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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  ُية جبا  اهكرآ

 
ً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

ًعة املوم شعود باهرياض ُية جبا  أشتاذ 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 واهعربية ٌيد كوية اهدراشات اإلشال -ع
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  ولة املرربمم-ٓ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 يؽون البحث متساًم باألصالة وشالمة االجتاه 

 -أن يؽون البحث دققؼًا يف التوثقق والتخريج 

 -أن تتحؼق له السالمة الؾغوية 

 -مراعاة عالمات السققم 

 -أال يؽون قد شبق كرشه 

 ن مستالًّ من بحث أو رشالة كال هبا الباحث درجة عؾؿقة-أال يؽو 

  توضع  حععوال كععل صععػحة أشععػؾفا ععذ حععدة ويؽععون تععرققم حععوال كععل

 وتضبط احلوال آلقا ال يدويًا-، صػحة مستؼالً 

 -عالمات السققم تعتز جزء من الؽؾؿة فال يسك فراغ قبؾفا 

 وحتتععوع عععذ، تؽتععب بقاكععات البحععث بععالؾغتة العربقععة وا كجؾقزيععة :

 وبقاكات التواصل معه(-، واشم الباحث والتعريف به، )عـوان البحث

  ويتضععؿن العـععا  ، ( كؾؿععة252) ادؾخععصال يتجععاوز عععدد كؾععامت

وأهععم ، وأهععم الـتععا ج، ومـفجععه، وأهدافععه، )موضععوا البحععث: التالقععة

 التوصقات( م  العـاية بتحريرها بشؽل دققق-

  بالؽؾامت الدالة )ادػتاحقعة( ادععزة )عريب.إكجؾقزع(  مؾخصُيتب  كل

بحقعث ال ، والؼضعايا الر قسعة التعي تـاو عا، بدقة ععن موضعوا البحعث

 ( كؾامت-6يتجاوز عددها )

  شم-1وض  مسافة بداية كل فؼرة ال تزيد عذ 

 9-2 ادسافة بة السطور متعدد- 
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 يستخدم خط (Traditional Arabic )( أبقض لؾؿعتن18لؾغة العربقة بحجم ) 

( 12وبحجعم )، وادؾخعص( أبقض لؾحاصعقة 14وبحجم )، وأشود لؾعـاوين

 وأشود لرأس اجلداول والتعؾقق-، أبقض لؾجداول واألصؽال

 يستخدم خط (Times New Roman )( 11لؾغعة ا كجؾقزيعة بحجعم )

( أبعععقض لؾحاصعععقة 12وبحجعععم )، أبعععقض لؾؿعععتن وأشعععود لؾعـعععاوين

وأشعود لعرأس ، ال( أبعقض لؾجعداول واألصعؽ8وبحجعم )، ؾخصواد

  اجلداول والتعؾقق-

 -)كتابة خامتة بخالصة صامؾة لؾبحث تتضؿن أهم )الـتا ج( و)التوصقات 

 -تثبت ادصادر وادراج  يف ففرس يؾحق بآخر البحث 

 -توض  كامذج من صور الؽتاب ادخطوط ادؾحق يف مؽاهنا ادـاشب 

 -ترفق مجق  الصور والرشوم ادتعؾؼة بالبحث واضحة جؾقة 

  صػحة ثامكةأال تزيد صػحات البحث عن (A  )-وال تؼل عن عرشين صػحة 

  شم-5-3شم ومن القؿة 5-2أن تؽون هوامش الصػحة من األعذ واألشػل والقسار 

  تؽتععب اايععات الؼرآكقععة وفععق ادصععحف ا لؽععسوف دجؿعع  ادؾععك ففععد

د( 15بحجم لطباعة ادصحف الرشيف   -بؾون عادع )غر مسوَّ

 ادؾـ  معفـد مـ  معتؿـد واإلكجؾقزية، حث مؾخص بالؾغة العربقةالبا يرفق 

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

 .واحدة صػحة عذ يزيد ال (.Trans-tai@imamu-edu-saبالرياض )

 -ة عذ األقل  حُتؽَّم البحوث والدراشات ادؼدمة لـؾرش يف ادجؾة من قبل اـث

  الزيد ا لؽسوف لؾؿجؾةالبحوث معدلة عذ ُتعاد- 

 -ال تعاد البحوث والدراشات إىل أصحاهبا شواء كرشت أم مل تـرش 

  ر عموق  اجلؿعقة وغره من أوعقعة الـشعلؾؿجؾة احلق يف كرش البحث عذ
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 بعد إجازته لؾـرش-ا لؽسوف 

 لؾؿجؾة- أن تؽون ادراشالت عز الزيد ا لؽسوف 

 مستالت من بحثه- ومخسكسختة من ادجؾة  ُيعطى الباحث 
 

 ر قس هقئة التحرير: مجق  ادراشالت وضؾبات االصساك باشم

 الرياض –ادؿؾؽة العربقة السعودية : عذ الـحو التايل 

اجلؿعقة العؾؿقة  –كؾقة أصول الدين –جامعة ا مام حمؿد بن شعود ا شالمقة 

 لؾدراشات الؼرآكقةتبقان جمؾة ,السعودية لؾؼرآن الؽريم وعؾومه

 

 : الزيد ا لؽسوف

quranmag@gmail.com 

 www.facebook.com/Quranmag: بوك الػقس

   https: //twitter.com/quranmag: تويس

 +(966)112582725: هاتف ادجؾة

 2555821159 ,+(966)112582695: هاتف وفاكس اجلؿعقة

 موق  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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 العدد افتتاحقة 

  رئقس هقئة تحرير الؿجؾة 

 أ.د. محؿد بـ سريع بـ طبداهلل السريع 
 

 البحقث 
 

71 

 مدلقلف، كشلتف، وأققال العؾؿاء فقف. -مصطؾح الركقع يف الؿصاحػ  .7

 السـدي بـ طبدالغػقر د. طبدالؼققم 

71 

 دراسة تطبقؼقة  –أسبابف وآثاره  –التعصب الؿذهبل يف التػسقر  .4

 محؿد أكقرد. محؿد إلقاس  
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 محاورة غقر الؿسؾؿقـ يف الؼرآن الؽريؿ )حججفا وآدابفا(. .4

 د. محؿد طبد الدايؿ طؾل سؾقؿان محؿد الجـدي 

741 

 . كظرات يف التػسقر بالؿلثقر .2

 د. خالد بـ طثؿان بـ طؾل السبت 

781 

اختالف صقغ إلػاظ بـقـ اففـراد والجؿـع يف الؼـرآن الؽـريؿ دراسـة  .1

 لتغاير الؿػردة الؼرآكقة )كؿاذج مـ سقرة الـساء(.بالغقة تحؾقؾقة 

 د. لبقب محؿد جربان صالح 

411 

 يف الؼرآن الؽريؿ )دراسة تحؾقؾقة مقضقعقة(.  دعاء مقسك .6

 د. سؾؿك داود إبراهقؿ بـ داود 

474 

 حصر الؼرآن ٕقسام إديان )دراسة عؼدية(. .1

 د. شريػـة بــت أحؿـد الحـازمـل 

487 

 241 قث بالؾغة افكجؾقزية.مؾخصات البح

*              *              * 
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 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ 

كحؿــده وكســتعقـف وكســتفديف، وكعــقذ بــاهلل مـــ وــرور أكػســـا وســق ات  ،إن الحؿــد هلل

مـ يفده اهلل فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال هادي لف ، وأوفد أن ٓ إلف إٓ اهلل، وأوفد  ،أعؿالـا

 ، وبعد:أن محؿدًا عبده ورسقلف

ففذا هق العدد الرابع والعشرون مـ مجؾة )تبقان( لؾدراسات الؼرآكقة كضعف بـقـ يـديؽ 

وهـق  ،يزخـر بلبحـاث متـقعـة يف أبـقاب مــ الدراسـات الؼرآكقـة –أخل الباحـث الؽـريؿ  –

وسـاط استؿرار لعطاء هذه الؿجؾـة الؿباركـة التـل تحظـك كـؾ يـقم بؿزيـد مــ الؼبـقل يف إ

إكاديؿقة والعؾؿقـة، لـقس يف داخـؾ الؿؿؾؽـة العربقـة السـعقدية فحسـب، بـؾ ويف خارجفـا 

 أيضًا.

بقـ الؼراءات ومــاهج  –كؿا هل العادة  –عت مجآت البحث يف هذا العدد وكؿا تـقّ  

ع الباحثقن الؿػسريـ، واتجاهات التػسقر، والبالغة الؼرآكقة، والتػسقر الؿقضقعل، فؼد تـقّ 

احثات مـ داخـؾ الؿؿؾؽـة وخارجفـا بؿـا يجسـد الؿؽاكـة التـل وصـؾت إلقفـا مجؾـتؽؿ والب

 الؿباركة.

وإكـل بفذه الؿـاسبة ٕوؽر إخقاين أعضاء هق ة التحرير عؾك مـا يبذلقكـف مــ جفـقد يف 

سبقؾ تؿحقص البحقث وتدققؼفا ومتابعة تحؽقؿفا رغؿ كثرة أعبائفؿ وأعؿـالفؿ، وـؽر اهلل 

 وأخؾػ عؾقفؿ خقرًا مؿا أكػؼقا مـ أوقاتفؿ وجفقدهؿ.  ،وبارك جفدهؿ ،سعقفؿ

والشؽر مقصقل لزمالئل يف إدارة الجؿعقة عؾـك مـا يبذلقكـف مــ خدمـة لؾعؾـؿ وأهؾـف، 

 أسلل اهلل أن يجزيفؿ عـ الؼرآن وأهؾف خقر الجزاء، إكف خقر مسمول وأعظؿ ملمقل.

 وصؾك اهلل وسؾؿ عؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف أجؿعقـ

 

 

 أ.د. دؿد ب  رسيع ب  عبداهلل الرسيع
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 مصطؾح الركيع يف ادصاحػ )مدليله، كشلته، وأقيال العؾامء فقه(            د. عبدالؼقيحم ب  عبدالغػير السـدي

 
19 

 

 

 

 

       

 إطداد

 ؿشارك بؽؾقة الدطقة وأصقل الديـال إستاذ

 جامعة أم الؼرى 
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 البحثملخص 

هذا البحث طبارة طـ دراسة فريدة لؿصطؾح )الركقع( الؿستعؿؾ يف مصـاحػ 

بالد بخارى وما وراء الـفر وبالد شبف الؼارة الفـدوباكقة، كشل يف أواخر الؼرن الثالـث 

اء  أو أوائؾ الؼرن الرابع الفجري تؼريًبا، وذلؽ لتجزئة الؼرآن الؽريؿ تسفقال طؾك ُقـرا

، وأئؿة الؿساجد خصقًصا يف شفر رمضان الؿبـارك ويف صـالة الؼرآن الؽريؿ طؿقًما

مؼدمــة، وتؿفقــد، وأربعــة مباحــث، الــواويح، وكاكــت خطــة البحــث مشــتؿؾة طؾــك   

 وخاتؿة، وففرسة.

  يف أهؿقـة الؿقوـقع، وخطـة البحـث، ومــفج السـقر فقـف. والتؿفقـد    الؿؼدمة

 مــ حقـاة الرسـقل  حقل تجزئـة الؼـرآن وتحزيبـف يف طصـقر مختؾػـة، وذلـؽ بـدًءا

ــرام  ــددة،  وصــحابتف الؽ ــة مصــطؾحات متع ــؿ الققمق ــك أوراده ــقا طؾ ــث أصؾؼ حق

كالحزب والجزء... والتخؿقس والتعشقر... وما إلـك ذلـؽ مــ الؿصـطؾحات التـل 

  معـــك لػــظ    الؿبحــث إولاشــتفرت يف إمــة مـــذ تؾــؽ العصــقر.  ــؿ بحثــت يف 

  تؽؾـؿ الباحـث طؾـك كشـلة  لؿبحـث الثـاينا)الركقع( لغة واصطالًحا ومػفقمف. ويف 

مصطؾح )الركقع( وبـقاـ الفـدم مــف واكتشـاره يف بعـض الـبالد ا.سـالمقة. وذكـر يف 

  أققال العؾؿاء يف تعداد الركقطات يف الؼرآن الؽـريؿ، وهـل  ال ـة    الؿبحث الثالث

ؾـة السـابع ( ركقطا، لتـتفل الختؿة يف صالة الواويح يف رمضـان لق545إول   أهنا )

( ركقطا، وهـل الؿتداولـة يف الؿصـاحػ القـقم، والثالـث 558والعشريـ، والثاين   )

هـ( الذي غقار مصطؾح )الركقع( إلك )مؼـرأ(، 7774لإلمام محؿد هاشؿ التتقي )ت

مؼــرءا، فلصــبح طــدد الؿؼــارئ طؾــك تؼســقؿف  76وقســؿ كــؾ جــزء مـــ الثال ــقـ إلــك 

  طؿــؾ  الؿبحـث الرابـعرابـع والعشـريـ. ويف ( مؼـرءا، وتـتفـل الختؿـة لقؾـة ال485)

الباحث مؼاركة سريعة بقـ الركقطات البخارية والؿؼارئ التتقية مــ حقـث الؿؼـادير 

ًٓ وقصًرا. ويف إخقر كتبـُت  ذكـرُت فقفـا مـا تقصـؾُت إلقـف مــ كتـائج مـع  خاتؿـةصق

لـشـر وختؿُت البحث بػفـارس متـقطـة، غقـر أين اكتػقـت مـفـا هــا  .تقصقة واقواح

 .الؿراجع والؿصادر وففرس الؿقوقطات ػفرسالبحث يف الؿجؾة ب

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

 ،ژڻ ڻ ںژ  الحؿد هلل خالؼ الخؾؼ أجؿعقـ، والؼائؾ يف محؽؿ كتابـف

 والصــالة والســالم طؾــك خقــر مـــ صــؾك وصــام، وتغـــك بــالؼرآن الؿبــقـ، وطؾــك آلــف

 وأصحابف وأحزابف، ومـ تبعفؿ بنحسان إلك يقم الديـ، وبعد  

لؼد اطتـت إمة ا.سالمقة بؽتاب رهبا أيؿا طـايـة مـذ كزولـف يف غـار حـراء طؾـك 

إلك يقمـا هذا، وستظؾ طؾك هذا الــفج  -صؾقات اهلل وسالمف طؾقف  -رسقل الفدى 

 طؾقفا وما طؾقفا...إلك أن يرث اهلل إرض ومـ  -بنذن رهبا تبارك وتعالك  -

 بعؾـؿ وـبطف، وبعؾـؿ 
َ
 بعؾؿ رسؿف، ومـفؿ مـ ُطـِـل

َ
وكان مـ أكابر إمة مـ ُطـِل

فقاصؾف، وبعؾؿ الققػ وآبتداء وطالمات رمقزه... وما إلك ذلؽ مؿا يتعؾؼ بـف مــ 

 طؾقم ومعارم...

وطفـد الخؾػـاء  ومـ الؿعؾقم أن الؼرآن الؽريؿ ُكتب وُرسؿ يف طفد الرسـقل 

مجرًدا طـ الـؼط والشؽؾ والتجزئـة،  ـؿ كشـل الــؼط والشـؽؾ، وتؿـت  شديـ الرا

تجزئتف وتحزيبف يف طصقر مختؾػة بلسامل متعددة مـ   أخؿاس، وأطشـار، وأجـزاء، 

 وأحزاب، وأوراد، ومـازل... 

 كؿا ووعت فقؿا بعد طالمات لؾقققم بلكقاطفا الؿختؾػة...

كـقع(، وقـد كشـل ذلـؽ يف أواخـر وكان مـ وؿـ أكـقاع التجزئـة مصـطؾح   )الر

الؼرن الثالث أو أوائؾ الؼرن الرابع الفجري يف مدن بخارى وما وراء الـفر، وهؿ أول 

مـ ووعقها،  ؿ اكتشر يف مصاحػ شبف الؼارة الفـدوباكقة وما جاورها مـ البؾـدان، 

ولؿ يـتشر ذلؽ الؿصطؾح يف مصاحػ الـدول العربقـة، وٓ يعرففـا كثقـر مــ أهؾفـا، 

ــد أن ويؽ ــك هــامش الؿصــاحػ إشــارة إلــك كؾؿــة )الركــقع(، بق تــب حــرم )ع( طؾ

 -الؿصـطؾح الؿــذكقر لـؿ يلخــذ حؼـف مـــ البحــث والدراسـة، بــؾ لـؿ يتعــرض أحــٌد 

لشرحف وتقوقحف، وضـؾا غامضـا إلـك هـذا القـقم حتـك لـدى  -حسب طؾؿل الؼاصر

ًؿا وتعؾقًؿـا والؿتخصصـقـ يف ا لؼـراءات وطؾقمفـا غالبقة الؿعـققـ بالؼرآن الؽريؿ تعؾُّ

 يف البؾدان التل تـتشر فقفا تؾؽ الؿصاحػ التل تحؿؾ هذا الرمز يف صقاهتا...
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 وإن كان ا.مام محؿد هاشؿ بـ طبد الغػقر الحار ل التتقي الســدي رحؿـف اهلل

أفــرد الؿقوــقع يف أيامــف برســالة مســتؼؾة ســؿاها   )تحػــة الؼــارئ  هـــ(7774)ت

ا تؼسقؿ طؾؿاء بخارى لؾركقطات إٓ أكف غقار مصـطؾح بجؿع الؿؼارئ( وقد اكتؼد فقف

 .)الركقع( إلك )الؿؼرأ(

فؿـــ َ ــؿا أحببــت أن ألؼــل الضــقء طؾــك هــذا الؿصــطؾح مـــ خــالل الؿصــاحػ 

يف شبف الؼارة الفـدوباكقة ومصحػ شركة تاج الؿطبقع بؿجؿع الؿؾـؽ  الؿطبقطة

كف وتقوـقحف وإبـرازه مـع شـلء ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ بالؿديـة الؿـقرة لبقا

 ...مـ مؼاركتف بالؿؼارئ التتقية

 واهلل مـ وراء الؼصد وهق الفادي إلك سقاء السبقؾ.

 وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا وقدوتـا محؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.

 

*              *              * 

                                                 
هق   ا.مام الػؼقف الؿحدث محؿد هاشؿ بـ طبد الغػقر الحار ل التتقي السـدي، مـ أبرز أطـالم بـالد  (7)

هـ ، محدث مػسـر فؼقـف مـمرخ ... صـاحب 7774هـ ، وتقيف بؿديـة تتة سـة   7754السـد، ولد سـة   

رئ يف مشـتبفات الؼـرآن مملػات كثقرة شفقرة، مـفا   تحػة الؼارئ بجؿع الؿؼارئ، مطبقع، وكػاية الؼا

، مؼدمــة بـذل الؼــقة 7/729، إطـالم   6/373راجــع لوجؿتـف   كزهــة الخـقاصر   الؽـريؿ، مطبـقع. 

 .727-777ٕمقر أحؿد العباسل، مقجز تاريخ إدب السـدي، ص   

 سقليت تػصقؾ ذلؽ يف الؿبحث الثالث بنذن اهلل تعالك. (2)

ؿصــاحػ الؿطبقطــة، فؿـــ  ــؿ لــؿ أســتعرض الؿصــاحػ البحــث يــتؽؾؿ حــقل مصــطؾح الركــقع يف ال (3)

 الؿخطقصة.
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 خطة البحث :

 احث، وخاتؿة، وففرسة.يشتؿؾ البحث طؾك   مؼدمة، وتؿفقد، وأربعة مب

 الؿؼدمة :

 وتشتؿؾ طؾك   أهؿقة الؿقوقع، وخطة البحث، ومـفج السقر فقف.

 حقل تجزئة الؼرآن وتحزيبف يف طصقر مختؾػة. التؿفقد :

 معـك لػظ   )الركقع( ومػفقمف. الؿبحث إول :

 كشلة مصطؾح )الركقع( والفدم مـف واكتشاره. الؿبحث الثاين :

 أققال العؾؿاء يف تعداد الركقطات يف الؼرآن الؽريؿ. الؿبحث الثالث :

 مؼاركة سريعة بقـ الركقطات البخارية والؿؼارئ التتقية. الؿبحث الرابع :

 الخاتؿة.

 الػفرسة.

 البحث :السير في منهج 

 اتبعت يف البحث الؿـفج القصػل التحؾقؾل.

 تؽؾؿت يف التؿفقد حقل تجزئة الؼرآن الؽريؿ وتحزيبف باختصار.

ووحت مصطؾح )الركقع( لغة، ولؿـا أين لـؿ أجـد لـف تعريػـا اصـطالحقا لـدى 

 أحد مـ الؿتؼدمقـ أو الؿعاصريـ فؿـ  ؿ حاولت أن أطرفف بـػسل وبصقاغتل.

ــل ووــعفا طؾؿــاء بخــارى حســب إجــزاء أوٓ  ذكــرت أطــداد الركقطــات الت

وـعفا يف إجؿآ،  ؿ ذكرت كؿقذجا لؾتػصقؾ مـ خالل سقريت البؼرة وآل طؿران بق

 جدول مع ذكر أطداد آياهتا مـ حقث البداية والـفاية.

 ؿ ذكرت أطداد الؿؼارئ التل ووعفا ا.مام التتقي رحؿف اهلل حسب مـفجف بإجزاء 

بقوعفا يف جدول كالسـابؼ، واكتػقـت بركقطـات أربعـة أجـزاء مــ البدايـة فؼـط كـؿـقذج، 

 بشلء مـ الزيادة.ويعادل ذلؽ ما ذكرتف مـ كؿقذج الركقطات البخارية 

يف حــال الؿؼاركــة بــقـ الؿصــاحػ   أذكــر الؿؼاركــة فؼــط بــقـ مصــحػ مجؿــع 

الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ بالؿديــة الؿــقرة كؿؿثـؾ لؿصـاحػ الـدول 
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العربقــة، ومصــحػ ممسســة تــاج الباكســتاكقة الؿطبــقع بؿجؿــع الؿؾــؽ ففــد كــذلؽ 

 كؿؿثؾ لؿصاحػ شبف الؼارة الفـدوباكقة.

ألطالم الذيـ ورد ذكرهؿ يف  ـايا البحث باختصـار مـا طـدا الؿشـاهقر ترجؿت ل

 وإئؿة إربعة وكحقهؿ.  مـفؿ كالخؾػاء الراشديـ والؿشفقريـ مـ الصحابة

 أدرجت الـصقص الؼرآكقة مـ بركامج مصحػ الؿديـة لؾـشر الؿؽتبل.

قـ طــزوت أيــات الؼرآكقــة إلــك ســقرها مــع ذكــر أرقامفــا يف الؿــتـ بقوــعفا بــ

 معؽقفتقـ هؽذا   ] [ تخػقًػا لؾحقاشل.

جت إحاديث وأ ار مـ مصـادرها الحديثقـة مـع بقـان حؽؿفـا مــ حقـث  خرا

 الصحُة والضعُػ حسب التقسقر مـ الؿراجع الؿتقفرة لدي.

 قابؾت الـصقص الؿـؼقلة بؿصادرها إصقؾة مع كسبتفا إلك قائؾقفا.

صــؾت إلقفــا مـــ خــالل البحــث كتبــت خاتؿــة لتســجقؾ بعــض الـتــائج التــل تق

 والدراسة، مع ذكر تقصقة واقواح.

 وهل   ،ويف إخقر ذكرت ففارس

 ففرس إحاديث وأ ار.

 ففرس إطالم الؿوجؿ لفؿ.

 ففرس الؿراجع والؿصادر.

 ففرس الؿقوقطات.

 هذا، ولؿ أففرس أيات الؼرآكقة لؽثرهتا مخافة التطقيؾ.

 

*              *              * 

                                                 
 اكتػقت هـا بػفرس الؿراجع والؿصادر وففرس الؿقوقطات كظرا لظروم الؿجالت. (7)
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 تػمػهػيػد : حول تجزئة القرآن وتحزيبه في عصور مختلفة :

مؿا ٓ شؽ فقف أن تجزئة الؼرآن الؽريؿ وتحزيبـف بـدأ مــذ وقـت مبؽـر يف طصـر 

إكف صـرأ »    قال   قال الـبل حذيػة  بـ ، كؿا ورد يف حديث أوس الرسقل

 . «طؾل حزبل مـ الؼرآن فؽرهت أن أخرج حتك أتؿف

وهق بقـ مؽـة والؿديــة قـال   إكـف   استلذن رجؾ طؾك رسقل اهلل»رواية    ويف

  .«قد فاتـل الؾقؾة جزئل مـ الؼرآن...

 .«قرأُت جزءا مـ الؼرآن»أكف كان يؼقل     و بت طـ الرسقل

وإين  -أو قالــت   حزبــل  - ٕقــرأ جزئــلإين »وقالــت طائشــة روــل اهلل طـفــا   

 .«لؿضطجعة طؾك السرير

وبوغقب مــف   يف حقاة الرسقل  واشتفر التحزيب والتجزئة لدى الصحابة

بقن الؼرآن حسب السقر    ـالث سـقر، خؿـسطؾقف الصالة والسالم  ، فؽاكقا يحزِّ

                                                 
، ويؼـال لـف   أوس بــ أبـل  الثؼػـل طـقم بــ ِغَقـَرة بـ َسَؾؿة أبل ابـ َربِقَعة هق   أوس بـ حذيػة بـ (7)

 .7/274   الغابة ، وأسد7/334التفذيب   هـ، اكظر   هتذيب 59أوس، تقيف يف 

ـ ماجف، بَاب7393، ح 2/55أبق داود، كتاب الصالة، باب تحزيب الؼرآن،  (2) ـتََحبُّ  َكؿْ  يف ، واب ـتَؿُ  ُيْس اْلُؼـْرآُن،  ُيْخ

ـقبة   7/757، مسـد الطقالسل   7345، ح 7/427 ـ أبـل ش ـ كثقـر  2/29، وابـ ـقر ابـ ، 4/227، واكظـر   تػس

  (  4/795، كؾفؿ بؾػظ   )حزبل( ما طدا أبـل داود، قـال صـاحب طـقن الؿعبـقد )7/772سققصل   وا.تؼان لؾ

سخ، بعض يف هؽذا  « جزئل طؾل صرأ» سخ بعض ويف اـل  .«حزبل»   اـل

، وابـ حجـر يف 7/227والحديث   سؽت طـف أبق داود، وحسـف الحافظ العراقل يف تخريج ا.حقاء   

، ووعػف إلباين، اكظـر   وـعقػ الجـامع الصـغقر 3/765ديث إذكار   كتائج إفؽار يف تخريج أحا

 .2572، ح7/357وزياداتف   

، واكظـر   كــز 3/363، ومصــػ طبـد الـرزا    7/274كتاب الؿصاحػ، باب تجزئة الؿصاحػ    (3)

 .7/725، وجؿال الؼراء   2/747العؿال   

 َكـؿْ  يف وسؽت طـف، وابـ ماجف، َبـاب 7392، ح 2/55أبق داود، كتاب الصالة، باب تحزيب الؼرآن،  (4)

، 7/725، جؿـال الؼـراء   7/275، كتـاب الؿصـاحػ   7345، ح 7/427اْلُؼـْرآُن،  ُيْخـَتؿُ  ُيْسَتَحبُّ 

 والحديث   صححف إلباين.

 . 94، واكظر   فضائؾ الؼرآن ٕبل طبقد، ص7/345مصـػ طبد الرزا     (5)

 الروايات الؿذكقرة هق الؿعـك الؾغقي ٓ آصطالحل. هذا، والؿراد بؾػظ )الجزء( يف

  رسقل   قال قال  اْلَخطااِب  بـ طـ ُطَؿرَ   (6)
ِ
 بـقـ فِقَؿـا َفَؼـَرَأهُ  مـف َشْلءٍ  طـ أو ِحْزبِفِ  طـ َكامَ  مـ»    اهلل

  ، وابـ خزيؿة747، ح7/575   مسؾؿ ه. روا«الؾاْقؾِ  مـ َقَرَأهُ  َكَلكاَؿا لف ُكتَِب  الظُّْفرِ  َوَصاَلةِ  اْلَػْجرِ  َصاَلةِ 

 وغقرهؿ. 587، ح 2/474، والومذي   7373، ح 2/34، وأبق داود   7777، ح 2/795
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سقر، تسع سقر، وإحـدى طشـرة سـقرة، و ـالث طشـرة سـقرة، وحـزب  سقر، سبع

 .الؿػصؾ إلك آخر الؼرآن

 آن الؽريؿ إلك سبعة أحزاب هؽذا  وهذا يعـل أهنؿ قسؿقا الؼر

 الحزب إول    الث سقر، وهل   البؼرة وآل طؿران، والـساء.

 إلك   براءة. سقر   مـ الؿائدة الحزب الثاين   خؿس

 إلك   الـحؾ. سقر   مـ يقكس الحزب الثالث   سبع

 إلك   الػرقان. سقر   مـ ا.سراء الحزب الرابع   تسع

 إلك   يس. سقرة   مـ الشعراء شرةط الحزب الخامس   إحدى

 إلك   الحجرات. سقرة   مـ الصافات طشرة الحزب السادس    الث

 سقرة   إلك الـاس.    مـ الحزب السابع   الؿػصؾ

 والؿذكقر هق الراجح. ،ويف أول )الؿػصؾ( ا ـا طشر ققٓ

 وهـا يالحظ أهنؿ لؿ يعدوا الػاتحة وؿـ الحزب إول.

ســؿقت يف مصــاحػ شــبف الؼــارة   تــة طـــ الصــحابةوهــذه إحــزاب الثاب

 وذلؽ بَِعدِّ الػاتحة مـفا. الفـدوباكقة بـ )الؿـازل(. ويعرب طـفا البعض بـ )فؿل بشق (

 أحزاب الؼرآن الؽريؿ  ؿ قال   وقد ذكر ا.مام الغزالل

بف ففؽذا»  ، اهلل رسـقل طــ خربٌ وفقف كذلؽ، يؼرُءوكف وكاكقا  الصحابة حزا

 .«ُمْحَدٌث  هذا سقى فؿا وإجزاُء، وإطشارُ  إخؿاُس  ُتعؿؾ أن قبؾ وهذا

مــ أول البؼـرة إلـك  -  السقر الطـَقال  أقسام أربعة ومـ العؾؿاء مـ قسؿف طؾك

  .والؿػصؾ والؿثاين، والؿئقن، ،-آخر براءة 

                                                 
 .7/276، وإحقاء العؾقم لؾغزالل   355اكظر   الؿراجع السابؼة، والبقان لؾداين، ص (7)

احب التصـاكقػ، مــ صـ ،الغزالـلهق   حجة ا.سالم أبق حامد محؿد بـ محؿد بــ محؿـد الطقسـل  (2)

  ـ. اكظر   صبؼات الشافعقة الؽربىه555هـ، وتقيف هبا يف   455تالمذة إمام الحرمقـ، ولد بطقس يف   

، والعرب يف خرب مـ غـرب   35/775، وتاريخ ا.سالم   7/249، وصبؼات الػؼفاء الشافعقة   6/793

 .4/75، وشذرات الذهب   4/75

 .7/276   الديـ طؾقم إحقاء (3)

 .7/245اكظر   الربهان لؾزركشل    (4)
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وبلمر مـف تؿت إحصائقة دققؼـة لحـروم  ويف طفد الحجاج بـ يقسػ الثؼػل

.. .ؼــرآن الؽـــريؿ وكؾؿاتـــف، ومعرفـــة كصــػ الؼـــرآن، وأ ال ـــف وأرباطـــف وأســـباطفال

 ..... وتؿت التجزئة بـاء طؾك الحروم والؽؾؿات.وأكصاففا

ومـفـا التجزئـة إلـك   أجـزاء   ا ــل طشـر، وخؿسـة طشـر، وسـتة طشـر، وأربعــة 

 .. .وطشريـ، وسبعة وطشريـ، و ؿاكقة وطشريـ، و ال قـ، وستقـ

َؿ يف زمـف إلك  ال قـ جـزءا، بـؾ ققـؾ   وقد ذكر الؿمر خقن أن الؼرآن الؽريؿ ُقسِّ

إن الحجاج كػسف قام بتجزئتف إلك  ال قـ جزءا. وققؾ   إن الخؾقػة الؿـلمقن العباسـل 

 .هـ( هق الذي أمر بذلؽ278)ت   

  ...ومـ ذلؽ الققت قسؿقا إجزاء إلك   أحزاب وأكصاففا وأرباطفا

 .. .يلخذ هبا طؾك مـ يجؿع طؾقف الؼراءات رحؿف اهلل وكان ا.مام الشاصبل

وهـــاك مـــ قســؿ الؼــرآن طؾــك   مائــة وخؿســقـ جــزءا، ومـــفؿ مـــ قســؿف طؾــك 

لغـرض حػظـف خـالل  -بـاء طؾك أسداس إحزاب السـتقـ  - ال ؿائة وستقـ جزءا 

 .سـة واحدة

 .   ال قـ جزءا التجزئة طؾك والؿعؿقل بف الققم يف الؿصاحػ العالؿقة طؿقًما

                                                 
بـ مروان  الؿؾؽ وٓه طبد هـ،47   وققؾ ،45   وققؾ ،39   سـة ولد الثؼػل، يقسػ بـ هق   الحجاج (7)

 حتـك كثقـرة فتقحـات فقفـا وفـتح العـرا ، إلك كؼؾف  ؿ هـ،73   سـة  طبد اهلل بـ الزبقر الحجاز فؼتؾ

الصقـ، كان جبارا طـقدا سػاكا لؾدماء، مات  بالد مـ قريب إلكو والسـد الفـد بالد إلك خققلف وصؾت

ومـا بعـدها، 9/777   والـفايـة ، والبدايـة7/772   غـرب مــ خـرب يف هـ. اكظر   العـرب95بقاسط سـة   

 وما بعدها. 4/283والؽامؾ يف التاريخ   

 .8ص ، إطالم ا.خقان بلجزاء الؼرآن لؾضباع،73/459اكظر   مجؿقع الػتاوى    (2)

إطـالم، ولـد  إئؿـة أحد الضرير الؿؼرئ إكدلسل الرطقـل خؾػ بـ فقره بـ الؼاسؿ محؿد هق   أبق (3)

الؿحػقظ، صاحب  واسع الػـقن كثقر ذكقا محؼؼا طالمة إماما هـ، كان595هـ، وتقيف سـة   538سـة  

ب الؼصـائد يف الرسـؿ وغقرهـا. الؼصائد الؿعروفة، مـفا   حرز إماين يف الؼراءات السبع، وطؼقؾـة أتـرا

، 4/273غـرب    مــ خـرب يف ، والعرب27/267، وسقر أطالم الـبالء   47/384اكظر  تاريخ ا.سالم  

 .2/23وكػح الطقب   

 .7/249وما بعدها، والربهان لؾزركشل    7/724اقرأ لؾتػصقؾ   جؿال الؼراء، تجزئة الؼرآن    (4)

لذي صبع يف مديـة صرابؾس بؾقبقا آشواكقة مـ قبـؾ جؿعقـة الـدطقة قؾت   )طؿقما(   ٕن الؿصحػ ا (5)

ا.سالمقة العالؿقة لؿ تستعؿؾ فقف أجـزاء، بـؾ قسـؿ طؾـك إحـزاب، كـؾ جـزء حزبـان، وهؽـذا طؿـقم 

 ... . -كؿا أفادين بذلؽ أحد الؿحؽؿقـ إفاوؾ   –مصاحػ دول الؿغرب العربل 

 ف الؿـصـقر قـائال   إين أريـد أن أحػـظ الؼـرآن، فػـل كـؿ تؼـقل قام هبـا طؿـرو بــ طبقـد حقـؿـا صؾـب مــ (6)

 .7/763إين أحػظف؟ اقرأ لؾتػصقؾ   جؿال الؼراء، الؽتاب الرابع   تجزئة الؼرآن   
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ويف تحديد مبادئ إجزاء اختالم يسقر يف مصاحػ البالد العربقة وغقرها مــ 

 حقث الؿعـك. وقد وجدت ذلؽ يف سبعة مقاوع، وهل  

]آل  ژٿ ٿ ژ( يف مصحػ الؿجؿع مــ ققلـف تعـالك   4الجزء ) بداية -7

 [.93طؿران  

ـــالك   ـــف تع ــــ ققل ـــة م ـــا بلي ـــاج قبؾف  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  ويف مصـــحػ ت

 .[92]آل طؿران   ژپ

 ۓ ے ے ژ( يف مصحػ الؿجؿع مـ ققلف تعالك   7وبداية الجزء )  -2

 .[82]الؿائدة    ژۓ

ـالك   ـ ققلف تع ]الؿائـدة    ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  ويف مصحػ تاج بعدها بلية م

83]. 

 ى ې ژ   ( يف مصحػ الؿجؿـع مــ ققلـف تعـالك77وبداية الجزء )  -3

 .[93]التقبة    ژ ائ ائ ى

 ٻ ٻ ٻ ٱژ  ويف مصــحػ تــاج بعــدها بليــة مـــ ققلــف تعــالك  

                                                 
، وأول إقــقال الثال ــة يف جؿــال الؼــراء مـســقبا إلــك الــداين   377وهــق كــذلؽ يف البقــان لؾــداين، ص (7)

ىئ  ژ  :. قـال الضـباع 4/7822، ولطـائػ ا.شـارات   74ص ، وبآتػا  يف غقث الـػع،7/742

ــدمل  ژىئ ــد الؿشــارقة ومتؼ ــف   جــزء( طـ ــقع، ولعؾ ــذا يف الؿطب ــة وحــزب )ك ــد الؿغارب   حــزب طـ

ــك الؿشــفقر، ــرآن طؾ ـــ الؼ ــام العشــر إول م ــلخري  ژٺ  ٺ  ژ  الؿصــريقـ، وتؿ ــد مت   جــزء طـ

 .73الؿصريقـ. إطالم ا.خقان بلجزاء الؼرآن، ص

، وبال خالم يف غقث 7/743، وأحد إققال إربعة يف جؿال الؼراء   377ق كذلؽ يف البقان، صوه (2)

 .5/2555لطائػ ا.شارات   و، 95الـػع، ص

ــة الضــباع   (3) ــال العالم ــد الؿغاربــة،  ژھھژ  ق ــزب طـ ــد الؿصــريقـ، وح ــزء طـ ى  ژ    ج

ين. إطالم ا.خقان بـلجزاء   جزء طـد الؿشارقة، وتؿام خؿس الؼرآن وطشره الثا ژائ  ائ   

 .79الؼرآن، ص

، وبــال خــالم يف غقــث الـػــع، 7/744، وباتػــا  يف جؿــال الؼــراء   378وهــق كــذلؽ يف البقــان، ص (4)

 .5/2365، ولطائػ ا.شارات   729ص
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 .[94]التقبة    ژٻ

ــف  ،( يف مصحػ الؿجؿع مـ بداية سقرة الحجر74وبداية الجزء )  -4 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ ققل

 .[7]الحجر    ژ ٻ ٻ ٻ ٻٱژ  تعالك  

ــف تعــالك   ــة مـــ ققل ــاج بعــدها بلي  ژڀ ڀ ڀ پژ  ويف مصــحػ ت

 .[2 ]الحجر  

 ٻ ٻ ژ( يف مصحػ الؿجؿـع مــ ققلـف تعـالك   25وبداية الـجزء )  -5

 .[56]الـؿؾ    ژ ٻ ٻ

ــالك   ــف تع ـــ ققل ــات م ــلربع آي ــدها ب ــاج بع  ڍ ڍ ڇژ  ويف مصــحػ ت

 .[65]الـؿؾ   ژڌ

 ٻ ٻ ٻ ژ ( يف مصحػ الؿجؿع مـ ققلف تعالك  27وبداية الـجزء )  -6

 .[46]العـؽبقت    ژ ٻ

ـف تعـالك  ويف مصحػ تاج ق ـ ققل ]العـؽبـقت   ژۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆژ بؾفا بلية م

                                                 

ىئ  ژ    جـزء طــد متـلخري الؿصـريقـ، وحـزب طــد الؿغاربـة. ژې  ې  ژ قال العالمة الضباع    (7)

د متؼدمل الؿصريقـ وجؿقع الؿشـارقة، وتؿـام  ؾـث الؼـرآن وسدسـقف وتسـعف   جزء طـ ژىئ  ىئ

 .26الثالث. إطالم ا.خقان بلجزاء الؼرآن، ص

، وإجؿاطـــا يف غقـــث الـػـــع، 7/745، وباتػـــا  يف جؿـــال الؼـــراء   378وهـــق كـــذلؽ يف البقـــان، ص (2)

 .6/2677، ولطائػ ا.شارات   759ص

ر الســقرة )إبــراهقؿ(، وجــزء طـــد الؿصــريقـ وأكثــر آخــ  ژۈئۈئژ  قــال العالمــة الضــباع   (3)

)الحجر(   جزء طـد بعض الؿشارقة. إطالم ا.خقان  ژپ  پ  ژ  الؿشارقة، وحزب طـد الؿغاربة.

 .37بلجزاء الؼرآن، ص

، وبال خالم يف غقـث الـػـع، 7/746، وباتػا  يف جؿال الؼراء   379وهق الؼقل إول يف البقان، ص (4)

 .7/3275.شارات   ، ولطائػ ا273ص

  جزء طــد الؿصـريقـ وجؿفـقر الؿشـارقة، وحـزب طــد  ژۇئ  ۆئ   ژ  قال العالمـة الضبـاع   (5)

 .44  جزء طـد بعض الؿشارقة. إطالم ا.خقان بلجزاء الؼرآن، ص ژڇ  ڇ   ژ  الؿغاربة.

ا.شارات  ، ولطائػ279، وغقث الـػع، ص7/746، وجؿال الؼراء   379وهق كذلؽ يف البقان، ص (6)

 .7/3272ا.شارات   
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45]. 

 ٻ ٻ ٻ ژ ( يف مصــحػ الؿجؿــع مـــ ققلــف تعــالك  23وبدايـة الجــزء )  -7

 .[28]يس    ژ ٻ

ــف تعــالك   ــات مـــ ققل ــا بســت آي  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓژ  ويف مصــحػ تــاج قبؾف

 .[22]يس    ژ﮵

ُأ كؾ جـزء مـفـا طؾـ ك   حـزبقـ، وكـؾ حـزب طؾـك ويف أغؾب الدول العربقة ُيَجزا

 أربعة أرباع...

ــاع فؼــط دون تجزئتفــا طؾــك  ُأ كــؾ جــزء طؾــك أرب ــزا ــة ُيَج ــر العربق ويف الــدول غق

 ... فقؼال   الربع، الـصػ، الثؾث....إحزاب

وووع طالمات التخؿقس والتعشقر بدأ يف حقاة الصـحابة، ولـذلؽ جـاء الـؽقـر 

 .«جردوا الؼرآن»أكف قال     مـ قبؾ بعضفؿ، كؿا ورد طـ ابـ مسعقد

 .يف الؿصحػيؽره التعشقر   أكف كان   وروي طـف

                                                 

  جـزء  ژۇئ  ۆئ   ژ    جـزء طــد بعـض الؿشـارقة، ژۇ ۆ  ژ  قال العالمة الضباع   (7)

رآن وأربعـة أسداسـف، وسـتة حزب طـد الؿغاربة، وتؿام  ؾثـل الؼـطـد الؿصريقـ وجؿفقر الؿشارقة، و

 .46أتساطف. إطالم ا.خقان بلجزاء الؼرآن، ص

، وبال خالم يف غقـث الـػـع، 7/747ول الؼقلقـ يف جؿال الؼراء   ، وأ379وهق كذلؽ يف البقان، ص (2)

   ژيئ  جب   ژ  ، وقال الضباع  8/3488، وهق تؽؿؾة الحزب يف لطائػ ا.شارات   236ص

 .55جزء طـد الؿصريقـ والؿشارقة، وحزب طـد الؿغاربة. إطالم ا.خقان، ص

 لؿ يذكره أحد وؿـ إجزاء حسب اصالطل، واهلل أطؾؿ. (3)

ــر  (4) ــاب ذك ــرآن، ب ــان يف طــد آي الؼ ــؾ، ويـظــر   البق ــة التطقي ــر تػاصــقؾفا مخاف ــت كشــحل طـــ ذك  صقي

وما بعدها، ورسالة   إطـالم  7/724وما بعدها، جؿال الؼراء   تجزئة الؼرآن    355أجزاء الؼرآن، ص

 ا.خقان بلجزاء الؼرآن لؾضباع.

، مصــػ طبـد الـرزا    6/755، 2/239   ، مصــػ ابــ أبـل شـقبة6/245ســ الـسائل الؽـربى    (5)

ومثؾف يف مصــػ طبـد  (، )طـ طؿر بـ الخطاب 7/783، الؿستدرك طؾك الصحقحقـ   4/322  

ورجالف رجـال الصـحقح غقـر »، قال الفقثؿل   9/353، الؿعجؿ الؽبقر لؾطرباين   77/325الرزا    

 .7/758. مجؿع الزوائد   «ابع يف حديثفأبل الزطراء وقد و ؼف ابـ حبان، وقال البخاري وغقره   ٓ يت

ــل شــقبة    (6) ـــ أب ــرزا    6/749، 2/238مصـــػ اب ــد ال ــاب الؿصــاحػ   4/322، مصـــػ طب ، كت

 .729، البقان يف طد آي الؼرآن لؾداين، ص7/74، الؿحؽؿ يف كؼط الؿصاحػ   7/325
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 .بؾ روي طـف أكف كان يحؽ التعشقر مـ الؿصحػ

بعـد مـا ذكـر طـدة روايـات متعؾؼـة بـالتخؿقس  - قال ا.مام أبـق طؿـرو الـداين

  -والتعشقر

السقر ورؤوس أي  وهذه إخبار كؾفا تمذن بلن التعشقر والتخؿقس وفقاتح»

مـ طؿؾ الصحابة روقان اهلل طؾقفؿ، فلداهؿ إلك طؿؾف آجتفاد، وأرى أن مــ كـره 

ذلؽ مـفؿ ومـ غقرهؿ إكؿا كره أن يعؿؾ بإلقان كالحؿرة والصػرة وغقرهؿـا ٓ أن 

طؾــك أن الؿســؾؿقـ يف ســائر أفــا  قــد أصبؼــقا طؾــك جــقاز ذلــؽ  ،ٓ يعؿــؾ أصــال

وغقرها، والجرح والخطل مرتػعان طـفؿ يف ما أصبؼـقا طؾقـف  واستعؿالفؿ يف إمفات

 .«إن شاء اهلل تعالك

   هـ(7367قال العالمة الزرقاين )ت   

   اســؿ مـفــا قســؿ كــؾ طؾــك وأصؾؼــقا قســؿا،  ال ــقـ الؼــرآن قســؿ مـــ فؿـــفؿ»

 غقره... ا.صال  طـد بالبال يخطر ٓ بحقث )الجزء(

  حزبقـ. لكإ   الجزء قسؿقا مـ الـاس ومـ

 ربعا. مـفا واحد كؾ سؿقا أجزاء، أربعة إلك الحزب قسؿقا ومـ

 السـقرة، مــ آيـات خؿـس كؾ هناية طـد )خؿس( كؾؿة ووعقا مـ الـاس ومـ

                                                 
 .729اكظر   البقان لؾداين، ص (7)

صـاحب  قد بـ طثؿان أبق طؿرو إمقي مقٓهؿ، الؼرصبل الؿؼـرئ،هق    ا.مام الحافظ طثؿان بـ سع (2)

هـ، لؿ يؽـ يف طصره وٓ بعده أحد يضاهقف يف حػظف وتحؼقؼـف، وكـان أحـد 377ولد سـة    ،التصاكقػ

إئؿــة يف طؾــؿ الؼــراءات ورواياتــف وتػســقره ومعاكقــف وصرقــف وإطرابــف، ولــف معرفــة بالحــديث وصرقــف 

هــ. 444لـدطقة، تـقيف بداكقـة ســة   الحػـظ والتػـــ، ديــا فاوـال مجـاب ورجالف، مــ أهـؾ الـذكاء وا

، غايـة 2/773، معرفـة الؼـراء الؽبـار   2/735، كػح الطقب   7/429ترجؿتف يف   صبؼات الحػاظ   

 .7/553الـفاية   

 .737البقان يف طد آي الؼرآن، ص (3)

 ان( مـــ محافظــة الؿـقفقــة بؿصــر، طــالؿ هــق   العالمــة محؿــد طبــد العظــقؿ الزرقــاين، مـــ بؾــدة )زرقــ (4)

أزهري، ولد يف مطؾع الؼرن الرابع طشر الفجري، وتخرج مـ كؾقـة أصـقل الـديـ بـإزهر، وطؿـؾ هبـا 

م. مـ مملػاتف   مـاهـؾ العرفـان 7948هـ ، 7367وتقيف بالؼاهرة يف    مدرسا لعؾقم الؼرآن والحديث،

 .6/275ر   إطالم   يف طؾقم الؼرآن، بحث يف الدطقة وا.رشاد. اكظ
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 العشـر بعـد أخـرى خؿـس اكؼضت فنذا مـفا، آيات طشر كؾ هناية طـد )طشر( وكؾؿة

 وهؽـذا )طشـر(، كؾؿة أطادوا طشرا الخؿس هذه صارت فنذا )خؿس(، كؾؿة أطادوا

 مــ بـدٓ الخـاء رأس إخؿاس مقوع يف يؽتب السقرة. وبعضفؿ آخر إلك دوالقؽ

 .«طشر كؾؿة مـ بدٓ العقـ رأس إطشار مقوع يف ويؽتب خؿس، كؾؿة

  هـ(7385وقال الشقخ طؾل محؿد الضباع )ت   

ة واختؾػ الؿشارقة، فؿـفؿ مـ قسـؿف إلـك  ال ـقـ جـزًءا، وكـؾ جـزء إلـك أربعـ

أرباع، ومـفؿ مـ قسؿف إلك  ال قـ جزًءا، وكـؾ جـزء إلـك كصـػقـ، وكـؾ كصـػ إلـك 

أربعة مؼارئ، ومـفؿ مـ قسؿف إلك  ال قـ جزءا، وكؾ جزء إلك أربعة أحـزاب، ومــ 

همٓء مـ قسؿ الحزب إلـك كصـػقـ، سـؿك كـال مـفؿـا   كصـػ حـزب، ومــفؿ مــ 

 .سؿاه   مؼرءا

 الخالصة :

ـــؼط والتشــؽقؾ يف طصــر الرســقل أن الؼــرآن الؽــريؿ وإن ــا مـــ ال   كــان خالق

بـؾ   إٓ أن تحزيبف وتجزئتف بدأت يف حقاة الرسـقل الؽـريؿ ،وخؾػائف الراشديـ 

بنرشاد مـف طؾقف الصالة والسالم، ولؽـ كان ذلؽ بشؽؾ مبدئل دون ووع طالمـات 

ــقرد ــقس .خاصــة هبــا، واشــتفرت تســؿقة   الحــزب، والجــزء، وال ــدأ التخؿ ــؿ ب   ..

..  ؿ بدأت التجزئة بالؽؾؿات والحروم وتطقرت .والتعشقر وووعت لفا طالمات

                                                 
 باختصار. 7/283مـاهؾ العرفان    (7)

طالمـة كبقـر  ؿصـر.بالعالمة كقر الديـ طؾل بـ محؿد بـ حســ الضـبااع، شـقخ الؼـراء والؿؼـارئ هق    (2)

الشقخ طبـد الـرحؿـ الخطقـب ، والعالمة حسـ الؽتبل شققخف مـ  فا.الؼراءات وطؾقموإمام مؼدم يف 

، والشـقخ أحؿـد طبـد العزيـز الزيـات، والشـقخ الشقخ طبد العزيـز طقـقن السـقد   تالمقذهومـ  الشعار.

إطـالم شـرح الشـاصبقة، إرشـاد الؿريـد إلـك مؼصـقد الؼصـقد ومــ مملػاتـف    .إبراهقؿ طؾـل السـؿـقدي

تـقفِّل ، وغقرها كثقـر، بؾقغ إمـقة شرح مـظقمة إتحام الربية بتحرير الشاصبقة، ا.خقان بلجزاء الؼرآن

، والعالمـة طؾـل محؿـد الضـباع شـقخ 692-689. اكظر  هداية الؼـارئ لؾؿرصـػل، صهـ7385  يف 

الؼــراء وطؿــقم الؿؼــاري بالــديار الؿصــرية جفــقده ومملػاتــف يف طؾــقم الؼــرآن، د. أشــرم محؿــد فــماد 

 صؾعت.

 .9-8إطالم ا.خقان بلجزاء الؼرآن، ص (3)
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..  ــؿ ووــعت طالمــات الققــػ وآبتــداء بلكقاطفــا .طالمــات إجــزاء وإحــزاب

 ...الؿختؾػة

 .«بدؤوا فـؼطقا،  ؿ خؿسقا،  ؿ طشروا»   قال قتادة

تــالل بــنذن اهلل أمــا ووــع طالمــات الركــقع فســقليت الؽــالم طؾقفــا يف الؿبحــث ال

 تعالك.

 

*              *              * 

                                                 
 مالـؽ بــ أكـس طـ وروى ومعاكقف، الؼرآن أخذ ب،الخطا أبق الحافظ السدوسل، دطامة بـ هق   قتادة (7)

 7/74لؾـداودي   الؿػسـريـ هــ. اكظـر   صبؼـات777ســة   هــ، وتـقيف65ولـد ســة   غقره، وطـ ،

 .5/6، ومعجؿ إدباء   7/94وصبؼات الػؼفاء  

 .75، الؿحؽؿ يف كؼط الؿصاحػ، ص735البقان لؾداين، ص (2)
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 معنى لفظ: )الركوع( ومفهومهالمبحث األول: 

 وركقطا، أي   اكحـك، وخضع، وصلصـل َرْكًعا يركع   ركع )الركقع( لغة   مصدر

 الصـالة يف َققمـة وكـؾُّ  الؿصؾل   صـؾك، وكبا طؾك وجفف، وطثر، وافتؼر، ركع رأسف،

 .راكع ففق رأسف يخػض شلءٍ  ركعة، وكؾ

  السعدي قريع بـ إوبط قال

 رفعف قد والدهر يقما  . تركع.أن طؾؽ الضعقػ تحؼرن ٓ

 وقد وردت مادة )الركقع( يف طدة آيات يف الؼرآن الؽريؿ، مـفا ققلف تعالك  

 [.43]البؼرة    ژ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱژ 

 [.43]آل طؿران    ژ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےژ 

 [.48]الؿرسالت    ژ مب خب حب جب يئ ىئ مئژ 

والؿراد بالركقع يف أيات الؿذكقرة   الصـالة، والركـقع ركــ مــ أركاهنـا، أو 

 .آكؼقاد والخضقع والخشقع والتقاوع والتذلؾ وترك التؿرد

 ...أما ورودها يف إحاديث وأ ار فحدث طـفا وٓ حرج

 : واصطالحًا

 الؿصؾل رأسف يخػض   أن خصقصة وهلالركقع يف الصالة   يطؾؼ طؾك هقئة م

  .ضفره... يطؿئـ حتك أو ركبتقف راحتاه تـال حتك الؼراءة ققمة بعد

                                                 
، لسـان العـرب، 7/934، الؼامقس الؿحـقط   95اح الؿـقر، ص، الؿصب255اكظر   مختار الصحاح،  (7)

 .27/722، تاج العروس   7/275، الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ   8/733

هق   إوبط بـ قريع بـ طقم بـ كعب السعدي التؿقؿل، شاطر جاهؾل قديؿ. اكظر   خزاكة إدب    (2)

ــت الؿــذكقر يف   تػســقر أ7/334، وإطــالم   77/482 ــل الســعقد   ، والبق ــف   7/97ب ، واســؿف فق

، وبؾػظ   )وٓ هتقـ 7/758)الضبط(، ويروى البقت بؾػظ   )وٓ تعاد الػؼقر( كؿا يف إمالل لؾؼالل   

 .7/327، وتػسقر البحر الؿحقط   477/ 77الػؼقر( كؿا يف خزاكة إدب   

، الؽشـام   3/42قـر لؾـرازي   ، التػسـقر الؽب7/257اكظر لؿعـك الؿقوع إول   تػسـقر الطـربي    (3)

، وكـذا 7/252، غريب الؼرآن لؾراغـب   7/336، البحر الؿحقط   7/67، تػسقر البغقي   7/767

 بؼقة أيات يف مقاوعفا مـ كتب التػسقر.

 .7/253، هتذيب الؾغة   8/733، لسان العرب   7/934اكظر   الؼامقس الؿحقط    (4)
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َره  .َيـَْؽبا  لؿْ  الؿاءِ  مـ َممنُ  َقَدٌح  َضفِره طؾك ُوِوعَ  إذا بحقث الُػؼفاءُ  وَقدا

ت فبعد البحـث والتـؼقـب يف الؿخطقصـا أما )الركقع( يف تجزئة الؼرآن الؽريؿ :

 والؿطبقطات لؿ أجد لف تعريػا اصطالحقا طـد أحد مـ الؿعـققـ بف.

َفف بؼقلل :  ويؿؽــل أن ُأَعرِّ

لؿعرفة مؼدار مـا  ،-دون تحديد  -طـ مؼطع معقـ مـ أيات الؼرآكقة  أكف عبارة

 قرأه الؼارئ يف الصالة أو خارجفا.

ة بعـد الػاتحـة وقؾت   )دون تحديد(   ٕن مؼدار ما يجزئ مـ الؼراءة يف الصال

 أو كسقرة الؽق ر، الؼرآن سقر أقصر قصار، أو قدر آيات  الث أو صقيؾة آية هق   إما

 .متقسطتان آيتان

 وجف تسؿقتف بالركقع :

 كــؾ يف تؼــرأ أهنــا تؼــدير طؾــك ركقطــا ســؿقه وإكؿــا»   قــال ا.مــام السرخســل

 .«ركعة

 الؿقوع الؿعقـ. وطالمتف   حرم )ع(، يقوع طؾك هامش الصػحة مؼابؾ

 ويف مصاحػ شبف الؼارة الفـدوباكقة تؽتب  ال ة أرقام مع الرمز الؿذكقر   

 أحدها   فق  الحرم الؿذكقر )ع(، والثاين   وسطف، والثالث   تحتف.

 الرقؿ الػققاين طبارة طـ طدد الركقع مـ السقرة.

 والقسطاين طبارة طـ طدد أيات يف الركقع الؿذكقر.

                                                 
 .27/722  قالف الزبقدي يف تاج العروس  (7)

 .7/253، ومختصر اختالم العؾؿاء   7/55   السغدي اكظر   فتاوى (2)

َرْخِسـل، سـفؾ أبل بـ أحؿد بـ محؿد بؽر إئؿة أبق   شؿسهق  (3)  مـتؽؾؿ حجـة طالمـة كبقـر، إمـام السا

 بــ محؿد بؽر ومـ تالمذتف   أبق الحؾقاين. العزيز طبد إئؿة   شؿس مـ شققخف مـاضر، أصقلل فؼقف

ومــ  حبقـب وغقـرهؿ، بــ طؿـر حػـص وأبـق البقؽــدي محؿد بـ طؾل بـ وطثؿان الحصقري إبراهقؿ

 تصاكقػف   الؿبسقط، كحق خؿسة طشر مجؾًدا، أمـاله طؾـك تالمذتـف وهـق يف السـجـ بلوزجــد، وشـرح

هــ. ترجؿتـف يف   الجـقاهر الؿضـقة  483 يف تـقيف ذلـؽ، وغقـر الطحاوي مختصر وشرح الؽبقر، السقر

 .5/375، إطالم   267، الػقائد البفقة، ص2/28

 .2/746الؿبسقط    (4)
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 ارة طـ طدد الركقع يف الجزء كػسف. والتحتاين طب

كؿـا يف الركـقع  - 9، والتحتـاين 4، والقسـطاين 3إذا كـان العـدد الػققـاين مثال ذلـؽ : 

ففذا يعـل   أن هـذا الركـقع هـق الثالـث مــ السـقرة، وفقـف أربـع  -الثاين مـ الـؿقذج التالل 

 .فقف... وقس طؾك ذلؽ يؼعآيات، وهق الركقع التاسع مـ الجزء الذي 

مـ مصحػ تاج الؿطبـقع بؿجؿـع  وهذا كؿقذج لؾركقع مـ الجزء الرابع طشر 

  الؿؾؽ ففد بالؿديـة الؿـقرة
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وهذا كؿقذج لؾركقع مـ الجزء إخقر مـ مصحػ تاج الؿطبقع بؿجؿع الؿؾؽ ففد 

  بالؿديـة الؿـقرة
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 المبحث الثاني: نشأة مصطلح )الركوع( والهدؼ منه وانتشاره

د تاريخ كشلة مصـطؾح )الركـقع( يف تجزئـة الؼـرآن الؽـريؿ طــد لؿ أجد بالتحدي

ولـؿ أصؾـع طؾـك أول مــ اسـتعؿؾ هـذا الؿصـطؾح، ولؽــ حسـب أحد مـ الؿتؼدمقـ، 

، صرح تصريحات الػؼفاء يظفر أن أول مـ استعؿؾ هذا الؿصطؾح هؿ طؾؿاء بخارى

 بذلؽ كثقر مـ الػؼفاء.

الـديـ رحؿـف  طؿـاد ا.مـام ولالؼا طـ وُحؽل»قال شؿس إئؿة السرخسل   

 غقـر .. ويف.ركقطـا وأربعقـ خؿس مائة الؼرآن جعؾقا بخارى مشايخ أن تعالك اهلل

 كؾ يف تؼرأ أهنا تؼدير طؾك ركقطا سؿقه وإكؿا بأيات، معؾؿة الؿصاحػ البؾدة هذه

 .«ركعة

   يـدل طؾـك أن هـذا «بأيـات معؾؿـة الؿصـاحػ البؾـدة هـذه غقـر ويف»فؼقلف   

الؿصطؾح خاص بعؾؿاء بخارى، وهؿ أول مـ اصطؾح بذلؽ، ولؿ يشتفر ذلؽ طــد 

 غقرهؿ.

 ولؽـ متك كان ذلؽ؟

 ...ٓ يقجد كص صريح يحدد زمـ كشلة هذا الؿصطؾح

 –وأقــدم كــص تؽؾــؿ طؾــك الؿقوــقع هــق مــا كؼؾتــف آكػــا طـــ ا.مــام السرخســل 

هـ(، وقد 483  )وهق مـ رجال الؼرن الخامس، وتقيف يف سـة  ،-صاحب الؿبسقط 

كؼــؾ هــق طـــ الؼاوــل طؿــاد الــديـ، وهــق وإن لــؿ أتقصــؾ إلــك ترجؿتــف إٓ أكــف قبــؾ 

السرخسل، وقد يؽقن مـ طؾؿاء الؼرن الثالث أو الرابع كؿا أشار إلقف الؿؼرئ رحـقؿ 

 حقث قال   بخش

                                                 
 السـاماكقة، مؾؽ قاطدة كاكت يقمان، جقحقن وبقـ بقـفا وأجؾفا، الـفر وراء ما مدن أطظؿ ُبَخاَرى   مـ (7)

 .7/353   البؾدان شديدة الخضرة. اكظر   معجؿ البساتقـ، كثقرة قديؿة، مديـة

 ؾك ترجؿتف.لؿ أطرفف ولؿ أطثر ط (2)

 باختصار . 2/746الؿبسقط    (3)

هــ، 7347هق   رحقؿ بخش بـ فتح محؿد، طالؿ مؼرئ بالعشر الصغرى والؽربى، ولد يف الفـد طام    (4)

 ؿ اكتؼؾ إلك باكستان بعد التؼسقؿ، واسـتؼر يف مديــة مؾتـان، وهــاك درس، وألـػ بالؾغـة إرديـة، مــ 

= 
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طالمات الركقع   هذه العالمات كعالمـات الخؿـقس وإطشـار لقسـت  ابتـة »

ؾ قررهـا الؿشـايخ الػؼفـاء وطؾؿـاء مـا وراء الـفـر يف أوائـؾ ســة بـ ،طـ الشـارع 

 .«هـ تؼريبا355

أن الؿصطؾح الؿذكقر كشـل يف أواخـر الؼـرن  -واهلل أطؾؿ  –وطؾك هذا، يبدو لل 

 الثالث الفجري أو أوائؾ الؼرن الرابع الفجري.

ء واستعؿؾ هذا الؿصطؾح يف الؿصاحػ مذ تؾؽ إيام يف مدن بخارى ومـا ورا

الـفر ويف مصاحػ تركقا ومصاحػ شبف الؼارة الفـديـة،  ـؿ تـرك العؿـؾ بـف يف تركقـا 

بعد الخالفة العثؿاكقة، وبؼل العؿؾ بف يف مصاحػ الفــد وباكسـتان وأفغاكسـتان ومـا 

 حقلفا مـ البالد.

 أما الفدف مـ وضعفا وتعققـفا فؼال الؿؼرئ الؿذكقر :

ــة » ــة  –يخ بخــارى ا مشــاخصقًصــ –لؿــا رأى مشــايخـا الحـػق أن الـــاس لؿعرف

ووعقا طالمات التعشقر ويركعـقن طؾـك كـؾ طشـر آيـات، مؼدار الؼراءة يف الواويح 

ٕن طـدد ركعـات الـواويح طؾـك  -وهبذا يختؿقن يف الشفر مرة واحدة حسب السـة 

تؽقن ستؿائة ركعة يف الشفر، وطدد أيات يتجاوز قؾقال طـ سـتة  -يقمقًّا  –طشريـ 

فالحـظ أولئـؽ أن  ،راءة طشر آيـات يف كـؾ ركعـة تحصـؾ ختؿـة يف الشـفرآٓم، فبؼ

تؾؽ العالمـات ٓ تتسـؿ بحســ خـاص أو بػائـدة كامؾـة أو بزيـادة كػـع لعـدم مراطـاة 

الؿقوقطات والؿعاين فقفا أصال، حتك يالحظ أحقاكا وجقد تؾؽ العالمة يف مقوـع 

آيتقـ إلقفا لقؽتؿـؾ الؿقوـقع، ٓ يتـاسب إهناء الركعة طؾقفا، بؾ يتحتؿ إوافة آية أو 

كؿا أكف بؿراطاة تؾـؽ العالمـات يحصـؾ خـتؿ الؼـرآن يف الؾقؾـة إخقـرة، ولؾحصـقل 

ُؾ الختؿ لقؾة السابع والعشريـ لؽثـرة إحاديـث الـقاردة  طؾك فضقؾة لقؾة الؼدر ُيَػضا

                                                 
= 

ؽثقــر الـػــع يف الؼــراءات الســبع، تؽؿقــؾ إجــر يف الؼــراءات العشــر، مملػاتـف   التـــقير شــرح التقســقر، ت

ــان ســـة    ــة مؾت ــقيف يف مديـ ــة، ت ــة يف وجــقه الطقب ــة، الؿفذب ــة الجزري ــة يف شــرح الؿؼدم ــا القهبق العطاي

هـ. اكظر   مؼدمة )مػردة قراءة ابـ كثقر الؿؽل لؾشقخ رحقؿ بخش( تعريب الشقخ محؿـد صـاهر 7452

 .533-2/537متاع الػضالء   ، وإ72-9الرحقؿل، ص

 .34الخط العثؿاين يف الرسؿ الؼرآين، ص (7)
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يف تحديد تؾؽ الؾقؾة، ولؽــ التـزام ذلـؽ بدطـة، ولـذلؽ ووـعقا طالمـات الركـقع، 

 ( ركقطا، وراطقا يف ذلؽ أمريـ  545ا )وقررو

إول   أن ٓ يؽقن أي ركقع أقؾ مـ مؼدار الؼراءة القاجبة يف الصالة. ولـذلؽ 

ٓ يقجــد أي ركــقع أقــؾ مـــ  ــالث آيــات قصــار أو مـــ آيــة واحــدة صقيؾــة. والســقر 

 الؼصار إخقرة كؾ سقرة مـفا ركقع مستؼؾ.

مؾ، مع مراطاة أطـداد الؽؾؿـات فقـف، فـنن الثاين   أن يشتؿؾ كؾ ركقع طؾك مقوقع كا

ـ ) ـ أو أكثر، وإن كان الؿقوقُع أقصر 7/545كان الؿقوقع أصقَل م طقه طؾك ركقطق ( وزا

 ( جعؾقه جزءا مـ ركقع. وراطقا ذلؽ يف سائر الركقطات.7/545مـ )

 ؟ژھژ  وهـاك شؽ يف الركقع إول مـ سقرة القاقعة، هؾ يـتفل طؾك  

بعدها بليتقـ! والخطب يسقر، ففذه الركقطات لقسـت مـؼقلـة مــ  والؿقوقع يـتفل

أئؿة الػـ بؾ هل اجتفادية وفؼفقة، وهـاك خالم كبقـر يف مقاوـعفا وأطـدادها وهـل 

( ركقطا، فؿـ َ ؿا ٓ يجب اتباطفا، بؾ الصحقح أن ذاك الركقع 558طـد الؿتلخريـ )

 وطؾقفا يستحسـ إهناء الركعة. ،ژ ﮵ ﮴ ﮳ژ  يـتفل طؾك

دهـا مــ أتـك  ويحتؿؾ أن يؽقن بعض وعام العؾؿ قررها يف بداية إمر  ـؿ تعقا

 بعدهؿ وٓزمقها.

ويؼقل البعض   إن الؿحؾ الذي تـتفل طؾقف الؼصـة أو الؿقوـقع أو ركـع طؾقـف 

يف صالتف يقم الجؿعة ووعقا طؾقف طالمة )ع(، وهل مخػػة مــ   طثؿان بـ طػان

 .«)ركع(، ولؽـ ذلؽ بعقد

 إن ا.شؽال الذي ذكره الشقخ رحقؿ بخش بؼقلف   قؾت :

فالحظ أولئـؽ أن تؾـؽ العالمـات ٓ تتسـؿ بحســ خـاص أو بػائـدة كامؾـة أو »

بزيادة كػع لعدم مراطاة الؿقوقطات والؿعاين فقفا أصال، حتك يالحظ أحقاكا وجـقد 

                                                 

ے  ے    ژ  حقث يـتفل الؿقوقع طؾك   ژ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ژ  يؼصد ققلف تعالك   (7)

 . ژۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  

 .36-34الخط العثؿاين يف الرسؿ الؼرآين، ص (2)
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 .«...تؾؽ العالمة يف مقوع ٓ يتـاسب إهناء الركعة طؾقفا

ووع طؾؿاء بخارى لؾركقطات الؿتداولة، كؿا صرح بف ا.مام  ما زال قائًؿا بعد

 .التتقي يف رسالتف، وسقليت تقوقح ذلؽ قريًبا بنذن اهلل

 

*              *              * 
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 المبحث الثالث: أقوال العلماء في تعداد الركوعات في القرآن الكريم

 وهل كالتالل  بعد البحث والتؿحقص لؿ أجد يف ذلؽ إٓ  ال ة أققال، 

 الؼقل إول :

لعؾؿاء بخارى حقث جعؾقا طدد ركقطـات كامـؾ الؼـرآن الؽـريؿ   خؿـس مائـة 

( ركقطـا، فــنذا قـرئ هبــا يف صـالة الــواويح كـؾ لقؾــة طشـريـ ركقطــا 545وأربعـقـ )

 .يحصؾ الختؿ لقؾة السابع والعشريـ مـ رمضان

 الؼقل الثاين :

( 558  وهــق أهنــا طـــد الؿتــلخريـ ) مــا ذكــره الؿؼــرئ رحــقؿ بخــش رحؿــف اهلل

 .ركقًطا

 الؼقل الثالث :

 ( ركقًطا.485ما ذكره ا.مام محؿد هاشؿ التتقي رحؿف اهلل، وهل طؾك ققلف   )

الذي أفرد الؿقوقع برسالة مستؼؾة، وقسؿ فقفا  -حسب طؾؿل  -وهق القحقد 

ركقطـات كامـؾ كؾ جزء مـ الؼرآن الؽريؿ إلك ستة طشر ركقًطا، وطؾقف يصبح طـدد 

 ( ركقطا، ويحصؾ الختؿ هبا لقؾة الرابع والعشريـ مـ رمضان.485الؼرآن الؽريؿ )

لبقـان  -حسـب طؾؿـل  -ُذكر هذا العدد مـ الركقطات، ولؽـ لؿ يتعرض أحـٌد 

 .. .الؿـفج الذي اتبعف أولئؽ العؾؿاء لتحديدها وتعققـفا

 ...ما طدا ما أشار إلقف الشقخ رحقؿ بخش باختصار

 ص كالمف :ومؾخ

أن ٓ يؽقن أي ركقع أقـؾ مــ مؼـدار الؼـراءة القاجبـة يف الصـالة. أي    إول :

 أقؾ مـ  الث آيات قصار أو مـ آية واحدة صقيؾة.

أن يشتؿؾ كؾ ركقع طؾك مقوقع كامؾ، مع مراطاة أطداد الؽؾؿات فقف،  الثاين :

طـقه طؾـك ركـقطقـ أو أكثـ7/545فنن كـان الؿقوـقع أصـقَل مــ ) ر، وإن كـان ( وزا

                                                 
 .7/778الفـدية   ، والػتاوى 2/746اكظر   الؿبسقط لؾسرخسل    (7)

 .36اكظر   الخط العثؿاين يف الرسؿ الؼرآين، ص (2)
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 ( جعؾقه جزءا مـ ركقع.7/545الؿقوقُع أقصر مـ )

إن الؿحؾ الذي تـتفل طؾقـف الؼصـة أو الؿقوـقع أو ركـع طؾقـف  ويؼقل البعض :

يف صالتف يقم الجؿعة ووعقا طؾقف طالمة )ع(، وهل مخػػة مــ   طثؿان بـ طػان

 .«)ركع(، ولؽـ ذلؽ بعقد

قر إلك الركقطات، فؽؾ سقرة تـتفـل وقد ٓحظت أن طؾؿاء بخارى قسؿقا السُّ 

 .. .بركقع، حتك قصار السقر

.. ولفـذا قـد تؼـع .إلـك الؿؼـارئ -ٓ السـقر  -بقـؿا قسؿ ا.مام التتقي إجزاء 

 .طدة سقر يف مؼرأ واحد

  زاء أوٓإجؿآ حسب إج وإلقؽ تعدادها يف مصاحػ شبف الؼارة الفـدوباكقة

 ا.ركقطً  76الجزء إول   

الػاتحة طـدهؿ ركـقع مسـتؼؾ، وسقرة 

غقـر أهنــؿ لـؿ يعــدوها وـؿـ ركقطــات 

هذا الجزء، وهبا تصبح ركقطات الجزء 

ركقطا. 77إول   

ــاين    ــ 76الجــزء الث ـِ ا وركقًط ــْق مـــ  ُ ُؾَث

77.

ا وجـزء )بؼـدر ركقطً  74الجزء الرابع    ا.ركقطً  77الجزء الثالث   

.75 ؾث( مـ 

ــ 77الجــزء الخــامس    جــزء و ،اركقًط

.78)أكثر مـ كصػ( مـ 

وجــزء  ،اركقًطــ 74الجــزء الســادس   

.75)أكثر مـ كصػ( مـ 

وكصػ مــ  ،اركقطً  77الجزء الثامـ    ا.ركقطً  79الجزء السابع   

78.

ـــ 78الجـــزء التاســـع    ـــث  ،اركقًط و ؾ

.79)تؼريبا( مـ 

وجزء )أقؾ  ،اركقطً  77الجزء العاشر   

.78مـ كصػ( مـ 

ـــ 76طشـــر   الجـــزء الحـــادي  وكصػ  ،اركقطً  76الجزء الثاين طشر    ،اركقًط

                                                 
 مؾخصا. 36-35اكظر   الخط العثؿاين يف الرسؿ الؼرآين، ص (7)
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.77مـ .77وكصػ مـ 

ا.ركقطً  22الجزء الرابع طشر   ا.ركقطً  79الجزء الثالث طشر   

 ،اركقًطـــ 27الجـــزء الخـــامس طشـــر   

.22وبؼدر ربع مـ 

ا.ركقطً  77الجزء السادس طشر   

ا.ركقطً  77ر   الجزء الثامـ طشا.ركقطً  77الجزء السابع طشر   

 ،اركقًطــــ 79الجــــزء التاســــع طشــــر   

.25وسطر مـ 

 ا.ركقطً  76الجزء العشرون   

ـــــرون    ـــــادي والعش ـــــزء الح  79الج

.25وبؼدر  ؾث مـ  ،اركقطً 

 ،اركقًطــ 78الجــزء الثــاين والعشــرون   

.79وكصػ مـ 

 ،اركقًطـ 79الجزء الرابـع والعشـرون    ا.ركقطً  77الجزء الثالث والعشرون   

.25طر مـ سأ 3و

 25الجـــــزء الخـــــامس والعشـــــرون   

ا.ركقطً 

ـــــرون     78الجـــــزء الســـــادس والعش

.79وبؼدر  ؾث مـ  ،اركقطً 

ا.ركقطً  25الجزء الثامـ والعشرون   ا.ركقطً  25الجزء السابع والعشرون   

 ا.ركقطً  39الجزء الثال قن   ا.ركقطً  22الجزء التاسع والعشرون   

 ا.ركقطً  558فالؿجؿقع   

  .ا مـ ركقع الجزء التاللالؽسقر مـ الركقطات السابؼة ٓ تعد، ٕهنا تعترب جزءً 

 وهذا بقاكفا حسب السقر :

 سقرة الػاتحة : ركقع واحد

إلك -مـ أيات مبادئ الركقعات م

 ، سبع آيات7 -7 ژپ پ پ پ ژ  7

 سقرة البؼرة : أربعقن ركقعا

 لكإ -مـ أيات مبادئ الركقعات م

 ، سبع آيات7-7   ژٱ ٻ ژ  7

  الث طشرة آية 25-8 ژ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤژ  2
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 لكإ -مـ أيات مبادئ الركقعات م

 ، تسع آيات29-27 ژ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱژ  3

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  4

 ژ پ

 ، طشر آيات35-39

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦژ  5

 ژڃ

 سبع آيات 45-46

 ائ ائ ى ى ې ې ې ېژ  6

 ژ ەئ

 ،  الث طشرة آية47-59

 طآيتان فؼ 67-65  ژ ڇ چ چ چژ  7

 طشر آيات 77-62 ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  8

 إحدى طشرة آية 82-72 ژ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ  9

 أربع آيات 86-83 ژ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ  75

 طشر آيات 96-87 ژ ہ ہ ہ ہژ  77

 سبع آيات 753-97 ژ ک ڑ ڑ ژ ژژ  72

 تسع آيات 772-754 ژ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭژ  73

 تسع آيات 727-773 ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  74

  ؿان آيات 729-722 ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌژ  75

 ا ـتا طشرة آية 747-735 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎژ  76

 .وهـا يـتفل الجزء إول، ويبدأ الجزء الثاين

 إلك -أيات مـ  مبادئ الركقعات  م

 ، ست آيات747-742 ژٻ ٻ ٻ ٻ ژ  77

 ، خؿس آيات752 - 748 ژ ڤ ڤ ڤ ڤژ  78

 آية إحدى طشرة 763-753 ژ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئژ  79

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  25

 ژپ

 ، أربع آيات767 - 764

 ، تسع آيات776 - 768 ژ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېژ  27
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 إلك -أيات مـ  مبادئ الركقعات  م

 ، ست آيات782 - 777 ژ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ  22

 ، ست ركقطات788 -783 ژ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ  23

 ،  ؿان آيات796 -789 ژ ۓ ے ےژ  24

 ، أربع طشرة آية275-797 ژ ٻ ٻ ٱژ  25

 ، ست آيات276- 277 ژ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  26

 ، خؿس آيات227 - 277 ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦژ  27

 ، سبع آيات228 - 222 ژ ڻ ڻ ڻژ  28

 ،  الث آيات237- 229 ژ ہ ہژ  29

 ، أربع آيات235 - 232 ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ  35

 ، سبع آيات242- 236 ژ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻژ  37

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱژ  32

 ژڻ

 ، ست آيات248 -243

 ، خؿس آيات253 - 249 ژ ٻ ٻ ٻ ٱژ  33

، ولؽـ الركقع تجاوز إلـك 252أن الجزء الثاين اكتفك بأية رقؿ   يالحظ هـا : 

 .253الجزء الثالث الذي بدأ بأية رقؿ   

 إلك -أيات مـ  مبادئ الركقعات  م

 أربع آيات 257 -254 ژڑ ڑ ک ک ک ک ژ  34

 ،  الث آيات265 - 258 ژ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤژ  35

 ، ست آيات266 - 267 ژ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چژ  36

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گژ  37

 ژ ڱ

 ، سبع آيات273 - 267

 ،  ؿان آيات287 - 274 ژ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈژ  38

 ، آيتان فؼط283 - 282 ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  39

 ،  الث آيات286 - 284 ژ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃژ  45

 ة البؼرة.إلك هـا اكتفت ركقطات سقر
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 سقرة آل عؿران : عشرون ركقعا

 إلك -أيات مـ  مبادئ الركقعات  م

 ، تسع آيات9 - 7 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ژ  7

 ، إحدى طشرة آية25 - 75 ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  2

 ، طشر آيات35 - 27 ژ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭژ  3

 ، إحدى طشرة آية47 - 37 ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦژ  4

 ،  الث طشرة آية54 - 42 ژ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻژ  5

 ، تسع آيات63 - 55 ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ  6

 ،  ؿان آيات77 - 64 ژ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤژ  7

 ، تسع آيات85 - 72 ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀژ  8

 ، إحدى طشرة آية97 - 87 ژ ں ں ڱ ڱ ڱژ  9

  وهـا اكتفك الجزء الثالث، ويبدأ الجزء الرابع حسب تؼسقؿفؿ مـ ققلف تعالك 

 .92أية    ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ 

 ، طشر آيات757 - 92 ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  75

 ،  ؿان آيات759 - 752 ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿژ  77

 إحدى طشرة آية 725-775 ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ  72

 ، تسع آيات729 - 727 ژ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئژ  73

 ، أربع طشرة آية743 - 735 ژ ەئ ەئ ائ ائ ى ىژ  74

 ، خؿس آيات748 - 744 ژ ڃ ڄ ڄ ڄژ  75

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  76

 ژ پ

 ، سبع آيات755 - 749

 ، ست طشرة آية777 -756 ژ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋژ  77

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېژ  78

 ژ ەئ

 ، تسع آيات785إلك    772

 ، تسع آيات789 - 787 ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  79

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژ  25

 ژ ک

 إحدى طشرة آية255 -795

ركقطــات ســقرة آل طؿــران، وأكتػــل هبــذا الؼــدر مـــ تػصــقؾ  إلــك هـــا اكتفــت
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 ركقطات السقر، وهبا يؿؽـ التعرم طؾك التػاوت الؿقجقد بقـفا. 

   رحؿف اهلل ولذلؽ قال ا.مام التتقي

كـؾ ربـع جـزء طؾـك أربعـة أجـزاء أو كـؾ كصـػ  ؿَ سِّ قَ وقد كـت أردت أوٓ أن أُ »

لتؼســقؿ،  ــؿ لــؿ أراع تؾــؽ إربــاع جــزء مـفــا طؾــك  ؿاكقــة أجــزاء لقســفؾ إمــر يف ا

وإكصام، وإكؿا راطقت إجزاء أكػسفا لؿا كان يف إرباع وإكصـام الؿؽتقبـة يف 

الؿصاحػ الؿعروفة مـ التػـاوت الؽثقـر، حتـك إين طـددت الربـع إول مــ الجـزء 

فقجدت  (سقرة آكػطار)إلك خاتؿة  (سقرة الـبل)الثال قـ مـ الؼرآن، أطـل مـ مبدأ 

 .ا[ حرفً 2776ذلؽ الربع ألػقـ وسبع مائة وستة طشر ]

إلك خاتؿة  (سقرة التطػقػ)وطددت الربع الثاين مـ ذلؽ الجزء أطـل مـ مبدأ 

 .اا واحدً أحرم وحرفً  [2557ألػقـ وخؿسؿائة ] (سقرة الغاشقة)

ـ أطـــل مـــ مبــدأ يوكــذلؽ طــددت الـصــػ إول مـــ الجــزء التاســع والعشــر

فقجـــدت هـــذا الـصـــػ أربعـــة آٓم  (ســـقرة كــقح)تؿـــة إلـــك خا (ســقرة الؿؾـــؽ)

 .احرفً  [4543وخؿسؿائة و ال ة وأربعقـ ]

سـقرة )إلـك آخـر  (سقرة الجــ)وطددت الـصػ الثاين مـ ذلؽ الجزء أطـل مـ مبدأ 

 ا.[ حرفً 5729فقجدتف خؿسة آٓم ومائة واحدة وتسعة وطشريـ ] (الؿرسالت

إرباع وإكصام بؾ طؾـك إجـزاء  ا طؾكفألجؾ هذه التػاوتات لؿ أطتؿد غالبً 

ا، حتـك إين طـددت كؾؿـات الجـزء فؼط، مع أن إجزاء متػاوتة فقؿا بقـ أكػسفا أيًضـ

 (ســقرة ا.ســراء)، ومـتفــاه إلــك أول (ســقرة الحجــر)الرابــع طشــر الــذي مبــدؤه 

 .كؾؿة [2495ا وتسعقـ ]فقجدهتا ألػقـ وأربعؿائة وخؿًس 

 .احرفً  [75478م وأربعؿائة و ؿاكقة وسبعقـ ]وطددت حروفف فقجدهتا طشرة آٓ

 وآخـره أول ،ژٻ ٻ ٱژ  وطددت الجزء السابع طشر الذي مبدؤه

                                                 
ــف الؿصــاحػ(  7) ــا طؾق ــك خــالم م ــذا طؾ ــف اهلل، وه ــف رحؿ ــان يف أيام ــؽ ك ــؾ ذل ــارة  لع ــبف الؼ ــقم يف ش الق

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ  تعالك  الفـدوباكقة، حقث يبدأ الجزء الرابع طشر مـ ققلف 

 . ژٺ  
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كؾؿـة،  [2459ا وخؿسـقـ ]ألػقـ وأربعؿائـة وتسـعً  [كؾؿف]فقجدت  (نقالؿممـ)

 .احرفً  [75565وحروفف طشرة آٓم وخؿسة وستقـ ]

ومختتؿـف أول  (الؿجادلـةسقرة )وطددت الجزء الثامـ والعشرون الذي مبدؤه 

كؾؿـة،  [2582ألػقـ وخؿسؿائة وا ـتقـ و ؿـاكقـ ] [كؾؿف]فقجدت  (سقرة الؿؾؽ)

 .«ا[ حرفً 75975وحروفف طشرة آٓم وتسعؿائة وخؿسة طشر ]

 .وأذكر بعدها طدد الركقطات البخارية لؽؾ سقرة إجؿآ فؼط

.شر ركقطاسقرة الؿائدة   ستة ط.سقرة الـساء   أربعة وطشرون ركقطا

.سقرة إطرام   أربع وطشرون ركقطا.سقرة إكعام   طشرون ركقطا

سقرة التقبة   ستة طشر ركقطا.سقرة إكػال   طشر ركقطات.

سقرة هقد   طشر ركقطات.سقرة يقكس   أحد طشر ركقطا.

سقرة الرطد   ست ركقطات.سقرة يقسػ   ا ـا طشر ركقطا.

سقرة الحجر   ست ركقطات.قطات.سقرة إبراهقؿ   سبع رك

ســقرة بـــل إســرائقؾ )ا.ســراء(   ا ـــا طشــر سقرة الـحؾ   ستة طشر ركقطا.

ركقطا.

سقرة مريؿ   ست ركقطات.سقرة الؽفػ   ا ـا طشر ركقطا.

سقرة إكبقاء   سبع ركقطات.سقرة صف    ؿان ركقطات.

طات.سقرة الؿممـقن   ست ركقسقرة الحج   طشر ركقطات.

سقرة الػرقان   ست ركقطات.سقرة الـقر   تسع ركقطات.

سقرة الـؿؾ   سبع ركقطاتسقرة الشعراء   أحد طشر ركقطا.

سقرة العـؽبقت   سبع ركقطات.سقرة الؼصص   تسع ركقطات.

سقرة لؼؿان   أربع ركقطات.سقرة الروم   ست ركقطات.

ب   تسع ركقطات.سقرة إحزاسقرة السجدة    الث ركقطات.

سقرة فاصر   خؿس ركقطات.سقرة سبل   ست ركقطات.

                                                 
 .ولعؾ الصقاب ما أ بتف ،(  يف إصؾ )كؾؿتف( با.فراد، وكذا فقؿا بعده7)

 .44-43بجؿع الؿؼارئ، ص تحػة الؼارئ(  2)
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سقرة الصافات   خؿس ركقطات.سقرة يس   خؿس ركقطات.

سقرة الزمر    ؿان ركقطات.سقرة ص   خؿس ركقطات.

ســـــقرة حـــــؿ السجدة)فصـــــؾت(  ســـــت سقرة الؿممـ )غافر(   تسع ركقطات.

ركقطات

ة الزخرم   سبع ركقطات.سقرسقرة الشقرى   خؿس ركقطات

سقرة الجا قة   أربع ركقطاتسقرة الدخان    الث ركقطات.

)الؼتال(   أربع ركقطات. سقرة محؿد سقرة إحؼام   أربع ركقطات.

سقرة الحجرات   ركقطان.سقرة الػتح   أربع ركقطات.

سقرة الذاريات    الث ركقطات.سقرة      الث ركقطات.

سقرة الـجؿ    الث ركقطات.  ركقطان. سقرة الطقر

سقرة الرحؿـ    الث ركقطات.سقرة الؼؿر    الث ركقطات.

سقرة الحديد   أربع ركقطات.سقرة القاقعة    الث ركقطات.

سقرة الحشر    الث ركقطات.سقرة الؿجادلة    الث ركقطات.

سقرة الصػ   ركقطان.سقرة الؿؿتحة   ركقطان.

سقرة الؿـافؼقن   ركقطان.ؿعة   ركقطان.سقرة الج

سقرة الطال    ركقطان.سقرة التغابـ   ركقطان.

سقرة الؿؾؽ   ركقطان.سقرة التحريؿ   ركقطان.

سقرة الحاقة   ركقطان.سقرة الؼؾؿ   ركقطان.

سقرة كقح   ركقطان.سقرة الؿعارج   ركقطان.

ان.سقرة الؿزمؾ   ركقطسقرة الجـ   ركقطان.

سقرة الؼقامة   ركقطان.سقرة الؿد ر   ركقطان.

سقرة الؿرسالت   ركقطان.سقرة الدهر )ا.كسان(   ركقطان.

سقرة الـازطات   ركقطان.سقرة الـبل   ركقطان.

 كؾ سقرة مـفا ركقع واحد فؼط.سقرة طبس   مـفا إلك سقرة الـاس   
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 ؿ قائال  ولؽـ اطوض ا.مام التتقي طؾك هذا التؼسق

قـد وقـع  -طؾك ما قـرره مشـائخ البخـارى  -ومـ الؿعؾقم أن ركقطات الؼرآن »

ا، حتـك إن الؼـارئ إذا قـرأ الؼـرآن يف الـواويح التػاوؾ بقـفـا يف الطـقل والؼصـر جـدً 

الركقطات فؼد يحصؾ الطقل يف الركعة إولك طؾك الثاكقة بؼدر الضـعػ، أو ا لتؾؽ مراطقً 

وقد يؽقن إمر بالعؽس، فقؼع الؼـارئ يف تـرك الؿسـتحب تـارة، ويف بؼدر الثؾثقـ والثؾث، 

 .«أخرى الؽراهة

ولك مؽروهة »:  وقال ولق يف  -إكف قد ذكر يف كتب الػؼف   أن تطقيؾ الركعة الثاكقة طؾك ٕا

ـادة متػاحشـة -الـػؾ  صـح، إذا كاكـت الزي َح بـذلؽ يف شـرح مـقـة . طؾـك الؼـقل ٕا  ُصـرِّ

َح أيًضـ .يف فصـؾ مؽروهـات الصـالة ة إبـراهقؿ الحؾبـلالؿصؾل لؾعالمـ ا وُصـرِّ

ولـك طؾـك الثاكقـة غقـر مسـتحب،  .وغقره بؿثؾف يف إمداد الػتاح وأن تطقيؾ الركعـة ٕا

ـ يف الواويح ـ الركعتق  َح رِّ كؿا ُص  ،طـد أبل حـقػة وأبل يقسػ ويستحب التعديؾ بق

 .«بف يف محقط السرخسل َح رِّ ُص 

                                                 
 .42تحػة الؼارئ بجؿع الؿؼارئ، ص (7)

ك مراقـل الػـالح ص   (  أي بثالث آيـات أو أكثـر، والؽراهـة هــا تـــزيفقة، اكظر حاشـقة الطحطـاوي طؾـ2)

238. 

وهبـا  ،(  هق العالمة إبراهقؿ بـ محؿد بـ إبراهقؿ الحؾبل، تػؼـف بحؾـب ومصـر  ـؿ اسـتؼر يف الؼسـطـطقـقة3)

مؾتؼـك إبحـر، ومـقـة الؿصـؾل، ولـف طؾقـف شـرح صقيـؾ باسـؿ   غـقـة  هـ، مــ مملػاتـف  956تقيف يف   

 .67-7/66طالم  ، ا7/9ٕ   الؿتؿؾل،  ؿ اختصره، اكظر مؾتؼك إبحر

 مؽتبة الباز بؿؽة.7478، 7وما بعدها، ط  276(  الؿـقة ص   4)

(  لعؾف يؼصد   مراقل الػالح بنمداد الػتاح شرح كقر ا.يضاح وكجاة إرواح لؾعالمة حسـ بـ طؿار بــ 5)

 .777، و   238طؾّل الشركباللل الحـػل، والؿسللة فقفا يف ص   

 .337-7/336الفداية لؾبابريت، مع شرح فتح الؼدير ٓبـ الفؿام    (  اكظر   شرح العـاية طؾك6)

 . (  هذا الحؽؿ طام يف مطؾؼ الـقافؾ، وٓ يخص الواويح7)

(  أما طـد ا.مام محؿد فتطال إولـك يف الؽـؾ، وذكـر تطقيؾفـا طــد غقـره يف الػجـر فؼـط، اكظـر   مؾتؼـك 8)

(   قـال يف الدرايـة   إولـك كـقن 777   طاوي )ص، قال الطح777 ، مراقل الػالح  7/97 إبحر  

الػتقى طؾك ققلفؿا ٓ طؾك ققلف، كعؿ قال رول الديـ يف محقطـف كؼـالً طــ الػتـاوى   ا.مـام إذا صـّقل 

 . –إذا كان تطقيالً ٓ يثؼؾ طؾك الؼقم  -الؼراءة يف الركعة إولك لؽل يدركف الـاس ٓ بلس بف 

 .42-47رئ، صتحػة الؼارئ بجؿع الؿؼا(  9)

= 



 هـ7241( 42لؾدراسات الؼرآكقة العدد ) تبقانمجؾة

 
52 

ووضـعفا  -الركقعـات  -تبع افمـام التتـقي رحؿـف اهلل يف تعقـقـ الؿؼـارئ وقد ا

 مـفًجا واضًحا بقَّـف بؼقلف : 

، وسـؿقت كـؾ جـزء اوجعؾت كؾ جزء مـ الؼرآن مـؼسًؿا طؾك ستة طشر جـزءً »

 .(امـفا )مؼرءً 

وقد كـت أردت أوٓ أن أقّسؿ كـؾا ربـع جـزٍء طؾـك أربعـة أجـزاَء، أو كـؾا كصـػ 

ؾــك  ؿاكقــة أجــزاء لقســفؾ إمــر يف التؼســقؿ،  ــؿ لــؿ أراع تؾــؽ إربــاع جــزٍء مـفــا ط

وإكصام، وإكؿا راطقت إجزاء أكػسفا لؿا كان يف إرباع وإكصـام الؿؽتقبـة يف 

ا فألجؾ هذه التػاوتات لـؿ أطتؿـد غالًبـ ....الؿصاحػ الؿعروفة مـ التػاوت الؽثقر

مـع أن إجــزاء متػاوتـة فقؿـا بــقـ طؾـك إربـاع وإكصــام بـؾ طؾـك إجــزاء فؼـط، 

 ....اأكػسفا أيًض 

وهؽذا التػاوت مقجقد بقـ كثقر مـ إجزاء، لؽـل أهدرت هـذا التػـاوت تبًعـا 

ا، ودفًعا لؾحرج يف تخريج جؿقـِع لؾؿتؼدمقـ الذيـ جزءوا الؼرآن العظقؿ  ال قـ جزءً 

ُت إمـَر طؾـك إجـزاء إجزاِء الجديدِة الؿتساويِة باطتبار الؽؾؿات والحروم، فَبـَقْ 

 ....االؿتعارفة، وجزأت كؾ جزء مـفا ستة طشر جزءً 

وراطقت يف الؿؼارئ التساوي باطتبار سطقر كسخة الؿصحػ الذي خطف متـاسـب ٓ 

ختالففـا صـغًرا بَ ًرا وكِ غَ يختؾػ حروم ذلؽ الخط ِص  ًرا، ولؿ أراع فقفا التساوي بأياتٓ 

 .ؾؿات وٓ الحروم لعسر تعدادها جًداا شديًدا، وٓ بالؽوكربًا اختالفً 

 وقد راطقت الؿساواة الؽامؾة فقؿا بقـ الؿؼارئ غالًبا، إٓ أن يؿـع ماكع.

مثؾ أن يؽقن التػاوت مقجـقًدا يف أصـؾ إجـزاء، فـذلؽ التػـاوت يسـري إلـك 

 الؿؼارئ أيًضا.

                                                 
= 

محؿد بـ محؿد بــ محؿـد، روـل الـديـ، برهـان ا.سـالم، مصــػ   ا.مام هق وصاحب الؿحقط   

وهق غقر أبل بؽـر السرخسـل، شـؿس إئؿـة، صـاحب  –  هـ 577الؿحقط الروقي، السرخسل ت   

ع ا، وصــغقر يف أربــا، ومتقســط يف ا ـــل طشــر مجؾــدً ، والؿحــقط   كبقــر يف أربعــقـ مجؾــدً  –  الؿبســقط

قديؿـة مــ كـقاحل خراسـان، بـقـ كقسـابقر ومـرو،  مجؾدات، ومختصر يف مجؾديـ، وسرخس   مديـة

 .25-7/24، إطالم   249-248اكظر   تاج الواجؿ   
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، ومثؾ أن يبؼك بعد تؿام الؿؼرأ إلك آخر السقرة شلء زائـد طؾـك الؿؼـرأ السـابؼ

فحقـئذ جعؾت الؿؼرأ طؾك أول السقرة أتقة، وقسؿت تؾؽ الزيادة طؾك ما قبؾفا مـ 

الؿؼارئ إربعـة أو الخؿسـة مـثال وأدرجتفـا فقفـا مؼسـقمة طؾقفـا، ولؽــ مـع ذلـؽ 

 .زادت تؾؽ الؿؼارئ إربعة أو الخؿسة طؾك غقرها مـ الؿؼارئ

إكؿـا جعؾتفـا طؾـك رأس ا مـ الؿؼارئ إٓ طؾـك رأس آيـة، وا لؿ أجعؾ شقئً وأيًض 

ا لف أو ا إذا لؿ يؽـ كبقر تعؾؼ بؿا قبؾف، حتك لق كان لف تعؾؼ بف بلن كان وصػً أية أيًض 

 ًٓ  .فؾذلؽ فات بعض التساوي  طـف لؿ أجعؾف أول الؿؼرأ،بد

ا مـ الؿؼارئ إٓ طؾك أول السقرة، إٓ أن تؽـقن لضـرورة، ا لؿ أجعؾ شقئً وأيًض 

ا جـزاء إربعـة إخقـرة مــ الؼـرآن فؼـط، إٓ مقوـعً وتؾؽ الضـرورة تحؼؼـت يف إ

ا يف أول ســقرة هــقد فــنين لــؿ أجعــؾ الؿؼــرأ طؾــك أول ســقرة هــقد، بــؾ طؾــك واحــدً 

لعـدم صـالحقة مـا بـقـ   ژ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ  أطــل   ،الجـزء

 .اأول تؾؽ السقرة والجزء لجعؾف مؼرءً 

ة ٕجـؾ ووـعفا طؾـك أول مــ الزيـاد ا لق حصؾ يف بعـض الؿؼـارئ شـلءٌ وأيًض 

 السقرة أو لغقر ذلؽ، فؼد قسؿتفا طؾك مـا قبؾفـا مــ الؿؼـارئ وأدرجتفـا فقفـا تؼؾـقاًل 

ـْ قِْسـَؿُتفا طؾـك الؿؼـارئ السـابؼة فلدرجتفـا يف  ،-كؿا قدمـا –لؾتػاوت  وإن لؿ ُيْؿؽِـ

الؿؼـرأ الـذي هـق شـػع، لتؽـقن تؾـؽ الزيـادة ]يف الركعـة  الؿؼرأ الذي هق وتـر، ٓ يف

ا طؾك أكف لق فرض ولك دون الركعة الثاكقة مع كقن تؾؽ الزيادة[ غقر متػاحشة، بـاءً إ

 .«كقن تؾؽ الزيادة فاحشة لؽان أمر ترك الؿستحب أهقن مـ حصقل الؽراهة

 ويتؾخص مـفج افمام التتقي يف تعققـ الؿؼارئ فقؿا يؾل :

ؿ كؾا جزٍء مـ الثال قـ طؾك ستة طشر جزًءا. .7  قسا

ك ك .2  .مؼرًءا –مـ تؾؽ إجزاء الستة طشر  -ؾا جزٍء سؿا

                                                 
 .أي   طؾك بدايتف(  7)

 .6 (  أية رقؿ  2)

 مؾخًصا. 46تحػة الؼاري بجؿع الؿؼاري، ص (3)
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سـطقر كسـخة مــ الؿصـحػ  -الؿؼـارئ  -راطك يف تساوي تؾؽ إجـزاء  .3

 الذي كان خطف متـاسبا يف طصره.

ـــات ٓخـــتالم مؼاديرهـــا، وٓ بالؽؾؿـــات  .4 ـــراع التســـاوي فقفـــا بأي ـــؿ ي ل

 والحروم لعسر تعدادها.

 ف ماكع، وُصَقُر تؾؽ الؿقاكع  راطك يف الؿؼارئ مساواة كامؾة إٓ أن يؿـع .5

 .وجقد اختالم مؼادير بعض إجزاء الثال قـ صقٓ وقصرا 

  .بؼاء مؼدار زائد بعد تؿام الؿؼرأ السابؼ إلك هناية السقرة 

 طف بالتساوي طؾك طدة مؼارئ سابؼة  .فنن حصؾ ذلؽ وزا

ـ حقث ا. .6 ٓ صؾة لفا بؿا قبؾفا م ي التل  طراب.جعؾ مبادئ الؿؼارئ طؾك رؤوس ٔا

جعــؾ مبــادئ الؿؼــارئ طؾــك أوائــؾ الســقر مــا طــدا ســقر إجــزاء إربعــة  .7

 إخقرة، وما طدا سقرة هقد لعدم صالحقة بدايتفا لتؽقن مبدءا لؿؼرأ.

إن لؿ يتؿؽـ مـ تقزيع بعض الزيادات طؾك بعض الؿؼارئ السـابؼة فجعـؾ  .8

لتؽقن الزيادة يف طؾك مؼرأ وتر ٓ شػع  -بشرط أن ٓ تؽقن متػاحشة  -تؾؽ الزيادة 

 الركعة إولك ٓ يف الثاكقة.

 هذا، وأضقػ إلك ما سبؼ وإن لؿ يصرح بف هق كػسف :

أكف لؿ يعد سقرة الػاتحة وؿـ مؼارئ الجزء إول، ولعؾ ذلـؽ ٕهنـا تؼـرأ  .9

بـقا الؼـرآن الؽـريؿ حسـب  يف كؾ ركعة، وهق بذلؽ يقافؼ مــفج الصـحابة حقـث حزا

 ـ سقرة البؼرة، كؿا مر يف التؿفقد.السقر، ويبدأ الحزب إول م

 وقال التتقي يف آخر رسالتف :

ا ا واحـدً فحصؾ أن جؿقع مؼارئ الؼـرآن   أربعؿائـة و ؿـاكقن، فؿــ قـرأ واحـدً »

مـفا يف ركعـة مــ ركعـات الـواويح يـتؿ ختؿـف الؼـرآن يف لقؾـة الرابـع والعشـريـ مــ 

 .«رمضان

حسـب تؼسـقؿف طؾـك إجـزاء  رحؿـف اهلل وإلقؽ تػصقؾ مؼـارئ ا.مـام التتـقي

                                                 
 .69تحػة الؼاري بجؿع الؿؼاري، ص (7)
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 مجدوٓ مـ خالل أربعة أجزاء مـ البداية والجزء إخقر الثال قـ  

 :الجزء إول

 إلك -مـ أيات  مبادئ الؿؼارئ  م

 ، ا ـتا طشرة آية72-7 ژٱ ٻ ژ    سقرة البؼرة7

  ؿان آيات 25-73 ژ ہ ہ ہ ۀژ  2

 سبع آيات 27-27 ژ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱژ  3

 تسع آيات 36-28 ژ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇژ  4

  الث طشرة آية49-37 ژ مئ حئ جئ ی یژ  5

 طشر آيات 59-55 ژ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿژ  6

 سبع آيات 66-65  ژ ڇ چ چ چژ  7

  ؿان آيات  67-74 ژ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻژ  8

 تسع آيات 83-75 ژ ې ې ې ۉژ  9

 ست آيات 89-84 ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  75

 ات ؿان آي 97-95 ژ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤژ  77

 سبع آيات754-98 ژ ڻ ڻ ں ں ڱژ  72

 تسع آيات773-755 ژ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅژ  73

 طشر آيات723-774 ژ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژ  74

 تسع آيات732-724 ژ ہ ہ ہ ہ ۀژ  75

 تسع آيات747-733 ژ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇژ  76

 :الجزء الثاين

إلك -أيات مـئراؿؼال مبادئم

 تست آيا747-742 ژ ٻ ٻ ٻ ٻژ  7

 طشر آيات757-748 ژ ڤ ڤ ڤ ڤژ  2

 تسع آيات766-758 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌژ  3

 طشر آيات776-767 ژ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھژ  4
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 ست آيات782-777 ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ  5

 خؿس آيات787-783 ژ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ  6

  ؿان آيات795-788 ژ ں ں ڱ ڱ ڱژ  7

 سبع آيات252-796 ژ ڭ ڭ ڭ ۓژ  8

 طشر آيات272-253 ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ 9

 خؿس آيات 277-273 ژ ڇ ڇ ڇ ڇژ  75

 ست آيات 223-278 ژ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےژ  77

 سبع آيات 235-224 ژ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئژ  72

 أربع آيات 234-237  ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  73

 ست آيات 245-235  ژ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤژ  74

 سبع آيات 247-247 ژ ژ ژ ڈژ  75

 ياتخؿس آ 252-248 ژ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇژ  76

 الجزء الثالث:

إلك -ـ أيات مئراؿؼال مبادئم

 ست آيات258-253 ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ  7

 ست آيات264-259 ژ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱژ   2

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  3

 ژ پ

  ؿان آيات265-272

 تسع آيات287-273 ژ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱژ  4

 آية واحدة 282-282 ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  5

 أربع آيات 286-283 ژ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ  6

 إحدى طشرة آية77-7 )آل عمران( ژ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  7

 تسع آيات 25-72 ژ ڃ ڃ ڄ ڄژ  8

 طشر آيات 35-27 ژ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭژ  9

 إحدى طشرة آية 47-37 ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦژ  75
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 طشر آيات 57-42 ژ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻژ  77

  ؿان آيات 59-52 ژ ۇئ وئ وئ ەئ ەئژ  72

 تسع آيات 68-65 ژ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ژ  73

  ؿان آيات 76-69 ژ ڭ    ژ  74

 ست آيات 82-77 ژ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئژ  75

 تسع آيات 97-83 ژ ەئ ائ ائ ىژ  76

 :الجزء الرابع

إلك -ـ أيات مئراؿؼال مبادئم

 تسع آيات 755-92 ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  7

 تسع آيات 759-757 ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  2

 سبع آيات 776-775 ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ  3

 ست آيات 722-777 ژ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹژ  4

 ا ـتا طشرة آية 734-723 ژ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺژ  5

 تسع آيات 743-735 ژ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤژ  6

 تسع آيات 752-744 ژ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژ  7

 ست آيات 758-753 ژ ۓ ے ے ھ ھ ھژ  8

 طشر آيات 768-759 ژ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پژ  9

إحــدى طشــرة  779-769 ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گژ  75

 آية

 طشر آيات 789-785 ژ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئژ  77

 إحدى طشرة آية 255-795 ژ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژ  72

ــــــــــــــقرة  ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  73 )س

 الـسلء(

 ست آيات 7-6

 خؿس آيات 77-7 ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  74

 سبع آيات 78-72 ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ  75
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إلك -ـ أيات مئراؿؼال مبادئم

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھژ  76

 ژ﮲

 خؿس آيات 79-23

ء اجـزلؿعرفـة تؼسـقؿف لسـقر إكـؿقذج ويف إخقر كذكر مؼارئ الجزء إخقر 

  إخقرة 

 :الجزء الثالثقـ

 إلك -أيات مـ ئراؿؼالات بدايم

 الـبل إلك آخرها، أربعقن آية ژ ٻ ٻ ٱژ  1

 الـازطات إلك آخرها، ست وأربعقن آية ژ ۀ ڻ ڻژ  2

 خرها، ا ـتان وأربعقن آيةطبس إلك آ ژ ٻ ٻ ٱژ  3

 آكػطار، سبع و ال قن آية 8 -التؽقير  ژ ٻ ٻ ٻ ٱژ  4

 الؿطػػقـ، تسع و ال قن آية 28 - 9آكػطار   ژ ڇ چ چ چ چژ  5

آكشـؼا  إلـك آخرهـا،  ـالث  -29الؿطػػقـ  ژ ۆئ ۇئ ۇئژ  6

 و ال قن آية

 يةالطار  إلك آخرها، تسع و ال قن آ -الربوج  ژ ٻ ٻ ٻ ٱژ  7

طؾك ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ںژ  8  الغاشقة إلك آخرها، خؿس وأربعقن آية -ٕا

 الػجر إلك آخرها،  ال قن آية   ژ ٻ ٱژ   9

 الشؿس إلك آخرها، خؿس و ال قن آية -البؾد ژ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄژ  11

 الشرح إلك آخرها، أربعقن آية -الؾقؾ ژ ڳ ڳ ڳ ڳژ  11

 ن و ال قن آيةالؼدر إلك آخرها، ا ـتا -التقـ ژ ٻ ٻ ٱژ  12

 الزلزلة إلك آخرها، ست طشرة آية -البقـة  ژ ڃ ڃ ڄ ڄژ  13

 العصر إلك آخرها،  الث و ال قن آية -العاديات ژ ڳ ڳ گژ  14

 الؽق ر إلك آخرها،  ؿان وطشرون آية -الفؿزة ژ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿژ  15

 الـاس إلك آخرها، تسع و ال قن آية -الؽافرون ژ ٻ ٻ ٻ ٱژ  16

(، ولؽـ هؾ استعؿؾت تؾـؽ ا.مام التتقي إجزاء وسؿاها )مؼارئ هؽذا قسؿ

 الؿؼارئ يف مصاحػ يف بالده ويف طصره؟
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قد يؽقن بعض تالمذتف اتبعف يف ذلـؽ، ولؽــ يحتـاج ذلـؽ إلـك دلقـؾ، وأغؾـب 

أهنا لؿ تـتشر ولؿ تشتفر، بؾ الؿعروم يف بالده هـل الركقطـات  –واهلل أطؾؿ  -الظـ 

 .البخارية

 

*              *              * 

                                                 
أفادين أحد الؿحؽؿقـ إفاوؾ مشؽقرا بلهنا   )كاكت معروفـة، والـدلقؾ   أن هــاك مصـاحػ صبعـت (  7)

( يف الفـد، هذه أمثؾة 783( أوزبؽستان، و)747( و)739طؾك هذه الؿؼارئ كؿا يف الؿصحػ رقؿ   )

  .إٓ أهنا صريؼة لفا وجقد، ولؽـف لقس بشفرة الركقطات(

احػ ولؿ أدرس تؾؽ الؿؼارئ الؿستعؿؾة فقفا فال أجـزم بلهنـا هـل ولؿا أكـل لؿ أصؾع طؾك تؾؽ الؿص

 الؿؼارئ التتقية، واهلل أطؾؿ.
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 مقارنة سريعة بين ركوعات بخارية ومقارئ التتوي: المبحث الرابع

ا مـ الؿؼاركة بقـ تؼسقؿ طؾؿـاء بخـارى لؾركقطـات وا.مـام التتـقي فقؿا يؾل أذكر شقئً 

 مـ خالل الجزء إول مـ سقرة البؼرة فؼط... ها فا ومؼدارُ لؾؿؼارئ مـ حقث حجؿُ 

صــاحػ الؿطبقطــة يف شــبف الؼــارة الفـدوباكقــة يف العصــر الحاوــر ولَِؿــا أنا الؿ

مختؾػة إحجام، وا.مام التتقي استعؿؾ لقوع الؿؼارئ مصـحػا متقسـط الحجـؿ 

 حقث قال   

وراطقت يف الؿؼارئ التساوي باطتبار سطقر كسخة الؿصحػ الذي خطف متـاسب ٓ »

ختالففـا صـغًرا ًرا، ولؿ أراع فقبَ ًرا وكِ غَ يختؾػ حروم ذلؽ الخط ِص  فا التساوي بأياتٓ 

 .«ا شديًدا، وٓ بالؽؾؿات وٓ الحروم لعسر تعدادها جًداوكربًا اختالفً 

فؿـ  ؿ اخوت مصحػ تاج متقسط الحجؿ والؿطبقع يف مجؿـع الؿؾـؽ ففـد 

.. ولـذلؽ .لطباطة الؿصحػ الشريػ بالؿديـة الؿـقرة مــ أجـؾ الؿؼاركـة التؼريبقـة

ؾ ركـقع مــ الؿصـحػ الؿـذكقر، فـنن كؼصـت كؾؿتـان مــ سلذكر طدد إسطر لؽـ

 ...سطر اطتربتف كامال، وإن زادت كؾؿتان لؿ أطتربهؿا

عدد أسطر الركقعات البخارية م

تؼريبا مـ الجزء إول

عدد أسطر الؿؼارئ التتقية تؼريبا مـ 

 الجزء إول

7975 

 74شػع وصقيؾ جدا 225

32777 

47878 

5978 

 78شػع وصقيؾ جدا 623

 79وكصػ 775

 77شػع وصقيؾ 879

92725 
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عدد أسطر الركقعات البخارية م

تؼريبا مـ الجزء إول

عدد أسطر الؿؼارئ التتقية تؼريبا مـ 

 الجزء إول

757578 

772625 

727979 

732522 

742579 

757678 

 زائد بسطريـ 25شػع وصقيؾ جدا 7624

 –الشـػع  –يالحظ يف هذا الجزء أن الركقطات البخارية صالت يف الركعة الثاكقة 

التتقية فػقفا تـاسب كبقر جـدا، مـا طـدا الؿؼـرأ إخقـر  يف أربعة مقاوع، أما الؿؼارئ

 .الذي تجاوز سطريـ فؼط

كؿــا أكـــل وجــدت الؿؼــارئ التتقيــة تتػــؼ مــع الركقطــات البخاريــة يف مقاوــع 

 متعددة، وهل كأيت  

 . 7، 3الجزء إول   الؿؼرأ   

 .6، 5، 2الجزء الثاين   الؿؼرأ   

 .77، 75، 9الجزء الثالث   الؿؼرأ   

 .72، 3الجزء الرابع   الؿؼرأ   

 .9، 7، 6، 5، 4الجزء الخامس   الؿؼرأ   

 .75، 9، 4، 3الجزء السادس   الؿؼرأ   

 .76، 77، 7، 6الجزء السابع   الؿؼرأ  

 .75، 73، 8، 7، 5الجزء الثامـ   الؿؼرأ   

 .75، 73، 77، 75، 8، 7الجزء التاسع   الؿؼرأ   

 .8، 7، 5، 4، 3 الجزء العاشر   الؿؼرأ  

 .75الجزء الحادي طشر   الؿؼرأ   



 هـ7241( 42لؾدراسات الؼرآكقة العدد ) تبقانمجؾة

 
62 

 .76، 77، 75الجزء الثاين طشر   الؿؼرأ   

 .75، 8، 7، 5الجزء الثالث طشر   الؿؼرأ   

 .73، 77، 8، 7، 3الجزء الرابع طشر   الؿؼرأ   

 .76، 75، 7، 5الجزء الخامس طشر   الؿؼرأ   

 .77 ،75، 7، 5، 4الجزء السادس طشر   الؿؼرأ   

 .73، 3الجزء السابع طشر   الؿؼرأ   

 .76، 75، 77، 9، 8، 7، 5، 2الجزء الثامـ طشر   الؿؼرأ   

 .76، 9، 2الجزء التاسع طشر   الؿؼرأ   

 .74، 73، 75، 9، 8، 5، 4، 3الجزء العشرون   الؿؼرأ   

 .5الجزء الحادي والعشرون  الؿؼرأ   

 .75، 9، 5الجزء الثاين والعشرون   الؿؼرأ   

 .73، 77، 7، 6الجزء الثالث والعشرون   الؿؼرأ  

 .75، 3الجزء الرابع والعشرون   الؿؼرأ   

 .76، 73، 9، 5، 4الجزء الخامس والعشرون   الؿؼرأ   

 .73، 72، 9، 8، 4، 2الجزء السادس والعشرون   الؿؼرأ   

 .74، 73، 8، 6، 4، 3الجزء السابع والعشرون   الؿؼرأ   

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌژ  الؿؼرأ الثاين مـ هذا الجزء يبدأ مـ ققلـف تعـالك   :مالحظة 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄژ  [ وكــان إولــك أن يبــدأ مـــ  58]أيــة    ژ ژ ڈ

 [ أو مـ بداية الطقر، حسب وجفة كظري، واهلل أطؾؿ.56]أية    ژ ڃ

 .75، 74، 77، 9، 6، 4، 3الجزء الثامـ والعشرون   الؿؼرأ   

 .72، 77رون   الؿؼرأ   الجزء التاسع والعش

 الجزء الثال قن   الؿؼرأ   كؾفا مختؾػة تؿاما.

أن الجـزء الحـادي طشـر والحـادي والعشـرون كاكـا أقـؾ تقافؼـا، ويالحظ هــا : 

 والجزء الثامـ طشر والعشرون كاكا أكثر تقافؼا.



 مصطؾح الركيع يف ادصاحػ )مدليله، كشلته، وأقيال العؾامء فقه(            د. عبدالؼقيحم ب  عبدالغػير السـدي

 
63 

 الخاتمة

 ...أسلل اهلل تعالك حسـفا بتقفقؼف وامتـاكف

 بآكتفـاء مــ هـذا البحـث أحؿد اهلل سبحاكف وتعالك وأ
ا
ـا طؾـل شؽره طؾـك أْن َمـ

والدراســة، وأســللف تعــالك أن يجعــؾ ذلــؽ يف مقــزان حســـايت ويرزقــف الؼبــقل لــدى 

 الخقاص والعقام، ويف الدكقا وأخرة.

ويف هنايتف أجؿـؾ بعـض الـتـائج التـل تقصـؾت إلقفـا مــ خـالل رحؾتـل يف هـذا 

 البحث، وهل 

 الؽريؿ وتحزيبف بالركقطات هؿ طؾؿاء بخارى.أول مـ قام بتجزئة الؼرآن 

 كاكت بداية تؾؽ التجزئة يف أواخر الؼرن الثالث أو أوائؾ الؼرن الرابع الفجري.

 .راطقا يف تعققـ الركقطات تؼسقؿ السقر طؾقفا ٓ إجزاء

 وراطقا يف تعققـفا   أن ٓ يؽقن أي ركقع أقؾ مـ مؼدار الؼراءة القاجبة يف الصالة. 

 .قؾ مـ  الث آيات قصار أو مـ آية واحدة صقيؾةأي   أ

مع مراطاة أطداد الؽؾؿـات فقـف، فـنن  ،وأن يشتؿؾ كؾ ركقع طؾك مقوقع كامؾ

طقه طؾك ركقطقـ أو أكثر، وإن كان الؿقوقُع 7/545كان مقوقٌع أصقَل مـ ) ( وزا

 ( جعؾقه جزءا مـ ركقع.7/545أقصر مـ )

 وكان هدففؿ مـفا   

الؿسـاجد، خصقصـا يف صـالة الـواويح لتؽـقن الختؿـة لقؾـة التقسقر طؾك أئؿـة 

 السابع والعشريـ مـ رمضان.

اكتشــرت هــذه الركقطـــات يف مصــاحػ بــالد مـــا وراء الـفــر ويف شــبف الؼـــارة 

 الفـدوباكقة.

كــان التػــاوت بــقـ تؾــؽ الركقطــات متػاحًشــا يف مقاوــع كثقــرة بحقــث تصــبح 

 الؿقاوع.الركعة الثاكقة أصقل مـ إولك يف كثقر مـ 

وكان هذا هق الباطث لؼقام ا.مام التتقي بعؿؾ مؼارئ يف مـتصـػ الؼـرن الثـاين 

 طشر الفجري.
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قسؿ التتقي كؾ جزء مـ إجزاء الثال قـ الؿعروفة إلك ستة طشـر جـزءا، وسـؿك كـؾ 

 ( مؼرءا.485جزء مـفا )مؼرًءا( بدل )الركقع(، وصارت الؿؼارئ حسب تؼسقؿف )

 لػاتحة وؿـ الؿؼارئ.لؿ يعد التتقي سقرة ا

 يالحظ تـاسب كبقر بقـ مؼارئ التتقي مـ حقث الحجؿ والؿؼدار إٓ ما اوطر فقفا.

 تقصقة واقتراح : 

مادام الفدم مـ تعققـ الركقطات هـق التقسـقر طؾـك أئؿـة الؿسـاجد، خصقصـا 

إطاجؿ مـفؿ الذيـ ٓ يعرم غـالبفؿ معـاين الؼـرآن الؽـريؿ، ومـادام يقجـد تػـاوت 

ـ الركقطات الؿتداولة مــ حقـث الطـقل والؼصـر، وقـد ٓحظــا أن الؿؼـارئ كبقر بق

 .. .التتقية فقفا تـاسب كبقر، ولؽـ بإخذ هبا تؽقن الختؿة لقؾة الرابع والعشريـ

فلقوح طؾك الؿتخصصقـ يف طؾقم الؼراءات وأهؾ الػــ أن يراجعـقا ركقطـات 

الثال ـقـ إلـك  ؿاكقـة طشـر  الؼرآن الؽريؿ مـ جديد، ويؼسؿقا كؾ جـزء مــ إجـزاء

( طؾـك مـا قـرره طؾؿـاء بخـارى حسـب 545ركقًطا، وهبـذا يؽـقن طـدد الركقطـات )

 تؼسقؿفؿ، وتؽقن الختؿة لقؾة السابع والعشريـ مـ رمضان.

كؿا أن مصـطؾح )الركـقع( يبؼـك طؾـك مـا هـق طؾقـف، وبــػس الؿــفج الؿتـداول 

مــذ قـرون، ويف تـرويج مصـطؾح بقوع إطداد الثال ة فقف، لؿا تعـارم طؾقـف الــاس 

ة لؾعـقام،  -كؿؼرأ طؾك ما ذهب إلقف ا.مـام التتـقي -جديد  سـتؽقن صـعقبات جــؿا

 واهلل أطؾؿ.

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

*              *              * 
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 المصادر والمراجع

 إصـدارات مجؿـع الؿؾـؽ ففـد  الؼرآن الؽريؿ، برواية حػص طـ طاصؿ، مــ

 لطباطة الؿصحػ الشريػ بالؿديـة الؿـقرة.

  الؼــرآن الؽــريؿ )ممسســة تــاج الباكســتاكقة(، بروايــة حػــص طـــ طاصــؿ، مـــ

 إصدارات مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ بالؿديـة الؿـقرة.

  الؼرآن الؽريؿ )مصحػ الجؿاهقرية(، برواية قالقن، وبالرسـؿ العثؿـاين طؾـك

ا اختاره أبق طؿرو الداين، مـ إصدارات جؿعقة الدطقة ا.سـالمقة العالؿقـة، م

 صرابؾس، لقبقا.

  تحؼقؼ السققصل، الرحؿـ طبد الديـ ا.تؼان يف طؾقم الؼرآن، تللقػ   جالل .7

 .7ط م،7996 -هـ7476 - لبـان - الػؽر الؿـدوب، دار سعقد

 – الؿعرفــة دار حامــد، بـقأ الغزالــل محؿـد بـــ إحقـاء طؾــقم الـديـ، تــللقػ   محؿـد .2

بقروت.

 بـ طؾل الحسـ أبل إ قر بـ الديـ طز  تللقػ الصحابة، معرفة يف الغابة أسد .3

 - العربـل الـواث إحقـاء الرفـاطل، دار أحؿـد طـادل  تحؼقؼ الجزري، محؿد

 م. 7996 - هـ 7477 ،7ط – لبـان/  بقروت

 محؿـد. د  حؼقؼت زادة، رياض محؿد بـ الؾطقػ طبد  تللقػ الؽتب، أسؿاء .4

 م.7983/هـ7453، 3سقرية، ط الػؽر، دمشؼ، التقكجل، دار

إطالم ا.خقان بلجزاء الؼرآن، تللقػ   طؾل محؿـد الضـباع، تحؼقـؼ   جؿـال  .5

 هـ.7427الديـ محؿد شرم، دار الصحابة لؾواث بطـطا، 

ــان، ط .6 ــروت لبـ ــقـ، بق ــؿ لؾؿالي ــل، دار العؾ ــديـ الزركؾ ــر ال ــالم، خق ، 6إط

 م.7984

 البغدادي، الؼالل الؼاسؿ بـ إسؿاطقؾ طؾل أبق  تللقػ العرب، لغة يف ماللإ .7

 م.7978 هـ7398 - بقروت - العؾؿقة الؽتب دار  الـشر دار

إمتاع الػضـالء بـواجؿ الؼـراء، تـللقػ   إلقـاس بــ أحؿـد حسـقـ الربمـاوي،  .8



 هـ7241( 42لؾدراسات الؼرآكقة العدد ) تبقانمجؾة

 
66 

 هـ.7428، 2مؽتبة دار الزمان لؾـشر والتقزيع، ط

 مؽتبـة الػـداء، أبـق الؼرشـل كثقـر بـ طؿر بـ إسؿاطقؾ  تللقػ والـفاية البداية .9

 بقروت. – الؿعارم

يف حــقادث ســـل الـبــقة، تــللقػ   محؿــد هاشــؿ بـــ طبــد الغػــقر بــذل الؼــقة  .75

، لجـــة إحقــاء 7، طأمقــر أحؿــد العباســلالحــار ل التتــقي الســـدي، تحؼقــؼ  

 إدب السـدي، جامشقرو، حقدر آباد، السـد، باكستان.

ـــ هبــادر بـــ محؿــد  تــللقػ ؾــقم الؼــرآن،الربهــان يف ط .77  الزركشــل، اهلل طبــد ب

 هـ.7397 – بقروت - الؿعرفة إبراهقؿ، دار الػضؾ أبق محؿد  تحؼقؼ

البقان يف طد آي الؼرآن، تللقػ   أبل طؿرو الداين، تحؼقـؼ   د/ غـاكؿ قـدوري  .72

، 7لحؿد، مـ مـشقرات مركز الؿخطقصات والواث والق ـائؼ، الؽقيـت، ط

 هـ.7474

محؿـد خقـر يقسـػ، دار ، تـللقػ  قاسـؿ بــ قطؾقبغـا، تحؼقـؼ  تاج الـواجؿ .73

 .هـ7473، 7الؼؾؿ دمشؼ، ط 

 دار الزبقـدي، الحسـقـل مرتضـك محؿـد الؼـامقس، جـقاهر مــ العروس تاج .74

 الؿحؼؼقـ. مـ مجؿقطة  تحؼقؼ الفداية،

 بــ محؿـد الـديـ شؿس  تللقػ وإطالم، الؿشاهقر ووفقات تاريخ ا.سالم .75

 الؽتـاب تـدمري، دار السـالم طبـد طؿـر. د  تحؼقـؼ الـذهبل، طثؿان ـب أحؿد

 م.7987 - هـ7457 ،7بقروت، ط/ لبـان العربل،

بجؿع الؿؼارئ، تللقػ   محؿد هاشؿ بـ طبـد الغػـقر الحـار ل  تحػة الؼارئ .76

طبد الؼققم بــ طبـد الغػـقر الســدي،  .التتقي السـدي، تصحقح ومراجعة   د

 هـ.7422، 7ط

يــث ا.حقـاء، تــللقػ   الحـافظ العراقــل، دار ابــ حــزم بقــروت، تخـريج أحاد .77

 م.2555، 7لبـان، ط

 كثقـر بــ طؿـر بــ إسـؿاطقؾ  تـللقػ العظـقؿ(، الؼـرآن تػسقر ابـ كثقر )تػسقر .78
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 هـ.7457 – بقروت - الػؽر دار الدمشؼل،

 أبل  تللقػ الؽريؿ(، الؼرآن مزايا إلك السؾقؿ العؼؾ )إرشاد تػسقر أبل السعقد .79

 بقروت. - العربل الواث إحقاء دار العؿادي، محؿد بـ محؿد قدالسع

 إكدلسل، حقان بلبل الشفقر يقسػ بـ محؿد  تػسقر البحر الؿحقط، تللقػ .25

 - العؾؿقــة الؽتــب وآخــريـ، دار الؿقجــقد طبــد أحؿــد طــادل الشــقخ  تحؼقــؼ

  م.2557- هـ7422 - 7بقروت، ط/ لبـان

 العـؽ، دار الـرحؿـ طبـد خالد  تحؼقؼ ،ا.مام البغقي  تػسقر البغقي تللقػ .27

 بقروت. - الؿعرفة

 جريـر بــ محؿـد  تـللقػ الؼرآن(، آي تلويؾ طـ البقان )جامع تػسقر الطربي .22

 .7455 – بقروت - الػؽر دار ،الطرب

 التؿقؿـل طؿـر بــ محؿـد الديـ فخر  تللقػ الغقب(، التػسقر الؽبقر )مػاتقح .23

 م.2555 - هـ7427 - 7بقروت، ط – العؾؿقة الؽتب دار الشافعل، الرازي

  تـللقػ التلويؾ، وجقه يف إقاويؾ وطققن التـزيؾ حؼائؼ طـ تػسقر الؽشام .24

 الـرزا  طبـد  تحؼقـؼ الخـقارزمل، الزمخشـري طؿـر بــ محؿـقد الؼاسؿ أبل

 بقروت. – العربل الواث إحقاء الؿفدي، دار

 دار عل،الشـاف العسـؼالين حجـر بــ طؾـل بــ أحؿـد  هتذيب التفذيب، تللقػ .25

 م.7984 – هـ7454 -7ط بقروت، – الػؽر

 محؿـد  تحؼقـؼ ،إزهـري أحؿد بـ محؿد مـصقر أبل  للقػ، تهتذيب الؾغة .26

 م.2557 - 7ط بقروت، - العربل الواث إحقاء مرطب، دار طقض

جؿال الؼراء وكؿال ا.قراء، تللقػ   طؾؿ الديـ طؾل بـ محؿد السـخاوي،  .27

، 7مؽتبــة الــواث، مؽــة الؿؽرمــة، طتحؼقــؼ   د. طؾــل حســقـ البــقاب، 

 هـ.7458

ــات يف الجــقاهر الؿضــقة .28 ــة، صبؼ ــللقػ الحـػق ــد  ت ــادر طب ـــ الؼ ــل ب ــاء أب  القف

 كراتشل، السـد، باكستان. – خاكف كتب محؿد مقر الؼرشل،



 هـ7241( 42لؾدراسات الؼرآكقة العدد ) تبقانمجؾة

 
68 

 بــ أحؿـد  تـللقػ ا.يضاح، كقر شرح حاشقة الطحطاوي طؾك مراقل الػالح .29

 – ببـقٓ  إمقريـة الؽربى طبعةالؿ الحـػل، الطحطاوي إسؿاطقؾ بـ محؿد

 هـ.7378 -3ط مصر،

 البغـدادي، طؿر بـ الؼادر طبد  تللقػ العرب، لسان لباب ولب إدب خزاكة .35

  تحؼقـؼ إولك،  الطبعة م،7998 - بقروت - العؾؿقة الؽتب دار  الـشر دار

 القعؼقب. بديع امقؾ/صريػل كبقؾ محؿد

  رحـقؿ بخـش البـاين بتـل، إدارة كشـر  الخط العثؿاين يف الرسؿ الؼرآين، تللقػ .37

 ، بدون تاريخ.2وإشاطة إسالمقات، مؾتان، باكستان، ط

 طبـد فـماد محؿـد  تحؼقـؼ الؼزويــل، يزيـد بــ محؿد  تللقػ ســ ابـ ماجف، .32

 بقروت. – الػؽر الباقل، دار

 إزدي، السجســتاين داود أبــق إشـعث بـــ ســؾقؿان  تـللقػ ســـ أبــل داود، .33

 .الػؽر الحؿقد، دار طبد الديـ محقل محؿد  تحؼقؼ

ــللقػ الصــحقح(، ســــ الومــذي )الجــامع .34 ــق طقســك بـــ محؿــد  ت  طقســك أب

 الـواث إحقـاء وآخـرون، دار شـاكر محؿـد أحؿـد  تحؼقـؼ السؾؿل، الومذي

 بقروت. – العربل

 الـسـائل، الـرحؿـ طبـد أبـق شـعقب بــ أحؿـد  تـللقػ ســ الـسـائل الؽـربى .35

 الؽتـب حســ، دار كسـروي سـقد،  البــداري سـؾقؿان الغػـار طبـد.د  تحؼقؼ

 .م7997 – هـ7477 -7ط بقروت، – العؾؿقة

 شعقب  تحؼقؼ الذهبل، طثؿان بـ أحؿد بـ محؿد  تللقػ سقر أطالم الـبالء، .36

 -9ط بقــروت، – الرسـالة العرقسقسـل، ممسســة كعــقؿ ومحؿـد،  إركـاؤوط

 هـ.7473

 محؿـد بــ أحؿـد بــ الحـل طبـد  تللقػ ذهب، مـ أخبار يف شذرات الذهب .37

 بــ إركاؤوط، دار محؿقد إركاؤوط، الؼادر طبد  تحؼقؼ الحـبؾل، العؽري

 هـ.7456 -7ط دمشؼ، - كثقر
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 شـرح فـتح الؼـدير ٓبــ الفؿـامطؾك هامش شرح العـاية طؾك الفداية لؾبابريت  .38

 أيت ذكره.

 ردا السققاسـل، القاحـد طبـد بـ محؿد الديـ كؿال  تللقػ ،شرح فتح الؼدير .39

 .2ط بقروت، - الػؽر

 الســـؾؿل خزيؿـــة بــــ إســـحا  بــــ محؿـــد  تـــللقػ صـــحقح ابــــ خزيؿـــة، .45

 - ا.ســالمل إطظؿــل، الؿؽتــب مصــطػك محؿــد. د  تحؼقــؼ الـقســابقري،

 .7975 – 7395 - بقروت

  تحؼقــؼ الـقســابقري، الؼشــقري الحجــاج بـــ مســؾؿ  تــللقػ صــحقح مســؾؿ .47

 بقروت. – ربلالع الواث إحقاء الباقل، دار طبد فماد محؿد

وعقػ الجامع الصغقر وزياداتف، تللقػ   كاصر الديـ إلباين، الؿؽتب ا.سالمل. .42

 الؽتــب دار الســققصل، بؽــر أبــل بـــ الــرحؿـ طبــد  تــللقػ صبؼــات الحػــاظ، .43

 .7453 –7ط بقروت، – العؾؿقة

 السـبؽل، الؽـايف طبـد بــ طؾل بـ الديـ تاج  تللقػ صبؼات الشافعقة الؽربى .44

ــؼ ــاحل، محؿــد حؿــقدم. د  تحؼق ــد.د الطـ ــاح طب ــق، هجــر محؿــد الػت  الحؾ

 هـ.7473 -2ط والتقزيع، والـشر لؾطباطة

 ابـــ الــرحؿـ طبــد بـــ طثؿــان الــديـ تؼــل  تــللقػ صبؼــات الػؼفــاء الشــافعقة، .45

 بقـروت، - ا.سالمقة البشائر كجقب، دار طؾل الديـ محقل  تحؼقؼ الصالح،

 م.7992 -7ط

 خؾقؾ  تحؼقؼ الشقرازي، يقسػ بـ طؾل بـ ؿإبراهق  تللقػ صبؼات الػؼفاء، .46

 بقروت. – الؼؾؿ الؿقس، دار

 صـالح بــ سـؾقؿان  تحؼقـؼ وي، إدكف محؿد بـ أحؿد  تللقػ الؿػسريـ صبؼات .47

م.7997 -هـ7477 -7ط السعقدية، – والحؽؿ العؾقم مؽتبة الخزي،

 ل،الـذهب طثؿـان بــ أحؿـد بــ محؿـد الـديـ شـؿس  العرب يف خرب مـ غرب، تـللقػ .48

م.7984 -2ط الؽقيت، حؽقمة مطبعة الؿـجد، الديـ صالح. د  تحؼقؼ
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العالمة طؾل محؿـد الضـباع شـقخ الؼـراء وطؿـقم الؿؼـاري بالـديار الؿصـرية  .49

جفقده ومملػاتف يف طؾقم الؼرآن، د. أشرم محؿد فماد صؾعت، مؽتبة ا.مـام 

 .هـ7427، 3البخاري، الؼاهرة، ط

 آبادي، العظقؿ الحؼ شؿس محؿد  تللقػ داود، أبل ســ شرح طقن الؿعبقد .55

 م.7995 -2ط بقروت، – العؾؿقة الؽتب دار

غايـة الـفايـة يف صبؼــات الؼـراء، تــللقػ   شـؿس الــديـ محؿـد بـــ محؿـد بـــ  .57

محؿد ابـ الجزري، تحؼقؼ   ج. برجسواسـر، دار الؽتـب العؾؿقـة، بقـروت، 

 هـ.7452، 3ط

لــقري الصػاقسـل، تحؼقـؼ   غقث الـػع يف الؼـراءات السـبع، تـللقػ   طؾـل ا .52

 .7479محؿد طبد الؼادر شاهقـ، دار الؽتب العؾؿقة بقروت، ط

 محؿد بـ الحسقـ بـ طؾل الحسـ أبل  تللقػ الػتاوى(، يف السغدي )الـتػ فتاوى .53

 ممسسـة/  الػرقـان الــاهل، دار الـديـ صـالح الـدكتقر الؿحامل  تحؼقؼ السغدي،

م.7984 – هـ7454 -2ط ،لبـان بقروت/  إردن طؿان - الرسالة

ــة يف .54 ــاوى طالؿؽقري ــة )فت ــاوى الفـدي ــل إطظــؿ ا.مــام مــذهب الػت ــة أب  حـقػ

 - الػؽـر دار الفـد والســد، طؾؿاء مـ وجؿاطة كظام الشقخ  تللقػ الـعؿان(،

 م.7997 - هـ7477

هـــ(، تحؼقــؼ   224فضـائؾ الؼــرآن، تــللقػ   أبـق طبقــد الؼاســؿ بــ ســالم )ت .55

 هـ.7477، 7دار الؽتب العؾؿقة بقروت، طوهبل سؾقؿان غاوجل، 

الػقائد البفقة يف تراجؿ الحـػقة، محؿد طبد الحـل الؾؽــقي، تحؼقـؼ   أحؿـد  .56

 هـ.7478، 7الزطبل، شركة دار إرقؿ بـ أبل إرقؿ، بقروت لبـان، ط

هـــ، ممسســة 877الؼــامقس الؿحــقط، محؿــد بـــ يعؼــقب الػقــروز آبــادي ت .57

 هـ.7457، 2طالرسالة، دار الريان لؾواث، 

 محؿـد بــ محؿـد الؽـرم أبـل بـ طؾل الحسـ أبل  تللقػ الؽامؾ يف التاريخ، .58

 - العؾؿقــة الؽتــب الؼاوــل، دار اهلل طبــد  تحؼقــؼ الشــقباين، الؽــريؿ طبــد بـــا
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 هـ.7475 -2ط بقروت،

 بــ بــ اهلل طبـد السجسـتاين داود أبـل بــ بؽـر أبـل  تـللقػ كتاب الؿصاحػ .59

/  مصـر - الحديثـة طبـده، الػـارو  بــ محؿـد  تحؼقؼ إشعث، بـ سؾقؿان

 م.2552 - هـ7423 -7ط الؼاهرة،

 بــ الؿتؼـل طؾـل الـديـ طـالء  تـللقػ وإفعـال، إقـقال ســ يف كـز العؿال .65

 – العؾؿقـة الؽتـب دار الـدمقاصل، طؿـر محؿقد  تحؼقؼ الفـدي، الديـ حسام

 .م7998-هـ7479 -7ط بقروت،

 هـ.7475، 7، دار صادر، بقروت، طلسان العرب، ابـ مـظقر ا.فريؼل .67

لطائػ ا.شـارات لػــقن الؼـراءات، تـللقػ   أحؿـد بــ محؿـد بــ أبـل بؽـر  .62

هـ(، تحؼقؼ  مركز الدراسات الؼرآكقة بؿجؿع الؿؾؽ ففد 923الؼسطالين )ت

 .هـ7434، 7لطباطة الؿصحػ الشريػ بالؿديـة الؿـقرة، ط

 بقروت. – الؿعرفة دار  الـشر دار السرخسل، الديـ شؿس  تللقػ الؿبسقط، .63

 الريـان دار الفقثؿـل، بؽـر أبـل بــ طؾـل  تللقػ الػقائد، ومـبع مجؿع الزوائد .64

 هـ.7457 – بقروت،  الؼاهرة - العربل الؽتاب دار /لؾواث

  تـللقػ تقؿقـة(، ابــ ا.سـالم شـقخ وفتـاوى ورسائؾ مجؿقع الػتاوى )كتب .65

 قاسؿ بـ محؿد بـ لرحؿـا طبد  تحؼقؼ الحراين، تقؿقة بـ الحؾقؿ طبد أحؿد

 الثاكقة.  الطبعة تقؿقة، ابـ الـجدي، مؽتبة العاصؿل

طــزة  .الؿحؽــؿ يف كؼــط الؿصــاحػ، تــللقػ   أبــق طؿــرو الــداين، تحؼقــؼ   د .66

 م.7997 ،هـ7478، 2حسـ، دار الػؽر الؿعاصر، بقروت، لبـان، ط

 الؿرسـل، سقده بـ إسؿاطقؾ بـ طؾل الحسـ أبق إطظؿ، والؿحقط الؿحؽؿ .67

 م.2555، 7ط العؾؿقة، بقروت، الؽتب هـداوي، دار الحؿقد طبد  تحؼقؼ

هـــ، دار الؽتــب 665مختــار الصــحاح، محؿــد بـــ أبــل بؽــر الــرازي ت بعــد  .68

 هـ.7398العؾؿقة، بقروت، لبـان، ط

 سـالمة بــ محؿـد بــ أحؿـد/ الجصـاص  تـللقػ مختصر اختالم العؾؿاء، .69
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 بقـروت، – ا.سـالمقة البشـائر أحؿـد، دار كذير اهلل طبد. د  تحؼقؼ الطحاوي،

 هـ.7477 -2ط

 الحـاكؿ طبـد اهلل أبـل طبـد اهلل بــ محؿد  تللقػ الؿستدرك طؾك الصحقحقـ، .75

 بقـروت، – العؾؿقة الؽتب ططا، دار الؼادر طبد مصطػك  تحؼقؼ الـقسابقري،

 م.7995 - هـ7477 -7ط

 البصـــري الػارســـل داود أبـــل داود بــــ ســـؾقؿان  تـــللقػ مســــد الطقالســـل، .77

 بقروت. – الؿعرفة دار الطقالسل،

هـ، مؽتبة لبــان، 775الؿصباح الؿـقر، أحؿد محؿد طؾل الػققمل الؿؼرئ ت .72

 م.7987

 أبـل  تـللقػ وأ ـار(، إحاديـث يف الؿصـػ مصـػ ابـ أبل شقبة )الؽتاب .73

الحـقت،  يقسـػ كؿـال  تحؼقـؼ الؽـقيف، شقبة أبل بـ محؿد بـ اهلل طبد بؽر

 هـ.7459 -7ط الرياض، – الرشد مؽتبة

ــرزا  )الؿصـــػ(، .74 ــد ال ــللقػ مصـــػ طب ــق  ت ــرزا  طبــد بؽــر أب ـــ ال  هؿــام ب

 بقـروت، – ا.سـالمل إطظؿل، الؿؽتـب الرحؿـ حبقب  تحؼقؼ الصـعاين،

 هـ.7453 -2ط

 اهلل طبــد أبــل  تــللقػ  إديــب(، معرفــة إلــك إريــب )إرشــاد معجــؿ إدبــاء .75

 -7ط بقــروت، – العؾؿقــة بالؽتــ دار الحؿــقي، الرومــل اهلل طبــد بـــ يــاققت

 م.7997 - هـ 7477

 دار  الـشر دار اهلل، طبد أبق الحؿقي اهلل طبد بـ ياققت  تللقػ، البؾدان معجؿ .76

 بقروت. – الػؽر

 الطـرباين، الؼاسـؿ أبـق أيـقب بــ أحؿـد بــ سـؾقؿان  الؿعجؿ الؽبقـر، تـللقػ .77

 – 2الؿقصـؾ، ط – الزهـراء السـؾػل، مؽتبـة طبدالؿجقـد بــ حؿدي  تحؼقؼ

 م.7983 – هـ7454

معرفة الؼراء الؽبار طؾك الطبؼات وإطصار، تـللقػ   شـؿس الـديـ الـذهبل  .78



 مصطؾح الركيع يف ادصاحػ )مدليله، كشلته، وأقيال العؾامء فقه(            د. عبدالؼقيحم ب  عبدالغػير السـدي

 
73 

هـ، مـ مـشقرات مركز 7476، 7صقار آلتل ققٓج، ط .هـ(، تحؼقؼ   د748)

 البحقث ا.سالمقة، استاكبقل.

ــردات .79 ــب يف الؿػ ــرآن، غري ــق الؼ ـــ الحســقـ الؼاســؿ أب ــد، ب ــروم  محؿ الؿع

 لبـان. الؿعرفة، كقالين، دار سقد محؿد  تحؼقؼ بالراغب ا.صبفاين،

مػردة قراءة ابـ كثقر الؿؽل، تللقػ   رحقؿ بخش الباين بتل، تعريب   محؿد  .85

، 7صـــاهر الرحقؿـــل، دار الؽتـــب الطاهريـــة، مؾتـــان، كراتشـــل، باكســـتان، ط

 هـ.7475

وـؿـ مؽتبـة  ، تللقػ   إبراهقؿ بـ محؿـد بــ إبـراهقؿ الحؾبـل،مؾتؼك إبحر .87

 اث ا.لؽووين.الو

 الػؽر دار الزرقاين، العظقؿ طبد محؿد  تللقػ مـاهؾ العرفان يف طؾقم الؼرآن، .82

 م.7996 -هـ7476 -7ط لبـان، –

 .مؽتبة الباز بؿؽة7478، 7، ط الؿصؾلمـقة  .83

، 7ط  ،د/مـقؿـ طبـد الؿجقـد الســدي، تللقػ   مقجز تاريخ إدب السـدي .84

 .باكستان ،حقدر آباد ،جامشقرو ،جامعة السـد ،هـ7453طام   

  للقػ   الحافظ ابـ حجر، تحؼقؼكتائج إفؽار يف تخريج أحاديث إذكار، ت .85

 م.2558، 2حؿدي طبد الؿجقد السؾػل، دار ابـ كثقر، ط

وهبجـة الؿسـامع والــقاضر )ا.طـالم بؿــ يف تـاريخ الفــد مــ  كزهة الخقاصر .86

قب أكاديؿل، مؾتـان، إطالم(، تللقػ   طبد الحل بـ فخر الديـ الؾؽـقي، ص

 هـ.7472باكستان، 

 الؿؼـري محؿـد بــ أحؿـد  تـللقػ الرصقـب، إكـدلس غصـ مـ كػح الطقب .87

 هـ.7388 - بقروت - صادر طباس، دار إحسان. د  تحؼقؼ التؾؿساين،

هداية الؼارئ إلك تجقيد كالم اهلل البارئ، تللقػ   طبد الػتـاح السـقد طجؿـل  .88

 هـ.7452، 7الؿرصػل، ط

*              *              * 
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 إطداد

 إستاذ الؿشارك بؼسؿ الؼرآن وعؾقمف

 كؾقة الشريعة وأصقل الديـ جامعة الؿؾؽ خالد بلبفا
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 بحثالملخص 

 بعدهالحؿد هلل وحده والصالة والسالم طؾك مـ ٓ ك
ا
 .وبعد بل

وأ ـر  ،إن التعصب الؿذهبل ضاهرة خطقرة ولدت مـ التؿسؽ بالتؼؾقد إطؿـك

وكتقجة مـ  ،سقئ مـ آ ار تؼديس آراء الرجال وأفؽارهؿ العارية مـ الدلقؾ الصحقح

كتائج الغؾق يف الرجال، فؼد كجؿ طـ هذا التعصب أن ُطدل ببعض أيات طـ معاكقفا 

 ،أو حؽــؿ فقفــا معـــك ٓ تحتؿؾــف قضــك طؾقفــا بالـســخ ،وأغراوــفا التــل ســقؼت لفــا

فؽاكت هذه إسالقب الؿؾتقية يف تػسقر الؼرآن سببًا يف حـدوث فقوـك فؽريـة فقؿـا 

 .يتصؾ بالؼرآن ومعاكقف

التعصـب الؿـذهبل يف التػسـقر اسـبابف لذا أردت يف هذا البحث أن أققم بدراسـة 

  ذا الؿقوقع طدة أسباب مـفاودفعـل إلك تـاول ه -دراسة تطبقؼقة  -وآثاره 

تحذير صؾبة العؾقم الشرطقة مـ خطقرة التعصب الؿذهبل طؾك تػسقر الؼرآن  -

.الؽريؿ

الحرص طؾك كشػ أسباب التعصب الؿذهبل يف التػسقر وآ ـاره طؾـك الػـرد  -

والؿجتؿع.

والتـبقـف إلـك  ،وأهدم مـ خالل البحث إلك ورورة التؿسـؽ بالؽتـاب والســة

 .تػسقر التل يؽثر فقفا التعصب الؿذهبلأشفر كتب ال

 .أن يقفؼ الجؿقع لؿا يحبف ويرواه -طزا وجؾ  -أسلل اهلل 

 :المفتاحيةالكلمات 

 الؿسجد -الؿشرك -دخقل–الؿذهبل  -التعصب 

*              *              * 
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 مقدمة ال

رور وكعــقذ بــاهلل مـــ شــ ،كحؿــده وكســتعقـف وكســتغػره وكســتفديف ،إن الحؿــد هلل

، مـ يفـده اهلل فـال مضـؾ لـف ومــ يضـؾؾ فـال هـادي لـف، ومـ سقئات أطؿالـا ،أكػسـا

 .ا طبده ورسقلفوأشفد أن محؿدً  ،لف وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ

 :أما بعد

سقاء كان يف أصقل العؼقدة، أو يف مسائؾ الػؼف وفروطـف، أو  -إن التعصب الؿذهبل 

ضــاهرة خطقــرة ُولــدت مـــ  -ؿثؾــة يف إشــخاص والجؿاطــاتيف الؼضــايا السقاســقة الؿت

التؿسؽ بالتؼؾقد إطؿك، وأ ر سلء مـ آ ار تؼديس آراء الرجـال وأفؽـارهؿ العاريـة مــ 

 الدلقؾ الصحقح، وكتقجة مـ كتائج الغؾق يف الرجال.

ويظفر التعصب الؿذهبل بجالء طـد ا.طراض طـ الدلقؾ الصـحقح، والتغافـؾ 

والتعصب لؾؿذاهب فؼدت إمة الفداية بالؽتـاب والســة، أسـػر طــ فبالتؼؾقد  ،طـف

اكسداد باب آجتفاد، وصارت أققال الػؼفـاء هـل الشـريعة يف كظـر الـبعض، واطتـرب 

وطؽـػ  ،كؾ مـ يخرج طـ أققال الػؼفاء مبتدًطا ٓ يق ـؼ بلققالـف، وٓ يعتـد بػتاويـف

 .فققعت إمة يف شر وبالء ،طؾك التؼؾقد

هذه الطريؼة أن ُطدل ببعض أيات طـ معاكقفا وأغراوفا التل  وقد كجؿ طـ

ػسر أية سقؼت لفا، أو حؽؿ فقفا معـك ٓ تحتؿؾف قضك طؾقفا بالـسخ، وكثقًرا ما تُ 

طؾك مؼتضك الؼقاطد إصقلقة التل استخؾصفا أرباب الؿذاهب مـ الػروع الػؼفقة، 

ًٓ تحاكؿقا إلقفا يف ففؿ الؼرآن وا لسـة واستـباط إحؽام. وهؽذا واتخذوها أصق

صار الؼرآن فرًطا بعد أن كان أصالً، وتابًعا بعد أن كان متبقًطا، ومقزوًكا بغقره بعد أن 

 جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ژكان مقزاًكا. 

 ژ هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن

تف ـا سقل هق الرد إلك ُس إلك الر إلك اهلل هق الرد إلك كتابف، والردُّ  والردُّ  ،[59]الـساء/

ة ـا وا كتاب اهلل وُس دُّ الصحقحة، ولؽـ همٓء طؽسقا الؼضقة، وقؾبقا التشريع، ورَ 

 إلك ما لفؿ مـ آراء، وما لؿؼؾديفؿ مـ مذاهب. ـ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـرسقلف 
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فؽاكت هذه إسالقب الؿؾتقية يف تػسقر الؼرآن، وهذه الـؽسة التـل أصـقبت هبـا 

ن بالػؼــف والعؼائـد، ســبًبا يف حـدوث فقوــك فؽريـة فقؿــا يتصـؾ بــالؼرآن طالقـة الؼـرآ

وكان لفذه الػقوـك أ رهـا يف إطـراض الــاس طــ الؼـرآن، وطــ آسـتؿاع  ،فومعاكق

 .فلؿػسري

ومـ الؿعؾقم أن إخضاع الـصقص الؼرآكقة لؾتعصبات الؿذهبقة، وتػسقرها 

، وتحؿقؾفا طؾك مذاهب لتليقد مققل شخصقة، وتلويؾفا ٓكتصار معتؼدات فاسدة

، فتح طؾك الؿسؾؿقـ باب شر خطقر، ولج مـف أطداء ا.سالم فمغالق مػفقمذات 

كؿا أكف دخؾ مـف أصحاب البدع وأهؾ  ،لؾدس فقف، وتشقيف صقرتف، وتخريب سؿعتف

 مم ام  يل ژ إهقاء إلك ترويج بدطفؿ وكشر أهقائفؿ متسويـ بـصقص الؼرآن
 خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 جخ مح جح  مجحج مث هت مت خت حتجت هب مب خب حب جب هئ مئ
 [ 7آل طؿران  ]َّ ژ مظ حط مض خض  حض جض مصخص حص مس خس حس جس مخ

 ،تػسـقرال يفالتعصـب الؿـذهبل  ولذلؽ أردت يف هذا البحث أن أقـقم بدراسـة 

 .-تطبقؼقة  دراسة -أسبابف و آثاره 

 أسباب اختيار البحث:

 ا دفعـل إلك تـاول مقوقع هذا البحث طدة أسباب: أبرزه

تربئــة لؾذمــة، والتقاصــل بــالحؼ، والـصــح لإلســالم وأهؾــف، ققامــًا بقاجــب  -7

الذي هـق مــ أطظـؿ العبـادات، وأقـرب  ،-طزا وجؾ  - وا.سفام يف خدمة كتاب اهلل

 الؼربات.

تـبقــف وتحــذير صؾبــة العؾــقم الشــرطقة طؿقًمــا والؿشــتغؾقـ بــالعؾقم الؼرآكقــة  -4

 ك تػسقر الؼرآن الؽريؿ.طؾ خصقًصا مـ خطقرة التعصب الؿذهبل

الحرص طؾك كشػ أسباب التعصب الؿذهبل يف التػسقر وآ اره طؾك الػرد  -3

 والؿجتؿع.

