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 املقدمة

 زمسم اهلل الرمحن الرضمقم

حمؿد وععم أهل  الصالة والسالم ععم أرشف إكبقاء واظمرسؾني ضمبقب إله العاظمني أيب الؼاسم

 زمقته الطقبني الطاهرين

شمٗمسػمي ُمٕملم حيت٤مج إمم دىم٦م ذم  أؾمٚمقبإن اخلقض ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمٛمقُم٤ًم، وذم     

، ويٛمٙمـ ين اًمتٕم٤مُمؾ، وسم٤مخلّمقص ذم اجل٤مٟم٥م اًمتٓمبٞم٘مل ُمٜمف، ذًمؽ ان اجل٤مٟم٥م اًمٜمٔمري ؾمٝمؾ

يٕمٓمك اًمتٗمسػم ًمٙمل ٤مت ُمٝمٛم٦م اًمتٓمبٞم٘مل حيت٤مج إمم وىمٗم ٤مر أو آـم٤مًم٦م، ًمٙمـ اجل٤مٟم٥مومٞمف آظمتّم

يسب٥م اًمرضر ومٞمٝم٤م طم٘مف، وًمـ يٜمٗمع ومٞمٝم٤م آظمتّم٤مر اعمخؾ وٓ آـم٤مًم٦م اعمسٝمب٦م، ذًمؽ ان يمٚمٞمٝمام 

 .قمغم طمٍد ؾمقاء ٚمدارسًمٚمٙم٤مشم٥م وًمٚم٘م٤مرئ وًم

إن اًمٙمت٥م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًا: عمـ يريد اًمتٕمٚمؿ، وعمـ يريد ُمٕمروم٦م يمٞمػ شمٙمقٟم٧م إؿمٞم٤مء، أو 

اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م يم٤مٟم٧م وشمب٘مك، سمؾ وؾمتب٘مك هل إؾم٤مس ذم ووع  يمٞمػ طمّمٚم٧م اًمٜمت٤مئ٩م، وم٤مًمٙمت٥م

 اًمٗمٝمؿ واًمتخّمص.قمـ اعمٜم٤مه٩م ًمٚمدارؾملم وًمٚمب٤مطمثلم قمـ اًمٕمٚمؿ و

ُيٕمد أُمر صٜم٤مقم٦م أو شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٥م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م، واًمّمٕمب٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م 

ظمٚمٍؾ ُمٕمرذم، آظمر، واًمّمٕمقسم٦م هل سمسب٥م ظمقف اًمقىمقع ذم اخلٚمؾ اعمٜمٝمجل، اًمذي ؾمٞم١مدي إمم 

ويمذًمؽ سمسب٥م اخلقف ُمـ اإلومراط أو اًمتٗمريط، أو سمسب٥م اخلقف ان يٙمقن اًمٙمت٤مب ـ 

اًمتٕمٚمٞمٛمل ـ جمرد شمٙمرار عم٤م ؾمبؼ واضمؽمار عم٤م ُم٣م، ومٝمذا ؾمٞم١مدي إمم وٞم٤مع اًمقىم٧م واجلٝمد، 

وإمم اٟمٕمدام اإلسمداع، أو سم٤مًمدىم٦م )اٟمٕمدام صٜم٤مقم٦م اإلسمداع(، مم٤م ؾمٞم١مدي إمم ٟمِمقء ضمٞمؾ ُُم٘مٚمد 

 .ش قمغم اًمتٙمرار، يٕمٞموم٘مط



6 
 

إن ُمـ اعمٝمؿ ضمدًا ذم جم٤مل ووع اًمٙمت٥م اًمتل شُمٕمٚمؿ )ـمالب اًمٕمٚمؿ( أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٗمسػم ان شمٙمقن 

رًا طم٘مٞم٘مٞم٤ًم ير ـمالب اًمٕمٚمؿ شمٓمقييُمتب٤ًم شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م سمحؼ، وُمٗمٞمدة ٟمٔمري٤ًم وشمٓمبٞم٘مٞم٤ًم، وشمٕمٛمؾ قمغم شمٓمق

ج ـ ُمْم٤موم٤ًم ُمٚمحقفم٤ًم، وشمزرع ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ طم٥م اًمتٓمقر، وشمبٜمل ومٞمٝمؿ ريم٤مئز آسمداع، وهذا حيت٤م

إمم اًمٙمت٤مب اعمٜم٤مؾم٥م ـ إمم أؾمت٤مٍذ ُمٜم٤مؾم٥م ـ يمذًمؽ ـ ي٠مظمذ قمغم قم٤مشم٘مف هذه اعمٝمٛم٦م اًمّمٕمب٦م 

ومتحٛمؾ واًمِم٤مىم٦م واًمٓمقيٚم٦م، وم٤مًمّمؼم واعمٓم٤موًم٦م ُمٓمٚمقٌب ُمـ آؾمت٤مذ واًمٓم٤مًم٥م قمغم طمٍد ؾمقاء، 

صٕمقسم٦م سمٕمض اعمٓم٤مًم٥م حيت٤مج دورًا ُمت٘م٤مسماًل ُمـ إؾمت٤مذ واًمٓم٤مًم٥م، وم٤مٕؾمت٤مذ يستخدم ظمؼمشمف 

صؾ اعمراد، واًمٓم٤مًم٥م ي١مُمـ ص٤مسمرًا سم٠مؾمٚمقب إؾمت٤مذ ذم شمٕمٚمٞمٛمف سم٤مًمِمٙمؾ اًمّمحٞمح واعمٗمٞمد ًمٞمق

 واًمٜم٤مومع.

ًم٘مد ووع اعمختّمقن ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم ُمٜم٤مه٩م وادم٤مه٤مت وأؾم٤مًمٞم٥م ًمٚمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمسػمي٦م، ويم٤من 

ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٗمسػم اعمٝمٛم٦م هق أؾمٚمقب )اًمتٗمسػم اًمتجزيئل(، وىمد ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ 

سمٕمد ضمزء،  ًمتسٚمسكم(، وهق أؾمٚمقٌب يٕمتٛمد قمغم شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ضمزءً )اًمؽمشمٞمبل(، أو )ا

اًمذي سملم عم٤م قمٚمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  شمٞم٥م اعمّمحػ وشمسٚمسؾ اًمسقرسمٕمد يمٚمٛم٦م، ووومؼ شمر ويمٚمٛم٦مً 

يبدأ سمسقرة )اًمٗم٤محت٦م( ويٜمتٝمل سمسقرة )اًمٜم٤مس(، وهق إؾمٚمقب إؿمٝمر أيديٜم٤م اًمٞمقم، واًمذي 

 ػم اعمقضمقدة ىمدياًم وطمديث٤ًم.وإىمدم، وُم٤م قمٚمٞمف أيمثر اًمتٗم٤مؾم

ن اًمٙمت٥م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ـ ذم جم٤مل اًمتٗمسػم ظمّمقص٤ًم ـ مل شمتٓمرق إمم أؾمٚمقب )اًمتٗمسػم اًمتجزيئل( إ

سمٓمري٘م٦م شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م ٟمٔمري٤ًم وشمٓمبٞم٘مٞم٤ًم، ومل ي١مًمػ يمت٤مب ُمتخّمص يٕمٚمٛمٜم٤م يمٞمٗمٞم٦م اًمتٗمسػم وومؼ هذا 

يمت٤مسم٤ًم هيتؿ  ن أيمت٥مذم )ُمٕمٝمد ىمرآين ختّميص( أاًمٓمالب إؾمٚمقب: ًمذًمؽ ارشم٠مي٧م وأٟم٤م ُأدرس 

سمتٕمٚمٞمؿ أؾمٚمقب )اًمتٗمسػم اًمتجزيئل(، قمغم أن اسمدأ ذًمؽ سمٛمح٤مرضات أوًمٞم٦م ًمٚمٓمٚمب٦م ممـ أىمقم 

شمٕمٚمٛمٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٗمسػم وومؼ أؾمٚمقب )اًمتٗمسػم اًمتجزيئل( ٟمٔمري٤ًم وشمٓمبٞم٘مٞم٤ًم،  ،سمتدريسٝمؿ

ومٙم٤من ٟمت٤مج شمٚمؽ اعمح٤مرضات هق يمت٤ميب )اعمدظمؾ إمم اًمتٗمسػم اًمتجزيئل(، وهق يمت٤مب متٝمٞمدي 

وشمٕمٚمٞمٛمل، ًمذًمؽ أـمٚم٘م٧م قمٚمٞمف قمٜمقان )اعمدظمؾ(: يمقٟمف يِمٙمُؾ ُمدظماًل إمم اًمتٗمسػم قمٛمقُم٤ًم، 

، ووومؼ ـمري٘م٦م ًمتجزيئل( سمِمٙمٍؾ ظم٤مص، وسمٓمرح ؾمٝمؾ يسػم ُمٗمٝمقموإمم أؾمٚمقب )اًمتٗمسػم ا

 .اًمتٗمسػم اإلمج٤مزم
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 إن قمٛمكم ذم هذا اًمٙمت٤مب هق شمٕمريض ٕؾمٚمقب )اًمتٗمسػم اًمتجزيئل( وٛمـ ىمسٛملم مه٤م:

شمٕمريػ اًمتٗمسػم اًمتجزيئل، وذيمر شم٘مسٞمامت واًمذي يم٤من ٓ سمّد ومٞمف ُمـ  أوًٓ: الؼسم الـظري:

وآدم٤مه٤مت واعمٜم٤مه٩م اًمتٗمسػمي٦م، واإلـمالًم٦م قمغم ـمب٘م٤مت  ُمٝمٛم٦م ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم قمـ إؾم٤مًمٞم٥م

اعمٗمنيـ، وذيمر ُمّم٤مدر آؾمتٛمداد اًمتٗمسػمي، واًمٙمالم قمـ صمقاسم٧م ُمٝمٛم٦م ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن 

اًمٙمريؿ، واًمٙمالم قمـ شم٤مريخ وٟمِم٠مة أؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمتجزيئل، وُم٤م هل ُمٞمزات اًمتٗمسػم 

وـمري٘م٦م اًمتٗمسػم اإلمج٤مزم تجزيئل، اًمتٗمسػم اًم آًمٞم٤متاًمتجزيئل وأؾمب٤مب ؿمٞمققمف واٟمتِم٤مره، و

وأؾمب٤مب اظمتالف اعمٗمنيـ ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمع ذيمر أُمقر وومؼ إؾمٚمقب اًمتجزيئل، 

ٓ سمّد ُمـ ُمراقم٤مهت٤م ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمسػم، ويمذًمؽ ذيمر ُمالطمٔم٤مت قم٤مُم٦م قمغم يمت٥م اًمتٗمسػم، 

ًمٚمسقرة ئل تجزيًمٜمدظمؾ إمم أيراد ظمٓمقات اًمتٗمسػم اًموإهداف ُمـ شم٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب، 

 .وآي٤مهت٤م ُمٕم٤مً 

وومؼ ـمري٘م٦م واًمذي شمٜم٤موًمٜم٤م ومٞمف اًمتٓمبٞمؼ ٕؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمتجزيئل  شماكقًا: الؼسم التطبقؼي:

شمٗمسػم آؾمتٕم٤مذة وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م، سمٕمده٤م شمٗمسػم اًمبسٛمٚم٦م ـ  اًمتٗمسػم اإلمج٤مزم، وقمغم أُمثٚم٦م ُمٜمٝم٤م:

ظمص شمٗمسػم اًمسقر اًم٘مّم٤مر يمذًمؽ ـ وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م، صمؿ دظمٚمٜم٤م إمم شمٗمسػم اًمسقر اًمٙم٤مُمٚم٦م، وسم٤مٕ

ُمـ اجلزء اًمثالصملم ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ وهل: شمٗمسػم ؾمقر اًمٗم٤محت٦م، وشمٗمسػم ؾمقرة اًمٕمٚمؼ، وشمٗمسػم 

  ؾمقرة اإلظمالص، ًمٞمتؿ سمذًمؽ اًم٘مسؿ اًمتٓمبٞم٘مل ُمـ يمت٤مسمٜم٤م.

إـم٤مًم٦م، وطمتك هٜم٤مك وذًمؽ طمتك ٓ شمٙمقن  :ًم٘مد اىمتٍمٟم٤م ذم اًم٘مسؿ اًمتٓمبٞم٘مل قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م

ُمراده٤م، وسم٤مًمت٤مزم ُٟمٚمؿ سمتٗمسػمه٤م اعم٤مُم٤ًم ُمٗمٞمدًا، وطمتك ٓ يتحقل  ٟمٕمرف هدف اًمسقرة، وٟمٗمٝمؿ

يمت٤مسمٜم٤م إمم شمٗمسػٍم ـمقيٍؾ يتٕم٥م اعمتٕمٚمؿ، وطمتك ٓ يتِمٕم٥م اًمٙمالم إمم ُم٤م ٓ حتٛمد قم٘مب٤مه، وطمتك 

ٟمتخٚمص ُمـ اإلؾمٝم٤مب، وٟم٘ميض قمغم اعمٚمؾ، يمام واٟمٜم٤م دمٜمبٜم٤م ذم اًمتٓمبٞمؼ شمٗمسػم آي٤مت ُم٘متٓمٕم٦م ُمـ 

 ٕن اًمسقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م ىمٓمٕم٦م واطمدة، وسمٜم٤مء يمكم ُمتٙم٤مُمؾ، ومٞمٝم٤م اعم٘مدُم٦مؾمقرة ىمرآٟمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م: وذًمؽ 

ئ٩م(، وُمع اًمت٘مٓمٞمع ؾمٞمْمٞمع واخل٤ممت٦م )اعمراد واًمٜمت٤م ،واحلبٙم٦م )اعمقوقع( )اعمدظمؾ أو اًمتٛمٝمٞمد(،

ؾمبب٧م ارسم٤ميم٤ًم ذم ومٝمؿ اًمسقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م ومْماًل قمـ آي٤مهت٤م، )اًمت٘مٓمٞمٕمٞم٦م( ٝمذه اًمٓمري٘م٦م يمؾ ذًمؽ، وم

ذم إطم٤مدي٨م واًمرواي٤مت يمام ومٕمؾ حمٛمد سمـ احلسـ اعمٕمروف سم٤محلر  وهذا إُمر يمذًمؽ ُمقضمقد
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هـ( ذم يمت٤مسمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م قمٜمدُم٤م ىمٓمع إطم٤مدي٨م واًمرواي٤مت وم٠مو٤مع 0011اًمٕم٤مُمكم )ت 

 اعمراد اًمٙمكم ُمٜمٝم٤م.

إن )اًمتٗمسػم اإلمج٤مزم(، هق ىمرآين  أي: وومؼ ـمري٘م٦م اًمتٗمسػم اإلمج٤مزم هق: عؿؾـا دم هذا الؽتاب،

ٚمف اًم٘مرآن ذم قمروف ًممي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم، ؤي٤مت إطمٙم٤مم سمِمٙمٍؾ سم٤مٕؾم٤مس، اؾمتٕمٛم

 ظم٤مص.

ومٝمق ؾمقاء، أيم٤من ُمٜمٝمج٤ًم يستٕمٛمؾ ذم اًمتٗمسػم، أو يم٤من ـمري٘م٦م ًمٚمتٗمسػم، إذ ًمٚمٛمٜمٝم٩م أؾمسف، 

وًمٚمٓمري٘م٦م اؾمسٝم٤م، واجل٤مُمع اعمِمؽمك هق أٟمف شمٗمسػم إمج٤مزم ٓ إـم٤مًم٦م وإؾمٝم٤مب يٕمؽميف، وٓ 

يمت٤مسمٜم٤م هذا يتٕمرض ٕؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمتجزيئل سمٓمري٘م٦م إمج٤مًمٞم٦م ذم اظمتّم٤مر وإمج٤مل ومٞمف، ومٙم٤من 

 اًمتٗمسػم.

إن هذا اًمٙمت٤مب هق جمرد ُمدظمؾ قم٤مم ٕؾمٚمقب )اًمتٗمسػم اًمتجزيئل(، وؾمب٥م شم٠مًمٞمٗمف ـ يمام ٟمقهٜم٤م 

ـ هق شمٕمٚمٞمٛمل سمح٧م، ًمذا وم٘مد راقمٞمٜم٤م ومٞمف آظمتّم٤مر ُمع اإلوم٤مدة، وان اؾمتٕمراض مجٞمع اعمب٤مطم٨م، 

ؾ، أو ذيمر مجٞمع اًمتِمٕمب٤مت ًمٞمس ُمـ اظمتّم٤مص يمت٤مسمٜم٤م، سمؾ ان شمريمٞمزٟم٤م أو اًمٙمالم ذم يمؾ اًمتٗم٤مصٞم

هق قمغم اهلدف )اًمتٕمٚمٞمٛمل( سم٘مسٛمٞمف اًمٜمٔمري واًمتٓمبٞم٘مل، يمؾ ذًمؽ ذم ؾمبٞمؾ سمٜم٤مء )ـم٤مًم٥م قمٚمؿ( 

يٗمٝمؿ يمٞمٗمٞم٦م اًمتٗمسػم، ويستٓمٞمع شمٓمبٞمؼ ذًمؽ، ًمٞمٙمقن ذم اعمست٘مبؾ اًم٘مري٥م ُمٗمنًا، أو ُمنموع 

 ويٗمٝمؿ ُم٤مهٞم٦م وطم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمسػمي٦م. ، يتٛمٞمز سم٤مإلعم٤مم سم٤مًمتٗمسػمصٜم٤مقم٦م ُمٗمن

ٚمٜمٔمر قمـ أُمقر ًم همٌض ت ُٕمقٍر هل٤م ىم٤مسمٚمٞم٦م آشمس٤مع، وومٞمف إن هذا اًمٙمت٤مب حيتقي قمغم اظمتزآ

٦م ُمٕمٞمٜم٦م، وذح ُمٕملم، يمؾ ذًمؽ ـ ٞمُمٕملم، وُمٜمٝمج شمرىمٞمؿٍ  وحيتقي قمغمشُمٕمد سمدهيٞم٦م قمٜمد اًمبٕمض، 

اًمتجزيئل( وٛمـ ـمرح شمٕمٚمٞمٛمل وهمػمه ـ ذم ؾمبٞمؾ ان ٟمقوح وٟمبلم ظمٓمقات أؾمٚمقب )اًمتٗمسػم 

، وسمٓمري٘م٦م ُمٗمٞمد وٟم٤مومع، ووومؼ ُمٜمٝمجٞم٦م شمدريسٞم٦م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ُمرطمٚم٦م اًمٓم٤مًم٥م وحتّمٞمٚمف اًمٕمٚمٛمل

 .إمج٤مًمٞم٦م ذم اًمتٗمسػم

ًمرسمام اًمتل شمٜم٤موًمٜم٤م ومٞمٝم٤م هذا اًمٙمت٤مب ُمـ اعمٛمٙمـ شمٓمقيره٤م، أو او٤موم٦م اعمزيد هل٤م، أو  اعمٜمٝمجٞم٦مإن 

 اعمٜمٝمجٞم٦مممٜمقع، إٓ اٟمٜم٤م ىمد اىمتٜمٕمٜم٤م هبذه  ، ٟمٕمؿ، ان يمؾ ذًمؽ ممٙمـ، وهمػمووع ُمٜمٝمجٞم٦م أظمرى

ووومؼ ـ  اعمٜمٝمجٞم٦مسمحس٥م دمرسمتٜم٤م اًمتدريسٞم٦م ُمع ُمـ درؾمٜم٤مهؿ ُمـ اًمٓمٚمب٦م، إذ ىمد شمبلم ًمٜم٤م ان هذه 
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ـ هل إومْمؾ وإيمثر وم٤مئدة، ًمذا ىمررٟم٤م أن ٟمقطمد إوراق، وٟمجٛمع اًمّمٗمح٤مت،  هذا اًمٓمرح

)اًمتٗمسػم اًمتجزيئل( ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٓمٚمب٦م  ًمٜمقطمده٤م ذم يمت٤مٍب واطمٍد: ًمٞمٙمقن ُمدظماًل ُمٝماًم ٕؾمٚمقب

 واًمدارؾملم يمٞمٗمٞم٦م اًمتٗمسػم ٟمٔمري٤ًم وشمٓمبٞم٘مٞم٤ًم.

ذم آظمر اًمٙمالم ٟمس٠مًمف شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ، وٟمِمٙمره شمٕم٤ممم ان ووم٘مٜم٤م هلذا، وٟمس٠مًمف شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ 

 ًمٚمٛمزيد، اٟمف ؾمٛمٞمع اًمدقم٤مء.

 رب العاظمني واحلؿد هلل

 

 اعم١مًمػ                                                                                      

 هـ 0112                                                                                       
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 الؼسم الـظري

 سمعريف التػسغم التجزيئي

 سمػؽقك العـوان وسموضقح اظمصطؾحات

ؾمٜم٘مػ ُمع شمٕمريػ اًمتٗمسػم اًمتجزيئل وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ُمـ شمٕمريٗم٤مت أظمرى ُمٝمٛم٦م هل٤م ُمدظمٚمٞم٦م     

 ذم إيٗم٤مء هذا اعمبح٨م طم٘مف.

 أوًٓ: التػسغم لغة:

 ))هـ(: 593ىم٤مل اسمـ وم٤مرس )ت
ٍ
ومن: اًمٗم٤مء واًمسلم واًمراء يمٚمٛم٦م واطمدة شمدُل قمغم سمٞم٤من رء

ُت اًمٌمَء ووم ، ي٘م٤مل: وَمَنْ ة: ٟمَٔمر اًمٓمربٞم٥م وإيْم٤مطمف. وُمـ ذًمؽ اًمَٗمْنُ شُمف، واًمَٗمْن واًمترٗمِنَ نر

((إمم اعم٤مء وطُمٙمٛمُف ومٞمف
(0). 

: إفْمَٝم٤مُر اعمٕمٜمك اعَمٕم٘مقل، وُمٜمف ىمٞمؾ عم٤ِم ُيٜمْبُئ قمٜمف )) هـ(:123وىم٤مل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين )ت اًمَٗمْنُ

، واًمّتْٗمِسػُم ذم اعُمب٤مًمَٖم٦م 
ِ
َل هب٤م ىَم٤مُروَرُة اعم٤مء يم٤مًمَٗمْن، واًمّتْٗمِسػُم ىمد ي٘م٤مل ومٞمام اًمَبْقُل: شَمْٗمِنٌة، وؾُمٛمر

((خْيَتصُّ سمُٛمْٗمَرداِت إًمٗم٤مظ وهَمِريبٝم٤م، وومٞمام خْيَتصُّ سم٤مًمت٠مويؾ
(2). 

ه، ))هـ(: 100وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر )ت ه، سم٤مًمٙمن، وَيْٗمُنُ : اًمبٞم٤من. وَمَن اًمٌمَء يٗمِنُ اًمَٗمْنُ

ُه: أسم٤مٟمف، واًمترْٗمِسػُم ُمثٚمف... اًمَٗمْنُ  َ : يمِمػ اعُمَٖمّٓمك، واًمتٗمسػم يَمِمػ اعُمراد سم٤مًمْمؿ، وَمْنًا ووَمنر

((قمـ اًمٚمٗمظ اعُمِْمٙمؾ... واًمَٗمْن: ٟمٔمر اًمٓمبٞم٥م إمم اعم٤مء، ويمذًمؽ اًمترْٗمِنةُ 
(5). 

                                                            

( اسمـ وم٤مرس، أمحد، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، اقمتٜمك سمف: حمٛمد قمقض ُمرقم٥م ووم٤مـمٛم٦م حمٛمد أصالن، دار 0)

 .808هـ: 0129، 0إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

اًمراهم٥م، ُمٗمردات أًمٗمظ اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ: صٗمقان قمدٟم٤من داوودي، اٟمتِم٤مرات ذوي  ( آصٗمٝم٤مين،2)

 .656هـ: 0123، 1اًم٘مرسمك، ىمؿ ـ إيران، ط

( إومري٘مل، اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب، ُمراضمٕم٦م وشمدىمٞمؼ: يقؾمػ اًمب٘م٤مقمل وإسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ 5)

 .5155: 2هـ: 0126، 0وٟمْم٤مل قمكم، ُمٜمِمقرات ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمبققم٤مت، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط
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 اًمٚمٖمقيلم طمقل ُمٕمٜمك )اًمتٗمسػم( ٟمٚمحظ ـ قمٛمقُم٤ًم ـ سمروز ُمٕمٜمٞملم اؾم٤مؾمٞملم 
ِ
قمٜمد اًمتٛمٕمـ ذم آراء

 مه٤م:

 ـ شمقوٞمح و ذح اعمجٛمالت، ويمِمػ اعمخٗمٞم٤مت.0

 ٕمٜمك اعمراد قمـ ـمريؼ اًمتٗمّمٞمؾ ذم اعمقاوٞمع.ـ يمِمػ اعم2

أُم٤م اًمؽميمٞمز قمغم إًمٗم٤مظ اًمٖمريب٦م ذم ذح ُمٕمٜمك ُمٗمردة )ومن( ومال دًمٞمؾ قمٚمٞمف، ذًمؽ ٕن 

اًمتٗمسػم ُمـ )اًمتٗمٕمٞمؾ(: أي ٟمقع ُمـ اعمب٤مًمٖم٦م، أي إفمٝم٤مر اعمٕمٜمك ويمِمٗمف سمّمقرة ضمٚمٞم٦م، وهذا 

ٚم٥م إًمٗم٤مظ أو زم اًمٜمّمقص ظمالف اًمذه٤مب ُمـ اًمبٕمض إمم اعمٕم٤مين اًمٖمريب٦م واًمبٕمٞمدة، أو ىم

 إلصمب٤مت أؿمٞم٤مء ُمقضمقدة ذم أذه٤مهنؿ وم٘مط.

إن اًمتٗمسػم اـمالٌق قم٤مم يِمٛمؾ اًمٔم٤مهر وهمػم اًمٔم٤مهر، وىمد وىمع اخلالف ذم قمٛمقُمٞم٦م ذًمؽ ُمـ 

 قمدُمف.  

 شماكقًا: التػسغم اصطالضمًا:

ؿم٠مهن٤م وىمّمتٝم٤م واًمسب٥م اًمذي ٟمزًم٧م ومٞمف شمقوٞمح ُمٕمٜمك أي٦م و))إن اًمترْٗمسػُم اصٓمالطم٤ًم هق: 

((سمٚمٗمظ يدل قمٚمٞمف دًٓم٦م فم٤مهرة
(0). 

سمٞم٤من ان ُمقوقع ُمٕمروم٦م ُم٤م ُمتْمٛمـ ذم طم٘م٤مئؼ ُمسٚمؿ هب٤م أو ذم ُمب٤مدئ ًمٞمس )) أو ان اًمتٗمسػم هق:

((وم٘مط ُمسٚماًم هب٤م سمؾ هل ايْم٤ًم واوح٦م، أي ُمستٜمدة إمم أطمٙم٤مم رضوري٦م
(2). 

((اًمبٞم٤مناًمنمح و))وم٤معمراد ُمـ اًمتٗمسػم هق: 
٤مء إمم ُم٘م٤مم إظمراج اًمٌمء ُمـ ُم٘م٤مم اخلٗم))، أو (5)

((اًمتجكم
(0). 

                                                            

هـ(، اًمتٕمريٗم٤مت، حت٘مٞمؼ: حمٛمد صديؼ اعمٜمِم٤موي، دار اًمٗمْمٞمٚم٦م ًمٚمٜمنم 806( اجلرضم٤مين، اًمنميػ )ت0)

 .31م: 2111، 0واًمتقزيع واًمتّمدير، اًم٘م٤مهرة ـ ُمٍم، ط

م: 0998، 0( وهب٦م، ُمراد، اعمٕمجؿ اًمٗمٚمسٗمل، دار ىمب٤مء ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة ـ ُمٍم، ط2)

205. 

، 2ت، أمحد، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، دار اًمدقمقة ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اؾمت٤مٟمبقل ـ شمريمٞم٤م، ط( اًمزي٤م5)

 .688م: 0912



12 
 

هق ذًمؽ اًمٕمٚمؿ اًمذي ُيٕمرف اإلٟمس٤من سمٛمٕم٤مين وُم٘م٤مصد أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، ))إن قمٚمؿ اًمتٗمسػم:

((وُمّم٤مدره٤م، وأؾمسٝم٤م، وُمٜم٤مهجٝم٤م، وُمٕم٤ميػمه٤م، وىمقاقمده٤م
(2). 

إن شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: قمٚمٌؿ ُمـ اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م، يراد ُمٜمف شمقوٞمح ُمٕم٤مين اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 .(5)وؾمٚمقك وأظمالق طِمَٙمؿ، وأطمٙم٤مم،ٞمف آي٤مشمف ُمـ قم٘م٤مئد وأهاٍر ووُم٤م اٟمٓمقت قمٚم

وسمذًمؽ يٙمقن ًمٕمٚمؿ اًمتٗمسػم ُمقوقع، وهدف، ووم٤مئدة أو هم٤مي٦م طم٤مًمف ذم ذًمؽ طم٤مل مجٞمع 

 اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م، سمؾ شمت٠مشمك ًمٕمٚمؿ اًمتٗمسػم أومْمٚمٞم٦م قمغم همػمه يمقٟمف قمٚماًم ظم٤مدُم٤ًم ًمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم.

 شمالثًا: سمعريف سمػسغم الؼرآن الؽريم: 

إن اًمتٗمسػم ؾمقاء يم٤من سم٤معمٕمٜمك اًمٚمٖمقي أو آصٓمالطمل أو اًم٘مرآين أو اًمٕمرذم أو اًمنمقمل وم٢مٟمف 

 يدل قمغم اًمٙمِمػ واًمبٞم٤من.

قمٚمؿ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن، وومٜمقن ))هق:ه( 161وم٢من اعمراد سمتٗمسػم اًم٘مرآن قمٜمد اًمِمٞمخ اًمٓمقد )ت 

قمراب، واًمٙمالم قمغم اعمتِم٤مسمف، واجلقاب قمـ ُمٓم٤مقمـ أهمراوف ُمـ اًم٘مراءة، واعمٕم٤مين، واإل

((اعمٚمحديـ ومٞمف، واٟمقاع اعمبٓمٚملم
(1). 

يمِمػ اعمراد ُمـ )) هـ(: وم٢من شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمٜمده هق:318اُم٤م اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد )ت 

((اًمٚمٗمظ اعمِمٙمؾ
(3). 

                                                                                                                                                                          

هـ(، زاد اعمسػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم، دار اسمـ طمزم ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم 391( اسمـ اجلقزي، أسمق اًمٗمرج )ت 0)

 .29هـ: 0125، 0واًمتقزيع، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

سػم اًم٘مرآن، شمٕمري٥م أمحد إزرىمل وه٤مؿمؿ أسمق مخسلم، ُمريمز اعمّمٓمٗمك ( اًمرو٤مئل، حمٛمد قمكم، ُمٜمٓمؼ شمٗم2)

 .21هـ: 0156، 0اًمٕم٤معمل ًمٚمؽممج٦م واًمٜمنم، ىمؿ ـ إيران، ط

 .688( ظ: اًمزي٤مت، أمحد، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 5)

ـ هـ(، اًمتبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت 161( ظ: اًمٓمقد، أسمق ضمٕمٗمر )ت 1)

 .5ـ2: 0ًمبٜم٤من، دون ـمبٕم٦م، دون شم٤مريخ: 

هـ(، جمٛمع اًمبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم 318( اًمٓمؼمد، أسمق قمكم ) ت 3)

 .005: 0هـ: 0116، 0واًمتقزيع، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط
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واؾمتخراج قمٚمٌؿ يٗمٝمؿ سمف يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم اعُمٜمزل قمغم ٟمبٞمف حمٛمد، وسمٞم٤من ُمٕم٤مٟمٞمف، ))وم٤مًمتٗمسػم:

((أطمٙم٤مُمف و طِمَٙمِٛمف
. وسم٢مـم٤مٍر جمٛمٍؾ وم٢من شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: هق قمٚمؿ ٟمزول أي٦م وؾمقرهت٤م (0)

واىم٤مصٞمّمٝم٤م، واإلؿم٤مرات اًمٜم٤مزًم٦م ومٞمٝم٤م، صمؿ شمرشمٞم٥م ُمٙمٞمٝم٤م وُمدٟمٞمٝم٤م، وحمٙمٛمٝم٤م وُمتِم٤مهبٝم٤م، 

وٟم٤مؾمخٝم٤م وُمٜمسقظمٝم٤م، وظم٤مصٝم٤م وقم٤مُمٝم٤م، وُمٓمٚم٘مٝم٤م وُم٘مٞمده٤م، وجمٛمٚمٝم٤م وُمٗمنه٤م، ويمؾ ُم٤م 

 .(2)ذًمؽ ُمـ أؾمس وأصقل وىمقاقمديتٕمٚمؼ سم

وقمٛمقُم٤ًم و قمٜمد شمّمٗمح يمت٥م اًمتٗمسػم أو اًمتل شمٜم٤موًم٧م اًمتٗمسػم يمٕمٚمؿ ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن، يٛمٙمٜمٜم٤م 

ان ٟمٚمحظ سم٠من ُمٗمردة )اًمتٗمسػم( ىمد اؾمتخدُم٧م سمثالصم٦م ُمٕم٤مٍن: ومت٤مرة يراد هب٤م )ومِٕمُؾ اعمٗمّن(، 

اًمٙمريؿ، وشم٤مرة صم٤مًمث٦م يراد وشم٤مرة يراد هب٤م )اًمٙمت٤مب( اًمذي ووع ًمتقوٞمح وذح آي٤مت اًم٘مرآن 

. ومٝمذه أٟمح٤مء صمالصم٦م ىمد شمداوهل٤م اعمختّمقن، وًمٙمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م (5)هب٤م )قمٚمؿ اًمتٗمسػم(

 واؾمتٕمامهل٤م اخل٤مص هب٤م.

 التػسغم التجزيئي اصطالضمًا:سمعريف : رازمعاً 

سمحس٥م شمٕمريػ اًمسٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر إن اعمراد سم٤مًمتٗمسػم اًمتجزيئل ذم آصٓمالح 

اعمٜمٝم٩م اًمذي يتٜم٤مول اعمٗمّن وٛمـ إـم٤مره اًم٘مرآن اًمٙمريؿ آي٦م ومآي٦م ووم٘م٤ًم )): هقهـ( 0111)ت

((ًمتسٚمسؾ شمدويـ أي٤مت ذم اعمّمحػ اًمنميػ
(1). 

                                                            

دار  هـ(، اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ: أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، 191( اًمزريمٌم، سمدر اًمديـ )ت 0)

 .22م: 2116، 0احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة ـ ُمٍم، ط

هـ(، اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ: أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، دار 191( ظ: اًمزريمٌم، سمدر اًمديـ )ت2)

 .106م:2116، 0احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة ـ ُمٍم، ط

ز ( ظ: اًمرو٤مئل، حمٛمد قمكم، ُمٜمٓمؼ شمٗمسػم اًم٘مرآن، شمٕمري٥م: أمحد إزرىمل وه٤مؿمؿ اسمق مخسلم، ُمريم5)

 25هـ:0156، 0اعمّمٓمٗمك اًمٕم٤معمل ًمٚمؽممج٦م واًمٜمنم، ىمؿ ـ إيران، ط

هـ: 0121، 2هـ(، اعمدرؾم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م، ُمٓمبٕم٦م ذيٕم٧م، ىمؿ ـ إيران، ط0111( اًمّمدر، حمٛمد سم٤مىمر )ت1)

21. 
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سملم اًمتجزيئل )اعُمَ٘مَٓمع(، وُم٤م سملم اًمتجزيئل )اعُمَرشَم٥م( أو ُم٤م ان ٟمٛمٞمز هٜم٤م ٓ سمّد  ًمٙمـ

 ؾ(.سٚمِس تَ )اعمُ 

ىم٤مئٛم٦م سمٜمٗمسٝم٤م، وُمست٘مٚم٦م قمـ همػمه٤م ذم اًمتٕمبػم اًمؽميمٞمز قمغم ذات أي٤مت سمام هل وطمدة ))أو هق: 

((واًمبٞم٤من
(0). 

شمٗمسػم اًم٘مرآن آي٦م ومآي٦م وؾمقرة ومسقرة، قمغم طمس٥م شمرشمٞم٥م ؾمقر اًم٘مرآن وآي٤مهت٤م... ))أو هق: 

((وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٗمسػم هق اعمٜمٝم٩م اًمِم٤ميع
(2). 

أؾم٤مس شم٘مديؿ ـمري٘م٦م اعمٗمنيـ ذم اًمتٕم٤مـمل ُمع أي٤مت سم٤مًمنمح واًمبٞم٤من، واًم٘م٤مئٛم٦م قمغم ))أو هق: 

اًمنموطم٤مت ًممي٤مت اًمٙمريٛم٦م آي٦م، آي٦م، وذًمؽ سم٤مًمتت٤مسمع، وقمغم وومؼ شمسٚمسؾ اًمتدويـ اعمقضمقد ذم 

((اًمسقرة اعمب٤مريم٦م
(5). 

وًم٘مد ؾمٛمل اًمتٗمسػم سم٤مًمتجزيئل: ٕٟمف جيزئ اًمسقر وأي٤مت، أي أٟمف يٗمن اجلٛمؾ اًمت٤مُم٦م ذم 

يٚمحظ ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م  اًمسقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمقاطمدة، وذم أي٦م اًمقاطمدة أيْم٤ًم، ُمـ دون أن

 .(1)ارشمب٤مط

ويالطمظ قمٚمٞمف: ان طمٍم اًمتٗمسػم اًمتجزيئل ))ي٘مقل إؾمت٤مذ حمٛمد وم٤ميمر اعمٞمبدي: وووم٘م٤ًم ًمذًمؽ 

)شمٗمسػم أضمزاء اًم٘مرآن( سمام يقاومؼ شمسٚمسؾ شمدويـ أي٤مت ذم اعمّمحػ ذم همػم حمٚمف، إذ إن 

اعمٗمن ًمق أراد شمٗمسػم آي٤مت ُمٜمتخب٦م ُمـ ؾمقر اًم٘مرآن ُمستٝمدوم٤ًم ومٝمؿ شمٚمؽ أي٤مت وطمده٤م ًمٙمٜمف 

                                                            

( ُمّمٓمٗمقي، حمٛمد، اعمب٤مدئ اًمٕم٤مُم٦م ًمدرس اًم٘مرآن وشمٗمسػمه، ُمريمز احلْم٤مرة ًمتٜمٛمٞم٦م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، 0)

 .53م: 2102، 0طسمػموت ـ ًمبٜم٤من، 

( اعم٤مزٟمدراين، قمكم أيمؼم، دروس متٝمٞمدي٦م ذم اًم٘مقاقمد اًمتٗمسػمي٦م، ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل، ىمؿ ـ إيران، 2)

 .85:  0هـ: 0156، 5ط

( اًمٜم٤مس، هم٤مًم٥م، اعمِمؽمك اًمدٓزم ذم اًمسقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م: اًمرواومد واعم٘م٤مرسم٤مت، ُمٓمبٕم٦م اًمث٘مٚملم، اًمٜمجػ 5)

 . 209:  0م: 2121، 0إذف ـ اًمٕمراق، ط

، 0( ظ: احلسـ، ـمالل، ُمراشم٥م ومٝمؿ اًم٘مرآن، دار اًم٘م٤مرئ ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط1)

 .025م: 2103
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ك سم٤مٔي٤مت اًمقاىمٕم٦م ذم أوًمف صمؿ ذع ُمثاًل سمتٗمسػم أي٤مت اًمقاىمٕم٦م ذم وؾمط اًم٘مرآن أوًٓ، صمؿ صمٜم

ظمتؿ سمام ورد ذم آظمره، وم٢مٟمف يّمدق قمغم هذا اًمٜمحق ُمـ اًمتٗمسػم سم٠مٟمف دمزيئل ُمع أٟمف مل يٙمـ 

ُمقاوم٘م٤ًم ًمٚمؽمشمٞم٥م اًمذي ذيمره. وإذا أراد شمٗمسػم أي٤مت قمغم وومؼ شمرشمٞم٥م اًمٜمزول واٟمتخ٥م 

مل يٕمّد شمٗمسػمًا جمٛمققم٦م ؾمقر ُمـ اًم٘مرآن قمغم ُم٤م ٟمزل، وطمٞمٜمام يم٤من همػم ُمقاومؼ شمرشمٞم٥م اعمّمحػ 

دمزيئٞم٤ًم. وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى سمام أٟمف مل يٙمـ سم٤مًمدراؾم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م عمقوقع واطمد مل يٙمـ سم٤مًمتٗمسػم 

اًمتقطمٞمدي. إذن ومٞمج٥م ان حيذف ىمٞمد )ووم٘م٤ًم ًمتسٚمسؾ شمدويـ أي٤مت( أو ٟمبدل آصٓمالح 

اعمذيمقر ومٞمٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ اًمتٗمسػم اًمؽمشمٞمبل ومٞمِمٛمؾ طمٞمٜمئذ شمسٚمسؾ شمدويـ أي٤مت ُمـ أول 

((اعمّمحػ أو اًمسقر ويمذًمؽ شمرشمٞم٥م اًمٜمزول
(0). 

وهذه ُمالطمٔم٤مت ضمٞمدة، ومتٞمٞمز ضمٞمد ًمٚمتٗمسػم اًمتجزيئل اًمؽمشمٞمبل، واًمتٗمسػم اًمتجزيئل 

 ، وومؼ هذا اًمٓمرح ُمـ اًمتٗمريؼ واًمتٛمٞمٞمز.اًمتسٚمسكم

إن اًمقفمٞمٗم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمتٗمسػم اًمتجزيئل إسمراز ))وىمد ىمٞمؾ قمـ وفمٞمٗم٦م اًمتٗمسػم اًمتجزيئل: 

ٞمٚمٞم٦م ًممي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م دون سمٞم٤من اعمقىمػ اًم٘مرآين اًمذي شُمِمٙمٚمف جمٛمققم٦م ُمداًمٞمؾ اعمدًمقٓت اًمتٗمّم

((شمٗمّمٞمٚمٞم٦م
(2). 

 وهذا همػم دىمٞمؼ، وذًمؽ ان اًمٓمرح اًم٘مرآين يم٤من قمغم صمالصم٦م أؾم٤مًمٞم٥م هل:

سم٠من يذيمر اًم٘مقاقمد واعمب٤مدئ اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمٙمقن أؾم٤مؾم٤ًم ًمتٗمريع إطمٙم٤مم  ـ اًمبٞم٤من اًمٙمكم:0

 اًمقاردة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

سم٠من يذيمر اًم٘مْم٤مي٤م وإطمٙم٤مم وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م سمّمقرة شمٗمّمٞمٚمٞم٦م، وسمنمح  ـ اًمٓمرح اًمتٗمّمٞمكم:2

 شمٗمّمٞمكم.

 سم٠من يذيمر اًم٘مْم٤مي٤م وإطمٙم٤مم سمّمقرة جمٛمٚم٦م. ـ اًمٓمرح اإلمج٤مزم:5

                                                            

( اعمٞمبدي، حمٛمد وم٤ميمر، شمٓمقر طمريم٦م اًمتٗمسػم سملم آدم٤مهلم اعمقوٕمل واعمقوققمل، )سمح٨م(، ُمقىمع جمٚم٦م 0)

 .nosos.net م(،2101ـ  00ـ  01ٟمّمقص ُمٕم٤مسة، شم٤مريخ اًمٜمنم )

 .025( احلسـ، ـمالل، ُمراشم٥م ومٝمؿ اًم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)
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، قمغم ان يراقمل حت٘مٞمؼ اًمٗم٤مئدة واعمٗمن طمر ذم شمٜم٤موهل٤م سم٠مي أؾمٚمقب، ووومؼ أي ُمٜمٝمجٞم٦م خيت٤مره٤م

 .واجلدوى ُمـ قمٛمٚمف

وُمع ان اًمتٗمسػم اعمقوققمل ايْم٤ًم هيتؿ سم٤مًمقاىمع اعمقوققمل ))د حمٛمد سم٤مىمر احلٙمٞمؿ: ي٘مقل اًمسٞم

وُمِم٤ميمٚمف، إٓ أٟمف ٓ يستٓمٞمع ان ي٘مقم هبذا اًمدور، وذًمؽ ٕن ضمقاسمف يٙمقن ضمقاسم٤ًم دمريدي٤ًم، أي 

جيرد ومٞمف اًمٜمص اًم٘مرآين ُمـ ظمّمقصٞم٤مشمف سمّمٗمتف ٟمّم٤ًم ًمف ؾمٞم٤مىمف اخل٤مص، وفمروومف اخل٤مص٦م ذم 

عمٕمٞمٜم٦م ذم اعمٕم٤مجل٦م ُمـ ظمالل ـمرح اعمٗم٤مهٞمؿ اعمتٕمددة، وسمّمقرة ُمتداظمٚم٦م، اًمٜمزول، وـمري٘متف ا

وُمـ ُم٘مٓمع ىمرآين واطمد. وًمذا ٟمٕمت٘مد ان: دراؾم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دراؾم٦م دمزيئٞم٦م وقمغم أؾم٤مس 

هذا اعمٜمٔمقر ؾمٞمٙمقن هل٤م دور ذم إطمداث طم٤مًم٦م شمٖمٞمػمي٦م ذم اعمجتٛمع، ُمـ ظمالل اًمتٗم٤مقمؾ ُمع 

وم٦م ُمّم٤مدي٘مٝم٤م، وُمٕمروم٦م شمٓمبٞم٘م٤مهت٤م اعمٕم٤مسة اًمتل ٟمٕمٞمِمٝم٤م اعمٗم٤مهٞمؿ اًم٘مرآٟمٞم٦م، وُمـ ظمالل ُمٕمر

((أن
(0). 

 طمامسًا: سموضقح ما يتعؾق زمالتػسغم التجزيئي:

 اًمتٗمسػم قضمد ٟمٛمٓم٤من ُمتداوٓن ُمـهـ( ي0595ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر )ت

 :(2)مه٤م اًمتجزيئل

اًمندّي: وهق اًمذي يٙمتٗمل ومٞمف اعمٗمّن سمٕمرض أراء  اًمتجزيئلإول: اًمتٗمسػم اًمٜمٛمط 

اًمتٗمسػمّي٦م وم٘مط، ُمـ دون شمٙمّبد قمٜم٤مء اًمتحٚمٞمؾ واعمٜم٤مىمِم٦م هل٤م. واعمٗمّن ذم هذا اًمٜمٛمط ُمـ اًمتٗمسػم 

 هق جمّرد ٟم٤مىمؾ، وٓ ُيٓمَٚمؼ قمٚمٞمف أّٟمف ُمٗمّن إٓ ُمـ سم٤مب اًمتجّقز.

اًمتحٚمٞمكّم: وهق اًمذي ي٘مقم ومٞمف اعمٗمّن سمٕمرض أسمرز أراء  اًمتجزيئلاًمث٤مين: اًمتٗمسػم اًمٜمٛمط 

اًمتٗمسػمّي٦م وحتٚمٞمٚمٝم٤م وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م وشم٘مقيٛمٝم٤م، وُمـ صمّؿ شمرضمٞمح أطمده٤م أو اخلروج سمرأي شمٗمسػمّي 

 ضمديد.

                                                            

 .018هـ: 0121، 0( احلٙمٞمؿ، حمٛمد سم٤مىمر، شمٗمسػم ؾمقرة احلٛمد، جمٛمع اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، ىمؿ ـ إيران، ط0)

م: 0991، 5( ظ: اسمـ قم٤مؿمقر، حمٛمد اًمٓم٤مهر، شمٗمسػم اًمتحرير واًمتٜمقير، شمقٟمس ـ شمقٟمس، دار ؾمحٜمقن، ط2)

0  :1. 
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إن اًمتٗمسػم اًمتجزيئل أؾمٚمقب شمٗمسػمي قمريؼ، وهق اًمذي يم٤من ُمتبٕم٤ًم ُمٜمذ ٟمزول اًم٘مرآن 

 اًمٙمريؿ.

 لتػسغم التجزيئي:ا سادسًا: مصطؾحات أطمرى سمطؾق ععم

 إن هٜم٤مك ُمّمٓمٚمح٤مت أظمرى ىمد أـمٚم٘م٧م قمغم اًمتٗمسػم اًمتجزيئل هل:

ويراد سمف شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وومؼ شمرشمٞمبف اعمٕمروف، أي: ُمـ ؾمقرة  ـ التػسغم الرتسمقبي:1

 اًمٗم٤محت٦م وطمتك ؾمقرة اًمٜم٤مس.

واعمراد سمف شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم اًمتسٚمسؾ اًمٓمبٞمٕمل ًمف، وقمدم  ـ التػسغم التسؾسيل:2

خم٤مًمٗم٦م هذا اًمتسٚمسؾ ذم اًمتٗمسػم، إذ يبتدئ اًمتسٚمسؾ سمسقرة اًمٗم٤محت٦م وهل إومم ذم اعمّمحػ، 

 ويٜمتٝمل سمسقرة اًمٜم٤مس وهل إظمػمة ذم اعمّمحػ.

هذا سم٤مًمٕمٛمقم ٟمزاع قمٚماًم ان هٜم٤مك ُمـ قمده٤م ؿمٞمئ٤ًم واطمدًا، وهٜم٤مك ُمـ ىمسٛمٝم٤م إمم صمالصم٦م أىمس٤مم، و

 ًمٗمٔمل ًمٞمس ومٞمف أي وم٤مئدة، أو او٤موم٦م، أو شمٓمقر.

أي ان يمؾ ُمٗمردة ُمـ ُمٗمردات اًمسقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م هل ُم٤مدة أوًمٞم٦م وأؾم٤مؾمٞم٦م  ـ التػسغم اظمػردايت:3

 ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمسػم، ومٞمتؿ شمٗمسػم يمؾ ُمٗمردة قمغم طمدا، ًمذًمؽ ؾمٛمل سم٤مًمتٗمسػم اعمٗمردايت.

اعم٘مٓمع اًمذي يدرؾمف دون أن وهق:  اعمقوع ٕٟمف يّم٥م ضمٝمده قمغم ـ التػسغم اظموضعي:4

يٙمقن ذم قمزُمف أن يتتبع اعمقوقع وشمٗمّمٞمالشمف ظم٤مرج ذًمؽ اعم٘مٓمع و يسٛمك أيْم٤م سم٤مًمتجزيئل: 

سمٛمٕمزل قمـ سم٤مىمل أي٤مت اًمتل ذم اعمقوقع ٟمٗمسف ًمٙمٜمٝم٤م ذم  سمٕمد ضمزء: ٕٟمف يدرس أي٤مت ضمزءاً 

 .ىأُم٤ميمـ وُمقاوع ىمرآٟمٞم٦م أظمر

اًمتجزيئل اـمالىم٤مت أظمرى يمـ: شمٗمسػم اًمٙمٚمامت، وشمٗمسػم اعمٕم٤مين، يمام وىمد يٓمٚمؼ قمغم اًمتٗمسػم 

 وشمٗمسػم اجلٛمؾ اًم٘مرآٟمٞم٦م، وشمٗمسػم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ.

وؾمٛمل سمذًمؽ ٕٟمف اًمسٜم٦م اعمتبٕم٦م ذم اًمتٗمسػم ُمـ ىمبؾ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف  ـ التػسغم الســي:5

 اًمّمح٤مسم٦م وهمػمهؿ إمم يقُمٜم٤م هذا.وآًمف وؾمٚمؿ، وإئٛم٦م اعمٕمّمقُملم قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم ُمـ سمٕمده، و

يمام وىمد شمٓمٚمؼ قمٚمٞمف أؾمامء وُمّمٓمٚمح٤مت أظمرى يمـ: اًمٚمٗمٔمل، اًمتحٚمٞمكم، اعمٜم٤مؾمب٤ميت، اًمسٞم٤مىمل، 

 اًمٕم٤مم، اًمتٗمٙمٞمٙمل، اًمبٜم٤مئل.
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 سمؼسقامت مفؿة دم عؾم التػسغم

 إسالقب وآجتاهات واظمـاهج التػسغمية

ُمٜمٝم٤م ُم٤م و ،قمغم أؾم٤مس اعمٜمٝم٩مُم٤م هق إن شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٜم٘مسؿ إمم قمدة شم٘مسٞمامت، ُمٜمٝم٤م 

 آدم٤مه، وُمٜمٝم٤م قمغم أؾم٤مس إؾمٚمقب، ويٛمٙمـ سمٞم٤من ذًمؽ يم٤مٔيت:هق قمغم أؾم٤مس 

 أوًٓ: أسالقب التػسغم:

شمٜم٘مسؿ إؾم٤مًمٞم٥م إن إؾمٚمقب اًمتٗمسػمي هق اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل اقمتٛمده٤م اعمٗمن سمتٗمسػمه، و

 ٟمٞم٦م إمم صمالصم٦م أؾم٤مًمٞم٥م هل:اًمتٗمسػمي٦م قمغم أؾم٤مس اًمؽمشمٞم٥م وـمري٘م٦م اًمرضمقع إمم أي٤مت اًم٘مرآ

 .أو )اًمتسٚمسكم( (اًمؽمشمٞمبلأو ) اًمتجزيئلـ أؾمٚمقب اًمتٗمسػم 0

 ـ أؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمتٜمزيكم )طمس٥م اًمتٜمزيؾ(.2

 ٘مٓمٕمل( أو )اعمقوققمل(.أو )اعمَ  ـ أؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمت٘مٓمٞمٕمل5

اًمتجزيئل، إذن وم٢من إؾم٤مًمٞم٥م اًمتٗمسػمي٦م اعمِمٝمقرة واعمٕمٛمقل هب٤م هل صمالصم٦م: أؾمٚمقب اًمتٗمسػم 

وأؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمتٜمزيكم، وأؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمت٘مٓمٞمٕمل، أُم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمتٓمبٞمؼ: وم٢من 

إؾمٚمقب إول واًمث٤مًم٨م مه٤م أيمثر ُم٤م ُيٓمبؼ ذم اًمتٗمسػم، وأُم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمِمٝمرة وُم٤م قمٚمٞمف 

 .إيمثر ىمدياًم وطمديث٤ًم: وم٢من إؾمٚمقب إول هق إؿمٝمر

اـمالق )اًمٚمقن( اًمتٗمسػمي، ومٞمسٛمك اؾمٚمقسم٤ًم، وىمد يٓمٚمؼ قمغم إؾمٚمقب اًمتٗمسػمي قمٜمد اًمبٕمض 

 ويسٛمك ًمقٟم٤ًم.

 شماكقًا: آجتاهات التػسغمية:

هل إهداف اًمتخّمّمٞم٦م اًمتل هيدف إًمٞمٝم٤م اعمٗمن، وشمّمبغ شمٗمسػمه، ))إن ادم٤مه٤مت اًمتٗمسػم 

((يم٤مٓدم٤مه اًمٕم٘مدي، أو اًمٗم٘مٝمل، أو إديب، وٟمحق ذًمؽ، وهل أوؾمع ُمـ اعمٜم٤مه٩م...
، وىمٞمؾ (0)

، اًمٙمالُمٞم٦م، آدم٤مه٤مت اًمٕمٍمي٦م شم٠مصمػم آقمت٘م٤مدات اًمديٜمٞم٦م :سم٤مٓدم٤مه اًمتٗمسػمي هقن اعمراد سم٠م

                                                            

اًمِم٤ميع، حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ، ُمٕمجؿ ُمّمٓمٚمح٤مت قمٚمقم اًم٘مرآن، دار اًمتدُمري٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ( 0)

 .9م: 2102، 0اًمسٕمقدي٦م، ط
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ؾم٤مًمٞم٥م يمت٤مسم٦م اًمتٗمسػم، واًمتل شمتٙمقن قمغم اؾم٤مس قم٘م٤مئد، واطمتٞم٤مضم٤مت وذوق وختّمص وأ

شمٜم٘مسؿ آدم٤مه٤مت اًمتٗمسػمي٦م ُمـ ظمالل اعمٜمٝم٩م احل٤ميمؿ قمغم اًمتٗمسػم إمم صمالصم٦م ادم٤مه٤مت اعمٗمن، و

 هل:

 .)احلديثل( ٜم٘مكمـ آدم٤مه اًم0

 ـ آدم٤مه آصٓمٞم٤مدي أو )اًمرأي(.2

 ـ آدم٤مه آضمتٝم٤مدي )آؾمتٜمب٤مـمل(.5

إن آدم٤مه إول ُيٗمن سم٤مًمٜم٘مؾ وسمقاؾمٓم٦م إطم٤مدي٨م وم٘مط، وُمع قمدم وضمقد أطم٤مدي٨م وم٢من 

اعمٗمن يتقىمػ وٓ يٗمن، وآدم٤مه اًمث٤مين هق اًمتٗمسػم سم٤مًمرأي، وًم٘مد اظمتٚمٗم٧م اعمدارس ذم ىمبقًمف 

ُمبٞمح وحمرم ًمف، وآدم٤مه اًمث٤مًم٨م هق آضمتٝم٤مدي آؾمتٜمب٤مـمل، وًم٘مد ووٕم٧م ورومْمف ُم٤م سملم 

 ذوط ظم٤مص٦م سمف طمتك ٓ يّمؾ إمم اًم٘مقل سم٤مًمرأي، وٓ يٙمقن يم٤مٓدم٤مه اًمٜم٘مكم ذم اًمت٘مٞمٞمد.

وًم٘مد اظمتٚمػ اًمُٙمت٤مب واعمٗمنيـ ذم حتديد اعمراد سم٤مٓدم٤مه٤مت اًمتٗمسػمي٦م، ومام سملم ظمٚمط سمٞمٜمٝم٤م، 

 اًمبٕمض، وووع ُمقائز ٓ متثؾ إٓ وضمٝم٤مت ٟمٔمر ظم٤مص٦م وم٘مط. إمم شمٗمريؼ ٓ ـم٤مئؾ ُمٜمف قمٜمد

 شمالثًا: اظمـاهج التػسغمية: 

إن اعمراد سم٤معمٜم٤مه٩م اًمتٗمسػمي٦م هل اًمقؾم٤مئؾ واًمٓمرق اًمتل يسٚمٙمٝم٤م اعمٗمن ًمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وومؼ 

 ظمٓمقات ُمٜمٔمٛم٦م ذم شمٜم٤مول أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، سمٖمٞم٦م سمٞم٤من ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م واًمٙمِمػ قمـ ُم٘م٤مصده٤م

ظمر، ـمب٘م٤ًم عمجٛمققم٦م ُمـ إصقل واًم٘مقاقمد اًمتل ي٘مقم تٚمػ ُمـ ُمٗمن ٔوُمداًمٞمٚمٝم٤م، وىمد خي

 سمتٓمبٞم٘مٝم٤م واسمرازه٤م ُمـ ظمالل شمٗمسػمه، وشمٜم٘مسؿ اعمٜم٤مه٩م اًمتٗمسػمي٦م إمم:

 ـ ُمٜمٝم٩م شمٗمسػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن.0

 ـ ُمٜمٝم٩م اًمتٗمسػم اًمروائل.2

 ـ ُمٜمٝم٩م اًمتٗمسػم اًمٕم٘مكم.5

 ـ ُمٜمٝم٩م اًمتٗمسػم اًمٕمٚمٛمل.1

 ٕمروم٤مين( )اًمّمقذم(.ـ ُمٜمٝم٩م اًمتٗمسػم اإلؿم٤مري )اًم3
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إن هذه اعمٜم٤مه٩م اخلٛمس٦م هل اعمٜم٤مه٩م اعمِمٝمقرة ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وإٓ وم٢من هٜم٤مك ُمـ 

أو٤مف ُمٜم٤مه٩م أظمرى، يمام وىمد شمٕمددت اعمٜم٤مه٩م اًمتٗمسػمي٦م سمتٕمدد اعمدارس، واعمذاه٥م، 

 وآقمت٘م٤مدات، وُمّم٤مدر اًمتنميع.

وإؾم٤مًمٞم٥م اًمتٗمسػمي٦م،  ٟمٕمؿ، ًم٘مد شمداظمٚم٧م ُمّمٓمٚمح٤مت اعمٜم٤مه٩م ُمع ُمّمٓمٚمح٤مت آدم٤مه٤مت

ويٛمٙمـ اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝم٤م سمحس٥م آٟمح٤مء اعمبحقصم٦م، أو سمحس٥م اًمسٕم٦م واًمْمٞمؼ، أو ُم٤م ي٘م٤مرب 

 ذًمؽ.
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  صبؼات اظمػرسين

 صبؼات اظمػرسينععم  إصاللة عامة

شم٤مريخ اًمتٗمسػم، وهق إمم اًمٙمالم قمـ  إن اًمٙمالم قمـ اًمتٗمسػم قمٛمقُم٤ًم ؾمٞم٘مقدٟم٤م ٓ حم٤مًم٦م    

وهل أن ٟمذيمر ـمب٘م٤مت اعمٗمنيـ  إذ ٓ سمّد ـ هٜم٤م ـ ؾمٞم٘مقدٟم٤م ًمٚمٙمالم قمـ ـمب٘م٤مت اعمٗمنيـ،

 يم٤مٔيت:

 أوًٓ: صبؼة الراسخني دم العؾم:

ٝمل ـمب٘م٦م اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ، وأوهلؿ اًمٜمبل ٕقمغم، وماًمٓمب٘م٦م إومم وا شُمٕمدإن هذه اًمٓمب٘م٦م 

 .وُمـ سمٕمده سم٤مىمل إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم وُمـ صمؿ اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م إيمرم

قمغم دًم٧م  وىمدومٝمؿ اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ، اعمخّمقصقن سمٕمٚمؿ شم٠مويؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمٗمسػمه، 

اِسُخوَن دِم ىمقًمف شمٕم٤ممم: شمٗمسػماًمٜمّمقص اعمتقاشمرة اًمقاردة ذم  ذًمؽ ٓا اهللاُ َوالرا َوَما َيْعَؾُم سَمْلِويَؾُه إِ

ٟم٧م اًمرواي٤مت ذم اًمتٗم٤مؾمػم اعم٠مصمقرة، ىمديمام وأٟمف . (1)اْلِعْؾمِ  وُمـ ذًمؽ يمت٤مب  مُجٕم٧م ودور

 ،وشمٗمسػم قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل ،وشمٗمسػم اًمٕمّٞم٤مر، إلُم٤مم اًمٕمسٙمرياعمٜمسقب ًمتٗمسػم اًم

 .شمٗمسػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ًمٚمحقيزيو ًمٚمبحراين، وشمٗمسػم اًمؼمه٤من

ىمد قمٚمؿ مجٞمع ُم٤م أٟمزل اهلل  أومْمؾ اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ رؾمقل اهلل)): ىم٤مل اإلُم٤مم اًمب٤مىمر

((ذم اًم٘مرآن ُمـ اًمتٜمزيؾ واًمت٠مويؾ، وُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمٜمزل قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤ًم مل يٕمٚمؿ شم٠مويٚمف
(2) . 

أُمػم اعم١مُمٜملم  ، وقمغم رأس أئٛم٦م أهؾ اًمبٞم٧م اعمٕمّمقُملمإئٛم٦م اعمٕمّمقُمقن ُمـ سمٕمده

واًمذي ٟمروي طمديث٤ًم قمٜمف ًمٜمتٕمرف ُمـ ظمالًمف قمغم ُمٙم٤مٟمتف ُمـ اًم٘مرآن  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 .ف اًمتٗمسػمي٦ماًمٙمريؿ، وسم٤مًمت٤مزم ُمٙم٤مٟمت

                                                            

 (.1( ؾمقرة آل قمٛمران، أي٦م )0)

هـ: 0129، 0هـ(، سمح٤مر إٟمقار، دار إقمٚمٛمل، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط0000( اعمجٚمز، حمٛمد سم٤مىمر )ت2)

92  :18. 
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ومام ٟمزًم٧م قمغم رؾمقل اهلل آي٦م ُمـ اًم٘مرآن إٓ )): ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

أىمرأٟمٞمٝم٤م، وأُماله٤م قمكّم ومٙمتبتٝم٤م سمخٓمل، وقمٚمٛمٜمل شم٠مويٚمٝم٤م وشمٗمسػمه٤م، وٟم٤مؾمخٝم٤م وُمٜمسقظمٝم٤م، 

وحمٙمٛمٝم٤م وُمتِم٤مهبٝم٤م، وظم٤مصٝم٤م وقم٤مُمٝم٤م، ودقم٤م اهلل أن يٕمٓمٞمٜمل ومٝمٛمٝم٤م وطمٗمٔمٝم٤م، ومام ٟمسٞم٧م آي٦م 

ُمـ يمت٤مب اهلل، وٓ قمٚماًم أُماله قمكّم ويمتبتف ُمٜمذ دقم٤م اهلل زم سمام دقم٤م، صمؿ ووع يده قمغم صدري، 

ودقم٤م اهلل أن يٛمأل ىمٚمبل قمٚماًم وومٝماًم وطمٙماًم وٟمقرًا. وم٘مٚم٧م: ي٤م ٟمبل اهلل سم٠ميب أٟم٧م وأُمل ُمٜمذ 

دقمقت اهلل زم سمام دقمقت مل أٟمس ؿمٞمئ٤ًم، ومل يٗمتٜمل رء مل ايمتبف، أومتتخقف قمكّم اًمٜمسٞم٤من ومٞمام سمٕمد. 

((: ٓ ًمس٧م أختقف قمٚمٞمؽ اًمٜمسٞم٤من واجلٝمؾوم٘م٤مل
(0). 

ذم رواي٦م سحي٦م قمغم ُمٙم٤مٟمتف قمٚمٞمف اًمسالم ذم اعمٜمٔمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم، وذم اًمِم٠من اًم٘مرآين 

 سمِمٙمٍؾ ظم٤مص.

أُم٤م إٟمف ًمٞمس قمٜمد أطمد قمٚمؿ ))ي٘مقل:  ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر اًمب٤مىمروقمـ حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ ىم٤مل: 

وقمٜم٤م أهؾ اًمبٞم٧م. وُم٤م ُمـ ىمْم٤مء  وٓ طمؼ وٓ ومتٞم٤م إٓ رء أظمذ قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

وُمٜم٤م. وم٢مذا اظمتٚمػ  ي٘ميض سمف سمحؼ و صقاب إٓ سمدء ذًمؽ وُمٗمت٤مطمف وؾمببف وقمٚمٛمف ُمـ قمكم

ٝمؿ إذا ىم٤مؾمقا، ويم٤من اًمّمقاب إذا قمٚمٞمٝمؿ أُمرهؿ ىم٤مؾمقا وقمٛمٚمقا سم٤مًمرأي، ويم٤من اخلٓم٠م ُمـ ىمبٚم

 .))(2)اشمبٕمقا أصم٤مر ُمـ ىمبؾ قمكم

 إن اهلل قمٚمؿ ٟمبٞمف اًمتٜمزيؾ واًمت٠مويؾ، ومٕمٚمؿ رؾمقل اهلل)): وىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

((و قمٚمٛمٜم٤م، واهلل قمٚمٞم٤مً 
(5). 

                                                            

، 0هـ(، اًمٙم٤مذم، ُمٜمِمقرات اًمٗمجر، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط529يٕم٘مقب )ت( اًمٙمٚمٞمٜمل، حمٛمد سمـ 0)

 .61: 0م:2111

 .93:  2( اعمجٚمز، حمٛمد سم٤مىمر، اًمبح٤مر، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

هـ(، ُمرآة إٟمقار وُمِمٙم٤مة إهار، حت٘مٞمؼ: جلٜم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم واًمٕمٚمامء 0058( اًمٗمتقين، اسمق احلسـ)ت5)

 .03هـ: 0121، 2ًمبٜم٤من، ط وإظمّم٤مئٞملم، إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمبققم٤مت، سمػموت ـ



23 
 

 سم٤مًمت٤مزم وسمٕمد إيراد هذه إطم٤مدي٨م شمتبلم اعمرضمٕمٞم٦م اًمتٗمسػمي٦م اعمتٛمثٚم٦م سمخط أئٛم٦م أهؾ اًمبٞم٧م

، وهؿ صمؿ يستٛمر ذم ؾمٚمسٚم٦م سم٤مىمل اعمٕمّمقُملم واًمذي يبتدأ سم٤مإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 )اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ( يمام ٟمقهٜم٤م.

 شماكقًا: صبؼة الصحازمة والتازمعني:

، أو شمسٛمٞمتٝم٤م سٛمٞم٦م مت٤مؿمٞم٤ًم ُمع ُمدارس أهؾ اًمسٜم٦موهذه اًمٓمب٘م٦م، أُم٤م أن ٟمٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م هذه اًمت

 وأظمذت اًمٕمٚمؿ ُمٜمف. إيمرمسم٤مًمٓمب٘م٦م اًمتل روت اًمتٗمسػم قمـ اًمٜمبل 

ًمق ٟمٔمرٟم٤م إمم هذه اًمٓمب٘م٦م سمحد ذاهت٤م، ًمرأيٜم٤م ومٞمٝم٤م شمداظماًل وشمداومٕم٤ًم وشمزامح٤ًم شمٙمقن اًمسب٘م٦م ومٞمف إمم 

 .صمؿ إئٛم٦م ُمـ وًمده ُمـ سمٕمده أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

أول ُمـ شمٙمٚمؿ ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن ُمـ أصح٤مب رؾمقل ))هـ(: 318ي٘مقل اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد )ت

وهق أقمٚمؿ اعمسٚمٛملم سمٙمت٤مب اهلل وشم٠مويٚمف  ُمقٟٓم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اهلل

((سمال ُمداومع، سمؾ هق سم٤مب ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ
(0). 

هق أُمػم  إن أول اعمتٙمٚمٛملم ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ أصح٤مب اًمٜمبل إيمرمٟمٕمؿ، 

اسمـ ُمسٕمقد، صمؿ ، صمؿ قمبد اهلل سمـ قمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م، صمؿ اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ُأيب سمـ يمٕم٥م، وُمـ اًمت٤مسمٕملم أؿمتٝمر قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م، وىمٞمس سمـ ُمسٚمؿ اًمٙمقذم، وجم٤مهد سمـ 

ضمؼم اعمٙمل، وىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م اًمسدود، وإؾمامقمٞمؾ سمـ قمبد اًمرمحـ اًمسدي اًمٙمقذم، وقمٙمرُم٦م 

ُمقمم اسمـ قمب٤مس، صمؿ ـم٤مووس سمـ يمٞمس٤من اًمٞمامين، وقمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح اعمٙمل، وضم٤مسمر سمـ يزيد 

جلٕمٗمل، وحمٛمد سمـ اًمس٤مئ٥م اًمٙمٚمبل، واحلسـ اًمبٍمي، وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس، وقم٤مُمر اًمِمٕمبل، ا

وقمٓم٤مء سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، وؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمران إقمٛمش، وأسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م رومٞمع سمـ ُمٝمران اًمري٤مطمل، 

 .(2)واًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ، وقمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمٞمد اًمٕمقذم

                                                            

 .68: 0( اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

هـ(، جمٛمع اًمبٞم٤من، دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت ـ 318( ظ: اًمٓمؼمد، أسمق قمكم )ت2)

 .69ـ68:  0هـ، ُم٘مدُم٦م اًمتح٘مٞمؼ: 0116، 0ًمبٜم٤من، ط
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ويٚمف وفم٤مهره، قمكم سمـ ًم٘مد يم٤من أضمُؾ اًمّمح٤مسم٦م وأقمٔمٛمٝمؿ وأقمٚمٛمٝمؿ سمٙمت٤مب اهلل وشمٗمسػمه وشم٠م

اعمخ٤مًمػ واعم١ماًمػ وقمٚمامء اًمٕم٤مُم٦م واًمِمٞمٕم٦م، وُم٤م سح سمف  ، يمام اقمؽمف سمذًمؽأيب ـم٤مًم٥م

ُمـ اعمٕمٚمقم سم٠من اًمّمح٤مسم٦م أو اًمت٤مسمٕملم مل يٙمقٟمقا قمغم ُمستقى يمام و ،اسمـ قمب٤مس، واسمـ ُمسٕمقد

وىمد  يم٤من ُمٕمرووم٤ًم سمٞمٜمٝمؿ، واطمد ُمـ اًمٕمٚمؿ أو ومٝمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو شمٗمسػمه، وهذا اًمتٗم٤موت

 امج٤مًٓ. سطمقا سمذًمؽ

ر قمـ وه٥م سمـ ))هـ(: 900ىم٤مل اًمسٞمقـمل)ت وأُم٤م قمكم: ومروي قمٜمف اًمٙمثػم، وىمد روى ُمٕمٛمر

قمبد اهلل قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ ىم٤مل ؿمٝمدت قمٚمٞم٤ًم خيٓم٥م وهق ي٘مقل: ؾمٚمقين، ومقاهلل ٓ شمس٠مًمقن قمـ 

، إٓ أظمؼمشمٙمؿ، وؾمٚمقين قمـ يمت٤مب اهلل. ومقاهلل ُم٤م ُمـ آي٦م إٓ وأٟم٤م أقمٚمؿ أسمٚمٞمؾٍ 
ٍ
أم سمٜمٝم٤مٍر، أذم  رء

((ؾمٝمٍؾ أم ذم ضمبؾ
(0). 

وهلذا ٟمرى ))م( ذم يمت٤مسمف اًمتٗمسػم واعمٗمنون: 0911يمذًمؽ ي٘مقل حمٛمد طمسلم اًمذهبل )ت

اإلُمس٤مك قمـ اًمٙمالم ذم ؿم٠من أيب سمٙمر وقمٛمر، وقمثامن، وزيد سمـ صم٤مسم٧م، وأيب ُمقؾمك إؿمٕمري، 

واسمـ ُمسٕمقد، وأيب سمـ وقمبد اهلل سمـ اًمزسمػم، وٟمتٙمٚمؿ قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، واسمـ قمب٤مس، 

يمٕم٥م: ٟمٔمرًا ًمٙمثرة اًمرواي٦م قمٜمٝمؿ ذم اًمتٗمسػم، يمثرًة همذت ُمدارس إُمّم٤مر قمغم اظمتالومٝم٤م 

((ويمثرهت٤م
(2). 

٘مد ُمرت اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمسػمي٦م سمٛمراطمؾ شمٙمقيـ، وهق اًمتدرج سم٤محلٗمظ واًمٗمٝمؿ واًمتٗمسػم، ومٕمـ ًمو

ف ُمٕم٤مٟمٞمٝمـ واًمٕمٛمؾ يم٤من اًمرضمؾ ُمٜم٤م إذا شمٕمٚمؿ قمنم آي٤مت مل جي٤موزهـ طمتك يٕمر))اسمـ ُمسٕمقد: 

((هبـ
(5). 

                                                            

ًم٘مرآن، اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، هـ(، اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم ا900( اًمسٞمقـمل، ضمالل اًمديـ )ت0)

 .081: 2هـ:0591، 0اًم٘م٤مهرة ـ ُمٍم، ط

، 0م(، اًمتٗمسػم واعمٗمنون، ُمٙمتب٦م وهب٦م، اًم٘م٤مهرة ـ ُمٍم، ط0911( اًمذهبل، حمٛمد طمسلم )ت2)

 .69: 0م: 2111

هـ(، ضم٤مُمع اًمبٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن )شمٗمسػم اًمٓمؼمي(، دار هجر 501( اًمٓمؼمي، اسمـ ضمرير )ت5)

 .63:  0هـ: 0122، 0ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، ط
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وىم٤مل أسمق قمبد اًمرمحـ اًمسٚمٛمل: طمدصمٜم٤م اًمذيـ يم٤مٟمقا ي٘مرئقٟمٜم٤م أهنؿ يم٤مٟمقا يست٘مرئقن ُمـ اًمٜمبل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومٙم٤مٟمقا إذا شمٕمٚمٛمقا قمنم آي٤مت مل خيّٚمٗمقه٤م طمتك يٕمٛمٚمقا سمام ومٞمٝم٤م ُمـ 

((ومتٕمّٚمٛمٜم٤م اًم٘مرآن واًمٕمٛمؾ مجٞمٕم٤مً ))اًمٕمٛمؾ. ىم٤مل: 
(0). 

، ويم٤من أول يمت٤مب دون ذم يمذًمؽ قمغم زُمـ اًمت٤مسمٕملم وم٘مد دون اًمتٗمسػم ذم زُم٤مهنؿوشم٠ميمٞمدًا 

هـ(، وإؾمامقمٞمؾ سمـ قمبد اًمرمحـ اًمٙمقذم اعمٕمروف سم٤مًمسدي 91اًمتٗمسػم هق ًمسٕمٞمد سمـ ضمبػم )ت

هـ(، ويمذًمؽ ضم٤مسمر سمـ يزيد 016هـ(، صمؿ حمٛمد سمـ اًمس٤مئ٥م اًمٙمٚمبل )ت021اًمٙمبػم )ت

 .اعم٤مئ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٝمجرة هـ( وهمػمهؿ ممـ قمد ُمـ أهؾ028اجلٕمٗمل )ت

هـ(، وـم٤مووس 11هـ(، وضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل إٟمّم٤مري )ت61: ُمٞمثؿ اًمتامر )تيمام وان ُمٜمٝمؿ

هـ(، وإسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م 028هـ(، وضم٤مسمر سمـ يزيد اجلٕمٗمل )ت016سمـ يمٞمس٤من )ت

هـ(، 018هـ(، وهِم٤مم سمـ ؾم٤ممل اجلقاًمٞم٘مل )ت011هـ(، واًمٗمْمٞمؾ سمـ يس٤مر )ت016)ت

هـ(، 031هـ(، وصم٤مسم٧م سمـ ديٜم٤مر اعمٕمروف سم٠ميب محزة اًمثامزم )ت018وؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمران )ت

 هـ(.031وحمٛمد سمـ ومرات )ت

ومجٚم٦م ُمستٙمثرة ُمـ آؾمامء، وسمحس٥م اعمدارس، يمام وان سمٕمض اعمدارس ىمد أو٤مف شم٤مسمٕمل 

اًمت٤مسمٕملم ًمٚمٓمب٘م٤مت، واقمتؼمهؿ ُمّمدرًا ُمـ ُمّم٤مدر اًمتٗمسػم، واقمتؼم أىمقاهلؿ طمج٦م، وقم٤مُمؾ 

 احلدي٨م اعمرومقع إمم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ.أطم٤مديثٝمؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م 

 شمالثًا: صبؼة أصحاب إئؿة:

وؿم٤مهده   ُمب٤مذة، أي ممـ قم٤مس اعمٕمّمقم ويراد هبؿ ُمـ روى قمـ إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم

وروى قمٜمف، أو ُمـ قم٤مسه ومل يِم٤مهده ًمٙمٜمف روى قمٜمف إذ يم٤مٟم٧م رواي٤مهتؿ قمٛمـ روى وؿم٤مهد 

 . اعمٕمّمقم

                                                            

 .61:  0( اًمٓمؼمي، اسمـ ضمرير، ضم٤مُمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)
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حلسـ اسمـ ظم٤مًمد اًمؼمىمل اًمذي يمت٥م ُم٤مئ٦م وقمنميـ جمٚمدة ذم اًمتٗمسػم ُمـ وهؿ: يم٤مًمٕمٞم٤مر وا

. ويمذًمؽ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل وُمـ ذم ـمب٘متف وذم ُم٘م٤مُمف، (0) إُمالء اإلُم٤مم اًمٕمسٙمري

 هـ(.561وحمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمٕمامين )ت

 ٟمٕمؿ، يٛمٙمـ أن ٟمذيمر أؾمامًء ممـ يٕمدون ُمـ ـمب٘م٦م أصح٤مب إئٛم٦م وهؿ:

هـ(، 218هـ(، وحيٞمك سمـ زي٤مد اعمٕمروف سم٤مًمٗمراء )ت218إؾمدي )تيقٟمس سمـ قمبد اًمرمحـ 

هـ(، وحمٛمد سمـ 221هـ(، واحلسـ سمـ قمكم سمـ ومْم٤مل )ت201وحمٛمد سمـ أيب قمٛمػم )ت

هـ(، وقمكم سمـ ُمٝمزي٤مر إطمقازي 226هـ(، واحلسـ سمـ حمبقب )ت223قمٞمسك سمـ قمبٞمد )ت

ـ ؿم٤مذان هـ(، واومْمؾ سم251هـ(، وأمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمسك إؿمٕمري )ت229)ت

 هـ(.299هـ(، وؾمٕمٞمد سمـ قمبد اهلل إؿمٕمري )ت261اًمٜمٞمِم٤مسمقري )ت

وهذه إؾمامء هل ًمٚمٛمث٤مل، وًمألؿمٝمر ُمـ إؾمامء، وًمٞمس٧م ًمٚمحٍم، ومٚمٛمـ يريد اًمتدىمٞمؼ 

 ًمٚمتقؾمع ذم ذًمؽ. اًمٙمت٥م اعمختّم٦مواإلطمّم٤مء اًمٙمكم اًمرضمقع إمم 

 من عؾامء الشقعة اإلمامقة من اظمػرسين: صبؼة اظمتلطمرينرازمعًا: 

هـ(، واًمِمٞمخ اًمٓمقد 156هـ(، واًمنميػ اعمرشم٣م )ت105يم٤مًمِمٞمخ اعمٗمٞمد )ت

هـ( ُم١مًمػ شمٗمسػم جمٛمع اًمبٞم٤من، 318هـ(، وُمـ صمؿ أسمق قمكم اًمٗمْمؾ اًمٓمؼمد )ت161)ت

هـ( ُم١مًمػ يمت٤مب ُمٜمٝم٩م اًمّم٤مدىملم، واعمال صدر اًمديـ 988وسمٕمده اعماّل ومتح اهلل اًمٙم٤مؿم٤مين )ت

هـ( ُم١مًمػ شمٗمسػم 0190اًمٙم٤مؿم٤مين )ت هـ(، واعماّل حمسـ اًمٗمٞمض0131اًمِمػمازي )ت

 هـ(.0002هـ(، واًمِمٞمخ قمبد قمكم احلقيزي )ت0019اًمّم٤مذم، واًمسٞمد ه٤مؿمؿ اًمبحراين )ت

 

 

 

                                                            

هـ(، ُمٕم٤ممل اًمٕمٚمامء ذم ومٝمرؾم٧م يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م، ُم١مؾمس٦م ٟمنم 388( ظ: اسمـ ؿمٝمرآؿمقب، أسمق ضمٕمٗمر )ت0)

 .11هـ:0123، 0اًمٗم٘م٤مه٦م، ىمؿ ـ إيران، ط
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 اظمتلطمرين واظمعارصين من العؾامء اظمحدشمني واظمػرسين: صبؼة متلطمريطمامسًا: 

هـ(، واًمِمٞمخ حمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م 0532وهؿ: يم٤مًمِمٞمخ حمٛمد ضمقاد اًمبالهمل )ت

هـ(، واًمسٞمد اخلقئل 0112اًمٕمالُم٦م حمٛمد طمسلم اًمٓمب٤مـمب٤مئل )تهـ(، و0599)ت

 هـ(، ومجٚم٦م ُمـ اعمٕم٤مسيـ.0101هـ(، واًمسٞمد قمبد آقمغم اًمسبزواري )ت0105)ت

ٟمٕمؿ، ان هذه اًمٓمب٘م٦م هل أيمثر ُمـ ان ٟمحٞمٓمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م إؾمامء أو اعم١مًمٗم٤مت، ًمٙمٜمٜم٤م أوردٟم٤م 

ريد اعمزيد ُمراضمٕم٦م اًمٙمت٥م اعمختّم٦م مجٚم٦م ُمـ إؾمامء وذًمؽ ُمـ سم٤مب اعمث٤مل ٓ احلٍم، وعمـ ي

 سمذًمؽ.
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 مصادر آستؿداد التػسغمي

إن ُمـ أهؿ اعمب٤مطم٨م اًمتل ٓ سمّد ُمـ اًمتقىمػ قمٜمده٤م هل: سمٞم٤من ُمّم٤مدر آؾمتٛمداد اًمتٗمسػمي،     

أو ُمّم٤مدر اًمتٗمسػم، أو إصقل اعمٜمٝمجٞم٦م ًمٚمتٗمسػم، وم٢من هذه اعمّم٤مدر ىمد وىمع ومٞمٝم٤م إظمتالف 

ظمرى اًمتسٚمسؾ، وُمـ طمٞم٨م يمٞمٗمٞم٦م آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م، ُمع اظمتالف يمؾ ُمدرؾم٦م قمـ إُمـ طمٞم٨م 

 ذم يمٞمٗمٞم٦م شمٜم٤مول ُمّم٤مدر اًمتٗمسػم.

