾك ة كبقـا محؿد لؽرامكؾ هذا و

ف تعالك وهق الؿؼوام الوذي ذكوره اهلل يف ف ولقرتت  طؾك ذلؽ ما وطده بف ربُّ حقاب ولقؽ ر

وقوود وصووػف اهلل بلكووف محؿووقد ٕكووف  .چڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ: ققلووف تعووالك

 .وأجزل أفخؿ ٕكفومجقئف مـؽرًا ، يحؿده فقف إولقن وأخرون

والؿؼووام  ، ؾقجووقبففوول ل الققووقع واجوو  إصؿوواع الؽووريؿوطسووك مووـ اهلل 

، لؾـواس لؾشوػاطة الؼقاموة يوقم  يؼقموف الوذي ؽوانالؿ هقو، الؿحؿقد مقضع الؼقام

 إن : لؾحوديث الصوحق ، القوقم ذلوؽ شودة موـ فقوف هوؿ موا طظقؿ مـ رهبؿ لقريحفؿ

 فوالن يوا، اشوػع فوالن يا: يؼقلقن، كبقفا تتبع أمة كؾ، ج ًا الؼقامة يقم يصقرون الـاس

وجواء  محؿقداً  مؼامًا اهلل يبع ف يقم فذلؽ،  الـبل إلك الشػاطة تـتفل حتك اشػع

 يبعث الـاس يقم الؼقامة فلكقن أكا وأمتل طؾك تؾ ويؽسقين ربل  : أكف قال طـف 

 .حؾة خضراء حؿ يمذن لل فلققل ما شاء اهلل أن أققل فذلؽ الؿؼام الؿحؿقد 

وأكوف  محؿوقداً  مؼاموًا كبقف محؿدًا  يبعث وجاء يف السـة ما يدل طؾك أن اهلل 

بلن يبعث يقم الؼقامة الؿؼوام  الؿقاضبة طؾك الدطاء لؾـبل  يراد بف الشػاطة بدلقؾ أن

 هوذه رب الؾفوؿ الـوداء يسوؿع حوقـ قوال مـ : قال، الؿحؿقد مـ أسباب الشػاطة

 محؿوقداً  مؼاموًا وابع ف، والػضقؾة القسقؾة اً محؿد آت الؼائؿة والصالة التامة الدطقة

 .الؼقامة يقم شػاطتل لف حؾت، وطدتف الذي

روى الطوربي طـو ، الؼقاموة يوقم العورش كطؾو  يجؾسوف الؿؼوام الؿحؿوقد أن: وققؾ

 .طرشف طؾك معف يجؾسف : قال، چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ: ققلف يف مجاهد

                                                 
 (.2/95(، فت  الباري )4/476يـظر: لباب التلويؾ ) (4)

 (.  3/359يـظر: فت  الؼدير ) (2)

 (. 4444ػسقر، سقرة بـل إسرائقؾ برقؿ )( كتاب الت4/4748) رواه البخاري يف صحقحف (3)

 طؾك صحق  إسـاده: ؤوطاإرك شعق (، قال 45824(، برقؿ )3/456رواه اإلمام أحؿد يف الؿسـد ) (4)

 .مسؾؿ شرط طؾك

(، ويـظور: فوت  589(، كتاب إذان، باب الدطاء طـد الـداء بورقؿ )4/222رواه البخاري يف صحقحف ) (5)

 (.2/95الباري )

 (. 47/529بقان)جامع ال (6)

أبق جعػر، محؿد بـ جرير بـ يزيد أمؾل، الطربي، كان رأسًا يف التػسقر، إماموًا يف الػؼوف، والطربي: 

= 
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قوال ، يف تػسوقر أيوة وإول هق إرج  لصحة الروايات القاردة طوـ الـبول 

 صو  ما الصقابب ذلؽ يف الؼقلقـ وأولك : الطربي يف تػسقره بعدما طرض لؾؼقلقـ

 .حؿ سا  الروايات القاردة طـف  اهلل رسقل طـ الخرب بف

-لؿوا جواء طوـ اإلموام أحؿود ، مع احتؿال أية لؾؼقل ال اين القارد طـ مجاهود

 تؾؼتوف قود : فؼوال.  طرشوف طؾوك معوف يجؾسف : مجاهد ققل طـ سئؾ أكف -رحؿف اهلل

 وفقفوا : ابـ تقؿقوة اإلسالم شقيف وقال  جاء كؿا الخرب هذا كسؾؿ، بالؼبقل العؾؿاء

 كحوديث، مقضوقطة كؾفا وهل، مرفقطة الـاس بعض رواها السؾػ بعض طـ أشقاء

 .العرش طؾك الرسقل قعقد

 يرووكوف وإئؿوة السوؾػ وكوان .السوؾػ موـ وغقره مجاهد طـ أكف ال ابت وإكؿا

 .  بالؼبقل ويتؾؼقكف يـؽروكف وٓ

، وهذا الؿؼام مقصوق  بلكوف محؿوقد، لف مؼام محؿدًا فتبقـ مؿا تؼدم أن كبقـا 

وٕكووف يحؿووده فقووف إولووقن ، طظووقؿ بووالغ حؿوود الؿؼووام ذلووؽ يفف لوو يحصووؾ  ٕكووف

  يؼقموف الوذي ؽوانالؿ هوق. والؿؼوام وأجزل أفخؿ ٕكفوقد جاء مـؽرًا ، وأخرون

، القوقم ؽذلو شدة مـ فقف هؿ ما طظقؿ مـ رهبؿ لقريحفؿ، لؾـاس لؾشػاطة الؼقامة يقم

، وأخورون إولوقن فطؾقو يغبطف أو هق محؾ إجالسف طؾك العرش يقم الؼقامة الذي

  .واهلل أطؾك وأطؾؿ

                                                 
= 

هوو(، يـظور: صبؼوات الؿػسوريـ لؾسوققصل 341طالمة بالتارييف، طارفًا بالؼراءات والؾغوة، توقيف سوـة )

ابعقـ، كووان إمامووًا يف ومجاهوود بووـ جوورب: مووـ التوو(.2/416، وصبؼووات الؿػسووريـ لؾووداودي )95ص

(، 4/449هووو(، يـظوور: سووقر أطووالم الـووبالء )413، تووقيف سووـة )التػسووقر، وأحوود تالمووذة ابووـ طبوواس 

  (.2/315صبؼات الؿػسريـ لؾداودي)

 (. 47/529جامع البقان) (4)

 أسود بـ هالل بـ حـبؾ بـ محؿد بـ أحؿد: هق(، واإلمام أحؿد 4/247رواه الخالل يف كتاب السـة ) (2)

، بالحووديث اطتـووك الؿسووـد ، وصوواح إمووام أهووؾ السووـة وأحوود إئؿووة إربعووة، اهلل طبوود أبووق، لشووقباينا

 (.44/477(، سقر أطالم الـبالء )4/3(.يـظر: صبؼات الحـابؾة )هو244، تقيف سـة )صؾبف يف وارتحؾ

 السوالم طبود بوـ الحؾوقؿ طبود بوـ(. وشقيف اإلسالم هق اإلمام أحؿود 3/49) والـؼؾ العؼؾ تعارض درء (3)

 أكوقاع جؿقوع يف مشوارك مجتفود فؼقوف مػسور حوافظ العباس، محدث أبق الحـبؾل حؿ الحراين تقؿقة ابـ

، 46ص إطوالم العؾقوة يف مـاقو  ابوـ تقؿقوة(، يـظور: هوو 728سوـة ) ك قرة، توقيف مصـػات لف، العؾقم

 . (4/57البدر الطالع )
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 .مقام نوح عليه السالم: المبحث الرابع

 ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ: قوووال اهلل تعوووالك

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .  چڄ ڄ ڦ

وأول رسوقل ، وأحد أولل العوزم موـ الرسوؾ، ورسقلف هق كبل اهلل  كقح 

وحووذرهؿ مووـ ، دطووا ققموف إلووك طبووادة اهلل وحووده ٓ شوريؽ لووف، يرسوؾ ٕهووؾ إرض

 بالغر  آخرهؿ ودمرهؿ طـ اهلل لهؾؽفؿالشرك بف وطبادة غقره فؽذبقه وردوا دطقتف ف

 .أجؿعقـ

 أما.قالً صتػ أك ر بصقرةوقد تؽررت قصتف مع ققمف يف الؼرآن الؽريؿ يف مقاضع 

، مجؿؾوة بصوقرة قصتف جاءت فؼدوهل ما كحـ بصدد الحديث طـفا  يقكس سقرة يف

 كبول اهلل  وكجاة، وحده باهلل وآستعاكة التحدي جاك  إبراز، هـا مـفا الغرض ٕن

 .ك رة وهؿ، الؿؽذبقـ وهالك، قؾة وهؿ معف ومـ  كقح

الؼقم الوذيـ بعوث فوقفؿ وإكؿا افتتحت الؼصة بػعؾ التالوة التل هل الؼراءة ٕن 

 حال بف يساوون ما التعؾقؿ مـ إلقفؿ يبؾغ أن اهلل فلراد ، إمقة طؾقفؿ تغؾ  محؿد 

 .  التالوة يف الؽتاب أهؾ

 .طؾوووقؽؿ َؾ ُؼووووحَ  ؿَ ُظوووطَ : أي، چٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ چ: ققلوووفو

 .مؽ ل ووطظل لؽؿ بآيات اهلل الؽقكقة والشرطقة

 ققووامل : قووال الزمخشووري، أضفووركؿ بووقـ مؽ وول: أي، والؿؼووام بووالػت  الؿؽووث

ًٓ  مدداً  أضفركؿ بقـ ومؽ ل  .  صقا

                                                 
 (.  74سقرة يقكس، أية ) (4)

 (. 4/2438لقسقط لسقد صـطاوي )يـظر: التػسقر ا (2)

 (.8/351التحرير والتـقير ) (3)

 (.  2/668(، فت  الؼدير )2/277يـظر: الؿػردات ) (4)

 (، 2/344الؽشا  ) (5)

ـ طؿر حق والبقان، الؿعرو  بجار اهلل، ، والزمخشري: محؿقد ب ـ رؤوس الؿعتزلةبرع يف الؾغة واـل ة  ، تقيفم سـو

ـ لؾسققصل ص(، 42/235) فايةواـل ـظر: البدايةيهو(، 538)   414صبؼات الؿػسري
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 وئچ: كؿوا قوال تعوالك، مودة صقيؾوة وذلؽ أكف مؽث يف دطقتف ققمف إلك اهلل 

 . چ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 ولب ل مؽ ل طؾقؽؿ وشؼَّ  ؿطظُ : أي، چٺ ڀ ڀ ڀ ڀ چ : وقال القاحدي

 . فقؽؿ

آكتصوواب طؾووك الؼوودمقـ لؾووقطظ : الؼقوواَم أي ؿؼوواممعـووك الويحتؿووؾ أن يؽووقن 

 لقؽووقن يعظوقهنؿ أرجؾفوؿ طؾوك قوامقا الجؿاطووة وطظوقا إذا كواكقا هنوؿٕ  : والتوذكقر

 . مسؿقطًا وكالمفؿ ضاهراً  مؽاهنؿ

أي كوورب وشووؼ طؾووقؽؿ حووالل ، ويحتؿووؾ أن يؽووقن معـووك الؿؼووام الشوولن والحووال

 يف هـوا اسوتعؿؾ وقود.لؾؼقوام موراد  مقؿل مصدر والؿؼام : قال ابـ طاشقر، وشلين

 موـ ومؼامف الؿرء مؽان ٕن، الؽـاية قبقؾ مـ استعؿال وهق. وحالف الؿرء شلن معـك

 .  أحقالف مظاهر وفقفؿا، ذاتف لقازم

 سواكـًا لإقوامتكرب طؾقؽؿ : أي، ضؿمـ الُؿؼامة بال بضؿ الؿقؿ ُمَؼامِلوُقرئ 

 . هؿبؾد يفبقـ أضفرهؿ و

مووع ققامووف يف ، اين ققمووف زمـووًا مديووداً ضفوور بووقـولب ووف  فمؽ ووهووق  فؿؼووام كووقح 

أو حوال كوقح ووجوقده الوذي سوئؿقا مـوف وشوؼ ، مجالسفؿ لؾدطقة والقطظ التوذكقر

                                                 
 (.  44سقرة العـؽبقت، أية ) (4)

 (، 4/514القجقز ) (2)

 البسووقط ال الحووة التػاسووقر الـقسووابقري، صوواح  والقاحوودي: أبووق الحسووـ طؾوول بووـ أحؿوود القاحوودي

م الـووبالء (، يـظوور: سووقر أطووالهووو 468) سووـة تووقيف، كووان طالؿووًا بالعربقووة وإدب، والووقجقز والقسووقط

 (.5/41) ؾسبؽلل الشافعقة صبؼات(، 48/339)

 (.47/441التػسقر الؽبقر )  (3)

 (.  7/441التحرير والتـقير ) (4)

س يف جوامع الزيتقكوة، لووف وابـ طاشقر: محؿد الطاهر  ابـ طاشقر مـ طؾؿاء تقكس ولد وكشل هبا، ودرَّ

(، معجووؿ الؿػسووريـ 6/474)ـظوور: إطووالم يهووو(، 4393أبحوواث ودراسووات ك قوورة، تووقيف سووـة )

(2/544.) 

(، الوودر الؿصووقن 5/445، يـظوور: البحوور الؿحووقط )الجووقزاء لوأبوو رجوواء لوأبوو مجؾووز لأبوووهوول قووراءة  (5)

(4/3252.) 

 (. 4/3252(، الدر الؿصقن )5/445يـظر: البحر الؿحقط ) (6)
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  وهذا كؾف يصد  طؾقف مؽان الؼقام وزماكف.، أو إقامتف يف بؾدهؿ، طؾقفؿ رؤيتف

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چ: وققلوووووف تعوووووالك

 اهلل طؾوكف لتقكؾعاداهتؿ بؿتحٍد وطدم مبآة هبؿ و، چ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

.والؿعـك كؿوا إلقوف دطقيو وبؿا، فب يراد شر كؾطـف  دفعالذي يسبحاكف  بف فوحؼتوحده 

 صووـؿ مووـ، اهلل دون مووـ توودطقن الووذيـ وشووركاؤكؿ أكووتؿ فوواجتؿعقا : قووال ابووـ ك قوور

 بووؾ، ؾتبسووًام طؾووقؽؿ أمووركؿ تجعؾووقا وٓ: أي چڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چ، ووحووـ

: أي، تـظرون وٓ إلل فاقضقا، محؼقن أكؽؿ تزطؿقن كـتؿ فنن، معل حالؽؿ افصؾقا

 أخووا  وٓ أبووالقؽؿ ٓ فوونين، فووافعؾقا قوودرتؿ مفؿووا: أي، واحوودة سوواطة توومخروين وٓ

 شلء طؾك لستؿ ٕكؽؿ، مـؽؿ

*               *               * 

 

                                                 
 (.  4/283تػسقر الؼرآن العظقؿ ) (4)
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 .م عليه السالممقام الخليل إبراهي: المبحث الخامس

 .چې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇچ : قال اهلل تعالك

  . چھھ ہ ہ ہ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻچ : وقال تعالك

 وهق أبق إكبقاء وإموام الحـػواء وأحود، هق كبل اهلل ورسقلف إبراهقؿ الخؾقؾ 

، يف كتابوف الؽوريؿ مـاقبوف الحؿقودة وموآحره الطقبوة ذكور اهلل ، العزم مـ الرسؾ أولل

وموع أهؾوف وأبـائوف. أموره اهلل ببـواء البقوت ، ومع أبقوف، قصتف بصقر شتك مع ققمف وكرر

 حاصوًا، اإلسوالم أركوان مـ ركـًا قصدهولقؽقن ، الحرام لقؽقن قبؾة لؾـاس أجؿعقـ

  .وأحام لؾذكقب

 وأكف جعؾوف مآبوًا، الحرام البقت شر  طـ تعالكمـ اهلل  راخبويف هاتقـ أيتقـ إ

 ركا وهدى لؾعالؿقـ.ي قبقن إلقف ومبا

 : تعوالكباإلمامة يف ققلوف  فػل آية البؼرة بقان كقػقة تؽؾقػ خؾقؾ اهلل إبراهقؿ 

 وهووقًا آخوور تؽؾقػووطؾووك تؽؾقػووف إول  حقووث رتوو   چ ۓۓ ے ے ھ ھچ 

 . هتطفقرببـاء البقت و التؽؾقػ

 الؽعبة وهق البقت ركاقص: معـاه، چ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇچ : وققلف تعالك

 موـ مقؿول مصدر وهق، جاك  كؾ مـ إلقف يرجعقن لؾـاس مرجعًا: أي، لؾـاس م ابة

 تشوتا  إرواحٕن ، إلقوف العوقد يتؿـوك وهوق إٓ أحد طـف يـصر  الف، إذا رجع حاب

البقت ملمـًا : ًا أيوأمـ ؿواطتؿارهفؿ بحجفقف  ي ابقن حقاب مقضعأو ، وتحـ إلقف

 يؼع ما ك رة طؾك لقدل أمـًا -وتعالك  كفسبحا -إكؿا جعؾفو، بشتك أكقاطف الخق  مـ

 . إمـ كػس كلكفحتك صار  إمـ مـ بف

: وإمور باتخواذه مصوؾك يف ققلوف تعوالك حؿ جاء ذكر مؼوام الخؾقوؾ إبوراهقؿ 

                                                 
 (.  425سقرة البؼرة، أية ) (4)

 (. 97ة آل طؿران، أية )سقر (2)

 (.  424 ، أية )البؼرةسقرة  (3)

 (. 4/42 يـظر: التػسقر الؽبقر ) (4)

 (.  4/43(، التػسقر الؽبقر ) 4/462(، الؿػردات )2/25يـظر: جامع البقان ) (5)

 (.4/329يـظر: البحر الؿحقط ) (6)
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والؿؼام مػعؾ مـ الؼقام ويراد بف مقضع ققام الخؾقؾ ، چىې ې ې ۉ ېچ

 رفووع مووـ ضووعػ حووقـ  إبووراهقؿ طؾقووف رتػووعا الووذي الحجوور وهووق إبووراهقؿ

 . قدمقف حرأ وفقف البقت بـاء يف إياها يـاولف إسؿاطقؾ ولده كان التل الحجارة

 ،رحؿة فجعؾف اهلل ـفلقّ  إبراهقؿ مؼام الحجر: قالأكف  جبقر بـ سعقد طـجاء 

 .  الحجارة  سؿاطقؾإ ويـاولف طؾقف يؼقم وكان

 .كؾف الحرممؼام إبراهقؿ : ققؾو

 الطووقا ؿووقاصـ ك، كؾفووا الؿـاسووؽ مقاضووع يف مؼاماتووفم إبووراهقؿ مؼووا: وققووؾ

  الؿقاضع هذه يف قام ٕكف، الشعائر وسائر، والرمل، ومزدلػة بعرفة والققق  والسعل

 .فقفا ودطا

 طؾقوف فاغتسوؾ  ة ابـوف إسوؿاطقؾامرأ اهإيّ  كاولتف حجر هقمؼام إبراهقؿ : وققؾ

 . طؾقف اطتؿد حقـ فقف رجاله فغرقت شؼ مـ حؿ شؼ مـ بف جاءتف راك  وهق

 : ومـفا، والؿحؼؼقن مـ أهؾ العؾؿ طؾك الرأي إول لألدلة الدالة طؾك صحتف

 مؼام مـ اتخذكا لق اهلل رسقل يا قؾت : أكف قال حديث طؿر بـ الخطاب  -4

 . چې ې ې ۉ ې چ: فلكزلت مصؾك إبراهقؿ

  إبوراهقؿ مؼوام إلوك كػوذ حوؿ : وفقف، حديث جابر الطقيؾ يف صػة الحج -2

                                                 
 (.4/379روح الؿعاين )  (4)

 حؿقود بوـ عبود( ل4/294(، وطوزاه السوققصل يف الودر الؿـ وقر)4/333يف تػسوقره ) حاتؿ بلأ ابـ رواه (2)

 بقاسوط الحجواج قتؾوف ، الؿؼريء الؿػسر، مـ التوابعقـإسدي مقٓهؿ. وسعقد بـ جبقر الؿـذر وابـ

 . 434( غاية الـفاية ص4/324هو(، يـظر: سقر أطالم الـبالء )95) سـة

يف تػسوقره  جريور مجاهود ابوـ طوـ(، ورواه 4/333يف تػسوقر ) حواتؿ أبول ابوـ  طبواس ابوـ طـ رواه (3)

(2/34.)   

: قال چۉ ې ې ې ې چ بـ أبل رباح قال:  ططاء طـ( 2/33يف تػسقره ) جرير بـروى ا (4)

 . والجؿار والؿزدلػة طرفة إماما، فؿؼامف جعؾتف قد ٕين: قال

 ( طوووـ 4/494( طوووـ ابوووـ طبووواس، وابوووـ ططقوووة يف تػسوووقره )4/274ذكوووره ال عؾبووول يف تػسوووقره ) (5)

 الربقع بـ أكس. 

 (.393، برقؿ )الؼبؾة يف جاء ما باب(، أبقاب الؼبؾة، 4/457رواه البخاري يف صحقحف ) (6)

 بلمقر لؼ  مـ الراشديـ، وأول الخؾػاء حاين: حػص العدوي، أبق الؼرشل كػقؾ بـ الخطاب بـ طؿرو

 ( 4/588(، اإلصابة )4/354) هو(، يـظر: آستقعاب23قتؾ سـة )الؿممـقـ، 
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 . البقت وبقـ بقـف الؿؼام فجعؾ، چې ې ې ۉ ې چ: فؼرأ

 ققاموف حبوت إبوراهقؿ و، الؼقوام مقضوعلغوة  الؿؼوام نفن، دٓلة الؾغة طؾقف -3

 .فدل ذلؽ طؾك أكف مقضع قدمقف غقره طؾك ي بت ولؿ الحجر طؾك

، الؿقضوع بذلؽ مختصالـاس  طر  يف آسؿ هذا نفن، دٓلة العر  طؾقف -4

خؾػوف  ويصوؾقن، الحجورالـاس يف حجفؿ وطؿرهتؿ يف كؾ زمان يلتقن إلك ذلؽ  فنن

 .ُمذ طؾؿقا بسـقتف الطقا  ركعتل

 حوقـ الطوقـ رصقبوة يف قدمقوف تحوت صار الحجر نفن ، دٓلة اإلطجاز طؾقف -5

 اختصواص موـ أقوقى بوف اختصاصوف فؽوان، لوف معجوزة ذلؽ ويف، رجاله فقف غاصت

   أولك طؾقف آسؿ هذا إصال  فؽان. غقره

 معورو  ومؽاكوف، قوديؿا الؽعبوة بجودار مؾصوؼا الؿؼوام كان وقد : ك قر ابـ قال

 الؿسوتؼؾة البؼعوة يف البواب موـ الوداخؾ يؿـوة رَجوالحَ  يؾل مؿا الباب جاك  إلك الققم

 كتفكا أكف أو الؽعبة جدار إلك وضعف البقت بـاء مـ فرغ لؿا ، الخؾقؾ وكان، هـاك

، الطوقا  فوراغ طـود هـواك بالصوالة أمور-أطؾوؿ واهلل- ولفوذا هـاك: فرتكف البـاء طـده

 جدار طـ أخره وإكؿا، فقف الؽعبة بـاء اكتفك حقث إبراهقؿ مؼام طـد يؽقن أن وكاس 

 رضول، الصوحابة مـ أحد ذلؽ يـؽر لؿو  الخطاب بـا طؿر الؿممـقـ أمقر الؽعبة

 . أجؿعقـ طـفؿ اهلل

 مووـبالبقووت  الطووائػقن لقووتؿؽـلؾؿؼووام  وكووان توولخقر الخؾقػووة طؿوور  :قؾووت

هوذا يف زموـ .الطوائػقـ موـ طؾوقفؿ تشوقيش دون خؾػوف الؿصوؾقن ولقصؾك، الطقا 

 فؽقػ بحالـا الققم ؟ طؿر 

 يف غقوره طؾك يػضؾقه بلن طـده الصالة إلك الؼصد: وإمر باتخاذه مصؾك معـاه

                                                 
 (.447، برقؿ ) الـبل حجة باب(، كتاب الحج، 2/886رواه مسؾؿ يف صحقحف ) (4)

وجابر بـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ حرام إكصاري مـ أجالء الصحابة ومـ الؿؽ ريـ لؾرواية، توقيف سوـة 

 (. 4/434(، اإلصابة )4/66هو(، يـظر: آستقعاب )74)

 (.   4/331ر الؿحقط )( البح4/45يـظر: التػسقر الؽبقر ) (2)

 (.  4/331البحر الؿحقط ) (3)

 ( بتصر  يسقر.  4/447تػسقر الؼرآن العظقؿ ) (4)
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 وصؾك سبعًا بالبقت صا أكف  ولؿا جاء طـ الـبل .فقف إبراهقؿ بؼقام لشرفف، الصالة

 .الصػا إلك خرج حؿ ركعتقـ الؿؼام خؾػ

ففوق  أموا طؾوك قوراءة صوقغة الؿاضول بػوت  الخواء، هذا طؾك قراء صقغة إمور

 .طـده يصؾقنمصؾك  إبراهقؿ  مؼام اتخذواقد  الـاسبلن  إخبار

 ڻ ڻ ڻچ : ل قوال اهلل تعوالك فقفواأما أية ال اكقة وهل آية آل طؿوران والتو 

 فؼوود جوواءت سووقا  تعظووقؿ بقووت اهلل الؿحوورم وبقووان چ ھھ ہ ہ ہ ہۀ ۀ

 وبوراهقـ ، ضواهرات طالموات فقوفوأن ، وما فقف مـ الؿـاق  والؿزايوا، مـزلتف شر 

 تقحقووده طؾووك كإدلووة، العالقووة والؿطالوو  اإللفقووة العؾووقم مووـ أكووقاع طؾووك قاصعووات

 أولقائف طؾك بف مـ وما، جقده وسعة طؾؿف وكؿال وجاللف تفوطظؿ وحؽؿتف ورحؿتف

 .  وأكبقائف

 وذلوؽ موـ طودة، فنكف مـ آياتف الظاهرة وبراهقـف الؼاصعوة وأما مؼام إبراهقؿ 

  : أوجف مـفا

 ووجوف، البقوت بـواء أحـاء إبراهقؿ  طؾقف يؼقم كان الذي الحجرأن الؿؼام  -4

اء الصخقر مـ صخرة أكف مع طؾقف قدمقف أحرة بؼاُء آيكقكف  ؿَّ   .الصَّ

 .الؽعبقـ إلك تؾؽ الصخرة الصؿاء يف قدمل إبراهقؿ  غقص -2

 .بعض دون ةالصخرهذه  بعضبؼدرتف  ٓنأ أن اهلل  -3

 أكوس قوال، الؼورون صقؾوة يف ك قرة آحار تالشل معواستؿراره  إحر ذلؽ بؼاء -4

 مسو  أذهبوف أكوف غقور قدمقوف أخؿوصو أصوابعف َأَحور الؿؼوام يف رأيوُت  :  مالوؽ بـا

                                                 
(، كتاب الحج، باب مـ صؾك ركعتل الطقا  خؾوػ الؿؼوام بورقؿ 2/588رواه البخاري يف صحقحف ) (4)

(، كتووواب الحوووج، بووواب موووا يؾوووزم موووـ أحووورم بوووالحج، 2/916(، ومسوووؾؿ يف صوووحقحف )4547)

 . (. كالهؿا طـ ابـ طؿر 4234برقؿ)

(، ويـظور يف 2/253، الـشر )471، والباققن بصقغة إمر، يـظر: السبعة صطامر وابـ كافعوهل قراءة  (2)

  443ص زكجؾة بـٓ الؼراءات حجةالتقجقف: 

  443ص زكجؾة بـٓ الؼراءات حجة(، 4/242يـظر: الؽشا  ) (3)

 (. 97سقرة آل طؿران، أية ) (4)

 438سقر الؽريؿ الرحؿـ ص تق (5)
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 بليديفؿ الـاس

 .وقدرتف اهلل طؾؿ وطؾك، لف معجزةوأكف   إبراهقؿ كبقة طؾك دٓلتف -5

 آيوة أخورى موـ أيوات الظواهرة والودٓئؾ.چ ھھ ہ ہ ہ چ: وققلف تعالك

 هوذا فضوؾ. وهول آيوة دالوة طؾوك طؾؿف وكؿال وحؽؿتفالؼاصعة طؾك طؾؿ اهلل وقدرتف 

 التعورض موـ أموـ إلقف فؿـ التجل، وهق كقكف مقضع إمـ وآستؼرار وشرفف البقت

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ : تعووالك قووالكؿووا ، الؼتووؾ أو بووإذى لووف

 ٹ ٹ ٹ ٹ چ: الؼائووؾ إبووراهقؿلخؾقووؾ اهلل  إجابووة ذلووؽ ويف چ ڎڌ

 أكورب البقوت هذا دخؾ مـ أمـ يف أن شؽ وٓ چڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 . واستؼرارهؿ الـاس أمـ مقضع ٕكف اهلل: طـد مؽاكتف طؾق كوطؾ تعظقؿف طؾك آية

 

 *               *               * 

                                                 
( وطوزاه ٓبوـ وهو  يف مقصئوف، وذكوره أيضوًا ابوـ ك قور يف تػسوقره 42/315ذكره ابـ حجر يف الػوت  ) (4)

وأحود  بوـ الـضور، أبوقحؿزة إكصواري الخزرجول، خوادم رسوقل اهلل ( وأكس بوـ مالوؽ 4/447)

، اإلصوابة (4/44)ٓسوتقعاب ـظر: ا.يهوو(91البصرة ومات هباسوـة ) ، سؽـالؿؽ ريـ مـ الرواية طـف

(4/84.) 

 (.3/241(، التحرير والتـقير )8/434(، التػسقر الؽبقر )4/445يـظر: الؽشا  ) (2)

 (.67سقرة العـؽبقت، أية ) (3)

 (.35سقرة إبراهقؿ، أية ) (4)

 (.4/681(، التػسقر القسقط لسقد صـطاوي )8/432يـظر: التػسقر الؽبقر ) (5)
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 .مقام سليمان عليه السالم: المبحث السادس

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ : قال اهلل تعالك 

 . چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ـُ داوَد طؾقفؿا السالم الـبل  الؽورام الػضوالءاهلل  رسوؾ أحد، ابـ الـبل سؾقؿاُن ب

وأحـك طؾقفؿ بصػات ال ـاء والتبجقؾ ، كتابف يف ومدحفؿ بذكرهؿتعالك  اهلل هكقّ  الذيـ

 .الؿـزلة هذه بؾقغ طؾك اهلل فحؿدوا

فؽوان ، طؾؿف إلك أبقف طؾؿ فاكضؿ، وقد أورث اهلل سؾقؿان مـ أبقف الـبقة والؿؾؽ

 وبؼقة الػفؿ وإصابة الحؼ مـذ صغره.، العباد بقـ والحؽؿ القاسع العؾؿمتؿقزًا ب

وبسط قصتف يف سقرة ، أورد اهلل تعالك ذكره يف مقاضع متعددة مـ كتابف مختصراً 

 .الـؿؾ كؿا هق معؾقم

 وهاتان أيتان الؾتان بقـ أيديـا ذكرتا يف سقرة الـؿؾ يف سقا  قصة سؾقؿان 

لوقس  أن كبول اهلل سوؾقؿان  طرفت وذلؽ أهنا لؿا، فمع لفا جرى ومامع مؾؽة سبل 

طـد ذلؽ صؾو  كبول اهلل ، لفا بف طزمت طؾك الؼدوم إلقف صاقة وأهنا ٓ، فحس  بؿؾؽ

 صوائعقـ مـؼواديـ أن يحضروا لفا طرشفا قبؾ أن تليت وققُمفا جـقدهمـ  سؾقؿان 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ : . قوووال تعوووالكبوووف أمووورهؿ لؿوووا مستسوووؾؿقـ

  وهبوف ما وطؾك،  اهلل قدرة طظقؿ طؾك سؾقؿان  لقطؾعفا.وذلؽ چڃ

 .خارقة ققةو، جؾقؾة وكعؿ، ظقؿط مؾؽ مـ

: وهق طػريت مـ الجـ بطؾ  إحضاره إلقف بؼقلف فبادر أحد جـقد سؾقؿان 

 .چ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ

: يؼووال، وهووق الخبووث والشووقطـة، والقوواء والتوواء لؾؿبالغووة، مووـ َطَػوورَ : والعػريووت

 . طػريت ودهاء خبث معف كان اإذالؿتشقطـ  لؾشديد

 الؿجؾوس سوؿل، مؽاكف ومقضعف الذي يجؾس فقوف لؾؼضواء ومؼام سؾقؿان 

                                                 
 (. 39، 38أيتان ) سقرة الـؿؾ،  (4)

 (. 3244/ 4، التػسقر القسقط )615(، تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ص6/286يـظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ ) (2)

 (، مادة ) طػر(.4/583، الؾسان )324يـظر: غري  الؼرآن ٓبـ قتقبة ص (3)
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 .فقف صاحبف إلقامة مؼامًا

. الـفار كصػ إلك يجؾس وكان. الؼَضاء مجؾس مـ يؼقم أن: ليعـ : قال الػراء

 .  ذلؽ مـ أطجؾ أريد: فؼال

 . ؿاقائ جؾقسؽ مـ تستقي أن قبؾ: وققؾ الؿعـك

 آيت، فقوف موا طؾوك أمقـ، حؿؾف طؾك لؼقي وإين: أي، چ ژ ژ ڈ ڈ چ: وققلف

 . أبدلف وٓ شقئًا مـف أكؼص ٓ هق كؿا بف

 

*               *               * 

                                                 
 (. 3/264معاين الؼرآن ) (4)

هوو(، 217موات سوـة)، أطؾؿ أهؾ الؽقفة بالـحق يحقك بـ زياد الديؾؿل إمام أهؾ العربقة ومـوالػراء: 

   (2/333بغقة القطاة )(، 44/449ـظر: تارييف بغداد )ي

 (. 4/913يـظر: الؿحرر القجقز ) (2)

 (. 6/464يـظر: معالؿ التـزيؾ ) (3)
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 .مقام المتقين: المبحث السابع

 .چ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ : قال اهلل تعالك

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓچ : وقووووال تعووووالك

 .چ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋٴۇ ۈ ۈ

 ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ چ: وقووووال تعووووالك

 .چۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

يف الوودار  إبوورار لؿتؼووقـا ٕولقائووف هووذه أيووات وردت يف بقووان مووا أطووده اهلل 

الؿؼقؿ.فػوول الؿقضووع إول الووقارد يف سووقرة  الـعووقؿة إبديووة وداالسووعأخوورة مووـ 

 . فقف طباده الؿتؼقـ بلن لفؿ مؼامًا أمقـًا يف جـات الـعقؿالدخان يبشر اهلل

بتحؼقوؼ اإليؿوان والؿبوادرة بإطؿوال  الودكقا يف رهبوؿ اتؼقا الذيـهؿ : والؿتؼقن

وقود وطودهؿ اهلل تعوالك بوالػقز  الؿعاصولآبتعاد طـ و الشرك باجتـوا ةالصالح

  .اهلل بف يف هذه أيات وأطظؿف ذلؽ الؿؼام إمقـ الذي ابتدأ، بـعقؿ أخرة

 ومؼام الؿتؼقـ مساكـفؿ ومجالسفؿ.

   العذاب مـ آمـقـ حسـة مـازل يف: أي : قال السؿرقـدي

 .يتبعف وما الؿسؽـ ويتـاول، الؼقام مؽان: الؿؼام: وقال ابـ طاشقر

ـ مو ُمؼواموطؾك قراءة الضؿ ، مـ الػعؾ قام َمؼامهذا طؾك قراءة فت  الؿقؿ 

، فإول الؿؽوان أموقـ، إن الؿتؼقـ يف إقامة آمـة: الػعؾ أقام يؽقن الؿعـك اإلقامة أي

  .وٓ تعارض بقـفؿا، وال اين اإلقامة آمـة

، أمـ مـ كؾ موا يخوا  مـوف: أي، وصػ هذا الؿؼام بؽقكف أمقـًا حؿ إن اهلل 

                                                 
 (. 52، 54سقرة الدخان، أيتان ) (4)

 (. 76، 75سقرة الػرقان، أيتان ) (2)

 (. 35، 34سقرة فاصر، أيتان ) (3)

  774(، تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ص22/51يـظر: جامع البقان ) (4)

 (.  3/264تػسقر السؿرقـدي ) (5)

 (.25/341التحرير والتـقير ) (6)

، 593قراءة الػت  قراءة طامة الؼراء، وقراءة الضؿ قراءة كوافع ابوـ طوامر، يـظور: السوبعة يف الؼوراءات ص (7)

  427التقسقر يف الؼراءات السبع ص
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 وهووق ـإموو يتطؾوو  مووا أول السوواكـ ٕن، الؿؽووان حسووـ شووروطمووـ أكوورب  وإمووـ

 شواطراً  البوال مطؿوئـ كوانف مـزلو يف آمـوًا كوان فونذا، والؿخاو  الؿؽاره مـ السالمة

 . يـالف الذي بالـعقؿ

 : ولؾؿػسريـ يف ذلؽ أققال مـفا

 . وإحزان وإكصاب الشقطان مـ أمقـ -4

 .يعروا وٓ يجقطقا وٓ، يفرمقا أن الفرم وأمـقا، يؿقتقا أن الؿقت أمـقا -2

 . والعذاب الؿقت أمـقا -3

وتدل طؾك أن أولقاء اهلل الؿتؼقـ ، وكؾفا أققال متؼاربة يصد  طؾقفا معـك إمـ

ويف إقامة آمـة مطؿئـة. حؿ ، الدار أخرة طـد رهبؿ يف مؽان أمقـ مـ كؾ الؿخاو  يف

بسواتقـ متـقطوة : أي، چ ں ڱ ڱچ أبان طوـ هوذا الؿؼوام وهوذه الحالوة بولهنؿ

 باطتبوارالجـوات  تجؿعهبجة تجري العققن السارحة مـ تحتفا.وإكؿا وحدائؼ ذات 

 . لؾتعظقؿها وتـؽقر، مختؾػة ك قرة جـات وهل، الؿتؼقـ جؿع

 الجؿقؾووة الصووػات مووـ ذكوور مووا الؿووممـقـ طبوواده أوصووا  مووـ تعووالك ذكوور ولؿووا

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓچ: بؼقلووف إلووقفؿ إحسوواكف ذكوور الجؾقؾووة وإفعووال

يف جـوووات  الرفقعووة الؿـووازل  العالقووة و.والغرفووة الُغوورَ چۆ ۆ ۇ ۇ

 فعووؾ طؾووك بصووربهؿوذلووؽ  چې ۉ ۉ ۅ چ: كؿووا قووال تعووالك، الـعووقؿ

 موـوزيادة طؾك هذا الـعقؿ ُيتؾؼقن بالتحايا والتسوؾقؿ ، الؿـؽرات واجتـاب الطاطات

 . يـؼطع ٓ دائؿ كعقؿيف  مؼقؿقنوهؿ ، بعضل بعض ومـ الؽرام مالئؽتف ومـ رهبؿ

. 

                                                 
 (. 25/341التحرير والتـقير ) (4)

 ( طـ قتادة.  22/54رواه ابـ جرير يف تػسقره ) (2)

 ( طـ الضحاك.7/221رواه ابـ أبل شقبة يف مصـػف ) (3)

 ( طـ ابـ جريج وطزاه ٓبـ الؿـذر.7/421ذكره السققصل يف الدر الؿـ قر) (4)

 (. 27/45) (، التحرير والتـقير5/79يـظر: إرشاد العؼؾ السؾقؿ ) (5)

 (.  37سقرة سبل، أية ) (6)

 587يـظر: تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ص (7)
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 مقضووع صابوت انالجـو للاأطوو يفالغرفوة : أي، چۅ ۅ ۋ چ: وققلوف

ويؽوقن ، بضوؿ الؿوقؿ موـ الػعوؾ أقوام ُمؼاموًاو، ٕهؾفا الؿتؼوقـ إقامة مقضعو قرار

  .الؿعـك اإلقامة يف الغرفة والجـة كعؿت وصاب أهؾفا الؿتؼقن

وإذا دخؾ أهؾفا الؿتؼقن واستؼروا فقفا وحسـت إقوامتفؿ وصابوت حوالفؿ قوالقا 

 گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ چ:  تعووالك طووـفؿ بؼقلووفأخوورب اهلل مووا

  چ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

، الؿحوذور موـ الخوق  فؿطوـ أزالٕكوف  قوفطؾقن  ـويووكف شوؽريوون اهلل حؿودففؿ ي

، ؾوذكقبل غػقرال، والرحؿة الػضؾ صاح ففق ، وأخرة الدكقا هؿقم مـ فؿوأراح

 والراحوة الجـة يف وآستؼرار البؼاء كعؿة طؾك اأيض حؿدوههؿ ي حؿ .ةؾطاطل شؽقرال

ـَووووا أيچڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ: ؼقلووووقنفق أكزلـووووا كووووزول حؾووووقل : .وَأَحؾَّ

ًٓ  الفو، واستؼرار. ودار الُؿؼامة الدار التل تودوم فقفوا اإلقاموة لؽ ورة ، كبغول طـفوا حوق

وذلووؽ اإلحووالل مووـ فضووؾ اهلل طؾقـووا ، وزوال كوودوراهتا، وتووقالل مسووراهتا، خقراهتووا

  ٓ بلطؿالـا، وكرمف

 بوقـ الػور  ويف.الجـوة وهول اإلقاموة دار أي : قال الؿواوردي، والُؿؼامة اإلقامة

 مقضوع وبوالػت ، اإلقاموة دار بالضوؿ أهنوا: أحودهؿا: وجفوان والػوت  بالضؿ الؿؼامة

 .  لؾحديث فقف يجتؿع الذي الؿجؾس بالضؿ أهنا:  ال اين .اإلقامة

: والؿوراد.قطـوف إذا بالؿؽوان أقام مـ مقؿل مصدر: ُؿَؼامةوال : وقال ابـ طاشقر

: أي، چڳ چ.لوووو ال ووواين الؿػعوووقل طؾوووك چ ڱ ڳ چ واكتصووو  .الخؾوووقد دار

 . أسؽــا

                                                 
 (. 35، 34سقرة فاصر، أيتان ) (4)

 (.  22/268، التػسقر الؿـقر )689يـظر: تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ص (2)

(.4/475يـظر: الـؽت والعققن ) (3)

 طظوقؿ طالؿوًا كوان، البصوري ورديالؿوا الحسوـ أبوق الؼاضل، حبق  بـ محؿد بـ طؾل: الؿاورديو

 أدب وكتواب، والعقوقن الـؽوتو، الػؼوف يف الحواوي: ك قورة، ومـفوا فـوقن يف حسان تصاكقػ لف، الؼدر

(، سوقر أطوالم الـوبالء 5/267صبؼوات الشوافعقة لؾسوبؽل ): ـظوري.(هوو451) سـة مات، والديـ الدكقا

(35/54.) 

 (.  42/62التحرير والتـقير ) (4)
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 فقفواتحسوـ  لتولفدار الُؿؼامة التل أطدها اهلل تعوالك لعبواده الؿتؼوقـ هول الودار ا

ٓ يؿوس أهؾفوا تعو  وٓ و فافق تع  الف .فقفا الؿؼام يف يرغ  والتل، تدومو اإلقامة

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ چ ؿ.هبققؾوو يف وٓ ؿأبووداهنإطقوواء وٓ هووؿَّ وٓ حووزن ٓ يف 

 ل الؿسوكػل ، چ ۀ
ٌ
 لتلكقود الؿـػول الػعوؾ طادكؿا أوإ، أمرها ابتداء يف إلصابةكػل

 . الؿس اكتػاء

 ففوول بؿعـووك آسووتؼرار طوودنحووؿ إن كووؾ مووا ورد يف الؼوورآن الؽووريؿ مووـ كؾؿووة 

 ۅ ۅچ: القاردة يف الؼرآن الؽريؿ كحق ققلوف تعوالك طدن جـاتو  ،اإلقامةو

: أيهووووول بؿعـوووووك اإلقاموووووة   چ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ٕن، لإلقاموةوإكؿوا أضوا  الجـوات ، قاموةاإل جـواتمساكـ صقبة ٕهؾفا الؿتؼوقـ يف 

  .واهلل أطؾؿ، أهؾفا ووصػ وصػفا والخؾقد اإلقامة

     *               *          * 

                                                 
 (. 22/469رير والتـقير: )يـظر: التح (4)

 (، )مادة طدن(.2/75يـظر: الؿػردات ) (2)

 (.42سقرة الصػ أية )(3)



 هـ7321( 32دراسات الؼرآكقة العدد )لؾ تبقانمجؾة 

 
52 

 مقام الكافرين.: المبحث الثامن

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئائ ائ ى ى ې ې ېچ : قال اهلل تعوالك

 . چ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 .چ مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ چ: وقال تعالك

 .چ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ : وقال تعالك

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀچ : وقوووووال تعوووووالك 

 .چ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

قان مؼام الؽافريـ سقاء كوان ذلوؽ فقؿوا أطوده اهلل تعوالك هذه أيات وردت يف ب

 .أم كان ذلؽ فقؿا حؽاه اهلل تعالك طـفؿ يف الحقاة الدكقا، لفؿ يف الدار أخرة

 فالؿقضع إول جاء يف سقا  ذكر أوصا  طباد الرحؿـ الؿتؼقـ وأنَّ مـفا شدة

يف حوذر ووجوؾ  وأهنؿ يسللقن اهلل تعوالك، خقففؿ مـ طذاب جفـؿ الشديد الؿخزي

 مؼووتضٍ  هووق مؿووا فؿمووـ وقووع مووا ومغػوورة أسووبابف مووـ بالعصووؿة أن يصوور  طووـفؿ

 .لؾعذاب

 : وذكروا لذلؽ سببقـ

 .لغريؿف الغريؿ ةمالزم، مػار  غقر دائؿًا ٓزمًا كان طذاهباأن : أولفؿا

 . والُؿؼامفبئست الؿستؼر ، أن حالفا حال سقئة: حاكقفؿا

 وهل، اإلقامةبالضؿ  ؼاموالؿُ ، وهق الؿقضع والؼرار ارآستؼر مؽان: والؿستؼر

  .الحالة والفقئة

: الؽوالم معـوك كولن ;اإلقاموة: ؼواموبالؿُ ، الؼورار: بالؿسوتؼر يعـل : قال الطربي

ًٓ  جفوـؿ ساءت  وإذا، اإلقاموة موـ ففوق ؼوامالؿُ  موـ الؿوقؿ ؿتُضو وإذا. ومؼاموًا، مـوز

                                                 
 (. 66، 65سقرة الػرقان، أيتان ) (4)

 (. 58، 57سقرة الشعراء، أيتان ) (2)

 (. 25، 26سقرة الدخان، أيتان ) (3)

 (.  73سقرة مريؿ، أية ) (4)

 586تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ص  (5)

 (.24/94يـظر: التػسقر الؽبقر ) (6)
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 . الؿجؾس هق أيضا الؿقؿ تفتح إذا ؼامالؿَ : ويؼال، قؿت مـ ففق فتحت

 .إقامة مقضع: أي، ومؼامًا، استؼرار مقضع: أي، مستؼراً : وقال الشربقـل

وهـواك قوراءة بػوت  ، اءة طاموة الؼوراءقربضؿ الؿقؿ وهل  ُمؼامًاهذا طؾك معـك 

 موـ الؿوقؿ بضوؿ ؼاموًامُ  الـواس جؿفوقر وقرأ : قال ابـ ططقة، ققام مؽان: أي، الؿقؿ

 وإول، كريؿ مؼام ضد فجفـؿ، يؼقم قام مـ الؿقؿ بػت  ؼامًامَ  فرقة وقرأت .ةاإلقام

 .  وأشفر أفص 

أما الؿقضع ال اين وال الوث فؼود جواء فقوف ذكور مؼوام الؽػوار يف الودكقا وهوق مؼوام 

 چ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئچ: قال اهلل تعوالك فوقفؿ، فرطقن وققمف

وطتووقا طووـ أموور رهبووؿ فوولهؾؽفؿ اهلل  فؾؼوود كوواكقا يف كعووقؿ وتوور  فػسووؼقا وصغووقا چ

الؿتدفؼوة  عقوقنالووالجـوات الؿؾتػوة  بسواتقـوأخرجفؿ مؿا كاكقا فقف موـ ال، بالغر 

 كـقزاً  سؿاها ،  والػضة الذه  مـ الظاهرة إمقالوهل  ؽـقزالو، وإهنار الجارية

 كوان إنو كـوز ففوق مـوف اهلل حوؼ يومد ولوؿ يعوط لؿ مال وكؾ، مـفا اهلل حؼ يمد لؿ ٕكف

 . ضاهراً 

 قوام ققلؽ مـ الؿقضع الؾغة يف الؿؼام : الـحاس يف معاكقف قالوأما الؿؼام فؼد 

 . أهو  مؼامة واحدها الؿؼامات وكذلؽ، يؼقم

                                                 
 (.49/297جامع البقان ) (4)

 (، 3/22السراج الؿـقر ) (2)

، توقيف مػسور فؼقوف .الخطقو  الشوافعل الؼواهري: الوديـ الشربقـل، شؿس أحؿد بـ محؿدوالشربقـل 

 (. 4/348(، التػسقر والؿػسرون )4/394يـظر: الؽقاك  السائرة ) .و(ه 977سـة )

 (، 4/266القجقز )الؿحرر  (3)

طالؿوًا  كوان، محؿود أبوق، الغركواصل ططقوة بوـ الورحقؿ طبود بوـ غالو  بوـ الحوؼ طبود هوقوابـ ططقوة 

(. يـظوور: صبؼووات هووو 546) سووـة تووقيف، الؿريووة بؿديـووة الؼضوواء ولوول. والتػسووقر والحووديث بإحؽووام

 (.4/265صبؼات الؿػسريـ لؾداودي )، 51الؿػسريـ لؾسققصل ص

 (. 58، 57أيتان )سقرة الشعراء،  (4)

 (. 6/444معالؿ التـزيؾ ) (5)

 (، 5/82معاين الؼرآن ) (6)

والـحاس: أحؿد بـ محؿد بـ إسؿاطقؾ، أبق جعػر، مػسور كحوقي، كوان واسوع العؾوؿ غزيور الروايوة، 

 (.4/68(، صبؼات الؿػسريـ لؾداودي )44/236هو(. يـظر: البداية والـفاية)338تقيف سـة )



 هـ7321( 32دراسات الؼرآكقة العدد )لؾ تبقانمجؾة 

 
54 

، التووول كووواكقا يسوووؽـقهنا الحسوووـة الؿـوووازُل : الؽوووريؿ الوووقارد يف أيوووة والؿؼوووام

 والرؤسواء إموراء مجوالسل هو: وققوؾ، التل كواكقا يجؾسوقن فقفوا البفقة والؿجالس

 الزطؿواء لتػورد الخقوؾ مورابط: وققوؾ، الؿـوابر هول: وققوؾ، إتبواع تحػفا كاكت التل

 .وإول هق إرج  لعؿقمف .مـزول أكرم مؼامفا فصار وزيـة ُطدة بارتباصفا

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ : ويف أيووة إخوورى يؼووقل تعووالك

 رابوتطٓطؾوك وجوف ا والحسورة إسوك اروإضف تػجعال وقد جاءت بلسؾقب چ ڎ

وكوؿ خربيوة ، وحوراء وكعوقؿ ومجود طوز موـ وراءهوؿ خّؾػوقه ما تعالك ذكرف.ظاعتوآ

وذكور هـوا الوزروع ، التل كاكقا يتؼؾبقن فقفا ـعؿال مـ تركقا ما ك رةتدل طؾك ، لؾتؽ قر

ًٓ مـ الؽـقز  . والزروع ما دون إشجار، بد

م طـف يف أية السابؼة إٓ موا ُذكور موـ أنَّ طاموة الؼوراء وأما الؿؼام فؼد تؼدم الؽال

وإقاموة : فقؽوقن الؿعـوك طؾوك هوذه الؼوراءة وهـواك قوراءة بالضوؿ ، طؾك فت  الؿوقؿ

حسـة يف هقئتفا وقدرها وكػعفا. فلفوادت قوراءة الضوؿ معـوًك جديودًا وهوق أن فرطوقن 

  يف هقئتفا وقدرها وكػعفا. وإقامة حسـة، ومجالس هبقة، وققمف كاكقا يف مـازل فارهة

 وكحـ، الحؼ طؾك أكتؿ كـتؿ لق : نلققؼي أهنؿولؿا تشبث الؽػار بشبفٍة مػادها 

 بف يؾقؼ ٓ الحؽقؿ ٕن، حالـا مـ وأصق  أحسـ الدكقا يف حالؽؿ لؽان، الباصؾ طؾك

 العز يف صاطتف طـ الؿعرضقـ وأطداءه، والذل العذاب يف الؿخؾصقـ أولقاءه يققع أن

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀچ: قال تعالك ،راحةوال

﮲  ۓ ، الؿسؾؿقـ ضعػاء مـ ومتاطًا، مـازل أحسـفافتخروا بلهنؿ  چ﮳ ۓ

ردَّ اهلُل تعالك طؾقفؿ وأبطؾ شبفتفؿ ، خقر بؽؾ مـفؿ أولك أهنؿ اطتؼدواو، الؿسؾؿقـ

                                                 
 (. 3/324(، الؽشا  )6/444(، معالؿ التـزيؾ )4/444لعققن )يـظر: الـؽت وا (4)

 (. 25، 26سقرة الدخان، أيتان ) (2)

  (.25/222(، التػسقر الؿـقر )5/64يـظر: الؿحرر القجقز ) (3)

، يـظور: الؿحورر طـوف خارجوة روايوة يف وكوافع القؿواين السوؿقػع بوـ هرمز ومحؿد وابـ قتادةهل قراءة و (4)

 (. 4/5431الدر الؿصقن ) (،5/64القجقز)

 (. 46/451التػسقر الؿـقر ) (5)

 (.  73سقرة مريؿ، أية ) (6)
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      ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮸ ﮹ ﮷ ﮶ ﮵چ: بؼقلف

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ           

 . چۆ

 أحسوـ كواكقاالوذيـ قوبؾؽؿ  الؽػوار أن: إول: وقد تؾخوص هوذا الورد يف أموريـ

ًٓ  مـؽؿ ًٓ  وأك ر، حا  الأكف وإن أمؾوك لفوؿ فو: فؿ. وال اينصؾلستوا اهلل أهؾؽفؿ وقد ما

أن ذلوؽ ٓ  يعؾؿوقن وحقـئوذ، أو كالهؿوا أخورة طذاب أو الدكقا طذاب يلتقفؿ أن بد

 يـػعفؿ.

: أي، موـ قوام -وهل قوراءة الجؿفوقر -بالػت  ، چۓ  ۓ چ: قلفوالؿؼام يف ق

وقرأ ابـ ك قور .هبا ويـزلقن يسؽـقهنا لالت ومـازلفؿ مساكـفؿ بف والؿراد، الؼقام مؽان

 .مـ أقام بؿعـك اإلقامة وهل صق  العقش وحسـ الحالة والشلن ،الؿؽل بالضؿ

 .والشلن

حسووـ الحووال. وكالهؿووا والضووؿ اإلقامووة و، فالؿؼووام بووالػت  الؿؽووان والؿـووزل

يتضؿـف الؾػظ طؾك الؼراءتقـ.فالؽػار ادطقا أهنؿ خقر مـ الؿوممـقـ مؽاكوًا ومجؾسوًا 

 .فلبطؾ اهلل دطقاهؿ، وإقامة وحسـ حال وشارة وضفقراً 

 الجووامع الؿجؾووس: والـوودي .ومجتؿعووًا مجؾسووًا: أي، چ﮳ ﮲ چ: وققلووف

 .  وأكصارهؿ وأطقاهنؿ ققمفؿ لقجقه

 

            *   *               * 

 

                                                 
 (.  75، 74سقرة مريؿ، أيتان ) (4)

  412، التقسقر يف الؼراءات السبع ص444يـظر: السبعة يف الؼراءات ص (2)

التوابعقـ،  موـراء السبعة وأحد الؼو الؼراءة يف مؽة أهؾ إمام الداري الؿؽل ك قر بـ اهلل طبدوابـ ك قر: 

  497(، غاية الـفاية ص4/87هو(. يـظر: معرفة الؼراء الؽبار )421)سـة بؿؽة تقيف

 (.48/238يـظر: جامع البقان ) (3)

 (.  3/484أضقاء البقان ) (4)
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 الخاتمــة

، أحؿوود اهلل حؿووًدا ك قوورًا أن يسوور لوول كتابووة هووذا البحووث وإتؿامووف بعقكووف وتقفقؼووف

وأن يجعؾف خالصًا لقجفف الؽريؿ. وقد خؾصت فقوف ، وأسللف جؾت قدرتف أن يـػع بف

 : إلك الـتائج التالقة

قاضوع متعوددة أن لػظ الؿؼام مـ إلػاظ التل وردت يف الؼرآن الؽريؿ يف م -4

 بالؾػظ

وقد تجؾك هوذا إمور واتضو  يف هوذه ، كػسف مع تـقع إصالقاتف واختال  معاكقف

الدراسة بجؿع هذه الؿقاضع واستؼصائفا ودراستفا دراسة تػسقرية مع العـاية بنبراز 

  إوجف والـؽات البالغقة.

فا وبضوؿ َمؼوامأن لػظ الؿؼام لػظ جوامع وقود ورد يف الؼورآن بػوت  الؿوقؿ  -2

 .ُمؼام

أو اسوؿ ، اسوؿ مؽوان وهوق الؿقضوع أو الؿجؾوس، فالػت  طؾك أكف مصدر مقؿول

ُمؼامة وهوق بؿعـوك اإلقاموة والفقئوة : ويؼال، زمان وهق الؿدة. والضؿ طؾك أكف مصدر

 والحالة. 

وأن لؽوؾ ، أضفرت هذه الدراسة الػور  بوقـ الؿؼوام بوالػت  والؿؼوام بالضوؿ -3

الػوت  والضوؿ : ؼد قرئت بعض آياتف بوالؼراءتقـ أطـولومع هذا الػر  ف، مغايراً  معـك

  .لتدل طؾك سعة دٓٓت الؼرآن واحتؿال ألػاضف ٕك ر مـ معـك

بقـت هذه الدراسة طـاية الؿػسريـ مـذ الصدر إول بللػاظ الؼرآن الؽوريؿ   -4

، حقث إن الؾػظة تليت متعددة يف مقاضعفا متـقطة يف إصالقفا، وبعؾؿ القجقه والـظائر

 بقان دٓلة ذلؽ وسر تؽررها وتـقطفا.  مع

أضفرت هذه الدراسة مدى أهؿقة البحث بجؿع ألػاظ الؼورآن الؽوريؿ التول   -5

كؿوا ، واهتؿ بوف الؿػسورون، مع اختال  متعؾؼاهتا وتعددها مؿا حقاه كتاب اهلل تطؾؼ

وكؽوات ، أضفرت هذه الدراسة شوقئًا مؿوا اشوتؿؾ طؾقوف كتواب اهلل موـ أسورار بالغقوة

وتلمؾ آياتف زاده ذلؽ إيؿاكًا ، فؿـ تدبر كتاب اهلل العظقؿ، ٓ تـػد وٓ تـحصر، بديعقة

وهوذا سوٌر موـ ، وفت  طؾقف مـ العؾقم الشولء العظوقؿ، ويؼقـًا وشوققًا ومحبة يف قؾبف

ويف حـايوا هوذا البحوث موـ الػقائود التول ٓ ، أسرار اإلطجواز البالغول لؾؼورآن الؽوريؿ
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حػؾ البحث بؽ قٍر مـ كصقص أهؾ العؾؿ وأقوقالفؿ  سقؿا وقد، تخػك طؾك الؿطالع

 .)الؿؼام(يف تػسقر آيات 

راجًعووا حووقل هووذه أيووات ، وقوود بووذلت قصووارى جفوودي يف اسووتقػاء الؽووالم

مقحًؼا وكاقالً طـ أهؾ ، وتحؼقؼ أضفر إققال فقفا إلك كت  أهؾ التػسقر، وتػسقراهتا

وُتجؿوع شوتات أفرادهوا ، ه الؿعاينحتك تستبقـ هذ، ومستـقرًا بآرائفؿ، العؾؿ كالمفؿ

ـٍ واحدٍ   وتستؽؿؾ بف أوجف التلويؾ.، تتؿ بف الػقائد، يف مقص

ؾ ووور وسووفَّ وأسووللف أن يغػوور زلؾوول ، وختاًمووا أحؿوود اهلل جووؾ جاللووف طؾووك مووا يسَّ

  وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.، وتؼصقري

 

*               *               * 
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 المصادر والمراجع

، أبقالسوعقد بوـ محؿود العؿوادي، إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ -4 

 هو.  4412، 2ط، لبـان، بقروت، دار الػؽر، طبد الؼادر أحؿد ططا: ت

، دار الؽتوواب العربوول، ابووـ طبوودالرب الؼرصبوول، آسووتقعاب يف معرفووة إصووحاب-2

 لبـان. ، بقروت

، بقوروت، دار الؽتواب العربول، ابـ حجر العسوؼالين، عرفة الصحابةاإلصابة يف م -4

 هو 4442، إولك الطبعة لبـان.

 محؿود بوـ إموقـ محؿود -بوالؼرآن الؼورآن إيضاح يف البقان أضقاء أضقاء البقان -5

 بقروت التقزيعو والـشر لؾطباطة الػؽر دار كشر – الشـؼقطل الجؽـل الؿختار

 .هو 4445: لبـان الطبعة -

، 7ط، بقووروت لبـووان، دار العؾووؿ لؾؿاليووقـ -خقوور الووديـ الزركؾوول  -إطووالم  -6 

 م. 4986

 : الـاشوور، طؿوور بووـ طؾوول بووـ مقسووك البووزار، إطووالم العؾقووة يف مـاقوو  ابووـ تقؿقووة -7

 هو.4411، بقروت الطبعة ال ال ة -الؿؽت  اإلسالمل 

، لبـوان، بقوروت،   العؾؿقوةدار الؽتو، إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ ك قر، البداية والـفاية -8

  .4417، 3ط

، دار الؿعرفة، محؿد طؾل الشقكاين، البدر الطالع بؿحاسـ مـ بعد الؼرن السابع -9

 لبـان. ، بقروت

، لبـان، بقروت، دار الػؽر، أبقحقان محؿد بـ يقسػ إكدلسل .البحر الؿحقط-41

 . 4413، 2ط

 –الرحؿـ بوـ أبول بؽور السوققصل طبود، بغقة القطاة يف صبؼات الؾغقيقـ والـحاة-44

 هو.4449، ط.،بقروت: الؿؽتبة العصرية، محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ: تحؼقؼ

محؿوود بووـ محؿوود بووـ طبوود الوورزا   -توواج العووروس مووـ جووقاهر الؼووامقس -42 

بقدي، الؿؾّؼ  بؿرتضك، الحسقـل  .الـاشر دار الفداية -الزَّ

 لبـان.، بقروت، ؽتاب العربلدار ال، أحؿد بـ طؾل البغدادي، تارييف بغداد -43

 أبق البؼواء طبود اهلل بوـ الحسوقـ بوـ طبود اهلل العؽوربي، يف إطراب الؼرآنالتبقان  -44
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 .الـاشر طقسك البابل الحؾبل وشركاه -تحؼقؼ طؾل محؿد البجاوي 

 م.4984، الدار التقكسقة: كشر، محؿد الطاهر ابـ طاشقر، التحرير والتـقير -45

، محؿوود الققكسوول: التـزيووؾ ٓبووـ جووزي الؽؾبوول الغركوواصل.تالتسووفقؾ لعؾووقم  -46

 .دار الؽت  الحدي ة، إبراهقؿ ططقة

-د. محؿقد مطرجل: تحؼقؼ-كصر بـ محؿد السؿرقـدي-تػسقر السؿرقـدي -47  

 هو.4448، 4ط-لبـان، بقروت-دار الػؽر لؾطباطة والـشر

مؽتبووة ، ؿمصووطػك مسووؾ: ت، طبوودالرزا  بووـ هؿووام الصووـعاين، تػسووقر الؼوورآن -48

 هو.4414، السعقدية، الرياض، الرشد

مؽتبوة ، أسوعد محؿود الطقو : ت، ابـ أبل حاتؿ الرازي، تػسقر الؼرآن العظقؿ -49

 هو.4447، 4ط، مؽة الؿؽرمة، كزار مصطػك الباز

دار صقبوة ، سامل السالمة: ت، إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ ك قر، تػسقر الؼرآن العظقؿ -21

 هو.4448، 4ط، السعقدية، الرياض، لؾـشر والتقزيع

دار إحقوواء الوورتاث ، محؿوود بووـ طؿوور الوورازي التػسووقر الؽبقر)مػوواتق  الغقوو ( -24

 بقروت لبـان.، العربل

، 4ط، لبـووان، بقووروت، دار الػؽوور الؿعاصوور، التػسووقر الؿـقوور د. وهبووة الزحقؾوول -22

 هو4444

، 2ط، مطبعوووة السوووعادة، محؿووود بوووـ حسوووقـ الوووذهبل، التػسوووقر والؿػسووورون -23

 هو.4396

 بدون معؾقمات. _ سقد صـطاوي، التػسقر القسقط -24 

 .الدار الؿصرية لؾتللقػ والرتجؿة، أبق مـصقر إزهري -هتذي  الؾغة -25

 دار: أبووق طؿوورو ط ؿووان بووـ سووعقد الووداين الـشوور -التقسووقر ا الؼووراءات السووبع  -26

 ال اكقة: الطبعة .هو4414 -بقروت  -الؽتاب العربل 

طبود : ت، طبد الورحؿـ السوعدي، لؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـانتقسقر ا -27

 .هو4424 2ط مؽتبة العبقؽان، الرحؿـ بـ معال الؾقيحؼ

، دار الؿعوار ، محؿود بوـ جريور الطوربي، جامع البقوان طوـ تلويوؾ آي الؼورآن -28

 هو4442، لبـان، بقروت
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: ت، السوؾؿل الرتموذي طقسوك بوـ محؿود -الرتمذي(  الجامع الصحق  )ســ -29

موذيؾ ، بقروت - العربل الرتاث إحقاء دار: كشر، وآخرون شاكر محؿد أحؿد

 بتصحقحات إلباين.

: ت، مسؾؿ بوـ الحجواج الـقسوابقري، صحق  مسؾؿ الؿسؿك الصحق  الجامع-31

، الرئاسووة العامووة لؾبحووقث العؾؿقووة واإلفتوواء كشوور، محؿوود فووماد طبوودالباقل

 هو.4411السعقدية ، الرياض

بوـ أبول بؽوور بوـ فوورح اأبوق طبود اهلل محؿوود بوـ أحؿوود ، لجوامع ٕحؽوام الؼوورآنا-34

دار الؽتووو  : أحؿووود الوووربدوين وإبووراهقؿ أصػوووقش الـاشووور: الؼرصبوول تحؼقوووؼ

 .الؼاهرة –الؿصرية 

 وسوؾؿ طؾقوف اهلل صوؾك اهلل رسوقل أموقر موـ الؿختصر الصحق  الؿسـد الجامع-32

سوؿاحة : ت، اطقؾ البخاريمحؿد بـ إسؿ، )صحق  البخاري( وأيامف وســف

  هو.4444دار الػؽر ، الشقيف طبدالعزيز بـ طبد اهلل ابـ باز

ممسسوة : الـاشور، طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ زكجؾة أبوق زرطوة: حجة الؼراءات -33

 هو.4412، بقروت الطبعة ال اكقة -الرسالة 

ق أحؿوود بووـ طبوود الحؾووقؿ بووـ تقؿقووة الحووراين أبوو - درء تعووارض العؼووؾ والـؼووؾ -34

، الريواض -دار الؽـوقز إدبقوة : الـاشور، محؿد رشاد سوالؿ: تحؼقؼ، العباس

 هو4394

وؿقـ ، أحؿد بـ يقسػ-الدر الؿصقن يف طؾقم الؽت  الؿؽـقن -35 الؿعرو  بالسَّ

 هو.4416، 4ط-دمشؼ-دار الؼؾؿ-د. أحؿد الخراط: تحؼقؼ-الحؾبل

لؽؿووال جووالل الووديـ طبوود الوورحؿـ بووـ ا، الوودر الؿـ ووقر يف التػسووقر بالؿوولحقر -36

 هو4993، بقروت -دار الػؽر : الـاشر، السققصل 

، ٓبوـ فرحوقن الؿوالؽل -الديباج الؿوذه  يف معرفوة أطقوان طؾؿواء الؿوذه   -37

 الؼاهرة.، دار الرتاث، محؿد إحؿدي أبق الـقر: تحؼقؼ

 . دار الؿعرفة بقروت لبـان: الـاشر -صّؿاس حؿدوتعؾقؼ ، ديقان لبقد بـ ربقعة -38

: ت، لقسولمحؿوقد أ -وح الؿعاين يف تػسقر الؼرآن العظقؿ والسوبع الؿ واينر -39

 .بقروت –دار إحقاء الرتاث العربل : أبق الػضؾ الـاشر
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 أبق بؽر أحؿد بـ مقسك بوـ العبواس بوـ مجاهود التؿقؿول: يف الؼراءاتالسبعة  -41

، اكقووةالؼوواهرة الطبعووة ال  -دار الؿعووار : د.شووققل ضووقػ الـاشوور: تحؼقووؼ

 هو.4411

، الخبقور الحؽوقؿ ربـوا كوالم معواكك بعض معرفة طؾك اإلطاكة ا الؿـقر السراج - 44 

دار الـشور / دار الؽتو  ، محؿد بـ أحؿود الشوربقـل، شوؿس الوديـالخطق  

 .العؾؿقة و بقروت

أحؿود بوـ محؿود بوـ هوارون  بؽور قأبو: طوـ اإلموام أحؿود لخواللا السـة رواية -42

 هو4441 .الرياض –دار الراية : ة الزهراين الـاشرططق: ؼقحؼتالخالل 

 -البواقل  طبود فماد محؿد: تحؼقؼ –الؼزويـل  يزيد بـ محؿد - ماجف ابـ ســ -43

 بقروت – الػؽر دار: كشر

 طبود محؿود: تحؼقوؼ -البقفؼول طؾول بوـ الحسوقـ بوـ أحؿود -الؽربى  الســ -44 

  هو.4444 ،الؿؽرمة مؽة - الباز دار مؽتبة كشر، ططا الؼادر

، لبـوان، بقوروت، ممسسوة الرسوالة، محؿد بـ أحؿد الوذهبل، سقر أطالم الـبالء-45

 هو. 4416، 2ط

دار الؽتو  العؾؿقوة : أبق بؽر أحؿد بـ الحسقـ البقفؼل الـاشر -شع  اإليؿان -46

 هو. 4441، الطبعة إولك، بقروت -

ت أحؿد ، قهريإسؿاطقؾ بـ حؿاد الج -تاج الؾغة وصحاح العربقة-الصحاح-47

 م.4991، 4ط، لبـان، بقروت، دار العؾؿ لؾؿاليقـ-طبد الغػقر ططار

 .5ط، لبـان، بقروت، دار الؼؾؿ، محؿد بـ طؾل الصابقين، صػقة التػاسقر-48

محؿود : ؼقوحؼت، محؿد بـ محؿد بـ أبل يعؾوك، أبق الحسقـ: صبؼات الحـابؾة -49

 .بقروت -دار الؿعرفة : الـاشر، حامد الػؼل

: تحؼقوؼ، السوبؽل الؽوايف طبد بـ طؾل بـ الديـ تاج و الؽربى الشافعقة صبؼات -51

 هجوور : الـشوور دار، الحؾووق محؿوود الػتوواح طبوود.الطـوواحل د محؿوود محؿووقد. د

 .ال اكقة: هو الطبعة4443 - والتقزيع والـشر لؾطباطة

، ؿسؾقؿان بـ صال  الخوزي: تحؼقؼ -أحؿد بـ محؿد إدكروي -صبؼات الؿػسريـ -54

 .4997، الطبعة إولك، الؿديـة الؿـقرة -مؽتبة العؾقم والحؽؿ: الـاشر
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 بقروت لبـان.، دار الؽت  العؾؿقة، طبد الرحؿـ السققصل، صبؼات الؿػسريـ-52

  بقروت لبـان.، دار الؽت  العؾؿقة، محؿد بـ طؾل الداودي، صبؼات الؿػسريـ-53

د.مفدي الؿخزومول ود.إبوراهقؿ  :تحؼقؼ، الػراهقدي الخؾقؾ بـ أحؿد، العقـ-54 

 .دار ومؽتبة الفالل: الـاشر. السامرائل

 الؽتو دار -محؿود بوـ محؿود بوـ الجوزري.  - الؼوراء صبؼوات يف الـفاية غاية -55

 هو. 4412، 3ط-لبـان، بقروت-العؾؿقة

كظووام الوديـ الحسووـ بووـ محؿود بووـ حسووقـ  -غرائو  الؼوورآن ورغائو  الػرقووان-56

 -بقووروت / لبـووان  -دار الؽتوو  العؾؿقووة : ر الـشووردا - الؼؿوول الـقسووابقري

 .هو ط إولك 4446

أحؿود : ؼقحؼت –أبق محؿد طبد اهلل بـ مسؾؿ بـ قتقبة الديـقري : غري  الؼرآن -57

 هو 4398: السـة، دار الؽت  العؾؿقة: الـاشر، صؼر

 - العسوؼالين حجور بوـ طؾول بوـ أحؿود -فت  الباري شورح صوحق  البخواري -58 

 الووديـ ومحوو  بوواز بووـ اهلل طبوود بووـ العزيووز طبوودالعالمووة : وتعؾقووؼتحؼقووؼ 

 -البواقل طبد فماد محؿد: أصراففا وذكر وأحادي ف وأبقابف كتبف رقؿ -الخطق 

 .الػؽر دار كشر

 طؾول بوـ محؿود-التػسقر طؾؿ مـ والدراية الرواية فـل بقـ الجامع فت  الؼدير -59 

 هو.4413، بقروت، الشقكاين.دار الػؽر

دار –تحؼقوؼ حسوام الوديـ الؼدسول  -أبوق هوالل العسوؽري -الػرو  الؾغقيوة -61 

 الؽت  العؾؿقة بقروت لبـان. 

، الؽشووا  طووـ حؼووائؼ غووقامض التـزيووؾ وطقووقن إقاويووؾ يف وجووقه التلويووؾ-64 

، 3ط، لبـووان، بقووروت، دار الؽتوواب العربوول، بووـ طؿوور الزمخشووري محؿووقد

 هو.4417

 دار إحقواء: دار الـشور، ؿد بوـ إبوراهقؿ ال عؾبولأحؿد بـ مح -الؽشػ والبقان -62 

 .إولك: هو الطبعة 4422 -لبـان  -بقروت  -الرتاث العربل 

كجوؿ الوديـ محؿود بوـ بودر الوديـ  -الؽقاك  السائرة يف أطقان الؿائة العاشرة  -63

  الغزي. بدون معؾقمات.
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الؿعورو  ، قحلطالء الديـ طؾل بـ محؿد الشو: التلويؾ يف معاين التـزيؾ لباب-64

 –دار الؽتو  العؾؿقوة : الـاشور محؿد طؾل شاهقـ: تصحق و ؼقحؼتبالخازن 

 .بقروت

 4ط، لبـووان، بقووروت، دار صووادر، محؿوود بووـ مؽوورم بووـ مـظووقر، لسووان العوورب-65

 . هو4441

طبوود الحووؼ بووـ غالوو  بووـ ططقووة ، الؿحوورر الووقجقز يف تػسووقر الؽتوواب العزيووز-66

، 4ط، بقوروت، دار الؽتو  العؾؿقوة، ايفطبود السوالم طبود الشو: ت، إكدلسل

  هو4443

 شوعق : تحؼقوؼ -حـبوؾ الشوقباين بوـ محؿود بوـ أحؿود - أحؿود اإلموام مسـد-67 

 .هو4421 الطبعة ال اكقة –الرسالة  وآخريـ كشر ممسسة إركاؤوط

طبود اهلل بوـ محؿود بوـ ، أبق بؽر بـ أبول شوقبة -الؿصـػ يف إحاديث وأحار-68 

مؽتبوة : الـاشور - كؿوال يقسوػ الحوقت: / تحؼقؼان العبسلإبراهقؿ بـ ط ؿ

  .الرياض ،الرشد

، مروان سقار، خالد العؽ: تحؼقؼ، الحسقـ بـ مسعقد البغقي، معالؿ التـزيؾ -69

 هو.4417، 2ط، بقروت لبـان، دار الؿعرفة

محؿد طؾول : تحؼقؼ، أبق جعػر أحؿد بـ محؿد الـحاس، معاين الؼرآن الؽريؿ -71

 .4419، رمة الطبعة إولكؽمؽة الؿ -جامعة أم الؼرى : الـاشر: الصابقين

محؿود ، أحؿود يقسوػ كجوايت: تحؼقوؼ-يحقك بـ زيواد الػوراء -معاين الؼرآن  - 74 

 بدون معؾقمات. –الـجار  طؾل

، بقوروت لبـوان، طالؿ الؽت ، إبراهقؿ بـ السري الزجاج، معاين الؼرآن وإطرابف -72

 هو.4418 -4ط

مؽتبة : الـاشر -سؾقؿان بـ أحؿد بـ أيقب أبق الؼاسؿ الطرباين -لؽبقرالؿعجؿ ا-73

 .4983 – 4414، الطبعة ال اكقة - الؿقصؾ –العؾقم والحؽؿ 

، الراغ  الحسقـ بـ الؿػضؾ إصػفاين، معجؿ مػردات ألػاظ الؼرآن الؽريؿ-74

 لبـان.، بقروت، دار الػؽر، كديؿ مرطشؾل: تحؼقؼ

 هو.4419، 3ط، ممسسة كقيفض ال ؼافقة، ل كقيفضطاد، معجؿ الؿػسريـ-75
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 بدون معؾقمات.-د. إبراهقؿ أكقس وطؾؿاء آخرون-الؿعجؿ القسقط -76 

 محؿوود بووـ أحؿوود بووـ ط ؿووان: معرفووة الؼووراء الؽبووار طؾووك الطبؼووات وإطصووار -77

، بقووروت الطبعووة إولووك -ممسسووة الرسووالة : الـاشوور الووذهبلشووؿس الووديـ 

 هو.4414

 طؾووك أشوور -محؿوود بووـ محؿوود ابووـ الجووزري-الؼووراءات العشوورالـشوور يف  -78

 بالووديار: الؿؼووارئ طؿووقم شووقيف- الضووباع محؿوود طؾوول: ومراجعتووف تصووحقحف

 .لبـان -بقروت، العؾؿقة الؽت  دار، الؿصرية

 دار الؽتوواب، برهووان الووديـ البؼوواطل، كظووؿ الوودرر يف تـاسوو  أيووات والسووقر -79

 هو.4443، 2ط، الؼاهرة، اإلسالمل

: ؼقحؼت، أحؿد بـ الؿؼري التؾؿساين: ػ  الطق  مـ غصـ إكدلس الرصق ك -81

 .م4968: إولكالطبعة ، لبـان -بقروت  -دار صادر: إحسان طباس الـاشر

بووـ اأبوق الحسووـ طؾول بووـ محؿود بووـ محؿود : الـؽوت والعقووقن يف تػسوقر الؼوورآن 84

دار : شوورالـا، السووقد ابووـ طبوود الؿؼصووقد: ؼقووحؼت الشووفقر بالؿوواوردي، حبقوو 

 . بقروت / لبـان -الؽت  العؾؿقة 

، أبق السعادات الؿبارك بوـ محؿود الجوزري - الـفاية يف غري  الحديث وإحر-82

الؿؽتبووة : محؿووقد محؿوود الطـوواحل الـاشوور -صوواهر أحؿوود الووزاوى : تحؼقووؼ

 .هو4399، بقروت -العؾؿقة 

صوػقان : ؼقوؼتح، طؾول بوـ أحؿود القاحودي: لقجقز يف تػسقر الؽتواب العزيوزا -83

هو.4445، الطبعة إولك، بقروت، الدار الشامقة، دمشؼ، دار الؼؾؿ، داوودي

 

*               *               * 
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 بحثالملخص 

تـاول هذا البحث بالدراسوة بقوان صوقرة هوذه الؼاطودة طـود الؿػسوريـ ومعـاهوا 

حؿ بقان الصوقغ التول وردت هبوا يف كتو  التػسوقر ، الذي تدل طؾقف وتستعؿؾ مـ أجؾف

ؼرآن الؽريؿ والرتجق  بقـ أققال حؿ بقـ أدلة اطتؿاد هذه الؼاطدة يف تػسقر ال، وغقرها

حوؿ بوقـ ، موع كؼوؾ أقوقال العؾؿواء يف اطتؿواد هوذه الؼاطودة، الؿػسريـ طـد آختال 

حوؿ خوتؿ البحوث ، البحث صريؼة معرفة الؿشفقر يف لغة العرب ٓطتؿواده يف التػسوقر

 .بتطبقؼات هذه الؼاطدة يف كت  التػسقر

 

*               *               * 
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 قدمةالم

وأخوووذت صريؼفوووا لؿؼوووررات ، كشوووطت البحوووقث يف ققاطووود التػسوووقر مووومخراً 

الدراسووات العؾقووا لتؽووقن ضووؿـ مووا يدرسووف الطووالب يف هووذه الؿراحووؾ الدراسووقة 

وتؿفقود ، الؿتؼدمة. وقد كان لعدد مـ الباح قـ فضؾ الريوادة يف خدموة هوذه الؼقاطود

ات بحوقث ك قورة وخرجوت موـ تؾوؽ الدراسو، صريؼ البحث العؾؿول أموام البواح قـ

وبعضووفا يـحووق كحووق ، بعضووفا يـحووق كحووق اسووتؽؿال التلصووقؾ واإلضووافة يف جقاكبووف

والبحث طوـ الؿزيود موـ إم ؾوة التول تـودرج تحوت ، واختبار هذه الؼقاطد، التطبقؼ

هذه الؼاطدة أو تؾؽ. ومـ الؿػقد لؾباح قـ دراسوة هوذه الؼقاطود التول أسوػرت طـفوا 

 ؼؼ مـ اصرادها وشؿقلفا.والتح، هذه الدراسات لتؿحقصفا

وهول موـ ، وقد أفردُت هذا البحث لؾؽالم طـ قاطدٍة مـ ققاطد التػسقر الؿفؿة

، وإلقفا يحتؽؿ الؿػسرون وغقرهؿ يف ترجق  ققٍل طؾك ققل، الؼقاطد الؿتعؾؼة بالؾغة

 .)ُتْحَؿُؾ ألػاظ الؼرآن وتراكقبف طؾك إشفر يف لغة العرب(وهل قاطدة 

 : الدراسات السابقة

وهول رسوالة ، خالد السبت( لؾدكتقر جؿعًا ودراسة: )ققاطد التػسقركتاب  -4

 وقد بحث هذه الؼاطدة ضؿـ ققاطده.، هو4447دكتقراه صبعت يف مجؾديـ طام 

لؾودكتقر حسوقـ بوـ طؾول الحربول )ققاطد الرتجق  طـود الؿػسوريـ( كتاب  -2

وقد سورت يف ، اوم ؾ لف، . وقد بحث هذه الؼاطدة ضؿـ كتابفهو4447وصبعت طام 

 .خطقات بحث الؼاطدة طؾك مـفجف

 415أشار إلقفا د.مساطد الطقوار يف كتابقوف )فصوقل يف أصوقل التػسوقر( ص -3

 وذكر لفا بعض إم ؾة. 476و)التػسقر الؾغقي لؾؼرآن الؽريؿ( ص 

، وقد أضػت طؾك ما تػضؾ بوف البواح قن إضوافات يف آسوتدٓل طؾوك الؼاطودة

وأضوػت مبح وًا طوـ كقػقوة معرفوة ، ويف بعوض إم ؾوة، تؿادهواوأققال العؾؿاء يف اط

موع بعوض الققػوات ، الؿشفقر يف لغة العرب لقتؿؽـ الؿػسر مـ إخذ بف دون غقره

وما يسوؿ  بوف إيجواز ، الـؼدية وآستدراكات وكحق ذلؽ مؿا يراه الؼارئ يف مقضعف

 .البحث



 هـ7321( 32دراسات الؼرآكقة العدد )لؾ تبقانمجؾة 

 
68 

ابوووـ السوووراَّج ومضوووؿقن هوووذه الؼاطووودة معتووورب يف العؾوووقم كؾ فوووا كؿوووا قوووال 

َرَد يف جؿقع الباب لؿ يؽـ : هو(346الـحقي)ت )فقـبغل أن تعؾَؿ أنَّ الؼقاس إذا اصَّ

ولوق اطُتوِرَض بالشواذ  طؾوك ، بالحر  الذي يشذُّ مـف. وهذا مستعؿٌؾ يف جؿقِع الُعؾوقمِ 

ِرد َلَبَطَؾ أك ُر الصـاطات والعؾقم(  .الؼقاس الؿطَّ

، رغبة يف اختبار هذه الؼاطدة التػسقرية الرتجقحقةومشؽؾة البحث الرئقسة هل ال

حقث إن بعض ققاطد التػسقر قؾقؾة آصوراد وٓ يقجود لفوا تطبقؼوات تمهؾفوا لتؽوقن 

 باطتبارها مـ الؼقاطد التل يؽ ر تؽرارها.، فرغبت يف التحؼؼ مـ هذه الؼاطدة، قاطدة

 : أسئلة البحث

 ما الؿؼصقد بالشفرة والغؾبة يف الؾغة ؟  -4

 ما مؼقاس الشفرة يف الؿػردات والرتاكق  الؾغقية؟ وهؾ هل كسبقة؟ -2

 ما مسقغ آحتؽام لألشفر يف الؾغة طـد آختال ؟ -3

 ما الصقغ التل وردت هبا هذه الؼاطدة يف كت  التػسقر؟ -4

 ما التطبقؼات التل يؿؽـ آستػادة مـ هذه الؼاطدة فقفا؟ -5

 : منهج البحث

 ًٓ وتتبوووع صووووقغفا يف ، ج آسووووتؼرائل يف تقحقوووؼ الؼاطوووودةترسوووؿت الؿوووـف: أو

 استعؿآت الؿػسريـ وغقرهؿ.

وبقوان ، واسوتجالء أدلتفوا، ترسؿت الؿـفج التلصقؾل يف بقان هذه الؼاطدة: حاكقًا

 طالقتفا بالتػسقر الؾغقي لؾؼرآن.

 وخرجت إحاديث الـبقية مـ مصادرها.، طزوت أيات إلك سقرها: حال ًا

 ت ببعض إطالم تعريػًا مقجزًا ولؿ أستؼص يف ذلؽ.طرف: رابعًا

                                                 
( هق أبق بؽر محؿد بـ السري، أحد أئؿة الـحق البصريقـ، أخذ طـ محؿد بـ يزيود الؿوربد، وإلقوف اكتفوت 4)

كزهة إلباء ٓبـ إكباري اكظر: هو، مـ مملػاتف كتاب إصقل يف الـحق. 346رئاسة بعده، تقيف سـة ال

486  

  4/232الؿزهر لؾسققصل ، 456إصقل يف الـحق ( 2)
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 : خطة البحث

والؿـفج الؿتبع فقف. حؿ ، وأسباب اختقاره، وخطتف، بقـت فقفا مقضقع البحث، الؿؼدمة

 : أتبعت ذلؽ بلربعة مباحث وخاتؿة طؾك هذا الـحق

 وفقوف، وكقػقة معرفة الؿشفقر يف الؾغوة، صقرة الؼاطدة ومعـاها: الؿبحث إول

 : مطؾبان

 .معـك الؼاطدة وصقرهتا: الؿطؾ  إول

 كقػقة معرفة الؿشفقر يف لغة العرب.: الؿطؾ  ال اين

 صقغ الؼاطدة طـد العؾؿاء وأققالفؿ يف اطتؿادها.: الؿبحث ال اين

 : وفقف مطؾبان، أدلة الؼاطدة والؼقاطد الؿتصؾة هبا: الؿبحث ال الث

 أدلة الؼاطدة.: الؿطؾ  إول

 الؼقاطد الؿتصؾة هبا.: ل اينالؿطؾ  ا

 تطبقؼات الؼاطدة.: الؿبحث الرابع

 .الخاتؿة

 .وأسلل اهلل التقفقؼ والسداد يف الؼقل والعؿؾ

 

*               *               * 
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 معنى القاعدة وكيفية معرفة المشهور في اللغة: المبحث األول

 : وفقف مطؾبان 

 صورة القاعدة ومعناها.: المطلب األول

 : صورة القاعدة

غال  مػردات وتراكق  الؼرآن الؽريؿ لفا معاين ودٓٓت وحقدة واضحة لقس 

فقفا اختال  بقـ الؿخاصبقـ: لذا لؿ يؼع فقفا اختال  بوقـ الؿػسوريـ. وحؿوة الؼؾقوؾ 

وبعضوفا ، بعضوفا مشوفقٌر متوداول، مـ الؿػردات والرتاكق  تحتؿوؾ معواين متعوددة

ًٓ بقـ  العرب. دون ذلؽ شفرًة وتداو

سوقاًء جواء ، وهذه الؼاطدة يـتػع هبا يف هذا الـقع ال اين مـ الؿػردات والرتاكق 

ففوول ، أم أراد آختقووار والرتجووق  بووقـ أقاويووؾ الؿػسووريـ، الؿػسوور لتػسووقرها ابتووداءً 

قاطدٌة تػسقريٌة ابتداًء فال يـبغل لؾؿػسر أن يحؿؾ معاين الؼرآن إٓ طؾك أفص  وأشفر 

أن ، ل قاطودٌة ترجقحقوٌة يف حوال وقوع آخوتال  بوقـ الؿػسوريـوكوذلؽ هو، الؾغات

 كرج  الؼقل إشفر وإفص  بـاًء طؾقفا.

والؿراد هبذه الؼاطدة تخريُج الؽالِم طؾك الؿعـوك الوذي ُيوراد بوف غالبوًا يف ُطور  

أهِؾ الخطاب حتك كَلكَّف إصوؾ لؿوا كوان مؼابؾوف كوادرًا مفجوقرًا ٓ ُيوراد إٓ يف بعوض 

قـ طؾك وجف الؼؾة والـدور. وذلؽ ٕكف )يج  أن يػسور الؼورآن ويحؿوؾ طؾوك إحاي

، وٓ لػوظ ضوعقػ، فال يحؿؾ طؾك معـوك ركقوؽ، وأفص  القجقه، أحسـ الؿحامؾ

، وإكؿا يحؿؾ طؾك الؿعرو  طـد العرب مـ إوجف الؿطردة دون الشاذة والضوعقػة

ًٓ دون الؼؾقؾ والـوادر طؾوك الؿعواين والعوادات  ويحؿوؾ، ويحؿؾ طؾك إك ر استعؿا

دون ما حدث واستجد بعد التـزيؾ: وذلوؽ ٕن ، والعر  الذي كزل بف الؼرآن والسـة

فال يعدل بف طـ ذلؽ كؾوف ، وكزل طؾك أفص  الؾغات وأشفرها، الؼرآن أفص  الؽالم

 والؾػظة قد تؽقن مشفقرًة ولؽـ غقرها أشفر مـفا. ولف فقفا وجف صحق (.

  :بيان معنى القاعدة

 ُتحَؿُؾ ألػاظ الؼرآن الؽريؿ وتراكقبف طؾك إشفر يف لغة العرب.: صقغة الؼاطدة

                                                 
 369( ققاطد الرتجق  طـد الؿػسريـ لحسقـ الحربل 4)



َؿلح ألػاظ الؼرآن وتراكقبه عذ األشفر يف لغة العربدراسة قاعدة ) ْ   عبدالرمحن بن معاضة الشفريد. أ.       (ُتح

 
71 

أو الؿػسر الذي يحؿُؾ الؾػَظ طؾك الؿعـوك أو أحود ، الَحؿُؾ صػٌة لسامع الؽالم

السوامع  اطتؼوادُ : الحؿُؾ ): يف التـؼق  يؼقل شفاب الديـ الؼرايف، الؿعاين الؿحتؿؾة

  فوالؿراد كاطتؼوادِ  .طؾوك موراده اشوتؿؾأو موا  الؿوتؽؾؿ موـ لػظوفِ  رادَ مُ 
 
 اهللَ  نَّ أَ  الؿوالؽل

 ، فورَ الطُّ  رءِ بالؼُ  سبحاكف وتعالك أرادَ 
 
 والؿشوتؿُؾ  .الحوقَض  أرادَ تعوالك اهلل  نَّ أَ  والحـػول

  كحق حؿؾِ 
 
طوـ  طـود تجوردهِ  فمعاكقو ؿؾوةِ الؿشورتك طؾوك ُج  رحؿوف اهلل الؾػوظَ  الشوافعل

(ؿتؽؾؿ احتقاصًاالؼرائـ ٓشتؿالف طؾك مراد ال

وألػوواظ الؼوورآن وتراكقبووف كؼصوود هبووا الؿػووردات والرتاكقوو  الـحقيووة. وقوود أشووار 

 –)ٓبد يف ففؿ الشوريعة موـ اتبواع معفوقد إمقوقـ : إلك ذلؽ فؼال اإلمام الشاصبل

، فنن كوان لؾعورب يف لسواهنؿ طورٌ  مسوتؿر –وهؿ العرب الذيـ كزل الؼرآن بؾساهنؿ 

ـف يف ففؿ الشريعة. وإن لؿ يؽـ حؿ طر  فوال يصو  أن يجوري يف فال يص  العدول ط

. وإذا كووان .وإلػوواظ وإسووالق ، ففؿفووا طؾووك مآتعرفووف. وهووذا جووار يف الؿعوواين

فال يسوتؼقؿ لؾؿوتؽؾؿ يف كتواب اهلل أو سوـة رسوقل اهلل أن يتؽؾوػ فقفؿوا فوق  ، كذلؽ

 لػاظ وإسالق .فلشار إلك جريان هذا يف معاين إ مايسعف لسان العرب(

 و)إشفر( صقغة تػضقؾ مـ الشفرة وهول وضوقح إمور وضفوقره واكتشواره

: مـفوا: وهـاك مصطؾحات تتػؼ مع إشفر يف الدٓلة ذكرت يف بعض صوقغ الؼاطودة

وكؾفا تدل طؾك القضقح والظفقر ، وإطر ، وإك ر، والظاهر، والغال ، إغؾ 

طؾؿًا أن  يف شعرها وك رها وطؾك ألسـة جؿفقرها.والغؾبة يف آستعؿال لدى العرب 

صووقغة التػضووقؾ يف الؼاطوودة )إشووفر( تسووتعؿؾ أحقاكووًا طؾووك باهبووا يف الؿػاضووؾة بووقـ 

                                                 
هوو بؿصور، ولوف مملػوات 684سوـة  هق شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف الصـفاجل الؿالؽل، تقيف( 4)

فائؼة يف أصقل الػؼف والػؼف، م ؾ كتاب الػرو ، وكتاب التـؼوق  يف أصوقل الػؼوف، والوذخقرة يف الػؼوف. 

 4/236اكظر: الديباج الؿذه  ٓبـ فرحقن 

 24( شرح تـؼق  الػصقل لؾؼرايف 2)

هو، أصقلل فؼقف كحقي، 791ـة هق إبراهقؿ بـ مقسك بـ محؿد الؾخؿل الغركاصل الشاصبل، الؿتقا س (3)

لف مملػات طظقؿة الـػع، مـفوا الؿقافؼوات يف أصوقل الػؼوف، وآطتصوام يف العؼقودة، وشورح ألػقوة ابوـ 

 4/34مالؽ يف الـحق، وغقرها. اكظر: آطتصام لؾشاصبل، مؼدمة الؿحؼؼ 

 85، 2/82( الؿقافؼات لؾشاصبل 4)

 4/2354ن العرب ٓبـ مـظقر ، لسا3/223مؼايقس الؾغة ٓبـ فارس اكظر: ( 5)



 هـ7321( 32دراسات الؼرآكقة العدد )لؾ تبقانمجؾة 

 
72 

 إشفر والؿشفقر وإغؾ  والغال  أو ٓ تستعؿؾ طؾك باهبا.

فقؽقن الؿعـك أن تحؿؾ معاين إلػاظ يف الؼرآن وكذلؽ الرتاكق  طؾك إضفر 

واشووتفر اسووتعؿالف بقووـفؿ يف شووعرهؿ وك وورهؿ ، لعربقووة الووذي تعرفووف العووربيف الؾغووة ا

 دون الشاذ والـادر والغري  الذي ٓ يعرفف إٓ الؼؾقؾ مـفؿ.، ومخاصباهتؿ

، وبعض العؾؿاء يعرب بالؿعرو  بدل الؿشفقر ومراده بف الؿستعؿؾ يف كالمفوؿ

وٓ تعور  العورُب ، الوذي ٓ يتخؾوػ البتوة: سقاء أكان ذلؽ آستعؿال مطردًا وهوق

أوغالبًا وهق الذي يؽقن أك ر آستعؿال طؾقف: لؽـَّف يتخؾوػ أحقاكوًا قؾقؾوة.  غقره.

فؿا ك ور اسوتعؿالف يف ألسوـة العورب الؿقحوق  ، وطؾك ك رة آستعؿال مدار الػصاحة

فؽ رة آسوتعؿال ، فنن تعارض ققة الؼقاس وك رة آستعؿال، بعربقتفؿ ففق الػصق 

وقد كص طؾك ذلؽ كؾف غقر واحد مـ أئؿة العربقة، مةهل الؿؼد

الػور  بوقـ ): بوقـ الؿعورو  والؿشوفقر فؼوال وقد فرَّ  أبق هوالل العسوؽريُّ 

َأن الؿشفقر هوق الؿعورو  طـود الجؿاطوة الؽ قورة والؿعورو   اْلَؿْعُرو  َواْلَؿْشفقر

فقر شود زيود ولؽوـ مزيد وٓ ُيؼال مشُفقر طـطـد وإن طرفف واحد ُيؼال هذا معرو  

(الؼقم دطـ

وبعضووفؿ يعوورب طووـ الؼؾقووؾ يف الؾغووة الؿؼابووؾ لؾؿشووفقر بالشوواذ أو الضووعقػ أو 

فؼود يؽووقن مسووتعؿالً يف قبقؾوة مووـ قبائووؾ ، الؿـؽور ويجؿعفووا جؿقعوًا قؾووة آسووتعؿال

، وقد يؽقن بطبقعتف قؾقؾ آستعؿال طؾوك ألسوـة جؿقوع العورب، العرب دون سائرها

 معاين الؼؾة والـدرة.وكحق ذلؽ مـ 

أو الخوارج طؿوا لوف صوػة آصوراد ، هق الؼؾقؾ غقر الشائع يف آستعؿال: والشاذ

                                                 
 529( اكظر: الؽؾقات لؾؽػقي 4)

، الؿزهوور 394، اإلصووباح شوورح آقوورتاح لؾسووققصل 425-4/424( اكظوور: الخصووائص ٓبووـ جـوول 2)

 371-4/369، ققاطد الرتجق  طـد الؿػسريـ لحسقـ الحربل 4/487لؾسققصل 

طسوؽر مؽورم موـ بوالد إهوقاز، أديو   هق أبق هالل الحسـ بـ طبداهلل بـ سفؾ العسوؽري، كسوبة إلوك( 3)

وكات  مـ كبار الؽتاب، لف كتاب الصوـاطتقـ، والػورو  الؾغقيوة، والؿصوقن يف إدب وغقرهوا، ققوؾ 

 46/443هو. اكظر: سقر أطالم الـبالء لؾذهبل 395هو وققؾ 382تقيف سـة 

 4/95( الػرو  لؾعسؽري 4)
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.وكذلؽ الؼقاُس ، فآستعؿال يقصػ بالشذوذ، مـ الؼقاطد الؿعروفة

هوق : والؿـؽور ما اكحط طـ درجة الػصق  ويؽقن يف حبقتف كالم.: والضعقػ 

ًٓ بحقث أكؽورُه بعوض أئؿوة الؾغوة ولوؿ يعرفوف.وأقؾُّ اس، أضعػ مـ الضعقػ  تعؿا

وهق أقؾ مـ ، وم ؾفا يف الؿعـك الـادُر وهق ما قؾَّ وجقده وإن لؿ يؽـ بخال  الؼقاس

، والؿرجوقح الؿحتَؿوؾ، الشواذ الـوادر: وموا خوالػ إشوفر لوف صوقر مـفوا الؼؾقؾ.

 وطدم الـظقر.

تعؿؾف العورب مطؾؼوًا موـ ويدخؾ تحت هذه الؼاطودة موـ بواب أولوك موا لوؿ تسو

كآصوطالحات الؿعاصورة ، ولؿ يرد يف لغتفوا وقوت التـزيوؾ، الؿػردات وإسالق 

وٓ ُيؼَبوُؾ حؿوُؾ معواين ألػواظ ، فنهنا ُتَردُّ يف تػسقر الؼورآن، والؿعاين الؿستجدة، الققم

زوِل الؼرآن طؾقفا: ٕن اهلل تعالك خاصوَ  الَعوَرَب بالؾغوِة والُعورِ  الؿعاصوِر لققوِت ُكو

َر الؼرآن بتؾؽ الؿعاين الحادحة فؼد زطؿ أن اهلل ، الؼرآن ٓ بؿا حدث بعد ذلؽ فؿـ َفسَّ

وهق باصؾ، خاص  العرب بؿا لؿ يعرفقا مـ لغتفؿ

)ت
ُّ
يف إطؿووال هووذه الؼاطوودة إلووك الرتجووق  بووقـ  هووو(341وقوود ذهوو  الؽرخوول

يـ إذا كووان أحوودهؿا )إصووؾ أن الظواهر: فؼووال، الظواهريـ بتؼووديؿ إضفوور وإشوفر

وهق تؼديؿ لألشفر وإك ور ضفوقرًا  أضفر مـ أخر فإضفر أولك بػضؾ ضفقر(.

                                                 
  528قي ، الؽؾقات لؾؽػ32( اكظر: كتاب الشقارد لؾصغاين 4)

، إشووباه والـظووائر يف الـحووق 227-4/226، الؿزهوور لؾسووققصل 4/96( اكظوور: الخصووائص ٓبووـ جـوول 2)

 4/261لؾسققصل 

، الؽؾقووات لؾؽػووقي 4/263، إشووباه والـظووائر يف الـحووق لؾسووققصل 4/244( اكظوور: الؿزهوور لؾسووققصل 3)

529 ،575 

 575، الؽؾقات لؾؽػقي 4/244( اكظر: الؿزهر لؾسققصل 4)

 529، الؽؾقات لؾؽػقي 4/234( اكظر: الؿزهر لؾسققصل 5)

 4/371( اكظر: ققاطد الرتجق  طـد الؿػسريـ لحسقـ الحربل 6)

هوو فؼقوف حـػول مشوفقر 341هق أبق الحسـ طبقداهلل بـ الحسقـ بـ دٓل الؽرخل الحـػل، الؿتقا سـة ( 7)

الؼاضل وموـ تالمقوذه الجصواص مـ أكابر الؿجتفديـ يف الؿذه ، مـ شققخف إسؿاطقؾ بـ إسحا  

الرازي صاح  أحؽام الؼرآن، لوف مصوـػات كالؿختصور وشورح الجوامع الؽبقور وغقرهوا. اكظور: سوقر 

 45/426أطالم الـبالء لؾذهبل 

 368( أصقل الؽرخل 8)
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 وإطؿال هذه الؼاطدة مـسجٌؿ مع العؼؾ والؿـطؼ.، حس  الؼاطدة

واسوتعؿؾف ، وٓ يدخؾ تحت هذه الؼاطدة موا كوان كوادر آسوتعؿال يف الؾغوة 

إلػاظ قؾقؾة الوقرود يف الؼورآن يستشوفد حقث ذكر بعض الباح قـ أن )، الؼرآن كادراً 

ڻ ڻ ڻ ): م ؾ لػظة )َختَّار( يف ققلف تعوالك، لفا بشقاهد محػقضة غقر مؽررة

وهذا يودل طؾوك أن إلػواظ قؾقؾوة آسوتعؿال  [32: ]لؼؿان(ۀ ۀ ہ ہ ہ

ويمكود أن الؼورآن كوزل بالؾغوة ، يف الؼرآن قؾقؾوة آسوتعؿال يف شوعر العورب وكالمفوا

وهوذا موا ذهو  إلقوف ، لؿشوفقرة موـ لغوة العورب دون الشواذ الـوادر مـفواالؿستػقضة ا

العؾؿاء مـ أكف يج  حؿؾ معاين الؼرآن طؾك الؿشفقر الؿعرو  مـ لغة العرب دون 

الـادر الشاذ(

وهوق يػسور بوف يف الؼورآن ، ففذا الـادر آستعؿال يف الؾغة لف معـوك واحوٌد معورو  

وأما كقػقة معرفة الؿػسر لؾؿشفقر يف الؾغة لقحؿؾ ، السابؼالؽريؿ حقث ورد كؿا يف الؿ ال 

 الؿعاين طؾقف ففذا ما سـبقـف يف الؿطؾ  التالل.

 
 

*               *               * 

                                                 
 916-915الشاهد الشعري يف تػسقر الؼرآن الؽريؿ لعبدالرحؿـ الشفري  (4)
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 كيفية معرفة المعنى المشهور في العربية: المطلب الـثاني

قـ الوذيـ وتؿققوز الؾغوقي، لعؾؿاء الؾغة طـايوة بتؿققوز الؾغوة الؿشوفقرة موـ غقرهوا

  قوال أبوقولوذلؽ ، يحرصقن طؾك رواية الؾغوة الؿشوفقرة موـ غقرهوا
ّ
: الػارسول طؾول

ِعقػ فُقْجريف مجرى الؼقي) ء الضَّ ْ
ل ، كان أبق زيد يتَّسع يف الؾُّغات حتَّك ُربؿا جاَء بالشَّ

ففق هـا يقض  مـفج  (.وكان إَصَؿعل ُمقلعًا بالجقد اْلؿْشُفقر وُيَضق ؼ فِقَؿا سقاهُ 

 كؾ واحد مـ همٓء إئؿة الؽبار الذيـ كؼؾقا لـا الؾغة.

والؿػسوورون يـصووقن يف تػسووقرهؿ طؾووك أن هووذا الؿعـووك أو ذاك آسووتعؿال هووق 

وهؿ يف ذلؽ يعتؿدون طؾك أئؿة الؾغة ورواهتا. وموـ ذلوؽ ، الؿشفقر طـد أهؾ الؾغة

: ]الوـجؿ(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ): يف تػسقر الورازي طـود تػسوقر ققلوف تعوالك

الوذكر وإك وك اسوؿان هؿوا صوػة أو اسوؿان لقسوا : الؿسوللة ال اكقوة): حقث قال [45

بصووػة؟ الؿشووفقر طـوود أهووؾ الؾغووة ال وواين والظوواهر أهنؿووا مووـ إسووؿاء التوول هوول 

 (.صػات

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ): وطـد تػسوقر أبول حقوان الغركواصل لؼقلوف تعوالك

م بوقـ حوؿ موا دا): وبقوان الؿؼصوقد بالؽفوؾ قوال [46: ]آل طؿران(پ پ پ

إلك أن يستقيف الستقـ. هذا هق الؿشفقر : حؿ هق كفؾ، ففق شاب: ال الحقـ وإربعقـ

(.طـد أهؾ الؾغة

وأك ر مـ رأيتف مـ أهؾ الؾغة والتػسقر يستعؿؾ مصطؾ  الؽ ورة يف كتابوف يحقوك 

هو( يف كتابف )معاين الؼرآن( حقث وصػ الؽ قر مـ الؿػردات 217بـ زياد الػراء)ت

وهوق مؿوـ سوؿع موـ فصوحاء العورب مباشورة ،   بالؽ رة وغؾبة آستعؿالوالرتاكق

 بـػسف.

ٹ ٹ ٹ ): ومـ أم ؾة ذلؽ يف كتابف ققلف طـد تقجقفف لؾؼراءات يف ققلف تعالك

ورفع بعضفؿ ، ) فخػض بعُض الؼراء: [22-24: ]القاقعة (ٹ ڤڤ ڤ ڤ

                                                 
  ر طؾقف يف كت  أبل طؾل الػارسل الؿطبقطة.ولؿ أط 4/352( الؿخصص ٓبـ سقده 4)

 29/284( التػسقر الؽبقر لؾرازي 2)

 3/445( البحر الؿحقط يف التػسقر ٕبل حقان 3)
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رفعوقا طؾوك معـوك ف، الحوقر العوقـ ٓ ُيطوا  هبوـ: )الحقر العقـ(. قال الوذيـ رفعوقا

الػاكفوة والؾحوؿ ٓ يطوا  : أو مع ذلؽ حقر طقـ. فؼقوؾ، وطـدهؿ حقر طقـ: ققلفؿ

وهق ك قور يف ، حؿ أتبع آخر الؽالم أولف -واهلل أطؾؿ  -هبؿا إكؿا يطا  بالخؿر وحدها 

 : وأكشدين بعض بـل أسد يصػ فرسف، كالم العرب وأشعارهؿ

الًة طقـاها(حتك شتت هؿ ** طؾػتفا تبـًا وماًء باردا

ولووذلؽ فالؿػسوورون يف بقووان الؿشووفقر يف الؾغووة العربقووة يعتؿوودون طؾووك طؾؿوواء 

ورواة الشعر يف ذلؽ: ٕهنؿ هؿ إطر  هبذا مـفؿ. ولؿعرفة إشوفر يف كوالم ، الؾغة

 : طدة صر ، والؿستعؿؾ يف مـطؼفؿ، العرب

اك هق إشوفر أو مـفا أن يـص أحد طؾؿاء الؾغة طؾك أن هذا الؾػظ أو ذ: إولك

الؿشفقر أو إطر  يف كالم العرب. وهذا ك قر يف كت  الؿعاجؿ الؾغقية الؿقحققوة. 

قوال . قد َصوِعَؼ الرجوُؾ : وققلفؿ ): هو(328ومـ ذلؽ ققل أبل بؽر ابـ إكباري)ت

 طؾقف. والؼقل أخر: أحدهؿا: فقف ققٓن: بؽر أبق
َ
والؼقل إول  قد مات.: قد ُغِشل

: [ فقؼوال443: ]إطرا  (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ): قال اهلل طز وجؾ، الؿشفقرُ  هق الؽ قرُ 

(مق تًا. والؼقل إول هق إك ر: ويؼال معـاه، مغشقًا طؾقف

وقد ذكر العالمة الؽػقي ضابطًا مفؿًا يف العربقة وهق أن طادة العرب أهنا تؼدم 

التلكقود ): ؽ فؼوالحوؿ إن احتواج ذلوؽ لتلكقود جواء بعود ذلو، الؾػظة إشفر يف كالمفا

[ بؽسور 425: ]إكعوام(ٺ ٺ): هق تؽورار الؾػوظ إموا بؿوراد  كحوق: الؾػظل

 (.والعرب تؼدم إشفر حؿ تمكده، الراء

                                                 
، 373، 344، 333، 229، 443، 419، 4/87، وإم ؾووة يف كتابووف ك قوورة مـفووا4/44( معوواين الؼوورآن 4)

393 ،394 ،398 ،414 ،444 ،444 ،457 ،462 ،474 ،2 /6 ،38 ،69 ،84 ،95 ،96 ،412 ،

413 ،444 ،424 ،428 ،434 ،435 ،442 ،463 ،468 ،479 ،484 ،487 ،491 ،212 ،

 وغقرها ك قر  224، 222، 214

 2/424( الزاهر يف معاين كؾؿات الـاس ٓبـ إكباري 2)

ـواس ٓبوـ واكظور الؿزيود موـ إم ؾوة يف: الزاهور يف معواين كؾؿوات ال 391، 4/269( الؽؾقات لؾؽػوقي 3)

، الـفايوة يف غريو  الحوديث وإحور ٓبوـ إحقوور 4/213، الؿخصوص ٓبوـ سوقده 2/392إكبواري 

، 4/318، 4/457، توواج العووروس لؾزبقوودي 4/435، الؿطؾووع طؾووك أبووقاب الؿؼـووع لؾبعؾوول 5/21

21/37 ، 
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بؾ إن بعض العؾؿاء تتبع الؿشفقر إذا جواء طؾوك لسوان شواطر موـ الشوعراء دون 

ؽوالم )إذا اجتؿوع يف ال: هوو( أكوف قوال395كؿا ذكر السققصل طوـ ابوـ جـول)ت، غقره

 : كؼقلف، الػصق  لغتان فصاطداً 

َّٓ َٕنَّ ُطققَكْف ساَل واديفا ** وَأشرُب الؿاَء ما بل كحَقُه َطَطٌش  إِ

فوونن ، وطققكوف باإلسووؽان. فقـبغول أن يتلموؾ حووال كالموف، كحوقُه باإلشووباع: فؼوال

ٕمِر بوِف فَلْخَؾُؼ ا، وك رهتؿا واحدةً ، كاكت الؾػظتان يف كالمف متساويتقـ يف آستعؿال

أْن تؽقن قبقؾتف تقاضعت يف ذلؽ الؿعـك طؾك ذيـؽ الؾػظوقـ: ٕن العورب قود تػعوؾ 

وسعة تصر  أققالفا. ويجقز أن تؽقن لغتوف يف ، ذلؽ لؾحاجة إلقف يف أوزان أشعارها

وك ور ، وصوال هبوا طفوده، حؿ إكوف اسوتػاد إخورى موـ قبقؾوة أخورى، إصؾ إحداهؿا

وإن كاكوت ، بؾغتف إولك -واتساع آستعؿال، الؿدةلطقل  -فؾحؼت ، استعؿالف لفا

فوولخؾؼ إموور بووف أن تؽووقن الؼؾقؾووة ، إحوودى الؾػظتووقـ أك وور يف كالمووف مووـ إخوورى

ويجوقز أن تؽقكوا مخوالػتقـ لوف ، والؽ قرة هل إصوؾقة، آستعؿال هل الطارئة طؾقف

 طـ ققاسف(.وإكؿا قؾت إحداهؿا يف استعؿالف لضعػفا يف كػسف وشذوذها ، ولؼبقؾتف

وهوذا موـ موـفج ، أو كودرهتا يف لسواكف، ففق يؾوتؿس طؾوًة ٓشوتفار لغوٍة يف شوعر شواطرٍ 

وكقػ بؾغ حد الشفرة يف لسان هذه الؼبقؾة ، الؾغقيقـ يف تحديد إشفر يف آستعؿال

 أو تؾؽ.

ومـ صر  معرفة الؿشفقر الؿستػقض يف كالم العورب البحوث الؿباشور : ال اكقة

والؿعاجؿ والشعر الؿحتج بوف طوـ الؽؾؿوة الؿشوفقرة الؿسوتعؿؾة يف  يف كالم العرب

وهذا يتطؾ  سعة معرفة بؿظوان الؿػوردات وإسوالق  يف كتو   .كالمفؿ مـ غقرها

 الرتاث.

، وقوود سووؾؽ بعووض الؿػسووريـ الؿعاصووريـ ذلووؽ فووذه  يـؼوو  يف كتوو  الؾغووة

رغبووًة يف  ودواويووـ الشووعراء الؿحووتج بشووعرهؿ طووـ معوواين بعووض الؿػووردات الؼرآكقووة

كؿووا فعووؾ العالمووة طبدالحؿقوود ، التحؼووؼ مووـ اسووتعؿال العوورب لفووا يف ذلووؽ الؿعـووك

                                                 
 شاهد طـد الـحقيقـ لؿ أط ر طؾك قائؾف.( 4)

وقد كؼؾف السققصل  372-4/374 الخصائص ٓبـ جـل ، وأصؾ الؽالم يف4/262( الؿزهر لؾسققصل 2)

 بغقر لػظف.
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وتقصووؾ مووـ وراء ذلووؽ إلووك بعووض ، يف بعووض تػاسووقره هووو(4349الػراهوول)ت

آستدراكات الؾغقية طؾك الؿػسريـ وأصحاب الغري 

 

*               *               * 

                                                 
هوو بالفـود، موـ طؾؿواء الفـود الؿتولخريـ، متـوقع 4349هق طبدالحؿقد الػراهل إكصاري الؿتقا سوـة ( 4)

الؿعووار ، ولووف طوودد مووـ الؿملػووات مـفووا )كظووام الػرقووان وتلويووؾ الػرقووان بالػرقووان( صبووع بعضووف، 

قصووًا كؿووا تركووف مملػووف. اكظوور: مػووردات الؼوورآن لؾػراهوول بتحؼقووؼ محؿوود و)مػووردات الؼوورآن( صبووع كا

 44اإلصالحل 

 65اكظر: مػردات الؼرآن لؾػراهل ( 2)
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 المبحث الثاني

د العلماء وأقوالهم في اعتمادها صيغ القاعدة عن

سوقاء كاكوت َغؾبوًة لغقيوًة أو  -مضؿقن هذه الؼاطدة موـ اطتبوار الشوفرِة والَغَؾبوِة 

معقارًا لؾرتجق  متؼورٌر طـود الؿػسوريـ والؾغوقيقـ وشوراح الشوعر  -فؼفقًة أو أصقلقةً 

َره وكؾفوؿ يبـول طؾوك الغؾبوة والشوفرة ُحؽَؿوُف واختقوا، والػؼفاء وإصقلقـ وغقورهؿ

وسلذكر بعض كصقصوفؿ الدالوة طؾوك ، وٓ شؽ أنَّ الؾغة أولك بذلؽ كؾف، وترجقحف

 اطتؿادهؿ الشفرة والغؾبة يف تؼرير الؿسائؾ وترجقحفا.

هوو( يف رده طؾوك بشور 281فؿـ ذلؽ ققل اإلمام ط ؿان بوـ سوعقد الودارمل )ت

ت التول )وكحـ قد طرفـا بحؿد اهلل تعالك مـ لغوات العورب هوذه الؿجوازا: الؿريسل

تـػوقن هبوا طوـ اهلل حؼوائؼ الصوػات بعؾوؾ ، اتخذتؿقها ُدلسًة وأغؾقصًة طؾوك الجفوال

ولؽوـ ، ٓ ُيحَؽُؿ لألغرِب مـ كالم العورِب طؾوك إغؾوِ  : غقر أكا كؼقل، الؿجازات

كصوور  معاكقفووا إلووك إغؾوو  حتووك توولتقا بربهووان أكووف طـووك هبووا إغوورب. وهووذا هووق 

ٓ أن تعوورتض صوػات اهلل الؿعروفووة ، أقورب الؿوذه  الوذي إلووك العودل واإلكصووا 

وكرد طؾوك ، الؿؼبقلة طـد أهؾ البصر فـصر  معاكقفا بعؾة الؿجازات إلك ما هق أكؽر

وكذلؽ ضاهر الؼرآن وجؿقع ألػاظ الروايات ، اهلل بداحض الحجج وبالتل هل أطقج

. ٕن حتك يليت متلول بربهان بقـ أكف أريد هبا الخصقص، تصر  معاكقفا إلك العؿقم

أطؿووف : فلحبتووف طـوود العؾؿوواء [495: ]الشووعراء(ڻ ۀ ۀ ہ): اهلل تعووالك قووال

فؿوـ أدخوؾ مـفوا الخواص طؾوك العوام كوان موـ الوذيـ ، وأشده استػاضة طـد العورب

ففوق يريود أن يتبوع فقفوا غقور سوبقؾ ، يتبعقن ما تشوابف مـوف ابتغواء الػتـوة وابتغواء تلويؾوف

الؿممـقـ(.

فضالً طـو كوالم اهلل الوذي هوق كؿوٌط خواٌص مـو ، فؿ كؾ كالمٍ وهذه قاطدة مطردة يف ف

الذي يـبغل أن يتعامؾ معوف بخصقصوقة تراطول الؿوتؽؾؿ بوف سوبحاكف ، الؽالم العالل الؿعجز

ـ ، وتراطل الؿبؾغ لف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وتعالك وإمة الؿخاصبة بف ابتداًء وهؿ العرب الذي

 الذي يـبغل مراطاتف يف ففؿ الشريعة كؾفا.وطرففؿ الؾغقي الخاص ، كاكت لفؿ لغتفؿ

                                                 
 856-2/855( كؼض ط ؿان بـ سعقد طؾك الؿريسل 4)
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)ت
ُّ
 الحـػل

ُّ
 الخطواَب )إصوُؾ أنَّ السوماَل و: هو( بؼقلوف341وَطبََّر طـفا الؽرخل

 .(ردَ كَ وَ  ذَّ ٓ طؾك ما َش  َ  ؾَ وغَ  ؿَّ ؿضل طؾك ما طَ يَ 

فقـبغل أن تعؾَؿ ، )اطؾؿ أكف ربؿا شذَّ شلٌء مـ بابف: هو(346وقال ابـ السراج)ت

َرَد يف جؿقع الباب لؿ يؽـ بالحر  الذي يشذُّ مـوف. وهوذا مسوتعؿٌؾ أن الؼقا س إذا اصَّ

وِرد لبطوؾ أك وُر الصوـاطات ، يف جؿقِع الُعؾقمِ  ولوق اطُتوِرَض بالشواذ  طؾوك الؼقواس الؿطَّ

، فؿتك سؿعَت حرفًا مختؾػًا ٓ شؽَّ يف خالفِف لفذه إُصقِل فاطَؾؿ أكَّف شذَّ ، والعؾقم

ـْ أن يؽوقن قود حواوَل بوف موذهبًا، ـ ُترضك طربقتففنن كان ُسِؿَع مؿ
أو كحوا ، فال ُبدَّ مِ

أو استفقاه أمٌر غؾَّطف(.، كحقًا مـ القجقه

والؽوالم الؿحػوقظ ، )ولوقس البقوُت الشواذ: هوو(285وقال محؿد بـ يزيود الؿوربد)ت

يَركـ إلك هوذا  وإكؿا، بلدكك إسـادٍ حجًة طؾك إصؾ الؿجؿع طؾقف يف كالٍم وٓ كحٍق وٓ فؼفٍ 

ُحجَة معوف. وتلويوؾ هوذا وموا أشوبفف يف اإلطوراب كتلويوؾ َضوَعَػِة ، َضَعَػُة أهِؾ الـحق  ٓ ـْ وَم

اص يف الػؼف( ففق يشقر إلوك اطتؿواد هوذه الؼاطودة يف طودة  أصحاِب الحديث وأتباع الُؼصَّ

 طؾقم.

طؾوك  حؿُؾ الؿطؾؼ يُ ): هو( يف ققاطده الػؼفقة بؼقلف794وطرب طـفا الزركشل)ت

والػؼفاء لفؿ كالم ك قر ، (الـادر ٓ حؽؿ لف): وكؼؾ أيضًا ققل الػؼفاء .(الغال 

ولفؿ يف ذلؽ مملػات.، يف أن الـادر يؾحؼ بالغال 

الغالو  وتؼديؿوف  إصوؾ اطتبوارُ  نَّ اطؾوؿ أَ ): هوو(684وقال الؼرايف الؿوالؽل)ت

، ؼقد الؿسؾؿقـوطُ ، هِ يف صفارة الؿقا غالُ  ال مُ ؼدَّ كؿا يُ ، وهق شلن الشريعةِ ، طؾك الـادرِ 

إطوداء  شوفادةُ  ؿـوعُ ويُ ، وهق الؿشؼة طؾك غال  الحالِ  ويػطر بـاءً ، ويؼصر يف السػر

                                                 
 369( أصقل الؽرخل ص 4)

  4/232الؿزهر لؾسققصل ، 4/56إصقل يف الـحق ٓبـ السراج ( 2)

، والؿؼتضو  4/232، واكظر: الؿزهر لؾسوققصل 4/415سراج يف إصقل يف الـحق كؼؾف تؾؿقذه ابـ ال( 3)

 4/482لؾؿربد 

 .3/478( الؿـ قر 4)

 .3/246( الؿـ قر 5)

 فت  الؼادر يف أحؽام الـادر لؾقصابل، تحؼقؼ د.طبداهلل الطريؼل. فا( مـ6)
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(.حصك ك رةً ٓ يُ  يف الشريعةِ  وهق ك قرٌ ، الغال  مـفؿ الحقُػ  ٕنَّ  :والخصقمِ 

لووو  طؾوووك الغا ؿوووؾِ يف الحَ  فصوووٌؾ ): هوووو(661وقوووال العوووز بوووـ طبدالسوووالم)ت

العوربة ): ومـ الصقغ التل تشقر لفذه الؼاطدة وخصقصًا طـود الػؼفواء (.غؾِ  وإَ 

إصوؾ إلحوا  ): وقوقلفؿ، (لألك ر حؽؿ الؽؾ): وققلفؿ، (لؾغال  الشائع ٓ لؾـادر

الحؽوؿ ): وقوقلفؿ، (إقؾ يتبع إك ور): وققلفؿ، (الػرد بإطؿ إغؾ  دون الـادر

، (الشوولء بووقـ الغالوو  والـووادر فنكووف يؾحووؼ بالغالوو  إذا دار): وقووقلفؿ، (لألغؾوو 

العوربة بالغالو  ): وقوقلفؿ، (إصؾ اطتبوار الغالو  وتؼديؿوف طؾوك الـوادر): وققلفؿ

(.ٓ بالؼؾقؾ الـادر، الشائع

الحؿوؾ طؾوك ): هوو( بؼقلوف4251وصاغفا اإلمام محؿود بوـ طؾول الشوقكاين)ت

(إطؿ إغؾ  دون الؼؾقؾ الـادر متعق    .ـٌ

 معتورب يف الشوريعة اطتبوارَ  إك وريُّ  الغالوُ  ): هوو(795وقال اإلمام الشاصبل)ت

 .(الؼطعل العامّ 

إحؽام إكؿا تتعؾؼ يف إشوقاء ): هو( بؼقلف371وصاغفا الجصاص الحـػل)ت

 .(ادرالـَّ  لؾشاذ   ؽؿَ وٓ ُح  إك رِ  طؿ  بإَ 

 ؽوؿِ يف ُح  ادرُ والـَّ ، الؽ قرِ  الِ  إحؽام إكؿا هل لؾغ): هو(754وقال ابـ الؼقؿ)ت

 .(الؿعدوم

و مؾحٌؼ  الـادرُ ): هو(682وقال شفاب الديـ الؼرايف)ت . (رعِ بالغال  يف الشَّ

                                                 
 4/254( الػرو  لؾؼرايف 4)

 4/245( الؼقاطد الؽربى لؾعز بـ طبدالسالم 2)

 4/325( الؼقاطد الػؼفقة وتطبقؼاهتا يف الؿذاه  إربعة لؿحؿد الزحقؾل 3)

 .4/57( إرشاد الػحقل 4)

 .2/53( الؿقافؼات 5)

 .4/432( أحؽام الؼرآن لؾجصاص 6)

 .5/424( زاد الؿعاد 7)

لػوات هوو، لوف مم682هق شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف إصقلل الػؼقف الؿجتفد، الؿتوقا سوـة ( 8)

ك قرة تدل طؾك إمامتف كتـؼق  الػصوقل، والػورو ، والوذخقرة يف موذه  مالوؽ وغقرهوا. اكظور: الوقايف 

 6/446بالقفقات لؾصػدي 
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 .(بالغال  ؾحُؼ إذا دار الشلء بقـ الـادر والغال  فنكف يُ ): . وقال كذلؽ(رعِ الشَّ 

َر )الؾػوظ إذا ك وَر اسوتعؿالُف يف مع: هوو(712وقال ابـ دققؼ العقد)ت ـوًك وتؽورَّ

فنِكَّف طـد آسرتساِل ُيراُد بف ذلؽ الؿعـك ضاهرًا وإن كوان بعوَد ذلوؽ لوق ، طؾك إلسـةِ 

ُسئَِؾ الؿتؽؾُؿ هؾ تستحضُر َأكََّؽ أردَت بوف هوذا الؿعـوك أو ٓ؟ لوؿ يوذكر َأكَّوُف حضورتُف 

 .الـقُة بعقـفا(

 طؾووك غالووِ   الؽووالمِ  مطؾووِؼ  خووروُج ): هووو(543الؿووالؽل)ت ابووـ العربوولوقووال 

 .(وأشعارها العرِب  ويف كالمِ ، يف الشريعةِ  ك قرٌ  إحقالِ 

ومووـ أك وور الؿػسووريـ الووذيـ ذكووروا هووذه الؼاطوودة اإلمووام محؿوود بووـ جريوور 

: حقوث طبَّوور طـفوا بصووقغ مختؾػوة. ومووـ ذلوؽ ققلووف، هوو( يف تػسووقره341الطوربي)ت

أولوك بـوا موـ ، كتابوف )وتقجقف كالم اهلل إلك إفص  إشفر مـ كالم مـ كزل بؾسواكف

تقجقفف إلك إكؽر مـ كالمفؿ(.