 .طرض كؿاذج تطبقؼقة لبقان أ ره طؾك التػسقر -4
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 أهمية البحث:

تعؾًؿـا وتعؾقًؿـا، ففًؿـا وتػسـقًرا مــ أجـؾ  -طزا وجؾ  -إن آشتغال بؽتاب اهلل  -7

 الؼربات و الطاطات.

مـ أشرم طؾقم الؼرآن كػًعا وبركة، وأطظؿفا فائدة وخقًرا طؾؿ تػسقر كتاب  -4

وجؾ  -اهلل  : ٕكف إيضاح معاين كالم رب العالؿقـ لـقػفؿ طــ اهلل مـراده حسـب -طزا

الجفد البشري، ويتقصؾ إلك غايتف ومؼصقده حسب الجفد البشـري، ويعؿـؾ بـلمره 

 .ويجتـب هنقف، ويتؿسؽ بحؽؿف

 هبل مـ أخطر أسباب فؼد إمة الفداية بالؽتاب والسـة.التعصب الؿذ -4

 أهداؼ البحث:

 يسعك هذا البحث إلك تحؼقؼ إهدام التالقة 

 بقان أسباب التعصب الؿذهبل ومظاهره. -7

 ورورة التؿسؽ بالؽتاب والسـة وذم التعصب الؿذهبل. -4

 .التـبقف إلك أشفر كتب التػسقر الؿذهبل الؿتعصب -4

 خطة البحث:

 يتؽقن هذا البحث مـ  مؼدمة و تؿفقد، ومبحثقـ، وخاتؿة، وذلؽ طؾك الـحق التالل 

وأهؿقتـف، وأهدافف،وخطـة  ،  تحـد ت فقفـا طــ أسـباب اختقـار البحـثالؿؼدمة

 .البحث ومـفجل فقف

 بقاـُت فقف معـك التعصب الؿذهبل لغًة واصطالحًا والتؿفقد:

 .   التعصب الؿذهبل لغة أوًٓ  

 لتعصب الؿذهبل اصطالحًا.  ا ثاكقًا 

   أسباب التعصب الؿذهبل وآ اره.الؿبحث إول

  أسباب التعصب الؿذهبل ومظاهره. الؿطؾب إول

   أ ار الؿوتبة طؾك التعصب الؿذهبل. الؿطؾب الثاين

 دراسة تطبقؼقة ٕشفر كتب التػسقر الػؼفل الؿذهبل. الؿبحث الثاين:
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ول :  ب التػسقر التل يظفر فقفا التعصب الؿذهبل.كصقص مـ أشفر كت الؿطؾب ٕا

   كؿاذج مـ أ ر التعصب الؿذهبل طؾك تػسقر الؼرآن الؽريؿ.الؿطؾب الثاين

 وفقفا  أهؿ كتائج البحث وتقصقاتف. خاتؿة البحث:

 منهج البحث:

الؿـــفج الؿســتخدم يف هــذا البحــث هــق الؿـــفج التحؾقؾــل الـؼــدي الؼــائؿ طؾــك 

 عصبقـ يف تػسقر أيات الؼرآكقة الؿتعؾؼة بإحؽام الػؼفقة.تحؾقؾ كالم الػؼفاء الؿت

 ويف سبقؾ تحؼقؼ أهداف البحث، سقف أحرص عؾك اتباع الـؼاط التالقة:

 ، ببقان اسؿ السقرة ورقؿ أية.مقاوعفاطزو أيات الؼرآكقة إلك  -7

 .التػسقر لتقوقح معاين كصقص الؼرآن الؽريؿالرجقع إلك كتب  -4

مع بقان درجة الحديث  ،حاديث الـبقية مـ أمفات كتب الحديثتخريج إ -4

  .- مـ غقر الصحقحقـ تفإذا كاكت رواي -ووعًػا  والحؽؿ طؾقف صحةً 

 تخريج أ ار القاردة طـ الصحابة والتابعقـ مـ كتب أ ار. -2

 إلك قائؾقفا، وتق قؼفا مـ الؿصادر الؿعتؿدة.الؿـؼقلة كسبة إققال  -1

 ت الؿعؾقمات بالـص، جعؾتفا بقـ ققسقـ تؿققًزا لفا.إذا كؼؾ -6

ًّٓ َوآِخًرا. .طؿؾ الػفارس العؾؿقة الالزمة لؾبحث -1  .َواْلَحْؿُد هللِ َأوَّ

*              *              * 
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 تمهيد

 معنى التعصب المذهبي لغة واصطالًحا

 أواًل: التعصب المذهبي لغًة:

الرجؾ إلك كصرة طصـبتف، والتللـب معفـؿ  التعصب مـ العصبقة، وهل أن يدطق

ــاة والؿدافعــة،  ــقمقـ. والتعصــب  الؿحام ــاوئفؿ ضــالؿقـ كــاكقا أو مظؾ طؾــك مـــ يـ

 .كصركاه  ومعف لف وتعصبـا، طـفؿ ويحامل لعصبتف يغضب الذي هق والعصبل

 والؿصـــدر وزماكـــف، الـــذهاب محـــؾكســـبة إلـــك الؿـــذهب، وهـــق  والؿـــذهبل 

، وهـق الؿعتؼـد إحؽام مـ إلقف يصار فقؿا استعؿؾ  ؿ بعة،الؿت والطريؼة طتؼاد،وآ

 .الذي يذهب إلقف

 يؼـال إلقـف يذهب الذي والؿعتؼد الطريؼة الؿذهب«  »الؿعجؿ القسقط»جاء يف 

 أراء مــ مجؿقطـة  العؾؿـاء وطــد .مـذهب لـف يـدرى ما ويؼال ،احسـً  امذهبً  ذهب

 .«مـسؼة وحدة يجعؾفا اارتباصً  عضبب بعضفا ارتبط والػؾسػقة العؾؿقة والـظريات

 ثانًيا التعصب المذهبي اصطالًحا:

 .جاكب إلك مقؾٍ  طؾك بـاء دلقؾف ضفقر طـد الحؼ قبقل طدمالتعصب  هق 

                                                 
السعادات الؿبارك بـ محؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ  لؿجد الديـ أبالـفاية يف غريب الحديث وإ ر، ل (7)

، الطــاحل محؿـقد محؿـدو ،تحؼقـؼ  صـاهر أحؿـد الـزاوى، طبد الؽريؿ الشـقباين الجـزري ابــ إ قـر

ــل الؿصــري،3/246) ـــ مـظــقر إفريؼ ـــ مؽــرم ب ــاج 7/652) (، ولســان العــرب، لؿحؿــد ب (، وت

الػـقض، الؿؾّؼـب  لؿحّؿـد بــ محّؿـد بــ طبـد الـرّزا  الحسـقـل، أبـالعروس مـ جـقاهر الؼـامقس، ل

بقدي  (.3/387، )بؿرتضك الزا

يـقب بــ (، والؽؾقـات، 2/455ٕ)(، وتاج العـروس، لؾزبقـدي، 7/393لسان العرب، ٓبـ مـظقر، ) (2)

، محؿـد الؿصـريو ،ؼ  طـدكان درويـشقـحؼ، تالبؼـاء الحـػـل لمقسك الحسقـل الؼريؿل الؽػـقي، أبـ

وم بــ تـاج العـارفقـ بــ ءزيـ الديـ محؿد طبد الـر(، والتقققػ طؾك مفؿات التعاريػ، ل868)ص 

 (.357)ص  ،طؾل بـ زيـ العابديـ الحدادي  ؿ الؿـاوي الؼاهري

 (.7/377لؿعجؿ القسقط، .براهقؿ مصطػك وآخريـ، )ا (3)

ــد كؽــري، (4) (، وكشــام اصــطالحات الػـــقن 7/278) جــامع العؾــقم يف اصــطالحات الػـــقن، ٕحؿ

، تؼـديؿ وإشـرام ومراجعـة  د. رفقـؼ العجـؿ، الحـػـلالتفـاكقي ؿحؿد بــ طؾـل الػـاروقل والعؾقم، ل

الوجؿـة إجـبقـة  د. ، بقة  د. طبد اهلل الخالـديكؼؾ الـص الػارسل إلك العر، تحؼقؼ  د. طؾل دحروج

 (.7/485، )جقرج زيـاين
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والتعصب الؿذهبل  هق الؿغآة يف آكتصار لؾرأي الػؼفل أو الؿذهب الػؼفل 

 .دون دلقؾ

. بدون الـظـر مقدان كؾ يف تفاداتفاج وكصرة ،بالؿذهب التؿسؽ ةدا ِش أو هق  

 .والتعصب هق تؼؾقد أطؿك ،يف الدلقؾ

 أنواع التقليد المذموم:

إن التؼؾقد الذي جاء َذّمف والتحذير مـف يف الؽتاب والسـة ويف أقـقال أهـؾ العؾـؿ 

 يشتؿؾ طؾك إكقاع أتقة  

 ػاًء بتؼؾقد أباء،ا.طراض طؿا أكزل اهلل ـ طزا وجؾ ـ، وطدم آلتػات إلقف اكت -7

 مه جه ين ىنمن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ژ
 [. 775 البؼرة ] َّ ژ مي خي  حي جي يه ىه

 جف ژ  تؼؾقد مـ ٓ يعؾؿ الؿؼؾد أكـف أهـؾ ٕن يمخـذ بؼقلـف، قـال اهلل تعـالك  -4

  [36  ا.سراء]ا  ژ حم   حكجك مق حق مف خف حف

صـؾك اهلل  -وقـقل رسـقل اهلل -طـزا وجـؾ  -تؼؾقد ققل مـ طارض قـقل اهلل  -4

 ژ َّ ٰرٰذ يي ىي مي خي ژ  كائـًــا مـــ كــان ذلــؽ الؿعــارض، -طؾقــف وســؾؿ 

  [.3]إطرام/َّ

 التؼؾقد بعد ووقح الحؼ ومعرفة الدلقؾ. -2

 تؼؾقد الؿجتفد الؼادر طؾك آجتفاد مع اتساع الققت وطدم الحاجة. -1

 .تؼؾقد مجتفد واحد بعقـف يف جؿقع اجتفاداتف -6

                                                 
 (.8، 7/7تاريخ الؿذاهب ا.سالمقة، لإلمام محؿد أبق زهرة، ) (7)

 (.736، )ص حامد صاد  قـقبلوؿحؿد رواس قؾعجل معجؿ لغة الػؼفاء، ل (2)

 الـؿـري طاصـؿ بــ الـرب طبـد بــ محؿـد بــ اهلل طبـد بــ يقسـػ طؿـرٕبـل  جامع بقـان العؾـؿ وفضـؾف، (3)

 لأبـ الـديـ تؼـل( وما بعـدها، ومجؿـقع الػتـاوى، ل2/975، )الزهقري إشبال أبل  تحؼقؼ، الؼرصبل

ــاس ــد العب ـــ أحؿ ــد ب ــقؿ طب ـــ الحؾ ــة ب ــؼ  الحــراين تقؿق ــد، تحؼق ــرحؿـ طب ـــ ال ــد ب ـــ محؿ ، قاســؿ ب

اهلل محؿد بــ أبـل بؽـر  (، وإطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ، ٕبل طبد25/75-77(، )79/265)

 ( وما بعدها.2/737، )إبراهقؿ السالم طبد محؿد  تحؼقؼابـ ققؿ الجقزية، 
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 المبحث األول

 المذهبي  التعصب 

 المطلب األول: أسباب التعصب المذهبي ومظاهره:

 أوًٓ : مـ أبرز أسباب التعصب الؿذهبل ما يؾل:

  التؼؾقد -7

وهق تؾؼل إحؽام مـ إمام معقـ واطتبار أققالف كلهنا كصقص مــ الشـرع يؾـزم 

 .الؿؼؾد باتباطفا

  تدويـ الؿذاهب افسالمقة -4

ا كـامالً، وفقفـا  ـروة فؼفقـة هائؾـة جعؾـت صؾبـة فؼد دوكت هذه الؿذاهب تـدويـً 

 .العؾؿ يستغـقن طـ البحث وآستـباط وآجتفاد

 ضعػ الثؼة بالـػس والتفقب مـ آجتفاد: -4

حقث شعر بعض صؾبة العؾؿ والعؾؿاء بالعجز والضعػ وطدم الؼدرة طؾك تؾؼل 

طؾـؼ قـد فـات، مؿـا إحؽام مـ مصادرها إصؾقة، وسؾاؿقا بـلن زمــ آجتفـاد الؿ

 .ترتاب طؾقف الخؾقد إلك الراحة والؽسؾ والتؼؾقد

  إغالق باب آجتفاد -2

 وذلؽ كتقجة لؽثـرة مـدطل آجتفـاد مؿــ لقسـقا أهـالً لـف، وخقًفـا مــ التخـبط

بسـد  الػؼفـاء أفتك بعـض فؼد الـاس، لديـ وحػًظا لؾػساد ودفًعا إهقاء، يف إهقج

 فآجتفــاد إصالقــف، طؾــك لــقس آجتفــاد بــاب إقػــاَل  أن يــفالتـق مــع آجتفــاد، بــاب

 اجتفد، الشروط فقف تقافرت فؿـ باٍ ، شرًصا طشر خؿسة إلك تصؾ قد التل بشروصف

 آجتفاد يستؿر أن فإولك طؾؿ، بغقر وا.فتاء آجتفاد طؾقف فقف حرم تتقافر لؿ ومـ

 الققت كػسـف ويف وآجتفاد. وآستـباط العؾؿ كشر إلك تعطقؾ إغالُقف يمدي ٓ حتك

                                                 
 (.332تاريخ التشريع ا.سالمل، لؾشقخ محؿد الخضري، )ص  (7)

 (.797الؿدخؾ الػؼفل العام، لؿصطػك أحؿد الزرقاء، )ص  (2)

 (.757م، )ص 7996حة، مدخؾ إلك الػؼف ا.سالمل، مـشقرات جامعة الؼدس الؿػتق (3)
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ال طؾك يحجر أن بد ٓ  .الذيـ يػتؼدون إلك أدكك شروط آجتفاد والػتقى الُجفا

وقد ذكـر ا.مـام أبـق زهـرة أسـباًبا أخـرى وهـل  اخـتالم الرغبـات والشـفقات 

ــاس واخــتالم مــداركفؿ، والرياســة وحــب  ــقـ الـ ــر ب وإمزجــة، واخــتالم التػؽق

 .السؾطان

 مظاهر التعصب المذهبي:ثانًيا: 

 ومـ أبرز مظاهر التعصب الؿذهبل ما يؾل:

 ولق كان مخالًػا دلقالً مـ الؽتاب أو السـة  آكتصار لؾؿذهب -7

حقث طؽػ الؿؼؾدون الذيـ جاءوا بعـد إئؿـة طؾـك دراسـة مـذاهبفؿ وكشـرها 

ًٓ مـــ الســقر طؾــك مـفاجفــا، وآجتفــاد كؿــا اجتفــد الســابؼقن، حقــث كــان  فؼــط بــد

الخالم بقـ صؾبة العؾؿ مـ الؿتعصبقـ لؾؿذاهب الػؼفقة مؼصـقًدا لذاتـف، ولـؿ يؽــ 

الفدم مـف كشػ الحؼ وإجالء الحؼقؼة كؿا فعؾ إئؿة الؿجتفدون حقث كـاكقا إذا 

وقػ أحدهؿ طؾك صحقح مـ الؽتاب والسـة َيَدُع رأيف ويتحقل إلك الصقاب يف هذه 

ففق مذهبل، وإذا رأيتؿ يف كتاب اهلل وسـة  إذا صح الحديثالؿسللة، وكان شعارهؿ  

خالف ما أققل فاضربقا بـف عـرض الحـائط وخـذوا  -صؾك اهلل عؾقف وسؾؿ  -رسقلف 

 .بؽتاب اهلل ورسقلف

ولفذا فرا  بعض الػؼفاء بـقـ الخـالم وآخـتالم، فـالخالم يؽـقن فقؿـا هـق 

، ويعد رحؿة لؾـاس مذمقم ويمدي إلك الـزاع والؿشاحـة، أما آختالم ففق محؿقد

 .لتقسقر إمقر طؾقفؿ

وبالجؿؾة فـنن آخـتالم الػؼفـل شـجرة صقبـة وفروطفـا متعـددة تـؿـق وتؿتـد، 

أصقلف البحر الزاخر مـ أصقل التشريع مــ الـصـقص، ومـا أخـذ مـفـا مــ الؼقاطـد 

 التل طرفت فقؿا بعد بطرائؼ إئؿة يف آستـباط، وكقػقة تخريج الػروع الػؼفقة طؾك

                                                 
 (.757(، ومدخؾ إلك الػؼف ا.سالمل، )ص 776الؿدخؾ الػؼفل العام، لؿصطػك الزرقا، )ص  (7)

 (.77-8تاريخ الؿذاهب ا.سالمقة، لإلمام محؿد أبق زهرة، )ص  (2)

 (.777اكظر   الؿدخؾ الػؼفل العام، لؿصطػك الزرقاء، )ص  (3)

 (.86م، لؾدكتقر محؿد سالم مدكقر، )ص اكظر   مـاهج آجتفاد يف ا.سال (4)
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إلك طصر إئؿـة، وإلـك كـؾ العصـقر  - رول اهلل طـفؿ-أصقلفا، مـ لدن الصحابة 

ولفــذا كــان آجتفــاد هــق بــذل القســع يف اســتـباط الحؽــؿ الشــرطل مـــ إدلــة 

 .التػصقؾقة

  التباغض والتػرق -4

 والعداوة لدرجة والتػر  التباغض إلك حقث أدى التعصب الؿذهبل الذي ساد

 ٓ الحـػـل قـد وكـان الؿـذهب، يف يخالػـف مــ خؾـػ يصـؾل ٓ نكا فقفؿ القاحد أن

 يف الؿتعصـبقـ بعـض صالـب وقـد الحـػـل، تتزوج والشافعقة قد ٓ يتزوج بالشافعقة،

 لشـدة والشـافعقة الحـػقـة بـقـ الؿسـاجد تؼسقؿ إلك طشر الفجري الثالث الؼرن هناية

 .ذلؽ الققت يف الؿذهبل والتعصب الخالم

  ى الؿـؽرةظفقر الػتاو - 4

حقث كان كؾ فريؼ مـ الؿتعصبقـ لؿذهبفؿ يصدر فتاوى مـؽرة ود الؿذاهب 

 .إخرى ما أكزل اهلل هبا مـ سؾطان، ولقس لفا أصؾ يف الديـ

  الؿـاظرات الؿذهبقة -2

وقد كثرت الؿـاضرات الؿذهبقة والجدل الؿذهبل كؿظفر مـ مظـاهر التعصـب 

ك الحؼ وكشػ الحؼقؼة، وإكؿا هدففا هدم مـا الؿذهبل، ولؿ يؽـ هدففا القصقل إل

طـد الغقر مـ حجج وبـراهقـ، وكاكـت إهـقاء والعصـبقة وإضفـار الغؾبـة وراء ذلـؽ 

 .الجدل، واكعؽس ذلؽ طؾك الؽتب التل ُألػت، فؽثرت الخالفات بقـ الؿذاهب

                                                 
 طبقدة أبق، تحؼقؼ  بالشاصبل الشفقر الغركاصل الؾخؿل محؿد بـ مقسك بـ براهقؿاكظر  الؿقافؼات، . (7)

 (.5/57، )سؾؿان آل حسـ بـ مشفقر

  (.753مدخؾ إلك الػؼف ا.سالمل، )ص  (2)

ـؾػل ٓ يصــؾل خؾــػ  قـحقــث الُػْرقـة بــ ،وهــذا حاصـؾ يف بعــض الــدول ا.سـالمقةقؾـت   الِػــَر  فالسا

وكذلؽ الِػَر  الصقفقة لفؿ مساجد مستؼؾة ٓيصـؾل معفـؿ مــ سـبؼ ذكـرهؿ وهـؿ  ،الحـػل والعؽس

أربعة محاريب يصؾل يف كؾ محـراب  وكذلؽ كان يف الحرم الؿؽل .ٓيصؾقن مع الػر  الؿخالػة لفؿ

وتـؿا تقحقـد الؿسـؾؿقـ ولة السـعقدية الثالثـة حتك تؿا إزالة ذلؽ يف الد ،إمام مذهب معقـ وخؾػف أتباطف

 .خؾػ إمام واحد

 (.754الؿرجع السابؼ، )ص  (3)

 (.97خالصة التشريع ا.سالمل، لعبد القهاب خالم، )ص  (4)
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 وعالجه. المطلب الثاني :اآلثار المترتبة على التعصب المذهبي

 أثار التل ترتبت عؾك التعصب الؿذهبل ما يؾل:مـ أهؿ أوًٓ : 

مخالػة الـصقص الثابتة مـ الؽتاب والسـة تعصًبا لؾؿذهب، وتؼديؿ الرأي  -7

الؿحــض أحقاًكــا طؾقفــا  وقــد حــذر إئؿــة مؼؾــديفؿ مـــ الققــقع يف هــذه الؿخالػــة، 

وكصحقهؿ أن يحرصقا طؾـك الؽتـاب والســة، وأمـروهؿ أن يـدطقا مــ أقـقالفؿ مـا 

 .لفؿ مخالػتف لؾـصقص الصحقحقةيظفر 

امتالء الؽتب الؿذهبقـة بإحاديـث الضـعقػة والؿقوـقطة، وآحتجـاج هبـا  ـ4

واســتـباط إحؽــام مـفــا  والســبب يف ذلــؽ التعصــب لؾؿــذهب، فؼــد يــرى مؼؾــدو 

ــف وــعقػ، فقتجــاهؾقن وــعػف أو  ــد مــذهبفؿ، ولؽـ الؿــذهب أن هــذا الحــديث يمي

هؿ أكػسفؿ أكف ٓ يؼقيف، كؿا أهنؿ قـد يجـدون حـديًثا يحاولقن تصحقحف بؿا يعؾؿقن 

 صحقًحا يف غقر مذهبفؿ، فقحاولقن الطعـ بف بؿا يعؾؿقن أكف ٓ يجرحف وهؽذا.

آكحباس يف مذهب واحد، وطدم آستػادة مــ طؾـؿ الؿـذاهب إخـرى،  -4

 وجفقد رجالفا وكتبفؿ تعصًبا لؾؿذهب.

لـة الشـرطقة، ورغبـة الؽثقـريـ طــ دراسـة خؾق كثقر مـ الؽتب الؿذهبقـة مــ إد -2

 .الؽتاب والسـة

 شققع التؼؾقد والجؿقد، وإقػال باب آجتفاد. -1

 الخقض يف الؿسائؾ الخقالقة، وآكشغال بآفواوات السخقػة. -6

 فتح باب الحقؾ الؿحرمة لؾتخؾص مـ التؽالقػ الشرطقة. -1

يف وققع الػتـ والؽقارث  كشر الخالم وآكؼسام بقـ الؿسؾؿقـ، والتسبب -8

 بقـفؿ.

                                                 
الؿسائؾ التل خالػ مذهب كؾ واحد مــ إئؿـة  -رحؿف اهلل  -وقد جؿع ا.مام تؼل الديـ بـ دققؼ العقد  (7)

قح اكػـراًدا واجتؿاًطـا يف مجؾـد وـخؿ، وذكـر يف أولـف أن كسـبة هـذه الؿسـائؾ إلـك إربعة الحديث الصـح

إئؿة الؿجتفـديـ حـرام، وأكـف يجـب طؾـك الػؼفـاء الؿؼّؾـديـ لفـؿ معرفتفـا: لـئال يعزوهـا إلـقفؿ فقؽـذبقا 

 كـقح بــ محؿـد بــ صـالح، لوإكصـار الؿفاجريـ بسقد تداءقلال إبصار أولل هؿؿ إيؼاظطؾقفؿ. يـظر  

 (.99، )ص بالػالين الشفقر العؿري،
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 تدخؾ الؿصالح السقاسقة يف اكتشار بعض الؿذاهب واكحسار أخرى. -1

 إخذ بجزء مـ الـص دون الجزء أخر. -71

 مخالػتفؿ يف الػروع لؿا قرروه بلكػسفؿ يف إصقل. -77

 .القققع يف أخطاء اجتفادية -74

 طؾك الـاس. التشدد يف بعض الؿسائؾ مؿا فقف طـت كبقر -74

 .فساد صريؼة التللقػ، والتعؼقد يف إسؾقب -72 

 .مخالػة الؿؼؾديـ لؾؿذاهب لؿا هق مذكقر يف كتبفؿ كػسفا -71

 ثاكقًا : عالج التعصب الؿذهبل ) التؿسؽ بالؽتاب والسـة (:

إن طؾؿاء السؾػ الصالح يف كؾ مؽان وزمان قد ذكروا أهؿقة التؿسؽ بالؽتاب 

 ًٓ وطؿالً، شػفقًّا وتحريًرا بعد أن أدركقا خطقرة التؼؾقد الشخصـل وبدطـة والسـة قق

التعصب الؿذهبل. حتك إئؿة الؿؼؾدة والؿتبقطقـ مـ أهؾ العؾؿ قد حذروا الــاس 

مـ تؼؾقدهؿ إياهؿ كؿا ألزمقا طؾقفؿ اتباع الؽتاب والسـة وتؼـديؿفؿا طؾـك كـؾ قـقل 

حاهبؿ وتالمقـذهؿ بـوك أقـقالفؿ يخالػفؿا، وطؾك كؾ رأي يعاروفؿا، وأوصقا أصـ

الؿخالػة لؾـص الثابـت، وكصـقا طؾـك الرجـقع إلقـف مــ غقـر تققـػ وتـردد، وأمـروا 

 بإخذ بالدلقؾ الصحقح مفؿا كان ومع مـ كان طؿالً بؿـفج ا.سالم الصحقح.

ــارات متـقطــة بلســالقب متؿا ؾــة وصــقغ  وقــد وردت طـــفؿ أقــقال متعــددة وطب

فجفؿ الصحقح ومسـؾؽفؿ الؿسـتؼقؿ يف إخـذ بالحـديث متؼاربة، كؾفا تدل طؾك مـ

 الصحقح وترك تؼؾقد أراء وإققال الؿخالػة لف، ومـ هذه إققال 

إن ». وقـال ٕصـحابف  «إذا صح الحديث ففق مـذهبل  »قال افمام أبق حـقػة

 .«تقجف لؽؿ دلقؾ فؼقلقا بف

                                                 
بدطــة التعصـــب الؿــذهبل وآ ارهـــا الخطقـــرة يف جؿــقد الػؽـــر واكحطـــاط الؿســؾؿقـ، لؿحؿـــد طقـــد  (7)

 ( وما بعدها.737طباسل،)ص 

، الحـػــل الدمشــؼل طابــديـ العزيــز طبــد بـــ طؿــر بـــ أمــقـ محؿــد طابــديـ بـــحاشــقة رد الؿحتــار، ٓ (2)

 (.62، )ص ؾػالين، لصارإب أولل هؿؿ إيؼاظ(، و7/67)

 (.7/67حاشقة رد الؿحتار، ٓبـ طابديـ، ) (3)
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ظروا يف رأيل فؽؾ مـا وافـؼ إكؿا أكا بشر أخطئ وأصقب، فاك» وقال افمام مالؽ:

 .«الؽتاب والسـة فخذوه، وكؾ ما لؿ يقافؼ الؽتاب والسـة فاتركقه

أجؿع الـاس طؾك أن مـ استباكت لف سـة طــ رسـقل اهلل » وقال افمام الشافعل:

 .«لؿ يؽـ لف أن يدطفا لؼقل أحد مـ الـاس -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -

ؽتبقا طـل شقًئا وٓ تؼؾدوين، وٓ تؼؾدوا فالًكـا ٓ ت  »وقال افمام أحؿد بـ حـبؾ

 .«وفالًكا، وخذوا مـ حقث أخذوا

وهؽذا كان السؾػ الصالح يعّظؿـقن كصـقص الؽتـاب والســة فقؼػـقن طــدها وٓ 

يتعـدوهنا، مــع سـعة طؾؿفــؿ ورجاحــة طؼـقلفؿ، ولــؿ يثبــت طــ أحــد مـــفؿ أكـف دطــا إلــك 

ابت طـفؿ طؽس ذلؽ، وهق ترك التؼؾقـد وكبـذ التؿذهب بؿذهبف أو التعصب لرأيف، بؾ الث

 التعصب الؿؼقت.

ــة ا.ســالم  ــع أئؿ ــقالل جؿق ــف الؿســؾؿ أن ي ــذي يجــب أن يؽــقن طؾق والحــؼ ال

الؿجتفديـ الؿخؾصقـ يف القصقل إلك الحؼ، ويشـقد بػضـؾفؿ وطؾؿفـؿ وكصـحفؿ 

لؾديـ، وٓ يعتؼد العصؿة فقفؿ كػعـؾ الرافضـة، وٓ يتخـذ مــ تؼؾقـده لقاحـد مــفؿ 

سقؾة لؾتعصب وذريعة لؾتعـت، وسبقالً إلك ا.فراط يف الحب الذي يـحرم بف طــ و

 الصقاب، وصريؼًا إلك الغؾق يف البغض الذي يعدل بف طـ العدل وا.كصام.

ــال الشـــؼقطل ــؿ  »ق ــا أن اطؾ ـــ مققػـ ــؿ- إئؿــة م ــة مـــ -اهلل رحؿف  إربع

                                                 
 أدلـة يف الؿػقـد الؼـقلو 7/782وذكره الؼاض طقاض يف ترتقب الؿدارك  ،2/32الجامع ٓبـ طبدالرب  (7)

 (.42، )ص الخالؼ طبد الرحؿـ طبد ، تحؼقؼ الشقكاين محؿد بـ طؾل بـ ؿحؿد، لوالتؼؾقد آجتفاد

 بـــ ؿحؿــد، لآجتفــاد تقســقر إلــك الـؼــاد إرشــاد(، و753ؿــؿ أولــل إبصــار، لؾػــالين، )ص إيؼــاظ ه (2)

 (.743، )ص أحؿد مؼبقل الديـ صالح  تحؼقؼ، الصـعاين إسؿاطقؾ

ــرحؿـ عبــد، لإول إمــر إلــك الــرد يف الؿممــؾ مختصــر (3) ـــ ال ــراهقؿ بـــ إســؿاطقؾ ب ــ الؿؼدســل إب  لأب

 (..67، )ص أحؿد مؼبقل الديـ صالح  تحؼقؼ،شامة

هق  العالمة الػؼقف إصقلل الؿػسر محؿد إمـقـ بــ محؿـد الؿختـار الجؽــل الشــؼقطل  ـؿ الؿـدين  (4)

أوقاء البقـان يف إيضـاح  ،هـ صاحب التصاكقػ الـافعة مـفا7393هـ والؿتقىف سـة 7325الؿقلقد سـة 

وغقرهـا.يـظر  ،ة يف أصقل الػؼفالعذب الـؿقر مـ مجالس الشـؼقطل يف التػسقر، ومذكر ،الؼرآن بالؼرآن

 .كشر دار طالؿ الػقائد 72ــ7/77ومملػاتف يف مؼدمة أوقاء البقان    ترجؿة الشقخ
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 ومحبــتفؿ، آهتؿ،مـق وهــق .مــفؿ الؿـصــػقـ الؿسـؾؿقـ ســائر مققـػ هــق وغقـرهؿ

 يف واتبـاطفؿ والتؼـقى، العؾؿ مـ طؾقف هؿ بؿا طؾقفؿ، والثـاء وإجاللفؿ، وتعظقؿفؿ،

 طؾـك هبـا لالسـتعاكة أقـقالفؿ وتعؾـؿ رأيفـؿ، طؾـك وتؼديؿفؿا والسـة بالؽتاب العؿؾ

 .مـفا والسـة الؽتاب خالػ ما وترك الحؼ،

 يؽـقن وقـد فقفـا، فـادهؿاجت يف الـظـر فالصـقاب فقفا كص ٓ التل الؿسائؾ وأما

 ولؽــ .مــا وتؼـقى اطؾًؿـ أكثـر ٕهنـؿ ;ٕكػســا اجتفادكـا مـ أصقب اجتفادهؿ اتباع

 مــ وأبعـدها وأحقصفـا اهلل روا إلك إققال أقرب يف ٕكػسـا وكحتاط كـظر أن طؾقـا

  .«يريبؽ ٓ ما إلك يريبؽ ما دع»   -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  - قال كؿا آشتباه،

ــال ــؾؿ  - وق ــف وس ـــ»  -صــؾك اهلل طؾق ــك فؿ ــبفات اتؼ ــد الش ــتبرأ فؼ  لديـــف اس

 .«وعرضف

 الؿسؾؿقـ، طؾؿاء خقار مـ أهنؿ -اهلل رحؿفؿ- إئؿة يف الػصؾ الؼقل وحؼقؼة

 وأجـر آجتفـاد أجـر فقف فؾفؿ فقف أصابقا ما فؽؾ الخطل، مـ معصقمقـ لقسقا وأهنؿ

 ففـؿ خطـئفؿ يف معـذورون اجتفـادهؿب فقـف مـلجقرون ففـؿ فقف أخطئقا وما ا.صابة،

 اهلل كتاب ولؽـ .ذلؽ يف كؼص وٓ طقب وٓ ذم يؾحؼفؿ ٓ حال، كؾ طؾك ملجقرون

 فال،يخػـك ٓ كؿا أققالفؿ وطؾك طؾقفؿ حاكؿان -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  - كبقف وسـة

 يـذمفؿ مؿــ تـؽ فال،ذمـقؿ إمـقر قصـد صـريف كال،واقتصـد إمر مـ شلء يف ُؾ غْ تَ 

ــة أقــقالفؿ يعتؼــد مؿـــ وٓ ؿويـتؼصــف ــاب طـــ مغـق  مؼدمــة أو رســقلف وســـة اهلل كت

                                                 
  وتعؾقـؼ تحؼقـؼ، طقسـك لأبـ الومـذي، الضـحاك، بــ مقسـك بــ َسـْقرة بــ طقسك بـ ؿحؿدالســ، ل (7)

صـػة الؼقامـة والرقـائؼ ، أبـقاب طـقض ططـقة وإبـراهقؿ، البـاقل طبد فماد ومحؿد، شاكر محؿد أحؿد

 «.هذا حديث صحقح»(، وقال 4/668(،)2578والقرع،رقؿ الحديث  )

  باب، ا.يؿان  كتابالجامع الصحقح الؿختصر، ٕبل طبد اهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري الجعػل،  (2)

 طــ العـدل بـؼـؾ الؿختصـر الصـحقح الؿســد ،(7/25) ،(52) ، رقؿ الحديث لديـف استربأ مـ فضؾ

، الـقسابقري الؼشقري الحسـ لأب الحجاج بـ لؿسؾؿ ،-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  - اهلل رسقل إلك عدلال

 ، رقـؿ الحـديث الشـبفات وتـرك الحـالل أخـذ  باب، الؿساقاة كتاب، الباقل طبد فماد محؿدتحؼقؼ  

(7599)، (3/7279). 
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 .طؾقفؿا

 أكف ٓ بد مـ الجؿع بقـ أمريـ طظقؿقـ، أحدهؿا أطظؿ مـ أخر  فحاصؾ الؽالم

ولؽتابـف وديــف، -صؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ  -  هق الـصقحة هلل ولرسقلفإمر إول

 ٔراء الخاصئة.وتـزيف هذا الديـ طـ إققال الباصؾة وا

  هق معرفة فضؾ أئؿـة ا.سـالم ومؼـاديرهؿ، وحؼـققفؿ، ومـراتبفؿ، إمر الثاين

فالـصقحة لديـ اهلل تقجب رد بعض أققالفؿ وتـرك جؿؾـة مــ اجتفـاداهتؿ الؿخالػـة 

 لؾؽتاب والسـة، ولقس يف ذلؽ تـؼص لفؿ وٓ إهدار لؿؽاكتفؿ.

  يقجبان قبقل كؾ ما قالقه.وكذلؽ فنن معرفة فضؾ إئؿة واحوام جفقدهؿ ٓ

 ففذان صرفان جائران طـ الؼصد وقصد السبقؾ بقـفؿا 

  الؼقل بعصؿة إئؿة وآطتؼاد بلهنؿ ٓ يخطئـقن، وقبـقل جؿقـع الطرف إول

 أققالفؿ، ولق خالػت الحؼ وطاروت الصقاب.

  تل قؿ إئؿـة والقققعـة هبـؿ، وإهـدار جؿقـع أقـقالفؿ ولـق وافؼـت الطرف الثاين

 لحؼ وحالػت السداد.ا

وٓ مـافاة بقـ هذيـ إمريـ لؿـ شرح اهلل صدره لإلسالم، وإكؿـا يتـافقـان طــد 

أحد رجؾقـ  جاهؾ بؿؼدار إئؿة وفضؾفؿ،أو جاهؾ بحؼقؼة الشريعة التل بعـث اهلل 

 .صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ هبا رسقلف 

 قـرأت ػؼفـاء،ال مؼؾـدة مــ جؿاطـة شـاهدت قـد  »قال ا.مام الػخـر الـرازي

                                                 
ــان أوــقاء (7) ــرآن إيضــاح يف البق ــالؼرآن الؼ ــد، لب ــقـ ؿحؿ ـــ إم ــد ب ــارا محؿ ــل لؿخت ، الشـــؼقطل الجؽـ

(7/357.) 

العبـاس أحؿـد بــ طبـد الحؾـقؿ بــ طبـد السـالم بــ طبـد اهلل بــ أبـل  لتؼل الـديـ أبـالػتاوى الؽربى، ل (2)

(، وإطالم الؿققعقـ، ٓبـ الؼـقؿ، 94-6/92، )الؼاسؿ بـ محؿد ابـ تقؿقة الحراين الحـبؾل الدمشؼل

(3/295.) 

اكتشـرت مملػاتـف يف الـبالد  ،هــ656بــ الحسـقـ الؼرشـل البؽـري ت   فخر الديـ محؿـد بــ طؿـر هق (3)

وقد بدت يف تقالقػف باليا وطظائؿ وسحر واكحرافات طـ الســة ـ واهلل  ،شرقًا وغربًا، كان يتققد الذكاء

يـظــر  ســقر أطــالم الـــبالء لؾــذهبل )  .يعػــق طـــف ـ فنكــف تــقيف طؾــك صريؼــة حؿقــدة واهلل يتــقلك الســرائر

  (.2/275)  ؼات الؿػسريـ لؾداووديصب ،(27/555
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 بخـالم مـذاهبفؿ وكاكـت الؿسـائؾ، بعض يف تعالك اهلل كتاب مـ كثقرة آيات طؾقفؿ

  يـظرون وبؼقا إلقفا يؾتػتقا ولؿ أيات تؾؽ يؼبؾقا فؾؿ أيات، تؾؽ
ا
 كالؿتعجب، إلل

 طؾـك وردت سـؾػـا طــ الروايـة أن مـع أيـات هذه بظقاهر العؿؾ يؿؽـ كقػ يعـل

 .«خالففا

 ديـالؿؼؾّ  الػؼفاء أن العجقب العجب ومـ  »ام العز بـ طبد السالموقال ا.م

 يؼؾـده هـذا ومـع امـدفعً  لضـعػف يجد ٓ بحقث إمامف ملخذ عػَو  طؾك أحدهؿ يؼػ

 إمامـف، تؼؾقـد طؾك اجؿقدً  لؿذهبف الصحقحة وإققسة والسـة الؽتاب مـ ويوك فقف،

ًٓ  الباصؾـة البعقدة التلويالتب ويتلولفؿا والسـة، الؽتاب ضقاهر لدفع يتحؾؾ بؾ  كضـا

 طــ أحـدهؿ طجـز إذا... إمامـف مـذهب يف مـحصـر الحـؼ أن ضـ حتك ...مؼؾده طـ

 إلقـف، أهتـد ولـؿ طؾقـف أقـػ لـؿ دلقؾ طؾك وقػ إمامل لعؾ  قال إمامف مذهب تؿشقة

 القاوـح الدلقؾ مـ ذكره ما لخصؿف ويػضؾ بؿثؾف مؼابؾ هذا أن الؿسؽقـ يعؾؿ ولؿ

 ما مثؾ طؾك حؿؾف حتك بصره التؼؾقد أطؿك مـ أكثر ما اهلل فسبحان الئح،ال والربهان

 مــاضرة مــ هـذا وأيــ ضفـر، مــ لسـان وطؾـك كـان أيـؿا الحؼ ٓتباع اهلل وفؼـا ذكر،

 لســان طؾــك ضفــر إذا الحــؼ اتبــاع إلــك ومســارطتفؿ إحؽــام يف ومشــاورهتؿ الســؾػ

 الؾفـؿ قؾت إٓ أحداً  كاضرت ما  قال أكف -اهلل رحؿف- الشافعل طـ كؼؾ وقد الخصؿ،

ــف طؾــك الحــؼ أجــر ــل معــل الحــؼ كــان فــنن ولســاكف، قؾب  معــف الحــؼ كــان وإن اتبعـ

 .«اتبعتف

                                                 
ــل  (7) ــب، ٕب ــاتقح الغق ــدمػ ـــ محؿــد اهلل طب ــر ب ـــ طؿ ــرازي الحســـ ب ــب ال ــديـ بػخــر الؿؾؼ ــرازي ال ، ال

(76/37.) 

هق أبق محؿد طز الديـ طبد العزيز بــ طبـد السـالم بــ أبـل الؼاسـؿ بــ الحســ بــ محؿـد بــ مفـّذب  (2)

كان ،والػؼـف وطاش فقفا وبرز يف الـدطقة ،هـ577 طام قرياس يف حقران إصؾ. ولد يف مغربلالُسؾؿل،

تـقيف  العّز بـ طبد السالم جؾقالً مفابًا حسـ الصقرة، مـبسط إسـارير، متقاوـعًا يف مظفـره ومؾبسـف،

صبؼــات الؿػســريـ لؾــداوودي  (8/259. يـظــر  صبؼــات الشــافعقة لؾســبؽل   )يف مصــر هـــ665 ســـة

(7/375). 

 بــ الؼاسـؿ أبـل بــ السـالم طبـد بـ العزيز طبد الديـ طز محؿد، ٕبل إكام صالحم يف إحؽام ققاطد (3)

، ســعد ومءالــر طبـد صــف  طؾقــف وطؾـؼ راجعــف، العؾؿـاء بســؾطان الؿؾؼــب الدمشـؼل، الســؾؿل الحســ

= 
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 ولـقس ٕحـد أن يحؿـؾ كـالم اهلل ورسـقلف   »وقـال شـقخ ا.سـالم ابــ تقؿقـة

صـؾك  -طؾك وفؼ مذهبف إن لؿ يتبقـ مـ كالم اهلل ورسـقلف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -

: وإٓ  -صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ  -مــا يــدل طؾــك مــراد اهلل ورســقلف  -طؾقــف وســؾؿ  اهلل

قـقل اهلل لـقس  صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ -فلققال العؾؿاء تابعة لؼقل اهلل تعالك ورسقلف 

 .«ورسقلف تابًعا ٕققالفؿ

 اتػؼـت ومـا كبقـف وســة اهلل كتـاب اتبـاع طؾـك مبـل الؿسؾؿقـ يـدِ فَ »وقال أيًضا  

 اهلل إلـك ردوه إمـة فقـف تـازطـت ومـا معصـقمة أصـقل هـل الثال ـة ففـذه إمـة طؾقف

 ويعـادي ويـقالل صريؼتـف إلـك يـدطق اشخًص  لألمة يـصب أن ٕحد ولقس. والرسقل

 ويعـادي طؾقـف يقالل كالما لفؿ يـصب وٓ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  - الـبل غقر طؾقفا

 الـذيـ البـدع أهـؾ فعـؾ مــ هـذا بـؾ إمـة طؾقـف اجتؿعـت وما ورسقلف اهلل كالم غقر

 أو الؽـالم ذلـؽ طؾـك بـف يقالـقن إمـة بـقـ بـف يػرققن اكالمً  أو اشخًص  لفؿ يـصبقن

 .«ويعادون الـسبة تؾؽ

 تؼؾقــدهؿ طـــ هنــقهؿ أئؿــتفؿ أن هــذا مـــ وأطجــب» وقــال ا.مــام ابـــ الؼــقؿ 

                                                 
= 

(2/759 ،765.) 

اكِـل (7) الدمشـؼل  شقخ ا.سالم والؿسؾؿقـ تؼل الديـ أبـق العبـاس أحؿـد بــ طبـد الحؾـقؿ ابــ تقؿقـة الَحرا

ان ســة  هــ. تعـرض لؽثقـر مــ الػـتـ يف حقاتـف بسـبب آرائـف الجريئـة وُسـجـ 667الحـبؾل. ولد يف حـرا

يـظـر   هـ معتؼاًل بؼؾعة دمشؼ. مـ كتبف  الػتاوى الؽربى، ومـفاج الســة الـبقيـة.728بسببفا. تقيف سـة 

د بــ شـاكر الؽتبـل، تحؼقـؼ  فقات القفقات، لؾشـقخ محؿـو(، 74/735البداية والـفاية، ٓبـ كثقر، )

 (.45-7/35د/إحسان طباس، )

 (.7/35مجؿقع الػتاوى، ٓبـ تقؿقة، ) (2)

 (.25/764الؿرجع سابؼ، )( 3)

ابــ »ا.مام العالمة شؿس الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ أبل بؽر الزرطل الدمشؼل الحـبؾل، الؿعروم بــ (4)

هــ. تتؾؿـذ 757هـ، ووفاتـف فقفـا أيًضـا ســة 697شؼ سـة أحد كبار العؾؿاء. مقلده يف دم«. ققؿ الجقزية

لشقخ ا.سالم ابـ تقؿقة، حتك كان ٓ يخرج طـ شلء مـ أققالف، بؾ يـتصر لف يف جؿقع ما يصـدر طــف، 

ب كتبف وكشر طؾؿف. مـ كتبف  إطالم الؿققعقـ، والطر  الحؽؿقة. يـظر  البداية والـفاية، وهق الذي هذا 

بـــ طؿــر بـــ كثقــر البصــروي الدمشــؼل الشــافعل، الــديـ أبــل الػــداء إســؿاطقؾ لإلمــام الحــافظ طؿــاد ا

 (.3/455(، والدرر الؽامـة، ٓبـ حجر، )74/234)
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ــالقا وخــالػقهؿ، فعصــقهؿ ــد مــذاهبفؿ، طؾــك كحـــ  وق ــقا وق  أصــؾ يف ؿبخالففــ داك

 ضفر إذا هؿقْ َص وأوْ  التؼؾقد، طـ وهنقا الحجة، طؾك بـقا فنهنؿ طؾقف، بـقا الذي الؿذهب

 أتبـاطفؿ، مــ كحــ  وقـالقا كؾف، ذلؽ يف فخالػقهؿ ويتبعقه، أققالفؿ يوكقا أن الدلقؾ

 .وفروطفؿ أصقلفؿ يف آ ارهؿ واقتػك سبقؾفؿ، سؾؽ مـ إٓ أتباطفؿ وما أماكقفؿ، تؾؽ

 يحؾ ٓ وأكف وتحريؿف، التؼؾقد ببطالن كتبفؿ يف مصرحقن أهنؿ هذا مـ وأطجب

 لـؿ معـقـ بؿـذهب يحؽـؿ أن الحـاكؿ طؾـك ا.مـام اشـوط ولـق اهلل، ديــ يف بف الؼقل

 الؿػتـل وكـذلؽ الشـرط، وأبطـؾ التقلقـة صـحح مــ ومـفؿ تقلقتف، وٓ شرصف يصح

 الؼـقل بصـحة لف طؾؿ ٓ دوالؿؼؾ الـاس، باتػا  صحتف يعؾؿ ٓ بؿا ا.فتاء طؾقف يحرم

 لؿتبقطـف مؼؾد أكف كػسف مـ يعرم مـفؿ كؾ  ؿ طؾقف، مسدودة ذلؽ صريؼ إذ وفساده:

 مــ قـقل أو صـاحب قـقل أو سـة أو كتاب مـ خالػف ما كؾ لف ويوك ققلف، يػار  ٓ

 .«العجب أطجب مـ وهذا كظقره، أو متبقطف مـ أطؾؿ هق

الـذي يعتـرب طالًجـا كاجًعـا  رجـب الحـبؾـلبؽالم الحافظ ابــ  وأختؿ هذا الؿبحث

لعؾـة التؼؾقــد الشخصــل، ودواًء شـافقًا لــداء التعصــب الؿـذهبل، وحــالًّ حاســًؿا لؾخالفــات 

  -رحؿف اهلل-والؿـازطات بقـ أهؾ العؾؿ الؿـتسبقـ لؾؿذاهب الؿتعددة، فؼال 

أن  وطرفـف -صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ  -فالقاجب طؾك كؾ مـ بؾغف أمر الرسـقل »

يبقـف لألمة، ويـصح لفؿ، ويلمرهؿ باتباع أمره، وإن خالػ ذلؽ رأي طظقؿ مـ إمة، 

أحـؼ أن يعظـؿ ويؼتـدى بـف مــ رأي أي  -صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ  -فنن أمر الرسـقل 

معظؿ قد خالػ أمره يف بعض إشقاء خطل، ومـ هـا ردا الصحابة ومـ بعـدهؿ طؾـك 

يف الرد، ٓ بغًضا لف، بؾ هـق محبـقب طــده  كؾ مخالػ سـة صحقحة، وربؿا أغؾظقا

                                                 
 (.745، 2/744إطالم الؿققعقـ، ٓبـ الؼقؿ، ) (7)

هق ا.مام الحافظ العالمة زيـ الديـ طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ طبد الرحؿـ بـ الحســ بــ محؿـد بــ  (2)

 ولـد  .الؿعروم بابـ رجـب ، ؿ الدمشؼل الحـبؾل أبق الػرج ،كات مسعقد السالمل البغداديأبل الرب

.. أكثر مـ الؿسؿقع وأكثـر آشـتغال .قال الحافظ ابـ حجر   ) الشقخ الؿحدث الحافظ ،ـه736طام 

سـقر لـف مملػـات يف التػ )) هق ا.مام الحافظ الؿحـدث الػؼقـف الـقاطظ (( و قال السققصل   .حتك مفر(

و شذرات الذهب  ،( 3/775يـظر  اكباء العؿر  ) ـ.ه795وتقيف يف طام  والػؼف والحديث وغقر ذلؽ..

  (.2/327الدرر الؽامـة ) ،( 6/339)
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أحب إلقفؿ، وأمره فق   -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ُمعظاٌؿ يف كػقسفؿ، لؽـ رسقل اهلل 

م  أمر كؾ مخؾق ، فنذا تعارض أمر الرسقل وأمـر غقـره، فـلمر الرسـقل أولـك أن يؼـدا

ؾ ذلــؽ وُيتبــع، وٓ يؿـــع مـــ ذلــؽ تعظــقؿ مـــ خــالػ أمــره وإن كــان مغػــقًرا لــف، بــ

صـؾك اهلل طؾقـف  -الؿخالػ الؿغػقر لف ٓ يؽره أن يخالػ أمره إذا ضفر أمر الرسـقل 

 .«بخالفف -وسؾؿ 

وهـا هــا أمـر خػـل يـبغـل الـتػطـ لـف، وهـق أن   »-رحؿـف اهلل-وما أحسـ ققلف 

ًٓ مرجقًحـا، ويؽـقن مجتفـًدا فقـف، مـلجقًرا طؾـك  كثقًرا مــ أئؿـة الـديـ قـد يؼـقل قـق

قًطا طـف خطمه فقف، وٓ يؽـقن الؿـتصـر لؿؼالتـف تؾـؽ بؿـزلتـف يف هـذه اجتفاده، مقو

الدرجة: ٕكف قد ٓ يـتصر لفذا الؼقل إٓ لؽـقن متبقطـف قـد قالـف، بحقـث إكـف لـق قالـف 

غقره مـ أئؿـة الـديـ، لؿـا قبؾـف، وٓ اكتصـر لـف، وٓ والـك مــ وافؼـف، وٓ طـادى مــ 

ؼ بؿـزلـة متبقطـف، ولـقس كـذلؽ، فـنن خالػف، وهق مع هذا يظـ أكـف إكؿـا اكتصـر لؾحـ

متبقطف إكؿا كان قصده آكتصار لؾحؼ، وإن أخطل يف اجتفاده، وأمـا هـذا التـابع، فؼـد 

طؾـق متبقطـف، وضفـقر كؾؿتـف، وأن ٓ يـسـب إلـك  شاب اكتصاره لؿا يظـف الحؼ إرادة

الخطل، وهذه دسقسة تؼدح يف قصد آكتصار لؾحـؼ، فـاففؿ هـذا، فنكـف ففـؿ العظـقؿ، 

 .«واهلل يفدي مـ يشاء إلك صراط مستؼقؿ

*              *              * 

                                                 
 (.93إيؼاظ الفؿؿ، لؾػالين، )ص  (7)

، 2/267، )الحـبؾـل رجـب بــجامع العؾقم والحؽـؿ يف شـرح خؿسـقـ حـديًثا مــ جقامـع الؽؾـؿ، ٓ (2)

268.) 
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 المبحث الثاني

 تفسير في الن التعصب المذهبي عدراسة تطبيقية 

 المطلب األول: ) نصوص ( من أشهر كتب التفسير التي يظهر فيها التعصب المذهبي:

تــل يظفــر فقفــا ال -لؿػســري أهــؾ الســـة والجؿاطــة -مـــ أبــرز كتــب التػســقر 

 التعصب الؿذهبل، بؾ التل صـػت لتليقد مذهب معقـ مـ الؿذاهب ا.سالمقة 

ٕبـــل بؽـــر أحؿـــد بــــ طؾـــل الـــرازي الحـػـــل الؿشـــفقر  أحؽـــام الؼـــرآن، -7

 بالجصاص.

لعؿــاد الـديـ طؾــل بــ محؿـد الطــربي الشـافعل الؿعــروم أحؽـام الؼـرآن،  -4

اسل»بـ  «.إلؽقا الفرا

لؾؼاول أبـل بؽـر بــ طبـد اهلل إكدلسـل الؿـالؽل الؿشـفقر ن، أحؽام الؼرآ -4

 .«ابـ العربل»بـ

                                                 
الـذي تـل ر بـف  هق أحؿد بـ طؾـل أبـقبؽر الـرازي الجصـاص الحـػـل، أخـذ طــ أبـل الحســ الؽرخـل (7)

أبقحـاتؿ و  طبدالباقل بــ قـاكع طــف أخـذ الحـديثوطـ أبل سفؾ الزجاج  الجّصاص يف القرع والزهد

والتـل يـسـب لفـا  الـري ولـد ا.مـام الجصـاص يف مديــة. صـاحب الؿســد أبق سـعقد الـدارمل الرازي

هـ حاز ا.مام مؽاكة طؾؿقة سامؼة بقـ طؾؿاء إمـة  355زى. وكاكت وٓدتف سـة خؿس و ال ؿائة بالرا

خصقصا. و قد اكتفت إلقف رياسة الؿذهب الحـػك ببغـداد مــ شـققخف الـذيـ الحـػقة ، وطؾؿاء طؿقمًا

ًٓ فـلول الحســ لؿحؿـد ابــ شـرح الجـامع الؽبقرومــ مملػاتـف      سؿع مـفؿ وتتؾؿذ طؾك أيديفؿ أو

شـرح الؿـاسـؽ لؿحؿـد بــ الحســ و  شرح الجامع الصغقر لؿحؿـد بــ الحســ الشـقباككالشقباين و 

 مختصر اخـتالم الػؼفـاء لؾطحـاوىو شرح آ ار الطحاوىلؾطحاوي و  شرح مختصر الػؼفو الشقباكك

ــقىف يف ســابع ذى الحجــة ســـة ســبعقـ  أصــقل الػؼــفو ،أحؽــام الؼــرآنو   الؽرخــل شــرح مختصــرو ت

 (. 7/56يـظر  صبؼات الؿػسريـ لؾداوودي )  طـ خؿس وستقـ سـة. هـ375و ال ؿائة 

 -بؽسر الؽام وفتح القاء الؿخػػة  -هق   أبق الحسـ طؾل بـ محؿد بـ طؾل الطربي الؿعروم بالؽقا   (2)

م بـقـ الــاس  الؿقلـقد ســة  ،الػؼقـف الشـافعل ،الفراسـل -ومعـاه يف الؾغة العجؿقة   الؽبقر الؼدر الؿؼـدا

وتــقلك  ،وتػؼــف طؾــك إمــام الحــرمقـ الجــقيـل ، ــؿ رحــؾ إلــك كقســابقر ،أصــؾف مـــ خراســان ،هــــ455

حؾـق  ،العـربةوكـان فصـقح  هــ554رحؿـف اهلل ســة  إلـك أن تـقيف ببغـداد ،التـدريس بالؿدرسـة الـظامقـة

يـظــر  وفقــات  .يســتعؿؾ إحاديــث يف مـاضراتــف ومجالســف فروــل اهلل طـــف وأروــاه ،محــدا ًا ،الؽــالم

 (، 595- 7/587إطقان ٓبـ خؾؽان )

هق  الؼاول أبقبؽر محؿـدبـ طبـداهلل بــ محؿـد بــ طبـداهلل بــ أحؿـد الؿعـافري إكدلسـل ا.شـبقؾل  (3)

ات وأتؼـــ الػؼــف وإصــقل والحــديث وتبحــر يف التػســقر وأتؼـــ ه قــرأ الؼــراء468ولــد ســـة ،الؿــالؽل

= 
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وقــد اكــتفج هــمٓء الؿػســرون يف تصــاكقػ تػاســقرهؿ مـــفج الػؼفــاء الؿؼّؾــديـ 

ــا طؾــك وفــؼ ققاطــد مــذاهبفؿ  لؾؿــذاهب الؿعقـــة حقــث فســروا آيــات إحؽــام غالًب

ح بعضفؿ هبذه الطريؼة واطتزا هبـا. وطــد قـراءة هـذه الؽتـب يؾؿـس  وأصقلفؿ. وصرا

روح التعصب الؿذهبل والتعسػ بؽؾ ووقح، وأداى هبـؿ هـذا التعصـب إلـك رمـل 

بعضــفؿ بعًضــا بعبــارات شــديدة وألؼــاب شـــقعة ٓذطــة ٓ تؾقــؼ مـــ أمثــال هــمٓء يف 

 أمثالفؿ مـ إئؿة.

فؿثالً كجد يف مؼدمة تػسقر إلؽقا الفراسل ما يـدل طؾـك التعصـب طــد الؿملـػ 

ر فقفــا   حقــث إين تلمؾــُت مــذاهب الؼــدماء الؿعتــربيـ، والعؾؿــاء الؿتؼــدمقـ »قــرا

والؿتلخريـ، واختربت مذاهبفؿ وآراءهؿ ولحظت مطؾبفؿ وأبحا فؿ، رأيت مذهب 

وأروـاه أسـدها وأققمفـا، وأرشـدها وأحؽؿفـا، حتـك  رول اهلل طــفا.مام الشافعل 

الظـ والتخؿقـ إلك درجة الحؼ  كان كظره يف كثقر آرائف ومعظؿ أبحا ف يوقك طـ حد

ــاب اهلل  ــك كت ــف طؾ ــف مذهب ـــ تطبقؼ ــقى وأوىف م ــبًبا أق ــذلؽ س ــد ل ــؿ أج ــقـ. ول  والقؼ

ـــــذي ـــــالك ال  َّژ ٰى ين ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ژ  تع
ــره  ،[42]فصــؾت/ ــار بح ــك تق ــقص طؾ ــف، والغ ــقامض معاكق ــف درك غ ــقح ل ــف أت وأك

ابف، ويسر طؾقف مـ أسبابف، ورفع لـف ٓستخراج ما فقف، وأن اهلل تعالك فتح طؾقف مـ أبق

مـ حجابف ما لؿ يسفؾ لؿا سقاه، ولؿ يتلت لؿـ طداه فؽان طؾـك مـا أخـرب اهلل تعـالك 

 . «[84]الؽفػ/ ژ جن يم ىم مم خم حم ژ  طـ ذي الؼركقـ يف ققلف
ولؿـا رأيـت »وبقاـ الحامؾ لف طؾك تللقػ تػسقره ومـفجف الذي سؾؽف فقف فؼال  

أردت أن أصــػ كتاًبـا يف  -جحان مذهب الشـافعل طؾـك غقـرهيريد ر-إمر كذلؽ 

                                                 
= 

والؿسـالؽ يف  ،لف تصاكقػ كثقـرة مػقـدة مـفـا أحؽـام الؼـرآن ،وبرع يف إدب والشعر، مسائؾ الخالم

 .ه543وغقر ذلؽ تـقيف ســة ،والؿحصقل ،،وطاروة إحقذي طؾك كتاب الومذي شرح ممصا مالؽ

 (.2/767يـظر  صبؼات الؿػسريـ لؾداوودي )

، ططقـة دقـط وطـزة ،طؾـل محؿـد مقسـك ،تحؼقؼالشـافعل الفراسل ؾؽقاكتاب ) أحؽام الؼرآن، ل مؼدمة (7)

(7/2.) 
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مـــ أخــذ الــدٓئؾ يف  -روــل اهلل طـــف  -أحؽــام الؼــرآن، أشــرح مــا اكتزطــف الشــافعل 

ــك  ــف طؾ ــذيت فق ــف، واحت ــك مـقال ــا كســجتف طؾ ــف م غــقامض الؿســائؾ، ووــؿؿت إلق

 .«مثالف...

وأكـا ٓ أكؽـره يؼـرر صـاحبـا هـذا، »محؿد حسـقـ الـذهبل بؼقلـف  .وطؾاؼ طؾقف د

طؾقف، وٓ أغض مـ مؼام الشافعل رحؿف اهلل، ولؽــل أققل  إن تؼديؿ الؽتـاب بؿثـؾ 

ـٌب لؿذهبـف، وشـاهد طؾقـف بلكـف سـقم يسـؾؽ يف  هذا الؽـالم كطـؼ بـلن الرجـؾ ُمتعصِّ

تػسقره مسؾؽ الدفاع طـ ققاطد الشافعل وفروع مذهبف، وإن أدى ذلؽ إلك التعسػ 

هذا دلقالً طؾك تعصب الرجـؾ فـدوكؽ الؽتـاب لتؼـػ بعـد يف التلويؾ. وإذا لؿ يؽػ 

 .«الؼراءة طؾك مبؾغ تعصب صاحبف وتعسػف

وا.مام الجصاص َحـػل متعصب مشفقر بحؿالتف طؾك مخالػقـف مــ الشـافعقة 

ــــف تعــــالك  ــــدما طــــرض لؼقل  ژ يت ىت نت ژ وغقــــرهؿ، فؿــــثالً طـ

زكك بامرأة، هؾ يحـؾ ذكر الخالم بقـ الحـػقة والشافعقة يف حؽؿ مـ  [23]الـساء/

لـف التـزويج ببـتفـا أم ٓ،  ـؿ ذكـر مـــاضرة صقيؾـة جـرت بـقـ الشـافعل وغقـره يف هــذه 

الؿسللة، وكاقش الشافعل فقؿا ردا بف طؾك مـاضره، ورماه بعبارات شديدة ٓ تؾقـؼ مــ 

فؼـد بـان أنا مـا قالـف الشـافعل ومـا سـؾاؿف لـف »مثؾ الجصاص يف مثؾ الشافعل كؼقلف  

 .«كالم فارغ ٓ معـك تحتف يف حؽؿ ما سئؾ طـفالسائؾ 
ما ضـــت أن أحـًدا مؿــ يـتـدب لؿــاضرة خصـؿ يبؾـغ بـف ا.فـالس مــ »وققلف  

 .«الحجاج أن يؾجل إلك مثؾ هذا، مع سخافة طؼؾ السائؾ وغباوتف

ولق كؾـؿ بـذلؽ »وققلف حقـ لؿ يعجبف أَحد أجقبة الشافعل طؾك سمال مـاضره  

حــداث أصــحابـا لؿــا خػــل طؾــقفؿ طــقار هــذا الحجــاح، ووــعػ الؿبتــدءون مـــ أ

                                                 
 .7/9كتاب أحؽام الؼرآن، لؾؽقا الفراسل،  مؼدمة (7)

 (.2/328، )الذهبل حسقـ السقد محؿد ؾدكتقرالتػسقر والؿػسرون، ل (2)

 طؾـل محؿـد السـالم طبـد  ، تحؼقـؼالحـػـل الجصـاص لـرازيا بؽر أبق طؾل بـ حؿدأحؽام الؼرآن، ٕ (3)

 (.2/748، شاهقـ

 (.2/749أحؽام الؼرآن، لؾجصاص، ) (4)
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 .«السائؾ، والؿسئقل فقف

وجاء مـ الشافعقة أبق الحسـ الؽقا الفراسل مدافًعا طـ مذهب الشافعل، وكان 

د  -كؿا تؼدم-ٓ يؼؾ يف تعصبف لؿذهبف  طـ الجصاص بالـسبة لؿذهب الحـػقـة، فػــا

الؿسللة، كؿا أكف اقتص .مامف الشافعل مــف  ما ردا بف الجصاص طؾك الشافعل يف هذه

فرماه بالعبارات الساخرة، وإلؼاب الؿؼذطة، والجزاء مـ جـس العؿؾ، فؽـان مؿـا 

 فالذي ذكـره يـدل طؾـك أكـف لـؿ يػفـؿ معــك كـالم الشـافعل »قال يف شلن الجصاص  

 ولـؿ يؿقـز بـقـ محـؾ ومحـؾ، ولؽـؾ مؼـام مؼـال، ولـَتػفؿ معـاين ،-رول اهلل طـف  -

كتاب اهلل رجال، ولقس هق مــفؿ... وقـد ذكـر الشـافعل مــاضرة بقــف وبـقـ مسوشـد 

صؾب الحؼ يف هذه الؿسللة فلوردها الرازي متعجًبا مـفا، ومـبًفـا طؾـك وـعػ كـالم 

الشافعل فقفا، وٓ شلء أدل طؾك جفؾ الرازي وقؾة معرفتف بؿعاين الؽالم مـ سـقاقف 

 .  ؿ بدأ يشرح كالم الشافعل رحؿف اهلل.«لفذه الؿـاضرة، واطواوف طؾقفا...

 -روـل اهلل طــف  -ولؿ يعؾؿ هذا الجاهؾ معـك كالم الشافعل »وقال بعد قؾقؾ  

فاطوض طؾقف بؿا قالف، وطجب الـاس مـ ذلؽ، وقال يف هذه الؿـاضرة أطجقبة لؿــ 

، غقـر تلمؾ... ويعؾؿ اهلل تعالك أن الذي حؿؾف ٓ يؾتبس طؾك شدا مــ التحؼقـؼ صرًفـا

 ـ روـل اهلل طــف ـأن فرط التعصب يعؿل البصقرة بالؿرة، وضـ الجاهـؾ أن الشـافعل 

 .«رأى الؼقاس مؿتـًعا يف الضديـ مطؾًؼا...

ولؾؼاول ابـ العربل الؿالؽل طبارات تدل طؾك حؿؾتف ومبؾغ قسقتف طؾك أئؿـة 

حـقػـة بلكـف الؿذاهب إخرى وأتباطفؿ، فـجده يف مقوع مـ كتابف يصػ ا.مام أبل 

 .كثقًرا ما يوك الظقاهـر والـصقص لألققسة

ولؽــف سـؽـ دار »يف مقوـع آخـر   -مقازًكا بقـف وبقـ إمامف مالـؽ -ويؼقل طـف 

                                                 
 (.2/757الؿرجع سابؼ، )( 7)

 (.2/385أحؽام الؼرآن، لؾؽقا الفراسل، ) (2)

 (.2/387الؿرجع سابؼ، )( 3)

 عراَجـ، الؿـالؽل شـبقؾلا. افريالؿعـ العربـل بــ بؽـر أبـق اهلل طبـد بــ محؿـد ؼاوـلأحؽام الؼـرآن، لؾ (4)

 (.7/537، )ططا الؼادر طبد محؿد  طؾقف وطؾاؼ أحاديثف جوخرا  أصقلف
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الضرب فؽثر طـده الؿدلس، ولق سؽـ الؿعدن كؿا ققض اهلل لؿالـؽ لؿـا صـدر طــف 

 .«إٓ إبريز الديـ وإكسقر الؿؾة كؿا صدر طـ مالؽ

 رث يت ىت نت مت ژ  جصاص طـد تػسقره لؼقل اهلل تعالك وحؿؾ طؾك ال

 َّ ژمص مكلك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث
الؿسللة الخامسة  قال أبق بؽر الرازي إمام الحـػقة يف كتاب »حقث قال   [25]الـساء/

لف  لقس كؽاح إمة ورورة: ٕن الضرورة ما يخام مـف تؾػ الـػس أو « أحؽام الؼرآن»

ـا  هذا كالم جاهؾ بؿـفاج الشرع أو متفؽؿ تؾػ طضق، ولقس يف مسللتـ ا شلء مـ ذلؽ. قؾ

ـا  إكف حؽؿ طؾؼ  ٓ يبالل بؿا يرد الؼقل. كحـ لؿ كؼؾ أكف حؽؿ كقط بالضرورة، إكؿا قؾ

بالرخصة الؿؼروكة بالحاجة، ولؽؾ واحد مـفؿا حؽؿ يختص بف، وحالة يعترب فقفا، ومـ لؿ 

الرخصة فال يعـل بالؽالم معف، فنكف معاكد أو يػر  بـق الضرورة والحاجة التل تؽقن معفا 

ٓ يـتػع بف  .«جاهؾ، وتؼدير ذلؽ إتعاب لؾـػس طـد مـ 
ففذه إمثؾة تؽػل لؾدٓلة طؾك مدى التعصب الؿذهبل يف التػسقر، وٓ شـؽ أن هـذه 

 الظاهرة الخطقرة تؼقد الؿػسر إلك ما ٓ يؾقؼ بف مـ إدب وآحوام مع أخر، وتدفعف إلك

الخروج طـ حد الؾطافة والؽقاسة، كؿا قد تؿـعف مـ الـطؼ بالحؼ وتبعده مـ إضفـار مـا هـق 

 صحقح وصقاب. فـسلل اهلل أن ٓ يزيغ قؾقبـا بعد إذ هداكا.

 المطلب الثاني: نماذج من التعصب المذهبي في التفسير. 

يف  وسقف أذكر كؿاذج مـ الؿسائؾ الػؼفقة التل ظفر فقفا أثر التعصب الؿـذهبل

 الػؼف عؾك تػسقر الؼرآن الؽريؿ:

 الـؿقذج إول: كؽاح الؿرأة بغقر ولقفا:

 اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ژ 
  .[232]البؼرة/ َّژ مكلك

 ژ منخن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ژ وأيضًا ققلف سبحاكف وتعالك 

                                                 
 (.2/298أحؽام الؼرآن، ٓبـ العربل، ) (7)

 (.7/554الؿرجع السابؼ، ) (2)
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 [.032]البقرة/ َّ

مــ الرجـؾ  الحـػقة كؽاح الؿرأة بـدون ولقفـا، فؾفـا أن تـزوج كػسـفا يجقز طـد 

 البالغـة الؽبقرةيف حؼ  ، فالقٓيةالؽػء وتستقيف الؿفر، وٓ اطواض لؾقلل طؾقفا

 لقلقفـا ولقس كػسفا، تزوج نأ فؾفا يجاب،إو حتؿ ٓ ،وكدب استحبابوٓية  العاقؾة

 .الؿثؾ مفر طـ مفرها كؼص وأ كػء غقر كان نإ ٓإ آطواض، حؼ
الؿػســـر الحـػـــل إخضـــاع أيتـــقـ  وقـــد حـــاول ا.مـــام أبـــق بؽـــر الجصـــاص

الؿذكقرتقـ . بات صحة مذهبف الحـػل، وأطرض طـ إدلة الصريحة الدالـة طـدم 

 جقاز الـؽاح بدون ولل.

فذكر ـ رحؿف اهلل ـ طـد تػسقره لمية إولك اختالم الػؼفـاء يف الؿسـللة، وقـال  

اطواض لؾقلل طؾقفـا،  فؼال أبق حـقػة  لفا أن تزوج كػسفا كػًما وتستقيف الؿفر وٓ»

جت كػسفا غقر كػء فالـؽاح جائز أيًضا ولألولقـاء أن يػرقـقا  وهق ققل زفر، وإن َزوا

 .«بقـفؿا

وجؿقع ما قدمـا مـ دٓئؾ أي الؿقجبة لجقاز طؼدها تؼضـل بصـحة » ؿ قال  

 .«ققل أبل حـقػة يف هذه الؿسللة

هـق إســاد الـؽـاح  -رحؿـف اهلل- ووجف دٓلة أيات طؾـك مـا ذهـب إلقـف أبـق حـقػـة

 والواجع إلك الـساء.

وكظقر هذه أية يف جقاز الـؽاح بغقر ولـل ققلـف » ؿ قال يف تػسقره لمية الثاكقة  

ــــــالك   حي جي ٰه مه جه هن منخن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ژ  تع

 . ژ هش خي

 .قد حقى الدٓلة مـ وجفقـ إلك ما ذكركا

                                                 
 (.3/256، )كؿال الديـ محؿد بـ طبد القاحد السققاسلفتح الؼدير، ٓبـ الفؿام  (7)

 (.2/248الؽاساين، ) بؽر بـ مسعقد بـ أحؿد لعالء الديـ أبل ،الصـائع بدائع (2)

 (.7/485أحؽام الؼرآن، لؾجصاص، ) (3)

 (.7/485الؿرجع السابؼ، ) (4)
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ــــدهؿا: ــــد الـؽــــاح إلقفــــا يف قق أح  ژمنخن حن جن ممژ لــــف إوــــافة طؼ

 .[235]البؼرة/

فـسب الواجع إلقفا مــ  [235]البؼرة/ ژ خي حي جي ٰه مه ژ والثاين:

 جي يه ىه مه ژ غقر ذكـر الـقلل. ومــ دٓئـؾ الؼـرآن طؾـك ذلـؽ ققلـف تعـالك

 .[234]البؼرة/ ژ ٰر  خيحي
فجاز فعؾفا يف كػسـفا مــ غقـر شـرط الـقلل، ويف إ بـات شـرط الـقلل يف صـحة  

. وهذا الؿذهب يعاروف الؽتاب والسـة وطؿؾ جؿفـقر «ةالعؼد كػل لؿقجب أي

، السؾػ الصالح مـ الصـحابة والتـابعقـ الـذيـ أكؽـروا كؽـاح الؿـرأة بـدون ولقفـا

 واستدلقا طؾقفؿ بؿا يؾل 

ـــــــــالك  -7 ـــــــــف تع   ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ژ ققل

 ولقــاء،إ هـؿ العضــؾ طــ بــالـفل الؿخاصـبأنا  وجـف الدٓلــة: [.030]البقررة/ ژيف

 الحسـل لؾعضـؾ شـامؾ وهق الؿـع، لغة العضؾ ذإ اشواصفؿ، طؾك دلقؾ طـف وهنقفؿ

 يصـح مــفؿ العضـؾ نأ طؾـك دلقـؾ ذلـؽ فػل. مضام جـس اسؿ كفٕ: والشرطل

 فدطاه ختف،أ تزويج ـمِ  امتـع حقـ يسار بـ معؼؾ يف كزلت يةأ نإ  ؿ .جاكبإ دون

                                                 
 (.7/484أحؽام الؼرآن، لؾجصاص، ) (7)

ابــ رشـد الحػقـد  القلقـد محؿـد بــ أحؿـد بــ محؿـد بــ أحؿـد وهناية الؿؼتصد، ٕبـل الؿجتفد بداية (2)

طبـد اهلل محؿـد بــ إدريـس بــ العبـاس بــ طثؿـان بــ شـافع بــ طبـد  ٕبـل ،مإو ،(2/9الؼرصبل، )

محؿـد مقفـؼ  ٕبـل ،الؿغــل(، و5/22، )الؿطؾبـل الؼرشـل الؿؽـل الشـافعل الؿطؾب بـ طبـد مــام

يف شـرح الؿؼــع، ٕبـل  الؿبـدعو ،(7/337بــ قدامـة الحـبؾـل، ) الديـ طبد اهلل بــ أحؿـد بــ محؿـد

، ٕبـل الػضـؾ شـفاب الـديـ أحؿـد بــ البـاري فـتحو ،(7/28، )ـ محؿد بـ مػؾـحإبراهقؿ بإسحا  

إشرام  الشقخ طبد العزيز بـ باز، رقؿ كتبـف وأبقابـف وأحاديثـف  محؿـد فـماد طؾل بـ حجر العسؼالين، 

طبــد البــاقل، قــام بتصــحقح تجاربــف وتحؼقؼــف  محــب الــديـ الخطقــب، راجعــف  قصــل محــب الــديـ 

الصــعاين،  ؿحؿد بـ إسؿاطقؾ بـ صـالح بــ محؿـد الحســلل ،السالم ؾسب(، و9/787، )الخطقب

(3/725.) 

ـؾُت طؾقـف تعضـقالً  ،يعُضـُؾ ويعِضـُؾ َطْضـالً  ،إذا مـعفا مــ التـزويج ،يؼال  طَضؾ الرُجُؾ أياَؿف (3) إذا  ،وطضا

 (.5/7767يـظر  الصحاح لؾجقهري ) .وقاؼُت طؾقف يف أمره وُحؾُت بقـف وبقـ مايريد
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 متققـػ الحؽـؿ نأو وٓيـة لـف يؽــ لؿ ولق فزوجفا، -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  - الـبل

 .طؾقف طقتب لؿا طؾقف

ـــــــــف تعـــــــــالك -2  ژ يه ممخم حم جم يل ىل مل خل ژ  ققل
 .[32]الـقر/

 تــزويج وجــقب طؾــك دلقــؾ والســادة لألولقــاء يف أيــة الخطــاب وجــف الدٓلــة:

 ذإ بـف، يسـتبدان ٓ والعبـد الؿرأة بلن شعارإو صؾبفؿا، طـد وذلؽ والؿؿؾقك، الؿقلقة

 غقـر بالـؽـاح تعـالك يخاصـب لـؿ. وأيًضـا والؿـقلل الـقلل طؾـك وجب لؿا ااستبد لق

 .لذكرهـ الـساء لكإ كان ولق الرجال،

ـــــــــــالك  -4 ـــــــــــف تع  ژ ين يبىب نب مب زب  رب يئ ىئ ژ  ققل

 [.227/البقرة]

وجــؾ ـ وجــف الدٓلــة: ــف الخطــاب إلــك إولقــاء، ولــؿ  أســـد اهلل ـ طزا الـؽــاح ووجا

 يخاصب بف الـساء، 

ٓ تـؽحقا أيفا إولقاء مقلقاتؽؿ لؾؿشركقـ. فدل ذلـؽ طؾـك وجـقب فؽلكف قال  

 .القٓية يف طؼد الـؽاح

صؾك اهلل طؾقف  -أن رسقل اهلل  -رول اهلل طـف  -وطـ أبل مقسك إشعري  -2

                                                 
(، 2/488، )شــاكر محؿـد أحؿــد  ؼقـحؼت ،الطــربي جريـر بــ ؿحؿــدل امع البقـان يف تلويــؾ الؼـرآن،جـ (7)

بؽـر بــ محؿـد بــ طبـد  ، ٕبـلختصـارٓيف حؾ غاية ا خقارإ كػايةو ،(7/28ٓبـ مػؾح ) ،لؿبدعوا

ومحؿد  ،  طؾل طبد الحؿقد، تحؼقؼالؿممـ بـ حريز بـ معؾك الحسقـل الحصـل، تؼل الديـ الشافعل

 ،(7/243) ،الشـقكاين اهلل طبـد بـ محؿد بـ طؾل بـ ؿحؿدل ،الؼدير فتحو ،(2/35، )وهبل سؾقؿان

 (.2/7) ، ٓبـ رشد،الؿجتفد بدايةو

، تحؼقـؼ  سـعقد طبـد اهلل بــ طؿـر بــ محؿـد البقضـاوي لـاصر الديـ أب، لأكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ (2)

 بــ محؿـد اهلل طبدلجامع ٕحؽام الؼرآن، ٕبل (، وا785-4/784، )محؿد طبد الرحؿـ الؿرطشؾل

 ،،أصػـقش وإبراهقؿ ،الربدوين أحؿد  تحؼقؼ ،الؼرصبل الخزرجل إكصاري فرح بـ بؽر أبل بـ أحؿد

(3/73.) 

إكدلسـل  بــ حـزممحؿـد طؾـل  (، الؿحؾـك بأ ـار، ٕبـل49/ 3الجامع ٕحؽام الؼرآن، لؾؼرصبل، ) (3)

 (.3/72لؾصـعاين، ) ،السالم سبؾو ،(2/7ٓبـ رشد، ) ،جتفدالؿ بدايةو ،(9/27الظاهري، )
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 .«ٓ كؽاح إٓ بقلل»قال   -وسؾؿ 

 ٓ»  -صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ  -طـــ الـبــل  -روــل اهلل طـفــا-وطـــ طائشــة  -1

 .«كؽاح إٓ بقلل وواهدي عدل

 الحؽـؿ اكتؼـاء انيػقـد ؿـاوه القالل، اشواط يف انصريحالحديثان  نهذا  وجف الدٓلة

 مــ يؾـزم مـا فالشـرط شـرًصا، يؽـقن كـفنف فـادة،ا. هـذه فـادأ مـا وكؾ القلل، اءػباكت الشرطل

 .الؿشروط طدم  أي العدم، طدمف

  -صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ  -قال رسـقل اهلل  قالت  -رول اهلل طـفا-وطـ طائشة  -6

أيؿا امرأة كؽحت بغقر إذن ولقفا فـؽاحفا باطؾ فـؽاحفا باطـؾ فـؽاحفـا باطـؾ، فـنن دخـؾ »

 .«بفا فؾفا الؿفر بؿا استحؾ مـ فرجفا، فنن اوتجروا فالسؾطان ولل مـٓ  ولل لف

                                                 
ِجْستاينالســ، ٕبل داود  (7)   محؿـد محقـل ، تحؼقـؼسؾقؿان بـ إشعث بـ إسحا  بـ بشقر إزدي السِّ

(، والســــ، 2/797(، )2587كتــاب  الـؽــاح، بــاب  الــقلل، رقــؿ الحــديث  ) ،،الــديـ طبــد الحؿقــد

(، 3/457(، )7757، رقــؿ الحــديث  )بــقلل إٓ كؽــاح ٓ جــاء مــا  بــابلؾومــذي، كتــاب  الـؽــاح، 

حف يف ا بــ الؿؾؼــ ، ٓ ار القاقعة يف الشرح الؽبقـرلبدر الؿـقر يف تخريج إحاديث وأوالحديث صحا

اهلل   مصطػك أبق الغقط وطبد، تحؼقؼحػص طؿر بـ طؾل بـ أحؿد الشافعل الؿصري لسراج الديـ أب

 (.7/543) ،،كؿالبـ سؾقؿان وياسر بـ ا

ؿحؿد بـ حبان بـ أحؿد بـ حبان بـ معاذ بـ َمْعبـَد، التؿقؿـل، ، لا.حسان يف تؼريب صحقح ابـ حبان( 2)

حؼؼـف وخـرج أحاديثـف ، ترتقب  إمقر طالء الديـ طؾل بـ بؾبان الػارسل، حاتؿ، الدارمل، الُبستل لأب

(. 9/386(، )4575، رقـؿ الحـديث  )كتاب  الـؽـاح، بـاب  الـقلل ،،وطاءوطؾؼ طؾقف  شعقب إرك

 أبـق رواه مـا أصـحفا صـر  مــ مروي الحديث هذا(  »475-7/474قال ابـ الؿؾؼـ يف البدر الؿـقر )

 طــ الزهري، طـ إشر ، مقسك بـ سؾقؿان طـ جريج، ابـ حديث مـ «صحقحف» يف حبان بـ حاتؿ

 بـقلِل إٓ كؽـاح ٓ»  قـال -قـف وسـؾؿ صـؾك اهلل طؾ - اهلل رسـقل أن -طـفا اهلل رول- طائشة طـ طروة،

 ولـل ٓ مــ ولـل فالسـؾطان تشاجروا فنن باصؾ: ففق ذلؽ غقر طؾك كؽاح مـ كان وما طدل، وشاهدي

 وشـاهدي»  الزهـري طــ مقسـك، بــ سـؾقؿان طــ هـذا، جـريج ابــ خرب يف أحد يؼؾ لؿ  قال  ؿ .«لف

 القهـاب طبـد بــ اهلل وطبـد اث،غقـ بــ حػـص طــ إمـقي، يحقـك بــ سـعقد  أكػـس  ال ـة إٓ «طدل

 يف يصح وٓ  قال .يقكس بـ طقسك طـ الرقل يقكس بـ الرحؿـ وطبد الحارث بـ خالد طـ الحجبل،

 .«..الحديث هذا غقر الشاهديـ ذكر

 الػؼـف يف مسـائؾ  كتـاب وـؿـ مطبـقع (789 ص) إشـؼر سـؾقؿان طؿـر، د/الـؽـاح يف الـقلل اشواط (3)

 .خريـآو شؼرإ طؿر/د، الؿؼارن

(، والســــ، 2/795(، )2585الســــ، ٕبــل داود، كتــاب  الـؽــاح، بــاب  يف الــقلل، رقــؿ الحــديث  ) (4)

( وقـال  3/457(، )7752، رقؿ الحـديث  )بقلل إٓ كؽاح ٓ جاء ما  بابلؾومذي، كتاب  الـؽاح، 

= 
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 صـقغ مـ العؿقم اظلػأ مـ «َأيَُّؿا»  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ققلف  وجف الدٓلة:

 .تخصقص غقر مـ الـِّساء طـ القٓية سؾب فتػقد العؿقم

 يف ولقس... الصحابة إجؿاع وٕكف»، فؼال  الؿاوردي مام.ا كؼؾف  افجؿاع -1

 .«إجؿاع أكف فثبت مخالػ التابعقـ

  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -وقد صحت الرواية فقف طـ أزواج الـبل »قال الحاكؿ  

 .  ؿ سرد  ال قـ حديًثا.«وأم سؾؿة، وزيـب رول اهلل طـفـطائشة، 

إكف ٓ ُيعرم طـ أحد مـ الصحابة خـالم   » -رحؿف اهلل  - وقال ابـ الؿـذر

 .«ذلؽ

صؾك اهلل  -والعؿؾ طؾك حديث الـبل   » -رحؿف اهلل -وقال ا.مام الومذي 

 د أهـؾ العؾـؿ مــ أصـحاب الـبـل طــ «ٓ كؽاح إٓ بـقلل»يف هذا الباب  -طؾقف وسؾؿ 

                                                 
= 

حف يف البـدر الؿـقـر )«هذا حديث حســ» ــف الؿــذري، يـ7/553، والحـديث صـحا طـقن ظـر  (، وحسا

، الؿعبقد شرح ســ أبل داود، ومعف حاشقة ابـ الؼقؿ  هتذيب ســ أبل داود وإيضـاح طؾؾـف ومشـؽالتف

، طبد الرحؿـ، شـرم الحـؼ، الصـديؼل، العظـقؿ آبـادي لؿحؿد أشرم بـ أمقر بـ طؾل بـ حقدر، أبل

(6/77.) 

 جـامع الومـذي، ٕبـل بشـرح إحـقذي وتحػـة(، 6/98) ، لشؿس الحؼ العظقؿ آبادي،الؿعبقد طقن (7)

 .(4/228)، العال محؿد طبد الرحؿـ بـ طبد الرحقؿ الؿباركػقرى

ــل (2) ــر، ٕب ـــ حبقــب البصــري البغــدادي، الشــفقر  الحــاوي الؽبق ـــ محؿــد ب ـــ محؿــد ب ــل ب الحســـ طؾ

 .(9/42، )الشقخ طادل أحؿد طبد الؿقجقد -  الشقخ طؾل محؿد معقض ، تحؼقؼبالؿاوردي

 (.2/788، )تحؼقؼ  مصطػك طبد الؼادر ططا ،طبد اهلل الحاكؿ ، ٕبلصحقحقـالؿستدرك طؾك ال (3)

 هــ247 الحافظ أبق بؽر محؿد بـ إبراهقؿ بـ الؿـذر بـ الجارود الـقسابقري ، كزيؾ مؽة ولد ســة  هق  (4)

محؿـد بــ برز شـققخف   ا.مـام أبـق طبـداهلل أمـ و، أحؿد بـ حـبؾ    ولد يف حدود مقت الذهبل قال ،

. الربقع بـ سـؾقؿان. لـف مملػـات أبق طقسك الومذي ا.مامأبق حاتؿ الرازي  . ا.مامإسؿاطقؾ البخاري

إوســط يف الســــ الســــ وا.جؿــاع وآخــتالم .قســابقريتػســقر ابـــ الؿـــذر الـكثقــرة مػقــدة مـفــا  

ــتالم ــاع وا.خ ــذاهب أهــؾ العؾــؿ .وا.جؿ ــرام طؾــك م ــافعقة لؾســبؽل .ا.ش ــات الش ــر  صبؼ  )يـظ

2/762.) 

 (.9/94فتح الباري، ٓبـ حجر، ) (5)

صـاحب الجـامع  ،هق  محؿد بـ طقسك بـ َسْقرة بـ مقسـك بــ الضـحاك السـؾؿل الومـذي أبقطقسـك (6)

 (.555تؼريب التفذيب ) ص .د إئؿة إطالم يف الحديث مات سـة تسع وسبعقـأح
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مـفؿ  طؿر بـ الخطاب، وطؾل بـ أبـل صالـب، وطبـد اهلل  ،-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -

وغقـرهؿ. وهؽـذا روي  ــبـ طباس، وأبق هريرة، وابـ طؿر، وابـ مسـعقد، وطائشـة ا

طـ بعض فؼفاء التابعقـ أهنـؿ قـالقا  ٓ كؽـاح إٓ بـقلل، مــفؿ  سـعقد بــ الؿسـقب، 

صري، وشريح، وإبراهقؿ الـخعل، وطؿر بـ طبد العزيز وغقرهؿ. وهبـذا والحسـ الب

يؼقل سػقان الثقري، وإوزاطل، وطبد اهلل بـ الؿبارك، ومالؽ، والشافعل، وأحؿد، 

 .«وإسحا 

 فقؿؽـ ،مخدوطة دائًؿا وتؽقن ،العاصػة سريعة والديـ العؼؾ وعقػة الؿرأة -8

 يف اهلل وتحـت الــاس فـق  كػسـف ويجعـؾ ،هاطـد كػسف ويؿدح فايَ ويغر رجؾ يتلي نأ

 كـؾ فقسـتفقيفا بـف، الـاس،فتـخـدع أفجـر مـ وهق والديـ خال وإ والؽؿال الؿال

 .لبقل ٓإ تتزوج ٓأ الحؽؿة مـ فؽان وفاسؼ، فاجر شقطان،وكؾ

  وقد أجاب الجؿفقر عـ أدلة إحـاف بؿا يؾل

ـــالك  -7 ـــف تع ـــزول ققل  يث ىث نث مث زث رث يت ىت ژ ســـبب ك

 [. 232]البؼرة/َّ ژ حئ مكلك اك يق ىق يف  ىف

 .ژ ىث نث ژ بسـده، طـ الحســ قـال  -رحؿف اهلل-روى ا.مام البخاري 

حد ـل معؼؾ بـ يسار أهنا كزلت فقف، قال  زوجت أخًتا مـ رجؾ فطؾؼفا، حتك »قال  

إذا اكؼضت طدهتا جاء يخطبفا، فؼؾت لف  زوجتؽ وأفرشـتؽ وأكرمتـؽ فطؾؼتفـا  ـؿ 

 ٓ تعقد إلقؽ أبًدا، وكان رجالً ٓ بلس بف، وكاكت الؿرأة تريـد جئت تخطبفا، ٓ واهلل

يـا رسـقل  .فؼؾـت  أن أفعـؾ . ژ ىث نث }ژ أن ترجع إلقف، فلكزل اهلل هذه أية

 .«قال  فزوجفا إياه .اهلل

                                                 
 (.477، 3/475الســ، الومذي، كتاب  الـؽاح، باب  ما جاء ٓ كؽاح إٓ بقلل  ) (7)

، العثقؿـقـ ؿحؿـد بــ صـالح بــ، لطؾـك زاد الؿسـتؼـع الؿؿتـع الشـرحو ،(7/28ٓبـ مػؾـح ) ،الؿبدع (2)

  زهقـر ، تحؼقـؼبــ وـقيان بـراهقؿ بــ محؿـد بــ سـالؿ. يف شرح الـدلقؾ، قؾالسب مـارو ،(3/746)

 (.2/729، )الشاويش

(، 5735الجامع الصحقح، لؾبخاري،كتاب  الـؽاح، باب  مـ قال  ٓ كؽاح إٓ بقلل، رقؿ الحـديث  ) (3)

(7/27.) 
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وقد اختؾػ العؾؿاء يف اشواط »طـد شرحف لؾحديث   -رحؿف اهلل-قال الحافظ 

ج الؿـرأة كػسـفا أصـالً، القلل يف الـؽاح فذهب الجؿ فقر إلـك ذلـؽ، وقـالقا  ٓ تـزوِّ

واحتجـقا بإحاديــث الؿــذكقرة، ومــ أققاهــا هــذا السـبب الؿــذكقر يف كــزول أيــة 

الؽريؿة، وهل أصرح دلقؾ طؾك اطتبار القلل وإٓ لؿا كـان لعضـؾف معــك، وٕهنـا لـق 

ٓ يؼال  إن غقره مـعف كان لفا أن تزوج كػسفا لؿ تحتج إلك أخقفا، ومـ كان أمره إلقف 

 .«مـف

وذكر اسـتدٓل ا.مـام أبـل حـقػـة طؾـك مذهبـف بالؼقـاس طؾـك البقـع فـنن الؿـرأة 

لؽـ حديث معؼؾ الؿذكقر رفع هـذا الؼقـاس، ويـدل طؾـك »تستؼؾ بف، وطؼبف بؼقلف  

 .«اشواط القلل يف الـؽاح دون غقره لقـدفع طـ مقلقتف العار باختقار الؽػء

ؿة الؿػسريـ باستدٓل أية طؾـك الؿـذهب الصـحقح  فؼـد كـص تصريح أئ -4

جؿع مـ الؿػسريـ طؾك صحة ققل الجؿفقر، ومـ أققال همٓء الؿػسـريـ العظـام 

ويف هذه أية الدالـة القاوـحة » -طـد تػسقره لمية– ققل إمام الؿػسريـ الطربي

هلل تعالك ذكره مـع طؾك صحة ققل مـ قال  ٓ كؽاح إٓ بقلل مـ العصبة، وذلؽ أن ا

القلل مــ طضـؾ الؿـرأة إن أرادت الـؽـاح وهنـاه طــ ذلـؽ، فؾـق كـان لؾؿـرأة إكؽـاح 

كػسفا بغقر إكؽاح ولقفا إياها، أو كان لفا تقلقة مــ أرادت يف إكؽاحفـا لـؿ يؽــ لـفـل 

ولقفا طـ طضؾفا معـك مػفقم، إذ كان ٓ سبقؾ لف إلك طضـؾفا، وذلـؽ أهنـا إن كاكـت 

ؽاح جاز لفا إكؽاح كػسفا، أو إكؽاح مــ تقكؾـف بنكؽاحفـا، فـال طضـؾ متك أرادت الـ

هـالؽ لفا مـ أحد فقـفك طاوؾفا طـ طضؾفا. ويف فساد الؼقل بلن ٓ معـك لـفك اهلل 

ـا ٓ يصـح طؼـده إٓ بـف،  طؿا هنك طـف، صحة الؼقل بـلن لـقلل الؿـرأة يف تزويجفـا حؼًّ

 وهق الؿعـك الذي أمر اهلل بف القلل مـ تزويج
 
فا إذا خطبفا وروقت بـف، وكـان روـل

                                                 
 (.94/ 9فتح الباري، ٓبـ حجر، ) (7)

 (.94/ 9الؿرجع السابؼ، ) (2)

 ،أحـد أئؿـة العؾؿـاء ُيحؽـؿ بؼقلـف ،ؿدبـ جرير بـ يزيدبـ كثقر الطربي إمام التػسقر والؿػسريـهق  مح (3)

تـقيف  ،لـف مملػـات كثقـرة مػقـدة،جؿع مــ العؾـقم مـالؿ يشـاركف أحد ،ويرجع إلك رأيف لؿعرفتف وفضؾف

 (.2/775يـظر   صبؼات الؿػسريـ لؾداووي)  .ه375ببغداد سـة 
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طـد أولقائفا، جائًزا يف حؽؿ الؿسؾؿقـ لؿثؾفـا أن تــؽح مثؾـف، وهنـاه طــ خالفـف مــ 

 .«طضؾفا، ومـعفا طؿا أرادت مـ ذلؽ، وتراوت هل والخاصب بف

ــد تػســقره لؼــقل اهلل تعــالك  ــل ـ رحؿــف اهلل ـ طـ ـــ العرب  :ژ ىث نث ژ قــال اب

مرجعفا إلك الؿـع، وهق الؿراد هفـا: فـفك اهلل تعالك أولقـاء العضؾ يتصرم طؾك وجقه »

الؿرأة مـ مـعفا طــ كؽـاح مــ تروـاه. وهـذا دلقـؾ قـاصع طؾـك أن الؿـرأة ٓ حـؼ لفـا يف 

مباشرة الـؽاح، وإكؿا هق حـؼ الـقلل، خالًفـا ٕبـل حـقػـة، ولـقٓ ذلـؽ لؿـا هنـاه اهلل طــ 

صـؾك  -يؽـ لف حؼ لؼال اهلل تعـالك لـبقـف  ولق لؿ»وذكر سبب كزول أية  ؿ قال  « مـعفا

ٓ كالم لؿعؼؾ يف ذلؽ. ويف أية أسـئؾة كثقـرة يؼطعفـا هـذا الحـديث   -اهلل طؾقف وسؾؿ 

جف البخاري.  الصحقح، خرا

فنن ققؾ  السبب الذي رويتؿ يبطـؾ كظـؿ أيـة: ٕن الـقلل إذا كـان هـق الؿــؽح 

ال؟ قؾـا  لقس كؿا ذكرتؿ، لؾؿرأة فؽقػ يؼال لف  ٓ تؿتـع مـ فعؾ كػسؽ، وهذا مح

حؼ صؾب الـؽاح، ولؾقلل حؼ الؿباشرة لؾعؼد: فنذا أرادت مــ يروـك حالـف، وأبـك 

 .«القلل مـ العؼد فؼد مـعفا مرادها، وهذا بقـ

ًّٓ بالؽتـاب وقد رد ا.مام الؼرصبل  طؾك مذهب إحــام بقجـقه طـدة مسـتد

عاود الؽتاب والســة طؾـك أن ٓ كؽـاح إٓ فؼد ت  »-رحؿف اهلل-والسـة، فؿـ كالمف 

 .«بقلل

وأما مـا قالـف الـعؿـان فؿخـالػ لؾســة، خـارج طــ »وكؼؾ طـ ابـ الؿـذر ققلف  

 .«كؼقل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ققل أكثر أهؾ العؾؿ، وبالخرب طـ رسقل اهلل 

                                                 
 (.2/557لؾؼرصبل، )الجامع ٕحؽام الؼرآن،  (7)

 (.272، 2/277أحؽام الؼرآن، ٓبـ العربل، ) (2)

مصــػ  ،هق  محؿدبـ أحؿد بـ أبل بؽر بـ فْرح إكصـاري الخزرجـل الؿـالؽل أبـق طبـداهلل الؼرصبـل (3)

 ،كـان مــ طبـاداهلل الصـالحقـ، والعؾؿـاء العـارفقـ الـقرطقـ ،التػسقر الؿشفقر الذي سارت بف الركبان

جؾ التػاسقر وأطظؿفا كػعًا. قال الذهبل   إمام متؼـ متبحـر يف العؾـؿ لـف تصـاكقػ مػقـدة وتػسقره مـ أ

 (. 2/69يـظر صبؼات الؿػسريـ لؾداووي)  .تدل طؾك إمامتف وكثرة اصالطف

 (.3/49الجامع ٕحؽام الؼرآن، لؾؼرصبل، ) (4) 

 (.3/55الؿرجع سابؼ، ) (5)
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طؾـك أكـف ٓ  إذا  بت هـذا فػـل أيـة دلقـؾ» ؿ قال بعد أن ذكر سبب كزول أية قال  

يجـقز الـؽـاح بغقـر ولــل: ٕن أخـت معؼـؾ كاكــت  قًبـا، ولـق كــان إمـر إلقفـا دون ولقفــا 

ــف تعــالك  ــك ولقفــا معؼــؾ، فالخطــاب إذن يف ققل ــؿ تحــتج إل  نث ژ لزوجــت كػســفا، ول

 .«لألولقاء، وأن إمر إلقفؿ يف التزويج مع رواهـ ژ ىث

وفقفا دٓلف طؾك أن الؿرأة »ه لمية  طـد تػسقروقال ا.مام ابـ كثقر رحؿف اهلل 

ٓ تؿؾؽ أن تزوج كػسفا، وأكف ٓبد يف الـؽاح مـ ولل كؿا قالف الومـذي وابــ جريـر 

 .«طـد هذه أية

وأما كسبة الواجع إلك الزوجقـ وإجازة ما تػعؾف الؿرأة بـػسفا كؿا يف آيتل 

 ٰه مه جه هن منخن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ژ  سقرة البؼرة

  ُّ  ژ هش مش هس مس هث مث هت متهب مب هئ  مئ هي مي خي حي جي

  [،235]البؼرة/

 جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن ژ  وققلـــف تعـــالك وققلـــف 

دون ذكر الـقلل فقفؿـا، إكؿـا أريـد بـف اختقـار إزواج [، 234]البؼرة/ ژ ٰر خيحي

 وا.شعار بلكف ٓ يجقز العؼد طؾقفا إٓ بنذهنا إن كاكت بؽًرا واستئؿارها إن كاكت  قًبا.

لل هـق الؿقافـؼ لتػسـقر أيـات بـق ٓإ الـؽاح اكعؼاد يتبقـ لـا أن طدم فؿؿا سبؼ

وأن مــا اســتدل بــف إحـــام إكؿــا هــل أدلــة طامــة تحتؿــؾ التلويــؾ،  الؼرآكقــة الــقاردة،

ا يف الؿسللة.  ولقست كصًّ

                                                 
 (.3/755الؿرجع سابؼ، ) (7)

هــ شـقخ التػسـقر 757ؾ بـ طؿر بـ كثقر بـ وقء الحافظ طؿادالـديـ أبـق الػـداء ولـد ســة هق  إسؿاطق (2)

 ،وصبؼـات الشـافعقة ،البدايـة والـفايـة ،تػسقر الؼرآن العظقؿ ،والتاريخ لف مملػات كثقرة مـفا والحديث

طـالع (، البـدر ال 7/777التـبقـف وغقرهـا. يـظـر   صبؼـات الؿػسـريـ لؾـداوودي)  إحؽام طؾك أبقاب

 (.7/753لؾشقكاين) 

 بــ سـامل، تحؼقـؼ  الدمشـؼل الؼرشـل كثقـر بــ طؿـر بــ إسـؿاطقؾ الػـداء تػسقر الؼرآن العظقؿ، ٕبـل (3)

 (.7/637، )سالمة محؿد
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 الـؿقذج الثاين: دخقل الؿشرك يف الؿسجد:

ــالك  -4 ــال اهلل تع  خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ژ ق

 [.28]التقبة/ ژ مب  ٰرٰذ يي ىي مي

اختؾػ أهؾ العؾؿ طـد تػسقرهؿ لميـة يف حؽـؿ دخـقل الؿشـرك غقـر الؿسـجد 

الحرام مــ مسـاجد الؿسـؾؿقـ، فـذهب أهـؾ الؿديــة إلـك مــع كـؾ مشـرك طــ كـؾ 

إلك أن أية طامـة يف سـائر الؿشـركقـ خاصـة  -رحؿف اهلل-مسجد، وذهب الشافعل 

 .ـ الؿساجدبالؿسجد الحرام، فال يؿـعقن مـ دخقل غقره م

والذي يدل طؾقف ضاهر الؼرآن هق ما ذهب إلقـف الشـافعل وهـق الصـحقح، ويـدل 

صـؾك اهلل  -وهق مشرك يف مسجد رسقل اهلل  طؾقف أيًضا حديث ربط  ؿامة بـ آ ال

 بعـث الـبـل »أكـف قـال  روـل اهلل طــف  كؿا رواه البخاري طـ أبل هريرة -طؾقف وسؾؿ 

قالً قبـؾ كجـد، فجـاءت برجـؾ مــ بــل حـقػـة يؼـال لـف  خـ -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -

 .« ؿامة بـ آ ال، فربطقه بسارية مـ سقاري الؿسجد

 .«ويف قصة  ؿامة مـ الػقائد ربط الؽافر يف الؿسجد»قال الحافظ  

ففذا الحديث دلقـؾ قـقي لفـذا التػسـقر، وٓ اجتفـاد مـع الــص، وإذا كـان ربـط 

                                                 
 (.355، 2/349(، وفتح الؼدير، لؾشقكاين، )246-73/245الؿغـل، ٓبـ قدامة، ) (7)

امة القؿـامل، سـقد أهـؾ القؿامـة،  بـَت روـل اهلل طــف طؾـك هق   ؿامة بـ آ ال بـ الـعؿان الحـػل أبق أم (2)

إســالمف لؿــا ارتــد أهــؾ القؿامــة، ولــف مقاقــػ حؿقــدة لتليقــد ا.ســالم وكصــرة أهؾــف. اكظــر ترجؿتــف  يف 

طؿر يقسػ بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ طبد الرب بـ طاصؿ الـؿري  آستقعاب يف معرفة إصحاب، ٕبل

الػضـؾ (، وا.صابة يف تؿققز الصحابة، ٕبـل 259-7/255، )جاوي  طؾل محؿد البتحؼقؼالؼرصبل 

وطؾـك  ،تحؼقـؼ  طـادل أحؿـد طبـد الؿقجـقد، أحؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ أحؿد بــ حجـر العسـؼالين

 (.7/254، )محؿد معقض

الجامع الصـحقح، لؾبخـاري، كتـاب  الؿغـازي، بـاب وفـد بــل حـقػـة، وحـديث  ؿامـة بــ آ ـال  رقـؿ  (3)

 (.275، 5/274(، )4372الحديث  )

ولـد يف  ،هق  أحؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ محؿد بـ طؾل العسـؼالين إصـؾ الؿصـري الؿقلـد والؿـشـل (4)

لـف مملػـات كثقـرة يف مختؾـػ الػــقن والعؾـقم وأكثرهـا يف  ،هـ أمقـر الؿـممـقـ يف الحـديث773شعبان 

 (.753)/6يـظر   الضقء الالمع  .الحديث

 (.7/695ر، )فتح الباري، ٓبـ حج (5)



 هـ7241( 42لؾدراسات الؼرآكقة العدد ) تبقانمجؾة

 
112 

ربطـف أو كزولـف  بعد الؿسجد الحرام جائًزا، فجقازمسجد  الؿشرك أو إكزالف يف أفضؾ

بعامـة الؿســاجد مــ بــاب أولـك، وبــف يتبــقـ جـقاز دخــقل الؿشـرك الؿســاجد ســقى 

 الؿسجد الحرام.

ومع ذلـؽ قـد مشـك ا.مامـان الجؾـقالن ابــ العربـل والؼرصبـل طــد تػسـقرهؿا 

هبفؿا الؿـالؽل لمية طؾك صريؼـة الػؼفـاء الؿتعصـبقـ لؿـذهبفؿ، حقـث اكتصـرا لؿـذ

الؼائؾ  بؿـع كؾ مشرك طـ كؾ مسـجد، وحـاوٓ إخضـاع أيـة طؾـك تليقـد مـذهبفؿ 

 بؽؾ ما استطاطا مـ الـؼؾ والعؼؾ.

وهذا جؿقد مـف طؾك »وبعد أن كؼؾ ا.مام ابـ العربل رأي الشافعل طؼبف بؼقلف  

 ژ يه  ىه مه ژ الظـــاهر الـــذي يســـؼط طؾـــك الظـــاهر: ٕن ققلـــف تعـــالك 

تـبقف طؾك العّؾة بالشرك أو الـجاسة، أو العؾتقـ جؿقًعا... فتعددت العؾة  [28]التقبة/

 .«إلك كؾ مقوع محوم بالؿسجدية

قـال طؾؿاؤكـا  هـذا الحـديث صـحقح، لؽــ »وأجاب طـ حديث  ؿامـة بؼقلـف  

كـان قـد طؾـؿ إسـالمف، وإن سـؾؿـاه فـال يضـركا : ٕن  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -الـبل 

 .«ف يف الؿلل ٓ يحؽؿ لف بف يف الحالطؾؿ الـبل بنسالم

طـ طؾؿاء الؿالؽقة أجقبة أخرى خالقة مـ دلقؾ تطؿئـ  وكذلؽ كؼؾ الؼرصبل

 إلقف الـػس.

ومـ العجقب أن ا.مام الؼرصبل كؼؾ كالم ابـ العربل يف رده طؾك الشافعل ولؿ 

صــبقف يعؾــؼ طؾقــف. ولــؿ يؽـــ لقػعــؾ ذلــؽ هــق وابـــ العربــل لــق لــؿ تغؾــب طؾقفؿــا ط

 الؿذهب، أو التل ر بف.

طؾـك تػسـقر ابــ العربـل لميـة، واسـتدٓلف هبـا طؾـك  وقد رد ا.مام الشقكاين

                                                 
 .( بتصرم2/469أحؽام الؼرآن، ٓبـ العربل ) (7)

 .( بتصرم2/469الؿرجع سابؼ، ) (2)

 (. 8/67،68الجامع ٕحؽام الؼرآن، لؾؼرصبل ) (3)

ومــ كبـار  ،أهـؾ الســة والجؿاطـة وفؼفائفـا هق  محؿد بـ طؾل بـ محؿد الشقكاين، أحـد أبـرز طؾؿـاء (4)

ومـات هــ 7229وكشل بصـعاء، وولـل قضـائفا ســة هـ 7773القؿـ  ولد هبجرة شقكان يفالقؿـ طؾؿاء 

= 
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 -صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ -ويجاب طـف بلن هذا الؼقاس مـردود بربطـف »مذهبف بؼقلف  

 .«يف مسجده، وإكزال وفد  ؼقػ فقف -ريض هللا عنه  -لثؿامة بـ آ ال 

 تعصب يف ترجقح الؾغة.الـؿقذج الثالث : 

 ىل مل خل ژ   هق ما ذهب إلقف ابـ العربلـ  رحؿف اهلل.طــد ققلـف تعـالك مثالف 

 .[6]الؿائدة   َّ ژ لك حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل

ـا الشافعل ـ وهق طـد أصحابف معد بـ  (مم  ) -طزا وجؾ  -ققلف  قال     وض

ء طؾـك الؿغسـقل مــ طدكان يف الػصاحة بؾف أبل حـقػة وسقاه ـ أن الغسؾ صـب الؿـا

 .غقر طرك 

وهــق لػــظ معؾــقم طـــد  ژ ڭ  ڭژ   ققلــف تعــالك وقــال يف ســقرة الـســاء   

 ،العرب ُيعبِّرون بف طـ إمرار الؿاء طؾك الؿغسقل بالقد حتك يزول طـف ماكان مـََع مـف

ـا الشافعل أن الُغسـؾ طبـارة طــ صـب الؿـاء خاصـة ٓسـقؿا وقـد  ،طبادًة أوطادةً  وض

.... واقتضـك هـذا طؿـقم إمـرار الؿـاء .لعرُب بقـ الغسؾ بالؿاء والَغْؿـس فقـففرقت ا

ْلؽ  ،طؾك البدن كؾف باتػا   .وهذا ٓيتلتك إٓ بالدا

 ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل مل يك ژ :وقــال أيضــًا عـــد ققلــف تعــالك

  .[3]الـساء   َّژ زي ري ٰى ين
                                                 

= 
وتربـك يف بقـت العؾـؿ والػضـؾ فـشـل  ،رحؿف الّؾف تعالك ـ بصـعاء الـقؿـكشل ـ  هـ7255حاكًؿا هبا يف سـة

فحػـظ الؼـرآن  ،تؾؼك فقفا معارفف إولك طؾك والـده وأهـؾ العؾـؿ والػضـؾ يف بؾدتـف ،كشلة ديـقف صاهرة

ومختصــر الػــرائض  ،يف فؼــف الزيديــف الؿفــدي لإلمــام  إزهــار   ــؿ حػــظ كتــاب  ،الؽــريؿ وجــّقده

وغقر ذلـؽ مــ الؿتـقن التـل اطتـاد  ،والؽافقف والشافقف ٓبـ الحاجب ،لؾُعصقػقري و الؿؾحف لؾحريري

كقــؾ   حػظفــا صــالب العؾــؿ يف الؼــرون الؿتــلخرة لــف مملػــات كثقــرة تجــاوزت مائــة وأربعــة طشــر مـفــا

 ..البـدر الطـالع بؿحاســ مــ بعـد الؼـرن التاسـع وغقرهـا ،فتح الؼدير يف التػسـقر ، الحديثإوصار يف

 (.6/298إطالم لؾزركؾل ) ،( 275- 2/274يـظر  البدر الطالع لؾشقكاين) 

 (.2/355فتح الؼدير، لؾشقكاين، ) (7)

 (.2/562أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل )  (2)

 (.74/6ولسان العرب )  ،(7787/ 5الصحاح )قؾت   يراجع معاين ) الُغسؾ ( يف 

 .(439 -7/438الؿصدر السابؼ )  (3)
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 قال   طؾك  ال ة أق ژ ري ٰى ژ  اختؾػ الـاُس يف تلويؾ ققلف تعالك 

ٓا يؽثر طقالؽؿ ٕولا  .قالف الشافعل ،ـ أ

  قالف مجاهد. ،ـ أٓ تضؾقا الثاين 

 أطجـب أصـحاب الشـافعل قؾــاقالـف ابــ طبـاس والــاس.  ،ـ أٓ تؿقؾـقا الثالـث

ــذا ــف ه ــة ،بؽالم ــة الشــافعل يف الؾغ ــٌة لؿـزل ــق حج ــالقا   ه ــة ،وق  ،وشــفرتف يف العربق

مـع  ،الجـقيـل   هـق أفصـح مــ كطـؼ بالضـادوآطوام لف بالػصاحة حتك لؼد قـال 

واطتؼدوا أنا معــك أيـة   فـاكؽحقا واحـدًة  ،ومعرفتف بإصقل ،غقصف طؾك الؿعاين

 .فذلؽ أقرُب إلك أن تـتػل طـؽؿ كثرُة العقال ،إن خػتؿ أن يؽُثر طقاُلؽؿ

وقـال أصـحابف   لـق  ،قال الشافعل   وهذا يدل طؾك أنا كػؼة الؿـرأة طؾـك الـزوج

ٕن الؿقـَؾ ٓ يختؾـػ بؽثـرة طـدد  ،ن الؿراُد بالَعقل هاهـا الؿْقؾ لؿ تؽـ فقـف فائـدةكا

ـّ  ــتف ــرن تؽــا رت  ،الـســاء وقؾ ـا إذا كث ــنهن ــق  الـســاء، ف ــام بحؼ ــػ بالؼق ــا يختؾ وإكؿ

 .الحؼق 

قال ابـ العربل   كؾُّ ما قالف الشافعل أو ققؾ طـف أو ُوِصَػ بف ففق كؾُّـف جـزء مــ 

وأفصـُح  ،وأ ؼـب ففؿـًا ،ومالـؽ أوطـك سـؿعًا ،مــ بحـره -جرطـة  - وَكْغَبة ،مالؽ

ويدلؽ طؾك ذلؽ مؼابؾة ققل بؼـقل يف كـؾ مسـللة  ،وأبدع وصػًا ،وأبرع بقاكًا ،لساكًا

والذي يؽشػ لؽ ذلؽ يف هذه الؿسللة البحث طـ معـاين ققلـؽ   ) طـال (  ،وفْصؾ

وقـد  ،ح بـف لػظـًا ومعــكوحؽؿَت بؿا يص لغة حتك إذا طرفتف ركْبَت طؾقف معـك أية

 قال طؾؿاؤكا فقف سبعة معان   

ويف العقـ   الَعْقُل   الؿقؾ يف  .قال يعؼقب طال الرجؾ إذا مال،  ) الؿقؾ( إول

 الحؽؿ إلك الجقر.

  قـال اهلل تعـالك ،  افتؼـرالرابـع .  طـال جـار يف الحؽـؿالثالـث .  طـال زاد الثاين

 .ژڤ  ڦ  ڦ  ژ

ومــف ققلـف  ،  قام بؿموكـة العائـؾ السادس .لف ابـ دريدقا ،أ ؼؾ ،  طال الخامس

 .أي غؾب ،طقؾ َصْبُره ومـف ،  ُغؾب السابع) ابدأ بؿـ تعقل (   طؾقف السالم
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 . .ويؼال   أطال الرجؾ كثر طقالف ،هذه معاكقف السبعة لقس لفا  امـ

الـف ( لـقس قؾُت   ما ذكره ابـ العربل بلنا لقس هـاك معـك ) أطال الرجؾ كثـر طق

ففق ُمعقـٌؾ والؿـرأة ،إذا كثـرت عقاُلـفُ  ،وأعـاَل الرجـَؾ بصحقح فؼد جـاء يف الصـحاح 

 ..قال إخػش:أي صار ذا عقال .ُمعقؾةٌ 

وعال الرجؾ وأعال وأْعَقَؾ وَعْقَؾ ُكؾف كُثـَر عقالـُف ففـق ُمعقـٌؾ ويف لسان العرب   

 .قال إخػش صار ذا عقال  .والؿرأة ُمعقؾة

ؿ وتخطئة الشـافعل هـق وب عدا هذا يتبقـ بلن الذي دفع ابـ العربل إلك هذا التفؽُّ

 التعصب الؿذهبل.

 *              *              * 

 

                                                 
 (.375ــ  7/374أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل )  (7)

 .(5/7785الصحاح لؾجقهري ) (2)

 (73/577لسان العرب ٓبـ مـظقر)  (3)
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 خاتمةال

ــذا البحــث  ــاول ه ــذهبل »تـ ــاره ،أســبابف ،تػســقريف الالتعصــب الؿ ــة  ،وآث دراس

ــة ــائج و ؿــرات يف ، و«تطبقؼق ــقم بالضــرورة أن لؽــؾ طؿــؾ كت ــف، مـــ الؿعؾ وقــد هنايت

 تقصؾُت إلك طدد مـ الـتائج البحثقة أ ـاء طؿؾل، أريد أن أسجؾفا يف الـؼاط التالقة 

 صقبة، شجرة وهق لؾـاس، رحؿة وهق محؿقد الػؼفاء بقـ الػؼفل آختالم (7

 لالكتصـار الؿغـآة يف الػؼفل الخالم أما وتؿتد، تـؿق متعددة  ابت وفروطفا أصؾفا

 وإلــك والؿشــاحـة، الـــزاع إلــك يــمدي مــذمقم، لقــؾ فــذلؽد دون والؿــذهب لؾــرأي

 .والتػر  التباغض

 واخــتالم إطؿــك، التؼؾقــد الؿــذهبل  لؾتعصــب الرئقســة إســباب مـــ (4

ــات ــة، الرغب ــفقات وإمزج ــزوم والش ــة وط ــؿ صؾب ـــ العؾ ــتـباط البحــث ط  وآس

 لسؾطان.ا وحب والرياسة باب آجتفاد، وإقػال بالـػس، الثؼة ووعػ وآجتفاد،

غقـر الـبـل  يؼـقلٓ يجب طؾك أحد مـ الؿسؾؿقـ اتباع شخص معقـ يف كـؾ مـا  (4

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -الؿعصقم

طؿقًمـا  -صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ  -طؾك ا.كسان الؿممـ باهلل تعالك ورسقلف  (2

وطؾك مػسر الؼرآن خصقًصا أن يبحث طـ الحؼ، ويدور معف حقث دار، ويتؿسؽ بف 

د، ويـتصر لف مفؿا كان مصدره، وٓ يحاول دفعـف اكتصـاًرا لؿـذهب وتليقـًدا أيـؿا ُوج

لؼقل إمام: ٕكف مـ صريؼة أصـحاب البـدع وإهـقاء، ولـقس مــ صريؼـة أهـؾ الســة 

 والجؿاطة الؿتؿسؽقـ بؿـفج السؾػ الصالح.

 لؾتعصب الؿذهبل آثاًرا مدمرة عؾك إمة افسالمقة تتؿثؾ يف: إنَّ  (1

 .والشحـاء والخصقمة الديـ يف التػر  -

 .الػؼفقة والؿرجعقات الػتقى يف فقوك حالة وجقد -

 .الؿجتؿع يف ودورهؿ العؾؿاء بؿؽاكة آستخػام -

 .إمة يف العؾؿل والبحث ا.بداع روح قتؾ -

 .والتػر  بالتعصب ا.سالم صقرة تشقيف -
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 الخطقـرة، رةلفـذه الظـاه التصـدي يف طظقؿة مسئقلقة العؾؿاء طاتؼ طؾك يؼع (6

  أتقة الـقاحل يف يتؿثؾ وهذا

 .الؿتعصبقن الجفؾة يسده وفؼفل تربقي فراغ ترك طدم -

ــؿ - ــة الؿجــامع دور دط ــة والؿجــالس الػؼفق ــات العؾؿق ــاء وهقئ ــة العؾؿ  العامؾ

 .ا.سالمقة والجامعات والؿعاهد

 .الفادفة ا.سالمقة والدراسات البحقث تشجقع -

 .الوبقية الؿحاوـ كؾ يف القسطقة قةا.سالم الؿػاهقؿ تلصقؾ -

 .معقـ بؿذهب التزام دون الؿذاهب كؾ يف الراجحة آجتفادية إحؽام تبـل -

 ..وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ

 *              *              * 
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 المصادر والمراجع 

 بـ حبان بـ حؿدأ بـ حبان بـ لؿحؿد حبان، ابـ صحقح تؼريب يف ا.حسان .7

 طـالء إمقـر  ترتقـب الُبسـتل، الـدارمل، حـاتؿ، أبـل التؿقؿل، َمْعبَد، بـ معاذ

 شــعقب  طؾقــف وطؾــؼ أحاديثــف وخــرج حؼؼــف الػارســل، بؾبــان بـــ طؾــل الــديـ

 .م7988 هـ، 7458 الطبعة إولك، بقروت، الرسالة، ممسسة وط،إركاؤ

  تحؼقـؼ الحـػـل، الجصـاص الـرازي بؽـر أبق طؾل بـ ٕحؿد الؼرآن، أحؽام .2

 الطبعـة إولـك بقـروت، العؾؿقـة، الؽتب دار شاهقـ، طؾل محؿد السالم طبد

 .م7994 هـ،7475

 بعؿـاد الؿؾؼـب الطـربي، الحســ أبـل طؾل بـ محؿد بـ لعؾل الؼرآن، أحؽام .3

 وطزة طؾل، محؿد مقسك  تحؼقؼ الشافعل، الفراسل بالؽقا الؿعروم الديـ،

 .هـ7455 الطبعة الثاكقة بقروت، لعؾؿقة،ا الؽتب دار ططقة، طقد

 الؿعــافري العربــل بـــ بؽــر أبــق اهلل طبــد بـــ محؿــد لؾؼاوــل الؼــرآن، أحؽــام .4

 طبــد محؿـد  طؾقــف وطؾاـؼ أحاديثــف وخـرج أصــقلف راجـع الؿــالؽل، ا.شـبقؾل

 .م2553 هـ،7424 الطبعة الثالثة، بقروت، العؾؿقة، الؽتب دار ططا، الؼادر

  تحؼقـؼ الصــعاين، إسـؿاطقؾ بــ لؿحؿـد آجتفـاد، قرتقسـ إلـك الـؼاد إرشاد .5

 .هـ7455 الؽقيت، السؾػقة، الدار أحؿد، مؼبقل الديـ صالح

 بــ محؿـد بــ اهلل طبد بـ يقسػ طؿر ٕبل إصحاب، معرفة يف آستقعاب .6

 الجقؾ، دار البجاوي، محؿد طؾل  تحؼقؼ الؼرصبل الـؿري طاصؿ بـ طبدالرب

 .م7992 هـ،7472 ،7ط بقروت،

 بـ أحؿد بـ محؿد بـ طؾل بـ أحؿد الػضؾ ٕبل الصحابة، تؿققز يف ا.صابة .7

 معـقض، محؿـد وطؾك الؿقجقد، طبد أحؿد طادل  تحؼقؼ العسؼالين، حجر

 .هـ7475 الطبعة إولك، بقروت، العؾؿقة، الؽتب دار

 بــ الؿختـار محؿد بـ إمقـ لؿحؿد بالؼرآن، الؼرآن إيضاح يف البقان أوقاء .8

 بقـروت، والتقزيـع، والـشـر لؾطباطة الػؽر دار الشـؼقطل، الجؽـل لؼادرا طبد
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 .م7995 هـ،7475

 قـقؿ ابــ بؽـر أبـل بــ محؿد اهلل طبد ٕبل العالؿقـ، رب طـ الؿققعقـ إطالم .9

 بقـروت، العؾؿقـة، الؽتـب دار إبـراهقؿ، السـالم طبـد محؿد  تحؼقؼ الجقزية،

 .م7997 هـ،7477 الطبعة إولك،

 طبـد بــ شـافع بــ طثؿـان بـ العباس بـ إدريس بـ محؿد اهلل طبد ٕبل إم، .75

ـــ الؿطؾــب ــد ب ــام طب ــل الشــافعل مـ ــة، دار الؿؽــل، الؼرشــل الؿطؾب  الؿعرف

 .م7995 هـ،7475 بقروت،

 أحؿـد بــ طؾـل ابــ حجـر العسـؼالين،ر لشقخ ا.سـالم إكباء الغؿر بلكباء العؿ .8

 صبعـة طـام المقةــؿجؾـس إطؾـك لؾشـئقن ا.سكشـر الحسـ حبشـل تحؼقؼ  

 .م7998

 بــ طؿـر بــ اهلل طبـد سـعقد أبـل الـديـ لـاصـر التلويـؾ، وأسـرار التـزيؾ أكقار .9

 دار الؿرطشــؾل، الـرحؿـ طبــد محؿـد  تحؼقـؼ البقضــاوي، الشـقرازي محؿـد

 .هـ7478 الطبعة إولك، بقروت، العربل، الواث إحقاء

 بــ لصـالح كصـار،وإ الؿفـاجريـ بسـقد لالقتـداء إبصـار أولل هؿؿ إيؼاظ .75

 .هـ7398بقروت الؿعرفة، دار بالػالين، الشفقر العؿري، كقح بـ محؿد

 دار الؽاســاين، أحؿــد بـــ مســعقد بـــ بؽــر أبــل الــديـ لعــالء الصـــائع، بــدائع .77

 .م7986 هـ،7456 الطبعة الثاكقة، بقروت، العؾؿقة، الؽتب

 بــ حؿـدم بــ أحؿـد بــ محؿـد القلقـد ٕبل الؿؼتصد، وهناية الؿجتفد بداية .72

 هـ،7425 صبعة طام، الؼاهرة، الحديث، دار الؼرصبل، الحػقد رشد ابـ أحؿد

 .م2554

البداية والـفاية، لإلمام الحافظ طؿادالديـ أبل الػداء إسؿاطقؾ بــ طؿـرو بــ  .73

 هـ.7388كثقر الدمشؼل، مؽتبة الؿعارم، الطبعة إولك، 

ؾل الشقكاين،تحؼقؼ ع لؿحؿد بـ طالبدر الطالع بؿحاسـ مـ بعد الؼرن الساب .74

 هت دارالػؽر، دمشؼ.7479حسقـ طبداهلل العؿري،الطبعة إولك طام  د.
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ـــرة وآ ارهـــا الؿـــذهبل التعصـــب بدطـــة .75  واكحطـــاط الػؽـــر جؿـــقد يف الخطق

 .إردن طؿان، ا.سالمقة، الؿؽتبة طباسل، طقد لؿحؿد الؿسؾؿقـ،

ــاج .76 ــامقس، جــقاهر مـــ العــروس ت ــد الؼ ـــ لؿحّؿ ــد ب ـــ محّؿ ــد ب ــرزّ  طب  ا ال

بقدي، بؿرتضك الؿؾّؼب الػقض، أبل الحسقـل،  الفداية. دار الزا

 مصر، الؽربى، التجارية الؿؽتبة الخضري، محؿد لؾشقخ ا.سالمل، التشريع تاريخ .77

 .م7965

، بقـروت، العربـل، الػؽـر دار زهرة، أبق محؿد لإلمام ا.سالمقة، الؿذاهب تاريخ .78

 .م7987

 طبد بـ الرحؿـ طبد محؿد العال بلٕ الومذي، جامع بشرح إحقذي تحػة .79

 بقروت. العؾؿقة، الؽتب دار الؿباركػقرى، الرحقؿ

ؾؼاوـل ل -ترتقب الؿدارك و تؼريـب الؿسـالؽ لؿعرفـة أطـالم مـذهب مالـؽ .25

  محؿد بـ تاويت الطـجل صبع يف تحؼقؼهـ  544 -طقاض بـ مقسك السبتل

 .7965 طامالرباط 

ــرآن تػســقر .27 ــل العظــقؿ، الؼ ــداء ٕب ـــ اطقؾإســؿ الػ ـــ طؿــر ب ــر ب  الؼرشــل كثق

الطبعـة  والتقزيـع، لؾـشر صقبة دار سالمة، محؿد بـ سامل  تحؼقؼ الدمشؼل،

 .م7999 هـ،7425 الثاكقة

 الؼاهرة. وهبة، مؽتبة الذهبل، حسقـ السقد محؿد. د والؿػسرون، التػسقر .22

ــؼ  .23 ـــ حجــر العســؼالين، تحؼق ــل ب ـــ طؾ ــذيب. لؾحــافظ أحؿــد ب ــب التف تؼري

 هـ7477ريا، حؾب، طام محؿدطقامة، سق

 تـاج بــ الـرءوم طبـد محؿـد الـديـ لـزيـ التعـاريػ، مفؿـات طؾـك التقققػ .24

 طــالؿ الؼــاهري، الؿـــاوي  ــؿ الحــدادي العابــديـ زيـــ بـــ طؾــل بـــ العــارفقـ

 .م7995 هـ،7475 الطبعة إولك، الؼاهرة، الؽتب،

 أبـل غالـب بـ كثقر بـ يزيد بـ جرير بـ لؿحؿد الؼرآن، تلويؾ يف البقان جامع .25

 الطبعة إولـك، الرسالة، ممسسة شاكر، محؿد أحؿد  تحؼقؼ الطربي، جعػر
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 .م2555 هـ،7425

 البخــاري إســؿاطقؾ بـــ محؿــد اهلل طبــد ٕبــل الؿختصــر، الصــحقح الجــامع .26

 .هـ7457 الطبعة إولك، الؼاهرة، الشعب، دار الجعػل،

 العؾؿقــة، الؽتـب دار كؽـري، لألحؿـد الػــقن، اصـطالحات يف العؾـقم جـامع .27

 .م2555 هـ،7427 الطبعة إولك، لبـان،

 الـديـ لـزيـ الؽؾؿ، جقامع مـ حديًثا خؿسقـ شرح يف والحؽؿ العؾقم جامع .28

  تحؼقـؼ الحـبؾـل، الَسـالمل الحســ، بــ رجـب بــ أحؿـد بــ الـرحؿـ طبد

ــعقب ــاءوط، ش ــراهقؿ إرك ــة بــاجس، وإب ــالة، ممسس ــروت، الرس الطبعــة  بق

 .2557 هـ،7422 السابعة،

 الـرب طبـد بـ محؿد بـ اهلل طبد بـ يقسػ طؿر ٕبل وفضؾف، العؾؿ بقان جامع .29

 الجقزي، ابـ دار الزهقري، إشبال أبل  تحؼقؼ الؼرصبل، الـؿري طاصؿ بـا

 .م7994 هـ،7474الطبعة إولك السعقدية، العربقة الؿؿؾؽة

 فـرح بــ بؽـر أبـل بــ أحؿـد بــ محؿد اهلل طبد ٕبل الؼرآن، ٕحؽام الجامع .35

 الــربدوين، أحؿــد  تحؼقــؼ الؼرصبــل، الــديـ شــؿس الخزرجــل إكصــاري

 هـــ،7384 الطبعــة الثاكقــة الؼــاهرة، الؿصــرية، الؽتــب دار أصػــقش، وإبــراهقؿ

 .م7964

 طابـديـ العزيـز طبـد بـ طؿر بـ أمقـ محؿد طابديـ ٓبـ الؿحتار، رد حاشقة .37

 .م7992 هـ،7472 الطبعة الثاكقة، بقروت، الػؽر، دار الحـػل، الدمشؼل

 البصـري حبقـب بــ محؿـد بــ محؿـد بــ طؾل الحسـ ٕبل الؽبقر، الحاوي .32

 الشـقخ - معـقض محؿـد طؾـل الشقخ  تحؼقؼ بالؿاوردي، الشفقر البغدادي،

 الطبعــة إولــك، بقــروت، العؾؿقــة، الؽتــب دار الؿقجــقد، طبــد أحؿــد طــادل

 .م7999 هـ،7479

 .الؼؾؿ دار ،خالم القهاب لعبد ا.سالمل، التشريع خالصة .33

 الصــعاين، الحســل محؿـد بــ صـالح بـ إسؿاطقؾ بـ لؿحؿد السالم، سبؾ .34
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 الؼاهرة. الحديث، دار

 الومـذي، الضحاك، بـ مقسك بـ َسْقرة بـ طقسك بـ لؿحؿد الومذي، ســ .35

 البـاقل، طبـد فـماد ومحؿـد شـاكر، محؿـد أحؿـد  وتعؾقؼ تحؼقؼ طقسك، أبل

ــراهقؿ ــقة وإب ــقض، طط ــابل مصــطػك ط ــل، الب ــة، مصــر، الحؾب ــة الثاكق  الطبع

 .م7975 هـ،7395

 طؿرو بـ شداد بـ بشقر بـ إسحا  بـ إشعث بـ سؾقؿان داود ٕبل الســ، .36

ــتاين، إزدي ِجْس ــؼ السِّ ــد  تحؼق ــل محؿ ــديـ محق ــد ال ــد، طب ــة الحؿق  الؿؽتب

 بقروت. صقدا، العصرية،

لعؿـاد شذرات الذهب يف أخبار مـ ذهب، لؾشقخ ابــ الػـالح طبـدالحل بــ ا .37

 هـ.7355الحـبؾل، صبعة الؼاهرة طام 

 دار العثقؿـقـ، محؿد بـ صالح بـ لؿحؿد الؿستؼـع، زاد طؾك الؿؿتع الشرح .38

 .هـ7428 - 7422 الطبعة إولك، الجقزي، ابـ

اد الجقهري، تحؼقـؼ    .39 الصحاح تاج الؾغة وصحاح العربقة. إسؿاطقؾ بـ حؿا

 ه7376ة، طام أحؿد طبدالغػقر ططار،الطبعة إولك الؼاهر

الضقء الالمع ٕهؾ الؼرن التاسع، لؿحؿد بـ طبدالرحؿـ السـخاوي، مؽتبـة  .45

 الحقاة، بقروت.

صبؼات الشافعقة الؽربى. لإلمام تاج الديـ طبدالقهاب بـ طؾل بـ طبدالؽايف  .47

 لؼاهرة.ابـ تؿام السبؽل، تحؼؼ محؿقد الطـاحل، صبع مطبعة طقس الحؾبل ا

الديـ محؿد بــ طؾـل الـداوودي، مراجعـة  صبؼات الؿػسريـ لؾحافظ شؿس .42

لجــة مـــ إزهـر الشــريػ، تقزيـع دار البــاز بؿؽـة، صبــع دار الؽتـب العؾؿقــة 

 بقروت،لبـان.

 أبـل ســـ هتـذيب  الؼـقؿ ابــ حاشقة ومعف داود، أبل ســ شرح الؿعبقد طقن .43

 أبـل حقدر، بـ طؾل بـ أمقر بـ أشرم لؿحؿد ومشؽالتف، طؾؾف وإيضاح داود

 العؾؿقـة، الؽتـب دار آبـادي، العظـقؿ الصـديؼل، الحـؼ، شـرم ؿـ،الرح طبد
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 .هـ7475 الطبعة الثاكقة، بقروت،

 السالم طبد بـ الحؾقؿ طبد بـ أحؿد العباس أبل الديـ لتؼل الؽربى، الػتاوى .44

 دار الدمشؼل، الحـبؾل الحراين تقؿقة ابـ محؿد بـ الؼاسؿ أبل بـ اهلل طبد بـا

 .م7987 هـ،7458 ولك،الطبعة إ العؾؿقة، الؽتب

 العسـؼالين، حجـر ابــ طؾـل بـ أحؿد الديـ شفاب الػضؾ ٕبل الباري، فتح .45

  وأحاديثـف وأبقابـف كتبـف رقـؿ بـاز، بــ اهلل طبـد بــ العزيـز طبد الشقخ  إشرام

ــد  الــديـ محــب  وتحؼقؼــف تجاربــف بتصــحقح قــام البــاقل، طبــد فــماد محؿ

 الؼـاهرة، السـؾػقة، طبعـةالؿ الخطقـب، الـديـ محـب قصل  راجعف الخطقب،

 .م7959 هـ،7379

 دار السققاسـل، القاحـد طبـد بــ محؿـد الديـ كؿال الفؿام ٓبـ الؼدير، فتح .46

  بقروت، الػؽر،

 دار كثقر، ابـ دار الشقكاين، اهلل طبد بـ محؿد بـ طؾل بـ لؿحؿد الؼدير، فتح .47

 .هـ7474 الطبعة إولك بقروت، دمشؼ، الطقب، الؽؾؿ

 طبـد بــ العزيـز طبـد الـديـ طـز محؿد ٕبل إكام، مصالح يف إحؽام ققاطد .48

ـــ الســالم ــل ب ـــ الؼاســؿ أب  بســؾطان الؿؾؼــب الدمشــؼل، الســؾؿل الحســـ ب

 إزهريـة، الؽؾقات مؽتبة سعد، الرءوم طبد صف  طؾقف وطؾؼ راجعف العؾؿاء،

 .م7994 هـ،7474 الؼاهرة،

 الشـقكاين، محؿد بـ طؾل بـ لؿحؿد والتؼؾقد، آجتفاد أدلة يف الؿػقد الؼقل .49

ــؼ ــد  تحؼق ــرحؿـ طب ــد ال ــؿ، دار الخــالؼ، طب ــك، الؽقيــت، الؼؾ  الطبعــة إول

 .هـ7396

 التفــاكقي الػــاروقل طؾــل بـــ لؿحؿــد والعؾــقم، الػـــقن اصــطالحات كشــام .55

 دحروج، طؾل. د  تحؼقؼ العجؿ، رفقؼ. د  ومراجعة وإشرام تؼديؿ الحـػل،

  إجـبقــة الوجؿــة الخالــدي، اهلل دطبــ. د  العربقــة إلــك الػارســل الـــص كؼــؾ

 .م7996 الطبعة إولك، بقروت، كاشرون، لبـان مؽتبة زيـاين، جقرج.د
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 بــ الؿـممـ طبد بـ محؿد بـ بؽر ٕبل آختصار، غاية حؾ يف إخقار كػاية .57

 طبـد طؾـل  تحؼقـؼ الشـافعل، الـديـ تؼـل الحصــل، الحسقـل معؾك بـ حريز

 .م7994 الطبعة إولك دمشؼ، الخقر، دار سؾقؿان، وهبل ومحؿد الحؿقد،

 الحـػـل، البؼـاء أبـل الؽػـقي، الؼريؿل الحسقـل مقسك بـ ٕيقب الؽؾقات، .52

  بقروت، الرسالة، ممسسة الؿصري، ومحؿد درويش، طدكان  تحؼقؼ

صبعة مصقرة طــ  الؿصري،، إفريؼل مـظقر بـ مؽرم بـ لؿحؿد العرب، لسان .53

 صبعة بقٓ .

 محؿـد بـ اهلل طبد بـ محؿد بـ إبراهقؿ إسحا  ٕبل لؿؼـع،ا شرح يف الؿبدع .54

 .م7997 هـ،7478 الطبعة إولك، بقروت العؾؿقة، الؽتب دار مػؾح، ابـ

 تقؿقـة بــ الحؾـقؿ طبـد بــ أحؿـد العبـاس أبـل الـديـ لتؼـل الػتاوى، مجؿقع .55

 لطباطة ففد الؿؾؽ مجؿع قاسؿ، بـ محؿد بـ الرحؿـ طبد  تحؼقؼ الحراين،

 .م7995 هـ،7476 الؿـقرة، الؿديـة الشريػ، الؿصحػ

 إكدلسـل حـزم ابــ سـعقد بــ أحؿـد بــ طؾـل محؿـد ٕبـل بأ ار، الؿحؾك .56

 بقروت. الػؽر، دار الظاهري،

 بـــ إســؿاطقؾ بـــ الــرحؿـ لعبــد إول، إمــر إلــك الــرد يف الؿممــؾ مختصــر .57

  قـؼتحؼ الؽقيـت، ا.سـالمقة، الصـحقة مؽتبـة شـامة، أبـل الؿؼدسل إبراهقؿ

 .هـ7453 أحؿد، مؼبقل الديـ صالح

  بقروت، الػؽر، دار الزرقاء، أحؿد لؿصطػك العام، الػؼفل الؿدخؾ .58

 .م7996 الؿػتقحة، الؼدس جامعة مـشقرات ا.سالمل، الػؼف إلك مدخؾ .59

الطبعـة  الـػـائس، دار وآخريـ، إشؼر طؿر لؾدكتقر الؿؼارن، الػؼف يف مسائؾ .65

 .هـ7478 الثاكقة،

 بـــ اهلل طبــد بـــ محؿــد الحــاكؿ اهلل طبــد ٕبــل الصــحقحقـ، ؾــكط الؿســتدرك .67

 الؿعروم الـقسابقري الطفؿاين الضبل الحؽؿ بـ ُكعقؿ بـ حؿدويف بـ محؿد

 بقـروت، العؾؿقـة، الؽتـب دار ططـا، الؼـادر طبـد مصـطػك  تحؼقؼ البقع، بابـ
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 .م7995 هـ،7477 الطبعة الثاكقة،

صـؾك اهلل طؾقـف  اهلل رسـقل إلـك لعـدلا طــ العـدل بـؼـؾ الؿختصر الصحقح الؿسـد .62

 فـماد محؿـد  تحؼقـؼ الـقسابقري، الؼشقري الحسـ أبل الحجاج بـ لؿسؾؿ ،وسؾؿ

   بقروت، العربل، الواث إحقاء دار الباقل، طبد

 بؿسـاطدة طؿـر، الحؿقـد طبـد مختـار ٕحؿـد الؿعاصـرة، العربقة الؾغة معجؿ .63

 .م 2558 هـ،7429 الؽتب، طالؿ طؿؾ، فريؼ

ــراهقؿ القســقط، الؿعجــؿ .64 ــة مجؿــع وآخــريـ، مصــطػك .ب ــة، الؾغ  دار العربق

 .الدطقة

 الـػـائس دار قـقبـل، صاد  وحامد قؾعجل رواس لؿحؿد الػؼفاء، لغة معجؿ .65

 .م7988 هـ،7458 الطبعة الثاكقة، والتقزيع، والـشر لؾطباطة

 قدامــة ابـــ محؿــد بـــ أحؿــد بـــ اهلل طبــد الــديـ مقفــؼ محؿــد ٕبــل الؿغـــل، .66

 .م7968 هـ،7388، الؼاهرة، مؽتبة ،الحـبؾل

 التقؿـل الحسـقـ بــ الحســ بــ طؿـر بــ محؿد اهلل طبد ٕبل الغقب، مػاتقح .67

الطبعة  بقروت، العربل، الواث إحقاء دار الرازي، الديـ بػخر الؿؾؼب الرازي

 .هـ7425 الثالثة

 وــقيان، ابـــ ســالؿ بـــ محؿــد بـــ .بــراهقؿ الــدلقؾ، شــرح يف الســبقؾ مـــار .68

 .م7989 هـ، 7459 ،7ط ا.سالمل، الؿؽتب الشاويش، زهقر  تحؼقؼ

 الؽقيـت، جامعـة مـدكقر، سالم محؿد لؾدكتقر ا.سالم، يف آجتفاد مـاهج .69

 .م7973 هـ،7393 الطبعة إولك

 الشــفقر الغركــاصل الؾخؿــل محؿــد بـــ مقســك بـــ .بــراهقؿ الؿقافؼــات، .75

 طػـان، ابــ دار سـؾؿان، آل حســ بــ مشـفقر طبقـدة أبـق  تحؼقـؼ بالشاصبل،

 .م7997 هـ،7477 الطبعة إولك، السعقدية،

 بــ الؿبـارك السـعادات أبـل الـديـ لؿجـد وإ ـر، الحـديث غريـب يف الـفاية .77

 إ قــر، ابـــ الجــزري الشــقباين الؽــريؿ طبــد بـــ محؿــد بـــ محؿــد بـــ محؿــد
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 العؾؿقـة، الؿؽتبـة الطــاحل، محؿـد ومحؿـقد الـزاوى، أحؿـد صـاهر  تحؼقؼ

 .م7979 هـ،7399 بقروت،

ان، تحؼقـؼ  َؽـؾِّ أحؿد بـ محؿد بـ َخ لإلمام  ،كباء أبـاء الزمانإوفقات إطقان و .72

 م.7968، هـ7387، بقروت دار صادر،  إحسان طباس،. د

 

*              *              * 
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 ـ الؿشارك أستاذ العؼقدة والؿذاهب الؿعاصرة وإديان

 .بجامعتل إزهر بالؼاهرة 

 كؾقة أداب با.حساء  - وجامعة الؿؾؽ فقصؾ

 وطضق جؿعقة العؼقدة وإديان بالجامعة ا.سالمقة 
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 بحثالملخص 

ا. بـات بالحجـة  الؽـريؿ محاورة غقر الؿسؾؿقـ يف الؼرآنمـ وقابط ومالمح 

ــــ  ولزوم إدب ، وهذا يستدطل فقـا آلتـزام بلسـؾقب الؼـرآن يف هـذا الــقع الـدققؼ

واطقــًا، ودطــقًة  ووــبطاصــحقحًا، وففؿــًا ســؾقؿًا،  التزامــا الؿحــاورةمـــ  وغقــره ــــ

ا حؽقؿًة، لتؽقن إدارتف أقرب إلك مراد اهلل تعالك مـف ، فننا العؼقدة ا.سالمقة أحقج م

 هبذا آطتبار. ه الؿحاورةتؽقن لفذ

فالعؼقدة كاكت ـ وٓ تزال ـ هدم إطداء بالتشقيف والتشؽقؽ ، وذلؽ .قصائفا 

ة الؽبقر، كؿا كاكت ـ أيضًا ـ فريسة  طـ مققع الصدارة والؼقادة والتػعقؾ يف جسد إُما

لؿػـاهقؿ لعبث بعض الؼائؿقـ طؾك الحقار مـع أخـر ، حقـث طؾؼـقا هبـا كثقـرا مــ ا

الخاصئــة والتػســقرات الغريبــة طؾــك صبقعتفــا، والؿخالػــة لػطرهتــا، وذلــؽ يف ســبقؾ 

، إهنــؿ أرادوا الــذود طـــ حقاوــفا ، لؽـــ بؾغــة ه الؿحــاورةالــدفاع طـفــا يف مــادة هــذ

يف  مـصرفقـ طـ لغة وأسؾقب الؼـرآن الؽـريؿ:  الغثة وأسالقبفؿالؿستقردة الخصقم 

سػســطة ا تجــاوز كقهنــتيف بعــض إحقــان ٓ ت الؿحــاورة : حتــك أوــح الؿحــاورة

وجدل طؼقؿ ومراء طؾقؾ سؼقؿ ، يزيد مــ حـدة الخصـقمة والؾـداد ، ويػتؼـد الحجـة 

والدلقؾ والربهان ، ويتجرد مـ إدب ، ويتحقل إلك هؾؽة كتقجة تعصب لػؽرة ، أو 

غضبة لرأي ، بخالم الحقار الؼرآين الذي يـاسب جؿقع العؼقل وإففام: الحاوـر 

ل.، وغقر همٓء   مـ جؿؾة الخؾؼ . مـفؿ والبادي، الؽبقر والصغقر، الؿتعؾِّؿ والعامِّ

يف  محـاورة غقـر الؿسـؾؿقـومـ هـا أردكا أن كضع أيديـا مـ جديد طؾك مالمـح 

بعث آصئؿـان الؼؾبل، وآستؼرار الػؽري، والتػاُطؾ تؾؽ الؿحاورة التل تالؼرآن ، 

ؾقكل، بؾ  د الذي سجؾف الجدل والـؼاش الذي يعتؿد طؾك  الش وتؼضلالسُّ ؽ والودُّ

رها العؼؾ الؿجرد بعقدا طـ هـدي الـقحل ، وهـ ؿثـؾ إٓ تٓ  لطؾك افواوات يتصقا

ــؽ  ــك تؾ ــؽ آطواوــات، واطواوــات طؾ ــك تؾ ــة طؾ ــة واطواوــات، وأجقب أجقب

 إجقبة وأجقبتفا، وهؽذا إلك ما ٓ هناية.