اًمبٜمك اًمتحتٞم٦م اًمتل شمبتٜمل قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م احل٤ميمٛم٦م ًمّمٞم٤مهم٦م )) إن اعمراد سم٤مٕصقل اعمٜمٝمجٞم٦م:

 ٟمتٞمج٦م أي ُمٜمٝم٩م ضمديد قمغم وومؼ ُمٜمٔمقُم٦م شمِمتٛمؾ قمغم ومٚمسٗم٦م وإضمراءات هتدف ًمٚمقصقل إمم

((ُمتقظم٤مة
. ومٝمل ـ هٜم٤م ـ سمٜمك حتتٞم٦م شمبتٜمل قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مقاقمد ُمـ أضمؾ صٞم٤مهم٦م ُمٜمٝم٩م ضمديد وومؼ (0)

 ُمٜمٔمقُم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ٕضمؾ اًمقصقل إمم ٟمتٞمج٦م ُمٗمٞمدة.

وىمد يراد سم٤مٕصقل: )ُمقارد آؾمتٛمداد(، واًمتل ُيستٛمد ُمٜمٝم٤م اعَمٕملم ًمإلقم٤مٟم٦م واًمديٛمقُم٦م، وىمد 

اؾمتٛمداد اًمٕمٚمؿ يراد سمف )) هـ( إمم ذًمؽ سم٘مقًمف:0595)تاؿم٤مر اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر 

شمقىمٗمف قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت ؾم٤مسمؼ وضمقده٤م قمغم وضمقد ذًمؽ اًمٕمٚمؿ قمٜمد ُمدوٟمٞمف، ًمتٙمقن قمقٟم٤ًم هلؿ قمغم 

إشم٘م٤من ذًمؽ اًمٕمٚمؿ، وؾمٛمل ذًمؽ ذم آصٓمالح سم٤مٓؾمتٛمداد قمـ شمِمبٞمف اطمتٞم٤مج اًمٕمٚمؿ ًمتٚمؽ 

اًمٗمٕمؾ سمحرذم اًمٓمٚم٥م ومه٤م: اًمسلم  اعمٕمٚمقُم٤مت سمٓمٚم٥م اعمدد، واعمدد: اًمٕمقن واًمٖمقث، وم٘مرٟمقا

ُُمف ((واًمت٤مء، وًمٞمس يمؾ ُم٤م ُيذيمر ذم اًمٕمٚمؿ ُمٕمدودًا ُمـ ُمدده، سمؾ ُمدده ُم٤م يتقىمػ قمٚمٞمف شَمَ٘مقُّ
(2) .

د( أي اًمتٕمزيز واإلو٤موم٦م، وهق اًمٕمقن اعم٘مدم واعمْم٤مف ذم طم٤مل اًمٓمٚم٥م، دَ وم٤مٓؾمتٛمداد ُمـ )اعمَ 

 أو ذم طم٤مل احل٤مضم٦م واًمرضورة.

                                                            

ذم شمٗمسػم اًمٜمص اًم٘مرآين، ىمسؿ اًمِم١مون اًمٗمٙمري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ذم ( احلج٤مر، قمدي ضمقاد، إؾمس اعمٜمٝمجٞم٦م 0)

 .26م: 2102، 0اًمٕمتب٦م احلسٞمٜمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م، يمرسمالء ـ اًمٕمراق، ط

 .08: 0( اسمـ قم٤مؿمقر، حمٛمد اًمٓم٤مهر، شمٗمسػم اًمتحرير واًمتٜمقير، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)
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ٚمٛمل ًمٕمٚمٍؿ ُمٕملم هق: شمقىمٗمف قمغم ُمٕم٤مرف يسبؼ وضمقده٤م وضمقده، ٟمٕمؿ، يراد سم٤مٓؾمتٛمداد اًمٕم

طمتك شمٙمقن قمقٟم٤ًم وُمٕمٞمٜم٤ًم ذم إشم٘م٤من شمدويـ وشمٙمقيـ ذًمؽ اًمٕمٚمؿ، وذم شم٘مقُمف واؾمت٘م٤مُمتف، وذم 

 حت٘مٞم٘مف اًمٗم٤مئدة اعمرادة ُمٜمف.

ؾمٜم٘مػ هٜم٤م ُمع سمٞم٤من ُمٝمؿ عمّم٤مدر اًمتٗمسػم ُمـ طمٞم٨م شم٘مسٞمٛمٝم٤م إمم صمالصم٦م أىمس٤مم ُمٝمٛم٦م وُمٗمٞمدة إٟمٜم٤م 

 وهل: ذيمر شمٗمريٕم٤مت يمؾ ىمسؿ ان وضمدت، ُمعًمٚمب٤مطم٨م 

 :)إساسقة( أوًٓ: اظمصادر إولقة

أي: اعمّم٤مدر إومم ًمٚمتٗمسػم، واًمتل يم٤مٟم٧م إؾم٤مس ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمسػمي٦م، وم٘مد يم٤من يٜمزل 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومٞمٗمن سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم ذم آي٤مت، ويٗمنه اًمٜمبل إيمرم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف سمقاؾمٓم٦م 

 هل:ر إوًمٞم٦م ًمٚمتٗمسػم، وًمذا وم٢من اعمّم٤مدؾمٜمتف ذم آي٤مت أظمرى، 

 ـ الؼرآن الؽريم:1

يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم اًمذي ٟمزل سمٓمريؼ اًمقطمل ًمٗمٔم٤ًم وُمٕمٜمك قمغم رؾمقًمف ))اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق: 

سمٚمس٤من قمريب وٟم٘مؾ إًمٞمٜم٤م ٟم٘ماًل ُمتقاشمرًا واًمذي شمْمٛمف دومت٤م اعمّمحػ اًمنميػ اًمب٤مدئ  حمٛمد

ٜمزيٚمف ُمٜمجاًم اؾمتٖمرق صمالصم٦م وقمنميـ قم٤مُم٤ًم وشمؿ سمسقرة اًمٗم٤محت٦م واعمٜمتٝمل سمسقرة اًمٜم٤مس وضم٤مء شم

شمدويٜمف ذم طمٞم٤مة اًمرؾمقل اًمٙمريؿ وحيتقي قمغم ُم٤مئ٦م وارسمٕم٦م قمنم ؾمقرة شمقزقم٧م قمغم صمالصملم 

((ضمزءاً 
(0). 

وًم٘مد اظمتٚمٗم٧م إىمقال ذم شمٕمريػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومٝمق صٕم٥م اًمتٕمريػ ُمـ ضم٤مٟم٥م، ويمذًمؽ 

 ًمٙمثرة اًمتس٤ممل سمخّمقصف ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر.

                                                            

ؾمالُمٞم٦م، وزارة م(، وقمبد اًمب٤مىمل اًمبٙمري، اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمنميٕم٦م اإل2106( اًمزعمل، ُمّمٓمٗمك )ت 0)

 .61م: 0986، 0اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم واًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل، سمٖمداد ـ اًمٕمراق، ط
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يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ، اًمذي ))ي٘مقل اًمسٞمد حمٛمد شم٘مل احلٙمٞمؿ ذم شمٕمريػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق: 

 أًمٗم٤مفم٤ًم وُمٕم٤مين وأؾمٚمقسم٤ًم، واقمتؼمه ىمرآٟم٤ًم، دون ان يٙمقن ًمٚمٜمبل أٟمزًمف قمغم ٟمبٞمف حمٛمد

((دظمؾ ذم اٟمت٘م٤مء أًمٗم٤مفمف أو صٞم٤مهمتف
(0). 

ًمٗم٤مظ ُمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف ذم رٍد قمغم ُمـ ادقمك سم٠من اًمٙمٚمٞم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، وإ

 وآًمف وؾمٚمؿ، وهذا ؿمٓمط، وإدقم٤مء سم٤مـمؾ ٓ أؾم٤مس ًمف، إٓ قمٜمد أقمداء اإلؾمالم.

إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق إصؾ اعمٜمٝمجل إول وإؾم٤مس واًمرئٞمس ذم اًمتٗمسػم وذم جمٛمؾ 

اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمسػمي٦م، وُمـ دوٟمف ٓ يٛمٙمـ اإليمتٗم٤مء سم٤مًمٗمٝمؿ اًمِمخيص. وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق 

رضمع، وأصح ُمّمدر يرضمع إًمٞمف ذم شم٘مٜملم اًم٘مقاٟملم، واؾمتخراج إصقل، ٕن أصدق ُم

اًمٕمرسمٞم٦م مل شمِمٝمد يمت٤مسم٤ًم أطمٞمط سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م، وايمتِمػ سم٤مًمرقم٤مي٦م ُمٜمذ زُمـ ُمبٙمر، ومحقومظ قمغم شمرايمٞمبف، 

واطمّمٞم٧م يمٚمامشمف وطمروومف، ويمٞمٗمٞم٦م شمرشمٞمٚمف سمٚمٝمج٤مشمف، ُمع إشم٘م٤من ُمتٜم٤مٍه ذم اًمتٚم٘ملم، ودىم٦م سم٤مًمٖم٦م ذم 

 .(2)اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إظمذ وإداء ُمثؾ

ومٙم٤من ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمدور إؾم٤مس واًمرئٞمس ذم احلٗم٤مظ قمغم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وهذا واوح، 

 وٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مره.

يمام وإن آؾمتٛمداد ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ي٘متيض آؾمتدٓل سمف، واعمراد سم٤مٓؾمتدٓل سم٤مًم٘مرآن 

((و إسمٓم٤مهل٤م ورده٤مإىم٤مُم٦م اًم٘مرآن دًمٞماًل ًمتّمحٞمح اعمٕم٤مين وىمبقهل٤م، أ))اًمٙمريؿ هق: 
وذًمؽ وومؼ  .(5)

 أؾمس اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمٗمسف، ومٝمق سمحؼ )اًمسٝمؾ اعمٛمتٜمع(.

                                                            

هـ(، إصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن، اعمجٛمع اًمٕم٤معمل ٕهؾ اًمبٞم٧م، ىمؿ ـ 0125( احلٙمٞمؿ، حمٛمد شم٘مل )ت0)

 .99هـ: 0126، 0إيران، ط

ٖم٦م واًمٜمحق، ذيم٦م ُمٙمتب٦م م(، ُمدرؾم٦م اًمٙمقوم٦م وهنجٝم٤م ذم دراؾم٦م اًمٚم0991( ظ: اعمخزوُمل، ُمٝمدي )ت 2)

 .30م: 0938، 2وُمٓمبٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمب٤ميب احلٚمبل وأوٓده سمٛمٍم، اًم٘م٤مهرة ـ ُمٍم، ط

( اًمزهراين، ٟم٤ميػ سمـ ؾمٕمٞمد، آؾمتدٓل ذم اًمتٗمسػم: دراؾم٦م ذم ُمٜمٝم٩م اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي، ُمريمز شمٗمسػم 5)

 .086هـ: 0156، 2ًمٚمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، اًمري٤مض، ط
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هق ُمّمدر اعمٕم٤مرف إول، وُمّمدر واًم٘مرآن اًمٙمريؿ يم٤من ُمرضمٕم٤ًم شمٗمسػمي٤ًم أوًمٞم٤ًم، إن 

اًمتنميٕم٤مت ُمـ دون ُمٜم٤مزع، صمؿ ان ومٝمٛمف أو قمدم ومٝمٛمف ُمـ ىمبؾ اًمبنم ٓ وًمـ ي١مصمر قمغم يمقٟمف 

قمدم اًمٗمٝمؿ قمٜمد اًمبٕمض ًمـ ي١مصمر قمغم ًمٙمؾ ُمقوقع ـمبٞمٕمتف اخل٤مص٦م سمف، وأن إول، إذ  اعمّمدر

ُمٙم٤مٟم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم، ًمٙمٜمف ؾمٞم١مصمر ذم ـمري٘م٦م اًمٗمٝمؿ اًمِمخيص اخل٤مص، وُمـ ذًمؽ ـ 

يمٛمث٤مل ـ ُم٤م طمّمؾ قمٜمد اًمبٕمض سمسب٥م ظمٚمؾ )ضمرس( اًمٚمٗمظ و)ضمرس( اًمسٛمع، ومخٚمط ُم٤م سملم 

يمؾ ذًمؽ ُمـ أظمٓم٤مء وىمع ومٞمٝم٤م همػم اًمٕمرب إصكم واعمتداول، وومن اًمبٕمٞمد سم٤مًم٘مري٥م، وُم٤م ؿم٤م

ممـ ومنوا اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، سمام شمٕمٚمٛمقه وًمٞمس سمام ُمـ اعمٗمروض ان يتذوىمقه ُمـ ُمٕملم اًمٚمٖم٦م 

، وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ )قمريٌب ُمبلم( وقمغم ذًمؽ يٙمقن اًمتٗمسػم اًمّمحٞمح ًمٚم٘مرآن اًمٕمرسمٞم٦م إصٞمٚم٦م

 . اًمٙمريؿ

يمتس٤مب يتٜم٤مرم وُمٗمٝمقم اًمسٚمٞم٘م٦م وآ))ىم٤مًمقا: وم٘مد قمـ أمهٞم٦م ضمرس اًمسٛمع وضمرس اًمٚمٗمظ أُم٤م 

اًمٕمرسمٞم٦م، وٓ شمٙمقن ًمٖم٦م اعمٕمٚمؿ ُمٓم٤مسم٘م٦م يمؾ اعمٓم٤مسم٘م٦م ًمٖم٦م اًمٕمريب اعمتٕمٚمؿ، وٓ شمِمٙمؾ، يمام ي٘مقًمقن، 

((صقرة ـمبؼ إصؾ قمٜمٝم٤م...
(0). 

هذا ُم٤م جي٥م اًمتٜمبف ًمف: طمتك ٓ يٙمقن هٜم٤مك ظمٚمؾ ذم ومٝمؿ اعمّمدر إول ًمٚمتنميع ُمـ إن 

، وذًمؽ عم٤م ًمف ُمـ ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ٤مٟم٥م، وطمتك ٓ ي٘مع اخلٚمؾ ذم شمٗمسػمضم

 .طمس٤مؾمٞم٦م ودىم٦م ذم ومٝمؿ وحتديد اعمراد

 ـ السـة:2

ىمقل ُمـ ٓ جيقز قمٚمٞمف اًمٙمذب ))هـ( سم٠مهن٤م: 0530ًم٘مد قمرومٝم٤م اًمِمٞمخ قمبد اهلل اعم٤مُم٘م٤مين )ت

واخلٓم٠م، وومٕمٚمف وشم٘مريره، همػم ىمرآن وٓ قم٤مدي، وُم٤م حيٙمل أطمد اًمثالصم٦م يسٛمك: ظمؼمًا، 

((وطمديث٤مً 
(2). 

                                                            

، دون 0ٞمد وقمٚمقم إًمسٜمٞم٦م، دار اًمٙمت٤مب اًمٚمبٜم٤مين، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط( ـمح٤من، ريٛمقن، ومٜمقن اًمت٘مٕم0)

 .21شم٤مريخ:

هـ(، ُم٘مب٤مس اهلداي٦م ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اعم٤مُم٘م٤مين، ُمٓمبٕم٦م 0530( اعم٤مُم٘م٤مين، قمبد اهلل )ت2)

 .39:  0هـ: 0595، 2ٟمٙم٤مرش، ىمؿ ـ إيران، ط
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وهذا شمٕمريٌػ ُمـ اًمتٕم٤مريػ ًمٚمسٜم٦م يمٛمّمدر ُمٝمؿ ذم اًمتٗمسػم، واًمتنميع، وإٓ وم٢من هٜم٤مك اًمٙمثػم 

 ُمـ اًمتٕمريٗم٤مت ىمد قُمروم٧م هب٤م اًمسٜم٦م.

إن اعمراد هب٤م ـ هٜم٤م ـ هل )اًمسٜم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م(، وم٘مد ذيمر قمٚمامء اعمسٚمٛملم وٓؾمٞمام قمٚمامء إصقل أهن٤م 

ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ أو شم٘مرير وم٘م٤مًمقا: صمب٧م هذا احلٙمؿ سم٤مًمسٜم٦م ٓ  ُم٤م صدر قمـ اًمرؾمقل

سم٤مًمٙمت٤مب وقمٚمٞمف وم٢من اًمسٜم٦م قمٜمد إصقًمٞملم دًمٞمؾ ُمـ أدًم٦م إطمٙم٤مم وقمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء طمٙمؿ ذقمل 

 .(0)يثب٧م ًمٚمٗمٕمؾ سم٤مًمدًمٞمؾ

وىمقهلؿ: )ىمقًمف أو ومٕمٚمف أو شم٘مريره( يراد سمف طملم صدور اًمٙمالم ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، إذ يم٤من أُم٤م 

أو سم٢مىمرار، وم٤مًمت٘مسٞمؿ ُمقوقع ًمٓمبٞمٕم٦م احلدي٨م أو اًمٗمٕمؾ اًمّم٤مدر قمـ اًمٜمبل سم٘مقل، أو سمٗمٕمؾ 

، أُم٤م اًمٞمقم ومام قمٜمدٟم٤م هق )ىمقًمف( وم٘مط، ومٙمؾ إطم٤مدي٨م وإومٕم٤مل حتقًم٧م إمم إيمرم

)أىمقال( ُمبثقصم٦م ذم يمت٥م احلدي٨م، ًمذًمؽ جي٥م اًمتٜمبف إمم هذا إُمر ضمٞمدًا، أُم٤م ُمـ ىم٤مل ان هٜم٤مك 

و)اًمسٜم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م( وم٘مقًمف أؿمد ظمٚماًل، ذًمؽ ان ُم٤م ًمديٜم٤م ذم يمت٥م ومرىم٤ًم ُم٤م سملم )اًمسٜم٦م اًم٘مقًمٞم٦م( 

احلدي٨م هق )إىمقال(، واًمٕمٛمؾ ي٘متيض اعمٕم٤ميِم٦م، وُمع قمدم اعمٕم٤ميِم٦م ومال يب٘مك إٓ إىمقال 

، وًمٜمؽمك اًمببٖم٤موي٦م اًمتل يردده٤م سمٕمض إؿمخ٤مص ُمـ همػم قمٚمٍؿ وٓ وم٘مط، ومٚمٞمتٜمبف ًمذًمؽ

 .إدراكٍ 

 وُمٝمٛم٦م سم٤مًمٜمسب٦م إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هل:إن ًمٚمسٜم٦م اعمب٤مريم٦م أدوارًا ُمتٕمددة 

ـ اًمدور اًمتٗمسػمي: أي شمٗمسػم ُمٗم٤مهٞمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وذًمؽ ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٛمقم، أي أهن٤م 0

 وُمـ طمٞم٨م اًمثبقت ُمٗمنة ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، وهل اعمرضمع ذم ذًمؽ، سمام هل هل.

ًمإلمج٤مل ـ اًمدور اًمتبٞمٞمٜمل: وذًمؽ ُمـ ظمالل سمٞم٤من ُمٕم٤مين اعمٗمردات اًمٖم٤مُمْم٦م، وسمٞم٤من اًمتٗم٤مصٞمؾ 2

 .، قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤ملاًم٘مرآين، وسمٞم٤من ضمزئٞم٤مت آي٤مت إطمٙم٤مم

                                                            

اإلؾمالُمٞم٦م، اعمٙمتب٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، اًمٜمجػ إذف ـ ( ظ: اًمرسمٞمٕمل، طمسـ، اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمنميٕم٦م 0)

 .11م: 2119، 0اًمٕمراق، ط
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ـ اًمدور اًمتٓمبٞم٘مل: وذًمؽ ُمـ ظمالل شمقوٞمح مجٚم٦م ُمـ اًمتٓمبٞم٘م٤مت اًمتل أوردهت٤م اًمرواي٤مت 5

 اعمب٤مريم٦م، وهل يمثػمة عمـ أراد شمتبٕمٝم٤م، أي أهن٤م وُمـ سم٤مب اإلصمب٤مت ُمٗمنة ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ.

د اًمت٠مؾمٞمس اًم٘مرآين، وشمٕمزيز اًمٗمٝمؿ اًم٘مرآين، وشمٕمٛمٞمؼ ـ اًمدور اًمتقيمٞمدي: أي شمقيمٞمد أو شم٠ميمٞم1

 ومٝمؿ اًمٜمص اعم٘مروء ىمرآٟمٞم٤ًم، ُمٕمززًا سم٤مًمسٜم٦م اعمب٤مريم٦م.

ـ اًمدور اًمتٕمٚمٞمٛمل: أي شمٕمٚمٞمؿ يمٞمٗمٞم٦م شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًمٜمّمقص طمقل ذًمؽ يمثػمة 3

 وُمتٜمققم٦م.

ومٝمل ـمري٘مف إن هذه إدوار اخلٛمس٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًا ًمٚمٛمٗمن، وم٢من قمٚمٞمف ُمٕمرومتٝم٤م، واًمٕمٛمؾ ووم٘مٝم٤م، 

  ٟمحق اٟمت٤مج شمٗمسػم أيمثر ُمالئٛم٦م قمٚمٛمٞم٤ًم وقمٛمٚمٞم٤ًم.

 شماكقًا: اظمصادر اظمضافة:

وٟم٘مّمد هب٤م: اعمّم٤مدر اًمتل أوٞمٗم٧م ومٞمام سمٕمد، واًمتل أو٤مومٝم٤م اعمٗمنون ُمـ أضمؾ احلّمقل قمغم 

وًم٘مد أوٞمٗم٧م سمسب٥م احل٤مضم٦م هل٤م، أو اًمٜم٘مص ذم شمٗمسػم يم٤مُمؾ أو ٟم٤مو٩م أو ىمري٥م ُمـ اعمراد، 

 وهذه اعمّم٤مدر اعمْم٤موم٦م هل:سمٜم٤مءه٤م، أو شم٘مٕمٞمده٤م، أو دىم٦م ختّمّمٝم٤م، 

 ـ الؾغة:1

إن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م شُمٕمد ُمـ ُمّم٤مدر آؾمتٛمداد اعمٝمٛم٦م، ذًمؽ ان اًمٜمص اًمذي ضم٤مءت 

قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م، واعمٕم٤مين ))ُمّم٤مدر آؾمتٛمداد ُمـ أضمٚمف هق ٟمص قمريب، ويراد سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م: 

((واًمبٞم٤من، واًمٍمف واًمٜمحق، وم٢من يمثػمًا ُمـ اًم٘مقاقمد ُمستٚمٝمٛم٦م ُمٜمٝم٤م
. ذًمؽ ان اًمٜمص اعُمَٗمن (0)

 قمريب.

ُمٕمروم٦م ُم٘م٤مصد اًمٕمرب ُمـ يمالُمٝمؿ، وأدب ًمٖمتٝمؿ، وم٢من ))ي٘مقل ظم٤مًمد اًمٕمؽ ذم شمقوٞمح ذًمؽ: 

٘مع اًمٖمٚمط وؾمقء اًم٘مرآن يمالم قمريب ومٙم٤مٟم٧م ىمقاقمد اًمٕمرسمٞم٦م ـمري٘م٤ًم ًمٗمٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمف وسمدون ذًمؽ ي

                                                            

( اًمرو٤مئل، حمٛمد قمكم، ُمٜمٓمؼ شمٗمسػم اًم٘مرآن، شمٕمري٥م أمحد إزرىمل وه٤مؿمؿ أسمق مخسلم، ُمريمز اعمّمٓمٗمك 0)

 .206ـ203هـ: 0156، 0اًمٕم٤معمل ًمٚمؽممج٦م واًمٜمنم، ىمؿ ـ إيران، ط
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اًمٗمٝمؿ، واعمٕمٜمّل سم٘مقاقمد اًمٕمرسمٞم٦م: جمٛمقع قمٚمقم اًمٚمس٤من اًمٕمريب، وهل ومـ اًمٚمٖم٦م واًمتٍميػ، 

((واًمٜمحق واعمٕم٤مين واًمبٞم٤من وهمػم ذًمؽ
(0). 

وٓ يٙمٗمل اًمتدري٥م سمؾ ٓ سمّد ُمـ اًمسٚمٞم٘م٦م اًمسٚمٞمٛم٦م، وٓ يٙمٗمل احلٗمظ سمؾ اعمراد هق وضمقد 

 ذم اخلٓم٠م وارد ضمدًا، سمؾ يمثػم. ضمرس اًمٚمٗمظ وضمرس اًمسٛمع، وظمالف ذًمؽ وم٢من اًمقىمقع

إن ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وُمٕم٤مرومف اًمٕم٤مًمٞم٦م وُمٓم٤مًمبف اًمِم٤مخم٦م ٓ شُمدرك و ٓ شُمٗمٝمؿ إٓ سمٓمريؼ اًمٕمٚمؿ 

 ٞمٝم٤م اخلٓم٤مسم٤مت وأي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م.سم٠مًمٗم٤مفمف وُمٗمرداشمف واًم٘مقاقمد اعمبتٜمٞم٦م قمٚم

وشمٗمٝمٞمؿ  إن اًم٘مرآن إٟمام ُٟمّزل سمٚمس٤من ىمقم اًمٕمرب، طمتك يتح٘مؼ سمف شمبٞملم طمدود اهلل وأطمٙم٤مُمف

 .(2)اعمٕم٤مرف احلّ٘م٦م اإلهلٞم٦م ًمٚمٜم٤مس، ومٚمق مل يٙمـ اًم٘مرآن سمٚمس٤من اًم٘مقم مل يٗمٝمٛمقه طمتك هيتدوا هبدايتف

وًم٘مد شمٗمرقم٧م اًمٚمٖم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٚمقم اخل٤مص٦م هب٤م يم٤مًمٜمحق، واًمٍمف، واًمبالهم٦م، ويمؾ قمٚمؿ ُمـ 

وصؾ  قمٚمقم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمف شمٗمرقم٤مشمف، وشمِمٕمب٤مشمف، وُمّم٤مدره، وُمراضمٕمف، ويمتبف اخل٤مص٦م، طمتك

 اًمتِمٕم٥م طمد قمدم اًم٘مدرة قمغم اإلطم٤مـم٦م سمجٛمٚم٦م ُمـ اعمب٤مطم٨م.

إن اًمسب٥م اًمرئٞمس ذم اًمت٠ميمٞمد قمغم درس اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وشمدريس ُمٗمن اًم٘مرآن هل٤م: سمسب٥م 

مم٤م أصمر قمغم ٟم٘م٤مء اًمبٕمد قمـ زُم٤من اًمٚمس٤من اًمٕمريب اًمّمحٞمح، وسمسب٥م دظمقل اًمٚمٖم٤مت واًمٚمٝمج٤مت 

ذم ضمرس اًمسٛمع وضمرس اًمٚمٗمظ، ومٝمذه إُمقر اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وحلّمقل اخلٚمؾ وسمِمٙمٍؾ أهمٚمبل 

هل اًمتل أدت إمم رضورة دراؾم٦م وشمدريس اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وآطم٤مـم٦م هب٤م، وسم٤مخلّمقص عمٗمن 

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

 ـ أقوال الصحازمة:2

اعمٝمٛمد  اًمسٜم٦م شُمٕمد ُمـ ُمّم٤مدر اًمتٗمسػم ُمدارس أهؾإن أىمقل اًمّمح٤مسم٦م، وسم٤مخلّمقص ذم 

، وذًمؽ وومؼ أطم٤مدي٨م يستٜمدون إًمٞمٝم٤م، وإضم٤مزات يٜم٘مٚمقهن٤م، وشمٗمسػمات ضمرت قمٜمدهؿ

                                                            

ل اًمتٗمسػم وىمقاقمده، دار اًمٜمٗم٤مئس، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، هـ(، أصق0121( اًمٕمؽ، ظم٤مًمد قمبد اًمرمحـ )ت0)

 .15م: 0986هـ/ 0116، 2ط

( ظ: اعم٤مزٟمدراين، قمكم أيمؼم اًمسٞمٗمل، دروس متٝمٞمدي٦م، ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، 2)

 .013هـ: 0156، 5ىمؿ ـ إيران، ط
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سم٤مضمتٝم٤مدهؿ اًمذي ضم٤مز هلؿ ان يٗمٕمٚمقه، وسمذًمؽ خيتٚمط ُمّمدر )اًمّمح٤مسم٦م( ُمع ُمّمدريـ آظمريـ 

مه٤م )آضمتٝم٤مد( و)اًمرأي(، ُمع اًمٕمٚمؿ ان هٜم٤مك ومرىم٤ًم ُمـ ضم٤مٟم٥م، وشمِم٤مهب٤ًم ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر ُم٤م سملم 

 .ًمّمح٤ميب(، و)آضمتٝم٤مد(، و)اًمرأي(، أي: )أىمقال ااًمثالصم٦م اعمذيمقرة

مجٚم٦م ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمسٜم٦م إمم أن ُم٤م ُيٜم٘مؾ قمـ اًمّمح٤مسم٦م هق ذم طمٙمؿ )احلدي٨م  ذيمرٟمٕمؿ، ًم٘مد 

اعمسٜمد( أو )اعمقىمقف( قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف إذا مل يسٜمد إمم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف، 

 .(0)واعمّم٤مدر اًم٘م٤مئٚم٦م سمذًمؽ يمثػمة

ي٘مٞمٜم٤ًم ـ إُم٤م اضمتٝم٤مد يٗمت٘مر إمم أؾمس آضمتٝم٤مد، أو ىمقٌل سم٤مًمرأي اًمذي ٓ ُمستٜمد وإن ىمقهلؿ هذا ـ 

 ذقمل ًمف.

ٓ جيقز رده اشمٗم٤مىم٤ًم، سمؾ ي٠مظمذه ))ي٘مقل حمٛمد طمسلم اًمذهبل قمـ يمالم اًمّمح٤ميب ذم اًمتٗمسػم: 

((اعمٗمن وٓ يٕمدل قمٜمف إمم همػمه سم٠مي٦م طم٤مل
(2). 

 ويٜمبثؼ ُمـ شمٗمسػم اًمّمح٤مسم٦م، أو يتٗمرع ُمٜمف:

 التازمعني: أ ـ سمػسغم

شمٗمسػم اًمت٤مسمٕملم يمذًمؽ، ًمٞم٠مظمذ ٟمٗمس طمٙمؿ  اًمُٙمت٤مب واعم١مًمٗملم واعمٗمنيـٚم٘مد أو٤مف ىمساًم وم

 اًمّمح٤ميب قمٜمدهؿ، وذم ُمّم٤مدر اطمتج٤مضمٝمؿ، وذم يمت٥م شمٗمسػمهؿ.

واًمتٗمسػم اًمقارد قمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذي قم٤مسوا اًمقطمل ))ي٘مقل ظم٤مًمد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمٕمؽ: 

ومٙم٤مٟمقا أقمٚمؿ اعمسٚمٛملم سمتٗمسػمه وشم٠مويٚمف، ويمذا وؿمٝمدوا أؾمب٤مب اًمٜمزول، وقم٤ميٜمقا دواقمٞمف، 

((أدرج قمٚمامؤٟم٤م شمٗمسػم اًمت٤مسمٕملم
(5). 

                                                            

، واًمزريمٌم، اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم 265و  238:  2( ظ: اًمٜمٞمس٤مسمقري، احل٤ميمؿ، اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم: 0)

 .0002ـ  000، واًمٕمؽ، ظم٤مًمد سمـ قمبد اًمرمحـ، أصقل اًمتٗمسػم وىمقاقمده: 036:  2اًم٘مرآن: 

، 2م(، اًمتٗمسػم واعمٗمنون، دار اًمٙمت٥م احلديث٦م، اًم٘م٤مهرة ـ ُمٍم، ط0911( اًمذهبل، حمٛمد طمسلم )ت2)

 .93:  0م: 0916

 .002وىمقاقمده، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( اًمٕمؽ، ظم٤مًمد سمـ قمبد اًمرمحـ، أصقل اًمتٗمسػم 5)
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أي ىمد ٌأحلؼ شمٗمسػم اًمت٤مسمٕمل سمتٗمسػم اًمّمح٤ميب، وسم٤مًمت٤مزم ي٠مظمذ ٟمٗمس طمٙمٛمف، ويتؿ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف 

 سمٜمٗمس اًمٓمري٘م٦م.

 ب ـ سمػسغم سمازمعي التازمعني:

ىمد ىَمبؾ اًمبٕمض احل٘م٤مه٤م، ومل ي٘مبؾ شُمٚمحؼ سم٤مًمت٤مسمٕملم، و وهؿ اًمٓمب٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم، واًمتل

 اًمبٕمض ذًمؽ، وىمد وىمع آظمتالف ذم طمجٞمتٝم٤م ذم إطمٙم٤مم واًمتٗمسػم.

إن هٜم٤مك ُمـ أحل٘مٝم٤م سمام ؾمب٘مٝم٤م، وهٜم٤مك ُمـ مل يٚمح٘مٝم٤م، وسم٤مًمت٤مزم ومٝمل ُمّمدر شمٗمسػمي قمٜمد 

 اًمبٕمض، وًمٞمس٧م يمذًمؽ قمٜمد اًمبٕمض أظمر.

ٕؾمب٤مب ُمٜمٝم٤م: إؾمب٤مب اًمسٞم٤مؾمٞم٦م، إن او٤موم٦م شم٤مسمٕمل اًمت٤مسمٕملم إمم ؾمٚمسٚم٦م )اًمّمح٤مسم٦م( يم٤من 

وآؾمب٤مب اعمذهبٞم٦م، وآؾمب٤مب اًم٘مبٚمٞم٦م، وآؾمب٤مب اًمبٚمداٟمٞم٦م أو اعمٙم٤مٟمٞم٦م، ويمؾ ذًمؽ ضم٤مء 

 ًمٖم٤مي٤مت ظم٤مص٦م، وًمٞمس ًمٖم٤مي٤مت ديٜمٞم٦م.

 شمالثًا: اظمصادر اظمستحدشمة:

سمٕمد ان ذًمؽ ، واًمزُمـوهل اعمّم٤مدر اًمتل اؾمتحدصم٧م ومٞمام سمٕمد، وذًمؽ سمٕمد اٟم٘مٓم٤مع وشمب٤مقمد 

ٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م إمم اًمبالد اإلؾمالُمٞم٦م، ويمثر آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٗمٚمسٗم٦م واعمٜمٓمؼ واًم٘مٞم٤مؾم٤مت دظمٚم٧م اًمٕم

 واًمٕم٘مٚمٞم٤مت، وُمـ أهؿ هذه اعمّم٤مدر اعمستحدصم٦م:

 ـ العؼل:1

إمم ُمّم٤مدر آؾمتٛمداد اًمتٗمسػمي، وىمد يم٤مٟم٧م طمج٦م ُمـ ضم٤مء سمف اٟمف أذف  ؾوم٘مد ُأوٞمػ اًمٕم٘م

ضم٤مٟم٥م، وًمٞمِم٤مر إمم )آضمتٝم٤مد اًمنمقمل( سمف ىمد ضملء سمف ذم ىمب٤مل )اًمرأي( ُمـ ىمٞمؾ سم٠مٟمف إدًم٦م، و

 ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر.

اًمٕملم واًم٘م٤مف واًمالم أصؾ واطمد ُمٜم٘م٤مس ُمٓمرد، يدل ))ىم٤مل أسمـ وم٤مرس ذم شمٕمريٗمف ًمٚمٕم٘مؾ: 

قمٔمٛمف قمغم طمبسف ذم اًمٌمء، أو ي٘م٤مرب احلبس٦م ُمـ ذًمؽ اًمٕم٘مؾ، وهق احل٤مسمس قمـ ذُمٞمؿ اًم٘مقل 

((واًمٗمٕمؾ...
(0). 

                                                            

 .536( اسمـ وم٤مرس، أمحد، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)
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ٕم٘مؾ اخل٤مًمص ُمـ اًمِمقائ٥م، وؾمٛمل سمذًمؽ ًمٙمقٟمف اًمٚم٥م: اًم))وىم٤مل اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين: 

ظم٤مًمص ُم٤م ذم اإلٟمس٤من... وىمٞمؾ: هق ُم٤م زيمك ُمـ اًمٕم٘مؾ، ومٙمؾ ًم٥م قم٘مؾ، وًمٞمس يمؾ قم٘مؾ ًمب٤ًم، 

((وهلذا قمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم إطمٙم٤مم اًمتل ٓ يدريمٝم٤م إٓ اًمٕم٘مقل اًمزيمٞم٦م سم٢موزم إًمب٤مب
(0). 

واظمتٚمػ ))هـ( قمـ آظمتالف ذم وصػ وسمٞم٤من ُمّمدري٦م اًمٕم٘مؾ: 131)ت  ي٘مقل اعم٤موردي

وذم صٗمتف قمغم ُمذاه٥م ؿمتك وم٘م٤مل ىمقم: هق ضمقهر ًمٓمٞمػ يٗمّمؾ سمف سملم  "اًمٕم٘مؾ"اًمٜم٤مس ذم 

طم٘م٤مئؼ اعمٕمٚمقُم٤مت. وُمـ ىم٤مل هبذا اًم٘مقل اظمتٚمٗمقا ذم حمٚمف، وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ: حمٚمف اًمدُم٤مغ، 

ٜمٝمؿ: حمٚمف اًم٘مٚم٥م ٕن اًم٘مٚم٥م ُمٕمدن احلٞم٤مة ٕن اًمدُم٤مغ حمؾ احلس. وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م أظمرى ُم

وُم٤مدة احلقاس... وىم٤مل آظمرون: اًمٕم٘مؾ هق اعمدرك ًمألؿمٞم٤مء قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف ُمـ طم٘م٤مئؼ 

اعمٕمٜمك... وىم٤مل آظمرون ُمـ اعمتٙمٚمٛملم: اًمٕم٘مؾ هق مجٚم٦م قمٚمقم رضوري٦م... وىم٤مل آظمرون وهق 

((اًم٘مقل اًمّمحٞمح: إن اًمٕم٘مؾ هق اًمٕمٚمؿ سم٤معمدريم٤مت اًمرضوري٦م...
(2). 

اعم٤موردي هٜم٤م يذيمر أرسمٕم٦م أىمقال ًمٚمٕم٘مؾ هل: ضمقهر ًمٓمٞمػ، اعمدرك ًمألؿمٞم٤مء، مجٚم٦م قمٚمقم إن 

 رضوري٦م، اًمٕمٚمؿ سم٤معمدريم٤مت اًمرضوري٦م.

ومٕمغم اًمرهمؿ ُمـ هذا اًمتٕمدد إٓ ان رده٤م إمم ُمقرد واطمٍد ممٙمـ، وذًمؽ ُمـ ظمالل اًم٘مقل سم٠من ُم٤م 

 أورده اعم٤موردي ُيٕمد ُمـ ُمٕم٤مين وطم٘م٤مئؼ ودمٚمٞم٤مت اًمٕم٘مؾ.

وىمع إظمتالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء طمقل طمجٞم٦م ))ي٘مقل إؾمت٤مذ حمٛمد هت٤مُمل ديمػم: وقمـ طمجٞم٦م اًمٕم٘مؾ 

اًمٕم٘مؾ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ رومْمف ُمٓمٚم٘م٤ًم، ورومض أي شمدظمؾ ًمف ذم اًمتنميع، وشمِمب٨م سمٜمّمقص 

اًمقطمل، واًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م، وإظمب٤مر اعمٜم٘مقًم٦م، ومٞمام أقمؽمف آظمرون هبذه احلجٞم٦م ظمّمقص٤ًم ذم 

واقمتؼموا أن ٟمٗمل آقمتب٤مر  "٤مًمؼ واعمبدأ واًمتقطمٞمد واًمٜمبقةإصمب٤مت اخل"أصقل آقمت٘م٤مدات 

واحلجٞم٦م قمـ اًمٕم٘مؾ ذم أصقل اًمديـ إٟمام هق سمٛمث٤مسم٦م إؾم٘م٤مط ٓقمتب٤مر اًمديـ، ٕن هذه إصقل 

ٓ شمثب٧م إٓ سم٤مًمٕم٘مؾ. أُم٤م ذم جم٤مل اؾمتٜمب٤مط إطمٙم٤مم، ومٝمٜم٤مك إمج٤مع قمغم ُمدظمٚمٞم٦م ًمٚمٕم٘مؾ ذم هذا 

                                                            

 .155( إصٗمٝم٤مين، اًمراهم٥م، اعمٗمردات، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .20ـ  21هـ: 0151، 0هـ(، أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ، دار اعمٜمٝم٤مج، ط131( اعم٤موردي، أسمق احلسـ )ت2)
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ذم طمجٞم٦م اًمٕم٘مؾ ذم هذا آؾمتٜمب٤مط، سم٤مؾمتثٜم٤مء اإلظمب٤مريلم آؾمتٜمب٤مط ُمع شمٗم٤موت سملم اعمجتٝمديـ 

وأهؾ اًمٔم٤مهر اًمذيـ ٓ يٕمؽمومقن سم٤مًمٕم٘مؾ، وي٘مدُمقن إظمب٤مر قمٚمٞمف، اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ سمٕمض 

((اًمٜمّمقص احلديثٞم٦م اًمتل حترم اًمرأي ذم اًمديـ...
(0). 

 ومٚم٘مد هت ىمْمٞم٦م قمدم اًم٘مبقل سم٤مًمٕم٘مؾ إمم ُمس٠مًم٦م قمدم اًم٘مبقل سمٙمقٟمف طمج٦م، وقمدم اًم٘مبقل سمام

شمسٛمك )ٟمت٤مئجف(: أي: ٟمت٤مئ٩م اًمٕم٘مؾ، وًم٘مد شمِمٕم٥م اًمٜم٘م٤مش ـ ذم ذًمؽ ـ يٛمٞمٜم٤ًم ويس٤مرًا، إمم ان 

 وذم اؾمتٜمب٤مط إطمٙم٤مم قمٜمدهؿ. اؾمت٘مر احل٤مل قمٚمٞمف قمٜمد )اًمٗم٘مٝم٤مء(

 شمتٗمرع قمغم )اًمٕم٘مؾ( يمٛمّمدر ُمّم٤مدر أظمرى هل:

 أ ـ آصمتفاد:

ّمدر، وىمد ووٕمقا وهق سمذل اجلٝمد واًمقؾمع ٓؾمتخراج إطمٙم٤مم، وهق ُمتٗمرع قمغم اًمٕم٘مؾ يمٛم

 ًمف اؾمس٤ًم وذوـم٤ًم، ويسٛمك اًمٕم٤مُمؾ سمف جمتٝمدًا.

 ب ـ آستـباط:

 وآؾمتٜمب٤مط ُم٠مظمقذ ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:

ُسوِل َوإىَِل ُأورِم قال سمعاىل:  وُه إىَِل الرا ْوِف َأَذاُعوا زمِِه َوَلْو َردُّ َْمِن َأِو اخْلَ ْٕ َوإَِذا صَماَءُهْم َأْمٌر ِمَن ا

َْمِر ِمـُْفمْ  ْٕ ْقَطاَن  ا َبْعُتُم الشا سما َٓ ُتُه  َٓ َفْضُل اهللاِ َعَؾْقُؽْم َوَرمْحَ ٓا َلَعؾَِؿُه الاِذيَن َيْسَتـْبُِطوَكُه ِمـُْفْم َوَلْو إِ

 .(2)َقؾِقاًل 

: أْٟمَبٓم٧ُم يمذا،  ـْ وم٘مقًمف شمٕم٤ممم )َيْسَتٜمْبُِٓمقَٟمُف( يراد سمف اًمذيـ يستخرضمقٟمف ُمٜمٝمؿ، وهق اؾْمتِْٗمَٕم٤مٌل ُِم

 أي اعُمستخرج. (5)اعم٤مُء اعُمْسَتٜمَْبطُ  واًمٜمربُط:

وسمذًمؽ يٙمقن اعمراد ُمـ )َيْسَتٜمْبُِٓمقَٟمُف( أي: يٕمرومقٟمف ويستخرضمقٟمف، وٓ اؾمتخراج ُمـ دون 

 وم٠موٞمػ آؾمتٜمب٤مط إمم اًمٕم٘مؾ، وىمٞمؾ سم٠مٟمف ُمتٗمرٌع ُمٜمف. ُمٕمروم٦م.

                                                            

شم٤مريخ وإؿمٙم٤مًمٞم٤مت، وٛمـ يمت٤مب ؾمقؾمٞمقًمقضمٞم٤م اعمٕمروم٦م، يمت٤مب  ( ديمػم، حمٛمد هت٤مُمل، قمٚمؿ اضمتامع اعمٕمروم٦م0)

 .00م: 2101، 0اعمٜمٝم٤مج، ُمريمز اًمٖمدير، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

 (.85( ؾمقرة اًمٜمس٤مء، أي٦م )2)

 .188( ظ: آصٗمٝم٤مين، اًمراهم٥م، اعمٗمردات، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ:5)
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 ـ الرأي: صمـ

ُمـ ىم٤مل سم٤مؾمت٘مالًمٞمتف وىمد أو٤مومف اًمبٕمض إمم اًمٕم٘مؾ، أو ضمٕمٚمف ىمب٤مًمف، أو ضمٕمٚمف ُمٙم٤مٟمف، وهٜم٤مك 

 يمدًمٞمؾ.

ُمـ ىم٤مل ذم اًم٘مرآن سمٖمػم ))ممٜمقع، سمؾ حمرم، ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ:  إن اًمرأي

((قمٚمؿ، أو سمرأيف، ومٚمٞمتبّقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر
(0). 

((ُمـ ىم٤مل ذم اًم٘مرآن سمرأيف وم٠مص٤مب وم٘مد أظمٓم٠م))وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف: 
(2). 

روى أسمق ضمٕمٗمر سم٢مؾمٜم٤مده إمم اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل 

((ىم٤مل اهلل ـ ضمؾ ضمالًمف ـ ُم٤م آُمـ يب ُمـ ومّن سمرأيف يمالُمل))قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: 
(5). 

ُمـ ومن اًم٘مرآن سمرأيف وم٠مص٤مب مل ي١مضمر، وإن أظمٓم٠م يم٤من ))وىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمسالم: 

((إصمٛمف قمٚمٞمف
(1). 

ووومؼ هذه إطم٤مدي٨م اعمت٘مدُم٦م، وم٢من اًمرأي حمرم، وُمٜمٝمل قمٜمف ذم اًمتٗمسػم واًمتنميع، وٓ ُيٕمد 

دًمٞماًل، سمؾ هق يّمؾ إمم طمد اًمبدقم٦م، أو صٜم٤مقم٦م اًمبدع، ومُحٙمؿ سمحرُمتف سمحس٥م أدق إدًم٦م 

 احلديثٞم٦م واًمروائٞم٦م اًمّمحٞمح٦م.

 ـ اإلمجاع:2

 ُأؿمػم إًمٞمف سمٙمثرة ذم ُمدارس أسمٜم٤مء اًمٕم٤مُم٦م.ُمّم٤مدر اًمتٗمسػم، وًم٘مد ُمـ  اً ُمّمدر إن اإلمج٤مع ُيٕمد

                                                            

هـ: 0121، 0ط هـ(، اًمتقطمٞمد، ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل، سمػموت ـ ًمبٜم٤من،580( اًمّمدوق، حمٛمد سمـ قمكم )ت0)

90. 

 .011:  2هـ: 0151، 0هـ(، اًمسٜمـ، دار اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط212( أسمق داود، اًمسجست٤مين )ت2)

:  0هـ: 0111، 0هـ(، قمٞمقن أظمب٤مر اًمرو٤م، ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل، ط580( اًمّمدوق، حمٛمد سمـ قمكم )ت5)

011. 

اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، ُم١مؾمس٦م  هـ(، شمٗمسػم اًمٕمٞم٤مر، حت٘مٞمؼ: ىمسؿ521( اًمٕمٞم٤مر، حمٛمد سمـ ُمسٕمقد )1)

 .29:  0هـ: 0150، 0اًمبٕمث٦م، ىمؿ ـ إيران، ط
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ال يٛمٙمـ اًم٘مبقل سمٙمثػم ُمـ اإلمج٤مقم٤مت عمث٤مرة قمغم اإلمج٤مع يمثػمة ضمدًا، ومن اإلؿمٙم٤مٓت اإٓ ا

 ٓ يٛمٙمـ اًم٘مبقل سمٙمثػم ُمـ اإلمج٤مقم٤مت ذم اًمتٗمسػم سمِمٙمٍؾ ظم٤مص.يمام وقمٛمقُم٤ًم، 

)أصقل اًمٗم٘مف(،  ًم٘مد قُمد اإلمج٤مع أطمد أهؿ ُمّم٤مدر اًمٗم٘مف، وشمؿ سمحثف سمِمٙمٍؾ ُمٗمّمؾ ذم قمٚمؿ

هـ( 161وُمـ صمؿ أصبح حمؾ اهتامم اعمٗمنيـ ذم اًمتٗمسػم يمذًمؽ، طمتك ان اًمِمٞمخ اًمٓمقد )ت

ٓ يٜمبٖمل ٕطمد ان يٜمٔمر ذم شمٗمسػم آي٦م ٓ يٜمبئ فم٤مهره٤م قمـ اعمراد ))يمت٥م ذم ُم٘مدُم٦م شمٗمسػمه: 

((شمٗمّمٞماًل إٓ ان يٙمقن اًمت٠مويؾ جمٛمٕم٤ًم قمٚمٞمف، ومٞمج٥م اشمب٤مقمف عمٙم٤من اإلمج٤مع
(0). 

اإلمج٤مع ُيٕمد ُمّمدرًا شمٗمسػمي٤ًم ـ ومْماًل قمـ سم٤مىمل اًمٕمٚمقم ـ ذم ُم٘م٤مم اًمثبقت، ًمٙمٜمف وذم  ٟمٕمؿ، إن

ُم٘م٤مم اإلصمب٤مت هق أُمر ٓ يٛمٙمـ اًم٘مبقل سمف، أو اًمتسٚمٞمؿ سمٜمت٤مئجف شمسٚمٞماًم ُمٓمٚم٘م٤ًم ُمـ دون ُمراضمٕم٦م 

 أو ٟم٘مد.

تف: إن جمرد اشمٗم٤مق اًمٜم٤مس، أو أهؾ اًمٕم٘مد واحلؾ، أو قمٚمامء اإلؾمالم قمغم أُمٍر ُم٤م ٓ يٕمٜمل طمجٞم

ٕٟمف ٓ يقضمد دًمٞمؾ قمغم طمجٞم٦م هٙمذا إمج٤مع، ذًمؽ ان رأي إومراد ـ وطمده ـ ٓ يٛمٙمـ أن 

يٙمقن يم٤مؿمٗم٤ًم قمـ رأي اًمديـ، سمؾ هق رأي، أو هق ىمريٜم٦م، وًمٞمس دًمٞماًل ُمست٘ماًل سمٜمٗمسف، إن 

، ومْماًل ان أيمثر اإلمج٤مقم٤مت ُمٜم٘مقًم٦م سمحسـ اًمٔمـ، وًمٞمس قمـ حت٘مٞمؼ أو ؾمٚمٛمٜم٤م سمف، أو ىمبٚمٜم٤م سمف

 .حت٘مٞم٥م دىمٞمؼ

إن إو٤موم٦م اإلمج٤مع يمٛمّمدر هق رء ُمستحدث سمحس٥م شم٤مريخ إدًم٦م، وأوٞمػ سمٕمد شم٠مؾمٞمس 

اًمٕمٚمقم، وشم٠مًمٞمػ اًمٙمت٥م، وشمٙمثر أىمقال اًمٕمٚمامء، ومج٤مء ُمـ ىم٤مل سمدًمٞمٚمٞمتف، وٓ ٟمدري أيم٤من ؾمب٥م 

 ذًمؽ هق طمسـ اًمٔمـ، أم اًمت٘مٚمٞمد، أم اجلٝمؾ؟

٤مذا ضملء سمف يمدًمٞمؾ، إن اجلقاب حيت٤مج إمم حت٘مٞمؼ دىمٞمؼ قمـ أصؾ وأؾمب٤مب ٟمِمقء اإلمج٤مع، وعم

 وُم٤م اًمٖم٤مي٦م ُمـ وراء ذًمؽ.

 

                                                            

هـ(، اًمتبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، 161( اًمٓمقد، أسمق ضمٕمٗمر )ت0)

 .6:  0دون ـمبٕم٦م، دون شم٤مريخ.: 
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 ـ اإلهلام:3

وهق ُمّمدر ىمد أوٞمػ ُمـ ىمبؾ ُمدارس اًمتّمقف واًمٕمروم٤من وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م، وم٠موٞمػ اإلهل٤مم 

ًُمٞمجٕمؾ ُمّمدرًا ذم اًمتٗمسػم، وهق ُمّمدر فمٝمر ُمت٠مظمرًا ُمع اٟمتِم٤مر ُمدارس اًمتّمقف، 

 .، وىمد قمرف اًمتٗمسػم سمقاؾمٓم٦م ذًمؽ سم٤مًمتٗمسػم اإلؿم٤مريواًمٕمروم٤من

إن اًمتٗمسػم اإلؿم٤مري، أو اًمٙمِمػ واًمِمٝمقد، أو اًمتّمقف، أو اًمٕمروم٤من، ٓ ُيٕمد طمج٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم، 

وًمق شمٜمزًمٜم٤م وطم٤موًمٜم٤م ىمبقل ذًمؽ، وم٢مٟمف ًمـ يٙمقن طمج٦م إٓ قمغم ىم٤مئٚمف )ؿمخّمٞم٤ًم(، وٓ يتٕمدى 

 وم٘مط.هق طمتك إمم أومراد ُمدرؾمتف، سمؾ هق ظم٤مص سمف 

 هل:ع قمٜمف إن عمّمدر اإلهل٤مم قمدة شمسٛمٞم٤مت، وًمرسمام قمدة ُمّمٓمٚمح٤مت شمتٗمر

 أ ـ التصوف:

إؿم٤مرة إمم ُمٜمٝم٩م اًمّمقومٞم٦م ممـ يٚمبسقن اًمّمقف اخلِمـ، قمٚماًم ان أومٕم٤مهلؿ ُمس٤موىم٦م ًمٚمرهب٤مٟمٞم٦م 

 اعمحرُم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

 ب ـ العرفان:

ىمٞمؾ سم٠مٟمف ُم٠مظمقذ ُمـ اعمٕمروم٦م، وان ُمـ ىم٤مم سمري٤مو٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ؾمٞمّمؾ إمم ُمرطمٚم٦م اعمٕمروم٦م، ويسٛمك 

 ٟم٤ًم.يسٛمك قمروم٤مقم٤مروم٤ًم، وان هذا اًمٓمريؼ 

 ـ الؽشف والشفود: صمـ

أي ان ُمـ ي٘مقم سمري٤مو٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ؾمٞمّمؾ إمم ُمرطمٚم٦م يٙمِمػ ًمف ومٞمٝم٤م اًمٖمٓم٤مء، وشمٙمِمػ احلُج٥م 

 قمـ سمٍمه وسمّمػمشمف، ومٞمِم٤مهد سمٕملم اًمبّمػمة ٓ سمٕملم اًمبٍم.

 ـ اإلرشاق: د

أي ان ُمـ ي٘مقم سمري٤مو٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ؾمقف يّمؾ إمم ُمرطمٚم٦م يرى ومٞمٝم٤م وقء اعمٕمروم٦م ُينمق قمٚمٞمف، 

 اعمٕمروم٦م ذم ٟمٗمسف.أو شُمنمق 
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 ـ العؾوم:4

ىمحٛم٧م قمٚمقم ٓ ُمع دقمقات اًمتجديد اًمتٗمسػمي، طمتك أُ ضملء هب٤م يمٛمّمدر شمٗمسػمي  إن اًمٕمٚمقم

قمٜمد مجٚم٦م ُمـ  ، طمتك وصؾ ذًمؽ إمم اًمِمٓمطي٦مٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمسػماًمقمالىم٦م هل٤م سم٤مًمتٗمسػم ذم ظمْمؿ 

 .أصبح٧م سمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم ُمث٤مر ٟم٘مد وؾمخط وهتٙمؿواعمٗمنيـ، 

 قمٛمقُم٤ًم يمٛمّمدر ذم اًمتٗمسػم إمم: يٛمٙمـ شم٘مسٞمؿ اًمٕمٚمقمو

 أ ـ العؾوم الؼديؿة:

يمٕمٚمؿ اهلٞمئ٦م واًمٜمجقم، وقمٚمؿ اًمٓم٥م، واًمتٕمديـ، واجلؼم،  إي اًمٕمٚمقم اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٕمرووم٦م ىمدياًم،

  واًمٙمٞمٛمٞم٤مء، وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م ُمـ قمٚمقم ىمديٛم٦م.

 ب ـ العؾوم التجريبقة:

واًمٕمٚمقم  ،ُمثؾ اًمٕمٚمقم اًمٓمبٞمٕمٞم٦مرسم٦م، إن اًمٕمٚمقم اًمتجريبٞم٦م هل: اًمٕمٚمقم اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم احلّس واًمتج

 ، ذم إؿم٤مرة إمم دور اًمتجرسم٦م ذم شمٙمقهن٤م واصمب٤مهت٤م.آضمتامقمٞم٦م

ٟمٕمؿ، ًم٘مد اؾمتٕملم سم٤مًمٕمٚمقم ذم ُمقارد اًمتنميع واًمتٗمسػم، وًم٘مد اؾمتٕملم هب٤م ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن 

هـ(، وأسمق طم٤مُمد 121اًمٙمريؿ، وان مجٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ىمد ومٕمؾ ذًمؽ ُمـ أُمث٤مل اسمـ ؾمٞمٜم٤م )ت

هـ(، وُمـ ؿم٤ميمٚمٝمؿ ىمدياًم، واًمِمٞمخ اًمٓمٜمٓم٤موي 616هـ(، واًمٗمخر اًمرازي )ت313اًمٖمزازم )ت

م( ذم شمٗمسػمه ذم 0966م( ص٤مطم٥م شمٗمسػم اجلقاهر، وؾمٞمد ىمٓم٥م )ت 0911ضمقهري )ت

 فمالل اًم٘مرآن، وُمـ ؿم٤ميمٚمٝمؿ ذم اًمٕمٍم احلدي٨م.

 ـ العؾوم احلديثة: صمـ

، واجلراطم٦م احلديث٦م، يمٕمٚمؿ اًمٗمْم٤مءاًمٕمٚمقم اعمستحدصم٦م أو اعمٕم٤مسة أو احلديث٦م، وهل وهل 

ٕمٚمقم اًموقمٚمؿ إيمقان واعمجرات، وقمٚمؿ إصقات، وقمٚمؿ اعمجٝمري٤مت، وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م ُمـ 

 ديث٦م.احل

وهذه اًمٕمٚمقم ىمد أدظمٚمٝم٤م اًمبٕمض يمٛمّمدر ذم اًمتٗمسػم، وقمده٤م اًمبٕمض أظمر ُمس٤مقمدة ذم 

 اًمتٗمسػم، ورومْمٝم٤م آظمرون.
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 الدراسات السازمؼة: ـ5

ذم يمت٤مسمٜم٤م هذا هق )اًمدراؾم٤مت وٛمـ اعمّم٤مدر اعمستحدصم٦م إن اعمّمدر آؾمتٛمداي اخل٤مُمس 

اًمس٤مسم٘م٦م(، إذ ان هل٤م دورًا يمبػمًا ذم ومتح إسمقاب ًمٚمدارؾملم اجلدد، وهل شمِمػم إمم اعمّم٤مدر 

 واعمراضمع اًمتل حيت٤مضمٝم٤م اًمدارس.

اعمّمٜمٗم٤مت اًمتل ُأًمٗم٧م طمقل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، أو طمقل دراؾم٤مت سم٤مًمدراؾم٤مت اًمس٤مسم٘م٦م:  إن اعمراد

ل اًمتل دقم٧م احل٤مضم٦م إمم شم٠مًمٞمٗمٝم٤م، وذًمؽ سمٕمد اظمتالط اًمٕمٚمقم، واإليامن سمرضورة ىمرآٟمٞم٦م، وه

اًمتخّمص، واًمدقمقة إمم وضمقد وقاسمط ظم٤مص٦م سمٙمؾ قمٚمؿ ُمـ ىمبؾ اًمٕمٚمامء وأهؾ 

 آظمتّم٤مص.

سمٕمد ؿمٕمقرهؿ سم٤محل٤مضم٦م ٓؾمت٘مالل اًمتدويـ ًمألؾمس اعمٜمٝمجٞم٦م، ))ي٘مقل إؾمت٤مذ قمدي احلج٤مر: 

هبذا اًمٕمٚمؿ، ُمِمػميـ إمم رضورة شمقفمٞمػ وقاسمط ظم٤مص٦م حتٙمؿ أًمػ مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يمتب٤ًم 

اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمسػمي٦م ُمـ ظمالل هذه إؾمس اًمتل ىمد وؾمٛمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ سم٠مصقل اًمتٗمسػم أو 

اًم٘مقاقمد اًمتٗمسػمي٦م، ومل شمٙمـ هذه اعمّمٜمٗم٤مت قمغم ٟمسؼ واطمد ُمـ اًمؽمشمٞم٥م، أو ُمـ طمٞم٨م اعم٤مدة 

ٞمسٞم٦م، يمام هق احل٤مل ذم أي ُمنموع سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م، إذ أهن٤م يم٤مٟم٧م سمٛمٜمزًم٦م إره٤مص٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمت٠مؾم

((ٟمٔمري ًمٕمٛمٚمٞم٦م ومٙمري٦م
(0). 

ٟمٕمؿ، وم٢من يمؾ ُمـ يتّمدى ًمت٠مًمٞمػ يمت٤مٍب ُم٤م ذم ُمقوقٍع همػم ُمِمبع شمتٛمٚمٙمف طم٤مًم٦م طم٥م اًمتقؾمع 

. ًمذا وم٢من اعمّمٜمٗم٤مت إوًمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم ُمٝمٛم٦م ضمدًا ذم سمٜم٤مء اًمٕمٚمقم، أو ذم شمقوٞمح يمٞمٗمٞم٦م سمٜم٤مء (2)ومٞمف

شمٜمدرج وٛمـ قمٜمقان اًمدراؾم٤مت اًمس٤مسم٘م٦م اًمتل ؾمٞمستٗمٞمد  ، وشمرايمٛمٝم٤م ؾمُٞمٙمقن طمّمٞمٚم٦ماًمٕمٚمقم

 .ُمٜمٝم٤م اًمدارؾمقن اجلدد

 

 

                                                            

 .12ؾم٤مسمؼ:  ( احلج٤مر، قمدي ضمقاد، إؾمس اعمٜمٝمجٞم٦م ذم شمٗمسػم اًمٜمص اًم٘مرآين، ُمّمدر0)

 .16: 0( ظ: اسمـ قم٤مؿمقر، حمٛمد اًمٓم٤مهر، شمٗمسػم اًمتحرير واًمتٜمقير، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)
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 شموازمت مفؿة دم سمػسغم الؼرآن الؽريم

إن ًمٕمٛمٚمٞم٦م شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صمقاسم٧م ُمٝمٛم٦م، سمؾ ورضوري٦م، ٓ سمّد ُمـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م،     

وهل ختتٚمػ سم٤مظمتالف اعمدارس اإلؾمالُمٞم٦م، وؾمٞمٙمقن يمالُمٜم٤م قمـ اًمثقاسم٧م وومؼ اعمدرؾم٦م 

اًمِمٞمٕمٞم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م، وومؼ أؿمٝمر اًمثقاسم٧م، وذًمؽ سمٕمد اؾمت٘مراء اًمٜمّمقص 

، وذم مجٚم٦م ُمـ أدق اًمتٗمسػمات ًمٕمٚمامء اًمتٗمسػم اإلُم٤مُمٞم٦م، لماًمتٗمسػمي٦م ذم أطم٤مدي٨م اعمٕمّمقُم

 وهذه اًمثقاسم٧م هل:

 الؼرآن الؽريم: الثازمت إول:

، وم٢مذا ومٝمق اًمٜمقر اعمبلم، وهق اعمحٗمقظ ُمـ يمؾ رء، وهق ُمـ جي٥م قمرض يمؾ رء قمٚمٞمف

 يم٤مٟم٧م إطم٤مدي٨م اًمقاردة قمـ اًمٜمبل إيمرم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف، ويمذًمؽ إطم٤مدي٨م اًمقاردة

قمـ إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم شمٕمرض قمٚمٞمف: ومٛمـ سم٤مب أومم ان يٕمرض قمٚمٞمف يمالم سم٤مىمل 

اًمبنم اًمٕم٤مدي، وسم٤مٕظمص يمالم اعمٗمنيـ وشمٗمسػماهتؿ، واضمتٝم٤مداهتؿ واؾمتٜمب٤مـم٤مهتؿ وُم٤م 

 ؿم٤ميمٚمٝم٤م، ٕٟمف اعم٘مٞم٤مس ذم اًم٘مبقل واًمرومض.

ا قال سمعاىل:  ْكَر َوإِكا ْلـَا الذِّ ا َكْحُن َكزا افِظُ إِكا  .(1)ونَ َلُه حَلَ

َٓ ِمْن طَمْؾِػِه وقال سمعاىل:   .(2)سَمـِْزيٌل ِمْن ضَمؽِقٍم مَحِقدٍ َٓ َيْلسمِقِه اْلَباصُِل ِمْن زَمنْيِ َيَدْيِه َو

وذم احلدي٨م قمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، قمـ اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان، قمـ اسمـ أيب قمٛمػم، قمـ هِم٤مم سمـ 

ظمٓم٥م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف سمٛمٜمك ))ىم٤مل:  احلٙمؿ وهمػمه، قمـ أيب قمبد اهلل قمٚمٞمف اًمسالم

وم٘م٤مل: أهي٤م اًمٜم٤مس ُم٤م ضم٤مئٙمؿ قمٜمل يقاومؼ يمت٤مب اهلل وم٠مٟم٤م ىمٚمتف، وُم٤م ضم٤مئٙمؿ خي٤مًمػ يمت٤مب اهلل ومٚمؿ 

((أىمٚمف
(5). 

                                                            

 (.9( ؾمقرة احلجر، أي٦م )0)

 (.12( ؾمقرة ومّمٚم٧م، أي٦م )2)

 .69:  0( اًمٙمٚمٞمٜمل، اًمٙم٤مذم، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 5)
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وم٢من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق اًمث٤مسم٧م إول، واعمرضمٕمٞم٦م إومم، وُم٤م واوم٘مف ي١مظمذ سمف، وُم٤م ظم٤مًمٗمف 

 ُيرضب سمف قمرض اجلدار.

يمؾ رء ))ذيمر اعمجٚمز قمـ أيقب سمـ احلر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمبد اهلل قمٚمٞمف اًمسالم ي٘مقل: 

((ُمردود إمم يمت٤مب اهلل واًمسٜم٦م، ويمؾ طمدي٨م ٓ يقاومؼ يمت٤مب اهلل ومٝمق زظمرف
(0). 

ومام ورد قمٚمٞمٙمؿ ُمـ ))هـ( ىمقل اإلُم٤مم اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمسالم: 580يمام وأورد اًمِمٞمخ اًمّمدوق )ت

 يمت٤مب اهلل، ومام يم٤من ذم يمت٤مب اهلل ُمقضمقدًا طمالًٓ أو طمراُم٤ًم ظمؼميـ خمتٚمٗملم وم٤مقمروقمه٤م قمغم

وم٠مشمبٕمقا ُم٤م واومؼ اًمٙمت٤مب، وُم٤م مل يٙمـ ذم اًمٙمت٤مب وم٤مقمروقه قمغم ؾمٜمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف 

((وآًمف
(2). 

ًمٙمقن ؾمٜمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمقاوم٘م٦م سم٤مٕصؾ ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمع ذًمؽ جيري 

اًمٜمّمقص ُمـ قمروٝم٤م قمٚمٞمف، ومام واوم٘مف أظمذٟم٤م سمف، وُم٤م ظم٤مًمٗمف ٓ ٟم٠مظمذ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ُٟمجريف قمغم سم٤مىمل 

 سمف، سمؾ ٟمرضب سمف قمرض اجلدار يمام ذم إطم٤مدي٨م اًمتل سطم٧م سمذًمؽ.

إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق اًمث٤مسم٧م إول، ومام أؾمس ًمف، أو أورده، أو صمبتف: هق إؾم٤مس ذم 

آٟمٓمالق، وهمػم ذًمؽ ُمِمٙمؽ سمف ُم٤م مل ي٠مت دًمٞمؾ يس٤موق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم طمجٞمتف، وإٓ ومال 

 ُي٘مبؾ وٓ ي١مظمذ سمف. 

 السـة الؼطعقة: الثازمت الثاين:

، واًمسٜم٦م شُمٕمد وع ذم إطم٤مدي٨م يمثػم ضمداً ومال اقمتداد سمٖمػم اًمسٜم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م، إذ ان اًمٙمذب واًمق

، ُم٤م سملم أطمد ُمّم٤مدر اًمتٗمسػم، وُمـ اًم٘مرائـ اخل٤مرضمٞم٦م، يمام وشمقضمد ومٞمٝم٤م ٟمٔمري٤مت وآراء خمتٚمٗم٦م

 ُمتِمدد وُمتس٤مُمح سمِم٠مهن٤م.

                                                            

 .212:  2( اعمجٚمز، سمح٤مر إٟمقار، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

، 0هـ(، قمٞمقن أظمب٤مر اًمرو٤م، ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل، سمػموت ـ ًمبٜم٤م، ط580)ت( اًمّمدوق، حمٛمد سمـ قمكم 2)

 .21:  2هـ: 0111
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إطم٤مدي٨م اًمقاردة قمـ اًمٜمبل إيمرم  ُمـإن طمجٞم٦م اًمسٜم٦م ـ وسم٤مخلّمقص اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م اعمب٤مريم٦م، 

ـ دًمٞمؾ ىمرآين يبلم أن اًمٜمبل إيمرم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف هق اعمٗمن صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ـ ضم٤مءت ُم

 إول وإصدق ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ.

َل إَِلْقِفمْ قال سمعاىل:  َ لِؾـااِس َما ُكزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ ُرونَ  َوَأْكَزْلـَا إَِلْقَك الذِّ ُفْم َيَتَػؽا  .(1)َوَلَعؾا

هق اعمبلم ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، وهق اعمرضمع إؾم٤مس ذم أي: إن اًمٜمبل إيمرم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

 شمٗمسػم آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

ُمالطمٔم٦م ُمٝمٛم٦م: إذا شمٕم٤مرو٧م روايت٤من، ويم٤مٟم٧م اطمدامه٤م ُمقاوم٘م٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، وإظمرى 

ظم٤مًمػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  أُم٤م ُم٤مخم٤مًمٗم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، وضم٥م شمرضمٞمح ُم٤م واومؼ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، 

 ٗم٤مؾمد.ومُمٜمٝمام 

 عصؿة اظمعصوم: الثالث:الثازمت 

وم٢من يم٤من اعمٕمّمقم هق )أومٕمؾ شمٗمْمٞمؾ( ذم يمؾ رء، ومٙمٞمػ ًمف أن خيٓمئ، أو ٓ يٕمرف ؿمٞمئ٤ًم، أو 

 شمٖمره اًمدٟمٞم٤م سمٖمروره٤م؟

إن قمّمٛم٦م اعمٕمّمقم ُمـ اًمثقاسم٧م اعمٝمٛم٦م ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وٟمحـ إُم٤م ان ٟم٘مر سمٕمّمٛمتف 

ظمٓم٤مء ُمٜمف، وطمٞمٜمٝم٤م ًمـ يٙمقن وٟم٘مبؾ سم٘مقًمف ُمع شمٜمزهيف ُمـ يمؾ ُمٜم٘مّم٦م، أو ٟم٘مبؾ سمقىمقع إ

ُمٕمّمقُم٤ًم، وًمـ ٟم٘مبؾ ُمٜمف، سمؾ هق جمرد إٟمس٤من قم٤مدي خيٓم٠م ويّمٞم٥م، واخلٓم٠م وراٌد قمٚمٞمف، وطمٞمٜمٝم٤م 

 ومٝمق همػم ُمٕمّمقم، وٓ ٟم٘مبؾ ُمٜمف إٓ ُم٤م ٟم٘مبٚمف ُمـ أي إٟمس٤من قم٤مدي.

ومثب٧م أٟمف ٓ ))وقمـ صٗم٤مت اإلُم٤مم اعمٕمّمقم ي٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمسالم: 

ُمـ إُم٤مم قم٤مرف سمجٛمٞمع ُم٤م ضم٤مء سمف حمٛمد اًمٜمبل ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم سم٢مىم٤مُم٦م اعم٘مدم ذيمره٤م:  سمدّ 

جيٞم٥م قمٜمٝم٤م وقمـ مجٞمع اعمِمٙمالت، ويٜمٗمل قمـ إُم٦م ُمقاىمع اًمِمبٝم٤مت، ٓ يزال ذم طمٙمٛمف، 

قم٤مرف سمدىمٞمؼ إؿمٞم٤مء وضمٚمٞمٚمٝم٤م، يٙمقن ومٞمف صمامن ظمّم٤مل يتٛمٞمز هب٤م قمـ اعم٠مُمقُملم، أرسمع ُمٜمٝم٤م ذم 

 ف، وأرسمع ذم صٗم٤مت ذاشمف وطم٤مٓشمف.ٟمٕم٧م ٟمٗمسف و ٟمسب

                                                            

 (.11( ؾمقرة اًمٜمحؾ، أي٦م )0)
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وم٠مُم٤م اًمتل ذم ٟمٕم٧م ٟمٗمسف، وم٢مٟمف يٜمبٖمل أن يٙمقن ُمٕمروف اًمبٞم٧م، ُمٕمروف اًمٜمس٥م، ُمٜمّمقص٤ًم 

قمٚمٞمف ُمـ اًمٜمبل سم٠مُمر ُمـ اهلل ؾمبح٤مٟمف، سمٛمثٚمف شمزول دقمقى ُمـ يدقمل ُمٜمزًمتف سمٖمػم ٟمص ُمـ اهلل 

إًمٞمف إُم٦م سم٤مًمٙمامل ؾمبح٤مٟمف ورؾمقًمف، طمتك إذا ىمدم اًمٓم٤مًم٥م ُمـ اًمبٚمد اًم٘مري٥م واًمبٕمٞمد أؿم٤مرت 

 واًمبٞم٤من.

وأُم٤م اًمٚمقايت ذم صٗم٤مت ذاشمف، وم٢مٟمف جي٥م أن يٙمقن أزهد اًمٜم٤مس، وأقمٚمؿ اًمٜم٤مس، وأؿمجع اًمٜم٤مس، 

 وأيمرم اًمٜم٤مس، وُم٤م يتبع ذًمؽ ًمٕمٚمؾ شم٘متْمٞمف. 

ٕٟمف إذا مل يٙمـ زاهدًا ذم اًمدٟمٞم٤م وزظمرومٝم٤م دظمؾ ذم اعمحٔمقرات ُمـ اعمٕم٤ميص، وم٤موٓمره ذًمؽ إمم 

ومٞمخقن اهلل شمٕم٤ممم ذم قمب٤مده، ومٞمحت٤مج إمم ُمـ يٓمٝمره سم٢مىم٤مُم٦م احلد قمٚمٞمف، ومٝمق أن يٙمتؿ قمغم ٟمٗمسف، 

 طمٞمٜمئذ إُم٤مم ُم٠مُمقم.

وإُم٤م إذا مل يٙمـ قم٤معم٤ًم سمجٛمٞمع ُم٤م ومروف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف وهمػمه ىمٚم٥م اًمٗمرائض، وم٠مطمؾ ُم٤م طمرم 

 اهلل و طمرم ُم٤م أطمؾ اهلل، ومْمؾ وأوؾ.