أولوك موـ تقجقفوف ، )وتقجقف تلويؾ الؼرآن إلك إشفر مـ الؾغوات: وقال أيضًا

، )غقور أن الؽوالم إذا تـوقزع يف تلويؾوف: وقوالإلك إكؽر ما وجد إلك ذلؽ سوبقؾ(.

لؿ تولت حجوٌة ماكعوٌة  ما، فحؿؾف طؾك إغؾ  إشفر مـ معـاه أحؼ وأولك مـ غقره

 مـ ذلؽ يج  التسؾقؿ لفا(.

ٓ تقجف معاكقف وما فقف مـ البقان إلوك الشوقاذ موـ  -طز وجؾ-)كتاب اهلل : وقال

ولوف يف الػصوق  موـ الؿـطوؼ والظواهر موـ الؿعواين الؿػفوقم وجوٌف ، الؽالم والؿعواين

                                                 
 .4/426( الذخقرة لؾؼرايف 4)

 .4/444( الػرو  لؾؼرايف 2)

موًا كوان إماهق العالمة محؿد بـ طؾل بـ وه  الؿشفقر بابـ دققؼ العقود، تخورج طؾوك يديوف الطوالب، ( 3)

، لوف مملػوات م وؾ اإللؿوام يف متػــًا محدحًا مجقدًا فؼقفًا مودقؼًا أصوقلقًا أديبوًا شواطرًا كحقيوًا، ذكقوًا

 3/442شرح طؿدة إحؽام وغقره. اكظر: فقات القفقات ٓبـ شاكر 

 .299( شرح اإللؿام بلحاديث إحؽام ص 4)

 .4/378( أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل 5)

 8/357كر( ( تػسقر الطربي )شا6)

 5/337( تػسقر الطربي )شاكر( 7)

 44/448( تػسقر الطربي )شاكر( 8)
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،   لغات العرب)وذلؽ أن كتاب اهلل جؾ حـاؤه كزل بلفص: وقالصحقٌ  مقجقٌد(.

ولووف يف إفصوو  إشووفر معـووًك ، وغقور جووائٍز تقجقووف شوولء مـووف إلووك الشواذ مووـ لغاهتووا

 وغقر ذلؽ مؿا كرره يف تػسقره. ووجٌف معروٌ (.، مػفقمٌ 

)والقاج  أن ُيحؿوؾ تػسوقر : هو( قال338ومؿـ ذكرها أبق جعػر الـحاس )ت

الؿعاين إٓ أن يؼع دلقؾ طؾك غقور طؾك الظاهر والؿعرو  مـ  -طز وجؾ –كتاب اهلل 

 وذلؽ(.

فؼوود اطتؿوود هووذه ، هووو(542وكووذلؽ الؼاضوول الؿػسوور طبوودالحؼ بووـ ططقووة)ت

ـَِة يف ققلوف تعوالك ھ ھ ھ ) ): الؼاطدة يف معرض رده لؼقل ابـ زيد يف تػسقر الس 

القسـان الذي يؼوقم موـ الـوقم وهوق ٓ يعؼوؾ. : . قال ابـ زيد[255: ]البؼرة(ے ے ۓ

 وهذا فقف كظر ولقس ذلؽ بؿػفقم مـ كالم العرب(.: بق محؿدقال أ

مؼوررًا مضوؿقن  –قوال  هو(661ومؿـ اطتؿدها اإلمام العز بـ طبدالسالم)ت

، )وطؾك الجؿؾة فالؼاطدة يف ذلؽ أن يحؿؾ الؼرآن طؾوك أصو  الؿعواين: هذه الؼاطدة

 قٍؽ(.وٓ طؾك لػٍظ رك، فال يحؿؾ طؾك معـك ضعقٍػ ، وأفص  إققال

فػول معورض بقاكوف  هوو(841ومـفؿ العالمة محؿد بـ إبوراهقؿ بوـ الوقزير)ت

                                                 
 7/411( تػسقر الطربي )شاكر( 4)

 42/322( تػسقر الطربي )شاكر( 2)

، 19، 44/241، 8/445، 7/411، 44/448، 5/337، 8/357تػسووقر الطووربي )شوواكر( اكظوور: ( 3)

6/347 ،365 ،7/519 ،9/552 ،44/236 ،42/322 ،44/87 ،44/428 ،44/244 ،

45/324 

 5/432( إطراب الؼرآن لؾـحاس 4)

 8/246، 2/275( الؿحرر القجقز ٓبـ ططقة 5)

هوو، اشوتفر بسوؾطان 661هق العالمة إصقلل الػؼقف طز الديـ بـ طبدالعزيز بـ طبدالسالم الؿتقا سـة ( 6)

الحؼ لف هقبوة طظقؿوة، ولوف  بسؾطان العؾؿاء لجاللتف وسعة طؾؿف وإمامتف يف طؾقم ك قرة، وكان ققيًا يف

مملػات م ؾ ققاطد إحؽام يف إصالح إكام، واإلشوارة إلوك اإليجواز يف بعوض أكوقاع الؿجواز اكظور: 

 8/219صبؼات الشافعقة لؾسبؽل 

 221( اإلشارة إلك اإليجاز لؾعز بـ طبدالسالم 7)

هو، ذكر الشوقكاين يف ترجؿتوف أن 841هق العالمة الؿجتفد محؿد بـ إبراهقؿ القزير القؿاين الؿتقا سـة ( 8)

أن القؿـ لؿ تـج  م ؾف، ولف مملػات تدل طؾك إمامتف م ؾ العقاصؿ والؼقاصؿ يف الذب طـ سوـة أبول 

، إكباء الغؿر ٓبـ حجر 2/92الؼاسؿ، وإي ار الحؼ طؾك الخؾؼ وغقرها. اكظر: البدر الطالع لؾشقكاين 

= 
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)ويـبغول التـبوف يف هوذا الـوقع لتؼوديؿ الؿعورو  الؿشوفقر طؾوك : لؾتػسقر بالؾغوة قوال

الشاذ(.

هو( يف سقا  رده طؾك بعض إققال الؿبـقوة طؾوك 754وقال اإلمام ابـ الؼقؿ)ت

ولفووا مووـ ، ألػاَضووف مؾووقُك إلػوواِظ وأجؾُّفووا وأفصووُحفا )فؽؿووا َأنَّ : إطووراٍب ضووعقٍػ 

كوذلؽ معاكقوف أجوؾُّ الؿعواين ، الػصاحة أطؾك مراتبفا التل يعجوز طـفوا قودر العوالؿقـ

بوؾ غقرهوا ، فال يجقز تػسقره بغقرها مـ الؿعاين التول ٓ تؾقوؼ بوف، وأطظؿفا وأفخؿفا

ؼاصورة بؿجورد آحتؿوال فال يجقز حؿؾف طؾوك الؿعواين ال، أطظؿ مـفا وأجؾ وأفخؿ

فنكؽ تـتػع هبوا بؿعرفوة ، ولتؽـ مـؽ طؾك بال، الـحقي اإلطرابل. فتدبر هذه الؼاطدة

وتؼطوع أهنوا لقسوت موراد الؿوتؽؾؿ تعوالك ، ضعػ ك قر موـ أقوقال الؿػسوريـ وزيػفوا

بؽالمف(.

وهوذه الـؼووقل تمكوود أن هووذه الؼاطوودة محووؾ إجؿوواٍع لوودى الؿػسووريـ والؾغووقيقـ 

 مؿـ يعتؿد ققلف ويحتج بؿذهبف. والـحقيقـ

ويالحظ الؼارئ أكف يف أغؾ  مقاضع ذكر هذه الؼاطدة طـد العؾؿواء الوذيـ كؼؾـوا 

 )ما وجد إلك ذلوؽ سوبقؾ(: أققالفؿ يف اطتؿاد هذه الؼاطدة يذيؾقن الؼاطدة بؼقلفؿ

طؾك  )إٓ َأن تؼقم حجةٌ : أو )ما لؿ تلت حجٌة ماكعٌة مـ ذلؽ يج  التسؾقؿ لفا(: أو

ُؿ لفا(.، طؾك شلء مـُف بخالِ  ذلؽ وكحق هذه آستدراكات التل تقحل بلن فُقسؾَّ

هـاك حآت است ـائقة هتؿؾ فقفا هذه الؼاطدة لدلقؾ أققى يج  التسؾقؿ لف طؾك َحود  

ر ذكرها يف التػسقر.، ققِل اإلمام الطربي  الذي يعترب أشفر مـ أطؿؾ هذه الؼاطدة وكرَّ

)وكؾ لػٍظ احتؿؾ معـققـ فصاطدًا ففوق الوذي : هو(944صل)تقال اإلمام السقق

وطؾوقفؿ اطتؿواد الشوقاهد والودٓئؾ دون مجورد ، ٓ يجقز لغقر العؾؿاء آجتفاد فقوف

                                                 
= 

7/372 

 454( إي ار الحؼ طؾك الخؾؼ ٓبـ القزير 4)

 3/538بدائع الػقائد ٓبـ الؼقؿ ( 2)

 5/337( تػسقر الطربي )شاكر( 3)

 44/448( تػسقر الطربي )شاكر( 4)

 42/41( تػسقر الطربي )شاكر( 5)
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إٓ أن يؼوقَم دلقوٌؾ طؾوك أنَّ ، فنن كان أحد الؿعـوقـ أضفور وجو  الحؿوُؾ طؾقوف، الرأي

 الؿراَد هق الخػل(.

وهول تؼوديؿ الشوفرة الشورطقة يف دٓلوة ، لـظوروهـا مسللٌة جديرة بالبحث وا 

 ، الؿػردة الؼرآكقة طؾك الشفرة الؾغقية
 
ومـ أم ؾوة حؿوؾ الؾػظوة طؾوك الؿعـوك الخػول

: ]التقبوة(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ): دون إشفر تػسقر الصوالة يف ققلوف تعوالك

ا حقث إن الؿشفقر يف تػسقر الصالة يف الؼرآن هق الؿعـك الشرطل لف، بالدطاء [413

وسب  حؿؾفا طؾك الدطاء ورود الحديث بذلؽ مـ حوديث ، وهل الصالة الؿعفقدة

كوان الـبول : قوال-وكوان موـ أصوحاب الشوجرة-رضول اهلل طـوف طبد اهلل بـ أبول أوا 

فلتاه أبل بصدقتف ، (الؾفؿ صؾ طؾقفؿ): صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إذا أتاه ققمف بصدقة قال

 .(الؾفؿ صؾ طؾك آل أبل أوا): فؼال

وقود ، والحؿُؾ طؾك إشفر قود يؽوقن يف الؿودلقل الؾػظول لؾؽؾؿوة أو الرتكقو 

وقوود يؽووقن يف اسووتعؿال الحوور  يف أحوود إوجووف التوول ، يؽوقن يف الرتاكقوو  الـحقيووة

وقد يؽقن يف الؿجازات والؽـايات كلن يؽقن بعضفا أشوفر موـ بعوض ، يستعؿؾ لفا

وجقد آحتؿال وطودم التعوقـ  يف استعؿال العرب. والحؿؾ طؾك إشفر يؽقن طـد

بحقث يؽقن الخطاب محتؿالً ٕك ر مـ معـك يؿؽـ أن يقجف ٕحدها فقؾجول الـواضر 

إلك الؿرجحات الخارجقة لحؿؾ خطاب الؿتؽؾؿ طؾوك أحود الؿعواين بحقوث يحؽوؿ 

ومـ الؿرجحات كقن هذا الؿعـك هق ، بعد ذلؽ بلن هذا هق مراد الؿتؽؾؿ مـ كالمف

يؽوقن يف تقجقوف أقاويوؾ العؾؿواء  وقود، ن هذا مؼتضوك الحؽؿوةإشفر وإغؾ : ٕ

وترجق  بعضفا طؾك بعض بولن هوذا التقجقوف جواٍر طؾوك إشوفر ولوقس طؾوك الـوادر 

 الضعقػ.

ومجوال الؿعواين ، مجال معواين الؿػوردات الؾغقيوةويف تطبقؼ هذه الؼاطدة هـاك 

فلموا معواين الؿػوردات  الـحقية التل تمديفا الؿػردات أو ما يؼقم مؼامفا موـ الجؿوؾ.

ٓ طؾوك ، ك قور آسوتعؿال بوقـ العوربالؾغقية فقج  أن تحؿؾ طؾك الظواهر الشوائع 

                                                 
 2/484( اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن لؾسققصل 4)

ؿ وال، وهذه الؿسللة جديرة بالبحث والتتبع يف صـقع الؿػسوريـ بولك ر موـ هوذا ال 4/94تػسقر البغقي ( 2)

 6/2311واكظر: اإلتؼان لؾسققصل 
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كؿا فسر ، أو الـادر الغري  الذي ٓ يعر  إٓ بلخبار مـ خارج الـص، الباصـ الخػل

: بعضفؿ معـك )تحؿؾف( يف ققلف تعالك طوـ التوابقت الوذي جعؾوف آيوة لؿؾوؽ صوالقت

ًٓ فسوروه أن التوابقت كوان  [248: ]البؼرة(ۇئ ۆئ ۆئ)  تطؾوك َطجوال محؿوق

،   مووـ كؾؿووة )تحؿووؾ(عوورَ ففووذا معـووك ٓ يُ  ، تسووققفؿا الؿالئؽووةوبؼرتووان  اتجرهوو

 التابقت بلكػسفا. والظاهر أن الؿالئؽة باشرت حؿَؾ 

الؽؾؿة قد تحتؿؾ معـقوقـ  نَّ فنِ  والقجف اإلطرابل، وأما ما يتعؾؼ بالؿعـك الـحقي

فؿو ال يف ، يف أية فقختار الؿعـك الذي يؼقى يف الؼقاس وآستعؿالكحقيقـ أو أك ر 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ): ققلوووووووف تعوووووووالك

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

طؾووك أهنووا كصووبت طؾووك  (ی)يجووقز أن يقجووف إطووراب  [462: ]الـسوواء(حت

اس وهوذا ضوعقػ يف الؼقو، طؾوك الضوؿقر يف موـفؿ ويجقز أن تجعؾ معطقفةً ، الؿدح

كان فضال طؿا ، ن إطادة الجاروٕكف ٓ يعطػ طؾك الضؿقر الؿجرور د :آستعؿالو

فال يقجف إطراهبا هذا التقجقف، ػصؾ بقـ الؿعطق  والؿعطق  طؾقفمـ ال

ؼوواس طؾقفووا لؾؼقوواس وآسووتعؿال فتتبووع وٓ يُ  لؽووـ إذا وردت الؼووراءة مخالػووةً 

مواكعل العطوػ طؾوك الضوؿقر الؿجورور طـد  (وإرحامِ  بفِ  تساءلقنَ )كؼراءة حؿزة 

بدون إطادة الجار.

 يف كقن الؼرآنِ  لؾؼقاس وآستعؿال ٓ يؼدُح  مـ الؼراءات مخالػةً  قراءةٍ  ومجلءُ 

 إغؾ  ٓ يؿؽـفا أن تسوتقط  كوؾَّ  ـقت طؾك إطؿ  ٕن الؼقاطد التل بُ  :أفص  كالمٍ 

وهذا الػصوق  يحػوظ ، واتساطفا الػصق  لطبقعة الؾغةبعض أن يشذ  فال بدَّ ، الػصق 

، ةطؾقف لوئال تبؼوك الؼقاطود بوال فائود ؼاُس ولؽـ ٓ يُ ، طؾقف بالخطل والؾحـ حؽؿُ وٓ يُ 

 وهل إكؿا وضعت لضبط الؾغة وصقاكتفا مـ آختالل.

وهق أن ، ولؽـفا متػؼٌة يف الؿعـك الذي تدل طؾقف، ففذه صقٌغ مختؾػٌة يف إلػاظ

                                                 
، التحريوور والتـووقير ٓبووـ طاشووقر 2/222، تػسووقر الؿراغوول 2/384( اكظوور: تػسووقر الؿـووار لرشووقد رضووا 4)

2/492 

 وما بعدها 4/452( اكظر: الدر الؿصقن لؾسؿقـ الحؾبل 2)

 2/442( اكظر: معجؿ الؼراءات لعبدالؾطقػ الخطق  3)
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وٓ يجوقز ، ن إٓ طؾوك إشوفر موـ لغوة العورب ولسواهناتػسقر الؼرآن الؽريؿ ٓ يؽق

حؿؾ شلء مـ معاين الؼورآن طؾوك الـوادر الشواذ الؼؾقوؾ آسوتعؿال ولوف يف الؿشوفقر 

الؿعرو  الؿستعؿؾ وجٌف صحقٌ  مؼبقُل. مؿا يقج  طؾك الؿػسر أن يحؿوؾ معواين 

 در.ألػاظ الؼرآن وتراكقبف وإطراباتف طؾك الؿشفقر الغال  دون الشاذ الـا

 

*               *               * 
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 .أدلة القاعدة والقواعد المتصلة بها: المبحث الثالث
 : وفقف مطؾبان

 أدلة القاعدة.: المطلب األول
فؿـفا ما يؽوقن كصوًا مـو ، صر  آستدٓل وإحبات الؼقاطد يف التػسقر ويف غقره تتـقع

ة وهوذا قؾقوٌؾ  لوة اإلجؿواع أو آسوتؼراء أو آجتفواد. ومـفوا موا يؽوقن بدٓ، الؽتاب أو السـو

 : وقاطدتـا هـا يؿؽـ آستدٓل طؾك إحباهتا مـ حالث جفات

 الدلقؾ الؽؾل لصحة هذه الؼاطدة.: الجفة إولك

 إدلة الجزئقة مـ الؼرآن.: الجفة ال اكقة

 الدٓلة العؼؾقة.: الجفة ال ال ة

 .هق آستؼراء فالدلقؾ طؾك صحة هذه الؼاطدة :الجفة األولىفلما 

وإصوقل ، والػؼف، الؿػسريـ وغقرهؿ مـ العؾؿاء مـ أهؾ الؾغةحقث إن طؿؾ 

يف آسوتدٓل والرتجوق . وهوذا ، الؼاطدة والعؿؾ هبا هذهوغقرها مضك طؾك اطتؿاد 

الدلقؾ كاٍ  يف اطتبار هذه الؼاطدة. ذلؽ أن معقار تؼرير إققال والؿسائؾ والرتجق  

تطبقؼووات جؿوواهقر العؾؿوواء مووـ الصووحابة والتووابعقـ والؿػسووريـ  بالشووفرة مـتشوور يف

كؿوا يف الـؼوقل التول كؼؾتفوا طوـ مختؾوػ صبؼوات ، والؾغقيقـ وإصوقلققـ والػؼفواء

  وكؿا يف تطبقؼاهتؿ يف التػسقر والػؼف وإصقل والؾغة.، العؾؿاء

 أدلة جزئقة من الؼرآن.: الجفة الثاكقة

وقود اسوتدل ببعضوفا بعوض ، هوذه الؼاطودة مؿا يسوتلكس بوف لصوحة إدلةوهذه 

وموـ هوذه ، وإدلة الجزئقة قد يـوازع يف بعضوفا، الباح قـ طؾك صحة هذه الؼاطدة

 : إدلة ما يؾل

، والتلموؾ يف معاكقوف، يستدل لفذه الؼاطدة بأيات التل أمورت بتودبر الؼورآن -4

چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ): واإلشارة إلك تقسقر ففؿوف وذكور اهلل بوف. كؼقلوف تعوالك

                                                 
زئقوات لق بوت موـ جفتفوا حؽوٌؿ طوام إموا قطعول وإموا ضـول. اكظور: الؿقافؼوات آستؼراء هق تصػ  الج( 4)

  64، الؿستصػك لؾغزالل 3/298لؾشاصبل 

ذكر د.حسقـ بـ طؾل الحربل إدلة ال الحة إولك، وأشار إلك أكف قد أفاد بعض هوذه إدلوة موـ كتواب ( 2)

 ( 2/457لع ؿان طؾل حسـ ) )مـفج آستدٓل طؾك مسائؾ آطتؼاد طـد أهؾ السـة والجؿاطة(
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ڄ ڄ ڄ ڄ ): وققلووووف، [82: ]الـسوووواء(ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ک گ گ گ گ ): وققلوووووووووف، [29: ]ص(ڃ ڃ ڃ ڃ چ

: ]الؼؿور (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ): وققلف، [24: ]محؿد( ڳ ڳ

: ]موريؿ (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ): وققلف، [47

تػفؿوف  ومـ تقسقر اهلل تعالك لوف أن، . حقث إنَّ التدبر ٓ يؽقُن إٓ بعد ففؿ معاكقف[97

، وففؿف والعؿؾ بف ٓ بد لفؿا مـ العؾؿ بؿعاكقف التول يحؿوؾ طؾقفوا، إمة حؿ تعؿؾ بف

وٓ يؽقن لجؿفقر إمة تدبر وتػفؿ لؿعاكقوف إٓ إذا ، وهذا خطاب طام لألمة جؿقعًا

ٓ ما قوؾ اسوتعؿالف ، كاكت تؾؽ الؿعاين هل الؿعروفة والؿشفقرة مـ لغتفؿ ولساهنؿ

أو قؾقؾ آستعؿال يـايف التقسقر، أو الـادر، غري وكدر. وحؿؾف طؾك ال

)إكؿوا يصو  يف مسوؾؽ إففوام والػفوؿ : وقد قوال الشواصبل مميودًا هوذا الؿعـوك

فال يتؽؾػ فقف فوق  مايؼودرون طؾقوف بحسو  إلػواظ ، مايؽقن طامًا لجؿقع العرب

زاٍن واحووٍد وٓ والؿعوواين: فوونِنَّ الـوواس يف الػفووِؿ وتووَليت التؽؾقووِػ فقووف لقسووقا طؾووك و

إٓ أهنؿ يتؼواربقن يف إموقر الجؿفقريوة وموا وآهوا...فقؾزم أن يـوزل ففوؿ ، متؼارب

بحقث تؽوقن معاكقوف مشورتكة لجؿقوع العورب. ولوذلؽ أكوزل الؼورآن ، الؽتاب والسـة

واشوورتكت فقووف الؾغووات حتووك كاكووت قبائووؾ العوورب تػفؿووف... ، طؾووك سووبعة أحوور 

م إجوراء الػفوؿ يف الشوريعة طؾوك وزان آشورتاك فالحاصؾ أن القاج  يف هوذا الؿؼوا

الجؿفقري الذي يسع إمققـ كؿا يسع غقرهؿ(

  مـ أدلة اطتبار هذه الؼاطدة -2
 
أن اهلل تعالك أخرب أكف أكوزل الؼورآن بؾسواٍن طربول

ہ ھ ھ ھ ): وقوووال، [495: ]الشوووعراء(ڻ ۀ ۀ ہ): مبوووقـ فؼوووال

پ  ٻ ٻ پ پٱ ٻ ٻ ): وقووال، [2: ]يقسووػ (ھ ے ے

، [413: ]الـحوووؾ (ٺ ٺ ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

وحؿؾوف طؾوك خوال  دون ، ففق كزل طؾك أفصو  الؾغوات وأكؿؾفوا وأضفرهوا وأبقـفوا

وخروج بف طـ حؽؿة اهلل تعالك يف إكزالف طؾك ، حجٍة يج  التسؾقؿ لفا مخالػٌة إلباكتفِ 

                                                 
  4/374( اكظر: ققاطد الرتجق  طـد الؿػسريـ لحسقـ الحربل 4)

 87، 2/85( الؿقافؼات لؾشاصبل 2)
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 هذه الػصاحة.

فؼووال ، والرحؿووةومـفووا أن اهلل تعووالك وصووػ هووذا الؼوورآن بالبقووان والفوودى  -3

ڤ ڤ ڦ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ): سووووووووووبحاكف

 [89: ]الـحوووووؾ (ڃ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ـٌ واضوٌ  يف ألػاضوف ومعاكقووف فقوف الفودى والرحؿوة لؾؿسووؾؿقـ ، مؿوا يودل طؾوك أكووف َبوّق

ومطواردة شوقاذ وغرائو  الؿعواين ، فال يحتاج يف إدراك معاكقف تؽؾػ وطـواء، جؿقعًا

وأغؾبفووا يف اسووتعؿال ، بحؿؾووف طؾووك أفصوو  القجووقه وأشووفرهاوهووذا ٓ يؽووقن إٓ 

 الؿخاصبقـ.

 : الداللة العؼؾقة: الجفة الثالثة

إموا أن : َأكـا أمام احتؿآت حالحة، مـ إدلة العؼؾقة طؾك صحة هذه الؼاطدة -4

 فتعقـ إشفر.، وإما إلغاؤهؿا، وإما الـادر، كحؿؾ الؿعـك طؾك إشفر

، غة هوق اإلباكوة واإلففوام بؿوا يعرفوف جؿفوقر أهوؾ الؾسوانأنَّ الغرض مـ الؾ -2

وهذا هق إشفر وإغؾو  يف لسواهنؿ دون الشواذ الـوادر الوذي ٓ يعرفوف إٓ الخاصوة 

فؾزم حؿؾ معاين الؼرآن الذي كزل لؾعامة دون الخاصوة طؾوك إشوفر يف الؾغوة ، مـفؿ

 وإك ر يف آستعؿال.

*               *               * 

                                                 
 2/856( اكظر: كؼض ط ؿان بـ سعقد طؾك الؿريسل 4)
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 .القواعد المتصلة بها: المطلب الثاني

وبعض هوذه الؼقاطود تودخؾ تحوت ، يتعؾؼ هبذه الؼاطدة ققاطد وضقابط متػرقة

هذه الؼاطدة الرئقسة التل هل مدار البحث. وسلذكر هذه الؼقاطد وأحقؾ إلك أم ؾتفوا 

 حقث قد تـاولفا بعض الباح قـ بدراسات مستؼؾة.، لضقؼ مساحة البحث

 : عد التي ،ؿؽن دخولفا تحت هذه الؼاعدةومن هذه الؼوا

قاطدة )يج  حؿؾ كتاب اهلل طؾك إوجف اإلطرابقة الؼقية والؿشفقرة دون  -4

وهل قاطدة تـدرج تحوت قاطودتـا يف حالوة كوان الؿعـوك ، الضعقػة والشاذة والغريبة(

قر وأما إذا ترت  طؾقف ضف، إشفر مبـقًا طؾك اإلطراب طؾك القجف إشفر دون غقره

حقث إن اإلطراب فرٌع ، معـك دون غقره يف الشفرة فنهنا ٓ تدخؾ معـا يف هذه الؼاطدة

وقد ذكورت أم ؾتفوا ضوؿـ أم ؾوة الؼاطودة الرئقسوة. ولؽــول ذكرهتوا هـوا ، طـ الؿعـك

ويخصصووفا ، حقووث إن بعووض البوواح قـ يػوورد هووذه الؼاطوودة ببحووث مسووتؼؾ، لؾتـبقووف

ٓرتباصفا باإلطراب خصقصًا.

وذلوؽ إذا اختؾوػ  فنإلضؿار أولك.، ذا دار الؽالُم بقـ اإلضؿاِر والزيادةِ إ -2

، وموـفؿ موـ يؼوقل بالزيوادة، فؿـفؿ مـ يؼقل باإلضؿار فقفا، الؿػسرون يف تػسقر آية

م الؼوقَل باإلضوؿار: َٕكَّوف يف كوالم العورب أك ور موـ ، والؽالم محتؿوٌؾ لألموريـ ـُؼود  ف

 وإذا ص  هذا آستؼراء فـعؿ.، إصقلققـ كؿا ذه  إلك ذلؽ بعض، الزيادة

وذلؽ إذا وقع التعارض  إذا دار إمر بقـ آشرتاك والؿجاز قدم الؿجاز. -3

ًٓ مـ الؿشرتك بآستؼراء ، بقـ آشرتاك والؿجاز  –فالؿجاز أولك: ٕكف أك ر استعؿا

والحؿؾ طؾك إك ر أولك.، -طـد الؼائؾقـ بف 

قدم الؿجاز. وسب  تؼديؿف أكف أك ر يف ، ـ الؿجاز واإلضؿارإذا دار إمر بق -4

                                                 
 2/274( اكظر: ققاطد الرتجق  طـد الؿػسريـ لحسقـ الحربل 4)

، وشورح الؽقكو  الؿـقور ٓبوـ 216 التؿفقد لإلسوـقي ص ( أشار لفذه الؼاطدة بعض إصقلققـ كؿا يف2)

، والطوربي يف تػسوقره 2/497، وقد اطتؿودها يف الرتجوق  إخػوش يف معواين الؼورآن 4/496الـجار 

 3/387يف تػسقره ك قر وابـ ، 425-424الؼقؿ كؿا يف التػسقر قؿ ؼالابـ ، و24/36

، التعوارض 4/4/492، الؿحصوقل لؾورازي 2/244( اكظر: البحر الؿحوقط يف أصوقل الػؼوف لؾزركشول 3)

 2/433والرتجق  لؾربزكجل 
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والؽ رة تدل طؾك الرجحان، واإلضؿار أقؾ مـف، الؾسان

وذلووؽ إذا دار إذا دار إمور بووقـ آخوتال  والتؼوودير كوان التؼوودير أولوك. -5

وتؼودير ، بلن تعطػ جؿؾوة اسوؿقة طؾوك فعؾقوة، إمر بقـ اختال  الُجَؿؾ يف العطػ

فالتؼدير أولك وذلؽ لؽ رة التؼدير ، بحقث تعطػ جؿؾة فعؾقة طؾك جؿؾة فعؾقة، عؾف

 والحؿؾ طؾك إك ر أولك.، وقؾة آختال  يف تعاصػ الُجَؿؾ، يف كالم العرب

وهووذه الؼقاطوود تشوورتك مووع الؼاطوودة إم يف كووقن هووذه إسووالق  أك وور شووفرًة يف 

وهذا ، م العرب الؿحتج بؽالمفؿومبـك ذلؽ طؾك صحة آستؼراء لؽال، آستعؿال

 يمخذ طـ أهؾ الؾغة الذيـ سؿعقا مـ العرب.

 

*        *        * 

                                                 
، شورح الؽقكو  2/245، البحور الؿحوقط لؾزركشول 424-424( اكظر: شورح تـؼوق  الػصوقل لؾؼورايف 4)

 2/461، التعارض والرتجق  لؾربزكجل 4/666الؿـقر ٓبـ الـجار 

، شورح ابوـ 2/468الؿسالؽ ٓبوـ هشوام  ، أوض 4/228( اكظر: إشباه والـظائر يف الـحق لؾسققصل 2)

، معوورتك إقووران 2/322، اإلتؼووان يف طؾووقم الؼوورآن لؾسووققصل 4/446طؼقووؾ طؾووك ألػقووة ابووـ مالووؽ 

 3/497لؾسققصل 



َؿلح ألػاظ الؼرآن وتراكقبه عذ األشفر يف لغة العربدراسة قاعدة ) ْ   عبدالرمحن بن معاضة الشفريد. أ.       (ُتح

 
93 

 .واستعماالتها تطبيقات القاعدة: المبحث الخامس

بحقوث يؽوقن ، هذه الؼاطدة تبؼل الؿػسر متقؼظًا لؾؿعاين والدٓٓت يف العربقوة

 معرفة ذلؽ غاية التؼصل حتك ويتؼصك يف، طؾك معرفٍة بالدٓلة الؿشفقرة مـ غقرها

ٓ يحؿؾ معواين الؼورآن طؾوك غقرهوا. وهوذه الؼاطودة الؽوربى تورد ك قورًا موـ إقوقال 

الخاصئة التل حؿؾت معاين الؼرآن طؾك الؿعاين قؾقؾة آستعؿال. وهذه الؼاطودة هول 

مـطؾؼ البصريقـ يف تؼعقد الؼقاطد الـحقية وبـائفا طؾك الشقاهد العربقة: حقوث إهنوؿ 

ٓ يؼعدون الؼاطدة إٓ بعد أن تستػقض شقاهدها وتبؾغ مـ الؽ رة ما يدل طؾك صحة 

الؼاطدة.

وحقث إكف ٓ يؼتصر تطبقوؼ هوذه الؼاطودة طؾوك التػسوقر والرتجوق  بوقـ إقوقال 

ويف الرتجق  بوقـ إقوقال يف بقوان معواين ، وإكؿا تطبؼ يف التػسقر ابتداءً ، الؿختؾػة فقف

وأيضووًا يف آختقووار والرتجووق  بووقـ ، هووق إغؾوو  يف اسووتعؿالفاأيووة وتػسووقرها و

ويف ، اإلطرابات الـحقيوة التول يرتتو  طؾقفوا اخوتال  يف الؿعواين الؿشوفقرة وغقرهوا

 آختقار بقـ الؼراءات يف صـقع بعض الؿػسريـ. 

 : وفقؿا يؾل أبرز استعؿآت وتطبقؼات هذه الؼاطدة

 : أقوال المفسرين المخالفة للقاعدة

هوق ، إصؾ يف هذا الـقع أن يؽقن ذلؽ القجوف الوذي تضوعػف الؼاطودة وتخالػوف

أو قؾقؾ آستعؿال يف لغة العرب. وأم ؾة هذا الـقع ك قرة يف ، أو كادراً ، ماكان ضعقػًا

 : كت  التػسقر وسلذكر بعضفا

 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ): مـفوووووا ماجووووواء يف تػسوووووقر ققلوووووف تعوووووالك -4

﮷﮸  ﮶  ﮵  ﮳ ﮴  ﮲  : ]آل طؿووران (﮹﮺  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ھ ھ ے ے ۓ ): حقث اختؾػ الؿػسورون يف الؿوراد بؼقلوف تعوالك [27

 .(ۓ ﮲ ﮳

ويخرج الـطػة الؿقتوة ، فؼال بعضفؿ معـاها أن اهلل يخرج الحل مـ الـطػة الؿقتة

                                                 
 47، الؿدارس الـحقية إلبراهقؿ السامرائل 47الؿدارس الـحقية لشققل ضقػ ( اكظر: 4)
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والسوـبؾ موـ ، والـوقاة موـ الـخؾوة، يخرج الـخؾة مـ الـوقاة: مـ الحل. وقال آخرون

 والدجاج مـ البقض.، بقض مـ الدجاجوال، والح  مـ السـبؾ، الح 

  .والؽافر مـ الؿممـ، أكف يخرج الؿممـ مـ الؽافر: وقال آخرون

)وأولك التولويالت : ذكر اختقاره فؼال، وبعد أن ذكر اإلمام الطربي هذه إققال

 وإكعواَم : التل ذكركاها يف هذه أية بالصقاب تلويؾ موـ قوال
ّ
يخورج اإلكسواَن الحول

 موـ الؿقوت، حقاَء مـ الـَُّطِػ الؿقتةوالبفائَؿ إ
ّ
ويخورُج الـطػوة ، وذلؽ إخراُج الحل

 وإكعام والبفائؿ إحقاء
ّ
 ، الؿقتة مـ اإلكسان الحل

ّ
، وذلؽ إخراج الؿقت موـ الحول

 فارقف شلٌء مـ جسدهِ 
ّ
فالـطػوة مقتوة ، فذلؽ الذي فارقف مـوف مقوت، وذلؽ أنَّ كؾَّ حل

، يـشئ اهلل مـفا إكساكًا حقًا وهبائؿ وأكعامًا أحقاءحؿ ، لؿػارقتفا جسد مـ خرجت مـف

 زايؾف شلء مـف
ّ
وذلوؽ هوق كظقور ، فالذي زايؾف مـف مقوت، وكذلؽ حؽؿ كؾ شلء حل

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ): ققلوووف

 . [28: ]البؼرة (ائ ائ

والبقضوة موـ ، والسـبؾة مـ الحبة، وأما تلويؾ مـ تلّولف بؿعـك الحبة مـ السـبؾة

فونِنَّ ، والؽوافر موـ الؿوممـ، والؿوممـ موـ الؽوافر، والدجاجة موـ البقضوة، الدجاجة

ذلووؽ وإن كووان لووف وجووٌف مػفووقٌم فؾووقس ذلووؽ إغؾوو  الظوواهر يف اسووتعؿال الـوواس يف 

أولك موـ ، وتقجقف معاين كتاب اهلل طّز وجّؾ إلك الظاهر الؿستعؿؾ يف الـاس، الؽالم

تقجقففا إلك الخػل الؼؾقؾ يف آستعؿال(.

 : ومووووـ أم ؾووووة هووووذا الـووووقع أيضووووًا مووووا جوووواء يف تػسووووقر ققلووووف تعووووالك -2

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )

حقووث اختؾووػ الؿػسوورون يف ، [41: ]هووقد (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

وهق ، وفار التـقر، اكبجس الؿاء مـ وجف إرض: فؼال بعضفؿ، (ڄ ڃ)معـك 

 وجف إرض. 

  .كقر الصب  تـقيراً : ـ ققلفؿهق تـقير الصب  م: وقال آخرون

: وفار طؾك إرض وأشر  مؽاٍن فقفوا بالؿواء وقوال التـوقر: معـك ذلؽ: وقال آخرون

                                                 
 3/226( تػسقر الطربي )شاكر( 4)
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 هق التـقر الذي يختبز فقف.: وقال آخرون .أشر  إرض

بعود أن أورد هوذه إقوقال التول ققؾوت يف تػسوقر  قال اإلموام أبوق جعػور الطوربي

هوق التـوقر : قوقل موـ قوال (ڃ ): بتلويؾ ققلوف)وأولك هذه إققال طـدكا : التـقر

وُف إٓ إلوك ، الذي ُيخبز فقف: ٕنَّ ذلؽ هق الؿعرو  مـ كالم العرب وكالُم اهلل ٓ ُيقجَّ

إٓ َأن تؼوقم حجوٌة طؾوك شولء مـوُف بخوالِ  ، إغؾ  إشفر مـ معاكقوف طـود العورب

ُؿ لفا، ذلؽ إلففوامفؿ ، صبفؿ بوفإكؿوا خواصبفؿ بؿوا خوا -جؾ حـواؤه –وذلؽ أكف ، فُقسؾَّ

معـك ما خاصبفؿ بف(

 [46: ]الؼؾوؿ (ٱ ٻ ٻ ٻ): ذكر بعض الؿػسريـ طـود ققلوف تعوالك -3

)الخرصوقم : أن معـك )الخرصوقم( يف أيوة أي الَخْؿور. حقوث قوال الـضور بوـ شوؿقؾ

والصوقاب أن الخرصوقم يف أيوة هوق ومعـوك أيوة سوـحده طؾوك شورهبا(.، الخؿرُ 

كذلؽ موـ كوالم أهوؾ ، شفر يف كالم الؿػسريـ مـ السؾػ والخؾػوهق إ، إكػ

وقد وصػف الزمخشري بالتعسػ، الؾغة

ڱ ڱ ڱ ڱ  ): وطـد تػسوقر ابوـ جوزي الؽؾبول لؼقلوف تعوالك -4

، هوول الؿػاصووؾ): قووال يف بقووان معـووك )البـووان( [42: ]إكػووال(ں ں ڻ ڻ

(إصابع وهق إشفر يف الؾغة: وققؾ

 : أهل الكالم والفلسفةرد تأويالت 

: حقوث استعؿؾت هذه الؼاطودة يف رد تولويالت بعوض أهوؾ الؽوالم والػؾسوػة

كان مقؾ بعض الؿػسريـ لؿذه  أو معتؼد مـ أطظؿ الدوافع التل جعؾتفؿ يعودلقن 

وقود ك ورت ، طـ اختقار الؿعـك إشفر إلك ما سقاه مؿوا يقافوؼ معتؼوداهتؿ وآراءهوؿ

وتشوعبت هبوؿ إهوقاء ، مرحؾة متؼدمة موـ توارييف اإلسوالمهذه الؿذاه  الباصؾة يف 

وصورفقها طوـ ، فحرفوقا معواين الؼورآن الؽوريؿ لتقافوؼ أهوقاءهؿ، والتقارات الػؽرية

                                                 
 42/41)شاكر( ( تػسقر الطربي 4)

 48/238، تػسقر الؼرصبل 31/86، التػسقر الؽبقر لؾرازي 4/443( الؽشا  لؾزمخشري 2)

 444، إققال الشاذة وأحرها يف التػسقر لعبدالرحؿـ الدهش 4/443( اكظر: الؽشا  لؾزمخشري 3)

 4/362، لسان العرب )بــ( 4/323لتسفقؾ يف طؾقم التـزيؾ ٓبـ جزي ( ا4)

 4/377اطد الرتجق  طـد الؿػسريـ لؾدكتقر حسقـ الحربل اكظر: قق( 5)
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معاكقفا التل وضعتفا لفا العرب. ولذلؽ ففذه الؼاطدة تؼػ سودًا مـقعوًا أموام هومٓء 

هؿ لؾحػواظ طؾوك معواين اطتؿدها العؾؿاء يف تػاسقر، الؿحرفقـ لؿعاين الؼرآن الؽريؿ

 الؼرآن مـ التحريػ والتلويؾ.

: طـود تػسوقر ققلوف تعوالك ومـ أم ؾة هذه التلويالت الػؾسػقة ما ذكره ابـ سقـا

)إن : حقووث قووال [47: ]الحاقووة(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)

الؽوووالم الؿسوووتػقض يف اسوووتقاء اهلل طؾوووك العووورش موووـ أوضووواطف أنَّ العووورش هنايوووُة 

وتوودطل الؿشووبفة مووـ الؿتشوورطقـ أن اهلل طؾووك ، طووة الجسووؿاكقةالؿقجووقدات الؿبد

هووذا وأمووا يف الؽووالم الػؾسووػل فوونهنؿ جعؾووقا هنايووة ، العوورش ٓ طؾووك سووبقؾ الحؾووقل

الؿقجووقدات الجسووؿاكقة الػؾوووؽ التاسووع الووذي هوووق فؾووؽ إفووالك... والحؽؿووواء 

 بالعرش هق هذا الِجرم... حؿ بقـقا
َّ
أن إفوالك  والؿتشرطقن اجتؿعقا طؾك أن الؿعـل

وقد ذاع يف الشرطقات أن الؿالئؽة أحقواء قطعوًا... فونذا ، ٓ تػـك وٓ تتغقر أبد الدهر

ققووؾ إن إفووالك أحقوواء كاصؼووة ٓ تؿووقت والحوول الـوواصؼ الغقوور الؿقووت يسووؿك مؾؽووًا 

فإفالك تسؿك مالئؽة فونذا تؼودم هوذه الؿؼودمات َوَضوَ  أنَّ العورَش محؿوقٌل طؾوك 

ففذا الذي قالف ابـ سقـا ٓ يؼبؾف  قُر الؿػسريـ أهنا حؿاكقة أفالك(.حؿاكقٍة ووَضَ  تػس

وهق فسر العورش هـوا بلكوف ، وإكؿا هق كالم مخالػ لؽؾ ذلؽ، ضاهر الؼرآن وٓ لغتف

وهوذا قوقل باصوؾ بعقود ، والؿالئؽة الحامؾقـ لف بلهنؿ إفالك ال ؿاكقة، الػؾؽ التاسع

وهوووذا ٕن الػالسوووػة ٓ يعرتفوووقن ، وسوووؾؿطوووـ موووراد اهلل ورسوووقلف صوووؾك اهلل طؾقوووف 

 بالؿالئؽة.

ومووـ أم ؾووة هووذا التػسووقر مووا فسوورت بووف صائػووة مووـ الجفؿقووة والؿعتزلووة قووقل اهلل 

حقوووث فسوووروا إفوووقل  [76: ]إكعوووام(ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)تعوووالك

 –لؽل يقافؼ ذلؽ معتؼداهتؿ. وقد تقلك شقيف اإلسالم ابـ تقؿقوة ، بالحركة وآكتؼال

                                                 
( ابوـ سوقـا هووق أبوق طؾوول الحسوقـ بووـ طبوداهلل أحوود الػالسوػة الؿـتسووبقـ لإلسوالم، يؾؼوو  بوالرئقس. ولوود 4)

ببخارى وكان أبقه موـ دطواة اإلسوؿاطقؾقة، صوـػ الؽ قور موـ الؽتو  كالشوػاء يف الحؽؿوة، والـجواة، 

هووو. اكظور: شووذرات الوذه  ٓبووـ 428، وغقرهوا. تووقيف هبؿوذان طوام واإلشوارات، والؼواكقن يف الطوو 

 3/393العؿاد 

 م.4918، الؿطبعة الفـدية 429-428( رسائؾ ابـ سقـا 2)
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: فؼوال، أحودها مضوؿقن هوذه الؼاطودة، د طؾوقفؿ يف هوذا موـ طودة وجوقهالر –وغقره 

، أن هذا الؼقل الذي قالقه لؿ يؼؾف أحد مـ طؾؿاء السؾػ أهؾ التػسقر: )القجف الرابع

.. ومووـ الؿعؾووقم .بووؾ هووق مووـ التػسووقرات الؿبتدطووة يف اإلسووالم، وٓ مووـ أهووؾ الؾغووة

وٓ كوؾ مقجوقد ، جوقد آفوالً بالضرورة مـ لغة العرب أهنؿ ٓيسؿقن كؾ مخؾوق  مق

وٓ ماكوان موـ هوذه ، وٓ كوؾ مقجوقد يجو  وجوقده بغقوره ٓبـػسوف آفوالً ، بغقره آفالً 

بؾ هذا أطظؿ افرتاء طؾك الؼرآن والؾغوة موـ ، الؿعاين التل يعـقفا همٓء بؾػظ اإلمؽان

هووذا  (چ چ چ): ولووق كووان الخؾقووؾ أراد بؼقلووف، تسووؿقة كووؾ متحوورك آفووالً 

وقال ابوـ الؼوقؿ معؼبوًا طؾوك مغق  الؽقك  والشؿس والؼؿر(.لؿ يـتظر ، الؿعـك

)وُٓيعرُ  يف الؾغة التول كوزل هبوا الؼورآن أن إفوقل هوق الحركوة : هذا الػفؿ الخاصئ

 البتة يف مقضع واحد(.

حقث إن هذه ، وإطؿال هذه الؼاطدة يف رد هذه التلويالت الباصؾة مؿا يستلكس بف

ولوقس لؿجورد حؿؾفوا طؾوك ، بتوداًء لؿخالػتفوا لؾغوة العوربإققال الباصؾة مردودة ا

 معـك أقؾ شفرة مـ غقره.

 : رد التفاسير الباطنية

وم ؾفا يف استعؿآت بعض الباح قـ لفذه الؼاطدة ردهؿ لؾتػاسقر الباصـقة هبوذه 

حقوث إن الػور  الباصـقوة ، كؿا فعؾقا بردهؿ لتػاسقر أهوؾ الؽوالم والػسوؾػة، الؼاطدة

اتخوذت موـ ، اإلسوالم طـودما رأت أن الؼورآن ٓ يميود معتؼوداهتا الباصؾوة الؿارقة مـ

، وتحر   معاين الؼرآن بحجة أن لؾؼرآن ضاهرًا وباصـًا، الؼقل بالباصـ مالذًا تؾجل إلقف

، وأن ضاهره إن لؿ يميدهؿ فنن باصـف الذي ٓ يعرفف غقرهؿ يميدهؿ ويـصر معتؼداهتؿ

رض الحووائط. وهووذه الؼاطوودة توورد كووؾ توولويالت ضوواربقـ بدٓلووة الؼوورآن الؾغقيووة طوو

فضوالً طوـ أن ، فؽؾ ذلؽ تػسقر بؿا ٓتعور  العورب موـ لسواهنا، الباصـقة وإشاراهتؿ

يؽقن مستعؿالً طؾك سبقؾ الؼؾة أو الـدرة. فنذا كان يج  حؿوؾ الؼورآن طؾوك إك ور 

 ًٓ ٓيعور  موـ  فؿا بالؽ بؿا، وآبتعاد بف طـ إقؾ والـادر والشاذ وكحقها، استعؿا

                                                 
 345-4/344( درء تعارض العؼؾ والـؼؾ ٓبـ تقؿقة 4)

 4/491( الصقاطؼ الؿرسؾة ٓبـ الؼقؿ 2)
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ه هبذه الؼاطدة أولك وأحرى.   لغتفا وقت التـزيؾ مطؾؼًا فردُّ

التول تردهوا هوذه الؼاطودة كؿوا ذكرهوا بعوض البواح قـ قوقل  مـ أم ؾة تػاسقرهؿ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ): سفؾ التسرتي يف ققل اهلل تعالك

حقود موـ يممـ بف مـ أحبت اهلل يف قؾبوف التق، )باصـفا الرسقل: [96: ]آل طؿران(ڻ

)وهوذا التػسوقر يحتواج إلوك بقواٍن: : قال الشاصبل معؾؼًا طؾك هذا التػسوقر الـاس(.

وٓ ، وٓ فقووف مووـ جفتفووا وضووٌع مجووازي  مـاسووٌ  ، فوونن هووذا الؿعـووك ٓتعرفووف العوورب

ولعودم ، ُيالئؿُف مساٌ  بحاٍل(. وذلؽ لؿخالػتف لتػسوقر جؿفوقر الؿػسوريـ موـ جفوة

فضالً طـ أن يؽقن مستعؿالً طؾك قؾٍة.، جفٍ مقافؼتف لؾغة العرب مـ أي و

يف تػسوقر  ومـ إم ؾة التل تصؾ  لؾتؿ قؾ هـا ما قوال البواب البفوائل البواصـل

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ): ققلووووووف تعووووووالك

ـُ مـ ذكر يقسػ َكػوَس الرسوقلِ : [4: ]يقسػ(ۇئ ۇئ وحؿورَة ، )قصد الرحؿ

ـَ طؾل بـ أبل صا، البتقلِ  ـَ ب ـٌ ٕبقوف يقموًا، ل  مشفقداً ُحسق إين رأيوت : إذ قوال حسوق

أحوود طشوور كقكبووًا والشووؿَس والَؼَؿووَر رأيووتفؿ باإلحاصووة لوول طؾووك الحووؼ هلل الؼووديؿ 

وبالـجقم أئؿة الحؼ يف ، وبالؼؿر محؿداً ، سجادًا.... وإن اهلل قد أراد بالشؿس فاصؿة

وهوذا  ًا وققاموًا(.ففؿ الذيـ يبؽقن طؾك يقسػ بنذن اهلل سجد، أم الؽتاب معروفًا

ٓ توودل طؾقوف لغوة الؼوورآن وٓ ، كوالٌم ضواهر الووبطالن موـ كوالم هوومٓء البابقوة الباصـقوة

تحتؿؾف

                                                 
 27( تػسقر الؼرآن العظقؿ لسفؾ التسرتي 4)

 4/379قاطد الرتجق  طـد الؿػسريـ لؾدكتقر حسقـ الحربل اكظر: ق( 2)

( هق الؿقرزا طؾل محؿد لؼ  كػسوف بالؿفودي الؿـتظور وبالبواب، وزطوؿ أن اهلل أوحول إلقوف بؽتواب اسوؿف 3)

سوـة. اكظور:  31هوو وطؿوره 4265البقان، وقود قوبض طؾقوف الشواه الصوػقي وقتؾوف يف مديـوة تربيوز طوام 

 9-8ب لعؾل فاضؾ ص الحراب يف صدر البفاء والبا

، والحوراب 266-2/265، واكظر: التػسقر والؿػسرون لؾوذهبل 341-319( مػتاح باب إبقاب ص 4)

 246يف صدر البفاء والباب لؿحؿد فاضؾ ص 

ت موـ الباصـقوة، تغوذَّ  موـ وٓئودِ  فا ولقدةٌ هو، ولؽـ4265َّكشلت يف إيران فقؿا بعد طام  حدي ةٌ  ( البابقة فرقةٌ 5)

، حووؿ درجووت تحووذو حووذو الباصـقووة، وترتسووؿ سقاسووقةٍ  ، وكزطوواٍت ةٍ فؾسووػقَّ  ، وآراءٍ باصؾووةٍ  يؿووةٍ قد دياكوواٍت 

خطاهؿ يف كؾ شلء، وتحر  كتاب اهلل كؿا حرفقه لتصر  طـف الؿممـقـ. اكظر: التػسقر والؿػسرون 

= 
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ومووـ إم ؾووة طؾووك تػاسووقر الباصـقووة مووا ذكووره الؼؿوول الرافضوول يف تػسووقره لؼقلووف 

)هوق الؼوائؿ طؾقوف السوالم مـَّوا أهوَؾ : حقوث قوال [2: ]الؾقؾ(ڱ ڱ ڱ ڱ): تعالك

وخاص  اهلل بف ، والؼرآُن ُضِرَب فقف إم ال لؾـاس، إذا قام غؾَ  دولُتف الباصَؾ  ،البقت

 فؾقس يعؾؿف غقركا(، كبقف وكحـ

إٓ ، فالؾغة ٓ تدل بحاٍل طؾك أن الـفار هق إمام الرافضة الذي يـتظروكف بلي وجفٍ 

الباصـقوة طؾك وجف آفرتاء والتحريوػ والؽوذب طؾوك اهلل. غقور أن هومٓء الرافضوة و

، طؿقمًا قد اتخذوا الؼقل بلن لؾؼورآن ضواهرًا وباصـوًا أصوالً موـ أصوقلفؿ يف التػسوقر

 يحرفقن بف الؼرآن طـ وجفف.

وغال  تػاسقر الباصـقوة وأهوؾ الػؾسوػة والؽوالم مخالػوٌة لؾغوة الؼورآن ولتػسوقر 

 ولقس ردها لؿخالػتفا لألشفر يف لغوة، الجؿفقر مـ الؿػسريـ مـ السؾػ والخؾػ

واتخاذها التػسقر الباصـل الذي ٓ يعضده دلقٌؾ ، وإكؿا لؿخالػتفا لؾغة أصالً ، العرب

ولذلؽ فنن إدخالفا تحت هذه الؼاطدة مـ باب التجوقز واهلل ، مـفجًا تػسر بف الؼرآن

 أطؾؿ.

 : رد تأويالت بعض غالة التجديد

ذيـ وم ووؾ ذلووؽ يف اسووتعؿال هووذه الؼاطوودة اسووتعؿالفا يف در توولويالت بعووض الوو

فؼود بوالغ غوالة التجديود يف ، يتطؾعقن إلك التجديد دون أن يسؾؽقا صريؼوف الؿـضوبط

فققعوقا يف تػسوقرهؿ لؾؼورآن يف مخالػوة هوذه الؼاطودة ، الدطقة إلك تجديود كوؾ شولء

وقؾوة توقققرهؿ لؾغوة ، ودخؾ طؾوقفؿ الخؾوُؾ موـ ضوعػفؿ يف الؾغوة العربقوة، التػسقرية

ؾ أبقاب العؾؿ بؽتاب اهلل يف التػسقر ويف غقره. كؿا آحتجاج التل أقرها العؾؿاء يف ك

دفعفؿ سعقفؿ الح قث لؾتجديد بغوض الـظور طوـ ققؿتوف ومقافؼتوف لألصوقل العؾؿقوة 

لػفووؿ الؼوورآن الؽووريؿ. ولووذلؽ وقعووقا يف أخطوواء ومخالػووات جسووقؿة. وقوود حاولووت 

وإن  ،مدرسة التجديد وروادها التقفقؼ بقـ العؾقم العصرية وكصقص الؼرآن الؽوريؿ

                                                 
= 

 3/95لؾذهبل 

 2/424( تػسقر الؼؿل 4)

  418( اكظر: مـفج الؼؿل يف تػسقره لؾدكتقر زيد طؿر العقص 2)
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أو حؿوؾ الؼورآن طؾوك موآُيعر  يف لسوان ، كؾػفؿ ذلؽ تحؿقؾ أيات ما ٓ تحتؿؾ

بغض الـظر ، أو حؿؾ الؼرآن طؾك معاٍن وكظريات طؾؿقة، العرب الذي كزل الؼرآن بف

طووـ كووقن هووذه الؿعوواين تحتؿؾفووا إلػوواظ أو ٓ؟ وتعرففووا العوورب مووـ لسوواهنا أو ٓ؟ 

 ملػاهتؿ.وأم ؾة هذه الؿخالػات ك قرة يف م

ڱ ): ومـفا تجقيز الشقيف محؿد طبده تػسقر )الطقر إبابقؾ( يف ققلف تعالك

بووولن تؽوووقن موووـ  [4-3: ]الػقوووؾ(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڱ ڱ ں ں

جـس الذباب أو البعقض أو الؿقؽروبات. وفسر الحجارة بلهنا الجوراحقؿ التول تـؼوؾ 

جـس البعوقض )فقجقز لؽ أن تعتؼد أن هذا الطقر مـ : حقث قال، إمراض الػتاكة

وأن تؽقن هذه الحجارة موـ الطوقـ ، أو الذباب الذي يحؿؾ جراحقؿ بعض إمراض

الؿسؿقم القابس الذي تحؿؾف الرياح فقعؾؼ بلرجؾ هذه الحققاكات فنذا اتصؾ بجسد 

دخؾ يف مسامف فلحار فقف تؾؽ الؼروح التل تـتفل بنفساد الجسؿ وتسواقط لحؿوف. وأن 

ػة ُيَعدُّ مـ أطظؿ جـقد اهلل يف إهالك مـ يريد إهالكوف موـ ك قرًا مـ هذه الطققر الضعق

وهوق ، البشر وأن هذا الحققان الصغقر الذي يسوؿقكف أن بوالؿؽروب ٓيخورج طـفوا

وقود وافؼوف طؾوك هوذا الػفوؿ الشوقيف  فر  وجؿاطات ٓ يحصل طددها إٓ بارئفا(.

ومحؿد فريد وجدي يف مختصره يف التػسقر، الؿراغل يف تػسقره

بؾ هق باصؾ فالعرب ٓ تعر  يف لغتفا أن ، وهذا لقس وجفًا كادرًا يف لغة العرب

الطقوور إبابقووؾ هوول الجووراحقؿ وٓ الؿقؽروبووات قووط. ولووذلؽ قووال د.محؿوود حسووقـ 

)وهوذا موا ٓ كؼوره طؾقوف: ٕن هوذه : الذهبل بعد أن أورد هذا الؼقل طوـ محؿود طبوده

يؽـ لؾعرب طؾوٌؿ هبوا وقوت كوزول الؼورآن.  الجراحقؿ التل اكتشػفا الط  الحديث لؿ

 إذا سؿع لػظ الحجارة يف هذه السوقرة ٓيـصورُ  ذهـوف إلوك تؾوؽ الجوراحقؿ 
ُّ
والعربل

وقد جاء الؼرآُن بؾغة العرب وخاصبفؿ بؿا يعفدون ويللػقن(، بحاٍل مـ إحقال

ومووـ أم ؾتفووا كووؾ التػسووقرات التوول تحؿووؾ معوواين ألػوواظ الؼوورآن الؽووريؿ طؾووك 

                                                 
 .456( تػسقر جزء طؿ لؾشقيف محؿد طبده ص 4)

 822سر لؿحؿد فريد وجدي ػ، الؿصحػ الؿ31/243( اكظر: تػسقر الؿراغل 2)

 2/726مـفج الؿدرسة العؼؾقة يف التػسقر لؾدكتقر ففد الرومل ، 2/569( التػسقر والؿػسرون لؾذهبل 3)
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ڎ ڈ ): كحؿوووؾ الوووذرة يف ققلوووف تعوووالك، ؿصوووطؾحات الحادحوووة يف العؾوووقمال

طؾووك الووذرة التوول بؿعـووك أصووغر جووزء مووـ  [7: ]الزلزلووة(ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 الذي يتؽقن مـ الربوتقكات واإللؽرتوكات.، الؿادة

 : رد اإلعرابات الضعيفة

الووذي يوودخؾ تحووت هووذه الؼاطوودة هووق رد اإلطرابووات التوول يرتتوو  طؾقفووا تغقوور 

وحؿؾف طؾك الؿعـك إقؾ شفرًة أو الـادر. حقث إن الؿعربقـ لؾؼرآن الؽريؿ ، الؿعـك

 مووـ الـحووقيقـ حرصووقا طؾووك تخقوور أشوور  الؿووذاه  يف اإلطووراب لؾؼوورآن الؽووريؿ.

أي يف ،  (والؼورآن إكؿوا يحؿوؾ طؾوك أشور  الؿوذاه): هوو(286)ت در  بَ الؿُ  يؼقل

 (.طؾقووف رُ تخقَّوولووف وٓ يُ  رُ تخقَّوويُ  والؼوورآنُ ): هووو(392ل)تابووـ جـوو يؼووقلاإلطووراب. و

، طؾك الؼؾقوؾِ  العزيزُ  الؽتاُب  حؿُؾ وٓ يُ ): يف تػسقره الـحقيُّ  ابـ أبل الربقع يؼقلو

(.مـ كالم العرب وكحـ قادرون طؾك الؽ قرِ 

، )يـبغول أن يحؿوؾ الؼورآن طؾوك أحسوـ إطوراب: هوو(745)تأبق حقوان يؼقلو

فوال يجوقز فقوف جؿقوع موا يجوقزه ، فصو  الؽوالمإذ كالم اهلل تعوالك أ، وأحسـ تركق 

والرتاكقو  ، مـ سوؾقك التؼوادير البعقودة، الـحاة يف شعر الشؿاخ والطرماح وغقرهؿا

 والؿجازات الؿعؼدة(، الؼؾؼة

 ): [61: ]البؼورة(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ): وقال طـود تػسوقر ققلوف تعوالك

ائود طؾوك هـا ٓبتوداء الغايوة والضوؿقر ط (مـ)و، (ڌ): متعؾؼ بؼقلف (ہ)

: كؿوا قوال تعوالك، ٓ موـ الؿؽوان فاكػجار الؿاء كان موـ الحجورِ ، الحجر الؿضروب

 .[74: ]البؼرة(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)

                                                 
 4/256الؿؼتض  لؾؿربد ( 4)

 4/53ت ٓبـ جـل الؿحتس  يف شقاذ الؼراءا( 2)

هول مـ كبار الـحقيقـ 688هق أبق الحسقـ طبقداهلل بـ أحؿد بـ طبقداهلل الؼرشل اإلشبقؾل، الؿتقا سـة ( 3)

بإكدلس، لف كتاب البسقط يف الـحق، وكتاب تػسقر الؼرآن الؽريؿ، وغقرها. اكظر: البسقط يف الـحق لف 

 76-4/24تحؼقؼ د.طقاد ال بقتل 

 4/244ٓبـ أبل الربقع  تػسقر الؼرآن( 4)

 217، 4/42البحر الؿحقط ( 5)
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ولووق كووان هووذا الرتكقوو  يف غقوور كووالم اهلل تعووالك ٕمؽووـ أن يعووقد الضووؿقر طؾووك 

أي ، لؾسووب  (مووـ)وأن تؽووقن ، وهووق الؿصوودر الؿػفووقم مووـ الؽووالم قبؾووف، الضوورب

ٕكف ، رتؽ  م ؾ هذا يف كالم اهلل تعالكولؽـ ٓ يجقز أن يُ ،   الضربفاكػجرت بسب

إذ هوق أفصوو  ، يف الرتكقو  ويف الؿعـوك حؿوؾ إٓ طؾوك أحسوـ القجووقهِ ٓ يـبغول أن يُ 

(الؽالم

ولذلؽ فؼد أك ر أبق حقان يف تػسقره مـ العـاية بالؼقاطود التول يجو  اتباطفوا يف 

هو( 764عالمة الـحقي ابـ هشام إكصاري)تإطراب الؼرآن خصقصًا. وقد كان لؾ

الجفوات التول وقد ذكر ، وقػات تصحقحقة لؽ قر مـ أخطاء الؿعربقـ لؾؼرآن الؽريؿ

ج طؾووك إمووقر البعقوودة خوورَّ الجفووة الرابعووة أن يُ ): فؼووال عوورتض فقفووا طؾووك الؿعووربيُ 

فؾوف  فونن كوان لوؿ يظفور لوف إٓ ذاك، ويرتك القجف الؼري  والؼقي، وإوجف الضعقػة

إٓ يف ، ـٌ َسوأو تودري  الطالو  فحَ ، الجؿقع فنن قصود بقوان الؿحتؿوؾ وإن ذكرَ ، طذرٌ 

ـ   ج إٓ طؾك ما يغؾُ  خرَّ ألػاظ التـزيؾ فال يجقز أن يُ  فونن لوؿ يغؾو  ، إرادتفُ  طؾك الظ

طؾووك  اإلغووراِب  دَ جوورَّ مُ  ن أرادَ وإِ ، فؾقووذكر إوجووف الؿحتؿؾووة مووـ غقوور تعسووٍػ  شوولءٌ 

 موقرِ جقه طؾك إرَّ مؿا َخ  وسلضرب لؽ أم ؾةً ، شديدٌ  فصعٌ   وجفِ وتؽ قر إ، الـاسِ 

(الؿستبعدة لتجـبفا وأم الفا

 : ومن أمثلة تطبيقها في كتب المفسرين

ۉ ې ې ) ): ومـ إم ؾة ققل اإلمام الطربي يف إطراب وتػسقر ققلف تعالك -4

بعوووووود أن طوووووورض إقووووووقال  [44: ]الـؿووووووؾ(ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

طـودي غقور موا قوال  (ۉ ې ې ې ې): )والصقاب مـ الؼوقل يف ققلوف: اتواإلطراب

بؾ هق الؼقل الذي قالف الحسوـ البصوري ، همٓء الذيـ حؽقـا ققلفؿ مـ أهؾ العربقة

: است ـاٌء صحقٌ  موـ ققلوف (ۉ ې ې): وهق أن ققلف، وابـ جريج ومـ قال ققلفؿا

لديووف مووـ فنكووف خووائٌػ ، فوولتك ذكبووًا، مووـفؿ (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې)

ـُ  ـَ الَحَس إكؿوا : وهق ققلوف، معـك ققؾ اهلل لؿقسك ذلؽ -رحؿف اهلل  -طؼقبتف. وقد َبقَّ

                                                 
 4/369البحر الؿحقط ( 4)

 4/741مغـل الؾبق  ٓبـ هشام ( 2)
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فؼود قوالقا طؾوك ، لؼتؾؽ الـػس...وأما الذيـ ذكركا قوقلفؿ موـ أهوؾ العربقوة، أخػتؽ

وحؿؾقهووا طؾووك غقوور وجففووا مووـ ، غقوور أهنووؿ أغػؾووقا معـووك الؽؾؿووة، مووذه  العربقووة

طؾوك  -ويؾوتؿَس لوف ، يحؿَؾ الؽالم طؾك وجفوف موـ التلويوؾ التلويؾ. وإكؿا يـبغل أن

ٓ طؾك إحالة الؽؾؿة طـ معـاها ووجففوا ، مخرٌج  -ذلؽ القجف لإلطراب يف الصحة 

الصحق  مـ التلويؾ(.

ڦ ڦ ): هو( طـود إطوراب ققلوف تعوالك338كؼؾ أبق جعػر الـحاس)ت -2

ًٓ ٕبول طبقودة فؼوال [247: ]البؼرة(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ هوق : قوال أبوق طبقودة)و: قوق

 مخػقض طؾك الجقار

ٓ يجقز أن يعرب شلء طؾك الجقار يف كتاب : -وهق الـحاس  -قال أبق جعػر 

، وإكؿوا وقوع يف شولٍء شواذ، وإكؿا الِجقاُر َغَؾطٌ ، وٓ يف شلء مـ الؽالم، اهلل طز وجؾ

ب يف هوذا جحوُر ضو   َخوِرٍب. والودلقؾ طؾوك أكوف قوقٌل غؾوٌط قوقل العور: وهق ققلفؿ

وٓ يحؿوؾ شولٌء موـ ، وإكؿا هذا بؿـزلة اإلقوقاء، هذان جحرا ض  خربان: الت ـقة

وٓ يؽقن إٓ بلفص  الؾغات وأصحفا...(، كتاب اهلل طز وجؾ طؾك هذا

ومـ إم ؾة كذلؽ ما قالف أبق حقوان طـود تػسوقره ٕول سوقرة البؼورة حقوث  -3

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٻ) ): ف تعالك)وقد ركبقا وجقهًا مـ اإلطراب يف ققل: قال

جؿؾٌة مستؼؾٌة مـ مبتدأ  (ٻ ٻ): والذي كختاره مـفا أن ققلف [2: ]البؼرة(ڀ

كان أولك أن يسوؾؽ ، وخرب: ٕكف متك أمؽـ حؿؾ الؽالم طؾك غقر إضؿاٍر وٓ افتؼارٍ 

ٓ كسؾؽ فقف إٓ الحؿؾ طؾوك ، بف اإلضؿار وآفتؼار. وهؽذا طادتـا يف إطراب الؼرآن

وأسقغفا يف لسان العورب. ولسوـا كؿوـ جعوؾ ، وأبعدها مـ التؽؾػ، سـ القجقهأح

يحؿؾف طؾوك جؿقوع موا يحتؿؾوف ، وشعر إطشك، كتاب اهلل تعالك كشعر امرئ الؼقس

فؽوذلؽ يـبغول ، الؾػظ مـ وجقه آحتؿآت. فؽؿا أن كالم اهلل موـ أفصو  الؽوالم

                                                 
 49-48/48تػسقر الطربي )الرتكل( ( 4)

 4/72كظر: مجاز الؼرآن ( ا2)

 اإلققاء هق اختال  حركة روي الؼصقدة طـ بؼقة إبقات. اكظر: ( 3)

 4/317الـحاس  إطراب الؼرآن ٕبل جعػر( 4)
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إطرابف طؾك أفص  القجقه(

: ]الـسوواء(ٿ ٿ ٹ): تػسووقر ققلووف تعووالك قووقل أبوول حقووان يف -4

)ومعـوك : أي الزمخشوري-)وققلف : وهق يرد طؾك الزمخشري يف إطرابف لمية [428

أن الشو  ُجعوَؾ حاضورًا ٓ يغقو  طـفوا أبودًا( جعؾوف موـ بواب : إحضار إكػس الش 

بؾ الرتكق  الؼرآين يؼتضل أن إكػس جعؾت حاضرًة لؾش  ٓ ، ولقس بجقد، الؼؾ 

وهل التل كاكت فاطؾة قبؾ ، طـف: ٕن إكػس هق الؿػعقل الذي لؿ يسؿ فاطؾفتغق  

( طؾك أكف يجقز طـد الجؿفقر  دخقل هؿزة الـؼؾ: إذ إصؾ )حضرت إكػُس الش َّ

وإن كان إجقد ، يف هذا الباب إقامة الؿػعقل ال اين مؼام الػاطؾ طؾك تػصقؾ يف ذلؽ

والشوو  هووق ، إكػووس هوول الؿػعووقل ال وواينفقحتؿووؾ أن تؽووقن ، طـوودهؿ إقامووة إول

وإولك حؿؾ الؼرآن طؾك إفص  الؿتػؼ ، وقام ال اين مؼام الػاطؾ، الؿػعقل إول

طؾقف(.

، ففذه الـؼقل تدل طؾك اطتؿاد الؿػسريـ لفذه الؼاطدة يف إطراهبؿ لؾؼرآن الؽريؿ

هلل إٓ طؾوك أشور  فال ُيعَرُب كتاُب ا، واإلطراب مـ أوسع صر  كشػ معاين الؼرآن

 وجقه اإلطراب وأشفرها.

 

*               *               * 

                                                 
 62-4/64البحر الؿحقط ( 4)

 3/381لبحر الؿحقط ٕبل حقان ( ا2)
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 الخاتمة

 : يف ختام هذا البحث الؿتقاضع يؿؽـ الخروج بالـتائج والتقصقات التالقة

ويعقـوف ، البحث يف تطبقؼ الؿػسريـ لؼقاطد التػسقر يف كتبفؿ ي ري الباحوث -4

ؿحص ويخترب الؼقاطد ومودى اصرادهوا واطتؿواد كؿا إكف ي، طؾك تصقر الؼقاطد ك قراً 

 الؿػسريـ طؾقفا.

كشووػ البحووث موودى اطتؿوواد الؿػسووريـ والػؼفوواء وأهووؾ الؾغووة طؾووك هووذه  -2

حقث كان هـاك موا يشوبف اإلجؿواع طؾوك اطتؿادهوا وتطبقؼفوا يف ، الؼاطدة وقبقلفؿ لفا

 التػسقر ويف غقره.

لتل يعتؿد طؾقفا الؿػسرون أقرتح جؿع أبرز طشر ققاطد مـ ققاطد التػسقر ا -3

وذلوؽ ، مع استؼصاء أم ؾتفا مـ كتو  التػسوقر بؼودر الطاقوة، يف التػسقر ويف الرتجق 

وهووذه الؼاطوودة التػسووقرية التوول دار ، طؾووك غوورار الؼقاطوود الخؿووس الؽووربى يف الػؼووف

 القاسعة إم ؾة.، البحث طؾقفا إحدى هذه الؼقاطد الؽربى الؿطردة

أن اإلمام ابـ جرير الطربي هق أك ر الؿػسريـ طـايوة  تبقـ مـ خالل البحث -4

ًٓ لفا يف ترجقحاتف الؾغقية والـحقية، وتذكقرًا بلهؿقتفا، هبذه الؼاطدة  وغقرها.، وإطؿا

تبووقـ مووـ خووالل البحووث طـايووة أبوول حقووان الغركوواصل هبووذه الؼاطوودة يف رد  -5

 .اإلطرابات الضعقػة يف إطراب الؼرآن

حوث أهؿقوة الرجوقع لؽتو  الؿعواجؿ فوق  الرجوقع تبقـ لول موـ خوالل الب -6

حقووث إن ، لؽتوو  غريوو  الؼوورآن لؿعرفووة الؿشووفقر مووـ الؿعوواين لؾؿػووردات الؾغقيووة

أصحاب الؿعاجؿ الؾغقية أك ر طـاية بالتـصقص طؾك إشفر مـ الؿعواين يف دٓٓت 

 وأما أصحاب كت  غري  الؼرآن ففؿ دوهنؿ يف العـاية بذلؽ.، الؿػردات

راسووة ققاطوود التػسووقر سووقاء كاكووت ققاطوود تػسووقرية طامووة أم ققاطوود أقوورتح د -7

بحقووث توودرس الؼاطوودة كؿووا يف مووـفج هووذا البحووث مووع ، ترجقحقووة بشووؽؾ مسووتؼؾ

واستؼصواء أم ؾتفوا ، وتطبقؼفؿ يف التػسوقر، آستؼصاء يف تقحقؼ اطتؿاد العؾؿاء طؾقفا

الـشوور يف  وقوود ضووا  حقووز هووذا البحووث طووـ آستؼصوواء لطبقعووة، مووـ كتوو  التػسووقر

وقد يؽقن هذا مـاسوبًا لرسوائؾ ، وإٓ ففق قابؾ لؾتقسع يف إم ؾة، الؿجالت العؾؿقة

 الؿاجستقر والدكتقراه بحس  حجؿ الؼقاطد.

 وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك سقدكا وكبقـا محؿد، واهلل الؿقفؼ
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 المصادر والمراجع

تحؼقوؼ مركوز الدراسوات بؿجؿوع ، لسققصللجالل الديـ ا، اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن .4

 هو4426الطبعة إولك ، الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ

دار الؽت  العؾؿقوة ، تحؼقؼ محؿد طبدالؼادر ططا، أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل .2

 هو.4415الطبعة ال اكقة ، ببقروت

تحؼقوؼ محؿود الصواد  ، لجصواصٕبل بؽر أحؿد بوـ طؾول ا، أحؽام الؼرآن .3

 إحقاء الرتاث بقروت.ط.دار ، قؿحاوي

إحؽووام الؿبـقووة طؾووك ك وورة آسووتعؿال طـوود الػووراء يف ضووقء كتابووف )معوواين  .4

بحووث مـشووقر بؿجؾووة جامعووة الـجوواح ، إطووداد حؿوودي الجبووالل، الؼوورآن(

 م.2115طام ، 49الؿجؾد ، لألبحاث

تحؼقؼ محؿود ، لؿحؿد بـ طؾل الشقكاين، إلك تحؼقؼ طؾؿ إصقل إرشاد الػحقل .5

 هو.4442، ط.ممسسة الؽت  ال ؼافقة بقروت ،سعقد البدري

تحؼقوؼ رموزي ، لؾعوز بـو طبدالسوالم، اإلشارة إلك اإليجواز يف بعوض أكوقاع الؿجواز .6

 هو.4418الطبعة إولك ، دار البشائر اإلسالمقة بقروت، دمشؼقة

الوودكتقر فووايز  راجعووف، لسووققصلجووالل الووديـ اإشووباه والـظووائر يف الـحووق ل .7

م.4986الطبعة إولك ، عربلدار الؽتاب ال، ترجقـل

، دار الؼؾوؿ دمشوؼ، لؾدكتقر محؿد فجوال، اإلصباح شرح آقرتاح لؾسققصل .8

هو.4419الطبعة إولك 

ـ مقسك الشاصبل .9 ـ ، آطتصام ٕبل إسحا  إبراهقؿ ب ـ طبدالرحؿ تحؼقؼ د.محؿد ب

 هو4429الطبعة إولك ، دار ابـ الجقزي، الشؼقر

، تاب كـوز القصوقل إلوك معرفوة إصوقل لؾبوزدويبذيؾ ك، الحـػل أصقل الؽرخل .41

 دون تارييف.، مطبعة جاويد برس بؽراتشل باكستان

، تحؼقووؼ الوودكتقر طبدالحسووقـ الػتؾوول، السووراجٕبوول بؽوور بوـو ، يف الـحووقإصووقل  .44

 م.4988الطبعة ال ال ة ، ممسسة الرسالة ببقروت

الطبعوة ، طالؿ الؽتو ، تحؼقؼ زهقر زاهد، إطراب الؼرآن ٕبل جعػر الـحاس .42

 هو.4415إولك 
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، لؾودكتقر طبودالرحؿـ بوـ صوال  الودهش، إققال الشاذة وأحرها يف التػسقر .43

 هو.4425الطبعة إولك ، سؾسؾة مـشقرات الحؽؿة

ط.الؿؽتبووة ، ٓبووـ هشووام إكصوواري، أوضوو  الؿسووالؽ إلووك ألػقووة ابووـ مالووؽ .44

 .العصرية بقروت

،   الحؼ مـ أصقل التقحقدإي ار الحؼ طؾك الخؾؼ يف رد الخال  إلك الؿذه .45

الطبعة ال اكقة ، ط.دار الؽت  العؾؿقة بقروت، لؿحؿد بـ الؿرتضك ابـ القزير

 هو.4417

تحؼقؼ طبودالؼادر العواين ، البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف لبدر الديـ الزركشل .46

الطبعووة ال اكقووة ، ط.وزارة إوقووا  والشوومون اإلسووالمقة بالؽقيووت، وآخووريـ

 هو.4443

، طـاية صدقل محؿقد جؿقؾ، ٕبل حقان الغركاصل، حقط يف التػسقرالبحر الؿ .47

 هو.4442الطبعة إولك ، ط.دار الػؽر

 الطبعة إولك.، دار طالؿ الػقائد بؿؽة، بدائع الػقائد ٓبـ الؼقؿ .48

تحؼقوؼ طبدالسوتار فوراج ، لؾؿرتضوك الزبقودي، تاج العروس مـو جوقاهر الؼوامقس .49

 هو 4385طام ، بالؽقيتوزارة اإلرشاد وإكباء ، وآخريـ

 ال ال ة.، الدار التقكسقة لؾـشر، التحرير والتـقير ٓبـ طاشقر .21

مطبعة العاين ، لعبدالؾطقػ الربزكجل، التعارض والرتجق  بقـ إدلة الشرطقة .24

 هو.4418الطبعة إولك ، بالعرا 

 الؼاهرة.، دار الشع ، تحؼقؼ البـا، تػسقر ابـ ك قر .22

تحؼقوؼ محؿوقد ، لؿحؿد بـ جرير الطوربي، الؼرآنجامع البقان طـ تلويؾ آي  .23

دار الؿعار  بالؼواهرة. وقود رموزت لفوا بوو ، محؿد شاكر وأحؿد محؿد شاكر

تػسقر الطربي)شاكر( حقث اكتػقت بإم ؾة مـ الجزء الذي حؼؼواه رحؿفؿوا 

 اهلل لؽ رة إم ؾة يف التػسقر.

لؽت  العربقة الؽربى ط.دار ا، تػسقر الؼرآن العظقؿ لسفؾ بـ طبداهلل التسرتي .24

الؼاهرة. ، البابل الحؾبل

تحؼقوؼ ، تػسقر الؼرآن الؽوريؿ ٓبوـ أبول الربقوع طبقوداهلل بوـ أحؿود اإلشوبقؾل .25
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، ط. جامعة اإلمام محؿود بوـ سوعقد اإلسوالمقة، د.صال  بـت راشد آل غـقؿ

 هو4431الطبعة إولك 

 ممسسة إطؾؿل بقروت.، تػسقر الؼؿل .26

 بقروت.، دار الؽت  العؾؿقة، لرازيالتػسقر الؽبقر لؾػخر ا .27

 هو.4394، ط.دار الػؽر ال ال ة، ٕحؿد بـ مصطػك الؿراغل، تػسقر الؿراغل .28

، ط.دار الؿعرفوة، لؿحؿود رشوقد رضوا، تػسقر الؼرآن الحؽقؿ )تػسقر الؿـوار( .29

 الطبعة ال اكقة. .بقروت

 حؼؼوف محؿود، جؿعف محؿود أويوس الـودوي، التػسقر الؼقؿ لؾعالمة ابـ الؼقؿ .31

 بقروت.، ط.دار العؾقم الحدي ة، حامد الػؼل

، ط.دار ابوـ الجوقزي، التػسقر الؾغقي لؾؼرآن الؽريؿ لؾدكتقر مساطد الطقوار .34

هو.4422الطبعة إولك 

، ط.مؽتبوة محؿود طؾول صوبق ، لؾشقيف محؿد طبوده خقور اهلل، تػسقر جزء طؿ .32

 هو.4387الؼاهرة 

، ط.دار الؽت  الحدي وة ،لؾدكتقر محؿد حسقـ الذهبل، التػسقر والؿػسرون .33

هو.4396، الطبعة ال اكقة

، ٕبل محؿد جؿال الديـ اإلسوـقي، التؿفقد يف تخريج الػروع طؾك إصقل .34

 هو.4414الطبعة ال ال ة ، بقروت، ممسسة الرسالة، تحؼقؼ محؿد حسـ هقتق

كتاب يحتقي طؾك تارييف البوابققـ والبفوائققـ ، الحراب يف صدر البفاء والباب .35

ط. مركز جؿعة الؿاجد بدبل ، ػرهؿ وضاللفؿ لؿملػف محؿد فاضؾوإحبات ك

 هو.4417ودار الؿدين بالؼاهرة. الطبعة ال اكقة 

ط. ال ال ة ، تحؼقؼ محؿد طؾل الـجار، ٕبل الػت  ط ؿان بـ جـلالخصائص    .36

 م.4983

تحؼقوؼ د.أحؿود ، لؾسوؿقـ الحؾبول، الدر الؿصقن يف طؾقم الؽتواب الؿؽـوقن .37

 هو.4416الطبعة إولك ، ؿ بدمشؼدار الؼؾ، الخراط

ط. جامعوة ، تحؼقؼ محؿد رشاد سوالؿ، درء تعارض العؼؾ والـؼؾ ٓبـ تقؿقة .38

 هو.4399الطبعة إولك ، اإلمام
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تحؼقوؼ محؿود ، ٓبـو فرحوقن الؿوالؽل، الديباج الؿذه  يف معرفة أطقان الؿذه  .39

  دون تارييف، مطبعة الرتاث بالؼاهرة، إحؿدي أبق الـقر

 دار الرسالة.، لؾؼرايفيف الػؼف  الذخقرة .41

 .م4918الؿطبعة الفـدية ، رسائؾ ابـ سقـا .44

، تحؼقووؼ شووعق  إركوواؤوط، ٓبووـ الؼووقؿ، يف خقوور هوودي العبوواد زاد الؿعوواد .42

 هو.4417الطبعة إولك ، ممسسة الرسالة

 بقروت.، ممسسة الرسالة، الزاهر يف معاين كؾؿات الـاس ٓبـ إكباري .43

ممسسووة الرسووالة ، تحؼقووؼ شووعق  إركوواؤوط، ؾووذهبلسووقر أطووالم الـووبالء ل .44

هو.4414الطبعة ال اكقة ، ببقروت

 هو.4399الطبعة ال اكقة ، بقروت، دار الؿسقرة، شذرات الذه  ٓبـ العؿاد .45

 ، ٓبـ دققؼ العقدشرح اإللؿام بلحاديث إحؽام  .46

، تحؼقووؼ محؿوود الزحقؾوول وكزيووف حؿوواد، شوورح الؽقكوو  الؿـقوور ٓبووـ الـجووار .47

 هو. 4411الطبعة إولك ، ة أم الؼرىط.جامع

شرح تـؼق  الػصقل يف اختصار الؿحصقل يف إصقل لإلموام شوفاب الوديـ  .48

باطتـاء مؽتو  البحوقث والدراسوات يف ، أبل العباس أحؿد بـ إدريس الؼرايف

 هو.4424، دار الػؽر لؾطباطة والـشر

ؾوول بووـ تحؼقووؼ ط، ٓبووـ الؼووقؿ، الصووقاطؼ الؿرسووؾة طؾووك الجفؿقووة والؿعطؾووة .49

 هو.4418الطبعة إولك ، ط.دار العاصؿة بالرياض، محؿد الدخقؾ اهلل

 بقروت.، دار الؽتاب العربل، غري  الحديث ٓبـ قتقبة .51

 بقروت.، دار الؽتاب العربل، الػائؼ يف غري  الحديث لؾزمخشري .54

 بقروت.، ط.طالؿ الؽت ، ٕبل العباس أحؿد بـ إدريس الؼرايف، الػرو  .52

دار ، ضووبط حسووام الووديـ الؼدسوول، ٕبوول هووالل العسووؽريالؾغقيووة الػوورو   .53

 بقروت. ، الؽت  العؾؿقة

دار الـشوور ، لؾوودكتقر مسوواطد بووـ سووؾقؿان الطقووار، فصووقل يف أصووقل التػسووقر .54

 هوو.4443الطبعة إولك ، الدولل

الطبعوة ، دار الؼاسؿ، لحسقـ بـ طؾل الحربل، ققاطد الرتجق  طـد الؿػسريـ .55
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 هو.4447إولك 

، د.محؿد مصوطػك الزحقؾول، لػؼفقة وتطبقؼاهتا يف الؿذاه  إربعةالؼقاطد ا .56

 هو  4427، الطبعة إولك، دمشؼ -دار الػؽر 

، لصوغاينأو بعض موا تػورد بوف أئؿوة الؾغوة لؾحسوـ بوـ محؿود اكتاب الشقارد  .57

، الفقئووة العامووة لشوومون الؿطووابع إمقريووة، مجؿووع الؾغووة العربقووة بالؼوواهرة

 هو.4413

 هو.4448الطبعة إولك ، ط.مؽتبة العبقؽان، يالؽشا  لؾزمخشر .58

، لؽػوقيبول البؼواء أيوقب إ)معجؿ يف الؿصوطؾحات والػورو  الؾغقيوة( الؽؾقات  .59

 هو.4442الطبعة إولك ، بقروت، ط.ممسسة الرسالة
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 بحثالملخص 

تحدث الباحث طـ إمـ كؿقضقع بالغ إهؿقة لؾػرد والجؿاطة، وكان ابتداء 

ات إمـ التل باجتؿاطفا يتحؼؼ إمـ الؿقضقع طـ مػفقم إمـ ودٓلتف: حؿ مؽقك

الشامؾ وفقفا إمـ الديـل والػؽري والحربول وآجتؿواطل وآقتصوادي وغقرهوا: 

ج الباحوث طؾوك أسوالق  الؼورآن يف بقوان أهؿقوة إموـ، ومـفوا ضورب إم ؾوة  حؿ طرَّ

 بالؼرى الػاقدة لألمـ، وكان ٓ بود موـ كصو  إدلوة الؼرآكقوة يف التحوذير موـ طؼقبوة

 سؾ  إمـ واستبدالف بالخق .

حووؿ شوورع الباحووث يف بقووان أسووباب تحؼقووؼ إمووـ وحؿراتووف ومووا شوورطف اهلل مووـ 

 التشريعات الحافظة لألمـ وفقفا الحدود ومراطاة حؼ القٓة والرطاة.

 

 أما الثمرات فأهمها:

 حصقل آستؼرار الـػسل لؾػرد والجؿاطة وكؿق الؿجتؿعات وتؼدمفا.

 

 وأخيرًا:

فؼدان إمـ وآحاره، وفقفا الغؾق وكجقم الـػا  وحصقل الػرقة والتـازع  أسباب 

 وغقرها.

 

 الكلمات المفتاحية:

 وصـ –خق   –بؾدان  –أمـ 

 

*               *               * 



 رياض بن دؿد ادسقؿريد.  أ.دراسة موضوعقة                                                –أمن البؾدان من خ ل الؼرآن 

 
115 

 مقدمةال

  ،الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل أما بعد

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤچ : تعالك  ال اهللتحصك ق كعؿ اهلل طؾك طباده ٓ تعد وٓ فننَّ 

 48: الـحؾ چ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ

 ی ی ىئ ىئچ : ،قوال اهلل تعوالكوحوده ٓ يفبفوا غقره و سوبحاكفو فا مـ طـده كؿا أكَّ  

كعؿة إمـو التول : ومـ أطظؿ الـعؿ 53: الـحؾچ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ یجئ ی

 .وٓ سعادة لـػس إٓ بف،وٓ صؿلكقـة لؼؾ ،ٓ هـاء بعقش

 ٿ ٿ ٿچ: تعوالك  و قوال اهلل طؾقوف السوالمو مـ دطقة الخؾقوؾ ولذا كان إ

 35: إبراهقؿ چڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

بوالد مصور بعود  احوقـ قودم يوفيقسػ بـ يعؼقب و طؾقفؿا السوالم و لقالدوبشارة

 صقل فرا !

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ : تعوووالك  قوووال اهلل

99: يقسػ چ ڈ ڈ ڎ

وٓ سووقؿا الؿـطؼووة التوول  ،فدها طالؿـووا آسووالملإوضوواع الراهـووة التوول يشوو إنّ 

تسوتدطل ضورورة الدراسوة الجوادة ،والبحوث :تجاور بالدكوا طؾوك وجوف الخصوقص 

والحوروب الداخؾقوة التول ،السريع طـ الؿخرج أمـ مـ هوذه التوداطقات السقاسوقة

وٓسووقؿا مووع كشوولة التؽووتالت وإحووزاب الؿسووؾحة التوول ،أكؾووت إخضوور والقووابس

 ،مـفا طـ اسرتاتقجقات شاذة هتد  إلك الـقؾ مـ ك قر مـ البؾودان أمـوة أفص  ك قر

 .ورؤى مقغؾة يف الغؾق وآكحرا  وبصحبة قـاطات ،تحت مربرات شتك

أدام  –كعؿة إمـ يف البالد التل كشفدها كحـ يف الؿؿؾؽة العربقة السوعقدية  وإنَّ 

والتول مازلـوا كتؼؾو  ،ج وغقرهواأو يف الدول الشؼقؼة كودول الخؾوق –اهلل طزها وأمـفا 

بؼواء وكبوذل لال،هل كعؿوة جوديرة بولن كحوافظ طؾقفوا -وهلل الحؿد-بـعؿفا مـذ طؼقد 

متوك اضوطرب يف أرض طسور  حبوؾ إموـ غال ورخقص ، فننّ  طؾقفا واستدامتفا كّؾ 

 .والسػقل أسفؾ مـ آرتؼاء،الفدم أسرع مـ البـاء ذلؽ أنَّ  ،إطادتف حاكقة

اولة موـ الباحوث إلوك التـقيوف بلهؿقوة كعؿوة إموـ يف الوبالد ويف هذا البحث مح
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وتحوذير أبـواء الؿجتؿوع موـ آسوتجابة ،ولػت آكظار بجديوة كحوق الحػواظ طؾقفوا،

 وصواكعل الػوتـ الؿرتبصوقـ بولمـفؿ وبالدهوؿ كوّؾ ،ومرجػل أفا ،لـعقؼ إصقات

واهلل ، خادطووة وأمووانٍ  ،وكووالم معسووقل ،وبحجووج واهقووة ،زائػووة ىتحووت دطوواو ،سووقء

وأن يجـبـا الػوتـ موا ضفور مـفوا وموا بطوـ، ، الؿسمول أن يجعؾ طؿؾـا خالصا لقجفف

 ،وأن يصووؾ  أحووقال بووالد الؿسووؾؿقـ كؾفوواووحوودتـا، وأن يووديؿ طؾقـووا أمــووا وققادتـووا

د كريؿ وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك محؿد وآلف اويبسط إمـ والرخاء طؾك الجؿقع إكف جق

 .وصحبف

 : أهمية الموضوع

 : تؾخقص أهؿقة الؿقضقع مـ خالل الـؼاط التالقةيؿؽـ 

أشد حاجات إفراد والؿجتؿعات ضورورة،وٓ مـ إمـ  ٓ يرتاب أحد أنّ /4

يؿؽـ لبشر أن يستؾذ بطعام أو شراب،أو يفـل بؿال أو جاه أو ولد مادام فاقودًا لألموـ 

 .تحقط بف الؿؽاره وتحػف إهقال

ا،وتختووؾ طقامووؾ السووقطرة طؾووك حووقـ يضووطرب كظووام إمووـ يف مجتؿووع م/2 

حالووة مووـ الػقضووك سووتؽقن هوول السووائدة يف صووباح الـوواس  تصوورفات الـوواس ، فووننّ 

ومسائفؿ،وستؽقن إكػس وإمقال وإطراض هنبًا مباحًا لؽؾ ذي كزطة طدواكقوة 

 .قادرة طؾك البطش وآكتؼام

الوة تارييف البؾدان طرب الؼورون ، ُيجؾ ول الصوقرة واضوحة وهول تعؽوس ح إنّ /3

وسػؽ الدماء واكتفاب إمقال وهتؽ إطوراض،حقـ تؼقضوت مـظقموة  ،الػقضك

 .إمـ: فلصبحت الغؾبة لألققى وإضؾؿ وإفسؼ

يف الووووبالد الؿجوووواورة مشوووواهد حقووووة ٓضووووطراب /يف طصووووركا الحاضوووورو4

إمـ،وتغقل العصابات العدواكقة،وسػؽ الدماء بلرخص إحؿان،وسوؾ  إموقال 

 لقؾ أو هنار! متك سـحت فرصة مـ

حقـ كان إمـ ضرورة مـ ضروريات الحقاة الؿجتؿعقوة اموتـ اهلل بوف طؾوك /5 

 4: قوووريش چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ : تعوووالك  فؼوووال قوووريش

 يف فورتة موـ الوزمـ حالوة موـ الشوتات والػرقوة، الؿجتؿع الؼرشلساد وذلؽ بعد أن 

ٕرواح وإطوراض وآقتتال وآحرتاب دامت حؼبًا طديدة موـ الزموان ، فوذهبت ا
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 .يؼبؾفا ذو طؼؾ رشقدأو أسباب ذات بال، وإمقال دون دواع 

خوالل بعوادة آقتتوال شباع الغرور وطودم آابؾ كاكت الحروب أحقاكًا لؿجرد 

 التل ألػقها طؾك حد 

 : ققل الشاطر

 إذا لؿ كجد إٓ أخاكا ** ويقمًا طؾك بؽٍر أخقـا

ٕسباب هل أتػف مـ كؾ والغرباء ، وحرب داحس( 2)فؼامت حرب البسقس

ر يف الذهـ.   ُمتصقَّ

 : سباب اختيار الموضوعأ

 : ويؿؽـ تؾخقص أسباب اختقار هذا الؿقضقع بؿا يؾل

وبقان أهؿقتفا وطظؿ حاجة الـاس  محاولة تسؾقط الضقء طؾك قضقة إمـ، -4

 .وإسباب الؽػقؾة بتحؼؼ إمـ يف البؾدان ،إلقفا

، وأسوباب فشوق الخوق  يف السوعل الوك تحؼقوؼ بحوث م -2 مصوؾ يف كوقاقض إمـو

وما يرتت  طؾوك  البؾدان،وفض  مخططات أدطقاء آصالح السقاسل طرب قـطرة آرهاب،

 .ذلؽ مـ تؽػقر الؿجتؿعات ومؿارسة العـػ

ـ مؿا يستدطل تحديد مػفقم إمـ  -3 ـ لدى الؽ قري وجقد خؾط سائد يف مػفقم إم

 ويتحرر محؾ الـزاع.الصحق  ومؽقكاتف حتك يزول الؾبس 

محاولووة تحؼقووؼ إضووافة جديوودة لؾؿؽتبووة الؼرآكقووة مووـ خووالل هووذا البحووث   -4

الؿتخصووص بوولمـ البؾوودان ، واإلفووادة مووـ التقجقفووات والؼقاطوود الؼرآكقووة ٓحووراء 

 .الؿقضقع

ضرورة ققام أهؾ الؼرآن والؿتخصصقـ يف الدراسات الؼرآكقة بقاجبفؿ تجاه  -5

الػتـ،وتتوابع إحوداث، وتغقور مجريوات إموقر أمتفؿ وديـفؿ، ٓسقؿا طـود ضفوقر 

 .إقؾقؿقًا وطالؿقًا

                                                 
 4/414شرح ديقان الحؿاسة لؾؿرزوقل  –البقت لشاطر مـ بـل تغؾ  ( )

معركة بقـ بؽر وتغؾ  استؿرت أربعقـ سـة بسب  قتؾ كؾق  بـ ربقعة كاقوة يؼوال لفوا البسوقس ، يـظور: ( )

 . 4، دار الساقل جقاد طؾل ، ط 8/86ٓسالم الؿػصؾ يف تارييف العرب قبؾ ا

 4184/ 8حرب قامت بقـ طبس وذبقان ، بسب  سبا  بقـ كاقتقـ يـظر: الؿػصؾ يف تارييف العرب ( )
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وجقد خؾؾ لدى الؽ قريـ يف بعض الؿػاهقؿ العؼدية والؿـفجقة :مّؿوا أدى   -6

إلك كشقء الغؾق وتؽػقر الؿجتؿعات: مؿا يستدطل إزالة الشبف وتػـقودها ، وتصوحق  

 .الؿػاهقؿ وتصقيبفا

رة الؼالقؾ وهتققج العامة مّؿا يتطؾ  سعل إطداء إلك تؼقيض إمـ ، وإحا  -7

 فض  مخططاهتؿ وكشػ مممراهتؿ حتك ٓ يـػؾت الزمام، ويبؾك الخطام.

 : الدراسات السابقة

/ إموـ يف ضوقء الؼورآن الؽوريؿ، رسوالة دكتوقراه لؾباحوث طوقض الشوفري، 4

 كققشت يف جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة.

إمـ الػؽري ، دراسوة مقضوقطقة ، الباحوث  /مـفج الؼرآن الؽريؿ يف تحؼقؼ2

 إردن. -إربد -كذير كبقؾ الشرايري، جامعة القرمقك

/ الؼرآن وإمـ الـػسل ، أ.د ففد طبد الرحؿـ الرومل، بحث مؼدم لؾؿؾتؼك 3

 - 48 -45العؾؿووول الرابوووع لؾفقئوووة العالؿقوووة لتحػوووقظ الؼووورآن الؽوووريؿ يف الؽقيوووت 

 .هو4428

يؿ يف تحؼقووؼ إمووـ الػؽووري، د/ دهووان محؿوود طبووده / وسووائؾ الؼوورآن الؽوور4

 .94طقض ، مجؾة البحقث اإلسالمقة طدد 

/ آكحرا  الػؽري وأحره يف إمـ يف ضقء الؼرآن الؽوريؿ، د/ طبود الحؿقود 5

 .44بـ طبد الرحؿـ السحقباين، مجؾة العدل 

، / مـفج الؼرآن الؽريؿ يف تحؼقوؼ إموـ آقتصوادي ، الباحوث معوـ الؼضواة6

 جامعة القرمقك ، إردن.

 : منهج البحث

 سلسؾؽ و بنذن اهلل و مـفج البحث القصػل آستؼرائل.

 : خطة البحث

 .الؿؼدمة

 .ودٓلتفمػفقم إمـ : الؿبحث إول

 .تعريػ إمـ لغة واصطالحا: الؿطؾ  إول 

 .أققال الؿػسريـ يف مػفقم إمـ: الؿطؾ  ال اين 
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 .إمـمؽقكات : الؿطؾ  ال الث 

 أسالق  الؼرآن يف بقان أهؿقة إمـ.: الؿبحث ال اين

 امتـان اهلل طؾك أهؾ مؽة بإمـ.: الؿطؾ  آول

 ضرب الؿ ؾ بالؼرى التل فؼدت إمـ.: الؿطؾ  ال اين

 قرية لؿ يعقـفا الؼرآن. -4

 مؿوؾؽوة سووووووووووووبل. -2

 التحذير مـ طؼقبة سؾ  إمـ.: الؿطؾ  ال الث

 دطقة الخؾقؾ وبشارة يقسػ طؾقفؿا السالم.: الرابع الؿطؾ  

  وحؿراتفأسباب تحؼقؼ إمـ : الؿبحث ال الث

 وكػل الشرك. تحؼقؼ العبقدية الخالصة هلل: الؿطؾ  إول

 سـ التشريعات الحافظة لألمـ. : الؿطؾ  ال اين

 .وحدة الصػ والؽؾؿة وكبذ التـازع: الؿطؾ  ال الث

 .حؼ ولل إمر وحؼ رطقتفمراطاة : الؿطؾ  الرابع

 .التعاون بقـ أبـاء الؿجتؿع لتحؼقؼ إمـ واستتابف: الؿطؾ  الخامس 

 إمر بالؿعرو  والـفل طـ الؿـؽر.: لؿطؾ  السادسا

 أسباب فؼد إمـ وآحاره: الؿبحث الرابع 

 .الغؾق: الؿطؾ  إول

 .الـػا : الؿطؾ  ال اين

 .التـازع وآختال : الؿطؾ  ال الث

 .راجقػالشائعات وإ: ؿطؾ  الرابعال

 .خالققةاكتشار الؿبادئ الفدامة وتصدع الؿـظقمة إ: الؿطؾ  الخامس 

 .اقصاء الشريعة وتعطقؾ الحدود: الؿطؾ  السادس

 .كػر الـعؿة واكتشار الؿعاصل: الؿطؾ  السابع

 .ودٓلتفمػفقم إمـ : الؿبحث إول

 

*               *               * 
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 .تعريف األمن لغة واصطالحا: لمطلب األولا

 : األمن في اللغة: أواًل

صؿلكقـوة الوـػس وزوال الخوق  ، وإموـ وإماكوة : أصؾ إموـ» قال الراغ  

وإمووان يف إصووؾ مصووادر ، ويجعووؾ إمووان تووارة اسووؿًا لؾحالووة التوول يؽووقن طؾقفووا 

 ٿچ : تعوالك  ، كحوق ققلوفاإلكسان يف إمـ ، وتارة اسؿًا لؿا يممـ طؾقف اإلكسوان 

أي مووا 27: إكػووال چڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

«ائتؿـتؿ طؾقف

 : األمن في االصطالح: ثانيًا

 ، هق ققل معظؿ الؿػسريـ خال  الخق : إمـ

طدم تققع مؽروه يف الزمان أيت: الجرجاين محؿد بـ طؾلفف وطرَّ 

ان الـػس وراحوة البوال واكتػواء الخوق  حالة اصؿئـ: وإمـ : وقال ابـ طاشقر

وهوق يجؿوع جؿقوع إحوقال الصوالحة لإلكسوان موـ الصوحة ، مـ كؾ ما يخوا  مـوف

 والرز  وكحق ذلؽ

وحؿة طالقة وحقؼة بوقـ الؿعـوك الؾغوقي وآصوطالحل لألموـ وجوامع موا : قؾت

آموـ  بقـفؿا أكف زوال الخق  والشعقر بالسؽقـة وآصؿئـان ولوذا يؿؽوـ أن يعور 

 : بلكف

 .(شعقر يـتاب صاحبف : فال يخا  مـ مؽروه)

*               *               * 

                                                 
 (43/24واكظر: لسان العرب: )أمـ  91الؿػردات ص( )

 ، يـظر طؾوك أك ر الؿػسريـ طؾك أن إمـ ضد الخق (87/  3) شاكر ت البقان جامع=  الطربي تػسقر(2)

  5/313، مػاتق  الغق   3/444، الؿحرر القجقز  4/499سبقؾ الؿ ال: الؽشا  

  (37: ص) التعريػات(3)

  (55/  43) والتـقير التحرير()
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 مكونات األمن: ثانيالمطلب ال

لمـ الـاس طؾك أرواحفوؿ أو كإمـ يف جاك  واحد مـ مـاحل الحقاة  ٓيؼتصر

ففوق  ،، ذلؽ أن اإلكسان بحاجة إلك إمـ يف كؾ جقاك  حقاتف فحس  أمقالفؿ م الً 

 :سعادة الدكقا وكعقؿ أخرة أهؿ مفؿات الحقاة وفقف: قبحاجة إلك إمـ العؼدي وه

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : تعوووالك  كؿوووا قوووال اهلل

فنذا تحؼؼت  ،أولئؽ لفؿ إمـ .أي لؿ يخالطقا تقحقدهؿ بشرك 82: إكعام چ ڀ

لعؼدي تحؼؼت لفوؿ امـ وهق ما يسؿك بإ ،لفؿ العؼقدة الصافقة والتقحقد الخالص

 وإمـ التام طـد لؼاء اهلل تعالك ومقافاة الحساب ،الـجاة يف أخرة

ة الـوواس إمووـ آقتصووادي أو الؿعقشوول الووذي فقووف قووقام حقووا هـوواك وكووذلؽ

 وبؼاؤهؿ.

وهول  ،كؿا أن هـاك إمـ السقاسول موـ خوالل طالقوة الدولوة بالودول إخورى

كوّؾ الؿخواصر موـ  الدولوةتحؼقؼ أمـ  ل القسع يفبذ لقة ولل إمر الذي يؾزمفمومس

 الؿحدقة هبا.

لحؿاية الدولة وأبـائفوا موـ  :بـاء الؼدرات العسؽرية الؼادرة طؾك الردعوكذلؽ 

 يستفد  كقان الدولة وأمـفا. أي هتديد خارجل

جعؾ الجفاد فرض طقـ طؾوك كوؾ موـ اسوتـػره اإلموام إطظوؿ كؿوا صو  لذا و 

استـػرتؿ فاكػروا( وإذا)  الحديث الشريػبذلؽ 

 .األمن الديني: أواًل

 ،وإقامة شعائر ديـوف بؽوؾ صؿلكقـوة ويسور ربف الؿرء وتؿؽـف مـ طبادة إن اصؿئـان

 .وركائزهإمـ مؽقكات هق أهؿ 

وقد طاش الؿسؾؿقن يف الػورتة الؿؽقوة يف خوق  شوديد أطجوزهؿ طوـ مؿارسوة 

                                                 
 (294/ 3) سالمة ت ،ك قر ابـ تػسقريـظر: ( 4)

الحوج  ابكتو(، مسوؾؿ 4834( بورقؿ )بؿؽوة الؼتوال يحوؾ ٓ باب/الصقد  جزاء كتابصحق  البخاري )()

( موـ 4353بورقؿ ) الودوام طؾوك لؿـشود ولؼطتفوا، إٓ وشوجرها وخالهوا وصقدها مؽة تحريؿ باب/

 حديث ابـ طباس و رضل اهلل طـفؿا و
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ويجتؿعقن لؿدارسة العؾؿ  ،رآن سراً الؼ ويؼرؤون ،فؽاكقا يصؾقن خػقة :شعائر ديـفؿ

 .خؾسة

شورع صوالة ولوؿ تُ  طقودولوؿ تػورض صوالة  ،ؿوع وٓ جؿاطواتولؿ يؽـ حؿوة ُج 

 .استسؼاء وٓ كسق 

وهل سـة ماضقة يف  خشقة بطش السادة والؿأل،وكان الؽ قرون يخػقن إيؿاهنؿ 

 ف وإيؿاكفطؼقدت ؽتؿي كٌؾ كان كؿا يف قصة مممـ آل فرطقن وغقره حقـ  غابرة،إمؿ ال

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ: تعالك  قال اهلل

 ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 28: غافر چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک

إلوك  إوائوؾ دفع بالؿسوؾؿقـالذي الخق  الشديد والعـت الؿستؿر  وهق ذات

 .الفجرة إلك أرض الحبشة إبؼاء طؾك ديـفؿ وحػظًا ٕرواحفؿ

الحود  أدائفواضوطفدة موـ طـواء يف سوبقؾ ى ما تعاكقوف إقؾقوات الؿُ ويف طصركا كر

حؼوققفؿ، وُتـتفو   ، ويػتـ الؽ قرون طـ ديـفؿ، وُتصادرإدكك مـ الشعائر التعبدية

مؿوا  أمقالفؿ، وُيؿارس ضد بعضفؿ أقسك أكقاع آبتزاز والتـؽقؾ والظؾؿ والطغقان:

 . وحؼف طؾك القجف الؿطؾقبيف البؾدان لؾؼقام بػرائض اهلل إمـيمكد أهؿقة 

 يؼطع فقايف الجزيرة مـ شرقفا الوك غرهبوا، الك الـبل  لؼد جاء وفد طبد الؼقس

متشوقفا الوك مؼابؾوة سوقد إكوام:  مغتـؿًا فرصة الشفر الحرام لقلمـ مـ صوقلة الؾئوام

 كـوت: قوال، جؿرة أبل طـل الصحقحقـ فػ لقتعؾؿ أصقل الديـ وفروض العبادات.

 موـ سوفؿا لؽ أجعؾ حتك طـدي أقؿ: فؼال سريره طؾك يجؾسـل طباس ـاب مع أقعد

 موـ: قوال  الـبول أتوقا لؿوا الؼوقس طبود وفود إنّ : قوال حوؿ، شفريـ معف فلقؿت مالل

 وٓ خزايوا غقور، بالقفود أو، بوالؼقم مرحبوا: قوال ربقعوة: قالقا القفد؟ مـ أو - الؼقم؟

 وبقـؽ وبقــا، الحرام الشفر يف إٓ كلتقؽ أن كستطقع ٓ إكا اهلل رسقل يا: فؼالقا، كدامك

، الجـوة بوف وكودخؾ، وراءكوا موـ بوف كخورب، فصؾ بلمر فؿركا، مضر كػار مـ الحل هذا

، وحوده بواهلل باإليؿوان: أمرهؿ، أربع طـ وهناهؿ، بلربع فلمرهؿ: إشربة طـ وسللقه

 إٓ إلوف ٓ أن ادةشف: قال، أطؾؿ ورسقلف اهلل: قالقا وحده باهلل اإليؿان ما أتدرون: قال

 تعطوقا وأن، رمضوان وصوقام، الزكاة وإيتاء، الصالة وإقام، اهلل رسقل اً محؿد وأن اهلل
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 وربؿوا، والؿزفوت والـؼقور والدباء الحـتؿ طـ: أربع طـ وهناهؿ .الخؿس الؿغـؿ مـ

وراءكؿ مـ هبـ وأخربوا احػظقهـ: وقال «الؿؼقر»: قال

رغؿ أهنؿ بلمس الحاجوة إلوك  ،يف صؾ  العؾؿ لؼد كان الخق  ماكعًا مـ الرحؾة

وغقرها:فؾؿووا سووـحت فرصووة الشووفر تعؾووؿ أصووقل الووديـ مووـ التقحقوود والصووالة 

الحرام،قدم القفد الك الؿديـة طؾك طجؾ:لقظػر بعؾوؿ كبوقي يـتػوع بوف قبوؾ ان يحوقل 

بقـفؿ وبقـف أطوداؤهؿ موـ ُمضور ويحرموقهنؿ موـ أهوؿ حاجقواهتؿ يف الحقواة موـ طؾوؿ 

 وطبادة.

أول أولقيات  كان الؿسجد ،واستت  إمـ ،وحقـ حصؾت الفجرة إلك الؿديـة

لقـعؿ الـاس بلداء العبادة ومؿارسة شوعائر ديوـفؿ بعقودًا طوـ غطرسوة قوريش  الـبل 

 وجربوهتا!

 : األمن الفكري: ثانيًا

العوووووالؿ الؿعاصووووور مقجوووووف موووووـ إفؽوووووار الفداموووووة،والؿـاهج  دلؼووووود سوووووا

التول ُيوذكل أوارهوا، ويشوعؾ فتقؾفوا دول ومـظؿوات،  والتقجفات الؿشوبقهة،الضالة

 -تعوالك– وأحزاب، وفر  ٓ يعؾوؿ قودرها وٓ يحوقط بؿخططاهتوا وممامراهتوا إٓ اهلل

وزيـوت  ،وقد استفدفت ك قر مـ تؾؽ إفؽار والؿـاهج والتقجفات أبـاء الؿسوؾؿقـ

وأحوزاب والتحوزب يف جؿعقوات  ،والخروج طؾك أولقاء أموقرهؿ،لفؿ التـؽر لديـفؿ

وحجوج واهقوة حتوك أصوبحت ك قور موـ مجتؿعوات ،ضالة مضؾة تحت دطاوى شتك

 الؿسؾؿقـ شقعًا وأحزابًا، كؾ حزب بؿا لديفؿ فرحقن.

والحؽوووؿ بجاهؾقوووة  ،والتسووواهؾ بووودماء الؿسوووؾؿقـ ،وضفووورت ضووواهرة التؽػقووور

والدطقات الؿتتالقة إلك التغققر الؼسري حتك اشتعؾت بوالد الؿسوؾؿقـ  ،الؿجتؿعات

 واستشرت محـًا. فتـًا

والؿجتؿوع  ،ومـ هـاك كاكت الحاجوة جودُّ ماسوة إلوك تحصوقـ الشوباب خاصوة

                                                 
اإليؿوان  كتاب( وصحق  مسؾؿ 4368( برقؿ )الؼقس طبد وفد باب/الؿغازي  كتابصحق  البخاري )(4)

( موـ حوديث ابوـ طبواس و 47بورقؿ ) إلقوف والدطاء الديـ، ورسقلف، وشرائع باهلل باإليؿان إمر باب/

 رضل اهلل طـفؿا و
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والؿـواهج ،جحوقؿ إفؽوار الفداموةمـ ويحػظف ،طامة بؿا يحؼؼ إمـ الػؽري التام

وتـووقير مداركووف  ،ومووـفج السووؾػ الصووال  ،وذلووؽ بتؾؼقـووف العؼقوودة الصووافقة ،الضووالة

هدا  الؿلمقلة متك تظافرت الجفقد بنذن اهلل إبالؽتاب والسـة الشريػة ،وستحؼؼ 

 .وتعاون الجؿقع رطاة ورطقة، ساسة ومسقسقـ

 : األمن الحربي: ثالثًا

ٓ يحورتم وٓ  ،طوالؿ القوقم بولنّ : فوال يسوعـا إٓ أن كؼوقل العصورإذا تحدحـا بؾغوة 

يفاب إٓ إققياء ، ولذا حرصوت ك قور موـ الودول طؾوك بـواء ققاهتوا الحربقوة بشوؽؾ 

 .حتك ٓ تؽقن يف يقم مـ إيام لؼؿة سائغة بقـ أكقاب الؼقى العالؿقة ،ٓفت

وقوود أكػؼووت تؾووؽ الوودول الؿبووالغ الطائؾووة لبـوواء جققشووفا وإطووداد آلووة الحوورب 

وطؼوالً  لتؽقن رادطة لؽؾ إطداء الؿرتبصقـ هبا،وكان مـ القاج  شرطًا :الؿطقرة

وتوقفقر ،وإطوداد الجقوقش الؿدربوة،ةأن يبادر الؿسؾؿقن إلك تولمقـ الجبفوات الؼتالقو

ًٓ لؼقلووفإقؾقؿقووة لؿقاجفووة التحووديات العالؿقووة والتفديوودات آ:السووالح الػاطؾ  مت ووا

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ : تعوووووووووووووووووووالك 

  61: إكػال چې

 بؿعـوك أكوف ٓبودَّ  ،حدودًا دون آستطاطة وسقا  أية الؽريؿةٓ يجعؾ لإلطداد

والؼوادرة طؾوك حسوؿ الؿعوارك ،تجفقوز الؼوقى الرادطوة يف سوبقؾ مؿؽوـ مـ بذل كوّؾ 

 .لؿصؾحة الؿسؾؿقـ

وٓ يؼتصر إمر طؾك مجرد آطداد الؿادي مـ سالح وطتواد وجـقد،بوؾ ٓ بود 

مووـ تػؼوود الجـوود أكػسووفؿ،ومدى قوودرهتؿ طؾووك إداء الػاطووؾ يف الؿعركة:فقسووتبعد 

ل والؿرجػ وكحقهؿا لتػادي أحار السؾبقة التل ق د توـجؿ طوـ وجوقد أم وال الُؿخذ 

 همٓء!

أن يتصوػ  الجوقش وموـ فقوف:  ): -وهوق يوذكر مفوام السوؾطان-قوال الؿواوردي 

طؾوقفؿ  أو طقـوًا، لقخرج مـفؿ مـ كان فقف تخوذيؾ لؾؿجاهوديـ وإرجوا  لؾؿسوؾؿقـ

 .(لؾؿشركقـ

                                                 
 (: 74/  4) لؾؿاوردي السؾطاكقة إحؽام()
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 :وبؼدر موا يتؽوقن لودى البؾود الؿسوؾؿ موـ الؼوقة الحربقوة التول ترهو  إطوداء 

 .فال يخشقن صقلة صائؾ أو بغل ضالؿ جبار ،بـاء الؿجتؿعأمـ ٕ العقش حؼؼيت

وذلوؽ بولن ، ففق مـ أهؿ إمقر، وأما اطتـاء اإلمام بسد ال غقروقال الجقيـل ) 

ومسووتـؼعات ، ويسووتذخر لفووا بووذخائر إصعؿووة، يحصووـ أسوواس الحصووقن والؼووالع

وآٓت الصود ، لعتادوإطداد إسؾحة وا، وضروب القحائؼ، واحتػار الخـاد ، الؿقاه

أو ، ويرت  يف كؾ حغر مـ الرجال ما يؾقؼ بف. وٓ يـبغل أن يؽ وروا فقجقطوقا، والدفع

 يؼؾقا فقضقعقا.

هؾف بالودفاع إلوك أن أ ٓستؼؾ، والؿعترب يف كؾ حغر أن يؽقن بحقث لق أتاه جقش

 جـوداً أو مـ يؾقف مـ أمراء اإلسالم. وإن رأى أن يرتو  يف كاحقوة ، يبؾغ خربهؿ اإلمام

، ويشوـقن الغوارات طؾوك أصورا  ديوار الؽػوار، يسوتؼؾقن بالودفع لوق قصودوا ضخؿًا

 .(وإقرب إلك تحصقؾ الغرض، فقؼدم مـ ذلؽ ما يراه إصقب وإصؾ 

وقد رأيـا كقػ مارست ك قر مـ الدول كؾ أكقاع آستػزاز والقصاية طؾك دول 

 .مجاورة لفا كظرًا لػار  الؿقزان الحربل بقـفا

طوداد اموـ  –طؾقوف السوالم  –كقػ استطاع كبقف سوؾقؿان  –تعالك  –ولؼد ذكر اهلل 

 .وتعبقد الـاس لرب العالؿقـ ،جـقد قادريـ طؾك قفر أطتك الؼقى الؿعادية

 :بؿا طؾقوف مؿؾؽوة سوبل موـ الشورك والقحـقوة –طؾقف السالم  –فحقـ طؾؿ سؾقؿان 

 ٿ ٿچ : تعوالك  قال اهلل صارمة،وطزيؿتف ال ؿؼقلتف الؿفقبةب هدهده إمقـ أرسؾ

رغؿ أن مؾؽة سوبل  37: الـؿؾ چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ې ې ې ې ۉچ : تعالك  قال اهللكاكت تؿؾؽ مـ الجقش والعتاد مآ يستفان بف 

  33: الـؿؾ چ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 : األمن االجتماعي: رابعًا

الؿـغصوووات  ويعـووول إموووـ آجتؿووواطل أن يووولمـ أفوووراد الؿجتؿوووع موووـ كوووؾ

سقاء يف موآكؾفؿ أو مشوارهبؿ أو  ،والؿؽدرات التل تحقل بقـفؿ وبقـ الشعقر بإمـ

                                                 
طبد الؿؾؽ بـ طبود اهلل بوـ يقسوػ بوـ محؿود الجوقيـل، أبوق (: 244/  4) الظؾؿ التقاث يف إمؿ غقاث ()

 هو4414الطبعة: ال اكقة،  الـاشر: مؽتبة إمام الحرمقـ الؿعالل، الؿحؼؼ: طبد العظقؿ الدي 
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 .أو تحصقؾ حاجاهتؿ الحقاتقة وحاجات أسرهؿ وأوٓدهؿ ،مساكـفؿ

ولووذا فوونن وجووقد فئووام مووـ الؿجتؿووع غقوور قووادرة طؾووك تحؼقووؼ متطؾبووات الحقوواة 

ٓسوقؿا حوقـ تشوعر بولن موـ  ،يعود قـابوؾ مقققتوة هتودد إموـ يف الؿجتؿوع :الؽريؿة

تتؿتووع بلكؿوواط معقشووقة  -سووقاء يف ذات الؿجتؿووع أو يف مجتؿعووات مشوواهبة -حقلفووا 

مؿووا يزيوود مووـ أحؼادهووا طؾووك الؿجتؿووع وربؿووا سووعت الووك آكتؼووام طوورب كشوور  :طالقووة

 .أو إحارة الؼالقؾ والػتـ ،الػقضك

يؿة لؽؾ فئات الؽر مـ الحقاةدكك ولذا كان مـ القاج  الؿتحتؿ تلمقـ الحد إ

وإيجاد محاضـ لؾشباب والػتقات تحتقي  ،والؼضاء طؾك البطالة والػراغ،الؿجتؿع 

وتـؿول  ،وترفع مسوتقى الوقطل السوؾقكل ،طؾك برامج تقجقفقة تحؼؼ القازع الديـل

 ،خالقل اإليجوابل ، وتحصوـ الجؿقوع ضود إفؽوار السوؾقكقة الؿـحرفوةالجاك  إ

 .كتؿاءات الحزبقة الضالةوآ

ٓحتقاء كؾ فئوات  :يجابقةإأك ر  ٓبد مـ ققام الجفات الرسؿقة الؿعـقة بؿؿارسة دورٍ و

طووداد مووا يـاسووبف موـو الووربامج والخطووط التوول تجعؾووف مؽسووبًا او –بحسووبف  ٌؾ ُكوو –الؿجتؿووع 

 .ٓ طبئًا طؾقف ومصدرًا لخقفف ،لؾؿجتؿع وأمـف

لح  واإلخاء وقد تقالت التقجقفات الؼرآكقة داطقة إلك الحػاظ طؾك طـاصر ا

وما  ،وتجػقػ مصادر الؽراهقة والعداء بقـ أبـاء إمة القاحدة ،بقـ أفراد الؿجتؿع

واإلخقة آيؿاكقة فػل الؼرآن الؽريؿ  ،ذلؽ إٓ تقكقدًا طؾك أهؿقة الؾحؿة آجتؿاطقة

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىچ: تعالك  قال اهلل

 خت حت جتيب ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ىئ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 44: الحجرات چ مث جث يت ىت مت

  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ

 42: لحجراتا چ ڄ ڄ ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤڤ

 ٴۇ ۈچ : تعوالك  قوال اهلل وفقف كذلؽ الدطقة الك آصالح بقـ الؿممـقـ،

: تعووووالك  وقووووال 41: الحجوووورات چ ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ

 ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ
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 43: الحجرات چ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ،ففذه التقجقفات الؼرآكقة الؿاكعة مـ السخرية وضـ السقء والعصوبقة الجاهؾقوة

 ئوذٍ دلتختػول طـ :إكؿا هتد  لتحؼقؼ صقر التآخل والقئام والوقد بوقـ أفوراد الؿجتؿوع

وذهبوت  ،إمـ وساد الخوق  ابغ :جدتالتل متك وُ  ،إحؼاد وال ارات والؼالقؾ

 .الطؿلكقـة وأقبؾ الؼؾؼ واهلل الؿستعان

ـا يف تشريع الزكاة ـ  ،وكذلؽ لق تلمؾ وكقػ أوج  اهلل طؾك ذوي القسار صدقة تمخذ م

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈچقال تعالك:  كؿاأمقالفؿ فرتد يف فؼرائفؿ 

 ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

ـا : 7: الحشر چے ے ھ ھ ھھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ أن ـم لرأي

حتك :وتحؼقؼ كػايتفؿ مـ العقش الؽريؿ،طػا  الػؼراءا: ؽؿ فرضقة الزكاةأضفر حِ 

يف حقـ يبؼك الػؼراء فاغري  ،ٓ تظؾ إمقال دائؿة الدوران يف أيدي إغـقاء فؼط

متحػزيـ ٓغتـام أدكك فرصة لالكتؼام مـ مجتؿع لؿ  ،متجفؿل القجقه ،إفقاه

ًٓ وٓ ذمة  .وأمقال صائؾة ،رع لفؿ حؼًا يف حروات فائضةولؿ ي ،يرق  فقفؿ إ

جتؿاع ا: ؽؿفاصالة يف الؿساجد لقجدكا أن مـ أسرارها وحِ اللق تلمؾـا تشريع و

لقتحؼوؼ السوالم والقئوام ويتػؼود  :أبـاء الحل القاحود خؿوس مورات يف القوقم والؾقؾوة

 ،تووواجحويعقـوووقن الؿ ،ويـصوووحقن الؿسووولء ،فقعوووقدون الؿوووريض :اإلموووام جؿاطتوووف

 .ويغق قن الؿؾفق  ،ويحؿؾقن الؽؾَّ  ،عقن الؿقتويشق

هذه التشريعات العظقؿوة وتؾوؽ التقجقفوات الؽريؿوة ٓ يؿؽوـ أن تقجود يف  إنّ 

كظام اجتؿاطل طالؿل مفؿا تؽالو  طؾوك صوقاغتف الؿػؽورون والؿختصوقن وطؾؿواء 

ـ بصوودده مووـ التشووريعات كحوومووا  ٕهنووؿ بشوور غقوور معصووقمقـ بقوود أنّ  :آجتؿوواع

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گچ : تعوالك  قرآين طظوقؿ، قوال اهلل هل وحلوالتقجقفات 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچ: تعووووالك  وقووووال اهلل 42: فصووووؾت چ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ

 44: الؿؾؽ چ ٿ ٿ ٺ

الحؾقل الػاطؾة لؽؾ  كؾَّ  والسـة الشريػة الغراءَّ ،لؼد وضع الؼرآن الؽريؿ

شريعات فجاءت الت :تققع حدوحفا يف الؿجتؿعالتل يُ  الُؿشؽالت والُؿعضالت
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وما يعؼبفا مـ العداوات ،أمرة الشباب بالزواج حتك ٓ تـشل الػقاحش والؿقبؼات

 مـ الشباب معشر يا»: صحق و يف الحديث ال طؾقف الصالة والسالمو فؼال :وال ارات

كؿا  «وجاء لف فنكف بالصقم فعؾقف يستطع لؿ ومـ، فؾقتزوج الباءة مـؽؿ استطاع

ارات الطال  فجعؾتف يف أوقات محدودة وأماد معؾقمة جاءت التشريعات بتضققؼ خق

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ: تعالك  ، قال اهللٓ يـبغل تجاوزهـ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ پڀ پ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ٹڤ ٹ

 4: الطال  چ ڇ ڇ چ

ب سوب  يومدي إلوك احورتا وماذلؽ إٓ تقكقدًا طؾك أهؿقة قطع الطريؼ طؾك كّؾ 

لقعوقش الجؿقوع يف أموـ توام  :كتشار الرذائؾ والػقاحش بوقـ أبـائوفاأو  ،أبـاء الؿجتؿع

 .وحقاة مستؼرة

 : قتصادياألمن اال: خامسًا

تحرص البؾدان القاطقة طؾك تحؼقوؼ إموـ آقتصوادي ٕبـواء مجتؿعفوا بتوقفقر 

ائػ وتووقفقر القضوو،فتسووعك جاهوودة لتووقفقر الغووذاء الؽووايف:العووقش والحقوواة الؽريؿووة 

كؿوواء ورسووؿ السقاسووات آقتصووادية لال ،وتـؿقووة الؿووقارد الؿالقووة الالزمووة ،الؿـاسووبة

 .وآدخار

 ،ذي التدبقر البديع حل لؾؿؾؽ الؿحـؽ م اٌل  -طؾقف السالم -ويف سقرة يقسػ

 .والتخطقط السؾقؿ لؿا يحؼؼ الرفاهقة والؿستؼبؾ القاطد

وموا  ،موـ سوـقـ رغقودة خصوبةوما ستؼدم طؾقف الوبالد  ،فػل تعبقره لرؤيا الؿؾؽ

 .أبؾغ م ال طؾك القطل والدهاء يف آست ؿار وآدخار ،يعؼبفا مـ الجدب والجػا 

ويوودخر البوواقل لسووـقات ،ٕكووؾ الضوورورييف افسووـقات الخصوو  يسووتػاد مـفووا  

                                                 
 البواءة موـؽؿ اسوتطاع موـ»: وسوؾؿ طؾقوف اهلل صوؾك الـبول قوقل بوابصحق  البخواري ) كتواب الـؽواح/ ( 4)

( ، 5165( بورقؿ ) الـؽاح يف لف أرب ٓ مـ يتزوج وهؾ «لؾػرج وأحصـ لؾبصر أغض فؾقتزوج، ٕكف

 ممكوف، واشوتغال إلقوف، ووجود سوفكػ تاقوت لؿـ الـؽاح استحباب بابصحق  مسؾؿ ) كتاب الـؽاح / 

 ( مـ حديث ابـ مسعقد و رضل اهلل طـف و4411( برقؿ ) بالصقم الؿمن طـ طجز مـ

 صال  السـة يف صفر ٓ جؿاع فقف أو حؿؾ ٓري  فقف.( 2)
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 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ : تعوالك  قوال اهللالجدب الؼادمة 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

  49- 47: يقسػ چ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 : چ چ چ چ: قال الرازي طـد تػسقر ققلف

طؾقؿ بالجفات ، حػقظ بجؿقع القجقه التل مـفا يؿؽـ تحصقؾ الدخؾ والؿال 

طؾوقؿ ، حػوقظ بجؿقوع مصوال  الـواس: ويؼوال، التل تصوؾ  ٕن يصور  الؿوال إلقفوا

بجفات حاجاهتؿ 

 ،تسوققر رحؾتول الشوتاء والصوقػ قريشوا واموتـ طؾقفوا -كتعوال –اهلل وقد امتدح 

 .تـشقطًا لؾحركة التجارية وتقفقر الؿمن والغذاء والؿتاع

 : ركقزتقـ احـتقـ آقتصاد واإلدارةمـ ركائز  وإنّ 

  إجقر -2 رئقس العؿؾ -4

 .كؾقفؿا يف سقريت يقسػ والؼصص حـقـوقد كقه الؼرآن الؽريؿ باإل

 ڄچ: تعوالك  ،قوال اهللفقشورتط فقوف الحػوظ والعؾؿ:صاحبفأما رئقس العؿوؾ و 

 55: يقسػ چ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ

 ھ ھ ہچ : تعووالك  ،قال اهللوأمووا إجقوور فقشوورتط فقووف الؼووقة وإماكووة

تحؼقؼ الـؿق  ولذا فننّ  26: الؼصص چ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھھ

ّٓ  ،عوًامقـ حـآقتصادي والرخاء آجتؿاطل ٓ يؿؽـ أن يتؿ إٓ بحسـ اختقار اإل  وإ

موآٓت حتؿقوة ،وسقادة الؼؾوؼ،وفقات الػرص،وإضاطة إوقات،فنن تبديد ال روات

 .الجؿقع طقاذًا باهلل ؾظاهآبد أن يؽتقي ب

*               *               * 

                                                 
 ومعـك الدخؾ: القارد الؿالل لخزيـة الدولة. (474/  48مػاتق  الغق  أو التػسقر الؽبقر: ) ()

ـاية برئقس العؿوؾ وإجقور القوقم مسوللة مفؿوة لؾغايوة يف طوالؿ آقتصواد واإلدارة، أصبحت مسللة الع

وهق ما يعرب طـف أحقاكا بتطقير وإدارة الؿقارد البشرية، وبؼدر الـجواح يف ادارة الؿوقارد البشورية توـج  

لوؽ الدولة وممسسواهتا يف بـواء إقتصواد متوقـ. والؼورآن الؽوريؿ سوبؼ كوؾ الدراسوات الؿعاصورة الوك ذ

 ، فريد مـاعالؿقارد البشرية وتـؿقة الؿمسساتكؾف.يـظر: 
http: //www.islammemo.cc/hadath-el-saa/ElIraq-Entefada-ElSona 
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 المبحث الثاني أساليب القرآن في بيان أهمية األمن.