 

 –الؼرآن  –إمـ  –السؾؿ الػؽري  –سؾؿقـ غقر الؿ –حقار الكلمات المفتاحية:

 أدب. –الحجة 

*              *              * 
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 المقدمة

وأشـفد أن  ،الؿتـزه طـ الشريؽ والقلد ،الػرد الصؿد ،الحؿد هلل القاحد إحد

أرســك  ،وأشــفد أن ســقدكا محؿــدًا طبــده ورســقلف ،ٓ إلــف إٓ اهلل وحــده ٓ شــريؽ لــف

وروض الجـامح وأبؾغـف ملمــف، صـالة وسـالمًا طؾقـف  ،ػ وأطؾــفالحقار مع الؿخـال

 وبعد  .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

مــ آصـطالحات الؿـوددة كثقـرا يف الؿحـاورةأن لػظـة فقـف ٓ شـؽفنكف مؿا 

يف ضؾ إمقاج الؿتالصؿـة مــ الػـتـ الؿظؾؿـة الؿتؿثؾـة يف الحـروب  أوكة إخقرة

بالتل هل أحســ ؿحاورة وال ،ا.قؾقؿقة والطائػقة والؿـازطات ،الداخؾقة والخارجقة

أي قبــقل مـــ يخــالػ يف  :التعــايش مــع أخــرإصــؾ الــذي تػــّرع مـــف معـــك  هــل

ورورة تحتـاج إلقفـا البشـرية أن  بؾ أصبحتالؿذهب، والديـ، والعر ، والؾقن، 

 .لتسققر معامالهتا، وتسفقؾ ديؿقمة طالقاهتا

حقـث الؼـرآن  ف طالقة يف الؽقـقكـة ا.سـالمقةحسـ ومعاكقلروح االحجة و وتبدو

والتعـايش لؾعالؿ أن مـفج اهلل يف تحؼقؼ إمـ  ، الذي أ بتأخال  الـبل الؽريؿ و

 ،وقد شفد هبذا إطداء قبـؾ إصـدقاء ،هق أسؿك الحضارات السؾؿل بقـ ا.كساكقة

   7927، يف ممتؿر الحؼق  سـة فققـاطؿقد كؾقة الحؼق  بجامعةشربليؼقل

إذ رغـؿ أمقتـف اسـتطاع قبـؾ  ،إلقفا  إن البشرية لتػتخر باكتساب رجؾ كؿحؿد

لـق وصـؾـا  :ؽقن كحـ إوربققـ أسعد ما كؽـقنـبضعة طشر قركًا: أن يليت بتشريع سـ

 .إلك قؿتف بعد ألػل سـة

الحـقار الـبـقي يف الؼـرآن طامـة وتسـامح  تعـالك بحؽايـة تسـامحوقد سـخر اهلل  

حتـك زج فقفـا طـاصـر إخـال  واحـدا تؾـق  ،قؾقب الــاس لـفخاصة   حقار الـبل

وقائعف وهق يستؼرئ بقـ دفتقف كثقرا مـ هذه ومـ يؾج مسقر التاريخ يدهش يف  ،أخر

مستسؾؿة ومذطــة ٕمـر   الـبل صاطة الؿشاهد التل حطت ركاب الؼؾقب طـد باب

لؼـرآن يف حـقاره العؼـدي ويبفر الؼارئ حقـ يستؼرئ التاريخ ويؿر طؾك مـفج ا ،رهبا

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  ژ   قـقل اهلل تعـالك الذي تؿثؾ يف وطؾق أدبف غقر الؿسؾؿمع 
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ڦ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦژ ققلـــــــــف و ژپ  پ  پ  پ  

فؿــــز  بـــــقر تؾــــؽ الػضــــقؾة الؿتســــامحة ، ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 .وجال بروح ا.سالم غقاهب الضالٓت ،الظؾؿات

  :دراسة وأسئلتهامشكلة ال

ـــر  ف يفآدابـــحجـــج الؼـــرآن الدامغـــة وتتــــاول الدراســـة مقوـــقع   محـــاورة غق

ضـرورة وهل محاولة مـ الباحث لؾؽشػ طـ أهؿ الدٓٓت التؼقيؿقة ل ،الؿسؾؿقـ

قة تؾـؽ الحجـج وبقان أهؿ ،الؿحاورة طؾك هنج كتاب اهلل العظقؿأدب لزوم الحجة و

 ؿ ربط  ،الؼرآن الؽريؿيف  رتؽز طؾقفا الؿحاورةتلقققم طؾك الؼقؿ إخالققة التل وا

بـالقاقع والتطبقـؼ مــ خـالل يف مـظقمة الحقار العؼدي الؼرآين  ةالـظري ه الؼقاطدهذ

ــإخال  ــة التلســل ب ــةلؾ الـبقي ـــفج يف  ةالؿثؿــر ؿحــاورة الدطقي ــقفؿ م رســؾ اهلل طؾ

ـــــ وتحــــدد مشــــؽؾة الدراســــة ،الســــالم ــــرآن ب ــــر الؿســــؾؿقـ يف الؼ محــــاورة غق

  مـ خالل ا.جابة طـ إسئؾة أتقة.حججفا وآداهبا.لؽريؿا

 ؟ ؿحاورةالالؿؼصقد بما  ـ

يف الؼـرآن  مـع غقـر الؿسـؾؿقـالتـل ارتؽـز طؾقفـا الحـقار  أبـرز الحجـجما هـل  ـ

.الؽريؿ ؟

يف الؼـرآن أهـؿ أداب والؼـقؿ التـل امتزجـت بؿحـاورة غقـر الؿسـؾؿقـ ما هل  ـ

.؟ فا يف محاوراتـا يف ضؾ التحديات الؿعاصرةوما مدى إمؽان تطبقؼ ،الؽريؿ

 :أهداؼ الدراسة

   هدفت الدراسة إلك تحؼقؼ الؿؼاصد التالقة

الؼـرآن الؽـريؿ يف والحجـج يف محـاورة غقـر الؿسـؾؿقـ استـتاج أهـؿ الـدٓئؾ  ـ

.وآستػادة مـفا يف محاوراتـا الؿعاصرة

.الؼرآن الؽريؿ وأداب الحقارية مـ خالل تقجقفاتتتبع أهؿ الؼقؿ  ـ

                                                 
 .46   مـ أيةالعـؽبقتسقرة  (7)

 .99سقرة يقكس  آية  (2)
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وحججفا يف مـفج الـبل  العؿؾقة ٕدب الؿحاورةالقققم طؾك أهؿ التطبقؼات  ـ

.وإكبقاء طؾقفؿ الصالة والسالم صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 :حدود الدراسة

الؿحاورة يف الؼرآن الؽريؿ مع غقـر ب ادحجج وآ ستؼتصر الدراسة طؾك دراسة

ـــةمعالجـــة آ الؿســـؾؿقـ وآســـتػادة مـفـــا يف وذلـــؽ يف وـــقء  ،كحرافـــات العؼدي

الـبـل  وبـقـ ،وبقـ أقـقامفؿ إكبقاء طؾقفؿ السالم الـبقية التل جرت بقـالؿحاورات 

  .مشركل مؽة وأهؾ الؽتاب مـ القفقد والـصارىصؾك اهلل طؾقف وسؾؿ و

 :منهجية الدراسة

نن ف ،محاورة غقر الؿسؾؿقـ يف الؼرآنأدب احجج وبؿا أن هذه الدراسة تتـاول  

حقث سقؼقم الباحث  ،الؿـفج القصػل التحؾقؾل هق الؿـفج الؿـاسب لفذه الدراسة

 محـاورةمـع مــفج ا.سـالم وتقجقفاتـف يف  مبقصػ وتحؾقؾ أهؿ أداب التل تتـقاء

ــاب  ــغ والضــالل مـــ الؿشــركقـ وأهــؾ الؽت ــار ػفــؿ لوأكســاقفؿ أهــؾ الزي أهــؿ أ 

  .العالجقة وا.صالحقة الؿوتبة طؾك تؾؽ أداب

  :إجراءات الدراسة 

  اتبعت الدراسة طدة إجراءات مـ أهؿفا ما يؾل

 .تحديد مصادر الدراسة الؿتؿثؾة بالؿراجع إولقة والثاكقية - 

 .مـ الؿصادر الؿتخصصةاستـباط مػفقم الحقار  - 

.حجج وآداب محاورة غقر الؿسؾؿقـ مـ خالل الؼرآن الؽريؿ استخالص أهؿ - 

 .الؼرآنيف  لحجج وآداب الؿحاورة الـبقيةقؼات إيراد بعض التطب ـ 

 :الدراسات السابقة

ولعــؾ إوــافة  ،كثــرت الدراســات العؾؿـــقة حــقل مقوــقع الحــقار بشــؽؾ طــام

ولـقس طؾـك  ،يف الؼرآن الؽريؿبالذات الباحث تؽؿـ يف بقان محاورة غقر الؿسؾؿقـ 

هنـج الؼـرآن وذلؽ لتلصقؾ مـفجقة الحـقار مـع غقـر الؿسـؾؿقـ طؾـك كػـس  ،إصالقفا

ورغؿ تـاول بعض الدراسات لبعض جقاكب الحقار مع غقر الؿسـؾؿقـ مــ  ،الؽريؿ
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ــريؿ ــرآن الؽ ــداً  ،خــالل الؼ ــة تضــقػ جدي ــة قرآكق ــؾ دراس ــلء  ،إٓ أن ك ــالؼرآن مؾ ف

وكـان مــ بـقـ هـذه  ،وٓ تحصـك بعـدّ  ،بالتقجقفات والتعالقؿ التل ٓ تـتفل طـد حد

  ما يليت صرطؾك سبقؾ الؿثال ولقس الح الدراسات

) ط. دار الشرو ، الؼاهرة  ،حقار ٓ مقاجفة ،دراسة أحؿد كؿال أبق الؿجد .7

.م (7988

الحقار يف السـة )مـشـقرات مركـز الؽتـاب  ،دراسة تقسقر محجقب الػتقاين .2

. م (7999،إردن ،طؿان ،إكاديؿل

فؼــف الحــقار مــع الؿخــالػ يف وــقء الســـة ، رققــة صــف جــابر العؾــقاين دراســة .3

كشر ممسسة جائزة كايػ بـ طبد العزيز آل سعقد لؾسـة الـبقية والدراسات  ) ،قيةالـب

 .م (2555 -هـ7426، ا.سالمقة الؿعاصرة، الؿديـة الؿـقرة ط. أولك

مع القفـقد   حقار الرسقل  ،ومـفا دراسة محسـ بـ محؿد بـ طبد الـاضر .4

 .م (7989 -هـ  7459سـة  ،ط. أولك ،) ط. دار الدطقة، الؽقيت

دراسة محؿـقد محؿـد طؿـارة، مــ أجـؾ حـقار ٓ يػسـد لؾـقد قضـقة، ) ط.  .5

م(.2555 -هـ 7427مؽتبة ا.يؿان، الؿـصقرة 

ســة الـشـر   ;كــقز إشـبقؾقاط.،الحقارأدب،سعد بـ كاصر الشوي دراسة .6

م.2556 – 7427

دراســة طؿــر طبــد اهلل كامــؾ، أدب الحــقار وققاطــد آخــتالم، وهــق بحــث  .7

مققػ ا.سالم مـ ا.رهاب، يف جامعة ا.مام محؿد بـ سعقد. مؼدم يف ممتؿر

دراســة شــقخ إزهــر إســبؼ الشــقخ الــدكتقر محؿــد ســقد صـطــاوي،  .8

م.7997ة دار هنضة مصر سـة ، صبعالحقار يف ا.سالمأدب

هـ.7478، دار قتقبة، 7الحقار ا.سالمل الؿسقحل، بسام داود طجؽ، ط .9

دار الؿـارة.ط. الحقار وآدابف يف ا.سالم، صالح بـ حؿقد،  .75

جؾ حقار بقـ الحضارات، صدر يف فركسا أمـ   بعـقان روجقف غارودي،دراسة  .77

 دار طقيدات ببقروت. ط.عقات،، م مـ قبؾ طادل ال 797وتؿ تعريبف طام  7977طام 

https://www.google.com.sa/search?rlz=1C1VFKB_enSA604SA604&espv=2&q=%D8%A3%D8%AF%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81:+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A+%27fum+%5Dhv&spell=1&sa=X&ei=edRNVdXADcOAU9WLgLgF&ved=0CBoQvwUoAA
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 :خطة البحث

محاورة غقر الؿسؾؿقـ يف الؼـرآن  تتؽقن الدراسة التل صدرها الباحث بعـقان )

  مـ مؼدمة وتؿفقد ومبحثقـ وخاتؿة ،( حججفا وآداهبا الؽريؿ

 .وفقف تحديد الؿػاهقؿ التؿفقد،

 .يف الؼرآن غقر الؿسؾؿقـ الحجة يف محاورة :الؿبحث إول

 .يف الؼرآن محاورة غقر الؿسؾؿقـأدب  :ث الثاينالؿبح

 وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقات :الخاتؿة

ولؽــف  ،وٓ يزطؿ الباحث أن هذا البحث يحقى بـقـ دفتقـف كـؾ طـاصـر الؼضـقة

  .وطؾك اهلل قصد السبقؾ ،جفد الؿؼؾ

 واهلل ولل التقفقؼ والسداد

 

*              *              * 
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 التمهيد

 :د المفاهيمتحدي

مـ مؼتضقات البحث العؾؿل تحديـد مػـاهقؿ مصـطؾحات طـقاكـف التـل يعتؿـد  

  وهذا ما التزم بف الباحث فقؿا يليت ،طؾقفا

  :الؿحاورةمػفقم 

الحـاء والـقاو والـراء  جاء يف معجؿ مؼايقس الؾغـة  الحقار ومعـك  الحقارمـ 

ور الشــلء دورًا.. فلمــا  ال ــة أصــقل أحــدها لــقن، وأخــر الرجــقع، والثالــث أن يــد

ــاب أي  ــاض العــقـ يف شــدة ســقادها.. وُيؼــال  حــّقرُت الثق ــالَحَقر  شــدة بق إول ف

بقضتفا... ويؼال ٕصحاب طقسك طؾقف السالم حقاريقن ٕهنؿ كاكقا يحّقرون الثقاب 

أي يبقضقهنا، هذا هق إصؾ  ؿ ققؾ لؽؾ كاصر َحَقاري.. وأما الرجـقع فقؼـال  حـار 

ــال ــالك إذا رجــع، ق ــقل  الباصــؾ يف ،  ژں      ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻ  ژ   اهلل تع والعــرب تؼ

 .َحـْقرحقر، أي رجع وكؼـص، وكـؾ كؼـص ورجـقع 
ّ
. وتؼـقل  كؾؿتـف فؿـا رجـع إلـل

ِحقارًا وَحَقارًا وَمْحَقرة وَحِقيرًا.. وإصؾ الثالث  الؿحقر  الخشبة التل تدور فقفـا 

 .الؿحالة

ــقط  ــْقرُ ويف الؿح ــف  الَح ِء وطـ
ْ
ــل ــك الشا ــْقُع إل ُج ــْقرُ  .الرُّ ــُة َتُح ــاَرِت الُغصا   وح

ــك حــالٍ  .وأحاَرهــا صــاِحُبفا ،اْكَحــَدَرْت  ــر مـــ حــاٍل إل ُق ٍء َيَتغا
ْ
ــؾُّ َشــل  ،فؼــد حــارَ   وُك

َمْرُجْقُع   والَؿُحْقرُ  ،وأَحْرُت إلقف َجَقابًا ،حاَوْرُت فالكًا ،ُمَراَجَعُة الَؽالمِ   والُؿَحاَوَرةُ 

وكذلؽ الِحَقاُر والِحَقُر والَؿُحـْقَرُة  ،الُؿَحاَوَرةُ   والَحِقْيرُ  .وما أَحاَر بؽؾؿةٍ  ،الَجقاِب 

 .أيضًا

واستعؿؾ لػظ الؿحاورة طـد طرب الجاهؾقة بؿعـاه الؿعـروم القـقم، وقـد ورد 

                                                 
 .  74آية سقرة آكشؼا    (7)

بق الحسقـ أحؿد بـ فارس بـ زكريا، معجؿ مؼايقس الؾغة، مـادة حـقر، تحؼقـؼ  طبـد السـالم محؿـد أ (2)

 .288-287م ( صـ 7994 -هـ7475بقروت  -هارون ) ط دار الػؽر 

أبق الؼاسؿ إسؿاطقؾ ابـ طباد بـ العباس بــ أحؿـد بــ إدريـس الطالؼـاين، الؿحـقط يف الؾغـة، تحؼقـؼ   (3)

 .255، صـ 3م ( جـ  7994-هـ 7474 -بقروت ـ لبـان  -ـ آل ياسقـ، ) ط. طالؿ الؽتب محؿد حس
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 يف معؾؼة طـوة ققلف طـ فرسف  

 بَعـربةٍ  بَؾَبـاكف ـاــ وقـع الؼَ ـازوّر مـف 
ا
 ُحؿِ ـوتحؿ وشـؽا إلل

 ولؽان لق طؾؿ الؽالَم مؽّؾؿل لق كان يدري ما الؿحاورُة اشتؽك

الَحْقُر  الرجقع طــ الشـلء وإلـك الشـلء، حـار إلـك الشـلء ويف لسان العرب 

 .وطـف َحْقرًا وَمَحارًا وَمحاَرة وحمورًا  رجـع طـف وإلقف

جقُع إلك الّشـلِء وَطـْـف والالحقر  وقال الػراهقدي ُغّصـُة إذا اكحـدرْت يؼـال الرُّ

حارت َتُحقر وَأَحاَر صـاحبفا وكـؾُّ شـلٍء َتَغقاـر مــ حـاٍل إلـك حـال فؼـد حـار َيُحـقر 

 .َحْقراً 

ءِ   الَحْقرُ  ويف تاج العروس
ْ
ـل ِء وإَِلـك الشا

ْ
ل ُجقُع َطـ الشا الـُّْؼَصـاُن   والَحـْقرُ  ،الرُّ

َيادة ـْ َحاٍل إِلك  ،بعد الزِّ
 ،مـا َتْحـَت الَؽـْقِر مــ الِعَؿاَمـة  والَحـْقرُ  ،حـالَٕكاف ُرُجقٌع مِ

 .َّٕكف ُرجقع طـ َتْؽقيِرَها ،حاَر بعد ما َكارَ   يؼال

ففــق يعتؿــد طؾــك ا.قـــاع  ،وقــد اقتضــك الحــقار العؼــدي الؼــرآين طــدم ا.كــراه

وخطاب العؼؾ، وأن ٓ يؽره أحد طؾك اطتؼاد ما ٓ يؼتــع بـف، وأن ٓ ُيحؿـؾ السـالح 

والحقار العؼدي  ،عارض أو مخالػ إٓ يف ضروم معقـة وحآت مخصقصةطؾك م

وقـد اكبثـؼ طــ هنـج الؼـرآن يف  ،الؼرآين وسقؾة مثؾك مـ وسائؾ الدطقة إلك اهلل تعـالك

ــــ الحـــقار ـــات وإدارة  ،الحـــقار صـــقرا أخـــرى م ـــة العالق ـــاوض وإقام ــــ التػ كػ

 الؿحاورات.

                                                 

 -أبق طبد اهلل الحسقـ الزوزين، شرح الؿعؾؼات السبع، معؾؼة طــوة بــ شـداد، ) ط. مؽتبـة الؿعـارم  ()

 . 729م ( صـ  7988 -هـ 7458بقروت 

، لسـان العـرب، مـادة حـقر ) ط.دار صـادر، يمحؿد بـ مؽرم بـ مـظقر إفريؼل الؿصرابـ مـظقر،  ()

 .  277، صـ 4بقروت، لبـان د، ت ( جـ 

أبق طبد الرحؿـ الخؾقؾ بــ أحؿـد الػراهقـدي، كتـاب العـقـ، تحؼقؼ مفـدي الؿخزومـل ود.إبـراهقؿ  ()

 .278، صـ 3السامرائل ) ط. دار ومؽتبة الفالل، د. ت ( جـ 

بقـدي، تـاج العـروس مــ محّؿد بـ محّؿد بـ طبد الرّزا  الحسقـ () ل، أبق الػقض، الؿؾّؼب بؿرتضك الزا

 .  97ـ  96، صـ 77جقاهر الؼامقس، ) ط. دار الفداية، د.ت ( جـ 
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  :غقر الؿسؾؿقـ

ؿـا جـاء بـف رسـقل اهلل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ مــ الؿراد هبؿ كؾ مــ لـؿ يعتؼـد ب

الؿشــركقـ والؿؾحــديـ والؿرتــديـ  ويشــؿؾ ،التشــريعات والغقبقــات والعؼائــد

.والقفقد والـصارى وغقرهؿ

:التعريػ بالحجة، حججفا

كصؾ إلك أن أصؾ الؽؾؿة حجةمـ خالل مراجعة أصقل الؿادة الؾغقية لؽؾؿة  

متـقطـة تؿـت إلـك هـذا  فـروعٌ  ؾهـذا إصـوقـد تػـرع مــ قصدأيحجيرجع إلك

ـةُ الؼصـد لؾـسـؽ، وَفـالَحجُّ  فػل الؿصـباح الؿـقـر ،إصؾ الؾغقي الـدلقؾ الُحجا

ـــفُ مثـــؾ غرفــة وغـــرم، وُحَجـــٌج والربهــان والجؿـــع ـــةٌ َحاجا ـــفُ ُمَحاجا َفَحجا

فُ  ةِ َيُحجُّ  .مـ باب قتؾ إذا غؾبف يف الُحجا

ــردات ــذي  الحجــة ويف الؿػ ــة لؾحجــة أي الؿؼصــد الؿســتؼقؿ ال ــة الؿبقـ الدال

يؼتضل صحة أحد الـؼقضـقـ.. والؿحاجـة  أن يطؾـب كـؾ واحـد أن يـردا أخـر طــ 

 .حجتف ومحجتف

ــدي ــال الػراهق ــد الُخصــقمة وق ــر طـ َػ ــُف الظا ــُة  َوْج ــف  .الُحجا ــؾ حاَجْجُت والِػع

ة .واحَتَجْجُت طؾقف بؽذا .َفَحَجْجُتف  ُحَجٌج   وجؿع الُحجا

ةُ  ُف مـ بـاب رد أي غؾبـف بالحجـة ويف الؿثـؾ لـج   والُحجا ُف فَحجا الربهان و َحاجا

ـُة بػتحتـقـ  فحج ففق رجؾ مِْحَجاٌج بالؽسـر أي جـدل و التاَحـاُج التخاصـؿ و الؿَحجا

                                                 

أحؿد بــ محؿـد بــ طؾـل الػقـقمل، الؿصـباح الؿـقـر، تحؼقـؼ  يقسـػ الشـقخ محؿـد ) ط.  الؿؼري، ()

تـاج العـروس مــ  حّؿـد الحسـقـل،م، واكظر  الزبقدي، أبـق الػـقض، 75الؿؽتبة العصرية، د. ت( صـ 

 .67، صـ 2دار الفداية، د. ت ( جـ ، ) ط. جقاهر الؼامقس

بقــروت  -( الراغــب إصــػفاين، الؿػــردات يف غريــب الؼــرآن، لؾراغــب إصــػفاين، ) ط.دار الؿعرفــة )

 .758-757د.ت( صـ 

دي الؿخزومل ود.إبراهقؿ ( الػراهقدي، أبل طبد الرحؿـ الخؾقؾ بـ أحؿد، كتاب العقـ، تحؼقؼ  د.مف)

 .9، صـ 3السامرائل ) ط. دار ومؽتبة الفالل، د.ت ( جـ 
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 جادة الطريؼ

ةُ  َػر طـد الُخصقمة  والُحجا واحَتَجْجـُت  .ُتفوالِػعؾ حاَجْجُتف َفَحَججْ  .َوْجُف الظا

ة .طؾقف بؽذا   .ُحَجٌج   وجؿع الُحجا

كسب تليقد الؿتؾؼل يف شلن قضـقة أو فعـؾ مرغـقب فقـف وطـ صريؼ الحجة يتؿ

مـ جفة،  ؿ إقـاع ذلؽ الؿتؾؼل طــ صريـؼ إشـباع مشـاطره وفؽـره معـًا حتـك يتؼبـؾ 

 الخطاب -ويقافؼ طؾك الؼضقة أو الػعؾ مقوقع الخطابة 

ف العامـة يػفؿـ هـق حـقارو ،واوح يف حؽايـة أسـؾقب الحجـاجالؼرآين الحقار و

أخــرج اهلل تعــالك مخاصباتــف يف ويؼــقؿ الحجــة طؾــك الـــاس جؿقعــًا، فؼــد ،والخاصــة

 محاجة خؾؼف يف أجؾك صقرة

:مػفقم إدب، آدابفا

يدور مػفقم إدب حـقل مؽـارم إخـال  وتؼقيؿفـا وهتـذيبفا وحســ الخؾـؼ 

 وفقؿا يليت بقان ذلؽ ،والؿعاقبة طؾك ا.ساءة ،رويض الـػستو والتلديب

 .معرفة ما يحوز بف طـ جؿقع أكقاع الخطل إدب يف التعريػات هق

يؼع طؾك كؾِّ رياوة محؿقدة إََدُب ويف الؿصباح الؿـقر وكذا يف تاج العروس 

ُج هبا ا.كسان يف فضقؾة مـ الػضائؾ وقال إزهري كحق اسؿ لـذلؽ َفإََدُب ه َيَتَخرا

                                                 

  7475بقـروت،  محؿد بـ أبل بؽر، تحؼقؼ  محؿـقد خـاصر، ) ط. مؽتبـة لبــان كاشـرون  الرازي، ()

 .767( صـ  7995

) ط.  الؿؼري،أحؿـد بــ محؿـد بــ طؾـل الػقــقمل، الؿصـباح الؿـقـر، تحؼقـؼ  يقسـػ الشـقخ محؿــد ()

جـ ، تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس، واكظر  الزبقدي، أبق الػقض، 75الؿؽتبة العصرية، د. ت( صـ 

 .67، صـ 2

،) الؽقيـت 35، مجؾـد7حبقب أطراب، الحجـاج وآسـتدٓل الحجـاجل، مجؾـة طـالؿ الػؽـر، طـدد  ()

 ،775 -759م (صـ 2557

، صــ 2م ( جــ 7978-هــ 7389الؼـاهرة، ط. رابعـة، ( السققصل، ا.تؼان يف طؾقم الؼرآن ) ط.الحؾبل، )

772. 

 الجرجاين، طؾل بـ محؿد بـ طؾل، التعريػات، تحؼقؼ  إبراهقؿ إبقـاري ) ط. دار الؽتـاب العربـل  ()

 .29هـ ( جـ  7455بقروت، الطبعة إولك، 
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ْبُتفمثؾ سبب وأسباب وآَداٌب والجؿع ْبُتـفُ مبالغـة وتؽثقـر ومــف ققـؾَتْلِديًبـاَأدا َأدا

ـُ   إََدُب  ،إذا طاقبتف طؾك إسـاءتف: ٕكـف سـبب يـدطق إلـك حؼقؼـة إدبَتْلِديًبا ُحْسـ

 .إَخال  وفِْعُؾ الَؿَؽاِرم

راوـف   أدبـف ،راض كػسف طؾـك الؿحاســ  أدبا أدب فالنويف الؿعجؿ القسقط

ويؼـال أدب الدابـة  ،طؾك محاسـ إخال  ولؼــف فــقن إدب وجـازاه طؾـك إسـاءتف

ــلدب ،رووــفا وذلؾفــا ــال ت ــؿ إدب  ويؼ ــرآن أو أدب  ،تعؾ ــلدب الؼ ــلدب ب ــال ت ويؼ

وجؿؾة ما  ،رياوة الـػس بالتعؾقؿ والتفذيب طؾك ما يـبغل  وإدب ،الرسقل احتذاه

والجؿقـؾ  ،وأدب الؽاتب ،ـبغل لذي الصـاطة أو الػـ أن يتؿسؽ بف كلدب الؼاولي

  والتلديـب ،مـا أكتجـف العؼـؾ ا.كسـاين مــ وـروب الؿعرفـةوكـؾ  ،مـ الـظؿ والـثـر

التفذيب والؿجازاة ومجؾس التلديب شبف محؽؿة يراد مـف الؿحافظة طؾك الؿصؾحة 

 .العامة

فال يتصـقر أن أحـدًا ـ يف أي وقـت  ،ام إدبوقد جؿع الحقار الؼرآين كؾ أصر

أو يشؽؽ يف مصداققتفا، وأدب الحقار يف الؼـرآن  أو أي مققع ـ أن يـؽر هذه الحؼقؼة

فؼـد كجـد إدب يف حــقار  ،يختؾـػ طــ أدب حـقار الــاس بعقـدا طــ مــفج الؼـرآن

الـــاس لؾـــاس يف وقــت مـــ إوقــات،  ــؿ ٓ كؾبــث إٓ قؾــقال ويبــدو وهـــف ووــعػف 

ٓ ُيغقِّـره مــ ذلـؽ زمـان وٓ  ،أما أدب الحقار يف الؼرآن الؽريؿ ففـق بـا  ،اكؼشاطفو

 مؽان وٓ إكسان.

*              *              * 

 

                                                 

محؿـد ) ط.  أحؿد بــ محؿـد بــ طؾـل الػقـقمل، الؿصـباح الؿـقـر، تحؼقـؼ  يقسـػ الشـقخ الؿؼري، ()

محّؿـد بــ محّؿـد بــ طبـد الـرّزا  ، واكظـر  الزبقـدي، أبـق الػـقض، 75الؿؽتبة العصـرية، د. ت( صــ 

 .72، صـ 2دار الفداية، د. ت ( جـ ، ) ط. تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس الحسقـل،

ؼقـؼ  مجؿـع إبراهقؿ مصطػك ـ أحؿد الزيات ـ حامد طبد الؼادر ـ محؿد الـجار، الؿعجؿ القسـقط، تح ()

 باختصار. 75ـ  9، صـ 7الؾغة العربقة، ) ط. دار الـشر  دار الدطقة، د. ت ( جـ 
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 المبحث األول

 محاورة غير المسلمين في القرآنالحجة في 

إن الحقار مع أهؾ الشرك والؽػر يف الؼـرآن الؽـريؿ يتسـؿ بالحجـة وا.قــاع يف  

 ،فالؼرآن يف ذاتـف قـقة حقاريـة معجـزة ٕكـف وحـل اهلل ،وأد ا الؼضايا وأخطرهاأطؿؼ 

ولـؿ يؽــ فقـف إجـراءات معؼـدة لبـدء  ،ما يسـؿك بؿــع الحـقار وٓ يقجد يف ا.سالم

وا.سـالم لـؿ  ،ولؿ يؽـ لديف شروط مسبؼة لؾدخقل يف الحـقار ،الحقار أو مؿارستف

أو حـر وطبـد، أو  ،م الحجـة طــد الحـقاريػر  بقـ كبقر وصـغقر يف التقجقـف إلـك إلـزا

ففـق يحـاور الؿؾـقك وإمـراء كؿـا يحـاور العبقـد،  ،رجؾ وامرأة، أو حاكؿ ومحؽقم

ويحاور الؿسؾؿقـ كؿا الؿشركقـ والقفقد والـصارى، ويحـاور الرجـال كؿـا يحـاور 

 .الـساء

م ولـؿ ُيعـر ،غقر الؿسؾؿقـ ودطاهؿ إلك تـزيف اهلل وتقحقده وقد حاور الـبل  

معـارج  أكف اطـوض طؾـك محـاورة أحـد حتـك هـمٓء القفـقد الـذيـ تققؾـقا طـف 

أو اكتصـارا  ،ٕن طؾـة الحـقار لـؿ تؽــ اكتؼامـا مــ أحـد ،الؿؽر وتسـؿقا ذروة العداء

 ،ودطـقة إلقفـا لـقس أكثـر ،إهنا اكتصـار لؾعؼقـدة وإ بـات لصـحتفا ،طؾك أحد بشخصف

جـد أكـف جعـؾ الحـقار ركقـزة ققيـة مــ الؿستؼصل لؾحديث الـبقي الشـريػ لقوإن

ركــائز الــدطقة إلــك اهلل وا.طــالم بديـــف لإلقـــاع العؼؾــل وآصؿئـــان الؼؾبــل لتثبقــت 

 العؼقدة

وهق ما يؽشػ  ،والحقار الؼرآين مع غقر الؿسؾؿقـ مؾلء بلداب وققاطد الحقار

ال ا.مـام ولفذا قـ ،الذي يؿارسف أهؾ العجب بالرأي السػسطة والجدل العؼقؿ طقار

                                                 
، اكظر  الصحاح: تـاج وقؾ بالػتح، إذا تققؾ يف الجبؾ، أي تصعد، وتققؾت الجبؾ  طؾقتفتققؾقا  مـ(7) 

 -، ط.رابعـةبقـروت -الؾغة وصحاح العربقة، إسؿاطقؾ بـ حؿاد الجقهري ) ط.، دار العؾؿ لؾؿاليـقـ

 .722، صـ 6م ( جـ 7995يـاير 

ــاين، الحــقار يف الســـة )مـشــقرات مركــز الؽتــاب إكــاديؿل، طؿــان، إردن، ()  تقســقر محجــقب الػتق

 . 77م( صـ 7999
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كؾؿـا جاءكـا رجـٌؾ أجـدل مــ رجـؾ تركــا مـا جـاء بـف  أومالؽ ـ رحؿف اهلل تعـالك ـ 

 .لجدل همٓء جربيؾ إلك محؿد 

وتـاولف لؿسائؾ العؼقـدة كصـؾ إلـك  وبالعقدة ٕسؾقب الؼرآن الؽريؿ يف الحقار 

ؼـقؿ بعقـدا طــ الؿـراء الع ،هـل وـرورة الحجـة لؾقصـقل إلـك ا.قــاع :كتقجة حتؿقة

 .والسػسطة الجدلقة والثر رة العؼقؿة

والرجــقع إلــك مـــفج كتــاب اهلل يف الحــقار لــقس طــقدا إلــك الــقراء كؿــا يــدطل 

ولقس هروبا مـ القاقع والحدث أو فرارا مـ العصر ولغتف،  ،الحدا ققن والعؾؿاكققن

طؾـك الؿاوـل، بـؾ إن آلتـزام بؿــفج الؼـرآن يف  واكؽػـاءً ولقس اكػالتا مـ الحاوـر 

حـــقاره العؼـــدي يســـتقطب كـــؾ التقجفـــات ا.كســـاكقة بؽـــؾ مســـتجداهتا وألقاهنـــا 

ٓ طجـب  ،ويصقغ طالجا لؽؾ ما يستحدث مـ ألقان آكػالت العؼدي ،وتحدياهتا

مـ ذلؽ ففق كالم اهلل الخالؼ، العالؿ بخػايـا إمـقر ومـا تؽـقن طؾقـف يف قابـؾ إيـام 

، والحجة الباققة: فؿـ أحســ مــ اهلل طؾك تؾقهنا وتجددها، وكتابف الؿعجزة الخالدة

ققال، ومـ أحسـ مـف حديثا؟!! وفقؿا يؾـل كسـق  جؿؾـة مــ مالمـح حجـج الحـقار 

  وفائدتف وققؿتف ،الؼرآين لـؼػ طؾك معالؿ إ رائف وققتف

 :الحجة الدامغة ودفع الشبهة

والؼـرآن مؾـلء بـالحجج الدامغـة الؼقيـة الداحضـة  ،إن حقار الؼرآن إطجاز كؾـف

وهق يستدطل سؾقك مـافذ ا.قـاع، وآقتـاع هـق أسـاس العؼقـدة ، فات بلكقاطفالؾشب

ويتؿقز الحقار الؼـرآين  ،الذي ٓ يؿؽـ أن يػرض فروا وإكؿا يـبع مـ داخؾ ا.كسان

ــف ويف إســفابف ــالؼقة يف إيجــازه ويف بقاك ــف معجــز، وألػاضــف ب فنيجــازه معجــز، وإصـاب

كـؾ هـذا معجـز، وكـذا اسـتدٓلف وجدلـف معجزة، وأسـالقبف معجـزة، وكظؿـف معجـز، 

                                                 
ة يف بقـان الؿحجـة، بتحؼقـؼ محؿـد ربقـع بــ هـادي (7)  إصبفاين، إسؿاطقؾ بـ محؿد أبق الؼاسؿ  الُحجا

، 455، صـــ2م ( جـــ 7995هـــ ـ 7477ايــة، الريــاض، الســعقدية، ط. أولــك، الؿــدخؾل، ) ط. دار الر

ــاة والجؿاطـة مــ الؽتـاب  والاللؽائل، هبة اهلل بـ الحسـ أبـق الؼاسـؿ، شـرح أصـقل اطتؼـاد أهـؾ السُّ

ـاة وإجؿاع الصحابة والتابعقـ ومـ بعدهؿ، بتحؼقؼ أحؿـد سـعد حؿـدان، ) ط. دار صقبقـة لؾـشـر  والسُّ

 .744، صـ 7رياض، السعقدية ( جـوالتقزيع، ال
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وبقاكف، ٓ يصؾ إلك درجتف كقع مـ الؽالم... والػـر  بـقـ الؼـرآن وكـالم أطؾـك أئؿـة 

البقان يجعؾ الؿقازكة غقر مستؼقؿة، فالػر  بقـف وبقـ الؼرآن هق كالػر  بـقـ الخـالؼ 

 وتـطؾــؼ الحجــة يف ،والؿخؾــق : ٕكــف فــر  بــقـ كــالم الخــالؼ وكــالم الؿخؾــق 

  جؿؾفا فقؿا يليتأالحقار الؼرآين مـ طدة كؼاط 

 :: وضوح الحجةأواًل

إن ترك القاوح الجؾل يف الحقار، وآلتجاء إلـك الـدققؼ الغـامض الخػـل كـقع 

مـ التؽؾػ ٓ يػفؿف إٓ الخاصة، وهـق يــايف قصـد الشـارع مــ هدايـة الــاس وبقـان 

 الحؼ لفؿ بسفقلة ويسر.

فالؼرآن العظقؿ قد اشـتؿؾ طؾـك يف الحقار الؼرآين ففذا التؽؾػ العؼقؿ ٓ يقجد

جؿقـع أكـقاع الرباهـقـ وإدلـة، ومـا مــ برهـان ودٓلـة وتؼسـقؿ وتحديـد شـلء مـــ 

قـد كطـؼ بـف، لؽــ أورده  كؾقات الؿعؾقمات العؼؾقة والسـؿعقة إٓ وكتـاب اهلل تعـالك

تعالك طؾك طادة العرب ٕمريـ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ   ڳ ژ  أحـــدهؿا  بســـبب مـــا قـــال  

 . ژں

ة هق العاجز طـ إقامة الحجـة بالجؾقـؾ مــ  والثاين  أن الؿائؾ إلك دققؼ الؿحاجا

الؽالم، فـنن مــ اسـتطاع أن ُيػفـؿ بإووـح الـذي يػفؿـف إكثـرون لـؿ يـتخطا إلـك 

إغؿض الذي ٓ يعرفف إٓ إقؾـقن، ولـؿ يؽــ ُمْؾِغـزا، فـلخرج تعـالك مخاصباتـف يف 

ف يف أجـؾِّ صـقرة تشـتؿؾ طؾـك أد  دققـؼ، لـتػفؿ العامـة مــ جؾقؾفـا مـا محاجة خؾؼـ

ُيؼـعفؿ وُيؾزمفؿ الحجـة، وتػفـؿ الخـقاص مــ أ ـائفـا مـا يـقيف طؾـك مـا أدركـف ففـؿ 

 .الخطباء

                                                 
 .343أبق زهرة، محؿد  الؿعجزة الؽربى، ) ط. دار الػؽر العربل، الؼاهرة، د.ت ( صـ  (7)

 .4سقرة إبراهقؿ  آية  (2)

الزركشل، محؿد بـ طبد اهلل  الربهان يف طؾقم الؼرآن، تحؼقؼ  محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ، ) ط. طقسك (3) 

. واكظـر  السـققصل، جـالل الـديـ طبـد 24م ( صــ 7972هــ ـ 7397 اكقـة، البابل الحؾبل، مصـر، ط. 

الــرحؿـ  معــوك إقــران يف إطجــاز الؼــرآن، تحؼقــؼ طؾــل محؿــد البجــاوي، ) ط.دار الثؼافــة العربقــة 

= 
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فرباهقـ الؼرآن والحقار آستدٓلل العؼدي الؼرآين يدل طؾك الحؼائؼ يف ذاهتا،

ــة،  ــك إمــقر الؿعقاـ ــة طؾ كلســؿاء اهلل وصــػاتف، والؿالئؽــة، والرســؾ، وحججــف دال

والؽتـب، والعـرش، والؽرسـل، والجـــة والــار، ومـا وقـع لألكبقــاء مـع أقـقامفؿ مـــ 

قصص وأحداث معقاـة، وكذلؽ ما أخرب بف اهلل تعالك ورسقلف مـ إمـقر الؿسـتؼبؾقة 

يف وغقــر ذلــؽ، كؾفــا أمــقر معقـــة لقســت مـــ كــقع الؼضــايا الؽؾقــة التــل ٓ تؽــقن إٓ 

الــذهـ، وٓ تؿـــع مـــ وقــقع الشــركة فقفــا، كؿــا هــق حــال ـ مــثال ـ كــالم الؿـاصؼــة 

وجدلفؿ، فلققستفؿ التل هل طــدهؿ برهاكقـة ٓ تػقـد إٓ أمـقرا كؾقـة، وٓ تـدل طؾـك 

  .شلء معقـ

.براهقؿ طؾقف السالم  ذمحاجة الـؿرو :يف الؼرآن ومـ صقر الؿحاّجة القاوحة

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ژ  حد سبحاكفيف شلن اهلل القاحد ٕا

ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ     ڌڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

، ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ

ِذي َحلجا إِْبَراِهقَؿ يف َربِِّف هقو وهق أول مـ تجّبر يف إرض  ،بـ كـعان ذالـؿروالا

ويف الؿحاّجة وجفان  ،ولؿا أويت الؿؾؽ حاجا يف اهلل تعالك ،لربقبقةواّدطك ا

أكف آطواض طؾك الحجة   والثاين، أكف معاروة الحجة بؿثؾفا  أحدهؿا  محتؿالن

ِذي ُيْحقِل َوُيِؿقُت َقاَل   إِْذ َقاَل إِْبَراِهقؿُ  ،بؿا يبطؾفا  الا
َ
يريد أكف  :ل َوُأمِقُت قَأَكا ُأْح   َربِّل

ويؿقت بلن يؼتؾ مـ غقر سبب  ،ـ وجب طؾقف الؼتؾ بالتخؾقة وآستبؼاءيحقل م

 .وطدل طـ اختالم الػعؾقـ يف طؾتفؿا ،فعارض الؾػظ بؿثؾف ،يقجب الؼتؾ

                                                 
= 

 .456، صـ 7م ( جـ 7969لؾطباطة، بقروت، لبـان، 

طابع الػرزد  التجاريـة، السـعقدية، زاهر بـ طقاض إلؿعل، مـاهج الجدل يف الؼرآن الؽريؿ، ) ط. م(7) 

 .476- 475د.ت ( صـ 

 .258( سقرة البؼرة آية )

( الؿاوردي، أبق الحسـ طؾل بـ محؿد بـ حبقب، ) تػسقر الؿاوردى ( الـؽت والعققن، تحؼقؼ  السقد )

 .329، صـ 7د. ت( جـ  بقروت، لبـان  بـ طبد الؿؼصقد بـ طبد الرحقؿ )دار الؽتب العؾؿقة ا
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 ،وأغرقف يف طقـ باصؾـف لقؼـر هبقاكـف ووـعػف ،بالحجةالـؿروذ  إبراهقؿ أفحؿوقد 

فضـح أمـره و ،بـت وهــفأ  حتـك جـاراهبـؾ  ،ورغؿ ذلؽ لؿ يؼطع إبراهقؿ حقاره معف

ـَ اْلَؿغـِرِب   َقاَل إِْبَراِهقؿُ طؾك العالؿقـ
ـَ اْلَؿْشِرِ  َفْلِت بَِفا مِ

ْؿِس مِ  ،فننا اهلَل َيْليت بِالشا

ا يضعػ الحجـة وهذ ،َفؾَِؿ َطَدل إبراهقؿ طـ كصرة حجتف إولك إلك غقرها  فنن ققؾ

ر مـ فساد معاروتف ما لؿ يحـتج أكف قد ضف  أحدهؿا ؟ فػقف جقابانوٓ يؾقؼ بإكبقاء

أكـف   والجـقاب الثـاين ،معف إلك كصرة حجتف  ؿ أتبع ذلؽ بغقره تلكقدًا طؾقف يف الحجة

لّؿا كان يف تؾؽ الحجة إشغاب مـف بؿا طاروفا بف مـ الشـبفة أحـب أكـف يحـتج طؾقـف 

ـ  قطعًا لف واستظفارًا طؾقف قال ،بؿا ٓ إشغاب فقف ـَ اْلَؿْشـِرِ  فننا اهلَل َيْليت بِالشا ْؿِس مِـ

ــِذي َكَػــرَ  ـَ اْلَؿغــِرِب َفُبِفــَت الا ، وتؾــؽ طاقبــة وققــؾ اكؼطــع ،أي تحّقــر ،َفــْلِت بَِفــا مـِـ

 .الؿجادل بالباصؾ لقدحض بف الحؼ

والحجاج يف العؼقدة يؼع يف أمقر بديفقة معؾقمة لؾجؿقع، ولؽـف الؽرب والعـاد 

  بالباصؾ، ومـف
ا
 اجة أهؾ الؽتاب يف طقسك طؾقف مـ مح ما وقع مع الـبل

  ﯁ ﯀ ﮿ژ    السالم، فؼص اهلل طؾقفؿ قصتف وأخربهؿ حؼقؼتف  ؿ قال لـبقف 

               

فؽاكت الؿباهؾة وهل فقصؾ الحقار  ،ژۇ ڭ ڭ ڭ ڭ 

  .طؼب الؿعاكدة

ؿ وحجاج الؼرآن مع أهـؾ الشـرك يبـدأ متـدرجًا حتـك يػفـؿ الجاهـؾ قبـؾ العـال

حجـة اهلل واوـحة مؼـعـة حتـك ٓ يؽـقن لؾباصـؾ ففتؼقم الحجة طؾك الـاس جؿقعـًا، 

 .ولـ يجعؾ اهلل لؾؽافريـ طؾك الؿممـقـ سبقال ،سبقؾ

 ثانيا: حجة الحوار القرآني ملجمة مفحمة معجزة:

بـؾ وإلـك يـقم الؼقامـة  ،مـذ إشـراقة كتـاب اهلل بالفـدى طؾـك البسـقطة وإلـك أن

                                                 

 .335( كػس الؿصدر، صـ )

 .67سقرة آل طؿران  آية ()
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الــذي أ ــار يف العــرب دافــع التحــدي، واســتدطك فــقفؿ باطــث  ففــق ،والؼــرآن يحــاور

وهـذا غايـة  ،الؿقاجفة حتك صار سجقة فقفؿ، وتحداهؿ يف مـطؼ ألسـتفؿ وبالغتفؿ

ــة  ــائؿ بالؿحــاورة والؿجادل ــة صــاحب الرســالة الؼ ــة التحــدي يف أمق التحــدي، وقؿ

، فؿـ دٓئؾ كبقتفلد يف قـقم أمقـقـ و ،أكف كان أمقا ٓ يخط كتابا بقؿقـف وٓ يؼرأه

ولـقس فـقفؿ مــجؿ  ،وكشل بقـ ضفراكقفؿ يف بؾد لقس هبا طالؿ يعرم أخبار الؿتؼدمقـ

وٓ  ،وٓ فقؾسـقم يبصـر الطبـائع ،وٓ مفـدس يعرم التؼـدير ،يتعاصك طؾؿ الؽقائـ

متؽؾؿ يفتدي لرسقم الجدل ووجقه الؿحاجة والؿـاضرة وآستدٓل بالحاور طؾك 

 ،ػر واربا إلك طـالؿ فقعؽـػ طؾقـف ويلخـذ مــف هـذه العؾـقمولؿ يخرج يف س، الغائب

يعرفف العالؿ  :وكؾ هذا معؾقم طـد أهؾ بؾده مشفقر طـد ذوي الؿعرفة والخربة بشلكف

 ،فجاءهؿ بلخبار التقراة وا.كجقؾ وإمؿ الؿاوـقة ،والجاهؾ والخاص والعام مـفؿ

ولـؿ يبـؼ مــ  ،وكاكت معالؿ تؾؽ الؽتب قد ذهبت ودرست وحرفت طــ مقاوـعفا

 ـؿ حـاج كـؾ فريـؼ  ،الؿتؿسؽقـ هبا وأهؾ الؿعرفة بصحقحفا مـ سؼقؿفا إٓ الؼؾقـؾ

مـ أهؾ الؿؾؾ الؿخالػة لف بؿا لق احتشد لف حذا  الؿتؽؾؿـقـ وجفابـذة الؿحصـؾقـ 

فؽان ذلؽ مـ أدل شلء طؾك أكف أمر مــ طــد اهلل طـز و  ،لؿ يتفقل لفؿ كؼض شلء مـف

قف فقؿا جاء بف مـ طـد اهلل سبحاكف مــ الؼـرآن العظـقؿ وصدفؿـ دٓئؾ كبقتف  ،جؾ

ودطاهؿ إلك معاروـتف وا.تقـان بسـقرة  ،أكف تحدى الخؾؼ بؿا يف الؼرآن مـ ا.طجاز

 .مثؾف فـؽؾقا طـف وطجزوا طـ ا.تقان بشلء

معفؿ يف التحدي ـ طؾك سـبقؾ التــزل ـ فتحـداهؿ أن يـلتقا بؿثؾـف،  ـؿ وقد تدرج

ؿ بسقرة مـف ولق مـ قصاره، فؿا استطاطقا ولـ يستطقعقا ولـق كـان بعشر سقر مـف،  

 .بعضفؿ لبعضفؿ ضفقراً 

                                                 

البقفؼـل، أحؿـد بــ الحسـقـ، آطتؼــاد والفدايـة إلـك سـبقؾ الرشــاد طؾـك مـذهب السـؾػ وأصــحاب  ()

بقــروت، صبعــة إولــك، ســـة  الحــديث، بتحؼقــؼ  أحؿــد طصــام الؽاتــب ) ط.دار أفــا  الجديــدة 

 .258( جـ  7457

 ، باختصار.775 -758، صـ 2اهلل  الربهان يف طؾقم الؼرآن، جـالزركشل، محؿد بـ طبد (2) 
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وتصدى لفـؿ،  ،والؼرآن حاور الؿشركقـ يف طؼائدهؿ وألزمفؿ الحجة والربهان

ويف قصـة القلقـد بــ  ،فؿا اسـتطاطقا لـف ردا، وٓ طــف حـقٓ ،وكاضرهؿ فقؿا يعتؼدوكف

ف طـفؿ طـربة الـبل الؿغقرة وإيػاد قريش لف إلك  إن القلقـد بــ بغقة أن يؼطعف ويؽػا

الؿغقرة كان سقد قريش، وأحـد فصـحائفؿ، لؿـا سـؿعف ـ أي الؼـرآن ـ ُأخـرس لسـاكف، 

، وَبُؾد جـاُكف، وُأصػئ بقاكف، وقطعت حجتف، وقصؿ ضفره، وَضَفَر َطجزه، وَذُهَؾ طؼؾف

وة، وإن أسـػؾف لؿغـد ، وإن إن لف لحالوة، وإن طؾقف لطـال حتك قال ققلف الؿشفقر

 .أطاله لؿثؿر، وإكف لقعؾق وٓ ُيعؾك طؾقف

إذ لؿ تػؾح محاورتف أمام حجة الؼرآن  :رجع القلقد إلك ققمف خاسئا وهق حسقر

 ،ـ وهؿ كثر،افواءً وكان طربة لؽؾ  ر ار زطؿ يف ا.سالم زطؿا أو افوى طؾقف  ،البالغة

ـ تبعفؿ مـ أكساقفؿ وكظرائفؿ وأشباهفؿ والؼرآن حؽك مؼالفؿ وخقبة حقارهؿ وم

مت   خت حت جتژ  ققلف تعالك ،ومـف طؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر ،إلك يقم الؼقامة

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ٱىت  يت  جث  مث  ىث  يث   

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ

 . ژڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ    ڦڦ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ژ  وققلف

ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ        

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   

 .ژ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻      ﮼  ﮽  ﮵ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ ﮴

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ  وقال

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ    ڑڈ  ژ   ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    

ڱ    ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ڱگ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ

                                                 
 .775كػس الؿصدر صـ  (7)
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ے    ۓ    ۓ       ﮲  ﮳         ےۀ    ہ     ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھ

﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  ﯀  

    ﯁                                          

ويليت ا.فحام الؼرآين لقغؾؼ أفقاه همٓء جؿقعا يف كؾؿات معدودة معجزة  ، ژ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ژ  يف ققلف

ڱ  ڱ  ڱ        ڳڳ  ڳ  ڳ  گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  

﮲    ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻     ﮼    ۓے  ے  ۓ  ھھ   ھ

                      ﯁﮽  ﮾  ﮿  ﯀

ۈ  ٴۇ  ۋ    ۈۇ  ۆ  ۆ  ۇ                 ڭ    ڭ  ڭ      ڭ

ٺ  ٺ    ٺڀ  ڀ  ٺ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀجئ  حئ   

 . ژٿ  ٿ  ٿ             ٿ  ٹ   

فحام وا.لجام يف هذه أيات كستؼرئ تؾق كؾ استػفام وباستؼصاء كتائج ا.

 ،إلفل يف الحقار والجدل حقل اهلل تعالك طجزا طـ الؿداهؿة مـ قبؾ أهؾ الشرك

چ چ ڇ ڇڇ ڇ ژ  َقْقُلفُ تََعالَكـوالجقاب يؽقن بآستسالم وا.ذطان، ف

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

َٓ َجَقاَب لَُفُؿ اْلبَتاةَ َغقُْرُه َٓ َشؽا أَنا اْلَجَقا ،ژ ک ک گ گ گ َب الاِذي 

َْرِض َوَما َذَكَر َمَعَفا  سقؽقن ْٕ َؿاَواِت َوا ـْ َجَؿادٍ  ،ُهَق َأنا اْلَؼاِدَر َطَؾك َخْؾِؼ السا
َخقٌْر مِ

ءٍ 
ْ
ـَ اْطتَِراُفُفْؿ َوباَخُفْؿ ُمـْؽًِرا َطَؾقِْفْؿ بِ  ،َٓ َيْؼِدُر َطَؾك َشل ا َتَعقا ڱ  ڳڳ ڳ ڳژ  َؼْقلِفِ َفَؾؿا

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ژ   ُؿا قَاَل تََعالَك ،ژڱ ڱ ڱ 

َٓ َجَقاَب َغقُْرُه َكَؿا  :ژ ہ ہ ھ ھ ھ َٓ َشؽا أَنا الَْجَقاَب الاِذي 

ـَ اْطتَِراُفُفْؿ َوباَخُفْؿ ُمـْؽًِرا َطَؾقِْفْؿ بَِؼْقلِفِ  ،َقْبَؾفُ  ا َتَعقا ﮲ ﮳ ﮴  ۓے ے ۓژ َفَؾؿا

                                                 
 .75-5الػرقان  (7)

 .64ـ  59الـؿؾ  (2)
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﮾  ژ  قَاَل َجؾا َوَطاَل   ُؿا  ،ژ﮵ ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷

َٓ َشؽا َأنا اْلَجَقاَب َكَؿا َقْبَؾفُ  ،ژ ﮿﯀ ـَ إِْقَراُرُهْؿ بَِذلَِؽ َوباَخُفْؿ  .َو ا َتَعقا َفَؾؿا

 ژ  ُ ؿا َقاَل َتَعاَلك ،ژ     ژ  ُمـْؽًِرا َطَؾقِْفْؿ بَِؼْقلِفِ 

َٓ َشؽا  ،ژ        ڭ ڭ ڭ ڭ أَنا َو

ـَ إِْقَراُرُهْؿ بَِذلَِؽ َوباَخُفْؿ ُمـْؽًِرا َطَؾقِْفْؿ بَِؼْقلِفِ  ،اْلَجَقاَب َكَؿا َقبَِؾفُ  ا َتَعقا  ۈۇۆ ۆژ  َفَؾؿا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژ   ُؿا قَاَل َجؾا َوطاََل  ،ژۈ ٴۇ ۋ جئ 

َٓ َشؽا َأنا اْلَجَقاَب َكَؿا َقْبَؾفُ  ،ژ پ ڀ   ،َو
ِ
ـَ آ ا َتَعقا ْطتَِراُم َوباَخُفْؿ ُمـْؽًِرا َفَؾؿا

 . ژٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺڀ ڀ ٺژ  َطَؾْقِفْؿ بَِؼْقلِفِ 

ومـــ جؿالــف  ،وهــق ٓ شــؽ أســؾقب حــقاري يبفــر ويبفــت كــؾ مخــالػ مـؽــر 

مـؼطعة بؿعــك َبـْؾ لإلوـراب آكتؼـالل مــ غـرض إلـك ) َأْم ( وهل ـتصدره دائؿا ب

ػظـف بعـدها ٕن ) َأْم ( ٓ تػـار  معــك غرض مع مراطاة وجقد معــك آسـتػفام أو ل

وقد اكتؼؾ هبذا ا.وراب مـ آستػفام الحؼقؼل التفؽؿل إلك آستػفام  ،آستػفام

إلـــك  ،ژچ  چ  ڇ  ڇ  ژ  التؼريــري، ومــــ الؿؼدمــة ا.جؿالقـــة وهــل ققلـــف

وآســتػفام تؼريــر دل طؾقــف ققلــف يف هنايتــف يف ،الغــرض الؿؼصــقد وهــق آســتدٓل

ففق تؼرير . بات أن الخالؼ والؿـبت والراز  هق اهلل، وهـق مشـقب  ژ ۆۇ  ۆ  ژ

والخطـاب بــ ) َلُؽـْؿ ( مقجـف إلـك  ژڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ژ بتقبقخ، فؾـذلؽ ذيـؾ بؼقلـف

وذكر إكـزال الؿـاء ٕكـف مــ جؿؾـة مـا  ،الؿشركقـ لؾتعقيض بلهنؿ ما شؽروا كعؿة اهلل

بــت لؾشــجر الــذي فقــف رزقـــا هــق الؿــاء، إن الؿـ  خؾؼــف اهلل، ولؼطــع شــبفة أن يؼقلــقا

وهق خالؼ الؿسببات بنزالـة  ،اغوارا بالسبب فبقدروا بالتذكقر بلن اهلل خؾؼ إسباب

الؿقاكع والعقارض العاروة لتل قر إسباب وبتـقفقر الؼـقى الحاصـؾة يف إسـباب، 

رم الـزرع وتؼدير الؿؼادير الؿـاسبة لالكتؼاء بإسباب، فؼد يــزل الؿـاء بـنفراط فقجـ

                                                 
دار الػؽـر لؾطباطـة و ، ) ط. أوقاء البقـان يف إيضـاح الؼـرآن بـالؼرآن، محؿد إمقـ الجؽـل الشـؼقطل (7)

 .27ـ  25، صـ 3م ( جـ  7995 -هـ  7475، لبـان شر و التقزيع بقروت الـ
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تـبقفا طؾـك  ژژ  ژ وققلف  ژٿ   ژ والشجر أو يؼتؾفؿا، ولذلؽ جؿع بقـ ققلف 

 .إزالة الشبفة

ــا  ــرآن كػســف  -إن اهلل طــز وجــؾ يعؾؿـ ـــ خــالل أســؾقب الؼ ــػ كحــاور  -م كق

ففق يقرد الشبفات وإققال الشـقعة التـل يؼقلفـا أطـداؤه،  ـؿ يـرّد طؾقفـا  ،الؿخالػ

 ، ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ غة، فؼـد ذكـر مـثال قـقل فرطـقن ويػـدها بالحجج الدام

، ژڇ  ڍ  ڍژ وققل الـؿـرود  ،ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ وققلف 

ـــقد والـصـــارى  ـــقل القف ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ژ وق

ــًا  ، ژ ڻ  ۀ ــمٓء جؿقع ــك إهــالك ه ــادر طؾ ــالك ق ــر، واهلل تع ــؽ كثق ــر ذل وغق

هؿ طؾك لسان أكبقائـف، لتؽتؿـؾ طؾـقفؿ الحجـة يـقم بؽػرهؿ، ولؽـف أمؾك لفؿ وحاور

گ  گ  ڳ     ڳ   ژ  الؼقامة، ولؿ يؿـعف سبحاكف كػر مـ كػر طــ دطقتـف

 .  ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ــف العؼــقل والؿشــاطر .دراك  إن صريؼــة الؼــرآن الؽــريؿ يف إدارة الحــقار وتقجق

ؽـريؿ والـداطقـ إلـك فعؾك الــاضريـ يف الؼـرآن الأطؿؼ الحؼائؼ أيسر وأشؿؾ وأققم

كشــر قضــاياه ومبادئــف أن يعؿؾــقا طؾــك إشــاطة إســؾقب الؼــرآين، وتؼريبــف بؿــا يرفــع 

ـــف يف خضـــؿ  ـــك ٓ تغـــر  معاكق ـــؾ، حت الحجـــب آصـــطالحقة طــــ وجفـــف الجؿق

 .آصطالحات الؿـطؼقة والػؾسػقة

ا   َتَعـاَلك أيضـا َومِـَْفـا َقْقُلـفُ  وآَياُت الؿحاجة يف الحقار العؼدي الؼرآين كثقرة ِجـدًّ

                                                 
محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ طاشقر التقكسل، لتحرير والتـقير الؿعـروم بتػسـقر ابــ (7) 

 .285، صـ 79م ( جـ 2555هـ/7425لبـان، ط. أولك،  طاشقر، )ممسسة التاريخ العربل، بقروت 

 .24ات سقرة الـازط (2)

 .38سقرة الؼصص  (3)

 .258سقرة البؼرة  (4)

 .35سقرة التقبة  (5)

 .25سقرة الزخرم  (6)

ــات (7)  ــة الؽؾق ــقال الؿػســريـ، ) مؽتب ــف وإطجــازه يف أق ــرآن العظــقؿ: هدايت محؿــد صــاد  طرجــقن، الؼ

 .بتصرم284-283م ( صـ 7966هـ ـ 7386إزهرية، 
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ـــا َصـــحا  ، ژ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳         ﮴  ﮵   ﮶  ﮷ژ َفَؾؿا

ــفِ  ــْرَكُفْؿ بَِؼْقلِ ــًرا ِش ــْؿ ُمـْؽِ ــَراُفُفْؿ َوباَخُف
ــاَلك، ژۆ  ۈ  ژ   اْطتِ ــُف َتَع ەئ  ژ   َوَقْقُل

ــا َصــحا  ، ژ وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ َفَؾؿا

حئ  مئ  ىئ    جئی  ی  یژ    ْؿ َوباَخُفـْؿ ُمـْؽِـًرا َطَؾـْقِفْؿ ِشـْرَكُفْؿ بَِؼْقلِـفِ َصحا إِْقـَراُرهُ 

ــــفُ  ،ژيئ ــــا  ، ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ   َوَقْقُل َفَؾؿا

ــــَراُفُفؿْ  ــــحا اْطتِ ــــفِ  :َص ــــْقِفْؿ بَِؼْقلِ ــــًرا َطَؾ ــــْؿ ُمـْؽِ ۉ  ۉ  ې    ۅۋ   ۋ  ۅژ   َوباَخُف

وئ  ۇئ     وئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   ې  ېژ   َوَقْقُلـــــــــــفُ  ،ژې

ــْؿ  ، ژ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ َٓ َجــَقاَب َلُف ــِذي  َٓ َشــؽا َأنا اْلَجــَقاَب الا َو

ـَ   َأْي  ،َٓ   َغْقُرُه ُهقَ 
ـْ َذلَِؽ اْلَؿْذُكقِر مِ

ـْ َيْؼِدُر َطَؾك َأْن َيْػَعَؾ َشْقًئا مِ ـَا َم
ـْ ُشَرَكائِ

َلْقَس مِ

زْ  ْحَقاءِ اْلَخْؾِؼ َوالرِّ َماَتِة َواْ.ِ ـَ اْطتِـَراُفُفْؿ َوباَخُفـْؿ ُمـْؽِـًرا َطَؾـْقِفْؿ بَِؼْقلِـفِ  ،ِ  َواْ.ِ ا َتَعقا   َفَؾؿا

ا ،ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ َيــــاُت بِـَْحــــِق َهــــَذا َكثِقــــَرٌة َجــــدًّ ْٔ وهــــذه  ،َوا

و ،آْستِْػَفاَماُت الَتْؼِريٍرية ْكَؽاَر َطَؾك َذلَِؽ ُيَراُد مِـَْفا َأكاُفْؿ إَِذا َأَقرُّ ا َرتاَب َلُفُؿ التاْقبِقَخ َواْ.ِ

ـــَراِر  ْق ـــاَلك ;اْ.ِ ـــِف َتَع ـــَق َقْقلِ ـــك َكْح ـــفِ ژڭ  ڭ  ۇ  ژ   طؾ ې  ى   ى  ائ  ژ   ، َوَقْقلِ

طظقؿـة طؾـك الـػـقس حتـك جعؾـت أهــؾ يف الؼـرآن حقاريـة الل قر التـقـقة و ژائ

ـــد بابــف قــال تعــالك يف شــلن بعــض الؽػـر وا.لحــاد وأهــؾ الشــرك يحطــقن ركــاهبؿ ط

                                                 
 .67سقرة العـؽبقت   (7)

 .67بقت  سقرة العـؽ(2) 

 .63سقرة العـؽبقت   (3)

 .63سقرة العـؽبقت  (4) 

 .25سقرة لؼؿان   (5)

 .25سقرة لؼؿان  (6) 

 .45سقرة الروم   (7)

 . 45سقرة الروم  (8) 

 .75سقرة إبراهقؿ  (9) 

 .764سقرة إكعام  (75) 
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  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺژ الـصــــارى  

 . ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  

ودواَمفا يف صـدقفا وققهتـا ، وحجة الؼرآن الدامغة لؽؾ شبفة دائؿة غقر مـؼطعة

 ،ةباققة ما بؼقـت السـؿقات وإرض ومـا بؼقـت يف إرض حقـا :وحجقتفا وشؿقلفا

وهــل تتعامــؾ مــع كافــة الـــاس طؾــك تبــايـ أزمــاهنؿ، ومــقاقعفؿ، ومــراتبفؿ يف الػفــؿ 

وٓ يتصــقر أن  ،وا.دراك، والبؼــاء والشــؿقل مســتؿدان مـــ بؼــاء الرســالة وشــؿقلفا

أحدًاـ يف أي وقـت أو أي مققـع ـ يجـرؤ طؾـك معاروـة حجـة الؼـرآن بؿـا يؼطعفـا، أو 

بعـض الــاس التـل قـد تؽـقن قاصعـة  يشؽؽ يف مصداققتفا، طؾك ما يؽقن مـ حجـج

لبعضــفؿ، ويف وقــت مـــ إوقــات،  ــؿ ٓ تؾبــث أن يعــرم بعــض الـــاس بطالهنــا أو 

أما حجة الؼرآن الؽريؿ فتبؼك قاصعة لؽؾ حجة، وٓ ُيغقِّر مـ تؾـؽ الحؼقؼـة  ،وعػفا

 الثابتة زمان وٓ مؽان وٓ إكسان.

ة والرباهـقـ العؼؾقـة والـرد ٓ شؽ أن تؼرير الؼقاطـد آطتؼاديـة، وإقامـة إدلـو

طؾك الخصقم مـ غقر تـاقض أو تعارض مـ أطظؿ ما جاء يف الحقار الؼرآين بقوقح 

وقطعــا  ،معاكقــف، وقــقة دٓلتــف، ودقــة مؼاصــده مــا يجعؾــف هدايــة لؾضــالقـ والغــافؾقـ

 ،وحجة طؾك الخؾؼ أجؿعقـ، فال تـاقض بقـ أدلتف وبراهقـف ،لؾؿعاكديـ والجاحديـ

ــراهق ــرهبخــالم ب ــالك   ،ـ غق ــال تع ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ژ  ق

ک  ژ  قــال تعــالك  ،، وٓ وــعػ يف قــقة حجــة حــقاره وووــقح محجتــفژڈ  

، فــال أحــد ژڱ     ں  ں  ڻ    ڱک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ

كــا ســاصعا أحــد يف قــديؿ الــزمـ وٓ يف حديثــف ُيعــرم أكــف أقــام دلــقال صــحقحا أو برها

أوحجة قاصعة يعارض هبا أدلة الؼرآن الؽريؿ وبراهقـف وحججف، بؾ لؿ يذكروا إٓ ما 

 افـواءً يدل طؾك طجزهؿ واكؼطـاطفؿ، وذلـؽ حـقـ وصـػقا الؼـرآن بالسـحر والشـعر 

                                                 
 .27صـ  ،3جـ ،أوقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن، محؿد إمقـ الجؽـل الشـؼقطل(7) 

 .82سقرة الـساء  آية  (2)

 .42-47سقرة فصؾت  أيتان  (3)
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 وهؿ أول مـ يعرم براءتف مـ ذلؽ: كؿا كان مـ أمر القلقد بـ الؿغقرة وغقره. ،طؾقف

آن أهنـؿ صـالقا الــار ـ كـلبل لفـب والقلقـد ـ لـؿ يجـرؤ بؾ همٓء الذيـ أخرب الؼر

أحــدهؿ طؾــك تؽــذيب الؼــرآن بنبطــال حجتــف، وإضفــار تـاقضــف ـ مــع حرصــفؿ طؾــك 

 معاروتف ـ فقعؾـ إسالمف، ولق طؾك سبقؾ الؿعاروة، فؾؾف الحجة البالغة أبدًا.

ويـليت إلـزام الخصـقم وإفحـامفؿ يف الحـقار الؼـرآين مــ أقـرب الطـر  وأققاهــا 

لزاما وإفحاما، فال يجد الخصؿ لـػسف مالذا غقر التسـؾقؿ وا.ذطـان، ومــ ذلـؽ مـا إ

 قال تعالك   ،يف مجادلة مدطل الربقبقة كؿا ذكركا حؽاه اهلل تعالك طـ إبراهقؿ 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ژ

ک  ک    ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ڌڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

ڤ  ڤ  ڤ    ژ ، ومـف أيضًا ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    گک  ک  گ   گ

 . ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ومـ جؿال الحـقار الؼـرآين وأماكتـف أكـف يرشـد مخاصـؿقف إلـك العؼـؾ الصـريح، 

والعؼؾ هق أغؾك ما يػاخر بف الؿخاصؿ، والؼرآن ٓ يخام كتائج العؼؾ: ٕهنا دائؿـا ـ 

ريحة ـ ٓ تتعارض مع الحؼائؼ ا.يؿاكقة، بؾ الؼرآن يلمر بنطؿال إن كاكت صحقحة ص

ۉ  ۉ  ې    ۅژ  قال تعالك  ،الػؽر والـظر، واستخدام العؼؾ إلك الغاية الؿؿؽـة

ەئ  ېې ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ۆئ  وئې    ۇئ   ۇئ    ېئ    ۆئوئ   ۈئ   ۈئ     

 . ژېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ېئ

والتــازع فقفـا كنلحـا  الشـلء بـظقـره،  وهـاك ققاكقـ طؼؾقة ٓ يؿؽـ آختالم

ولفذا ذم اهلل تعالك الذيـ يجادلقن يف اهلل بغقر  ،وإططاء الػرع حؽؿ أصؾف وكحق ذلؽ

ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ژ  ٓ مـ كتاب كاصؼ، وٓ مـ طؼؾ صاد . فؼال تعـالك  :حجة

                                                 
 .258سقرة البؼرة  آية  (7)

 .35سقرة الطقر  آية  (2)

 .46سقرة سبل  آية  (3)
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 . ژڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ           ڃ     ڃ  

ثقرة يف الؼرآن فقفا الؿطالبة بالتزام ما يؼتضقف العؼؾ وكجد آيات حقارية ك

وا.ذطان إلك حؽؿف ـ وهق مقافؼ ٓ محالة لحؽؿ الشرع ـ ومـفا ققلف تعالك مخاصبا 

     ژ  ڑ  ڑ  ک  کژ  أهؾ الؽتاب يف شلن اكتساهبؿ إلك إبراهقؿ

ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

ھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲          ھہ  ہ  ہ  ہ ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ 

﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸          ﮹  ﮺  ﮻  ﮼       ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁       

وفقف إكؽار طؾك ژ                        

ـِ إِْبَراِهقَؿ، حقث ََزَطؿَ لأهؾ الؽتاب ـَ فِل ِدي تَُفُؿ اْلَباصَِؾَة لِْؾُؿْسؾِِؿق ُكؾُّ َفِريٍؼ  ؿَحاجا

ـِ إِْبَراِهقَؿ َكَؿا  َٓ َيُؽقُن َطَؾك ِدي ِذي َخاَلَػ ِديـَُفْؿ  اًل إَِلك َأنا الا يـِِف َتَقصُّ
مِـُْفْؿ َأكاُفْؿ َطَؾك دِ

طْ  ـِ اْلُؿَخاَلَػِة فِل الدا ُة َفْرٌع َط ٌد َصؾاك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾاَؿ، َفاْلُؿَحاجا ِطل الـابِلُء ُمَحؿا َقى. َيدا

ُتُفُؿ الـابِلَء فِل  َوَهِذِه الؿحاجة طؾك َصِريِؼ قِقَاِس اْلُؿَساَواِة فِل الـاْػِل، َأو فِل ُمَحاجا

ـِ إِْبَراِهقَؿ، ٌة َيْؼِصُدوَن مِـَْفا إِْبَطاَل ُمَساَواِة ِديـِِف لِِدي ـِ إِْبَراِهقَؿ، ُمَحاجا ي
 َدْطَقاُه َأكاُف َطَؾك دِ

 .اْلُؿَساَواِة فِل الـاْػِل َأْيًضابَِطِريَؼِة قَِقاِس 

ـْ َطَبـَد مــ دون اهلل مـا ٓ يـػعـف وٓ  ويف صؾب مـ الخؾقؾ  ٓستدطاء طؼؾ َم

ـــؿ طؼؾـــف هتؽـــؿ طؾـــقفؿ بـــذلؽ ڳ   ژ  قـــال تعـــالك   ،يضـــره، ومطالبتـــف أن ُيحؽِّ

  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

 . ژھ   ھ  ھ    ھہ  ہ  ہ

ڀ  ژ   َكَؿا َقـاَل َتَعـاَلك ،وقد أ ـك اهلل طؾك كبقف إبراهقؿ بالحجة التل آتاه إياها

                                                 
 .8سقرة الحج  آية  (7)

 .68-65سقرة آل طؿران  أيات  (2)

التـقير، الدار التقكسـقة لؾـشـر محؿد الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ طاشقر التقكسل، التحرير و (3)

 .275، صـ 3هـ ( جـ  7984تقكس،  

 .67-66سقرة إكبقاء  أيتان  (4)
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ــــاَلك ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿ ــــاَل َتَع ڭ  ژ    ، َوَق

ــدٍ   ژ ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ڭڭ ٍء َواِح
ْ
ــل ــل َش ــِة فِ ــَؾ اْلُؿَحاجا ــَق  ،، وَأْص َوُه

 َجؾا َوَطـ
ِ
ٓا ُهـَق َوْحـَدُه َجـؾا َتْقِحقُد اهلل َٓ َمْعُبـقَد إِ ـِة اْلَؼاصَِعـِة َطَؾـك َأكاـُف  اَل َوإَِقاَمـُة اْلُحجا

ِة اْلَؼاصَِعةِ  ،َوَطاَل  ـا َقـاَل  ،وكاكقا مـ قبؾ قد ُأْفِحُؿقا بِاْلُحجا ـْ إِْبَراِهقَؿ َلؿا َكَؼْقلِِف َتَعاَلك َط

ـْ َأْصـَامِِفؿْ  اُر َط ڻ  ۀ  ۀ  ژ   َقاَل  ،ژگ  گ    ک  گ  گژ   َلُف اْلُؽػا

ــِة َلَجُئــقا إَِلــك  ،ژھ   ھ  ھ    ھہ  ہ  ہ  ہ ــِذِه اْلُحجا ــا َأْفَحَؿُفــْؿ بَِف َفَؾؿا

ةِ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ژ    َكَؿــــا َقــــاَل َتَعــــاَلك َطـــــُْفؿْ  ،اْلُؼــــقا

اصعة كؾؿا أفحؿقا بالحجة الؼ ،وتؾؽ طادة الؽػار الؿتعصبقـ ٕصـامفؿ ژ﮵

وكذا يـجل مــ  ،ولؽـ اهلل أكجك إبراهقؿ مـ الـار ،اصعة لجئقا إلك استعؿال الؼقةالؼ

قبحــًا لؽــؿ ولتؾــؽ معـــاه ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ   وققلــف،يــدافع طـف

ــافع ــراز  الضــار الـ ــالؼ ال ـــ دون اهلل الخ ــدون م ــل تعب ــؾ الت ــف  ،التؿا ق ھ   ژ وققل

 تسـؿع وٓ تـطـؼ وٓ تـػـع جؿاد ٓ وهل ،قبح طبادهتا وباصؾ تللقففا  أي ژھ

وواوح تقبقخفؿ بؿداهؿتفؿ بالتعجب وا.كؽـار طؾـقفؿ رغـؿ أن لفـؿ  ،وٓ تضر

 .ولؽـفؿ ٓ يعؼؾقن هبا ،طؼقٓ

واشتؿال الحقار العؼدي آسـتدٓلل الؼـرآين طؾـك الؼـقاكقـ العؼؾقـة الصـريحة 

قـة الؿجـردة يجعؾف حجة طؾك كؾ الـاس، ٓسقؿا الذيـ غؾبت طؾقفؿ الـزطـات العؼؾ

                                                 
 .83سقرة إكعام  آية  (7)

 .85سقرة إكعام  آية (2) 

 .65سقرة إكبقاء  آية  (3)

 .67سقرة إكبقاء  آية  (4)

 .68سقرة إكبقاء  آية (5) 

 .428، صـ 3جـ ،أوقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن، ؼقطلمحؿد إمقـ الجؽـل الشـ(6) 

جابر بـ مقسك بـ طبد الؼادر بـ جابر أبق بؽر، أيسر التػاسقر لؽالم العؾل الؽبقـر، ) مؽتبـة  الجزائري، (7)

م( جــ 2553هــ/7424مؽتبة العؾقم والحؽؿ، الؿديـة الؿـقرة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية،.خامسـة،

3 ، 

 .424صـ 
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أو الذيـ لفؿ معتؼدات ديـقة يتعصبقن لفا، أو همٓء الـذيـ ٓ يـؼؾبـقن طــ  ،العؼقؿة

 ،الؿاديـة الغربقـة الؿسـتقردة إٓ برباهـقـ جديـدة مسـتحد ة مزيػـة ةمذاهبفؿ الؿجرد

والحقار الؼرآين مؾلء بالفدى لؽؾ طاقؾ أراده أو بحث  ،وكستثـل مـ طاكد مـ همٓء

 التعصب والعـاد.طـف إذا تخؾك طـ 

 الحوار القرآني يخاطب العقل والعاطفة معا:

مـ أوجف الؼقة يف الحقار العؼدي الؼرآين أكف يخاصب العؼؾ والعاصػة طؾـك حـد 

وقـد راطـك الحـقار الؼـرآين  ،ففق يليت بالػائدة العؼؾقـة والؿتعـة القجداكقـة معـا ،سقاء

ـزطـة القجداكقـة يف كػــقس مخاصبـة العاصػـة مـع العؼـؾ يف الحــقار حتـك ٓ تتحجـر ال

فا.يؿان يف أصؾف فطرة يستشعرها القجدان وتتـذوقفا العاصػـة ويمكـدها  ،الؿشركقـ

 ،ومـ هـا فالؼرآن يالزم بقـ هذيـ الجاكبقـ لقسق  إفئدة إلك حؼقؼة العؼقدة ،العؼؾ

ضاهرا وباصــا ويخضـعفا لجاللـف  ،ويؿتؾؽ كؾ طـاصر التحؽؿ يف ا.كسان قؾبا وقالبا

وطؾـك أساسـف  ،وكؾ هذا الحراك ٓ يـػؽ طــ سـقاج الـقحل ا.لفـل ،أو كرها صقطا

ٕهنـؿ فطــقا إلـك أن مــ خصـائص الؿــفج ا.لفـل يف  ،اكطؾؼ حقار السؾػ الصالح

يؾبـل حاجـات  ،كافؾ لؾدكقا وأخرة ،مشبع لؾعؼؾ والؼؾبففق مـفج،الحقار تقازكف

 .د العاجؾة وأجؾةـروح والجسـال

فال يستطقع أي  ،ؼؾ البشري طـ مقاءمة أو اختال  مثؾ ذلؽ الحقارويعجز الع 

طالؿا كـان أو حؽقؿـا أو شـاطرا أو أديبـا، أن يؿسـؽ بـإمر مــ صرفقـف، فقـليت إكسان

بؽالم واحد فقف ققة الحجة العؼؾقة وجؿال العبارة، ولق وجـدا طــده فـال يعؿـالن إٓ 

أن يـؿحل أ رهـا، وكؾــا يحـس مـاوبة، كؾؿا ققيت واحدة اوؿحؾت إخرى، وكاد 

 .مـ كػسف تـاقَص ققة القجدان طـد استقالء ققة التػؽقر، والعؽس بالعؽس

                                                 
 .3م ( صـ 2555ؿد الغزالل، الجاكب العاصػل مـ ا.سالم،) ط.هنضة مصر، ط. أولك، سـة مح(7) 

ــعادة، مصــر،  (2) ــقؿ، ) ط. الس ــل العظ ــد اهلل دراز، الـب ــد طب ـــ ـ 7389محؿ ، 775-757م ( صـــ 7969ه

( والزرقاين، محؿد طبد العظقؿ  مـاهؾ العرفان، ) ط.دار إحقاء الواث العربل، بقـروت، لبــان، د. ت 

ـــ  ــة 277-259، صـــ 2ج ــريؿ ) ط. مؽتب ــرآن الؽ ــل، خصــائص الؼ ــرحؿـ الروم ــد ال ـــ طب ــد ب ، وفف

 .38-35ه ( صـ 7459الحرمقـ، السعقدية، ط. اكقة، 
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 ،والعؼؾ البشري شاهد طؾك جامعقة الحقار العؼدي يف الؼرآن لؾتػؽقر والعاصػة

لـؿ  :والـاضر يف كالم الـاس فالسػتفؿ وحؽؿـائفؿ، وأدبـائفؿ وشـعرائفؿ ومػؽـريفؿ

فالحؽؿـاء ـ مـثال ـ يؼـدمقن كتـاج طؼـقلفؿ، وزبـدة  : أحـد الجـاكبقـيجد إٓ قصقرا يف

ويتجـاهؾقن القجـدان فؽالمفـؿ وـامر طــ إشـباع العاصػـة  ،تػؽقرهؿ غـذاءا لؾعؼـؾ

 .وإرواء الؿقاجد

وإذا كظركا إلك الشعراء كجدهؿ يؼصدون إلـك اسـتثارة القجـدان وإيؼـاد مجـامر  

 نم رشدا، حؼقؼة أم خقآ، وطـدما يؽقكقالعاصػة، وٓ يبالقن بؿا يصقروكف غقا كان أ

ـ: وكراهؿ َيْطَرُبقن وإن كاكقا ٓ ُيْطِرُبقن وصد  اهلل العظـقؿ إذ قجاديـ كحسبفؿ هازل

ــــــــــــــقل ۇ  ۆ  ۆ               ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ژ   يؼ

 .  ژې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  

بقـرًا صـادقًا طــ مشـاطر الــّػس القجداكّقـة أو حـال يعبِّـر تع :فالشعر بقـ حـالقـ

التَخقُّؾِقاة لدى ُمشاَهدٍة صبقعقة أو حاد ة إكساكّقة بـالؽالم الطقـب الـذي ُيروـل أمـال 

والؿطامع الـػسّقة، بنقـاطات صادقات، أو بنقـاطات تقِهؿ بلّكفا صادقات، فتسـو هبـا 

ف طقرات التؾػقؼ والؽـذب طقرات التؾػقؼ والؽذب، وأحقاكا يؽقن شعرا تـؽشػ فق

ف الـػقس، ولق ِسقؼ ِ.روـاء أمـال والؿطـامع الـػسـّقة، لؽـان مؼبـقٓ  ،وحقـفا تؿجُّ

يرول العؼؾ والقجدان دون مجـاراة أو  :ففق طديؿ الؿخادطة ،بخالم حقار الؼرآن

 .مداهـة

ٓ كؽاد كجد بشرا وفاك بحؼ العؼؾ إٓ وبخس حـؼ القجـدان، أو وفاـك  وطؿقمًا

أما الؼرآن الؽريؿ ففق جامع بقـ الؼـقتقـ  قـقة  ،القجدان إٓ وبخس حؼ العؼؾبحؼ 

الحجة العؼؾقة الربهاكقة حتك إكف لُقؼــع، وقـقة الؿتعـة القجداكقـة والعاصػقـة حتـك إكـف 

لُقرول ويشبع فحقل إدباء والشعراء، ففق كـالم اهلل طـز شـلكف، ٓ يشـغؾف شـلن طــ 

ؼـؾ والؼؾـب معـا وبؾسـان واحـد، وأن يؿـزج بـقـ شلن، ففق الؼـادر طؾـك مخاصبـة الع

                                                 
 .227-224سقرة الشعراء  أيات  (7)
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ــــك  ،الحـــؼ والجؿـــال ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ژ  اكظـــر ـ مـــثالً ـ إلــــك قـقلــــف تعال

وتلمــؾ وتــدبر كقــػ اجتؿــع يف ســبع كؾؿــات طؿــؼ الؿؼــدمات القؼقـقــة،  ،ژې

يت وووقحفا، ودقة تصقير ما يعؼب التـازع مـ الػساد الرهقب: مؿا لـق ابتغـك أن يـل

 بؿثؾف فالسػة العصقر كؾفا لؿا استطاطقا إٓ بعبارة صقيؾة وطرة جافة.

 

*              *              * 

                                                 
 .22سقرة إكبقاء  آية  (7)
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 المبحث الثاني

 القرآن  محاورة غير المسلمين فيأدب 

الؿؼصقد بـلدب الحـقار هـق مجؿقطـة أداب وإخـال  الحســة التـل يجـب  

غقــة تحؼقــؼ إهــدام الؿـشــقدة مـــ طؾــك الؿتحــاوريـ اتباطفــا والســقر طؾــك درهبــا ب

الحقار، وهـل الؿزيـد مــ التػـاهؿ وا.سـفام يف حـؾ الؿشـؽالت، مـع ا.بؼـاء طؾـك 

 ،العالقات ا.كساكقة الؼائؿة يف حالة حسـة دون تغقر إلك إسقأ كتقجة اختالم أراء

وقد طرض الؼرآن لحقار الرسؾ وإكبقاء وبقـ مالمحف التل يؽسـقها الؾـقـ والصـرب 

طؿـؼ الؿعــك ودقـة تجؿـع بـقـ ةوطرض لطريؼتفؿ يف التخاصـب، بطريؼـ ،التحؿؾو

التصقير، وووقح التعبقر، وسالمة الوكقب دون إخالل بالصـقرة البقاكقـة التـل تثقـر 

ـــاط  ـــر دون ارتب ـــك الـظ ـــالعؼقل إل ـــدفع ب ـــقة، وت ـــدارك الـػس ـــققظ الؿ الضـــؿقر وت

دطقة ذات  ؿـ حقار الـبل وقد تض ،بآصطالحات الؿـطؼقة الػؾسػقة الؿعؼدة

أصقل وفـروع، أصـقلفا ا.يؿـان بـاهلل تعـالك ومالئؽتـف وكتبـف ورسـؾف والقـقم أخـر 

وفروطفا الؼقام بلوامر الشريعة مــ طبـادات مػرووـة وآداب  …والؼدر خقره وشره 

 معؾقمة.

ٕبـرز آداب الحـقار العؼـدي يف الؼـرآن تحـت مػفـقم التسـامح  بقـانوفقؿا يؾل  

  الؾقـوالتؾطػ و

 أوال: المصابرة والحلم والحرص على البالغ:

حؽك الؼرآن حقار إكبقاء والرسؾ مع ققمفؿ حقـ دطقهؿ إلك طبادة اهلل 

يحاور ققمف ولقس لف بغقة وٓ صؾبة إٓ إ بات  -طؾقف السالم-ففذا كقح  ،وحده

أهنؿ  ولؿ ير كػسف يف ضؾ حرصف طؾك البالغ رغؿ ،تقحقد اهلل وكزع الشرك مـ قؾقهبؿ

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ژ  قال تعالك ،اهتؿقه بالضالل

ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

                                                 
 .477-476زاهر بـ طقاض إلؿعل، مـاهج الجدل يف الؼرآن الؽريؿ، صـ (7) 
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ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  

فعؿاد حقار كقح مع ققمف  ،ژک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  

 ،يعؿد إلك إ بات حؼقؼة واحدة وهل طبادة اهلل وحده :وحسـ مـطؼفومصابرتف فقف 

.أدطقكؿ إلك التقحقدأياطبدوا اهلل مالؽؿ مـ إلف غقرهوهق صريح يف ققلف

يـازطف ققمف ويصرب طؾك أذى محاورهتؿ ويتحؿؾ  -طؾقف السالم-وها هق هقد 

قال  ،قة مفؿتفويحاورهؿ بالحسـك لقصؾ إلك صؾبة رسالتف وبغ ،جـقح ألسـتفؿ

ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ     ىۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ۋۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ ژ  تعالك

وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   

ٿ  ٿ    ٹ     ٿپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 .ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڦڦ  ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  

 ،فـاهتؿقه بالسـػاهة ،إكف حاورهؿ بالحسـك وصقٓ هبؿ إلك كبذ الشرك وهجراكـف

وواجففؿ  ،الحؿؼ والطقش وطدم البصقرة بالحقاة حقـ خرج طـ إجؿاع ققمفوهل

ېئ  ېئ  ىئ  ژ   واهتؿــقه بالؽــذب حــقـ قــالقا ،بعقــب آلفــتفؿ وتســػقف أحالمفــؿ

 ،رســالة، ودطــقت إلقــف مـــ التقحقــد وكبــذ ألفــةفقؿــا جئــت بــف مـــ ال ژىئ  

 فلجاب هقد طؾقف السالم رادًا لشبفتفؿ فؼال 

فؾسـت كؿـا تزطؿـقن أن  ژی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبژ 

بل سػاهة ولؽـل أحؿؾ رسالة أبؾغؽؿقها، وأكا يف ذلؽ كاصح لؽؿ مريد لؽؿ الخقـر 

كؽؿ فؿــا أريــد لؽــؿ إٓ أمــقـ طؾــك وحــل اهلل تعــالك إلــل، أمــقـ ٓ أغشــؽؿ وٓ أخــق

                                                 

 .62ـ 59سقرة إطرام  أيتان  ()

أبق الؾقث كصر بــ محؿـد بــ إبـراهقؿ السـؿرقـدي الػؼقـف الحـػـل، بحـر العؾـقم، بتحؼقـؼ  د.محؿـقد  ()

 .545، صـ 7بقروت ـ د.ت (، جـ  مطرجل، ) ط. دار الػؽر 

 .69ـ  65سقرة إطرام   ()
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 .الخقر

وهل أن صبقعـة الـدطقة إلـك  ،ويف ذلؽ إشارة صريحة إلك إ بات حؼقؼة واوحة

والجـدال  -تقحقد اهلل تعالك تؼتضل الخروج إلـك الــاس ومحـاورهتؿ أو مجـادلتفؿ 

ذلؽ ٕن الداطل ٓ يتققـع أن يـذطـ أكثـر الــاس  :بالحسـك -درجة أشّد مـ الحقار 

وما سبؼ مـ مققػ كقح وهقد  جرد كقكف داطقًا حتك لق كان كبقًا مرسالً إلك وطظف لؿ

وكقـػ أن  مع ققمفؿا مـ حسـ الحقار والجدال، وتؽذيب ققمفؿا لفؿا وتسػقففؿا

وكـذا أمـر  ،ذلؽ لؿ يخرجفؿـا طــ أدب الحـقار والؿصـابرة طؾقـف شـاهد طؾـك ذلـؽ

  صالح يف ققمف حقـ حاورهؿ طؾك التقحقد قال تعالك

ـــــال  ،ژ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۆۇ  ۆ ڭ  ۇ ژ  وق

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄژ   يف كػـــس إمـــر طــــ شـــعقب

وـرورة وهذه الدطقة إلك التقحقـد تمكـد لؾؿحـاور الداطقـة ،ژ چ  چ  ڇ  ڇ

تحديد أولقيات التػاوض، وهـا طؾقـا تحديد أهؿقة كؾ كؼطة ووزهنا، ومـ  ؿ تحديد 

ا، وتصديرها طؾك قائؿة مقوـقطات الـؼـاش أو هتؿقشـفا أو أولقيات التحدث بشلهن

 .السؽقت طـفا، وهـؾ كبدأ بالؿشؽالت الرئقسقة أو الػرطقة

وكؾحــظ يف مـــفج إكبقــاء يف الحــقار حســب بقاكــف يف الؼــرآن كؿــا ســؾػ تجـــب 

ٕكــف مـــ أخطــر آفــات الحــقار، ففــق يخــرج ا.كســان طـــ حــدود الســؾقك  ،الغضــب

ًٓ بـالتل هـل أحســ ؼة فــالؼقيؿ، وتؾؽ حؼق حتـك  …إن الحـقار ٓ يؽـاد يبـدأ جـدا

تتســؾؾ إلقــف الحــدة والشــدة وتســتقلل طؾــك بعــض أصرافــف روح الضــقؼ بالؿخــالػقـ 

والؿســارطة إلــك اهتــامفؿ يف أفؽــارهؿ وكقــاهتؿ، وأخــذهؿ بالشــبفة وســقء الظـــ، 

                                                 

مؽتبـة ، )، أيسر التػاسقر لؽـالم العؾـل الؽبقـرجابر بـ مقسك بـ طبد الؼادر بـ جابر أبق بؽر الجزائري ()

، 2م ( جــ 2553هــ/7424ط.خامسـة ،العؾقم والحؽؿ، الؿديـة الؿـقرة، الؿؿؾؽة العربقة السـعقدية

 بتصرم يسقر. 789صـ 

( ) 795حسـ محؿد وجقف  مؼدمة يف طؾؿ التػاوض السقاسل وآجتؿـاطل، سؾسـؾة طـالؿ الؿعرفـة ) ()

 .28م ( صـ 7994أكتقبر  -هـ7475الؽقيت، ربقع أخر
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ارًا ار إيثــواسـتثارهتؿ بـالؾػظ الجـارح والعبـارة الؼاســقة، ويـوك بعضـفؿ سـاحة الحـق

لؾسالمة ويختار بعضفؿ أن يدفع السقئة فقرد طؾك الصقحة بلطؾك مـفا، يتؾؼك التفؿـة 

 ؿ ٓ تؾبث الؼضايا التل بدأ الحقار بؼصد خدمتفا أن تضـقع  …فققجف مثؾفا أو أشد 

 .وسط آهتامات الؿتبادلة

ار الـبل ما سجؾف الؼرآن كثقرًا مـ حق طؾك كسؼ وقد سجؾت كتب السقرة والسـة

 أهـؾ الشـرك بـالؼقل الؾـقـ الحســ والرغبـة الصـادقة يف كػـع الــاس يف ديــفؿ  مع

وســتف  ودكقاهؿ، وٓ أدل طؾك ذلؽ مـ كثـرة إحاديـث الحقاريـة يف سـقرة الـبـل 

الشــريػة، وهــذا العــدد الؽبقــر مـــ الحــقارات ُيظفــر بجــالء أن الحــقار كــان القســقؾة 

حابتف يف الـدطقة إلـك اهلل تعـالك وإ بـات تقحقـده وصـ إولك الؿػضؾة لدى الـبـل 

فالحقار يف السـة هق الؿـفج الذي اتبعتف الدطقة إلك اهلل تعالك بالحسـك  ،وكبذ الشرك

 بؽؾ تػصقالهتا ومراحؾفا.

قد قامـت كؾفـا ـقة التقحــة يف مسـتفؾ دطــقرهؿ يف مؽــالقات الؿسؾؿقـ بغــوط 

قـ ـالحجة والربهـان طؾـك الؿشركـ بل ــبػضؾ الحقار كان يؼقؿ الطؾك الحقار، و

 .ؾ الؽتاب وغقرهؿـوأه

ـْ أسـؾؿ  وقد آتك الحقار العؼدي مـذ بزوغ شؿس الدطقة أكؾف الطقب، فلسؾؿ َمـ

هبذه الطريؼة الحقارية القسقرة الؿحببة إلك الـاس، ولؿ يثبت قط أن أحدًا مــ الــاس 

يف ا.سـالم، كقـػ والؼـرآن كػسـف  ُأجرب طؾك ترك شركف أو دياكتف أيا كاكت والـدخقل

وقـد  ،  ژ يئ  جب  حب    خب  مب  ىئی  جئ    حئ  مئژ   يبقـ ذلؽ بجـالء يف ققلـف تعـالك

يف  مع أهؾ الؿديـة لفـذه أيـة طؾـك سـبقؾ الؿثـال حـقـ خـرج  مّثؾ حقار الـبل 

الؿقسؿ لقعرض كػسف طؾك قبائؾ العرب كؿا كان يصـع يف كؾ مقسؿ، فبقـؿا هق طـد 

                                                 

 .24م ( صـ 7988أحؿد كؿال أبق الؿجد، حقار ٓ مقاجفة، ) ط.، دار الشرو ، الؼاهرة  ()

 -هــ  7459مع القفقد  ) ط. دار الـدطقة، الؽقيـت، ط. أولـك، ســة  محسـ الـاضر، حقار الرسقل  ()

 .5م ( صـ 7989

 .256سقرة البؼرة آية  ()
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لؿا لؼقفؿ رسـقل ة لؼل رهطًا مـ الخزرج أراد اهلل هبؿ خقرًا.. قال ابـ إسحا  العؼب

ـْ مقالل يفقد؟ قالقا  كعؿ،  اهلل 
قال لفؿ  مـ أكتؿ؟ قـالقا  كػر مـ الخزرج، قال  َأمِ

قال  أفال تجؾسـقن أكؾؿؽـؿ؟ قـالقا  بؾـك، فجؾسـقا معـف فـدطاهؿ إلـك اهلل طـز وجـؾ 

فؿ الؼــرآن، قــال  وكــان مؿــا صـــع اهلل لفــؿ بــف يف وطــرض طؾــقفؿ ا.ســالم وتــال طؾــق

وكـاكقا هـؿ أهـؾ  ،ا.سالم أن يفقد كاكقا معفؿ يف بالدهـؿ وكـاكقا أهـؾ كتـاب وطؾـؿ

شرك وأصحاب أو ان، وكاكقا قد غزوهؿ ببالدهؿ فؽـاكقا إذا كـان بقــفؿ شـلء قـالقا 

فؾؿـا كؾـؿ  ،رملفؿ  إن كبقًا مبعقث أن قد أضؾ زماكف كتبعف فـؼتؾؽؿ معف قتـؾ طـاد وإ

أولئؽ الـػر ودطاهؿ إلك اهلل قال بعضفؿ لبعض  يا ققم تعؾؿقا واهلل إكف  رسقل اهلل 

لؾـبل الذي تقطدكؿ بف يفقد فال تسبؼـؽؿ إلقف، فلجابقه فقؿا دطاهؿ إلقـف بـلن صـدققه 

وقبؾقا مـف ما طرض طؾقفؿ مـ ا.سالم وقالقا  إكا قد تركـا ققمـا وٓ قـقم بقــفؿ مــ 

ة والشر ما بقـفؿ، فعسك أن يجؿعفـؿ اهلل بـؽ، فســؼدم طؾـقفؿ فــدطقهؿ إلـك العداو

أمرك وكعرض طؾقفؿ الذي أجبـاك إلقف مـ هذا الـديـ، فـنن يجؿعفـؿ اهلل طؾقـؽ فـال 

راجعــقـ إلــك بالدهــؿ وقــد آمـــقا  رجــؾ أطــز مـــؽ،  ــؿ اكصــرفقا طـــ رســقل اهلل 

 .وصدققا

ٕن كؾقفؿـا  ،فج الؼـرآن يف درب واحـدقار العؼدي الـبقي يسـقر مـع مـــإن الح 

والؼرآن كّقن الصـػات الؿثالقـة أ ــاء  ،يخرج مـ مشؽاة واحدة وهل وحل اهلل تعالك

والؼقة بعـد  ،مؿارسة الحقار يف الدطاة جؿقعا التل تستجقب لفا الػطرة وتتـاغؿ معفا

رة ٓ تشاهد وققة الػط ،ذلؽ تتقٓها الػطرة بعد اقتـاطفا وارتقاحف لؿا جاء بف الحقار

ــالعقـ ــ ،ب ــرى بالؿجف ــؿ وضــائػ  ،رـوٓ ت ــا التشــريح أو الػســققلقجقا )طؾ وٓ يعرفف

وتدلـف طؾـك  ،إهنا ققة معـقية يحسفا ا.كسان يف حـاياه هتديف إلك القاجب ،إطضاء(

وتبقـ لف  ،وتدفعف إلك سؾقكف طؾك الرغؿ مؿا قد يؽقن فقف مـ مشا  وطؼبات ،الحؼ

تجـبف طؾك الرغؿ مؿا قد يؽقن يف سـؾقك ذلـؽ الطريـؼ مــ  وتدفعف إلك ،صريؼ الشر

                                                 

الؿؾـؽ بــ هشـام الؿعـافري، السـقرة الـبقيـة، تحؼقـؼ  سـفقؾ زكـار، ) ط. دار الػؽـر، ابـ هشام، طبـد  ()

 .295  289، صـ7م ( جـ 7992 -هـ 7472بقروت، ط. أولك 



 هـ7241( 42لؾدراسات الؼرآكقة العدد ) تبقانمجؾة

 
162 

وحقـ يتبـع الؿـرء هـذه الؼـقة يحصـؾ طؾـك راحـة الــػس  ،مـػعة تخصف ولذة طاجؾة

 .ائؾة الشؼاء والتعاسة والؼؾؼ والعذابـوحقـ يخالػفا يؼع تحت ص ،وصؿلكقـة البال

إلك العؼؾ ورسالة الداطقة تستدطل أن يؿتزج حقاره بالحـق والحـان حتك تصؾ 

إن ا.سـالم يف تؽقيــف لؾعؼقـدة يخاصـب الؼؾـب ـف ،وتخالط الؼؾب وتستؼر فقف ،بلكاة

ويــققظ آكػعـآت الـػســقة مـع إيؼاضــف لؾؼــقى  ،ويســتثقر العاصػـة والػؽــر ،والعؼـؾ

وما الحقاس البشرية الظـاهرة إٓ سـبؾ تـتؼـؾ مــ خاللفـا وقـائع العـالؿ  ،الذهـقة

لقصـدر الحؽـؿ طؾقفـا مــ  :كسـاكقة الؿدركـة )طؼـالً وقؾبـًا(الخارجل إلك الــػس ا.

ذلؽ الدسـتقر الـذي طـقـت الـدطقة ا.سـالمقة بتسـطقر  ،خالل الدستقر الؽامـ فقفا

 .مقاده يف ازدواجقة تجؿع بقـ قـاطة العؼؾ وطاصػة الؼؾب

 ثانيا: التواضع في لهجة الحوار وعدم التكبر والتعالي:

 ،التقاوــع لؾؿحــاور  ســتؼراء آي اهلل يف الؼــرآنإن مــ أدب الحــقار مـــ خــالل ا

التقاوع الذي يستصغر بف ا.كسان فالحقار يؼتضل ،وطدم التعالل طؾقف أو استحؼاره

ولؽــ مققـػ الؿسوشـد  كػسف وجفده، بحقث ٓ يؼػ مـ خصؿف مققـػ التحـدي

الؿتعّرض بـػسف لؿساقط الغقث، وطؾك جسر هذا التقاوع الذي يػتح الطريـؼ أمــام 

وهـذا مــ هـدي الؼـرآن الـذي  لرأي أخر تـجؾل معركة الرأي طــ فقائد كثقـرةا

كزل لفداية الـاس كافة، وما فقف مـ الحقار والجدل إكؿا هق لؿخاصبة الـاس جؿقعـا، 

ر بلن الذي الؿحاوَ  ما يشعر ،وطؾك مختؾػ مستقياهتؿ العؼؾقة والعاصػقة بال استعالء

ًٓ إلك مصؾحتف     كؿا قال شعقب طؾقف السالم لؼقمف ويبغل لـف الخقر،يدطقه يفدم أو

بــؾ إن الؼــرآن بــقـ أن التؽــرب أمــر مــذمقم  ، ژ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئژ 

مــ متؽـرب أيـًا حـقارا وهق مرض إبؾقس الذي أخرجف إلك الؽػر، والـاس ٓ يؼبؾـقن 

                                                 
م ( 7984 –هــ  7454محؿد الغزالل، طؼقدة الؿسؾؿ، ) ط.دار الؽتب ا.سالمقة، الؼاهرة، ط.رابعة )  (7)

 .6صـ

 -هــ 7427ر ٓ يػسد لؾقد قضقة، ) ط. مؽتبة ا.يؿان، الؿـصقرة محؿقد محؿد طؿارة، مـ أجؾ حقا (2)

 ..86م( صـ2555

 .88سقرة هقد   (3)
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ؾـك مضـض كان مققعف أو مـصبف أو مؽاكتـف، فـنن قبؾـقا مــف لؿؽاكـة لــف أو سـؾطان فع

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ژ   وكره وتربص إلك حقـ.. ولفذا أوصـك لؼؿـان ولـده بؼقلـف

 . ژحئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  مب    جئی  ی  ی      ی

 وإٓ ،ومظـة العصؿة ،واهتامف طـػقاكا ،وٓ يـبغل أن يبدأ الحقار بتخطئة أخر

إذا شابف الؽرب وا.داكة وآهتام فؾـ  فؾؿاذا الحقار إذًا؟ إن الحقار سبقؾ لبقان الحؼ،

يظفر الحؼ، وسقم يصر الطرم أخر طؾك مققػف، ومـ  ؿ تضقع الحؼقؼة، وهذا 

أكف  فؾؿ يثبت قطُّ يف حقار لؾـبل  ، ابت يف كثقر مؿا أوردكاه مـ حقارات الـبل 

، سّب محاوره أو لعـف أو قّبح أو تـّؼص... حتك يف أشد إزمات وأحؾؽ إوقات

وٓ يتحؼؼ إصالح الؿعتؼدات السائبة ووبط مسقرها إٓ طؾك أساس آصطبار 

 ،ويسلء لإلسالم ،وذلؽ يشؾ حركة الحقار ،الحقار بعقدا طـ تعجؾ كتائجف طؾك

 ،ولقـ الجاكب ،ويققعف تحت الضربات الؿقجعة مـ أطدائف، وإن بشاشة القجف

ب الؼؾقب والـػقس، وكذا أمقر كالسحر يف اجتذا :تحقةوإلؼاء ال ،وخػض الجـاح

كؾ ذلؽ يػتح مغالقؼ الؼؾقب ويؼارب بقـ  ،لؼاء الؿحاور بقجف صؾؼ وبنلؼاء السالم

ـ الحؼ رواح، لفذا السبب ورد ذم الؿجادل الؿتؽرب ط ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ژ ٕا

  ڌڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڇڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ           ڃ     ڃ  چ  چ  چ        چ  ڇ  ڇ

 . ژڈ    ڈ  ژ    ژ   ڎ  ڎ 

بـلدب وا.صالح العؼدي يؿؽـ القصقل إلقف بتحرير محؾ الـزاع مع الؿخالػ 

ولذلؽ إدب ققؿة طظقؿة يف طدم تشعب الخالم إلك ما ٓ خـالم  ،تقاوع وأكاةو

وذلؽ بآطتـاء بالؿضؿقن الؿتـازع فقف وتؼريـب شـؼة الخـالم، بحقـث يسـؼط  ،فقف

يضـخؿف الؽـرب والعجـب بـالرأي والـدخقل يف مبـارزات  مـفا الخالم الؾػظل الذي

يف الحـقار تختػـل طــدها حـدة الخـالم  تسـامحكالمقة، فؿـع التقاوـع تـبـع روح ال

فؾؿ يؽــ أبـدا وـامرا وٓ صـؾبا وٓ  ،فؾؾحقار روح ومعـك وققؿة يف الؼرآن ،بالـتائج

                                                 
 .78سقرة لؼؿان   (7)

 .9-8سقرة الحج   (2)
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ٓ صائػـة خاصـة صريؼة الؿـاصؼة يف الجدل وآستدٓل التل ٓ يػفؿفـا إجافا كؿا يف

مـــ الـــاس: وذلــؽ لؿــا فقفــا مـــ الغؿــقض، وا.لغــاز يف آســتدٓل، والتطقيــؾ يف 

ـــارات ـــة والػالســـػة  ،العب ـــة الؿـاصؼ ـــدة طــــ صريؼ ـــرآن يف الحـــقار بعق ـــة الؼ فطريؼ

آصطالحقة يف الؿؼدمات والـتـائج مــ آسـتدٓل بـالؽؾل طؾـك الجزئـل يف ققـاس 

أو آستدٓل  ،ئقـ طؾك أخر يف ققاس التؿثقؾ، أو آستدٓل بلحد الجزالشؿقل

فؼـد تػـرد الؼـرآن بؿــفج حـقاري ٓ  ،بالجزئل طؾك الؽؾل يف ققاس آسـتؼراء

 .يضاهقف مـفج وٓ يبؾغف حقار

 ثالثا: االلتفات للمحاِور واإلنصات إليه:

 إن حسـ آستؿاع وا.كصات لؾؿحاور وآلتػات مـ أهؿ أداب الؿـم رة يف 

يف ذلـؽ أروع الؿثـؾ حـقـ حـاور أهـؾ  الحقار العؼدي، ولؼد ورب سـقد الـدطاة 

  .مؽة وأكساقفؿ

ومــا  ،ومــا أحــقج الحــقار الؿعاصــر إلــك هــذا إدب طـــد محــاورة أهــؾ الزيــغ

أحقجـا إلك ففؿ أكــا كخـاصبفؿ بـلدب طؼقـدتـا وأخـال  ديـــا وأهنـؿ إن خرجـقا طــ 

طؼائـدهؿ التـل تركـت فـقفؿ مقرو ـا وـخؿا إدب فألهنؿ يحاوركـا بلخال  ديـفؿ و

وٓ يزال ذلؽ الؿقروث مـم رًا فاطالً، إكف يعـقش يف الــالوطل الجؿعـل  ،مـ العداوة

وُيســتدطك طؾــك الػــقر إلــك مـطؼــة الــقطل مــع أول احتؽــاك فــردي أو  ،ٕهــؾ الؽػــر

                                                 
الؿراد بؼقاس الشؿقل  اشـواك إفـراد يف حؽـؿ طـام وشـؿقلف لفـا. اكظـر  ابــ تقؿقـة، أحؿـد بــ طبـد  (7)

 .364ؼققـ ) ط.دار الؿعرفة، بقروت ـ لبـان،د.ت (، صـ الحؾقؿ أبق العباس  الرد طؾك الؿـط

الؿؼصقد بؼقاس التؿثقؾ  إ بات حؽؿ يف أمر لثبقتف يف آخر لعؾة مشوكة بقـفؿا، ويسؿك الؿحؽقم طؾقف  (2)

ًٓ، والعؾـة الؿشــوكة بقـفؿــا جامعـة. وهــق ققــاس  فرطـًا، والشــلء الؿـؼـقل مـــف الحؽــؿ أصـالً، أو مثــا

شـرطل. والؿـراد بآسـتؼراء  هـق الحؽـؿ طؾـك الؽؾـل لثبـقت ذلـؽ الحؽـؿ يف إصقلققـ، ويسؿك ال

جزئقاتف أو أفراده، إما كؾفا وهق آستؼراء التام، وإما أكثرهـا وهـق آسـتؼراء الؿشـفقر، معتؿـدًا طؾـك 

مبدأ الحتؿقة، كؼقلــا  لؽـؾ صـائر جـاحـان. اكظـر  جؿقـؾ صـؾقبا، الؿعجـؿ الػؾسـػل، ) ط.دار الػؽـر 

 .72-77، صـ7بقروت، لبـان، ط.أولك، د.ت ( جـ  الؾبـاين،

ـــاهرة،  (3) ـــة، الؼ ـــات إزهري ـــة الؽؾق ـــة، )ط. مؽتب ــــ أســـرار البالغ ـــقخقن، م ـــقد ش ــــ (، 7454محؿ  ه

 .223صـ 
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مــ إسـفؾ طؾـك إمريؽـل جؿاطل، فػـل القٓيـات الؿتحـدة طؾـك سـبقؾ الؿثـال

ن يصحح طالقتف مع إمريؽل الزكجل أو الؿؽسقؽل مـ أن يعقـد الـظـر يف إبقض أ

طالقتف مع العربل الؿسؾؿ، لؼد جرى تعديؾ الـظرة إلك الصقـل وإلـك إفريؼـل، أمـا 

العربــل الؿســؾؿ فؿــا يــزال طروــة لـظــرة دوكقــة تبعــًا لؿــقروث تــاريخل يضــرب يف 

روب الصؾقبقة وفتـقح ـالعربل والحإطؿا  إلك أيام روما طؾك إقؾ، مرورًا بالػتح 

 .بـل طثؿان وطصـر آستعؿار

يف طبد اهلل ابــ أم مؽتـقم ٓلتػاتـف طــ محاورتـف وطـدم   خؾقؾفوقد طاتب اهلل 

قـال ابــ العربـل   ژٱ  ٻ  ژ قال تعالك معاتبـا كبقـف  ،وأكزل فقف قرآكا ،إكصاتف إلقف

َٓ ِخـاَلَم   فِقَفا َمْسَلَلَتانِ  ژٱ  ٻ  ژ   َقْقلف َتَعاَلكقل أحؽام الؼرآن ُوَلك  ْٕ اْلَؿْسَلَلُة ا

َْطَؿك ْٕ ـِ ُأمِّ َمْؽُتقٍم ا ـْ ُطـْرَوَة   َقاَل َمالٌِؽ  ،َأكاَفا َكَزَلْت فِل اْب َ ـُف َطـ ـَ ُطـْرَوَة َحدا إنا ِهَشاَم ْب

ـِ ُأمِّ َمْؽُتـقٍم َجـاَء إَلـك الـا  ژٱ  ٻ  ژ  َكَزَلـْت   َأكاُف َقـاَل   فِـل اْبـ
ِّ
َيـا   َفَجَعـَؾ َيُؼـقُل  بِـل

ُد  ا َطؾاَؿؽ اهللُ  ;ُمَحؿا ْؿـِل مِؿا   ،َطؾِّ
ِّ
ـَ  َوِطـَْد الـابِل ـْ ُطَظَؿـاِء اْلُؿْشـِركِق َفَجَعـَؾ  ،َرُجٌؾ مِـ

 
ُّ
َخرِ  الـابِل ْٔ  ،ْلًسـاَهـْؾ َتـَرى بَِؿـا َأُقـقُل بَ  ،َيـا ُفـاَلنُ   َوَيُؼقُل  ،ُيْعِرُض َطـُْف َوُيْؼبُِؾ َطَؾك ا

َقاَلـْت اْلَؿالِؽِقاـُة  ،ژٱ  ٻ  ژ َفَلْكَزَل اهلُل َطزا َوَجـؾا  ،َما َأَرى بَِؿا َتُؼقُل َبْلًسا ،َٓ   َفَقُؼقُل 

ـْ ُطَؾَؿائِـَا
ـِ ُأمِّ َمْؽُتقٍم َطْؿٌرو  مِ   ،اْسُؿ اْب

ِ
ـَ  ،َوُيَؼاُل َطْبُد اهلل ق

ـْ ُطَظَؿاِء اْلُؿْشِركِ
ُجُؾ مِ َوالرا

ـُ اْلُؿِغقــَرةِ ُهــَق الْ  ــ ــُة َهــَذا مِْثــُؾ َقْقلـِـفِ  ،َقلِقــُد ْب ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ    اْلَؿْســَلَلُة الثااكَِق

ــاُه َكْحــُقُه َحْقُثَؿــا َوَقــعَ  ،ژېئ   ېئ     ،َوَمْعـَ
ا
ُجــِؾ َوَأنا الـابِــل َػ الرا إكاَؿــا َقَصــَد َتــَللُّ

ـِ ُأمِّ َمؽْ  َؼًة بَِؿا َكاَن فِل َقْؾِب اْب
يَؿانِ الطااِرِئ  ِ ـْ اْ.ِ

 .ُتقٍم مِ

وهـق  هق ابـ أم مؽتـقم، وذلـؽ أكـف أتـك الـبـل  وقال القاحدي طـ آية طبس

                                                 

( ) 73محل الديـ صبحل  الؿسؾؿقن والربابرة ومعارك الحضـارات، مؼـال بؿجؾـة آجتفـاد الســة ) ()

 .293، صـ 52م.( طدد 2552-هـ7422بقروت 

 .7سقرة طبس  آية   ()

 ، 8) ط. دار الؽتــب العؾؿقــة، د.ت ( جـــ  ،أحؽــام الؼــرآن، ابـــ العربــل: محؿــد بـــ طبــد اهلل إكدلســل ()

 .35صـ 
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يـاجك طتبة بـ ربقعة وأبا جفؾ بـ هشام وطبـاس بــ طبـد الؿطؾـب وأبقـا وأمقـة ابــل 

 خؾػ، ويدطقهؿ إلك اهلل تعالك ويرجق إسالمفؿ، فؼام ابـ أم مؽتقم وقال  

ل مؿا طؾؿؽ اهلل، وجعؾ يـاديف ويؽـرر الــداء وٓ يـدرى أكـف يا رسقل اهلل، طؾؿـ

لؼطعـف كالمـف،  مشتغؾ مؼبؾ طؾك غقره، حتك ضفرت الؽراهقة يف وجـف رسـقل اهلل

وقال يف كػسف  يؼقل هـمٓء الصــاديد إكؿـا أتباطـف العؿقـان والسـػؾة والعبقـد، فعـبس 

زل اهلل تعـالك هـذه وأطرض طـف وأقبؾ طؾـك الؼـقم الـذيـ يؽؾؿفـؿ، فـلك رسقل اهلل 

بعد ذلؽ يؽرمف، وإذا رآه يؼقل  مرحبـا بؿــ طـاتبـل فقـف  أيات، فؽان رسقل اهلل 

، مع أن إطراض الـبل طـف كان ٓصؿئـان قؾبف طؾك سالمة قؾب ابـ أم مؽتقم ،ربك

 .فاهتؿ بؿـ يحتاج إلك محاورة لقثبت الحؼ لديف

ف مـف باهتؿام ودون مؼاصعة حتك لعتبة بـ ربقعة واستؿاط الـبل وكرى إكصات 

  أقـد فرغـت يـا أبـا القلقـد؟ قـال  كعـؿ، قـال  فاسـؿع مــل، قـال  فرغ فؼال الـــبل 

لؾرجؾ جعؾـف يجؾـس ويسـتؿع كـذلؽ، وإن  وحسـ آستؿاع مـ الـبل  ،أفعؾ

 لؿ يفتد، فتؾؽ قضقة أخرى.

غؿقض  أيإن الؿحاور الجقد هق الذي يـتظر، ويتلكد مؿا يسؿعف، ويستقوح 

 .حتك يتلكد قبؾ إصدار الحؽؿ

وكثقرًا ما كرى وكسؿع محاورات يف التؾػـاز والؿـذياع فـجـد هـذا إدب مػتؼـدًا 

يف كثقر مـفا، إذ يتحدث أحد الؿتحاوريـ فـال يصـرب طؾقـف أخـر فقؼاصعـف قبـؾ تؿـام 

، وهـل حديثف، وربؿا دطاه إلك ذلؽ أن إول أراد أن يستل ر لـػسف بالحـديث فلصـال

ومــ  ـؿ يتـدخؾ  آفة أخرى مــ آفـات التحـاور، وهــا تسـؿع صـقتقـ يتحـد ان معـًا

                                                 

أسباب الـزول ) ط. ممسسة الحؾبـل وشـركاه لؾـشـر والتقزيـع، أبق الحسـ طؾل بـ أحؿد،  القاحدي، ()

 .297، صـ 7د.ت ( جـ 

الؿؾـؽ بــ هشـام الؿعـافري، السـقرة الـبقيـة، تحؼقـؼ  سـفقؾ زكـار، ) ط. دار الػؽـر، ابـ هشام، طبـد  ()

 .793، صـ 7م ( جـ 7992 -هـ 7472بقروت، ط. أولك 

 .26حسـ محؿد وجقف، مؼدمة يف طؾؿ التػاوض السقاسل وآجتؿاطل، صـ  ()
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الؿذيع أو مـدير الحـقار.. وتؽـقن صـقرة ممسـػة تضـقع معفـا بعـض معـالؿ الؼضـقة 

وهق مخالػ لألدب الؼـرآين الـبـقي يف الحـقار فعــ أبـل َأيُّـقَب َأنا  ،مقوقع الحقار

 
ِ
َوُهَق فِل َسَػٍر َفَلَخَذ بِِخَطاِم َكاَقتِِف َأْو بِِزَمامَِفا، ُ ؿا َقـاَل  َيـا   َأْطَرابِّقًا َطَرَض لَِرُسقِل اهلل

ـَ الـااِر،
ـَ اْلَجـاِة َوَما ُيَباِطُدكِل مِ

ُبـِل مِ ُد، َأْخبِْركِل بَِؿا ُيَؼرِّ  َأْو َيا ُمَحؿا
ِ
 َرُسقَل اهلل

 
ُّ
ـَؼ َأْو َلَؼـْد ُهـِدَي، َقـاَل  ُ ؿا َكَظَر فِل َأْصحَ  َقاَل  َفَؽػا الـابِل ابِِف ُ ـؿا َقـاَل  َلَؼـْد ُوفِّ

  ،َكْقَػ ُقْؾَت؟ َقاَل  َفَلَطادَ 
ُّ
ـالَة، َفَؼاَل الـابِل   َتْعُبـُد اهلَل ٓ ُتْشـِرُك بِـِف َشـْقئًا، َوُتِؼـقُؿ الصا

َكاةَ  ِحَؿ، َدِع الـااَقةَ  َوُتْمتِل الزا يسـتقي طــده الــاس فـال كـان  إن الـبـل َوَتِصُؾ الرا

ــة أو تػــاوت  ،يســتؿع لغـــل ويعــرض طـــ فؼقــر ــف طؾــك أســس مادي ــؿ يؽـــ تعامؾ ول

فؽؿــا جـالس الؿؾــقك وإمــراء ودطـاهؿ ووطظفــؿ، جـالس طامــة الـــاس  ،مجتؿعـل

ًٓ وكساًء وحاورهؿ ودطاهؿ بالحسـك، وهذه واقعـة مــ وقـائع كثقـرة تـدل طؾـك  رجا

 يشغؾف سػره طـ أمقر كثقرة، ولؽــ الـبـل  كان يف سػر، والؿسافر ذلؽ، فالـبل 

ٓ يشغؾف سػره طـ الـدطقة إلـك اهلل، ولـذا مـدح إطرابـل الـذي سـللف ذلـؽ السـمال 

 الجامع وهق طؾك كاقتف بؼقلف 

ــْد ُهــِدَي  ــَؼ َأْو َلَؼ ــْد ُوفِّ ــًة لقســؿع َلَؼ بــؾ زاد طؾــك ذلــؽ أن اســتعاده الســماَل  اكق

 مع الخقر مـ العبادة وصؾة الرحؿ.أصحابف ويتعؾؿ الـاس،  ؿ وطظف بجقا

والحقار مع غقر الؿسـؾؿ جـائز لعؾـة تحؼقـؼ مصـؾحة الؿسـؾؿقـ وحؼــ الـدماء 

وحػظ إمقال، بؾ إن الؿشركقـ والظالؿقـ وأهؾ إهقاء إذا طّظؿقا أمـر اهلل تعـالك 

يف شلء وجب إطاكتفؿ فقؿا ضاهره الخقـر لعؾفـؿ يفتـدون إلـك الحـؼ، وقـد ذكـر ابــ 

أن الؿشركقـ وأهؾ البدع والػجقر والبغاة اهلل مـ فقائد صؾح الحديبقة  الؼقؿ رحؿف

والظؾؿة إذا صؾبقا أمرًا يعّظؿقن فقف حرمة مـ حرمات اهلل تعالك أجقبقا إلقـف وأططـقه 

وأطقـقا طؾقف وإن مـعقا غقره، فقعاوكقن طؾك ما فقف تعظقؿ حرمات اهلل تعـالك ٓ طؾـك 

                                                 

ؼقؼ محؿـد فـماد طبـد أخرجف مسؾؿ بـ الحجاج أبق الحسـ الؼشقري الـقسابقري، صحقح مسؾؿ، بتح ()

َؽ بَِؿا ُأمَِر بِ  ـْ َتَؿسا ِذي ُيْدَخُؾ بِِف اْلَجـاَة، َوَأنا َم يَؿاِن الا
يَؿاَن، باب َبَقاِن اْ.ِ ِف َدَخَؾ اْلَجـاَة ) الباقل، كَِتاُب اْ.ِ

 .42، صـ 7بقروت، د. ت ( جـ  ط. دار إحقاء الواث العربل 
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ذلــؽ.. وهــذا مـــ أد  الؿقاوــع وأصــعبفا  كػــرهؿ وبغــقفؿ، ويؿـعــقن مؿــا ســقى

 . وأشؼفا طؾك الـػقس، ولذلؽ وا  طـف مـ الصحابة مـ وا 

 رابعا: التلطف واللين والحلم وحسن إدارة الحوار: 

والتــل ســؾؽ  ،مـــ أهــؿ آداب الحــقار العؼــدي يف الؼــرآن والحؾــؿإن التؾطــػ 

جؾ وطال كبقف مقسك وهارون  أمر اهلل فؿثال ،صريؼفا إكبقاء والؿرسؾقن يف حقارهؿ

طؾقفؿا وطؾك كبقـا الصالة والسالم  أن يؼـقٓ لػرطـقن يف حـال تبؾقـغ رسـالة اهلل إلقـف 

، أي  كالمًا لطقػًا سـفالً رققؼـًا،  ژہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  ژ   فؼال

 والؼقل الؾقـ يف هذه أية بؼقلف  ،لقس فقف ما يغضب ويـػر

، ژڀ  ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ       پ  پ   ژ

وما أمر بف مقسـك وهـارون يف  ،وهذا واهلل غاية لقـ الؽالم ولطافتف ، ورقتف، كؿا ترى

ہ ہ ہ ژ  ثؾ ققلـفـهذه أية الؽـريؿة أشار لف تعالك يف غقر هذا الؿقوع، يف مـ

 .ژ  ے ے ۓ ۓ ھہ ھ ھ ھ

فـؼ والحؽؿـة والتؾطـػ ويمخذ م  ـف أن مــ أدب الحـقار يف الـدطقة إلـك اهلل الرِّ

فالحقار قريـ الحؽؿة والؿقطظـة الحســة  ،وتجـب الؼسقة والشدة والعـػ ،والؾِّقـ

وارتباط الحقار بإدب هق مـ قبقؾ ارتباط الؿــفج والؿضـؿقن  ،يف جؿقع إحقال

والحؽؿــة والتؾطــػ هؿــا  ،فــالحقار هــق القسـقؾة وإســؾقب :بالقسـقؾة وإســؾقب

طؾك أي كحٍق مـ  ،ولقست أية مقطظة ،بقـؿا الؿضؿقن هق الؿقطظة الحسـة ،الؿـفج

                                                 

، ) ط. ممسسـة الرسـالة، زاد الؿعاد يف هدي خقـر العبـاد،، ب الزرطلابـ الؼقؿ، محؿد بـ أبل بؽر أيق ()

 .267، صـ 3م (جـ 7986 -هـ  7457 -بقروت 

 .44سقرة صف  آية  ()

 .79ـ  77سقرة الـازطات   ()

 .725سقرة الـحؾ  آية  ()

اح الؼـرآن محؿد إمقـ بـ محؿد الؿختار بـ طبـد الؼـادر الجؽــل الشــؼقطل، أوـقاء البقـان يف إيضـ ()

، 4م ( جــ 7995 -هــ 7475ســة ـ  لبــان ط.دار الػؽر لؾطباطة و الـشر و التقزيـع بقـروت ) بالؼرآن

 .75صـ 
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ويـطبؼ هذا طؾـك الحـقار  ،ولؽـفا مقطظٌة حسـة ،وٓ بلية صريؼة مـ الطر  ،إكحاء

أحســ صـر  الؿجادلـة مــ  :بالطريؼـة التـل هـل أحســفالؿحـاورة ،اكطباقًا كـامالً 

بـلن وذلـؽ أمـر مــ اهلل تعـالك لرسـقلف،مـ غقر فظاضة وٓ تعـقـػ ،الرفؼ والؾقـ

وهــق الؽــالم  ،وهــق أن يســؿع الؿــدطق حؽؿــة ،يــدطق إلــك ديـــ اهلل وشــرطف بتؾطــػ

 .الصقاب الؼريب القاقع مـ الـػس أجؿؾ مققع

وهذا التؾطػ أصبح ورورة ٓ تؼبؾ الـؼاش يف تؾؽ أوكة بالـذات رغـؿ هقـاج 

ــفمطــاطـ الغــرب تجــا ــات  ،ه ا.ســالم وكبق ــؾ أزمــة الرســقم والؽتاب فــال شــؽ أن مث

الؿستعرة هذه إيام يف أوربا وأكساقفا مــ صـقر التػـــ  الساخرة مـ الـبل محؿد 

أ ـر مــ آ ـار طـداء دفـقـ مسـتو يف الالوطـل الجؿعـل لشـعقب  يف الطعـ يف طؼقـدتـا

شــتك مـــ العــداء أوربــا، وهــا هــق ُيســتثار مــرة بعــد أخــرى فقخــرج مؽـقكــف يف صــقر 

لإلسالم ورسقلف والؿسؾؿقـ، وهق ما كبفـا إلقف الؼرآن دائؿًا حقـ طالج طالقتـا بلهؾ 

وطؾك الـرغؿ مــ مسـاوئ  ، ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ  الؽتاب

فال شؽ أكــا يف حاجـة ماسـة إلـك  ،الغرب وطبثف طرب اكتفاكاتف الصارخة يقما تؾق يقم

وٓ شـؽ أن الحـقار مـع  ،طفا طؾـك كسـؼ حـقار الؼـرآنمراجعة صريؼـة حقاركـا ووـب

ٓ يزال متخؾػًا يف  ؼافتــا الؿعاصـرة كؿـا هـق شـلن كثقـر مــ  -غقر الؿسؾؿ  -أخر 

أمقركا كحـ الؿسؾؿقـ، إكف لؿ يصبح بعُد مـفجًا محددًا أو طؿالً ممسسقًا يؼقم طؾقـف 

ــف ووــقابطف وبثؼ ــقن بؿســائؾ الحــقار وآداب ــة أخــر متخصصــقن دارســقن ومؾّؿ اف

وطؾقمف وأخالقف وآدابف.. إلخ، ففق يحتاج لذلؽ لدرء الفجؿة الشريرة الشرسة طؾك 

ا.ســالم والؿســؾؿقـ، وٓســتؽؿال شــروط الــدطقة إلــك اهلل تعــالك التــل هــل هــدم 

                                                 

أبق الؼاسؿ محؿقد بـ طؿر الزمخشري الخقارزمل،الؽشام طـ حؼـائؼ التـزيـؾ وطقـقن إقاويـؾ يف  ()

، 2بقـروت، د.ت ( جــ  ث العربـل وجقه التلويؾ، بتحؼقؼ  طبد الرزا  الؿفدي ) ط. دار إحقاء الـوا

 .65صـ 

لبــان/  -محؿد بـ يقسػ الشفقر بلبل حقان إكدلسـل، تػسـقر البحـر الؿحـقط، دار الؽتـب العؾؿقـة  ()

 .535. صـ 5م ( جـ  2557 -هـ  7422 -بقروت، ط. أولك 

 .725سقرة البؼرة  ()
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أساس مـ أهدام الؿسؾؿقـ مع غقرهؿ دائؿًا، ففؾ يؿؽـ معالجة ذلؽ كؾف إٓ بػتح 

الؿقـزان الؼـرآين يف الحـقار دون إفـراط يف هتـاون قـقات الحقار مع إخر طؾك كػـس 

بــا  مــا بؼقــت يف إرض  وٓ تعســػ ؟! كلمــؾ يف ذلــؽ فــالخقر يف أمــة رســقل اهلل 

 .الحقاة

وتـليت يف ، وهل مؼارطة الحجة بالحجـة ،ومثؾ هذه الؿقاقػ تستدطل الؿجادلة

ــك اهلل ــدطقة إل ــب ال ــة مـــ مرات ــة الثاكق ــت ،الؿرتب ــدطقة ٓ ت ــك القجــف وكؿــا أن ال ؿ طؾ

كـذلؽ الحـقار ٓ يؽـقن إٓ  ،ومؼوكة هبا ،إٓ إذا كاكت صادرة طـ الحؽؿة ،الشرطل

وذلؽ وؿـ  ،وأصح الطر  ،أي أحسـ القسائؾ وأققم إسالقب ،بالتل هل أحسـ

وبذلؽ يتضح جؾقا مدى تلكقـد الؼـرآن طؾـك مــفج وأسـؾقب  ،وآدابف ،مبادئ الحقار

 .الؾقـ والحؽؿة يف الحقار

وتـرك فـقفؿ  ،يعؾؿ أدب الحقار لسػراء ا.سالم مـ الدطاة سقد الدطاة وكان 

، مـفجا تربقيا  ريا كـقهنؿ طؾـك أسـؿك ألـقان الحســ والحؽؿـة يف الحـقار الـدطقي

يف حـقاره الحؽؿـة ووجفـف إلـك  ،إلـك أهـؾ الـقؿـ  ويتجؾك ذلؽ حقـ بعث الـبـل

ك آ ـاره وكتائجـف حتـك يـميت والصرب طؾ ،ودطقتف إياهؿ إلك تقحقد اهلل وطبادتف ،معفؿ

إكؽ تؼدم طؾـك قـقم أهـؾ  لؿعاذ رول اهلل طـف  قال الـبل ، ؿاره بؼـاطة وتؿؽقـ

فنذا طرفقا اهلل فلخربهؿ أن  –طز وجؾ  –فؾقؽـ أول ما تدطقهؿ إلقف طبادة اهلل  ،كتاب

فـنذا فعؾـقا فـلخربهؿ أن اهلل قـد  فؿ ولقؾـتفؿ،اهلل فرض طؾقفؿ خؿس صؾقات يف يـقم

فنذا أصـاطقا هبـا فخـذ مــفؿ  ،طؾقفؿ زكاة تمخذ مـ أغـقائفؿ فود طؾك فؼرائفؿ فرض

 .وتق ا كرائؿ أمقالفؿ

والحقار ا.سالمل يحؿـؾ يف طباراتـف أصـقل العؼقـدة التـل يـدطق إلقفـا ويـدافع 

أحسـ إمثؾة يف حقاره مع الـاس يف زماكف، إْذ آتاه  ولؼد ورب الـبل محؿد  ،طـفا

                                                 

الجـامع ( يف صـحقحف ) الـقسـابقريأبق الحسقـ مسـؾؿ بــ الحجـاج بــ مسـؾؿ الؼشـقري رواه مسؾؿ ) ()

كتاب ا.يؿان، باب الدطاء إلك الشفادتقـ وشـرائع ا.سـالم ) ط.  (، الصحقح الؿسؿك صحقح مسؾؿ

 .38، صـ 7دار الجقؾ بقروت، د.ت ( جـ 
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إن وجد  -وأططاه الؼدرة طؾك الحقار والجدال بالحسـك وا.قـاع  ،الؽؾؿاهلل جقامع 

وتـزيفـف يف صـػاتف  حقـث الـدطقة إلـك تقحقـد اهلل ،مــ أقصـر صريـؼ -أروًا خصـبًة 

 .وأسؿائف وأفعالف

وٓ أدل طؾك حسـ حقار الـبل يف أصقل آطتؼاد وفروع الشريعة مـ حقاره مع 

وكـان مــ أولفـؿ طؿـف أبـق  ،مؽـة وأشـراففا الؿجتؿع الؿؽل حقـ حاور كبـار رجـال

صالب الذي كازطتف قريش كزاطًا صقيالً يف أمر ابـ أخقف، حقث قال أبق صالب لرسـقل 

، هـذا ديــ اهلل  اهلل  ـَ أخل، ما هـذا الـديـ الـذي أراك تـديـ بـف؟ قـال  أي طـؿِّ يا اب

ًٓ بعثــ - أو كؿا قال  -وديـ مالئؽتف وديـ رسؾف وديـ أبقـا إبراهقؿ  ل اهلل بـف رسـق

إلك العباد، وأكت أْي طؿ أحؼ مـ بذلت لف الـصقحة ودطقتـف إلـك الفـدى وأحـؼ مــ 

أجابـل إلقف وأطاكـل طؾقف أو كؿا قال، فؼال أبق صالب  أي ابـ أخل، إين ٓ أستطقع أن 

أفــار  ديـــ آبــائل ومــا كــاكقا طؾقــف، ولؽـــ واهلل ٓ ُيخـــؾُص إلقــؽ بشــلء تؽـــرهف مــا 

 .بؼقت

إن اتباع الحسـك يف الؼقل والػعؾ كام يف جـذب الؼؾـقب والعؼـقل القاطقـة   ؿ

ولفذا ُأمر الؿسؾؿقن بؿجادلة أهؾ الؽتاب  ،إلك ا.يؿان باهلل تعالك وتقحقده وتـزيفف

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ژ   قـال تعـالك ،تل هــل أحســـبال

حــد  هــذه أيــة مـســقخة بليــة قــال قتــادة وغقــر واقــال ابـــ كثقــر   ژ ڀ  ڀ

الســقػ، ولــؿ يبــؼ معفــؿ مجادلــة، وإكؿــا هــق ا.ســالم أو الجزيــة أو الســقػ، وقــال 

آخرون  بؾ هل باققة محؽـؿة لؿــ أراد آستبصـار مــفؿ يف الـديـ فقجـادل لقؽــقن 

 .أكجع فقف

ر إكـا بحاجة ماسة إلك تغققر لغة الحقار العؼدي يف طصركا والعقد إلك لغة الحقا

 الؼرآين الفادم، وذلؽ يستدطل أن كضع يف تؼديركا طدة أمقر مـ أهؿفا وأبرزها 

                                                 

 .768، صـ 7ابـ هشام، السقرة الـبقية  جـ ()

 .46العـؽبقت آية ( سقرة )

 .547، صـ3العظقؿ، ) ط ممسسة الريان، لبـان د.ت( جـابـ كثقر الدمشؼل، تػسقر الؼرآن  ()
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اطتؿـــاد لغــة الحــقار الؼــرآين وأســؾقبف ومـفجقتــف يف تلســقس ا.يؿــان ويف   أوٓ

 ا.فحـاممخاصبة العؼؾ والقجدان طؾك حد سقاء بالؾقـ والحؾؿ وإكـاة وبعقـدا طــ 

ا.كصات والحرص طؾـك آكتصـار يف  واستعراض طضالت ا.فحام وا.لجام بعدم

هنايــة الؿعركــة الجدلقــة بعــد تحقلفــا بتؾــؽ الـعــقت مـــ الفــدوء إلــك طاصــػة ترابقــة 

 .تحجب الرؤية

بعقـدا  ،تـاول بعض قضايا العؼقدة بؿـفج الؼـرآن لضـؿاكة تحؼقـؼ مؼاصـده   اكقا

 ،قـاتطـ قضايا الجدل العؼقؿ التل شغؾت حقزا كبقرا مـ الؿملػات والجفـقد وإو

ــب مـفــا الؿعــاين  والتــل ططؾــت أولقيــات الحــقار ــا كثقػــا غقا وأوــػت طؾقفــا حجاب

الجؿقؾة التل كاكت تشع هبا يف السقا  الؼرآين ويف كػقس الرطقؾ إول مــ الصـحابة 

 وخقار إمة.

 ومـ أضفر صقر الحؾؿ يف الحـقار العؼـدي ذلـؽ الحـقار الؿباشـر بـقـ الـبـل 

تاسعة لؾفجرة حقـ أرسؾ إلـك كصـارى الـقؿـ يـدطقهؿ، يف السـة الوالـصارى وكان

فلرسؾقا وفدًا مـفؿ إلك الؿديــة لالصـالع طؾـك إمـر، وهـق مشـفقر يف كتـب السـقرة 

 .والتاريخ بقفد كصارى كجران

يف حقاره مع وفد كجـران يؿثـؾ قؿـة الرقـل الحضـاري الـذي  وأسؾقب الـبل 

يف وقـت كـرى فقـف تحـقٓ يف الحـقار يف  ،طرفتف ا.كساكقة طؾك مـدار تاريخفـا الطقيـؾ

مسائؾ أقؾ شلكًا ُتؼطع فقفـا الرقـاب وتحـر  يف سـبقؾفا إجسـاد يف مشـار  إرض 

ومغارهبا قديؿًا وحديثًا مع العدو أو الؿخالػ أو الؿخطـئ، وجـاءت سـقرة محؿـد 

 وحقار الـبـل  ،كقرًا يشع لؾبشرية يعؾؿفا كقػ تعػق وتصػح  مـع كجـران يضـبط

ــــا الؿعاصـــرة الؿخطـــط لـــف مســـبؼًا كحؾؼـــات الـؼـــاش والتػـــاوض..لقبقـ حقارات

ٕصحاهبا أكف يـبغـل أن تؽـقن كقـة العبـد خالصـة فقـف هلل بنضفـار الحـؼ والـدفاع طــف، 

 ومسللة الـقة كبقرة لقس هـا محؾ بسطفا.

                                                 

ــاريخ الطــربي، ) ط. دار الؿعــارم، الؼــاهرة، ط. سادســة، د.ت( جـــ () ــر الطــربي، ت ، 3محؿــد بـــ جري

 .739صـ
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أيات مــ أول سـقرة آل طؿـران إلـك  ـالث و ؿـاكقـ مـفـا كزلـت يف مـاسـبة و

 .جران إلك الـبل مجلء وفد كصارى ك

 ،ويف هذه أيات مـ السقرة محاجة أهؾ الؽتاب، حقث فتح باب الحقار معفؿ

وحقـ وصؾ الحقار إلك صريؼ مسدود بشلن إسالمفؿ، وأبقا إٓ البؼـاء طؾـك ديــفؿ، 

ــر اهلل تعــالك رســقلف  ــالك أم ــال تع ــة، ق  ھہ  ہ  ہ  ہ ھ ھ  ھژ   بالؿباهؾ

﮹ ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴    ﮳   ﮲   ۓ  ۓ  ے  ﯁  ے  ﯀  ﮿  ﮾   ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  

                                

 .ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ    

ـْ ُحَذْيَػَة َقاَل  َجاَء اْلَعاقُِب والسـة ذكرت أصرام الحقار الؿذكقر يف أيات فَع

 
ِ
ــقُِّد َصــاِحَبا َكْجــَراَن إَِلــك َرُســقِل اهلل ــاُه، َقــاَل  َفَؼــ َوالسا اَل َأَحــُدُهَؿا ُيِريــَداِن َأْن ُيالِطـَ

ـْ َبْعـِدَكا، َقـآ
ـُ َوٓ َطِؼُبـَا مِ ـْ َكاَن َكبِّقًا َفالَطـاا ٓ ُكْػؾُِح َكْح

 َلئِ
ِ
  لَِصاِحبِِف  ٓ َتْػَعْؾ، َفَقاهلل

  ـاَل إِكاا ُكْعطِقَؽ َما َسَلْلَتـَا، َواْبَعــْث َمَعـَـا َرُجـالً َأمِقــًا َوٓ َتْبَعـْث َمَعـَـا إِٓ َأمِقــًا، َفَؼـ

 
ِ
، َفاْسَتْشَرَم َلُف َأْصَحاُب َرُسقِل اهلل ـٍ ـا َمَعُؽْؿ َرُجالً َأمِقـًا َحؼا َأمِق َفَؼاَل  ُقـْؿ َيا  َْٕبَعَث

 
ِ
ا َقاَم َقـاَل َرُسقُل اهلل اِح، َفَؾؿا ـَ اْلَجرا ةِ َأَبا ُطَبْقَدَة ْب ـُ َهِذِه إُما  .  َهَذا َأمِق

 أهؾ الؽتاب ومجادلتفؿ يعؾؼ ابـ حجر طؾك حقار الـبل وطـ جقاز محاورة 

وفقفا جقاز مجادلة أهـؾ الؽتـاب، وقـد تجـب إذا تعقــت مصـؾحتف،  مع وفد كجران

 .وفقفا مشروطقة مباهؾة الؿخالػ إذا أصر بعد ضفقر الحجة

                                                 

 وما بعدها. 85، صـ7ابـ كثقر  تػسقر الؼرآن العظقؿ، جـ  ()

 .67-59( سقرة آل طؿران  )

طقؾ أبق طبداهلل، صـحقح البخـاري، تحؼقـؼ  محؿـد زهقـر بــ كاصـر ( أخرجف البخاري، محؿد بـ إسؿا)

ِة َأْهِؾ َكْجَراَن ) ط. دار صق  الـجاة، ط. أولك،  ، صـ 5هـ ( جـ 7422الـاصر، كتاب الؿغازي، َباُب قِصا

777. 

فـتح البـاري شـرح صـحقح  ابـ حجـر العسـؼالين، أبـق الػضـؾ أحؿـد بــ طؾـل بــ محؿـد بــ أحؿـد، ()

، ) ط. دار الػؽـر، د. ت ( جــ قؼ  طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز ومحب الـديـ الخطقـبالبخاري، تحؼ

 .95، صـ 8
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  أسـؾؿا، فؾؿـا كؾؿـف الحـربان قـال لفؿـا رسـقل اهلل وجـاء يف السـقرة الـبقيـة 

قد أسؾؿـا، قال  إكؽؿـا لـؿ تسـؾؿا فلسـؾؿا، قـآ  بؾـك قـد أسـؾؿـا قبؾـؽ، قـال   قـآ 

ــا  ــا الصــؾقَب وأكؾؽؿ ــدًا وطبادتؽؿ ــا هلل ول ـــ ا.ســالم دطاؤكؿ ــا م ــذبتؿا، يؿـعؽؿ ك

فؾـؿ يجبفؿـا، فـلكزل  الخـزيَر، قآ  فؿـ أبقه يا محؿد؟ فصؿت طـفؿا رسقل اهلل 

ؿ كؾف صـدر سـقرة آل طؿـران إلـك بضـع اهلل تعالك يف ذلؽ مـ ققلفؿ واختالم أمره

 .و ؿاكقـ آية

  ڀپ  پ  پ  ڀ  ڀ  پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ   تعـالك ويعؾؼ ا.مام الطربي طؾك ققلـف

  بؼقلف  ژڀ  ٺ  ٺ    ٺ      ٺ  ٿ  

وبقـ القفد مـ كصارى كجـران بالؼضـاء  فؾؿا فصؾ جؾ  ـاؤه بقـ كبقف محؿد 

ؿ تقلقا طؿا دطاهؿ إلقـف مــ ا.قـرار بقحداكقـة اهلل الػاصؾ والحؽؿ العادل أمره إن ه

وأن طقسك طبده ورسقلف وأبقا إٓ الجدل والخصـقمة أن  ،وأكف ٓ ولد لف وٓ صاحبة

ــة، فػعــؾ ذلــؽ رســقل اهلل   فؾؿــا فعــؾ ذلــؽ رســقل اهلل  يــدطقهؿ إلــك الؿالطـ

بالجزيـة طــد ذلـؽ أقـروا  اكخذلقا فـامتـعقا مــ الؿالطــة ودطـقا إلـك الؿصـالحة

 فلحسـ الؿسـؾؿقن إلـقفؿ وحػظـقا لفـؿ العفـقد التـل أططـاهؿ الـبـل  ،لؾؿسؾؿقـ

 .حقـ وفدوا طؾقف بالؿديـة

يظفر إدب الـبقي الجؿقؾ يف حؾؿـف مـع الؿجـادلقـ، رغـؿ  ويف حقار الـبل 

فؿ بلذى، بؾ أكرم وفادهتؿ وجادلفؿ بالحسـك كؿا أمره  أهنؿ كاكقا يف مديـتف ولؿ يؿسا

واكتفـك الحـقار معفـؿ  ،ف، وكان حريصـًا طؾـك إضفـار الحـؼ لقؼـقؿ طؾـقفؿ الحجـةرب

بنقرارهؿ بالحؼ مع إطراوفؿ طـف، إذ لق صدققا لباهؾقا ولؽـفؿ جبـقا طــ الؿباهؾـة 

                                                 

 .476، صـ 7ابـ هشام  السقرة الـبقية  جـ  ()

 .62( سقرة آل طؿران  آية )

محؿد بـ جرير الطربي، جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن  تحؼقؼ  طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الوكـل،  ()

 ،469  468، صـ 5م.( جـ  2553 -هـ 7424ط. طالؿ الؽتب، الرياض  )

 وما بعدها. 485، صـ2ابـ كثقر  تػسقر الؼرآن العظقؿ، جـ ()
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ٱ  ٻ  ژ  لعؾؿفؿ أكف كبل، وذلؽ كؿا فعؾ آل فرطقن مع آيات مقسك طؾقف السالم 

 . ژ ٻ  ٻ  ٻ  پ

ن طؾك الؿحاور الؿسؾؿ أن يبذل أقصك جفده مخؾصـًا وكتعؾؿ مـ هذا الحقار أ

، وورورة الرجقع بالحقار العؼدي ـ وغقره ـ إلك سابؼ طفده ففؿًا سـؾقؿًا، هلل تعالك

ـة بػفـؿ أدب أقـرب إلـك مـراد اهلل تعـالك  والتزامًا واطقًا، ودطقًة حؽقؿًة، لتؽقن إُما

إول بؼقـادة أسـقة الؿـممـقـ مـفا، وأكثرها شبفًا بالـؿقذج إمثؾ، كؿـقذج الرطقـؾ 

، فننا الحقار يف العؼائد بالذات أحقج ما يؽقن لفذا الؾـقـ وإكـاة وإمام الؿرسؾقـ 

والحؾؿ هبذا آطتبار، كقػ ٓ؟! والتسامح والؾقـ والتؾطـػ أسـاس العؼقـدة ـ محـؾ 

الحـقار ـ التـل يسـعك الؿحـاور لـدطقة الؿخـالػ إلقفـا، وقاطدتـف الصـؾبة، وروحفـا 

 ارية فقفا، وأطؿؼ خصائصفا الؿؿقزة لفا.الس

ــذه حؼــائؼ وآداب يـبغــل أن كســتػقد مـفــا وكتـبــف إلقفــا يف حقاركــا مــع غقــر  ه

ومشؽؾتـا يف الحقار العؼدي أن أكـا تحقلـا مـ مفؿة الدطقة إلـك مفؿـة  ،الؿسؾؿقـ

  ه.وهق خطل يـبغل تجاوز ،الدفاع طـ آهتامات التل يؽقؾفا لـا أهؾ الضالل والزيغ

أن يتـلدب بـلدب الؼـرآن  وكحـ كرغـب إلـك مــ يؿـارس الحـقار العؼـدي القـقم

فـاهلل وحـده يفـدي  ،يف ذلؽ، وأيا كاكت الـتائج بالسؾب أو با.يجاب وأدب الـبل 

مـــ يشــاء، ولــقؽـ الفــؿ إول يف الحــقار هــق إضفــار الحؼــائؼ ودمــغ الشــبفات دون 

وهؽـذا  ،لؽػـر يف مثـؾ تؾـؽ الحـقاراتخػض لؾجـاح لباصـؾ أضفـره مجـادلق أهـؾ ا

يف  هنج احتـقاء الؿخـالػ والؾـقـ معـف سـؾقكًا كبقيـًا لـؿ يـزل مالزمـًا لؾـبـل كان

والحقار العؼدي طؿؾ  أصعب الؿقاقػ وأكثرها إ ـارة لؾغضب مـ قبؾ مخالػقف

 فال بّد لف مـ كقـة خالصـة هلل تعـالك تتجـف كحـق غايـة ،مـ إطؿال، وإطؿال بالـقات

                                                 

 .74سقرة الـؿؾ  آية  ()

رققة صف جابر العؾقاين، فؼف الحقار مع الؿخالػ يف وقء السـة الـبقية، ) كشر ممسسة جائزة كـايػ بــ  ()

قد لؾســـة الـبقيــة والدراســات ا.ســالمقة الؿعاصــرة، الؿديـــة الؿـــقرة ط. أولــك، طبــد العزيــز آل ســع

 .65م ( صـ 2555 -هـ7426
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ّٓ يدخؾ يف حـقار مـا إذا إذ ،واحدة وهل إحؼا  الحؼ وإضفاره يـبغل طؾك الؿسؾؿ أ

لؿ يؽـ متلكدًا مـ أن كقتف هلل طز وجؾ، فؾقس الؿؼصقد مـ الحقار أن يظفر الؿحاور 

فالؿراد إول مـ الحـقار إضفـار الحـؼ براطتف و ؼافتف أو أن يتػق  طؾك أخريـ

فؼــد يحســـ مـــ الؿــتؽؾاؿ أحقاكــًا تــرك البقــان  ،امبقوــقح وصــد  ودون دس أو إهبــ

بؾ يدخؾ يف التعؿقة طؾك الؿخاصب إذا كـان يف وا.فصاح طـ مراده بعبارة واوحة،

ذلؽ مصؾحة راجحة، فقتؽؾاؿ بالؿجؿؾ لقجعؾ لـػسف سبقالً إلك تػسقره بؿا يتخؾص 

  .بف، أو لققهؿ السامع أكف أراد ما يخام إففامف إيِّاه

د أن الحـقار بالحســك أدب قـرآين ُأمـر بـف الؿرسـؾقن طؾـك مـر التـاريخ، والشاه

وحقـ أرسؾ اهلل تعالك مقسك وهارون إلك فرطقن الذي بؾغ الؿدى يف كػره فزطؿ أكف 

، هـذا مـع طؾـؿ اهلل  ژہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  ژ  إلف، قال تعـالك لفؿـا

ولؽــف مـع ذلـؽ  قبؼك طؾك كػره حتـك الغـر تعالك الؿسبؼ أن فرطقن لـ يممـ، وس

أمرهؿا بؿا أمر لقؽقن ذلؽ كرباسًا وأدبًا ومـفاجًا مستؿرًا لؾـدطاة إلـك يـقم الؼقامـة، 

 وإذا لؿ يـجح هذا إدب مع فرطقن، فؾعؾف يـجح مع غقره فقتذكر أو يخشك.

بـؾ  القفقد مرارًا وتؽـرارًا، فؿـا سـّب أحـدًا مــفؿ وٓ تـّؼصـف وقد حاور الـبل 

كـان طؾـك الـدوام يحــاورهؿ بالحســك وُيظفـر احــوام محاوريـف ورغبتـف الشــديدة يف 

هدايتفؿ إلك الحؼ، حتك حقـ كاكقا يشتدون يف الؼقل ويـشـرون إكاذيـب كعـادهتؿ 

كان يؼابؾفؿ بالحسـك ويػضح أكاذيبفؿ، ومــ ذلـؽ سـمالف لفـؿ يف غـزوة خقـرب طــ 

ٍء إِْن َسَلْلُت َطـُْف؟ َفَؼاُلقا  َكَعْؿ َيا َأَبا اْلَؼاِسِؿ، َفَفْؾ َأْكُتْؿ َصادِ أهؾ الـار، َقاَل  ْ
ـْ َشل ا َط

قِل

اِر؟ َقـاُلقا  َكُؽـقُن  ـْ َأْهـُؾ الــا َوإِْن َكَذْبـَا َطَرْفَت َكِذَبـَا َكَؿا َطَرْفَتُف فِل َأبِقـَا، َفَؼـاَل َلُفـْؿ  َمـ

 فِقَفــا َيِســقرًا ُ ــؿا َتْخُؾُػقَكــا فِقَفــا ! َفَؼــاَل ا
ُّ
 ٓ َكْخُؾُػُؽــْؿ فِقَفــا لـابِــل

ِ
  اْخَســُئقا فِقَفــا، َواهلل

                                                 

ــ) ــز الؽت ــقرات مرك ـــة )مـش ــقار يف الس ــاين، الح ــقر محجــقب الػتق ــان، إردن ( تقس ــاديؿل طؿ اب إك

 .73صـ  (م7999

ط. الؿعطؾة، تحؼقؼ طؾل دخقؾ اهلل، )ابـ الؼقؿ، محؿد بـ أبل بؽر، الصقاطؼ الؿرسؾة طؾك الجفؿقة و (2)

 .556، صـ2هـ ( جـ 7458دار العاصؿة، الرياض، السعقدية، ط. أولك، 

 .42سقرة صف  (3)
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 .َأَبدًا..

والحقار العؼدي يستدطل السقر طؾك هنج الؼـرآن بـالوكقز طؾـك أ ـار العؿؾقـة  

لإليؿان وأركاكف الستة، وبقان  ؿار ذلؽ يف الحقاة الدكقا، سقاء أكاكت  ؿارا مادية مــ 

والسـعة يف إرزا ، والصـحة يف إبـدان، والؼـقة بؿعاكقفـا  تقفقر إمـ يف إوصان،

 ؿارا معـقية كالصحة الـػسقة، والطؿلكقـة الؼؾبقة، والسعادة  أمالؿتـقطة وكحق ذلؽ، 

الروحقة وكحق ذلؽ مؿا تػتؼده الؿجتؿعات ا.لحادية أو الؿادية. 

ــاة العصــر الــذي كعــقش فقــف، ــا يســتدطل الحــقار العؼــدي الؿعاصــر مراط  كؿ

واهتؿامات أفراده، والؼضايا الساخـة الؿطروحة يف الساحة، وهق ما يسـؿك بقاجـب 

الققت، أو فؼف إولقيات، وأن كتحؽؿ كحـ يف إدارة الصراع الػؽري والعؼـدي دون 

أن ُكجر أو كـجر لؾدخقل يف قضايا ٓ تخدم أهدافـا إساسقة، وٓ تتؿاشك مع خطتـا 

العصر الذي كعقشف، فعصركا كؿا يؼال طصر العؾؿ، مراطاة لغة  مع ورورة ،الؿـفجقة

ومـف طؾقم الػضاء وسائر العؾقم التطبقؼقة طؾك مختؾػ ألقاهنا وأبعادها، وهـق طصـر 

 ، والذرائعقـة غؾبت طؾقـف الـزطـة ا.كسـاكقة، وقـقؿ الؿـذاهب القوـعقة كالـػعقـة

ت الفـقة واسـعة وكحق ذلؽ، فقـبغل أن كراطل ذلؽ يف حقاركـا العؼـدي، وإٓ أصـحب

مــع الحــرص والحــذر يف اســتخدام  ،بقــــا وبــقـ ققمـــا، وبقــــا وبــقـ الـــاس أجؿعــقـ

ومعالجة قضقة ا.يؿـان مــ  ،الؿصطؾحات الؿعاصرة أ ـاء تحؿقؾفا الؿعاين الشرطقة

خــالل قضــايا مجتؿعاتـــا طؾــك مختؾــػ مســتقياهتا وأكقاطفــا، ففؽــذا كاكــت دطــقات 

                                                 
، َهْؾ ُيْعَػك  (7) ـَ أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب الجزية والؿقادطة، َباُب إَِذا َغَدَر الُؿْشِرُكقَن بِاْلُؿْسؾِِؿق

 . 99، صـ 4َطـُْفْؿ، جـ 

لـػعقة هل  كظرية ووعفا ديػقد هققم، تؼقل بلن الؿؾؽقة الخاصة تؼؾقد اتبعف الــاس ويـبغـل طؾـقفؿ أن ا (2)

.. اكظـر الؿقسـقطة الؿقسـرة يف إديـان والؿـذاهب الؿعاصـرة، إصـدار  يتبعقه ٕن يف ذلؽ مـػعـتفؿ

ــل ) ط. دار الـدوة العالؿقة لؾشباب ا.سالمل، إشرام وتخطـقط ومراجعـة  د. مـاكع بــ حؿـاد الجف

 .776، صـ 3الـدوة العالؿقة لؾشباب ا.سالمل، د.ت ( جـ 

الذرائعقة هـل  مـذهب فؾسـػل اجتؿـاطل يؼـقل بـلن الحؼقؼـة تقجـد يف جؿؾـة التجربـة ا.كسـاكقة  ٓ يف  (3)

الػؽر الـظري البعقد طـ القاقع. وأن الؿعرفة آلة أو وضقػة يف خدمة مطالب الحقاة، وأن صـد  قضـقة 

 .757، صـ 7 كقهنا مػقدة لؾـاس، وأن الػؽر يف صبقعتف غائل، اكظر الؿرجع السابؼ، جـ ما  هق يف
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لؼضايا الؿؾحة، والتحؾقؼ بالـاس فقؿا ٓ يعـقفؿ مـ الرسؾ، والحذر مـ التغافؾ طـ ا

مشاكؾ اجتؿاطقـة ٓ يعقشـقهنا وٓ يعاكقهنـا، أو تضـققع إزمـان وإتعـاب إذهـان يف 

كؿا يؾزم الؿحاور أن يسـتػقد مــ طؾـقم  ،معالجة افواوقات ٓ وجقد لفا يف الساحة

ػقس والربهـة طؾـك طـدم العصر ٓ سقؿا الؼطعقة مـفا يف ترسقخ قضايا ا.يؿان يف الـ

التعارض بقـ كؾؿات اهلل الشرطقة وكؾؿاتف الؽقكقة، ويف هذا الصدد كدطق إلك التقسع 

يف بقان ا.طجاز الؼرآين يف مجآت العؾؿ التجريبل والظقاهر الؽقكقة والـػسـقة، ويف 

مجآت العؾقم آجتؿاطقة وكحق ذلؽ مـ اهتؿامات العصر، فالؿعجزة تؽقن طادة 

كؿـا  ،برع فقف الؼقم، وأققامـا برطقا فقؿا تؼدم ذكره، والؼـرآن ٓ تـؼضـل طجائبـففقؿا 

يؾزم الؿحـاور يف العؼائـد أن يـربط قضـايا السـؾقك بالؿعتؼـد، طؾـك أهنـا أ ـر مــ آ ـار 

فنغػال جاكب التلسقس العؼدي لؽثقـر مــ  ،ا.يؿان الصحقح، وقد تؽقن مـ لقازمف

يف هـذا القاقـع الؿريـر الـذي يعقشـف الؿسـؾؿقن، إمقر العؿؾقـة السـؾقكقة كـان سـببا 

الؿتؿثــؾ يف إقصــاء شــريعة الــرب تعــالك طـــ كثقــر مـــ مظــاهر الحقــاة السقاســقة 

ــؾ  ــديفؿ اســتعداد كػســل لتؼب ــك صــار ل ــة، حت ــة وآقتصــادية وإخالقق وآجتؿاطق

 الػؾسػة العؾؿاكقة.