ومّر ًمدظمؾ احلرب ومئ٦ٌم ًمٚمٛمسٚمٛملم، ومٚمق وإذا مل يٙمـ أؿمجع اًمٜم٤مس ؾم٘مط ومرض إُم٤مُمتف: ٕٟمف ذم 

ًفا لِِؼَتاٍل َأْو ُمَتَحقًِّزا إىَِل فَِئٍة َفَؼْد زَماَء ومٞمٛمـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ٓا ُمَتَحرِّ ْم َيْوَمئٍِذ ُدزُمَرُه إِ ِ َوَمْن ُيَوهلِّ

 . (1)زمَِغَضٍب ِمَن اهللاِ َوَمْلَواُه صَمَفـاُم َوزمِْئَس اظمَِْصغمُ 

اًمٜم٤مس ٟمٗمس٤ًم دقم٤مه اًمبخؾ واًمِمح إمم أن يٛمد يده ومٞم٠مظمذ ذمء اعمسٚمٛملم، ٕٟمف وإذا مل يٙمـ أيمرم 

 ظم٤مزهنؿ وأُمٞمٜمٝمؿ قمغم مجٞمع أُمقاهلؿ ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ واخلراج واجلزي٦م واًمٗملء.

ومٚمٝمذه اًمٕمٚمؾ يتٛمٞمز ُمـ ؾم٤مئر إُم٦م، ومل يٙمـ اهلل ًمٞم٠مُمر سمٓم٤مقم٦م ُمـ ٓ يٕمرف أواُمره وٟمقاهٞمف، 

 قمٚمؿ ًمف، وٓ ًمٞمجٕمؾ اًمٜم٤مىمص طمج٦م قمغم اًمٗم٤موؾ.وٓ أن يقزم قمٚمٞمٝمؿ اجل٤مهؾ اًمذي ٓ 

وًمق يم٤من ذًمؽ جل٤مز ٕهؾ اًمٕمٚمؾ وإؾم٘م٤مم أن ي٠مظمذوا إدوي٦م ممـ ًمٞمس سمٕم٤مرف ُمٜم٤مومع 

إضمس٤مد وُمْم٤مره٤م، ومتتٚمػ أٟمٗمسٝمؿ. و ًمق أن رضماًل أراد أن يِمؽمي ُم٤م يّمٚمح ًمف ُمـ ُمت٤مع 

                                                            

 (.06( ؾمقرة إٟمٗم٤مل، أي٦م )0)
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ة، ومٞمٙمقن ذًمؽ أطمقط وهمػمه ًمٙم٤من ُمـ طمزم اًمرأي أن يستٕملم سم٤مًمرضمؾ اًمت٤مضمر اًمبّمػم سم٤مًمتج٤مر

 قمٚمٞمف.

وإذا يم٤من مجٞمع ذًمؽ ٓ يّمٚمح ذم هذه إؿمٞم٤مء اًمّدٟمٞمقي٦م، وم٠مطمرى أن ي٘مّمد اإلُم٤مم اًمٕم٤مدل ذم 

((إؾمب٤مب يمٚمٝم٤م اًمتل يتقؾمؾ هب٤م إمم أُمقر أظمرة، ومٞمٛمت٤مز سملم اإلُم٤مم اًمٕم٤ممل واجل٤مهؾ
(0) . 

س، وإٓ ومام وم٤مئدة سمذًمؽ شمتقوح صٗم٤مت اإلُم٤مم اعمٕمّمقم، واًمتل متٞمزه قمـ همػمه ُمـ سم٤مىمل اًمٜم٤م

 وصٗمف سم٤معمٕمّمقم وهق همػم ُمٕمّمقم؟!

 وم٢مُم٤م أن يٙمقن ُمٕمّمقُم٤ًم أو ٓ، ووومؼ ذًمؽ ٟم٠مظمذ ُمٜمف اًم٘مقل أو ٟمرومْمف. 

ُمالطمٔم٦م: اعمراد سم٤مًم٘مقل، هق اًم٘مقل اًمتٗمسػمي أو اًمتنميٕمل، أو اًمدًٓم٦م قمغم احلالل واحلرام، 

 وًمٞمس ُمٓمٚمؼ اًم٘مقل.

 عدم خمالػة الواقع )سمارخيي ـ حمسوس(: الثازمت الرازمع:

إي اًمقاىمع سم٘مٞمد )اًمت٤مريخ( وُم٤م هق )حمسقس(، ومال يٛمٙمـ ان ٟمٗمن سمام خي٤مًمػ اًمت٤مريخ، أو 

خي٤مًمػ قمٚمؿ أصم٤مر، وٓ يٛمٙمـ أن ٟمٗمن سمام خي٤مًمػ اعمحسقؾم٤مت، اًمقاوح٤مت، اًمبدهيٞم٤مت، 

 اًمٓمبٞمٕمٞم٤مت.

ٜمٝم٤م ُم٤م آصم٤مره٤م ُمقضمقدة وؿم٤مظمّم٦م، أو ومٝمٜم٤مك وىم٤مئع شم٤مرخيٞم٦م إُم٤م حمسقؾم٦م، وإُم٤م ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م، وُم

 هٜم٤مك أدًم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ خمٓمقـم٤مت ويمت٤مسم٤مت ىمديٛم٦م، وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ.

وم٢من يم٤مٟم٧م هٜم٤مك أدًم٦م )شم٤مرخيٞم٦م حمسقؾم٦م( ومال يٛمٙمـ ـ طمٞمٜمٝم٤م ـ خم٤مًمٗمتٝم٤م، وٓ يٛمٙمـ شم٠مويٚمٝم٤م 

سم٤مخلالف، سمؾ جي٥م إظمذ هب٤م، وآقمؽماف سمٛمْمٛمقهن٤م، واًمٕمٛمؾ ووم٘مٝم٤م، يمقهن٤م أدًم٦م ٓ يٛمٙمـ 

 هب٤م وومؼ هذا اعمستقى ُمـ اًمٓمرح.اًمٓمٕمـ 

 

 

                                                            

هـ(، رؾم٤مًم٦م اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف، حت٘مٞمؼ: قمبد احلسلم اًمٖمريٗمل، ُم١مؾمس٦م 156( اعمرشم٣م، اًمنميػ )ت0)

 .001ـ  002هـ: 0128، 2اًمروقي٦م اعم٘مدؾم٦م، ُمِمٝمد ـ إيران، طاًمٓمبع واًمٜمنم اًمت٤مسمٕم٦م ًممؾمت٤مٟم٦م 
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 عدم خمالػة الؼضايا العؼؾقة عدى اظمعجزات: الثازمت اخلامس:

إن اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؿم٤مء أن جيري إُمقر قمغم أؾمب٤مهب٤م، وسم٤مًمت٤مزم وم٢من اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مٚمٞم٦م )ٓ 

 ختتٚمػ وٓ شمتخٚمػ(، وٓ خيرج ُمـ هذه اًم٘م٤مقمدة إٓ )اعمٕمجزات(، وأُمره٤م ُمقيمؾ إمم أسمح٤مصمٝم٤م

 اخل٤مص٦م هب٤م.

وم٢من اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ُمٕمروٌف قمٜمٝم٤م أهن٤م ٓ ختتٚمػ وٓ شمتخٚمػ، يم٘م٤مسمٚمٞم٦م اًمٜم٤مر قمغم اإلطمراق، 

ودٓٓت إؿمٞم٤مء، يمدًٓم٦م اًمدظم٤من قمغم اًمٜم٤مر، وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ، وخيرج ُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ 

 سم٤معمٕمجزات وم٘مط، ٕن اعمٕمجزة ظم٤مرىم٦م ًمٚمٕم٤مدة.

 ريب مبني(:عدم خمالػة الؾغة العرزمقة )ع الثازمت السادس:

، وهٜم٤م ٓ سمّد ان ٟمتٙمٚمؿ قمـ إذ ٓ سمّد ذم ذًمؽ ُمـ ُمراقم٤مة اًمسٞم٤مق )اًمسٞم٤مق اخل٤مص( ًممي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م

ذم هذا اًمث٤مسم٧م اًمس٤مدس ُمـ  ًمٞمتقوح ًمٜم٤م ُم٤م ٟمريد سمٞم٤مٟمف (ًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ)وقمـ  (اًمسٞم٤مق)

 .اًمثقاسم٧م اعمٝمٛم٦م ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 السقاق: ـ 1

إن ًمٚمسٞم٤مق دورًا ُمٝماًم ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقص قمٛمقُم٤ًم، وذم ومٝمؿ اًمٜمص قمـ أمهٞم٦م اًمسٞم٤مق ىم٤مًمقا: 

اًم٘مرآين سمِمٙمٍؾ ظم٤مص، وًمف أمهٞم٦م ذم حتديد اعمٕم٤مين، وذم وبط اًمدٓٓت، وشمٔمٝمر أمهٞم٦م اًمسٞم٤مق 

 :(0)ومٞمام يكم

 اًمسٞم٤مق يٕملم قمغم سمٞم٤من اعمٕمٜمك وقمغم حتديده.إن ـ أ 

 طم٤مل آظمتالف.ـ إن ًمٚمسٞم٤مق أمهٞم٦م ذم سمٞم٤من صح٦م اًمتٗمسػم، واًمؽمضمٞمح ذم ب 

ـ إن اًمسٞم٤مق ُمٝمؿ ذم سمٞم٤من اعمٜم٤مؾمب٤مت قمغم اظمتالف أٟمقاقمٝم٤م، يمٛمٜم٤مؾمب٤مت اًمسقر، وُمٜم٤مؾمب٤مت ضمـ 

 أي٤مت، وُمٜم٤مؾمب٤مت اًم٘مّمص اًم٘مرآين، وُمٜم٤مؾمب٤مت أؾمامء اًمسقر اًم٘مرآٟمٞم٦م.

                                                            

( ظ: سم٤مطمقري٨م، هت٤مين سمٜم٧م ؾم٤ممل، أصمر دراؾم٦م اًمسٞم٤مق اًم٘مرآين ذم شمقضمٞمف ُمٕمٜمك اعمتِم٤مسمف اًمٚمٗمٔمل ذم اًم٘مّمص 0)

 .11ـ31هـ: 0128اًم٘مرآين، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم، يمٚمٞم٦م اًمدقمقة وأصقل اًمديـ، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى: 
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ـ إن اًمسٞم٤مق يٕملم قمغم حتديد أؾمٚمقب اًمٙمالم، وسم٤مخلّمقص ذم ُمقارد خم٤مًمٗم٦م اًمٔم٤مهر، أو د 

 قح واخلٗم٤مء، أو اإلقمالم واإلهب٤مم.اًمؽمدد ُم٤م سملم اًمقو

 ن اًمسٞم٤مق اًم٘مرآين يتسؿ قمـ اًمسٞم٤مق اًمبنمي اًمٕم٤مدي سمٕمدة ؾمامت ُمٜمٝم٤م:يمام وا

وبط اًمسٞم٤مق اًم٘مرآين ًمٗمٝمؿ اعمتٚم٘مل: وم٤مًمسٞم٤مق هق ص٤مطم٥م اًمسٚمٓم٦م ذم حتديد ))ومـ اًمْمبط: أوًٓ:

إذا شمريم٧م قمغم  دًٓم٦م إًمٗم٤مظ وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اعم٘مّمقدة، ومٝمق اًمْم٤مسمط ًمٗمٝمؿ اعمتٚم٘مل، ذًمؽ ان إًمٗم٤مظ

قمقاهٜمٝم٤م دون قم٘م٤مل، محٚم٧م ُم٤م يراد وُم٤م ٓ يراد ُمـ ُمٕم٤من، ًمذا يم٤من اًمسٞم٤مق اًم٘مرآين ُم٘مٞمدًا 

((وحمددًا ًمٚمٛمٕم٤مين
(0). 

اًم٘مرآن يتسؿ سم٤مًمؽماسمط واًمتِم٤مسمؽ سملم آي٤مشمف، ومال اٟمٗمّم٤مل، وٓ ))ومـ ُمٜمع اًمتٗمٙمؽ واًمتجزئ: صم٤مٟمٞم٤ًم:

ي٥م ـ وم٤مًم٘مرآن يمالم واطمد وؾمٞم٤مق اٟم٘مٓم٤مع، وذًمؽ يٕمقد ًمؽماسمط اعمٕم٤مين وشمت٤مسمٕمٝم٤م ـ وٓ ر

((ُمتقاصؾ ُمـ أوًمف إمم آظمره
(2). 

يتٛمتع سم٤مطمتامًمٞم٦م قمدة ُمٕم٤من، ذًمؽ ان دٓٓشمف ُمتٜمققم٦م، ))٢من اًمسٞم٤مق وم اعمروٟم٦م واحلٞمقي٦م: صم٤مًمث٤ًم:

وُمروٟم٦م اًمسٞم٤مق ُمٔمٝمر إجي٤ميب يدقمق إمم إذيم٤مء قم٘مؾ اعمجتٝمد، وقمدم ىمٍمه قمغم ُمٕمٜمك واطمد ٓ 

سمْم٤مسمط اًمسٞم٤مق: إذ يٕمٓمٞمف جم٤مًٓ حمددًا ذم اعمٕم٤مين واعمٗم٤مهٞمؿ، همػم، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمسف يْمبط 

((وهذه اعمروٟم٦م واحلٞمقي٦م هل ُم٤م قُمرف ومٞمام سمٕمد سمٕمٚمؿ اًمت٠مويؾ
(5). 

 لغة الؼرآن الؽريم: ـ 2

 أُم٤م قمـ أراء ذم ًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وم٘مد ىم٤مًمقا:

وهمػم اًمٕمريب: هق ـ رأي ي٘مقل سم٠من اطمتقاء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ًمٖم٤مت ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م إقمجٛمل أ 

 دًٓم٦م قمغم قم٤معمٞمتف.

                                                            

م 2118، ٤0مح، ٟمٔمري٦م اًمسٞم٤مق اًم٘مرآين، دار وائؾ ًمٚمٜمنم، إردن ـ قمامن، ط( حمٛمقد، اعمثٜمك قمبد اًمٗمت0)

:31. 

 .31( حمٛمقد، اعمثٜمك قمبد اًمٗمت٤مح، ٟمٔمري٦م اًمسٞم٤مق اًم٘مرآين، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ:2)

 .31( حمٛمقد، اعمثٜمك قمبد اًمٗمت٤مح، ٟمٔمري٦م اًمسٞم٤مق اًم٘مرآين، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ:5)
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ـ رأي ي٘مقل سم٠من اطمتقاء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ًمٖم٤مت أظمرى هق ًمت٠مصمره هب٤م وذًمؽ وومؼ ٟمٔمري٦م ب 

 )إصمر و اًمت٠مصمر (، اًمتل ىم٤مل هب٤م اعمستنمىمقن.

ـ رأي ي٘مقل سم٠مٟمف ًمٞمس ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُم٤م هق همػم قمريب، وم٢من وضمد ذًمؽ وم٢من اصٚمف و ضمـ 

 ٞم٦م أصٞمٚم٦م ىمد ُهجرت.ُمرده إمم أصقل قمرسم

ـ رأي ي٘مقل سم٠من وضمقد أًمٗم٤مظ همػم قمرسمٞم٦م )أقمجٛمٞم٦م( ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يم٠مؾمامء إقمالم هق د 

ُمـ سم٤مب إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وسم٤مخلّمقص ذم إؾمامء، إذ ان شمٚمٗمٔمٝم٤م وشمداوهل٤م يٙمقن واطمدًا ذم يمؾ 

( اًمٚمٖم٤مت، ومـ)ضمقن( يب٘مك اؾمٛمف يمذًمؽ واىمٕم٤ًم وشمٚمٗمٔم٤ًم ذم يمؾ اًمٚمٖم٤مت، ويمذًمؽ )زيد

 و)قمٛمرو(، وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ.

٤مًمسػم ذم ُمس٤مئؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم واًمٚمٖم٦م ٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ومُمٝمٛم٦م ذم اًم ٤مً أؾمس ٟمٕمؿ، إن هٜم٤مك

 اًم٘مرآٟمٞم٦م ظمّمقص٤ًم حيت٤مج إمم أُمريـ ُمٝمٛملم ٓ سمّد ُمـ اًمتٜمبف هلام:

اًمتقًمٞمد أو إًمٗم٤مظ اعُمَقًمدَة، واًمتل شُمٓمٚمؼ قمغم اعُمحدث ُمـ يمالم اًمٜم٤مس، مم٤م ًمٞمس ًمف أص٤مًم٦م  ـأ 

 ذم اًمٕمرسمٞم٦م.

أمهٞم٦م ضمرس اًمٚمٗمظ وضمرس اًمسٛمع، وهذا ٓ يٙمقن إٓ قمٜمد اًمٕمريب أصاًل وأص٤مًم٦م، وذوىم٤ًم  ـب 

 ويمالُم٤ًم ووٓدة، وومٝماًم وشمٕم٤مُماًل.

ّد ُمـ اًمتٜمبف هلام ُمـ ىمبؾ ُمٗمن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، إن هذيـ إُمريـ ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م اًمتل ٓ سم

 واًمدارس ًم٘مقاقمد اًمتٗمسػم.

إن اًمٚمٖم٦م شُمٕمدُّ ُمّمدرًا ويمذًمؽ ُمٜمٝمج٤ًم ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمسػم، إذ ان هل٤م أصمرًا ُمٝماًم ذم إدارة قمٛمٚمٞم٦م 

اًمتٗمسػم وُمـ صمَؿ سمٜم٤مءه٤م وشمٓمقيره٤م، وُمـ اعمٕمٚمقم سم٠من جمٛمؾ اًمٕمٛمؾ اًمتٗمسػمي ي٘مع قمغم قم٤مشمؼ 

 إصؾ ذم اًمدرس اًم٘مرآين. اًمٚمٖم٦م اًمتل شمٕمد

. وسمذًمؽ ومال (0)زمِؾَِساٍن َعَريِبٍّ ُمبنِيٍ وم٤مًمتٗمسػم حيت٤مج إمم )قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م( ٕن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمزل 

 ؾمبٞمؾ إمم ُمٕمرومتف إٓ ُمـ ظمالل ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م، وحتديد ـمري٘م٦م اًمتٕم٤مـمل ُمٕمٝم٤م.

                                                            

 (.093( ؾمقرة اًمِمٕمراء، أي٦م )0)
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، (0)اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمٕمؿ، إن ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وآداهب٤م شمٕمد رضوري٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م ومٝمؿ وشمٗمسػم

ًمٙمـ قمغم ان ٓ شمٙمقن طم٤ميمٛم٦م قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، سمؾ ان اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق احل٤ميمؿ واعمٝمٞمٛمـ 

 قمٚمٞمٝم٤م.

ان اًم٘مرآن ُمٜمذ اًمٚمحٔم٤مت إومم إلذاىم٤مت ٟمزوًمف أطمدث ))ي٘مقل إؾمت٤مذ قمبد إُمػم زاهد: 

ُمتف اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م طمريم٦م ومٙمري٦م ؿم٤مُمٚم٦م قمٜمد اًمٕمرب، وىمدم هلؿ ُمْم٤مُمٞمٜمف اًمٕم٘مٚمٞم٦م اجلديدة وُمٜمٔمق

وهرم ىمٞمٛمف إظمالىمٞم٦م اعمتامؾمٙم٦م، ذم أرىمك أؾمٚمقب ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٕمبػم وأقمغم ؿمٙمؾ ُمـ 

أؿمٙم٤مل اًمبٞم٤من ومجٛمع سملم دىم٦م وقمٛمؼ ويمقٟمٞم٦م اعمْمٛمقن اعمٕمرذم، وأقمغم مج٤مًمٞم٦م ذم إؾمٚمقب 

واًمِمٙمؾ، ويٕمت٘مد اًمٙمثػم ُمـ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أن ىمْم٤مي٤م اًمٚمٖم٦م وآداهب٤م وقمٚمقُمٝم٤م ٟمِم٠مت 

ذم فمؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ٟم٤مهٞمؽ قمٛمـ يرى إن قمٛمقم اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يم٤من  وشمٓمقرت

((ُمّمدره٤م ذًمؽ اًمٜمص اعم٘مدس
(2). 

هٜم٤م يمالم دىمٞمؼ هق: ان ىمقاقمد اًمٜمحق يُمتب٧م سمٕمد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واعمٕم٤مضمؿ واًم٘مقاُمٞمس يمتب٧م 

٥م سمٕمد سمٕمد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًمٍمف واًمبالهم٦م يمتب٧م سمٕمد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومٙمٞمػ ًمٌمء يمت

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٙمقن طم٤ميماًم قمٚمٞمف!؟

صمؿ ان اعمِمٙمٚم٦م اًمٙمؼمى ذم ىمْمٞم٦م اًمِمقاهد قمغم اًم٘مقاقمد، واًمتل شم٤مرة ُم٤م شمٙمقن سمٞم٧م ؿمٕمر ىم٤مًمف 

ؿمخص خمٛمقر، أو يمٚمٛم٦م مل ي٘مؾ هب٤م ىم٤مئؾ ٓ ىمبؾ وٓ سمٕمد ىمقهل٤م، أو ًمٗمٔم٦م ىمٞمؾ سم٠من ىم٤مئٚمٝم٤م ىمقم ٓ 

ا ؿمقاهد طم٤ميمٛم٦م قمغم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وضمقد هلؿ، وهٙمذا.. ومٝمؾ ُمـ اعمٕم٘مقل ان شمٙمقن ُمثؾ هٙمذ

 وقمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ؟!

ي٘مٞمٜم٤ًم ٓ ُي٘مبؾ ذًمؽ، سمؾ ُمـ اخلٓم٠م اًم٘مبقل سمف، وهذا هق ؾمب٥م ُمـ أؾمب٤مب دمٛمٞمد اًمٕم٘مؾ 

واًمتٗمٙمػم، وآقمتامد قمغم ىمقاًم٥م ًمٞمس٧م ىمقاًم٥م طم٘مٞم٘مٞم٦م، سمؾ ُمـ اعمٗمؽمض شمريمٝم٤م، إذ ٓ ُم٤مٟمع 

                                                            

 .211قمكم، ُمٜمٓمؼ شمٗمسػم اًم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( ظ: اًمرو٤مئل، حمٛمد 0)

 .23م: 2100، 2( زاهد، قمبد إُمػم، ىمْم٤مي٤م ًمٖمقي٦م ىمرآٟمٞم٦م، اًمٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمبققم٤مت، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط2)
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امذا هذا اًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك ًم٘مقاقمد همػم قم٘مكم أو ذقمل ُمـ شمريمٝم٤م وآٟمت٘م٤مل إمم همػمه٤م، ومٚم

 ُمٕمّمقُم٦م، وضمري٤مهن٤م قمغم اًمٜمص اعمٕمّمقم؟

أؾمئٚم٦م يمثػمة قمغم ُمـ ي٘مقل اٟمف خمتص اإلضم٤مسم٦م قمٜمٝم٤م، وإٓ ومٛمـ اًمٕمٞم٥م ان يدقمل آظمتّم٤مص 

 ُمـ ي٘مٚمد وديدٟمف اًمت٘مٚمٞمد ُمـ دون اسمداع أو اقمامل قم٘مؾ.

واًم٘مرآن ذم ُم٤م اؿمتٛمؾ ))ي: وقمـ أصؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ي٘مقل إؾمت٤مذ أمحد قمبد اًمست٤مر اجلقار

قمٚمٞمف ُمـ ُمٕم٤مجل٤مت أدسمٞم٦م ُمتٜمققم٦م ُمتٕمددة ىمد أؾمس ًمألؾم٤مًمٞم٥م واًمؽمايمٞم٥م اًمتل اؾمتٓم٤مقم٧م سمٕمد 

ان ىم٤مُم٧م أريم٤من احلْم٤مرة، أن شمستققم٥م أومٙم٤مره٤م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وان شمٙمقن شمٚمؽ إؾم٤مًمٞم٥م 

اًمتٕمبػم إديب واًمؽمايمٞم٥م وقم٤مء ًمٚمٕمٚمؿ واًمٗمٚمسٗم٦م وؾم٤مئر أًمقان احلٞم٤مة اجلديدة، ومقق يمقهن٤م أداة 

اعم١مصمر اًمبٚمٞمغ. واًم٘مرآن ذم صقرشمف اًمٓمٚم٘م٦م احلرة ُمـ يمؾ ىمٞمد، هق اًمذي ظمرج سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمرسمٞم٦م 

ُمـ طمدوده٤م، وهق اًمذي أـمٚم٘مٝم٤م ُمـ ىمٞمقده٤م ومّم٤مرت أداة اًمتٕمبػم اًمٗمٜمٞم٦م قمـ احلٞم٤مة واحلْم٤مرة 

يمٞمبف اعمث٤مل ذم ضمقاٟمبٝم٤م وأضمزائٝم٤م اعمختٚمٗم٦م. واًم٘مرآن إذن هق اخلٚمٞمؼ سم٠من شمٙمقن أؾم٤مًمٞمبف وشمرا

((اًمذي ي٘متدى سمف ويٜمحك ٟمحقه، وهيتدى سمف
. وهذا هق اعمٗمروض، وإصح، وإومم (0)

 وإومْمؾ يمام أؾمٚمٗمٜم٤م.

وًمٙمـ اًمذي يم٤من ممـ ووٕمقا اًمٜمحق ذم أول إُمر، همػم ذًمؽ ))ًمٙمٜمف ي٘مقل سمٕمد ذًمؽ ُمت٠مؾمٗم٤ًم: 

تٜمٙمبقا سمؾ قمٙمس ذًمؽ ُمـ سمٕمض اًمقضمقه، وم٘مد اؿمتٓم٧م هبؿ اًمسبؾ وقمٛمٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اعمس٤مًمؽ، وم

ؾمبؾ اًم٘مّمد، واقمتٛمدوا ذم ووع ىمقاقمد اًمٜمحق قمغم ُم٤م سمٚمٖمٝمؿ ُمـ يمالم اًمٕمرب ؿمٕمره ورضمزه 

وُمثٚمف. أو آصمروا ضم٤مٟم٥م اعمٜمٓمؼ، ومتّمقروا اًم٘م٤مقمدة ىمبؾ اؾمت٘مراء اعم٤مدة اًمٚمٖمقي٦م، وريمبقا ُمريم٥م 

اًمِمٓمط، ومح٤موًمقا أن جيٕمٚمقا ًمٚم٘مقاقمد اعمجردة ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم قمغم اعمروي اعم٠مصمقر، حيٙمٛمقهن٤م ومٞمف 

((قن ان ذًمؽ هق اًمّمقاب، وُم٤م هق إٓ جم٤مٟمب٦م اًمّمقابوحيسب
(2). 

                                                            

، 0( اجلقاري، أمحد قمبد اًمست٤مر، ٟمحق اًم٘مرآن، ُمٓمبٕم٦م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمراىمل، سمٖمداد ـ اًمٕمراق، ط0)

 .1م: 0911

 .1ت٤مر، ٟمحق اًم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( اجلقاري، أمحد قمبد اًمس2)
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سمذًمؽ يتؿ اًمث٤مسم٧م اًمس٤مدس ُمـ اًمثقاسم٧م اعمٝمٛم٦م ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وهل صمقاسم٧م 

اؾمت٘مرائٞم٦م، شمؿ اؾمت٘مراءه٤م ُمـ ظمالل اًمٜمّمقص، ويٛمٙمـ ووع صمقاسم٧م أظمرى ًمتّمبح أيمثر مم٤م 

ًمب٤مطم٨م وًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمذي يتبٕمف، ذيمرٟم٤م، أو شم٘مٚمؾ سم٠مىمؾ مم٤م ذيمرٟم٤م، ومذًمؽ ظم٤موع ًمسٕم٦م اـمالع ا

 ووومؼ إؾمس اًمتل يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم احلّمقل قمغم اًمٜمت٤مئ٩م.
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 التػسغم التجزيئيأسؾوب سماريخ وكشلة 

إن شمٗمسػم اًمٜمص اًم٘مرآين ـ شم٤مرخيٞم٤ًم ـ يم٤من ُم٘مؽمٟم٤ًم سمٜمزوًمف، ومٙم٤مٟم٧م أي٤مت ُم٤م ان شمٜمزل طمتك     

ُيب٤مذ إمم طمٗمٔمٝم٤م وومٝمٛمٝم٤م، صمؿ ُيٜمَت٘مؾ إمم همػمه٤م، وهٙمذا احل٤مل ذم مجٞمع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. وسمذًمؽ 

يتبلم ُمدى آقمتٜم٤مء اًمٗم٤مئؼ سم٤مًمٜمص اًم٘مرآين ُمـ طمٞم٨م اًمتدويـ، واحلٗمظ، واًمتٗمسػم، وهذا 

 ػمُد اًمٙمثػم ُمـ اًمدقمقات اعمٖم٤ميرة ًمذًمؽ.ؾَم 

ىم٤مل أسمق قمبد اًمرمحـ اًمسٚمٛمل: طمدصمٜم٤م اًمذيـ يم٤مٟمقا ي٘مرئقٟمٜم٤م أهنؿ يم٤مٟمقا يست٘مرئقن ُمـ اًمٜمبل صغم 

اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومٙم٤مٟمقا إذا شمٕمٚمٛمقا قمنم آي٤مت مل خيّٚمٗمقه٤م طمتك يٕمٛمٚمقا سمام ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمٛمؾ. 

((ومتٕمّٚمٛمٜم٤م اًم٘مرآن واًمٕمٛمؾ مجٞمٕم٤مً ))ىم٤مل: 
(0). 

سمتقوٞمح ُمرادات اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وشمٗمسػم ٟمّمقصف واوح٤ًم  ًم٘مد يم٤من اهتامم اًمٜمبل إيمرم

، وقمـ أئٛم٦م أهؾ ضمدًا، دًم٧م قمغم ذًمؽ آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وإطم٤مدي٨م اًمقاردة قمٜمف

 .اًمبٞم٧م

َل إَِلْقِفْم قال سمعاىل:  َ لِؾـااِس َما ُكزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ ُرونَ َوَأْكَزْلـَا إَِلْقَك الذِّ ُفْم َيَتَػؽا  . (2)َوَلَعؾا

قِّ َوَأضْمَسَن سَمْػِسغًماوقال سمعاىل:  ٓا صِمْئـَاَك زمِاحْلَ َٓ َيْلسُموَكَك زمَِؿَثٍل إِ  .(3)َو

ريخ اًمتٗمسػم اًمتٗمسػم اًمتجزيئل هق ذاشمف اًمبح٨م قمـ شم٤مأؾمٚمقب إن اًمبح٨م قمـ شم٤مريخ وٟمِم٠مة 

 اؾمتٕمامًٓ طمتك ذم يقُمٜم٤م هذا. إيمثر، وإؿمٝمر، سمؾ إولُيٕمد  ٠مؾمٚمقبقمٛمقُم٤ًم، صمؿ اٟمف يم

ويم٤من سمدأ ذم قمٍم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم قمغم ُمستقى ذح ))ي٘مقل اًمسٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر: 

دمزيئل ًمبٕمض أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وشمٗمسػم عمٗمرداهت٤م، ويمٚمام اُمتد اًمزُمـ ازدادت احل٤مضم٦م إمم شمٗمسػم 

اسمـ ُم٤مضم٦م واًمٓمؼمي وهمػممه٤م يمتبٝمؿ اعمزيد ُمـ أي٤مت، إمم ان اٟمتٝمك إمم اًمّمقرة اًمتل ىمدم ومٞمٝم٤م 

ذم اًمتٗمسػم ذم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م وأوائؾ اًم٘مرن اًمراسمع، ويم٤مٟم٧م متثؾ أوؾمع صقرة ُمـ اعمٜمٝم٩م 

                                                            

 .61:  0( اًمٓمؼمي، اسمـ ضمرير، ضم٤مُمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 (.11( ؾمقرة اًمٜمحؾ، ٔي٦م )2)

 (.55( ؾمقرة اًمٗمرىم٤من، أي٦م )5)
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اًمتجزيئل ذم اًمتٗمسػم. وم٤معمٜمٝم٩م اًمتجزيئل ذم اًمتٗمسػم طمٞم٨م إٟمف يم٤من يستٝمدف ومٝمؿ ُمدًمقل 

 ُمـ اًمٜم٤مس، صمؿ سمدأ اًمٚمٗمظ، وطمٞم٨م إن ومٝمؿ ُمدًمقل اًمٚمٗمظ يم٤من ذم اًمبداي٦م ُمتٞمنًا ًمٕمدد يمبػم

اًمٚمٗمظ يتٕم٘مد ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك سمٛمرور اًمزُمـ وازدي٤مد اًمٗم٤مصؾ وشمرايمؿ اًم٘مدرات واًمتج٤مرب 

وشمٓمقر إطمداث وإوو٤مع. ُمـ هٜم٤م شمقؾمع اًمتٗمسػم اًمتجزيئل شمبٕم٤ًم عم٤م اقمؽمض اًمٜمص اًم٘مرآين 

ُمـ همٛمقض وُمـ ؿمؽ ذم حتديد ُمٗمٝمقم اًمٚمٗمظ طمتك شمٙم٤مُمؾ ذم اًمٓمري٘م٦م اًمتل ٟمراه٤م ذم 

((اًمتٗمسػم... ُمقؾمققم٤مت
(0). 

ومٙم٤من ًمٚمبٕمد اًمزُم٤مين، وهمٛمقض إًمٗم٤مظ، وشمٓمقر إطمداث وإوو٤مع، وشمقؾمع اًمٕمٚمقم، 

وشمٙمثر اًمٚمٖم٤مت واًمٚمٝمج٤مت، واظمتالط إًمسٜم٦م، وشمٕمدد اعمدارس قمغم ُمستقى احلدي٨م، 

 يم٤من اًمسب٥م ذم ٟمِم٠مة آدم٤مه اًمتجزيئل ذم اًمتٗمسػم. ٗمسػم،واًمٕم٘م٤مئد، واًمٗم٘مف، واًمت

إن اًمتٗمسػم اًمرائ٩م ذم إضمٞم٤مل اعم٤موٞم٦م هق شمٗمسػم اًم٘مرآن ))ي٘مقل اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمسبح٤مين: و

طمس٥م اًمسقر وأي٤مت اًمقاردة ذم يمؾ ؾمقرة، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ؾمٜمح٧م ًمف اًمٗمرص٦م أن يٗمن آي٤مت 

اًم٘مرآن سمرُمتٝم٤م، وُمٜمٝمؿ ُمـ مل يسٕمٗمف احلظ إٓ سمتٗمسػم سمٕمض اًمسقر، وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٗمسػم 

اًمتٗمسػم اًمؽمشمٞمبل، َيٜمتٗمع سمف أيمثر ذائح اعمجتٛمع اإلؾمالُمل، ويمٌؾ  اًمذي يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ

((طمس٥م اؾمتٕمداده وىم٤مسمٚمٞمتف
(2) . 

ٟمٕمؿ، إن هٜم٤مك ٟمحقًا ُمـ أٟمح٤مء )اًمتٗمسػم اًمؽمشمٞمبل( وهق شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وومؼ شمرشمٞم٥م 

)اًمٜمزول( وهذا ُم٤م قُمرف سمف ُمّمحػ اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمسالم، وم٘مد قُمرف سم٠من 

ف ُُمٗمن وومؼ )شمرشمٞم٥م اًمٜمزول( ومل ي٠مت ُمّمحػ آظمر سمٕمده ومن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هبذا ُمّمحٗم

 اًمٜمحق ُمـ اًمتٗمسػم.

                                                            

ـ  20هـ: 0110، 2ًمبٜم٤من ،ط –( اًمّمدر، حمٛمد سم٤مىمر، اعمدرؾم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م، اًمتٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمبققم٤مت سمػموت 0)

22. 

 .8:  0هـ: 0150، 0ُمٗم٤مهٞمؿ اًم٘مرآن، ُم١مؾمس٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط( اًمسبح٤مين، ضمٕمٗمر، 2)
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سمٞم٤مٟمٞم٤ًم وشمقوٞمحٞم٤ًم، أي اٟمف دمزيئل سمّمقرة سمٞم٤مٟمٞم٦م وشمقوٞمحٞم٦م، يم٤من أؾمٚمقب )اًمتٗمسػم إول(  إن 

 وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ:

زُموا ضَمتاى ـ عم٤م ٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 0 َْسَوِد ِمَن َوُكُؾوا َوارْشَ ْٕ ْقِط ا زَْمَقُض ِمَن اخْلَ ْٕ ْقُط ا َ َلُؽُم اخْلَ َيَتَبنيا

 .(1)اْلَػْجرِ 

 : أمه٤م اخلٞمٓم٤من اعمٕمرووم٤من؟ؾم٠مل قمدي سمـ طم٤مشمؿ رؾمقل اهلل

((مه٤م ؾمقاد اًمٚمٞمؾ وسمٞم٤مض اًمٜمٝم٤مر))ذم ضمقاسمف:  ىم٤مل رؾمقل اهلل
(2). 

َعُؾوَن رِ ـ عم٤م ٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 2 زُمونَ ْزَقُؽْم َوجَتْ ُؽْم سُمَؽذِّ  .(3)َأكا

((اًمِمٙمر))اًمرزق سمـ ًم٘مد ومن اًمٜمبل إيمرم
(1). 

 .(5)الاِذيَن َآَمـُوا َوََلْ َيْؾبُِسوا إِياَمََنُْم زمُِظْؾمٍ ـ عم٤م ٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 5

((اًمنمك))اًمٔمٚمؿ سم٠مٟمف هق  ومٗمن اًمٜمبل إيمرم
(6). 

اعمب٤مريم٦م، واًمتل أؿم٤مرت إمم دور اًمٜمبل ( ُمـ ؾمقرة اًمٜمحؾ 11إن هذا ي١ميمد ُم٤م ضم٤مءت سمف أي٦م )

 إيمرم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم )شمبٞملم( اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

ُرونَ  قال سمعاىل:  ُفْم َيَتَػؽا َل إَِلْقِفْم َوَلَعؾا َ لِؾـااِس َما ُكزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ  .(7)َوَأْكَزْلـَا إَِلْقَك الذِّ

                                                            

 (.081( ؾمقرة اًمب٘مرة، أي٦م )0)

هـ(، شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، حت٘مٞمؼ: ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م، دار ـمٞمب٦م 111( اسمـ يمثػم، أسمق اًمٗمداء )ت2)

 .305:  0م: 0999، 2ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،ط

 (.82)( ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م، أي٦م 5)

هـ(، ومتح اًمبٞم٤من ذم ُم٘م٤مصد اًم٘مرآن، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 0218( اًم٘مٜمقضمل، صديؼ طمسـ ظم٤من )ت 1)

 .311:  6هـ: 0125، 0سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

 (.82( ؾمقرة إٟمٕم٤مم، أي٦م )3)

 .291:  5( اسمـ يمثػم، أسمق اًمٗمداء، شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 6)

 (.11( ؾمقرة اًمٜمحؾ، أي٦م )1)
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اًمتجزيئل هق سمحؼ سمح٨ٌم قمـ شم٤مريخ اًم٘مرآن إن اًمبح٨م قمـ شم٤مريخ ٟمِم٠مة أؾمٚمقب اًمتٗمسػم 

 اًمٙمريؿ وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف، ومٞمحت٤مج ذًمؽ إمم دىم٦م ذم اًمتتبع واًمٜم٘مؾ: ظمقوم٤ًم ُمـ اخلٚمط ُم٤م سملم ُمب٤مطمثف.

إٓ اٟمف ُمـ اعمٝمؿ اإلؿم٤مرة إمم أُمقر شمتٕمٚمؼ سم٠مؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمتجزيئل، وسم٤مخلّمقص ُم٤م وضمف ًمف 

 ُمـ ٟم٘مد ُمـ ىمبؾ ُمتبٜمل أؾمٚمقب اًمتٗمسػم اعمقوققمل.

ل: إن يم٤من اًمبٜم٤مء اًمتٗمسػمي ٕؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمتجزيئل مل يتؿ، وٓ يٛمٙمـ ـ ووم٘م٤ًم ًمذًمؽ ـ ٟم٘مق

اـمالق إطمٙم٤مم اًمٜمٝم٤مئٞم٦م قمٚمٞمف، ومٛمـ سم٤مب أومم جي٥م ان ٓ ٟمٓمٚمؼ أطمٙم٤مم اعمدح قمغم أؾمٚمقب 

اًمتٗمسػم اعمقوققمل، واًمذي ٓزال ذم أومم ظمٓمقاشمف، إذ مل شمتْمح ُمالحمف، ومل يّمؾ إمم ُمرطمٚم٦م 

ُمب٤مطمثف، ومل شمتقوح ظمٓمقاشمف، وـمرىمف، وأؾمٚمقب أو أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف، ذم آشمٗم٤مق قمغم 

 ؾمبٞمؾ اًمقصقل إمم أؾمٚمقب شمٗمسػمي شم٤مم وواوح وُم٘مبقل.

إن اعمالطمٔم٤مت اعمث٤مرة قمغم أؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمتجزيئل ٓ شمٕمدوا يمقهن٤م ُمالطمٔم٤مت ضمزئٞم٦م، وٓ 

يح هب٤م دائاًم )ظمٓم٤مسمٞم٤ًم( حيؼ ًمٚمٛمٜمت٘مد شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م قمغم يمؾ اًمتٗمسػم اًمتجزيئل، وٓ حيؼ هلؿ اًمتٍم

وذم يمؾ ُمٙم٤من، ويم٠مهنؿ طم٘م٘مقا ُم٤م مل حي٘م٘مف همػمهؿ، ومٛمـ آٟمّم٤مف اطمؽمام أؾمٚمقب شمٗمسػمي 

٤مسم٦م اًمٜمجب٤مء، واًمٕمٚمامء، ُمـ سمٕمده، واًمّمح ، وإئٛم٦ماًمٜمبل إيمرم يم٤من أؾمٚمقسم٤ًم قمٛمؾ سمف

 . واعمختّمقن

اًمتل طم٘م٘مٝم٤م قمغم ُمدار إن أؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمتجزيئل هق أؾمٚمقٌب ؿم٤مئٌع وىمديؿ، وًمف ومقائده 

ىمرون، أُم٤م أؾمٚمقب اًمتٗمسػم اعمقوققمل ومٝمق أؾمٚمقب ضمديد وطمدي٨م ٓ خيٚمق ُمـ وم٤مئدة، ًمٙمٜمف 

ًمـ يٙمقن أومْمؾ ُمـ اًمتٗمسػم اًمتجزيئل، وذًمؽ ٕؾمب٤مب يمثػمة ضمدًا، ويمذًمؽ سمحس٥م ُم٤م ٟمتبٜم٤مه 

 ُمـ ـمرح ذم جم٤مل أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٗمسػم.
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 مراضمل التػسغم التجزيئي

  ُمٝمٛمتلم ُمـ ُمراطمؾ اًمتٗمسػم اًمتجزيئل ومه٤م:يٛمٙمٜمٜم٤م هٜم٤م سمٞم٤من ُمرطمٚمتلم

إذ يم٤من اًمتٗمسػم ذم هذه اعمرطمٚم٦م ُيتداول ؿمٗمقي٤ًم دون  إوىل: مرضمؾة الرواية )اظمرضمؾة الشػوية(:

 أي يمت٤مسم٦م، ومتتٚم٘م٤مه أذان ُمـ أومقاه اًم٘م٤مئٚملم واًمٜم٤مىمٚملم ًمف ُمب٤مذة دون شمدويـ أو يمت٤مسم٦م.

إومم ًمألظمذ هبذا اًمِمٙمؾ ُمـ اًمتٚم٘مل ، يم٤مٟم٧م اًمبداي٤مت ومٗمل قمٝمد اًمٜمبل إيمرم

يبلم ًمٚمٜم٤مس ُم٤م حيت٤مضمقٟمف ُمـ ومٝمؿ وشمقوٞمح وشمبٞملم ٔي٤مت اًم٘مرآن  اًمتٗمسػمي، طمٞم٨م يم٤من

اًمٙمريؿ، سمام ذم ذًمؽ ُمـ ُمٕم٤مٍن وأطمٙم٤مٍم وطِمٙمٍؿ وهمػم ذًمؽ، وم٘مد يم٤من سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م أو سمٕمض 

 قمام يستِمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ. إقمراب يس٠مل اًمٜمبل إيمرم

٤مسم٦م، ومٙم٤مٟم٧م اًمتٗمسػمات اعمٜم٘مقًم٦م قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب اؾمتٛمر ذًمؽ ذم قمٍم اًمّمح

وهمػمهؿ، إٓ ان  ، أو قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد، أو ُأيب سمـ يمٕم٥م، أو قمبد اهلل سمـ قمب٤مسـم٤مًم٥م

 .اعمرضمٕمٞم٦م شمب٘مك ًمإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

إلسمؾ، ي٘مقل قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد: )ًمق قمٚمٛم٧م أن أطمدًا أقمٚمؿ ُمٜمل سمٙمت٤مب اهلل ًمرضسم٧م إًمٞمف آسم٤مط ا

ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م: وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ احلٚم٘م٦م: أًم٘مٞم٧َم قمٚمٞم٤ًم؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىمد ًم٘مٞمتف، وأظمذت قمٜمف، 

واؾمتٗمدت ُمٜمف، وىمرأت قمٚمٞمف، ويم٤من ظمػم اًمٜم٤مس، وأقمٚمٛمٝمؿ سمٕمد رؾمقل اهلل، وًم٘مد رأيتُف صمب٩م 

 .(0)سمحر يسٞمؾ ؾمٞماًل(

 .(2)وي٘مقل قمبد اهلل سمـ قمب٤مس: )ضمّؾ ُم٤م شمٕمٚمٛم٧م ُمـ اًمتٗمسػم ُمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م(

مج٤مقم٦م، ُمٜمٝمؿ: إصبغ اسمـ  يمام اؾمتٛمر ذًمؽ ذم قمٝمد اًمت٤مسمٕملم، ومتتٚمٛمذ قمغم يد أُمػم اعم١مُمٜملم

ٟمب٤مشم٦م، وهٙمذا احل٤مل سم٤مًمٜمسب٦م إمم ُمـ شمتٚمٛمذ قمغم يد قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد، وقمغم يد قمبد اهلل سمـ 

 قمب٤مس، وقمغم يد ُأيب سمـ يمٕم٥م.

                                                            

 .013: 89اعمجٚمز، اًمبح٤مر: ( 0)

 .013: 89( اعمجٚمز، اًمبح٤مر: 2)
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طمٚم٦م اًمرواي٦م اًمِمٗمقي٦م ضم٤مءت إذ سمٕمد اضمتٞم٤مز ُمر الثاكقة: مرضمؾة التدوين )اظمرضمؾة الؽتازمقة(:

يمٕمكم سمـ أيب ُمرطمٚم٦م اًمتدويـ واًمٙمت٤مسم٦م، إذ ىمد سم٤مدر سمٕمض اًمت٤مسمٕملم إمم يمت٤مسم٦م وشمدويـ اًمتٗمسػم، 

 ـمٚمح٦م، وجم٤مهد سمـ ضمؼم، اًمٚمذان ىم٤مُم٤م سمتدويـ آراء قمبد اهلل سمـ قمب٤مس.

ؾمقرة اًمٜم٤مس، ومٞمذه٥م اسمـ  أُم٤م أول شمٗمسػم ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ أول ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م إمم ظمت٤مم

 هـ(.211هـ( ذم )اًمٗمٝمرؾم٧م( إمم اٟمف يمت٤مب )ُمٕم٤مين اًم٘مرآن( ًمٚمٗمراء )ت158ديؿ )تاًمٜم

واًمٔم٤مهر ان ذم يمالم اسمـ اًمٜمديؿ ُمب٤مًمٖم٦م: إذ اًمٜم٤مفمر ذم شمٗمسػم اًمٗمراء )ُمٕم٤مين اًم٘مرآن( جيد أٟمف ٓ 

يٕمدو أن يٙمقن شمٗمسػمًا ًمبٕمض ُم٤م أؿمٙمؾ ُمـ آي اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ؾمقرة ومسقرة، ويمت٤مسمف هذا 

هـ( اًمذي شمٜم٤مول ومٞمف ُم٤م أؿمٙمؾ 218ًم٘مرآن( ٕيب قمبٞمد ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك )تأؿمبف سمٙمت٤مب )جم٤مز ا

 ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وم٘مط.

هـ( ـ ُمٕم٤مس ًمٚمٗمراء ـ شمٗمسػمًا ؿم٤مُماًل ًمٙمؾ آي اًم٘مرآن 200يمام ويمت٥م قمبد اًمرزاق سمـ مه٤مم )ت

 اًمٙمريؿ، وُم٤م يزال هذا اًمتٗمسػم خمٓمقـم٤ًم، وشمقضمد ىمٓمٕم٦م ُمٜمف ذم دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م.

هـ( شمٗمسػمه اعمٕمٜمقن سمـ)اًمٖمري٥م ذم اًم٘مرآن(، أو )شمٗمسػم 010سمـ شمٖمٚم٥م )ت يمام يمت٥م أسم٤من

يب قمبٞمدة، وم٘مد ىم٤مل قمٜمف ظمػم همري٥م اًم٘مرآن(، وهق أؾمبؼ ُمـ اًمٗمراء وقمبد اًمرزاق سمـ مه٤مم وأ

 .(0)هـ(: )وًمٕمٚمف أول ُمـ صٜمػ ذم هذا اعمقوقع(0596اًمديـ اًمزريمكم )ت 

 ايمتٛمال ذم صقرة شمٗمسػم يم٤مُمؾ مه٤م:ًمٕمؾ أسمرز ٟمٛمقذضملم ىمديٛملم ًمٚمتٗمسػم اًمتجزيئل 

 هـ(.501ـ ضم٤مُمع اًمبٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن، عمحٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي )ت0

  هـ(.161ـ اًمتبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ احلسـ اًمٓمقد )ت2

 

 

 

 

                                                            

 .21ـ26:  0( اًمزريمكم، ظمػم اًمديـ، إقمالم: 0)
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 مقزات التػسغم التجزيئي وأسباب شقوعه واكتشاره

ُمـ ضم٤مٟم٥م  واٟمتِم٤مره ؿمٞمققمفإن اًمبح٨م قمـ ُمٞمزات اًمتٗمسػم اًمتجزيئل ُمـ ضم٤مٟم٥م، وأؾمب٤مب     

ان ٟم٘مػ قمٜمد هذيـ إُمريـ  ومٙم٤من ُمـ اًمالزمُيٕمد أُمرًا ُمٝماًم ٓ سمّد ُمـ اًمقىمقف قمٜمده،  آظمر

 اعمٝمٛملم:

 أوًٓ: مقزات التػسغم التجزيئي:

ًمّمدر ذم يمت٤مسمف اعمدرؾم٦م إن ُمـ أهؿ ُمٞمزات اًمتٗمسػم اًمتجزيئل ُم٤م أورده اًمسٞمد حمٛمد سم٤مىمر ا

 :(0)اًم٘مرآٟمٞم٦م، وهذه اعمٞمزات هل

ـ إن اعمٗمن ذم إـم٤مر هذا اعمٜمٝم٩م يسػم ُمع اعمّمحػ ويٗمن ىمٓمٕم٤مشمف شمدرجي٤ًم سمام ي١مُمـ سمف ُمـ 0

 أدوات ووؾم٤مئؾ ًمٚمتٗمسػم.

ـ يٜمت٘مؾ اعمٗمن ذم اعمٜمٝم٩م اًمتجزيئل ُمـ اًمٔمٝمقر أو اعم٠مصمقر ُمـ إطم٤مدي٨م أو اًمٕم٘مؾ أو أي٤مت 2

شمِمؽمك ُمع شمٚمؽ أي٦م ذم ُمّمٓمٚمح أو ُمٗمٝمقم سم٤مًم٘مدر اًمذي يٚم٘مل وقاًء قمغم إظمرى اًمتل 

 ُمدًمقل اًم٘مٓمٕم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل يراد شمٗمسػمه٤م.

يمؾ شمٚمؽ  وإظمذ سمٕملم آقمتب٤مرـ آهتامم سم٤مًمسٞم٤مق اًمذي وىمٕم٧م شمٚمؽ اًم٘مٓمٕم٦م وٛمٜمف 5

 احل٤مٓت.

اًمتجزيئل، وًم٘مد ؾم٤مر ومٝمذه ُمٞمزاٌت صمالث أورده٤م اًمسٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر )رمحف اهلل( ًمٚمتٗمسػم 

ذيمر هذه اعمٞمزات ُمـ همػم زي٤مدة أو  قمغم ذًمؽ يمؾ ُمـ ضم٤مء سمٕمده ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م، وىمٚمدوه ذم

 ٟم٘مّم٤من.

ٟمٕمؿ، يٛمٙمـ ذيمر ُمٞمزات أظمرى ًمٚمتٗمسػم اًمتجزيئل، واعمٞمزات اعمْم٤موم٦م ؾمتتْمح ومٞمام ًمق اسمتٕمدٟم٤م 

أمهٞم٦م وُمٞمزات  قمـ ُم٘م٤مرٟمتف سم٤مًمتٗمسػم اعمقوققمل، إذ ان مجٚم٦م ممـ يمتبقا، وذم ؾمبٞمؾ إفمٝم٤مر

 اًمتٗمسػم اعمقوققمل ىمٚمٚمقا ُمـ ؿم٠من اًمتٗمسػم اًمتجزيئل.

                                                            

 .20ـ  21( ظ: اًمّمدر، حمٛمد سم٤مىمر، اعمدرؾم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)



62 
 

إن إفمٝم٤مر احل٘مٞم٘م٦م حيت٤مج إمم قم٘مد ُمب٤مطم٨م ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٦م ُمـ أضمؾ ومؽ اًمتداظمؾ، وشمقوٞمح اًمٚمبس، 

 وإومراد اعمٞمزات سمِمٙمٍؾ صحٞمح.

 ًمذًمؽ يْمٞمػ اًمسٞمد حمٛمد سم٤مىمر احلٙمٞمؿ ُمٞمزات ُمٝمٛم٦م ًمٚمتٗمسػم اًمتجزيئل هل:

ٜمٝم٩م ُمٕمروم٦م احل٤مًم٦م اًمتل يم٤من يٕمٞمِمٝم٤م اعمجتٛمع ذم قمٍم اًمٜمزول ـ يٛمٙمـ ُمـ ظمالل هذا اعم0

 .(0)سمِمٙمٍؾ دىمٞمؼ، ويمذًمؽ سمٕمض احل٤مٓت اخل٤مص٦م سم٤معمجتٛمٕم٤مت إظمرى

ـ ُمٕمروم٦م ـمري٘م٦م واؾمٚمقب ُمٕم٤مجل٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمتٚمؽ اًمٔمقاهر واحل٤مٓت آضمتامقمٞم٦م 2

تٝمداف ُمٕم٤مجلتٝم٤م اخل٤مـمئ٦م: ُمـ ظمالل دراؾم٦م اعم٘مٓمع اًم٘مرآين اًمذي شمٕمّرض هلذه احل٤مٓت، واؾم

وشمٖمٞمػمه٤م. وهذا ٓ يٛمٙمـ ان يتؿ ُمـ ظمالل دراؾم٦م ُمقوقع آؾمٚمقب اًم٘مرآين إٓ إذا يم٤مٟم٧م 

 .(2)دراؾم٦م ُمستققمب٦م ًمٙمؾ أي٤مت أو ُم٤م يِمبف هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتٞمٕم٤مب

ـ شمٓمبٞمؼ شمٚمؽ احل٤مًم٦م اعمِمخّم٦م وـمري٘م٦م ُمٕم٤مجلتٝم٤م قمغم اًمقاىمع اعمٕم٤مش ذم هذا اًمٕمٍم، وذًمؽ 5

ٙمقُم٦م سمسٜمـ شم٤مرخيٞم٦م صم٤مسمت٦م ضمٕمٚمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمسٞمٓمرة قمغم طمريم٦م اإلٟمس٤من اًمت٤مريخ حم ٕن طمريم٦م

وطم٤ميمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م وقمغم ـمقل ظمط طمريم٦م اًمبنمي٦م، وًمذا أصم٤مر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًم٘مْم٤مي٤م واًم٘مّمص 

 .(5)اعمٕم٤مؿم٦م ذم اًم٘مرون اًمس٤مسم٘م٦م ُمـ أضمؾ اؾمتخالص واٟمتزاع اعمققمٔم٦م واًمٕمؼمة ُمٜمٝم٤م

اًمتٗمسػم اًمتجزيئل، يٛمٙمـ ايراده٤م ذم مجٚم٦م ٟم٘م٤مط ويمام ىمٚمٜم٤م ىمد أوٞمٗم٧م ُمٞمزات أظمرى ًمِمٞمقع 

 :(1)هل

وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمّمٗمتف يمت٤مسم٤ًم ُم٘مدؾم٤ًم ووع سمؽمشمٞم٥م ـ ىمدؾمٞم٦م شمرشمٞم٥م آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: 0

 ، وخيتؿ سمسقرة )اًمٜم٤مس(.، ويبدأ هذا اًمؽمشمٞم٥م سمسقرة )اًمٗم٤محت٦م(وٟمص ُمٕملم ُمـ ىمبؾ اًمٜمبل

                                                            

هـ: 0121، 0( ظ: احلٙمٞمؿ، حمٛمد سم٤مىمر، شمٗمسػم ؾمقرة احلٛمد، جمٛمع اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، ىمؿ ـ إيران، ط0)

 .018ـ011

 .018( ظ: احلٙمٞمؿ، حمٛمد سم٤مىمر، شمٗمسػم ؾمقرة احلٛمد، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

 .018( ظ: احلٙمٞمؿ، حمٛمد سم٤مىمر، شمٗمسػم ؾمقرة احلٛمد، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 5)

 .028( ظ: آل ُمقؾمك، قمكم، اًمتدسمر اعمقوققمل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: 1)
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اًمتٗم٤مؾمػم: يمقن ٟمِم٠مت اًمتٗم٤مؾمػم يم٤مٟم٧م ذم طمْمـ قمٚمؿ ـ ؾمٞمٓمرة اًمٜمزقم٦م اًمروائٞم٦م واحلديثٞم٦م ذم 2

احلدي٨م واًمرواي٦م، وُم٤م يم٤مٟم٧م اًمتٗم٤مؾمػم إومم إٓ مجٕم٤ًم ًمألطم٤مدي٨م واًمرواي٤مت طمقل ؾمقرة 

 اعمتٕمٚم٘م٦م هبذه أي٦م ومحس٥م. ُمٕمٞمٜم٦م أو آي٦م ُمٕمٞمٜم٦م، شُمٕمرض ومٞمٝم٤م أىمقال اعمٕمّمقُملم

اًمتٗم٤مؾمػم يدور طمقل ـ همٚمب٦م اًمتٗمسػم اًمٚمٗمٔمل ًمٚمٛمٗمردات اًم٘مرآٟمٞم٦م: ذًمؽ ان أهمٚم٥م هذه 5

شمقوٞمح ُمٕم٤مين اًمٙمٚمامت، وسمٞم٤من ُمٕمٜمك ُمٗمردة سمٛمٗمردة صم٤مٟمٞم٦م أؾمٝمؾ وأىمرب ًمٚمٗمٝمؿ وُمتٜم٤مول 

 اًمٕمرف.

 شماكقًا: أسباب شقوع واكتشار التػسغم التجزيئي:

ًم٘مد ؾم٤ممه٧م قمدة أُمقر )شم٤مرخيٞم٤ًم( ذم ؿمٞمقع اًمتٗمسػم اًمتجزيئل، ؾمٞمام اًمٜمٛمط اًمندي واًمٜم٘مكم ُمٜمف 

 وهذه إُمقر هل٤م ضمذوره٤م اعمٕمرومٞم٦م، واًمت٘مٚمٞمدي٦م قمغم طمٍد ؾمقاء. سملم ُمٗمني اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،

ذم اًمتٗمسػم، وم٢مٟمف شمقضمد جمٛمققم٦م ُمـ  اًمتجزيئلقمٜمد اًمٙمالم قمـ أؾمب٤مب ؿمٞمقع اًمٜمٛمط ٟمٕمؿ، 

 :(0)ذم اًمتٗمسػم، وًمٕمّؾ أسمرزه٤م أيت اًمتجزيئٞم٦ماًمٕمقاُمؾ اًمتل ؾم٤ممه٧م ذم شمٕمزيز اًمٜمزقم٦م 

اعمراطمؾ إومم ًمٕمٚمؿ اًمتٗمسػم واًمتل اُمتّدت إمم ـ اًمٜمزقم٦م احلديثّٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ؾم٤مئدة ذم 0

 ُمراطمؾ ٓطم٘م٦م.

ومٚم٘مد يم٤من اعمٗمنون إوائؾ سمٕمد اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم 

 وشم٤مسمٕمل اًمت٤مسمٕملم يمٚمٝمؿ ُمـ رواة احلدي٨م.

ٟمٔمرّي٤ًم  ـ اًمٜمزقم٦م اًمتقىمٞمٗمّٞم٦م ذم اًمتٗمسػم سم٤مٕصمر، واًمتل ؾم٤مدت ذم اًم٘مرون إومم وؿمّٙمٚم٧م ُمقىمٗم٤مً 2

 وقمٛمٚمّٞم٤ًم ًمدى قمدد يمبػم ُمـ اعمٗمّنيـ إمم ىمرون ىمريب٦م.

ومٚم٘مد يم٤من قمدد يمبػم ُمـ اًمرواة واعمٗمنيـ إوائؾ يٗمْمٚمقن آطمتٞم٤مط اًمِمديد ذم ىمْم٤مي٤م 

اًمديـ، سمام ذم ذًمؽ ُمقوقع ومٝمؿ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وشمٗمسػمه٤م، ومل يتخٓمقا ذم ذًمؽ دائرة اعمٜم٘مقل 

)اًمتقىمٞمٗمل( اًمذي ٟم٘مؾ إًمٞمٝمؿ، وهذه اًمٜمزقم٦م )اًمتقىمٞمٗمٞم٦م( ًمدى طمتك ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إٓ 

 اعمٗمنيـ أدت إمم اقمتامد اًمتٗمسػم اًمتجزيئل اعمبٜمل قمغم اعمٜم٘مقل قمٜمد قمدد يمبػم ُمـ اعمٗمنيـ. 

                                                            

 .23ـ 21( ظ: اًمّمدر، حمٛمد سم٤مىمر،  اعمدرؾم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)
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ـ ؿمٞمقع إُّمّٞم٦م ًمدى اًمٕمرب ذم اًم٘مرون إومم، ُم٤م أّدى إمم آقمتامد ذم اًمتٗمسػم قمغم اًمٜم٘مؾ 5

 سم٤مٕصمر.

ػمي٦م قمٜمد إوائؾ ُمدار اعمٜم٘مقل، ومل شمتٓمقر طمٞمٜمٝم٤م ًمٕمدم شمقومر أروٞم٦م ومدارت اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمس

شمداوًمقا ُم٤م شمٕمٚمٛمقه ٟم٘ماًل حمْم٤ًم، ًمذًمؽ ايمتس٥م اًمتٗمسػم اًمتجزيئل  ، ومٙم٤من انُمٜم٤مؾمب٦م قمٜمد اًمٙمؾ

 هذه اًمسٛم٦م وص٤مر هق اعمتداول.

أو آي٦م ـ إن أهمٚم٥م اعمروي٤مت احلديثّٞم٦م ضم٤مءت ضمقاسم٤ًم قمـ أؾمئٚم٦م شمٗمسػمّي٦م ضمزئّٞم٦م قمـ ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م 1

ىمقاقمد  ، وإْن يم٤من ُمٕمٔمؿ هذه إطم٤مدي٨م ىمد أؾمس ومٞمف اعمٕمّمقُمقناًمٙمريؿ ذم اًم٘مرآن

 .ُم٤م أوم٤مدهؿ ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمسػمي٦م قمٚمامء اًمتٗمسػم ُمٜمٝم٤م شمٗمسػمّي٦م قم٤مُّم٦م، اؾمتٜمبط

إن هذا قمٛمقُم٤ًم ُم٤م يٛمٙمـ ان ٟمذيمره طمقل ُمٞمزات اًمتٗمسػم اًمتجزيئل، ويمذًمؽ احل٤مل سم٤مًمٜمسب٦م 

وإٓ وم٢مٟمٜم٤م ًمق سمسٓمٜم٤م اًمٙمالم قمـ اعمٞمزات ُمـ ضم٤مٟم٥م، وقمـ أؾمب٤مب ٕؾمب٤مب ؿمٞمققمف واٟمتِم٤مره، 

آٟمتِم٤مر ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر، ًمٓم٤مل سمٜم٤م اًمٙمالم، وًمتقؾمع سمٜم٤م اًمند إمم طمد دم٤موز اعمجٚمد اًمقاطمد، 

ًمٙمـ وسمام ان يمت٤مسمٜم٤م هق شمٕمٚمٞمٛمل، وهدومف اًمٗم٤مئدة ُمع اإلجي٤مز، ًمذًمؽ اىمتٍمٟم٤م قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م، وإن 

 عمختّم٦م سمذًمؽ، إذ يٛمٙمٜمف اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م ًمالؾمتزادة.ُمـ يريد اعمزيد قمٚمٞمف سم٤مًمٙمت٥م ا
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 التػسغم التجزيئي آلقات

 وم٤مًٔمٞم٦مشُمٕمرف شمٓمبٞم٘م٤مت اًمٕمٚمؿ اعمدروس،  أًمٞم٤مت، وُمـ ظمالل هذه آًمٞم٤مشمفإن ًمٙمؾ قمٚمؿ     

واًمتٓمبٞمؼ واعمث٤مل ُمـ أهؿ إؾم٤مؾمٞم٤مت ذم اًمتٕمرف قمغم اًمٕمٚمؿ أيمثر، وومٝمٛمف أيمثر، واإلسمداع ومٞمف 

 أيمثر.

ٟمٕمؿ، ويمام قمٚمٛمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم، سم٠من ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق أؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمتجزيئل، 

 هل: آًمٞم٤متوهذا إؾمٚمقب ُمـ اًمتٗمسػم ًمف قمدة 

ُمتبٕم٦م ذم اًمتٗم٤مؾمػم اًمتجزيئٞم٦م  أًمٞم٦مٗمن يمٚمٛم٦م ومٙمٚمٛم٦م، وهٙمذا، وهذه سم٠من شمُ  سمػسغم الؽؾؿة:ـ 1

 ل دمزيئٞم٦م، شمدظمؾ وٛمـ إؾمٚمقب اًمتجزيئل.اخل٤مص٦م سمتقوٞمح اعمٕم٤مين، أو شمٗم٤مؾمػم اعمٕم٤مين، وه

إن شمٗمسػم اًمٙمٚمٛم٦م ُمٝمؿ ضمدًا ذم يمؾ أٟمقاع اًمتٗمسػم، ومتقوٞمح ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م ُمٓمٚمقب ذم مجٞمع 

اعمٜم٤مه٩م وآدم٤مه٤مت وإؾم٤مًمٞم٥م، إذ ٓ يٛمٙمـ شمٗمسػم آي٦م ُم٤م مل شُمٗمن يمٚمامهت٤م، وشمٗمٙمؽ اًمٙمٚمامت، 

 دًٓم٦م.ًمُٞمٕمرف اعمراد ُمـ يمؾ يمٚمٛم٦م ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك، واعمقىمع، واًم

ومت٘مٓمع أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م إمم ُم٘م٤مـمع ًمُتٗمن، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م هذه اعم٘م٤مـمع شم٤مُم٦م  سمػسغم اظمؼطع:ـ 2

ُمِمٝمقرة ذم اًمتٗمسػم اًمتجزيئل، وُم٤م قمٚمٞمف أيمثر اعمٗمنيـ ذم شمٗمسػمهؿ  آًمٞم٦ماًمدًٓم٦م أو ٓ، وهذه 

 ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مٕؾمٚمقب اًمتجزيئل.

، واعم٘م٤مـمع أيمثر ؾمٕم٦م ُمـ تٓمرق ًمبٞم٤مهن٤مجلٛمؾ، واًمتل ؾمٜمشمٗمسػم اإن شمٗمسػم اعم٘م٤مـمع أقمؿ ُمـ 

اجلٛمؾ، وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمقضمد ُم٘م٤مـمع صٖمػمة، وأظمرى يمبػمة، وهٜم٤م ؾمٞمؼمز دور اعمٗمن ذم 

 .واًمّمحٞمح يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م، وشمٗمسػمه٤م سم٤مًمِمٙمؾ اعمٜم٤مؾم٥م

أي شمٗمسػم ُم٘م٤مـمع أي٦م سمحس٥م اجلٛمؾ، ؾمقاء أيم٤من اعمراد هب٤م اجلٛمٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م،  سمػسغم اجلؿل:ـ 3

و اعمراد هب٤م اجلٛمٚم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م، واجلٛمٚم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م شم٤مرة شمٙمقن خمتٍمة، وشم٤مرة شمٙمقن ـمقيٚم٦م أـمقل أ

 ُمـ اجلٛمٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمٙمثػم.

وًم٘مد سُمحث٧م اجلٛمؾ اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم ُمب٤مطم٨م ظم٤مص٦م هب٤م، حت٧م ُمّمٓمٚمح )اجلٛمٚم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م(، وهل 

 شم٤مرة شمِم٤مسمف اجلٛمٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وشم٤مرة شمٙمقن أيمثر ُمٜمٝم٤م أو أقمؿ ُمٜمٝم٤م.
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شمستخدم ذم اًمسقر اًم٘مّم٤مر، أو ذم  أًمٞم٦موذًمؽ سم٠من شمٗمن آي٦م صمؿ آي٦م، وهذه  سغم أية:سمػـ 4

، سمؾ هل إؾم٤مس ذم أؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمتجزيئل ظمّمقص٤ًم، اًمسقر ذات أي٤مت اًم٘مّمػمة

 .وسم٤مىمل إؾم٤مًمٞم٥م اًمتٗمسػمي٦م سمِمٙمٍؾ قم٤مم

ىمد إن شمٗمسػم أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م يْمٛمـ ًمٚمٛمٗمن اإلطم٤مـم٦م سمٙمٚمامت وأًمٗم٤مظ أي٦م، إٓ ان هٜم٤مك ُم٤م 

٦م اًم٘مّمػمة ضمدًا واًمتل حتتقي قمغم يمٚمٛم٦م واطمدة وم٘مط، أو أي يالىمٞمف ذم سمٕمض أي٤مت، يم٤مٔي٦م

 اًمٓمقيٚم٦م ضمدًا واًمتل شمٕم٤مدل ؾمقرة ُمـ اًمسقر اًم٘مّم٤مر ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

واطمدة وم٘مط ومٞمٗمنه٤م يم٤مُمٚم٦م سم٠من ي٠مظمذ ؾمقرة  الؼرآن الؽريم: من سور كامؾةـ سمػسغم سورة 5

 وومؼ أؾمٚمقب دمزيئل، وٓ يتٜم٤مول همػمه٤م.

إؿمٝمر ذم سمداي٦م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمتٗمسػم قمـ إوائؾ ُمـ اعمٗمنيـ، ومٙم٤مٟم٧م  هذه أًمٞم٦م هلإن 

شمٗم٤مؾمػمهؿ قمب٤مرة قمـ شمٗم٤مؾمػم ًمسقر ىمرآٟمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، ومٝمؿ يٕمتٜمقن سم٤مًمسقرة اعمٗمنة، ويبحثقن قمـ 

ُمٕم٤مين يمٚمامهت٤م، وقمـ أطمٙم٤مُمٝم٤م، وُم٤م يستٗمٞمدوٟمف ُمٜمٝم٤م ذم جم٤مل اًمٕمٛمؾ، وذم اعمج٤مل إظمالىمل، 

 واًمٕمب٤مدي.

 آًمٞم٤مت ُمـ آًمٞم٤مت اًمتٗمسػم اًمتجزيئل، واًمتل هل إؿمٝمر ُم٤م سملم اعمٗمنيـ.سمذًمؽ يتؿ ذيمر مخس٦م 
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 صريؼة التػسغم اإلمجارم وفق إسؾوب التجزيئي

إن عمٜم٤مه٩م سمٞم٤من آي٤مت وؾمقر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمدة أؾم٤مًمٞم٥م وـمرق، إٓ ان اعمِمٝمقر ُمٜمٝم٤م هق     

صمالصم٦م ـمرق رئٞمسٞم٦م، وهل ُمستٛمدة ُمـ يمٞمٗمٞم٦م ُمٕم٤مجل٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٚم٘مْم٤مي٤م وإطمٙم٤مم، ومت٤مرة 

يٕم٤مًم٩م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًم٘مْم٤مي٤م وإطمٙم٤مم اًمقاردة سمف سمّمقرة يمٚمٞمف ُمـ ظمالل ذيمر اًم٘مقاقمد 

شمٙمقن إؾم٤مس ذم شمٗمريع إطمٙم٤مم، وشم٤مرة يٕم٤مًم٩م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًم٘مْم٤مي٤م  اًمٕم٤مُم٦م اًمتل

وإطمٙم٤مم سمّمقرة شمٗمّمٞمٚمٞم٦م، وشم٤مرة يٕم٤مًم٩م اًم٘مْم٤مي٤م وإطمٙم٤مم سمّمقرة إمج٤مًمٞم٦م، وُمـ ظمالل 

 ذًمؽ يتبلم ان ُمٜم٤مه٩م سمٞم٤من اًم٘مْم٤مي٤م وإطمٙم٤مم ذم أي٤مت واًمسقر اًم٘مرآٟمٞم٦م هق صمالصم٦م ـمرق:

ر اًم٘مقاقمد واعمب٤مدئ اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمٙمقن أؾم٤مؾم٤ًم ًمتٗمريع وهق أن يذيم ـ صريؼة البقان الؽيل:1

إطمٙم٤مم اًمقاردة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومٚم٘مد وردت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ مجٚم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اًمتل 

ضم٤مءت قمغم هٞمئ٦م )ىمقاقمد يمٚمٞم٦م(، ٓ شمٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م، أي أشم٧م سمّمقرة ذيمر اعمب٤مدئ اًمٕم٤مُم٦م اًمتل 

، وإُمر سم٤مًمٕمدل (0)ًمؽ: إُمر سم٤مًمِمقرىشمٙمقن أؾم٤مؾم٤ًم ًمتٗمريع إطمٙم٤مم ُمٜمٝم٤م، وُمـ أُمثٚم٦م ذ

، وُمس٠مًم٦م (1)، ويمقن اًمٕم٘مقسم٦م سم٘مدر اجلريٛم٦م(5)، وقمدم ؾم١مال اإلٟمس٤من قمـ ذٟم٥م همػمه(2)واحلٙمؿ سمف

، وٓ (1)، واًمقوم٤مء سم٤مًٓمتزاُم٤مت(6)، واًمتٕم٤مون قمغم اخلػم وُم٤م ومٞمف ُمـ ٟمٗمع ًمألُم٦م(3)طمرُم٤من ُم٤مل اًمٖمػم

 ، وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ.(9)اعمحٔمقرات، وان اًمرضورات شمبٞمح (8)طمرج وٓ وٞمؼ ذم اًمديـ

                                                            

 (.039آل قمٛمران، أي٦م ) ( ؾمقرة0)

 (.38(، وؾمقرة اًمٜمس٤مء، أي٦م )91( ؾمقرة اًمٜمحؾ، أي٦م )2)

 (.061( ؾمقرة إٟمٕم٤مم، أي٦م )5)

 (.11( ؾمقرة اًمِمقرى، أي٦م )1)

 (.088( ؾمقرة اًمب٘مرة، أي٦م )3)

 (.2( ؾمقرة اعم٤مئدة، أي٦م )6)

 (.0( ؾمقرة اعم٤مئدة، أي٦م )1)

 (.083وؾمقرة اًمب٘مرة، أي٦م )(، 18( ؾمقرة احل٩م، أي٦م )8)

 (.015( ؾمقرة اًمب٘مرة، أي٦م )9)
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وهق أن يذيمر اًم٘مْم٤مي٤م وإطمٙم٤مم وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م سمّمقرة  ـ صريؼة التػسغم التػصقيل:2

شمٗمّمٞمٚمٞم٦م، وسمنمح شمٗمّمٞمكم، واؾمتٕمراض ًمٙمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مٔي٦م اعمتٜم٤موًم٦م )اعمٗمنة(، وم٘مد شمٕمرض 

ٗمسٝم٤م وٓ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٔي٤مت إطمٙم٤مم ـ قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ـ سمّمقرة ُمٗمّمٚم٦م واوح٦م ذم ٟم

، وهمػم (2)، واعمحرُم٤مت ُمـ اًمٜمس٤مء ذم اًمٜمٙم٤مح(0)إمج٤مل ومٞمٝم٤م، وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ: أطمٙم٤مم اعمقاري٨م

 ذًمؽ ُمـ إطمٙم٤مم اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م اًمتل أوردهت٤م اًمسقر اًم٘مرآٟمٞم٦م، وشمٜم٤موهل٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. 

وهق أن يذيمر اًم٘مْم٤مي٤م وإطمٙم٤مم سمّمقرة جمٛمٚم٦م، ُمـ دون أي  ـ صريؼة التػسغم اإلمجارم:3

شمٗمّمٞمؾ، أي وومؼ ـمريؼ إمج٤مزم يريمز قمغم شمبٞملم أي٦م أو احلٙمؿ قمغم وضمف اًمٕمٛمقم، أو شمبٞملم 

ٟمتٞمج٦م أي٦م أو احلٙمؿ اعمتٕمٚمؼ سم٤معمقوقع اعمبحقث ُمـ دون أي شمٗمّمٞمؾ ًمألؾمب٤مب أو 

 ٦م ومٞمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم.ًمٚمٛمسبب٤مت، أو يقرده٤م ُمـ دون اًمتٕمرض ًمٚمٛمب٤مطم٨م اجل٤مٟمبٞم

ٟمٕمؿ، ًم٘مد شمٜم٤مول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ آي٤مت إطمٙم٤مم ـ قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ـ سمّمقرة إمج٤مًمٞم٦م وشمرك 

 ، واًمذي ضمٕمٚمف اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اعمبلم ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ.شمٗمّمٞمٚمٝم٤م ًمٚمٜمبل إيمرم

َل إَِلقْ قال سمعاىل:  َ لِؾـااِس َما ُكزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ ُرونَ َوَأْكَزْلـَا إَِلْقَك الذِّ ُفْم َيَتَػؽا  .(3)ِفْم َوَلَعؾا

، وطم٨م قمٚمٞمٝم٤م، وأوضمبٝم٤م، وذيمر أوىم٤مهت٤م ـ قمٛمقُم٤ًم (1)إن اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد أُمر سم٢مىم٤مُم٦م اًمّمالة

قمٛمقُم٤ًم ـ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ، ًمٙمٜمف شمٕم٤ممم مل يبلم قمدد ريمٕم٤مت يمؾ صالة، وٓ يمٞمٗمٞم٦م شم٠مديتٝم٤م، وٓ 

 أريم٤مهن٤م، وأضمزائٝم٤م، وذوـمٝم٤م، وذائٓمٝم٤م.