 امتنان الله على أهل مكة باألمن: المطلب االول

َـّ  وجعوؾ ذلوؽ سوببا حوامالً ،طؾك قريش بإمـ يف كتابف العزيز -تعالك –اهلل  امت

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پچ : فؼووال و سووبحاكفو لفوؿ طؾووك طبادتووف 

يف  وأمـووًا،فالووذي وهووبفؿ غوودقًا يف إرزا 4ووو3: قووريش چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 .ـؽرذكر وٓ يُ ويُ  ،ؽػرعبد وٓ يُ إوصان جدير بلن يُ 

أدرك كوؿ كوان :ال العورب قبوؾ البع وة الـبقيوة الؿباركوةومـ سورب التوارييف وأحوق

أو ،بحقث ٓ يعرتضوفؿ أحود :ار الحرم الؿؽل مـ إمـ القار ؿَّ يتؿتع الؼرشققن طُ 

 .أو مستخػ بدم أو طرض،يـال مـفؿ متجرب

حتوك تؽوػ طـوف سوفام الغودر  :ويؽػل أن يشقر قاصـ الحرم بلكف مجاور لؾبقت الحرام

فؽان العرب يف جاهؾقتفؿ يلكوؾ بعضوفؿ  وأطراضفؿ،ياء وأمقالفؿ الؿستفدفة ٕرواح إبر

 .ويبطش بعضفؿ ببعض ٕتػف إسباب ،بعضًا

وك قوور مووـ حووقادث الؼتووؾ والـفوو  كاكووت تحوودث لؿجوورد التشووػل ومحووض  

ذلووؽ تعظقؿووًا لؾحوورم الووذي يووـعؿ  يف حووقـ كووان الؼرشوول بؿـوولى مووـ كووّؾ  ،اإلجوورام

 .بؿجاورتف

فوآمـ  :عؿة وهؿ يرون الـاس يتخطػقن موـ حوقلفؿهذه الـ وقد أدرك الؼرشققن

 .وشؼل مـ جحد واستؽرب،مـفؿ مـ سبؼت لف السعادة 

ُـّ  تعوالك أكزل اهلل والعوقش  ،طؾوك قوريش بوإمـ الوقار  فقفوا سوقرة كامؾوة يؿوت

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : و سوووبحاكف و فؼوووال :الرغقووود

 4: قووووريش چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

يجؾوول إهؿقووة العظؿووك لؿسووللة إمووـ وضوورورهتا ( ٿ ٿ ٿ ): فؼقلووف 4 -

فؼد كان مجتؿع قريش يعقش حالوة يحسودها  :لؼقام كقان الدولة والؿجتؿع الؼصقى

ولئؽ كاكقا طؾوك أ كّؾ  ٓسقؿا وأنّ  ،طؾقفا كؾ مـ اكتقى بـقران الػتـة ومقاقد الخق 

 !ـ قريش ومعؼؾفا صمرمك حجر مـ البؾد الحرام مق

كاكت العرب :   شديد كاكقا فقف. قال ابـ زيدمـ خق: أي چ ٿ ٿ ٿ چ
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فلمـووت قووريش مووـ ذلووؽ لؿؽووان ، ويسووبل بعضووفا بعضووا، يغقوور بعضووفا طؾووك بعووض

 .الحرم

 الغوارات مـ الحرم أهؾ مـ يؽـ لؿ مـ مـف يخا  امؿّ  أي چ ٿ ٿ ٿ چ

 .بعض مـ بعضفا يخا  العرب كاكت التل وإمقر والؼتال والحروب

 ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ : تعوووالك  قوووال اهلل

  67: العـؽبقت چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

( دالووة طؾووك حالووة الػووزع الشووديد والخووق  إكقوود الووذي كووان  ڍولػظووة )

بنجسادهؿ صرطك يف  لالؿقت والؼتؾ والرتويع ٓيؾؼ لؽلنّ  يـتاب كػقس الـاس حتك

هبوؿ الوري  يف مؽوان  أو تؾؼولهؿ ءؿا تخطػ الطقر أشوالبؾ كلكّ  فحس : طؼر ديارهؿ

 !حقؼ س

حتوك تظوؾ الصوقرة  ،يصػ حالة الرطو  وشوتات إمور مفق وهق تعبقر قرآين 

  .متقجسة أشد التقجس مـ أي اكػالت أمـل وشقؽ ،الذهـقة يف أطؿا  الضؿقر

 

*               *               * 

                                                 
 .(641/  5فت  الؼدير لؾشقكاين ) ()

 .(554/  9تػسقر الؼاسؿل = محاسـ التلويؾ ) ()
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 ضرب المثل بالقرى التي فقدت األمن.: المطلب الثاني

ضوروب يف شولن قريوة أسوبغ اهلل طؾقفوا وافور لقس حؿة أبؾغ مـ الؿ ؾ الؼورآين الؿ

ان أرجاء فضالً طـ أمـ وصؿلكقـة يعؿّ  ،مؽان يلتقفا رزقفا مـ كّؾ  ،الـعؿ ورغد العقش

وٓ خق   ،فال جقع تبلس معف الحقاة ،الزمان وتعاق  الؾقالل وإيام الؼرية طؾك مر  

 ترتعد لف الػرائص.

تزدحؿ يف  عالؿوتجارة ال ،نمؽا ولؽ أن تتخقؾ ققافؾ الطعام تليت مـ كّؾ 

 : تعالك  ، قال اهللـ مقائد غدائفا وطشائفازي  البساتقـ يُ الحؼقل ووحصاد  ،أسقاقفا

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿچ

حؾ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  442: اـل

ـّ  :الؽريؿ التقاب ويعرفقا حؼَّ  ،فؿا كان أحرى الؼقم أن يشؽروا الؿـعؿ القهاب  لؽ

 ،سرطان ما يستقلل طؾك الـػقس الؿريضة ،وإشر والبطر ،الرت الطغقان و

 ،فتـتاب الؿجتؿع حالة مـ الجحقد والـؽران والؽػر والعصقان :والعؼقل الخاوية

 !ويتحقل الشؽر كػرًا ،واإلقرار بالـعؿة طفراً 

 ی یچ : تعوالك  قال اهللوٓ تؿالئ طبدًا وٓ سقدًا  ،وسـة اهلل ٓ تحابل أحداً 

 ،فنذا بإمـ يتصودع بـقاكوف 23: الػت  چ يب ىب مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ی

 ،وتـودحر الؿقائود الػارهوةتخؿوة، وتتفاوى أركاكف ،ويف لؿحة بصر تضوؿر البطوقن الؿ

 !مؽان ويعط  مسار الؼقافؾ الحامؾة لألرزا  والؿتاع مـ كؾ  

ن الوـعؿ فؼد جعؾ اهلل الؼرية التل هذه حالفا م الً لؽؾ ققم أكعوؿ اهلل طؾوقفؿ بوللقا

فؽػروا وتقلقا واسوتغـك اهلل  :فلبطرهتؿ الـعؿة :وأضػك طؾك مجتؿعاهتؿ سابغ إمـ

واهلل غـل حؿقد 

فقج  طؾك كؾ طاقؾ أن يعترب هبذا الؿ ؾ ، وأٓ يؼابوؾ كعوؿ اهلل بوالؽػر » قال الشـؼقطل 

 .«هبذه الؼرية الؿذكقرة والطغقان : لئال يحؾ بف ما حّؾ 

*        *        * 

                                                 
 .6/445يـظر الؼاسؿل ( )

 .2/459أضقاء البقان ( )
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التحذير من عقوبة سلب األمن.: المطلب الثالث

فؽؾ هذه الـصقص الحاسؿات تمكد أن طؼقبة اهلل قاب ققسقـ أو أدكك مـ كؾ 

 .أو متجاوز لحد مـ حدوده -تعالك–مخالػ ٕمره 

دون أن ربؿووا و ،لووقال أو هنوواراً  ،وهوول طؼقبووات رادطووات تووليت طؾووك حووقـ غوورة 

 .قبات الؿػجعاتيستشعر العباد مؼدمات لتؾؽ العؼ

هبوؿ  مـ حوؾَّ  مشعرة بلنّ ،وإلػاظ الؼرآكقة التل تضؿـتفا الـصقص أكػة الذكر

وتووارة وهووؿ ،فتارة وهووؿ قووائؾقن:حووقـ كووزل بسوواحتفؿ،العووذاب كوواكقا يف غػؾووة تامووة

 وأخرى وهؿ يؾعبقن.،كائؿقن

و  تؼوواء أسووباب الغضو  آلفوول بػعووؾ كووؾ  ا: ا يجعووؾ مووـ الضوروري الؿتحووتؿمؿَّ

وأن ،ويؿوـ بحؾؿوف،والتضورع إلقوف أن يسوبغ رحؿتوف،متـاع طـ كؾ كقاهقوفوآ،أوامره

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦچ : تعووالك  .قال اهلليؼوول الؿسووؾؿقـ فجوولة كؼؿتووف

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ  : وقوال 4: إطرا  چ چ ڃ

 .98 – 97: إطرا  چ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 51: يقكس چ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅچ 

 
       *        *               * 
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  دعوة الخليل وبشارة يوسف: المطلب الرابع

وهؿ أحؽؿ الـاس وأطؼؾفؿ،أهؿقة إمـ  -طؾقفؿ السالم –أدرك إكبقاء 

لؿؽة وأهؾفا،وبشارة  -المطؾقف الس –وفضؾف وأحره،ولذا كان إمـ مطؾ  إبراهقؿ 

 : تعالك  قال اهلل . بالد مصرٕبقيف وأهؾف حقـ قدمقا طؾقف يف -طؾقف السالم –يقسػ 

 ىب مب حبخب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئچ

 .426البؼرة  چ حج يث ىث جثمث يت ىت مت خت حت جت يب

أمـوا : يؼوقل 425: البؼورة چ ۈئ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇچ : طـ أبل العالقوة

وقوود كوواكقا يف الجاهؾقووة يتخطووػ الـوواس مووـ ، وأن يحؿووؾ فقووف السووالح، مووـ العوودو

 سبقن.وهؿ آمـقن ٓ ي، حقلفؿ

مـ دخؾف : قالقا، والربقع بـ أكس، وقتادة، والسدي، وططاء، وروي طـ مجاهد

 .كان آمـا

 وطقشوًا ربوف ٕهوؾ مؽوة بؾودا آمـوًا و طؾقوف السوالمو بوراهقؿ إٓ طجو  أن يسولل 

حوقـ يغقو  إموـ  ،وهق الذي خرب موا يصوق  إموة موـ الخوق  والجوزع، مطؿئـًا

فقػتـووقهنؿ طووـ ديووـفؿ  :غقووت طؾووك رقوواب العبووادويتسووؾط الؽػوورة والػجوورة والطقا،

 .ويحرمقهنؿ مـ مؿارسة حؼفؿ يف العبقدية والعقش الؽريؿ

طؾووك قتؾووف لموا ألووقس ققمووف وطشووقرتف هووؿ الووذيـ أوقوودوا الـووار إلحراقووف وتؿووا

 ؟! ورجؿف

وأهؾوف  لبقيوفحتػواء يقسوػ بان آالؼور ذكور لـوا-طؾقف السوالم-ويف سقرة يقسػ 

فونذا بوابـفؿ الؿتوقج مؾؽوًا لؾوبالد الؿصورية  :صوقل فورا  حقـ قدمقا بوالد مصور بعود

تعالك  قال اهللويـعؿ بف الحاضر والباد  ،الديار رح  مبشرًا بإمـ القار  الذي يعؿُّ يُ 

 99: يقسػ چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍچ 

بلهؿقوة إموـ وتطؾوع الـػوقس إلقوف  و طؾقف الصالة والسوالمو وما ذلؽ آ لعؾؿف 

ف فنكَّو:وبؾود غقور بؾوده غريبًا ،قؿا لؿـ وفد طؾك أرض غقر أرضوفٓ س ،وحرصفا طؾقف

سرطان ما تتق  كػسف إلوك معرفوة حجوؿ إموـ الوذي توـعؿ بوف إرض التول قصودها 

                                                 
 (443/  4) (سالمة ت ك قر ابـ رتػسق(( )
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 .والديار التل كزلفا

كووؾ هووذه الـؿوواذج الؼرآكقووة دالووة بووال شووؽ طؾووك فضووؾ إمووـ وضوورورتف لؾحقوواة 

،ومطؾ  ة الؿسوتؼرة والعوقش الرغقودوكقكف خقارًا ٓ بديؾ طـف لضؿان الحقا،البشرية

 .لققمفا وغدها وقابؾ أيامفا كؾ  كػس

 

*               *               * 
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  وثمراته.أسباب تحقيق األمن : المبحث الثالث 

 ونفي الشرك. تحقيق العبودية الخالصة لله: المطلب األول

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤچ: قال و تعالك

 ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

قر چگ گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ  55: اـل

 .طبادة اهلل وحده: فالشرط إول

سوف إٓ لعبادتوف وحوده دون إكو فما خؾؼ الخؾوؼ جـّو –تعالك  -وبقان ذلؽ أن اهلل 

 56: الذاريات چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ : -تعالك–غقره:كؿا يف ققلف 

ن قالسوؿاوات وإراضو ؼوتخؾفتحؼقؼ العبقدية الخالصة هل رأس إمر كؾف،ولوذا 

دت سقق  الجفاد،وقام سق  ،وأكزلت الؽت  -طؾقفؿ السالم -وبع ت الرسؾ  وُجر 

 .واضطرمت حجارة الـار ،الجـة

َّٓ ٕجؾ تحؼقؼ  ،ؾؼت ذرة، وٓ ُبرئت كسؿة يف العالؿقـ العؾقي والسػؾلفؿا ُخ  إ

 جاللف.اطالء مـائر تقحقده واطبقدية اهلل،و

اسؿ جامع لؽؾ ما يحبف اهلل » العبادة بلهنا  -رحؿف اهلل -سالم وقد طرَّ  شقيف اإل

 «ويرضاه مـ إققال وإطؿال الباصـة والظاهرة 

 ّٓ ًٓ وٓ طؿالً وٓ يرضواهؿا إ طؾوك  تعوالك إذا كاكوا خالصوقـ هلل وٓ يح  اهلل قق

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ : قال اهلل بشولن اإلخوالص ُسـَّة كبقف 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ: وقال بؾزوم كقن العؿوؾ بؿؼتضوك السوـة 2 :الزمر چ ڌ ڌ

ففوووا ابوووـ  34: آل طؿوووران چ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ وطرَّ

«كؿال الؿحبة مع كؿال الذل» الؼقؿ بلهنا 

إذ ما أك ر الُعبَّاد، وما أك ر الركعات والسجدات والتقسالت وآستغاحات التول 

قور الغالو  طبوادات شوركقة أو بدطقوة ٓتزيود ولؽـَّفوا يف الؽ ، يوقم  يػعؾفا الـواس كوّؾ 

َّٓ بعداً   .أصحاهبا مـ اهلل إ

                                                 
 38شقيف اإلسالم ابـ تقؿقة ص  –العبقدية ( )

 32الؽافقة الشافقة يف آكتصار لؾػرقة الـاجقة ص( )
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كؿا قال اهلل طـ  ،أو اتخاذها وسائط ووسائؾ إلك طبادة اهلل،كعبادة ألفة الباصؾة

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎچ: الؿشركقـ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 2: الزمر چ ہ

العظقؿ أنَّ العبادة ٓبد أن تؽقن خالقة مـ الشرك قؾقؾف وك قره وبقان هذا الشرط 

ف كؽرة جاءت يف سقا  الـػل فتػقد العؿقم ،أي كػل طؿقم الشرك :فنّكو« شقئا»،ولػظة 

طوـ أبول  فػول الحوديث،مػسد لؾعؿؾ محبط لؾعبادة متوك خالطفوا ولوق بشولء يسوقر 

أكوا أغـوك الشوركاء طوـ : و عوالكتبوارك وتو قوال اهلل  : قوال رسوقل اهلل : قوال، هريورة

تركتف وشركف، أشرك فقف معل غقري مـ طؿؾ طؿالً ، الشرك

 ،ولذا تقافرت أيات يف كتاب اهلل آمرة بالتقحقد الخالص كاهقة طـ الشرك

أققامفؿ مـ مغبتف والقققع يف  -وسالمف طؾقفؿ صؾقات اهلل-وحذرت الرسؾ 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ چ: طؾك لسان أكبقائف تعالك فؼال:حبائؾف

طؾقف و الؿسق   طـ وقال 432: البؼرة چ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ: و السالم

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ٹ ٹ ٹچ : وأوصك هبا لؼؿان ابـف فؼال 72: الؿائدة چڎ ڈ ڈ

ٓ يتحؼؼ  43: لؼؿان چڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ و

وإخروي إٓ بالسالمة مـ الشرك كؿا حصؾ يف محاجة إبراهقؿ  إمـ الدكققي

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئچ : لؼقمف و طؾقف السالمو الخؾقؾ 

: إكعام چ يب ىب مب خب جبحب يئ ىئ مئ جئحئ ی ی ی ی ىئ ىئ

 ( أي بشرك.بظؾؿوالؿراد بؼقلف ) 84

 

*               *               * 
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 من.سن التشريعات الحافظة لأل: المطلب الثاني

 : / إقامة الحدود 1

مقال  شرع اهلل تعالك جؿؾة مـ الحدود الشرطقة الرادطة لؾؿعتديـ طؾك إكػس وٕا

حدُّ الؼصاص الذي مـ خاللف تُزهؼ أرواح الؼتؾة والؿجرتئـق طؾك : ومـ ذلؽ ،وإطراض

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ےچ: سبحاكف ويف هذا يؼقل اهلل ،الدماء

 ﮿ ﮽﮾ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

             ﯁ ﯀

  45: الؿائدة چ

جاءت الـصقص الؼرآكقة صريحة وصارمة يف تحريؿ آطتداء طؾك إكػس  فؼد

: تعوالك وإراقة الدماء، وتقطدت بلشد العؼقبات لؿـ قتؾ كػسًا معصوقمة ، فؼوال اهلل

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گچ 

ظ فؽاكووت هووذه أيووة وكظقراهتووا لحػوو 93الـسوواء  چ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

، الـػس: إحدى أهؿ الضرورات الخؿس التل جاءت الشريعة بالؿحافظة طؾقفا وهل

 .وهذا يعـل تحؼقؼ أطؾك درجات إمـ يف الؿجتؿع الؿسؾؿ

حؿ كان الؼصاص مـ الؼاتؾ وسقؾة م ؾك لردع إكػس الشريرة مـ الجـاية طؾوك 

 .إكػس الؿعصقمة

مسوتخػ بالودم  جورة لؽوّؾ الؼصاص طؼقبوة زا لؼد جعؾ الشارع الحؽقؿ يف حد  

لغقوره مؿوـ  ف،ذلؽ أن قتوؾ الؼاتوؾ ردعٌ الحرام،وجعؾ الؼصواص حقواة لؾؿجتؿوع كؾ و

ل لف كػسف آ ويف هوذا ،واسوتباحة إكػوس الحورام،طتداء طؾك الدماء الؿعصوقمةتسق 

: البؼورة چ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ : تعالك  يؼقل اهلل

 -وهووق قتوؾ الؼاتووؾ –لؼصوواص لؽوؿ ويف شورع ا» : -رحؿووف اهلل–قوال ابووـ ك قور  479

طوـ  ف يؼتؾ اكؽػَّ ف إذا طؾؿ الؼاتؾ أكَّ حؽؿة طظقؿة لؽؿ،وهل بؼاء الُؿفج وصقهنا:ٕكَّ 

«فؽان ذلؽ حقاة الـػقس :صـقعف

فجواءت كؽورة « حقاة»وأما ،الؼصاص ورد معرفًا ومـ الؿالحظ يف كظؿ أية أنّ 

                                                 
 .4/492ابـ ك قر ( )
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يف مؼابوؾ موقت كػوس واحودة  بحقوث يعسور وصوػفا،طؾوك سوعة الحقواة وك رهتوا فدلَّ 

 .ويف هذا مـ الؿصال  مآ يـؼضل ذكرها ،تجرأت طؾك سػؽ دم معصقم

طقـ لممـقـ الحرابة لردع الؿػسديـ يف إرض الؿرو   وشرع كذلؽ سبحاكف حدَّ 

 ڇ ڇ چ چ چچ: تعالك  قال اهلل مـ الـاس يف أطراضفؿ وأمقالفؿ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک

  33: الؿائدة

ًٓ معصقمًا بشروط معتربة وأما حدُّ السرقة بؼطع القد ففق جزاء كّؾ   مـ سر  ما

 ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺچ  : تعووووالك  قووووال اهلل

 38: الؿائدة چ ڤ ڤ ڤ

لقؽقن :وأما اكتفاك العرض بالزكا فجزاؤه مائة جؾدة يشفده صائػة مـ الؿممـقـ

 ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ: تعالك  قال اهلل لزجر وأمضك يف الردعأبؾغ يف ا

 چ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

وقد تؽقن العؼقبة أشد غؾظة حقـ يؽقن الزاين محصـًا فحقـفا فالبد مـ  2: الـقر

 .رجؿف حتك الؿقت

 ف.والـفل طـ أن تلخذهؿ رأفة كـاية طـ الـفل طـ أحر ذلؽ وهق ترك الحد أو كؼص

وأما الرأفة فتؼع يف الوـػس بودون اختقوار فوال يتعؾوؼ هبوا الـفول فعؾوك الؿسوؾؿ أن 

: وطؾؼ بالرأفة ققلف... يروض كػسف طؾك دفع الرأفة يف الؿقاضع الؿذمقمة فقفا الرأفة

وإكؿوا شورع ، أي أحؽامف، يف ديـ اهلل إلفادة أهنا رأفة غقر محؿقدة ٕهنا تعطؾ ديـ اهلل

وفقف تعوريض بولن اهلل الوذي شورع  ،يف إقامتف فسادا فؽاكت الرأفةاهلل الحد استصالحا 

 .الحد هق أرأ  بعباده مـ بعضفؿ ببعض

فؼود كاكوت  :وأما لحؿاية السؿعة موـ العواب قـ بوالعرض والؿورجػقـ يف إرض

وتخورس ،يالم الـػقس حتك تؽػ قالة السوقءالفاب الظفقر وحدود الؼذ  كافقة ٓ

                                                 
 .2/444، التحرير والتـقير  4/496السعقد  اكظر: تػسقر أبل( )

   (451/  48) والتـقير التحرير( )
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 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑچ : تعالك  قال اهلل ألسـة السػفاء والػسؼة

 4: الـقر چ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ./ النهي عن مساوئ األخالق2

طـو جؿؾوة مـو إخوال  الذمقؿوة السوقئة التول ت قور الـعورات  و تبوارك وتعوالكو هنك اهلل 

بعوث وتزلزل جودار إمـ،وت الؼبؾقة،والشحـاء والعداوات التل تمدي إلك البطش وآكتؼام

 .هنقف طـ الفؿز والؾؿز والسخرية وسقء الظـ: فؿـ ذلؽ معاول الخق  والؼؾؼ:

لؽاكت أكؿقذجوًا  -وهل سقرة الحجرات-ولق تدبركا سقرة واحدة مـ الؼرآن  

 تعوالك فواهلل :كافقًا لؾدٓلة طؾك مـفج الؼرآن الؽريؿ يف الـفل طوـ مسواوئ إخوال 

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىچ : يؼووووووقل

 مت خت حت يبجت ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ جئ ی یی ی ىئ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ: ويؼوووووووقل44: الحجرات چ مث جث يت ىت

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ

 .42: الحجرات چ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ ڤ

وأكوف كؿوا يحورم أكوؾ لحؿوف يحورم ، وفقف إشارة إلك أن طورض اإلكسوان كؾحؿوف

والتوقبقيف لػاطؾفوا والتشوـقع طؾقوف ،ـػقر طـ الغقبةويف هذا مـ الت، آستطالة يف طرضف

وتستؽرهف الجبؾوة ، لحؿ اإلكسان مؿا تـػر طـ أكؾف الطباع اإلكساكقة فننَّ ، ما ٓ يخػك

تؼووديره فؼوود : اءقووال الػوورّ  چڤڤچ شوورطًا فضووال طووـ كقكووف محرمووًا، البشوورية

.كرهتؿقه فال تػعؾقا 

طؾك طـاية الؼرآن بؿؽوارم إخوال  أكرب دٓلة و ،ويف هذه إم ؾة كؿاذج طظقؿة

ومالم  ،طر  أحار الؽريؿة طؾك الؿجتؿع  ،روهنقف طـ سػاسػفا ، ومـ تلمؾ وتدبّ 

وسقشوعر الؼاصول  ،متك امت ؾ الجؿقوع هوذه التقجقفوات الـبقؾوة ،العالقات بقـ أبـائف

،  إيواه والداين بحالة مـ آرتقاح تجاه أخريـ حقـ يظػور بواحرتامفؿ لوف وتؼوديرهؿ

 .كؿا سقشعر بإمـ طؾك كػسف وطرضف

*               *               * 

                                                 
 (77/  5) لؾشقكاين الؼدير فت  (4)
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: وحدة الصف والكلمة ونبذ التنازع: المطلب الثالث

ويف هذا إّن وحدة الصػ وكبذ التـازع وآختال  مـ أهؿ أسباب تحؼقؼ إمـ،

 چ ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈچ : -تعووالك–يؼووقل اهلل 

 ڀڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : ويؼوووووقل41: الحجرات

طـ آختال   –تبارك وتعالك  –وقد هنك اهلل   46:إكػال چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہچ: بؼقلووووووف

415: آل طؿران چ ﮵

وهنواهؿ طوـ ،بالجؿاطوة  و طز وجؾ و أمر اهلل: -رضل اهلل طـفؿا –قال ابـ طباس 

بؾؽؿ بالؿراء والخصوقمات يف ديوـ أخربهؿ إكؿا هؾؽ مـ كان ق،ووالػرقة آختال 

 –طؾقفؿ الصالة والسالم  –الرسآت السابؼة ، وجؿقع إكبقاء  وكؾُّ ، اهلل طزوجؾ 

هنقا طـ آختال  والتػر 

إذًا التؽوواتػ والتعاضوود والقحوودة بووقـ أبـوواء الؿجتؿووع طامووؾ رئووقس يف اسووتتاب 

 .ورفرفة راية السالم يف أرجاء الؿجتؿع،إمـ

وتطػوق اإلحوـ ،وتظفور إهوقاء والحزبقوات،الخوال  والـوزاع حقـ يدبُّ لؽـ  

 ،والؿحـ يـؼسؿ الؿجتؿع إلك دويالت داخؾ دولة، سرطان ما يغدر ققيفوا بضوعقػفا

ا يجعؾ الؿجتؿع كؾوف مؽتقيوًا بـوار الػتـوة التول يعسور ويجرتئ ك قرها طؾك قؾقؾفا مؿّ 

شعال از الػتـة وتقسعة كطاقفا وومـ حؿ يتق  الؿجال لؾعدو الخارجل لتعزي،إخؿادها

 الحروب ود   صبقلفا.

 ّٓ بؾ طؾقفؿ أن يرجعوقا  ،يؽقن الخال  مػرقًا بقـ جؿاطة الؿممـقـ والقاج  أ

ويؽوقن ،وبذلؽ تـتػل غائؾوة الخوال ،يف الـزاع إلك حؽؿ اهلل وآراء أولل العؾؿ مـفؿ

 .ـف ويؽقن الجؿقع مؿـ يستؿعقن الؼقل فقتبعقن أحس،الؿجتؿع يف وفا 

                                                 
 – 3الؿؿؾؽوة العربقوة السوعقدية ط –، تحؼقوؼ أسوعد الطقو  مؽتبوة البواز  3/728تػسقر ابوـ أبول حواتؿ( )

 هو.4449

 .7/3اكظر تػسقر الؿـار ( )

 هو4365 4مطبعة الحؾبل ط –، أحؿد بـ مصطػك الؿراغل  4/21اكظر تػسقر الؿراغل ( )
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 یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئچ : -تعوالك -ويف هذا يؼوقل اهلل

 مث جث يت ىت ختمت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ

وقد رأيـا يف زماكـا كقػ كاكت الؿجتؿعات موـ حقلـوا طؾوك وئوام  59: الـساء چ ىث

 قوال اهلل ،حؿ ما لب ت أن أصبحت أيادي سبل، وتػرقوت شوقعًا وأحزابوًا ،وحسـ حال

53: الؿممـقن چ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇچ : تعالك 

*               *               * 
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مراعاة حق ولي األمر وحق رعيته: المطلب الرابع

لؾقٓة مؽاكتفؿ العظقؿة يف الشريعة اإلسالمقة،فؼد أوجبت الشريعة تـصق  

: فؼال اهلل ،ولل إمر ، وألزمت الرطقة بالؿبايعة لف والسؿع والطاطة بالؿعرو 

 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئچ

59: الـساء چ ىث مث جث يت ىت ختمت حت جت يب ىب مب

: قووال رسووقل اهلل : قووال، -رضوول اهلل طـووف-ويف الحووديث طووـ أكووس بووـ مالووؽ 

والسووؿع «رأسوف زبقبوة كولنَّ ، وإن اسوتعؿؾ طؾوقؽؿ طبود حبشول، اسوؿعقا وأصقعوقا»

يصووقبقن  بشوورٌ  الؼ،والقٓةُ والطاطووة بووالؿعرو  إذ ٓ صاطووة لؿخؾووق  يف معصووقة الخوو

ـّ  أو مـابوووذهتؿ  ،ذلوووؽ ٓ يوووربر مـوووازطتفؿ ويخطئوووقن ،ويعووودلقن ويجوووقرون،ولؽ

و فننَّ :أو شوؼ طصوا الطاطوة،بالسقق   ،ف موـ شولن الخوقارج سوػفاء إحوالمذلوؽ كؾَّ

 .الذيـ يؿرققن مـ الديـ كؿا يؿر  السفؿ مـ الرمقة

بػوتـ تلكوؾ  مومذنٌ  ،دولتوفوالجورأة طؾوك أركوان ،مـازطة ولل إمور سوؾطاكف وإنّ 

 وٓ يخبق أوارها.،إلك جحقؿ ٓ تـطػئ كارها وممدٍ  ،خضراء إرض ويابسفا

أضعا  ما كان مـفا لق صرب السػفاء : ويف الشرور الؿرتتبة طؾك الـزاع والخروج

  .طؾك جقر القٓة

فنكووف ٓ ققووام لحقوواة الـوواس وٓ اسووتتاب ٕمووـفؿ وٓ قووقام لؿعاشووفؿ إٓ بنمووام 

 بؾ ٓ ققوام لؾوديـ ،ويـتصر مـ ضالؿفؿ،ويؼتص لؿظؾقمفؿ ،ويعدل بقـفؿ ،ؿيسقسف

ويحػووظ لفووؿ أرواحفووؿ  ،إٓ بنمووام طووادل يؼووقؿ لفووؿ مسوواجدهؿ وحجفووؿ وأطقووادهؿ

  .بنقامة الحدود وسـ العؼقبات الرادطة ،هؿ وأمقالفؿ وأطراضفؿءودما

طصوا  وامتـوع الخوروج طؾقوف أو شوؼ،ومتك أققؿ اإلمام وج  صاطتف بوالؿعرو 

والشوغ  طؾوك ،لؾتشـقع طؾقوف ولقس وققطف يف الؿعاصل أو الؿخالػات مربراً ،صاطتف

 .أو هتققج العامة وتللقبفؿ طؾقف،وٓيتف

 ك يقجد اإلمام الذي ٓ تؽقن لف الفـات والؿخالػات ؟!فلكَّ 

                                                 
 (7442برقؿ ) معصقة تؽـ لؿ ما لإلمام والطاطة السؿع باب /إحؽام البخاري كتاب صحق  (4)
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خورج  ،ػ لفؿ كقالً ،أو ضرب لفوؿ ضفوراً أو صػَّ ،أفؽؾؿا بخس وال لرطقتف حؼًا 

 فعقا السقػ أمام كاضريف؟!ور،الدهؿاء طؾقف

و دون إكبقاء طؾقفؿ السوالم و فؿتك يستؼقؿ إمر ،ويلمـ الـاس ولقس يف الخؾؼ 

 معصقم أو كامؾ إوصا  ؟!

وكؿ ذا  الخارجقن طؾك إئؿة مـ القيالت،وتسببقا لؿجتؿعاهتؿ مـ إهقال 

أرضووًا  الفوو :والـؽبووات بعوود أن كاكووت بؾووداهنؿ آمـووة،وأمرهؿ جؿقووع،وهقبتفؿ ضوواهرة

 واهلل الؿستعان.،وٓ ضفرًا أبؼقا،قطعقا

ٓ يسوووتؼقؿ ديوووـ وٓ دكقوووا إٓ )): يؼوووقل الشوووقيف صوووال  الػوووقزان و وفؼوووف اهلل و

وأمور بآجتؿواع وآئوتال  طؾووك ،ولفوذا هنوك اهلل طوـ التػوور  وآخوتال ،بجؿاطوة

 َجِؿقعوًا )َواْطَتِصوُؿقا بَِحْبو: و سبحاكف وتعوالكو فؼال  -سبحاكف وتعالك-صاطة اهلل 
ِ
ِؾ اهلل

ـَ ُقُؾقبُِؽْؿ َفَلْصَبْحُتْؿ  َػ َبْق  َطَؾْقُؽْؿ إِْذ ُكـُْتْؿ َأْطَداًء َفَللَّ
ِ
ُققا َواْذُكُروا كِْعَؿَة اهلل بِـِْعَؿتِِف َوٓ َتَػرَّ

ـْ َبْعِد : و جؾ وطالو وقال ، إِْخَقاكًا(
ُققا َواْخَتَؾُػقا مِ ـَ َتَػرَّ ِذي َما َجواَءُهْؿ )َوٓ َتُؽقُكقا َكالَّ

)َوٓ َتـَواَزُطقا َفَتْػَشوُؾقا : و سبحاكف وتعوالكو وقال ، اْلَبق ـَاُت َوُأْوَلئَِؽ َلُفْؿ َطَذاٌب َطظِقٌؿ(

) ـَ وابِِري ٓ .وآجتؿواع ٓ بود لوف موـ ققوادة، َوَتْذَهَ  ِريُحُؽوْؿ َواْصوبُِروا إِنَّ اهلَل َموَع الصَّ

فؾذلؽ كان تـصوق  اإلموام فريضوة يف :وصاطة عإمامة إٓ بسؿ وٓ ،اجتؿاع إٓ بنمامة

 اإلسالم لؿا يرتت  طؾقف مـ الؿصال  العظقؿة.

الـوواس ٓ يصووؾحقن بوودون إمووام يؼووقدهؿ ويـظوور يف مصووالحفؿ ويوودفع الؿضووار 

 : قال الشاطر :طـفؿ

 وٓ سراة إذا جفالفؿ سادوا**  ٓ يصؾ  الـاس فقضك ٓ سراة لفؿ

 أوتاد وٓ طؿاد إذا لؿ ترس ** دووووووووطؿ طؾك إٓ يبـك البقت ٓ

بادر الصحابة بتـصق  إمام لفؿ قبوؾ أن يتجفوقا إلوك  ولفذا لؿا تقيف الرسقل 

ولق يسقر -وأكف ٓ يصؾ  وقت ،لعؾؿفؿ بضرورة هذا إمر :لدفـف تجفقز الرسقل 

طؾووك  -رضوول اهلل طووـفؿ-فلجتؿعووت كؾؿووتفؿ  :إٓ وقوود تـصوو  اإلمووام لؾؿسووؾؿقـ-

وطـود ،تؿت لوف البقعوةوفبايعقه  -وهق أبق بؽر الصديؼ- ل اهلل أفضؾ صحابة رسق

طؾوك  ا يودلُّ مّؿو و: طؾقوف الصوالة والسوالمو ودفـوف ذلؽ اتجفقا إلك تجفقز الرسوقل 

وجقد اإلموام الوذي كصوبف ضورورة موـ ضوروريات هوذا الوديـ .أهؿقة وجقد الخؾقػة
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.((ومـ ضروريات الحقاة....

 أهداففا وتحؼؼ،والتعؿقر لؾبـاء إمة وتتػرغ إمـ تؼريس إمر ولل إذًا فبطاطة 

 .الؿسؾؿ اإلكسان لبـاء التـؿقية

، عؾقــه والتؿــرد األمــر ولــي عاــقان عؾــى تترتــب التــي والؿػاســد األىــراروأمــا 

 : أهؿفا ،عظقؿة لىرارٌ ف

 بالطاطوة و وتعوالك سوبحاكفوو  ٕموره ومخالػوة ووطالو جؾو  هلل معصقة يعد أكف - 4

 .معصقة غقر يف رإم لقلل

 .واقتصادها ٕمـفا اً وهتديد ،إمة لقحدة ًاتؿزيؼ فقف أن- 2

 .الؿجتؿع ٕفراد والؼؾؼ الخق  ويسب  ،وآستؼرار إمـ يعؽر أكف - 3

 .الجرائؿ لشتك واسعا الباب يػت أكف  – 4

 

*               *               * 

                                                 
() http: //www.alfawzan.af.org.sa/node/      

الطبعوة:  الرحؿـ الحؼقؾسؾقؿان بـ طبد  4/22متطؾبات الؿحافظة طؾك كعؿة إمـ وآستؼرار اكظر:  ()

  م4997 -هو 4448إولك، 
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 المطلب الخامس

: ع لتحقيق األمن واستتابهالتعاون بين أبناء المجتم

: طووـ ضوودهؿا بؼقلووف كلؼوود أموور اهلل تعووالك بالتعوواون طؾووك الوورب والتؼووقى ،وهنوو 

 چ ی ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئچ

2: الؿائدة

ومع ،التعاون بقـ الرطقة بعضفؿ مع بعض: وأجؾُّ ما يـبغل التعاون لتحؼقؼف

وـ فنكؿا هؿ أ :وٓهتؿ لتحؼقؼ إمـ يف مجتؿعفؿ شبف براكبل السػقـة متك صاكقها مؿَّ

ت سػقـتفؿ آمـة بتقفقؼ اهلل موـ التؾوػ ضؾَّ  :أو يعؿد إلك أطقادها خرقًا،يريد هبا طب ًا 

 .والغر 

أو يودًا صاغقوة لؿوـ يسوقل لفوؿ  ،طؾك أبـاء الؿجتؿع أٓ يؽقكوقا أذكوًا صواغقة إنَّ 

 .العبث بؿؼقمات أمـفؿ وحقابت وحدهتؿ

 الجؿاطوة لوزوم: والجؿاطوة السـة أهؾ أصقل مـ كان ذاولفقال شقيف آسالم 

 الػتـة يف الؼتال وترك، إئؿة قتال وترك

الؿستفدفقـ أمـف واستؼراره ٓيحصقفؿ طددًا  ،الؿرتبصقـ بالؿجتؿع الؿسؾؿ إنّ 

 ، َّٓ  .و تبارك وتعالكو  اهلل وٓ يحقط هبؿ طؾؿًا إ

ّٓ  ،ولـ يفـل لفؿ بال،ولـ يؼر ٕولئؽ قرار ومـ ،طؾك حطام الؿجتؿع وأشالئف إ

مـ أراد بؿجتؿعاتـا الؿسؾؿة سقًء أو أكؿـ  هـا كان القاج  تػقيت الػرصة طؾك كؾ  

 .لفا كقدًا وغدراً 

 

*        *        * 

                                                 
 (42/  4) تقؿقة ٓبـ الؿـؽر طـ والـفل بالؿعرو  إمر()
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 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب السادس

سؿًا يف تحؼقؼ تعد شعقرة إمر بالؿعرو  والـفل طـ الؿـؽر طامالً رئقسًا وحا

تتػواوت يف الوديـ والسوؾقك  ،ذلؽ أن فئام الـاس التول تؼطوـ الؿجتؿوع ،أمـ البؾدان

 واإلدراك.وتتؿايز يف العؾؿ والعؼؾ ،والخؾؼ

وو،والعاقووؾ والسووػقف،والػاجر،والعووالؿ والجاهووؾ ربُّفػووقفؿ الوو  ا يرتتوو  طؾووك مؿَّ

بؿوا حودث البغول ور،العديود موـ التصورفات الؿتـاقضوة: اجتؿاع همٓء يف بؾد واحد

وسوػؽ مجورمفؿ ،وهتؽ بعضفؿ طرض بعض ،والظؾؿ ،واكتف  بعضفؿ مال بعض

وتؼوقفؿ طؾوك يود  ،أخذ محؼفؿ طؾك يد مبطؾفؿ: ا يتقج  والحالة هذهمؿَّ :دم بريئفؿ

حتك يلمـ الـواس طؾوك أرواحفوؿ وأموقالفؿ وأطراضوفؿ إذ أن تورك الحبوؾ  ،ؿفسػقف

 ػتـ وشققع الخق  والؼؾؼ!ممذن هبالك الؿجتؿع وضفقر ال طؾك الغارب

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ  : تعووالك وكووؾُّ ذلووؽ إمت ووآ ٕموور الؼائووؾ

 414 : طؿران آل چ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ

 : ثمرات تحقيق األمن

حصوقل آسوتؼرار الـػسول : /إنَّ مـ أهؿ حؿورات تحؼقوؼ إموـ يف الؿجتؿوع4

وو،لؾػوورد والجؿاطووة قووادرًا طؾووك  ،العطوواء وافوور ،ا يجعووؾ الػوورد ايجابقووًا يف مجتؿعووفمؿَّ

متؿؽـًا مـ مؿارسة شعائره التعبدية والؼقام بقاجباتوف الديـقوة بؽوؾ  ،كتاجاإلبداع وآ

 صؿلكقـة وارتقاح.

فالخوائػقن غقور قوادريـ طؾوك والؼؾوؼ ، يتالشوك الخوق : / طـد تحؼؼ إموـ2

إذ هووؿ  ،أمووتفؿ ومجووتؿعفؿووٓهتووؿ و ديووـفؿ مووـ آيجابقووة تجوواه تؼووديؿ أدكووك حوود  

ك لفووؿ مجوورد التػؽقوور يف فولكَّ ،آمووـ ٕكػسووفؿ وأهووالقفؿ غقلقن بالبحووث طووـ موالذمشو

وهووؿ مختبئووقن ذات القؿووقـ وذات  ،أو تحؼقووؼ مؽسوو  ذي بووال ،تحؼقووؼ مـػعووة مووا

 .وخق  غدرة غادرأ ،خشقة صقلة صائؾ ،الشؿال

يتػرغ أبـاء الؿجتؿوع  ،ػل البؾدان أمـةف: /ارتػاع معدٓت الـؿق آقتصادي3

                                                 
لؼوود كتوو  الؽ قوورون طووـ أهؿقووة شووعقرة آموور بووالؿعرو  والـفوول طووـ الؿـؽوور ومووـ ذلووؽ رسووالة شووقيف ( )

 آسالم ابـ تقؿقة
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ويؿؾوومون  ،ويزدحؿووقن يف الؿصوواكع ،ء مجووتؿعفؿ وفووؼ أفضووؾ معووايقر البـوواءإلووك بـووا

وتتوووووووقالك آبتؽوووووووارات  ،قاطوووووووات الدراسوووووووة يف الؿووووووودارس والجامعوووووووات

وترتػوع ممشورات ،وتـتظؿ الحالة آقتصوادية والتجاريوة يف أسوقاقفؿ،وآخرتاطات

رؤوس  ،كؿا أنَّ إمـ يحػز الؿست ؿريـ، وأصحابالـؿق آقتصادي بشؽؾ ايجابل

 إمقال طؾك جؾ  أمقالفؿ واست ؿارها يف البؾدان أمـة.

 

*               *               * 



 رياض بن دؿد ادسقؿريد.  أ.دراسة موضوعقة                                                –أمن البؾدان من خ ل الؼرآن 

 
149 

 .أسباب فقد االمن وآثاره: المبحث الرابع

  .الغلو: المطلب األول 

 .الغؾق هق مجاوزة الحد: تعر،ف الغؾو يف الؾغة: أوالً 

، ويودخؾ ؿشروع إلك مآ يشورعهق تجاوز الحد ال: تعر،ػه يف االصطسح:  اكقًا

 . فعؾ غقر الؿشروع: فقف

الغؾق هق  الػقضك يف الؿجتؿعات: فننَّ كشقء مـ أسباب  ًاولذا كان الغؾق يف الديـ سبب

والخروج طؾك الحؽوام مـو جفوة  ،الذي أفرز ضاهرة تؽػقر الؿجتؿعات اإلسالمقة مـ جفة

وإشوواطة الخووق  والؼالقووؾ يف ،تووالوحسوو  هوواتقـ الجفتووقـ إحووارة لالحوورتاب وآقت ،حاكقووة

 .الشارع اإلسالمل

أريؼت مـ خاللفا الدماء واستبقحت إطراض  ،بلحداث جسام والتارييف حافٌؾ 

السائؼ أهؾف إلوك كوؾ فتـوة ماحؼوة، ومحـوة  ،كتقجة الغؾق البغقض ،واستحؾت إمقال

 .حارقة

أم ،أحؽاموفأم جفوالً يف ،سقاء كاكت غقرة طؾك الوديـ :ومفؿا كاكت دوافع الغؾق

والعبوث ،فتقوات طؾوك إموةفؾقس واحد مـفوا موربرًا لال ،هبا اطتدادًا بالـػس وإطجابًا

 ،بدافع الظوـ السوقئ،بإحؽام الشرطقة وتصـقػ الؿممـقـ بؿسؿقات غقر ٓئؼة هبؿ 

 .بوالفقى الغالَّ 

الػتـوة الؿشوفقرة : ومـ إم ؾة طؾك ما يمول إلقف الخروج طؾك إموة موـ الػوتـ

يقسوػ  بوـ هوو حوقـ خورج طؾوك الحجواج82تقلك كربها ابـ إشوعث يف سوـة التل 

والتل كجؿ طـفا أك ر موـ و ، الخؾقػة إمقيو يف خالفة طبد الؿؾؽ بـ مروان  ،ال ؼػل

 خقرة العؾؿاء والقجفاء. مـ: وصائػة كبقرة مـفؿ،مائة ألػ قتقؾ

موـ هومٓء الوذيـ  ،العجو  كوؾُّ  والعجُ  »: ومعؾؼًا طؾك الحادحة و قال ابـ ك قر 

وقود اجتؿوع الصوحابة ، وإكؿا هق كـدي مـ الوقؿـ، ولقس مـ قريش ،بايعقه باإلمارة

واحتج طؾقفؿ الصديؼ بالحوديث ، اإلمارة ٓ تؽقن إٓ يف قريش يقم السؼقػة طؾك أنَّ 

                                                 
   (964/ 2) الؾغة جؿفرة،  (446/ 4) العقـ( )

 الشقيف صال  الػقزان 4/235ة الؿستػقد إطاك( )
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فوولبك  :إكصووار سووللقا أن يؽووقن مووـفؿ أمقوور مووع أمقوور الؿفوواجريـ حتووك إنَّ ، يف ذلووؽ

فؽقووػ يعؿوودون إلووك خؾقػووة قوود بقيووع لووف باإلمووارة طؾووك ......الصووديؼ طؾووقفؿ ذلووؽ

ويبايعقن لرجؾ كـدي بقعة لوؿ  ،فقعزلقكف وهق مـ صؾبقة قريش :الؿسؾؿقـ مـ سـقـ

 ،كبقر كشل بسببفا شرٌ :ولفذا لؿا كاكت هذه زلة وفؾتة  !يتػؼ طؾقفا أهؾ الحؾ والعؼد؟

  «فنكا هلل وإكا إلقف راجعقن  ،هؾؽ فقف خؾؼ ك قر

وتصقرات متـاقضة حقل معـك اإليؿان  ،لغالة بؿا يحؿؾقكف مـ مػاهقؿ خاصئةفا

 .الػتـ وتسفقؾ هالك الؿجتؿعات ايؼادسب  رئقس يف ،والؽػر ، والطاطة والؿعصقة 

هووؿ معوواول هوودم ٕمووـ : ويسووتفقـقن بالوودماء ،فالووذيـ يؽػوورون الؿجتؿعووات

وترويوع  ،دة الصوػالؿجتؿع بؿوا يحدحقكوف موـ اكػصوام يف الؿجتؿوع ،وتوقهقـ لقحو

 .وجرأة طؾك العرض والديـ ،لممـقـ

 ،هؿ سوباياءوكسا ،فػل قـاطاهتؿ أن جؿاهقر الؿسؾؿقـ كافرة،وأمقالفؿ مستباحة

 .ودماءهؿ حالل

ه بشورهؿ ومؽورهؿ ،موـ غودرهؿ وقد حوذر الـبول  يوليت يف آخور »: : فؼوالوكوقَّ

يؿرققن مـ ، ققل الربيةيؼقلقن مـ خقر ، سػفاء إحالم، إسـان حدحاء الزمان ققمٌ 

فليـؿوا لؼقتؿوقهؿ ، ٓ يجاوز إيؿاهنؿ حـواجرهؿ، اإلسالم كؿا يؿر  السفؿ مـ الرمقة

بقوان خطورهؿ ، : وطؾوك العؾؿواء «قتؾفؿ أجر لؿـ قتؾفؿ يقم الؼقاموة فننَّ ، فاقتؾقهؿ

 ،بوآغرتار هبوؿ الجفوؾ بحوالفؿ مومذنٌ  فننَّ :والتحوذير موـ كقودهؿ،وفض  دسائسفؿ

طورب خطوبفؿ  فػل حؿاستفؿ لؾديـ ، وزطؿ الذب طـف :يف شركفؿ وشباكفؿوالقققع 

 .وُيؼرب البعقد مـ صػقففؿ ،يف حبائؾفؿ رَّ وطباراهتؿ الؿعسقلة ما يققع الغِ ،البؾقغة

، الؼوديؿ والحوديث موـ غؾوقهؿ الؿشومومؽؿ ذاقت مجتؿعوات الؿسوؾؿقـ يف ف

 .وغدرهؿ الؿعؾقم

*               *               * 

                                                 
  (488/ 3) ٓبـ إحقر التارييف يف الؽامؾ، ويـظر (54/ 9) الػؽر ط والـفاية البداية()

 كتواب( ، صحق  مسوؾؿ 3644برقؿ ) اإلسالم يف الـبقة طالمات باب/ الؿـاق  كتاب البخاري صحق (2)

 (4166برقؿ ) الخقارج قتؾ طؾك التحريض باب/ الزكاة
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 .النفاق: لمطلب الثانيا

يؾع  الؿـافؼقن دورًا لئقؿًا يف تؼوقيض أركوان إموـ يف الؿجتؿوع الؿسوؾؿ بؿوا 

ي قروكف مـ اإلحـ وإحؼاد ،وما يشقعقكف مـ إكاذي  والشائعات،وبؿا يب قكوف موـ 

 إراجقػ والؿفؾؽات.

 !حادحة اإلفؽ يف مجتؿع الطفر والعػا   ففؿ الذيـ أحاروا

ود اإلسوالم صوػقففؿ وألَّوػ بقـ إوس والخزرج  قاعأن يقق واكادو بعد أن وحَّ

 بقـ قؾقهبؿ!

 ک ڑ ڑ ژ ژچ أن تقطدوا الـبل وأصحابف بو: وكان مـ بغقفؿ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک

 8: الؿـافؼقن چڱ

و، الؼورآن يف أسورارهؿ وكشوػ، الؿـافؼقـ أستار و سبحاكفو  اهلل هتؽ وقد  لعبواده كوجؾَّ

: البؼرة سقرة أول يف ال الحة العالؿ صقائػ وذكر، حذر طؾك أهؾفا ومـ مـفا قالقؽقك أمقَرهؿ

 ويف، آيتووقـ الؽػووار ويف، آيووات أربووع الؿووممـقـ يف فووذكر. والؿـووافؼقـ، والؽػووار، الؿووممـقـ

 .آية طشرة حالث الؿـافؼقـ

 بؾقووة فووننَّ ، وأهؾووف اإلسووالم طؾووك فتـووتفؿ وشوودة، هبووؿ آبووتالء وطؿووقم لؽ وورهتؿ

 يف أطداؤه وهؿ، ومقآتف كصرتف وإلك، إلقف مـسقبقن ٕهنؿ، جدا شديدة هبؿ اإلسالم

 غايوة وهوق .وإصوالح ِطْؾوؿٌ  فأكَّ  الجاهُؾ  يظـ، قال  كؾ يف طداوتف يخرجقن، الحؼقؼة

 .واإلفساد الجفؾ

 أساسوف قؾعوقا قود لوف ِحْصوـ موـ وكوؿ!  هودمقه؟ قد لإلسالم معؼؾ مـ كؿ فؾؾف

 وكؿ!  وضعقه؟ قد مرفقع لف لقاء مـ وكؿ!  صؿسقه؟ قد لف َطؾؿٍ  مـ وكؿ!  وخربقه؟

 بوآرائفؿ موقارده طقوقن طّؿقا وكؿ!  لقؼؾعقها؟ غراسف أصقل يف الشَبفِ  بؿعاول ضربقا

! ويؼطعقها؟ لقدفـقها

 ،ما يطقل يف سرده الؿؼام ،هؿ وتربصفؿ بالؿممــقغدرويف الؼرآن مـ مؽرهؿ و

                                                 
ابـ ققؿ الجقزيوة مـشوقر طؾوك مققوع وزارة إوقوا  السوعقدية طوام الـشور: (: 4/  4) الؿـافؼقـ صػات()

 هو 4441
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ـ ذلؽ ،وتطقى يف وصػف الصػحات تؾق الصػحات  ڑ ژ ژچ : تعالك  قال اهلل: وم

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ

  82: الـساء چ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ

طؾك وٓة إمقر يف الوبالد اإلسوالمقة أن يبوذلقا قصوارى جفوقدهؿ يف تتبوع  وإنّ 

وأبطـوقا الؽػوور  ،ضفوروا اإلسووالمأوإن  فوؿف :الؿـوافؼقـ وقطوع دابوورهؿ وكوػ شوورهؿ

 ،بعوض صوػاهتؿذكر و،شقئًا مـ كػاقفؿفخػل ك قر مـفؿ إٓ أن اهلل قد فض  :ن والعدوا

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱچ : تعوووووووالك  قوووووووال اهلل

 .31: محؿد چ ٺ ٺ

 

*               *               * 
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 .التنازع واالختالف: المطلب الثالث

 ڀ ڀ ڀڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : تعوووالك  قوووال اهلل

د التـوازع وآخوتال  موـ وحودة الصوػ، كوؿ بودّ  ،46: الإكػ چ ٺ ٺ ٺ

   مـ التئام الشؿؾ ،وكؿ شتت مـ اجتؿاع الرأي ! وكؿ مزَّ 

 .ويحدث الػتـ والؿقبؼات ،يبقد الؿجتؿعات،فالخال  شر،والـزاع داء طضال

يؼاد كار الخال  بقـ أبـاء الؿجتؿع القاحد، ا: سقاسة العدو تجاه طدوه ولذا فننَّ 

 .والحؿقة الجاهؾقة،ذكاء العصبقات الؼبؾقةاائػقة ،وشعال الطاو

وكؿ حؿؾت إلقـا الروايات ال ابتوة،وإكباء الصوادقة موـ محواوٓت الؿرتبصوقـ 

 !حارة الـعرات وتلجقج العداواتاطرب التارييف مـ 

ويرث الؿؽر كابرًا  ،ويف طصركا الراهـ ٓ زال العدو الغاشؿ يؿارس الدور كػسف

 لوتؿَّ اف متوك اجتؿعوت كؾؿوة إموة وأكَّو برًا طـ غوابر،ففؿ يودركقنطـ كابر، والؽقد غا

 ،آمووال الؿرتبصووقـ هبووا وخقبووت ،استعصووت طؾووك أطوودائفا ،وتقحوود صووػفا ،شووؿؾفا

 .والعاب قـ بلمـفا واستؼرارها

تؼسقؿ الؿجتؿع الؿسوؾؿ إلوك كقـقكوات : مـ أسؿك أماكقفؿ،وأكػس غاياهتؿ وإنَّ 

كؿا هوق القاقوع فعوال يف مجتؿعوات ،ت متباغظةوصائػقا،وحزبقات متطاحـة ،متـاحرة

 إسالمقة طدة !

وتػقيووت  ،إدراك هووذه الحؼووائؼ الدامغووة ،فعؾووك الشووعقب الؿسووؾؿة وحؽامفووا

 .وتسؿق مؽاكتفا،الػرصة طؾك أولئؽ الطغام حتك تظؾ لألمة هقبتفا

موا جورى بوقـ أهوؾ الؼورآن يف زموـ الخؾقػتوقـ ،ولوقس بخواٍ  طؾوك أهوؾ الؼورآن

بسوب   رضل اهلل طـفؿا و مـ الـزاع حوقل أحور  الؼورآن و ؽر وط ؿانالراشديـ أبل ب

يف طفود و ذي  كواد بعضوفؿ يؽػور بعضوًاو وو الصوديؼ و موقت ك قور موـ الؼوراء يف طفود

مؿووا حوودا بووالخؾقػتقـ الراشووديـ إلووك جؿووع الؼوورآن الؽووريؿ الجؿعووقـ  الـووقريـ و

الؿعروفقـ 

                                                 
الؼرآن بعد أن استحر الؼتؾ يف الؼراء يف مققعة القؿامة وأمر زيد بوـ حابوت  -رضل اهلل طـف–جؿع أبق بؽر ( )

يػة بـ القؿان حقـ ك ر الخال  بقـ (( وجؿعف ط ؿان بنشارة مـ حذ4986بجؿعف ) يـظر: البخاري ) 

= 
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والتـازع حصؾ بوقـ ،حؿؾة الؼرآن بقـ إذا كان الخال  قد دبَّ : ولؼائؾ أن يؼقل

فؿا أحراه أن يـجؿ بقـ مـ دون أولئؽ طؾؿًا وورطًا،وسدادًا  ،أهؾ البؼرة وآل طؿران

 وققامًا!

ٓجرم، فؿا زال الخال  يستشري يف إمة،ويزداد شدة: مؿوا جعوؾ : والجقاب

 عان.إمة متـاحرة متؿزقة، يتؽال  إطداء طؾقفا مـ كؾ  حدب وصقب، واهلل الؿست

وكقػ تحقل الـصر الباهر ،ولؼد سجؾ الؼرآن الؽريؿ طاقبة التـازع يف غزوة أحد

 ڇ چ چچ : تعالك ، قال اهلل الـفار إلك هزيؿة قاهرة يف آخره ،يف أول

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ

 ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ

آل  چ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ

 452: طؿران

 صؾَّك اهلُل طؾقف وسؾَّؿ وَجُعف قاللؿا اْشَتدَّ باو
ّ
اْئُتقين بؽِتاٍب أكُت  لؽؿ كتابا : لـبل

وِطـوَدكا كتواُب ، جعُ ق؟غؾبف الن الـبل صؾَّك اهلُل طؾقف وسؾَّؿإ: ٓ تِضؾُّقا بعدُه. قال ُطَؿرُ 

 حسُبـا
ِ
رج فخو.التـواُزعُ  وٓ يـبغل ِطـوَدي، ققمقا طـل: قال، فاخَتَؾػقا وَكُ َر الؾََّغطُ  .اهلل

ـُ طباٍس يؼقل ِزيَّةَ : اب ِة موا حوا كَؾ  إِنَّ الرَّ ِزيَّ بوقـ رسوقل اهلل صوؾَّك اهلُل طؾقوف وسوؾَّؿ  َل الرَّ

وبقـ كتابِف

 :إن هذا الحديث يجسد الؿآل الؿمسوػ الوذي يومدي القوف التـوازع وآخوتال 

 .وٓ يضؾقن بعد أبداً  ،فؼد حال بقـ الـبل وبقـ كتابتف كتابا يـػع إمة

وال بووات يف أموورهؿ  ،متوك مووا أراد الؿسووؾؿقن مزيوودًا موـ إمووـ يف مجووتؿعفؿ إذاً 

وشوقاهد ،ولوقح سوػقـتفا الَؿِعقو ،ففق داء إمؿ العضال:فؾقجتـبقا الخال  والـزاع

 التارييف أك ر مـ أن يخطفا قؾؿ،أو يجؿعفا كتاب!

*               *               * 

                                                 
= 

 (4987الؼراء يـظر: البخاري: ) 

 بواب(، صحق  مسؾؿ ) كتاب القصقة / 444صحق  البخاري ) كتاب العؾؿ / باب كتابة العؾؿ ( برقؿ )(4)

 (4637( برقؿ )فقف يقصل شلء لف لقس لؿـ القصقة ترك
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 .راجيفالشائعات واأل: المطلب الرابع

: مـ طقامؾ اضطراب إمـ،وتؽدر صػق الؿجتؿع،وذيوقع الخوق  والؼؾوؼ إنَّ 

فووراز او ،وسووق  إراجقووػ التوول هوول وحوول الخووقاصر الؿريضووة،اخووتال  الشووائعات

والتوول مووأل ،الـػووقس السووؼقؿة الؿرتبصووة بووالؿجتؿع، الؿؽتقيووة بصووالبتف واسووتؼراره

 -دة إمة،ولذا تقطد اهللالغقض أركان أفئدهتا حـؼًا وحسرة مـ اجتؿاع الؽؾؿة ووح

 قوال اهلل ولعـة أخورة ،بػضقحة الدكقا ،م قري الشائعات وإراجقػ -تبارك وتعالك

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ: تعوووووووالك 

ولعووووؾ يف حادحووووة اإلفووووؽ 61: إحووووزاب چ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

الشووفقرة التوول سووجؾ الؼوورآن فصووقلفا يف سووقرة الـووقر، وأغؾووظ الؼووقل لؿووـ تووقلك 

ا،وروج لفووا وأذاطفووا يف مجتؿووع الؿسووؾؿقـ، مووا يمكوود حووزم الشووريعة يف درء كربهوو

اإلشاطات وإراجقػ التول تػسود ذات البوقـ وتققوع الؼطقعوة والشوحـاء يف أوسواط 

الؿجتؿع الؿسؾؿ،ومـ حؿَّ يمول إمر إلك تصدع جدار إمـ،واكػراط حبؾ القحدة 

 .رات وحؾقل الؿخاو  وآكؼسامات،وكشلة العداوات وال ا

مالؾشائعات مـ إحر الػعال يف إحارة الؿخاو  ،لؼد أدرك م قرو الؼالقؾ والػتـ

فلخوذوا يف دفوع الشوائعة تؾوق إخورى طؾوك :وإحداث الػقضك لودى جؿواهقر الـاس

 ،ٓسوقؿا مووع توقفر هووذه ال وقرة الؿعؾقماتقووة،مسوامع الـواس بشووتك القسوائؾ الؿؿؽـووة

 .وسرطة ذيقع الشائعات ،وابتؽار وسائؾ التقاصؾ آجتؿاطل

اطة طالؿقوة طؾوك مسوتقى  ،بؾ أصوبحت الشوائعات الؿؼؾؼوة وإراجقوػ الؿقهـوة صـو

ٓ تؼؾ ضراوة وأحراً طـ ،الدول والؿـظؿات الرسؿقة ـ وسائؾ الحرب الـػسقة التل  ووسقؾة م

الحروب العسؽرية ،كؿا أصبحت هذه الؿفام مسـدة إلك جفوات ممسسوقة داخوؾ مـظقموة 

فا الؿقزاكقات الضخؿة التول هتوقن يف كظور إكظؿوة السقاسوقة كسوبة لؾـتوائج وترصد ل،الدول

 .ستفدفةوتؾبل مطامعفؿ يف ابتزاز الدول الؿ ،الباهرة التل تحؼؼ أهداففؿ

ذات أحر مدمر وفعال يف تؼوقيض ،الشائعات الرائجة يف الؿجتؿع أنَّ : والؿؼصقد

أو  ،محؾقوة الصوـع الشوائعاتتؾوؽ  سقاء كاكت ،وتقهقـ آستؼرار،الؿـظقمة إمـقة

                                                 
ـ الؿعطؾ حادحة اإلفؽ: هل التل اهتؿ فقفا الؿـافؼقن طائشة وصػ( 4) بالػاحشة وبرأهؿا الؼرآن  -رضل اهلل طـفا –قان ب

قر بؼقلف  ـ آية  –تعالك  –يف سقرة اـل ـ جاءوا باإلفؽ طصبة مـؽؿ...( م  21- 44) إن الذي
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وتحصوقـف  ،القسوائؾ الؿؿؽـوة ا يتطؾو  تقطقوة الؿجتؿوع بؽوؾ  مؿّ  ،وافدة مـ الخارج

 .ضرار بقحدتف وأمـف واستؼرارهضد كؾ طقامؾ آ

وتبادل ،الشائعات وإراجقػ يتطؾ  تظافر الجفقد بقـ القٓة والرطقة رخط إنَّ 

لصود  كوؾ  ،دبقة تجاه أمتوف وأبـواء مجتؿعوفلقاتف الشرطقة وإموإدوار وققام كؾ  بؿس

الؿخوواصر الؿسووتفدفة ٕمـووف الووقار  واسووتؼراره ال ابووت ، وطؾووك العؾؿوواء والوودطاة 

 .دورهؿ الؽبقر يف تحؼقؼ ذلؽ وتعزيزه بؽؾ وسقؾة متاحة والجامعات

 گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژچ : تعالك ويف هذا السقا  يؼقل اهلل

 ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

الؿبادرة يف إذاطة إخبار وإن  إنَّ  ،83: الـساء چہ ہ ہ ہ ۀ

فؽقػ  ،مـ العبث والسػف ضرٌب  وتلمؾ يف الؿصؾحة، كاكت صادقة دون ترو وتؿفؾ

بقـ يدي أهؾ العؾؿ  هذا تؼدمًا بؾ كقػ إذا كان كؾُّ  ؟!إن كاكت غقر صحقحة أيضًا

سالمة إمة مـ الؿخاصر ففؿ حؼقؼة إمقر ومآٓهتا بؿا يضؿـ طؾك الؼادريـ 

 !؟والعقاق  الؿقهـة لعضدها وتؿاسؽفا أو تؼؾقؾفا ٕدكك حد مؿؽـ 

الػووت  : الؿـووافؼقـ أموور مووـ إمووـ أي: يعـوول چژ  ژچ : قووال البغووقي

 ڳ گ گ چ، أشاطقه وأفشوقه: چ گگ ک چ أو الخق  والؼتؾ والفزيؿة،والغـقؿة

اهلل طؾقوف وسوؾؿ هوق الوذي إلك رأيف ولؿ يحدحقا بف حتك يؽوقن الـبول صوؾك  چ ڳ

ذوي الوورأي مووـ الصووحابة م ووؾ أبوول بؽوور : أي، چڱ  ڱ ڳ ڳ چ، يحوودث بووف

: أي چ ںڻ ں ڱ ڱ چ، وطؿووووور وط ؿوووووان وطؾووووول رضووووول اهلل طوووووـفؿ

 .يػشكطؾؿقا ما يـبغل أن يؽتؿ وما يـبغل أن : أي، وهؿ العؾؿاء،يستخرجقكف

*        *        * 

                                                 
العديوود مووـ الؿوومتؿرات  -طؾووك سووبقؾ الؿ ووال-أقامووت جامعووة اإلمووام محؿوود بووـ سووعقد اإلسووالمقة ( )

أهوؾ العؾوؿ والػؽور لؾتقكقود طؾوك أهؿقوة وحودة الؿجتؿوع،  والػعالقات، واستضافت العديد موـ كبوار

مـ شوفر ربقوع  3الك  4جامعة يف الػرتة مـ طؼدت الوقطع الطريؼ طؾك م قري الػتـ والؼالقؾ ومـفا: 

 (ممتؿرا دولقا طـ )مققػ آسالم مـ آرهاب4425آول 

 ،4/214ـ جووووزيابوووو ،2/87ويـظوووور: البقضوووواوي (667/  4إحقوووواء الوووورتاث ) -(تػسووووقر البغووووقي 2)

 4/412الخازن
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 المطلب الخامس

 .خالقيةدامة وتصدع المنظومة األانتشار المبادئ اله

ومبدأ هدام يف أرجاء الؿجتؿوع،وكؿ ،فؽر دخقؾ كؿ حرص العدو طؾك كشر كؾ  

وقد حرص أيؿوا حورص طؾوك ،احتػك برتبقة أبـائف طؾك اطتـا  تؾؽ الؿبادئ وتشرهبا

وطرض تؾوؽ الؿبوادئ طؾوك ،التقاصؾ الح قث مع صقائػ متعددة مـ أبـاء الؿجتؿع

وسائؾ التحػقوز والتفقوقج كقؿوا تتشورب  التشقيؼ مستخدمًا كّؾ  طؼقلفؿ يف قال  مـ

 .طؼقلفؿ تؾؽ الؿبادئ وتجرتُّها

 ّٓ بضواطة أجـبقوة أهوديت ٕبـائـوا مؼابوؾ  فؿا العؾؿاكقة والؾقربالقة بوؾ واإللحواد إ

وحزمووة مووـ الحظووقظ الدكققيووة الرخقصووة يف ،جؿؾووة مووـ آمتقووازات الؿاديووة أحقاكووًا

 خر.أحايقـ أُ 

وغؾبووة الظؾووؿ ،غقوواب العوودل والؼسووط: الؿـظقمووة إخالققووة فؿظفووره وأمووا تصوودع

حتوك  ،واكتشار الؽقد والغوؾ والحسود،وسقادة الغش والؽذب والزور،وآكتفازية وآبتزاز

والعووداء الؿسووتؿر ومحوواوٓت آكتؼووام وتصووػقة ،أكتجووت أكؿاصووًا موـو العالقووات الؿتووقترة

 ادع مـ ديـ أو خؾؼ كريؿ.الحسابات بسػؽ الدماء واكتفاك إطراض دون ر

 گ گ گ گ ک ک ک کچ: تعالك  ويف م ؾ هذا يؼقل اهلل

 ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

ٔية خرب صري  ـم ، 419: البؼرة چ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ فا

 بؿا يقده الذيـ كػروا مـ ارتداد الؿممـقـ إلك جفالة الؽػر -تبارك وتعالك  -اهلل

والغقظ الذي مأل أركان ،الحسد الذي أكؾ قؾقهبؿ بدافع :وحؿلة الضاللة

أو القحق  ،ا يتقج  طؾك أهؾ اإليؿان طدم الركقن إلك أي صائػة مـفؿأفئدهتؿ،مؿَّ 

 .بلي كحؾة أو دياكة تخالػ ديـفؿ

والحوذر موـ الـوزول ،طؾك الؿممـقـ اجتـاب سبقؾ الؽوافريـ أنّ : وحؿرة أية 

 ،خشووقة أن يسووتزلقهؿ طووـ ديووـفؿ ،ؿأو قبووقل مشووقرهت،طؾووك حؽؿفووؿ أو صوواطتفؿ

 .ويحؿؾقهؿ طؾك الردة بعد اإليؿان ،والؽػر باهلل وآياتف

                                                 
 .4/96، تػسقر الؿراغل 426/ 2اكظر تػسقر الؼاسؿل ( )
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والذلة لفؿ وحرماهنؿ مـ السعادة والؿؾؽ ،سؾطاهنؿلمع ما يتبع ذلؽ مـ الخضقع 

 ڦ ڤ ڤچ: تعالك  ،فؼال اهللوالتؿؽقـ يف إرض كؿا وطد اهلل الؿممـقـ الصادققـ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 55 :الـقر چ گ گ گ ک ک ک

 

*               *               * 
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 .قصاء الشريعة وتعطيل الحدودا: المطلب السادس

ذلوؽ الوداء : مـ أبرز أسوباب غقواب إموـ طوـ الؿجتؿعوات اإلسوالمقة هوق إنّ 

: وهل ،يف طؼر ديار الؿسؾؿقـالعضال والـازلة الؿػجعة التل ألؼت بظالمفا الدامس 

واسوتبدالفا بوالؼقاكقـ القضوعقة التول ٓ يؿؽوـ أن تحؼوؼ  ،قصاء الشوريعة اإلسوالمقةا

ًٓ أو تبـل مجداً   .طد

صوـاطة بشورية قاصورة تعجوز طوـ تؾبقوة الؿطالو  اإلكسواكقة : فالؼقاكقـ القضعقة

 .والحاجات الػطرية لألمـ والعدالة والرخاء

كؾفوا خوارج كطوا   ،لؼصاص والؼطع والجؾود والورجؿفالعؼقبات الجـائقة مـ ا

فساد الؼتؾ وسػؽ الدم الؿعصقم  :وٓ مؽان لفا يف أروقة الؼضاء ،الدساتقر الحاكؿة

و ،واغتصبت إطراض وإمقال دون طؼقبات رادطوة ،ٕتػف إسباب ؾ بؿزيود وطجَّ

مـوًا طؾوك مـ الؼؾؼ والخق  الؿستؿر لدى أبـاء الؿجتؿع ،ولوؿ يعود الػورد العوادي آ

 .والؼؾؼبؾ أصب  يعقش يف دوامة مـ الحقرة وآضطراب  ،كػس أو طرض أو مال

 يئ ىئ مئ جئحئ ی یچ : -تعوالك–طـود ققلوف  -رحؿف اهلل–قال ابـ ك قر

طؾووك مووـ خوورج طووـ حؽووؿ اهلل  تعووالك يـؽوور 51: الؿائوودة چ ىب مب خب حب جب

اء وإهوقاء وطدل إلك ما سوقاه موـ أر، الـاهل طـ كؾ شر، خقر الؿشتؿؾ طؾك كؾ  

كؿووا كووان أهووؾ ، وآصووطالحات التوول وضووعفا الرجووال بووال مسووتـد مووـ شووريعة اهلل

، ا يضوعقهنا بوآرائفؿ وأهوقائفؿمؿَّ ، الجاهؾقة يحؽؿقن بف مـ الضالٓت والجفآت

، الؿولخقذة طوـ مؾؽفوؿ جـؽقوز خوان، يحؽؿ بف التتوار موـ السقاسوات الؿؾؽقوة وكؿا

حتوك يرجوع إلوك  يجو  قتالوف، ذلؽ ففق كوافر فؿـ فعؾ القاسؼ الذي وضع لفؿ 

َأَفُحْؽَؿ اْلَجاِهؾِقَِّة  ) : تعالك  قال ،فال ُيحّؽؿ سقاه يف قؾقؾ وٓ ك قر، حؽؿ اهلل ورسقلف

ـَ الّؾوِف  ( ؟!وطوـ حؽوؿ اهلل يعودلقن، يبتغقن ويريدون: َيْبُغقَن ؟ ( أي ـُ مِو ـْ َأْحَسو َوَمو

                                                 
وهووق طبووارة طووـ كتوواب مجؿووقع مووـ أحؽووام قوود اقتبسووفا طووـ شوورائع شووتك، مووـ القفقديووة والـصووراكقة  ()

اإلسالمقة وغقرها، وفقفا ك قور موـ إحؽوام أخوذها موـ مجورد كظوره وهوقاه، فصوارت يف بـقوف  والؿؾة

 عًا، يؼدمقهنا طؾك الحؽؿ بؽتاب اهلل وسـة رسقلف شرطًا متب
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ـُقنَ  َؼْقٍم ُيققِ ، أطودل موـ اهلل يف حؽؿوف لؿوـ طؼوؾ طوـ اهلل شورطفوموـ : ( أي ُحْؽؿًا ل 

 ففنكَّو: ؟!وأرحوؿ بخؾؼوف موـ القالودة بقلودها، وطؾؿ أن اهلل أحؽؿ الحاكؿقـ، وآمـ بف

 .شلء العادل يف كؾ  ، شلء لؼادر طؾك كؾ  ا، هق العالؿ بؽؾ شلء تعالك

 

*               *               * 

                                                 
 3/434ابـ ك قر ( )
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 ار المعاصيكفر النعمة وانتش: المطلب السابع

لووقس حؿووة برهووان طؾووك سووقء طاقبووة كػوور الـعؿووة مووـ حووال مووـ قووصَّ الؼوورآن 

خربهؿ،وسطَّر كبلهؿ: لقجعؾ مـفؿ طظة وطربة لؿـ كان لف قؾ  أو ألؼك السؿع وهق 

 شفقد.

إهنا مؿؾؽة سبل التل تـعؿت بصـق  الـعؿ،وتؿتعوت بوللقان الؿتوع بؿوا ٓيخطور 

بوآٓء اهلل،وبطورت معقشوتفا: فؽوان طاقبوة طؾك بال أو يطق  بقجدان،ولؽـفا كػرت 

 .أمرها ُخسراً 

 پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : تعالك  فنلك حديث الؼرآن وبقاكف الؿفق ! قال اهلل

 45: سبل چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ

كاكوت الؿوورأة تؿشول تحوت إشووجاِر وطؾوك رأسووفا » : -رحؿووف اهلل-قوال قتوادة 

 مـ غقر حاجة إلك كؾػة أو قطا ،لؽ رتف وكضوجف مؽتؾ أو زكبقؾ، فتساقط ال ؿار فقف

 .« واستقائف 

فبـقا سودًا :وقد وهبفؿ اهلل ذكواًء ودهواًء، فتحؽؿوقا يف الؼطوِر الـوازل موـ السوؿاء

ـْ ِرْزِ  َرب ُؽْؿ َواْشُؽُروا  چ: تعالك  حؿ قال اهللطظقؿًا ُطر  بسد ملرب الشفقر! 
ُكُؾقا مِ

ْلـَاُهْؿ بَِجـََّتوْقِفْؿ  َلُف َبْؾَدٌة َصق َبٌة َوَرب   َغُػقٌر * َفَلْطَرُضقا َفَلْرَسْؾـَا َطَؾوْقِفْؿ َسوْقَؾ اْلَعوِرِم َوَبودَّ

ـْ ِسْدٍر َقؾِقؾٍ 
ٍء مِ

ْ
 ُأُكٍؾ َخْؿٍط َوَأْحٍؾ َوَشل

ْ
ـِ َذَواَتل  .چَجـََّتْق

لوووِة  فلطرضوووقا طوووـ شوووؽر الـعِؿ،وإجابوووة الؿرسوووؾقـ ،ورضوووقا ٕكػسوووفؿ بالذ 

  قوووال اهلل لقا بعبقديوووة اهلل طبقديوووة شوووؿس تشووور  وتغووورب!والفقان،يوووقم اسوووتبد

ـٍ  چ: تعالك  ـْ َسوَبلٍ بِـََبولٍ َيِؼووق َفَؿَؽَث َغْقَر َبِعقٍد َفَؼاَل َأَحْطُت بَِؿا َلْؿ ُتِحْط بِِف َوِجْئُتوَؽ مِوو

ٍء َوَلَفوا َطوْرٌش َطظِوق
ْ
ـْ ُكوؾ  َشول ٌؿ * َوَجوْدُتَفا *إِك ل َوَجْدُت اْموَرَأًة َتْؿؾُِؽُفوْؿ َوُأوتَِقوْت مِو

ـِ  ُهْؿ َطو وْقَطاُن َأْطَؿواَلُفْؿ َفَصودَّ ـَ َلُفوُؿ الشَّ و  َوَزيَّ
ِ
ـْ ُدوِن اهلل وْؿِس مِو َوَقْقَمَفا َيْسُجُدوَن لِؾشَّ

بِقِؾ َفُفْؿ ٓ َيْفَتُدوَن   24-22: الـؿؾچالسَّ

يؼتؾووووع أشجارهؿ،وُيػسووووُد  ،طؾووووقفؿ سقوووووؾ العووووورماهلل  فلرسووووؾ :طرضووووقالف

                                                 
 (517/ 6) سالمة ت ك قر ابـ تػسقر( )
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 ديارهؿ،ويطؿُس زهرة حقاهتؿ. ُض حؿارهؿ،ويؼق  

 َضالَِؿوٌة إِنَّ َأْخوَذُه َألِوقٌؿ  چ: تعالك  قال اهلل
َ
َوَكَذلَِؽ َأْخُذ َرب َؽ إَِذا َأَخَذ اْلُؼَرى َوِهول

ٍء  چ ( !!412: )هقد چَشِديٌد 
ْ
 ُأُكٍؾ َخْؿٍط َوَأْحٍؾ َوَشل

ْ
ـِ َذَواَتل ْلـَاُهْؿ بَِجـََّتْقِفْؿ َجـََّتْق َوَبدَّ

ـْ ِس 
هؽذا يف ساطٍة مـ هناٍر، إذا بالجـان الػق  والحدائؼ الغـاء، تـؼؾ  و چ ْدٍر َقؾِقؾٍ مِ

وإذ بال ؿوار الـاضوجة، رة،ٓ تؿسوؽ مواًء وٓ تـبوت كوألً! و بالقع دامو،صحراَء قاحؾةً 

 .وشلٍء مـ سدٍر قؾقؾ،والظالل القارفة، تتحقل إلك شقٍك حاٍد،وأحٍؾ يابسٍ 

 

           *               *    * 
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 الخاتمة

 : وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقات

ًٓ وآخرًا،طؾك تقسقرك وتسديدك  .وختامًا، فحؿدًا لؽ الؾفؿ ضاهرًا وباصـًا،أو

لؼووود قضوووقت فووورتة لقسوووت بالؼصوووقرة أتتبوووع آيوووات الؽتووواب العزيز،وأتلموووؾ 

مؼاصوودهاودٓٓهتا ٓسووقؿا ذات العالقووة بؿقضووقع البحث:فللػقووت كووزول الؼوورآن 

جؾَّ كعؿة امتـ اهلل هبا طؾوك طبواده لوق رطوقه حوؼَّ رطايتف،فػقوف أركوان سوعادة أ: الؽريؿ

 .البشرية وسبقؾ وصقلفا إلك الػردوس الؿقطقد

لؿ يرتك الؼرآن شاذة وٓ فاذة يـتػع هبوا الـواس يف ديوـفؿ ودكقواهؿ إٓ وبوادر إلوك 

قى قضووقة إمووـ يف البؾدان،وضوورورتف الؼصوو: تجؾقتفووا والتـقيووف بووذكرها ومووـ ذلووؽ

 .لإلكسان والحققان

الؽتواب القحقود الوذي سوقجد فقوف الَعواَلُؿ ،الحؾوقَل : إّن الؼرآن الؽريؿ بحؼ هوق

الـاجعووة لؽووؾ  حاجوواهتؿ ومشوواكؾفؿ ،وحووقـ اسووتخرت اهلل يف بحووث مقضووقع إمووـ 

لؿسووووقس الحاجووووة إلقووووف يف هووووذا الزمان:وجوووودت الؼوووورآن يعووووالج هووووذه الؼضووووقة 

ب  يؼقؿ طؿاد إموـ ،ويرسويف أركاكف،ويحوذر بتػاصقؾفا،ويؼدم لؿبتغل إمـ كؾ س

ويؿؽوـ تؾخوقص كتوائج  .مـ مؼقضاتف وطقامؾ تصودطف بولبؾغ طبوارة وأجؿوؾ إشوارة

 : وتقصقات هذا البحث بؿا يؾل

مـ خالل الـظر يف مباحث ومطال  هذا البحث ، ومـ خالل مؼاصده ومعطقاتف 

 : أهؿ الـتائج فقؿا يؾليؿؽـ تؾخقص 

وفطرية  فحس  بؾ هق ضرورة حقاتقة :حاجة بشرية إمـ لقس مجرد / أنّ 4

 دابة  مـ ولؽـ ما ،فؾقس اإلكسان وحده هق مـ يتق  إلك إمـ :كائـ حل لؽؾ  

وتسعك لتحصقؾف  ،تدب يف صؼع مـ أصؼاع إرض إٓ وهل تـشد إمـ وتبتغقف

 گگچ: تعالك  قال اهلل حتك اتخذت الؽفق  يف الجبال والجحقر يف الرمال

 48: الـؿؾ چ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

التقحقووود : ؿووـ أهووؿ شووروصففإمووـ يف البؾوودان لووف شووروط وأسووباب  / أنَّ 2

 .لحادوآخالص ، وكبذ الشرك وآ

 ،فػقفا العزة والؿجد :إمـ ٓ يتحؼؼ إٓ بتحؼقؼ الشريعة اإلسالمقة بقان أنَّ /3

قوال ٓ يحؼوؼ إموـ ،طوداءتـحقة الشريعة خقفًا مـ بطش إ ورد كقد إطداء ، وأنّ 
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 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںچ : تعووووووالك  اهلل

 . 57: الؼصص چ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

صؿاع إطداء لقعقش الؿجتؿع آمـًا /التـقيف بلهؿقة 4 إطداد الؼقة الحربقة الرادطةٕ 

ـ غدرة صائؾ وصقلة جائر ـا م  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ: تعالك قال اهلل :مطؿئ

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .61: إكػال چ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ

 : مـفا ة/ أسباب إمـ ك قر3

 .تحؽقؿ شرع اهلل ، وإقامة الحدود ، وإخذ طؾك يد السػقف والباغ -4

وطودم  ،قورار ببقعتوف ووٓيتوفصاطة ولل إمر بالؿعرو  ، ومعرفة حؼوف وآ -2

 وتجرئة السػفاء طؾقف. ،كشر زٓتف وتضخقؿفا أو ،الخروج طؾقف أو مشاقتف أو اكتؼاصف

وإخوذ طؾوك يود  الحؽؿ بالعودل والؼسوط بوقـ الرطقوة وآكتصوار لؾؿظؾوقم -3

 .وكػف طـ ضؾؿف، وتحؼقؼ مطال  الحقاة الؽريؿة ٕبـاء الؿجتؿع ،الظالؿ

 : مـفا متعددة/ إن مؽقكات إمـ الشامؾ 4

 .إمـ الحربل -4

 .إمـ آقتصادي -2

 .لإمـ إجتؿاط -3

وهل كؾفا متؿؿات لألمـ الديـل الوذي ٓ تطقو  الحقواة يف الودكقا وٓ تسوعد يف 

 .أخرة إٓ بف

 : متعددة يتصدرهاففل كذلؽ  مؼقضات إمـ ا/ أم5

  ًٓ  الغؾق: أو

.الـػا : حاكقًا 

.التـازع وآختال : حال ًا 

.الشائعات وآراجقػ: رابعًا 

 .امة وتصدع الؿـظقمة آخالققةاكتشار الؿبادئ الفد: خامسًا 

 .قصاء الشريعة وتعطقؾ الحدودا: سادسًا 

 .كػر الـعؿة واكتشار الؿعاصل: سابعًا 

 هذا واهلل أطؾؿ وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا وآلف وصحبف.
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المراجــعالمصادر و

 حبق  بـا محؿد بـ محؿد بـ طؾل الحسـ أبق لؾؿاوردي السؾطاكقة إحؽام -4

 دار: الـاشووور (هوووو451: الؿتوووقا) بالؿووواوردي الشوووفقر، اديالبغووود البصوووري

  الؼاهرة – الحديث

 الجؽـوول الؼووادر طبوود بووـ الؿختووار محؿوود بووـ إمووقـ محؿوود أضووقاء البقووان -2

 التقزيوع و الـشور و لؾطباطوة الػؽر دار: الـاشر (هو4393: الؿتقا) الشـؼقطل

 مو 4995 - هو 4445: الـشر طام لبـان – بقروت

 الػوقزان اهلل طبود بوـ فوقزان بوـ صوال  الشقيف صوال  الػوقزان تػقدإطاكة الؿس -3

  م2112 هو4423، ال ال ة الطبعة: الطبعة الرسالة ممسسة: الـاشر

وزارة : الـاشوور: (42/  4) تقؿقووة ٓبووـ الؿـؽوور طووـ والـفوول بووالؿعرو  إموور -4

 الؿؿؾؽة العربقوة السوعقدية -الشئقن اإلسالمقة وإوقا  والدطقة واإلرشاد 

 هو4448، إولك: الطبعة

 البصري الؼرشل ك قر بـ طؿر بـ إسؿاطقؾ الػداء أبق الػؽر ط والـفاية البداية -5

: الطبعووة العربوول الوورتاث إحقوواء دار: الـاشوور (هووو774: الؿتووقا) الدمشووؼل حووؿ

 م 4988 - هو، 4418 إولك

 طاشووقر بووـ الطوواهر محؿوود بووـ محؿوود بووـ الطوواهر محؿوود التحريوور والتـووقير -6

 سووـة تووقكس – لؾـشوور التقكسووقة الوودار: الـاشوور (هووو4393: الؿتووقا) سوولالتقك

  هو 4984: الـشر

: الؿتووقا) الجرجوواين الشووريػ الووزيـ طؾوول بووـ محؿوود بووـ طؾوول التعريػووات -7

 الؽتو  دار: الـاشور العؾؿواء موـ جؿاطوة وصوححف ضوبطف: الؿحؼؼ (هو846

  م4983- هو4413 إولك: الطبعة لبـان– بقروت العؾؿقة

الؿؿؾؽوة العربقوة  –ابوـ أبول حواتؿ ، تحؼقوؼ أسوعد الطقو  مؽتبوة البواز  تػسقر -8

 .هو4449 – 3السعقدية ط

 جزي ابـ، اهلل طبد بـ محؿد بـ أحؿد بـ محؿد، الؼاسؿ أبق جزي ابـتػسقر   -9

 الخالوودي اهلل طبوود الوودكتقر: الؿحؼووؼ (هووو744: الؿتووقا) الغركوواصل الؽؾبوول

 هو 4446 - إولك: الطبعة بقروت – ؿإرق أبل بـ إرقؿ دار شركة: الـاشر
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 حوؿ البصوري الؼرشول ك قور بوـ طؿور بوـ إسوؿاطقؾ الػوداء أبوق ك قر ابـ تػسقر  -41

 دار: الـاشور سوالمة محؿود بوـ سوامل: الؿحؼوؼ (هو774: الؿتقا) الدمشؼل

 م 4999 - هو4421 ال اكقة: الطبعة والتقزيع لؾـشر صقبة

: الؿملوػ الؽوريؿ الؽتاب مزايا إلك قؿالسؾ العؼؾ إرشاد= تػسقر أبل السعقد  -44

: الـاشر (هو982: الؿتقا) مصطػك بـ محؿد بـ محؿد العؿادي السعقد أبق

 بقروت - العربل الرتاث إحقاء دار

 بوـ محؿود بوـ مسوعقد بوـ الحسوقـ محؿود أبق، السـة محقل -تػسقر البغقي  -42

، ؿفوديال الورزا  طبود: الؿحؼوؼ (هوو541: الؿتوقا) الشوافعل البغقي الػراء

 هو 4421، إولك: الطبعة بقروت– العربل الرتاث إحقاء دار: الـاشر

 الشوقرازي محؿود بـ طؿر بـ اهلل طبد سعقد أبق الديـ كاصر، البقضاويتػسقر  -43

 الؿرطشووؾل الوورحؿـ طبوود محؿوود: الؿحؼووؼ (هووو685: الؿتووقا) البقضوواوي

 هو 4448 - إولك: الطبعة بقروت – العربل الرتاث إحقاء دار: الـاشر

 بوـ يزيود بـ جرير بـ محؿديف تلويؾ آي الؼرآن  البقان جامع=  الطربي تػسقر -44

 أحؿود: الؿحؼوؼ (هوو341: الؿتقا) الطربي جعػر أبق، أمؾل غال  بـ ك قر

  م 2111 - هو 4421، إولك: الطبعة الرسالة ممسسة: الـاشر شاكر محؿد

 الحووال  قاسووؿ ـبوو سووعقد محؿوود بووـ الووديـ جؿووال محؿوود تػسووقر الؼاسووؿل -45

: الـاشور، السوقد طقوقن باسوؾ محؿود: الؿحؼؼ (هو4332: الؿتقا) الؼاسؿل

 هو 4448 - إولك: الطبعة بقروت – العؾؿقف الؽت  دار

 هو4365 4مطبعة الحؾبل ط –تػسقر الؿراغل، أحؿد بـ مصطػك الؿراغل  -46

 هباء محؿد بـ الديـ شؿس محؿد بـ رضا طؾل بـ رشقد محؿد تػسقر الؿـار -47

: الـاشور (هوو4354: الؿتوقا) الحسوقـل الؼؾؿوقين خؾقػوة طؾول مـال بـ الديـ

  م 4991: الـشر سـة لؾؽتاب العامة الؿصرية الفقئة

 طؾول بوـ محؿود بوـ أحؿود بوـ طؾول الحسوـ أبوق، لؾقاحودي القسقط التػسقر -48

 الشوقيف: وتعؾقوؼ تحؼقوؼ (هوو468: الؿتقا) الشافعل، الـقسابقري، القاحدي

 محؿد أحؿد الدكتقر، معقض محؿد طؾل الشقيف، الؿقجقد دطب أحؿد طادل
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 قدموف طوقيس الورحؿـ طبد الدكتقر، الجؿؾ الغـل طبد أحؿد الدكتقر، صقرة

، العؾؿقوة الؽتو  دار: الـاشور، الػرمواوي الحول طبود الدكتقر إستاذ: وقرضف

 م 4994 - هو 4445، إولك: الطبعة لبـان – بقروت

 أبوق الشوقحل طؿور بوـ إبوراهقؿ بوـ محؿود بوـ طؾل الديـ طالء الخازنتػسقر  -49

 شواهقـ طؾول محؿد: الؿحؼؼ (هو744: الؿتقا) بالخازن الؿعرو ، الحسـ

 هو4445 - إولك: الطبعة بقروت – العؾؿقة الؽت  دار: الـاشر

 (هوو324: الؿتوقا) إزدي دريود بـ الحسـ بـ محؿد بؽر أبق جؿفرة الؾغة، -21

: الطبعوة بقوروت – لؾؿاليوقـ العؾوؿ دار: لـاشورا بعؾبؽول مـقر رمزي: الؿحؼؼ

  م4987، إولك

، الرتموذي، الضوحاك بـ مقسك بـ َسْقرة بـ طقسك بـ محؿد ســ الرتمذي،  -24

 ومحؿود شواكر محؿود أحؿود: وتعؾقوؼ تحؼقوؼ (هوو279: الؿتوقا) طقسك أبق

: الـاشور،  الشريػ إزهر يف الؿدرس طقض ططقة وإبراهقؿ الباقل طبد فماد

 هو 4395، ال اكقة: الطبعة مصر – الحؾبل البابل مصطػك ومطبعة مؽتبة شركة

 م 4975 -

 الحسووـ بووـ محؿوود بووـ أحؿوود طؾووك أبووقشوورح ديووقان الحؿاسووة، لؾؿرزوقوول  -22

 وضووع الشووقيف غريوود: الؿحؼووؼ (هووو 424: الؿتووقا) إصووػفاين الؿرزوقوول

 – وتبقور، العؾؿقوة الؽتو  دار: الـاشور الوديـ شوؿس إبراهقؿ: العامة ففارسف

 م2113 - هو 4424، إولك: الطبعة لبـان

 محؿد: الؿحؼؼ،  البخاري طبداهلل أبق إسؿاطقؾ بـ محؿد صحق  البخاري،  -23

 هو4422، إولك: الطبعة الـجاة صق  دار: الـاشر الـاصر كاصر بـ زهقر

: الؿتقا) الـقسابقري الؼشقري الحسـ أبق الحجاج بـ مسؾؿصحق  مسؾؿ،   -24

 - العربول الورتاث إحقاء دار: الـاشر الباقل طبد فماد محؿد: الؿحؼؼ (هو264

 بقروت

ابووـ قووقؿ الجقزيووة مـشووقر طؾووك مققووع وزارة إوقووا   الؿـووافؼقـ صووػات -25

 هو 4441: طام الـشر السعقدية

 ابوـ الحؾوقؿ طبود بوـ أحؿود العبواس أبوق الوديـ تؼلاإلسالم شقيف  –العبقدية   -26
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 الؿؽتو : الـاشور الشواويش زهقور دمحؿو: الؿحؼوؼ (هوو728: الؿتقا) تقؿقة

 م2115 - هو4426 الؿجددة السابعة الطبعة بقروت – اإلسالمل

 الػراهقوودي تؿوقؿ بوـ طؿوورو بوـ أحؿود بووـ الخؾقوؾ الورحؿـ طبوود أبوق العوقـ،  -27

 إبوووراهقؿ د، الؿخزومووول مفووودي د: الؿحؼوووؼ (هوووو471: الؿتوووقا) البصوووري

  الفالل ومؽتبة دار: الـاشر السامرائل

طبد الؿؾوؽ بوـ طبود اهلل بوـ يقسوػ بوـ محؿود  ،الظؾؿ التقاث يف إمؿ غقاث -28

مؽتبووة إمووام : الـاشوور  طبوود العظووقؿ الوودي: الؿحؼووؼ، أبووق الؿعووالل، الجووقيـل

 هو4414، ال اكقة: الطبعة الحرمقـ

 القؿـول الشوقكاين اهلل طبد بـ محؿد بـ طؾل بـ محؿد، لؾشقكاين ،الؼدير فت  -29

 - إولوك: الطبعوة بقوروت، دمشوؼ، ك قر بـا دار: الـاشر (هو4251: الؿتقا)

 هو 4444

 بوـ أيوقب بوـ بؽور أبول بوـ محؿودالؽافقة الشافقة يف آكتصار لؾػرقة الـاجقة،  -31

 ابوـ مؽتبوة: الـاشور (هوو754: الؿتوقا) الجقزيوة قوقؿ ابوـ الوديـ شؿس سعد

 هو4447، ال اكقة: الطبعة الؼاهرة، تقؿقة

 طوز، الجوزري الؽورم أبول بوـ طؾول الحسـ أبق، ٓبـ إحقر التارييف يف الؽامؾ -34

: الـاشور تودمري السوالم طبد طؿر: تحؼقؼ (هو631: الؿتقا) إحقر ابـ الديـ

 م4997/  هو4447، إولك: الطبعة لبـان – بقروت، العربل الؽتاب دار

 اهلل جووار الزمخشووري، أحؿوود بووـ طؿوورو بووـ محؿووقد الؼاسووؿ أبووق الؽشووا ، -32

 - ال ال ووة: الطبعووة بقووروت – العربوول الؽتوواب ارد: الـاشوور (هووو538: الؿتووقا)

 هو 4417

 مـظوقر ابوـ الوديـ جؿال، الػضؾ أبق، طؾك بـ مؽرم بـ محؿد لسان العرب، -33

 هو 4444 - ال ال ة: الطبعة بقروت – صادر دار: الـاشر (هو744: الؿتقا)

 بوـ غالو  بوـ الحوؼ طبود محؿود أبوقالؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز  -34

 (هووو542: الؿتووقا) الؿحوواربل إكدلسوول ططقووة بووـ تؿووام بووـ الوورحؿـ طبوود

 بقوروت – العؾؿقوة الؽت  دار: الـاشر محؿد الشايف طبد السالم طبد: الؿحؼؼ

 .هو 4422 - إولك: الطبعة
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: الؿتوقا) حـبؾ بـ محؿد بـ أحؿد اهلل طبد أبق ، حـبؾ بـ أحؿد اإلمام مسـد -35

 طبود د: إشرا  وآخرون، مرشد ادلط - إركموط شعق : الؿحؼؼ (هو244

 4424، إولوك: الطبعوة الرسالة ممسسة: الـاشر الرتكل الؿحسـ طبد بـ اهلل

 م 2114 - هو

: الؿتقا) الصـعاين كافع بـ هؿام بـ الرزا  طبد بؽر أبقمصـػ طبد الرزا  ،  -36

 الفـد -العؾؿل الؿجؾس: الـاشر إطظؿل الرحؿـ حبق : الؿحؼؼ (هو244

 4413، ال اكقة: طبعةال بقروت

 إسووحا  أبووق، سووفؾ بووـ السووري بووـ إبووراهقؿ لؾزجوواج ،وإطرابووف الؼوورآن معوواين -37

 طوالؿ: الـاشور شوؾبل طبوده الجؾقوؾ طبود: الؿحؼؼ (هو344: الؿتقا) الزجاج

 م 4988 - هو 4418 إولك: الطبعة بقروت – الؽت 

 ،الورازي التقؿول الحسوقـ بـو الحسـو بـو طؿر بـ محؿد اهلل طبد أبقمػاتق  الغق ،  -38

 – العربول الورتاث إحقواء دار: الـاشر (هو616: الؿتقا) الرازي الديـ بػخر الؿؾؼ 

 .هو4421 - ال ال ة: الطبعة بقروت

 بالراغ  الؿعرو  محؿد بـ الحسقـ الؼاسؿ أبقالؿػردات يف غري  الؼرآن،  -39

 دار: الـاشور الوداودي طدكان صػقان: الؿحؼؼ (هو512: الؿتقا) إصػفاكك

 هو 4442 - إولك: الطبعة بقروت ،دمشؼ – الشامقة الدار، الؼؾؿ

 .4، دار الساقل جقاد طؾل ، ط 8/86الؿػصؾ يف تارييف العرب قبؾ آسالم  -41

  :  ، فريد مـاع، مؼالة طؾك الشبؽة الؽرتوكقةالؿقارد البشرية وتـؿقة الؿمسسات -44

 http: //www.islammemo.cc/hadath-el-saa/ElIraq-Entefada-
ElSona 
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 بحثالملخص 
 : وبعد، الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل

هتؿ هذا البحث بتحؼقؼ رسالة لطقػة طـقاهنا )كػوائس الفؿوزة يف تحؼقوؼ هشوام ا 

أبورز قوراء ُيعود موـ الوذي ، (وهو848) وحؿزة( لإلمام طػقػ الوديـ ط ؿوان الـاشوري

  .ت ورسائؾ كافعةبؿملػا اإلسالمقة الذيـ أحروا الؿؽتبة ئفاطؾؿاوالقؿـ 

وهوق ، مـ مقضوقطات طؾوؿ الؼوراءات امفؿ امقضقط وقد تـاولت هذه الرسالة 

مؼدموة : واقتضوت صبقعوة البحوث تؼسوؿف إلوك، كقػقة وقػ حؿزة وهشام طؾك الفؿز

 وتؿفقد وقسؿقـ وخاتؿة.

طؾك  تؿفقدالوخطة البحث. و، ؿؼدمة طؾك أسباب اختقار الؿقضقعالاشتؿؾت  

الؼسؿ إول قسؿ : ضقع وقػ حؿزة وهشام طؾك الفؿز. وقسؿقـطـاية العؾؿاء بؿق

دراسوة : الؿبحوث إول، ( واشوتؿؾ طؾوك مبح وقـدراسوة الؿمل وػ وكتابوف) الدراسة

 وخاتؿوة، الوـص الؿحؼوؼ: والؼسؿ ال اين. دراسة الؽتاب: الؿبحث ال اينو، الؿمل ػ

 اشتؿؾت طؾك أهؿ الـتائج التل تقصؾ لفا البحث.

وصوؾك اهلل وسوؾؿ طؾوك كبقـوا ، أن يجعؾ هوذا العؿوؾ خالصوا لقجفوفوأسلل اهلل  

 محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ.

الفؿز، حؿزة، هشام، التسفقؾ، ابدال، الروم، السوؽت، الؿود، الؽؾؿات الدالة: 

الؼصر.
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 المقدمة

 : وصحبف. وبعد ،آلف وطؾك، محؿدالحؿد هلل والصالة والسالم طؾك كبقف 

ومـ أشد ، وخادما لف، فنن أشر  العؾقم وأفضؾفا ما كان متعؾؼا بالؼرآن الؽريؿ

الوذي ُتعور  بوف كقػقوة أداء ، بالؼرآن وخدمة لوف طؾوؿ الؼوراءات الؼرآكقوة العؾقم تعؾؼًا

فاشوتغؾقا ، ولذا حظك هذا العؾؿ بعـاية العؾؿاء قديؿا وحدي ا، الؼرآن الؽريؿ وضبطف

، حقووث رتبووقا مقضووقطات هووذا العؾووؿ، واهتؿووقا يف التصووـقػ فقووف، ؼاكووفيف ضووبطف وإت

فجوواءت مصووـػاهتؿ شووامؾة لجوواكبل الروايووة ، وبووالغقا يف بقاهنووا، وفصووؾقا الؽووالم فقفووا

 والدراية.

ولؿا كان مقضقع وقػ حؿوزة وهشوام طؾوك الفؿوز موـ الؿقضوقطات الؿفؿوة  

إضوافة ، بوقـ أهوؾ إداءوالشائؽة يف طؾوؿ الؼوراءات: لؽ ورة موا كؼوؾ فقوف موـ خوال  

وأسووفبقا يف ، اهووتؿ ك قوور مووـفؿ بدراسووة هووذا الؿقضووقع، لتشووع  مسووائؾف وتػريعاتووف

وكوان مؿوـ أفورده بالتوللقػ ، بوؾ أفورده بعضوفؿ بالتوللقػ، الحديث طـف يف مملػواهتؿ

سووّؿاها ، اإلمووام طػقووػ الووديـ ط ؿووان بووـ طؿوور الـاشووري يف رسووالة صووغقرة الحجووؿ

ولؿا كان كتابوف ٓ يوزال مخطقصوا رغبوت يف ، ام وحؿزة()كػائس الفؿزة يف وقػ هش

 وأهؿقة مقضقطف.، تحؼقؼف: لؼقؿتف العؾؿقة

 : أسباب اختيار الموضوع

 وهق طؾؿ الؼراءات الؼرآكقة.، مقضقع الؿخطقط يتصؾ بلشر  طؾؿ -

ـ أخذوا الؼراءات طـ ، ففق مؼرئ، مؽاكة الؿملػ العؾؿقة يف طؾؿ الؼراءات- وأحد الذي

 .-رحؿف اهلل-مـفؿ ابـ الجزري، الشققخ الؽبارجؿؾة مـ 

وهق مـ ، الذي هق وقػ حؿزة وهشام طؾك الفؿز، أهؿقة مقضقع الؿخطقط-

 ذات الؿسائؾ الؽ قرة.، الؿقضقطات الؿتشعبة

الؼقاسول والرسوؿل يف : حقث دمج بقـ الؿذهبقـ، مقزة مـفج الؿملػ يف الؿخطقط -

مؿا يسفؾ طؾك ، ره طؾك إيراد إوجف الصحقحةمع اقتصا، الققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشام

 الؿتعؾؿ إلؿامف بؿا يف الؽؾؿة الؼرآكقة مـ وجقه جائزة.

فؽوان يف تحؼقوؼ هوذا ، لؿ يجد تراث طؾؿاء الؼراءات يف القؿـ العـايوة الالزموة-

الؿخطقط إسوفام يف إلؼواء الضوقء طؾوك جفوقد أهوؾ الوقؿـ يف خدموة طؾوؿ الؼوراءات 

 الؼرآكقة.
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 : لسابقةالدراسات ا

 لؿ أجد بعد البحث مـ حؼؼ هذا الؿخطقط. 

 : خطة البحث

 يتؽقن البحث مـ مؼدمة وتؿفقد وقسؿقـ وخاتؿة. 

 وخطة البحث.، اشتؿؾت طؾك أسباب اختقار الؿقضقع: الؿؼدمة

 طـاية العؾؿاء بؿقضقع وقػ حؿزة وهشام طؾك الفؿز.: التؿفقد

 : ح انوفقف مب، دراسة الؿمل ػ وكتابف: الؼسؿ إول

 : وفقف خؿسة مطال ، دراسة الؿمل ػ: الؿبحث إول

 اسؿف وكـقتف ولؼبف ومقلده وكشلتف.: الؿطؾ  إول

 شققخف وتالمقذه.: الؿطؾ  ال اين

 مؽاكتف العؾؿقة وحـاء العؾؿاء طؾقف.: الؿطؾ  ال الث

 آحاره العؾؿقة.: الؿطؾ  الرابع

 وفاتف.: الؿطؾ  الخامس

 : وفقف أربعة مطال ، الؽتابدراسة : الؿبحث ال اين

 كسبة الؽتاب لؿملػف.: الؿطؾ  إول

 ومـفج الؿملػ فقف.، مقضقع الؽتاب: الؿطؾ  ال اين

 والؿآخذ طؾقف.، مزايا الؽتاب: الؿطؾ  ال الث

 وكؿاذج مـف.، وصػ الؿخطقط: الؿطؾ  الرابع

 : ويشتؿؾ طؾك الـصُّ الؿحؼؼ.: الؼسؿ ال اين

 مـفج التحؼقؼ.: أوٓ

 الـص الؿحؼؼ.: قاحاك

 وتشتؿؾ طؾك أهؿ كتائج البحث.: الخاتؿة

*               *               * 
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 التمهيد

 )عناية العلماء بموضوع وقف حمزة وهشام على الهمز(

يعد باب وقػ حؿوزة وهشوام طؾوك الفؿوز موـ إبوقاب الؿشوؽؾة والشوائؽة يف  

بووقاب كظؿووا وك وورا يف تؿفقوود هووذا البوواب مووـ أصووع  إ : قووال أبووق شووامة، الؼووراءات

ٕن ضووبط هووذا البوواب يحتوواج إلووك معرفووة تحؼقووؼ أ.هووو:وففووؿ مؼاصووده، ققاطووده

وإتؼوان ، وتؿققوز الروايوة، وأحؽوام رسوؿ الؿصواحػ الع ؿاكقوة، مذه  أهوؾ العربقوة

وموـ َحوَؿ طسور ضوبطف ، وهذا الباب يعوؿُّ أكوقاع التخػقوػ : قال الجعربي، الدراية

فنذا ، إشؽالف أن الطال  قد ٓ يؼػ طـد قراءتف طؾك شقخف فقػقتف أشقاءوآكد ، متشعبا

وقد ٓ يتؿؽـ مـ إلحاقف بـظائره ، طرض لف وقػ بعد ذلؽ وسئؾ طـف لؿ يجد لف أداء

أ.هو.فقتحقَّر

وهووذا البوواب استصووعبف الـوواس بالـسووبة إلووك الـؼووؾ : وقووال السووؿقـ الحؾبوول 

والتصريػ طؾؿ صع  قؾَّ موـ يوتؼـ ، التصريػوذلؽ أكف أمر يرجع إلك ، والتخريج

أ.هو.بعض مسائؾف

فوال يؽواد يخؾوق ، لذا اطتـك ك قر مـ طؾؿاء الؼراءات هبذا الباب شرحا وتبسوقطا 

بوؾ أفورد بعوض ، واجتفدوا يف ضوبط مسوائؾف وإيضواحفا، كتاب ُأّلػ يف الؼراءات مـف

 : ظؿ. ومـ هذا الؿصـػاتومـفا ما هق ك، مـفا ما هق ك ر، العؾؿاء بؿصـػات خاصة

كتوواب )مووذه  حؿووزة يف الفؿووز يف الققووػ( ٕبوول بؽوور أحؿوود بووـ مفووران -

هو(.384)

                                                 
إبراز الؿعاين مـ حورز إمواين يف الؼوراءات السوبع، ه(، 665اكظر: أبق شامة، طبدالرحؿـ بـ إسؿاطقؾ ) (1)

.465ه، 4412تحؼقؼ: إبراهقؿ ططقة، مطبعة مصطػك البابل وأوٓده، مصر، 

دار ، : طؾول الضوباعحؼقوؼت، الـشور يف الؼوراءات العشورهوو(، 833)محؿد بـ محؿدابـ الجزري، ( اكظر: 2)

 .4/332، ب.ت، بقروت، الؽتاب العؾؿل

تحؼقوؼ: ، كـز الؿعاين يف شورح حورز إمواين ووجوف التفواينهو(، 732) إبراهقؿ بـ طؿر، لجعربيكظر: اا (3)

.2/677، م2144، الطبعة إولك، مصر، ٓد الشقيف لؾرتاثمؽتبة أو، فرغؾل سقد طرباوي

، تحؼقوؼ: أيؿوـ سوقيد، دار كوقر العؼود الـضوقد يف شورح الؼصوقدهوو(، 756السؿقـ، أحؿود بوـ يقسوػ) (4)

.2/935هو، 4422الؿؽتبات، جده، 

الـشور يف ي يف ، وابوـ الجوزر465، إبراز الؿعاين مـ حرز إماين يف الؼراءات السبع( أشار لف أبق شامة يف 5)

.4/332، الؼراءات العشر
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كتوواب)الققػ لحؿووزة وهشووام( ٕبوول الحسووـ بووـ طبوود الؿووـعؿ بووـ غؾبووقن -

هو(399)

لؾحسوـ بوـ قاسوؿ  (شرح باب وقػ حؿزة وهشام طؾك الفؿزة مـ الشاصبقة) -

هو(.749) الؿرادي

ز يف وقووػ حؿووزة وهشووام طؾووك الفؿووز( لإلمووام أبوول العبوواس أحؿوود )الؽـوو-

هو(.923الؼسطالين )

)تحػووة إكووام يف الققووػ طؾووك الفؿووز لحؿووزة وهشووام( ٕبوول طبوود اهلل محؿوود -

هو(.926الؼبقبايت )

)الجووقاهر الغووقالل العظووام يف وقووػ حؿووزة وهشووام( لؿحؿوود بووـ الحسووـ -

هو(.4499السؿـقدي )

تووقيف بعوود ، لعؾوول بووـ محسووـ الرمقؾوول ( م لققووػ حؿووزة وهشووامكقووؾ الؿوورا)-

هو(.4431)

ٕبول العوالء إدريوس بوـ  (تؼري  الؽوالم يف تخػقوػ الفؿوزة لحؿوزة وهشوام)-

(.هو 4437 ) محؿد الؿـجرة

)تقضق  الؿؼام يف الققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشام( كظؿ لؿحؿود بوـ أحؿود -

شرح ، إتحا  إكام وإسعا  إففام ؿاه )شرحف يف كتاب س  هو(4343الؿتقلل)

(.ا الققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشام، شرح تقضق  الؿؼام

( لؿحؿود بوـ التحػة القفقة بلحؽام وقػ حؿزة وهشوام طؾوك الفؿوزة العؾقوة) -

                                                 
 .4/464، التذكرة يف الؼراءات ال ؿان( أشار ابـ غؾبقن لؿملػف هذا يف كتابف 4)

 ( حؼؼ الؽتاب الباحث: محؿد الزوبعل، يف رسالة ماجستقر تؼدم هبا لجامعة إكبار قسؿ الؾغة العربقة. 2)

 .3/934، لطائػ اإلشارات يف فـقن الؼراءات( أشار اإلمام الؼسطالين لؿمَلػف هذا يف كتابف 3)

 ( حؼؼ الؽتاب الدكتقر: مصطػك العبقدان. وصبعف الـادي إدبل بتبقك.4)

( حؼؼ الؽتاب الباحث: حسام طبد الرؤو  يف رسالة ماجستقر تؼدم هبا لؾجامعة اإلسالمقة.5)

 الؿؾؽ سعقد. ( حؼؼ الؽتاب الباح ة: سؿقة الـاصر يف رسالة ماجستقر مؼدمة لجامعة6)

طؿر طؿقر، . اكظر: 41446و  43385و  811( مخطقط، لف كسيف بالخزاكة الحسـقة بالؿغرب، أرقامفا: 7)

.98، كشا  الؽت  الؿخطقصة بالخزاكة الحسـقةطؿقر، 

.4455مخطقط يف مؽتبة جامعة الؿؾؽ سعقد برقؿ:  (8)

 ( صبع يف الؼاهرة، بتحؼقؼ: فرغؾل سقد طرباوي.9)
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هو(.4343محؿد بـ هاللل إبقاري )

قـ ك ور بالتصوـقػ بو هوذا البواب إفرادشرح و يف  أيضا جفقدوكان لعؾؿاء القؿـ  

 : ؿومـ مملػاهت، وكظؿ

، (هوو848)ع ؿان بـ طؿر الـَّاشري ل (كػائس الفؿزة يف وقػ هشام وحؿزة)( 4

 وهوووووووووول مووووووووووـ الرسووووووووووائؾ القؿـقووووووووووة الؼديؿووووووووووة يف هووووووووووذا البوووووووووواب.

، (هو4135 )بؽر بـ أبل الؼاسؿ إهدل  لبٕ (در الـظام يف وقػ حؿزة وهشام)( 2

  .وهل مـظقمة ٓمقة

والتـبقف الؾطقػ ،  تركق  بعض أي طؾك الؼقاطد الؿـقػةالػقائد الؾطقػة يف)( 3

 .هو(4244)عؾل بـ أحؿد الصـعاينل (يف وقػ حؿزة وهشام طؾك وجف التخػقػ

عؾول بوـ ل (التفذي  لؼقاطد حؿزة وهشام يف الققػ طؾك التقفقؼ والرتتق )( 4

هو(.4244) أحؿد الصـعاين

*               *               * 

                                                 
 قاء بطـطا، بتحؼقؼ: طبد الرزا  بـ طؾل مقسك.( صبعتف دار الض4)

( بح ت طـفا فؾؿ أجد ما يدل طؾك أهنا صبعت، وذكر بعض الباح قـ القؿـققـ بولن جؿقوع الرسوائؾ القؿـقوة 2)

 السابؼة ٓ تزال مخطقصة.

 اكظر: مققع مؾتؼك أهؾ التػسقر:
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 األول دراسة المؤلِّف وكتابه القسم

 : وفقف مبح ان

 .دراسة المؤلِّف: المبحث األول

 : وفقف خؿسة مطال 

 : ونشأته اسمه ولقبه ومولده: المطلب األول

 : اسؿه ولؼبه-

بوـ اط ؿان بـ طؿر بـ أبل بؽر بـ طؾل بـ محؿود بوـ أبول بؽور بوـ طبود اهلل هق  

ئ الزبقديالؿؼر شافعلال الـاشري طؿر بـ طبد الرحؿـ بـ طبد اهلل

 الّزبقدي(. و بو)الـاشري، واشتفر بو)العػقػ الـاشري(، ويؾؼ  بعػقػ الديـ 

كسبة إلوك ، بػت  الـقن وسؽقن إلػ وكسر الشقـ الؿعجؿة والراء: والـاشري 

.كاشر بـ إبقض بـ كـاكة بـ مسقؾؿة بـ طامر بـ طؿرو

ؿشفقرة بالقؿـ.كسبة إلك مديـة زبقد ال: والزبقدي

                                                 
تحؼقووؼ: طبوود اهلل ، صبؼووات صووؾحاء الووقؿـ، ه(914طبوود القهوواب بووـ طبوود الوورحؿـ )، يفوولالرب( اكظوور: 4)

الضقء الالموع هو(، 912) محؿد ، طؾل بـالسخاوي، 444، ب.ت، مؽتبة آرشاد، صـعاء، الحبشل

الزركؾل، خقور الوديـ ، 434/ 5، هو4442، الطبعة إولك، دار الجقؾ بقروت، يف أطقان الؼرن التاسع

، م.2112، الطبعووة الخامسووة طشوور، بقووروت، دار العؾووؿ لؾؿاليووقـ، إطووالمهووو(، 4396)بووـ محؿووقد 

باشا،  .6/265، ب.ت، بغداد، دار الؿ ـك، معجؿ الؿملػقـهو(، 4418، طؿر رضا )كحالة .4/244

دار إحقواء الورتاث هدية العارفقـ ٕسؿاء الؿملػقـ وآحوار الؿصوـػقـ، هو(، 4339إسؿاطقؾ بـ محؿد)

كشوػ الظـوقن طوـ هوو(، 4167حاجل خؾقػة، مصوطػك طبود اهلل). 4/347، روت، ب.تالعربل، بق

باشووا، إسووؿاطقؾ بووـ . 4/341، دار إحقوواء الوورتاث العربوول، بقووروت، ب.تأسووامل الؽتوو  والػـووقن، 

دار إحقواء الورتاث العربول، بقوروت، إيضاح الؽـقن يف الذيؾ طؾك كشوػ الظـوقن، هو(، 4339محؿد)

 .4/484، ب.ت

هدية العارفقـ، أسؿاء الؿملػقـ . باشا، 5/434، الضقء الالمع يف أطقان الؼرن التاسع، لسخاويا( اكظر: 2)

 .6/265، معجؿ الؿملػقـ، كحالة، 4/347، وآحار الؿصـػقـ

، حؼوؼ كصقصوف: طبود الورحؿـ الؿعؾؿول، إكسوابهوو(، 562السؿعاين، طبد الؽريؿ بـ محؿود)( اكظر: 3)

هوو(، 631ابوـ إحقور، طؾول بوـ محؿود) .42/44، هوو4411، ة ال اكقوةالطبعو، مؽتبة ابـ تقؿقة الؼاهرة

 .3/288، ب.ت، بغداد، مؽتبة الؿ ـك، الؾباب يف هتذي  إكساب

/ 5، الضوقء الالموع يف أطقوان الؼورن التاسوع، السوخاوي .444، صبؼوات صوؾحاء الوقؿـ، الربيفل( اكظر: 4)

= 
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 : ذكر السخاوي روايتقـ يف سـة وٓدتف: مقلده- 

أفادكقوف حؿوزة : إولك أن مقلوده كوان سوـة خؿوس وحؿاكؿائوة. قوال السوخاوي 

ووأ.هالـاشري

سـة أربع وحؿاكؿائة لؾفجرة.ربقع ال اين أن مقلده كان يف : وال اين

وو  السووخاوي  بعوود ومووات، وحؿاكؿائووة ؿووسخ سووـة مقلووده : بؼقلووف إخقوور ورجَّ

 يف يوودخؾ مؿووا الـاشووريقـ يف كتابووف أحـوواء ويف، الـاشووري حؿووزة أفادكقووف. إربعووقـ

... .أربع سـة ال اين ربقع يف هق إكؿا ومقلده أشقاء. ترجؿتف

 : كشلته- 

 فؽػؾف طؿف اإلمام، فؼد مات أبقه وطؿره أربع سـقـ، يتقؿا بؿديـة زبقد -رحؿف اهلل-كشل  

أخور شوؿس  طؿف فؽػؾف طؿف حؿ تقيف، يسقرة دةم الـاشريبؽر  ب الديـ أحؿد بـ أبلشفا

قغ طؿوره بؾوقبوؾ  السوبعةحوؿ جؿوع لؾؼوراء ، الؼورآنفحػوظ ، الـاشوريبـ أبل بؽر  طؾلالديـ 

 .صغره يفمقفؼا وكان ، طـد الشقيف شفاب الديـ أحؿد بـ محؿد إشعري ريـ سـةشط

ه ، س بؿدارس زبقددرَّ    وقتئذ. القؿـ يف الؿـتشر الشافعل بالؿذه  وتؿذَّ

، عشورلؼوراءات الا ؾقوفالوقؿـ جؿوع ط الجزري إلوك ابـشؿس الّديـ  الؿؼرئفد ولؿا و

  .بزبقد -رحؿف اهلل-وأجازه ابـ الجزري، ك قرةكتبا  وقرأ وسؿع طؾقف

 ،شوديةرة والؿريَّ الظَّاهر مدرسا بؿدرسة الظَّاه السؾطانورتبف ، تعز لكؼؾ إتاك حؿ

 848)ل تعوز سوـة حوالؿوا تغقور  حوؿ، اكتػع بف جؿاطة ك قورسـقـ. وطشر  فلقام هبا كحق

مالؽفوا أسود  ءيف سـة وفاتف باسوتدطا ّب إِ  اكتؼؾ إلك، واتػؼ فقفا ما اتػؼ مـ الػتـ، هو(

، ُيؼابوؾ م ؾوف ؿاوقابؾف ب، وأكرمف، كمؾؼ أحسـ فتؾؼاه، الديـ أحؿد بـ الؾقث الفؿداين

                                                 
= 

.4/244، إطالم، لزركؾلا .434

 .5/434، الضقء الالمع يف أطقان الؼرن التاسع، السخاوي( اكظر: 4)

 ( اكظر: الؿرجع السابؼ.2)

( يؼصد كتاب الؿملػ )البستان الزاهر يف صبؼات طؾؿاء بـل كاشر(.3)

 .5/434، الضقء الالمع يف أطقان الؼرن التاسع، السخاوي( اكظر: 4)

، لالموع يف أطقوان الؼورن التاسوعالضقء ا، السخاوي، 445-444، صبؼات صؾحاء القؿـ، الربيفل( اكظر: 5)

5/434. 
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، بحالوفيؼوقم  لف موـ الـػؼوة مواورت  ، وغقرهادرستف إَسِدية تدريس م إلقفضا  أو

ة و، فتصدر لؾػتقى وآقراء، مااإحساكا ت وأحسـ إلقف طاجؾتوف  إقامتف حتكلؿ تطؾ ُمدَّ

  .فرحؿف اهلل تعالك رحؿة واسعة ، ؿات بالطاطقنف، ـقةؿال

*               *               * 

 

                                                 
. الزركؾل، 434/ 5، الضقء الالمع يف أطقان الؼرن التاسع .444، صبؼات صؾحاء القؿـ، الربيفل( اكظر: 4)

هدية العوارفقـ ٕسوؿاء الؿوملػقـ وآحوار باشا،  .6/265، معجؿ الؿملػقـكحالة،  .4/244إطالم، 

كشػ الظـوقن طوـ أسوامل الؽتو  هو(، 4167د اهلل)حاجل خؾقػة، مصطػك طب. 4/347، الؿصـػقـ

إيوواد السووامرائل  .4/484 إيضوواح الؽـووقن يف الووذيؾ طؾووك كشووػ الظـووقنباشووا،  .4/341، والػـووقن

مجؾوة معفود -، دراسوة وتحؼقوؼ-يف إكػراد ال الحوة طوـ السوبعة لؾـاشوريالشؿعة ، ويعؼقب السامرائل

 . 334ه، 4428 ، يف ذي الحجة، سـة:اإلمام الشاصبل، العدد الرابع
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 : يذهشيوخه وتالم: المطلب الثاني

 : شقوخه-أ

 : أكتػل بذكر أشفرهؿ، العؾؿ طـ طؾؿاء ك ر -رحؿف اهلل تعالك–أخذ 

، حقث جؿع طؾقف الؼراءات العشر: شؿس الديـ محؿد بـ محؿد بـ الجزري-

 وأجازه.، وقرأ وسؿع مـف كتبا ك قرة

قوورأ طؾقووف ، أبووق العبوواس شووفاب الووّديـ أحؿوود بووـ محؿوود القؿوواين إشووعري -

  الؼراءات السبع.