*              *              * 
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 الخاتمة

 ،الؼصـد هلل تعـالك سائال اهلل تعالك ا.خـالص يفه الدراسة يف هذ الباحث حاول

تســـؿف لــذروة الربهــان والحجــة مــع روطــة  مــمّمالً فقــف تلصــقال قرآكقــا لؾحــقار مــربزا

ومـ خالل هذه الدراسة وصؾ الباحث إلـك طـدة كتـائج  ،وجؿال إدب يف مؿارستف

  وتقصقات يربز لفا فقؿا يليت

 أوال: أهم النتائج:

حقار الؼرآين وققة حجتف وصالحقتف مـفجـا يضـؿـ لإلكسـاكقة حقـاة طظؿة ال .7

ومقاكبة هـذا  ،آمـة وتعايشا كريؿا يؼقم طؾك القئام طؾك أطؾك رتب الؿػفقم ا.كساين

الحقار لؼضايا العصر وتحدياتف.

 مـالٓ يرجـك مــ ورائـف سـؾطة وٓ  ،حقار هـادم العؼديأن الحقار الؼرآين .2

ص وهدفــف روــا اهلل وإطــالء كؾؿتــف وصؾبــة كشــر تقحقــده فؼاطدتــف ا.خــال ،وٓ جــاه

وتصحقح طؼائد الؿـحرفقـ ووجفات الضالقـ 

وطروـا وصؾبـا  أن الحقار العؼدي يف الؼـرآن يتســؿ ذروة إدب مؼـآ وأداءً .3

ففــق يســبؼ كــؾ مـــفج أروــل ووــعل يف الحــقار رســؿتف طؼــقل  ،ومحاجــة وجــدٓ

وأكســـاقفؿ وأدطقـــاء ا.صـــالح ؿـاصؼـــة والػالســـػة والآجتؿـــاطققـ والسقاســـققـ 

 .والحدا ة والػؽر الؿعاصر

 ،أن حقار غقر الؿسؾؿقـ يف الؼرآن الؽريؿ يخاصب العؼؾ والؼؾب والقجدان .4

 .ففق يتسؿ با.قـاع لؽؾ الؿخالػقـ العؼالكققـ والؿاديقـ وأكساقفؿ

 توصيات:ثانيا: أهم ال

رة وبقـان طقارهـا، التصدى لؾتقارات والؿـذاهب القوـعقة الؿعاصـ ورورة .7

حــقار طؼــدي يبــدأ بالــدطقة وبقــان الحجــة وكشــػ أســالقبفا، كــؾ ذلــؽ مـــ خــالل 

 .والربهان طؾك صد  طؼقدة ا.سالم

ممهؾـة لتحؿـؾ  ،تلسقس ممسسات حقارية متخصصة يف فـ الحقار وا.قـاع.2

بعقـدة طــ الجـدل العؼـقؿ  ،تبعاتف طؾك كسؼ مـا تحؿؾـف إكبقـاء والـدطاة الؿصـؾحقن
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 .اء العؾقؾ السؼقؿوالؿر

ا.كثار مـ الؿمتؿرات والـدوات العؾؿقة التل تخاصب الؿتصدريـ لؾحـقار  .3

مع أخر لتقوقح مـفج ا.سالم الحؼ يف محاورة أهؾ الزيـغ طؾـك أسـاس الحؽؿـة 

 .والؿقطظة الحسـة

هذا، وأسلل اهلل التقفقؼ والسداد يف الؼقل والعؿؾ، وصؾك اهلل طؾك كبقــا محؿـد 

 ؿ تسؾقؿا كثقرا..وآلف وسؾ

*              *              * 
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 المصادر والمراجع

 

 الؼرآن الؽريؿ. .7

.ابـــ تقؿقــة، أحؿــد بـــ طبــد الحؾــقؿ أبــق العبــاس  الــرد طؾــك الؿـطؼقــقـ ) ط.دار 2

 الؿعرفة، بقروت ـ لبـان،د.ت (.

ري فتح البا ابـ حجر العسؼالين، أبق الػضؾ أحؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ أحؿد،.3

شرح صحقح البخاري، تحؼقؼ  طبد العزيـز بــ طبـد اهلل بــ بـاز ومحـب الـديـ 

 ، ) ط. دار الػؽر، د. ت (.الخطقب

) ط. دار الؽتــب  ،أحؽــام الؼــرآن، . ابـــ العربــل: محؿــد بـــ طبــد اهلل إكدلســل4

 العؾؿقة، د.ت ( 

، ) بـاد،زاد الؿعاد يف هدي خقـر الع، . ابـ الؼقؿ، محؿد بـ أبل بؽر أيقب الزرطل5

 م (.7986 -هـ  7456 -بقروت ط. ممسسة الرسالة، 

. ابـ الؼقؿ، محؿـد بــ أبـل بؽـر، الصـقاطؼ الؿرسـؾة طؾـك الجفؿقـة والؿعطؾـة، 6

ــك،  ــاض، الســعقدية، ط. أول ــؾ اهلل، ) ط. دار العاصــؿة، الري تحؼقــؼ طؾــل دخق

 هـ(.7458

لعـرب، مـادة . ابـ مـظقر، محؿد بـ مؽرم بـ مـظقر إفريؼل الؿصري، لسـان ا7

 حقر ) ط.دار صادر، بقروت، لبـان د، ت (.

 . ابـ كثقر الدمشؼل، تػسقر الؼرآن العظقؿ، ) ط ممسسة الريان، لبـان د.ت( 8

. ابـ هشام، طبد الؿؾؽ بـ هشام الؿعافري، السقرة الـبقية، تحؼقؼ  سفقؾ زكار، 9

 م (.7992 -هـ 7472) ط. دار الػؽر، بقروت، ط. أولك 

حسـقـ أحؿـد بــ فـارس بــ زكريـا، معجـؿ مؼـايقس الؾغـة، مـادة حـقر، . أبق ال75

 -هــــ7475بقـــروت  -دار الػؽـــر تحؼقـــؼ  طبـــد الســـالم محؿـــد هـــارون ) ط 

 (.م7994

 (.دار الػؽر العربل، الؼاهرة، د.ت . أبق زهرة، محؿد  الؿعجزة الؽربى، ) ط.77
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حؼقؼ مفـدي . أبق طبد الرحؿـ الخؾقؾ بــ أحؿـد الػراهقـدي، كتـاب العـقـ، ت72

 الؿخزومل ود.إبراهقؿ السامرائل ) ط. دار ومؽتبة الفالل، د. ت (.

. أبق طبد اهلل الحسقـ الزوزين، شرح الؿعؾؼات السبع، معؾؼة طـوة بـ شـداد، ) 73

 م (. 7988 -هـ 7458بقروت  -ط. مؽتبة الؿعارم 

ؼـاين، . أبق الؼاسـؿ إسـؿاطقؾ ابــ طبـاد بــ العبـاس بــ أحؿـد بــ إدريـس الطال74

بقروت ـ  -الؿحقط يف الؾغة، تحؼقؼ  محؿد حسـ آل ياسقـ، ) ط. طالؿ الؽتب 

 م (. 7994-هـ 7474 -لبـان 

. أبــق الؼاســؿ محؿــقد بـــ طؿــر الزمخشــري الخقارزمل،الؽشــام طـــ حؼــائؼ 75

التـزيؾ وطققن إقاويؾ يف وجقه التلويؾ، بتحؼقـؼ  طبـد الـرزا  الؿفـدي ) ط. 

 بقروت، د.ت (. –بل دار إحقاء الواث العر

. أبق الؾقث كصر بـ محؿد بـ إبراهقؿ السؿرقـدي الػؼقف الحـػل، بحر العؾـقم، 76

 بقروت ـ د.ت (. –بتحؼقؼ  د.محؿقد مطرجل، ) ط. دار الػؽر 

ــاهرة 77 ــرو ، الؼ ــة، ) ط.، دار الش ــقار ٓ مقاجف ــد، ح ــق الؿج ــال أب ــد كؿ . أحؿ

 م (.7988

ة يف بقـان الؿحجـة، بتحؼقـؼ .إصبفاين، إسؿاطقؾ بـ محؿد أب78 ق الؼاسؿ  الُحجا

محؿد ربقع بـ هادي الؿدخؾل، ) ط. دار الراية، الرياض، السعقدية، ط. أولك، 

 م (.7995هـ ـ 7477

. البخاري، محؿد بـ إسؿاطقؾ أبق طبداهلل، صـحقح البخـاري، تحؼقـؼ  محؿـد 79

 (. هـ7422زهقر بـ كاصر الـاصر، ) ط. دار صق  الـجاة، ط. أولك، 

.البقفؼل، أحؿد بـ الحسقـ، آطتؼاد والفداية إلك سـبقؾ الرشـاد طؾـك مـذهب 25

السـؾػ وأصــحاب الحـديث، بتحؼقــؼ  أحؿــد طصـام الؽاتــب ) ط.دار أفــا  

 (. 7457بقروت، صبعة إولك، سـة  –الجديدة 

.تقسقر محجقب الػتقاين، الحقار يف السـة )مـشقرات مركز الؽتاب إكاديؿل، 27

 م (. 7999إردن، طؿان،
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جابر بـ مقسـك بــ طبـد الؼـادر بــ جـابر أبـق بؽـر الجزائـري، أيسـر التػاسـقر  .22

مؽتبة العؾقم والحؽؿ، الؿديـة الؿـقرة، الؿؿؾؽـة العربقـة ، )لؽالم العؾل الؽبقر

 م (.2553هـ/7424ط.خامسة ،السعقدية

ر التػاسـقر .الجزائري،جابر بــ مقسـك بــ طبـد الؼـادر بــ جـابر أبـق بؽـر، أيسـ23

لؽالم العؾل الؽبقر، ) مؽتبة العؾقم والحؽؿ، الؿديـة الؿـقرة، الؿؿؾؽة العربقـة 

 م(.2553هـ/7424السعقدية،.خامسة،

ــان، 24 ــاين، بقــروت، لبـ . جؿقــؾ صــؾقبا، الؿعجــؿ الػؾســػل، ) ط.دار الػؽــر الؾبـ

 ط.أولك، د.ت (.

ؿـاطل، سؾسـؾة .حسـ محؿد وجقف  مؼدمة يف طؾؿ التػـاوض السقاسـل وآجت25

 م (.7994أكتقبر  -هـ7475طالؿ الؿعرفة ) الؽقيت، ربقع أخر

. رققة صف جابر العؾقاين، فؼف الحقار مع الؿخالػ يف وقء السـة الـبقية، ) كشـر 26

ــات  ــة والدراس ـــة الـبقي ــعقد لؾس ــز آل س ــد العزي ـــ طب ــايػ ب ــائزة ك ــة ج ممسس

 م (.2555 -هـ7426ا.سالمقة الؿعاصرة، الؿديـة الؿـقرة ط. أولك، 

ــرآن الؽــريؿ، ) ط. مطــابع 27 ــاهج الجــدل يف الؼ ـــ طــقاض إلؿعــل، مـ .زاهــر ب

 الػرزد  التجارية، السعقدية، د.ت (.

. الزرقاين، محؿد طبد العظقؿ  مـاهؾ العرفان، ) ط.دار إحقـاء الـواث العربـل، 28

 .بقروت، لبـان، د. ت ( 

ؾـقم الؼـرآن، تحؼقـؼ  محؿـد أبـق .الزركشل، محؿـد بــ طبـد اهلل  الربهـان يف ط29

ــة،  ــل، مصــر، ط.  اكق ــابل الحؾب ــراهقؿ، ) ط. طقســك الب ـــ ـ 7397الػضــؾ إب ه

 م (. 7972

.السققصل، جـالل الـديـ طبـد الـرحؿـ، ا.تؼـان يف طؾـقم الؼـرآن، ) ط. البـابل 35

 م (.7978-هـ 7389الحؾبل، الؼاهرة، ط. رابعة، 

ك إقران يف إطجاز الؼرآن، تحؼقؼ .السققصل، جالل الديـ طبد الرحؿـ  معو37

طؾـــل محؿـــد البجـــاوي، ) ط.دار الثؼافـــة العربقـــة لؾطباطـــة، بقـــروت، لبــــان، 
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 م(.7969

. ففد بـ طبد الرحؿـ الرومل، خصائص الؼرآن الؽريؿ ) ط. مؽتبـة الحـرمقـ، 32

 (. ـه7459السعقدية، ط. اكقة، 

ــاة . الاللؽائل، هبـة اهلل بــ الحســ أبـق الؼاسـؿ، شـرح أصـ33 قل اطتؼـاد أهـؾ السُّ

ـاة وإجؿاع الصحابة والتابعقـ ومـ بعدهؿ، بتحؼقؼ  والجؿاطة مـ الؽتاب والسُّ

 أحؿد سعد حؿدان، ) ط. دار صقبقة لؾـشر والتقزيع، الرياض، السعقدية (.

. الؿاوردي، أبق الحسـ طؾل بـ محؿد بـ حبقب، ) تػسقر الؿاوردى ( الـؽت 34

 –بـ طبد الؿؼصقد بـ طبد الرحقؿ )دار الؽتب العؾؿقة والعققن، تحؼقؼ  السقد 

 د. ت(. –بقروت، لبـان 

مــع القفــقد  ) ط. دار  .محســـ بـــ محؿــد بـــ طبــد الـــاضر، حــقار الرســقل 35

 م (.7989 -هـ  7459الدطقة، الؽقيت، ط. أولك، سـة 

محؿد إمقـ بـ محؿد الؿختار بــ طبـد الؼـادر الجؽــل الشــؼقطل، أوـقاء  .36

ط.دار الػؽر لؾطباطة و الـشر و التقزيع بقروت ) بقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآنال

 م (. 7995 -هـ 7475سـة ـ  لبـان –

. محؿــد بـــ جريــر الطــربي، تــاريخ الطــربي، ) ط. دار الؿعــارم، الؼــاهرة، ط. 37

 سادسة، د.ت(.

اهلل بـ .محؿد بـ جرير الطربي، جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن  تحؼقؼ  طبد 38

 م.(. 2553 -هـ 7424طبد الؿحسـ الوكل، ) ط. طالؿ الؽتب، الرياض 

.محؿد صاد  طرجقن، الؼرآن العظقؿ: هدايتف وإطجازه يف أققال الؿػسريـ، ) 39

 م (.7966هـ ـ 7386مؽتبة الؽؾقات إزهرية، 

.محؿــد الطــاهر بـــ محؿــد بـــ محؿــد الطــاهر بـــ طاشــقر التقكســل، التحريــر 45

 هـ (. 7984تقكس،  –الدار التقكسقة لؾـشر  والتـقير،

 م(. 7969هـ ـ 7389. محؿد طبد اهلل دراز، الـبل العظقؿ، ) ط. السعادة، مصر، 47

.محؿد الغزالل، الجاكب العاصػل مـ ا.سالم،) ط.هنضة مصر، ط. أولك، سـة 42
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 .م (2555

رة، ط.رابعة ) .محؿد الغزالل، طؼقدة الؿسؾؿ، ) ط.دار الؽتب ا.سالمقة، الؼاه43

 م (. 7984 –هـ  7454

محّؿد بــ محّؿـد بــ طبـد الـرّزا  الحسـقـل، أبـق الػـقض، الؿؾّؼـب بؿرتضـك .44

بقدي، تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس، ) ط. دار الفداية، د.ت (.  الزا

.محؿد بــ يقسـػ الشـفقر بـلبل حقـان إكدلسـل، تػسـقر البحـر الؿحـقط، دار 45

 م (. 2557 -هـ  7422 -بقروت، ط. أولك  لبـان/ -الؽتب العؾؿقة 

. محؿقد شقخقن، مـ أسرار البالغة، )ط. مؽتبة الؽؾقـات إزهريـة، الؼـاهرة، 46

  .هـ (7454

ــة 47 ــقد قضــقة، ) ط. مؽتب .محؿــقد محؿــد طؿــارة، مـــ أجــؾ حــقار ٓ يػســد لؾ

 .م(2555 -هـ 7427ا.يؿان، الؿـصقرة 

ة ومعارك الحضـارات، مؼـال بؿجؾـة . محل الديـ صبحل  الؿسؾؿقن والربابر48

 .م (2552-هـ7422آجتفاد السـة ) بقروت 

. مسؾؿ بـ الحجاج أبق الحسـ الؼشقري الـقسابقري، صـحقح مسـؾؿ، بتحؼقـؼ 49

 بقروت، د. ت (. –محؿد فماد طبد الباقل، ) ط. دار إحقاء الواث العربل 

باب الــزول ) ط. أسـأبق الحسـ طؾل بـ أحؿد بـ محؿد بـ طؾل،  .القاحدي،55

 ممسسة الحؾبل وشركاه لؾـشر والتقزيع، د.ت (.

*              *              * 
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 بحثالملخص 

ؾ بؿقوقطـا بؿعـك سبؼ  تبقـ مـ خالل ما أن معـك )الؿل قر( يف الؾغة فقؿا َيَتصِّ

)الؿـؼقل( و )الؿروي(، وأن معـاه طـد الـُؿَحدِّ قـ يرتبط هبذا الؿعــك الؾغـقي، ففـق 

وهـق غالـب اسـتعؿال  ،بؿعـك )الؿروي( سقاء كان مرفقطـًا أم مقققفـًا أم مؼطقطـًا

مـــ َخــصا )الحــديث( أو )الخــرب(  إصــقلققـ والػؼفــاء أيضــًا، إٓ أن مـــ الػؼفــاء

 بالؿرفقع، وأما )إ ر( فلصؾؼقه طؾك الؿقققم والؿؼطقع. 

وأما يف ُطْرم الُؿَملِّػقـ يف العؾقم الؼرآكقة يف هذا العصـر فـذلؽ َيـْـتَظِؿ تػسـقر الؼـرآن     

 بالؼرآن، وبالسـة، وبلققال الصحابة، وأدخؾ بعضفؿ تػسقر التابعقـ، وهق إقرب. 

ستعؿال هذا الؾاؼب )التػسقر بالؿل قر( شاع وكثر يف هذا العصر ُمَرادًا بف ما اوأن 

ك الســققصل )ت  هـــ( كتابــف بــــ)الدر  977يشــؿؾ إكــقاع إربعــة الســابؼة، وقــد َســؿا

الؿـثقر يف التػسقر بالؿل قر(. ولؽـف أراد ما اشُتفر طـد الؿحد قـ وغقرهؿ مـ إصال  

وغقرها. كؿا طرفـا أن ذلؽ الؾؼب وما ُيراد بف هــا لـؿ ذلؽ طؾك الؿرويات الؿرفقطة 

مقـ. وٓ َتْعُدو الؿسللة أن تؽقن مـ قبقؾ آصـطالح الـذي  يؽـ ُمْشَتِفرًا لدى الُؿَتؼدِّ

ة فقف.      ٓ ُمَشاحا

 يؼرب مـ هذا الؾؼب )التػسقر بالؿل قر(  )التػسقر الـؼؾل(، أو )التػسقر بالرواية(. وأكف 

بؾ إكقاع الداخؾـة  ،وْصػ التػسقر بلكف )مل قر( ٓ يعـل أكف ُحجةإوافة إلك أن 

 تحتف مـفا ما يؽقن ُحجة ومـفا ما لقس كذلؽ. 

بالتػسقر بالؿل قر مــ جفـات طـدة، إٓ  ًالالجتفاد َتَعؾُّؼوبؿا سبؼ ضفر جؾقًا أن 

رأي(، ٕن بـــ )التػسـقر بـال -التػسقر بالؿل قر –أن ذلؽ ٓ يؿـع مـ ُمَؼابؾة هذا الـقع 

ر يرويف طـ السؾػ، إوافة إلك أن الـُؿْعَترب ما غؾب طؾك التػسقر،  العربة بؽقن الـُؿَػسِّ

 ولق كان لؾؿملػ اجتفادات وآراء تخصف. 

ـرة جـدًا، خالفـًا وتبقـ أيضًا  أن بدايات التدويـ يف التػسقر بالؿـل قر كاكـت ُمَبؽِّ

تػسقر مـ أن ذلؽ إكؿـا بـدأ يف حـدود لؿا هق ُمَتَداول لدى كثقر مـ الدارسقـ لعؾقم ال

 مـتصػ الؼرن الثاين الفجري، وأكف كان قبؾ ذلؽ ُمْخَتؾِطًا بالحديث.

*              *              * 
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 المقدمة

الحؿد هلل، والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل، وطؾك آلف وصحبف وأتباطف إلك يقم 

 كؾؼاه، أما بعد  

قر مـ جقاكبف الؿختؾػة يتطؾب َبْسطًا ٓ يػـل بـف فنن الحديث طـ التػسقر بالؿل 

، هذا الـُؿختصر، وقد ُوِجَدت دراسات وأبحاث ُمْسَتِؼؾة يف هذا الــقع مــ التػسـقر

، ، وطؾـقم الؼـرآنإوافة إلك ما ُكتِب يف ذلؽ وؿـ الؿملػات يف أصقل التػسـقر

 .، وبعض مؼدمات كتب التػسقرومـاهج الؿػسريـ

أردت الؽالم طؾك جقاكب  ال ة تتصؾ بالتػسـقر بالؿـل قر وهـل مـا تـدطق وإكؿا 

الحاجة إلك تحريره: لقؽقن ذلؽ سبقالً إلك رفع إشؽال قد َيِرد طؾقفا أو طؾك بعضفا، 

أو تصقيبًا لخطل قد يؽثر تداولـف وكؼؾـف يف إبحـاث والدراسـات الؿتعؾؼـة بالتػسـقر 

 لَِؿا قد ُيذكر بطريؼ ا.جؿال.   بالؿل قر، أو مزيد إيضاح بتػصقؾ وتؼسقؿ 

 وهذه الجقاكب الثالث:

 يف تحرير مصطؾح )التػسقر بالؿل قر( وما يـبـل طؾك ذلؽ.  إولك:

 يف بدايات التللقػ يف هذا الـقع مـ التػسقر.  الثاكقة:

يف مـاهج التـللقػ يف التػسـقر بالؿـل قر، والتعريـػ بـلبرز الؿملػـات فقـف  الثالثة:

                                                 
( مـ ذلؽ  التػسقر بالؿل قر مػفقمف، وأكقاطف، وققاطده لؿحؿد بـ طؿر بازمقل، اتجاه التػسقر بالؿل قر 7)

قر بالؿـل قر ٕحؿد سؾقؿان، التػسقر إ ري وجدلقة الؿػفقم والؿـفج ٕكس بـ خؾقؾ شـعقبل، التػسـ

ــل قر آصــطالح والؿشــؽالت  ــدي، التػســقر الؿ ــقر الحدي ــق الـ ــد أب ــف لؿحؿ ــاهج الؿػســريـ فق ومـ

والؿسارات كحق مجآت العؾقم لعبد الرحؿـ حؾؾل، مػفـقم التػسـقر والتلويـؾ وآسـتـباط والتـدبر 

 الؿػسر لؿساطد بـ سؾقؿان الطقار...الخ. 

قؿقة، الػقز الؽبقر يف أصقل التػسقر لـقلل اهلل الـدهؾقي، دراسـات ( مثؾ  مؼدمة يف أصقل التػسقر ٓبـ ت2)

 يف أصقل التػسقر لؿحسـ طبد الحؿقد، فصقل يف أصقل التػسقر لؿساطد الطقار...الخ.  

( مثؾ  دراسات يف طؾقم الؼرآن لػفد الرومل، مباحث يف طؾـقم الؼـرآن لؿــاع الؼطـان، مباحـث يف طؾـقم 3)

 ات يف طؾقم الؼرآن لغاكؿ قدوري...الخ.الؼرآن لصبحل صالح، محاور

( مثؾ  التػسقر والؿػسرون لؿحؿـد حسـقـ الـذهبل، اتجاهـات التػسـقر يف الؼـرن الرابـع طشـر الفجـري 4)

لػفد بـ طبد الرحؿـ الرومل، تعريـػ الدارسـقـ بؿــاهج الؿػسـريـ لصـالح طبـد الػتـاح الخالـدي، 

لؿختصر الؿبـقـ يف مــاهج الؿػسـريـ لؿحؿـد مـاهج الؿػسريـ ٕحؿد بـ محؿد الشرقاوي، الؼقل ا

 الحؿقد الـجدي، التػسقر  أساسقاتف واتجاهاتف لػضؾ طباس...الخ.

( مثؾ  الؿحرر القجقز ٓبـ ططقة، تػسقر الؼرصبل، التحرير والتـقير ٓبـ طاشقر...الخ. 5)
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 ا، أو جزء مـف(.)الؿطبقع مـف

با إلك مروـاتف، وكافعـًا لؽاتبـف  واهلل أسال أن يجعؾف خالصًا لقجف الؽريؿ، وُمَؼرِّ

 وقارئف، إكف سؿع ُمجقب. 

*              *              * 
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 المسألة األولى

 في تحرير مصطلح )التفسير بالمأثور( وما ينبني على ذلك

 سلجعؾف ُمـَْحِصرًا يف ست مسائؾ   لؽل يؽقن الؽالم أكثر ِدقاة وتحديداً 

 إولك  يف تحديد الؿراد بــ )الؿل قر(  

وسلذكر تحت هذه الجزئقة الؿعـك الؿؼصقد بــ )الؿـل قر( يف الؾغـة، إوـافة  

إلـــك معــــاه يف ُطـــْرم أربـــاب الػــــقن ذات العالقـــة كلهـــؾ الحـــديث، وأهـــؾ الػؼـــف 

 وإصقل، وأهؾ التػسقر وطؾقمف.    

إذا  َأَ ــرُت الحــديثإ ــر  مصــدر ققلــؽ   :)الؿــلثقر( يف الؾغــة معـــك أوًٓ:

ث بف.    ذكرَتف طـ غقرك، أي  كؼؾتف ورويتف. ويؼال  )الؿل قر( لؾـُؿَتَحدا

إن اهلل طـز ومـف ققل طؿر رول اهلل طـف حقـ سؿع الـبل صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ يؼـقل  

فؿـا حؾػـُت هبـا بعـُد ذاكِـرًا وٓ طؿـر  الحـديث: قـال  ...وجؾ يـفاكؿ أن تحؾػـقا بلبـائؽؿ

   أي  ُمتؽؾِّؿًا هبا وقائالً هبا، أي  لؿ أذكر ذلؽ طـ كػسل. َذاكِراً فؼقلف   .آ ِراً 

                                                 
اس7) مـشـقرات محؿـد طؾـل  صبعـة ،إطـراب الؼـرآنهــ(،  338) أحؿد بــ محؿـد جعػر ، أبق( اكظر  الـاحا

إسـؿاطقؾ بــ ، ، الجـقهري4/754 ،هـــ7427بقروت، الطبعة إولـك، ، بقضقن، دار الؽتب العؾؿقة

دار  بعـةص ،تحؼقـؼ أحؿـد طبـد الغػـقر ططـار ،الصحاح تاج الؾغـة وصـحاح العربقـةهـ(،  393) حؿاد

أحؿد بــ ، ، الرازي2/574 ،)مادة  أ ر( ،م7987، ه7457بقروت، الطبعة الرابعة،  ،العؾؿ لؾؿاليقـ

دار الػؽر،  بعةص ،تحؼقؼ طبد السالم محؿد هارون ،معجؿ مؼايقس الؾغةهـ(،  395بـ زكرياء ) فارس

هـ(،  458سقده ) بـ إسؿاطقؾ بـ طؾل الحسـ الؿرسل، أبق، 7/53 ،)مادة  أ ر( ،م7979 ،هـ7399

بقـروت، الطبعـة  ،لعؾؿقـةدار الؽتـب ا بعـةص ،تحؼقؼ طبد الحؿقد هـداوي، الؿحؽؿ والؿحقط إطظؿ

 هـ(، 777بـ طؾل ) محؿد بـ مؽرم، ، ابـ مـظقر773/ 75م )مادة  أ ر(  2555، هـ 7427إولك، 

أحؿـد ، ، الػقـقمل4/6)مـادة  أ ـر(  ،هــ7474بقروت، الطبعة الثالثة، ، دار صادر بعةص ،لسان العرب

بقـروت )مـادة   ،الؿؽتبـة العؾؿقـة بعةص ،الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقرهـ(،  775) بـ محؿد

ــاج العــروس مـــ جــقاهر هـــ(،  7255الــرّزا  ) طبــد بـــ محّؿــد بـــ ، محّؿــد، الحســقـل7/4أ ــر(  ت

، مجؿـع الؾغـة 76 -75/75دار الفداية )مادة  أ ـر(  بعةص ،تحؼقؼ مجؿقطة مـ الؿحؼؼقـ ،الؼامقس

 ،الؿعجـؿ القسـقط ر، محؿد الـجار،العربقة بالؼاهرة إبراهقؿ مصطػك، أحؿد الزيات، حامد طبد الؼاد

 .7/6دار الدطقة )مادة  الؿل قر(  بعةص

صحقح البخاري، تحؼقؼ محؿد زهقر بـ  هـ(، 256) محؿد بـ إسؿاطقؾ اهلل أبق طبد البخاري،( أخرجف 2)

كاصر الـاصر، دار صق  الـجاة )مصقرة طـ السؾطاكقة بنوافة ترققؿ محؿد فماد طبـد البـاقل(، الطبعـة 

هـــ(،  267) مســؾؿ بـــ الحجــاج أبــق الحســـ الؼشــقري الـقســابقري، (، و6647) ،ه7422، إولــك

 (.7646) ،بقروت ،صحقح مسؾؿ، تحؼقؼ محؿد فماد طبد الباقل، دار إحقاء الواث العربل
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   أي  وٓ ُمْخبِرًا هبا طـ غقري أكف حؾػ هبا. وٓ آ ِراً وققلف  

ُؼـقل أي  يـؼؾف َخَؾـٌػ طــ َسـَؾػ، بؿعــك  َمـْ  حديث مل قرومـ ذلؽ ققلفؿ  

َأَ ـَر الحـديَث طــ الؼـقم  أكبـلهؿ بؿـا ُسـبُِؼقا فقـف مــ إََ ـر. وققـؾ  وَمْروي. ويؼال  

ث بف طـفؿ يف آ ارهؿ.   َحدا

ولؽـــل اْســَتْحَقْقُت أن ومـــف قــقل أبــل ســػقان روــل اهلل طـــف يف حــديث ققصــر  

 أي  َيُروون وَيحُؽقن.    َيْل ُِروا طـل الؽذب

 َ ارُتف  َبؼقٌة مـف ُتمَ ر، أي  ُتَروى وُتذَكر. وُأْ َرُة العؾؿ وأَ 

 وإََ ر  الَخرب، والجؿع  آ ار. 

 َحاِصؾ ما ُذكِر  أن الؿل قر هـا بؿعـك الـَؿـؼقل والـَؿروي. 

 فائدة: 

يخرج مـ كالم الؾغقيقـ وغقرهؿ َأن مادة إ ر َتـدور  قال الزركشل رحؿف اهلل 

 طؾك  ال ة معان 

ء َأَ ُرُه َأَ َرًة وَأَ اَرة، كلكافا َبِؼقاتـف ُتسـتخرج البؼقة، و أحدها: ْ
ل اشتؼاقف مـ َأَ ْرُت الشا

 أي َبِؼقاة مـف.  چۉ  ې  ې  ې  چَفُتثار، ومـف ققلف تعالك    

ؾ ُسـَـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ هذا،  وجعؾ البخاري يف شرح اْلُؿَػصا

َ ر هق الباقل يف الديار. و ْٕ قالقا لســ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ )آ ـار( فؼال  ا

 ٕهنا َبِؼَقت بعده.

واية، ومـف ققلفؿ  هذا الحديث ُيم ر طـ فالن.  والثاين:  مـ إ ر الاِذي هق الرِّ

د  قـالقا )إ ـارة( لؾشـلء الَحســ  الثالث: ـَُبرِّ مـ إ ر بؿعـك العالمـة، قـال الؿـ

                                                 
 .(2947) ،صحقح البخاري البخاري،( أخرجف 7)

الـؽــت طؾــك مؼدمــة ابـــ  هـــ(، 794هبــادر ) بـــ اهلل طبــد بـــ محؿــد الــديـ بــدر اهلل طبــد ، أبــق(الزركشــل2)

الريـاض، الطبعـة إولـك،  ،أوـقاء السـؾػ بعـةص ،تحؼقؼ زيـ العابديـ بـ محؿد بال فـريج ،الصالح

 .478/ 7 ،م7998، هـ7479

تحؼقؼ ربقع بــ ، الـؽت طؾك كتاب ابـ الصالحهـ(،  852)أحؿد بـ طؾل ابـ حجر العسؼالين، ( وقال 3)

الؿديــة الؿــقرة، الطبعـة  ،ادة البحـث العؾؿـل بالجامعـة ا.سـالمقةطؿـ باطةص ،هادي طؿقر الؿدخؾل

 اهـ.ـ. وإ ر يف إصؾ  العالمة والبؼقة والرواية   83/ 7 ،م7984، هـ7454إولك، 
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. ووجــف ؾـاقـة  َذات َأَ ــارة، إذا كاكــت ُمؿتؾئـة َتــرو  العــقـالَبِفـل يف العــقـ، فقؼــال ل

   اهـ. آستعارة مـف يف إحاديث ضاهر

ثقـثاكقًا:   : الؿراد بــ )الـَؿْلُثقر( عـد الـُؿَحدِّ

ح  َيْطؾِؼ طؾؿاء الحديث )إ ر( طؾك إحاديث الؿرفقطة، والؿقققفة، وقد َصـرا

 أي رويتف.  َأَ ْرُت الحديثٕكف ملخقذ مـ  بذلؽ جؿاطة، كالـقوي وغقره:

بـ ا  ما جاء طـ طؾل بـ الحسـ -إصالقة طؾك الحديث  –ومـ هذا آستعؿال 

إذا ابُتؾقـَت بالؼضـاء فعؾقـؽ سؿعت طبداهلل يعـل ابـ الؿبارك يؼقل   قال   شؼقؼ

ري بإ ر ؽا فؼال هؾ تـدري مـا  ...قال طؾل  فذكرُتف ٕبل حؿزة ابـ مقؿقن السُّ

                                                 
 .479/ 7 ،الـؽت طؾك مؼدمة ابـ الصالح ،(الزركشل7)

 (.479 – 478/ 7( السابؼ )2)

الؿـفؾ الروي يف مختصر طؾـقم الحـديث هـ(،  733اهلل ) سعد ـب محؿد بـ إبراهقؿ، ( اكظر  ابـ جؿاطة3)

 ،هــ7456دمشؼ، الطبعـة الثاكقـة، ، دار الػؽر بعةص ،تحؼقؼ محقل الديـ طبد الرحؿـ رمضان ،الـبقي

 أبـق الـديـ سـراج ،ابـ الؿؾؼـ، 425 – 477/ 7 ،الـؽت طؾك مؼدمة ابـ الصالح ،، الزركشل45ص

تحؼقــؼ طبــد اهلل بـــ يقســػ ، الؿؼـــع يف طؾــقم الحــديثـ(، هــ 854) أحؿــد بـــ طؾــل بـــ طؿــر حػــص

الـؽـت  العسـؼالين،، 774/ 7 ،هـــ7473السـعقدية، الطبعـة إولـك،  ،دار فقاز لؾـشر بعةص ،الجديع

فتح الؿغقـث بشـرح هـ(،  952)محؿد بـ طبد الرحؿـ ، ، السخاوي83/ 7 ،طؾك كتاب ابـ الصالح

 ،هــ7424مصر، الطبعة إولك،  ،مؽتبة السـة بعةص ،طؾل طؾل حسقـ تحؼقؼ ،ألػقة الحديث لؾعراقل

تدريب هــ(، 977) طبد الرحؿـ بـ أبـل بؽـر جالل الديـ السققصل،، 738–737، 7/77 ،م2553

–252/ 7 ،دار صقبـة بعـةص الػاريـابل، محؿـد كظـر قتقبـة أبـقتحؼقؼ  ،الراوي يف شرح تؼريب الـقاوي

تحؼقؼ  ،شرح كخبة الػؽر يف مصطؾحات أهؾ إ رهـ(،  7574) طؾل بـ سؾطان الؿال، الؼاري، 253

محؿـد بــ ، ، الصــعاين753ص ،بقـروت ،لبـان ،دار إرقؿ بعةص ،محؿد كزار تؿقؿ، وهقثؿ كزار تؿقؿ

 ،تحؼقؼ صـالح بــ محؿـد بــ طقيضـة ،تقوقح إفؽار لؿعاين تـؼقح إكظارهـ(،  7782)إسؿاطقؾ 

 (.239-7/237) ،م7997، هـ7477ة إولك، بقروت، الطبع، دار الؽتب العؾؿقة بعةص

وِزي أبق طبد الرحؿـ، مقلك طبد الؼقس مـ أهـؾ 4) ( هق  طؾل بـ الحسـ بـ شؼقؼ بـ محؿد الَعْبِديُّ الؿرُّ

ث طـف  البخاري وأحؿد بـ حـبؾ ويحقك بـ معقـ، تـقيف ســة  737مرو، ولد سـة   هــ. 275هــ، حدا

تحؼقؼ بشار طـقاد  ،تاريخ بغدادهـ(،  463 ابت ) بـ طؾل بـ ؿدأح بؽر ، أبقاكظر  الخطقب البغدادي

ــة ،معــروم ــك،  ،دار الغــرب ا.ســالمل صبع ــة إول ــروت، الطبع ، 294/ 73 ،م2552 ،هـــ7422بق

مجؿقطة مـ الؿحؼؼـقـ تحؼقؼ سقر أطالم الـبالء،  هـ(،  748) شؿس الديـ محؿد بـ أحؿد الذهبل،

-349/ 75 ،م7985 ،هـ 7455الرسالة، الطبعة الثالثة، بنشرام الشقخ شعقب إركاؤوط، ممسسة 

352.

تحؼقؼ طبد العؾـقؿ طبـد العظـقؿ الَبسـتقي.  ،أحقال الرجالهـ(،  259) إبراهقؿ بـ يعؼقب، الجقزجاين (5)

 بــ أحؿـد بؽـر ، أبـقوطــد الخطقـب البغـدادي ،358ص ،باكستان ،فقصؾ آباد ،حديث اكادمل صبعة

 بعـةص ،تحؼقؼ أبق طبد الـرحؿـ طـادل بــ يقسـػ الغـرازي، قف والؿتػؼفالػؼهـ(،  463 ابت ) بـ طؾل

= 
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َ ؽ بالشلء فتعؿؾ بف َفُقؼال لؽ يقم الؼقامة  َمـ َأَمرك هبذا؟ فتؼقل  أبق  إ ر؟ أن ُأَحدِّ

حؿزة. َفُقجاء بل َفُقؼال  إن هذا يـزطؿ أكـؽ َأَمرَتـف بؽـذا وكـذا، فـنن ُقؾـَت  كعـؿ ُخؾِّـل 

ٕطؿـش، فـنذا طـؽ. وُيَؼال لل  مـ أيـ ُقؾَت هذا؟ فلققل  قال لل إطؿش. َفُقسلل ا

 قال  كعؿ، 
َ
؟ فقؼقل  قال لل إبراهقؿ. َفُقسلل ـل. وُيؼال لألطؿش  مِـ أيـ ُقؾَت ط ُخؾِّل

َفُقؼال لف  مِــ أيــ ُقؾـَت؟  ،إبراهقؿ، فنن قال  كعؿ، ُخؾِّل طـ إطؿش، وُأِخذ إبراهقؿ

مـ   لف َفُقسلل طؾؼؿة، فنذا قال  كعؿ، ُخؾِّل طـ إبراهقؿ، وُيؼال، فقؼقل  قال لل طؾؼؿة

َفُقسلل طبـد اهلل، فـنن قـال  كعـؿ، ُخؾِّـل ، أيـ ُقؾت؟ فقؼقل  قال لل طبد اهلل بـ مسعقد

مِـ أيـ ُقؾت؟ قال  فقؼقل  قال لل رسقل اهلل صـؾك   طـ طؾؼؿة. وُيؼال ٓبـ مسعقد

اهلل طؾقف وسؾؿ، َفُقسلل رسقُل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، فنن قال  كعؿ، ُخؾِّل طــ ابــ 

حتـك يـتفـل إلـك  :طؾقف وسؾؿ، فقؼقل  قال لل جربيـؾ َفُقؼال لؾـبل صؾك اهلل، مسعقد

    ....الرب تبارك وتعالك. ففذا إ ر

ْؽـا بإ ر.ومـ ذلؽ ققل ابـ مسعقد رول اهلل طـف    . .. وإن أفضؾ ما َتَؿسا

 ،هتذيب أ ـارتسؿقة أبل جعػر الطربي كتابف   قال الحافظ ابـ حجر  ويميده

 وهق مؼصقر طؾك الؿرفقطات، وإكؿا ُيقِرد فقف الؿقققفات تبعًا. 

 َفُؿْشـَتِؿؾ طؾـك الؿرفـقع والؿققـقم  ،لؾطحاوي شرح معاين أ اروأما كتاب 

 .-أيضًا –

ــر  ــذي يظف ــؿ  –وال ــؿ يؼصــدوا َح  –واهلل أطؾ ــؿ ل ــالؿرفقع أو أهن ــر( ب ــر )إ  ْص

ؼ طــدهؿ طؾـك )الــَؿْروي( طؿقمـًا: الؿقققم طؾك الصحابل، وإكؿا الؿراد أكـف ُيْطَؾـ

                                                 
= 

لــقؽـ الـذي تعتؿــد طؾقــف  بؾػـظ   ،346/ 2 ،هـــ7427السـعقدية، الطبعــة الثاكقـة،  ،دار ابــ الجــقزي

ر لؽ الحديث .إ ر، وُخذ مـ الرأي ما ُيَػسِّ

ِري، طالؿ َمـر7) ؽا ـؽري لحـالوة كالمـف، تـقيف ( هق  محؿد بـ مقؿقن الَؿْرَوزي أبق حؿزة السُّ ل السُّ و، ُسـؿِّ

- 385/ 7 ،سـقر أطـالم الــبالء الـذهبل،، 3/432، تـاريخ بغـداد، هـ. الخطقب البغـدادي767سـة  

387  . 

الػؼقـف الخطقـب البغـدادي،  ،، ورواه الخطقـب ُمْخَتَصـراً 359–358ص ،أحقال الرجـالالجقزجاين، ( 2)

 . 382/ 7الؿتػؼف و

 . 7/387 ،الػؼقف والؿتػؼف دادي،البغ ( رواه الخطقب3)

فـتح الؿغقـث بشـرح  ،. وذكـر كحـقه السـخاوي573/ 7 ،الـؽت طؾك كتـاب ابــ الصـالح العسؼالين، (4)

. 738–7/737 ،ألػقة الحديث لؾعراقل
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ـْ ُدون التـابعل فقـف  ولذا قال الحافظ بعد أن ذكر الؿرفقع والؿقققم والؿؼطقع  وَم

   اهـ.. مثؾف. وُيَؼال لألخقريـ  إ ر 

 : الؿراد بــ )إثر( عـد الػؼفاء وإصقلققـثالثًا: 

ن بـف مـا ُيَؼابِـؾ العؼـؾ يبدو مـ استعؿال إصـقلققـ لؾػـظ )إ ـر( أهنـؿ يؼصـدو

 -والرأي والـظر وآجتفاد، ففق طــدهؿ ُيَؼـال لؾـؼـؾ والروايـة مــ كصـقص الـقحل

وذلؽ ما قد ُيَعبار طـف بــ ) السؿع، أو الشرع، أو الـص، أو الخرب، أو  -الؽتاب والسـة

 . وشقاهد ذلؽ ٓ تؽاد ُتحَصك يف كتب الػؼف وأصقلف. إ ر(

إكؿا كلخذ بالرأي ما لؿ يجئ إ ر، فنذا جـاء إ ـر تركــا  ومـ ذلؽ ققل ُزَفر

 .اهـ الرأي وأخذكا بإ ر

وقد َفرا  بعض الػؼفاء مـ الشافعقة كالخراسـاكققـ بـقـ الخـرب وإ ـر، فـلصؾؼقا 

 . إول طؾك الؿرفقع، والثاين طؾك الؿقققم

                                                 
كخبـة الػؽـر يف مصـطؾح أهـؾ إ ـر )مطبـقع مؾحًؼـا هــ(،  852) أحؿد بـ طؾـل ابــ حجـرالعسؼالين، (7)

الؼـاهرة، الطبعـة  ،دار الحـديث بعـةص ،تحؼقـؼ طصـام الصـبابطل، طؿـاد السـقد ،بؽتاب سبؾ السـالم(

 . 4/724 ،م7997 ،هـ 7478الخامسة، 

ـْ حَســْقـ، ( اكظــر  الجقــزاين2) ــد بــ دار ابـــ  بعــةص ،معــالؿ أصــقل الػؼــف طـــد أهــؾ الســـة والجؿاطــة ،محؿا

  .7/69 ،هـ7427الجقزي، الطبعة الخامسة، 

هــ، أكـرب تالمـذة أبـل حـقػـة، 775ْيِؾ بـ ققس بـ َسْؾٍؿ الَعـَْبِريُّ أبق الُفَذْيِؾ، ولد ســة  ( هق  ُزَفُر بـ الُفذَ 3)

أصؾف مـ أصبفان. أقام بالبصرة وولل قضاءها وتقيف هبا. وكان مؿــ جؿـع بـقـ العؾـؿ والعؿـؾ، تـقيف 

ِرْكؾِل الدمشـؼل،، 8/39 ،سقر أطالم الـبالء الذهبل،هـ.  اكظر  758سـة    ر الـديـ بــ محؿـقدخقـ الزِّ

.3/45 ،م2552مايق  ،إطالم، دار العؾؿ لؾؿاليقـ، الطبعة الخامسة طشرهـ(،  7396)

 .7/575 ،الؿتػؼفوالػؼقف الخطقب البغدادي،  (4)

معرفة أكـقاع طؾـقم الحـديث )مؼدمـة هـ(،  643) طثؿان بـ طبد الرحؿـ ، أبق طؿرو( اكظر  ابـ الصالح5)

 بعـةبقـروت، ص ،سـقريا، دار الػؽـر الؿعاصـرؽـر، دار الػ بعـةلـديـ طـو. صتحؼقؼ كقر ا ،ابـ الصالح(

، 45ص ،الؿـفؾ الروي يف مختصر طؾـقم الحـديث الـبـقي ،، ابـ جؿاطة46ص ،م7986، هـ7456

تحؼقـؼ صـالح  ،الشذا الػقاح مـ طؾقم ابـ الصالح هـ(، 852بـ أيقب ) إبراهقؿ بـ مقسك، إبـاسل

الؿؼــع يف  ،، ابـ الؿؾؼـ7/745 ،م7998 ،هـ7478، الطبعة إولك، مؽتبة الرشد بعةص ،فتحل هؾؾ

التؼققـد وا.يضـاح شـرح ، طبد الـرحقؿ بــ الحسـقـ ابــ أبـل بؽـر، ، العراقل7/774 ،طؾقم الحديث

محؿـد طبـد الؿحســ الؽتبـل صـاحب  بعـةص ،تحؼقؼ طبد الرحؿـ محؿد طثؿان ،مؼدمة ابـ الصالح

الـؽـت  العسـؼالين،، 66ص ،م7969، هــ7389ة، الطبعـة إولـك، الؿؽتبة السؾػقة بالؿديــة الؿــقر

/ 7 ،فتح الؿغقث بشـرح ألػقـة الحـديث لؾعراقـل ،، السخاوي573–7/83 ،طؾك كتاب ابـ الصالح

.753(، شرح ُكْخَبة الِػؽر لؾؼاري ص 253 – 252/ 7، تدريب الراوي )737
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افِِعل طؾك قال الزركشل   ما استؼر فقـف، َفنكاـُف غالبـا وساطدهؿ يف ذلؽ كالم الشا

. ُيطؾؼ إ ر طؾك كالم الصحابة، والحديث طؾك ققل الـابل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ

وهق َتْػريـؼ حســ: ٕن التاػـاوت فِـل الــؿراتب َيؼتضـل التاػـاوت فقؿـا يَترتاـب طؾـك 

عؾؿاء  الـؿراتب، فقؼال لؿا ُكِسب لصاحب الشرع  )الخَبر(، ولؾصحابة  )إ ر(، ولؾ

 .)الؼقل والؿذهب(

الؿرفــقع  -وضــاهر تســؿقة البقفؼــل كتابــف الؿشــتؿؾ طؾقفؿــا  قــال الســخاوي

باطتبــار أن العطــػ يؼتضــل  اهـــ بــــ )معرفــة الســــ وأ ــار( معفــؿ –والؿققــقم 

ــ وأ ار.  الـُؿَغاَيرة بقـ الؿعطقم والؿعطقم طؾقف، َفَػرا  بقـ السُّ

 : )إََثر( عـد أهؾ التػسقر وعؾقمفالؿراد بــ  رابعًا:

يذهب أكثر الؿملػقـ يف العؾقم الؿتعؾؼة بالؼرآن والتػسقر )مـ الؿعاصريـ( إلك 

أن التػسقر بالؿل قر يدور ويرجع إلك تػسقر الؼرآن الؽريؿ بالؼرآن كػسف، أو بالسـة أو 

 .بلققال الصحابة

 .تابعقـوكثقر مـ همٓء يذكر بعد ذلؽ الخالم يف تػسقر ال

تػسـقر التـابعقـ أو كبـارهؿ طؾـك -بقـؿا جزم آخرون بدخقل هـذا الؼسـؿ الرابـع

                                                 
وأمـا الؼقـاس فنكؿـا أخـذكاه اسـتدٓٓ ال  حقـث قـ 277( مـ الؿقاوع ما ذكره الشافعل يف الرسالة ص 7)

وجفة العؾؿ بعُد  الؽتاب والسـة وا.جؿاع وأ ار، حقث قال   557. وصبالؽتاب والسـة وأ ار

 .  وما وصػت مـ الؼقاس طؾقفا

 (. 425 – 7/477( الـَُّؽت طؾك مؼدمة ابـ الصالح لؾزركشل )2)

هــ. سـخاوي 837ل بؽر السخاوي أبـق الخقـر، ولـد ســة  ( هق  محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ أب3)

(، كظؿ العؼقـان يف 8/3هــ. الضقء الالمع ٕهؾ الؼرن التاسع )952إصؾ قاهري الؿقلد، تقيف سـة  

.752أطقان إطقان ص

 . 738–7/737 ،فتح الؿغقث بشرح ألػقة الحديث لؾعراقل ،السخاوي (4)

ْرق5)  ،مـاهـؾ العرفـان يف طؾـقم الؼـرآن هــ(، 7367) محؿد طبـد العظـقؿ، اين( اكظر  طؾك سبقؾ الؿثال  الزُّ

، ففد بـ طبد الرحؿـ، الرومل، 74–2/72 ،مطبعة طقسك البابل الحؾبل وشركاه، الطبعة الثالثة بعةص

رئاســة إدارات البحــقث العؾؿقــة وا.فتــاء والــدطقة  بعــةص ،اتجاهــات التػســقر يف الؼــرآن الرابــع طشــر

ففـد ، ، الرومـل2/579 ،م7986،هــ7457ؾؽة العربقة السعقدية، الطبعـة إولـك، وآرشاد يف الؿؿ

ــرحؿـا ــد ال ـــ طب ــرآن الؽــريؿ، ب ــقم الؼ ــة طشــرة،  ،دراســات يف طؾ ــة الثاكق  ،م2553، هـــ7424الطبع

 . 757ص

 ( الؿصادر السابؼة. 6)
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. وإن اختؾػـقا يف تعؾقـؾ ذلـؽ، فبعضـفؿ وؿـ التػسقر بالؿل قر-وجف الخصقص

. وَكجـد غقـره جزم بذلؽ لَِؿا َوَجد يف كتب التػسقر بالؿل قر مـ َكْؼؾ أققال التابعقـ

قا ذلؽ غالبًا طـ الصحابة رول اهلل طـفؿُيَعؾِّؾ ذلؽ بؽقهنؿ َتؾَ   .ؼا

ــلققال  ــك التػســقر بالســـة وب ــره الســققصل طؾ ــة: َفَؼَص ــف صائػ ــقاؼ مػفقم ــد َو وق

 الصحابة رول اهلل طـفؿ كؿا سقليت قريبًا.

 .وحصره غقره بتػسقر الؼرآن بالؼرآن وبالسـة

ل قر، ولؽــف ومـ الؿعاصريـ مـ لؿ يعـد تػسـقر الؼـرآن بـالؼرآن مــ جؿؾـة الؿـ

يعــــل طــــده تػســـقره بالروايـــة طــــ الـبـــل صـــؾك اهلل طؾقـــف وســـؾؿ وطــــ الصـــحابة 

 .والتابعقـ

وأخرج غقره تػسقر الصحابة والتابعقـ سقى ما كان لـف حؽـؿ الرفـع مــ تػسـقر 

 الصحابة.

بـقـ )إ ـر( و )الؿـل قر( بـلن الؿـل قر يطؾـؼ طؾـك الؼـقل  َفرا  بعضفؿ فائدة:

 ر ٓ يطؾؼ إٓ طؾك الؼقل. والػعؾ، وإ 

 ومثؾ هذا يحتاج إلك استؼراء وتلمؾ، فاهلل أطؾؿ.

 الثاكقة: هؾ التػسقر بالؿلثقر ُمْصَطَؾح جديد يف هذا العصر؟ 

حقـؿا كتتبع هذا الؾؼب )التػسقر بالؿل قر( وما يدخؾ يف مدلقلف الذي طرفــا مــ 

قال التابعقـ: فنكـا ٓ كؽاد كجد تػسقر الؼرآن بالؼرآن، وبالسـة، وبلققال الصحابة، وأق

                                                 
، مؽتبـة وهبـة ةبعـص ،التػسـقر والؿػسـرونهــ(،  7398) محؿـد السـقد حسـقـ، ( اكظر  يف ذلـؽ  الـذهبل7)

مباحث يف طؾقم الؼرآن، مؽتبة الؿعارم لؾـشر هـ(،  7425) مـاع بـ خؾقؾ الؼطان،، 7/772 ،الؼاهرة

 . 358ص ،م2555 ،هـ7427 ،والتقزيع،  الطبعة الثالثة

 . 772/ 7 ،التػسقر والؿػسرون، ( اكظر  الذهبل2)

 .358ص ،مباحث يف طؾقم الؼرآن الؼطان،( اكظر  3)

 ده الؿملػ بؽبار التابعقـ. تـبقف  َققا 

 ( اكظر  التػسقر أساسقاتف واتجاهاتف، لػضؾ طباس.4)

دمشـؼ، ، دار الؼؾـؿ بعـةص ،تعريـػ الدارسـقـ بؿــاهج الؿػسـريـ، صالح طبـد الػتـاح، ( اكظر  الخالدي5)

 . 255، 748ـص ،م2575،هـ7437الطبعة الرابعة، 

ــد الرســقل إحؿــد، ( اكظــر  كؽــري6) ـــ طب ــل ب ــد الـب ــقم يف هـــ(،  72)  طب دســتقر العؾؿــاء )جــامع العؾ

 ،لبــان، دار الؽتـب العؾؿقـة بعـةص ،تعريب طباراتف الػارسقة حسـ هـاين فحـص ،اصطالحات الػـقن(

 . 7/35 ،م2555 ،هـ7427بقروت، الطبعة إولك، 
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ذلـــؽ بؾػظـــف ومضـــؿقكف لـــدى الؿتؼـــدمقـ، بقـؿـــا كجـــد ذلـــؽ ُمْشـــَتِفرًا ذائعـــًا بـــقـ 

 الؿعاصريـ. 

ــؿ أن  ــا يعؾ ــل قر( فؽؾـ ــا مجــرد التســؿقة )التػســقر بالؿ ــر، وأم ــر ٓ ُيـَْؽ وهــذا أم

ــقر يف التػســ 977الســققصل )ت   ــدر الؿـث ــًا حــافالً  ســؿاه )ال ــرد كتاب ــد أف ـــ( ق قر ه

بالؿل قر(، وهـق يف طـقاكـف ومضـؿقكف ُمطـابؼ لؿـا كحــ بصـدده، الؾفـؿ إٓ مـا يتعؾـؼ 

بتػسقر الؼرآن بالؼرآن فنكـف ٓ يـذكره إٓ مـا جـاء وـؿـ الؿرويـات طــ السـؾػ، ٕن 

الؽتاب ُمْخَتَصـر مــ كتابـف أخـر الُؿْســَد )ترجؿـان الؼـرآن( الـذي وصـػف بؼقلـف يف 

ر الؿـثـقر   التػسـقر الــُؿْسـَد طــ رسـقل اهلل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ وهـق مؼدمتف لؾدُّ

 ..اهـ وأصحابف رول اهلل طـفؿ أجؿعقـ

 والقاقع أن هذا الؽتاب ُمْشَتِؿؾ طؾك كثقر مـ أ ار طـ التابعقـ أيضًا. 

وٓ يخػك أن مراده بذلؽ ما تعارم طؾقف أهؾ الحديث وغقرهؿ، كؿا أسـؾػـا يف 

 ذكر معـاه طـدهؿ. 

ســقى –ؼصـقد أن هــذا الؾؼـب )التػســقر بالؿــل قر( وُمْجَؿــؾ مـا يــدل طؾقـف والؿ

قـد ُطـِرم قبـؾ طصـركا الحاوـر، وإكؿـا َبـَرز ذلـؽ واشـُتفر يف  -تػسقر الؼرآن بالؼرآن

 العصر الحديث. 

ة يف آصطالح ما  د اصطالح، وٓ ُمَشاحا و يبؼك إمر يف ذلؽ يسقر، إذ هق ُمَجرا

ـَ طؾقف ُحؽؿ، ول  سـا كبـل طؾك هذا الؾؼب ُحْؽؿا كؿا سقتبقـ إن شاء اهلل.      لؿ ُيْب

                                                 
 ،بقـروت ،دار الػؽـر بعـةص ،الـدر الؿـثـقرهــ(،  977) جالل الديـ طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر، السققصل (7)

ا.تؼان يف طؾقم الؼـرآن، هـ(،  977) جالل الديـ طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر السققصل،. وكحقه يف 7/9

 ،م7974 ،هـــ7394تحؼقــؼ  محؿــد أبــق الػضــؾ إبــراهقؿ، الفقئــة الؿصــرية العامــة لؾؽتــاب، الطبعــة 

4/222. 

ـ رسـقل اهلل صـؾك اهلل ( وقال طـف أيضًا  2) ـ شـاهدوه وهق القارد با.سـاد الؿتصـؾ طـ  طؾقـف وسـؾؿ وأصـحابف الـذي

ـ بعدهؿ.  ٓ م ـ التابعقـ، و ـ غقر أن أذكر فقف شقئًا ط زيؾ وسؿعقا مـف التػسقر والتلويؾ...م وتؾؼقا مـف القحل والـت

ـ الُؿــزل إلقـف، إكؿـا هـق رأي  ٓ سؿع مـ زل طؾقف و ـ لؿ ـي وهذا لعؿري هق التػسقر: فنن الؽالم يف معاين الؼرآن مؿ

ـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وأصحابف، فنن يف ذلؽ محض، ...فن ـ ال قتصار يف التػسقر طؾك ما ورد ط ذن القاجب ٓا

ـ السققصل كػاية وَمْؼـَعًا ـ أبل بؽر، اهـ. جالل الدي ـ ب  ،قطػ إزهار يف كشػ إسرارهـ(،  977) طبد الرحؿ

ـ محؿــد الحّؿــادي دولــة قطــر، الطبعــة إولــك،  ،ةوزارة إوقــام والشــمون ا.ســالمق بعــةص ،تحؼقــؼ أحؿــد بــ

 .97-89/ 7 ،م7994 ،هـ7474
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 : الثالثة: أسؿاء ُأخرى ُمَؼاِربة لفذا آسؿ

هـاك أسؿاء ُمَؼاِربة لؾؿل قر: وذلؽ أن )إ ر( يدل طؾك )الرواية( و)الـؼؾ( كؿا 

طرفـا، ومــ هــا فـنن )الـؼـؾ( و)الروايـة( كـؾ ذلـؽ بؿعــك الؿـل قر، وهبـذا آطتبـار 

قف بــ )التػسقر الـؼؾل( أو )التػسقر بالرواية( وكحق ذلؽ مؿا يرجـع إلـك  يؿؽـ أن ُكَسؿِّ

 هذا الؿعـك. 

(، وإكؿـا 858طـد ابــ خؾـدون )ت –التػسقر الـؼؾل –وقد وردت هذه التسؿقة 

طـك بذلؽ كقطًا خاصًا وهق مـا ٓ صريـؼ إلـك معرفتـف إٓ بالـؼـؾ والروايـة، كؿـا هـق 

قر َكْؼؾـل ُمْسـَتـِد إلـك أ ـار الؿـؼقلـة طــ السـؾػ، وهـل معرفـة تػسضاهر مـ ققلف  

ل، ومؼاصد أي، وكؾ ذلـؽ ٓ ُيْعـَرم إٓ بالـؼـؾ الـاسخ والؿـسقخ، وأسباب الـزو

 .. اهـطـ الصحابة والتابعقـ

 ففذا أحد كقطل التػسقر طـده.

اب مــا يرجــع إلــك الؾســان مـــ معرفــة الؾغــة وا.طــروأمــا الصـــػ أخــر ففــق 

 . والبالغة يف تلدية الؿعـك بحسب الؿؼاصد وإسالقب

قِّة؟   الرابعة: هؾ كقكف ملثقرًا يعـل الُحجِّ

رها ُيققِــع يف  هــذه مســللة دققؼــة وهــل يف غايــة إهؿقــة: ٕن الخطــل يف َتَصــقُّ

ػقـ يف العؾقم الـــُؿتعؾِّؼة  إشؽآت يف هذا الباب: وذلؽ أن الـاضر يف تصرفات الـُؿملِّ

 -يف الغالـب –ؼرآن خاصـة، وغقـرهؿ مؿــ يتعـرض لؾتػسـقر بالؿـل قر يجـد أهنـؿ بال

َيُحقُمقن حقل هذه الؼضقة، ومــ َ ـؿ فـنهنؿ حقـؿـا َيْؼُصـرون التػسـقر بالؿـل قر طؾـك 

بعــض إكــقاع الســابؼة فــنن ذلــؽ مـــ أجــؾ هــذا الـــَؿْؾَحظ: ولــذا كجــدهؿ يــذكرون 

ػســقر بالؿــل قر(، وهؽــذا حقـؿــا الخــالم يف تػســقر التــابعقـ ويف دخقلــف تحــت )الت

ُيعؾِّؾقن إخذ بتػسقر الصحابل فنهنؿ يذكرون أمقرًا ترجع إلك تؼقية آحتجـاج بـف، 

ـقا طــ الصـحابة روـل اهلل  وكذلؽ مـ أدخؾ تػسقر التابعقـ اطترب ذلـؽ بؽـقهنؿ َتؾؼا

 طـفؿ. وهؽذا مـ َققاده بؽبار التابعقـ، ففق ٕجؾ هذا الـَؿْؾَحظ.

                                                 
ديـقان الؿبتـدأ والخـرب يف تـاريخ العـرب  هــ(، 858بــ محؿـد ) طبد الـرحؿـ بــ محؿـد، ابـ خؾدون (7)

دار  بعـةص، تحؼقـؼ خؾقـؾ شـحادة ،والرببر ومـ طاصرهؿ مـ ذوي الشلن إكرب )تاريخ ابــ خؾـدون(

.555–7/554م 7988، هـ 7458بقروت، الطبعة الثاكقة،  ،الػؽر
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ح  ـُ بؾ َصرا بعضفؿ بقجقب إخذ بف لؽقكف صريؼ الؿعرفة الصـحقحة، وأكـف آَمـ

 .سبقؾ لؾحػظ مـ الزلؾ والزيغ يف كتاب اهلل

ومـ  ؿ ُوِجد مـ أهـؾ العؾـؿ مــ قـد َيْسَتْشـؽِؾ كـؾ مـا لالجتفـاد فقـف َمـْدخؾ يف 

جؿؾـة التػســقر بالؿــل قر، وهــذا ٓ يؼــػ طــد تػســقر التــابعقـ أو الصــحابة روــل اهلل 

بؾ يشؿؾ تػسقر الؼـرآن بـالؼرآن، وبعـض تػسـقر الؼـرآن بالســة كؿـا ســعرم  طـفؿ،

 قريبًا إن شاء اهلل.

ـَ طؾقـف ُحؽـؿ، وبــاء  ة يف آصـطالح مـا لـؿ ُيـْب وقد أشركا قريبًا إلك أكف ٓ ُمَشاحا

طؾك ذلؽ فنن )التػسقر بالؿل قر( اصطالح حادث، بصرم الـظـر طــ العصـر الـذي 

د التعريػ بــقع مــ التػسـقر يرجـع إلـك الـؼـؾ ضفر فقف، فقـبغل أن يؽ قن ذلؽ لُِؿَجرا

قتفا، إذ لقس هـاك  والرواية بصرم الـظر طـ مضؿقهنا وققؿتفا العؾؿقة، أو مدى ُحجِّ

ـة: وذلـؽ أن مــ إكـقاع الداخؾـة  ة فالجفـة ُمـَْػؽا ُمالَزمة بقـ كقكف مل قرًا وكقكف ُحجا

ة، فضالً طـ بعض الؿػردات الداخؾـة تحـت تحت التػسقر بالؿل قر ما ٓ يؽقن ُحجا 

 كؾ كقع مـ غقر استثـاء لشلء مـ تؾؽ إكقاع إربعة كؿا سقتضح. 

 الخامسة: عالقة آجتفاد والرأي بالتػسقر بالؿلثقر.

ٓ شؽ أن لالجتفاد مدخالً يف التػسقر بالؿل قر بلكقاطف إربعة، وإلقؽ تقوقح 

 هذه الجؿؾة  

ر  الؼرآن:أما تػسقر الؼرآن ب  َؼف بآجتفاد ٓ يخػك: وذلـؽ أن الــُؿَػسِّ فنن َتَعؾُّ

رة لفا، وقـد  رها هبا حقث َفِفؿ باجتفاده أهنا ُمَػسِّ ْبط بقـ أية وأية َفُقَػسِّ َيْعَؿد إلك الرا

 ُيصقب يف ذلؽ وقد ُيخطئ. 

 وهذا الؼدر يؽػل لبقان َتعؾُّؼ آجتفاد هبذا الـقع مـ التػسقر.  

 سقر الؼرآن بالسـة: فؿعؾقم أكف عؾك كقعقـ: وأما تػ

ما ذكر معف الـبل صؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ أيـة سـقاء كـان ذلـؽ ابتـداء، أو  إول:

لسمال ورد مـ أصحابف، أو غقر ذلؽ، ففذا إذا َصـحا ســده فـال شـؽ يف كقكـف ُحجـة: 

ر الؼرآن، والـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ يـطـؼ طــ الفـق ى، وإكؿـا هـق ٕن السـة ُتػسِّ

                                                 
 365ـص ،مباحث يف طؾقم الؼرآن الؼطان، (7)
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 وحل ُيقحك. 

 ففذا الـقع ٓ مدخؾ لالجتفاد فقف. 

ر بقـف وبقـ أية باجتفاده لَِؿـا لثاين: ا ما لؿ َيِرد لمية معف ِذْكر، وإكؿا َيْربِط الـُؿَػسِّ

 َضفر لف مـ طالقة بقـفؿا. 

ر، كؿا هق ضاهر.  ففذا يدخؾف اجتفاد الـُؿَػسِّ

ػـك أن تػسـقر الصـحابل يؼـع طؾـك أكـقاع، فـال يخ وأما تػسقره بلققال الصحابة:

 فؿـ ذلؽ 

ما ٓ َتَعؾُّؼ لف بآجتفاد، وهذا يشؿؾ   -7

ر أية بحديث ُذكَِرت معف أية كؿا سبؼ.  - أ أن ُيَػسِّ

أن يؽقن تػسقره مؿا ٓ ُيؼال مـ جفة الـرأي، كلسـباب الــزول، وا.خبـار  - ب

أي )إذا لؿ ُيعَرم بإخذ طـ طـ إمقر الغقبقة وما إلك ذلؽ مؿا ٓ ُيؼال مـ جفة الر

بـل إسرائقؾ(. وهذا يؽقن حجة إذا صح فقف ا.سـاد. 

ة.  -2 ما أجؿعقا طؾقف، وهق ُحجا

ـة أيضـًا )أي   -3 ما اكػرد بف أحـُدهؿ ولـؿ ُيعؾـؿ لـف ُمَخـالِػ. فـإقرب أكـف ُحجا

َبَقاكِقاة، ٓ ِرَسالِقاة(، وإن كان ذلؽ قد يرجع إلك اجتفاده. 

حات الؿعروفة. ما اختؾػقا فقف -4 ح بقـ أققالفؿ بالـُؿَرجِّ ، فُقرجا

ما أخذه طـ أهؾ الؽتاب، فؾف ُحؽؿ الروايات ا.سرائقؾقة.  -5

ففؿ أهؾ الؾغة، وأطؾؿ هبا مـ غقرهؿ.، ما رجع فقف إلك الؾغة -6

 لؾؼـرآن بـالؼرآن مـا يؼـع مــ تػسـقره الؼـرآن بـالؼرآن تـبقف:
ِّ
، أو تػسـقر الصـحابل

 -كؿـا طرفــا سـابؼًا-فـنن هـذا َيدخؾـف آجتفـاد  ية معفا ِذْكـر:لؿ يؽـ لم مؿابالسـة 

لؽـ يؽقن الـظر فقف بآطتبارات السـابؼة مــ ا.جؿـاع، أو اكػـراد القاحـد مــفؿ، أو 

 اختالففؿ يف تػسقرها. 

ومــ  ـؿ تتــقع  :وهبذا كعؾؿ أن تػسقر الصحابل لقس طؾك َسـَـ واحد، بؾ يتـقع

 أحؽامف. 

  مـ ذلؽ و، أيضًا ففق طؾك أكقاعلققال التابعقـ: ب الؼرآن وأما تػسقر

وهذا يشؿؾ   :ما ٓ َمدخؾ لالجتفاد فقف -7
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ْذُكر القاسطة يف ففذا إذا لؿ يَ : كؿا سبؼ، معف أية ُتذكرتػسقره أية بحديث  - أ

فؾف ُحؽؿ الـُؿرَسؾ.  ،سـده إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

مثؾ   :ما ٓ ُيؼال مـ جفة الرأي - ب

. فؾف حؽؿ الـُؿرَسؾ :وهذا ما لؿ ُتذكر معف القاسطة: لـزولأسباب ا -7

ا.خبار طـ إمقر الغقبقة  وهذا الـقع لف ُحؽؿ الرفع إن لؿ يؽـ مؿـ يلخذ  -2

طـ بـل إسرائقؾ، )ويؽقن مـ قبقؾ الـُؿَرسؾ(، لؽـ تؿققز ذلؽ بالـسـبة لؾتـابعقـ فقـف 

ُطْسر، واهلل أطؾؿ. 

ما أجؿعقا طؾقف، ففق ُحجة.  -2

القاحد مـفؿ إذا لـؿ ُيعؾـؿ لـف ُمَخـالػ، ففـذا ٓ ُيؼـال  إكـف ُحجـة، لؽــ  ققل -3

أققالفؿ يف الجؿؾة أقرب إلك الصقاب مـ أققال غقرهؿ. 

ح بقـ أققالفؿ.  -4 ما اختؾػقا فقف، َفُقرجا

ما أخذه طـ بـل إسرائقؾ، فؾف ُحؽؿ ا.سرائقؾقات.  -5

ل اهلل طـفؿ. ما أخذه طـ صحابل، وقد طرفـا أحقال تػسقر الصحابة رو -6

ما رجعقا فقف إلك الؾغة، وهـذا ٓ يؽـقن ُحجـة، لؽــ ٓ تخؾـقا أقـقالفؿ مــ  -7

 مزية طؾك أققال مـ بعدهؿ.  

قـة  وهبذا كعؾؿ أن تػسقر التابعقـ لف أحقال تختؾػ معفا أحؽامف مـ حقـث الُحجِّ

 وطدمفا. 

بالؿـل قر، بعد ذلؽ كعؾؿ أن لالجتفاد مدخالً يف هذه إكقاع إربعة مـ التػسقر 

وأن ذلؽ ٓ يؼػ طـد تػسقر التابعقـ دون غقره، ولؽـ حقـؿـا يتؼـرر مـا سـبؼ مــ أن 

قتف فنن ا.شؽال الذي قد َيِرد طؾك ذلؽ كؾف يزول  كقن التػسقر مل قرًا ٓ يؼتضل ُحجِّ

 وهلل الحؿد.

 السادسة: كظرة يف محتقى التػسقر الؿلثقر: 

يتػاوت مــ حقـث  –ر بلكقاطف إربعة تبقـ مـ خالل ما سبؼ أن التػسقر بالؿل ق

 َتَعؾُّؼف بآجتفاد أو طدمف، ومـ  ؿ تتػاوت أحؽامف. 

 ولؿزيد مـ ا.يضاح كؼقل  

ر  أوًٓ: كؿــا –إذا كــان تػســقر الؼــرآن بــالؼرآن يف الجؿؾــة يدخؾــف اجتفــاد الـــُؿَػسِّ



 خالد ب  عثامن ب  عيل السبتد.                                                                                        كظرات يف التػسري بادلثير

 
221 

ه، أو التاققُّ  -طرفـا ػ فقـف: وذلـؽ إٓ أن أفراده تتػاوت مـ حقث الجزم بصحتف أو َردِّ

 أكف طؾك  الث مراتب  

ما ُيْؼَطع بصحتف: وذلؽ لظفقر وجـف آرتبـاط والعالقـة فقـف بـقـ أيـة ومـا  -7

رها مـ الؼرآن كػسف. وهذا لف أمثؾة معروفة ُتْطَؾب مـ َمَظاّكفا.   ُيَػسِّ

ما َيْحَتِؿؾ مـ غقر َقْطع بصحتف.  -2

ْبط فقف بقـ ا  -3 ر بف مـ الؼرآن. ما يؽقن وعقػًا: لُِبْعد وجف الرا ٔية وما ُتَػسا

 تبقـ مؿا سبؼ أن تػسقر السـة مـ حقث َتَعؾُّؼف بآجتفاد طؾك كقطقـ   ثاكقًا:

ما ُذكـر معـف أيـة، أو كـان لـف حؽـؿ الرفـع، وأن هـذا يؽـقن حجـة إذا صـح  (7

سـده، ففذا الـقع داخؾ يف التػسقر بالؿل قر بال مِْرية. 

رها بف. ما لؿ ُيذكر معف أية، ولؽـ ي (2 بط بقـف وبقـ أية َفقَُػسِّ ر بالرا جتفد الـُؿَػسِّ

وهذا الـقع يتػاوت مـ حقث الجزم بصحتف كؿـا أسـؾػـا يف الؽـالم طؾـك تػسـقر 

 الؼرآن بالؼرآن.

َطَرْفـا أحقال تػسقر الصحابل، وما يدخؾف آجتفاد مـف وما لـقس كـذلؽ،  ثالثًا:

 الؿـؼقل طـ التابعقـ. ومـ َ ؿ تتػاوت أحؽامف. وكذلؽ التػسقر 

وبعد هذا التػصقؾ لفذه إكقاع ُيؿؽــا أن كؼقل بلن الـظـر يف ذلـؽ كؾـف إكؿـا هـق 

ر َيعَتِؿـد عؾـك الـؼـؾ والروايـة  ر بفا الؼـرآن، فـنن كـان الــُؿَػسِّ إلك كقع الؿادة التل ُيَػسَّ

ؿـؼـقل( فذلؽ تػسقر بالؿلثقر؛ ٕكف لـؿ َيـذُكر رأيـف الؿــَْحض، وإكؿـا اعتؿـد عؾـك )ال

 بصرف الـظر عـ مدى تعؾؼ اجتفاده بف. 

وهذا َيـَْتظِؿ إكقاع إربعة وما يف وؿـ ذلؽ مؿا يدخؾف آجتفاد مـفا، أو كان 

ك طـ بـل إسرائقؾ.   مؿا ُيَتؾؼا

ر بف مـ الرواية طـ الصحابل أو التـابعل مـا  كؼقل ذلؽ مع مالحظة أن ما قد ُيَػسا

وإكؿا رأي لذلؽ الؿـؼقل طـف، إذ لقس آطتبار بذلؽ، قد يؽقن مـ قبقؾ آجتفاد وال

ـر  ر َيْسـَتـِد إلـك الروايـة والـؼـؾ أو إلـك ففؿـف واجتفـاده َفُقَػسِّ  الـُؿعَتبر هق كـقن الــُؿَػسِّ

 أية بف. 

ومـ هـا يصح ُمَؼاَبؾة )التػسقر بالؿل قر( بـ )التػسـقر بـالرأي( مــ هـذه الحقثقـة، 
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 . عض الؿل قر يعقد إلك اجتفاد قائؾفمع تسؾؿقـا ما سبؼ مـ كقن ب

فالـُؿعَترب يف الحؽؿ طؾقـف مـا  -الرواية وإ ر–وأما التػسقر الذي يجؿع الـقطقـ 

غؾب طؾقف مـ أحد الـقطقـ، ومـ َ ؿ ُيقَصػ بف، فقؼال  )تػسقر بالؿل قر(، أو )تػسقر 

ــف ) ــال بلك ــقؿؽـ أن ُيَؼ ــإمريـ ف ــك ب ــان ُيعـ ــا إذا ك ــالرأي(، وأم ــة ب واي ــقـ الرِّ ــامٌِع ب َج

راية(، كتػسقر ابـ كثقر، وفتح الؼدير وما إلك ذلؽ.     والدِّ

وهذا يؼقدكا إلك مسللة تتعؾؼ بؿا كحـ بصدده أيضًا، وهل أكف إذا تؼرر أن العربة 

ر، فؽـذلؽ ُيَؼـال يف تصــقػ الؿرويـات طــ السـؾػ يف التػسـقر،  بؿا َيْعَتِؿـده الــُؿَػسِّ

 يليت  ويؿؽـ إيضاح ذلؽ يؿا 

ر أية بؼرآن، ففـق تػسـقر لؾؼـرآن بـالؼرآن بصـرم الـظـر طــ اجتفـاد  -7 إذا َفسا

ر يف الربط بقـ أيتقـ كؿا سبؼ.  الـُؿَػسِّ

ــة، فقؽـقن مــ قبقـؾ تػسـقر الؼـرآن بالســة ويـدخؾ يف ذلـؽ  -2 رها بالسُّ إذا َفسا

الـقطان الؿذكقران فقؿا سبؼ. 

ر بالؾغة، ففق تػسقر ُلَغقي. -3 إذا َفسا

ر بؿا يرويف طـ بـل إسرائقؾ، ففق تػسقر با.سرائقؾقات.  -4 إذا َفسا

إذا َبـَك ذلؽ طؾك اجتفاده وَطبار طـ هذا الؿعـك دون اسـتـاد إلـك كؼـٍؾ طؿــ  -5

قبؾف ففق تػسقر بآجتفاد. 

مـ روى طـ الصحابل أحد إكقاع السابؼة ففق بالـسبة إلك مـ اطتؿده ُيَعدُّ  -6

الصحابة )بصرم الـظر طـ مصدر الصحابل(.  مـ قبقؾ التػسقر بلققال

ـر بؼقلـف والروايـة طــف، ففـق  -7 مـ كؼؾ طـ التابعل أحـد إكـقاع السـابؼة، وَفسا

يػسر بلققال التابعقـ )بصرم الـظر طـ مصدر التابعل يف ذلؽ التػسقر(. 

وبذلؽ يظفر جؾقًا أن الـص الـُؿَعقاـ يؿؽـ أن ُيحؽؿ طؾقف بلكـف مــ قبقـؾ الـرأي 

                                                 
 .239–7/238 ،تقوقح إفؽار لصـعاينا( اكظر  7)

وهـق الشـاهد  –( ذكر شقخ ا.سالم أن تػسقر إحدى أيتقـ بظاهر إُخرى َأْمٌر سائغ: وَطؾاؾ ذلؽ بؼقلف 2)

أحؿــد بـــ طبــد الحؾــقؿ  بـــ تقؿقــة،ااهـــ.  ف بــالرأي: ولــقس تػســقرًا لــٕكــف تػســقر الؼــرآن بــالؼرآن  -

مجؿقع الػتـاوى، جؿـع طبـد الـرحؿـ بــ قاسـؿ، مجؿـع الؿؾـؽ ففـد لطباطـة الؿصـحػ هـ(، 728)

 . 27/ 6 ،م7995، هـ7476الشريػ، الؿديـة الـبقية،  

 فاكظر كقػ جعؾف ُمَؼاباِلً لؾرأي مع ما ُيَداِخُؾف مـ الرأي كؿا َبقاـا.
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إذا كان الـظر إلقف باطتبار مـ َصَدر طــف ابتـداء، كؿـا  –إذا كان َمْبـَاه طؾك الرأي  -مثالً 

قد ُيْحَؽؿ طؾقف بلكف مل قر )ققل صـحابل، أو تـابعل( باطتبـار كقكـف َمْرويـًا طــ قائؾـف. 

 . ()ويدخؾ يف تػسقر التابعل  طؿقم التابعقـ بطبؼاهتؿ الثالث

اطتبارات ُمْخَتؾِػة، ومـ َ ؿ َيصح أن يتـقع هـذا  ومـ َ ؿ يؽقن الحؽؿ بالـظر إلك

ر هبـا. وهبـذا التػصـقؾ  الحؽؿ بحسب الزاوية التل ُيـَْظر مـفا إلك تؾـؽ الؿـادة الــُؿَػسا

 يزول ا.شؽال، ويتبقـ أن إمر فقف سعة وهلل الحؿد. 

وهبذا كؾـف يتبـقـ رجحـان التػسـقر بالؿـل قر يف الجؿؾـة طؾـك التػسـقر بآجتفـاد 

إٓ أن  -كؿا سبؼ–رأي: وذلؽ أن الؿل قر وإن كان مـف ما قالف السؾػ باجتفادهؿ وال

 .اجتفادهؿ أقرب إلك الحؼ والصقاب مـ اجتفاد غقرهؿ ٓطتبارات ٓ تخػك

                                                 
فلفضؾ العؾقم يف تػسقر الؼرآن ومعاين الحديث والؽـالم يف الحـالل  ابـ رجب رحؿف اهلل   ( فائدة  قال7)

والحرام ما كان مل قرًا طـ الصحابة والتابعقـ وتابعقفؿ إلك أن يـتفـل إلـك أئؿـة ا.سـالم الؿشـفقريـ 

ؾ ؿف وَتَعؼُّ  ف والتاَػّؼف فقف...الُؿْؼَتَدى هبؿ...َفَضْبط ما ُروي طـفؿ يف ذلؽ أفضؾ العؾقم مع َتَػفُّ

ويف زماكـا يتعـقـ كتابـة كـالم أئؿـة السـؾػ الُؿْؼَتـَدى هبـؿ إلـك زمــ الشـافعل وأحؿـد وإسـحا  وأبـل        

 طبقد...

فالعؾؿ الــافع مــ هـذه العؾـقم كؾفـا َوـْبط كصـقص الؽتـاب والســة وَفْفـؿ معاكقفـا، والتاَؼّقـد يف ذلـؽ        

طبـد الـرحؿـ الحـبؾـل، اهــ.  ابعقفؿ يف معاين الؼرآن والحـديث...بالؿل قر طـ الصحابة والتابعقـ وت

تحؼقـؼ محؿـد بــ كاصـر  ،بقان فضؾ طؾؿ السـؾػ طؾـك طؾـؿ الخؾـػهـ(،  795بـ رجب ) بـ أحؿدا

 .77-64ص ،دار الصؿقعل لؾـشر والتقزيع، الطبعة الثاكقة بعةص ،العجؿل

طـ بقان الؽتاب  -يعـل  ا.يؿان  –جئة يف هذا إصؾ وقد َطَدَلت الُؿر   -رحؿف اهلل  –( قال ابـ تقؿقة 2)

لقه بػفؿفؿ الؾغـة،  والسـة وأققال الصحابة والتابعقـ لفؿ بنحسان، واطتؿدوا طؾك رأيفؿ وطؾك ما َتَلوا

صريؼــة أهــؾ البــدع: ولِفــذا كــان ا.مــام أحؿــد يؼــقل  أكثــُر مــا ُيخطــئ الـــاس مـــ جفــة التلويــؾ  وهــذه

 والؼقاس.

ـرون الؼـرآن بـرأيفؿ ومعؼـقلِفؿ، ولفذا تجد الؿع تزلة والؿرجئة والرافضة وغقرهؿ مـ أهؾ البـدع يػسِّ

لقه مـ الؾغة: ولفذا تجدهؿ ٓ يعتؿدون طؾك أحاديث الـبل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ والصـحابة  وما تلوا

والتــابعقـ وأئؿــة الؿســؾؿقـ: فــال يعتؿــدون ٓ طؾــك الســـة وٓ طؾــك إجؿــاع الســؾػ وآ ــارهؿ، وإكؿــا 

 تؿدون طؾك العؼؾ والؾغة.يع

وتجدهؿ ٓ يعتؿدون طؾك كتب التػسقر الؿل قرة والحديث: وآ ار السؾػ، وإكؿا يعتؿدون طؾك كتب          

إدب، وكتب الؽالم التل ووعتفا رؤوسفؿ، وهذه صريؼة الؿالحدة أيضا، إكاؿا يلخذون مـا يف كتـب 

 ديث وأ ار: فال يؾتػتقن إلقفا. الػؾسػة وكتب إدب والؾغة، وأما كتب الؼرآن والح

 همٓء يعروقن طـ كصقص إكبقاء: إذ هل طـدهؿ ٓ تػقد العؾؿ.         

لقن الؼرآن برأيفؿ وففؿفؿ بال آ ار طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وأصحابف.          وأولئؽ يتلوا

 مجؿـقع الػتـاوى، بـ تقؿقة،ااهـ.   لبدعوقد ذكركا كالم أحؿد وغقره يف إكؽار هذا وجعؾف صريؼة أهؾ ا        

= 
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= 

8 /778-779. 

فؿـ بـك الؽالم يف العؾؿ  إصقل والػـروع، طؾـك الؽتـاب والســة وأ ـار الؿـل قرة وقال رحؿف اهلل         

ة  .363/ 75 مجؿقع الػتاوى، بـ تقؿقة،ا. طـ السابؼقـ: فؼد أصاب صريؼ الـبقا

إذا كان يف الؿسللة طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حديث: لؿ كلخذ فقفا    وقال ا.مام أحؿد رحؿف اهلل        

 بؼقل أحد مـ الصحابة، وٓ مـ بعدهؿ خالفف.

وإذا كان يف الؿسللة طـ أصحاب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ققل مختؾـػ، كختـار مــ أقـاويؾفؿ،         

 ولؿ كخرج طـ أقاويؾفؿ إلك ققل مـ بعدهؿ.

 إذا لؿ يؽـ فقفا طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وٓ طـ الصحابة ققل: كختار مــ أقـقال التـابعقـ...و        

 .534/ 7 ،الؿتػؼفوالػؼقف الخطقب البغدادي، . واكظر  276اهـ. الؿسقدة ص 

لف طؾك غقر التػسقر الؿعروم طـوقال ابـ تقؿقة رحؿف اهلل           الصحابة  مـ فسر الؼرآن أو الحديث وتلوا

م لؾؽؾؿ طـ مقاوعف. وهذا فـتٌح لبـاب الزكدقـة  والتابعقـ ففق مػو طؾك اهلل، مؾحٌد يف آيات اهلل، محرِّ

 مجؿــقع الػتــاوى، بـــ تقؿقــة،ااهـــ.  وا.لحــاد، وهــق معؾــقم الــبطالن بآوــطرار مـــ ديـــ ا.ســالم

73/243. 

تدٓل طؾـك معـاين الؼـرآن بؿـا رواه الثؼـات طــ وإكؿـا َيحُســ آسـوقال الحافظ ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل         

الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ور ة إكبقاء،  ؿ ُيْتبُِعقن ذلؽ بؿا قالف الصـحابة والتـابعقن أئؿـة الفـدى. 

وهؾ يخػك طؾك ذي طؼؾ سؾقؿ أن تػسقر الؼرآن هبذه الطريؼ خقر مؿـا هـق مـلخقذ طــ أئؿـة الضـالل 

 وشققخ التجفؿ وآطتزال...

فنذا لؿ َيُجز تػسقر الؼرآن بنْ َبات ما دل طؾقف، وحصقل العؾؿ والقؼقـ بســـ رسـقل اهلل صـؾك اهلل طؾقـف          

وسؾؿ الصحقحة الثابتة، وكالم الصحابة وتابعقفؿ، أَفَقُجقُز أن ُيرَجـع يف معـاين الؼـرآن إلـك َتْحريَػـات 

 ان، بعقد طـ السـة والؼرآن...جفؿ وِشقَعتِف... وأتباطفؿ مـ كؾ أطؿك أْطَجِؿل الؼؾب والؾس

فؿـ الؿعؾقم بالضرورة أن الَؿَجـاَزات وآْسـتَِعاَرات والتـلويالت التـل اْسـَتَػاُدوها مــ الؾغـة والشـعر         

ا ِر مــ  اضِؿ والــا الذي لؿ َيـُْؼؾف إٓ أحاد، دون ما ُيْسَتػاُد مـ كؼؾ أهؾ الحديث، وِطؾُؿـَا بُؿراد هـذا الــا

ِطْؾِؿـــا بُؿــَراد اهلل ورســقلف والصــحابة مـــ كالمِفــؿ بؽثقــر، فــنذا كــان هــذا دوَن كــالم اهلل  كالمــف، دون

ـْ َحْؿـُؾ معـاين الؼـرآن طؾقـف بـلولك مــ َحْؿؾِفـا طؾـك معــك الحـديث  ورسقلف يف الـؼؾ والدٓلة لؿ َيُؽـ

ْعر وغ ـْ لـا صريؼ إلك العؾؿ بؿعـاه إٓ ِجَفة َكْؼؾ الشِّ رائب الؾغـة َوَوْحشـقَِّفا، وَأْفَفـاِم وأ ار، وإذا لؿ َيُؽ

ــْت َدٓلــة الؽتــاب والســـة، وَســَؼَط  َؾ الجفؿقــة والؿعطؾــة، ٓ مـــ صريــؼ كؼــؾ إحاديــث وأ ــار َتَعطا

ــابئِقـ وَتالمـِـذِة الػالســػة  آســتدٓل هبؿــا، وحصــؾت لـــا الَحَقالــة طؾــك أْفــَراِخ الَؿُجــقس َوَور ــِة الصا

 وأْوَقاِح الؿعتزلة...

فَحْؿُؾ كالم اهلل سبحاكف طؾك ما ُيْمَخُذ مـ الـظائر يف كالمف وكـالم رسـقلف وكـالم أصـحابف الـذيـ كـاكقا        

َيَتَخاَصُبقَن بُؾَغتِِف، والتابعقـ الذيـ َأَخُذوا طـفؿ أولك مـ َحْؿـؾ َمَعاكِقـف طؾـك مـا ُيْمَخـُذ مــ كـالم بعـض 

 ل وإٓ فإمر فق  ذلؽ...الشعراء وإْطَراِب...وهذا ُكؾُف طؾك صريؼ الـُّزو

فالصحابة أخذوا طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ألػـاظ الؼـرآن وَمَعاكِقـف، بـؾ كاكـت ِطـَـاَيُتُفؿ بلخـذ         

ًٓ،  ؿ يلخذون إلػـاظ لَقْضـُبُطقا هبـا الؿعـاين  الؿعاين أطظؿ مـ ِطـَاَيتِِفؿ بإلػاظ، يلخذون الؿعاين أو

 حتك ٓ َتِشذا طـفؿ...

ْقا طـف ألػاضف لؿ َيْحَتاُجقا بعد ذلؽ إلك لغة أحد،         ْقا طـ كبقفؿ معاين الؼرآن كؿا َتَؾؼا فنذا كان الصحابة َتَؾؼا

 َفـَْؼُؾ معاين الؼرآن طـفؿ َكـَْؼِؾ ألػاضف سقاًء...

= 
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وكــذلؽ حقـؿــا كؼــقل بــلن تػســقر الؼــرآن بــالؼرآن هــق َأَجــّؾ أكــقاع التػســقر 

هذا الحؽؿ مـ حقـث الجــس ، فؾقس ذلؽ يؼتضل تصحقح أفراده، وإكؿا وأطالها

قِّف  ر بعُضف بعضًا، َفَؿؽِّ طؿقمًا، وذلؽ أن التػسقر وقع بؼرآن، والؼرآن كالم اهلل، وُيَػسِّ

ُيْبـَك طؾك الؿؽل مـف يف الػفؿ، وكذا الؿدين فنكف ُيبـك طؾك الؿؽل يف الػفؿ، كؿا ُيْبـَك 

 .طؾك الؿدين كذلؽ

اللـة لفـذا الــقع مــ التػسـقر باطتبـار مـا هذا با.وافة إلك أن تؾؽ الؿـزلة والج

ر بف مـ َجاَللة وُقْدِسقاة. واهلل أطؾؿ.   لؾـص الـُؿَػسا

                                                 
= 

ؿ بـف وأمـرهؿ باتِّباِطـِف، فنذا كان السابؼقن َيْعؾُؿـقن أن هـذا كتـاب اهلل وكالمـف الـذي أكزلـف إلـقفؿ وَهـَداهُ         

 فؽقػ ٓ يؽقكقن أْحَرَص الـاس طؾك ففؿف وَمْعِرَفِة معـاه...

] ـؿ[ إن الصــحابة قـد ســؿعقا مـــ الـبـل صــؾك اهلل طؾقــف وسـؾؿ مـــ إحاديــث الؽثقـرة، وَرَأوا مـــف مـــ        

ُر طؾـك  إْحَقال الُؿَشاَهَدة، وَطؾُِؿقا بؼؾقهبؿ مـ مؼاصده وَدطقتف ما ُيقِجب َففؿَ  ما أراد بؽالمف ما َيتعذا

جـقع إلـقفؿ يف  مـ َبْعَدُهؿ مساواهتؿ فقف... وإذا كان لؾصحابة مــ ذلـؽ مـا لـقس لؿــ بعـدهؿ كـان الرُّ

 ذلؽ دون غقرهؿ ُمَتَعقِّـَا َقْطعًا...

ْقه مـفؿ ولـؿ َيْعـدِ         ْعُؾقم أن التابعقـ بنحسان َأَخُذوا ذلؽ طـ الصحابة وَتؾؼا ُلقا طؿـا َبؾَغُفـؿ إياـاه  ؿ مـ الؿا

الصَحاَبُة، فنذا كان ذلؽ ُيقِجُب الرجقع إلك الصحابة والتابعقـ، فؽقػ بإحاديث الصـحقحة الثابتـة 

 طـ رسقل اهلل...

] ؿ[ إن َمـ لؿ َيْرِجع إلك الصحابة والتابعقـ يف َكْؼؾ معاين الؼرآن كؿا َيْرِجع إلقفؿ يف كؼؾ ُحُروفف، وإلك         

فؿ وَطاَدتِفْؿ يف ِخَطاهبِْؿ، فال بد أن َيْرِجـَع يف ذلـؽ إلـك لغـة مـلخقذة مــ َغْقـرِهؿ: ٕن َفْفـَؿ الؽـالم ُلَغتِ 

 َمقُققٌم طؾك معرفة الؾغة...

وإذا كان إمر كذلؽ  َفَؿـ لؿ َيَلُخذ معاين الؽتاب والسـة مـ الصحابة والتابعقـ ومــ أخـذ طــفؿ لـؿ         

ما ذكركاه مـ هذه الطُّر  التل َيِرد طؾقفا أْوَعاُم ما َيِرُد طؾك هـذه الطريـؼ، وٓ  َيُؽـ لف صريؼ أصالً إٓ

مختصـر  هــ(، 757) محؿـد بــ أبـل بؽـر، . اهـ. ابـ ققؿ الجقزيـةَيُجقز َتْرجقح تؾؽ الطُّر  طؾقفا...

ؼقـؼ تح ،اختصره محؿد بـ محؿد بـ طبد الؽريؿ البعؾـل ،الصقاطؼ الؿرسؾة طؾك الجفؿقة والؿعطؾة

 .543-532 ـص ،م2557 ،هـ7422الؼاهرة، الطبعة إولك، ، دار الحديث بعةص ،سقد إبراهقؿ

ابـ ققؿ ، 73/363 مجؿقع الػتاوى، بـ تقؿقة،ا( لؾقققم طؾك بعض طبارات أهؾ العؾؿ يف ذلؽ يـظر  7)

دار  بعـةص ،لمحؿد حامد الػؼ تحؼقؼ ،التبقان يف أقسام الؼرآن هـ(، 757) بؽر أبل بـ محؿد الجقزية،

، وقـد كؼـؾ الشــؼقطل رحؿـف اهلل ا.جؿـاع طؾـك أكـف أشـرم أكـقاع التػسـقر 778ـصـ ،بقروت ،الؿعرفة

يف إيضـاح الؼـرآن  أوـقاء البقـانهــ(،  7393) محؿد إمـقـ بــ محؿـد الؿختـار الشـؼقطل،وأَجؾُّفا. 

 .7/ 7 ،م7995 ،ـه 7475بالؼرآن، دار الػؽر لؾطباطة و الـشر و التقزيع، بقروت، طام الـشر 

دار  بعـةتحؼقؼ مشفقر بـ حسـ آل سـؾؿان ص ،الؿقافؼات، إبراهقؿ بـ مقسك الؾخؿل، ( اكظر  الشاصبل2)

 .(256/ 4م )7997 ،هـ7477ابـ طػان، الطبعة إولك، 
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 المسألة الثانية: في بدايات التأليف في هذا النوع من التفسير

ــللقػ يف التػســقر  ــة الت ــر بداي ــد ِذْك ــرآن طـ ــقم الؼ ـــِِّػقـ يف طؾ ذهــب بعــض الُؿَص

هــ( 798هــ(، وسـػقان بــ ُطققــة )ت 765لحجـاج )ت بالؿل قر إلك أن ُشـْعَبة ابــ ا

اح )ت  ،  ـؿ كجـد أن ذلـؽ هـ(، مـ أوائؾ الؿملػقـ يف التػسقر796ووكقع بـ الَجرا

يتـاقؾف آخرون يف كتاباهتؿ دون إمعان أو َرِوياة، ومعؾقم أن همٓء الثال ة كاكت وفاهتؿ 

ـْ َكَتــب يف التػســقر قبــؾ  يف الـصــػ الثــاين مـــ الؼــرن الثــاين الفجــري، بقـؿــا هـــاك َمــ

 . ومـ همٓء مثالً  ذلؽ

.هـ(11 -وققؾ – 12سعقد بـ جبقر )ت  -7

.. وتػسـقره فقؿـا يـروي .  قال أحؿد بـ صـالح ططاء بـ ديـارجاء يف ترجؿة 

 اهـ. طـ سعقد بـ ُجبقر صحقػة

ديث، ُسئؾ أبل طـ ططاء بـ ديــار، فؼـال  هـق صـالح الحـ وقال ابـ أبل حاتؿ 

إٓ أن التػسقر أخذه مـ الديقان، فنن طبد الؿؾؽ بـ مروان كتب يسلل سعقد بـ جبقر 

أن يؽتب إلقف بتػسقر الؼرآن، فؽتب سعقد بـ جبقر هبذا التػسقر إلقف، فقجده ططاء بـ 

اهــ. وكاكـت وفـاة طبـدالؿؾؽ  ديـار يف الديقان فلخذه، فلرسؾف طـ سعقد بـ جبقـر

 . ـ(ه 86بـ مروان سـة )ا

                                                 
ْرقاين  ( اكظر7)  . 7/37، مـاهؾ العرفان يف طؾقم الؼرآن ،الزُّ

، السـبت، خالـد بــ طؾـك كتـاب )مـاهـؾ العرفـان لؾزرقـاين( ( وقد بقـت ذلـؽ يف الدراسـة التـل أجريُتفـا2)

دار ابــ الؼـقؿ لؾـشـر والتقزيـع، دار ابــ طػـان  بعـةص ،مـاهؾ العرفان لؾزرقاين دراسـة وتؼـقيؿطثؿان، 

 م2558 ،هـ7429لؾـشر والتقزيع، الطبعة الثاكقة، 

 ،دار الؿعرفـة بعةص ،ؿ رمضانتحؼقؼ إبراهق  ،الػفرستهـ(،  438) محؿد بـ إسحا ، ( اكظر ابـ الـديؿ3)

 . 53ـص ،م7997 ،هـ 7477لبـان، الطبعة الثاكقة،  ،بقروت

مطبعــة دائــرة  بعــةص ،هتــذيب التفــذيب هـــ(، 852محؿــد ) بـــ طؾــل بـــ أحؿــد الػضــؾ ، أبــقابـــ حجــر (4)

.7/798 ـ،ه7326الفـد، الطبعة إولك،  ،الؿعارم الـظامقة

صبعـة مجؾـس دائـرة الؿعـارم  ،الجـرح والتعـديؾهــ(،  327) طبد الـرحؿـ بــ محؿـد، ابـ أبل حاتؿ (5)

 ،هـــ7277بقــروت، الطبعـة إولـك،  ،الفــد، دار إحقــاء الـواث العربـل ،حقـدر آبــاد الـدكـ ،العثؿاكقـة

 (. 7/68، معرفة الؼراء الؽبار )6/332، م7952

 ،. ابــ حجـر4/246 ،ءسقر أطالم الــبال الذهبل،، 72/726 ،تاريخ بغداد، الخطقب البغدادي  ( اكظر6)

. 6/423 ،هتذيب التفذيب



 خالد ب  عثامن ب  عيل السبتد.                                                                                        كظرات يف التػسري بادلثير

 
227 

. هـ(754ُمجاِهد بـ َجْبر ) ت  -2

اك بـ ُمَزاِحؿ )ت  -3 . هـ(755الَضحا

.هـ( 757طؽرمة بـ طبداهلل )مقلك ابـ طباس(، )ت  -4

 -779 –وققؾ  -777هـ(، وققؾ وفاتف ) 758محؿد بـ كعب الُؼَرضِل )ت  -5

. وققؾ غقر ذلؽ(هـ  725 –وققؾ 

. هـ( 775الحسـ البصري )ت  -6

. هـ( 774بـ أبل رباح )ت  ططاء -7

. هـ( 775 –وققؾ  – 774َوْهب بـ ُمـَبِّف ) ت  -8

                                                 
الفقئـة  بعـةص ،تحؼقؼ  ـروت طؽاشـة ،الؿعارمهـ(،  276) مسؾؿ بـ اهلل طبد محؿد قتقبة، أبق بـ( اكظر  7)

شـؿس الـديـ محؿـد بــ  الـذهبل، .444، م7992الؼـاهرة، الطبعـة الثاكقـة، ، الؿصرية العامة لؾؽتاب

 ،هــ7479لبـان، الطبعـة إولـك، ، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت بعةص، تذكرة الحػاظهـ(، 748) أحؿد

غاية الـفايـة هـ(،  833) محؿد بـ محؿد الخقر أبق الديـ ، شؿسابـ الجزري .72-7/77، م7998

 كاتـب مصـطػك بــ طبـد اهللالؼسطـطقـل،  .2/47، هـ7357مؽتبة ابـ تقؿقة،  بعةص ،يف صبؼات الؼراء

كشـػ الظــقن طــ أسـامل الؽتـب  هـ(، 7567) أو الحاج خؾقػة الؿشفقر باسؿ حاجل خؾقػةجؾبل 

ترجؿـة ، تاريخ الواث العربل، فماد، سزكقـ .7/458، م7947بغداد،  ،مؽتبة الؿثـكبعة ص ،والػـقن

 . 7/75، م7997 ،هـ7477جامعة ا.مام محؿد بـ سعقد،  صبعة ،محؿقد بـ ففؿل حجازي

صبؼـات  هــ(، 945بـ أحؿد ) محؿد بـ طؾل، الداوودي .4/453 ،هتذيب التفذيب ،ابـ حجر  ( اكظر2)

كشـػ الظــقن طــ  الؼسـطـطقـل، .7/222، بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة بعةص، الؿػسريـ لؾداوودي

 ،معجـؿ الؿـملػقـهــ(،  7458بـ محؿد ) طؿر بـ روا، الدمشؼل .7/452، أسامل الؽتب والػـقن

تــاريخ الــواث ـ، ســزكق .5/27، بقــروت، العربــلبقــروت، دار إحقــاء الــواث  ،مؽتبــة الؿثـــك بعــةص

. 72، 7/77 ،العربل

كشـػ الظــقن طــ أسـامل  الؼسـطـطقـل، .7/386، صبؼات الؿػسـريـ لؾـداوودي، ( اكظر  الداوودي3)

 . 7/453، الؽتب والػـقن

، هتـذيب التفـذيب ،ابــ حجـر .5/65، سـقر أطـالم الــبالء الـذهبل، .458 ،الؿعارم قتقبة، بـ( اكظر  4)

. 7/457، كشػ الظـقن طـ أسامل الؽتب والػـقن الؼسطـطقـل، .9/425

 .7/57، تـذكرة الحػـاظ الـذهبل، .53ـصـ، الػفرسـت، ابــ الــديؿ .445، الؿعـارم قتقبة، بـ( اكظر  5)

، تـاريخ الـواث العربـلـ، سـزكق .7/446، كشػ الظـقن طـ أسامل الؽتـب والػــقن الؼسطـطقـل،

7/72 . 

 إسـؿاطقؾ الػداء ، أبقبـ كثقرا .76-7/75، تذكرة الحػاظ الذهبل، .444 ،الؿعارم تقبة،ق بـ( اكظر  6)

ــة والـفايــةطؿــر،  بـــا إســؿاطقؾ  ،ابـــ حجــر .9/356، م7986، هـــ7457دار الػؽــر،  بعــةص، البداي

 .7/453، كشــػ الظـــقن طـــ أســامل الؽتــب والػـــقن الؼســطـطقـل، .7/799، هتــذيب التفــذيب

 . 74 -73/ 7، تاريخ الواث العربلـ، سزكق

معجــؿ إدبــاء )إرشــاد  هـــ(، 626) يــاققت بـــ طبــد اهلل، الحؿــقي .459 ،الؿعــارم قتقبــة، بـــ( اكظــر  7)

= 
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ُدوسل )ت  -9 . هـ(778 –وققؾ  – 777قتادة بـ ِدَطامة السا

. (726ططاء بـ ديـار )ت  -75

ي ) ت  -77 دِّ . هـ( 728 –وققؾ  – 727إسؿاطقؾ السُّ

. هـ( 735هـ(، وققؾ  سـة ) 733ططاء الخراساين )ت  -72

. هـ( 736زيد بـ أسؾؿ )ت  -73

. هـ( 739الربقع بـ أكس )ت  -74

. هـ( 748ِشْبؾ بـ َطبااد )ت  -75

                                                 
= 

بقـروت، الطبعـة  ،دار الغـرب ا.سـالمل بعـةتحؼقـؼ إحسـان طبـاس. ص ،إريب إلـك معرفـة إديـب(

ــك،  ــذهبل، .6/2852 ،م7993 ،هـــ7474إول ــبالء ال ــذه .4/544، ســقر أطــالم الـ ــذكرة  بل،ال ت

كشــػ الظـــقن طـــ  الؼســطـطقـل، .77/766، هتــذيب التفـذيب ،ابـــ حجــر .78-7/77، الحػـاظ

شـذرات   ،هــ( 7589)طبد الحل بـ أحؿـد  أبق الػالح ابـ العؿاد، .7/467، أسامل الؽتب والػـقن

ــار مـــ ذهــب،  ــذهب يف أخب ــؼال ــك،  تحؼق ــر، دمشــؼ، الطبعــة إول ـــ كثق ــاؤوط، دار اب محؿــقد إرك

 .   73/ 2 ،م7986، هـ7456

تــذكرة  الــذهبل، .2233/ 5، معجــؿ إدبــاء )إرشــاد إريــب إلــك معرفــة إديــب(، ( اكظــر  الحؿــقي7)

ــرا .93-7/92، الحػــاظ ـــ كثق ــة، ب ــة والـفاي ـــ الجــزري .374-9/373، البداي ــة يف ، اب ــة الـفاي غاي

شــػ الظـــقن طـــ ك الؼســطـطقـل، .8/357، هتــذيب التفــذيب ،ابـــ حجــر .2/25 ،صبؼــات الؼــراء

 .  7/75، تاريخ الواث العربلـ، سزكق .7/456، أسامل الؽتب والػـقن

، كشػ الظـقن طـ أسامل الؽتب والػـقن الؼسطـطقـل، .7/798، هتذيب التفذيب ،( اكظر  ابـ حجر2)

 . 77 -76/ 7، تاريخ الواث العربلـ، سزكق .6/283، معجؿ الؿملػقـ، الدمشؼل .7/453

، كشػ الظـقن طـ أسامل الؽتب والػـقن الؼسطـطقـل، .373/ 7، هتذيب التفذيب ،حجر ( اكظر  ابـ3)

 . 78، 7/77، تاريخ الواث العربلـ، سزكق .2/276، معجؿ الؿملػقـ، الدمشؼل .448/ 7

تحؼقؼ محؿد طبد  الطبؼات الؽربى، هـ(، 235) سعد بابـ لؿعروم، امحؿد بـ سعد، الفاشؿل( اكظر  4)

 بـــ .7/267، م7995، هــ 7475بقـروت، الطبعـة إولـك،  ،دار الؽتـب العؾؿقــة بعـةص ،الؼـادر ططـا

دار  بعـةص ،تحؼقـؼ محؿـد طقامـة ،تؼريب التفذيب، أحؿد بـ طؾل، ابـ حجر .459 ،الؿعارم قتقبة،

كشــػ الظـــقن طـــ  الؼســطـطقـل، .7/392، م7986 ،هـــ7456ســقريا، الطبعــة إولــك، ، الرشــقد

  .79، 7/78، تاريخ الواث العربلـ، سزكق .7/453، أسامل الؽتب والػـقن

، كشػ الظـقن طـ أسامل الؽتب والػـقن الؼسطـطقـل، .3/395، هتذيب التفذيب ،( اكظر  ابـ حجر5)

7/448 . 

تــاريخ الــواث ـ، ســزكق .7/255، تؼريــب التفــذيب، ابـــ حجــر .466 ،الؿعــارم قتقبــة، بـــ( اكظــر  6)

 . 79،85/ 7، العربل

غايـة ، ابــ الجـزري .263/ 7، تؼريب التفـذيب، بـ طباد الؿؽل الؼارئ، ُرمل بالؼدر. ابـ حجر( ِشْبؾ 7)

ــراء ــات الؼ ــطـطقـل، .7/323، الـفايــة يف صبؼ ــب والػـــقن الؼس ــامل الؽت ـــ أس ــقن ط ، كشــػ الظـ

 . 82/ 7، تاريخ الواث العربلـ، سزكق .7/457
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. هـ( 755ُمَؼاتِؾ بـ َحقاان )ت -76

 ففذا كان إلك مـتصػ الؼرن الثاين الفجري !!

ة قـقل بعـض الــُؿَصـِّػقـ بـلن البدايـة يف تـدويـ التػسـقر  وبذلؽ يظفر طدم ِدقا

َتؾَِطة بتدويـ الحديث، وأن أول مـ ُطِرم بتدويـف ُمْػَردًا طؾل بـ أبل صؾحة كاكت ُمخْ 

هـ( يف صحقػتف الؿشفقرة التل رواها طـ ابـ طباس رول اهلل طـفؿا،  ؿ ما 743)ت 

، وهؽــذا إجــزاء الثال ــة التــل يرويفــا ُوِجــد مـــ ُجــْزء اْشــُتفرت كســبتف ٕبــل َرْو 

هـ( طـ طبدالؿؾؽ بــ ُجـريج )ت يف 795ود سـة محؿد بـ  قر الصـعاين )ت يف حد

 هـ(.755حدود سـة 

وهذه الؿعؾقمات غقر الدققؼة يتداولفا كثقر مـ الدارسقـ والؿـملػقـ يف العؾـقم 

 الؿتعؾؼة بالؼرآن. 

هــ( وأكـف أول مــ جؿـع بـقـ  375وهؽذا حقـؿا يذكرون تػسقر ابــ جريـر )ت 

هـ( قد سبؼف يف ذلؽ، وإن كان 255م )ت الرواية والدراية، والقاقع أن يحقك بـ َسال

 كتاب ابـ جرير َأَجؾا وأطظؿ مـ كتاب ابـ سالم كؿا ٓ يخػك.

*              *              * 

 

                                                 
كشـػ  الؼسـطـطقـل، .7/544، يـب التفـذيبتؼر، ابــ حجـر .53 ـصـ، الػفرسـت، ( اكظر  ابـ الــديؿ7)

 .7/84، تاريخ الواث العربلـ، سزكق .7/459، الظـقن طـ أسامل الؽتب والػـقن

 . 773/ 7، التػسقر والؿػسرون، ( اكظر  ما قالف الذهبل2)

( يف الطبؼــة الخامســة مـــ صبؼــات التــابعقـ يف 6/348( ططقـة بـــ الحــارث الفؿــداين، ذكــره ابـــ سـعد )3)

 هـ( تزيد أو تـؼص.755ة، ووفقاهتؿ يف حدود )الؽقف
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 المسألة الثالثة: في مناهج التأليف في التفسير بالمأثور

وســقؽقن الؽــالم يف هــذه الؿســللة بطريؼــة أرجــق أن تؽــقن أكثــر دقــة يف تؼســقؿ 

الؽتب الُؿَصـاػة يف هذا الباب، ولقس الؿؼصقد آستقعاب، وإكؿا طروـفا وتصـقػ 

هبذه الطريؼة الُؿَشار إلقفا، مع تعريٍػ بجؿؾٍة مـ أشـفر كتـب التػسـقر بالؿـل قر التـل 

 وقػـا طؾقفا أو طؾك ُجْزٍء مـفا )مطبقًطا(.

 وهذا أوان الشروع يف الؿؼصقد، فلققل 

بالؿـل قر لـؿ تؽــ طؾـك صريؼـة ُمتاِحـَدة مــ حقـث إنا الؽتب الؿملػة يف التػسـقر 

، بحقث الؿـفج الذي سؾؽف كؾ مملػ يف كتابف، فؼد وقع التػاوت والتغاير يف ذلؽ

 كستطقع أن كجعؾ الؽتب الُؿَصـاػة يف التػسقر بالؿل قر طؾك كقطقـ  

 . الـقع إول  ما يؼتصر طؾك ذكر الروايات فحسب

أهنـا تـؼسـؿ باطتبـارات  -أيضـًا–ن مــ الؿملػـات كجـد وطـد الـظر يف هذا الؾـق

 متعددة: فؿـ ذلؽ 

 تـؼسؿ باعتبار الرفع وغقره إلك قسؿقـ: -7

 الؼسؿ إول: ما َيْجَؿع بقـ الؿرفقع وغقره، وذلؽ كقعان: 

                                                 
( يدخؾ يف التػسقر بالؿـل قر  تػسـقر الؼـرآن بـالؼرآن، ومــ أجـؾ وأشـفر الؿصــػات فقـف  كتـاب أوـقاء 7)

هــ(. ومــ ذلـؽ  كتـاب  7393البقان يف إيضاح الؼرآن بـالؼرآن لؾشـقخ محؿـد إمـقـ الشــؼقطل )ت 

 هـ(.  7367 ـاء اهلل إْمَر تَسِري، )ت  تػسقر الؼرآن بؽالم الرحؿـ ٕبل القفاء،

وأمــا الـــقع الثــاين مـــ  32( قــال شــقخ ا.ســالم ابـــ تقؿقــة رحؿــف اهلل يف مؼدمتــف يف أصــقل التػســقر ص2)

ففذا أكثر ما فقف الخطل مـ جفتقـ حد تا بعد  -وهق ما ُيعَؾؿ بآستدٓل ٓ بالـؼؾ-مستـدي آختالم

قفؿ بنحسان، فنن التػاسقر التل ُيذكر فقفا كالم هـمٓء، ِصـْرفًا ٓ يؽـاد تػسقر الصحابة والتابعقـ وتابع

يقجد فقفا شلء مـ هاتقـ الجفتقـ، مثؾ تػسقر طبدالرزا ، ووكقع، وَطْبد بـ ُحؿقد، وطبدالرحؿـ بـ 

 إبراهقؿ ُدَحقؿ، ومثؾ تػسقر ا.مام أحؿد، وإسحا  بـ راهقيف، وبؼل بـ َمْخَؾد، وأبل بؽر بـ الُؿـْـذر،

وسػقان بـ ُطققـة، وُسـَقد، وابـ جرير، وابـ أبل حاتؿ، وأبـل سـعقد إشـج، وأبـل طبـداهلل بــ ماجـف، 

 اهـ. وابـ مردويف

تحؼقـؼ طبــد  ،العجــاب يف بقـان إسـباب هــ( 853) أحؿـد بـــ طؾـل ابــ حجـرالعسـؼالين، كؿـا ذكـر 

مـ الؽتـب الداخؾـة تحـت جؿؾة  ،فؿا بعدها 7/252 ،دار ابـ الجقزي بعةص ،الحؽقؿ محؿد إكقس

هذا الـقع. ويف كتب الػفـارس أسـؿاء لؽثقـر مــ الؿملػـات يف هـذا الؿقوـقع، وطؾـك سـبقؾ الؿثـال  

راجع تاريخ الواث العربل )الؿجؾد إول( لػماد سزكقـ، وكذا اسـتدراكات الـدكتقر حؽؿـت بشـقر 

 طؾقف )الؿجؾد إول مـ آستدراكات(. 
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وطؾك ذلؽ طامة الؽتب الؿتؼدمة الُؿَصــاػة يف التػسـقر  ما ُيْذَكر معف ا.سـاد  -أ

رة جدًا، وُمـذ وقت مبؽر. وَسُلوِرد أمثؾة لذلؽ مؿا بؼل محػقضـًا بالؿل قر، وهل كثق

 إلك طصركا الحاور، فؿـ ذلؽ  -أو بعضف –

 تػسقر الؼرآن: لعبد الرزاق الصـعاين.  -7 

هق ا.مام طبد الرزا  بـ هؿام بـ كافع، أبق بؽـر الِحْؿَقـري،  التعريػ بالؿملػ:

 تحؾ إلك الحجاز والشام والعرا . مقٓهؿ، الصـعاين. ُولِد وكشل بالقؿـ، وار

ر وذاع صقتف، ورحؾ إلقف الؽبار، وكػ بصره 726كان مقلده سـة ) هـ(، وقد ُطؿِّ

هـــ(، وطــاش خؿســًا 277يف حــدود الؿــائتقـ، وكاكــت وفاتــف يف كصــػ شــقال ســـة )

 .و ؿاكقـ سـة

 التعريػ بالؽتاب: 

ــة الؿعفــقدة يف التػســقر ــدى  جــرى الؿملــػ رحؿــف اهلل طؾــك الطريؼ بالؿــل قر ل

الؿتؼدمقـ، حقث يسق  الؿرويات الؿرفقطة وغقرها بلساكقدها يف تػسـقر أيـة، ويف 

وؿـ ذلؽ الصحقح وغقره، إوافة إلك بعـض الؿرويـات طــ بــل إسـرائقؾ، وذلـؽ 

 كؾف بطريؼ الرواية الؿحضة مـ غقر تعؼقب، أو تقجقف، أو ترجقح ٕحد إققال. 

لؿل قر مـ حقث آختصار أو التقسط، أو ا.كثار: وإذا كظركا يف كتب التػسقر با

كجد أن هذا الؽتاب مـ الؽتـب الؿختصـرة، ففـق يؼـع يف  ال ـة مجؾـدات، يؿؽــ أن 

 355ُتجعــؾ يف مجؾــد واحــد، وقــد حــقى مـــ إحاديــث الؿرفقطــة مــا يؼــرب مـــ )

(، ومجؿــقع ذلــؽ  3255حــديثًا(، وفقــف مـــ أ ــار غقــر الؿرفقطــة مــا يؼــرب مـــ )

وذلؽ ُيَعدُّ قؾقالً جدًا طـد ُمؼاَركتف بؿا َحقتف بعض الُؿصـػات يف هذا البـاب ( 3555)

 كؿا سقليت. 

 هـ(. 7475وقد ُصبع الؽتاب بتحؼقؼ الدكتقر مصطػك مسؾؿ طام )

 تػسقر َعْبد بـ ُحؿقد:  -4

ال، أبـق محؿـد، َطْبـد بــ التعريػ بالؿملػ:  هق ا.مام، الحافظ، الُحجـة، الَجـقا

ل، وُيؼال  اسؿف طبد الحؿقد. ُحؿقد بـ كَ  ل، وُيَؼال  الَؽشِّ  ْصر الؽِسِّ

                                                 
 . 585-563/ 9، الـبالء سقر أطالم الذهبل،( اكظر  7)
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ُولِد بعد السبعقـ ومائة، وكان مؿـ جؿع َوَصـاػ، وَرحؾ طؾك رأس الؿائتقـ يف 

اظ، وكان مـ إئؿة الثؼات، مات سـة )  .هـ(249َشبقبتف، وسؿع مـ كبار الُحػا

 التعريػ بالؽتاب:  

ؿػؼقدة إلك الققم، لؽـ ُوِجد طؾك حاشقة الؿجؾـد ُيعد هذا التػسقر مـ الؽتب ال

الثاين مِـ الـسخة الخطقة لتػسقر ابـ أبـل حـاتؿ كؼـقٓت مــ تػسـقر َطْبـد بــ ُحؿقـد، 

 هـ(. 7425وذلؽ مـ سقريت آل طؿران، والـساء. وقد ُصبعت ممخرًا يف طام )

ؾ تػسقر والذي يغؾب طؾك الظـ طـد الـظر يف ما تضؿـتف هذه الـسخة أهنا ٓ ُتؿث

طبارة طــ ُمختـارات وُمْؼَتَبَسـات  -فقؿا يظفر-َطْبد بـ ُحؿقد تؿثقالً دققؼًا، وإكؿا هل

 مـ الؽتاب الُؿشار إلقف: وذلؽ لؿا يليت  

أن بعض الؿرويات ُمْسـََدٌة، وبعضفا بحذم ا.سـاد، وهذا كثقر جـدًا، تـارة مــ 

 ( يف تػسـقر ققلـف تعـالك 42) غقر إسـاد وٓ إشارة إلك َطْبـد بــ ُحؿقـد، كؿـا يف إ ـر

[ هؽـذا  طــ قتـادة  ُهـؿ أهـؾ 55]آل طؿران   چڦ      ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڦچ

.. إلخ. .ا.سالم

( طــد 47وتارة يذكره مـ غقر إسـاد  ؿ يعزوه إلك َطْبد بـ ُحؿقد، كؿا يف إ ـر )

[ هؽذا  طـ مجاهـد  كاكـت 43]آل طؿران  چے  ۓ  ۓچتػسقر ققلف تعالك  

تتقرم قدماها. رواه طبد بـ حؿقد أيضًا. تؼقم حتك 

وتارة مع حذم ا.سـاد مع ا.شارة إلك أن َطْبد بـ ُحؿقد َساَقف بنســاده، كؿـا يف 

( هؽذا  ورواه َطْبد بـ ُحؿقد يف تػسقره بنسـاده طـ طؿـر روـل اهلل طــف 7إ ر رقؿ )

 أكف قرأها )الحل الَؼقاام(. 

.. .(  قـال قتـادة  مِــ َذْكـٍر وُأكثـك4يف إ ر )وتارة يشقر إلك بعض ا.سـاد، كؿا 

 إلخ. رواه َطْبد بـ ُحؿقد يف تػسقره مـ صريؼ َشقبان طـ قتادة.

وتارة يذكر الؿعـك،  ؿ يعـزوه لؼائؾـف مـع التصـريح بـلن الـذي رواه هـق َطْبـد بــ 

[  7]آل طؿـران  چڻ  ڻچ( طـد تػسقر ققلـف تعـالك  8ُحؿقد، كؿا يف إ ر )

 الذي ُيْمَمـ بف وٓ ُيْعَؿؾ بف، رواه َطبد بـ ُحؿقد طـ قتادة. هق الؿـسقخ 

                                                 
 .7/374، صبؼات الؿػسريـ لؾداوودي، الداوودي .72/235، سقر أطالم الـبالء الذهبل،( اكظر  7)
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(  رواه َطْبــد بـــ ُحؿقــد يف تػســقره طـــ 9كؿــا يف إ ــر )- ــؿ قــال بعــده مباشــرة

 مجاهد  ُيَصدِّ  بعضف بعضًا.

( هؽـذا  وكـان الحســ يؼـقل  25وهـاك ما هق أغرب مـ ذلؽ، كؿـا يف إ ـر )

هل دية الرجؾ. رواه َطْبد يـ ُحؿقد يف تػسقره طـ الحسـ الِؼـَْطار ألػ ومائتا ديـار، و

 ( وغقره. 24أيضًا. وكؿا يف إ ر رقؿ )

جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  چ ( طــــد تػســـقر ققلـــف تعـــالك  46وكؿـــا يف إ ـــر )

[ هؽذا  أي  كعتـف صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ يف كتـابؽؿ  ـؿ 75]آل طؿران   چجب 

 ْبد بـ ُحؿقد يف تػسقره بؿعـاه. .. إلخ. رواه طَ .تؽػرون بف وٓ تممـقن بف

وتارة هؽذا  روى َطْبد بـ ُحؿقد يف تػسقره مـ رواية ططاء طـ ابـ طباس، ومــ 

]آل طؿـران   چڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀچ رواية ابـ ُجريج طـ ابــ طبـاس أكـف قـرأ  

97]. 

[ 773]آل طؿــران  چۇ  ۆ       ۆ  ۈچ وكجــد طـــد تػســقر ققلــف تعــالك  

َطبد بـ ُحؿقد، وابـ الُؿـِذر، وابـ جرير طـ الحسـ بـ أبل يزيد، طـ هؽذا  يف رواية 

 .ابـ مسعقد قال  صالة الَعتؿة

]آل  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ وطـــد تػســقر ققلــف تعــالك  

مِقـ  طؾقفؿ ِسْقؿا الؼتال. رواه َطْبد، طـ طؽرمة. 725طؿران    [ هؽذا  قال  ُمَسقِّ

ؿقد بعـد قـقل قتـادة  طؾـقفؿ ِسـْقؿا الؼتـال، وذلـؽ يـقم تتؿة  يف تػسقر َطْبد بـ ُح 

ُكؿ اهلل بخؿسة آٓم.  ... إلخ.بدر، َأَمدا

َفـَْؾَحظ هـا أكف َذَكر ققل طؽرمة،  ؿ َأْتَبع ذلؽ هبـذه التتؿـة، وطـزا الؼـقل السـابؼ 

 إلك قتادة. ولؿ يؽـ َيِرد لؼتادة ِذْكر قبؾف طـد تػسقر هذه أية. 

ې  ې   چ سـاد،  ؿ يسق  ا.سـاد، كؿا يف تػسقر ققلف تعالك  وتارة يذكره بال إ

 [ هؽذا  قال مجاهد  أحصاه طؾقفؿ. 799]آل طؿران   چې  ى 

                                                 
 (.87( إ ر )7)

(.  774( إ ر )2)

(.727، 726( إ ر )3)
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ورواه َطْبد يف تػسقره   ـا أبق طاصؿ، هق الضحاك بـ َمخؾد، طـ طقسك، طـ ابـ 

 .أبل َكجقح، طـ مجاهد، فذكره

 (. 245، 244ـ ُحؿقد، كؿا يف إ ر )وتارة مـ غقر إسـاد، وٓ َطْزو إلك َطْبد ب

( 269ويف بعض الؿقاوع كجد ما يدل طؾك آختصار صـراحة، كؿـا يف إ ـر )

هؽذا  وروى طـ الحسـ  فؽاكقا يعطقن ُسُدسًا قبـؾ أن تــزل الػـرائض. ذكـره َطْبـد 

 بطقلف. 

كؿــا كجــد يف مقاوــع ُأخــرى مــا يــدل طؾــك أن الؿــذكقر طبــارة طـــ تعؾقــؼ طؾــك 

ٱ  ٻ  ٻ  چ ػسـقر ابــ أبـل حـاتؿ، كؿـا يف تػسـقر ققلـف تعـالك  مقوع مــ ت

[ هؽذا بعـد أيـة مباشـرة  ورواه َطْبـد يف تػسـقره، ولػظـف طــ 34]الـساء   چٻ  

 ... إلخ.الحسـ  أن رجالً جرح امرأتف

وأووح مـ ذلؽ أكف يف بعض الؿقاوع ٓ يـذكر التػسـقر أصـالً، كؿـا جـاء طــد 

ـــالك   ـــف تع [ 758]الـســـاء  چ  ...ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچققل

 حقث قال بعد أية مباشرة  ورواه َطْبد يف تػسقره أيضًا. 

ـــالك   ـــف تع ـــد ققل ـــال طـ ]الـســـاء   چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  چ وق

 .[  ورواه طبد يف تػسقره طـ طؾل أيضًا747

[  رواه 748]الـسـاء   چ ...ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ چوقال طــد ققلـف تعـالك  

 .يف تػسقره طـ مجاهد َطْبد

[  755]الـسـاء   چڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ وقال طـد ققلف تعـالك  

.. .هق يف تػسقر َطْبد طـ قتادة، ولػظف  قال  هـؿ الـذيـ اتخـذوا القفقديـة والـصـراكقة

 .إلخ

 فظاهر مـ هذا أكف تعؾقؼ طؾك مقوع يف تػسقر ابـ أبل حاتؿ. 

                                                 
. 235(، 224(. واكظر إ ر )775( إ ر )7)

(.273( إ ر رقؿ )2)

 (.425( إ ر رقؿ )3)

 (.428 ر رقؿ )( ا4ٕ)

 (.435( إ ر رقؿ )5)
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رواه َطْبـد [  776]الـساء   چ ڍ  ڍڇ  ڇ  ڇ  چ  وقال طـد ققلف تعالك 

 .هبذا ا.سـاد والؿتـ سقاء طـ طؿر رول اهلل طـف يف تػسقره

 وإكؿا ذلؽ تعؾقؼ طؾك أ ر طـد ابـ أبل حاتؿ. ،ولؿ يذكر إسـادًا وٓ متـًا

 :وأما ما يرويف بافسـاد

 . إلخ ....   ـاتػسقرهقال َطْبد بـ ُحؿقد يف يؼقل يف أولف    فتارة

 .إلخ ،... ـايؼقل ُمباشرة    وتارة

 . إلخ ...تػسقره   ـاروى طبد بـ حؿقد يف يؼقل    وتارة

 . إلخ...قال َطْبد بـ ُحؿقد   ـايؼقل    وتارة

 ،[78]آل طؿــران  چ  ..ٺٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿچ وطـــد ققلــف تعــالك  

 . إلخ .... ـا  تػسقرهرواه َطْبد بـ ُحؿقد يف قال مباشرة  

 . إلخ ....   ـاتػسقرهقال َطْبد بـ ُحؿقد يف يؼقل    وتارة

 . إلخ ....وقال َطْبد   ـايؼقل    وتارة

 .إلخ وقد رواه َطبْد مـ حديث ابـ طؿر فؼال  أكا طبدالرزا ...يؼقل   :وتارة 

ورواه َطْبد   [775]آل طؿران  چ..ٺٺ  ٺ  ٺچ وقال طـد ققلف تعالك  

 مع أكف لؿ يذكر قبؾف شقئًا. ،  إلخ ...طـ يزيد تػسقرهبـ ُحؿقد يف ا

 .إلخ ...قال َطْبد يف تػسقره   ـايؼقل    وتارة

                                                 
 (.467( إ ر رقؿ )7)

 (.5( إ ر رقؿ )2)

(.6( إ ر رقؿ )3)

(.26( إ ر رقؿ )4)

(.44( إ ر رقؿ )5)

 (.53( إ ر رقؿ )6)

 (.65( إ ر رقؿ )7)

 (.77( إ ر رقؿ )8)

 (.89( إ ر رقؿ )9)

 (.755( إ ر رقؿ )75)

(.732( إ ر رقؿ )77)
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 .إلخ ....رواه َطْبد بـ حؿقد يف تػسقره   ـايؼقل    وتارة

 .إلخ...قسكطـ طبقد اهلل بـ م -أبل َطْبد بـ ُحؿقد -ورواهيؼقل    وتارة

[  58]الـساء  چ  ...ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ چوقال طـد تػسقر ققلف تعالك  

ولـؿ يجـاوز،  -أي  ابــ مسـعقد روـل اهلل طــف -طــ طبـداهلل تػسقرهرواه َطْبد يف 

 . إلخ ....فؼال   ـا

 چ...ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅچ وقــــال طـــــد تػســــقر ققلــــف تعــــالك  

َطْبــد يف تػســقره أصــقل مـــ حــديث طبــدالرزا  طـــ َمْعَؿــر طـــ رواه  [ 65]الـســاء 

 مع أكف لؿ يسبؼ ذلؽ شلء. ،إلخ.. .الزهري طـ طروة

[  وقـد رواه 764]الـسـاء  چڃ  چ  چ   چ چ وقال طـد ققلف تعـالك  

مع أكف لؿ . .. إلخ.َطْبد يف تػسقره مرفقطًا إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؼال  أكبا

لؽ شلء.  ؿ قال بعده  ورواه َطْبد يف تػسـقره   ــا طبـدالرزا  فـذكره هبـذا لؿ يسبؼ ذ

 .ا.سـاد طـ كعب، ومتـف قريب مـف

ففذه مجرد كؿاذج، ولفا كظائر متؽررة يف هذا الؽتاب، وطـد تلمؾفا والـظـر فقفـا 

 يوجح ما يؾل  

ـ ُحؿقـد، ولـقس أن هذه أ ار إكؿا ُتَؿثِّؾ اقتباسات وُمختارات مـ تػسقر َطْبـد بـ

أكثر مـ ذلؽ، بؿعـك أهنا ٓ ُتَؿثِّؾ ُكسخة ُمَطابَِؼة لؿـا كتبـف َطْبـد بــ ُحؿقـد يف تػسـقره، 

ومـ  ؿ فال كستطقع أن كؼقل إن هذه الؼطعة مـ التػسقر قد َحَقت جؿقع ما ذكره َطْبد 

بـ ُحؿقد طـد تػسقر سقريت آل طؿران والـساء.ا

َكـة طؾـك حاشـقة تػسـقر ابــ أبـل حـاتؿ قـد مـ القاوح أن هذه التعؾقؼـات الؿُ  َدوا

َكفــا، بــؾ ٓ  م فقفــا كاتبفــا ومـــ  ــؿ فنكـــا ٓ كسـتطقع أن َكطؿــئـ إلــك دقــة َمـــ َدوا َتَصـرا

                                                 
 (.733( إ ر رقؿ )7)

 (.277( إ ر رقؿ )2)

 (.337( إ ر رقؿ )3)

 (.339( إ ر رقؿ )4)

 (.455( إ ر رقؿ )5)

(.457( إ ر رقؿ )6)
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كستطقع أن كجزم أن جؿقـع مـا َحَقْتـف قـد كؼؾـف َمــ َكَتَبفـا طــ تػسـقر َطْبـد بــ ُحؿقـد، 

ن ذلؽ لـػسف.   والذي يظفر أكف كان ُيَدوِّ

ُمرتبطة بتػسقر ابـ أبل حاتؿ، ففل تعؾقؼ طؾقفا، كا.وافة والتتؿـقؿ هذه الؼطعة 

مـ تػسقر َطْبد بـ ُحَؿقد مـ غقر التزام مـفج ُمحدد يف ذلؽ.

والؿؼصقد أن آستػادة مـ هذه الؼطعة مـ التػسقر بصقرة جقدة تتطؾب الـظـر 

 معفا يف تػسقر ابـ أبل حاتؿ. 

ع أن يـدرس تػسـقر َطْبـد بــ ُحؿقـد مــ بـاء طؾك ما سبؼ فـنن الباحـث ٓ يسـتطق

خالل هذه التعؾقؼات الُؿْسَتؿدة مـ تػسقره. واهلل أطؾؿ. 

مـ الؿػقد تدققؼ هذه أ ار وتحؼقؼفـا بالؿؼاركـة بؿـا يقجـد مــ الؿرويـات مــ 

تػسقر َطْبد بـ ُحؿقد يف بعض كتب التػسقر بالؿل قر وغقرها. 

 تػسقر الؼرآن ٓبـ الُؿـِْذر:  -4

هق ا.مام الحافظ الػؼقف شقخ ا.سالم، أبق بؽر، محؿـد بــ  ػ بالؿملػ:التعري

إبراهقؿ بـ الُؿـِْذر الـقسابقري الػؼقف الشافعل، كزيؾ مؽة، وصاحب التصاكقػ. ُولِـد 

 هـ(، وكان جامعًا بقـ الحديث والػؼف مع التؿؽـ يف ذلؽ كؾف. 247يف حدود سـة )

يف كتبف مآ ُيَؼاِربف فقف أحد، وهق يف هنايٍة لف مـ التحؼقؼ قال الـقوي رحؿف اهلل  

مـ التؿؽـ مـ معرفة الحديث، ولف اختقار فال يتؼقد يف آختقـار بؿـذهب بعقــف، بـؾ 

 . اهـ يدور مع ضفقر الدلقؾ

خ بعضفؿ وفاتف يف سـة )  .هـ(378وقد َأرا

 التعريػ بالؽتاب: 

د هذا الؽتاب مــ الُؿَصــاػات الؽبـار يف  التػسـقر بالؿـل قر، قـال طــف الـذهبل ُيعا

وٓبـ الؿـذر تػسقر كبقر يف بضعة طشر مجؾدًا، َيْؼضل لف با.مامة يف طؾؿ رحؿف اهلل  

                                                 
دار الؽتب  بعةص، هتذيب إسؿاء والؾغات هـ(، 676شرم ) بـ يحقك الديـ محقل زكريا ، أبقالـقوي (7)

سـقر أطـالم  الـذهبل،ؾـت طبـارة الــقوي رحؿـف اهلل بقاسـطة وقـد كؼ .2/797 ،لبـان ،العؾؿقة، بقروت

 وفقف تصرم.  ،74/497، الـبالء

 .  74/492، سقر أطالم الـبالء الذهبل، .2/797، هتذيب إسؿاء والؾغات، ( اكظر  الـقوي2)
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كؿا اطتربه الحافظ ابـ حجر رحؿف اهلل أحد التػاسقر إربعة التل َقؾا .  اهـ التلويؾ

ة، والؿؼطـقع طــ أن َيشذ طـفا شلء مـ التػسقر الؿرفـقع والؿققـقم طؾـك الصـحاب

 .اهـ لؿ ُيَصـاػ مثؾفوقال طـف الداودي  ،  التابعقـ

مـ غقر تعؾقؼ أو  -غالبًا  –وصريؼتف يف هذا التػسقر أكف ُيقِرد الروايات ُمتتابعة بإساكقد 

تؼسقؿ ُمَرتابة طؾك إققال يف أية كؿا يصـع أبق جعػر ابـ جرير رحؿف اهلل، وهذه الروايـات 

ـةتتـق إوافة إلك  -ع: فؿـفا الؿرفقع وغقر الؿرفقع، وبعضفا مـ ا.سرائقؾقات، وهل ُمتََضؿِّ

لؾؼراءات، وأسباب الـزول، والـاسخ والؿـسـقخ، وإخبـار والؼصـص إلـك غقـر  -التػسقر

 ذلؽ مؿا كجده يف كتب التػسقر بالؿل قر غالبًا.

ا يـروي طــ جؿـع هــ(، كؿـ757كؿا أكف ُيْؽثِر الرواية طـ محؿد بـ إسحا  )ت

اء )ت  هـ(، وأبل 275هـ(، وأبل ُطبقدة َمْعَؿر بـ الُؿثـك )ث 257مـ أهؾ الؾغة كالَػرا

م )ت   هـ(. 224ُطبقد الؼاسؿ بـ َسالا

وقد يذكر بعض إققال َمعزوة إلك أصحاهبا مـ غقر إســاد لؽــ ذلـؽ قؾقـؾ إذا 

 .ُققِرن بؿا يرويف بنسـاده

                                                 
 .492/ 74، سقر أطالم الـبالء الذهبل، (7)

 . 253 -7/252، العجاب يف بقان إسبابالعسؼالين، ( اكظر  2)

 بعـةص ،تحؼقؼ سـؾقؿان بــ صـالح الخـزي ،صبؼات الؿػسريـهـ(،  77)  أحؿد بـ محؿد، إدكف وي (3)

 .2/56 ،م7997 ،هـ7477السعقدية، الطبعة إولك،  ،مؽتبة العؾقم والحؽؿ

 ( اكظر طؾك سبقؾ الؿثال  4)

 (. 784، 86، 7/52طـ ابـ مسعقد رول اهلل طـف )    

 (. 259، 795، 778، 763، 767، 734، 98، 64، 7/52طـ قتادة )    

 (. 794، 795، 777، 767، 734، 7/63طـ الضحاك )    

 (.752، 7/65طـ السدي )    

 (.7/85طـ الؽؾبل )    

 (.  7/88طـ سػقان )    

 (.795، 7/92طـ مجاهد )    

 (.7/98طـ إبراهقؿ )    

 (. 7/98طـ الحسـ )    

 (. 223، 253، 793، 757، 755، 7/774طـ ابـ جريج )    

 (.  7/767طـ محؿد بـ كعب )    

 (. 253، 7/767طـ طؽرمة )    

= 
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 إٓ أكف ٓ يبؾغ مبؾغ تػسقر ابـ جرير -كؿا سبؼ–ؽبار والؽتاب ُيَعد مـ الؽتب ال

بالـظر إلك ما تضؿـف مـ الؿرويات، وذلـؽ طــد الؿؼاركـة بـقـ طـدد الؿرويـات التـل 

حقاها هذا الؽتاب مع ما يف تػسقر ابـ جرير: حقث كجد أن ذلؽ يؼرب مــ الـصـػ 

 مؿا يف تػسقر ابـ جرير رحؿف اهلل. 

ر إلك الؼطعة التل وصؾتـا مــ الؽتـاب، وذلـؽ مــ وهذه الؿؼاركة إكؿا هل بالـظ

 ( مـ سقرة الـساء.92( مـ سقرة البؼرة، إلك أية )272أية )

ـؼ -وقد بؾغ مجؿقع الروايات فقف (. بقـؿـا كجـد 2759) -بحسب تـرققؿ الُؿحؼِّ

 يف تػسقر ابـ جرير ما يربق طؾك الضعػ مـ هذا العدد. 

ب يف ِطـداد الؿػؼـقد، ومـا ُيـقِرُده بعـض هذا ويعد ما سقى هذا الؼـدر مــ الؽتـا

الؿتلخريـ كالحافظ ابـ حجر يف العجاب، والسققصل يف الدر الؿـثقر مـ الروايـات 

 الؿـؼقلة طـ هذا الؽتاب يدل طؾك أهنؿا وقػا طؾقف، واهلل أطؾؿ. 

كؿا يقجد طؾك حاشقة الُؿَجؾاد الثاين مـ الـُّسخة الَخطِّقة لتػسـقر ابــ أبـل حـاتؿ 

ت ُمـَْتَخَبة مـ تػسقر ابـ الؿـذر، كؿا هق الشلن بالـسبة لتػسقر َطْبـد بــ ُحؿقـد، كؼقٓ

 وقد مضك الؽالم طؾك ذلؽ. 

ولق قاركاا بقـ تؾؽ الؿـؼقٓت الُؿـَْتَخبة مـ تػسقر ابـ الؿـذر وبقـ التػسقر كػسف 

شـقة، فـنن ذلـؽ ُيعطقــا َتصـقرًا أكثـر دقـة لحـال تؾـؽ الحا -الؼدر الذي وقػـا طؾقف –

 تػسقر ابـ الُؿـذر، أو تػسقر َطْبد بـ ُحؿقد. واهلل أطؾؿ.  سقاء ما ُكؼؾ فقفا مـ

تػسقر الؼرآن العظقؿ ُمْسـَدًا طــ الرسـقل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ والصـحابة  -4

 .والتابعقـ

أبق محؿد طبدالرحؿـ بـ محؿد بــ إدريـس بــ الُؿـْـِذر  :التعريػ بالؿملػ 

 وم بابـ أبل حاتؿ. الحـظؾل الرازي، الؿعر

ي، ووالــده ا.مــام 245ُولـِـد ســـة )  هـــ(، أصــؾف مـــ أصــبفان  ــؿ اكتؼــؾ إلــك الــرا

                                                 
= 
 (.7/775طـ الشعبل )    

 (.7/795طـ سعقد بـ جبقر )    

 (.   7/95طـ الػراء )    

 . 77/797 ،البداية والـفاية، بـ كثقرا .269-73/263 ،سقر أطالم الـبالء الذهبل،( اكظر  7)
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 الؿعروم أبق حاتؿ الرازي. 

رحؾ يف صؾب العؾؿ إلـك الحجـاز والشـام والعـرا  ومصـر وأصـبفان وغقرهـا،  

ث طــ  بـف وتحصـقؾف، َحـدا ة طالقة يف صؾب العؾؿ، وَصْبر طؾك َتَطؾُّ كػسـف وكاكت لف ِهؿا

ـؿ لؿجـالس الشـققخ،  قال  ُكـا بؿصر سبعة أشفر لؿ كلكؾ فقفا َمَرقة، كؾُّ هناركـا ُمَؼسا

وبالؾقؾ لؾـاْسخ والـُؿَؼابؾة، فلتقـا يقمًا أكا ورفقؼ لل شقخًا، فؼالقا  هق طؾقؾ. فرأيـا يف 

صريؼـا سؿؽًا أطجبـا فاشويـاه، فؾؿا ِصْركا إلك البقت حضر وقت مجؾس فؾؿ يؿؽــا 

إصالحف، ومضقـا إلك الؿجؾس فؾـؿ كـزل حتـك أتـك طؾقـف  ال ـة أيـام وكـاد أن يَتَغقاـر، 

فلكؾـاه كقئًا، لؿ يؽـ لـا فراغ أن ُكعطقف مــ يشـقيف.  ـؿ قـال  ٓ ُيسـتطاع العؾـؿ براحـة 

 . الجسد

ــقم،  -بعــد تقفقــؼ اهلل تعــالك–وهبــذا   ــًا، فؽــان بحــرًا يف العؾ ــؾ طؾؿــًا َجؿا َحصا

ويف الػؼف، ويف اختالم الصحابة والتـابعقـ وطؾؿـاء إمصـار. قـال  ومعرفة الرجال،

ره الدٓءطـف الذهبل    . كان بحرًا ٓ ُتَؽدِّ

 وقد كساه اهلل كقرًا وهباء، ُيَسرُّ مـ كظر إلقف، كؿا وصػف بعض مـ طاصره وترجؿ لف. 

ــة تجــدها يف   ــار طجقب ــؽ أخب ــف يف ذل ــقرع، ول ــادة والزهــد وال ــة يف العب وكــان آي

 ترجؿتف. 

ر   ي ســة  -رحؿف اهلل–وقد ُطؿِّ حتك بؾغ السابعة والثؿـاكقـ، وتـقيف يف مديــة الـرا

  هـ(.327)

 التعريػ بالؽتاب:  

سـللـل جؿاطـة مــ كتابـف يف مؼدمتـف فؼـال   -رحؿـف اهلل-َوَصػ ابـ أبل حاتؿ 

اهد إخقاين إخراج تػسـقر الؼـرآن ُمْخَتَصـرا بلصـح إسـاكقد، وَحـْذم الطُّـر  والشـق

دًا دون غقره،  والحروم والروايات، وتـزيؾ السقر، وأن كؼصد .خراج التػسقر ُمَجرا

.. .ُمَتَؼصٍّ تػسقر أي حتك ٓ كوك حرفًا مـ الؼرآن يقجد لف تػسقر إٓ أخـرج ذلـؽ

فتحريت إخراج ذلؽ بلصح إخبار إسـادًا، وأشبعفا متـًا، فنذا وجدت التػسقر طــ 

ؾقف وسؾؿ لؿ أذكر معف أحدًا مـ الصحابة مؿـ أتك بؿثؾ ذلـؽ، رسقل اهلل صؾك اهلل ط

وإذا وجدتف طـ الصحابة فنن كاكقا ُمتاِػِؼقـ ذكرُتف طـ أطالهؿ درجة بلصح إساكقد، 

 وسؿقُت مقافؼقفؿ بحذم ا.سـاد. 
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ـــادًا،   ـــفؿ إس ــرُت لؽــؾ واحــد م ــرُت اخــتالففؿ، وذك ــقـ ذك ــاكقا ُمْخَتؾِػ وإن ك

ْقُت مقافؼقفؿ بحذم ا.سـاد. فنن لؿ أجد طـ الصـحابة ووجدتـف طــ التـابعقـ  وَسؿا

َطِؿْؾُت فقؿا أجد طـفؿ ما ذكرُتف مـ الؿثال يف الصحابة، وكذا أجعـؾ الؿثـال يف َأْتَبـاع 

 .اهـ التابعقـ وأتباطفؿ

ي، والربقع بـ أكس، وُمؼاتؾ، وذلؽ فقؿا    دِّ  ؿ ذكر أساكقده طـ أبل العالقة، والسُّ

 ؿ يف الؽتاب بال إسـاد. أورده طـف

ة ُمجؾـدات، طامتـف آ ـار بلسـاكقده، مــ قال طـف الذهبل    ولف تػسقر كبقـر يف ِطـدا

 .اهـ أحسـ التػاسقر

ولف التػسقر الحافؾ الذي اشتؿؾ طؾك الـؼؾ الؽامؾ، الذي يربق وقال ابـ كثقر    

 .اهـ فقف طؾك تػسقر ابـ جرير الطربي وغقره مـ الؿػسريـ إلك زماكـا

فالـذيـ اطتـــقا بَِجْؿــع التػســقر مـــ صبؼــة  وقـال الحــافظ ابـــ حجــر رحؿــف اهلل  

إئؿة الستة  أبق جعػر محؿد بـ جرير الطربي، ويؾقف  أبق بؽر محؿد بـ إبراهقؿ بـ 

 الُؿـِْذر الـقسابقري، وأبق محؿد طبد الرحؿـ بـ أبل حاتؿ بـ إدريس الرازي.

ل. ومـ صبؼة شققخفؿ  َطْبُد   ـُ ُحؿقد بـ َكْصر الؽشِّ  ب

ففذه التػاسقر إربعة َقؾا أن َيِشذ طـفا شـلء مــ التػسـقر الؿرفـقع والؿققـقم  

 .اهـ.. .طؾك الصحابة والؿؼطقع طـ التابعقـ

ْصـُتف يف  وقال السققصل   ومـ تصاكقػف  )التػسقر الُؿْسـَد( ا ـا طشر مجؾـدًا، َلخا

 .اهـ تػسقري

                                                 
 ،تحؼقـؼ أسـعد محؿـد الطقـب ،تػسقر ابـ أبل حاتؿهـ(،  327) طبد الرحؿـ بـ محؿد، حاتؿابـ أبل  (7)

، وهــاك 7/74 ،هــ 7479مؽتبة كزار مصطػك الباز، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الطبعة الثالثـة، بعة ص

 . 7/9فروقات يف الـص تظفر طـد الؿؼاركة بطبعة مؽتبة الدار، ودار صقبة، 

 .73/264 ،طالم الـبالءسقر أ الذهبل، (2)

.77/797، البداية والـفاية، بـ كثقرا (3)

 (. 7/253) ،العجاب يف بقان إسبابالعسؼالين،  (4)

صبؼات الؿػسريـ العشريـ، تحؼقـؼ طؾـل هـ(،  977) طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر، جالل الديـ السققصل (5)

جـالل واكظر مـا ذكـره طــف  .63ـص ـ،ه7396الؼاهرة، الطبعة إولك،  ،مؽتبة وهبة بعةص ،محؿد طؿر

ا.تؼـان يف طؾـقم الؼـرآن، تحؼقـؼ  محؿـد أبـق هــ(،  977) طبد الرحؿـ بـ أبـل بؽـر الديـ السققصل،

.4/242 ،م7974 ،هـ7394الػضؾ إبراهقؿ، الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب، صبعة 
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لـؼَؾ طـف ابـ كثقر يف تػسقره، والحافظ يف الػتح ويف الُعَجاب، بؾ ُيَعدُّ كؿا أكثر ا 

مـ أكثر الؿصادر التل اطتؿد طؾقفا يف التػسقر. 

وقال الشقخ محؿد رشقد روا طـ تػسقر ابـ جرير وتػسقر ابـ أبـل حـاتؿ بلهنـا  

اظ رواُة إ ـر طؾـك ا.صـال  فـة الروايـة طــ ..وأمـا مــ ج.أطظؿ ما َكتـََبف أئؿة الُحػا

يـًا  الصحابة والتابعقـ فـابـ أبـل حـاتؿ أشـد مــ ابــ جريـر وسـائر رواة التػسـقر َتَحرِّ

 . لؾصحقح

والؽتاب يف مادتـف العؾؿقـة ومـا حـقاه مــ الؿرويـات ٓ يبؾـغ تػسـقر ابــ جريـر  

فضالً طـ كقكف أوسع مـف، ولق كظركـا يف طـدد الؿرويـات يف تػسـقر ابــ أبـل حـاتؿ يف 

( رواية، بقـؿا كجد يف تػسقر ابـ جرير 3773سقريت الػاتحة والبؼرة كجد أهنا )تػسقر 

( رواية، إوافة إلـك مـا يـذكره ابــ جريـر مــ الؿـاقشـات والؼقاطـد ووجـقه 6542)

 الوجقح، والتحؼقؼات الؾغقية. 

ح يف مؼدمتف  -ولعؾ مـ أبرز إسباب يف ذلؽ أكف   أكف قصد   –كؿا َصرا

ر بلصح إساكقد وأشبففا متـًا. إخراج تػسقر مختص

أكف َحَذم الطُُّر  والشقاهد والحروم والروايات وتـزيؾ السقر. 

دًا دون غقره.  أكف َقَصَد إخراج التػسقر ُمَجرا

أكـف إن َوَجــد التػســقر طـــ الـبــل صــؾك اهلل طؾقــف وســؾؿ لــؿ َيــْذُكر معــف أحــدًا مـــ 

الصحابة رول اهلل طـفؿ مؿـ أتك بؿثؾ ذلؽ. 

ف إن َوَجَد التػسقر طـ الصـحابة، فـنن كـاكقا َمتاِػِؼـقـ َذَكـره طــ أطالهـؿ درجـة أك

بلصح إساكقد واكتػك بتسؿقة مقافؼقفؿ مع َحْذم ا.سـاد. 

ك   ــر لؽــؾ واحــد مـــفؿ إســـادًا، وَســؿا وإن كــاكقا مختؾػــقـ َذَكــر اخــتالففؿ وَذَك

ُمقافؼقفؿ بَحْذم ا.سـاد.

ووجده طـ التابعقـ َطاَمَؾف كؿا سبؼ، وهؽـذا أْتَبـاع أكف إن لؿ يجده طـ الصحابة 

التابعقـ وأتباطفؿ. 

والؽتاب َيْزَخر بإمثؾة والشقاهد لذلؽ. ومـ َ ؿ ففق َيْختِصر ما كان مــ قبقـؾ  

                                                 
 .27/675 ،ـارمجؾة الؿ، وغقره مـ كتاب الؿجؾةهـ(،  7354) محؿد رشقدطؾل روا،  (7)
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 . اختالم التـقع

ــف يؽتػــل  -يف الؿقاوــع التــل تســتدطل تؽــرار التػســقر-هــذا با.وــافة إلــك أك

إمـا بتعقـقـ الؿقوـع الؿتؼـدم، وإمـا  ػسقر ذلؽ الؿقوعبا.حالة إلك ما تؼدم مـ ت

بذكر ذلؽ ُمْبَفؿًا كؿا هق الغالب، ويف بعض الؿقاوع يشقر إلك الؿعـك مـع ا.حالـة 

 طؾك ما تؼدم مـ تػسقره. 

والؽتاب طؾك الطريؼة الؿعفقدة لدى أكثـر الؿصــػقـ يف التػسـقر بالؿـل قر مــ  

 وٓ بقان أو تعؾقؾ مـ قَِبؾ الؿملػ غالبًا. آقتصار طؾك الرواية مـ غقر ترجقح

إٓ أن ابـ أبل حاتؿ رحؿف اهلل ٓ ُيقرد الروايات ُمَتتابِعة مـ غقر َتؿققز إذا كاكـت  

تؾؽ الؿرويـات أو بعضـفا تتضـؿـ معـاين مختؾػـة، وإكؿـا يجعـؾ ذلـؽ طؾـك أوجـف: 

اين التل ققؾت فقذكر القجف إول ويذكر تحتف الروايات التل تدل طؾك معـك مـ الؿع

يف أية،  ؿ يذكر القجف الثـاين، وهؽـذا. كؿـا كجـد ذلـؽ يف طامـة الؿقاوـع مــ هـذا 

 الؽتاب. 