، إذ ىمد سملم صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف وقمغم آًمف قمدد قمغم قم٤مشمؼ اًمٜمبل إيمرم إن هذا يم٤من

صٚمقا يمام )): اًمريمٕم٤مت ُمـ ظمالل أطم٤مديثف، وُمـ ظمالل أومٕم٤مًمف، وم٘مد ىم٤مل اًمٜمبل إيمرم

                                                            

 (.00( ؾمقرة اًمٜمس٤مء، أي٦م )0)

 (.21( ـ )22( ؾمقرة اًمٜمس٤مء، أي٤مت )2)

 (.11( ؾمقرة اًمٜمحؾ، أي٦م )5)

 (.36( ؾمقرة اًمٜمقر، أي٦م )1)
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((رأيتٛمقين أصكم
((ظمذوا قمٜمل ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ)): ، يمذًمؽ ذم ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م، إذ ىم٤مل(0)

. ويمذًمؽ (2)

، وُم٤م ؿم٤ميمؾ (6)، وطمٚمٞم٦م اًمبٞمع وطمرُم٦م اًمرسم٤م(3)، واًمنىم٦م(1)واًم٘مّم٤مص، (5)احل٤مل ذم ذيمر: اًمزيم٤مة

ذًمؽ ُمـ آي٤مت ىمرآٟمٞم٦م ُمب٤مريم٦م ُذيمرت سم٤مإلمج٤مل، ويم٤مٟم٧م اًمسٜم٦م وإطم٤مدي٨م هل اعمبٞمٜم٦م هل٤م، ُمـ 

اعمِم٤مر  )اىمقاًمف(، و)أومٕم٤مًمف( صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف، يٚمح٘مف ذم ذًمؽ إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم 

 . وقمغم ًمس٤مٟمفإًمٞمٝمؿ سمٓم٤مقمتٝمؿ ذم اًمٜمص اإلهلل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

قازم اًمٚمئ٤مزم، (، واإلطمس٤مئل، اسمـ أيب مجٝمقر، قم650( اًمبخ٤مري، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: رىمؿ )0)

 .500:  5، واًمٙمٚمٞمٜمل، اًمٙم٤مذم، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 83:  5ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 

، 115: 0(، واًمٙمٚمٞمٜمل، اًمٙم٤مذم، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ:0291( ُمسٚمؿ، يمت٤مب اًمّمحٞمح، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: رىمؿ )2)

 .51واحلراين، حتػ اًمٕم٘مقل:

 (.36( ؾمقرة اًمٜمقر، أي٦م )5)

 (.018( ؾمقرة اًمب٘مرة، أي٦م )1)

 (.58أي٦م )( ؾمقرة اعم٤مئدة، 3)

 (.213( ؾمقرة اًمب٘مرة، أي٦م )6)
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 أسباب اطمتالف اظمػرسين دم سمػسغم الؼرآن الؽريم

إن ُمـ احلري سم٤مًمب٤مطم٨م ذم اًمِم٠من اًم٘مرآين قمٛمقُم٤ًم، وذم شمٗمسػم آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وومؼ     

إؾمٚمقب اًمتجزيئل سمِمٙمٍؾ ظم٤مص: أن حيٞمط وًمق امج٤مًٓ سم٠مؾمب٤مب آظمتالف ُم٤م سملم اعمٗمنيـ 

ذم شمٗمسػمهؿ ٔي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ويٛمٙمـ ًمٜم٤م ـ قمٛمقُم٤ًم ـ ذيمر أهؿ أؾمب٤مب آظمتالف ذم 

 آن اًمٙمريؿ وهل:شمٗمسػم آي٤مت اًم٘مر

 رس الػؼفي:ـ مذهب اظمػ1

 دإن عمذه٥م اعمٗمن اًمٗم٘مٝمل أصمره اًمب٤مًمغ واًمقاوح ذم اظمتالف اًمتٗمسػم، وسم٤مخلّمقص قمٜم

 . اعمتٗمرىم٦م واعمتٙمثرةاعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

 ـ مذهب اظمػرس العؼدي:2

، وشمٖمػم اًمتقضمف ذم أصمره اًمقاوح ذم اظمتالف اًمتٗمسػم عمذه٥م اعمٗمن اًمٕم٘مدي )اًمٕم٘م٤مئدي( إن

 .اًمٕم٘م٤مئدي اعمٝمٞمٛمـ قمغم اعمٗمن اًمٓمرح٤من أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وومؼ سمٞم

 ـ عرص اظمػرس:3

 وأاعمستجدات واًمٗمٝمؿ،  وذًمؽ ُمـ طمٞم٨مإن ًمٕمٍم اعمٗمن أصمره ذم اظمتالف اًمتٗمسػم 

اعمِم٤ميمؾ وإزُم٤مت، واًمٕمٚمقم، واعم١مصمرات، واعمٕمٓمٞم٤مت، واإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت، واعمستحدصم٤مت، 

 إوو٤مع اًمٕم٤مُم٦م، وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ.و

 أسباب الـزول:ـ 4

، ومتجد ؾمبب٤ًم ًمٚمٜمزول قمٜمد ُمذه٥م أو اظمتالف اعمٗمنيـ إن ٕؾمب٤مب اًمٜمزول إصمر اًمقاوح ذم

ـم٤مئٗم٦م خيتٚمػ قمـ ـم٤مئٗم٦م أظمرى، وىمد دمد شمرضمٞمح٤ًم ًمسب٥م ٓ يرضمحف أطمد آظمر، وىمد دمد قمٜم٤مي٦م 

سمسب٥م اًمٜمزول قمٜمد سمٕمض، وقمٜم٤مي٦م سمِم٠من اًمٜمزول قمٜمد آظمريـ، وشمقىمػ اًمتٗمسػم قمغم رضورة 

 ٥م ٟمزول، وقمدم شمقىمػ ذًمؽ قمٜمد آظمريـ، وهٙمذا.وضمقد ؾمب
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 ـ معاين إلػاظ الؼرآكقة: 5

سمحس٥م ؾمٞم٤مىمٝم٤م، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٗمنه٤م سم٤مؾمتٕمامهل٤م  )إًمٗم٤مظ اًم٘مرآٟمٞم٦م(ُمـ يٗمن إن ُمـ اعمٗمنيـ

اجل٤مهكم اًم٘مديؿ، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٗمنه٤م سمام يراد ُمٜمٝم٤م ذم قمٍم اًمٜمزول، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٗمنه٤م سمام 

، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٗمنه٤م سمام هق اعمتٕم٤مرف واعمتداول، ضمؿ اًمٚمٖمقي٦مُمقضمقد ذم اًم٘مقاُمٞمس واعمٕم٤م

 .وهٙمذا

 اءات وأشمرها دم اطمتالف التػسغم:ـ الؼر6

إن ًمٚم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل شمٕمددت قمٜمد اًمبٕمض وشمقؾمٕم٧م ًمتّمؾ إمم أيمثر ُمـ )ؾمبع( 

 اظمتالف اًمتٗمسػم ذم آي٤مت اًم٘مرآن أصمرًا سم٤مًمٖم٤ًم ذم ٟمحٍمت سمقاطمدة قمٜمد همػمهؿىمراءات، أو ا

 .اًمٙمريؿ

 لسقاق وأشمره دم اطمتالف التػسغم:ـ ا7

اًمسٞم٤مق قمٜمد اًمبٕمض طم٤ميمؿ، وقمٜمد همػمهؿ همػم طم٤ميمؿ، ويمذًمؽ وم٢من اًمبٕمض يٕمده ىم٤مقمدة إن 

، وسمٕمْمٝمؿ مل يٗمرق ُم٤م سملم اًمسٞم٤مق يمٜمٔمري٦م، وُم٤م سملم شمٗمسػمي٦م ُمٝمٛم٦م، وهمػمهؿ ٓ ي٘مبؾ سمذًمؽ

 .اًمسٞم٤مق يمدًمٞمؾ

 :الـاسخ واظمـسوخـ 8

اعمٜمسقخ هل٤م إصمر اًمب٤مًمغ ذم اظمتالف اًمتٗمسػم، ومٝمٜم٤مك ُمـ ي٘مقل إن اطمتامًمٞم٦م وضمقد اًمٜم٤مؾمخ و

سمقضمقد ٟم٤مؾمخ وُمٜمسقخ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وهٜم٤مك ُمـ ٓ ي٘مبؾ سمذًمؽ، وُمـ ىم٤مل سم٤مًمٜمسخ 

، ذًمؽ ان ُمقوقع اًمٜم٤مؾمخ اظمتٚمٗم٧م أي٤مت قمٜمده ذم قمدده٤م وذم ٟمقع اًمٜمسخ اًمقاىمع ومٞمٝم٤م

 .واعمٜمسقخ ُمـ اعمقاوٞمع اًمتل وىمع آظمتالف ومٞمٝم٤م يمثػماً 

 العؿوم واخلصوص: ـ9

إن عمقرد اًمٕمٛمقم واخلّمقص ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إصمر اًمب٤مًمغ ذم اظمتالف اعمٗمنيـ، وىمد 

اظمتٚمػ ومٞمف، وم٤مًمبٕمض أحل٘مف سمٛمقرد اًمٜمسخ، واًمبٕمض ضمٕمٚمف ُمست٘ماًل، واًمبٕمض ىم٤مل سمف، 

 واًمبٕمض رومْمف.
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 احلؼقؼة واظمجاز: ـ 11

وُم٤م هق ٟمققمف، وُم٤م هق اعمراد سمف إصمر اًمقاوح ذم  اًمٙمريؿ إن عمس٠مًم٦م وضمقد جم٤مز ذم اًم٘مرآن

، وهٜم٤مك ُمـ ضمٕمٚمف جم٤مزًا اًمٙمريؿ سمقضمقد جم٤مز ذم اًم٘مرآن اعمٗمنيـ، ومٝمٜم٤مك ُمـ ىم٤ملاظمتالف 

 ظم٤مص٤ًم سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٓ يِمبف اعمج٤مز اًمٕم٤مدي وأـمٚمؼ قمٚمٞمف ُمّمٓمٚمح )اعمج٤مز اًم٘مرآين(.

 :مجال والتبقنيـ اإل11

 ور اًمقاوح ذم اظمتالف اًمتٗمسػم، وم٢من ًمإلمج٤مل اؾمب٤مسم٤ًم ُمٜمٝم٤م:إن عمبح٨م اإلمج٤مل واًمتبٞملم اًمد

وقمدم يمثرة آؾمتئٜم٤مف، ف ُمرضمع اًمْمٛمػم، واطمتامل اًمٕمٓمػ وآؿمؽماك، واحلذف، واظمتال)

اًمت٠مظمػم، وىمٚم٥م اعمٜم٘مقل، واًمتٙمرير اًم٘م٤مـمع ًمقصؾ اًمٙمالم ذم آؾمتٕمامل، واًمت٘مديؿ و

 .(0)اًمٔم٤مهر(

 :ققدـ اإلصالق والتؼ12

 وم٢من ًمٚمٛمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد اىمس٤مم هل: اًمتٗمسػم،إن ًمإلـمالق واًمت٘مٞمٞمد إصمر اًمقاوح ذم اظمتالف 

 .(2)اعم٘مٞمد ُمتحدًا ذم اًمسب٥م و احلٙمؿأ ـ احت٤مد اًمسب٥م واحلٙمؿ: وهق ان يٙمقن اعمٓمٚمؼ و

، مل حيٛمؾ اعمٓمٚمؼ طمٙمؿ اعمٓمٚمؼ خم٤مًمٗم٤ًم حلٙمؿ اعم٘مٞمد : إذا يم٤مناًمسب٥م واظمتالف احلٙمؿب ـ احت٤مد 

 .(5)قمٚمٞمف

اعم٘مٞمد ُمتحدًا واًمسب٥م ومٞمٝمام ضمـ ـ اظمتالف اًمسب٥م واحت٤مد احلٙمؿ: وهق ان يٙمقن طمٙمؿ اعمٓمٚمؼ و

 .(1)خمتٚمػ

 .(0)اظمتالف احلٙمؿ: وهق ان خيتٚمػ اعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد ذم احلٙمؿ واًمسب٥موـ اظمتالف اًمسب٥م د 

                                                            

 . 139ـ  138( اًمسٞمقـمل، ضمالل اًمديـ، اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .1:  5، أُمدي، آطمٙم٤مم، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 01: 1( ظ: اًمٓمقد، اًمتبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

إوقاء، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، هـ(، ُمب٤مدئ اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل، دار 126( ظ: احلكم، اًمٕمالُم٦م )ت5)

 .030هـ.: 0123، 0ط

 .032( ظ: احلكم، اًمٕمالُم٦م، ُمب٤مدئ اًمقصقل، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 1)
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 الظاهر والباصن الؼرآين: ـ 13

 ًمفوضمقد فم٤مهر وسم٤مـمـ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،  إذ ان وضمقد فم٤مهر وم٘مط، أو وضمقد سم٤مـمـ وم٘مط، أو

 إصمر اًمٙمبػم ذم اظمتالف اًمتٗمسػم.

إن ُمـ اًمالزم قمغم اعمٗمن شمبٞملم وشمقوٞمح ُمس٠مًم٦م اًمٔم٤مهر واًمب٤مـمـ، وذح ُمس٠مًم٦م )اًمبٓمقن( ذم 

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ذًمؽ اهن٤م ُمـ اعمس٤مئؾ اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمثبقت وُمـ طمٞم٨م اإلصمب٤مت.

 :ـ أيات اظمتشاهبة14

سمح٨م اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف يٕمد ُمـ اًمبحقث اعمٝمٛم٦م ضمدًا، وسم٤مخلّمقص سمح٨م اعمتِم٤مسمف، وُم٤م إن 

 وىمع ُمـ اظمتالف ذم حتديد اعمراد سم٤معمتِم٤مسمف.

وًم٘مد ذه٥م أيمثر اعمح٘م٘ملم واًمٕمٚمامء إمم أن سمٕمض أي٤مت حمٙمٛم٦م واًمبٕمض أظمر ُمتِم٤مهب٦م، أي 

سم٤مٔي٦م اًمس٤مسمٕم٦م ُمـ ؾمقرة آل وضمقد اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمستدًملم قمغم ذًمؽ 

، هذا ُمـ ضم٤مٟم٥م، وُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر يم٤من عمقوقع )اًمتِم٤مسمف( إصمر ذم اظمتالف اًمتٗمسػم (2)قمٛمران

 واعمٗمنيـ.

 :ـ إضماديث التػسغمية15

ذم اظمتالف اًمتٗمسػم، وم٢من هٜم٤مك  ًا يمبػماً أصمر (سمحس٥م اعمدرؾم٦م)إن ًمألطم٤مدي٨م اًمتٗمسػمي٦م و

ُمدرؾم٦م ىمديٛم٦م شمبٜم٧م ُمبدأ )آقمتب٤مر وقمدم آقمتب٤مر( ذم حم٤ميمٛم٦م إطم٤مدي٨م، وهٜم٤مك ُمدرؾم٦م 

طمديث٦م شمبٜم٧م )اًمت٘مسٞمؿ اًمرسم٤مقمل( ًمألطم٤مدي٨م، صمؿ ان هٜم٤مك ُمبدأ اًمسٜمد اًمتٗمسػمي إذ يقضمد ُمـ 

هٜم٤مك ُمـ ن ٕمت٘مد سمت٘مديسٝمؿ، يمام وإرد قمـ مج٤مقم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وذًمؽ ٕٟمف ياي٘مبؾ يمؾ طمدي٨م و

ي٘مدس يمتب٤ًم ُمٕمٞمٜم٦م ويٕمتؼم يمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م صحٞمح٤ًم، وسم٤مًمت٤مزم وم٢من اعمِم٤ميمؾ اعمقضمقدة ذم إطم٤مدي٨م 

حتت٤مج إمم ُمٜمٝم٩م حت٘مٞم٘مل اًمتٗمسػمي٦م سمِمٙمٍؾ ظم٤مص يمثػمة ضمدًا، اعمٜم٘مقًم٦م ًمٜم٤م قمٛمقُم٤ًم، وإطم٤مدي٨م 

                                                                                                                                                                          

هـ(، اًمبحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف، دار اًمٙمتبل، اًم٘م٤مهرة ـ ُمٍم، 191( ظ: اًمزريمٌم، سمدر اًمديـ )ت0)

 . 6:  5هـ: 0101، 0ط

 .558ؾم٤مسمؼ: ( ظ: اًمرو٤مئل، حمٛمد قمكم، ُمٜمٓمؼ شمٗمسػم اًم٘مرآن، ُمّمدر 2)
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رصلم: وذًمؽ ٕن اًمقوع ذم إطم٤مدي٨م يمثػم، وًمف هم٤مي٤مشمف ودواومٕمف، مم٤م ؾمب٥م طم٤مًم٦م ُمـ 

 ِمٙمٞمؽ اًمٕم٤مم ذم يمؾ اًمٙمت٥م واعمّم٤مدر احلديثٞم٦م.اًمت
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 ٓ زمّد من مراعاهتا دم التػسغم أمورٌ 

إن هٜم٤مك أُمقرًا ٓ سمّد ًمٚمٛمٗمن ُمـ ُمراقم٤مهت٤م، أو آًمتٗم٤مت هل٤م قمٛمقُم٤ًم، وذم شمٗمسػمه ًمٚم٘مرآن 

 اًمٙمريؿ وومؼ إؾمٚمقب اًمتجزيئل، وهل:

 ـ وضع اخلطة التػسغمية:0

إن قمغم اعمٗمن أن يْمع، وأن يبلم ظمٓمتف اًمتٗمسػمي٦م اًمتل ؾمٞمسػم قمٚمٞمٝم٤م، وإن ُمـ اًمالزم قمٚمٞمف 

إيْم٤مح ظمٓمقاهت٤م، قمغم ان شمٙمقن اخلٓم٦م ُمٜم٤مؾمب٦م ًمٚمٛمٜمٝم٩م، أو آدم٤مه، أو إؾمٚمقب اًمتٗمسػمي 

 :ظمٓمقات اخلٓم٦م اًمتٗمسػمي٦م واًمتل هلاًمذي يسػم قمٚمٞمف اعمٗمن، ويٛمٙمـ هٜم٤م أن ٟمذيمر أسمرز 

اف اعمٓمٚمقسم٦م ُمـ اًمتٗمسػم: ُمـ ظمالل حتديد إهداف ُمـ وراء شمٗمسػمه، وُم٤مذا أ ـ حتديد إهد

يريد ُمٜمف، وُم٤م اإلو٤موم٦م اًمتل ؾمٞمْمٞمٗمٝم٤م، وُم٤م هل ُمٞمزات شمٗمسػمه قمـ سم٤مىمل اًمتٗم٤مؾمػم، ويمذًمؽ 

 حتديد يمٞمٗمٞم٦م إيّم٤مل اخلٓم٤مب اإلهلل سم٠مضمغم صقرة، وسم٠مطمغم اًمتٕم٤مسمػم اعمٛمٙمٜم٦م.

 ًمٓمرق اًمتل ؾمتس٤مقمده ذم حت٘مٞمؼ إهداف.ب ـ حتديد ُمس٤مرات اًمٕمٛمؾ: ُمـ ظمالل حتديد ا

ضمـ ـ دراؾم٦م اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت واًم٘مدرات اًمالزُم٦م ًمتح٘مٞمؼ إهداف: ومال سمّد ُمـ دراؾم٦م اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت 

 اعمتقومرة، وُمٕمروم٦م اًم٘مدرات اًمالزم شمقاومره٤م، وذًمؽ ُمـ اضمؾ حت٘مٞمؼ إهداف اعمرؾمقُم٦م.

ٝم٤م أو ؾمٞمسػم قمٚمٞمٝم٤م اعمٗمن د ـ ووع ظمٓم٦م شمٜمٗمٞمذي٦م: أي ظمٓم٦م شمٜمٗمٞمذي٦م ًمٙم٤موم٦م اعمراطمؾ اًمتل ؾمٞمتبٕم

 ُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ أهداومف.

هـ ـ شم٠مُملم وشمقومػم ُمتٓمٚمب٤مت اخلٓم٦م اًمتٗمسػمي٦م: ومٛمـ دون شمقومػم مجٞمع ُمستٚمزُم٤مت وُمتٓمٚمب٤مت 

 اخلٓم٦م اًمتٗمسػمي٦م ؾمٞمٙمقن ُمّمػم اًمٕمٛمؾ اًمت٠مظمر اًمٓمقيؾ أو اًمٗمِمؾ.

د آٟمتٝم٤مء ُمـ يمؾ و ـ شم٘مٞمٞمؿ وشم٘مقيؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتٗمسػمي٦م: ومبٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمسػم، أو سمٕم

ُمٓمٚم٥م أو ُمبح٨م أو ومّمؾ، قمغم اعمٗمن شم٘مٞمٞمؿ قمٛمٚمف سمٜمٗمسف أوًٓ، أو ُمـ ظمالل قمروف قمغم 

، وُمـ صمؿ شم٘مقيٛمف وشمّمحٞمحف إن يم٤من حيت٤مج إمم ذًمؽ. وم٤مٕؾم٤مس ذم اًمتٗمسػم: يمقٟمف سمذًمؽ ظمبػمٍ 

 يٜمسجؿ ُمع روح ورؾم٤مًم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ويتقاومؼ ُمع أهداومف وهم٤مي٤مشمف وُمب٤مدئف إؾم٤مؾمٞم٦م.
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 آهتامم زمؿعاين الؼرآن الؽريم: ـ2

دي( اًم٘مرآين، إذ ٓ سمّد ُمـ شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٠مصٚمف اًمٕمريب اعمبلم، سم٤مًمتقاومؼ ُمع اعمراد )اجلِ 

 اعمٕمٜمك اعمتداول.ُمع اعمتٕم٤مرف أو آؾمتٕمامل اًمٕمرذم، أو وًمٞمس 

ٕم٤مب واًمٗمٝمؿ، إن آهتامم سم٤معمٕم٤مين اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ؾمٞمٕمٓمل اعمٗمن ؾمٕم٦م يمبػمة ذم آؾمتٞم

يمام وان شم٤مريخ حتقٓت وشمبدٓت وشمٖمػمات إًمٗم٤مظ ُمٝمؿ ايْم٤ًم، وم٤مجلٛمقد قمغم ُمٕمٜمك اًمٚمٗمظ 

اعم٘مٞمد سمت٤مريخ ُمٕملم ؾمٞمسب٥م ظمٚماًل ذم اًمٗمٝمؿ، وُمـ ذًمؽ إؾم٘م٤مط ُمٕم٤مين ُمٕم٤مسة ًمٚمٛمٗمن قمغم 

 ذم اًمسػم سم٤مٔي٦م إمم ُمبتٖم٤مه٤م، ٟمٕمؿ ىمديٛم٦م فمٜم٤ًم ُمٜمف سم٠مهن٤م رء واطمد، ومذًمؽ ؾمٞمسب٥م ظمٚمالً أًمٗم٤مظ 

ٓ يٛمٙمـ  ،قمٛمقُم٤مت اعمٕم٤مين ىم٤مسمٚم٦م، ًمٙمـ اًمٚمٗمظ اعمحدد سمٛمٕمٜمك حيٙمٛمف اًمسٞم٤مق أو اًم٘مرائـ

ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمقٟمف ٟمص سمالهمل إقمج٤مزي شمقضمد إن شمقؾمٞمٕمف ُمـ دون دًمٞمٍؾ قمغم ذًمؽ، و

 ُمٕم٤مين أوًمٞم٦م، وُمٕم٤مين صم٤مٟمقي٦م ٓ سمّد ُمـ آًمتٗم٤مت هل٤م وُمٕمرومتٝم٤م. 

، وهق أهّؿ وأقمٔمؿ ُمـ يمّؾ  وهٜم٤م رء))ي٘مقل اًمِمٞمخ حمّٛمد ضمقاد ُمٖمٜمّٞم٦م:  آظمر حيت٤مج إًمٞمف اعمٗمنر

ؿ يمالُمف ضمّؾ  ون ذم ُم٘مّدُم٦م شمٗم٤مؾمػمهؿ ّٕٟمف إؾم٤مس واًمريمٞمزة إومم ًمتٗمٝمُّ ُم٤م ذيمره اعمٗمنر

وقمال. ومل أر ُمـ أؿم٤مر إًمٞمف... وهق أّن ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ٓ يدريمٝم٤م، وًمـ يدريمٝم٤م قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م، 

ّٓ ُمـ حيّسٝم٤م ذم أقمامىمف، ويسّٚمؿ ُمٕمٝم٤م سم٘مٚمبف وقم٘مٚمف، وخيتٚمط إيامٟمف هب٤م سمدُمف  ويٕمرف قمٔمٛمتٝم٤م إ

وحلٛمف، وهٜم٤م يٙمٛمـ اًمّن ذم ىمقل أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمف اًمسالم: ذاك اًم٘مرآن اًمّم٤مُم٧م وأٟم٤م اًم٘مرآن 

((اًمٜم٤مـمؼ
(0). 

هذا حيت٤مج إمم ظمؼمة، وإمم ُمّم٤مدر ُمقصمقىم٦م يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم شمقوٞمح ُمٕم٤مين إًمٗم٤مظ طمتك إن 

اًمٜم٘مؾ صحٞمح، وًمٞمس٧م يمؾ اعمٕم٤مضمؿ خمتّم٦م سمجذور اًمٙمٚمامت  يّمح اًمٜم٘مؾ قمٜمٝم٤م، إذ ًمٞمس ُمٓمٚمؼ

وسم٤مخلّمقص ضمذور اًمٙمٚمامت اًم٘مرآٟمٞم٦م، ظمّمقص٤ًم إن يمؾ اعمٕم٤مضمؿ ىمد ُأًمٗم٧م سمٕمد ٟمزول اًم٘مرآن 

 اًمٙمريؿ سمٗمؽمة سمٕمٞمدة ضمدًا.

                                                            

:  0هـ: 0126، 0هـ(، اًمتٗمسػم اًمٙم٤مؿمػ، دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، ط0111( ُمٖمٜمٞم٦م، حمٛمد ضمقاد )ت0)

 اعم٘مدُم٦م.
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إن دراؾم٦م أًمٗم٤مظ وُمٕم٤مين اًم٘مرآن اًمٙمريؿ حيت٤مج إمم دراؾم٦م )اعمٗم٤مهٞمؿ(، و)اعمّمٓمٚمح٤مت( 

ٕمهٞم٦م اًمتل حيت٤مضمٝم٤م، ومٛمـ ظمالل )اعمٗم٤مهٞمؿ(، و)اعمّمٓمٚمح٤مت( وهق ُم٤م مل يٕمَط ااًم٘مرآٟمٞم٦م، 

هل٤م يٛمٙمـ اًم٘مْم٤مء قمغم اًمٙمثػم ُمـ إظمٓم٤مء، وإسمراز اًمٙمثػم ُمـ  خمتص اًم٘مرآٟمٞم٦م وووع ىم٤مُمقس

إن قمزل أي ُمٗمٝمقم قمـ ُمٜمٔمقُمتف ))ومـواًمٕمٛمؾ وٛمـ ُمٜمٔمقُم٦م ُمٗمٞمدًا ضمدًا، . اعمٗمٞمدة اعمِمؽميم٤مت

اٟم٘مٓم٤مع سمٞمٜمف وسملم اعمّمٓمٚمح اًمذي ُيَٕمؼِم قمٜمف،  اعمٕمرومٞم٦م اًمتل َيتبُع هل٤م ؾمٞم١مدي إمم طمدوث

٘مل، وسمذًمؽ ي٘مع اًمٚمبس، وقمدم وؾمٞم١مدي حلدوث شمب٤ميـ سملم ًمٗمظ اعمّمٓمٚمح وُمْمٛمقٟمف احل٘مٞم

((اعم١مدي ًمٚمت٠مويؾ اخل٤مـمئ ،اًمٗمٝمؿ
(0). 

شمؽميمز وشمتحتؿ إمهٞم٦م قمٜمدُم٤م يٙمقن اًمبح٨م شم٤مرخيٞم٤ًم، ومٕمٚمٞمٜم٤م طمٞمٜمٝم٤م إشم٘م٤من ومٝمؿ شمٚمؽ ٟمٕمؿ، 

اعمٗم٤مهٞمؿ اًمت٤مرخيٞم٦م واًمؽماصمٞم٦م: ًمٜمبتٕمد قمـ اخلٓم٠م واًمٚمبس ،ًمٙمل شمتح٘مؼ اجلدوى اعمٕمرومٞم٦م اعمرادة 

ومٕمغم اًمب٤مطم٨م ذم اعمٗم٤مهٞمؿ اًمت٤مرخيٞم٦م واًمؽماصمٞم٦م سمٞم٤من أؾمس هذه اعمٗم٤مهٞمؿ ))ُمـ اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل. 

وُمـ صمؿ شمٓمقر اؾمتٕمامٓهت٤م قمغم ُمر اًمٕمّمقر ًمٞمٛمٙمٜمف ان يٙمِمػ اًمتحقٓت اًمٓم٤مرئ٦م  وأصقهل٤م،

قمغم شمٚمؽ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل سمٜمٞم٧م قمٚمٞمٝم٤م أصقل اًمٕم٘م٤مئد أو أصقل اًم٘م٤مٟمقن وىمقاقمده، إن ُمت٤مسمٕم٦م 

أصؾ آٟمٓمالق صمؿ اًمتحقل واًم٘مبقل أو اًمرومض يٙمِمػ ًمٚمب٤مطم٨م ُمراطمؾ شمٓمقر شمٚمؽ 

((اعمٗم٤مهٞمؿ
 ومم آٟمتب٤مه ًمف.وهذا ُمٝمؿ ضمدًا، وُمـ إ .(2)

 ـ اإلظمام زمتحوٓت اظمعـى الوضعقة: 3

قمغم اعمٗمن اإلعم٤مم سمتحقٓت ُمٕم٤مين إًمٗم٤مظ ُمـ جم٤مل اًمقوع ؾمقاء أيم٤من )اعمٕمجٛمل( أو إن 

)آؾمتٕمامزم(، ومٝمٜم٤مك ُمٕمٜمك )طم٘مٞم٘مل(، وىمد يتحقل هذا اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل سمقاؾمٓم٦م اًم٘مرائـ 

ٗمن اإلعم٤مم سمٙمؾ ذًمؽ، يمل ٓ خيتٚمط قمٚمٞمف وإدًم٦م إمم ُمٕمٜمك )جم٤مزي(، وهٜم٤م يتحتؿ قمغم اعم

 اعمٕمٜمك اعمج٤مزي سم٤معمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل.

                                                            

، 0( اًمٕمت٤ميب، ًمٞم٨م، إدوات اعمٕمرومٞم٦م، دار اًمقٓء ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط0)

 .216م: 2101

 . 51( اًمرسمٞمٕمل، طمسـ، اًمبح٨م اعمٕمرذم، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)
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 إن اًمبح٨م قمـ حتقٓ ُمٕم٤مين إًمٗم٤مظ ي٘مقدٟم٤م إمم أُمقر أرسمٕم٦م ظم٤مص٦م سمف هل:

ـ اًمتقؾمٕم٦م: وم٢من هٜم٤مك أًمٗم٤مفم٤ًم يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م حمدودة، إٓ اهن٤م شمقؾمٕم٧م سمٛمرور اًمزُمـ سمسب٥م 0

 يمثرة آؾمتٕمامل، وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ ُمـ أؾمب٤مب.

ـ اًمتْمٞمٞمؼ: وم٢من هٜم٤مك أًمٗم٤مفم٤ًم يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م واؾمٕم٦م، إٓ اهن٤م شمْمٞم٘م٧م سمٛمرور اًمزُمـ سمسب٥م ىمٚم٦م 2

 آؾمتٕمامل، أو ُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ ُمـ أؾمب٤مب.

 ـ اهلجران: وم٢من هٜم٤مك أًمٗم٤مفم٤ًم ىمد ُهجرت وـمقاه٤م اًمزُمـ، وٓ شُمذيمر إٓ ذم يمت٥م اًمت٤مريخ.5

ضمدت، إذ مل شمٙمـ ُمقضمقدة ُمسب٘م٤ًم، وو ـ آٟمبث٤مق: وم٢من هٜم٤مك أًمٗم٤مفم٤ًم ىمد اٟمبث٘م٧م واؾمُتحدصم٧م1

  وضم٤مءت سمسب٥م ًمٖم٦م، أو قمٚمؿ، أو يمت٤مب، أو ُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ ُمـ أؾمب٤مب.

 ـ آهتامم زملسباب الـزول: 4

إن ُمٕمروم٦م أؾمب٤مب اًمٜمزول يٕمد ُمـ رضوري٤مت وريم٤مئز اًمتٗمسػم، ومٕمغم اعمٗمن اإلعم٤مم سم٠مؾمب٤مب 

آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمٜمزول ذم أي٤مت اًمتل يقضمد ومٞمٝم٤م أؾمب٤مب ٟمزول، ذًمؽ أٟمف ًمٞمس يمؾ 

 ؾ إمم ؿم٠من اًمٜمزول.حتتقي قمغم أؾمب٤مب اًمٜمزول، وُمع قمدم وضمقد ؾمب٥م ٟمزول يٜمت٘م

يمام وان هٜم٤مك ؾمب٥م ٟمزول قم٤مم، وهٜم٤مك ؾمب٥م ٟمزول ظم٤مص، يمؾ ذًمؽ يتٓمٚم٥م آطم٤مـم٦م 

 سم٠مؾمب٤مب اًمٜمزول ويمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م.

ئص ٟمزول، يمؾ يتقوح مم٤م شم٘مدم ان هٜم٤مك أؾمب٤مب ٟمزول، وهٜم٤مك ؿم٠من ٟمزول، وهٜم٤مك ظمّم٤م

 اإلعم٤مم هب٤م، ٕهن٤م اًمٓمريؼ إول وإؾم٤مس ذم قمٛمٚمف اًمتٗمسػمي.ذًمؽ حيت٤مج ُمـ اعمٗمن 

 ـ اإلظمام زمػؼه الرتكقب الؾغوي: 5

وذًمؽ ُمـ ظمالل قمالىم٦م اعمٗمردة سمام ؿم٤ميمٚمٝم٤م ُمـ اعمٗمردات اًمتل شمٙمقن ُمٕمٝم٤م )مجٚم٦م(، وهذا حيتؿ 

٦م اًمبالهمٞم٦م، ويمؾ ُم٤م ٤م، وؿم١مون اجلٛمٚمقمغم اعمٗمن وبط ىمقاقمد اًمٜمحق، واًمدٓٓت وُم٤م يتٕمٚمؼ هب

 يتٕمٚمؼ سمذًمؽ.

اعمراد سمٗم٘مف اًمؽميمٞم٥م اًمٚمٖمقي: )وم٘مف اًمٚمٖم٦م(، وهٜم٤مك يمت٥م يمثػمة ىمد يمتب٧م قمـ وم٘مف اًمٚمٖم٦م وُم٤م إن 

يتٕمٚمؼ سمف، يمام وان هٜم٤مك يمتب٤ًم ىمد شمٜم٤موًم٧م قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م يمذًمؽ، ومْماًل قمـ ٟمحق اًمٚمٖم٦م وُم٤م ؿم٤ميمؾ 

 ذًمؽ مم٤م يتٕمٚمؼ سمٗم٘مف اًمؽميمٞم٥م اًمٚمٖمقي.



79 
 

 امم زمؿضؿون الـص الؼرآين:ـ آهت6

ٟمحـ إذا طم٤موًمٜم٤م حتٚمٞمؾ ُمْمٛمقن اًمٜمص اًم٘مرآين ٟمجد سم٠من هٜم٤مك صمالصم٦م ُمٜمٔمقُم٤مت أؾم٤مؾمٞم٦م شمِمٙمؾ 

 اعمحتقى هل: 

إومم: اًمتّمقر اًمٕم٘م٤مئدي ًمٚمٙمقن واًمقضمقد واحلٞم٤مة، واًمذي شمِمٙمٚمف آي٤مت اًمٕم٘مٞمدة اًمتل ٟمِم٠م 

 قمٜمٝم٤م قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة، أو قمٚمؿ اًمٙمالم. 

الىمٞم٦م اًم٘مٞمٛمٞم٦م ًمٚمٗمْمٞمٚم٦م، اًمتل شمِمٙمٚمٝم٤م آي٤مت اإلرؿم٤مد وإظمالق اًمتل واًمث٤مٟمٞم٦م: اعمٕمٞم٤مري٦م إظم

 ٟمت٩م قمٜمٝم٤م قمٚمؿ إظمالق، وشمٗمرع قمٜمٝم٤م قمٚمؿ اًمتّمقف واًمٕمروم٤من. 

واًمث٤مًمث٦م: اعمْمٛمقن اًمتنميٕمل اًمذي ووع ىمقاقمد اًمسٚمقك اًمٗمردي، واعمجتٛمٕمل، واًمدوزم حت٧م 

اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، صمؿ ُمٜمٝم٩م ىم٤مقمدة احلالل واحلرام، واًمتل ٟمت٩م قمٜمٝم٤م قمٚمؿ آي٤مت إطمٙم٤مم، صمؿ 

 .(0)ذًمؽ اًمٗم٘مف اعمسٛمك سم٠مصقل اًمٗم٘مف

إن هذه اًمتّمقرات، أو اعمْم٤مُملم، ُمٝمٛم٦م ضمدًا ًمٗمٝمؿ اًمٜمص اًم٘مرآين، ومٝمل ُمْم٤مُملم أؾم٤مؾمٞم٦م 

 شمنمح اًمتّمقرات إؾم٤مؾمٞم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، اًمٕم٘م٤مئدي٦م، وإظمالىمٞم٦م، واًمتنميٕمٞم٦م.

 ـ آهتامم زمالؼرائن:7

قب قم٘مالئّل ُمٕمتٛمد ذم ُم٘م٤مم اًمتٗمٝمٞمؿ واًمتٗم٤مهؿ قمٜمد مجٞمع اًمث٘م٤موم٤مت، إّن اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًم٘مرائـ أؾمٚم

هبدف ومٝمؿ ُمراد اعمتٙمّٚمؿ ُمـ ىِمَبؾ اعمخ٤مـمبلم ُمـ ضمٝم٦م، وإيّم٤مل ُمراده إمم أذه٤مهنؿ ُمـ ضمٝم٦م 

صم٤مٟمٞم٦م. وىمد ىم٤مُم٧م ؾمػمة اًمٕم٘مالء ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ قمغم ُمراقم٤مة مجٞمع اًم٘مرائـ اعمحتػ هب٤م يمالم اعمتٙمّٚمؿ ذم 

جلّدي ُمـ يمالُمف. وّٕن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد ٟمزل سمٚمٖم٦م اًمٕمرب ضمري٤ًم قمغم قمٛمٚمّٞم٦م ومٝمٛمٝمؿ عمراده ا

أؾمٚمقهبؿ ذم ُم٘م٤مم اًمتٗمٝمٞمؿ واًمتٗم٤مهؿ، وّٕٟمف مل خيؽمع ـمري٘م٦م أظمرى ذم هذا اًمّمدد، ومل يردع 

قمٜمٝم٤م، سمؾ ضمرى ووم٘مٝم٤م، ٟمستٗمٞمد سمذًمؽ رضورة اًمٕمٜم٤مي٦م سمبح٨م اًم٘مرائـ ذم ومٝمؿ أومْمؾ ًمٚم٘مرآن 

 اًمٙمريؿ.

                                                            

( ظ: زاهد، قمبد إُمػم، حم٤مرضات ذم شمٗمسػم آي٤مت إطمٙم٤مم، اًمٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمبققم٤مت، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، 0)

 .21م: 2119، 0ط
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((مجع ىمريٜم٦م، وهل مجع رء إمم رء)) :إن اًم٘مرائـ ذم اًمٚمٖم٦م
(0). 

يمّؾ ُم٤م ارشمبط سم٤مًمٙمالم، ويم٤من ًمف أصمر وم٤مقمؾ ذم اؾمتٞمٕم٤مب اًمٙمالم وومٝمؿ ))وذم آصٓمالح هل: 

ُمراد اعمتٙمّٚمؿ، ؾمقاء أيم٤من ُمّتّماًل سم٤مًمٙمالم أم ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم قمٜمف، وؾمقاء أيم٤من ُمـ ؾمٜمخ إًمٗم٤مظ أم 

((ُمـ همػم ؾمٜمخ إًمٗم٤مظ
(2). 

 هل: (5)صٓمالطمل ًمٚم٘مرائـ، يستِمػ ُمٜمف اٟم٘مس٤مُمٝم٤م سمٚمح٤مفم٤مت قمّدةإن اعمت٠مُّمؾ ذم اًمتٕمريػ آ

أ ـ ىمرائـ ُمٕمّٞمٜم٦م وىمرائـ ص٤مروم٦م )سمدًٓم٦م ىمٞمد: ًمف أصمر وم٤مقمؾ ذم اؾمتٞمٕم٤مب اًمٙمالم وومٝمؿ ُمراد 

 اعمتٙمّٚمؿ(.

 ب ـ  ىمرائـ ُمّتّمٚم٦م وىمرائـ ُمٜمٗمّمٚم٦م )سمدًٓم٦م ىمٞمد: ُمّتّماًل سم٤مًمٙمالم أم ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم قمٜمف(.

ًمٗمٔمّٞم٦م )سمدًٓم٦م ىمٞمد: ُمـ ؾمٜمخ إًمٗم٤مظ أم ُمـ همػم ؾمٜمخ  ضمـ ـ ىمرائـ ًمٗمٔمّٞم٦م وىمرائـ همػم

 إًمٗم٤مظ(.

يمؾ ذًمؽ يبح٨م ذم ُمبح٨م اًم٘مرائـ اًمتٗمسػمي٦م، سمٕمد آـمالع قمغم ُمبح٨م اًم٘مرائـ سمِمٙمٍؾ قم٤مم، 

 وُمٕمروم٦م ُم٤م هل اًم٘مرائـ، وُم٤مذا يراد هب٤م، ويمٞمٗمٞم٦م قمٛمٚمٝم٤م.

 ـ آهتامم زمالسقاق الؼرآين:8

 اًمّمحٞمح، وذًمؽ ُمـ ظمالل رصد ُم٤م ًمدًٓم٦م اًمسٞم٤مق إن ًمٚمسٞم٤مق دورًا يمبػمة ذم حت٘مؼ اًمتٗمسػم

اًم٘مرآين ُمـ دور ذم إقمٓم٤مء ُمٕمٜمك حمدد ًمٚمٛمٗمردة، وُمٕمٜمك حمدد ًمٚمٛمريم٥م أو ًمٚمؽميمٞم٥م، وُمٕمٜمك 

آظمر ًمٚمٙمؾ أو ًمٚمٛمجٛمقع، وم٤مًمسٞم٤مق ُمٝمؿ، وًمف ٟمٔمري٦م ىم٤مئٛم٦م سمف سمحد ذاهت٤م، هل٤م ذوـمٝم٤م واؾمسٝم٤م، 

 ي٤مت خم٤مًمٗم٦م.وقمغم ُمـ يتبٜم٤مه٤م ان ٓ خيٚمط سمٞمٜمٝم٤م وسملم همػمه٤م ُمـ ٟمٔمر

                                                            

، وإصٗمٝم٤مين، ُمٗمردات أًمٗم٤مظ 11-16، ُم٤مّدة )ىَمَرَن(، ص3( اسمـ وم٤مرس، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، ج0)

 .668-661اًم٘مرآن، ُم٤مّدة )ىَمَرَن(، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 

سمحقث ذم ُمٜمٝم٩م شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمريمز احلْم٤مرة ًمتٜمٛمٞم٦م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، ( اًمرضمبل، حمٛمقد، 2)

 .91-96م: 2111، 0سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

 .018-91( ظ: اًمرضمبل، حمٛمقد، سمحقث ذم ُمٜمٝم٩م شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 5)
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إن ُمـ إُمقر اًّمتل شُمٕملم اعمٗمنر قمغم حتديد اعمراد دًٓم٦م اًمسٞم٤مق، وم٢مهّن٤م ُمـ أقمٔمؿ اًم٘مرائـ اًمّداًم٦م 

قمغم ُُمراد اعمتٙمٚمرؿ، ومٛمـ أمهٚمف وَمَ٘مَد واطمدة ُمـ أهّؿ اًمدٓٓت ووىمع ذم اخلٓم٠م ذم يمثػم ُمـ 

ذم اًمدًٓم٦م قمغم اعمراد ُم٤م مل شم٘مؿ ىمريٜم٦م اعمقارد، وٓ سمّد ُمـ اإلؿم٤مرة إمم أّن دًٓم٦م اًمسٞم٤مق إّٟمام شم١مصمرر 

 أىمقى ُمٜمٝم٤م قمغم ظمالومٝم٤م، يمام هق احل٤مل ذم آي٦م اًمتٓمٝمػم قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل.

يمام وان هٜم٤مك ومرىم٤ًم ُم٤م سملم اًمسٞم٤مق يمٜمٔمري٦م سمحد ذاهت٤م، واًمسٞم٤مق يمدًمٞمؾ، إذ ي٘مسؿ إمم ىمسٛملم ُمـ 

  ذًمؽ.طمٞم٨م اًمدًٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وُمـ طمٞم٨م اًمدًٓم٦م اخل٤مص٦م، ومال سمّد ُمـ اًمتٜمبف إمم

 . (0)ُذْق إِكاَك َأكَت اْلَعِزيُز اْلَؽِريمُ قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل أٟمٔمر إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ومٛمع هذا )اًم٘مٓمع( ي٠ميت اطمتامل أن اعمراد هق اًمتٙمريؿ ًمِمخص قمزيز ويمريؿ، ًمٙمـ ًمق ىمرأٟم٤م أي٦م 

يم٤مُمٚم٦م سمٙم٤مُمؾ )ؾمٞم٤مىمٝم٤م( ؾمٞمتقوح ًمٜم٤م قمٙمس ذًمؽ، أو يتبلم ًمٜم٤م رء آظمر. ومٜمجد أّن ؾمٞم٤مق 

 )اًمذًمٞمؾ احل٘مػم(. هق أي٤مت يدّل قمغم أّن اعمراد ُمـ اًمٕمزيز اًمٙمريؿ 

ِؿقم* ُذْق طُمُذوُه َفاْعتِؾُ قال سمعاىل:  ِحقِم * شُمما ُصبُّوا َفْوَق َرْأِسِه ِمْن َعَذاِب احْلَ وُه إىَِل َسَواء اجْلَ

 .(2) ِ إِكاَك َأكَت اْلَعِزيُز اْلَؽِريمُ 

شمٙمٛمـ طمّجّٞم٦م اًمسٞم٤مق ذم ضمري٤من ؾمػمة اًمٕم٘مالء ذم ُم٘م٤مم اًمتٗمٝمٞمؿ واًمتٗم٤مهؿ قمغم ُمراقم٤مشمف، ُمع قمدم 

ًمٙمالُمف، وقمدم اظمؽماقمف ًمٓمري٘م٦م أظمرى همػم هذه  ردع اًمِم٤مرع قمـ هذه اًمٓمري٘م٦م ذم ومٝمؿ اًمٜم٤مس

اًمٓمري٘م٦م اًمتل ضمرى قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘مالء، سمؾ ضمري٤من اًمِم٤مرع ٟمٗمسف قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م ذم ُم٘م٤مم إيّم٤مل 

 .ُمراده

قمغم اعمٗمن آـمالع قمغم اًمٜمٔمري٤مت ووضمٝم٤مت اًمٜمٔمر سمِم٠من اًمسٞم٤مق، ومٝمق طم٤ميمٌؿ قمٜمد سمٕمض، إن 

ـ، وهذا يتٓمٚم٥م إعم٤مُم٤ًم يم٤مُماًل سمٙمؾ ُم٤م وهمػم طم٤ميمؿ قمٜمد اًمبٕمض أظمر، وسملم سملم قمٜمد آظمري

يتٕمٚمؼ سم٤مًمسٞم٤مق، وشم٘مسٞمامشمف، وُمقارده، وُمدى طم٤ميمٛمٞمتف، صمؿ ضمري٤مٟمف قمغم اًمٙمٚمٛم٦م، واجلٛمٚم٦م، 

 واعم٘مٓمع اًمٙم٤مُمؾ.

                                                            

 .19(  ؾمقرة اًمدظم٤من، أي٦م 0)

 .19ـ11( ؾمقرة اًمدظم٤من، أي٤مت 2)
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 ـ العرض ععم الؼرآن الؽريم: 9

ًمٞمس اًمٕمرض ُم٘مٞمدًا سم٤مٕقمامل، أو سم٤مٕطم٤مدي٨م، أو همػم ذًمؽ عمٕمروم٦م اًمّمحٞمح ُمـ اًمس٘مٞمؿ ومٞمٝم٤م، 

قمرض اعمستجدات ُمـ وىم٤مئع وإؿمٙم٤مًمٞم٤مت وٟمٔمري٤مت ضمديدة قمغم اًمٜمص اًم٘مرآين، سمؾ ٓ سمّد ُمـ 

ٓيمتِم٤مف طمٙمٛمٝم٤م وًمق ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٛمقم، ٕن احلٞم٤مة شمتٓمقر وشمتجدد، وٓ سمّد ُمـ اًمتقؾمع 

ؿ ٓ حيد سمزُم٤من أو ُمٙم٤من ٓؾمتٜمت٤مج اًمقاىمع اًمٕمٛمكم سمخّمقص اعمستجدات، ٕن اًم٘مرآن اًمٙمري

 ُمٓمٚم٘م٤ًم.

ئ ُمٕمروم٦م أن أهؿ صم٤مسم٧م ُمـ صمقاسم٧م اإلؾمالم وُمـ صمقاسم٧م قمغم اعمٗمن واًمب٤مطم٨م واًم٘م٤مرإن 

اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمسػمي٦م هق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ًمذا وم٢من اًمٕمرض قمٚمٞمف ممٙمـ اًمتّمقر ُمـ ظمالل أُمريـ 

 مه٤م:

أ ـ إُمر إول: اًمٕمرض اًمت٘مٞمٞمٛمل: ومٞمٕمرض قمٚمٞمف ُم٤م يُمت٥م، ويمؾ ُم٤م ظم٤مًمٗمف يرضب سمف قمرض 

 اجلدار.

رض قمٚمٞمف طمتك ٓ خيرج اعمٗمن قمـ روطمٞم٦م اًم٘مرآن ب ـ إُمر اًمث٤مين: اًمٕمرض اًمت٘مقيٛمل: ومٞمٕم

 اًمٙمريؿ.

قمغم ُمٗمن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ آٟمتب٤مه وإن اًمٕمرض قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صم٤مسم٧م ُمـ صمقاسم٧م اًمتٗمسػم، 

 ًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمٗمسف.ًمف، سمؾ اإليامن سمٞمف، واًمٕمٛمؾ ووم٘مف، ان أراد شمٗمسػمًا ٓ خي٤مًمػ ُم٤م ورد ذم ا

ًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وُمع خم٤مًمٗمتف ؾمٞمخ٤مًمػ اإلؾمالم، وٓ إن أصؾ اًمتنميع اإلؾمالُمل إول هق ا

يٛمٙمـ آؾمتٕم٤مو٦م قمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، إذ طمٞمٜمٝم٤م ًمـ يٙمقن ذًمؽ إؾمالُم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم، سمؾ ؾمٞمٙمقن 

 ديٜم٤ًم آظمر، ديٜم٤ًم ُمبتدقم٤ًم وخمؽمقم٤ًم، سمؾ وخم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمديـ اإلؾمالُمل.

 :آهتامم زملغراض ومؼاصد أية أو السورة الؼرآكقةـ 11

ة ىمرآٟمٞم٦م شمؿ شمٗمسػمه٤م اهمراو٤ًم، وُم٘م٤مصد ُمٝمٛم٦م، ٓ سمّد ًمٚمٛمٗمن اإلؿم٤مرة هل٤م، إن ًمٙمؾ آي٦م وؾمقر

وشمٜمبٞمف اًم٘م٤مرئ إًمٞمٝم٤م، ومٝمل شمِمٙمؾ اعمٚمخص ًمٚمتٗمسػم ُمـ ضم٤مٟم٥م، واًمدرس اعمراد ُمـ ضم٤مٟم٥م 

 آظمر، وُمقوع اًمٕمؼمة وآقمتب٤مر ومٞمٝم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م صم٤مًم٨م.
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ًا، ذًمؽ ان اًم٘مرآن إن إيراد أهمراض وُم٘م٤مصد أي٤مت واًمسقر اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م ضمد

اًمٙمريؿ ىم٤مئؿ قمغم جمٛمققم٦م أهداف، وأهمراض، وُم٘م٤مصد، يراد إيّم٤مهل٤م ًمبٜمل اإلٟمس٤من سمِمٙمٍؾ 

 قم٤مم، وعمـ يريد آؾمتٗم٤مدة سمِمٙمٍؾ ظم٤مص، وسمٛمٕمروم٦م ذًمؽ يتؿ أظمذ اًمٕمؼمة، واًمتٗمٙمر، واًمتدسمر.
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 مالضمظات عامة ععم كتب التػسغم

إن أي يمت٤مب ُمـ يمت٥م اًمتٗمسػم ٓ خيٚمق ُمـ وضمقد ُمالطمٔم٤مت قمٚمٞمف، وًمـ ٟمجد يمت٤مسم٤ًم يم٤مُماًل،    

وإٟمٜم٤م ـ هٜم٤م ـ ؾمٜمذيمر ُمالطمٔم٤مٍت قمٚمٛمٞم٦م، أي اعمالطمٔم٤مت اًمتل ٓ سمّد ُمـ اًمتٜمبف هل٤م: وذًمؽ ذم 

اًمٕمٛمؾ  ًمٙمل يٙمقن ُمٗمٞمدًا ذمؾمبٞمؾ يمت٤مسم٦م شمٗمسػم يتّمػ سمٜمقع ُمـ اًمتٙم٤مُمؾ اًمٕمٚمٛمل واعمٕمرذم، 

 وحي٘مؼ اإلوم٤مدة وآؾمتٗم٤مدة، وُمـ هذه اعمالطمٔم٤مت:واًمتٓمبٞمؼ، 

ـ إن أيمثر اعمٗمنيـ يٜمٓمٚمؼ سم٢مؾمٝم٤مب وشمِمٕم٥م وشمٗمّمٞمؾ ذم سمداي٦م شمٗمسػمه، إمم ان شمبدأ هذه 0

إُمقر شَم٘مُؾ، وذًمؽ ذم أوائؾ اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ شمٗمسػمه ٟمزوًٓ، إمم ان شمٙم٤مد شمٜمٕمدم ذم آظمر 

 شمٗمسػمه.

ُمٜمٝم٤م، أو ٓ وم٤مئدة قمٛمٚمٞم٦م ُمٜمٝم٤م، وًمرسمام آصمٜم٤من ُمٕم٤ًم، ـ يريمز اعمٗمن قمغم أؿمٞم٤مء ٓ وم٤مئدة قمٚمٛمٞم٦م 2

وهذا مم٤م يٙمثر ذم سم٤مىمل اعم١مًمٗم٤مت، ومْماًل قمـ يمت٥م اًمتٗمسػم، ومٕمغم اعمٗمن ان ي٠ميت سم٤معمٗمٞمد واًمٜم٤مومع، 

 ويؽمك همػم اًمٜم٤مومع.

ـ اٟمٓمالق اعمٗمن ُمـ أطمٙم٤مم ُمسب٘م٦م، وقم٘م٤مئد ُمسب٘م٦م، وأُمقر يريد سمٙمؾ صقرة اصمب٤مهت٤م، طمتك ًمق 5

ص )ًمٞم٤ًم(: ذم ؾمبٞمؾ اصمب٤مت قم٘مٞمدشمف وُمبتٖم٤مه سمٙمؾ صقرة يم٤مٟم٧م، وهذا إؾمٚمقب ؾمب٥م )زّم( اًمٜم

خم٤مًمػ ًمألُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وخم٤مًمػ ٕؾم٤مؾمٞم٤مت اإلؾمالم ذم اإلٟمّم٤مف ُمـ اًمٜمٗمس، وىمقل احلؼ، 

 وآقمؽماف سم٤مخلٓم٠م.

اخلٚمط اعمٜمٝمجل قمٜمد أهمٚم٥م اعمٗمنيـ، واخلٚمط اعمٜمٝمجل ؾمٞم١مدي إمم اًمقىمقع ذم اخلٚمؾ، ـ 1

ؾمٞمسب٥م ظمٚماًل ُمٕمرومٞم٤ًم، وهذا ُم٤م ؾمٞمرض سم٤مًمتٗمسػم واًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمسػمي٦م،  واخلٚمؾ اعمٜمٝمجل

 وؾمٞم١مدي إمم ٟمت٤مئ٩م ظم٤مـمئ٦م، وإمم هن٤مي٤مت همػم صحٞمح٦م.

ـ اًمتداظمؾ ُم٤م سملم إدًم٦م قمٜمد اًمتٗمسػم، وم٤مًمدًمٞمؾ إول هق ـ سم٤مٓشمٗم٤مق ـ اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم، وسمٕمده 3

هم٤مي٦م ُمٕمٞمٜم٦م، وُمـ سمٕمدمه٤م شم٠ميت  ي٠ميت اًمدًمٞمؾ اًمٜم٘مكم، وشم٤مرة ي٘مدم اًمٜم٘مكم قمغم اًمٕم٘مكم ًمسب٥م أو

إدًم٦م إظمرى، ًمٞمٙمقن اًمتحِمٞمد اخلٓم٤ميب آظمر اًمٙمالم، إٓ اٟمٜم٤م ٟمالطمظ سم٠من مجٚم٦م ُمـ اعمٗمنيـ 

يبدؤون سم٤مًمتحِمٞمد اخلٓم٤ميب ـ أو ُم٤م يسٛمك قمٜمد اًمبٕمض سم٤مًمدًمٞمؾ اخلٓم٤ميب ـ ، قمٚماًم ان اًمتحِمٞمد 
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ًمٞمؾ اعمٕمتؼم أو اعمٕمتد سمف أو اخلٓم٤ميب هق أىمرب ًمٚمٓمرح اًمٕمرذم وًمذوق اًمٜم٤مس اًمٕم٤مم ُمٜمف إمم اًمد

اًمٕمٚمٛمل، سمؾ اٟمف ممٜمقع ذم اعمقاوٞمع اعمّمػمي٦م يمـ)إطمٙم٤مم( و)اًمٕم٘م٤مئد( وذم )اًمتٗمسػم( ًممي٤مت 

اًم٘مرآٟمٞم٦م، إٓ اٟمٜم٤م وُمع ؿمديد إؾمػ ٟمرى سم٠من )اًمتحِمٞمد اخلٓم٤ميب( يٓمٖمك قمغم يمثػٍم ُمـ يمت٤مسم٤مت 

 اعم١مًمٗملم، وُمٜمٝم٤م يمت٥م اًمتٗمسػم!

اعمٗمن سمِمٙمٍؾ ظم٤مص ان يرشم٥م إدًم٦م، وان يسػم وومؼ هن٩م إن قمغم اًمٙم٤مشم٥م قمٛمقُم٤ًم، وقمغم 

صم٤مسم٧م سمٕمٞمد يمؾ اًمبٕمد قمـ )اًمتحِمٞمد اخلٓم٤ميب(، وان يٙمقن قمٚمٛمٞم٤ًم ذم ـمرطمف ًمألدًم٦م وومؼ هن٩م 

 قمٚمٛمل رصلم وُمٕمتد سمف.

 ـ يمثرة اًمٜم٘مؾ، ومٜمِم٤مهد اعمٗمن جمرد ٟم٤مىمؾ وذم ُمقارد يمثػمة ُمـ شمٗمسػمه، وم٠ميـ هق اإلسمداع؟6

ؾمٞمٙمقن جمرد شمٙمرار واضمؽمار ٕومٙم٤مر أظمريـ، وًمـ شمٙمقن  فاًمٜم٘مؾ وم٢مٟمإن اًمتٗمسػم إذا يمثر ومٞمف 

ومٞمف أي وم٤مئدة شُمذيمر، وٓ أي او٤موم٦م ُمٕمرومٞم٦م أو ٟمققمٞم٦م شُمذيمر، ومٚمٞمس ُمـ اإلسمداع أو ُمـ اًمٕمٚمؿ 

ـمرح آراء أظمريـ ذم يمت٤مب شمٗمسػمي ُيٍمف قمٚمٞمف اًمقىم٧م واجلٝمد واًمقرق واًمٓمب٤مقم٦م ًمُٞمٕمٞمد 

 ذيمر اعمٙمررات!

، وٓ سمّد ان حيتقي يمت٤مب اًمتٗمسػم قمغم اإلو٤موم٤مت اًمٜمققمٞم٦م ن يٙمقن ُمبدقم٤مً إن اعمٗمن ٓ سمّد ا

 اًمقاوح٦م واجلٚمٞم٦م واعمٗمٞمدة قمٚمٛمٞم٤ًم وقمٛمٚمٞم٤ًم، وسمخالف ذًمؽ ًمـ يٙمقن إٓ شمٙمرارًا رشمٞمب٤ًم عم٤م ؾمب٘مف.

إن هذا اًمٙمالم ٓ ٟمٕمٜمل سمف ان يّمبح اإلسمداع )سمدقم٦م(، وٓ ان شمّمبح اإلو٤موم٦م ـمرطم٤ًم عم٤م ه٥م 

 ذًمؽ سمنمـمف وذوـمف، ووومؼ اعمٜمٝمجٞم٦م اًمّمحٞمح٦م.ودب، سمؾ ان يٙمقن يمؾ 

ـ إن اًمتٕمريػ احل٘مٞم٘مل، أي: )اجل٤مُمع واعم٤مٟمع( هق اًمتٕمريػ سمـ)احلد اًمت٤مم(، وهق صٕم٥ٌم، 1

وًمٞمس ُمـ اًمٞمسػم حتّمٞمٚمف، ًمذًمؽ شمؿ اًمٚمجقء إمم اًمتٕمريػ )اًمٚمٗمٔمل( طمتك يسٝمؾ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع 

يتؿ اًمٚمجقء إمم )اًمتقصٞمػ(، أو ىمْمٞم٦م شمقوٞمح أو شمٕمريػ ُمّمٓمٚمٍح ُم٤م، أو ًمٗمٍظ ُم٤م، يمام واٟمف ٓ 

إمم )اًمتٕمريػ اًمقصٗمل(: ٕٟمف ظم٤مص سم٤مًمبسٓم٤مء ُمـ اًمٜم٤مس، وهق ٟمقع ُمـ اًمقصػ ًمألؿمٞم٤مء 

يستخدُمف اًمٜم٤مس ذم طمٞم٤مهتؿ اًمٞمقُمٞم٦م، ًمٙمـ وُمع ؿمديد إؾمػ ان ٟم٘مرأ عمٗمنيـ ُيٕمرومقن 

 اعمّمٓمٚمح٤مت وإًمٗم٤مظ اًم٘مرآٟمٞم٦م سمتٕم٤مريػ وصٗمٞم٦م!؟
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اًمتٕمريػ اًمٚمٖمقي وآصٓمالطمل، ًمٜمِم٤مهده يٕمرف ومل يٙمتِػ اًمبٕمض ُمـ ظمٚمٓمٝمؿ ُم٤م سملم 

اعمّمٓمٚمح٤مت وإًمٗم٤مظ اًم٘مرآٟمٞم٦م سمتٕم٤مريػ وصٗمٞم٦م، وهذا مم٤م ي١مؾمػ ًمف ُمـ ضم٤مٟم٥م، ومم٤م جي٥م 

 اًمتٜمبف ًمف ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر.

ـ إن اعمراد سم٤مًمتٗمسػم هق )اًمٙمِمػ(، وهق ُمّمٓمٚمح قم٤مم ضمدًا، ومٚمؿ ٟمِم٤مهد اطمدًا ُمـ اعمٗمنيـ 8

اًمٙمِمػ ُمٓمٚم٘م٤ًم؟ أم اًمٙمِمػ قمـ إُمر اعمِمٙمؾ يقوح ًمٜم٤م ـمبٞمٕم٦م هذا اًمٙمِمػ، وهؾ هق 

طمٍمًا؟ وهؾ هذا إُمر اعمِمٙمؾ هق اًمث٤مسم٧م ىمدياًم وطمديث٤ًم؟ أم اعمستجد واعمستحدث واًمٖمري٥م 

 قمٜمد اعمٕم٤مسيـ؟ أم اعمِمٙمؾ قمٜمد أهؾ آظمتّم٤مص طمٍمًا؟ أم هق ُمِمٙمؾ قمٜمد قمقام اًمٜم٤مس؟

ُم٤م سملم ـمرطمٝمؿ ًمٚمٛمراد  شمس٤مؤٓت يمثػمة وُمنموقم٦م، مل يبٞمٜمٝم٤م ًمٜم٤م اعمٗمنون، ومل يٓم٤مسم٘مقا

 سم٤مًمٙمِمػ ٟمٔمري٤ًم وقمٛمٚمٞم٤ًم، ومل يقوحقا ًمٜم٤م يمٞمٗمٞم٦م ذًمؽ سم٠مُمثٚم٦م واوح٦م.

ـ ذم ُمقوقع )ُمٕم٤مين اًمٙمٚمامت(، ٟمِم٤مهد اًمبٕمض ُمـ اعمٗمنيـ يقوحٝم٤م ًمٖم٦ًم، وسمٕمْمٝمؿ 9

قه اًم٘مرآٟمٞم٦م( ضميقوحٝم٤م اصٓمالطم٤ًم، وسمٕمْمٝمؿ يقوحٝم٤م سمحس٥م اؾمتخداُمٝم٤م اًم٘مرآين )اًمق

طمٍمًا، ومل ٟمِم٤مهد اطمدًا يتبع ُمٜمٝمج٤ًم صم٤مسمت٤ًم ـ سمٙمؾ ُم٤م ًمٚمثب٤مت ُمـ ُمٕمٜمك ـ ذم شمقوٞمح اعمٕم٤مين، أو 

ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م ذم أصؾ أن يذيمر ـمري٘متف ذم شمقوٞمح اعمٕم٤مين، طمتك يسٝمؾ قمغم اًم٘م٤مرئ ُمٕمروم٦م 

ُمٌر ُمٖمٗمقٌل اًمٚمٖم٦م، وُم٤مذا يراد ُمٜمٝم٤م ذم آصٓمالح، وقمغم ُم٤مذا شمدل وومؼ اًمسٞم٤مق اًم٘مرآين، وهذا أ

 قمٜمف يمثػمًا.

ـ اخلٚمط اًمقاوح قمٜمد سمٕمض اعمٗمنيـ ُم٤م سملم ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م ذم أصؾ اًمٚمٖم٦م، وُم٤م سملم ُمٕمٜم٤مه٤م 01

اعمتداول قمٜمد اًمٜم٤مس أو ذم اعمجتٛمع، ومٝمٜم٤مك ومرٌق ؿم٤مؾمٌع ُم٤م سملم أصؾ اًمٙمٚمٛم٦م، وسملم ُم٤م يراد 

ًمرسمام ؾمٞمٙمقن ؿمٞمئ٤ًم ـ ُمٜمٝم٤م، وُم٤م سملم حتقٓهت٤م ًمتّمبح ُمرادة ذم رء ُمٕملم قمٜمد اعمتداوًملم هب٤م، و

 أي قمٜمد اعمتداوًملم هب٤م ـ ُمٖم٤مير ٕصؾ اًمقوع.

إن هذا ؾمٞم١مصمر يمثػمًا ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، سمؾ وقمغم ُم٤م يؽمشم٥م قمغم أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م، ظمّمقص٤ًم 

   ًمق يم٤مٟم٧م آي٦م ُمـ آي٤مت إطمٙم٤مم.
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 إهداف من سمللقف هذا الؽتاب

ًمت٠مًمٞمػ شمٙمرارًا، أو ىمد يّمؾ إمم طمِد إن ًمت٠مًمٞمػ أي يمت٤مب هدف، وُمـ دون ذًمؽ يّمبح ا    

 اإلرضار.

ٓ ))هـ( ىمقًمف طمقل اًمداقمل إمم شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٥م: 0111يروى قمـ ؿمٛمس اًمديـ اًمب٤مسمكم )ت

ي١مًمػ أطمد يمت٤مسم٤ًم إٓ ذم أطمد أىمس٤مم ؾمبٕم٦م، وٓ يٛمٙمـ اًمت٠مًمٞمػ ذم همػمه٤م، وهل: اُم٤م أن ي١مًمػ 

ُمستٖمٚمؼ ينمطمف، أو ـمقيؾ ُمـ رء مل يسبؼ إًمٞمف خيؽمقمف، أو رء ٟم٤مىمص يتٛمٛمف، أو رء 

خيتٍمه، دون أن خيؾ سمٌمء ذم ُمٕم٤مٟمٞمف، أو رء خمتٚمط يرشمبف، أو رء أظمٓم٠م ومٞمف ُمّمٜمٗمف يبٞمٜمف، 

((أو رء ُمٗمرق جيٛمٕمف
(0). 

ووومؼ هذا اًمٜمّمٞمح٦م، ٓ سمّد ان يٙمقن اًمت٠مًمٞمػ، قمغم ان ٓ خيرج قمـ إُمقر اًمسبٕم٦م اعمذيمقرة 

 قم٘ماًل.

تجزيئل، وقمدم إمت٤مم أسمح٤مث ُذيمرت قمٜمف، وقمدم إن قمدم شمقوٞمح طم٘مٞم٘مٞم٦م أؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًم

شمقوٞمح ظمٓمقاشمف وأؾمسف وشمٓمبٞم٘م٤مشمف، وقمدم سمٞم٤من اًمٓمرق اعمتبٕم٦م ذم اًمتٓمبٞمؼ، يمؾ ذًمؽ دقم٤مٟم٤م إمم 

 شم٠مًمٞمػ يمت٤مسمٜم٤م هذا، ًمٙمٜمٜم٤م ُمع ذًمؽ ؾمٜمذيمر أهداوم٤ًم ُمٝمٛم٦م ًمت٠مًمٞمػ يمت٤مسمٜم٤م هذا وهل:

ًمتٗمسػم، أو يمت٤مب ظم٤مص ـ شمٕمٚمٞمؿ اًمٓم٤مًم٥م ـمري٘م٦م شمٗمسػمي٦م، إذ مل ُيٙمت٥م يمت٤مب شمٕمٚمٞمٛمل ذم ا0

 سمخٓمقات اًمتٗمسػم، ويم٠مهن٤م أهار ٓ جيقز اًمبقح هب٤م!؟

ًمذا ارشم٠ميٜم٤م أن ٟمٙمت٥م يمت٤مسم٤ًم شمٕمٚمٞمٛمٞم٤ًم، ُيٕمٚمؿ اًمٓم٤مًم٥م ـمري٘م٦م اًمتٗمسػم اإلمج٤مزم، ووٛمـ أؾمٚمقب 

اًمتٗمسػم اًمتجزيئل، وهذا ُمٝمؿ ضمدًا، يٗمٞمد اًمٓم٤مًم٥م ذم جم٤مل اًمٗم٘مف، وإصقل، واًمٕم٘م٤مئد، 

 ل واعمٜم٤مفمرة، ويٗمٞمده ذم جم٤مل اًمٙمت٤مسم٦م واًمت٠مًمٞمػ.ويٗمٞمده ذم جم٤مل آؾمتدٓ

ـ إن ُمـ أهداف شم٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب هق اإلطم٤مـم٦م سمتٗمسػم اًمسقر اًم٘مرآٟمٞم٦م، وذًمؽ سمٓمري٘م٦م 2

 ؾمٝمٚم٦م، وم٤مرشم٠ميٜم٤م ـمري٘م٦م اًمتٗمسػم اإلمج٤مزم، وهذه اًمٓمري٘م٦م  هل٤م أرسمٕم٦م ُمٞمزات هل:

                                                            

هـ(، ظمالص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم، دار ص٤مدر، سمػموت ـ 0000لم )( اعمحبل، حمٛمد أُم0)

 .10:  1هـ: 0113، 0ًمبٜم٤من، ط
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نة، وٓ يؽمك أي ًمٗمٔم٦م أو أ ـ آؾمتٞمٕم٤مب: ومٝمل شمستققم٥م يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمسقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمٗم

 يمٚمٛم٦م ُمـ دون اعمرور قمغم شمٗمسػمه٤م، وشمبٞملم ظمقاومٞمٝم٤م، وشمقوٞمح اعمراد هب٤م.

ب ـ اإلجي٤مز: إذ يم٤من اًمٓمرح اًمتٗمسػمي ُمقضمزًا، وم٤مإلؾمٝم٤مب ًمـ جيرٟم٤م إٓ إمم اًمتِمت٧م، واًم٘مؽم 

 ًمـ ي١مدي إٓ إمم اًمِمح.

ٓ سمّد ان يٙمقن هل٤م أؾمسٝم٤م  ضمـ ـ اًمتقصٞمؾ: إذ ٓ سمّد ُمـ ـمري٘م٦م شمقصؾ اعمراد، وهذه اًمٓمري٘م٦م

طمتك حت٘مؼ اعمراد ُمٜمٝم٤م، ومٛمـ دون إيّم٤مل اعمراد ٓ شمقضمد أي ىمٞمٛم٦م شُمذيمر ًمٚمبح٨م، ويٙمقن جمرد 

 شمٕم٥م وم٘مط.

د ـ اإلوم٤مدة: ومبٕمد أن ُيستققم٥م اعمراد، وُيٓمرح سمّمقرة ُمقضمزة، ويتؿ إيّم٤مًمف سم٤مًمِمٙمؾ 

اًمٜمٝم٤مئٞم٦م واحل٘مٞم٘مٞم٦م، اًمّمحٞمح، ٓ سمّد ان شمٙمقن هٜم٤مك وم٤مئدة )ضمدوى( ُمـ ـمرطمف، وهل اًمٜمتٞمج٦م 

 وهذه هل اعمٞمزة اًمراسمٕم٦م واعمٝمٛم٦م، واًمتل ٓ سمّد ُمٜمٝم٤م يمذًمؽ.

ـ إن ووقح ُمٕم٤ممل أي رء ُمدقم٤مة ًمٗمٝمٛمف، وحلٗمٔمف، وًمتبٜمٞمف، وصٕمقسم٦م ُمٕم٤ممل أي رء ُمدقم٤مة 5

 ًمٚمٜمٗمقر ُمٜمف، وشمريمف، واإلقمراض قمٜمف.

ومؼ ُمع أؾمس إن واضمبٜم٤م هق حتبٞم٥م اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وووع اًمتٗمسػم اًم٘مرآين اعمقا

وصمقاسم٧م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وسمٓمري٘م٦م ؾمٝمٚم٦م يسػمه يمٓمري٘م٦م اًمٜمبل إيمرم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

وؾمٚمؿ، وـمري٘م٦م آئٛم٦م اعمٕمّمقُملم قمٚمٞمف اًمسالم، ومٙم٤مٟمقا يٕم٤مُمٚمقن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م 

اًمدواء، ومٞمِمٗمقن سمف اًمٜم٤مس، ومٝمق اًمدواء اإلهلل ذم يمٚمامشمف، وأًمٗم٤مفمف، وطملم شمالوشمف، وطملم 

 وذم ذًمؽ يمالم ـمقيؾ يّمؾ إمم طمد اًمذهقل ُمـ ظمقاصف. ؾمامقمف،

إن يمت٤مسمٜم٤م هذا ضم٤مء واوح٤ًم سمٞمٜم٤ًم، اشمبع ظمٓمقات اعمٕمّمقُملم قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم ذم يمٞمٗمٞم٦م شمٗمسػم 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وـمري٘م٦م ضمذب اًمٜم٤مس إمم هذا اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ، ُمع هم٤مي٦م حت٘مٞمؼ اهلدف اعمرضمق 

 ؿ.ُمٜمف، وهق ـ يمام ذيمرٟم٤م ـ صٜم٤مقم٦م ُمٗمن ًمٚم٘مرآن اًمٙمري

ـ اًمتٜمبٞمف واًمتٜمقيف إمم رضورة وضمقد ظمٓمقات ٕي أؾمٚمقب شمٗمسػمي، سمام ذم ذًمؽ أؾمٚمقب 1

( قمنم ظمٓمقة، هل أىمَم ظمٓمقات شمٗمسػمه، 03اًمتٗمسػم اًمتجزيئل، ومٚم٘مد أوردٟم٤م هلذا اًمتٗمسػم )

 أي ُمـ اعمٛمٙمـ أن شمٙمقن أىمؾ، ًمٙمـ ًمـ شمٙمقن أيمثر ُمـ ذًمؽ.
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طمٗمٔمف وشمٕمٚمٛمف وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمف،  إن شمقوٞمح ظمٓمقات يمؾ قمٛمؾ ؾمٞمٙمقن ًمف إصمر اعمٗمٞمد ذم

 وهدومٜم٤م هق حت٘مٞمؼ اًمٗم٤مئدة اًمٙم٤مُمٚم٦م ُمـ شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

ـ اًمتٓمرق عمب٤مطم٨م، وُمّمٓمٚمح٤مت، وُمٗم٤مهٞمؿ ُمٝمٛم٦م، شمٗمٞمد ُمٗمن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وهٜم٤مك همٗمٚم٦م 3

قمـ ذيمره٤م ذم اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمت٥م اًمتٗمسػمي٦م، سمؾ اٟمٜم٤م ىمد أيمدٟم٤م قمغم مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م، وذًمؽ ًمٗم٤مئدهت٤م 

 ذم جم٤مل ومٝمؿ وشمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.اًمٙمبػمة 
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  التػسغم التجزيئي أسؾوبطمطوات 

 طمطوات سمػسغم السورة وآياهتا زمشؽٍل كامل

إن اًمقصقل إمم ذيمر اخلٓمقات اًمتٗمسػمي٦م رٌء ُمٝمؿ ورضوري ضمدًا، ومٛمـ هٜم٤م يبدأ اًمٕمٛمؾ     

يمٞمٗمٞم٦م شمٗمسػم أي٤مت واًمسقرة  احل٘مٞم٘مل، وُمـ هٜم٤م يٜمٓمٚمؼ اجلٝمد، ومٗمل هذا اعمبح٨م ؾمٜمتٓمرق إمم

 ُمٕم٤ًم، وإن اخلٓمقات هل:

 هل السورة مؽقة أم مدكقة: اخلطوة إوىل:

إذ ٟمبلم ُمـ ظمالل ذًمؽ ُمٙمٞم٦م أو ُمدٟمٞم٦م اًمسقرة اعمٗمنة، أو أراء ومٞمٝم٤م، وُم٤م يتٕمٚمؼ سمذًمؽ ُمـ 

 ُمب٤مطم٨م.

واعمدين(، إن قمغم اعمٗمن شمقوٞمح هؾ ان اًمسقرة ُمٙمٞم٦م أو ُمدٟمٞم٦م، ويدظمؾ ذًمؽ ذم قمٚمؿ )اعمٙمل 

أم اهن٤م خمتٚمػ قمٚمٞمٝم٤م، ُمع ذيمر أراء ان وضمدت، ُمع آًمتٗم٤مت إمم أمهٞم٦م ُم٤م يؽمشم٥م وؾمٞمؽمشم٥م 

قمغم يمقن اًمسقرة ُمٙمٞم٦م أو ُمدٟمٞم٦م، ويمذًمؽ ذم طم٤مل يمقن مجٚم٦م ُمـ آي٤مهت٤م ُمٙمٞم٦م ومجٚم٦م أظمرى ُمـ 

 أي٤مت ُمدٟمٞم٦م قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، يمؾ ذًمؽ ُمٝمؿ ضمدًا ذم اًمتٗمسػم واًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمسػمي٦م.

وٕم٧م ومقارق ًمٚمتٛمٞمٞمز ُم٤م سملم أي٤مت اعمٙمٞم٦م واعمدٟمٞم٦م، وهذه اًمٗمقارق ىمد أظمُتٚمػ ومٞمٝم٤م، سمؾ ًم٘مد و

وصؾ احل٤مل ذم مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م إمم اًمِمٓمط، ودظمؾ إًمٞمٝم٤م آضمتٝم٤مد اخل٤مـمئ، وذًمؽ وٛمـ اؾمت٘مراء 

 ٟم٤مىمص ٓ اؾم٤مس قمٚمٛمل ًمف.

 عدد آيات السورة وآطمتالف دم ذلك:زمقان اخلطوة الثاكقة: 

ة اظمتٚمػ سمسب٥م اظمتالف اعمّم٤مطمػ، وٓ سمّد ُمـ شمقوٞمح قمدد يمؾ وم٢من قمدد آي٤مت يمؾ ؾمقر

ُمّمحػ، وُمـ صمؿ سمٞم٤من اعمِمٝمقر واعمتٕم٤مرف سمحس٥م اعمّمحػ اعمتداول اًمٞمقم سملم أيدي 

 اعمسٚمٛملم.

ومٚم٘مد دأب اعمٗمنون قمغم ذيمر قمدد آي٤مت اًمسقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م، وسم٤مخلّمقص ًمق ان هٜم٤مك اظمتالوم٤ًم 

 طم٤مصاًل ومٞمٝم٤م.
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آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مًمٜمسب٦م عمّم٤مطمػ إُمّم٤مر، ومٚم٘مد وىمع  قمدّ إن هٜم٤مك اظمتالوم٤ًم يمبػمًا ذم 

 آظمتالف ومٞمٝم٤م، ومل يٙمـ هٜم٤مك أي إمج٤مع ُيذيمر.