 العسؼالين. حجر أحؿد بـ طؾل بـب الّديـ ار شفعصحافظ ال -

 .ّي ربـ أبل بؽر الـَّاش الديـ طؾلف شؿس ؿط-

 .ّي رؿد الـَّاشأحالّطق  بـ  ابـ طؿف-

 .ؽلْش رِ وجقف الّديـ طبد الرحؿـ البِ اإلمام  -

 الؿؼرئ. إسؿاطقؾالػؼقف شر  الديـ  -

 .الػؼقف شر  الّديـ الدمتل -

  .ّديـ الشرطبلشؿس ال الؿؼرئ -

  قرأ طؾقف الـحق.، البقمة إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾالشقيف  -

 وغقرهؿ. أبق طبد اهلل محؿد بـ طؿر بـ شقطان. -

 : تسمقذه-ب

و كوان لوف تالمقوذ ، كؿا مرَّ بالتدريس واإلقوراء زمـوا صوقيال -رحؿف اهلل–اشتغؾ  

 : فؿؿـ طّدتف، ؿطّدت قؾقال مـفإٓ أن كت  الرتاجؿ التل ترجؿت لف ، ك قرون

أبق طبد اهلل أحؿد بـ محؿد بـ طؾل بـ أبل بؽر الػؼقف العالؿ الؿػتل -

                                                 
، الضوقء الالموع يف أطقوان الؼورن التاسوعالسوخاوي، ، 4/445، صبؼوات صوؾحاء الوقؿـ، الربيفول( اكظر: 4)

دراسوة -يف إكػراد ال الحوة طوـ السوبعة لؾـاشوريالشؿعة ، إياد السامرائل ويعؼقب السامرائل .5/434

  .334-333، مجؾة معفد اإلمام الشاصبل، العدد الرابع-، وتحؼقؼ

.4/353، الضقء الالمع يف أطقان الؼرن التاسعالسخاوي، اكظر: ( 2)
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 .تال طؾقف السبع، محؿد بـ طؿر جؿال الديـ الػارقل الزبقدي -

 .يقسػ بـ يقكس الجبائل التعزي القؿاين الشافعل -

الشغدري. اهلل طبد بـ بؽر أبل بـ إسؿاطقؾ محؿد أبق -

 

   *            *               * 

 

                                                 
.4/39، صبؼات صؾحاء القؿـ، الربيفل( اكظر: 4)

 .4/248، صبؼات صؾحاء القؿـ، الربيفل( اكظر: 2)

 .4/451، الضقء الالمع يف أطقان الؼرن التاسعالسخاوي، ( اكظر: 3)
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 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: المطلب الثالث

يودل ، مؽاكة طؾؿقوة طالقوة -رحؿف اهلل-تبقأ اإلمام طػقػ الديـ ط ؿان الـاشري 

 : مـفا، طؾك ذلؽ جؿؾة مـ إمقر

ويتضو  ، وحسوـ أخالقوف، طؾك طؾؿف وفضوؾف، حـاء كؾ مـ ترجؿ لف أو ذكره-4

صواحبـا  وموـفؿ : قوال الربيفول والػؼقف وغقر ذلؽ.، خالل وصػف بالؿؼرئذلؽ مـ 

بقوت معؿوقر بإئؿوة  واسوطة، يرن بـ طؿر الـَّاشوط ؿاالؿؼرىء طػقػ الّديـ  ػؼقفال

 فوؿمشوفقد ل، واإلفوادةسقادة ال لفؿسؾؿت ، تطؾع سؿاؤه أهؾة بعد أهؾة لتلا، إجؾة

والبؾغوواء ، إفوورادة ٕئؿووأحوود ا-هللرحؿووف ا-..... كووان.،والعبووادةوالزهوود  بووالعؾؿ

حسوـ ، طؾك البديفوة اإلكشواء مطقعا لف، كقػ شاء بالؽالم بؿا يشاءمتصرفا ، إمجاد

والرباطوة ، وجوقدة الػفوؿ، بالوذكاء مشوفقر، ذا فطـة وبالغة، ةبؾقغ العبار، الؿحاضرة

 أ.هو.أخال  جؿقؾةحسـ ع م

فووللػ يف الؼووراءات والػؼووف ، فوواك وورة مصووـػاتف التوول أجوواد يف تصووـقػفا وتـقط-2

كان فؼقفا  : -رحؿف اهلل-قال اإلمام السخاوي، مؿا يدل طؾك سعة اصالطف، والتارييف

مع مشاركة يف ، وغقرهاوالػرائض ، والؼراءات، الػؼف: محؼؼا لعؾقم جؿة مـفا، طالؿا

 أ.هو.إدب والشعر 

 : فؿـ شعره، يـظؿ الشعر-رحؿف اهلل–وكان 

 رمووور محوود وافاك شفووووور فؼووشؿّ  **رك فاكتبفوووووووت طؿووضقع لل قنووويؼقل

رمووومح فقفان ووووامِل طؾك إجػـمَ **  اديتووووقى أن طووووس مالل ؿووولففؼؾت 

 : مووووووا قالووووووف طـوووووود اكتؼالووووووف مووووووـ زبقوووووود إلووووووك تعووووووز: ومووووووـ شووووووعره أيضووووووا

 ؾِ وووبَ وؿ بِاْلجَ ووووائووووالتفواع بوزلة مـ وك ** ةوؿ أر زلَّ وووووووفؾ كػسوووول يفرت وووووتذك

َِحبَّة كازحطووووو  ووووأصب ْٕ ما فعؾ طـ هذا وطـ ذاك يسلل ** ووووواـ ربع ا

*        *        * 

                                                 
 .4/444، صبؼات صؾحاء القؿـالربيفل،  (4)

 .5/434، الضقء الالمع يف أطقان الؼرن التاسعاوي، السخ (2)

.447، صبؼات صؾحاء القؿـالربيفل، ( 3)

 .447، صبؼات صؾحاء القؿـالربيفل،  (4)
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 آثاره العلمية: المطلب الرابع

ومـ ، يف طؾقم مختؾػة، صاح  تصاكقػ ك قرة-رحؿف اهلل تعالك-كان الؿملػ 

 : أشفر مصـػاتف

: وقوال طـوف، اصؾع طؾقف السخاوي( لزاهر يف صبؼات طؾؿاء بـل كاشرالبستان ا)-

.وأ.هواستطرد فقف لغقرهؿ مع فقائد ومسائؾ، صالعتف وهق مػقد

قوال ، موات طـوف مسوقدة، واإلرشواد يف مجؾوديـ طؿؾ شرحًا طؾك الحواوي -

.ووأ.هحـاء الصدا أيؼال أكف بؾغ يف شرح اإلرشاد إلك  : السخاوي

ي(.الفداية يف تحؼقؼ الرواية يف رواية قالقن والدور)- 

) الّدر الـاضؿ لرواية قالقن والدوري(.-

(.الـاضؿ يف رواية حػص طـ طاصؿ ةدرّ )-

(.وحػص طاصؿ، دوري أبل طؿرو: در الـاضؿ يف ذكر الخؾػ بقـ روايتل)-

(.طاصؿ

)الشؿعة يف اكػراد ال الحة طـ السبعة(.-

قن والدوري(.)خال  قال-

)شرح متـ الدرة يف الؼراءات ال الث الؿتؿؿة لؾؼراءات العشر(.-

                                                 
 .6/265، معجؿ الؿملػقـ. كحالة، 5/434، الضقء الالمع يف أطقان الؼرن التاسعالسخاوي، (4)

 (.( )الحاوي الصغقر لؾؼزويـل يف فروع الػؼف الشافعل2)

 .5/434يف أطقان الؼرن التاسع،  لضقء الالمعالسخاوي، ( ا3)

( حؼؼ الؽتاب الباحث: ولقد طؾل أحؿد محسـ، يف رسالة تؼدم هبوا لجامعوة إّب بوالقؿـ. وحؼؼوف أيضوا: 4)

فرغؾل طرباوي.

، ممسسوة آل البقوت، مخطقصات الؼوراءات-الػفرس الشامؾ لؾرتاث العربل اإلسالمل( مخطقط. اكظر: 5)

.94صقة طؿال الؿطابع، طؿان، الطبعة ال اكقة، جؿع

( صبعت، بتحؼقؼ: فرغؾل طرباوي.6)

( صبع يف الؼاهرة، وطؾؼ طؾقف: جؿال فارو  الدقا . 7)

( صبع يف مجؾة معفد اإلمام الشاصبل بجدة، بتحؼقؼ: إياد السامرائل، ويعؼقب السوامرائل، العودد الرابوع، 8)

 هو.4428يف ذي الحجة سـة 

 يف شقؽاغق، بتؼديؿ السقد محؿد حسقـ الجاللل. ( صبع9)

 ( مطبقع، حؼؼف وطؾؼ طؾقف: طبدالرزا  طؾل مقسك.41)
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 يف وقػ هشام وحؿزة( وهق الؿخطقط الذي كحـ بصدد تحؼقؼف. كػائس الفؿز)-

اسووتقط  فقفووا تعؾووقالت الفؿووز الؿتطوور  لحؿووزة وهشووام ، تعؾقؼووة مػووردة-

 ، زة يف وقوػ هشوام وحؿوزة(أحال الؿملػ إلقفا يف كتابف )كػائس الفؿ، وتحؼقؼاتف

 ولؿ أجد مـ أشار إلقفا.

 لوفوأجوازوا ، مـفسؿع  أو، قرأ طؾقفمـ ، فقف أسؿاء شققخف جؿع، جزء لطقػ -

بؿصور ، العصورن موـ أهوؾ وك قور ؿاطوةخّط ج وطؾقف، طؾك َأهؾف ذكر أكف وقػف، ط فخَ ب

وغقرها.والؼدس  والشام

*               *               * 
 

 وفاته: لمطلب الخامسا

 سووـة، ذي الحجووة مووـ تاسووع طشوورال، يف يووقم إحوود-رحؿووف اهلل تعووالك-تووقيف 

وموات بعود إربعوقـ. أفادكقوف حؿوزة  : قوال السوخاوي. بالطاطقن ّب إيف ، هو(848)

، طؾك فؼده ك قر وتلسػ خؾؼ، وكان آخر كالمف اإلقرار بالشفادتقـ أ.هو.الـاشري

.ورحاه بعض الشعراء، وشفد جـازتف مـ ٓ يحصك، فؼده

*               *               * 

                                                 
( اكظر: الؿسللة الخامسة طشر.4)

.4/445، صبؼات صؾحاء القؿـالربيفل، ( اكظر: 2)

.5/434يف أطقان الؼرن التاسع،  لضقء الالمعالسخاوي، ( اكظر: ا3)

يف أطقوان الؼورن التاسوع،  لضوقء الالموعالسوخاوي، ، ا4/446، حاء الوقؿـصبؼوات صوؾالربيفول، ( اكظر: 4)

اكتؼؾ مملػ هذا الؽتاب يف شفر ذي . وقد ُكت  طؾك صػحة العـقان يف الـسخة )أ( ما كصف: 5/434

 .الحجة، سـة حؿان وأربعقـ وحؿاكؿائة، بؿديـة إّب رحؿف اهلل تعالك
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 .دراسة الكتاب : المبحث الثاني

 : وفقف أربعة مطال 

 نسبة الكتاب لمؤلفه: المطلب األول

 : مـفا، مؿا يدل طؾك صحة كسبة الؽتاب لإلمام طػقػ الديـ الـاشري أمقر

، يف جؿقوع الـسويف الو الث التصري  باسؿ الؽتاب والؿمل ػ يف القرقة إولوك-

، يف وقوػ هشوام وحؿوزة(، حقث اتػؼت الـسيف طؾك أن اسؿ الؽتاب )كػائس الفؿوزة

ػف الؿؼرئ الحافظ  طػقػ الديـ ط ؿان بـ طؿر الـاشري.: وطؾك أن ممل 

ووػ أحـوواء الؿخطووقط موـو التصووري  باسووؿ شووقخقف- أحؿوود بوـو محؿوود ، مووا ذكووره الؿمل 

وقد شاففـل هبا جؿقعوا شوقخـا شوفاب : ل الؿخطقطفؼال يف أو، وابـ الجزري، إشعري

وهق أحد شققخ الؿملػ كؿا كصت طؾك ذلؽ كت  ، أ.هوالديـ أحؿد بـ محؿد إشعري

 الرتاجؿ التل ترجؿت لف.

ويصوػ مملػوف ، باإلضافة إلك اره مـ الـؼؾ طـ كتاب الـشر يف الؼراءات العشور

 وأجازوا لف.، أخذه طـفؿ الذيـ حبت، وابـ الجزري هق أحد شققخف، شقخـا: بو

ذكر الؿخطقط مـسقبا لإلمام طػقػ الديـ الـاشري يف ففارس الؿخطقصوات -

طؾوك أن لإلموام طػقوػ الوديـ ، كؿوا كوص ك قور موـ البواح قـ الؿعاصوريـ، الؿختؾػة

مؿا يعد شاهدا ، )كػائس الفؿزة يف وقػ هشام وحؿزة(: ط ؿان الـاشري كتابا بعـقان

ؾؿملػ.طؾك صحة كسبة الؽتاب ل

*        *        * 

                                                 
 .337،  الحة طـ السبعة لؾـاشرييف إكػراد الالشؿعة  مخطقط( مـفؿ: محؼؼل 4)
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 موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه.: المطلب الثاني

 : موىوع الؽتاب-أ 

مسائؾ يف كقػقة وقػ حؿزة وهشام -كؿا هق ضاهر مـ طـقاكف-مقضقع الؽتاب  

ففوذه : فؼوال، وقود صورح الؿمل وػ أيضوا يف مؼدمتوف بؿقضوقع الؽتواب، طؾك الفؿوز

مووـ غقوور تققووػ وٓ ، صووحت يف الـشوور وغقوورهمسووائؾ يف مووذه  حؿووزة وهشووام 

.وأ.هتضعقػ

 : مـفج الؿملف-ب

 : أشار فقفا بعد الحؿد والصالة إلك، قدم لؽتابف بؿؼدمة قصقرة :أوالً 

صوحت  وهشوام مسائؾ يف مذه  حؿوزة ففذه: مقضقع الؽتاب حقث قال-4 

.ووأ.هالـشر وغقرهيف 

وبعوض ، كتواب الـشور: وهول، توابمصادره التل اطتؿد طؾقفا يف إخوراج الؽ-2

 شفاب الديـ أحؿد بـ محؿد إشعري وشقخف، أصحابف الذيـ ٓزمقه يف تخريجفا

 الذي شاففف فقفا.

  :  اكقًا

اشوتؿؾت كوؾ مسوللة طؾوك ، قسؿ كتابف بعد أن اكتفك موـ الؿؼدموة إلوك مسوائؾ -

 حؽؿ كقع واحد مـ أكقاع الفؿز.

حقوث ، يف الفؿز لحؿزة وهشام حال الققػالتزم بنيراد الؿسائؾ التل صحت  -

غقور تققوػ موـ ، وغقرهر صحت يف الـش وهشام ففذه مسائؾ يف مذه  حؿزة : قال

 أ.هو.وٓ تضعقػ

: قوال، حتوك يؼوقس الؼوارئ طؾقفوا، صدر كؾ مسللة ذكرهوا بؿ وال أو أك ور : الثًا

فؼووود بالغوووت يف ، ففوووذه مسوووائؾ حؿوووزة وهشوووام قوووس طؾقفوووا موووا وقوووع موووـ كظقرهوووا

                                                 
 .43( اكظر: ص4)

 .24( اكظر الـص الؿحؼؼ: 2) 

 .24( اكظر الـص الؿحؼؼ: 3)
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 وكحقه.، وشبفف: وأحقاكا يشقر بعد ذكر الؿ ال إلك كظائره بؼقلف .وأ.هققـفاتب

وغالبا موا يوـص طؾوك ، بقَّـ إوجف الجائزة يف كؾ مسائؾف مستقفقا ذكرها  :رابعًا

  فقف ستة أوجف وكحق ذلؽ.، فقفا وجف واحد: بؼقلف، طددها

كؿوا وضو  ، الؽؾؿوةاقتصر الؿملَّػ طؾك إيوراد إوجوف الصوحقحة يف   :خامسًا

وإكؿا ذكرت هذيـ القجفقـ : وأشار لف أيضا يف حـاياه بؼقلف، ذلؽ يف أول الؿخطقط

إٓ أين ، وإن كووان مووـ قاطووديت أين ٓ أذكوور إٓ مووا قطووع بصووحتف الشووقيف، إخقووريـ

إٓ أن الؼارئ لؽتابف يجد أكف قد خالػ هذا  أ.ه.استلكست بؽقكف كؼؾفؿا طـ طدول

كؿا ، فذكر بعض إوجف الضعقػة دون اإلشارة لضعػفا، ؾ قؾقؾة جداالؿـفج يف مسائ

والصووحق  أن فقفووا أربعووة أوجووف ، حقووث ذكوور أن فقفووا خؿسووة أوجووف چ ۅ ۋچ  يف

صحقحة

فقػصوؾ بقـفؿوا الؿملوػ لزيوادة ، قد تتشابف الؽؾؿتان يف أصوؾ الؿسوللة  :سادسًا

حقووث قووال يف ، السادسووةم ووؾ مووا جوواء يف الؿسووللتقـ الخامسووة و، وجووف يف إحووداهؿا

وشوبفف مؿوا وقعوت الفؿوزة فقوف [ 42: ]الرطود چ ےچ : مسوللة: الؿسللة الخامسوة

وروم القواء ، سواكـة اإبدالفا ياء: فقف لحؿزة وهشام خؿسة أوجف، مضؿقمة بعد كسرة

وهووق ، ؾوالخووامس الؿووذه  الؿعضوو، والتسووفقؾ بووقـ الفؿووزة والووقاو، وإشووؿامفا

 چ ڄ ڦچ : مسوللة: حوؿ قوال يف الؿسوللة السادسوة، .هأالتسفقؾ بقـ الفؿزة والقاء

 اإبوودالفا يوواء: فقووف حالحووة أوجووف وكحووقه [44: الـووقر] چ ٿ ٿچ  و [31: الؼصووص]

  .أ.هووالتسفقؾ بقـ الفؿزة والقاء، وروم القاء الؿسؽـة، ساكـة

فػقفا لحؿزة وهشوام ، فذكر أن الفؿزة يف كال الؿسللتقـ وقعت متطرفة بعد كسر

إبدال الفؿزة ياء أو تسفقؾفا. ولؽـف فرَّ  بقـ الؿسللتقـ: ٕن الفؿوزة يف : انوقػا وجف

فقجوقز يف إولوك الوروم ، وال اكقوة مؽسوقرة وصوال، الؿسللة إولك مضؿقمة وصال

 فرَّ  بقـفؿا لذلؽ.، ويف ال اكقة الروم فؼط، وآشؿام

                                                 
.41( اكظر: ص4)

 (.33(اكظر: مسللة )2) 

 (.61( اكظر: مسللة )3)
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ذلوؽ موا ذكوره يف  مـ، أو يؽقن تػريؼف بقـ الؽؾؿات الؿتشاهبة تـبقفا طؾك أمر ما

حؽؿوف حؽوؿ هوذه [ 431: صوف] چ گ گ گچ : الؿسللة ال امـة طشرة حقث قال

  أ.هو.إٓ أن هذه لؿ تؽـ فقفا متقسطة بزائد ٓ فر  بقـفؿا الؿسللة

اإلحالة أحقاكا لؾؿقاضع التول تؼودم ذكرهوا طؾوك سوبقؾ آختصوار. موـ  :سابعًا

 م ؾ: چ ڻچو[ 37: التقبة] چٻچ : ذلؽ ققلف يف الؿسللة القاحدة والعشريـ

.وأ.هباإلشؿامغقر أكف مضؿقم فقزيد  چچچ 

، الشوقيف وكحقهوا، شقخـا: أحقاكا يسؿل ابـ الجزري بو، يف كؼؾف طـ ابـ الجزري : امـًا

 وأحقاكا بعد ذكره لؽالم ابـ الجزري يشقر إلك أن مصدره الـشر. 

 .قؾتما يصدر كؼده أو تعؾقؾف بؼقل  غالبًا :تاسعًا

 

*               *               * 

                                                 
 ( يؼصد الؿسللة السابعة طشرة.4)

(.66-54( اكظر أيضا كالمف يف الؿسللة )2)
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 والمآخذ عليه، مزايا الكتاب: المطلب الثالث

 : مزايا الكتاب: أواًل

وإهتؿاموف ببقوان الػورو  ، ضفرت شخصقة الؿملػ العؾؿقة مـ خالل تعؾقالتف-

إٓ أكوف ، فرغؿ أن الؿسائؾ التول ذكرهوا موذكقرة يف كتواب الـشور، يف الؿسللة القاحدة

وقسوؿ الؿسوللة القاحودة التول يف كتواب الـشور ، طؾوك ذكور إوجوف الصوحقحةاقتصر 

 حس  ما تختص بف كؾ كؾؿة قرآكقة مـ أوجف الققػ وكحق ذلؽ.

: وتجؾك ذلؽ موـ خوالل، هذب الؿملػ باب وقػ حؿزة وهشام طؾك الفؿز-

ودمجووف يف الؿسووللة القاحوودة بووقـ ، تصووديره بدايووة كووؾ مسووائؾف بؿ ووال قوورآين أو أك وور

مؿا يسفؾ طؾك الؿتعؾؿ إحاصتف بؿا يف الؽؾؿوة ، ه  الؼقاسل والرسؿل يف الفؿزالؿذ

 مـ وجقه.

والتل اتضوحت موـ خوالل اطتبواره يف تؼسوقؿ ، دقة الؿملػ يف تؼسقؿ الؿسائؾ-

 الؿسائؾ أوجف العارض وقػا.

 : مآخذ على الكتاب: ثانيًا

أو أن ، قسوطلؿ يـبف طؾك أن هشواما وافوؼ حؿوزة يف الفؿوز الؿتطور  دون الؿت-

ولعؾوف اطتؿود طؾوك ففوؿ وإدراك الؼوارئ: ، حؿزة اختص ببعض الؿسائؾ دون هشوام

 ٕن أسؾقبف يـايف أن يؽقن كتابف لؾؿبتدئ.

ّٓ يذكر إٓ ، ذكر بعض إوجف الضعقػة التل لؿ تص  يف الـشر- رغؿ أكف شرط أ

وقد كبفت طؾقف يف مقاضعف، الصحق . وذلؽ كادر جدا

*        *        * 

                                                 
 (.64سللة )( والؿ61( كؿا يف الؿسللة )4)
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 : ونماذج منها، وصف المخطوطة: المطلب الرابع

 : اطتؿدت يف تحؼقؼ الؿخطقصة طؾك حالث كسيف

(. 93وهل مػفرسة تحت رقوؿ )، كسخة الجامع الؽبقر بصـعاء: الـسخة إولك

وتـتفول ، (95تبودأ ألوقاح الؿخطوقط موـ الؾوقح رقوؿ )، وقد أدرجت ضؿـ مجؿقع

، ( سوطرا23ومتقسط طدد أسوطرها )، ( ورقة42طدد أوراقفا )، (411بالؾقح رقؿ )

، وهل مؽتقبة بخوط واضو ، كت  يف الصػحة إولك طـقان الؿخطقط واسؿ مملػف

وهوول الؽؾؿووات التوول تقضووع يف أسووػؾ الصووػحة القؿـووك ، يقجوود هبووا كؾؿووات تعؼقوو 

كؾؿوة )مسوللة(  كتو  بحورب أسوقد إٓ، لؾدٓلة طؾك أول الؽؾؿة يف الصوػحة الؿؼابؾوة

، رة تـبقفا طؾك بداية كؾ مسوللة. وكاسوخفا هوق طؾول بوـ صوال  الؿؽولفؽتبت بالحؿ

، كسوخة كػقسوة كوادرة وصػت هوذه الـسوخة يف ففورس مخطقصوات الجوامع الؽبقربوو

وققبؾت وروجعت طؾك ، طؾقفا خط العالمة محؿد بـ الحسقـ بـ الؼاسؿ بـ محؿد

الؿؼورئ بالوديار ، ينطػقػ الديـ طبد اهلل بـ طبد البواقل العود: طالؿ الؼراءات القؿـل

وكووص ، هووو. ُكتوو  يف آخرهووا وقووت الػووراغ مووـ كسووخفا4136: يف صووػر طووام، القؿـقووة

كان تؿام الؿذاكرة يف هذه السـة الؿباركوة وموا فقفوا موـ التعؾقؼوات طؾوك سوقدكا ذلؽ

بؼقوة ، الػؼقف الصال  الػاضوؾ طػقوػ الوديـ طبود اهلل بوـ طبود البواقل العودين الؿؼورئ

.....يقم إحد، حػظف اهلل تعالك وحؿاه، القؿـقةالؿجتفديـ بالديار 

ختؿت وما بعدها بخقر. وصوؾك اهلل طؾوك سوقدكا ، صػر طام حالث وستقـ وألػ

محؿد وآلف وسؾؿ. كاتبف الػؼقر إلك كرم اهلل تعالك طؾل صال  الؿؽل وفؼف اهلل تعوالك 

 .ولطػ بف. آمقـ

 : ففا بؿزايا هلوقد جعؾُت هذه الـسخة أصال يف التحؼقؼ: ٓتصا 

 هو. 4163: حقث يرجع تارييف كسخفا إلك طام، أهنا أقدم الـسيف -

 أهنا قؾقؾة إخطاء مؼاركة بالـسيف إخرى.-

مووـ طووالؿ الؼووراءات ، والتعؾقووؼ طؾقفووا، أهنووا كسووخة تؿووت مؼابؾتفووا ومراجعتفووا-

 طبد اهلل بـ طبد الباقل العدين الؿؼرئ.: القؿـل

                                                 
 ( كؾؿات غقر واضحة يف الؿخطقط.4)
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 )أ(.: وقد رمزت لفا برمز 

وهول مػفرسوة تحوت ، كسخة مؽتبوة الؿجؾوس العؾؿول بطفوران: الـسخة ال اكقة 

وقوود أدرجووت ضووؿـ مجؿووقع حووقى سووت مخطقصووات لؿووملػقـ ، (42232رقووؿ )

وكاكت مخطقصة ، مجؿقع يف الؼراءات وطؾقم الؼرآنطـّقن لؾؿجؿقع بو ، مختؾػقـ

 .( ورقة465طدد أورا  الؿجؿقع )، السادسة يف الرتتق  كػائس الفؿزة

( 42طودد أوراقفوا )، (454موـ صوػحة ) كػوائس الفؿوزةتبدأ أورا  مخطقط 

كت  يف الصػحة إولك طـقان الؿخطقط واسوؿ ، ( سطرا49وطدد أسطرها )، ورقة

توللقػ الؿؼورئ ، حقث ُكتو  )كتواب كػوائس الفؿوزة يف وقوػ هشوام وحؿوزة، مملػف

وهول ، وغػور لوف( إجؾ الحافظ طػقوػ الوديـ ط ؿوان بوـ طؿور الـاشوري رحؿوف اهلل

كتبت كؾؿوة )مسوللة( بوالحؿرة تـبقفوا ، يقجد كؾؿات تعؼق ، مؽتقبة بخط كسيف جقد

الـاسويف كؾؿوة )مسوللة( بعود الؿسوائؾ ال ؿوان إُول  واختصور، طؾك بداية كوؾ مسوللة

وهوذه ، كؿا أن هـاك بعض الفقامش التل كتبت طؾك حقاشل الؿخطوقط، بو)مس(

وقوع الػوراغ موـ كسوخفا ، ملخقذة مـ كتاب الـشور الفقامش إما تصحق  أو تعؾقؼات

هوو كؿوا 4419يف طوام ، ضفر ال الحاء يقم الخامس والعشريـ مـ شفر جؿوادى ال واين

وتؿت مطابؼتفا حقث كتو  طؾوك هوامش ، جاء ذلؽ بخط الـاسيف يف آخر الؿخطقط

 .تؿت مؼابؾتفالؿخطقط طبارة 

 وقد رمزت لفا بو)ب(. 

تحووت رقووؿ ، خطقصووات مؽتبووة جامعووة الؿؾووؽ سووعقدكسووخة موـو م: الـسووخة ال اكقووة

تبودأ أورا  ، 441: طودد أوراقوف، وقد أدرجت ضوؿـ مجؿوقع فقوف أربوع رسوائؾ، (4644)

يقجوود كؾؿووات ، وهوول مؽتقبووة بخووط كسوويف جؿقووؾ وواضوو ، (28الؿخطووقط موـو القرقووة )

يرجوع توارييف ، وفقفا سؼط يف بعض الؿقاضوع، مقزت الؿسائؾ فقفا بالؿداد إحؿر، تعؼق 

وقود : حقوث قوال، هو كؿا صرح بذلؽ كاسخفا يف آخور الؿخطوقط4324: سخفا إلك طامك

 هو.4324: سـة، مـ جؿادى ال اكقة، وقع الػراغ مـ تحريرها يقم الجؿعة

 )ج(.: وقد رمزت لفذه الـسخة برمز 

                                                 
 ( وقد كتبت كؾؿة )مسللة( يف الؿخطقط كامؾة.4) 
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 : كؿاذج من الؿخطوط

 صور من الؿخطوصة )أ(
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 صور من الؿخطوصة )ب(

 

 
 صقر مـ الؿخطقصة )ج(
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 النصُّ المحقق.: القسم الثاني

 : منهج التحقيق: أوال

، مووع توورققؿ مسووائؾ الؿخطووقط، كسوويف الؿخطووقط وفووؼ الرسووؿ اإلمالئوول الحووديث-

 واطتؿدت الرتققؿ يف اإلحآت.

وقد أحبت يف الـص يف مقاضع قؾقؾة ، جعؾت الـسخة)أ( أصال يف إخراج كص الؽتاب-

 ر الـسخة )أ( إذا وجدت أن ذلؽ أكس  لؾسقا .ما ورد يف غق

اإلشارة لرمز الؿخطقصة وأرقام أ لقاح الؿخطقط وتحديد وجف القرقة بقضعفا بقـ -

ـ ] //[ يف الؿتـ ـ بالحر  )أ(، ققسق والقجف إيسر بالحر  )ب(. ، ورمزت لؾقجف إيؿ

 ـ الؾقح.القجف ال اين م، الؾقح ال اين، الؿخطقصة )أ(: /ب[ أي2]أ/: فؿ ال

ومقزهتوا ، أدرجت تعؾقؼات اإلمام طػقػ الديـ العدين يف الفوقامش: لالسوتػادة مـفوا-

 حؿ أدرج تعؾقؼف بقـ طالمتل تـصقص.، بؼقلل يف بداية الفامش )العدين(

 كتابة أيات بالرسؿ الع ؿاين.-

ه تخريج أيات يف الؿتـ بؽتابة اسؿ السقرة ورقؿ أية إذا كان الؿقضوع الوذي ذكور-

أما إذا كان الؿقضع أك ر مـ واحد يف الؼرآن فؾؿ اكت  اسؿ السوقرة ورقوؿ ، واحدا يف الؼرآن

 أية.

 التعريػ بإطالم الذيـ ورد ذكرهؿ يف الؿخطقط تعريػا مقجزا.-

 ويبقـ ضابطفا. ، التعؾقؼ طؾك كؾ مسللة بؿا يقضحفا-

 الؿعتؿدة. ادربقان الؿؼصقد بالؿصطؾحات التل ذكرها الؿملػ بالرجقع لؾؿص-

 النص المحقق: ثانيا

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ/أ[ 2]ب/

وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿد خواتؿ ، ويؽافئ مزيده، الحؿد هلل حؿدا يقايف كعؿف

  ورضك اهلل طـ الصحابة أجؿعقـ.، وآلف الطقبقـ، الـبققـ

ـ م، وغقره صحت يف الـشر وهشام  ففذه مسائؾ يف مذه  حؿزة : وبعد

                                                 
( حؿزة بـ حبق  بـ طؿارة الؽقيف مقٓهؿ، أبوق طؿوارة، أحود الؼوراء السوبعة، كوان إماموا حجوة متصودرا 4)

 هو(.456لإلقراء، حافظا لؾحديث، بصقرا بالػرائض. تقيف سـة: )

= 
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، غقر مرة تخريجفا بعض أصحابل يف اهللٓزمـل يف ، غقر تققػ وٓ تضعقػ

وقود شواففـل هبوا جؿقعوا شوقخـا شوفاب الوديـ ، فخرجتفا قاصدا وجف اهلل الؽوريؿ

هـا. واطؾوؿ يوا  فال يـبغل إذا أن يعدل طّؿا ذكركاه ، يأحؿد بـ محؿد إشعر

ففق كتواب  ضعقػ جدا أو ٓ يص  جف يؼال فقفأخل أكف ٓ حاجة لـا إلك و

  .-إن شاء اهلل تعالك-طزيز ٓ مسامحة فقف. واطتؿد ما ذكرتف هـا تص  

، وشووبفف [46: ]الؽفووػ چٺچ، [41: ]الؽفووػ چڳ چ : مسووللة-4

                                                 
= 

تحؼقوؼ: معرفوة الؼوراء الؽبوار طؾوك الطبؼوات وإطصوار، هوو(، 748)بوـ أحؿود محؿد، اكظر: الذهبل

محؿود بوـ ، بوـ الجوزريا .4/93هوو، 4414، بقوروت، ممسسوة الرسوالة، شعق  إركوموط وزمقؾقوف

، بقروت، دار الؽت  العؾؿقة، طـك بـشره: برجسرتاسر، غاية الـفاية يف صبؼات الؼراءهو(، 833)محؿد 

.4/264هو، 4412، الطبعة ال ال ة

حفؿ ومػتوقفؿ، 4) ( هشام بـ طؿار بـ كصقر، أبق القلقد الدمشؼل، إمام أهؾ دمشؼ وخطقبفؿ ومؼرئفؿ ومحد 

الوذهبل، معرفوة الؼوراء الؽبوار طؾوك ، هوو(. اكظور: الوذهبل245قرأ الؼرآن طؾك خؾؼ ك قر. توقيف سوـة: )

.2/354، الؼراءغاية الـفاية يف صبؼات ، بـ الجزريا .4/461الطبؼات وإطصار، 

( ج )بالـشر(.2)

( ٓ بد مـ التـبقف طؾك أمريـ: إمور إول: أن أوجوف تغققور الفؿوز لحؿوزة وهشوام يؽوقن يف حالوة الققوػ 3)

طؾك الؽؾؿة فؼط دون وصؾفا بؿا بعدها. وإمور ال واين: يقافوؼ هشوام حؿوزة يف الفؿوز الؿتطور  دون 

: طؾول حؼقوؼت، الـشور يف الؼوراءات العشورهوو(، 833)محؿد بـ محؿد ، بـ الجزرياالؿتقسط. اكظر: 

هووو(، 923، أحؿوود بووـ محؿوود )لؼسووطالينا .4/333ب.ت، ، بقووروت، دار الؽتوواب العؾؿوول، الضووباع

صبعوة مجؿوع الؿؾوؽ ففوود ، تحؼقوؼ: مركوز الدراسوات الؼرآكقووة، لطوائػ اإلشوارات يف فـوقن الؼووراءات

.978/ 43، هو4434، الؿديـة الؿـقرة، لطباطة الؿصحػ

( )يف( ساقطة مـ ج.4)

( ج بزيادة )تعالك(.5)

 ( ج )تعالك ( مؽان )الؽريؿ(.6)

.وهق مـ مشائيف زبقد، يؿـل ( العدين: 7)

( أحؿد بـ محؿد بـ أحؿد القؿاين إشعري، أبق العباس، شقيف الؼوراءات يف طصوره بوالقؿـ، مؿوـ اكتػوع 8)

 هو(.844بف العػقػ الـاشري بالؼراءات. تقيف سـة: )

.2/91، الضقء الالمع يف أطقان الؼرن التاسع، ظر: السخاوياك

 ( ج )ذكركا(.9)

 ( )فقف( ساقطة مـ ج.41)

 ( ب )وضعقػ( بالقاو.44)

 ( مـ كؾ هؿز ساكـ سؽقكا أصؾقا، وقع متطرفا بعد كسر.42)

= 
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 فؼط. [ساكـة]ياء  البدل فقفا

[ 41 :]الؽفوػ چ ڳچ  [ حؽؿف حؽوؿ43: ]فاصر چۅ ۅچ : مسللة-2

 ، ورومفوووا ، البووودل يووواء سووواكـة: حالحوووة أوجوووف وفقفوووا لفشوووام ، لحؿوووزة

                                                 
= 

 ،تحؼقوؼ: أيؿوـ سوقيد، التذكرة يف الؼراءات ال ؿوانهو(، 399بـ طبد الؿـعؿ )صاهر ، بـ غؾبقنااكظر: 

، طؾوول بووـ السووخاوي .4/459، ب ت، الطبعووة إولووك، جوودة، الجؿاطووة الخقريووة لتحػووقظ الؼوورآن

، صـطوا، دار الصوحابة لؾورتاث، تحؼقؼ: محؿود شور ، فت  القصقد يف شرح الؼصقدهو(، 912محؿد)

 .362و 4/334ابوووـ الجووزري، الـشوور يف الؼووراءات العشووور، .4/228، هووو4425، الطبعووة إولووك

تحؼقوؼ: جؿوال الوديـ ، شورح صقبوة الـشور يف الؼوراءات العشورهوو(، 857محؿود ) ، محؿد بوـالـقيري

الـشوار، طؿور ابوـ  .4/491هوو، 4425، الطبعوة إولوك، صـطوا، دار الصوحابة لؾورتاث، محؿد شور 

تحؼقوؼ: محؿود معوقض وطوادل طبود ، البدور الزاهورة يف الؼوراءات العشور الؿتوقاترةهو(، 638قاسؿ )

.2/43هو، 4427، الطبعة إولك، قروتب، طالؿ الؽت ، الؿقجقد

( ب )فقفؿا(.4)

، طؾول الؼاصو  ابـ( البدل أن ُتبدل الفؿز حرفا محضا خالصا، لقس يبؼك فقف شائبة مـ لػظ الفؿز. اكظر: 2)

مطبعوة ، تحؼقؼ: أحؿود الؼوادري، سراج الؼارئ الؿبتدئ وتذكار الؼارئ الؿـتفلهو(، 814بـ ط ؿان)

مؽتبووة الضووباع، إرشوواد الؿريوود إلووك مؼصووقد الؼصووقد،  .4/456هووو، 4444، الطبعووة إولووك، اإلكشوواء

معجووؿ طبوود العؾوول، مسووئقل،  .64، الطبعووة إولووك، مصوور، ومطبعووة محؿوود طؾوول صووبق  وأوٓده

 .416هووو، 4428، الطبعووة إولووك، دار السووالم، مصووطؾحات طؾووؿ الؼووراءات الؼرآكقووة، ومووا يتعؾووؼ بووف

الطبعوة ، الرياض، دار الحضارةلؿعجؿ مصطؾحات الؼراءات،  مختصر العباراتإبراهقؿ، الدوسري، 

.37هو، 4429، إولك

( زيادة مـ ب، وكؾؿتل )ياء ساكـة( ساقطة مـ ج.3)

( )لحؿزة( ساقطة موـ ج. وكوص طؾوك حؿوزة: ٕكوف قورأ بنسوؽان الفؿوزة، فالسوؽقن طـوده أصوؾل ولوقس 4)

الطوربي، طبود الؽوريؿ بوـ ر الفؿوزة. اكظور: بعارض، فحؽؿفا كالؿسللة إولك. وقرأ باقل الؼراء بؽسو

الجؿاطوة الخقريوة ، تحؼقؼ: محؿود حسوـ طؼقوؾ، التؾخقص يف الؼراءات ال ؿانهو(، 478طبد الصؿد)

، الـشوور يف الؼووراءات العشوور، بووـ الجووزريا .378، ه4442، الطبعووة إولووك، جووده، لتحػووقظ الؼوورآن

، الء البشر يف الؼراءات إربوع طشورإتحا  فضهو(، 4447)شفاب الديـ أحؿد، الدمقاصل .2/264

هوو(، 4413. الؼاضل، طبد الػتاح بـ طبد الغـل )464، هو4449، الطبعة إولك–بقروت ، دار صادر

، دار الؽتوواب العربوول، البوودور الزاهوورة يف الؼووراءات العشوور الؿتووقاترة مووـ صريؼوول الشوواصبقة والوودرى

.264، هو4414، الطبعة إولك، بقروت

 .ٕكف يؼرأ بؽسر الفؿزة، وحؿزة بسؽقهنا ( العدين5)

.كحؿزة ( العدين6)

.أي القاء الؿبدلة. ومـ ٓزم التسفقؾ الروم، إذا كاكت الفؿزة متطرفة وسفؾت ( العدين7)

( الروم طـد الؼراء هق: طبارة طـ الـطؼ ببعض الحركة. ويؽقن يف الؿضؿقم والؿؽسقر. والروم ٓ يؽقن 8)

= 
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 .مع الروم بقـ بقـ والتسفقؾ

 البووووودل  : [ فقوووووف أربعوووووة أوجوووووف476: ]الـسووووواء چ پ پچ : مسوووووللة-3

  ./أ[ بووووووقـ بووووووقـ2والتسووووووفقؾ ]ج/ ، وإشووووووؿامفا ، وروم الووووووقاو، واوا

                                                 
= 

 ؿزة ياءا مؽسقرة.إٓ بعد إبدال الف

الـشوور يف الؼووراءات العشوور، ابووـ الجووزري، . 4/264سووراج الؼووارئ الؿبتوودئ، اكظوور: ابووـ الؼاصوو ، 

معجوؿ مصوطؾحات مسوئقل،  .3/4219، لطائػ اإلشوارات يف فـوقن الؼوراءاتالؼسطالين،  .2/91

لدوسووري، ا .225، هووو4428، الطبعووة إولووك، دار السووالم، طؾووؿ الؼووراءات الؼرآكقووة، ومووا يتعؾووؼ بووف

، هوو4429، الطبعوة إولوك، الرياض، ، دار الحضارةمختصر العبارات لؿعجؿ مصطؾحات الؼراءات

66.

( ج )وتسفقؾفا(.4)

( التسفقؾ بقـ بقـ هق: الـطؼ بالفؿزة بقـفا وبقـ حر  مد مجاكس لحركتفا، أي جعؾ حر  مخرجة بقـ 2)

الفؿزة وإلػ، والؿضؿقمة بوقـ الفؿوزة الفؿزة الؿحؼؼة ومخرج حر  الؿد، فُتجعؾ الؿػتقحة بقـ 

اإلضواءة يف أصوقل هوو(، 4381الضوباع، طؾول محؿود )والقاو، والؿؽسقرة بقـ الفؿزة والقواء. اكظور: 

معجؿ مصطؾحات طؾؿ الؼراءات الؼرآكقوة، مسئقل،  .23ب.ت، ، مطبعة طؾل صبق  وأوٓده، الؼراءة

.45، اتمختصر العبارات لؿعجؿ مصطؾحات الؼراءالدوسري،  .435

.لؾفؿزة الؿسفؾة ( العدين3)

 ( هذه إوجف إربعة جارية يف كؾ هؿز متطر  ساكـ سؽقكا طارضا، ورسؿ بقاو.4)

تحؼقووؼ: طبوود الوورحقؿ ، جووامع البقووان يف الؼووراءات السووبعهووو(، 444) ط ؿووان بووـ سووعقد، اكظوور: الووداين

إبوووراهقؿ بوووـ ، جعوووربيال. 4/366هوووو، 4427، الؼووواهرة، دار الحوووديث، الطرهوووقين ويحقوووك موووراد

مؽتبوة ، تحؼقؼ: فرغؾول سوقد طربواوي، كـز الؿعاين يف شرح حرز إماين ووجف التفاينهو(، 732)طؿر

الـشووور يف ابووـ الجووزري، .743و 2/682م، 2144، الطبعوووة إولووك، مصوور، أوٓد الشووقيف لؾوورتاث

، الوودمقاصل، 4/276، شوورح صقبووة الـشوور يف الؼووراءات العشوورالـووقيري،  .4/362الؼووراءات العشوور، 

.78، إرشاد الؿريد إلك مؼصقد الؼصقدالضباع،  .89، إتحا  فضالء البشر

( يف ب وج )رومفا(. والروم ٓ يؽقن إٓ بعد إبدال الفؿزة واوا وقػا.5) 

(اإلشؿام طـد الؼراء لف طدة إصالقات، والؿؼصقد هـا: اإلشارة إلك الحركة مـ غقور تصوقيت. وتؽوقن يف 6)

الـشوور يف قن اإلشووؿام إٓ بعوود إبوودال الفؿووزة واوا يف وقووػ. اكظوور: ابووـ الجووزري، الؿضووؿقم. وٓ يؽوو

معجوؿ مسئقل،  .4/262، لطائػ اإلشارات يف فـقن الؼراءاتالؼسطالين،  .2/91، الؼراءات العشر

مختصووور العبوووارات لؿعجوووؿ مصوووطؾحات ، الدوسوووري، 77، مصوووطؾحات طؾوووؿ الؼوووراءات الؼرآكقوووة

.25، الؼراءات

.مع روم الفؿزة ( العدين7)

فت  القصوقد يف ( التسفقؾ بقـ بقـ ٓ يتلتك إٓ مع الروم كؿا أشار لف يف الؿسللة السابؼة. اكظر: السخاوي، 8)

سوراج ابوـ الؼاصو ،  .2/745، كـز الؿعاين يف شرح حرز إماينالجعربي،  .4/242شرح الؼصقد، 

= 
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 چ ەئچ : وكووذا تجوورى هووذه إربعووة يف ، الؿضووؿقم چ ڤ چ حؽووؿوكووذا

  چ ژچ وچ ڄ چ و [48: ]صووووووووف چ ڇچ و [85: ]يقسووووووووػ

 وجفا خامسا  [ وأخقاتف85: ]يقسػ چ ەئچ  ويزاد يف، الؿرسقم بالقاو

 .]وهق الؼقاس الؿشفقر ، إبدال الفؿزة ألػا: وهق

: الؿرسوووقم بوووإلػ فقوووف وجفوووان چأدَ ْبووويَ چ و چڃچ  و چچ چ : مسوووللة-4

                                                 
= 

الجقاهر الغوقالل العظوام يف وقوػ (، هو4499) محؿد الؿـقر، السؿاكقدي .4/456، الؼارئ الؿبتدئ

رقوؿ الـسوخة: ، مصور، مخطقصة مـ مخطقصوات مققوع مخطقصوات إزهور الشوريػ، حؿزة وهشام

/أ.42، 315916

 ( ج )ولذا(.4)

( إوجف إربعة جارية يف الفؿزة ال اكقة فؼط. أما الفؿزة إولك ففل مـ باب الساكـ الؿضؿقم ما قبؾوف، 2)

، جووامع البقووان يف الؼووراءات السووبعالققووػ لحؿووزة دون هشووام. اكظوور: الووداين، وطؾقووف تبوودل واوا يف 

الـشور يف الؼوراءات ابوـ الجوزري، .2/682، كـوز الؿعواين يف شورح حورز إمواينالجعربي،  .4/365

الجووقاهر السووؿاكقدي،  .4/227الـووقيري، شوورح صقبووة الـشوور يف الؼووراءات العشوور،  .4/362، العشوور

/أ.42، حؿزة وهشامالغقالل العظام يف وقػ 

 .چەئ وئ چ  ج( 3)

موـ  چەئچ . وفقفا لحؿزة وهشوام وقػوا موا يفبالقاء قراءة حؿزة [48الـحؾ: ] چڱ چ  ( العدين4)

 إوجف.

.ُيؼدم روم الفؿزة الؿسفؾة طؾك وجف اإلبدال چ ڇچ  و چەئ چ إٓ أنَّ يف العدين( 5)

 ساقطة مـ ج. چ ڇچ (6)

[، وحالحوة يف سوقرة 24 أربعة مقاضع: إول يف سقرة الؿممـوقن آيوة ]بالقاو يف چڄ  چ ( رسؿت كؾؿة7)

 [.38، 32، 29الـؿؾ أيات]

[، واحـان يف سقرة ص آية 9بالقاو يف أربعة مقاضع: واحد يف سقرة إبراهقؿ آية ] چژ چ  ( رسؿت كؾؿة8)

[.5[، وواحد يف سقرة التغابـ ]67[ وآية ]24]

)يف( ساقطة مـ أ وب.( 9)

.وهق كؾ ما كان فقف قبؾ الفؿزة الؿضؿقمة مػتقحا  لعدينا( 41)

 .4/362، الـشوور يف الؼووراءات العشوورالجووزري،  اكظوور: ابووـ( وذلووؽ ٓكػتوواح مووا قبؾفووا وسووؽقهنا وقػووا. 44)

الجوقاهر الغوقالل العظوام يف السؿاكقدي،  .3/936، لطائػ اإلشارات يف فـقن الؼراءاتالؼسطالين، 

/أ. 42، وقػ حؿزة وهشام

.يف تؼديؿ روم الفؿزة طؾك البدل چەئ چ  م ؾ چڄ  چ ٕن قبؾ الفؿزة مػتقح. والعدين( 42)

.وهق أن الفؿزة الساكـة تبدل بعد الػت  ألػا، كؿا تبدل بعد الضؿ واوا، وبعد الؽسر ياءا العدين( 43)
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 .والتسفقؾ بقـ بقـ ، إبدالفا ألػا[

مؿوا وقعوت الفؿوزة فقوف مضوؿقمة  [ وشوبفف42: ]الرطد چ ےچ : مسللة-5

وروم القواء ، إبودالفا يواءا سواكـة: خؿسة أوجف ]لحؿزة وهشام[ فقف ، بعد كسر

والخووووامس الؿووووذه  ، زة والووووقاوبووووقـ الفؿوووو والتسووووفقؾ، القوووواء وإشووووؿامفا

 وهق التسفقؾ بقـ الفؿزة والقاء. الؿعضؾ

 [44: ]الـووووووقر چ ٿ ٿچ و  [31: الؼصووووووص] چ ڄ ڦچ : مسووووووللة-6

                                                 
 ما بقـ الؼقسقـ ساقط مـ ج.( 4)

.يليت يف الساكـةأي مع روم الفؿزة: ٕن التسفقؾ ٓ  العدين( 2)

( وهذا الحؽؿ طام يف كؾ ما أشبففا مـ الفؿز الؿتطر ، الذي أسؽـ ٕجؾ الققوػ وقبؾوف مػتوقح، وهوق 3)

كـز الؿعاين يف شرح الجعربي،  .4/365، جامع البقان يف الؼراءات السبعمرسقم بللػ. اكظر: الداين، 

شرح صقبوة ، الـقيري .334-4/333 ،الـشر يف الؼراءات العشرابـ الجزري، .2/682حرز إماين، 

.89، إتحا  فضالء البشر، الدمقاصل، 4/227، الـشر يف الؼراءات العشر

 ( )وشبفف( ساقطة مـ ج.4)

( ب )كسرة(.5)

 ( ج )فقفا(.6)

( الزيادة مـ ب.7)

إن ( تبدل الفؿزة ياءا مضؿقمة، فنن وقػ الؼارئ بالسؽقن وافؼ القجوف إول لػظوا، واختؾوػ تؼوديرا. و8)

تحػوة إكوام يف هوو(، 926، شؿس الوديـ محؿود )وقػ باإلشارة جاز الروم واإلشؿام. اكظر: الؼبقبايت

الطبعوة ، إصودار الـوادي إدبول بتبوقك، تحؼقوؼ: مقسوك العبقودان، الققػ طؾك الفؿوز لحؿوزة وهشوام

.49، هو4431، إولك

( )والتسفقؾ( ساقطة مـ ج.9)

.يسؿع مـ فصحاء العربالؿردود، أي الذي لؿ  ( العدين41)

( ج )الؿػضؾ(، وهق تصحقػ. والؿذه  الؿعضوؾ هوق: أن يسوفؾ الفؿوزة بحركوة موا قبؾفوا ٓ بحركوة 44)

كػسفا. وهذا القجف محؽل طـ إخػوش. ووصوػ هوذا الؿوذه  بالؿعضوؾ: ٕكوف شوا  ومشوؽؾ ٓ 

ن إوجوف التول يؿؽـ الـطؼ بف، ولذا لوؿ يلخوذ بوف أحود موـ أئؿوة الؼوراءة، ففوق ضوعقػ. فالحاصوؾ: أ

العؼود هوو(، 756السؿقـ، أحؿد بـ يقسوػ )صحت رواية يف هذه الؽؾؿة وكظقراهتا أربعة فؼط. اكظر: 

ابوـ  .2/996هوو، 4422، تحؼقوؼ: أيؿوـ سوقيد، دار كوقر الؿؽتبوات، جوده، الـضقد يف شورح الؼصوقد

. 376/ 4، الـشوور يف الؼووراءات العشوورابووـ الجووزري، .4/484، سووراج الؼووارئ الؿبتوودئالؼاصوو ، 

الجوقاهر الغوقالل العظوام يف السوؿاكقدي،  .4/277، شورح صقبوة الـشور يف الؼوراءات العشورالـقيري، 

الؼاضول، طبود الػتواح بوـ طبود  .494، إتحا  فضالء البشرالدمقاصل،  ./ب42، وقػ حؿزة وهشام

الطبعوة ، جده ،مؽتبة السقادي لؾتقزيع، القايف يف شرح الشاصبقة يف الؼراءات السبعهو(، 4413الغـل )

.424هو، 4421، الخامسة
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والتسوفقؾ بوقـ ، وروم القواء الؿسوؽـة، إبودالفا يواءا سواكـة: فقف حالحوة أوجوف وكحقه

 .الفؿزة والقاء

ويوزاد ،  الحة إوجف الؿوذكقرة[ فقف ال34: ]إكعام چ ىئ ېئ ېئچ : مسللة-7

[ 2: ]الـبوول چ پ ٻچ  وأمووا .طؾووك الؼقوواس ، وهووق إبوودالفا ألػووا وجووف رابووع فقووف

 بقـ الفؿزة والقاء.و، البدل ألػا: فػقف وجفان وكحقه

                                                 
 .4/462ابوـ غؾبوقن، التوذكرة يف الؼوراءات ال ؿوان، ( مؿا وقعت الفؿزة فقوف مؽسوقرة بعود كسور. اكظور: 4)

تحؼقووؼ: كبقووؾ آل ، الروضووة يف الؼووراءات اإلحوودى طشوورةهووو(، 438بووـ محؿوود ) الحسووـالبغوودادي، 

، معوة اإلمووام محؿود بووـ سوعقد اإلسووالمقةرسوالة دكتووقراة مؼدموة لؽؾقووة أصوقل الووديـ بجا، إسوؿاطقؾ

كـوز الؿعواين يف الجعوربي، . 4/228، فت  القصوقد يف شورح الؼصوقدالسخاوي،  .4/325هو، 4445

شورح صقبوة الـوقيري،  .4/363، الـشور يف الؼوراءات العشورابـ الجزري، 2/682، شرح حرز إماين

 .475،  الققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشامتحػة إكام يفالؼبقبايت،  .4/277، الـشر يف الؼراءات العشر

وتتػؼ هذه الؿسللة مع الؿسللة التل قبؾفا يف أن الفؿز إذا ُسوؽـ لؾققوػ كوان موا قبؾوف مؽسوقرا، فجواز 

فقف: اإلبدال يواء، وروم القواء، وتسوفقؾ الفؿوزة. وتػورت  موع الؿسوللة التول قبؾفوا موـ وجفوقـ: القجوف 

للة التل قبؾفا الضؿ، فؾؿا ُسّؽـت الفؿزة ٕجؾ الققوػ جواز إول: أن الحركة إصؾقة لؾفؿز يف الؿس

فقفا اإلشؿام، وُحؽك فقفا أيضا الؿذه  الؿعضؾ: ٓختال  حركة الفؿزة مع حركوة الحور  قبؾفوا، 

بخال  هذه الؿسللة التل حركة الفؿز إصؾقة فقفا الؽسر ففل متػؼة مع حركة ما قبؾفا. القجف ال اين: 

 مختؾػ بقـ الؿسللتقـ: ٓختال  حركتفؿا. أن صريؼة تسفقؾ الفؿز

.مع روم الفؿزة ( العدين2)

( )فقف( ساقطة مـ ب وج.3)

( ج )فقف حالحة أوجف، ويزاد رابعا(.4)

التووذكرة يف ابووـ غؾبوقن، ( والحؽوؿ طوام، يف كووؾ هؿوزة وقعووت مؽسوقرة بعوود فوت ، ورسوؿت بقوواء. اكظور: 5)

الـشور يف ابوـ الجوزري، .4/367، بقان يف الؼراءات السوبعجامع الالداين،  .4/462، الؼراءات ال ؿان

الـووقيري،  .3/965، لطووائػ اإلشووارات يف فـووقن الؼووراءاتالؼسووطالين،  .4/363، الؼووراءات العشوور

تحػوة إكوام يف الققوػ طؾوك الفؿوز لحؿوزة الؼبقبوايت،  .4/277، شرح صقبة الـشر يف الؼراءات العشور

.443-442، وهشام

واكػتاح ما قبؾفا. اكظر: الؿراجع السابؼة. ( لسؽقهنا وقػا،6)

، الروضوة يف الؼوراءات اإلحودى طشورة( مؿا رسؿ بغقر ياء مـ الفؿز الؿؽسقر بعد فت . اكظر: البغدادي، 7)

 .4/363، الـشر يف الؼراءات العشورابـ الجزري، .2/946، العؼد الـضقدالسؿقـ،  .4/324-326

إرشاد الؿريود إلوك مؼصوقد الضباع،  .224الفؿز لحؿزة وهشام، تحػة إكام يف الققػ طؾك الؼبقبايت، 

.76، الؼصقد

( ج )والتسفقؾ بقـ(.8)
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/ب[ وكحوووقه مؿوووا 2]ب/ [23: ]القاقعوووة چ ڦچ : /ب[2]أ/مسوووللة-8

وروم ، إبودالفا واوا سواكـة : قف أربعوة أوجوفف وقعت الفؿزة فقف مؽسقرة بعد الضؿ

بووقـ الفؿووزة والووقاو وهووق والتسووفقؾ، والتسووفقؾ بووقـ الفؿووزة والقوواء ، هووذه الووقاو

 .معضؾ

[ الؿـصووقب فقووف وجووف واحوود ]وهووق إبوودال 49: ]اإلكسووان چۉ چ : مسووللة-9

 .وال اكقة واوا مػتقحة ، إولك واوا ساكـة

 [436: إكعوام] چ کچ  و [28: ]موريؿ چ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ : مسللة-41

 .وهق إبدال الفؿزة ألػا ، [ فقف وجف واحد[21: ]العـؽبقت چ ہچ و

 چ﮽ چ [43: الؿعوارج] چ ٺچ و [54: إحزاب] چپ چ : مسللة-44

 .ومع اإلدغام، اإلبدال مع اإلضفار : [ فقف وجفان74: ]مريؿ

                                                 
 ( ج: )لملم(.4)

والؿصح  ال الحة إُول، يتػؼان هشام وحؿزة طؾقفا، ويـػرد حؿزة بنبدال الفؿوزة إولوك واوا  ( العدين2)

.واوا مع هذه ال الحة

 الفؿزة واوا مؽسقرة: ٕن الروم ٓ يؽقن إٓ لؿتحرك.( ٓ يتلتك وجف الروم إٓ مع إبدال 3)

 ( ساقطة مـ أ وب.4)

( ج )مػضؾ(، وهق تصحقػ. والؿعضؾ مذه  ضوعقػ لوؿ يؼورأ بوف أحود. فقتحصوؾ أن يف هوذه الؽؾؿوة 5)

وكظائرها حالحة أوجف صحقحة، هل الؿؼروء هبا. وهل التل ذكرها أوٓ. 

( كؾؿة )ساكـة( زيادة مـ ب.6)

 .ولقس لفشام شلء: ٕن كال الفؿزتقـ متقسطة ( العدين7)

 .چڃ چ ( يؼصد ققلف تعالك: 8)

ما بقـ الؼقسقـ ساقط مـ ج.( 9)

، التذكرة يف الؼراءات ال ؿوانابـ غؾبقن، ( وهذا الحؽؿ طام يف كؾ هؿزة وقعت مػتقحة بعد فت . اكظر: 41)

الـشور يف الؼوراءات ـ الجزري، اب. 4/324، الروضة يف الؼراءات اإلحدى طشرةالبغدادي،  .4/459

الجووقاهر السووؿاكقدي،  .4/278، شوورح صقبووة الـشوور يف الؼووراءات العشوورالـووقيري،  .4/363، العشوور

/أ. 43، الغقالل العظام يف وقػ حؿزة وهشام

( ٕن الفؿز الساكـ وقوع متقسوطا بعود ضوؿ، والؿسوللة اكػورد هبوا حؿوزة دون هشوام. اكظور: البغودادي، 44)

الـشور ابـ الجزري، .2/973العؼد الـضقد، السؿقـ،  .4/328، اءات اإلحدى طشرةالروضة يف الؼر

الؼبقبووايت،  .4/278، شوورح صقبووة الـشوور يف الؼووراءات العشوورالـووقيري،  .4/363، يف الؼووراءات العشوور

.491تحػة إكام يف الققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشام، 

، اجتؿع م الن، چ﮽ چ  و ياء ساكـة كؿا يف، أچٺ چ  چپ چ  ساكـة يف ا( إذا أبدلت الفؿزة واو42)

= 
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 .فقف أيضا القجفان ػ وقعكق الؿضؿقم چڄچ : مسللة-42

  [31: ]  چىئ چ و [72: البؼوووووووووووووورة] چڇ چ : مسووووووووووووووللة-43

فقف وجوف واحود وهوق إبودال الفؿوزة ألػوا: لسوؽقهنا  [26: ]الؼصص چ ۓچ و

 .واكػتاح ما قبؾفا

 [283: البؼوورة] چ ٿ ٺچ و [74: إكعووام] چ ھ ھچ : مسووللة-44

قوووال  .وكحوووقه [45: ]يوووقكس چڀ ڀچ و [79: يوووقكس] چ ٻ ٻچ و

                                                 
= 

 جاز إضفارهؿا طؾك إصؾ، أو إدغام إول يف ال اين إتباطا لؾرسؿ. 

. ابووـ 4/235، فووت  القصووقدالسووخاوي، ، 4/374، جووامع البقووان يف الؼووراءات السووبعاكظوور: الووداين، 

الققووػ طؾووك الفؿووز  تحػووة إكووام يف. الؼبقبووايت، 364-4/363الـشوور يف الؼووراءات العشوور، الجووزري، 

.491و 468لحؿزة وهشام، 

الراء. أما الفؿزة ففل ساكـة.( 4)

وقعت كؾؿة )رؤيا( الؿضؿقمة الراء يف الؼورآن طؾوك أحوقال هول: مجوردة موـ )ال( يف مقضوع واحود يف ( 2)

( والصوافات 61(، ومتصؾة بال التعريػ يف حالحة مقاضع هل: سوقرة اإلسوراء )43سقرة يقسػ آية )

(، ومضوافة 5(، و متصؾة بؽا  الخطاب يف مقضوع واحود يف يقسوػ آيوة )27( والػت  آية )415آية )

(. 411( وآية )43لقاء الؿتؽؾؿ يف مقضعقـ، كالهؿا يف سقرة يقسػ آية )

ج )وجفان(. وأجؿعقا طؾك إبدال الفؿزة واوا: لسؽقهنا وضؿ موا قبؾفوا، واختؾػوقا يف جوقاز قؾو  هوذه ( 3)

ا يف القاء بعدها، فلجازه الفذلل وأبق العالء وغقرهؿا، وضعػف ابوـ شوري . ولعوؾ القاو ياءا، حؿ إدغامف

هذا هق السب  يف ذكر الؿملِػ لفا يف مسوللة مسوتؼؾة، رغوؿ اتػاقفوا يف الحؽوؿ موع الؿسوللة الؿتؼدموة. 

، الـشر يف الؼراءات العشور. ابـ الجزري، 2/698، كـز الؿعاين يف شرح حرز إمايناكظر: الجعربي، 

الجوقاهر الغوقالل . السوؿاكقدي، 3/937، لطائػ اإلشارات يف فـقن الؼراءات. الؼسطالين، 4/364

.447، القايف يف شرح الشاصبقة يف الؼراءات السبع/أ، الؼاضل، 43، العظام يف وقػ حؿزة وهشام

. ، والوذي جورى طؾقوف العؿوؾ إحباهتواچىئ چ  اختؾػت الؿصاحػ يف إحبات إلػ وحذففا يف كؾؿة( 4)

تحؼقوؼ: ، الؿؼـع يف معرفوة مرسوقم مصواحػ أهوؾ إمصوارهو(، 444) ط ؿان بـ سعقد، الدايناكظر: 

هوو(، 912، طؾول بوـ محؿود )السوخاوي. 281، هو4443، الطبعة إولك، دار التدمرية، كقرة الحؿقد

، لوكالطبعوة إو، مصور، طـطواب دار الصوحابة لؾورتاث، تحؼقؼ: كصر سعقد، القسقؾة إلك كشػ العؼقؾة

.244دلقؾ الحقران طؾك مقرد الظؿآن، . الؿارغـل، 317، هو4427

الحؽووؿ طووام يف كووؾ هؿووزة متقسووطة سوواكـة مػتووقح مووا قبؾفووا، ولووؿ ُي بووت لؾفؿووز صووقرة. واكػوورد حؿووزة ( 5)

، الؼسوطالين، 4/474سوراج الؼوارئ الؿبتودئ، بالؿسللة: ٕن الفؿزة متقسوطة. اكظور: ابوـ الؼاصو ، 

. 4/364، الـشور يف الؼووراءات العشوور.ابوـ الجووزري، 3/957، قن الؼووراءاتلطوائػ اإلشووارات يف فـو

 .64تحػة إكام يف الققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشام، الؼبقبايت، 

مؿا وقعت فقف الفؿزة الساكـة متقسطة بؽؾؿة، وتؼع بعد الحركات ال الث، وحؽؿفوا: تبودل حور  مود ( 6)

= 
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،/ب[ مع الؼصر2]ج/ وهق البدل، وجف واحد ٓ يص  فقفا سقى : الشقيف

هوذا.  ٓلتؼواء السواكـقـ : ٕن الؿحذو  إول چ ڃچ  يف وٓ تليت اإلمالة

ها كؾفا سقى هذا القجف الؿذكقر. وقد َكَؼَؾ يف : قؾت وقد ذكر فقفا سبعة أوجف وردَّ

 .ما يدل بحذ  ال اكقة ة طـ الداينباب اإلمال

                                                 
= 

وإن كان ما قبؾفوا ، چھ ھچ  أبدلت ألػا كؿا يفمـ جـس حركة ما قبؾفا، فنن كان ما قبؾفا فت  

، هذا چ ٺ ٿچ  ، وإن كان قبؾفا كسر أبدلت ياء كؿا يفچٻ ٻ چ  ضؿ أبدلت واوا كؿا يف

حال وصوؾ الفؿوزة بؿوا قبؾفوا، وأموا حوال آبتوداء هبوا فؾؽوؾ الؼوراء إبودالفا موـ جوـس الحور  الوذي 

الـشور يف ، ابوـ الجوزري، 2/682إمواين، كـز الؿعواين يف شورح حورز رسؿت طؾقف. اكظر: الجعربي، 

. الـووقيري، 3/935، لطووائػ اإلشووارات يف فـووقن الؼووراءات، . الؼسووطالين4/333، الؼووراءات العشوور

.443، البدور الزاهرة يف الؼراءات العشر الؿتقاترة. الؼاضل، 4/244: شرح صقبة الـشر

 . أي ابـ الجزري العدين( 4)

ج )إٓ( بدل )سقى(. (2)

، الـشور يف الؼوراءات العشورأي إبدال الفؿزة حر  مد مـ جوـس حركوة موا قبؾفوا. اكظور: ابوـ الجوزري، ( 3)

الجووقاهر ، السووؿاكقدي، 86، تحػووة إكووام يف الققووػ طؾووك الفؿووز لحؿووزة وهشووام. الؼبقبووايت، 4/364

  الغقالل العظام يف وقػ حؿزة

/ب.2، وهشام

.لذي ٓ تؼقم ذات الحر  إٓ بفيشقر بالؼصر إلك الؿد الطبقعل، ا العدين( 4)

اإلمالة: تؼري  الػتحة مـ الؽسرة، وإلػ مـ القاء، مـ غقر قؾو  خوالص وٓ إشوباع بوالغ فقوف. اكظور: ( 5)

. مسوئقل، 28، اإلضواءة يف أصوقل الؼوراءة. الضوباع، 4/24، الـشور يف الؼوراءات العشورابـ الجزري، 

مختصور العبوارات لؿعجوؿ مصوطؾحات دوسوري، . ال96معجؿ مصطؾحات طؾؿ الؼراءات الؼرآكقوة، 

.34، الؼراءات

. چھچ  يعـل بو ( العدين6)

.يعـل ياء الفدى، وإلػ الؿبدلة مـ إلػ الساكـة العدين( 7)

والؼصور ، چھچ  إوجف السبعة هول: الؼصور والتقسوط والؿود موع فوت  إلوػ إصوؾقة يف هوهذ (8)

والقجف السابع هق الؼصور موع اإلمالوة طؾوك ، چھچ صؾقة يف والتقسط والؿد مع إمالة إلػ إ

.4/365تؼدير حذ  إلػ الؿبدلة. اكظر: ابـ الجزري، الـشر يف الؼراءات العشر، 

هق ط ؿان بـ سعقد بـ ط ؿان الوداين موقٓهؿ الؼرصبول، أبوق طؿورو، شوقيف مشوائيف الؿؼورئقـ، ومحودث ( 9)

 هو(.444ؼراءات. تقيف سـة: )مػسر فؼقف، مـ تصاكقػف: جامع البقان يف ال

غايوة الـفايوة يف ، ابوـ الجوزري، 4/325معرفة الؼراء الؽبار طؾك الطبؼات وإطصار، اكظر: الذهبل، 

.4/513، صبؼات الؼراء

.لؽـ غقر صحق  العدين( 41)

. وكووالم أبوول طؿوورو الووداين الووذي ذكووره ابووـ 2/61، الـشوور يف الؼووراءات العشووراكظوور: ابووـ الجووزري، ( 44)

= 
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 ،ٓ يخؾق إما أن ُتبِؼك إلػقـ ، وكحقه چ ۓچ  و چ ٹچ : مسللة-31

: هـوا والؼصور. والؼصور، والتقسط، جاز الطقل : فنن أبؼقتا، أو تحذ  أحداهؿا

  طبارة طـ الؿد بللػقـ.

 إولك أو ال اكقة. فنن حوذفت إما أن تحذ : ٓ يخؾق أيضا وإن حذفت إحداهؿا 

  وإن حذفت إولك فالؼصر فؼط. .ال اكقة فالؿد والؼصر مـ باب الؿغقر

  التسفقؾ مع الروم بؿد وقصر.: آخران وهؿا ويجقز فقفؿا وجفان 

 ففوق ضواهر لوق، يف هوذه الؿسوللة ولؿ يتعرض الشقيف إلتباع الرسؿ: قؾت 

 حوذ  إلوػ ال اكقووة الؿوذكقرة. وقود ذكورُت هووذه وحؽؿوف حؽووؿ وجوف، قؾـوا بوف

وتحؼقؼاهتا. فؿـ أراد ذلوؽ ، واستقطبُت تعؾقالهتا، مػردة إوجف بعقـفا يف تعؾقؼة

                                                 
= 

.4/487لجزري مقجقد يف كتابف جامع البقان: ا

التوذكرة مؿا وقعت الفؿزة فقف متطرفة مضؿقمة بعد ألػ، ولؿ يرسؿ لؾفؿز صوقرة. اكظور: ابوـ غؾبوقن، ( 4)

كـوز . الجعوربي، 4/9، الروضة يف الؼراءات اإلحدى طشورة. البغدادي، 4/461، يف الؼراءات ال ؿان

. الـشوار، 4/365، الـشور يف الؼوراءات العشوربوـ الجوزري، .ا2/687، الؿعاين يف شرح حرز إمواين

. الؼاضول، البودور الزاهورة يف الؼوراءات العشور 4/428، البدور الزاهرة يف الؼراءات العشور الؿتوقاترة

.24الؿتقاترة، 

. 4/361، الـشر يف الؼراءات العشرٕن الققػ يحتؿؾ اجتؿاع الساكـقـ. اكظر: ابـ الجزري، ( 2)

  إحدهؿا، فنن بؼقت(. ويف ج )أبؼقت(.أ )تحذ( 3)

)والؼصر( ساقطة مـ ج.( 4)

 )احديفؿا( ساقطة مـ أ. (5)

)حذفت( ساقطة مـ ج.( 6)

.أي باإلسؼاط لؾ اكقة العدين( 7)

يؼصد بالؿغقَّر: الفؿز الذي ُغّقر بالـؼؾ، أو البدل، أو التسفقؾ. فنذا حذفت الفؿزة ال اكقة، جاز يف إولك ( 8)

والؼصوور: ٕن حوور  الؿوود مقجووقد، وبؼوواء الفؿووز يف التؼوودير والـقووة. اكظوور: البغوودادي،  د: الؿوووجفووان

، فووووت  القصووووقد يف شوووورح الؼصووووقدالسووووخاوي،  .4/9، طشوووورة الروضووووة يف الؼووووراءات اإلحوووودى

.4/478، سراج الؼارئ الؿبتدئ. ابـ الؼاص ، 2/964، العؼد الـضقد. السؿقـ، 233و4/479

 ويجقز فقفا أيضا(.ب )فقفؿا(، ويف ج )( 9)

.وهق أهنا ترسؿ بللػ العدين( 41)

ج )ولق(. (44)

ب )مرة( بدل )هذه(.( 42)

ج )تعؾؼفا(. وهق تصحقػ.( 43)
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  فعؾقف هبا. واهلل الؿقفؼ.

، الطوقل: وهول، أوجوف واطؾؿ أكوف ذكور أن لػوظ هوذه الؿسوللة يؽوقن بخؿسوة 

وكوالم ، ؼتضك إصالقف يف هذه الؿسوللةوالتسفقؾ بؿد وقصر. وم، والؼصر، والتقسط

يؽوقن  وحالحة طشور معـقيوة: ٕن التقسوط، ستة لػظقة تؽقن /أ[ أن3غقره ]ب/

 .بؼدر ألػقـ وكصػ. واهلل أطؾؿ: /أ[ هـا3]أ/

 وكحقه مؿا تؽقن الفؿزة فقوف مؽسوقرة چ ڤ ٹچ و چ ڳچ : مسللة-46

 .فقفا مؿتـعحؽؿف حؽؿ الؿسللة الؿتؼدمة سقاء: إذ اإلشؿام 

 [ إذا قؾـا بالؼقاس فال كوالم91: ]الـحؾ چڍ ڇ ڇچ : مسللة-47

  تووووليت الخؿسووووة إوجووووف، چڳچ  و چۓچ فقووووف: ٕن حؽؿووووف حؽووووؿ 

كووان فقووف أربعووة  /أ[ وإذا قؾـووا بالرسووؿ وهووق بقوواء3]ج/ الؿووذكقرة طـوود الشووقيف.

                                                 
ج )خؿسة(.( 4)

 ج )يؽقن( بالقاء. (2)

أي تقسط حؿزة. وأما هشام فنن صقلف بؼدر ألػقـ، وتقسطف بللػ وكصػ، وقصره بؼدر ألوػ،  العدين( 3)

.ريع. وأما طؾك وجف إداء فال تجري إٓ القجقه الخؿسة الؿشفقرةألػ، هذا طؾك وجف التػ

فا طـد مسوللة( 4) ـ الؼاصو ، سوراج الؼوارئ الؿبتودئ، چ.  ٺ ڀچ  وقد بـق شور يف 4/478واكظور: ابو ـ الجوزري، اـل . ابو

 .24الؼاضل، البدور الزاهرة يف الؼراءات العشر الؿتقاترة،  .4/361الؼراءات العشر، 

ابوـ غؾبوقن، تؽقن الفؿزة الؿؽسقرة متطرفة وقعت بعود ألوػ، و لوؿ يرسوؿ لؾفؿوز صوقرة.  ( ويشرتط أن5)

، 4/9، الروضوووة يف الؼوووراءات اإلحووودى طشووورةالبغووودادي، . 4/461، التوووذكرة يف الؼوووراءات ال ؿوووان

، الـشوور يف الؼووراءات العشوور، ابووـ الجووزري، 2/687كـووز الؿعوواين يف شوورح حوورز إموواين، الجعووربي، 

البودور الزاهورة يف ، الؼاضول، 4/428البدور الزاهرة يف الؼراءات العشر الؿتقاترة، ، الـشار .4/365

.24، الؼراءات العشر الؿتقاترة

وجف اإلشؿام مؿتـع يف الفؿز الؿؽسقر.ٕن  ب )مصـع فقفؿا(. وهق تصحقػ: (6)

.ويف إول جائز طؾك وجف التػريع، إٓ أن الؿشفقر ما ُذكر العدين( 7)

  كالم( ساقطة مـ ج.)فال( 8)

ج )أوجف(. (9)

[، 45]يوقكس: چ  ڤ ڤچ ( رسؿت الفؿزة الؿتطرفة ياء بعد إلػ يف أربعة مقاضع اتػاقا هل: 41)

 چ ىئ يئچ[، 431]صووووووووووف:  چگ گ  گچ [، 91]الـحووووووووووؾ:  چڇ ڇ ڍچ 

چ [، 8]الوروم:  چ ڇ ڇچ [. واحـان طؾوك خوال  يف بعوض الؿصواحػ، وهؿوا: 54]الشقرى: 

كـوز الؿعواين يف الجعوربي،  .979/ 2، العؼود الـضوقد[. اكظور: السوؿقـ، 46 ]الروم: چ پ پ

= 
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فالجؿؾووة  ،لعووارضمووـ بوواب ا وروم القوواء ، وقصوور، وتقسووط، صووقل :أوجووف

 .مووع تسووفقؾفا وكووذلؽ ، بزائوود الؿتقسووطة هووذا مووع تحؼقووؼ، تسووعة

 .فالجؿؾة حؿاكقة طشر

[ حؽؿف حؽوؿ هوذه الؿسوللة ٓ فور  431: ]صف چ گ گ گچ : مسللة-48

هووذه ، فالجؿؾووة فقفووا تسووعة .بزائوود بقـفؿووا إٓ أن هووذه لووؿ تؽووـ فقفووا متقسووطة

                                                 
= 

 .3/962، لطوووائػ اإلشوووارات يف فـوووقن الؼوووراءاتالؼسوووطالين، ، 2/689، شووورح حووورز إمووواين

يف  البودور الزاهورةالؼاضول، /ب، 43، الجقاهر الغقالل العظوام يف وقوػ حؿوزة وهشوامالسؿاكقدي، 

.482، الؼراءات العشر الؿتقاترة

ى(، حؿ الروم مع الؼصر، هذا مع تحؼقوؼ إولوك. وم ؾوف ~ى( )ايتا~~ى( )ايتا~~~وهل: )ايتا ( العدين4)

.مع تسفقؾفا.

( مع إبدال الفؿزة ياء ساكـة.2)

 ( روم القاء ٓ يؽقن إٓ مع الؼصر.3)

فا ياءا ( العدين4) ن أصؾفا محركة، فسؽـاها وأبدـل جؾ الققػ:ٕ  .أي طروض السؽقن إلك إصؾ:ٕ 

( ج )التحؼقؼ(.5)

( ب وج )الؿتقسط(.6)

 .وهل إولك ( العدين7)

( الفؿزة الؿتقسطة بزائد هل: الفؿزة التول تؽوقن يف أول الؽؾؿوة، واتصوؾ هبوا خطوا حور  زائود طوـ بـقوة 8)

ؽؾؿة لؿعـك، فقؽقن بالـسبة لفا متقسطا، والزوائد القاقعة يف الؼرآن طشرة هول: يواء الـوداء، والوالم، ال

والباء، والفؿزة، والسقـ والػاء، والؽا ، والقاو، وهواء التـبقوف، وٓم التعريوػ. وفقفوا لحؿوزة وقػوا: 

 التسفقؾ والتحؼقؼ إٓ )ال( فؾفا حؽؿ خاص سقليت.

 هل الفؿزة بعد القاو. چڇچ يف ققلف تعالك:  والفؿزة الؿتقسطة بزائد

كـووز الؿعوواين يف شوورح حوورز . الجعووربي، 4/238، فووت  القصووقد يف شوورح الؼصووقدالسووخاوي، اكظوور: 

الـشور يف الؼوراءات . ابوـ الجوزري، 4/486سراج الؼوارئ الؿبتودئ، . ابـ الؼاص ، 2/717، إماين

.76، صقدإرشاد الؿريد إلك مؼصقد الؼ. الضباع، 4/339، العشر

ب و ج )وكذا(.( 9)

 .أي إولك، ٕن مع تسفقؾفا تليت الخؿسة، حؿ إربعة العدين( 41)

لحؿزة، أما هشام فؾقس لف إٓ تسعة أوجف: ٕكف لقس لف يف إولك إٓ التحؼقؼ.(44)

ج )متقسط(.( 42)

 توقػوا: السوؽوقعت الفؿزة إولك هـا متحركة بعد سواكـ صوحق ، مػصوقل رسوؿا. فػقفوا لحؿوزة ( 43)

الـشوور يف .ابووـ الجووزري، 4/457، التووذكرة يف الؼووراءات ال ؿووانوتركووف والـؼووؾ. اكظوور: ابووـ غؾبووقن، 

= 
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 .فالجؿؾة سبعة وطشرون .ومع الـؼؾ، ومع طدمف ، مع السؽت : التسعة

 چٺچو [94: إكعوام] چحبچ و [4: الؿؿتحـة] چۓ چ : مسللة-49

فقفووا طؾووك  ، مؿووا رسووؿ بووالقاووشووبفف [87: ]هووقد چڭچ و[ 51: ]غووافر

، چۓچ  الخؿسوة الؿوذكقرة طـود الشوقيف يف -وهوق إبودالفا ألػوا-الؼقاس  وجف

فقؽوقن  -وهوق أن تبودل الفؿوزة واوا-إتباع الرسؿ حالة وتزيد هذه بلوجف العارض

الوقاو. وقصر مع روم ، ومع اإلشؿام ، وقصر مع السؽقن، وتقسط، صقل

 فالجؿؾة احـا طشر.، ففذه سبعة مع الخؿسة قبؾفا

                                                 
= 

، 441، تحػووة إكووام يف الققووػ طؾووك الفؿووز لحؿووزة وهشووام. الؼبقبووايت، 4/366، الؼووراءات العشوور

.92، إتحا  فضالء البشرالدمقاصل، 

)هذه التسعة( ساقطة مـ ج.( 4)

الـشر يف الؼراءات الصقت زمـا دون زمـ الققػ، مـ غقر تـػس. اكظر: ابـ الجزري،  عقط السؽت هق:( 2)

معجؿ مصطؾحات طؾؿ الؼوراءات ، مسئقل، 33، اإلضاءة يف أصقل الؼراءة. الضباع، 4/241العشر، 

.74، مختصر العبارات لؿعجؿ مصطؾحات الؼراءات، الدوسري، 231، الؼرآكقة

زة الؼطع إلك الساكـ قبؾفوا، فقتحورك السواكـ بحركوة الفؿوزة وتسوؼط الفؿوزة. حركة هؿ ؾالـؼؾ هق: كؼ( 3)

، معجوؿ مصوطؾحات طؾوؿ الؼوراءات الؼرآكقوة، مسوئقل، 25، اإلضاءة يف أصقل الؼوراءةاكظر: الضباع، 

.425، مختصر العبارات لؿعجؿ مصطؾحات الؼراءات، الدوسري، 325

، تجري هذه التسعة: مع السؽت، والـؼؾ، وتركفؿا. فتؽوقن الخؿسة الؼقاسقة وإربعة الرسؿقة العدين( 4)

أ.هووو. لحؿووزة. أمووا هشووام فؾووف تسووعة أوجووف فؼووط: ٕكووف لووقس لووف يف الفؿووزة إولووك إٓ سووبعة وطشووريـ

التحؼقؼ.

 ( ساقطة مـ ج.چ ٺچ )و( 5)

.مؿا رسؿ مـف يف بعض الؿقاضع بالقاو، ولعؾف يف سقرة يقسػ والزمر( العدين6)

ت الفؿزة بعد إلػ وصقرت بقاو، وذلؽ يف حالحة طشر مقضعا بآتػا ، وسبعة طؾك خال  ( أي وقع7)

كـوز .واكظر: الجعوربي، 421-449بقـ الؿصاحػ. وقد سردها الشقيف طبد الػتاح الؼاضل يف القايف: 

الجقاهر الغقالل العظوام يف وقوػ حؿوزة السؿاكقدي،  .688-2/687، الؿعاين يف شرح حرز إماين

/ب.43، وهشام

( )وجف( ساقطة مـ ج.8)

.وهق إبدالفا واوا ساكـة يف الققػ ( العدين9)

 .أي سؽقن القاو ( العدين41)

.يف م ؾفا ( العدين44)

 ( )روم( ساقطة مـ ج.42)

 چۓ چ والحؽوؿ يف( ُكت  يف هامش الؿخطقط ب )قال ابوـ الجوزري رحؿوف اهلل تعوالك يف الـشور: 43)

= 
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 ، واإلدغوامالبدل : [ فقف وجفان228: ]البؼرة چچ چچ : مسللة-21

 .معف والروم

غقر أكف مضؿقم  چچچ  م ؾ چ ڻچ و[ 37: التقبة] چٻچ : مسللة-24

 .فقزيد باإلشؿام

وجوف  الـؼوؾ موع اإلسوؽان فؼوط : فقف [25: ]الـؿؾ چ ڄچ : مسللة-22

 .فؼط

                                                 
= 

فقفا هذه إوجف آحـا طشر لحؿزة وهشوام يف وجوف تخػقػوف الؿتطرفوة، إٓ مـ سقرة الؿؿتحـة تجري 

الـشور أ.هو. اكظر: ابـ الجزري،  أن هشاما يحؼؼ إولك الؿػتقحة، وحؿزة سفؾفا بقـ بقـ طؾك أصؾف

.4/366يف الؼراءات العشر، 

او زائوودة إٓ يف هووذا يجوقز القجفووان يف كووؾ هؿووزة متطرفوة وقعووت بعوود واو سوواكـة زائوودة. ولوؿ توولت الووق( 4)

 الحر  فؼط.

كـز الؿعاين يف شورح حورز . الجعربي، 4/324، الروضة يف الؼراءات اإلحدى طشرةاكظر: البغدادي، 

شورح صقبوة الـشور يف . الـوقيري، 4/367الـشر يف الؼراءات العشور،: . ابـ الجزري، 2/694، إماين

.81، لققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشامتحػة إكام يف ا. الؼبقبايت، 4/496، الؼراءات العشر

.4/367الـشر يف الؼراءات العشر، . ولقس بصحق . اكظر: ابـ الجزري، مع الؿد والؼصر العدين( 2)

 ( أي تبدل الفؿزة واوا، حؿ تدغؿ القاو التل قبؾفا فقفا مع اإلسؽان والروم.3

)والروم معف( ساقطة مـ ج.( 4)

. والصقاب ما ذكره اإلبدال الؿد والؼصر، ومع اإلدغام السؽقن والروم صقابف أربعة، فػرع معالعدين( 5)

الؿملػ.

تجقز إوجف ال الحة يف كؾ هؿزة متطرفة، وقعت بعد ياء ساكـة زائدة. ولؿ ترد القواء زائودة إٓ يف هواتقـ  (6)

ر يف الـشوو. ابووـ الجووزري، 2/694، كـووز الؿعوواين يف شوورح حوورز إموواينالؽؾؿتووقـ. اكظوور: الجعووربي، 

تحػوة . الؼبقبوايت، 4/496، شرح صقبة الـشر يف الؼوراءات العشور. الـقيري، 4/367الؼراءات العشر، 

.444، إكام يف الققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشام

 ج )اإلشؿام(.( 7)

وشبفف مؿا وقع الفؿز فقف متطرفا بعد ساكـ صوحق ، فػقوف الـؼوؾ موع اإلسوؽان وقػوا إذا كاكوت الحركوة ( 8)

لؾفؿز الػت  كؿا يف هذه الؿسللة، ولوؿ تؼوع الفؿوزة مػتقحوة بعود سواكـ إٓ يف هوذا الؿقضوع. إصؾقة 

الـشوور يف الؼووراءات العشوور، . ابووـ الجووزري، 4/476، سووراج الؼووارئ الؿبتوودئاكظوور: ابووـ الؼاصوو ، 

تحػة إكام يف الققػ . الؼبقبايت، 3/944، لطائػ اإلشارات يف فـقن الؼراءات. الؼسطالين، 4/367

.94إتحا  فضالء البشر، . الدمقاصل، 481، ؾك الفؿز لحؿزة وهشامط

 .بباء ساكـة مـ غقر هؿز چڄ چ  فقصقر العدين( 9)

 )فؼط( ساقطة مـ أ.( 41)
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والوروم. أطـول روم  الـؼوؾ : [ فقوف412: ]البؼورة چ چ چچ : مسللة-23

 ان.الراء. وجف

كؼوؾ حركوة  : [ فقف 5: ]الـحؾ چ ۋچ و [94: آل طؿران] چ ائچ : مسللة-24

 حالحة أوجف. .رومفا وإشؿامفاو ، ]حؿ تسؽـ[، إلك الالم والػاء الفؿزة

، الـؼوووؾ : [ فقوووف77: ]هوووقد چ ڳچ  [69: الزمووور] چڦ چ : مسوووللة-25

 والبدل واإلدغام فؼط. وجفان.

فقوووف أربعوووة  وكحقهؿوووا چ ۇئ ۇئچ  و [98: لتقبوووةا] چۇچ : مسوووللة-26

                                                 
وشبفف مؿا وقع الفؿز فقف متطرفا بعد سواكـ صوحق ، فػقوف الـؼوؾ وقػوا موع اإلسوؽان والوروم إذا كاكوت  (4)

قعووت الفؿووزة مؽسووقرة يف مقضووعقـ وهؿووا: إول: الؿقضووع الحركووة إصووؾقة لؾفؿووز الؽسوور، وقوود و

سوراج الؼوارئ [. اكظور: ابوـ الؼاصو ، 24إكػوال: ] چ ائ ەئچ  الؿذكقر، وال واين: ققلوف تعوالك

لطوائػ اإلشوارات . الؼسطالين، 4/367الـشر يف الؼراءات العشر، . ابـ الجزري، 4/476، الؿبتدئ

.94، فضالء البشر إتحا . الدمقاصل، 3/944، يف فـقن الؼراءات

.بعد الـؼؾ، فتسؽـ الراء لؾققػ  چ ائچ  فقتغقر العدين( 2)

وشبفف مؿا وقع الفؿز فقف متطرفا بعد ساكـ صحق ، فػقف: الـؼؾ وقػا مع اإلسؽان، والروم، واإلشؿام:  (3)

واإلشؿام: ٕن الحركة إصؾقة لؾفؿز الضؿ، وقد وقعت الفؿوزة مضوؿقمة يف أربعوة مقاضوع، وهول: 

[، 44الحجوور: ] چ ۓ ڭچ ول وال وواين ذكرهؿووا الؿملووػ، والؿقضووع ال الووث: الؿقضووع إ

الـشووور يف الؼوووراءات العشووور، ابوووـ الجوووزري، [. اكظووور: 41]الـبووول:  چ ڳ ڳچ والؿقضوووع الرابوووع: 

لطوائػ اإلشوارات يف الؼسوطالين،  .4/281شرح صقبة الـشر يف الؼراءات العشر، الـقيري،  .4/367

.94، إتحا  فضالء البشرقاصل، الدم .3/944فـقن الؼراءات، 

( يف ب و ج )الفؿز(.4)

( ما بقـ الؼقسقـ زيادة مـ ب.5)

( القاو ساقطة مـ ج.6)

( و )ِدُ (، فتسووؽـ الووالم والػوواء يف الققووػ، ويجووري فقفووا السووؽقن، والووروم،  )ّمووُؾ فقصووقر  ( العوودين7)

 .واإلشؿام كذلؽ واإلشؿام. والروم ٓ يؽقن إٓ بعد الـطؼ بالحر ، والسؽقت طؾقف،

العؼود ( فقف ويف كظقرهؿا مـ كؾ هؿز مػتقح، وقع متطرفا بعد السواكـ الؿعتوؾ إصوؾل. اكظور: السوؿقـ، 8)

لطوائػ اإلشوارات الؼسوطالين،  .4/367الـشر يف الؼراءات العشور، ابـ الجزري،  .2/953، الـضقد

 .457، العشر الؿتقاترةالبدور الزاهرة يف الؼراءات الؼاضل،  3/944، يف فـقن الؼراءات

جوامع البقوان يف الؼوراءات ( مـ كؾ هؿزة مؽسوقرة وقعوت بعود السواكـ الؿعتوؾ إصوؾل. اكظور: الوداين، 9)

لطائػ اإلشوارات يف الؼسطالين،  .4/367الـشر يف الؼراءات العشر، ابـ الجزري، ، 4/368، السبع

.442، لقايف يف شرح الشاصبقةاالؼاضل، طبد الػتاح بـ طبد الغـل،  .3/944، فـقن الؼراءات
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واإلدغوام  والبودل ، ]موع التحؼقوؼ[وروم القاو والقاء، الـؼؾ مع السؽقن: أوجف

 .ورومفؿا، مع سؽقهنؿا

[ 35: ]الـوووووووووقر چ ىچ  و[ 76: الؼصوووووووووص] چ ۇچ : مسوووووووووللة-27

، إشووؿام/ب[ وروم و3سووؽقن ]ج/ الـؼووؾ ومعووف: فقووف سووتة أوجووف وكحقهؿووا

يف : /ب[ سوؽقن وروم وإشوؿام. قوال الشوقيف3والبودل واإلدغوام ومعوف أيضوا ]ب/

  .متحد مع ذلؽ -أطـل مسائؾ الـؼؾ والرسؿ-الؿسائؾ هذه

: الـوووقر] چ ڇچ  و [8 6: الـحوووؾ/ب[ ]3]أ/ چ ۆچ : مسوووللة-28

 چۆئچ و چ ڦچ  و چ ڄچ  و[ 48: الؿائووووووووووودة] چ پچ  و [43

ٓ يصو   چڑچ  و چژچ  و [474: ]البؼرة چ ڄ ڄچ  و چ ٱچو

 .يف جؿقع هذا الباب سقى التسفقؾ مع الؿد والؼصر

                                                 
 ( ج )القاء والقاو(.4)

( ما بقـ الؼقسقـ زيادة مـ ب.2)

( ج )مع سؽقهنا ورومفا أربعة(.3)

وروم الوقاو والقواء خػقوػ، حوؿ اإلدغوام ورومفؿوا مشوددتقـ. وأموا الؿضوؿقم  چۇچ  وهل( العدين4)

 -" چچچ  السقـ ففق م ؾ

جوامع البقوان يف الؼوراءات ـ الؿعتوؾ إصوؾل. اكظور: الوداين، مـ كؾ هؿزة مضؿقمة وقعوت بعود السواك (5)

لطائػ اإلشوارات يف . الؼسطالين، 4/367الـشر يف الؼراءات العشر، . ابـ الجزري، 4/368، السبع

.3/944، فـقن الؼراءات

 ب )وكحقه(.( 6)

 ج )مع(.( 7)

 ج زيادة كؾؿة )الؿسللة(. (8)

.4/367اكظر: الـشر:  (9)

وكحقه مـ الؿـصقب الؿـقن مـ قسوؿ الفؿوز الؿتقسوط: ٕن التـوقيـ يؼؾو   چڄ ڄچ  ( الفؿز يف41)

الروضووة يف . البغوودادي، 4/375، جووامع البقووان يف الؼووراءات السووبعألػووا يف الققووػ. اكظوور: الووداين، 

. 3/935، لطووائػ اإلشووارات يف فـووقن الؼووراءات. الؼسووطالين، 4/333، الؼووراءات اإلحوودى طشوورة

.444، رح الشاصبقةالقايف يف شالؼاضل، 

فقوزاد فقوف  چڄ چ و  چۆئ چ فػقف وجقه أخر سقذكرها، وأما كحوقچ پچ  أما العدين( 44)

. ُحؽول وجف البدل مقافؼة لؾرسؿ مع الؿد والؼصر. وباقل الؿسائؾ لوقس فقفوا إٓ القجفوان كؿوا ذكور

.4/368الـشر يف الؼراءات العشر، وجف اإلبدال وهق ضعقػ. اكظر: ابـ الجزري، 

جوامع البقوان يف الؼوراءات وذلؽ مؿا وقع الفؿز الؿتحورك بعود ألوػ يف وسوط الؽؾؿوة. اكظور: الوداين، ( 42)

= 
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إذا مددكا موع : فقف ستة أوجف .[وكحقه94: ]البؼرة چڳ ڳچ : مسللة-29

سوؽقن وروم وإشوؿام. وكوذلؽ موع قصوره موع  : التسفقؾ جاز حالحة الققػ وهول

 چ  ھ ھچ  و  چ ڭچ  و چ ڄ ڄچ مسوللة التسفقؾ. واطؾؿ أكف قال يف

وأصؾؼوف ، بقجوف واحود وهوق الحوذ  اكػرد صاح  الؿبفج[ 443: ]آل طؿران

طووـ حؿووزة مووـ  الووـص ورد بووف، صووحق وهووق وجووف، حؿووزة بؽؿالووفطووـ

مجورى الؿرفوقع  إجوراء الؿـصوقب: وهوق ولف وجوف ، الضبل رواية

                                                 
= 

سوراج الؼوارئ . ابـ الؼاصو ، 2/686، كـز الؿعاين يف شرح حرز إماين. الجعربي، 4/375، السبع

د إلوك إرشواد الؿريو. الضوباع، 4/368الـشور يف الؼوراءات العشور، . ابوـ الجوزري، 4/477، الؿبتدئ

.74-73، مؼصقد الؼصقد

هذه الؿسللة تابعة يف الحؽؿ لؾؿسللة التل قبؾفا، غقر أكف بوقَّـ هـوا إوجوف الجوائزة يف الؽؾؿوة إذا اجتؿوع  (4)

، كـوز الؿعواين يف شورح حورز إمواينفقفا هؿزة متقسطة بعد ألػ، مع حالحة الققػ. اكظور: الجعوربي، 

.4/368العشر،  الـشر يف الؼراءات، ابـ الجزري، 2/686

ج )وهق(.( 2)

)يف( ساقطة مـ ج.( 3)

 [ زيادة مـ ب. چڭ چ و ]( 4)

 وما أشبففا مؿا وقعت الفؿزة فقف متقسطة بالتـقيـ بعد ألػ.( 5)

4/368اكظر: الـشر: 

الؿوبفج يف الؼوراءات )هوق أبوق محؿود طبوداهلل بوـ طؾول، الؿعورو  بسوبط الخقواط، واسوؿ مملػوف كوامال ( 6)

 اءة ابـ محقصـ وإطؿش، واختقار خؾػ والقزيدي.ال ؿان، وقر

 ج)التفبقج(، وهق تصحقػ.( 7)

 ب )وأصؾؼ طؾك(.( 8)

)وجف( ساقطة مـ ج.( 9)

(ب وج بزيادة ) يف الؿـصقب(.41)

 ( ب )لـص(، ويف ج )ورده يف الؿـصقب لـص(.44)

 ( ج ) رواه(.42)

الضوبل، موـ كبوار الؿؼورئقـ وطؾؿوائفؿ، ( سؾقؿان بـ يحقك بـ أيقب، أبق أيقب البغودادي، الؿعورو  ب43)

معرفة الؼراء الؽبار طؾك الطبؼات وإطصار، هو(. اكظر: الذهبل، 294كان مقحؼا صدوقا. تقيف سـة: )

.4/347، غاية الـفاية يف صبؼات الؼراء، ابـ الجزري، 4/216

طوـ مشوايخـا....... ورد ذلؽ ابـ الجزري، ولؿ يعؿوؾ بوف جؿفوقر أهوؾ إداء، هؽوذا كؼؾـواه  ( العدين44)

 ، كؾؿة غقر واضحة.أوٓء طدل

(ب و ج بزيادة )واحد(.45)

 ( كؾؿة )الؿـصقب( ساقطة مـ ب و ج.46)
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حووؿ تحووذ  ، فتبوودل الفؿووزة فقووف ألػووا، معروفووة ؾعووربوهووق لغووة ل ، والؿجوورور

 ]وهوق[ .وكوذا التقسوط كؿوا تؼودم، معف الؿد والؼصر ويجقز ، لؾساكـقـ

هـا أولك مـف يف الؿتطر : ٕن إلػ الؿرسقمة هـا تحتؿؾ أن تؽقن ألػ  ]وهق[

 قيـ. ويحتؿؾ أن تؽقن ألػ التـ ، ويحتؿؾ أن تؽقن صقرة الفؿزة، ألػ البِـَْقة

 وهق التقسط. ، فقليت بؼدر ألػقـ، فال بد مـ ألػ التـقيـ: فعؾك تؼدير أن تؽقن البِـْقَة

فقوليت بؼودر ، فال بد مـ ألػ البِـَْقة وألوػ التـوقيـ: وطؾك أن تؽقن صقرة الفؿزة

 وهق الؿد الطقيؾ. ، حالث ألػات

 ؼدر ألػقـ أيضا. فقليت ب، وٓ بد مـ ألػ البِـَْقة: ألػ التـقيـ وطؾك أن تؽقن

أو يوراد حؽايوة ، /أ[4]ج/إٓ أن تؼدر الحوذ  اطتباصوا فال وجف لؾؼصر 

أو يجووري الؿـصووقب مجوورى غقووره لػظووا. ولووق صووحت روايتووف لؽووان  ، الصووقرة

 .يف الـشر اكتفك لػظف .ضعقػا

                                                 
. 4/499( اكظر: الؿبفج: 4)

( ج)العرب(.2)

 ( ب )الساكـقـ(.3)

 ( ب بزيادة )فقف(.4)

حان هـوا، ٕن إٓ أن وجفا التسفقؾ بوروم موع الؿود والؼصور ٓ يصو چ ۓچ  و چ ٹچ ( يف مسللة: 5)

.4/347، الروضة يف الؼراءات اإلحدى طشرةالفؿز مـصقب. اكظر: البغدادي، 

)كؿا تؼدم( ساقطة مـ ج.( 6)

زيادة مـ ب و ج.( 7)

 ( ساقطة مـ ج. ويحتؿؾ أن تؽقن صقرة الفؿزة) (8)

ج )يؽقن(.( 9)

ج )فال حاجة إلك الؼصر(.( 41)

طتباص (44) غتباصل هق الحذ   يف هامش الؿخطقصة ب دل(. وقد ورب )اغتباصا( وهق خطل. ويف ج )ٓا الحذ  ٓا

ـ ولقس الغوقـ، يؼوال:  لغقر سب .....  بقحوة واطكؾؿة غقر واضحة. والصحق  بالعق ، إذا فوا اطتِباصواتبطَطوبََط الذَّ

ٓ كسركحر ـ غقر داء و ٕكصاري، ها م ـ مـظقر. اكظر: ا ـ ب : إطوداد، لسان العورب الؿحوقطهو(، 744)جؿال الدي

 . 7/347، ب.ت، بقروت، دار لسان العرب، يقسػ خقاط

يف ج )والحذ  آطتباصل هق: الحذ  بغقر سب ، ومراده حؽاية الصقرة(.  (42)

ب )ضعػا(.(43)

ج ) كالمف(.( 44)

.4/368، الـشر يف الؼراءات العشرالجزري،  اكظر: ابـ( 45)
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موع الؿود  : وجفوافقف احـا طشر [48: ]الؿائدة چ پچ : مسللة-31

وكوذا موع الؼصور. ، سوؽقن وروم وإشوؿام : الة التسفقؾ حالحة الققػ وهلالؿد ح

وهوذا مػورع طؾوك جوقاز  .تسفقؾفا ومع، هذه الستة مع تحؼقؼ إولك وتجرى

 .جقاز الروم واإلشؿام يف هاء اإلضؿار بعد ضؿ

التسفقؾ مع الؿد والؼصور  : [ فقف وجفان64: الشعراء] چ ٻچ : مسللة-34

وٓ  .وذلؽ مع اإلمالوة ، ت إلػ إخقرة التل هل ٓم الػعؾوالؼصر مع إحبا

                                                 

إٓ أربعووة أوجووف: تحؼقووؼ إولووك  فقووف احـوول طشوور(. وطـوود ابووـ الجووزري ٓ يصوو  فقفووا چٻ چ ج) (4)

وتسفقؾفا، ومع كؾ مـفؿا تسفقؾ ال اكقة مع الؿد والؼصر: ٕكف ٓ يرى الروم واإلشؿام يف هاء الضوؿقر 

. الوودمقاصل، 2/93و 4/369، الـشوور يف الؼووراءات العشوورإذا كووان قبؾفووا ضووؿ. اكظوور: ابووـ الجووزري، 

.252، إتحا  فضالء البشر

حـك طشر موع إبودال الفؿوزة ال اكقوة واوا، مقافؼوة لؾرسوؿ، كؿوا صوح  ذلوؽ ابوـ وتجري هذه آ العدين( 2)

.الجزري

اكػرد بالؿسللة حؿزة دون هشام، ٕن الفؿز متقسط.( 3)

ج)هق(. (4)

ج)ويجري(.( 5)

)ومع( ساقطة مـ ج.( 6)

ٕهنا هؿزة متقسطة بعد ألػ.( 7)

لضؿقر إذا كان قبؾفا ضؿ، فوذه  ك قور موـ أهوؾ إداء اختؾػ العؾؿاء يف جقاز الروم واإلشؿام يف هاء ا( 8)

إلك جقاز ذلؽ مطؾؼا، وذه  آخرون إلك الؿـع مطؾؼوا، وذهو  جؿاطوة موـ الؿحؼؼوقـ إلوك مـعوف إذا 

 وقع قبؾ الفاء ضؿ، أو كسر، أو واو أو ياء ساكـتقـ، وجقازه يف غقر ذلؽ صؾبا لؾخػة. 

، الـشوور يف الؼووراءات العشوور. ابووـ الجووزري، 4/265، سووراج الؼووارئ الؿبتوودئاكظوور: ابووـ الؼاصوو ، 

شورح صقبوة الـشور يف . الـوقيري، 3/4221، لطائػ اإلشارات يف فـقن الؼوراءات. الؼسطالين، 2/93

.4/284، الؼراءات العشر

ج )القجفان(.( 9)

.4/344فعؾ ماض، طؾك زكة )تػاطؾ(. اكظر: البغدادي، الروضة يف الؼراءات اإلحدى طشرة، ( 41)

وقػ حؿزة سفؾ الفؿزة بقـ ألػقـ مؿالتقـ مع الؿد والؼصر. وأمال إلػ قبؾ الفؿزة تبعا إلمالوة  إذا( 44)

اإلرشواد يف هو(، 389إلػ بعدها، التل هل ٓم )تػاطؾ(. اكظر: ابـ غؾبقن، طبد الؿـعؿ بـ طبقد اهلل )

، الرياض، والـشرممسسة طؽاظ لؾصحافة -دراسة وتحؼقؼ: باسؿ السقدعة، السبطـ إئؿة الؼراءات 

شورح . الـقيري، 4/369الـشر يف الؼراءات العشر، . ابـ الجزري، 4/475 هو4432، الطبعة إولك

البوودور . الـشووار، 97، إتحووا  فضووالء البشوور. الوودمقاصل، 4/284، صقبووة الـشوور يف الؼووراءات العشوور

.2/444، الزاهرة يف الؼراءات العشر الؿتقاترة
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 فتؽقن، وهق إبدال الفؿزة ياءا مػتقحة وجفا ضعقػا يجقز غقر ذلؽ. كعؿ ذكر

وقوال آخور  .طؾك أن الراء مؿالة )لقايا( طؾك وزن چ ٻچ  /أ[4]ب/ فتؽقن

 .بقـ /أ[ بقـ4]أ/طـ حؿزة الصحق  فقفآخر هذه الؿسللة 

 فقووف وجووف واحوود چاتقَئووطِ َخ چ و[  84: البؼوورة] چڻچ : مسووللة-32

 .البدل واإلدغام: وهق

[ وكحووقه 41: ]الووروم چ ھچ  و [27: ]الؿؾووؽ چٻچ : مسووللة-33

اإلدغام كؿا ذه  إلقوف : وال اين، الـؼؾ وهق الؼقاس الؿطرد: أحدهؿا، وجفان فقف

                                                 
.4/371، ، الـشر يف الؼراءات العشر: ابـ الجزرييؼصد ابـ الجزري. اكظر( 4)

ج )وجف ضعقػ(. (2)

ج )فقؽقن(.( 3)

 ساقطة مـ ج. ()وزن: لقايا( 4)

ج )طؾك أن الراء طؾك أن الراء تؿال(.( 5)

يف ب وج )فقفا(.( 6)

 أ و ب بزيادة )أيضا(.( 7)

أي -والؼصر، واإلمالة قبؾف يف الراء، وبعودهفقف كظر. وأما التسفقؾ الؿشار إلقف أوٓ ففق مع الؿد  العدين( 8)

الـشور . والصقاب أن اإلمالة قبؾف تؽقن يف إلػ. اكظر: ابـ الجزري، وهق الصحق -أي بعد الفؿزة

 .4/369، يف الؼراءات العشر

.371-4/369، الـشر يف الؼراءات العشرابـ الجزري، (9) 

رسؿ، بعد ياء ساكـة زائودة. اكظور: ابوـ الجوزري، طام يف كؾ هؿزة محركة لقس لفا صقرة يف ال ؿالحؽ (41) 

. 4/282، شوورح صقبووة الـشوور يف الؼووراءات العشوور. الـووقيري، 4/371الـشوور يف الؼووراءات العشوور، 

.3/942، لطائػ اإلشارات يف فـقن الؼراءات، الؼسطالين

الؼاطدة يف هوذا وجف واحد. ويرد طؾك الشقيف يف هذا وما أشبفف وجف الؼقاس، الذي طؾك أصؾ  العدين( 44)

الباب، وهق تسفقؾ الفؿزة بقـ بقـ، مع الؿد والؼصر، وهوق وجوف صوحق  مشوفقر مولخقذ بوف. فتؽوقن 

. 4/371، الـشر يف الؼراءات العشر. والصحق  ما ذكره الؿملػ. اكظر: ابـ الجزري، طؾك هذا حالحة

.35، البدور الزاهرة يف الؼراءات العشر الؿتقاترةالؼاضل، 

الفؿزة ياء أوٓ، حؿ تدغؿ يف القاء قبؾفا. أي تبدل( 42)

ج )شلء( بدل )سقئت(. (43)

، التووذكرة يف الؼوراءات ال ؿووانموـ كوؾ هؿووز متحورك وقوع بعوود يواء وواو أصوؾقتقـ. اكظوور: ابوـ غؾبوقن، ( 44)

الؿبفج ا الؼراءات ال ؿان وقراءة إطؿوش وابوـ هو(، 544بـ طؾل)، طبد اهلل . سبط الخقاط4/453

رسوالة دكتوقراه مؼدموة لؽؾقوة أصوقل ، تحؼقوؼ: طبود العزيوز السورب، ار خؾػ والقزيوديمحقصـ واختق

، العؼوود الـضووقد. السووؿقـ، 496، /4هووو4414، الووديـ بجامعووة اإلمووام محؿوود بووـ سووعقد اإلسووالمقة

= 
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كؿوا ذكور  وهوق بوقـ بوقـ : وحؽل فقفؿوا وجوف حالوث : ]الشقيف[ بعضفؿ. قال

أقرب طـد مـ التزم  چ ھچ إٓ أكف يف، وهق ضعقػ، وغقرهالحافظ أبق العالء

، كان الشقيف ٓ يعؿؾ بف وإن–وإكؿا ذكرت هذا القجف : قؾت .التزم إتباع الرسؿ

  .چ ٻچ  و چ ھچ  بقـ إٓ أين أردت التـبقف طؾك تػريؼف-وٓ يص  طـده

[ 441: ]يقسوووووووووووػ چ ۇچ  و چ ېئچ  و چ ڈچ : مسوووووووووووللة-34

 .واإلدغامواإلبدال، الـؼؾ: وهؿا فقف القجفان .وشبفف

                                                 
= 

شورح صقبوة الـشور يف الؼوراءات . الـوقيري، 4/371، الـشر يف الؼراءات العشر. ابـ الجزري، 2/953

.442، القايف يف شرح الشاصبقةلؼاضل، ، ا4/282، العشر

زيادة مـ ب و ج.( 4)

.لؽـف ضعقػ جدا العدين( 2)

.مع الؿد والؼصرالعدين ( 3)

، غايووة آختصووار يف قووراءات العشوورة أئؿووة إمصووارهووو(، 569بووـ أحؿوود ) ، الحسووـالفؿوودايناكظوور:  (4) 

بوـ أحؿود بوـ  العالء هوق: الحسوـ /أ. وأبق57، 688رقؿ: ، مصقرة يف مؽتبة الؿؾؽ سعقد مخطقصة

، رحؾ يف صؾ  العؾؿ، وإمام العراقققـ، هؿذان ، شقيفالحافظ إستاذ ، اإلمامالحسـ الفؿذاين العطار

معرفوة الؼوراء الؽبوار طؾوك هوو(. اكظور: الوذهبل، 569وكان ك قر السؿاع، وجؾس لإلقراء. تقيف سوـة: )

.4/214، اية يف صبؼات الؼراءغاية الـف، ابـ الجزري، 2/434الطبؼات وإطصار، 

 ج )أبق طؾل(، وهق تصحقػ. ( 5)

.4/371، الـشر يف الؼراءات العشرابـ الجزري، (6)

 )وإن( ساقطة مـ ج.( 7)

ج )تعريػف(. ( 8)

. مووا ذكووره الشووقيف مووـ تضووعقػ هووذا القجووف وهووؿ، بووؾ هووق الصووحق  الؿعتؿوود يف وقووػ حؿووزة العوودين( 9)

البدور . الؼاضل، 4/371، الـشر يف الؼراءات العشر: ابـ الجزري، والصحق  ما ذكره الؿملػ. اكظر

 .324، الزاهرة يف الؼراءات العشر الؿتقاترة

مـ كؾ هؿز متحرك، وقع وسط الؽؾؿة، وقبؾف أحد حريف الؾقـ وهؿا: القاو والقاء الساكـتان الؿػتوقح ( 41)

، يف الؼووراءات اإلحوودى طشوورة الروضووةمووا قبؾفووا، ولووقس لؾفؿووز صووقرة يف الرسووؿ. اكظوور: البغوودادي، 

. 4/371، الـشوور يف الؼووراءات العشوور. ابووـ الجووزري، 2/952، العؼوود الـضووقد. السووؿقـ، 4/321

لطووائػ اإلشووارات يف فـووقن ، الؼسووطالين، 4/282، شوورح صقبووة الـشوور يف الؼووراءات العشوورالـووقيري، 

.442، القايف يف شرح الشاصبقة، الؼاضل، 3/943، الؼراءات

 فان.يف ج: وج( 44)

)واإلبدال( ساقطة مـ ج.( 42)

.الؿراد مع آدغام العدين( 43)
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 :وهؿوووووا، [ فقوووووف القجفوووووان أيضوووووا58: ]الؽفوووووػ چ ۅچ : مسوووووللة]-35

 طوووووووـ ابوووووووـ أبووووووول  وكؼوووووووؾ فقوووووووف بوووووووقـ بوووووووقـ .الـؼوووووووؾ واإلدغوووووووام[ 

هق داخوؾ يف قاطودة تسوفقؾ هوذا البواب طـود موـ و: /ب[. قال4أيضا]ج/ هاشؿ

ه الداين .وهق أيضا أقرب إلك إتباع الرسؿ مـ الذي قبؾف، رآه  .وردُّ

وكؼؾ  .الـؼؾ واإلدغام : [ فقف وجفان8: ]التؽقير چ ڦچ : مسللة-36

 ،وكؼؾ أيضا وجفوا رابعوا، وغقره التسفقؾ طـ ابـ أبل هاشؿوكؼؾ أيضا هـا

                                                 
ٕكف داخؾ يف حؽؿ الؿسللة التول قبؾفوا. ولؽوـ أفورده: ٕكوف ذكور وجفوا آخور رواه ابوـ أبول هاشوؿ وهوق ( 4)

التسفقؾ، وهق مردود.

ما بقـ الؼقسقـ ساقط مـ ج.( 2)

. والصوحق  القجفوان إوٓن. ابوـ الجوزري أي التسفقؾ. وهق وجف صوحق ، مولخقذ بوف طوـ العدين( 3)

إتحوا  فضوالء . الودمقاصل، 465، تحػة إكام يف الققػ طؾوك الفؿوز لحؿوزة وهشواماكظر: الؼبقبايت، 

.494، البدور الزاهرة يف الؼراءات العشر الؿتقاترة، الؼاضل، 368، البشر

كؿوا  ابوـ أبول هاشوؿطل، والصوحق  يف أ )أبل هاشؿ( ويف ب )ابـ هاشؿ(، ويف ج)أبل هشام(. وهق خ( 4)

الـشور يف الؼوراءات ، وابوـ الجوزري يف 4/377، جوامع البقوان يف الؼوراءات السوبعذكر ذلوؽ الوداين يف 

 .371و4/344، العشر

، مؼرئ مشفقر، أبق صاهر البغدادي، طبد القاحد بـ طؿر بـ محؿد بـ أبل هاشؿوابـ أبل هاشؿ هق:  

(. اكظور: الوذهبل، 394الؼرآن، قرأ طؾقف خؾوؼ ك قور. توقيف سوـة: )بلداء  اكتفك إلقف الحذ وأستاذ كبقر، 

، غايوة الـفايوة يف صبؼوات الؼوراء. ابـ الجزري، 4/254معرفة الؼراء الؽبار طؾك الطبؼات وإطصار، 

4/475.

.4/371، الـشر يف الؼراءات العشراكظر: ابـ الجزري، ( 5)

.4/377، ات السبعجامع البقان يف الؼراءاكظر: الداين،  (6)

ب )القجفان(. (7)

وأفردهووا: ٕكووف روى فقفووا وجفووان - چۇ چ  و چېئ چ  و چڈ چ  كحؽووؿ مسووللة اوحؽؿفوو (8)

سووبط . 4/328، الروضووة يف الؼووراءات اإلحوودى طشوورةآخووران، وهؿووا ضووعقػان. اكظوور: البغوودادي، 

. 4/374ت العشوور، الـشوور يف الؼووراءا. ابووـ الجووزري، 4/496 الؿووبفج ا الؼووراءات ال ؿووان، الخقوواط

.4/282، شرح صقبة الـشر يف الؼراءات العشرالـقيري، 

ج )هـا أيضا(. (9)

جوامع يف أ )أبل هاشؿ، ويف ب )ابـ هاشؿ(، ويف ج )أبل هشام(. والصقاب ما أحبتف كؿوا جواء ذلوؽ يف ( 41)

.4/371، والـشر يف الؼراءات العشر، 4/377، البقان يف الؼراءات السبع

بع(.ج )وجف را( 44)
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رواه مـصقصوا طوـ حؿوزة أبوق أيوقب : قوال .)الووَؿْقَزة( )الؿوَْقَدُة( طؾك وزن: وهق

وإكؿووا ذكوورت هووذيـ : قؾووت .وذكووره الووداين ، واختوواره ابووـ مجاهوود، الضووبل

إٓ  وإن كان مـ قاطديت أين ٓ أذكر إٓ ما قطع بصوحتف الشوقيف، القجفقـ إخقريـ

  . سقؿا القجف إخقرٓ، أين استلكست بؽقكف كؼؾفؿا طـ طدول

 چ ڳچ  و[ 21: ]إحوووووووووزاب چ ےچ و  چ ٺچ : مسوووووووووللة-37

 فقوووف وجوووف واحووود وهوووق الـؼوووؾ. وزاد يفوكحوووقه چ ھچ و [ 48: إطووورا ]

مووـ أجووؾ رسووؿفا ، وجفووا آخوور وهووق إبوودال الفؿووزة ألػووا چےچ و چٺچ

فقف سقى فؿا  [29: ]الػت  چ ڃچ  وأما .البدل مسؿقع: وقال .بإلػ

                                                 
التوذكرة يف الؼوراءات ( أي تؼػ طؾقفا بقاو واحدة مـ غقر تشديد وٓ هؿز. قال أبق الحسـ بوـ غؾبوقن يف 4)

وهذا القجف فقف ُبعد: مـ أجوؾ اإلجحوا  الوذي يؾحوؼ الؽؾؿوة فقوف بؽ ورة الحوذ  : 4/452، ال ؿان

4/331، الروضة يف الؼراءات اإلحدى طشرةأ.هو. واكظر: البغدادي، مـفا

أحؿد بـ مقسك بـ العباس البغدادي، أبق بؽر، إمام مؼرئ، محدث كحقي، مصـػ كتاب السبعة، كوان ( 2)

معرفوة الؼوراء الؽبوار طؾوك الطبؼوات وإطصوار، هو(. اكظور: الوذهبل، 324كان حؼة حجة. تقيف سـة: )

.4/439، غاية الـفاية يف صبؼات الؼراءابـ الجزري،  .4/246

،: الـشوور يف الؼووراءات العشوورابووـ الجووزري، . 4/377، يف الؼووراءات السووبعجووامع البقووان ( اكظوور: الووداين، 3)

4/374.