غقر أن مـ طادتف يف هذا الؽتاب أكف يذكر الؿعـك إول تحت الجزء الذي يريـد  

لؽــ يـذكر بعـده  -غالبـًا -أن يػسره مـ أية دون تصريح مــف بلكـف )القجـف إول( 

 الثاين وهؽذا.  صراحة القجف

كؿا ٓ كجد يف بعـض الؿقاوـع تصـريحًا بـبعض إوجـف، كؿـا يف تػسـقر ققلـف  

حقث ذكر الؿعـك إول تحتفا،  ؿ ذكر القجف  [58]البؼرة   چٺ ٺ چتعالك  

الثاين،  ؿ كجده بعده يذكر القجف الرابع: وذلؽ أكف سا  روايتقـ تحت القجف الثـاين  

بفــا بؼقلــف  إولــك طـــ ابـــ طبــاس روــل ا وُروي طـــ طؽرمــة قــقل هلل طـفؿــا، وَطؼا

،  ؿ سا  الرواية إخرى التل أشار إلقفا طـ طؽرمة بعـد ذلـؽ مباشـرة. ففؿـا  الث

 روايتان لؽؾ رواية مـفؿا معـك مستؼؾ. 

                                                 
(، 7845( أمثؾة ذلؽ كثقر يف طامة الؽتاب، ولعؾ مـ إمثؾة والصقر الؿػقدة ما كجده يف بعضـفا، مثـؾ )7)

(3379( ،)3438( ،)3687( ،)4769( ،)76588 .)

 ( مقوعًا774ما يؼرب مـ ) -يف إجزاء الؿقجقدة مـ هذا الؽتاب -( وهذا كثقر، فؼد بؾغ2)

(، 267، 265، 258، 239، 279، 273، 256، 776، 737، 7/754ال  )اكظــــر طؾــــك ســــبقؾ الؿثــــ    

(2/683( ،)8/2675( ،)9/2987 ،3576 ،3572 ،3585  .)

(3( )7/778 .)
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وربؿا ذكر تحت أحد هذه إوجف ما يدل طؾك الؿعـك مختصرًا  ؿ ُيقِرد الرواية   

 . بعده

-قلف تعـالك )الـؿ( يف أول سـقرة البؼـرةكؿا يف تػسقر ق–قاوع ويف بعض الؿ 

.  ؿ سـا  الروايـة اخُتؾػ يف تػسقره طؾك أوجف  فؿـفؿ مـ قال  أكا اهلل أطؾؿ يؼقل 

ره طؾك أكف اسؿ مـ أسؿاء اهللبعده،  ؿ قال    . وَمـ َفسا

ره طؾك اسؿ مـ أس ؿ سا  طددًا مـ الروايات،  ؿ قال    ؿاء اهلل وآٓئف ومـ َفسا

 .  ؿ سا  رواية بعده، وهؽذا سائر إققال التل ذكرها بعده. وبالئف

ح ابتداء بعدد إققال يف تػسـقرها،  ـؿ يسـق  الروايـة   ويف بعض الؿقاوع ُيَصرِّ

 . التل تتضؿـ الؿعـك إول،  ؿ يسق  إققال والروايات التل بعدها

. وقد عـك  ؿ يذكر الرواية بعد كؾٍّ مـفاوربؿا صرح بذكر إوجف مؼروكة بالؿ 

 .تجد يف بعض الؿقاوع ما يجؿع هذه إسالقب أو بعضفا يف الؿقوع القاحد

ر كؾؿة وكحقها مؿا ورد يف تؾؽ الروايات خشقة آلتباس أو زيادة يف   وربؿا َفسا

ــة أو ا.يضــاح ــؾ العربق ـــ بعــض أه ــا يقوــحفا ط ــقر وم ــؽ التػس ــؾ ذل ــد يـؼ ، وق

                                                 
(  القجف الثالـث  أن العـالؿقـ  الجــ وا.كـس 7/28( كؼقلف طـد تػسقر )العالؿقـ( مـ سقرة الػاتحة )7)

 فؼط.  ؿ سا  الرواية ُمْسـَدة بعده.  

ًٓ آخر لذلؽ أيضًا  )7/32اكظر  )( 2)  (. 7/34(. واكظر مثا

ٔية )3) ـ سقرة البؼـرة يف ققلـف تعـالك  )والصـابئقـ(، قـال  62( كؿا ذكر طـد تػسقر ا قـال أبـق محؿـد  اختؾػـقا يف ( م

ـ ذلؽ  ... (. 827(. ولالستزادة  اكظر  )7/727 ؿ ذكرها. ) تػسقره طؾك  ؿاكقة أقاويؾ، فؿ

 [ حقـث قـال 724]البؼـرة  چۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  چ  ا ذكـره طــد تػسـقر ققلـف تعـالك ( مثالف  م4)

والقجـف  - ؿ ذكر الرواية بعده -اْخُتؾِػ يف تػسقره طؾك أوجف  فلحدها  مـ فسره طؾك أن طفده  ديـف.

 (. 7/223إلخ. ) والقجف الثالث  أن طفده  كبقتف ... - ؿ ذكر الرواية بعده -الثاين  أن طفده  رحؿتف

(.  7/224( كؿا يف تػسقر ققلف تعالك  )الظالؿقـ( مـ أية السابؼة. )5)

  -ابـ أبل حاتؿ –. قال أبق محؿد ... ويستحقل الجقاري (  7/756( كؿا ذكر طـد ققل أبل العالقة )6)

 يعـل البـات. 

توطـد ققل ابـ طباس       َٓ   يعــل بلصـحاب -أبـل حـاتؿابــ  -قال أبق محؿد قال  هؿ أصحاب الَؼَبا

ت  أصحاب الجزية َٓ  (. 7/724. )الَؼَبا

(، 2755(، )2755(، )7653(، )7557(، )7556(، )658(، )555واكظــــر أمثؾــــة أخــــرى  رقــــؿ  )    

[، 94]آل طؿـران   چ...چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  چ  ( طـد تػسقر ققلـف تعـالك 3/757(، )3799)

(4752( ،)4686( ،)4688( ،)4752( ،)5773( ،)5278( ،)6773( ،)7772( ،)75527 ،)

(6/7767( ،)76847 .) 



 خالد ب  عثامن ب  عيل السبتد.                                                                                        كظرات يف التػسري بادلثير

 
225 

 .قرهؿغ

يف أية أققال فنكف يؽتػل بنيراد الرواية أو الروايـات يف  -طـده-وأما إذا لؿ يؽـ 

ح بؽقكف ٓ يعؾؿ بقـ الؿػسريـ يف ذلؽ اختالفًا  .تػسقرها، وقد ُيَصرِّ

وقد يذكر بعد الرواية خالم أهؾ العؾـؿ يف الؿعــك أو الحؽـؿ، كؿـا ذكـر حـقـ  

إذا شؼ طؾقفـا الصـقم أهنـا ُتْػطِـر وُتْطِعـؿ وَتْؼضـل. سا  رواية طـ مجاهد يف الحامؾ 

واتػــؼ قــقل مجاهــد طؾــك إزالــة الؼضــاء طـــ الشــقخ   قــال أبــق محؿــد  قــال بعــده

وإلزامف الػدية، وأوجب طؾك الحامؾ الػدية والؼضاء، وكذلؽ ققل الحسـ وإبراهقؿ 

 .الـخعل يف أحد أققالف. وهق ققل الشافعل وأحؿد بـ حـبؾ

ح أحدهؿاوقد يسق   .  الحديث مـ صريؼقـ وُيَرجِّ

 .وربؿا َكباف إلك اختالم الرواية بسبب بعض الرواة مـ غقر ترجقح 

 .وهؽذا إذا تعددت الروايات طـ الراوي فؽان ُيْرَوى طـف ققل آخر أو أكثر 

                                                 
 ( حقث كؼؾ طـ الخؾقؾ معـك التجبقة )مـ غقر إسـاد(. 3732( اكظر أمثؾة لذلؽ  )7)

(. 4792(، )4583(، )3773(، )3693(، )3689(، )3438ولالستزادة  اكظر  )     

. والصـقاب  أبـق محؿـد، كؿـا يف ل أبـق سـعقد ...قـا( طــد ققلـف  45( اكظر  أمثؾة لذلؽ يف الروايات )2)

 الـسخة إُخرى الؿحؼؼة. 

 (. 75388(، )42واكظر كذلؽ  )    

ـــام  )7645(، رقـــؿ  )7/358( )3) (، 3747(، )3557(، )3468(، )579(. ولالســـتزادة  اكظـــر إرق

(3796( ،)4837( ،)4977 ،4972 .) 

 ر طـــ طؽرمــة روايــة يف ســبب كــزول ققلــف تعــالك ( كؿــا أخــرج مـــ صريــؼ ســػقان طـــ طؿــرو بـــ ديـــا4)

ــرة   چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ ــال بعــده  797]البؼ ــؿ ق ــق محؿــد  روى هــذا [.   ــال أب ق

اهــ.  الحديث َوْرَقـاء طــ طؿـرو بــ ديــار طــ طؽرمـة طــ ابــ طبـاس. ومـا يرويـف ابــ طققــة أصـح

 (.  3265(. ولالستزادة  اكظر  )7839( رقؿ  )7/355)

 ـا حجاج بـ حؿزة،  ـا َشَباَبف، [ حقث قال  279]البؼرة   چەئ  ەئ  چ  قر ققلف تعالك ( كؿا يف تػس5)

  الؿـــافع   ؿـفــا ومــا چەئ  ەئ  چ  َشــَباَبف،  ـــا َوْرَقــاء، طـــ ابـــ أبــل َكِجــقح، طـــ مجاهــد  ققلــف 

 يصقبقن مـ الجزور. 

اهد، فؼـال   ؿـفـا قبـؾ أن قال أبق محؿد  خالػف ابـ أبل زائدة، طـ َوْرَقاء، طـ ابـ أبل َكِجقح، طـ مج     

 تحرم. حد ـل بذلؽ أبل،  ـا سفؾ بـ طثؿان،  ـا يحقك بـ أبل زائدة. 

 (. 2563، 2562وتابع ِشْبٌؾ َشَباَبَة فؼال  مـ الجزور. وكذلؽ قالف ابـ ُجريج طـ مجاهد. )    

 (. 75257(، )5487(، )2795ولالستزادة  اكظر  )     

[ 267]البؼرة   چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  تػسقر َطبِْقَدة لؼقلف تعالك ( مثالف ما رواه بنسـاده مـ 6)

يــػ خقـر مـــ 267 [ وأكـف يف الزكـاة الؿػرووــة، وأكـف قــال  ٓ بـلس أن يتصـد  بــالثؿرة. والـدرهؿ الزا

= 
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 . وربؿا َحَؽؿ طؾك الرواية أو ا.سـاد 

 . أو سؼط راو مـ ا.سـاد، يوقد ُيـَبِّف طؾك خطل يف اسؿ الراو 

وهبذا يؽقن لتػسقر ابـ أبل حاتؿ َمِزياة طؾـك طامـة كتـب التػسـقر بالؿـل قر التـل  

 يؼتصر مملػقها طؾك سرد ما بؾغفؿ مـ الروايات يف التػسقر مـ غقر مراطاة لؿا سبؼ. 

ــا هــذا التػســقر كــامالً، وإكؿــا وصــؾ بعــض إجــزاء   ولألســػ   لــؿ يصــؾ إلقـ

 ـف، وهل  م

إلك هناية سقرة الرطد.  ،مـ أول الؼرآن

إلك هناية سقرة العـؽبقت.  ،مـ سقرة الؿممـقنو

 فالؿػؼقد مـ هذا التػسقر   وطؾقف

إلك آخر سقرة الحج.  ،مـ سقرة إبراهقؿ

مـ بداية سقرة الروم إلك آخر الؼرآن.و

َؼت هذه إجزاء التل ُوِجـَدت يف رسـائؾ جامعقـة يف  جامعـة أم الؼـرى،  وقد ُحؼِّ

                                                 
= 

 الثؿرة. 

.  ــؿ ســا  الروايــة إخــرى طـــف وُروي طـــ َطبِقــدة بخــالم هــذا -ابـــ أبــل حــاتؿ-قــال أبــق محؿــد     

(2855 ،2857  .) 

 (. 75685(، )7684ولالستزادة  اكظر  )     

طــ  [ فؼد سا  بسـده37]آل طؿران   چ  ...ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  چ   ( كؿا يف تػسقر ققلف تعالك 7)

طبد إطؾك بـ َأْطَقـ، طـ يحقك بـ أبل كثقر، طـ طروة بــ الزبقـر، طــ طائشـة قالـت  قـال رسـقل اهلل 

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  چ  إٓ الُحب والُبغض؟ قـال اهلل تعـالك صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  وهؾ الديـ 

هـذا حـديث ُمـَْؽـر، وطبـد إطؾـك أبـق ُزْرَطـة  قال   -ابـ أبل حاتؿ –قال أبق محؿد  ،چڄ   ڄ  

 (.  3399) ُمـَْؽر الحديث وعقػ

 (. 5257(، )5275(، )5755(، )3598ولالستزادة  اكظر  )    

لــك حقـث سـا  بنســاده إ ،[59]الػرقــان   چڍ  ڌ  ڌ   ڎ چ  لك ( كؿـا يف تػسـقر ققلـف تعـا2)

ل، طـ أبل طبقدة وإكؿـا هـق طبقـد بــ حؿقـد  :كذا قـال  -ابـ أبل حاتؿ -قال أبق محؿد، يعؼقب الُؼؿِّ

... (75353    .) 

حقـث سـا  بنســاده  :[227]الشعراء   چ ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئچ ( كؿا ذكر طـد تػسقر ققلف تعالك  3)

اد ،د بـ إسحا إلك محؿ قد سـؼط مــ قال أبق محؿد   -وذكر الحديث -قال   :طـ أبل الحسـ الَبرا

اد :ا.ســـاد رجــؾ ــرا  إكؿــا يرويــف ابـــ إســحا ، طـــ يزيــد بـــ طبــداهلل بـــ ُقَســقط، طـــ أبــل حســـ الَب

(76577   .)
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 وقد َصَدر مـفا رسالتان  

( مــ سـقرة البؼـرة. بتحؼقـؼ 747إولك  مــ أول الؽتـاب إلـك تػسـقر أيـة ) 

اري.   الدكتقر أحؿد بـ طبداهلل الَعؿا

( مــ السـقرة كػسـفا. 767الثاكقة  مـ أول سقرة )آل طؿران( إلك تػسقر أية ) 

 بتحؼقؼ الدكتقر حؽؿت بشقر. 

 هـ(.7458الرسالتان طام ) وقد ُصبعت 

مع محاولة تؽؿقؾ الـؼص مـ بعض  -صباطة تجارية– ؿ ُصبِع الؽتاب بعد ذلؽ   

 الؿصادر التل كؼؾت طـ ابـ أبل حاتؿ، كتػسقر ابـ كثقر، والدر الؿـثقر وكحقهؿا. 

وهق َقْقد الطباطة حالقًا طـ تؾؽ الرسائؾ الجامعقة الؿشـار إلقفـا: مـا ُصبـع مـفـا  

 بع. ومالؿ ُيط

 ومـ أشفر الؽتب يف ذلؽ  ما ُحذم إسـاده  –ب 

 :الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلثقر 

 التعريػ بالؿملػ: 

طبد الرحؿـ بـ الؽؿال أبل بؽر بـ محؿـد بــ سـابؼ الـديـ بــ الػخـر طثؿـان  

 الخضقري السققصل. 

طددًا هـ(، وكشل يتقؿًا، وحػظ الؼرآن دون سـ الثامـة، كؿا حػظ 849ولد سـة )  

مـ الؿتقن، وأخذ طـ كثقر مـ الشـققخ يف مختؾـػ العؾـقم، وحصـؾ طؾـك إجـازات 

متعددة،  ؿ اشتغؾ بالتدريس وا.فتاء والتصـقػ، فؾؿا بؾـغ إربعـقـ اطتـزل لؾعبـادة 

( كتـاب، سـقى مـا 355والتللقػ، وبؾغت مملػاتـف فقؿـا ذكـره طــد ترجؿتـف لـػسـف )

 اويـفا. ؿ شرع يف ذكر طـ.  غسؾف ورجع طـف

 . وٓ ريب أكف قد ألػ بعد ذلؽ مصـػات كثقرة 

                                                 
حســ  هــ(، 977) جالل الديـ طبد الرحؿـ بـ أبل بؽـر، السققصل، ( ترجؿ لـػسف يف ُحْسـ الؿحاورة7)

، دار إحقاء الؽتب العربقة بعةص ،تحؼقؼ محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ ،الؿحاورة يف تاريخ مصر والؼاهرة

 ،الـدر الؿـثـقر، وُيـَْظـر مؼدمـة السـققصل .336-7/335، م7967 ،هـ 7387مصر، الطبعة إولك، 

صبع دار هجر. 

 . 7/338 ،حسـ الؿحاورة يف تاريخ مصر والؼاهرة، السققصل (2)

ــك )3) ــان إل ــد أوصــؾفا بروكؾؿ ــام 475( وق ــات الســققصل الؿـســقخ ط ــت يف ففــرس مملػ ــًا، وبؾغ ( كتاب

= 
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وكاكت وفاتف يف سـحر لقؾـة الجؿعـة تاسـع طشـر جؿـادى إولـك، ســة إحـدى  

 طشرة وتسعؿائة، طـ إحدى وستقـ سـة وطشرة أشفر و ؿاكقة طشر يقمًا. 

 التعريػ بالؽتاب: 

البحـريـ ومطؾـع شرع السققصل بتللقػ كتاب حافؾ يف التػسقر سـؿاه )مجؿـع  

سـعف فقـف أكـف جعـؾ كتابـف ا.تؼـان يف طؾـقم الؼـرآن  البدريـ(، ويؽػل لؿعرفة مـدى َتقا

 مؼدمة لف!! لؽـ هذا الؿملػ لؿ يتؿ.

وقد شرطت يف تػسقر جامع لجؿقع ما يحتاج إلقف مــ وقد قال طـف يف ا.تؼان   

ت، وإطاريـــب التػاســـقر الؿـؼقلـــة وإقـــقال الَؿُؼقلـــة، وآســـتـباصات وا.شـــارا

والؾغات، وُكَؽت البالغة وَمحاِسـ البـدائع، وغقـر ذلـؽ، بحقـث ٓ يحتـاج معـف إلـك 

 اهـ. غقره أصالً...

وقد َجؿعُت كتابًا ُمْســَدًا فقـف تػاسـقر الـبـل  ولف كتاب آخر قال طـف يف ا.تؼان  

ــقع  ــقـ مرف ــا ب ــػ حــديث م ــف بضــعة طشــر أل ــف وســؾؿ والصــحابة، فق صــؾك اهلل طؾق

 مقققم.و

 اهـ.  ترجؿان الؼرآنوقد تؿ وهلل الحؿد يف أربع مجؾدات، وسؿقتف   

ْػُت كتاب )ترجؿان الؼرآن( وهـق التػسـقر وقال يف مؼدمة الدر الؿـثقر    فؾؿا َألا

                                                 
= 

( كتابـًا، وزاد 524إلـك ) -تؾؿقذ السـققصل -( طـقاكًا، وأوصؾفا طبدالؼادر الشاذلل 465هـ( )953)

( 725) ( طـقان، وَطـدا أحؿـد الشـرقاوي655طؾك ذلؽ تؾؿقذه الداودي وابـ أبل إياس حتك بؾغت )

( كتابًا ما بـقـ مخطـقط ومطبـقع، 987طـقاكًا، كؿا بؾغ ما أحصاه محؿد الشقباين وأحؿد الخازكدار )

(، 437(، والؿخطـقط )337( طـقاكـًا، وأن الؿطبـقع مـفـا )7794بؾ قرر أحـد البـاحثقـ أهنـا تبؾـغ )

 ( وهق يف طداد الؿػؼقد.432والباقل )

جؿـة حــافظ العصــر جـالل الــديـ، لؾشـاذلل، تــاريخ إدب العربــل اكظـر يف ذلــؽ  هبجـة العابــديـ بو         

( بوجؿـــة الســـققصل، مؽتبـــة الجـــالل الســـققصل ٕحؿـــد 77-75(، جـــزء )6لربوكؾؿـــان، قســـؿ )

ــات  ــرس مملػ ــدار، فف ــد الخازك ــقباين وأحؿ ــد الش ــات الســققصل، لؿحؿ ــؾ مخطقص الشــرقاوي، دلق

 (، مؼدمة الدر الؿـثقر )صبع دار هجر(. 72، مجؾد 2العدد  ،السققصل )مـشقر يف مجؾة طالؿ الؽتب

تـبقف  قد يزول بعض الَعَجب مــ هـذه الؽثـرة يف مملػـات السـققصل إذا طؾؿـت أن بعضـفا ٓ يتجـاوز     

صػحة، وبعضفا طبارة طـ فتقى، ومـفا ما لؿ يؽتؿؾ، وبعض آخر ُمْشَتؼ مـ بعض مملػاتف.

( يـظر مؼدمة التحؼقؼ لؾؽتاب، )صبعة هجر(.7)

 . 4/244 ا.تؼان يف طؾقم الؼرآن،، السققصل(2)

 .4/222 السابؼ،( 3)
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الُؿســَد طـــ الـبـل صــؾك اهلل طؾقــف وسـؾؿ وأصــحابف روــل اهلل طــفؿ أجؿعــقـ، وتــؿ 

ما أوردتف فقف مـ أ ار بلسـاكقد الؽتـب الؿخـرج بحؿد اهلل تعالك يف مجؾدات، وكان 

مـفا واردات، رأيـت قصـقر أكثـر الفؿـؿ طــ تحصـقؾف، ورغبـتفؿ يف آقتصـار طؾـك 

متقن إحاديث دون ا.ســاد وتطقيؾـف، فؾخصـت مــف هـذا الُؿْختَصـر، ُمْؼَتِصـرًا فقـف 

قتف بــ )الـُدر طؾك متـ إ ـر، ُمَصـدرًا بـالعزو والتخـريج إلـك كـؾ كتـاب ُمْعَتـرب، وسـؿ

 الؿـثقر يف التػسقر بالؿل قر( اهـ. 

وكان ُمَراُده أن يجؿع ما أمؽـ مـ إحاديث وأ ار يف التػسقر مــ غقـر اطتبـار  

لحــال تؾــؽ الؿرويــات، فجؿــع يف هــذا الؽتــاب الصــحقح وغقــره مـــ الضــعقػ 

  والؿقوقع، وا.سرائقؾقات.

ت أو بقــان حالفــا مـــ الصــحة كؿــا لــؿ يؽـــ َمْعـِقــًا بــالحؽؿ طؾــك تؾــؽ الروايــا 

 .والضعػ إٓ ما قؾ

قـد أودع أصـؾ هـذا الؽتـاب  -فقؿـا ذكـر–وقد طرفت فقؿـا سـبؼ أن السـققصل  

بضعة طشر ألػ حديث ما بـقـ مرفـقع ومققـقم. بقـؿـا كجـد أكـف قـد حؽـؿ طؾـك مـا 

( مقوــعًا أحؽامــًا أو كؼــدًا 37( روايــة فحســب، وكؼــؾ يف كحــق )384يؼــرب مـــ )

 .بعض أهؾ العؾؿ )سقى الحاكؿ الـقسابقري( لؾروايات طـ

 والؽتاب لف  الث مزايا رئقسقة تؿقزه طـ كثقر مـ كتب التػسقر بالؿل قر   

                                                 
 ( وإلقؽ تػصقؾ هذه الجؿؾة بذكر شلء مـ الـؿاذج طؾك سبقؾ التؼريب 7)

ًٓ  مـ طبارات السققصل يف حؽؿف طؾك إساكقد  صحقح )  39مـرة(، جقـد ) 62مرة(، حسـ ) 83أو

(، 7(، فقـف وـعػ )735(، وـعقػ )7ُمَؼـارب )(، 8(، رجالـف  ؼـات )7(، ٓ بلس بف )2مرة(، ققي )

(، فقـف 3(، فقف مجفـقل )3(، فقف مجاهقؾ )3(، فقف مـ ٓ ُيْعَرم )7(، لقـ )35(، واه )3وعقػ جدًا )

(، إلـك غقـر 7(، فقـف الُؽـَدْيؿل)2(، فقـف القاقـدي )7(، فقف اكؼطاع )7(، فقف مـ ُيجفؾ حالف )7مووك )

َسؾ وعقػ ا.سـاد ...  وأخر ُمْعَضؾ ا.ســاد وـعقػ، ٓ يؼـقم هذا ُمر ذلؽ مـ العبارات، كؼقلف 

ـب  ُمْرسؾ حسـ ا.ســاد، وققلف  ُمْرَسؾ صحقح ا.سـاد. وققلف  بف وٓ بالذي قبؾف حجة كؿـا َطؼا

هؿــا يف صــريف طؾــك حــديث أخرجــف ابـــ حبــان يف صــحقحف، وابـــ الجــقزي يف الؿقوــقطات فؼــال  

 .صحقح وٓ مقوقع، كؿا بقـف يف مختصر الؿقوقطات كؼقض، والصقاب أكف وعقػ ٓ

مـفؿ  الـذهبل  -غقر الحاكؿ- اكقًا  العؾؿاء الذيـ كؼؾ طـفؿ أحؽامَا أو كؼدًا لؾؿرويات يف هذا الؽتاب

(، ابـــ طبــد 7(، أبــق حــاتؿ )2(، ابـــ حجــر )3(، ابـــ طــدي )4(، ابـــ كثقــر )8مــرة(، البقفؼــل ) 74)

 (.7(، الفقثؿل )7(، ابـ شاهقـ )7(، البخاري )7دارقطـل )(، ال7(، أبق داود )7الرحؿـ )

 وهذا ا.حصاء تؼريبل كؿا سبؼ.      
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إولك  أكف يؿثؾ مقسقطة كربى يف التػسقر بالؿل قر: كظرًا لؽثـرة مـا حـقاه مــ  

 إحاديث وأ ار يف هذا الباب. 

ن الؿصـػات يف التػسقر والعؾقم الؿتعؾؼة الثاكقة  كثرة مصادره وتـقطفا مـ ألقا 

بالؼرآن الؽريؿ بتـقطفـا، وكتـب الســة مــ الصـحاح والســـ والؿسـاكقد والؿعـاجؿ 

وإجــزاء الحديثقــة وغقرهــا، إوــافة إلــك الُؿَصـــاَػات يف الســقرة والتــاريخ والرقــا  

ه طؾـك وإذكار وغقر ذلؽ كثقر مؿا تجده مبثق ًا يف هذا الؽتاب. حتك زادت مصادر

وذلؽ مـ الؼرن الثاين الفجـري إلـك الؼـرون الؿتـلخرة كؿصــػات ، ( كتاب455)

 الحافظ ابـ حجر. 

ــك   ــدرة الؿملــػ طؾ ــاب لقعجــب مـــ هــذه الســعة، وق ــاضر يف هــذا الؽت وإن الـ

آستحضار والعزو لفذه الؽتب طؾك كثرهتا، فتجد الحديث أو إ ر معزوًا إلك طدد 

 ؿا قد يعجز طـف فريؼ كبقر مـ الباحثقـ.متـقع مـ هذه الؿصـػات م

ولق أن الؼارئ الؽريؿ جرب بـػسف فبؼك يخرج الحـديث أو إ ـر وقتـًا صـقيالً  

أن السققصل قد أورد ما تؿ التخريج مـف،  -غالبًا- ؿ كظر يف هذا الؽتاب فنكف قد يجد

 وربؿا زاد طؾقف. 

د بعضـفا. وهـذا ٓ تؽـاد تخطئـف الثالثة  أكف كؼؾ طـ كثقر مـ الؽتب التل فؼدت، أو فؼ 

 العقـ يف صػحات هذا الؽتاب، ولق ُوجد أصؾف الؿسـد لعقوـا طـ كثقر مؿا ُفؼد. 

بؼل بعد ذلؽ أن ُكشقر إلك أن مـ طادة الؿملػ يف هذا الؽتاب أكف ُيقِرد يف بداية  

  تػسقر السقرة الروايات القاردة يف تسؿقتفا، وطدد آياهتا، ومؽان كزولفا، وفضؾفا.

ة إلك مـ قرأ هبا    وأما الؼراءات فنكف يذكرها يف جؿؾة ما يذكر مـ الروايات، َمْعُزوا

مـ غقر بقان لحؽؿفا مـ حقث الصحة والتـقاتر أو  -الصحابة والتابعقـ-مـ السؾػ

 الشذوذ.

وبعد ففذا ما أرادت التعريػ بف مـ هذا الـقع مــ الؽتـب يف التػسـقر بالؿـل قر  

 ع وغقره. مؿا يجؿع بقـ الؿرفق

 الؼسؿ الثاين: ما يؼتصر عؾك أحد الـقعقـ: )الؿرفقع، أو الؿقققف وكحقه(: 

                                                 
( يـظر بحث بعـقان  )مصادر السققصل يف الـدر الؿـثـقر( لعـامر صـربي، مـشـقر يف مجؾـة كؾقـة أداب، 7)

 هـ(. 7458، 4جامعة ا.مارات، )العدد 



 خالد ب  عثامن ب  عيل السبتد.                                                                                        كظرات يف التػسري بادلثير

 
231 

والؽتــب الُؿَصـــاَػة يف ذلــؽ متعــددة، وٓ أرى التطقيــؾ يف طروــفا والؽـــالم  

 . طؾقفا

                                                 
 تػسقر الـبقي، فؿـ ذلؽ  ( هـاك مملػات قديؿة وأخرى حديثة يف ال7)

ـبل، )ت  -7 هــ(. 457تػسقر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، لؿحؿد بــ أحؿـد الَؿَحـامِؾل، أبـق الحســ الضا

(.  2/552)ُيـظر  ففرس مصـػات تػسقر الؼرآن الؽريؿ )

هــ(. 468تػسقر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، طؾل بـ أحؿد القاحـدي، أبـق الحســ الـقسـابقري، )ت  -2

ؼ مـ  بقتف لؾؿملػ. 2/553الؿصدر السابؼ )ُيـظر  (. ويحتاج إلك مزيد مـ الَتَحؼُّ

ــاين، )ت  -3 ــقزير القؿ ـــ ال ــراهقؿ اب ـــ إب ــد ب ــقي، محؿ ـــ(. )يـظــر  الؿصــدر الســابؼ 845التػســقر الـب ه

2/552 .)

اد بــ بـالل العـقيف. يف رسـ -4 التقف التػسقر الـبقي يف الؼرآن الؽريؿ. )هؽذا، ولعؾف  لؾؼرآن الؽـريؿ(. لَعـقا

هـــ.) 7458هـــ، والثاكقــة  طــام 7452الؿاجســتقر والــدكتقراه، يف الجامعــة ا.ســالمقة، إولــك  طــام 

الؿصدر السابؼ (. 

الصحقح الُؿْسـَد مـ التػسقر الـبقي لؾؼرآن الؽريؿ، لؾسقد إبراهقؿ أبق طؿة. -5

(.7/254تػسقر آي الؼرآن بالسـة، لسالؿ الجزيري التقكسل. )يـظر الؿصدر السابؼ ) -6

كؿا كجد أبقابًا يف بعض كتب السـة يف التػسقر خاصة، كؿا يف صحقح البخـاري، وســـ الومـذي، والســـ 

الؽربى لؾـسائل. 

وقد جؿع بعض الباحثقـ أحاديث التػسقر مـ الؽتب الستة ومســد ا.مـام أحؿـد، كؿـا يف كتـاب )جـامع     

 التػسقر مـ كتب إحاديث( لخالد آل ُطْؼدة.

ِجَدت مملػات يف تػسقر الصحابة طؿقمًا، مثؾ  كتـاب تػسـقر الصـحابة، ٕبـل الحســ محؿـد بــ كؿا وُ     

بل )ت   (. 7/367هـ(. )يـظر  الؿصدر السابؼ 457أحؿد الَؿَحامِؾل الضا

 وبعضفؿ جؿع تػسقر صحابل ُمَعقاـ، فؿـ ذلؽ  

(. 7/234تػسقر ابـ مسعقد، لؿحؿد بـ أحؿد طقسقي. )ُيـظر  الؿصدر السابؼ  -7

 (.7/538التػسقر الؿل قر طـ طؿر بـ الخطاب. .براهقؿ بـ حسـ. )ُيـظر  الؿصدر السابؼ  -2

تػســقر ابـــ طبــاس ومروياتــف يف التػســقر مـــ كتــب الســـة. طبــد العزيــز بـــ طبــداهلل الحؿقــدي. )ُيـظــر   -3

(. 7/234الؿصدر السابؼ 

(. 7/239لؿصدر السابؼ تػسقر أم الؿممـقـ طائشة. طبد اهلل أبق السعقد بدر. )ُيـظر  ا -4

ــر  الؿصــدر الســابؼ  -5 ــد اهلل الػـقســان. )ُيـظ ــعقد بـــ طب ــة يف التػســقر. س ــات أم الؿــممـقـ طائش مروي

3/7788 .)

الؿرويات طـ أمقر الؿممـقـ طؾل بـ أبل صالب رول اهلل طـف يف التػسقر. )يف رسـالتقـ لؾؿاجسـتقر يف  -6

والثاكقـة لػفـد بــ طبـدالعزيز الػاوـؾ(. )ُيـظـر  جامعة ا.مام، إولك لؿحؿـد بــ طبـداهلل الخضـقري،

(. 3/7787الؿصدر السابؼ 

 كؿا اطتـك آخرون بجؿع تػسقر بعض التابعقـ، فؿـ ذلؽ     

اري، والثاكقـة  لــقرة  -7 تػسقر أبل العالقة )يف رسالتقـ لؾؿاجستقر يف جامعة ا.مام، إولك  لخؾقػة الَؽقا

(. 7/236القر ان(. )ُيـظر  الؿصدر السابؼ 

تػسقر محؿد بـ كعب الُؼَرضل )مـ سقرة الػاتحة حتك هناية سقرة الـاس(. طبقد بـ طبـد اهلل. )رسـالة  -2

(.7/545ماجستقر يف الجامعة ا.سالمقة(. )ُيـظر  الؿصدر السابؼ 

= 
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 تـؼسؿ باعتبار ِذْكر افسـاد وَحْذفف إلك قسؿقـ:  -4

الــاْفج سـار أكثـر الُؿَصــِّػقـ يف  وطؾك هـذا الؼسؿ إول: وهل الؽتب الُؿْسـََدة. 

 التػسقر بالؿل قر، وقد مضك َتْقِصقُػ بعضفا، وسقليت َتقِصقٌػ لطائػة ُأخرى مـفا.

وهل الؽتب التل َتؼتصر طؾك ِذْكر الروايات مــ غقـر إســاد، كؿـا  الؼسؿ الثاين: 

ر الؿـثقر لؾسققصل.   هق الحال يف كتاب الدُّ

راية الـقع الثاين  ما َيْجَؿع بق واية )الؿل قر( والدِّ  ـ الرِّ

وغقر خام طؾك مـ َطَرم هذه الؽتـب أهنـا ُمتػاوتـة يف كِسـبة مـا ُوجـد فقفـا مــ  

 رواية وِدَراية. 

 وهذا الـقع مـ الُؿَصـََّػات يف التػسقر يـؼسؿ أيضًا إلك قسؿقـ:

 الؼسؿ إول: مـ َيسقق الروايات بلساكقدها:

 وإلقؽ كؿاذج مـ ذلؽ  

يحقك بـ َسالم   تػسقر -7

  التعريػ بالؿملػ 

يحقك بـ سالم بـ أبل  عؾبـة التؿقؿـل، مـقٓهؿ، أبـق زكريـا، ُولِـد بالؽقفـة ســة 

هـ(،  ؿ اكتؼؾ والده إلك البصرة،  ؿ قـدم يحقـك إلـك مصـر، وبعـدها صـار إلـك 724)

 إفريؼقا، وسؽـ الؼقروان، واستقصـفا.

قـ كحقًا مـ طشريـ رجالً، وسؿع مــفؿ، وُيؼال إكف أدرك مـ التابعقال الداين   

                                                 
= 
مرويات سعقد بـ جبقر )مـ أول سقرة يـقكس إلـك آخـر الؼـرآن الؽـريؿ(. محؿـد أيـقب. )دكتـقراه يف  -3

(. 3/7789سالمقة(. )ُيـظر  الؿصدر السابؼ الجامعة ا.

تػسقر الحسـ البصري. جؿع محؿد طبد الرحقؿ.  -4

صبؼات طؾؿاء إفريؼقـة، وكتـاب صبؼـات طؾؿـاء هـ(   333) محؿد بـ أحؿد أبق العرب ( اكظر  ا.فريؼل،7)

 مقــزان هـــ(، 748) محؿــد بـــ أحؿــد، الــذهبل .37ـصــ ،بقــروت ،دار الؽتــاب الؾبـــاين بعــةص ،تــقكس

بقـروت،  ،دار الؿعرفـة لؾطباطـة والـشـر بعـةص ،تحؼقؼ طؾل محؿـد البجـاوي ،آطتدال يف كؼد الرجال

، ابــ الجـزري .9/396، سـقر أطـالم الــبالء الذهبل، .4/385 ،م7963 ،هـ 7382الطبعة إولك، 

ــراء ــات الؼ ــة يف صبؼ ــة الـفاي ــزان .2/373 ،غاي ــالعســؼالين،  ، ا6/259 ،لســان الؿق ان العجــاب يف بق

بوقـقؿ  ،فتح الباري شرح صحقح البخاري، أحؿد بـ طؾل ابـ حجرالعسؼالين،  .7/279، إسباب

/ 77 ،هــ7379بقـروت،  ،دار الؿعرفـة بعـةص ،محؿد فماد طبد الباقل، إشرام محب الديـ الخطقـب

 . 2/377، صبؼات الؿػسريـ لؾداوودي، الداوودي .439
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وروى طـفؿ، كزل الؿغرب، وسؽـ إفريؼقـا دهـرًا، وسـؿع الــاس هبـا كتابـف يف تػسـقر 

الؼرآن، ولقس ٕحـد مــ الؿتؼـدمقـ مثؾـف، وكتابـف الجـامع، وكـان  ؼـة  بتـًا، ذا طؾـؿ 

ولـف . وكـان ُمػسـرًا، ...بالؽتاب والسـة ومعرفة الؾغة العربقـة، وكـان صـاحب ُســة،

ُمصـػات يف فـقن العؾؿ، وكان مـ الحػاظ، ٓ يسؿع شقئًا إٓ حػظف، وكان لف اختقار 

  يف الؼراءة.

وقد سافر مـ إفريؼقـا لؾحـج، وتـقيف بؿصـر بعـد رجقطـف مــ حجتـف تؾـؽ ســة  

  هـ(.255)

  التعريػ بالؽتاب

مقـ مثؾـف. مرا بـا قريبًا ققل الداين طـ هذا التػسـقر بلكـف لـقس ٕحـد مــ الُؿتؼـد 

يؼع يف  ال قـ جزءًا مـ التجزئـة الؼديؿـة، وٓبـ طاشقر تقصقػ لؾؽتاب، فذكر أكف 

بفـا بالـؼـد  أي يف  الث مجؾـدات وـخؿة، مبــل طؾـك إيـراد إخبـار ُمْســَدة،  ـؿ َتَعؼا

وآختقــار، فبعــد أن ُيــقِرد إخبــار الؿرويــة ُمْػَتتِحــًا إســـادها بؼقلــف  )حــد ـا(، يــليت 

. ويجعـؾ َمْبـَـك اختقـاره طؾـك الؿعــك قال يحقـكٓختقاري ُمْػَتتِحًا بؼقلف  بُحْؽؿف ا

الؾغقي، والتخريج ا.طرابـل، وَيتـدرج مــ اختقـار الؿعــك إلـك اختقـار الؼـراءة التـل 

َتَتؿاَشك وإياه، ُمشقرًا إلـك اختقاراتـف يف الؼـراءة بؿـا يؼتضـل أن لـف روايـة أو صريؼـًا ٓ 

قـراءة أبـل طؿـرو بــ العـالء البصـري: ٕن يحقـك بصـري  يبعد أن تؽقن راجعـة إلـك

والـــذي يف الـشـــلة، وإلـــك صريؼـــف الُؿختـــار يف الؼـــراءة ُيشـــقر يف تػســـقره بؼقلـــف  ٓ 

 اهـ.  مصاحػـا

وهـذا القصـػ لؾؽتــاب، ومـا قالــف الـداين قبؾـف قــد ٓ يؽـقن دققؼــًا طــد دراســة  

  الؽتاب، ولعؾل ُأوجز أبرز معالؿف يف الـؼاط أتقة 

ٓ يظفر لؾؿملػ مـفج واوح فقؿا ُيقِرده مـ الروايـات، فـجـده يـذكر ا.ســاد  

ــار الؽتــاب مـــ الؿصـــػات  أحقاكــًا، ويوكــف يف مقاوــع كثقــرة جــدًا: ولــذا فــنن اطتب

ز.  الُؿسـدة يف التػسقر ٓ يخؾق مـ َتَجقُّ

يعــزو الؿملــػ كثقــرًا التػســقر إلــك بعــض التــابعقـ كؼتــادة ومجاهــد والحســـ   

                                                 
مجؿع البحقث ا.سالمقة بإزهر الشريػ،  بعةص ،سقر ورجالفالتػ، محؿد الػاوؾ، ( ُيـظر  بـ طاشقر7)

 . 28ـص ،م7975 ،هـ7395
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ـر مقاوـع غقـر قؾقؾـة وا لسدي، وغالبـًا مـا يؽـقن ذلـؽ مــ غقـر إســاد، كؿـا أكـف ُيَػسِّ

بعبارتف مـ غقر طزو. 

ــة طؾــك ُأُســس   ــؾة ومبـق ــرات وترجقحــات ُمَمصا ــاب تحري ٓ كؽــاد كجــد يف الؽت

طؾؿقة، كتؾؽ التل كجدها يف تػسقر ابـ جريـر مـثالً، وإكؿـا كجـد مـا طـده ابــ طاشـقر 

يؼقل  )قال يحقك(، إكؿا هل طبارات ُمختصـرة ُيبـقـ هبـا لػظـة اختقارًا لؾؿملػ حقـ 

ــر بـحق )وســؿعُت  ــا ُيَعبِّ ــرًا م ــًا أشــبف با.ســرائقؾقات، وكثق ــذكر كالم ــا، أو ي وكحقه

..(، )وبؾغـل طـ ...(، )سؿعُت بعض أهؾ الؽقفة...(، )بؾغـا.بعضفؿ...(، )وبؾغـل

ْيت كذ.سعقد بـ جبقر...(، )سؿعُت مـ يؼقل ..(، )ُذكَِر لـا...(، )وأخربين .ا..(، )ُروا

..(. .صاحب لل

الؽتاب إلك آختصار أقرب، وٓ يؿؽـ مؼاركتف مـ كاحقة الؼقؿة العؾؿقة روايـة  

ودراية بؿثؾ تػسقر ابـ جرير، بؾ وٓ تػسقر ابـ كثقر. 

ًٓ يف تػســقر أيــة، مــع أن   يف الؽتــاب مقاوــع كثقــرة يــذكر فقفــا الؿملــػ أقــقا

لك معـك واحد، وقد ُيـَبِّف إلك ذلؽ أحقاكًا. حاصؾفا يرجع إ

ه الحــافظ ابـــ حجــر يف جؿؾــة تػاســقر وــعػاء التــابعقـ فؿـــ بعــدهؿ،   وقــد َطــدا

.. وهق كبقر يف كحق ستة أسػار، أكثر فقـف الـؼـؾ طــ التـابعقـ وغقـرهؿ، وهـق .وقال 

 . اهـ َلقِّـ الحديث، وفقؿا يرويف مـاكقر كثقرة

 .يصؾ إلقـا كامالً، وقد ُفؼد مـف كثقروهذا التػسقر لؿ  

وتقجد مـ هذا التػسقر ببالدكا التقكسقة كسخة طظقؿـة الؼـدر، قال ابـ طاشقر   

طة إجزاء، ُكِسَخت مـذ ألػ طام تؼريبًا، مـفا مجؾد يشـتؿؾ طؾـك سـبعة أجـزاء  ُمَقزا

اء بؿؽتبـة بالؿؽتبة العبدلقة بجامع الزيتقكة إطظـؿ، وآخـر يشـتؿؾ طؾـك طشـرة أجـز

                                                 
 . 7/279، العجاب يف بقان إسبابالعسؼالين،  (7)

( ُصبع مـف مجؾدان مـ سـقرة الـحـؾ إلـك آخـر سـقرة الصـافات، بتحؼقـؼ  هــد َشـَؾبل. كؿـا ُكشـر مــف يف 2)

 . الجزائر ستة أجزاء بتحؼقؼ طدد مـ الباحثقـ

 ولؾؽتاب  ال ة مختصرات  

 هـ(. وهق مػؼقد.  374إول  ٕبل الُؿَطرم الؼـاطل، طبد الرحؿـ بـ مروان )ت      

ؿ الفقاري )ت        هـ(. )تػسقر كتاب اهلل العزيز(. )مطبقع(. 385الثاين  لُِفقد بـ ُمَحؽِّ

 )مطبقع(.  هـ(. )تػسقر الؼرآن العزيز(.399الثالث  ٓبـ أبل َزَمـقـ )ت      
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جامع الؼقروان، ومـ مجؿقطفا يتؽقن كحق الُثؾثقـ مـ جؿؾة الؽتـاب، ويقجـد جـزء 

آخــر لعؾــف يــتؿ بعــض كؼــص الـســخة، هــق مـــ الُؿؼتـقــات الخاصــة لــبعض العؾؿــاء 

  اهـ. إفاوؾ

 . )تػسقر ابـ جرير الطبري(. ]جامع البقان عـ تلويؾ آي الؼرآن[ -4

 : التعريػ بالؿملػ

خ، الؾغـقي، محؿـد بــ هق ا.  ث، الػؼقف، الـُؿَمرِّ ر، الـُؿَحدِّ ـُْؼِرئ، الـُؿَػسِّ مام الؿ

 .جرير بـ يزيد، أبق جعػر الطربي أمؾل. ُيـسب إلك بؾده )آُمؾ َصَبرستان(

ؼـة، فؼـد قـال طــ كػسـف  225ُولِد يف حدود سـة )  هـ(، وَكَشـل َكْشـلة صـالحة ُمَتَللِّ

قـ، وصـؾقُت بالــاس وأكــا ابــ  ؿــاين ســقـ، وكتبــُت حػظـُت الؼـرآن ولــل سـبع ســـ

 . الحديث وأكا ابـ تسع سـقـ

واشتغؾ بطؾب الحديث وكتابتف، وكان ابتداء ذلؽ يف بؾده وما يجاورها،  ؿ بدأ  

يف الرحؾة لؿا بؾغ العشريـ مـ طؿره، فدخؾ بغداد ُبَعْقد وفاة ا.مام أحؿد رحؿف اهلل، 

 الؽقفة،  ؿ رجع إلك بغداد وأقام هبا.  ؿ اكتؼؾ إلك البصرة فقاسط ف

لؿا دخؾُت مصر لـؿ َيْبـؼ أحـد مــ  ؿ ارتحؾ إلك الشام ومصر، وهـالؽ يؼقل  

 . أهؾ العؾؿ إٓ لؼقـل وامتحــل يف العؾؿ الذي يتحؼؼ بف

  ؿ رجع إلك بغداد، وبعدها إلك َصبَرْستَان،  ؿ طاد إلك بغداد واستؼر هبا إلك وفاتف.  

أهؾ العرا ، إوافة إلك فؼف مالؽ والشافعل، كـؾ ذلـؽ طــ كبـار  وقد أخذ فؼف 

                                                 
، هتــذيب إســؿاء والؾغــات، الـــقوي .2/548، تــاريخ بغــداد، ( اكظــر يف ترجؿتــف  الخطقــب البغــدادي7)

 . 74/267، سقر أطالم الـبالء الذهبل، .7/78

اهلل  هبـة بــ الحســ بــ طؾل الؼاسؿ ، أبقابـ طساكر .2/548، تاريخ بغداد، ( اكظر  الخطقب البغدادي2)

ــاريخ دمشــؼهـــ(،  577) ــة العؿــروي. ص ،ت ـــ غرام ــؼ طؿــرو ب دار الػؽــر لؾطباطــة والـشــر  بعــةتحؼق

وفقـات إطقـان بـ إبراهقؿ، أحؿد بـ محؿد  ،ابـ خؾؽان .52/788، م7995 ،هـ 7475والتقزيع، 

سـقر أطـالم  الـذهبل، .4/797، بقـروت، دار صـادر بعـةص ،إحسـان طبـاس تحؼقؼ، وأكباء أبـاء الزمان

ا.مـام  .6/2447، عجؿ إدباء )إرشاد إريب إلك معرفـة إديـب(م، الحؿقي .74/267، الـبالء

م الػؼفـاء والــُؿَحدِّ قـ( محؿـد الزحقؾـل، إمـام  خقـ، وُمَؼـدا الطربي )شقخ الؿػسـريـ، وطؿـدة الــُؿَمرِّ

خقـ أبق جعػر محؿـد بــ جريـر الطـربي )سـقرتف، طؼقدتـف، مملػاتـف(.  الؿػسريـ والـُؿَحدِّ قـ والـُؿَمرِّ

طبد العزيز الشبؾ.    طؾل بـ

 ( وهل تؼع أن يف شؿال إيران قرب بحر قزويـ. 3)
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 فؼفاء تؾؽ الؿذاهب يف مصر والشام والعرا . 

 مـ أققال العؾؿاء فقف:  

محؿــد بـــ جريــر الطــربي فؼقــف هـــ(  356قــال أبــق العبــاس بـــ ُســريج )ت  -

 . الَعاَلؿ

مـ أبل بؽـر بــ  جامع البقانهـ( بعد استعارتف كتاب 377قال ابـ خزيؿة )ت 

ه بعد سـقـ   قد كظرُت فقف مـ أولف إلك آخره، وما أطؾؿ طؾك أديؿ إرض بالقيف وَردِّ

 . أطؾَؿ مـ ابـ جرير

كـُت أحؿؾ الِؼـديؾ يف شفر رمضـان بـقـ يـدي وطـ أبل طؾل الطُّقَماري، قال  

لعشــر أبــل بؽــر بـــ ُمجاهــد إلــك الؿســجد لصــالة الــواويح، فخــرج لقؾــة مـــ لقــالل ا

إواخر مـ داره، واجتاز طؾك مسجده فؾؿ يدخؾف وأكـا معـف، وسـار حتـك اكتفـك إلـك 

آخــر ســق  العطــش، فققــػ ببــاب مســجد محؿــد بـــ جريــر، ومحؿــد يؼــرأ ســقرة 

الــرحؿـ، فاســتؿع قراءاتــف صــقيالً  ــؿ اكصــرم، فؼؾــُت لــف  يــا أســتاذ تركــَت الـــاس 

ل دع هذا طـؽ، ما ضـــُت أن اهلل يـتظروكؽ وجئَت تسؿع قراءة هذا؟! فؼال  يا أبا طؾ

ـُ َيؼرأ هذه الؼراءة   .تعالك خؾؼ بشرًا ُيْحِس

كـان أحـد أئؿـة  هــ( 463وقال طـف الحـافظ أبـق بؽـر الخطقـب البغـدادي )ت  

العؾؿاء ُيحَؽؿ بؼقلف، وُيرَجع إلك رأيف: لؿعرفتف وفضؾف، وكان قد جؿع مـ العؾقم ما 

وكان حافظا لؾؽتاب، طارفـًا بـالؼراءات، بصـقرًا  لؿ ُيشاركف فقف أحد مـ أهؾ طصره،

بالؿعــاين، فؼقفــا يف أحؽــام الؼــرآن، طالؿــًا بالســــ وُصرقِفــا، وصــحقِحفا وســؼقِؿفا، 

وكاسِخفا ومـسقخفا، طارفًا بلققال الصحابة والتابعقـ، وَمـ بعدهؿ مــ الؿخـالػقـ 

هؿ، ولـف الؽتـاب يف إحؽام، ومسائؾ الحالل والحرم، طارفـًا بليـام الــاس وأخبـارِ 

ــػ أحـٌد مثَؾـف، وكتـاب  الؿشفقر يف تاريخ إمؿ والؿؾقك، وكتاٌب يف التػسقر لؿ ُيصِّ

                                                 
محؿـقد محؿـد  تحؼقـؼ ،صبؼـات الشـافعقة الؽـربىهــ(،  777)طبد القهـاب بــ تؼـل الـديـ ، السبؽل (7)

 ـ،هـ7473هجر لؾطباطـة والـشـر والتقزيـع، الطبعـة الثاكقـة،  بعةص ،الطـاحل، طبد الػتاح محؿد الحؾق

3/723 . 

 . 2/548، تاريخ بغداد، الخطقب البغدادي (2)

 ( السابؼ. 3)
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لؿ أر سقاه يف معـاه إٓ أكف لؿ ُيتؿف، ولف يف أصقل الػؼف وفروطف  هتذيب أ ارسؿاه 

  .كتب كثقرة، واختقار مـ أقاويؾ الػؼفاء، وتػرد بؿسائؾ ُحِػَظت طـف

ــد  ــال طب ــد   وق ـــ محؿ ــز ب ــرآن، العزي ــرم إٓ الؼ ــذي ٓ يع ــارئ ال ــان كالؼ وك

ث الــذي ٓ يعــرم إٓ الحــديث، وكالػؼقــف الــذي ٓ يعــرم إٓ الػؼــف،  وكالـــُؿحدِّ

وكالـحقي الذي ٓ يعرم إٓ الـحق، وكالحاِسب الذي ٓ يعرم إٓ الِحساب، وكان 

ب غقـره وجـدت لؽتبـف طالؿًا بالعبادات، جامعًا لؾعؾقم، وإذا جؿعت بقـ كتبـف وكتـ

 .فضالً طؾك غقرها

ُتف:   ذكاؤه وِهؿَّ

تِف ما ذكره بعضفؿ يف ترجؿتف مـ أكف  مؽـث أربعـقـ ســة   مؿا يدل طؾك طؾق ِهؿِّ

 . يؽتب يف كؾ يقم مـفا أربعقـ ورقة

لؿا دخؾـُت مصـر لـؿ َيْبـَؼ أحـد مــ أهـؾ العؾـؿ إٓ لؼقــل، وقد قال طـ كػسف   

ــؼ بــف، فجــاءين يقمــًا رجــؾ فســللـل طـــ شــلء مـــ وامتحــــل يف العؾــؿ  الــذي َيتحؼا

 ققٌل أٓ أتؽؾؿ القـقم يف شـلء 
ا
الَعروض ولؿ أكـ كشطت لف قبؾ ذلؽ، فؼؾُت لف  طؾل

، وصؾبُت مـ صديؼ لل الَعروض لؾخؾقؾ بــ 
ا
مـ الَعروض، فنذا كان يف َغٍد َفِصر إلل

 .وأصبحُت َطرووقاا أحؿد فجاء بف، فـظرُت فقف لقؾتل فلمسقُت غقر َطروول

 ُزهده وَوَرعف:  

كـان َطاِزفـًا طــ الـدكقا، تاركـًا لفـا وٕهؾفـا، يرفـع  قال طبد العزيز بـ محؿـد  

 . كػسف طـ التؿاسفا

كان محؿد بـ جرير مؿـ ٓ تلخذه يف اهلل لقمة ٓئؿ، مع طظقؿ  وقال الَػْرَغاين  

سد، وُمؾحد، فلما أهؾ العؾؿ والديـ ما يؾحؼف مـ إذى والشـاطات، مـ جاهؾ وحا

                                                 
 . 2/763، ( السابؼ7)

 . 6/2452، معجؿ إدباء )إرشاد إريب إلك معرفة إديب(، الحؿقي (2)

الؿــتظؿ يف تـاريخ هــ(،  597محؿـد ) بــ طؾـل بــ الـرحؿـ طبد الػرج أبق الديـ ، جؿالابـ الجقزي (3)

، دار الؽتـب العؾؿقـة بعـةص ،بد الؼادر ططا، مصطػك طبد الؼـادر ططـاتحؼقؼ محؿد ط ،إمؿ والؿؾقك

 . 73/276، م7992، هـ7472بقروت، الطبعة إولك، 

. 6/2449، معجؿ إدباء )إرشاد إريب إلك معرفة إديب(، الحؿقي (4)

. 6/2452، ( السابؼ5)
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فغقر مـؽريـ طؾؿف، وُزهده يف الدكقا، ورفضف لفا، وقـاطتف بؿا كان َيِرد طؾقف مـ ِحصة 

ف إلقف بؿال كثقر، فـلبك  َخؾاػفا لف أبقه بَطَبرستان يسقرة، ولؿا َتَؼؾاد الخاقاين القزارة َوجا

ابف، وقالقا لف  لؽ يف هـذا  ـقاب، أن يؼبؾف، فعرض طؾقف الؼضاء، فامتـع، فعاتبف أصح

وُتحقك ُسـة قـد َدَرَسـت. وصؿعـقا يف أن يؼبـؾ وٓيـة الؿظـالؿ، فـاكتفرهؿ، وقـال  قـد 

 .كـُت أضـ أين لق رغبُت يف ذلؽ لـفقتؿقين طـف

ومؿا يدل طؾك زهده وورطف أيضًا ما ذكر مـ أن الخؾقػة  ُأريد أن ُأوقِػ وقػًا،  

تف، وَيسـؾؿ مــ الخـالم. فؼقـؾ لـف  ٓ يؼـدر طؾـك  تجتؿع أقاويؾ العؾؿـاء طؾـك صـحا

استحضار هذا إٓ محؿد بـ جرير. وصؾب مـف ذلؽ فؽتبفا، فاستدطاه الخؾقػـة إلقـف. 

وقال لف  َسؾ حاجتؽ، قال  ٓ حاجة لل  ٓ بد أن تسـللـل شـقئًا. فؼـال  أسـلل أمقـر 

ال مـ دخ ما َرِط أن يؿـعقا السُّ قل الـَؿؼُصقرة يقم الجؿعـة. الؿممـقـ أن يتؼدم إلك الشُّ

 .فتؼدم بذلؽ وطُظؿ يف كػقسفؿ

ـل وقد قال طـ كػسف    أْبَطَلْت طـل كػؼة والدي، واوـطررت إلـك أن َفَتؼـُت ُكؿِّ

 . الؼؿقص فبعتفؿا

 أخالقف ووؿائؾف: 

كـان أبـق جعػـر ضريػـًا يف ضـاهره، كظقػـًا يف باصــف، قال طبدالعزيز بـ محؿـد   

با يف جؿقـع أحقالـف، جؿقـؾ حسـ العشرة لؿ جالسقف، ُمتػؼدًا ٕحـقال أصـحابف، ُمَفـذا

إدب يف ملكؾف ومؾبسف، وما يخصف يف أحقال كػسف، ُمـبسطًا مع إخقاكف، حتـك ربؿـا 

داطـبفؿ أحســ ُمداطبـة، وربؿـا ِجـلء بــقـ يديـف بشـلء مــ الػاكفـة فقجـري يف ذلــؽ 

حتك يؽقن كَلَجّد ِجدٍّ وأحسـ طؾـؿ، الـَؿْعـَك مآ يخرج مـ العؾؿ والػؼف والؿسائؾ، 

وكان إذا َأهدى إلقف ُمفٍد هدية مؿا يؿؽـف الؿؽافلة طؾقف َقبِؾفا وكافـله، وإن كاكـت مؿـا 

 . ُيؿؽـف الؿؽافلة طؾقف ردها واطتذر إلل ُمفديفا ٓ

ومؿا يدل طؾك تقاوعف ما ذكـره أبـق بؽـر بــ مجاهـد قـال  بؾغــا أكـف التؼـك مـع  

                                                 
 . 3/725، صبؼات الشافعقة الؽربى، السبؽل (7)

 . (3/724( السابؼ )2)

 . 74/276، سقر أطالم الـبالء الذهبل، (3)

 . 6/2465، معجؿ إدباء )إرشاد إريب إلك معرفة إديب(، الحؿقي (4)
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تسلل كقػ استظفاره طؾقف، والشافعققن حضقر يسؿعقكف، ولؿ يذكر مؿا  الـُؿَزين، فال

جرى بقـفؿا شقئًا. قال أبق بؽر بـ كامؾ  سللُت أبا جعػر طـ الؿسللة التل تـاضر فقفا 

هق والـُؿزين فؾؿ يذكرها: ٕكـف كـان أفضـؾ مــ أن يرفـع كػسـف وأن يـذكر َضَػـَره طؾـك 

ؾ   . الـُؿزين َفُقْطريف ويذكر ِديـفخصؿ يف مسللة، وكان أبق جعػر ُيػضِّ

هذا وٓبـ جرير رحؿف اهلل طشـرات الؿصــػات يف العؾـقم الؿتـقطـة، إلـك غقـر  

 ذلؽ مـ الجقاكب الؿتعؾؼة بوجؿتف مؿا ٓ يػل بف هذا الؿقوع. 

ــف يف أواخــر شــفر شــقال ســـة ) ــر حتــك قــارب 375وكاكــت وفات هـــ(، وقــد ُطؿِّ

 غداد، فرحؿف اهلل رحؿة واسعة. الخامسة والثؿاكقـ، وُدفـ يف ب

 التعريػ بالؽتاب: 

ذكــر أبــق الؼاســؿ بـــ طؼقــؾ الــقّرا  أن أبــا جعػــر الطــربي قــال ٕصــحابف  هــؾ  

َتـَْشُطقن لتاريخ العالؿ مـ آدم إلك وقتـا؟ قـالقا  كـؿ قـدُره؟ فـذكر كحـَق  ال ـقـ ألـػ 

! ماتت الِفَؿـؿ. فاختصـَر ورقة، فؼالقا  هذا مؿا تػـك إطؿاُر قبؾ تؿامف! فؼال  إكا هلل

ذلؽ يف كحِق  ال ِة آِٓم ورقة، ولؿا أراد أن ُيْؿؾَِك التػسقر قال لفؿ كحقًا مـ ذلؽ  ـؿ 

 أماله طؾك كحق مـ قدر التاريخ. 

وهذا الـؼؾ يحتؿؾ أن ابـ جرير كان قد َألاػ هذيـ الؽتابقـ بذلؽ الؼـدر الـذي  

 مـ أصؾفؿا. ذكره لتالمذتف،  ؿ اختصرها إلك قدر الُعْشر 

َره   َره يف كػسف ولؿ يؽـ قد َكتَبَف،  ؿ َأْمَؾك طؾقفؿ ُطْشر ما َقدا ويحتؿؾ أكف أراد بذلؽ ما َقدا

 يف كػسف مـ مادة الؽتابقـ وحجؿفؿا. وٓ َيبُْعد أن هذا هق الـُؿراد، واهلل أطؾؿ. 

سـع لـف  ؿ إن الحديث طـ تػسقر ابـ جرير َيَتَطؾاب مـ الشرح والتػصقؾ مآ يت 

م بجقاكـب مــ هـذا الؽتـاب  هذا التعريػ الـُؿقَجز: وإكؿا َسـَلْذُكر َمَعـالِؿ بـارزة ُتَعـرِّ

 الجؾقؾ الؼدر، كؿا سلذكر ُجؿؾة مـ الؿزايا التل َتَؿقاز هبا. 

 معالؿ بارزة يف َوْصػ الؽتاب: 

ر بفا الؿملػ كتابف. -7  الؿؼدمة العؾؿقة التل َصقَّ

ـَفا كحق طشرة مق  وقطات، وترجؿ لؽـؾ مقوـقع مـفـا بوجؿـة أشـبف وقد َوؿا

                                                 
 . 6/2449 ،( السابؼ7)
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بالباب َتطار  فقفا إلك كقن الؼرآن كزل بؾغة العـرب وطؾـك َمعُفـقدهؿ واسـتعؿآهتؿ 

ُوروب الخطاب، مع فضؾ بقان الؼرآن طؾك بقـاهنؿ، وأكـف قـد حـاز الؿرتبـة الُعؾقـا يف 

ب، وكـذا إحـرم بقاكف مؿا يدل طؾك أكف مـ طـد اهلل تعالك. كؿـا تؽؾـؿ طؾـك الــُؿَعرا 

ـؾ هبـا إلـك معرفـة  ث طـ القجـقه التـل ُيَتَقصا السبعة التل كزل طؾقفا الؼرآن، كؿا َتَحدا

تػسقر الؼرآن، كؿا أورد ما يتعؾؼ بتػسـقر الؼـرآن بـالرأي مــ جفـة الؿــع أو الجـقاز، 

ف الؿرويات القاردة يف هذه إبقاب، وبقـ َمَحامَِؾفا، وخـتؿ ذلـؽ بـالؽالم طؾـك  وَوجا

.. إلـخ، مـع بقـان .أسؿـاء الؼرآن ومعاكقفا، وكذا تجزئتف إلـك السـبع الطُّـَقل، والؿثـاين

 الـُؿراد بذلؽ، إوافة إلك الؽالم طؾك معـك السقرة، وأية. 

 الؼـقل يف تلويـؾ ققلـف طـز وجـؾ مـ طادة الؿملػ أن يبدأ التػسقر بؼقلـف   -2

ر كؾ جزء وكحقها مـ العبارات،  ؿ يذكر أية أو بعضفا، و ُئفا، َفُقَػسِّ الغالب أكف ُيَجزِّ

 مـفا طؾك ِحَدة. 

كثقـرًا مــا يـذكر الؿملــػ الؿعــك ا.جؿــالل لميـة بعــدها مباشـرة،  ــؿ يــذكر  -3

 التػاصقؾ التل قصد إيرادها طـد تػسقرها، وقد يذكر الؿعـك ا.جؿالل طـد الوجقح. 

ؾ الؾغة فنكف يذكره وُيقِرد إذا كان يف أية أو الؾػظة خالم بقـ السؾػ أو أه -4

رًا  الؿرويات تحت كؾ ققل،  ؿ َيْشَرع يف الؿـاقشة وتقجقـف إقـقال والوجـقح ُمَصـدِّ

 . قال أبق جعػر ذلؽ بؼقلف 

أما إن لؿ يؽـ يف الؿعـك خالم فنكف يذكر بعد الؿعـك العام مــ قـال بـذلؽ مــ 

 السؾػ. 

ض الؿملـػ لألحؽـام الػؼفقـة، وكـاقش ا -5 ـح مـا يـراه أسـعد َتَعرا ٕقـقال ورجا

 بالدلقؾ، دون التاَؼّقد بؿذهب، ففق مجتفد ُمطَؾؼ، وقد كان لف مذهب ُمستؼؾ. 

ــك الؿملــػ بالؾغــة، ســقاء مــا يتعؾــؼ بؿػرداهتــا ومعاكقفــا وتصــريػفا، أو  -6 ُيْعـَ

تراكقبفا وإطراهبـا، ويـؼـؾ طــ أئؿتفـا كـالػراء والؽسـائل، وإخػـش، وأبـل ُطبقـدة، 

 وُيـاقش ذلؽ أتؿ مـاقشة. وغقرهؿ، 

ويف هذا السقا  ففق ُيؽثر مـ إيراد الشقاهد الشعرية يف هذا التػسقر حتـك زادت 

 شقاهده طؾك ألػل شاهد. 

ُيعد ابـ جرير مـ طؾؿاء الؼراءات، ولف يف ذلؽ ُمَصـاػ كبقر، وكرى أ ر ذلؽ  -7
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ففا. يف هذا التػسقر، ففق ُيقِرد الؼراءات الؿتقاترة مـفا والشاذ و  ُيقجِّ

ُيراطك الؿملـػ قـقل إكثـر وُيسـؿقف إجؿاطـًا، كؿـا ُيراطـل دٓلـة السـقا ،  -8

 إوافة إلك ما يتبادر مـ الؿعـك. 

ح فنكـف يحؿـؾ ذلـؽ طؾـك  -9 ر يحتؿؾ معـاين وٓ ُمـَرجِّ إن كان الـَؿقِوع الـُؿَػسا

 تؾؽ الؿعاين، وقد يذكر ذلؽ طؾك سبقؾ آحتؿال لؽؾ مـفا، أو يتققػ. 

 مزايا هذا التػسقر:  مـ

ِذْكر الؿعـك العام لمية، وهذا يف غاية إهؿقة مـ أجؾ القققم طؾك الؿعـك  -7

الذي كزلـت أيـة لتؼريـره، بحقـث ٓ يـصـرم طــ الـذهـ حقـث يشـتغؾ بالتػاصـقؾ 

والدقائؼ التل ُتذكر طـد تػسقرها. 

َراية.  -2 الجؿع بقـ الرواية والدِّ

ــرة  -3 ــات الؽثق ــف وســؾؿ، وطـــ احتــقاؤه طؾــك الرواي طـــ الـبــل صــؾك اهلل طؾق

الصحابة والتابعقـ وأتباع التابعقـ، ففق مـ أطظؿ وَأَجؾا الؽتب يف التػسقر بالؿل قر. 

أكف ُيقِرد إساكقد لتؾؽ الؿرويات.  -4

َتقجقف إققال، ومـاقشتفا، مع العـاية بالوجقح بقـفا.  -5

سالمة آطتؼاد، وآكتصار لعؼقدة السؾػ الصالح.  -6

ـائب الؽؾبـل،  -7 إطراوف طــ التػاسـقر غقـر الؿق ققـة، كتػسـقر محؿـد بــ السا

والقاقدي، وُمؼاتؾ بـ سؾقؿان.

طـايتف بالجقاكب الؾغقية، والشقاهد الشعرية.  -8

العـاية بقجقه الؼراءات وتقجقففا، وبقان َمَحامِؾفا.  -9

ح مـا تؼتضـق -75 ف البـاء طؾك ققاطد التػسقر طـد الوجـقح، ففـق يـذكرها وُيـرجِّ

تؾؽ الؼقاطد. وهذا مؿا يعظؿ بف اكتػاع صالب العؾؿ. 

َحْؿؾ أية طؾك أطؿ معاكقفا إن كان الؿؼام يحتؿؾ ذلؽ.  -77

البعد طـ التلويالت الـُؿَتَؽؾاػة والؿحامؾ البعقدة يف التػسقر.  -72

 مـ أققال العؾؿاء يف هذا التػسقر: 

إلـك الصـقـ، حتـك  لق سـافر رجـؾ هـ(   456وقال أبق حامد ا.سػرايقـل )ت  
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  .يحصؾ لف كتاب تػسقر محؿد بـ جرير لؿ يؽـ ذلؽ كثقرًا 

َتؿا مـ ُكتب محؿد بـ جرير كتاب التػسقر، الذي لق  وقال أبق محؿد الػرغاين   

َطك طالؿ أن ُيَصـِّػ مـف طشرة كتب، كؾ كتاب مـفا يحتقي طؾك ِطْؾؿ ُمػرد ُمستؼؾ  ادا

 .اهـ لػعؾ

 . لؿ ُيَصـِّػ أحٌد مثؾفطـ هذا الؽتاب  وقال الـقوي  

 وأمـا التػاسـقر التـل يف أيـدي الــاس فّلَصـّحفا وقال شقخ ا.سالم ابـ تقؿقة   

: فنكف يذكر مؼآت السؾػ بإسـاكقد الثابتـة، ولـقس تػسقر محؿد بـ جرير الطربي

 .فقف بدطة، وٓ يـؼؾ طـ الـُؿتاَفؿقـ، كؿؼاتؾ بـ ُبؽقر والؽؾبل

.. فنكـف .وكتابف َأَجـّؾ التػاسـقر وأطظؿفـا وقال الحافظ جالل الديـ السققصل   

يتعرض لتقجقف إققال، وترجقح بعضفا طؾك بعـض، وا.طـراب وآسـتـباط، ففـق 

  .يػققفا بذلؽ

ولعؾ ما ذكرُتف يؽػل يف مثؾ هذه الُعَجالة، ومـ أراد التقسـع َفُدوكـف الدراسـات  

ملػ وكتبف ٓسقؿا هذا التػسقر مـ جقاكبف الؿختؾػـة، وقـد َجـاَوَزت التل تـاولت الؿ

 هذه الدراسات والبحقث والؿملػات الؿائة. 

 فرحؿ اهلل ابـ جرير رحؿة واسعة.

َؿْرَقـدي( -4  . )تػسقر أبل الؾقث السَّ

                                                 
 .2442/ 6، معجؿ إدباء )إرشاد إريب إلك معرفة إديب(، الحؿقي (7)

 .273/ 74، سقر أطالم الـبالء الذهبل، (2)

.78/ 7، إسؿاء والؾغاتهتذيب ، الـقوي (3)

 . 73/385 مجؿقع الػتاوى، بـ تقؿقة،ا (4)

 .4/242 ا.تؼان يف طؾقم الؼرآن،، السققصل (5)

وقـال  «. تػسقر أبل الؾقـث  »7/447، كشػ الظـقن طـ أسامل الؽتب والػـقن الؼسطـطقـل،( جاء يف 6)

 اهـ.« وهق كتاب مشفقر لطقػ ُمػقد»

اه  ِرْكؾِل الدموَسؿا  اهـ.« وهق غقر كبقر»وقال  «. تػسقر الؼرآن»بـ  ، 8/27 إطالم،، شؼلالزِّ

ُقؾـُت  يف بعــض ففــارس الؿؽتبـات  مـــ تصـــقػف  )بحـر العؾــقم(، بضــعة   »28وقـال يف الحاشــقة ص

مجؾدات يف التػسقر. والصقاب أن )بحر العؾقم( مـ تـللقػ سـؿرقـدي آخـر، اسـؿف )طؾـل( مــ أبــاء 

 اهـ.« الؿائة التاسعة

هبـذا آسـؿ  ، 7/225، كشػ الظـقن طـ أسـامل الؽتـب والػــقن الؼسطـطقـل،ذا الؽتاب أخر ذكره وه

لؾشقخ الػاوؾ، السقد، طالء الديـ، طؾل السؿرقـدي ... الؿتقىف يف »)بحر العؾقم يف التػسقر(، وقال  

= 
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  التعريػ بالؿملػ 

ـَؿْرَقـدي، الحـػـل، ال  ُؿؾؼـب بــ )إمـام َكْصر بـ محؿد بـ أحؿـد بــ إبـراهقؿ السا

                                                 
= 

لتػاسـقر، وأوـام  حدود سـة ستقـ و ؿاكؿائة ... وهق كتاب كبقر، فقف فقائد جؾقؾة اكتخبفا مــ كتـب ا

 اهـ.« إلقفا فقائد مـ طـده بعبارات فصقحة، واكتفك إلك سقرة الؿجادلة. أربع مجؾدات

ِرْكؾِـل الدمشـؼلوقال  لـف كتـب، مـفـا  )تػسـقر »يف ترجؿـة طـالء الـديـ السـؿرقـدي   5/32 إطـالم،، الزِّ

ك  )بحـر العؾـقم(، َوَرد ِذْكـُره يف ففـرس إ (، الطبعـة إولـك، 7/778زهـر )الؼرآن( ... وهق الُؿَسـؿا

 اهـ.« ( مـسقًبا إلك )أبل الؾقث كصر بـ محؿد السؿرقـدي( خطل7/37ودار الؽتب )

 والحاصؾ أن تسؿقة كتاب أبل الؾقث بـ )بحر العؾقم( قد جاءت يف  

ففارس بعض الؿؽتبات، كؿا سبؼ. -7

كتـــاب )التػســـقر  بعــض الؿملػـــات يف مــــاهج الؿػســـريـ، وطؾـــقم الؼــرآن وغقرهـــا، ومــــ أبرزهـــا  -2

.375(، ومباحث يف طؾقم الؼرآن لؾؼطان ص767، 7/747والؿػسرون( لؿحؿد حسقـ الذهبل )

طؾك بعض الـسخ الخطقة، مثؾ   -3

الـسخة الؿحػقضة يف خزاكة مؽتبة إوقام العامة ببغداد. بحسب ما ذكر الدكتقر طبد الـرحقؿ أحؿـد  - أ

ػسقر سـقرة إكعـام، يف أصروحتـف لؾـدكتقراه يف كؾقـة الزقة )وقد حؼؼ هذا التػسقر، مـ أولف إلك آخر ت

 هـ، بؿطبعة ا.رشاد ببغداد(. 7455هـ، وقد ُصبَِعت سـة  7453دار العؾقم يف الؼاهرة، طام 

 الـسخة إزهرية. )وقد ذكر أحد الباحثقـ أهنا قد ُكتَِبت بخط ُمَغاير لَخط الـاسخ(. - ب

ك بحـر العؾـقم(. بتحؼقـؼ  الـسخة الؿطبقطة مـ الؽتاب، هبذا العـقان  ) -4 تػسقر السؿرقـدي، الُؿَسؿا

ض، وُزمالئف، وهق مـ مـشقرات دار الؽتب العؾؿقة. طؾل ُمَعقا

 وكذلؽ يف الطبعة إخرى بتحؼقؼ  محؿقد مطرجل، كشر دار الػؽر.

 وقد طرفت تسؿقتف يف )كشػ الظـقن( و )إطالم(.

حقث جـاءت تسـؿقتف  )تػسـقر الؼـرآن  -زًءا مـ الؽتابكؿا ذكر ا ـان حؼؼا ج–وهؽذا سائر الـسخ الخطقة 

 الؽريؿ(، أو )تػسقر الؼرآن العظقؿ(، أو )تػسقر أبل الؾقث(.

(  )تػسـقر أبـل الؾقـث السـؿرقـدي، 7/55ويف )الػفرس الشامؾ لؾواث العربـل ا.سـالمل الؿخطـقط(، )

 أو  تػسقر الؼرآن(.

مــ كتـب الـواجؿ، كؿـا يف الجـقاهر الؿضـقة يف صبؼـات وهذا آسـؿ إخقـر )تػسـقر الؼـرآن( ورد يف كثقـر 

/ 2، هدية العارفقـ )97، صبؼات الؿػسريـ لألدكف وي ص375(، تاج الواجؿ ص2/796الحـػقة )

 (.73/97(، معجؿ الؿملػقـ )495

ولؾؽتاب ُكَسخ خطقة كثقرة جًدا، يؿؽـ أن كتقصؾ إلك معؾقمات َأْوَفر بعد تتبعفا. واكظر لـذلؽ طؾـك سـبقؾ 

ابــ الجـقزي لؾـشـر  صبعـة ،اسـتدراكات طؾـك تـاريخ الـواث العربـل، حؽؿـت بشـقر، الؿثال  ياسـقـ

 -2/253)قسؿ التػسقر وطؾقم الؼرآن( لؾدكتقر حؽؿت بشـقر ) ،هـ7422والتقزيع، الطبعة إولك، 

272.) 

  ولؾػائدة  يؿؽـ الرجقع إلك الرابط 

 .2/346، صبؼـات الؿػسـريـ لؾـداوودي، الـداوودي .76/322، سـقر أطـالم الــبالء الـذهبل،  ( اكظر7)

ِرْكؾِل الدمشؼل  .  8/27 إطالم،، الزِّ
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ث، الزاهد(، صاحب كتـاب )تـبقـف  الفدى(. وصػف الذهبل بــ )ا.مام، الػؼقف، الُؿَحدِّ

 الغافؾقـ(. وكتاب )ُبستان العارفقـ(، لف ُمصـػات يف الػؼف وغقره. 

ــف    ــف طـ ث( مــع ققل ـــ )الُؿَحــدِّ ــف بـ ــف  والعجقــب وصــػ الــذهبل ل ــروج طؾق وَت

 . إحاديث الؿقوقطة

ـِردًا يف وقد تل ر   الؿملػ رحؿف اهلل بشلء مـ العؼائد الؽالمقة، لؽـ لؿ يؽــ ُمطا

ذلــؽ، ومعؾــقم أن الــذيـ تــل روا بــالعؾقم الؽالمقــة يف هــذا البــاب يتػــاوتقن يف ذلــؽ 

ؿ، ومـفؿ دون ذلؽ.   تػاوتًا كثقرًا، فؿـفؿ مـ غال حتك غؾب طؾقف الَتَجفُّ

 وإلقؽ كؿاذج مـ كالمف يف بعض الصػات:  

ـــد قق -7 ـــالك  طـ ـــف تع ـــرام   چ گ ک ک کچ ل ـــال 54]إط ـــال  [ ق ق

..وقـــد تلولــف بعضـــفؿ .بعضــفؿ  هـــذا مـــ الُؿَتَشـــابف الــذي ٓ يعؾـــؿ تلويؾــف إٓ اهلل

وقال ) ؿ( بؿعـك القاو، فقؽقن طؾك معـك الجؿع والعطػ، ٓ طؾك معــك الواخـل 

بؾد كذا.  والوتقب. ومعـك ققلف )استقى( أي  استقلك. كؿا يؼال  فالن استقى طؾك

ــؽ  ــاه  خــالؼ الســؿاوات وإرض، ومال ــذا. معـ ــذلؽ ه ــف. فؽ ــتقلك طؾق ــل  اس يعـ

اهـ العرش، ويؼال   ؿ صعد أمره إلك العرش

 كؼؾ الؿملػ يف آستقاء ققلقـ:  التعؾقؼ:

   أكف مـ الؿتشابف، فحؼف التػقيض. إول

   تلويؾف بآستقالء. الثاين

ده كثقر مـ أصحاب الؿذاهب الؽالمقة، كإشاطرة وكالهؿا باصؾ، وهق ما ُيَردِّ   

والؿاتريدية، ويـسبقن إول إلك السؾػ، وإكؿا مذهب السؾػ  أن معــك )اسـتقى( 

 أي  طال وارتػع، وأكف ُطّؾق خاص طؾك العرش يؾقؼ بجاللف وطظؿتف.

[.55]الـحؾ  چ ۇ ڭ ڭ ڭچ طـد ققلف تعالك   -2

السؾطان. وُيؼال معـاه  يخافقن رهبؿ الذي وُيؼال  فققفؿ بالؼفر والغؾبة وقال    

 چڀ پ پ پ چطؾك العرش كؿا وصـػ كػسـف، والطريـؼ إول أصـح، كؼقلـف  

                                                 
 . 527 -7/525، بحر العؾقمهـ(،  373إبراهقؿ ) بـ أحؿد بـ محؿد بـ كصر الؾقث ، أبقالسؿرقـدي (7)
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اهـ [ أي  بالؼفر والغؾبة والسؾطان75]الػتح 

 الثاين هق ققل السؾػ.  التعؾقؼ:

[.75]الػتح  چڀ پ پ پ چطـد ققلف تعالك   -3

 .اهـ والؿغػرة فق  أيديفؿ بالطاطة يعـل  يد اهلل بالـصرة والغؾبة،قال   

  لؿ ُيْثبِت الصػة طؾك حؼقؼتفا، وإكؿا ذكر بعض لقازمفا. التعؾقؼ

[. 88]الؼصص  چڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چطـد ققلف تعالك   -4

 .اهـ يعـل  إٓ هققال   

يعـل  كؾ طؿؾ هالؽ ٓ  قاب لف إٓ ما ُيراد بـف وجـف اهلل وقال يف مقوع آخر   

ؼال  كؾ شلء متغقر إٓ ُمْؾُؽـف: فـنن ُمؾؽـف ٓ يتغقـر وٓ يـزول إلـك غقـره طز وجؾ. ويُ 

 .اهـ أبدا

    هذه أية فقفا ققٓن معروفان ٕهؾ السـةالتعؾقؼ

  أهنا لقسـت مــ آيـات الصـػات، وإكؿـا الؿؼصـقد بالقجـف هــا  الِقْجَفـة، إول

  والِجَفة.

   أهنا مـ آيات الصػات. الثاين

ت هــذا الؿثــال لؽــقن كالمــف فقــف ُمَشــاكاِلً لؽالمــف يف الؿقاوــع التــل وإكؿــا ذكــر

تؼدمت.

[.22]الػجر  چائ ىچ طـد ققلف تعالك   -5

ـة  وجاء قال     -6 ر. وقال أهؾ السُّ قال بعضفؿ  هذا مـ الؿؽتقم الذي ٓ ُيَػسا

 .اهـ ربؽ بال كقػ. وقال بعضفؿ  معـاه  وجاء أمر ربؽ بالحساب

                                                 
 (.2/276( السابؼ )7)

 (.3/374( السابؼ )2)

 (.7/252ابؼ )( الس3)

 (.2/623( السابؼ )4)

تحؼقـؼ ، الجقاب الصـحقح لؿــ بـدل ديــ الؿسـقحهـ(،  728)أحؿد بـ طبد الحؾقؿ ، ( اكظر  ابـ تقؿقة5)

السـعقدية، الطبعـة ، دار العاصـؿة بعـةص ،طؾل بـ حسـ، طبد العزيـز بــ إبـراهقؿ، حؿـدان بــ محؿـد

 . 4/474، م7999ـ، ه7479الثاكقة، 

. 3/585، حر العؾقمب، السؿرقـدي (6)
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ح، والؼقل الثاين هق الصحقح، بؿعــك أكـف   ذكر إالتعؾقؼ ققال الثال ة ولؿ ُيّرجِّ

 مجلء حؼقؼل يؾقؼ بجالل اهلل وطظؿتف. 

ًٓ يف هــذا البــاب مـــ غقــر تــرجقح، بعضــفا   -7 وكثقــرًا مــا يــذكر الؿملــػ أقــقا

يتضؿـ ققل أهؾ السـة وبعضفا بخالم ذلؽ. 

[.275]البؼرة   چ ...ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئچ طـد ققلف تعالك   -8

ـر... وقال ابـ طباس يف رواية أبل صالح    قال  هـذا مــ الؽـالم الـذي ٓ ُيّػسا

ــة ســؽت بعضــفؿ طـــ تلويؾفــا، وقــالقا  ٓ يعؾــؿ تلويؾفــا إٓ اهلل.  وكــذلؽ هــذه أي

َلَفا فؼال  هذا وطقد لؾؽػار. فؼال  .. يعـل  َأْمـر اهلل تعـالك. كؿـا قـال يف .وبعضفؿ َتَلوا

 [ يعـل  َأْمر اهلل. 2الحشر ] چ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے چمقوع آخر  

يعـــل  بؿــا وطــدهؿ مـــ  چ ...ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئچ وقــال بعضــفؿ   

 .العذاب

[. 35]إكػال   چڱ ڱ ڱچ طـد ققلف تعالك   -9

 .اهـويؿؽر اهلل  يعـل  ويريد هبؿ الفالك حقـ أخرجفؿ إلك بدر َفُؼتِؾقاقال   

ر َمْؽر اهلل هبؿ بنرادة الفالك.التعؾقؼ  ولقس ذلؽ معـك الؿؽر حؼقؼة.   َفسِّ

[. 75]البؼرة   چ وئ ەئ ەئچ طـد ققلف تعالك   -75

 .اهـ أي  يجازيفؿ جزاء آستفزاءقال   

  لقس هذا معـك آستفزاء. التعؾقؼ

[. 79]التقبة  چ ېئ ېئ ېئ چطـد ققلف تعالك   -77

 اهـ.  چ وئ ەئ ەئچ يعـل  يجازيفؿ جزاء سخريتفؿ. وهذا كؼقلف  قال  

   كؿا سبؼ. عؾقؼالت

ـِرد يف هـذا البـاب طؾـك َمْسـَؾؽ ُمحـدد، فتـارة يـذكر   وطؾك كٍؾ فـالؿملػ لـؿ َيطا

                                                 
 (. 7/738( السابؼ )7)

(.2/78( السابؼ )2)

(.7/29( السابؼ )3)

 (.2/77( السابؼ )4)
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ر بؼقل أهؾ السـة.   إققال مـ غقر ترجقح، وتارة يختار ققل الؿتؽؾؿقـ، وتارة ُيَػسِّ

 هـ( وققؾ غقر ذلؽ. 375هذا وكاكت وفاة الؿملػ سـة ) 

 التعريػ بالؽتاب: 

ب مـ الُؿَصـاػات الُؿتقسطة يف التػسقر، وهـق جـامع بـقـ الروايـة ُيَعدُّ هذا الؽتا 

والدراية، حقث يذكر مـ كالمف ما يػسر بف الؾػظة أو أية، ويـؼؾ يف ذلؽ أيضـًا مــ 

ر بف، كؿا كجد ذلؽ يف مثـؾ تػسـقر الؼـرآن العظـقؿ لؾحـافظ ابــ كثقـر،  الؿل قر ما يػسِّ

 أكثر اختصارًا مـ ابـ كثقر.ومعالؿ التـزيؾ لؾبغقي وكحقهؿا، إٓ أكف 

 ولعؾ مـ الؿـاسب أن أذكر أبرز مالمح هذا الؽتاب  

يذكر يف بداية السقرة مؽان كزولفا، وطدد آياهتا.  -7

يسق  الروايات بإسـاكقد أحقاكـًا، كؿـا يـذكرها مــ غقـر إســاد يف مقاوـع  -2

مـفـا الضـعقػ كثقرة، سقاء يف ذلؽ الؿرفقع وغقره. وهذه الروايات مـفا الصـحقح و

 فؿا دوكف

ــذكر بعــض  -3 ــد ي ــراء الســبعة، وق ــك الُؼ ة إل ــُزوا ــقاترة َمْع ــراءات الؿت ــذكر الؼ ي

ف الؼراءات حقث دطت  :الؼراءات غقر الؿتقاترة، وربؿا َكباف طؾك شذوذها كؿا أكف ُيَقجِّ

الحاجة إلك ذلؽ. 

ر إلػاظ الغريبة، ويذكر الشقاهد مــ الشـعر، كؿـا يُ  -4 َبـقِّـ أحقاكـًا معـاين ُيَػسِّ

وكحق ذلؽ.  ،بعض حروم الؿعاين

ًٓ يف أية مـ غقر َطْزو إلك قائؾ ُمعقـ، وإكؿا يؼـقل   -5 ققـؾ كثقرًا ما يذكر أققا

...قال بعضفؿ كذا، وكذا

فنكف ُيـَبِّف طؾك ذلؽ.  ،َرة معـك واحد يف جؿقع الؼرآنإذا كان لؾؿادة الُؿَػسا  -6

أكــف ُيــقِرد بعــض الســمآت وا.شــؽآت يف الؾػــظ أو   مـــ طــادة الؿملــػ -7

                                                 
 بعـةص، تؾخقص كتاب آستغا ة يف الـرد طؾـك البؽـري هـ(، 728) أحؿد بـ طبد الحؾقؿ، ( قال ابـ تقؿقة7)

وإذا كـان تػسـقر الثعؾبـل   59 /7، هــ7477الؿديـة الؿـقرة، الطبعـة إولـك،  ،مؽتبة الغرباء إ رية

وصاحبف القاحدي وكحقهؿا فقفا مـ الغريب الؿقوقع يف الػضائؾ والتػسقر ما لؿ َيُجز معف آطتؿاد 

كتػســقر أبــل الؼاســؿ الُؼشــقري، وأبــل الؾقــث الســؿرقـدي،  بغقرهــافؽقــػ  ،طؾــك ُمجــرد َطــْزِوه إلقفــا

ؾؿل، الذي ذ حؼائؼ التػسقرو كر فقف طـ جعػر وكحقه مـا ُيعؾـؿ أكـف مــ أطظـؿ ٕبل طبد الرحؿـ السُّ

وزهد وطبادة. ،مع أن همٓء الُؿصـػقـ أهؾ صالح وديـ وفضؾ: الؽذب
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الؿعـك،  ؿ ُيجقب طـفا. 

أكف ُيِشقر إلك بعض الؿعاين أو إحؽام الُؿستـبطة مـ غقر إصالة.  -8

ٓ يتحرز الؿملػ مـ ذكر الروايات ا.سرائقؾقة وما يف حؽؿفا، وإكؿا ُيـقِرد  -9

ذلؽ يف مقاوع مـ كتابف. 

ف هــذا بعبــارة واوــحة ســفؾة ٓ ُتْشــؽِؾ طؾــك الؼــارئ، صــاغ الؿملــػ كتابــ -75

وأسؾقبف يف هذا الؽتاب أشبف بلسؾقب الؿتلخريـ. 

جاءت مادة الؽتاب ُمَتَقاِزكة بحقث لؿ يغؾب طؾقف جاكب معقـ كؿا كجد يف  -77

 بعض كتب التػسقر. والؽتاب مطبقع كامالً يف  ال ة مجؾدات. 

 معالؿ التـزيؾ )تػسقر البغقي(:  -2

 : التعريػ بالؿملػ 

ر، الُؿؼرئ، الػؼقف، ُمحقل السـة، أبق محؿد، الحسقـ بـ    ا.مام، الحافظ، الُؿَػسِّ

اء  الشافعل، الُؿَؾؼاب بــ )ُرْكـ الديـ(.  ، البغقيمسعقد بـ محؿد بـ الَػرا

هـ( )وققؾ غقر ذلؽ(، يف َبْغُشقر، وهبا كشل وأخذ يف صؾب 433كان مقلده سـة ) 

ْوذ ال عؾــؿ، وتػؼــف طؾــك مــذهب ا.مــام الشــافعل رحؿــف اهلل،  ــؿ رحــؾ إلــك َمــْرو الــرُّ

 وغقرها. وكان ُمالزمًا لؾسـة، وكاصرًا لفا.

الشقخ الجؾقـؾ، والحـرب وقد استػاض  ـاء العؾؿاء طؾقف حتك قالقا يف ترجؿتف   

، ػؼقف الؿجتفدال، قدوة إمة، وإمام إئؿة، ُمْػتل الِػَر ، كاصر الحديث، الـبقؾ

ث، الُؿػسر طـالؿ ، طالمـة زماكـف، إمامًا، طالؿًا، كان بحرًا يف العؾقم، الُؿَحدِّ

                                                 
 محؿـد بــ طؾـل الـديـ ، طـالءالخازن .2/736، وفقات إطقان وأكباء أبـاء الزمان، ( اكظر  ابـ خؾؽان7)

 ،تصحقح محؿد طؾـل شـاهقـ ،الخازن( لباب التلويؾ يف معاين التـزيؾ )تػسقر هـ(، 747إبراهقؿ ) بـا

، سـقر أطـالم الــبالء الـذهبل، .4-3/ 7، هــ7475دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، الطبعة إولك،  بعةص

 محؿد بــ أحؿـد اهلل طبد أبق الديـ ، شؿسالذهبل. 38-4/37، تذكرة الحػاظ الذهبل، .79/439

 ،دار الؽتـب العؾؿقـة بعـةص ،بسققين زغؾقلتحؼقؼ محؿد السعقد بـ  ،العرب يف خرب مـ غربهـ(،  748)

شذرات الـذهب ، ابـ العؿاد .55-49 ـصبؼات الؿػسريـ العشريـ، ص، السققصل .2/456 ،بقروت

 .85-6/79 يف أخبار مـ ذهب،

ـُِسب إلك ذلؽ. 2) ( كان أبقه يعؿؾ الِػَراء ويبقعفا، َف

 ، و )َبْغُشْقر(.( كسبة إلك بؾدة يف خراسان بقـ مرو وهراة، يؼال لفا  )بغ(3)
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، إمامًا يف التػسقر، إمامًا يف الحديث، إمامًا يف الػؼـف،  بتًا، حجة، أهؾ خراسان

ســقدًا، ، جامعــًا بــقـ العؾــؿ والعؿــؾ، إمامــًا جؾــقالً ، لــف يف الػؼــف القــد الباســطة

مـ العؾؿاء الربـاكققـ، كـان ذا ، َديِّـًا، َوِرطًا، زاهدًا، طابدًا، صالحًا، زاهدًا، قاكعًا

ــد وُكُســؽ ، طؾــك صريؼــة صــحقح العؼقــدة يف الــديـ، ســالؽًا ســبقؾ الســؾػ، َتَعبُّ

 .صاحب الػـقن الجامعة، والُؿصـػات الـافعة، السؾػ

ْكَبان، كشرح السـة،  ولإلمام البغقي رحؿف اهلل مصـػات   مشفقرة، سارت هبا الرُّ

 ومصابقح السـة، وغقرها. 

ُبقرك لف يف تصـاكقػف، وُرِز  فقفـا الؼبـقل التـام: لُِحســ  قال الذهبل رحؿف اهلل  

قصده، وصد  كقتف، وتــافس العؾؿـاء يف تحصـقؾفا، وكـان ٓ ُيؾؼـل الـدرس إٓ طؾـك 

ام، وطؿامة صـغقرة، طؾـك مـفـاج السـؾػ صفارة، وكان ُمؼتصدًا يف لباسف، لف  قب خ

ًٓ وَطْؼدًا، ولف الؼدم الراسخ يف التػسقر، والباع الؿديد يف الػؼف  .اهـ حا

وكان البغقي رحؿف اهلل طؾك طؼقدة أهؾ السـة يف الجؿؾة، ويف  ـايا كتابف )شـرح  

وا.صبع الؿـذكقر يف الحـديث صـػة مــ صـػات السـة( ما يدل طؾك ذلؽ، كؼقلف  

هلل طز وجؾ، وكذلؽ كؾ ما جاء بف الؽتـاب أو الســة مــ هـذا الؼبقـؾ يف صـػات اهلل ا

تعالك، كالـػس، والقجف، والعقـ، والقد، والرجؾ، وا.تقان، والؿجلء، والـزول إلك 

 ؿ سا  أدلـة ذلـؽ إلـك  -السؿاء الدكقا، وآستقاء طؾك العرش، والضحؽ، والػرح

عــالك، ورد هبــا الســؿع، يجــب ا.يؿــان هبــا، ففــذه وكظائرهــا صــػات هلل ت -أن قــال 

وإمرارها طؾك ضاهرها، معروـًا فقفـا طــ التلويـؾ، ُمْجَتـِبـًا طــ التشـبقف، ُمْعَتِؼـدًا أن 

الباري سبحاكف وتعالك ٓ ُيشـبف شـلٌء مــ صـػاتف صـػاِت الخؾـؼ، كؿـا ٓ ُتشـبف ذاتـف 

 [. 77]الشقرى چ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺچ ذوات الخؾؼ، قال تعالك 

 اهـ.  ...ذا َمَضك سؾػ إمة، وطؾؿاء السـةوطؾك ه 

ولف كالم كحق هذا يف مقاوع ُأخـرى، وقـد وقـع لـف بعـض التـلويالت يف بعـض  

  الصػات كؿا سقليت طـد الؽالم طؾك الؽتاب.

                                                 
 .79/447، سقر أطالم الـبالء الذهبل، (7)

ــق البغــقي، (2) ـ مســعقد محؿــد أب ــ ـ ب ــر ، شرح الســـةهـــ(، 575) الحســق ــاؤوط، محؿــد زهق ــؼ شــعقب إرك تحؼق

.  777 -7/768 ،م7983، هـ7453بقروت، الطبعة الثاكقة، ، دمشؼ، الؿؽتب ا.سالمل بعةص ،الشاويش
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ْوذ يف شـقال ســة )  هــ(. وذكـر الـذهبل يف 576وكاكت وفاتف رحؿف اهلل بؿرو الرُّ

اظ  السقر أكف طاش بِْضعًا وسبعقـ س ولعؾ ُمحقل السـة بؾـغ ـة، وقال يف َتْذكِرة الُحػا

 اهـ.  ؿاكقـ سـة

 : التعريػ بالؽتاب

ػـف اسـتجابة لرغبـة مــ صؾـب مــف  ذكر الؿملػ يف مؼدمـة هـذا الؽتـاب  أكـف َألا

 ذلؽ: وأكف جؿع كتابًا ُمَتقِسطًا بقـ الطقيؾ الُؿِؿؾ، والؼصقر الُؿِخؾ.

يروي طـفؿ مــ السـؾػ، كؿـا صـرح بلكـف يـذكر يف هـذا  ؿ ذكر أساكقده إلك مـ  

 الؽتاب الؼراءات الؿتقاترة دون الشاذة. 

وأما إحاديـث الؿرفقطـة فالُؿعتؿـد فقـف طــده مـا كـان مــ الؽتـب الؿسـؿقطة  

اظ وأئؿة الحديث، كؿا أطرض طـ ِذْكر الؿـاكقر ومآ يؾقؼ بحال التػسقر.   لؾُحػا

والبغقي تػسقره ُمختصر مـ الثعؾبل، لؽـف َصـان  قال شقخ ا.سالم ابـ تقؿقة  

 .اهـ تػسقره مـ إحاديث الؿقوقطة، وأراء الُؿْبَتَدطة

أبـق محؿـد الحسـقـ -أي تػسقر الثعؾبـل-ولفذا اختصرهوقال يف مقوع آخر   

ـــ مســعقد البغــقيا ــلققال -ب ــؿ ب ــل أطؾ ــف، والثعؾب ــف مـ ــؿ بالحــديث والػؼ وكــان أطؾ

قي طـف أققال الؿػسريـ والـحاة وقصص إكبقاء، ففـذه إمـقر ذكر البغ-الؿػسريـ

كؼؾفا البغقي مـ الثعؾبل، وأما إحاديث فؾؿ يذكر يف تػسقره شقئًا مـ الؿقوقطات 

التل رواها الثعؾبل، بؾ يذكر الصحقح مـفا ويعزوه إلك البخاري وغقره. فنكف ُمَصـِّػ 

الصـحقحقـ والســـ، ولـؿ يـذكر  كتاب شرح السـة، وكتاب الؿصـابقح. وذكـر مـا يف

إحاديـــث التـــل تظفـــر لعؾؿـــاء الحـــديث أهنـــا مقوـــقطة، كؿـــا يػعؾـــف غقـــره مــــ 

                                                 
 ؼ  صبعة دار صقبة، وصبعة دار الؿعرفة، وصبعة دار إحقاء الواث العربل.  ( يـظر  مؼدمات التحؼق7)

تػسـقر البغـقي )معـالؿ التـزيـؾ يف تػسـقر  هــ(، 575) الحسـقـ بــ مسـعقد محؿـد أبق البغقي،  ( مؼدمة2)

 بقــروت، الطبعــة إولــك، ،دار إحقــاء الــواث العربــل بعــةص ،تحؼقــؼ طبــد الــرزا  الؿفــدي ،الؼــرآن(

 . 55 -7/46 ،هـ7425

 أحؿــد بـــ طبــد الحؾــقؿ، ابـــ تقؿقــة .73/385، . وكحــقه يف73/354 مجؿــقع الػتــاوى، بـــ تقؿقــة،ا (3)

 ،م7987 ،هـ7458دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة إولك،  بعةص ،الػتاوى الؽربى ٓبـ تقؿقة هـ(، 728)

5/84 . 
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 .اهـ الؿػسريـ...

وُسئِؾ  أي التػاسقر أقرب إلـك الؽتـاب والســة؟ الزمخشـري، أم الؼرصبـل، أو  

 البغقي؟.

 .فلجاب  بلن أسؾؿفا مـ البدطة وإحاديث الضعقػة  البغقي 

مــ َأَجـؾِّ الُؿَصــاػات يف طؾـؿ التػسـقر وأطالهـا وأكبؾفـا،  ف الخازن بلكف ووصػ 

ـبف والتصـحقػ والتبـديؾ،  وأسـاها، جامعًا لؾصـحقح مــ إقاويـؾ، طاريـًا طــ الشُّ

ـك بالؼصـص الغريبـة وأخبـار  زًا بإحؽـام الشـرطقة، ُمَقشا ُمحؾاك بأ ار الـبقية، ُمَطـرِّ

عًا جًا بلووح العبارات، ُمَػرغًا يف  الؿاوقـ العجقبة، ُمَرصا بلحسـ ا.شارات، ُمَخرا

 .اهـ قالب الجؿال بلفصح مؼال

ف الؼـارئ الؽـريؿ بفـذا   ولعؾ مـ الؿـاسب أن ُأورد هـا أبرز الؿعـالؿ التـل ُتَعـرِّ

 الؽتاب: 

ـفا ما يؾل   -7 افتتح الؿملػ رحؿف اهلل كتابف بؿؼدمة َوؿا

سبب تللقػ الؽتاب.  -أ

ــط يف التػسـقر بـقـ الطقيــؾ الُؿِؿـؾ، والؼصــقر أكـ -ب ف قصـد َوَوــع كتـاب ُمتقسِّ

الـُؿِخؾ. 

ــابعقـ  -جـــ ــة مـــ الت ــاس روــل اهلل طـفؿــا وجؿاط ـــ طب ــك اب ســا  أســاكقده إل

 وأتباطفؿ. 

كؿا َكباف إلك أن هذه إساكقد ترجع إلقفا أكثر الروايـات التـل كؼؾفـا طــفؿ، وأكـف  

ــرهؿ مـــ  ــر هــذه ربؿــا حؽــك طـــفؿ وطـــ غق ًٓ ســؿعف بغق ــق ــابعقـ ق الصــحابة أو الت

 إساكقد، فقذكر ذلؽ ا.سـاد يف مقوقطف مـ الؽتاب. 

أكف إكؿا أورد يف هذا الؽتاب قراءات الُؼراء الؿعـروفقـ الـذيـ اتػؼـت إئؿـة  -د

                                                 
تحؼقـؼ  ،ة يف كؼض كالم الشـقعة الؼدريـةمـفاج السـة الـبقي هـ(، 728)أحؿد بـ طبد الحؾقؿ  ،ابـ تقؿقة (7)

، هـــ 7456جامعــة ا.مــام محؿــد بـــ ســعقد ا.ســالمقة، الطبعــة إولــك،  بعــةص ،محؿــد رشــاد ســالؿ

.7/72 ،. واكظر كحقه يف7/97 ،م7986

. 5/84، الػتاوى الؽربى ٓبـ تقؿقة، ابـ تقؿقة .73/386 مجؿقع الػتاوى، بـ تقؿقة،ا (2)

 . 7/3 ،ب التلويؾ يف معاين التـزيؾ )تػسقر الخازن(لبا، ( مؼدمة الخازن3)
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طؾك اختقارهؿ.  ؿ سا  إسـاده إلك ابـ مِْفَران، ومـف بنسـاده الؿذكقر يف كتابف )الغاية 

اءات العشر(. يف الؼر

 ؿ ذكر همٓء إئؿة الؼراء، وإسـاد كؾ واحد مـفؿ. 

أن ما ذكره يف الؽتاب مـ إحاديث الؿرفقطة، ففل مـ الؽتب الؿسؿقطة  -هـ 

 الحديث، وأكف أطرض طـ ِذْكر الؿـاكقر ومآ يؾقؼ بحال التػسقر.  لؾحػاظ وأئؿة 

 طؼد الؿملػ رحؿف اهلل بعد ذلؽ  ال ة فصقل   -و 

 إول  يف فضائؾ الؼرآن وتعؾقؿف. 

 الثاين  يف فضائؾ تالوة الؼرآن. 

 الثالث  يف وطقد مـ قال يف الؼرآن برأيف مـ غقر طؾؿ. 

يذكر يف بداية تػسقر السقرة  اسؿ السقرة، وربؿا ذكر أسؿاءها، ووجف كـؾ  -2

تسؿقة، كؿا يذكر مؽان الـزول، وقد يـذكر طـدد آيـات السـقرة، لؽــ ذلـؽ يف بعـض 

ؿقاوع دون بعض. ال

ُيــقِرد الؿملــػ الروايــات يف فضــائؾ الســقر أو أيــات، وأســباب الـــزول،  -3

والـاسخ والؿـسقخ. 

ط الؿملػ يف هذا الؽتاب فجاء تػسقره بقـ الطقيؾ والقجقز.  -4 تَقسا

صاغ الؿملػ كتابف بعبارة سفؾة واوحة يػفؿفا الؼارئ مـ غقر غؿقض.  -5

ل الروايـة والدرايـة يف التػسـقر، ففـق جؿع الؿملػ يف هذا الؽتاب بقـ طؾؿ -6

تارة يصقغ الؿعاين بعبارتف ويستشفد طؾقفا بالؿـؼقٓت، وتارة ُيقِرُد الروايات وُيَعؾِّؼ 

طؾقفا إذا اقتضت الحاجة. 

ـر الؼـرآن  -7 سؾؽ الؿملػ يف هذا التػسقر الطر  الؿعتـربة يف هـذا الػــ، فػسا

التابعقـ. بالؼرآن، وبالسـة، وبلققال الصحابة، وبلققال 

ــر الؼــرآن بالؾغــة، ويـؼــؾ طـــ أهؾفــا   اء –كؿــا ُيػسِّ كــلبل ُطَبقــدة، والخؾقــؾ والَػــرا

لبقان الؿعـك، أو آشتؼا ، أو ا.طراب مـ غقر تطقيؾ وٓ إكثار، وإكؿا  -والؽسائل

 حقث دطت الحاجة. 

ولؿ يؽـ لؾؿملػ طـاية بالؿباحث البالغقة والرقائؼ الؿتعؾؼة هبذا الباب. 

اطتؿد الؿملػ يف هذا الؽتـاب الؼـراءات الؿتـقاترة، وقـد يـذكر غقرهـا مؿـا  -8
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ُروي طـ بعض السؾػ رول اهلل طـفؿ. 

ف الؼراءات التل يذكرها إذا دطت الحاجة إلك ذلؽ.   كؿا أكف ُيَقجِّ

وكؾ ذلؽ يذكره طؾك سبقؾ ا.يجاز مـ غقر تقسع.  

با.سـاد، أمـا أ ـار فؽثقـرًا مـا  طـد ِذْكر إحاديث الـبقية فنكف يسققفا غالبًا -9

ُيقِرُدها مـ غقر إسـاد لؽقكف سا  أساكقده يف أول الؽتاب كؿا سبؼ. 

مع أكف ذكر بعض أ ار مـ غقر إسـاد ولـؿ تؽــ مرويـة بإسـاكقد الؿـذكقرة يف  

 أول الؽتاب. 

طامة إحاديث التل ذكرها يف هذا الؽتاب مـ قبقؾ الصحقح، أو الحسـ،  -75

أورد فقف روايات وعقػة، وربؿا دون ذلؽ مؿا قد ُيحؽؿ طؾقف بالضعػ الشديد،  كؿا

أو القوع وهق قؾقؾ، وقد ُيقِرد ذلؽ بصقغة التؿريض. 

وقد روى طـ بعض الؿتافؿـقـ كـالؽؾبل، وقـد َكـاَم الـؼـؾ طــف يف هـذا الؽتـاب  

 طؾك أربعؿائة مقوع.

ا يذكر أدلتفؿ، وربؿا ذكر بعـض ُيقِرد يف هذا التػسقر أققال أهؾ السـة، كؿ -77

مخالِػقفؿ َوَردا ققلفؿ. 

، وربؿا وقع يف شلء مـ الـتلويؾ لبعض الصػات، وقد يـذكر كالمـًا ُمْجَؿـالً  

لؿ يؽـ بحال مؿـ ُيَحاكِؿ الـصقص إلك أصقل بدطقة، أو ُيْجِريفـا -رحؿف اهلل–لؽـف 

لفا بـاء طؾك ذلؽ، وإكؿا  كان ُمَعظِّؿًا لؾـصقص مــ الؽتـاب طؾك ققاطد كالمقة َفُقَموِّ

والسـة، داطقًا إلك ذلؽ، ُمّتبِعًا لؾسؾػ الصالح، وإن وقع لـف بعـض الخطـل يف بعـض 

الؿقاوع، فنن ذلؽ ٓ يعـل اطتبار كتابف هذا مـ جؿـة تػاسـقر أهـؾ البـدع بحـال مــ 

إحقال. 

ذكر يتعرض الؿملػ لؾؿسائؾ الػؼفقة، ويذكر أققال السؾػ، وإئؿة، ويـ -72

ح يف بعـض الؿقاوـع  ذلؽ مع ا.يجاز غالبًا، وٓ يؾتزم الوجـقح دائؿـًا، وإكؿـا ُيـرجِّ

دون بعض.

ح بقـفا إٓ يف مقاوع قؾقؾة.  -73 يذكر الؿملػ أققال السؾػ يف تػسقر أية، وٓ ُيّرجِّ

                                                 
بعـة ص، الؿػسرون بـقـ التلويـؾ وا. بـات يف آيـات الصـػات ،محؿد بـ طبد الرحؿـ، ( اكظر  الؿغراوي7)

. 2/589 ،م2555، هـ7425الرسالة لؾطباطة والـشر والتقزيع، الطبعة إولك، 
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وا.سـالم، والؽػـر، والـػـا ،  ،ُيبقـ الؿملػ الحؼائؼ الشرطقة، كا.يؿـان -74

ا ومعـاهــا يف الشــرع، وربؿــا َتَطــرا  إلــك بعــض التػاصــقؾ كبقــان أكــقاع ويــذكر أصــؾف

الؽػر، وأركان ا.يؿان.

مـــ طــادة الؿملــػ أكــف ُيــقِرد بعــض ا.شــؽآت والســمآت طؾــك ضــاهر  -75

الـَْظؿ، أو الؿعـك،  ؿ ُيجقب طـفا. 

لؿ َيْخُؾ الؽتاب مـ بعض الروايـات ا.سـرائقؾقة، وربؿـا مــ غقـر تعؾقـؼ،  -76

لؽـف لؿ يؽـ ُمْؽثِرًا مـ إيرادها، وقد كؼؾ يف هذا الؽتـاب طــ َوْهـب بــ ُمـَبِّـف وكعـب 

إحبار يف كحٍق مـ ستقـ مقوعًا.

 ُلباب التلويؾ يف معاين التـزيؾ )تػسقر الخازن(.  -1

  التعريػ بالؿملػ 

ْقِحل  يـ. أبق محؿـد، طـالء الـد ،، البغداديهق طؾل بـ محؿد بـ إبراهقؿ الشِّ

 الؿعروم بالخازن. 

هـ(، وهبا كشل،  ؿ اكتؼؾ إلـك دمشـؼ وأقـام هبـا مـدة، وكـان 678ُولَِد ببغداد سـة) 

َؿْقَساصِقاة فقفا، ومـ هـا ُلؼِّب بــ )الخـازن(، وكـان طالؿـًا  خازن الؽتب بالؿدرسة السُّ

ــْؿت والبِْشــر  بالتػســقر والحــديث والػؼــف طؾــك مــذهب الشــافعل، وكــان حســـ السا

دد، اكتؼؾ إلك حؾب، وهبا تقيف يف آخر شفر رجب، أو ُمْسَتَفّؾ شفر شـعبان ســة والتق

  هـ(. 747)

 التعريػ بالؽتاب: 

تحدث الؿملػ يف مؼدمتف لفذا الؽتاب طـ تػسقره هذا ومـفجف فقـف، وحاصـؾ  

  ما ذكر

أكف اختصر فقف تػسقر البغقي، وزاد طؾقف زيـادات اكتخبفـا مــ كتـب التػسـقر  -7

                                                 
الـدرر الؽامــة يف هــ(،  852) حجر بـ أحؿد بـ محؿد بـ طؾل بـ أحؿد الػضؾ العسؼالين، أبق( اكظر  7)

صـقدر  ،مجؾـس دائـرة الؿعـارم العثؿاكقـة بعـةص ،مراقبة محؿد طبد الؿعقد وـان ،أطقان الؿائة الثامـة

 .267ـصـ، صبؼـات الؿػسـريـ، إدكـف وي .4/775، م7972 ،هــ7392الفـد، الطبعـة الثاكقـة، ، اباد

ِرْكؾِل الدمشؼل  . 5/5 إطالم،، الزِّ

قحة مـ أطؿال حؾب. 2)  ( كسبة إلك الشِّ

 . 4-7/3، لباب التلويؾ يف معاين التـزيؾ )تػسقر الخازن(، ( مؼدمة الخازن3)



 خالد ب  عثامن ب  عيل السبتد.                                                                                        كظرات يف التػسري بادلثير

 
255 

ٌم فقفا. دون أن ي ؽقن لف َتَصرُّ

أكف َجاَكب فقف حد التطقيؾ وا.سفاب.  -2

أكف حذم مـف إساكقد.  -3

طزا إحاديث إلك ُمخرجقفـا مــ أصـحاب الؽتـب السـتة، وَرَمـز لؽـٍؾ مــ  -4

الصحقحقـ وما اتػؼا طؾقف بحرم يذكره قبؾ اسؿ الصحابل راوي الحديث. 

ومالؿ يجده يف هذه الؽتب وقد وإما ما يرويف أصحاب الســ فنكف يذكره باسؿف، 

 . َرَوى الَبَغقي بسـدهأخرجف البغقي بسـده الذي اكػرد بف فنكف يؼقل  

، وأن ما روى البغقي بنسـاد الثعؾبلوما رواه البغقي بنسـاد الثعؾبل يؼقل فقف  

كان فقف مـ أحاديث زائدة وألػـاظ ُمَتَغقِّـرة فؼـد اجتفـد يف تصـحقح ذلـؽ مــ الؽتـب 

 َبَرة طـد أهؾ العؾؿ كجامع إصقل وغقره.الُؿْعتَ 

ض طـ حذم ا.سـاد شرح غريب الحديث.  -5 َطقا

اجتفد يف ا.يجاز مع ُحسـ الوتقب، إوافة إلك التسفقؾ والتؼريب. -6

.هـ(725هذا وقد فرغ مـ تللقػف يقم إربعاء، العاشر مـ رمضان، سـة )

 تػسقر الؼرآن العظقؿ )ابـ كثقر(. -6

 :بالؿملػ التعريػ 

ر ِطؿاد الديـ أبق الِػداء إسؿاطقؾ بـ ُطَؿـر بــ   خ الُؿَػسِّ هق ا.مام الحافظ الُؿَمرِّ

 كثقر الُؼرشل.

هـ( يف قرية مِْجَدل مـ أطؿال مديــة ُبْصـَرى يف الشـام، 755ُولَِد قريبًا مـ سـة ) 

ولصاحب كشـل يف بقت فضؾ وطؾؿ، فؼد كان أبقه مـ أهؾ العؾؿ والصالح، وقد تقيف 

الوجؿة  الث سـقـ،  ؿ تحقلقا إلك دمشؼ فلخذ العؾؿ طـ أخقف طبدالقهاب وغقـره 

مـ أهؾ العؾؿ، فؼرأ بالؼراءات، وسؿع بعض كتب الحديث والرجال، وحػظ بعـض 

                                                 
 .2/7545، كشػ الظـقن طـ أسامل الؽتب والػـقن الؼسطـطقـل،( اكظر  7)

هــ(،  7377) محؿـدأحؿـد ، شـاكر .7/445 ،الدرر الؽامـة يف أطقـان الؿائـة الثامــةالعسؼالين، ( اكظر  2)

 ،دار القفـاء لؾـشـر والتقزيـع بعةص ،طؿدة التػسقر طـ الحافظ ابـ كثقر )مختصر تػسقر الؼرآن العظقؿ(

مـفج ابــ ، سؾقؿان بـ إبراهقؿ، الالحؿ .7/23 ،م2555، هـ7426الؿـصقرة، الطبعة الثاكقة،  ،مصر

 . 45 -72ـص ،م7999 ،هـ7425دار الؿسؾؿ، الطبعة إولك،  بعةص ،كثقر يف التػسقر
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الُؿْخَتصرات يف الػؼف ويف إصقل وغقرهؿـا، َوَبـَرع يف الحـديث والتػسـقر والتـاريخ 

 .والػؼف

ــدريس يف  ــقلك الت ــد ت ــف درس يف التػســقر يف جــامع وق  طــدد مـــ الؿــدارس، ول

 .دمشؼ، وأخذ طـف العؾؿ كثقرون

وكان الؿملػ رحؿف اهلل طؾك طؼقدة السـؾػ، وذلـؽ أشـفر وأضفـر مــ أن ُيـباـف  

طؾقف، وتػسقره الذي كحـ بصدد الؽالم طؾقف شاهد بذلؽ تؿامـًا، كؿـا أكـف َيـُرد طؾـك 

طفا.   الطقائػ الؿـحرفة طؾك َتـَقا

كان طالؿًا مجتفـدًا يـظـر يف  -رحؿف اهلل -وهق شافعل الؿذهب يف الػروع لؽـف 

إدلة وٓ يؼؾد، مع َماَلف مـ آصالع القاسع طؾـك الســـ وأ ـار ومـذاهب السـؾػ 

 فؿـ بعدهؿ.

وكان رحؿف اهلل قد ُكػ بصره يف آخر طؿره، وتقيف يقم الخؿقس مـتصػ شـفر  

 سبعقـ سـة، وكاكت لف جـازة حافؾة مشفقرة. هـ( طـ أربع و774شعبان، سـة )

  التعريػ بالؽتاب

ًٓ وُشـفرة لـدى صـالب   ُيعد تػسقر ابـ كثقر مـ َأَجّؾ كتب التػسقر وأكثرها تداو

العؾؿ وغقرهؿ: وذلؽ لعـايتف بالؿل قر، وما يذكره معف مـ الؿعاين والػقائد وإققال 

رة، كــؾ ذلــؽ بعبــارة وا وــحة يػفؿفــا طؿــقم الؼــراء، مـــ غقــر والوجقحــات الُؿَحــرا

 إسفاب ُمِؿؾ، وٓ اختصار ُمِخؾ. 

ــف الؿختؾػــة يســتدطل َبْســطًا ٓ   هــذا وإن الحــديث طـــ هــذا الؽتــاب يف جقاكب

                                                 
 ( مـ أبرز شققخف الذيـ تل ر هبؿ  7)

ابـ تقؿقة، وقد ٓزمف وامُتِحـ بسببف.  -7

ي، وقرأ طؾقـف كتابـف )هتـذيب الؽؿـال يف أسـؿاء الرجـال(، وتـزوج ابـتـف  -2 الحافظ أبق الحجاج الِؿزِّ

زيـب. 

الحافظ الذهبل -3

 ( مـ أبرز تالمذتف  2)

ن يف طؾقم الؼرآن(.بدر الديـ الزركشل، صاحب كتاب )الربها -7

 الحافظ زيـ الديـ العراقل، صاحب إلػقة يف طؾقم الحديث.  -2

ابـ الجزري الُؿؼرئ الؿعروم.   -3

   .مـفج ابـ كثقر يف التػسقر، الالحؿ  ( يـظر3)
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يحتؿؾف هذا الؿقوع: ولذلؽ سـلذكر أبـرز معـالؿ مـفجـف،  ـؿ ُأتبـع ذلـؽ بـذكر أهـؿ 

 مؿقزات هذا الؽتاب. 

 : أبرز الؿعالؿ يف مـفج ابـ كثقر

طـايتف بتػسقر الؼرآن بالؼرآن، وهل أبرز مزية لفذا الؽتاب  -7

ر الؼرآن بالسـة بإوجف الؿعروفة طــد أهـؾ العؾـؿ  -2 ُمْعَتِؿـدًا يف ذلـؽ  ،ُيَػسِّ

طؾك دواويـ السـة الؿعروفة، وقد يسق  بعض الروايـات بنســاده هـق، وهـذا قؾقـؾ، 

ب الُؿَصــاػات يف هـذا البـاب، كؿا قد ُيقِرد بعـض الؿرويـات بلسـاكقدها لـدى أصـحا

ٓسقؿا مسـد ا.مام أحؿد، وتػسقر ابـ أبل حاتؿ. 

ِرده مـ الروايات مـ جفـة الحؽـؿ طـاية واوحة بؿا ُيق -رحؿف اهلل–ولؾؿملػ  

طؾقفــا ومـاقشــتفا، ُمَبقِـــًا صــحقحفا مـــ ســؼقؿفا، مــع الؽــالم طؾــك أحــقال رواهتــا، 

عض أحؽام أصحاب تؾؽ الؿصـػات طؾك وتخريجفا مـ مصادرها إصؾقة، ذاكرًا ب

هذه الؿرويات، مع مـاقشة ذلؽ يف طدد مـ الؿقاوع، مع التـبقف طؾك ما قد يؼـع مــ 

 إوهام يف إساكقد أو الؿتقن. 

 وهبذا يؽقن لفذا التػسقر مزية طؾك غقره مـ كتب التػسقر بالؿل قر كابـ جرير وغقره.  

طدم التعارض الـذي قـد ُيتـقهؿ بـقـ  ويف مضامقـ ذلؽ ُيبقـ يف بعض الؿقاوع 

ــقـ  ــارض ب ــقـ طــدم وجــقد التع ــا ُيب ــات، كؿ ــث وضــقاهر بعــض أي بعــض إحادي

 إحاديث بعضفا مع بعض. 

ـ جفة سببف، ومؽاكف،   ـ تػسقر الؼرآن بالسـة  ما يتعؾؼ بـزول الؼرآن م ويؾحؼ بؿا سبؼ م

ًٓ الجؿع بقـفا  إذا اقتضك الؿؼام ذلؽ.  وزماكف، مع بقان حال تؾؽ الروايات، ُمحاِو

ُيؽثِر مـ إيراد أققال الصحابة والتابعقـ مع كِسبتفا إلك قائؾفـا غالبـًا، ويـذكر  -3

. وقد ُيقرد لؾقاحد مـفؿ أكثر مـ ققل، طباراهتؿ ولق كاكت ُمتؼاربة مـ جفة الؿعـك

مع العـاية ببقان حال كثقر مـ تؾؽ الؿرويات مـ جفـة الؼبـقل والـرد، وكـذا التقفقـؼ 

                                                 
 .475-779 ـ( السابؼ ص7)

 . 227 -785ـ( لؾقققم طؾك التػصقؾ يـظر  السابؼ ص2)

 . 274 -225( السابؼ ص 3)

. 279ر  السابؼ ص( يـظ4)
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بقـفا ما أمؽـ بحقث ُيبقـ أهنا ترجع إلك معـك واحد إذا احتؿؾ الؿؼام ذلؽ، وإٓ فنكف 

ح بقـ تؾؽ إقـقال بُطـر  الوجـقح الُؿعتـربة، ُمراطقـًا يف ذلـؽ مـا يؾقـؼ بـالـص  ُيَرجِّ

الؼرآين الُؿراد بقاكف مـ الؿعـك الذي يػل بالؿؼصقد. 

ف لبعضفا تـارة، أو بـذكر حاصـؾفا، أو وكثقرًا ما ُيَعؼِّب طؾك تؾؽ إققال بالتقجق

بؿـاقشتفا يف بعض الؿقاوع. 

ر الؼرآن بإخبار التاريخقة وذلـؽ بالـسـبة لؾحـقادث القاقعـة يف العفـد  -4 ُيػسِّ

كة  الـبقي، فقذكر الروايات الُؿتعؾؼة هبا مـ كتب السـة الـبقية، وكذا مـ الؽتب الُؿدوا

بـذكر أصـح الروايـات غالبـًا، كؿـا يتعـرض يف السقرة والؿغازي والتاريخ، مع طـايتف 

لؾؽالم طؾك هذه الؿرويات كثقرا مـ جفة إساكقد والؿتـقن، مـع الحؽـؿ طؾـك كثقـر 

. مـفا 

ر فقفا ما قرره الؿحؼؼقن مـ أهؾ العؾؿ كشـقخ   وأما إخبار ا.سرائقؾقة ففق ُيَؼرِّ

وأهنـا ُتـذكر -عروفـةوهـل م-وغقره مـ جعؾفا طؾك  ال ة أقسـام ا.سالم ابـ تقؿقة

. وأن مسؾؽف يف هذا التػسـقر  ا.طـراض طــ مـ باب آستئـاس ٓ لالحتجاج هبا

ج  كثقر مـفا: لؿا فقفا مـ تضققع الزمان: ولؿا اشتؿؾ طؾقف كثقر مـفا مـ الؽذب الُؿَروا

 .. وأكف إكؿا يذكر ما أذن الشارع يف كؼؾف. .طؾقفؿ

الـاحقـة العؿؾقـة ففـق يسـق  كثقـرًا مــ تؾـؽ هذا مـ الـاحقة الـظريـة. وأمـا مــ  

الؿرويات، كؿا يختؾػ مققػف مـفا مـ مقوع ٔخر، فػل بعـض الؿقاوـع يتعؼبفـا، 

ر مـفا، ويف مقاوع ُأخرى يذكرها دون تـبقف أو تعؼقب. ولعؾف  ويبقـ حؽؿفا، أو ُيَحذِّ

ُيعؾــؿ قصـد التـبقــف طؾــك َكَؽــاَرة مـا خــالػ مــا جــاء يف شــرطـا، وربؿـا ســؽت طؿــا لــؿ 

 مخالػتف، أو كان ُمَقافِؼًا.

وربؿا حؽؿ طؾك ما لؿ يعؾؿ مقافؼتف وٓ مخالػتف بالتققػ فقف، مع جـقاز كؼؾـف،  

                                                 
. 329( السابؼ ص7)

 ،دار مؽتبـة الحقـاة بعـةص ،مؼدمـة يف أصـقل التػسـقر هــ(، 728)أحؿد بـ طبد الحؾقؿ  بـ تقؿقة،ا( اكظر  2)

 .42ـص ،م7985 ،هـ7495بقروت، 

 -787، 89، 3/25(، )2/275(، ويف مقاوع مـ التػسقر، مثـؾ )7/4( يـظر كالمف يف مؼدمة تػسقره )3)

(. 2/733(، )7/6(، ويف البداية والـفاية )4/227(، )336، 782
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 وهذا غالب ما يف الؽتاب مـ ا.سرائقؾقات. 

ويف بعض الؿقاوع يؽتػل با.شارة إلك ورود روايات طـ بـل إسرائقؾ يف ذلؽ 

 . الؿقوع دون أن يذكرها

ة العربقة ويحتؽؿ إلقفا ُمستشفدًا بؽـالم العـرب شـعرًا وكثـرًا، يرجع إلك الؾغ -5

، وربؿا كاقش بعض ذلؽ أو طاروف، كؿا ُيػسـر مع ما يذكره مـ أققال طؾؿاء الؾغة

ـ  مػردات الؼرآن ومعاين أيات ا.جؿالقـة طؾـك وفـؼ لغـة العـرب، وكثقـرًا مـا ُيَضـؿِّ

ت، مـع آطتؿـاد طؾـك مـا ورد طــ معاين الؿػردات يف سقا  الؿعـك ا.جؿالل لميـا

السؾػ يف معاين الؿػردات. 

وهؽذا كجد لؾحافظ ابـ كثقر رحؿف اهلل طـاية بعؾقم الؾغة الؿختؾػة مــ إطـراب  

 واشتؼا  وتصريػ وبالغة، مع مـاقشة وترجقح غقر أكف ٓ يتقسع يف شلء مـ ذلؽ. 

ح بؾػــظ الُؿـَاَســ  بة، إٓ أكــف ُيبــقـ وجــف وأمــا بقــان الؿـاســبات ففــق وإن لــؿ ُيَصــرِّ

 آرتباط بقـ بعض أيات، أو الؿؼاصع، أو الؼصص وكحق ذلؽ. 

وربؿا ذكر بعض الؾػتات طـدما ُيؼاِرن بقـ بعض أيات ذات التشابف الؾػظل. 

ُيَعدُّ الحافظ ابـ كثقر رحؿف اهلل مــ الُؿؼتصـديـ يف ذكـر الؼـراءات الؼرآكقـة،  -6

يدور ففؿ الؿعـك طؾقف، أو يتعؾؼ بف الحؽؿ. ففق ٓ يذكر مـ الؼراءات إٓ ما 

ر أية طؾك قراءة غقر الؼراءة الُؿثبتة يف الؿصاحػ، كؿـا ُيَبـقِّـ الؿعــك   وقد ُيَػسِّ

طؾك الؼراءات الُؿتعددة، وربؿـا بـقـ إرجـح مــ تؾـؽ الؿعـاين، وقـد يحؿـؾ بعـض 

الشـاذ، وقـد  الؼراءات طؾك بعض، وُيَػسر بعضفا ببعض، وقد يبقـ الصحقح مـفا مـ

يذكر الؼراءة الشاذة وٓ ُيـبف طؾقفا

ُيقِرد الؿملػ أققال الؿجتفديـ مـ الػؼفاء مــ السـؾػ فؿــ بعـدهؿ، كؿـا  -7

ُيْعـَك بذكر الؿذاهب إربعة ٓسقؿا الشـافعل مـع التقسـط يف هـذا البـاب، با.وـافة 

رد يف بعـض وربؿـا اسـتط -غالبـًا–إلك مـاقشة إققال وبقان الـراجح مــ الؿرجـقح 

ُحسـ طرض لؾؿسائؾ والخالم، كؿا يذكر بعض الؿقاوع، واقتضب يف ُأخرى، مع 

                                                 
. 363 -347، مـفج ابـ كثقر يف التػسقر، ( اكظر يف ذلؽ كؾف  الالحؿ7)

 . 475 -375 ـ( السابؼ ص2)

 . 255 -798( السابؼ ص 3)
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( ويـاقش ذلؽ أيضًا. 7الؼقاطد إصقلقة)

  مؿقزات هذا الؽتاب

اطتؿاده أحسـ صر  التػسقر. -7

سالمة العؼقدة.  -2

طـايتف بجاكب الرواية وكؼد الؿرويات والحؽؿ طؾقفا.  -3

صب. تجرد الؿملػ وبعده طـ التع -4

إيراد الؿعـك العام لمية.  -5

مققػف الحازم مـ الروايات ا.سرائقؾقة يف الجؿؾة.  -6

آطتــدال يف مــادة هــذا الؽتــاب بــقـ الطــقل والِؼَصــر، وآطتــدال يف طــرض  -7

الؿسائؾ ذات العالقة مـ فؼف وكحق وبالغة، وغقر ذلؽ. فؾؿ يغؾب طؾقف سقى جاكب 

الؿل قر الذي ُيَعد مزية لف. 

ؾقبف مـ الغؿقض والعبارات الصعبة، فجاء سفالً واوحًا يػفؿـف سالمة أس -8

الُؿتخصص وغقره. 

طـايتف بالوجقح بقـ إققال يف التػسقر وغقره. -9

تقجقفف ٕققال السؾػ، وبقان َمَحامِؾفـا مؿـا ٓ ُيحســف كثقـر مؿــ يؼـرأ يف  -75

كتب التػسقر. 

عــاين التــل يــذكرها كثقــرًا مــا تــليت طبارتــف ُمحَؽؿــة ُمــقَجزة وُمَعــربة طـــ الؿ -77

الؿػســرون متــك مــا أمؽـــ جؿــع أقــقالفؿ تحــت مــدلقل أيــة. وإكؿــا ُيعــَرم ذلــؽ 

بالؿؼاركة مع كتب التػسقر، والـظر يف إقاويؾ. وهذه مـ أبرز ما ُيؿقز هذا الؽتاب. 

أن اجتفادات الؿملػ لؿ َتخرج طـ دائرة التػسقر بالرأي الؿحؿقد.  -72

ع مصادره وكثرهتا ٓسقؿ -73 ا كتب التػسقر، ومـا كـان مـفـا بالؿـل قر طؾـك َتـَقُّ

غقرهــا مـــ ســائر الػــقن كالحــديث وطؾقمــف، والػؼــف  وجـف الخصــقص، إوــافة إلـك

وأصـــقلف، والعؼائـــد والتـــاريخ والؾغـــة وغقرهـــا، طؾـــك تػـــاوت يف مـــدى اســـتؿداده 

                                                 
. 325 -356( يـظر السابؼ ص 7)

 . 479( يـظر  السابؼ ص 2)
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واستػادتف مـفا

ؿ مـ لؿ َيْخرب هذا الؽتاب أكف ُمختصر مـ تػسـقر ابــ  جريـر!! وهـذا  وربؿا َتَقها

 . غقر صحقح، وبقـ الؽتابقـ فروقات كثقرة ٓ مجال لذكرها هـا

ــرت   ــا ، وكث ــره يف أف ــة ذاع صــقتف، وصــار ِذْك ــاب هبــذه الؿثاب ــان الؽت ولؿــا ك

.، وطظؿ آكتػاع بف، وكثر  ـاء العؾؿاء طؾقفوتحؼقؼاتف ومختصراتفصبعاتف

 ل. هذا ما أردت بقاكف، وأسلل اهلل الؼبق

*              *              * 

                                                 
 . 775 -73( السابؼ ص 7)
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 الخاتمة

 يؿؽـ تؾخقص كتائج البحث يف الـؼاط أتقة: 

ــ -7 بؿقوــقطـا بؿعـــك )الؿـؼــقل( و  َيتاِصــؾك )الؿــل قر( يف الؾغــة فقؿــا أن معـ

ــك  ــق بؿعـ ــقي فف ــك الؾغ ــذا الؿعـ ــرتبط هب ـــُؿَحدِّ قـ ي ــد ال ــاه طـ )الؿــروي(، وأن معـ

وهــق غالــب اســتعؿال  ،م مقققفــًا أم مؼطقطــًاســقاء كــان مرفقطــًا أ ،)الؿــروي(

 ،إصــقلققـ والػؼفــاء أيضــًا، إٓ أن مـــ الػؼفــاء مـــ َخــصا )الحــديث( و)الخــرب(

فلصؾؼقه طؾك الؿقققم والؿؼطقع.  ،بالؿرفقع، و)إ ر(

ـ يف العؾقم الؼرآكقة يف هذا العصر   َيـْتَظِؿ تػسقرفالتػسقر بالؿل قر  ،وأما يف ُطْرم الُؿَملِّػق

 تػسقر التابعقـ وهق إقرب. فقف الؼرآن بالؼرآن، وبالسـة، وبلققال الصحابة، وأدخؾ بعضفؿ 

شاع وكثر يف هذا العصر ُمَرادًا بف ما  ،استعؿال هذا الؾاؼب )التػسقر بالؿل قر( -2

ك السـققصل )ت  لــدر اهـــ( كتابـف بــــ 977يشـؿؾ إكــقاع إربعـة الســابؼة، وقـد َســؿا

ولؽـف أراد ما اشُتفر طـد الؿحد قـ وغقرهؿ مـ إصال  ، ر بالؿل قرالؿـثقر يف التػسق

لؿ  ،كؿا طرفـا أن ذلؽ الؾؼب وما ُيراد بف هـا، ذلؽ طؾك الؿرويات الؿرفقطة وغقرها

مقـ وٓ َتْعُدو الؿسللة أن تؽقن مـ قبقؾ آصـطالح الـذي ، يؽـ ُمْشَتِفرًا لدى الُؿَتؼدِّ

ة فقف.  ٓ ُمَشاحا

الؾؼب )التػسقر بالؿل قر(  )التػسقر الـؼؾل(، أو )التػسقر بالرواية(.  يؼرب مـ هذا -3

بؾ إكقاع الداخؾة تحتف مـفا  ،وْصُػ التػسقر بلكف )مل قر( ٓ يعـل أكف ُحجة -4

ما يؽقن ُحجة ومـفا ما لقس كذلؽ. 

لالجتفاد َتَعؾُّؼ بالتػسقر بالؿل قر مـ جفـات طـدة، إٓ أن ذلـؽ ٓ يؿــع مــ  -5

ر  -التػسقر بالؿل قر –هذا الـقع ُمَؼابؾة  بــ )التػسقر بالرأي(، ٕن العربة بؽقن الــُؿَػسِّ

يرويف طـ السؾػ، إوافة إلك أن الـُؿْعَترب ما غؾب طؾـك التػسـقر، ولـق كـان لؾؿملـػ 

اجتفادات وآراء تخصف. 

ـرة جـدًا، خالفـًا لؿـا هـق  -6 أن بدايات التدويـ يف التػسقر بالؿـل قر كاكـت ُمَبؽِّ

اول لدى كثقر مـ الدارسقـ لعؾقم التػسقر مـ أن ذلؽ إكؿا بدأ يف حدود مـتصػ ُمَتدَ 

الؼرن الثاين الفجري، وأكف كان قبؾ ذلؽ ُمْخَتؾِطًا بالحديث.

*              *              * 
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 المراجعالمصادر و

صبعـة  ،الجـرح والتعـديؾهــ(،  327)طبد الرحؿـ بـ محؿد ، ابـ أبل حاتؿ .7

الفـد، دار إحقاء الـواث  ،حقدر آباد الدكـ ،الؿعارم العثؿاكقة مجؾس دائرة

 م.7952 ،هـ7277بقروت، الطبعة إولك،  ،العربل

 ،تػسـقر ابــ أبـل حـاتؿهــ(،  327) طبد الـرحؿـ بــ محؿـد، ابـ أبل حاتؿ .2

مؽتبــة كــزار مصــطػك البــاز، الؿؿؾؽــة بعــة ص ،تحؼقــؼ أســعد محؿــد الطقــب

 هـ.  7479ثالثة، العربقة السعقدية، الطبعة ال

غايـة هــ(،  833) محؿـد بــ محؿـد الخقـر أبـق الـديـ ، شـؿسابـ الجزري .3

 هـ.7357مؽتبة ابـ تقؿقة،  بعةص ،الـفاية يف صبؼات الؼراء

محؿــد  بـــ طؾــل بـــ الــرحؿـ طبــد الػــرج أبــق الــديـ ، جؿــالابـــ الجــقزي .4

ا، تحؼقؼ محؿد طبد الؼادر طط ،الؿـتظؿ يف تاريخ إمؿ والؿؾقكهـ(، 597)

بقروت، الطبعة إولـك، ، دار الؽتب العؾؿقة بعةص ،مصطػك طبد الؼادر ططا

 م.7992، هـ7472

معرفـة أكـقاع هــ(،  643) طثؿـان بــ طبـد الـرحؿـ ، أبـق طؿـروابـ الصالح .5

دار  بعــةتحؼقــؼ كــقر الــديـ طــو. ص ،طؾــقم الحــديث )مؼدمــة ابـــ الصــالح(

م.7986، هـ7456 بعةبقروت، ص ،سقريا، دار الػؽر الؿعاصرؽر، الػ

شذرات الذهب يف   ،هـ( 7589)طبد الحل بـ أحؿد  أبق الػالح ابـ العؿاد، .6

محؿقد إركـاؤوط، دار ابــ كثقـر، دمشـؼ، الطبعـة  تحؼقؼأخبار مـ ذهب، 

 م.7986، هـ7456إولك، 

هــ(،  854) أحؿـد بــ طؾـل بــ طؿـر حػـص أبـق الـديـ سراج ،ابـ الؿؾؼـ .7

دار فقاز  بعةص ،ؼ طبد اهلل بـ يقسػ الجديعتحؼق، الؿؼـع يف طؾقم الحديث

هــ.7473السعقدية، الطبعة إولك،  ،لؾـشر

ــراهقؿ   ،الػفرســتهـــ(،  438) محؿــد بـــ إســحا ، ابـــ الـــديؿ .8 تحؼقــؼ إب

ــةص ،رمضــان ــة بع ــروت ،دار الؿعرف ــة،  ،بق ــة الثاكق ــان، الطبع ـــ 7477لبـ  ،ه

م.7997
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قاب الصحقح لؿـ بدل ديـ الجهـ(،  728)أحؿد بـ طبد الحؾقؿ ، ابـ تقؿقة .9

 ،تحؼقؼ طؾل بـ حسـ، طبد العزيز بـ إبراهقؿ، حؿدان بـ محؿـد، الؿسقح

م.7999، ه7479السعقدية، الطبعة الثاكقة، ، دار العاصؿة بعةص

 ،الػتـاوى الؽـربى ٓبــ تقؿقـة هــ(، 728) أحؿد بـ طبـد الحؾـقؿ، ابـ تقؿقة .75

 م.7987 ،ـه7458دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة إولك،  بعةص

تؾخقص كتاب آستغا ة يف الرد  هـ(، 728) أحؿد بـ طبد الحؾقؿ، ابـ تقؿقة .77

الؿديـة الؿــقرة، الطبعـة إولـك،  ،مؽتبة الغرباء إ رية بعةص، طؾك البؽري

هـ.7477

مجؿـقع الػتـاوى، جؿـع طبـد هــ(،  728)أحؿد بـ طبـد الحؾـقؿ  بـ تقؿقة،ا .72

اطة الؿصـحػ الشـريػ، الؿديــة الرحؿـ بـ قاسؿ، مجؿع الؿؾؽ ففد لطب

 م.7995، هـ7476الـبقية،  

 بعـةص ،مؼدمة يف أصقل التػسقر هـ(، 728)أحؿد بـ طبد الحؾقؿ  بـ تقؿقة،ا .73

 م.7985 ،هـ7495بقروت،  ،دار مؽتبة الحقاة

مـفـاج الســة الـبقيـة يف كؼـض  هــ(، 728)أحؿد بـ طبـد الحؾـقؿ  ابـ تقؿقة، .74

جامعة ا.مـام محؿـد  بعةص ،ؿد رشاد سالؿتحؼقؼ مح ،كالم الشقعة الؼدرية

 م.7986، هـ 7456بـ سعقد ا.سالمقة، الطبعة إولك، ا

الؿـفـؾ الـروي يف هــ(،  733اهلل ) سـعد بــ محؿد بــ إبـراهقؿ، ابـ جؿاطة .75

تحؼقؼ محقل الديـ طبـد الـرحؿـ رمضـان.  ،مختصر طؾقم الحديث الـبقي

هـ.7456دمشؼ، الطبعة الثاكقة، ، دار الػؽر بعةص

 ،هتذيب التفذيب هـ(، 852محؿد ) بـ طؾل بـ أحؿد الػضؾ ، أبقابـ حجر .76

 .ـه7326الفـد، الطبعة إولك،  ،مطبعة دائرة الؿعارم الـظامقة بعةص

دار  بعـةص ،تحؼقؼ محؿد طقامة ،تؼريب التفذيب، أحؿد بـ طؾل، ابـ حجر .77

م.7986 ،هـ7456سقريا، الطبعة إولك، ، الرشقد

ديـقان الؿبتـدأ  هــ(، 858بــ محؿـد ) الرحؿـ بــ محؿـد طبد، ابـ خؾدون .78

ــر ومـــ طاصــرهؿ مـــ ذوي الشــلن إكــرب  ــاريخ العــرب والربب والخــرب يف ت

بقروت، الطبعة  ،دار الػؽر بعةص، تحؼقؼ خؾقؾ شحادة ،)تاريخ ابـ خؾدون(
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م. 7988، هـ 7458الثاكقة، 

، اء أبـاء الزمانوفقات إطقان وأكببـ إبراهقؿ، أحؿد بـ محؿد  ،ابـ خؾؽان .79

بقروت.، دار صادر بعةص ،إحسان طباس تحؼقؼ

ـــ طاشــقرا .25 ــد الػاوــؾ، ب ــف، محؿ ــقر ورجال ــةص ،التػس ــع البحــقث  بع مجؿ

م.7975 ،هـ7395ا.سالمقة بإزهر الشريػ، 

تــاريخ هـــ(،  577اهلل ) هبــة بـــ الحســـ بـــ طؾــل الؼاســؿ ، أبــقابـــ طســاكر .27

دار الػؽـر لؾطباطـة والـشـر  ةبعـتحؼقؼ طؿرو بـ غرامة العؿروي. ص، دمشؼ

م.7995 ،هـ 7475والتقزيع، 

تحؼقـؼ  ـروت  ،الؿعارمهـ(،  276) مسؾؿ بـ اهلل طبد محؿد قتقبة، أبق بـا .22

ــاب بعــةص ،طؽاشــة ــة الؿصــرية العامــة لؾؽت ــة، ، الفقئ الؼــاهرة، الطبعــة الثاكق

 م. 7992

 ،لؼـرآنالتبقـان يف أقسـام ا هــ(، 757) بؽـر أبـل بــ محؿد ابـ ققؿ الجقزية، .23

بقروت. ،دار الؿعرفة بعةص ،محؿد حامد الػؼل تحؼقؼ

مختصر الصقاطؼ الؿرسؾة  هـ(، 757) محؿد بـ أبل بؽر، ابـ ققؿ الجقزية .24

 ،اختصره  محؿد بـ محؿد بـ طبد الؽريؿ البعؾل ،طؾك الجفؿقة والؿعطؾة

 ،هـ7422الؼاهرة، الطبعة إولك، ، دار الحديث بعةص ،تحؼقؼ سقد إبراهقؿ

م.2557

دار الػؽـر،  بعـةص، البدايـة والـفايـةطؿـر،  بــ إسـؿاطقؾ الػـداء ، أبقبـ كثقرا .25

 م.7986، هـ7457

دار  بعـةص ،لسـان العـرب هــ(، 777بــ طؾـل ) محؿد بـ مؽـرم، ابـ مـظقر .26

 هـ.7474بقروت، الطبعة الثالثة، ، صادر

الشـذا الػقـاح مــ طؾـقم  هــ(، 852بـ أيـقب ) إبراهقؿ بـ مقسك، إبـاسل .27

مؽتبة الرشد، الطبعة إولك،  بعةص ،تحؼقؼ صالح فتحل هؾؾ ،ـ الصالحاب

 م.7998 ،هـ7478

تحؼقؼ سـؾقؿان  ،صبؼات الؿػسريـهـ(،  77)  أحؿد بـ محؿد، إدكف وي .28

السعقدية، الطبعـة إولـك،  ،مؽتبة العؾقم والحؽؿ بعةص ،بـ صالح الخزيا
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 م.7997 ،هـ7477

صبؼـات طؾؿـاء إفريؼقـة، هــ(   333) محؿـد بــ أحؿـد أبق العرب ا.فريؼل، .29

بقروت. ،دار الؽتاب الؾبـاين بعةص ،وكتاب صبؼات طؾؿاء تقكس

بدأ بتصـقػفا الجّد مجد الديـ طبد السالم ابـ تقؿقة، وأوام إلقفا ، آل تقؿقة .35

إب طبد الحؾقؿ بـ طبد السالم ابـ تقؿقة،  ؿ أكؿؾفـا آبــ الحػقـد أحؿـد 

تحؼقـؼ محؿـد محقـل  ،الؿسـقدة يف أصـقل الػؼـف ،بـ طبد الحؾقؿ ابـ تقؿقةا

دار الؽتاب العربل. بعةص ،الديـ طبد الحؿقد

هديـة العـارفقـ أسـؿاء الؿـملػقـ هــ(،  7399)إسؿاطقؾ بـ محؿد ، الباباين .37

 ،صبــع بعـايــة وكالــة الؿعــارم الجؾقؾــة يف مطبعتفــا البفقــة، وآ ــار الؿصـــػقـ

ر إحقــاء الــواث العربــل م، وأطــادت صبعــف بإوفســت دا7957 ،اســتاكبقل

 لبـان. ،بقروت

، هـــ( 256) صــحقح البخــاري اهلل محؿــد بـــ إســؿاطقؾ أبــق طبــد البخــاري، .32

ـــ  ــق  الـجــاة )مصــقرة ط ـــ كاصــر الـاصــر، دار ص ــر ب ــد زهق ــؼ محؿ تحؼق

 هـ.7422السؾطاكقة بنوافة ترققؿ محؿد فماد طبد الباقل(، الطبعة إولك، 

تػسـقر البغـقي )معـالؿ  هــ(، 575) الحسقـ بــ مسـعقد محؿد أبق البغقي، .33

دار إحقــاء  بعــةص ،تحؼقــؼ طبــد الــرزا  الؿفــدي ،التـزيــؾ يف تػســقر الؼــرآن(

هـ7425بقروت، الطبعة إولك،  ،الواث العربل

تحؼقــؼ ، شرح الســـةهـــ(، 575) الحســقـ بـــ مســعقد محؿــد أبــق البغــقي، .34

ــر الشــاويش ــاؤوط، محؿــد زهق ــب ا.ســالمل بعــةص ،شــعقب إرك ، الؿؽت

م. 7983، هـ7453بقروت، الطبعة الثاكقة، ، دمشؼ

قطـػ إزهـار هـ(،  977) طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر، جالل الديـ السققصل .35

وزارة إوقـام  بعـةص ،تحؼقؼ أحؿد بـ محؿد الحّؿادي ،يف كشػ إسرار

م.7994 ،هـ7474دولة قطر، الطبعة إولك،  ،والشمون ا.سالمقة

كظؿ العؼقان يف هـ(،  977)الرحؿـ بـ أبل بؽر طبد  ،جالل الديـ السققصل .36

بقروت. ،الؿؽتبة العؾؿقة بعةص، تحؼقؼ فقؾقب حتل ،أطقان إطقان

تدريب الـراوي هـ(، 977) طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر جالل الديـ السققصل، .37
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دار  بعـةص الػاريـابل، محؿـد كظـر قتقبـة أبـقتحؼقؼ  ،يف شرح تؼريب الـقاوي

 صقبة.

تحؼقـؼ طبـد  ،أحـقال الرجـالهــ(،  259) هقؿ بــ يعؼـقبإبـرا، الجقزجاين .38

 باكستان. ،فقصؾ آباد ،حديث اكادمل صبعةالعؾقؿ طبد العظقؿ الَبستقي. 

الصـحاح تـاج الؾغـة وصـحاح هــ(،  393) إسـؿاطقؾ بــ حؿـاد، الجقهري .39

بقـروت،  ،دار العؾؿ لؾؿاليقـ بعةص ،تحؼقؼ أحؿد طبد الغػقر ططار ،العربقة

 م.7987، ه7457الطبعة الرابعة، 

ـْ حَسْقـ، الجقزاين .45 د ب  ،معالؿ أصقل الػؼف طـد أهـؾ الســة والجؿاطـة ،محؿا

 هـ.7427دار ابـ الجقزي، الطبعة الخامسة،  بعةص

تـاج العـروس مــ هــ(،  7255الرّزا  ) طبد بـ محّؿد بـ ، محّؿدالحسقـل .47

 دار الفداية. بعةص ،تحؼقؼ مجؿقطة مـ الؿحؼؼقـ ،جقاهر الؼامقس

معجؿ إدباء )إرشاد إريـب إلـك  هـ(، 626) ياققت بـ طبد اهلل، قيالحؿ .42

ــة إديــب(  ،دار الغــرب ا.ســالمل بعــةتحؼقــؼ إحســان طبــاس. ص ،معرف

 م.7993 ،هـ7474بقروت، الطبعة إولك، 

بقــان فضــؾ طؾــؿ هـــ(،  795بـــ رجــب ) طبــد الــرحؿـ بـــ أحؿــدالحـبؾــل،  .43

دار  بعــةص ،العجؿــل تحؼقــؼ محؿــد بـــ كاصــر ،الســؾػ طؾــك طؾــؿ الخؾــػ

الصؿقعل لؾـشر والتقزيع، الطبعة الثاكقة. 

لباب التلويـؾ يف  هـ(، 747إبراهقؿ ) بـ محؿد بـ طؾل الديـ ، طالءالخازن .44

دار  بعــةص ،تصــحقح محؿــد طؾــل شــاهقـ ،معــاين التـزيــؾ )تػســقر الخــازن(

 هـ.7475الؽتب العؾؿقة، بقروت، الطبعة إولك، 

 بعـةص ،تعريـػ الدارسـقـ بؿــاهج الؿػسـريـ، حصالح طبد الػتا، الخالدي .45

م.2575،هـ7437دمشؼ، الطبعة الرابعة، ، دار الؼؾؿ

الػؼقــف هـــ(،  463 ابــت ) بـــ طؾــل بـــ أحؿــد بؽــر ، أبــقالخطقــب البغــدادي .46

دار ابــ  بعـةص ،تحؼقؼ أبق طبد الرحؿـ طادل بـ يقسػ الغـرازي، والؿتػؼف

  هـ.7427السعقدية، الطبعة الثاكقة،  ،الجقزي

تــاريخ هـــ(،  463 ابــت ) بـــ طؾــل بـــ أحؿــد بؽــر ، أبــقالخطقــب البغــدادي .47
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بقـروت،  ،دار الغـرب ا.سـالمل صبعـة ،تحؼقـؼ بشـار طـقاد معـروم ،بغداد

 م.2552 ،هـ7422الطبعة إولك، 

صبؼــات الؿػســريـ  هـــ(، 945بـــ أحؿــد ) محؿــد بـــ طؾــل، الــداوودي .48

 بقروت.  ،دار الؽتب العؾؿقة بعةص، لؾداوودي

 بعـةص ،معجـؿ الؿـملػقـهــ(،  7458بــ محؿـد ) طؿر بــ روـا، شؼلالدم .49

بقروت.، بقروت، دار إحقاء الواث العربل ،مؽتبة الؿثـك

العـرب يف خـرب هـ(،  748) محؿد بـ أحؿد اهلل طبد أبق الديـ ، شؿسالذهبل .55

 ،دار الؽتب العؾؿقة بعةص ،تحؼقؼ محؿد السعقد بـ بسققين زغؾقل ،مـ غرب

 بقروت.