ٟمٕمؿ، اعمّمحػ احل٤مزم يٙم٤مد يٙمقن ُمتٗم٘م٤ًم قمٚمٞمف قمٜمد مجٞمع اعمسٚمٛملم، إٓ ان ُمقوقع آظمتالف 

وهٜم٤م ؾمٜمبلم ٗمن آٟمتب٤مه وآًمتٗم٤مت هل٤م، ذم قمدد آي اًم٘مرآن ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م اًمتل قمغم اعم

 :(0)سمٕمض اظمتالوم٤مت ُمّم٤مطمػ إُمّم٤مر واًمتل هل

ـ اًمٕمّد اًمبٍمي: وهق ُم٤م رواه قمٓم٤مء سمـ يس٤مر وقم٤مصؿ اجلحدري، وقمدد آي٤مت اًم٘مرآن 0

 (.6211اًمٙمريؿ قمٜمد أهؾ هذا اًمٕمدد )

ـ اًمٕمّد احلٛميص: وهق ُم٤م اٟمٗمرد سمف ذيح سمـ يزيد احلرضُمل، وقمدد أي٤مت قمٜمد أهؾ هذا 2

 (.6252اًمٕمدد )

اًمٕمّد اًمدُمِم٘مل: وهق ُم٤م رواه حيٞمك اًمذُم٤مري قمـ قمبد اهلل سمـ قم٤مُمر قمـ أيب اًمدرداء، وهذا ـ 5

( 6221اًمٕمدد ُمٜمسقب إمم قمثامن سمـ قمٗم٤من، وقمدد آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمٜمد أهؾ هذا اًمٕمدد )

 (.6226أو )

 ـ اًمٕمّد اًمٙمقذم: وهق ُم٤م رواه محزة قمـ أسمـ أيب ًمٞمغم قمـ أيب قمبد اًمرمحـ اًمسٚمٛمل قمـ قمكم سمـ1

، ويمذا رواه ؾمٗمٞم٤من قمـ قمبد إقمغم قمـ أيب قمبد اًمرمحـ اًمسٚمٛمل قمـ قمٚمٞمف اًمسالم أيب ـم٤مًم٥م

 (.6256، وقمدد آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمٜمد أهؾ هذا اًمٕمدد )قمٚمٞمف اًمسالم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

دمدر اإلؿم٤مرة إمم ان اعمّم٤مطمػ اًمتل سملم أيدي مج٤مهػم اعمسٚمٛملم اًمٞمقم شمتبع ذم قمّد آي٤مهت٤م ـمري٘م٦م 

 .اًمٙمقومٞملم

اقمٚمؿ أن قمدد أهؾ اًمٙمقوم٦م أصح إقمداد وأقماله٤م إؾمٜم٤مدًا: ٕٟمف ))ي٘مقل اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد: 

ُم٠مظمقذ قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمسالم، وشمٕمْمده اًمرواي٦م اًمقاردة قمـ اًمٜمبل 

((صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ
(2). 

                                                            

 .092ـ091م: 2110، 0( ظ: اجلرُمل، إسمراهٞمؿ، ُمٕمجؿ قمٚمقم اًم٘مرآن، دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ ـ ؾمقري٤م، ط0)

 .11:  0( اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)
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ضمٕمٗمر قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ مج٤مز قمـ  ٕمّد اعمدين إظمػم: واعمدين إظمػم هق ُم٤م رواه إؾمامقمٞمؾ سمـاًمـ 3

أيب ضمٕمٗمر يزيد سمـ اًم٘مٕم٘م٤مع وؿمٞمب٦م سمـ ٟمّم٤مح، وقمدد آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمٜمد أهؾ هذا اًمٕمدد 

(6201.) 

ٕمّد اعمدين إول: واعمدين إول هق ُم٤م رواه ٟم٤مومع قمـ أيب ضمٕمٗمر يزيد سمـ اًم٘مٕم٘م٤مع وؿمٞمب٦م اًمـ 6

دون شمٕمٞملم أطمد ُمٜمٝمؿ، وقمدد آي٤مت سمـ ٟمّم٤مح، وهذا هق ُم٤م رواه أهؾ اًمٙمقوم٦م قمـ أهؾ اعمديٜم٦م سم

 (.6201اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وومؼ هذه اًمرواي٦م )

وأُم٤م وومؼ رواي٦م أهؾ اًمبٍمة قمـ ورش قمـ ٟم٤مومع قمـ أيب ضمٕمٗمر وؿمٞمب٦م يٙمقن قمدد أي٤مت 

(6201.) 

أسمق قمٛمرو اًمداين سمسٜمده قمـ قمبد اهلل سمـ يمثػم قمـ جم٤مهد سمـ ضمؼم  اًمٕمّد اعمٙمل: وهق ُم٤م رواه ـ1

 (.6201سمـ يمٕم٥م، وقمدد آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اًمٕمّد اعمٙمل ) قمـ اسمـ قمب٤مس قمـ ُأيب

 اخلطوة الثالثة: أسامء السورة الؼرآكقة:

ًم٘مد شمٕمددت أؾمامء يمؾ ؾمقرة، وًمٞمس ًمٚمسقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م اؾمؿ واطمد، وم٠مىمؾ قمدد أؾمامء يٜمٓمٚمؼ ُمـ 

٢من ًمبٕمض اًمسقر اًم٘مرآٟمٞم٦م قمدة إمم ُم٤م ي٘م٤مرب اًمٕمنمات ُمـ آؾمامء، وماؾمٛملم طمتك يّمؾ 

وم٘مد شمّمؾ إمم صمالصم٦م أو ارسمٕم٦م أؾمامء ًمسقرة واطمدة، وهذا ىمد خيتٚمط قمغم اًمبٕمض، ًمذا  أؾمامء،

 وم٢من قمغم اعمٗمن سمٞم٤من ذًمؽ وشمقوٞمحف.

هل إؾمامء اًمتقىمٞمٗمٞم٦م وآصٓمالطمٞم٦م اًمقاردة ًمسقر اًم٘مرآن ))ن أؾمامء اًمسقر اًم٘مرآٟمٞم٦م: وىمٞمؾ سم٠م

طمػ، ويمت٥م اًمٙمريؿ، طمٞم٨م ؾمٛمٞم٧م يمؾ ؾمقرة ُمـ ؾمقر اًم٘مرآن سم٤مؾمؿ شُمٕمرف سمف ذم اعمّم٤م

اًمتٗمسػم، واًمسٜم٦م، وضمرت قمغم إًمسٜم٦م، وىمد ٓ يٕمرف ًمٚمسقرة همػم اؾمؿ واطمد ُمثؾ ؾمقرة 

اًمرقمد، وإسمراهٞمؿ، واحل٩م، طمٞم٨م ٓ ُيٕمرف هل٤م همػمه٤م، وىمد شمزيد إؾمامء إمم ٟمٞمػ وقمنميـ 

اؾماًم: يم٠مؾمامء ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، وسمٕمْمٝم٤م أوص٤مف اؿمتٝمرت هب٤م طمتك ص٤مرت قمٚماًم قمٚمٞمٝم٤م ومّم٤مر 

رد ًمٙمثػم ُمـ هذه اًمتسٛمٞم٤مت آصم٤مر شمدل قمٚمٞمٝم٤م ٓ خيٚمق ُمـ وٕمػ أو ووع. وىمد اؾماًم هل٤م، وو
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اظمتٚمػ ذم يمقن هذه اًمتسٛمٞم٤مت شمقىمٞمٗمٞم٦م أو اضمتٝم٤مدي٦م، واًمّمحٞمح أن سمٕمْمٝم٤م شمقىمٞمٗمل صم٤مسم٧م قمـ 

((اًمرؾمقل وسمٕمْمٝم٤م اضمتٝم٤مد ؾم٤مسمؼ اؾمت٘مر إُمر قمٚمٞمف ومل يزد ومٞمف
(0). 

ٗمسػمهؿ ًمٚمسقر اًم٘مرآٟمٞم٦م، وذم هذه ؿمٙمٚم٧م أؾمامء اًمسقر اًم٘مرآٟمٞم٦م طمٞمزًا قمٜمد اعمٗمنيـ ذم شم

 اخلٓمقة جي٥م قمدم اإلؾمٝم٤مب: ًمٙمل ٓ خيرج اًمٙمالم قمـ ٟمٓم٤مىمف اًمّمحٞمح.

ؾمٛمٞم٧م اًمسقر اًم٘مرآٟمٞم٦م: ًمٞمسٝمؾ اًمتٕمرف قمٚمٞمٝم٤م، وًمتتٛمٞمز يمؾ ؾمقرة قمام قمداه٤م ُمـ ؾمقر ))وًم٘مد 

((اعمّمحػ
(2). 

ٟمخرج قمـ ٟمحـ جي٥م ان ٟم٘متٍم قمغم ذًمؽ ذم اًمتٗمسػم، أو ذيمر اعمالئؿ واعمٜم٤مؾم٥م، وان ٓ 

 اعمتٕم٤مرف، ومٜم٘مقم سمتٕم٘مٞمد اًمبحقث طمقل أؾمامء اًمسقرة، وٟمؽمك اًمرضوري ومٞمٝم٤م.

 اخلطوة الرازمعة: فضل السورة الؼرآكقة:

٢من ًمٙمؾ ؾمقرة ىمرآٟمٞم٦م ومْمؾ ظم٤مص ىمد أوردت ومْمؾ يمؾ ؾمقرة، ومواًمرواي٤مت  إطم٤مدي٨م إن

ٕم٤معملم، هب٤م، خيتٚمػ سمجقاٟم٥م ُمٕمٞمٜم٦م قمـ اًمسقر إظمرى، وإٓ وم٢من اًم٘مرآن يمٙمؾ هق رمح٦م ًمٚم

 ويمٚمف ومْمؾ وظمػم وسمريم٦م.

ٟمٕمؿ، ًم٘مد ووٕم٧م أطم٤مدي٨م يمثػمة ذم ومْمؾ اًمسقر اًم٘مرآٟمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م ُم٤م شمسٛمك سمـ)اًمرىم٤مئؼ(، 

واًمتل ذم أصٚمٝم٤م أطم٤مدي٨م ُمٙمذوسم٦م هدف ُمـ ووٕمٝم٤م ـ سمحس٥م اًمزقمؿ ـ شمرهمٞم٥م اًمٜم٤مس 

سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ، قمـ ـمريؼ شمرىمٞمؼ ىمٚمقهبؿ، ومٔمٝمرت يمت٥م شمٜمنم أطم٤مدي٨م اًمرىم٤مئؼ، وشمب٤مًمغ ذم 

قوع، وشمرُمل قمغم اًمسقر اًم٘مرآٟمٞم٦م أؿمٞم٤مء ٓ أؾم٤مس هل٤م ُمـ اًمّمح٦م، إٟمام هل جمرد أطم٤مدي٨م اًم

 ُمقوققم٦م يم٤مذسم٦م.

                                                            

 .26ـ23محـ، ُمٕمجؿ ُمّمٓمٚمح٤مت قمٚمقم اًم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( اًمِم٤ميع، حمٛمد سمـ قمبد اًمر0)

( قمقيس، قمبد احلٚمٞمؿ، ُمّمٓمٚمح٤مت قمٚمقم اًم٘مرآن، دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اعمٜمّمقرة ـ 2)

 .011:  0م: 2111، 0ُمٍم، ط
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وُمٜمٝمؿ مج٤مقم٦م ووٕمقا احلدي٨م طمسب٦ًم يمام زقمٛمقا، يدقمقن اًمٜم٤مس إمم ومْم٤مئؾ ))ىم٤مل اًم٘مرـمبل: 

إقمامل. يمام روي قمـ أيب قمّمٛم٦م ٟمقح سمـ أيب ُمريؿ اعمروزي، وحمٛمد سمـ قمٙم٤مؿم٦م اًمٙمرُم٤مين، 

 وأمحد سمـ قمبد اهلل اجلقيب٤مري وأُمث٤مهلؿ. 

ًمؽ قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قمب٤مس، ذم ومْمؾ ؾمقر اًم٘مرآن ؾمقرة  ـىمٞمؾ ٕيب قمّمٛم٦م: ُمـ أي

 ؟ؾمقرة

 قا سمٗم٘مف أيب طمٜمٞمٗم٦م وُمٖم٤مزي حمٛمد سمـوم٘م٤مل: إين رأي٧م اًمٜم٤مس ىمد أقمروقا قمـ اًم٘مرآن، واؿمتٖمٚم

((إؾمح٤مق، ومقوٕم٧م هذا احلدي٨م طمسب٦مً 
(0). 

ًمٚمسقر اًم٘مرآٟمٞم٦م شمبٕم٤ًم ًمذًمؽ، إٓ ان ومْمؾ اًمسقر  ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، وومْمالً  ٟمٕمؿ، إن هٜم٤مك ومْمالً 

 ٛمٜمٝم٩م ُمـ ضمديد.ويُ ّمحح، ٜم٘مح، ويُ اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمتٙمثر واعمب٤مًمغ ومٞمف جي٥م ان يُ 

 : آطمتالف دم الؼراءات وزمقان العؾل:اخلامسةاخلطوة 

إن اًم٘مراءات ىمد شمٕمددت ُم٤م سملم )ؾمبٕم٦م(، و)قمنمة(، وأيمثر ُمـ ذًمؽ، ومٙم٤مٟم٧م هٜم٤مك أيمثر ُمـ 

 ىمراءة، وًمرسمام ىمراءات ًمٙمؾ ًمٗمٔم٦م ىمرآٟمٞم٦م، وهذا أُمر ُمٝمؿ ٓ سمّد ُمـ اًمتٕمرض ًمف، وسمحثف إمج٤مًٓ.

اًم٘مراءة ان هؾ ذم إن هذه اخلٓمقة شمتٕمرض عمس٠مًم٦م اًم٘مراءات واًمقىمقف قمٜمده٤م، وذًمؽ ٕمهٞمتٝم٤م، 

طمقل ذًمؽ ُمـ أظمذ ورد وأدًم٦م وطمج٩م، واطمدة، أم أهن٤م ؾمبع ىمراءات، أم هل قمنم، وُم٤م دار 

 ذم شمقضمٞمف اعمٕمٜمك.٤مهلدف ُمـ هذه اخلٓمقة اًمتٕمرف قمغم شم٠مصمػم اًم٘مراءة اًمّمحٞمح٦م وم

ح٦م ان اًمالزم هق أن ُي٘مرأ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ٟمٗمس اًمٜمٝم٩م إن ُمـ إُمقر اًمقاو))ٟمٕمؿ، 

وأصح٤مسمف وأهؾ سمٞمتف ي٘مرؤوٟمف هب٤م. وىمد شمٚم٘مك  وإؾمٚمقب واًمٓمري٘م٦م اًمتل يم٤من اًمٜمبل

ؿمٗم٤مه٤ًم وؾمامقم٤ًم ـ ٓ يمت٤مسم٦ًم ـ إذ أن ُم٤م يُمت٥م آٟمئٍذ مل يٙمـ ًمف ُٟم٘مط  أصح٤مسمف هذه اًمٓمري٘م٦م ُمٜمف

وشمٚمّ٘م٤مه قمٜمف أصح٤مسمف هق اًم٘مرآن اًمذي هق  وٓ طمريم٤مت إقمراسمٞم٦م. واًمذي يم٤من ي٘مرأه اًمٜمبل

                                                            

م: 0961، 2هـ(، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، ط610( اًم٘مرـمبل، ؿمٛمس اًمديـ )ت 0)

 .19ـ18:  0
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اؾمٌؿ ًمألًمٗم٤مظ اًم٘مرآٟمٞم٦م سمٛمقاّده٤م وصقره٤م، ومال ي٘م٤مل ًمبٕمض يمٚمامشمف اًمٗم٤مىمدة ًمٚمّمقرة أو ًمٚمامّدة 

((أهّن٤م ىمرآن
(0). 

ضمراء ذًمؽ ضم٤مءت أمهٞم٦م ُمبح٨م اًم٘مراءات، قمٚماًم ان اًمٕمٚمامء ُمـ يمال اعمدرؾمتلم ىمد شمٜم٤موًمقا 

د يمت٤مسم٤ًم ذم قمٚمقم اًم٘مرآن أو ذم اًمتٗمسػم إٓ ويم٤من ُمبح٨م اعمقوقع سم٤مًمبح٨م اعمٓمقل ضمدًا، إذ ٓ دم

اًم٘مراءات ًمف طمٔمف ُمـ اًمبح٨م ىمٚم٦م أو يمثرة: دًٓم٦م قمغم أمهٞمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م، وقمغم اًمب٤مطم٨م 

قمٜمد سمحثف قمـ اًم٘مراءات ان يبٞمٜمٝم٤م قمٚمٛمٞم٤ًم، صمؿ يبلم اعمقىمػ اًمٕمٛمكم اًمتٙمٚمٞمٗمل ُمٜمٝم٤م، طمتك يقوح 

 ًمٚم٘م٤مرئ وًمٚمٛمٙمٚمػ ُمقىمٗمف ُمٜمٝم٤م.

ًم٘مد اظمتٚمٗم٧م أراء طمقل اًم٘مراءات ))هـ( قمـ اًم٘مراءات: 0105ًمسٞمد اخلقئل )تي٘مقل ا

ورسمام  اًمسبع اعمِمٝمقرة سملم اًمٜم٤مس، ومذه٥م مجع ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمسٜم٦م إمم شمقاشمره٤م قمـ اًمٜمبل

ُيٜمس٥م هذا اًم٘مقل إمم اعمِمٝمقر سمٞمٜمٝمؿ. وُٟم٘مؾ قمـ اًمسبٙمل اًم٘مقل سمتقاشمر اًم٘مراءات اًمٕمنم، 

ان اًم٘مراءات اًمسبع ٓ يٚمزم ومٞمٝم٤م اًمتقاشمر وم٘مقًمف يمٗمر. وُٟمس٥م  وأومرط سمٕمْمٝمؿ ومزقمؿ ان ُمـ ىم٤مل

هذا اًمرأي إمم ُمٗمتل اًمبالد آٟمدًمسٞم٦م أيب ؾمٕمٞمد ومرج اسمـ ًم٥م. واعمٕمروف قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م أهن٤م همػم 

ُمتقاشمرة، سمؾ اًم٘مراءات سملم ُم٤م هق اضمتٝم٤مد ُمـ اًم٘م٤مرئ وسملم ُم٤م هق ُمٜم٘مقل سمخؼم اًمقاطمد. واظمت٤مر 

ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمسٜم٦م. وهمػم سمٕمٞمد ان يٙمقن هذا هق اعمِمٝمقر هذا اًم٘مقل مج٤مقم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم 

((سمٞمٜمٝمؿ... وهذا اًم٘مقل هق اًمّمحٞمح
(2). 

ًم٘مد اؾمتٕمرض اًمسٞمد اخلقئل أراء ذم ُمس٠مًم٦م اًم٘مراءات سمحس٥م أىمقال قمٚمامء اعمدارس 

اإلؾمالُمٞم٦م يمٙمؾ، وخلّمٝم٤م سم٘مقل ُمٗمٞمٍد ضمدًا يسٝمؾ قمغم اًم٘م٤مرئ ومٝمؿ اعمس٠مًم٦م قمٛمقُم٤ًم، وسمذًمؽ 

قئل أُم٤مٟم٦م اًمٓمرح اًمٕمٚمٛمل، ًمٞمٜمت٘مؾ سمٕمده٤م إمم شمٗمّمٞمالت ومٞمف، وإمم إقمٓم٤مء اًمرأي أدى اًمسٞمد اخل

 وومؼ ُمبٜم٤مه، وعمـ يريد اعمزيد ُمراضمٕم٦م يمت٤مسمف )اًمبٞم٤من( ومٗمٞمف شمٗمّمٞمالت أيمثر وأووح.

                                                            

( اًمزرٟمدي، أسمق اًمٗمْمؾ، سمحقث ذم شم٤مريخ اًم٘مرآن وقمٚمقُمف، ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م 0)

 .061هـ: 0121، 0اعمدرؾملم، ىمؿ ـ إيران، ط

هـ(، اًمبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، ُم١مؾمس٦م اطمٞم٤مء آصم٤مر اإلُم٤مم اخلقئل، 0105( اخلقئل، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ )ت2)

 .025ان، سمال ـمبٕم٦م، سمال شم٤مريخ ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ُمقؾمققم٦م اعم١مًمٗم٤مت اًمٙم٤مُمٚم٦م، ىمؿ ـ إير
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اًمٖمري٥م، اعمِمٙمؾ، اعمٝمٛمؾ( وأراء ذم أي: هؾ ذم أي٦م أًمٗم٤مظ همػم قمرسمٞم٦م أو همػم واوح٦م يمـ) 

 ذًمؽ.

سمتٕمدد اعمٗمنيـ، وشمٕمدد اعمذاه٥م، إذ ان مجٚم٦م ُمـ  ذم وضمقد همػم اًمٕمريب ىمد شمٕمددوم٢من أراء 

 اعمٗمنيـ ي٘مقًمقن سمقضمقد إقمجٛمل واًمٖمري٥م واعُمٕمّرب ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

 وهٜم٤م ٟم٘مػ قمٜمد هذه اعمّمٓمٚمح٤مت اًمثالصم٦م وهل:

إًمٗم٤مظ اًمتل خيٗمك ُمٕمٜم٤مه٤م ويدق قمغم اًمٕم٤مُم٦م دون اخل٤مص٦م،  هل))ـ همري٥م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: 0

وذًمؽ ذم سمٞمئ٦م ُمٕمٞمٜم٦م سمسب٥م وومقده٤م ُمـ سمٞمئ٦م ُمٙم٤مٟمٞم٦م همريب٦م، أو سمسب٥م اؾمتٕمامهل٤م ذم همػم اعمٕمٜمك 

((اًمذي ووٕم٧م ًمف
. وىمد أوردوا قمدة أؾمب٤مب ًمٚمٖمراسم٦م، ذيمرهت٤م اًمٙمت٥م اعمختّم٦م سمذًمؽ، يٛمٙمـ (0)

 اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م ًمٚمتقؾمع.

ُم٤م أؿمٙمؾ ومٝمٛمف قمغم اًمٜم٤مس، وؾمٛمل سمذًمؽ ٕٟمف دظمؾ ))ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:  ـ اًمٚمٗمظ اعمِمٙمؾ2

((ؿمٙمؾ همػمه وم٠مؿمبٝمف وؿم٤ميمٚمف
(2). 

هل ُم٤م أهبؿ ُمـ أؾمامء إؿمخ٤مص وإُم٤ميمـ وأُم٤مد ))ـ إًمٗم٤مظ اعمبٝمٛم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: 5

((وإقمداد اًمقاردة ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم
(5). 

إن سمٞم٤من )اًمٖمري٥م( و)اعمِمٙمؾ( و)اعمٝمٛمؾ( أُمٌر ُمٝمؿ، إذ قمغم اعمٗمن سمٞم٤من ذًمؽ وشمقوٞمحف، 

واخلٓمقة اًمس٤مدؾم٦م ظمٓمقة شمٗمسػمي٦م ُمٝمٛم٦م ضمدًا، يمام واهن٤م ُمٝمٛم٦م ًمٚمُ٘مراء، يمام وٓ سمّد ان ٟمٕمٚمؿ سم٠من 

اًمٚمٗمظ )اًمٖمري٥م( و)اعمِمٙمؾ( و)اعمٝمٛمؾ( هق سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚم٘م٤مرئ، وًمٞمس ذم أصٚمف، وإٓ وم٢من 

ؿ )قمريٌب ُمبلم(، إٓ اٟمف وسمسب٥م اظمتالط إًمسٜم٦م، وشمب٤مقمد إزُمٜم٦م، وشمٙمثر اًم٘مرآن اًمٙمري

                                                            

 .091( اجلرُمل، إسمراهٞمؿ، ُمٕمجؿ قمٚمقم اًم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .02:  00( اًمٓمؼمي، اسمـ ضمرير، شمٗمسػم اًمٓمؼمي، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

 .258( اجلرُمل، إسمراهٞمؿ، ُمٕمجؿ قمٚمقم اًم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 5)
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طمّمؾ ذًمؽ، وهٜم٤م ي٠ميت دور اعمٗمن ذم طمؾ  اًمٚمٖم٤مت واًمٚمٝمج٤مت واظمتالـمٝم٤م ُمٕم٤ًم ُمـ همػم متٞمٞمز

 اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت، وشمقوٞمح اعمراد سم٠مؾمٝم٤م اًمٓمرق وأين إؾم٤مًمٞم٥م.

 : إعراب السورة مع زمقان إشؽآت اإلعراب:السازمعةاخلطوة 

إن إقمراب اًمسقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م يمٚمٛم٦م سمٕمد يمٚمٛم٦م ُمٝمؿ ضمدًا، وسم٤مخلّمقص ذم أؾمٚمقب اًمتٗمسػم 

 اًمتجزيئل، واإلقمراب ُمٝمؿ ًمتقوٞمح اعمٕم٤مين، وعمٕمروم٦م اًمتٗمسػم إدق وإصح.

، وذًمؽ اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ُمبدأ قم٤مم ورد ذم اًم٘مرآن (0)٢من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمزل سمٚمس٤مٍن قمريب ُمبلموم

 اًمٙمريؿ.

إسم٤مٟم٦م طمروومف، وإضم٤مدة شمرشمٞمٚمف، وحتسلم طمالوشمف، وقمد ))اًمٙمريؿ هق  اعمراد سم٢مقمراب اًم٘مرآنو

((اًمٚمحـ ومٞمف، قمغم اًمقضمف اعمتٚم٘مك شمقاشمرًا قمـ رؾمقل اهلل، ُمع اًمتٗمٙمر واًمتدسمر
(2) . 

مْ قال سمعاىل:  َ هَلُ ُسوٍل إِٓا زمِؾَِساِن َقْوِمِه لُِقَبنيِّ  .(3)َوَما َأْرَسْؾـَا ِمن را

إًمٗم٤مظ اًمتل حتٛمؾ اعمٗم٤مهٞمؿ واًمث٘م٤موم٦م ُمٕمٝم٤م، وُمٝمّٛمتٝم٤م ٟم٘مؾ اعمٗم٤مهٞمؿ إن اعم٘مّمقد ُمـ ًمس٤من اًم٘مقم 

وإجي٤مد اًمتقاصؾ اعمٕمرذم سملم اعمخ٤مـمبلم. ومٕمٚمٞمف يِمٛمؾ ًمس٤من اًم٘مقم )اًمٚمٖم٦م( و)اعمٗم٤مهٞمؿ( اًمتل 

 ًمـ)ًمس٤من اًم٘مقم( هل: شُمٜم٘مؾ قمؼم اًمٚمٖم٦م، وهٜم٤مك شمٗمسػمات صمالصم٦م

ٖمتٝمؿ، سمٛمٕمٜمك أّن اًمٜم٤مس إن يم٤مٟم٧م اًمتٗمسػم إول: اؾمتٕمامل ًمس٤من اًم٘مقم يٕمٜمل آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٚم

 ًمٖمتٝمؿ اًمٕمؼمي٦م، وم٤مًمرؾمقل يتٙمّٚمؿ ُمٕمٝمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمؼمي٦م، وهٙمذا.

اًمتٗمسػم اًمث٤مين: اؾمتٕمامل ًمس٤من اًم٘مقم يٕمٜمل ُمالطمٔم٦م ُمستقاهؿ اًمث٘م٤مذم واًمٗمٙمري، يمام ورد قمـ 

((قم٘مقهلؿ ٟمحـ ُمٕم٤مذ إٟمبٞم٤مء ٓ ٟمٙمٚمؿ اًمٜم٤مس إٓ سم٘مدر)): اًمٜمبل إيمرم
(0). 

                                                            

، ؾمقرة 2، ؾمقرة يقؾمػ، أي٦م 093ء، أي٦م ، ؾمقرة اًمِمٕمرا015( يراضمع ًمذًمؽ: ؾمقرة اًمٜمحؾ، أي٦م 0)

، ؾمقرة 1ؾمقرة اًمِمقرى، أي٦م  51، ؾمقرة ومّّمٚم٧م، أي٦م 28، ؾمقرة اًمزُمر، أي٦م 005ـمف، أي٦م 

 .5اًمزظمرف، أي٦م 

 .11م: 2110، 0( اجلرُمل، إسمراهٞمؿ، ُمٕمجؿ قمٚمقم اًم٘مرآن، دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ ـ ؾمقري٤م، ط2)

 .1( ؾمقرة إسمراهٞمؿ، أي٦م 5)
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ًمٗم٤مظ واًمٙمٚمامت واعمٕم٤مين يالطمظ ومٞمٝم٤م اعمستقى اعمٕمرذم واخلؼمات اًمتل شمّتٗمؼ ُمع قمٚمٞمف، وم٢من إ

هل اًمٚمٖم٦م اعمسٙمقسم٦م ذم ىمقاًم٥م ُمٗم٤مهٞمٛمٞم٦م شمّتٗمؼ ُمع اعمستقى  ُمستقى اًمٜم٤مس. ومٚمٖم٦م اًمرؾمقل

 اعمٕمرذم ُّٕمتف.

اًمتٗمسػم اًمث٤مًم٨م: يرى أّن ًمس٤من اًم٘مقم يالطمظ ومٞمف، إو٤موم٦م إمم ًمٖم٦م إُّم٦م وُمستقاهؿ اًمٗمٙمري 

إيمرم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ٤مذم، اهلقي٦م آضمتامقمٞم٦م وظمّم٤مئص اًمٕمٍم، واًمرؾمقل واًمث٘م

 ُم٠مُمقر أن يٙمّٚمؿ اًمٜم٤مس اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ شمٚمؽ اخلّم٤مئص وٟمٔمرًا إمم اهلقي٦م آضمتامقمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م. 

وقمغم هذا إؾم٤مس، وم٢مّن اًمٚمٖم٦م هل٤م إـم٤مر ظم٤مرضمل وشمٕمٙمس اهلقي٦م آضمتامقمٞم٦م وظمّم٤مئص 

٢مّن ًمس٤من اًم٘مقم هق اًمٚمٖم٦م اًمدارضم٦م واًمتل يتٙمّٚمؿ هب٤م قم٤مُّم٦م اًمٜم٤مس. ومل اًمٕمٍم، وقمغم ُم٤م سمّٞمٜم٤م وم

شمدظمؾ ومٞمٝم٤م ظمّمقصٞم٤مت قمٚمؿ ُمٕملّم، واصٓمالطم٤مشمف اخل٤مّص٦م إٓ ومٞمام إذا أصبح٧م ُمـ اًمٙمٚمامت 

 اعمتداوًم٦م ًمدى اًمٕمٛمقم.

إن ُمـ اعمٕمٚمقم سم٠مّن اعمٗمّن أو اًمذي يسٕمك إمم ومٝمؿ اًم٘مرآن وُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين آي٤مشمف، حيت٤مج إمم 

جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف، قمغم رأؾمٝم٤م قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م. أُم٤م ؾمب٥م اطمتٞم٤مج اًمتٗمسػم إمم )قمٚمؿ 

اًمٚمٖم٦م( ومٝمق أّن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمزل سمٚمس٤من قمريب ُمبلم، وٓ ؾمبٞمؾ إمم ُمٕمرومتف إٓ ُمـ ظمالل 

 ًمتل حتٙمؿ هذه اًمٚمٖم٦م. اًم٘مقاقمد ا

ُمـ أراد شمٗمّٝمؿ اًم٘مرآن، ومٛمـ ضمٝم٦م ًمس٤من اًمٕمرب يٗمٝمؿ، وٓ ؾمبٞمؾ إمم ـمٚم٥م ))ي٘مقل اًمِم٤مـمبل: 

((ومٝمٛمف ُمـ همػم هذه اجلٝم٦م
(2). 

أُم٤م دور قمٚمؿ اًمٜمحق ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمسػمي٦م ومٗمل هم٤مي٦م اًمقوقح، طمٞم٨م إّن اعمٕمٜمك اًمؽميمٞمبل 

ذم اجلٛمٚم٦م، ومٛمـ ٓ يٕمرف أن اًمٙمٚمٛم٦م ذم  ًمٚمٙمٚمامت ٓ يتْمح إّٓ ُمـ ظمالل ُمٕمروم٦م دور يمّؾ يمٚمٛم٦م

أو اًمّمٗم٦م، أو احل٤مل وُم٤م إمم  ُمقوع آسمتداء أو اخلؼم، أو اًمٗم٤مقمؾ، أو اعمٗمٕمقل، أو اًمٔمرف،

                                                                                                                                                                          

م: 2111، 0هـ(، اًمٙم٤مذم، ُمٜمِمقرات اًمٗمجر، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط529اًمٙمٚمٞمٜمل، حمٛمد سمـ يٕم٘مقب )ت( 0)

0  :25. 

هـ(، اعمقاوم٘م٤مت ذم أصقل اًمنميٕم٦م، ُمٜمِمقرات دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 191( اًمِم٤مـمبل، اسمق اؾمح٤مق )ت2)

 .61:  2هـ: 0123، 0سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط
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ذًمؽ ومٚمٞمس سمٛم٘مدوره أن حيّدد ُمٗمٝمقم اجلٛمٚم٦م سمِمٙمؾ دىمٞمؼ، وي٘مع ذم اجلٝم٤مًم٦م واخلبط ذم حتديد 

 اعمراد ُمـ أي٦م.

ٟمس٤من ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م، وٓ أصقل اًمٕمرسمٞم٦م ختبط ظمبط وإذا مل يٗمٝمؿ اإل))ًمذا ي٘مقل اًمّم٤مسمقين: 

قمِمقاء، ويم٤من قمٚمٞمؾ اًمرأي ؾم٘مٞمؿ اًمٗمٝمؿ، ويمذًمؽ ُمـ مل يٗمٝمؿ همرض اًمنمع وىمع ذم اجلٝم٤مًم٦م 

((واًمْمالًم٦م
(0). 

ًمذًمؽ يم٤من ُمـ اًمالزم قمغم اعمٗمن ان يٙمقن ُمٚماًم سم٤مًمٜمحق قمٛمقُم٤ًم، وسمـ)إقمراب( اًمٙمٚمامت سمِمٙمٍؾ 

ُمتٛمٞمزًا، ًمذا يم٤مٟم٧م ُمس٠مًم٦م اإلقمراب ظمٓمقة شمٗمسػمي٦م ُمٝمٛم٦م ظم٤مص، طمتك ي١مدي قمٛماًل شمٗمسػمي٤ًم 

 ُمـ ظمٓمقات أؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمتجزيئل.

 : سبب الـزول:الثامـةاخلطوة 

إن اخلٓمقة اًمث٤مُمٜم٦م هل ُمٕمروم٦م ؾمب٥م اًمٜمزول ان وضمد، وإٓ ٟمٜمت٘مؾ إمم ؿم٠من اًمٜمزول، أو ٟمٜمت٘مؾ إمم 

سملم ؿم٠من اًمٜمزول،  ظمّم٤مئص اًمٜمزول، وهٜم٤م ٓ سمّد ُمـ اًمتٗمريؼ ُم٤م سملم ؾمب٥م اًمٜمزول، وُم٤م

 وظمّم٤مئص اًمٜمزول، ومٜم٘مقل:

ُم٤م ٟمزًم٧م ُمـ أضمٚمف آي٦م أو أيمثر، جمٞمب٦م قمٜمف، أو طم٤ميمٞم٦م ًمف، أو ُمبٞمٜم٦م ))ـ ؾمب٥م اًمٜمزول: هق: 0

((طمٙمٛمف
((اًمسب٥م اًمداقمل واًمٕمٚم٦م اعمقضمب٦م ًمٜمزول ىمرآن سمِم٠مهن٤م)). أو هق: (2)

(5). 

ًمتٕم٤مًم٩م ؿم٠مٟمف سمٞم٤مٟم٤ًم وذطم٤ًم أو إُمر اًمذي ٟمزل اًم٘مرآن ـ آي٦م أو ؾمقرة ـ ))ـ ؿم٠من اًمٜمزول: هق: 2

((اقمتب٤مرًا سمٛمقاوع اقمتب٤مره
(1). 

ـ ظمّم٤مئص اًمٜمزول: هق اعمقوقع اخل٤مص اًمذي ٟمزًم٧م ومٞمف آي٦م ىمرآٟمٞم٦م شمتحدث قمٜمف وقمـ ُم٤م 5

 يتٕمٚمؼ سمف ُمـ طمٙمؿ أو أطمٙم٤مم يم٤مًمزيم٤مة أو اًمّمالة أو اًمّمقم أو اجلٝم٤مد.

                                                            

 .016آن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( اًمّم٤مسمقين، حمٛمد قمكم، اًمتبٞم٤من ذم قمٚمقم اًم٘مر0)

، 5( اًمٕمٓم٤مر، داود، ُمقضمز قمٚمقم اًم٘مرآن، ُمٜمِمقرات ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمبققم٤مت، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط2)

 .021م: 0993

 .001:  0م: 2105، 5( ُمٕمروم٦م، حمٛمد ه٤مدي، شمٚمخٞمص اًمتٛمٝمٞمد، ُم١مؾمس٦م اًمتٛمٝمٞمد، ىمؿ ـ إيران، ط5)

 .001:  0( ُمٕمروم٦م، حمٛمد ه٤مدي، شمٚمخٞمص اًمتٛمٝمٞمد، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 1)
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ع احلٙمؿ، وذًمؽ ُمـ ظمالل إن ُمٕمروم٦م ؾمب٥م اًمٜمزول يٕملم قمغم شمبلّم احلٙمٛم٦م اًمب٤مقمث٦م قمغم شمنمي

شمّمقر واىمع اًمتٜمزيؾ وطمٞمثٞم٤مشمف، ومٞمستٗم٤مد ُمـ اؾمتحْم٤مر ؾمب٥م اًمٜمزول ذم اؾمتٜمب٤مط إطمٙم٤مم، 

 ويٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمجٛمؾ أمهٞم٦م ُمٕمروم٦م ؾمب٥م اًمٜمزول سمٕمدة ٟم٘م٤مط هل:

أ ـ إن عمٕمروم٦م ؾمب٥م اًمٜمزول أمهٞم٦م ذم اًمتٕمرف قمغم إؾمب٤مب اًمتل أٟمزًم٧م أي٦م ُمـ أضمٚمٝم٤م، وُم٤م 

 ، وشمنميٕمٞم٤ًم، وقم٘م٤مئدي٤ًم، وؾمٚمقيمٞم٤ًم.يتٕمٚمؼ هب٤م شم٤مرخيٞم٤مً 

ب ـ اًمتٕمرف قمغم أؾمب٤مب اًمٜمزول يٕمد أيمؼم ُمٕملم ًمٚمٛمٗمن ذم شمٗمسػمه، ويمذًمؽ ًمٚمٗم٘مٞمف، 

 واًمٜمحقي، يمٌؾ سمحسبف.

 ضمـ ـ عمٕمروم٦م أؾمب٤مب اًمٜمزول أمهٞم٦م ذم حتديد )اعمٙمل( و)اعمدين(.

ُمٕمروم٦م  ذًمؽويم ،د ـ ُمٕمروم٦م أؾمب٤مب اًمٜمزول ُمٝمٛم٦م، وذًمؽ عمٕمروم٦م ُمٙم٤من وحمؾ أي٦م واًمسقرة

 )أول ُم٤م ٟمزل( و)آظمر ُم٤م ٟمزل(.

 وُم٤م يتٕمٚمؼ سمذًمؽ ُمـ ُمب٤مطم٨م. (اعمٜمسقخ)و (اًمٜم٤مؾمخ)هـ ـ ُمٕمروم٦م أؾمب٤مب اًمٜمزول ُمٝمٛم٦م عمٕمروم٦م 

و ـ ُمٕمروم٦م أؾمب٤مب اًمٜمزول ُمٝمٛم٦م، ُمـ أضمؾ اًمتٕمرف قمغم ُمقارد احلٙمٛم٦م اإلهلٞم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ 

 إطمٙم٤مم.يٕم٤مت وسم٤مًمتنم

، وىمد يٚمجئ إمم ؿم٠من اًمٜمزول، أو ظمّم٤مئص ب ٟمزوليمؾ آي٤مت اًم٘مرآن قمغم أؾمب٤م ٓ حتتقي ٟمٕمؿ،

 اًمٜمزول، أو إطم٤مدي٨م، أو اًمت٤مريخ ًمٚمتٕمرف قمغم اعمراد ُمٜمٝم٤م.

 : معاين إلػاظ:التاسعةاخلطوة 

وذًمؽ ُمـ ظمالل شمقوٞمح )اعمٗمردات( وذح )اعمّمٓمٚمح٤مت( وشمبٞملم )اعمٗم٤مهٞمؿ( اًم٘مرآٟمٞم٦م، 

و)ُمّمٓمٚمح٤مت(، و)ُمٗم٤مهٞمؿ(، وىمد ذًمؽ ان إًمٗم٤مظ اًم٘مرآٟمٞم٦م حتتقي قمغم )ُمٗمردات(، 

ذم هذه اخلٓمقة اعمٝمٛم٦م ٓ سمّد ُمـ اًمقىمقف قمٜمد ُمبحثلم  ووح٧م ذم يمت٥م أظمرى هتتؿ سمذًمؽ.

 ُمٝمٛملم مه٤م:

 تعؾق زماظمعـى:أوًٓ: ما ي

 وهٜم٤م ُمبحثلم ُمٝمٛملم ٓ سمّد ُمـ اًمتٓمرق هلام، وذًمؽ ٕمهٞمتٝمام، ومه٤م:

 اظمبحث إول: معرفة اظمعـى إورم واظمعـى الثاكوي:
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ـ اعمٕمٜمك إوزم: ويسٛمك سم٤محل٘مٞم٘م٦م، وهق: ُمٕمٜمك اًمٚمٗمظ احل٘مٞم٘مل اًمذي اؿمؽُمك ذم ومٝمٛمف، 0

اًمٚمٗمظ اعمستخدم ذم ُمقوٕمف إصكم، وُأىمر ذم آؾمتٕمامل قمغم ))واؾمتٕمٛمٚمف اًمذهـ اًمٕم٤مم. ومٝمق: 

((هذا اًمقوع
رسمط حمتقى اًمٙمٚمٛم٦م سم٤محل٘م٤مئؼ اخل٤مرضمٞم٦م، أي ))يراد سمف: ، وم٤معمٕمٜمك إول ًمٚمجٛمٚم٦م (0)

((وفمٞمٗم٦م اًمٚمٖم٦م ذم اعمجتٛمعمتثٞمؾ 
. ويتح٘مؼ ذًمؽ ُمـ ظمالل اشمّم٤مل اعمٗمردة سمسٞم٤مق (2)

احل٤مل)اعم٘م٤مم(، أي ان اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم أو إول ًمٚمٜمص ٓ يٗمٝمؿ ُم٤م مل يتحدد ومٞمف: طم٤مل اعمخ٤مـم٥م، 

 وطم٤مل اعمتٙمٚمؿ، وُمقوقع اًمٙمالم.

ًمتف شم٤مرة ـ اعمٕمٜمك اًمث٤مٟمقي: هق اعمٕمٜمك آو٤مذم اًمذي أوٞمػ قمغم ُمٕمٜمك ؾم٤مسمؼ ًمف، ختتٚمػ د2ٓ

 اظمتالوم٤ًم ضمزئٞم٤ًم، وشم٤مرة اظمتالوم٤ًم يمٚمٞم٤ًم.

ًم٘مد ٓطمظ اًمٚمٖمقيقن سم٠من ُمٕم٤مين اعمٗمردات ٓ شمب٘مك قمغم صمب٤مهت٤م، سمؾ شمتبدل دًٓمتٝم٤م قمغم ُمستقى 

اًمٙمٚمٛم٦م اعمٗمردة، وقمغم ُمستقى اًمؽميمٞم٥م ذم اجلٛمٚم٦م، وم٤مـمٚم٘مقا قمٚمٞمٝم٤م )اعمج٤مز اًمٕم٘مكم(. وهٜم٤م 

ين، وذًمؽ عم٤م يٗمروف ُمـ ُمٕمٜمك أيمثر وم٤مئدة ذم يٙمقن اًمسٞم٤مق هق اعمقضمف إيمثر وم٤مقمٚمٞم٦م ًمٚمٛمٕم٤م

اًمٙمالم وذم آؾمتٕمامل. ويتٛمٔمٝمر اعمٕمٜمك اًمث٤مٟمقي قمٜمد اًمٚمٖمقيلم ذم قمدة فمٝمقرات أمهٝم٤م: 

 اًمتٕمٛمٞمؿ، واًمتخّمٞمص، وآٟمت٘م٤مل اًمدٓزم.

 هٜم٤م ٓ سمّد ُمـ ان ٟمرضب ُمث٤مًٓ قمغم اعمٕمٜمك إوزم واعمٕمٜمك اًمث٤مٟمقي:ُمث٤مل: 

زْمتُ قال سمعاىل:  اَلِة إِْن طِمْػُتْم َأْن َوإَِذا ََضَ وا ِمَن الصا َْرِض َفَؾْقَس َعَؾْقُؽْم صُمـَاٌح َأْن سَمْؼرُصُ ْٕ ْم دِم ا

ا ُمبِقـًا  .(3)َيْػتِـَُؽُم الاِذيَن َكَػُروا إِنا اْلَؽافِِريَن َكاُكوا َلُؽْم َعُدوًّ

سْمُتْؿ(، وم٢من أضمريٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمٕمروم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م إوزم   وُمٕمٜمٝم٤م اًمث٤مٟمقي يتبلم ًمٜم٤م:ومٚمق أظمذٟم٤م ًمٗمٔم٦م )رَضَ

                                                            

، 0( اًمسٞمقـمل، ضمالل اًمديـ، اعمزهر ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وأٟمقاقمٝم٤م، اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط0)

 .533:  0هـ: 0112

م: 0989،  1، اًمٕمدد 2( أمحد، حيٞمك، آدم٤مه اًمقفمٞمٗمل ودوره ذم حتٚمٞمؾ اًمٚمٖم٦م، جمٚم٦م قم٤ممل اًمٗمٙمر، جمٚمد 2)

13. 

 (.010( ؾمقرة اًمٜمس٤مء، أي٦م )5)
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اًم٘مدم  (رضب)أ ـ اعمٕمٜمك إوزم: اعمراد سمف اًمرضب، أي ومٕمؾ اًمرضب، وىمد يتب٤مدر أن اعمراد سمف 

 قمغم إرض ُمثاًل.

 .(اًمسٗمر)ب ـ اعمٕمٜمك اًمث٤مٟمقي: واعمراد هب٤م سمحس٥م ُمراد أي٦م هق 

ؾ واطمد، واعمراد ُمـ وُمـ هٜم٤م يتقوح اًمٗمرق ُم٤م سملم اعمٕمٜمك إوزم، واعمٕمٜمك اًمث٤مٟمقي، ودًٓم٦م يم

 يمؾ واطمد، واًمٜمتٞمج٦م اعمؽمشمب٦م قمغم يمؾ واطمد.

 اظمبحث الثاين: ألػاظ الؼرآن الؽريم وسموسع معاكقفا ودٓٓهتا:

ٓ سمّد ُمـ اًمبح٨م قمـ أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ُمستقى )اعمٗمردة(: عم٤م ًمذًمؽ ُمـ أمهٞم٦م ذم 

، وىم٤مسمٚمٞم٤مت يمؾ ُمٕمروم٦م ظمّمقصٞم٤مت يمؾ ُمٗمردة، وشم٤مريخ يمؾ ُمٗمردة، وُمٞمزات يمؾ ُمٗمردة

 ُمٗمردة.

إن اًمبح٨م قمـ إًمٗم٤مظ اًم٘مرآٟمٞم٦م يٕمٓمٞمٜم٤م ٟمتٞمج٦م ُمٗم٤مده٤م: ان إًمٗم٤مظ اًم٘مرآٟمٞم٦م ـ قمٛمقُم٤ًم ـ شم٘مسؿ إمم 

 ىمسٛملم مه٤م:

ـ أًمٗم٤مظ ضمديدة صٜمٕمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: ُمثؾ: )اجل٤مهٚمٞم٦م، ضمٝمٜمؿ، احلقاريقن، اًمؽمشمٞمؾ، 0

قق، اًم٘مّم٤مص، اًمٙمٗم٤مرة، اًمرهب٤مٟمٞم٦م، اًمزيم٤مة، اًمسح٧م، اًمٓم٤مُم٦م، اًمتٖم٤مسمـ، اًمٗمرىم٤من، اًمٗمس

 اًمٜمٗم٤مق(.

ـ أًمٗم٤مظ أوٗمك قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دٓٓت ضمديدة: ُمثؾ: )إُم٦م، اًمتٞمٛمؿ، اًمتبتؾ، 2

اجلحٞمؿ، احل٩م، إطمزاب، احل٤مىم٦م، احلٚمػ واًم٘مسؿ، اًمريمقع، اًمسجقد، اًمسب٧م، إؾمب٤مط، 

، اًمٗم١ماد اًمّم٤مسمئقن، اًمّّم٤مظم٦م، اًمّمالة، اًمّمٞم٤مم، إقمراف، اًمٕم٘م٤مب واًمٕمذاب، اًمٖمٞم٨م واعمٓمر

واًم٘مٚم٥م، اًمٗمالح واًمٗمقز، اًم٘مرآن واًمٙمت٤مب، اًم٘م٤مرقم٦م، يٚمحدون، اًمٜمٍم واًمٗمتح، اًمتٝمجد، 

 اعمٞمزان(.

وىمد ريمزٟم٤م هٜم٤م قمغم ذيمر إًمٗم٤مظ دون ذيمر اًمؽمايمٞم٥م، ٕن اًمؽمايمٞم٥م هل٤م ُمقرده٤م اخل٤مص، 

 ويٛمٙمـ ان شمدرس ذم ُمب٤مطم٨م ظم٤مص٦م سمذًمؽ.
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 شماكقًا: كقػقة سموضقح اظمعاين:

ٓ سمّد ُمـ  هٜم٤م، واًم٘مرآن اًمٙمريؿُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م ذم شمٗمن  اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٙمٚمامتإن شمقوٞمح ُمٕم٤مين 

 ُمٝمٛملم مه٤م: ُمبحثلمآًمتٗم٤مت إمم 

 التؿققز ما زمني اظمعـى الؾغوي واظمعـى آصطالضمي: اظمبحث إول:

إذ ان يمثػمًا ُمـ اعمٗمنيـ ي٘مع قمٜمدهؿ اخلٚمط ُم٤م سملم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي وُم٤م سملم اعمٕمٜمك 

ا ًمف اؾمب٤مسمف اًمتل ُمٜمٝم٤م: قمدم وضمقد قمٚمؿ ظم٤مص سم٤معمّمٓمٚمح يستٓمٞمع ُمـ آصٓمالطمل، وهذ

ظمالًمف اًمتٛمٞمٞمز ُم٤م سملم أوو٤مع اًمٚمٗمظ ُمـ ووع ًمٖمقي إمم آظمر اصٓمالطمل، ًمذًمؽ ومٛمـ اًمالزم 

 آهتامم سمذًمؽ ُمـ أضمؾ شم٘مٚمٞمؾ اًمقىمقع ذم إظمٓم٤مء.

 سمعقني صريؼة معقـة دم زمقان اظمعاين الؾغوية: اظمبحث الثاين:

ٞملم واؾمتٕمامل ـمري٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦م وحمددة ذم سمٞم٤من اعمٕم٤مين اًمٚمٖمقي٦م ًممي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م، ومٝمٜم٤مك إذ ٓ سمّد ُمـ شمٕم

ـمري٘م٦م شمٕمتٛمد قمغم اعمتداول واعمتٕم٤مرف ًمٚمٛمٕم٤مين زُمـ اًمٜمزول، وهٜم٤مك ـمري٘م٦م شمٕمتٛمد قمغم أىمدم 

اعمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖمقي٦م، وهٜم٤مك ـمري٘م٦م شمٕمتٛمد قمغم اعمٕم٤مضمؿ اًم٘مرآٟمٞم٦م، وهٜم٤مك ـمري٘م٦م ـ يمذًمؽ ـ شمٕمتٛمد 

ت٤مر ـمري٘م٦م يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم سمٞم٤من ُمٕم٤مين إًمٗم٤مظ، اًمتٗمسػمي٦م، ومٕمغم اعمٗمن ان خي دي٨مقمغم إطم٤م

 .وُمستٜمداهت٤م ويبٞمٜمٝم٤م ًمٚم٘م٤مرئ، ُمع شمبٞملم ُمّم٤مدره٤م

 : إضمؽام اظموصمودة دم السورة:العارشةاخلطوة 

سمّد  إن سمٞم٤من إطمٙم٤مم، وسم٤مخلّمقص إطمٙم٤مم اًمتنميٕمٞم٦م ذم أي٤مت واًمسقر اًم٘مرآٟمٞم٦م أُمٌر ُمٝمؿ ٓ

ُم٤م يراد ُمـ اعمٙمٚمٗملم ُمـ اًمتقىمػ قمٜمده وسمٞم٤مٟمف وشمقوٞمحف، وشمقوٞمح ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف، وشمقوٞمح 

 سمخّمقصف.

قمغم اعمٗمن قمٛمقُم٤ًم، وُمـ يٗمن سم٠مؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمتجزيئل، سمٞم٤من إطمٙم٤مم اعمقضمقدة ذم أي٦م 

، أو اًمسقرة اعمٗمنة، وشمقوٞمح اعمراد ُمٜمٝم٤م، وم٢من سمٞم٤من إطمٙم٤مم اعمقضمقدة ظمٓمقة شمٗمسػمي٦م ُمٝمٛم٦م

 ٓ سمّد ُمـ ذيمره٤م، وقمدم اهمٗم٤مهل٤م.
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إن سمٞم٤من إطمٙم٤مم ذم اًمسقر اًم٘مرآٟمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم، وذم اًمسقر اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل حتتقي قمغم آي٤مت 

إطمٙم٤مم هق ُمـ اعمقر اعمٝمٛم٦م ضمدًا، واًمرضوري٦م يمثػمًا، واًمتل ٓ سمّد ُمـ اًمتٓمرق هل٤م، وسمٞم٤مهن٤م، 

 آي٤مت إطمٙم٤مم.وشمقوٞمحٝم٤م سمام يتقاومؼ ُمٕمٝم٤م، وسم٤مخلّمقص ًمق يم٤من اًمبح٨م خيتص سم

 : الؼصص وإمثال اظموصمودة دم السورة:احلادية عرشاخلطوة 

سمٞم٤مٟمف وشمقوٞمحف، ٕن ومٞمف وم٤مئدة، واهلل  وم٢من قمغم اعمٗمنإن يم٤من هٜم٤مك ىمّم٦م ىمرآٟمٞم٦م، أو ُمثؾ ىمرآين، 

ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد أُمر سم٠مظمذ اًمٕمؼمة ُمٜمف، وم٤مًم٘مّم٦م قمؼمة، واعمثؾ شمٗمٙمر، ووومؼ ذًمؽ يدور اًمٗمٝمؿ 

 واًمٕمٛمؾ.

ا َقَصًصاإن أصؾ اًم٘مصر ذم اًمٚمٖم٦م هق: شَمَتُبع إصمر، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ا َععَم َآشَماِرِِهَ . (1)َفاْرسَمدا

وم٤مًم٘مّم٦م جمٛمققم٦م ُمـ إظمب٤مر اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕطمقال واًمِم١مون وإطمداث اعُمَتَتبرٕم٦م ًم٘مقٍم ُم٤م، أو 

أظمب٤مر ٕطمداث ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمرضمؾ أو ُٓمرأة أو ًم٘مري٦م أو همػم ذًمؽ. وـمب٘م٤ًم ًمالؿمت٘م٤مق اًمٚمٖمقي هل 

ًمٚمقاىمع اعمٚمٛمقس دون زي٤مدة أو ٟم٘مص، وقمغم وقء هذا اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي وردت ىمّمص اًم٘مرآن 

 اًمٙمريؿ، ًمذا وم٘مد ٟمٕمتٝم٤م اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٠مهن٤م احلؼ.

قُّ قال سمعاىل:  َو اْلَؼَصُص احْلَ  .(2)إِنا َهَذا هَلُ

سم٤مًم٘مّم٦م، ٓ ىمدياًم وٓ طمديث٤ًم، سمؾ إن ىمّمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ مل ختْمع ًمٚمٕمٜم٤مس اًمٗمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م 

 يم٤مٟم٧م أطمداصمٝم٤م يمٚمٝم٤م طم٘م٤ًم ٓ ُمراء ومٞمف: ٕن ُمّمدره٤م هق اهلل شمٕم٤ممم احلؼ.

أُم٤م اعمثؾ ذم اًمٚمٖم٦م ومٝمق: اًمِمبٞمف واًمٜمٔمػم، وًم٘مد أورد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )إُمث٤مل( ورضهب٤م ًمٚمٗم٤مئدة 

 واًمذيمرى.

زْمـَا لِؾـااِس دِم َهَذا اْلُؼرْ قال سمعاىل:  ُرونَ َوَلَؼْد ََضَ ُفْم َيَتَذكا  .(3)َآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعؾا

                                                            

 (.61ٝمػ، أي٦م )( ؾمقرة اًمٙم0)

 (.62( ؾمقرة آل قمٛمران، أي٦م )2)

 (.21( ؾمقرة اًمزُمر، أي٦م )5)
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ًمذا وم٢من قمغم  إن جم٤مل إُمث٤مل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يتسع ًمٞمِمٛمؾ اًمتنميع، واًمٕم٘مٞمدة، واًم٘مٞمؿ.

اعمٗمن شمبٞملم ذًمؽ وشمقوٞمحف، وووع إؾمس اخل٤مص٦م سمٙمؾ واطمدٍة ُمٜمٝم٤م: ًمٞمسٝمؾ اًمتٛمٞمٞمز، 

  وًمتتح٘مؼ اًمٗم٤مئدة اعمرضمقة.

 : اكتظام آيات السورة:عرشالثاكقة اخلطوة 

اًمسبع اًمٓمقال، أم ُمـ اعمئلم، أم وذًمؽ ُمـ طمٞم٨م ُمقىمٕمٝم٤م ذم اعمّمحػ اًمنميػ، وهؾ هل ُمـ 

، وهؾ هل حمٙمٛم٦م أم ُمتِم٤مسمف وُم٤م يتٕمٚمؼ سمذًمؽ ُمـ طمٞم٨م اإلطمٙم٤مم ُمـ اعمث٤مين، أم ُمـ اعمٗمّمؾ

واًمتِم٤مسمف، وهؾ ان ومٞمٝم٤م ٟم٤مؾمخ٤ًم وُمٜمسقظم٤ًم، وُم٤م شمرشمٞمبٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمٜمزول، وهؾ ٟمزًم٧م دومٕم٦م 

 .دومٕم٦مأيمثر ُمـ قمغم واطمدة أم 

 وهٜم٤م ُمّمٚمح٤مت ُمٝمٛم٦م ٓ سمّد ُمـ اًمتٓمرق هل٤م وهل:

ء، واعم٤مئدة، وإٟمٕم٤مم، وإقمراف، ـ اًمسبع اًمٓمقال: وهل ؾمقر: اًمب٘مرة، وآل قمٛمران، واًمٜمس٤م0

 ويقٟمس.

ؾمقرة إٟمٗم٤مل إمم هن٤مي٦م ؾمقرة ـ اعمئقن: وهل اًمسقر اًمتل شمكم اًمسبع اًمٓمقال، وهل ُمـ أول 2

 اًمسجدة )ُم٤م قمدا يقٟمس ٕهن٤م ُمـ اًمسبع اًمٓمقال(.

 إطمزاب إمم أول ؾمقرة ىم٤مف.ؾمقرة ـ اعمث٤مين: وهل اًمسقر اًمتل شمكم اعمئلم، وهل ُمـ أول 5

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد وصػ سم٤معمث٤مين، وان ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ىمد وصٗم٧م سم٤معمث٤مين يمذًمؽ. قمٚماًم ان

 .ـ اعمٗمّمؾ: وهل اًمسقر اًمتل شمكم اعمث٤مين، وهل ُمـ أول ؾمقرة ىم٤مف إمم ؾمقرة اًمٜم٤مس1

 واعمٗمّمؾ أىمس٤مم صمالصم٦م:

 ٗمّمؾ: ُمـ أول ؾمقرة ىم٤مف إمم آظمر ؾمقرة اعمرؾمالت.أ ـ ـمقال اعم

 ٜمب٠م إمم آظمر ؾمقرة اًمٚمٞمؾ.ب ـ أوؾم٤مط اعمٗمّمؾ: ُمـ أول ؾمقرة اًم

 ضمـ ـ ىمّم٤مر اعمٗمّمؾ: ُمـ أول ؾمقرة اًمْمحك إمم آظمر ؾمقرة اًمٜم٤مس.

أُم٤م اعمب٤مطم٨م اخل٤مص٦م سم٤مًمتِم٤مسمف واإلطمٙم٤مم، واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ، وشمرشمٞم٥م اًمٜمزول، وم٘مد ورد 

اًمٙمثػم قمٜمٝم٤م ذم ـمٞم٤مت اًمٙمت٤مب، وٓ داقمل إلومراده٤م سمٛمبح٨م ظم٤مص، ومٚم٘مد أوردٟم٤م ذيمره٤م 
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سمحسبف، وًمق مجٕم٧م ُمب٤مطم٨م يمؾ ُمقوقع ُمٜمٝم٤م ًمتٙم٤مُمؾ اًمٙمالم قمٜمف وشمقوٞمحٝم٤م وذطمٝم٤م يمٌؾ 

 ُمـ ضم٤مٟم٥م، وًمتقوح٧م اًمّمقرة قمٜمف ًمٚم٘م٤مرئ ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر.

 :التي عاجلتفا : اغراض ومؼاصد السورةالثالثة عرشاخلطوة 

إن ُمـ اعمٝمؿ سمٞم٤من أهمراض اًمسقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م، وشمقوٞمح اعم٘م٤مصد اعمقضمقدة ومٞمٝم٤م، وُم٤م قم٤مجلتف هذه 

 اًمسقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمـ أُمقر. 

٢من ُمـ اعمٝمؿ ضمدًا قمغم اعمٗمن أن يقرد همرض اًمسقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م يمٙمؾ، ُمع سمٞم٤من ُم٘م٤مصد وم

 وأهداف اًمسقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م، عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ أمهٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٦م.

اهلداي٤مت واعمقوققم٤مت اًمتل ٟمزًم٧م اًمسقرة ًمبٞم٤مهن٤م وحتّمٞمٚمٝم٤م. ))ٛم٘م٤مصد اًمسقر: إن اعمراد سم

((ومٛم٘مّمقد ؾمقرة اإلظمالص ـ ُمثاًل ـ شم٘مرير وطمداٟمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم ويمامًمف
 ، وهٙمذا.(0)

ح٨م حيت٤مج إن اهلدف ُمـ هذه اخلٓمقة هق شمدسمر اًمسقرة ٓؾمتخراج ُم٘مّمده٤م اًمٕم٤مم، وهق ُمب

 اعم٘م٤مصد اًمٗمرقمٞم٦م ًمٚمسقرة ُمـ أضمؾ وبط اعمٜم٤مؾمب٦م سمٞمٜمٝم٤م.، صمؿ اؾمتخراج إمم ـمقل شم٠مُمؾ وٟمٔمر

٢من شم٘مسٞمؿ اًمسقرة إمم ُم٘م٤مصد ومرقمٞم٦م ـ سمٕمد ُمٕمروم٦م ُم٘مّمده٤م اًمٕم٤مم ـ يس٤مقمد قمغم دراؾم٦م يمؾ ُم٤م وم

يتٕمٚمؼ سم٤مًمسقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمـ ظمالل اخلٓمقات اًمس٤مسم٘م٦م اًمتل ؾم٤مقمدت ذم اًمتقصؾ إمم هذه 

 اعم٘م٤مصد اعمٝمٛم٦م.

 التػسغم التجزيئي: زمقان السورة:: الرازمعة عرشاخلطوة 

وهٜم٤م شمبدأ قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمسػم اًمتجزيئل سم٠مؾمٚمقب دمزيئل ًمٙمؾ ًمٗمٔم٦م قمغم طمٍد، ًمتجٛمع ذم شمّمقر 

 أظمػم ضم٤مُمع ًمألًمٗم٤مظ، يٕمٓمل صقرة جمٛمٚم٦م قمـ اًمسقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م.

ومت٘مسؿ اًمسقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م إمم أًمٗم٤مظ وُم٘م٤مـمع: وذًمؽ ًمٙمل يتؿ شمٗمسػمه٤م ُمتٗمرىم٦م سم٠مؾمٚمقب اًمتٗمسػم 

د ضمزء، وهذا هق أؾم٤مس أؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمتجزيئل، ويستٛمر ذًمؽ اًمتجزيئل، أي: ضمزء سمٕم

إمم ان يتؿ اعمرور قمغم يمؾ إًمٗم٤مظ ذم اًمسقرة، ويتؿ اًمقىمقف قمٜمد يمؾ ًمٗمٔم٦م ُمٜمٝم٤م، ويتؿ 

                                                            

 .011( اًمِم٤ميع، حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ، ُمٕمجؿ ُمّمٓمٚمح٤مت قمٚمقم اًم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)
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، واًمٓمري٘م٦م اًمتٗمسػمي٦م شمقوٞمحٝم٤م وشمٗمسػمه٤م سم٤مًمِمٙمؾ اًمّمحٞمح اعمتالئؿ ُمع إؾمٚمقب اًمتٗمسػمي

 .اعمتبٕم٦م

 ػادة:الـتائج اظمست: اخلامسة عرشاخلطوة 

ُمـ ظمالل سمٞم٤من ُم٤م شمٕمرو٧م ًمف اًمسقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمـ ُمس٤مئؾ وم٘مٝمٞم٦م، أو قم٘م٤مئدي٦م، وشمتح٘مؼ اًمٜمت٤مئ٩م 

أو أظمالىمٞم٦م، وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ، وشم٘مسٞمٛمٝم٤م وٛمـ وم٘مرات، يمؾ وم٘مرة شمتٜم٤مول رء قمغم طمٍد، 

 وشمقوح اعمراد ذم اًمٗم٘مرة اخل٤مص٦م سمف.
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 التجزيئيمالضمظات ٓ زمّد مـفا ضمول طمطوات التػسغم 

ُمـ اعمٝمؿ هٜم٤م إيراد مجٚم٦م ُمـ اعمالطمٔم٤مت طمقل ظمٓمقات اًمتٗمسػم اًمتجزيئل اًمتل أوردٟم٤مه٤م،     

واًمتل يم٤مٟم٧م )مخس٦م قمنم( ظمٓمقة شمٗمسػمي٦م، ومٚمس٤مئؾ أن يس٠مل: هؾ يمؾ اخلٓمقات ٓزم 

 وُمٓمٚمقب؟ أم يٙمتٗمك سم٠مىمؾ ُمـ ذًمؽ؟ أم ىمد شمٙمقن اخلٓمقات أيمثر ُمـ اًمذي أوردمتقه؟

( ظمٓمقة يم٤من وومؼ 03وظمّمّمٜم٤مه٤م سمٕمدد ) ٓمقات اًمتل أوردٟم٤مه٤مهٜم٤م ٟمجٞم٥م وٟم٘مقل: إن اخل

اؾمت٘مراء يمت٥م اًمتٗمسػم، وظمٓمقات اعمٗمنيـ، ًمذًمؽ ٟمٚمخص اعمالطمٔم٤مت اعمراد شمقوٞمحٝم٤م 

 وهل:

إن اخلٓمقات اخلٛمس٦م قمنم هل ظمٓمقات اؾمت٘مرائٞم٦م، وًم٘مد اؾمت٘مرئٜم٤م أىمَم قمدد، وُمـ  ـ0

همػم شم٤مم، وٓ يٕمٓمل ٟمت٤مئ٩م شمس٤موي اعمٕمٚمقم سم٠من آؾمت٘مراء ُمٝمام سمٚمغ، وُمٝمام يم٤من، وم٢مٟمف يب٘مك 

 %( ُمٓمٚم٘م٤ًم.011)

ـ إن هذه اخلٓمقات هل اىمَم قمدد ًمٚمخٓمقات، ومٝمٜم٤مك ُمـ اعمٗمنيـ ُمـ اقمتٛمد ظمٓمقات 2

أىمؾ ُمـ هذه اخلٓمقات، يمام ويٛمٙمـ اًمقصقل إمم اًمٜمتٞمج٦م سم٠مىمؾ ُمـ ذًمؽ، ومٝمل ظمٓمقات ًمٞمس٧م 

 إًمزاُمٞم٦م، وًمٙمٜمٝم٤م ُمٝمٛم٦م وُمٗمٞمدة، وٓ سمّد ُمـ آـمالع قمٚمٞمٝم٤م.

أؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمتجزيئل ُمٕمروف سمقضمقد ظمٓمقات ُمتٙمثرة ذم ؾمػمه اًمتٗمسػمي ـ إن 5

ًممي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، وًم٘مد شمب٤ميٜم٧م اخلٓمقات قمٜمد اعمٗمنيـ، وذم يمت٥م اًمتٗمسػم، إٓ أهن٤م ٓ وًمـ 

 خترج قمـ اخلٓمقات اخلٛمس٦م قمنم اًمتل أوردٟم٤مه٤م.

و شمٖمٞمػم ـ يٛمٙمـ ًمٚمٛمٗمن اعمختص او٤موم٦م ظمٓمقات أظمرى، أو اسمتٙم٤مر ظمٓمقات ُمٖم٤ميرة، أ1

 أؾمامء اخلٓمقات، وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ، ومٚمٞمس ذم ذًمؽ أي ُم٤مٟمع، وٓ أي طمرُم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم.

ـ إن هذه اخلٓمقات ُمٝمٛم٦م ضمدًا ذم شمِمٙمٞمؾ ـمريؼ واوح عمـ يريد ان يتٓمقر ذم اعمج٤مل 3

اًمتٗمسػمي، ويّمبح ُمٗمنًا، ذًمؽ ان هذه اخلٓمقات ؾمتِمٙمؾ ًمف اعمٜمٓمٚمؼ ٟمحق اًمتٓمقر، 

 وآسمداع، واجلقدة ذم اًمتٗمسػم.
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ـ إن قمغم اعمٗمن اظمتٞم٤مر أؾمٚمقب شمٗمسػمي ُمٕملم، ومٝمق حمّمقر ُم٤م سملم إؾمٚمقب اًمتجزيئل، 6

وإؾمٚمقب اعمقوققمل، وإؾمٚمقب اًمتٜمزيكم ذم اًمتٗمسػم، وُمـ اًمسٝمقًم٦م واًمٞمن اظمتٞم٤مر 

، سمؾ واٟمف ُمٕمٚمقم أؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمتجزيئل ٕٟمف إومْمؾ، واؾمٝمؾ، وإيمثر ضمقدة وضمدوى

 .ُمٞمزات أؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمتجزيئلاخلٓمقات، وهذا ُمـ أهؿ وأومْمؾ 

ـ إن أؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمتجزيئل يٕمٓمل ًمٚمٛمٗمن ؾمٕم٦م اـمالع ذم اًمٕمٚمقم واعمّم٤مدر واعمراضمع 1

اًمتل ٓ سمّد ُمـ آـمالع قمٚمٞمٝم٤م، وذًمؽ ُمـ أضمؾ ان ي٠ميت سمتٗمسػٍم ٓئٍؼ، وُمقاومؼ ًمٚمنموط 

 .قات اًمتٗمسػمي٦م، وهذا ؾمٞمٙمقن أيمثر وم٤مئدة ذم طم٤مل ُمٕمروم٦م اخلٓماًمنمقمٞم٦م، واًمٕم٘مٚمٞم٦م، واعمٝمٜمٞم٦م

ًمٚمّمٖم٤مر  ومٝمق ٟم٤مومعٌ ـ إن أؾمٚمقب اًمتٗمسػم اًمتجزيئل أؾمٚمقب يٜمٗمع ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمديٜمل، 8

هق صٕم٥م ُمـ ضم٤مٟم٥م، وؾمٝمؾ ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر، وهق يمام واٟمف ٟم٤مومٌع ًمٚمٙمب٤مر يمذًمؽ، و واعمبتدئلم،

ُٝمؾ ، وُم٤م يسٝمؾ ويٞمن أؾمٚمقسمف هق ُمٕمروم٦م ظمٓمقاشمف، وم٢من قُمروم٧م ؾَم سمحؼ )اًمسٝمؾ اعمٛمتٜمع(

 .اًمٙمثػم

ان اًمتٗمسػم اًمتجزيئل إذ أصبح درؾم٤ًم ًمٓمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ ؾمٞمٗمٞمدهؿ يمثػمًا ذم ُمٜمٝمج٦م ُم٤م ًمدهيؿ ُمـ  ـ9

ُمٕمٚمقُم٤مت، وسمٚمقرة ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ يمٗم٤مءات، وشم٘مقي٦م ُم٤م ًمدهيؿ ُمـ ُمٚمٙم٤مت، ومسٞمٙمقن ُمٗمٞمدًا ـ 

يمذًمؽ ـ ذم سم٤مىمل دروؾمٝمؿ، وسم٤مخلّمقص اًمدروس اًمديٜمٞم٦م يم٤مًمٗم٘مف وإصقل وُم٤م ؿم٤ميمؾ 

 ذًمؽ.

وظمٓمقاشمف ٟمٔمري٤ًم، وطمٗمٔمٝم٤م ومم٤مرؾمتٝم٤م شمٓمبٞم٘مٞم٤ًم ؾمٞمٕمٓمل ًمٚمٓم٤مًم٥م دومٕم٦م  ـ إن شمٕمٚمؿ اًمتٗمسػم01

ضمديدة ذم ـمريؼ اًمٙمت٤مسم٦م واًمت٠مًمٞمػ، ويزيده ومٝماًم ذم شمّمقر يمٞمٗمٞم٦م سمٜم٤مء احلٙمؿ اًمٗم٘مٝمل قمغم اًمدًمٞمؾ 

 اًم٘مرآين ويمٞمػ ؾم٤مر ويمٞمػ شمؿ.
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 الؼسم التطبقؼي

 سمػسغم آستعاذة

 )أعوذ زماهلل من الشقطان الرصمقم(

 واصطالضمًا:آستعاذة لغة 

 آستعاذة لغة:

. وطم٘مٞم٘م٦م (0)هل آًمتج٤مء وآقمتّم٤مم سم٤مًمٖمػم، ي٘م٤مل: قم٤مذ سمٗمالن، أي ٓذ سمف وجل٠م إًمٞمف واقمتّمؿ

، (2)هل اؾمتدوم٤مع ُم٤م خي٤مف ُمـ ذه سمام يٓمٛمع ذًمؽ ُمٜمفهل: آؾمتٕم٤مذة ـ ذم مجٚم٦م ُمـ اًمتٗم٤مؾمػم ـ 

  .(5)اؾمتدوم٤مع إدٟمك سم٤مٕقمغم قمغم وضمف اخلْمقع واًمتذًمؾأو هل: 

 آستعاذة اصطالضمًا:

ًمٞمس ًمالؾمتٕم٤مذة اصٓمالح ظم٤مص. ٟمٕمؿ، شمٓمٚمؼ هم٤مًمب٤ًم قمغم ىمقل: )أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من 

اًمرضمٞمؿ(، أو )أقمقذ سم٤مهلل اًمسٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ(، وٟمحق ذًمؽ، واعمٕمٜمك: أؾمتجػم 

 .(1)سم٤مهلل شمٕم٤ممم دون همػمه

صِمقمِ َفنَِذا َقَرْأَت اْلُؼْرَآَن َفاْستَ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ْقَطاِن الرا  . (3)ِعْذ زمِاهللاِ ِمَن الشا

وشمٚمؽ هل  .(6)ىم٤مل ذم اعمحرر: إذا أردت أن شم٘مرأ وذقم٧م، وم٠موىمع اعم٤ميض ُمقىمع اعمست٘مبؾ ًمثبقشمف

 سمالهم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

                                                            

 .508:  5( ظ: اسمـ إصمػم، اًمٜمٝم٤مي٦م: 0)

 .050:  0( ظ: اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من: 2)

 .583 : 5( ظ: اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من: 5)

 .22:  0( اًمٓمقد، اًمتبٞم٤من: 1)

 (.98( ؾمقرة اًمٜمحؾ، أي٦م )3)

(، اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمسػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، حت٘مٞمؼ: قمبد اًمسالم قمبد 316( ظ: اسمـ قمٓمٞم٦م، إٟمدًمز )ت6)

 .11:  0هـ: 0122، 0اًمِم٤مذم حمٛمد، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط
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 آداب وأضمؽام آستعاذة:

 إن آؾمتٕم٤مذة ُمستحب٦م ذم ٟمٗمسٝم٤م ذم يمؾ زُم٤من وذم يمؾ ُمٙم٤من، وىمد شمٙمقن ُمستحب٦م ًمٖمػمه٤م،

يم٤مؾمتحب٤مهب٤م قمٜمد ىمراءة )اًم٘مرآن اًمٙمريؿ(، وذم اًم٘مراءة ذم )اًمّمالة(، وقمٜمد دظمقل )احلامم(، 

 .(0)وهمػمه٤م

يمام وٓ ؿمؽ ان آؾمتٕم٤مذة شمٓمّٝمر اًمٚمس٤من قمام ضمرى قمٚمٞمف ُمـ همػم ذيمر اهلل شمٕم٤ممم: ًمٞمستٕمد 

. ومٝمل (2)ًمذيمره، وًمتٜمٔمٞمػ اًم٘مٚم٥م ُمـ اًمقؾمقؾم٦م واًمٖمٚمط واًمٜمسٞم٤من واًمري٤مء واًمٕمج٥م وٟمحقه٤م

 .(5)ومرار ُمـ ُمٔم٤مهر اًمِمٞمٓم٤من إمم قم٤ممل اًمتقطمٞمد وُمٔم٤مهر احلؼ شمٕم٤ممم

ِؿقُع اْلَعؾِقمُ  ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُه ُهَو السا ْقَطاِن َكْزٌغ َفاْسَتِعْذ زمِاهللاِ إِكا ا َيـَْزَغـاَك ِمَن الشا  .(4)َوإِما

آؾمتٕم٤مذة  أي: اًمتج٠م إًمٞمف، وأحتّمـ سمف شمٕم٤ممم. ٟمٕمؿ، ومٛمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ٓ سمّد أن شمؽمك

 .(3)اًمٚمٗمٔمٞم٦م أصمره٤م قمغم اإلٟمس٤من ًمتجٕمٚمف ُمٚمتج٠ًم إمم اهلل شمٕم٤ممم وم٤مرًا إًمٞمف

 آستعاذة:معاين الػاظ 

 آُمتٜم٤مع سمف ُمـ اعمٙمروه.ؾمتج٤مرة واًمتحٞمز إمم رء، إن ُمٕمٜمك آؾمتٕم٤مذة: آ

 أي:)أقمقذ سم٤مهلل(: ًمقذ وأًمتجئ وأقمتّمؿ سمؽ ي٤م )اهلل(. وأومـ)أقمقذ(: أي:  (:زماهلل )أعوذـ 1

 اؾمتجػم سم٤مهلل شمٕم٤ممم دون همػمه، واًمٕمقذ واًمٕمٞم٤مذ هق اًمٚمج٠م.

ُمِمتؼ ُمـ )ومٞمٕم٤مل(: ُمـ ؿمٓمـ إذا سمٕمد: ٕٟمرف سمٕمد قمـ اخلػم  ـ)اًمِمٞمٓم٤من(وم الشقطان(:ـ )من 2

 وقمـ رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم. 

                                                            

 .551:  5( اًمِمٝمٞمد إول، اًمذيمرى: 0)

 .19:  0( ظ: اًمٙم٤مؿم٤مين، اًمٗمٞمض، شمٗمسػم اًمّم٤مذم: (2

 .201:  2( ظ: اخلٛمٞمٜمل، ُمّمٓمٗمك، شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: 5)

 (.56( ؾمقرة ومّمٚم٧م، أي٦م )1)

 .201:  2( ظ: اخلٛمٞمٜمل، ُمّمٓمٗمك: شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: 3)
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)اًمِمٞمٓم٤من( ذم اًمٚمٖم٦م هق: يمؾ ُمتٛمرد ُمـ اجلـ وإٟمس واًمدواب، وضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومـ

واجلـ(، ووزٟمف )ومٞمٕم٤مل( ُمـ ؿمٓمٜم٧م اًمدار أي: سمٕمدت، وىمٞمؾ هق )ومٕمالن( )ؿمٞم٤مـملم إٟمس 

 ُمـ ؿم٤مط يِمٞمط إذا سمُٓمؾ.

صمقم(:ـ )3 ومٝمق ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل: يم٘متٞمؾ وضمريح وٟمحقه، وُمٕمٜم٤مه أٟمف رضمٞمؿ سم٤مًمٚمٕمٜم٦م  الرا

مح٦م، أو ُمـ اًمرضمؿ وهق اًمرُمل.  واعم٘م٧م وقمدم اًمرر

اًمِمٞمٓم٤من، إذ ٓ يٙم٤مد خيٚمق ُمـ وؾمقؾمتف أُمر اهلل سم٤مٓؾمتٕم٤مذة ُمـ ))ي٘مقل اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد: 

، وُمٕمٜمك أقمقذ اجل٠م إمم "وم٢مذا ىمرأت اًم٘مرآن وم٤مؾمتٕمذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ"اإلٟمس٤من، وم٘م٤مل 

اهلل ُمـ ذ اًمِمٞمٓم٤من، أي: اًمبٕمد ُمـ اخلػم اعمٗم٤مرق اظمالىمف أظمالق مجٞمع ضمٜمسف، وىمٞمؾ اعمبٕمد ُمـ 

((ًمِمٝم٥م اًمث٤مىمب٦مرمح٦م اهلل، واًمرضمٞمؿ أي: اعمٓمرود ُمـ اًمسامء اعمرُمل سم٤م
(0). 