يف ج )ٕن مـ قاطديت أين ما أذكر إٓ ما قطع بف الشقيف(.( 4)

والقجفان إخقران هؿوا إصوحان الؿولخقذ هبؿوا موـ صريوؼ الجؿفوقر، وأموا إوٓن وهؿوا:  العدين( 5)

رحؿف اهلل، والصحق  ما ذكره الؿملوػ. اكظور: -وهذا وهؿ مـف .الـؼؾ واإلدغام فضعػفؿا أك ر الؼراء

 .4/374، الـشر يف الؼراءات العشرابـ الجزري، 

التووذكرة يف ابووـ غؾبووقن، ( مؿووا وقعووت الفؿووزة الؿتحركووة فقووف وسووط الؽؾؿووة، بعوود سوواكـ صووحق . اكظوور: 6)

ابووـ . 4/349 ،الروضووة يف الؼووراءات اإلحوودى طشوورةالبغوودادي،  .454-4/451، الؼووراءات ال ؿووان

، شوورح صقبووة الـشوور يف الؼووراءات العشوورالـووقيري،  .4/374، الـشوور يف الؼووراءات العشوورالجووزري، 

.442، القايف يف شرح الشاصبقةالؼاضل،  .4/283

يتساءلقن(.(ج  (7)

يف إحزاب فؼد اختؾػت الؿصواحػ  چے چ  كتبت بللػ بعد الشقـ بال خال ، أما چٺ چ (8) 

لسقـ بقـ إحباهتا وحذففا، وإك ر طؾك حذففا، وطؾك هذا فؾوقس فقفوا الؿصاحػ يف إلػ التل بعد ا

القسوقؾة . السوخاوي، 554، الؿؼـع يف معرفة مرسقم مصاحػ أهوؾ إمصوارإٓ الـؼؾ. اكظر: الداين، 

. الوودمقاصل، 3/958، لطووائػ اإلشووارات يف فـوقن الؼووراءات. الؼسوطالين، 494، إلوك كشووػ العؼقؾووة

.453، إتحا  فضالء البشر

. 4/374الـشر يف الؼراءات العشر، اكظر: ابـ الجزري،  (9) 

 ج )شقطان(، وهق تصحقػ.( 41)
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  .سقى الـؼؾ

 ،والؿرفقع فقف حالحة أوجف .الؿـصقب فقف الـؼؾ فؼط چ ڦچ : مسللة-38

سووؽقن الووزاي ورومفووا وإشووؿامفا. وأمووا الرسووؿ فؿـوودرج يف هووذه : وهوول ،أوجووف

 .الؿسائؾ

، فقوووووف وجفوووووان [ 4: ]اإلخوووووالص چ ٺچ  و چ چچ : مسوووووللة-39

/ب[ موع حوذ  4الـؼوؾ ]ب/:  واينوال .سؽقن الوزاي والػواء موع الوقاو: أحدهؿا

ضوؿ الوزاي والػواء موع إبودال الفؿوزة  . وكؼؾ أيضواالقاو طؾك الؼاطدة الؿشفقرة

ولزوما لؾؼقواس. ذكوره الحوافظ أبوق طؿورو يف جامعوف. ، /ب[ لؾرسؿ4واوا إتباطا]أ/

طووـ أصووحابف طووـ  أحؿوود بووـ محؿوود إدموول الحؿووزي رواه أبووق بؽوور: وقووال

                                                 
. اكظور: فؿردود، ولقس فقف غقر القجف إول چے چ  فصح ، وأما يف چٺ چ  أما يف العدين( 4)

إتحوا  . الودمقاصل، 489و485، تحػة إكوام يف الققوػ طؾوك الفؿوز لحؿوزة وهشواماكظر: الؼبقبايت، 

.255، البدور الزاهرة يف الؼراءات العشر الؿتقاترة. الؼاضل، 441، البشرفضالء 

.541، إتحا  فضالء البشرٓتػا  الؿصاحػ طؾك رسؿفا بدون ألػ. اكظر: الدمقاصل، ( 2)

 [.45[، وال اين يف سقرة الزخر  آية: ]261مـصقبة يف مقضعقـ: إول يف سقرة البؼرة ]چ  ڦچ  ( وقعت3)

[.فتـؼووؾ حركووة الفؿووزة 44آيووة] چ ۓ ڭچ  طووة يف مقضووع واحوود يف سووقرة الحجوور( وقعووت مرفق4)

. 4/367، الـشر يف الؼراءات العشرلؾساكـ قبؾفا مع اإلسؽان والروم واإلشؿام. اكظر: ابـ الجزري، 

لطوائػ اإلشوارات يف . الؼسوطالين، 94، تحػة إكوام يف الققوػ طؾوك الفؿوز لحؿوزة وهشوامالؼبقبايت، 

.3/944، فـقن الؼراءات

.ٕن الفؿزة لقس لفا صقرة العدين( 5)

. اكظور: ابوـ غؾبوقن، چٺ چ  حقوث وقعوت، وإسوؽان فواء چ چچ قرأ حؿزة بنسؽان الوزاي يف ( 6)

. 2/464الـشر يف الؼراءات العشور،: . ابـ الجزري، 4/523، اإلرشاد يف الؼراءات طـ إئؿة السبعة

.214، القايف يف شرح الشاصبقةل، . الؼاض484، إتحا  فضالء البشرالدمقاصل، 

تبدل الفؿزة واوا مػتقحة مع سؽقن الزاي والػاء.( 7)

الروضوة الؼاطدة: إذا كان الفؿز الؿتحرك متقسطا بعد ساكـ صحق ، فؾحؿزة الـؼؾ. اكظور: البغودادي،  (8)

ـ . ابوو4/499، الؿووبفج ا الؼووراءات ال ؿووان، سووبط الخقوواط، 4/332، يف الؼووراءات اإلحوودى طشوورة

، شوورح صقبووة الـشوور يف الؼووراءات العشوور، الـووقيري، 4/374الـشوور يف الؼووراءات العشوور، الجووزري، 

.442، القايف يف شرح الشاصبقة، الؼاضل، 4/281

)أيضا( ساقطة مـ ج.( 9)

ابـ( كؿا يف الـشور يف الؼوراءات )يف ج )أبق بؽر بـ أحؿد( بزيادة ابـ، والصقاب ما أحبتف مـ ب بحذ  ( 41)

.4/372العشر: 

الؿعورو  ، أبق بؽر إدمولالؿؼرئ، بـ محؿد بـ إسؿاطقؾ  ديف ج: الحؿقري. وهق خطل. وهق: أحؿ (44)

= 
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أكوف : أيوقب الضوبل طوـ أبول أبق سؾؿة طبد الرحؿـ بـ إسحا  قال حؿزة. و

 .والعؿؾ بخال  ذلؽ: /أ[ الداين5قال ]ج/ .كان يلخذ بذلؽ

[ السووووؽت يف 27: ]لؼؿووووان چ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئ ۈئچ : مسووووللة-41

ويوليت ، والسؽت يف القسوط وطدمف يف الطرفقـ، والـؼؾ يف إخقر ، ال الحة

والـؼووووؾ أيضووووا يف ، ]وطوووودم السووووؽت يف ال الحووووة يف إخقوووور ضووووا الـؼووووؾأي

 .الجؿؾة ستة.[إخقر

                                                 
= 

، كان حؼة يف الؼراءة والحوديث. توقيف سوـة: أقرأ الـاس ببغداد، ٕكف كان طارفا بحر  حؿزة :بالحؿزي

غايوة ، ابـ الجزري، 4/221معرفة الؼراء الؽبار طؾك الطبؼات وإطصار، هو(. اكظر: الذهبل، 327)

.4/416، الـفاية يف صبؼات الؼراء

القاو ساقطة مـ ج.( 4)

معورو ، أخوذ الؼوراءة  ئمؼور، الؿعورو  بوابـ أبول الوروس، طبد الرحؿـ بـ إسحا  أبق سؾؿة الؽقيف (2)

 .4/365، غاية الـفاية يف صبؼات الؼراءطـ الضبل وغقره. اكظر: ابـ الجزري،  طرضا

، وابوـ 4/379مـ الؿخطقصات ال الث، والصوقاب )أبول أيوقب( كؿوا يف جوامع البقوان: )أبل( ساقطة ( 3)

.4/373،: الـشر يف الؼراءات العشرالجزري، محؿد بـ محؿد، 

.4/379، جامع البقان يف الؼراءات السبعاكظر: الداين، ( 4)

.أشار إلك العؿؾ بالقجفقـ إولقـ، وهؿا صحقحان. وتضعقػ إخقريـ العدين 5

 اكظر الؿرجع السابؼ.( 6)

 .چېئ ىئ چ چ ېئ  چ چۆئ ۈئ چ( يؼصد بال الحة: 7)

.مع بؼاء السؽت يف إولقـ، وهذا مختص بخؾػ العدين( 8)

.إول وإخقرالعدين ( 9)

.أي مع السؽت يف القسط، وهذا يشرتك فقف خؾػ وخالد العدين( 41)

ج )الـؼؾ أيضا(.( 44)

 .خؾػ وخالدويشرتكان فقف  العدين( 42)

.هذا مختص بخالد العدين( 43)

ما بقـ الؼقسقـ ساقط مـ ج.( 44)

 اجتؿع كقطان مـ الفؿز: الـقع إولك: هؿزة متحركة وقعت بعد ساكـ صحق  مـػصؾ رسوؿا، وهول (45)

فقفا مـ صريؼ الطقبة لحؿوزة وصوال: السوؽت وتركوف، أموا وقػوا: فؾوف  چېئ ىئ چ چ ۆئ ۈئ چ

ؽؿ طام يف كظائره. والـقع ال اين: هؿز متقسوط بزائود اتصوؾ رسوؿا ولػظوا السؽت وتركف والـؼؾ. والح

الروضة يف وتركف. اكظر: البغدادي،  تفػقفا لحؿزة وصال: السؽ چېئ  چ وهق )ال( التعريػ، وهق

شرح . الـقيري، 4/375الـشر يف الؼراءات العشر، . ابـ الجزري، 4/344، الؼراءات اإلحدى طشرة

. 468، 87-86، إتحا  فضالء البشر. الدمقاصل، 235-4/232، ات العشرصقبة الـشر يف الؼراء
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 [ 8: الؿؾووووووووووووؽ] چ ۓچ  و[ 4: الؿعووووووووووووارج] چ ڭچ : مسووووووووووووللة-44

: آل طؿووران] چ ۆچ  و چ پچ  و چ ېئچ و [ 448: التقبووة] چٿچ و

وجف واحود  فقف [ وكحقه45: ]الزمر چ ہ چ و [48: الـجؿ] چ ہچ  و [44

فقووف وجفووان مووـ أجووؾ الؿتقسووطة چ پچ  وهووق التسووفقؾ بووقـ بووقـ فؼووط. كعووؿ

 واهلل أطؾؿ. .بزائد

فقف وجف واحد  [ وكحقه[83: ]مريؿ چ ژچ ]و چ ٹچ : مسللة-42

باطتبووار  يزيوود بووالروم واإلشووؿام چ ٹچ  لؽووـ، واحوود وهووق التسووفقؾ بووقـ بووقـ

 .العارض

 :]الػوووووووت  چ چچ  و[ 421: التقبوووووووة] چ ڱچ  : مسوووووووللة-43

 حووذ  الفؿووزة كؼووراءة : فقووف وجووف آخوور وهووقو، التسووفقؾ بووقـ بووقـ فقووف [25 

 

                                                 
الؽالم طؾك الفؿزة قبؾ الـقن.( 4)

ـ غؾبووقن، التووذكرة يف الؼووراءات ال ؿووان، ( 2) . 4/455مؿوا وقعووت الفؿووزة الؿتقسووطة فقووف مػتقحووة بعوود فووت . اكظوور: ابوو

ـ الجووزري،2/694الجعووربي، كـووز الؿعوواين يف شوورح حوورز إموواين،  شوور يف الؼووراءات العشوور،  . ابوو . 4/372اـل

شر يف الؼراءات العشر،  قيري، شرح صقبة اـل  .99. الدمقاصل، إتحا  فضالء البشر، 4/283اـل

)الؿتقسط( يف ب وج.( 3)

فػقف هؿزتان: إولوك متقسوطة بزائود، فقجوقز فقفوا: التحؼقوؼ، والتسوفقؾ. وأموا  چپ چ أما  العدين( 4)

.قؽقن فقف وجفان، وقد أشار إلقفؿا الؿملػ يف الؽتابال اكقة فالتسفقؾ مطؾؼا. ف

  ( الفؿزة الؿتقسطة بزائد فقفا لحؿزة دون هشام وقػا، وجفان، هؿا: التحؼقؼ والتسفقؾ.5)

 ( ما بقـ الؼقسقـ ساقط مـ ج.6)

، الروضووة يف الؼووراءات اإلحوودى طشوورة( مؿووا وقعووت الفؿووزة فقووف مضووؿقمة بعوود فووت . اكظوور: البغوودادي، 7)

شورح صقبوة الـشور يف الؼوراءات الـوقيري،  .4/373الـشر يف الؼراءات العشر، ابـ الجزري، . 4/336

الوقايف يف شورح الؼاضول،  .3/47، لطائػ اإلشارات يف فـقن الؼراءات، الؼسطالين، 4/283، العشر

.446، الشاصبقة

.يف الػاء ( العدين8)

.وهق سؽقن الققػ (العدين9)

 ج.( )مسللة( ساقطة مـ 41)

( ويف كؾ هؿز مضؿقم وقبؾف مػتقح، ولقس لؾفؿز صقرة يف الرسؿ، وبعد الفؿز واو سواكـة. اكظور: ابوـ 44)

شوورح صقبووة الـشوور يف الؼووراءات العشوور، الـووقيري،  .4/373الـشوور يف الؼووراءات العشوور، الجووزري، 

.98، إتحا  فضالء البشرالدمقاصل،  .4/283
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: ]البؼوورة چ ېئچ  يف طؾووك الحووذ  وكووص صوواح  التجريوود .أبوول جعػوور

راجو  طـود موـ يلخوذ بوف.  ففوق .وهق مقافوؼ لؾرسوؿ .وققاسف )يقسا(، [255

ه الشقيف: قؾت .ف الصحق إك : وقال الفذلل وضواهر إصالقوف ، وهذا القجف لؿ يردَّ

 .إصالقف جقازه

[ 65: ]الصووافات چ ڻ ڻچ  و [6: الؿائوودة] چ ٺچ : مسووللة-44

  .والحذ . أطـل حذ  الفؿزة، بقـ بقـ: فقف وجفان وكحقه

                                                 
الـشور ـطؼ بقاو ساكـة بعد الطاء الؿػتقحة. اكظور: ابوـ الجوزري، ( قرأ أبق جعػر بحذ  الفؿزة، فقصقر ال4)

البودور الزاهورة يف الؼاضول،  .318، إتحوا  فضوالء البشورالودمقاصل،  .4/373، يف الؼراءات العشور

وأبق جعػر هق: يزيد بـ الؼعؼاع الؿخزومل الؿدين، تابعل مشوفقر،   .444، الؼراءات العشر الؿتقاترة

معرفوة هوو(. اكظور: الوذهبل، 431قراء بالؿديـة، وأحد الؼراء العشرة. توقيف سوـة: )اكتفت إلقف رئاسة اإل

.2/382، غاية الـفاية يف صبؼات الؼراء، ابـ الجزري، 4/58، الؼراء الؽبار طؾك الطبؼات وإطصار

 .وهذان القجفان صحقحان ( العدين2)

م. واسوؿ كتابوف كوامال هق)التجريود لبغقوة ( وهق أبق الؼاسؿ طبودالرحؿـ الصوؼؾل، الؿعورو  بوابـ الػحوا3)

الؿريد يف الؼراءات السبع(.

 .أي حذ  الفؿزة ( العدين4)

 ( )يقسا( ساقطة مـ ج.5)

. 3/966، لطائػ اإلشارات يف فـقن الؼراءات( حقث أهنؿ لؿ يرسؿقا لؾفؿز صقرة. اكظر: الؼسطالين، 6)

3/966 .

( ب )ففذا(، ويف ج)ففذه(.7)

ارة الؿؼرئ، أبق يقسوػ الفوذلل، إسوتاذ الؽبقور الرحوال، صوا  الوبالد يف صؾو  ( يقسػ بـ طؾل بـ جب8)

معرفوة الؼوراء هوو(. اكظور: الوذهبل، 465الؼراءات، كان مؼدمًا يف الـحق والصر  والعؾؾ. تقيف سـة: )

.2/397غاية الـفاية يف صبؼات الؼراء، ، ابـ الجزري، 4/346، الؽبار طؾك الطبؼات وإطصار

الؽاموؾ يف الؼوراءات العشور، هوو(، 465بوـ طؾول ) يقسوػ، لصحق ( ساقطة مـ ج. اكظر: الفوذلل( )إكف ا9)

، الطبعوة إولوك، ممسسوة سوؿاء لؾـشور، تحؼقوؼ: جؿوال بوـ السوقد الشواي ، وإربعقـ الزائدة طؾقفا

.444هو، 4428

.و)يمسا( وجف واحد، وهق التسفقؾ بقـ بقـ چ ېئ چ والصحق  يف ( العدين41)

شوورح صقبووة الـشوور يف الؼووراءات ، الـووقيري، 4/373الـشوور يف الؼووراءات العشوور، ر: ابووـ الجووزري، ( اكظوو44)

.318، إتحا  فضالء البشر، الدمقاصل، 4/284، العشر

التووذكرة يف ابووـ غؾبووقن، ( مؿووا وقعووت فقووف الفؿووزة مضووؿقمة بعوود ضووؿ، وبعوود الفؿووز واو سوواكـة. اكظوور: 42)

ابوـ الجوزري، . 2/693، الؿعواين يف شورح حورز إمواين كـوزالجعوربي،  .4/455، الؼراءات ال ؿوان

تحػوة إكوام يف الؼبقبوايت،  .4/284، شورح صقبوة الـشورالـوقيري،  .4/373، الـشر يف الؼراءات العشر

.78، الققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشام

( يف ج بزيادة )أحدهؿا(.43)

الـشور يف صوقرة. اكظور: ابوـ الجوزري،  ( وهق إولك طـد أخذيـ باتباع الرسؿ: ٕكف لوؿ يرسوؿ لؾفؿوز44)

، الضووباع، 3/966، لطووائػ اإلشووارات يف فـووقن الؼووراءاتالؼسووطالين،  .4/372الؼووراءات العشوور، 

.81، إرشاد الؿريد إلك مؼصقد الؼصقد
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[ وشوووبفف6: ]إطؾوووك چ ڭچ  و[ 44: فووواصر] چ ڻچ : مسوووللة-45

 :وجفان فقف

والقجووف  .بقوواء صووافقة البوودل: بووقـ الفؿووزة والووقاو. وال وواين: أحوودهؿا

 .الؿعضؾ غقر خا 

[ 53: ]يووووقكس چ ىبچ  و [44: البؼوووورة] چ ائچ : مسووووللة-46

وإبودالفا يوواءا ، بوقـ الفؿوزة والووقاو تسووفقؾفا: حالحووة أوجوففقوف وكحوقه

بووؾ الووقاو. وهووذه ال الحووة تجووئ مووع أوجووف ضووؿ مووا ق وحووذ  الفؿووزة مووع ، صوافقة 

 ./ب[ تسعة5وكحقه. فالجؿؾة ]ج/ چ ائچ يف  العارض

                                                 
( )شبفف( ساقطة مـ ج.4)

ها. اكظر: ( مؿا وقعت فقف الفؿزة مضؿقمة بعد كسر، ورسؿت الفؿزة طؾك كربة، وطدمت واو الجؿع بعد2)

، جووامع البقووان يف الؼووراءات السووبعالووداين،  .4/455، التووذكرة يف الؼووراءات ال ؿووانابووـ غؾبووقن، اكظور: 

الـشور يف الؼوراءات ابوـ الجوزري، . 2/712، كـز الؿعواين يف شورح حورز إمواين، الجعربي، 4/383

ػ طؾوك الفؿوز تحػوة إكوام يف الققوالؼبقبوايت،  .4/284، شرح صقبة الـشر، الـقيري، 4/373العشر، 

.492، لحؿزة وهشام

 ( يف ج بزيادة )التسفقؾ(.3)

( )البدل( ساقط مـ ب.4)

 .والقجفان صحقحان( العدين5)

 ( ج بزيادة )ما فقف مضؿقمة( وهق خطل.(6)

.يعـل يسفؾ بقـ الفؿزة والقاء (العدين7)  

ـ كؾ هؿوزة متقسوطة مضوؿقمة، لوقس لفوا صوقرة يف خوط الؿصوحػ، قبؾفوا كسو8) رة وبعودها واو الجؿوع. اكظور: ( م

ـ غؾبقن، 338/، 4، الروضة يف الؼراءات اإلحدى طشرةالبغدادي،  ـ . 4/455، التذكرة يف الؼراءات ال ؿان. اب اب

شوور يف الؼووراءات العشوورالجووزري،   .3/966، لطووائػ اإلشووارات يف فـووقن الؼووراءاتالؼسووطالين،  .4/373، اـل

قيري،  شراـل . 424، القايف يف شرح الشاصبقةل، الؼاض .4/284، شرح صقبة اـل

 ( )فقف( ساقطة مـ ج.9)

( )تسفقؾفا( ساقطة مـ ب.41)

 ( ج )والقاء(.44)

( ج )البدل ياءا(.42)

. 4/383، جوامع البقوان يف الؼوراءات السوبع. اكظور: الوداين، وهق مذه  إخػش طـ حؿزة ( العدين43)

.4/284، شرح صقبة الـشرري، الـقي .4/373الـشر يف الؼراءات العشر، ابـ الجزري، 

.4/374الـشر يف الؼراءات العشر، ( أوجف العارض هل: الؿد والتقسط والؼصر. اكظر: ابـ الجزري، 44)

.مع التسفقؾ حالحة: مد، وتقسط، وقصر، ومع البدل م ؾف، ومع الحذ  حالحة ( العدين45)
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 ؿ  ط  شم   چ: مسللة-47
فقف وجف واحد وهق التسفقؾ[ وكحقه28: ]الرطد چ ـ  ئ 

 .بقـ الفؿزة والقاءالتسفقؾ

فقوف ، [ وكحوقه465: ]إطرا  چ ڄ ڄچ و چ ڻچ : مسللة-48

 قـ الفؿزة والقاء.وهق ب، فقف وجف واحد

 .[ بقـ بقـ فؼط54: ]البؼرة چ ڱچ : مسللة-49

 بووووقـ بووووقـ: وجفووووان فقووووف وكحووووقه  چ ڭچ  و چ گچ : مسووووللة-51

 /أ[.5وحذ  الفؿزة ]أ/، /أ[5]ب/

                                                 
ـ . 4/497يف الؼراءات ال ؿوان،  الؿبفجط الخقاط، سب( مؿا وقعت فقف الفؿزة الؿتقسطة مؽسقرة بعد فت . اكظر: 4) ابو

شر يف الؼراءات العشور،  شور،  .4/374الجزري، اـل وقيري، شورح صقبوة اـل ٕكوام يف  .4/284اـل الؼبقبوايت، تحػوة ا

 .446الؼاضل، القايف يف شرح الشاصبقة،  .83الققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشام، 

(كؾؿة )التسفقؾ( ساقطة يف أ و ب.2)

هوق بوقـ بوقـ، ت  يف هامش الؿخطقط ب )قال ابـ الجزري رحؿوف اهلل تعوالك بعود ذكور هوذا القجوف: ( كُ 3)

وحؽك إبدالفا ياءا طؾك الرسؿ، وكص طؾقوف أبوق الؼاسوؿ الفوذلل وغقوره. وهوق ضوعقػ. اكتفوك(. وهوق 

. 4/374الـشر يف الؼراءات العشر، اختصار لؽالم ابـ الجزري. اكظر: ابـ الجزري، 

زة لػظ )جربيؾ( حقث وقع يف الؼرآن بػت  الجقؿ والراء، وزيادة هؿزة مؽسقرة بعد الراء. اكظور: قرأ حؿ( 4)

الـشور يف الؼوراءات . ابوـ الجوزري، 327، التجريد لبغقة الؿريود يف الؼوراءات السوبعاكظر: ابـ الػحام، 

ت العشور البودور الزاهورة يف الؼوراءا. الـشار، 488، إتحا  فضالء البشر. الدمقاصل. 2/465العشر، 

.4/459الؿتقاترة، 

، كـز الؿعاين يف شرح حورز إمواينمؿا وقعت فقف الفؿزة الؿتقسطة مؽسقرة بعد فت . اكظر: الجعربي، ( 5)

. 284، شورح صقبوة الـشور. الـوقيري، 4/374الـشر يف الؼراءات العشر، . ابـ الجزري، 693، إماين

.66، تحػة إكام يف الققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشامالؼبقبايت، 

. وهوق ضوعقػ. اكظور: ابوـ الجوزري، و روى مـ صريؼ ابـ الجزري إبدال الفؿزة ياءا مؽسقرة ( العدين6)

 .4/374الـشر يف الؼراءات العشر، 

التوذكرة يف ابوـ غؾبوقن، ( والحؽؿ طوام يف كوؾ هؿوزة وقعوت مؽسوقرة بعود كسور، وهوك متقسوطة. اكظور: 7)

لطوائػ الؼسوطالين،  .4/374يف الؼوراءات العشور، الـشور ابوـ الجوزري، .4/455، الؼوراءات ال ؿوان

تحػوة إكوام الؼبقبوايت،  .4/285، شرح صقبوة الـشورالـقيري،  .3/947، اإلشارات يف فـقن الؼراءات

.64، يف الققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشام

الـشر  ( ج )وكحقه، فقف(. وهق مؿا وقعت هؿزتف مؽسقرة بعد كسر، وبعد هؿزتف ياء. اكظر: ابـ الجزري،8)

، الؼبقبوايت، تحػوة إكوام يف 4/285الـوقيري، شورح صقبوة الـشور،  .4/374الـشر يف الؼراءات العشر، 

.81، الضباع، إرشاد الؿريد إلك مؼصقد الؼصقد، 63الققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشام، 
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 [ فقووف44: ]إحووزاب چ وئچ  و[  418: البؼوورة] چ ڇچ : مسووللة-54

 واوا صوافقة. والؿعضوؾ لفاإبودا: بوقـ الفؿوزة والقواء. وال واين: أحدهؿا: وجفان

 .معرو 

  چ چچ  و چ ڄچ  و چ پچ  و چ ںچ : مسوووووووووووووووووللة-52

قووال يف  .السووؽت والـؼووؾ : وهؿووا، وجفووان فؼووط فقووف وكحووقه چ ےچو

وٓ  .التحؼقوؼ موـ غقور سوؽت كالجؿاطوة: وحؽوك فقوف وجوف حالوث وهوق: الـشر

 وقد رأيت  .يؼ مـ الطر  طـ حؿزةوٓ صر، يف كتاب مـ الؽت  أطؾؿف كصا

                                                 
( وم ؾف مؿا وقعت الفؿزة فقوف متقسوطة، وهوك مؽسوقرة بعود ضوؿ، ورسوؿت هؿزتوف بقواء. اكظور: الوداين، 4)

ابوـ . 2/712، كـز الؿعاين يف شرح حرز إماينالجعربي،  .4/383، جامع البقان يف الؼراءات السبع

تحػوة الؼبقبوايت،  .4/285، شورح صقبوة الـشورالـقيري،  .4/374، الـشر يف الؼراءات العشرالجزري، 

446، القايف يف شرح الشاصبقةالؼاضل،  .68، إكام يف الققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشام

 ( لعؾف إكس ، ويف الؿخطقصات ال الث)بدلفا(.2)

( ج )أحدهؿا التسفقؾ بقـ الفؿزة والقاو. وال اين: أبدلفا ياءا صافقة. والؿػضؾ معرو (.3)

. وهق تسفقؾفا بقـ الفؿزة والقاو: ٕن الفؿزة مؽسقرة  ( العدين4)

 .چ ڄچ  طؾك چ چچ  ( يف ج بتؼديؿ5)

بؽؾؿوة بسوب  دخوقل )ال( التعريوػ طؾقوف. اكظور: البغودادي، الروضوة يف ( مـ كؾ هؿوز متحورك متقسوط 6)

الـقيري، شرح  .4/374ابـ الجزري، الـشر يف الؼراءات العشر، . 4/333الؼراءات اإلحدى طشرة، 

.82الضباع، إرشاد الؿريد إلك مؼصقد الؼصقد،  .4/254صقبة الـشر، 

 ( ج)فقف وكحقه(.7)

 ( ج )وهق(.8)

. 4/254، شورح صقبوة الـشور. الـوقيري، 4/374، الـشور يف الؼوراءات العشورابـ الجزري، وقػا. اكظر:  (9)

، إتحوا  فضوالء البشور، الودمقاصل، 43تحػة إكام يف الققػ طؾوك الفؿوز لحؿوزة وهشوام، الؼبقبايت، 

92. 

ادا طؾوك . وهذا القجف إكؿا يلخذ بف بعوض الؿتولخريـ اطتؿووٓ يص  الرتك إٓ يف رواية خالد العدين( 41)

الـشوور يف الؼووراءات بعوض شووروح الشوواصبقة كؿووا ذكور ابووـ الجووزري، وٓ يصوو . اكظور: ابووـ الجووزري، 

.4/374، العشر

 يف ب: )أيضا( بدل)كصا(.( 44)

بؾ هق ضاهر يف مؼتضك لػظ الشاصبقة يف ققلف: )وبعضفؿ لدى الالم لؾتعريػ طـ حؿزة توال(، ( العدين42)

أ.هو. ووجوف بـقة الضد ذلؽ، وهق أن مؼابؾ )البعض( ٓ يسؽت فنشارتف إلك السؽت طـ البعض فقفا

فوت  القصوقد يف شورح التحؼقؼ مـ غقر سؽت طؾوك ٓم التعريوػ وقػوا ٓ يؼورأ بوف. اكظور: السوخاوي، 

 .2/662، كـز الؿعاين يف شرح حرز إماينالجعربي،  .4/222، الؼصقد
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اطتؿادا طؾوك بعوض شوروح الشواصبقة. وٓ يصو   بعض الؿتلخريـ يلخذ بف لخالد

 .ذلؽ يف صريؼ مـ صرقفا

: لحؿوزة أربعوة أوجوف ، [ بقوقكس94-54: ]يوقكس چ چچ : مسللة-53

، الؽوالم طؾقوف يف الققوػ : ٕن هوذا ، مع السؽت وموع الـؼوؾ البدل والتسفقؾ

  وطدمف بسب  آطتداد ، لؽـ يزيد وجفا خامسا حالة الـؼؾ

                                                 
أبق طقسك، إمام يف الؼراءة، حؼة طار ، محؼؼ أستاذ، ( خالد بـ خالد الؽقيف مقٓهؿ، أبق طبد اهلل، وققؾ: 4)

معرفوة الؼوراء الؽبوار هو(. اكظور: الوذهبل، 221أستاذ، صاح  ُسؾقؿ، أقرأ الـاس وحدث. تقيف سـة: )

.4/374، غاية الـفاية يف صبؼات الؼراءابـ الجزري،  .4/473طؾك الطبؼات وإطصار، 

. وقود كؼوؾ الؿملوػ كوالم ابوـ الجوزري 375-4/374، الـشر يف الؼوراءات العشور( اكظر: ابـ الجزري، 2)

مختصرا.

 .  يف مقضعقـ ( العدين3)

( الؽالم يف هذه الؽؾؿة طـ هؿزتقـ: إولك هؿزة القصؾ القاقعة بوقـ هؿوزة آسوتػفام و ٓم التعريوػ، 4)

وال اكقة الفؿزة التل بعد الالم.

ؾ، ويؽقن البدل مع الؿد الؿشبع، والتسوفقؾ ( )والتسفقؾ( ساقطة مـ ج. ويؽقن التسفقؾ يف هؿزة القص5)

تحػوة إكوام يف والتسفقؾ مع الؼصور. وهوذان القجفوان جوائزان لؽوؾ الؼوراء العشورة. اكظور: الؼبقبوايت، 

البودور الؼاضول،  .345، إتحوا  فضوالء البشورالودمقاصل،  .442، الققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشام

.445، الزاهرة يف الؼراءات العشر الؿتقاترة

فؿزة التل بعد الالم. وطؾك كؾ مـ السوؽت والـؼوؾ حالحوة الققوػ وهول: الؿود والتقسوط والؼصور، ( يف ال6)

تحػوة إكوام يف الققوػ طؾوك الفؿوز فقتحصؾ احـا طشر وجفا. ولؿ يوذكرها الؿملوػ. اكظور: الؼبقبوايت، 

.345إتحا  فضالء البشر، ، الدمقاصل، 442، لحؿزة وهشام

( ج)وهذا(.7)

القصؾ ألػا مع الؼصر، ويجقز طؾقف حالحة الققػ. فقتحصؾ مع إوجف السابؼة خؿسة طشر وجفا ( وهق إبدال هؿزة 8)

ٕكام يف الققػ طؾك الفؿز لحؿوزة وهشواموجفا لحؿزة وقػا. اكظر: الؼبقبايت،  إتحوا  الودمقاصل،  .442، تحػة ا

.446، البدور الزاهرة يف الؼراءات العشر الؿتقاترةالؼاضل،  .345، فضالء البشر

 .بالعارض وهق الفؿزة العدين (9)

 ( ج بزيادة ) بالعارض(.41)

.أي ترك آطتداد بف ( العدين44)

( أي الؼصوور اطتوودادا بالعووارض وهووق: الـؼووؾ، وآطتبووار بؿووا صووار إلقووف الؾػووظ. أو الؿوود لعوودم آطتووداد 42)

الؼووراءات الـشوور يف بالعووارض الووذي آل إلقووف الؾػووظ، واستصووحاب حووال الفؿووز. اكظوور: ابووـ الجووزري، 

البووودور الزاهووورة يف الؼاضووول،  .343، إتحوووا  فضوووالء البشووورالووودمقاصل،  .278و 4/276، العشووور

.78-77، القايف يف شرح الشاصبقةالؼاضل،  .446، الؼراءات العشر الؿتقاترة
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 .طدم السؽت ويزيد، فقؽقن أربعة لؽـ بال كؼؾ: وأما القصؾ .كؼالقن

فقووووف طشوووورة  [ وكحووووقه48: ]إطوووورا  چ ڄ ڄ ڄچ : سووووللةم-54

الخؿسووة  سووؽت يف تؾووؽوال هوول القجفووان الؿووذكقران مووـ الـؼووؾو :أوجووف

 .]واهلل أطؾؿ[ .وكحقه طـد الشقيف چ ٻچ  الؿتؼدمة يف

والتسووفقؾ مووع الؿوود ، التحؼقووؼ مووع الؿوود: يف إولووك چچچ : مسووللة-55

 د وووق .قهوووكح و   چ ڳچ   الخؿسة الؿذكقرة يف: ويف ال اكقة .والؼصر

                                                 
 4/278، الـشور يف الؼوراءات العشوربالـؼوؾ وصوال ووقػوا. اكظور: ابوـ الجوزري،  چچ چ ( قرأ قوالقن 4)

 . 343، إتحا  فضالء البشرقاصل، . الدم348و

رقل، لؼ  بؼالقن: لجقدة قراءتف، يؼال: أكف ربق  كافع، اكتفت  وقالقن هق: طقسك بـ مقـا بـ وردان الزُّ

معرفوة الؼوراء الؽبوار طؾوك الطبؼوات هو(. اكظور: الوذهبل، 221إلقف رئاسة اإلقراء بالؿديـة. تقيف سـة: )

.4/645، لـفاية يف صبؼات الؼراءغاية ا، ابـ الجزري، 4/429وإطصار، 

أ )يرجع( مؽان )يزيد(، ويف ب )يزيد مع(. ( 2)

فؾؽ البدل مع السؽت وتركف، والتسوفقؾ موع السوؽت وتركوف.  چچ چ  أي إذا لؿ تؼػ طؾك العدين( 3)

.وٓ كؼؾ يف القصؾ

اكقوة هؿوزة متحركوة مـ كؾ كؾؿة اجتؿع فقفوا هؿزتوان: إولوك متحركوة متقسوطة بوو)ال( التعريوػ، وال ( 4)

، شرح صقبة الـشر. الـقيري، 4/375الـشر يف الؼراءات العشر، متطرفة بعد ألػ. اكظر: ابـ الجزري، 

.293إتحا  فضالء البشر، . الدمقاصل، 4/285

صقابف خؿسة طشر، ٕن ترك السؽت والـؼؾ صحق  طـ خوالد، فتصوقر طشورة باطتبوار خؾوػ،  العدين( 5)

 .وخؿسة باطتبار خالد

القاو ساقطة مـ ب.( 6)

 يف ج: بالـؼؾ.( 7)

 )تؾؽ( ساقطة مـ ج.( 8)

وهك الؼصر والتقسط والؿد مع اإلبدال، والروم بالتسفقؾ مع الؿد والؼصر. وهذه إوجف العشرة لحؿزة، أما هشام  (9)

ٓ إوجف الخؿسة الؿذكقرة يف الؿتطرفة، أما إولك فؾف التحؼقؼ كالجؿاطة. هشام فؾقس لف إ

ا بقـ الؼقسقـ ساقطة مـ ب وج.م( 41)

اكػرد بإوجف يف الفؿزة إولك حؿزة. أما هشام فؾف التحؼقؼ كبؼقة الؼراء.( 44)

خؿسة مع تحؼقؼ إولك مع الؿد، وخؿسة مع تسفقؾ إولك مع الؿد قبؾفا، وخؿسة مع تسفقؾ إولك  العدين( 42)

. ُحؽول وجوف بؾفا، وخؿسة موع البودل موع الؼصور قبؾفوامع الؼصر قبؾفا، وخؿسة مع بدل إولك واوا مع الؿد ق

ـ الجزري،  شر يف الؼراءات العشراإلبدال، وهق ضعقػ. اكظر: اب .4/368، اـل

والخؿسة هل: الؼصر والتقسط والؿد مع اإلبدال، والتسفقؾ بروم مع الؿد والؼصر.( 43)
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: طشور غقور أكوف يف الـشور قوال فتصقر الجؿؾوة خؿسوة، /أ[ قبؾ6ذلؽ ]ج/ بقـت

الؿد مع تسفقؾ إولك مع الؼصر يف تسفقؾ : وهؿا، يؿتـع مـ الخؿسة طشر وجفان

فقبؼوك الؿود : قؾوت .ولتصوادم الؿوذهبقـ، مـ أجؾ الرتكق .وطؽسف ، ال اكقة

 .فتصقر الجؿؾة حالحة طشر وجفا، والؼصر مع الؼصر، مع الؿد

فقؽوقن  ، حالث هؿوزات [ فقفا45: ل طؿران]آ چ ۋ ٴۇچ : مسللة-56

وتسوفقؾ  ، السؽت موع تحؼقوؼ ال اكقوة : إول : طشرة أوجف فقؽقن فقفا

 .مضوؿقمة ءم ؾوف غقور أكوف موع إبودال ال ال وة يوا: ال ال ة بقـ الفؿزة والوقاو. وال واين

سوفقؾ ال ال وة وت، طدم السؽت طؾك الالم مع تحؼقؼ الفؿوزة إولوك وال اكقوة: ال الث

 السوؽت طؾوك : الخوامس .م ؾف موع إبودال ال ال وة يواءا: بقـ الفؿزة والقاو. والرابع

ـ الفؿزة والقاو. والس  . السابع م ؾف مع إبدال ال ال ة ياءا: ادسوالالم مع تسفقؾ ال اكقة وال ال ة بق

                                                 
يف ب )حبت( مؽان )بقـت(.( 4)

)خؿسة( ساقطة مـ ج.( 2)

لؼصر يف ال اكقة يف التسفقؾ(.ج )مع ا (3)

أي الؼصوور يف تسووفقؾف إولووك، مووع الؿوود وتسووفقؾ ال اكقووة. وهووذا مووـ جفووة التغوواير، والصووحق   العوودين( 4)

جقازهؿا يف وقػ حؿزة، فتؽقن الخؿسوة طشور صوحقحة كؾفوا، وزاد جؿاطوة: إبودال الفؿوزة إولوك 

فتؽوقن خؿسوة وطشوريـ، كؾفوا مولخقذ هبوا  واوا مع الؿد والؼصر، مع تؾؽ الخؿسة يف الفؿزة ال اكقوة،

 .صحقحة، كؼؾت طـ ابـ الجزري يف حال اإلقراء

تحػة إكوام . الؼبقبايت، 4/285، شرح صقبة الـشر. واكظر: الـقيري، 4/375الـشر يف الؼراءات العشر، ( 5)

.475، إتحا  فضالء البشر، الدمقاصل، 56إكام يف الققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشام، 

 ساقطة مـ ب. )وجفا(( 6)

 ج )فقف(.( 7)

الفؿزة إولك: بعد ساكـ صحق  مـػصؾ رسؿا، فقفا: التحؼقؼ والـؼؾ، وال اكقة: متقسطة بزائود، فقفوا: ( 8)

فقفوا: التحؼقوؼ والتسوفقؾ، وال ال ووة: متقسوطة بـػسوفا، وهوول مضوؿقمة بعود كسوور، فػقفوا: آبودال يوواء 

والتسفقؾ. والؿسللة خاصة بحؿزة دون هشام.

ساقطة مـ ب. )فقفا( ( 9)

.كؾفا صحقحة العدين( 41)

ج )إولك(.( 44)

ج )ال اين(.( 42)

ج )غقر أكف مع البدل يف ال ال ة ياء مضؿقم(.( 43)

) ياءا( ساقطة مـ ب.( 44)
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/ب[. 5]ب/ وال ال ة بقـ الفؿزة والقاو، طدم السؽت مع تسفقؾ ال اكقة: /ب[5]أ/

الـؼوؾ موع تسوفقؾ ال اكقوة وال ال وة بوقـ : م ؾف مع إبودال ال ال وة يواءا. والتاسوع: وال امـ

 .م ؾف مع إبدال ال ال ة ياءا: الفؿزة والقاو. والعاشر

أحدها السؽت  : فقف خؿسة أوجف [441: ]البؼرة چ ې ېچ : مسللة-57

: ؽ موع تحؼقؼفوا. وال الوثكوذل: السؽت طؾك الالم مع تسفقؾ الفؿزة ال اكقة. وال اين

كذلؽ إٓ أكف مع تحؼقؼ ال اكقة.  : طدم السؽت مع تسفقؾ الفؿزة ال اكقة. والرابع 

 .ال اكقة. وٓ يجقز مع التحؼقؼالـؼؾ مع تسفقؾ : ال اكقة. الخامس

، السؽت فقفؿوا: /ب[6]ج/ [478: ]البؼرة چ ڳ ڳچ : مسللة-58

 .الجؿؾة حالحة .لسؽت يف إول والـؼؾ يف أخروطدم ا ، والـؼؾ يف أخر

 .لؿا قرركاه قبؾويؿتـع طدم السؽت يف أخر

                                                 
، الـشور يف الؼوراءات العشور: ابوـ الجوزري، ر)ال ال ة ياءا( ساقطة مـ ب، و )ال ال ة( ساقطة مـ ج. واكظ (4)

تحػوة إكوام يف الققوػ طؾوك الفؿوز لحؿوزة . الؼبقبوايت، 4/287، شرح صقبة الـشر. الـقيري، 4/375

.221، إتحا  فضالء البشر. الدمقاصل، 88، وهشام

اجتؿعت هؿزتان: الفؿزة إولك بعد ساكـ صحق  مـػصؾ رسؿا، فقفوا وقػوا لحؿوزة: السوؽت وتركوف ( 2)

والتسفقؾ.  والـؼؾ، والفؿزة ال اكقة: متقسطة بزائد، فقفا: التحؼقؼ

.إٓ أكف لقس قبؾف سؽت [6البؼرة: ] چپ چ وم ؾف  العدين( 3)

 .كؼراءة ابـ ك قر العدين( 4)

 .كؼراءتف يف القصؾ العدين( 5)

.كؼراءة ورش العدين( 6)

يف ج)التسفقؾ(.( 7)

.أي الـؼؾ، ٓ يجقز مع تحؼقؼ الفؿزة ال اكقة العدين( 8)

ـ الجزري، ال (9) قيري، 4/377ـشر يف الؼراءات العشر، اكظر: اب شر، . اـل ٕكام 4/287شرح صقبة اـل . الؼبقبايت، تحػة ا

ٕكام يف الققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشام،   .494. الدمقاصل، إتحا  فضالء البشر، 71ا

ٔية هؿزتان، كالهؿا متقسطة بزائد ( 41) ـ ا ف اتصؾ ب -ػهق )ال( التعري-اجتؿع لحؿزة طـد الققػ طؾك هذا الجزء م

ؼؾ والسؽت.  لػظا ورسؿا، فػقف حال القصؾ: السؽت وتركف، وفقف حال الققػ: اـل

ج)بإخقرة(. (44)

ج )إخقرة(.( 42)

.طـ حؿزة بؽؿالف العدين( 43)

والصحق  أكف ٓ يؿتـع، وهق القجف الرابع طـ خالد فؼط، كؿا هوق ضواهر موـ كوالم الشواصبقة،  العدين( 44)

. وٓ يعؿؾ بف لخالد. ة الؽسائلأي )وإك ك بإك ك( كؼراء

ج )إخرى(. (45)

ال اكقة والخؿسقـ. ؿسللةراجع كالم الؿملػ طـد ال (46)
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والـؼووؾ يف ، السووؽت فقفؿووا : [484: ]البؼوورة چ ڇ ڇ چچ : مسووللة-59

 .الجؿؾة أربعة .والـؼؾ يف أخر[، ]وطدم السؽت فقفؿا ، أخر

: ال وواين، أحوودها السووؽت : خؿسووة أوجووف فقفووا چ ۅ ۋچ : مسووللة-61

، البودل واإلدغوام: الرابوع .وهق مذه  أك ر العوراقققـ، الـؼؾ: ال الث ، طدمف

: قؾوت .التسوفقؾ بوقـ بوقـ: وهق جائز مـ صور  أك ورهؿ. والخوامس، واإلدغام

 ، إذ هق ٓ بود مـوف، ، استغـك بنصال  التسفقؾ طـ ذكر الؿد والؼصر فقف وكلكف

  بؾ هل مـ صر  الـشر، الشاصبقة مـ صر  وهذه الطر  لقس فقؽقن ستة أوجف

                                                 
اجتؿع لحؿزة طـد وقػف طؾك هذا الجزء مـ أية هؿزتان، كالهؿا وقعوت بعود سواكـ صوحق  مـػصوؾ  (4)

فؿوا. اكظور: الـوقيري، والـؼوؾ وترك ترسؿا، فقفا لحؿزة وصال: السؽت وتركف، أما وقػا فػقفا: السؽ

 ،إتحوووووووووا  فضوووووووووالء البشووووووووور. الووووووووودمقاصل، 235-4/232، شووووووووورح صقبوووووووووة الـشووووووووور

 86-87.

ج)إخرى(.( 2)

ما بقـ الؼقسقـ ساقط مـ ج.( 3)

 .مع ترك السؽت يف إولك. والحاصؾ أن الـؼؾ يف إخر يليت مع السؽت يف إول، ومع تركف العدين( 4)

 .تركف

ج)فقف(. (5)

يف كؾ مد مـػصؾ، كان حر  الؿد فقف القاو الساكـة الؿضؿقم ما قبؾفا، أو القاء الساكـة هذا الحؽؿ طام ( 6)

 الساكـة الؿؽسقر ما قبؾفا. فنذا وقػ حؿزة طؾك الؽؾؿة ال اكقة كان لف إوجف الخؿسة التل ذكرها. 

، شووورح صقبوووة الـشووور. الـوووقيري، 338و 4/334، الـشووور يف الؼوووراءات العشوووراكظووور: ابوووـ الجوووزري، 

. 485، التـقير فقؿا زاده الـشور طؾوك الحورز والتقسوقر لألئؿوة السوبعة البودور. الطقبل، 4/257-258

إتحووا  فضووالء /أ. الوودمقاصل، 48، الجووقاهر الغووقالل العظووام يف وقووػ حؿووزة وهشووامالسووؿاكقدي، 

.94و 87، البشر

.كؼراءة الجؿاطة العدين( 7)

واضحة.كؾؿة غقر  أي طؾؿاء العرا ، الؽقفة..... العدين( 8)

 .أي مصاح  لإلدغام، فالقاو بؿعـك: مع العدين( 9)

شورح صقبوة . الـوقيري، 4/377، الـشور يف الؼوراءات العشوروجوف ضوعقػ. اكظور: ابوـ الجوزري،  قوه (41)

.47، تحػة إكام يف الققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشام. الؼبقبايت، 4/28، الـشر

.4/377، شر يف الؼراءات العشرالـيؼصد ابـ الجزري. اكظر: ابـ الجزري، ( 44)

 )فقف( ساقطة مـ ج.( 42)

كؾؿة )أوجف( ساقطة مـ أ وب.(43)

أو ب)وهذه الطريؼة لقست(.( 44)
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وٓ يسوؽت طؾوك حور  ، الشاصبقة ٓ يخػوػ الؿبتودأة والطقبة. والؼارئ بطريؼ

 .[الؿد. ]فاطؾؿ ذلؽ

 الفؿووووووووووووزة  يف [32: ]إحؼووووووووووووا  چ گ گ گچ : مسووووووووووووللة-64

 كؿووووووووا  السووووووووتة أو، چ ۅ ۋچ  إولووووووووك الخؿسووووووووة الؿووووووووذكقرة يف

  چ ٻچ  موووع الخؿسوووة الؿشوووفقرة يف الؿتطرفوووة التووول تؼووودم ذكرهوووا يف بقـتوووف

  چ ۅ ۋچ  حالحقـ طؾك ققلـا يف أو، الجؿؾة خؿسة وطشريـ فتؽقن

                                                 
ج ) مـ صريؼ(.( 4)

 .أي ٓ يسفؾفا العدين( 2)

ما ذكره الشقيف مـ إوجف يف الفؿزة التل يف أول الؽؾؿة لؿ يص  طـد جؿفقر الؼراء طـ حؿزة.  العدين( 3)

ؿا ذكر ذلؽ ابوـ الجوزري اسوتطرادا يف موذه  حؿوزة: لبقوان موا يجوقز موـ إوجوف الشواذة حؿزة. وإك

وغقرها، وقد بقـ ذلؽ ابـ الجزري، وكّص طؾك الصحق ، وطؾك ما لؿ يص . وأما صاح  الشواصبقة 

.والتقسقر فؾؿ يتعرضا لؿ ؾ هذا وأشباهف. فاطؾؿ ذلؽ

 )فاطؾؿ( ساقطة مـ ج، وُكت  مؽاهنا )مسللة(.( 4)

)يف( ساقطة مـ ج.( 5)

. السؽت والـؼؾ، البدل مع اإلدغام، والتسوفقؾ........وهل التول لوؿ تصو  كؿوا ذكركواه سوابؼا العدين( 6)

كؾؿة غقر واضحة.

صو  يف الروايوة أربعووة أوجوف، أموا القجووف الخوامس وهوق: التسووفقؾ بوقـ بوقـ وجووف فضوعقػ. اكظور: ابووـ  (7)

تحػوة . الؼبقبوايت، 4/28، شورح صقبوة الـشور. الـوقيري، 4/377، الـشر يف الؼوراءات العشورالجزري، 

الجقاهر الغقالل العظام يف وقػ حؿوزة ، السؿاكقدي، 47إكام يف الققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشام، 

/ب.48، وهشام

الخؿسة لؾسؽت...وطدمف مع الخؿسة، فتؽقن الجؿؾوة سوبعة، وإذا تركـوا الؼصور موع التسوفقؾ  العدين( 8)

 .كاكت خؿسة

 ج )بقـت(.( 9)

ج )فقؽقن(.( 41)

گ گ چ  خؿسوة. الـؼوؾ يف چگچ  وتجوري يف، چگ گ گچ  السوؽت وطدموف يف العدين( 44)

وتجري ، چگ گ گچ  الخؿسة. وال الث: البدل مع اإلدغام يف چگچ  وتجري يف، چگ

 چگچ  الخؿسوووة التووول يف )السػفاء(أيضوووا. والتسوووفقؾ موووع الؿووود قبؾوووف، ويجوووري يف چگچ  يف

والتسفقؾ مع إوجوف الخؿسوة، فتؽوقن خؿسوة وطشوريـ، وٓ يصو  موـ جؿقوع ذلوؽ غقور الخؿسة، 

 .الخؿسة التل يف الفؿزة ال اكقة، كؿا يف السػفاء، وقد قدمـا ذكر ذلؽ يف الؿسللة إولك

 ج )وحالحقـ(.( 42)
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ولوؿ : يختار طؾك الـؼوؾ. قؾوت إٓ أن اإلدغام فقفؿا ، وهق ضاهر .ستة ]أوجف[

يف أكوف إذا قؾـوا بالتسوفقؾ موع ، چچچ  لوف يف مسوللة ولؿ يتعرض هـا لؿا تعرض

  وكذلؽ ٓ يؽقن الؼصر، الؿد يف إولك ووافؼ تسفقؾ ال اكقة أكف ٓ يؽقن إٓ مع الؿد

وٓ طؽسووف. ، وٓ يووليت موود إولووك حالووة التسووفقؾ مووع قصوور ال اكقووة، مووع الؼصوورإٓ

 .ره مـ أجؾ الرتكق إٓ أكف يؽ، ولق قرئ بف لجاز: وإمر يف ذلؽ قري . قؾُت 

الخؿسووة ، /أ[7فقفووا طشوورة أوجووف ]ج/ چۈ ۆچ : /أ[6]أ/ مسووللة-62

 .التسووفقؾ بؿوود وقصوور چ ڦچ  يف و، چ ۅ ۋچ  يف الؿووذكقرة

 /أ[6إيضواح ]ب/ چچچ يف مسوللة  واطؾؿ أكف تعرض هـا لؿا تعورض لوف

موود وقصوور مووع  چ ڦچ  كووان يف چۆچ  إذا قؾـووا بعوودم السووؽت طؾووك: ذلووؽ

 چ ڦچ  كوان أيضوا يف -القجوف الؿشوفقروهوق –قؾـوا بالسوؽت  وإذا، التسفقؾ

  چۆچ إلك چ ڦچ هؿزة  كؼؾ حركة: أي، وإذا قؾـا بالـؼؾ، كذلؽ وجفان

                                                 
ما بقـ الؼقسقـ زيادة مـ ب وج.( 4)

ج ُكت  )ظ( مؽان كؾؿة )ضاهر(.( 2)

ج)فقفا(.( 3)

)هـا لؿا تعرض( ساقطة مـ ج.( 4)

 ( ساقطة مـ ج.مع الؿد، وكذلؽ الؼصر ٓ يؽقن إٓيف ب )وكذلؽ الؼصر ٓ يؽقن(، وطبارة )( 5)

 .يشقر إلك تضعقػ مد الؿـػصؾ مع قصر الؿتصؾ ٕكف.......التغاير........... العدين( 6)

 .السؽت، وتركف، والـؼؾ، واإلدغام، والتسفقؾ العدين(7) 

القاو ساقطة مـ ج. (8)

ٓ يصو  غقور وجفوقـ، وهؿوا: چڦچ فتجري الخؿسة مع تسفقؾ هؿزة  العدين( 9) ، مع الؿد والؼصر فتؽوقن طشورة، و

 . چ ڳ گ گچتسفقؾ الفؿزة الؿتقسطة مع الؿد والؼصر قبؾفا كؿا ذكركا سابؼا يف 

 ج )يف التسفقؾ(.( 41)

ٕن الفؿزة متقسطة بعد ألػ.( 44)

 ـ ج.)لف( ساقطة م( 42)

 ج )أيضا مع ذلؽ(.( 43)

 ج زيادة )وجفان(.( 44)

 ج )وإن(. (45)

 ج)كؼؾ الحركة التل يف أول(.( 46)
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 فونذا قؾـوا بالبودل، الؿود والؼصور موع التسوفقؾ : وهؿا چ ڦچ  كان أيضا وجفان يف

فقؽقن ، فقفا چۆچ دغؿ ياءتو، اياء چ ڦچ هؿزة  أن يبدل: ومعـك البدل، واإلدغام

أن الجؿؾة حؿاكقة  فبان لؽ- چ ڦچ فقؽقن أيضا مع هذا الؿد والؼصر مع التسفقؾ يف

الؿبتدأة كان مد وقصر. ففؾ تؼوقل الؿود  چ ڦچ  قؾـا بتسفقؾ هؿزة فنذا، حؿاكقة أوجف

ٓ يؽقن الؿد إٓ  : تؼقل أو، چڦچ وحده مع الؿد والؼصر يف الفؿزة الؿتقسطة يف

 وٓ يؽقن الؼصر إٓ مع الؼصر؟ ، إٓ مع الؿد: ٕهنؿا سقاء

والؼصور موع الؼصور ، يؽوقن الؿود موع الؿود: قال شقخـا شؿس الديـ الجزري 

وها أكا قد أوضحتف لؽ غاية اإليضواح. وهلل الحؿود.  .فالجؿؾة إًذا طشرة .فؼط

وإكؿوا كرهوقا ذلوؽ ، جواز ر وجفاوقد قدمت أكف لق ققؾ فقفا ويف كحقها باحـل طش

 .ٕجؾ الرتكق 

 التحؼقؼ بال سؽت. : أحدها : فقفا أربعة أوجف چک  کچ : مسللة-63

                                                 
 .وهؿا الؿد والؼصر قبؾ الفؿزة الؿسفؾة الؿتقسطة العدين( 4)

يف ب )بالرتك(. وهق تصحقػ.( 2)

ج )تبدل(.( 3)

 -چ ۈ چ ةوالصقاب ما أحبتف مـ ب و ج: ٕن التسفقؾ يف كؾؿ چ ۆ ۈچ يف أ ( 4)

( ج)فبقان ذلؽ(.5)

 ( ج)وإذا(.6)

( ج )و مؽان أو(.7)

.صاح  الـشر ( العدين8)

.4/377، الـشر يف الؼراءات العشرابـ الجزري،  (9)

( يف ج ) فالجؿؾة احـك طشر(. ووجف التسفقؾ يف الفؿزة إولك ضعقػ. فقتحصؾ أن فقفوا حؿاكقوة أوجوف 41)

الحوة أوجوف: التحؼقوؼ يف إولوك موع الؿود، وتسوفقؾ ال اكقوة موع الؿود مـ صريؼ الطقبة، أما الشواصبقة ف 

، شوورح صقبووة الـشوورالـووقيري،  .4/377، الـشوور يف الؼووراءات العشووروالؼصوور. اكظوور: ابووـ الجووزري، 

الجوقاهر ، والسوؿاكقدي، 61وهشوام، تحػة إكوام يف الققوػ طؾوك الفؿوز لحؿوزة الؼبقبايت،  .4/288

.477إتحا  فضالء البشر، /ب، الدمقاصل، 48، وهشام الغقالل العظام يف وقػ حؿزة

 ( )وجفا( ساقطة مـ ب و ج.44)

 .وهق مد الؿـػصؾ مع قصر الؿتصؾ كؿا بقـاه سابؼا العدين (42)

( وهذا الحؽؿ طام يف كؾ مد مـػصوؾ، يؽوقن حور  الؿود فقوف إلوػ السواكـة الؿػتوقح موا قبؾفوا. فػقوف 43)

الـشور يف الؼوراءات العشور، إوجف إربعوة. اكظور: ابوـ الجوزري،  لحؿزة إذا وقػ طؾك الؽؾؿة ال اكقة

.468، إتحا  فضالء البشرالدمقاصل،  .258-4/257، شرح صقبة الـشرالـقيري،  .4/334
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 .مع الؼصرالتسفقؾ: التسفقؾ مع الؿد. الرابع: مع السؽت. ال الث: وال اين

 .الؼصر

والـؼووووؾ يف ، السووووؽت فقفؿووووا : [74: ]الؽفووووػ چ ۇئ وئچ : مسووووللة-64

 ،/ب[ فقفؿا7وطدم السؽت]ج/، والسؽت يف إول وطدمف يف ال اين ،أخر

 .الجؿؾة خؿسة .والـؼؾ يف أخر ،فقفؿا

السووووووووؽت  : [24: ]إحؼووووووووا  چ پ پ پ ٻچ : مسووووووووللة-65

وطوووودم السووووؽت يف إول والسووووؽت يف  ، والـؼووووؾ يف أخوووور ،فقفؿووووا

 .لجؿؾة أربعةا .والـؼؾ يف ال اين أيضا ،ال اين

                                                 
 ( )التسفقؾ( ساقطة مـ ب.4)

الصووحق  أكووف لووقس يف الفؿووزة الؿبتوودأة شوولء، وٓ يصوو  طـووف إٓ كؼووراءة بوواقل الؼووراء، وهووق  ( العوودين2)

أ.هو. وهق التحؼقؼ مـ صريؼ الشاصبقة، أما الطقبوة فػقفوا التسوفقؾ بقـفوا وبوقـ الوقاو موع الؿود تحؼقؼال

والؼصر، والسؽت مع التحؼقؼ.

وفقفوا السوؽت وتركوف لحؿوزة وصوال، والفؿوزة ال اكقوة  چوئ چ  ( اجتؿعت هؿزتان: الفؿوزة إولوك يف3)

والـؼؾ وتركفؿا. اكظور: الـوقيري،  تلسؽوقعت بعد ساكـ صحق  مـػصؾ رسؿا، فقفا لحؿزة وقػا: ا

.87-86، إتحا  فضالء البشر. الدمقاصل. 235-4/232، شرح صقبة الـشر م

.وإول مسؽقت طؾقف، فتؽقن وجفان العدين( 4)

.طؾك القاء، وطؾك التـقيـ العدين( 5)

ج )فقفا(.( 6)

.مع طدم السؽت يف إول العدين( 7)

(.والـؼؾ يف أخر، فقفؿا السؽت يف إول وطدمف يف ال اين، وطدم السؽتويف ج كررت طبارة )( 8)

 .كؾفا صحقحة ملخقذ هبا العدين( 9)

اجتؿعت هؿزتان: الفؿزة إولك وقعت بعد ساكـ صحق  مـػصؾ رسوؿا، فقفوا لحؿوزة وصوال: فقفوا ( 41)

ظا، وهق )ال( التعريوػ، لحؿزة وصال: السؽت وتركف. والفؿزة ال اكقة متقسطة بزائد اتصؾ رسؿا ولػ

. الودمقاصل، 235-4/232، شورح صقبوة الـشورفػقفا لحؿزة وقػا: الـؼؾ والسوؽت. اكظور: الـوقيري، 

.468، 87-86، إتحا  فضالء البشر

ج )فقفا(.( 44)

 .هذا وجفالعدين( 42)

 .حال كقن إول مسؽقت طؾقفالعدين( 43)

(.ؽت يف إول والسؽت يف ال اينوطدم الس، والـؼؾ يف أخريف ج كررت طبارة )( 44)

 .هذا ال الثالعدين( 45)

 .حال كقن إول غقر مسؽقت طؾقف العدين( 46)

.وهل صحقحة العدين( 47)
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إربعوووة : [ يف الفؿوووزة إولوووك47: ]البؼووورة چپ پ چ: مسوووللة-66

فتصووقر  .]الؿوود والؼصوور مووع التسووفقؾ: ويف ال اكقووة، چ ک کچ  يف الؿووذكقرة

 ،وترك الرتكق ، والؼصر مع الؼصر حالة التسفقؾ، لتصحق  الؿد مع الؿد ،ستة

 .وإٓ كان الؼقاس حؿاكقة ،الرتكق 

إوجووووف  : [ يف الفؿووووزة إولووووك21: ]البؼوووورة چ ڌ ڌچ : ةمسوووولل-67

 وهوول ، لػظقووة طـووده حالحووة [: ويف ال اكقووة، چ ک کچ  الؿووذكقرة يف

إصالقف وإصال  غقره أن وقد قدمت أن مؼتضكالطقل والتقسط والؼصر.

                                                 
لةأ و ب )ا( 4) (.ٕوَّ

يعـل أن يف الفؿزة إولك وجفقـ: التحؼقؼ والتسفقؾ، فنن حؼؼفا جاز لف قبؾفا السؽت وتركوف،  العدين( 2)

لف قبؾفا الؿد والؼصر. هذه أربعة. وٓ يصو  سوقى تسوفقؾ الفؿوزة ال اكقوة موع وتركف، وإن سفؾفا جاز 

.الؿد والؼصر قبؾفا

، الـشور يف الؼوراءات العشور. ابوـ الجوزري، 2/686، كـز الؿعاين يف شرح حرز إمايناكظر: الجعربي،  (3)

 إتحووووووووا  فضووووووووالء . الوووووووودمقاصل، 4/248، شوووووووورح صقبووووووووة الـشوووووووور. الـووووووووقيري، 4/335

.97، البشر

وهل: التحؼقؼ بال سؽت، حؿ مع السؽت، حؿ التسفقؾ يف إولك وال اكقة مع الؿد، حؿ مع الؼصر العدين ( 4)

.الؼصر )إولك مسفؾة بحالفا، وال اكقة بحالفا أيضا(

.مد الؿـػصؾ وقصر الؿتصؾالعدين ( 5)

ام يف الققوػ طؾوك الفؿوز تحػوة إكو. الؼبقبوايت، 4/377، الـشر يف الؼوراءات العشوراكظر: ابـ الجزري، ( 6)

.51، لحؿزة وهشام

يف الؿخطقصات ال الث )إولة(، ولعؾ إكس  ما أحبتف.( 7)

 التل تؼدم الؽالم طؾقفا.( 8)

ما بقـ الؼقسقـ ساقط مـ ج.( 9)

أي طـد ابـ الجزري.( 41)

قصور موع  چڌچ تقسط مع البدل واإلسؼاط،  چڌچ مد بالبدل واإلسؼاط،  چڌچ  العدين( 44)

 .بدل واإلسؼاط. وٓ يص  غقر هذه ال الحة التل يف الفؿزة ال اكقةال

ج )وهق(.( 42)

تحػوة إكوام يف الققوػ طؾوك الطقل والتقسط والؼصر يؽوقن موع إبودال الفؿوزة ألػوا. اكظور: الؼبقبوايت، ( 43)

.54، الفؿز لحؿزة وهشام

ج )أكف يؼتضل(. (44)

ب )أن( ساقطة.( 45)
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/ب[ 6]ب/ طشور /ب[ حالحة تصقر الجؿؾة احـوك6فعؾك ققلف ]أ/ .يؽقن أربعة

 ./ب[ وطؾك مؼتضك اإلصال  تؽقن ستة طشر وجفا6]ب/

مووا ذكركووا يف  : [ يف الفؿووزة إولووك55: ]إحووزاب چ ٺ ڀچ : مسووللة-68

يطؾوو   وجووف مووـ إربعووة فؽووؾ، طؾووك ققلووف خؿسووة: ويف ال اكقووة، چ ک کچ

الرتكقووو   لؽوووـ يسوووؼط مـفوووا وجفوووا، فتصوووقر الجؿؾوووة طشوووريـ وجفوووا، خؿسوووة

ويوليت يف هوذه الؿسوللة البحوث الوذي  .فتصقر حؿاكقة طشر وجفا،تصادموال

  .ذكركاه قبؾفا

 وإصالقف؟، غقره وما مؼتضك إصال ، ققلف يف الؿتطرفة بق ـ لل: فنن قؾت

                                                 
 .ٕن صقلف بللػقـ، وتقسطف بللػ وكصػ، والؼصر متػؼ طؾقف أكف بؼدر ألػ مؼتضك مد هشام، العدين (4)

.بؿؼتضك وجقه الفؿزة إولك العدين( 2)

فقؽقن الذي يـػرد بف حؿزة مـ الصحق  وغقره احـا طشر وجفا، وأربعة لفشام: ٕن ٓ تقافؼ إٓ  العدين( 3)

حالحوة أوجوف: التحؼقوؼ موع الؿود، موع حالحوة أ.هو. لقس لحؿزة موـ صريوؼ الشواصبقة إٓ إٓ يف الؿتطرفة

تحػوة إكوام يف الققوػ أوجف يف الؿتطرفة. وأما مـ صريؼ الطقبة فػقفا احـا طشر وجفا. اكظر: الؼبقبايت، 

 .23، البدور الزاهرة يف الؼراءات العشر الؿتقاترة. الؼاضل، 54طؾك الفؿز لحؿزة وهشام، 

لة(.( 4)  أ و ب )إوَّ

.إٓ أن هذه مؽسقرة رومفا بالؽسرچ ۓچ ل الؿذكقرة يف وه العدين: ( 5)

 ج )وكؾ(.( 6)

. 4/334، الـشر يف الؼراءات العشور. الصحق  ما ذكره الؿملػ. اكظر: ابـ الجزري، الؿردودةالعدين( 7)

 .468، إتحا  فضالء البشر. الدمقاصل، 4/257، شرح صقبة الـشر. الـقيري، 4/334

 مـ ج.)لؽـ يسؼط مـفا وجفا( ساقط ( 8)

.مد الؿـػصؾ وقصر الؿتصؾ ، تراد العدين( 9)

وهؿا: تسفقؾ الفؿزة إولك مع الؿد، طؾقف يف الفؿزة ال اكقة تسفقؾ بوروم موع الؼصور. والقجوف ال واين: ( 41)

تسفقؾ الفؿزة إولك مع الؼصر، طؾقف يف الفؿزة ال اكقة تسفقؾ بروم مع الؿد.

. اكظور: ابوـ الخؿسوة التول يف الفؿوزة إخقورة كؿوا يف السوػفاء وٓ يصو  موـ جؿقعفوا سوقى العدين( 44)

. الوودمقاصل، 4/257، شوورح صقبووة الـشوور. الـووقيري، 4/334الـشوور يف الؼووراءات العشوور، الجووزري، 

.468، إتحا  فضالء البشر

.آختال  يف مؼدار الطر  بقـ هشام وحؿزة كؿا تؼدم ذكره العدين( 42)

 )لل( ساقطة مـ ب. (43)

 ب )وما يؼتضل(، وج )وما مؼتضك إصالقف( بنسؼاط )إصال  غقره(. (44)
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خؿسوة  فقفوا چ ٻچ  اطؾؿ أكف كّص يف مقاضع ك قرة أن الؿتطرفوة كوو: قؾت

وأموا مؼتضوك موا  والروم بوقجفقـ.، والؼصر، لتقسطوا، الطقل: وهل، أوجف لػظا

مووـ بوواب  مووع اجتؿوواع إلػووقـ أن يؽووقن: أهنووؿ يؼقلووقن، ذكووره هووق وغقووره فقفووا

والؼصور، وكصوػ والتقسوط بوللػقـ، ألػوات فقؽوقن الؿود حوالث ،العارض

  /أ[8هذه حالحة مع اجتؿاع إلػقـ.]ج/، بللػقـ

الووروم  وموع التسووفقؾ مووع ، وهووق بووللػ، ـوا قصوورأتووك ل: فونذا قؾـووا بالحووذ  

 .وكحقه ستة أوجف چ ٻچ  يف لػظفبان لؽ أن ، وجفان

وكذلؽ ما ، بللػقـ وكصػ أو بللػقـ أهق: ما أراد الشقيف بالتقسط: فنن قؾت 

 أو قصر الحذ ؟ ، اجتؿاع إلػقـ أهق قصر: أراد بالؼصر

وأموا التقسوط ففوق  .قوف أكوف أراد قصور الحوذ [أما الؼصر فإقرب ف: ]قؾت 

وهوق التقسوط  ، طؾقـوا موا كوصَّ طؾقوف أبوق شوامة بؼل، فنن أراد بف ألػقـ، مشؽؾ

                                                 
 ب )فقف(.( 4)

 .يعـل الؿد والؼصر العدين( 2)

 ج )تؽقن(.( 3)

.يعـل سؼقط الفؿز يف الققػالعدين( 4)

 ج )ب الث(.( 5)

 )ج )بإلػقـ(. (6)

ب بزيادة )والروم(.( 7)

 .فقؽقن أربعة يف حال البدل، ؾ الفؿزوالؼصر إول بللػقـ، اطتدادا بلص العدين( 8)

 ج )ومع(.( 9)

يف ب )بؽ أن(، ويف ج ساقطة.( 41)

 .خؿسة لػظقة، ستة معـقية، السادس وهق: الؼصر بللػ واحدة، صقرها معـقية العدين( 44)

ج ) هق(.( 42)

)قصر( ساقطة مـ ب.( 43)

.ية، وألػ مبدلة: ٕن فقف ألػا، ألػ مد چڇ چ وچ  ۓچ  و چۓ چ  يف العدين( 44)

 ما بقـ الؼقسقـ ساقطة مـ ب.( 45)

ب )هل( مؽان )بؼل(.( 46)

س ( 47) هق طبد الرحؿـ بـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ الؿؼدسل الشافعل، أبق الؼاسؿ، الؿعرو  بلبل شامة، درَّ

 وأفتك، وبرع يف العربقة، وولل مشقخة اإلقراء برتبوة الؿؾوؽ إشور ، لوف مملػوات ك قورة، مـفوا: إبوراز

معرفة الؼراء الؽبار طؾك الطبؼات وإطصوار، هو(. اكظر: الذهبل، 665الؿعاين، والقجقز. تقيف سـة: )

.4/365، غاية الـفاية يف صبؼات الؼراء، ابـ الجزري، 2/537
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وٓ ، ذلوؽ قريو  بللػقـ وكصػ. واهلل أطؾؿ بالصقاب. واطؾوؿ أن إمور يف جؿقوع

 .خؾؾ إن شاء اهلل تعالك يحصؾ مـف

 [ ٓ يخؾووووق إمووووا أن تؼوووورأ يف5: ام]إكعوووو چ گ گ گچ : مسووووللة-69

 أو الرسؿ.، الؿتطرفة بالؼقاس

  أو الرسؿ .فنن قرئ بالؼقاس كان فقفا خؿسة طؾك ما قرركاه مـ ققلف 

 يف وقوود تؼوودم ذلووؽ .مووـ بوواب العووارضكووان سووبعة واوا وهووق إبوودالفا 

طشور  وهذه آحـا ،طشر [. فجؿؾة ما يف الؿتطرفة احـل94: ]إكعام چحبچ

  .طدمفوتجئ مع، تجلء مع السؽت

                                                 
)جؿقع( ساقطة مـ ج.( 4)

 ج )بف(.( 2)

ـ الجزري بعود أن وضو  مراتو  الؿود، وموذاه  أهو (3) ـ ب. قال اب واطؾوؿ أن هوذا ؾ إداء فقفوا: )تعالك( ساقطة م

ٓ تحؼقوؼ وراءه، بوؾ يرجوع إلووك أن يؽوقن لػظقا...وهوذا مؿوا تحؽؿووف  خوتال  يف تؼودير الؿراتو  بإلػووات،  ٓا

ختقار ف ٓا شر يف الؼراءات العشرأ.هو. الؿشاففة، وتقضحف الحؽاية، وبـق .256-4/255: اـل

ج )إذا( مؽان )يف(.( 4)

د مع اإلبدال، والروم بالتسفقؾ مع الؿد والؼصر.الؼصر والتقسط والؿ كوه (5)

 ج )أو الؿرسقم(.( 6)

 )إبدالفا( ساقطة مـ ب.( 7)

أي الققػ بقاو ساكـة إتباطا لؾرسؿ.( 8)

إبدالفا واوا ساكـة مع الؿد والتقسط والؼصر، وإشؿام القاو الساكـة مع ال الحة، وروم القاو موع العدين( 9)

قذ هبا، والخؿسة الؿتؼدمة كؿا يف السػفاء يؽقن احـل طشور، وتجوري مع الؼصر فؼط. ففذه سبعة. ملخ

تحػوة . اكظور: الؼبقبوايت، هذه اإلحـك طشر مع السوؽت وتركوف فتؽوقن أربعوة وطشوريـ. كؾفوا صوحقحة

.441، إكام يف الققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشام

.أي الؿد العارض، يف سؽقن القاو بعد إبدالفا مـ الفؿزة  العدين( 41)

 )ذلؽ( ساقطة مـ ب.( 44)

ب )احـا(.( 42)

يف ب )آحـك (.( 43)

)وتجلء مع( ساقطة مـ ج.( 44)

وا طشور ( 45) ٓ اـح اكػرد حؿزة بالسؽت طؾك مقؿ الجؿع، فقتحصؾ أن لف أربعة وطشورون وجفوا. أموا هشوام فؾوقس لوف إ

ـ الجزري،  شر يف الؼراءات العشروجفا، وهل التل يف الؿتطرفة فؼط. اكظر: اب ٕكام . الؼبقبايت، 4/378، اـل تحػة ا

261، إتحا  فضالء البشر. الدمقاصل، 441يف الققػ طؾك الفؿز لحؿزة وهشام، 
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وٓ يجقز الـؼؾ إلك مقؿ الجؿع كؿا قرره الشقيف  .فالجؿؾة أربعة وطشرون وجفا

  واض . ففق وإن أخذكا بالـؼؾ .الشقيف يف غقر مقضع

 حالحوووووووووووووة فقفوووووووووووووا [5: ]الحوووووووووووووج چھ  ھچ : مسوووووووووووووللة-71

 .والتسفقؾ بقـ الفؿزة والقاء، والبدل واوا ، وهل التحؼقؼ: أوجف

 [ حالحوووة أوجوووف468: ]إطووورا  چں ں ڱچ : /أ[7]ب/ مسوووللة-74

 .والتسفقؾ بقـ الفؿزة والقاو ، والبدل ياًءا محضة، التحؼقؼ :أيضا

                                                 
)وجفا( ساقطة مـ ب وج.( 4)

 .كؾفا صحقحةالعدين( 2)

لؿ يجز الـؼؾ: ٕن مقؿ الجؿع أصؾ حركتفا الضؿ، فؾق حركت بالـؼوؾ لتغقورت طوـ حركتفوا إصوؾقة. ( 3)

.4/289، شرح صقبة الـشر. الـقيري، 4/342، الـشر يف الؼراءات العشرزري، اكظر: ابـ الج

.يف مقؿ الجؿع العدين( 4)

ج )فقاض (.( 5)

 .الؿراد الققػ طؾك لػظ )إلك( العدين( 6)

 ج )فقف(.( 7)

ـ كؾؿتقـ، إولك مـفؿا مضؿقمة يف هناية الؽؾؿة إولك، وال اكقوة8) ـ م مؽسوقرة يف بدايوة  ( والحؽؿ طام يف كؾ هؿزتق

شور يف  ـ الجوزري، اـل الؽؾؿة ال اكقة، فنذا وقػ حؿزة طؾك الؽؾؿة ال اكقة فػقفا إوجف ال الحة الؿوذكقرة. اكظور: ابو

شور،  .4/378الؼراءات العشر،  قيري، شرح صقبوة اـل ٕكوام يف الققوػ طؾوك الفؿوز  .4/288اـل الؼبقبوايت، تحػوة ا

 .494الء البشر، ، الدمقاصل، إتحا  فض74لحؿزة وهشام، 

)كشاُء إلك(.( 9)

 .)كشاُء ولك( كؼراءة قالقنالعدين( 41)

.وٓ يص  لحؿزة مـ ال الحة غقر إول، وهق التحؼقؼ ، كؼراءة قالقن يف القجف ال اينالعدين ( 44)

)أوجف( ساقطة مـ ب.( 42)

نذا وقػ حؿزة كان لف إوجوف ( وهذا الحؽؿ طام يف كؾ هؿزة مضؿقمة يف بداية الؽؾؿة، وقبؾفا كسر، ف43)

 .4/288، شرح صقبة الـشرالـقيري،  .4/378، الـشر يف الؼراءات العشرال الحة. اكظر: ابـ الجزري، 

ج )والبدل واوا(.( 44)

ٓ ما ص  لؾؼراء العدين( 45) ٓ يص  فقفا إ ٓ يص  مـفا شلء، وقراءتف فقفا كؼراءة سائر الؼراء، و  .كؾ هذه ضعقػة 
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  ؼ يفالتحؼوووووو : فقووووووف سووووووتة أوجووووووف  چ ۆ ۇۇ ڭچ : مسووووووللة-72

 والتسوووووفقؾ يف  ، سوووووفقؾ يف ال اكقوووووة بؿووووود وقصووووور/أ[ موووووع الت7]أ/ إولوووووك

والبدل ياء يف إولوك موع  ، وكذلؽ مع الؿد والؼصر، بقـ الفؿزة والقاوإولك

 ./ب[. واهلل أطؾؿ8]ج/مع الؿد والؼصرأيضا

فؼود بالغوت يف  ، طؾقفا ما وقوع موـ كظقرهوا ففذه مسائؾ حؿزة وهشام قس

وكعوؿ الؿوقلك وكعوؿ  ، واهلل حسوبل وكعوؿ القكقوؾ ، ؽراجقا حوقاب ذلو، تبققـفا

 وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل العؾل العظقؿ. ، الـصقر

                                                 
 يف إرض إكؿا(.يف ج )( 4)

[، 27يف مقضووعقـ: إول يف سووقرة البؼوورة آيووة ]چ  ۆ ۇۇ ڭچ وقووع ققلووف تعووالك: يف ج بزيووادة ) أيضووا(. و( 2)

متحركوة چ ۆچ [. وهول كالؿسوللة الؿتؼدموة، إٓ أن الفؿوزة ال اكقوة يف 25وال اين يف سوقرة الرطود آيوة ]

. 4/335ري، الـشر يف الؼوراءات العشور، متقسطة بعد ألػ، فقفا التسفقؾ بؿد وقصر. اكظر: ابـ الجز

 .97. الدمقاصل، إتحا  فضالء البشر، 4/248شرح صقبة الـشر، الـقيري، 

.هؿزة )ُأولل(العدين( 3)

 .وهؿا صحقحان العدين( 4)

.وهق غقر صحق ، ال اكقة مسفؾة بحالفا العدين( 5)

.أي قبؾ ال اكقة الؿسفؾة العدين( 6)

يص  سقى القجفقـ إولوقـ، وهؿوا: تحؼقوؼ إولوك حوال الؿود والؼصور موع التسوفقؾ يف  وٓ العدين( 7)

-إذا وقوووػ حؿوووزة طؾوووك )متؽئوووقـ . وُكتووو  يف جاكووو  الؿخطوووقط هوووذا التعؾقوووؼ لؾعووودينال اكقوووة

وخاصئقـ( فػل هذا وموا أشوبفف وجفوان: تسوفقؾ الفؿوزة بوقـ بوقـ، أي بوقـ -وخاسئقـ-والؿستفزئقـ

ؼقاس، وحذ  الفؿوزة مقافؼوة لؾرسوؿ، فتؼوقل: )متؽوقـ والؿسوتفزيـ وخاسوقـ الفؿزة والقاء، طؾك ال

.وخاصقـ( وما أشبف ذلؽ. أماله سقدكا طػقػ الديـ طبد اهلل العدين. طافاه اهلل تعالك

 )واهلل أطؾؿ( ساقطة مـ ب.( 8)

ج )وقس(.( 9)

 ج )كظائرها(.( 41)

ب و ج )اهلل تعالك( بدٓ مـ )ذلؽ(.( 44)

 . واكتفت الؿخطقصة ب.طؾك سقدكا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ وصؾك اهلل بعد ذلؽيف ب ُكت   (42)

والحؿود هلل رب العوالؿقـ، وصووؾك اهلل تعوالك طؾوك سوقدكا محؿود، وطؾوك آلووف  ويف ج ُكتو  بعود ذلوؽ

واكتفت الؿخطقصة ج. وصحبف أجؿعقـ، آمقـ
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.تؿت وبالخقر طؿت والحؿد هلل رب العالؿقـ

 

*               *               * 

                                                 
كووان تؿووام الؿووذاكرة يف هووذه الـسووخة الحؿوود هلل رب العووالؿقـ. ُكتوو  يف آخوور ورقووة يف الؿخطووقط )أ(: ( 4)

الؿباركة، وما فقفا مـ التعؾقؼوات طؾوك سوقدكا الػؼقوف الصوال  الػاضوؾ طػقوػ الوديـ طبود اهلل بوـ طبود 

، يوووقم -البووواقل العووودين الؿؼووورئ، بؼقوووة الؿجتفوووديـ بالوووديار القؿـقوووة، حػظوووف اهلل تعوووالك وحؿووواه

بخقور. وصوؾك اهلل طؾوك سوقدكا محؿود إحد.......صػر طام حالث وستقـ وألػ. ختؿت وما بعودها 

وآلف وسؾؿ. كاتبف: الػؼقر إلك كرم اهلل سبحاكف، طؾل صال  الؿؽل، وفؼوف اهلل تعوالك ولطوػ بوف. آموقـ. 

 .وصؾك اهلل طؾك سقدكا محؿد وآلف وصحبف، وسؾؿ
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 الخاتمة

ؿ ومـ خالل ما تؿ طرضف أذكر أهو، الحؿد هلل الذي أطان طؾك إتؿام هذا البحث

 الـتائج والتقصقات التل تقصؾت إلقفا مـ خالل البحث.

مؿوا دفوع الؽ قور موـ العؾؿواء إلوك ، تشع  مسائؾ الفؿز يف باب حؿزة وهشوام-

 الؽتابة فقف.

اكتؼك اإلمام طػقػ الوديـ ط ؿوان الـاشوري مسوائؾ كتابوف موـ كتواب الـشور يف - 

 صريؼ الطقبة. ، الؼراءات العشر ٓبـ الجزري

مؼتصورا طؾوك ، لؽ قر مـ مسوائؾ بواب حؿوزة وهشوام يف الفؿوزتطر  الؿملػ -

مسوتقفقا ذكور الؿوذهبقـ الرسوؿل والؼقاسول وأوجوف العوارض يف ، إوجف الصحقحة

 مؿا يعد مقزة لفذا الؽتاب.، الؿسللة القاحدة

دقة الؿملػ وضبطف حقث اطتؿود يف تصوحق  إوجوف طؾوك موا أجوازه لوف ابوـ -

مؿووا يوودل طؾووك مؽاكتووف ، يـ أحؿوود إشووعريومشوواففة شووقخف شووفاب الوود، الجووزري

 العؾؿقة.

وإحووراء ، خدمووة لؽتواب اهلل تعووالك، ضورورة آهتؿووام بالؿخطقصوات الصووغقرة-

ففل حروة مؽـقكة: ٕن ك قرا مـفا يؽوقن يف مسوائؾ مفؿوة ودققؼوة ، لؾؿؽتبة اإلسالمقة

 يحتاجفا صال  العؾؿ. 

وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك ، العؿؾهذا وأسلل اهلل سبحاكف وتعالك السداد يف الؼقل و 

 كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف.

 

*               *               * 
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 المصادر والمراجع

، مؽتبة الؿ ـوك، الؾباب يف هتذي  إكساب، هو(631طؾل بـ محؿد)، ابـ إحقر -

 ب.ت.، بغداد

 :إطوداد، لسوان العورب الؿحوقط، هوو(744جؿال الوديـ بوـ مـظوقر)، إكصاري-

 ب.ت.، بقروت، دار لسان العرب، يقسػ خقاط

إيضواح الؽـووقن يف الووذيؾ طؾووك كشووػ ، هووو(4339إسووؿاطقؾ بووـ محؿوود)، باشوا -

 ب.ت.، بقروت، دار إحقاء الرتاث العربل، الظـقن

هديوة العوارفقـ ٕسوؿاء الؿوملػقـ وآحوار ، هوو(4339إسؿاطقؾ بـ محؿود)، باشا-

 ب.ت.، وتبقر، دار إحقاء الرتاث العربل، الؿصـػقـ

، صبؼووات صووؾحاء الووقؿـ، (وهوو914طبوود القهوواب بووـ طبوود الوورحؿـ )، الربيفوول-

 ب.ت.، صـعاء، مؽتبة آرشاد، طبد اهلل الحبشل: تحؼقؼ

، الروضوة يف الؼوراءات اإلحودى طشورة، هوو(438الحسـ بـ محؿد )، البغدادي-

عوة رسوالة دكتوقراة مؼدموة لؽؾقوة أصوقل الوديـ بجام، كبقؾ آل إسؿاطقؾ: تحؼقؼ

 هو.4445، اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة

طـوك ، غايوة الـفايوة يف صبؼوات الؼوراء، هوو(833محؿد بـ محؿد )، ابـ الجزري-

هو4412، الطبعة ال ال ة، بقروت، دار الؽت  العؾؿقة، برجسرتاسر: بـشره

: تحؼقوؼ، الـشور يف الؼوراءات العشور، هوو(833محؿد بـ محؿود )، ابـ الجزري-

 ب.ت.، بقروت، دار الؽتاب العؾؿل، عطؾل الضبا

كـوز الؿعواين يف شورح حورز إمواين ووجوف ، هو(732إبراهقؿ بـ طؿر)، الجعربي-

الطبعة ، مصر، مؽتبة أوٓد الشقيف لؾرتاث، فرغؾل سقد طرباوي: تحؼقؼ، التفاين

 م.2144، إولك

كشوػ الظـوقن طوـ أسوامل الؽتو  ، هو(4167مصطػك طبد اهلل)، حاجل خؾقػة-

 ب.ت.، بقروت، دار إحقاء الرتاث العربل، الػـقنو

طـول ، التقسوقر يف الؼوراءات السوبع، هوو(444أبق طؿرو ط ؿان بـ سوعقد )، الداين-

 هو.4414، الطبعة ال اكقة، دار الؽتاب العربل، بقروت، أوتقيرتزل: بتصحقحف
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الؿؼـووع يف معرفووة مرسووقم مصوواحػ أهووؾ ، هووو(444ط ؿووان بووـ سووعقد )، الووداين-

 هو.4443، الطبعة إولك، دار التدمرية، كقرة الحؿقد: تحؼقؼ، مصارإ

طبود : تحؼقؼ، جامع البقان يف الؼراءات السبع، هو(444ط ؿان بـ سعقد )، الداين-

 هو.4427، الؼاهرة، دار الحديث، الرحقؿ الطرهقين ويحقك مراد

اءات إتحوا  فضوالء البشور يف الؼور، هوو(4447شفاب الديـ أحؿود)، الدمقاصل-

 هو.4449، الطبعة إولك–بقروت ، دار صادر، إربع طشر

، مختصر العبارات لؿعجؿ مصطؾحات الؼوراءات، إبراهقؿ بـ سعقد، الدوسري-

 هو.4429، الطبعة إولك، الرياض، دار الحضارة

معرفووة الؼووراء الؽبووار طؾووك الطبؼووات ، هووو(748محؿوود بووـ أحؿوود)، الووذهبل-

، بقووروت، ممسسووة الرسووالة، موط وزمقؾقووفشووعق  إركوو: تحؼقووؼ، وإطصووار

 هو.4414

، دار العؾووؿ لؾؿاليووقـ، إطووالم، هووو(4396خقوور الووديـ بووـ محؿووقد )، الزركؾوول-

 م.2112، الطبعة الخامسة طشر، بقروت

الؿووبفج ا الؼووراءات ال ؿووان وقووراءة إطؿووش وابووـ ، هووو(544سووبط الخقوواط)-

رسوالة دكتوقراه ، السورب طبود العزيوز: تحؼقوؼ، محقصـ واختقار خؾػ والقزيدي

 هو.4414، مؼدمة لؽؾقة أصقل الديـ بجامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة

: تحؼقوؼ، فوت  القصوقد يف شورح الؼصوقد، هوو(912طؾل بـ محؿود )، السخاوي-

 هو. 4425، الطبعة إولك، صـطا، دار الصحابة لؾرتاث، محؿد شر 

دار ، مع يف أطقان الؼرن التاسوعالضقء الال، هو(912طؾل بـ محؿد )، السخاوي-

 هو.4442، الطبعة إولك، الجقؾ بقروت

كصور : تحؼقوؼ، القسقؾة إلك كشػ العؼقؾة، هو(912طؾل بـ محؿد )، السخاوي-

 هو.4427، الطبعة إولك، مصر، دار الصحابة لؾرتاث بطـطا، سعقد

حؿوزة  الجقاهر الغقالل العظام يف وقوػ، هو(4499محؿد الؿـقر )، السؿاكقدي-
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، مصور، مخطقصة مـ مخطقصات مققوع مخطقصوات إزهور الشوريػ، وهشام

 .315916: رقؿ الـسخة

طبوود : حؼووؼ كصقصووف، إكسوواب، هووو(562طبوود الؽووريؿ بووـ محؿوود)، السووؿعاين-

 هو.4411، الطبعة ال اكقة، مؽتبة ابـ تقؿقة الؼاهرة، الرحؿـ الؿعؾؿل

: تحؼقوؼ، يف شورح الؼصوقدالعؼود الـضوقد ، هو(756أحؿد بـ يقسػ )، السؿقـ-

 هو.4422، جده، دار كقر الؿؽتبات، أيؿـ سقيد

إبراز الؿعاين مـ حورز إمواين يف ، (وه665طبدالرحؿـ بـ إسؿاطقؾ )، أبق شامة-

، مصور، مطبعة مصطػك البابل وأوٓده، إبراهقؿ ططقة: تحؼقؼ، الؼراءات السبع

 .وه4412

مطبعة طؾول صوبق  ، قل الؼراءةاإلضاءة يف أص، هو(4381طؾل محؿد )، الضباع-

ب.ت.، وأوٓده

مؽتبووة ، إرشوواد الؿريوود إلووك مؼصووقد الؼصووقد، هووو(4381طؾوول محؿوود)، الضووباع-

 الطبعة إولك.، مصر، ومطبعة محؿد طؾل صبق  وأوٓده

، التؾخوقص يف الؼوراءات ال ؿوان، هوو(478طبد الؽريؿ بـ طبد الصوؿد)، الطربي-

الطبعوة ، جوده، خقريوة لتحػوقظ الؼورآنالجؿاطوة ال، محؿد حسوـ طؼقوؾ: تحؼقؼ

 .وه4442، إولك

التـقير فقؿا زاده الـشر طؾك الحورز والتقسوقر ، هو(979أحؿد بـ أحؿد )، الطقبل-

رسالة ماجستقر مؼدمة لؽؾقة ، طبد العزيز الؿزيـل: تحؼقؼ، لألئؿة السبعة البدور

 هو.4426، الؼرآن بالجامعة اإلسالمقة

: تحؼقؼ، التذكرة يف الؼراءات ال ؿان، هو(399د الؿـعؿ )صاهر بـ طب، ابـ غؾبقن-

 ب ت.، الطبعة إولك، جدة، الجؿاطة الخقرية لتحػقظ الؼرآن، أيؿـ سقيد

اإلرشاد يف الؼوراءات طوـ إئؿوة ، هو(389طبد الؿـعؿ بـ طبقد اهلل )، ابـ غؾبقن-

، ممسسووة طؽوواظ لؾصووحافة والـشوور-باسووؿ السووقد: دراسووة وتحؼقووؼ، السووبعة

 هو.4432، الطبعة إولك، لرياضا
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سوراج الؼوارئ الؿبتودئ وتوذكار الؼوارئ ، هوو(814طؾل بـ ط ؿوان )، ابـ قاص -

 هو.4444، الطبعة إولك، مطبعة اإلكشاء، أحؿد الؼادري: تحؼقؼ، الؿـتفل

البوودور الزاهوورة يف الؼووراءات ، هووو(4413طبوود الػتوواح بووـ طبوود الغـوول )، الؼاضوول-

، بقوروت، دار الؽتواب العربول، صريؼول الشواصبقة والودرىالعشور الؿتوقاترة موـ 

هو.4414، الطبعة إولك

الووقايف يف شوورح الشوواصبقة يف ، هووو(4413طبوود الػتوواح بووـ طبوود الغـوول )، الؼاضوول-

 هو.4421، الطبعة الخامسة، جده، مؽتبة السقادي لؾتقزيع، الؼراءات السبع

ام يف الققووػ طؾووك الفؿووز تحػووة إكوو، هووو(926شووؿس الووديـ محؿوود )، الؼبقبووايت-

الطبعوة ، إصودار الـوادي إدبول بتبوقك، مقسك العبقدان: تحؼقؼ، لحؿزة وهشام

 هو.4431، إولك

، لطوائػ اإلشوارات يف فـوقن الؼوراءات، هوو(923أحؿد بـ محؿود )، الؼسطالين-

، صبعة مجؿع الؿؾؽ ففود لطباطوة الؿصوحػ، مركز الدراسات الؼرآكقة: تحؼقؼ

 هو.4434، الؿديـة الؿـقرة

 ب.ت.، بغداد، دار الؿ ـك، معجؿ الؿملػقـ، هو(4418طؿر رضا )، كحالة-

شوققل : تحؼقوؼ، السوبعة يف الؼوراءات، هوو(324أحؿود بوـ مقسوك)، ابـ مجاهد-

 هو.4411، الطبعة ال اكقة، مصر، دار الؿعار ، ضقػ

، فوموا يتعؾوؼ بو، معجؿ مصطؾحات طؾؿ الؼوراءات الؼرآكقوة، طبد العؾل، مسئقل-

 هو.4428، الطبعة إولك، دار السالم

: تحؼقوؼ، الغايوة يف الؼوراءات العشور، هوو(348أحؿود بوـ الحسوقـ )، ابـ مفران-

 هو.4444، الطبعة ال اكقة، الرياض، دار الشقا  لؾـشر والتقزيع، محؿد غقاث

، البدور الزاهورة يف الؼوراءات العشور الؿتوقاترة، هو(638طؿر بـ قاسؿ )، الـشار-

الطبعوة ، بقوروت، طوالؿ الؽتو ، محؿد معوقض وطوادل طبود الؿقجوقد: قؼتحؼ

 هو.4427، إولك

: تحؼقوؼ، شورح صقبوة الـشور يف الؼوراءات العشور، هو(857محؿد بـ محؿد )، الـقيري-

 هو.4425، الطبعة إولك، صـطا، دار الصحابة لؾرتاث، جؿال الديـ محؿد شر 
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              * *               * 

 

وإربعووقـ ، يف الؼووراءات العشوور الؽامووؾ، هووو(465يقسووػ بووـ طؾوول )، الفووذلل-

الطبعوة ، ممسسوة سوؿاء لؾـشور، جؿال بـ السقد الشواي : تحؼقؼ، الزائدة طؾقفا

 هو.4428، إولك

غايوة آختصوار يف قوراءات العشورة أئؿوة ، هو(569الحسـ بـ أحؿد )، الفؿداين-

 .688: رقؿ، مخطقصة مصقرة يف مؽتبة الؿؾؽ سعقد، إمصار
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 (موقف العؾنه مـه وأ ر  يف اإلعجاز البقاين)

  

 باألردن جامعة البؾؼاه التطبقؼقةأستاذ مساعد يف 
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 بحثالملخص 

أقوقال تضوؿـت بقوان ، هذه دراسة يف وجف اإلطجاز التشوريعل يف الؼورآن الؽوريؿ

بقان مظواهر اإلطجواز : والجديد يف الدراسة، السادة العؾؿاء السابؼقـ والؿحدحقـ فقف

وبقووان دور اإلطجوواز ، التشووريعل اكطالقووًا مووـ أقسووام التشووريع اإلسووالمل ومزايوواه

 كؿا تضؿـت كؿاذج يف ذلؽ.، يف اإلطجاز البقاين التشريعل

 

 بقاين. اإلطجاز ال، اإلطجاز التشريعل: الؽؾؿات الؿػتاحقة

 

*        *        * 
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 المقدمة

والصووالة والسووالم طؾووك سووقد الؿرسووؾقـ وطؾووك آلووف ، الحؿوود هلل رب العووالؿقـ

 : وبعد، وأصحابف والتابعقـ بنحسان إلك يقم الديـ

يدطقهنؿ إلك ، وأرسؾ فقفؿ رسالً مبشريـ ومـذريـ، فنن اهلل خؾؼ الـاس لعبادتف

، وأّيودهؿ بؿعجوزات تودل طؾوك صودقفؿ، سوتؼقؿويفدوهنؿ إلوك صوراصف الؿ، طبادتف

 الؼرآن الؽريؿ. وكاكت معجزة سقدكا محؿد 

، يف دراسوة وبقوان -جقالً بعود جقوؾ -فاستػرغ العؾؿاء جفدهؿ وأفـقا أطؿارهؿ 

، وأطظؿفا شلكًا، وإن رأس هذه العؾقم وأطرقفا أصالً ، كؾ ما لف صؾة بالؼرآن الؽريؿ

 إطجاز الؼرآن الؽريؿ!!، وأوٓها دراسة، وأبعدها أحراً ، وأطالها قدراً 

مبقـوًا أقوقال ، مقضحًا لقجقه إطجاز الؼورآن الؽوريؿ -يف هذه العجالة -ولست

ٓ يغقص فقف إٓ ، يف طؿؼف الجقاهر ال ؿقـة، ففق بحر ٓ ساحؾ لف، السادة العؾؿاء فقف

تسؽـ لصواح  العؾوؿ ، حقث إن أمقاجف مخقػة، صاح  طؾؿ وحجة ومـطؼ وروية

فنما يستسؾؿ لؾحؼ وإما يؽابر بغقر ، وتتالصؿ لغقره فتؾػظف بعقداً ، صف مستخرجًافقغق

 حؼ.

يف اإلطجوواز  هدورو وهتود  هوذه الدراسووة إلوك بقوان مظوواهر اإلطجواز التشوريعل

واقتضت صبقعة الدراسة أن أبقـ  .ولؿ أقػ طؾك دراسة مستؼؾة تبحث يف هذا .البقاين

حووؿ تحوودحت يف الؿبحووث إول طووـ ، ومزايوواهيف التؿفقوود أقسووام التشووريع اإلسووالمل 

وختؿتوف ، محودحقـ فقوفطؾؿواء مظاهر اإلطجاز التشريعل وأقوقال العؾؿواء السوابؼقـ و

حووؿ بقـووت يف الؿبحووث ال وواين دور اإلطجوواز التشووريعل يف اإلطجوواز ، فقفووا رأيوول مبقـووًا

ًٓ هبوا ط حؿ تـاولت يف الؿبحوث ال الوث كؿواذج لؾتشوريع الؼورآين، البقاين ؾوك موا مسوتد

واهلل أسلل أن يجزي مشايخـا وسائر طؾؿاء الؿسؾؿقـ خقر ، قررتف يف الدراسة الـظرية

 واهلل ولل التقفقؼ.، الجزاء

*        *        * 
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 د ــــتمهي

الؼوورآن هووق الؿصوودر إول لؾشووريعة اإلسووالمقة الؿحؼؼووة لفدايووة العبوواد لؼقلووف 

﴿: سووبحاكف                         ﴾ فاشووتؿؾ الؼوورآن ، (9: )اإلسووراء

هل موا شورطف : والشريعة يف اصطالح إصقلققـ، طؾك كؾ أبقاهبا وأصقلفا وأسباهبا

واسوتدل لفوؿ بؼقلوف ، فالشريعة والديـ طـودهؿ بؿعـوك واحود، اهلل لعباده مـ الديـ

 ﴿: تعووووالك                                    ...﴾ الشووووقرى( :

43.) 

ٕن العؾؿواء  :إحؽوام العؿؾقوة التول شورطفا اهلل، والذي يعـقـوا يف دراسوتـا هوذه

طـودهؿ تؼابوؾ  الشوريعةف، طـدما يطؾؼوقن الشوريعة وأحؽامفوا يودخؾقن فقفوا العؼقودة

: الراغوو  إصووػفاينيؼووقل : فؿوو الً  -بدٓلووة آيووة سووقرة الشووقرى أطوواله -الووديـ

والعبوادات والؿعوامالت  آطتؼوادات: وإحؽام التول تشوتؿؾ طؾقفوا الشورائع سوتة

وإن كان بعض العؾؿاء تـاولقا اإلطجاز ، والؿشتّفقات والؿزاجر وأداب الخؾؼقة

بلركاهنا  أرى أن العؼائدفنين ، يف آيات العؼقدة يف دراساهتؿ مـ حقث مػرداهتا وكظؿفا

بواهلل  اإليؿوانف وسقؾة لتحؼقوؼ الغايوة التول تتؿ وؾ بٕك: ٓ تدخؾ يف اإلطجاز اومعاكقف

كؿا دّل طؾك ذلؽ ، طؼقدة اإلسالمحؿ التصديؼ بؽؾ مػردات  والتصديؼ بالرسقل 

 ﴿: ققلووووف سووووبحاكف                                           

                                                   

                          ﴾حقث رتو  طؾوك ، (44-43: )هقد

وٕكف ٓ يتصوقر ، وأكف هق القاحد إحد سبحاكف، مـفطجزهؿ بؿعارضتف: بلن الؼرآن 

حقوث ت بوت العؼقودة اإللفقوة بإدلوة ، قبقل الؿعارضة لؾعؼقدة اإللفقة بعؼقودة بشورية

 -الداُل طؾك صدقف بؿا أجرى اهلل طؾك يديف مـ معجزة  -الـؼؾقة التل يليت هبا الرسقل 

فوال ترقوك ، ػتؼده العؼائد البشريةوكؾ ذلؽ ت، وإمارات الؽقكقة، وبإدلة العؼؾقة

                                                 
 (-34اعمدظمؾ ًمدراؾمة اًمنميعة ا ؾمالمقة )ص، ( زيدان، قمبد اًمؽريؿ1)

 (-77مة ضمامع اًمتػاؾمػم )ص( األصػفاف، اًمراهمب، مؼد2)

﴿ ( مما يدل قمغم أن اًمعؼقعدة شمثبعت سماألدًمعة اًمـؼؾقعة واًمعؼؾقعة ىمقًمعف شمععامم: 3)                          

= 
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لوذلؽ تعـقـوا إحؽوام الؿـقصوة بوالؿؽؾػقـ موـ العبواد الشوامؾة الؿـظؿوة لؾؿعارضة. 

حقث إكف يؿؽــا تؾؿس مظاهر اإلطجواز ، لجؿقع جقاك  حقاهتؿ الػردية والؿجتؿعقة

والتل اصطؾ  طؾقفا ك قر مـ العؾؿواء بإحؽوام ، التشريعل فقفا كؾفا بجؿقع أقسامفا

وكحؼوؼ ، لـعزز بذلؽ اإليؿان باهلل وصود  الرسوقل ، أو إحؽام العؿؾقة، الػؼفقة

 الدطقة إلك الؼرآن بالؼرآن.

 : أقسام األحكام الشرعية )الفقهية(

مؿا تؿقز بف التشريع اإلسالمل شؿقلف لجؿقع جقاك  حقاة الؿؽؾػوقـ فرديوة أو  

قوات والتحسوقـقات موـ محؼؼوة لؾحاج مكاكت حافظة لؾضروريات أأمجتؿعقة سقاء 

 : وأقسامفا هل .مصال  العباد

وفؼوف الؿعوامالت كوالبققع ، فؼف العبادات وهول التول توـظؿ صوؾة العبود بربوف 

وفؼووف إسوورة أو ، .. والتوول تووـظؿ طالقووة العبوود بغقووره مووـ أفووراد الؿجتؿووع.واإلجووارة

حؽوام وفؼوف إ، إحقال الشخصقة والتل تـظؿ طالقة العبد بزوجوف وأبـائوف وأصوقلف

السووؾطاكقة أو السقاسووة الشوورطقة وهوول التوول تووـظؿ طالقووة أفووراد الؿجتؿووع اإلسووالمل 

وفؼووف ، وفؼووف العؼقبووات وهوول التوول تحؼووؼ أمووـ أفووراد الؿجتؿووع، بالحوواكؿ والساسووة

إحؽام الدولقة أو العالقوات الدولقوة وهول التول توـظؿ طالقوة الؿجتؿوع اإلسوالمل 

وقرويصطؾ  طؾ -بغقره مـ الؿجتؿعات والدول  وفؼوف  -قف بعض الػؼفواء بػؼوف الس 

 وطـود بعوض الؿحودحقـ، إخال  وذلؽ لتحؼقؼفا التحسقـات مـ مصوال  العبواد

وهل إحؽام الؿتعؾؼة بالودطقى والشوفادة : يجعؾقن مـ أقسام إحؽام فؼف الؼضاء

 والقؿقـ وإن كاكت طـد السابؼقـ تـدرج تحت إحؽام السؾطاكقة.

احووث اإلطجوواز التشووريعل التوول يؿؽــووا أن كووتؾؿس فقفووا هووذه هوول مقاضووع ومب

 كؿا أهنا تمكد شؿقلقة التشريع اإلسالمل مـ جفة أخرى.، مظاهره

                                                 
= 

         ﴾   :[-12]اعمؾؽ 

ع () وقمعـ ومؼعف ، ألرض ومتحعًا وضمفعاداً ػم: ألكعف يتحعدث قمعـ ومؼعف ؾمعػم اعمسعؾؿلم ذم ااصطؾح قمؾقف سمػؼف اًمس 

ؾمععػمهؿ ذم معامؾععة ااظمععريـ، وأول مععـ اؾمععتعؿؾ هععذا اعمصععطؾح احلـػقععة، اكظععر: اًمرسظمزعع، حمؿععد، 

 (-12.2)1989، 2اعمبسقط، دار اعمعرومة، سمػموت، ط

 (-51( زيدان، قمبد اًمؽريؿ، اعمدظمؾ ًمدراؾمة اًمنميعة )ص2)
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 : مزايا التشريع اإلسالمي

دراسوتـا لؿزايووا التشووريع اإلسوالمل تسوواطدكا يف الققووق  طؾوك مظوواهر اإلطجوواز 

ًٓ ٕهؿفا، التشريعل   :وٓ أذكرها حصرًا وتػصقالً وإكؿا إجؿا

-  ًٓ ، ورفع الحرج طـ الؿؽؾػقـ، التشريع اإلسالمل مظفر القسر الرباين: أو

 ﴿: دّل طؾك ذلؽ ققلف تعالك                           ﴾ الحج( :

 ﴿ - تعؼقبوًا طؾوك حؽوؿ الصوقام - وققلف، (78                      

     ﴾ ومـ مظاهر ذلؽ الرخص الشرطقة يف إحؽام.، (485: )البؼرة 

بووقـ جؿقووع الؿؽؾػووقـ طؾووك اخووتال  الجووـس  العدالووة والؿسوواواة: حاكقووًا -

وٓ أدل طؾوك ذلوؽ موـ قوقل ، والؾقن والؾسان وهذا جؾل يف كوؾ إحؽوام الشورطقة

، بـت محؿد سرقت لؼطعت يدها لق أن فاصؿة، والذي كػس محؿد بقده الـبل 

لظفور لوؽ  ولق استعرضت أحؽام الجاهؾقـ يف الذبائ  كؿا وصػتفا سقرة إكعوام

 كقػ كاكقا يػرققن بقـ الذكر وإك ك فقفا.

واتضحت طـد الحديث طـ أقسام إحؽام التشريعقة التل : الشؿقلقة: حال ًا -

 صال  العباد.تـاولت الضروريات والحاجقات والتحسقـقات مـ م

فؾوقس هوق موـ الػوروض أو ، حقوث يؿؽوـ تطبقؼوف بوالقاقع: القاقعقوة: رابعًا -

وكاكت هذه العؾة التل مـ أجؾفا لوؿ تـوزل ، الؿحتؿالت مستعصقة التطبقؼ واإلمؽان

حقث تحتاج إلوك ، إحؽام وإكظؿة التشريعقة يف جؾفا إٓ بعد الفجرة وققام الدولة

وكبف إلك هذا سقد قطو  رحؿوف اهلل يف مؼدموة سوقرة  ،حقاة إسالمقة ومجتؿع إسالمل

 .إكعام

طدم قبقل التشريع الرباين التجزئة ففق يمخذ كالً متؽامالً دل طؾوك : خامسًا -

                                                 
 (-15( اخلرضي، حمؿد، شماريخ اًمتنميع ا ؾمالمل )ص1)

 (-35( زيدان، قمبد اًمؽريؿ، اعمدظمؾ ًمدراؾمة اًمنميعة ا ؾمالمقة )ص2)

، سعععؾؿم (- و3733( و)6787( و)4324رىمعععؿ )، احلعععديث صعععحقح رواه اًمبخعععاري قمعععـ قما شعععة (3)

، 4921) ، رىمععؿ(- واًمـسععا ل4373)، رىمععؿ (- وأسمععق داود1434) رىمععؿ، واًمؽممععذي (-1688)رىمععؿ

4922-) 

 (-136,152( اكظر اايات ذم ؾمقرة األكعام مـ )4)

 (-3.88( ىمطب، ؾمقد، اًمظالل )5)
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 ﴿: ذلؽ اإلكؽار طؾك أهؾ الؽتاب يف ققلف تعالك                 

                                                     

               ﴾ (. وكان هذا تعؼقبًا طؾك طدم التوزامفؿ أحؽوام 85: )البؼرة

 ﴿: إسرى وقال سبحاكف وتعالك                              ﴾ 

 ( تعؼقبًا طؾك أحؽام الػلء.7: )الحشر

ولعوؾ هووذه الؿقووزة مووـ أهووؿ الؿزايوا: ٕن الـوواس هبووا يتؾؿسووقن إيجابقووة التشووريع 

فؿو الً إذا كظورت كظورة مجتزئوة إلوك ، الرباين وخؾقه مـ كوؾ سوؾبقة وتقازكوف وطدالتوف

 الوذكر أبوا أو ابـوًا أو جودًا أو أخوًامقراث إك ك دون الـظر إلك ما أوج  اهلل طؾوك 

ومالفوا لفوا ٓ يحوؾ ٕحود إٓ بطقو  كػوس  وأن كسوبفا، وزوجًا مـ اإلكػا  طؾقفا

، وجؿالوف كؿالوف وٓ ُتعوايـ، ٓ ترى تقازن التشريع اإلسالمل وطدالتوففنكؽ ، مـفا

 .واكػراده بقـ التشريعات كالُدرة يف السؿاء

طـودما أوقوػ حوّد ، يف طفد خالفتفبػعؾ طؿر  ستشر  هذا الؿعـكـل ـاوإك

السوورقة بحووؼ مووـ سوور  يف طووام الؿجاطووة: لعوودم قوودرة الدولووة طؾووك القفوواء لؾـوواس 

 لُقبؼل طؾك مظفر التقازن يف التشريع اإلسالمل.، بحاجاهتؿ

                                                 
( ذيمر اسمـ ىمدامة رمحف اهلل ذم اعمغـل: أكف جيب قمغم اجلد اعمؼتدر أن يـػؼ قمعغم طمػقعده اًمػؼعػم معـ اسمـعف أو اسمـتعف، 1)

رواه اًمبخعاري، طمعديث رىمعؿ  _ )إن اسمـل هذا ؾمقد( واؾمتدل سمام أورده ا مام أمحد رمحف اهلل قمـ اًمـبل 

إن مل يؽـ  –قمغم األخ أن يـػؼ قمغم أظمتف إن يماكت ومؼػمة وهق همـل ويرصمفا إذا ماشمت يمام جيب  _( 7129)

 ﴿ًمؼقًمعف شمععامم:  ,اسمعـ أو أب أو ضمعد   عا               ﴾  :[- اكظعر: اسمعـ ىمدامعة، 233]اًمبؼعرة

 (-8.169اعمغـل، )

 ﴿( يعدل قمعغم أن يمسعب اعمعرأة  عا، ىمقًمعف شمععامم: 2)                                   ﴾ 

 [-32]اًمـساء: 

﴿ ( يدل قمغم أكف ال حيؾ أظمذ مال اعمرأة إال سمطقب كػس مـفا، ىمقًمف شمعامم: 3)                        

           ﴾ :[-4]اًمـساء 

ال يؼطع ذم "( قمـ معؿر قمـ حيقك سمـ أيب يمثػم ىمال: ىمال قمؿر 18992) ، رىمؿأظمرج ذًمؽ قمبد اًمرزاق (4)

واألؾمعاكقد األظمعرى ، وإن يمان ذم اًمرواية ضعػ الكؼطاع سملم اسمـ أيب يمثػم وقمؿعر "قمذق، وال قمام اًمسـة

ىمعال اًمسععدي "معام أمحعد اعمقصقًمة ومقفا جماهقؾ، إال أن اًمػؼفاء أظمذوا سمؿعـك اًمرواية، ومؿثاًل أظمذ هبا ا 

هع(: ؾملًمت أمحد قمـ هذا احلعديث ىمعال: اًمععذق: اًمـخؾعة، وقمعام 259)اسمراهقؿ سمـ يعؼقب اجلقزضماف()

اًمسـة: اعمجاقمة، ىمؾت ألمحد: شمؼقل سمف؟ ومؼال إي ًمعؿري، ىمؾت: إن رسق ذم جماقمعة ال شمؼطععف؟ ومؼعال: ال 

اسمـ ىمقؿ، إقمالم اعمقىمعلم، سمتحؼقؼ اًمشقخ - اكظر: "هع1إذا محؾتف احلاضمة قمغم ذًمؽ واًمـاس ذم جماقمة وؿمدة 

 (-4.351هع )1423، 1مشفقر طمسـ واًمديمتقر أمحد قمبد اهلل أمحد، دار اسمـ اجلقزي، ط
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وي قوور بعووض ، أحؽووام اإلسووالم بعووضومووـ هـووا قوود ُيشووؽؾ طؾووك بعووض الـوواس 

ولوؿ ، ٕهنوؿ كظوروا إلقفوا بؿـظوار التجزئوة، طؾقفوا الؿستشرققـ والؿستغربقـ شبفات

أو الؿؿفدة والؿمسسة لفا ، يـظروا إلقفا مع غقرها مـ إحؽام إخرى الؿؽؿؾة لفا

 .. ولؿ َيعقا صقرة اإلسالم الشامؾة الؿتؽامؾة..أو الؿتظافرة معفا

الصالحقة طرب الزمان ويف كؾ مؽان والؿروكة يف إحؽام بؿعالجة : سادسًا -

ؿستجدات وذلؽ ٓشتؿالف طؾك أصقل وققاطد كؾقة وطؾوؾ يؿؽوـ معفوا آجتفواد ال

 والؼقاس.

ًٓ مـطقية طؾك فوروع بعضوفا بقـوف  : يؼقل الراغ  إصػفاين فذكره تعالك أصق

وبعضوفا فوقض اسوتـباصف إلوك الراسوخقـ يف العؾوؿ تشوريػًا لفوؿ ، الـبل طؾقف السوالم

ء هذه إمة مـ مـزلة إكبقاء يف استـباصفؿ لؽل يؼرب مـزلة طؾؿا :وتعظقؿًا لؿحؾفؿ

وموـ مظوواهر  ...بعوض إحؽوام وٓختصواص هوذه إموة هبوذه الؿـزلوة الشوريػة

 صالحقتفا لؽؾ زمان ومؽان تحؼقؼفا مصال  العباد.

يف كؾ ُحؽوؿ موـ أحؽاموف ٕن  اقتضاء التشريع اإلسالمل الِحؽؿة: سابعًا -

 ﴿: تصدر طب ًا ولفقًا يؼقل تعالك أققال اهلل وأفعالف وأحؽامف ٓ                 

                     ...﴾ (.47: )إكبقاء 

م الوف ، اكسجام التشريع مع الػطرة اإلكساكقة وصبقعتفا والعؼؾ السوؾقؿ: ًاحامـ -

طووـ الشووفقات إذا مووا قاركتووف بصووقام  الصووقم الووذي يعـوول آمتـوواع الجزئوول يف القووقم

وموا هول طـود ، وم الف أيضوًا تحوريؿ الرهباكقوة، الذي يعـل آمتـاع الؽؾل البقذيقـ

 ﴿: قوال سوبحاكف، الـصارى إٓ بدطة لؿ يلمرهؿ اهلل هبوا                      

     ﴾ عة اإلكسان وما أودع اهلل فقف مـ شفقة. ( ٕهنا ٓ تتقافؼ وصبق27: )الحديد 

                                                 
 (-74األصػفاف، اًمراهمب، مؼدمة ضمامع اًمتػاؾمػم )ص  (1)

ؽؿة قمـد األصقًمقلم: هل اًمباقمث قمغم شمنميع احُلؽؿ واًمغاية اًمبعقدة اعمؼصقدة مـف، أو هل ا (2) عمصعؾحة واحل 

اًمتل ىمصد اًمشارع حتؼقؼفا مـ احُلؽؿ أو شمؽؿقؾفا، أو اعمػسدة اًمتل ىمصد اًمشارع سمتنميع احُلؽؿ درؤها أو 

 (-1.96- اكظر: اًمزطمقكم، أصقل اًمػؼف، )"شمؼؾقؾفا

 :http ( اكظر صػة صقام اًمبقذيلم ومقام يمتبف اًمؼس هـغ مدير دير سمقذي سمػميمكم، رؾمعاًمة ديمتعقراة ذم اعمقىمعع  )

//paramita-iypepad.com)) (- 328واكظر: اخلاًمدي، صالح، إقمجاز اًمؼرآن اًمؽريؿ )ص 
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تحؼقؼ التشريع اإلسالمل البعد الرتبقي )الػردي والؿجتؿعل( طـد : تاسعًا -

ففذا الصقام يـؿل الشعقر اإلكساين... وهوذه ، وهذا جؾل يف جؾ إحؽام، الؿؽؾػقـ

 ﴿: قووال تعووالك، الصوودقة والزكوواة تؽافووؾ اجتؿوواطل... وهووذه الصووالة اسووتؼامة  

                        ﴾ ومؿا يمكود هوذه الؿقوزة ، (45: )العـؽبقت

 الـسيف والتدرج يف التشريع اإلسالمل.

طدم تـواقض هوذه إحؽوام التشوريعقة وطودم آخوتال  فقؿوا بقـفوا : طاشراً  -

 ﴿: لؼقلف تعالك طؿقمًا طـ الؼرآن بؿا فقوف موـ أحؽوام وغقرهوا                

                               ﴾ بؾ يورى اإلموام ، (82: )الـساء

الوورازي أن طوودم آخووتال  والتـوواقض يف الؼوورآن وجووف إطجوواز قووائؿ بذاتووف وتصووديؼ 

، موـ حالحوة أوجوف دٓلة الؼورآن طؾوك صود  محؿود  : حقث يؼقل، لرسقل اهلل 

 ًٓ سوووالمتف موووـ : وحال وووًا، اشوووتؿالف طؾوووك أخبوووار الغقوووقب: وحاكقوووًا، فصووواحتف: أو

 . آختال 

إما ، وهذا ما ٓ يتقفر يف كؾ الشرائع إرضقة التل ٓ يـػؽ أصحاهبا طـ تعديؾفا

لتـاقضفا واختالففا مع ما ٓ يؽقن يف حسبان الؿشرطقـ طـد وضع تؾؽ إحؽام مع 

 وإما لؼصقرها.، الـاس ويؼتضقف تطقرها تجد يف حقاةما يس

التول يؿؽوـ موـ خاللفوا تحديود ، ُتؾؽؿ جؿؾة مـ مزايوا التشوريع اإلسوالمل -

 مظاهر اإلطجاز التشريعل.

 

*        *        * 

                                                 
 (-4.151( اًمرازي، اًمتػسػم اًمؽبػم )1)
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 مظاهر اإلعجاز التشريعي وأقوال العلماء: المبحث األول

الشوورطقة لؽووؾ زمووان إن أبوورز مظوواهر اإلطجوواز التشووريعل صووالحقة إحؽووام 

وشوؿقلقتفا ، ومروكتفا التل تسؿ  بؿعالجة كؾ الؿسوتجدات يف حقواة إكوام، ومؽان

كوؾ ، واشتؿالفا طؾك الِحؽؿ التل تحؼوؼ مصوالحفؿ، لؽؾ جقاك  حقاة الؿؽؾػقـ هبا

وخؾق الشرائع الؼائؿة آكوذاك طوـ م وؾ هوذه الؿزايوا ، هذا مع أمقة سقدكا رسقل اهلل 

 ـا هذا.والؿظاهر وحتك يقم

وذلؽ لؼصقر كظر ، وهذه الؿظاهر ُيؿتـع تحؼؼفا يف الشرائع إرضقة وَيستحقؾ 

 .اإلكسان وطجز طؼؾف

حووؿ تووليت يف الؿرتبووة ال اكقووة بعووض الؿظوواهر إخوورى كالؿسوواواة بووقـ الؿؽؾػووقـ 

بإحؽام الشرطقة وطدالتفا وتقازهنا وواقعقتفا واكسجامفا مع الػطرة والعؼؾ السؾقؿ 

وموا زالوقا ، والتول يصوع  تحؼؼفوا يف الشورائع إرضوقة، ضوفا واختالففواوطدم تـاق

 يعجرون.

، وِحؽؿفا البالغة، كؾ هذه الؿظاهر مجتؿعة مع ك رة إحؽام وسعة التشريعات

وققاطدها الؼابؾة لؾتػريع طؾقفا لؽؾ ما يجود يف حقواة ، وطؾؾفا وأسباهبا الباققة الػاطؾة

تحقؾ طادة صودورها طوـ بشور ولوق كوان موـ أحؽوؿ والتل يس، الـاس إلك يقم الؼقامة

إهنوا لودٓئؾ اإلطجواز طؾوك ، ئوفؽؿابؾ لق كاكت طـ جؿؾة طؼالء جقوؾ وُح ، الحؽؿاء

 إكوف الوقحل، يف دطقاه وطؾوك مصودر الؼورآن الؽوريؿ الربواين صد  سقدكا الرسقل 

 اإللفل.

وإكؽ لتتقؼـ ذلؽ وتتجؾوك هوذه الؿظواهر واضوحة شواهدة طؾوك كػسوفا بوالتؿقز 

 طـد الؿؼاركة بقـ الشريعة اإلسالمقة والشرائع إرضقة.، وآكػراد بقـ كاضريؽ

يمدي الغرض الذي وضع مـ أجؾف طؾك  فأكاإلسالمل مـ مؿقزات التشريع إن و

 وبلدكك، يف أقؾ زمـ أو يف زمـ ققاسل بالـسبة إلك أي كظرية أو قاكقن آخرو، أتؿ وجف

فال ، جابقاتف تدوم مع تطقال العصقر بتطبقؼفوأن مظاهره وإي، ما يؿؽـ مـ التؽالقػ

تتقارى وٓ ُتـاكده سؾبقات: ٕكف مـ اهلل العؾقؿ الخبقر! ولذلؽ كوان تشوريعًا كاجحوًا 

ًٓ يف كؼؾ الؿجتؿع العربل وإمصار الؿػتقحة كؼؾة كقطقة فارقة بالـظر لؿا كاكوت  فّعا

  .وإلك ما وصؾت إلقف مـ رقل وامتد طرب قرون، طؾقف
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 : السابقين في اإلعجاز التشريعي ومظاهره أقوال

لوؿ  -ويف كتو  التػسوقر، يف مظاكوف -بعد آستؼراء ٕققال السابؼقـ يف اإلطجاز 

 أقػ طؾك ققل صري  يف اإلطجاز التشريعل إٓ ققل اإلمام الؼرصبل.

 : هو(674ققل اإلمام الؼرصبل)

ومـفوا موا تضوؿـف  ووجقه إطجاز الؼرآن الؽوريؿ طشورة...: قال اإلمام الؼرصبل

ويف سوائر إحؽوام ، الؼرآن مـ العؾؿ الذي هق ققام جؿقع إكام يف الحالل والحورام

والتـاسو  ، والِحؽؿ البالغة التل لؿ تجر العادة بلن تصدر يف ك رهتا وشرففا مـ آدمل

. فرتى أكف يؼرر حالحة مظاهر يف جؿقع ما تضؿـف ضاهرًا وباصـًا مـ غقر اختال ...

وسالمتف ، ولِحؽؿف البالغة، شؿقلقتف لؽؾ ما فقف ققام حقاة إكام: جاز التشريعللإلط

ففووذا هووق الؼووقل القحقوود الصووري  لؾسووابؼقـ يف اإلطجوواز ، مووـ آخووتال  والتـوواقض

 التشريعل.

ولؽـؽ تجد طؾؿاء سابؼقـ أشاروا إلك إطجاز الؼرآن البقاين وما اشتؿؾ طؾقف مـ 

 : ومـفؿ، يعات طؾك العؿقمالؿعاين والعؾقم ومـفا التشر

 ففق يرى ققام اإلطجاز بالؾػظ والؿعـوك والوـظؿ : هو(388) اإلمام الخطابل

واطؾؿ أن الؼرآن إكؿا صار معجزًا ٕكف جاء بلفصو  إلػواظ يف أحسوـ  : حقث يؼقل

وبقوان بؿـفواج موـ تقحقود لوف طوزت قدرتوف... ، كظقم التللقػ مضؿـًا أصو  الؿعواين

 .ومـ وطظ وتؼقيؿ... حريؿ وحظر وإباحةطبادتف مـ تحؾقؾ وت

  قّسوؿ الؿعجوزات إلوك قسوؿقـ ال واين : هوو(512) اإلمام الراغ  إصػفاين

، وهووق مووا يوودرك بالبصووقرة كإخبووار طووـ الغقوو  تعريضووًا وتصووريحًا: مـفووا العؼؾوول

 .التل حصؾت مـ غقر تعؾؿ _بلكقاطفا  –واإلتقان بحؼائؼ العؾقم 

   حقث يرى أن التحدي إكؿا وقع يف كظؿف وصحة : هو(546) اإلمام ابـ ططقة

 .إلك غقر ذلؽ مـ إققال، وتقالل فصاحتف - ؾك طؿقمفاط - معاكقف

                                                 
 (-1.75( اًمؼرـمبل، اجلامع ألطمؽام اًمؼرآن )1)

 (-27( اخلطايب، رؾماًمة اًمبقان ذم إقمجاز اًمؼرآن )ص2)

 (-122( األصػفاف، اًمراهمب، مؼدمة ضمامع اًمتػسػم )ص3)

 (-1.59، اعمحرر اًمقضمقز )( اسمـ قمطقة4)
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 : أقوال علماء محدثين في اإلعجاز التشريعي ومظاهره

وجوؾ اهتؿوامفؿ ، اهتؿ الؿحدحقن يف دراسوة وجوقه اإلطجواز يف الؼورآن الؽوريؿ

وكال اإلطجاز التشريعل كصقبًا مـ الدراسة غقور ، لعؾؿلتقجف إلك اإلطجاز البقاين وا

 : . ومؿـ قال بف مـفؿالؿستؼؾة

 : هو(4354السقد محؿد رشقد رضا )

وجوقه اإلطجواز فػل تػسقره ٔية التحودي يف سوقرة البؼورة طؼود فصوالً بعـوقان 

 : قال يف القجوف الخوامس مـفوا، حقث ذكر سبعة وجقه بؿـتفك آختصار واإليجاز

وأصووقل العؼائوود الديـقووة وأحؽووام العبووادات وقووقاكقـ ، اشووتؿالف طؾووك العؾووقم اإللفقووة

الػضائؾ وأداب وققاطود التشوريع السقاسول والؿودين وآجتؿواطل الؿقافؼوة لؽوؾ 

وبذلؽ يػضؾ ما سوبؼف موـ الؽتو  السوؿاوية وموـ الشورائع القضوعقة ، زمان ومؽان

ؾووؿ الُؿـِْصووػقن مووـ جؿقووع إمووؿ كؿووا يشووفد بووذلؽ أهووؾ الع، ومووـ أداب الػؾسووػقة

، مـ آمـ مـفؿ بؽقكف مـ طـود اهلل تعوالك أكزلوف طؾوك رسوقلف إمول، الشرققة والغربقة

حتوك كورباء السقاسوققـ موـ خصوقم الودول اإلسوالمقة كؾوقرد ، ومـ لؿ يوممـ بوذلؽ

طؿقد الدولة الربيطاكقة بؿصر... وٓ شوؽ أن هوذا القجوف موـ أضفور وجوقه  كرومر

فوونن طؾووقم العؼائوود اإللفقووة والغقبقووة وأداب والتشووريع الووديـل والؿوودين ، اإلطجوواز

وقؾؿا يـبوغ فقفوا موـ الوذيـ يـؼطعوقن لدراسوتفا السوـقـ ، والسقاسل هل أطؾك العؾقم

فؽقػ يستطقع رجؾ أمل لؿ يؼرأ ولؿ يؽتو  وٓ كشول يف ، ٓ إفراد الؼؾقؾقنإالطقال 

ًٓ بؾد طؾؿ وتشريع أن يوليت بؿ وؾ موا يف الؼورآ ويميود بوالحجج ، ن مـفوا تحؼقؼوًا وكؿوا

ولؿ يـطوؼ بؼاطودة وٓ أصوؾ ، والرباهقـ بعد أن قضك حؾ ل طؿره ٓ يعر  شقئًا مـفا

وٓ َحَؽووؿ بػوورع مووـ فروطفووا إٓ أن يؽووقن ذلووؽ وحقووًا مووـ طـوود اهلل ، مووـ أصووقلفا

 .تعالك؟

                                                 
 أسمق زهرة ؾمقليت سمقاكف-حمؿد ( شمتبعت ذًمؽ قمغم احلاؾمقب، إال مؼاالً ًمإلمام 1)

م(: سمريطعاف، رضمعؾ دوًمعة دسمؾقمعاد وإداري، شمعؾعؿ اًمسقاؾمعة االؾمعتعامرية 1841,1917( ًمقرد يمرومر )2)

خمططعًا ًمالؾمعتعامر  م، ويمعان1882,1926اًمؼميطاكقة ذم ا ـد، وقمعلم مـعدوسمًا ؾمعامقًا ذم مٍمع معـ قمعام 

 ./www/http: //ar.wikiيمرومر,اًمؼميطاف ذم سمالد اًمعرب- اكظر: يمّتاب وممًمػقن سمريطاكققن- ًمقرد

 ( سمتٍمف1.226,227( رضا، حمؿد رؿمقد، اعمـار )3)
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وترى السوقد محؿود رشوقد رضوا جعوؾ مظواهر اإلطجواز التشوريعل يف شوؿقلقتف 

والسقاسل والؿدين وآجتؿاطل( ومقافؼتف لؽؾ زمان ومؽان مع  التشريع )الديـل

يػضووؾ التشووريع اإلسووالمل تشووريع الؽتوو   حسوو  ققلووف وهبووذا ، أمقووة الـبوول 

 السابؼة والشرائع القضعقة وأداب الػؾسػقة.

 : هو(4387إستاذ سقد قط  )

وحبوت العجوز ، قد حبت هذا التحوديو : فػل تػسقره ٔية التحدي يف سقرة يقكس قال

ويتوذوققن الجؿوال الػـول ، والذيـ يودركقن بالغوة هوذه الؾغوة، وما زال حابتًا ولـ يزال، طـف

وكذلؽ الذيـ يدرسوقن ، يدركقن أن هذا الـسؼ مـ الؼقل ٓ يستطقعف إكسان، والتـاسؼ فقفا

يدركقن ، ف هذا الؼرآنويدرسقن الـظام الذي جاء ب، وإصقل التشريعقة، الـظؿ آجتؿاطقة

والػورص ، أن الـظرة فقف إلك تـظقؿ الجؿاطة اإلكساكقة ومؼتضقات حقاهتا مـ جؿقع جقاكبفوا

كؾ أولئؽ أكورب مـو أن يحوقط بوف ، الؿدخرة فقف لؿقاجفة إصقار والتؼؾبات يف يسر ومروكة

ـ ومو ؾفؿ الوذي، أو مجؿقطة العؼوقل يف جقوؾ واحود يف جؿقوع إجقوال، طؼؾ بشري واحد

يدرسقن الـػس اإلكساكقة ووسائؾ إصقل إلك التلحقر فقفا وتقجقففوا حوؿ يدرسوقن وسوائؾ 

 الؼرآن وأسالقبف.

ولؽـف اإلطجاز الؿطؾوؼ الوذي ، فؾقس هق إطجاز الؾػظ والتعبقر وأسؾقب إداء وحده

 يؾؿسف الخرباء يف هذا ويف الـظؿ والتشريعات والـػسقات وما لفا.