ســقر أطــالم الـــبالء،  هـــ(،  748) شــؿس الــديـ محؿــد بـــ أحؿــد الــذهبل، .57

مجؿقطة مـ الؿحؼؼقـ بنشرام الشقخ شعقب إركـاؤوط، ممسسـة تحؼقؼ 

 م.7985 ،هـ 7455الرسالة، الطبعة الثالثة، 

دار  بعـةص، تذكرة الحػاظهـ(، 748) شؿس الديـ محؿد بـ أحؿد الذهبل، .52

 م.7998هـ/ 7479ولك، لبـان، الطبعة إ، الؽتب العؾؿقة، بقروت

مؽتبة  بعةص ،التػسقر والؿػسرونهـ(،  7398) محؿد السقد حسقـ، الذهبل .53

 الؼاهرة.، وهبة

تحؼقؼ  ،مقزان آطتدال يف كؼد الرجال هـ(، 748) محؿد بـ أحؿد، الذهبل .54

بقـروت، الطبعـة  ،دار الؿعرفـة لؾطباطـة والـشـر بعـةص ،طؾل محؿد البجاوي

 م.7963 ،هـ 7382إولك، 

تحؼقؼ  ،معجؿ مؼايقس الؾغةهـ(،  395بـ زكرياء ) أحؿد بـ فارس، الرازي .55

 م. 7979 ،هـ7399دار الػؽر،  بعةص ،طبد السالم محؿد هارون

 ،اتجاهـات التػسـقر يف الؼـرآن الرابـع طشـر، ففد بــ طبـد الـرحؿـ، الرومل .56

 رئاسة إدارات البحقث العؾؿقة وا.فتاء والدطقة وآرشاد يف الؿؿؾؽة بعةص

 م. 7986،هـ7457العربقة السعقدية، الطبعة إولك، 

الطبعـة  ،دراسـات يف طؾـقم الؼـرآن الؽـريؿ، ففـد بــ طبـد الـرحؿـ، الرومل .57

 م.2553، هـ7424الثاكقة طشرة، 
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ْرقاين .58  ،مـاهـؾ العرفـان يف طؾـقم الؼـرآن هـ(، 7367) محؿد طبد العظقؿ، الزُّ

.الثالثة مطبعة طقسك البابل الحؾبل وشركاه، الطبعة بعةص

 هــ(، 794هبـادر ) بــ اهلل طبـد بــ محؿـد الـديـ بـدر اهلل طبد ، أبقالزركشل .59

 ،تحؼقؼ زيـ العابديـ بـ محؿـد بـال فـريج ،الـؽت طؾك مؼدمة ابـ الصالح

م.7998، هـ7479الرياض، الطبعة إولك،  ،أوقاء السؾػ بعةص

ِرْكؾِل الدمشؼل، .65 م، دار العؾـؿ إطـالهـ(،  7396) خقر الديـ بـ محؿقد الزِّ

 م.  2552مايق  ،لؾؿاليقـ، الطبعة الخامسة طشر

دار  بعـةص ،مـاهؾ العرفان لؾزرقاين دراسـة وتؼـقيؿالسبت، خالد بـ طثؿان،  .67

ابـ الؼـقؿ لؾـشـر والتقزيـع، دار ابــ طػـان لؾـشـر والتقزيـع، الطبعـة الثاكقـة، 

 م. 2558هـ/ 7429

 ،بؼـات الشـافعقة الؽـربىصهـ(،  777)طبد القهاب بـ تؼل الديـ ، السبؽل .62

هجــر  بعــةص ،محؿــقد محؿــد الطـــاحل، طبــد الػتــاح محؿــد الحؾــق تحؼقــؼ

 هـ. 7473لؾطباطة والـشر والتقزيع، الطبعة الثاكقة، 

فـتح الؿغقـث بشـرح ألػقـة هــ(،  952)محؿد بــ طبـد الـرحؿـ ، السخاوي .63

مصــر،  ،مؽتبــة الســـة بعــةص ،طؾــل حســقـ طؾــل تحؼقــؼ ،الحــديث لؾعراقــل

 م. 2553 ،هـ7424إولك، الطبعة 

 بعةص ،الضقء الالمع ٕهؾ الؼرن التاسع ،محؿد بـ طبد الرحؿـ، السخاوي .64

 بقروت. ،مـشقرات دار مؽتبة الحقاة

 ،ترجؿـة محؿـقد بــ ففؿـل حجـازي، تاريخ الـواث العربـل، فماد، سزكقـ .65

 م.7997 ،هـ7477جامعة ا.مام محؿد بـ سعقد،  صبعة

بحر هـ(،  373إبراهقؿ ) بـ أحؿد بـ محؿد بـ كصر الؾقث ، أبقالسؿرقـدي .66

  .العؾقم

تاج هـ(،  879ُقطُؾقبغا ) بـ قاسؿ العدل أبق الديـ زيـ الػداء ، أبقالسقدوين .67

دمشؼ، الطبعة  ،دار الؼؾؿ بعةص ،تحؼقؼ محؿد خقر رمضان يقسػ ،الواجؿ

م.7992، ه 7473إولك، 

ا.تؼـان يف هــ(،  977) جـالل الـديـ طبـد الـرحؿـ بــ أبـل بؽـر السققصل، .68
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طؾقم الؼـرآن، تحؼقـؼ  محؿـد أبـق الػضـؾ إبـراهقؿ، الفقئـة الؿصـرية العامـة 

 م.7974 ،هـ7394لؾؽتاب، الطبعة  

 ،الـدر الؿـثـقرهــ(،  977) جالل الديـ طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر، السققصل .69

 بقروت. ، دار الػؽر بعةص

ــر، الســققصل .75 ــل بؽ ـــ أب ــرحؿـ ب ــد ال ــديـ طب ـــ(، 977) جــالل ال ـــ  ه حس

 بعةص ،تحؼقؼ محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ ،الؿحاورة يف تاريخ مصر والؼاهرة

 م.7967 ،هـ 7387مصر، الطبعة إولك، ، دار إحقاء الؽتب العربقة

ــل بؽــر، الســققصل .77 ـــ أب ــرحؿـ ب ــد ال صبؼــات هـــ(،  977) جــالل الــديـ طب

الؼـاهرة،  ،مؽتبـة وهبـة بعـةص ،الؿػسريـ العشريـ، تحؼقؼ طؾل محؿد طؿر

 هـ.7396لطبعة إولك، ا

تحؼقؼ مشفقر بـ حســ  ،الؿقافؼات، إبراهقؿ بـ مقسك الؾخؿل، الشاصبل .72

م.7997 ،هـ7477دار ابـ طػان، الطبعة إولك،  بعةآل سؾؿان ص

تحؼقـؼ أحؿـد  ،الرسـالةهــ(،  254) محؿد بـ إدريس اهلل طبد ، أبقالشافعل .73

م.7945،هـ7358مصر، الطبعة إولك،  ،مؽتبف الحؾبل بعةص ،شاكر

طؿــدة التػســقر طـــ الحــافظ ابـــ كثقــر هـــ(،  7377) أحؿــد محؿــد، شــاكر .74

 ،مصـر ،دار القفـاء لؾـشـر والتقزيـع بعـةص ،)مختصر تػسقر الؼـرآن العظـقؿ(

 م.2555، هـ7426الؿـصقرة، الطبعة الثاكقة، 

يف  أوـقاء البقـانهــ(،  7393) محؿد إمقـ بـ محؿد الؿختـار الشـؼقطل، .75

بالؼرآن، دار الػؽر لؾطباطة و الـشـر و التقزيـع، بقـروت، طـام إيضاح الؼرآن 

 م. 7995 ،ـه 7475الـشر   

تقوقح إفؽـار لؿعـاين تـؼـقح هــ(، 7782)محؿد بـ إسـؿاطقؾ ، الصـعاين .76

، دار الؽتـب العؾؿقـة بعـةص ،تحؼقؼ صـالح بــ محؿـد بــ طقيضـة ،إكظار

 م.7997، هـ7477بقروت، الطبعة إولك، 

التؼققـد وا.يضـاح شـرح ، الـرحقؿ بــ الحسـقـ ابــ أبـل بؽـر طبـد، العراقل .77

محؿـد طبـد  بعـةص ،تحؼقؼ طبد الرحؿـ محؿـد طثؿـان ،مؼدمة ابـ الصالح

الؿحسـ الؽتبل صاحب الؿؽتبة السؾػقة بالؿديـة الؿـقرة، الطبعـة إولـك، 
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 م. 7969، هـ7389

ــق .78 ـــ أحؿــد الػضــؾ العســؼالين، أب ــل ب ـــ طؾ ـــ محؿــد ب ـــ أحؿــد ب  حجــر ب

مراقبـة محؿـد طبـد الؿعقـد  ،الدرر الؽامـة يف أطقان الؿائة الثامــةهـ(، 852)

الفــد، الطبعـة ، صـقدر ابـاد ،مجؾـس دائـرة الؿعـارم العثؿاكقـة بعـةص ،وان

 م.7972 ،هـ7392الثاكقة، 

الـؽـت طؾـك كتـاب ابــ هــ(،  852)أحؿـد بــ طؾـل ابــ حجـر العسؼالين،  .79

طؿــادة البحــث  باطــةص ،تحؼقــؼ ربقــع بـــ هــادي طؿقــر الؿــدخؾل، الصــالح

، هــ7454الؿديــة الؿــقرة، الطبعـة إولـك،  ،العؾؿل بالجامعـة ا.سـالمقة

م.7984

كخبة الػؽر يف مصطؾح أهؾ هـ(،  852) أحؿد بـ طؾل ابـ حجرالعسؼالين،  .85

تحؼقؼ طصـام الصـبابطل، طؿـاد  ،إ ر )مطبقع مؾحًؼا بؽتاب سبؾ السالم(

 م.7997 ،هـ 7478الطبعة الخامسة،  الؼاهرة، ،دار الحديث بعةص ،السقد

 ،العجـاب يف بقـان إسـباب هـ( 853) أحؿد بـ طؾل ابـ حجرالعسؼالين،  .87

 دار ابـ الجقزي.  بعةص ،تحؼقؼ طبد الحؽقؿ محؿد إكقس

 ،فـتح البـاري شـرح صـحقح البخـاري، أحؿد بـ طؾل ابـ حجرالعسؼالين،  .82

دار  بعـةص ،لخطقـببوققؿ محؿد فـماد طبـد البـاقل، إشـرام محـب الـديـ ا

هـ.7379بقروت،  ،الؿعرفة

مجؾــة ، وغقــره مـــ كتــاب الؿجؾــةهـــ(،  7354) محؿــد رشــقدطؾــل روــا،  .83

 .الؿـار

ــرآن .84 ــقم الؼ ــل ا.ســالمل الؿخطــقط، طؾ ــواث العرب -الػفــرس الشــامؾ لؾ

الؿجؿـــع الؿؾؽـــل لبحـــقث الحضـــارة  ،مخطقصـــات التػســـقر وطؾقمـــف

 .7989طؿان،  ،ممسسة آل البقت بعةص ،ا.سالمقة

الؿصــباح الؿـقـر يف غريــب الشــرح هــ(،  775) أحؿــد بــ محؿــد، الػقـقمل .85

 بقروت. ،الؿؽتبة العؾؿقة بعةص ،الؽبقر

ـــاري .86 ــــ ســـؾطان الؿـــال، الؼ ـــل ب ـــة الػؽـــر يف هــــ(،  7574) طؾ شـــرح كخب

دار  بعةص ،تحؼقؼ محؿد كزار تؿقؿ، وهقثؿ كزار تؿقؿ ،مصطؾحات أهؾ إ ر
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بقروت. ،لبـان ،إرقؿ

 بعـةص ،ففرست مصــػات تػسـقر الؼـرآن الؽـريؿ ،مركز الدراسات، الؼرآكقة .87

 هـ.7424مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ، 

الجـقاهر الؿضـقة يف هــ(،  775بـ كصر اهلل ) طبد الؼادر بـ محؿد، الؼرشل .88

 كراتشل. ،مقر محؿد كتب خاكف بعةص ،صبؼات الحـػقة

شفقر باسؿ حاجل خؾقػة الؿجؾبل  كاتب مصطػك بـ طبد اهللالؼسطـطقـل،  .89

 ،كشـػ الظــقن طــ أسـامل الؽتـب والػــقن هـ(، 7567) أو الحاج خؾقػة

 م.7947بغداد،  ،مؽتبة الؿثـكبعة ص

ــان، .95 ــؾ الؼط ـــ خؾق ــاع ب ـــ(،  7425) مـ ــة ه ــرآن، مؽتب ــقم الؼ مباحــث يف طؾ

 م.2555 ،هـ7427 ،الؿعارم لؾـشر والتقزيع،  الطبعة الثالثة

دار الؿسـؾؿ،  بعـةص ،مـفج ابـ كثقر يف التػسـقر، سؾقؿان بـ إبراهقؿ، الالحؿ .97

 م.7999 ،هـ7425الطبعة إولك، 

مجؿع الؾغة العربقة بالؼاهرة إبـراهقؿ مصـطػك، أحؿـد الزيـات، حامـد طبـد  .92

دار الدطقة. بعةص ،الؿعجؿ القسقط الؼادر، محؿد الـجار،

الؿحؽــؿ هـــ(،  458ســقده ) بـــ إســؿاطقؾ بـــ طؾــل الحســـ الؿرســل، أبــق .93

 ،دار الؽتـب العؾؿقـة بعـةص ،تحؼقؼ طبد الحؿقد هـداوي، قط إطظؿوالؿح

 م. 2555، هـ 7427بقروت، الطبعة إولك، 

الؿػسـرون بـقـ التلويـؾ وا. بـات يف  ،محؿـد بــ طبـد الـرحؿـ، الؿغراوي .94

الرسـالة لؾطباطـة والـشـر والتقزيـع، الطبعـة إولـك، بعـة ص، آيات الصـػات

 م.2555، هـ7425

ــاس .95  صبعــة ،إطــراب الؼــرآنهـــ(،  338) أحؿــد بـــ محؿــد جعػــر بــق، أالـاحا

بقروت، الطبعة إولك، ، مـشقرات محؿد طؾل بقضقن، دار الؽتب العؾؿقة

 هــ. 7427

ــ(،  72)  طبد الـبـل بــ طبـد الرسـقل إحؿـد، كؽري .96 دسـتقر العؾؿـاء )جـامع ه

 بعةص ،تعريب طباراتف الػارسقة حسـ هاين فحص ،العؾقم يف اصطالحات الػـقن(

 م.2555 ،هـ7427بقروت، الطبعة إولك،  ،لبـان، دار الؽتب العؾؿقة
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هتذيب إسـؿاء  هـ(، 676شرم ) بـ يحقك الديـ محقل زكريا ، أبقالـقوي .97

 لبـان. ،دار الؽتب العؾؿقة، بقروت بعةص، والؾغات

 ،كتـاب تػسـقر الؼـرآن هـ(، 379) محؿد بـ إبراهقؿ بـ الؿـذرالـقسابقري،  .98

عد تحؼقؼ د. الؿديــة  ،دار الؿل ر لؾـشـر والتقزيـع بعةص ،سعد بـ محؿد السا

هـ.7422الؿـقرة، الطبعة إولك، 

صـحقح هــ(،  267) مسؾؿ بـ الحجـاج أبـق الحســ الؼشـقري الـقسابقري، .99

 .بقروت ،مسؾؿ، تحؼقؼ محؿد فماد طبد الباقل، دار إحقاء الواث العربل

ـــ ســعد، الفاشــؿل .755 ــابـ لؿعــروم، امحؿــد ب ــات  هـــ(، 235) عدســ ب الطبؼ

بقـروت،  ،دار الؽتـب العؾؿقـة بعةص ،تحؼقؼ محؿد طبد الؼادر ططا الؽربى،

 م.7995، هـ 7475الطبعة إولك، 

ابــ  صبعـة ،اسـتدراكات طؾـك تـاريخ الـواث العربـل، حؽؿت بشقر، ياسقـ .757

 هـ.7422الجقزي لؾـشر والتقزيع، الطبعة إولك، 

 

*              *              * 
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 ملخص البحث

يتــقخك هــذا البحــث التطــر  إلــك أســرار العــدول بــقـ صــقغ ا.فــراد والجؿــع 

ؾ هذا  ومالمحف البالغقة، .ضفار لقن مـ ألقان ا.طجاز يف الؿػردة الؼرآكقة، فؼد شؽا

ــان لــف دٓٓت  ــز، ك ــرآين الؿعج ـــص الؼ ــا فريــًدا يف ال ــة كؿًط ــة الؽؾؿ التحــقل يف بـق

ـص الؼــرآين وســؿاوتف، وتحــاول هــذه الدراســة أن وإشــارات، كؾفــا هتؿــس بعظــؿ الــ

تتسؿع لفؿس السقا  الؼرآين، وتؽشػ أسرار هذا التحقل بقـ صقغ ا.فراد والجؿع 

 لؾقققم طؾك أذواقف البالغقة.

فتعرض هذه الدراسة لؿادة صقغ إلػاظ وتبدلفا بقـ ا.فراد والجؿـع، وتـتؼـل 

رة أسؾقبقة تؿثؾ كؿًطا يف السـقا  كؿاذج مـ سقرة الـساء خاصة، حتك كؼػ طؾك ضاه

 الؼرآين، ومـفًجا مطرًدا فقف، لف كؽاتف ودٓٓتف وأسراره.

ــل،  ــتـباصل التحؾقؾ ـــفج آس ــاقص، والؿ ــتؼرائل الـ ـــفج آس ــت الؿ ــد اتبع وق

ٓستـباط ا.شارات البالغقة، والتسؿع إلك أسـرار العـدول، ووفائـف بـلغراض الــظؿ 

 ودواطقف.

الؼرآن بتحقٓتف ما بقـ إفراد وجؿع، إكؿا يختار الؿػردة وتقصؾ الباحث إلك أن 

إكثر امتالًء بالؿعـك، فقفجر الجؿع، ويم ر ا.فـراد والعؽـس كـذلؽ، لقخؾـع طؾـك 

 الـص دٓٓت بقاكقة راققة، يؽشػ طـفا حسـ التتبع والـظر.

ويقصل الباحث أن تؼقم هقئة بتبـل مشروع لدراسة مقاصـ التغـاير بـقـ ا.فـراد 

 لجؿع يف الؼرآن الؽريؿ لؾقققم طؾك أد  أسرار الؽتاب العزيز وكؽاتف.وا

 مفتاحية:الكلمات ال

اختالم الصقغ، العدول، ا.فراد، الجؿع، بالغة، سقرة الـساء.

 

*              *              * 
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 مقدمة ال

 أما بعد صالة والسالم طؾك مـ ٓ كبل بعده، الحؿد هلل وحده وال

ــار اختــار اهلل  ــة مـتظؿــة ٓ تتخؾــػ، واخت ــف أفصــح الؽــالم وأبقـــف، وفــؼ مـفجق لؽتاب

لؿػرداتف صـقًغا مختؾػـة قـادرة طؾـك أن تشـقع يف كػـس السـامع مـا تحؿؾـف مــ دقـائؼ 

ا.شارات، وخػايا الؿؼاصد، وكؾؿح يف آيـات الؽتـاب سـقاقات تخاصـب الؿػـرد  ـؿ 

أمثؾـة ذلـؽ، ققلـف  تتبدل لتخاصب الجؿع ويف السـقا  ذاتـف، وكـذلؽ العؽـس، ومــ

ــالك  ــاء  ] ژهت مت هب مب هئ مئ هيژ تع ــة [، 757الـس ــاءت لػظ ــد ج فؼ

)طـــدًوا( مػـــردة ٓ بصـــقغة الجؿـــع )أطـــداء( الؿقافؼـــة لؾســـقا  حقـــث كـــان جؿًعـــا 

)الؽافريـ(، فؿا السر يف إيثار مػردة والعزوم طـ جؿعفا، أو اختقـار الجؿـع وهجـر 

 مػرده؟

الصقغ، إفراًدا وجؿًعا، لؾقققم طؾك  فتعؿد هذه الدراسة إلك الربط بقـ دٓٓت

أسرار الؿغايرة، وكقاحل التصرم يف أفاكقـ الؼقل، وما تؾؼقف مـ ضالل طؾك السامع، 

 والتؽشػ طـ الحؽؿة مـ هذا التصرم يف الؿػردة الؼرآكقة.

 فرضية الدراسة:

 تػوض هذه الدراسة طدة أمقر أهؿفا 

يؿ تشل بؼدسقة الـص الحؽقؿ، أن الؿغايرة بقـ صقغ إلػاظ يف الؼرآن الؽر .7

وتػصــح طـــ أســراره البالغقــة، وقــد شــؽؾت هــذه الؿغــايرة مـفًجــا مطــرًدا يف الــذكر 

الحؽقؿ لف مؼاصده وإيحاءاتف.

أن التبدل يف صقغ إلػـاظ لـؿ يؽــ اطتباًصـا أو طبًثـا بـؾ كـان لقثقـر الؼـارئ،  .2

ـقكاتف البالغقة.ويقجف طـايتف كحقه، فقدفعف لتثقير الؼرآن بحًثا طـ أسراره ومؽ

 موضوع البحث وحدوده:

تعرض هذه الدراسة لؿادة صقغ إلػاظ وتبدلفا بـقـ ا.فـراد والجؿـع، وتـتؼـل 

 كؿاذج مـ سقرة الـساء خاصة، حتك كؼػ طؾقفا تحؾقاًل وففًؿا ومـفًجا ووبًطا.

 وذلؽ لؾقققم طؾك أضفر مالمح الؿـفج الؼرآين يف هذا التبدل بقـ صقغ إلػاظ.
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 ة البحث:مشكل

 تسعك هذه الدراسة لإلجابة طـ إسئؾة أتقة 

  ما الؿؼصقد باختالم صقغ إلػاظ وتصرم الؼرآن يف ذلؽ؟

 ما يشقع هذا التبدل يف الصقغ مـ إيحاءات وإشارات؟

 ما مـفج الؼرآن الظاهر مـ هذا التبدل والتحقل يف الؿػردة الؼرآكقة؟

 أهداؼ البحث: 

 ف لؾجقاكب أتقة يؽتسب هذا الؿقوقع أهؿقت

: ًٓ أن القققم طؾك ضاهرة التحقل يف بـقة الؿػردة الؼرآكقة ما بقـ إفراد وجؿع  أو

إكؿا هق وققم طؾك ضاهرة أسؾقبقة تؿثؾ كؿًطا يف السقا  الؼرآين، ومـفًجا مطرًدا فقف، 

 لف كؽاتف ودٓٓتف وأسراره.

بالغل راٍ ، يحؿؾ كـؾ أن التسؿع لبالغات التغاير يف صقغ إلػاظ درس  ثاكًقا:

ًٓ طؾـك مؽـقكـات الؼـرآن البالغقـة.  مقوع مـف مسـتػاًدا ققًؿـا، يصـؾح أن يـصـب مثـا

فلحقاًكا يعذب الؿػرد يف السقا  دون الجؿع، وتارة يحسـ الجؿع دون الؿػرد، وكؾ 

يف مقوعف لف حظ وافر مـ البقان، ويحؿؾ أسرار الــظؿ يف تراكقبـف، وذلـؽ لؾؽشـػ 

ػرد مقوع الجؿع، أو إيثار الجؿع مقوع الؿػرد، وكؾ ذلؽ يػضل طـ سر إيثار الؿ

 إلك لطائػ ٓ تتـاهك.

 الدراسات السابقة:

بدراســة مســتؼؾة تتـــاول إســرار البالغقــة -حســب طؾؿــل-لــؿ يتعــرض أحــد 

ٓختالم صقغ إلػاظ بقـ ا.فراد والجؿع، مــ سـقرة الـسـاء خاصـة، وقـد وقػـت 

 مـ جقاكب مختؾػة ومـ أهؿفا  طؾك دراسات تعروت لفذا الؿقوقع

  ا.طجاز البقاين يف صقغ إلػـاظ، لؾـدكتقر محؿـد أمـقـ الخضـري، وهـل دراسـة

طؿقؼة ممصؾة، وقد تطر  لـؿاذج مختؾػة لإلفراد والجؿع يف الؼرآن الؽـريؿ، وهـل دراسـة 

ـ ألقان ا.طجاز هنقًوا، وقد استدرك يف تحؾقالتف طؾك كثقر مؿ ـ جادة، هنضت هبذا الؾقن م

سبؼف، فؾؿ يؽـ مؼؾًدا وٓ جامًعا، بؾ كان لف اكػرادات وإبداطات.
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  ـ صقغ ا.فراد والتثـقة والجؿع يف الؼرآن الؽريؿ، لعبد الرحؿـ ابـ رجاء العدول بق

 ىث نثژ، ولؿ يتػؼ بحثل وبحثف إٓ بؿثـال واحـد وهـق ققلـف تعـالك  اهلل السؾؿل

ا، فؾؿ يزد يف صرحف طؾك أسطر معدودة مـ طؾك أن هذا الؿثال ذاتف لؿ يستقطبف جقدً  ژيث

بحثف لؿ تتجاوز الثؿاكقة، طؾك أن هـاك فروًقا يف الـتائج والطرح.

 ولؿ تتػؼ العدول طـ السقا  يف الؼرآن الؽريؿ، د. زاهدة طبد اهلل محؿد ،

ودراستل بؿثال واحد، فؼد اختص بحثل لؾتعرض لـؿاذج مـ سقرة الـساء خاصة.

ؿقوقع يتسع لؾدراسة والبحـث، ففـق واسـع ومتــقع الـدٓٓت وٓ زال هذا ال

البقاكقــة، ومقاصـــف يف الؼــرآن كثقــرة، وكــؾ مــقصـ مـفــا جــدير ٕن يػــرد يف الطؾــب، 

وتحؾقؾ هذه الؿقاصـ أمر اجتفادي ٓ يزال يتجدد، وففؿ يمتقف اهلل مـ يشاء، وأسرار 

لعبد بؽؾ حرم مــ الؼـرآن ولق أططل االؽتاب كثقرة، لؽـفا طؾك كثرهتا ٓ تتزاحؿ، 

ألػ ففؿ لؿ يبؾغ هنايـة مـا أودع اهلل يف آيـة مــ كتابـف: ٕكـف كـالم اهلل، وكالمـف صـػتف، 

وكؿا أن لقس هلل هناية، فؽذلؽ ٓ هناية لػفؿ كالمف، وإكؿا يػفؿ كـؾ  بؿؼـدار مـا يػـتح 

 .اهلل طؾك قؾبف

ؼرآن مـزلة أصقل الػؼف وهـاك ققاطد يف التطر  إلك ففؿ الؽتاب، تـزل يف ففؿ ال

يف تػفؿ إحؽام، فؿـ أطؿؾ ققاطد الـظر التدبري لؽؾؿات اهلل وبغايـة القفـاء طسـك 

 أن يؼػ طؾك مػاتقح ففؿ أي.

 المناهج المستخدمة:

حقــث يؼــقم الباحــث باســتؼراء أيــات التــل  الؿـــفج آســتؼرائل الـــاقص: .7

مــ سـقرة الـسـاء خاصـة،  ـؿ تبدلت فقفا صقغ إلػاظ بقـ ا.فراد والجؿع، وذلـؽ 

اكتؼاء ما يتؿاشك وخطة البحث.

                                                 
ه.7435، ربقع أخر -العدد الثاين طشر-مجؾة جامعة أم الؼرى لعؾقم الؾغات وآداهبا،  (7)

م.2558(، لسـة 3( العدد )75مجؾة الوبقة والعؾؿ، مجؾد ) (2)

قـؼ  د. محؿـد بــ صـالح الػـقزان، رسـالة ( هــ، التػسـقر البسـقط، تحؼ468القاحدي، طؾل بـ أحؿـد ) (3)

.7/428ه، ج7435، 7دكتقراه، جامعة ا.مام محؿد بـ سعقد، طؿادة البحث العؾؿل، ط



 هـ7241( 42لؾدراسات الؼرآكقة العدد ) تبقانمجؾة

 
282 

حقث اطتؿد الباحث طؾك استـباط ا.شـارات البالغقـة  الؿـفج آستـباطل: .2

لتبدل صقغ ا.فراد يف أيات الؿطروحة لؾبحث.

وذلؽ بدراسة هذه أيات دراسة تحؾقؾقة بقاكقـة لؾؽشـػ  الؿـفج التحؾقؾل: .3

 بالغقة، ووفائف بلغراض الـظؿ ودواطقف.طـ أسرار العدول ومالمحف ال

 خطة البحث: 

قام الباحث بتؼسقؿ هذه الدراسة إلك مبحثقـ با.وـافة إلـك الؿؼدمـة والخاتؿـة 

 والتقصقات والـتائج والؿراجع وذلؽ كؿا يليت 

 مبحث تؿفقدي. الؿبحث إول:

 اختالم صقغ إلػاظ بقـ ا.فراد والجؿع. الؿبحث الثاين:

 ووع الؿػرد مقوع الجؿع. :الؿطؾب إول

 ووع الجؿع مقوع الؿػرد. الؿطؾب الثاين:

*              *              * 
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 مبحث تمهيدي )مقدمات عامة(المبحث األول: 

: ًٓ قد يعدل الؼرآن طــ إصـؾ السـقاقل لؾــص، ويخـالػ مؼتضـك الظـاهر،  أو

فــة يف الؾغــة، وذلــؽ لقحؼــؼ مؼاصــد بــقـ إلػــاظ، ويجــاوز الســــ الؿللق ويعــاور

وغايــات وإشــارات، كؾفــا مجتؿعــة هتؿــس بتـاســؼ ضــاهر بــقـ الشــؽؾ والؿضــؿقن، 

وتـاغؿ بقـ الؾػظ والؿعـك، مؿا مفد لتؽامؾ بقاين رائع يف الـص الحؽـقؿ، وإذا ذهبــا 

كستـطؼ هذا العدول بقـ مػـردات الؼـرآن وتغايرهـا، لقجـدكاه إلقـؼ ببالغـة الــظؿ، 

 إلك الؿعـك الؿؼصقد، وذلؽ مستػقض يف كتاب اهلل. وإهدى

أّن الؼرآن قد وافؼ ســ العرب يف هذا، وكان لف فضؾ وسبؼ يف هذا الػــ:  ثاكًقا:

وذلؽ بتلسقس هذا الـؿط وفؼ مـفجقة معقــة، ٓ تؽـاد تـرى فقفـا تــافًرا بـقـ الشـؽؾ 

بارطة، وكؽـات والؿضؿقن طـد إحداث هذا العدول بقـ الؿػردات، فؽان فقف لػتات 

لطقػف، وأسفؿ هذا الػـ يف إضفـار كـقع جديـد مــ أكـقاع ا.طجـاز الؾغـقي يف الؼـرآن 

الؽريؿ، وهق التصرم يف أفاكقـ الؼقل، وما تؾؼقـف مــ ضـالل طؾـك السـامع، فتحـدث 

أ ًرا لؿ يؽـ بغقر هذا آختالم بقـ صقغ إلػاظ. فؼد هنض الؼـرآن هبـذا الؾـقن مــ 

 ه  راًء، وترقك إلك ذرى ٓ يبؾغفا أحد.ا.طجاز هنقًوا، وزاد

وأسس لف بؿـفجقة مـتظؿة واوحة الدٓٓت، فؼد اكتؼك مــ الؿػـردات إكثـر 

امتالء بالؿعـك الؿؼصقد. وإّن تتبع مقاصـ هذا آختالم يف الصقغ فقف غـقة بالغقـة، 

 وتزيد الؿتػحص لمي  راًء بقاكًقا يتؾؿس فقف دقائؼ ا.طجاز، وطظؿة البقان.

إّن ضاهرة التبدل والتحقل يف بـقة الؽؾؿة ضاهرة قد تطر  إلقفا البحث طـد  ثالًثا:

وأسس لفا أهؾ العربقة العظؿاء، والتػتقا إلك ما فقف مــ -قدامك ومحد قن–العؾؿاء 

 أسرار وكؽات.

وســـؿقه التغـــاير الســـقاقل، أو الصـــرم، والعـــدول، وآلتػـــات، فـــنن العـــرب 

                                                 
إزهـري، محؿـد بــ قال ابـ إطرابل  التعاور وآطتقار  أن يؽقن هذا مؽان هذا، وهذا مؽـان هـذا،  (7)

 .3/755ج م،2557، 7، بقروت، ط( هـ، هتذيب الؾغة، دار إحقاء الواث العربل375أحؿد )
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 .إلك الغائب، ومـ القاحد إلك الجؿاطةيصرفقن الؼقل مـ الؿخاصب 

. وسـؿاه الػقـروز آبـادي التؾـقن، وهـق  ففق تحقل طـ الؿللقم مــ الؽـالم

 .ذاتف آلتػات 

وقد طّد ابـ إ قر الرجقع مـ خطاب التثـقة إلك خطاب الجؿـع، ومــ خطـاب 

 .الجؿع إلك خطاب القاحد، مـ آلتػات، ولف أسراره وكؽاتف

ًٓ  ققلف تعالك وو  ژ حج مث متهت خت حت جت هب مب ژ رب لف مثا

[، وهذا طدول طـ خطاب القاحـد، إلـك خطـاب الجؿاطـة، وإكؿـا صـرم 22يس  ]

الؽالم طـ خطاب كػسف إلك خطـاهبؿ، ٕكـف أبـرز الؽـالم لفـؿ يف معـرض الؿـاصـحة 

لـػسف، وهق يريد مـاصحتفؿ لقتؾطػ هبؿ، ويـداريفؿ، وٕن ذلـؽ دخـؾ يف إمحـاض 

 خت حت جت هب مب ژ حقث ٓ يريد لفؿ إٓ ما يريد لـػسـف، وقـد ووـع ققلـف  الـصح،

مؽان ققلف  ومـا لؽـؿ ٓ تعبـدون الـذي فطـركؿ، ففـذه دقـائؼ لطقػـف وفقائـد   ژمت

 طجقبة.

أهؿـؾ الؿصــػ أمـقًرا ويؼقل السبؽل معؾًؼا طؾك كالم الؼزويـل يف ا.يضاح  

مـفـا يصـؾح أن يؽـقن مــ كثقرة مـ إتقان الؽالم طؾـك خـالم مؼتضـك الظـاهر، كـؾ 

أبقاب الؿعاين إذا اطتربت فقف كؽتف لطقػف، مــف اكتؼـال الؽـالم مــ خطـاب القاحـد أو 

 .آ ـقـ أو الجؿع لخطاب أخر

وسؿاه أبق طبقدة مجـاًزا، فؼـال  ومــ مجـاز مـا جـاء لػظـف لػـظ القاحـد، ووقـع 

                                                 
( هـ، الربهان يف طؾقم الؼرآن، تحؼقؼ محؿـد أبـق الػضـؾ، دار إحقـاء 794الزركشل، محؿد بـ طبد اهلل ) (7)

ابـ وهب، إسحا  بـ إبراهقؿ )لـؿ أقـػ طؾـك ســة وفاتـف(، . 2/233ج ،7975، 7ط الواث العربل،

 .7/752جؽتبة الشباب، الؼاهرة، د.ط، الربهان يف وجقه البقان، تحؼل  د. جػـل محؿد شرم، م

 .77صم، 7998صبؾ، حسـ، أسؾقب آلتػات يف البالغة الؼرآكقة، دار الػؽر العربل، الؼاهرة،  (2)

( هــ، بصـائر ذوي التؿققـز يف لطـائػ الؽتـاب العزيـز، تحؼقـؼ 877الػقروز آبادي، محؿـد بــ يعؼـقب ) (3)

 .7/759جهـ، 7476قة، الؼاهرة، الطبعة الثالثة، محؿد الـجار، الؿجؾس إطؾك لؾشمون ا.سالم

( هـ، الجامع الؽبقر يف صـاطة الؿـظقم مـ الؽالم والؿـثقر، تحؼقؼ 637ابـ إ قر، كصر اهلل بـ محؿد ) (4)

 .752-7/757جه، 7375مصطػك جقاد، مطبعة الؿجؿع العؾؿل، 

.7/464جم، 7937البابل، مصر، ( هـ، طروس إفراح، مطبعة طقسك 773السبؽل، أحؿد بـ طؾل ) (5)
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يف مقوـع  ،[67غـافر  ]  ژ من خن حن ژ معـك هـذا القاحـد طؾـك الجؿقـع ققلـف 

، ومـ مجاز ما جاء مـ لػظ خرب الجؿقع طؾك لػظ القاحـد، ققلـف  ًٓ  مي  ژ أصػا

[، يف مقوع ضفراء. ومـ مجاز ما جاء لػظف لػـظ 4التحريؿ  ] َّ ژ جئ يي ىي ني

 خك حك ژ الجؿقع الذي لف واحد مـف، ووقع معـك هذا الجؿقع طؾك القاحـد، ققلـف 

ؿقع، وكـان الـذي [، والـاس ج773آل طؿران  ]  ژ هل مل خل حل جل مك لك

 .قال رجاًل واحًدا

، وذكـر فقـف مخالػـة ضـاهر الؾػـظ معــاهوتـبف ابـ قتقبة لذلؽ فعؼد باًبا أسـؿاه  

كثقًرا مؿا هق مـ باب الخروج طؾك خالم مؼتضك الظاهر، وذكر فقف إصال  الجؿـع 

ــف  ــا يف ققل ــالكوإرادة القاحــد، كؿ  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ژ  تع

كان رجؾ مـ الؼقم ٓ يؿالئفؿ طؾـك أقـاويؾفؿ يف  [،66  التقبة] ژمي زي ري

 .الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ويسقر مجاكًبا لفؿ، فسؿاه اهلل صائػة وهق واحد 

سؿاه اهلل صائػة تعظقًؿا لف، فؼد كان واحًدا يف مؼابؾ كثرة باصؾة، فؽلكؿا كـان أمـة 

 وحده، فسؿاه صائػة  ـاًء طؾقف لثباتف طؾك الحؼ.

 ابـ قتقبـة ويجعـؾ مــف إصـال  القاحـد وإرادة الجؿـع كؼقلـف تعـالك   ؿ يستطرد 

ـــــافؼقن  ]   ژلكخك حك جكمق حق مفژ ـــــداء،4الؿـ  ىث نث ژ  [، أي إط

 .[، أي رفؼاء 69الـساء  ]ُّ ژيث

يف سقا  حديثف طـ ســ العـرب يف أبـقاب  الصاحبلوذكر ابـ فارس ذلؽ يف 

بف واحـد وا ــان، والعـرب تصـػ مـفا  باب واحد يراد بف الجؿع، وباب الجؿع يراد 

[، فؼـال 6الؿائـدة  ]   ژجي يه ىه ژ الجؿقع بصػة القاحـد كؼقلـف جـؾ  ــاؤه  

                                                 
، 7( هـ، مجاز الؼـرآن، تحؼقـؼ سـزكقـ، مؽتبـة الخـاكجل، الؼـاهرة، ط275) أبق طبقدة، معؿر بـ الؿثـك (7)

.77-7/9، جـه7387

( هـ، تلويؾ مشؽؾ الؼرآن، تحؼقؼ أحؿد صؼر، دار الـواث، الؼـاهرة، 276ابـ قتقبف، طبد اهلل بـ مسؾؿ ) (2)

 .274صهـ، 7393الطبعة الثاكقة، 

 .275-274الؿرجع السابؼ، ص (3)
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 .جـًبا وهؿ جؿاطة 

 بنفراد )الؿسؽـ( يف ققلـف تعـالك  وهذا ابـ جـل يذكر يف تعؾقؾف لؼراءة إطؿش

[، قال  وُحســ 25إحؼام  ]  ژييىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ژ

)مسؽـفؿ( هـا  الجؿاطة، وإن كان قد جاء بؾػـظ القاحـد، وذلـؽ أكـف أيًضا أن يريد بـ 

مقوــع تؼؾقــؾ لفــؿ، وذكــر العػــاء طؾــقفؿ، فــال  بالؿقوــع ذكــر القاحــد لؼؾتــف طـــ 

 . الجؿاطة

فاكظر إلك دقة هذه الـؽتف وتصقيرها لشدة هالك الؼقم، واكؿحاء آ ـارهؿ، حتـك 

اسـتبد بـف العػـاء، فؽاكـت  لؿ يعد مـا يـدل طؾـقفؿ سـقى شـبح وـئقؾ لؿسـؽـ واحـد

استعارة القاحد بدٓٓتف طؾك الؼؾة تجسقًدا لضللة أ رهؿ، وتعبقـًرا طــ شـدة غضـب 

 .اهلل، وطظقؿ اكتؼامف

،  ـؿ ذكـر ابــ وأهنؿ لؿا هؾؽقا يف وقت واحد، فؽلهنؿ كاكقا يف مسـؽـ واحـد

ًٓ آخــر وهــق ققلــف تعــالك  . وحســـ  ژمن خن حن ژ  جـــل مثــا ًٓ لػــظ ، أي  أصػــا

القاحد هـا: ٕكف مقوع تصغقر لشلن ا.كسان، وتحؼقر ٕمره، فـال  بـف ذكـر القاحـد 

 .لذلؽ، لؼؾتف طـ الجؿاطة

                                                 
( هــ، الصـاحبل يف فؼـف الؾغـة، تحؼقـؼ طؿـر صبـاع، مؽتبـة الؿعـارم، 395ابـ فارس، أحؿد بـ فارس) (7)

.762-767، صم7993بقروت، 

( هـ، الؿحتسب يف تبققـ وجقه شقاذ الؼراءات، تحؼقؼ طؾـك الـجـدي، 392ابـ جـل، طثؿان بـ جـل ) (2)

( هــ، الؿـبفج يف الؼـراءات 547سبط الخقـاط، طبـد اهلل بــ طؾـل )، واكظر  2/266ج م، د.ط، 7999

ـرب، جامعـة ا.مـام محؿـد بــ سـعقد،  ه، 7454الثؿان وقراءة إطؿش، رسالة دكتقراه، طبد العزيز السا

( هـ، شرح صقبة الـشر يف الؼراءات العشـر، مطبعـة 7422محقسـ، محؿد بـ محؿد سالؿ )و، 742ص

. 3/229جم، 7993، 7لؼاهرة، طالحسقـ، ا

م، 7993، 7الخضري، محؿد إمقـ، ا.طجاز البقـاين يف صـقغ إلػـاظ، مطبعـة الحسـقـ، الؼـاهرة، ط (3)

 .79ص

( هـ، البحـر الؿحـقط، تحؼقـؼ صـدقل جؿقـؾ، درا الػؽـر، 745أبق حقان إكدلسل، محؿد بـ يقسػ ) (4)

 .9/447جه، 7425بقروت، 

 .2/266جابـ جـل، الؿحتسب،  (5)
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 .فؽلن ا.فراد تصغقر الشلن وتؼريبف

إن التصريػ يف الخطاب، والتـؼؾ يف ألػاضـف، والعـدول بـف إلـك إفصـح  رابًعا:

غـة الؼـقل: ذلـؽ أن ألػـاظ الؼـرآن هـل وإلقؼ ببالغة الـظؿ، لقققػــا طؾـك مـدى بال

كرائؿ كالم العرب وأسؿك ما فقف، فؽان لفذا التبدل والتصرم يف الؼقل أ ـر قـقي يف 

كػس السـامع، وحثـف طؾـك اسـتبطان الــص، والتعؿـؼ فقـف. ففـق طـدول إلـك الصـقرة 

 الػصقحة الصحقحة.

وصرم غايتف كحق ففذا التحقل يف البـقة لف أغراوف البقاكقة، وفقف إيؼاظ لؾسامع، 

الؿراد مـ هـذا التبـدل والتحـقل يف الؿػـردة الؼرآكقـة، لؾققـقم طؾـك مـلٓت الؼـرآن 

ومؼاصده مـ ذلؽ، فؼد راطك الؼرآن يف ذلؽ أسسا أدبقة، وذوققة وكػسـقة يف تـؼالتـف 

يف الؿػردة الؼرآكقة بقـ ا.فراد والجؿع، لـؽات سقغت لف مثؾ هذا العدول طـ ذلؽ 

لؿعروم، فؿا غقير الـظؿ، وما خقلػ مؼتضك الظاهر إٓ لدٓٓت إصؾ السقاقل ا

وهق مـ محاسـ الؽالم، ووجف حسـف هق أن الؽالم إذا كؼؾ مــ أسـؾقب مؼصقدة. 

إلك أسؾقب، كان ذلؽ أحسـ تطرية لـشاط السامع، وأكثر إيؼاًضـا لإلصـغاء إلقـف مــ 

 . إجرائف طؾك أسؾقب واحد، وقد تختص مقاقعف بؾطائػ

لن الؼرآن يراطل يف تبدٓتف وتحقٓتـف إسـاس الـػسـل يف دٓٓتـف، فقضـػ وك

الؾغة مختاًرا مـفـا مـا لـف إ ـر إكـرب يف كػـس سـامعف وقارئـف، وذلـؽ بؿـا أشـاع مــ 

دٓٓت لغقية أحد ت تثقيًرا لؾـص الؼرآين، وجذبت السامع إلقـف، فتعؿـؼ يف بحـره، 

 لجـل جقاهره.

يضــع الؿـاســبة والغــرض الؿعـــقي فــق  إغــراض أن الـــظؿ الؼــرآين  خامًســا:

الؾػظقة، فقـتؼل مـفا مـا كـان أوىف بـالغرض، وأكثـر امـتالًء بـالؿعـك، وكؾـف فصـقح ٓ 

 ريب، فؼد ووع الؼرآن إلػاظ مقوعفا إخص وإوىف.

                                                 
، 7( هـ، التحرير والتـقير، دار الؽتب العؾؿقـة، بقـروت، ط7393ابـ طاشقر، محؿد الطاهر بـ محؿد ) (7)

 .5/753جم، 2557

م، 2555، 77( هـ، بغقة ا.يضاح لتؾخقص الؿػتاح، مؽتبـة أداب، ط7397الصعقدي، طبد الؿتعال ) (2)

 .7/742ج
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ويف هذا التصريػ والتحقل يف الخطاب إكؿا كرمؼ بالغة الـص الؼرآين، وكرتقي 

  فضائف، بحًثا طـ مؽـقكاتف البالغقة، وكؽاتف البقاكقة.مـ سؿاوتف، وكحؾؼ يف

وهذه الظاهرة دالة طؾـك  ـراء لغـة الؼـرآن، وقدرتـف طؾـك تطقيـع صـقغ إلػـاظ، 

 ٓستقعاب كثقر مـ الؿعاين، وتحؼقؼ كثقر مـ الدٓٓت.

وهق مـ السؿات إسؾقبقة التل تصـع التل قر، وتحدث بـاًء أسؾقبًقا يقجف طـاية 

إلقف، مستعؿاًل التصرم يف صقاغة إلػاظ، .حداث جؿالقـات فـقـة رائعـة يف الؼارئ 

الـص الؼرآين قد تخـالػ الســـ الؾغقيـة يف الــؿط الؿعتـاد: ٕكـف تصـرم يف الفقؽـؾ 

البـققي لؾؿػردة يشقع يف ضالل الؿػردة أغراًوا فـقـة راققـة، قـد ٓ تحصـؾ بغقـر هـذا 

 التصرم.

اء الؿعـك القاحـد بللػـاظ وصـر  متعـددة، فؽـان وهؽذا تجد الؼرآن يػتـ يف أد

 .هذا فـًا مـ فـقن إطجازه إسؾقبل

وهق مـ بدائع الؼرآن وأسراره التل بؿثؾفا أطجز البشر طـ محاكاتف، بؾ سادًسا: 

سؾؿقا لروطة أ ره، فؽان دلقاًل ساصًعا طؾك رباكقتف، مؿا كسك الؼرآن  قًبا مـ التعظقؿ 

فقــف لــف إيحاءاتــف ودٓٓتــف الخاصــة يشــل هبــا حســـ التتبــع وا.جــالل، فؽــؾ تحــقل 

 والـظر.

ــة دلــقاًل طؾــك شــجاطة العربقــة،  فؽــان هــذا التحــقل والتبــدل يف الؿػــردة الؼرآكق

والشجاطة هل ا.قدام: ذلؽ أن الرجؾ الشجاع يركب ما ٓ يستطقعف غقره، ويتـقرد 

الؾغة العربقة تختص بف دون ما ٓ يتقرده سقاه، وكذلؽ هذا آلتػات يف الؽالم، فنن 

 .غقرها مـ الؾغات

وهق مـ أفاكقـ الؽالم، وذلؽ بـؼؾ الؽالم مـ أحد صر  التؽؾؿ أو الخطاب أو 

الغقبة إلك صريؼ آخر مـفا، وهق بؿجرده معدود مـ الػصاحة، ٕن ذلؽ التغققر يجّدد 

                                                 
، د.ت، 3هـ، مـاهؾ العرفان، مطبعـة طقسـك البـابل، مصـر، ط( 7367الزرقاين، محؿد بـ طبد العظقؿ ) (7)

.2/322ج

ابــ ، و2/768( هـ، الؿثؾ السائر، دار هنضة مصر، الؼاهرة، د.ت، 637ابـ إ قر، كصر اهلل بـ محؿد ) (2)

 .7/98صإ قر، الجامع الؽبقر، 
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ا اكُتؼؾ إلقف صار مـ كشاط السامع، فنذا اكضؿ إلقف اطتبار لطقػ يـاسب آكتؼال إلك م

أفاكقـ البالغة، وكان معدوًدا طـد بؾغاء العرب مـ الـػائس، وقد جاء مـف يف الؼرآن ما 

 .ٓ يحصك كثرة مع دقة الؿـاسبة يف آكتؼال

ذلؽ أن الـص الؼرآين يتـؼؾ بقـ وروب الؿعاين كقػؿـا شـاء، ويـتخـب مـفـا مـا 

ك الؿؼصقد، كؾ ذلؽ يؿر بسالسـة وصـؿت يشاء، فقـتؼل الؿعـك إلقؼ وإهدى إل

 طجقب،  ؿ يوك لؾؿتلمؾ القققم طؾك أسرار الـظؿ ودقة تراكقبف.

يستطقع الـاضر يف كتاب اهلل تعالك أن يتؾؿس السـر ا.لفـل يف كـؾ مػـردة  سابًعا:

مــ مػرداتـف، ويسـتجؾل روطـة البقـان الـذي فقـف. فؼـد أكبـلت الؿػـردة فقـف بتحقٓهتـا 

طجـاز وأجؿـؾ بقـان. فؼــد جـاءت مػرداتـف وفـؼ مـفجقـة تؼـقم طؾــك الراققـة بلسـؿك إ

فامتاز الؼـرآن يف صـقاغتف وقابط مـتظؿة. روطل فقفا تحؼقؼ الفدم وذو  الؼارئ. 

الؿصطؾحات بخصائص فـقة ولغقية وشعقرية، ولؿ تؽــ ألػاضـف جامـدة، أو رمـقًزا 

ؾغتـف، فقشـدهؿ متحجرة، وإكؿا هل بـاء جؿالل يضرب بجذوره يف كػقس الــاصؼقـ ب

 . إلقف يف تعاصػ وتػاطؾ

فاكتؼاء الؾػظ الؼرآين كلكف تجسقد لؿعـك الؽؾؿة وتػسقر لفـا، بجرسـف وطذوبتـف 

ووقعف، يؼع يف الـػس وكلكف أوحل إلقفا شلء يـبعث مـ تؾؽ الحـروم، و ـايـا تؾـؽ 

  ؿارهـا الؿؼاصع، فؽؾؿات الؼرآن كلكؿا هل رسؾ ُتـزل أية مـزلفا يف الـػس، وتميت

يف العؼــؾ، فتتحــرك لفــا إطضــاء متػاطؾــة مــع الـــص الؼــرآين، فتؼشــعر لفــا إبــدان، 

 .وتذرم مـفا الدمقع

وكــؾ تحــقل يف بـقــة الؿػــردة الؼرآكقــة مـــ إفــراد إلــك جؿــع والعؽــس يصــؾح أن 

ًٓ طؾك سؿاوة الؼرآن ورفعتف، ويـتصب كذلؽ شاهًدا بحؼ طؾك إطجازه.  يـصب مثا

                                                 
 . 7/759ابـ طاشقر، التحرير والتـقير، ج (7)

ؼــرآين يف صــقاغة الؿصــطؾحات، مجؾــة الؿجؿــع العؾؿــل العراقــل، بغــداد، البصــقر، كامــؾ، الؿـــفج ال (2)

 . 87-78صم، 7985

، 7جــربان، لبقــب محؿــد، طـايــة طؾؿــاء التػســقر ببقــان غريــب الؼــرآن الؽــريؿ، درا الػــارو ، طّؿــان، ط (3)

 .33ص م،2572
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حقل يف الؿػردة طؾك سالستف وسفقلتف، إٓ أّن بـف تعـدًدا يف دٓٓت وإن هذا الت

الـص، فؽؿ اتسعت الؿعاين هبذا التبدل يف إلػاظ، ذلؽ أن إلػـاظ خـدم لؾؿعـاين، 

 وتسعك لتؽثقر دٓٓهتا.

وإن آقتدار طؾك تصريػ الؽالم هبذا الـؿط الؿعجز مـدطاة لؾثــاء طؾـك الــص 

 الؼرآين الحؽقؿ.

*              *              * 
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 المبحث الثاني

 البالغيةاختالؼ صيغ األلفاظ بين اإلفراد والجمع ودالالتها 

إن آختالم يف التعبقرات الؼرآكقة مـ بالغات الؼرآن وتـاسبف وأحسـقتف، فـاهلل تؿفقد: 

  .[23الزمر  ] َّ ژٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ژ كزل أحسـ الحديث، 

بــدل والتؾــقن يف بـقــة الؽؾؿــة الؼرآكقــة واخــتالم صــقغفا بــقـ إفــراد وإن هــذا الت

وجؿع لفق غاية الحسـ فقف، وغايـة جؿـال الـسـؼ والــظؿ كـذلؽ، فؼـد خـّط الؼـرآن 

صريًؼا بقـًا واوًحا يف صرحـف لؾؿػـردات وتبـدلفا وتحقلفـا بؿـا يتـاسـب والسـقاقات، 

ؿقن، وخـّط كـذلؽ سـبقؾ مـسجًؿا مع ألػاضف ومعاكقف، متـاسـًؼا بـقـ الشـؽؾ والؿضـ

ــرآن يف  ــك ســؿاوة الؼ ــة طؾ ــر الؿقوــقطات دٓل ـــ أكث ــدرس لؿقوــقع م ــؿ وال العؾ

 استقعاب الؿػردات، وتبدلفا وفؼ مـفج ققيؿ واوح.

وتـتخب هذه الدراسة كؿاذج مـ سـقرة الـسـاء، كصـبتفا أمثؾـف دالـة طؾـك معـالؿ 

ع، وتحقلفا وفـؼ متطؾبـات الـفج الؼرآين يف اكتؼاء الؿػردة الؿـاسبة ما بقـ إفراد وجؿ

 الـظؿ وإيحاءات السقاقات. 

ويف كصــب هــذه إمثؾــة إكؿــا كتســؿع لخصــائص الـــظؿ، وكتتبــع إيحــاءات كســؼ 

 الواكقب، وما تػضل إلقف مـ أغراض وبالغات، فؼد بؾغ الؼرآن الـّخب يف ذلؽ.

 ووع الؿػرد مقوع الجؿع الؿطؾب إول: 

بـف الؿعـاين وتتؽـا ر، لغايـات بالغقـة وهق خروج طـ ضـقاهر إحـقال، تتــامك 

 يتؽشػ طـفا حسـ التتبع والـظر.

 الؿثال إول:

ــرآين   ـــص الؼ  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي  ژ ال

 .[4الـساء  ]  ژحت جت

 . ژخب ژ مقطـ الشاهد: 

 فلفرد )كػًسا(، وكان مؼتضك الظاهر وما يتالئؿ والسقا  أن يجؿع التؿققز لجؿع الؿؿقز. 
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 إفرادها وحؼفا الجؿع؟ فؿا السر يف

 آراء الؿػسريـ: 

 قال الطربي  كقػ وحدت )الـػس( والؿعـك لؾجؿقع؟

ققؾ  أما كؼؾ فعؾ الـػقس إلك أصحاب الـػـقس، فـنن ذلـؽ مسـتػقض يف كـالم 

 العرب  وؼت هبذا إمر ذراًطا، وذرًطا.

وكذلؽ وّحد )الـػس( إذ كاكت )الـػس( مػسرة لؿققـع الخـرب. ويجـقز يف هـذا 

قوع الجؿع والتقحقد، ٕكف مـسقب إلقؽ وإلك مـ تخـرب طــف، فـاكتػك بالقاحـد الؿ

 طـ الجؿع لذلؽ، ولؿ يذهب القهؿ إلك أكف لقس بؿعـك جؿع، ٕن قبؾف جؿع.

قال أبق الجعػـر  والصـقاب مــ الؼـقل يف ذلـؽ طــدكا أن )الــػس( وقـع مققـع 

ػـظ القاحـد، وأكـف بؿعــك إسؿاء التل تـليت بؾػـظ القاحـد، ممديـة معـاهـا إذا ذكـر بؾ

 .الجؿع طـ الجؿقع

  ، فـصبت طؾك التؿققز والؿعـك  صابت أكػسفـ لؽؿ طـ شـلء مــ الصـدا

بـؼؾ الػعؾ مـ إكػس إلقفـ، فخرجت الـػس مػسرة، كؿا قالقا  أكت حسـ وجًفا، 

والػعؾ يف إصؾ لؾقجف، فؾؿا ُحقل إلك صاحب القجف، خرج القجف مػسًرا لؿققـع 

فقّحد الـػس ٕن الؿراد بف بقان مققـع الػعـؾ، وذلـؽ يحصـؾ بالقاحـد، ولـق الػعؾ، 

(   جؿعت لؽان صقاًبا كؼقلف  ًٓ  .)إخسريـ أطؿا

  فؾػظفا )كػسا( واحد ومعـاها جؿع، والعرب تػعؾ ذلؽ كثقًرا. وقال بعـض

كحاة البصرة  إذا ما دكا الؾقؾ الؿضل بذي الفقى. 

 . والفقى مصدر والؿصادر ٓ تجؿع

                                                 
-7/557ج، د.ت، 2( هـ، جامع البقان، مؽتبـة ابــ تقؿقـة، الؼـاهرة، ط375الطربي، محؿد بـ جرير ) (7)

ـــ مســعقد )، واكظــر  558 ــاض، ط576البغــقي، الحســقـ ب ــة، الري ــؾ، دار صقب ، 7( هـــ، معــالؿ التـزي

 .2/763جم، 7989

.9/788جم، 7987، 7( هـ، مػاتقح الغقب، درا الػؽر، ط654الرازي، محؿد بـ طؿر ) (2)

م، 2552، 7ث العربـل، لبــان، ط( هـ، الؽشػ والبقان، دار إحقاء الـوا427الثعؾبل، أحؿد بـ محؿد) (3)

.3/255ج
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  فقحدها ٕكف ٓ يؾبس أن الـػس لفـ، ٕهنـ أكػس، ولق جؿعت لجاز.

أي  جاء بالتؿققز هـا مػرًدا، وإن كان قبؾف جؿع، لعدم الؾبس، إذ مـ الؿعؾقم أن 

 .الؽؾ لسـ مشوكات يف كػس واحدة 

 .فؾؿا أسـد إلقفـ احتقج إلك ذكر الـػس تؿققًزا وبقاًكا لؾجـس الؿراد مـفـ 

ــة طؾــك الجـــس، والقاحــد  فقوــع القاحــد مقوــع الجؿــع ٕن الغــرض الدٓل

 .يحصؾ مـف الؿراد يف ذلؽ 

  ،فجاء بؾػظ )كػًسا( مػرًدا مع أكف تؿققز كسبة )صبـ( إلك وؿقر جؿاطة الـساء

ٕن التؿققز اسؿ جـس كؽرة يستقي فقـف الؿػـرد والجؿـع، وأســد الطقـب إلـك ذوات 

لتؿققز لؾدٓلة طؾك ققة هذا الطقب طؾك ما هق مؼـرر يف طؾـؿ الـساء ابتداء،  ؿ جلء با

الؿعاين مـ الػر  بقـ  واشتعؾ الرأس شقبا، وبـقـ  اشـتعؾ شـقب رأسـل، لـقعؾؿ أكـف 

.صقب كػس ٓ يشقبف شلء مـ الضغط وا.لجاء 

  فالتؿققز إذا استقى فقف القاحد والجؿـع لؽقكـف معؾقًمـا مـفؿـا الؿعــك طؾـك

                                                 
( هـ، غرائب الؼرآن ورغائب الػرقان، دار الؽتب العؾؿقـة، لبــان، 855الـقسابقري، الحسـ بـ محؿد ) (7)

 .2/349جم، 7996، 7ط

( هـ، الدر الؿصـقن يف طؾـقم الؽتـاب الؿؽــقن، دار الؼؾـؿ، دمشـؼ، د.ط، 756الحؾبل، أحؿد بـ طؾل) (2)

 .573/ 3جد.ت، 

ــة، 685زادة، محؿــد بـــ مصــؾح الــديـ ) (3) ( هـــ، حاشــقة شــقخ زاده طؾــك البقضــاوي، دار الؽتــب العؾؿق

 .3/267جم، 7999، 7بقروت، ط

( هـ، الؿؼتصد يف شرح ا.يضاح، تحؼقؼ كاضؿ الؿرجان، 477الجرجاين، طبد الؼاهر بـ طبد الرحؿـ ) (4)

ــرا ، وزارة ا.طــالم،  ــل. واكظــر  2/696جم، 7982الع ـــ محؿــد)الحـػ ـــ، 7795، إســؿاطقؾ ب ( ه

الرومـل، مصـطػك بــ وم، 2557، 7حاشقة الؼقكـقي طؾـك البقضـاوي، دار الؽتـب العؾؿقـة، لبــان، ط

م، 2557، 7( هـ، حاشـقة ابــ التؿجقـد طؾـك البقضـاوي، دار الؽتـب العؾؿقـة، لبــان، ط885إبراهقؿ )

ـزيـؾ وحؼـائؼ التلويـؾ، دار الؽؾـؿ مـدارك الت( هــ، 775الـسػل، طبد اهلل بــ أحؿـد )، واكظر  7/29ج

( هـــ، الؽشــام، 538الزمخشــري، محؿــقد بـــ طؿــر)و، 7/335م، ج7998، 7الطقــب، بقــروت، ط

( هــ، إرشـاد 982وأبق السعقد، محؿد بـ محؿد العؿـادي )، 2/77م، ج7998، 7مؽتبة العبقؽان، ط

ــة، د.ط، د.ت،  ــاض الحديث ــة الري ــابـــ هشــام، و، 7/647جالعؼــؾ الســؾقؿ، مؽتب د اهلل بـــ يقســػ طب

 .  7/333ج( هـ، شرح شذور الذهب، تحؼقؼ طبد الغـل الدقر، الشركة الؿتحدة لؾتقزيع، د.ت، 767)

 .232/ 4ابـ طاشقر، التحرير والتـقير، ج (5)
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الن أحسـ الؼـقم طقـًـا، ٕكـف يعؾـؿ أن الؼـقم لـؿ يشـوكقا يف طـقـ حد، كحق ققلفؿ  ف

.واحدة، وأية طؾك هذا، فال يحتاج فقفا إلك الجؿع 

 .فحسـ ا.فراد مـ أجؾ تذكقر الضؿقر 

  فنذا وقع التؿققز بعد جؿع مـتصب طـ تؿام الؽالم فـال يخؾـق إمـا أن يؽـقن

لف، فـنن كـان إول وجبـت مطابؼـة التؿققـز لؿـا مقافًؼا لؿا قبؾف يف الؿعـك، أو مخالًػا 

. ًٓ ، كؿا يطابؼف خربًا وصػة وحا ًٓ قبؾف كحق  كرم الزيدون رجا

وإن كان الثاين  فنما أن يؽقن مػرد الؿدلقل أو مختؾػف، فنن كان مػرد الؿـدلقل 

وجب إفراد التؿققز كؼقلؽ يف أبـاء رجؾ واحد  كرم بـق زيد أبا أو أصال، أي أن لفـؿ 

 قعفؿ أبا واحًدا متصًػا بالؽرم.جؿ

وإن كان مختؾػ الؿدلقل  فنما أن يؾبس إفـراد التؿققـز لـق أفـرد أوٓ فـنن ألـبس 

وجبت الؿطابؼة  كحق  كرم الزيدان آباء، أي أن لؽؾ واحد أبا غقر أب أخر يتصػ 

بالؽرم، ولق أفردت هـا لُتُقهؿ أهنؿ كؾفـؿ بــق أب واحـد، والغـرض خالفـف، وإن لـؿ 

س جاز إمران  الؿطابؼـة وا.فـراد، وهـق إولـك وجـاءت طؾقـف أيـة الؽريؿـة. ُيؾب

وحّســـ ا.فــراد هفـــا أيًضــا مــا تؼــدم مـــ ُمَحســـ تــذكقر الضــؿقر وإفــراده يف )مـــف( 

 .والؿعـك  فنن صابت كؾ واحدة كػًسا 

  ويرى الـحاة أن ا.فراد يف هذا الـقع أولك مـ الجؿع، ٕكف أخػ، والجؿعقة

مة مؿا قبؾ.مػفق

                                                 
( هـ، تػسقر الراغب إصػفاين، تحؼقؼ طادل الّشـدي، مـدار الـقصـ 552الراغب، الحسقـ بـ محؿد ) (7)

.2/7598جم، 2553، 7لؾـشر، ط

 .2/349. واكظر  الـقسابقري، غرائب الؼرآن، ج3/775جأبق حقان إكدلسل، البحر الؿحقط،  (2)

، 7( هـــ، الؾبــاب يف طؾــقم الؽتــاب، دار الؽتــب العؾؿقــة، بقــروت، ط775ابـــ طــادل، طؿــر بـــ طؾــل ) (3)

( هــــ، حاشـــقة الشـــفاب طؾـــك 7569والخػـــاجل، أحؿـــد بــــ محؿـــد )، 775-6/774جم، 7998

هـ، (7275قسل، محؿقد شفاب الديـ )إل، و3/256جاوي، دار صادر، بقروت، د.ط، د.ت، البقض

ـــان، ط ـــب العؾؿقـــة، لبـ ـــدر الؿصـــقن، 2/459جم، 7994، 7روح الؿعـــاين، دار الؽت ، والحؾبـــل، ال

( هـ، أسرار العربقة، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، 577إكباري، طبد الرحؿـ بـ محؿد )، و3/574ج

.773ص م،7997، 7ط
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ومـ الؿؿقزات الؿبايـة لؿا قبؾفـا يف الؿعــك مـا يؾـزم إفـراد لػظـف .فـراد معــاه، 

كؼقلؽ يف أبـاء رجؾ واحد، صاب بـق فالن أصاًل، وكرمقا أبا، وكذا إفراد التؿققـز إذا 

 .كان مصدًرا ولؿ يؼصد اختالم أكقاطف، كؼقلؽ  زكا إتؼقاء سعًقا 

  ًا معؾقًمـا كالعشـريـ والثال ـقـ جـاز تبققــف بالقاحـد فالتؿققز إذا لؿ يسؿ طدد

لؾدٓلة طؾك الجـس، وبالجؿع إذا وقع ا.لباس، وٓ إلباس يف هذا الؿقوـع لؼقلـف  

.)فنن صبـ لؽؿ( 

  ومؿا جاء يف الشعر طؾك لػظ القاحد والؿراد بف الجؿع، ققل الشاطر

 ؿقصفنن زماكؽؿ زمـ خ  **      كؾقا يف بعض بطـؽؿ تعػقا 

أراد  يف بطقكؽؿ، فاكتػك بالقاحد طـ الجؿع، ٕن إوـافة الجؿـع تـدل طؾـك أن 

 .البطـ بؿـزلة البطقن، ومثؾف  )كػسا( 

 مقازكة وترجقح:

إن الؿتلمؾ يف أققال الؿػسريـ والـحـاة يف تحؾـقؾفؿ لفـذا الــص الؽـريؿ يؿؽــف 

 تسجقؾ الؿالحظات أتقة  

: ًٓ لفذا الـص الؽريؿ مروـًقا، وقـد تؽؾػـقا يسـقًرا،  لؿ يؽـ تحؾقؾ الؿػسريـ أو

فققػقا طـد ضاهر الـص، ولؿ يتعروقا إلك دٓٓت إفراد الـػس البالغقة، وطـ السر 

 مـ إيثار ا.فراد طؾك الجؿع.

                                                 
( هــ، شـرح التسـفقؾ ٓبــ مالـؽ، تحؼقـؼ طبـد الـرحؿـ السـقد، دار 672الجقاين، محؿـد بــ طبـد اهلل ) (7)

.2/385جم، 7995، 7هجر، ط

( ه، إصــقل يف الـحــق، تحؼقــؼ طبـد الحســقـ الػتؾــل، ممسســة 376ابــ الســّراج، محؿــد بـــ السـري ) (2)

 .7/227جم، 7985، 7الرسالة، ط

، والؿؼتضـب ٓبــ 7/275قاهد سقبقيف التل لؿ يعرم قائؾفـا وهـق يف كتـاب سـقبقيف، هذا البقت مـ ش (3)

، 7/559، وخزاكة إدب لعبد الؼـاهر البغـدادي، 75/56، والؿخصص ٓبـ سقدا، 2/772الؿربد، 

هــ، ولـؿ يـذكر اسـؿ قائؾـف، وبـاقل الؽتـب 785ويبدو أن أول مـ استشفد بـف هـق سـقبقيف الؿتـقيف ســة 

 يف واهلل أطؾؿ.أخذتف طـ سقبق

 ،( هـــ، طؾــؾ الـحــق، تحؼقــؼ محؿــقد الــدرويش، مؽتبــة الرشــقد737ابـــ الــقرا ، محؿــد بـــ طبــد اهلل ) (4)

.7/576جم، 7999، 7السعقدية، ط
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أن التػاسقر طامة لـؿ تؾتػـت إلـك دٓلـة إيثـار ا.فـراد وهجـر الجؿـع، فؾـؿ  ثاكًقا:

تقفقـؼ يف الؽشـػ طــ سـر ا.فـراد. ولـقس يف يطؾقا طؾك الحؼ فقف، ولـؿ يؾحظفـؿ ال

 طؿؾفؿ استبطان لسر الـظؿ.

عتفؿ، دون  ثالثًا: ص الؽـريؿ الـحـاة يف ققاطـد صــ اتبع الؿػسرون يف تحؾقؾفؿ لفـذا الــ

تؿعـ يف بالغات هذا ا.فراد دون الجؿـع، فؾـؿ يتقصـؾقا إلـك أسـرار السـقاقات. فؾـؿ يؽــ 

طتباًصـا، إكؿـا هـق مؼصـقد ومـراد ولـف دٓٓت وأسـرار، اختقار الؼرآن لفـذا ا.فـراد طبًثـا أو ا

يؽشػ طـفا حسـ الـظر والتتبع إلك أدبار الؼقل، فللػـاظ الؼـرآن لفـا أدبـار، وهـل الؿعـاين، 

 ّٰ ِّ ژ والؿعاين لفا أدبار وهل إسرار، وهذا هـق التـدبر الؿؼصـقد مــ ققلـف تعـالك  

 .[29ص  ]  ژزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

لؿػسريـ يف هذا ا.فراد أكف جائز طـد الـحـاة ٕمــ الؾـبس، لؿ يتعد ققل ا رابًعا:

ففق إفراد يدل طؾك الجؿع، لؽـ هذا الؼقل لؿ يؽــ كاشـًػا طــ الـؽـات البالغقـة يف 

هــذا ا.فــراد، فؽــان تحؾــقؾفؿ جامــًدا ٓ روح فقــف، فؾؿــا طؽػــقا طؾــك صـــعة الـحــاة، 

 حجبقا أكػسفؿ طـ الـظر يف أسرار ا.فراد دون الجؿع.

   ؿ زطؿقا أكف إكؿا جاء ا.فراد ٕكف أخـػ مــ الجؿـع، وٓ أرى يف هـذا تعؾـقاًل ًساخام

 مروقًا، فؽؾ إفراد هق أخػ مـ الجؿع، ففؾ تػرد الجؿقع كؾفا لتصقر أخػ وألقؼ.

   دأب الؿػسرون طؾك آستشفاد بصحة ا.فراد طـ الجؿع بؼقل الشاطر سادًسا

 *كؾقا يف بعض بطـؽؿ تعػقا*.

دٓلــة خػقــة طؾــك الؼصــد يف إكــؾ، والبعــد طـــ ا.ســرام، وكــلهنؿ  مــع أن فقــف

جؿقًعا إكؿا يلكؾقن يف بطـ واحدة فلفرد البطـ لدٓلـة التؼؾقـؾ، لؽــفؿ استشـفدوا بـف 

 لدٓلة ا.فراد طؾك الجؿع فؼط، دون ذكر الدٓٓت البقاكقة.

افـع العػـة طــ ولعؾ الؼرآن أراد مـ هذا ا.فراد أن يستثقر يف الرجال دو سابًعا:

أمقال الـساء، ويؽّره إلقفؿ الجقر طؾك حؼفـ يف الؿفقر، ويسد أبقاب آحتقال طؾك 

هضؿفـ هذا الحؼ، معؾًؼا إباحة أخذ شلء مـ هذه الؿفقر طؾك صقب أكػسفـ، ولؿا 

كان شلن الـساء بؿا فقفـ مـ صبقعة الحرص طؾـك أمـقالفـ أن ٓ تطقـب أكػسـفـ إٓ 
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دخائؾ أكػسفـ، وأفصح طـ قؾة مـ يجقد بؿفره راوـًقا مــ  كادًرا، كشػ الؼرآن طـ

الـساء، خاصة أن لؾؿفر يف كػس الؿرأة مـزلة لقست لسائر أمقالفا، وكان التعبقـر بـنن 

الشرصقة الدالة طؾك قؾة احتؿال صقب إكػس، وإفراد الـػس إيؿاء إلك قؾة مـ تطقب 

 . بذلؽ كػسف مـفـ

إرادة الؼؾـة، أي  قؾقـؾ مــ الـسـاء مــ تطقـب كػسـفا  فؽـان .يثـار ا.فـراد ثامـًا:

بشلء مـ مفرها، ويف أيـة كشـػ طــ صبقعـة الؿـرأة وحرصـفا طؾـك مالفـا، فقجـب 

التـبف إلك ذلؽ، ومراطاتـف يف التعامـؾ معفــ. كـؾ ذلـؽ يقحقـف هـذا ا.فـراد، ويشـقع 

 دٓٓت كثقرة ٓ تليت بغقره.

وبصؿت طجقب وذلؽ لغـرض رائـع،  استبدل الؼرآن ا.فراد بالجؿع  تاسًعا:

وهدم بديع مراطًقا يف ذلؽ إحساس الؿرأة فؾؿ يخدشف، فؼد كشػ طـ حؼقؼة حـب 

الؿرأة لؾؿال وحرصفا طؾقف بحقاء طجقب، وبتبدل يف الؿػردة يسـقر، لؽــف يحؿـؾ يف 

  ـاياه أطجب وأغزر الؿعاين، تـلى طـ حؿؾ هذه الؿعاين جؿؾ صقال.

ا التبـدل إلـك صبقعـة الؿـرأة إلؿاًحـا،  ـؿ يـوك لؾؿتلمـؾ ألؿح الؼـرآن هبـذ عاوًرا:

التبحر يف معاكقف ودٓٓتف. فاهلل أطؾؿ بؿا خؾؼ، فجبؾ الؿرأة طؾك ذلؽ الحـرص،  ـؿ 

جاء يـصػفا ويتؿاشك مع ما تؿقؾ إلقـف، دون تعـقـػ أو تجـريح، وكلكـف يقصـل بحـؼ 

 لؾرجال.هذه الضعقػة أن تؿتد إلقف يد ا. ؿ والغدر. فػقف تحذير خػل 

كان يف هذا التبدل يف بـقـة الؽؾؿـة الؼرآكقـة، مظفـٌر مــ مظـاهر ا.طجـاز  الحادي عشر:

البقاين يف الؼرآن الؽريؿ، وقد هؿس لـا بتبدلف هذا بـدٓٓت رائعـة، وإشـارات راققـة، تعجـز 

 طـفا جؿؾ صقال. كؾ ذلؽ بحقاء وأدب يجؾؾ الؿػردة الؼرآكقة.

 الؿثال الثاين: 

ــــــرآين:  ـــــــص الؼ  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ژ ال
                                                 

 .65-64الخضري، ا.طجاز البقاين، ص (7)

وكـقا الخقـر الباء تؾحؼ بالؿووك، ومـف ققلف تعالك  )قال أتستبدلقن الذي هق أدكك بالـذي هـق خقـر(، ف (2)

وأخذوا الذي هق أدكك، ومـف ققلف تعالك  )وٓ تتبدلقا الخبقث بالطقب(، ومـف ققلفؿ  استبدلت الثقب 

 الجديد بثقب قديؿ.
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 [.69الـساء  ]  ژىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت

 . ژيث ژ  مقطـ الشاهد:

حقث أفردت، غقر أن التـاغؿ مع السقا  العام لمية يتطؾب الجؿع، لؽـ أسـرار 

 الـظؿ استدطت هذا التحقل مـ الجؿع إلك ا.فراد، فؿا دواطقف يف ذلؽ؟

 ؾك أسرار الـظؿ يف مظاكف.وهذا ما تحاول تتبعف هذه الدراسة، لؾقققم ط

 آراء الؿػسريـ:

   أن )الرفقؼ( يف لػظ واحد بؿعـك الجؿع كؿا قال الشاطر

 .بلسفؿ أطداء، وهـ صديؼ **    دطقن الفقى  ؿ ارتؿقـ قؾقَبـا

 .بؿعـك  وهـ صدائؼ 

  أن )الرفقؼ(، كالصديؼ والخؾقط يف استقاء القاحد والجؿع فقـف، ويجـقز أن

.بقـ فقف الجـس مـ باب التؿققز يؽقن مػرًدا، 

 .ففق مؿا يستقي واحده وجؿعف 

  وققؾ )رفقؼا( مـصقب طؾك الحالقة، يـقب طـ رفؼاء، ٕن الجؿع والقاحـد

.فقف سقاء، ويجقز أن يؽقن مـصقًبا طؾك التؿققز 

 .والؿعـك طؾك الحالقة أهنؿ وصػقا بالحسـ مـ جفة كقهنؿ رفؼاء لؾؿطقعقـ 

 بق طبقدة  رفقؼ  بؿعـك رفؼاء، والعرب تؾػظ بؾػـظ القاحـد والؿعــك وقال أ

                                                 
سـالم، محؿـد بــ و، 375م، 7986البستاين، كرم، ديقان جرير، دار بقروت لؾطباطة والـشـر، بقـروت،  (7)

.2/477جحؿقد شاكر، دار الؿدين، جدة، ( هـ، صبؼات فحقل الشعراء، تحؼقؼ م232سالم )

.8/532الطربي، جامع البقان، ج (2)

ـــام، ج (3) ـــري، الؽش ـــديـ، ،2/753الزمخش ـــك البقضـــاوي، ج ومصـــؾح ال ـــقة زاده طؾ ، 3/358حاش

 .3/352حاشقة الشفاب طؾك البقضاوي، جوالخػاجل، 

 .4/25، والحؾبل، الدر الؿصقن، ج5/322البؼاطل، كظؿ الدرر، ج (4)

حاشقة الؼقكـقي طؾـك البقضـاوي، والحـػل، ، 7/222حاشقة ابـ التؿجقد طؾك البقضاوي، جلرومل، ا (5)

 .7/222ج

 .7/737جأبق السعقد، إرشاد العؼؾ السؾقؿ،  (6)
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.يؼع طؾك الجؿقع 

  فقحد الرفقؼ ٕكف صػة الجؿع، ٕن الرفقؼ والرسقل والربيد تـذهب بـف العـرب

  ژمق حق مف خف حف جف مغ جغ ژ إلـــك القاحـــد وإلـــك الجؿـــع، قـــال تعـــالك  

بالجؿؾـة ففـذا إكؿـا يجـقز يف [، وٓ يجقز أن يؼال  حسـ أولئـؽ رجـاًل، و76الشعراء  ]

 .آسؿ الذي يؽقن صػة، أما إذا كان اسًؿا مصرًحا مثؾ رجؾ وامرأة لؿ يجز 

  ففق تؿققز والؿعـك  ما أحسـفؿ حسـقا مـ جـس الرفؼاء.

  فاكتػك بالقاحد طـ الجؿع لػفؿ الؿعـك، وحّسـ ذلؽ كقكف فاصؾة.

 ـــك الجؿاطـة كؿــا جـاء يف التـزيــؾأن فعـقاًل كثقــًرا مـا تســتعؿؾف العـرب يف مع 

.. ويؽقن واحًدا وجؿًعا يف الصػات مثؾ  صديؼ ورفقؼژ يث ىث نث ژ

  فال خالم بقـ أهؾ الؾسان العربـل يف وقـقع الؿػـرد وإرادة الجؿـع، لدٓلـة

.السقا  فقفا طؾك الجؿع 

 مقازكة وترجقح:

 مـ خالل الـظرة الؿقازكة بقـ أققال الؿػسريـ كؾؿح ما يليت 

 : ًٓ  اقتصد الؿػسرون وأقّؾقا يف تحؾقؾفؿ لفذا الـص الؽريؿ.أو

طؾك الرغؿ مـ إيجاز الؿػسريـ يف تحؾقؾ ا.فـراد بـدل الجؿـع، لـؿ يؼػـقا ثاكًقا: 

                                                 
.2/247، جمعالؿ التـزيؾالبغقي، و ،7/737أبق طبقدة، مجاز الؼرآن، ج (7)

 .785-75/779الرازي، مػاتقح الغقب، ج (2)

.5/776، التحرير والتـقير، جابـ طاشقر (3)

م، 2557، 7( هـ، الؿحرر الـقجقز، دار الؽتـب العؾؿقـة، لبــان، ط546ابـ ططقة، طبد الحؼ بـ غالب ) (4)

( هــ، حاشـقة 743الطقبـل، الحسـقـ بــ طبـد اهلل )، 3/357، وأبق حقـان، البحـر الؿحـقط، ج2/76ج

، رسالة دكتقراه، صالح الػايز، الجامعـة الطقبل طؾك الؽشام، فتقح الغقب يف الؽشػ طـ قـاع الريب

، 6/485، وابــ طـادل، الؾبـاب يف طؾـقم الؽتـاب، ج2/743جه، 7473ا.سالمقة، الؿديـة الؿـقرة، 

 .3/75وإلقسل، روح الؿعاين، ج

، 7/266ج م،7992، 7ابـ الشجري، هبة اهلل بـ طؾل، أمالل ابـ الشـجري، مطبعـة الؿـدين، مصـر، ط (5)

 .9/736واكظر  ج

( هـ، دفع إيفام آوـطراب طــ آيـات الؽتـاب، مؽتبـة ابــ 7393الشـؼقطل، محؿد إمقـ بـ محؿد ) (6)

 .75-7/74جم، 7996، 7تقؿقة، الؼاهرة، ط
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 طؾك دٓٓتف وأسراره.

ٓ زال الؿػسرون يعؽػقن طؾك أققال الـحاة، ويوسؿقن خطاهؿ، وقد استـفجقا ثالثًا: 

 اختقاراهتؿ يف تقجقف اختقار ا.فراد طؾك الجؿع.سبقؾفؿ، كؿا كؾؿس ذلؽ يف 

طؽقم الؿػسريـ طؾك صــعة الـحـاة مــعفؿ مــ تتبـع الـدٓٓت البقاكقـة رابًعا: 

 .يثار ا.فراد بدل الجؿع، فنن هذا التحقل لؿ يؽـ دون قصد، بؾ لف أسرار وكؽات.

مثـؾ   دأب الؿػسرون والـحاة طؾـك الؼـقل باسـتقاء القاحـد والجؿـع يف خامًسا

هذه التعبقرات، وهذا ققل ٓ سداد لف، وٓ تظفر فقف مالمح التحؾقـؾ البالغـل لؾــص 

 الؼرآين الؿعجز.

وإن اكتػاءهؿ بالؼقل باستقاء ا.فراد والجؿع حـرمفؿ أطظـؿ أسـرار الؽتـاب يف 

مثؾ هذه التحقٓت البـققيـة يف الؽؾؿـة الؼرآكقـة، فـنن هـذا التحـقل الـذي يطـرأ طؾـك 

الؿػردة الؼرآكقة، مع مراطاة الؿعاين الدققؼة لفق البالغـة بعقـفـا، فجـاء الــظؿ الؼـرآين 

 وكان فقف مقاءمة ضاهرة بقـ الشؽؾ والؿضؿقن. فريًدا يف سبؽف ولػظف ومعـاه،

 ــؿ إن الؼــقل باســتقاء الؿػــرد والجؿــع يف مثــؾ هــذه أي أخشــك أن يؽــقن فقــف 

تعريض بالـص الؼرآين وأكف يبدل ألػاضف دوكؿا قصد وإرادة، وحاشاه ذلؽ، فؿـا كـان 

 هذا التبدل إٓ طـ مراد وقصد يدركف كؾ مـ أطؿؾ الػؽر والـظر بغاية القفاء.

إن الؼائؾقـ بلن ا.فراد إكؿا جاء حســا كقكـف فاصـؾة، وحاشـا لؾؼـرآن أن  سادًسا:

 يغقر مقاقع إلػاظ وهقئاهتا، ويعؿد إلك إفراد دون جؿع لتحؼقؼ هذا الؿطؾب.

وإذا تلمؾـا الؿعاين وإغراض مـ إيثار الؿػرد طؾك الجؿع أدركـا أن الؼـرآن قـد 

 تقا ب فقف الؿعاين.أحؽؿ كسؼ إلػاظ، فاختار مـفا ما ت

فــال تحســـ الؿحافظــة طؾــك الػقاصــؾ لؿجردهــا، إٓ مــع بؼــاء الؿعــاين طؾــك 

سردها، طؾك الؿـفج الذي يؼتضقف حسـ الـظؿ والتئامف، فلما أن هتؿؾ الؿعاين ويفتؿ 

 . بتحسقـ الؾػظ وحده، غقر مـظقر إلك ممداه، فؾقس مـ قبقؾ البالغة

                                                 
( هــ، ا.تؼـان يف طؾـقم الؼـرآن، تحؼقـؼ محؿـد أبـق الػضـؾ، 977السققصل، طبد الرحؿـ بـ أبـل بؽـر ) (7)

.3/359ج ،م7974الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب، ط 
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ريـ يف مظاهنـا فؾـؿ أقـػ طؾـك شـلء مـرٍض يف لؼـد تتبعـت أقـقال الؿػسـ سابًعا:

تحؾقؾ هـذا الــص الحؽـقؿ، ولـؿ تتجـاوز طبـاراهتؿ طبـارة الـحـاة وأهـؾ الؾغـة، ولـؿ 

يقجفقا هذا التحقل بالغًقا وبقاكًقا، فؿـفجقة الؼرآن يف صرحـة لؾؿػـردات تـلبك إٓ أن 

ســددة، يؽــقن لفــا أغــراٌض بقاكقــة فائؼــة ورائعــة، فســفام الؿػســريـ لــؿ تؽـــ كافــذة م

 فالتػاسقر طامة لؿ تؾتػت إلك الدٓلة مـ إيراد ا.فراد بدل الجؿع.

إن مزيًدا مـ التعؿؼ والـظر يف أططام هذه أيـة قـد يققػــا طؾـك السـر يف  ثامـًا:

اختقار ا.فراد بدل الجؿع يف مقوعف، طسك أن كسوشـد إلـك الـرأي السـديد يف إيثـار 

ا يف ففؿ مثؾ هذا التحقل يف بـقة الؽؾؿة. ففق الؿػرد طؾك الجؿع. فقؽقن مـفًجا مطردً 

باب واسع مـ أبـقاب الػفـؿ يف أسـرار السـقاقات، يتجؾـك فقـف هنـج الؼـرآن يف صرحـف 

 لؾؿػردات.

فؼد صػت إكػس، وصابت إرواح، واتحدت الؼؾـقب، فصـار الرفؼـاء رفقًؼـا 

 . واحًدا، هذا ما يقمئ إلقف ا.فراد

عــؿ اهلل طؾـــقفؿ مـــ الـبقــقـ والصــديؼقـ والشـــفداء ففــمٓء إخقــار الــذيـ أك

والصالحقـ اتحدت كػقسفؿ حتك صارت كلكؿا هل كػـس واحـدة، إشـارة إلـك غايـة 

التــللػ والحــب الــذي جؿعفــؿ، فؽلكؿــا هــؿ جؿقًعــا يف ضــالل قؾــب واحــد جؿعفــؿ 

جؿقًعا. وهذا يقمئ إلك شدة التقحد الذي بقـفؿ، وشدة إلػة التـل طؿـتفؿ، فؽلكؿـا 

ا جؿقًعا يف كػـس واحـدة. هـذا مـا يشـقر إلقـف ا.فـراد بـدل الجؿـع، ففـؿ يف الجــة ذابق

 امتزجت أرواحفؿ وصػت كػقسفؿ حتك صاروا رفقًؼا واحًدا.

يؽاد يتػؾت هذا الؿعـك لدى مـ قـال باسـتقاء القاحـد والجؿـع، أو قـال  تاسًعا:

 بحسـف لقققطف يف الػاصؾة.

 تف يف اكتؼائف لؾؿػردات.هؽذا تتجؾل سؿاوة الؼرآن ورفع عاوًرا:

 

                                                 
.42الخضري، ا.طجاز البقاين، ص (7)
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 الؿثال الثالث: 

 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل  ُّ  الـــص الؼــرآين:
 [.757الـساء  ] َّ هت مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه

 . ژهبُّ ژ مقطـ الشاهد

فؼد آ ر الؼرآن إفرادها، طؾك الرغؿ أن السقا  جؿـع، ويـاسـبف الجؿـع، فؿـا هـل 

؟ ويتقخك هذا البحث الـظر يف دواطل مسقغات الؼرآن يف اختقار الؿػرد بدل الجؿع

السقا  ومؼتضقاتف لؾقققم طؾك دٓلة ا.فراد بدل الجؿع، والحؽؿـة التـل يؼصـدها 

الؼرآن مـ هذا التحقل، وذلؽ مـ خالل تتبـع آراء أهـؾ التػسـقر والبقـان، واسـتـفاج 

 سبقؾفؿ، طؾـا كؼػ هبؿ طؾك أحؼقة ا.فراد بدل الجؿع.

 آراء الؿػسريـ:

  ًا( وإن كــان الؿــراد بــف الجؿــع: ٕن العــدو يســتقي فقــف القاحــد أفــرد )طــدو

 .[ 77الشعراء  ]  ژجض مص خص حص مس خس حس ژ  والجؿع، قال تعالك 

  فــلفرد )طــدو( وإن كــان الؿــراد بــف جؿًعــا ٕحــد وجفــقـ  إمــا اطتبــاًرا بؾػــظ

)بعض( فنكف مػرد، وإما ٕن )طدًوا( أشبف الؿصادر يف القزن كالؼبقل وكحقه، فقِحـد 

.وقبؾف جؿع ٕكف بؿعـك الؿصدر، وتؼديره  ذوي طداوة 

ًٓ بؿعـــك فاطــؾ يؽثــر يف  فــلخرب طـــ )قــقم( بؾػــظ )طــدو( وهــق مػــرد، ٕن فعــق

 مب هئ مئ هي ژ كالمفؿ أن يؽقن مػـرًدا مـذكًرا غقـر مطـابؼ لؿقصـقفف كؼقلـف  

ـــة  ]  ژمم خم حم جم يلژ َّ،[757]الـســـاء   ژ هت مت هب   ،[7الؿؿتحـ

ـــام  ]  ژٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ژ ـــرة [772إكع ـــع بؽث ، ويجؿ

فصــؾت  ]  ژجل مك لك خك حك جك مق   حق مف ژ  طؾــك أطــداء، قــال تعــالك 

                                                 
( هـ، تػسقر الؿـار، مطبعة 7354وروا، محؿد رشقد )، 6/657ابـ طادل، الؾباب يف طؾقم الؽتاب، ج (7)

 .5/365جه، 7328، 7الؿـار، ط

 .7/295الحؾبل، الدر الؿصقن، ج (2)
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79 ]. 

  ويعؾؾ الؼرصبل تقحقد )طدو( مقوع الجؿع فقؼقل طـد ققلف تعالك   

 لك خك حك جكمق حق مف خف حف جفمغ جغ مع جع مظ حط مضژ
[، كقػ قال طدو ولؿ يؼؾ أطداء، فػقف جقابان  36البؼرة  ]  ژمل خل حل جل مك

  أن بعًضا وكاًل يخرب طـفؿا بالقاحد طؾك الؾػظ، وبالجؿع طؾك الؿعـك، أحدهؿا

[ 95مريؿ  ]  ژ حن جن مم خم حم جم ژ وذلؽ يف الؼرآن. قال اهلل تعالك  

[ طؾك الؿعـك. 87الـؿؾ  ]  ژجم هل  مل خل ژ طؾك الؾػظ، وقال تعالك  

 متخت حت جت ژ والجقاب أخر  أن طدًوا يػرد يف مقوع الجؿع، قال اهلل تعالك  

 .[ 55الؽفػ  ]  ژمج حج مث هت

  وفقف دلقؾ طؾك أن الجؿاطة قد يجقز أن يخرب طـفؿ بؾػظ القاحد، يؼال طدو

 مب هئ مئ هي ژ لؾقاحـد وآ ــقـ والجؿاطـة، والؿـذكر والؿمكـث قـال تعــالك  

 .[ 757الـساء  ]  ژهت مت هب

  ففل يف مقوع أطداء، وفقف تقحقـد الؿعــك الـذي تـدور طؾقـف معـاداة هـمٓء

ؿــممـقـ، إذ هــؿ متػؼــقن طؾــك هــذه الؿعــاداة، وهــؿ يــد طؾــك مـــ ســقاهؿ ٓتػــا  لؾ

.كؾؿتفؿ، وأهنؿ كشلء واحد لؼقة تضامفؿ وتقافؼ كؾؿتفؿ طؾك الؿممـقـ 

 مقازكة وترجقح:

 ولدى تلمؾ أققال الؿػسريـ يف تعروفؿ لفذه الؿػردة كؼػ طؾك ما يليت 

: ًٓ رها لؿ يتعرض أصاًل لتحؾقؾ هذا بعد تتبعل لؽتب التػسقر ٓحظت أن أكث أو

                                                 
.762-5/767ابـ طاشقر، التحرير والتـقير، ج (7)

( هــ، الجـامع ٕحؽـام الؼـرآن، تحؼقـؼ د. طبـد اهلل الوكـل، ممسسـة 677ؿـد بــ أحؿـد )الؼرصبـل، مح (2)

.7/476جم، 2556، 7الرسالة، ط

م، 7996، 7( ه، الؿخصص، دار إحقاء الواث العربـل، بقـروت، ط458ابـ سقده، طؾل بـ إسؿاطقؾ ) (3)

ار الؽتـب العؾؿقـة، ( هـ، شرح الؿػصؾ ٓبـ يعـقش، د538والزمخشري، محؿقد بـ طؿر )، 5/95ج

 .3/289جم، 2557، 7بقروت، ط

.3/729إلقسل، روح الؿعاين، ج (4)
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 ا.فراد بدل الجؿع، ولؿ يؾتػتقا إلقفا فوكقها دوكؿا تحؾقؾ وبقان.

مـ تعرض مـ كتب التػسقر لفـذه الؿػـردة ٓزالـقا يؼتػـقن آ ـار الـحـاة يف  ثاكًقا:

 صـعتفؿ فُصرفقا طـ دٓٓت ا.فراد بدل الجؿع. 

 تتؽشػ شخصقتفؿ البالغقة.فظفرت شخصقة الؿػسريـ الـحقية والؾغقية، ولؿ 

آتجاه العام لؾؿػسريـ يف تعروفؿ لفذه أية الؽريؿة مـال إلـك ا.يجـاز  ثالًثا:

 وآختصار، دوكؿا تقسع وإصـاب، ولؿ يظفروا اهتؿاًما بالًغا يف تحؾقؾ الـص بقاكًقا.

 فتؽؾػقا يسقًرا يف تقجقف ا.فراد مـ كاحقة لغقية فحسب. ولؿ يظػروا بالحؼ.

يظفر جؾًقا مـ تعؼقبات الؿػسريـ طؾـك هـذه أيـة أن أخـر مــفؿ يلخـذ  ا:رابعً 

 طـ إول وٓ يعزوا إلقف، فؾؿ يلت بجديد.

ــة طؾــك صــحة وقــقع الؿػــرد مققــع الجؿــع،  خامًســا: ســعك الؿػســرون لؾدٓل

واجتفدوا يف ذلؽ، لؽـفؿ لؿ يبحثقا يف طؾة جؾب ا.فراد مقوع الجؿع، ولؿ يـػذوا 

 طجاز فقف.إلك أسرار ا.

أصـؾ إلقسـل طؾـك الحـؼ يف هـذا التحـقل يف الؿػـردة الؼرآكقـة، وكـان  سادًسا:

تلويؾف واوًحا ٓ لبس فقف، فؼد وّحد الؼرآن لػظ )طدو( إشارة إلك تقّحـد كؾؿـتفؿ يف 

 مقاجفة أهؾ الحؼ.

ففؿ يتـادون جؿقًعا طؾك ا.سالم وأهؾف، وتؾتؼل كؾؿتفؿ وأهـداففؿ لؾؽقـد هبـذا 

كاكقا فقؿا بقـفؿ مختؾػقـ، فالؽػر مؾـة واحـدة، ويـد واحـدة كـذلؽ طؾـك  الديـ، وإن

 ا.سالم وأهؾف.

فلفرد )طدًوا( لجعؾفـؿ كـذات واحـدة يف آجتؿـاع والوافـد، كؼقلـف صـؾك اهلل 

 . طؾقف وسؾؿ  )الؿممـقن كـػس واحدة( 

د مؾئـت اختار الؼـرآن هبـذا التحـقل الؿػـردة إكثـر امـتالًء بـالؿعـك، فؼـ سابًعا:

                                                 
( هـ، شرح الؽافقة، تعؾقؼ يقسػ طؿر، مـشـقرات جامعـة قـاريقكس، 686الرول، محؿد بـ الحسـ ) (7)

، ولــؿ أقــػ طؾــك الحــديث هبــذا الؾػــظ وأخرجــف مســؾؿ يف صــحقحف 2/777م، 7996، 2بـغــازي، ط

ــق ــؿ  بؾػــظ  )الؿممـ ــراحؿ الؿــممـقـ وتعــاصػفؿ وتعاوــدهؿ، حــديث رق ــاب  ت ن كرجــؾ واحــد(، ب

(2586.) 
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بالدٓٓت والؿعاين، فػقفا تـبقف لؾؿسـؾؿقـ مــ وحـدة صـػ الؽػـر طؾـك طـداوهتؿ، 

 فؾقحذروا ولقؽقكقا كذلؽ صًػا واحًدا ودهؿ وإٓ هؾؽقا.

وفقفا إشارات لقحدة هذه إمة وتؿاسؽفا حتك ٓ تػو  فتضعػ فتفؾؽ. فنن 

ؽاتػ فقؿا بقـفـا، وأن العدو موبص هبا، متفلء لذلؽ، وٓ كجاة لفا إٓ بالقحدة والت

 يؽقكقا كـػس واحدة كذلؽ.

ــة وحــدة  ــك القحــدة، يف مقاجف ــة إل ــردة بؿــدى حاجــة إم ففؿســت هــذه الؿػ

 الؽافريـ. وكان لفا إيحاءات وضالل اتسع هبا الؿعـك وزادتف غـاًء.

 المطلب الثاني: وضع الجمع موضع المفرد.

 :مثال 

 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ژ  الـص الؼرآين:

 [.54الـساء  ]  ژمب زب رب يئ ىئ نئ

 . ژٰذُّ ژ مقطـ الشاهد

فؼد استعؿؾ الؼرآن الجؿع لؾدٓلة طؾك القاحد، مغايًرا ما يـاسب السقا  العـام 

لمية، وٓ شؽ أن لذلؽ دٓٓت وإيحاءات يؽشػ طـفا كؾ مـ دقؼ الـظر يف رمقز 

 ؾسقا .الؼرآن وأسراره مـ وراء إيثار الجؿع وهجر ا.فراد الؿالئؿ ل

 آراء الؿػسريـ:

  أما ققلف )الـاس(، فنن أهؾ التلويؾ اختؾػقا فقؿـ طـك اهلل بف، فؼال  طـك اهلل

.بذلؽ محؿًدا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ خاصة 

  قال ابـ طباس  الـاس  محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

                                                 
ٓ أتعرض ٕمثؾة مـ غقر سقرة الـساء، ولؿ أقػ فقفا إٓ طؾك هـذا الؿثـال مــ  التزمت يف بحثل هذا أن (7)

ووع الجؿع مقوع الؿػرد، فاطتذر لعدم التقازن بقـ الؿطؾبقـ. لؽـل أرى أن الؿؼصقد مـ طؼـد هـذا 

الؿبحث قد تحؼؼ.

، وابـ طادل، الؾباب يف طؾـقم 2/67، ابـ ططقف، والؿحرر القجقز، ج8/476الطربي، جامع البقان، ج (2)

 .6/425الؽتاب، ج

( هــ، درج الـدرر يف تػسـقر الؼـرآن العظـقؿ، دار الػؽـر، 477) طبـد الـرحؿـالجرجاين، طبـد الؼـاهر بــ  (3)

= 
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  فالـاس هـا  محؿد صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ الـذي جؿـع فضـائؾ الــاس كؾفـؿ

.ـ وأخريـ، وزاد طؾقفؿ ما شاء اهلل إولق

  وإكؿا جاز أن يؼع طؾقف لػظ الجؿع وهق واحد: ٕكف اجتؿع طـده مـ خصال

، أي ظقؿ، ومـ هـا يؼال  فالن أمـة وحـدهالخقر ما ٓ يحصؾ إٓ متػرًقا يف الجؿع الع

.[ 725الـحؾ  ]  ژمي خي حي جي ژ  يؼقم مؼام أمة 

 ال حؿقدة سؿاه اهلل )الـاس( فؾؿا جؿع ما يف الـاس مـ خص.

  وققؾ  إن )الـاس( هـا هؿ  رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ وأصـحابف، ٕن

.مـ حسد طؾك الـبقة، فؽلكؿا حسد الـاس كؾفؿ كؿالفؿ ورشدهؿ 

  فـ )الالم( يف الـاس لؾعفد، وا.شـارة إلـك رسـقل اهلل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ

يذاًكا بحقازهتؿ لؾؽؿـآت البشـرية قاصبـة، فؽـلهنؿ والؿممـقـ، وحؿؾف طؾك الجـس إ

.هؿ الـاس ٓ غقر 

  ـَ ذكر الـاس .رادة صائػة معقـة مـ الـاس، ٕن الؿؼصـقد مــ الخؾـؼ َفَحُس

هق الؼقام بالعبقدية، فؾؿا كان الؼائؿقن هبـذا لـقس إٓ محؿـًدا، ومــ كـان طؾـك ديــف، 

.كان هق وأصحابف كلهنؿ كؾ الـاس 

  الؾػظ العام، وأراد بف الخصقص، فالؿؼصقد بالـاس هـا إكسان واحد فلصؾؼ

.هق محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، جؿع ولؿ يػرد ٕكف الؿثؾ إطؾك لإلكساكقة 

 وجؿع ما يف الـاس مـ الخصال الحؿقدة، ففق مجاز مرسؾ طالقتف العؿقم.

                                                 
= 

( هـ، رمقز الؽــقز، مؽتبـة 667د الرزا  بـ رز  اهلل)الحـبؾل، طب، 7/496جم، 2559، 7إردن، ط

.5/88، وابـ طاشقر، التحرير والتـقير، ج7/535جم، 2558، 7إسدي، مؽة، ط

.5/353، واكظر  البؼاطل، كظؿ الدرر، ج3/284أبق حقان، البحر الؿحقط، ج (7)

.75/736الرازي، مػاتقح الغقب، ج (2)

 .2/57السققصل، ا.تؼان، ج (3)

 .3/342حاشقة شقخ زاده طؾك البقضاوي، ج (4)

.7/777أبق السعقد، إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ج (5)

 .5/425جم، 2554، 7الدوسري، طبد الرحؿـ، صػقة أ ار والؿػاهقؿ، دار الؿغـل، الرياض، ط (6)

ـــقـ، ط7457الصـــالح، صـــبحل ) (7) ـــؿ لؾؿالي ـــرآن، دار العؾ ـــقم الؼ م، 2555، 24( هــــ، مباحـــث يف طؾ

 .7/357ج
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 مقازكة وترجقح:

 ـ كؾؿح ما يليت مـ خالل الـظرة الؿقازكة بقـ أققال الؿػسري

: ًٓ كاكت سفام الؿػسريـ كافذة، وكاكقا أكثر شؿقلقة ودقة يف تحؾقؾفؿ لجؾب  أو

 الجؿع بدل ا.فراد. وضفرت يف تحؾقؾفؿ مالمح الـفج البقاين لؾـص الؼرآين.

قدم الؿػسرون تعؾقاًل مـطؼًقا سائًغا، وقد هتّقل لفـؿ الصـقاب دوكؿـا تؽؾـػ  ثاكًقا:

 ب.مشؼة يف مؼاربة الصقا

 طالج الؿػسرون هذا الـص الحؽقؿ معالجة بقاكقة، ولؿ يؼػقا طـد ضاهر الـص. ثالثًا:

وقد أقام الؼرآن الجؿع مؼام القاحد تعظقًؿا لؾـبل طؾقف الصـالة والسـالم،  رابًعا:

وتـزياًل لؾؽثرة يف خصال الخقر مـزلة الؽثـرة يف العـدد، وهـذا مـا أشـار إلقـف كثقـر مــ 

ع طؾقف لػظ الجؿع وهق واحد، ٕكـف اجتؿـع طــده مــ خصـال الؿػسريـ بؼقلفؿ  وق

، أي  يؼـقم ؿع العظقؿ، ومـ هذا يؼال أمة وحـدهالخقر مآ يحصؾ إٓ متػرًقا يف الج

 مؼام أّمة.

فاستعار الؼرآن الجؿع وهجر ا.فراد لؾتعظقؿ والتؽثقر، وفقف إشارة ضاهرة طؾـك 

 بالغة الجؿع ودٓٓتف البقاكقة.

لجؿع طـ وجف بالغـل را ، فرسـقل اهلل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ كشػ ا خامًسا:

ًٓ ٓ تتـاهك، وٓ تجتؿع إٓ يف أمة كامؾة، وهق إمام هذه إمـة،  أمة وحده جؿع خصا

 رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.ل وتشريٌػ  ويف الجؿع تعظقؿٌ 

ف فخؾع الجؿع جًقا مـ التعظقؿ لجـاب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وأفاض طؾقـ

 ورًبا مـ ا.جالل، وكؾ ذلؽ ٓ يتلتك با.فراد.

وهذا الجـق مــ التعظـقؿ وا.جـالل يشـل بـف الجؿـع بقوـقح ضـاهر، ولـق جـاء 

الؼرآن با.فراد لتػؾتت هذه الؿعاين وتـا رت. وهؽذا هق الؼرآن يػجر الؿعاين الؽثقرة 

 يف كؾؿات قؾقؾة.

*              *              * 
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 الخاتمة

  النتائج:

: ًٓ اختار الؼرآن لؿػرداتف صقًغا مختؾػة قادرة طؾك أن تشقع يف كػس السامع ما  أو

 تحؿؾف مـ دقائؼ ا.شارات، وخػايا الؿؼاصد.

ــا: ــر امــتالًء  ثاكًق ــة الؽؾؿــة إكؿــا يطؾــب الؿػــردة إكث ــف يف بـق أن الؼــرآن بتحقٓت

ص دٓٓت بالؿعـك، فقفجر الجؿع ويم ر ا.فراد والعؽس كـذلؽ، لقخؾـع طؾـك الــ

 بقاكقة وإشارات راققة، يؽشػ طـفا حسـ التتبع والـظر.

تؿثؾ هذه التحقٓت يف بـقة الؽؾؿة الؼرآكقة مـفًجا واوـًحا خـط لــا سـبقؾ  ثالًثا:

العؾؿ والدرس لؿقوقع مـ أكثر الؿقوقطات صؾة بالؽتاب العزيـز، الـذي تتجؾـك 

 بلغراض الـظؿ ودواطقف. فقف سؿاوة الؼرآن يف التبدل بقـ صقغ إلػاظ. فؼد وىف

 التوصيات:

: ًٓ أوصل بان تؼـقم هقئـة بتبــل مشـروع لدراسـة مـقاصـ التغـاير بـقـ ا.فـراد  أو

 والجؿع يف الؼرآن الؽريؿ، لؾقققم طؾك أد  أسرار هذا الؽتاب العزيز.

أن تؼقم كؾقات الشريعة بتدريس مادة التغاير بقـ صقغ ا.فـراد والجؿـع يف  ثاكًقا:

ز البقاين يف الؼرآن الؽريؿ، وذلؽ لؾؽشػ طــ جؿالقـات الــص الؼـرآين مادة ا.طجا

 وأذواقف البالغقة.

 

*              *              * 
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.ـه7425صدقل جؿقؾ، درا الػؽر، بقروت، 

( هـ، مجـاز الؼـرآن، تحؼقـؼ سـزكقـ، مؽتبـة 275أبق طبقدة، معؿر بـ الؿثـك) .79

.ـه7387، 7الخاكجل، الؼاهرة، ط

ـــ أحؿــد ) .25 ـــ 375إزهــري، محؿــد ب ــواث  ، هتــذيب(ه ــاء ال ــة، دار إحق الؾغ

م.2557، 7العربل، بقروت، ط

ــديـ )ا .27 ــفاب ال ــقد ش ـــ 7275ٕلقســل، محؿ ــب (ه ــاين، دار الؽت ، روح الؿع

م.7994، 7العؾؿقة، لبـان، ط

، أســرار العربقــة، دار الؽتــب (هـــ 577كبــاري، طبــد الــرحؿـ بـــ محؿــد )إ .22

م.7997، 7العؾؿقة، بقروت، ط

 م.7986دار بقروت لؾطباطة والـشر، بقروت، البستاين، كرم، ديقان جرير،  .23

ــة الؿجؿــع  .24 ــرآين يف صــقاغة الؿصــطؾحات، مجؾ ــؾ، الؿـــفج الؼ البصــقر، كام
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م.7985العؾؿل العراقل، بغداد، 

، تػسـقر البغـقي، معـالؿ التـزيـؾ، دار (هــ 576البغقي، الحسقـ بـ مسعقد ) .25

م.7989، 7صقبة، الرياض، ط

كظؿ الـدرر يف تـاسـب أيـات والسـقر،  ،(هـ 885البؼاطل، إبراهقؿ بـ طؿر ) .26

دار الؽتاب ا.سالمل، الؼاهرة، د.ط، د.ت.

ــاء الــواث (هـــ 427الثعؾبــل، أحؿــد بـــ محؿــد) .27 ، الؽشــػ والبقــان، دار إحق

م.2552، 7العربل، لبـان، ط

جربان، لبقب محؿـد، طـايـة طؾؿـاء التػسـقر ببقـان غريـب الؼـرآن الؽـريؿ، درا  .28

م.2572، 7الػارو ، طّؿان، ط

ــا .29 ــد الؼ ــاين، طب ــرحؿـ )الجرج ـــ طبــد ال ـــ 477هر ب ، الؿؼتصــد يف شــرح (ه

م.7982ا.يضاح، تحؼقؼ كاضؿ الؿرجان، العرا ، وزارة ا.طالم، 

، درج الــدرر يف تػســقر (هـــ 477طبــد الؼــاهر بـــ طبــد الــرحؿـ ) الجرجــاين، .35

م.2559، 7الؼرآن العظقؿ، دار الػؽر، إردن، ط

( هـ، شرح التسفقؾ ٓبـ مالؽ، تحؼقؼ طبد 672) الجقاين، محؿد بـ طبد اهلل .37

م.7995، 7الرحؿـ السقد، دار هجر، ط

، الدر الؿصقن يف طؾـقم الؽتـاب الؿؽــقن، (هـ 756الحؾبل، أحؿد بـ طؾل) .32

دار الؼؾؿ، دمشؼ، د.ط، د.ت.

، رمـقز الؽــقز، مؽتبـة إسـدي، (هــ 667ؾل، طبد الرزا  بـ رز  اهلل)الحـب .33

م.2558، 7مؽة، ط

( هــ، حاشـقة الؼقكـقي طؾـك البقضـاوي، 7795حـػل، إسؿاطقؾ بـ محؿد)ال .34

م.2557، 7دار الؽتب العؾؿقة، لبـان، ط

الخضري، محؿد إمقـ، ا.طجاز البقاين يف صقغ إلػـاظ، مطبعـة الحسـقـ،  .35

م.7993، 7الؼاهرة، ط

( هـ، حاشقة الشفاب طؾك البقضاوي، دار 7569الخػاجل، أحؿد بـ محؿد ) .36
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روت، د.ط، د.ت.صادر، بق

، 7الدوسري، طبد الرحؿـ، صػقة أ ار والؿػاهقؿ، دار الؿغـل، الرياض، ط .37

م.2554

م.7987، 7، مػاتقح الغقب، درا الػؽر، ط(هـ 654الرازي، محؿد بـ طؿر ) .38

، تػسـقر الراغـب إصـػفاين، تحؼقـؼ (هــ 552الراغب، الحسقـ بـ محؿـد ) .39

م.2553، 7طادل الّشدي، مدار القصـ لؾـشر، ط

ه.7328، 7، تػسقر الؿـار، مطبعة الؿـار، ط(هـ7354روا، محؿد رشقد ) .45

( هــ، شـرح الؽافقـة، تعؾقـؼ يقسـػ طؿـر، 686الرول، محؿد بــ الحســ ) .47

م.7996، 2مـشقرات جامعة قاريقكس، بـغازي، ط

( هـ، حاشقة ابـ التؿجقد طؾك البقضاوي، 885الرومل، مصطػك بـ إبراهقؿ ) .42

م.2557، 7لبـان، ط دار الؽتب العؾؿقة،

، حاشـقة شـقخ زاده طؾـك البقضـاوي، (هـ 685ادة، محؿد بـ مصؾح الديـ )ز .43

م.7999، 7دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط

، مـاهـؾ العرفـان، مطبعـة طقسـك (هــ 7367قاين، محؿد بـ طبد العظقؿ )الزر .44

، د.ت.3البابل، مصر، ط

ؾــقم الؼــرآن، تحؼقــؼ ، الربهــان يف ط(هـــ 794الزركشــل، محؿــد بـــ طبــد اهلل ) .45

، دار إحقاء الواث العربل.7975، 7محؿد أبق الػضؾ، ط

، شــرح الؿػصـؾ ٓبـــ يعــقش، دار (هــ 538الزمخشـري، محؿــقد بــ طؿــر ) .46

م.2557، 7الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط

، 7، الؽشــام، مؽتبــة العبقؽــان، ط(هـــ 538الزمخشــري، محؿــقد بـــ طؿــر) .47

م.7998

( هـ، الؿبفج يف الؼراءات الثؿـان وقـراءة 547)سبط الخقاط، طبد اهلل بـ طؾل  .48

رب، جامعة ا.مام محؿـد بــ سـعقد،  إطؿش، رسالة دكتقراه، طبد العزيز السا

.ـه7454
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( هــ، طـروس إفـراح، مطبعـة طقسـك البـابل، 773السبؽل، أحؿد بـ طؾل ) .49

م.7937مصر، 

 ( هـ، صبؼـات فحـقل الشـعراء، تحؼقـؼ محؿـقد232سالم، محؿد بـ سالم ) .55

شاكر، دار الؿدين، جدة.

( هـــ، ا.تؼــان يف طؾــقم الؼــرآن، 977الســققصل، طبــد الــرحؿـ بـــ أبــل بؽــر ) .57

م.7974تحؼقؼ محؿد أبق الػضؾ، الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب، ط 

، دفـع إيفـام آوـطراب طــ (هـ 7393قطل، محؿد إمقـ بـ محؿد )الشـؼ .52

م.7996، 7آيات الؽتاب، مؽتبة ابـ تقؿقة، الؼاهرة، ط

، مباحث يف طؾقم الؼـرآن، دار العؾـؿ لؾؿاليـقـ، (هـ 7457الصالح، صبحل ) .53

م.2555، 24ط

، بغقة ا.يضاح لتؾخقص الؿػتاح، مؽتبـة (هـ 7397الصعقدي، طبد الؿتعال ) .54

م.2555، 77أداب، ط

( هـ، جامع البقان، مؽتبة ابــ تقؿقـة، الؼـاهرة، 375الطربي، محؿد بـ جرير ) .55

، د.ت.2ط

حسـ، أسؾقب آلتػات يف البالغة الؼرآكقة، دار الػؽر العربل، الؼاهرة، صبؾ،  .56

م.7998

، حاشقة الطقبـل طؾـك الؽشـام، فتـقح (هـ 743لطقبل، الحسقـ بـ طبد اهلل )ا .57

الغقب يف الؽشػ طــ قــاع الريـب، رسـالة دكتـقراه، صـالح الػـايز، الجامعـة 

.ـه7473ا.سالمقة، الؿديـة الؿـقرة، 

( هــ، بصـائر ذوي التؿققـز يف لطـائػ 877ي، محؿد بـ يعؼـقب )الػقروز آباد .58

الؽتاب العزيز، تحؼقؼ محؿد الـجار، الؿجؾس إطؾـك لؾشـمون ا.سـالمقة، 

هـ.7476الؼاهرة، الطبعة الثالثة، 

( هـ، الجامع ٕحؽام الؼرآن، تحؼقؼ د. طبـد 677الؼرصبل، محؿد بـ أحؿد ) .59

م.2556، 7اهلل الوكل، ممسسة الرسالة، ط
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، شـرح صقبـة الـشـر يف الؼـراءات (هـ 7422سالؿ ) محقسـ، محؿد بـ محؿد .65

م.7993، 7العشر، مطبعة الحسقـ، الؼاهرة، ط

( هــ، مـدارك التـزيـؾ وحؼـائؼ التلويـؾ، دار 775الـسػل، طبد اهلل بـ أحؿـد ) .67

م.7998، 7الؽؾؿ الطقب، بقروت، ط

ورغائـب الػرقـان، ( هـ، غرائب الؼـرآن 855الـقسابقري، الحسـ بـ محؿد ) .62

م.7996، 7دار الؽتب العؾؿقة، لبـان، ط

( هـ، التػسقر البسـقط، تحؼقـؼ  د. محؿـد بــ 468القاحدي، طؾل بـ أحؿد ) .63

صالح الػقزان، رسالة دكتقراه، جامعة ا.مام محؿد بـ سعقد، طؿادة البحث 

.ـه7435، 7العؾؿل، ط

 

*              *              * 
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 ملخص البحث

يفدم هذا البحث إلك جؿع أيات التـل ذكـرت دطـقات مقسـك طؾقـف الصـالة 

إلك مؼدمـة،   ت الؿادة العؾؿقة يف البحثووزط .والسالم، وتدبرها، ومعرفة هداياهتا

وأمـا التؿفقـد  .والخطـة ،أهؿقـة البحـث  تـاولت الؿؼدمة وخؿسة مباحث. ،وتؿفقد

كؿا تـاولت بقاًكا مقجًزا لؼصة مقسـك    معـك الدطاء، وفضؾف، و ؿراتف:فاشتؿؾ طؾك

 الؿباحث هل كالتالل و الؼرآن الؽريؿ. يف طؾقف الصالة والسالم، الؿتؾّقة

 فوة بؾقغ إُشد.  ؿبحث إول  دطاء مقسك ال

 حقـ أمر بالـبقة والرسالة.  الؿبحث الثاين  دطاء مقسك

 فوة إرسالف إلك فرطقن. الؿبحث الثالث   دطاء مقسك 

 فوة دطقتف لبـل إسرائقؾ. الؿبحث الرابع   دطاء مقسك 

ــقارد طـــ مقســك  ــدطاء ال ــرآن يف ال الؿبحــث الخــامس  صــقغ وأســالقب ال ؼ

 الؽريؿ. 

 وُذيؾ بػفارس خادمة لف. ،وختؿ البحث بذكر أهؿ الـتائج

 

*              *              * 
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 المقدمة

ــؾ  [، والصــالة  65]غــافر  ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ  الحؿــد هلل الؼائ

َعاُء ُهَق اْلِعَباَدةُ ) والسالم طؾك الؼائؾ   أما بعد  وطؾك آلف وصحابتف أجؿعقـ.، (الدُّ

ـْ »لؾدطاء مـزلًة طظقؿة طـد اهلل، وكرامة:  ننف  َلْقَس َوْلٌء َأْكَرَم َعَؾك اهللِ َتَعـاَلك ِمـ

َعاءِ  بالـدطاء يف  أيضـًاواختـتؿ ، سـقرة الػاتحـة بالـدطاء يف الؼـرآنافتـتح  ولذا .«الدُّ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  تعـالك اهلل قـال  :والدطاء طــقان العبقديـة .الؿعقذتقـ

. [65]غــــــــــــافر ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ٿ   ٿ  ٿ     ٿٺ

ــدطاء إًذا هــق العبــادة ــذلؽ قــال تعــالك  :فال ائ    ائۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ىژ  ل

ــد .[77]غــافر  ژەئ             ەئ  وئ  وئ  ۇئ     كظــرا لؾــدطاء ماســة بحاجــة والعب

وأكثـر الــاس التجـاًء إلـك اهلل  لألطؾـك. إدكك مـ صؾب وهق لؿقٓه واحتقاجف لػؼره

وأهؿقـة  ،ولدطائفؿ مزيـة خاصـة .والرسؾ طؾقفؿ الصالة والسالم ،ؿ إكبقاءتعالك ه

لذا جرت طؾـك ألســتفؿ دطـقات  :ٕهنؿ أطرم الـاس بؽقػقة مـاجاة اهلل تعالكبالغة: 

 .والرجـاء ،فاستجاب لفؿ رهبؿ، وحؼـؼ لفـؿ إمـؾ :مؾفؿات مـ اهلل تعالك ،صقبات

 .ومـ همٓء الؽرام كؾقؿ اهلل تعالك مقسك 

ـــ   ــره م ــل غق ــا لؼ ــة م ـــ العـاي ــؼ م ــؿ يؾ ــف ل ــذا الؿقوــقع: إٓ أك ــة ه ــع أهؿق وم

الؿقوــقطات الؿتعؾؼــة بؼصــص إكبقــاء طؾــقفؿ الصــالة والســالم. فؾــؿ يؽتــب فقــف 

استؼالٓ: لذا بؼقت دراسة دطاء كؾ كبل بؿػرده يسد كؼصًا يف هذا الجاكب، ويضقػ 

 السالم. طؾقفؿ لرسؾا أولئؽ حقاة مـ كقراكقة قبسات ا.سالمقة لؾؿؽتبة

ــا ف ــدأت ؼــد ومـــ هـ ــب ــف هلل تعــال دبرأت ك، كؾؿــات هــذا الـبــل الؽــريؿ يف مـاجات

، لقـبـئ طــ مقسك طؾقـف الصـالة والسـالم يف الؼـرآن الؽـريؿ اءدطوأسؿقت البحث  

                                                 
ــــ أبــل داود،(  7) ــاب الصــالة، بــاب س ــدطاء )  كت ــاين يف  صــحقح أبــل داود (2/76ال . وصــححف إلب

(5/279.) 

. وحســف إلبـاين (5/455) (،3375) ما جاء يف فضؾ الـدطاء  باب أبقاب الدطقات، ســ الومذي،(  2)

   (. 2/597يف  صحقح الجامع الصغقر )
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 مضؿقكف، ففق دراسة تحؾقؾقة مقوقطقة.

والتــل ٕجؾفــا وقــع اختقــاري طؾــك هــذا  :ويؽتســب أهؿقتــف مـــ  ال ــة جقاكــب

 الؿقوقع، وهل كالتالل 

والتؼرب  ،ففق مـ باب العبادة :الجاكب إول: أهؿقة الدعاء يف حقاة الؿسؾؿ

والحاجة هلل  ،والعجز ،ضفار آفتؼارإٕن فقف  :هبذه الشعقرة العظقؿة إلك اهلل 

 ،حقـ تتؼطع السبؾ :وآستعاكة بف طؾك كقائب الدهر ،تعالك، وفقف قضاء الحقائج

ى  ژ  ا كبقف محؿدً  ًااصبمخاب، يؼقل تعالك يف محؽؿ الذكر وتتؼطع إسب

ېئ  ىئ  ىئ    ېئ  ېئ   ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ

ويستجقب لـا  ،يسؿع دطاءكا ،قريب مـاسبحاكف فاهلل  ،[786]البؼرة   ژىئی

ستجابة، والتل صبؼفا إكبقاء، البػعؾ إمقر الؿقجبة ل :إن استجبـا لف تعالك

 ن.قوالصالح

الـذيـ  ؛الجاكب الثاين: أهؿقة دعاء إكبقـاء والؿرسـؾقـ عؾـقفؿ الصـالة والسـالم

ومـ الؿعؾقم أكف ٓ يعرم الػضـؾ ٕهـؾ . أفضؾ الطر  وأقصرها إلك اهلل  سؾؽقا

فؼد  :وٓ شؽ أن رسؾ اهلل تعالك وأكبقاءه أطرم الـاس برهبؿ .الػضؾ إٓ ذوو الػضؾ

فقا كقػ تؽقن مـاجاتف، ومـاذا يؼـقل العبـد لربـف، أدهبؿ اهلل، وطؾؿفؿ، وألفؿفؿ، فعر

فؾــقس هـــاك أفضــؾ وٓ أطظــؿ مـــ أدطقــة إكبقــاء،  .وكقــػ يؽــقن الــدطاء والطؾــب

والؿممـ يرى فقفا كؿال العبقدية لرب العالؿقـ، وما مـ دطاء لفؿ إٓ وقدم صـاحبف 

قال  ،قتداء هبؿا، وأمركا بآفاستجاب لفؿ جؿقعً  : إلقف تعالك بفبقـ يدي دطائف تقساًل 

  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئژ  ا مـــ أكبقائــف يف ســقرة إكعــام اهلل تعــالك بعــد أن ذكــر طــددً 

ــام  ]  ژ ۇئ  ۆئ ــج إدطقــة . [95إكع ــاس يف كس ــض الـ ــػ بع ــد يتؽؾ وق

إلـك كـقع مــ الزخرفـة  :الؿسجقطة، مؿـا يخـرج هـذه العبـادة العظقؿـة طــ جاللتفـا

التـل ٓ يتـذو  لـذة  :ػقـة السـطحقة، وا.هاجـة العاص- إن صـحت العبـارة - الؾػظقة

 ا.الؿـاجاة والعبقدية، وإن استدرت الؿدامع أحقاكً 

بخالم دطقات إكبقاء الؽرام طؾقفؿ الصـالة والسـالم، الؿبثق ـة يف كتـاب اهلل، 
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حـري بــا ف .اا، وبسـطً الدالة طؾك كؿال ا.خالص، وحسـ إدب يف الخطاب إيجازً 

 اكقة، وكتدبر آ ارها،  ؿ كـسج طؾك مـقالفا.أن كتلمؾ يف تؾؽ آبتفآت ا.يؿ

مقسـك عؾقـف الصـالة  دعـاءالجاكب الثالـث: أهؿقـة إبـراز وجـف هدايـة الؼـرآن يف 

 .فـر يف الـذكر وـؿـ قصـص الؼـرآنوٕن قصتف كان لفا الـصقب إ ؛والسالم خاصة

 ووردت مـاجاتـف يف .سقرة مرة، يف أربعة و ال قـ ومائة ـقو ال  احقث ذكر اسؿف ست

ــر ــعراء،  ةخؿــس طش ــف، الش ــقكس، ص ــرام، ي ــدة، إط ــة  الؿائ ــقر التالق ــة، يف الس آي

 ،ف لربفئلؽثرة التجا :االؼصص. والؿتلمؾ لؼصتف يف الؼرآن ٓ يسعف إٓ أن يؼػ متعجبً 

فػد كان لف يف كؾ مقوع دطاء، ويف كؾ مرة مـاجاة بؿا يـاسب  !.ومـاجاتف لف سبحاكف

دث والحال، والؾجقء إلك اهلل يف كؾ أزمـة، يف فؽان دطاؤه طؾك حسب الح .الحدث

ودطقاتف كان لفا  ،كؾ حال، يف كؾ حقـ بحسب الؿـاسب، واختقار إلػاظ الؿـاسبة

كـل يسـتػقد مــ أخبـاره طؾقـف الصـالة  :ويتلمؾ ،فحري بالؿممـ أن يتػؽر .أبؾغ إ ر

لؼصص  الؽريؿ ويستخؾص الدروس والعرب، وهق مـ أهدام إيراد الؼرآن ،والسالم

 .طؾقفؿ الصالة والسالم إكبقاء

، وفقفــا  أهؿقــة الؿقوــقع، مؼدمــة  وقـد بـقــُت هــذا البحــث عؾــك الخطـة أتقــة

معــك   تضؿـ ،وتؿفقد والدراسات السابؼة فقف، وخطة البحث، والؿـفج الؿتبع فقف.

ان  وفقـف مطؾبـ الؿتؾـقة يف الؼـرآن الؽـريؿ: مقسك  الدطاء، وفضؾف، و ؿرتف، وقصة

 الؼــرآن يف الؿتؾـقة مقسـك  قصـة  والثـاين الـدطاء، وفضـؾف، و ؿرتـف. معــك  لإو

 ،وخاتؿـةمتضـؿـة الؿطالـب. ، وخؿسـة مباحـث تؽرارها. وسبب مراحؾفا، الؽريؿ،

 والؿباحث هل   والتقصقات. ،اشتؿؾت طؾك أهؿ الـتائج

 وفقف أربعة مطالب . إُشد بؾقغ فوة  مقسك دطاء  إول الؿبحث

 .بالؿـعؿ وآطوام بالذكب، لالطوام الؿتضؿـ الدطاء  ٕولا الؿطؾب

 .الظالؿقـ بطش مـ تعالك اهلل إلك الػرار الؿتضؿـ الدطاء  الثاين الؿطؾب

 .والحضر السػر يف تعالك اهلل دطاء  الثالث الؿطؾب

  .تعالك هلل آفتؼار بنضفار الدطاء  الرابع الؿطؾب
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 وفقف مطؾبان . والرسالة بالـبقة رأم حقـ مقسك دطاء  الثاين الؿبحث

 يف تعـالك بـاهلل وآسـتعاكة الحؼ، طؾك وإطقان إكصار صؾب  إول الؿطؾب

 .الدطقة مفؿة إكجاح

 مؽــر مـــ لألمـــ الخــقم: حــال بالــدطاء  اهلل إلــك آلتجــاء  الثــاين الؿطؾــب

 .الؿاكريـ

 ال ة مطالب وفقف   .فرطقن إلك إرسالف فوة  مقسك دطاء  الثالث الؿبحث

 .لف ققمف قتؾ مـ بف وآطتصام باهلل،  مقسك تعقذ  إول الؿطؾب

 .الخقر إلك الشر مـ إحقال بتغقر الداطل لقؼقـ الؿتضؿـ الدطاء  الثاين الؿطؾب

 وُطؾؿ أذاهؿ اشتد إذا الظؾؿ أهؾ طؾك بالفالك الدطاء مشروطقة  الثالث الؿطؾب

 .الػساد طؾك إصرارهؿ

 وفقف أربعة مطالب  .إسرائقؾ لبـل دطقتف فوة  مقسك دطاء  الرابع الؿبحث

 وا.كرام. الجالل ذو تبارك اهلل رؤية صؾب  إول الؿطؾب

 .والرحؿة بالؿغػرة حؼف، يف أخطل لؿـ الدطاء مشروطقة  الثاين الؿطؾب

 .الدطاء ٓستجابة الؿمدي التقسؾ  الثالث الؿطؾب

  الػصؾ. وصؾب الدطاء، يف آطتذار  الرابع الؿطؾب

 وفقف أربعة مطالب  .الؽريؿ الؼرآن يف  مقسك أوصام دطاء  الخامس الؿبحث

 الؽريؿ. الؼرآن يف  مقسك دطاء صقغ  إول الؿطؾب

 .الؽريؿ الؼرآن يف  مقسك دطاء أسالقب  الثاين الؿطؾب

 الؽريؿ. الؼرآن يف  لؿقسك والخاصة الدطقات العامة  الثالث الؿطؾب

 الؽريؿ. الؼرآن يف  مقسك لدطاء أوصام مـ ورد ما طؾك التعؾقؼ  رابعال الؿطؾب



 سؾؿى داود إبراهقم ب  داودد.                                دراسة حتؾقؾقة ميضيعقة -يف الؼرآن الؽريم  دعاء ميسى 

 
319 

 بحث:نهج الم

جؿعت أيات التل ورد فقفا دطاء مـ مقسك طؾقف الصالة والسالم. -7

تاريخقـا  ورتبتفـا ترتقبـا ،إلـك مباحـث التـل ورد فقفـا الـدطاء قسؿت أيات -2

لؿراحؾ حقاة مقسك طؾقف الصالة والسالم. 

ت طـاويـ تقوقحقة لؽؾ مطؾب.ووع -3

بالـسبة لالستدٓل بلي الؼرآن الؽـريؿ أذكـر أيـة بـصـفا إذا دطـت الحاجـة  -4

لذلؽ، وكثقرًا ما طـقت بذكر مقوع الشاهد فؼط مـ أية.

الدطاء الؿذكقر. وآداب هداية أية،  وبقـت، لمية الؿعـك ا.جؿالل ذكرت -5

السـبقؾ،  سـقاء إلك واستفديف،طـده ما إلك تؼروأف ،الرشد ومـ اهلل تعالك استؾفؿ

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

 الدراسات السابقة: 

لؿ أقػ طؾك ُمملاػ طؾؿل كتب طــ أدطقـة إكبقـاء طؾـقفؿ الصـالة والسـالم يف 

 يف الؼرآن الؽريؿ: مؿا دطـاين الؼرآن الؽريؿ. ولؿ أجد أحًدا كتب طـ دطاء مقسك 

أكتب يف هذا الؿقوقع مـ باب سد ُ ؾؿة، وإوافة يف الدراسات الؼرآكقة. وقد وقػت 

 مـفا  طؾك الؿملػات التالقة يف الدطاء، وهل كثقرة، وأخرى يف قصة مقسك

 سـالؿ ٕكـقر -بالغقـة  تركقبقة لغقية دراسة - الؽريؿ الؼرآن يف الدطاء آيات -7

 .م2554 ماجستقر، رسالة الرامل، محػقظ بـا

 خضــر بـــ جــقالن الــرحؿـ لعبــد ا.ســالمقة، العؼقــدة مـــ ومـزلتــف الــدطاء -2

 .الؿـقرة الؿديـة يف ا.سالمقة الجامعة العروسل، رسالة ماجستقر،

هـــ، تحؼقـؼ أحؿـد الـدقا ، دار الثؼافــة، 388الـدطاء، لؾخطـابل، ت   شـلن -3 

 هـ.7454، 3ط 

 لسـؾقؿان والســة، الؼـرآن وـقء يف تعالك اهلل إلك الدطقة يف وأهؿقتف الدطاء -4 

 .هـ7424 سعقد، الؿؾؽ جامعة العقد، قاسؿ بـا

ــــ  مقســـك -5 ـــل م ـــرآن، وح ـــؾ الؼ ـــقـ لعؼق ـــؾ، حس ــــ دار طؼق ـــر، اب  كثق

 م.2575- هـ7،7437ط
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 تمهيػػػػد

 وفقف مطؾبان  . الدعاء، وقصة مقسك الؿتؾقة يف الؼرآن الؽريؿ

 وفضؾف، و ؿرتف. الدطاء،معـك  الؿطؾب إول 

ــبب  ــا، وس ــريؿ، مراحؾف ــرآن الؽ ــقة يف الؼ ــاين  قصــة مقســك الؿتؾ ــب الث الؿطؾ

 تؽرارها. 

 وثمرته: وفضله، الدعاء، معنىالمطلب األول: 

: معـك الدعاء:  ًٓ  دطـاًء، أدطـقه الشـلء دطـقُت   ققلؽ مـ مصدر لغًة  الدطاءأو

  ءً ودطـا دطـًقا الرجـَؾ  ودطـا مــؽ، يؽـقن وكـالم بصـقت إلقؽ الشلءَ  ُتؿقؾ أن وهق

 .واستدطقتف بف ِصحت أي  فالًكا كاداه، ودطقت

 الؿعقكـَة. مــف واسـتؿداُده العـايـَة، وجؾا  طزا  رباف العبدِ  استدطاءُ  هق  واصطالحًا

 ســؿةُ  وهــق والؼــّقة. الحــقل مـــ والتــربُّؤُ  تعــالك، اهلل إلــك آفتؼــار إضفــار  وحؼقؼتــف

ــة واستشــعارُ  العبقديـة، ، طــزا  اهلل طؾــك الثـــاء ـــكمع وفقــف البشــرياة. الذلا  وإوــافة وجــؾا

ــف والؽــرم الجــقد ــال الشــقكاينإلق ــادة كاكــت إذا  ، ق ــة تعـــل العب  الخضــقع غاي

 هـذه طــ والؼؾـب بالؾسـان تعبقـر هـق الـدطاء فـنن والتعؾـؼ: الحـب غايـة مع والتذلؾ

 لقـفإ وفؼـره حاجتـف، مستشـعًرا يؽـقن اهلل يـدطق حـقـ فالؿسـؾؿ التعبقـر. أبؾغ الحؼقؼة

 سؿع يشغؾف ٓ ويراه. الداطقـ مـ غقره ويسؿع ويراه، يسؿعف بلكف يؼقـ طؾك سبحاكف،

 إصقات، طـده تختؾط وٓ الؾغات، طؾقف تختؾػ وٓ بصر، طـ بصر وٓ سؿع، طـ

 ٕكـف يجقبـف: أن ويرجـق ربـف يدطق إذ وهق الجـان، ُيؽـُّف ما ويعؾؿ الؾسان، كطؼ يسؿع

 . كػسف الققت يف يدطقه مـ كؾ وإجابة إجابتف، طؾك ةالتام الؽامؾة بؼدرتف مققـ

                                                 
 (.74/258عرب )لسان ال(، و2/279مؼايقس الؾغة ) يـظر (  7)

 (.4  )لؾخطابل ص ،يـظر  شلن الدطاء(  2)

(هــ، 7229الشـقكاين، مــ كبـار طؾؿـاء الـقؿـ، كشـل بصــعاء، وولـل قضـاءها ســة ) هق محؿد بـ طؾل(  3)

مملػا، مـفا  فتح الؼدير، كقؾ إوصار، والػقائد الؿجؿقطة  774(هـ، لف  7255ومات حاكؿا هبا سـة )

   (. 6/298ؿقوقطة، إطالم لؾزركؾل )يف إحاديث ال

 (.58)  ص البفقة لؾشقكاين شرح الدررالدرر الؿضقئة يـظر   (  4)
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ــا: فضــؾ الــدعاء:  ــة يف ا.ســالم: فؿــاثاكًق ــة طالق ــف شــلن طظــقؿ، ومؽاك  الــدطاء ل

 بؿثؾف. فؿـ فضؾف  الـؼؿ دفعت وٓ الـعؿ، استجؾبت

ڀ  ٺ  ٺ  ژ    قــال اهلل ٕوامــره، وامتثــال هلل، صاطــة الــدطاء أن -7

ـــــــــافر]  ژ ٺ  ٺ ـــــــــال ،[65 غ ـــــــــالك وق   ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئژ   تع

 وتعالك. سبحاكف ٕمره مستجقب هلل، مطقع [، فالداطل29]إطرام 

   ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ   اهلل تعـالك قـال الؽـرب، مـ سالمة صاحبف -2

 . قــــــال[65 غـــــافر]ژٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  

 اسـتؽبار، وٓ ربال دطاء ترك وإن طبادة، الدطاء بلن اهلل أفاداهلل   رحؿفالشقكاين

 .آستؽبار هذا مـ أقبح

َـ  اهللِ  َعَؾـك َأْكـَرمَ  َوـْلءٌ  َلـْقَس )   اهلل، قـال الرسـقل  طؾـك شـلء أكرم أكف -3  ِمـ

َعاءِ   .( الدُّ

فُ »   اهلل رسقل اهلل، قال غضب لدفع سبب أكف -6 ـْ  إِكَّ  َيْغَضـْب  اهللَ  َيْسـَللِ  َلـؿْ  َم

 .«َعَؾْقفِ 

الـداريـ،  الؿسـؾؿ يف يجـقفـا  ؿـرات الؿشـروطة   لؾعباداتلدعاءثالًثا: ثؿرات ا

ـْ  َما)  ومـ ذلؽ  الدطاء، قال رسقل اهلل   َوٓ إِْثـٌؿ، فِقَفـا َلـْقَس  بَِدْعَقةٍ  َيْدُعق ُمْسِؾؿٍ  ِم

ا: َثالٍث  إِْحَدى بَِفا اهللُ  َأْعَطاهُ  إِٓ َرِحٍؿ؛ َقطِقَعةُ  َؾ  َأنْ  إِمَّ ـا، َدْعَقُتفُ  َلفُ  ُتَعجَّ ِخَرَها َأنْ  َوإِمَّ  َيـدَّ

ا، أِخَرةِ  فِل َلفُ  ـْ  َعـْفُ  َيْصرَِف  َأنْ  َوإِمَّ قءِ  ِم  .َأْكَثرُ  اهللُ  :َقاَل ، ُكْؽثِرُ  إًِذا: َقاُلقا، ِمْثَؾَفا السُّ

                                                 
حقـث دطـاهؿ إلـك مـا فقـف  :هذا مـ لطػف بعباده، وكعؿتف العظقؿة  (7/725يف تػسقره )قال السعدي و(  7)

وطـدهؿ أن يسـتجقب لفـؿ، و .دطـاء العبـادة، ودطـاء الؿسـللة  وأمـرهؿ بدطائـف .صالح ديـفؿ ودكقاهؿ

ـَ فؼـال   ،وتقطد مــ اسـتؽرب طـفـا ـْ ِعَبـاَدتِل َسـَقْدُخُؾقَن َجَفــََّؿ َداِخـرِي ـَ َيْسـَتْؽبُِروَن َعـ أي   إِنَّ الَّـِذي

 .ذلقؾقـ حؼقريـ، يجتؿع طؾقفؿ العذاب وا.هاكة، جزاء طؾك استؽبارهؿ

صـحقح إدب الؿػـرد   حف إلبـاين يف(، وصـح74/365)طــ أبـل هريـرة  ،مسـده  رواه أحؿد يف(  2)

(7/265). 

صـحقح إدب الؿػـرد   (، وحســف إلبـاين يف5/456يف ســف يف أبقاب الـدطقات )  أخرجف الومذي ( 3)

(7/246.) 

(، قال شعقب إركمط  5/23ابـ ماجف يف  ســف ، باب  ٓ يؼؾ أحدكؿ  الؾفؿ اغػر لل إن شئت ) رواه ( 4)

= 
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 مـ  ؿرات الدطاء  االحديث ذكر  ال ً 

 إِٓ اْلَؼَضـاءَ  َيـُردُّ  ٓقـال طؾقـف الصـالة والسـالم  ) الـداطل، طـ السقء صْرُم  -7

َعاءُ  . (1)(الدُّ

أخرة. يف لؾداطل إجر ادِّخار -2

 استجابة دطقة الداطل. -3

ـْ   الغـك، قـال  أسباب أكف  مـ ومـ  ؿراتف ثالًثا: ثؿرات الدعاء:  بِـفِ  َكَزَلـْت  )َمـ

ـْ ، َفاَقُتفُ  ُتَسدَّ  َلؿْ  بِالـَّاسِ  َفَلْكَزَلَفا َفاَقةٌ   بِـرِْزٍق  َلـفُ  اهللُ  َفُققِوُؽ  بِاهللِ  َفَلْكَزَلَفا ةٌ َفاقَ  بِفِ  َكَزَلْت  َوَم

 .(2)(آِجؾٍ  َأوْ  َعاِجؾٍ 

 تؽرارها.مراحلها، وسبب  :المطلب الثاني: قصة موسى المتلوة في القرآن الكريم

 ًٓ ويؿؽــ تؾخقصـفا إلـك . : مراحؾ قصة مقسـك الؿتؾـقة يف الؼـرآن الؽـريؿأو

 قلة، ومرحؾة بؾقغ إشد، ومرحؾة الـبقة. الث مراحؾ  مرحؾة الرواطة والطػ

 وفقفا: الؿرحؾة إولك: مرحؾة الرضاعة والطػقلة، 

قـال طؾقـف الصـالة  ،اسؿف وكسبف طؾقف الصـالة والسـالم  مقسـك بــ طؿـران -7 

ـِ  ُمقَسـك َعَؾـك بِـل ُأْسـرِيَ  َلْقَؾـةَ  َمـَرْرُت )والسالم  ـاَلمُ  َعَؾْقـفِ  ِعْؿـَرانَ  ْبـ . وأخـقه (السَّ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ژ  ون الـبل الذي كان لـف وزيـرا، قـال اهلل تعـالك  هار

 وهؿـا مــ أم واحـدة، قـال اهلل تعـالك  .[35]الػرقـان  ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

 إسـحا بــ اوهق مــ ذريـة يعؼـقب  .[94]صف   ژ گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱژ

                                                 
= 

  (77/273.)أحؿد يف مسـده، طـ أبل سعقد  حسـ صحقح، ورواه قال الومذي  حديث

، وصـححف إلبـاين يف  (4/76) ٓ يرد الؼدر إٓ الدطاء  بابيف أبقاب الؼدر،  ،ســف  رواه الومذي يف ( 7)

 (.7/286السؾسؾة الصحقحة = )

وقال  هذا  (،4/563) وحبفا ما جاء يف الفؿ يف الدكقا  أخرجف الومذي يف ســف، يف أبقاب الزهد، باب(  2)

 (.7/7777، وصححف إلباين يف  صحقح الجامع الصغقر )حديث حسـ صحقح غريب

 وجـذب الـػـقس، قـال اهلل تعـالك  ،ولػـت آكتبـاه ،معؾقم أن الؼصـة لفـا تـل قر بـالغ يف إيصـال الؿعــك(  3)

 َُرون ُفْؿ َيَتَػؽَّ وأكثـر  ( 4/333زالل يف أحقاء طؾقم الديـ )، قال أبق حامد الغَفاْقُصِص اْلَؼَصَص َلَعؾَّ

 .الؼصص وإخبار أسرار الؼرآن معبلة يف صلِّ 

 .(7/369)(، 765) ا.سراء برسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  كتاب ا.يؿان، باب  أخرجف مسؾؿ يف(  4)
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، قـال اهلل ـ يقسـػ كـان بعـد زمـ ئـفومجق .بـ إبراهقؿ طؾـقفؿ الصـالة والسـالما

]غـافر   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  تعالك طؾك لسان مـممـ آل فرطـقن 

ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ﮵    ۓھ   ے  ےژ  :ا، قال اهلل تعـالكوأختف تؽربه سـًّ  [.34

ــالك77]الؼصــص  ژ﮶  ﮷      ﮸   ــال اهلل تع ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ژ  : [، وق

 [. 45]صف   ژ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

ڱں  ژ د يف زمـ غطرسة فرطقن، قال اهلل تعالك ول :وٓدتف ورواطتف -2

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  

ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  

يف العام الذي كان فؽاكت وٓدتف [. 4-7 ]الؼصص ژ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽﮼

فلمر  :سرائقؾإل ن الؼبط اشتؽقا إلك فرطقن قؾة بـإيؼتؾ فقف فرطقن الذكقر، حقث 

مقسك يف وا، فقلد هارون يف طام الؿسامحة، ا وتركفؿ طامً فرطقن بؼتؾ إوٓد طامً 

، قال تؾؼقف يف القؿ لؿا أوحل ٕمف أن وألؼل يف القؿ ،وكجاه اهلل مـ الؼتؾ .طام الؼتؾ

  ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿژ اهلل تعالك 

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  حت  خت  مت  ىت  يت  جث   ژ  [، وقال تعالك7]الؼصص 

ٹ   ٹ    ٹپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    ٹ

ڎ  ڎ  ڈ  ژ وقال تعالك  [،39-37]صف    ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  

]الؼصص   ژک  ک  ک    ک  گ    گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڑڈ  ژ  ژ  ڑ

وشاء اهلل  ف.بلن اتخذها فرطقن مروعة ل :مقسك إلك أمفك تعالوهؽذا رد اهلل  [،9 

  تعالك أن يوبك مقسك يف قصر فرطقن يف حػظ اهلل ورطايتف.

ــف الصــالة والســالم -3 رجــؾ كحقــػ    ورد يف وصــػف أكــف صــػات مقســك طؾق

 ِجـٌؾ،رَ  َضـْرٌب  َرُجـٌؾ  ُهـقَ  َوإَِذا ُمقَسك، َرَأْيُت  بِل ُأْسرِيَ  )َلْقَؾةَ    الرسقل قال ،صقيؾ

                                                 
 . (7/237البداية والـفاية )(  7)

 .(7/237) البداية والـفاية(، و3/465تػسقر ابـ كثقر )(  2)
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فُ  ـْ  َكَلكَّ ـِ  ُمقَسـك َعَؾـك بِل ُأْسرِيَ  َلْقَؾةَ  )َمَرْرُت   ، وقـال َوـُقَءَة( ِرَجالِ  ِم  ِعْؿـَرانَ  اْبـ

اَلُم، َعَؾْقفِ  فُ  َجْعٌد  ُطَقاٌل  آَدمُ  َرُجٌؾ  السَّ ـْ  َكَلكَّ  .(َوـُقَءةَ  ِرَجالِ  ِم

 السبقصة.رجؾ  أي شعره بقـ الجعقدة ووورب  أي  كحقػ وعقػ الؾحؿ.  

 معـاهـا  بـؾ الؼطط، جعقدة لقست الشعر جعقدة وققؾ  الجسؿ، اكتـاز  الجعد 

 والسبط.  الؼطط بقـ أكف

 معجؿـة صقيـؾ. وشــقءة  بشـقـ ومعــاه  الـقاو، وتخػقـػ الطـاء صقال  فبضؿ 

 .معروفة يف القؿـ قبقؾة وهل هاء،  ؿ هؿزة،  ؿ واو،  ؿ كقن،  ؿ مػتقحة،

  :قغ إودالؿرحؾة الثاكقة: بؾ

ورحؾتــف إلــك مــديـ، وســقليت الحــديث طـفــا مـــ خــالل آيــات البحــث، قــال اهلل 

 [. 74]الؼصص   ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  تعالك 

  :الؿرحؾة الثالثة: مرحؾة الـبقة 

ـــــالك ـــــال اهلل تع ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ژ   ق

ٻ  ٻ    ٱ  ٻژ  تعالك اهلل [، وقال 73صف ]  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

[، 744إطـــرام ] ژٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 وسقليت مزيد مـ هذه الؿرحؾة خالل البحث. 