ٟمٕمؿ، إن ُمـ اًمقاضم٥م اإلؾمالُمل آؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمـ ذور ؿمٞم٤مـملم اجلـ واإلٟمس: 

ًمٚمتخٚمص ُمـ اًمقؾم٤موس اًمتل يٚم٘مٞمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من )ضمٜمل أو إٟمز( قمغم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم، ًمٞمحرومٝمؿ 

 قمـ ضم٤مدة اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح، أو ًمٞمزًمزل إيامهنؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم.

ىمقي٤ًم قمغم اإلٟمس٤من، سمؾ ان ؾمٚمٓم٤مٟمف حمدود قمغم ُمـ هؿ يتبٕمقٟمف وهذا ٓ يٕمٜمل ان ًمف ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم 

 ويٓمٞمٕمقٟمف ُمـ ضمٜمقده، وهذا واوح ذم شمٙمٛمٚم٦م أي٦م، وسمٞم٤من ضمقاهب٤م.

ُه َلْقَس َلُه ُسْؾَطاٌن َععَم قال سمعاىل:  صِمقِم * إِكا ْقَطاِن الرا َفنَِذا َقَرْأَت اْلُؼْرَآَن َفاْسَتِعْذ زمِاهللاِ ِمَن الشا

اَم ُسْؾَطاُكُه َععَم الاِذيَن َيَتَولاْوَكُه َوالاِذيَن ُهْم زمِِه الاِذيَن آَ  ُؾوَن * إِكا ِْم َيَتَوكا َمـُوا َوَععَم َرهبِّ

ُكونَ   .(2)ُمرْشِ

أصح٤مب قمغم وم٢من شم٠مصمػم اًمِمٞمٓم٤من حمدود قمغم ُمـ هؿ اشمب٤مع ًمف، ووٕمٗم٤مء أُم٤مم ُمٖمري٤مشمف، و

 اًمٜمٗمقس اًمنميرة.

 

                                                            

 .89:  0( اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 (.011ـ 98( ؾمقرة اًمٜمحؾ، أي٤مت )2)
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 صورهتا:

 .زماهلل من الشقطان الرصمقم()أعوذ وصقرهت٤م هل: 

ىمرأت قمغم رؾمقل اهلل وم٘مٚم٧م: أقمقذ سم٤مهلل اًمسٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ. وم٘م٤مل ))ٗمل طمدي٨م ٕسمـ ُمسٕمقد ىم٤مل: وم

((زم: ي٤م اسمـ أم قمبد، ىمؾ: أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ. هٙمذا أىمرأٟمٞمف ضمؼمئٞمؾ
وىمد ورد  .(0)

 .(2)اًمٜمص سمذًمؽ قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف أٟمف هٙمذا شمٕمّقذ

وًم٘مد وردت قمدة صقر ًمٚمتٕمقذ، إٓ ان اعمتٗمؼ قمٚمٞمف، وُم٤م قمٚمٞمف اعمِمٝمقر، وُم٤م وردت أهمٚم٥م 

 هق )أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ(.وإطم٤مدي٨م ومٞمف، 

يمام وًم٘مد وردت هل٤م صٞمغ خمتٚمٗم٦م، ُمثؾ: )أقمقذ(، و)أشمٕمّقذ(، و)ُأقمٞمذ(، و)أقمذين(، و)أؾمتٕمذ(، 

ه٤م ٤مظمتالف احل٤مٓت واًمٔمروف، وأيمثرو)ُمٕم٤مذ اهلل(، وهمػمه٤م ُمـ اًمّمٞمغ، واًمتل ختتٚمػ سم

اؾمتٕمامًٓ ُم٤م ضم٤مء سمٚمٗمظ )أقمقذ(، صمؿ ان صٞمغ )آؾمتٕم٤مذة( ختتٚمػ سم٤مظمتالف اعمستٕم٤مذ ُمٜمف 

 واعمستٕم٤مذ سمف.

 سموضقح اظمستعاذ زمه واظمستعاذ مـه:

 ـ اظمستعاذ زمه:1

ومٞم٘م٤مل: إن اعمستٕم٤مذ سمف هق اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وىمد يٙمقن سمٚمٗمظ ُمٕملم يمٚمٗمظ اجلالًم٦م )اهلل(، 

)أقمقذ سم٤مهلل(، وىمد يٙمقن سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف يمـ)اًمرمحـ(، ومٞم٘م٤مل: )أقمقذ سم٤مًمرمحـ(، وىمد يٙمقن 

 سم٤مؾمؿ ُمـ اؾمامءه احلسٜمك وهل يمثػمة.

 .(3)ُقْل َأُعوُذ زمَِربِّ اْلَػَؾِق  قال سمعاىل: 

 .(4)ُقْل َأُعوُذ زمَِربِّ الـااسِ  وقال سمعاىل: 

                                                            

 .18ـ11:  2( اإلطمس٤مئل، اسمـ أيب مجٝمقر، قمقازم اًمٚمئ٤مزم اًمٕمزيزي٦م ذم إطم٤مدي٨م اًمديٜمٞم٦م، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .235:  3( ظ: اسمـ طمٜمبؾ، أمحد، ُمسٜمد أمحد سمـ طمٜمبؾ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

 (.0( ؾمقرة اًمٗمٚمؼ، أي٦م )5)

 (.0( ؾمقرة اًمٜم٤مس، أي٦م )1)
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اهلل شمٕم٤ممم وأوًمٞم٤مئف، وم٤مٓؾمتٕم٤مذة سمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم وأوًمٞم٤مءه يمام وىمد ورد اًمٜمٝمل قمـ آؾمتٕم٤مذة سمٖمػم 

 همػم ُمنموقم٦م.

 ـ اظمستعاذ مـه:2

ًم٘مد ضم٤مءت آؾمتٕم٤مذة ُمـ أُمقر يمثػمة، أمهٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ، وذًمؽ واوح سملم سمآي٤مت 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وٟمّمقص احلدي٨م اًمنميػ قمـ اعمٕمّمقُملم قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم، يمام وان هٜم٤مك 

أدقمٞم٦م يمثػمة ُٟم٘مٚم٧م قمـ اعمٕمّمقُملم قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم شمذيمر وشم١ميمد قمغم آؾمتٕم٤مذة، وُمٜمٝم٤م دقم٤مء 

ّمحٞمٗم٦م اًمسج٤مدي٦م ًمإلُم٤مم قمكم سمـ احلسلم قمٚمٞمف اًمسالم، واًمذي ي٘مقل )آؾمتٕم٤مذة( اًمقارد ذم اًم

اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ هٞمج٤من احلرص، وؾمقرة اًمٖمْم٥م، وهمٚمب٦م احلسد، ))ومٞمف قمٚمٞمف اًمسالم: 

ووٕمػ اًمّمؼم، وىمٚم٦م اًم٘مٜم٤مقم٦م... وٟمٕمقذ سمؽ ُمـ ؾمقء اًمنيرة، واطمت٘م٤مر اًمّمٖمػمة، وان 

يتٝمْمٛمٜم٤م اًمسٚمٓم٤من... وٟمٕمقذ سمؽ ُمـ احلنة يستحقذ قمٚمٞمٜم٤م اًمِمٞمٓم٤من، أو يٜمٙمبٜم٤م اًمزُم٤من، أو 

اًمٕمٔمٛمك، واعمّمٞمب٦م اًمٙمؼمى، وأؿم٘مك اًمِم٘م٤مء، وؾمقء اعمآب، وطمرُم٤من اًمثقاب، وطمٚمقل 

((اًمٕم٘م٤مب...
(0). 

 اظمواصن التي وردت آستعاذة هبا:

 ـ آستعاذة عـد سمالوة الؼرآن الؽريم:1

، (2) اًمّمالة أو ظم٤مرضمٝم٤موم٢من آؾمتٕم٤مذة قمٜمد شمالوة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمستحب٦م، وؾمقاء أيم٤مٟم٧م ذم

 .(5)وىمد اشمٗمؼ اًم٘مّراء قمغم اًمتٚمٗمظ هب٤م ىمبؾ اًمتسٛمٞم٦م

 ـ آستعاذة لؾؼراءة دم الصالة:2

 .(0)، سمؾ ادقمل اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ(1)إن اعمِمٝمقر هق اؾمتحب٤مب آؾمتٕم٤مذة قمٜمد اًم٘مراءة ذم اًمّمالة

                                                            

 .39ـ 31( اًمّمحٞمٗم٦م اًمسج٤مدي٦م: 0)

 .583:  5، اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من: 123:  6ًمٓمقد، اًمتبٞم٤من: ( ظ: ا2)

 .22:  0( ظ: اًمٓمقد، اًمتبٞم٤من: 5)

 .098:  2( ظ: إردسمٞمكم، جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من: 1)
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 ـ آستعاذة عـد قراءة آية كؼؿة:3

 ، وىمد وردت اًمرواي٤مت ذم ذًمؽ.(2))ٟم٘مٛم٦م( شمٕمقذ ُمٜمٝم٤مإن ُمـ اعمستح٥م إذا ُمر اًم٘م٤مرئ سمآي٦م 

يٜمبٖمل عمـ ىمرأ اًم٘مرآن إذا ُمر سمآي٦م ُمـ اًم٘مرآن ومٞمٝم٤م ُمس٠مًم٦م أو ))ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمسالم: 

((ختقيػ أن يس٠مل قمٜمد ذًمؽ ظمػم ُم٤م يرضمق، ويس٠مًمف اًمٕم٤مومٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مر وُمـ اًمٕمذاب
(5). 

 ـ آستعاذة لدفع السفو دم الصالة:4

ُمـ أٟمقاع اًمٕمالج ًمٚمسٝمق ذم اًمّمالة قمدة قمالضم٤مت ُمٜمٝم٤م وأمهٝم٤م هل آؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل وم٘مد ورد 

 .شمٕم٤ممم ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ

وذًمؽ سم٠من شمٓمٕمـ ومخذك إين سم٠مصبٕمؽ اًمٞمٛمٜمك اعمسّبح٦م إذا دظمٚم٧م ذم اًمّمالة وشم٘مقل ـ يمام 

اًمسالم ورد ذم ظمؼم اًمسٙمقين قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمسالم ـ وم٘مد ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق قمٚمٞمف 

...سمسؿ اهلل وسم٤مهلل، شمقيمٚم٧م قمغم اهلل، أقمقذ سم٤مهلل اًمسٛمٞمع ))سم٠من يٗمٕمؾ اعمٙمٚمػ ـ ُم٤م شم٘مدم ـ وي٘مقل: 

((اًمٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ، وم٢مٟمؽ شمٜمحره وشمٓمرده
(1). 

 وأفعال معقـة:وأوقات ـ آستعاذة دم أماكن 5

إًمٞمٝم٤م ًمتقوٞمح وىمد أوردت اًمٙمت٥م اعمختّم٦م ذًمؽ، وُمٜمٝم٤م يمت٥م اًمٗم٘مف، ًمذا يٛمٙمـ اًمرضمقع 

  ذًمؽ، وومٝمؿ شمٚمؽ إُمقر سمدىم٦م.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 .523:  0( ظ: اًمٓمقد، اخلالف: 0)

 .85:  0، احلكم، اًمٕمالُم٦م، ذائع اإلؾمالم: 122:  0( ظ: اًمٓمقد، اخلالف: 2)

 .69:  6احلر، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م: ( اًمٕم٤مُمكم، 5)

 .231ـ  219:  8( اًمٕم٤مُمكم، احلر، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م: 1)
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 إعراهبا:

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م، واًمٗم٤مقمؾ: وٛمػم ُمستؽم وضمقسم٤ًم شم٘مديره  ـ أعوُذ:1

 أٟم٤م.

اًمب٤مء طمرف ضمر ُمبٜمل قمغم اًمٙمن ٓ حمؾ ُمـ اإلقمراب، واؾمؿ اجلالًم٦م ذم حمؾ ضمر  ـ زماهللِ:2

 سمحرف اجلر، وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة، واجل٤مر واعمجرور ُمتٕمٚم٘م٤من سم٤مًمٗمٕمؾ أقمقذ.

 طمرف ضمر ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. ـ من:3

 سم٤مًمٗمٕمؾ أقمقذ.اؾمؿ جمرور سمٛمـ، و قمالُم٦م ضمره اًمٙمنة. وؿمبف اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ  ـ الشقطاِن:4

صٗم٦م ًمٚمِمٞمٓم٤من جمرورة وقمالُم٦م ضمره٤م اًمٙمنة، ومجٚم٦م آؾمتٕم٤مذة مجٚم٦م اسمتدائٞم٦م ٓ  ـ الرصمقِم:5

 حمؾ هل٤م ُمـ إقمراب.

 فضل آستعاذة:

 اًمٓم٤مقم٦م َأسمقاب واومتحقا سم٤مٓؾمتٕم٤مذة، اعمٕمّمٞم٦م َأسمقاب أهمٚم٘مقا))اًمسالم:  قمٚمٞمف اًمّم٤مدق اإلُم٤مم ىم٤مل

((سم٤مًمتسٛمٞم٦م
(0). 

 يٗمتتحٝم٤م، وم٘م٤مل ؾمقرة يمؾ قمٜمد اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًمتٕمقذ اًمسالم قمـ قمٚمٞمف اًمّم٤مدق اإلُم٤مم ئؾؾُم و

((اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل ومتٕمّقذ ٟمٕمؿ،))اًمسالم:  قمٚمٞمف
(2). 

 قمٜمد سمف وَأُمرك إًمٞمف، اهلل ٟمدسمؽ اًمذي ىمقًمف َأُم٤م))اًمسالم:  قمٚمٞمف اًمٕمسٙمري اإلُم٤مم احلسـ ىم٤ملو

 ىم٤مل: وإن قمكمّ  اعم١مُمٜملم َأُمػم وم٢مِن اًمرضمٞمؿ، اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًمٕمٚمٞمؿ اًمسٛمٞمع سم٤مهلل اًم٘مرآن: َأقمقذ ىمراَءة

 اًم٘مرآن، ىمراَءهتؿ قمٜمد قمب٤مده سمف سم٤مهلل َأُمر ىمد ُم٤م هل وآؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل أُمتٜمع أي سم٤مهلل ىمقًمف: َأقمقذ

 إمم َأّداه اهلل سم٠َمدب شم٠َمّدب اًمرضمٞمؿ وُمـ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل وم٤مؾمتٕمذ اًم٘مرآن ىمرأت ًم٘مقًمف: وإِذا

((اًمدائؿ اًمٗمالح
(5). 

                                                            

 .206:  92( اعمجٚمز، سمح٤مر إٟمقار، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .818:  2( اًمٕم٤مُمكم، احلر، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

 .3( اًمٕمسٙمري، اإلُم٤مم احلسـ، شمٗمسػم اإلُم٤مم احلسـ اًمٕمسٙمري، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 5)
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 َأن َأردت إن)) :ومٞمف ي٘مقل وآًمف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمـ ـمقيالً  طمديث٤مً  اًمسالم قمٚمٞمف ذيمر صمؿ

هؿ يّمٞمبؽ ٓ  اًمرضمٞمؿ، اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل َأقمقذ :َأصحب٧َم  إِذا وم٘مؾ ُمٙمُرهؿ يبدؤوك وٓ ذُّ

((ّذهؿ ُمـ يٕمٞمذك وم٢مِٟمف
(0). 

 ضمؽم آستعاذة:

وذم يمؾ أُمر يراد ومٕمٚمف، وآؾمتٕم٤مذة ُمستحب٦م، وذًمؽ قمٜمد شمالوة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، سمؾ 

 وسم٤مخلّمقص طم٤مًم٦م اجلزع واًمٖمْم٥م.

آؾمتٕم٤مذة قمٜمد اًمتالوة ُمستحب٦م همػم واضمب٦م، سمال ))هـ(: 161ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد )ت

((ظمالف
(2). 

هـ( سم٠من إُمر 186ويمذًمؽ وم٘مد أورد اًمِمٝمٞمد إول حمٛمد سمـ مج٤مل اًمديـ ُمٙمل اًمٕم٤مُمكم )ت

وهبذا آؾمتحب٤مب ـ يمذًمؽ ـ ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م  .(5)ذم آؾمتٕم٤مذة هق اًم٘مقل سم٤مًمٜمدب سم٤مٓشمٗم٤مق

 .(1)وؾمٗمٞم٤من وإوزاقمل واًمِم٤مومٕمل وأمحد وإؾمح٤مق

 :الرصمقم سمػسغم وسموضقح ضمول الشقطان

 ٓ ختٚمق )اًمٙمت٥م اعم٘مدؾم٦م( ذم خمتٚمػ إدي٤من ُمـ ذيمر ُمّمٓمٚمح )اًمِمٞمٓم٤من(.

وإن )إسمٚمٞمس( هق أسمرز  قم يمكم يِمٛمؾ إذار اجلـ واإلٟمس،إن اًمِمٞمٓم٤من: هق ُمٗمٝم

 )اًمِمٞم٤مـملم(، سمؾ هق ىم٤مئدهؿ.

٢من يمٚمٛم٦م اًمِمٞمٓم٤من ُم٠مظمقذة إُم٤م ُمـ )ؿمَٓمـ( سمٛمٕمٜمك متّرد واسمتٕمد قمـ احلؼ، وإُم٤م ُمـ )ؿمَٞمط( وم

 .(3)أي اطمؽمق همْمب٤م

                                                            

 .62:  2، حمٛمد طمسلم، اًمتٗمسػم واعمٗمنون، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( اًمذهبل0)

 .123:  0( اًمٓمقد، أسمق ضمٕمٗمر، شمٗمسػم اًمتبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

 .050:  5( ظ: اًمِمٝمٞمد إول، حمٛمد سمـ مج٤مل اًمديـ، ذيمرى اًمِمٞمٕم٦م، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 5)

، 0يران، ط( ظ: ُمٕمروم٦م، حمٛمد ه٤مدي، اًمتٗمسػم إصمري اجل٤مُمع، ُمٜمِمقرات ذوي اًم٘مرسمك، ىمؿ ـ إ1)

 .291:  0هـ: 0129

 .251:  5( ظ: آومري٘مل، اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 3)
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د ُمـ إٟمس أو ضمـ،  ُمستِمٝمدًا قمغمىم٤مل أسمق قمبٞمدة: ان اًمِمٞمٓم٤من يمؾ قم٤مٍت ُمت ذًمؽ سم٤مٔي٦م  ٛمرر

نِّ ُيوضِمي زَمْعُضُفْم إىَِل زَمْعٍض َوَكَذلَِك صَمَعْؾـَا لُِؽلِّ كِبِيٍّ عَ  اًم٘مرآٟمٞم٦م: ا َشَقاصنَِي اإِلكِس َواجْلِ ُدوًّ

ونَ   .(1)ُزطْمُرَف اْلَؼْوِل ُغُروًرا َوَلْو َشاء َرزمَُّك َما َفَعُؾوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْػرَتُ

إن اًمِمٞمٓم٤من هق يمؾ ذي صٗم٦م ذُمٞمٛم٦م ُمـ إٟمس٤من أو ضمٜمرل أو طمٞمقان، ))ىم٤مل اًمراهم٥م آصٗمٝم٤مين: 

((ذُّم٤م ُمٓمٚم٘م٤ميمؾ ذُمٞمؿ 
(2). 

وي٘م٤موُمف ُمدقمٞم٤م إومْمٚمٞم٦م ًمٜمٗمسف قمغم  شمٕم٤ممم مترد قمغم أُمر اهللذا اعمٕمٜمك هق ُمـ إن اًمِمٞمٓم٤من هب

سمٛمٕمٜمك إٟمٙم٤مر وضمقد اًمذات آهلٞم٦م، سمؾ  ،أظمريـ، وهذا يٕمٜمل أن اًمِمٞم٤مـملم ًمٞمسقا ُمٚمحديـ

ُمٝمٚم٦م،  شمٕم٤ممم هؿ ي١مُمٜمقن سمقضمقده شمٕم٤ممم وهٞمٛمٜمتف، وًمذًمؽ ـمٚم٥م إسمٚمٞمس زقمٞمؿ اًمِمٞم٤مـملم ُمـ اهلل

وًمٞمس همػمه، وُمِمٙمٚمتف هل شمٙمؼمه وطمسده ٔدم اًمذي شمبلّم  شمٕم٤ممم ومٝمق يٕمرف أن طمٞم٤مشمف سمٞمد اهلل

 أٟمف هق ويمثػم ممـ ذم صٚمبف أومْمؾ ُمٜمف.  

إن يمٚمٛم٦م )إسمٚمٞمس( قمرسمٞم٦م وهل ُمـ اًمٗمٕمؾ سَمَٚمَس سمٛمٕمٜمك ـُمِرَد، ًمٞمٙمقن ُمٕمٜمك إسمٚمٞمس هق يمام و

اًمٚمٖمقيلم أن ُمٕمٜمك اًمٗمٕمؾ سمٚمس هق يئس ومٞمٙمقن )اعمٓمرود ُمـ رمح٦م اهلل(، يمام ي١ميمد يمثػم ُمـ 

ُمٕمٜمك إسمٚمٞمس سمذًمؽ )اًمذي يئس ُمـ رمح٦م اهلل(، وًمٗمٔم٦م إسمٚمٞمس يمذًمؽ شم٠ميت ذم ُمٕمٜمك اًمْمالل، 

 .(5)واًمدهِم٦م، واًمسٙمقت

ُمِمتؼ ُمـ اإلسمالس، يمام أن  (إسمٚمٞمس)يمثػمة هل إطم٤مدي٨م واعمروي٤مت اًمتل شمدل قمغم أن اؾمؿ 

 اًمٕمرسمٞم٦م، وي١ميدون ُم٤م ذهبقا إًمٞمف سمِمقاهد قمديدة. يمّت٤مب اًمٚمٖم٦م يرضمحقن اؿمت٘م٤مىمٝم٤م ُمـ اًمٚمٖم٦م

ًمٗمٔم٦م قمرسمٞم٦م، يٕمتؼموهن٤م ممٜمققم٦م ُمـ اًمٍمف وي٘مقًمقن:  (إسمٚمٞمس)إن اًمٕمٚمامء اًمذيـ يٕمدون ًمٗمظ 

إن ؾمب٥م قمدم اٟمٍماومٝم٤م رسمام يرضمع إمم اؾمتث٘م٤مل طمريم٦م اجلّر ذم آظمره٤م، وإو٤موم٦م إمم ذًمؽ، وم٢من 

سمٞم٦م، ومل يقاومؼ أن شمسّٛمك هب٤م أطمد ـمقال هذه اًمٚمٗمٔم٦م )إسمٚمٞمس( ًمٞمس هل٤م ٟمٔمػم ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمر

                                                            

 (.002( ؾمقرة إٟمٕم٤مم، أي٦م )0)

 .260( آصٗمٝم٤مين، اًمراهم٥م، اعمٗمردات،  ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

 ( ظ: آومري٘مل، اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ُم٤مدة )سمٚمس(.5)
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إزُمٜم٦م اعم٤موٞم٦م، وهذا ُم٤م دومع اًمٕمرب إمم اقمتب٤مره٤م ؿمبٞمٝم٦م سم٤مٕؾمامء إقمجٛمٞم٦م، واؾمتخدُمقه٤م 

 سمّمٞمٖم٦م ُم٤م ٓ يٜمٍمف. 

ُمٕمٜمك إسمٚمٞمس: اًمٞم٤مئس، يٕمٜمل أسمٚمس ُمـ رمح٦م اهلل، وىمبؾ أن يِمتٝمر إسمٚمٞمس هبذا  وي٘م٤مل سم٠من

ي٤مين ويٕمٜمل اعمٕمز ُمـ اهلل، يمام يم٤من يدقمك ، وهق اؾمؿ ه(قمزازيؾ)آؾمؿ يم٤من ُيدقمك: 

 .(0)(أسمق يمردوس)، أُم٤م يمٜمٞمتف ومٝمل: (ُُمّرة)، أو (احل٤مرث)

 الشقطان دم الؼرآن الؽريم: ظمحة عامة:

ورد اؾمؿ اًمِمٞمٓم٤من ذم إؾمٗم٤مر اًمتقراشمٞم٦م همػم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م سمّمٞمٖم٦م )ؾم٤مشم٤من( أو )ؾم٤مشم٤مٟم٤م إيؾ(، وذم 

اًمٙمريؿ اًمِمٞمٓم٤من اؾمؿ قم٤مم ويمكم يّمدق قمغم أومراد اًمني٤مٟمٞم٦م سمّمٞمٖم٦م )ؾمقشمقٟمق(، وذم اًم٘مرآن 

 قمديديـ ُمـ اجلـ واإلٟمس وأسمرزهؿ إسمٚمٞمس.

ويستخدم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ آؾمؿ )إسمٚمٞمس( ذم هده ًم٘مّم٦م ؾم٘مقـمف اًمتل شمِمبف سمحدود ُمٕمٞمٜم٦م 

ذم إؾمٗم٤مر اًمتقراشمٞم٦م همػم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، وذم ٟمّمقص )اهل٤مضم٤مداه( اًمتل  اعمقضمقدةاًمٕمٜم٤مس ٟمٗمسٝم٤م 

إلٟمس٤من، وم٢من سمٕمد ؾم٘مقط إسمٚمٞمس وحتقًمف إمم قمدٍو ًم همدت ضمزءًا ُمـ إدسمٞم٤مت اًمتٚمٛمقدي٦م، أُم٤م

يستخدم ًم٘م٥م )ؿمٞمٓم٤من( ذم سم٘مٞم٦م أظمب٤مره قمـ ٟمِم٤مط إسمٚمٞمس وضمٜمقده ذم اًمت٤مريخ  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن

 وصقًٓ إمم اًمٞمقم إظمػم. 

سمّمٗم٤مت اًمتٙمؼم واخلٞمالء واًمٕمّمٞم٤من واًمتٛمرد واًمٙمراهٞم٦م  اًمٙمريؿ رف إسمٚمٞمس ذم اًم٘مرآنوىمد قمُ 

واحلسد واًمب٤مـمؾ واًمٖمقاي٦م واخلب٨م واخلداع، ومٝمق يم٤مئـ ظمبٞم٨م وذير، واومتْم٤مح طم٘مٞم٘متف 

ًم٘مد يم٤من آدم  سم٤معمٕمٜمك إظمالىمل يمام يتحدث قمـ اًمقطمل، ويم٤مٟم٧م ؾمبب٤م ًمٚمتٛمٞمٞمز سملم اخلػم واًمنم

ظمالًمف شمؿ ووع ُم٘م٤ميٞمس ًمٚمسٚمقك اًم٘مقيؿ وهل ُم٘م٤ميٞمس ُمٜمسجٛم٦م ُمع ُم٤م  قمٚمٞمف اًمسالم ٟمبٞم٤ًم وُمـ

 هق ـمبٞمٕمل ذم طمٞم٤مة اإلٟمس٤من وُم٤م هق ىمٞمٛمل حي٘مؼ ُمّمٚمح٦م اًمٜمقع اإلٟمس٤مين يمٚمف.

                                                            

 ر، ًمس٤من اًمٕمرب، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ُم٤مدة )سمٚمس(.( ظ: آومري٘مل، اسمـ ُمٜمٔمق0)
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حيدصمٜم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ إسمٚمٞمس ويٙمِمػ قمداءه اجلذري ًمإلٟمس٤من، ومٝمق يمبػم اًمِمٞم٤مـملم، يم٤من 

تدت ًمـ)ؾمت٦م آٓف ؾمٜم٦م(، يمّرُمف اهلل ورومٕمف ، وسمسب٥م قمب٤مدشمف اًمتل اُمشمٕم٤ممم ُمـ اجلـ اًمٕم٤مسمديـ هلل

 إمم اعمأل إقمغم.

ذم هذه اعمٝمٚم٦م أـمٚمؼ إسمٚمٞمس وقمٞمده سم٢مهمقاء آدم وذريتف، وًم٘مد ؾم٘مط إسمٚمٞمس ذم آُمتح٤من وًمٕمٜمف 

 .اهلل ًمٕمٜم٦م ُمتقاصٚم٦م إمم يقم اًمديـ

يِن * َقاَل َربِّ َفَلكْ قال سمعاىل:  ْعـََة إىَِل َيْوِم الدِّ ظِْريِن إىَِل َيْوِم ُيْبَعُثوَن * َقاَل َفنِكاَك َوإِنا َعَؾْقَك الؾا

َرْ  ْٕ ْم دِم ا ـَنا هَلُ َُزيِّ َٕ ِض ِمَن اظمُْـَْظِريَن * إىَِل َيْوِم اْلَوْقِت اظْمَْعُؾوِم * َقاَل َربِّ زماَِم َأْغَوْيَتـِي 

ُْغِوَيـاُفْم َأمْجَِعنيَ  َٕ  .(1)َو

واًمتققمد سم٢مهمقاء اًمٜم٤مس يٕمٜمل أن إسمٚمٞمس ٟمزل إمم إرض ُمع آدم ًمٞمستٛمر اًمٍماع سملم آدم 

 وذريتف وإسمٚمٞمس وضمٜمقده. 

 الشقطان واإلكسان:

 ٓ سمّد هٜم٤م ُمـ اًمتٓمرق إمم قمالىم٦م اًمِمٞمٓم٤من ُمع اإلٟمس٤من.

اَصَك اظْمُْسَتِؼقَم قال سمعاىل:  ْم رِصَ َْقُعَدنا هَلُ َٕ سَمَِقـاُفْم ِمْن زَمنْيِ َأْيِدهيِْم َقاَل َفباَِم َأْغَوْيَتـِي  َٔ * شُمما 

َٓ جَتُِد َأْكَثَرُهْم َشاكِِرينَ   . (2)َوِمْن طَمْؾِػِفْم َوَعْن َأْياَمَِنِْم َوَعْن َشاَمئِؾِِفْم َو

ؾ و، ًم٘مد يم٤من إسمٚمٞمس يرى ٟمٗمسف أومْمؾ ُمـ آدم وأن ـمْرده ُمـ اعمأل إقمغم يم٤من فمٚمامً  يم٤من حُيٛمر

يتف ُمـ سمٕمده ومٓمٚم٥م ُمٝمٚم٦م ٕضمؾ ذًمؽ.  آدم ُمس١موًمّٞم٦م ؾم٘مقـمف وًمذًمؽ ىمّرر آٟمت٘م٤مم ُمٜمف وُمـ ذرر

ًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م هل أن آدم سمريء ُمٜمف، ومٝمق مل يٙمـ أومْمؾ ُمـ آدم، وؾمب٥م اًمٓمرد يتٕمٚمؼ سم٢مسمٚمٞمس 

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآنقمغم ذًمؽ ذاشمف، ٕن شمٙمؼّمه وضمحقده هق ُم٤م أؾم٘مٓمف يمام ي١ميمد 

                                                            

 (.59ـ 53( ؾمقرة احلجر، أي٤مت )0)

 (.01ـ  06( ؾمقرة إقمراف، أي٤مت )2)
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ًا قمغم قمب٤مدشمف ٔٓف اًمّسٜملم وىم٤مل إٟمف يريد أن يٙمقن أضمره ُمٝمٚم٦م إلهمقاء آدم ـمٚم٥م إسمٚمٞمس أضمر

ًم٘مد أقمٓمٞمتؽ دائام طمرّيتؽ وؾم٠مقمٓمل آدم أيْم٤ًم  :وىم٤مل ًمف ،٠مقمٓم٤مه اهلل شمٕم٤ممم اعمٝمٚم٦موموذريتف، 

َتٝمؿ، وًمـ يتبٕمؽ اعم١مُمٜمقن وأصح٤مب اًمٕم٘مقل.  وذريتف طمرير

اط اعمست٘مٞمؿ هق اًمقطمل وهق ـمريؼ شمققّمد إسمٚمٞمس سم٠من ي٘مٕمد ًمٚمٜم٤مس اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ، واًمٍم

، ٓ خيت٤مر ؿمٞمئ٤م آظمر همػم اًمقطمل اًمٙمريؿ ، واًمِمخص اعم١مُمـ ذم اًم٘مرآنقمٚمٞمٝمؿ اًمسالم إٟمبٞم٤مء

 ٕٟمف هق اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ، وـمريؼ اخلػم واًمٜمج٤مة.

إن اًمِمٞمٓم٤من ٓ يستٓمٞمع أن يٖمقي يمؾ اًمٜم٤مس، سمؾ وم٘مط همػم اعم١مُمٜملم، ومٝمق يقؾمقس ًمٚمٜم٤مس 

ن ىمرار إسمٚمٞمس إدظم٤مل أيمؼم قمدد ممٙمـ ُمـ اًمٜم٤مس إمم ضمٝمٜمؿ، وٓ يٛمٙمـ يم٤موويزّيـ هلؿ اًمسقء، 

ذًمؽ إٓ سمٛمامرؾم٦م اإلهمقاء أي حتقيؾ احلالل إمم طمرام واحلرام إمم طمالل، واخلػم إمم ذ 

ُمـ ظمالل اًمٚمٕم٥م قمغم اًمٕم٘مقل  ذًمؽواًمنم إمم ظمػم، واًمٓمٞم٥م إمم ظمبٞم٨م واخلبٞم٨م امم ـمٞم٥م، و

زيلم ًمتّمبح اًمبِم٤مقم٦م مج٤مًٓ ذم وقمل اًمٜم٤مس وقمٞمقهنؿ، وشمؼمير إهقاء قمغم أؾم٤مس اًمت٠مّول واًمت

واعمٙم٤من إومْمؾ ًمإلهمقاء هق ُمرايمز اًم٘مرار اًمديٜمل واًمسٞم٤مد، ٕن ذًمؽ يٛمثؾ اعمدظمؾ إٟمجع 

 .يمبػمةٍ  إلوالل اًمٜم٤مس سم٠مقمدادٍ 

 سمػسغم آستعاذة واظمراد هبا:

أومْمؾ ُمـ ُيٚمتجئ أي: أًمتج٠م إمم اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومٝمق اًمٙمٝمػ احلّملم، وهق ـ )اعوذ(: 1

 وشمٕم٤ممم قمٚمقًا يمبػما. ًمف ؾمبح٤مٟمف

اًمب٤مء ىمدُم٧م ذم دًٓم٦م قمغم آؾمتٕم٤مٟم٦م، وآؾمتٕم٤مٟم٦م هٜم٤م هل سم٤مهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ومٝمق  ـ )زماهلل(:2

 اعمستٕم٤من ذم يمؾ اعمقر، وقمغم يمؾ اعمقر.

أي: اؾمتٕمٞمذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، واًمذي هق رضمٞمؿ وُمرضمقم  ـ )من الشقطان الرصمقم(:3

 د قمـ رمح٦م اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.وُمبٕم

، هق إن اعمراد سمت٘مديؿ آؾمتٕم٤مذة ذم يمؾ أُمٍر قمٛمقُم٤ًم، وىمبؾ ىمراءة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمِمٙمٍؾ ظم٤مص

هب٤م ـ سم٤مٓؾمتٕم٤مذة ـ يمبػمة ضمدًا، وٓ سمّد ُمـ شم٘مديؿ اًمٙمالم ٤م ومقائد يمثػمة وهل ًمٚمدًٓم٦م قمغم ان
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ُمٜمف وُمـ يمؾ ُم٤م ان ٟمستٕمٞمذ قمغم ًمٚمتخٚمص ُمـ اًمِمٞمٓم٤من يمٛمسب٥م ًمٚمذٟمقب وآٟمحراوم٤مت، 

ف، وهٜم٤م ٓ سمّد ُمـ اًمبح٨م قمـ تؿم٤ميمٚم ي١مدي سمٜم٤م إمم ُم٤م يريده اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ، أو ُمـ هق قمغم

 ُمسبب٤مت اًمذٟمقب وآٟمحراوم٤مت وهل:

وهق اًمذي ًمف ؾمبؼ سم٤مًمٕمداوة ُمع اإلٟمس٤من إول، ُمع أسمٞمٜم٤م آدم، واًمذي  ـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ:0

 وقمد سم٤مؾمتٛمرار اًمٕمداء إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

أو اًمٜمٗمس اًمنميرة اعمقضمقدة داظمؾ اإلٟمس٤من، واًمتل شمسػم سمف ٟمحق  ـ اًمٜمٗمس إُم٤مرة سم٤مًمسقء:2

 ـمريؼ اعمٝم٤مًمؽ، ومتجٕمٚمف أؾمقء ه٤مًمؽ.

 ٥م أهمقى ص٤مطمبف وم٠مدى سمف إمم اهلٚمٙم٦م.أو رومٞمؼ اًمسقء، ومٙمؿ ُمـ ص٤مطم ـ ىمريـ اًمسقء:5

وٟم٘مّمد هب٤م إي٤مم اًمس٤مسم٘م٦م ُمـ أي٤مم اًمسقء، وأي٤مم آٟمحراوم٤مت،  ـ شمرايمامت إي٤مم اًمس٤مسم٘م٦م:1

 واعم٤ميض اًمزء ًمإلٟمس٤من.

ومٝمذه أرسمٕم٦م ُمسبب٤مت شمسب٥م اًمذٟمقب وآٟمحراوم٤مت، وقمٜمد إرادة اًمتخٚمص ُمـ ُمسبب٤مت 

ٞمٕم٤ًم، وهٜم٤م وم٢من قمغم اإلٟمس٤من ُمراضمٕم٦م ٟمٗمسف: اًمذٟمقب وآٟمحراوم٤مت، ٓ سمّد ُمـ اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م مج

ًمٙمل يٕمرف أهي٤م ي١مصمر قمٚمٞمف، وًمق ىمسٛمٜم٤مه٤م شم٘مسٞماًم سمحس٥م اًمت٠مصمػم وم٢مهن٤م ؾمت٘مسؿ إمم قم٤مُمٚملم 

 داظمٚمٞملم، وقم٤مُمٚمٞملم ظم٤مرضمٞملم، يم٤مٔيت:

 أوًٓ: اًمٕم٤مُمالن اًمداظمٚمٞم٤من:

 ـ اًمٜمٗمس إُم٤مرة سم٤مًمسقء:0

 ـ شمرايمامت إي٤مم اًمس٤مسم٘م٦م:2

 رضمٞم٤من:صم٤مٟمٞم٤ًم: اًمٕم٤مُمالن اخل٤م

 ـ اًمِمٞمٓم٤من:0

 ـ ىمريـ اًمسقء:2

وسم٤مًمقضمدان وم٢من اًمٕمقاُمؾ اًمداظمٚمٞم٦م هل أيمثر شم٠مصمػمًا ُمـ اًمٕمقاُمؾ اخل٤مرضمٞم٦م، وسم٤مًمقضمدان يمذًمؽ 

قمـ اًمِمٞمٓم٤من، أو  ٤مً وم٢من ىمريـ أو رومٞمؼ اًمسقء أيمثر شم٠مصمػمًا ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ، وهذا ًمٞمس دوم٤مقم

ٓ يٚم٘مل ذٟمقسمف قمغم ؿمامقم٦م شمؼمير ُمـ ٟمقٍع ُم٤م، ًمٙمٜمف ظمٓم٤مب ُمٜمّمػ ًمٚمٜمٗمس، ًمإلٟمس٤من، سم٠من 
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ٟمٜمٓمٚمؼ ُمـ وسمام اٟمٜم٤م ذم يمؾ اًمٕمقاُمؾ اعمذيمقرة، ًمٙمٜمٜم٤م  اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ، ٟمٕمؿ ىمد يٙمقن ًمف أصمرٌ 

شم٤مم، ًمذا وم٢من قمغم اإلٟمس٤من ُمراضمٕم٦م ٟمٗمسف، وُمٕمروم٦م اًمٕمقاُمؾ  اًمٜمٗمس سمام هل ٟمٗمس، وسمتجردٍ 

ق اًمٓمريؼ اعم١مصمرة قمٚمٞمٝم٤م سمتسبٞم٥م اًمذٟمقب وآٟمحراوم٤مت، وهذا رء ُمٝمؿ، ٕن اًمتِمخٞمص ه

  إومْمؾ ًمٚمٕمالج.
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 سمػسغم البسؿؾة

مْحنِ  اهللاِ زمِْسمِ ) ضِمقمِ  الرا  (الرا

ـِ  اهللرِ سمِْسؿِ إن ُمـ اًمالزم آسمتداء سمتٗمسػم اًمبسٛمٚم٦م وهل: )     مْح طِمٞمؿِ  اًمرر (، وُم٤م يراد هب٤م، وُم٤م اًمرر

 يتٕمٚمؼ سمذًمؽ ُمـ ُمب٤مطم٨م ُمٝمٛم٦م.

 البسؿؾة دم الؾغة وآصطالح:

 دم الؾغة: البسؿؾة

 أيمثرت ىمد :ي٘م٤مل يمت٤مسمتٝم٤م، أو  اهللّ  سمسؿ ىمقل وسمٛمٕمٜمك  اهللّ( )سمسؿ ُمـ ُمٜمحقت اًمبسٛمٚم٦م: ُمّمدر

 ، اهللّ  سمسؿ :يمت٥م أو ىم٤مل إذا سمسٛمٚم٦م، وسمسٛمؾ يمت٤مسمتٝم٤م، أو  اهللّ  سمسؿ ىمقل ُمـ أي اًمبسٛمٚم٦م، ُمـ

 أو ىم٤مل إذا طمقىمؾ(، (أو و)طمقًمؼ( و)ؾمبحؾ( و)طمٞمٕمؾ( و)طمسبؾ( (هّٚمؾ)و (محدل) وُمثٚمف

 طمقل وٓ ، اهللّ وؾمبح٤من اًمّمالة، قمغم وطمّل  ، اهللّ وطمسبٜم٤م ، اهللّ  إّٓ  إًمف وٓ ، هللّ احلٛمد :يمت٥م

 .( 0)سم٤مهللّ إّٓ  ىمّقة وٓ

 البسؿؾة دم آصطالح:

 ختٗمٞمٗم٤مً  اؾمتٕمٛمٚم٧م يمذًمؽ اًمٚمٖمقي، اعمٕمٜمك ٟمٗمس ذم اؾمتٕمٛمٚم٧م آصٓمالح ىمد ذم إن اًمبسٛمٚم٦م

ُمـ دون دًٓم٦م قمغم اعمٕمٜمك اعمّمدري، وم٤مًمبسٛمٚم٦م  اًمرطمٞمؿ( اًمرمحـ  اهللّ )سمسؿًمـ  أو  اهللّ( ًمـ)سمسؿ

 .ىمد شمٙمقن ُمّمدرًا، وىمد شمٙمقن يمٚمٛم٦م خمّٗمٗم٦م

أُم٤م إًمٗم٤مظ ذات اًمّمٚم٦م هب٤م ومٝمل )اًمتسٛمٞم٦م(: وىمد اؾمتٕمٛمٚم٧م ذم يمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء سمٛمٕم٤مٍن ُمٜمٝم٤م: 

شمسبٞمح أو  سمسؿ اهلل، وُمٜمٝم٤م: ىمقل ُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ُمـ سمسٛمٚم٦م أو حتٛمٞمد أو شمٙمبػم أو

ٟمحقه٤م، وُمـ ذًمؽ ىمقهلؿ: إن ُمـ مجٚم٦م ذائط طمٚمٞم٦م اًمذسمٞمح٦م اًمتسٛمٞم٦م، وم٢من اعمراد هب٤م ُمٓمٚمؼ 

 .(2)ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ُمـ همػم اظمتّم٤مص سم٤مًمبسٛمٚم٦م

                                                            

 .102:  0، إومري٘مل: اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب: 036ـ033: 05( ظ: إزهري: هتذي٥م اًمٚمٖم٦م: 0)

 .118:  00( ظ: اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، زيـ اًمديـ، ُمس٤مًمؽ إومٝم٤مم: 2)
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 معاين ألػاظ البسؿؾة:

ـِ  اهللرِ  )سمِْسؿِ  اعمب٤مريم٦م إن هذه أي٦م مْح طِمٞمِؿ(  اًمرر  ؾمّٞمام ٓ اإلهلٞم٦م، اعمٕم٤مرف ُمـ يمثػم قمغم شمِمتٛمؾاًمرر

ـِ  صٗمتل اظمتٞم٤مر وذماًمب٤مري قمز وضمؾ  ذات إمم اًمراضمٕم٦م اًمّمٗم٤مت مْح طِمٞمِؿ( )اًمرر  ُمـ ومٞمف ُم٤م اًمرر

 وىمقي٧م. اًمنم أؾمب٤مب شمٕمددت ُمٝمام شمٕم٤ممم، وقمٓمٗمف رمحتف ُمقرد يمقٟمف ُمـ ًمإلٟمس٤من، اًمبِم٤مرة

 ُمٔم٤مهر ُمـ ٟمٗمسف وضمٕمؾ أومٕم٤مًمف، ذم واعمقدة اًمرمح٦م ًمتقظّمل اإلٟمس٤من شمٕمٚمٞمؿ إمم إرؿم٤مد ٟمٕمؿ، ومٞمٝم٤م

 ُمـ سمٚمغ ُمٝمام ٟمٗمسف قمغم يٕمتٛمد ٓ وأن أّٟمف ُم١مُمـ سم٤مهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ًمٞمٕمرف شمٕم٤ممم، رمحتف

 .(0)اعمٓمٚمؼ اًمٖمٜمل إمم أُمره إيٙم٤مل ُمـ ًمف سمدر  ٓ سمؾ اعمحت٤مج، ّٕٟمف اًمٙمامل،

 ذم يستٕملم أن سمدر  ٓ اعمٓمٚمؼ واعمحت٤مج سمذاشمف، ُمٗمت٘مر اإلٟمس٤من ٕنّ  ًمالؾمتٕم٤مٟم٦م، اًمب٤مء ـ )الباء(:1

 سمٚمس٤من ومٝمل إًمٞمف حمت٤مضم٦م وم٤معمٛمٙمٜم٤مت هق اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، اًمذي اعمٓمٚمؼ سم٤مًمٖمٜمّل  ؿم١موٟمف مجٞمع

 .(2)شمٕم٤ممم سمف شمستٕملم احل٤مل

ُمِمتؼ ُمـ اًمسٛمق، وهق اًمرومٕم٦م، أصٚمف ؾِمٛمق سم٤مًمقاو ٕن مجٕمف أؾمامء، وىمٞمؾ ُمِمتؼ  ـ )آسم(:2

 ُمـ اًمقؾمؿ أو ُمـ اًمسٛم٦م.

 سمٛمٕمٜمك اًمسٛم٦م، ُمـ اؿمت٘م٤مىمف يٙمقن أن ويّمح اًمرومٕم٦م، سمٛمٕمٜمك اًمسٛمق، ُمـ وم٤مؾمؿ: أصٚمف

 سمٛمٕمٜمك واًمقؾم٤مُم٦م واًمقؾم٤مم وم٤مًمقؾمؿ اًمقؾمؿ، أصٚمف ومٞمٙمقن اًمقاو قمقض واهل٤مء اًمٕمالُم٦م.

 أؾمامءَ  ؾُمٛمّٞم٧م وأؾمامء اهلل شمٕم٤ممم إٟمرام اًمٌمء، قمغم يدلُّ  ُم٤م يمّؾ  هق آؾمؿ أنر  واحل٤مصؾ اًمٕمالُم٦م،

٤م    .قمٚمٞمف وقمالُم٦م قمٚمٞمف داًّم٦م ٕهنر

 اؾمؿ ٓ يٓمٚمؼ إٓ قمٚمٞمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وىمد شمٙمثرت إىمقال ذم أصٚمف. ـ )اهلل(:3

 اهلٛمزة طمذوم٧م اإلًمف، أصٚمف وم٤مهلل وشمٕم٤ممم، ؾمبح٤مٟمف قمٚمٞمف إٓ يٓمٚمؼ وٓ اجلالًم٦م، ًمٗمظ (اهللإن )

 أي اًمرضمؾ وًمف أو اًمرضمؾ أًمف ُمـ أو قمبد، سمٛمٕمٜمك ي٠مًمف اًمرضمؾ أًمف ُمـ  وإًمف آؾمتٕمامل، ًمٙمثرة

                                                            

، 3هـ(، ُمقاه٥م اًمرمحـ، دار اًمتٗمسػم، ىمؿ ـ إيران، ط0101اًمسبزواري، قمبد إقمغم)ت( ظ: 0)

 .9:  0هـ: 0150

 .9:  0( ظ: اًمسبزواري، قمبد إقمغم، ُمقاه٥م اًمرمحـ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)
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 أو ُمٕمبقد ٕٟمف إهل٤م ؾُمِٛمَل  اعمٙمتقب، سمٛمٕمٜمك يمٙمت٤مب اعمٗمٕمقل سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مء سمٙمن ومٕم٤مل ومٝمق حتػّم،

ىمبؾ ٟمزول  ُمستٕمٛمالً  يم٤من وىمد سم٤مًمٖمٚمب٦م، قَمٚمؿ أٟمف واًمٔم٤مهر اًمٕم٘مقل، ذاشمف ذم حتػّمت مم٤م ٕٟمف

  قمرب اجل٤مهٚمٞم٦م. اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ويٕمرومف

 شمٚمؽ ُمـ اعم٠مظمقذة سمجٛمٞمع إؾمامء احلسٜمك وؾم٤مئر أومٕم٤مًمف يقصػ أٟمف قَمٚمامً  يمقٟمف قمغم يدل ومم٤م

ذًمؽ ٕن و اهلل، ورزق اهلل، قمٚمؿ :وي٘م٤مل اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل :ومُٞم٘م٤مل قمٙمس، همػم ُمـ إؾمامء

 اًمٙمامًمٞم٦م. اًمّمٗم٤مت سمجٛمٞمع اشمّم٤مومف إمم هيدي ء ر يمؾ إًمف وهق ،وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف وضمقده

قا اهلل  سم٠مؾمامئف احلسٜمك، و)سمسؿ اهلل( ىمٞمؾ: اعمراد شمْمٛملم آؾمتٕم٤مٟم٦م، ومت٘مديره اؾمتٕمٞمٜمقا سم٠من شمسٛمُّ

 .(0)وشمّمٗمقه سمّمٗم٤مشمف اًمٕمٚمٞم٤م، وىمٞمؾ: اعمراد اؾمتٕمٞمٜمقا سم٤مهلل شمٕم٤ممم

 أي: ذو اًمرمح٦م. ـ )الرمحن(:4

 أي: اًمٕمٓم٤مف قمغم قمب٤مده سم٤مًمرزق واًمٜمٕمؿ. ـ )الرضمقم(:5

: ٕن اًمرمحـ سمٛمٜمزًم٦م اؾمؿ (اًمرطمٞمؿ)قمغم  (اًمرمحـ)و)اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ(: وم٘مد ىمٞمؾ: إٟمام ىمدم 

سمف إٓ اهلل شمٕم٤ممم، ومقضم٥م ًمذًمؽ شم٘مديٛمف، سمخالف اًمرطمٞمؿ ٕٟمف اًمٕمٚمؿ ُمـ طمٞم٨م ٓ يقصػ 

 .(2)يٓمٚمؼ قمٚمٞمف وقمغم همػمه

 قمٜمد سم٤مًم٘مٚم٥م يٚمؿ ظم٤مص وشم٠مصمر اٟمٗمٕم٤مزم وصػ وهل اًمرمح٦م، ُمـ إن )اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ(: مه٤م

 طم٤مضمتف، ورومع ٟم٘مّمف شمتٛمٞمؿ إمم اإلٟمس٤من ومٞمبٕم٨م أُمره، سمف يتؿ ُم٤م إمم حيت٤مج أو يٗم٘مد ُمـ ُمِم٤مهدة

 سم٤مًمرمح٦م. ؾمبح٤مٟمف يتّمػ اعمٕمٜمك وهبذا احل٤مضم٦م، ًمرومع واإلوم٤مو٦م اإلقمٓم٤مء إمم اعمٕمٜمك هذا يرضمع

 ـ الػرق زمني )الرمحن( و)الرضمقم(:6

 وُمـ هذه إىمقال: واًمرطمٞمؿ، اًمرمحـ سملم اًمٗمرق ذم اعمٗمنيـ سملم إىمقال شمٕمددت ًم٘مد

وإقمداء،  إوًمٞم٤مء شمِمٛمؾ وهل اًمٕم٤مُم٦م، اإلهلٞم٦م اًمرمح٦م إمم شمِمػم (اًمرمحـ (صٗم٦م أنّ  إول:

 اخل٤مص٦م رمحتف إمم إؿم٤مرة (اًمرطمٞمؿوصٗم٦م ) واعمسٞمئلم(، واعمحسٜملم واعم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ،

                                                            

 .92:  0( ظ: اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .95:  0( ظ: اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)
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 اعمٜمحرومقن ُمٜمٝم٤م وطُمرم اًمّم٤مًمح، وقمٛمٚمٝمؿ سم٢ميامهنؿ اؾمتح٘مقه٤م ىمد اعمٓمٞمٕملم، اًمّم٤محللم سمٕمب٤مده

 واعمجرُمقن.

 ؾمٚمسٚم٦م ذم أظمرة قمغم اًمدٟمٞم٤م ًمت٘مدم ،(سم٤مٔظمرة) اًمرطمٞمؿو ،خيتص سم٤مًمدٟمٞم٤م( (اًمرمحـ اًمث٤مين:

 ُم٘مروٟم٤م اًمرطمٞمؿ ًمذيمر أو ًمٚمٛمت٠مظمر، وإظمػم ًمٚمٛمت٘مدم اعم٘مدم ومٞمٙمقن اًمزُم٤مٟمٞم٦م، واًمٜمِمآت اًمٕمقامل

 اًمرطمٞمؿ ومٞمٙمقن أظمرة ذم اًمتقسم٦م وأصمر واًمٖمٗمران اًمٙمريٛم٦م، ُمـ أي٤مت مجٚم٦م ذم سم٤مًمٖمٗمران واًمتقسم٦م

 هب٤م. خمتّم٤م

 وزن قمغم اًمرطمٞمؿو اًمٙمثرة، قمغم شمدل ُمب٤مًمٖم٦م صٞمٖم٦م وهل ومٕمالن، وزن قمغم اًمرمحـ اًمث٤مًم٨م:

 واًمب٘م٤مء. اًمثب٤مت قمغم شمدل ُمِمبٝم٦م صٗم٦م وهل ومٕمٞمؾ،

 صٗم٦م اًمرطمٞمؿ سمٞمٜمام ًمٖمػمه، شُمستٕمٛمؾ وٓ اخل٤مص٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم، إؾمامء ُمـ اًمرمحـ إنّ  اًمراسمع:

  .صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ هب٤م اًمرؾمقل اًمٙمريؿ وصػ وًمٕمب٤مده، وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ هللّ  شمٜمس٥م

اًمتٗمْمٚمٞم٦م ُمـ  ُمراشمبٝم٤م وسمجٛمٞمع إًمٞمٝم٤م، حمت٤مج ًمٙمؾ اًمِم٤مُمٚم٦م اًمرمح٦م ذات اًمرمحـ أنّ  اخل٤مُمس:

 وؾم٤مئر واإلٟمس٤من واحلٞمقان واًمٜمب٤مت اجلامد ُمـ ٟمقع، دون سمٜمقع هل٤م دون اظمتّم٤مص

 أضمغم وُمـ ،ٟمٔم٤مم سم٠مطمسـ اًمتٙمقيـ قم٤ممل شمٜمٔمٞمؿ اًمرمح٤مٟمّٞم٦م ُمّم٤مديؼ أهؿ وُمـ اعمخٚمقىم٤مت،

 إمم اعم١مُمٜملم سم٤مًمٜمسب٦م ئمٝمر إٟمام اًمتنميع وأصمر ٟمٔم٤مم، سم٠ميمٛمؾ اًمتنميع شمٜمٔمٞمؿ اًمرطمٞمٛمٞم٦م ُمّم٤مديؼ

 سم٤مًمتنميع، ذم اًمدٟمٞم٤م رطمٞمؿ شمٕم٤ممم ومٝمق اجلٝم٦م، هذه ُمـ اًمرطمٞمٛمٞم٦م سم٤مٔظمرة وم٤مظمتّم٧م سمف اًمٕم٤مُمٚملم

 سم٤مجلزاء. أظمرة وذم

 ـ اظمراد زمالبسؿؾة:7

 هب٤م وي٘مّمد (،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ  اهللّ  سمسؿًمـ) أو  اهللّ(، ًمـ)سمسؿ ختٗمٞمٗم٤مً  ىمد اؾمتٕمٛمٚم٧م إن اًمبسٛمٚم٦م

 يمؾ ؾمقرة ىمرآٟمٞم٦م سمداي٦م ذم ( ُمرة،001ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) وردت وىمد ذيمر اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم،

 ُمـ يمثػم قمغم شمِمتٛمؾ وهل ذم ؾمقرة )اًمٜمٛمؾ(، ُمرشملم شمٙمررت وىمد قمدا ؾمقرة )اًمتقسم٦م(، ُم٤م

 صٗمتل اظمتٞم٤مر وذمقمز وضمؾ،   اًمب٤مري ذات إمم اًمراضمٕم٦م اًمّمٗم٤مت ؾمّٞمام ٓ اإلهلٞم٦م، اعمٕم٤مرف

ـِ  مْح طِمٞمِؿ(  )اًمرر  وومٞمٝم٤م شمٕم٤ممم، وقمٓمٗمف رمحتف ُمقرد يمقٟمف ُمـ ًمإلٟمس٤من، اًمبِم٤مرة ُمـ ومٞمف ُم٤ماًمرر
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 رمحتف ُمٔم٤مهر ُمـ ٟمٗمسف وضمٕمؾ أومٕم٤مًمف، ذم واعمقدة اًمرمح٦م ًمتقظّمل اإلٟمس٤من شمٕمٚمٞمؿ إمم إرؿم٤مد

 .ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤مهللّ  أّٟمف ُم١مُمـ ًمٞمٕمرف شمٕم٤ممم،

 إعراب ألػاظ البسؿؾة:

ضِمقمِ زمِْسِم ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ِن الرا مْحَ  : اهللاِ الرا

)اًمب٤مء( طمرف ضمر اصٚمف اإلًمّم٤مق، واحلروف اجل٤مرة ُمقوققم٦م عمٕمٜمك  :زمِْسِم اهللاِ ـ 1

 اعمٗمٕمقًمٞم٦م.

سمِْسِؿ )ُمتٕمٚم٘م٦م قمٜمد ٟمح٤مة اًمبٍمة سم٤مؾمؿ شم٘مديره اسمتداُء ُمست٘مر أو صم٤مسم٧م  (سمِْسِؿ اهللرِ)إن اًمب٤مء ذم 

 .(سمِْسِؿ اهللرِسمـ)اسمتدأت . وقمٜمد ٟمح٤مة اًمٙمقوم٦م سمٗمٕمؾ شم٘مديره (اهللرِ

 ذم ُمقوع رومع قمغم ُمذه٥م اًمبٍميلم، وذم ُمقوع ٟمّم٥م قمغم ُمذه٥م اًمٙمقومٞملم. (سمِْسِؿ اهللرِ)ومـ

واظمت٤مر يمثػم ُمـ اعمت٠مظمريـ يمقٟمف ومٕماًل ظم٤مًص٤م ُمت٠مظمًرا، أُم٤م يمقٟمف ومٕماًل، ومألنر إصؾ ذم اًمٕمٛمؾ 

ومألنر يمؾ ُمبتدئ سم٤مًمبسٛمٚم٦م ذم  وأُم٤م يمقٟمف ظم٤مًص٤مؾ إٓر سمنمط، ًمألومٕم٤مل، وأُم٤م إؾمامء ومال شمٕمٛم

 أُمر يْمٛمر ُم٤م ضمٕمؾ اًمبسٛمٚم٦م ُمبدأ ًمف.

ومٛمثاًل: اًمذي يريد أن ي٘مرأ يْمٛمر )أىمرأ( أي: سمسؿ اهلل أىمرأ، واًمذي يريد أن ي٠ميمؾ يْمٛمر 

أسمتدئ قم٤ممٌّ  (سمِْسِؿ اهللرِ))آيمؾ( أي سمسؿ اهلل آيمؾ وهٙمذا، ومٝمذا ُمٕمٜمك يمقٟمف ظم٤مًص٤م: ٕن شم٘مديره 

 ٓ يدل قمغم شمٕمٞملم اعم٘مّمقد.

أُم٤م يمقٟمف ُمت٠مظمًرا ومٚمدًٓمتف قمغم آظمتّم٤مص، وأدظمؾ ذم اًمتٕمٔمٞمؿ وأوومؼ ًمٚمقضمقد، وٕنر أهؿ 

 ُم٤م يبدأ سمف ذيمر اهلل شمٕم٤ممم.

 وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ُم٤م ُمٕمٜمك ُمت٠مظمر؟

 أىمرأ(. اجلقاب: أٟمرؽ شمْمٛمر اًمٗمٕمؾ ُمت٠مظمًرا: ومال شم٘مقل: أىمرأ سمسؿ اهلل: وًمٙمـ شم٘مقل: )سمسؿ اهلل

 وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ُم٤م هق إرضمح ذم هذه اعمس٠مًم٦م؟

 وم٤مجلقاب: إرضمح أهن٤م ُمتٕمٚم٘م٦م سمٗمٕمؾ عم٤م شم٘مدم.
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. وُمٜمٝم٤م: شمٕم٤ممم طمذف اًمٕم٤مُمؾ ًمف ومقائد: ُمٜمٝم٤م: أٟمف ُمقـمـ ٓ يٜمبٖمل أن يت٘مدم ومٞمف همػم ذيمر اهللإن 

 أقمؿ. أنر اًمٗمٕمؾ إذا طمذف صحر آسمتداء سم٤مًمبسٛمٚم٦م ذم يمؾ قمٛمؾ وىمقل وطمريم٦م، ومٙم٤من احلذف

ًمٚمٛمّم٤مطمب٦م، وىمٞمؾ: ًمالؾمتٕم٤مٟم٦م واًمتؼمك ومٞمٙمقن اًمت٘مدير: )أسمتدئ طم٤مل يمقين  (سمسؿ اهلل)وسم٤مء 

 ُمستٕمٞمٜم٤ًم سمذيمره ُمتؼميًم٤م سمف(.

 : ومألنر اعم٘م٤مم ي٘متيض ذًمؽ.(2)زمِْسِم اهللاِ ََمَْراَهاو ،(1)اْقَرْأ زمِاْسِم َرزمَِّك وأُم٤م فمٝمقره ذم: 

اظمتّم٤مًرا وختٗمٞمًٗم٤م: ًمٙمثرة آؾمتٕمامل، وأُم٤م إذا طمذوم٧م إًمػ ُمـ )سمسؿ اهلل( ذم اخلط ًم٘مد 

 يمت٥م: )سم٤مؾمؿ اًمرمحـ وسم٤مؾمؿ اًم٘م٤مهر(.

وم٘م٤مل اًمٙمس٤مئل وإظمٗمش )حتذف إًمػ(، وىم٤مل حيٞمك سمـ زي٤مد: ٓ حتذف إٓر ُمع سمسؿ اهلل 

 وم٘مط ًمٙمثرة آؾمتٕمامل ومٞمف.

يلم )وآؾمؿ( قمٜمد اًمبٍمء، وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة، وهق ُمْم٤مف، ومـ)اؾمؿ(: اؾمؿ جمرور سم٤مًمب٤م

ُمِمتؼ ُمـ اًمسٛمق. وىم٤مل اًمٙمقومٞمقن: أصؾ اؾمؿ: )وؾمؿ( ُمـ اًمسٛم٦م وهل اًمٕمالُم٦م: ٕنر آؾمؿ 

 قمالُم٦م عمـ ووع ًمف.

ومـ)اهللِ(: اؾمؿ اجلالًم٦م ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف، وؿمبف اجلٛمٚم٦م  جمرور سم٤مإلو٤موم٦م. :اهللاِـ 2

ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ظمؼم عمبتدأ حمذوف، واًمت٘مدير: اسمتدائل سمسؿ اهلل. أو هق ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف 

 ومٕمؾ شم٘مديره أسمدأ سمسؿ اهلل.

ضِمقمِ ـ 3 ِن الرا مْحَ (: صٗم٦م جمرورة، وقمالُم٦م جمروران، ٕهنام صٗمت٤من هلل شمٕم٤ممم. ومـ) :الرا ـِ اًمرمح

ره٤م اًمٙمنة اًمٔم٤مهرة. و)اًمرطمٞمِؿ(: صٗم٦م صم٤مٟمٞم٦م جمرورة، وقمالُم٦م ضمره٤م اًمٙمنة اًمٔم٤مهرة ضم

 أيْم٤ًم. ومجٚم٦م اًمبسٛمٚم٦م ُمست٠مٟمٗم٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.

 

 

                                                            

 (.0اًمٕمٚمؼ، أي٦م ) ( ؾمقرة0)

 (.10( ؾمقرة هقد، أي٦م )2)
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 فضل البسؿؾة:

إذا ىم٤مل اعمٕمٚمؿ ))روي قمـ اسمـ قمب٤مس قمـ اًمٜمبل إيمرم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اٟمف ىم٤مل: 

اًمرطمٞمؿ، وم٘م٤مل اًمّمبل: سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، يمت٥م اهلل سمرآءة ًمٚمّمبل ىمؾ: سمسؿ اهلل اًمرمحـ 

((ًمٚمّمبل، وسمرآءة ٕسمقيف، وسمرآءة ًمٚمٛمٕمٚمؿ
(0).  

سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ أىمرب إمم ))وروي قمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م قمٚمٞمف اًمسالم اٟمف ىم٤مل: 

((اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ُمـ ؾمقاد اًمٕملم إمم سمٞم٤موٝم٤م
(2). 

 سبب آزمتداء زمالبسؿؾة:

اًمٜم٤مس رسمام يٕمٛمٚمقن قمٛماًل أو يبتدئقن ذم قمٛمؾ وي٘مرٟمقٟمف سم٤مؾمؿ قمزيز ))ي٘مقل اًمسٞمد اًمٓمب٤مـمب٤مئل: 

ُمـ أقمزاءهؿ، أو يمبػم ُمـ يمؼمائٝمؿ: ًمٞمٙمقن قمٛمٚمٝمؿ ذاك ُمب٤مريم٤ًم سمذًمؽ ُمتنموم٤ًم، أو ًمٞمٙمقن 

ذيمرى ُيذيمرهؿ سمف، وُمثؾ ذًمؽ ُمقضمقد ايْم٤َم ذم سم٤مب اًمتسٛمٞم٦م، ومرسمام يسٛمقن اعمقًمقد اجلديد 

، أو ؿمٞمئ٤ًم مم٤م صٜمٕمقه أو قمٛمٚمقه يمدار سمٜمقه٤م أو ُم١مؾمس٦م أؾمسقه٤م سم٤مؾمؿ ُمـ حيبقٟمف ُمـ اإلٟمس٤من

أو يٕمٔمٛمقٟمف، ًمٞمب٘مك آؾمؿ سمب٘م٤مء اعمسٛمك اجلديد، ويب٘مك اعمسٛمك إول ٟمقع سم٘م٤مء سمب٘م٤مء آؾمؿ، 

 يمٛمـ يسٛمل وًمده سم٤مؾمؿ واًمده ًمٞمحٞمل سمذًمؽ ذيمره ومال يزول وٓ ُيٜمسك.

أ اًمٙمالم سم٤مؾمٛمف قمز اؾمٛمف ًمٞمٙمقن ُم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ وىمد ضمرى يمالُمف شمٕم٤ممم هذا اعمجرى، وم٤مسمتد

اعمٕمٜمك ُمٕمٚماًم سم٤مؾمٛمف ُمرشمبٓم٤ًم سمف، وًمٞمٙمقن أدسم٤ًم ي١مدب سمف اًمٕمب٤مد ذم إقمامل وإومٕم٤مل وإىمقال، 

ومٞمبتدؤوا سم٤مؾمٛمف ويٕمٛمٚمقا سمف، ومٞمٙمقن ُم٤م يٕمٛمٚمقٟمف ُمٕمٚماًم سم٤مؾمٛمف ُمٜمٕمقشم٤ًم سمٜمٕمتف شمٕم٤ممم، ُم٘مّمقدًا 

ـماًل ُمبؽمًا، ٕٟمف سم٤مؾمؿ اهلل اًمذي ٓ ؾمبٞمؾ ًمٚمٝمالك ٕضمٚمف ؾمبح٤مٟمف، ومال يٙمقن اًمٕمٛمؾ ه٤مًمٙم٤ًم سم٤م

 واًمبٓمالن إًمٞمف.

وذًمؽ ان اهلل ؾمبح٤مٟمف يبلم ذم ُمقاوع ُمـ يمالُمف: ان ُم٤م ًمٞمس ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ ه٤مًمؽ سم٤مـمؾ، 

واٟمف: ؾمٞم٘مدم إمم يمؾ قمٛمؾ قمٛمٚمقه مم٤م ًمٞمس ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ، ومٞمجٕمٚمف هب٤مء ُمٜمثقرًا، وحيبط ُم٤م 

                                                            

 .89:  0( اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .91ـ 89:  0( اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)
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ٓ سم٘م٤مء ًمٌمء إٓ وضمٝمف اًمٙمريؿ، ومام قُمٛمؾ ًمقضمٝمف صٜمٕمقا ويبٓمؾ ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن، وأٟمف 

اًمٙمريؿ، وصٜمع سم٤مؾمٛمف هق اًمذي يب٘مك وٓ يٗمٜمك، ويمؾ أُمر ُمـ إُمقر إٟمام ٟمّمٞمبف ُمـ اًمب٘م٤مء 

سم٘مدر ُم٤م هلل ومٞمف ٟمّمٞم٥م، وهذا هق اًمذي يٗمٞمده ُم٤م رواه اًمٗمري٘م٤من قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

((ق أسمؽم... وإسمؽم هق اعمٜم٘مٓمع أظمر...وؾمٚمؿ: يمؾ أُمر ذي سم٤مل مل يبدأ ومٞمف سم٤مؾمؿ اهلل ومٝم
(0). 

اًمبسٛمٚم٦م، ؿمٕم٤مر اإلؾمالم وؿم٤مظمّمتف اًمتل وم٤مىم٧م ؾم٤مئر ))ي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد ه٤مدي ُمٕمروم٦م: يمام و

((اًمِمٕم٤مرات، واًمراسمط اًمذي أطمٙمؿ ُمـ أواس هذه إُم٦م سم٤معمبدأ إقمغم ذي اًم٘مقة اعمٙملم
(2). 

وآًمف وؾمٚمؿ اًمدور اًمب٤مز ذم اًمت٠ميمٞمد قمغم آسمتداء ًم٘مد يم٤من ًمإلىمتداء سم٤مًمٜمبل إيمرم صغم اهلل قمٚمٞمف 

 سم٤مًمبسٛمٚم٦م، وًمقٓ ذًمؽ ًمب٘مٞم٧م ُم٘مٞمدة سمسقر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وم٘مط.

 صمزئقتفا من السورة الؼرآكقة:

 ـ رأي عؾامء الشقعة:1

 ويمت٤مسمتٝم٤م ؾمقر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ويمّؾ  ُمـ ؾمقرة احلٛمد ضمزء اًمبسٛمٚم٦م أنّ  قمغم أمجَع قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م

 إيمرم اًمٜمبل زُمـ ُمٜمذ سمف ُمٕمٛمقل اًمبسٛمٚم٦م وذيمر ذًمؽ، قمغم ؿم٤مهد أومْمؾ اًمسقر ُمٓم٤مًمع ذم

 صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ.

اشمٗمؼ اصح٤مسمٜم٤م اهن٤م آي٦م ُمـ ؾمقرة احلٛمد وُمـ يمؾ ؾمقرة، وان ُمـ شمريمٝم٤م ))ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد: 

ح٥م اجلٝمر هب٤م ومٞمام تذم اًمّمالة سمٓمٚم٧م صالشمف، ؾمقآء يم٤مٟم٧م اًمّمالة ومرو٤ًم أو ٟمٗماًل، وأٟمف يس

سم٤مًم٘مراءة، ويستح٥م اجلٝمر هب٤م ومٞمام خي٤موم٧م ومٞمف سم٤مًم٘مراءة... وٓ ظمالف ذم اهن٤م سمٕمض آي٦م جيٝمر ومٞمف 

((ُمـ ؾمقرة اًمٜمٛمؾ... اهن٤م اومتت٤مح ًمٚمتٞمّٛمـ واًمتؼمك
(5). 

                                                            

 .00ـ01:  0( اًمٓمب٤مـمب٤مئل، حمٛمد طمسلم، شمٗمسػم اعمٞمزان، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .511:  0ؼ: ( ُمٕمروم٦م، حمٛمد ه٤مدي، اًمتٗمسػم إصمري اجل٤مُمع، ُمّمدر ؾم٤مسم2)

 .89:  0هـ: 0123، 1( اًمٓمؼمد، أسمق قمكم، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمٓمبٕم٦م أُمػم، ىمؿ ـ إيران، ط5)
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، وهذا ُم٤م ذه٥م إًمٞمف (0)ًم٘مد اشمٗم٘م٧م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م قمغم ان اًمبسٛمٚم٦م آي٦م ُمـ يمؾ ؾمقرة سمدأت هب٤م

. وهٜم٤مك (2)يمثػم، وأهؾ اًمٙمقوم٦م يمٕم٤مصؿ واًمٙمس٤مئلاسمـ قمب٤مس، واسمـ اعمب٤مرك، وأهؾ ُمٙم٦م يم٤مسمـ 

رواي٤مت ُمتٜم٤مصمرة ذم ان اًمبسٛمٚم٦م ًمٞمس٧م آي٦م ُمـ اًمسقر اًم٘مرآٟمٞم٦م، وىمد يٙمٗمل ذم اًمرد قمٚمٞمٝم٤م إمج٤مع 

 .(5)اعمسٚمٛملم قمغم ذًمؽ

 ـ رأي عؾامء السـة:2

 :يكم ومٞمام أىمقاهلؿ، وهذه ذًمؽ، ذم وم٤مظمتٚمٗمقا قمٚمامء أهؾ اًمسٜم٦م، أُّم٤م

 آي٦م أطمدمه٤م: إهن٤م يمؾ ؾمقرة ىمقٓن: ُمـ آي٦م يمقهن٤م وذم احلٛمد، أول ُمـ آي٦مإهن٤م  أ ـ ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل:

 ؾمقرة. يمؾ أول ُمـ

 آي٦م. ومتّمػم سمٕمده٤م ُم٤م ُمع شمتؿ وإٟمام ؾمقرة، يمؾ ُمـ آي٦م سمٕمض إهن٤م وأظمر:

  اعمب٤مرك: سمـ اهلل وقمبد واًمزهري، وقمٓم٤مء، قمبٞمدة، وأسمق صمقر، وأسمق وإؾمح٤مق، أمحد، ب ـ ىم٤مل

طِمٞمِؿ( اًمرمحـ اهلل سمِْسؿِ  (شمرك ُمـ ىم٤مل: أٟمف طمتك ؾمقرة يمؾ أول ُمـ آي٦م إهن٤م  وصمالث ُم٤مئ٦م شمرك اًمرر

 آي٦م. قمنمة

 ُمـ وٓ ُمـ وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب، آي٦م ًمٞمس٧م  :وداود وإوزاقمل، ضمـ ـ ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م، وُم٤مًمؽ،

 اًمسقر. ؾم٤مئر

ذم  إٓ سم٤محلٛمد، ويبتدئ يٙمؼم، سمؾ ذم اًمّمالة ي٘مرأه٤م أن يٙمره وداود: وإوزاقمل ُم٤مًمؽ د ـ ىم٤مل

 أول ذم هب٤م ي٠ميت وٓ ًمٚمٗمّمؾ،شمؼميم٤ًم  ؾمقرشملم يمؾ سملم هب٤م ي٠ميت أن ؿمٝمر رُمْم٤من، واعمستح٥م

 اًمٗم٤محت٦م.

 ذم اإلظمٗم٤مء وُمذهبٝمؿ ذًمؽ، ذم رواي٦م أصح٤مسمٜم٤م قمـ ًمٞمس اًمٙمرظمل: احلسـ أسمق هـ ـ ىم٤مل

 هب٤م جلٝمر ُمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م ًمق إذ قمٜمدهؿ، اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م ُمـ ًمٞمس٧م أهن٤م قمغم سمذًمؽ وم٤مؾمتدًمٚمٜم٤م ىمراءهت٤م،

                                                            

 .019:  9( ظ: اًمٓمب٤مـمب٤مئل، اعمٞمزان، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .15:  2( ظ: اًمٕمٞم٤مر، شمٗمسػم اًمٕمٞم٤مر، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

 .016:  2( ظ: احلقيزي، شمٗمسػم ٟمقر اًمث٘مٚملم، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 5)
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 يمؾ ذم ُمٗمردة شم٤مُم٦م آي٦م إهن٤م ي٘مقل ذًمؽ سمٕمد ؾمٛمٕمٜم٤مه صمؿ سمٙمر: أسمق وىم٤مل اًمسقر، سمس٤مئر جيٝمر يمام

ُه شمٕم٤ممم:  ىمقًمف ذم آي٦م سمٕمض وم٢مهن٤م ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ، إٓ ومٞمف أصمبت٧م ُمقوع ُه ِمْن ُسَؾْقاَمَن َوإِكا إِكا

ضِمقمِ  ِن الرا مْحَ  .(0)زمِْسِم اهللاِ الرا

 افتتاح إمور زمالبسؿؾة:

مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت اعمب٤مريم٦م قمغم ُمٓمٚمقسمٞم٦م )حمبقسمٞم٦م( آسمتداء سمـ)اًمبسٛمٚم٦م( قمـ اومتت٤مح ًم٘مد دًم٧م 

إُمقر، يمام ودًم٧م قمغم ذم شمريمٝم٤م ذم يمؾ أُمٍر ذي سم٤مل، سمؾ ذم يم٤موم٦م إُمقر صٖمػمة يم٤مٟم٧م أم 

 يمبػمة.

روي قمـ اإلُم٤مم احلسـ اًمٕمسٙمري قمٚمٞمف اًمسالم قمـ آسم٤مئف قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم قمـ قمكم قمٚمٞمف اًمسالم 

إن اهلل ي٘مقل: أٟم٤م أطمّؼ ُمـ ؾمئؾ، وأومم ُمـ شمرّضع إًمٞمف، وم٘مقًمقا قمٜمد اومتت٤مح يمّؾ أُمر )) اٟمف ىم٤مل:

((صٖمػم وقمٔمٞمؿ: سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ...
(2). 

وروي أيْم٤ًم قمـ اإلُم٤مم احلسـ سمـ قمكم اًمٕمسٙمري قمٚمٞمف اًمسالم قمـ آسم٤مئف قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم قمـ 

قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ طمّدصمٜمل قمـ اهلل قمز  ... إن رؾمقل اهلل صغم اهلل))قمكم قمٚمٞمف اًمسالم اٟمف ىم٤مل: 

((وضمؾ أٟمف ىم٤مل: يمؾ أُمر ذي سم٤مل ٓ يذيمر سمسؿ اهلل ومٞمف ومٝمق أسمؽم
(5). 

ٓ شمدع سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ))وُم٤م رواه مجٞمؾ سمـ دّراج، ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمبد اهلل قمٚمٞمف اًمسالم: 

((وإن يم٤من سمٕمده ؿمٕمر
(1). 

سم٤مًمبسٛمٚم٦م ذم اًمٙمالم، يمذًمؽ وم٘مد ؿمٛمٚم٧م إدًم٦م ويمام دًم٧م إظمب٤مر قمغم اؾمتحب٤مب آومتت٤مح 

 واًمرواي٤مت ُمقوقع يمت٤مسمتٝم٤م ايْم٤ًم، وُمـ شمٚمؽ إظمب٤مر:

                                                            

 (.51ٛمؾ، أي٦م )( ؾمقرة اًمٜم0)

 .069:  1( اًمٕم٤مُمكم، احلر، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ذم حتّمٞمؾ ُمس٤مئؾ اًمنميٕم٦م: 2)

 .011:  1( اًمٕم٤مُمكم، احلر، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م: 5)

 .056:  02( اًمٕم٤مُمكم، احلر، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م: 1)
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ايمت٥م سمسؿ اهلل ))قمـ ؾمٞمػ اسمـ ه٤مرون ُمقمم آل ضمٕمدة، ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمبد اهلل قمٚمٞمف اًمسالم: 

((اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ُمـ أضمقد يمت٤مسمؽ، وٓ متّد اًمب٤مء طمتك شمرومع اًمسلم
(0). 