يودركقن أك ور موـ ، والوذيـ لفوؿ بصور بوإداء الػـول، قوروالذيـ زاولقا فـ التعب

ا التػؽقوور قوالووذيـ زاولوو، غقوورهؿ موودى مووا يف إداء مووـ إطجوواز يف هووذا الجاكوو 

آجتؿاطل والؼاكقين والـػسل واإلكساين بصػة طامة يدركقن أك ر موـ غقورهؿ مودى 

ان حؼقؼوة ومع تؼدير العجز سؾػًا طـ بقو، اإلطجاز الؿقضقطل يف هذا الؽتاب أيضًا

هذا اإلطجاز ومداه والعجز طـ تصقيره بإسؾقب البشري ومع تؼودير أن الحوديث 

هوووق مقضوووقع كتووواب  -يف حووودود الطاقوووة البشووورية -الؿػصوووؾ طوووـ هوووذا اإلطجووواز

 .مستؼؾ...

                                                 
 -: ألكف ىماسمؾف سماًمسقاد واعمدف واالضمتامقمل( ًمعؾف يعـل سمف اًمعبادات1)

 (-4.421( ىمطب، ؾمقد، ذم فمالل اًمؼرآن )2)
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يف تـظوقؿ حقواة : وترى إستاذ سوقد قطو  قود جعوؾ مظفور إطجواز التشوريعل

، لقتفا لؿؼتضقات الحقاة يف جؿقع جقاكبفاوشؿق، الؿجتؿعات اإلكساكقة بالتشريعات

 والؿروكة التل تسؿ  بؿقاجفة إصقار والتؼؾبات ويعجز طـ م ؾ هذا طؼؾ بشري.

 : هو(4394اإلمام محؿد أبق زهرة )

  ًٓ وكحـ كورى أن كوؾ  : يتحدث فقف طـ اإلطجاز التشريعل فقؼقل يؽت  مؼا

غقر أن سببًا واحودًا لوؿ ، ري  مـ أسبابفما ذكره العؾؿاء سببًا إلطجاز الؼرآن هق بال 

وكراه مـ أققى إسباب أو يعدل أققاهوا إن لوؿ يؽوـ أققاهوا ، كر العؾؿاء قد ذكروه

ٓ لؾعورب وحودهؿ وٓ لجقوؾ مووـ ، وبوف الؼورآن يؽوقن معجوزًا لؽوؾ الـواس، جؿقعوًا

 أٓ وهق شريعة الؼرآن.، إجقال بؾ يؽقن معجزًا لألجقال كؾفا

وموا يتعؾوؼ ، قف الؼرآن مـ أحؽام سقاء ما كان مـفا يتعؾؼ بإسورةفؿا اشتؿؾ طؾ

ولوؿ يؾحوؼ ، فريد يف بابف لؿ يسبؼف شرع سابؼ، وما يتعؾؼ بالعالقة الدولقة، بالؿجتؿع

وإذا ما كان ذلؽ كؾف قد جاء طؾوك لسوان أمول ٓ يؼورأ وٓ ، بؿا وصؾ إلقف شرع ٓحؼ

ذي تتقف العؼوقل يف تعور  سوببف إٓ أن يؽت  وٓ تعؾؿ قط... إن ذلؽ لفق اإلطجاز ال

 .يؽقن ذلؽ مـ طـد اهلل...

اشتؿالف طؾك إحؽام التول لوؿ تسوبؼ ولوؿ يف مظفر اإلطجاز التشريعل  طدّ تراه  

حوؿ كوان قود تحودث رحؿوف اهلل طوـ الؽقػقوة ، تؾحؼ يف شريعة بؿ ؾفا مع أمقة الـبل 

شريعة اإلسالمقة بالشرائع إخرى التل يدرك هبا اإلطجاز التشريعل وذلؽ بؿؼاركة ال

وأخذ يؼارن بقـ الشريعة اإلسالمقة والشريعة الروماكقة التل امتد العؿؾ هبا ، إرضقة

ومـ إم ؾة التول ذكرهوا تخػقوػ شوريعة الؼورآن لعؼقبوة ، قبؾ اإلسالم مئات السـقـ

                                                 
( ُكنم مؼال ا مام ذم ضمريدة )اعمسؾؿقن( سمعـقان )ذيعة اًمؼرآن دًمقؾ قمغم أكف مـ قمـد اهلل(- وُكنمع ذم يمتقعب 1)

  ذم ؾمؾسة اًمثؼاومة ا ؾمالمقة-

( شمرى أن ا مام أسمق زهرة جيعزم سمععدم ذيمعر أطمعد ىمبؾعف ًمقضمعف ا قمجعاز اًمتنمعيعل ال معـ اًمسعاسمؼلم وال معـ 2)

أن ا مام اًمؼرـمبل سح سمف وضمفًا مـ وضمعقه ا قمجعاز اًمؼعرآف، إال إن  اعمحدصملم- واحلؼ يمام سمقـت ؾماسمؼاً 

 أراد اًمدراؾمة اعمستؼؾة ًمف-

( ومل يعذيمر رىمعؿ اًمؽتعاب سمعلم اًمسؾسعؾة وهعق ـمبععة ىمديؿعة قمعام 7,8( اكظر: ؾمؾسة اًمثؼاومة ا ؾمالمقة )ص3)

 م-1961
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 .الرققؼ ومضاطػة الشريعة الروماكقة لعؼقبة الضعقػ...

أولفؿوا  يرى أن وجقه اإلطجاز تـؼسؿ إلوك قسوؿقـ  زة الؽربىكتابف الؿعجويف 

مووا يتعؾووؼ بالؿـفوواج البقوواين... وال وواين اإلطجوواز بؿووا اشووتؿؾ طؾقووف مووـ ذكوور ٕخبووار 

واشوتؿالف طؾوك طؾوقم كقكقوة ، السابؼقـ وإخبوار الؿسوتؼبؾة والتول وقعوت كؿوا ذكور

بت القجقد اإلكساين وحؼائؼ لؿ تؽـ معروفة... وكذلؽ ما اشتؿؾ طؾقف مـ شرائع أح

وهق ، وأن هذا الـقع معجزة لألجقال كؾفا، أهنا أصؾ  مـ غقرها وأهنا وحدها العادلة

وأن الؼرآن فقف الشريعة الباققوة  : وقال أيضًا يحتاج يف بقاكف إلك مجؾدات ضخام...

وإبووقض ، الخالوودة وهووق يخاصوو  إجقووال كؾفووا وإجـوواس كؾفووا العوورب والعجووؿ

وإكؿا إطجاز ، فؾقس ما فقف مـ اإلطجاز خاصًا بالعرب، حؿر وإصػروإسقد وإ

وفقوف ، يعؿ الجـس البشري كؾف: ٕكف يخاص  الجؿقع ويطال  الـاس قاصبة بلحؽامف

 البقـات الؿ بتة لؽؾ جـس

حقث : ويرى أن العرب يف وقت كزول الؼرآن لؿ يدركقا هذا القجف مـ اإلطجاز 

فؽووان التحوودي ، حوودى العوورب أن يوولتقا بؿ ؾووف ولووق مػوورتىولؽووـ كوورى أن اهلل ت قووال

ولعؾوف لوؿ تؽوـ ، وهوق الوذي اسورتطك ألبواهبؿ، لؾعرب ابتداًء بوالؿـفج البقواين لؾؼورآن

بؾغت مداركفؿ العؼؾقة والؼاكقكقة أن يعرفقا مدى ما يف أحؽام الؼرآن مـ تـظقؿ سؾقؿ 

 . تػؽقر البشر...فقف الؿصؾحة اإلكساكقة العالقة التل تعؾق طؾك ، لؾؿجتؿع

ولؽوـ اكبفوارهؿ ، ولست مع اإلمام إجؾ يف أهنؿ لؿ يدركقا هذا القجف مطؾؼوًا

وخصقصوًا ، بالبقان الؼرآين استحقذ طؾك تػؽقرهؿ حقث تحداهؿ بـحق موا برطوقا بوف

ويشووفد لووذلؽ ، أهنوؿ أدركووقا قصوقر تشووريعاهتؿ الجاهؾقووة بعود كووزول الؼوورآن الؽوريؿ

حوقاره قبوؾ إسوالمف موع هرقوؾ الوذي تعورض فقوف إلوك سوؿق يف  حديث أبل سػقان

 مع الـجاشل. التشريع اإلسالمل وحديث جعػر

                                                 
 (-8( اعمرضمع اًمساسمؼ )ص1)

 -( سمتٍمف91,92( أسمق زهرة، اعمعجزة اًمؽؼمى )ص 2)

 (-92( اعمرضمع اًمساسمؼ )ص3)

 (-4553رىمؿ)، ( اكظر: احلديث قمـد اًمبخاري4)

 (-22498، رىمؿ)2.292)، ( اكظر: احلديث ذم مسـد أمحد5)
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يف اشوتؿال  -وترى اإلمام أبق زهرة قد أضا  إلوك الؿظفور السوابؼ الوذي ذكوره 

التشريع اإلسوالمل طؾوك أحؽوام فريودة يف باهبوا لوؿ تسوبؼ ولوؿ تؾحوؼ بؿ ؾفوا شوريعة 

وهوق طدالوة التشوريع اإلسوالمل وطؿقمفوا ، آخوراً  فوراً مظ - أخرى موع أمقوة الـبول 

 الجـس البشري.

ستدٓل طؾقفا -السابؼة الذكر -هذا وبعد طرض مظاهر اإلطجاز التشريعل وذكر ، وٓا

طؾقف وسؾؿ وخؾق الشرائع الؼائؿة اهلل أققال العؾؿاء يف ذلؽ مع الـظر إلك أمقة الرسقل صؾك 

ـاع تحؼؼفا يف الشرائع إرضقة ، وحتك يقمـا هذاآكذاك طـ م ؾ هذه الؿزايا والؿظاهر  وامت

فنهنا تحؼؼ الغاية الؿرادة مـ الؿعجزة يف أن ، لؼصقر كظر اإلكسان وطجز العؼؾ البشري

والذي يحؼؼ اإليؿان بؽؾ معاكقف ، الؼرآن كالم اهلل وت بت صد  مـ أرسؾ بف وأكزل طؾقف

        ﴿: يف ققلفوهذه الغاية أوضحفا اهلل كتقجة لؾتحدي ، وأبعاده

                

              ﴾ ولفذا ، (44-43: )هقد

وجفًا مـ وجقه ، طّد ك قر مـ العؾؿاء هذه الؿظاهر يف التشريع اإلسالمل التل جاء هبا الؼرآن

 إطجازه.

 : رأي الباحث

والسـة الشريػة هل مصدره ، الؼرآن الؽريؿ هق مصدر التشريع اإلسالمل إول

وهوق  -أو تبققـ وتػصقؾ لتشريع الؼرآنمـ تلسقس لألحؽام ؿا اشتؿؾت طؾقف ال اين ب

 ﴿ :قووال تعووالك -الغالوو                                  ﴾ الـحووؾ( :

وتؾؽ الؿزايا التل ذكرهتا لؾتشريع اإلسالمل ت بت لف سقاء كان مصدره الؼرآن ، (44

مع الـظر إلوك أمقوة الـبول  -والؿظاهر التل ذكرهتا فقف، السـة بؿا أسست مـ أحؽام أو

 ،وامتـواع تحؼؼفوا يف أي تشوريع ، وحتك يقمـا هذا، وخؾق الشرائع طـ م ؾفا آكذاك

تحؼووؼ الغايووة الؿوورادة مووـ  -أرضوول لؼصووقر كظوور اإلكسووان وطجووز العؼووؾ البشووري

 سقاء.وهل يف التشريع الؼرآين والـبقي ، الؿعجزة

، وطؾقف فنن هذه الؿظاهر يف التشوريع اإلسوالمل وجوف إطجواز يف الؼورآن الؽوريؿ

ودلقؾ صد  الؿرسوؾ ، أحد وأكف كالم اهلل الذي ٓ يشابف كالم، ودلقؾ مصدره الرباين

كؿوا أهنوا ت بوت أن السوـة الـبقيوة ، وأسؾقب دطقة إلك الؼرآن بوالؼرآن، بف الؿـزل طؾقف
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 ﴿ :قال سوبحاكف -اكتفاءً  ابتداًء أو -وحل رباين                     

      ﴾(.4-3: )الـجؿ 

ولؽـ مع التسؾقؿ بف وجفًا مـ وجقه إطجاز الؼرآن الؽريؿ فنكف لقس كاإلطجواز 

ٕن اهلل أضوا   _وهوق وجوف إطجواز مسوتؼؾ لؾؼورآن دون السوـة -البقاين الؿتحدى بف

﴿: إلووك كووؾ سووقرة مووـ سووقر الؼوورآن الؽووريؿ قووال اهلل تعووالك التحوودي           

    ﴾ مؿا يعـل أن وجف اإلطجاز الؼرآين الؿتحدى بف متحؼؼ يف كوؾ ، (38: )يقكس

فونن سوقرًا تخؾوق مـوف وخصقصوًا ، ولوقس كوذلؽ التشوريع الؼورآين، سقرة مـ سقره

يف الؿرحؾوة إخقورة بعود الفجورة بوبعض م ؾقوة  تحودى اهلل: فنن قؾت، السقر الؿؽقة

 ﴿ :لؼقلف تعالك يف سقرة البؼورة                                    

       ﴾هذا ٓ يـؼض إضافة التحدي والقجف الؿعجز بف إلك : قؾت، (23: )البؼرة

غايوة إمور أكوف يتحوداهؿ بوبعض م ؾقوة يف وجوف اإلطجواز  وإكؿوا، كؾ سقرة مـ سقره

وبـحوق هوذا كواقش اإلموام ، ويف هذا ققة التحودي وغايتوف، البقاين العام يف سقر الؼرآن

 .الخطابل ققل مـ قال بلن الؼرآن معجز بؿا اشتؿؾ طؾقف مـ الؽقائـ الؿستؼبؾة

أن يؽوقن يف وجوقه  ولق افرتضـا يف غقور اإلطجواز البقواين تحوديًا لؾوزم موـ ذلوؽ

تحوديًا وهوذا مؿوا ٓ يؼوقل بوف  -كالتشوريعل والعؾؿول - اإلطجاز الؿتحؼؼة يف السـة

والودطقة لؾتؿسوؽ هبوا والعؿوؾ  إكؿا هق دلقؾ مصدر لؾسوـة وتصوديؼ لؾـبول ، أحد

 .بؿؼتضاها

*        *        * 

                                                 
 ( ويمذًمؽ يؼال ذم اعمضاملم اًمعؾؿقة أهنا شُمثبت وضمف إقمجاز ذم اًمؼرآن واًمسـة-1)

ـ ُيجّقز (2) ٕكف م ـبل  قؾت السـة وحل رباين ابتداًء أو اكتفاًء: وذلؽ  يف التشريع، فنن القحل إما يليت مميداً  اجتفاد ال

 لف وإما يسؽت طـف وإما يصححف، وطؾقف يؽقن القحل بصقرتف ال اكقة )اكتفاًء( واهلل أطؾؿ.

 (-23,24( اكظر: اخلطايب، رؾماًمة، اًمبقان ذم إقمجاز اًمؼرآن )ص3)

ن يمان سماًمقضمف اًمبقاف اًمعذي شمػارىمعف اًمسعـة ( أرى أن وضمقه ا قمجاز ذم اًمؼرآن متعددة، وًمؽـ اًمتحدي سماًمؼرآ4)

، يمعام هعل أؾمعؾقب ومقف، واًمقضمف اًمبقاف واًمقضمقه األظمرى يمؾفا شُمثبت مصدرية اًمؼرآن، وصعدق اًمـبعل 

 دقمقة إمم اًمؼرآن سماًمؼرآن-
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 في اإلعجاز البيانياإلعجاز التشريعي دور : المبحث الثاني

 الكالم المنظوم في المعاني المبتكرة المستحدثة.: األول الدور 

، إن كتابة الؽالم الؿـظقم البؾقوغ يف الؿعواين الؿللقفوة الؿتداولوة بوقـ الؿتؽؾؿوقـ

يصووع  معفووا تخقوور  : ٕكووفالؽتابووة يف الؿعوواين الؿبتؽوورة الؿسووتحدحة لفوول أسووفؾ مووـ

 إلػاظ فضالً طـ كظؿفا وفصاحتفا.

 بلرقك درجات الوـظؿ إحؽاموًا وأطؾوك صبؼوات البالغوة وهذا الؼرآن الؽريؿ يليت

وقضواياه  تشوريعال يف أصوقليف معواٍن مبتؽورة جديودة ، وأفصو  إلػواظ اتػاقوًا، هباءً 

.. وموا هوذا إٓ قوقة يف .ويف آطتؼاد وغقره مـ معاين ديـ اهلل جوّؾ يف طواله، وأحؽامف

 اإلطجاز البقاين يف الؼرآن الؽريؿ.

ال الث ، ام الباقالين حقث يرى أن جؿؾة وجقه اإلطجاز حالحةوأشار إلك هذا اإلم

يف أن الؼرآن بديع الـظؿ طجق  التللقػ متـاٍه يف البالغة إلوك الحود الوذي يعؾوؿ : مـفا

قال يف الؿعـك ، وذكر فقف طشرة معانٍ ، طجز الخؾؼ طـف. حؿ فصؾ الؼقل يف هذا القجف

يتضووؿـفا يف أصووؾ وضووع الشووريعة  وهووق أن ورود تؾووؽ الؿعوواين التوول : السووابع مـفووا

طؾوك تؾوؽ إلػواظ ، وإحؽام وآحتجاجات يف أصؾ الديـ والرد طؾك الؿؾحوديـ

مؿا يتعذر طؾوك البشور... ويؿـوع ، ومقافؼة بعضفا بعضًا يف الؾطػ والرباطة، البديعة

ـ وإسباب الودائرة بوق، ر إلػاظ لؾؿعاين الؿتداولة الؿللقفةذلؽ أكف قد ُطؾؿ أن تخقُّ 

 .وأسباب ممسسوة مسوتحدحة، لؿعاٍن مبتؽرة ر إلػاظأسفؾ وأقرب مـ تخقُّ ، الـاس

فؾق برع الؾػظ يف الؿعـك البارع كوان ألطوػ وأطجو  موـ أن ُيقجود الؾػوظ البوارع يف 

حؿ إن اكضا  إلك ذلؽ التصر  ، الؿعـك الؿتداول الؿتؽرر وإمر الؿتؼرر الؿتصقر

بولن التػاضوؾ ، وُيراد تحؼقؼوف، قد مؿا ُيبتدأ تلسقسفيف القجقه التل تتضؿـ تلي، البديع

ٓ يػضؾ ، والؿعاين وفؼفا، حؿ إذا وجدت إلػاظ وفؼ الؿعـك، يف الرباطة والػصاحة

. ففووذا هووق الوودور إول والػصوواحة أتووؿ، فالرباطووة أضفوور، أحوودهؿا طؾووك أخوور

 لؾتشريع الؼرآين يف اإلطجاز البقاين الذي يزيده ققة.

  .اإليجاز مع الوفاء بالمعاني: ثانيالدور ال

وأراء العؾؿاء بقـ طّد اإليجاز  .إن مؿا تؿقز بف إسؾقب البقاين يف الؼرآن اإليجاز

                                                 
 (-93,94)ص ، إقمجاز اًمؼرآن، ( اًمباىمالف)
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 .وبقـ طّده كؾف إيجازاً ، صػة غالبة يف آيات الؼرآن

أن أيات الؿشتؿؾة طؾوك إحؽوام التشوريعقة ، ومؿا يعظؿ شلن اإلطجاز البقاين

ووفاًء بالؿعاين الؿحّؿؾة ، قصدًا يف إلػاظ، غاية يف اإليجاز -ايف ك قر مـف -جاءت

طؾك صقرة أصقل وكؾقات تشفد مروكتفوا طؾوك صوالحقتفا طورب الزموان ويف كوؾ ، هبا

فاإليجوواز والتشووريعات البشوورية ٓ ، وهووذا مؿووا تعجووز طووـ م ؾووف بالغووة البشوور، مؽووان

 ةراه جؾقوًا طـود مراجعوكووهوذا ، اوتعديالهتا ترت، ومالحؼفا أك ر مـ أصقلفا، يؾتؼقان

 لؼقاكقـ وإكظؿة والتعؾقؿات الؿؾحؼة بالدساتقر والؿعدلة لفا. ا

 .ثراء ألفاظ اللغة بالمعاني والدالالتإ: الدور الثالث

سووفؿ يف إحووراء ألػوواظ الؾغووة بالؿعوواين الـوواضر يف إحؽووام التشووريعقة يوورى أهنووا تُ 

التقسع الودٓلل ٕلػواظ الؼورآن الؿعجوز إهنا ضاهرة ، حتك ُطّدت ضاهرة، والدٓٓت

بؿا حؿؾتف مـ الؿعاين الجديدة تشريعقة أو طؼدية... فللػاظ طربقوة جعوؾ لفوا الؼورآن 

 .كؾػظ الصالة والصقم...، الؿعاين الشرطقة آصطالحقة

إن آستجابة لؾتشريعات هل البعد العؿؾل لإليؿان ودلقؾ تحؼؼف : أققل وأخقراً 

تؿؾت آيووات التشووريع الؼوورآين طؾووك ضوواهرة التوولحقر الؼوورآين وذلووؽ لووذا اشوو، يف الؼؾوو 

واسووت ارة ، بتعؼقوو  الؼوورآن طؾووك إحؽووام الشوورطقة بووذكر أخوورة ترغقبووًا أو ترهقبووًا

فقؿا يؿؽـ أن ُيعود موـ مظواهر  .لضؿان أداء العؿؾ، لؾعاصػة والعؼؾ وتؼقى الؼؾقب

وم الوف يف اسووت ارة ، ؾقـ بووفوجوف اإلطجواز الـػسوول أو التولحقري يف الؼوورآن طـود الؼوائ

                                                 
اًمـؽت ذم إقمجاز اًمؼعرآن( وىمعال: )ومنـمـعاب ( ممـ ىمال سملن اًمؼرآن يمؾف إجياز مـ اًمساسمؼلم اًمرماف ذم رؾماًمتف ))

(، ومـ اعمحدصملم اًمديمتقر حمؿعد دراز ذم يمتاسمعف )اًمـبعل اًمعظعقؿ( وىمعال: )كسعؿقف 82اًمؼرآن ومقف إجياز( )ص

 (-127,128إجيازًا يمؾف( )ص

م يف  الؼ َصاص  َحَقاٌة﴾ ﴿ وَ ( مـ أمثؾة ذًمؽ ىمقًمف شمعامم: ) ؼعرآن [- وهذا ؿملن يمثػم مـ آيات اًم187]اًمبؼرة: َلؽح

وًمععؾ اًمسعبب:  :اًمذي يؼتيض اعمؼام شمػصقؾفا، يمآيعة اًمعديـ وآيعات اعمعػماث، اًمتنميعقة إال ذم اًمؼؾقؾ مـفا

 شمعؾؼ أطمؽامفا سمحؼقق اًمعباد-

( أكظر طمديثًا قمعـ فمعاهرة اًمتقؾمعع اًمعدالزم ذم أًمػعاظ اًمؼعرآن ذم يمتعاب اًمتعدسمر األمثعؾ ًمؾشعقخ طمبـؽعة، )ص )

طمػعظ اًمؾغعة اًمعرسمقعة ذم أصعاًمتفا وشمطقرهعا( مـشعقر ذم جمؾعة  ( وسمحعث زم سمعـعقان: )دور اًمؼعرآن ذم462

 -2213اجلامعة األردكقة قمام  –دراؾمات 

 (- 72( مـ أؾمبؼ اًمؼا ؾلم سمف ا مام اخلطايب، اكظر رؾماًمتف: اًمبقان ذم إقمجاز اًمؼرآن، )ص)
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 ﴿: العؼؾ ققلف تعالك                          ﴾ ( وم الوف 479: )البؼرة

 ققلف،  است ارة العاصػة تعؼقبًا طؾك الـفل طـ أخذ شلء مـ مفر الؿرأة طـد صالقفايف

 ﴿ :سوووووبحاكف                             ﴾ ويف ، (24: )الـسووووواء

 ﴿: سوبحاكف قلفقو، التعؼق  طؾك إططاء الؿرأة الؿطؾؼة قبؾ الؿّس كصػ فريضتفا  

                               ﴾ وم ووووال التووووذكقر ، (237: )البؼوووورة

 ﴿: ل الؿتخؾػقـ طـ الؼتال يف غزوة تبوقك ققلوف تعوالكبأخرة ما جاء تعؼقبًا طؾك قق

                         ﴾وإم ؾة طؾك ذلؽ ك قرة.، (84: )التقبة 

فالباطووث طؾووك ، وهـووا كوورى التبووايـ بووقـ التشووريع الربوواين والتشووريعات إرضووقة

 مؽؾوالً بالرضوا والتسوؾقؿموـ داخوؾ اإلكسوان  آلتزام يف التشريع الرباين وجداين ذايت

ورهبوة موـ غضوبف ، إلقوف رغبوة برضوا اهلل وال وقاب مـودفعًا، ومحاصًا بالرقابة اإللفقوة

بقـؿا ترى الباطث طؾك آلتزام بالتشريعات إرضقة خق  طؼقبة الؼاكقن ، والعؼاب

 وشرصقف فنذا ما غاب غاب. 

*        *        * 
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 اذج من التشريع اإلسالمينم: المبحث الثالث

 : من فقه العبادات)الزكاة(: النموذج األول

ت بت لؽ رباكقة مصودر ، يرى فقفا مظاهر ومزايا طدة، إن الـاضر يف فريضة الزكاة

ففول تضورب ، فِحؽؿفا التل تحؼؼ مصال  العباد جؾقوة واضوحة، التشريع اإلسالمل

 .حؼقؼفاوت سفؿًا يف حػظ الضروريات والحاجقات والتحسقـاتأ

طؾك مستقى الؿجتؿع التؽافؾ آجتؿاطل الوذي يوـفض بضوعػاء : فؿـ ِحؽؿفا

بؿا يحػظ طؾقفؿ كػقسوفؿ وأبوداهنؿ و يحؼوؼ جاكبوًا ، الؿجتؿع اإلسالمل ومحتاجقف

كؿا إن هذا التؽافؾ آجتؿاطل يؼقي صؾة أفوراد الؿجتؿوع ، مـ حاجقاهتؿ ورغباهتؿ

قك الؿشاطر والعقاصػ حتك تؽوقن لحؿوة اإلسالمل فتتآلػ الؼؾقب وإبدان وتتال

ففل تزيؾ أسباب الضغقـة والحسد والحؼد موـ ، بقـ إفراد كلطضاء الجسد القاحد

ولوذا هنوك اهلل ، وترسل أسوباب الؿحبوة والتؼوارب بوقـ أفوراده، كػقس أفراد الؿجتؿع

ـّ طؾك الػؼقر مراطاة لؿشاطره ـّ مبطالً لؾصدقة، الغـل أن َيُؿ  ﴿: عوالكقوال ت، وطّد الَؿ

                     ...﴾ فنن كان الغـول سوب  كعؿوة  - (264: )البؼرة

ويؽوقن  - فنن الػؼقر سب  الـعؿة إبديوة الخالودة لؾغـول يف أخورة، الػؼقر يف الدكقا

 بؽؾ ذلؽ الؿجتؿع أيضًا مجتؿعًا مستؼرًا خالقًا مـ الطبؼقة.

إضافة إلك إزالة أسوباب  -  التحسقـات طؾك مستقى الػرد ومؿا تحؼؼف يف جاك

يف أهنوا تـؿول وتربول رغبوة العطواء والؽورم طـود اإلكسوان  -الضغقـة وتؼقية الصالت 

وتـؿول الحوس والشوعقر ، وتستلصوؾ إكاكقوة وحو  الوذات، فقخرج مـ دائرة الش 

 ﴿ :قوال تعوالك، كؿا أهنا ُصفرة وتزكقة لصواحبفا، الـػسل مع أخريـ          

                    ﴾ ومؿوووا يمكووود دور الصووودقة الرتبوووقي، (413: )التقبوووة :

إذ أحؼووؾ الصووحابة طؾقووف يف  : ففورض الصوودقة بووقـ يوودي مـاجوواة الـبوول تخػقػووًا طؾقوو

الزكواة : فحوؼ أن كؼوقل، فؾؿا تحؼؼ البعد الرتبقي كسويف اهلل هوذا الحؽوؿ، الؿـاجاة

ففذا الؿظفر إول والؿزيوة إولوك يف فريضوة  .جؿاطقة يف أحرها، طبادة فردية بلدائفا

الزكاة التل ت بت مصدرية التشريع الرباين فقؿا اشتؿؾت طؾقف مـ ِحؽؿ تحؼؼ مصال  

                                                 
 (-12,13): اايتلم، ( اكظر: ؾمقرة اعمجادًمة)
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 العباد طرب الزمان ويف كؾ مؽان.

أن اهلل جعؾ حؼ ، يضةومؿا يمكد العدالة يف هذه الػر: العدالة: ومـ مظاهرها ومزاياها

سؼك بؿاء السؿاء حقث ٓ جفد وٓ كاكت تُ  نإ، الػؼقر طؾك الغـل يف زكاة الؿزروطات العشر

وكصوػ العشور يف الؿزروطوات التول بوذل زارطفوا فقفوا مشوؼة ، كػؼة طؾك زارطفا يف سؼايتفا

 .زكواةففذه صقرة مـ صقر طدالة التشوريع اإلسوالمل يف فريضوة ال، وكؾػة مادية يف سؼايتفا

: ققلف سبحاكفيف  القاقعقة فؾؿ يشؼ طؾك الؿؽؾػقـ بالزكاة وهذا بقّـ مظفركؿا أكف راطك بذلؽ 

﴿    ﴾ ( أي إن يسللؽؿ أمقالؽؿ فقجفدكؿ ويشؼ 36: )محؿد

إلك غقر ذلؽ ، جباهتا طـ كرائؿ أمقال الؿزكقـ أضػ إلك هذا هنك الـبل ، طؾقؽؿ فتبخؾقا

وهنوك بالؿؼابوؾ الجبواة طـو أحوط أموقال الؿوزكقـ كالشواة الفزيؾوة ، مـ صقر العدالة الرباكقة

وأيوؿ اهلل لوق أكوؽ كظورت يف  .لقؽوقن يف هوذا وغقوره مظفور التوقازن :لتتحؼؼ الؿـػعة لؾػؼقور

الرأسوؿالل وٓ أقارهنا بؿا هق بعقد مـ التشريع  .لبتةأالتشريعات إرضقة ٓ تجد أحر العدالة 

تؾؽ هل ضوريبة  -يف بالدكا -بؾ أقارهنا بآخر الؼقاكقـ يف الجاك  آقتصادي، أو آشرتاكل

موـو  -ويوودفعفا الؿسووتفؾؽقن، الؿبقعووات التوول افرتضووت طؾووك أصووحاب إمووقال والتجووار

 فؿ.يف كسبة واحدة هل سقاء طؾك معدومفؿ وغـقّ  -العامة

ؿؾتوف لوؽ موـ الؿظواهر العاموة ولق أكؽ كظرت يف روية ودقوة لتجودن كوؾ موا أج

أو مظاهر رباكقة مصدره( متحؼؼوة يف ، لؾتشريع اإلسالمل )مظاهر اإلطجاز التشريعل

ومروكتفوا التول ، فشوؿقلقتفا لؽوؾ أكوقاع إموقال التجاريوة والزراطقوة، فرضقة الزكواة

سووؿحت بؿعالجووة الؿسووتجدات مووـ كووقاتج أٓت الصووـاطقة وسووقارات إجوورة 

إلك غقور ذلوؽ موـ الؿظواهر ، ة... مؿا يمكد صالحقتفا لؽؾ زمانوالعؿارات السؽـق

 والؿزايا.

حؿ إكؽ ترى مـ خالل فريضة الزكاة التؽامؾ يف التشريع اإلسالمل ففق لؿا 

وحّرم كـز الؿال لتؼقى ، فرض الزكاة طؾك إغـقاء إكؿا فرضفا يف الؿال الـامل

فؼال ، الؿال بالعذاب د مـ كـزوتقطّ ، بذلؽ طجؾة اقتصاد الؿجتؿع اإلسالمل

 ﴿: سبحاكف                        

                                 

                      ﴾ (.35-34: )التقبة 
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عطووك مووـ مووال الزكوواة مووا ولتحؼقووؼ قووقة آقتصوواد أيضووًا جعووؾ حووؼ الػؼقوور أن يُ 

، لقـفل بذلؽ طؾك جققب الػؼر، إلك دائرة الؽػاية حؿ الغـك يخرجف مـ دائرة الػؼر

 مزكقًا. حؿمـتجًا بؾ ، يف الؿجتؿع ٓ سؾبقًاحؿ لقصب  فردًا إيجابقًا 

يف أن قووقة آقتصوواد لؾؿجتؿووع الؿسووؾؿ تعـوول آسووتؼرار والؼووقة  وكؾـووا كتػووؼ

 السقاسقة لف وطـقان البؼاء.

إن هذا الـظام يدطق الؿسؾؿقـ لؾتشبث بف: كقػ ٓ وهق الـظام الرباين لؿـ خؾؼ 

قوػ إكظوار تتقجوف إلوك الـظوام ولعؾؽ ترى ك، صؾ  لفؿ طرب الزمانوهق أطؾؿ بؿا يَ 

 آقتصادي اإلسالمل بعد سؼقط الـظام آشرتاكل وتلرج  الـظام الرأسؿالل.

أكؽ ترى ترابطًا جؾقًا بوقـ : وفقؿا يمكد طدم قبقل اإلسالم التجزئة يف تشريعاتف

وبؿوا تحؼؼوف ، كظؿ اإلسالم يف طبادة الزكاة ففل ترتبط بقضقح يف الـظام آقتصوادي

وبؿا تحؼؼف مـ أخال  بلن ، ؾ وقضاء طؾك الطبؼقة ترتبط بالـظام آجتؿاطلمـ تؽاف

تخرج صواحبفا موـ دائورة البخوؾ إلوك الؽورم وموـ إكاكقوة وحو  الوذات إلوك حو  

وبؿا تحؼؼف مـ استؼرار لؾؿجتؿع والتػوا  حوقل ، أخريـ ترتبط بالـظام إخالقل

وهووذا شوولن كووؾ طبووادة ، سقاسوولالدولووة والرضووا طـفووا قووقة سقاسووقة توورتبط بالـظووام ال

 وتشريع يف ديـ اهلل فتدبر.

 : ]تحريم لحم الخنزير[: من فقه المطعومات: النموذج الثاني

مووـ مظوواهر ومزايووا التشووريع اإلسووالمل اكسووجام إحؽووام الشوورطقة مووع الػطوورة 

فتحريؿ اهلل لؾؿقتة مـسجؿ مع الػطرة السؾقؿة ويؼبؾف العؼؾ ، وقبقل العؼؾ السؾقؿ لفا

ن مقهتوا حتوػ أكػفوا قود يؽوقن لعؾوة ُتؾحوؼ إذى بآكؾفوا وهوذه إحودى إ حوؿ، ؾقؿالس

 الِحؽؿ التل تحؼؼ مصال  العباد.

، فؿا خػل طؾقـا فاهلل بف أطؾوؿ حؿ الخـزيرؾلوإن كـا طرفـا بعض طؾؾ تحريؿ اهلل 

                                                 
ء اًمػؼعػم معـ اعمعال معا يصعبح سمعف مؽتػقعًا اكظعر معثاًل: اًمشعػمازي، ( ًمؾقىمقف قمغم رأي اًمػؼفاء ذم ًمعزوم إقمطعا)

وشمعرى ًمسؾمعػ ذم هعذه األيعام أيمثعر اجلؿعقعات ومرايمعز اًمزيمعاة  -(1.171إسمراهقؿ سمعـ قمعكم، اعمفعذب )

واًمصدىمات ُُتطئ عمّا ال شمعؿؾ سمؿقضمب احلؽؿ اًمػؼفل واًمػفعؿ اًمنمعقمل ذم االكتفعاء معـ ضمقعقب اًمػؼعر، 

 فا اًمػؼػم متؽػػا همػم مؽتػ، ؾمؾبقًا ذم اعمجتؿع همػم مـتج!!-وإكام شمعطل قمطايا يبؼك مع
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، وهوذا مؿوا تلبواه الػطورة والعؼوؾ السوؾقؿ ، حبت أكؾف لؾؼاذورات والـجاسات فؾؼد

 : يؼقل السقد محؿد رشقد رضا، ؽؿ تحريؿف ما ُيؾحؼف أيضًا مـ إذى بآكؾفومـ حِ 

ويؼوال إن لوف تولحقرًا سوقئًا يف العػوة ، وأكؾ لحؿف موـ أسوباب الودودة القحقودة الؼاتؾوة

 .والغقرة

  ﴿: ولؽـ الـاضر يف طؾة تحريؿ لحؿف يف ققلف تعالك
َّ
 إَِلول

َ
َٓ َأِجُد فِل َما ُأوِحل ُقْؾ 

َّٓ َأْن َيُؽقَن َمْقَتًة َأْو َدًما َمْسُػقًحا َأْو َلْحَؿ ِخـِْزيٍر َفنِكَُّف ِرْجٌس ُمَحرَّ  ًما َطَؾك َصاِطٍؿ َيْطَعُؿُف إِ

َٓ َطوواٍد َفوونِنَّ  ـِ اْضووُطرَّ َغْقووَر َبوواٍغ َو  بِووِف َفَؿوو
ِ
 ﴾َربَّووَؽ َغُػووقٌر َرِحووقٌؿ.  َأْو فِْسووًؼا ُأِهووؾَّ لَِغْقووِر اهلل

ففل لقست طارضة ، (َفنِكَُّف ِرْجٌس ): ى أهنا طؾة ذاتقة يف ققلف تعالكير، (445: إكعام)

تووزول  أو مؽتسوبة .كلكؾوف لؾؼواذورات والـجاسوات، يؿؽوـ مـعفوا أو الحقؾقلوة دوهنوا

 فواكؾ إهنو :كنصابتف ببعض إمراض الطػقؾقة والبؽتقريوة والػقروسوقة، بزوال سببفا

ت الحققية ضد مسوببات هوذه إموراض إما بالعالج بالؿضادا، السقطرة طؾقفا يؿؽـ

 لأن شائعة وتستخدم طؾك كطا  واسع وبوذلؽ تـتػو لوه، أو باستخدام الؾؼاحات

 . هذه العؾؾ الؿؽتسبة

لوزوم ال ؼوة بالشوريعة: ٕن حؿوة طؾوالً أخورى قود  إستاذ سقد قطو لذلؽ يرى  

الخـزيور بذاتوف فلما الخـزير فقجوادل فقوف أن قوقم... و : حقث يؼقل، يؽشػفا العؾؿ

مـػر لؾطبع الـظقػ الؼقيؿ... ومع هذا فؼد حرمف اهلل مـذ ذلؽ إمد الطقيؾ لقؽشػ 

طؾووؿ الـوواس مـووذ قؾقووؾ أن يف لحؿووف ودمووف وأمعائووف دودة شووديدة الخطووقرة )الوودودة 

إن وسووائؾ الطفووق الحدي ووة قوود : ويؼووقل أن قووقم، الشووريطقة وبقيضوواهتا الؿتؽقسووة(

ٕن إبادهتا مضؿقكة بوالحرارة  :دان وبقيضاهتا مصدر خطرٍ فؾؿ تعد هذه الدي، تؼدمت

ويـسك همٓء الـاس أن طؾؿفؿ قد احتواج ، العالقة التل تقفرها وسائؾ الّطفق الحدي ة

فؿـ ذا الذي يجزم بلن لقس هـاك آفات أخرى ، إلك قرون صقيؾة لقؽتشػ آفة واحدة

التول سوبؼت هوذا العؾوؿ يف لحؿ الخـزير لؿ يؽشػ طـفا بعد؟ أفال تسوتحؼ الشوريعة 

وكحرم ما حرمت وكحؾؾ ، البشري بعشرات الؼرون أن ك ؼ هبا وكدع كؾؿة الػصؾ لفا

                                                 
 -ًمتتعرف قمغم ااصمار اًمسؾبقة أليمؾ اخلـزير اعمـػر ( www. youtupe.com) : ( اكظر اعمقىمع االًمؽؽموف)

 (-2.98)، ( رضا، حمؿد رؿمقد اعمـار2)
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 .وهق مـ لدن حؽقؿ خبقر؟!، ما حؾؾت

تسوب   وتبقـ مـ الدراسات وإبحاث العؾؿقة الحدي ة أن طؾوالً ذاتقوة يف لحؿوف

 : وهذه بعض كتائجفا، أضراراً 

وهوذا طؽوس إكعوام ، أكقاب يلكؾ الجقوػ والػئورانلف  لالخـزير حققان سبع -

 .ل بدون أكقاب وٓ تتغذى إٓ طؾك العش  والؽأل فؼطتؿاما فف

 Xanthin oxidase &Uricase)  الققريؽازو زاك قـ أوكسقديز لكزيؿأطدم وجقد  -

الؽؾقتقـ يجعؾف يحتػظ بؽؿقة كبقرة موـ حؿوض  يفوقؾة وجقده ، بالزما الخـزير يف (

 ل% فؼوط موـ هوذا الحؿوض والبواق2يوتخؾص موـ  ففق، أكسجتف يف Uric) )البقلقؽ 

دلقوؾ طؾوك  فولحؿو فدمو يف Uric)) ؽ رة وجوقد حؿوض البقلقوؽف .يختزن ا جسده

 لوهوذا طؽوس إكعوام ففو .اهلل بلكوف رجوس ولفذا وصػف -وهل طؾة ذاتقة  - كجاستف

 قـ أوكسوقديززاك ود أكوزيؿ بؽؿقات كبقرة لقجوق Uric))تتخؾص مـ حؿض البقلقؽ 

(Xanthin oxidase) وهق يؼقم بتؽسوقر حؿوض البقلقوؽ ، بالزما إبؼار يف((Uric  إلوك

كوزيؿ ولقجوقد أ، يػرز ا بقل إبؼوار بؽؿقوات طالقوة جوداً  يوالذ ((Alntwen آلـتقيـ

ؾووك كُ  يفسووتة أضووعا  الؿقجووقد  للحووقا بـسووبة ؾووك إبؼوواركُ  يف (Uricase) الققريؽوواز

 فوافقؽوقن لحؿ :الؾحوؿ حوؿويـؼوك الودم مـوف  مـ الحؿضٕبؼار تتخؾص اف، الخـازير

يؼوقم  يلوذوا (Uricaseاز)وقريؽوؿ القوكزيأا إغـام وبالزم يفكؿا يقجد  .صقبًا صاهراً 

الؽؾقتوقـ:  طوـ صريوؼكوذلؽ وتتخؾص إغـام مـوف  Uric)) بتؽسقر حؿض البقلقؽ

 فقؽقن لحؿفا صاهرًا صقبًا. 

                                                 
  (-1.221)، ( ىمطب، ؾمقد، ذم فمالل اًمؼرآن)

( حتريؿ حلؿ اخلـزير ذم اًمعؾؿ واًمديـ، دار اًمبشػم، اًمؼاهرة، مل شمعذيمر اًمطبععة  ىمقش، ؾمؾقامن، طمؽؿة وأؾمباب (

( سمتٍمف- واكظر: مدسمقزم، طمـػعل، ا قمجعاز اًمعؾؿعل ذم حتعريؿ اخلـزيعر، أقمعامل 33 ,24وال شمارخيفا، )

اعمممتر اًمعاعمل اًمعاذًمإلقمجاز اًمعؾؿل ذم اًمؽتاب واًمسـة، حمقر اًمطعب وقمؾعقم احلقعاة، دار ضمقعاد ًمؾـنمع 

( سمتٍمف- وضمقاد، أمحد، اخلـزير سملم مقزان اًمنمع 1.327,356هع )1432اًمتقزيع، شماريخ اًمطبعة، و

( سمتٍمعف- وًمؾتقؾمعع اكظعر: ؿمعفادة 154, 112، ) 1987، 1ومـظار اًمعؾؿ، دار اًمسعالم، سمعػموت، ط

ذم اًمطبقب األعماف هاكس ريؽػقـغ، شمرمجة قمدكان طمؾبل، دراؾمة كزار اًمعدىمر، مقؾمعققمة ا قمجعاز اًمعؾؿعل 

اًمؼرآن واًمسـة- ومقىمعع اًمغعذاء واًمتغذيعة ذم ا ؾمعالم، سمعاذاف: مععز ا ؾمعالم قمعزت ومعارس، اجلامععة 

 األردكقة- 
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 Tri) جؾسوريد يمـفا دهقن مشبعة ترا، %51زير الخـكسبة الدهـقات يف لحؿ  -

Gelsred)     ، ٓتحتووقي طؾووك حؿووض  : ٕهنوواسووتطقع إكزيؿووات اإلكسووان هضووؿفاتو

بحقووث تؽووقن جؿقووع ذرات  -ال اكقووة  (Glycerol)سوورولقالجؾ دهـوول مشووبع طؾووك ذرة

% 6طؾوك  يبقـؿوا إبؼوار تحتوق - (CnH n+ COOH)الؽربقن مشوبعة بالفقودروجقـ 

 (Alglesirad) ال الحقووة دهقنمووـ الوو% 47طؾووك  يوإغـووام تحتووق، دهقنفؼووط مووـ الوو

تحتوقي طؾوك حؿوض : ٕهنوا  وإكزيؿات اإلكسان الدهـقة قادرة طؾك هضؿفا بسوفقلة

فووذرات الؽربووقن غقوور  - ال اكقووة (Glycerol)سوورول قدهـوول غقوور مشووبع طؾووك ذرة الجؾ

يف  بتف الؽبقوورةبـسوو الوودهـحووؿ إن هووذا (CnH n- - COOH) - مشووبعة بالفقوودروجقـ

مؿا يجعوؾ إزالتفوا  فقف: بالؿقاد الؿخاصقة الـشقيةف ومتداخالً مع خاليا لحؿالخـزير 

والتول يؽوقن ، خالفًا لبؼقة أكقاع الؾحقم م ؾ البؼور وإغـوام، اً مـ الجسؿ أمرًا طسقر

 يمكودهذا كؾ و. فقفا الدهـ طؾك شؽؾ كسقج دهـل شبف مستؼؾ طـ الـسقج العضؾل

  ف.مـ تـاول لحؿ الضرر الؿحؼؼ

خؿسوة  ف الؿشبع بالودهـلحؿ يف Cholesterol LDLالضار  وكسبة الؽقلقسرتول -

تؼورتن زيادهتوا يف دم  إهنو :ولفوذه الحؼقؼوة أهؿقوة خطقورة، البؼور يفطشر ضعػًا لؿوا 

اإلكسان بزيوادة فورص آصوابة بتصوؾ  الشورايقـ وارتػواع الضوغط واحتشواء طضوؾة 

هتودد  أضورار هوهوذ، معظوؿ حوآت الذبحوة الؼؾبقوة يف لوهق السب  الرئقسو، الؼؾ 

ن تركق  إحؿاض الدهـقة يف لحؿ الخـزير تركق  شاذ غريو  صحة اإلكسان. حؿ إ

مؿوا يجعوؾ امتصاصوفا أسوفؾ بؽ قور موـ ، يف إغذيوة إخورى فوايختؾوػ طوـ تركقب

 .وبالتالل زيادة كقلقسرتول الدم، غقرها يف إغذية إخرى

 (Growth) طؾووك كؿقووات كبقوورة مووـ هرمووقن الـؿووق يحتووقي رجسووؿ الخـوووزي - 

لذا تزداد اإلصابة بالسرصان  :(Gonadotrophinsوالفرمقكات الؿـؿقة لؾغدد التـاسؾقة )

لدى آكؾل لحؿ الخـزير. فؼد بقـت الدراسات وجقد طالقة ققية بوقـ اسوتفالك لحوؿ 

، وسرصان ال دي، اتاوسرصان الربوست، الخـزير وسرصان إمعاء الغؾقظة والؿستؼقؿ

، وسوورصان الؿوورارة، وسوورصان طـووؼ الوورحؿ وبطاكووة الوورحؿ، وسوورصان البـؽريوواس

وهذا ضورر ، بقـؿا تػتؼر إكعام إلك هذه الفرمقكات مؼاركة بالخـزير. وسرصان الؽبد

 بعؾة ذاتقة لتحريؿف. آخر
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 ،(Idazole) اإلمقوودازولو (Histamineموـ الفسوتامقـ ) ةكؿقوو لحوؿ الخـزيوريف  - 

م وؾ إكزيؿوا والشورى والتفواب ، تحدث طـد آكؾقفا أمراضوًا تحسسوقة جؾديوة التل

الجؾوود العصووبل والحؽووة وغقرهووا. وإذا امتـووع آكؾووقا لحووؿ الخـزيوور طووـ أكؾووف بشووؽؾ 

 فنن هذه إمراض التحسسقة تتالشك.، مطؾؼ

التول ، طؾوك موقاد مخاصقوة كشوقية فقفوا موادة الؽربيوت لحوؿ الخـزيور يحتقي - 

مسببة رخاوة تؾؽ إكسجة ومحدحة ، أوتار العضالت والـسقج الغضرويف ترتس  يف

 .تغقرات باحقلجقة يف الؿػاصؾ والعؿقد الػؼري

 يف -وغقرها مؿا سقؽشوػف العؾوؿ  -ذكرت بعضًا مـفا  لنن إضرار التوطؾقف ف 

ولقس لعؾوؾ  -وهل ك قرة  -لعؾؾ ذاتقة فقف محرم  تبقـ أكف، فودم فلحؿ الخـزير ودهـ

  .ارضة أو مؽتسبةط

 : من فقه العقوبات ]الِقصاص في القتل العمد[: النموذج الثالث

 حالحوة تحؼوؼ فقوفت أنكجاح أي تشريع أو قواكقن فقؿوا وضوع ٕجؾوف  مـ دٓٓت 

ًٓ وإذا اكعدم طـصر واحد مـ هذه العـاصر لؿ يؽـ التشريع كاجحًا وٓ فعّ ، طـاصر ، ا

 : وهل

يف أقؾ زموـ أو يف زموـ و، جؾف طؾك أتؿ وجفأن يمدي الغرض الذي وضع مـ أ 

وأن تودوم مظواهره وإيجابقاتوف فوال تتوقارى موع ، ، ققاسل بالـسبة إلوك أي قواكقن آخور

 .تطقال العصقر بتطبقؼف وٓ ُتـاكده سؾبقات ألبتة

، اإلسالمل وجدها فقف: ٕكف موـ خوالؼ الخؾوؼ العوالؿ هبوؿالتشريع  ومـ كظر يف 

ًٓ يف كؼؾ الؿجتؿوع العربول وإمصوار الؿػتقحوة كؼؾوة لذلؽ كان تشريعًا كاجحًا  فّعا

  .وإلك ما وصؾت إلقف مـ رقل وامتد طرب قرون، كقطقة فارقة بالـظر لؿا كاكت طؾقف

وموا يوتؿخض طـوف موـ ، التشوريع طبوؼ فقوفيمسللة الزمـ الوذي يؿؽوـ أن  فؿ الً  

تغر  سببًا رئقسوقًا وقد يؽقن هذا الزمـ الؿس، صقيالً  ًاحتاج حصادها زمـيكتائج قد 

يف  اإلسوالمل إن أصد  موا يودل طؾوك كجواح التشوريعو، ات البشريةيف فشؾ التشريع

هق ما تسػر طـف الؿؼاركوة بوقـ حوال الجريؿوة يف الؿجتؿوع العربول ، مؽافحة الجريؿة

فعـودما كوزل الؼورآن الؽوريؿ طؾوك ، قبؾ اإلسالم وما أصبحت طؾقوف بعوده بوزمـ يسوقر

ولؿ يؾبث ، وإرواح تزهؼ، إمقال تـف ف، قفؿ هل إصؾالعرب كاكت الجريؿة ف
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وأصوبحت الجورائؿ ، حالفؿ كزول القحل فقفؿ سقى حالحًا وطشريـ طامًا حتك تغقر

واكتشور ، تحقل آكتؼام إلك تسام ف، فقفؿ است ـاءًا بعد أن ضؾت أصالً لؿئات السـقـ

 بسؿاحة اإلسالم وأخقة اإليؿان.إمـ يف ربقطفؿ 

فؼد ُيؼتؾ ، اضر فقؿا كاكت طؾقف الجاهؾقة مـ طادة ال لر لؼتقؾفؿ يرى طجبًاالـوإن 

دون ، بالقاحد أك ر مـ واحد أو مـ هق أفضؾ مـ الؼاتؾ يف صقر موـ الظؾوؿ متعوددة

فجواء اإلسوالم يراطول كوقازع الوـػس والػطورة التول ، تحؼقؼ الرادع مـ سقء الجريؿة

يؼقل إسوتاذ سوقد ، ب أو إخ أو آبـ...فؾربؿا الؿؼتقل هق إ، تدفع إلك آكتؼام

ومـ حؿ تدرك سعة آفا  اإلسالم وبصره بحقافز الـػس البشرية طـد التشريع  : قط 

فاإلسالم ، ومعرفتف بؿا ُفطرت طؾقف مـ الـقازع... إن الغض  لؾدم فطرة وصبقعة، لفا

ويػ ول ، ـػوقسفالعدل الجازم هق الوذي يؽسور شورة ال، يؾبقفا بتؼرير شريعة الِؼصاص

 .ويردع الجاين طـ التؿادي...، خـؼ الصدور

  فحسووو موووـ الؼاتوووؾ  -بؿؼتضوووك العدالوووة  -ولؽوووـ يؼووورر اإلسوووالم الِؼصووواص 

﴿                                    ...﴾ حوووؿ توووراه ، (478: )البؼووورة

 ﴿ يرغوو  بووالعػق ويـوودب إلقووف                                      

     ...﴾ ففق تربقة لؾؿجتؿع ، فنن لؿ يؽـ العػق وكان الِؼصاص، (478: )البؼرة

ولق كان العػق والديوة فوال توذه  ِحؽؿوة الزجور حقوث ، بلسره وردع لف طـ الجريؿة

، ولقس الرتغقو  يف أخوذ موال الصوؾ  والعػوق : هو(4393)قريؼقل اإلمام ابـ طاش

ٕن آزدجار يحصؾ بتخققور الوقلل يف  -يف الردع والزجر -يـاقض ِحؽؿة الِؼصاص

، إلك طػق القلل إٓ كادراً  -مـ أفراد الؿجتؿع  -فال يطؿئـ مضؿر الؼتؾ ، قبقل الدية

 .وكػك هبذا يف آزدجار

يف الرد طؾك مـ يرى أن الِؼصواص قسوقة يؽػول  ويؼقل السقد محؿد رشقد رضا

كرى ك قرًا مـ الـواس حتوك الؿـتسوبقـ  : دوكف السجـ مـ الؿستغربقـ والؿستشرققـ

وأما كافوذ البصوقرة العوار  ، إلك اإلسالم يػرتون بآرائفؿ ويروهنا شبفة طؾك اإلسالم

                                                 
 (-1.233ىمطب، ؾمقد، ذم فمالل اًمؼرآن ) ()

 (-2.145( اسمـ قماؿمقر، اًمطاهر، اًمتحرير واًمتـقير ))
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قجوودان بؿصووال  إمووؿ الووذي يووزن إمووقر بؿقووزان الؿصووؾحة العامووة ٓ بؿقووزان ال

فنكووف يوورى أن الِؼصوواص بالعوودل والؿسوواواة هووق ، الشخصول الخوواص بـػسووف أو ببؾووده

 .إصؾ الذي يربل إمؿ والشعقب والؼبائؾ كؾفا...

مظواهر متعوددة تودل ، وبعد هذا العرض فنن يف تشريع الِؼصاص يف الؼتؾ العؿد

ازع الوـػس يف رى أن الِؼصاص يـسوجؿ موع كوقـف، طؾك رباكقتف وقصقر البشر طـ م ؾف

حؿ يـطقي طؾوك ِحؽوؿ تسوفؿ يف  -وهل إحدى مزايا هذا التشريع اإلسالمل -الػطرة

ففوق ، حػظ الضروريات مـ مصال  العباد بحػظ الـػقس وأمـ الؿجتؿع اإلسوالمل

 طؼقبة رادطة وزاجرة فقفا الرتبقة العامة لؾؿجتؿع الؿسؾؿ.

، العوودل والؿسوواواةن تشووريع الِؼصوواص يف الؼتووؾ العؿوود جوواء طؾووك أسوواس إ حووؿ

مػارقوًا بوذلؽ مػواهقؿ الجاهؾقوة. إلوك غقور ذلوؽ موـ ، فالِؼصاص مـ الؼاتؾ فحس 

 يؿؽـ أن يؼػ طؾقف الـاضر الؿتدبر.، الؿظاهر الرباكقة

أهؾفا أك ر الؼقاكقـ إحؽامًا يف  يعّدهايف حقـ أن الؼقاكقـ القضعقة الحدي ة التل 

 تعؼود إموؿ الؿتحودةو، ت مـ أجؾفمجال مؽافحة الجريؿة لؿ تـج  بعد فقؿا وضع

 -4955ممتؿرات لؿـع الجريؿة ومعامؾة الؿجرمقـ مرة كؾ خؿس سـقات مـذ طام 

، جـقوووػ .4971، كققتوووق .4965، سوووتقكفقلؿ .4961، لـووودن .4955، )جـقوووػ

 -( 4995، الؼووواهرة .4991، هافاكوووا .4985، مقالكوووق .4981، كراكووواس .4975

بؾ لؿ يـجحوقا بعود يف ، زالقا مؽاهنؿ لؿ يراوحقهوما ، 2111الـؿسا  وآخرها كان يف

أكوا  : قال رئقس محؽؿة الـؼض الجزائقة الػركسقة )مقريس باتان(، ُسبؾ الققاية مـفا

لسووت إٓ قوواٍض يف جفوواز العدالووة لووؿ يخطوور طؾووك بووالل يف أي وقووت مووـ إوقووات 

لعؽس فؼود ٕن وضقػتل لؿ تؽـ هـاك بؾ طؾك ا :آهتؿام بلسس الققاية مـ اإلجرام

  كاكت وٓ تزال يف العؼاب ٓ يف الحؿاية

 : ين[في فقه المعامالت ]أحكام الدَّ: النموذج الرابع

هبووذا الـؿووقذج كؼووػ طؾووك موودى طـايووة التشووريع اإلسووالمل بتعاضوود الؿجتؿووع  

                                                 
 (-2.124)، ( رضا، حمؿد، اعمـار)

 - 1959رام اعمـعؼد ذم سماريس اكظر: مقىمع مممتر اًمقىماية مـ ا ضم (2)
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، وحػظ واحدة مـ الضرورات الخؿس الؿتؿ ؾة بالؿوال، وسالمتف مـ أسباب الـزاع

يـ ويف غقره.بقضع دستقر يف ت  قحقؼ الحؼق  غقر مسبق  لقطبؼ يف الدَّ

مبقـوًا كقػقتفوا وموـ ، وذلؽ بالؽتابة التل ترفع الجفالة وُتحؼؼ الؼسط والعدالوة 

محوذرًا ، والشوفادة التول تودفع الريبوة، يتقٓها يف طؿقم إحقال لؾؿِدْيـقـ والؽاتبقـ

 –أو حضور –يف سوػر  بقضوةأو بِِرهان مؼ، الؽات  والشفقد أن يتخؾػقا إذا ما دطقا

 لؿ يجدوا فقف كاتبًا.

قوث ح، غاية يف اإلطجاز البقاين، وكؾ هذا بجؿؾ تؼـع العؼؾ وتخاص  القجدان

وإن اإلكسوان لقؼوػ  : يف تػسقره ٔية الّديـ يف سوقرة البؼورة ٕستاذ سقد قط ايؼقل 

قة العجقبة يف حقث تتجؾك الد، يف طج  ويف إطجاب أمام التعبقر التشريعل يف الؼرآن

، وٓ تؼودم فؼورة طوـ مقضوعفا أو تومخر، الصقاغة الؼاكقكقة حتك ما يبودل لػوظ بؾػوظ

، حقث ٓ تطغك هذه الدقة الؿطؾؼة يف الصقاغة الؼاكقكقة طؾك جؿال التعبقور وصالوتوف

وحقث يربط التشريع بالقجودان الوديـل ربطوًا لطقوػ الؿودخؾ طؿقوؼ اإليحواء قوقي 

وحقوث ُيؾحوظ كوؾ ، ابط الوـص موـ كاحقوة الدٓلوة الؼاكقكقوةدون اإلخالل برت، التلحقر

فقـػول هوذه ، الؿمحرات الؿحتؿؾة يف مققػ صريف التعاقد ومققوػ الشوفقد والؽّتواب

وحقث ٓ يـتؼؾ مـ كؼطوة إلوك كؼطوة ، الؿمحرات ويحتاط لؽؾ احتؿال مـ احتؿآهتا

يؼع ارتباط بقـفا وبقـ  إٓ حقث، إٓ وقد استقا الـؼطة التشريعقة بحقث ٓ يعقد إلقفا

 كؼطة جديدة يؼتضل اإلشارة إلك الرابطة بقـفؿا...

إن اإلطجاز يف صقاغة آيات التشريع هـا لفوق اإلطجواز يف صوقاغة آيوات اإلحقواء 

وٓ يـقب فقوف ، ٕن الغرض دققؼ يحرفف لػظ واحد، بؾ هق أوض  وأققى، والتقجقف

                                                 
اًمرهـ ذم اًمػؼف ا ؾمالمل: اطمتباس اًمعلم وصمقؼة سماحلؼ ًمُقستقرم احلؼ مـ صمؿـفعا أو معـ صمؿعـ مـاومعفعا قمـعد ( ) 

(- وكرى أن اهلل ذم ااية مل ُيؼقد 3.263شمعئر أظمذه مـ اًمغريؿ- اكظر: اًمؼرـمبل، اجلامع ألطمؽام اًمؼرآن، )

همػم اعمـؼقًمة أم اعمـؼقًمة: ألن اًمغاية مـعف اًمتقصمقعؼ، وًمقتـاؾمعب معع قمؿعقم  اًمٌمء اعمرهتـ سمؽقكف مـ األمقال

ـ لم  ذم اًمسػر واحلرض، سمخالف سمعض اًمؼقاكلم اعمدكقة- يمام كرى قمداًمة اًمتنمعيع ا ؾمعالمل ذم  أطمقال اعمدي 

سمؼاء قملم اعمرهقن ورده ًمؾؿديـ، إن اؾمتقرم اًمدا ـ طمؼعف معـ مـػعتعف، سمعام حيػعظ طمعؼ اًمعدا ـ وال يصعبح 

عمديـ معف قماضمزًا- وهذا ما ال شمراقمقف سمعض اًمؼقاكلم اعمدكقة- اكظر معا يػقعد قمعدم شمضعؿـ سمععض اًمؼعقاكلم ا

، 1997، 1اعمدكقععة ذًمععؽ: اًمزقمبععل، شمقسععػم، اجلععامع اعمتععلم ًمسكظؿععة واًمؼععقاكلم، مل شمععذيمر دار اًمـنمعع، ط

(1.728-) 
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ريعقة الؿطؾؼوة والجؿوال الػـوول ولوقٓ اإلطجواز مووا حؼوؼ الدقوة التشوو، لػوظ طوـ لػووظ

 الؿطؾؼ طؾك هذا الـحق الػريد.

لتشريع الؿدين والتجاري اوفق  ذلؽ كؾف سبؼ التشريع اإلسالمل هبذه الؿبادئ 

 .بحقالل طشرة قرون كؿا يعرت  الػؼفاء الؿحدحقن!!

فاإلسالم يصـع الؼؾقب التل : أية حقث يؼقل ةوأختؿ بؿا طؼ  بف طؾك فاصؾ

تربقوة  .صوـعف إٓهقوة متؽامؾوة متـاسوؼة، ؼوــ لوفا! ويصوـع الؿجتؿوع الوذي يُ يشرع لف

توذه   كفولك .ومـفج لإلكسان مـ صـع خوالؼ اإلكسوانوتؼقى وسؾطان...  .وتشريع

، أكوك توذه  كظورة إكسوان قاصور ومـاهج إرض!، وققاكقـ إرض، شرائع إرض

فوال يسوتؼر ، هـا وهـواك يتؼؾ  هقاه، محدود الرؤية، محدود الؿعرفة، محدود العؿر

وٓ طؾوك إدراك؟ ، وٓ طؾوك رؤيوة، وٓ يؽواد يجتؿوع احـوان مـوف طؾوك رأي، طؾك حال

والوذي ، رهبا الذي خؾؼ والذي يعؾوؿ موـ خؾوؼ، وأكك تذه  البشرية شاردة طـ رهبا

إهنوا الشوؼقة البشورية يف هوذا  أٓ يف كوؾ حالوة ويف كوؾ آن ؟ !، يعؾؿ موا يصوؾ  لخؾؼوف

 .اهلل وشرطف.. الشرود طـ مـفج

كعؿ إن كؾؿاتف الصادقة الؿعربة طـ الؿػارقوة بوقـ التشوريع الربواين والتشوريعات 

 عؽرها.بؾ إن أي تعؾقؼ طؾقفا يُ ، البشرية أطظؿ وأجؿؾ مـ أن يتبعفا تعؾقؼ

*        *        * 

                                                 
 (-1.491)، (282رة )( اكظر: ىمطب، ؾمقد، ذم فمالل اًمؼرآن قمـد شمػسػمه ااية مـ ؾمقرة اًمبؼ)

 (-1.497)، ( اعمرضمع اًمساسمؼ)
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 ةـــــــلخاتما

دراسة والـؿاذج بعد الحؿد هلل الذي بـعؿتف تتؿ الصالحات فنن هذه أهؿ كتائج ال

 : الؿؼدمة

بوالققق  طؾوك مزايوا ، درس مظواهر اإلطجواز التشوريعل يف الؼورآن والسوـةتُ  .1

طـود ، التشريع اإلسالمل التل تتجؾك واضحة شاهدة طؾوك كػسوفا بوالتؿققز وآكػوراد

 الؿؼاركة والؿؼابؾة بقـ الشريعة اإلسالمقة والشرائع إرضقة.

ؽان ومروكتفا التل تسؿ  بؿعالجتفا صالحقة إحؽام الشرطقة لؽؾ زمان م .2

وشؿقلقتفا واشتؿالفا طؾ الِحؽؿ البالغة التل تحؼوؼ ، كؾ الؿستجدات يف حقاة إكام

مظوواهر يف التشووريع اإلسووالمل ُيؿتـووع تحؼؼفووا يف الشوورائع إرضووقة: ، مصووال  العبوواد

 لؼصقر كظر اإلكسان وطجز طؼؾف.

، التفا وتقازهنوا وواقعقتفواوطود، الؿساواة بقـ الؿؽؾػقـ بإحؽوام الشورطقة .3

مظاهر يف التشوريع ، وطدم تـاقضفا واختالففا، واكسجامفا مع الػطرة والعؼؾ السؾقؿ

اإلسالمل يصع  تحؼؼفوا يف الشورائع إرضوقة ! تؾوؽ التول ٓ يـػوؽ أصوحاهبا طوـ 

 بؾ إن مالحؼفا أك ر مـ أصقلفا.، تعديؾفا وتـؼقحفا

، سعة التشريعات وِحؽؿفا البالغةهذه الؿظاهر مجتؿعة مع ك رة إحؽام و .4

موع ، وققاطدها الؼابؾة لؾتػريع طؾقفا لؽؾ موا يسوتجد، وطؾؾفا وأسباهبا الباققة الػاطؾة

والتول يسوتحقؾ طوادة صودورها طوـ حؽوقؿ بوؾ طوـ جؿؾوة حؽؿواء ، أمقة الرسقل 

،   الرسوقل دْ وِصو، إكف لدلقؾ طؾك إطجاز الؼرآن الؽوريؿ ومصودره الربواين، البشر

 ـتف الشريػة وحل إلفل ابتداًء واكتفاًء.وأن س

ولؽـف يػرت  ، إلطجاز التشريعل دور يف اإلطجاز البقاين مـ حق قات متعددةل .5

يف أكووف وجووف إطجوواز مسووتؼؾ لؾؼوورآن الؽووريؿ دون السووـة الـبقيووة الشووريػة، وفقووف  فطـوو

 التحدي. 

يوـ دؿ ُظودراسة مظاهر اإلطجاز التشريعل ومزايوا أحؽوام اهلل تودل طؾوك أن كُ  .6

وتعؿووؾ موع بعضووفا بعضووًا يف تحؼقووؼ الحقوواة اإلسووالمقة ، اإلسوالم توورتابط فقؿووا بقـفووا

 الُؿ ؾك التل أرداها اهلل سبحاكف.

وبوذلؽ ، طدم قبوقل التشوريع اإلسوالمل التجزئوة: ٕكوف يمخوذ كوالً متؽوامالً  .7
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وتقازكف مؿا يمكد كؿالوف ، يتؾؿس الـاس إيجابقة التشريع الرباين وخؾّقه مـ كؾ سؾبقة

 جؿالف.و

ومووا َيْشووُؽؾ طؾووك الـوواس يف ، شووبفات الؿستشوورفقـ وصعووقن الؿسووتغربقـ .8

 إكؿا يـتج طـ الـظر إلقف بؿـظار التجزئة.، التشريع اإلسالمل

وجووزى اهلل ، وصووؾك اهلل طؾووك سووقدكا الرسووقل وطؾووك آلووف وأصووحابف والتووابعقـ

 مشايخـا خقر الجزاء.

 

*        *        * 
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 عـــالمراج المصادر و

دار ، تحؼقووؼ أحؿوود فرحووات، مؼدمووة جووامع التػاسووقر، الراغوو ، صووػفاينإ -1

 م.4984، 4ط، الدطقة

، الخػواجلمحؿد تحؼقؼ ، إطجاز الؼرآن، أبق بؽر محؿد بـ الطق ، الباقالين -2

 م.4994، 4ط، دار الجقؾ

 م.4989، 2ط، دار الؼؾؿ، ققاطد التدبر إم ؾ، طبد الرحؿـ، حبـؽة -3

 م.4992، 3ط، دار طؿار، طجاز الؼرآنالبقان يف إ، صالح، الخالدي -4

 م.4967، 8ط، دار الػؽر، تارييف التشريع اإلسالمل، محؿد، الخضري -5

ضووؿـ كتوواب حووالث ، البقووان يف إطجوواز الؼوورآن، أبووق سووؾقؿان حؿوود، الخطووابل -6

 لؿ يذكر تارييف الطبعة.، 4ط، دار الؿعار ، تحؼقؼ محؿد خؾػ اهلل، رسائؾ

دار ، الػؼوف الؿـفجول، طؾول، شوربجلوال، مصوطػك، الُبغواو، مصوطػك، الخـ -7

 م.4992، 2ط، الؼؾؿ

، دار إحقاء الرتاث العربل، التػسقر الؽبقر، أبق طبد اهلل محؿد بـ طؿر، الرازي -8

 م.4995، 4ط

 لؿ يذكر تارييف الطبعة.، 2ط، دار الؿعرفة، الؿـار، محؿد رشقد، رضا -9

تواب ضوؿـ ك، الـؽوت يف إطجواز الؼورآن، أبوق حسوـ طؾول بوـ طقسوك، الرماين -11

لوؿ يوذكر توارييف ، 4ط، دار الؿعوار ، تحؼقؼ محؿد خؾوػ اهلل، حالث رسائؾ

 الطبعة.

 م.4986، 4ط، دار الػؽر، أصقل الػؼف اإلسالمل، وهبة، الزحقؾل -11

ويطؾ  مـ ، لؿ تذكر الدار، الجامع الؿتقـ لألكظؿة والؼقاكقـ، تقسقر، الزطبل -12

 م.4997، 4ط، الؿملػ

 لؿ يذكر تارييف الطبعة.، دار الػؽر العربل ،الؿعجزة الؽربى، محؿد، أبق زهرة -13

مؼوال ضوؿـ ، )شوريعة الؼورآن دلقوؾ طؾوك أكوف موـ طـود اهلل(، محؿد، أبق زهرة -14

 م.4964ط، لؿ يذكر رقؿ الؽتاب ضؿـ السؾسؾة، سؾسؾة ال ؼافة اإلسالمقة

، ممسسوة الرسوالة، الؿدخؾ لدراسوة الشوريعة اإلسوالمقة، طبد الؽريؿ، زيدان -15

 م.4989، 44ط
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 لؿ تذكرالطبعة وٓ تاريخفا.، دار الؼؾؿ الؽقيت، الـبل العظقؿ، محؿد ،دراز -16

 م.4989، 2ط، دار الؿعرفة، الؿبسقط، محؿد بـ أبل سفؾ، السرخسل -17

لووؿ تووذكر الطبعووة وٓ ، دار الػؽوور، الؿفووذب، إبووراهقؿ بووـ طؾوول، الشووقرازي -18

 تاريخفا.

 تووارييف لووؿ تووذكر الوودار وٓ، التحريوور والتـووقير، محؿوود الطوواهر، ابووـ طاشووقر -19

 الطبعة.

، 4ط، دار الػرقووان، إطجوواز الؼوورآن الؽووريؿ، وسووـاء فضووؾ، فضووؾ، طبوواس -21

 م.4994

، صبعوة أمقور قطور، الؿحرر الوقجقز، أبق محؿد طبد الحؼ بـ غال ، ابـ ططقة -21

 م.4977، 4ط، تحؼقؼ الرجالل

ممسسووة ، الجووامع ٕحؽووام الؼوورآن، أبووق طبوود اهلل محؿوود بووـ أحؿوود، الؼرصبوول -22

 ؿ تذكر الطبعة وٓ تاريخفا.ل، مـاهؾ الػرقان

 م.4974، 7ط، دار إحقاء الرتاث، يف ضالل الؼرآن، سقد، قط  -23

ابوـ ، بتحؼقؼ مشفقر حسـ وأحؿد طبد اهلل أحؿد، إطالم الؿققعقـ، ابـ الؼقؿ -24

 هو.4423، 4ط، الجقزي

 م.4992، 4ط، ممسسة الرسالة، الؽؾقات، محؿقد بـ سؾقؿان، الؽػقي -25

 

       *               *        * 
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 إطداد

 إستاذ الؿشارك بؼسؿ الؼرآن وطؾقمف يف كؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة

 بجامعة الؼصقؿ
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 بحثالملخص 

 : أهداف البحث

 سباب فرح الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ ذلؽ الـزول الؼرآين.إبراز أ -4

 .دراسة هذه إسباب وتؿققز الصحق  مـ الضعقػ-2

قووام الباحووث باسووتؼراء وتتبووع مووا ورد مووـ أسووباب الـووزول حووقل : مووـفج البحووث

حوؿ قسوؿ البحوث إلوك مباحوث بعود أيوات ، البحث مـ الؿصادر الؿعتؿودة يف ذلوؽ

هنايوة كوؾ مبحوث يخوتؿ يوذكر الباحوث الـتقجوة بعود الدراسوة حؿ يف ، والسقر يف ذلؽ

 .والعالقة بقـ الؿبحث وسب  الـزول

هل بقوان إسوباب الصوحقحة والضوعقػة : أهؿ الـتائج التل تقصؾ إلقفا الباحث

 يف ذلؽ بعد دراسة وتحؾقؾ.

 

 الـزول (. –فرح  -السقر  –)أيات  :الؽؾؿات ذات الداللة

 

*        *        * 



 أمحد بن سؾقنن بن صالح اخلضرد.                           مجع وعرض –بـزوهلا  اآليات والسور التيف فرح الـبيف 

 
287 

 المقدمة

الحؿد هلل رب العالؿقـ والصوالة والسوالم طؾوك أشور  الؿرسوؾقـ كبقـوا محؿود 

 : أما بعد، وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

الوذي تؽػوؾ ، والصراط الؿستؼقؿ، وحبؾف الؿتقـ، فنن الؼرآن كالم اهلل طز وجؾ

 فـزلف سبحاكف تبقاكًا لؽؾ شلء. ، اهلل بحػظف طـ غقره مـ الؽت  السؿاوية

فلطجز بوف أسواصقـ البالغوة ، وتغايرت أسالقبف وتراكقبف، ؾقمف ومعارففتـقطت ط

وموع ، ولؼد طؽػ طؾؿاء الؿسوؾؿقـ طؾقوف دراسوة وبقاكوًا واسوتـباصًا، وفطاحؾة الؾغة

 ذلؽ فؼط ضؾ معقـًا ٓ يـض  وزادًا ٓ يـػد. 

وكان لـزول الؼرآن مـجؿًا ومػرقًا طؾك مدى حالحة وطشريـ سـة أحر طؾك الـبل 

 اهلل طؾقف وسؾؿ وبشارة وكذارة لف وٕمتف.  صؾك

، وهق الؽ قر إطظوؿ، ولؼد كان الـزول الؼرآين إما أن يؽقن ابتداًء مـ غقر سب 

وكان مـ ضؿـ ذلؽ الـزول الؼرآين آيات يػرح هبا الـبل صؾك ، وإما أن يؽقن لسب 

 ؾؿ. ويظفر ذلؽ طؾك وجفف الطاهر صؾك اهلل طؾقف وس، اهلل طؾقف وسؾؿ ك قراً 

فؾؿا وقػت طؾك بعض الؿقاضع مـ ذلؽ رأيت أن أجؿع ذلؽ وأكت  فقف بح ًا 

 : وسؿقتف، مستؼالً 

 . جؿع وعرض –اآل،ات والسور التي فرح الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم بـزولفا

 سائالً اهلل طز وجؾ التقفقؼ والسداد. 

 : مشكلة البحث

ومـفا موا كوزل ، ف وسؾؿ ابتداءً مـ أيات والسقر ما كزل طؾك الـبل صؾك اهلل طؾق

وكان مـ ضؿـ ذلؽ الـزول ما يتـاقؾف الؿػسرون يف تػاسقرهؿ مـ فرح الـبل ، لسب 

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بـوزول بعوض أيوات والسوقر: وموـ هـوا ضفورت الحاجوة إلوك 

حصر تؾؽ الؿقاضع ودراستفا: ولؿ تقجد دراسة مستؼؾة تعـك هبذا الـقع مـ الـزول 

وجوف الخصوقص تسوؾط الضوقء طؾوك سوب  فورح الـبول صوؾك اهلل طؾقوف  الؼرآين طؾك

 وما ال ابت مـ ذلؽ؟. ، وسؾؿ بذلؽ الـزول
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 : أهمية البحث

 : تؽؿـ أهؿقة البحث يف أيت

وهوق ، تربز أهؿقة البحث بتعؾؼف بؿقضقع مفؿ مـ مقضقطات طؾقم الؼرآن .4

طؾؿ أسباب كزول الؼرآن الؽريؿ. 

لتوول فوورح الـبوول صووؾك اهلل طؾقووف وسووؾؿ بـزولفووا أن العؾووؿ بأيووات والسووقر ا .2

مسؾؽ لػفؿ معـك الؼرآن الؽريؿ. 

الحاجة إلك دراسة هذا الـقع مـ أسباب الـزول الؼرآين لؿعرفة الصحق  مـ  .3

الضعقػ. 

معرفة العدد ال ابت مـ ذلؽ الـقع مـ الـزول الؼرآين.  .4

وما ورد طـ  ،والؿققق ، تؿققز هذا الـقع مـ الـزول مـ حقث الؿرفقع مـف .5

الؿػسريـ. 

 : أهداف البحث

تؿققز الـزول الذي أفرح الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طـ غقره مؿوـ طاصوروا  .4

الـزول. 

 إبراز أسباب فرح الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ ذلؽ الـزول الؼرآين.  .2

 : الدراسات السابقة

أسوباب أقصود ، مـ خالل آستؼراء والتتبع والبحث يف مظوان ذلوؽ الؿقضوقع

فؾؿوا ، أو قام بجؿع م ؾ هذه الؿقاصـ يف مملوػ واحود، الـزول لؿ أر مـ كت  حقلف

 كان ذلؽ كذلؽ رأيت أن أجؿعف مستعقـًا باهلل سبحاكف. 

 : خطة البحث

وخاتؿووة ، واحـوول طشوور مبح ووًا ، وتؿفقد، تتؽقن خطة البحث مـ مؼدمة

 وففارس. 

 تقاره والدراسات السابؼة. وفقفا تـاولت أهؿقة الؿقضقع وأسباب اخ: الؿؼدمة

 : وفقف، التؿفقد

 ًٓ  أهؿقة أسباب الـزول. : أو

 تعريػ أسباب الـزول. : حاكقًا
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 تعريػ الػرح يف الؼرآن الؽريؿ. : حال ًا

إسباب التل جعؾت الـبل صؾك اهلل طؾقف وسوؾؿ يػورح بـوزول : الؿبحث إول

 أيات والسقر. 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈچ: ققلف تعالك: الؿبحث ال اين

 ڻ ڻ ڻ ڻں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ]سقرة الحج[.  چ ۀ

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھچ: ققلف تعالك: الؿبحث ال الث

 ]سقرة الـقر[.  چ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻﮺ ﮹ ﮸ ﮷

 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ: ققلف تعالك: الؿبحث الرابع

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

 ڎ ڌ ڌڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 وئ وئەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئحئ

 ]سقرة الـقر[.  چ مث

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : ققلف تعالك: بحث الخامسالؿ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ]سقرة الػرقان[.  چ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤچ: ققلف تعالك: الؿبحث السادس

 ڌڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ]سقرة إحزاب[.  چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ
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 ]سقرة الػت [.  چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : ققلف تعالك: الؿبحث السابع

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ: ققلف تعالك: الؿبحث ال امـ

 ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ

 گ گ گک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

]سقرة  چ ۇ ڭ ﮴ ﮳ ﮲ۓ ۓ ے ےھ ھ ھ ھ ہہ

 الؿجادلة[. 

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىچ : ققلوف تعوالك: الؿبحث التاسع

 ]سقرة التؽقير[.  چ ېئ ۈئ ۈئ

 ]سقرة الشرح[.  چ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ: ققلف تعالك: الؿبحث العاشر

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ: ققلف تعالك: الؿبحث الحادي طشر

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ]سقرة التقـ[. 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎچ: ققلف تعالك: الؿبحث ال اين طشر

 ]سقرة الؽقحر[.  چ گ ک ک ک ک ڑ

 وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقات. : الخاتؿة

 وففرس الؿقضقطات. ، وتشتؿؾ طؾك ففرس الؿصادر والؿراجع: الػفارس

 : منهج البحث

 يعتؿد البحث طؾك الؿـفج آستؼرائل التحؾقؾل. 

 : إجراءات البحث

 ًٓ  قؿت باستؼراء وتتبع ما ورد مـ أسباب الـزول حقل البحث. : أو

جؿعت الؿادة العؾؿقة موـ الؿصوادر الؿعتؿودة يف أسوباب الـوزول قوديؿًا : حاكقًا

 وحدي ًا. 
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ؽتابة أية الؽريؿة التل تضؿـفا سب  الـزول معتؿدًا يف صدرت البحث ب: حال ًا

 ذلؽ الرسؿ الع ؿاين. 

 قؿت بعزو أيات الؽريؿة إلك مقاضعفا يف الؿصحػ. : رابعًا

 قؿت برتتق  أيات والسقر حس  ورودها يف الؿصحػ. : خامسًا

ذكوورت بعوود ذلووؽ سووب  الـوزول الووذي اطتؿدتووف والووذي يحتووقي طؾووك : سادسوًا

 اهد يف البحث. مقضع الش

 قؿت بذكر ما ورد مـ أسباب الـزول لمية أو أيات. : سابعًا

 قؿت بدراسة أسباب الـزول وخرجتفا مـ مقاصـفا إصؾقة. : حامـًا

إذا كووان إحوور يف غقوور الصووحقحقـ فوونين أقووقم بدراسووتف ببقووان صووحقحف : تاسووعًا

 عديؾ. وضعقػف معتؿدًا يف ذلؽ طؾك الؽت  الؿعتؿدة يف الجرح والت

بعد دراستل ٕسوباب الـوزول أقوقم بوذكر الصوحق  موـ أسوباب الـوزول : طاشراً 

 حقل أية أو أيات. 

 ذكرت بعض الؿؼدمات حقل أية أو أيات. : الحادي طشر

ذكرت بعض الؿسائؾ التل يؽ ر العؾؿواء الؽوالم حقلفوا يف أيوة أو : ال اين طشر

 أيات. 

 

*        *        * 
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 : يدالتمه

 أهمية أسباب النزول وفوائد معرفته. : أواًل

وموا ، موا الػائودة الؿرجوقة موـ هوذا العؾوؿ: وهق، يؽ ر السمال طـد أي فـ وطؾؿ

ال ؿرة التل يؿؽـ قطػفا مـ خالل معرفة أسباب الـزول؟ ولؼود أجواب الزركشول يف 

رياكوف وأخطول موـ زطوؿ أكوف ٓ صائوؾ تحتوف لج: كتابف الربهان طوـ هوذا السومال فؼوال

 .ولقس كذلؽ بؾ لف فقائد، مجرى التارييف

 : إن مؿا يبقـ بعضًا مـ أهؿقة أسباب الـزول ما يؾل: ولذا أققل

إكف يبقـ وجف الحؽؿة الباط ة طؾك التشريع: إذ مـ الؿعؾقم أكف ما موـ حؽوؿ  – 4

ؾك سـّف اهلل طز وجؾ يف كتابف أو طؾك لسان كبقف محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إٓ وهق ط

والعؾوؿ هبوذه ، وإسورار البواهرة التول جواء الوـص لقراطقفوا، غاية مـ الحؽؿة البالغة

 الحؽؿ وإسرار مؿا يزيد إيؿان الؿممـ ويؼقيف. 

لقس يخػك طؾوك كوؾ مـصوػ أن العؾوؿ بلسوباب الـوزول يسواطد طؾوك ففوؿ  – 2

لظواهر ويزيوؾ اإلشوؽال الـاشوئ موـ الػفوؿ غقور الؿقفوؼ ، الـص الؼرآين ففؿًا طؿقؼًا

 الـص الؼرآين. 

، إكف يدفع توقهؿ أن يؽوقن الوـص قود حصور الحؽوؿ يف إفوراد التول ذكرهوا – 3

بؿعـك أكف يؽشػ لؾباحث خطل تخصقص الحؽؿ الذي حؿؾف الـص الؼرآين بإشقاء 

 التل أوردها دون غقرها. 

أن تققووػ كووزول بعووض الؼوورآن طؾووك حووقادث ووقووائع يجعووؾ مووـ الؼوورآن – 4

وهوق موا يؽورس ، ج إلقفا الـاس كؾؿا تؽررت الحوقادث والققوائعكصقصًا حقة يحتا

 ويبعث طؾك الشعقر بالحاجة إلقف يف دكقا الـاس. ، وجقد الؼرآن يف الؿجتؿع

أن أسباب الـزول تؽشػ لـا الظرفقـ الزماين والؿؽاين الؾذيـ أكزلت فقفؿوا – 5

 أيات الؼرآكقة. 

الػؽرية وآجتؿاطقة التل كان طؾقفا أن أسباب الـزول تبقـ الحالة الـػسقة و – 6

                                                 
 (.4/22اكظر: الربهان يف طؾقم الؼرآن ) ()
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 .الذيـ أكزلت طؾقفؿ أيات

 : تعريف أسباب النزول: ثانيًا

 أسباب الـزول مرك  إضايف يتؽقن مـ كؾؿتقـ )أسباب( و)الـزول(. 

 : فؿعـك إسباب يف الؾغة

والسووب  الحبووؾ ، وهووق كووؾ مووا يتقصووؾ بووف إلووك غقووره، جؿووع سووب : إسووباب

: وققلوف تعوالك، الؿوقدة: وققوؾ، إسوباب الؿـوازل: ل إزهريقا، والطريؼ والباب

واحوودها ، هوول أبقاهبووا، [37، 36: ]غووافر چ ڳ ڳ گ گ گ گچ

فالسوب  الحبوؾ يف هوذا ، [45: ]الحوج چ يت ىت مت ختچ : وأموا ققلوف، سب 

: وقوال خالود بوـ جـبوف، السب  كوؾ حبوؾ حدرتوف موـ فوق : قال أبق طبقدة، الؿقضع

وٓ يوودطك الحبووؾ سووببًا حتووك يصووعد بووف : قووال، الطقيووؾ السووب  مووـ الحبووال الؼووقي

 . ويـحدر بف

ويف كسوخة كوؾ شولء ، السوب  كوؾ موا يتقصوؾ بوف إلوك غقوره: وقال ابـ مـظوقر

وكوؾ شولء يتقصوؾ بوف ، والجؿوع أسوباب، وقد تسب  إلقف، يتقسؾ بف إلك شلء غقره

َجوًا أي وصوؾة وودَ ، وجعؾت فالكًا سببًا إلك فالن يف حواجتل، إلك الشلء ففق سب 

 . وذريعة

 أما الؿعـك الؾغقي لو)الـزول(، ، هذا بالـسبة لؾؿعـك الؾغقي لو)إسباب(

 ويعـل الحؾقل. ، مصدر لؾػعؾ كزل: فالـزول لغة

الـووقن والووزاء والووالم كؾؿووة صووحقحة توودل طؾووك هبووقط شوولء : قووال ابووـ فووارس

ًٓ ، ووققطف ًٓ وكزل الؿطر مـ السؿاء ك، وكزل طـ دابتف كزو الشديدة مـ : والـازلة، زو

 . شدائد الدهر

                                                 
(، مـاهؾ العرفان، 4/417(، اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن، لؾسققصل )4/22اكظر: الربهان يف طؾقم الؼرآن ) ()

(، ققاطد 24قد )ص(، أسباب الـزول وأحرها يف بقان الـصقص، د.طؿاد الديـ الرش4/412لؾزرقاين )

(، الؿحورر يف أسوباب كوزول 53التدبر إم ؾ لؽتاب اهلل طز وجؾ، لعبودالرحؿـ حسوـ الؿقوداين )ص

 .(4/49الؼرآن، لؾدكتقر خالد الؿزيـل )

 .سب (، مادة 42/221اكظر: هتذي  الؾغة ) ()

 .سب (، مادة 4/532اكظر: لسان العرب ) ()

 .كزل(، مادة 5/447اكظر: معجؿ مؼايقس الؾغة ) ()
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يـوزل ، وقود َكوَزلفؿ وَكوَزل طؾوقفؿ وكوزل هبوؿ، الـوزول الحؾوقل: وقال ابـ مـظقر

ًٓ بالؽسر شاذ ًٓ وَمـِْز ًٓ وَمـَْز والتـزيوؾ أيضوًا ، وكزلوف تـوزيالً ، الووَؿـِْزل: والـُُّزول، ُكُزو

 . اكحدر: ـ ُطْؾٍق إلك ُسْػؾوكزل م، الـزول يف مفؾة: والتـزيؾ، الرتتق 

فؼود تعوددت ، وأما تعريوػ أسوباب الـوزول اصوطالحًا هبوذا التعريوػ الؿركو 

 سقاء الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ. ، تعاريػ العؾؿاء والباح قـ لف

والذي يتحرر يف سب  الـزول أكف ما كزلت أية أيوام : طرفف السققصل بؼقلف فؼد

 . وققطف

هق ما كوزل قورآن بشولكف : ولذا كعر  سب  الـزول بؿا يليت: فوطرفف الؼطان بؼقل

 .وقت وققطف كحادحة أو سمال

معرفة موا كزلوت أيوة أو أيوات بسوب  : وطرفف الدكتقر صبحل الصال  بؼقلف

 . أو مبقـة لحؽؿف أيام وققطف، متضؿـة لف أو مجقبة طـف

 : الفرح في القرآن الكريم: ثالثًا

 وهل كؾؿة مـ إضداد. ، ضد الحزن وهق السرور والبشارة: غةالػرح يف الؾ

الػواء والوراء والحواء أصوالن يودل أحودهؿا طؾوك خوال  : فرح: قال ابـ فارس

 .فرح يػرح فرحًا ففق فرح: يؼال، ...،الحزن

وامورأة ، رجوؾ َفوِرٌح وفْرحوان، الػورح كؼوقض الحوزن: وقال الصاح  بوـ طبواد

: والؿػورح، فوالؿػروح الوذي أفورح بوف،  بوف مػوروح ومػورحوما يسورين، فرحٌة َفْرحك

 . وغؿؿتف أيضًا، أفرحتف سررتف: يؼال، الشلء يػرحـل

 .الػرح اكشراح الصدر بؾذة طاجؾة: قال الراغ ، والػرح يؽقن مـ سرور

وقد جاء الػورح يف : قال ابـ الؼقؿ، ( مقضعًا22وقد جاء يف الؼرآن الؽريؿ يف )

                                                 
 .كزل(، مادة 44/782اكظر: لسان العرب ) ()

 (.8(، لباب الـؼقل )ص4/91اكظر: اإلتؼان ) ()

 (.78اكظر: مباحث يف طؾقم الؼرآن )ص ()

 (.54اكظر: مباحث يف طؾقم الؼرآن )ص ()

 .فرح(، مادة: 2/499اكظر: معجؿ مؼايقس الؾغة ) ()

 .فرح(، مادة: 3/83)اكظر: الؿحقط يف الؾغة  ()

 (.628اكظر: الؿػردات )ص ()
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 ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈچ : كؼقلف، فالؿطؾؼ جاء يف الذم، كقطقـ مطؾؼ ومؼقد الؼرآن طؾك

، [41: ]هووووووقد چ ۇ ڭ ڭچ : وققلووووووف، [76: ]الؼصووووووص چ ې ې ې ۉ

، ففووق مووذمقم، مؼقوود بالوودكقا يـسووك صوواحبف فضووؾ اهلل ومـتووف، كقطووان أيضووًا: والؿؼقوود

وال واين مؼقود ، [44: ]إكعوام چ جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئچ : كؼقلف

، وفضوؾ بالؿسوب ، فضوؾ ورحؿوة بالسوب : وهق كقطان أيضوًا، برحؿتفبػضؾ اهلل و

: كؼقلوف: وال واين، [58: ]يقكس چڳ گ گ گ گ کچ : كؼقلف: فإول

 .[471: ]آل طؿران چ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻچ 

ّٓ ققد بلكف يف خقر: وقال ابـ ططقة  .وٓ يليت الػرح يف الؼرآن مؿدوحًا إ

*        *        * 

                                                 
 (.3/449اكظر: مدارج السالؽقـ ) ()

 (.3/454اكظر: الؿحرر القجقز ) ()
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 ألولالمبحث ا

 اآليات والسور.   األسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بنزول

بعد حصر الؿقاضع مـ أيات والسقر واستؼرائفا تبقـ أن فرح الـبل صوؾك اهلل 

وإن كان يف بعض الروايوات ضوعػ فؼود بقـوت ، طؾقف وسؾؿ يتؿ ؾ يف إسباب أتقة

 : ذلؽ يف مقصـف

 ًٓ وإزالوة هوؿ  كوزل ، تطققبًا لـػس الـبل صؾك اهلل طؾقف وسوؾؿأن تـزل أيات : أو

 ( مـ سقرة الحج. 52وشاهد ذلؽ ما جاء يف سب  كزول أية )، بف

أن تـزل أيات تػريجًا لؾصحابل الذي بسببف كزلت أيات فقػورح الـبول : حاكقًا

يوة وشاهد ذلؽ ما جاء يف سب  كوزول أ، صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لػرح ذلؽ الصحابل

 ( مـ سقرة الؿجادلة. 4-4وكذا أيات )، ( مـ سقرة الـقر6)

مـ اإلفؽ الذي وقع طؾك  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -أن تـزل أيات تربئة لعرضف : حال ًا

 ( مـ سقرة الـقر. 21-44أيات ): وم ال ذلؽ، زوجف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

اكغؿسوقا يف الؽػور ووقعوقا  أن تـزل أيات الؽريؿة لتؿفد الطريؼ لؾذيـ: رابعًا

 ( مـ سقرة الػرقان. 69-68أيات ): وم ال ذلؽ، يف الرذيؾة لؾتقبة وغػران ما سبؼ

أن تـزل أيات مشرطة تشريعًا طامًا يف أن إدطقواء لقسوقا كإبـواء يف : خامسًا

 ( مـ سقرة إحزاب. 37آية ): وم ال ذلؽ، إحؽام الشرطقة

باطتبار الؿصؾحة الغائبة طوـ أذهوان الصوحابة رضوقان أن تـزل أيات : سادسًا

 ( مـ سقرة الػت . 4آية ): وم ال ذلؽ، اهلل طؾقفؿ والقطد لفؿ بالخقر الذي ٓ يـؼطع

وم وال ، وتصوحق  مػفوقم خواصئ، أن تـزل أيات إلبطال معتؼد فاسود: سابعًا

 ( مـ سقرة التؽقير. 29-28ذلؽ أيتان )

م وال ، وسائر إمة -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ارة لؾـبل أن تـزل أيات بش: حامـًا

 ( مـ سقرة الشرح. 6-5أيتان ): ذلؽ

طـ غقره مـ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -أن تـزل أيات بؿزيد مزية لؾـبل : تاسعًا

 وم ال ذلؽ كزول سقرة التؽقير. ، واختصاصف بـعؿة طـ غقره مـ السابؼقـ، إكبقاء

*        *        * 
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 المبحث الثاني

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈچ: قال تعالك 

]سقرة چۀ ڻ ڻ ڻ ڻں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 الحج[. 

وأخرج سعقد بـ مـصقر وابـ جرير طـ محؿد بـ كع  : قال السققصل

جؾس رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف كاد مـ : قآ، ومحؿد بـ ققس، الؼرضل

فلكزل اهلل ، فتؿـك يقمئذ أٓ يلتقف مـ اهلل شلء فقتػرققن طـف، أكدية قريش ك قر أهؾف

فؼرأها رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ، ]سقرة الـجؿ[ چ ٻ ٻ ٻ ٱچ: طؾقف

ألؼك ، ]سقرة الـجؿ[ چ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھچ: حتك بؾغ

، حؿ مضك، فتؽؾؿ هبا، وإن شػاطتفؿ لرتتجك، تؾؽ الغراكقؼ العؾك: الشقطان كؾؿتقـ

قرة كؾفا حؿ سجد يف آخر السقرة وسجد الؼقم جؿقعًا معف ورضقا بؿا تؽؾؿ فؼرأ الس

فؾؿا أمسك أتاه جربيؾ فعرض طؾقف السقرة فؾؿا بؾغ الؽؾؿتقـ الؾتقـ ألؼك ، بف

: فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ما جئتؽ هباتقـ الؽؾؿتقـ: الشقطان طؾقف قال

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋچ: هلل إلقففلوحك ا، افرتيت طؾك اهلل وقؾت ما لؿ يؼؾ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ىى ې ې ې ې

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

فؿا زال مغؿقمًا مفؿقمًا مـ شلن الؽؾؿتقـ حتك ، ]سقرة اإلسراء[ چىئيئ

 . فسري طـف وصابت كػسف، چ ژ ژ ڈ ڈچ: كزلت

 : الدراسة

ة لؾحديث حقل هوذه أيوة الؽريؿوة ومققوػ الؿػسوريـ موـ سوب  الـوزول طود

 : وقػات

 : مـاسبة أية لؿا قبؾفا :الو ػة األولى

]سقرة  چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ : هذه أية ططػت طؾك جؿؾة

ٕكف لؿا أفضك الؽالم السابؼ إلك ت بقت الـبل طؾقف الصالة والسالم وتولكقس ، الحج[

فقؿوا جواء ، كػسف فقؿا يؾؼاه مـ التؽوذي  بولن تؾوؽ شـشوـة إموؿ الظالؿوة موـ قوبؾفؿ
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وأكف مؼصوقر ، [48: ]الحج چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺچ : ؼ  ققلفط

أريود آكتؼوال موـ ذلوؽ إلوك ، وموـ كػور فؼود هؾوؽ، طؾك الـذارة فؿـ آمـ فؼود كجوا

وأكوف ، تػصقؾ تسؾقتف وت بقتف بلكف لؼل ما لؼقف سؾػف مـ الرسؾ وإكبقاء طؾوقفؿ السوالم

، موـ هودي إموؿلؿ يسؾؿ أحد موـ محاولوة الشوقطان أن يػسود بعوض موا يحاولقكوف 

 .وأهنؿ لؼقا مـ أققامفؿ مؽذبقـ ومصدققـ سـة اهلل يف رسؾف طؾقفؿ السالم

  .چگچ: ققلف تعالك :الو ػة الثاكقة

 .صؾ  الشلء العسقر حصقُلف: التؿـل كؾؿة مشفقرة حؼقؼتفا

 : والتؿـل يف الؾغة يطؾؼ طؾك أحد شقئقـ كؾقفؿا ققال يف معـك أية الؽريؿة

ويطؾوؼ طؾوك معـوك ، وهق تؿـل الؼؾ  بؿعـك يريده ويحبوف، اصـل قؾبلب: إول

أن الـبول صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ إذا حوّدث كػسوف : والؿعـك، حّدث أي حديث الـػس

لق سللت اهلل طز وجؾ أن يغـ ؿوؽ : فقؼقل، ألؼك الشقطان يف حدي ف طؾك جفة الحْقطة

فقبطووؾ مووا يؾؼوول ، غقوور ذلووؽويعؾووُؿ اهلل طووز وجووؾ أن الصووالح يف ، لقتسووع الؿسووؾؿقن

 الشقطان. 

إن الشوقطان ألؼوك موا تؿـواه رسوقل اهلل صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ موـ : ويؼال أيضوًا

فؾؿا تؿـك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسوؾؿ موـ : قالقا، مؼاربة ققمف وكقهنؿ متبعقـ لف

 . ذلؽ ما لؿ يؼضف اهلل تبارك وتعالك وجد الشقطان السبقؾ

وهذا مـ : حقث قال، ورجحف الـحاس، ـ ابـ طباسوهذا الؼقل مروي ط

 .أحسـ ما ققؾ يف أية وأطاله وأجّؾف

 ٺ ڀ ڀ ڀچ : ومـووف ققلووف تعووالك، بؿعـووك الووتالوة والؼووراءة: ال وواين

ّٓ قوووراءة: ٕن إمووول ٓ يعؾوووؿ الؼووورآن موووـ ، [78: ]البؼووورة چ ٺ ٺ ٺ أي إ

                                                 
 .(47/244اكظر: التحرير والتـقير ) ()

 (.47/245اكظر: التحرير والتـقير ) ()

(، الجوامع ٕحؽوام 41/313(، الؿحورر الوقجقز ٓبوـ ططقوة )8/238اكظر: التػسوقر الؽبقور لؾورازي ) ()

 (.44/431الؼرآن لؾؼرصبل )

 .(8/2512(، وابـ أبل حاتؿ يف تػسقره )46/618رواه طـف ابـ جرير يف تػسقره ) ()

 .(3/414اكظر: إطراب الؼرآن ) ()
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 : ومـف ققل الشاطر، وإكؿا يعؾؿف قراءة، الؿصحػ

 أول لقؾٍة 
ِ
َقك يف ِحَؿاِم الؿؼادِرِ  ** تؿـك كتاَب اهلل َٓ  وآِخَرها 

وروي طووـ ، فؼوود ورد طووـ ابووـ طبوواس، وقوود ذكوور هووذا الؼووقل يف معـووك أيووة

 ورجحف ابـ ططقة والؼرصبل.، مجاهد والضحاك

وٓ خال  أن إلؼاء الشقطان إكؿا هق ٕلػاظ مسؿقطة هبا وقعت : قال ابـ ططقة

 .ةالػتـ

َيوردُّ ، أيوة چ ہ ہ ہ ہ ۀچ : ققلوف تعوالك: قؾوت: وقال الؼرصبل

 .حديث الـػس

بؿعـوك  تؿـوكوقد فسر ك قر مـ الؿػسريـ : قال ابـ طاشقر متعؼبًا هذا الؼقل

وذكروا بقتوًا كسوبقه إلوك حسوان بوـ حابوت وذكوروا ، وتبعفؿ أصحاب كت  الؾغة، قرأ

ان فالؼقل فقف هوق والؼوقل يف تػسوقر التؿـول بوالؿعـك وأّيا ما ك، قصة بروايات ضعقػة

أي إذا قرأ طؾك الـاس ما أكزل إلقف لقفتدوا بف ألؼك الشقطان يف أمـقتوف ، الؿشفقر سقاء

أي يف قراءتف أي وسقس لفؿ يف كػقسفؿ ما يـاقضف ويـافقف بقسقستف لؾـاس التؽذي  

فر طودم امت وال الـبول فشوبف تسوقيؾ الشوقطان بقسقسوتف لؾؽوا، واإلطراض طـ التودبر

وطـوودي يف صووحة إلحووا  لػووظ إمـقووة طؾووك ، بنلؼوواء شوولء يف شوولء لخؾطووف وإفسوواده

يف بقت كس  إلوك حسوان  قرأفنكف وإن كان قد ورد تؿـك بؿعـك ، الؼراءة شؽ طظقؿ

تؿـوك : بـ حابت إن صّحت رواية البقت طـ حسان طؾك اختال  يف مصراطف إخقر

فوال أضوـ أن الؼوراءة يؼوال لفوا ، ؿـل دواد الزبوقر طؾوك مفوؾكتاب اهلل أول لقؾة ** ت

 .أمـقة

 صحة الرواية الؿعروفة بؼصة الغراكقؼ مـ طدمفا.  :الو ػة الثالثة

                                                 
(، ولسووان 41/544(، والؿحؽووؿ والؿحووقط إطظووؿ )8/391البقووت مووـ غقوور كسووبة يف كتوواب العووقـ ) ()

 .قد ذكروا أكف يف رحاء ط ؿان بـ طػان رضل اهلل طـف(، و45/294العرب )

 (.45/452ذكره طـف القاحدي يف تػسقره البسقط ) ()

 .(8/2512(، وابـ أبل حاتؿ يف تػسقره )46/618رواه طـفؿا الطربي يف تػسقره ) ()

 (.41/315اكظر: تػسقره ) ()

 .(44/434اكظر: تػسقره ) ()

 (.47/246اكظر: تػسقره ) ()
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 : اختؾػ أهؾ التػسقر والحديث يف صحة الرواية مـ طدمفا طؾك ققلقـ

وقوود اكؼسووؿ هوومٓء إلووك ، مووـ قووال ب بووقت الؼصووة وتصووحقحفا: الؼووقل إول

 : قـصائػت

أن الشقطان ألؼوك طؾوك لسوان رسوقل اهلل صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ : الطائػة إولك

 حؿ إن اهلل أحؽؿ آياتف ودحر الشقطان ولّؼـ كبقف حجتف. ، تؾؽ الؽؾؿات

، سوعقد بوـ جبقور: ومؿـ صحت طـف الرواية مؿـ قال هبذا الؼقل مـ الؿػسوريـ

 .والسدي، وابـ شفاب، وأبل العالقة، وقتادة

فذكروا هوذه ، فؿ يف ذلؽ صائػة مـ الؿػسريـ الؿتؼدمقـ مـفؿ والؿتلخريـوتبع

وابوـ أبول ، مـفؿ الطربي وابـ أبول حواتؿ، الؼصة وحشقا تػاسقرهؿ هبا دون كؽقر لفا

 .وابـ طجقبة الحسـل، والزمخشري، والقاحدي، وال عؾبل، زمـقـ

أيضًا خاتؿوة وذه  إلك صحة الؼصة : وقال إلقسل بعد أن حؽك هذا الؼقل

 .الؿتلخريـ الشقيف إبراهقؿ الؽقراين حؿ الؿدين

ألؼوك : وهوق ققلوف، لؽوـ فقفوا موا يسوتـؽر، قالقا بلن الؼصوة حابتوة: الطائػة ال اكقة

، فت  البواريوقال هبذا الؼقل ابـ حجر يف ، فتعقـ تلويؾف ...الشقطان طؾك لساكف

 . الػت  السؿاويوالؿـاوي يف 

وتقسط جؿع يف أمر هذه الؼصة فؾؿ ي بتقها كؿا أحبتفوا الؽوقراين : لقسلقال إ

طػا اهلل تعالك طـف مـ أكف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كطؼ بؿا كطؼ طؿدًا معتؼدًا لؾتؾبقس أكف 

كؿوا فعوؾ أجؾوة أحبوات وإلقوف ، وحل حامالً لف طؾك خال  ضاهره ولؿ يـػقها بالؽؾقوة

واختؾػووقا فقووف طؾووك ، ف الووذي أحبتووف الؽووقراينبووؾ أحبتقهووا طؾووك وجووف غقوور القجوو، أمقووؾ

                                                 
 (.8/2512(، وابـ أبل حاتؿ )46/618اكظر: تػسقر الطربي ) ()

(، 3/486(، وابـ أبل زمـقـ )8/2512(، وابـ أبل حاتؿ )46/618اكظر يف تػسقر كٍؾ مـ: الطربي ) ()

(، وابوووـ طجقبوووة 3/466(، والزمخشوووري )45/453(، والقاحووودي يف البسوووقط )7/31وال عؾبووول )

(4/425). 

 .(47/234اكظر: تػسقره ) ()

() (8/439.) 

() 2/483-847). 
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وهل طبارة طوـ خالصوة ذكرهوا البغوقي ، حؿ ذكر إلقسل هذه إوجف، ...أوجف

فوت  وابوـ حجور يف ، الشوػاوالؼاضل طقاض يف كتابف ، معالؿ التـزيؾقبؾف يف 

 : وهل كالتالل، الباري

حووقـ أغػووك  - طؾقووف وسووؾؿ صووؾك اهلل -أكووف جوورى طؾووك لسووان الرسووقل : إول

 ورّد هذا الؼقل الؼاضل طقاض. ، إغػاءة وهق ٓ يشعر

قالوف أحـواء تالوتوف طؾوك تؼودير  -صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ  -ققؾ لعوؾ الـبول : ال اين

بوؾ قالوف بعود السوؽت حوؿ رجوع إلوك ، التؼريع والتقبقيف لؾؽػار وأكف لوقس موـ الؼورآن

 تالوتف. 

 طؾقوف وسوؾؿ كؿوا أموره ربوف يرتوؾ الؼورآن تورتقالً إن الـبل صوؾك اهلل: ققؾ: ال الث

ف فقفا ما اختؾؼف  ؾ أي تػصقالً يف قراءتف فتؿؽـ الشقطان لتؾؽ السؽتات ودسُّ ويػص 

بحقوث يسوؿعفا موـ  -صؾك اهلل طؾقف وسوؾؿ  -مـ تؾؽ الؽؾؿات محاكقًا كغؿة الـبل 

 دكا إلقف مـ الؽػار فظـقها مـ ققلف وأشاطقها. 

وبوف قوال أيضوًا ابوـ ، وهذا التلويؾ أحسـ ما ققوؾ يف هوذا: اضقال الؼاضل طق

 .وابـ ك قر، ططقة يف تػسقره

: لؿوووا وصوووؾ إلوووك ققلوووف -صوووؾك اهلل طؾقوووف وسوووؾؿ  -إن الـبووول : ققوووؾ: الرابوووع

فبوادروا ، خشل الؿشركقن أن يليت بعدها بشلء يذم آلفتفؿ بف چ﮳ ۓ﮲چ

: اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك طادهتؿ يف ققلفؿطؾك ذلؽ الؽالم فخؾطقه يف تالوة الـبل صؾك 

وكسووو  ذلوووؽ إلوووك الشوووقطان ٕكوووف ، [26: ]فصوووؾت چ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓچ 

وأن الؿشوركقـ أشواطقا ، أو الؿراد بالشوقطان شوقطان اإلكوس، الحامؾ لفؿ طؾك ذلؽ

 ذلؽ وأذاطقه. 

                                                 
() (47/241.) 

() (5/394.) 

() (2/298.) 

() (8/439.) 

 (.41/316اكظر: الؿحرر القجقز ) ()

 (.5/433، اكظر: تػسقره )وهذا مـ ألطػفاقال ابـ ك قر:  ()
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وهذه إوجف التل ذكرها العؾؿاء إجالء ٓ يخػك التؽؾػ فقفوا حتوك الؼاضول 

طؾؿوًا أكوف ، وقد أجاب أئؿة الؿسؾؿقـ طـف بلجقبة مـفا الغث والسؿقـ: طقاض قال

 . الشػارحؿف اهلل قد تعرض لفذه إوجف يف كتابف 

 .وكؾفا طـدي مؿا ٓ يـبغل أن يؾتػت إلقفا: وقال إلقسل أيضًا

 .وضعػ الحديث ُمْغـ طـ كؾ تلويؾ والحؿد هلل: وقال الؼرصبل

وهوؿ جؿفوقر العؾؿواء مووـ ، موـ قووال بوبطالن الؼصوة سوـدًا ومتـووًا :الؼوقل ال واين

فالروايووات الووقاردة يف ذلووؽ معؾقلووة سووـدًا ومتـووًا ومووردودة ، الؿػسووريـ والؿحوودحقـ

 بالؽتاب والسـة والـظر. 

 : أما سـده

حؿ أخذ يتؽؾؿ يف أن رواة ، هذه الؼصة غقر حابتة مـ جفة الـؼؾ: فؼد قال البقفؼل

 . فقفؿهذه الؼصة مطعقن 

هوذا وضوع موـ الزكادقوة وصوـػ فقوف : وابـ خزيؿة سئؾ طـ هوذه الؼصوة فؼوال

 .كتابًا

فقؽػقووؽ أن هووذا الحووديث لووؿ يخرجووف أحوود مووـ أهووؾ : وقووال الؼاضوول طقوواض

 .الصحة وٓ رواه بسـد سؾقؿ متصؾ حؼة

وأما الحوديث الوذي فقوف وإهنوـ الغراكقوؼ العؾوك وإن شوػاطتفـ : وقال ابـ حزم

 .ٕكف لؿ يص  قط مـ صريؼ الـؼؾ، فؽذب بحت مقضقع، رتتجكل

وهذا الحوديث الوذي فقوف هوذه الغراكؼوة وقوع يف كتو  التػسوقر : وقال ابـ ططقة

 .مصـػ مشفقر –يف طؾؿل  –ولؿ يدخؾف البخاري وٓ مسؾؿ وٓ ذكره ، وكحقها

                                                 
 (.2/298اكظر: ) ()

 (.47/241اكظر: تػسقره ) ()

 (.44/431اكظر: تػسقره ) ()

 .(2/227ر: شرح الشػا، لؿال طؾل قاري )اكظ ()

 (، ولؿ أجدها يف كتبفؿا الؿطبقطة.8/439ذكره طـفؿا الرازي يف تػسقره ) ()

 (.2/298اكظر: الشػا ) ()

 (.4/48اكظر: الػصؾ يف الؿؾؾ وإهقاء والـحؾ ) ()
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 .مشفقر

وموا كوان موـ ، وقد ذكر ك قر مـ الؿػسريـ هفـوا قصوة الغراكقوؼ: وقال ابـ ك قر

، رجقع ك قر مـ الؿفاجرة إلك أرض الحبشة ضـًا مـفؿ أن مشركل قريش قد أسوؾؿقا

 . ولؿ أرها مسـدة مـ وجف صحق  واهلل أطؾؿ، ولؽـفا مـ صر  كؾفا مرسؾة

 .وكؾفا مرسالت ومـؼطعات: وقال يف مقضع آخر

لقا إن هوذه وأموا أهوؾ التحؼقوؼ فؼود قوا: وأما موـ جفوة الؿوتـ فؼود قوال الورازي

 .واحتجقا طؾقف بالؼرآن والسـة والؿعؼقل، الرواية باصؾة مقضقطة

 .فؼد دلت آيات قرآكقة طؾك بطالن هذا الؼقل: وقال الشـؼقطل

 فلّما الرد طؾك الؼقل إول مـ جفة الؼرآن الؽريؿ.

ومووـ هووذه ، فـؼووقل هـوواك آيووات كريؿووة تحوودحت طووـ حػووظ اهلل سووبحاكف لؾؼوورآن

 : ا يؾلأيات م

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈچ: ققلف تعالك

 ڀ ڀ ڀچ: وققلف تعالك، [فصؾت]سقرة چ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ

 ٻ ٻ ٱچ: وققلف تعالك، [الـجؿ]سقرة چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پٻ ٻ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ: عالكوققلف ت، ]سقرة يقكس[ چ چ چ

 ]سقرة الحجر[. 

فؼود روى البخواري يف صوحقحف أن الـبول صوؾك اهلل طؾقوف ، وأما موـ جفوة السوـة

وسجد فقفا الؿسؾؿقن والؿشركقن واإلكوس والجوـ ولوقس ، وسؾؿ قرأ سقرة الـجؿ

 .فقف حديث الغراكقؼ

                                                 
 (.41/315اكظر: الؿحرر القجقز ) ()

 (.5/433اكظر: تػسقره ) ()

 (.8/237ره )اكظر: تػسق ()

 (.3/529اكظر: أضقاء البقان ) ()

، فاسوجدوا هلل واطبودوهالحديث أخرجوف البخواري يف صوحقحف، كتواب التػسوقر، سوقرة الوـجؿ، بواب  ()

= 
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 : فؿـ وجقه، وأما مـ جفة الـظر

ؾك اهلل طؾقف وسؾؿ تعظقؿ إوحان فؼد كػور: أن مـ جقز طؾك الرسقل ص: إول

 ٕن مـ الؿعؾقم بالضرورة أن أطظؿ سعقف كان يف كػل إوحان. 

أكف طؾقف السالم ما كان يؿؽـوف يف أول إمور أن يصوؾل ويؼورأ الؼورآن طـود : ال اين

وإكؿا كان يصوؾل إذا ، الؽعبة آمـًا أذى الؿشركقـ لف حتك كاكقا ربؿا مدوا أيديفؿ إلقف

 وذلؽ يبطؾ ققلفؿ. ، أو يف أوقات خؾقة، ؿ يحضروها لقالً ل

أن معاداهتؿ لؾرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كاكت أطظؿ مـ أن يؼروا هبذا : ال الث

فؽقوػ أجؿعوقا طؾوك أكوف طظوؿ ، الؼدر موـ الؼوراءة دون أن يؼػوقا طؾوك حؼقؼوة إمور

 آلفتفؿ حتك خروا سجدًا مع أكف لؿ يظفر طـدهؿ مقافؼتف لفؿ. 

 چڻں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ : ققلوووووف تعوووووالك: رابوووووعال

أقوقى ، وذلؽ ٕن إحؽام أيات بنزالة ما يؾؼقف الشقطان طـ الرسوقل، [52: ]الحج

فنذا أراد اهلل إحؽام أيات لئال يؾتبس ، مـ كسخف هبذه أيات التل تبؼك الشبفة معفا

 .فبلن يؿـع الشقطان مـ ذلؽ أصالً أولك، ما لقس بؼرآن قرآكًا

 : الترجقح

ما سبؼ بقاكف مـ طدم صحة الروايات القاردة يف قصة الغراكقوؼ سوـدًا ومتـوًا وموا 

أوردكاه مـ رد لؿا ذه  إلقف أصحاب الؼقل إول بدٓلة الؼرآن والسـة والـظر كاٍ  

 يف بقان ققة ققل مـ قال ببطالن الروايات سـدًا ومتـًا. 

 .ردود طـد الؿحؼؼقـوهق م: قال البقضاوي بعد أن ذكر الرواية

وبؿا تؾؼقت يف تػسقر هذه أيوة موـ آكتظوام البوّقـ القاضو  : وقال ابـ طاشقر

والسالؿ مـ التؽؾػات وآحتقاج إلوك ، الؿستؼؾ بدٓلتف والؿستغـل بـفؾف مـ ُطاللتف

ضؿقؿة الؼصص ترى أن أية بؿعزل طؿا ألصؼف هبا الؿؾصوؼقن والضوعػاء يف طؾوقم 

اه مووـفؿ فريووؼ مووـ الؿػسووريـ حبووًا يف غرائوو  الـووقادر دون تلمووؾ وٓ وتؾؼوو، السووـة

                                                 
= 

 (.864( )ص4862حديث )

 (.8/237اكظر: التػسقر الؽبقر، لؾرازي ) ()

 (.2/691اكظر: تػسقره ) ()
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.. وهوول قصووة يجوودها السووامع ِضووغ ًا طؾووك إّبالووة وٓ يؾؼوول إلقفووا الـحريوور .تؿحووقص

 .بالف

اطؾؿ أن مسللة الغراكقؼ موع اسوتحالتفا شورطًا ودٓلوة الؼوراءة : وقال الشـؼقطل

 .طؾك بطالهنا لؿ ت بت مـ صريؼ صال  لالحتجاج

ولؿـ أراد زيادة البحث والـظر فؾقراجع بح ًا ققؿًا لؾشوقيف محؿود كاصور الوديـ 

 واهلل تعالك أطؾؿ. ، كص  الؿـاجقؼ لـسػ قصة الغراكقؼ: اسؿف، إلباين

لؽوـ لوؿ ، هذا إحر ذكر السققصل أكف أخرجوف سوعقد بوـ مـصوقر :الو ػة الرابعة

 أجده يف ســ سعقد بـ مـصقر الؿطبقع. 

 (. 46/618ذا أخرجف ابـ جرير الطربي يف تػسقره )وك

 (. 8/2512وابـ أبل حاتؿ يف تػسقره )

 (. 3/486وابـ أبل زمـقـ يف تػسقره )

والقاحووودي يف أسوووباب الـوووزول ، (6/63ذكوووره السوووققصل يف الووودر الؿـ وووقر )

 (.341)ص

 الـتقجة.  :الو ػة الخامسة

يؼقدكا إلك الؼوقل بولن الؿوقصـ  ما ذكر آكػًا مـ طدم صحة الروايات سـدًا ومتـًا

 واهلل أطؾؿ. ، ٓ يصؾ  لالستدٓل بف هـا

 

*        *        * 

                                                 
 (.47/249اكظر: التحرير والتـقير ) ()

 (.3/529اكظر: تػسقره ) ()

 (.45/457) البسقطاكظر: حاشقة تػسقر القاحدي  ()
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 المبحث الثالث

 ﮻﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھچ : قووال تعووالك 

 [.6: ]الـقر چ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼

أخربكوا ، سوقرة الـوقر[ 6]آيوة  چ ے ے ھچ : ققلف تعوالك: قال القاحدي

أخربكا محؿد بـ أحؿد بـ طؾل الحقورى : بـ الؿمذن قالأبق ط ؿان سعقد ابـ محؿد 

أخربكا يزيود بوـ : أخربكا أبق بؽر بـ أبل شقبة قال: أخربكا الحسـ ابـ سػقان قال: قال

: لؿوا كزلوت: طوـ ابوـ طبواس قوال، طـ طؽرموة، أخربكا طباد بـ مـصقر: هارون قال

قال سعد بوـ چ ںچ : إلك ققلف تعالك -چ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑچ

أهؽذا أكزلت يا رسقل اهلل ؟ فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقوف : ة وهق سقد آكصارطباد

يوا رسوقل اهلل إكوف : أٓ تسؿعقن يا معشر آكصار إلك ما يؼوقل سوقدكؿ؟ قوالقا: وسؾؿ

وما صؾؼ امرأة قط فاجرتأ رجؾ مـوا طؾوك  واهلل ما تزوج امرأة قط إٓ بؽراً ، رجؾ غققر

طؾؿ أهنا حؼ وأهنا مـ واهلل يا رسقل اهلل إين ٕ: ؼال سعدف، أن يتزوجفا مـ شدة غقرتف

قود تػخوذها رجوؾ لوؿ يؽوـ لول أن  ولؽـ قد تعجبت أن لق وجدت لؽواع، طـد اهلل

، أهقجف وٓ أحركف حتك آيت بلربعة شفداء فق اهلل إين ٓ آتوك هبوؿ حتوك يؼضول حاجتوف

 فقجود طـود أهؾوف رجوالً  حتك جاء هالل بـ أمقوة موـ أرضوف طشوقًا فؿا لب قا إٓ يسقراً 

 ا طؾوووك رسوووقل اهلل دفووورأى بعقـوووف وسوووؿع بلذكوووف فؾوووؿ يفقجوووف حتوووك أصوووب  وغووو

فقجودت طـودها  يا رسقل اهلل إين جئت أهؾول طشوقًا: فؼال -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -

ما جاء  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -فؽره رسقل اهلل ، رجال فرأيت بعقـل وسؿعت بلذين

صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ  -أن يضرب رسقل اهلل : طبادة فؼال سعد بـ، بف واشتد طؾقف

رجوق أن يجعوؾ واهلل إين ٕ: فؼال هالل، هالل بـ أمقف ويبطؾ شفادتف يف الؿسؾؿقـ -

يوا رسوقل اهلل إين قود أرى موا قود اشوتد طؾقوؽ مؿوا : فؼال هوالل، اهلل لل مـفا مخرجًا

يريود  -ؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ص -فقاهلل إن رسقل اهلل ، فقاهلل يعؾؿ إين لصاد ، جئتؽ بف

، وكوان إذا كوزل طؾقوف طرفوقا ذلوؽ يف تربود جؾوده، أن يلمر بضربف إذ كزل طؾقف الوقحل

                                                 
لؽاع: الؾؽع طـد العرب: العبد حؿ اسوتعؿؾ يف الحؿوؼ والوذم. اكظور: الـفايوة يف غريو  الحوديث وإحور  ()

(2/643.) 
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والذيـ يرمقن أزواجفؿ ولؿ يؽوـ لفوؿ  -فـزلت ، فلمسؽقا طـف حتك فرغ مـ القحل

 -صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ  -فسرى طوـ رسوقل اهلل ، أيات كؾفا -شفداء إٓ أكػسفؿ 

قود كـوت أرجوق : فؼوال هوالل، ومخرجًا فؼد جعؾ اهلل لؽ فرجًا، هالل فؼال أبشر يا

 . ثوذكر باقل الحدي، ذاك مـ ربل

 : الدراسة

كؿوا سوقليت يف ، ولفوذا تسوؿك آيوة الؾعوان، هذه أيوة الؽريؿوة هول أصوؾ الؾعوان

  أسباب الـزول.

 : ويف هذه أية الؽريؿة طّدة وقػات

 قبؾفا.  مـاسبة أية لؿا :الو ػة األولى

 ڑ ڑچ: لؿا ذكر اهلل طز وجؾ يف أيتقـ السابؼتقـ وهق ققلف تعالك

 ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

حّد الؼذ  إذا لؿ ، ]سقرة الـقر[ چ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

لػظًا طامًا لؿـ قذ  أي امرأة  الؿحصـاتوكان لػظ ، يلت الؼاذ  بلربعة شفداء

أطؼ  ذلؽ سبحاكف هذه ، بعة شفداء يشفدون طؾك صد  ما قالفعؾقف أن يليت بلر

ولؿ يلِت بالشفداء ، أية والتل تبقـ الحؽؿ فقؿا إذا كان الؼاذ  الزوج لزوجتف

إربعة فنكف يصار بعد ذلؽ إلك الؾعان القارد يف أية الؽريؿة: ٕن الزوج ٓ يؼدم 

ّٓ إذا كان صاد -غالبًا  -طؾك رمل زوجتف وقذففا  فػل هذه أية ، قًا فقؿا يؼقلإ

زيادة فرج ومخرج لألزواج إذا تعسر وطزَّ طؾقف إقامة البقـة أن يصار إلك ما جاء يف 

 . أية الؽريؿة مـ أمر الؾعان

 : سب  كزول أية الؽريؿة :الو ػة الثاكقة

 : وهل كالتالل، ذكرها الؿػسرون والؿحدحقن، لـزول أية الؽريؿة طّدة أسباب

ولف ، وهق مقضع الدراسة الذي رواه القاحدي يف أسباب الـزول: سب  إولال

                                                 
وذكووره  (،359( رقووؿ )47/247(، وأحؿوود يف الؿسووـد )346رواه القاحوودي يف أسووباب الـووزول )ص ()

 .(215السققصل يف لباب الـؼقل )ص

(، واكشووراح الصودور يف تودبر سووقرة الـوقر، لؾوودكتقر سوؾقؿان الالحووؿ 5/495اكظور: تػسوقر ابووـ ك قور ) ()

 .(52)ص
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فػول البخواري موـ حوديث طوـ ابوـ ، أصؾ يف الصحقحقـ طؾك اختالٍ  يف الروايات

صوؾك اهلل طؾقوف  -أن هالل بـ أمقة قوذ  امرأتوف طـود الـبول  -رضل اهلل طـف  -طباس 

 . ... الحديث.بشريؽ بـ سحؿاء -وسؾؿ 

إن هالل بـ أمقة : قال -رضل اهلل طـف  -ؾؿ مـ حديث أكس بـ مالؽ وطـد مس

وكوان أول رجوؾ ، وكوان أخوا الورباء بوـ مالوؽ ٕموف، قذ  امرأتف بشريؽ بـ سحؿاء

 .... الحديث.ٓطـ يف اإلسالم

 فسب  الـزول هـا يبقـ أن هالل ابـ أمقة قذ  زوجتف بشريؽ بـ سحؿاء. 