دطاء يف الؿرحؾة إولك، وإكؿا بدأ بـف يف الؿرحؾـة الثاكقـة   ولؿ يرد طـ مقسك

 .طـد بؾقغ إشد حسبؿا ورد يف أيات

  :ا: سبب تؽرارهاثاكقً 

ولعـؾ السـبب يف كثـرة  :ردا مــ قصـة مقسـك لقس يف قصص الؼرآن أطظؿ س

                                                 
 (.4/753)، (3394)  أخرجف البخاري(  7)

 (.3(، حاشقة  )77ص  ) الحديث سبؼ تخريجف(  2)

سـؿقا بـذلؽ ٕهنـؿ   ويؼـال  قـال .تؼـزز  أي ،رجـؾ فقـف شــقءة  بـ قتقبة  سؿقا بذلؽ مـ ققلـؽاقال (  3)

وهـؿ  ة،شــقء أزد  ــفوم ،وهق التباطد مـ إدكـاس ،الشـقءة التؼزز  وقال الجقهري .تشاكما وتباطدوا

ــقؿـ ـــ ال ــقوي ،حــل م ــقفؿ شـــئل. يـظــر  شــرح مســؾؿ لؾـ ــب الحــديث2/227)  يـســب إل   (، غري

 ( ٓبـ إ قر.7/78،285)
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قـال ابــ الؼـقؿ   .إيرادها  تسؾقة الرسقل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ، فؼـد كـان يتلسـك بـف

ويسـؾل  ،ويبـديفا ،ولفذا يذكر اهلل سبحاكف وتعالك قصة مقسك طؾقف السالم ويعقدها

دما يـالـف ويؼقل رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ طــ .رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ــَلْكَثرَ  ُأوِذيَ  َلَؼــْد  ُمقَســك اهللُ  َيــْرَحؿُ ) مـــ أذى الـــاس  ـْ  بِ وذلــؽ أن  :َفَصــَبَر( َهــَذا ِمــ

مقسك طؾقف الصالة والسـالم طـالج بــل إسـرائقؾ أطظـؿ الؿعالجـة، وهـذه الؿعالجـة 

ْبـُت  َقْد  َواهللِ  َوإِكِّل)  ا يف حديث ا.سراء والؿعراج: فنكف قال لـبقـا اكؼؾبت كصحً   َجرَّ

ــاَس  ــَؽ، الـَّ ــُت  َقْبَؾ ــَرائِقَؾ  َبـِــل َوَعاَلْج ــدَّ  إِْس ــِة، َأَو ــاْرِجعْ  الُؿَعاَلَج ــك َف ــَؽ  إَِل ــَلْلفُ  َربِّ  َفاْس

تَِؽ  التَّْخِػقَػ  ُمَّ
كؿا أكف واجف أمتقـ، وطاش تـاريخقـ  مـع فرطـقن ومجاهدتـف،  .(ِٕ

ؿا اكتفت بغر  فرطقن بـدأ وكاكت مقاجفة وخؿة،  ؿ ل :والصؿقد أمامف ،ومؼارطتف

 :ا آخـر، ويبــل أمـة مــ البدايـة مـع بــل إسـرائقؾومجفقدً  ،احقاة  اكقة أيًض  مقسك 

. وتؿردهؿ، وهؽذا مرة أخـرى إلـك أن قبضـف اهلل ،ومعاصقفؿ ،لؽل يقاجف التقاءاهتؿ

وشـريعتف  .فؽان لف مـ الؼـقة العظقؿـة يف إقامـة ديــ اهلل والـدطقة إلقـف مـا لـقس لغقـره

تباع إكبقاء غقر أمة أوأتباطف أكثر  .وطؾؿائفؿ ،بف التقراة مرجع أكبقاء بـل إسرائقؾوكتا

   ا حتك وهـق يف قـربه، يؼـقلا صالحً ومات وبؼل طبدً  .محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ــَد  بِــل ُأْســرِيَ  َلْقَؾــةَ  ُمقَســك َعَؾــك َمــَرْرُت ) َْحَؿــرِ، اْلَؽثِقــِب  ِعـْ ْٕ ــ ُيَصــؾِّل َقــائِؿٌ  َوُهــقَ  ا  لفِ

وطؾـك كبقــا  ،فلي مؼام كريؿ لفـذا الـبـل الؽـريؿ صـؾقات اهلل وسـالمف طؾقـف .َقْبرِِه(

  محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ؟

*              *              * 

 

 

                                                 
. (6/436( )3455حــديث مقســك والخضــر )  كتــاب أحاديــث إكبقــاء ، بــاب  يف أخرجــف البخــاري(  7)

 .(7/752جالء إففام )

( ،فقف اشارة 7/458( )349ة، باب كقػ فروت الصالة يف آسراء )أخرجف البخاري يف كتاب الصال(  2)

 .إلك آستػادة مـ خربة وتجربة الؿتؼدمقـ

 (.75/576( )2375) مـ فضائؾ مقسك  أخرجف مسؾؿ يف كتاب الػضائؾ، باب(  3)
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 المبحث األول

 فترة بلوغ األشد دعاء موسى 

 المطلب األول: الدعاء المتضمن لالعتراؼ بالذنب، واالعتراؼ بالمنعم:

ک      گ     گ      گ    کڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کژ  :هلل َتَعـــاَلكا قـــال

 .[77 -76]الؼصص   ژگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں   ں  

 مــ كـان مـا طؾـك مقسـك: كـدم طــ مخربا ذكره تعالك يؼقلالؿعـك ا.جؿالل   

ڈ  ڈ      ژ  ژ  ذلـؽ  مــ غػراكـف ومسـللتف مــف، إلقـف وتقبتـف قتؾفـا، التـل الـػس قتؾف

، واسـوه ذلـؽ، ذكبـل طــ فاطػ بؼتؾفا، تلمرين لؿ التل الـػس بؼتؾ ژژ
ّ
 وٓ طؾـل

 .طؾقف فتعاقبـل بف تماخذين

                                                 
 (.79/579تػسقر الطربي )(  7)

ؾؿ ما هـق الـذكب الـذي ارتؽبـف مقسـك طؾقـف حتك ُيع :ولػفؿ الؿعـك الؿراد ٓبد مـ ففؿ أيات السابؼة(  2)

ـا َبَؾـَغ  قـال اهلل تعـالك   .فطؾب الؿغػرة مـف؟ :والذي اطوم هلل بلكف ضؾؿ لؾـػس ،الصالة والسالم َوَلؿَّ

ـِ  ـَ َوَدَخَؾ اْلَؿِديـََة َعَؾك ِحـق ُه َواْسَتَقى آَتْقـَاُه ُحْؽًؿا َوِعْؾًؿا َوَكَذلَِؽ َكْجِزي اْلُؿْحِسـِق ـْ َأْهِؾَفـا َأُودَّ َغْػَؾـٍة ِمـ

ـْ ِوقَعتِِف َعَؾك الَّذِ  َفَقَجَد  ِه َفاْسَتَغاَثُف الَِّذي ِم ـْ َعُدوِّ ـْ ِوقَعتِِف َوَهَذا ِم ـِ َيْؼَتتاَِلِن َهَذا ِم ِه فِقَفا َرُجَؾْق ـْ َعـُدوِّ ي ِمـ

ُف  ْقَطاِن إِكَّ ـْ َعَؿِؾ الشَّ ـل َظَؾْؿـُت َكْػِسـل َفَقَكَزُه ُمقَسك َفَؼَضك َعَؾْقِف َقاَل َهَذا ِم ـٌ َقـاَل َربِّ إِكِّ َعُدوٌّ ُمِضـؾٌّ ُمبِـق

ـْ َأُكـقَن َظِفقـًرا لِ  ِحقُؿ َقاَل َربِّ بَِؿا َأْكَعْؿَت َعَؾلَّ َفَؾ ُف ُهَق اْلَغُػقُر الرَّ ـَ َفَلْصـَبَح َفاْغِػْر لِل َفَغَػَر َلُف إِكَّ ْؾُؿْجـرِِمق

ُب َفنَِذا ـا َأْن  فِل اْلَؿِديـَِة َخائًِػا َيَتَرقَّ ـٌ  َفَؾؿَّ َْمِس َيْسَتْصرُِخُف َقاَل َلُف ُمقَسك إِكََّؽ َلَغِقيٌّ ُمبِق ْٕ الَِّذي اْسَتـَْصَرُه بِا

 َ ْٕ َّٓ َأْن ْمِس إِْن ُترِيـُد إِ َأَراَد َأْن َيْبطَِش بِالَِّذي ُهَق َعُدوٌّ َلُفَؿا َقاَل َيا ُمقَسك َأُترِيُد َأْن َتْؼُتَؾـِل َكَؿا َقَتْؾَت َكْػًسا بِا

ـْ َأْقَصك اْلَؿِديـَـِة َيْسـعَ  ـَ َوَجاَء َرُجٌؾ ِم ـَ اْلُؿْصِؾِحق َْرِض َوَما ُترِيُد َأْن َتُؽقَن ِم ْٕ ك َقـاَل َيـا َتُؽقَن َجبَّاًرا فِل ا

ـَ َفَخَرَج مِ  ُمقَسك إِنَّ اْلَؿََلَ َيْلَتِؿُرونَ  ـَ الـَّاِصِحق ـُب َقـاَل َربِّ بَِؽ لَِقْؼُتُؾقَك َفاْخُرْج إِكِّل َلَؽ ِم ـَْفا َخائًِػـا َيَتَرقَّ

ـَ  ـَ اْلَؼْقِم الظَّالِِؿق ـِل ِم   .[77-74]الؼصص  َكجِّ

 ،فؽـان مختػقـا بـػسـف .يف هذا الققت قد بدت مـف مجاهرة لػرطقن وققمف بؿا يؽرهقن  وكان مقسك

 .مغػال لؾـاس ،حذرا ،فدخؾ متـؽرا :متخقفا مـفؿ

وجاء هـق  ،فـسل أمره :وغاب طـفا سـقـ ،وأخرجف مـ الؿديـة ،كابذهبؾ كان فرطقن قد قال ابـ زيد  

يف  َيْؼَتـتاِلنِ   وققلـف تعـالك  .كان يقم طقد  وققؾ .وبعد طفدهؿ بف ،والـاس طؾك غػؾة بـسقاهنؿ ٕمره

هِ بـق إسرائقؾ، و ِشقَعتِفِ أي مؼتتؾقـ، و ،مقوع الحال أن الـذي مــ شـقعتف هـق   الؼبط، وققـؾ َطُدوِّ

ولـذلؽ  :حؽايـة حـال قـد كاكـت حاوـرة َوهذا ... هذاوققلف   .وأن أخر صباخ فرطقن ،لسامريا

  والـقكز  الضـرب بالقـد مجؿقطـا كعؼـد  ال ـة وسـبعقـ، وقـرأ ابــ مسـعقد .طرب هبذا طـ غائب ماض

ل يف والؿـراد  بقـؿـا مقسـك يتجـق .إٓ أن الؾؽز يف الؾحا، والقكز طؾك الؼؾب :والؿعـك واحد ،فؾؽزه

= 
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ــف ــك الخضــقع لرب ــف طؾ ــف الصــالة والســالم حؿؾ ـــ مقســك طؾق ــدم م  ،وهــذا الـ

طـرم واهلل   فغػر اهلل لف ذلـؽ. قـال قتـادة :وآستغػار طـ ذكب باء بف طـده تعالك

ڎ  ڈ  ڈ      ژ ،  ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں   ژ  فاســتغػر :الؿخــرج

 بقــف الػصـؾ وقـع حقـث مقسـك: كـالم اتصـال طؾـك لؾتـبقـف الؼقل أطقد ژژ  ژ  

 كػسـل، ضؾؿـت إين رب قـال  الؽالم الرحقؿ. وكظؿ الغػقر هق إكف لف، فغػر بجؿؾتل 

 بؿـا رب قـال ققلـف  ولـقس لؾؿجـرمقـ. ضفقـرا أكـقن فؾـ أكعؿت بؿا رب لل، فاغػر

 يؽـ لؿ إذ لف، غػر اهلل أن يعؾؿ لؿ مقسك ٕن لف: فغػر ققلف  طـ مستلكػا طؾل أكعؿت

  .يقمئذ إلقف يقحك

 هدايات أية: 

اشتؿؾت أية الؽريؿة طؾك مؼام اكؽسار العبقدية الؿعوفة بالـذكب أمـام اهلل  -7

                                                 
= 

قبطـل  -مــ طـدوه   ، وأخـر- بــل إسـرائقؾ -مـ ققمف   أحدهؿا ،إذا هق برجؾقـ يتضاربان :الؿديـة

لقخؾصـف  :مقسـك اسـتغا ف ا.سـرائقؾل فؾؿـا مـرا  .وقد اطتدى الؼبطل طؾك ا.سرائقؾل، -مـ آل فرطقن 

 .االؼبطل مقًتـ وخرا  ،ففؼضك طؾق :فقكزه ،فلقبؾ كحقه مقسك يريد أن يؿـعف مـ آطتداء .مـ شر الؼبطل

ولؿ ير مشفد الؼتؾ إٓ اهلل طز وجؾ،  ؿ ا.سرائقؾل. ولؿ يؼصد مقسك طؾقف السالم قتؾ الؼبطل، وإكؿـا 

ـْ  َهـَذا  فلتك ذلؽ طؾقف، ولفذا قال :قصد دفعف ـْقَطانِ  َعَؿـؾِ  ِمـ فالغضـب الـذي اقوكـت بـف تؾـؽ . الشَّ

 .وهبذا القجـف جعؾـف مــ طؿؾـف ،ف السالم طؾك ذلؽوكص هق طؾق ،ومـ هؿزه ،القكزة كان مـ الشقطان

وكان فضؾ ققة مقسك ربؿا أفرط يف وقت غضبف بلكثر مؿا يؼص، وإكؿا قال هبذا الؼقل مع أن الؿؼتـقل 

طــدما يلتقكـف يعتـذر لفـؿ  :ولـذلؽ يف حـديث الشـػاطة الطقيـؾ .بؼتؾ الؽػار إكف لؿ يؽـ ملمقرً  :كافر

ــف  ــا قتؾــت كػًســ) بؼقل ــأك ــر كػ ــقم َحْســبلا بغق ــْر لــل الق تحػــة إحــقذي شــرح الومــذي  .س، وإن ُيْغَػ

(8/562.)  

 الؿـراد وهـق ،َيْؼُتُؾـقنِ  َأنْ  َفَلَخـاُف  َكْػًسـا ِمـُْفؿْ  َقَتْؾُت  إِكِّل َربِّ  َقاَل   ققلـف يف الؿذكقر الؼتقؾ إلك وأشار

 فرطـقن مـراد ، وهـقَيْؼُتُؾـقنِ  َأنْ  َفَلَخـاُف  ْكـٌب ذَ  َعَؾـلَّ  َوَلُفـؿْ  َهاُرونَ  إَِلك َفَلْرِسْؾ   تعالك ققلف يف بالذكب

 الؼصـص سـقرة يف تعـالك أشـار . وقـدَفَعْؾـَت  الَّتِـل َفْعَؾَتَؽ  َوَفَعْؾَت  طــف  اهلل ذكره فقؿا لؿقسك بؼقلف

ـْ  َرُجـٌؾ  َوَجـاءَ   ققلـف يف مــف بـف اهلل أكجـاه الـذي السـبب وإلك مقسك، غؿ إلك أيضا  اْلَؿِديـَـةِ  َأْقَصـك ِمـ

ـل َفـاْخُرْج  لَِقْؼُتُؾقكَ  بَِؽ  َيْلَتِؿُرونَ  اْلَؿََلَ  إِنَّ  َيا ُمقَسك َقاَل  َيْسَعك ـَ  َلـَؽ  إِكِّ ـَ  ِمـ  َخائًِػـا ِمـَْفـا َفَخـَرَج  الـَّاِصـِحق

ُب  ـِـل َربِّ  َقاَل  َيَتَرقَّ ـَ  َكجِّ ـَ  اْلَؼـْقمِ  ِمـ ـا الظَّـالِِؿق ـفَ  َوَلؿَّ ـَ  تِْؾَؼـاءَ  َتَقجَّ  َسـَقاءَ  َيْفـِدَيـِل َأنْ  لَربِّـ َعَسـك َقـاَل  َمـْدَي

بِقؾِ   يـظر  الؿراجع السابؼة..  السَّ

 (.79/585تػسقر الطربي )(  7)

 (.25/92التحرير والتـقير )(  2)
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 لعبد تػضال مـ اهلل تعالك. جؾ جاللف، وقبقل التقبة مـ ا

 وجقب التقبة بعد القققع يف الزلؾ، وأول التقبة آطوام بالذكب. -2

 بسو قتؾف لؾؼبطل يف أول الحاد ة. إكعام اهلل تعالك طؾك مقسك  -3

وإدراكف ٓحتؿال أن يؽقن ا.سرائقؾل هق الؿذكب، وأكـف قـد  ففؿ مقسك  -4

بؿـا ضفـر لـف مــ إمـارات مـا رجـح لديـف هـذا كصره دون حؼ بدافع وٓئف لؼقمـف، و

 ا ٕي مذكب ولق كان مـ ققمف. الظـ، فعاهد ربف أن ٓ يؽقن مـاصرً 

 طــد ربـف: حقـث أن جؿؾـة  بؽرامـة مقسـك اهلل تعالك لِعبـاده إطالم بقان و -5

ڳ  ڳ  ڳ   ژ  وجؿؾــة ژڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ژ  معووــة  بــقـ جؿؾــة  ژ ک     کژ

طواوـفا إضفـار تؽـريؿ هـذا الـبـل الؽـريؿ طؾقـف وطؾـك رسـقلـا وكان ا ،ژڳ  ڱ  

 الصالة والسالم.

اســتعؿالفا يف آكتصــار لؾحــؼ وتغقــر   مـــ صــقر شــؽر الؿـــعؿ طؾــك الـــعؿ -6

 :والؿعطقـات يف الخقـر ،والؼدرات ،والػطرية ،الباصؾ، واستخدام الؿقاهب الؽسبقة

ــ ژڱ  ڱ     ڱ  ژ  ــقـ أحــدً  أي  ژں   ژ  اا ومســاطدً أي  معقـً ا طؾــك ٓ أط

 فالـعؿ تؼتضل مـ العبد فعؾ الخقر، وترك الشر.  :معصقة

فؿممـ آل فرطقن يعؾـؿ سـالمة مقسـك مــ  :وجقب الـصح وبذل الـصقحة -7

 العقب ومـ الجريؿة.

ٕن ضفقـر  :مــ طظـقؿ تـربأ مقسـك  الؿممـ يتربأ مــ إمـر العظـقؿ، فؼـد -8

 .الؿجرمقـ شريؽفؿ فقؿا هؿ بصدده

يقسـػ، ويعؼـقب،   مـاجاة مقسك هــا طؾـك أكـف بـاقل طؾـك مؾـة آبائـف تدلا  -9

 وإبراهقؿ طؾقفؿ الصالة والسالم.  ،سحا إو

ٓ يجقز، فنن مقسك كدم طؾـك  :إن قتؾ الؽافر الذي لف طفد بعؼد أو طرم -75

  .قتؾف الؼبطل واستغػر اهلل مـف وتاب إلقف

                                                 
  (.67)  الرحؿـ السعدي ص قصص إكبقاء يف الؼرآن وما فقفا مـ العرب، لعبد(  7)

= 



 سؾؿى داود إبراهقم ب  داودد.                                دراسة حتؾقؾقة ميضيعقة -يف الؼرآن الؽريم  دعاء ميسى 

 
329 

الجبـاريـ الؿػسـديـ يف إرض، مــ  عدُّ أن الذي يؼتؾ الـػقس بغقر حؼ يُ  -77

  .ولق زطؿ أكف مصؾح

ــفبقا  -72 ــف ل ــة اهلل بؿقســك، ورطايت ــف الــقطل   ـــت أيــات آ ــار طـاي ــَقى فق أن َق

فلحّب ما يحّبف اهلل مـ العدل وا.كصـام،  :الديـل، واستحؽؿت الصؾة بقـف وبقـ ربف

 :م بظؾؿـف لـػسـفوكره ما يبغضف اهلل مـ الظؾؿ والعدوان: لذلؽ فزع إلك ربف، واطـو

 . مـ ذكبف حقـؿا قضك الؼبطل كحبف مـ وكزتف، وأسرع إلك آستغػار هلل تعالك

وقد كثر ورود آستغػار يف الؼرآن الؽريؿ بلسالقب  .بقان أهؿقة آستغػار -74

فؼـد ورد فقفـا اسـتغػار إكبقـاء طؾـقفؿ السـالم، ومــفؿ اسـتغػار  :ومـاسبات مختؾػة

 هـا.  مقسك 

 ةؾ مقسـك طؾقـف الصـالة لثال ـػعـطؾؿـا ربـا تعالك كقػقة التقبة الـصـقحة ب -75

ڈ  ڈ      ژ  ژ  ، وآسـتغػار  ژ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇژ   أمقر  الــدم وآسـوجاع

ڳ  ڳ   ڳ  ژ  ،  ؿ أكد تقبتف إلك ربف، وشؽره إياه طؾك كعؿـف فؼـال  ژژ  ڑ      ڑ  

 .ژڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں   

 الدعاء:آداب 

 لتقسؾ بـ  ا -7

                                                 
= 

ٕن مقسـك  :صقمقـ مـ الصغائر قبؾ الـبـقةإكبقاء لقسقا مع  واستدل بعض العؾؿاء هبذه أية طؾك أن

ــؿ ٓ ،اطــوم بظؾؿــف لـػســف ــلتك والظؾ ــة. معصــقة فعــؾ مـــ إٓ يت ــر أن اهلل مـــ وصؾــب حؼقؼق ــف، يغػ  ل

 طــد والغػـران لـف، غػـر بلكـف اهلل وأخـرب حؼقؼقـة. معصقة فعؾ مـ إٓ يؽقن ٓ ا.صال  طـد وآستغػار

 إشــؼر طبــد اهلل بــ ســؾقؿان بــ والرسـآت، لعؿــر الرســؾ .حؼقؼـل ذكــب طــ إٓ يؽــقن ٓ ا.صـال 

(7/758.)  

 ا.سـالم، طؾؿـاء أكثـر قـقل هق الصغائر دون الؽبائر مـ معصقمقن إكبقاء بلن الؼقل  تقؿقة ابـ وقال

 أكثـر قـقل هـذا أنّ  أمـدي الحســ أبـق ذكـر كؿـا الؽـالم، أهـؾ أكثـر قـقل إكـف حتـك الطقائػ: وجؿقع

 وإئؿـة السـؾػ طــ يـؼـؾ لـؿ بـؾ والػؼفـاء، والحـديث التػسـقر أهـؾ أكثـر قلقـ أًيضـا وهق إشعرية،

ّٓ  وتابعقفؿ والتابعقـ والصحابة  ....الؼقل هذا يقافؼ ما إ

 (.7/82مذكرة التقحقد، لعبد الرزا  طػقػل )(  7)
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ــة -أ ــاء طؾــقفؿ الصــالة والســالم  )رب( الربقبق ــاضر يف خطــاب إكبق  :إّن الـ

فؿا السبب يف طدم استبدالفؿ هذه الؾػظة بلحد ترى  (،رّب )  يؾحظ استعؿالفؿ لػظة

]إطـرام   ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ   كؿـا يف ققلـف تعـالك؟! إسؿاء الحســك

ــــــف 785    ژ ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کک  ک ژ  ژ   ڑ  ڑ   ژ  [، وكحــــــق ققل

 [.775]ا.سراء  

بُّ يف الؾغة ،ربا يربُّ مـ   إصؾ ( يفرّب ولػظ ) ـقِّد ،يطؾؼ طؾك الؿالـِؽ   والرا  ،والسا

ْعؿ ،والَؼـقِّؿ ،والؿربِّـل ،والؿدبِّر  وا.يجـاد، والخؾـؼ، ا.حاصـة، طؾـك يـدل . فـالؿعـكوالؿــ

 تثبـت (رّب )السـالم طؾؿـقا أّن كؾؿـة الصـالة وؾقفؿ ويف ذلؽ إلؿاح إلك أكّفؿ ط: والوبقة

 .  مـ ألػاظ الجالل ٓ تثبت ذلؽ ايف حقـ أّن لػظً  :هلل سبحاكف ذلؽ

فـاطوام مقسـك طؾقـف  .آطـوام بالـذكب  ومـف :التقسؾ بالعؿؾ الصالح -ب

أراد أن يتقسـؾ بـف مقسـك إلـك  .طؿـؾ صـالح :السالم بلكف ضؾؿ كػسف بالؼتؾالصالة و

يصـؾح  :آطوام بالذكب طؿؾ صالح، فغػر لف. ومـف يػفؿ  أن لقغػر لف ذكبف :ربف

  .وقربك مـف ،ٕن يؽقن وسقؾة إلقف تعالك

 . ژڑ      ڑ  ژ   التقسؾ بتػقيض إمر إلك اهلل تعالك -ج

التقسؾ بنكعام اهلل تعالك طؾك العبد بؽافة الـعؿ. -د

 ب الؿغػرة والرحؿة.الـدم وتؼديؿ آطوام بالذكب طؾك صؾ -2

                                                 
يـظـر   ربـل.  ويجـقز أن كؼـقل ،مـ الؿعؾقم أن كؾؿـة رّب محذوفـة يـاء الؿـتؽؾؿ ( رّب ) الدطاء بؽؾؿة(  7)

 (. 7/374شقفة ) أبق طؿر قاصعة، ٕحؿد طؾؿقة حؼائؼ الؼرآكقة الؿعجزة

مـرة لـؿ تسـبؼ بقـاء الــداء، وسـبؼت  (65)  مـفـا ،( مـرة67)  بـالؼرآن الؽـريؿ (رّب )وقد وردت كؾؿة 

ُسـقُل  َوقـاَل  والؿرتان هؿا  .طؾك سبقؾ الشؽقى ٓ طؾك سبقؾ الدطاء: مرتقـ بقاء الـداء  إِنا  َربِّ  يـا الرا

 ٓ َقـْقمٌ  هـُمٓءِ  إِنا  َربِّ  يـا َوقِقؾِـفِ وققلـف تعـالك  [. 35  الػرقـان]َمْفُجـقًرا  اْلُؼـْرآنَ  هـَذا اتاَخـُذوا َقْقمِل

الـدطاء. يـظـر  الؿعجـؿ الؿػفـرس ٕلػـاظ  صقغة وردت فؼد ذلؽ طدا وما [.88  الزخرم] ُيْممِـُقنَ 

 الؼرآن.

 (.7/386لؿحؿد الخؿقس ) يـظر   شرح الرسالة التدمرية،(  2)

ـُ الربقِع الحؾبّل (  3)  ـ  (2558،  79، 9-6)ص   ، يـظر   أدب إكبقاء يف الخطاب مع اهلل ، ٓب

 .(7/94) والؿؿـقع، لؿحؿد الرفاطل الؿشروع التقسؾ حؼقؼة إلك التقصؾ(  4)
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إلـك اهلل تعـالك، وصؾـب  سرطة التقجـف وآلتجـاء والؿبـادرة لإلكابـة والتقبـة -3

 ،ٕن غػر الذكب  سوه، وهذا يستؾزم مع فضؾ اهلل التجاوز طــف :السو مـ اهلل تعالك

إذا  تعؾـقؿ كقـػ تتـقب إلـك اهلل   هــا فقـف فعـؾ مقسـك . ووطدم الؿماخذة طؾقف

وترجـع  ،فتعـوم بالـذكب،  ژڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ژ  تؼـقل وقعـت يف الـذكب، 

هبـمٓء  لوتطؾب مـف الؿغػرة. فا.كسـان حـقـ يؼـع يف معصـقة يلتسـ ،إلك اهلل سبحاكف

 ويتجـب الؼـقط والقلس. طؾقفؿ الصالة والسالم، إكبقاء 

َؿ اهلل طز -3 لقجـقد كؾـف بلكف هق وحـده يف ا :وجؾ طباده الؿممـقـ الثـاء طؾقف َطؾا

 الغػقر الرحقؿ.

بػعـؾ  فؼـد اشـتؿؾ الـدطاء طؾـك وطـد مــ مقسـك  .البصـر لؾؿسـتؼبؾ دم -4

 بسبب مـة اهلل طؾقف، أن ٓ يعقـ مجرما، كؿا فعؾ يف قتؾ الؼبطل. :الخقر

  :الفرار إلى الله تعالى من بطش الظالمينالمطلب الثاني: الدعاء المتضمن 

الؼصص ]  ژخت  مت  ىت  يت  جث    مث  ىث     حتمب  ىب  يب  جتژ  قال اهلل تعالك 

 27.]  

وأكف  ،ا بطريؼ الخطلقد قتؾ قبطقً  أن مقسك تبقـ فقؿا سبؼ الؿعـك ا.جؿالل  

  وهــا يخربكـا تعـالك .وأن اهلل تعالك غػر لـف :واستغػر ربف .اطوم لربف تعالك بخطئف

 ژ  حتجتژ  ،مؿـا قـد يوتـب طؾـك قتؾـف لؾؼبطـل ژيب  ژ  يف الؿديــة أن مقسك أصبح

وإذ الرجـؾ الـذي صؾـب مــف الـصـرة بـإمس يستصـرخف  .إحداث ماذا تسػر طـف؟

، فؼـال ژھ  ھ   ھ  ے  ے      ۓ  ژ  طؾك قبطل آخر، فعـػـف مقسـك طؾـك كثـرة شـره 

ــــــــــــرائقؾل  ې   ې  ى        ى  ائ  ائ  ەئ    ېٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ       ۉ  ۉ  ېژ  ا.س

 ،فاكتشـر إمـر ،الؼبطـل ذلـؽ أفشـاه وحقـؿا سؿع :ژەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ژ  لؿقسـك إكؼـاذاوجاء الـاصح بعد ذلـؽ  ،فعرم فرطقن

فخـــــــروج  .ژىئ  ی  ی  ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   

ولـؿ  ،لـؿ يتؾبـث، ولـؿ يتـزود :مـ مصر مؿتثاًل كصح ذلـؽ الؿـممـ خائػـا مقسك 
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بإذى يف الطريؼ، يتؾػـت خشـقة أن ُيـْدَرك، يتققع أن يتعرض لف أطداؤه  ،يتخذ دلقال

 :أن يحػظف ويـجقف مـ اطتداء الؿعتديـ مــ فرطـقن وققمـف :فقتقجف متضرًطا إلك ربف

وادفعفؿ طـل، وحؾ بقــل وبقــفؿ، واحػظــل  ،أي  خؾصـل مـفؿ ،كجـل حقث قال 

 وكجاه مـفؿ، ويسـر لـف القصـقل إلـك جفـة ،هءفاستجاب اهلل تعالك دطا :مـ لحققفؿ

بعـد  وتزوج مقسـك .أجقرا طـد شقخ كبقر مـ أهؾفا :فعاش فقفا طشر سـقـ .مديـ

  بنحدى ابـتل هذا الشقخ الؽبقر. :اكؼضاء تؾؽ الؿدة

 أية:  اتهداي

ففـق  :آلتجاء إلك اهلل تعالك يف ساطة الخـقم، وصؾـب الـجـاة مــف سـبحاكف -7

ُفـؿَّ  ) خـام ققمـا قـال كـان إذا طؾقفؿ الصالة والسـالمشلن إكبقاء، والرسقل   إكـا الؾَّ

ـْ  بَِؽ  وكعقذُ  ُكحقِرهؿ، يف َكجعُؾَؽ    .(ُوروِرِهؿْ  ِم

 والـصح السديد.  ،إخذ بالؿشقرة -2

 الــذي الـػسـل والخــقم: الؼؾــؼ بشــدة يشـعر  ژ يب  جتژ  بؼقلــف  التعبقـر-3

 ،اهلل ذكر الحادث. ولؿ يـسف ذلؽ هذا أطؼاب يف والسالم الصالة طؾقف مقسك أصاب

 والسـالم، الصـالة طؾقـف مقسـك إيؿان طظؿ الؽريؿة أية أضفرت فؼد إلقف، والؾجقء

 لؽــف ،والرجـاء الخـقم جــاحل بـقـ الؿققـػ هـذا يف فؽان تعالك: باهلل ضـف وحسـ

 .تعالك اهلل لطػ يف ورجاء الخؾؼ، مـ خقم

 إمـقر، وتدبقر الطريؼ، إكؿال طـ يعق  ٓ فطري: بشري طارض الخقم -4

 السـؾقؿة الػطـرة وصـاحب الظؾؿـة. مــ الػـرار أ ـاء الحقطة وأخذ إسباب، اذواتخ

 الجبــاء وَهـؿ ٓ الؿتحؼـؼ، الشـر مــ الطبقعل الخقم يخام خام وإذا بربف، مرتبط

ــافؼقـ: ــقن طؾــقفؿ، صــقحة كــؾ يحســبقن الــذيـ الؿـ ــة، إســباب إلــك ويركـ  الؿادي

 . فحسب! إروقة والحؿاية

والوبقة طؾك ما فقف مــ  ،ؾب كقطا مـ ا.طداد والتجربةيعد الخروج يف إغ -5

                                                 
صـحقح   لبـاين يفوصـححف إ .(2/645)، (7537آسـتخارة )  ســ أبل داود، كتاب الصالة، باب(  7)

 (.5/263ســ أبل داود )
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 إرادة اهلل تعالك مـ الخقر والـعؿة لؾعبد.

 الدعاء: آداب 

 (.رب)التقسؾ بالربقبقة  -7

كؿا فعؾ مقسك طؾقـف  :فعؾ إسباب مع آستغا ة باهلل مـ مقجبات الدطاء -2

 .ژخت  مت  ىت  يت  جث    مث    حتمب  ىب  يب  جتژ  الصالة والسالم

يف  والتضـرع الـدطاء،إلقـف ب والركـقن ،إلك اهلل طز وجؾ وسرطة الػرار الػزع -3

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ژ   لؼائـؾ سـبحاكفهق او ،فاهلل سبحاكف وتعالك كريؿ .حال الشدة

 [.67]الزمر  ژڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

 :دعاء الله تعالى في السفر والحضرالمطلب الثالث: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ژ  ل اهلل تعــــالك ققــــوذلــــؽ يف 

 [.22]الؼصص   ژڀ  ڀ  

ا بـػسف مـػردا خائػا، وصـرم وجفـف  الؿعـك ا.جؿالل  لؿا خرج مقسك  فارًّ

طظؿـت  :ورأى حالف مـ خؾقه مــ زاد وغقـره، وطـدم معرفتـف بـالطريؼ ،كاحقة مديـ

قض أمـره إلـك اهلل ػـف .وحقرتف ،فتقكؾ طؾقف، وقصده وحده يف غربتف ، ؼتف بربف تعالك

صريــؼ الخقــر  ،يفديــف الطريـؼ إقــقم السـقي .رجــاء أن يفديـف ســقاء السـبقؾ :تعـالك

خرج ولقس لف طؾـؿ فاض قؾبف إيؿاكا باهلل، قال ابـ طباس رول اهلل طـفؿا   .والـجاة

ٓا حسـ ضـف بربف  يف الؿسـتؼقؿ الصـراط إلك وهداه صؾبف، ما لف اهلل وحؼؼ .بالطريؼ إ

 .أرشد   هدى وأصؾ مفديا. هاديا فجعؾف ٔخرة:وا الدكقا

 أية: اتهداي

 .والحضر السػر، يف بالدطاء تعالك اهلل إلك التقجف -7

 التطؾع إلك هدى اهلل تعالك طـد فؼد الدلقؾ، والرفقؼ، والزاد. -2

                                                 
 (.5/288، وتػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر )(79/555تػسقر الطربي )(  7)
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ن تتقجف إلك رهبا يف أحؾؽ الظروم، كؿا تتقجف إلقـف أشلن الـػقس الؿممـة  -3

 يف سرائفا.

العبد الصالح ٓ يـسك وٓ يغػؾ طـ خالؼـف لحظـة مــ الؾحظـات، وخاصـة  -4

لقضـؿـ مـا  :ا يوقـبطـد طبـقره إلـك أرض غقـر أرض الؼـقم التـل خـرج مـفـا خائًػـ

 سقحدث لف يف إرض الجديدة. 

ا، ومـع ذلـؽ أما الغافؾ الضال يغوب القاحـد يف أرض ٓ يعـرم طـفـا شـقئً  -5

 وهذا هق الضالل الؿبقـ. :ؼف طؾك طؾؿ مـفيركـ إلك كػسف وأكف سقشؼ صري

ا ، وتعؾؼـف الق قـؼ بـاهلل تعـالك، حقـث خـرج متقجًفـكؿال طبقدية مقسـك  -6

 .ژپ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ژ  تؾؼاء مديـ وهق يؼقل 

 الدعاء: آداب

 التقسؾ إلك اهلل تعالك بالربقبقة. -7

يف أمـر  دمختالتـل تسـ :الؿقجبة ژپ  ژ  ل التقسؾ والطؾب بحرم الوج -2

يسـتخدم يف حصـقل أمـر  (لقت) ل محبقب قريب القققع. بقـؿا الطؾب بحرم التؿـ

ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  ژ  كؿا يف ققلف سبحاكف  :محبقب مستحقؾ القققع أو بعقد

 .[23   ]مريؿ ژوئ  وئ  

هـا  ٕن مؼام مقسك  :ژپ  ژ  طؾك الطؾب ژپژ  تؼديؿ الؿـادى -3

ًٓ ، ام ربف وخالؼفيستدطل إلؼاء الـػس كؾفا أم  ولؿا كان الخائػ الضـعقػ يطؾـب أو

 .قدم )الرب( طؾك فعؾ الفداية ٕكف هق الؿؾجل :مـ يحؿقف ويؾتجئ إلقف

                                                 
 .(7/735مـ بالغة الؼرآن، ٕحؿد البدوي )(  7)

ـْ هذا َرَوداً  [24وخالفف ما ورد يف ]سقرة الؽفػ  (  2) ـِ َربِّل َْٕقَرَب ِم الؿؼام  فنن : َوُقْؾ عسك َأن َيْفِدَي

وهذا  .فقفا مؼام ذكر الؼقل الحؼ فقؿا اختؾػت فقف إققال، وبقان إمر الصحقح فقؿا تبايـت فقف أراء

أمر يحتاج إلك الفداية والرشد، فؼدم الفداية وهذا مـ دققؼ آستعؿال. يـظـر  أسـرار البقـان يف التعبقـر 

 لؾؿطبقع[. لػاوؾ السامرائل، ]الؽتاب مرقؿ آلقا غقر مقافؼ الؼرآين،
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 .إظهار االفتقار لله تعالىالمطلب الرابع: الدعاء ب

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ   قــــــال اهلل تعــــــالك

  .[24ص ]الؼص ژژ  ژ  

ٱ  ژ قال اهلل تعالك تفا، بؼاالؿعـك ا.جؿالل  لػفؿ أية ٓبد مـ طرض س

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڦ  ڦ   ڤٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 .ژڃ   ڃ  چ  چ    ڃڄ  ڃ

 .أتقـ غـؿفؿـا يف مـديـبعـد أن سـؼك لؾؿـر :وقالـف هذا بقان لؿـا فعؾـف مقسـك 

كـان ضـؾ   أطرض طـفؿا متجفا إلك الظؾ الذي كان قريبا مــف يف ذلـؽ الؿؽـان، ققـؾ

 ،فؼقــر إين ،فؼــال طؾــك ســبقؾ التضــرع إلــك ربــف  يــا ربــل .ضــؾ جــدار  وققــؾ ،شــجرة

ولؿ يَؽـْد  .سقاء أكان هذا الخقر صعاما أم غقره :ومحتاج إلك أي خقر يـزل مـؽ طؾل

ـاجاتف لربف حتك جاءه الػرج. والخقر  كؾؿـة جامعـة لؿـا يالئـؿ يـتفل مـ م مقسك 

فحري بؿـ يػتؼـر الـك أي شـلء مــ كعـؿ اهلل  .اا كان أو معـقيً ويـتػع بف ماديً  ،ا.كسان

 وخقراتف ويدطك هبذا الدطاء.  ،اهلل يغـقف بـعؿف طؾا  :وخقراتف أن يدطق بف

 أية:  اتهداي

  .لقف، وشؽره طؾك ذلؽآطوام بالؿـعؿ وكسبة الـعؿ إ -7

 .قل قبؾ السمالئالبدء بتؼديؿ وصػ الؿسبترتقب الطؾب، وذلؽ  -2

لتضــؿـف معـــك ا(: لؿــ)تضــؿقـ الســمال لؿعـــك آحتقــاج، فعــدى بــالالم يف  -3

 .آحتقاج

                                                 
ـْ  ( ما)و(  7)

والتــقيـ فقـف  ،بقان لفـا ( َخْقرٍ )كؽرة مقصقفة، والجؿؾة بعدها صػتفا، والرابط محذوم، ومِ

 . (5/272روح الؿعاين ) يـظر   بسبب ما كالف مـ شدة الجقع. :لؾشققع، والؽالم تعريض لؿا يطعؿف

ل، فنكـف قـد  بـت طــ الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وإذا كان مقسك طؾقف السالم قد سلل اهلل الخقر بصـقغة الحـا

كؿا يف الحديث العظقؿ الذي قال فقف الـبـل صـؾك اهلل  :وسؾؿ أكف سلل اهلل طز وجؾ الخقر بصقغة الطؾب

ـا طائشة َرِوَل اهلُل َطـَْفا حقـ  َـ  َأْسـَلُلَؽ  إِكِّل )الؾُفؿا   أمرها أن تدطقا اهلل بجقامع الؽؾؿطؾقف وسؾؿ ُٕمِّ  مِـ

فِ  ْقرِ اْلخَ  ـَ  بَِؽ  َوَأُطقذُ  َأْطَؾْؿ، َلؿْ  َوَما مِـْفُ  َطؾِْؿُت  َما َوآِجؾِِف، َطاِجؾِفِ  ُكؾِّ رِّ  مِ ِف، الشا  َطؾِْؿـُت  َما َوآِجؾِفِ  َطاِجؾِفِ  ُكؾِّ

= 
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وفقـف مـا يحتـاج إلقـف مــ صعـام  ،يـلوي إلقـف لؾغريب مـلوًى  يؼدم خقرأفضؾ  -4

 .وزوجة يلكس هبا

  .اهلل يغـقف بـعؿف لعؾ فعؾقف هبذا الدطاء:ر إلك شلء مـ كعؿ اهلل وخقراتف كؾ مـ يػتؼ -5

 التؿؽقـ ٓ يؽقن إٓ بعد آبتالء والتؿحقص. -6

 الدعاء:  آداب

 ـ التقسؾ إلك اهلل ب -7

يـا اهلل: ٕن   الربقبقة، فؽؾقؿ اهلل تعالك اختار صػة الربقبقة يف كدائف، ولؿ يُؼـْؾ  -أ

  .أّما الرب ففق الؿتقلِّل لؾوبقة، والتدبقر ،ا، لف أوامر وكقاهٍ قدً إلقهقة تؼتضل معب

 والحاجة، وبقان الحال.الػؼر  -ب

أكا طبدك، وقد جئَت بل إلك هذا الؽقن، وأكا محتاج  ،، فؼال  يا ربِّ الرطاية -ج

 طؾـك يـد طبـد مــ طبقـدك ،إلك خقرك، فالخقر مـؽ يا رب
ا
وفؼـري ٓ  .وإْن ُسْؼتف إلـل

  إلقؽ، وسمالل ٓ يؽقن إٓ لؽ.يؽقن إٓ

جامعـة  ژڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  ؿؾة فج الدطاء بجقامع الؽؾؿ، -2

 لؾشؽر والثـاء والدطاء.

 ــاء  ،ژڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  بدء الدطاء بالثـاء، والشـؽر طؾـك اهلل -3

إلـك ا.جابـة مــ الـدطاء : ٕكـف أقـرب ب ؿ الشروع بالطؾ طؾك اهلل بلكف معطل الخقر.

كان  :واطوافف ،وافتؼاره ،ومسؽـتف ،فنن اكضام إلك ذلؽ إخبار العبد بحالف .الؿجرد

 ،وإحسـاكف ،فنكـف يؽـقن قـد تقسـؾ الؿـدطق بصـػات كؿالـف ،أبؾغ يف ا.جابـة وأفضـؾ

ومسؽـتف ففذا الؿؼتضك  ،وفؼره ،وورورتف ،وفضؾف، وطرض بؾ صرح بشدة حاجتف

وأوصام الؿسئقل مؼتضك مـ اهلل، فـاجتؿع الؿؼتضـل مــ السـائؾ والؿؼتضـك  .مـف

 . وأتؿ معرفة وطبقدية ،اقل يف الدطاء، وكان أبؾغ وألطػ مققعً ئمـ الؿس

                                                 
= 

 .(4/474َأْطَؾْؿ(، مسـد أحؿد ) َلؿْ  َوَما مِـُْف،

 (.7/95) يـظر   القابؾ الصقب مـ الؽؾؿ الطقب(  7)
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طؾـك  فق فؼقر لف وإلقـف، فؼـالف ،لحقائجاالتضرع إلك اهلل تعالك بطؾب جؿقع  -4

 .، أو كثرَ قؾا خقر يـزل مـؽ  يومحتاج إلك أ ،فؼقر إين سبقؾ التضرع 

إكبقــاء يف حالــة  وهــق دأب :التعــريض بالــدطاء مـــ غقــر تصــريح بالســمال -5

.خاصة يف صؾب حاجاهتؿ ،وتلدهبؿ مع رهبؿ ،إلك اهلل تعالك ؿتقجفف

 

*              *              * 

                                                 
   (.8/222) عربلسان ال(  7)

دون الطؾـب الؿباشـر، وهـذا مــ بـاب حســ  السمال با.خبار طـ حال السائؾ واحتقاجـف (  فآكتػاء يف2)

وقد يؽقن السمال با.خبـار طــ حـال   (7/736يف تػسقره ) قال ابـ كثقر، إدب يف السمال والدطاء

ـْ َخْقـٍر َفِؼقـرٌ  َربِّ إِكِّـل لَِؿـا َأكَزْلـَت   كؿا قال مقسك :السائؾ واحتقاجف وقـد يتؼدمـف مـع ذلـؽ  ،إَِلـلا مِـ

ـْ الظالؿقـكؼقل ذي الـقن  :قلئوصػ الؿس
ٓا َأْكَت ُسْبَحاَكَؽ إِكِّل ُكـُت مِ  أبـل بــ أمقـة قال. َٓ إَِلَف إِ

 جدطان  ابـ يؿدح الصؾت

ــــــــد كػــــــــاين  ــــــــر حــــــــاجتل أم ق  ؟أأذك

 

 

ــــــــــــاء ** ــــــــــــقؿتؽ الحق ــــــــــــاؤك إن ش  حق

ـــــــــــاه** يقًمــــــــــا الؿــــــــــرء طؾقــــــــــؽ أ ــــــــــك إذا        ــــــــــــ كػ ـــــــــــاء تعروـــــــــــف م  الثـ

 (، ومؼـايقس72/335) الؾغة   هتذيبوالبقت يف .!تعالك بالخالؼ فؽقػ مخؾقًقا، يخاصب مخؾق  ففذا        

 (.755/ 6) الؾغة
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 المبحث الثاني

حين ُأمر بالنبوة والرسالة دعاء موسى 

 :واالستعانة بالله تعالى في إنجاح مهمة الدعوة ،صار واألعوان على الحقاألن المطلب األول: طلب

ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ قال اهلل تعالك 

ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ    ائۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې  ى  ى

ىئ  ی  ی  ی  ی    ىئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۇ  ژ وقال تعالك  [.35-33  ]الؼصص ژجئ

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ   ی           ی  ی  ی        جئ  حئ  مئ   ىئ    يئ  جب  حب  

ھ  ھ   ے    ے  ۓ    ژ  وقال تعالك ، [36 – 25] صف   ژخب مب ىب يبجت

﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀        ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸

 [.26الشعراء  ] ژ﯁  

وخـرج مــ مـديـ بصـحبة  ،إجـؾ الؿعـك ا.جؿـالل  طــدما قضـك مقسـك 

أمره اهلل تعـالك بالـذهاب إلـك فرطـقن: الـذي إكؿـا حقث  ،تؾؼك الرسالة والـبقة :أهؾف

ؽـقن ن يأتقجـف إلـك ربـف لقسـللف  خرج مـ ديار مصر فراًرا مــف، وخقًفـا مــ سـطقتف.

ۇ  ۇ     ۆ   ژ فؼـال  وقد ذكر مربرات ذلؽ، .ا يف هذا إمر الؽبقرلف طقكً  هارون 

يؼتؾـقين  ژۈ   ٴۇ  ۋ ژ :بؿصـر كػس الؼبطل الذي قتؾـف خطـلً   يريد ژۆ   ۈ  

قـ مـل أبْ  ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ژ .ففؿفؿ حجتلوأُ  ،بف إن لؿ أبقـ لفؿ

 ًٓ يؾخـص  ژ  ائى ژ :اطقًكـ ژې  ى    ې ژ ومؾئف. ،وأكثر إففاما لػرطقن ،قق

 ژائ     ەئ  ەئ  وئ   ژ  وققلـف .فقؽقن ذلؽ تصـديؼا مــف لـل ،ويحرره لفؿ ،ققلل

الـذي يسـؾط طؾقـف سـقػ التفديــد وكـان خـقم مقسـك مــ فرطـقن  .فقؿـا جئـتفؿ بـف

ولـذا  :يجعؾف غقـر قـادر طؾـك آكطـال  يف الؽـالم ،ا لؾؼتقؾ الذي قتؾفقصاًص  :بالؼتؾ

ــال  ــة، هــق ژ﮵  ﮶   ﮲  ﮳  ﮴  ژ ق ، فضــقؼ الصــدر مـــ الخــقم والرهب
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ولفذا جاء ققل اهلل تعالك إلك مقسـك  :الذي يحبس الؾسان طـ آكطال  يف الحديث

    تســؽقـا لــؽ مـــ  :اوــؿؿ إلقــؽ جـاحــؽ  ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہژ

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ژ  .  ـؿ قـالمـ الرهبـة لءالرهب، أي الخقم الذي يج

لـذا ففـق يف هـذا الؿققـػ  :يؽـ لف ذكب يطالبف بف فرطـقنلؿ  ٕن هارون  :ژې      

ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ژ ولفـذا قـدم ققلـف  .أقدر طؾك الؽالم مــ مقسـك

اهلل تعـالك  وقـد أجـاب .ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ژ ققلـف  طؾك  ژۋ  

وشد العضد  كـايـة طــ التؼقيـة  .ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ژ لؿقسك رجاءه فؼال 

ويؼال يف  .وهق مـ الؿرفؼ إلك الؽتػ ،لقد تشتد وتؼقى بشدة العضد وققتفٕن ا: لف

 ،فــالؿعـك  ســـؼقيؽ .شــد اهلل طضــدك، ويف وــده  فــت اهلل يف طضــدك دطــاء الخقــر 

وقـقة  ،وبرهاكـا ،حجـةأي   سؾطاًكا،ومشقئتـا  ،بؼدرتـاوكجعؾ لؽؿا  ،وكعقـؽ بلخقؽ

وامـتـ اهلل . غؾبـان طؾقؽؿـا بحجـةوٓ يت ،بـلذًى  فال يصـؾقن إلقؽؿـا :تؿـع الظالؿقـ

ــف معــف، قــال تعــالك پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ   تعــالك طؾــك مقســك بنرســال أخق

لقس أحٌد أطظؿ مـاة طؾك أخقـف مــ   ، ولفذا قال بعض السؾػ[57مريؿ ] ژٺ

 ًٓ مقسك طؾك هارون طؾقفؿا الصالة والسالم، فنكف ُشػع فقف حتك جعؾف اهلل كبًقا ورسق

 ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ   إلــك فرطــقن ومؾئــف: ولفــذا قــال تعــالك يف حــؼ مقســك معــف

 وكحـقه: الخقم فؽري طـ أزل أي  ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ   وققلف[. 69  حزاب]إ

 وذلـؽ وطزامتـف، بنقدامـف، آكتػـاع وبـقـ بقـف تحقل طؼبات مـ ا.كسان يعوض مؿا

 جعـؾ  بف. والتقسـقر كؾػ ؿاب الحافة الؿقاكع إزالة أي  أمره، تقسقر فسلل العسر. مـ

 الؿـتؽؾؿ: وـؿقر إلـك( أمـر) وإوـافة الشـلن،  هـا وإمر يسر. ذا أي  يسقرا، الشلء

 سـلل  ؿ .ژېئ  ېئ  ېئ  ژ  ققلف  يف كؿا الرسالة، أمر وهق بف، اختصاصف مزيد .فادة

 مـراده أداء طؾـك والؿؼـدرة التعبقـر، فصاحة يرزقف بلن الؾسان: وهق التبؾقغ آلة سالمة

                                                 
 (.75/455التػسقر القسقط )(  7)

 (.6/272يـظر   تػسقر ابـ كثقر )(  2)
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وزيـادة  مـف. آخر ببعض الحبؾ أو الخقط بعض ربط مقوع  طبارة. والعؼدة ووحبل

ــل ــَرْح بعــد  لِ ــرْ و  اْو ــاب:  َيسِّ ــد الؽــالم ٕن إصـ ــف، مػق  ســؾؽ ولؽـــ بدوك

 أمـري ويسـر ٕجؾـل، صـدري اشـرح أي  العؾـة. معـك مـ الالم تػقده لؿا ا.صـاب:

 ققلــف  فــنن البقــان. تؼقيــة تػقــد لتــلا بعــد التبقــقـ( )ٓم الؿؾؼبــة الــالم وهــل ٕجؾــل،

َصْدِري  وَأْمرِي ققلـف  فؽـان بـف: متعؾؼـان والتقسـقر الشـرح أن واوـح لِـل 

 مـ ورب هـا  وهق .[7 الشرح] ژۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ژ   كؼقلف بقان، زيادة فقفؿا

 ا.جؿال، فؾقحصؾ متعؾؼف  طؾك الؿجرور هذا تؼديؿ لـػسف. وأما الدطاء يف ا.لحاح

 ققلـف  مـع بـذلؽ يـلت ولـؿ ا.ســاد. تؽـرر أجـؾ مـ التلكقد مػاد فقػقد التػصقؾ: ؿ 

 فرطــقن، إلــك اهلل رســالة تبؾقــغ إلــك يرجــع ســمال ذلــؽ : ٕنژۅ  ۉ  ۉ   ې     ژ

 .التبققـ بالم لفا يليت حتك إلقف: راجعة فائدهتا فؾقست

ـْ شديدة. و  طؼدة أي  لؾتعظقؿ، ُعْؼَدةً  وتـؽقر  لعؼدة. وطدل صػة لِساكِل ِم

 وفعـؾ .شـديدة طؼدة بلهنا الؿشعر التـؽقر لقتلتك با.وافة: لساين طؼدة  يؼقل أن طـ

َيْػَؼُفقاالشلء جعؾ مـ الؼرآن: يف الؿتبعة الطريؼة طؾك إمر، جقاب يف   مجزوم 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ   تعــالك كؼقلــف الشــرط، طؼــب الحاصــؾ بؿـزلــة الؿطؾــقب

  .[35 الـقر] ژڍ  

 هـارون: أهؾـل، وخـص مــ لل معقـًا اجعؾ أي  ژى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      ژ ققلف و

. الؾسان، فصقح كان وٕكف بف،  ؼتف لػرط ًٓ  لـف، مظــة الـصـح أهؾـف: مــ فؽقكـف مؼـقا

 بلصــالة طـــده معؾــقم ٕكـف الخــاص: إخ وكقكــف الؿـاصـحة، يف أقــقى أخــاه: وكقكـف

 كثقـرا، اهلل يسـبحا بلن وٕخقف: سفلـػ سللف ما تحصقؾ سمالف  مقسك الرأي. وطؾؾ

 بعـده. وما صدره شرح لسمالف تعؾقؾ ژحئ  مئ   ىئ    يئ   ژ كثقرا. وجؿؾة  اهلل ويذكرا

 محتاجـان ٕكــا إٓ دطـقت بؿـا دطقتـؽ مـا وإين أخـل، وحـال حالل تعؾؿ ٕكؽ أي 

 سـمالف سـلل مـا وأكـف صالحفؿ، فقف بؿا أطؾؿ بلكف تعالك: اهلل إلك تػقيض وفقف لذلؽ.

                                                 
 (.76/272يـظر   التحرير والتـقير )(  7)
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 .طؾؿف إلقف بؾغ ما بحسب إٓ

 أية: اتهداي

قلقـ ئمشــروطقة صؾــب العــقن طـــد التؽؾقــػ بؿــا يشــؼ ويصــعب مـــ الؿســ -7

وحرص طؾك الـجـاح  ،رغب يف أن يؽقن أداؤه لؾرسالة كاماًل   ؿقسك. فالؿؽؾػقـ

 لذا صؾب الؿعقـ لف مـ بـل جـسف.: يف دطقتف

جعـؾ اهلل  : بلنقعا الصالة والسالممقسك دون بؼقة إكبقاء طؾقفؿ جؿُخص  -2

ًٓ تعالك لف   .حؿؾ مفؿة الرسالة والـبقةلف يف ا معقـً أخاه هارون رسق

 :ترشقح مــ يؾخـص بؾسـاكف الحـؼ، ويبسـط الؼـقل فقـف، ويصـدقف بالربهـان -3

 .لقجادل بف الخصؿ

 .التسبقح والذكر مـ مقجبات شؽر اهلل طؾك كعؿف طؾقـا -4

فقهب لف أخاه : مقسك اهلل سبحاكف  رحؿفؼد ء، رحؿة اهلل وسعت كؾ شل -5

 ا.هارون كبقً 

 الؽبـار، أخـال  مــ وإقـران ،ٓسـقؿا إقربـاء آطوام بؿزايا أخريـ، -6

 إكبقاء طؾقفؿ الصالة والسالم.  ومـ صػات

ــاركة إخ أخــ -7 ــفاإصــؾ يف إخــقة مش ــر، وإدخــال الســرور طؾق  ه يف الخق

 .ژېئ  ېئ  ېئ  ژ

 . ژخب مب ىب يبژ ؿ ما يـتصر بف ا.كسان يف حقاتف الدطاءمـ أطظ -8

 الدعاء:  آداب

 التقسؾ بـ   -7

 الربقبقة )رب(.  -أ

 ببقان الحال، وطرض الحاجة.  -ب

.اَبِصقرً بلسؿاء اهلل وصػاتف  -ج

                                                 
 (.76/275التحرير)(  7)
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 .صؾب إسباب الؿعقـة طؾك التؼرب مـ اهلل تعالك وطبادتف -2

تعـرم  ژحئ  مئ   ىئ    يئ   ژ آفتؼار إلقفضفار إإضفار الؿعرفة باهلل تعالك، و -3

 والتدبقر. ،وتعؾؿ حاجتـا إلك العقن ،وقصقركا ،وتطؾع طؾك وعػـا ،حالـا

ــد أصــال مقســك  -4 ــة الســمال، والبســط يف الطؾــب، فؼ ســملف، وبســط  إصال

 حاجتف، وكشػ طـ وعػف، وصؾب العقن والتقسقر. 

 .ژ           ىئ    ىئ   ی ژ ا بحسـ كقةأن يؽقن الدطاء مؼروكً  -5

  :مكر الماكرينمن ألمن لالخوؼ  حالبالدعاء  االلتجاء إلى الله المطلب الثاني:  

ـــــالك ـــــال اهلل تع ﯀    ﮿ۓ  ﮲   ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸      ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽   ﮾ژ    ق

 [.46 – 45صف  ]  ژ﯁         

ك وهـارون الؿعـك ا.جؿـالل   هـذا الـدطاء ققـؾ طــدما أمـر اهلل طـز وجـؾ مقسـ

ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ژ  طؾقفؿــا الصــالة والســالم أن يــذهبا إلــك فرطــقن: قــال 

فؼآ مستجقريـ باهلل تعالك شـاكقـ إلقـف  إكــا  ژہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  

 ﮸     ژ  يعاجؾـا بالعؼقبة قبؾ أن كـتفل مـ الحديث معف يف إمر. ژ﮶  ژ  كخام أن

ٓ كريـد أن كسـؿعف، ويؼـقل يف  يا ربـا مـا يزداد صغقاكف، فقؼقل يف حؼؽ ي أ ژ﮹  ﮺   

بـقـ الؼـقلقـ الؾـذيـ سـبحاكف  وقد جؿع حؼـا ما كحـ براء مـف، ويػعؾ معـا ما يمذيـا.

ــدل طؾــك  :حؽاهؿــا طـفؿــا ــك ت ــة إول ــراط، إذ الجؿؾ ــان أشــؿؾ مـــ ا.ف ٕن الطغق

لثاكقـة فتشـؿؾ ا.سـراع بـإذى، وتشـؿؾ غقـره مــ ا.سراع بإذى ٕول وهؾة، أما ا

بؿـا  وهـا يجقبفؿا الخالؼ .سقاء أكان يف الحال أم يف آستؼبال :ألقان آطتداء

                                                 
ومـف ققلفؿ  فرس فارط، أي   .وأذاه بدون تؿفؾ ،يؼال  فرط فالن طؾك فالن يػرط إذا طاجؾف بالعؼقبة(  7)

َأَكـا )الػـارط الـذي يتؼـدم الـقاردة. َوفِـل اْلَحـِديِث    ومــف .سـبؼ وتؼـدم  وفرط .سابؼ لغقره مـ الخقؾ

، (8/779الحـقض )  صـحقحف، كتـاب الرقـائؼ، بـاب  يف أخرجـف البخـاري(. َفَرُطُؽْؿ َعَؾك اْلَحـْقضِ 

ُمُؽؿْ  ( 6575) اِطُر  ،َأْي ُمَتَؼدِّ  َوَسابُِؼُؽْؿ. َوَقاَل الشا

ــــَحاَبتِـَا ـْ َص ــــ
ــــاُكقا مِ ــــَتْعَجُؾقَكا َوَك  َواْس

 

ادِ  ** َم َفـــــــــــاِرُط اْلـــــــــــُقرا  َكَؿـــــــــــا َتَؼـــــــــــدا

 (.76/277يـظر   التحرير والتـقير ) 

 (.9/759سقط )يـظر   التػسقر الق(  2)



 سؾؿى داود إبراهقم ب  داودد.                                دراسة حتؾقؾقة ميضيعقة -يف الؼرآن الؽريم  دعاء ميسى 

 
343 

: مــ فرطـقن ومؾئـف ژ  ﮿﮽   ﮾ ژ فؼال سـبحاكف لفؿـا  ،يثبت فمداهؿا، ويزيؾ خقففؿا

صـة، جؿؾة اسـتئـافقة لبقـان مؼتضـك هـذه الؿعقـة الخا. ژ﯀  ﯁       ژ

والحؿايـة  ،وهق السؿع والرؤية، وهذا سؿع ورؤية خاصان تؼتضقان الـصـر والتليقـد

 ،وأرى مـا تعؿـالن مــ طؿـؾ ،وما يؼقل لؽؿا ،سؿع ما تؼقٓن لػرطقنأ .مـ فرطقن

وٓ  ،افلتقـاه إذً  .وأبطـؾ طؿؾـف ،وإين أكصركؿا طؾقف فلحؼ طؿؾؽؿـا ،وما يعؿؾ فرطقن

ـــوددا : ژائ  ەئ  ەئ  وئ    ژ  إلقـــؽ ژى  ائ    ى   ژ  لػرطـــقن  أي ،فؼـــقٓ ،ت

 .ژ وئ  ۇئژ  لـخرج هبؿ حقث أمر اهلل

 أية:  اتهداي

الخــقم مـــ الظــالؿ الجبــار ٓ يـــايف التقكــؾ طؾــك القاحــد الؼفــار، وإخــذ  -7

 بإسباب والؿسالؽ. 

 طدم الؿماخذة طؾك الخقم حقث وجدت أسبابف.  -2

 صالح طباده بـصرهؿ وتليقدهؿ. و ،تؼرير معقة اهلل تعالك مع أولقائف -3

ــع طـــد العــزم طؾــك لالتػؽقــر يف طقاقــب إمــقر، وم -4 ٓهتــا، وأســباب الؿقاك

 الػعؾ. 

 فتصريح مقسك وهارون :بقان وعػ حال الؿرسؾ وقدرتف ٓ يعد اطواوا -5

  وإكؿـا الؿـراد مــف اًل،لؿ يؽـ َتَعؾُّ  بالخقم مـ بطش فرطقن طؾقفؿا الصالة والسالم

 ؿدد.إمداد ال

تعفــد الؿــقلك ســبحاكف وتعــالك لؿقســك وهــارون طؾقفؿــا الصــالة والســالم  -6

ففـق السـؿقع العؾـقؿ  :ا مـ هذا الؿتخقم مـف لـ يحدثبالحػظ، وتطؿقـفؿا بلن شقئً 

 بؽؾ شلء، وهؽذا حػظف ٕولقائف الصالحقـ. 

طــ الخـقم ٓ طــ  طؾقفؿا الصالة والسـالم هنك اهلل تعالك مقسك وهارون -7

ٕن الحـزن تـللؿ  :صـاحبف طــ الحـزن ٓ طــ الخـقم الرسـقل  بقـؿا هنك الحزن:

                                                 
 .ؿرجع السابؼال(  7)
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إيـاه طــف يف الققـت الـذي أدرك الؿشـركقن فقـف  وقد كان هنقف  ،الـػس مـ أمر واقع

 الغار بالػعؾ، ولؿ يؼع إمر يف قصة مقسك طؾقف الصالة والسالم.

 الدعاء: آداب

 شدائد.بث الشؽقى هلل تعالك، وآستجارة بف طـد ال -7

 التقسؾ بالربقبقة. -2

وتققــع الـتــائج الســؾبقة وغقــر  ،ا.فصــاح طؿــا يخــتؾج يف الـــػس مـــ خــقم -3

 الؿروقة. 

 

*              *              * 
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 ثالثالمبحث ال 

 فترة إرساله إلى فرعون دعاء موسى 

 :بالله، واالعتصام به من قتل قومه له  تعوذ موسىالمطلب األول: 

ــال اهلل ــالك  ق ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ژ  تع

ــــافر  ژڦ  ڄ   ــــال، [27]غ  ژڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  :وق

 .[25]الدخان 

 بـف، اطتصـؿ  والؿعــك بربف، مقسك  بقـ اهلل تعالك تعقذ الؿعـك ا.جؿالل 

 يصـد  ٓ أي  الحسـاب، بقـقم يـممـ ٓ بـالؽرب، متصـػ  أي متؽـرب، كؾ مـ وتؿـع

 .والجزاء بالبعث

پ       پٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ   لؼقمـف قـال فرطقن أن بربف  مقسك طقاذ وسبب

 بــاهلل مقســك ، فعقـاذ[26 غــافر] ژڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  

 ٕن فرطـقن: خصـقص مــ أطـؿ العبـارة كاكـت وإن فرطـقن، مـ الحؼقؼة يف هق إكؿا

 أولًقـا، دخـقٓ الؽـالم يف داخؾ ففق الحساب ققمب يممـ ٓ متؽرب، أكف ٓ شؽ فرطقن

 .بالؽالم الؿؼصقد وهق

ٕن مــ لـؿ  :باهلل مؿـ ٓ يممـ بقـقم الحسـاب آستعاذة وإكؿا خص مقسك 

ا، وٓ لؾعؼاب طؾك ؿ يؽـ لؾثقاب طؾك ا.حسان راجقً : ليممـ بققم الحساب مصدقا

استجارتف مـ هذا الصـػ مــ  ا، ولذلؽ كانا.ساءة، وقبقح ما يليت مـ إفعال خائػً 

 .الـاس

                                                 
أعـقذ بـاهلل أن أكـقن ومـف ققلف تعـالك   . طاذ فالن بػالن يؼال . والعقذ  آلتجاء إلك الغقر والتعؾؼ بف(  7)

قـؾ أعـقذ [،  25﴾ ]الـدخان/وإين عذت بربـل وربؽـؿ أن ترجؿـقن[،  67﴾ ]البؼرة/مـ الجاهؾقـ

﴾ إين أعقـذها بـؽ[. وأطذتف باهلل أطقذه. قـال   78/﴾ ]مريؿإين أعقذ بالرحؿـ[،  7﴾ ]الػؾؼ/برب

فنن  :[، أي  كؾتجئ إلقف وكستـصر بف أن كػعؾ ذلؽ79﴾ ]يقسػ/معاذ اهلل[، وققلف   36]آل طؿران/

 .ذلؽ سقء كتحاشك مـ تعاصقف. والعـقذة  مـا يعـاذ بـف مــ الشـلء، ومــف ققـؾ  لؾتؿقؿـة والرققـة  طـقذة

. يـظــر  الؿػــردات يف غريــب الؼــرآن فــل طائــذ إلــك ســبعة أيــاموكــؾ أكثــك ووــعت ف .وطــقذه  إذا وقــاه

 (.8/296(، والؿقسقطة الؼرآكقة )7/595)

 (.24/726، والتحرير والتـقير )(27/375)يـظر   تػسقر الطربي (  2)
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 أية:  اتهداي

 .الدطاء بالربقبقة -7

 طؾك كصحف لؼقمف بالثبات طؾك الحؼ.  أية تتجؾك فقفا حرص مقسك  -2

ــــؾ التجــــرب ژڦ  ڦ  ڦ    ڦژ -3 ــــف إذا اجتؿــــع يف الرج ــــك أك  ،دل طؾ

والجـرأة  ،سـقةفؼـد اسـتؽؿؾ أسـباب الؼ :وقؾة الؿبـآة بالعاقبـة ،والتؽذيب بالجزاء

.وطباده، ولؿ يوك طظقؿة إٓ ارتؽبفا ،طؾك اهلل

ذم آستؽبار طـ اتباع الحؼ، والتؽذيب بالبعث، ففق رأس إسـباب التـل  -4

 .تعقـ طؾك قسقة الؼؾب، وفساد الـػس

فقف بعث وحث لؼقمف طؾـك أن يؼتـدوا بـف، فقعـقذوا بـاهلل طقـاذه،   ژٺ  ژ  -2

ـــف ـــدطاء أمـــام أخـــريـ مـــدطاة  ويعتصـــؿقا بالتقكـــؾ طؾق اطتصـــامف، وال

 .لالقتداء

 الدعاء: آداب 

 صد  إيؿان الداطقة، وققة يؼقـف وو ققف برطاية اهلل تعالك لف. -7

وتسـؾقؿ أمـره إلـك الؿسـتعؾل طؾـك كـؾ  ،اصؿئـان الداطقة بآلتجـاء إلـك اهلل -2

ؿستؽربيـ.متؽرب، الؼاهر لؽؾ متجرب، الؼادر طؾك حؿاية العائذيـ بف مـ ال

 ففق أبؾغ وأشؿؾ مـ التصريح. :التعريض بالدطاء -3

                                                 
 (.4/767الؽشام )(  7)

 (.5/3587يف ضالل الؼرآن )(  2)

ـا َبـالَ  قال الرازي يف أيات التل تؾقفـا (  3) ـُ آِل فِْرَطـْقَن فِـل َهـِذِه اْلَبَقاَكـاِت َخـَتَؿ َكاَلَمـُف بَِخاتَِؿـٍة َوَلؿا
َغ ُمـْممِ

  َوُيْحَتَؿُؾ َأْن َيُؽقَن اْلُؿَرادُ  .َوَهَذا َكاَلٌم ُمْبَفٌؿ ُيقِجُب التاْخِقيَػ ، َفَسَتْذُكُروَن َما َأُققُل َلُؽؿْ  َلطِقَػٍة َفَؼاَل 

ْكَر َيْحُصـُؾ فِـ َْهـَقالِ َأنا َهَذا الذِّ ْٕ ْكَقا َوُهـَق َوْقـُت اْلَؿـْقِت، َوَأْن َيُؽـقَن فِـل اْلِؼَقاَمـِة َوْقـَت ُمَشـاَهَدِة ا  .ل الـدُّ

  َوبِاْلُجْؿَؾِة َفُفقَ 
ِ
ُض َأْمِري إَِلك اهلل َد بِـَلْمٍر َيَخاُفـفُ  ،َتْحِذيٌر َشِديٌد، ُ ؿا َقاَل  َوُأَفقِّ ـْ ُهـدِّ  َفَؽـَلكاُفؿْ  ،َوَهَذا َكاَلُم َم

ُفقُه بِاْلَؼْتؾِ  َفُفْؿ بَِؼْقلِـفِ  ،َخقا َل فِـل َدْفـِع َتْخـِقيِػِفْؿ  .َفَسـَتْذُكُروَن َمـا َأُقـقُل َلُؽـؿْ   َوُهـَق َأْيًضـا َخـقا ُ ـؿا َطـقا

 َتَعاَلك
ِ
 َفَؼاَل   ،َوَكْقِدِهْؿ َوَمْؽِرِهْؿ َطَؾك َفْضِؾ اهلل

ِ
ُض َأْمِري إَِلك اهلل ِريَؼـَة َوُهَق إِكا  ،َوُأَفقِّ ـَؿ َهـِذِه الطا َؿا َتَعؾا

اَلمُ  ـْ ُمقَسك َطَؾْقِف السا
 َحْقُث َقاَل   ،مِ

ِ
رِّ إَِلك اهلل َفُف بِاْلَؼْتِؾ َرَجَع ُمقَسك فِل َدْفِع َذلَِؽ الشا ا َخقا َفنِنا فِْرَطْقَن َلؿا

 ِـُ ب ــْمِم ــرٍ ٓ ُي ــؾِّ ُمَتَؽبِّ ـْ ُك ــ ــْؿ ِم ــل َوَربُِّؽ ــْذُت بَِربِّ ــل ُع ــْقِم اْلِحســاِب إِكِّ . مػــاتقح الغقــب [ 27]غــافر   َق

(27/525.) 
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  :يقين الداعي بتغير األحوال من الشر إلى الخيرالمطلب الثاني: الدعاء المتضمن ل

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ژ   قـــال اهلل تعـــالك

  .[729] إطرام    ژۇئ   ۇئ  ۆئ  

 لفـؿ قـال حـقـ لؿقسـك مقسـك قـقم قـال  تعالك ذكـره يؼقلالؿعـك ا.جؿالل  

 مــ  يؼقل ،ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ  أبـائـا بؼتؾ ژٴۇ   ژ ،  ژ ھ  ھ  ھژ

 زمـان أضؾاـف حقـ الذكقر أوٓدهؿ يؼتؾ كان فرطقن ٕن إلقـا: اهلل برسالة تلتقـا أن قبؾ

 ٕن اهلل: برســالة جئتـــا مــا بعــد ومـــ  يؼــقل ،ژ ۉ  ۉ  ې  ېژ   وققلــف مقســك.

 طؾـقفؿ: العـذاب تجديدَ  أراد قال، ما ققمف مـ لؾؿأل الوق َسحَرتف، غؾبت لؿا فرطقن

 حـقـ ذلـؽ: لؿقسـك قـالقا مقسـك قـقم إن  كسـائفؿ. وققـؾ واسـتحقاء أبــائفؿ، بؼتؾ

 يـا  لـف فؼـالقا الجؿعـان، تـراءى وقـد هـاربقن، مــف وهـؿ فرطـقن، يـدركفؿ أن خافقا

 مـا بعد ومـ اءكا،كس ويستحققن أبـاءكا، يذبحقن كاكقا تلتقـا، أن قبؾ مـ أوذيـا مقسك

ـــا، ـــقم جئتـ ـــدركـا الق ـــقن ي ـــا، فرط ـــال فقؼتؾـ ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ژ  :ق

َٓ ، ژەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ   هـا صؿلهنؿ مقسك بلن اهلل 

  وقد تضؿـ كالمف أمقرا  ال ة  أولفا .يخؾػ وطده، وأكف وطده هبالك الطاغقة العايت

 .وقتـا معؾقمـا، لـؿ يحــ حقــفرجاء هالك فرطقن: ٕن اهلل أطؾؿف بذلؽ، وأن لـذلؽ 

لـقس ٕحـد  :أهنؿ ير قن إرض مـ بعده، وأهنؿ سـقؽقكقن مسـتؼؾقـ أحـرارا   اكقفا

ــقفؿ ســؾطان إٓ اهلل ــا .طؾ ــال    الثف ــذا ق ــات، ومـاقضــات، ول ــد تؽــقن مخالػ ــف ق  أك

أو يؼـدر لؽـؿ مـــ الجـزاء بؿؼــدار  ،فقـرى مــؽؿ طؿؾؽــؿ ژ ۇئ   ۇئ  ۆئژ 

 بؿا تصريح هق ژ ەئ  وئ  وئژ  وققلف  .طؿؾؽؿ، واهلل بؽؾ شلء طؾقؿ

 داود زمـان يف مصـر ومؾؽـقا رجـاءه، اهلل حؼـؼ هلل، وقد إرض أن مـ سابًؼا إلقف رمز

 بـالغر ، وققمـف فرطـقن وأهؾـؽ كقن، بـ يقشع مع الؿؼدس بقت وفتحقا وسؾقؿان،

 طـدوكؿ! بـنهالك طؾـقؽؿ يؿــ أن بعـد إطؿـال مــ تعؿؾـقن كقـػ فقـظر وأكجاهؿ:

                                                 
 (.73/44تػسقر الطربي )(  7)
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 .وشر خقر مـ فقف طؿؾتؿ بؿا فقجازيؽؿ إرض يف ويستخؾػؽؿ

 أية :  اتهداي

إزالـة الشـلء   كعؿتـل السـؾب وا.يجـاب، إولـك تضؿـ رجـاء مقسـك  -7

أن يعطقــل مؾؽـف ومؽاكتـف   والثاكقـة .بلن يفؾؽ اهلل العدو ففل كعؿـة بؿػردهـا :الضار

ہ  ھ   ھ  ژ  يؼـقل  ما سقحدث يقم الؼقامة: ٕن الحؼ  ففذه كعؿة أخرى. ومثؾف

ومجرد الزحزحة طـ الـار فضؾ  .[785]آل طؿران   ژ ھ   ھ  ے  ے  ۓ

لؼـد كـال كعؿتـقـ. وهــا يؼـقل  !وكعؿة، فؿا بالؽ بؿـ ُزحزح طـ الـار وأدخـؾ الجــة

ــا ژ ى  ى   ائ  ائ  ەئژ  الحــؼ ســبحاكف  ــة تؾقف ــؽ وحــدها كعؿ . وتؾ

  .ژەئ  وئ  وئ  ژ  كعؿة أخرى هل 

أن كعؿـة اهلل طؾـقؽؿ   لؼقمـف ولـذا بـقـ مقسـك  :ٓ بالشـؽرالـعؿ ٓ تدوم إ -2

ــوك هؽــذا ــنهالك طــدوكؿ، وباســتخالفؽؿ يف إرض لـــ ت ــب  :ب ــؾ اهلل تعــالك رقق ب

ــادة اِ.يؿــان ،هــؾ تســتؼبؾقن هــذه الـــعؿ بالشــؽر !يـظــر مــاذا تػعؾــقن ،طؾــقؽؿ  ،وزي

  .؟وآرتباط باهلل، أم تؽػرون هبذه الـعؿة ،والقؼقـ

ى  ى   ائ  ژ  ورأفتف بؼقمف، واستعطافف لفؿ بؼقلف  مقسك  بقان رحؿة -3

 ستخالم يف إرض. ووطده لفؿ بآ ژ ائ  ەئ

 ل والرجاء بؿـا طــد اهلل ؤبؾ التػا: طدم القلس والؼـقط مـ رحؿة اهلل  -4

 حتك يف أحؾؽ الظروم. 

ــاد والتقجقــف -5 ــدطقيـ با.رش ــذير م ،كصــح الؿ ــا ٓ يروــل اهلل والتح ، ؿ

يض طؾك آستؽثار مـ الطاطة: لقسـتحؼقا وصـػ الؿتؼـقـ تـذكقًرا لفـؿ بلكـف والتحر

  طؾقؿ بؿا يعؿؾقكف.

                                                 
 خدمـة يف طؾـقفؿ الشاقة إطؿال وتؽؾقػفؿ آستعباد، مـ لحؼفؿ ما وهق  (2/267يـظر   الشقكاين )(  7)

 أرادوا ؿوكـلهن إبــاء. وقتـؾ والصـؾب، الؼطـع، مــ مقسـك بعثـة بعـد فرطـقن بف تقطدهؿ وما فرطقن،

 صقل بعد جاء بؾ إذى: بداية يؽـ لؿ مقسك بعثة بعد مسفؿ الذي إذى وأن صربهؿ، بـػاد التعريض

 (.9/67) والتـقير التحرير   يـظر. مقسك بعثة قبؾ لحؼفؿ ما كالمفؿ يف جؿعقا فؾذلؽ إذى. يف مدة
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والتبشـقر بقطـد اهلل  ،استحسان رفع معـقيات الؿممـقـ بـذكر حســ العاقبـة -6

. ٕولقائف أهؾ التؼقى

والؿـاصب لقرى مـاذا  ،وإمقال ،لـا يف إرض بقان طؾة استخالم اهلل  -7

 أم كعصقف؟ وهؾ كعتؿد طؾقفا، أم كتقكؾ طؾك اهلل وحده؟. ،ؾ كطقعف فقفاكػعؾ؟ ه

 الدعاء:  آداب

  رجاء اهلل سبحاكف وتعالك بتحؼقؼ كعؿتقـ. -7

تـدل طؾـك الرجـاء، ومـا بعـدها  ژ ىژ  التقسؾ إلك اهلل تعـالك بالرجـاء فــ -2

داود  وقـد اسـتخؾػقا يف مصـر يف زمــ .وَطسك مـ اهلل واجبـة .يؽقن مرجق الحصقل

ــقـ  ــل وب ــقـ التؿـ ــاك فــر  ب ــت الؿؼــدس مــع يقشــع. وهـ وســؾقؿان، وقــد فتحــقا بق

. الرجاء

حقــث جــاء بػعــؾ الرجــاء دون الجــزم: تلدًبــا مــع اهلل  ،التــلدب مــع اهلل تعــالك -3

تعالك، وإقصاًء لالتؽال طؾك أطؿالفؿ، لقـزدادوا مــ التؼـقى، والتعـرض إلـك روـك 

  اهلل تعالك، وكصره.

 :وعُلم إصرارهم على الفساد ،مشروعية الدعاء بالهالك على أهل الظلم إذا اشتد أذاهمالث: المطلب الث

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ژ قال اهلل تعالك 

ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ    ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ   يئ  جب   حب   

                                                 
 (.2/242أيسر التػاسقر )(  7)

فلكـت إذا قؾـت  لقـت الشـباب  .إشعار حبؽ لـف  كؽ تريد بالتؿـلأ، وا مستحقالً أن تتطؾب أمرً   فالتؿـل(  2)

شـلء محبـقب يقشـؽ أن   «الرجـاء»لؽــ  .، ولؽـؽ تعؾـ حبؽ لؿرحؾـة الشـبابففق مستحقؾ :يعقد

  هل الرجاء مراحؾ وأققى .«طسك»وأداة الرجاء  ،«لقت»الرجاء أققى مـ التؿـل. وأداة التؿـل فيؼع. 

عسـك َربُُّؽـْؿ َأن ُيْفِؾـَؽ وققلف تعـالك   .ٓ يعجزه شلء واهلل سبحاكف كف محؼؼ،الرجاء مـ اهلل تعالك: ٕ

ُكؿْ  والؽالم كؿا كراه هـق مــ مقسـك، وٓ يؼـدر طؾـك هـذه الؿسـللة إٓ اهلل، فؿـا مققـع هـذا مــ   َعُدوَّ

ذا كـان ا بـالؿعجزة، فـنأرسؾف اهلل لفداية الخؾؼ، وأرسـؾف مميـدً  ،تحؼقؼ الرجاء؟. كعؾؿ أن مقسك رسقل

 ًٓ عسـك َربُُّؽـْؿ َأن   الرسقل الؿميد بالؿعجزة قـد أمـره اهلل أن يـبؾغفؿ ذلـؽ، فقؽـقن الرجـاء مــف مؼبـق

ُكؿْ   .(9/63)والتـقير التحرير .ُيْفِؾَؽ َعُدوَّ



 هـ7241( 42لؾدراسات الؼرآكقة العدد ) تبقانمجؾة

 
352 

  .[89-87]يقكس  ژڀ  

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ژ  وقال

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ     ېئۈئ

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

  [.24-77]الدخان   ژچ    چ  چ  چ    ڃڄ        ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ

الل  يخرب اهلل تعالك طـ حال فرطقن وققمف، فبعـد أن لـج فرطـقن الؿعـك ا.جؿ

وقد طؾـؿ بعـدم إصـالح فرطـقن  :ربف  سلل مقسك ،يف العـاد والؿؽابرة بعد هزيؿتف

ــف قــائاًل  ــتفؿ  أي ژائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ژ   ومؾئ ــر مـــ  ژوئ  ژ  أططق الؽثق

وأكـقاع  ،اثوإ ـ ،والػـرش ،ومـا يتـزيـ بـف مــ الؿالبـس ،والتـعؿ ،مظاهر الرفاهقة

 ،والػضـة ،الـذهب :أططقـتفؿ الؽثقـر مــ إمـقال أي  ژۇئ  ژ  ،والحؾـؾ ،الحؾل

ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ  :يف هــــذه الحقــــاة الــــدكقا ژۇئ  ۆئ      ۆئ  ژ  والحــــرث ،وإكعــــام

والؿعـك  أططقتفؿ مـا أططقـتفؿ مــ الزيــة  .فقسبب ذلؽ لفؿ الضالل  أي ژېئېئ

ؾقا هـذا العطـاء بالشـؽر، ولؽــفؿ لـؿ لقخؾصقا لؽ العبادة والطاطـة، ولقؼـاب :والؿال

ــة أمــرهؿ الخســران  :يػعؾــقا ــالجحقد والبطــر، فؽاكــت طاقب ـــعؿ ب ــابؾقا هــذه ال ــؾ ق ب

واجعؾفـا غقـر  ،أذهـب أ رهـا بؿسـحفا  أي ژىئ  ىئ  ىئ  ی   ژ   اإذً  .والضالل

يؼـال  صؿـس  .ومحق أ ر الشلء ،والطؿس  ا.هالك وا.تالم .صالحة لالكتػاع هبا

ی  ژ  .وٓ يعرم لذهاب صـقرتف ،ا إذا زال بحقث ٓ يرىقًس الشلء ويطؿس صؿ

فـال يممــقا حتـك يـروا العـذاب  :واستق ؼ مـفـا ،أي  اصبع طؾك قؾقهبؿ ژی  ی  

والشد  الربط والطبـع طؾـك الشـلء، بحقـث ٓ يخـرج  .الؿقجع أشد ا.يجاع ،إلقؿ

  مــ اهلل تعـالكفجـاءت ا.جابـة  .مـف ما هق بداخؾف، وٓ يدخؾ فقف ما هق خـارج مــف

ــف، ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ـ طؾق ــممِّ ـــ مقســك، وهــارون ُي ــان م ــدطاء ك : ٕن ال

ـ أحــد الــداطَقْقـ ــا ژٻ  ژ  .والؿــممِّ ــا بالــدطقة إلقـ ــا ،طؾــك صاطتـ  ،وأداء طبادتـ

پ  پ  پ    ژ  .والعؿــؾ طؾــك إكؼــاذ طبادكــا مـــ ضؾــؿ الظــالؿقـ ،والـصــح لعبادكــا

فــنن الــذيـ ٓ يعؾؿــقن مــا هلل مـــ  :بفتســتعجال وقــقع العــذا  أي ژپ   ڀ  ڀ   
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 ،فال تؽقكقا مثؾفؿ ،يستعجؾقن اهلل تعالك يف وطده لفؿ ،وقضاء وقدر ،وتدابقر ،حؽؿ

ويف أيـة  .ومـا اهلل بؿخؾـػ وطـده ،واصربوا حتك يليت وطد اهلل ،بؾ اكتظروا وطدكا

 إلك ـفم يصؾ الذي رجؿفؿ معاين كؾ مـ استعاذ بربف: مقسك إخرى  بقـ تعالك أن

 .بالقد بالحجارة رجًؿا أو بالؾسان، ذلؽ كان شتًؿا ومؽروًها، أذًى  الؿرجقم

وأهنؿ مجرمقن، فاستجاب اهلل تعالك  بف، يممـقا ولؿ كّذبقه أهنؿ ربف مقسك ودطا

 .دطاءه، وأغر  فرطقن ومـ معف

                                                 
ذكر الؿػسرون  ال ة أققال يف معـك الالم يف )لقضؾقا(  إول  أهنا ٓم العاقبة والصقرورة، وهل الدالـة (  7)

أن ما بعدها أ ر وغايـة فعؾقـة لؿتعؾؼفـا، يوتـب طؾقـف بالػعـؾ ٓ بالسـببقة، وٓ بؼصـد فاطـؾ الػعـؾ  طؾك

ا َوَحَزًكـ  الذي تتعؾؼ بـف كؼقلـف تعـالك . الؼـقل الثـاين  أهنـا ٓم اَفاْلَتَؼَطـُف آُل فِْرَعـْقَن لَِقُؽـقَن َلُفـْؿ َعـُدوًّ

إكـؽ قـد أططقـت  ،سـك مخاصبـا ربـف  يـا ربــالؾتعؾقؾ، والػعؾ مـصـقب هبـا، فقؽـقن الؿعــك  وقـال مق

 :قـد أططقـتفؿ ذلـؽ طؾـك سـبقؾ آسـتدراج ،وأمقآ يف الحقاة الدكقا، وإكؽ يا ربــا ،فرطقن ومأله زيـة

وشـبقف هبـذه الجؿؾـة يف هـذا الؿعــك ققلـف . لقزدادوا صغقاكا طؾك صغقاهنؿ،  ؿ تلخذهؿ أخذ طزيز مؼتـدر

ـَ تعالك   َـّ الَِّذي َْكُػِسـِفْؿ، إِكَّؿـا ُكْؿِؾـل َلُفـْؿ لَِقـْزداُدوا إِْثؿـًا َوَلُفـْؿ  َوٓ َيْحَسَب ِٕ َكَػُروا َأكَّؿا ُكْؿِؾل َلُفـْؿ َخْقـٌر 

ـٌ  والصقاب مـ الؼقل يف ذلؽ طـدي فؼال   ،[، وهذا ما رجحف الطربي778 طؿرآن  ]آل َعذاٌب ُمِفق

لتػتــفؿ فقـف،  :ة الحقـاة الـدكقا وإمـقالأهنا ٓم كل، ومعـك الؽالم  ربـا أططقتفؿ مـا أططقـتفؿ مــ زيــ

َْٕسـَؼْقـَاُهْؿ َمـاًء َغـَدًقا لِـَْػتِــَُفْؿ ويضؾقا طـ سبقؾؽ طبادك طؼقبة مـؽ لفؿ، وهذا كؿا قال جـؾ  ــاؤه  

الؼــقل الثالــث  أهنــا ٓم الــدطاء، وأهنــا لؾــدطاء طؾــقفؿ بالزيــادة مـــ ا.وــالل . [77-76]الجـــ  فِقــفِ 

وأمـقآ يف الحقـاة  ،إكـؽ أططقـت فرطـقن ومـأله زيــة ،يـا ربــا  عـك  وقال مقسـكفقؽقن الؿ ،والغقاية

فـنن فؼـد قـال مـا مؾخصـف   ،وهـق رأى الزمخشـري .زدهؿ والٓ طؾـك وـاللفؿ ،الؾفؿ يا ربـا ،الدكقا

ـْ َسبِقؾَِؽ؟ قؾت  هق دطاء بؾػظ إمر كؼقلف  ربـا اصؿس واشدد. وذل ؽ قؾت  ما معـك ققلف  لُِقِضؾُّقا َط

أكف لؿا طرض طؾـقفؿ آيـات اهلل وبقـاتـف طروـا مؽـررا، وردد طؾـقفؿ الـصـائح والؿـقاطظ زماكـا صـقيال. 

وحذرهؿ مـ طذاب اهلل ومـ اكتؼامف، وأكذرهؿ سقء طاقبة ما كاكقا طؾقف مـ الؽػر والضالل، ورآهـؿ ٓ 

ا، ولـؿ يبـؼ لـف إٓ كبـقً ا، وطــ الـصـقحة وطؾك ا.كذار إٓ استؽبارً  ،ايزيدون طؾك طرض أيات إٓ كػرً 

مطؿع فقفؿ. وطؾؿ بالتجربة وصقل الصحبة أو بقحل مــ اهلل، أكـف ٓ يجـلء مــفؿ إٓ الغـل والضـالل، 

والطغقان طؾـك الــاس، وكثـرة إمـقال تؿؽــفؿ مــ ذلـؽ،  ،والخقالء ،دطا طؾقفؿ. والزيـة سبب الؽرب

 .[7، 6]العؾـؼ   اَن َلَقْطَغـك َأْن َرآُه اْسـَتْغـَكَكال إِنَّ افْكَسـتعالك   وتخضع رقاب الـاس لفؿ، كؿا قال

.صـرار فرطـقن وشـقعتف  ففذه إققال الثال ة، لؽؾ واحد مـفا اتجاهف يف التعبقـر طــ وـقؼ مقسـك 

يـظـر   تػسـقر  .رطؾك الؽػر، ولؿا هؿ فقـف مــ كعـؿ لـؿ يؼابؾقهـا بالشـؽر، بـؾ قابؾقهـا بـالجحقد والبطـ

 (.77/272(، والتحرير والتـقير )2/366زمخشري الؽشام )(، وتػسقر ال75/779الطربي )

 (.22/27تػسقر الطربي )(  2)
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 أية:  اتهداي

اء الـذي العطاء الجزيؾ قـد يضـعػ ا.يؿـان يف كػـقس الـبعض، إمـا بـا.غر -7

يحد ف مظفـر الـعؿـة يف كػـقس الــاضريـ إلقفـا، وإمـا بالوهقـب الـذي يؿؾؽـف هـمٓء 

 بحقث يصقرون قادريـ طؾك إذٓل غقرهؿ.  :الؿـعؿقن

والطغقان طؾك الـاس، وكثرة إمقال تؿؽـفؿ  ،والخقالء ،الزيـة سبب الؽرب -2

ڳ  ڱ    ڱ     گ  گ    ڳ  ڳ  ڳژ   مـ ذلـؽ، وتخضـع رقـاب الــاس لفـؿ، كؿـا قـال

 .[7 ،6  العؾؼ] ژڱ  

ومع ذلـؽ لـؿ  ،حقث أراه كقػ اكتصر مقسك بالؿعجزات تسؾقة الرسقل  -3

 .يتبعف إٓ الؼؾقؾ

 وبلهؾفؿا. ،وا.سرام يف الشر والػساد ،التـديد بالعؾق يف إرض -4

الدطاء قام بف مقسـك وهـارون طؾقفؿـا الصـالة والسـالم، لؽــ ذكـر مقسـك  -5

 ا طؾك دطائف.ـً وهارون كان مممِّ  ا لف،تشريػً 

يــدطق طؾقــف أٓ يـتػــع   إن فرطــقن قــد بؾــغ يف ا.جــرام والعتــق مــا جعــؾ مقســك -6

 وذلؽ لخبثف، ولربؿا يؽقن قد أوحل إلقف أن فرطقن لـ يممـ: ولذلؽ دطا طؾقف. :بأيات

أن الؽػار كاكقا يف الـدكقا مصـدققـ بـالرب، فػرطـقن الـذي   دلت أية طؾك -7

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ   كا، قـال تعـالر التؽذيب كان يف باصــف مصـدقً أضف

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ژ  [، وكؿا قال مقسك لػرطقن 74]الـؿؾ  ژ پ

 [، ومع هذا لؿ يؽـ مممـًا: بؾ قال مقسك 752]ا.سراء   ژې  ې  ى  

]يــــــــــــقكس   ژىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب   ژ 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ژ  ولؿا قال فرطقن  .ژٻ  ٻ  ٻ  ژ  قال اهلل  ،[88

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ژ  قــــــال اهلل ، [95]يــــــقكس   ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ   

 ،فقصػف بالؿعصقة، ولؿ يصػف بعدم العؾؿ يف البـاصـ .[97]يقكس   ژڇ  ڍ  

  .[76]الؿزمؾ   ژٴۇ  ۋ  ۋ    ژ  كؿا قال 

                                                 
 (.7/742ا.يؿان ٓبـ تقؿقة )(  7)
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 الدعاء:  آداب

لقؽـقن  :ي دطائـف طؾـك فرطـقن وققمـف ذكـر صغقـاهنؿبـقـ يـد قدم مقسك  -7

 أرجك ٓستجابة اهلل لف، وتشفقرا هبمٓء الذيـ لؿ يؼدروا كعؿ اهلل حؼ قدرها.

ــداءَ  -2 ــرر الـ ــا(  ك ــف  :)ربـ ــك يســتجقب ل ــالك، حت ــف تع ــة يف الضــراطة إِلق مبالغ

 الؽػران.ومؼابؾتفؿ ا.حسان ب ،لؿبالغتفؿ يف العـاد والطغقان، والتـؽر َٕكُعؿ اهلل

تل قر الدطاء يف ا.جابة، حقث اسـتغاث إلـك   أووحت أية يف الدٓلة طؾك -3

 اهلل تعالك بعد أن ابتفؾ إلقف، فدل هذا طؾك ترتقب ا.جابة طؾك الدطاء. 

 اختقار إلػاظ الحسـة يف الدطاء.   مـ أسباب إجابة اهلل تعالك لؾدطاء -4

 بـ  مقسك  ؾتقس -5

(، فالتقسؾ إلك اهلل طز وجؾ بالربقبقـة فقفـا شـفقد تـدبقر الخؾـؼ كؾـف )ربـا الربقبقة -أ

بـقـ البشـر والـرب  :ا لؾعطايـا وإرزا وتـقيًعـ ،اوقسـؿً  ،وإططـاءً  ،اا، ورزًقـوإيجـادً  ،اخؾؼً 

 :وهق السقد أمر الـاهل الؿطـاع .الؿالؽ لؽؾ ذرات هذا القجقد، والؿالؽ لؽؾ ما سقاه

هذه  . فاستحضار[54]إطرام  ژۀ  ۀ  ہ    ڻ  ڻں  ں  ڻ   ڻژ  قال تعالك 

 مـ أطظؿ أسباب إجابة الدطاء. طـد الدطاء الؿعاين 

ولــؿ  ژائ  ائ  ەئ  ژ  قــال  وططائــف ومـعــف، فؿقســك  اهلل  تــدبقرب -ب

فرطقن طــده كـذا، ولـف مــ السـؾطان وإمـقال كـذا، وإكؿـا قـال  إكـؽ  ،يؼؾ  يا رب

  .سبحاكف يتالؿعطل الذي يم آتقت، فاهلل تعالك هق

                                                 
يف أن اهلل هق الذي آتك مــ  :يف كقن أكثر الـاس يشؽقن :وإهنا لحؼقؼة جؾقة ضاهرة، مع أهنا تشبف الؿقت(  7)

ًٓ  ،اآتك مؾؽً  ًٓ والعاقؾ إذا تدبر ب .وزيـة ،وما  ُولِـَد داية ا.كسان وهنايتف، وإذا تـدبر أن كـؾ مــ أططـل مـا

َفاتُِؽْؿ ٓ قال تعالك   !امـ طدم، وُولَِد بعد أن كان يف بطـ أمف ٓ يؿؾؽ شقئً  ـْ ُبُطقِن ُأمَّ َواهللُ َأْخَرَجُؽْؿ ِم

ْؿَع َوإَْبَصاَر َوإَْف َِدَة َلعَ  ُؽْؿ َتْشُؽُرونَ َتْعَؾُؿقَن َوْقً ا َوَجَعَؾ َلُؽُؿ السَّ أيــ كاكـت أمـقال  .[78]الـحـؾ  ؾَّ

إغـقاء مـذ مائة سـة؟ كاكت يف أيدي غقرهؿ، أيـ السؾطان الذي بقد أهؾ السؾطان الققم؟ أيـ كان قبؾ 

مائة سـة، أو قبؾ مائة وخؿسقـ سـة؟ هؾ كان ٕحد مـفؿ ذرة سـؾطان طؾـك وجـف إرض؟ وهـؾ كـان 

 كوأططـ ،ا مــ العطايـا؟ ٓ، هـق الـذي خؾـؼ طــ أن يعطقفـا شـقئً ضاًل يؿؾؽ أحد مـفؿ أن يقجد كػسف ف

وهـذه قضـقة يؼقـقـة ٓ يشـؽ فقفـا طاقـؾ، . والػماد، فاهلل هق الذي يمتقف ذلؽ ويحرمـف ،والبصر ،السؿع

بـؾ ربؿـا جزمـقا  :أهنؿ ما أططقا وما أتقا بف مـ قبؾ أكػسفؿ، والـذيـ يف قؾـقهبؿ مـرض يشـؽقن يف هـذا

= 
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لـػـقذ قضـاء اهلل وقـدره،  :استحضار أن الؽػرة والظؾؿة وأطداء ا.سالم آلة -ج

وهـذا مـا  ،فإمقر لقست بليدهؿ، لذا يجب الؾجقء إلك اهلل تعالك بـالخقم والرجـاء

 .فعؾف مقسك 

*              *              * 

                                                 
= 

وصــعفؿ دون أن  ،ا بلن السؾطان بليدي البشر، وجزمقا بلن الؿال هق مـ كدهؿبضعػ طؽسفا، جزمق

وإمـقال يف  ،ويخـافقن غقـر اهلل، ويعؿؾـقن حسـاب الزيــة ،ولذا تجـدهؿ يرجـقن :يؽقن ططقة مـ اهلل

 (.68/75الحقاة الدكقا. يـظر  دروس لؾشقخ ياسر برهامل )
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 رابعالمبحث ال

 وبعد هالك فرعون دعاء موسى فترة دعوته لبني إسرائيل،

 :طلب رؤية الله تبارك ذو الجالل واإلكرامالمطلب األول: 

 .[743]إطرام  ژ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ژ    قال اهلل تعالك

  مع بـل إسرائقؾ الؿعـك ا.جؿالل  ما زال السقا  يف ذكر أحداث مقسك  

ب بـل كف لؿا كجك اهلل تعالك بـل إسرائقؾ مـ فرطقن ومؾئف، وحد ت حاد ة صؾأ

وقد أكبلهؿ مقسك  ،اا كؿا لؾؿشركقـ إلفً أن يجعؾ لفؿ إلفً  :إسرائقؾ مـ مقسك

وجعؾ لف  ،واطد اهلل تعالك مقسك أن يـاجقف بجبؾ الطقر :وأدهبؿ طـ ققلفؿ الباصؾ

فتؿ الؿقؼات أربعقـ  ،اوزادها طشرً  -ا  ال قـ يقمً  -ا الؿقطد الذي يؾؼاه فقف شفرً 

السالم استخؾػ يف بـل إسرائقؾ أخاه هارون، لصالة واوطـد خروجف طؾقف  ،لقؾة

ڳ  ژ  هذا معـك ققلف تعالك :وأوصاه با.صالح، وهناه طـ إتباع آراء الؿػسديـ

ڻ   ڻ  ۀ    ڻڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

طرام   ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے   وكان  [.742]ٕا

يتضؿـ شريعة كامؾة يساسقن  :ب مـ رهبؿذلؽ مـ أجؾ أن يليت بـل إسرائقؾ بؽتا

 وتحؽؿفؿ. ،هبا

﮳   ژ  ،الذي وقتـاه لف .كزال الؽتـاب ژے  ۓ  ۓ  ﮲  ژ  وققلف تعالك 

وٓ  ،بؾ كان يسؿع كالمف ،وهنقف بال واسطة بقـفؿا ،وأمره ،بؿا كؾؿف مـ وحقف ژ﮴  

ومقدة  ،لربف اتا  وتشق  إلك رؤية اهلل تعالك، وكزطت كػسف لذلؽ، حبً  :يرى ذاتف 

                                                 
ا َجاَء ُمقَس    أيات قال اهلل (  7) ـِ َوَلؿَّ ـْ َتَراكِل َوَلؽِ َؿُف َربُُّف َقاَل َربِّ َأِركِل َأْكُظْر إَِلْقَؽ َقاَل َل ك لِِؿقَؼاتِـَا َوَكؾَّ

ا وَ  ا َتَجؾَّك َربُُّف لِْؾَجَبِؾ َجَعَؾُف َدكًّ ـاْكُظْر إَِلك اْلَجَبِؾ َفنِِن اْسَتَؼرَّ َمَؽاَكُف َفَسْقَف َتَراكِل َفَؾؿَّ ا َخرَّ ُمقَسك َصِعًؼا َفَؾؿَّ

اسِ  ـل اْصـَطَػْقُتَؽ َعَؾـك الـَـّ ـَ َقـاَل َيـا ُمقَسـك إِكِّ ُل اْلُؿْمِمـِق تِل  َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَكَؽ ُتْبُت إَِلْقَؽ َوَأَكا َأوَّ َٓ بِرَِسـا

ـَ  اكِرِي ـَ الشَّ ـْ ِم  [.744-743]إطرام   َوبَِؽاَلِمل َفُخْذ َما آَتْقُتَؽ َوُك

 يقًمــا،  ال ــقـ ، وفقــف ذكـر الشــقخ أبــق بؽــر الجزائـري  أن الشــفر كــان(2/234يـظـر   أيســر التػاســقر )(  2)

 الحجة. أول مـ طشًرا وزادها الؼعدة، شفر وكاكت
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فـنن ققـؾ  كقـػ سـلل الرؤيـة وقـد طؾـؿ أن اهلل  ژ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ژ  لرؤيتف، فــ

وققـؾ  سـلل  .فسـلل الرؤيـة ،؟ قـال الحســ  هـاج بـف الشـق  تعالك ٓ يرى يف الـدكقا

  لــ تؼـدر  أي ژٴۇ  ۋ  ژ   اهلل ژ﮵  ژ  ا مـف أكف يجـقز أن يـرى يف الـدكقا،ضـً  :الرؤية

اهلل تبــارك وتعــالك أكشــل الخؾــؼ يف هــذه الــدار طؾــك كشــلة ٓ فــنن  :أن طؾــك رؤيتــل

يؼدرون هبا، وٓ يثبتقن لرؤية اهلل، ولقس يف هـذا دلقـؾ طؾـك أهنـؿ ٓ يروكـف يف الجــة، 

طؾـك أن أهـؾ الجــة يـرون رهبـؿ   فنكف قد دلت الـصقص الؼرآكقة وإحاديث الـبقيـة

أكف يـشئفؿ كشلة كامؾة، يؼدرون ويتؿتعقن بالـظر إلك وجفف الؽريؿ، و ،تبارك وتعالك

ولفذا رتب اهلل الرؤية يف هذه أيـة طؾـك  بـقت الجبـؾ،  ،معفا طؾك رؤية اهلل تعالك

                                                 
ـْ وتعؾؼت كػاة الرؤية بظاهر هـذه أيـة، وقـالقا   قـال اهلل تعـالك  (  7) وٓ  .تؽـقن لؾتلبقـد  ولــ َتَراكِـل َلـ

ـْ حجة لفؿ فقفا، فؼقلف   القجـف إول  أن   والرد طؾك ذلـؽ مــ وجـقه ،ـػل الؿطؾؼطؾك ال َتَراكِل َل

إذ مقسك أطؾؿ باهلل مــ أن يسـللف مسـتحقال يف  :سمال مقسك ربف أن يراه دلقؾ طؾك جقاز رؤيتف سبحاكف

طارية طـ الدلقؾ بؾ هل محض تخرص، فؿقسك  :حؼف، ودطقى أكف إكؿا سللف لقؼقؿ الحجة طؾك ققمف

 َوَواَعـْدَكاكؿـا تـدل طؾقـف أيـات يف ققلـف تعـالك   ،بؼ صؾـب مــ ققمـفودون سـا ،إكؿا سلل ربف مـػردا

ـَ  ُمقَسك ـَ  َربِّفِ  ِمقَؼاُت  َفَتؿَّ  بَِعْشرٍ  َوَأْتَؿْؿـَاَها َلْقَؾةً  َثاَلثِق َِخقـفِ  ُمقَسـك َوَقـاَل  َلْقَؾةً  َأْرَبِعق  فِـل اْخُؾْػـِـل َهـاُرونَ  ِٕ

َٓ  َوَأْصِؾْح  َقْقِمل ـَ  َسبِقَؾ  َتتَّبِعْ  َو ا اْلُؿْػِسِدي َؿفُ  لِِؿقَؼاتِـَا ُمقَسك َجاءَ  َوَلؿَّ  إَِلْقـَؽ  َأْكُظـرْ  َأِركِـل َربِّ  َقـاَل  َربُّفُ  َوَكؾَّ

ـْ  َقاَل  ـِ  َتَراكِل َل ـا َتَراكِـل َفَسْقَف  َمَؽاَكفُ  اْسَتَؼرَّ  َفنِنِ  اْلَجَبؾِ  إَِلك اْكُظرْ  َوَلؽِ ـك َفَؾؿَّ ـادَ  َجَعَؾـفُ  لِْؾَجَبـؾِ  َربُّـفُ  َتَجؾَّ  كًّ

ا َصِعًؼا ُمقَسك َوَخرَّ  ُل  َوَأَكـا إَِلْقـَؽ  ُتْبُت  ُسْبَحاَكَؽ  َقاَل  َأَفاَق  َفَؾؿَّ ـَ  َأوَّ . [743 – 742إطـرام ] اْلُؿـْمِمـِق

طؾـك أن صؾـب مقسـك الرؤيـة كـان .قــاع بــل  :فقاوح أكـف ٓ دٓلـة يف مـطـق  الــص وٓ يف مػفقمـف

 ـؿ لؿـاذا يطؾـب التقبـة مــ سـمالف  !حال اطتؽافف وخؾقتـف إسرائقؾ باستحالتفا، كقػ وقد صؾب الرؤية

القجف الثاين  أن اهلل لؿ يـؽر طؾقـف سـمالف، !؟. الرؤية إذا كان إكؿا سللفا .قامة الحجة طؾك بـل إسرائقؾ

كؿا أكؽـر طؾـك كـقح طؾقـف السـالم سـمالف كجـاة  ،ٕكؽر اهلل طؾقف سمالف :ولق كان ما سللف محآ ومؿتـعا

ـَ  َتُؽقنَ  َأنْ  َأِعُظَؽ  إِكِّلالسالم  الصالة وسبحاكف لـبقف كقح طؾقف ابـف، وقال  ـَ  ِم  .[46]هـقد   اْلَجـاِهِؾق

ـْ القجف الثالث  أكف تعالك قال    .ٓ تجقز رؤيتل، أو لسـت بؿرئـل إين ٓ ُأرى، أو  ولؿ يؼؾ ،َتَراكِل َل

ـِف حجـر  والػر  بقـ الجـقابقـ ضـاهر أصعؿـقـف،   فؼـال ،افظــف رجـٌؾ صعاًمـ أٓ تـرى أن مــ كـان يف كؿِّ

وهـذا يـدل  .إكؽ لــ تلكؾـف  فالجقاب الصحقح أن يؼقل  إكف ٓ يمكؾ، أما إذا كان صعاما، صح أن يؼال

لضـعػ قـقى البشـر فقفـا طــ  :ولؽـ مقسك ٓ تحتؿؾ ققاه رؤيتف يف هذه الدار ،طؾك أكف سبحاكف مرئل

ـِ رؤيتف تعالك، يقوحف ققلف   أن الجبؾ  فلطؾؿف ،َتَراكِل َفَسْقَف  َمَؽاَكفُ  اْسَتَؼرَّ  َفنِنِ  اْلَجَبؾِ  إَِلك اْكُظرْ  َوَلؽِ

القجـف الرابـع  !. فؽقػ بالبشر الذي خؾؼ مــ وـعػ :مع ققتف وصالبتف ٓ يثبت لؾتجؾل يف هذه الدار

اتجؾقف سبحاكف لؾجبؾ   ا َجَعَؾفُ  لِْؾَجَبؾِ  َربُّفُ  َتَجؾَّك َفَؾؿَّ  :يتجؾك لؾجبؾ الذي هق جؿـاد فنذا جاز أن  َدكًّ

ـِ القجف الخامس  ققلف تعالك   !.فؽقػ يؿتـع أن يتجؾك لرسؾف وأولقائف يف دار كرامتف  إَِلـك اْكُظـرْ  َوَلؽِـ

= 
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ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ژ   فؼــــال مؼـعــــا لؿقســــك يف طــــدم إجابتــــف لؾرؤيــــة

ــــف ژې ــــك اهلل ل ــــقظ ژى  ائ   ائ  ەئ    ىې  ېژ  إذا تجؾ   إصــــؿ الغؾ

ا واسـتجابة مــ الؽقـان لجبـؾ مـع تؿؽــف و باتـف أقـؾ تـل رً فالجبؾ أمؽـ وأ بت، وا -

حقـ رأى ما رأى  ژوئ   ۇئ  ژ  ،أي  اهنال مثؾ الرمؾ ،ژەئ  وئ  ژ  -البشري 

 :أكـف إذا لـؿ يثبـت الجبـؾ لرؤيـة اهلل  ، فتبـقـ لـف حقـئـذٍ أي  مغشقا طؾقف ، ژ ۇئژ 

                                                 
= 

حقث طّؾؼ سبحاكف رؤيتف طؾك استؼرار الجبؾ، واستؼرار الجبـؾ  َتَراكِل َفَسْقَف  َمَؽاَكفُ  اْسَتَؼرَّ  َفنِنِ  اْلَجَبؾِ 

ـْ   القجف السادس  أن دطـقاهؿ أن .ّؾؼ طؾك الؿؿؽـ مؿؽـأمر مؿؽـ، والؿع تػقـد الـػـل الؿمبـد  َلـ

  يؼقل ابـ مالؽ يف ألػقتف  .كؿا قد كص طؾك ذلؽ أئؿة الؾغة :مردودة

ــــــــدا بؾـــــــــ الـػــــــــل رأى ومـــــــــ  ممب

 

 فاطضـــــــــدا وســـــــــقاه اردد فؼقلـــــــــف **

ـْ   ومؿا يدل طؾك بطالن ادطاء أن  ولـ يتؿـقه أبدا بؿا ك طـ الؽػار  ققلف تعال  تػقد الـػل الؿمبد َل

ـْ أي  الؿقت، فؾق كاكت  قدمت أيديفؿ لؿا صـح أن يتؿــك كـافر الؿـقت ٓ  :تػقد التلبقد الؿطؾؼ َل

ــف ســبحاكف   يف الــدكقا وٓ يف أخــرة، لؽـــ اهلل ذكــر أن الؽػــار يتؿـــقن الؿــقت يف أخــرة، كؿــا يف ققل

َربَُّؽ  ـَاَعَؾقْ  لَِقْؼضِ  َمالُِؽ  َيا َوَكاَدْوا [  77الزخرم.] فدل طؾك أن   ْـ بـؾ  :ٓ تػقـد الـػـل بـنصال  َلـ

ـْ وطؾقف فقؽقن معـك ققلف تعالك لؿقسك   .يؿؽـ تؼققدها بلدلة أخرى يـظـر    يف الـدكقا.  أي َتَراكِل َل

(، والعقاصـؿ والؼقاصـؿ يف الـذب طــ ســة أبـل 7/797شرح العؼقدة الطحاوية، ٕبل العز الحـػـل )

  (.75/726مؾتؼك أهؾ التػسقر )و (،5/757ؼاسؿ، ٓبـ القزير )ال

 إبصـار ٕن أخرة: يف طؼاًل  جائزة تؽقن أن أولك باب فؿـ الدكقا: يف طؼاًل  جائزة كاكت إذا اهلل ورؤية

ــَؽ  َفَؽَشــْػـَا  وطــال جــؾ اهلل قــال الــدكقا، يف مـفــا أقــقى أخــرة يف  َحِديــٌد  اْلَقــْقمَ  َفَبَصــُركَ  ِغَطــاَءكَ  َعـْ

 كـص وقـد الجـة. يف لؾؿممـقـ شرًطا واقعة أخرة يف فنهنا شرًطا: مؿتـعة الدكقا يف كاكت وإذا .[22  ]

 ،[22 الؼقامـة] َكاِضـَرةٌ  َيْقَم ِـذٍ  ُوُجـقهٌ   الؼقامـة سـقرة يف وطـال جـؾ اهلل قـال هذا، طؾك والسـة الؼرآن

 ٕن إحاصة: غقر مـ رهبا تبصر  أي ،[23 الؼقامة] اظَِرةٌ كَ  َربَِّفا إَِلك الـضرة تعؾقها  والؿعـك بالضاد،

 جـؾ فـاهلل ،[753 إكعـام] اْلَخبِقـرُ  الؾَّطِقـُػ  َوُهـقَ  إَْبَصـارَ  ُيـْدِركُ  َوُهـقَ  إَْبَصارُ  ُتْدِرُكفُ  ٓ  يؼقل اهلل

 .(72/7) لؾؿغامسل قرآكقة يـظر  تلمالت .خؾؼف أبصار تدركف ٓ وطال

ـَ  ُتَخقِّـُروا َٓ   ) طؾقـف الصـالة والسـالم، قـال الرسـقل  مقسـك فقف بقان لػضؾ(  7) اَس  َفـنِنَّ  إَْكبَِقـاِء، َبـْق  الـَـّ

َل  َفَلُكقنُ  الِؼَقاَمِة، َيْقمَ  َيْصَعُؼقنَ  ـْ  َأوَّ ـْ  بَِؼائَِؿةٍ  آِخٌذ  بُِؿقَسك َأَكا َفنَِذا إَْرُض، َعـْفُ  َتـَْشؼُّ  َم  الَعـْرِش، َقـَقائِؿِ  ِم

ـْ  َأَكانَ  ِريَأدْ  َفالَ  (. أخرجـف البخـاري يف  كتـاب الخصـقمات، إُوَلـك بَِصـْعَؼةِ  ُحقِسـَب  َأمْ  َصـِعَؼ، فِـقَؿ

ومع ما أوتقف صؾك اهلل طؾقف  (.3/227( )2472باب  ما يذكر يف إشخاص والخصقمة بقـ الؿسؾؿ )

َربِّ َأِركِـل َأكُظـْر   وسؾؿ مـ العؾؿ يؼقل  أكا ٓ أطرم هـؾ اكتػـك اهلل بلكـف صـعؼف مـرة واحـدة يـقم قـال

ـا َتَجؾَّـك  ـِ اكُظْر إَِلك اْلَجَبِؾ َفنِِن اْسَتَؼرَّ َمَؽاَكُف َفَسْقَف َتَراكِل َفَؾؿَّ ـْ َتَراكِل َوَلؽِ َربُّـُف لِْؾَجَبـِؾ َجَعَؾـُف إَِلْقَؽ َقاَل َل

ا َوَخرَّ ُمقَسك َصِعًؼا  .[743]إطرام  َدكًّ
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 ژۆئ  ۈئ   ژ  .لواستغػر ربف لؿا صدر مـف مـ السما .فؿقسك أولك أن ٓ يثبت لذلؽ

ا، وتعظقؿـا طؿـا أي  تـزيفا لؽ، وتؼديًسـ، ژۈئ  ېئ  ژ  مؿا اطواه مـ الصعؼ

ولـــ أســللؽ بعــد مثــؾ هــذا  ،مـــ جؿقــع الــذكقب ژېئ  ېئژ  :ٓ يؾقــؼ بجاللــؽ

وأكا طبـدك طـاجز  ،وطظقؿ سؾطاكؽ ،وبجاللؽ ،بؽ ژىئ  ىئ  ىئ  ژ  ،السمال

 .دار التؽؾقػ والعؿؾ ،طـ رؤيتؽ يف هذه الدار

 .بؿا كؿؾ اهلل لـف مؿـا كـان يجفؾـف قبـؾ ذلـؽ :ؾقف الصالة والسالم إيؿاكففجدد ط

فؼـال   ،أططاه خقـرا كثقـرا :فؾؿا مـعف اهلل مـ رؤيتف سبحاكف بعدما ما كان متشققا إلقفا

ــــــؽ ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  ــــــؽ ،أي  اخوت  ،وفضــــــؾتؽ ،واجتبقت

، وٓ أخص التل ٓ أجعؾفا ژپ  ژ  وخصصتؽ بػضائؾ طظقؿة، ومـاقب جؾقؾة،

إيــاك مـــ غقــر واســطة، وهــذه فضــقؾة اخــتص هبــا  ژپ   ژ  هبــا إٓ أفضــؾ الخؾــؼ،

مــ  ژپ  ڀ   ڀ  ژ  .مقسك الؽؾـقؿ، وطـرم هبـا مــ بـقـ إخقاكـف مــ الؿرسـؾقـ

 .والـفـل باكشـراح صـدر، وتؾؼـف بـالؼبقل وآكؼقـاد ،الـعؿ، وخذ ما آتقتـؽ مــ إمـر

 . هلل طؾك ما خصؽ وفضؾؽ ژڀ  ڀ  ٺ  ژ

 بعد طبقر بـل اسرائقؾ لؾبحر وغر  فرطقن.  كاكتحاد ة دك الجبؾ  نأوكؿا هق معؾقم 

 أية:  اتهداي

يف  قتفـامؽاك، وإلضـعػ ا.كسـان طؾـك ذلـؽ :يف الدكقا استحالة رؤية اهلل  -7

. أخرة ٕهؾ الجـة

 فقف دلقؾ طؾك إيجاد البـدائؾسبب طدم الرؤية:  مقسك كبقف  إطالم اهلل  -2 

فؿــ الــاس مــ يحجـؿ طــ بقـان . والؿروقة لمخر إذا ُمـع مـ تؾبقـة صؾبـف ،الؿؼـعة

                                                 
 (.  2/233) التػاسقر وأيسر( بتصرم. 7/252يـظر السعدي )(  7)

ـا كاكـت الؿقاطـدة  :إلك زيادة الؿعرفة بالجالل ا.لفـل اكان َتَطؾُّعً   سمال مقسك رؤية اهلل تعالك(  2) ٕكـف َلؿا

وحصـؾ لؿقسـك أحـد ُرْكـَـِل  ،وسؿاع الحـديث ،تتضؿـ الؿالقاة، وكاكت الؿالقاة تعتؿد رؤية الذات

 (.9/89التحرير والتـقير )يـظر   لركـ الثاين وهق الؿشاهدة. أصؿعف ذلؽ يف ا ،الؿالقاة وهق التؽؾقؿ
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 السبب يف مـعف لطؾب أخريـ، مؿا يدل طؾك الؼسقة، والغؾظة.

وجاللــف، وبؿــا يـزلــف طؾــقفؿ مـــ  ،الرســؾ هــؿ أول الؿــممـقـ بعظؿــة رهبــؿ -3

. كؾؿاتف

ع التقجقـف لـف بالرسـالة بشرى آصـطػاء، مـ لأدركت مقسك رحؿة اهلل بتؾؼ -4

وكاكت رسالتف إلك فرطقن ومؾئف مـ أجؾ هذا الخالص. ،إلك ققمف بعد الخالص

ـ لؿقسك طؾقف الصـالة والسـالم، قأ بت الؼرآن الؽريؿ بصريح الؼقل تؽؾقؿ -5

وهـا التؽؾقؿ غقر التؽؾقؿ إول الذي أرسؾف بـف إلـك فرطـقن. ويف هـذا التؽؾـقؿ الثـاين 

إول، وفقف أططك إلقاح. وكان طـ مقاطدة مـ اهلل لـف. والتؽؾـقؿ سلل الـظر، ٓ يف 

 .وذلؽ بنجؿاع السؾػ ،إول لؿ يؽـ طـ مقاطدة

، وبقان فضؾ التسبقح ومقاصـف.اقوان التسبقح بالتقبة -6

 الدعاء:  آداب

 التقسؾ بالربقبقة. -7

  .الطؾب بالتصريح دون التعريض، بصقغة مباشرة -2

 في حقه بالمغفرة والرحمة. أمشروعية الدعاء لمن أخط ني:المطلب الثا

ــــــــالك  ــــــــال اهلل تع ڌ  ڎ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍژ  ق

  .[757]إطرام  ژڎ  ڈ  

طــدما كـان طؾـك مقطـد  الؿعـك ا.جؿالل   يخرب سبحاكف وتعالك طـ مقسك 

قمف قد غقروا ما ا، وطاد إلك ققمف، فقجد ق، فذهب إلقف ومؽث أربعقـ يقمً مع ربف 

وتزيقـ السامري لفؿ ذلـؽ،  ،كاكقا طؾقف مـ التقحقد، وطبدوا العجؾ، وذلؽ بتسقيؾ

                                                 
 (.2/7268) يف ضالل الؼرآن(  7)

 (.7/47تػسقر الؼرآن الؽريؿ ٓبـ الؼقؿ )(  2)

ا َرَجَع ُمقَسك إَِلك َقْقِمِف َغْضَباَن َأِسػً أية السابؼة لفا (  3) ـْ َبْعِدي َوَلؿَّ َأَعِجْؾُتْؿ َأْمَر ا َقاَل بِْ َسَؿا َخَؾْػُتُؿقكِل ِم

ـَ ُأمَّ إِنَّ اْلَؼْقَم اْسَتْضَعُػقكِل ُه إَِلْقِف َقاَل اْب َوَكاُدوا َيْؼُتُؾـقَكـِل َفـال  َربُِّؽْؿ َوَأْلَؼك إْلَقاَح َوَأَخَذ بَِرْأِس َأِخقِف َيُجرُّ

ـَ   [.755 ]إطرام ُتْشِؿْت بَِل إْعَداَء َوٓ َتْجَعْؾـِل َمَع اْلَؼْقِم الظَّالِِؿق
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ا لف خقار: ذلـؽ العجـؾ الـذي صــعف مــ الـذهب الـذي  جسدً حقث صـع لفؿ طجاًل 

أخذوه مـ الؼبط قبؾ خروجفؿ مـ مصـر، وخؾطـف بـواب مــ أ ـر الرسـقل )جربيـؾ 

ا، وأصبح فتـة لفؿ، فعبدوه وقالقا ما حؽاه صقتً السالم(، وكان يصدر الصالة وطؾقف 

 [.88]صف  ژپ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ژ  طـفؿ  اهلل 

فؾــؿ يؼــدر طؾــقفؿ،  ،أن يثـــقفؿ طـــ طــزمفؿ الباصــؾ هــذا وقــد حــاول هــارون 

 وقــد تغقــر حــال ققمــف مـــ تقحقــد إلــك  فؾؿــا رأى مقســك  .وأصــروا طؾــك شــركفؿ

 ، وأمســؽ بــرأس أخقــف هــارون يجــره إلقــف: ألؼــك إلــقاح التــل فقفــا التــقراة :شــرك

ـــف  ـــال ل ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ڱڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱژ فؼ

ـــــف [. 94]صـــــف  ژہ   ہ ـــــال ل ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ژ  وق

 شـؼقؼف أكـف مـع إم بذكر لف وترقؼ .ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  

شارة إلـك بقـان إفقف  وأبؾغ. أر  هـا إم ، فذكرمـ مقسك  العاصػة قستجرل ٕبقيف:

أن أخاه هارون بريء مـ طؿـؾ ققمـف، وأكـف لـؿ يـلل  قسك متبقـ ف .طظؿ مـزلة إم

چ  ڇ  ڇ  ژ  قـائال  ربف  طـدها دطا :، وتحذيرهؿ مؿا هؿ طؾقفهؿجفدا يف تذكقر

أٓ ما أطظؿف مـ دطاء تقّسـؾ بـف . ژڌ  ڎ  ڎ    ڌڇ  ڇ  ڍ   ڍ

مـا قـد يؽـقن  :بلن يغػـر لـف وٕخقـف ،هق أرحؿ الراحؿقـ ن اهلل بؽق !فقف  مقسك

والدطقة التل كّؾػا بف، وأن يدخؾفؿا يف رحؿتف  ،فرط مـفؿا مـ تؼصقر يف جاكب رهبؿ

وصؾبف  ،وافووه طؾك اهلل  ،التل وسعت كؾ شلء، فال يماخذهؿا بؿا اقوم ققمفؿ

ب الؿغػرة ٕخقف إن كان قـد وقـع الؿغػرة مـ اهلل مؿا فرط مـف يف جاكب أخقف،  ؿ صؾ

  .وتغققر ما وقع مـفؿ مـ طبادة العجؾ ،مـف تؼصقر فقؿا يجب طؾقف مـ ا.كؽار طؾقفؿ

 أية:  اتهداي

ــقم طؾــك الــدطاة لتؼصــقرهؿ، دون الققــقم طؾــك  -7 طــدم الّتســّرع يف إلؼــاء الّؾ

  .أسباب هذا التؼصقر

تَؽـب مــ الُؿـَؽـرات: وهـذا مـا طؾك ما ُير ،وغضبف ،لؾّداطقة أن ُيبدي غقرتف -2
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 .فَعؾف مقسك 

ا: وقـد بـّرر طدم الّتصّدي لؾُؿـَؽر إذا كان سقمدِّي إلك ما هـق أشـّد مــف ُمـؽـرً  -3

والثـاين  خشـقة  .ذلؽ لسببْقـ  إول  أّن الؼقم استضعػقه وكادوا يؼتؾقكـف هارون 

 حصقل الػرقة. 

حال الخـقم طؾـك الــػس،  تدل أية طؾك أن إمر بالؿعروم قد يسؼط يف -4

 . ژڦ  ژ   ويف الحال الذي يعؾؿ أكف ٓ يـػع. لذلؽ قال هارون

 الدعاء:  آداب 

  ؿ لؿـ سقاه.  ،أن يبدأ الؿممـ يف الدطاء لـػسف -7

ـــة  -2 ـــدطاء بصـــػة الرحؿ ـــقل ال ـــالك يف قب ـــك اهلل تع ڌ  ڎ  ژ  التقســـؾ إل

 .ژڎ

 ژڎ  ڌ  ڎ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍژ  ققلــف  -3

والصػح  ،اشتؿؾ هذا الدطاء طؾك رجاء تحؼقؼ غاية الؿـك: ٕن الؿغػرة تحؼؼ السو

 . طؿا وقع، والرحؿة تحؼؼ العقن، والتقفقؼ والـصر، والفداية الدائؿة

  .تعالك ما يـاسب حاجتف، فقدطقه بف أن يتخقر مـ أسؿاء اهلل -4

 :: التوسل المؤدي الستجابة الدعاءالمطلب الثالث

ۉ  ۉ  ې   ې  ې    ۅۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅژ ل اهلل تعالك قا

ۈئ   ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ۆئوئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ەئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱحب  خب  مب  ىب     جبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یی   ی  ی

                                                 
 (.5/788محاسـ التلويؾ )(  7)

اشتؿال الدطاء طؾك صؾب الرحؿة كقهنا مطؾب وروري لؾخؾؼ، بـدوهنا ٓ يسـعدون، وٓ يـلمـقن، بـؾ (  2)

َوَأْدِخْؾـَـا فِـل ومـ  ؿ تضرع إكبقاء لرهبؿ سائؾقـ اهلل تعالك رحؿتف، فؼقل مقسـك .يخسرون ويضؾقن

تؽ تحقط بـا مـ كؾ جاكب، فنهنـا حصــ حصـقـ، مــ جؿقـع أي  يف وسطفا، واجعؾ رحؿ َرْحَؿتَِؽ 

 (.7/252تػسقر السعدي ) الشرور، و ؿ كؾ الخقر وسرور.
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 . [756-755]إطرام   ژ پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

ھ  ھ  ژ  طؾــك جؿؾــة ژ ۈ   ۈ ژ  ؿؾــة الؿعـــك ا.جؿــالل   ُططَِػــْت ج

ــاژھ   ــك الؼصــة. فؿ ــل  ططــػ الؼصــة طؾ ــع بـ ــقا  يف أحــداث مقســك م زال الس

طبــادة بـــل  : وهــقفنكــف بعــد الحــدث الجؾــؾ الــذي حصــؾ يف غقبــة مقســك  إســرائقؾ

يلتقـف فقـف مـع  ،افنن اهلل تعالك وقـت لؿقسـك وقًتـ ،اواتخاذهؿ لف إلفً  ،إسرائقؾ العجؾ

ولؿا اكتفك هبؿ إلك جبؾ  .تقبة مـ اهلل سبحاكف وتعالكيطؾب لفؿ ال :خقار بـل إسرائقؾ

قـالقا  ،أخذ مقسك يــاجل ربـف تعـالك وهـؿ يسـؿعقن ،وغشقت الجبؾ غؿامة ،الطقر

غضـب : فاطقاًكـاه حتـك كـر ،لـ كممـ لؽ بلن الذي كان يؽؾؿؽ الرب تعالك  لؿقسك

مـاتقا و ،وإرض مــ تحـتفؿ ،فلخذهتؿ صقحة رجػت لفا قؾـقهبؿ ،اهلل تعالك طؾقفؿ

فـنذا  :قرفالخَ  قرُ وقد اختارهؿ الخَ  .لؿقت السبعقـ رجاًل  وهـا أسػ مقسك  .كؾفؿ

مــ  ژ  ەئې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئژ   فخاصب ربف قـائاًل  :هبؿ يؿقتقن أجؿعقن

بســبب فعـؾ السـػفاء الـذيـ ٓ رشــد  ژ  ۆئوئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئژ  ،قبـؾ مجقئــا إلقـؽ

إٓ  ژۈئ   ۈئ  ېئ   ېئ  ژ  :اهلل تعــالك وهــؿ مـــ طبــدوا العجــؾ كؿـــ ســللقا رؤيــة .لفــؿ

 :فؾـــقس لــــا ســـقاك ژجئ  حئ    یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یژ  ،وبؾقتـــؽ ،اختبـــارك

ٻ  ژ  .ژحب  خب  مب  ژ  ،برفع العذاب طــا ژ  جبيئژ  ،ذكقبـا ژمئ  ىئ  ژ

 الـدكقا  وحســة .وتتؼبؾفـا مــا ،بلن تقفؼـا لعؿؾ الصـالحات ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  ژ  صـالح. صقـب هق مؿا ا.كسان ويحتاجف بف، ويرتػؼ انا.كس َيُسرُّ  ما كؾ تشؿؾ

 أخـرة  وحســة .وتدخؾـا جـتؽ مع سائر طبادك الصالحقـ ،تغػر ذكقبـا ژپ  

 إلقـؽ، إكـا تبــا ژڀ   ڀ  ڀژ  إبديـة. والسـعادة الؿؼقؿ، الـعقؿ مـ فقفا وما الجـة

 أطؿالــا، بسـقئات ذكاتماخـ فـال سػفائـا: ومـ مـا، وقع ما طؾك كادمقـ إلقؽ، ورجعـا

                                                 
ـَ  جزاء الذيـ اتخذوا العجؾ وأكف سبحاكف يتقب طؾك مـ تاب، يف أيات السابؼة  بقـ اهلل (  7) إِنَّ الَّـِذي

ـْ َربِّفِ  ـَ َعِؿُؾـقا اتََّخُذوا اْلِعْجَؾ َسَقـَاُلُفْؿ َغَضٌب ِم ـَ َوالَّـِذي ْكَقا َوَكَذلَِؽ َكْجِزي اْلُؿْػَتـرِي ْؿ َوِذلٌَّة فِل اْلَحَقاِة الدُّ

ـْ َبْعِدَها َلَغُػقٌر َرِحقؿٌ  ـْ َبْعِدَها َوآَمـُقا إِنَّ َربََّؽ ِم قَِّ اِت ُثؿَّ َتاُبقا ِم  .[ 753-752]إطرام  السَّ
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مـ  ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ   فلجابف الرب تعالك بؼقلف وتػريطـا. بتؼصقركا، وٓ

ٿ   ٹ  ژ  ،ويخرجقن طــ صـاطتل ،وهؿ الذيـ يػسؼقن طـ أمري ،طبادي

  .ژڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ٹٹ           ٹ

 أية:  اتهداي

  مـ غضب اهلل وخقم بطشف.يجب التاَققِّل  -7

 بقان لؿؼام الرسؾ مـ الخشقة.  -2

 كؾ سؾقك يـايف الشرع ففق مـ السػف الؿذمقم، وصاحبف قد يقصػ بلكف سػقف.  -3

 مـــ اهلل تعــالك فعؾــك العبــد أن يطؾــب :الفدايــة وا.وــالل كالهؿــا بقــد اهلل تعــالك -4

  .الفداية

 ،وصـــػاتف دون جـــاه الؿخؾـــق  ،وبلســـؿائف ،التجـــرد يف التقســـؾ بالخـــالؼ -5

 ، أحباء طؾـك اهللورساًل  ،فؼد طؾَؿ مقسك طؾقف الصالة والسالم أن قبؾف أكبقاء .مـزلتفو

 ،وٓ بلطؿـالفؿ ،فؾؿ يتقسـؾ هبـؿ إلقـف تعـالك ،وجاه طظقؿ طـده ،وذوي مـزلة ،كرماء

وأكف  .ولقس لف بلن يدل طؾك اهلل هبا ،ٕكف يعؾؿ أن أطؿالفؿ إكؿا هل لفؿ :وٓ بجاهفؿ

ولؽـف لؿ يتقسؾ بف إلـك اهلل  ،ؿ الصالة والسالم طظقؿ وٓ شؽلقعؾؿ أن جاهفؿ طؾقف

 ـؿ  .وصـػاتف العؾـك ،ا بلسـؿائف الحســكا وتؼديًس وتعظقؿً  ،ا هللبؾ قدم تؿجقدً  :تعالك

ًٓ  ،قدم إلقف تقبة مــ كـؾ ذكـب  :وتؼـدس ، لـدى اهلل تعـالكفؽـان ذلـؽ التقسـؾ مؼبـق

 ،وهق لذلؽ أهـؾ :وأخرةوأحسـ يف الدكقا  ،وغػر ،ورحؿ ،وطػا ،فاستجاب دطاءه

 ٓ إلف إٓ هق وٓ رب سقاه. 

ٕن مـ هق أرحـؿ الـراحؿقـ تممـؾ  :أية فقفا دلقؾ طؾك الوغقب يف الدطاء -6

 . وفقف تؼقية لطؿع الداطل يف كجاح صؾبف ،مـف الرحؿة

 الدعاء:  آداب

 وهل  ،بقـ يدي دطائف هـا تقسالت طظقؿة  قدم مقسك -7

                                                 
 (.2/252لباب التلويؾ يف معاين التـزيؾ )(  7)
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فتقسؾ إلقف باسؿف الـذي  .بقٓيتف مـ أطظؿ أكقاع التقسؾ  التقسؾ إلك اهلل -أ

وٓ شـؽ أن اهلل ولـل الـذيـ  .والـصـقر ،ففق سبحاكف القلل :هق مـ إسؿاء الحسـك

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  ژ   قـال تعـالك   وكاصـرهؿ، ،وكصقرهؿ ،آمـقا

 ية بغقر محبـة.: إذ ٓ وٓا هلل وهق تقسؾ بؽقكف محبقبً [، 257]البؼرة     ژ پ  پ

  وكصره. بعـايتف، متقلقفؿ أي  الصالحقـ، ولعباده لف، ولل ففق

لـذكقب طبـاده، وتجـاوزه طــ سـقئاهتؿ، ففـق  التقسؾ بصػة غػـران اهلل  -ب 

 أطظـؿ وهـق مــ خطايـاهؿ، ويسـو زٓهتـؿ، طــ ويصػح طـفؿ، ويعػقخقر مـ يغػر 

 . اهلل إلك الصحقحة التقسالت أكقاع

 طؾـك كـادمقـ إلقؽ، ورجعـا إلقؽ، تبـا أي  ژ ڀ   ڀ  ڀژ   بؼقلفتقسؾ  -ج 

وتػريطــا.  بتؼصـقركا، وٓ أطؿالــا، بسـقئات تماخـذكا فـال سـػفائـا. ومــ مــا وقـع ما

  .والعقدة إلقف، وترك ما ٓ يريده وٓ يحبف  ،بالتقبة فتقسؾ

 التل وسعت كؾ شلء.التقسؾ برحؿتف  -د

التـل يتصـػ هبـا  :صػة مــ الصـػات العؾـكالتقسؾ بؿشقئتف تعالك التل هل  -ه

 ،إن الحؽؿ إٓ لف ،لؿ يشل لؿ يؽـ فؿا شاء كان وما ،وإهنا هل الغالبة ،الرب جؾ شلكف

 لف الخؾؼ وإمر. ،وإن إمر إٓ أمره

ذكـب مــ بسـبب مـا تؼـدم   هــا الػـاءؿعــك ، فژمئ  ىئ  ژ طرض سبب الطؾـب -2

  .الؼقم

مقســك أكــف رب كــريؿ، فؾــؿ يؽتــػ بطؾــب العؾــؿ بصــػات اهلل تعــالك، طؾــؿ  -3 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ  مــ الؽـريؿ فؼـال  الؿغػرة والرحؿة بؾ استزاد

  .ژ پ  ڀ   ڀ  ڀ

  :: االعتذار في الدعاء، وطلب الفصلالمطلب الرابع

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڤٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤژ   قـــــــال اهلل تعـــــــالك
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  .[25]الؿائدة   ژڦ  ڦ  

 وربـاه، خؾؼـف، الـذي ربـف: إلك بآتجاه ققلف  مقسك جؿالل   ابتدأالؿعـك ا.

ن  َٓ  صاطتـف يف وأكـف بحالف، أطؾؿ أكف وبقان إلقف، بالضراطة وذلؽ وكػسف، جسؿف، وكقا

 إلـك كؾف إمر وإكؿا شقئا، أمرهؿ مـ يؿؾؽ َٓ  أكف وهق الؿعذرة، قرر  ؿ طـفا. يخرج

 اسـتخذائفؿ مــ وٓ قـقة، كػقسـفؿ وـعػ مــ ؾيجعـ أن يستطقع َٓ  وأكف تعالك، اهلل

 إياهؿـا، إٓ يضـؿـ َٓ  ففـق وأخـاه، كػسـف إٓ يؿؾـؽ وٓ هؿة، تؼاطدهؿ مـ وٓ طزة،

، إِنَّ  بــ  الؿعـذرة أكـدت وقد إرض. هذه إلك الدخقل يؿؾؽان َٓ  وحدهؿا وهؿا

 ربـف، ةصاطـ يف معـف بلكـف إحساسـف ققة إلك لإلشارة بلخقف: هارون طـ وطرب وبالؼصر،

 أمر. فقؿا طصقاكف وطدم

 طــفؿ آفـوا  ولـذلؽ معف: الذيـ حال طـ مػوقة ففل حالف، تؾؽ كاكت وإذا

 بـقـ الػصـؾ معــاه  الػر  .ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ژ   تعالك اهلل حؽاه ما

 وبقــفؿ بقــا اجعؾ أطؾؿ  واهلل هـا والؿراد معـقيا، أو حسقا فصال شخصقـ أو شقئقـ

 يػعؾـقن، بؿـا كروـك َٓ  ٕكـا الػاسؼقـ: همٓء وبقـ بقــا العدل وهق الحؽؿ، يف فارقا

 شـلء، يف مــا ولقسـقا هـذا، يف مــفؿ فؾسـا التخاذل، وهذا ا.حساس يف معفؿ ولسـا

                                                 
َوإِْذ َقاَل ُمقَسك لَِؼْقِمِف َيا َقْقِم اْذُكُروا كِْعَؿَة اهللِ َعَؾْقُؽْؿ تعالك   اهلل قال التالقة أيات بعد ذكرت أية هذه(  7)

ـَ َيـا َقـقْ  ـَ اْلَعـاَلِؿق َْرَض إِْذ َجَعَؾ فِقُؽْؿ َأْكبَِقـاَء َوَجَعَؾُؽـْؿ ُمُؾقًكـا َوآَتـاُكْؿ َمـا َلـْؿ ُيـْمِت َأَحـًدا ِمـ ْٕ ِم اْدُخُؾـقا ا

ـَ َقـاُلقا َيـا ُمقَسـ وا َعَؾـك َأْدَبـاِرُكْؿ َفَتـَْؼِؾُبـقا َخاِسـرِي َٓ َتْرَتـدُّ َسَة الَّتِل َكَتَب اهللُ َلُؽْؿ َو ك إِنَّ فِقَفـا َقْقًمـا اْلُؿَؼدَّ

ـْ َكْدُخَؾَفا َحتَّك َيْخُرُجقا ِمـَْفا َفنِْن َيْخُرُجقا مِ  ا َل ـَ َوإِكَّ ـَ َيَخاُفقَن َجبَّاِري ـَ الَِّذي ا َداِخُؾقَن َقاَل َرُجاَلِن ِم ـَْفا َفنِكَّ

ُؽْؿ َغـالُِبقَن َوَعَؾـك ـَ  َأْكَعَؿ اهللُ َعَؾْقِفَؿا اْدُخُؾقا َعَؾْقِفُؿ اْلَباَب َفنَِذا َدَخْؾُتُؿـقُه َفـنِكَّ ُؾـقا إِْن ُكـْـُتْؿ ُمـْمِمـِق اهللِ َفَتَقكَّ

ا لَ  ـلَقاُلقا َيا ُمقَسك إِكَّ ا َهاُهـَا َقاِعُدوَن َقـاَل َربِّ إِكِّ  ـْ َكْدُخَؾَفا َأَبًدا َما َداُمقا فِقَفا َفاْذَهْب َأْكَت َوَربَُّؽ َفَؼاتاَِل إِكَّ

َمٌة َعَؾـْقفِ  َفا ُمَحرَّ ـَ َقاَل َفنِكَّ ـَ اْلَؼْقِم اْلَػاِسِؼق َّٓ َكْػِسل َوَأِخل َفاْفُرْق َبْقـَـَا َوَبْق ـَ َســًَة َيتِقُفـقَن ْؿ أَ َٓ َأْمِؾُؽ إِ ْرَبِعـق

ـَ  َْرِض َفـاَل َتـْلَس َعَؾـك اْلَؼـْقِم اْلَػاِســِؼق ْٕ   لؼقمــف  مقسـك قـال [، والؿعــك  25-79]الؿائـدة   فِـل ا

 اهلل أن وتـذكروا والسـالم. الصالة طؾقفؿ إبراهقؿ طفد مـ فقؽؿ، إكبقاء بتتابع طؾقؽؿ: اهلل كعؿة تذَكروا

 فعــدكؿ الـدكقا، شرم والؿؾؽ الؿصريقـ. الؼبط أيدي يف مؿؾقكقـ كـتؿ أن بعد أحرارا: مؾقكا جعؾؽؿ

 زمـان يف اهلل وأمدكؿ الؿشجرة. وغقر الؿشجرة، وإراول والدور، والخدم، إزواج، مـ يؽػقؽؿ ما

ـّ  مثؾ مقسك وآيات بالخقرات. فقف كاكقا الذي أسالفؽؿ  البحـر وفؾؼ بالغؿام، والّتظؾقؾ والسؾقى، الؿ

 ،(75/787) الطـربي تػسـقر يـظـر   .البحـر يف وجــقده فرطـقن، طـدوكؿ وغـر  وإكجاؤكؿ، ف،فرق أو

 (.7/677) التػاسقر وأيسر ،(4/2778) التػاسقر وزهرة ،(7/228) السعدي وتػسقر
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 والؿمدى الدكقا، يف وبقـفؿ بقــا الحؽؿ يف فصؾت كؿا أخرة: يف وبقـفؿ بقــا وافصؾ

 والػاسؼ وخذٓهنؿ، طؿؾفؿ ومـ مـفؿ، فكػس يربئ أكف هق هذا مقسك سقدكا ققل مـ

 الـذيـ هـمٓء وبـقـ بقـــا افـر   والؿعــك الؿعــك. أو بالحس الؿـػصؾ الخارج هق 

 هـذه أن شـؽ والفـقان، وٓ بالذلـة وروـقا العـزة، مــاط وطــ الطاطـة، طــ خرجقا

 .طؾقف هؿ لؿا واستـؽاره مقسك، ألؿ طؾك تدل الجؿؾة

 أية:  اتهداي

 . أكبقائفؿمع و ،وسقء أدهبؿ مع رهبؿ ،القفقدبقان جبـ  -7

  .ببغض طؿؾفؿ وتركفؿ :وجقب الرباءة مـ أهؾ الػسؼ -2

العؼقدة ٓ جـس، وٓ كسب،  :الؿممـقن طؾقفا أصرة التل يجتؿع أو يتػر  -3

إذا اكؼطعــت  :وٓ قــقم، وٓ لغــة، وٓ تــاريخ. فــال وشــقجة مـــ كــؾ وشــائج إرض

 اختؾػ الؿـفج. وإذا ، وشقجة العؼقدة

إذا حؾــت هبــؿ العؼقبــة  :طــدم الحــزن والتلســػ طؾــك الػاســؼقـ والظــالؿقـ -4

  .ولغقرهؿ ،وضؾؿفؿ ٕكػسفؿ ،ا.لفقة جزاء فسؼفؿ

 وآستسالم،  ؿ الؿػاصؾة والحسؿ.  ،وآلتجاء ،دطقة مقسك إلؿ تتضؿـ -5

خقف لطاطتـف لؿا كان قادًرا طؾك التصرم يف أبقان ققة أخقة مقسك وهارون،  -6

                                                 
 الؿراجع السابع.يـظر   (  7)

حـقـ  سـقل اهلل حقـث قـال الصـحابة لر: وهبذا وأمثالف يظفر التػاوت بقـ سائر إمؿ وأمـة محؿـد (  2)

شاورهؿ يف الؼتال يقم بدر مع أكف لـؿ يحـتؿ طؾـقفؿ  يـا رسـقل اهلل، لـق خضـت بــا هـذا البحـر لخضــاه 

اْذَهـْب وٓ كؼقل كؿا قال ققم مقسـك لؿقسـك   ،معؽ، ولق بؾغت بـا برك الغؿاد ما تخؾػ طـؽ أحد

ا َهاُهـَا َقاِعُدونَ  أكـت وربـؽ فؼـاتال إكـا معؽؿـا مؼـاتؾقن، مــ بـقـ  ولؽــ اذهـب ،َأكَت َوَربَُّؽ َفَؼاتاِل إِكَّ

 مــ شـفدت  قـال مسـعقد ابــ طــ . فؼـد روى البخـارييديؽ ومـ خؾػؽ، وطـ يؿقـؽ وطـ يسارك

 َيـْدُعق وهـق بدرٍ  يقمَ   الـَّبِلَّ  َأَتك)  بف طدل مؿا إلك أحب صاحبف أكقن ٕن مشفدا: إسقد بـ الؿؼداد

، َعَؾك ـَ ا اهللِ، رسقَل  يا َفَؼاَل  اْلُؿْشرِكِق  َوَربُّـَؽ  َأْكـَت  اْذَهـْب : لؿقسـك ُمقَسـك َقـْقمُ  َقـاَل  َكَؿا لؽ َكُؼقُل  َٓ  إكَّ

ا َفَؼاتاَِل  ـْ  ُكَؼاتُِؾ  َوَلؽِـَّا َقاِعُدوَن، َهاُهـَا إِكَّ ـْ  َيِؿقـَِؽ، َع ـَ  ِوَؿالَِؽ، َوَع   الـَّبِـلَّ  َفَرَأْيُت  َوَخْؾَػَؽ، َيَدْيَؽ، َوَبْق

ُه؛ فُ َوْجفُ  َأْوَرَق  ـِ )  روايةٍ  ويف (.َقْقَلفُ  َيْعـِك َوَسرَّ ـُ  امضِ  ولؽ يَ  فؽلَكفُ . معَؽ  وكح  .( اهللِ  َرسقلِ  عـ ُسرِّ

 (.3/75) البخاري صحقح مختصر
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  لف جعؾ ذلؽ مؾًؽا لف.

وهالكفؿ باختالففؿ َطَؾك  ،ووققطفؿ يف الػتـة ،بقان اختالم إمؿ مـ قبؾـا -7

 . أكبقائفؿ، وما أكثر اختالم الـااس َطَؾك أكبقائفؿ

 الدعاء:  آداب

 .تؼديؿ آطتذار بقـ يدي الطؾب -7

 تسـتجؾب بؿثؾفـا والتل الؼؾب: رقة مع بث الحزن والشؽقى إلك اهلل تعالك -2

ٹ   ٹ  ژ  ا ألزمــف قتــالفؿأي  أحــدً  ژٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ژ   الـصــر وتســتـزل الرحؿــة،

  .ژ  ڤڤ

 بؿـا فـاحؽؿ  أي ژڤ  ژ  العدول طـ الدطاء الؿباشر إلك ما هق يف معـاه، -3

 طـــ الخــارجقـ ژڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ژ  لتػــر  والؿبطــؾ: الؿحــؼ بــقـ يؿقــز

 مــ لؾـصـر واسـتجالًبا وتحزًكا، تحسًرا، هذا قال ؾقفؿ.ط الدطاء معـك يف وهق أمرك،

 .تعالك اهلل

 

*              *              * 

                                                 
 (.35ص  ) شرح الطحاوية لسػر الحقالل(  7)
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 المبحث الخامس

 في القرآن الكريم أوصاؼ دعاء موسى 

 في القرآن الكريم: المطلب األول: صيغ دعاء موسى 

يف الؼــرآن مــا بــقـ تعــريض، وتصــريح، والجؿــع  تـقطــت صــقغ دطــاء مقســك 

 قـفؿا، وفقؿا يؾل ذكره  ب

ًٓ : الدعاء  الؿباورة، وكان يف تسع آيات هل:  الصريحة بالصقغة أو

.ژک      گ     گ      گ  گ    کڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کژ  -7

.ژخت  مت  ىت  يت  جث    مث  ىث     حتمب  ىب  يب  جتژ  -2

 ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ژ  -3

ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ائې  ې      ې  ې  ى  ى

.ژىئ  ی  ی  ی  ی  جئ     ىئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ژ -4

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ   

 .ژمئ   ىئ    يئ  جب    ی           ی  ی  ی        جئ  حئ

﮸       ژ  -5 ﮷     ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  ۓ 

.ژ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  

 .ژۓ  ﮲   ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸      ﮹  ﮺   ﮻  ژ   -6

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۆئ  ۈئ  ژ-7

 ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب    ېئۈئ  ېئ  ېئ

 .ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ   ڀ  حب   

ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀژ -8

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٺٺ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
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 . ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڌڇ  ڇ  ڍ   ڍ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٱ  حب  خب  مب  ىب   جبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئژ   -75

 .ژ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

 ثاكًقا: الدعاء بالتعريض وذلؽ يف سبع آيات هل:

.ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں   ں  ژ   -7

 .ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ژ  -2

 .ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ   -3

ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ٿ  ٹژ -4

 .ژڄ  

 .ژڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  -5

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ژ   -6

. ژۇئ  ۆئ  

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ۅۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅژ -7

ۈئ   ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ۆئوئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ەئى  ائ  ائ  ەئ

.  ژ  یی  ی

ٿ ٿ  ٿ  ژ لدعاء بالتصريح، والتعريض معا، وذلؽ يف ققل اهلل تعالك :ثالثًا: ا

 .ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ

 في القرآن الكريم:  موسى  أساليب دعاءالمطلب الثاني: 

 تـقطت أسالقب دطاء مقسك طؾقف الصالة والسالم يف الؼرآن الؽريؿ ما بقـ بسط

 وإيجاز كالتالل  

ًٓ : أسؾ  قب البسط، وكان يف عشر آيات هل:أو

 .ژک      گ     گ      گ  گ    کڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کژ  -7
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 .ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں   ں  ژ  -2

ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ -3

ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ائې      ې  ې  ى  ى

 .ژىئ  ی  ی  ی  ی  جئ     ىئېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ۈئ  ۈئ

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ژ-4

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ   

 . ژی           ی  ی  ی        جئ  حئ  مئ   ىئ    يئ  جب  

﮶  ﮷    ﮸      ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ژ-5

 .ژ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  

ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ژ -6

 .ژڄ  

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ژ -7

 .ژۇئ  ۆئ  

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۆئ  ۈئ  ژ -8

ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب     ېئۈئ  ېئ  ېئ

 .ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ   ڀ  ٱ  حب   

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ۅۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅژ -9

ۈئ   ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ۆئوئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ەئى  ائ  ائ  ەئ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٱحب  خب  مب  ىب     جبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یی  ی

 .ژ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

 .ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ      ڤٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤژ   -75

 ثاكًقا: أسؾقب افيجاز، وذلؽ يف سبع آيات كالتالل:

 .ژخت  مت  ىت  يت  جث    مث  ژ  -7
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 .ژٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ژ  -2

 .ژڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ   -3

 .ژۓ  ﮲   ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸      ﮹  ﮺   ﮻  ژ  -4

 .ژڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ   -5

 .ژ ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ژ  -6

 .ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍژ   -7

 في القرآن الكريم:  المطلب الثالث: الدعوات العامة والخاصة لموسى 

ربف يف الؼرآن بدطقات طامة، وأخرى خاصة، و الثة جؿعت  كاجك مقسك 

 بقـفؿا هل كالتالل  

: الدعقات الخاصة وعددها ست وهل: ًٓ   أو

 .ژک      گ     گ      گ  گ    کڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کژ  -7

 .ژخت  مت  ىت  يت  جث    مث  ىث     حتمب  ىب  يب  جتژ   -2

 .ژٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ژ   -3

 .ژڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  -4

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ژ-5

  .ژې

  .ژ ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ژ  -6

 ثاكًقا: الدعقات العامة، وهل خؿس كالتالل:

 .ژٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦژ -7

 .ژڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ   -2

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ژ-3

 . ژۇئ  ۆئ  
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ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۆئ  ۈئ  ژ -4

ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب     ىئ  ېئۈئ  ېئ  ېئ

 .ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ   ڀ  حب   

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ۅۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅژ-5

ۈئ   ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ۆئوئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ەئى  ائ  ائ  ەئ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٱحب  خب  مب  ىب     جبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یی  ی

 . ژ ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ

 ثالًثا: الدعقات الخاصة والعامة، وهل خؿس كالتالل: 

ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ  -7

ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ائې      ې  ې  ى  ى

 .ژىئ  ی  ی  ی  ی  جئ     ىئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ

ې     ې  ې  ې    ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ژ -2

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ   

 .ژی           ی  ی  ی        جئ  حئ  مئ   ىئ    يئ  جب  

ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸      ژ -3

 .ژ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  

 .ژڎ  ڎ  ڈ  ڌ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍژ   -4

 .ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڤٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤژ   -5

 في القرآن الكريم:  المطلب الرابع: التعليق على ما ورد من أوصاؼ لدعاء موسى 

 كالتالل  يجدها تعالك، اهلل كتاب يف الؿذكقرة ، مقسك دطقات يف الؿتلمؾ إن

 محؿـقدة، مقحـدة وأوصـاًفا دابًاآ تجؿع وكؾفا خاصة، وأخرى طامة، أهنا دطقات -7

  وا.يجاز والؼصد، التعبقر، وحسـ اهلل، مع إدب وكؿال وا.خالص، الصد  كؿال  وهل

 .والتعريض والتصريح، مقوعف، يف والوسؾ والبسط مقوعف، يف
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  محؿـد ولـبقـا والسالم، الصالة طؾقفؿ الؽرام إكبقاء دطقات يف كذلؽ وهل

 .الدطاء ومحاسـ الؽؾؿ، جقامع أويت فؼد الؿعؾك: ِؼدحوال إوفر، الحظ ذلؽ مـ

أن التصــريح فقفــا غؾــب التعــريض، وكــذا البســط يف الــدطاء كــان أكثــر مـــ  -2

ا.يجـاز، وتخصــقص مقســك الــدطاء لـػســف زاد طـــ تعؿقؿــف: مؿــا يــدل طؾــك أهؿقــة 

 البسط، والتصريح، والدطاء لؾـػس أ ـاء مـاجاة اهلل تعالك.

 سك طؾك جؿؾة مـ أداب هل اشتؿؾت أدطقة مق -3

 التقبة إلك اهلل تعالك واستغػاره. -أ

أن يدطق الداطل وهق يف حـال تضـرع، وخشـقع، وخضـقع، وتـذلؾ، وهـق  -ب

 .ژہ  ہ  ژ   الؿطؾقب قال اهلل تعالك

أن يؼدم بقـ يدي دطائف الثـاء طؾك اهلل تعالك، وطدِّ كعؿف وآٓئف، وآطـوام  -ج

 بػضؾف، ووجقده.

 اية بالدطاء لمخريـ: إذ الجؿقع مشوكقن يف الحاجة إلك الخقر. العـ -د

*              *              * 
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 الخاتمة

 الحؿد هلل الؼريب الؿجقب، والصالة والسالم طؾك الؿبعقث رحؿة لؾعالؿقـ، أما بعد 

تبقـ لـل الحاجـة الؿؾحـة  :يف الؼرآن الؽريؿ فبعد القققم مع دطقات مقسك 

وأســباب  لؿعرفــة آداب الــدطاء، :ة دطــقات إكبقــاء طؾــقفؿ الصــالة والســالملدراســ

  والتقصقات مـ أهؿفا  ،خؾصت إلك طدد مـ الـتائج وقد .، ولالقتداء هبؿقبقلف

فتارة يؽقن الدطاء بصقغة  .اشتؿؾ الؼرآن الؽريؿ طؾك أكقاع يف كقػقة الطؾب والدطاء -7

 :لؾطؾب، وتارة بالتصريح، وأخرى بـالتعريض الطؾب، وتارة يؽقن بصقغة الخرب الؿتضؿـ

ورغبتف.  ،فحري بالؿممـ أن يجؿع بقـ هذه التقسالت العؾقة يف سمالف

كـؾ واحـد مـفـا يتعؾـؼ  :جؿؾـة مــ أدطقـة ذكر الؼرآن الؽريؿ طـ مقسـك  -2

 وضروم دطقتف.  ،بؿرحؾة مـ مراحؾ حقاتف

التـل طاشـفا مقسـك  :لشاقةوالؿالزمة يف الرحؾة الطقيؾة ا ،الؿـاجاة الدائؿة -3

 وقـد  .وقـقة .رحؾة ٓ يتحؿؾفا إٓ رسقل ذو طـزم .يف مصر، ويف مديـ، ويف سقـاء

حت      ژ  يف الؼرآن الؽريؿ، ومـ  ـاء اهلل تعالك ققلـف أ ـك اهلل تعالك طؾك مقسك 

 [. 57]مريؿ   ژجث  مث             ىث  يث  حج  مج  جح     يتخت  مت  ىت

 آتصـال إكـف حقـث والرخـاء: الشـدة مـقاصـ يف طاءالـد إلـك لجـل مقسك  -4

 تعالك. باهلل وقت أي يف الؿباشر

بالدطاء، وجعؾف مـفج حقاتف يف دفع الضرر، وجؾب الؿـػعة،  التزم مقسك  -5

 مع إخذ بإسباب الؿشروطة.