 :واظمراد هبا سمػسغم البسؿؾة

ُمـ ؾمامت اهلل شمٕم٤ممم، واًمسٛم٦م هل اًمٕمالُم٦م، وقمالُم٦م  أي ُأؾمٛمل قمغم ٟمٗمز سمسٛم٦مٍ  ـ )زمسم(:1

 اإلٟمس٤من هل اًمٕمبقدي٦م هلل شمٕم٤ممم.

ًمٗمظ اجلالًم٦م، اعمستحؼ ًمٚمٕمبقدي٦م واًمٓم٤مقم٦م، واعمستحؼ إلـمالق ًمٗمظ )اهلل( قمٚمٞمف، إذ  ـ )اهلل(:2

 ان هذا اًمٚمٗمظ ٓ يٓمٚمؼ قمغم همػمه.

 شمِمٛمؾ رمحتف يمؾ رء.وأي واؾمع اًمرمح٦م،  ـ )الرمحن(:3

أي اًمٕمٜم٤مي٦م اخل٤مص٦م سمٕمب٤مده اعم١مُمٜملم دون همػمهؿ، وذًمؽ ًمتٗمْمٞمٚمٝمؿ، وًمٞمس  ـ )الرضمقم(:4

 ًمتٛمٞمٞمزهؿ.

اًمرمح٤من، اؾمؿ ظم٤مص سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م، واًمرطمٞمؿ، اؾمؿ قم٤مم ))ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمسالم: 

((سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م
(2) . 

وهٜم٤م ٓ سمّد ُمـ ىمراءهتام ُمٕم٤ًم )مجٕم٤ًم(، ومٞمٙمقن اعمراد  إٓ أهنام ذم )اًمبسٛمٚم٦م( ُم٘مروٟم٤من ُمٕم٤ًم،

سمـ)اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ(: اًمرمح٦م اًمِم٤مُمٚم٦م اعم٘مروٟم٦م سمف شمٕم٤ممم، وذًمؽ عمـ يتّمػ سمّمٗم٦م اًمرمح٦م ُمـ 

 اًمبنم.

إن اًمٙمالم قمـ )اًمبسٛمٚم٦م( واؾمٌع ضمدًا، ومٝمل ؾُمٜم٦م وظُمٚمؼ ىمرآين راىمل ضمدًا، وًمقٓ ان اًمٜمبل 

إيمرم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىمد اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م ذم همػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، عم٤م اؾمتٕمٛمٚمٜم٤مه٤م ذم همػم 

خترج قمـ اًم٘مٞمد اًم٘مرآين ًمتّمبح أؾم٤مؾم٤ًم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ًمذًمؽ وم٢من هٜم٤مك طمٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م ًمٙمل 

 ذم يمؾ يمالم، وذم يمؾ يمت٤مب، وذم يمؾ ُم٘مدُم٦م وشم٘مديؿ.وُمٓمٚمٕم٤ًم 

 ًمٙمـ اًمس١مال هٜم٤م: هؾ قمرومٜم٤م طم٘مٞم٘متٝم٤م؟ وهؾ اقمٓمٞمٜم٤مه٤م طم٘مٝم٤م؟

                                                            

 .056:  02( اًمٕم٤مُمكم، احلر، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م: 0)

 .020:  0( اًمٙم٤مؿم٤مين، اًمٗمٞمض، شمٗمسػم اًمّم٤مذم، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)
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 اجلقاب: يمال.

إٟمٜم٤م مل ٟمٕمتؼمه٤م إٓ ٟمققم٤ًم ُمـ اجلامًمٞم٦م، شمْم٤مف إمم اًمٙمالم، وشُمزيـ هب٤م اًمٙمت٤مسم٦م، أو يمٚمقطم٦م شُمٕمٚمؼ 

حؼ ـ ىمد أومرهمٜم٤مه٤م ُمـ حمتقاه٤م قمغم اجلدار، أو يمجداري٦م شمقوع ذم اًمس٤مطم٤مت، إٓ اٟمٜم٤م ـ وسم

 احل٘مٞم٘مل، ومجٕمٚمٜم٤مه٤م )اي٘مقٟم٦م(، وضمردٟم٤مه٤م ُمـ احلٞم٤مة.

 يمثػمة أُمقر ( وم٘مط، سمؾ إن اعمراد هب٤مإن اعمراد سم٤مًمبسٛمٚم٦م ًمٞمس ىمقًمٜم٤م )سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 :ُمٜمٝم٤م

شمٕم٤ممم دائاًم، وان ٟمب٘مك ذايمريـ ًمف، ومٞمٙمقن ذيمره دائؿ قمغم ؾمبح٤مٟمف وـ اًمذيمر: سم٠من ٟمذيمر اهلل 0

 ًمسٜمتٜم٤م، وٓ يٗم٤مرىمٜم٤م.ا

ـ احل٥م: وم٤معمذيمقر يمثػمًا، وُمـ ٓ ٟمٖمٗمؾ قمـ ذيمره، هق اعمحبقب، وٓ يقضمد طمبٞم٥م ٟمحبف 2

 سمّمدق وٟمٖمٗمؾ قمـ ذيمره.

وم٢من يم٤من اعمذيمقر، واعمحبقب، هق اهلل ؾمبح٤مٟمف شمٕم٤ممم، اإلًمف اخل٤مًمؼ، وم٢مٟمٜم٤م سمذيمره ـ اًمتقيمؾ: 5

 وسمحبف ٟمتقيمؾ قمٚمٞمف.

ذم يمؾ ُمس٠مًم٦م وقمغم يمؾ سمف ٤مًمؼ اإلًمف يستدقمل آؾمتٕم٤مٟم٦م ومذيمره شمٕم٤ممم يمقٟمف اخل ـ آؾمتٕم٤مٟم٦م:1

 ُمٚمٛم٦م.

وم٢من يم٤من اعمذيمقر اعمحبقب رطمٞماًم، ومٛمـ اًمالزم قمٚمٞمٜم٤م ان ٟم٘متدي سمف، ومٜمٙمقن حماًل  ـ آىمتداء:3

 ًمٚمرمح٦م اىمتداءًا سمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

ٓ إن اًمرمح٦م ٓ شمقصػ سم٤مًمٚمس٤من وم٘مط، وٓ ٟمٙمت٥م قمٜمٝم٤م إؿمٕم٤مر وم٘مط، و ـ اًمتٓمبٞمؼ اًمٕمٛمكم:6

ٟمتٙمٚمؿ هب٤م ذم اخلٓم٥م وم٘مط، سمؾ حتت٤مج إمم اًمتٓمبٞمؼ اًمٕمٛمكم، اًمبٕمٞمد قمـ اًمري٤مء، واًمبٕمٞمد قمـ اعمّـ، 

 واًمبٕمٞمد قمـ اًمتبجح.

 وقػة مفؿة:

إن هٜم٤مك ٟمٔمري٦م ىمرآٟمٞم٦م ىم٤مئٚم٦م: سمـ)ًمزوم أن يبدأ يمؾ قمٛمؾ سمبسؿ اهلل شمٕم٤ممم(، ويٛمٙمـ ان ُٟمٕمرف 

 وهل:سمذًمؽ وٟمٓمب٘مف ُمـ ظمالل اؾمتٕمراض أرسمٕم٦م أُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ 
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ضِمقمِ ـ قال سمعاىل: 1 ِن الرا مْحَ  .(1(زمِْسِم اهللاِ الرا

َك الاِذي طَمَؾَق ـ قال سمعاىل: 2  .(2)اْقَرْأ زمِاْسِم َرزمِّ

 .(3)َوَقاَل اْرَكُبوا فِقَفا زمِْسِم اهللاِ ََمَْراَها َوُمْرَساَها إِنا َريبِّ َلَغُػوٌر َرضِمقمٌ ـ قال سمعاىل: 3

ُه زمِْسِم اهللاِ ـ قال سمعاىل: 4 ُه ِمْن ُسَؾْقاَمَن َوإِكا ا اظْمَََلُ إيِنِّ ُأْلِؼَي إرَِما كَِتاٌب َكِريٌم * إِكا َ َقاَلْت َيا َأهيُّ

ٓا سَمْعُؾوا َعيَلا َوْأسُمويِن ُمْسؾِِؿنيَ  ضِمقِم * َأ ِن الرا مْحَ  .(4(الرا

سمـ)سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ(، وان ًم٘مد قمّٚمٛمٜم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم سمداي٦م يمؾ ؾمقرة أن ٟمبدأ قمٛمٚمٜم٤م 

ٟمٕمٓمر اؾمامقمٜم٤م وىمٚمقسمٜم٤م وأرواطمٜم٤م هبذا اًمذيمر اًمنميػ: ٕٟمف يٜمقر اًم٘مٚم٥م وهي٥م اًمروح اًمّمٗم٤مء 

واًم٘مقة واًمٜمِم٤مط، وسمدء إقمامل هبذه اًمروح يقصؾ إمم اًمٖم٤مي٦م اعمرضمقة، ومٝمذا ظُمٚمؼ ىمرآين، 

 ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. وقمٜمٍم ىمرآين ُمٝمؿ، يمقن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق اًم٘مدوة، وهق يمالم اهلل

ضِمقمومٗمل أي٦م إومم  ِن الرا مْحَ واًمتل شمّمدرت يمؾ ؾمقر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )ُم٤م  زمِْسِم اهللاِ الرا

قمدا ؾمقرة سمراءة( ُيٕمٚمؿ اًمب٤مري شمب٤مرك وشمٕم٤ممم اإلٟمس٤من أن يبدأ قمٛمٚمف سمـ)سمسؿ اهلل اًمرمحـ 

 اًمرطمٞمؿ(، ويستٕملم سمف ذم أداء أقمامًمف وشمٜمٗمٞمذ ظمٓمٓمف.

اًمث٤مٟمٞم٦م، ومٝمق يمالم قمـ ظمٓم٤مب ضمؼمائٞمؾ إُملم قمٚمٞمف اًمسالم ذم سمداي٦م اًمبٕمث٦م ًمٚمٜمبل أُم٤م ذم أي٦م 

ذم دًٓم٦م قمغم اًمتٙمٚمٞمػ اإلهلل سم٤مًمٜمبقة، واًمتبٚمٞمغ، واهلداي٦م اإلهلٞم٦م، ُمـ ظمالل إيمرم حمٛمد

 .اْقَرْأ زمِاْسِم َرزمَِّك الاِذي طَمَؾَق  دؾمتقر، وٓ سمّد ًمٚمدؾمتقر ُمـ سمداي٦م وديب٤مضم٦م، وسمدايتف هل:

وذًمؽ قمٜمدُم٤م طمٚم٧م حلٔم٦م اًمٓمقوم٤من، وحلٔم٦م  ذم أي٦م اًمث٤مًمث٦م سمٞم٤من ًم٘مّم٦م ٟمبل اهلل ٟمقحو

اٟمٓمالق ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح ذم قمب٤مب ذًمؽ اًمٓمقوم٤من اهل٤مئ٩م واعمدُمر، ومٙم٤مٟم٧م سمداي٦م إُمر اإلهلل هق: 

زمِْسِم اهللاِ ََمَْراَها َوُمْرَساَها. 

                                                            

 (.0( ؾمقرة احلٛمد، أي٦م )0)

 (.0( ؾمقرة اًمٕمٚمؼ، أي٦م )2)

 (.10( ؾمقرة هقد، أي٦م )5)

 (.50ـ29( ؾمقرة اًمٜمٛمؾ، أي٤مت )1)
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إمم ُمٚمٙم٦م ؾمب٠م سمٕمد  اًمٜمبل ؾمٚمٞمامنأُم٤م ذم أي٦م اًمراسمٕم٦م وإظمػمة يتقوح يمالم ذم يمت٤مب ُمـ 

 أن أظمؼمه )اهلُدُهد( قمـ ىمقُمٝم٤م وقمب٤مدهتؿ ًمألصٜم٤مم.

 ظماذا َل سمرد البسؿؾة دم سورة التوزمة اظمباركة؟

إن ذًمؽ، وسمسب٥م اًمرواي٤مت اًمقاردة، ىمد أطم٤مل إُمر إمم ان ٓ شمتٗمؼ أراء، سمؾ ان شمٙمقن صمالصم٦م 

اًمتٜمقع ذم أراء هق اًمرواي٤مت اًمقاردة آراء ذم ُمدرؾم٦م ُمٗمني اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م، وؾمب٥م ذًمؽ 

 ؾ اًمبٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم، وأراء هل:أهقمـ 

وهق ًمّم٤مطم٥م اعمٞمزان، وطم٤مصٚمف: مل شُمذيمر اًمبسٛمٚم٦م ٕن ؾمقرة سمراءة ُم٘م٤مرسم٦م  الرأي إول:

ًمألٟمٗم٤مل، ومٙم٤مٟمت٤م يمسقرة واطمدة، ٕن إومم ذم ذيمر اًمٕمٝمقد وؾمقرة سمراءة ذم رومع اًمٕمٝمقد. 

 .(0)سمحس٥م اًمّمٜم٤مقم٦م ُم٤م يدل ُمـ طمديثٝمؿ قمغم أهن٤م ُمٚمح٘م٦م سمسقرة إٟمٗم٤مل وم٘م٤مل: إرضمح

وم٘مد روي قمـ إئٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم، قمـ أيب اًمٕمب٤مس، قمـ أطمدمه٤م قمٚمٞمٝمام اًمسالم أٟمف ىم٤مل: 

((إٟمٗم٤مل وؾمقرة سمراءة واطمدة))
، ويمذًمؽ (5). يمذًمؽ روي قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمسالم(2)

 روي قمـ أيب سمـ يمٕم٥م، وقمـ قمثامن.

وهق ٕسمـ قمب٤مس، طمٞم٨م ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمسالم: مِلَ مل شُمٙمت٥م  الرأي الثاين:

ٕهن٤م أُم٤من، وسمراءة ٟمزًم٧م سم٤مًمسٞمػ، ًمٞمس ومٞمٝم٤م ))سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ؟ ىم٤مل قمٚمٞمف اًمسالم: 

((أُم٤من
  .(3)وأؿم٤مر إمم هذا اًمقضمف يمذًمؽ اًمسٞمد اخلقئل ذم شمٗمسػمه .(1)

وهق ًمٚمِمٞمخ ٟم٤مس ُمٙم٤مر اًمِمػمازي، طمٞم٨م ىم٤مل: سمدأت سم٤مًمؼماءة ُمـ ىمبؾ اهلل ُمـ  الرأي الثالث:

اعمنميملم، وإقمالن احلرب قمٚمٞمٝمؿ، واشمب٤مع أؾمٚمقب ؿمديد عمقاضمٝمتٝمؿ، وسمٞم٤من همْم٥م اهلل 

                                                            

 .019:  9( ظ: اًمٓمب٤مـمب٤مئل، شمٗمسػم اعمٞمزان، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .15:  2( اًمٕمٞم٤مر، شمٗمسػم اًمٕمٞم٤مر، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

 .016:  2ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( احلقيزي، شمٗمسػم ٟمقر اًمث٘مٚملم، 5)

 ..55:  2( اًمٜمقري، طمسلم، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 1)

هـ(، اًمبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، ُم١مؾمس٦م اطمٞم٤مء آصم٤مر اإلُم٤مم اخلقئل 0105( ظ: اخلقئل، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ )ت3)

 .155ىمدس هه، ىمؿ ـ إيران، دون ـمبٕم٦م، دون شم٤مريخ: 
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اًمداًم٦م قمغم اًمّمٗم٤مء واًمّمدق  "سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ"قمٚمٞمٝمؿ، وذًمؽ ٓ يتٜم٤مؾم٥م واًمبسٛمٚم٦م 

رمح٦م واًمٚمٓمػ اإلهلل. وىمد ورد اًمتٕمٚمٞمؾ قمـ اإلُم٤مم واًمسالم واحل٥م، اًمٙم٤مؿمٗم٦م قمـ صٗم٦م اًم

 قمكم قمٚمٞمف اًمسالم.

ويٕمت٘مد سمٕمض اعمٗمنيـ سم٠من ؾمقرة سمراءة ذم احل٘مٞم٘م٦م شمتٛم٦م ًمسقرة إٟمٗم٤مل، ٕن إٟمٗم٤مل شمتحدث 

قمـ اًمٕمٝمقد وسمراءة شمتحدث قمـ ٟم٘مض شمٚمؽ اًمٕمٝمقد ومٚمؿ شمذيمر اًمبسٛمٚم٦م سملم ه٤مشملم اًمسقرشملم 

ُٕم٤مم اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمسالم هذا اعمٕمٜمك أيْم٤ًم، وٓ ُم٤مٟمع ٓرشمب٤مط سمٕمْمٝم٤م سمبٕمض، وىمد ورد قمـ ا

أن يٙمقن اًمسب٥م ذم قمدم ذيمر اًمبسٛمٚم٦م جمٛمقع إُمريـ آٟمٗمل اًمذيمر ُمٕم٤ًم، وم٤مٕول ٟم٤مفمر إمم 

اًمرواي٦م إومم اًمقاردة قمـ اإلُم٤مم قمكم قمٚمٞمف اًمسالم، واًمث٤مين يِمػم إمم رواي٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

 .(0)قمٚمٞمف اًمسالم

ذم يمؾ ؾمقرة ختتٚمػ قمـ اًمبسٛمٚم٦م ذم ؾمقرة أظمرى، أو ان اًمبسٛمٚم٦م ذم  أُم٤م اًم٘مقل سم٠من اًمبسٛمٚم٦م

داظمؾ ؾمقرة سمراءة ختتٚمػ قمـ اًمبسٛمٚم٦م آومتت٤مطمٞم٦م، أو أهن٤م ُمـ قمٜمد ٟمبل اهلل ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف 

اًمسالم وًمٞمس٧م ىمرآٟمٞم٦م، ومام ذًمؽ إٓ ؿمٓمط، وشم٠مصمر سمآراء اعمستنمىملم واحلداصمٞملم ممـ يريد إصم٤مرة 

 ًمٙمريؿ.إوه٤مم اًمب٤مئس٦م قمغم اًم٘مرآن ا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 .111:  3ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( ظ: اًمِمػمازي، ٟم٤مس ُمٙم٤مرم، شمٗمسػم إُمثؾ، 0)
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 سمػسغم سورة الػاحتة اظمباركة

************************* 

ضِمقِم) ِن الرا مْحَ  (1زمِْسِم اهللِّ الرا

( ْؿُد هللِاِ َربِّ اْلَعاظَمنَِي ضِمقِم )2احْلَ ِن الرا مْحَ يِن )3( الرا اَك 4( َمالِِك َيْوِم الدِّ اَك َكْعُبُد َوإِيا ( إِيا

اَط اظْمُْسَتِؼقَم )5َكْسَتِعنُي ) َ اَط الاِذيَن َأْكَعْؿَت َعَؾْقِفْم َغغْمِ اظمَْْغُضوِب َعَؾْقِفْم 6( اْهِدَكا الرصِّ ( رِصَ

 َٓ الِّنَي )َو  . ( 7 الضا

 

********************************** 

 طمطوات سمػسغم سورة الػاحتة اظمباركة

*********** 

 طمطوات التػسغم: 

 اخلطوة إوىل: سورة الػاحتة هل هي مؽقة أم مدكقة:

، (2)، وىم٤مل أسمق هريرة وجم٤مهد وقمٓم٤مء سمـ يس٤مر اهن٤م ُمدٟمٞم٦م(0)ىم٤مل اسمـ قمب٤مس وىمت٤مدة اهن٤م ُمٙمٞم٦م

وذيمر أيمثر ُمـ ُمٗمن اهن٤م ٟمزًم٧م ذم ُمٙم٦م وٟمزًم٧م يمذًمؽ ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، سمؾ ىمٞمؾ اهن٤م ٟمزًم٧م 

صمالصم٦م ُمرات، ُمرة ىمبؾ اًمبٕمث٦م ٕهن٤م اىمؽمٟم٧م سمّمالة اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ىمبؾ اًمبٕمث٦م، صمؿ 

 ٟمزًم٧م ذم ُمٙم٦م، وٟمزًم٧م صم٤مًمث٦م ذم اعمديٜم٦م.

 .(3)َآسَمْقـَاَك َسْبًعا ِمَن اظْمََثايِن َواْلُؼْرَآَن اْلَعظِقمَ َوَلَؼْد وإصح اهن٤م ُمٙمٞم٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

                                                            

هـ(، اًمبٞم٤من ذم قمّد آي اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ: هم٤مٟمؿ ىمدوري احلٛمد، 111( ظ: إٟمدًمز، أسمق قمٛمر اًمداين )ت0)

 .059م: 0991، 0ُمٜمِمقرات ُمريمز اعمخٓمقـم٤مت واًمؽماث واًمقصم٤مئؼ، اًمٙمقي٧م ـ اًمٙمقي٧م، ط

 .059( ظ: إٟمدًمز، أسمق قمٛمر اًمداين، اًمبٞم٤من ذم قمّد آي اًم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

 (.81( ؾمقرة احلجر، أي٦م )5)



141 
 

ويمذًمؽ ُمـ إدًم٦م قمغم يمقهن٤م ُمٙمٞم٦م: ان اًمّمالة ذقم٧م ذم ُمٙم٦م، ومل شمٕمٝمد ذم اإلؾمالم صالة 

 .(0)سمٖمػم وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب

سمذًمؽ يتقوح سم٠من ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م، وقمغم أرضمح إىمقال ُمٙمٞم٦م، وٓ ي١مصمر ٟمزوهل٤م ُمرة أظمرى ذم 

 اعمديٜم٦م اعمٜمقرة.

وشمرشمٞمبٝم٤م ذم اعمّمحػ هق  ( طمروم٤ًم،021( يمٚمٛم٦م، وطمروومٝم٤م )23إن قمدد يمٚمامت ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م )

 إول.

 اخلطوة الثاكقة: عدد آيات السورة وآطمتالف دم ذلك ان وصمد:

ٟمٔمػمهت٤م ذم قمدد آهي٤م اعمٙمل واًمِم٤مُمل ؾمقرة اًمٜم٤مس، وذم اًمٙمقذم قمدده٤م: ؾمبع آي٤مت، وىمٞمؾ: 

، واظمتالومٝم٤م آيت٤من )سمسؿ اهلل اًمرمحـ واًمبٍمي ؾمقرة )أ رأي٧م(، وٓ ٟمٔمػم هل٤م ذم اعمَدٟمِٞمرلْمْ

اًمرطمٞمؿ( قمده٤م اعمٙمل واًمٙمقذم، ومل يٕمده٤م اًمب٤مىمقن، و)أٟمٕمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ( مل يٕمده٤م اعمٙمل 

 واًمٙمقذم، وقمده٤م اًمب٤مىمقن.

اعمٕمروف سملم اعمسٚمٛملم: أن قمدد آي٤مهت٤م ؾمبع، سمؾ ٓ ظمالف ذم ذًمؽ، ))ىم٤مل اًمسٞمد اخلقئل: 

وروي قمـ طمسلم اجلٕمٗمل: أهن٤م ؾم٧م، وقمـ قمٛمرو سمـ قمبٞمد أهن٤م صمامن، ويمال اًم٘مقًملم ؿم٤مذ 

((خم٤مًمػ عم٤م اشمٗم٘م٧م قمٚمٞمف رواي٤مت اًمٓمري٘ملم ُمـ أهن٤م ؾمبع آي٤مت
(2). 

ٟمٕمؿ، إن ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ؾمبع آي٤مت ذم مجٞمع اًمٕمدد، وهق اعمِمٝمقر، واعمتٗمؼ قمٚمٞمف، وُم٤م قمٚمٞمف 

 اعمّمحػ اعمتداول اًمٞمقم.

 سم السورة الؼرآكقة:اخلطوة الثالثة: ا

 قُمروم٧م ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م سمجٛمٚم٦م أؾمامء ُمٜمٝم٤م:

 ـ اًمٗم٤محت٦م: أو وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب: وؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕطمد ؾمببلم مه٤م:0

                                                            

هـ(، اًمبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، ُم١مؾمس٦م اطمٞم٤مء آصم٤مر اإلُم٤مم اخلقئل 0105( ظ: اخلقئل، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ )ت0)

 . 121ىمدس هه، ىمؿ ـ إيران، دون ـمبٕم٦م، دون شم٤مريخ: 

 . 122هـ(، اًمبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0105( اخلقئل، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ )ت2)
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أ ـ ٓومتت٤مح اعمّم٤مطمػ سمٙمت٤مسمتٝم٤م، ومٝمل وم٤محت٦م عم٤م يتٚمقه٤م ُمـ ؾمقر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اًمٙمت٤مب، 

 .(0)واًم٘مراءة ُمـ همػم ظمالف سملم اًمٕمٚمامء

 ُمٗمتتح اًمّمالة.ب ـ ًمقضمقب ىمراءهت٤م ذم 

ـ أم اًمٙمت٤مب: ٕهن٤م ُمت٘مدُم٦م قمغم ؾم٤مئر ؾمقر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ذًمؽ ٕن اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد 2

أودع ومٞمٝم٤م جمٛمقع ُم٤م ذم اًمسقر، ومٗمٞمٝم٤م أصمب٤مت اًمرسمقسمٞم٦م واًمٕمبقدي٦م، وهذا هق اعم٘مّمقد سم٤مًم٘مرآن 

 اًمٙمريؿ. 

ضم٤مء ذًمؽ ذم أي٦م ـ اًمسبع اعمث٤مين: وؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ: ٕهن٤م ؾمبع آي٤مت ٓ ظمالف ومٞمٝم٤م، يمام 5

 ( ُمـ ؾمقرة احلجر.81)

ـ احلٛمد: وؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕهن٤م اومتتح٧م سم٤محلٛمد، إذ شمسٛمك إؿمٞم٤مء سمام شمٗمتتح سمف قمغم ُم٤م اؿمتٝمر 1

 قمٜمد اًمٕمرب.

 ( اؾماًم.23طمتك وصٚم٧م إؾمامء ًمسقرة )اًمٗم٤محت٦م( إمم ُم٤م ي٘م٤مرب اًمـ) ،إمم همػم ذًمؽ ُمـ إؾمامء

 اخلطوة الرازمعة: فضؾفا:

أيام ُمسٚمؿ ىمرأ وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب أقمٓمل ُمـ إضمر ))قمـ اًمٜمبل إيمرم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: 

((يم٠مٟمام ىمرأ صمٚمثل اًم٘مرآن، وأقمٓمل ُمـ إضمر يم٠مٟمام شمّمدق قمغم يمؾ ُم١مُمـ وُم١مُمٜم٦م
(2). 

رّن إسمٚمٞمس أرسمع رٟم٤مت أوهلـ يقم ًُمٕمـ، وطملم ُأهبط إمم ))وقمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمسالم: 

((ٕم٨م حمٛمد قمغم طملم ومؽمة ُمـ اًمُرؾُمؾ، وطملم ُأٟمزًم٧م أم اًمٙمت٤مبإرض، وطملم سمُ 
(5). 

ًمق ىُمرئ٧م احلٛمد قمغم ُمٞم٧م ))يمام وان ُمـ ظمقاصٝم٤م ُم٤م ورد قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمسالم: 

((ؾمبٕملم ُمرة صمؿ رّدت ومٞمف اًمروح ُم٤م يم٤من ذًمؽ قمجب٤مً 
(1). 

                                                            

 .91:  0اًمٓمؼمد، أسمق قمكم، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( 0)

 .21:  0( اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

 .08:  0( احلقيزي، ٟمقر اًمث٘مٚملم، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 5)

 .81:  0( اًمبحراين، شمٗمسػم اًمؼمه٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 1)
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ت٤مج إمم شمدىمٞمؼ وحت٘مٞمؼ ُمْم٤موم٤ًم إمم اًمٙمثػم ُمـ إطم٤مدي٨م اًمقاردة طمقل ؾمقرة )اًمٗم٤محت٦م(، وهذا حي

أطم٤مدي٨م اًمٗمْم٤مئؾ قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم ذح هذه اخلٓمقة ُمـ ظمٓمقات أؾمٚمقب اًمتٗمسػم 

 اًمتجزيئل.

 اخلطوة اخلامسة: آطمتالف دم الؼراءات وزمقان العؾل:

 .(0)(ِؽ ( وىمد ىمرأت )ُمٚمِ ـ ًمٗمظ )ُم٤مًمِؽ 0

 .(2)ـ ًمٗمظ )اًمٍماط( سم٤مًمّم٤مد، وىمرأت سم٤مًمسلم )اًمناط(2

 .(5)سمْمؿ اهل٤مء، وىمرأت )قمٚمٞمِٝمؿ( سمٙمن اهل٤مءـ ًمٗمظ )قمٚمٞمُٝمؿ( 5

 اخلطوة السادسة: هل دم السورة ألػاظ غغم عرزمقة وأراء دم ذلك:

ٓ شمقضمد ومٞمٝم٤م أًمٗم٤مظ همريب٦م، أو ُمبٝمٛم٦م، أو ُمِمٙمٚم٦م، ًمٙمـ وىمع اًمٙمـالم ذم اعمـراد سمــ)اًمٍماط(، 

 .قمدة اٟمح٤مء وآراء ؾمٜمبٞمٜمٝم٤م ٓطم٘م٤مً  و)اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ(، و)اًمْم٤مًملم(

 السازمعة: إعراب السورة:اخلطوة 

 ُمبتدأ ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اًمٔم٤مهرة. :احلؿُد ـ 0

اًمالم طمرف ضمر ُمبٜمل قمغم اًمٙمن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب، اهلل: اؾمؿ اجلالًم٦م ذم  :هللِ ـ 2

حمؾ ضمر سمحرف اجلر، وؿمبف اجلٛمٚم٦م: ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ظمؼم اعمبتدأ، واجلٛمٚم٦م ُمست٠مٟمٗم٦م ٓ حمؾ 

 هل٤م ُمـ اإلقمراب.

 صٗم٦م ٓؾمؿ اجلالًم٦م جمرورة، وقمالُم٦م ضمره٤م اًمٙمنة، وهق ُمْم٤مف. :ربِّ ـ 5

 ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٞم٤مء: ٕٟمف ُمٚمحؼ سمجٛمع اعمذيمر اًمس٤ممل. :العاظمنيِ ـ 1

 صٗم٦م صم٤مٟمٞم٦م ٓؾمؿ اجلالًم٦م جمرورة وقمالُم٦م ضمره٤م اًمٙمنة اًمٔم٤مهرة. :الرمحنِ ـ 3

 صٗم٦م صم٤مًمث٦م ٓؾمؿ اجلالًم٦م جمرورة وقمالُم٦م ضمره٤م اًمٙمنة اًمٔم٤مهرة. :الرضمقمِ ـ 6

                                                            

 .016:  0هـ(، شمٗمسػم ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 611( اًمرازي، ومخر اًمديـ )ت0)

 .51:  0( اًم٘مٞمز، ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م، اًمٙمِمػ قمـ وضمقه اًم٘مراءات اًمسبع، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

 .069هـ(، اًمتٞمسػم ذم اًم٘مراءات اًمسبع، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 111( إٟمدًمز، قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد )ت5)
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 صٗم٦م راسمٕم٦م ٓؾمؿ اجلالًم٦م جمرورة وقمالُم٦م ضمره٤م اًمٙمنة، وهل ُمْم٤مف. :مالِك ـ 1

 ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اًمٔم٤مهرة، وهق ُمْم٤مف.  :يومِ ـ 8

 ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اًمٔم٤مهرة. :الدينِ ـ 9

إي٤م وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم، واًمٙم٤مف  :إياكَ ـ 01

 طمرف ظمٓم٤مب ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. 

ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م اًمٔم٤مهرة، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمستؽم  :كعبُد ـ 00

ست٠مٟمٗم٦م ٓ حمؾ هل٤م ُمـ وضمقسم٤ًم شم٘مديره )ٟمحـ(، واجلٛمٚم٦م إُم٤م أن شمٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م طم٤مل، أو ُم

 اإلقمراب.

اًمقاو طمرف قمٓمػ ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب، إي٤م: وٛمػم  :وإياكَ ـ 02

ُمٜمٗمّمؾ ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم، واًمٙم٤مف طمرف ظمٓم٤مب ُمبٜمل قمغم 

 اًمٗمتح ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب. 

اًمٔم٤مهرة، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمستؽم ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع وقمالُم٦م رومٕمف اًمْمٛم٦م  :كستعنيُ ـ 05

 وضمقسم٤ًم شم٘مديره )ٟمحـ(. ومجٚم٦م إي٤مك ٟمستٕملم ُمٕمٓمقوم٦م قمغم اجلٛمٚم٦م اًمس٤مسم٘م٦م، ومت٠مظمذ طمٙمٛمٝم٤م.

)اهِد( ومٕمؾ أُمر ُمبٜمل قمغم طمذف طمرف اًمٕمٚم٦م، واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمستؽم وضمقسم٤ًم  :اهِدكاـ 01

 ، )ٟم٤م( :وٛمػم ُمتّمؾ ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف أول.(أٟم٧م)شم٘مديره 

 ُمٗمٕمقل سمف صم٤مٍن ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمبف اًمٗمتح٦م اًمٔم٤مهرة. :الرصاطَ ـ 03

ٟمٕم٧م ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمبف اًمٗمتح٦م اًمٔم٤مهرة. واجلٛمٚم٦م ُمست٠مٟمٗم٦م ٓ حمؾ هل٤م  :اظمستؼقمَ ـ 06

 ُمـ اإلقمراب.

سمدل يمؾ ُمـ يمؾ ُمـ اًمٍماط ُمٜمّمقب وقمالُم٦م ٟمّمبف اًمٗمتح٦م اًمٔم٤مهرة وهق  :رصاطَ ـ 01

 ُمْم٤مف. 

 اؾمؿ ُمقصقل ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ ضمر ُمْم٤مف إًمٞمف. :الذينَ ـ 08

ومٕمؾ ُم٤مٍض ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن ٓشمّم٤مًمف سمت٤مء اًمٗم٤مقمؾ، واًمت٤مء: وٛمػم ُمتّمؾ  :أكعْؿَت ـ 09

 ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح ذم حمؾ رومع وم٤مقمؾ. ومجٚم٦م أٟمٕمٛم٧م صٚم٦م اعمقصقل ٓ حمؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب.
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ُمـ اإلقمراب، واًمْمٛمػم  )قمغم( طمرف ضمر ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن ٓ حمؾ ًمف :عؾقفمـ 21

)هؿ(: وٛمػم ُمتّمؾ ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر، وؿمبف اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمٕمؾ 

 أٟمٕمؿ.

سمدل ُمـ اًمْمٛمػم )هؿ( أو ُمـ )اًمذيـ( أو ٟمٕم٧م )ًمٚمذيـ( جمرور وقمالُم٦م ضمره  :غغمِ ـ 20

 اًمٙمنة، وهق ُمْم٤مف. 

 ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور و قمالُم٦م ضمره اًمٙمنة اًمٔم٤مهرة. :اظمغضوِب ـ 22

)قمغم( طمرف ضمر ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب، واًمْمٛمػم  :عؾقفمـ 25

)هؿ(: وٛمػم ُمتّمؾ ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن ذم حمؾ ضمر سمحرف اجلر، وؿمبف اجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ سم٤مؾمؿ 

 اعمٗمٕمقل )اعمٖمْمقب(.

ؾ ًمف ُمـ اإلقمراب، )ٓ(: طمرف زائد اًمقاو طمرف قمٓمػ ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح ٓ حم: وٓـ 21

 ًمت٠ميمٞمد ُمٕمٜمك اًمٜمٗمل ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن ٓ حمؾ ًمف ُمـ اإلقمراب.

 ُمٕمٓمقف قمغم )اعمٖمْمقب( جمرور وقمالُم٦م ضمره اًمٞم٤مء ٕٟمف مجع ُمذيمر ؾم٤ممل. :الضالنيـ 23

 اخلطوة الثامـة: سبب الـزول:

  ُمٜمٝم٤م: ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م اؾمب٤مب ًمٜمزولًم٘مد أؿم٤مرت اعمّم٤مدر إمم 

أنر رؾمقل اهللّ صغمر اهللر قمٚمٞمِف ))رواه اًمقاطمدي ذم يمت٤مسمف اٟمف ىمد ورَد قمـ قمٛمرو سمـ ذطمبٞمؾ: ُم٤م 

ُد، وم٢مذا ؾمٛمَع اًمّّمقَت اٟمٓمٚمَؼ ه٤مرسًم٤م، وم٘م٤مل ًمف  وآًمف وؾمٚمرؿ يم٤من إذا سمرز ؾمٛمَع ُمٜم٤مدًي٤م يٜم٤مدي ي٤م حمٛمر

ومٚمامر سمرَز ؾمٛمَع اًمٜمرداَء وم٘م٤مَل: ورىم٦ُم سمـ ٟمقومٍؾ: إذا ؾمٛمٕم٧َم اًمٜمرداَء وم٤مصمُب٧ْم طمترك شمسٛمَع ُم٤م ي٘مقُل ًمَؽ، 

ًدا رؾمقُل اهللرِ، صُمؿر ىُمْؾ احلٛمُد هللر رّب  ٓر اهللر وأؿمٝمُد أنر حُمٛمر ًمبرٞمَؽ، ىم٤مل: ىُمْؾ َأؿمٝمُد َأن ٓ إًمَف إ

طمٞمِؿ طمترك ومرَغ ُمـ وم٤محت٦ِم اًمٙمت٤مِب  ـِ اًمرر مح ((اًمٕم٤معملَم اًمرر
(0). 

اًمٗم٤محت٦م، وهذه إؾمب٤مب ُمذيمقرة ذم  يمام وىمد وردت أطم٤مدي٨م أظمرى قمـ ؾمب٥م ٟمزول ؾمقرة

 يمت٥م أؾمب٤مب اًمٜمزول.

                                                            

 .02:  0( اًمقاطمدي، أؾمب٤مب اًمٜمزول، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)
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ًم٘مد ذيمرٟم٤م سم٠مٟمف ًمٞمس يمؾ اًمسقر وأي٤مت يم٤من هل٤م ؾمب٥م ٟمزول، يمام وان اعمدوٟم٤مت مل حتتٗمظ سمٙمؾ 

 ُم٤م ورد قمـ أؾمب٤مب اًمٜمزول اعمذيمقر، وهذا ُمٝمؿ، وٓ سمّد ُمـ اًمتٜمبف ًمف.

 اخلطوة التاسعة: معاين إلػاظ:

 اًمثٜم٤مء واًمِمٙمر.ـ احلؿد: 1

ي٘م٤مل: أصٚمف )إًمف( طمـذوم٧م اهلٛمـزة، وقمـقض سمــ)ال( اًمتٕمريـػ ومّمـ٤مر اًمٚمٗمـظ )اهلل( ـ هلل: 2

 وخيتص سمٛمـ طم٘م٧م ًمف اًمٕمب٤مدة دون همػمه.

 اًمسٞمد، واعم٤مًمؽ، واعمدسمر.ـ رب: 3

 ي٘م٤مل: قم٤ممل اإلٟمس، وي٘م٤مل: يمؾ اًمٕمقامل.ـ العاظمني: 4

ػمه، ويٕمٜمل ذو اًمرمح٦م اؾمؿ قمٚمؿ يٓمٚمؼ قمغم ذات اهلل شمٕم٤ممم وطمده، وٓ يٓمٚمؼ قمغم همـ الرمحن: 5

 اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمِمٛمؾ اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر، وشمٕمؿ مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت واعمقضمقدات.

اؾمؿ قمٚمؿ يٓمٚمؼ قمغم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق، ويٕمٜمل اًمرمح٦م اخل٤مص٦م اًمتـل شمٜمـ٤مل اًمٕمبـ٤مد ـ الرضمقم: 6

 اًمّم٤محللم اعمٓمٞمٕملم، أو شمٜم٤مل اعم١مُمـ وم٘مط.

 شمٕم٤ممم.ؾمبح٤مٟمف وُمـ ًمف طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م، وهق اهلل وُمـ ًمؽ طمؼ اعمٚمؽ،  ي٤م أي:ـ مالك: 7

 يقم احلس٤مب، واجلزاء، وهق يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.ـ يوم الدين: 8

 أي: ٟمٕمبد إي٤مك ي٤م رب اًمٕم٤معملم.ـ إياك كعبد: 9

 أي: ٟمستٕملم وٟمتقيمؾ قمٚمٞمؽ ي٤م رب اًمٕم٤معملم.ـ إياك كستعني: 11

 .ي٦م، أي ًمٚمٓمريؼ اًمّمحٞمحووم٘مٜم٤م ًمٚمٝمداـ إهدكا: 11

 اًمٓمريؼ اًمسقي ذو آؾمت٘م٤مُم٦م.ط اظمستؼقم: ـ الرصا12

، واًمِمٝمداء ،واًمّمدي٘مقن ،اًمذيـ اؾمتح٘مقا ٟمٕمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وهؿ إٟمبٞم٤مءـ اكعؿت عؾقفم: 13

 .واًمّم٤محلقن

اهلل  وهمْم٥م اخلُُٚمؼ، ؿمديد  همْمقب: ورضمؾ اًمِِمدة، ًمٖم٦مً  اًمٖمْم٥م ـ غغم اظمغضوب عؾقفم:14

 .قم٘مقسمتف  شمٕم٤ممم:
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 اًم٘مّمد ؾمٜمـ قمـ هٜم٤م: اًمذه٤مب واعمراد اهلالك، أصٚمف  وىمٞمؾ: اًمْمالل، ُمــ وٓ الضالني: 15

 احلؼ. وـمريؼ

 اخلطوة العارشة: إضمؽام اظموصمودة دم السورة:

يمقهن٤م وُمـ طمٞم٨م هل ؾمقرة يم٤مُمٚمـ٦م هلـ٤م طمٙمٛمٝمـ٤م اًمتنمـيٕمل احلٙمؿ خيتص سم٤مًمسقرة مجٞمٕم٤ًم، إن 

ومٝمـل ُمتٕمٞمٜمـ٦م  ٓ شمّمـح اًمّمـالة إٓ سمٗم٤محتـ٦م اًمٙمتـ٤مب،))وم٢من ُم٤م قمٚمٞمف اإلُم٤مُمٞم٦م هق: اخل٤مص هب٤م، 

ًمإلُم٤مم واعمٜمٗمرد، وم٘مراءة اًمٗم٤محت٦م ذط ذم صح٦م اًمّمالة، ومٛمـ شمريمٝم٤م ُمع اًم٘مدرة قمـغم ىمراءهتـ٤م مل 

((شمّمح صالشمف
 .(5)، ويمذًمؽ اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م(2)وقمغم هذا اًمرأي قمٚمامء اعم٤مًمٙمٞم٦م. (0)

ٓ )) إن ُمـ أهؿ إدًم٦م قمغم وضمقهب٤م ذم اًمّمالة هق ىمقل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمـف وؾمـٚمؿ:

((صالة عمـ مل ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب
(1). 

ومٙم٤من ُمـ اًمقاضم٥م ىمراءهت٤م ذم اًمّمالة، ومٝمل اًمسقرة إؾمـ٤مس وإومم اًمتـل شم٘مـرأ ذم اًمّمـالة 

 اًمقاضمب٦م، وصالة اًم٘مْم٤مء، وذم ُمٕمٔمؿ اًمّمٚمقات اًمب٤مىمٞم٦م.

 اخلطوة احلادي عرش: الؼصص وإمثال اظموصمودة دم السورة:

ُمـ اعمٛمٙمـ اؾمتٗم٤مدة سمٕمض إُمث٤مل اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمٜمٝمـ٤م، وهـق  ٓ يقضمد ذم اًمسقرة أي٦م ىمّمص، ًمٙمـ

اًمٓمٚم٥م سم٠من يٙمقن اإلٟمس٤من اعم١مُمـ ممـ أٟمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ، وان ٓ يٙمقن ممـ همْم٥م قمٚمٞمٝمؿ، أو ممــ 

 .ُمبلم هؿ قمغم والل

 اخلطوة الثاكقة عرش: اكتظام آيات السورة:

 ـ ؾمقرة احلٛمد هل اًمسقرة إومم ذم اعمّمحػ اًمنميػ.0

 .ـ هل ُمـ ؾمقر اعمٗمّمؾ2

                                                            

 .91:  0( اًمسٞمقري، اعم٘مداد، يمٜمز اًمٕمروم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .00:  0هـ(، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 315( اسمـ اًمٕمريب، أسمق سمٙمر )ت2)

، واسمـ رؿمد، إٟمدًمز، 025:  0( ظ: اًم٘مرـمبل، ؿمٛمس اًمديـ اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 5)

 .022:  0سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 

 .152:  2( اًمٕم٤مُمكم، احلر، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 1)
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 ـ يمٚمٝم٤م حمٙمؿ.5

 ـ ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟم٤مؾمخ أو ُمٜمسقخ.1

 ـ ٟمزًم٧م ًمٕمدة أؾمب٤مب ُمٜمٝم٤م: يمقهن٤م إؾم٤مس ذم اًمّمالة.3

 ـ اهن٤م ٟمزًم٧م دومٕم٦م واطمدة.6

إن ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م هل إطمدى ؾمقر )مخس( سمدئ٧م سمـ)احلٛمد هلل(، وهذه اًمسقر هل: اًمٗم٤محت٦م،  ـ1

 إٟمٕم٤مم، اًمٙمٝمػ، ؾمب٠م، وم٤مـمر.

 ومؼاصد السورة التي عاجلتفا:اخلطوة الثالثة عرش: اغراض 

احلٛمـد احل٘مٞم٘مـل هـق هلل شمٕمـ٤ممم، اًمـذي هـق رب اًمسقرة شمٜم٤موًم٧م ُمقوقع احلٛمد، وان ن إـ 0

 اًمٕم٤معملم.

 اًمرب احل٘مٞم٘مل ُمـ هق رب اًمٕم٤معملم، وهق اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.إن ـ 2

 ـ إن اهلل شمٕم٤ممم هق ُم٤مًمؽ يقم احلس٤مب واجلزاء وهق يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.5

 ًمٕمب٤مدة، أو شمٓمٚم٥م آؾمتٕم٤مٟم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ُمٜمف همػم اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.ـ ٓ ُمٕمبقد يستحؼ ا1

 ن ـمٚم٥م اهلداي٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م يٙمقن ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، وذًمؽ ًمٚمتقومٞمؼ هل٤م أو عم٤م هق أهؾ ًمٚمتقومٞمؼ.إـ 3

ن ـمٚم٥م اهلداي٦م ٓ سمّد ان يٙمقن قمغم ـمريؼ ؾمٝمؾ يسػم ٓ قمقج ومٞمف، وهق ُم٤م يّمٓمٚمح قمٚمٞمـف إـ 6

 ؿ(، أي ضم٤مدة اًمّمقاب.ىمرآٟمٞم٤ًم سمـ)اًمٍماط اعمست٘مٞم

ـ قمغم ان يٙمقن اًمٓمريؼ اعمست٘مٞمؿ يمٓمريؼ ُمـ أٟمٕمؿ اهلل شمٕمـ٤ممم قمٚمـٞمٝمؿ ُمــ اًمٜمبٞمـلم واًمِمـٝمداء 1

 واًمّم٤محللم.

 ن جيٜمبٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم ـمريؼ ُمـ همْم٥م قمٚمٞمٝمؿ، أو ُمـ وٚمقا قمـ اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح.إـ 8

 اخلطوة الرازمعة عرش: زمقان السورة: التػسغم التجزيئي:

 ًمسقرة اًمٗم٤محت٦م ي٘متيض شمٗمسػمه٤م وومؼ ُم٘م٤مـمع يم٤مٔيت:إن اًمبٞم٤من اًمتٗمسػمي 

ْؿُد ـ 0 : هق ذيمر صٗم٤مت اعمحٛمقد، واًمثٜم٤مء اًمٙم٤مُمؾ قمٚمٞمف: ُمع طمبف وشمٕمٔمٞمٛمف وإضمالًمف: احْلَ

 وم٢من دمرد قمـ احل٥م ومٝمق ُمدح.
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وم٤محلٛمد ان  ٕمٛم٦م او همػمه٤م ُمع اعمحب٦م وآضمالل،اًمثٜم٤مء قمغم اجلٛمٞمؾ ُمـ اًمٜمهق ُمٕمٜمك احلٛمد إن 

شمذيمر حم٤مؾمـ اًمٖمػم ؾمقاء يم٤من ذًمؽ اًمثٜم٤مء قمغم صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف اًمذاشمٞم٦م يم٤مًمٕمٚمؿ واًمّمؼم واًمرمح٦م 

 وٓ يٙمقن احلٛمد آ ًمٚمحل اًمٕم٤مىمؾ. ،ام قمغم قمٓم٤مئف وشمٗمْمٚمف قمغم أظمريـ

طمل ًمف اًمّمٗم٤مت احلسٜمك واًمٗمٕمؾ اجلٛمٞمؾ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وم٘مقًمف شمٕم٤ممم: )احلٛمد هلل( ان اهلل 

ُمـ ذًمؽ، ومٙم٤من اظمتٞم٤مر  شمف وقمغم ومٕمٚمف واٟمٕم٤مُمف وًمق ىم٤مل اعمدح هلل مل يٗمد ؿمٞمئ٤مً ومحٛمدٟم٤مه قمغم صٗم٤م

 احلٛمد اومم ُمـ اظمتٞم٤مر اعمدح.

عمختص سم٤محلٛمد اًمٙم٤مُمؾ اعمستحؼ واعمٚمؽ، أي: ا ،: اًمالم ًمالظمتّم٤مص وًمالؾمتح٘م٤مقهللِاِ ـ 2

شمب٤مرك وشمٕم٤ممم  اهلل قمٚمؿ قمغم )اًمرب(  :)هللِرِ(ضمؾر وقمال، وم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  (اهلل)اعم٤مًمؽ ًمف هق ًمف، و

 ذو إًمقهٞم٦م واًمٕمبقدي٦م قمغم ظمٚم٘مف أمجٕملم.

ب ذم اًمٚمٖم٦م اعمٕمبقد واًمسٞمد واعم٤مًمؽ واًم٘م٤مئؿ سم٤مُٕمقر اعمّمٚمح عم٤م يٗمسد ُمٜمٝم٤م، َربِّ ـ 5 : اًمرر

 شم٠ميت اًمٚمٗمٔم٦م هلذه اعمٕم٤مين، ويمؾ ذًمؽ صحٞمح ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم.

وم٢مذن رب اًمٕم٤معملم هق رهبؿ  واعمدسمر، هق اعم٤مًمؽ واًمسٞمد واعمريب واعمٜمٕمؿ واًم٘مٞمؿ (اًمربو)

هق اومم سم٤محلٛمد ُمـ همػمه وذيمر )رب اًمٕم٤معملم( سمٞمٝمؿ واعمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ وُم٤مًمٙمٝمؿ وؾمٞمدهؿ وُمر

 هل اٟمس٥م ُم٤م يٛمٙمـ ووٕمف سمٕمد )احلٛمد هلل(.

ٕنر وضمقد اًمٕم٤ممل قمالُم٦م ٓ اؿمت٘م٤مق اًمٕم٤ممل ُمـ اًمٕمالُم٦م: ىمٞمؾ ان : مجع قم٤ممل، واْلَعاظَمنِيَ ـ 1

 ؿمؽ ومٞمٝم٤م قمغم وضمقد ظم٤مًم٘مف وص٤مٟمٕمف ووطمداٟمٞمتف ُمتّمًٗم٤م سمّمٗم٤مت اًمٙمامل واجلالل.

ٕم٤ممم ويِمٛمؾ يمؾ اؾمامء اهلل احلسٜمك، ومٝمق يمؾ صٗم٤مت اهلل شموضمقد رب اًمٕم٤معملم( ي٘متيض )وإن 

  اخل٤مًمؼ اعمدسمر.

مجع قم٤ممل واًمٕم٤ممل هق يمؾ ُمقضمقد ؾمقى اهلل شمٕم٤ممم واًمٕم٤ممل جيٛمع قمغم اًمٕمقامل وقمغم  (اًمٕم٤معملمو)

اًمٕم٤معملم ًمٙمـ اظمتٞم٤مر اًمٕم٤معملم قمغم اًمٕمقامل اُمر سمالهمل يٕمٜمل ذًمؽ ان اًمٕم٤معملم ظم٤مص ًمٚمٛمٙمٚمٗملم 
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َل اْلُػْرَقاَن َععَم واوزم اًمٕم٘مؾ )ٓ شمِمٛمؾ همػم اًمٕم٘مالء( سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:   َعْبِدِه سَمَباَرَك الاِذي َكزا

 .(0)لَِقُؽوَن لِْؾَعاظمنََِي َكِذيًرا

وهبذا اؾمتدًمقا قمغم ان اعم٘مّمقد سم٤مًمٕم٤معملم اوزم  د اٟمف ًمٞمس ٟمذيرا ًمٚمبٝم٤مئؿ واجلامد،ُمـ اعم١ميمو

  اًمٕم٘مؾ واوزم اًمٕمٚمؿ او اعمٙمٚمٗمقن.

مجع اًمٕم٤ممل سمٙمؾ اصٜم٤مومف ًمٙمـ يٖمُٚم٥م اًمٕم٘مالء قمغم همػمهؿ ومٞم٘م٤مل هلؿ اًمٕم٤معملم ٓ  (اًمٕم٤معملمإن )و

ي٘م٤مل ًمٕم٤ممل احلنمات او اجلامد او اًمبٝم٤مئؿ اًمٕم٤معملم وقمٚمٞمف ومال شمستٕمٛمؾ يمٚمٛم٦م اًمٕم٤معملم آ اذا 

 .ٛمع اًمٕم٘مالء ُمع همػمهؿ وهمٚمبقااضمت

٘مالء او اعمٙمٚمٗمقن أُم٤م اًمٕمقامل ىمد يٓمٚمؼ قمغم اصٜم٤مف ُمـ اعمقضمقدات ًمٞمس ُمٜمٝمؿ اًمبنم او اًمٕم

 )شم٘م٤مل ًمٚمحٞمقاٟم٤مت واحلنمات واجلامدات(.

ضِمقمِ ـ 3 ِن الرا مْحَ : مه٤م وصٗم٤من هلل شمٕم٤ممم، واؾمامن ُمـ أؾمامئف احلسٜمك ُمِمت٘م٤من ُمـ اًمرمح٦م الرا

 قمغم وضمف اعمب٤مًمٖم٦م.

(إن  ـِ مْحَ طِمٞمِؿ(: أؿمد ُمب٤مًمٖم٦م ُمـ: )اًمرر : ٕن اًمرمحـ هق ذو اًمرمح٦م اًمِم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع اخلالئؼ )اًمرر

طِمٞمِؿ(ذم اًمدٟمٞم٤م، وًمٚمٛم١مُمٜملم ذم أظمرة، واًمرطمٞمؿ ذو اًمرمح٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وىمٞمؾ:   )اًمرر

 سم٤معم١مُمٜملم ذم أظمرة ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وذم اًمدٟمٞم٤م أيًْم٤م.

قمٚمؿ اًمتٍميػ ذم  وُمـ اعم٘مرر ذم ،قمغم وزن ومٕمٞمؾ (اًمرطمٞمؿ)قمغم وزن ومٕمالن، و (اًمرمحـ)إن 

 اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.

وآشمّم٤مف سم٤مًمقصػ امم طمده  ،متثؾ احلدوث واًمتجدد وآُمتالء (ومٕمالن)٦م ن اًمّمٞمٖمإ

 .ومٞم٘م٤مل همْمب٤من سمٛمٕمٜمك اُمتأل همْمب٤م ،آىمَم

 .(2)َفَرصَمَع ُموَسى إىَِل َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسًػاقال سمعاىل: 

  .ًمٙمـ اًمٖمْم٥م زال

                                                            

 (.0( ؾمقرة اًمٗمرىم٤من، أي٦م )0)

 (.86( ؾمقرة ـمف، أي٦م )2)
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 .(1)ُموَسى اْلَغَضُب  َوظَماا َسَؽَت َعنْ قال سمعاىل:  

 وُمثؾ ذًمؽ قمٓمِم٤من، ري٤من، ضمققم٤من يٙمقن قمٓمِم٤من ومٞمنمب ومٞمذه٥م اًمٕمٓمش.

ومٝمل شمدل قمغم اًمثبقت ؾمقاء يم٤من ظمٚم٘م٦م ويسٛمك حتقل ذم اًمّمٗم٤مت ُمثؾ  (ومٕمٞمؾ)اُم٤م صٞمٖم٦م 

 ،ومال ي٘م٤مل ظمٓمٞم٥م عمـ أًم٘مك ظمٓمب٦م واطمدة واٟمام شم٘م٤مل عمـ يامرس اخلٓم٤مسم٦م ،ـمقيؾ، مجٞمؾ، ىمبٞمح

 ويمذًمؽ اًمٗم٘مٞمف. 

ضم٤مء ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمّمٗمتلم شمدٓن قمغم اًمتجدد واًمثبقت ُمٕم٤م ومٚمق ىم٤مل اًمرمحـ وم٘مط ًمتقهؿ ًم٘مد 

اجلققم٤من واًمٖمْم٥م ُمـ اًمٖمْمب٤من اًمس٤مُمع ان هذه اًمّمٗم٦م ـم٤مرئ٦م ىمد شمزول يمام يزول اجلقع ُمـ 

وًمق ىم٤مل رطمٞمؿ وطمده٤م ًمٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ان صٗم٦م رطمٞمؿ ُمع اهن٤م صم٤مسمت٦م ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞمس٧م سم٤مًمرضورة  وهمػمه،

قمٜمدُم٤م ي٘م٤مل ومالن يمريؿ ومٝمذا ٓ يٕمٜمل اٟمف ٓ يٜمٗمؽ قمـ  اٟمام ىمد شمٜمٗمؽ ُمثالً قمغم اًمدوام فم٤مهرة 

 اًمٙمرم حلٔم٦م واطمدة اٟمام اًمّمٗم٦م اًمٖم٤مًمب٦م قمٚمٞمف هل اًمٙمرم.

 ،سم٤مًمّمٗمتلم جمتٛمٕمتلم ًمٞمدل قمغم ان صٗم٤مشمف اًمث٤مسمت٦م واعمتجددة هل اًمرمح٦م وشمٕم٤ممم وضم٤مء ؾمبح٤مٟمف 

ضم٤مء سم٤مًمّمٗمتلم ذا ي٠ميت ُمـ سم٤مب آطمتٞم٤مط ًمٚمٛمٕمٜمك، وم٘مد وه ،ويدل قمغم ان رمحتف ٓ شمٜم٘مٓمع

ة صم٤مسمت٦م ٓ شمٜمٗمؽ ٟمام هذه اًمّمٗم٤مت ُمستٛمر، إٓ يٜمٗمؽ قمـ اطمدامه٤مطمتك  (اعمتجددة)و (اًمث٤مسمت٦م)

 .أًمبت٦م

ينِ ـ 6 : إو٤موم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ إمم اًمٔمرف اشمس٤مع وإضمراء ًمٚمٔمرف جمرى اعمٗمٕمقل َمالِِك َيْوِم الدِّ

وىمٞمؾ ٓ يٛمٚمؽ أطمد ُمٕمف ذم ذًمؽ اًمٞمقم طمٙماًم يمٛمٚمٙمٝمؿ ذم  اًمديـ،طمٙمؿ يقم سمف، شم٘مديره ُم٤مًمؽ 

 اًمدٟمٞم٤م.

وسمٕمض اعمٗمنيـ حي٤موًمقن حتديد أي اًم٘مراءشملم  ،ٟمٕمؿ، هٜم٤مك ىمراءة هل: )ُمٚمؽ يقم اًمديـ(

وارد  ومٙمٚمت٤م اًم٘مراءشملم ،ومم ُمـ ىمراءة، ًمٙمـ ًمٞمس هٜم٤مك ىمراءة أوحتديد صٗم٦م يمؾ ُمٜمٝمام ،وممأ

 عمٚمؽ سمٙمن اعمٞمؿ )سمٛمٕمٜمك اًمذي يٛمٚمؽ اعمٚمؽ(.واعم٤مًمؽ ُمـ اًمتٛمٚمؽ وا وُمٕمٛمقل سمف،

                                                            

 (.031( ؾمقرة إقمراف، أي٦م )0)
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اعم٤مًمؽ يتٍمف  وىمد ٓ يٙمقن، واعمٚمؽ ىمد يٙمقن ُم٤مًمٙم٤مً  ،وىمد ٓ يٙمقن إن اعم٤مًمؽ ىمد يٙمقن ُمٚمٙم٤مً 

ُمر ممٚمقيمف ُمـ اًمٙمسقة ، واعم٤مًمؽ قمٚمٞمف ان يتقمم أؽ )سمٙمن اًمالم(ذم ُمٚمٙمف يمام ٓ يتٍمف اعمٚمِ 

وؾمع ًمِمٛمقًمف اًمٕم٘مالء اعم٤مًمؽ أوؽ يٜمٔمر ًمٚمحٙمؿ واًمٕمدل وآٟمّم٤مف، واعمٚمِ  ،واًمٓمٕم٤مم

 .واعمٚمؽ هق اعمتٍمف آيمؼم وًمف آُمر وآدارة اًمٕم٤مُم٦م ذم اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ،وهمػمهؿ

ينِ ـ 1 وهق يقم اجلزاء واحلس٤مب ًمٚمخالئؼ: وهق يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: يديٜمٝمؿ سم٠مقمامهلؿ: : َيْوِم الدِّ

 .اجلزاءٝمق ُم٤مًمؽ يقم ، وإن ًذا ومنم، إٓ ُمـ قمٗم٤م قمٜمف، ومإن ظمػًما ومخػم

وذيمر )يقم اًمديـ( ًمٕمدة أؾمب٤مب ُمٜمٝم٤م: ًمٚمتذيمػم سم٘مدرشمف شمٕم٤ممم، ًمٚمتذيمػم سم٤معمقت، ًمٚمتذيمػم سمقضمقد 

 طمس٤مب، ًمٚمتذيمػم سمقضمقد ضمٜم٦م وٟم٤مر. 

اَك َكْعُبُد  ـ8 : )إي٤م(: يمٚمٛم٦م وٛمػم ظمّم٧م سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعمْمٛمر، ويستٕمٛمؾ ُم٘مدًُم٤م قمغم إِيا

ؾ ُم١مظمًرا إٓ ُمٜمٗمّماًل ومٞم٘م٤مل: ُم٤م قمٜمٞم٧م إٓ اًمٗمٕمؾ، ومٞم٘م٤مل: إي٤مك أقمٜمل، وإي٤مك أؾم٠مل، وٓ يستٕمٛم

٤مك.   إير

: أي ٟمخٚمص اًمٕمب٤مدة ًمؽ، وٟمقطمدك سمدقم٤مئٜم٤م وؾم١ماًمٜم٤م واؾمتٖم٤مصمتٜم٤م وظمقومٜم٤م )َٟمْٕمُبُد(وىمقًمف: 

ورضم٤مئٜم٤م وحمبتٜم٤م واؾمتٕم٤مذشمٜم٤م واؾمتٕم٤مٟمتٜم٤م وذسمحٜم٤م وٟمذرٟم٤م وريمققمٜم٤م وؾمجقدٟم٤م، ويمؾ ُم٤م حتبف 

خٚمّمف ًمؽ وطمدك ؾمبح٤مٟمؽ وٓ ٟمنمك وشمرو٤مه ُمـ إىمقال وإومٕم٤مل اًمٔم٤مهرة واًمب٤مـمٜم٦م، ٟم

 سمذًمؽ أطمًدا.

اَك َكْسَتِعنيُ ـ 9 وقمغم مجٞمع أُمقر ديٜمٜم٤م ودٟمٞم٤مٟم٤م،  ،: أي: ٟمٓمٚم٥م ُمٜمؽ اعمٕمقٟم٦م قمغم قمب٤مدشمؽَوإِيا

 ُمتقيمٚملم قمٚمٞمؽ وطمدك ُمتؼمئلم ُمـ احلقل واًم٘مقة إٓر سمؽ: وم٢مٟمف ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل. 

٤مَك(إن  ٤مك، وٓ ٟمتقيمؾ إٓ قمٚمٞمؽ، وهق  )َوإِير وشمٙمريره: ًمالهتامم واحلٍم: أي: ٓ ٟمٕمبد إٓ إير

 يمامل اًمٓم٤مقم٦م، واًمديـ يمٚمف يرضمع إمم هذيـ اعمٕمٜمٞملم.

وهذا اًمت٘مديؿ ًمالظمتّم٤مص ٕٟمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وطمده  (ٟمستٕملم)و (ًمٜمٕمبد)ًم٘مد ىمدم اعمٗمٕمقًملم 

اُم٤م  ،ًمف اًمٕمب٤مدة ًمذا مل ي٘مؾ ٟمٕمبدك وٟمستٕمٞمٜمؽ ٓهن٤م ٓ شمدل قمغم اًمتخّمٞمص سم٤مًمٕمب٤مدة هلل شمٕم٤ممم

ويمذًمؽ ذم آؾمتٕم٤مٟم٦م )اي٤مك  ،شمٕم٤ممم وطمدهؾمبح٤مٟمف وىمقل اي٤مك ٟمٕمبد ومتٕمٜمل ختّمٞمص اًمٕمب٤مدة هلل 

 .ٟمستٕملم(
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تٕم٤مٟم٦م ومل حيدد ٟمستٕملم قمغم رء او ٟمستٕملم قمغم ـم٤مقم٦م او ًم٘مد اـمٚمؼ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٕمؾ آؾم

وشمِمٛمؾ يمؾ رء  حمددة سم٠مُمر واطمد ُمـ اُمقر اًمدٟمٞم٤م، همػمه اٟمام اـمٚم٘مٝم٤م ًمتِمٛمؾ يمؾ رء وًمٞمس٧م

 آؾمتٕم٤مٟم٦م همػم ُم٘مٞمدة سم٠مُمر حمدد.يريد آٟمس٤من ان يستٕملم سمرسمف ٓن 

ٟمستٕملم( وًمٞمس سم٤مًمتٕمبػم ٘مد قمؼم ؾمبح٤مٟمف قمـ آؾمتٕم٤مٟم٦م واًمٕمب٤مدة سمٚمٗمظ وٛمػم اجلٛمع )ٟمٕمبد وًم

ًمزم ىمراءة هذه اًمسقرة ، ًمذا اعمٗمرد أقمبد وأؾمتٕملم وذم هذا اؿم٤مرة امم أمهٞم٦م اجلامقم٦م ذم آؾمالم

ومٞمٝم٤م دًمٞمؾ و ،ًمزم ان صالة اجلامقم٦م اومْمؾ ُمـ صالة اًمٗمرد سمسبع وقمنميـ ُمرة، وذم اًمّمالة

 ، واًمّمٞم٤مم،آقمٞم٤مدو، اجلٝم٤مدواًمزيم٤مة، و٤محل٩م وصالة اجلامقم٦م، يمذم آؾمالم  قمغم امهٞم٦م اجلامقم٦م

قمٜمدُم٤م  ًمٙمـ ،ٕهمٗمؾ قمب٤مدة اظمقشمف اعم١مُمٜملم (ي٤مك اقمبد)إاو٤موم٦م امم ان اعم١مُمٜملم اظمقة ومٚمق ىم٤مل 

 يْم٤ًم.ويدظمؾ اًم٘م٤مئؾ ذم زُمرة اعم١مُمٜملم أ ٟمذيمر يمؾ اعم١مُمٜملم (ي٤مك ٟمٕمبد)إٟم٘مقل 

اَط اظْمُْسَتِؼقمَ ـ 01 َ  اهلداي٦م قمغم ٟمققملم:إن : اْهِدَكا الرصِّ

 ُمٜمٝم٤م: هداي٦م اًمدًٓم٦م واإلرؿم٤مد واًمبٞم٤من، ووده اًمْمالل:اًمٜمقع إول: 

َدىسمعاىل:  قال  ا شَمُؿوُد َفَفَدْيـَاُهْم َفاْسَتَحبُّوا اْلَعَؿى َععَم اهْلُ   .(1)َوَأما

  .(2)َوَهَدْيـَاُه الـاْجَدْينِ سمعاىل:  قالو

اٍط ُمْسَتِؼقمٍ سمعاىل:  قالو َك َلَتْفِدي إىَِل رِصَ  .(3)َوإِكا

ومٝمذا اًمٜمقع ُمـ اهلداي٦م خيتص سم٤مًمدًٓم٦م، واإلرؿم٤مد، واًمبٞم٤من، وُمـ حتّمؾ ًمف ذًمؽ وم٘مد دمٜم٥م 

 اًمْمالل، وهتٞم٠م ًمٚمسػم قمغم وومؼ اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ.

 ُمٜمٝم٤م: اًمٜمقع اًمث٤مين: هداي٦م اًمتقومٞمؼ واإلهل٤مم واًمتثبٞم٧م ووده٤م اًمٖمل:

ْح َصْدَرهُ سمعاىل:  قال   .(4)لِْْلِْساَلمِ  َفَؿْن ُيِرِد اهللاُ َأْن هَيِدَيُه َيرْشَ

 ومٝمذه هل هداي٦م اًمتقومٞمؼ واإلهل٤مم.

                                                            

 (.01( ؾمقرة ومّمٚم٧م، أي٦م )0)

 (.01( ؾمقرة اًمبٚمد، أي٦م )2)

 (.32( ؾمقرة اًمِمقرى، أي٦م )5)

 (.023( ؾمقرة إٟمٕم٤مم، أي٦م )1)
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سمٛمٕمٜمك اهلدايتلم أي دًمٜم٤م وأرؿمدٟم٤م وصمبتٜم٤م، وووم٘مٜم٤م وارزىمٜم٤م وأقمٓمٜم٤م،  )اْهِدَٟم٤م(:إن ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

وهذا ُمٕمٜمك أهلٛمٜم٤م، وهذا دقم٤مء ُمـ اعم١مُمٜملم ُمع يمقهنؿ قمغم اهلداي٦م ومٝمق أيًْم٤م ـمٚم٥م ُمزيد ُمـ 

 اهلداي٦م وشمثبٞم٧م قمٚمٞمٝم٤م: ٕنر ُمذه٥م أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م أنر اإليامن يزيد ويٜم٘مص.

اَط(إن  َ وم٤مًمٍماط هق اإلؾمالم واًم٘مرآن واًمرؾمقل: ًمٓمريؼ اًمقاوح، : أصٚمف ذم اًمٚمٖم٦م ا)اًمٍمر

ٕن ُمـ اشمبع اإلؾمالم اشمبع اًم٘مرآن واًمرؾمقل، وُمـ اشمبع اًم٘مرآن اشمبع اإلؾمالم واًمرؾمقل، وُمـ 

  .اًمٙمريؿ اشمبع اًمرؾمقل اشمبع اإلؾمالم واًم٘مرآن

((اًمٓمريُؼ اعمست٘مٞمؿ...))إن اًمٍماط هق: 
(0). 

ـْم٧ُم اًمٓمٕم٤مم َوَزَرْدشُمف: اسمتٚمٕمتف، وم٘مٞمؾ: اًمٓمريؼ اعُمستسٝمؾ، ))أُم٤م اًمناط ومٝمق:  أصٚمف ُمـ: َهَ

اٌط، شمّمقرًا أٟمف يبتٚمٕمف ؾم٤مًمٙمُف، أو َيبتٚمُع ؾم٤مًمِٙمُف... ((ِهَ
(2). 

ًمٞمتبلم اًمٗمرق ُم٤م سملم ىمراءة )اًمٍماط(، وىمراءة )اًمناط(، وإومم هٜم٤م ىمراءة )اًمٍماط( 

 سم٤مًمّم٤مد.

 ىمرآٟمٞم٤مً قم٤مء ُمٗمروض قمغم اعمسٚمؿ ىمقًمف دقم٤مء وٓ د ىمقًمف شمٕم٤ممم: )اهدٟم٤م اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ( هقإن 

وهذا سمدوره يدل قمغم امهٞم٦م  ،ومٞمتقضم٥م قمغم اعمسٚمؿ ىمقًمف قمدة ُمرات ذم اًمٞمقم ،هذا اًمدقم٤مءُمثؾ 

ٟمس٤من ٓ ، ويدل قمغم ان اإلذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةفم٤مهٌر واوٌح صمره ، ٕن ًمف أاًمٓمٚم٥م وهذا اًمدقم٤مء

 ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمذًمؽ. ذا هداه اهلل تدي ًمٚمٍماط اعمست٘مٞمؿ سمٜمٗمسف آ إيٛمٙمـ ان هي

وسمام  ،ومل هيتدوا امم اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ ،امم ُمذهبف ًمذه٥م يمٌؾ  ،ٕٟمٗمسٝمؿإُمر ذا شمرك اًمٜم٤مس وم٢م

وضم٥م وحتتؿ اًمدقم٤مء سمف ذم ومٚمذا  (،وم٤محت٦م)وٓ صالة سمدون  (،اًمٗم٤محت٦مؾمقرة )ان هذا اًمدقم٤مء ذم 

 .اًمّمالة

واعمراد أٟمف اؾمت٘م٤مم قمغم احلؼ وإمم هم٤مي٦م : اًمذي ٓ قمقج ومٞمف وٓ اٟمحراف، اظْمُْسَتِؼقمَ ـ 00

 دظمقل اجلٜم٦م.إمم اًمٗمالح و

                                                            

 .185( آصٗمٝم٤مين، اًمراهم٥م، اعمٗمردات، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .111( آصٗمٝم٤مين، اًمراهم٥م، اعمٗمردات، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)
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اَط الاِذيَن َأْكَعْؿَت َعَؾْقِفمْ ـ 02 اعمست٘مٞمؿ، وهق سمدل ُمٜمف قمٜمد اًمٜمح٤مة،  : ُمٗمن ًمٚمٍماطرِصَ

 .وجيقز أن يٙمقن قمٓمػ سمٞم٤من

 اعمست٘مٞمؿ ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهللوذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: )َأْٟمَٕمْٛم٧َم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ( دًمٞمؾ قمغم أنر اهلداي٦م إمم اًمٍماط 

 .قمغم قمب٤مده فومْمٚمُمـ و ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

  اًمٜمس٤مء اعمب٤مريم٦م وهل: اًمذيـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ هؿ اعمذيمقرون ذم ؾمقرةإن 

ُسوَل َفُلوَلئَِك َمَع الاِذيَن َأْكَعَم اهللاُ َعَؾْقِفْم ِمَن الـابِقِّنَي قال سمعاىل:  يِؼنَي َوَمْن ُيطِِع اهللاَ َوالرا دِّ َوالصِّ

نَي َوضَمُسَن ُأوَلئَِك َرفِقًؼا احِلِ َفَداِء َوالصا  . (1)َوالشُّ

 إذن وم٢من ُمـ أٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ هؿ: اًمٜمبٞمقن، واًمّمدي٘مقن، واًمِمٝمداء، واًمّم٤محلقن.

أي ُمـ همْم٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ، وهؿ ومئ٤مت يمثػمة، يٛمٙمـ ان  :َغغْمِ اظْمَْغُضوِب َعَؾْقِفمْ  ـ05

ٟمستخرضمٝمؿ ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومٙمؾ ُمـ همْم٥م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف، ويم٤من حماًل ًمٖمْمبف يدظمؾ ذم 

 ذًمؽ ُمـ دون ؿمؽ.

 وُمـ أي٤مت اًمتل شمذيمر اصٜم٤موم٤ًم ُمـ اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ هل:

َح  َمنْ  َوَلَٰؽِنْ قال سمعاىل:   .((2اهللاِ ِمنَ  َغَضٌب  َفَعَؾْقِفمْ  َصْدًرا زمِاْلُؽْػرِ  رَشَ

َٓ وقال سمعاىل:   . (3)َهَوىَٰ  َفَؼْد  َغَضبِي َعَؾْقهِ  ََيْؾِْل  َوَمنْ  َغَضبِي َعَؾْقُؽمْ  َفَقِحلا  فِقهِ  سَمْطَغْوا َو

إن ه٤مشملم أيت٤من ُم٤م مه٤م إٓ ُمث٤مٓن عمـ هق حمؾ اًمٖمْم٥م اإلهلل، وإٓ وم٢من اًمٞمٝمقد ـ قمغم ؾمبٞمؾ 

سمسب٥م قمّمٞم٤مهنؿ، وقمٜم٤مدهؿ، واخلٓم٤مب هق د اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم، وُمـ أومرااعمث٤مل ـ ومرد 

 ًمٚمٕم٤مصلم ُمٜمٝمؿ وم٘مط دون اعمٝمتديـ.

إن آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمذيمر صٜمقوم٤ًم وصٗم٤مت شمٙمقن حمؾ ًمٚمٖمْم٥م، وهل أقمؿ ُمـ صٜمػ 

ظم٤مص أو صٗم٦م ظم٤مص٦م، وم٤مًمِمٞمٓم٤من ُمٖمْمقب قمٚمٞمف، واًمٙم٤مومر ُمٖمْمقب قمٚمٞمف، واًم٘م٤مشمؾ 

                                                            

 (.69( ؾمقرة اًمٜمس٤مء، أي٦م )0)

 (.016( ؾمقر اًمٜمحؾ، أي٦م )2)

 (.80( ؾمقرة ـمف، أي٦م )5)
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ل اًمٞمتٞمؿ فمٚماًم ُمٖمْمقب قمٚمٞمف، واًمذي يرُمل اعمحّمٜم٤مت ُمٖمْمقب ُمٖمْمقب قمٚمٞمف، وآيمؾ ُم٤م

 قمٚمٞمف، واًمزاين ُمٖمْمقب قمٚمٞمف، وهٙمذا.

الِّنيَ  ـ01 َٓ الضا أي: ُمـ وؾ قمـ ؾمبٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم، وم٢من اؾمتٕمروٜم٤م آي٤مت اًم٘مرآن  :َو

اًمٙمريؿ، وسمحثٜم٤م قمـ يمؾ و٤مل، أو قمـ يمؾ ُمـ يم٤من حماًل ًمٚمْمالًم٦م، وم٢مٟمف هق اعمراد هٜم٤م ذم هذه 

 وم٘مط.ظم٤مص٤ًم أي٦م اعمب٤مريم٦م، وًمٞمس ومردًا واطمدًا 

لِ  َوَمنْ قال سمعاىل:  ياَمنِ  اْلُؽْػرَ  َيَتَبدا بِقلِ  َسَواءَ  َضلا  َفَؼْد  زمِاإْلِ  .(1)السا

كْ  َوَمنْ وقال سمعاىل:  ًٓ  َضلا  َفَؼْد  زمِاهللاِ  ُيرْشِ  .(2)زَمِعقًدا َضاَل

إن ه٤مشملم أيت٤من اعمب٤مريمت٤من ُم٤م مه٤م إٓ ُمث٤مٓن قمغم ُمـ هق حمؾ ًمٚمْمالل، وإٓ وم٢من هٜم٤مك صٜمقوم٤ًم 

 سمٕمٞمٜمف.وصٗم٤مت يم٤مٟم٧م حمؾ ًمٚمْمالل وًمٕمدم اهلداي٦م، أقمؿ ُمـ ان يٙمقٟمقا صٜمٗم٤ًم واطمدًا 

 ،ًم٘مد ضملء سمٙمؾ ُمٜمٝمام اؾماًم )اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ( و)اًمْم٤مًملم( ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمثبقتٟمٕمؿ، 

 .ٓ يرضمك ومٞمٝمؿ ظمػم وٓ هدى ،٤مًمٖمْم٥م قمٚمٞمٝمؿ صم٤مسم٧م واًمْمالل ومٞمٝمؿ صم٤مسم٧موم

ومج٤مء  ،وإٟمام اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ وٓ اًمْم٤مًملمي٘مؾ ساط اًمذيـ همْم٥م قمٚمٞمٝمؿ ووٚمقا،  مل

 سم٤مًمقصٗملم سم٤مإلؾمٛمٞم٦م ًمٚمدًٓم٦م قمغم صمبقت هذيـ اًمقصٗملم ومٞمٝمام. 