 ....كازلة هالل قبؾ وأهنا سب  أيةوالؿشفقر أن : قال ابـ ططقة

قوال الؿواوردي موـ أصوحابـا يف : وقال الـوقوي يف شورحف طؾوك صوحق  مسوؾؿ

وقال ابوـ الصوباغ : حؿ قال، ...قال إك رون قصة هالل بـ أمقة أسبؼ: كتابف الحاوي

ًٓ : مـ أصحابـا يف كتابف الشامؾ  .قصة هالل تبقـ أن أية كزلت فقف أو

أن طوقيؿرًاالعجالين جواء إلوك ، طـ سفؾ بـ سوعد رضول اهلل طـوف: ال اينالسب  

أرأيوت رجوالً وجود موع امرأتوف رجوالً ، يا طاصؿ: طاصؿ ابـ طدي إكصاري فؼال لف

صؾك اهلل طؾقف  -أم كقػ يػعؾ؟ سؾ لل يا طاصؿ طـ ذلؽ رسقل اهلل ، أيؼتؾف فتؼتؾقكف

فؽره رسوقل اهلل  - طؾقف وسؾؿ صؾك اهلل -فسلل طاصٌؿ طـ ذلؽ رسقل اهلل ، -وسؾؿ

حتك كرب طؾك طاصؿ ما سؿع موـ رسوقل ، الؿسائؾ وطاهبا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -

يوا : فؼوال، جواءه طوقيؿر، فؾؿا رجوع طاصوؿ إلوك أهؾوف، -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -اهلل 

لوؿ تولتـل : ؟ قوال طوقيؿر-صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ  -ماذا قال لوؽ رسوقل اهلل ، طاصؿ

: قوال طوقيؿر، ره رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الؿسللة التل سللتف طـفواقد ك، بخقر

فلقبوؾ طوقيؿر حتوك أتووك رسوقل اهلل صوؾك اهلل طؾقووف ، واهلل ٓ أكتفول حتوك أسوللف طـفووا

أيؼتؾوف ، يا رسوقل اهلل أرأيوت رجوالً وجود موع امرأتوف رجوالً : وسؾؿ وسط الـاس فؼال

)قد أكزل اهلل فقؽ ويف : ؾك اهلل طؾقف وسؾؿأم كقػ يػعؾ؟ فؼال رسقل اهلل ص، فتؼتؾقكف

                                                 
 .(828( )ص4747، حديث )ويدرأ طـفا العذابأخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب التػسقر، باب  ()

 .(651( )ص4496عان، حديث )أخرجف مسؾؿ يف صحقحف، كتاب الؾ ()

 (.41/439الؿحرر القجقز ) ()

() (41/449.) 
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فتالطـا وأكا مع الـواس طـود رسوقل اهلل صوؾك : قال سفؾ، صاحبتؽ فاذه  فلِت هبا(

فطؾؼفا ، كذبت طؾقفا يا رسقل اهلل إن أمسؽتفا: فؾؿا فرغا قال طقيؿر، اهلل طؾقف وسؾؿ

 .  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -حالحًا قبؾ أن يلمره رسقل اهلل 

وإكؿووا ، يسووتـؽر ققلووف يف الحووديث هووالل بووـ أمقووة: قووال الطووربي: ل الؼرصبوولقوا

وإضفور أن الوذي وجود موع امرأتوف : .. قال الؽؾبول.الؼاذ  طقيؿر بـ زيد العجالين

ٓطوـ بوقـ  -صؾك اهلل طؾقف وسوؾؿ  -شريؽًا طقيؿرالعجالين لؽ رة ما روي أن الـبل 

 ....العجالين وامرأتف

فؽاكوت هوذه أيوة مبودأ : عد أن ذكور حوديث سوفؾ بوـ سوعدوقال ابـ طاشقر ب

واخوتؾط صواح  الؼصوة طؾوك بعوض ، شرع الحؽؿ يف رمل إزواج كساءهؿ بوالزكك

 ... والصقاب أن سب  كزول أية قصة طقيؿرالعجالين.الرواة فسؿقه هالل

أكوف سوئؾ طوـ الؿتالطـوقـ ، طـ طبداهلل بـ طؿر رضل اهلل طـفؿا: السب  ال الث

يوا : قوال، كعؿ إن أول ما سلل طـ ذلؽ فالن بـ فالن، سبحان اهلل: أيػر  بقـفؿا؟ قال

رسقل اهلل أرأيت أن لق وجد أحدكا امرأتف طؾك فاحشة كقوػ يصوـع؟ إن تؽؾوؿ تؽؾوؿ 

صوؾك اهلل طؾقوف  -فسوؽت الـبول : قوال، وإن سؽت سؽت طؾك م ؾ ذلؽ، بلمر طظقؿ

، إن الذي سللتؽ طـف قود ابتؾقوُت بوف: فؼال فؾؿا كان بعد ذلؽ أتاه، فؾؿ يجبف -وسؾؿ 

فوتالهـ طؾقوف  چ ے ے ھچ : فلكزل اهلل طز وجؾ همٓء أيات يف سقرة الـقر

ره وأخربه أن طذاب الدكقا أهقن مـ طذاب أخرة ٓ والذي بع ؽ : قال، ووطظف وذكَّ

مـ  حؿ دطاها فقطظفا وذكرها وأخربها أن طذاب الدكقا أهقن، بالحؼ ما كذبُت طؾقفا

ٓ والوذي بع وؽ بوالحؼ إكوف لؽواذب فبودأ الرجوؾ فشوفد أربوع : قالت، طذاب أخرة

حوؿ ، شفادات باهلل إكف لؿـ الصادققـ والخامسة أن لعـة اهلل طؾقف إن كان موـ الؽواذبقـ

حـك بالؿرأة فشفدت أربع شفادات بواهلل إكوف لؿوـ الؽواذبقـ والخامسوة أن غضو  اهلل 

                                                 
( 5259أخرجووف البخوواري يف صووحقحف، كتوواب الطووال ، بوواب مووـ أجوواز صووال  الوو الث، حووديث ) ()

 .(647( )ص4492(، ومسؾؿ يف صحقحف، كتاب الؾعان، حديث )939)ص

كتوواب الؿػفووؿ شوورح صووحق  مسووؾؿ  (، وذكوور ذلووؽ أيضووًا الؼرصبوول صواح 45/444اكظور: تػسووقره ) ()

(4/311). 

 (.48/434اكظر: تػسقره ) ()
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 .فر  بقـفؿا حؿ، طؾقفا إن كان مـ الصادققـ

إكا لقؾة الجؿعوة يف : قال -رضل اهلل طـف  -طـ طبداهلل بـ مسعقد : السب  الرابع

لق أن رجالً وجود موع امرأتوف رجوالً فوتؽؾؿ : إذ جاء رجؾ مـ إكصار فؼال، الؿسجد

 -واهلل ٕسللـ طـف رسقل اهلل ، إن سؽت سؽت طؾك غقظ، أو قتؾ قتؾتؿقه، جؾدتؿقه

فؾؿووا كووان مووـ الغوود أتووك رسووقل اهلل صووؾك اهلل طؾقووف وسووؾؿ ، -ؾؿ صووؾك اهلل طؾقووف وسوو

أو ، أو قتوؾ قتؾتؿوقه، لق أن رجالً وجد مع امرأتف رجالً فتؽؾؿ جؾدتؿقه: فؼال، فسللف

: فـزلووت آيووة الؾعووان، )الؾفووؿ افووت ( وجعووؾ يوودطق: فؼووال، سووؽت سووؽت طؾووك غووقظ

فابتؾل بف ذلوؽ الرجوؾ موـ ، هذه أيات، چ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھچ

فشوفد ، فتالطـا -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -فجاء هق وامرأتف إلك رسقل اهلل ، بقـ الـاس

حوؿ لعوـ الخامسوة أن لعـوة اهلل طؾقوف إن ، الرجؾ أربع شفادات باهلل إكف لؿـ الصوادققـ

، )موف(: فؼال لفا رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فذهبت لتؾعـ، كان مـ الؽاذبقـ

)لعؾفا أن تجولء بوف أسوقدًا جعودًا( فجواءت بوف أسوقدًا : قال، فؾؿا أدبرا، فلبت فؾعـت

 . جعداً 

ٕبل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -قال رسقل اهلل : طـ حذيػة قال: السب  الخامس

: قوال، كـت فواطالً بوف شوراً : لق رأيت مع أم  رومان رجالً ما كـت فاطالً بف؟ قال: بؽر

 .ف لخبقث فـزلتوإك، وأكت يا طؿر؟ قال لعـ اهلل إطجز

 الؿققػ مـ تعدد أسباب كزول أية الؽريؿة.  :الو ػة الثالثة

وهوق موـ الوذي كزلوت بسوببف ، بعد ذكر ما ورد يف كزول أية الؽريؿة يورد سومال

 أية الؽريؿة؟. 

ومووا قالووف أئؿووة التػسووقر ، بعوود الـظوور يف الروايووات الووقاردة يف أيووة: الجووقاب

                                                 
 .(648( )ص4493الحديث أخرجف مسؾؿ يف صحقحف، كتاب الؾعان، حديث ) ()

 .(2/692مف: أي فؿاذا، لالستػفام، وققؾ: هق زجر. اكظر: الـفاية ٓبـ إحقر ) ()

 .(651)ص( 4495أخرجف مسؾؿ يف صحقحف، كتاب الؾعان، حديث ) ()

وهذا الحديث ٓ كعؾؿ أحدًا أسـده إٓ الـضور (، وقال: 2941( رقؿ )7/343أخرجف البزار يف مسـده ) ()

(، وذكووره 8444( رقووؿ )8/416، وأخرجووف الطوورباين يف الؿعجووؿ إوسووط )بووـ شووؿقؾ طووـ يووقكس

لزوائوود (، وقووال يف مجؿووع ا2237( رقووؿ )3/61الفق ؿوول يف كشووػ إسووتار يف تػسووقر سووقرة الـووقر )

 .رواه البزار ورجالف حؼات(: 44495( رقؿ )7/426)
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 : طؾك أققال أربعةوالحديث تبقـ اقتصارها 

 أن أية الؽريؿة كزلت بسب  طقيؿرالعجالين. : الؼقل إول

 أن أية كزلت بسب  هالل بـ أمقة. : الؼقل ال اين

ففؿووا ، أن أيووة كزلوت بسووب  طووقيؿرالعجالين وهوالل ابووـ أمقووة: الؼوقل ال الووث

 وقعتا يف وقت واحد فـزلت أية فقفؿا معًا. ، قصتان

 .أية الؽريؿة كزلت مرتقـ طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أن: الؼقل الرابع

لؾباحث الؼقل أن سوب  كوزول آيوة الؾعوان هوق طوقيؿرالعجالين طـودما : الراج 

ولؾباحث الؼقل أيضًا ولعؾف إقرب إلوك الصوقاب ، قذ  امرأتف بشريؽ بـ سحؿاء

بؿعـك أهنؿا قصوتان ، واهلل أطؾؿ أن أية كزلت بسب  طقيؿرالعجالين وهالل بـ أمقة

 وقعتا يف وقت واحد أو متؼارب. 

 .والتحؼقؼ أهنؿا قصتان حدحتا بققت واحد أو متؼارب: قال ابـ طاشقر

 الـتقجة.  :الو ػة الرابعة

فسوري طوـ : تبقـ مـ خالل الروايوة إم يف هوذه أيوة الؽريؿوة التول جواء فقفوا

 : ما يؾل يا هالل أبشر: فؼال –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –رسقل اهلل 

كؿوا دلَّ البحوث طؾوك  –صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ  –أن الـص لقس فقف فػرح الـبول 

ّٓ أن السقا  يدل طؾك فرحف ، ذلؽ أبشر يا : بدلقؾ أكف قال –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –إ

صوؾك اهلل  –ومضوؿقن فرحوف ، والبشارة إكؿا تؽقن يف إمور السوار والؿػورح، هالل

 الجؾقوؾ هـا –طؾقف وسؾؿ 
ّ
، لؿا فقف مـ تػريج لفؿ  ورفع مشؼة وقعت طؾوك الصوحابل

ّٓ أن ، وإن كاكت الرواية جاءت مـ صريؼ طباد بـ مـصقر طوـ طؽرموة وهوق مودلس إ

 .الروايات إخرى تشفد لف

 

*        *        * 

                                                 
 ( بتصر .742-2/731اكظر: الؿحرر يف أسباب كزول الؼرآن، د.خالد الؿزيـل ) ()

 .(48/434اكظر: التحرير والتـقير ) ()

 .(346اكظر: تحؼقؼ كتاب القاحدي، لعصام الحؿقدان )ص ()
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 المبحث الرابع

 ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ: قال تعالك 

أيات ]سقرة چ... ٺڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 الـقر[. 

أيات ]سوقرة  چ....پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : ققلف تعالك: قال القاحدي

 [. 21-44: الـقر

أخربكا محؿد بـ أحؿد بـ طؾل : قال، أخربكا أبق الحسـ طؾل بـ محؿد الؿؼري

كا فؾق  بوـ أخرب: قال، أخربكا أبق الربقع الزهراين: قال، أخربكا أبق يعؾك: قال، الؿؼري

طـ طوروة بوـ الزبقور وسوعقد بوـ الؿسوق  وطؾؼؿوة بوـ ، طـ الزهري، سؾؿان الؿدين

طوـ طائشوة زوج الـبول طؾقوف الصوالة والسوالم ، وقاص وطبقد اهلل بـ طبداهلل ابـ طتبة

وكؾفؿ حدحـل : قال الزهري، فربأها اهلل تعالك مـف، حقـ قال فقفا أهؾ اإلفؽ ما قالقا

وبعضفؿ حودي فؿ يصود  ، ضفؿ كان أوطك لحدي فا مـ بعضصائػة مـ حدي فا وبع

: قالوت -صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ  -ذكروا أّن طائشة رضل اهلل طـفا زوج الـبل ، بعضًا

ـّ ، بوقـ كسوائف إذا أراد سوػرًا أقورع -صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ  -كان رسوقل اهلل  فوليتف

 خرج سفؿفا خرج هبا معف. 

، فلقرع بقــا يف غزوة غزاها فخرج فقفا سفؿل -رضل اهلل طـفا  -قالت طائشة 

وذلؽ بعدما كزلوت آيوة ، -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -فخرجت مع رسقل اهلل ، سفؿل

صوؾك اهلل  -الحجاب فلكا ُأْحَؿُؾ يف هقدجل وُأْكَزُل فقوف مسوقركا حتوك فورغ رسوقل اهلل 

ت حقـ آذكقا فؼؿ، مـ غزوتف وقػؾ ودكقكا مـ الؿديـة ُأِذَن لقؾة بالرحقؾ -طؾقف وسؾؿ 

حقووؾ ومشووقت حتووك جوواوزت الجووقش ، فؾؿووا قضووقت شوولين أقبؾووت إلووك الرحووؾ، بالرَّ

فرجعوت فالتؿسوت طؼودي ، قود اكؼطوعفؾؿست صدري فونذا طؼود موـ جوزع ضػوار

                                                 
 (.2/441ـفاية ٓبـ إحقر )أقرع: أي يختار بقـ كسائف. اكظر: ال ()

 (.4/831سفؿل: أي كصقبول. اكظر: الـفاية ٓبـ إحقر ) ()

 (.4/269جزع ضػار: الخرز القؿاين. اكظر: الـفاية ٓبـ إحقر ) ()
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 فرحؾوقههوقدجل فحؿؾقا، بل يرحؾقن كاكقا الذي الرهط وأقبؾ. ابتغاؤه فحبسـل

 .فقف أين يحسبقن وهؿ أرك  كـت الذي بعقري طؾك

ـَ  لوؿ خػافوا ذاك إذ الـسواء وكاكوت: طائشوة قالت َـّ  ولوؿ ُيْفوَبْؾ  إكؿوا الؾحوؿ َيْغَشوُف

 ورفعوقه، رحؾوقه حوقـ الفوقدج حؼوؾ الؼوقم يسوتـؽر فؾوؿ الطعوام، مـ الُعْؾَؼة يلكؾـ

 اسوتؿر موا بعود طؼودي ووجودت وسواروا الجؿوؾ فبع وقا السـ، حدي ة جارية وكـت

 فقوف كـوت الوذي مـزلول َفَتقّؿؿوُت  مجقو ، وٓ داع هبا ولقس مـازلفؿ فجئت الجقش،

 طقـواي غؾبتـول مـزلول يف جالسوة أكوا فبقـؿوا إلول فقرجعقا َسقْػِؼُدوين الؼقم أن وضــت

 الجوقش، وراء مـ طرس قد الذكقاين حؿ السؾؿل الؿعطؾ بـ صػقان وكان فـؿت،

 وقود رآين، حوقـ فعرفـول فلتواين كوائؿ، إكسان سقاد فرأى مـزلل، طـد فلصب  فلدلج

 طرفـوول، حووقـ باسوورتجاطف فاسووتقؼظت الحجوواب، طؾوول يضوورب أن قبووؾ يووراين كووان

 اسورتجاطف غقر كؾؿة مـف سؿعت وٓ بؽؾؿة كؾؿـل واهلل ما بجؾبابل، وجفل فخؿرت

 أتقـوا حتوك الراحؾوة بول يؼوقد فواكطؾؼ فركبتفوا، يودها طؾوك فوقصئ راحؾتوف، أكاخ حتك

، هؾؽ مـ وهؾؽ ظفقرةال كحر يف مقغريـ كزلقا بعدما الجقش
َّ
 تقلك الذي وكان فِل

 شوفرا قودمتفا حوقـ فاشوتؽقت الؿديـوة، فؼدمـا سؾقل، ابـ أبل بـ اهلل طبد مـفؿ كربه

 وجعول يف ويريبـول ذلوؽ، موـ بشلء أشعر وٓ اإلفؽ، أهؾ ققل يف يػقضقن والـاس

 مـوف أرى كـوت الوذي الؾطوػ - وسوؾؿ طؾقوف اهلل صوؾك - اهلل رسوقل مـ أطر  ٓ أين

 كقػ: يؼقل حؿ فقسؾؿ - وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك - اهلل رسقل إكؿا يدخؾ أشتؽل، حقـ

 أم معل وخرجت كؼفت ما بعد خرجت حتك بالشر أشعر وٓ يحزكـل، فذلؽ ،تقؽؿ

 أن قبوؾ وذلوؽ لقوؾ، إلوك لوقال إٓ كخورج وٓ ،متربزكا وهق الؿـاصع قبؾ مسط 

                                                 
 .(2/389هقدجل: الفقدج مراك  الـساء، يصـع مـ العصل. اكظر: لسان العرب ) (4)

 .(2/247قؾ والبؾغة مـ الطعام. اكظر: الـفاية ٓبـ إحقر )العؾؼة مـ الطعام: أي يؽتػك بالؼؾ (2)

 .(2/48طرس: التعريس كزول الؿسافر آخر الؾقؾ كزلة لؾـقم وآسرتاحة. اكظر: الـفاية ٓبـ إحقر ) (3)

 .( 4/578فلدلج: الدلقج سقر الؾقؾ. اكظر: الـفاية ٓبـ إحقر ) (4)

 .(2/867قسط الشؿس السؿاء. اكظر: الـفاية ٓبـ إحقر )مقغريـ: أي وقت الفاجرة، وهق وقت ت (5)

 .( 2/754الؿـاصع: هل الؿقاضع التل يتخؾك فقفا لؼضاء الحاجة. اكظر: الـفاية ٓبـ إحقر ) (6)

متربزكا: أي مقضع قضاء الحاجة، يؼال: تربز الرجؾ أي خرج إلوك الورباز لؾحاجوة. اكظور: الـفايوة ٓبوـ  (7)

 .( 4/425إحقر )
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 بوالؽـػ كتولذى وكـوا التـزه، يف إول العرب رأم وأمركا بققتـا، مـ قريبا الؽـػ كتخذ

 الؿطؾو  طبود بوـ رهؿ أبل بـت وهل مسط  وأم أكا فاكطؾؼت بققتـا، طـد كتخذها أن

 - طـوف اهلل رضول - الصوديؼ بؽور أبول خالوة طامر بـ صخر بـت وأمفا مـا  طبد بـا

 حوقـ بقتول ؾقب رهؿ أبل وابـة أكا فلقبؾت الؿطؾ ، بـ طباد بـ أحاحة ابـ مسط  وابـفا

: لفوا فؼؾوت مسوط ، تعس: فؼالت ،مرصفا يف مسط  أم فع رت شلكـا، مـ فزطـا

 قوال؟ موا تسوؿعل لوؿ أو هـتواه أي: قالوت بودرًا؟ شفد قد رجال أتسبقـ قؾت بئسؿا

 فؾؿوا مرضول، إلوك مرضوا فوازددت اإلفوؽ، أهوؾ بؼوقل فولخربتـل قوال؟ وماذا: قؾت

: قوال حوؿ فسوؾؿ - وسوؾؿ طؾقوف اهلل صوؾك - اهلل رسوقل طؾول ودخوؾ بقتل إلك رجعت

 الخورب أتوقؼـ أن حقـئوذ أريود وأكوا: قالت أبقي؟ آيت أن لل تلذن: قؾت  تقؽؿ؟ كقػ

 أمواه يوا: فؼؾت أبقي فجئت - وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك - اهلل رسقل لل فلذن قبؾفؿا، مـ

 وضوقئة قوط ةامورأ كاكوت لؼؾؿوا فوق اهلل  طؾقؽ، هقين بـقة يا: قالت الـاس؟ يتحدث ما

 تحوودث قوود أو اهلل، سووبحان فؼؾووت: قالووت طؾقفووا، أك وورن إٓ ضوورائر ولفووا رجووؾ طـوود

 فبؽقوت: قالوت. كعوؿ؟: قالوت ؟-وسؾؿ  طؾقف اهلل صؾك - اهلل رسقل وبؾغ هبذا الـاس

 ودطوا أبؽول، أصوبحت حؿ بـقم، أكتحؾ وٓ دمع لل يرقل ٓ أصبحت حتك الؾقؾ تؾؽ

استؾبث  حقـ زيد بـ وأسامة صال  أبل بـ طؾل - وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك - اهلل رسقل

 صوؾك - اهلل رسوقل طؾوك فلشوار زيد بـ أسامة فلما أهؾف، فرا  يف يستشقرهؿا القحل

: فؼال القد مـ لفؿ كػسف يف يعؾؿ وبالذي أهؾف براءة مـ يعؾؿ بالذي - وسؾؿ طؾقف اهلل

 يضوقؼ لوؿ: فؼوال لو صا أبول بـ طؾل وأما خقرا، إٓ كعؾؿ وما أهؾؽ هؿ اهلل رسقل يا

 فوودطا: قالووت تصوودقؽ، الجاريووة تسوولل وإن ك قوور، سووقاها والـسوواء طؾقووؽ تعووالك اهلل

 موـ يريبوؽ شوقئا رأيت هؾ بريرة يا: فؼال بريرة - وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك - اهلل رسقل

 طؾقفوا أغؿصوف قوط أموراً  طؾقفوا رأيوت بوالحؼ إن بع وؽ والوذي: بريرة قالت طائشة؟

                                                 
 .(  2/654مرصفا: الؽساء يؽقن مـ صق  أو خز وغقره. اكظر: الـفاية ٓبـ إحقر ) (4)

 .( 4/491تعس: أي ط ر واكؽّ  لقجفف، وهق دطاء طؾقف بالفالك. اكظر: الـفاية ٓبـ إحقر ) (2)

الـسواء  هـتاه: أي: يا هوذه، وهول تخوتص بالـوداء، وققوؾ: بؾفواء، كلهنوا كسوبت إلوك قؾوة الؿعرفوة بؿؽايود (3)

 .( 2/946وشرورهـ. اكظر: الـفاية ٓبـ إحقر )
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: قالوت فتلكؾوف، الوداجـ فتليت أهؾفا طجقـ طـ تـام السـ حدي ة جارية أهنا مـ أك ر

 سوؾقل، بوـ أبول بوـ اهلل طبود موـ فاسوتعذر - وسوؾؿ طؾقف اهلل صؾك - اهلل رسقل فؼام

 يف أذاه بؾغـول قود رجوؾ موـ يعوذرين موـ الؿسوؾؿقـ معشور يا: الؿـرب طؾك وهق فؼال

 إٓ طؾقوف طؾؿوت موا رجوالً  رواذكو ولؼود خقورًا، إٓ أهؾول طؾك طؾؿت ما فق اهلل أهؾل،

 يوا: فؼوال إكصواري معواذ بوـ سوعد فؼوام :معل إٓ أهؾل طؾك يدخؾ كان وما خقرًا،

 موـ إخقاكـوا موـ كان وإن طـؼف، ضربت إوس مـ كان إن مـف، أطذرك أكا اهلل رسقل

 رجوال وكوان الخزرج سقد وهق طبادة بـ سعد فؼام: قال أمرك، فػعؾـا أمرتـا الخزرج

 وٓ تؼتؾوف ٓ لعؿور اهلل، كوذبت: معواذ بوـ لسعد فؼال الحؿقة، احتؿؾتف ولؽـ صالحًا

 بوـ لسوعد فؼوال معواذ بوـ سوعد طوؿ ابوـ وهوق الحضوقر بـ أسقد فؼام. قتؾف طؾك تؼدر

 موـ الحقوان ف وار. الؿـوافؼقـ طوـ تجوادل مـوافؼ إكوؽ لـؼتؾـوف، اهلل لعؿر كذبت: طبادة

 قوائؿ - وسوؾؿ طؾقوف اهلل صوؾك - اهلل ورسوقل يؼتتؾقا أن هؿقا حتك والخزرج إوس

 ٓ ذلوؽ يوقمل وبؽقوت: قالوت وسؽت، سؽتقا حتك يخػضفؿ يزل فؾؿ الؿـرب، طؾك

 هؿوا فبقـؿا: قالت كبدي، فالؼ البؽاء أن يظـان وأبقاي بـقم، أكتحؾ وٓ دمع لل يرقل

 تبؽل وجؾست لفا فلذكت إكصار، مـ امرأة طؾل استلذكت أبؽل وأكا طـدي جالسان

 - وسوؾؿ طؾقوف اهلل صؾك - اهلل رسقل طؾقـا دخؾ إذ ذلؽ طؾك كحـ فبقـا: قالت ،معل

 يف إلقوف يوقحك ٓ شوفراً  لبوث وقود ققوؾ، موا لول ققؾ مـذ طـدي يجؾس ولؿ جؾس، حؿ

: قوال حوؿ جؾوس حوقـ - وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك - اهلل رسقل فتشفد: قالت شلء، شلين

 كـوت وإن اهلل، فسوقربئؽ بريئة كـت فنن وكذا، كذا طـؽ بؾغـل طائشة فنكف يا بعد أما

 اهلل تواب تواب حوؿ بذكبف اطرت  إذا العبد فنن إلقف، وتقبل اهلل فاستغػري بذك  ألؿؿت

 دمعول قؾوص مؼالتوف - وسوؾؿ طؾقوف اهلل صوؾك - اهلل رسوقل قضوك فؾؿا: قالت ،طؾقف

 - وسوؾؿ طؾقوف اهلل صؾك - اهلل رسقل طـل أج  ٕبل فؼؾت قطرة، مـف أحس ما حتك

 فؼؾوت - وسوؾؿ طؾقوف اهلل صوؾك - اهلل لرسوقل أقوقل موا أدري موا واهلل: قال. قال فقؿا

 اهلل صوؾك - اهلل لرسوقل أقوقل ما ما أدري واهلل: فؼالت. اهلل رسقل طـل أجقبل: ٕمل

 طرفت لؼد واهلل: الؼرآن مـ ك قرا أقرأ ٓ السـ حدي ة جارية وأكا: فؼؾت - وسؾؿ طؾقف

                                                 
 .( 4/554الداجـ: هل الشاة التل يعؾػفا الـاس يف مـازلفؿ. اكظر: الـفاية ٓبـ إحقر ) (4)
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 واهلل بريئوة إين لؽوؿ قؾوت ولوئـ بف، فصدقتؿ كػقسؽؿ يف استؼر وقد هذا سؿعتؿ أكؽؿ

: يقسوػ أبوق قوال موا إٓ مو ال ولؽوؿ لول أجود موا واهلل لتصودقـل، بريئوة مـوف أين يعؾوؿ

 تحقلووووت حووووؿ: [، قالووووت48]يقسووووػ:  چڑ  ک    ک  ک  ک     ڑژ  ژچ

 ئوولمرب اهلل وأن بريئووة، أين أطؾووؿ حقـئووذ واهلل وأكووا: قالووت فراشوول، طؾووك واضووطجعت

 يف أحؼور كوان ولشولين يتؾوك، وحول شلين يف يـزل أن أضـ كـت ما واهلل ولؽـ برباءيت،

 - اهلل رسوقل يورى أن أرجوق كـوت ولؽوـ يتؾك، بلمر يف تعالك اهلل يتؽؾؿ أن مـ كػسل

 - اهلل رسوقل رام موا فوق اهلل: قالوت هبوا، تعالك اهلل يربئـل رؤيا - وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 طؾوك تعالك اهلل أكزل حتك أحد البقت أهؾ مـ خرج وٓ مـزلف - وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 إكوف حتك القحل، طـد الربحاء مـ يلخذه كان ما وأخذه - وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك - كبقف

 مـ طؾقف أكزل الذي الؼقل حؼؾ مـ الشايت الققم يف العر  مـ الجؿان م ؾ مـف لقتحدر

 وهوق طـوف سوري - وسوؾؿ طؾقوف اهلل صؾك - اهلل رسقل طـ سري فؾؿا: قالت القحل،

 ،اهلل برأك لؼد واهلل أما طائشة، يا أبشري: قال أن هبا تؽؾؿ كؾؿة أول وكان يضحؽ،

 وتعالك سبحاكف اهلل إٓ أحؿد وٓ إلقف أققم ٓ واهلل: فؼؾت إلقف، ققمل: أمل لل فؼالت

 چ  پپٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : وتعوالك سوبحاكف اهلل فلكزل: قالت برأين، الذي هق

 وكوان الصوديؼ، بؽور أبوق قوال براءيت يف أية هذه تعالك اهلل أكزل فؾؿا. أيات العشر

 لعائشوة، قوال الوذي بعد أبدا شقئا طؾقف أكػؼ ٓ واهلل - وفؼره لؼرابتف مسط  طؾك يـػؼ

 ققلووف: إلووك چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ : اهلل تعووالك فوولكزل

 إلك فرجع لل، اهلل يغػر أن أح  إين واهلل: بؽر أبق لفؼا  چ   کژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ

 ومسووؾؿ البخوواري رواه. أبووداً  مـووف أكزطفووا ٓ: وقووال طؾقووف كاكووت التوول الـػؼووة مسووط 

 .الزهراين الربقع أبل طـ كالهؿا

 : الدراسة

 : وفقفاطدة وقػات، العشر آيات كزلت يف أم الؿممـقـ طائشة رضل اهلل طـفا

 سبة أية لؿا قبؾفا. مـا :الو ػة األولى

صار ذلؽ كلكف مؼدمة ، لؿا ذكر اهلل سبحاكف فقؿا تؼدم تعظقؿ الرمل بالزكا طؿقمًا

                                                 
 .(323-348رواه القاحدي يف أسباب الـزول )ص (4)
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لفذه الؼصة التل وقعت طؾك أشر  الـساء أم الؿممـقـ طائشوة بـوت الصوديؼ رضول 

 .اهلل طـفا

، اسوتئـا  ابتودائل، .. أية.چپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : ققلف :الو ػة الثاكقة

يووات العشوور كزلووت يف زمووـ بعقوود طووـ زمووـ كووزول أيووات مووـ أول هووذه فوونن هووذه أ

 .السقرة

أجؿعت كت  التػسقر قاصبة أن أيات العشر هوذه كزلوت يف شولن  :الو ػة الثالثة

 طائشة رضل اهلل طـفا. 

أجؿع طؾؿاء اإلسالم طؾك أن هذه أية وموا يف حقزهوا كزلوت يف : قال الرسعـل

 .والؼصة مخرجة يف الصحقحقـ، رضل اهلل طـفاقصة طائشة أم الؿممـقـ 

، والقاحودي، وال عؾبول، وابـ أبل حاتؿ، وقد روى هذه الحادحة كؾ مـ الطربي

 .والرسعـل، والبغقي، والسؿعاين

 الـتقجة.  :الو ػة الرابعة

فالضحؽ ، أبشري يا طائشة: .. وقال.فسري طـف وهق يضحؽ: جاء يف الرواية

التول ، بـوزول هوذه أيوات الؽريؿوة –صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ  –الـبل  يدل طؾك فرحة

ومـقهة بوذكرها حتوك تـواول  –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –جاءت مربئة لعرضف الشريػ 

  .–صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –ذلؽ طؿقم الؿدح سائر زوجات الـبل 

*        *        * 

                                                 
 (.563اكظر: تػسقر السعدي )ص ()

 (.48/436اكظر: التحرير والتـقير ) ()

 (.5/214اكظر: تػسقره ) ()

(، 714( )ص4444فالحديث أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب الؿغازي، باب حديث اإلفؽ رقؿ ) ()

( 2771ومسووؾؿ يف صووحقحف، كتوواب التقبووة، بوواب يف حووديث اإلفووؽ وقبووقل تقبووة الؼوواذ  رقووؿ )

 .(4215)ص

(، أسوباب 7/72شوػ والبقوان )(، الؽ8/539(، تػسقر الؼورآن العظوقؿ )47/497اكظر: جامع البقان ) ()

 .(5/214(، رمقز الؽـقز )6/48(، معالؿ التـزيؾ )3/517(، تػسقر الؼرآن )348الـزول )ص
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 المبحث الخامس

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ قال تعالك:

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ

 ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ]سقرة الػرقان[. چ ڍ ڍ ڇ ڇ

: وأخرج ابـ الؿـذر والطرباين وابـ مردويف طـ ابوـ طبواس قوال: قال السققصل

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : قرأكا طؾك طفد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ سوـقـ

: حووؿ كزلووت چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

فؿا رأيت الـبول صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ فورح بشولء قوط ، أية چ ڄ ڄ ڄ ڄچ 

 .فرحف هبا

 : الدراسة

 : يف أيات الؽريؿة طدة وقػات

 مـاسبة أيات لؿا قبؾفا.  :الو ػة األولى

لؿا ذكر اهلل طز وجوؾ يف أيوات السوابؼة موا تحوؾ بوف طبواد الورحؿـ موـ أصوقل 

ا لفؿ مـ العدل واإلحسان بإفعال وإققال يف إبدان وإموقال أتبعوف الطاطات بؿ

سووبحاكف بؿووا تخؾووقا طـووف مووـ أمفووات الؿعاصوول التوول كاكووت مالزمووة لؼووقمفؿ مووـ 

 . فتـزه طباد الرحؿـ طـفا بسب  إيؿاهنؿ، الؿشركقـ

 سب  كزول أية الؽريؿة.  :الو ػة الثاكقة

 : ٔيات ما يؾليذكر الؿػسرون يف سب  كزول هذه ا

 .ما أورده السققصل رحؿف اهلل وهق مقضع الدراسة: السب  إول

                                                 
 (.6/252اكظر: الدر الؿـ قر ) ()

 (.5/336اكظر: الدرر يف تـاس  أيات والسقر ) ()

 (، 42935( رقووووؿ )42/467(، والؽبقوووور )5579( رقووووؿ )5/368أخرجووووف الطوووورباين يف إوسووووط ) ()

قؾت لف حديث يف الصحق  غقر هوذا، رواه الطورباين موـ روايوة طؾول وقال الفق ؿل يف مجؿع الزوائد: 

( رقووؿ 7/439) ابووـ زيوود طووـ يقسووػ بووـ مفووران، وقوود وحؼووا، وفقفؿووا ضووعػ وبؼقووة رجالووف حؼووات

(44241). 
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أو سووئؾ ، سووئؾت: قووال، طووـ طبووداهلل بووـ مسووعقد رضوول اهلل طـووف: السووب  ال وواين

أي الذك  طـد اهلل أكرب؟ قوال أن تجعوؾ هلل كودًا وهوق : رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

قؾوت حوؿ أي؟ ، ولودك خشوقة أن يطعوؿ معوؽحؿ أن تؼتؾ : حؿ أي؟ قال: قؾت، خؾؼؽ

وكزلت هذه أية تصديؼًا لؼقل رسقل اهلل صؾك اهلل : قال، أن تزين بحؾقؾة جارك: قال

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : طؾقف وسوؾؿ

 .چٺ

إن كاسوًا موـ أهوؾ : طوـ طبوداهلل بوـ طبواس رضول اهلل طـوف قوال: السب  ال الوث

، فولتقا محؿودًا صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ، وزكقا وأك وروا، أك رواالشرك كاكقا قد قتؾقا و

: فـووزل، لوق تخربكوا أن لؿوا طؿؾـوا كػوارة، إن الوذي تؼوقل وتودطق إلقوف لحسوـ: فؼوالقا

، چٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

ويف ، [53: ]الزمر چےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀچ : وكزل

: إلووك ققلووف، چ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : كزلووت هووذه أيوة بؿؽووة: لػوظ قووال

وقد قتؾـا الـػس ، وما يغـل طـا اإلسالم وقد طدلـا باهلل: فؼال الؿشركقن، چڦچ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ : وأتقـا الػقاحش؟ فلكزل اهلل طز وجؾ، التل حرم اهلل

 .إلك آخر أيةچ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : لؿووا كزلووت: طووـ ابووـ طبوواس قووال: السووب  الرابووع

فولكزل ، ما مـا أحد إٓ أشرك وقتوؾ وزكوك: فؼالقا، اشتد ذلؽ طؾك الؿسؾؿقـ چپ 

، يؼقل لفمٓء الذيـ أصابقا هذا يف الشورك، [53: ]الزمر چ ہ ہ ۀچ: اهلل

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ : حوووووؿ كزلوووووت بعوووووده

وباإلكؽووار الؿعرفووة ، وبالؿعصووقة الطاطووة، فلبوودلفؿ اهلل بووالؽػر اإلسووالمچچ

                                                 
( 4764) اهلل إلفوًا آخوروالذيـ ٓ يدطقن مع أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب التػسقر، باب ققلف:  ()

 .(53( )ص86(، ومسؾؿ يف صحقحف، كتاب اإليؿان، باب كقن الشرك أقب  الذكقب )835)ص

( 4841) يوا طبوادي الوذيـ أسورفقا طؾوك أكػسوفؿأخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب التػسوقر، بواب:  ()

 .(65( )ص422(، ومسؾؿ يف صحقحف، كتاب اإليؿان، باب كقن اإلسالم يفدم ما قبؾف )848)ص

 .(4318( )ص7544أخرجف مسؾؿ يف صحقحف، كتاب التػسقر ) ()
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 .العؾؿ وبالجفالة

 الؿققػ مـ تعدد الروايات يف سب  الـزول.  :الو ػة الثالثة

 : مـ خالل دراسة أحار القاردة يف سب  الـزول تبقـ ما يؾل

 ًٓ  فؿا رأيت الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فرح بشولء قوط فرحوف هبواأن رواية : أو

رواه الطورباين موـ : فؼود قوال الفق ؿول يف مجؿوع الزوائود، تؽؾؿ فقف مـ جفوة إسوـاده

وبؼقوة رجالوف ، وفقفؿوا ضوعػ، وقود وحؼوا، رواية طؾل بـ زيد طـ يقسوػ بوـ مفوران

 .حؼات

لؿ ترد  فؿا رأيت الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فرح بشلء فرحف هباأن لػظ : حاكقًا

ّٓ مـ هذا الطريؼ الذي تؽؾؿ فقف  وطؾقف فقؽقن سب  كزول أيوة بـواء طؾوك  –آكػًا  –إ

 الذي أققم بدراستف ٓ يصؾ  أن يؽقن سببًا لـزول أية الؽريؿة.  إحر

أن جؿفقر الؿػسريـ أوردوا الحدي قـ ال واين وال الوث الؾوذيـ أخرجفؿوا : حال ًا

، والرسوووعـل، الزمخشوووري: موووـفؿ، البخووواري ومسوووؾؿ واقتصوووروا طؾوووك ذلوووؽ

 .إلقسلو، وابـ طجقبة، وابـ ك قر، وأبق حقان، والؼرصبل

أن إحر الرابع لؿ أجوده يف كتو  الؿسواكقد وإجوزاء الحدي قوة فقؿوا بوقـ : رابعًا

 وهق السب  ال الث. ، بقد أن إحر لف أصؾ يف الصحق  كؿا أوردكاه، يدي

كتقجة حتؿقة لؿا أوردكاه آكػًا أن سب  كزول أية اكحصر يف سببقـ هؿا : خامسًا

وال الوث الؿوروي طوـ ابوـ طبواس رضول اهلل ، مسوعقدالسب  ال اين الؿروي طـ ابوـ 

 طـفؿا. 

                                                 
 (، وقال: وأخرج ابـ مردويف طـ ابـ طباس، قال: ....6/252ذكره السققصل يف الدر الؿـ قر ) ()

 (.7/439اكظر: مجؿع الزوائد ) ()

 (.3/311اكظر: تػسقره ) ()

 (.5/325اكظر: تػسقره ) ()

 (.45/478اكظر: تػسقره ) ()

 (.6/623اكظر: تػسقره ) ()

 .(5/618اكظر: تػسقره ) ()

 (.5/446اكظر: تػسقره ) ()

 (.49/64اكظر: تػسقره ) ()
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 ما الراج  يف سب  الـزول.  :الو ػة الرابعة

هؿوا حوديث ابوـ ، إذا كان قد تؼرر قبوؾ أن سوب  كوزول أيوة اكحصور يف سوببقـ

 فليفؿا الراج  يف ذلؽ؟. ، مسعقد وابـ طباس رضل اهلل طـفؿا

ًٓ فقؿا رواه ابـ مسعقد رض: أققل فالؿتؿعـ يف روايتوف يتبوقـ ، ل اهلل طـفلــظر أو

 : لف ما يؾل

 ًٓ ويف أيووة ، حووديث ابووـ مسووعقد رضوول اهلل طـووف فقووف تؼققوود الؼتووؾ والزكووك: أو

 : ولفذا قال ابـ حجر، مطؾؼان

وآستدٓل لذلؽ بأيوة ، ويف الحديث مؼقدان، والؼتؾ والزكا يف أية مطؾؼان

 . والؼتؾ لؽـ قتؾ هذا والزكا هبذه أكرب وأفحش سائغ ٕهنا وإن وردت يف مطؾؼ الزكا

 .وبذلؽ قال أيضًا بدر الديـ العقـل

وكزلت أية تصوديؼًا لؼوقل رسوقل اهلل صوؾك اهلل طؾقوف : ققل ابـ مسعقد: حاكقًا

حقث إن سب  كزول الؼرآن ، فال يػفؿ مـ هذا أكف صري  يف سب  كزول أية، وسؾؿ

كوزل الؼورآن : يؼقل الجعوربي، لؽ طؾؿاء طؾقم الؼرآنيـؼسؿ إلك قسؿقـ كؿا يؼرر ذ

 . وقسؿ كزل طؼ  واقعة أو سمال، قسؿ كزل ابتداء، طؾك قسؿقـ

ما كزل تصديؼًا لؼقل رسقل اهلل صوؾك اهلل : ولقس هـاك قسؿ ذكره العؾؿاء باسؿ

 ڀ ڀچ : ٕن الرسقل يـطؼ طـ اهلل سبحاكف وتعالك كؿوا قوال سوبحاكف، طؾقف وسؾؿ

 . ]سقرة الـجؿ[ چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

هـاك روايوة أخورى لؾحوديث ت بوت موا قوّرر سوؾػًا موـ أن الحوديث لوقس : حال ًا

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : وتووال هووذه أيووة: وهوول، صووريحًا يف سووب  الـووزول

 ... أية.چپ

                                                 
 (.8/362اكظر: فت  الباري ) ()

 .(49/445اكظر: طؿدة الؼاري ) ()

 (.4/28اكظر: اإلتؼان ) ()

 (.  2/763الؿحرر يف أسباب كزول الؼرآن )اكظر:  ()

جفا الرتمذي يف جامعف، كتاب أبقاب تػسقر الؼرآن طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسوؾؿ، بواب وموـ أخر ()

، اكظور: صوحق  سوــ صوحق (، وقال إلباين طـ هذا الحديث: 722( )ص3483سقرة الػرقان )

= 
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فتبقـ مـ خاللفوا أن رسوقل اهلل صوؾك ، ولؿ يؼؾ كزلت، وتالفالرواية جاء فقفا 

 ف وسؾؿ استدل هبذه أية طؾك كالمف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ. اهلل طؾق

ضاهر هذا أن هذه أية كزلت بسب  هذا الذك  الذي ذكره الـبول : قال الؼرصبل

: وقوال فقوف، ولقس كذلؽ: ٕن الرتمذي قد روى هذا الحديث، صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 چ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : وتووال الـبوول صووؾك اهلل طؾقووف وسووؾؿ هووذه أيووة

وضاهره أكف طؾقف الصالة والسالم قرأ بعد ذكر هوذا الحوديث موا ، بدل فلكزل اهلل، أية

 . قد كان أكزل مـفا طؾك أن أية تضؿـت ما ذكره يف حدي ف بحؽؿ طؿقمفا

وهق حوديث ابوـ طبواس رضول اهلل ، فبؼل أحٌر واحٌد يف سب  كزول أية الؽريؿة

فؿا اجتؿعت فقف جقاكو  تودل طؾوك أكوف هوق وحديث ابـ طباس رضل اهلل طـ، طـفؿا

 : ومـ هذه الجقاك ، سب  كزول أية الؽريؿة

 فالحديث مخرج يف الصحقحقـ. ، صحة سـد الحديث – 4

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ : فوولكزل اهلل طووز وجووؾ: ققلووف يف الحووديث – 2

فؼود ذكور الؿملػوقن يف أسوباب ، صري  يف السوببقة فلكزل: فؼقلف، .. أية.چ ڃ

يؼقل ، ول أن مـ صقغ أسباب الـزول أن يليت الراوي بحادحة حؿ يليت بػاء التعؼق الـز

 : الدكتقر طؿاد الديـ الرشقد

ًٓ ، تـؼسؿ أسباب الـزول مـ حقوث صوقغتفا إلوك كوقطقـ صوري  الصوقغة يف : أو

وذلؽ بلن تؽقن صقغتف ققية يف الدٓلة طؾوك أن آيوة موا كزلوت بسوب  حادحوة ، السب 

، ضواهر يف الصوقغة الصوريحة: .. الـقع ال واين.تحت هذا الؼسؿ كقطانويدخؾ ، معقـة

ًٓ ضوعقػًا وذلوؽ كولن يوذكر الوراوي ، وهق ما يحتؿوؾ غقور التصوري  بالسوببقة احتؿوا

فقعد ذلؽ صقغة صريحة يف سوب   كزلحادحة حؿ يليت بػاء التعؼق  داخؾة طؾك مادة 

 .اب الـزولوهذه الصقغة أك ر الصقغ ورودًا يف كت  أسب، الـزول

                                                 
= 

 (.3/294الرتمذي )

 (.4/284اكظر: الؿػفؿ لؿا أشؽؾ مـ تؾخقص مسؾؿ ) ()

 (.71وأحرها يف بقان الـصقص )صاكظر: أسباب الـزول  ()
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والشورك كوان واسوعًا يف الـواس يف ، أن السقرة مؽقة طـد جؿفقر العؾؿاء – 3

إن كاسوًا موـ أهوؾ الشورك كواكقا قود قتؾوقا : وهذا يقافؼ ققل ابـ طبواس، ذلؽ الققت

 ... الحديث.،وزكقا وأك روا، وأك روا

ة التل ققؾت هبا ما قرر سابؼًا أيضًا أن إحر الذي بصدد دراستف يؼقي الصقغ– 4

محووقر  –حقووث إن الصووقغة التوول يف إحوور ، يف حووديث ابووـ طبوواس رضوول اهلل طـفؿووا

 . حؿ كزلتفقف  –الدراسة 

حودث كوذا حوؿ ، ويـبغول أن يؾحوؼ هبوذه الصوقغة قوقلفؿ: يؼقل الدكتقر الرشقد

 . معـك التعؼق  حؿإلفادة ، حدث كذا فـزل: ٕهنا بؿعـك، كزل

 الـتقجة.  :الو ػة الخامسة

صوؾك اهلل طؾقوف  –فؿا رأيت الـبل : ما ذكرت سابؼًا مـ أن الرواية التل جاء فقفا

إكوف لوؿ : يؼوال: فعؾقوف، فرح بشلء فرحف هبا لؿ ت بت وٓ يص  آستدٓل هبا –وسؾؿ 

 واهلل تعالك أطؾؿ. ، فرح بـزول هذه أية –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –ي بت أن الـبل 

 

*        *        * 

                                                 
 (.4/74اكظر: فت  الؼدير لؾشقكاين ) ()

 (.2/763اكظر: الؿحرر يف أسباب كزول الؼرآن ) ()

 (.72اكظر: أسباب الـزول وأحرها يف بقان الـصقص )ص ()
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 المبحث السادس

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤچ: قال تعالك

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ]سقرة إحزاب[. چ ڱ ڱ

 - حقوان بوـ يحقوك بوـ محؿود طوـ والحواكؿ سوعد ابوـ وأخرجقال السققصل: 

 حارحوة بوـ زيود بقوت - وسوؾؿ ؾقوفط اهلل صوؾك - اهلل رسوقل جاء قال - طـف اهلل رضل

 طؾقوف اهلل صوؾك - اهلل رسوقل فؼوده فربؿا محؿد، ابـ زيد لف يؼال إكؿا زيد وكان يطؾبف

 جحوش بـوت زيـو  إلقوف وتؼوقم يجده فؾؿ يطؾبف حارحة بـ زيد لبقت فقجلء - وسؾؿ

 يوا هفـوا هوق لوقس: فؼالوت طـفوا - وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك - اهلل رسقل فلطرض زوجتف

 – وسووؾؿ طؾقوف اهلل صوؾك - اهلل رسوقل فلطجو  يودخؾ، أن فولبك فادخوؾ، اهلل رسوقل

 العظووقؿ اهلل سووبحان أطؾووـ ربؿووا إٓ مـووف يػفووؿ يؽوواد ٓ بشوولء يفؿفووؿ وهووق قووقلل،

 أن امرأتوف فلخربتوف مـزلوف إلوك - طـوف اهلل رضل - زيد فجاء الؼؾقب، مصر  سبحان

َٓ : طـف اهلل رضل زيد فؼال مـزلف أتك - وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك - اهلل رسقل  أن لف قؾِت  أ

 حوقـ سؿعتف: قالت شقئًا، فسؿعت: قال فلبك، طؾقف ذلؽ طرضت قد: قالت يدخؾ؟

 فجاء الؼؾقب مصر  سبحان اهلل سبحان: يؼقل وسؿعتف أففؿف وٓ بؽالم تؽؾؿ ولك

 رسوقل يا: فؼال - وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك - اهلل رسقل أتك حتك - طـف اهلل رضل - زيد

 فلفارقفوا أطجبتوؽ زيـو  لعوؾ اهلل رسوقل دخؾت يوا ففاّل  مـزلل جئت أكؽ بؾغـل اهلل

 زيود اسوتطاع فؿوا  چڄ  ڄ  ڄ  چ  وسوؾؿ: طؾقوف اهلل صوؾك اهلل رسوقل فقؼوقل

 فقؼوقل: فقخربه - وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك - اهلل لرسقل فقليت الققم ذلؽ بعد سبقالً  إلقفا

 - اهلل رسووقل فبقـووا دهتاطوو واكؼضووت واطتزلفووا زيوود ، فػارقفوواچڄ ڄ  ڄچ 

 غشقة أخذتف إذ - طـفا اهلل رضل - طائشة مع يتحدث جالس - وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 موـ زوجـقفوا اهلل أن فقبشورها زيـو  إلوك يذه  مـ: ويؼقل يبتسؿ، وهق طـف، فسرى

                                                 
 .( 2/944يفؿفؿ: أي كالمًا خػقًا ٓ يػفؿ. اكظر: الـفاية ٓبـ إحقر ) (4)
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  :-وسووؾؿ  طؾقووف اهلل صووؾك - اهلل رسووقل وتووال السووؿاء،

 فلخوذين: طـفا اهلل رضل طائشة قالت كؾفا صةالؼ چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

 زوجفوا وأشورففا إموقر أطظوؿ هول جؿالفا، وأخورى مـ يبؾغـا لؿا بعد وما قرب ما

 .هبذا طؾقـا تػخر هل: وقؾت السؿاء مـ اهلل

 : الدراسة

 : يف هذه أية الؽريؿة طدة وقػات

 مـاسبة أية لؿا قبؾفا.  :الو ػة األولى

صوؾك اهلل  –لؿا كان اهلل سوبحاكف أخورب كبقوف : مـاسبة أية ما يؾلذكر البؼاطل يف 

، وأن زيوودًا سووقطؾؼفا، أن زيـوو  رضوول اهلل طـفووا سووتؽقن مووـ أزواجووف –طؾقووف وسووؾؿ 

أو كوان ، وأخػك يف كػسف ذلؽ تؽرمًا وخشقة مـ قالة الـاس أكف يريد كؽاح زوجة ابـف

أمور الرسوالة طؾوك إبوالغ الـواس موا وكان مبـك ، يف إضفار ذلؽ أطالم مـ أطالم الـبقة

وٓ يؾتػوت إلوك سوقاه وإن كوان يف ، وأن ٓ يراطول غقوره، أطؾؿ اهلل بف أحبقه أو كرهقه

كؿوا أخوذ اهلل ، فنكف كا  بعزتف ومتؼـ مـ أرد بحؽؿتوف، ذلؽ خق  مـ ذهاب الـػس

ـ اذكور موا أخوذكا مـوؽ ومو: الؿق ا  بف مـ الـبققـ كؾفؿ فؽان مـ الؿعؾقم أن التؼودير

ولوؿ كوـفؽؿ موـ إفشوائف ططوػ ، الـبققـ مـ الؿق ا  طؾك إبالغ كؾ شلء أخربكاكؿ بوف

وذلؽ ٕن إكؿؾ أن يعاتو  طؾوك بعوض الؽؿوآت لعؾوق درجتوف  وإذ تؼقل: طؾقف

 .طـفا وتحؾقف بلكؿؾ مـفا

 سب  كزول أية.  :الو ػة الثاكقة

 : ورد يف سب  كزول أية الؽريؿة ما يؾل

 ًٓ وقود أخرجوف ابوـ سوعد يف الطبؼوات ، وهق ما ذكره السوققصل، كر آكػًاما ذ: أو

 (. 6845( رقؿ )5/31والحاكؿ يف الؿستدرك )، (4432( رقؿ )8/82الؽربى )

 چ چ چ ڃ ڃچ : أن هذه أيوة: طـ أكس بـ مالؽ رضل اهلل طـف: حاكقًا

                                                 
 .( 6/541ؿـ قر )اكظر : الدر ال (4)

 ( بتصر .6/418اكظر: كظؿ الدرر ) ()
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 .كزلت يف شلن زيـ  بـت جحش وزيد بـ حارحة چ چ

ـ يتبقـ أن أية الؽريؿة كزلت يف شلن ما جرى بقـ زيد بوـ إذًا مـ مجؿؾ السببق

 .حارحة وزيـ  بـت جحش رضل اهلل طـفؿا

لؿ تختؾػ الروايوات أهنوا كزلوت يف قصوة زيود بوـ : قال ابـ حجر يف فت  الباري

 .حارحة وزيـ  بـت جحش

خورب لؾؼصاص يف هذه أية الؽريؿوة كوالم ٓ يـبغول أن يجعوؾ يف  :الو ػة الثالثة

 الؼبقل وآطتبار. 

ذكر ابـ أبل حاتؿ وابـ جرير هفـا آحار طـ بعوض السوؾػ رضول : قال ابـ ك قر

 .فال كقردها، أحببـا أن كضرب طـفا صػحًا لعدم صحتفا، اهلل طـفؿ

فنيواك أن تتسورب ، وقد رويت يف هذه الؼصة أخبار مخؾقصوة: وقال ابـ طاشقر

هـؽ إلك ما ألصؼف أهوؾ الؼصوص هبوذه أيوة موـ إلك كػسؽ مـفا أغؾقصة فال تصِغ ذ

فنن ذلؽ موـ ، تبسقط يف حال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حقـ أمر زيدًا بنمساك زوجف

وإموا ، فنما أن يؽقن ذلؽ اختالفًا مـ الؼصاص لتزيقـ الؼصة، مختؾؼات الؼصاصقـ

الوذي  أن يؽقن كؾف أو بعضف مـ أراجقػ الؿـوافؼقـ وهبتواهنؿ فتؾؼػوف الؼصواص وهوق

 .كجزم بف

وقد اكربى لؾرد طؾوك هوذه الرتهوات واإلسوػا  يف مؼوام الـبوقة خؾوؼ طظوقؿ موـ 

والؼاضول طقواض يف ، أحؽوام الؼورآنيف كتابوف ، مـفؿ أبق بؽر ابـ العربل، العؾؿاء

 .الشػاكتابف 

 . چ چ چ چ چ ڃ ڃچ : يف ققلف تعالك :الو ػة الرابعة

: اإليتوواء بالػعووؾ الؿضووارع يف ققلووف وتخػوول: إن ققلووف: قووال بعووض الؿػسووريـ

                                                 
( 4787، حوديث )وتخػل يف كػسوؽ موا اهلل مبديوفأخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب التػسقر، باب:  ()

 .(844)ص

 (.8/383اكظر: ) ()

 (.6/497اكظر: تػسقره ) ()

 (.24/264اكظر: تػسقره ) ()

 (.435اكظر: )ص ()

 .(2/787اكظر: ) ()
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والوذي يف كػسوف طؾؿوف بلكوف ، وطودم ذكوره، لؾدٓلة طؾك تؽورر إخػواء ذلوؽ وتخػل

وذلوؽ سور بقـوف وبوقـ ربوف لوقس مؿوا يقجو  طؾقوف ، وأن زيد يطؾؼفوا، سقتزوج زيـ 

 تبؾقغف. 

يف  وهوذا الؼوقل أحسوـ موا ققوؾ: قوال طؾؿاؤكوا رحؿوة اهلل طؾوقفؿ: قال الؼرصبول

وهق الذي طؾقوف أهوؾ التحؼقوؼ موـ الؿػسوريـ والعؾؿواء الراسوخقـ ، تلويؾ هذه أية

، والؼاضوول أبوول بؽوور ابووـ العربوول، والؼاضوول بؽوور ابووـ العووالء الؼشووقري، كووالزهري

 .وغقرهؿ

وأخػك يف كػسف أن يتزوجفوا إن : بدائع التػسقروقال ابـ الؼقؿ يف كتابف الؿاتع 

أكوف توزوج امورأة ابـوف: ٕن زيودًا كوان يودطك : مـ قالة الـاسوكان يخشك ، صؾؼفا زيد

ولفوذا ذكور ، وهذه الخشقة مـ الـاس التول وقعوت لوف، ففذا الذي أخػاه يف كػسف، ابـف

وأطؾؿف أكف ٓ يـبغل لوف ، ٓ يعاتبف فقفا، سبحاكف وتعالك هذه أية يعدد فقفا كعؿف طؾقف

أحوؼ أن يخشواه فوال يتحورج مؿوا أحوؾ لوف وأن اهلل ، أن يخشك الـاس فقؿا أحؾ اهلل لف

 .ٕجؾ ققل الـاس

 الـتقجة.  :الو ػة الخامسة

موـ : ويؼوقل، وهق يبتسوؿ، فسري طـف: ما ذكره السققصل يف الرواية التل ذكرها

بـوزول  –صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ  –تدل طؾك فرح الـبل  ...يذه  إلك زيـ  فقبشرها

صووؾك اهلل طؾقووف  –فابتسووامتف ، فقبشوورها، يبتسووؿ وهووقوطـوودكا يف السووقا  ، هووذه أيووة

جاءت يف دحض ما بـاه الؿـافؼقن طؾك أساسف الباصوؾ بـواًء  فقبشرهاوققلف  –وسؾؿ 

صوؾك اهلل طؾقوف  –طؾك كػر الؿـافؼقـ الذيـ غؿزوا مغوامز يف قضوقة توزوج رسوقل اهلل 

وقود ، ؾة ابـوفتزوج حؾق: فؼالقا، وسؾؿ زيـ  بـت جحش بعد أن صؾؼفا زيد بـ حارحة

 .هنك طـ تزوج حالئؾ إبـاء

*        *        * 

                                                 
 (.224/262(، والتحرير والتـقير ٓبـ طاشقر )47/457اكظر: تػسقره ) ()

 (.3/426اكظر: بدائع التػسقر ) ()

 (.24/259اكظر: التحرير والتـقير ) ()
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 المبحث السابع

 ]سقرة الػت [.  چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : قال تعالك

: قوال طبواس ابوـ طـ مردويف وابـ والطرباين الؿـذر ابـ وأخرجقال السققصل: 

پ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ  سوـقـ وسوؾؿ طؾقوف اهلل صؾك الـبل طفد طؾك قرأكا

 حووووووووووؿ چٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ    ٿپ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺ

 قوط بشولء فورح وسوؾؿ طؾقوف اهلل صوؾك الـبول رأيوت أية، فؿا  چڄ  ڄ  ڄ  چ  كزلت

 . ]سقرة الػت [ چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  بوو وفرحف هبا فرحف

 : الدراسة

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ : يف سووووقا  سووووب  كووووزول ققلووووف تعووووالك

]سقرة الػرقان[ ذكور ابوـ  چ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : طبوواس أن الـبوول صووؾك اهلل طؾقووف وسووؾؿ فوورح بـووزول ققلووف تعووالك

 .چپ

 : يف هذه أية الؽريؿة طدة وقػات

 سقرة الػت  مدكقة باإلجؿاع.  :الو ػة األولى

 .ال خال سقرة الػت  مدكقة يف ققلفؿ جؿقعًا ب: قال ابـ طبدالؽايف

 .سقرة الػت  مدكقة بنجؿاع: وقال الؼرصبل

، وقد سا  غقر واحد مـ الؿػسوريـ اتػواقفؿ طؾوك أن سوقرة الػوت  سوقرة مؽقوة

 وغقرهؿ. ، والؿاوردي، والسؿرقـدي، كؿؼاتؾ يف تػسقره

لؽـ الصحق  أن سقرة الػت  مدكقة طؾوك الؿصوطؾ  الؿشوفقر يف أن الؿودين موا 

                                                 
 ( ، وقد سبؼ تخريجف.6/252( اكظر : الدر الؿـ قر )4)

 (.442اكظر: طدد سقر الؼرآن )ص (2)

 (.49/294اكظر: الجامع ٕحؽام الؼرآن ) (3)

 (.4/63اكظر: تػسقره ) ()

 (.3/249اكظر: تػسقره ) ()

 (.4/56اكظر: الـؽت والعققن ) ()
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 .الفجرة ولق كان كزولف يف مؽان غقر الؿديـة مـ أرضفا أو مـ غقرها كزل بعد

 ومـاسبتفا لؿا قبؾفا. ، طدد آياهتا :الو ػة الثاكقة

تسوع وطشورون : أيضًا مـ إشقاء الؿتػؼ طؾقفا طـد أهؾ العدد أن سقرة الػوت 

 آية بال خال  بقـفؿ. 

ع العودد لوقس فقفوا وهول طشورون وتسوع آيوات يف جؿقو: قال أبوق طؿورو الوداين

 . اختال 

 ېئچ: أن اهلل سبحاكف وتعالك لؿا قال يف سوقرة محؿود: وأما مـاسبتفا لؿا قبؾفا

وهل خطاب لؽػوار قوريش ، [38: ]آية چ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

، أخوورب رسووقلف بووالػت  العظووقؿ وأكووف هبووذا حصووؾ آسووتبدال وآمووـ كووؾ مووـ كووان هبووا

 .وصارت مؽة دار إيؿان

 سب  الـزول.  :لثةالو ػة الثا

أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ما ذكر ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا  السب  إول:

فرح بسقرة الػت  كالم مختزل جدًا، وُيبق ـ هذا الػرح ما جاء طـد البخواري طوـ زيود 

 أسوػاره، بعوض بـ أسؾؿ طـ أبقوف أن رسوقل اهلل صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ كوان يسوقر يفا

 رسقل يجبف فؾؿ شلء طـ الخطاب بـ طؿر فسللف لقال، معف يسقر الخطاب بـ وطؿر

 بووـ طؿوور فؼووال يجبووف، فؾووؿ سووللف حووؿ يجبووف، فؾووؿ سووللف حووؿ وسووؾؿ، طؾقووف اهلل صووؾك اهلل

 مورات، حوالث وسوؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل كزرت طؿر، أم حؽؾت: الخطاب

 أن وخشوقت ـواس،ال أموام تؼدمت حؿ بعقري فحركت: طؿر قال يجقبؽ، ٓ ذلؽ كؾ

 يؽقن أن خشقت لؼد: فؼؾت بل، يصرخ صارخا سؿعت أن كشبت فؿا قرآن، يف يـزل

 أكزلت لؼد : فؼال طؾقف فسؾؿت وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل فجئت قرآن، يف كزل

                                                 
 (.26/449اكظر: التحرير والتـقير ) (4)

 (.229اكظر: البقان يف طد آي الؼرآن )ص (2)

 (.8/425اكظر: البحر الؿحقط ٕبل حقان ) (3)

 ( .4/244( حؽؾت: أي فؼدت. اكظر: الـفاية ٓبـ إحقر )4)

( كزرت: أي ألححوت طؾقوف يف الؿسوللة إلحاحوًا أدبوؽ بسوؽقتف طوـ جقابوؽ. اكظور: الـفايوة ٓبوـ إحقور 5)

(2/729. ) 
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  أح  لفل سقرة الؾقؾة طؾل
ّ
ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  چ: قورأ حوؿ الشوؿس، طؾقوف صؾعت مؿا إلل

 . [سقرة الػت ] چٻ  پ  

 مع كـا فنكا أكػسؽؿ، اهتؿقا الـاس أيفا: قال حـقػ، بـ طـ سفؾالسب  ال اين: 

 بوـ طؿور فجواء لؼاتؾـوا، قتوآ كرى ولق الحديبقة، يقم وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل

.  «بؾوك: »فؼوال الباصوؾ؟ طؾوك وهوؿ الحوؼ طؾوك ألسـا اهلل، رسقل يا: فؼال الخطاب،

 الدكقوة كعطول فعوالم: قال ، «بؾك: »قال الـار؟ يف وقتالهؿ الجـة يف قتالكا ألقس: فؼال

 اهلل، رسوقل إين الخطواب، ابـ يا: »فؼال وبقـفؿ؟ بقــا اهلل يحؽؿ ولؿا أكرجع ديــا، يف

 اهلل صوؾك لؾـبول قال ما م ؾ لف فؼال بؽر أبل إلك طؿر فاكطؾؼ ، «أبدا اهلل يضقعـل ولـ

 فؼرأهوا الػوت  سوقرة فـزلوت أبودا، اهلل قعفيضو ولوـ اهلل، رسقل إكف: فؼال وسؾؿ، طؾقف

 اهلل، رسوقل يوا: طؿور فؼوال آخرهوا، إلوك طؿور طؾوك وسوؾؿ طؾقوف اهلل صوؾك اهلل رسقل

 .«كعؿ: »قال هق؟ أوفت 

إن القفوقد َشوِؿتقا بوالـبل صوؾك اهلل طؾقوف : طوـ ابوـ طبواس قوال: السب  ال الوث

: وقووالقا، [9: ؼووا ]إح چگگ گ گ ک ک ک کچ : وسووؾؿ لؿووا كووزل ققلووف تعووالك

، فاشتد ذلؽ طؾوك الـبول صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ، كقػ كتبع رجالً ٓ يدري ما يػعؾ بف

 .[سقرة الػت ] چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ: فلكزل اهلل تعالك

سؿعت طبوداهلل بوـ مسوعقد : طـ طبدالرحؿـ بـ أبل طؾؼؿة قال: السب  الرابع

فـؿـا فؾؿ أستؼقظ إٓ والشؿس قد ، ـالؿا أقبؾـا مـ الحديبقة طرس: رضل اهلل طـف يؼقل

فاسوتقؼظ ، فؼؾـا أيؼظقه: قال، صؾعت فاستقؼظـا ورسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كائؿ

وكذلؽ يػعؾ موـ كوام ، افعؾقا ما كـتؿ تػعؾقن: فؼال، رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

دكاها قود وفؼودكا كاقوة رسوقل اهلل صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ فطؾبـاهوا فقجو: قال، أو كسل

                                                 
( 4833حوديث ) إكوا فتحـوا لوؽ فتحوًا مبقـوا( أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب التػسوقر، بواب ققلوف: 1)

 (.855)ص

(، ومسووؾؿ يف 531( )ص3482ة حووديث )( أخرجووف البخوواري يف صووحقحف، كتوواب الجزيووة والؿقادطوو2)

 (.796( )ص4785صحقحف، كتاب الجفاد والسقر، باب صؾ  الحديبقة، حديث )

 (.382ذكره القاحدي يف أسباب الـزول )ص ()
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وكوان إذا : قوال، تعؾؼ خطامفا بشجرة فلتقتف هبا فركبفا فبقـا كحـ كسقر إذ أتواه الوقحل

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ: فؾؿووا سووري طـووف أخربكووا أكووف أكووزل طؾقووف، أتوواه الووقحل اشووتد طؾقووف

 .[سقرة الػت ] چپ

  .ما الـتقجة التل كتقصؾ إلقفا طؼ  ذكر التـزٓت السابؼة؟ :الو ػة الرابعة

عد أن ذكركا ما جاء يف سقرة الػت  مـ كزول قرآين كريؿ أن سقرة الػت  كخؾص ب

 كزلت جؿقعفا طؾك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طشقة رجقطف مـ الحديبقة. 

هذه السقرة كزلت طؾك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـصرفف : قال ابـ ططقة

قد وغقرهؿووا تؼتضوول ويف ذلووؽ أحاديووث ك قوورة طووـ أكووس وابووـ مسووع، مووـ الحديبقووة

 . صحتف

لوقالً بوقـ مؽوة والؿديـوة يف شولن  –يؼصد سوقرة الػوت   –كزلت : وقال الؼرصبل

روى محؿد بـ إسوحا  طوـ الزهوري طوـ طوروة طوـ الؿسوقر بوـ مخرموة ، الحديبقة

كزلت سقرة الػت  بقـ مؽوة والؿديـوة يف شولن الحديبقوة موـ : ومروان بـ الحؽؿ قآ

 .أولفا إلك آخرها

 : الو ػة الخامسة

لؼد أكزلت طؾل الؾقؾة سقرة لفل أحو  : ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف الحديث

 مؿا صؾعت طؾقف الشؿس
ّ
 –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –يدل طؾك فرحف ، الحديث ...إلل

بـزول هذه السقرة: ٕن هذه السوقرة تضوؿـت بشوارة الؿوممـقـ بحسوـ طاقبوة صوؾ  

وأزال حوزهنؿ موـ ، فـزلت بف السؽقـة يف قؾقب الؿسؾؿقـ، وأكف كصر وفت ، الحديبقة

                                                 
(، 76( )ص447أخرجف أبق داود يف ســف، كتاب الصوالة، بواب موـ كوام طوـ صوالة أو كسوقفا، حوديث ) ()

(، والـسووائل يف السووــ الؽووربى 4/432ق  سووــ أبوول داود )، اكظوور: صووحصووحق وقووال إلبوواين: 

 .(8853( حديث )5/267)

 (.43/427اكظر: تػسقره ) ()

 (.49/294اكظر: تػسقره ) ()
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وكان الؿسؾؿقن طدة ٓ تغؾ  مـ قؾة فرأوا أهنؿ طوادوا ، صدهؿ طـ آطتؿار بالبقت

صوؾك اهلل طؾقوف  –أن فورح الـبول : ولفذا ققؾ، فلطؾؿفؿ اهلل بلن العاقبة لفؿ، كالخائبقـ

 مؿوا صؾعووت: وققلوف، بـوزول السووقرة –وسوؾؿ 
ّ
: لؿووا طؾقوف الشوؿس لفول أحوو  إلول

 .[2: ]الػت  چ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پچ : اشتؿؾت طؾقف مـ ققلف

 

*        *        * 

                                                 
 (.26/421اكظر: التحرير والتـقير ) ()
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 المبحث الثامن

 ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ: قال تعالك

 ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ]سقرة الؿجادلة[.  چ ۇ ڭ ﮴ ﮳ ﮲ۓ ۓ ے ےھ

 ضواهر موـ أول كوان: قوال أكوس بـ طؿران طـ سعد ابـ وأخرجقال السققصل: 

 خقلة امرأتف فالحك أحقاكا يػقؼ وكان ،لوََؿؿٌ  بف وكان الصامت بـ أوس اإلسالم يف

  أكت :فؼال َصَحقاتِف، بعض يف حعؾبة بـت
ّ
 إٓ أراك موا: فؼوال كودم حوؿ أمل، كظفر طؾل

 فلخربتوف وسوؾؿ طؾقوف اهلل صؾك الـبل فلتت صالقًا، ذكرت ما: قالت طؾل، قد حرمت

 الؾفوؿ: قالوت حوؿ مورارًا، - وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك - اهلل رسقل وجادلت: قال قال، بؿا

 بؽقوت، ؼودفؾ: طائشوة قالوت فراقوف، موـ طؾول يشوؼ وموا وحوديت شّدة إلقؽ أشؽق إين

وة لفوا رحؿة البقت: يف كان مـ وبؽك  اهلل صوؾك - اهلل رسوقل طؾوك وكوزل طؾقفوا، وِرقَّ

 وفقوف فقوؽ اهلل أكوزل قود خقلوة يوا: فؼال يبتسؿ، وهق طـف فسري القحل - وسؾؿ طؾقف

 يجود، ٓ: قالوت رقبوة يعتوؼ أن مريوف: قوال حوؿ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ

 فؾوقطعؿ فؿريوف: قوال ذلوؽ، يطقوؼ ٓ: قالوت عقـ،متتواب شوفريـ يصقم أن فؿريف: قال

 شوطر مـفوا فؾقلخوذ قوقس بـت الؿـذر أم فؾقلت فؿريف لف؟ وأكك: قالت مسؽقـا، ستقـ

 وراءك موا: فؼوال أوس، إلوك فرجعوت مسوؽقـًا، سوتقـ طؾك بف فؾقتصد  تؿر وسؼ

 عوؿيط فجعوؾ مـفوا ذلوؽ فلخوذ الؿـوذر أم فلتك أخربتف، حؿ ذمقؿ وأكت خقر: قالت

 .مسؽقـ كؾ تؿر مـ ُمّديـ

                                                 
 ( .2/646( اكظر : َلوَؿٌؿ: صر  مـ الجـقن. اكظر: الـفاية ٓبـ إحقر )1)

 ( .2/849تقن صاطًا. اكظر: الـفاية ٓبـ إحقر )( وسؼ: القسؼ بالػت  س2)

 ( .4/643( ذمقؿ: أي مذمقم. اكظر: الـفاية ٓبـ إحقر )3)

 ( .2/643( مديـ: الوُؿدُّ بالضؿ، ربع الصاع. اكظر: الـفاية ٓبـ إحقر )4)

 ( .8/72( اكظر : الدر الؿـ قر )5)
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 : الدراسة

 : يف الدراسة لؿا بقـ أيديـا مـ سب  كزول أيات الؽريؿة طدة وقػات

 : وتشؿؾ ما يؾل، مؼدمة طـ سقرة الؿجادلة :الو ػة األولى

سوقرة : قال ابـ طبدالؽايف، سقرة الؿجادلة مـ السقر الؿتػؼ طؾك مدكقتفا – 4

 . قاويؾ كؾفاالؿجادلة مدكقة يف إ

واحـتا وطشرون يف ، طدد آياهتا إحدى وطشرون آية يف الؿدين إخقر والؿؽل– 2

 .طدد الباققـ

وهوق آسوؿ الؿشوتفر يف كتو  التػسوقر ، تسؿك سوقرة الؿجادلوة: أسؿاؤها – 3

إن هوذا : قوال ابوـ طاشوقر، قود سوؿعسوقرة : وتسوؿك، وكت  السـة، والؿصاحػ

، وتسوؿك أيضوًا سوقرة الظفوار، شتفر يف الؽتاتقو  يف توقكسآسؿ هق آسؿ الؿ

 
ّ
 .وغقره، كؿا ذكر ذلؽ السققصل، وذلؽ يف مصحػ ُأبل

لؿوا ذكور سوبحاكف يف مطؾوع سوقرة الحديود صوػاتف : مـاسبة السقرة لؿا قبؾفا – 4

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ : الجؾقؾة ومـفا الظواهر والبواصـ وقوال

افتت  هوذه بوذكر أكوف سوؿع قوقل ، [4: أية ]الحديد چڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ

 . الؿجادلة التل شؽت إلقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 سب  كزول أية.  :الو ػة الثاكقة

 : ورد يف سب  كزول أية طدة أسباب مـفا

وهوق محوقر ، أخورج ابوـ سوعد طوـ طؿوران: وقوال، ما ذكره السوققصل: إول

 .الدراسة

                                                 
 (.444اكظر: طدد سقر الؼرآن )ص ()

 (.242ان يف طد آي الؼرآن )صاكظر: البق ()

 (.28/6اكظر: تػسقره ) ()

 (.4/474اكظر: اإلتؼان ) ()

 (.427اكظر: أسؿاء سقر الؼرآن وفضائؾفا لؾدكتقرة: مـقرة الدوسري )ص ()

 (.422اكظر: تـاسؼ الدرر يف تـاس  السقر لؾسققصل )ص ()

فقوف أبوق (: 5/7 ؿول يف مجؿوع الزوائود )(، وقوال الفق44689( )44/265أخرجف الطرباين يف الؽبقر ) ()

 .حؿزة ال ؿالل، وهق ضعقػ
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 إين شولء كوؾ سوؿعف وسوع الوذي تبوارك: طوروة قوال: قالوت طائشوةال اين: طوـ 

 اهلل رسقل إلك زوجفا تشتؽل وهل بعضف طؾل ويخػك حعؾبة بـت خقلة كالم ٕسؿع

 إذا حتوك بطـول لوف وك ورت شوبابل أكؾ اهلل رسقل يا: تؼقل وهل وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 جربيؾ كزل حتك برحت فؿا إلقؽ أشؽق إين الؾفؿ مـل ضاهر ولدي واكؼطع سـل كرب

 .... أياتچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ أيات هبمٓء

 ما الؿؼدم يف سب  كزول أيات الؽريؿة.  :الو ػة الثالثة

مجؿقع الروايات التل ذكرها الؿػسرون تدل طؾك وققع حادحة ضفار طؾك أحرها 

 كزل الؼرآن الؽريؿ. 

، ؾك اهلل طؾقووف وسووؾؿ يف زوجفوواوكاكووت مجادلتفووا رسووقل اهلل صوو: قووال الطووربي

ومحاورهتوا إيواه يف ، مراجعتفا إياه يف أمره وما كان مـ ققلف لفا أكت طؾول كظفور أمول

 .وبذلؽ قال أهؾ التلويؾ وتظاهرت بف الرواية، ذلؽ

وتؾووؽ هوول قضووقة سووب  : لؿووا ذكوور الروايووات يف ذلووؽ: وقووال ابووـ طاشووقر

 .الـزول

ون يف الؿرأة التل اشتؽت لؾرسقل صؾك اهلل طؾقف اختؾػ الؿػسر :الو ػة الرابعة

 وسؾؿ. 

: وققوؾ، خقيؾوة بـوت حعؾبوة: وققوؾ، خقلوة بـوت حعؾبوة: التل اشوتؽت هول: فؼقؾ

ولقس : قال الؿاوردي، بـت خقيؾد: وققؾ، بـت حؽقؿ: وققؾ، خقيؾة بـت الدلق 

 ،فـسبت إلوك كوؾ مـفؿوا، جدها: وأخر، أبقها: ولقس هذا بؿختؾػ: ٕن أحدهؿا

وهول التول أكوزل ، أمف لعبداهلل بوـ أبول: وققؾ، هل ابـة صامت: وققؾ، كاكت أمة: ققؾ

هوول ابـووة : وققووؾ، [22: ]الـووقر چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍچ : اهلل فقفووا

                                                 
وكوان (، والبخاري تعؾقؼًا يف صحقحف، كتواب التقحقود بواب قوقل اهلل: 6/46الحديث أخرجف أحؿد ) (4)

هووذا (، وقووال الحوواكؿ: 379( )2/523(، والحوواكؿ يف الؿسووتدرك )4274، )صاهلل سووؿقعًا بصووقرا

 .خرجاهحديث صحق  اإلسـاد ولؿ ي

 (.22/446اكظر: تػسقره ) (2)

 (.28/47اكظر: تػسقره ) (3)

 (.5/487اكظر: الـؽت والعققن ) ()
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ومورة ، يجقز مورة أن تـسو  إلوك أبقفوا، وهذا لقس بؿتـاقض: قال الـحاس، حؽقؿ

لفوا : فؼقوؾ، بوداهلل بوـ أبولويجوقز أن تؽوقن أموة كاكوت لع، إلك أمفا ومرة إلك جودها

: وققووؾ، وأكوف كوان موـ الؿـوافؼقـ، ٕكوف كوان يف طوداد إكصواريقـ، أكصوارية بوالقٓدة

 .وزوجفا أوس بـ الصامت أخق طبادة بـ الصامت، وخقلة أص ، اسؿفا جؿقؾة

 الـتقجة.  :الو ػة الخامسة

 –ؾقوف وسوؾؿ صوؾك اهلل ط –إحر الذي كحـ بصدد آستدٓل بف طؾك فرح الـبل 

 ، فعؾووك هووذا ٓ يصووؾ  لالسووتدٓل بووف هـووا، أحوور ضووعقػ كؿووا سووبؼ بقاكووف يف مقضووعف

 واهلل أطؾؿ. 

*        *        * 

                                                 
 (.21/284ذكره طـف الؼرصبل ) ()

 .(48/544(، وابـ طادل الحـبؾل يف الؾباب )21/284(، والؼرصبل )22/446اكظر: الطربي ) ()
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 المبحث التاسع

 چ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىچ : قووال تعووالك

 ]سقرة التؽقير[. 

 لؿوا: قوال هريورة أبول طوـ مردويوف وابوـ حواتؿ أبول ابوـ وأخرجقال السققصل: 

 كسوتؼؿ لؿ شئـا وإن استؼؿـا شئـا إن إلقـا إمر: قالقا چى  ى  ائ  ائ   ەئ  چ  كزلت

وئ  وئ  چ  محؿود يا كذبقا: فؼال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل طؾك جربيؾ ففبط

 .وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل بذلؽ فػرح چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

 : الدراسة

 : يف سب  الـزول طدة وقػات

 : مـاسبة أية لؿا قبؾفا :ة األولىالو ػ

 ائ ائ ى ىچ كووان ذكوور ، لؿووا ذكوور سووبحاكف أن الؼوورآن الؽووريؿ ذكوور لؾعووالؿقـ

، فػل الؽالم كـاية طوـ ذلوؽ، مـ بؼقة العالؿقـ آكػًا بحؽؿ ققاس الؿساواة، چەئ

وهوؿ الؿسوؾؿقن قود شواءوا ، وفائدة هذا اإلبدال التـبقف طؾك أن الذيـ تذكروا بالؼرآن

 .وهق حـاء طؾقفؿ، فـصحقا أكػسفؿ، مة ٕكػسفؿآستؼا

 إمر إلقـا إن شئـا استؼؿـا وإن شئـا لؿ كستؼؿ. : سببف مؼقلة :الو ػة الثاكقة

وهووق بوودل مووـ  چ ەئ ەئ ائ ائ ى ىچ : وذلووؽ أن اهلل طووز وجووؾ لؿووا قووال

إن هوق إٓ : والتؼودير، ]سقرة التؽوقير[ چ ې ې ې ې ۉ ۉچ : العالؿقـ يف ققلف

وفائوودة هووذا اإلبوودال أن الووذيـ شوواؤوا آسووتؼامة ، شوواء مووـؽؿ أن يسووتؼقؿذكوور لؿووـ 

والؿعـوك أن ، فؽلكف لؿ يوقطظ بوف غقورهؿ، بالدخقل يف اإلسالم هؿ الؿـتػعقن بالذكر

ـَ أّن مشوقئة آسوتؼامة مقققفوة طؾوك ، الؼرآن إكؿا يـتػع بوف موـ شواء أن يسوتؼقؿ حوؿ بوّق

أي إٓ أن يشوووواء اهلل ، چ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئچ : مشووووقئة اهلل فؼووووال

تعالك أن يعطقف تؾؽ الؿشقئة: ٕن فعؾ تؾؽ الؿشقئة صػة محدحة فوال بود يف حودوحفا 

                                                 
 ( .8/399( اكظر : الدر الؿـ قر )1)

 (.31/447حرير والتـقير )اكظر: الت (2)
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فقظفر مـ مجؿوقع هوذه أيوات أن فعوؾ آسوتؼامة مققوق  طؾوك ، مـ مشقئة أخرى

وهذه اإلرادة مقققفة الحصقل طؾك أن يريد اهلل أن يعطقف تؾؽ اإلرادة ، إرادة الؿشقئة

 .ك الؿققق  طؾك الشلء مققق  طؾك ذلؽ الشلءوالؿققق  طؾ

 دراسة سب  الـزول.  :الو ػة الثالثة

كؿوا ذكور السوققصل ولوؿ  –وابوـ أبول حواتؿ ، إحر أخرجف الطربي يف تػسوقره

وابوـ ، وذكوره أبوق الؿظػور السوؿعاين، والقاحدي يف أسباب الـوزول –أقػ طؾقف 

لؽـ إسـاده قود ، وابـ ك قر، والؼرصبل، والرسعـل، وابـ الجقزي، ططقة

إضافة إلك أين قد بح ت طـف ولؿ أقػ طؾقف يف ، قد تؽؾؿ فقف فؼد ضعػ لؽقكف مرسالً 

 .جؿقع الؽت  الصحقحة التل بقـ يدي

 .. إليف كؿا يف سب  الـزول. .إمر إلقـا إن شئـا استؼؿـا: مـ الؼائؾ :الو ػة الرابعة

حقوث ورد يف بعوض الروايوات لسوب  الـوزول أن أبوا جفوؾ ، الؼائؾ هق أبق جفؾ

 .وإن لؿ كشل لؿ كستؼؿ فـزلت، فنن شئـا استؼؿـا، هذا أمر قد وكؾ إلقـا: قال

 الـتقجة. :الو ػة الخامسة

اده ولفوذا ٓ ، كؿوا سوبؼ آكػوًا، إحر الذي بقـ أيديـا وهوق محوؾ الدراسوة تؽؾوؿ يف إسـو

 واهلل أطؾؿ.  –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –ك فرح الـبل يصؾ  إحر لالستدٓل هبا هـا طؾ

*        *        * 

                                                 
 (.44/74اكظر: التػسقر الؽبقر لؾرازي ) ()

 (.24/472اكظر: تػسقره ) ()

 (.454اكظر: )ص ()

 (.6/474اكظر: تػسقره ) ()

 (.45/344اكظر: تػسقره ) ()

 (.9/44اكظر: تػسقره ) ()

 (.8/545اكظر: تػسقره ) ()

 (.22/449اكظر: تػسقره ) ()

 .(7/514ه )اكظر: تػسقر ()

 (.7/514( )3(، وابـ ك قر )45/344( )4اكظر: حاشقة تػسقر ابـ ططقة رقؿ ) ()

 سبؼ تخريجف. ()
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 المبحث العاشر

 ]سقرة الشرح[.چ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ : قال تعالك

 الحسوـ طوـ والبقفؼول والحاكؿ جرير وابـ الرزا  طبد وأخرجقال السققصل: 

 لوـ: ويؼوقل ؽيضوح وهوق مسورورا فرحا يقما وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل خرج: قال

 . چۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ  چ يسريـ طسر يغؾ 

ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  چ : ققلوف يف قتوادة طوـ جريور وابوـ حؿقد بـ طبد وأخرج

 أيووة هبوذه بشور وسوؾؿ طؾقوف اهلل صوؾك اهلل رسوقل أن لـوا ذكور: قوال  چۋ          ۋ     ۅ  

 يسريـ.  طسر يغؾ  لـ: فؼال أصحابف

 هوذه كزلوت لؿوا: قال الحسـ طـ مردويف جرير وابـ وابـ حؿقد بـ طبد وأخرج

 القسر أتاكؿ ابشروا: وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل قال چۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ  چ  أية

 .يسريـ طسر يغؾ  لـ

 : الدراسة

]سوووقرة الشووورح[ طووودة  چ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ : يف ققلوووف تعوووالك

 : وقػات

 مـاسبة أية لميتقـ قبؾفا.  :الو ػة األولى

وجف تعؾؼ هاتقـ أيتقـ بؿا قبؾفؿا أن الؿشركقـ كاكقا يعقرون رسقل اهلل صوؾك 

إن كان غرضؽ هذا الذي تدطقف صؾ  الغـك جؿعـا : ويؼقلقن، اهلل طؾقف وسؾؿ بالػؼر

ًٓ حتك تؽقن كليسر أهؾ مؽ فشؼ ذلؽ طؾك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ، ةلؽ ما

فعودد ، حتك سبؼ إلك وهؿف أهنؿ إكؿا رغبقا طـ اإلسالم: لؽقكف فؼقرًا حؼقورًا طـودهؿ

لقزيوؾ طوـ قؾبوف موا ، حوؿ وطوده بوالغـك يف الودكقا، اهلل تعالك طؾقف مــف يف بدايوة السوقرة

دخوقل الػواء يف ققلوف  والودلقؾ طؾقوف، حصؾ فقف مـ التلذي بسب  أهنوؿ طقوروه بوالػؼر

ٓ يحزكؽ موا يؼوقل وموا أكوت فقوف موـ : كلكف تعالك قال، چ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ : تعالك

                                                 
 ( .8/514( اكظر : الدر الؿـ قر )1)
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 .فنكف يحصؾ يف الدكقا يسر كامؾ، الؼؾة

 سب  الـزول.  :الو ػة الثاكقة

 : جاء يف سب  كزول أيتقـ ما يؾل

 ًٓ اكؿ وأخورج طبودالرزا  وابوـ جريور والحو: حقث قال، ما ذكره السققصل: أو

 . .. إليف.: قال، والبقفؼل طـ الحسـ

وأخرج طبد بـ حؿقد وابـ جرير طـ قتادة : حقث قال، ما ذكره السققصل: حاكقًا

 . .. إليف.يف ققلف

وأخرج طبود بوـ حؿقود وابوـ جريور وابوـ : حقث قال، ما ذكره السققصل: حال ًا

 . .. إليف.: مردويف طـ الحسـ قال

كوان رسوقل اهلل صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ جالسوًا  :طـ أكس بـ مالوؽ قوال: رابعًا

لق جاء العسر فدخؾ هذا الحجر لجاء القسور حتوك يودخؾ طؾقوف : فؼال، وحقالف حجر

 . چۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ : فلكزل اهلل طز وجؾ، فقخرجف

 دراسة أسباب الـزول.  :الو ػة الثالثة

 : أما دراسة أسباب كزول أيتقـ فلققل

، وأخرجف ابوـ جريور يف تػسوقره، جف طبدالرزا  يف تػسقرهأخر: إحر إول

 .مرسؾ: وقال الحاكؿ، والحاكؿ يف الؿستدرك

إسـاده فقف : وقال محؼؼ الؽتاب، وأخرجف أيضًا البقفؼل يف شع  اإليؿان

وكذا قال ابـ ك قر بعود ذكوره لألحور أكوف ، والحديث مرسؾ، شقيف الحاكؿ لؿ أطرفف

                                                 
 (.44/218اكظر: التػسقر الؽبقر ) ()

 (.2/381اكظر: ) ()

 (.24/496اكظر: ) ()

 (.3951( رقؿ )2/575اكظر: ) ()

 سابؼ.اكظر: الؿصدر ال ()

 (.9544( رقؿ )2/364) ()

 وهق مختار أحؿد الـدوي. ()

 (.42/364اكظر: شع  اإليؿان ) ()
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 .مرسؾ

 .فؼد ضعػف إلباين، بؾ وضعقػ، إذًا إحر هبذا اإلسـاد مرسؾ

وابوـ جريور يف ، أخرجف طبد بـ حؿقود يف تػسوقره كؿوا يف التغؾقوؼ: إحر ال اين

 .كذا قال الشقكاين يف تػسقره، إٓ أن إحر كسابؼف مرسؾ، تػسقره

قـ يودي موـ كتو  لعبود بوـ أخرجف طبد بـ حؿقد ولؿ أجده فقؿا ب: إحر ال الث

وكذلؽ لوؿ أجوده فقؿوا بوقـ يودي موـ ، وابـ مردويف، وابـ جرير يف تػسقره، حؿقد

 كت  لف. 

فؼوود أخرجووف ، وهووق مووا روي طووـ أكووس بووـ مالووؽ رضوول اهلل طـووف: إحوور الرابووع

والحووواكؿ يف ، والطووورباين يف إوسوووط، وابوووـ أبووول حووواتؿ يف تػسوووقره، البوووزار

 .البقفؼل يف شع  اإليؿانو، الؿستدرك

هوذا حوديث طجقو  غقور أن : فؼود قوال الحواكؿ: وقد تؽؾوؿ يف إسوـاد الحوديث

 .الشقخقـ لؿ يحتجا بعائذ بـ شري 

رواه الطرباين يف إوسوط والبوزار بـحوقه وفقوف طائوذ : وقال الفق ؿل يف الؿجؿع

 .بـ شري  وهق ضعقػا

 ؿا ذكر ذلؽ إئؿة آكػًا. لضعػ طائض بـ شري  ك، فالحديث ضعقػ

                                                 
 (.7/598اكظر: تػسقره ) ()

 (.4787اكظر: ضعقػ الجامع الصغقر رقؿ ) ()

 (.4/372اكظر: ) ()

 (.24/496اكظر: ) ()

() (5/621.) 

 (.24/496اكظر: ) ()

 (.2288رقؿ ) (3/84اكظر: كشػ إستار ) ()

 (.41/3446اكظر: ) ()

 (.4525( رقؿ )2/445اكظر: ) ()

 (.3141( رقؿ )2/281اكظر: ) ()

 (.9541( رقؿ )42/361اكظر: ) ()

 (.2/281اكظر: ) ()

 (.7/442اكظر: ) ()
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 الـتقجة.  :الو ػة الرابعة

بعد دراسة أسباب الـزول لميتوقـ الؽوريؿتقـ تبوقـ أن هوذه إسوباب ٓ تصوؾ  

صوؾك اهلل طؾقوف  –لالستدٓل واهلل أطؾؿ: ولفوذا ٓ ي بوت موا جواء يف الروايوة أن الـبول 

 خرج يقمًا فرحًا مسرورًا.  –وسؾؿ 

 ؼرير معـك لـ يغؾ  طسر يسريـ. مسللة ت: الققػة الخامسة

 : يف هذا الؿعـك وجفان

ولوقس ، وإطادهتوا معرفوة، أن ذلؽ مستػاد مـ تعريػ كؾؿة العسر: القجف إول

هـاك معفوقد سوابؼ فقـصور  إلوك الحؼقؼوة فقؽوقن الؿوراد بالعسور يف الؾػظوقـ شوقئًا 

فؽوان ، مـؽوراً وإطادتوف أيضوًا ، فنكوف موذكقر طؾوك سوبقؾ التـؽقور، وأموا القسور، واحوداً 

وذلؽ أن مـ طادة العرب إذا ذكروا اسؿًا معرفوًا حوؿ كورره ففوق ، أحدهؿا غقر أخر

 لقؽقن أققى لألمؾ وأبعث طؾك الصرب. ، وإذا أكؽروه ففق غقره وهؿا احـان، هق

 وقد زيػ هذا القجف الجرجاين وابـ طاشقر. 

: ا قوال الرجوؾهذا ققل مدخقل ٕكف يج  طؾك هذا التدريج إذ: قال الجرجاين

، أن يؽقن الػارس واحودًا والسوقػ احـوان، إن مع الػارس سقػًا إن مع الػارس سقػًا

 .ومعؾقم أن ذلؽ غقر ٓزم مـ وضع العربقة

وبـاء طؾك كالمفؿ طؾك قاطدة إطادة الـؽرة معرفة خطول: ٕن : وقال ابـ طاشقر

وهل خاصة بالتعريػ ، معرفة تؾؽ الؼاطدة يف إطادة الـؽرة معرفة ٓ يف إطادة الؿعرفة

والوذي يف ، وهل ايضًا يف إطادة الؾػظ يف جؿؾة أخورى، دون ٓم الجـس، بالم العفد

فال يـبغل آلتػات ، بؾ هل تؽرير لؾجؿؾة إولك، أية لقس بنطادة لػظ يف كالم حان

 .إلك هذا الؿلخذ

وموـ الؿؼورر أن ، ولوكأن تؽوقن الجؿؾوة ال اكقوة تلكقودًا لؾجؿؾوة إ: القجف ال اين

وٓ شؽ أن ، الؿؼصقد مـ تلكقد الجؿؾة يف م ؾف هق تلكقد الحؽؿ الذي تضؿـف الخرب

فؽان ، الحؽؿ الؿستػاد مـ هذه الجؿؾة هق ب بقت التحا  القسر بالعسر طـد حصقلف

                                                 
 (.22/358(، والؼرصبل )44/219اكظر: تػسقر الرازي ) ()

 (.31/366اكظر: التحرير والتـقير ) ()
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وذلؽ الرتجق  طرب طـف بصقغة الت ـقوة ، التلكقد مػقدًا ترجق  أحر القسر طؾك أحر العسر

فنن الت ـقة قد يؽـك ، فالت ـقة هـا كـاية رمزية طـ التغؾ  والرجحان يسريـ: يف ققلف

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ : كؿا يف ققلف تعالك، هبا طـ التؽرير الؿراد مـف التؽ قر

أي ارجوع البصور ك قورًا: ٕن البصور ٓ يـؼؾو  ، ]سقرة الؿؾؽ[ چ ڎ ڎ ڌ ڌ

والتؽريور ، يؽ ودوالقوؽلبقوؽ وسوعد: ومـ ذلوؽ قوقل العورب، حسقرًا مـ رجعتقـ

وإذا تعددت الؾقازم كاكت ، يستؾزم ققة الشلء الؿؽرر فؽاكت الؼقة ِٓزَم ِٓزَم الت ـقة

 القسوروٓ موـ تـؽقور ، بوالالم العسرالؽـاية رمزية ولقس ذلؽ مستػاد مـ تعريػ 

 .وإطادتف مـؽراً 

 

*        *        * 

                                                 
 اكظر: الؿصدر السابؼ. ()
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 المبحث الحادي عشر

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : قوووال تعوووالك

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

  .]سقرة التقـ[ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 طوـ الزهري طـ مجفقل فقف طساكر بسـد وابـ الخطق  أخرجقال السققصل: 

 هبوا فورح وسوؾؿ طؾقوف اهلل صوؾك اهلل رسقل طؾك چٱ  چ  سقرة كزلت لؿا: قال أكس

 بوالد التوقـ: فؼال تػسقرها طـ طباس ابـ فسللـا فرحف شدة لـا تبقـ حتك شديدا فرحا

پ  چ  طؾقوف مقسوك اهلل كؾوؿ الوذي چٻ  ٻ  پ  چ  فؾسطقـ بالد والزيتقن الشام

 طؾقوف اهلل صوؾك محؿود  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  چ  مؽوة چپ   پ    ڀ   

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  والعوووزى الوووالت طبووودة  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  چ  وسوووؾؿ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  وطؾول وط ؿوان وطؿور بؽر أبق چڦ  ڦ    ڦ      ڤ    ڤ  ڤ

 .محؿد يا التؼقى طؾك وجؿعؽ كبقا فقفؿ بع ؽ إذا  چڄ  

 : الدراسة

 : يف دراسة سقرة التقـ طدة وقػات

 : وهل كالتالل، مؼدمات طـ سقرة التقـ :الو ػة األولى

 : كزول سقرة التقـ: إولك

وقد كس  إلك ابـ طباس وقتادة أهنا ، الؿػسريـسقرة التقـ مؽقة طـد جؿفقر 

 .مؽقة يف ققلفؿ جؿقعًا: قال ابـ طبدالؽايف، مدكقة

 .هل حؿان آيات مـ غقر خال : طدد آياهتا: ال اكقة

 

                                                 
 ( .8/518الؿـ قر ) اكظر : الدر 

 (.562اكظر: الؿؽل والؿدين مـ السقر وأيات، د.محؿد الػال  )ص ()

 (.4/478اكظر: الـؽت والعققن ) ()

 (.544اكظر: طدد سقر الؼرآن )ص ()

 اكظر: الؿصدر السابؼ. ()
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 .وهل حؿاين آيات يف جؿقع العدد لقس فقف اختال : قال أبق طؿرو الداين

، والتووقـومعظووؿ الؿصوواحػ سووقرة  سووؿقت يف معظووؿ كتوو  التػسووقر: ال ال ووة

بودون ، التوقـوسؿاها بعض الؿػسوريـ سوقرة ، بنحبات القاو تسؿقة بلول كؾؿة فقفا

 . وبذلؽ طـقن لفا الرتمذي يف جامعف، التقـٕن فقفا لػظ ، واو

 .الزيتقنوكذلؽ تسؿك سقرة ، التقـ والزيتقنبسقرة : وتسؿك أيضًا

 : ة لؿا قبؾفامـاسبة السقر: الرابعة

ما شرح اهلل بوف صودر الـبول صوؾك اهلل طؾقوف وسوؾؿ  ألؿ كشرحلؿا ذكر يف سقرة 

وطوـ رفوع الوذكر حقوث كوزه ، وطـ خالصف مـ القزر الذي يـشل مـ الوـػس والفوقى

مؼامف طـ كؾ مقهؿ: فؾؿا كاكت هذه السقرة يف هذا العؾؿ الػرد موـ اإلكسوان أطؼبفوا 

 . سل وذكر ما خامرهؿ يف متابعة الـػس والفقىبسقرة مشتؿؾة طؾك بؼقة إكا

 والـتقجة. ، دراسة سب  الـزول :الو ػة الثاكقة

هووذا الحووديث هبووذا : وقووال، إحوور أخرجووف الخطقوو  البغوودادي يف تووارييف بغووداد

وكوذا أخرجوف ابوـ طسواكر يف توارييف ، ٓ أصؾ لوف يصو  فقؿوا كعؾوؿ، اإلسـاد باصؾ

 .دمشؼ

 أن إحر يف سـده مجفقل. وقد ذكر السققصل 

 -فعؾك هذا فال يصؾ  أن يؽقن هذا إحر مقضعًا لالستشفاد بف طؾك فرح الـبل 

 واهلل أطؾؿ.  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 

*        *        * 

                                                 
 (.279اكظر: البقان يف طد آي الؼرآن )ص ()

 (.765(، وجامع الرتمذي )ص31/371كظر: التحرير والتـقير )ا ()

 (.564اكظر: أسؿاء سقر الؼرآن )ص ()

 (.441اكظر: تـاسؼ الدرر يف تـاس  السقر )ص ()

 (.2/96اكظر: ) ()

 (.4/244اكظر: ) ()
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 المبحث الثاني عشر

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎچ : قووال تعووالك

 ]سقرة الؽقحر[.  چ گ ک

 وابوـ والـسوائل داود وأبوق ومسؾؿ وأحؿد شقبة أبل ابـ وأخرجقال السققصل: 

 أغػوك: قوال مالوؽ بوـ أكوس طوـ ســف يف والبقفؼل مردويف وابـ الؿـذر وابـ جرير

 طؾول كزلوت إكوف: فؼال متبسؿا رأسف فرفع إغػاءة - وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك - اهلل رسقل

 ختؿفوا حتوك چڎ    ڎ  ڈ  ڈ  چ  الرحقؿ الرحؿـ اهلل بسؿ فؼرأ سقرة آكػا

 يف ربول أططاكقوف هنور هوق: قوال أطؾوؿ ورسوقلف اهلل: قوالقا الؽوقحر؟ ما تدرون هؾ: قال

 موـفؿ، العبود يخوتؾج الؽقاكو ، طدد آكقتف الؼقامة يقم أمتل ترده ك قر خقر طؾقف الجـة

 .بعدك أحدث ما تدري ٓ إكؽ: فقؼال أمتل، مـ إكف رب يا فلققل:

 : الدراسة

 : حر طدة وقػاتيف دراسة سب  كزول سقرة الؽق

 : وتشؿؾ ما يؾل، مؼدمات طـ سقرة الؽقحر :الو ػة األولى

 ًٓ إهنووا : وققووؾ، قووال جؿفووقر الؿػسووريـ إهنووا مؽقووة، كووزول سووقرة الؽووقحر: أو

 .مدكقة

، وذلؽ لحديث أكس بـ مالوؽ رضول اهلل طـوف، إٓ أن الراج  يف ذلؽ أهنا مدكقة

 .الذي كحـ بصدد طرضف ودراستف

 .حالث آيات بال خال : طدد آياهتا: حاكقًا

                                                 
 ( .2/344( أغػك: يؼال: أغػك إغػاًء إذا كام. اكظر: الـفاية ٓبـ إحقر )4)

 ( .8/589لدر الؿـ قر )( اكظر : ا2)

(، 6/91(، وتػسووقر أبوول مظػوور السووؿعاين )3/549(، بحوور العؾووقم )4/877اكظوور: تػسووقر مؼاتووؾ ) ()

 .وغقرهؿ

(، الجامع ٕحؽام الؼورآن 4/534يـس  إلك الحسـ وطؽرمة وقتادة ومجاهد، اكظر: الـؽت والعققن ) ()

 .(22/549الؼرآن )

(، 7/668(، ومؿوـ رجو  هوذا ابوـ ك قور يف تػسوقره )623اكظر: الؿؽل والؿدين، د.محؿد الػال  )ص ()

 .(31/512(، وابـ طاشقر يف تػسقره )4/45والسققصل يف اإلتؼان )

 .(538(، وحسـ الؿدد يف معرفة العدد لؾجعربي )ص535اكظر: طدد سقر الؼرآن )ص ()
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وبوذلؽ دوكوت يف الؿصواحػ وكتو  ، الؽوقحرتسوؿك سوقرة : أسؿاؤها: حال ًا

إكووا أططقـوواك وتسووؿك أيضووًا سووقرة ، وطـووقن لفووا الرتمووذي يف جامعووف، التػسووقر

 .وسقرة الـحر، الؽقحر

 مـاسبة السقرة لؿا قبؾفا. : رابعًا

قر الؿتؼدمة: وذلؽ ٕن يف السقرة الؿتؼدمة وصػ سقرة الؽقحر كالؿؼابؾة لؾس

 ڦ ڦ ڤچ : وهوق الؿوراد بؼقلوف، أولفوا البخوؾ: هلل تعالك الؿـافؼ بلمقر أربعة

وهوق الؿوراد ، ترك الصوالة: ال اين، ]سقرة الؿاطقن[ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

الؿووراءاة يف : ال الووث، ]سووقرة الؿوواطقن[ چ ڇ چ چ چ چ ڃچ : بؼقلووف

: الرابوع، ]سقرة الؿواطقن[ چ ڍ ڇ ڇ ڇچ : ققلف وهق الؿراد مـ، الصالة

، ]سوقرة الؿواطقن[ چ ڌ ڌ ڍچ : وهق الؿراد مـ ققلف، الؿـع مـ الزكاة

فوذكر يف مؼابؾوة ، فذكر يف هذه السقرة يف مؼابؾة تؾوؽ الصوػات إربوع صوػات أربعوة

وذكووور يف مؼابؾوووة الوووذيـ هوووؿ طوووـ صوووالهتؿ ، چڈ ڈ ڎ ڎچ : البخوووؾ

وذكور يف مؼابؾوة الوذيـ هوؿ يوراءون ، دم طؾوك الصوالةأي ، چ ژچ : ققلف، ساهقن

وذكوور يف مؼابؾووة ، أي أكووت بالصووالة لرضووا ربووؽ ٓ لؿووراءاة الـوواس، چ ژچ : ققلووف

فواطترب ، والؿراد بوف التصود  بؾحوؿ إضواحل، چڑچ : ققلف، ويؿـعقن الؿاطقن

 .هذه الؿـاسبة العجقبة

 سب  كزول السقرة.  :الو ػة الثاكقة

 : ول السقرة الؽريؿة ما يؾلجاء يف سب  كز

 ًٓ  سب  الـزول الذي ذكره السققصل وهق محؾ الدراسة. : أو

قوام رجوؾ إلوك الحسوـ بوـ طؾول بعودما بوايع : قوال، طـ يقسػ بـ سوعد: حاكقًا

ٓ تمكبـل : فؼال، أو يا مسقد وجقه الؿممـقـ، سقدت وجقه الؿممـقـ: فؼال، معاوية

                                                 
 (.31/514اكظر: التحرير والتـقير ) ()

 (.767لؽقحر )صاكظر: كتاب التػسقر، باب ومـ سقرة ا ()

 (.619اكظر: أسؿاء سقر الؼرآن )ص ()

 (.44/317اكظر: التػسقر الؽبقر ) ()
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أري بـول أمقوة طؾوك مـوربه فسواءه  - طؾقف وسؾؿ صؾك اهلل -فنن الـبل  –رحؿؽ اهلل  –

: وكزلوت، يعـل هنرًا يف الجـوة، يا محؿد چ ڈ ڈ ڎ ڎچ : فـزلت، ذلؽ

 چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

فعوددكاها فونذا هول ألوػ : قوال الؼاسوؿ، يؿؾؽفا بعد بـق أمقة يا محؿد، ]سقرة الؼدر[

 شفر ٓ تزيد يقمًا وٓ تـؼص. 

صوؾك اهلل طؾقوف  -كوان الؼاسوؿ بوـ رسوقل اهلل : قوال، طـ محؿد بـ طؾول: حال ًا

قوال ، فؾؿوا قبضوف اهلل طوز وجوؾ، قد بؾغ أن يرك  الدابة ويسقر طؾك الـجق  -وسؾؿ 

 ڎ ڎچ : فولكزل اهلل تعوالك، لؼد أصب  محؿد أبورت موـ ابـوف: طؿرو بـ العاص

 ک ڑ ڑ ژ ژچ ، طقضًا يا محؿود موـ كصوقبؽ بالؼاسوؿ چ ڈ ڈ

 . چگ ک ک ک

كزلت يف العاص بـ وائوؾ: وذلوؽ : قال، طـ ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا: رابعًا

فالتؼقا ، وهق يدخؾ، يخرج مـ الؿسجد -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -أكف رأى رسقل اهلل 

فؾؿوا ، وتحودحا وأكواس موـ صوـاديد قوريش يف الؿسوجد جؾوقس، طـد باب بـل سوفؿ

يعـل الـبل صؾك اهلل  –ذاك إبرت : حدث؟ قالمـ الذي كـت ت: دخؾ العاص قالقا لف

-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وكان قد تقيف قبؾ ذلؽ طبداهلل ابـ رسقل اهلل  –طؾقف وسؾؿ 

 . فلكزل اهلل هذه السقرة، أبرت: وكاكقا يسؿقن مـ لقس لف ابـ، وكان مـ خديجة، 

صؾك  -اهلل لؿا مات إبراهقؿ ابـ رسقل : طـ أبل أيقب إكصاري قال: خامسًا

 . فلكزل اهلل طز وجؾ السقرة، قد برت محؿد: قالت القفقد -اهلل طؾقف وسؾؿ 

 دراسة أسباب الـزول.  :الو ػة الثالثة

بعد طرض ما ورد مـ أسباب الـوزول يف سوقرة الؽوقحر كودلػ إلوك دراسوة تؾوؽ 

 : لوهل كالتال، فقؼدم وما ٓ يص  مـفا فقبعد، لؾققق  طؾك ما يص  مـفا، إسباب

 ًٓ ، .. إلويف.وأخورج ابوـ أبول شوقبة وأحؿود: ما ورد طـد السققصل حقث قوال: أو

: بوواب حجووة مووـ قووال، يف كتوواب الصووالة، فالحووديث قوود أخرجووف مسووؾؿ يف صووحقحف

وأخرجف أبوق ، (471( )ص411سقى براءة حديث )، البسؿؾة آية مـ أول كؾ سقرة

، اهلل الوورحؿـ الوورحقؿ بوواب مووـ لووؿ يوور الجفوور ببسووؿ، داود يف سووــف يف كتوواب الصووالة

بواب قوراءة بسوؿ اهلل ، كتواب الصوالة، والـسائل يف سوــف، (422( )ص784حديث )
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، (5/314وأحؿوووود يف مسووووـده )، (425( )ص915حووووديث )، الوووورحؿـ الوووورحقؿ

رقؿ  4/451والســ الصغرى )، (2379( رقؿ )2/63والبقفؼل يف الســ الؽربى )

وابوـ جريور يف تػسوقره ، (34655ؿ )( رقو6/35وابـ أبل شقبة يف مصـػف )، (386)

(24/688 .) 

وهذا إحور أخرجوف ، وهق ما روي طـ يقسػ بـ سعد، دراسة إحر ال اين: حاكقًا

حووديث ، بوواب ومووـ سووقرة لقؾووة الؼوودر، أبووقاب تػسووقر الؼوورآن، الرتمووذي يف جامعووف

هوووذا : وقوووال الرتموووذي، (3/471والحووواكؿ يف مسوووتدركف )، (765( )ص3351)

وقوال ، .. ويقسػ بـ سعد رجؾ مجفقل.كعرفف إٓ مـ هذا القجف حديث غري  ٓ

هووق حووديث : قووال شووقخـا اإلمووام الحووافظ الحجووة أبووق الحجوواج الؿووزي: ابووـ ك قوور

 . ضعقػ اإلسـاد مضطرب ومتـف مـؽر: وقال إلباين، مـؽر

و وهق ما روي طـ محؿد بـ طؾل أهنا كزلوت يف طؿور، دراسة إحر ال الث: حال ًا

كوذا روي : وقوال، (2/71وهذا إحر أخرجف البقفؼل يف دٓئؾ الـبوقة )، بـ العاصا

 . والؿشفقر يف أبقف، هبذا اإلسـاد وهق ضعقػ

وهق ما روي طـ ابـ طباس أهنا كزلت يف العواص بوـ ، دراسة إحر الرابع: رابعًا

دي يف والقاحو، (24/697وهوذا إحور أخرجوف الطوربي يف تػسوقره )، وائؾ السوفؿل

والبقفؼول يف ، (273ومحؿود بوـ إسوحا  يف السوقر )ص، (414أسباب الـوزول )ص

ففق مـ صريؼ العقيف طوـ ابوـ ، إٓ أن هذا إحر سـده ضعقػ، (2/71دٓئؾ الـبقة )

 .طباس

وهق موا روي طوـ أبول أيوقب إكصواري رضول ، دراسة إحر الخامس: خامسًا

وطووزاه ابووـ طسوواكر يف ، (5/267 تاريخووف )وهووذا إحوور أورده ابووـ ك قوور يف، اهلل طـووف

قوال ، ويف سوـده فورات بوـ السوائ ، ( لؾزبقر بوـ بؽوار4/294هتذي  تارييف دمشؼ )

 .مـؽر الحديث، تركقه: البخاري

                                                 
 (.7/618اكظر: تػسقره ) ()

 (.391اكظر: ضعقػ جامع الرتمذي )ص ()

 (.6( حاشقة رقؿ )7/674اكظر: تػسقر ابـ ك قر ) ()

ب الـوزول لؾوودكتقر/ كووادى بووـ اكظور: هنايووة السووقل فقؿوا اسووتدرك طؾووك القاحوودي والسوققصل مووـ أسووبا ()

= 
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 الؿققػ مـ أسباب الـزول.  :الو ػة الرابعة

وبعد دراسة موا ورد موـ أسوباب كوزول السوقرة تبوقـ أن كوؾ موا ورد موـ آحوار يف 

ّٓ ما ورد طـ أكوس بوـ ، كزول السقرة فال يخؾق مـ كالم حقل سـدها ومتـفاأسباب  إ

الذي طرضـا دراستف يف إحر إول ففق صوحق  كؿوا سوبؼ ، -رضل اهلل طـف  -مالؽ 

 بقان ذلؽ. 

 الـتقجة.  :الو ػة الخامسة

صوؾك اهلل  –بعد دراسة أسوباب الـوزول لسوقرة الؽوقحر تبوقـ صوحقة فوورح الـبول 

قوال ، فرفوع رأسوف مبتسوؿًا: ويدل طؾك ذلؽ ققلوف، بـزول السقرة –وف وسؾؿ طؾقوووووو

وهق ، الباء والسقـ والؿقؿ أصؾ واحد وهق إبداء مؼدم الػؿ لؿسّرة: بسؿ: ابـ فارس

 . وتبسؿ وابتسؿ، َيْبُسؿ، َبَسؿ: يؼال، دون الضحؽ

التل اشتؿؾت بـزول هذه السقرة  –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –وكقػ ٓ يػرح الـبل 

 طؾك بشارة لف بلكف أططل الخقر الؽ قر يف الدكقا وأخرة. 

 

*        *        * 

                                                 
= 

 (.233محؿقد إزهري )ص

 .بسؿ(، مادة 4/249اكظر: معجؿ مؼايقس الؾغة ) ()
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 الخاتمة

 وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقات. 

حوؿ سوقد ، بعد البحث الشوقؼ والؿواتع الوذي طشوت فقوف موع كوالم رب العوالؿقـ

 : ئج التالقةخؾصت إلك الـتا –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  –الؿرسؾقـ محؿد ابـ طبداهلل 

 ًٓ أن سقا  سب  الـزول كان لف دور يف تؼديؿ وتلخقر بعوض أسوباب الـوزول : أو

 طؾك بعض. 

أن صقغة سب  الـزول كاكت قاصعة يف ك قور موـ أسوباب الـوزول يف تؼوديؿ : حاكقًا

طؾوك غقوره  –رضل اهلل طـوف  –كتؼديؿ حديث ابـ طباس ، بعض الروايات طؾك بعض

 ( مـ سقرة الػرقان. 71-68أيات التالقة ) مـ الروايات يف سب  كزول

بعد بحث يف الؿصادر والؿراجع حقل الؿقضوقع اسوتخرجت مـفوا أحود : حال ًا

 طشر مقضعًا يـاس  بح ل.

بعد التؿحقص الدققؼ والدراسة لؾؿقاضع والـظور يف حبقهتوا سوـدًا ومتـوًا : رابعًا

 : وهل، تبقـ أن خؿسة مقاضع تقافؼ البحث

 (. 6آية ) سقرة الـقر – 4

 (. 21-44سقرة الـقر أيات ) – 2

 (. 37سقرة إحزاب آية ) – 3

 (. 4سقرة الػت  آية ) – 4

 سقرة الؽقحر.  – 5

 : وهل، وأن ستة مقاضع ٓ تصؾ  لالستدٓل هبا يف هذا البحث

 (. 52سقرة الحج آية ) – 4

 (. 71-68سقرة الػرقان أيات ) – 2

 (. 4-4سقرة الؿجادلة أيات ) – 3

 (. 29، 28سقرة التؽقير أيتقـ ) – 4

 (. 6، 5سقرة الشرح أيتقـ ) – 5

 سقرة التقـ.  – 6

 أن أسباب الـزول ما زالت بحاجة ماسة إلك إطادة غربؾة ودراسة متلكقة. : خامسًا
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 : وأما التوصقات

 فنين أقرتح أن يؼقم الباح قن بدراسة أسباب الـزول التل ققؾ إهنا كزلت بؿؽوة أو

 وهؽذا. ، أو يف الحضر، الؿديـة أو يف السػر

بحقث كؾ باحث يلخوذ مقضوقطًا مسوتؼالً ويدرسوف دراسوة دققؼوة طورب مـفجقوة 

 محددة. 

ويف الختووام أسوولل اهلل سووبحاكف أن يـػووع هبووذا البحووث كاتبووف وقارئووف وأن يجعؾووف 

 وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ. ، خالصًا لقجفف الؽريؿ

 

*        *        * 
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 المصادر والمراجع
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صبعووة دار ابووـ ، د.مـقوورة محؿوود الدوسووري، أسووؿاء سووقر الؼوورآن وفضووائؾفا - 4
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لؿحؿود إموقـ بوـ محؿود الؿختوار ، بوالؼرآنأضقاء البقان يف إيضواح الؼورآن  - 5

هو. 4424، الطبعة ال اكقة، صبعة دار الؽت  العؾؿقة، الشـؼقطل

صبعة طوالؿ ، د.زهقر زاهد: تحؼقؼ، ٕحؿد بـ محؿد الـحاس، إطراب الؼرآن - 6

هو. 4419، الطبعة ال اكقة، الؽت 

، إولوكالطبعوة ، صبعوة دار الفوالل، لعؾل بـ محؿود الؿواوردي، أطالم الـبقة - 7

هو. 4419

صبعوة ، د.محؿوقدمطرجل: تحؼقوؼ، لـصر بـ محؿد السؿرقـدي، بحر العؾقم - 8

هو. 4448، الطبعة إولك، دار الػؽر

، ٕحؿد بـ محؿد الؿفدي ابـ طجقبوة، البحر الؿديد يف تػسقر الؼرآن الؿجقد - 9

هو. 4426، الطبعة ال اكقة، صبعة دار الؽت  العؾؿقة، طؿر الراوي: تحؼقؼ

قدم لف وطؾؼ ، لبدر الديـ محؿد بـ طبداهلل الزركشل، ان يف طؾقم الؼرآنالربه - 41

هو. 4422، صبعة دار الؽت  العؿقة، مصطػك طبدالؼادر ططا: طؾقف

، د.غواكؿ قودوري الحؿود: تحؼقوؼ، ٕبل طؿرو الداين، البقان يف طد آي الؼرآن - 44

، الطبعووة إولووك، صبعووة مـشووقرات مركووز الؿخطقصووات والوورتاث والقحووائؼ

هو. 4444

صبعوة دار إحقواء ، طؾول الجـوقبل: تحؼقوؼ، ٓبوـ طسواكر، تارييف دمشؼ الؽبقر - 42
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هو. 4424، الطبعة إولك، الرتاث العربل
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صبعوووة دار الغووورب ، د.بشوووار طوووقاد معووورو : تحؼقوووؼ، لؾخطقووو  البغووودادي

هو. 4422، ة إولكالطبع، اإلسالمل

، صبعة ممسسوة التولرييف العربول، لؿحؿد الطاهر ابـ طاشقر، التحرير والتـقير - 44

هو. 4421، الطبعة إولك

مجؿقطوة موـ أسواتذة : تحؼقوؼ، لعؾول بوـ أحؿود القاحودي، التػسقر البسوقط  - 45
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أ.د.حؽؿت بشوقر : تحؼقؼ، إلسؿاطقؾ بـ ك قر الؼرشل، ر الؼرآن العظقؿتػسق - 48

هو. 4434، الطبعة إولك، صبعة دار ابـ الجقزي، ياسقـ

ياسور إبوراهقؿ : تحؼقوؼ، لؿـصقر بـ محؿد التؿقؿول السوؿعاين، تػسقر الؼرآن - 49
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، صبعوة دار إحقواء الورتاث العربول، لؿحؿد بوـ أحؿود إزهوري، هتذي  الؾغة - 23

هو. 4424، الطبعة إولك
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هو. 4424، الطبعة إولك، صبعة دار طالؿ الؽت ، الرتكل
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هو. 4448، الطبعة ال اكقة، صبعة ممسسة الرسالة، إركاؤوط
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*        *        * 
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 ملخص البحث

الؾغة البـغالقة إحدى الؾغات الؼديؿة والشائعة يف العالؿ، وتعد حاين أك ر الؾغات 

ًٓ يف شبف الؼارة الفـدية، يـطؼ هبا حقالل   تمؾققن شخص. وقود ترجؿو 251استعؿا

مباشورة موـ : ترجؿوة إولك: معاين الؼرآن الؽريؿ إلك هذه الؾغة الؿفؿة طـ صريؼقـ

 لغوات أخورى موـخالل ترجؿة معاين الؼورآن  ، ال اكقة: غقر مباشرة، مـالـص الؼرآين

ؾ ترجؿة رفقؼ الرحؿـ لؿعواين الؼورآن إلوك الؾغوة البـغالقوة موـ م ، إلك الؾغة البـغالقة

 .طبد اهلل يقسػالتل ترجؿفا  رتجؿة اإلكجؾقزيةال

، لؽوـ البواح قـ وقد كشرت ترجؿات ك قرة لؾؼرآن الؽريؿ طـ هاتقـ الطوريؼتقـ

هؿفووا: اخووتال  الؿرتجؿووقـ يف أمووـ ، مووـ هووذه الرتجؿووات طوودة مشوواكؾ يقاجفووقن

اسووتعؿال إلػوواظ الؿرتجؿووة مؼابووؾ الؾػووظ الؼوورآين، واخووتالففؿ يف ففووؿ معـووك أيووة 

 يؿة، وتضؿقـ أفؽارهؿ الشخصقة وآراءهؿ يف الرتجؿة.الؽر

ويفد  هذا البحث إلك دراسة تارييف ترجؿوة معواين الؼورآن إلوك الؾغوة البـغالقوة 

اسوتعؿال إلػواظ موا يعوقد إلوك وبقان كقطقتفا، وأهؿ الؿشواكؾ الؾغقيوة والؿعـقيوة و

 الؿرادفة واختال  الؿػاهقؿ لميات الؼرآكقة.

ؿـفج التحؾقؾل الـؼدي، وذلؽ موـ خوالل دراسوة ترجؿوات تتبع هذه الدراسة ال

وطالقتفا بالتػاسقر الؿشوفقرة الؿختوارة موـ  ،معاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقة

 طدة قرون.

الباح وووان يف هوووذا البحوووث سوووقرة الحجووورات بقصوووػفا إكؿقذًجوووا وسوووقتـاول 

هوذا العؿوؾ  موـ خوالللـا وسقظفر عرض مشاكؾ ترجؿتفا. سقؼقمان بو ،لؾرتجؿات

مدى اختال  الؿرتجؿوقـ يف تحديود معـوك الؽؾؿوات الؼرآكقوة واسوتعؿالفا وففؿفوا، 

 آحار هذا آختال  يف ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقة. لـا قربزسكؿا 

 البـغالقة ،الؼرآن، الؾغة ،معاين ،ترجؿة الؽؾؿات الؿػتاحقة:

*        *        * 
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 المقدمة

كشلهتا تارييف  يفن قاختؾػ الؿمرخوقد البـغالقة مـ أهؿ الؾغات يف العالؿ.  الؾغة

كشولت بشووؽؾفا ، ومجؿوؾ الؿعؾقموات التاريخقوة تشوقر إلوك أهنوا طؾوك أقوقال متعوددة

أن الؾغة السابعة يف  وهلالحالل يف الػرتة ما بقـ الؼرن الخامس والتاسع الؿقالدي. 

مؾقوقن موـ  251حقث يتحدث هبا أك ور موـ العالؿ حس  طدد متحدحقفا إصؾققـ، 

  الـاس.

 :تقجد لؾبـغالقة لفجتان

لغوة وتسؿك كذلؽ  سادهق هباشا( أو ) /সাধু ভাষা) تسؿك إولك: الػصقحة و

 كؾؿات سآكسؽرتقة ك قرة. هذه الؾفجة دخؾوقد ، إحؽام

لؾغوة اوتسؿك كذلؽ  (چقلتل هباشا( أو ) /চলিত ভাষা) تسؿك وامقة العال اكقة: 

 العامقة. أو  الققمقة

الؿتؼودمقـ برتجؿوة معواين الؼورآن ف لؿ يؽوـ هـالوؽ اهتؿوام موـ مـ القاض  أكو

ترجؿة معاين الؼرآن إلك مؿا أدى إلك تلخر مـفا البـغالقة. والؽريؿ إلك الؾغة إجـبقة 

ـ العؾوقم الديـقوة اإلسوالمقة يف الؿـواصؼ البـغالقوة طووكاكت وسقؾة فؿ  الؾغة البـغالقة.

ن ان الؾغتواحتك هناية الؼرن التاسع طشر كاكت هاتووصريؼ الؾغة الػارسقة حؿ إردية، 

يف ذلؽ الققوت بـاء طؾقف لؿ يشعر العؾؿاء البـغالققن وهؿا واسطة التعؾقؿ اإلسالمل. 

كاكوت هـالوؽ رغبوة لودى بالحاجة إلك ترجؿة معاين الؼورآن إلوك البـغالقوة. موع ذلوؽ 

هوذه التؿـقوات  طرب طـالؼرآن بؾغتفؿ إم البـغالقة. وأول مـ  ففؿ معاينالبـغالققـ يف 

أكشد قصوقدة وم(، 4648-4551بعبارة بؾقغة الشاطر البـغالل السقد سؾطان أحؿد )

أن الرومل يػفؿ الؼرآن بؾغتف الرومقة ويؽت  فقفا، والرتكل يػفؿ الؼرآن  وذكر فقفا: 

. حوؿ "لؽـ هذا لؿ يتسـ لألفغاينو ،وإفغاين ،الشاملوكذلؽ بؾغتف ويؽت  فقفا، 

                                                 
 :ويؽقبقديا الؿقسقطة الحرةاكظر:  (1)

 http: //en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_number_of_ native_speakers  
م. هوذا اإلحصواء حسو  2144يـاير  28م، وتارييف آستػادة: 2144يـاير  24أخر تعديؾ لفذه الصػحة     

 م.2144م، ربؿا زاد العدد يف يقمـا هذا 2119

 : تارييف تبؾقغ الؼرآن الؽريؿ ومائة طام طؾك ترجؿتف إلك الؾغة7ؾشووواطر سقد سؾطان، ص ل وفوواة رسقل (2)

= 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_
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، لغتفؿوشققفؿ إلك ففؿ الؼرآن الؽريؿ وترجؿة معاكقف إلك  البـغالققـازدادت رغبت 

-4621كوورى ذلووؽ واضووحًا يف لسووان شوواطر الؼوورن السووابع طشوور طبوود الحؽووقؿ )و

، مػاده: ٓ كػفؿ الؼرآن بالعربقة وٓ بالػارسقة، ٕهنؿوا كقركامفم( يف قصقدتف 4691

 لوؿإذا! ويؼوقل أيضوًا: ؟ستا مـ لغتـا، ولؽـ أٓ يتسـك لـوا أن كػفوؿ الؼورآن بؾغتـوالق

 . ؾؿاذا كؼرؤه؟فما جاء يف الؼرآن  كػفؿ كستطع أن

لـا التارييف أن جفقد ترجؿة معاين الؼرآن إلك الؾغة الؿحؾقة يف الفـد بودأت  يشقر

الشووقيف شوواه ولوول اهلل ؽ ومؿووـ كووان لووف دور يف ذلوويف الؼوورن ال ووامـ طشوور الؿووقالدي. 