 يف الؼرآن كاكت يف إحداث التالقة  سمآت مقسك  -6

 .دطاء مقسك بعد قتؾ الؼبطل -أ

 .سمال مقسك ربف الـجاة مـ فرطقن ومؾئف -ب

 دطاء مقسك هداية السبقؾ يف السػر. -ج

 دطاء مقسك طـدما وصؾ ماء مديـ.  -د

 دطاء مقسك طـدما اكطؾؼ برسالتف إلك فرطقن.  -هـ
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 دطاء مقسك طـد الخقم ٕمـ مؽر الؿاكريـ.  -و

 سمال مقسك ربف العصؿة مـ قتؾ ققمف لف. -ز

 طقن ومؾئف.دطاء مقسك طؾك فر -ح

 . دطاء مقسك وصؾبف رؤية اهلل  -ط

 دطاء مقسك طـدما ذهب يرجق الؿغػرة لؽػر ققمف.  -ي

  دطاء مقسك بعد مقت السبعقـ الخقار مـ ققمف. -ك

 دطاء مقسك بعد أن طبد ققمف العجؾ.  -ل

 مـ خالل دطقاتف وهل   تجؾت أبرز صػات مقسك  -7

  الخقم ٕخذ الحذر وآحواس. -أ

 التضرع هلل رب العالؿقـ. -ب

 الـصح لمخريـ، والحرص طؾك مستؼبؾفؿ تحرًزا مـ الؿحاذير والؿخاصر. -ج

 الغضب لؿحارم اهلل تعالك طؾك الظؾؿ والؿػاسد والؽػر والشرك. -د

 التسامح والعػق. -هـ

 يف حقاراتف الؿتعددة وهل  تـقطت أدطقة مقسك -8

  دطاؤه يف حقاره مع رب العالؿقـ. -أ

 مـاجاتف يف دطائف لـػسف. -ب

  دطاؤه يف حقاره مع أخقف. -ج

 دطاؤه يف حقاره مع بـل إسرائقؾ. -دـ

  دطاؤه يف حقاره مع فرطقن. -هـ

 :تقصقة

 ففًؿــا، والســالم، الصــالة طؾــقفؿ إكبقــاء بــدطقات العـايــة إلــك بالــدطقة أوصــل

، وطؾًؿا، ًٓ  العبـد طؾـك تعـقد تـلال الؽثقرة والؿـافع الخقرات مـ فػقفا ومطؾًبا: وسما

 .أمقره يصؾح بؿا

*              *              * 
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 المصادر والمراجع

 دار هــ، 555  ت الطقسـل، الغزالـل محؿـد ٕبـل حامـد الـديـ، طؾـقم إحقاء -7

 .الؿعرفة، بقروت

 الؿؽتبة الشامؾة. السامرائل، لػاوؾ الؼرآين، التعبقر يف البقان أسرار -2

 بــ الؿختـار محؿد بـ إمقـ بالؼرآن، لؿحؿد رآنالؼ إيضاح يف البقان أوقاء -3

 والـشــر لؾطباطــة الػؽــر هـــ، دار7393  الشـــؼقطل، ت الجؽـــل الؼــادر طبــد

 م.7995 - هـ 7475ببقروت، لبـان،  والتقزيع

إطــالم، قــامقس تــراجؿ ٕشــفر الرجــال والـســاء مـــ العــرب والؿســتعربقـ  -4

لبــان،  -بقـروت  –لؾؿاليـقـ والؿستشرققـ، لخقر الديـ الزركؾل، دار العؾـؿ 

 م. 7989، 8ط  

 أبق جابر بـ الؼادر طبد بـ مقسك بـ الؽبقر، لجابر العؾل لؽالم التػاسقر أيسر -5

 ،5الؿـــــقرة، ط   الؿديـــــة والحؽــــؿ، العؾــــقم مؽتبــــة الجزائــــري، بؽــــر

 م.2553/هـ7424

 طبـد بــ السالم طبد بـ الحؾقؿ طبد بـ أحؿد العباس أبق الديـ لتؼل ا.يؿان، -6

  الؿحؼـؼ الدمشـؼل، الحـبؾـل الحراين تقؿقة بـ محؿد ابـ الؼاسؿ أبل بـا اهلل

 ،5ط  إردن، طؿــان، ا.ســالمل، الؿؽتــب إلبــاين، الــديـ كاصــر محؿــد

 .م7996/هـ7476

  ـؿ البصـري الؼرشـل كثقـر بــ طؿـر بـ إسؿاطقؾ الػداء والـفاية، ٕبل البداية -7

 م. 7986 - هـ7457الػؽر،  دار  هـ، الـاشر774 ت  الدمشؼل،

 الشـبؽة مققـع بتػريغفـا قام صقتقة دروس الؿغامسل، قرآكقة، لصالح تلمالت -8

 ا.سالمقة.

 تػســقر مـــ الجديــد العؼــؾ وتـــقير الســديد الؿعـــك والتـــقير  تحريــر التحريــر -9

  ت التقكســـل، طاشـــقر بــــ محؿـــد بــــ الطـــاهر الؿجقـــد، لؿحؿـــد الؽتـــاب

 هـ.7984 لؾـشر، تقكس التقكسقة هـ، الدار7393
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 يزيــد بـــ جريــر بـــ الؼــرآن، لؿحؿــد تلويــؾ يف البقــان تػســقر الطــربي، جــامع -75

ــق أمؾــل، ــر أب شــاكر،  محؿــد أحؿــد  هـــ، الؿحؼــؼ375  ت الطــربي، جعػ

 م.2555 - هـ7425 ،7الرسالة، ط  ممسسة

هــ، 774  الؼرشـل، ت كثقـر بــ إسـؿاطقؾ ٕبل الػـداء العظقؿ، الؼرآن تػسقر -72

 محؿـد مـشـقرات العؾؿقـة، الؽتب لديـ، دارا شؿس حسقـ محؿد  الؿحؼؼ

 هـ.7479 ،7بقروت، ط  بقضقن، طؾل

 سـعد بــ أيـقب بــ بؽـر أبـل بــ لؿحؿـد ،(الؼـقؿ ابــ) الؽـريؿ الؼرآن تػسقر -73

 الدراســات مؽتــب  هـــ، الؿحؼــؼ757  ت الجقزيــة، قــقؿ بـــ الــديـ شــؿس

 ةومؽتبـ رمضـان، دار إبـراهقؿ الشـقخ بنشـرام وا.سـالمقة العربقـة والبحقث

 هـ. 7475 ،7بقروت، ط  الفالل،

غزوان، محؿـد كسـقب  ٕبل ،التقصؾ إلك حؼقؼة التقسؾ الؿشروع والؿؿـقع -41

بـ محقل الديـ الرفاطل، دار لبـان لؾطباطة والـشر، بقـروت، ابـ طبد الرزا  ا

 م.7979 -هـ 7399، 3 ط

 عبد الرحؿـ بــ كاصـر بــ طبـد، لتقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان -75

ـــ7376  ، تاهلل الســعدي ــال الؾقيحــؼ، ه ـــ مع ــرحؿـ ب ــد ال ــؼ  طب ، الؿحؼ

 .م 2555-هـ 7425 ،7، ط ممسسة الرسالة

 طبـد بــ كاصـر بــ الرحؿـ الؿـان، لعبد كالم تػسقر يف الرحؿـ الؽريؿ تقسقر -76

 الؾقيحؼ، ممسسـة معال بـ الرحؿـ هـ، تحؼقؼ  طبد7376  السعدي، ت اهلل

 م.2555- هـ7425 ،7الرسالة، ط

=  وأيامـف وســـف  اهلل رسـقل أمـقر مــ الؿختصـر الصـحقح الؿسـد الجامع -77

 بــ زهقـر محؿـد  الؿحؼـؼ البخاري، إسؿاطقؾ بـ البخاري، لؿحؿد صحقح

 هـ.7422 ،7ط  ،الـجاة صق  الـاصر، دار كاصر

ؿحؿــد بـــ طؾــل بـــ محؿــد بـــ طبــد اهلل ، لالؿضــقة شــرح الــدرر البفقــة رالــدر -78

 -هــــ 7457 ،7، ط دار الؽتــب العؾؿقــة، هــــ7255  ت ،الشــقكاين القؿـــل



 هـ7241( 42لؾدراسات الؼرآكقة العدد ) تبقانمجؾة

 
378 

 .م7987

ــر لؾشــقخ دروس -79 ــامل، ياس ــام صــقتقة دروس بره ــا ق ــع بتػريغف ــبؽة مقق  الش

 .. ا.سالمقة

 لؾـشر الػالح إشؼر، مؽتبة اهلل طبد بـ سؾقؿان بـ والرسآت، لعؿر الرسؾ -25

 - هـ7475 ،4ط  الؽقيت، ع،والتقزي لؾـشر الـػائس دار الؽقيت، والتقزيع،

 .م7989

 الػؽــر ه، دار7394  زهــرة، ت الؿشــفقر بــلبل أحؿــد بـــ التػاســقر، لؿحؿــد زهــرة -27

 العربل.

 العصـرية، الحؿقد، الؿؽتبـة طبد الديـ محقل محؿد  الؿحؼؼ داود، أبل ســ -22

 .بقروت صقدا،

 شاكر، أحؿد  تحؼقؼ هـ279  ت طقسك الومذي، بـ لؿحؿد الومذي، ســ -23

 الحؾبـل، البـابل مصـطػك مطبعـة طـقض، وإبـراهقؿ الباقل، طبد فماد ومحؿد

 .م7975 - هـ7395 ،2ط  مصر،

 البسـتل، الخطـاب بــ إبـراهقؿ بــ محؿد بـ حؿد سؾقؿان الدطاء، ٕبل شلن -24

 الثؼافة الّدقا ، دار يقسػ أحؿد  هـ، الؿحؼؼ388 ت  بالخطابل، الؿعروم

 م.7984 - هـ7454 ،7العربقة، ط 

ــا شــرح -25 ــد لةالرس ــة، لؿحؿ ــقس، دار التدمري ــس الخؿ ــ 7425الخضــراء،  أصؾ -هـ

 م.2554

 بــ إبـراهقؿ بــ اهلل طبـد بــ الرحؿـ طبد بـ اهلل الطحاوية، لعبد العؼقدة شرح -26

 قـام صـقتقة دروس  الؽتـاب هــ، مصـدر7435  ت جربيـ، بـ حؿد بـ ففد

 .http://www.islamweb.netا.سالمقة   الشبؽة مققع بتػريغفا

 إذرطل الحـػل، العز أبل بـ الديـ طالء بـ الطحاوية، لؿحؿد العؼقدة شرح -27

 إلبـاين، دار  تخـريج العؾؿـاء، مــ جؿاطـة  هــ، تحؼقـؼ792  الدمشؼل، ت

 م.2555 - هـ7426 ،7ط  السالم،

http://www.islamweb.net/
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ــل صــحقح -28 ــد أب ــديـ كاصــر داود، لؿحؿ ــاين، ال ــة إلب ــراس ممسس ــر غ  لؾـش

 .م2552 - هـ7423 ،7ط  الؽقيت، والتقزيع،

 أبـق البخـاري، إسـؿاطقؾ بــ البخاري، لؿحؿـد لإلمام الؿػرد إدب صحقح -29

 لؾـشـر الصـديؼ دار إلباين، الديـ كاصر محؿد تحؼقؼ  هـ،256 ت اهلل، طبد

 م.7997 - هـ7478 ،4والتقزيع، ط 

 .ا.سالمل الؿؽتب ،إلباين الديـ كاصر محؿد وزياداتف، الصغقر الجامع صحقح -35

 بــ محؿـد الـقزير، الؼاسـؿ، ٓبــ أبـل سـة طـ الذب يف والؼقاصؿ العقاصؿ -37

 ،الرسـالة إركموط، ممسسة هـ، تحؼقؼ   شعقب845الؼاسؿل، ت   إبراهقؿ

 م.7994 - هـ7475 ،3بقروت، ط 

 هـ. 7472 ،77بقروت، ط  الشرو  هـ، دار7385  ت قطب، الؼرآن، لسقد ضالل يف -32

 أحؿـد، بــ طؿـرو بــ محؿـقد التـزيؾ، ٕبـل الؼاسـؿ غقامض حؼائؼ طـ الؽشام -33

 هـ.7457 ،3بقروت، ط  العربل، الؽتاب هـ، دار538  ت اهلل، جار الزمخشري

 ،3صــادر، بقــروت، ط  دار هـــ،777 ت إكصــاري، مـظــقر العــرب، ٓبـــ لســان -34

 هـ. 7474

 طققن باسؾ محؿد  الؿحؼؼ الؼاسؿل، الديـ جؿال لؿحؿد التلويؾ، محاسـ -77

 . هـ7478 ،7ط  بقروت، العؾؿقف، الؽتب دار السقد،

الرياض،  الَؿعارم، مؽَتبة هـ،7425  لأللباين، ت البخاري، صحقح مختصر -35

 م.2552 - هـ7422 ،7ط 

 وإوقــام ا.ســالمقة الشــمون وزارة طػقػــل، الــرزا  لعبــد التقحقــد، مــذكرة -36

 .هـ7425 ،7ط  السعقدية، العربقة الؿؿؾؽة وا.رشاد، والدطقة

 هالل بـ حـبؾ بـ محؿد بـ أحؿد اهلل حـبؾ، ٕبل طبد بـ أحؿد ا.مام مسـد -37

الؼاهرة،  الحديث، شاكر، دار أحؿد  هـ، الؿحؼؼ247  الشقباين، ت أسد بـا

 م.7995 - هـ7476 ،7ط 

 ، لؿسـؾؿ اهلل رسـقل إلك العدل طـ العدل بـؼؾ الؿختصر الصحقح الؿسـد -38
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 طبد فماد محؿد  هـ، الؿحؼؼ267  ت سابقري،الـق الحسـ أبق الحجاج، بـا

 العربل، بقروت.  الواث إحقاء الباقل، دار

شقفة، دار الؽتب القصـقـة،  أبق الؿعجزة الؼرآكقة حؼائؼ طؾؿقة قاصعة، ٕحؿد -39

 م.2553لقبقا، 

ــايقس معجــؿ -45 ــد مؼ ــة، ٕحؿ ــارس بـــ الؾغ ـــ ف ــاء ب ــل زكري  الــرازي، الؼزويـ

الػؽـر،  هـارون، دار محؿـد السـالم بـدط  الؿحؼـؼهــ، 395  ت أبقالحسقـ،

 .م7979 - هـ7399

 الؿعــروم محؿــد بـــ الحســقـ الؼاســؿ، الؼــرآن، ٕبــل غريــب يف الؿػــردات -47

 الـدار الؼؾـؿ، الداودي، دار هـ، تحؼقؼ  صػقان552إصػفاين، ت  بالراغب

 هـ.7472، 7بقروت، ط  دمشؼ الشامقة،

 الؼــاهرة، مصــر هنضــة  شــرهـــ، الـا7384 ت البــدوي، ٕحؿــد الؼــرآن، بالغــة مـــ -42

 م.2555

العرب،  سجؾ ممسسة هـ،7474  ت إبقاري، .براهقؿ الؼرآكقة، الؿقسقطة -43

 هـ.7455 ط

ـ وحل الؼرآن، لعؼقؾ طؼقؾ، دار ا مقسك  -44 ـ كثقر، ط م  .م2575-هـ 7437، 7ب

 إبـراهقؿ، سـقد  الجقزيـة، تحؼقـؼ قـقؿ ٓبــ الطقب، الؽؾؿ مـ الصقب القابؾ -45

 .م7999 ،3هرة، طالحديث، الؼا دار

  الـقسـابقري، ت القاحدي، أحؿد بـ لعؾل الؿجقد، الؼرآن تػسقر يف القسقط -46

 وأحؿـد معـقض، وطؾل الؿقجقد، طبد طادل الشقخ  وتعؾقؼ هـ، تحؼقؼ468

 الحــل طبــد  وقرضــف طــقيس، قدمــف الــرحؿـ وطبــد الجؿــؾ، وأحؿــد صــقرة،

 م.7994 - هـ7475 ،7ط  لبـان، بقروت، العؾؿقة، الؽتب دار الػرماوي،

 

*              *              * 
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 بحثالملخص 

ــا ــف وصــحبف طؾــك و، محؿــد الحؿــد هلل رب العــالؿقـ، والصــالة والســالم طؾــك كبقـ آل

 ومـ سار طؾك هنجفؿ إلك يقم الديـ، وبعد  :أجؿعقـ

لصــقلفا العؼديــة يف التعريــػ بو ففــذا بحــث يف أقســام دياكــات البشــر التــل ورد هبــا الشــرع،

الؽربى، وبقان الديـ الحؼ الذي يؼبؾف اهلل تعالك ويـجق بف العبد يقم الؼقامة، وقـد اسـتخدمت فقـف 

وقـد  يات التـل وردت بتؼسـقؿ إديـان وبـالحؽؿ طؾـك أصـحاهبا، وتحؾقؾفـا،مـفج آستؼراء لم

 الـديـ طؾـك يطؾـؼ قـد العـام آصـطالح يف الـديـ أن مـفـا هـذا البحـث:مفؿة يف ـتائج خرجت ب

 فقفـا جؿقـع البشـر: وتــدرج تحتفـا يـضـقي التـل إديـان ومـفـا أن أقسـام ،الباصؾ والديـ الحؼ

 ســقرة يف واحـد مقوـع يف الؽـريؿ كتابــف يف تعـالك اهلل ذكرهـا ،دياكـات ســت :العـالؿ مؾـؾ جؿقـع

 ا.سـالم ومـفـا أن ،والشـرك والؿجقسـقة والصـابئة والـصـراكقة والقفقدية ا.سالم  وهل :الحج

أن كؾ مـ آمــ بـاهلل ورسـقلف ومـفا  ،سقاه ديـًا يؼبؾ ٓ تعالك اهلل وأن وأخريـ، إولقـ ديـ هق

وأن اهلل تعـالك ٓ يؼبـؾ بعـد  ـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ففق طؾـك ا.سـالم:والققم أخر قبؾ بعثة ال

مــ طــد اهلل  وسـؾؿ طؾقـف اهلل بعثة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إٓ ا.سالم الذي جاء بف الـبل صـؾك

 .طؾقف السابؼة إديان بف جؿقع تعالك: وأكف قد كسخ

 الكلمات المفتاحية: 

 إصقل -مؾؾ  – ةالعؼقد -الؼرآن  -حصر  -الديـ 

*              *              * 
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 مقدمةال

إن الحؿد هلل كحؿده وكسـتعقـف، وكسـتفديف، وكعـقذ بـاهلل مــ شـرور أكػســا ومــ 

 سقئات أطؿالـا، مـ يفده اهلل فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال هادي لف.

 رسقلف.وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أن محؿدًا طبده و

 .[752]آل طؿران   چڦ ڦ ڤ ٿٿٹٹٹٹڤڤڤچ

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

 [.7]الـساء   چڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀچ

 [.77 – 75]إحزاب   چ﮼  ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

 أما بعد 

ك أن كحقا طؾقف فنن ا.سالم الذي هق ديـ إولقـ وإخريـ الذي أمركا اهلل تعال

وكؿقت طؾقف والذي هق الحـقػقة السؿحة التل بعث هبـا جؿقـع إكبقـاء والؿرسـؾقـ: 

 يؼقم طؾك قاطدتقـ طظقؿتقـ بقـفا اهلل تعالك يف كتابف الؽريؿ: قاطـدة ا.يؿـان بـاهلل 

الؿستؾزم ٕركان ا.يؿان إخرى، وقاطدة العؿؾ الصـالح طؾـك هـدى مــ اهلل وكـقر 

[، 85]آل طؿران  چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچ

ـْ آمـ باهلل والققم أخر وطؿؾ صالحًا ففق مـ أهـؾ ا.يؿـان والسـعادة والـجـاة،  َفؿ

ل كان مـ أهؾ الشرك والشـؼاء، وقـد أشـار الـقحل  ومـ لؿ يممـ بذلؽ أو آمـ  ؿ بدِّ

إلك اكؼسام الـاس إلك هذيـ الؼسؿقـ، وأشار كذلؽ إلك الطقائػ التل تـدرج تحت 

 ؾ قسؿ، وبقـ أن مردهؿ إلك اهلل تعالك وهق طؾك كؾ شلء شفقد.ك

حصــر وقــد جعؾــت هــذا البحــث يف الحــديث طـــ هــذه إقســام تحــت مســؿك

 وترجع أسباب اختقار هذا الؿقوقع وأهؿقتف لألمقر التالقة الؼرآن ٕقسام إديان

 القققم طؾك إديان التل يـضقي تحتفا كؾ البشـر ومعرفـة أصـقلفا الؽـربى -7

 التل تعتؿد طؾقفا ومعتؼداهتا التل ترتؽز إلقفا.

آستـاد إلك أدلة صحقحة يف تؿققز هذه إديان وما لديفؿ مـ معتؼدات باصؾة  -2
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 وشبف فاسدة.

الحاجة إلك تصـقػ مستؿد مـ الؽتـاب والســة لؿؾـؾ العـالؿ وأديـان البشـر،  -3

 ومعرفة حؽؿ الشرع فقفا، ويف أصحاهبا الؿـتسبقن إلقفا.

ـ خطــقرة دطــقى الؿســاواة بــقـ ا.ســالم وبــقـ إديــان إخــرى الؽشــػ طــ -4

ــة أو الســؿاوية إذ كقــػ يتســاوى الحــؼ  ــان ا.براهقؿق وجؿعفــا تحــت مســؿك إدي

 والباصؾ والتقحقد والشرك.

 خطة البحث:

سقؽقن يف هذا البحث تؿفقد ومبحثقـ تسبؼفؿا الؿؼدمة، وتتبعفؿا الخاتؿـة  ـؿ 

 ففارس البحث.

 أهؿقة البحث وأسباب اختقاره ومحتقاه ومـفج البحث فقف.فػل  الؿؼدمةأما 

فػل التعريػ بالديـ لغة واصطالحًا وأهؿقة معرفة أقسـام إديـان  التؿفقدوأما 

 بطريؼة طؾؿقة صحقحة.

، وقد ذكرت فقـف حصر الؼرآن ٕقسام إديانففق بعـقان  الؿبحث إولوأما 

فػـل التعريـػ بإديـان التـل  بحـث الثـاينالؿأقسام إديـان يف الؼـرآن الؽـريؿ: وأمـا 

 يـضقي البشر تحتفا ويف إصقل العؼدية الؽربى لفا.

ــؿ  ــذا البحــث  ــؿ ففــرس الؿراجــع وففــرس الخاتؿــة  ، وفقفــا أهــؿ كتــائج ه

 الؿقوقطات.

 وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد.

*              *              * 
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 التمػهػيػد

ًٓ  تعريػ الديـ لغة وا  .صطالحًاأو

 . اكقًا  أهؿقة معرفة أقسام إديان و ؿرة ذلؽ

 :أواًل: تعريف الدين لغة واصطالحًا

 الديـ لغة:

الديـ يف لسان العـرب مصـدر دان يـديـ ديــًا ودياكـًة، وهـق جــس مــ آكؼقـاد 

الدال والقاء والـقن أصؾ واحد إلقف يرجع فروطف كؾفا، وهـق والذل: قال ابـ فارس 

قاد والذل، فالديـ  الطاطة: يؼال  دان لف يديـ ديـا إذا أصـحب واكؼـاد جـس مـ آكؼ

 .وأصاع، وققم ديـ أي مطقعقن مـؼادون

والديـ هق ا.سالم، والطاطة، ويليت أيضًا بؿعـك الجزاء والؿؽافلة والحسـاب، 

كؿا يليت بؿعـك الحال والعادة والشلن، والجؿع أديـان، والـديان اسـؿ مــ أسـؿاء اهلل 

 . ويقم الديـ هق يقم الجزاء والحساب.الؿجازي الؿحاسبوطال ومعـاه جؾ

 لف  الث حآت يف لغة العرب الديـفؾػظ

  والؿعـك مؾؽ وقفر وحاسب وكافـل، دان يديـ ديـًاأن يرد متعديا بـػسف :

 يؼال  دكتف ديـًا: أي  كافلتف، وداكف ديـًا أي جازاه وكافله.

 ــاء ــديًا بالب ــرد متع ــف أن ي ــادًة دان ب ــذهبًا وط ــًا وم ــك  اتخــذه ديـ : والؿعـ

 .دان بؽذا دياكًة: وتديـ بف ففق دّيـ ومتدياـوصريؼة. قال الجقهري 

  يؼـال  دان لفوإذا تعدى بالالم : : كان الؿعـك  خضع واكؼـاد وأصـاع، وذلا

 دكت لف: أي  أصعتف، ودان لف أي أصاطف. 

                                                 

 .ديـ، واكظر  لسان العرب مادة372( معجؿ الؿؼايقس يف الؾغة )

 .377( فؼف إسؿاء الحسـك )

 .5/379( الصحاح )
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 ..ا إكؿا هق صاطتف والتعبد لفوالديـ هلل مـ هذقال يف الؾسان 

 الديـ يف آصطالح:

الــديـ يف آصــطالح العــام يطؾــؼ طؾــك الــديـ الحــؼ والــديـ الباصــؾ كؿــا قــال 

وهـق ٓ يخـرج طــ معــاه يف الؾغـة، ، [6]الؽافرون   چڦ ڦ ڤ ڤچ سبحاكف  

ديــًا وٓبد فقف مـ الؿحبة وا.رادة: ففل أصؾ كـؾ ديــ سـقاء كـان ديــًا صـالحًا أو 

 فاسدًا.

ما يعتـؼف ا.كسان ويعتؼده ويديـ بف مـ أمـقر معـاه والديـ يف آصطالح العام 

 .الغقب والشفادة

التسـؾقؿ هلل تعـالك وآكؼقـاد ، وهـقصاطـة اهلل وطبادتـفأما الديـ الحـؼ ففـق 

لـف، الديـ الحؼ الذي هـق طبـادة اهلل وحـده ٓ شـريؽ : قال ابـ تقؿقة لشرطف وأمره

وصاطتــف وصاطــة رســقلف  هــق ا.ســالم العــام الــذي ٓ يؼبــؾ اهلل ديـــًا غقــره: كؿــا قــال 

 ڦ ڦچ [، وقــال تعــالك  79آل طؿــران  ] چ چچ چ چ ڃ ڃچ تعــالك  

[، وكــؾ 85آل طؿــران  ] چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

  .ديـ وصاطة ٓ يؽقن هلل ففق باصؾ: فؽؾ ديـ سقى ا.سالم ففق باصؾ

 أهمية معرفة أقسام األديان وثمرة ذلك:ثانيًا: 

 تتضح أهؿقة معرفة أقسام إديان و ؿرهتا يف طدة أمقر، هل 

  طـاية الؼرآن والسـة طؿقمًا ببقان أقسام إديان، وبقـان مـا حقتـف مــ طؼائـد

باصؾة وشبفات فاسدة ومخالػـات تؿـس إصـقل والشـرائع، وتؼريـر الحـؼ بدلقؾـف: 

                                                 

 .73/775( لسان العرب )

، الصـحاح مـادة ديــ، الؼـامقس الؿحـقط مـادةديــ( اكظر يف معـك الديـ يف الؾغة  لسان العرب مادة)

 ، الديـ محؿد طبد اهلل دراز.357ديـ، الؿعجؿ القسقط 

 .75( الؿقجز يف إديان )

 .755( قاطدة يف الؿحبة )

 . 485  4/484، مدارج السالؽقـ 75: واكظر  الؿقجز يف إديان 753، 752حبة ( قاطدة يف الؿ)
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صؾ.لقؿقز اهلل الحؼ مـ البا

  اهتؿام السؾػ الصالح وأئؿة الديـ بؿعرفة مذاهب أهؾ الباصؾ والرد طؾـك

شبفاهتؿ، وإقامة الحجة طؾقفؿ: تجؾقة لؾحؼ، وكشـػًا لؾباصـؾ: حتـك يحـذره الــاس 

ويؿقزوا بقـف وبقـ الحؼ.

  معرفة مـفج القحل يف تؼسقؿ إديان وحؽؿف فقفا، واتخاذ الؿققػ السديد

ؾقب مـفجل طؾؿل شرطل.حقالفا، والرد طؾقفا بلس

  ود الغزو العؼدي والػؽري الؿقجف لفؿ  –وشباهبا خاصة  –تحصقـ إمة

بؼقة ومحاولة إطداء لؾتشؽقؽ يف الحؼ والوويج لؾباصـؾ أو جعؾـف مسـاويًا لؾحـؼ 

بدطقى وحدة إديان والسعل لتقحقدها.

 ر اهتؿام طؾؿاء الؿسـؾؿقـ بالتصــقػ يف الؿؾـؾ والـحـؾ والـدياكات، وحصـ

طؾك اختالم بقـفؿ يف الؿـفج والطريؼـة الؿتبعـة يف  –أققال أصحاهبا وبقان مذاهبفؿ 

إدراكًا مـفؿ بلهؿقة ذلؽ والحاجة إلقف. –ذلؽ 

 

*              *              * 
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 المبحث األول

 حصر القرآن ألقسام األديان

ؿ كافًة: ومؾؾ العال –مممـفؿ وكافرهؿ  –ورد حصر أديان أهؾ إرض جؿقعًا 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچيف ققل اهلل تعالك يف سقرة الحج  

 چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

ًٓ إلك أهؾ ، قال ابـ الؼقؿ [77]الحج   اهلل سبحاكف وتعالك بعث محؿدًا رسق

إرض، وهؿ خؿسة أصـام قد صبؼقا إرض  يفقد، وكصارى، ومجقس، 

ل كاكت قد استقلت طؾك الدكقا مـ وصابئقن، ومشركقن: وهذه إصـام هل الت

 .مشارقفا إلك مغارهبا

ولؿا بقـ اهلل سبحاكف يف أية أقسام الدياكات يف إرض: ذكر بلكف سبحاكف يػصؾ 

 بقـفؿ يقم الؼقامة: ففق الشفقد طؾك أفعالفؿ، وهق سبحاكف الحػقظ ٕققالفؿ.

ويػصــؾ فقؿــا  والػصــؾ هــق الحؽــؿ: والؿعـــك أن اهلل تعــالك هــق يحؽــؿ بقـــفؿ،

مسـتلكػة طؾـك إن اهلل طؾـك كـؾ شـلء شـفقداختؾػقا فقف مـ تصحقح الدياكة، وجؿؾة

بــلحقالفؿ واخـتالففؿ والصــحقح مـــ  آبتـداء وذلــؽ لإلطــالم بنحاصـة طؾــؿ اهلل 

 أققالفؿ.

إن الػصؾ بقـ همٓء الؿـافؼقـ: الذيـ يعبـدون اهلل طؾـك حـرم، يؼقل الطربي 

وا إو ان وإصـام، والذيـ هادوا وهؿ القفقد، والصابئقـ، والذيـ أشركقا اهلل فعبد

والـصــارى، والؿجــقس الــذيـ طظؿــقا الـقــران وخــدمقها، وبــقـ الــذيـ آمـــقا بــاهلل 

ورسؾف إلك اهلل: وسقػصؾ بقـفؿ يقم الؼقامة بعدل مـ الؼضـاء، وفصـؾف بقــفؿ إدخالـف 

 .الػصؾ مـ اهلل بقـفؿ الـار إحزاب كؾفؿ، والجـة الؿممـقـ بف وبرسؾف فذلؽ هق

يخرب تعالك طـ أهؾ هذه إديـان الؿختؾػـة: مــ الؿـممـقـ ويؼقل ابـ كثقر يف ذلؽ 

                                                 

 .235( هداية الحقارى )

 .76/485( جامع البقان )
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ومـ سقاهؿ مـ القفقد والصابئقـ... والـصارى والؿجقس والذيـ أشـركقا فعبـدوا 

ويحؽؿ بقـفؿ بالعدل، فقدخؾ مـ  چ ڤڤ ٹ ٹ ٹچ غقر اهلل معف فنكف تعالك 

كػر بف الــار: فنكـف تعـالك شـفقد طؾـك أفعـالفؿ، حػـقظ ٕقـقالفؿ، آمـ بف الجـة، ومـ 

 .طؾقؿ بسرائرهؿ وما تؽـ وؿائرهؿ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ فؼــــقل اهلل تعــــالك  

، دلا [77]الحــج   چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ، أصحاهبا هؿ طؾك أن البشرية جؿعاء تـضقي تحت أصقل ست دياكات

 ؾ ديـ ا.سالم والحـقػقة السؿحة.الذيـ آمـقا، وهؿ أه 

 .الذيـ هادوا، وهؿ أتباع الدياكة القفقدية 

 .الصابئقن، وهؿ أتباع دياكة الصابئة 

 .الـصارى، وهؿ أتباع الدياكة الـصراكقة 

 .الؿجقس، وهؿ أتباع الؿجقسقة 

 .الذيـ أشركقا، وهؿ أهؾ الشرك والق ـقة 

صر، وتؼسـقؿ صـحقح معتـرب، ومؿا يشفد لفذا التؼسقؿ ويدل طؾك أكف تؼسقؿ حا

 أمقر: مـفا 

  ورود أية بف يف كتاب اهلل تعالك ودٓلتفا طؾـك اسـتقعاب جؿقـع الـدياكات التـل

لػظ طـام يــدرج تحتـف كـؾ فـرد مؿــ يـتؿـل لتؾـؽ الؿؾـة الذيـيـتؿل إلقفا البشر، فؾػظ

 مثالً لػظ طام، يـدرج تحتف كؾ مممـ مـ كؾ مؾة، قال چ ڀ ڀچ  ـوذلؽ الديـ: ف

.الذيـ لػظ طام لؽؾ مممـ مـ مؾة محؿد، ومـ غقرها مـ الؿؾؾابـ ططقة 

وقد جعؾ اهلل تعالك الؿممـقـ صــػًا واحـدًا، شـامالً لؽـؾ مــ آمــ بـاهلل والقـقم 

                                                 

 .5/2368( تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر )

 .235( اكظر  هداية الحقارى )

 .5/756( الؿحرر القحقز )
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أخر: مـ كؾ مؾة وديـ، يف مؼابؾ بؼقة إصـام الخؿسة. 

مـ وهـؿ والؿعـك أن أية قد جعؾت الـاس قسؿقـ قسؿ مممـ وقسؿ لقس بؿـم

مـ لؿ يممـ مـ إصـام الخؿسة الباققة ولقس هـاك وسط بقـفؿا فدل ذلؽ طؾك أن 

 هذه هل أقسام إديان يف إرض.

  أن أية وردت يف سقا  بقـان التػـقيض إلـك اهلل تعـالك يف الحؽـؿ بـقـ أهـؾ

، ومعؾقم أن الػصؾ الذي يؽـقن بـقـ العبـاد يـقم الؿؾؾ، والػصؾ بقـفؿ يقم الؼقامة

لؼقامة ٓ يستثـل أحدًا: فدلت أية طؾك أهنا حاصرة لؽؾ مؾة وكحؾة يف الدكقا، ويدل ا

فصـؾ قضـاءه بقــفؿ فجعـؾ الخؿسـة مشـوكة وجعـؾ هـذه إمـة طؾقف ققل طؽرمـة 

: وجعؾ مؼتضـك حـالفؿ هــا واحـدًا وهـق ا.طـالم بشـؿقل فصـؾ الؼضـاء واحدة

 ام طدل اهلل سقاء ويدل طؾقف جؿقع الـاس أيًا كاكت مؾتفؿ وديـفؿ وأهنؿ أم

   أيتقـ يف سقرة البؼرة وسقرة الؿائدة وهل ققل اهلل تعالك يف سقرة البؼرة

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

، وققلف [62]البؼرة   چٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچتعالك يف سقرة الؿائدة  

ـت تضؿ[ فؼد69]الؿائدة   چائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

أيتان الخرب طـ أديان أهؾ إرض التل أصؾفا صحقح يف أهؾفا، وهؿ سعداء، 

وذلؽ أن الديـ إما أن يؽقن أصؾف حؼًا كديـ أهؾ التقراة وا.كجقؾ والؼرآن، أو 

أصؾف باصالً كديـ الؿشركقـ، والذي أصؾف حؼ إما أن يؽقن صاحبف متبعًا لف حقـ 

هق متبع لؾؿبدل والؿـسقخ دون الـاسخ،  كان مشروطًا مـ غقر كسخ وٓ تبديؾ، أو

فالـاس  ال ة أصـام: فالسعداء هؿ الصـػ القاحد: وهؿ الؿذكقرون يف هذه أية 

)آية سقرة البؼرة(، وأما مـ أشرك وكذب الرسقل: كالؿشركقـ كؾفؿ أو كذب بعض 

                                                 

 .4/277( اكظر  التحرير والتـقير )

 .8/2478، وقد رواه ابـ أبل حاتؿ طـ طؽرمة وفقف تصحقػ اكظر 75/433ر الؿـثقر ( الد)
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الرسؾ دون بعض: كالؽػار مـ أهؾ الؽتاب: ففؿ إشؼقاء، وهؿ مـ أهؾ القطقد 

 .اب، سقاء أضفروا ذلؽ، أو أخػقه كالؿـافؼقـ مـ هذه إمةوالعذ

والؿؼصقد أن أيتقـ الؿذكقرتقـ يف سقرة البؼرة وآل طؿران هـل يف بقـان أهـؾ 

السعادة والـجاة مـ أهؾ إديان جؿقعًا، وآيـة سـقرة الحـج جعؾـت السـعداء صــػًا 

مــ بـاهلل والقـقم أخـر واحدًا وهؿ همٓء أهؾ السعادة مــ أهـؾ الؿؾـؾ إربـع مــ آ

وطؿؾ صالحًا وجعؾت البؼقة مشوكة يف طدم ا.يؿان، مؿا دل طؾك حصـرها جؿقـع 

إديان والؿؾؾ، إذ الـاس إما مممـ أو غقر مممـ وٓ  الث لفؿا طؾك الحؼقؼة يف طؾؿ 

 .اهلل تعالك

  استـباط السؾػ لفذا التؼسقؿ مـ خالل هذه أية فؼـد روى الطـربي بســده

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ تـادة يف ققلـف تعـالك  طـ ق

، قال  الصابئقن ققم يعبدون الؿالئؽة ويصؾقن إلك الؼبؾة [77الحج  ] چ ٿ

ويؼــرأون الزبــقر، والؿجــقس يعبــدون الشــؿس والؼؿــر والـقــران، والــذيـ أشــركقا 

.يعبدون إو ان، وإديان ستة خؿسة لؾشقطان، وواحد لؾرحؿـ

إديان ستة  فخؿسـة لؾشـقطان وديــ سـده طـ قتادة قال وطـد ابـ أبل حاتؿ ب

 .هلل 

، وذكـره الـرازي طــف وطــ وقد ذكرت طامة كتب التػسقر هذا إ ر طـ قتـادة

 .، وذكره ابـ الؼقؿ طـ ابـ طباس رول اهلل طـفؿامؼاتؾ

                                                 

 .267  7/266( تػسقر آيات أشؽؾت )

 وما بعدها. 7/266: تػسقر آيات أشؽؾت 354، 244، 2/243( اكظر  الصػدية )

 .486  76/485( جامع البقان )

 .8/2478( تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ أبل حاتؿ )

، تػســقر 77/785، الؿحــرر الــقجقز 75/433، الــدر الؿـثــقر 486، 76/485اكظــر  جــامع البقــان ( )

 .23/79، تػسقر الػخر الرازي 8/2478الؼرآن العظقؿ ٓبـ أبل حاتؿ 

 .23/79( اكظر  تػسقر الػخر الرازي )

 .237( اكظر  هداية الحقارى )



 هـ7241( 42لؾدراسات الؼرآكقة العدد ) تبقانمجؾة

 
392 

  تقافـؼ الؿػسـريـ مــ أهــؾ الســة وغقـرهؿ طؾـك إيــراد هـذا إ ـر يف تؼســقؿ

أو ردِّ مؿـا يـدل طؾـك أهنـؿ يروكـف، بـؾ تصـريح  ديان دون التعؼقب طؾقف بؿـاقشـةإ

بعضفؿ بلن أية حاصرة لجؿقع الدياكات يف العالؿ: فؼد قال الرازي طـد تػسقر هـذه 

أتبعف يف هـذه  [76الحج  ] چ پ پ پ پ ٻچ واطؾؿ أكف تعالك لؿا قال  أية 

وأطؾؿ أن الؿسؾؿ ٓ يخالػف يف الؿسائؾ إصقلقة أية ببقان مـ يفديف ومـ ٓ يفديف، 

إٓ صبؼات  ال ة: أحدها  الطبؼـة الؿشـاركة لـف يف كبـقة كبقـف: كـالخالم بـقـ الجربيـة 

 والؼدرية. 

و اكقفـــا  الـــذيـ يخالػقكـــف يف الـبـــقة ولؽــــ يشـــاركقكف يف آطـــوام بالػاطـــؾ 

ــقة ــقد والـصــارى يف كب ــقـ الؿســؾؿقـ والقف ــالخالم ب ــار: ك ــد وطقســك  الؿخت محؿ

ومقسك طؾقفؿا السالم: و الثفؿا  الذيـ يخالػقكف يف ا.لف وهمٓء هؿ السقفسـطائقة 

ـــذيـ ٓ يعوفـــقن بقجـــقد مـــم ر يف العـــالؿ،  ـــة ال ـــائؼ، والدهري الؿتققػـــقن يف الحؼ

 والػالسػة الذيـ يثبتقن مم رًا مقجبًا ٓ مختارًا.

قرة يف هــذه إقســام فــنذا كاكــت آختالفــات القاقعــة يف أصــقل إديــان محصــ

الثال ة،  ؿ ٓ شؽ أن أطظؿ جفات الخالم هق مـ جفة الؼسـؿ إخقـر مـفـا، وهـذا 

الؼسؿ إخقر بلقسامف الثال ة ٓ يقجدون يف العالؿ الؿتظاهريـ بعؼائدهؿ ومذاهبفؿ: 

 بؾ يؽقكقن مستويـ.

ؼسقؿف أما الؼسؿ الثاين، وهق آختالم الحاصؾ بسبب إكبقاء طؾقفؿ السالم فت

 أن يؼال  

الؼائؾقن بالػاطؾ الؿختار إما أن يؽقكقا معوفـقن بقجـقد إكبقـاء، أو ٓ يؽقكـقا 

معوفقـ بذلؽ، فنما أن يؽقكقا أتباطًا لؿـ كان كبقـًا يف الحؼقؼـة، أو لؿــ كـان متـبئـًا 

أمــا أتبــاع إكبقــاء: ففــؿ الؿســؾؿقن والقفــقد والـصــارى، وفرقــة أخــرى بــقـ القفــقد 

وهؿ الصائبقن، وأما أتباع الؿتـبئ ففؿ الؿجقس، وأما الؿـؽرون لألكبقاء والـصارى 

                                                 

، تػســقر 77/785، الؿحــرر الــقجقز 75/433، الــدر الؿـثــقر 486، 76/485( اكظــر  جــامع البقــان )

 .23/79، تػسقر الػخر الرازي 8/2478الؼرآن العظقؿ ٓبـ أبل حاتؿ 
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طؾك ا.صـال  ففـؿ طبـدة إصــام وإو ـان: وهـؿ الؿسـؿقن بالؿشـركقـ: ويـدخؾ 

فقفؿ الرباهؿة طؾك اختالم صبؼاهتؿ: فثبت أن إديان الحاصؾة بسـبب آختالفـات 

رها اهلل تعالك يف هذه أية، قال قتادة يف إكبقاء طؾقفؿ السالم هل هذه الستة  التل ذك

 .ومؼاتؾ إديان ستة واحد هلل تعالك وهق ا.سالم، وخؿسة لؾشقطان

ومثؾف تصريح الطاهر بـ طاشقر بذلؽ يف تػسقره لميات الثال ة الؿتؼدم ذكرها يف 

 الػصؾ بقـ إديان وبقان أهؾ الـجاة مــفؿ، فعــد تػسـقره ٔيـة سـقرة الحـج وقـقل اهلل

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ تعـــــــالك  

لؿــا اشــتؿؾت : قــال [77]الحــج   چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

طؾـك بقـان أحـقال الؿـودديـ يف قبـقل ا.سـالم كـان ذلـؽ مثـارًا ٕن  أيات السابؼة

يتساءل طـ أحقال الػر  بعضفؿ مع بعض يف مختؾػ إديـان، وأن يسـلل طــ الـديـ 

أهنـا طؾـك الحـؼ، وغقرهـا طؾـك الباصـؾ، وتجـادل يف ذلـؽ، الحؼ: ٕن كـؾ أمـة تـدطل 

فبقـت هذه أية أن الػصؾ بقـ أهؾ إديان فقؿا اختصؿقا فقف يؽقن يقم الؼقامة: إذ لـؿ 

تػدهؿ الحجج يف الدكقا، وهذا الؽالم بؿا فقف مـ إجؿـال: هـق جـار مجـرى التػـقيض، 

يؼة خصؿف، ٕن مثؾ ذلـؽ ومثؾف يؽقن كـاية طـ تصقيب الؿتؽؾؿ صريؼتف، وتخطئة صر

 مئ حئچ التػقيض هلل ٓ يؽقن إٓ مــ القا ـؼ بلكـف طؾـك الحـؼ وهـق كؼقلـف تعـالك  

 [75]الشــــــــــــقرى   چيت ىت ختمت حت جت ىبيب مب خب يئجب حب ىئ

وذكــر الؿــممـقـ والقفــقد والـصــارى  ــؿ قــال وذلــؽ مـــ قبقــؾ الؽـايــة التعريضــقة

أيـــة ذكــر الؿجـــقس والصــابئقـ تؼـــدم يف آيــة البؼـــرة: وآيــة العؼـــقد وزاد يف هــذه 

والؿشركقـ: ٕن أيتقـ الؿتؼدمتقـ كاكتا يف مسا  بقان فضؾ التقحقد وا.يؿان بـاهلل 

ــر الؿجــقس  ــذه الســقرة ذك ــد يف ه ــؾ أمــة، وزي ــان ويف ك ــر يف كــؾ زم ــقم أخ والق

                                                 

 .23/79( تػسقر الػخر الرازي )

 مث جثيت  ىت مت خت حت جتيب  ىب مب خب حب جب يئ ىئ چ ( يشقر إلك ققلف تعالك )

]الحـــج   چ ڀپ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ جخ مح جح مج حج يث ىث

75  76.] 
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والؿشركقـ: ٕن هذه أية مسققة لبقان التػقيض إلك اهلل يف الحؽؿ بـقـ أهـؾ الؿؾـؾ 

 .ن لقسقا مـ أهؾ ا.يؿان باهلل والققم أخرفالؿجقس والؿشركق

فابـ طاشقر هـا يبقـ أن آية سـقرة الؿائـدة وآيـة سـقرة البؼـرة مسـققة لبقـان الــاجقـ 

فؼط وأهؾ السعادة فحسب مــ أهـؾ الؿؾـؾ جؿقعـًا ففـل يف بقـان فضـؾ التقحقـد يف كـؾ 

 زمان ويف كؾ أمة.

بالػصـؾ بـقـ الخالئـؼ  وآية سقرة الحج هل مسققة لبقـان اختصـاص الـرب 

 جؿقعًا طؾك اختالم مؾؾفؿ وأدياهنؿ.

  استظفار طؾؿاء أهؾ السـة لدٓلة هذه أية طؾك أقسام إديان

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچفؼد بقـا شقخ ا.سالم ابـ تقؿقة أن ققل اهلل تعالك  

 ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

وققل اهلل تعالك يف ، هق إشارة إلك مؾؾ العالؿ أجؿعقـ، [77]الحج   چڦ ڦ ڦ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچسقرة البؼرة  

]البؼرة   چٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ ، وققلف تعالك يف سقرة الؿائدة [62

هق  [69]الؿائدة   چائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

وقد بقان ٕهؾ الـجاة يف أخرة والسعداء يقم الؼقامة مـ أهؾ هذه الؿؾؾ: فؼال 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچذكر يف سقرة الحج ست مؾؾ فؼال  

ففـا  چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

لؿا ذكر فصؾف بقـفؿ يقم الؼقامة ذكر الؿؾؾ الست، وهـاك لؿا ذكر السعداء: لؿ يذكر 

إٓ الؿؾؾ إربع: فنن الؿجقس والؿشركقـ لقس مـفؿ مـ آمـ باهلل والققم أخر 

 .ؿ كػاروطؿؾ صالحًا بؾ كؾف

                                                 

 .223  4/222قير ( التحرير والتـ)

 .244  2/243( الصػدية )
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 ڀ ڀ ڀچوهق سبحاكف ذكر يف سقرة الحج مؾؾ العالؿ فؼال  وقال أيضًا 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

فلخرب أكف يػصؾ بقـ أهؾ الؿؾؾ أجؿعقـ، ولؿ  چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ

يذكرهؿ هـا لقتبقـ الؿحؿقد مـفؿ يف أخرة، ويف سقرة البؼرة والؿائدة ذكر أربعة 

 ڀ پ پچهادوا والـصارى والصائبقـ  ؿ قال   أصـام  الؿسؾؿقـ والذيـ

فدل  چٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

طؾك أن هذه إربعة مـفؿ مـ آمـ باهلل والققم أخر وطؿؾ صالحًا وأن أولئؽ هؿ 

 .السعداء

ــان أهــؾ إرض ٓ تخــرج طـــ هــذه إصـــام الســتة:  ـــ الؼــقؿ أن أدي وذكــر اب

ت قـد اســتقلت طؾـك الـدكقا مـــ مشـارقفا إلــك وهـذه إصـــام هـل التـل كاكــفؼـال 

مغارهبـا: فلمــا القفـقد فــلكثر مـا كــاكقا يف الــقؿـ وخقـرب والؿديـــة ومـا حقلفــا، وكــاكقا 

ــارس مســتذلة مــع  ــلرض ف ــلصرام الشــام، مســتذلقـ مــع الـصــارى، وكــان مـــفؿ ب ب

الؿجـقس، وكــان مــفؿ بــلرض الؿغـرب فرقــة، وأطـز مــا كـاكقا بالؿديـــة وخقـرب ومــا 

 وكان اهلل سبحاكف وتعالك قد قطعفؿ يف إرض أمؿًا وسؾبفؿ الؿؾؽ والعز.حقلفا. 

وأمــا الـصـــارى فؽـــاكقا صبـــؼ إرض، فؽاكــت الشـــام كؾفـــا كصـــارى، وأرض 

ــة،  الؿغــرب كــان الغالــب طؾقفــا الـصــارى، وكــذلؽ أرض مصــر، والحبشــة، والـقب

 والجزيرة، والؿقصؾ، وأرض كجران وغقرها مـ البالد.

ؿ أهؾ مؿؾؽة فارس وما اتصؾ هبا: وأما الصـابئة فلهـؾ حـران وأما الؿجقس فف

 وكثقر مـ بالد الروم.

ــوك ومــا  ــالد ال ــد: وب ــالد الفـ ــا، وب ــرب جؿقعف ــرة الع ــركقن فجزي ــا الؿش وأم

 .جاورها...

                                                 

 .2/354( الؿصدر السابؼ )

 .237  235( هداية الحقارى )
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وأديان أهؾ إرض ٓ تخرج طـ هذه إديان الخؿسة، وديــ الحـػـاء  ؿ قال 

لخؿسة كؾفا لؾشقطان: كؿا قال ابــ طبـاس روـل ٓ يعرم فقفؿ البتة وهذه إديان ا

وهذه إديان الستة إديان ستة  واحد لؾرحؿـ وخؿسة لؾشقطاناهلل طـفؿا وغقره 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ مـذكقرة يف آيـة الػصــؾ يف ققلـف تعــالك  

 .چڦ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

بقـ أن أهؾ إرض ٓ فسؿاها آية الػصؾ بعد أن بقـ حصرها لألديان جؿقعًا: و

تخرج أدياهنؿ طـ هذه الستة، وأن الحؼ مـفـا هـق ديــ ا.سـالم: الـذي هـق الحـقػقـة 

 السؿحة، وأما بؼقتفا فلديان باصؾة مـ تزيقـ الشقطان.

آل طؿران  ] چ چچ چ چ ڃ ڃچ وقد دل ققلف  وقال يف مقوع آخر 

إلـك آخـرهؿ، وأكـف لـؿ  ، طؾك أكف ديـ جؿقع أكبقائف ورسقلف وأتباطفؿ مــ أولفـؿ[79

يؽـ هلل قط وٓ يؽقن لف ديـ سقاه: فا.سالم ديـ أهؾ السؿقات، وديـ أهؾ التقحقد 

مـ أهؾ إرض: ٓ يؼبؾ اهلل مـ أحـد ديــًا سـقاه: فلديـان أهـؾ إرض سـتة  واحـد 

لؾرحؿـ، وخؿسة لؾشقطان: فديـ الرحؿـ هق ا.سالم، والتـل لؾشـقطان  القفقديـة، 

 .ؿجقسقة، والصابئة، وديـ الؿشركقـوالـصراكقة، وال

  ومؿـ أشار إلك ذلؽ أيضًا الشقخ طبد الرحؿـ السـعدي يف تػسـقره: حقـث

يخـرب تعـالك تخرب طـ جؿقع صقائـػ أهـؾ إرض، فؼـال  بقـ أن آية سقرة الحج

طـ صقائػ أهؾ إرض مـ الذيـ أوتقا الؽتاب مـ الؿممـقـ، والقفقد، والـصـارى 

ـ الؿجقس، ومـ الؿشركقـ أن اهلل سقجؿعفؿ جؿقعفؿ لققم الؼقامة، والصابئقـ، وم

ويػصؾ بقـفؿ بحؽؿـف العـدل، ويجـازيفؿ بلطؿـالفؿ التـل حػظفـا وكتبفـا وشـفدها: 

ـــال   ـــذا ق ـــف  چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤچ ولف ــــفؿ بؼقل ـــذا الػصـــؾ بق ـــؿ فصـــؾ ه   : 

                                                 

 ( الؿصدر السابؼ.)

 .485  4/484( مدارج السالؽقـ )

  ڤڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤژ  (3)

 . ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ            ڦ    ڦ  ڄ  
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ــف الؿحــؼ  [79الحــج  ] چ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱچ  ــدطل أك  ۀچ : كــؾ ي

ــافر: چ ۀ ــؾ ك ــقد، والـصــارى، والؿجــقس، والصــابئقـ،  يشــؿؾ ك ـــ القف م

 ؿ ذكر أيات التل تبقـ مصقر همٓء الؽػار، وذكر بعدها الصـػ  والؿشركقـ...

الصــػ الثـاين والخصـؿقـ وهــؿ الؿسـؾؿقـ وبـقـ أهنـؿ الــذيـ آمــقا بجؿقـع الؽتــب 

 .وجؿقع الرسؾ

ــك أيـة: حقـث وقد أشار الرازي إلك مثؾ ما أشار إلقف الشـقخ هــا ورجحـف يف مع

 [79]الحـج   چڻ ڻ ڻ ں ں چبقـ أن الخصؿقـ يف أية يف ققلف تعـالك 

الذيـ ذكرا بعد أية التل وردت فقفا إديان يتقزطقن أديان أهؾ إرض: ففؿ إما مــ 

 .الذيـ كػروا أو مـ الذيـ آمـقا، ولقس هـاك  الث

 

*              *              * 

                                                 

 .536ؽريؿ الرحؿـ ( تقسقر ال)

 ( اكظر  الؿصدر السابؼ.)

 .27  23/79( اكظر  تػسقر الػخر الرازي )
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 المبحث الثاني

 تعريف بأديان أهل األرض في القرآن وأصولهم الكبرىال

وقػـا يف الصػحات السابؼة طؾك تؼسقؿ الؼرآن لؾـاس جؿقعًا طؾك ست دياكـات 

 كربى رئقسقة يـضقي تحتفا كؾ مؾؾ العالؿ وكحؾف السابؼ مـفا والالحؼ.

وهـا سـؼػ طؾك إصقل الؽربى مـ معتؼدات هذه إديـان والتعريـػ بلهؾفـا 

 وفؼ تؼسقؿ الؼرآن والؿسؿقات التل أصؾؼفا طؾقفؿ يف آية سقرة الحج. بنيجاز،

 أواًل: الذين آمنوا:

وهؿ أتباع ديـ ا.سالم والحـقػقة يف كؾ زمان ومؽـان، وهـؿ الـذيـ سـؿاهؿ اهلل 

، وجعؾفـؿ أول الؿـذكقريـ يف أيـة: فؼـال چ ڀ ڀ چتعالك يف آية سـقرة الحـج 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ ســبحاكف  

 .[77]الحج  چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

والذيـ آمـقا هؿ أهؾ الحؼ وا.يؿان يف كـؾ زمـان ومؽـان، ويـدخؾ فـقفؿ أهـؾ 

ــد  ــة محؿ ـــ أم ــان م ــال الطــربي  ا.يؿ ــًا: ق ًٓ أولق ــادخــق ــقاأم ــذيـ آمـ ــؿ ال فف

فقؿا أتاهؿ بف يف الحؼ مـ طـد اهلل وإيؿاهنؿ بذلؽ تصديؼفؿ  الؿصدققن رسقل اهلل 

 .بف

 الذيـ آمـقا... هؿ الؿسؾؿقن الذيـ صدققا بالـبل محؿد يؼقل ابـ طاشقر و

 .وهذا لؼب لألمة ا.سالمقة يف طرم الؼرآن

 .أي  باهلل وبؿحؿد چ ڀ ڀ ڀچ ققلف تعالك  وقال الؼرصبل 

مممـقـ: لؽثـرة إيؿـاهنؿ، وشـدة إيؼـاهنؿ:  وسؿقت أمة محؿد وقال ابـ كثقر 

                                                 

 .2/32( جامع البقان )

 .8/222، 4/268، واكظر 7/532( التحرير والتـقير )

 .74/337( الجامع ٕحؽام الؼرآن )
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 .ؿقع إكبقاء الؿاوقة، والغققب أتقةوٕهنؿ يممـقن بج

ـــدة   ـــة ســـقرة الؿائ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ وقـــال يف آي

 [69]الؿائــــــــدة   چائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 .  وهؿ الؿسؾؿقنچ ڀ ڀ ڀچ قال  

وأما التصدير هبؿ يف هذه أية وبذكرهؿ يف صالعة الؿعدوديـ، ودمجفؿ معفـؿ: 

لؿسؿؾقـ هؿ الؿثال الصالح يف كؿال ا.يؿان، والتحـرز ٕن اففق لؾتـقيف هبؿ خاصة

طـ الغرور وطـ تسرب مسارب الشرك إلـك طؼائـدهؿ...، فؽـان الؿسـؾؿقن: ٕهنـؿ 

 .إوحدون يف ا.يؿان باهلل والققم أخر والعؿؾ الصالح أولقـ يف هذا الػضؾ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ والذيـ آمــقا يف آيـة الحـج يف ققلـف تعـالك 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

: ويـدل طؾـك الؿراد هبا العؿقم ولقسـت خاصـة بـالؿممـقـ مــ أمـة الـبـل  چڦ

 ذلؽ أيتقـ يف سقرة البؼرة وسقرة الؿائدة، وقد تؼدم بقان ذلؽ قريبًا.

وقد ذكر ابـ تقؿقة أن كؾ مـ آمـ باهلل والقـقم أخـر وطؿـؾ صـالحًا حـقـ كـان 

تبديؾ ففق يـدرج يف مسؿك الذيـ آمـقا هـا، قـال ابــ ديـف مشروطًا مـ غقر كسخ وٓ 

يف ســـقرة الؿائـــدة طـــام، وإســـؿاء  چٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ  تقؿقـــة 

الؿعارم كؾفا مــ صـقغ العؿـقم: ومــ أولفـا طؾـك العؿـقم الؿقصـقٓت، وأدوات 

الشرط، وهذا خرب طـفؿ: فؽؾ مـ كان مـ الـذيـ هـادوا والـصـارى والصـابئقـ فؼـد 

 .دخؾ يف لػظ أية

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ ومثؾف ققل اهلل تعـالك 

                                                 

 .7/284( تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر )

 .3/7259( الؿصدر السابؼ )

 .4/268التحرير والتـقير  ()

 .7/263( تػسقر آيات أشؽؾت )
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ـــا  [77]الحـــج  چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ولؿ

ذكرهؿ اهلل تعالك يف سقرة البؼرة وسقرة الؿائدة هبذا الخـرب العـام: دل ذلـؽ طؾـك أن 

مـ هذه الطقائػ مـ يتصػ با.يؿان، ويؽقن سعقدًا، لقس كؾفؿ كػارًا كالؿشـركقـ 

 .ؾ بعثة الـبل والؿجقس، وذلؽ قب

وقد أجاب ابـ تقؿقة طـ ا.شؽال الـذي أورده بعضـفؿ حـقل آيـة سـقرة البؼـرة 

وآية سقرة الؿائدة: حقث ضـ بعض الـاس أن الذيـ أخـرب طــفؿ يف أيـة بـلهنؿ أهـؾ 

فقفا بحال مــ  . ولؿ يخرب اهلل الـجاة يف أخرة: إكؿا هؿ مؿـ بعث إلقفؿ الـبل 

، وقد غؾط همٓء يف ففـؿ أيـة،  ـؿ افوقـقا يف معـاهـا ثة الـبل كان مقجقدًا قبؾ بع

طؾك أققال متـاقضة مخالػة لؾػظ أية ومعـاها، وبقـ شقخ ا.سـالم أن الصـقاب أن 

، وأن هــذا هــق الؼــقل أيــة تتـــاول مـــ اتصــػ بؿــا ذكــر فقفــا قبــؾ مبعــث الـبــل 

يدل طؾـك ذلـؽ مــ غقـر الؿعروم طـ السؾػ أو جؿفقرهؿ فقفا، كؿا ان لػظ أية 

 تـاقض، وبف يظفر مـاسبتفا لؿا قبؾفا وما بعدها.

وسبب كزولفا يميد هذا الؿعـك: فؼد روى ابـ أبـل حـاتؿ وغقـره بإسـاكقد طــ 

طــ  سللت الـبل سػقان بـ طققـف طـ ابـ أبل كجقح طـ مجاهد قال  قال سؾؿان 

 ۈ ۆ ۆ ۇ چأهؾ ديـ كـت معفؿ فذكر مــ صـالهتؿ وطبـادهتؿ: فـزلـت  

 .چ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

إن قال  ويدل طؾك ذلؽ أيضًا حديث طقاض بـ حؿار يف الصحقح أن الـبل 

 .اهلل كظر إلك أهؾ إرض فؿؼتفؿ طرهبؿ وطجؿفؿ إٓ بؼايا مـ أهؾ الؽتاب

فدل طؾك أكف حـقـ بعثـف اهلل كـان يف إرض بؼايـا مــ أهـؾ الؽتـاب لـؿ يؿؼـتفؿ 

                                                 

 .245، 7/239( اكظر  الؿصدر السابؼ )

ومـا بعـدها: والحـديث أخرجـف  7/247، واكظر  تػسقر آيات أشـؽؾت 7/726( تػسقر الؼرآن العظقؿ )

 .6/82البقصقري يف اتحام الخقرة الؿفرة بسـده وقال  هذا إسـاد رواتف  ؼات 

 (.2865مسؾؿ يف صحقحف )( أخرجف )
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 .اهلل

الـذيـ لػـظ طـام  چ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ ططقة  قال ابـ

لؽؾ مممـ مـ مؾة محؿد ومـ غقرها مـ الؿؾؾ: فؽلن ألػاظ أيـة حصـر هبـا الــاس 

 .كؾفؿ وبقـت الطقائػ طؾك اختالففا وهذا تلويؾ جؿفقر الؿػسريـ

 وهذه أية آية سقرة الؿائدة ومثؾفا آية سقرة البؼرة ٓ تعـارض قـقل اهلل تعـالك 

]آل طؿـــــــــــــران   چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچ 

، إذ الؿــراد با.ســالم يف هــذا الؿقوــع هــق ا.ســالم بــالؿعـك العــام: وهــق ديـــ [85

إولقـ وإخريـ ولقس الؿراد با.سالم هـا معـاه الخاص الـذي هـق الشـرائع التـل 

 .بعث هبا الـبل 

 .ولذا رد شقخ ا.سالم دطقى الـسخ هـا

وهـق الؿعـاد  –صقد أن كؾ فرقة آمــت بـاهلل وبـالققم أخـر والؿؼقال ابـ كثقر 

وطؿؾـت طؿـالً صـالحًا: وٓ يؽـقن ذلـؽ كـذلؽ حتـك يؽـقن  –والجزاء يقم الـديـ 

قـع الثؼؾـقـ، فؿــ ؿمقافؼًا لؾشريعة الؿحؿدية بعد إرسال صاحبفا الؿبعقث إلك الج

ؿ فقؿـا يسـتؼبؾقكف وٓ طؾـك مـا تركـقا وراء ضفـقره چ ى ې ېچ اتصػ بذلؽ 

 .چائ ائ ىچ

حتـك جـاء طقسـك،  فؽان إيؿان القفقد أكف مـ تؿسؽ بالتقراة وسـة مقسك 

فؾؿا جاء طقسك كان مـ تؿسؽ بالتقراة وأخـذ بســة مقسـك: فؾـؿ يـدطفا، ولـؿ يتبـع 

طقسك كان هالؽًا، وإيؿان الـصارى أن مـ تؿسؽ با.كجقـؾ مــفؿ وشـرائع طقسـك: 

ًٓ مـف حتك جاء محؿ مـفؿ ويدع ما كان  : فؿـ لؿ يتبع محؿدًا د كان مممـًا مؼبق

                                                 

 .7/245( تػسقر آيات أشؽؾت )

 .757  5/756( الؿحرر القجقز )

، تػسـقر شـقخ 79/85، 78/65ومـا بعـدها، مجؿـقع الػتـاوى  7/257( اكظر  تػسـقر آيـات أشـؽؾت )

 .7/62، 3/95ا.سالم 

 .3/7259( تػسقر الؼرآن العظقؿ )
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، وهق مـا رجحـف الشـقخ طبـد الـرحؿـ طؾقف مـ سـة طقسك وا.كجقؾ: كان هالؽًا

والصحقح أن هذا ا لحؽؿ بقـ هذه الطقائػ مـ حقث هؿ، ٓ بالـسبة السعدي فؼال 

 .إلك ا.يؿان بؿحؿد، فنن هذا إخبار طـفؿ قبؾ بعثة محؿد 

خ أن مـاسبة أية لؿا قبؾفا يف سقرة البؼرة تدل طؾك ذلؽ: حقث ُذكـر وبقـ الشق

 ۈ ۆ ۆ ۇچ بـق إسرائقؾ بالذم، وذكرت قبائحفؿ،  ؿ بقـ يف ققلـف تعـالك  

 .أية أن مـ آمـ مـ همٓء ٓ يؾحؼف الذم چ ۋ ٴۇ ۈ

 األصول العقدية الكبرى لإلسالم:

ث بف جؿقع إكبقاء والرسؾ ا.سالم هق ديـ إولقـ وإخريـ وهق الذي بع

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃچ ٹ ٹ

 [.79]آل طؿران   چژ ڈ ڈ ڎ

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ىچ  ٹ ٹوهق الـديـ الـذي ٓ يؼبـؾ اهلل غقـره 

 [.83آل طؿران  ] چۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ  ٹ ٹوأصؾ هذا الديـ هق إفراد اهلل تعالك بالعبـادة 

 .[36الـحؾ  ] چڇ چ چ چ چ ڃ

حقد هق أصؾ الديـ وقؾبف وقطب رحاه وهـق أطظـؿ العـدل، وهـق ا.سـالم فالتق

العـام الــذي اتػؼـت طؾقــف جؿقـع إكبقــاء والؿرسـؾقـ وأجؿعــت طؾقـف جؿقــع الؽتــب 

وأما الؽتب السؿاوية الؿتقاترة طـ إكبقاء طؾـقفؿ الصـالة السؿاوية: قال ابـ تقؿقة 

قى الحـقػقـة: وهـل ا.سـالم العـام  والسالم فؼاصعة بلن اهلل ٓ يؼبؾ مـ أحد ديـًا سـ

 .طبادة اهلل وحده ٓ شريؽ لف وا.يؿان بؽتبف ورسؾف والققم أخر

                                                 

 .7/283( الؿصدر السابؼ )

 .54الرحؿـ  ( تقسقر الؽريؿ)

 ( اكظر  الؿصدر السابؼ.)

 .7/455( مجؿقع الػتاوى )
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وهــذا إصــؾ الؿحؽــؿ يف ا.ســالم والــذي هــق التقحقــد ٓ يدخؾــف الـســخ وٓ 

التخصقص وٓ آستثـاء، وٓ يختؾػ أو يتغقر مـ رسالة إلك رسالة: بؾ هق واحد يف 

ء وهق الؿراد مـ إرسالفؿ، ولف فروع تبـك طؾقف، وٓ تصح إٓ بـف، كؾ رسآت إكبقا

وتتخؾػ بتخؾػف وهل قد تختؾػ مـ رسالة إلك أخرى. وهل بؿثابة الحؿك لألصـؾ 

ــالك لؽــؾ رســقل شــرطة  ــؾ اهلل تع ــد جع ــة أن يـخــرم، وق ــا جؿؾ ـــ تخؾػف يقشــؽ م

ــف، ففــق واحــد، وهــق ا.يؿــان ومـفاجــا ــف ولب ــاهلل ، فلمــا أصــؾ الــديـ وقاطدت  ب

وتقحقـده يف ألقهقتـف وربقبقتــف وأسـؿائف وصـػاتف، وذلــؽ يسـتتبع ا.يؿـان بالؿالئؽــة 

والؽتب والرسؾ وبالققم أخر وبالؼدر خقره وشره وآلتزام بؿـا شـرطف يف الؽتـاب 

الذي أكزل، ففذا هق إصؾ الؿحؽؿ يف كؾ رسالة وكتاب: وأمـا الشـرائع فؾؽـؾ أمـة 

تزامفا: فؽؾ مسؾؿ حـقػ يـممـ بؿـا جـاء بـف رسـقلف الـذي شريعة أمرها اهلل تعالك بال

 أرسؾ إلقف.

وهذ إصؾ الؿحؽؿ هق الحـقػقة التل دطت إلقفا جؿقع الرسؾ مـ أولفؿ كـقح 

  إلك آخرهؿ محؿـد ويـدخؾ فقفـا الـذيـ آمــقا بـاهلل وبـالققم أخـر، واتبعـقا ،

ل: الـبل الؿرسؾ إلقفؿ ولؿ يغقروا أديـاهنؿ با.شـراك وإكؽـار ال بعـث، فؿــ َغقاـر وبـدا

خرج مـ الحـقػقة ومال طـفا، فؿـ مال طـ الحـقػقة مـ القفقد بخؾطـف أمـقر الشـرك 

بديـف وطبادتف لغقر اهلل وجعؾ طزيرًا ابــ اهلل فؼـد خـرج طــ ا.سـالم، ومــ مـال طــ 

الحـقػقة مـ الـصارى بعبادة طقسك وتللقفف، فؼـد خـرج طــ ا.سـالم ومــ مـال طــ 

الصابئة بعبادة الؽقاكب فؼد خرج طـ ا.سالم. وٓ يؼبؾ اهلل تعالك ديـًا  الحـقػقة مـ

غقر ا.سالم. ومـ اتخذ الشرك والؽػر باهلل ورسؾف ديـًا لـف فؾــ يؽـقن مــ السـعداء 

 .وٓ مـ الـاجقـ

                                                 

 .744  743( اكظر  حد ا.سالم )

، 244، 2/243: الصــػدية 267، 7/266: تػســقر آيــات أشــؽؾت 4/275( اكظــر  التحريــر والتـــقير )

354. 
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 ثانيًا: الذين هادوا:

 لػظ القفقد باطتباره اسؿ لدياكة معقـة أو شعب معقـ اختؾػ فقف طؾك أققال 

  فؼقؾ أن القفقد اسؿ أطجؿل معرب طـ اسؿ يفقذا، ويفقذا هق آبـ الرابـع

، وهق رأس السبط الذي أصبح معروفًا باسـؿف: والعـرب قؾبـت الـذال لقعؼقب 

ًٓ وهـق شـلهنؿ طــد كؼؾفـؿ إسـؿاء مــ العجؿقـة إلـك العربقـة فؼـد يغقـرون بعـض  دا

 .حروففا

 التفـقد: ومعــك الفـقد  التقبـة  وققؾ أن الؾػظ طربل وهق مشتؼ مـ الفقد أو

وأمـا الـذيـ هـادوا ففـؿ القفـقد، ومعــك والرجقع، والفائد هق التائب، قال الطربي 

 ....إكا هدكا إلقؽهادوا تابقا... وققؾ إكؿا سؿقت القفقد يفقد مـ أجؾ ققلفؿ 

  وققؾ أهنؿ سؿقا هبذا آسؿ ٕهنؿ يتفقدون: أي  يتحركقن طـد قراءة كتاهبؿ

 .ؼدسالؿ

  ــقدهتؿ بعضــفؿ ــؽ لؿ ــقدة وذل ــل الؿ ــقادة وه ـــ الف ــذلؽ م ــؿقا ب ــؾ س وقق

 .بعضًا

، والقفقدي هق كؾ مـ اطتـؼ الدياكة القفقدية: والقفقد يراد هبؿ أتباع مقسك 

ولعؾ هذا وجف اختقار لػظ الـذيـ هـادوا يف سقاء كان مـ بـل إسرائقؾ أو مـ غقرهؿ

سبط يفقدا،  ـؿ صـار اسـؿ القفـقد مطؾؼـًا طؾـك  أية دون القفقد: ولق لؿ يؽقكقا مـ

ــديـقـ بــديـ التــقراة:  البؼــرة  ] چپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  ٹ ٹالؿت

، قـال أية: يؼال هتقد إذا اتبع شـريعة التـقراة... ويؼـال هـاد إذ أدان بالقفقديـة [773

 ....[746إكعام  ] چى ى ې ې ې ې ۉچ تعالك  

                                                 

 .2/758( اكظر  الجامع ٕحؽام الؼرآن )

 .7/533، التحرير والتـقير 7/283ؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر ، واكظر تػسقر ال2/32( جامع البقان )

 وما بعدها. 23/79، تػسقر الػخر الرازي 7/283( اكظر  تػسقر الؼرآن العظقؿ )

 .7/283( اكظر  تػسقر الؼرآن العظقؿ )

 .532، واكظر 7/533( التحرير والتـقير )



 رشيػة بـت أمحد احلازميد. دراسة عؼدية                                                               –حرص الؼرآن ألقساحم األديان 

 
425 

لػـظ الـذيـ فؿ فحسب: قال ابـ تقؿقـة كؿا أن هذا آسؿ ٓ يختص بالؽػار مـ

الـذيـ كـاكقا قبـؾ  –التقراة وا.كجقـؾ  –يتـاول جؿقع أهؾ الؽتاب هادوا والـصارى

الـسخ والتبديؾ والذيـ كاكقا بعد ذلؽ، ففذا آسؿ ٓ يختص بالؽػار مــفؿ، ولؽــ 

كاكقا مسؾؿقـ ومممـقـ مع كقهنؿ مـ بـل إسرائقؾ ومــ أهـؾ الؽتـاب، وكـذلؽ مــ 

 .قفقد والـصارىال

الذي  فالقفقدية يف أصؾفا دياكة صحقحة وكتاهبا التقراة الؿـزلة طؾك مقسك 

ــد  وبعــثبعــث با.ســالم  ــك التقحق ــاء والرســؾ ومــدار ا.ســالم طؾ ــع إكبق ــف جؿق ب

 الخالص والخضقع هلل تبارك وتعالك وآكؼقاد ٕمره: كؿا أسؾػـا.

لدياكة لؿ تبؼ طؾك أصـؾفا: وإكؿـا مالـت ولؽـ هذه ا والقفقد هؿ حؿؾة التقراة

طـ الحـقػقة إلك الشرك، فدخؾت يف ديـ أهؾ الباصؾ هبذا الؼقد،  ؿ كسخت بعد بعث 

 .وكسخ كتاهبا بالؼرآن العظقؿ با.سالم الذي بعث بف الـبل  الـبل 

 األصول العقدية الكبرى لليهودية المحرفة:

  اعتؼادهؿ يف اهلل:

تقراة ويف التؾؿقد أن وجقد اهلل تعالك حؼ، وأن العالؿ يدل طؾقف يؼرر القفقد يف ال

يف ألقهقتـف وربقبقتـف: فقشـبفقكف بـالؿخؾق : ففـق  ولؽـفؿ يصػقكف بؿا ٓ يؾقـؼ بـف 

طـــدهؿ إلــف يلكــؾ، ويشــرب، ويســويح، ويبؽــل، ويـــدم، ويـســك، ويتــذكر: كؿــا أكــف 

ت التـل يــزه اهلل تبـارك يتدارس التؾؿقد مع حاخاماهتؿ، ويحزن، وغقرهـا مــ الصـػا

 . وتعالك طـفا

وقد حد ـا الؼرآن طـ جؿؾة مـ معتؼداهتؿ الػاسـدة، ومـفـا: إشـراكفؿ يف طبـادة 

قــال  ،اهلل تعــالك فؼــد طبــدوا العجــؾ: كؿــا اتخــذوا أحبــارهؿ أربابــًا مـــ دون اهلل 

                                                 

 .276  7/275( تػسقر آيات أشؽؾت )

 .3/7259آن العظقؿ ٓبـ كثقر ( اكظر  تػسقر الؼر)

 .78( اكظر  الؿقجز يف إديان )

 وما بعدها. 2/757( اكظر  التؾؿقد ومققػف مـ ا.لفقات )
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ــالك   ــة  ] چۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ تع ــا  [37التقب كؿ

 ڱ ڱ ڱچ قـال تعـالك   –الك اهلل طـ ذلؽ تع –أهنؿ كسبقا إلك اهلل القلد 

[ وكسبقا إلك اهلل الػؼر، وقـالقا بـلن يـد اهلل مغؾقلـة، فـرد طؾـقفؿ 35التقبة  ] چں ں

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ قال تعالك  ، الؼرآن وكذهبؿ يف ققلفؿ، وتقطدهؿ طؾك ذلؽ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ

 ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉچ [ وقال سـبحاكف  787آل طؿران  ] چٹ

 [.64الؿائدة  ] چۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ

اعتؼادهؿ يف الؿالئؽة:

قال  وأهنؿ يزطؿقن أكف طدو لفؿ، صرح الؼرآن بؿققػ القفقد مـ جربيؾ 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژچ تعالك  

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱ ں ڱ ڱ ڱ ڳ

 [.98 - 97البؼرة  ] چہ ہ ہ ۀ

ـسبقن إلقف مـا ٓ يؾقـؼ بؿؾـؽ مــ وي والقفقد يف كتبفؿ يـتؼصقن مـ جربيؾ 

الؿالئؽـة وإن لـؿ يعوفـقا صـراحة بعـداوهتؿ لـف، ولؽــ الؼـرآن كشـػ أمـرهؿ وبـقـ 

 .خبايا صدورهؿ وتـؼصفؿ لؿالئؽة اهلل الؽرام

 اعتؼادهؿ يف إكبقاء والرسؾ:

وجحدوا ختؿف لؾـبقة: مع أهنؿ يعرفقن أكف رسقل اهلل  أكؽر القفقد كبقة محؿد 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ قال تعالك   كؿا يعرفقن أبـاءهؿ، حؼا وصدقًا

[، كؿا أهنؿ 746البؼرة  ] چٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ

يـسبقن لألكبقاء والرسؾ ما ٓ يؾقؼ هبؿ، ويطعـقن فقفؿ، وقد بقـ الؼرآن أهنؿ يؼتؾقن 

 ڭچإكبقاء والصالحقـ مـ الـاس وتقطدهؿ بالعذاب طؾك ذلؽ: فؼال سبحاكف  

                                                 

 .892  2/886( اكظر  التؾؿقد ومققػف مـ ا.لفقات )
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 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 [.27آل طؿران  ] چ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

وبعض القفقد يزطؿقن أن شعبفؿ هق محؾ خزاكة وحل ا.لف ولذا يختـار الـرب 

رسؾف مـفؿ، وقد قالقا يف التؾؿقد بـبقة بعض الـساء: والراجح يف ا.سالم طدم جقاز 

 .كبقة الـساء

اعتؼادهؿ يف الققم أخر:

ــة ٓ يـدخؾفا إٓ القفـقد وصـالبفؿ الؼـرآن بقـ الؼرآن أن القفـقد يزطؿـقن أن الج

 ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېچ  قال تعالك  ، بالربهان والدلقؾ

 .[777البؼرة  ] چىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ

بــاًء  :مـ القفقد يـؽرون طؼقدة البعـث: وكـذلؽ السـامريقن والصدوقققن 

ـ التقراة يدل طؾـك أن كؾ جزء م طؾك طدم وروده يف التقراة، بقـؿا يرى الػريسققن

الققم أخر، وقد اختؾػقا يف بعض قضايا البعث ويعتؼد بعض القفـقد بخؾـقد الـروح 

 .وبتـاسخ إرواح وذلؽ يف الحؼقؼة إكؽار لؾبعث

                                                 

 .923  2/978، التؾؿقد ومققػف مـ ا.لفقات 24( اكظر  الؿقجز يف إديان )

( ر  القفــقد الؼديؿــة يـتســبقن إلــك كــاهـ لفــؿ يســؿك صــادو : يـؽــرون البعــث الصــدقققن  إحــدى فــ (

والحساب والجـة والـار والؼضاء والؼدروالؿالئؽة ويؼرون بالتقراة فؼط. اكظـر  دراسـات يف إديـان 

 .7/499: الؿقسقطة الؿقسرة 743القفقدية والـصراكقة 

  ( ر مقسك وهارون ويقشع بــ كـقن وٓ بؽتـاب غقـر السامريقن  فرقة مـ فر  القفقد ٓ يممـقن بـبل غق(

التقراة ولغتفؿ لقست العرباكقة ويؼدسقن جبؾ ) جرزيؿ( بػؾسطقـ. اكظـر  اطتؼـادات فـر  الؿسـؾؿقـ 

ـــة والـصـــراكقة 774والؿشـــركقـ  : الؿقســـقطة الؿقســـرة 744 -743: دراســـات يف إديـــان القفقدي

7/555. 

( ــاكققـ وهــؿ متصــقفة رهباكقــة متشــددة ٓ الػريســققن  فرقــة مـــ فــر  القفــقد يســؿقن  ( بإحبــار أو الرب

ــقم أخر.اكظــر  ــدون بالؿالئؽــة والق ــالتبـل يعتؼ ــذهبفؿ ب ــاء م ــك بؼ يتزوجــقن ولؽـــفؿ يحــافظقن طؾ

 .744: دراسات يف إديان القفقدية والـصراكقة 7/499الؿقسقطة الؿقسرة 

 .25  25ٕديان ، الؿقجز يف ا2/933( اكظر  التؾؿقد ومققػف مـ ا.لفقات )
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 ثالثًا: الصابئة:

الصابئة أمـة مــ إمـؿ الؽبـار التـل اختؾـػ الــاس فقفـا اختالفـًا كثقـرًا: وذلـؽ 

، ففـؿ يؿقؾـقن إلـك العزلـة وطـدم الحـرص طؾـك بسبب طـدم ضفـقر ديــفؿ لمخـريـ

إضفار الديـ ودطقة أخريـ إلقف، ولفذا كان آختالم بحسب ما وصـؾ إلـقفؿ مــ 

 .معرفة ديـفؿ

والخــالم حــقلفؿ يــدور حــقل ســبب التســؿقة وأصــؾفا، ويــدور كــذلؽ حــقل 

 أقسامفؿ كذلؽ.

ــاول الؿػســرون وأهــؾ العؾــؿ ذلــؽ، كؿــا تؽؾــؿ طـــفؿ وطـــ أصـــا ففؿ وقــد تـ

الؿمرخقن وكتاب الؿؾؾ والـحـؾ، قـد ذكـر ابــ الؼـقؿ أن الصـابئة لقسـت مــ إمـؿ 

الؿستؼؾة التل لفا كتاب وكبل: وإن كاكقا مـ أهؾ دطقة الرسؾ: فؿا مــ أمـة إٓ خـال 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇچ  ٹ ٹفقفـا كـذير يؼـقؿ حجـة اهلل طؾـقفؿ، ويؼطـع حجـتفؿ: 

 .[765الـساء  ] چڈ ڎ ڎ

 يف  ال ة مقاوع مـ كتاب اهلل تعالك: وهل  وقد ورد ذكر الصابئة

  ٻ ٻ ٻ ٱچيف سقرة البؼرة يف ققل اهلل تعالك   الؿقوع إول 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .[62البؼرة  ] چٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

  ۈ ۆ ۆ ۇچيف سقرة الؿائدة يف ققل اهلل تعالك   الؿقوع الثاين 

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 .[69الؿائدة  ] چائ

   ٺ ڀ ڀ ڀچالؿقوع الثالث  يف سقرة الحج يف ققل اهلل تعالك 

 ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

                                                 

 .95، إبراهقؿ أبق إكبقاء 233، 232، أصقل الصابئة 2/249( اكظر  إغا ة الؾفػان )

 .252  2/257( اكظر  إغا ة الؾفػان )
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 .[77الحج  ] چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 وقد اختؾػ يف أصؾ التسؿقة عؾك أققال مـفا:

  ققؾ أهنا ملخقذة مـ صـبل أو صـبا، يؼـال  صـبل الرجـؾ بـالفؿز إذا خـرج مــ

 ڳ گ گ گ گچ ف تعـالك  شلء إلك شلء، وصبا يصبق إذا مال: ومـف ققلـ

 أي  أمؾ. [33يقسػ  ] چ ڳ

والصــابئقن جؿــع صــابئ، وهــق الؿســتحدث ســقى ديـــف ديـــًا: قــال الطــربي 

كالؿرتد مـ أهؾ ا.سالم طـ ديــف، وكـؾ خـارج مــ ديــ كـان طؾقـف إلـك آخـر غقـره 

تسـؿقف العــرب صــابئًا، يؼـال مـــف  صــبل فـالن يصــبل صــبًل، ويؼـال صــبلت الـجــقم إذا 

 .صؾعت...

ــل  ــال الؼرصب ــالك  وق ــف تع ــؾ  صــاٍب، چٺ چ ققل : جؿــع صــائب، وقق

ولذلؽ اختؾػقا يف هؿزه، وهؿزه الجؿفقر إٓ كافعـًا، فؿــ هؿـزه جعؾـف مــ صـبلت 

الـجقم إذا صؾعت، وصبلت  ـقة الغـالم إذا خرجـت، ومــ لـؿ يفؿـز جعؾـف مــ صـبا 

ـْ خـرج ومـال مــ ديــ إلـك  ديــ: ولفـذا كاكـت يصبق إذا مال، فالصـائب يف الؾغـة َمـ

 . العرب تؼقل لؿـ أسؾؿ قد صبل فالصابئقن قد خرجقا مـ ديـ أهؾ الؽتاب

 .الصابئ وأصحابف الصبلة وكاكت قريش تسؿل الـبل 

والؿفؿقز والؿعتـؾ يشـوكان فـالؿفؿقز مقـؾ طــ الشـلء، والؿعتـؾ مقـؾ إلقـف، 

كؼــارئقن:  واســؿ الػاطــؾ مـــ الؿفؿــقز  صــائب طؾــك وزن قــارئ، وجؿعــف صــائبقن

واسؿ الػاطؾ مـ الؿعتؾ  صـاٍب طؾـك وزن قـاٍض، وجؿعـف صـابقن كؼاوـقن، وقـد 

 .قرئ هبؿا جؿقعًا

 أي غطس: وقد طرفت بف صائػة صبعوققؾ أهنا ملخقذة مـ أصؾ طربي هق

                                                 

 .7/533، واكظر  التحرير والتـقير 2/34( جامع البقان )

 .2/767( الجامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل )

 .7/533( اكظر  التحرير والتـقير )
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يفقدية كصراكقة يف العرا  تسؿك بالؿــديا، وهـؿ يؼقمـقن بالتعؿقـد كالـصـارى، وقـد 

.يف تػسقرهرجح ذلؽ الطاهر بـ طاشقر 

  وققؾ ملخقذة مـ صبلوت وهل كؾؿة طربية أيضًا معـاها جـقد السـؿاء: أي

 .الؽقاكب

 وزطؿ بعضفؿ أهنؿ ٌسّؿقا صابئة ٕن ديـفؿ أتك بف ققم مـ سبل. 

  وققؾ ملخقذ مـ السابحة لؽثرة اغتسالفؿ يف شعائرهؿ، ومالزمتفؿ شقاصئ

 .إهنار مـ أجؾ ذلؽ، وققؾ غقر ذلؽ

تعريػ بالصاب ة كدياكة:ال

 تعددت إققال يف تعريػ الصابئة كدياكة، واختؾػ يف ذلؽ طؾك أققال: مـفا 

 :الؼقل إول: أكفؿ ققم بقـ الؿجقس والقفقد والـصارى لقس لفؿ ديـ

وهذا الؼقل قال بف مجاهد، والحسـ، وططاء، وسـعقد بــ جبقـر، وقـد ذكـر ابــ 

قري طـ لقث طــ مجاهـد، وروي طــ طؾؿـاء كحـق تقؿقة أن هذا الؼقل يروى طـ الث

ذلؽ، وبقـ شقخ ا.سالم أن الؿـراد أكـف لـقس لفـؿ شـريعة مـلخقذة طــ كبـل: ولـقس 

الؿراد بذلؽ أهنؿ كػارا، فنن فقفؿ مـ هق طؾك ا.سـالم بؿعــاه العـام، فالصـابئة كؿـا 

أهـؾ  يؼقل ابـ الؼقؿ لقست مـ إمؿ الؿسـتؼؾة التـل لفـا كتـاب وكبـل وإن كـاكقا مــ

وقـقل وهــب بــ مـبــف فــقفؿ  دطـقة الرســؾ وقـد رجــح ابــ كثقــر قــقل مجاهـد هــذا

 وسقليت.

 

                                                 

 .7/534( اكظر  التحرير والتـقير )

 .95( اكظر  إبراهقؿ أبق إكبقاء )

 .7/533( اكظر  التحرير والتـقير )

 .4/293، روح الؿعاين 95( اكظر  إبراهقؿ أبق إكبقاء )

 .7/284( تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر )

 .2/252، إغا ة الؾفػان 2/783، الرد طؾك الؿـطؼققـ 7/285( اكظر  الؿصدر السابؼ )
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 الؼقل الثاين: أكفؿ طائػة مـ أهؾ الؽتاب يؼرأون الزبقر:

وهق ققل السدي، وأبل العالقة، والضحاك، والربقـع بــ أكـس، وجـابر بــ زيـد، 

مــ دخـؾ يف ديــ أهـؾ : وقـد ذكـر ابــ تقؿقـة أن مـراد هـمٓء وإسحا  بـ راهقيـف

الؽتاب مـ الصابئة ولقس جؿقع الصابئة: وإمر كذلؽ بالـسبة لؿـ قال أهنؿ صـػ 

مـ الـصـارى، وذكـر ابــ تقؿقـة أن الؿـروى طــ ابــ طبـاس أكـف قـال هـؿ صــػ مــ 

الـصارى وهؿ السائحقن الؿحؾؼة أوساط رؤسفؿ، ففمٓء كؿـا يـرى شـقخ ا.سـالم 

 .ابُطرم مـفؿ مـ دخؾ يف أهؾ الؽت

 .والسعدي يف تػسقره يرى أن ذلؽ هق الصحقح وأهنؿ مـ جؿؾة فر  الـصارى

الؼقل الثالث: أكفؿ ققم يعبدون الؿالئؽـة ويصـؾقن إلـك الؼبؾـة ويؼـرأون الزبـقر 

 ويصؾقن الخؿس:

وهذا الؼقل مروي طـ الحسـ البصـري، وطــ قتـادة، وروى ابــ أبـل حـاتؿ يف 

يعبــدون الؿالئؽـة ويؼـرأون الزبــقر ويصـؾقن إلــك تػسـقره وأبـل جعػــر الـرازي أهنـؿ 

 .الؼبؾة

ومـ قال إهنؿ يعبـدون الؿالئؽـة كؿـا يـروى قال ابـ تقؿقة يف تقجقف هذا الؼقل 

طـ الحسـ قال  هؿ ققم يعبدون الؿالئؽة، وطـ أبـل جعػـر الـرازي قـال  بؾغــل أن 

ضـًا صـحقح وهـؿ الصابئقـ ققم يعبدون الؿالئؽة ويؼرؤون الزبقر ويصؾقن: ففذا أي

صـػ مـفؿ، وهمٓء كثقر مـ الصابئقـ يعبدون الروحاكقات العؾقية: لؽـ همٓء مـ 

 .الؿشركقـ: ففؿ لقسقا مـ الحـػاء

                                                 

، الجـامع 7/727، تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ أبل حاتؿ 7/284( اكظر  تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر )

 .2/768ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل 

 .7/78، زاد الؿسقر 2/783( اكظر  الرد طؾك الؿـطؼققـ )

 .54( اكظر  تقسقر الؽريؿ الرحؿـ )

 .2/767، الجامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل 7/284، تػسقر الؼرآن العظقؿ 2/37( اكظر  جامع البقان )

2/767. 

 .72/254، تػسقر شقخ ا.سالم 2/784( الرد طؾك الؿـطؼققـ )
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ولعــؾ هــذا التقجقــف أيضــًا يصــؾح لؿـــ قــال أهنــؿ قــقم مقحــدون يعتؼــدون أ ــر 

 قٓن الـجقم، وأهنا فعالة: ولؿـ قال أهنؿ ققم يعبدون الؽقاكب  ؿ لفؿ يف ذلؽ ق

أن اهلل تعالك خالؼ العالؿ هق الذي أمر بتعظقؿ الؽقاكب واتخاذها  الؼقل إول:

 قبؾة لؾصالة والتعظقؿ والدطاء.

أن اهلل تعــالك خــالؼ إفــالك والؽقاكــب، والؽقاكــب هــل  والؼــقل الثــاين لفــؿ:

 .ألفة الؿدبرة لفذا العالؿ ولذا يجب تعظقؿفا،  ؿ إهنا تعبد اهلل

بع: أكفؿ ديـ مـ إديان كاكقا بالجزيرة جزيرة الؿقصؾ يؼقلقن ٓ إلـف الؼقل الرا

 إٓ اهلل ولقس لفؿ عؿؾ وٓ كتاب وٓ كبل إٓ ققل ٓ إلف إٓ اهلل:

وهــق قــقل طبــد الــرحؿـ بـــ زيــد، وقــد كؼؾــف الطــربي بســـده إلقــف، وذكــره شــقخ 

أكف لقس لفؿ شـريعة ا.سالم طـف يف كتابف الرد طؾك الؿـطؼققـ: وبقـ أن الؿراد بذلؽ 

ملخقذة طـ كبـل، ولـؿ يـرد بـذلؽ أهنـؿ كػـار: فـنن اهلل قـد أ ــك طؾـك بعضـفؿ: مؿــ 

تؿسؽ با.سالم الؿشوك: وهق طبادة اهلل وحده، وإيجاب الصد  والعدل، وتحريؿ 

الػقاحش والظؾؿ: وكحق ذلـؽ مؿـا اتػؼـت الرسـؾ طؾـك إيجابـف وتحريؿـف: مؿـا هـق 

ٓ يؼبؾ اهلل ديـا سقاه: كؿا هق شلن العـرب قبـؾ دخـقل داخؾ يف ا.سالم العام الذي 

طبادة إو ان طؾقفؿ، فؼد كاكقا طؾك الحـقػقة، ولؿ يؽـ لفؿ كتاب يؼرأوكـف ويتبعـقن 

 .شريعتف

ومثؾ ذلؽ ما ذكره ابـ أبل حاتؿ يف تػسقره طـ وهب بـ مـبف، حقث ذكر طــفؿ 

هبا ولؿ يحد قا كػرا، ووهب  أهنؿ ققم يعرفقن اهلل وحده ولقست لفؿ شريعة يعؿؾقن

بـ مـبف مـ أطؾؿ الـاس بلخبار إمـؿ الؿتؼدمـة كؿـا ذكـر ابــ تقؿقـة، والؿؼصـقد أكـف 

لقس لفؿ شريعة ملخقذة طـ كبل، ولقس الؿؼصقد أهنـؿ كػـارًا، وقـد رجـح ابــ كثقـر 

هذا الؼقل وققل مجاهد الؿتؼدم وذكر أن كقهنؿ ٓ ديـ مؼرر لفؿ يتبعقكـف هـق الـذي 

ؿشركقـ أن يـبزوا مـ أسؾؿ بالصابل!! أي  إكف قد خرج طــ سـائر أديـان أهـؾ دفع ال

                                                 

 .7/452( اكظر  البحر الؿحقط )

 .2/783، الرد طؾك الؿـطؼققـ 7/78، زاد الؿسقر 2/36( اكظر  جامع البقان )
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 .إرض إذ ذاك

الؼقل الخامس: أكفؿ ققم مؿا يؾل العراق، يممـقن بالـبققـ كؾفؿ ويصقمقن مــ 

 كؾ سـة وفرًا ثالثقـ يقمًا ويصؾقن إلك القؿـ كؾ يقم خؿس صؾقات:

تػسقره بسـده إلك ابــ أبـل الزكـاد طــ وهذا الؼقل أيضًا أورده ابـ أبل حاتؿ يف 

أبقف، وقد ذكر ابـ تقؿقة أن همٓء هؿ الصابئة الذيـ أدركفـؿ ا.سـالم وكـاكقا بـلرض 

حران والذيـ خربوا أمرهؿ طرفقا مـ خالل ذلؽ أهنؿ لقسـقا مــ أهـؾ الؽتـاب، بـؾ 

هؿ مشركقن يعبدون الؽقاكب وإما إضفارهؿ لإليؿان بالـبققـ، ففق مـ جـس إيؿـان 

 .الػالسػة بالـبققـ، والػالسػة الصابئة مـ همٓء

 الؼقل السادس: أكفؿ ققم كالؿجقس:

 .وقد ذكره ابق حقان طـ الحسـ والحؽؿ

الؼـقل السـابع: أكفــؿ قـقم يشــبف ديــفؿ ديـــ الـصـارى إٓ أن قبؾــتفؿ كحـق مفــب 

 .الجـقب يزعؿقن اكفؿ عؾك ديـ كقح 

هؿ ققم يشبف ديـفؿ ديـ الـصارى ؿد ققلف وقد ذكر الؼرصبل طـ الخؾقؾ بـ أح

 .إٓ أن قبؾتفؿ كحق مفب الجـقب، يزطؿقن أهنؿ طؾك ديـ كقح 

هؿ أشباه الـصارى: قبؾتفؿ مفب الجـقب، وذكر طـف أبق حقان يف تػسقره ققلف 

 .يؼرون بـقح، ويؼرؤون الزبقر، ويعبدون الؿالئؽة

 كة:األصول العقدية الكبرى للصابئة المشر

، ولؿ يحد قا كػرًا، وهمٓء هؿ أن الصابئة صـػان صـػ مقحد مسؾؿ تؼدم معـا

                                                 

 .2/783، الرد طؾك الؿـطؼققـ 7/285ٓبـ أبل حاتؿ ( اكظر  تػسقر الؼرآن العظقؿ )

 .2/784، الرد طؾك الؿـطؼققـ 7/284( اكظر  تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر )

 .7/284، تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر 7/452( اكظر  البحر الؿحقط )

 .7/285( اكظر  تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر )

 .2/767آن لؾؼرصبل ( الجامع ٕحؽام الؼر)

 .7/284، واكظر تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر 452، 7/457( البحر الؿحقط )
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الذيـ أ ـك اهلل طؾقفؿ وهـؿ متؿسـؽقن با.سـالم الؿشـوك، فلصـقلفؿ العؼديـة التـل 

يتؿقزون هبا هل ا.يؿان باهلل وحده وطبادتف وحده ٓ شريؽ لـف، وإيجـاب مـا اتػؼـت 

وتحـريؿ مـا حرمتـف الرسـؾ مــ الػـقاحش طؾقف الرسؾ مـ الصد  والعدل وكحقهـا 

 والظؾؿ وكحقها.

وقد دل الؼرآن طؾك أن الصابئة يـؼسؿقن إلك مممـ وكـافر، ودلا طؾـك أن مــفؿ 

 الحـػاء الؿقحدون، ومـفؿ الؿشركقن.

فؼد ذكرهؿ اهلل تعالك يف إمؿ التل تـؼسؿ إلك كاج وهالؽ: فعؾؿ بذلؽ أن مـفؿ 

 .الشؼل ومـفؿ السعقد كؿا أسؾػـا

: الصـابئة كقطـان  صـابئة حـػـاء مقحـدون وصـابئة مشـركقنقال ابـ تقؿقة 

هؿ الـذيـ أ ــك اهلل طؾـقفؿ بؼقلـف وقد حؼؼ الؼقل يف الؿقحديـ مفؿ والحـػاء فؼال 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ تعـــــــــالك  

[ 62البؼـــــــــــرة  ] چٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

ؾ صالحًا مـ هذه الؿؾؾ إربع  الؿممـقـ فل ـك طؾك مـ آمـ باهلل والققم أخر وطؿ

والقفقد والـصارى والصابئقـ، ففـمٓء كـاكقا يـديـقن بـالتقراة قبـؾ الـسـخ والتبـديؾ 

وكــذلؽ الــذيـ داكــقا با.كجقــؾ قبــؾ الـســخ والتبــديؾ، والصــابئقن الــذيـ كــاكقا قبــؾ 

د... قبؾ همٓء كالؿتبعقـ لؿؾة إبراهقؿ إمام الحـػاء صؾك اهلل طؾقف وصؾك طؾك محؿ

وأمـا الصـابئقن الحـػـاء ففـؿ يف الصـابئقـ ، وقـال أيضـًا كزول التقراة وا.كجقـؾ

بؿـزلــة مـــ كــان متبعــًا لشــريعة التــقراة وا.كجقــؾ قبــؾ الـســخ والتبــديؾ مـــ القفــقد 

 .والـصارى، وهمٓء مؿـ حؿدهؿ اهلل وأ ـك طؾقفؿ

كـاكقا طؾـك التقحقـد وكـاكقا ومـ همٓء الصابئة الحـػاء قدماء الػالسـػة الـذيـ 

                                                 

 .2/42، واكظر الرد طؾك الؿـطؼققـ 2/255( إغا ة الؾفػان )

 .2/42( الرد طؾك الؿـطؼققـ )

 .783  2/782( الرد طؾك الؿـطؼققـ )
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 .يؼقلقن بلن اهلل هق خالؼ العالؿ ومحد ف، وأن إبدان تعاد كؿا تعاد إرواح

وأما الصابئة الؿشركة وهؿ الـقع الثاين مـ أكقاع الصابئة فؼد بقـ ابـ الؼقؿ أهنـؿ 

أهؾ التعظقؿ لؾؽقاكب السبعة والربج آ ـك طشر، ففؿ يصقروهنا يف هقاكؾفؿ، وهل 

لؿتعبدات الؽبار كالؽـائس لؾـصارى والبقع لؾقفقد، وهمٓء الصابئة طباد الؽقاكب ا

يف بطــالن ألقهقتفــا بؿــا حؽــاه اهلل طـــفؿ يف ســقرة  هــؿ الــذيـ كــاضرهؿ الخؾقــؾ 

إكعام، ولفـذه الؽقاكـب طــدهؿ طبـادات ودطـقات مخصقصـة ففـؿ يصـقروهنا يف 

ابقـ ولفـا صـؾقات خؿـس يف القـقم الفقاكؾ ويتخذون لفا إصـام ويؼربقن لفـا الؼـر

، ومـ هـمٓء فالسـػة أيضـًا بـؾ أكثـرهؿ فالسـػة، والؾقؾة كحق صؾقات الؿسؾؿقـ

وأكثر هـذه إمـة فالسـػة، والػالسـػة يلخـذون مــ كـؾ ديــ يؼقل ابـ الؼقؿ طـفؿ 

بزطؿفؿ محاسـ ما دلت طؾقف العؼقل، وطؼائدهؿ يقجبقن اتباع إكبقـاء وشـرائعفؿ، 

 .يقجب ذلؽ وٓ يحرمف، وسػفاؤهؿ وسػؾتفؿ يؿـعقن ذلؽ وبعضفؿ ٓ

وقــد ذكــر الطــاهر بـــ طاشــقر يف تػســقره شــقئًا مـــ تــاريخفؿ وســبب تـــؼؾفؿ بــقـ 

وهذا الديـ ديـ قديؿ ضفر يف بالد الؽؾدان يف العـرا ، إديان فؼال طـفؿ وطـ ديـفؿ 

ابقر والػـرات، فؽـاكقا يف واكتشر معظؿ أتباطف فقؿا بقـ الخابقر ودجؾـف وفقؿـا بـقـ الخـ

البطائح وكسؽر يف سقاد واسط ويف حّران مـ بالد الجزيرة. وكان أهؾ هذا الديـ َكبَطًا 

مـ بالد العرا  فؾؿا ضفر فارس طؾك إقؾـقؿ العـرا  أزالـقا مؿؾؽـة الصـابئقـ ومـعـقهؿ 

م طـ طبادة إصـام فؾؿ يجسروا بعد طؾك طبادة أو اهنؿ، وكذلؽ مـع الـروم أهـؾ الشـا

والجزيرة مـ الصابئقـ فؾؿـا تـصـر قسـطـطقـ حؿؾفـؿ بالسـقػ طؾـك التـصـر، فبطؾـت 

طبادة إو ان، مـفؿ مـ ذلـؽ الققـت، وتظـاهروا بالـصـراكقة فؾؿـا ضفـر ا.سـالم طؾـك 

بالدهؿ اطتربوا يف جؿؾة الـصـارى، وقـد كاكـت صـابئة بـالد كسـؽر والبطـائح معتـربيـ 

حل بـ زكريا، ومع ذلؽ لفـؿ كتـب يزطؿـقن أن صـػًا مـ الـصارى يـتؿقن إلك الـبل ي

                                                 

 .2/43( اكظر  الؿصدر السابؼ )

 .252  2/257، إغا ة الؾفػان 726، 725دات فر  الؿسؾؿقـ والؿشركقـ ( اكظر  اطتؼا)
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، والـصـارى يسـؿقهنؿ يقحـاسـقة أغا ـاديؿقناهلل أكزلفا طؾك شقث بـ آدم: ويسـؿقكف

 .كسبة إلك يقحـا وهق يحك

وقد ذكر بعض الؿػسريـ والعؾؿاء والباحثقـ جؿؾة مـ طؼائـدهؿ ومـا اشـوكقا 

 فقف مع الدياكات إخرى ومـ ذلؽ 

 تعالك:عؼقدتفؿ يف اهلل

ــف واحــد حؽــقؿ مؼــدس طـــ ســؿات  ــالؿ وأك ــقن بقجــقد خــالؼ لؾع كــاكقا يممـ

الحدوث إٓ أهنؿ يبالغقن يف تـزيفف فقؽثرون مـ وصػف بالسؾب ففق طـدهؿ طؾـة لـؿ 

 .يزل وواحد ٓ يتؽثر وٓ يؾحؼف شلء مـ الؿعؾقمات

ــدهؿ وقد ذكر ابـ تقؿقة ذلؽ طـفؿ وبـقـ أن متـلخري الصـابئة ٓ يقصـػ اهلل ط

بصــػة  بقتقــة: فــال يؼقلــقن إن لــف طؾؿــًا ومحبــة ورحؿــة، وٓ كالمــا، وإكؿــا يقصــػ 

طـــدهؿ بالســؾب والـػــل: فقؼقلــقن لــقس بجســؿ وٓ جــقهر وٓ طــرض، وٓ داخــؾ 

ــف مبــدأ العــالؿ أو العؾــة  العــالؿ وٓ خارجــف، أو يقصــػ طـــدهؿ با.وــافة مثــؾ كقك

 لقن هق طاقؾ ومعؼقل وطؼؾ.إولك، أو بصػة مركبة مـ السؾب وا.وافة فقؼق

 .بؾ هق ٓ يعؾؿ إمقر إلك طؾك كحق كؾل

تعظقؿ الؽقاكب:

وهذا هق جامع أصؾ ديــ الصـابئة: ففـؿ يعظؿـقن الؽقاكـب السـقارة، والؼؿـر، 

وبعض الـجقم، وهؿ يرون أن البشر يػتؼرون إلـك معرفـة ا.لـف، وهـؿ طـاجزون طــ 

ب إلقف بقاسـطة مخؾققـات مؼربـة لديـف القصقل إلك جالل الخالؼ: فؾزم بذلؽ التؼر

غقر وسائط البشـر الجسـؿاكقة وزطؿـقا أن هـذه القسـائط الروحاكقـة يجـب أن تؽـقن 

مؼدسة، وتسؿك آلفة، ووسائؾ، وشػعاء طـد اهلل رب إرباب وإلـف ألفـة، وزطؿـقا 

                                                 

 .7/534( التحرير والتـقير )

 .387، الػفرست 7/534، التحرير والتـقير 95( اكظر  إبراهقؿ أبق إكبقاء)
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أن هذه القسائط الروحاكقة تسؽـ الؽقاكب، وأن لؽؾ روحاين مـفـا جرمـًا سـؿاويًا 

ؾف: ففق مدبره والؿتصرم فقف،  ؿ مـا لبثـقا أن زطؿـقا أن القسـائط الروحاكقـة هق هقؽ

أيضًا ٓ سبقؾ إلقفا بعقـفا، وأوجبقا التؼرب إلك هقؽؾف بالعبادات والؼرابقـ فبـقا لفا 

الفقاكــؾ: لتؽــقن مفــابط ٕرواح الؽقاكــب وطؽػــقا طؾــك طبادهتــا، وحرصــقا طؾــك 

ات بـزطؿفؿ، وجعؾـقا الؽقاكـب تؿا قـؾ مــ تطفقرها وتطققبفا لؽل تللػفا الروحاكقـ

 .الصقر: تقخقًا لؿحاكاة صقر الروحاكقات بظـفؿ

عؼقدتفؿ يف إكبقاء والرسؾ:

طؼقدة الصابئة يف الـبـقة وإكبقـاء فقفـا اوـطراب، فؿــ العؾؿـاء مــ يؼـقل إهنـؿ 

يؼقلقن بعدم الحاجة إلك بعثة الرسـؾ: وأهنـؿ يعؾؾـقن ذلـؽ بـلن مـدطل الرسـالة مــ 

ــقع ا ــا يف الـ ــاس والخــالؼ، وهــؿ أمثالـ ــقـ الـ ــال يصــؾح أن يؽــقن واســطة ب لبشــر: ف

وشركاؤكا يف الؿادة، وأشؽالـا يف الصقرة ويلكؾقن ويشربقن مثؾــا، ومـا هـؿ إٓ بشـر 

 مثؾـا يريدون أن يتػضؾقا طؾقـا.

ومـ العؾؿاء مـ يـؼؾ طـفؿ أهنؿ يممـقن بالـبقة وما أرسـؾقا بـف مــ الـدطقة إلـك 

اهلل ومـ العؾؿاء مـ يـؼؾ إدطاءهؿ أهنـؿ طؾـك ديــ كـقح، بـؾ هـؿ يؼقلـقن أن روقان 

أغا ــا ديؿــقن وهــرمس )أي شــقث بـــ آدم وإدريــس( هؿــا الؿعؾؿــان إوٓن لــديـ 

 .الصابئة

وابـ الؼقؿ ذكر طـفؿ أهنؿ كػـروا بإصـؾقـ الؾاـذيـ جـاءت هبؿـا جؿقـع إكبقـاء 

 والرسؾ، وهؿا 

 لف والؽػر بؿا ُيعبد سقاه. طبادة اهلل وحده ٓ شريؽ 

 .ًٓ  وا.يؿان بالرسؾ وما جاءوا بف مـ طـد اهلل تصديؼًا وامتثا

وهذا هق مذهب جؿقع الؿشـركقـ مــ جؿقـع الطقائـػ ولـقس مـذهب مشـركة 
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 .الصابئة فحسب

وذكر ابـ تقؿقة أن مـ أ بت الـبـقة مــفؿ مــ متـلخريفؿ زطـؿ أهنـا فـقض يػـقض 

ػقض طؾك سائر الـػقس، غقر أن استعداد الـبـل أكؿـؾ طؾك كػس الـبل مـ جـس ما ي

مـ استعداد غقره، فقؽقن الػقض طؾقف أكؿؾ، بحقث أكف يستطقع أن يعؾؿ ما ٓ يعؾؿـف 

غقره، ويسؿع ما ٓ يسؿعف غقره، ويبصر ما ٓ يبصـره غقـره، وكػسـف تؼـدر طؾـك مـا ٓ 

 .تؼدر طؾقف كػس غقره

 عؼقدتفؿ يف الؽتب افلفقة:

قؿقة أن الصابئة الؿتلخريـ لؿ يممـقا أن هلل كالمًا أو يـتؽؾؿ، أو يؼـقل، ذكر ابـ ت

أو يـزل مـ طـده كالمًا وذكرًا طؾك بشـر، بـؾ هـق طــدهؿ ٓ يؽؾـؿ أحـدًا مــ البشـر، 

وهؿ يـؽرون أن يؽقن اهلل قد اتخذ إبراهقؿ خؾقالً أو كؾؿ مقسك تؽؾقؿًا، وٓ يخـص 

رسـالة دون غقـره، وأمـا الؽـالم الـذي تؼقلـف مقسك بالؽالم دون غقره وٓ محؿدًا بال

إكبقاء ففق كالمفؿ، وققلفؿ هؿ، وققل همٓء فقؿا جاء بف إكبقاء هق مـ جـس ققل 

 .[25الؿد ر  ] چڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ القلقد بـ الؿغقرة لؿا قال  

وأمة الصابئة قد شاركقا جؿقع إمؿ وفارققهؿ يف الققت ذاتـف، فالحـػـاء مــفؿ 

ا.سـالم يف التقحقـد، والؿشـركقن مــفؿ شـاركقا أهـؾ الشـرك وطبـادة  شاركقا أهـؾ

 إصـام والؽقاكب وغقرهؿ.

  ــبفؿ وشــعائرهؿ طـــ ــد الســرية يف كتؿــان كت ففــؿ شــاركقا أصــحاب العؼائ

 غقرهؿ، واطتؼاد الظاهر والباصـ.

 وشاركقا الؿجقس يف التقجف لؾؽقاكب وتعظقؿفا.

 وشاركقا الؿسقحقة يف التعؿقد.
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 .لقفقد يف بعض أطقادهؿ وصؼقسفؿ وشعائرهؿوشاركقا ا

 رابعًا: النصارى:

الـصارى جؿع، والقاحد كصراين، والؿستػقض مـ كالم العرب أن القاحـد مــ 

 . الـصارى كصراين، وحؽل طـفؿ سؿاطًا كصران بطرح القاء 

وقــد ســؿقا كصــارى إمــا لتـاصــرهؿ فقؿــا بقـــفؿ أو ٕهنــؿ كزلــقا أروــًا يؼــال لفــا 

فتسؿقا بؼرية يؼال لفا كاصرة، كان طقسك ابـ مريؿ صؾك اهلل طؾقـف قال قتادة  كاصرة،

، وقد خرجت –طؾقفؿا السالم  –قرية كشلت فقفا مريؿ أم الؿسقح : وهل يـزلفا

مريؿ مـ الـاصرة قاصدة بقت الؿؼدس فقلدت الؿسـقح يف بقـت لحـؿ، ولـذلؽ كـان 

ري، ففـــذا وجـــف تســـؿقة أتباطـــف بــــق إســـرائقؾ يدطقكـــف بشـــققع الـاصـــري أو الـصـــ

 . بالـصارى

الصــػ  ] چجث يت ىت مت خت جتحت يب ىب مبچ وققــؾ ســؿقا بــذلؽ لؼقلــف  

74]. 

وكتـاهبؿ ا.كجقـؾ: ففـؿ حؿؾـة  والـصارى هـؿ الؿـتسـبقن إلـك مؾـة طقسـك 

ا.كجقــؾ وهــؿ يف إصــؾ أصــحاب ديـــ مـــزل مـــ طـــد اهلل تعــالك،  ــؿ تحقلــقا طـــ 

غقـروا، وبـدلقا، وحرفـقا كصـقص الؽتـاب الؿــزل التقحقد إلك الشرك بعـد ذلـؽ، و

 .إلقفؿ وقد كسخ ديـفؿ با.سالم وكسخ كتاهبؿ ا.كجقؾ بالؼرآن العظقؿ

 األصول العقدية الكبرى في النصرانية المحرفة:

 عؼقدة التثؾقث:

هبؿ اهلل تعالك  –تعالك اهلل طـ زطؿفؿ  –ففؿ يزطؿقن  أن اهلل  الث  ال ة، وقد كذا
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 ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژچ  لف يف ذلؽ بؼق

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ

      ﯁ ﯀ ﮿ ﮽﮾ ﮼ ﮻ ﮺

 [.75 - 73الؿائدة  ] چ   

 فاهلل سبحاكف طـد همٓء  ال ة 

 إول  ا.لف إب: ولف خصائص الالهقتقف أي ا.لفقة وهق اهلل.

 ف ا.بـ ولف خصائص الـاسقتقة أي البشرية وهق طقسك.الثاين  ا.ل

الثالث  ا.لف الروح الؼدس  ولف خصـائص آزدواجقـة بـقـ ا.لفقـة والبشـرية، 

 .وهق الروح التل حؾت يف مريؿ

 .م325وقد استؼر أمر الـصارى طؾك هذه العؼقدة بعد مجؿع كؼقا طام 

تؼديس الصؾقب والؼقل بالصؾب والػداء:

قد صؾب تؽػقرًا لخطايا بـل آدم، وزطؿقا أن ا.لف  يزطؿقن أن طقسك ففؿ 

 ڦ ڦچالؿتؿثؾ يف آبـ قد قتؾ ٕجؾ ذلؽ، وقد رد طؾقفؿ الؼرآن يف ققلف تعالك  

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 چں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

 .[758 - 757الـساء  ]

لرهبان ورجال الؽـقسة:تؼديس ا

حقث يزطؿ همٓء أهنؿ يتؽؾؿقن كقابة طـ اهلل، تعالك اهلل، فقحؾقن ويحرمقن 

 ۇچ، قال تعالك  ويؿـحقن صؽقك الغػران، ولفؿ السؾطة الؿطؾؼة يف الديـ
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 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

التقبة  ] چ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ېى ې ې

37]. 

  والطقائػ مؼاركة بسـائر إديـان إخـرى، ويؿتاز تاريخ الـصراكقة بؽثرة الػر

 وهـل القــقم كـذلؽ، إٓ أهنــا طؾـك كثرهتــا القــقم تـبثـؼ إلــك حـد كبقــر مــ  ــالث فــر  

 رئقسقة هل 

الؽاثقلقؽ:

ويـسب إلقفا طامة الـصارى يف الغرب، وهل تتبع الـظام البابقي، والبابا طـدهؿ  

ه وإرادتـف إلفقـة ٓ تـرد، ، وهق معصقم ٓيخطـئ، وأوامـرهق الؿشرع بعد طقسك 

ومـ أهؿ أطؿالف إصدار صؽقك الغػران مــ الـذكقب السـابؼة والالحؼـة دون حاجـة 

إلك التقبة: ومـ أهؿ طؼائد هذه الػرقة 

 .آطتؼاد بالؿساواة الؽامؾة بقـ ا.لف إب وا.لف آبـ

 .آطتؼاد بلن روح الؼدس كشل مـ إب وآبـ معًا

  صبقعتقـ ومشئتقـ، إحداهؿا ٓهقتقف وإخرى كاسقتقة.آطتؼاد بلن الؿسقح

 .آطوام بالذكب لؾؼسقس وإصدار صؽقك الغػران مـ قبؾف لؾؿعوم

  ،التعؿقد وهق صؼس الغسؾ بالؿاء، وهق متػؼ طؾقف بقـ جؿقع فر  الـصارى

وهق تعبقر طـ غسؾ أجسام الؿذكبقـ، لقدفعفؿ لؾتقبة.

  طقسـك مـع تالمقـذه، ومباركتـف لفـؿ، وقـد العشاء الرباين ويؼصدون بف طشاء

م، وذلـؽ بـلن يجتؿـع 7563م، 7545أوجب مجؿع تركـت هـذا إمـر كعبـادة طـام 

الـاس يقم إحد ويستؿعقن إلك خطبة الؼسقس،  ؿ يلكؾقن الخبز، ويشربقن الخؿر 

.بعد السجقد: ضـًا مـفؿ أن طقسك مقجقد يف هذا العشاء الرباين
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آرثقذكسقة: 

اع الؽـقسة الشرققة وهل تتبـع كظـام إكؾقـروس، ويبـدأ هـذا الـظـام مــ وهؿ أتب

البطريؽ ويـتفل بالؼسقس، وأتباع هذه الػرقـة مـتشـرون يف الشـر  والققكـان وتركقـا 

وروسقا: ومـ أهؿ طؼائدها 

 .أن روح الؼدس مـبثؼة طـ إب وحده

 أن الؿسقح مـ صبقعة إلفقة.

  ا.لف ويجب تؼديسفا.أن السقدة مريؿ العذراء والدة

 .تؼديس الصؾقب واتخاذه شعارًا ورمزًا

 .ا.يؿان بـصقص الؽتاب الؿؼدس

 البروتستاكت:

وهـؿ الؿحتجـقن طؾــك تصـرفات البابـا، والثــائرون لإلصـالح: ولـذا ٓ يممـــقن 

 بعصؿتف، وٓ بعصؿة رجال الديـ، ومـ أهؿ مبادئفؿ 

 .الؽتاب الؿؼدس هق الؿصدر القحقد لؾـصراكقة

 لؾؽـقسة غػران الذكقب بؾ هق مـ اختصاص الخالؼ. لقس

  العشاء الرباين إكؿا هق تـذكقر بــداء الؿسـقح لؾخؾقؼـة، وٓ يحـؾ الؿسـقح يف

بدن مـ يلكؾ العشاء الرباين كؿا يزطؿ الؽا قلقؽ.

 .طدم اتخاذ الصقر والتؿا قؾ يف الؽـائس: ٕن ذلؽ مظفر مـ مظاهر الق ـقة

 س ٕي كـقسة سؾطة طؾك أخرى.لؽؾ كـقسة حرية التصرم ولق

وهمٓء ٓ يختؾػقن طـ بؼقة فر  الـصارى يف طؼقدة التثؾقث، وأولقهقة الؿسقح 

 وبـقتف وصؾبف.

 خامسًا: المجوس:

الؿجقس جؿع مجقسل، والؿجقسـل كسـبة إلـك الؿجقسـقة: وهـل كحؾـة أهـؾ 
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 فارس، والؿجقس هؿ أهؾ ديـ يثبت إلفقـ ا ـقـ: إلفًا لؾخقر وإلفًا لؾشر.

والؿجقسقة دياكـة و ـقـة ووـعقة لفـا فـروع يجؿعفـا هـذا إصـؾ الباصـؾ: وهـق 

والؿجقس هؿ طبدة الـقران الؼائؾقن إن لؾعـالؿ . قال الؼرصبل الؼقل بنلفقـ ا ـقـ

 .أصؾقـ كقرًا وضؾؿة

وهؿ لقسقا مـ أهؾ الؽتاب: ولـق كـان لفـؿ كتـاب لؽـاكقا قبـؾ الـسـخ والتبـديؾ 

تقؿقة: ولؽاكقا يـدخؾقا الجــة إذا طؿؾـقا بشـريعتفؿ الؿـزلـة  طؾك هدى: كؿا يرى ابـ

 كؿا كان القفقد والـصارى قبؾ التبديؾ والـسخ، وهؿ أبعد طـ الؽتاب مـ الصابئة.

والؿجقسقة هل دياكة الػرس فغالب أتباطفا مـفؿ، وقد اختؾػ يف سـبب تسـؿقة 

 هذه الدياكة بالؿجقسقة طؾك أققال 

ؿ كسـبة إلـك رجـؾ اسـؿف مجـقس، وققـؾ الؿجقسـقة فؼقؾ إهنا تسؿك هبـذا آسـ

 وصػ لرجؾ اكتسبت إلقف الؿجقسقة.

 وققؾ كسبة لؼبقؾة مـ قبائؾ الػرس.

 .وققؾ الؿجقسقة وصػ لعبادة الـار

وذكر الؼرصبل أن الؿجقس يف إصؾ  الـجقس لتديـفؿ باستعؿال الـجاسات، 

 .والؿقؿ والـقن يتعاقبان... ورد ذلؽ إلقسل

أن الؿجقسقة هل كػسـفا الزرادشـتقة والصـحقح أن الؿجقسـقة أسـبؼ مــ  وققؾ

 .الزرادشتقة: وإن كاكت بعد ضفقر الزرادشتقة أصبحت هل هل أو أغؾبفا زرادشتقة

ــفا  ــل أسس ــل الت ــقة ه ــدم كحــؾ الؿجقس ــدة، وأق ــلصقار ط ــرت ب ــقة م والؿجقس

ة الؿسـؿاة فؽان أصؾ الؿجقسقة هؿ أهؾ الدياكزروانكققمرث، وكان طصره يؾؼب
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الزرواكقة الذيـ يثبتقن إلفقـ هؿا يزدان وأهرمـ:  ؿ تػرطت وكشلت طؾك هذا الـديـ 

كحؾ كؾفا متؼاربة يف التعالقؿ والعؼائد الديـقة فؿـفا كحؾة الزرادشتقة التل تـتسب إلك 

 زاردشت: الذي ضفر يف الؼرن السادس قبؾ الؿقالد، وبف اشتفرت الؿجقسقة.

الذي ضفر زمـ ماينحؾة الؿاكقية وهل الؿـسقبة إلككؿا ضفرت يف الؿجقس ك

م، وضفـرت كـذلؽ فـقفؿ 277 – 238سابقر بـ أزدشـقر مؾـؽ الػـرس مـا بـقـ ســة 

م 523و 487الذي ضفر يف زمـ قباذ بقـ سـة مزدككحؾة الؿزدكقة وهل مـسقبة إلك

قل وهل كحؾة قريبة مـ كحؾة الؿاكقية، وهل آخر كحؾ الؿجقس ضفقرًا فقفؿ قبؾ دخ

 .ا.سالم إلك بالد فارس

ومع كثرة التحقٓت يف الؿجقسقة إٓ أن أصقلفا العؼدية الؽربى متؼاربة وفقؿـا 

 يؾل بقاهنا 

 األصول العقدية الكبرى للمجوس:

آعتؼاد بإصؾقـ الـقر والظؾؿة:

وهذه التثـقة اختصت بالؿجقس كؿا يؼقل الشفرستاين: فؼد أ بتقا أصؾقـ ا ــقـ 

ديؿقـ، يسؿقن أحدهؿا الـقر وأخر الظؾؿة، والؿجقس إصؾقة يرون أن مدبريـ ق

الـقر هـق إزلـل وأمـا الظؾؿـة ففـل محد ـة، وهـؿ متخبطـقن يف كقػقـة حـدو فا هـؾ 

حد ت مـ الـقر؟ كقػ والــقر ٓ يحـدث شـرًا جزئقـًا والظؾؿـة أصـؾ الشـر، أم مــ 

 .شلء آخر؟ كقػ وٓ شلء يشرك الـقر يف ا.حداث والؼدم؟

 ومسائؾ الؿجقس كؾفا تدور طؾك قاطدتقـ ا ـتقـ يؼقل الشفرستاين 

 إحداهؿا  بقان سبب امتزاج الـقر بالظؾؿة.

والثاكقة  بقان سبب خالص الـقر مـ الظؾؿة، وجعؾقا آمتزاج مبدأ والخالص 
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 .معاد

 فلما الؿجقس ففؿ أهؾ ديـ يثبت إلفقـ  إلفًا لؾخقر وإلفـًاويؼقل ابـ طاشقر 

لؾشر، ففؿ أهـؾ فـارس،  ـؿ هـل تتشـعب شـعبًا تـلوي إلـك هـذيـ إصـؾقـ، وأقـدم 

الـحؾ الؿجقسقة أسسفا )كققمرث(... وكـان طصـر )كقـقمرث( يؾؼـب )زروان( أي 

إزل، فؽان أصؾ الؿجقسقف هؿ أهؾ الدياكة الؿسؿاة الزرواكقـة: وهـل تثبـت إلفـقـ 

بالقجقد إزلل وأكـف كـان كقراكقـًا، هؿا )يزدان( و)أهرمـ(: قالقا  كان يزدان مـػردًا 

وأكف بؼل كذلؽ تسعة آٓم وتسعقـ سـة،  ؿ حدث لف خاصر يف كػسف أكف لق حدث لف 

مـازع كقػ يؽقن إمر، فـشل مـ هذا الخاصر مقجقد جديد ضؾؿاين سؿل )أهرمـ(: 

وهق إلف الظؾؿة مطبقطًا طؾك الشـر والضـر... فحـدث بـقـ )أهـرمـ( وبـقـ )يـزدان( 

 .محاربة إلك إبدخالم و

ــك  ــك اطتؼــادهؿ هبــذيـ إصــؾقـ، ورد طؾ ــف العظــقؿ طؾ وقــد رد اهلل تعــالك يف كتاب

مشركل العرب الذيـ تؼؾـدوا هبـذا الشـرك مــ الؿجـقس، وذلـؽ لحصـقل الؿجـاورة 

هبؿ: فؼد كان بـق بؽر بـ وائؾ، وبـق تؿقؿ: مجاوريـ لبالد فـارس، والسـاري فـقفؿ هـق 

فـدان كثقـر مــفؿ بالؿجقسـقة الؿزديؽـة والؿاكقيـة يف زمــ  سؾطان كسرى وطقائـدهؿ،

كسرى أبرويش وكسرى أكقشروان، وأ بتقا طؼقـدة إلفـقـ ا ــقـ إلـف الخقـر وهـق الــقر، 

وإلف الشر وهق الظؾؿة. وهـمٓء لـؿ يؽقكـقا يجعؾـقن لفـذيـ إصـؾقـ صـقرًا مجسـؿة 

 فديـفؿ هذا يشبف إديان التل ٓ تعبد صقرًا محسقسة. 

ــد ر ــف ســبحاكف  وق ــقفؿ يف ققل  ىى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چد اهلل طؾ

: ا ـــقـأكـدت بؾػـظإلفــقـوصـقغة التثـقــة مــ ققلـف[:57الـحـؾ  ] چائ ائ

ًٓ لشــرك مخصــقص مـــ إشــراك  ــالـفل: إبطــا ــة مؼصــقدة ب ــة طؾــك أن آ ـقـق لؾدٓل

د الؿشــركقـ، وأن ٓ اكتػــاء بــالـفل طـــ تعــدد ا.لــف: بــؾ الؿؼصــقد الـفــل طـــ التعــد

الخــاص: وهــق قــقل الؿجــقس بــنلفقـ، وإذ هنــق طـــ اتخــاذ إلفــقـ: فؼــد دل بدٓلــة 
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 .آقتضاء طؾك إبطال اتخاذ آلفة كثقرة

:عبادة الـار وعبادة الشؿس والؼؿر

والؿجقس طبـدة الشـؿس ققلف  فؼد أورد ابـ أبل حاتؿ يف تػسقره طـ قتادة 

ــر والـقــران ـــ طؽرمــة والؼؿ ــال  وط ـــ اهلل... وقالــت قالــت القق ــقد طزيــز اب ف

 .كحـ كعبد الشؿس والؼؿر مـ دون اهللالؿجقس

واقتصر البعض طؾك وصػفؿ بعبـادة الشـؿس والؼؿـر، وآخـرون طؾـك وصـػفؿ 

 بعبادة الـقران، وقد ذكر الشفرستاين تعظقؿفؿ لؾـار، وبـاؤهؿ لبققت الـقران وكثرهتا.

ادس قبـؾ الؿـقالد، سـؿك إلـف الخقـر وقد ُذكر أنا زرادشت لؿا ضفر يف الؼرن الس

)أهق رامزدا( أو )أرمزد( أو )هرمز( وجعؾف كقرًا، ودطا الــاس لعبـادة الــار طؾـك أهنـا 

 .مظفر إلف الخقر وهق الـقر، وهق مصدر الخقر وا.كعام

اعتؼادهؿ يف الـبقة:

يعتؼــد الؿجــقس أن كقــقمرث هــق الؿبــدأ إول لؾخؾــؼ، وربؿــا يؼقلــقن زروان 

، ويعتؼدون أن زرادشت هق الـبل الثـاين، ومعــك كقـقمرث طــدهؿ هـق الحـل الؽبقر

: وبـذلؽ الـاصؼ، وقـد ورد يف تـقاريخ الفــد والعجـؿ أنا كقـقمرث هـذا هـق آدم 

 .تؼقل الؽققمر قة

 .زكدافستاوقد ووع لفؿ زرادشت كتابًا سؿاه

ـــ حــزم  ــف الخــقار  والؿعجــزات، قــال اب ــد كؼؾــت كــوهــؿ يــدطقن ل قام وق

الـذي أفـرغ وهـق مـذاب طؾـك كالصـػرالؿجقس أيات الؿعجزات طــ زرادشـت
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 .صدره: فؾؿ يضره، وققائؿ الػرس التل غاصت يف بطـف فلخرجفا، وغقر ذلؽ

 ففؿ يخؾطقن الـبقة بالشعقذة والسحر والشرك والدجؾ.

بف: يدطقه إلك  لؿا بعث إلقف الـبل  وقد مز  كسرى مؾؽ فارس كتاب الـبل 

 يؿز  اهلل مؾؽف فؽان. ا.سالم فدطا طؾقف الـبل 

تؼديسفؿ لؾؿؾقك وإئؿة مـفؿ:

وذكر الشفرستاين طـفؿ أنا مـفؿ صـػ يؼال لفـؿ السقسـاكقة، والبفامزيديـة لفـؿ 

رئقس يدطك سقسان: ووع لفؿ كتابًا، وحؿؾفؿ طؾك استؼبال الشؿس طـد السـجقد 

الخرساين زطـؿ أصـحابف أكـف صـعد إلـك طؾك ركبة واحدة، فؾؿا صؾب أيام أبل مسؾؿ 

السـؿاء، وأكـف سـقعقد ويـــتؼؿ مــ أطدائـف، وقـد أقــر هـمٓء بـبـقة زرادشـت وطظؿــقا 

 .الؿؾقك الذيـ طظؿفؿ زرادشت

الؼقل بتـاسخ إرواح:

وهل طؼقدة باصؾة يدطل أصحاهبا أن الروح تـتؼؾ مـ بدن قد مـات صـاحبف إلـك 

أو حققاكـًا: لتعطـك الـروح فرصـة لؾتطفـر،  بدن مخؾق  آخر حل: سقاء كـان إكسـاكًا

وقد تل ر هبـذه العؼقـدة ذات إصـقل الفـدوسـقة الؿاكقيـة مــ الؿجـقس، وكـان مــ 

لقازمفا طـدهؿ الؼقل بعدم ختؿ الـبقة والرسالة، بؾ كؾ رسقل يؿقت تحؾ روحف يف 

بدن مختار آخر: لقحؿؾ الرسالة مؽاكف، وقـد أ ـرت هـذه العؼقـدة لـدى الؿجـقس يف 

 .فقر مدطل الـبقة لدى الؿسؾؿقـض

 سادسا: الذين أشركوا:

تقاصــلت كؾؿــة الؿػســريـ طؾــك أن الؿــراد بالؿشــركقـ يف ســقرة الحــج يف ققلــف 

ـــــالك    ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ تع
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: هــــؿ طبــــدة [77الحــــج  ] چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .إو ان

 .هلل معففذكر ابـ كثقر أن الؿشركقـ هؿ الذيـ طبدوا غقر ا

الؿشـفقر أهنـؿ طبـدة إو ـان، وققـؾ  مـا  چ ٿ ٿچ وقال ألقسـل 

يعؿفؿ وسائر مـ طبد مع اهلل تعالك إلفًا آخر مـ مؾؽ وكقكب، وغقرهؿـا، مؿــ لـؿ 

 .يشتفر باسؿ خاص كالصابئة والؿجقس

وفسرها الطربي أهنؿ مـ طبد إو ان وإصـام: وروى بسـده طـ قتادة يف ققلـف 

 چٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ ك  تعــــــــــال

[ قــال  الصــابئقن قــقم يعبــدون الؿالئؽــة، ويصــؾقن الؼبؾــة، ويؼــرؤون 77الحــج  ]

ــدون  ــذيـ أشــركقا يعب ــران، وال ــدون الشــؿس والؼؿــر والـق ــقر، والؿجــقس يعب الزب

 .إو ان، وإديان ستة خؿسة لؾشقطان وواحد لؾرحؿـ

 .ومـ ُطبِد غقر اهللوذكر أبق حقان أهنؿ طبدة إو ان وإصـام 

الؿجـقس والؿشـركقـ لـقس مــفؿ مــ آمــ بـاهلل والقـقم أخـر قال ابـ تقؿقـة 

 .وطؿؾ صالحًا، بؾ كؾفؿ كػار

وذكر يف مقوع آخر أن الؿشركقـ لقس مـفؿ مـ هـق سـعقد يف أخـرة، بـؾ هـؿ 

طؾك شر مـ الؿجقس، فال تحؾ كسائفؿ وٓ صعامفؿ باتػا  إمة، وجؿفقر العؾؿاء 

لـؿ يؼبـؾ  أن الؿشركقـ ٓ يؼرون طؾـك الجزيـة، وإن ُأقـرت الؿجـقس: فـنن الـبـل 

                                                 

، 74/337مع ٕحؽـام الؼـرآن لؾؼرصبـل ، الجـا8/2478( اكظر  تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ أبـل حـاتؿ )

 .5/2369، تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر 6/333، البحر الؿحقط 75/793روح الؿعاين 

 .5/2369( اكظر  تػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر )

 .75/793( روح الؿعاين )

 .486، 76/485( جامع البقان )

 .6/333( اكظر  البحر الؿحقط )

 .2/244( الصػدية )
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 .الجزية مـ أحد مـ الؿشركقـ

والشرك هق أن ُيجعؾ هلل تعـالك كـدًا أو شـريؽًا يف ألقهقتـف أو ربقبقتـف أو أسـؿائف 

 .وصػاتف فقصرم لفذا الـد ما هق مختص بالباري 

 ٹخؾؼفؿ اهلل تعـالك مػطـقريـ طؾـك التقحقـد  والشرك صارئ طؾك بـل آدم فؼد

ـــروم  ] چې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆچ  ٹ ال

35.] 

والـاس يف تاريخفؿ الطقيؾ مـ آدم إلك كقح طؾقفؿا السالم كاكقا طؾك التقحقـد 

الخالص، وأول ما بدأ الشرك يف ققم كقح: فلرسؾ اهلل تعالك إلقفؿ كقحًا لقعقدهؿ إلك 

كؿا ضفر الشرك يف ققم هقد، َفُبِعَث إلـقفؿ هـقدا، وقـد جعـؾ  حقاض التقحقد وكقره،

اهلل تعالك إكبقاء والرسؾ هداة لؾـاس إلك تقحقد اهلل تعالك، ومـذريـ لفؿ بـقـ يـدي 

طذاب شديد، وقد قص طؾقـا الؼرآن قصص أمـؿ كثقـرة ضفـر فقفـا الشـرك وبعـث اهلل 

 .إلقفؿ إكبقاء والرسؾ

 والشرك كقعان:

 ــؾشــرك يف الت ــف    عطق ــقاع كشــرك فرطــقن يف ققل ــبح إك ــق أق  ڦ ڦ چوه

[ فؼد ططؾ حؼ التقحقد هلل.23الشعراء  ] چڦ

ومـف تعطقـؾ الؿصــقع طــ صـاكعف مثـؾ شـرك الؿالحـدة الؼـائؾقـ بؼـدم العـالؿ 

 وأبديتف.

ومـف تعطقؾ الصاكع طـ كؿالف الؿؼدس: كتعطقؾ غالة الجفؿقة، والؼرامطة كػاة 

 إسؿاء والصػات.

ــرك التشــريع والتحؾقــؾ ومث ــري الؼــدر، وش ــري الرســالة، ومـؽ ــف شــرك مـؽ ؾ

                                                 

 .4/459، تػسقر شقخ ا.سالم 8/755، مجؿقع الػتاوى 2/354( اكظر  الصػدية )

 .76  75، مـفج الؼرآن الؽريؿ يف محاربة الشرك 38( اكظر  الشرك باهلل أكقاطف وأحؽامف )

 وما بعدها. 96( اكظر  دطقة التقحقد )
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 والتحريؿ مـ غقر اهلل.

 ومـف أيضًا شرك أصحاب وحدة القجقد: الذيـ يؼقلقن ما  ؿ خالؼ ومخؾق .

  والـقع الثاين هق شـرك إكـداد بـلن يجعـؾ هلل كـدًا ومعـف إلفـًا آخـر: ولـق لـؿ

 يعطؾ ربقبقتف.

الؼـائؾقـ بالتثؾقـث، وشـرك الؿجـقس الؼـائؾقـ ومـ هـذا الــقع شـرك الـصـارى 

بنســـاد حــقادث الخقــر والشــر إلــك الـــقر والظؾؿــة: وشــرك الؼدريــف أصــحاب معبــد 

 الجفـل.

[، 38الؼصــص  ] چڇ ڇ ڇ چ چ چچ وشــرك فرطــقن لؿــا قــال  

ــاد إصـــام  ــق ـققـ طب ــرهؿ: وشــرك العــرب ال ــاد الؽقاكــب وغق وشــرك الصــابئة طب

 .وكحقهؿ

*              *              * 

 

                                                 

 .745  7/742( اكظر  الشرك يف الؼديؿ والحديث )
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 الخػاتػمػة

 الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك أشرم إكبقاء والؿرسؾقـ وبعد 

 ففذه أهؿ كتائج هذا البحث أجؿؾفا يف التالل 

أنا الديـ يف آصطالح العام يطؾؼ طؾك الديـ الحؼ وطؾك الديـ الباصؾ. -7

هلل تعالك وآكؼقاد ٕمره. أنا الديـ يف آصطالح ا.سالمل هق التسؾقؿ -2

أنا أقسام إديان التل تتقزع طؾقفا البشـرية جؿعـاء هـل ا.سـالم والقفقديـة  -3

والـصراكقة ودياكة الصابئة والؿجقسقة والشرك.

أنا الديـ طـد اهلل ا.سالم وهق ديـ إولقـ وأخريـ. -4

ٔخرة.أنا ا.يؿان باهلل والققم أخر هق سبب الـجاة والسعادة يف ا -5

أنا ا.سالم كسخ جؿقع إديان السابؼة. -6

أنا مـ القفقد والـصارى والصابئة مممـقن مقحدون، ومـفؿ مشركقن: فؿـ  -7

آمـ باهلل والققم أخر وطؿؾ صالحًا واتبع الرسقل الـذي أمـر بنتباطـف يف زماكـف ففـق 

الؿقحد.

 

*              *              * 
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الػصؾ يف الؿؾؾ وإهقاء والـحؾ، ابـ حـزم الظـاهري، تحؼقـؼ  محؿـد كصـر،  .35

طبد الرحؿـ طؿقرة، دار الجقؾ، بقروت.
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 "Quran Counting of Religion Divisions" 

Dr. Sherifa Bint Ahmed Al Hazemy 
Associate Professor at the Faculty of Arts, 

Princess Noura Bint Abdul Rahman University 

 

Abstract 

In the Name of Allah, the Most Merciful & the Most Gracious 

After thanking Allah, God of All creatures, Peace & Blessings 

may be upon our Prophet Muhammad (PBUH) and all his family, his 

companions and followers till Judgment Day, after that: 

This study tackles divisions of human religions included in 

Islamic legislation, defining their major origins and shows the true 

religion accepted by Allah, The Almighty, to save his slaves in the 

Judgment Day. In this study, the researcher used the method of 

extrapolating verses included in dividing religions, judging their 

related persons and analyzing them. The study reached significant 

findings such as that religion in general terminology may be called for 

the true religion and false religion and divisions of religions under 

which all human beings and religions are included are six main 

religions: Islam, Judaism, Christianity, Mandaeism, Zoroastrianism 

and Shirk. This includes the ideas that Islam is the religion of the early 

time and later time people, Allah, The Almighty, does not accept any 

religion except Islam, all those who believed in Allah, His Messenger 

(PBUH) and The Last Day before Prophet Muhammad’s (PBUH) 

mission, Muslims and Allah, The Almighty, does not accept anything 

after Prophet Muhammad’s (PBUH) mission except what was 

mentioned by him from Allah, The Almighty and all previous 

religions were copied by Allah, The Almighty from Islam. 

Keywords: religion – counting – The Holy Quran – belief – 

Origins. 
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Moses  Prayer in the Holy Quran 

An Analytical Objective Study 

Dr. Salma Dawood Ibrahim Bin Dawood 
Associate Professor at the Faculty of Da’wa & Fundamentals of 

Religion, Um Al Qura University 

Abstract 

This study aims to collect Quran verses that mentioned prayers of 

Moses, Peace & Blessings Be upon Him, discuss them and determine 

their guidance. The study material in the study is divided into: 

abstract, an introduction and five parts. The abstract included 

significance and plan of the study. The introduction includes meaning, 

value, benefits of prayer and a summarized text of the story of Moses, 

Peace & Blessings Be upon Him, recited in the Holy Quran and parts 

as follows: 

Part One: Prayers of Moses  in maturity period. 

Part Two: Prayers of Moses  when he was ordered with the 

message 

Part Three: Prayers of Moses  when he was sent to Pharaon. 

Part Four: Prayers of Moses  during his life with the Israelites. 

Part Five: Methods & Styles of Prayers of Moses  in the Holy 

Quran. 

The study was concluded by the most significant findings and 

supporting annexes.  
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Variation between Singular & Plural Speech Forms in 

the Holy Qur’an: A Rhetorical Analytic Study of 

Changing Quranic Terms – Models of Surat Al Nisa’a 

Dr. Labib Mohamed Jobran Saleh 
Assistant Professor of Department of Islamic Studies 

Taiba University – Madina 

Abstract 

This Study aimed to address secrets of differences between 
singular, plural forms and their rhetorical features to show a type of 
miracles in Qur'anic terms.  This transformation in the word structure 
has a unique pattern in the Quranic text that contains a lot of 
significances and signals which indicate the greatness and holiness of 
Quranic texts. This study attempts to listen carefully to the Qur'anic 
context and reveal secrets of such transformation between the singular 
and plural forms to determine its rhetoric tastes. 

 
This study shows the material of speech forms and exchanges 

between singular and plural forms by selecting models of Surat Al 
Nisa’a, especially when we determine a methodological theory which 
represent a pattern in Quranic context and a recurrent method which 
has its features, significances and secrets.  

 
The study adopted partial inductive and analytical deductive 

approaches to derive rhetorical signs and secrets of changes in forms 
with purposes and causes. The study found that the Holy Qur'an, with 
its transformations between singular and plural features, selects the 
term which is the fullest of meaning, so the plural is ignored and the 
singular has the effect and vice versa to give the text higher rhetoric 
significances revealed by good follow-up and vision. 

 
The researcher recommends establishing an authority that adopts 

a project to study points of variation between singular and plural 
forms in the Holy Qur'an and determine secrets and features of the 
Holy Qur'an. 

 
Keywords: Variation of forms, variation, singular, plural, 

rhetoric, Surat Al Nisa’a. 
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Insights on Consecutive interpretation 

Dr. Khaled Bin Othman Bin Ali Al Sabt 
Associate Professor at the Faculty of Education, 

Al Dammam University 

Abstract 

Now it’s clear that the meaning dictum in the language in relation 

to our subject in the sense transferee and irrigated , and for modernists 

that meaning is  associated with this linguistic meaning, it is a 

meaning of irrigated , whether it is brought or suspended or cut off , 

and it often used by fundamentalists and scholars too. 

But for the authors in the Quranic sciences nowadays it is goes to 

interpretation of the Holy Qur'an by quraan , “sonna” , and statements 

of companions, some of them used interpretation of followers and it is 

the closet one. 

Using this title holy interpretation was widely used at this era to 

include the previous four species. Al Syoti (    hejri) named his book 

(scattered diamond in interpretation ) but he wanted what was well 

known for modernists and other which launched on Almruyat filed 

and others. 

As we knew that title and what is meant here is not famous for 

modernists and the matter is mere a matter of terminology which 

agreed upon it and it’s close to the title of holy interpretation, copy 

interpretation and interpretation of the novel. 

In addition, describing Interpretation as holy  doesn’t mean it’s  a 

proof,  but the kinds falling beneath them have an proof and some are 

not. 

As it is clear now, As already clearly evident that diligence 

attached holy interpretation  from several sides, but it doesn’t deny 

facing this kind – opinion interpretation - holy interpretation. 

It’s clear too that the beginning of interpretation blogging was too 

early not as known for many scholars of interpretation science that it 

began in the middle of the second hejri century, and before that it was 

mixed with Hadith. 

*              *              * 
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Conversation with Non-Muslims in Quran:  

Factors and Manners 

Dr. Mohamed Abdeldayem Ali Soliman Mohamed Elgendy 
Associate Professor of Belief, Contemporary Doctrines & Religions, 

Al-Azhar University – Cairo and King Faisal University – Faculty of Arts at Ehsa’a 

Member of Belief & Religions Society in the Islamic University  

Abstract 

Among regulations and features of conversation with non-
Muslims in the Holy Quran is to have evidence with argument and 
being polite. This recalls our adherence to Quran manner in this 
accurate type and other correct conversations, right understanding, 
aware setting and wise calling for managing conversation to be closer 
to Allah than him. Islamic belief is in the direst need to this 
conversation in this respect.  

Belief was, and still, the objective of rivals by doubting and 
distorting as it was eliminated from top, leading position and 
activation in the bigger context of the Islamic nation. It was, too, a 
prey for manipulation by some of those who perform conversation 
with others. They linked it with many misconceptions and opposite 
concepts against its nature and instinct in order to defend it in the 
material of this conversation. They wanted to defend it, but using the 
imported language of rivals with cheap means ignoring the Holy 
Quran’s method in conversation till it sometimes becomes nothing 
more than pointless talk and argument by a sick person. This increases 
animosity and rivalry, lacks reasonable argument and evidence, takes 
off politeness and transforms into a fanatic idea or angry opinion as 
well as the Quranic dialogue that suits all brains and understandings, 
current and beginning, the young and the old, the educated and the 
vulgar and others of total people.  

Hence, we wanted to determine again features of conversation 
with non-Muslims in the Holy Quran. This conversation brings peace 
for hearts, intellectual stability and behavioral interaction. It even 
eliminates doubts and certainty recorded y argument and discussions 
based on assumptions perceived by this mind away from revelation 
guidance. These features only represent answers, objections, answers 
to these objections, objections on these answers and their answers, etc 
unlimitedly.  

Keywords: conversation. Non-Muslims, intellectual peace, 
security, the Holy Quran, argument, manner. 
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Doctrinal Fanaticism in Tafseer: Causes & Effects 

An Applied Study 

Dr. Mohamed Elias Mohamed Anwar 
Associate Professor at the Department of Quran & Sciences 

Faculty of Sharia’ & Islam Fundamentals, King Fahd University, Abha 

 

Abstract 

After thanking Allah only, peace and blessings be upon the last 

Prophet (PBUH), 

Doctrinal fanaticism is a dangerous phenomenon emerged from 

adherence to blind imitation as a bad effect of sanctifying opinions of 

people and their ideas without correct evidences as a result of 

exaggeration by some people. This fanaticism resulted in modification 

of some meanings, purposes, contexts of verses or judged in a 

meaning that eliminates them by copying. Thus, these wrong styles in 

the Holy Quran’s tafseer “explanation” caused intellectual chaos in 

terms of the Holy Quran and its meanings. Therefore, the researcher 

decided to study doctrinal fanaticism, its causes and effects in an 

applied study motivated by multiple reasons including: 

 Warning students of Islamic legitimate sciences against 

dangers of doctrinal fanaticism on the Holy Quran’s tafseer. 

 Attempting to determine causes of doctrinal fanaticism in 

tafseer and its effects on individuals and society. 

The aim of this study is to stress the importance of adherence to 

the Holy Quran, Prophet Muhammad’s (PBUH) Sunnah and raising 

awareness towards the most well known tafseer books that contain 

wide range of doctrinal fanaticism forms. 

I pray to Allah, The Almighty, to guide all of us to what he 

desires and accepts. 

Keywords: doctrinal fanaticism, entrance, polytheists, mosque 
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Kneeling as a term in the Holy Quran’s Book: Significance, 

Emergence & Related Sayings of Scholars 

Dr. Abdulkayoum Bin Abdulghafour Al Sanady 
Associate Professor in Recitals Department 

Faculty of Da’awa & Fundamentals of Religion – Um Al Qura University 

Abstract 

This research is a unique study to the term of kneeling in prayers used 

in the Holy Quran Books of Buxoro, Transoxiana and Indo-Pakistani 

peninsula peoples. This term emerged in about the late  rd or early  th Hijri 

centuries in order to divide the Holy Quran to facilitate reciting in general 

and Imams of mosques in particular in the Holy month of Ramadan and in 

Tarawih Prayers. The research plan includes: abstract, introduction, four 

parts, conclusion and an index. 

The abstract includes significance, plan and methodology of the study. 

The introduction includes dividing the Holy Quran into parts and chapters in 

various ages starting from the biography of Prophet Muhammad  (PBUH) 

and his companions  as they gave their daily verses multiple terminologies 

such as parts, chapters, five parts “takhmis”, ten parts “taasher” and other 

terminologies that were common in the Islamic world since these ages. In 

part one, the researcher tackled the meaning of “kneeling” in language and 

terminology and its concept. Part two includes the emergence of “kneeling” 

term, its objective and spread in some Islamic countries. Part three is about 

scholars’ sayings in counting kneeling numbers in the Holy Quran as three: 

(   ) kneels ending with the final Tarawih prayers in the   th night of 

Ramadan. The second is (   ) kneels common in today’s Holy Quran 

Books. The third is by Imam Mohamed Hashem Al Tatawi (died on      H) 

who changed the term of kneeling into “Maqra’a” and divided each part of 

the three parts into    Maqra’a. The number of Maqara’as was divided into 

(   ) Maqra’a and ending final prayers in the   th night. Part four is 

concerned with instant comparative researches between Bukhari Kneeling 

and Tatawi Maqra’a doctrine in terms of long and short amounts. In the end, 

the researcher put a conclusion in which he mentioned his findings, 

recommendations and proposals ending by various indexes, but the 

researcher focused here on publishing the study in the journal with the index 

of references and index of topics. 

Peace & Blessings Be upon Prophet Muhammad (PBUH), all his family 

and companions. 

*              *              * 
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Editurial introduction 

In the name of Allah the most Gracious and most Graceful 

All thanks is to Allah, The Almighty, whom we seek His help and 
forgivness.  We seek refuge in Allah from whatever evil our hearts 
conceal and from the consequences of our evil deeds.  Whoever Allah 
grants guidance will never be led astray.  Whoever He leads astray 
will never find guidance.  I attest that none is worthy of worship 
except Allah, who has no partners, and that Mohammad is His slave 
and Messenger. 

 

This is the twenty-fourth issue of Tibyan magazine for Quranic 
studies put before you, dear brother researcher, full of various 
researches in branches of Quranic studies. This is a continuation of the 
outcomes of this blessed magazine which is increasingly accepted in 
academic and scientific circles day by day, not only inside Kingdom 
of Saudi Arabia, but also outside it. 

 

Since there are various research fields in this issue – as usual – 
including recites, methodologies of mufasereen “interpreters”, trends 
of tafseer, Quranic rhetoric and objective explanation, there are 
various researchers from inside and outside the Kingdom which 
embodies the esteemed position reached by your blessed magazine.  

 

By this occasion, I send my thanks to my brothers, members of 
editorial board for their efforts aiming to inspect, investigate 
researches and follow-up their judgments despite their great burdens 
and works. May Allah reward their aspirations, bless their efforts and 
compensate them better in return for their dedicated time and effort. 
Thank also goes to my colleagues in the Society’s Management for 
their exerted efforts serving knowledge and scholars. I pray to Allah to 
grant them for The Holy Quran and its people the best reward. He is 
the best sponsor and the greatest hope. 

 

May Allah’s peace and blessings be upon our Prophet Muhammad 
(PBUH) and all his family and companions 

 

Editorial Board Head 
Prof. Dr. Mohamed Bin Sarea’ Bin Abdullah Al Sarea’ 
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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 
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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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