اتخذ مـفاًجا جديًدا يف كشور تعؾوقؿ الؼورآن بالؾغوة  ، وقدم(4766-4713الدهؾقي )

الؿحؾقة، وقام برتجؿة معاين الؼرآن بالؾغة الػارسقة التل كاكت الؾغة إولك والشائعة 

رتجؿوة معواين الؼورآن الؽوريؿ إلوك بيف الفـد. واتباًطا لؿـفج الشقيف بدأ بعض تالمقوذه 

 بـغالقة.ال

ترجؿات معاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقة حتك ومـ هذه البداية استؿرت 

هـاك صريؼتان يف الرتجؿة، صريؼة الرتجؿة الؿباشرة مـ العربقة، وصريؼة ويقمـا هذا. 

وطؾوك   الؼورآن الؿورتجؿ إلوك لغوات أخورىالرتجؿة غقر الؿباشرة وهل ترجؿة معاين

 ٕوردو.وجف التحديد الػارسقة وا

هتد  هذه الدراسة إلك تؼديؿ كبذة تاريخقة طـ ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ إلك 

طوورض مشووؽالت هووذه الرتجؿووات، وطؾووك وجووف الخصووقص إلووك الؾغووة البـغالقووة، و

مشووؽؾة اخووتال  الؿعـووك واسووتعؿال الؽؾؿووات الؿرادفووة، وكووذلؽ بقووان اخووتال  

، وذلوؽ الؿرتجؿوة لؼرآن الؽريؿوآحار هذه الؿشؽؾة يف معـل ا وإسالق ، الؿػاهقؿ

 بعض الرتجؿات الؿشفقرة. دراسةمـ خالل 

                                                 
= 

 .21ؿػخر حسقـ خان، صل البـغالقة

تارييف تطقر ترجؿوة معواين الؼورآن ، مـؼقل مـ 416بـغالة، ص 4/4/4376 بـغؾة أكقـ بقرد جريدة  (1)

 .بؽر محؿد زكريا لبٕ الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقة

 



 دؿد روح األمني و دؿد فقض احلق                   عرض وكؼد –لقة إىل الؾغة البـغا الؼرآن الؽريم ترمجات معاين

 
363 

 :مشكلة البحث وأسئلته

موـ  اتتقجد يف ترجؿات معاين الؼرآن الؽريؿ إلوك الؾغوة البـغالقوة طودة اختالفو

وهووذه لؿػوواهقؿ بووقـ الؿرتجؿووقـ. ااخووتال  كووتج طووـ  الـاحقووة الؿعـقيووة والؾغقيووة

قوّراء الؾغوة البـغالقوة، وطؾوك أيوة الؼرآكقوة طـود ك غؿقض معـك إلآختالفات أدت 

عؾؿواء الإلك اخوتال  وكذلؽ أدت وجف التحديد الؼاري الذي ٓ يتؼـ الؾغة العربقة. 

 إحؽام والتػسقرات. فؿ يفاختالفوأية، ففؿ يف 

ات معاين الؼرآن إلوك الؾغوة البـغالقوة سوـ قر مجؿقطوة حدد مشؽؾة ترجؿك وحتك

 عك لإلجابة طـفا: سكو ،التساؤٓتمـ 

أول هول متك بدأت ترجؿة معاين الؼرآن الؽوريؿ إلوك الؾغوة البـغالقوة، وموا  -4

قام هبا؟ الذي ومـ ،ترجؿة

ما الؿشاكؾ الؿعـقية لؾرتجؿات البـغالقة لؾؼرآن الؽريؿ؟ -2

ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ؟طؾك كقػ أحر اختال  الؿػاهقؿ  -3

 حة يف الرتجؿات؟هؾ هـاك مشؽؾة مـ كاحقة البالغة والػصا -4

 :أهداف البحث

 تسعك هذه الدراسة لتحؼقؼ إهدا  أتقة: 

ذكر كبذة مـ تارييف ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقة. -4

طرض مشؽؾة اختال  الؿعـك لؾرتجؿات الؿذكقرة يف حدود البحث. -2

الحديث طـ اختال  الؿػاهقؿ يف الرتجؿات. -3

 جؿات الؿحددة.بقان مشؽؾة الػصاحة يف الرت -4

 :حدود البحث

 : التالقة حدودضؿـ ال ستؽقن هذه الدراسة

 : ًٓ سوقرة الحجورات بقصوػفا إكؿقذًجوا إلجوراء البحوث يف ترجؿتفوا إلوك  اختقارأو

 البـغالقة وبقان مشاكؾفا.

رتجؿووات معوواين لمـاقشووة ترجؿووة الؿرتجؿووقـ الؿووذكقريـ أدكوواه وحاكًقووا: طوورض 

 الؼرآن إلك الؾغة البـغالقة: 



 هـ7321( 32دراسات الؼرآكقة العدد )لؾ تبقانمجؾة 

 
364 

 ترجؿة الؿمسسة اإلسالمقة. -4

ترجؿة مزمؾ حؼ لتػفقؿ الؼرآن ٕبل إطؾك الؿقدودي. -2

ترجؿة محل الديـ خان لؿعار  الؼرآن لؾؿػتل محؿد شػقع.  -3

ترجؿة محؿد مجق  الرحؿـ. -4

ترجؿة حافظ مـقر الديـ أحؿد. -5

ترجؿة ضفقر الحؼ. -6

ترجؿة محؿد مقسك. -7

ـؼود الرتجؿوات وبقوان مشواكؾفا، حال ا: وكذلؽ كحدد بعض التػاسقر الؿعتؿودة ل

 وتؾؽ التػاسقر هل: 

 (.وه341-224ٓبـ جرير الطربي ) جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن  -4

-484لعبود الحوؼ ابوـ ططقوة ) الؿحرر القجقز يف تػسوقر الؽتواب العزيوز  -2

(.وه544

(.وه774-711تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ ك قر ) -3

(.وه4393-4296التحرير والتـقير ٓبـ طاشقر ) -4

 عبود الورحؿـ بوـ السوعديل تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كوالم الؿـوان  -5

م(4889-4956)

 :الدراسات السابقة

 ترجؿات معاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقة: طرض وكؼدمقضقع البحث 

لف طالقة غقر مباشرة بالدراسات الؿختؾػة التول توؿ إطودادها يف مجوال ترجؿوة معواين 

ن الؽريؿ وإشوؽالقاهتا. وأموا مشوؽؾة ترجؿوات معواين الؼورآن الؽوريؿ إلوك الؾغوة الؼرآ

البـغالقة فؾؿ كع ر طؾك أية دراسة فقفوا، طودا بعوض الدراسوات التول تشوقر إلوك توارييف 

ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقة. قود اسوتػاد الباح وان طـود إطوداد هوذا 

رييف ترجؿووة معوواين الؼوورآن الؽووريؿ إلووك الؾغووة البحووث مووـ الدراسووات الؿتعؾؼووة بتووا

والدراسات الؿتعؾؼة بنشؽالقات ترجؿة معاين الؼرآن الؽوريؿ. وموـ أهوؿ  ،إطجؿقة

 الدراسات السابؼة يف هذا الؿجال طؾك سبقؾ الؿ ال ٓ الحصر: 
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، ذكور الباحوث يف لـجودة رمضوان ترجؿة الؼرآن الؽريؿ وأحرهوا يف معاكقوف -4

جؿوة معواين الؼورآن الؽوريؿ موـ العفود الـبوقي حتوك طصوركا الحاضور كتابف توارييف تر

مستدٓ طؾوك اخوتال  الؿعواين يف الرتجؿوة وذلوؽ بتحديود حؿواين ترجؿوات متداولوة 

بست لغات وهل اإلكؽؾقزيوة والػركسوقة والروسوقة وإلؿاكقوة والرتكقوة والشركسوقة. 

أطجؿقوة. ومؼصودكا موـ  كؿا ذكر أققال العؾؿاء يف حؽؿ ترجؿة معاين الؼرآن إلك لغة

 هذا البحث كؼد ترجؿات معاين الؼرآن إلك الؾغة البـغالقة. 

. طوّر  فقوف لؿحؿود صوال  البـودا  الؿستشرققن وترجؿة الؼرآن الؽريؿ -2

الؽات  الؼرآن الؽريؿ وبقـ أحؽام ترجؿة الوقحل اإللفول بعبوارات بشورية، حوؿ ذكور 

ريؿ وذكر كؿاذج لرتجؿة سوقرة الػاتحوة دور الؿستشرققـ يف ترجؿة معاين الؼرآن الؽ

يف ست وحالحقـ لغة شرققة وغربقة، وضؿـ ذلؽ ذكر ترجؿة سقرة الػاتحة إلك الؾغة 

البـغالقة التل ترجؿفا محؿد أكرم خوان. ولؽوـ الؽاتو  لوؿ يؼوؿ بـؼود هوذه الرتجؿوة 

 وأحرها يف معاين كالم اهلل تعالك، والبحث الذي كحـ بصدده سق  يـاقش ذلؽ.

، كواقش الباحوث لؿحؿوقد العوزب شؽالقات ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿإ -3

فقفا بعض إشؽالقات ترجؿوة معواين الؼورآن الؽوريؿ موع بقوان آراء العؾؿواء يف ترجؿوة 

معاين الؼرآن إلك لغة غقر طربقة وجفقد الؿستشورققـ فقفوا. كؿوا قودم بعوض الـؿواذج 

، ولؽـووف لووؿ الـاتجووة طوـ ذلووؽاء خطووإو لصوعقبة الرتجؿووة الالتقـقووة لؾؼورآن الؽووريؿ

يتعرض لؿـاقشة مشؽؾة اختال  الؿعـك والؿػاهقؿ والػصواحة، وكحوـ بصودد بقوان 

مشؽالت ترجؿات معاين الؼورآن موـ كاحقوة الؿعـوك والؿػواهقؿ والػصواحة بتحديود 

 بعض ترجؿات معاين الؼرآن بالبـغالقة. 

ٕبوق بؽور ، بـغالقوةتارييف تطوقر ترجؿوة معواين الؼورآن الؽوريؿ إلوك الؾغوة ال -4

بحث مؼدم يف كودوة ترجؿوة معواين الؼورآن الؽوريؿ تؼوقيؿ لؾؿاضول  محؿد زكريا، 

                                                 
 .م4998، ـجدي رمضان، دار الؿحبة، دمشؼلترجؿة الؼرآن الؽريؿ وأحرها يف معاكقف  (1)

، 2ط، ؿحؿوود صووال  البـوودا ، دار أفووا  الجديوودة، بقووروتل الؿستشوورققن وترجؿووة الؼوورآن الؽووريؿ (2)

 .م4983هو/4413

 .م2116، ؿحؿقد العزب، هنضة مصر، الؼاهرةل إشؽالقات ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ (3)

ريوا، بحوث مؼودم يف بؽور محؿود زك لبوٕ تارييف تطقر ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغوة البـغالقوة(4)

= 
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تحودث الؿؼودم يف مؼالتوف حوقل تطوقير ترجؿوة معواين الؼورآن ووتخطقط لؾؿستؼبؾ، 

الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقة. فبدأ بح ف بذكر كبذة طوـ توارييف دخوقل اإلسوالم إلوك بوالد 

ولقوة يف ترجؿوة لؾغة البـغالقة. وأشار إلوك الؿحواوٓت إطـ ايخقة البـغال وكبذة تار

معاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقة، وسب  تلخر ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ إلك 

هذه الؾغة. وذكر الؿملػ أيًضا الؿراحؾ الزمـقة يف ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ بالؾغة 

ذكور أسوؿاء الرتجؿوات الشوائعة إلوك الؾغوة  كطؾووتطقها. وقود ركوز الباحوث مؼالتوف 

البـغالقة طـ الؾغة العربقة وغقر العربقة. ولؽـف لوؿ يودخؾ يف دائورة الـؼود لؾرتجؿوات. 

تـوواول الجقاكوو  الـؼديووة لرتجؿووات الؼوورآن الؽووريؿ إلووك الؾغووة البـغالقووة تومحاولتـووا 

 ؿػاهقؿ التل اتخذها الؿرتجؿقن.الو

ؿ: دراسة كظرية وتحؾقؾقة لـؿاذج مـ الدٓٓت إشؽالقة ترجؿة الؼرآن الؽري -5

وهول رسوالة دكتوقراه أطودها الباحوث أكؿوؾ السقاققة الؾػظقة يف الورتاجؿ الؿاليقيوة، 

. حاولووت هووذه حزيووري بووـ طبوود الوورحؿـ بالجامعووة اإلسووالمقة العالؿقووة بؿالقزيووا

ـؼوؾ ؼ بتتعؾوالدراسة الؽشػ طـ إشؽالقة مػفقم الرتجؿة وما ي ار حقلفا مـ قضوايا 

التل تومدي إلوك اطتبوار الوـص الفود  مجورد تؿ قوؾ كسوبل لؾوـص الؿصودر والؿعـك 

معـًووك وشووؽاًل. واهووتؿ فقفووا الباحووث بتحؾقووؾ بعووض الـؿوواذج لؾرتجؿووات الؿاليقيووة 

 وطرض مشؽالت الرتجؿة. وكحاول يف هذا البحث تحؾقؾ كؿاذج لرتجؿة بـغالقة. 

التل كاقش  عؾل حسـ صق ل، قةحقل ترجؿة وتػسقر الؼرآن بالؾغة البـغال -6

فقفووا الباحووث تووارييف ترجؿووة معوواين الؼوورآن إلووك الؾغووة البـغالقووة وأسووؿاء الرتجؿووات 

والتػاسقر التل تؿت يف هذه الؾغة دون أي كؼد أو تحؾقؾ لؾرتجؿات. وكحاول يف هذه 

                                                 
= 

كوودوة ترجؿووة معوواين الؼوورآن الؽووريؿ تؼووقيؿ لؾؿاضوول وتخطووقط لؾؿسووتؼبؾ، مجؿووع خووادم الحوورمقـ 

 هو.4423صػر،  44-42، الشريػقـ الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ بالؿديـة الؿـقرة

الؾػظقة يف الرتاجؿ إشؽالقة ترجؿة الؼرآن الؽريؿ: دراسة كظرية وتحؾقؾقة لـؿاذج مـ الدٓٓت السقاققة  (1)

كؿؾ حزيري بـ طبود الورحؿـ، رسوالة مؼدموة لؾحصوقل طؾوك درجوة الودكتقراه موـ كؾقوة ٕ الؿاليقية

 م.2114معار  القحل والعؾقم اإلكساكقة، الجامعة اإلسالمقة العالؿقة بؿالقزيا، لعام 

، عؾل حسوـ صقو ، موـ مـشوقرات ل حقل ترجؿة وتػسقر الؼرآن بالؾغة البـغالقة (2)

 .م2142هو/
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 الدراسة الـؼدية يف الرتجؿات الؿحدودة التل ذكرت يف حدود البحث. 

  الؼرآن الؽريؿ إلوك الؾغوة البـغالقوة: دراسوة تاريخقوة تؼقيؿقوةترجؿة معاين -7

تحوودث الباحووث فقووف طووـ جفووقد العؾؿوواء البـغووالققـ يف  لؿحؿوود إحسووان اهلل مقوواه، 

ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقة. وبقَّـ مـاهج الؿرتجؿقـ يف ترجؿاهتؿ 

ة البـغالقوة، وأهوداففا. وأشوار إلوك كبوذة وأهؿقة ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ إلوك الؾغو

إلوك هوذه الؾغوة  تتاريخقة لؾغة البـغالقوة. وذكور طودة أكوقاع موـ الرتجؿوات التول تؿو

أو موـ خوالل لغوة أخورى، طؾوك أيودي الؿسوؾؿقـ أو غقور  ،مباشرة موـ الؾغوة العربقوة

الؿسؾؿقـ. ويف الحؼقؼة هذا البحث مؾخص لبحث أبل بؽر زكريا الوذي ذكركواه أكػوا 

بعض إشقاء م ؾ تطقر الؿعؾقمات حقل الرتجؿات التول توؿ كشورها يف  تمع أضاف

ومفؿـتـوا  ،الجاكو  الـؼودي طؾوكلوؿ يركزلؽـوف إوكة إخقرة، وترتق  الرتجؿوات. 

 إضافة الجاك  الـؼدي لؾرتجؿات مع بقان التارييف الؿمجز لفا.

ن الؽووريؿ وطووالوة طؾووك هووذه الدراسووات فوونن بعووض الرتجؿووات البـغالقووة لؾؼوورآ

 ذكرت تارييف ترجؿة معاين الؼرآن هبذه الؾغة ومـفا ترجؿة الحافظ مـقر أحؿد.

 خطة البحث:

 : وخاتؿةباحث ؼدمة وحالحة مويتؽقن هذا البحث مـ م

طـاصوور البحووث العؾؿوول لفووذه الدراسووة مووـ مشووؽؾة البحووث وفقفووا : ؿؼدمووةال

البحووث ، وخطووة وأسووئؾتف، وأهدافووف، وحوودوده، والدراسووات السووابؼة ذات العالقووة

 ومـفجف.

 إطجؿقة اتريؿ إلك الؾغ: ترجؿة معاين الؼرآن الؽالؿبحث إول

 : ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقةالؿبحث ال اين

 : مشؽؾة ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقةالؿبحث ال الث

 ف تقصقات: وتشؿؾ أهؿ كتائج البحث والخاتؿة

                                                 
بحث ه، ؿحؿد إحسان اهلل مقال ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقة: دراسة تاريخقة تؼقيؿقة(1)

 45و 44، جامعوة ماليوا، بؿالقزيوا، الؿـعؼود يف 4مؼدس-مؼدم لؾؿمتؿر الؼرآين الدولل السـقي الرابع

 م.2144أبريؾ، 
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 :لبحثمنهج ا

جؿؾووة مووـ الؿـوواهج البح قووة، حقووث يعتؿوود طؾووك الؿووـفج يتبووع هووذا البحووث 

والتػاسووقر دراسووة ترجؿووات معوواين الؼوورآن الؽووريؿ إلووك الؾغووة البـغالقووة آسووتؼرائل ل

لـؼوود الرتجؿووات، حووؿ الؿووـفج الؿووـفج التحؾقؾوول الـؼوودي الؿختووارة. كؿووا يسووتخدم 

التػاسوقر الؿشوفقرة وبوقـ  كة بقـفاالرتجؿات الؿذكقرة والؿؼاربقـ دراسة الؿؼارن لؾ

 الؿختارة مـ طدة قرون.

 

*        *        * 
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 األعجمية اتترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغ: المبحث األول

أكوزل اهلل الؼرآن الؽريؿ بؾسان العرب، وقد ذكر ذلؽ يف أك ر مـ مقضع، فؼال 

ۀ       ڻ  ۀژ [،2]يقسػ:  ژہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ژتعالك: 

ٱ  ژ [، بؾ إن اهلل يـػل طـف أي لسان آخر فقؼقل سبحاكف:495]الشعراء:  ژہ

پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

يف طفد الـبقة أي ترجؿة لؾؼرآن  تعر [. ولؿ 413]الـحؾ:   ژٺٿ ٺ

عاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغات ترجؿة م طؾك اإلشاراتالؽريؿ، ولؽــا كجد بعض 

حقث قصة هجرة الؿسؾؿقـ إلك أرض الحبشة،  مـفاالعربقة يف هذا العصر.  غقر

هو( مـ الصحابل جعػر بـ أبل 9م/632صؾ  الؿؾؽ أصحؿة الـجاشل )ت. 

هو( أن يعرض طؾقف ما ذكره الؼرآن الؽريؿ حقل طقسك طؾقف السالم، 41صال  )ش. 

إلك  ترجؿة أيات فتال طؾقف جعػر بـ أبل صال  رضل اهلل طـف مـ سقرة مريؿ، وتؿ

 ة.قؾغة الحبشال

وأما يف طفد الخؾػاء الراشديـ وصدر اإلسالم فؾؿ ي بت أكوف ُتورجؿ الؼورآن إلوك 

الؾغة إطجؿقة بالؽامؾ، بؾ طؾك العؽس كشطت ترجؿة طؾوقم الػورس والوروم إلوك 

أطؿوال غقور أن هـالوؽ إشوارات إلوك الؾغة العربقة وٓسقؿا يف طفد الدولوة العباسوقة. 

 ؿة يف العصر اإلسالمل إول، مـ ذلؽ: الرتج

م( يف مؼدمووة ترجؿتووف 2112-4918مووا ذكووره إسووتاذ محؿوود حؿقوود اهلل ) -4

لؿعوواين الؼوورآن الؽووريؿ إلووك الػركسووقة طووـ مقـجاكووا وكتابووف: 
إّن قطًعوا موـ كتواب سورياين، يتضوؿـ كصقًصوا موـ   

ضفا، يعقد إلك طصر الحجاج بوـ يقسوػ ال ؼػول الـصوػ ال واين الؼرآن الؽريؿ ودح

هوو(. 86-26مـ الؼرن إول الفجري أيوام حؽوؿ الخؾقػوة طبود الؿؾوؽ بوـ موروان )

م( أّن الؼورآن قود تورجؿ إلوك السورياكقة يف 4474ويمكد ديقكقسققس بار صوؾقبل )ت 

 . هو( يف خالفة طبد الؿؾؽ بـ مروان95-41طصر الحجاج بـ يقسػ )

                                                 
(1)   

مـ مؼدمة حؿقد اهلل، ووازن بؿا يف كتاب محؿد صال  البـدا ، الؿستشرققن وترجؿوة  44اكظر صػحة  (2)

= 
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( أن أهوؾ بخوارى كواكقا  ه348ما ذكره أبق بؽر محؿد بـ جعػر الـرشوخل )ت. -2

 هوو94يؼرؤون الؼرآن بالػارسقة يف صالهتؿ يف الؿسجد الذي أقامف قتقبة يف بخوارى طوام 

 .ٕهنؿ كاكقا ٓ يعرفقن العربقة يف صدر اإلسالم

غوة الرببريوة طوام وذكر إستاذ محؿد حؿقد اهلل أيًضوا: أن الؼورآن تورجؿ بالؾ -3

هووو. وكووان الووقاطظ مرسوول بووـ سووقار يػسوور الؼوورآن الؽووريؿ 271هووو، وبالفـديووة 427

ؾػارسوقة ل تمعواين الؼورآن ترجؿووذكور أن هوو، 255بالؾغتقـ العربقة والػارسوقة سوـة 

 .هو345قامت هبا لجـة مـ العؾؿاء سـة ترجؿة 

ترجؿوة معواين متوك بودأت لؽوـ هذه صقرة مـ حال الرتجؿة يف صدر اإلسالم، 

قوامقا بودور كبقور يف إذ  ،هذا الجاك سبؼ يف ـ قؾؿستشرقكان لالؼرآن الؽريؿ كاماًل؟ 

لؼوورآن الؽووريؿ مجؿقطووة مووـ الرهبووان معوواين اترجؿووة الؼوورآن. وكووان أول مووـ توورجؿ 

م( أول مـ رطوك ترجؿوة 4456-4194) بطرس الؿبجؾوطؾؿاء الالهقت، وكان 

حووؿ تووقالك ضفووقر الرتجؿووات الؿختؾػووة لؾؼوورآن  .م(4443لؾؼوورآن إلووك الالتقـقووة )

م( وإلوك 4648الؽريؿ بالؾغوات الؿختؾػوة فورتجؿ الؼورآن إلوك الؾغوة الػركسوقة طوام )

م( وقبووؾ ذلووؽ إلووك 4543م( وإلووك الؾغووة اإليطالقووة طووام )4646إلؿاكقووة طووام )

. وهؽذا بعود مورور طودة مراحوؾ توؿ ترجؿوة معواين الؼورآن الؽوريؿ إلوك اإلكجؾقزية

 ؾغات الؿختؾػة يف العالؿ. ال

*        *        * 

 

                                                 
= 

: واكظر مؼالة لؾػقؽقكوت فقؾقو  دو صورازي )97الؼرآن الؽريؿ، ص 

كشورهتا مجؾوة الؿجؿوع العؾؿول بدمشوؼ  ؿل تاريخل أحريالؼرآن: بحث طؾ( تحت طـقان 

 م.4944هو /  4363سـة  488-446ص 

 .78بؽر محؿد بـ جعػر الـرشخل، ص  لبٕتارييف بخارى،  (1)

 .8جالل الديـ بـ الطاهر العؾقش، ص لأحؽام ترجؿة الؼرآن الؽريؿ  (2)

 . 4، 3حسـ طزوزي، صل دراسات يف آستشرا  ومـاهجف (3)

، بحث طؾل الصاد  62( ص85، 84عبد اهلل طبد الؿجقد السـقي، طدد )لمؼال يف مجؾة الرسالة ظر: اك (4)

. ترجؿة الؼرآن الؽوريؿ وأحرهوا 465حسـقـ ضؿـ بحقث الـدوة العالؿقة حقل ترجؿات الؼرآن، ص

 .وبعدها 433ـجدي رمضان، صليف معاكقف 
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 ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البنغالية: المبحث الثاني

ض  لـا مؿا سبؼ ذكره أن الؿتؼدمقـ لؿ يفتؿوقا برتجؿوة معواين الؼورآن الؽوريؿ ات

لؼرون ؿعاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقة يف الترجؿة  كجدلؿ وإلك لغات أخرى. 

إوائؾ. ومـ كاحقة أخرى كاكت العؾقم الشرطقة لؾـاصؼقـ بالؾغة البـغالقة تابعة لؾغوة 

لوذلؽ لوؿ يفوتؿ العؾؿواء والػارسقة حوؿ الؾغوة إرديوة حتوك يف هنايوة الؼورن الؿاضول، 

 لغتفؿ. إلك البـغالققن برتجؿة معاين الؼرآن 

لؼوارة الفـديوة بالؾغوات يف الحؼقؼة ضفرت هنضة ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ يف ا

الفـدية ومـفوا البـغالقوة يف الؼورن ال وامـ طشور الؿوقالدي بقود شواه ولول اهلل الودهؾقي 

ؿحؾقووة وقووام برتجؿووة حقووث حوواول كشوور تعؾووقؿ الؼوورآن بالؾغووة ال ،م(4713-4766)

 الؾغة الػارسقة التل كاكت الؾغة إولك الشائعة يف الفـد. إلك معاين الؼرآن 

م الؼورآن 4781م وشاه طبد الؼادر يف طام 4776الديـ يف طام وترجؿ شاه رفقع 

توولحروا بـفضووة شوواه ولوول اهلل وأحػوواده وطؾووك وجووف  ـإلووك الؾغووة إوردو. ومووـ الووذي

م( الشووقيف أمقوور الووديـ باسووقكقا مووـ 4834-4778التحديوود شوواه إسووؿاطقؾ الشووفقد )

الؽوريؿ إلوك سؽان مؼاصعة راكغبقر مـ بـغالديش، حقوث قوام برتجؿوة معواين الؼورآن 

البـغالقووة، وصوودرت ترجؿتووف لسووقرة الػاتحووة وجووزء َطووّؿ )الجووزء إخقوور( يف طووام 

. وهووذه بدايووة مباركووة لرتجؿووة معوواين الؼوورآن الؽووريؿ إلووك الؾغووة البـغالقووة، م4818

 وكاكت مـ خالل إبقات الشعرية.

جؿوة معواين الؼورآن أن الشائع بقـ أبـاء إمة البـغالقة أن الذي قام برتمـ الجدير بالذكر 

ًٓ إلك هذه الؾغوة هوق رجوؾ هـدوسول  م(، 4941-4835غوريش تشواكدرا سوقـ ) يودطكأو

ووجودوا أن هـالوؽ ترجؿوة ولؽـ العؾؿاء كؼودوا هوذا الؼوقل ووجودوه غقور مميود تاريخًقوا، 

ـ  سـقات  78 أي قبؾ ترجؿة الشقيف أمقر الديـ قبؾوهل م. 4886و  م 4884صدرت ما بق

 . كدرامـ ترجؿة غريش تشا

ش سـقات مـ ضفوقر ترجؿوة غوري 6قبؾ  هـالؽ ترجؿة ضفرت يشفد لـا التارييف بلنو

                                                 
 .بالبـغالقة؟ مـ هق الؿرتجؿ إول لؾؼرآن الؽريؿاكظر: مؼالة  (1)

 .41مـ مؼدمة ترجؿة الحافظ مـقر أحؿد لؾؼرآن الؽريؿ، ص (2)
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قوام بنصودار ترجؿوة إجوزاء العشورة  ،راجـدرو كاتف مقورتا يدطكتشاكدرا قام هـدوسل أخر 

بعـوقان  طوؿَّ م برتجؿوة جوزء 4868 طؾل يف طوام م. كؿا قام غالم أكرب4879إوائؾ يف طام 

الؼوورآن قبووؾ غووريش تشوواكدرا الراهوو   قا. وكووذلؽ موـو الووذيـ ترجؿووغالقووةالبـ طووؿَّ ترجؿووة 

م.4882تراشارون بـدوباتداي يف طام 

يؿؽووـ لـووا أن كووذكر أهووؿ ترجؿووات معوواين الؼوورآن الؽووريؿ الؿشووفقرة إلووك الؾغووة 

 البـغالقة مـ خالل الؿطال  أتقة: 

 المطلب األول: ترجمة معاني القرآن بكاملة

لؼرآن الؽريؿ إلوك الؾغوة البـغالقوة بؽامؾوف إلوك حالحوة فوروع تـؼسؿ ترجؿة معاين ا

 رئقسة: 

 الػرع إول: ترجؿة بليدي غقر الؿسؾؿقـ

 الػرع ال اين: ترجؿة بليدي الؿسؾؿقـ مباشرة مـ العربقة

 .لغة أخرىخالل الػرع ال الث: ترجؿة بليدي الؿسؾؿقـ مـ 

 تػاصقؾ هذه الػروع كؿا يؾل: و

 أيدي غير المسلمينالفرع األول: ترجمة ب

 ترجؿات متضؿـة يف هذا الػرع هل: 

م.
شر/  سـة اـل

اإلطداد

اسؿ الؿرتجؿ )وٓدتف 

ووفاتف(
مجؾداتمؽان الـشر: اسؿ الـاشر

4
4884-

م4886

ـ  غريش تشاكدرا سق

م(4834-4941)

كؾؽتا: كابا بقدهان براهؿا 

سؿاج
3

2
4918-

م4921

ريػاركت يقلقام جقلدساك 

م(4864-4951)

كؾؽتا: كريستان ساهقتا 

سؿقيت
2 

 الؼرآن بؽامؾف بليدي غقر الؿسؾؿقـمعاين جدول: ترجؿة 

                                                 
: أداب اإلسوالمقة يف الؾغوة 59-37عؾل حسـ صق ، صلحقل ترجؿة وتػسقر الؼرآن بالؾغة البـغالقة  (1)

موـ هوق الؿورتجؿ إول لؾؼورآن الؽوريؿ ، ؾحاج محؿود طبود الورزا ل م2111-4411الؾغة البـغالقة 

: جريودة سواكغرام، داكوا، يوقم 41مؼدمة ترجؿة الحافظ مـقور أحؿود لؾؼورآن الؽوريؿ، ص :بالبـغالقة؟

= 
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 الفرع الثاني: ترجمة بأيدي المسلمين مباشرة من العربية

 الؼرآن الؽريؿ بؽامؾف إلك البـغالقة بليدي الؿسؾؿقـ كؿا تؾل: معاين أهؿ ترجؿات 

شر/ اإلطدادم. سـة اـل
ف اسؿ الؿرتجؿ )وٓدت

ووفاتف(
مجؾداتمؽان الـشر: اسؿ الـاشر

م44892
الشقيف طبد الرحقؿ 

م(4859-4941)
4كؾؽتا: الؿرتجؿ كػسف

4كؾؽتا: الؿرتجؿ كػسفمحؿد طبد الؿجقدم24917

م34918-4919
أبق الحسـ محؿد طباس 

م(4932-4859طؾل )
2كؾؽتا: التايف بريس

م44944
خـدكار أبق الػضؾ طبد 

م(4947-4875) الؽريؿ

تاكغايؾ )بـغالديش(: 

الؿرتجؿ كػسف
4

مقكشل كريؿ بخسم54946
كالؽاتا: مطبعة صريؼ 

اإلسالم
4

الشقيف محؿد روح إمقـم64947
كالؽاتا: مطبعة محؿد 

رياض اإلسالم
4

م74922-4925
خان هبادور تسؾقؿ الديـ 

م(4852-4927)

كؾؽتا: أورياكتال بريـتاز 

أكد بابؾقشاز
3

م84922-4938
محؿد طبد الحؽقؿ 

م(4887-4957)
3كؾؽتا، فاضؾ أكد سقكز

م94931-4938
-4868محؿد أكرم خان )

م(4969
2كؾؽتا: محؿدي بريس

م414931
فضؾ الرحقؿ شقدهقري 

(4891-4931)

كؾؽتا: فضؾ الؽريؿ 

شقدهقري
2

م444938-4946
ـ خان ) -4884كؼق  الدي

م(4978

فـد(: الؿرتجؿ بشقرهات )ال

كػسف
31

محؿد شفقد اهللم424941-4947
غال أكاديؿل،  مخطقط يف ـب

داكا
تػسقر

                                                 
= 

م: وجريودة 2141أغسوطس  43وجريدة كالر كاكتفا، داكا، يقم الجؿعة، : م2143فرباير  48آحـقـ، 

 .م2142يقلقق،  21أمارديش، داكا، يقم الجؿعة، 

الشوفرية، وقوام بـشور  اإلسوالمموـ خوالل مجؾوة  م4948يف الحؼقؼة بدأ الؿرتجؿ كشر ترجؿتف يف طام  (1)

 ترجؿة كامؾة مستؼؾة يف هذه الػرتة.
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شر/ اإلطدادم. سـة اـل
ف اسؿ الؿرتجؿ )وٓدت

ووفاتف(
مجؾداتمؽان الـشر: اسؿ الـاشر

م434947
-4891الشقيف ط ؿان غـل )

)
كؾؽتا: إٓيـ بريس

م444952-4953
خان هبادور طبد الرحؿـ 

م(4889-4964)

فريدبقر )بـغالديش(: 

بروفقـسقال ٓيرباري

م454965
الرحؿـ إيف.كل.إم. فضؾ 

مقكشل

داكا: تاج بابؾقؽاشـز 

هاوس
2

م464966-4967
-4894قاضل طبد القدود )

م(4971
2كؾؽتا: الؿرتجؿ كػسف

3داكا: الؿمسسة اإلسالمقةالؿرتجؿقنم474967

م484967-4975
طؾل حقدر شقدهقري 

م(4924-4983)
4داكا: زهقـقك بروكاشقين

م494968

بقري  محؿد سعقد إبراهقؿ

م( )ترجؿة 4882-4974)

بإبقات الشعرية(

7داكا: قرآن محؾ

م214969
حاكؿ طبد الؿـان )ت: 

م(4922
4داكا: تاج كقمباين

م4982و 244969
محؿد طبد الباري )بأبقات 

الشعرية(

محؿد كقر اإلسالمم224971

م234971-4972
الشقيف محؿد صاهر 

(4944-4994)
4قشاكزكؾؽتا: مدين م

4كؾؽتا: حر  بروكاشقينمبارك كريؿ جقهرم244974

م254975

إيف.كل.إم. فضؾ الرحؿـ 

أكقاري مراجعة: فضؾ 

الرحؿـ مقكشل

داكا: تاج بابؾقؽاشـز 

هاوس
4

محؿد فقار طؾل كذيرم264975

                                                 
 ك ر تداوٓ بقـ الشع .وتعترب الرتجؿة الؿعتؿدة وإأن هذه الرتجؿة يف مجؾد واحد،  (1)

 كاكت هذه الرتجؿة بدون ذكر الـص الؼرآين. (2)
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شر/ اإلطدادم. سـة اـل
ف اسؿ الؿرتجؿ )وٓدت

ووفاتف(
مجؾداتمؽان الـشر: اسؿ الـاشر

م274984

محؿد أمقـ اإلسالم )ت: 

م( )تػسقر كقر 2117

الؼرآن(

31اشـزداكا: البالغ بابؾؽ

4الفـدضفقر الحؼم284986

محؿد مستػقض الرحؿـم294997
داكا: خقشروز كتاب 

محؾ
2

غالم أطظؿم314998
داكا: أدهقكقؽ 

بروكاشقين

م342111
محؿد حبق  الرحؿـ 

م(4928-2144)
4

محؿد مجق  الرحؿـم322114
، الرياض: دار السالم

الؼرآن
4

يـ أحؿدحافظ مـقر الدم332112
داكا: الؼرآن أكاديؿل 

لـدن
4

طبد الحؿقد قاسؿلم342116
داكا: كقق حؿقدية 

بروكاشقين
4

4داكا: ممسسة البقانالؿرتجؿقنم352118

4داكا: رياض بروكاشقينمحؿد فضؾ الرحؿـم362143

 4داكا: أحسـ بابؾقؽاسـزمحؿد مقسكم372143

 دي الؿسؾؿقـجدول: ترجؿة الؼرآن بؽامؾف بلي

 الفرع الثالث: ترجمة بأيدي المسلمين من لغة أخرى

ـ الؾغة العربقة، ولؽـفا تؿت مـ ـاك ترجؿات ك قرة غقر مباشرة م  لغة أخرى.  خالل ه

 :التالل الرتتق وفقؿا يؾل بعض هذا الرتجؿات مرتبة حس  

 سووـة الـشوور أو اإلطداد/اسووؿ الؿوورتجؿ/ اسووؿ الؽتوواب/ سؾسووؾ/تؿالوورقؿ ال

 .مؽان الـشر واسؿ الـاشر الؾغة إصؾقة/ ؿرتجؿ إول/ال

                                                 
ؿحؿود ل ك الؾغوة البـغالقوة: دراسوة تاريخقوة تؼقيؿقوةترجؿة معاين الؼرآن الؽوريؿ إلوالؿراجع السابؼة و (1)

 .9-6إحسان اهلل مقاه، ص
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م(، ترجؿووة تػسووقر 4931-4855م، صووقيف معووقذ الووديـ أحؿوود )4914 -4

م(، مـ الؾغة إرديوة، كؾؽتوا: الؿورتجؿ، 4898-4847الحؼاين لؾسقد أحؿد خان )

 الؼرآن كاماًل.

م(، تػسوووقر 4969-4885م، الشوووقيف شوووؿس الحوووؼ فريووودبقري )4962 -2

ـغالقووة لتػسوقر بقوان الؼوورآن أو التػسوقر إشوريف لؾشووقيف أشور  طؾوول أشوريف ترجؿوة ب

م(، مووـ الؾغووة إرديووة، داكووا: إمداديووة ٓيوورباري، الؼوورآن 4943-4863التفوواكقي )

 مجؾدات.  6كاماًل/ 

م، كقر الرحؿـ، تػسقر بقان الؼرآن )التػسقر الؿذكقر أطاله(. داكا: 4974 -3

 إمدادية ٓيرباري.

زيووز ك وواري، ترجؿووة تػفووقؿ الؼوورآن ٕبوول إطؾووك م، طبوود الع4978-4979 -4

داكوا: إسووالمقؽ بابؾقؽسوـز، الؼوورآن إرديوة، م(، موـ الؾغووة 4979-4913الؿوقدودي )

 أجزاء.  31كاماًل/ 

م، الشووقيف محوول الووديـ خووان، تػسووقر معووار  الؼوورآن لؾعالمووة الؿػتوول 4981 -5

المقة الؼورآن ، داكوا: الؿمسسوة اإلسوإرديوةم(، مـ الؾغوة 4976-4897محؿد شػقع )

مجؾدات. 8كاماًل/ 

م(، ترجؿووة تػسوووقر 4969-4895م، شووؿس الحووؼ فريووودبقري )4982 -6

 مجؾدات. 6الحؼاين الؿذكقر أطاله، داكا: خادم اإلسالم بابؾقؽاشـز، الؼرآن كاماًل/ 

م، محؿوود خرشووقد الووديـ، تػسووقر جاللووقـ لجووالل الووديـ الؿحؾوول 4982 -7

هو(، موـ الؾغوة العربقوة، داكوا: دار 944-849هو( وجالل الديـ السققصل )794-864)

 العؾقم بابؾؽاشـز، الؼرآن كاماًل.

م، محؿد مجق  الورحؿـ، ترجؿوة تػسوقر الؼورآن العظوقؿ لحوافظ طؿواد 4986 -8

غالديش(: الؿوورتجؿ مووـ الؾغووة العربقووة، هووو(، 774-711الووديـ ابوـو ك قوور ) راجشوواهل )بوـو

مجؾدات. 8كػسف، الؼرآن كاماًل/ 

م(، تػفووقؿ الؼوورآن )الؿووذكقر 4987-4948ؿ )م، محؿوود طبوود الوورحق4987 -9

 مجؾدات. 49سابؼا(، داكا: أدهقكقؽ بروكاشقين، الؼرآن بالؽامؾ/

م، الؿرتجؿقن، تػسقر ابـ ك قر )الؿذكقر أطاله(، داكوا: الؿمسسوة 4988 -41
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 مجؾدات. 4اإلسالمقة، الؼرآن كاماًل/ 

-224م، الؿرتجؿقن، تػسقر الطربي ٓبـ جرير الطربي )4994-4995 -44

 مجؾدات. 6داكا: الؿمسسة اإلسالمقة، الؼرآن كاماًل/ مـ الؾغة العربقة، هو(، 341

م، فريد الديـ مسوعقد، تػسوقر الجاللوقـ )الؿوذكقر سوابؼا(، داكوا: 4993 -42

الؿمسسة اإلسالمقة، الؼرآن كاماًل.

م، الؿرتجؿقن، تػسقر ط ؿاين لؾعالموة الشوقيف شوبقر أحؿود ط ؿواين 4993 -43

إردية، داكا: الؿمسسة اإلسالمقة. م(، مـ الؾغة4886-4949)

م، الشووقيف محوول الووديـ خووان، مختصوور معووار  الؼوورآن )الؿووذكقر 4994 -44

 كاماًل.أطاله(، الؿديـة الؿـقرة: مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؼرآن الؽريؿ، الؼرآن 

م، محؿد طبقد الرحؿـ مؾقؽ، تػسقر ماجدي لؾعالمة طبد الؿاجود 4994 -45

لؾغة إردية، داكا: الؿمسسة اإلسالمقة.م(، مـ ا4977-4892دريابادي )

م، الؿرتجؿقن، تػسقر مظفري لؾعالمة الؼاضل حـواء اهلل فواكقػقهتل 4998 -46

هو(، مـ الؾغة العربقة، داكا: الؿمسسة اإلسالمقة، مجؾدتقـ.4443-4225)

-4916م، حافظ مـقر الديـ أحؿد، تػسقر يف ضالل الؼرآن لسقد قط  )4995 -47

 مجؾدات. 31داكا: الؼرآن أكاديؿل لـدن، الؼرآن كاماًل/ م(، مـ العربقة، 4966

م، أبق البشر محؿد سقػ اإلسوالم، تػسوقر ط ؿواين، داكوا: 4996-4997 -48

الؿمسسة اإلسالمقة، الؼرآن كاماًل/ مجؾدتقـ.

م، الؿرتجؿووقن، تػسووقر ابووـ طبوواس، مووـ العربقووة، داكووا: 2117و 2114 -49

.مجؾدات 3الؿمسسة اإلسالمقة، الؼرآن كاماًل/ 

م، محؿد طبد الؿالؽ، تػسقر تقضق  الؼرآن لؾعالموة تؼول ط ؿواين 2119 -21

مجؾدات. 3م(، مـ إردية، 4943)مقالد: 

م، رفقؼ الرحؿـ شقدهقري، ترجؿة معواين الؼورآن لؾسوقد طبود اهلل 2144 -24

 م(، مـ الؾغة اإلكجؾقزية. 4953-4872يقسػ طؾل )

                                                 
تداول و ٕبل بؽر زكريا: تارييف تطقر ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقةوالؿراجع السابؼة  (1)

 .ؿحؿد مجق  الرحؿـل الؼرآن بالؾغة البـغالقة
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 كاملةغير ترجمة ترجمة معاني القرآن المطلب الثاني: 

غقور كامؾوف إلوك ترجؿوة تـؼسؿ ترجؿة معاين الؼورآن الؽوريؿ إلوك الؾغوة البـغالقوة 

 أربعة فروع رئقسة: 

 الػرع إول: ترجؿة بليدي غقر الؿسؾؿقـ

 ؾجزء إخقر بليدي الؿسؾؿقـلترجؿات الػرع ال اين: 

 ك ر مـ جزء واحد بليدي الؿسؾؿقـ ٕالػرع ال الث: ترجؿات 

ؿات بعوض أيوات أو السوقر بليودي الؿسوؾؿقـ، وتػاصوقؾ هوذه الػرع الرابع: ترج

 الػروع كؿا يؾل: 

 الفرع األول: ترجمة بأيدي غير المسلمين

 ترجؿات متضؿـة يف هذا الػرع هل: 

شرم قدر الرتجؿةمؽان الـشر: اسؿ الـاشراسؿ الؿرتجؿ )وٓدتف ووفاتف(سـة اـل

الجزء إولراجـدرو كاتف مقرتو م44879

م24918
-4885كقرون غقبال سقـغ )

م(4942

كؾؽاتا: بعـاية السقد محؿد 

طؾل
 الجزء إخقر

 جدول: ترجؿة الؼرآن بؽامؾف بليدي غقر الؿسؾؿقـ

 الفرع الثاني: ترجمات الجزء األخير بأيدي المسلمين

مووـ القاضوو  أن الجووزء إخقوور )جووزء طووؿ( يشووتؿؾ طؾووك سووقر صووغقرة يؼرؤهووا 

لودى الـواس، فؾفوذا  أهوؿيف صؾقاتف الخؿس، كاكت ترجؿة هذا الجزء الؿسؾؿ غالبًا 

هذا الجزء مـ الؼرآن إلوك الؾغوة البـغالقوة، بوؾ بعضوفؿ  برتجؿةك قر مـ العؾؿاء اهتؿ 

برتجؿتووف ٕهؿقتووف لوودى الـوواس، وكاكووت الرتجؿووة يف بدايووة إموور بإبقووات  كاكتػوو

جؿات لجزء طؿ بإبقات الشعرية، واستؿرت الرتجؿة الشعرية حتك وجدت سبع تر

 يحتقي هذا الػرع طؾك بقاكات هوذه الرتجؿواتوالشعرية، كؿا تقجد الرتجؿة بالـ ر. 

 : حس  الرتتق  التالل

                                                 
حوقل ترجؿوة وتػسوقر : 33طؾك ترجؿتوف إلوك الؾغوة البـغالقوة، ص  تارييف تبؾقغ الؼرآن الؽريؿ ومائة طام (1)

 .48الؼرآن بالؾغة البـغالقة، ص
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 سؾسؾ/ سـة الـشر/ اسؿ الؿرتجؿ/ مؽان الـشر: اسؿ الـاشر.تؿالرقؿ ال

م، غالم أكرب طؾل، كؾؽتا: مطبعة أحؿدي، بعـاية أصغر حسقـ. 4868 -4

 لديـ بشقكقا، راكغبقر )بـغالديش(: الؿرتجؿ كػسف.م، أمقر ا4918 -2

م، مـشل كريؿ بخش.4946 -3

م، يار أحؿد، )ترجؿة وتػسقر(، داكا: مطبعة فروبقـسقؾ. 4921  -4

م، محؿد طبود الرشوقد صوديؼل، )بإبقوات الشوعرية(، شوقتاغقكغ، 4927 -5

بـغالديش.

رادي م، مـشل ديدار بخش مالّ، ترجؿوة جوزء طوؿ موـ التػسوقر الؿو4931 -6

لؿراد اهلل إكصاري، كؾؽتا: مطبعة محؿدي. 

م، مرشد طؾل. 4931 -7

م(، كؾؽتووا، حووؿ 4976-4899م، الشوواطر الؼاضوول كووذر اإلسووالم )4933 -8

م. 4981صبعت يف الؿمسسة اإلسالمقة بدكا، سـة 

م، طبد القاسع، كؾؽتا، وأدمج معف ترجؿة سقرة الرحؿـ. 4933 -9

م، أبل بؽر محؿد، كؾؽتا. 4934 -41

، محؿد غوالم أكورب، جسوقر )بوـغالديش(، ومعفوا تػسوقر وشورح م4936 -44

لؾؽؾؿات. 

م، السقد أبل الؿـصقر، كؾؽتا. 4938 -42

م، محؿد إسؿاطقؾ، كقمال )بـغالديش(. 4939 -43

م، محؿد تقؿقر، ديـازبقر )بـغالديش(. 4939 -44

م، بقغووقم كووقر محووؾ، شووقتاغقكغ: مطبعووة مؽتبووة كقهقـووقر، ترجؿووة 4944 -45

بإبقات الشعرية. 

م، مقلقي مقزان الرحؿـ، كؾؽتا: مطبعة كتاب محؾ. 4944 -46

م، محؿد شفقد اهلل، داكا: بؿطبعة ريـقشاس.4946 -47

م، إم طبد الؼادر، داكا: مؽتبة إيتل كفتا بقك ديبق. 4948 -48

                                                 
 هذه الرتجؿة مػؼقدة أن. (1)
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م، مػتل محؿد وايف، داكا: إسالمقة ٓئقربيري.4954 -49

 م، محؿوود لطووػ اهلل، )تػسووقر لطووػ اهلل(، بريسووال )بووـغالديش(:4954 -21

حبقبقة ٓئقربيري. 

م، مقلقي أبق صاهر، ترجؿة وتػسقر.4952 -24

م، إس، إم طبد الحؿقد، مطبعوة إسوالمقة تبؾقوغ مقشوـ، راجشواهل، 4954 -22

بـغالديش. 

م، محؿد طؾل حسوـ طؾول، مطعبوة ويشوق جفوان ٓئربيوري، وهول 4959 -23

ترجؿة بالشعر. 

بعت ص حؼاين تػسقرم، مقٓكا شؿس الحؼ فريدبقري الؿسؿك بوو4964 -24

سـة بؿؽتبة حؿقدية، داكا. 

م، طبد الرحؿـ، )تحت طـاية كؾ مـ الدكتقر قاضل مطفر حسقـ، 4964 -25

والدكتقر حبق  اهلل، والسوقد طؾول أحسوـ، وأحؿود حسوقـ ومحقول الوديـ(، ببـغؾوف 

أكاديؿل، داكا. 

م، خقاكدكار محؿد حسقـ، راجشاهل. 4963 -26

بإبقات الشعرية. م، الطبق  طبد الرحؿـ، وكاكت هذه الرتجؿة 4965 -27

م، محؿووود كوووقر إموووقـ، مؽتبوووة أم كؾ وووقم، ففوووار فوووقر، ديـوووازبقر 4967 -28

)بـغالديش(، وقد كاكت هذه الرتجؿة أيضًا بإبقات الشعرية. 

م، ابـ ضؿقر، مطبعوة دي أكواديؿل فور باكسوتان إفقئورز، داكوا. وقود 4974 -29

كاكت الرتجؿة لجزء طؿ وبعض سقر مختارة.

مطبعووة طالؿبوواغ براكاشوواين، شووقتاغقكغ. وكاكووت  م، وحقوود العووالؿ،4973 -31

بإبقات الشعرية. 

م، مقٓكا ك ار الحؼ، إسالمقة ٓئقربيري، شقتاغقكغ. 4974 -34

م، ابوـ الؿجاهوود، مـقوور بورادرز، داكووا، يقجوود معفوا أسووباب الـووزول 4975 -32

وشرح مختصر، وذكر استػادتف مـ الرتجؿة إردية لؿحؿقد الحسوـ وأشور  طؾول 

والؿووقدودي، كؿووا ذكوور اسووتػادتف مووـ الرتجؿووة البـغالقووة مووـ إسووالمقؽ التفوواكقي، 

أكاديؿل، وترجؿة طبد الحؽقؿ وطؾل حسـ. 
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م، محؿد طبقد طؾل، مطبعة ويشق باين براكاشواين، داكوا، يقجود موع 4978 -33

كؾ سقرة شرح مختصر وأسباب الـزول. 

م، أبق الفاشؿ، 4978 -34

، يقجوود معفووا تػسووقر م، محؿوود مقووزان الوورحؿـ، بووقي بقتووان، داكووا4981 -35

مختصر وترجؿة خؿس سقر مـ الؼرآن. 

م، محؿد فردوس خان، الؿمسسة اإلسالمقة. 4982 -36

م، محقل الديـ شامل، دار العؾقم لؾـشر، بعـقان: ضقاء الؼرآن. 4983 -37

م، طبد الديان جشتل، كفتا كقلل، داكا.4987 -38

ة. م، شريػ الحؼ، مقرفقر، داكا، وهل ترجؿة بإبقات الشعري4987 -39

ففذه الرتجؿات كؾفا لجزء طؿ، بعضوفا مقجوقدة يف الؿؽتبوات العاموة، كؿؽتبوة 

الؿمسسة اإلسالمقة، ومؽتبوة بـغؾوف أكواديؿل، ومؽتبوة جامعوة داكوا، ومؽتبوة جامعوة 

 . جفاكغقركغر، وغقرها، وبعضفا ما يزال يخرج بعـاية بعض دور الـشر

 لمسلمين الفرع الثالث: ترجمات أكثر من جزء واحد بأيدي ا

أهؿ الرتجؿات التل تـاولت ترجؿوة معواين الؼورآن الؽوريؿ بؼودر أك ور موـ جوزء 

 واحد كؿا تؾل: 

 ترتق  البقان:

 سؾسؾ/ سـة الـشر/ اسؿ الؿرتجؿ/ إجزاء الؿرتجؿة.تؿال الرقؿ

جووزءًا مووـ أول الؼوورآن  23م(، 4918م، مقلووقي كعووقؿ الووديـ )ت: 4887 -4

 جزء التاسع العشريـ مـ آخره.الؽريؿ وجزء طؿ وحالث سقر مـ ال

أجزاء مـ البداية  3م(، 4945م، مقٓكا روح إمقـ )ت: 4931م و 4947 -2

وجزء طؿ مع التػسقر. كؿا كت  كتابا لؾورد طؾوك تػسوقر مقٓكوا أكورم خوان الوذي أحور 

بتػسقر الؿستشرققـ. 

                                                 
تارييف تطقر : 213-494راجع: ارييف تبؾقغ الؼرآن الؽريؿ ومائة طام طؾك ترجؿتف بالؾغة البـغالقة، ص  (1)

ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغوة : 49-45، ص ةترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة البـغالق

 . 43-44، ص البـغالقة: دراسة تاريخقة تؼقيؿقة

. 412و 77ص، تارييف تبؾقغ الؼرآن الؽريؿ ومائة طام  (2)
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م، طبد القاسع، الجزء إخقر وسقرة الرحؿـ. 4933 -3

 م(، خؿسة أجزاء. 4977قدرت خدا )ت:  م، محؿد4947 -4

م، السقد مرزو  اهلل، خؿسة أجزاء. 4967 -5

م، السقد جؿقؾ بـ زيارات، خؿسة أجزاء مـ أول الؼرآن. 6-4977

م، السووقد واحوود طؾوول أكصوواري، مووـ أول الؼوورآن إلووك سووقرة التقبووة، 4978 -7

 )الؼرآن بالشعر(. 

 وخؿس سقر مـ الؼرآن.  م، محؿد مقزان الرحؿـ، الجزء إخقر8-4981

 م، محؿد رضاء الحؼ، مـ أول الؼرآن إلك آخر سقرة الـساء. 9-4982

م، محؿد شؿس الحؼ، صبعت يف حالحة مجؾدات )إلوك الجوزء 4988طام  -41

 العشريـ(. 

 الفرع الرابع: ترجمات بعض اآليات أو السور بأيدي المسلمين

الؽووريؿ لووبعض أيووات أو أهووؿ الرتجؿووات التوول تـاولووت ترجؿووة معوواين الؼوورآن 

 السقر كؿا تؾل: 

 ترتق  البقان: مسؾسؾ/ سـة الـشر/ اسؿ الؿرتجؿ/قدر الرتجؿة.

 م(، لسقريت الػاتحة والبؼرة.4964م، الشاطر غالم مصطػك )ت: 4957 -4

 م، الؿػتش طبد الرحؿـ، لميات والسقر الؿختارة.2-4962

ار فضووؾ الؽووريؿ، وهوول م، خقكوودكار محؿوود حسووقـ، بعـايووة خقكوودك4963 -3

  ترجؿة غقركامؾة لؿعاين الؼرآن.

 .تػسقر سقرة الػاتحة  م، أبق الفاشؿ، بعـقان: 4968 -4

. ترجؿة لؿختارات أكقار التـزيؾم، محؿد حديث الرحؿـ بعـقان: 4978 -5

 مـ سقر الؼرآن حس  مـاهج الؿدارس العربقة اإلسالمقة يف بـغالديش. 

 وس خان، ل الحة سقر مـ الؼرآن.م، محؿد فرد4978 -6

م روح إمقـ الشقدري ومقٓكا محؿد غالم الـبول، -ن-م، مقٓكا أ4983 -7

. ترجؿة لؿختارات مـ إجزاء والسقر مـ تػسوقر الجاللوقـ أكقار التـزيؾبعـقان: 

                                                 
 4961طبد الرحؿـ، طام  قرآن وزيبـ درشـيـظر مؼدمة كتاب   (1)

 .45 حقل ترجؿة وتػسقر الؼرآن بالؾغة البـغالقة ص  (2)
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كؿؼووررات مووادة التػسووقر حسووبك مـوواهج التعؾووقؿ يف الؿوودارس العربقووة اإلسووالمقة يف 

بـغالديش. 

 تػسووقر جاللووقـ شووريػم، مقٓكووا شووريػ محؿوود يقسووػ بعـووقان 4984 -8

بـغال(. وهل كذلؽ ترجؿة لؿختوارات موـ إجوزاء والسوقر موـ تػسوقر الجاللوقـ )

 كؿؼررات مادة التػسقر حس  مـاهج الؿدارس العربقة اإلسالمقة يف بـغالديش. 

جووزئقـ لؾ أشوور  الؼوورآنم، مقٓكووا حبقوو  الوورحؿـ وطبوود الؿـووان، 9-4984

 إخقريـ.

 م، صدر الديـ، لؿختارات مـ السقر.41-4986

صبوع تؽؿقؾ البقان يف تػسوقر الؼورآنم، محؿد طبد العزيز بعـقان: 4987 -44

 الؿجؾد إول.

 م، مقٓكا محؿقد الرحؿـ، تػسقر سقر يس.4988 -42

م، محؿد كقر اإلسالم، ترجؿة لبعض السقر مـ الؼرآن الؽريؿ مع 4988 -43

معاين ألػاظ الؼرآن. بقان 

 م، مقٓكا محؿد شؿس الحؼ دوٓتبقري، تػسقر أحؽام الؼرآن. 4993 -44

أحؽوام  م(، 4987م، مقٓكا محؿد طبود الورحقؿ )ت: 2116م و 4998 -45

وهل ترجؿة مختارات مـ كتاب أحؽام الؼرآن ٕبل بؽر الجصاص وصبعت  الؼرآن 

 يف مجؾديـ.

حؿوود كظووام الووديـ لسووقرة الػاتحووة مووـ م، محؿوود بووالل حسووقـ وم4998 -46

 تػسقر الؽشا . 

 م، الؿػتل ديـ محؿد خان، تػسقر سقرة يقسػ. 47-2141

وهول ترجؿوة مختوارات مـو  أحؽوام الؼورآنم، إستاذ محؿد يقسػ، 2141 -48

  كتاب أحؽام الؼرآن ٕبل بؽر الجصاص وصبعت يف مجؾد واحد طام.

 لؿعاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقة:  الشؽؾ التالل يسرد أكقاع الرتجؿات

                                                 
www.islamicfoundation,org.bdمققع الؿمسسة اإلسالمقة   (1)
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 شؽؾ: أكقاع الرتجؿات لؿعاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقة

مؿا يدل طؾك أن طؾؿاء بـغالققـ وفضوالءهؿ بوذلقا ك قورًا موـ جفوقدهؿ يف  اهذو

اة رب العووالؿقـ، خدمووة الؼوورآن الؽووريؿ برتجؿووة معاكقووف إلووك البـغالقووة، صؾبووًا لؿرضوو

 العؾقم الشرطقة مـ كقد الؽائديـ.طؾك حػاظ الوحرصًا طؾك 

*        *        * 

                                                 
 تصؿقؿ الباح قـ. (1)

ترجؿات معاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقة

ترجؿات معاين الؼرآن 

بؽامؾف

ؿعاين غقر كامؾة لترجؿات 

الؼرآن

ترجؿات بليدي غقر 

الؿسؾؿقـ

ترجؿات مباشرة بليدي 

الؿسؾؿقـ

ترجؿات غقر مباشرة بليدي 

الؿسؾؿقـ

رجؿات بليدي غقر ت

الؿسؾؿقـ

ؾجزء إخقر بليدي لترجؿات 

الؿسؾؿقـ

ك ر مـ جزء واحد بليدي ٕترجؿات 

الؿسؾؿقـ

ترجؿات بعض أيات أو السقر بليدي 

الؿسؾؿقـ
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 المطلب الثالث مناهج المترجمين البنغاليين

 مـاهج الؿرتجؿقـ لؿعاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقة وأبرزها كأيت:  تتعدد

ك قور موـ  كاكتػوحقوث ولقية، ترجؿة جزء طؿ )الجزء إخقر( مـ الؼرآن بإ -

 . فحس  الؿرتجؿقـ برتجؿة هذا الجزء

حوة إلوك بدء الرتجؿة موـ أول الؼورآن وإصودارها جوزءًا جوزءًا أو جوزئقـ أو حال -

كامؾ الؼرآن، كؿا هق مـفج الؿورتجؿ طبواس طؾول و الحوافظ مـقور الوديـ والؿورتجؿ 

 الفـدوسل غريش سـدرا شقـ وأم الفؿ.

مـ ترجؿة معاكقف بؾغوة أخورى، كؿوا هوق موـفج الؿورتجؿ  ترجؿة معاين الؼرآن -

مقٓكا محل الديـ خان لرتجؿة تػسقر معار  الؼرآن مـ إردية إلك البـغالقة وغقره 

 مـ الؿرتجؿقـ. 

ترجؿة الـص العربل إلك البـغالقوة بؽتابوة أيوة العربقوة يف سوطر وترجؿتفوا يف -

 وهق مـفج أك ر الؿرتجؿقـ. سطر تاٍل.

بذكر الـص الؼرآين العربل يف سطر، تؾقف كتابة أية بالحرو  البـغالقة  ترجؿة -

إلك الؾغة البـغالقة. هذا الؿـفج مـ أخطور الؿـواهج إذ كتابوة الؼورآن  ة معـاهاحؿ ترجؿ

بالؾغات إجـبقة حرام قطعًا ومؿـقطة مـعًا باتًا بإدلة مـ الؼورآن والسوـة وإجؿواع 

 ا فقفا مـ تحريػ الؿصحػ العربل.طؾؿاء إمة سؾػًا وخؾػًا لؿ

هوذه أيوات تؾقفوا ترجؿوة معواين ترجؿة بذكر جؿؾة مـ أيات تؾقفا ترجؿوة  -

التػسقر والشروح والتعؾقؼات إذا كاكوت الرتجؿوة موـ التػسوقر بؾغوة أخرى.كؿوا طـود 

 الؿرتجؿقـ لؾتػاسقر بالؾغات الخرى.

جؿة بؿشواركة الؿرتجؿوقـ ترجؿة بقد مرتجؿ واحد سقاء جزئقة أو كامؾة وتر -

والؿراجعقـ بعـاية الؿمسسات والؿجؿعات كو الؿمسسة اإلسالمقة يف داكا ومجؿوع 

                                                 
صوال  طؾول العوقد، فواس، الؿغورب، ل تحريؿ كتابة الؼرآن الؽريؿ بحرو  غقر طربقة أطجؿقة أو ٓتقـقة (1)

 فؿا بعدها. 42ص  .م4988
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الؿؾؽ ففود لطباطوة الؿصوحػ بالؿديـوة الؿـقرة.والرتجؿوة هبوذه العـايوة تؽوقن أد  

   مـ الجفات إخرى لؿا فقف جفقد مشرتكة يف الرتجؿة والؿراجعة.الوأص

ؿؼررات الدراسوووقة يف الؿمسسوووات الؿختوووارة كوووترجؿوووة أيوووات والسوووقر ال -

 التعؾقؿقة يف مراحؾ التعؾقؿ ببـغالديش.

 

*        *        * 

                                                 
ترجؿة معواين الؼورآن فؿا بعدها:  27ص، ـغالقةتارييف تطقر ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة الب(1)

 . 6، ص الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقة: دراسة تاريخقة تؼقيؿقة
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 مشكلة ترجمة معاني القرآن إلى اللغة البنغالية: المبحث الثالث

ين الؼورآن إلوك الؾغوة البـغالقوة قبؾ الدخقل إلك الحديث طـ مشؽؾة ترجؿوة معوا

رتجؿة معواين الؼورآن الؽوريؿ إلوك الؾغوات إجـبقوة لعامة د أن كذكر اإلشؽالقات القك

 وأسباهبا، والتل تتؿ ؾ يف إمقر أتقة: 

الؿػردات الخاصة بالؾغة العربقة، والبقئة يف شبف جزيرة العرب مفد الؼورآن،  -4

ومفبط القحل، مـ ألػاظ تعتورب موـ مػواتق  هوذه الحضوارة وٓ كظقور لفوا يف الؾغوات 

 قرة، وصقؾة، سائبة وغقرها.إجـبقة، م ؾ بح

ضواهرة التعوابقر الؿجازيووة التول تصووع  ترجؿوة معاكقفوا ترجؿووة دققؼوة يبووقـ  -2

 الؿعـك الؿجازي.

الؿؼابؾوووة وأسوووؾقب آلتػوووات، وضووواهرة الحوووذ ، التؼوووديؿ والتووولخقر،  -3

 أسؾقب اإليفام وغقرها مـ الجقاك  الرتكقبقة.ووالؿشاركة، 

 .ز الؼصرما يسؿك إيجاوضاهرة اإليجاز  -4

ٓ  التول إدوات والحرو  الخاصوة بالؾغوة العربقوة، م وؾ حورو  التقكقود -5

 تقجد يف الؾغات إخرى، ولذلؽ يف الغال  تسؼط ترجؿة هذه الحرو  وإدوات.

 احتؿووآتكووقن الؾغووة العربقووة لسوواًكا معرًبووا، ويف ك قوور مووـ إحووقال تقجوود  -6

 إلطراب.ك قرة، ويختؾػ الؿعـك حس  تغقر ا بةإطراب

، واختال  الؼوراءة وجقد الؼراءات الؿختؾػة حس  الروايات طـ الـبل  -7

 تسب  الػرو  يف الؿعاين.

أسوووؾقب الؼووورآن يحؼوووؼ اكسوووجاما وتقافؼوووا بوووقـ العؼوووؾ والعاصػوووة وهوووذه  -8

 .تلديتفا يف الرتجؿة كؿا هلالخصقصقة إدبقة والـػسقة يف الؼرآن ٓ 

معان وبقان وبديع والتـاس  بقـ أيوات طؾوك  الجقاك  البالغة الؼرآكقة مـ -9

 وجف الخصقص ٓ يؿؽـ يف الرتجؿة. 

اكػتاح الـص الؼرآين طؾك أبقاب الؿعاين الؿتعوددة والؿتجوددة مؿوا جعؾوف  -41

 يػرض طؾك الؿسؾؿقـ تعدد التػاسقر وتـقطفا واستؿرار تجددها.

                                                 
: 24-3سوعاد يؾودرم، صللؾتػصقؾ يرجك الـظر يف: أسباب اإلشوؽال يف ترجؿوة معواين الؼورآن الؽوريؿ  (1)

= 
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لحوديث طوـ مشوؽؾة بعد العرض الؼصوقر لإلشوؽالقة العاموة وأسوباهبا، يؿؽــوا ا

ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ، وهبذا الصودد كوذكر فقؿوا يؾول أهوؿ الؿشواكؾ التول قؿـوا 

 بتحديدها مـ خالل دراسة الرتجؿات الؿذكقرة يف حدود البحث. 

 

*        *        * 

                                                 
= 

 .51-46ؿحؿقد العزب، صل إشؽالقات ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ
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المطلب األول: مشكلة طرح الترجمة

عؾ، وحور  ترك الؿرتجؿقن ترجؿة بعض حرو  الـداء، والحر  الؿشبف بالػ

 العطػ، وتػصقؾ ذلؽ طؾك الـحق أيت: 

 ترك معني حرف النداء -أ

لـاس مرة واحدة. ترجؿ بعضفؿ امرات و 5خاص  اهلل الؿممـقـ يف هذه السقرة 

هذه الخطابات إٓ أن الشقيف محل الديـ، لوؿ يورتجؿ خطواب اهلل لؾؿوممـقـ مباشورة، 

قا!، مع أكوف تورجؿ حور  الـوداء يف بؾ استعؿؾ طالمة الـداء )!( بعد ترجؿة الذيـ آمـ

 مقضع خطاب اهلل لؾـاس. 

 الشؽؾ أيت يقض  حالة ترجؿة حرو  الـداء مـ قبؾ الؿرتجؿقـ: 

لؿ يتؿتؿ الرتجؿة423456اسؿ الرتجؿةرقؿ

-6√ √ √ √ √ √ ترجؿة الؿمسسة اإلسالمقة4

-6√ √ √ √ √ √ ترجؿة مزمؾ حؼ2

45√ -----نترجؿة محل الديـ خا3

-6√ √ √ √ √ √ ترجؿة محؿد مجق  الرحؿـ4

-6√ √ √ √ √ √ ترجؿة حافظ مـقر الديـ أحؿد5

-6√ √ √ √ √ √ ترجؿة ضفقر الحؼ6

 -6√ √ √ √ √ √ ترجؿة محؿد مقسك7

 : ترك معـل حر  الـداء يف الرتجؿات الؿحددة4جدول 

 لترك معني الحرف المشبه بالفع -ب 

مورة.  43ذكر اهلل سبحاكف وتعالك مـ الحرو  الؿشبفة بالػعوؾ يف هوذه السوقرة 

ومـ القاض  أن هذه الحرو  تمكد خربها، ولؽـ الؿرتجؿقـ لؿ يؼقموقا برتجؿتفوا 

يسرد تركفؿ ترجؿة هذه الحرو . وكتقجة لفذا الورتك  الجدول أيتوترجؿة كامؾة، 

 ي والؿمكد. ٓ يؿؽـ لؾؼارئ أن يػر  بقـ الؽالم العاد

لؿ يتؿتؿ42345678941444243ترجؿة

4--- √---- √ √- √-49

2-------- √ √ √ √-49

3 √-- √- √ √- √ √ √ √-85
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لؿ يتؿتؿ42345678941444243ترجؿة

4 √-- √---- √-- √-49

5 √-- √- √ √-- √ √ √ √85

6 √ √ √ √ √- √ √ √ √ √ √ √424

7 √-- √-- √ √ √ √ √ √ √94 

 : ترك ترجؿة الحر  الؿشبفة بالػعؾ يف الرتجؿات الؿحددة2جدول 

 ترك معني حرف عطف"واو" -ج 

مرة بصػتف حور  ططوػ، ولؽوـ  37 واولؼد تؽرر يف سقرة الحجرات حر  

 بعض الؿرتجؿقـ تركقا ترجؿة حر  العطػ حس  أيت: 

تركترجؿ423456789414442434445464748ر. أية

-237-5224433233-2-224الؼرآن

4244---3444223432-42443

2444---444-243434-42446

3224---4444243234-42542

4244---4444223432-42542

5224---344-343432-42443

6224-2-542443323--2352

7244---5444243422-42443 

 يف الرتجؿات الؿحددة واو: ترك معـل حر  ططػ 3جدول 

ٓ شوؽ فقوف هذه كؿاذج لطرح ترجؿة كالم اهلل تعالك مـ قبؾ الؿرتجؿقـ، ومؿوا 

أن م ؾ هذا الطرح يمدي إلك الخؾؾ يف ففؿ كالم اهلل تعالك وموراده، حقوث إكوف يػور  

بووقـ قووقل اهلل الحؼقؼوول وترجؿتووف. مووـ الؿعوورو  أن حوورو  الـووداء تجووذب اكتبوواه 

الؿخاصبقـ بالسرطة، والحرو  الؿشبفة بالػعؾ، وحرو  العطػ تربط بقـ ما قبؾفا 

 الحرو  ٓ يؽؿؾ مراد ققل اهلل وروحف.  وبعدها. وإذا لؿ تتؿ ترجؿة هذه

 

*        *        * 
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 المطلب الثاني: ترجمة غير مالئمة

بعد الدراسوة الـؼديوة لؾرتجؿوات البـغالقوة الؿوذكقرة يف حودود البحوث تبوقـ أن 

أيات ترجؿة غقور مـاسوبة لؾؿعـول الحؼقؼول معاين بعض الؿرتجؿقـ ترجؿقا بعض 

ن أخرون ومػسرو الؼرآن. ويؿؽــا أن كؼدم طرًضا قصقًرا الذي أشار إلقف الؿرتجؿق

 لفذه الرتجؿة وكؼدها وفؼا لؾتػاسقر الؿعتؿدة الؿذكقرة يف حدود البحث: 

 ترجمة غير مناسبة  -أ 

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئژ  ترجؿ الحافظ مـقر الديـ أحؿد لؼقلف تعوالك:

 تطؾبوقا مـول شوقًئا مؼابوؾ يطؾبقن الجوزاء حقوث أهنوؿ أصواطقا، قوؾ لفوؿ ٓ ژ ی

. فالؿرتجؿ ترجؿ كؾؿوة الؿوـ بطؾو  الجوزاء، ولؽوـ بعوض الؿػسوريـ إسالمؽؿ

والؿوـ: ذكور كظروا إلك هذه الؽؾؿة بؿعـك أخر، يؼوقل إموام الؿؼاصود ابوـ طاشوقر: 

الـعؿة واإلحسان لقراطقف الؿحسـ إلقف لؾذاكر، وهق يؽقن صريحا م ؾ ققل سربة بـ 

 طؿرو الػؼعسل: 

 أتـسك دفاطل طـؽ إذ أكت مسؾؿ... وقد سال مـ ذل طؾقؽ قراقر

ـقن طؾقف ما هق كافعوف موع ؿويؽقن بالتعريض بلن يذكر الؿاّن مـ معامؾتف مع الؿ

قريـة تدل طؾك أكف لؿ يرد مجورد اإلخبوار م وؾ قوقل الراطول مخاصًبوا طبود الؿؾوؽ بوـ 

 مروان: 

 بديالفآزرت آل أبل خبق  وافدا... يقما أريد لبقعتل ت

أبق خبق : كـقة طبد اهلل بـ الزبقر. وكاكت مؼالة بـل أسد مشوتؿؾة طؾوك الـوقطقـ 

مووـ الؿووـ ٕهنووؿ قووالقا ولووؿ كؼاتؾووؽ كؿووا قاتؾووؽ محووارب وغطػووان وهووقازن وقووالقا 

  وجئـاك بإحؼال والعقال.

وما تػعؾقن موـ شولء فونن اهلل  ژيت  جث  مث  ىث  ژ  كؿا ترجؿ ققلف تعالك:

فسور  ابوـ جريور الطوربييرتجؿ لػظ البصور بالرقابوة أحود إٓ هوق. هوذا  لؿ .يراقبف

                                                 
 .533ؿة الحافظ مـقر الديـ، صترج (1)

 .226، ص 26بـ طاشقر، جٓالتحرير والتـقير  (2)

 .533ترجؿة الحافظ مـقر الديـ، ص (3)
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واهلل ذو بصر بلطؿالؽؿ التل تعؿؾقهنا، أجفورا تعؿؾوقن أم سوّرا، صاطوة  الؾػظ بؼقلف: 

تعؿؾقن أو معصقة؟ وهق مجازيؽؿ طؾك جؿقع ذلؽ، إن خقورا فخقور، وان شوّرا فشوّر 

 قور موـ الػالسوػة: إن الخوالؼ يعؾووؿ ويف الحؼقؼوة ردت هوذه أيوة قوقل ك وُكُػومه.

 . ژجث  ژ  الؽؾقات وٓ يعؾؿ الجزئقات، ولفذا أوحر هـا وصػ

 ترجمة شاذة  -ب 

ترجؿ بعض الؿرتجؿقـ بعض أيات ترجؿة شاذة لوؿ يرتجؿفوا آخورون، وموـ 

اشوتفار  ژ حب  خب   مب  ىب  يبژ  أم ؾة ذلؽ: ترجؿ مزموؾ حوؼ ققلوف تعوالك:

. وترجؿ ضفقر الحؼ يف أيوة يؿان أقب  وأسقأ شلءبالذك  وطؿؾ السقء بعد اإل

. شولءمشوروطقة بعود قبوقل اإليؿوان أقوب  كس  الشفرة بلطؿال غقر الؿذكقرة: بووو

بالؿعاصووول وإطؿوووال غقووور  الػسوووق بالشوووفرة، و آسوووؿتووورجؿ الؿرتجؿوووان 

: ططقووةالؿشووروطة، ولؽووـ الؿػسووريـ فسووروا الؽؾؿتووقـ بؿعـووك آخوور. كؿووا قووال ابووـ 

يحتؿؾ معـققـ: أحدهؿا: بئس اسؿ تؽتسبقكف بعصقاكؽؿ وكبزكؿ بإلؼاب فتؽقكقن 

فساقًا بالؿعصقة بعد إيؿاكؽؿ. وال واين: بوئس موا يؼوقل الرجوؾ ٕخقوف: يوا فاسوؼ بعود 

وقال ابـ  .إيؿاكف. وقال الرماين: هذه أية تدل طؾك أكف ٓ يجتؿع الػسؼ واإليؿان

ؿ الػسووق  وهووق: التـووابز بإلؼوواب، كؿووا كووان أهووؾ أي: بووئس الصووػة وآسووك قوور: 

وفصووؾ ابووـ العاشووقر  .الجاهؾقووة يتـوواطتقن، بعوودما دخؾووتؿ يف اإلسووالم وطؼؾتؿووقه

هـوا مطؾوؼ طؾوك الوذكر، أي التسوؿقة، كؿوا يؼوال: صوار  ژخب   ژ  ولػوظبالقضقح: 

بعد أن  اسؿف يف الـاس بالجقد أو بالؾمم. والؿعـك: بئس الذكر أن يذكر أحد بالػسق 

وصػ باإليؿان. وإي ار لػظ آسؿ هـوا موـ الرشواقة بؿؽوان ٕن السوقا  تحوذير موـ 

ذكر الـاس بإسؿاء الذمقؿوة إذ إلؼواب أسوؿاء فؽوان اختقوار لػوظ آسوؿ لؾػسوق  

                                                 
 .324، ص2تػسقر الطربي، ج (1)

 .226، ص26بـ طاشقر، جٓالتحرير والتـقير  (2)

 .83ترجؿة مزمؾ حؼ، ص (3)

 .451، ص5الؿحرر القجقز ٓبـ ططقة، ج (4)

 .376، ص 7بـ ك قر، ج ٓرآن العظقؿ تػسقر الؼ (5)
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 .مشاكؾة معـقية

. وترجؿ ققلوف حقاب بغقر حسابكؿا قام ضفقر الحؼ برتجؿة كؾؿة )رحقؿ( بوو

 .إهنؿ رحؿقا إلقؽ وأكرمقك بنسالمفؿ ژ ۈئ  ېئۆئ  ۈئ  ژ  تعالك:

 نفسها تعارض ترجمة اآليات –ج  

اكػرد الحافظ مـقر الديـ أحؿد يف هذه الؿشؽؾة حقث أكف ترجؿ خطاب اهلل تعوالك 

بعدة ترجؿوات، مو ال ترجؿوف يف أيوة إولوك  ژۇئ  ۇئ   ۆئ  ژ  لؾؿممـقـ بؼقلف:

، ويف أيووة ال اكقوة والسادسووة، وال اكقووة آمـووتؿيوا أيفووا )الـوواس( الوذيـ والحاديوة طشوور: 

. والؿرتجؿقن أخرون ترجؿقها كػس الرتجؿوة يف كوؾ أيفا إفراد الؿممـقنطشر: 

 مقضع.

 

*        *        * 

                                                 
 .218، ص26بـ طاشقر، ج ٓالتحرير والتـقير  (1)

 .324ترجؿة ضفقر الحؼ، ص  (2)
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 اللغوي المطلب الثالث: مشكلة اختالف المعنى

مشووؽؾة اخووتال  الؿعـووك واضووحة يف الرتجؿووات الؿووذكقرة يف حوودود البحووث. 

ر هذه الؿشؽؾة بطريؼتقـ، اختال  الؿعـل واستعؿال الؽؾؿات الؿرادفة، كذكر وتظف

 فقؿا يؾل أم ؾة لفذيـ.

 اختالف المعني -أ 

يؼووقل  ژ ۅ  ۉ   ۉ  ېژ  يف معـوول التؼووقى الؿووذكقر يف أيووة الؽريؿووة:

، موع أن الشوقيف محول الوديـ خوان تدّيـ، وبعضفؿ ترجؿف بوخق  اهللبعضفؿ هق 

 .آدابظ اكػرد بذكر لػ

 الغرفة، والجدار،  حجرات تقجد لديفؿ أربعة معان: الدار، الويف معاين 

: وإذا أمعـا الـظر إلك معاجؿ )مـ العربقة إلك البـغالقوة( رأيـوا بولن أفضوؾ  الؿـزل، 

كؿا أخذ الؿػسورون هوذا الؿعـوك، حقوث  معاين كؾؿة الحجرة هق الغرفة الصغقرة.

والحجورات، بضوؿتقـ ويجوقز فوت  الجوقؿ: جؿوع حجورة بضوؿ : يؼقل ابوـ طاشوقر

الحاء وسؽقن الجقؿ وهل البؼعة الؿحجقرة، أي التل مـعوت موـ أن يسوتعؿؾفا غقور 

حاجرها ففل فعؾوة بؿعـوك مػعقلوة كغرفوة، وقبضوة. ويف الحوديث أيؼظوقا صوقاح  

ت الحجر يعـل أزواجف، وكاكت الحجرات تػت  إلك الؿسجد... وإكؿا ذكور الحجورا

 .دون البققت ٕن البقت كان بقًتا واحًدا مؼسًؿا إلك حجرات تسع

جوواء يف ترجؿووة الؿمسسووة  ژٿ     ٿ  ٿ  ژ : ويف معـوول فاسووؼ يف ققلووف تعووالك

                                                 
: ترجؿوة محؿود مقسوك، 69، ص45: ترجؿوة مزموؾ حوؼ، ج 4181ترجؿة الؿمسسة اإلسوالمقة، ص (1)

 .798ص

 .4273ترجؿة محل الديـ خان، ص (2)

 .534: ترجؿة الحافظ مـقر الديـ، ص935ترجؿة محؿد مجق  الرحؿـ، ص (3)

 .323ترجؿة ضفقر الحؼ، ص  (4)

 .392ؿحؿد فضؾ الرحؿـ، صل بـغالل( –الؿعجؿ القايف لطال  الؿـفؾ الصايف )طربل  (5)

 .489، ص26التحرير والتـقير، ابـ طاشقر، ج (6)
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وقوال الحوافظ مـقور  إن جواءكؿ رجوؾ طواصٍ اإلسالمقة وترجؿة محل الوديـ خوان 

رجوؾ قوال محؿود مقسوك ، وتارك الحؼ، وقال ضفقر الحؼ رجؾ شريرالديـ 

، وترجؿفا كؾ مـ مزمؾ حوؼ ومحؿود مجقو  الورحؿـ بالؽؾؿوة كػسوفا غقر صال 

ؿعـووك ال. طؾووك الوورغؿ مووـ اخووتال  العؾؿوواء يف معـووك الػاسووؼ، كوورى أن يعـوول فاسووؼ

الػاسووؼ: الخووارج مووـ الصووابقين:  يؼووقلخووارج مووـ الحووؼ. الالووراج  هووق العاصوول أو 

تؼا  مقضقع لؿا يودل طؾوك معـوك الخوروج، مولخقذ حدود الشرع، وهق يف أصؾ آش

مووـ قووقلفؿ: فسووؼت الرصبووة إذا خرجووت مووـ قشوورها، وسووؿل فاسووًؼا لخروجووف طووـ 

 .الطاطة

 استعمال الكلمات المرادفة -ب 

 هـاك بعض إم ؾة ٓستعؿال الؽؾؿات الؿرادفة: 

بالجفالوة  ژېئ  ېئ  ىئ  ژ  ترجؿقا كؾؿة الشوعقر يف ققلوف طوز وجوؾ: م ال

عـوول بؿوبووالػفؿ ، عـوول )وأكووتؿ ٓ تعؾؿووقن(بؿوبووالعؾؿ ، ل )وأكووتؿ تجفؾووقن(يعـوو

موع اإلدراك  تؾتؼول. لؽـ الشعقر حالة كػسقة خاصوة يف الؼؾو  )وأكتؿ ٓ تػفؿقن(

ڎ  ڎ         ڈ  ژ  العؾوؿ والػفوؿ. وترجؿوقا كؾؿوة كوّره يف ققلوف تعوالك: طوـوتختؾػ 

لعووؾ الؿعـووك و. لووبغضوا، ، وغقوور مرجووقغقوور محوو  ژ ڈ  ژ

                                                 
 .4278ترجؿة محل الديـ خان، ص (1)

 .534ترجؿة الحافظ مـقر الديـ، ص (2)

 .323جؿة ضفقر الحؼ، صتر (3)

 . 799ترجؿة محؿد مقسك، ص (4)

 .935: ومحؿد مجق  الرحؿـ، ص71مزمؾ حؼ، ص (5)

 .244، ص3ؾصابقين، ج لصػقة التػاسقر  (6)

 .935محؿد مجق  الرحؿـ، صترجؿة : 4179ترجؿة الؿمسسة اإلسالمقة، ص  (7)

 .798: محؿد مقسك، ص67، ص45ترجؿة مزمؾ حؼ، ج  (8)

 .323حؼ، ص ضفقر ال (9)

 .936، وترجؿة محؿد مجق  الرحؿـ، ص4184ترجؿة الؿمسسة اإلسالمقة، ص (12)

 .532ترجؿة الحافظ مـقر الديـ، ص (11)

 . 799: محؿد مقسك، ص4278: محل الديـ خان، ص71ترجؿات: مزمؾ حؼ، ص (12)
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. كؿوا اختؾػوقا يف معـوك الراج  لؾؽره هق الوبغض، كؿوا أشوار إلوك ذلوؽ ابوـ ك قور

فرتجؿفا بعضفؿ برتك السوؾقك  ژحت  خت  مت  ىت  يت  جث  ژ  التقبة يف ققلف تعالك:

 . ـدامةال، وبعضفؿ برجقع إلك الحؼالوبعضفؿ ب السقئ

 

*        *        * 

 

                                                 
 .372، ص 7ابـ ك قر، ج تػسقر  (1)

 .532: الحافظ مـقر الديـ، ص937: محؿد مجق  الرحؿـ، ص83ترجؿات: مزمؾ حؼ، ص (2)

 .324ترجؿة ضفقر الحؼ، ص (3)

 .811: محؿد مقسك، ص4278: محل الديـ خان، ص4182ترجؿات: الؿمسسة اإلسالمقة، ص (4)
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 موبع: مشكلة اختالف المفهالمطلب الرا

اختال  الؿػاهقؿ لؼقلف تعالك بقـ الؿرتجؿقـ واضحة يف الرتجؿات الؿحوددة، 

ک  گ  گ  ژ  يف ققلوف تعوالك: بوقـ يوديوإم ؾة طؾك ذلؽ: إهنؿ اختؾػوقا يف معـول 

، فػوول ترجؿووة الؿمسسووة اإلسووالمقة ومحوول الووديـ خووان ومجقوو   ژ گ  گ  ڳ

، وترجؿ محؿد مقسك أمام اهلل ورسقلفقر الحؼ الرحؿـ وحافظ مـقر أحؿد، ضف

ہ    ژ  يف ققلف تعوالك: لف. وكذلؽ يف ترجؿة مـ اهلل ورسقلفمقسك ومزمؾ حؼ 

يعـك مع الرسقل، ومـفؿ مـ  معفسر بعضفؿ هذا الالم بؿعـل  ژھ  ھ  ھ  

ا يف الرسقل، كؿا ترجؿ بعضفؿ بحضوقر الرسوقل. كؿوا اختؾػوق أمامأخذ بؿعـل 

، فؼقووؾ يف ترجؿووة الؿمسسووة ژٻ  ٻ       پ  پ  ژ  ففووؿ معـووك ك قوور يف ققلووف تعووالك:

أك ووور ، والؿرتجؿوووقن أخووورون قوووالقا: الظوووـ الؿختؾوووػ الؿتـوووقعاإلسوووالمقة 

ك قورا وقود أخوذ الؿػسورون معـوك . اجتـبقا بؼدر مؿؽـ، وقال مقسك: الظـ

ٓ تؼربوقا ك قورا موـ  إلقف ابـ جرير الطوربي:  بؽ رة الظـ السقء، كؿا أشار مـ الظـ

ـّ بالؿممـقـ، وذلؽ إن تظـقا هبؿ سقءا هنوك اهلل تعوالك طوـ ك قور  والسوعدي:  الظ

أمور تعوالك الؿوممـقـ باجتـواب ك قور موـ وابوـ ططقوة:  مـ الظـ السقء بالؿممـقـ

                                                 
: محؿود مجقو  الورحؿـ، 4273: محول الوديـ خوان، ص4179ترجؿات: الؿمسسة اإلسوالمقة، ص (1)

 .323: ضفقر الحؼ، ص534: الحافظ مـقر الديـ، ص935ص

 .798: محؿد مقسك، ص67ترجؿـل مزمؾ حؼ، ص (2)

: محؿود 4273: محل الديـ خان، ص67: مزمؾ حؼ، ص4181ترجؿات: الؿمسسة اإلسالمقة، ص (3)

 .935مجق  الرحؿـ، ص

 .534ترجؿة الحافظ مـقر الديـ، ص (4)

 .4182ترجؿة الؿمسسة اإلسالمقة، ص (5)

 .937: محؿد مجق  الرحؿـ، ص4283ص: محل الديـ خان، 85ترجؿات: مزمؾ حؼ، ص (6)

 .811ترجؿة محؿد مقسك، ص (7)

 .313، ص22تػسقر الطربي، ج (8)

 .814تػسقر السعدي، ص (9)
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س مووـ التؼوواصع وأن ٓ يعؿؾووقا وٓ يتؽؾؿووقا بحسووبف، لؿووا يف ذلووؽ ويف التجسوو، الظووـ

 والتدابر

قوومحر هووذا آخووتال  يف الؿػوواهقؿ يف الؼوواري طـوود ففووؿ معـووك أيووة ومووـ حووؿ ف

 استخراج الؿسائؾ الػؼفقة وأداب اإلسالمقة. 

 

*        *        * 

                                                 
 .451، ص5الؿحرر القجقز ٓبـ ططقة، ج (1)
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 عدم مطابقة الترجمات لمعاني األلفاظ لغويًا وأدبيًاالمطلب الخامس: 

مـ حقث طدم مراطواة الػصواحة والبالغوة  قد ط ركا طؾك بعض الؿشاكؾ الؾغقية

يف هوذه الرتجؿوات، كوذكر هـوا حالحوة أكوقاع موـ الؿشواكؾ الؾغقيوة موـ كاحقوة البالغوة 

والػصاحة.

 ترجمة ألفاظ المبالغة بالفعل العادي بدون المبالغة:  -أ 

بؿعـوول الػاطووؾ  بصووقغة الؿبالغووةاسووؿ الػاطووؾ  قاكوورى بعووض الؿرتجؿووقـ ترجؿوو

ت اهلل الحسـك التل تػقد معـك الؿبالغة. تظفر يف الـؿاذج أتقة العادي، وخاصة صػا

 ترجؿتفؿ لتؾؽ إلػاظ.

ترجؿة بالػاطؾ العاديترجؿة بالػاطؾ الؿبالغلػظأية

4

سؿقع
الؿمسسة اإلسالمقة، مجق  الرحؿـ، ضفقر 

الحؼ، محؿد مقسك.

مزمؾ حؼ، محل الديـ خان، 

مـقر الديـ.

طؾقؿ
مقة، مجق  الرحؿـ، ضفقر الؿمسسة اإلسال

الحؼ، محؿد مقسك.

مزمؾ حؼ، محل الديـ خان، 

مـقر الديـ.

5

غػقر

الؿمسسة اإلسالمقة، مزمؾ حؼ، محل الديـ 

خان، مجق  الرحؿـ، مـقر الديـ، محؿد 

مقسك.

ضفقر الحؼ.

رحقؿ
(

ـ خان، مجق   الؿمسسة اإلسالمقة، محل الدي

، محؿد مقسك. ـقر الدـي الرحؿـ، م
مؾ حؼ.مز

8

طؾقؿ

الؿمسسة اإلسالمقة، محل الديـ خان، مجق  

الرحؿـ، مـقر الديـ، ضفقر الحؼ، محؿد 

مقسك.

مزمؾ حؼ.

حؽقؿ

الؿمسسة اإلسالمقة، محل الديـ خان، مجق  

الرحؿـ، مـقر الديـ، ضفقر الحؼ، محؿد 

مقسك.

مزمؾ حؼ.

مزمؾ حؼ، ضفقر الحؼ، محؿد مقسك.تقاب42
ـ الؿمسسة اإلسال مقة، محل الدي

خان، مجق  الرحؿـ، مـقر الديـ.

                                                 
 ترجؿ ضفقر الحؼ هذا الؾػظ ترجؿة شاذة، وقد ذكركاه أكػا. (1)



 هـ7321( 32دراسات الؼرآكقة العدد )لؾ تبقانمجؾة 

 
422 

ترجؿة بالػاطؾ العاديترجؿة بالػاطؾ الؿبالغلػظأية

رحقؿ
الؿمسسة اإلسالمقة، محل الديـ خان، مـقر 

الديـ، محؿد مقسك.
مزمؾ حؼ، مجق  الرحؿـ.

43

طؾقؿ
مزمؾ حؼ، محل الديـ خان، ضفقر الحؼ، 

محؿد مقسك.

الؿمسسة اإلسالمقة، مجق  

الرحؿـ، مـقر الديـ.

خبقر

مزمؾ حؼ، محل الديـ الؿمسسة اإلسالمقة، 

خان، مجق  الرحؿـ، مـقر الديـ، ضفقر 

الحؼ، محؿد مقسك.

44

مـقر الديـ.غػقر

الؿمسسة اإلسالمقة، مزمؾ حؼ، 

محل الديـ خان، مجق  

الرحؿـ، ضفقر الحؼ، محؿد 

مقسك.

رحقؿ
الؿمسسة اإلسالمقة، محل الديـ خان، مـقر 

الديـ، محؿد مقسك.
مزمؾ حؼ، مجق  الرحؿـ.

طؾقؿ46

الؿمسسة اإلسالمقة، مزمؾ حؼ، مجق  

الرحؿـ، مـقر الديـ، ضفقر الحؼ، محؿد 

مقسك.

 مزمؾ حؼ.

 : ترجؿة ألػاظ الؿبالغة بالػعؾ العادي4جدول 

 (إضافة األلفاظ) زيادةال –ب 

 أضا  الؿرتجؿقن بعض إلػاظ طؾك الـص الؼرآين، هـاك بعض إم ؾة: 

اطؾؿووقا جّقووًدا بوولن  ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ژ توورجؿ مزمووؾ حووؼ ققلووف تعووالك:

كؿووا توورجؿ الحووافظ مـقوور الووديـ أحؿوود  .جّقووًدافووزاد لػووظ  الرسووقل بقووـؽؿ حالًقووا

 .ٓتخواذ الؼورار، فوزاد كؾؿتول اطؾؿقا أن رسقل اهلل مقجقد فقؽؿ ٓتخاذ الؼرار

ھ    ژ : عوالكيف ترجؿة لوؿ يرتوابقا موـ ققلوف ت أدكككؿا زاد الحافظ مـقر الديـ لػظ 

ويف  يعـك لؿ يرتابقا أدكوك آرتقواب ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   

                                                 
 .71ترجؿة مزمؾ حؼ، ص (1)

 .532ديـ، ص ترجؿة الحافظ مـقر ال (2)

 .533ترجؿة الحافظ مـقر الديـ، ص  (3)
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أيفوا الـبول! قوؾ قوال مزموؾ حوؼ  ژۅ  ۉ  ۉ  ې   ژ : ترجؿة ققلف تعالك

 
ّ
يف . قووؾ لؿووـ جوواء إلقووؽوقووال الحووافظ مـقوور أحؿوود  .اإليؿووان لفوومٓء موودطل

هوذه حالوة موـ أحوقال موـ دي: الحؼقؼة هؿ مدطل اإليؿان والؿؿـوقن، يؼوقل السوع

ادطك لـػسف اإليؿان، ولقس بف، فنكف إما أن يؽقن ذلؽ تعؾقًؿا هلل، وقود طؾوؿ أكوف طوالؿ 

بؽؾ شلء، وإما أن يؽقن قصدهؿ هبذا الؽالم، الؿـة طؾك رسقلف، وأهنؿ قد بوذلقا لوف 

 .]وتربطقا[ بؿا لقس مـ مصالحفؿ، بؾ هق مـ حظقضف الدكققية

ؼ أن الرتجؿات ٓ تخؾقا طوـ الؿشواكؾ الخؿوس طؾوك إقوؾ، يتض  لـا مؿا سب

ومـ أهؿ الؿشاكؾ تورك الرتجؿوة لوبعض الؽؾؿوات والحورو . الشوؽؾ أيت يسورد 

 مققػ الؿرتجؿقـ مـ ترك الرتجؿة: 

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

     

      

                    

      

              

    

    

    

          

                 

          

 
 : صرح الرتجؿة بقـ الؿرتجؿقـ4شؽؾ 

ؿشوبفة الحرو  اللؿرتحؿقـ مـ الرتجؿة لحرو  الـداء ويبقـ الشؽؾ مققػ ا

الخط إزر  يودل إلوك تورك ترجؿوة حورو  الـوداء،  حقث بالػعؾ وحرو  العطػ

مقاضع، ولؿ يورتك أحود  5فؼد ترك الشقيف محل الديـ خان ترجؿة هذه الحرو  يف 

ؿة غقره. وأما الخط الؼركػؾل يمشر إلك ترك ترجؿة الحرو  الؿشبفة بالػعؾ، وترج

 9الؿمسسة اإلسالمقة، وترجؿة مزمؾ حؼ، وترجؿة محؿد مجق  الورحؿـ تركوت 

مرات، وهل الحد إقصك يف هذا الؿجال. ومؼابؾ ذلؽ ترجؿة ضفقر الحوؼ تركوت 

                                                 
 .413ترجؿة مزمؾ حؼ، ص (1)

 .533ترجؿة الحافظ مـقر الديـ، ص  (2)

 .812تقسقر الؽريؿ الرحؿـ لؾسعدي، ص (3)
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ترجؿة هذه الحرو  مرة واحدة فؼط. يػصؾ الخط إصػر الدال طؾك تورك ترجؿوة 

حوؼ وقوػ يف حوده إقصوك ؼاربقا فقف إٓ أن مزمؾ تحرو  العطػ بلن الؿرتجؿقـ 

وضفقر الحؼ يف حده إدكك. باإلجؿوال مزموؾ حوؼ هوق أك ور موـ تورك ترجؿوة هوذه 

الحرو ، وضفوقر الحوؼ تركفوا أقوؾ موـ أخوريـ، حقوث إكوف تورك ترجؿوة الحور  

 الؿشبف بالػعؾ يف مقضع واحد وترجؿة حر  العطػ مرتقـ.

شاذة، واستعؿال الجؿة رتالؿالئؿة، والرتجؿة غقر الوأما الؿشاكؾ إخرى م ؾ 

إلػاظ الؿرادفة وغقرها فنكـا وجدكا الحافظ مـقر الديـ أحؿد وضفقر الحؼ أقدم مـ 

 غقرهؿا يف هذا الؿجال.

ؿشوؽؾة فقؿوا يتعؾوؼ بالالؿذكقر أطاله مققوػ الؿرتجؿوقـ  4يقض  جدول رقؿ 

الػصوواحة، فبعضووفؿ ترجؿووقا الػاطووؾ الؿبووالغ بالػاطووؾ العووادي وبعضووفؿ وغقيووة ؾلا

أن ترجؿوة  هوففؿـوا هضافقا كالًموا يف ترجؿوة قوقل اهلل تعوالك. وطؾوك كوؾ موا شوفدكاأ

محؿد مقسك يف مقضع سؾقؿ موـ كاحقوة الرتجؿوة والؾغوة وإدب وفصواحة الؾسوان 

 بالؿؼاركة مع الرتجؿات إخرى الؿحددة إلجراء هذا البحث. واهلل أطؾؿ بالصقاب.

 

*        *        * 
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 اب هذه المشاكلالمطلب السادس: أسب

 بعد إمعان وتػؽر أن هـاك أسبابًا لقققطفؿ يف هذه إخطاء، مـفا: حدد العؾؿاء 

قؾة طؾؿ بعوض الؿرتجؿوقـ بوالعؾقم الشورطقة، ففوذا أوقعفوؿ يف الخطول غقور  -4

الؿتعؿد، فؾعؾ اهلل يعذرهؿ ويمجرهؿ طؾك اجتفادهؿ وكقاهتؿ. 

ت معاين الؼرآن الؽريؿ قد ترجؿت الرتجؿة مـ الرتجؿة، فنن ك قرًا مـ ترجؿا -2

مـ الرتجؿة إردية أو الػارسقة أو اإلكؽؾقزية، وإذا كان هـواك خطول يف أصوؾ الرتجؿوة، 

فال محالة أكف يؼع يف فرع الرتجؿة. وهذا واض  جدًا، بؾ هق أصوؾ داء إموؿ السوابؼقـ 

أيضًا يف حصقل التحريػ يف كتبفؿ. 

ّؾ مـ يجتؿع طـده معرفة بالؾغة العربقة ومعرفوة قؾة العؾؿ بالؾغة البـغالقة، فؼ -3

بالؾغة البـغالقة طؾك حود سوقاء، فؿو الً: طوالؿ يعور  العؾوقم الشورطقة ويعور  الؾغوة 

العربقة، ولؽـف ضعقػ يف الؾغة البـغالقوة موـ حقوث التعبقور إدبول، فتوليت الركاكوة يف 

ترجؿتف، وربؿا يحّر  دون قصد لػؼداكف ال روة الؾغقية. 

طقر الؾغة البـغالقة سب  مـ أسباب القققع يف بعوض إخطواء، فونن الؾغوة ت -4

البـغالقة و كؿا سبؼ معـا و تطقرت طرب مراحؾ متعددة، فالبـغالقة التل كاكوت تسوتخدم 

كوواكقا  اقبووؾ حالحؿائووة سووـة اختؾػووت ك قوورًا طووـ البـغالقووة الحدي ووة، فؼوود فؼوودت ألػاضوو

ات إخرى ما كاكقا يعرفقكف سابؼًا. يستخدمقهنا، ودخؾت ألػاظ فقفا مـ الؾغ

كؿا دخؾت السـسؽريتقة يف الؾغة البـغالقة يف طؿقم كالم أهؾ البـغال الغربل  -5

و يف الجزء الفـدي و ودخؾت ألػاظ طربقة وفارسوقة وأرديوة يف كوالم أهوؾ بوـغالديش، 

إصوؾقة، مؿا جعؾ الؾغة البـغالقة يف البـغال الغربول تختؾوػ تودريجقًا طوـ البـغالقوة 

ولذلؽ تلحقر يف بعض الرتجؿات. 

ومـ أسباب إخطاء يف الرتجؿة: طدم معرفة الؿـفج الصوحق  يف العؼقودة،  -6

فؼد كوان أغؾو  أهوؾ بوـغالديش موـ إحـوا ، وقود تولحروا بحؽوؿ البقئوة بالؿوذه  

الؿاتريدي يف تلويؾ الصػات، وتلويؾ بعض العؼائد إخرى، ومؿا زاد الطقـ بؾة، أن 

اك مووـ العؾؿوواء مووـ درس طؾووك أيوودي طؾؿوواء ٓ يـفجووقن مووـفج السووؾػ يف بوواب هـوو

إسؿاء والصػات فتلحر بؿـفجفؿ وسؾؽ مسؾؽفؿ، كؿوا أن هـواك موـ تولحر بوالغرب 

يف تؼديؿ العؼؾ طؾك كؾ شلء، مؿا ضفر أحره يف ترجؿتف وتعؾقؼف طؾك الؼرآن الؽريؿ. 
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يف بعض هذه الرتجؿات،  كؿا أن سقء الؼصد لف دور كبقر يف وجقد إخطاء -6

فنن هـاك مـ غقر الؿسؾؿقـ مـ ترجؿ معواين الؼورآن الؽوريؿ لؾـقوؾ موـ 

اإلسوووالم والؿسوووؾؿقـ، ففوووؿ يحرفوووقن معووواين الؼووورآن قصووودًا طووودواكًا 

  وضؾؿًا.

*        *        * 

                                                 
 .53تارييف تطقر ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقة ٕبل بؽر، ص (1)
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 الخاتمة

لعرض الؼصقر طـ تارييف ترجؿة معاين الؼورآن يف هذا اوقد بذلـا قصارى جفدكا 

يؿ إلك الؾغة البـغالقة، وأشفر الرتجؿوات يف الؼورون إخقورة. وذكركوا الؿشواكؾ الؽر

الؿفؿة الؿتعؾؼة هبوذه الرتجؿوات خاصوة الـاتجوة موـ صورح ترجؿوة بعوض إلػواظ، 

واخووتال  الؿعـووك، والؿػوواهقؿ، واسووتعؿال الؿرادفووات، وطوودم آهتؿووام بالجاكوو  

التل وصؾـا إلقفوا موـ خوالل بح ـوا إدبل والػصاحة. ويف الختام كذكر بعض الـتائج 

حقل الؿقضقع، وكعرض بعض آقرتاحات والتقصوقات يف حؾوقل مشواكؾ ترجؿوة 

 معاين الؼرآن الؽريؿ بالبـغالقة.

 :نتائج البحث

 مـ أهؿ كتائج هذا البحث: 

طدم اهتؿام الؿتؼدمقـ يف ترجؿوة معواين الؼورآن الؽوريؿ إلوك الؾغوة إجـبقوة  -4

لك الؾغة البـغالقة.أدت إلك تلخقر ترجؿتف إ

تقجد هـاك أدلة ك قورة طؾوك أكوف توؿ ترجؿوة معواين الؼورآن الؽوريؿ ترجؿوة  -2

وخقر الؼرون. جزئقة إلك الؾغة إجـبقة يف طفد الرسقل 

تلحرت حركة العالمة شاه ولل اهلل دهؾقي لرتجؿوة العؾوقم الديـقوة ومعواين  -3

إلك الؾغة البـغالقة. الؼرآن بالؾغة الؿحؾقة الفـدية يف ترجؿة معاين الؼرآن

أول مووـ قووام برتجؿووة معوواين الؼوورآن إلووك البـغالقووة هووق أمقوور الووديـ بسووقكقا،  -4

م.4818وصدرت ترجؿتف يف طام 

قام بعض الشعراء أيًضا برتجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ بالشعر البـغالل. -5

يقاجف الؿرتجؿقن اإلشؽالقات العامة حقل ترجؿوة معواين الؼورآن الؽوريؿ  -6

إجـبقووة، ومـفووا الؿػووردات الخاصووة بالؾغووة العربقووة، وضوواهرة التعووابقر  إلووك الؾغووات

إدوات والحورو  الخاصوة بالؾغوة وضواهرة اإليجواز، وضاهرة الحذ ، والؿجازية، 

 العربقة، وغقرها.

توورك مرتجؿووق معوواين الؼوورآن إلووك الؾغووة البـغالقووة ترجؿووة بعووض إلػوواظ  -7

 ها.والحرو  حتك غقرت معـك أية الؽريؿة ومراد
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ؿعـووك الووذي أخووذه الاكووا برتجؿووة غقوور مـاسووبة ٓ تالئووؿ كؿووا قووامقا أحق -8

الؿػسرون يف طدة قرون، ومـفؿ مـ ترجؿ الرتجؿة الشاذة التل ٓ كظقور لفوا يف كتو  

 التػاسقر.

اختال  الؿعـك واستعؿال الؿرادفات واضحة يف الرتجؿات، فالؿػسرون  -9

 قا الؿرادفات يف معـك بعضفا.اختؾػقا يف معـك بعض إلػاظ الؼرآكقة واستعؿؾ

لفؽوارهؿ يف تولحروا بكؿا إهنؿ اختؾػقا يف مػاهقؿ كالم اهلل تعالك، حقوث إهنوؿ  -41

 ففؿ أية.

الؿبالغووة بػاطووؾ  بصووقغة تقجوود هـوواك أيًضووا مشووؽؾة لغقيووة م ووؾ ترجؿووة فاطووؾ  -44

العادي، وزيادة الؽؾؿات يف الرتجؿة وغقرها.

إلووك البـغالقووة مووـ الؾغووة الؼوورآن معوواين عـووك ترجؿووة تؿباشوورة الرتجؿووة غقوور ال -42

إجـبقة إخرى )م ال ترجؿة مزمؾ حؼ و محل الديـ خان يف هذا البحث( 

 : توصياتأهم ال

يؿؽــا أن كؼرتح بعض الحؾقل لؿعالجة مشاكؾ ترجؿة معاين الؼرآن الؽريؿ إلك 

 الؾغة البـغالقة حس  ما تقصؾـا إلقف مـ كتائج البحث: 

حتووك يظفوور مووراد اهلل يف أيووة، طؾووك وجووف  ترجؿووة إلػوواظ والحوورو  -4

ا م ؾ حرو  الـوداء، حورو  مشوبفة م ؾ  .التحديد الحرو  التل تحؿؾ معـك خاصًّ

بالػعؾ، حرو  العطػ، وغقرها.

مـاسبة ومالئؿة ٕقوقال الؿػسوريـ الؿعتؿوديـ موـ الؿعاين ترجؿة ترجؿة  -2

الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ، حتك ٓ تؽقن الرتجؿة شاذة.

الؽؾؿات كػسفا يف معـك ألػاظ الؼرآن وترجق  الؽؾؿة التل تػقد استعؿال  -3

أقرب معـك لؼقلف تعالك. وبالـسبة لؾػظ الؼرآين الذي ٓ يؿؽوـ ترجؿتوف الحؼقؼول أو 

الذي يحؿؾ معاين متعددة فؿـ إفضؾ أن يستخدم كػس الؽؾؿوة يف البـغالقوة أيضوا، 

مـافؼ، كافر، وغقر ذلؽ. طؾك سبقؾ الؿ ال وٓ حصر: إلف، رسقل، مممـ، فاسؼ،

طوودم حؿووؾ إفؽووار الشخصووقة والؼقمقووة والسقاسووقة طؾووك ترجؿووة معوواين  -4

الؼرآن حتك ٓ يغقر مػفقم أية.

ترجؿة مباشرة مـ الـص الؼرآين. معاين الؼرآن رتجؿ تأن  إفضؾمـ  -5
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بلحسـ وأسفؾ موـفج يف الرتجؿوة موع مراطواة  قاطؾك الؿرتجؿقـ أن يؾتزم -6

دهتا إدبقة. معقار الؾغة وجق

مقضقع مشوؽؾة ترجؿوة معواين الؼورآن إلوك الؾغوة البـغالقوة يحتواج إلوك إن  -7

دراسة أوسع وتلصوقؾ أطؿوؼ، وموا قودمـاه يف هوذا الؿجوال هوق خطوقة إلوك إموام يف 

 البحث العؾؿل.

وٓ كريد أن كـفل هذا البحث دون أن كمكد طؾك حؼقؼة ٓ بد مـ إبرازهوا يف هوذا 

رتجؿات الؿختارة لؿعاين الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغة البـغالقة إلك ال حاجةالؿؼام، وهل 

إطادة الـظر، حتك تؽقن الرتجؿات جامعة وماكعة مـ كاحقة الرتجؿة والؾغة والبالغة 

 والػصاحة. 

وصوؾك اهلل وكسلل اهلل طز وجؾ أن يجعوؾ هوذا العؿوؾ خالصوة لقجفوف الؽوريؿ، 

 طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.

 

*        *        * 
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ن، مجؿع الؿؾؽ ترجؿة معار  الؼرآن لؾؿػتل محؿد شػقع: لؿحل الديـ خا 
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 م.2117، 3ط
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//www.dailysangram.com/news_details.php?news_id=        
 :http م2141أغسطس  43جريدة كالر كاكتفا، داكا، يقم الجؿعة،  

//www.kalerkantho.com/index.php?view=details&archiev=yes&arch_date=  -  -

    &type=  : 
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Translation for the meanings of Holy Guran to Bengali 

language – presentation and criticism  

Mohammed Rooh-alamin 

                           Mohammed Fadulhaq 

Abstract 

Translations of the Meaning of the Holy Qur’an in 
Bengali: a Critical Discourse 

Bengali is one of the ancient and popular languages of the world and 

second most widely used language in the Indian sub-continent where about 

    million people speak in this language. The Meaning of the Holy 

Qur’an has been translated into this language in two ways; directly from 

the Qur'anic text or through the translation of the meaning of the Qur’an 

into other languages, for example, Abdullah Yusuf Ali’s translation of the 

Holy Qur'an into English has been translated into Bengali by Rafiqur 

Rahman. A number of translations of the meaning of the Holy Qur’an in 

these two ways have been published. Readers of these translations 

including researchers face several problems, for instance, differences 

among translators in the use of translated words against the Qur'anic 

terminology, differences in understanding the meaning of the verse and 

inclusion of their personal ideas and opinions in translation. This research 

aims to study the history of translation of the Holy Qur’an into Bengali, its 

nature, the most important problems from linguistic and meaning 

perspectives, utilization of synonyms and the differences in concepts of the 

Qur’anic verses. This study uses the analytical and critical approaches by 

studying the translations of the Holy Qur’an in Bengali and their 

appropriateness by comparing them with selected famous Tafsir from 

several centuries ago. The researchers also selected Surah Al-Hujurat as a 

example of translation for this research and displayed the problems of 

translation. This work shows us the differences among translators in 

determining the meaning of the words in the Holy Qur’an, its application 

and understanding. It also highlights the effects of these differences in the 

translation of the Holy Qur’an into Bengali. 

Keywords: translation of meaning of the Qur’an, Bengali 

language, difference of meaning, difference of concepts, eloquence 

*               *               * 
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Verses and chapters of Quran that Prophet Mohammed 

(peace be upon him) was very happy for their revelation.  

Dr. Ahmed bin sulaiman Bin SalihAlkhudair 

Abstract 

Title of Research : 

Versus and Suras whose Revelation Made the Prophet (PBUH) 

Rejoice - Compilation and Presentation 

Objectives of the Research : 

Showing the reasons behind the Prophet's (PBUH) rejoicement 

upon Koranic revelation. 

Studying the reasons and distinguishing between the sound 

(Sahih) and the weak (Da`if) 

Research Methodology : 

The researcher follows the inductive approach in that he traces the 

reasons for Koranic revelation through certified references. He then 

subdivides his main research into subfields of research that are related 

to verses and Suras. At the end of each subfield of research the 

researcher shows the findings after presenting the relationship 

between each subfield of research and the reasons of the revelation. 

The most important research findings: Showing the sound 

(Sahih) and the weak (Da`if) reasons for Koranic revelation through 

study and analysis 

Index terms: Verses - Suras – Rejoice - Revelation 

 

*               *               * 
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The Legislative miracle of Holy Quran, the attitude of 

scientists towards it, and its effects on   rhetoric miracle.  

Dr. Ali Abdullah Allan 

 

Abstract 

This study deals with the legislative inimitability in Quran, and 

includes the saying of previous and modern scholars. What makes this 

study unique is its representation of the aspects of legislative 

inimitability based on the divisions and features of the Islamic 

legislation, and explaining the role of Quranic legislation in the 

eloquent inimitability, and includes samples thereof. 

Keywords: the legislative inimitability in Quran, the eloquent 

inimitability .  

. 

*               *               * 
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NafaesAlhamzah in the Wagif of Hishamwahamza) 

Imam Afeefaldeen Othman Bin Omar Alnashiri (   H) 

study and investigation  

Dr. AeshahBint Abdullah Altwalah 

 

Abstract 

Praise be to God, prayer and peace be upon the Messenger of 

God, and after : 

 This research concerned with achieving a nice message entitled 

(valuables in achieving Hisham Hamza, Hamza) of Imam Din Osman 

Afif al-Nashiri (    e), which is one of the most prominent readers 

Yemen and scientists who enriched the Islamic library composers and 

useful messages, 

 This letter was an important topic dealt with themes of science 

readings, which is how to stop Hisham Hamza and the insults, and the 

nature of the search warrant to divide it: Introduction and pave and 

two and a conclusion. 

Included provided on the reasons for choosing the topic, and 

research plan. The boot on the subject of the attention of scientists and 

Hisham Hamza stop the insults. And two sections: The first section 

study section (study author and his book) and included two sections, 

the first section:  

the study of the author, and the second section: study of the book. 

Section II: The text investigator, and a conclusion included the most 

important findings of her research. 

 And ask God to make this work purely for the destination, and 

blessings and peace upon our Prophet Muhammad and his family and 

him. 

. 

 

*               *               * 
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Security of countries thru the Holy Quran objective 

study 

PROF. Riyad Bin Mohammed Almisaimeeri 

 

Abstract  

The researcher spoke about the security as a very important topic 

for the individual and the community.  He started his speech about the 

concept of the security and its significance; and he spoke about the 

security's components by which the comprehensive security could be 

achieved, including the religious, intellectual, military, social, and 

economic security etc.; then  the researcher focused  on the Quran's 

methods used to explain the importance of security, and gave 

examples about the villages that are suffering the lack of security, and 

it was imperative to give evidences from Quran warning of the 

punishment for spoliation of security and spreading of fear. 

Then the researcher explained the significance of achieving the 

security and its benefits and shed light upon God legislations 

regarding security keeping and its regulations and taking into account 

the right of governors and sponsors. 

 The most importance benefits 

Achieving the psychological stability for the individual and the 

community and enhance the growth and progress of the societies. 

 And finally: 

The reasons for the lack of security and the resulting effects, 

including the hyperbole, emergence of hypocrites, disunity, conflicts 

… etc. 

 

*               *               * 
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Study for the interpretation rule (the quran phrases 

shall be interpreted based on the most famous of the 

Arab language) theoretic applicative study.   

PROF. Abdulrahman Bin MaadahAlshiri 

Abstract 

AN INVESTIGATION OF THE RULE OF 

INTERPRETATION: 

(ATTRIBUTING THE TERMS OF THE NOBLE QURAN 

TO THE MOST PREVALENT MEANINGS IN THE 

LANGUAGE OF THE ARABS) 

 

This research examines the adoption of this rule by the 

interpreters of The Noble Quran, and the meaning it indicates and is 

used for, in addition to clarifying the formats in which it appears in the 

interpretations of The Noble Quran, and in other books. The basis for 

adopting this rule in the interpretation of The Noble Quran and in 

favouring the sayings of the interpreters once differences arise is then 

presented. This research further clarifies the conditions that should be 

satisfied in order for this rule to be applied in interpretation, and cites 

the scholars' sayings in adopting this rule. The research finally 

presents the applications of this rule in the books of interpretation of 

The Noble Quran. 

 

*               *               * 
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Whereas the standing was having great link in the region of Islam, 

such as the fear of the standing of Allah the almighty, and fear of 

being standing in front of Allah on that great day, and its link with the 

time of acts of worshiping such as prayer as in quran: (Surat Al-

Baqara: verse    ). And [mention] when We made the House a 

place of return for the people and [a place of] security. And take, 

[O believers], from the standing place of Abraham a place of 

prayer. And We charged Abraham and Ishmael, [saying], "Purify 

My House for those who perform Tawaf and those who are 

staying [there] for worship and those who bow and prostrate [in 

prayer]." 
 

Also this phrase was repeated in the Holy quran with the different 

meanings and indicators, and this make necessary to collect that and to 

highlight the guidance and secrets included in this miracle book.  

 

This study came to search and study the locations of use of the phrase 

standing, and to study it in a interpreting studying manner.  

 

This study also reflected what is the Holy Quran included from 

rhetorical secrets, and subtleties.  Anyone who studies the Quran, and 

search carefully its verses will increase his faith, sure, longing and 

love in his heart, and this is a secret from the secrets of the rhetorical 

miracle of quran.  

 

May Allah bless all, and peace be upon Prophet Mohammed   

  

. 

 

*               *               * 
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Standing in the Holy Quran objective study. 

PROF. Yusuf Bin Abdulaziz Abdullah Alshibl 

Abstract 

Associate Professor at the Faculty of Theology, Imam Mohammed 

Bin Saudi Islamic University.  

 

In the name of Allah, and thanks to Allah, and Peace be upon our 

Prophet Mohammed.  

 

This research is titled: (The Standing “for account” in the Holy Quran 

as objective study), the purpose of the research to explain the meaning 

of the standing and its indication and significance in the Holy Quran, 

and mentioning some of its secrets.  

 

The standing is considered as one of the repeated phrases in the 

Quran, with numerous uses, it came added to the name of Allah, as in 

the verse:  (Surat Ibrahim: verse   ). And We will surely cause 

you to dwell in the land after them. That is for he who fears My 

position and fears My threat." 

 

Also the verses of Holy Quran showed that the noble Angels have 

well known standings as Allah the almighty said: (Surat AS-

Saaffaat: verse    ) [The angels say], "There is not among us any 

except that he has a known position. 

  

Also the Quran verse told us that some of the prophets and messengers 

of Allah have different standings and the most highest is of our 

beloved and prophet Mohammed (Peace be upon him), the almighty 

said (Surat Al- Asraa: verse   ). And from [part of] the night, 

pray with it as additional [worship] for you; it is expected that 

your Lord will resurrect you to a praised station. 
 

Also the standings of the believers and unbelievers which have been 

informed and repeated in the Holy book of Allah.  
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Editurial introduction 
In the name of Allah the most Gracious and most Graceful 

Thanks to Allah Who taught by the pen, Taught man that which he 
knew not. and peace be upon our Prophet Mohammed and his 
companions   
In this twenty three issue of TBEIAN Magazine of Quran studies, 
where group of professors and researchers have provided valuable 
researches in many branches of Quran sciences and issues.  
 

(Quran) the book of Allah is an inexhaustible source, which will not 
become worn out due to the frequent rejections, and no-expiring 
miracles, when the fairy heard it said: (we have heard an amazing 
Qur'an. It guides to the right course, and we have believed in it) 
Surat Al-Jin- verse  .  
As researching of the Quran sciences and guidance was a wide chapter 
and long road, we believe that the top priorities shall be to make 
research in two fields:  
First:  
To handle the issues and subjects that were not sufficiently studied 
and no investigations and scrutiny made.  These are many issues and 
perhaps volumes, where the researchers, same as the formers, were 
satisfied by transferring and referring without making sufficient 
testing and examination.  
Second:  
Addressing the issues of the day by the Holy Qur'an, and deriving the 
Qur'an guidance and approach in the modern issues.  
In today's world acceleration is increasing daily and by hour, and the 
crisis, troubles and problems are increase. Allah the almighty sent 
down the Holy Quran (guidance to the world) Indeed, the first House 
[of worship] established for mankind was that at Makkah - blessed 
and a guidance for the worlds: (Surat Aali Imran: verse   )  and made it  
Indeed, this Qur'an guides to that which is most suitable and gives 
good tidings to the believers who do righteous deeds that they will 
have a great reward. (Surat Alisraa:verse  ), also Allah the almighty 
judged that , And whoever turns away from My remembrance - 
indeed, he will have a depressed life, and We will gather him on the 
Day of Resurrection blind  (Surat Taha: verse   ).  
The right of the world on the Muslims, especially the scholars and 
students, shall contribute to explain the Quran's guidance , approach 
and effects in achieving the happiness, peace of mind, and guidance to 
the straight path.  
I pray to Allah to direct us to the right, and to make our leaders 
succeed to follow what Allah loves and pleases, and make them pride 
and dignity to Islam and Muslims, and to make them cause for the 
Muslim's victory, and to make our beloved country safe and reassured 
and Muslim countries 

Peace be upon our prophet Mohammed and all his companions.  

Chief of editorial board 
Prof. Mohammed Bin Seraie Bin Abdullah Alseraie 
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 Research papers and studies will not be returned to 

the researchers, whether accepted for publication or 

refuted.. 

 The journal has the right to publish the research on 

the Association website or other means of electronic 

publication after being approved for publication. 

 The correspondence should be via the journal’s e-mail. 

 The author of the research will be given two copies of 

the journal and five copies of his research.  

 

All correspondence and subscription requests to be 

addressed to 

The editor-in-chief of the Editorial Board  

Kingdom of Saudi Arabia – Riyadh 

B. O. Box:      Riyadh:       

Phone:        , Fax:         

E-mail:  
quranmag@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/Quranmag 

Twitter: https: //twitter.com/quranmag  

Association Address:  

B. O. Box:      – Riyadh –      , Phone:         – 

           

Association website:  
www.alquran.org.sa 

*  *  * 

http://www.facebook.com/Quranmag
https://twitter.com/quranmag1
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• Researches in Arabic must be typed in Traditional 

Arabic as follows: font    for text, non-bold for text, but 

bold for titles; font   , non-bold for footnotes and 

abstract; and font   , non-bold for tables and figures, but 

bold for table headings and comments. 

• Researches in English must be typed in Times New 

Roman as follows: font   , non-bold for text, but bold for 

titles; font   , non-bold for footnotes and abstract; and 

font  , non-bold for tables and figures, but bold for table 

headings and comments. 

 The paper is to end with a conclusion, summing up the 

most important findings and recommendations 

 Sources and references should be written in an 

attached bibliography at the end of the research. 

 Samples of the photocopies of the attached manuscript 

should be placed where appropriate. 

 All photocopies and figures related to the research 

should be clearly attached. 

 The research should be no more than sixty pages (A ) 

and no less than twenty pages. 

 The top, bottom and left page margins should be     

cm and the right     cm. 

 The Qur'anic verses should be written according to 

the electronic copy of the Holy Qur'an of King Fahd 

Glorious Quran Printing Complex in a    point non-bold 

font. 

 The researcher should attach Arabic and English 

abstracts of no more than one page each, approved by 

King Abdullah Institute for Translation and Arabization 

at Al-Imam University in Riyadh (Trans-tai@imamu-

edu-sa.). 

 At least two referees should approve of the research 

papers and studies submitted for publication in the journal. 

 Revised research papers should be forwarded to the 

journal’s e-mail. 
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Terms and Conditions for Publication 

in Tebian Journal for Quranic Studies 
 It should be original and follows the principles of Ahl 

Assunah wal Jama’ah. 

 It should be accurate in documentation and Takhrij 

(Jurisprudential Citation). 

 It should be written in correct language. 

 It should punctuated correctly. 

 It should not have been published elsewhere. 

 It should not be extracted from other research or 

dissertation for which the researcher has received a 

degree.  

 Footnotes should be placed and numbered at the 

bottom of each page separately, and be set up 

automatically, not manually.  

 Punctuation is part of the word, so no space should be 

left before it. 

 Basic information about the research has to be written 

in both Arabic and English, and it has to include the 

following: research title; researcher’s full name; what 

he/she is and place of work; and how to contact 

him/her. 

 Arabic and English abstracts have to include the 

following: research topic, objectives and methodology; 

the most important results; and the most important 

recommendations. Each abstract must not exceed     

words, and it has to be very well written. 

 The abstract is to be followed by a list of keywords 

(Arabic/English), which must not be more than six, 

summarizing the research fields. The key words are 

used for indexing 

 Indent the beginning of each paragraph. Indentation 

should not exceed   cm.  

 Line spacing should be multiple    . 
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