 عم٤مذا ضم٤مء اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ اؾمؿ ُمٗمٕمقل ومل ي٘مؾ هم٤مو٥م اؾمؿ وم٤مقمؾ؟ :يب٘مك اًمس١مال

يٕمٜمل وىمع قمٚمٞمٝمؿ اًمٖمْم٥م مل يذيمر اجلٝم٦م اًمتل  ،اؾمؿ ُمٗمٕمقل (ُمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿاجلقاب: إن )

اًمٖم٤موبلم هلل ْم٥م اهلل وهمْم٥م همًمٞمٕمؿ اًمٖمْم٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت، ُمـ همْمب٧م قمٚمٞمٝمؿ 

 ُمـ اعمالئٙم٦م وهمػمهؿ، وٓ يتخّمص سمٖم٤مو٥م ُمٕملم. 

، وُمـ وإٟمام ُمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ ُمـ يمؾ اجلٝم٤مت وم٘مط، ًمٞمس همْم٥م قمٚمٞمٝمؿ ومالن أو ومالنأي: 

ٝم١مٓء ؾمٞمٖمْم٥م قمٚمٞمٝمؿ أظمٚمص أصدىم٤مئٝمؿ ذم وم ُمـ أىمرب اًمٜم٤مس هلؿ، سمؾ يمؾ اعمخٚمقىم٤مت،

 .أظمرة

                                                            

 (.018( ؾمقرة اًمب٘مرة، أي٦م )0)

 (.006( ؾمقرة اًمٜمس٤مء، أي٦م )2)
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 ـ سموضقح َمؿل لؾسورة اظمباركة:14

ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م اعمب٤مريم٦م ىمد شمٕمرو٧م ٕمهٞم٦م احلٛمد هلل شمٕم٤ممم، واٟمف شمٕم٤ممم هق اعمستحؼ ًمٚمحٛمد، إن 

 واًمِمٙمر، واًمثٜم٤مء، وٓ يستحؼ اطمد همػمه ـ اؾمتح٘م٤مىم٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم ـ ان يٙمقن ًمف احلٛمد.

إن سمداي٦م اًمسقرة هق: )احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم( وهذه أول يمٚمامت اعمّمحػ، ي٘م٤مسمٚمٝم٤م آظمر 

 وهق: )ُمـ اجلٜم٦م واًمٜم٤مس(. يمٚمامت ؾمقرة اًمٜم٤مس 

ًم٘مد اسمتدأ شمٕم٤ممم سم٤مًمٕم٤معملم وظمتؿ سم٤مجلٜم٦م واًمٜم٤مس سمٛمٕمٜمك أن هذا اًمٙمت٤مب ومٞمف اهلداي٦م ًمٚمٕم٤معملم ويمؾ 

 خمٚمقىم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اجلٜم٦م واًمٜم٤مس وًمٞمس ًمٚمبنم وطمدهؿ او ًمٚمٛمسٚمٛملم وم٘مط دون ؾمقاهؿ. 

طمٙم٤مم ٞمس ومٞمٝم٤م أي٤ًم ُمـ إيمام وان أطمٙم٤مم اًمتجقيد )اًم٘مراءة( ذم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ضم٤مءت ُمٞمنة وًم

 . ًمتٞمسػم شمالوهت٤م وطمٗمٔمٝم٤م ُمـ يمؾ اًمٜم٤مس قمرسم٤ًم يم٤مٟمقا او قمجامً  اًمّمٕمب٦م وهذا

شمٕم٤ممم هق )اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ( وهق )ُم٤مًمؽ يقم اًمديـ( وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمحذر قمذاسمف ؾمبح٤مٟمف واهلل إن و

 يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ويقم احلس٤مب.

٤مدشمف ومٚمقٓ ُمٕمقٟمتف ؾمبح٤مٟمف ُم٤م قمبدٟم٤مه وإن اًمٜم٤مس ـ مجٞمٕم٤ًم ـ هؿ سمح٤مضم٦م امم ُمٕمقٟم٦م اهلل شمٕم٤ممم ًمٕمب

 طمؼ قمب٤مدشمف. )إي٤مك ٟمٕمبد وإي٤مك ٟمستٕملم(

وٟمحـ ٟمدقمق اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٝمداي٦م إمم اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ )اهدٟم٤م اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ( وهذا اًمٍماط 

اعمست٘مٞمؿ ُم٤م هق إٓ ساط اًمٜمبل إيمرم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، وساط إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم 

، وساط اًمٜمبٞملم، واًمِمٝمداء، واًمّم٤محللم )ساط اًمذيـ أٟمٕمٛم٧م اًمسالمقمٚمٞمٝمؿ  اعم٘مرسملم

قمٚمٞمٝمؿ( وٟمدقمقه أن يبٕمدٟم٤م شمٕم٤ممم قمـ ساط )اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ( و)اًمْم٤مًملم(، ُمـ اًمٗمئ٤مت 

 اًمتل يم٤مٟم٧م حماًل ًمٚمٖمْم٥م، وحماًل ًمٚمْمالل.

 اخلطوة اخلامسة عرش: الـتائج اظمستػادة:

ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: عم٤م اشمّمػ سمف ُمـ اعمح٤مؾمـ ـ إن اعمستحؼ جلٛمٞمع أٟمقاع اعمح٤مُمد هق اهلل 0

 .، ومٝمق شمٕم٤ممم اًمٙم٤مُمؾ اعمٓمٚمؼاًمٙم٤مُمٚم٦م واإلطمس٤من اًمٕم٤مم

 ـ إن اًمثٜم٤مء ٓ يٙمقن محًدا طمتك يٙمقن سمح٥م وإضمالل وشمٕمٔمٞمؿ: وإٓ يٙمقن ُمدطًم٤م ٓ محًدا.2
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ـ إن احلٛمد يٙمقن قمغم اًمّمٗم٤مت اعمتٕمدي٦م واًمالزُم٦م، واًمِمٙمر ٓ يٙمقن إٓ قمغم اًمّمٗم٤مت 5

 اعمتٕمدي٦م.

 حتتقي قمغم اًمٕم٘مٞمدة، واًمٕمب٤مدة، وُمٜم٩م ًمٚمحٞم٤مة: إن ؾمقرة اًمٗم٤محت٦مـ 1

 أ ـ اًمٕم٘مٞمدة: )احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، ُم٤مًمؽ يقم اًمديـ (.

 ب ـ اًمٕمب٤مدة: )إي٤مك ٟمٕمبد وإي٤مك ٟمستٕملم(. 

ضمـ ـ ُمٜمٝم٩م احلٞم٤مة: )إهدٟم٤م اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ، ساط اًمذيـ أٟمٕمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ، همػم اعمٖمْمقب 

 ٓ اًمْمآًملم(.قمٚمٞمٝمؿ و

 ُمٜمٝم٤م:اًمتل ـ شمذيمر ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م سم٠مؾم٤مؾمٞم٤مت اًمديـ و3

 أ ـ ؿمٙمر ٟمٕمؿ اهلل )احلٛمد هلل(. 

 ب ـ آظمالص هلل )إي٤مك ٟمٕمبد واي٤مك ٟمستٕملم(. 

 ضمـ ـ اًمّمحب٦م اًمّم٤محل٦م )ساط اًمذيـ أٟمٕمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ(. 

 د ـ شمذيمر أؾمامء اهلل احلسٜمك وصٗم٤مشمف )اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ(. 

 اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ(.هـ ـ آؾمت٘م٤مُم٦م )إهدٟم٤م 

 و ـ أظمرة )ُم٤مًمؽ يقم اًمديـ( ويقم اًمديـ هق يقم احلس٤مب.
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 سمػسغم سورة العؾق اظمباركة

******************************* 

ضِمقمِ  ِن الرا مْحَ  زمِْسِم اهللِّ الرا

( كَساَن ِمْن َعَؾٍق )1اْقَرْأ زمِاْسِم َرزمَِّك الاِذي طَمَؾَق َْكَرُم )2( طَمَؾَق اإْلِ ْٕ ( الاِذي 3( اْقَرْأ َوَرزمَُّك ا

َم زمِاْلَؼَؾِم ) كَساَن َما ََلْ َيْعَؾْم )4َعؾا َم اإْلِ كَساَن َلَقْطَغى )5( َعؾا آُه اْسَتْغـَى )6( َكالا إِنا اإْلِ ( 7( َأن را

صْمَعى ) إِنا  ( َأَرَأْيَت إِن َكاَن َععَم 11( َعْبًدا إَِذا َصعما )9( َأَرَأْيَت الاِذي َيـَْفى )8إىَِل َرزمَِّك الرُّ

َدى ) َب َوسَمَوىلا )12( َأْو َأَمَر زمِالتاْؼَوى )11اهْلُ ( 14( َأََلْ َيْعَؾْم زمَِلنا اهللاَ َيَرى )13( َأَرَأْيَت إِن َكذا

 ْ ( َسـَْدُع 17( َفْؾَقْدُع َكاِدَيه )16( َكاِصَقٍة َكاِذزَمٍة طَماصَِئٍة )15 َيـَتِه َلـَْسَػًعا زمِالـااِصَقِة )َكالا َلئِن َلا

زَماكَِقَة ) ْب )18الزا َٓ سُمطِْعُه َواْسُجْد َواْقرَتِ  .( 19( َكالا 

 

*************************** 

 طمطوات سمػسغم سورة العؾق اظمباركة

*************** 

 طمطوات التػسغم: 

 اخلطوة إوىل: سورة العؾق هل هي مؽقة أم مدكقة:

٘مد ٟمزًم٧م ذم ُمٙم٦م أول اًمبٕمثـ٦م اعمب٤مريمـ٦م اًمتٗمسػم، وم إن ؾمقرة اًمٕمٚمؼ هل ؾمقرة ُمٙمٞم٦م سم٢ممج٤مع قمٚمامء

 .(1)اًمسقر وأي٤مت اًمٜم٤مزًم٦م قمٚمٞمف أوائؾومٝمل ُمـ  ًمٚمٜمبل إيمرم

 وآطمتالف دم ذلك ان وصمد:اخلطوة الثاكقة: عدد آيات السورة 

 وقمدده٤م: قمنمون آي٦م طمج٤مزي، وشمسع قمنمة قمراىمل، وصمامٟمٞم٦م قمنم ؿم٤مُمل.

 .(0)اظمتالومٝم٤م: آيت٤من )اًمذي يٜمٝمك( همػم اًمِم٤مُمل، و )ًمئـ مل يٜمتف( طمج٤مزي

                                                            

 .522: 21( ظ: اًمٓمب٤مـمب٤مئل، شمٗمسػم اعمٞمزان، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)
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(، وشمرشمٞمـ٥م ٟمزوهلـ٤م 12(، وأًمٗم٤مفمٝمـ٤م )96إن شمرشمٞم٥م ؾمقرة اًمٕمٚمـؼ ذم اعمّمـحػ احلـ٤مزم هـق )

 سمحس٥م اعمِمٝمقر هق إول.

 الثالثة: اسم السورة الؼرآكقة:اخلطوة 

 قمروم٧م ؾمقرة اًمٕمٚمؼ سمجٛمٚم٦م أؾمامء ُمٜمٝم٤م:

: وىمد ؾمٛمٞم٧م هذه اًمسقرة هبذا آؾمؿ: ًمت٘مدم ىمقًمف شمٕم٤ممم )اىمرأ سم٤مؾمؿ رسمؽ( ـ اىمرأ سم٤مؾمؿ رسمؽ0

 .(2)ذم أوهل٤م، وىمد اؿمتٝمرت هبذا آؾمؿ ذم قمٍم اًمّمدر إول، أي٤مم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم

: ًمقىمقع ًمٗمظ )قمٚمؼ( ذم أوائٚمٝم٤م، وىمد ؾمامه٤م أيمثر اعمٗمنيـ هبذا آؾمؿ، وهق اعمِمٝمقر ـ اًمٕمٚمؼ2

 .(5)اؾمٛمٝم٤م ُمـ

: وؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٓومتت٤مطمٝم٤م سمٙمٚمٛم٦م )اىمرأ(، وقمغم هذا اًم٘مقل مجٚم٦م ُمـ قمٚمامء اًمتٗمسػم يمـ: ـ اىمرأ5

 .(6)، واعم٤مشمريدي(3)، وأمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمثامن اًمٙمقراين(1)اسمـ يمثػم

ود ذيمر اؾمؿ )اًم٘مٚمؿ( ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: )اًمذي قمٚمؿ سم٤مًم٘مٚمؿ(، وهذا آؾمؿ ؾمٞمٚمتبس : ًمقرـ اًم٘مٚمؿ1

سمسقرة )اًم٘مٚمؿ(، وُمـ اـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م هذا آؾمؿ هق اسمـ طمزم ذم يمت٤مسمف: )اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ ذم 

 .(1)اًم٘مرآن اًمٙمريؿ(

 اخلطوة الرازمعة: فضؾفا:

((اعمٗمّمؾ يمٚمفُمـ ىمرأه٤م ومٙم٠مٟمام ىمرأ ))ىم٤مل:  قمـ ُأيب سمـ يمٕم٥م قمـ اًمٜمبل إيمرم
(8). 

                                                                                                                                                                          

 .111:  01ٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( اًم0)

 .155: 51( اسمـ قم٤مؿمقر، حمٛمد اًمٓم٤مهر، شمٗمسػم اًمتحرير واًمتٜمقير، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

 .166: 1( اسمـ اجلقزي، اسمق اًمٗمرج، زاد اعمسػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 5)

 .156: 8( اسمـ يمثػم، اسمق اًمٗمداء، شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 1)

 .105اًمٙمقراين، ؿمٝم٤مب اًمديـ، هم٤مي٦م إُم٤مين ذم شمٗمسػم اًمٙمالم اًمرسم٤مين، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( 3)

 .313: 01( اعم٤مشمريدي، اسمق ُمٜمّمقر، شم٠مويالت أهؾ اًمسٜم٦م، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 6)

 .66: 0( اسمـ طمزم، اسمق حمٛمد، اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 1)

 .118 :01( اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 8)
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ُمـ ىمرأ ذم يقُمـف أو ذم ًمٞمٚمتـف اىمـرأ سم٤مؾمـؿ ))اٟمف ىم٤مل:  وقمـ حمٛمد سمـ طمس٤من قمـ أيب قمبد اهلل

رسمؽ صمؿ ُم٤مت ذم يقُمف أو ذم ًمٞمٚمتف ُم٤مت ؿمٝمٞمدًا، وسمٕمثف اهلل ؿمٝمٞمدًا واطمٞم٤مه يمٛمـ رضب سمسٞمٗمف ذم 

 .))(0)ؾمبٞمؾ اهلل ُمع رؾمقل اهلل

 العؾل: اخلطوة اخلامسة: آطمتالف دم الؼراءات وزمقان

( أي سم٠مسمـدال هـ( )اىمـرآ051وُمل اعمدين اًم٘م٤مرئ )تأسمق ضمٕمٗمر اعمخز هىمرأًمٗمظ )اىمرأ(، وىمد ـ 0

هــ(، و هِمـ٤مم 063ىمرأ محزة اًمٙمقذم اًم٘م٤مرئ )توىمد  .(2)اهلٛمزة ومٞمف طمرف ُمد سمحس٥م ُم٤م ىمبٚمف

ىمرأ قم٤مصـؿ سمــ أيب اًمٜمجـقد اًمٙمـقذم و .(5)( وىمٗم٤مً هـ( )اىمرأ213ر اًمدُمِم٘مل اًم٘م٤مرئ )تسمـ قمام

 .(1)هـ( )اىْمَر(095هـ(، وؿمٕمب٦م سمـ قمٞم٤مش اًمٙمقذم اًم٘م٤مرئ )ت021)تاًم٘م٤مرئ 

أه( سمٖمػم إًمػ سمٕمد اهلٛمزة قمـغم وزن )َرقَمـف( مه٤مىمرأًمٗمٔم٤م )أن رآه(، وىمد ـ 2 اسمـ يمثػم )أن رر
(3). 

هــ( )أن 089هـ( وقم٤مصؿ ومحزة واًمٙمسـ٤مئل )ت008وىمرأ اسمـ قم٤مُمر اًمٞمحّمبل اًم٘م٤مرئ )ت

 .(6)٦ًم قمغم وزن )ِرقم٤مه(ِرءاه( سمٙمن اًمراء وُمد اهلٛمزة ُمٗمتقطم

 اخلطوة السادسة: هل دم السورة ألػاظ غغم عرزمقة وأراء دم ذلك:

ٓ يقضمد ذم اًمسقرة أي ًمٗمٔم٦م همػم قمرسمٞم٦م، سمؾ إًمٗم٤مظ قمرسمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م )قمريب ُمبلم(، وًمــ يـ١مصمر 

 ذم قمرسمٞمتٝم٤م ؾم١مال اًمٕمريب قمٜمٝم٤م، وذًمؽ ٕهن٤م هم٤مئب٦م قمٜمف، أو مل يسٛمع هب٤م، أو اهن٤م ضمديدة قمٚمٞمف.

                                                            

 .118: 01(اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

:  0هـ(، اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 855( اسمـ اجلزري، حمٛمد سمـ حمٛمد اًمدُمِم٘مل )ت2)

591. 

:  2هـ(، احت٤مف ومْمالء اًمبنم سم٤مًم٘مراءات إرسمع قمنمة، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0001( اًمبٜم٤م، أمحد سمـ حمٛمد )ت5)

 :609. 

 .192:  8هـ(، شمٗمسػم اًمبحر اعمحٞمط، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 113طمٞم٤من )ت ( اًمٖمرٟم٤مـمل، أسمق1)

 .692هـ(، اًمسبٕم٦م ذم اًم٘مراءات، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 521( اًمبٖمدادي، اسمـ جم٤مهد )ت3)

هـ(، اًمٙمِمػ قمـ وضمقه اًم٘مراءات اًمسبع وقمٚمٚمٝم٤م وطمججٝم٤م، 151( اًم٘مٞمز، ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م )ت6)

 .585ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 
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ٟمٕمؿ، هٜم٤مك ُمـ يس٠مل قمـ )اًمٕمٚمؼ(، وقمـ )اًمسٗمع( وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝمام ُمـ أًمٗم٤مظ، وهل قمرسمٞم٦م هم٤مئبـ٦م 

قمٛمـ اظمتٚمط ًمس٤مٟمف ُمع همػم اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ إًمٗم٤مظ واًمتٕم٤مُمالت، وحيت٤مج طمٞمٜمٝم٤م إمم اًم٘مـ٤مُمقس أو 

 .ُمـ يمؾ ًمٗمظ اعمٕمجؿ ًمٞمٕمرف اعمراد

 اخلطوة السازمعة: إعراب السورة:

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمستؽم وضمقسم٤ًم،  هرة قمغم آظمره،ًمسٙمقن اًمٔم٤مومٕمؾ أُمر، ُمبٜمل قمغم ا :اْقَرأْ ـ 1

 .(أٟم٧م)شم٘مديره: 

اؾمؿ: اؾمـؿ جمـرور سم٤مًمبـ٤مء، وقمالُمـ٦م ضمـّره  اًمب٤مء: طمرف ضمّر، ُمبٜمل قمغم اًمٙمن، :زمِاْسمِ ـ 2

اًمٙمنة اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره، واجل٤مّر واعمجرور ُمتٕمّٚم٘م٤من سمٛمحذوف طم٤مل ُمـ وم٤مقمؾ )اىمرأ(، وهق 

 ُمْم٤مف.

َك ـ 3 ٙمنـة اًمٔمـ٤مهرة قمـغم آظمـره، وهـق رّب: ُمْم٤مف إًمٞمف جمرور، وقمالُمـ٦م ضمـّره اًم :َرزمِّ

 واًمٙم٤مف وٛمػم ُمّتّمؾ، ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح، واىمع ذم حمّؾ ضمّر سم٤مإلو٤موم٦م. ُمْم٤مف،

 اؾمؿ ُمقصقل، ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن، واىمع ذم حمّؾ ضمّر صٗم٦م ًمـ )رسّمؽ(. :الاِذيـ 4

واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمستؽم ضمقازًا،  ظمره،ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح اًمٔم٤مهرة قمغم آومٕمؾ ُم٤مض،  :طَمَؾَق ـ 5

 واجلٛمٚم٦م صٚم٦م اعمقصقل، ٓ حمّؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. )هق(،شم٘مديره: 

: ومٕمؾ ُم٤مض، ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره، وهق ُم١ميّمد ًمٚمٗمٕمؾ إّول ُمـ طَمَؾَق ـ 6

 ـ ـمريؼ ذيمر اعمٗمٕمـقل سمـف )اإلٟمسـ٤من(،ىمبٞمؾ شم٠ميمٞمد اًمّمٚم٦م وطمده٤م، أو سمدل ُمٜمف، أو شمٗمسػم ًمف قم

 .(هق)اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمستؽم ضمقازًا، شم٘مديره: و

كَسانَ ـ 7  : ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب، وقمالُم٦م ٟمّمبف اًمٗمتح٦م اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره.اإْلِ

 : طمرف ضمّر، ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن.ِمنْ ـ 8

اؾمؿ جمرور سمــ )ُمــ(، وقمالُمـ٦م ضمـّره اًمٙمنـة اًمٔمـ٤مهرة قمـغم آظمـره، واجلـ٤مّر  :َعَؾقـ 9

 واعمجرور ُمتٕمّٚم٘م٤من سم٤مًمٗمٕمؾ )ظمٚمؼ(.

واًمٗم٤مقمـؾ وـٛمػم ُمسـتؽم  بٜمل قمغم اًمسـٙمقن اًمٔمـ٤مهرة قمـغم آظمـره،ومٕمؾ أُمر، ُم  ْ:اْقَرأـ 11

 .(أٟم٧م)وضمقسم٤ًم، شم٘مديره: 
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َك ـ 11 رسّمؽ: ُمبتـدأ ُمرومـقع، وقمالُمـ٦م رومٕمـف  ًمقاو طم٤مًمّٞم٦م، طمرف ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح،ا :َوَرزمُّ

ذم  واًمٙم٤مف وٛمػم ُمّتّمؾ، ُمبٜمل قمغم اًمٗمـتح، واىمـع ْمّٛم٦م اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره، وهق ُمْم٤مف،اًم

 حمّؾ ضمّر سم٤مإلو٤موم٦م.

َْكَرمُ ـ 12 ْٕ واجلٛمٚمـ٦م آؾمـٛمّٞم٦م  ُم٦م رومٕمف اًمْمّٛم٦م اًمٔم٤مهرة قمغم آظمـره،ظمؼم ُمرومقع، وقمال :ا

 واىمٕم٦م ذم حمّؾ ٟمّم٥م طم٤مل.

اؾمؿ ُمقصقل، ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن، واىمع ذم حمّؾ رومع ظمؼم صم٤من ًمٚمٛمبتدأ  :الاِذيـ 13

اًمسٙمقن، واىمع ذم حمّؾ رومع صٗم٦م وضمف إقمرايب آظمر: اؾمؿ ُمقصقل، ُمبٜمل قمغم وذم  )رسّمؽ(.

 ًمٚمخؼم )إيمرم(.

ومٕمؾ ُم٤مض، ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اًمٔم٤مهرة قمـغم آظمـره. واًمٗم٤مقمـؾ وـٛمػم ُمسـتؽم  :َعؾامَ ـ 14

 واجلٛمٚم٦م صٚم٦م اعمقصقل، ٓ حمّؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. )هق(،ضمقازًا، شم٘مديره: 

سم٤مًمب٤مء، وقمالُمـ٦م ضمـّره اًم٘مٚمؿ: اؾمؿ جمرور  اًمب٤مء طمرف ضمّر، ُمبٜمل قمغم اًمٙمن، :زمِاْلَؼَؾمِ ـ 15

 اًمٙمنة اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره، واجل٤مّر واعمجرور ُمتٕمّٚم٘م٤من سم٤مًمٗمٕمؾ )قمّٚمؿ(.

واًمٗم٤مقمـؾ وـٛمػم ُمسـتؽم  بٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اًمٔم٤مهرة قمـغم آظمـره،ومٕمؾ ُم٤مض، ُم :َعؾامَ ـ 16

 .(هق)ضمقازًا، شم٘مديره: 

كَسانَ ـ 17  آظمره. ُمٗمٕمقل سمف أّول، ُمٜمّمقب، وقمالُم٦م ٟمّمبف اًمٗمتح٦م اًمٔم٤مهرة قمغم :اإْلِ

 اؾمؿ ُمقصقل، ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن، واىمع ذم حمّؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف صم٤مٍن. :َماـ 18

ْ ـ 19  طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م، ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن. :ََل

 ُم٦م ضمزُمف اًمسٙمقن اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره،ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم سمـ )مل(، وقمال :َيْعَؾمْ ـ 21

واجلٛمٚم٦م صٚم٦م اعمقصقل، ٓ حمؾ هل٤م ُمـ  )هق(،واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمستؽم ضمقازًا، شم٘مديره: 

 اإلقمراب.

 طمرف ردع وزضمر، ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن. :َكالا ـ 21

 طمرف شمقيمٞمد وٟمّم٥م، ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح. :إِنا ـ 22

كَسانَ ـ 23  اؾمؿ )إّن( ُمٜمّمقب، وقمالُم٦م ٟمّمبف اًمٗمتح٦م اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. :اإْلِ
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يٓمٖمـك: ومٕمـؾ ُمْمـ٤مرع ُمرومـقع،  اًمٗمـتح،م اعمزطمٚم٘م٦م، طمرف ُمبٜمل قمـغم اًمال :َلَقْطَغىـ 24

واًمٗم٤مقمـؾ وـٛمػم ُمسـتؽم ضمـقازًا، شم٘مـديره:  ْمّٛم٦م اعم٘مّدرة قمغم إًمػ ًمٚمتٕمّذر،وقمالُم٦م رومٕمف اًم

 واجلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمّٞم٦م واىمٕم٦م ذم حمّؾ رومع ظمؼم )إّن(. )هق(،

 طمرف ُمّمدري وٟمّم٥م، ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن. :َأنـ 25

آهُ ـ 26 واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم  ّدرة قمغم إًمػ ًمٚمتٕمّذر،ٗمتح٦م اعم٘مرأى: ومٕمؾ ُم٤مض، ُمبٜمل قمغم اًم :را

واعمّمدر اعم١مّول ُمـ )أن( واًمٗمٕمؾ، واىمع ذم حمؾ ضمّر سمحرف ضمّر  )هق(،ُمستؽم ضمقازًا، شم٘مديره: 

واهل٤مء وٛمػم ُمّتّمؾ، ُمبٜمل قمـغم  ٘م٤من سم٤مًمٗمٕمؾ )يٓمٖمك(،ُم٘مّدر ) ًمرؤي٤مه(، واجل٤مّر واعمجرور ُمتٕمٚمّ 

 اًمسٙمقن، واىمع ذم حمّؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف أّول.

واًمٗم٤مقمؾ وـٛمػم  ٗمتح٦م اعم٘مّدرة قمغم إًمػ ًمٚمتٕمّذر،ومٕمؾ ُم٤مض، ُمبٜمل قمغم اًم :َتْغـَىاْس ـ 27

واجلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمّٞم٦م واىمٕم٦م ذم حمّؾ ٟمّمـ٥م ُمٗمٕمـقل سمـف صمـ٤من ًمٚمٗمٕمـؾ  )هق(،ُمستؽم ضمقازًا، شم٘مديره: 

 )رأى(.

 طمرف شمقيمٞمد وٟمّم٥م، ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن. :إِنا ـ 28

 طمرف ضمّر، ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن. :إىَِل ـ 29

َك ـ 31 واجلـ٤مّر  ُم٦م ضمّره اًمٙمنة اًمٔم٤مهرة قمغم آظمـره،رّب: اؾمؿ جمرور سمـ )إمم(، وقمال :َرزمِّ

واعمجرور ُمتٕمّٚم٘م٤من سمٛمحذوف ظمؼم ُم٘مّدم ًمـ )إّن(، وهق ُمْم٤مف. واًمٙم٤مف وٛمػم ُمّتّمؾ، ُمبٜمل 

 قمغم اًمٗمتح، واىمع ذم حمّؾ ضمّر سم٤مإلو٤موم٦م.

صْمَعىـ 31 اعم٘مـّدرة قمـغم إًمـػ  اؾمؿ )إّن( ُم١مظّمر ُمٜمّمقب، وقمالُم٦م ٟمّمـبف اًمٗمتحـ٦م :الرُّ

 ًمٚمتٕمّذر.

غم رأيـ٧م: ومٕمـؾ ُمـ٤مض، ُمبٜمـل قمـ ٛمزة طمرف اؾمتٗمٝم٤مم، ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح،اهل :َأَرَأْيَت ـ 32

واًمت٤مء وٛمػم ُمّتّمؾ، ُمبٜمل قمغم اًمٗمـتح، واىمـع ذم حمـّؾ رومـع  اًمسٙمقن، ٓشّمّم٤مًمف سمت٤مء اًمْمٛمػم،

 وم٤مقمؾ.
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اؾمؿ ُمقصقل، ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن، واىمع ذم حمّؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف أّول ًمٚمٗمٕمؾ  :الاِذيـ 33

ين( اًمـذي يتٕمـّدى إمم ُمٗمٕمـقًملم، واعمٗمٕمـقل اًمثـ٤مين حمـذوف  ذم )رأي٧َم(، وهق سمٛمٕمٜمك )أظمـؼِمْ

 )يستدّل قمٚمٞمف ُمـ أي٦م اًم٘م٤مدُم٦م: أمل يٕمٚمؿ أّن اهلل يرى(.

 ّدرة قمـغم إًمـػ ًمٚمتٕمـّذر،ْمـّٛم٦م اعم٘مـومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع، وقمالُمـ٦م رومٕمـف اًم :َيـَْفىـ 34

واجلٛمٚمـ٦م صـٚم٦م اعمقصـقل، ٓ حمـؾ هلـ٤م ُمــ  ق(،هـ)واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمستؽم ضمقازًا، شم٘مـديره: 

 اإلقمراب.

 ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب، وقمالُم٦م ٟمّمبف اًمٗمتح٦م اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. :َعْبًداـ 35

ُمٗمٕمقل ومٞمف، فمرف زُم٤من، ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن، واىمع ذم حمؾ ٟمّم٥م ُمتٕمّٚمؼ سم٤مًمٗمٕمؾ  :إَِذاـ 36

 )يٜمٝمك(، وهق ُمْم٤مف.

واًمٗم٤مقمـؾ وـٛمػم  ٘مّدرة قمغم إًمـػ ًمٚمتٕمـّذر،ومٕمؾ ُم٤مض، ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اعم :َصعما ـ 37

 واجلٛمٚم٦م واىمٕم٦م ذم حمّؾ ضمّر سم٤مإلو٤موم٦م. )هق(،ُمستؽم ضمقازًا، شم٘مديره: 

غم رأيـ٧م: ومٕمـؾ ُمـ٤مض، ُمبٜمـل قمـ طمرف اؾمتٗمٝم٤مم، ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح،ٛمزة اهل :َأَرَأْيَت ـ 38

واًمت٤مء وٛمػم ُمّتّمؾ، ُمبٜمل قمغم اًمٗمـتح، واىمـع ذم حمـّؾ رومـع  اًمسٙمقن، ٓشّمّم٤مًمف سمت٤مء اًمْمٛمػم،

 وم٤مقمؾ.

 طمرف ذط، ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن. :إِنـ 39

واؾمـؿ )يمـ٤من(  غم اًمٗمتح، ذم حمّؾ ضمزم ومٕمؾ اًمنمط،ومٕمؾ ُم٤مض ٟم٤مىمص، ُمبٜمل قم :َكانَ ـ 41

 .(هق)ٛمػم ُمستؽم ضمقازًا، شم٘مديره: و

 طمرف ضمّر، ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن. :َععَم ـ 41

َدىـ 42 )قمغم(، وقمالُم٦م ضمـّره اًمٙمنـة اًمٔمـ٤مهرة قمـغم آظمـره، واجلـ٤مّر اؾمؿ جمرور سمـ :اهْلُ

 وضمقاب اًمنمط حمذوف. جرور ُمتٕمّٚم٘م٤من سمٛمحذوف ظمؼم )يم٤من(،واعم

 طمرف قمٓمػ، ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن. :َأوْ ـ 43

 ة قمغم آظمره، وهق ُمٕمٓمقف قمـغم )يمـ٤من(،ومٕمؾ ُم٤مض، ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اًمٔم٤مهر :َأَمرَ ـ 44

 .(هق)واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمستؽم ضمقازًا، شم٘مديره: 
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اًمت٘مقى: اؾمؿ جمرور سم٤مًمبـ٤مء، وقمالُمـ٦م  طمرف ضمّر، ُمبٜمل قمغم اًمٙمن،اًمب٤مء:  :زمِالتاْؼَوىـ 45

 ن سم٤مًمٗمٕمؾ )أُمر(.ضمّره اًمٙمنة اعم٘مّدرة قمغم إًمػ ًمٚمتٕمّذر، واجل٤مّر واعمجرور ُمتٕمّٚم٘م٤م

غم رأيـ٧م: ومٕمـؾ ُمـ٤مض، ُمبٜمـل قمـ ٛمزة طمرف اؾمتٗمٝم٤مم، ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح،اهل :َأَرَأْيَت ـ 46

غم اًمٗمـتح، واىمـع ذم حمـّؾ رومـع واًمت٤مء وٛمػم ُمّتّمؾ، ُمبٜمل قم اًمسٙمقن، ٓشّمّم٤مًمف سمت٤مء اًمْمٛمػم،

 ( أشمٞم٦م.واعمٗمٕمقل إّول حمذوف، دّل قمٚمٞمف )اًمذي يٜمٝمك(، واعمٗمٕمقل اًمث٤مين آي٦م )أمل يٕمٚمؿ وم٤مقمؾ،

 طمرف ذط، ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن. :إِنـ 47

َب ـ 48 آظمره، وهـق ذم حمـّؾ ضمـزم ومٕمـؾ ومٕمؾ ُم٤مض، ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح٦م اًمٔم٤مهرة قمغم  :َكذا

 .(هق)واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمستؽم ضمقازًا، شم٘مديره:  اًمنمط،

ٗمتحـ٦م اعم٘مـّدرة قمـغم إًمـػ شمقمّم: ومٕمـؾ ُمـ٤مض، ُمبٜمـل قمـغم اًم اًمقاو قم٤مـمٗم٦م، :َوسَمَوىلا ـ 49

 .(هق)واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمستؽم ضمقازًا، شم٘مديره:  ًمٚمتٕمّذر،

ْ ـ 51 مل: طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م، ُمبٜمل قمغم  ٛمزة طمرف اؾمتٗمٝم٤مم، ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح،اهل :َأََل

 اًمسٙمقن.

 ُمـ٦م ضمزُمـف اًمسـٙمقن اًمٔمـ٤مهرة قمـغم آظمـره،ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم سمـ )مل(، وقمال :َيْعَؾمْ ـ 51

ىمٕم٦م ذم حمّؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف واجلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمّٞم٦م وا (،)هقواًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمستؽم ضمقازًا، شم٘مديره: 

 )رأي٧م(.صم٤من ًمـ

أّن: طمرف شمقيمٞمد وٟمّم٥م، ُمبٜمل قمـغم  ء: طمرف ضمّر زائد، ُمبٜمل قمغم اًمٙمن،اًمب٤م :زمَِلنا ـ 52

 اًمٗمتح.

 ًمٗمظ اجلالًم٦م، اؾمؿ )أّن( ُمٜمّمقب، وقمالُم٦م ٟمّمب٦م اًمٗمتح٦م اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. :اهللاَـ 53

 ْمـّٛم٦م اعم٘مـّدرة قمـغم إًمـػ ًمٚمتٕمـّذر،ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع، وقمالُمـ٦م رومٕمـف اًم :َيَرىـ 54

 ّٞم٦م واىمٕم٦م ذم حمّؾ رومع ظمـؼم )أّن(،واجلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚم )هق(،واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمستؽم ضمقازًا، شم٘مديره: 

 واعمّمدر اعم١مّول ُمـ )أّن( واؾمٛمٝم٤م وظمؼمه٤م واىمع ذم حمّؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف ًمٚمٗمٕمؾ )يٕمٚمؿ(.

 ر، ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن.طمرف ردع وزضم :َكالا ـ 55
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إن: طمـرف ذط، ُمبٜمـل قمـغم  قـّمئ٦م ًمٚم٘مسؿ، طمرف ُمبٜمل قمـغم اًمٗمـتح،اًمالم ُم :َلئِنـ 56

 اًمسٙمقن.

)إن( اًمنمـمّٞم٦م، ُي٘م٤مل هل٤م: اًمالم اعمقـّمئ٦م ًمٚم٘مسؿ، ٕهّن٤م شمقـمرئ اجلقاب ًمٚم٘مسؿ، إّن اًمالم اعم٘مؽمٟم٦م سمـ

 أي متّٝمد.

ْ ـ 57  طمرف ٟمٗمل وضمزم وىمٚم٥م، ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن. :َلا

ف طمـذف طمـرف اًمٕمّٚمـ٦م، وهـق ومٕمـؾ )مل(، وقمالُم٦م ضمزُمـومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم سمـ :َيـَتهِ ـ 58

 .(هق)واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمستؽم ضمقازًا، شم٘مديره:  اًمنمط،

اًمالم واىمٕم٦م ذم ضمقاب اًم٘مسـؿ. ٟمسـٗمع: ومٕمـؾ ُمْمـ٤مرع ُمبٜمـل قمـغم اًمٗمـتح،  :َلـَْسَػًعاـ 59

(،ٓشّمّم٤مًمف سمٜمقن اًمتقيمٞمد اخلٗمٞمٗم ـْ واًمٗم٤مقمؾ وـٛمػم ُمسـتؽم وضمقسمـ٤ًم،  ٦م، اًمتل ىُمٚمب٧م أًمٗم٤ًم )ًمٜمسَٗمَٕم

 واجلٛمٚم٦م ضمقاب اًم٘مسؿ، ٓ حمّؾ هل٤م ُمـ اإلقمراب. )ٟمحـ(،شم٘مديره: 

اًمٜم٤مصٞم٦م: اؾمؿ جمرور سم٤مًمبـ٤مء، وقمالُمـ٦م  ن،اًمب٤مء طمرف ضمّر، ُمبٜمل قمغم اًمٙم :زمِالـااِصَقةِ ـ 61

 ضمّره اًمٙمنة اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره، واجل٤مّر واعمجرور ُمتٕمّٚم٘م٤من سم٤مًمٗمٕمؾ )ٟمسٗمع(.

 سمدل ُمـ )اًمٜم٤مصٞم٦م(، جمرور، وقمالُم٦م ضمّره اًمٙمنة اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. :َكاِصَقةٍ ـ 61

صٗم٦م ًمـ )ٟم٤مصٞم٦م( جمرورة، وقمالُم٦م ضمّره٤م اًمٙمنة اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره، ًمـذًمؽ  :َكاِذزَمةٍ ـ 62

 ضم٤مز إسمدال اًمٜمٙمرة )ٟم٤مصٞم٦م( ُمـ اعمٕمروم٦م )اًمٜم٤مصٞم٦م(.

 صٗم٦م صم٤مٟمٞم٦م ًمـ )ٟم٤مصٞم٦م(، جمرورة وقمالُم٦م ضمّره٤م اًمٙمنة اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. :طَماصَِئةٍ ـ 63

ُمـر، : ومٕمـؾ ُمْمـ٤مرع جمـزوم سمـالم إَيـْدعُ  اًمٗم٤مء اؾمتئٜم٤مومّٞم٦م، اًمالم ٓم إُمر، :َفْؾَقْدعُ ـ 64

 .(هق)واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمستؽم ضمقازًا، شم٘مديره:  وقمالُم٦م ضمزُمف طمذف طمرف اًمٕمّٚم٦م،

 ٗمتح٦م اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره، وهق ُمْم٤مف،ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب، وقمالُم٦م ٟمّمبف اًم :َكاِدَيه ـ 65

 واهل٤مء وٛمػم ُمّتّمؾ، ُمبٜمل قمغم اًمْمّؿ، واىمع ذم حمّؾ ضمّر سم٤مإلو٤موم٦م.

ٟمدُع: ومٕمؾ ُمْم٤مرع ُمرومقع، وقمالُم٦م  سلم طمرف اؾمت٘مب٤مل، ُمبٜمل قمغم اًمٗمتح،اًم :َسـَْدعُ  ـ 66

واًمٗم٤مقمـؾ وـٛمػم ُمسـتؽم وضمقسمـ٤ًم،  ٚمث٘مؾ قمغم اًمقاو اعمحذووم٦م ) ٟمـدقمق(،رومٕمف اًمْمّٛم٦م اعم٘مّدرة ًم

 .(ٟمحـ)شم٘مديره: 
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زَماكَِقةَ ـ 67  ُمٗمٕمقل سمف ُمٜمّمقب، وقمالُم٦م ٟمّمبف اًمٗمتح٦م اًمٔم٤مهرة قمغم آظمره. :الزا

 ف ردع وزضمر، ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن.طمر :َكالا ـ 68

 طمرف هنل، ُمبٜمل قمغم اًمسٙمقن. : َٓـ 69

ُمـ٦م ضمزُمـف اًمسـٙمقن اًمٔمـ٤مهرة قمـغم شُمٓمِْع: ومٕمؾ ُمْم٤مرع جمزوم سمــ )ٓ(، وقمال :سُمطِْعهُ ـ 71

واهل٤مء وٛمػم ُمّتّمؾ، ُمبٜمل قمغم اًمْمّؿ،  )أٟم٧م(،واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمستؽم وضمقسم٤ًم، شم٘مديره:  آظمره،

 واىمع ذم حمّؾ ٟمّم٥م ُمٗمٕمقل سمف.

 بٜمل قمغم اًمسٙمقن اًمٔمـ٤مهرة قمـغم آظمـره،اؾمجد: ومٕمؾ أُمر، ُم اًمقاو قم٤مـمٗم٦م، :َواْسُجْد ـ 71

 .(أٟم٧م)واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمستؽم وضمقسم٤ًم، شم٘مديره: 

ْب ـ 72  بٜمل قمغم اًمسٙمقن اًمٔمـ٤مهرة قمـغم آظمـره،اىمؽمب: ومٕمؾ أُمر، ُم اًمقاو قم٤مـمٗم٦م، :َواْقرَتِ

 .(أٟم٧م)واًمٗم٤مقمؾ وٛمػم ُمستؽم وضمقسم٤ًم، شم٘مديره: 

 الثامـة: سبب الـزول:اخلطوة 

 وىمد ُذيمر ان ؾمب٥م اًمٜمزول شمٕمٚمؼ سمٛم٘مٓمٕملم ُمـ اًمسقرة مه٤م:

  :اْقَرْأ زمِاْسِم َرزمَِّك الاِذي طَمَؾَق اعم٘مٓمع إول: ـ 0

ان هذه اًمسقرة أول ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن، وأول يقم ٟمزل ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمـف ))ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد: 

ؾمٚمؿ وهق ىم٤مئؿ قمغم طمراء قمٚمٛمف مخـس آيـ٤مت ُمــ اًمسالم قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف و

((أول هذه اًمسقرة
(0). 

  :َأَرَأْيَت الاِذي َيـَْفى * َعْبًدا إَِذا َصعما اعم٘مٓمع اًمث٤مين: ـ 2

ان أسم٤م ضمٝمؾ ىم٤مل هؾ يٕمٗمر حمٛمد وضمٝمف سملم أفمٝمريمؿ، ىمـ٤مًمقا ٟمٕمـؿ، ىمـ٤مل ))ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد: 

ومب٤مًمذي حيٚمػ سمف ًمئـ رأيتف يٗمٕمؾ ذًمؽ ٕـم٠من قمغم رىمبتف، وم٘مٞمؾ ًمف ه٤م هق ذًمؽ يّمكم، ومـ٤مٟمٓمٚمؼ 

ًمٞمٓم٠م قمغم رىمبتف، ومام ومج٠مهؿ إٓ وهق يٜمٙمص قمغم قم٘مبٞمف ويت٘مل سمٞمديف، وم٘م٤مًمقا ُم٤مًمؽ ي٤م أسم٤م احلٙمؿ، 

                                                            

 .181:  ٤01مسمؼ: ( اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم0)
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ـ ٟم٤مر وهقًٓ وأضمٜمح٦م، وىم٤مل ٟمبل اهلل: واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق دٟم٤م ُمٜمل ىم٤مل ان سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ظمٜمدىم٤ًم ُم

((ٓظمتٓمٗمتف اعمالئٙم٦م قمْمقًا قمْمقًا، وم٠مٟمزل اهلل ؾمبح٤مٟمف أرأي٧م اًمذي يٜمٝمك إمم آظمر اًمسقرة...
(0). 

 اخلطوة التاسعة: معاين إلػاظ:

اؾمتٗمتح ىمراءشمـؽ  خلٚمؼ، أوأي: أوضمد اًم٘مراءة ُمبتدئ٤ًم أو ُمستٕمٞمٜم٤ًم سم٤مؾمؿ رسمؽ اعمتٗمرد سم٤م ـ اقرأ:1

 .(2)واًم٘مراءة ٟمٓمؼ سمٙمالم ُمٕملم ُمٙمتقب أو حمٗمقظ قمغم فمٝمر ىمٚم٥م سم٤مؾمؿ رسمؽ،

أي سمـذيمر اؾمـؿ رسمـؽ، وآؾمـؿ ًمٖمـ٦م: ُمِمـتؼ ُمــ اًمسـٛمق، أي: اًمرومٕمـ٦م.  ـ زماسـم رزمـك:2

، واًمرب: هق اًمسٞمد، أو اعم٤مًمؽ، أو اعمتٍمف، أو (5)واصٓمالطم٤ًم: آؾمؿ: هق ُم٤م دل قمغم اًمذات

 اعمدسمر.

أصؾ اخلٚمؼ ذم اًمٚمٖم٦م: اًمت٘مدير اعمست٘مٞمؿ، ويستٕمٛمؾ ذم إسمداع اًمٌمـء ُمــ همـػم  ـ الذي طمؾق:3

 أصؾ ؾمبؼ وٓ اسمتداء شم٘مدم.

 أي: اٟمف شمٕم٤ممم ىمد ظمٚمؼ اإلٟمس٤من اًمذي هق ُمـ ذري٦م آدم قمٚمٞمف اًمسالم. ـ طمؾق اإلكسان:4

أي: ُمـ اًمدم، واعمراد: ُمـ قمٚم٘م٦م، وىم٤مل شمٕم٤ممم: )ُمـ قمٚمؼ(، ومل ي٘مؾ: )ُمـ قمٚم٘م٦م(:  ـ من عؾق:5

واًمٕمٚمؼ: اؾمؿ مجع قمٚم٘م٦م وهـل ىمٓمٕمـ٦م  .(1)ٕن اإلٟمس٤من ذم ُمٕمٜمك اجلٛمع، أو رقم٤مي٦م ًمٚمٗم٤مصٚم٦م ىمبٚمف

 .(3)إٟمٛمٚم٦م ُمـ اًمدم اًمٖمٚمٞمظ اجل٤مُمد اًمب٤مىمل رـمب٤ًم مل جيػ سم٘مدر

اًمٕمٚمؼ: هق اًمدم اعمتجٛمد، واعمراد سمف ُم٤م شمستحٞمؾ إًمٞمف اًمٜمٓمٗم٦م ذم اًمرطمؿ، وهذا إؿم٤مرة إمم إن 

 اإلٟمس٤من ُمـ طملم يم٤من قمٚم٘م٦م إمم أن يّمػم إٟمس٤مٟم٤ًم شم٤مُّم٤ًم يم٤مُماًل.اًمتدسمػم اإلهلل اًمقارد قمغم 

                                                            

 .182:  01( اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .153: 51( ظ: اسمـ قم٤مؿمقر، اًمٓم٤مهر، شمٗمسػم اًمتحرير واًمتٜمقير، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

 .033: 0( ظ: اًمرازي، اسمق قمبد اهلل، خمت٤مر اًمّمح٤مح، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 5)

قؾمػ اًمٜمج٤ميت، اًمدار اعمٍمي٦م هـ(، ُمٕم٤مين اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ: أمحد ي211( ظ: اًمٗمراء، اسمق زيمري٤م )ت1)

 .218: 5هـ: 0120، 0ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م، اًم٘م٤مهرة ـ ُمٍم، ط

 .158: 51( ظ: اسمـ قم٤مؿمقر، اًمتحرير واًمتٜمقير، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 3)
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إيمرم: اًمذي ٓ يقازيف يمريؿ، وٓ يٕم٤مدًمف ذم اًمٙمرم ٟمٔمػم. وىمد يٙمـقن  ـ اقرأ ورزمك إكرم:6

 إيمرم سمٛمٕمٜمك اًمٙمريؿ، يمام ضم٤مء إقمز وإـمقل، سمٛمٕمٜمك اًمٕمزيز واًمٓمقيؾ.

شمٕم٤ممم قمٔمٞمٛمـ٦م ٓ حتَمـ اسمتـداًء ُمــ ٟمٕمٛمـ٦م  واًمٙمرم: اًمتٗمْمؾ سمٕمٓم٤مء ُم٤م يٜمٗمع اعمٕمٓمك، وٟمٕمؿ اهلل

 . (0)اإلجي٤مد، ويمٞمٗمٞم٦م اخلٚمؼ، واإلُمداد

ٞمٛم٦م أيمؼم ُمــ ان شم٘مـدر أو ان حتَمـ. أي قمٚمؿ اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًم٘مٚمؿ، وهل ٟمٕمٛم٦م قمٔم ـ عؾم زمالؼؾم:7

واًم٘مٚمؿ: هق ؿمٔمٞم٦م ُمـ ىمّم٥م شمرىمؼ وشمث٘مػ وشمؼمى ٕضمؾ اًمٙمت٤مسم٦م، وؾمٛمل ىمٚماًم ٕٟمـف ي٘مٚمـؿ أي 

، وىمد شمٓمقر ًمٞمٙمقن أن همػم ُم٤م يم٤من ؾم٤مسم٘م٤ًم، إٓ ان اؾمؿ اًم٘مٚمـؿ سمـ٤مٍق (2)ي٘مٓمع، وُمٜمف شم٘مٚمٞمؿ اًمٔمٗمر

 قمٚمٞمف، وهق أداة اًمٙمت٤مسم٦م.

 .(5)أي يتج٤موز طمده ويستٙمؼم قمغم رسمف ويٕمدو ـمقره ـ إن اإلكسان لقطغى:8

أي: إّن اإلٟمس٤من يٖمٗمؾ قمـ رسّمف، ويٙمٗمر سمف إذا رأى ٟمٗمسف ُمستٖمٜمٞم٤ًم، وهمػم ذي  ـ استغـى:9

 طم٤مضم٦م ُمٜمف إًمٞمف شمٕم٤ممم.

 .(1)أي ًمٜمجرن سمٜم٤مصٞمتف إمم اًمٜم٤مر ـ لـسػعن زمالـاصقة:11

 .(3)أي: ومٚمٞمدع أهؾ ٟم٤مديف، أي: أهؾ جمٚمسف، يٕمٜمل قمِمػمشمف ومٚمٞمستٜمٍم هبؿ ـ فؾقدع كاديه:11

 .(6)يٕمٜمل اعمالئٙم٦م اعمقيمٚملم سم٤مًمٜم٤مر، وهؿ اعمالئٙم٦م اًمٖمالظ اًمِمداد ـ سـدع الززماكقة:12

، أو اؾمجد اًمسـجقد اعمٕمتـ٤مد أي: أقمبد وشم٘مرب إمم اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ـ واسجد واقرتب:13

 .سمٜمٞم٦م اًمت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم

 اخلطوة العارشة: إضمؽام اظموصمودة دم السورة:

                                                            

 .111: 51( ظ: اسمـ قم٤مؿمقر، اًمتحرير واًمتٜمقير، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .110: 51( ظ: اسمـ قم٤مؿمقر، اًمتحرير واًمتٜمقير، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

 .182: 01ًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( ظ: ا5)

 .185: 01( ظ: اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 1)

 .185: 01( ظ: اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 3)

 .185: 01( ظ: اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 6)
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ٓ يقضمد ذم ؾمقرة اًمٕمٚمؼ أطمٙم٤مم شمنميٕمٞم٦م )وم٘مٝمٞم٦م(، وًمٞمس٧م هل ُمـ ؾمقر أو آي٤مت إطمٙمـ٤مم، 

سمـ٤محلٙمؿ هـق )اعمقًمـقي( وم٘مـط، واعمٗميضـ إمم ومٝمل وان شمْمٛمٜم٧م ىمْم٤مي٤م ارؿم٤مدي٦م، إٓ ان اعمراد 

 طمٙمؿ شمنميٕمل وم٘مٝمل.

ًمٙمـ يٛمٙمـ أن ٟم١مذ حلٙمؿ ورد ومٞمٝم٤م ىمد سمٞمٜمف اًمرؾمقل إيمرم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ومٞمام سمٕمد ُمـ 

ْب ظمالل اًمٗمٕمؾ، أٓ وهق )اًمسجقد(، وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:   .َواْسُجْد َواْقرَتِ

، سمؾ ويمؾ آي٤مت ي٦م إظمػمة ُمـ ؾمقرة اًمٕمٚمؼاحلٙمؿ هٜم٤م هق ُمنموقمٞم٦م اًمسجقد قمٜمد ىمراءة أإن 

 .اًمسجقد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

اًمسجدة اًمتل يسجد ومٞمٝم٤م ىمـ٤مرئ اًم٘مـرآن قمٜمـد شمالوشمـف ًمٕمـزائؿ ))إن اعمراد سمسجدة اًمتالوة هل: 

((اًمسجقد
(0). 

 اخلطوة احلادي عرش: الؼصص وإمثال اظموصمودة دم السورة:

 ـ ذم جم٤مل اًم٘مّم٦م:0

ورد ذيمر ىمّم٦م ىمٞمؾ هل ٕيب ضمٝمؾ، وىمٞمؾ هل ًمٚمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة، ومٗمٞمٝم٤م سمٞم٤من طم٤مل ُمـ يٛمٜمع قمـ 

 اًمّمالة، ويٙمذب، ويتقمم. 

 ـ ذم جم٤مل إُمث٤مل:2

 أ ـ ىمقًمف شمٕم٤ممم )اىمرأ سم٤مؾمؿ رسمؽ(:

ًمٚمت٠ميمٞمد قمغم أمهٞم٦م اًم٘مراءة ُمـ ضم٤مٟم٥م، واعمٕمروم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر، وسم٤مًمت٤مزم اعمراد هـق: ُمٕمرومـ٦م اهلل 

 تف.شمٕم٤ممم وـم٤مقم

 ب ـ ىمقًمف شمٕم٤ممم : )أمل يٕمٚمؿ سم٠من اهلل يرى(:

ًمإلؿم٤مرة إمم ان اهلل شمٕم٤ممم يرى يمؾ رء، ومٝمق اًمٕم٤ممل سمٙمؾ رء، واًم٘م٤مدر، واعمسـٞمٓمر، ًمـذا وم٢مٟمـف 

 يٕمٚمؿ سمٙمؾ إومٕم٤مل وإىمقال.

 

                                                            

 .063م: 2110، 0( اجلرُمل، إسمراهٞمؿ، ُمٕمجؿ قمٚمقم اًم٘مرآن، دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ ـ ؾمقري٤م، ط0)
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 اخلطوة الثاكقة عرش: اكتظام آيات السورة:

 اعمّمحػ اعمب٤مرك.ـ ؾمقرة )اًمٕمٚمؼ( هل اًمسقرة اًمس٤مدؾم٦م واًمتسٕمقن ذم شمرشمٞم٥م 0

 .(0)ـ هل ُمـ ؾمقر اعمٗمّمؾ2

 .(2)ـ يمٚمٝم٤م حمٙمؿ5

 .(5)ـ ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟم٤مؾمخ أو ُمٜمسقخ1

 . (1)سمتٚمّ٘مل اًم٘مرآن سم٤مًمقطمل ُمٜمف شمٕم٤ممم ـ إن ؾمقرة اًمٕمٚمؼ هل أُمر ًمٚمٜمبّل 3

 . (3)ـ وهل أّول ؾمقرة ٟمزًم٧م ُمـ اًم٘مرآن6

إومم هـل أيـ٤مت وسمحس٥م أؾمب٤مب اًمٜمزول ٟمزوهل٤م قمغم دومٕمتـلم، اًمدومٕمـ٦م ـ إن ؾمٞم٤مق آي٤مهت٤م 1

 اخلٛمس٦م إومم ُمٜمٝم٤م، واًمدومٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هل سم٤مىمل أي٤مت.

 اخلطوة الثالثة عرش: اغراض ومؼاصد السورة التي عاجلتفا:

 .ـ شمٜم٤موًم٧م ؾمقرة اًمٕمٚمؼ ُمقوقع سمدء ٟمزول اًمقطمل قمغم ظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم حمٛمد0

ـ إن ؾمقرة اًمٕمٚمؼ ومٞمٝم٤م سمٞم٤من طمٙمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم ظمٚمؼ اإلٟمس٤من ُمـ وٕمػ إمم ىمقة، واإلرؿم٤مد 2

سمام زوده وأُمره سمف ُمـ ومْمٞمٚم٦م وومْمؾ اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م، قمٚمٛمـف سمـ٤مًم٘مٚمؿ ًمٞمٛمٞمـزه قمـغم همـػمه ُمــ 

 اعمخٚمقىم٤مت إظمرى. 

شمٕمـ٤ممم، قمـ ُمـدى ـمٖمٞمـ٤من اإلٟمسـ٤من ومتـرده قمـغم أواُمـر اهلل  إن ؾمقرة اًمٕمٚمؼ ومٞمٝم٤م اإلظمب٤مر ـ5

وضمحقده ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف، وهمٗمٚمتف قمٜمٝم٤م رهمؿ يمثرهت٤م ذم طم٤مل شمقاومر اًمثـروة واًمٖمٜمـك ًمديـف، 

وم٘م٤مسمؾ اًمٜمٕمٛم٦م سم٤مجلحقد، ويم٤من اًمقاضم٥م قمٚمٞمف ان يِمٙمر رسمف شمٕمـ٤ممم قمـغم ومْمـٚمف، إٓ اٟمـف ضمحـد 

 اًمٜمٕمٛم٦م ودمؼم واؾمتٙمؼم.

                                                            

 .059: 0( اًمزرىم٤مين، حمٛمد قمبد اًمٕمٔمٞمؿ، ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .66: 0( اسمـ طمزم، اسمق حمٛمد، اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

 .66: 0(اسمـ طمزم، اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 5)

 .522: 21ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( اًمٓمب٤مـمب٤مئل، حمٛمد طمسلم، شمٗمسػم اعمٞمزان، 1)

 .522: 21( اًمٓمب٤مـمب٤مئل، حمٛمد طمسلم، شمٗمسػم اعمٞمزان، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 3)
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قمــ  ـ إن ؾمقرة اًمٕمٚمؼ ومٞمٝم٤م اومتْم٤مح ؿمـ٠من أيب ضمٝمـؾ: واًمـذي يمـ٤من يٜمٝمـك رؾمـقل اهلل1

 اًمّمالة، وشمققمده سم٠مؿمد اًمٕم٘م٤مب إن اؾمتٛمر قمغم والًمف ويمٗمره وـمٖمٞم٤مٟمف.

ذم دقمقشمـف، ومـال حمـؾ ًمٚمخـقف ُمــ هـذا  ـ إن ؾمقرة اًمٕمٚمؼ ومٞمٝم٤م شمثبٞم٧م ًمٚمٜمبـل إيمـرم3

 اعمتٕمرض وآؾمتج٤مسم٦م عم٤م ي٘مقًمف، وآهتامم سمف، وقمٚمٞمف أن يسجد هلل شمٕم٤ممم ويت٘مرب إًمٞمف.

يرى، وان اًمت٘مرب إًمٞمـف شمٕمـ٤ممم يـتؿ سم٤مًمسـجقد أي: سم٤مًمٕمبـ٤مدة، ـ سمٞم٤مٌن سم٠من اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 6

 واًمٓم٤مقم٦م.

 اخلطوة الرازمعة عرش: زمقان السورة: التػسغم التجزيئي:

 ي٘متيض شمٗمسػمه٤م وومؼ ُم٘م٤مـمع يم٤مٔيت: اًمٕمٚمؼإن اًمبٞم٤من اًمتٗمسػمي ًمسقرة 

ىمرأت ))إن اًم٘مراءة: هل وؿ احلروف واًمٙمٚمامت سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض. ًمذا ي٘م٤مل  :اْقَرأْ ـ 0

اًمٙمت٤مب إذا مجٕم٧م ُم٤م ومٞمف ُمـ احلروف واًمٙمٚمامت سمْمؿ سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض ذم اًمذهـ وإن مل 

شمتٚمٗمظ هب٤م، وي٘م٤مل: ىمرأشمف إذا مجٕم٧م احلروف واًمٙمٚمامت سمْمؿ سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض ذم اًمتٚمٗمظ، 

وي٘م٤مل ىمرأشمف قمٚمٞمف إذا مجٕم٧م سملم طمروومف ويمٚمامشمف ذم ؾمٛمٕمف ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م هبذا اعمٕمٜمك اًمتالوة 

اعمٕمٜمك إول، واعمراد سمف إُمر سمتٚم٘مل ُم٤م يقطمٞمف إًمٞمف ُمٚمؽ  "اىمرأ"ق ىمقًمف أيْم٤ًم... وفم٤مهر إـمال

((اًمقطمل ُمـ اًم٘مرآن، وم٤مجلٛمٚم٦م أُمر سم٘مراءة اًمٙمت٤مب
(0). 

اقمٚمؿ، أـمع، سمٚمغ، ويمؾ ذًمؽ ًمٚمدًٓم٦م قمغم واضم٥م إن )اىمرأ( يراد ُمٜمٝم٤م قمدة أُمقر يمـ: أيمت٥م، 

وهذا إُمر ًمف هق ُمـ اهلل ؾمبح٤مٟمف اًمٜمبل إيمرم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٕمد شمٚم٘مٞمف اًمرؾم٤مًم٦م، 

 وشمٕم٤ممم، وذًمؽ ُمـ أضمؾ اًمتبٚمٞمغ.

َك الاِذي طَمَؾَق ـ 2 واًمب٤مء زائدة  "اىمرأ"ُمٗمٕمقل  "سم٤مؾمؿ رسمؽ"إن ىمقًمف ))ٟمٕمؿ : زمِاْسِم َرزمِّ

((واًمت٘مدير اىمرأ اؾمؿ رسمؽ أي سمسٛمؾ
واًمبسٛمٚم٦م هل اًم٘مقل: )سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ(،  .(2)

 وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.وهذا يٕمٜمل آسمتداء 

                                                            

 .560:  21( اًمٓمب٤مـمب٤مئل، حمٛمد طمسلم، شمٗمسػم اعمٞمزان، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .562:  21( اًمٓمب٤مـمب٤مئل، حمٛمد طمسلم، شمٗمسػم اعمٞمزان، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)
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واعمراد اسمدأ سم٤مؾمؿ رسمؽ شمٕم٤ممم ذم يمؾ رء، وشمقيمؾ قمٚمٞمف، واؾمتٕمـ سمف ذم يمؾ أُمقرك، 

وسم٤مخلّمقص ذم شمبٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م اإلهلٞم٦م، ومٞمٙمقن اعمراد ُمٜمٝم٤م: أسمدأ وشمقيمؾ قمغم اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

 ذم شمبٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م اإلهلٞم٦م.

كَساَن ِمْن َعَؾٍق ـ 5 إن )اًمٕمٚمؼ( مجع قمٚم٘م٦م وهل اًم٘مٓمٕم٦م اجل٤مُمدة ُمـ اًمدم اًمتل : طَمَؾَق اإْلِ

وهٜم٤م اؿم٤مرة إمم ظمٚمؼ اإلٟمس٤من ُمـ شمٕمٚمؼ ًمرـمقسمتٝم٤م سمام متّر سمف، وم٢مذا ضمٗم٧م ٓ شمسٛمك قمٚم٘م٦م، 

٤مًمَٕمَٚمُؼ: اًمدم اجل٤مُمد )اًمٕمٚمؼ( أو ُمـ )اًمٕمٚم٘م٦م(، واًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أيمثر ُمـ ُمرة. وم

وُمٜمف يٙمقن اخلٚمؼ إول، أو ُمٜمف يٙمقن اًمتٙمقن إول  .(0)ًمدوُمٜمف: اًمٕمٚم٘م٦م اًمتل ُيٙمقُن ُمٜمٝم٤م اًمق

 ًمٚمجٜملم ذم رطمؿ اعمرأة، وذًمؽ سمٕمد قمٛمٚمٞم٦م سمٞمقًمقضمٞم٦م ُمٕم٘مدة.

َْكَرمُ ـ 1 ْٕ شمٕم٤ممم، وإن ُمـ صٗم٤مشمف ؾمبح٤مٟمف وإؿم٤مرة إمم ىمٍم )اًمرسمقسمٞم٦م( قمغم اهلل : اْقَرْأ َوَرزمَُّك ا

)إيمرم( إي ان قمٓم٤مءه شمٕم٤ممم يٗمقق يمؾ شمٕم٤ممم أٟمف )يمريؿ(، وهل صٗم٦م واؾمؿ ًمف شمٕم٤ممم، وىمقًمف 

 قمٓم٤مء، ويٗمقق قمغم قمٓم٤مء يمؾ اعمخٚمقىملم.

 ومٝمق شمٕم٤ممم اًمرب )اعمدسمر( إيمرم، وهق يدسمر أُمقرك ذم شمبٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م اإلهلٞم٦م إمم اًمٜم٤مس.

َم زمِاْلَؼَؾمِ ـ 3 ٤مًمب٤مء ًمٚمسببٞم٦م أي قمٚمؿ اًم٘مراءة أو اًمٙمت٤مسم٦م واًم٘مراءة سمقاؾمٓم٦م اًم٘مٚمؿ ومـ: الاِذي َعؾا

واجلٛمٚم٦م طم٤مًمٞم٦م أو اؾمتئٜم٤مومٞم٦م، واًمٙمالم ُمسقق ًمت٘مقي٦م ٟمٗمس اًمٜمبل... يم٠مٟمف ىمٞمؾ: اىمرأ يمت٤مب رسمؽ 

اًمذي يقطمٞمف إًمٞمؽ وٓ ختػ، واحل٤مل ان رسمؽ إيمرم اًمذي قمٚمؿ اإلٟمس٤من اًم٘مراءة سمقاؾمٓم٦م 

أو اًم٘م٤مدر قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًم٘مٚمؿ، أو  ،(2)اًم٘مٚمؿ اًمذي خيط سمف، ومٝمق ىم٤مدر قمغم ان يٕمٚمٛمؽ ىمراءة يمت٤مسمف

٤مدر قمغم )اًمتٕمٚمٞمؿ( ُمٓمٚم٘م٤ًم واًم٘مٚمؿ دًٓم٦م قمٚمٞمف، يمام وان اًمٕمٚمؿ ٟمٕمٛم٦م إهلٞم٦م ًمٚمبنم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، اًم٘م

 سمؾ هل ُمـ أيمؼم اًمٜمٕمؿ قمغم آـمالق.

وم٢من اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق اًمذي قمٚمؿ اإلٟمس٤من، ومٙم٤من شمٕمٚمٞمٛمف سمٓمرق ووؾم٤مئط ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمؿ قمغم 

 ؾمبٞمؾ اعمث٤مل، أو اعمث٤مل إضمغم قمغم اًمٕمٚمؿ.

                                                            

 .319( ظ: آصٗمٝم٤مين، اًمراهم٥م، اعمٗمردات، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .562:  21( ظ: اًمٓمب٤مـمب٤مئل، شمٗمسػم اعمٞمزان، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)
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كَساَن َما ََلْ َيْعَؾمْ َعؾا ـ 6 وهق شمٕمٛمٞمؿ ُمٜمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم عم٤م أًم٘م٤مه قمغم سمٜمل اإلٟمس٤من ُمـ : َم اإْلِ

 ٟمٕمؿ يمثػمة، وىمٞمؾ ان اعمراد سمف اًمٕمٚمؿ، وىمٞمؾ أقمؿ ُمـ ذًمؽ.

 وم٤معمراد هٜم٤م هق ضمٜمس اإلٟمس٤من وًمٞمس إٟمس٤من ُمٕملم، واًمتٕمٚمٞمؿ قم٤مم ايْم٤ًم، واًمٕمٚمؿ قم٤مم يمذًمؽ.

مل يٙمـ خيٓمر قمغم سم٤مًمف ذم زُم٤من ؾم٤مسمؼ، ومام يم٤من طمٚماًم ذم يقم ؾم٤مسمؼ، وم٢مٟمف شمٕم٤ممم ىمد قمٚمؿ اإلٟمس٤من ُم٤م 

 أصبح واىمٕم٤ًم ذم يقم ٓطمؼ، وُم٤م يم٤من جمٝمقًٓ ذم يقم ؾم٤مسمؼ، أصبح ُمٕمٚمقُم٤ًم ذم يقم ٓطمؼ.

كَساَن َلَقْطَغىـ 1 أي: ان اإلٟمس٤من يّمٞمبف ٟمقع ُمـ اًمٓمٖمٞم٤من، و)اًمٓمٖمٞم٤من( هق : َكالا إِنا اإْلِ

 ذا إظمب٤مر سمام ذم ـمبع اإلٟمس٤من.اًمّمٕمقد ودم٤موز احلد، وه

 وم٢من ُمـ ـمب٤مع اإلٟمس٤من ـ وهل يمثػمة ـ اًمٓمٖمٞم٤من، وذًمؽ سمٛمجرد ان يتقومر ًمف اعمٜمّم٥م، أو اعم٤مل.

آُه اْسَتْغـَىـ 8 ُمـ اًمرأي دون اًمرؤي٦م اًمبٍمي٦م، ووم٤مقمؾ )رآه( وُمٗمٕمقًمف اإلٟمس٤من، وإن : َأن را

ٕٟمف يٕمت٘مد ٟمٗمسف ُمستٖمٜمٞم٤ًم قمـ رسمف مجٚم٦م )أن رآه اؾمتٖمٜمك( هل ذم ُم٘م٤مم اًمتٕمٚمٞمؾ، أي ًمٞمٓمٖمك 

اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمف ومٞمٙمٗمر سمف، وذًمؽ أٟمف يِمتٖمؾ سمٜمٗمسف وإؾمب٤مب اًمٔم٤مهري٦م اًمتل يتقصؾ هب٤م إمم 

ف ُمـ همػم أن يرى طم٤مضم٦م ُمٜمف إًمٞمف شمبٕمثف إمم ذيمره وؿمٙمره قمغم ٟمٕمٛمف سمُم٘م٤مصده، ومٞمٖمٗمؾ قمـ ر

ذًمؽ، ومٞم٘مقده  أى ٟمٗمسف سمح٤مًم٦م همٜمك ذم اعم٤مل وُم٤م ؿم٤ميمؾومٝمق يٓمٖمك ان ر .(0)ومٞمٜمس٤مه ويٓمٖمك

آؾمتٖمٜم٤مء اعم٤مدي إمم آؾمتٖمٜم٤مء قمـ اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، فمٜم٤ًم ان ُم٤مًمف يم٤مٍف أو ان ضم٤مهف يم٤مٍف، 

  ومٞمٕمت٘مد اٟمف يستٓمٞمع ان يِمؽمي يمؾ رء سمامًمف، طمتك اجلٜم٦م!؟

صْمَعىـ 9 إن ىمقًمف شمٕم٤ممم )اًمرضمٕمك( ُمـ )اًمرضمٕمل(، واًمرضمٕمل اًمرضمقع : إِنا إىَِل َرزمَِّك الرُّ

واطمد، وهق شمٜمبٞمف أو هتديد أو وقمٞمد سمـ)اعمقت( و)اًمبٕم٨م( و)احلس٤مب(، وهق ظمٓم٤مب واعمرضمع 

 .ٓ حم٤مًم٦م إمم اإلٟمس٤من سم٠من اعمقت ىم٤مدم ٓ حم٤مًم٦م، واعمرضمع )أي اًمرضمقع( إمم اهلل شمٕم٤ممم

ومٛمٝمام ـم٤مل اًمٕمٛمر وم٢من اعمقت ىم٤مدم، وُمٝمام يم٤مٟم٧م إُمقال وم٢من اًمٗمٜم٤مء ىم٤مدم، وُمٝمام يم٤من اعمٜمّم٥م 

 وان اًمرضمٕمك ـ ٓ حم٤مًم٦م ـ إمم اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.وم٢من اًمزوال ىم٤مدم، 

                                                            

 .562:  21( ظ: اًمٓمب٤مـمب٤مئل، اعمٞمزان، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)
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ُمـ ي٘مقم سم٤مًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة، ُمـ يٜمٝمك قمـ ومٕمؾ اخلػم، أو أي: : َأَرَأْيَت الاِذي َيـَْفىـ 01

إُم٤م ان يٛمٜمع اًم٘مٞم٤مم هب٤م اسمتداًء، أو يٛمٜمع أظمريـ ُمٜمٝم٤م وىمققم٤ًم، وذًمؽ سم٠من يِمقش قمٚمٞمٝمؿ، أو 

ُمـ ىم٤مم سمذًمؽ سمحس٥م هذه أي٦م اعمب٤مريم٦م ُمـ ؾمقرة يٓمردهؿ وهؿ ي٘مقُمقن سم٠مومٕم٤مل اًمّمالة، و

واعمسٚمٛملم  صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اًمٕمٚمؼ هق )أسمق احلٙمؿ(، واًمذي أـمٚمؼ قمٚمٞمف اًمٜمبل إيمرم

 يمٜمٞم٦م )أسمق ضمٝمؾ(.

إن اًمٕمبد هٜم٤م هق اًمٜمبل إيمرم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، وم٘مد ىم٤مم )أسمق : َعْبًدا إَِذا َصعما ـ 00

 أي ُمٜمع اًمٜمبل ُمـ اًمّمالة. ضمٝمؾ( سمٗمٕمؾ اعمٜمع،

يم٤مٟم٧م هذه اًمسقرة، أو اخلٛمس آي٤مت إومم ُمٜمٝم٤م هق أول ُمـ٤م ٟمـزل ُمــ اًم٘مـرآن اًمٙمـريؿ،  ًم٘مد

 ومٞمف دًٓم٦م واوح٦م قمغم ان اًمٜمبل إيمرم يم٤من يّمكم ىمبؾ أن يبٕم٨م ٟمبٞم٤ًم. وهذا

َدىـ 02 سم٤مهلدى؟ أي اعم٤مٟمع: ومٝمؾ يم٤من ُمـ أهؾ اهلدى، أو أُمر : َأَرَأْيَت إِن َكاَن َععَم اهْلُ

 يمتس٤مؤل ُمنموع قمـ طم٘مٞم٘متف وُم٤مهٞمتف.

 ومٝمؾ يم٤من أسم٤م ضمٝمؾ قمغم ـمريؼ اهلدى، أو هق ُمـ أهؾ اهلدى؟

أي اعم٤مٟمع: ومٝمؾ يم٤من ي٠مُمر سم٤مًمت٘مقى، أو اٟمف ُمـ أهؾ اًمت٘مقى؟ ومٝمؾ : َأْو َأَمَر زمِالتاْؼَوىـ 05

 يم٤من هق ُمـ أهؾ اًمت٘مقى يمتس٤مؤل ـ يمذًمؽ ـ ُمنموع قمـ طم٘مٞم٘متف وُم٤مهٞمتف.

 ضمٝمؾ قمغم ـمريؼ اًمت٘مقى، أو هق ُمـ أهؾ اًمت٘مقى؟ ومٝمؾ يم٤من أسم٤م

َب َوسَمَوىلا ـ 01 شمٚمبس  اًمذي)أسمق ضمٝمؾ( وأي: أظمؼمين قمـ هذا اًمٜم٤مهل : َأَرَأْيَت إِن َكذا

 سم٤مًمتٙمذي٥م ًمٚمحؼ، واًمتقزم قمـ اإليامن سمف، وهنل اًمٕمبد اعمّمكم قمـ اًمّمالة.

 الُمف ووقمده وره٤مٟمف؟ومٝمق ىمد يمذب وومٕمؾ اًمٙمذب، صمؿ شمقمم ه٤مرسم٤ًم ُمقًمٞم٤ًم ظم٤مئٗم٤ًم، وم٠ميـ يم

أظمؼمين قمـ هذا اًمٜم٤مهل، إن يم٤من قمغم اهلدى أو أُمر اعمراد هق: : َأََلْ َيْعَؾْم زمَِلنا اهللاَ َيَرىـ 03

سم٤مًمت٘مقى، وهق يٕمٚمؿ أن اهلل يرى ُم٤مذا يم٤من جي٥م قمٚمٞمف أن يٗمٕمٚمف وي٠مُمر سمف؟ ويمٞمػ يٙمقن طم٤مًمف 

 .(0)وىمد هنك قمـ قمب٤مدة اهلل ؾمبح٤مٟمف
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 هق وهمػمه سم٠من اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يرى، ومٝمق اعمٓمٚمع قمغم يمؾ أومٕم٤مل اًمٕمب٤مد.إن مل يٕمٚمؿ، ومٚمٞمٕمٚمؿ 

ْ َيـَتِه َلـَْسَػًعا زمِالـااِصَقةِ ـ 06 و)اًمسٗمع( اجلذب اًمِمديد ي٘م٤مل ؾمٗمٕم٧م سم٤مًمٌمء إذا : َكالا َلئِن َلا

ىمبْم٧م قمٚمٞمف وضمذسمتف ضمذسم٤ًم ؿمديدًا وؾمٗمٕمتف اًمٜم٤مر واًمِمٛمس إذا همػمت وضمٝمف إمم طم٤مل شمِمقيف 

ُم٤ًم ؾمٗمع ُمـ اًمٜم٤مر: أي شمِمقيف ظمٚم٘م٦م. أوان اًمسٗمع هق: اًمرضب، احلدي٨م ًمٞمّمٞمبـ أىمقاوُمٜمف 

 .(2)إظْمُذ سمُِسْٗمَٕم٦ِم اًمَٗمرس، أي: ؾَمقاِد ٟم٤مصٞمتفِ . أو (0)وإظمذ

و)اًمٜم٤مصٞم٦م( ؿمٕمر ُم٘مدم اًمرأس ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕهن٤م ُمتّمٚم٦م سم٤مًمرأس ُمـ ىمقهلؿ ٟم٤مىص يٜم٤ميص 

 .(5)ُمٜم٤مص٤مة إذا وصؾ

ًمٜمرضسمف قمغم ُم٘مدُم٦م رأؾمف سمس٥م أومٕم٤مًمف اعم٤مٟمٕم٦م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل  أي: اٟمف ًمق مل يٜمتف قمـ ذًمؽ

 قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، ٕٟمف يٛمٜمٕمف ُمـ اًمتبٚمٞمغ، وُمـ هداي٦م اًمٜم٤مس.

وهذا ؾمٞمٙمقن ي٘مٞمٜم٤ًم ذم أظمرة، يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم احلس٤مب، ًمٞمح٤مؾم٥م قمغم أومٕم٤مًمف اًمتل ومٕمٚمٝم٤م ُمع 

   رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ.

إن شمقصٞمػ اًمٜم٤مصٞم٦م سم٤مًمٙمذب واخلٓم٠م هق شمقصٞمػ ًمّم٤مطم٥م : َكاِذزَمٍة طَماصَِئةٍ َكاِصَقٍة ـ 01

أىمسؿ ًمئـ مل يٙمػ قمـ هنٞمف ومل ًمٚمردع واًمتٝمديد اًمِمديد، واعمراد:  اًمٜم٤مصٞم٦م، وهق ـ هٜم٤م ـ

يٜمٍمف، ًمٜم٠مظمذن سمٜم٤مصٞمتف أظمذ اًمذًمٞمؾ اعمٝم٤من، وٟمجذسمف إمم اًمٕمذاب، شمٚمؽ اًمٜم٤مصٞم٦م اًمتل 

 .(1)ام يٗمٕمؾ، وىمٞمؾ: اعمٕمٜمك ًمٜمسٛمـ ٟم٤مصٞمتف سم٤مًمٜم٤مر وٟمسقدهن٤مص٤مطمبٝم٤م يم٤مذب ومٞمام ي٘مقل، ظم٤مـمئ ومٞم

واًمٜم٤مدي هق اعمجٚمس، ويراد سمف أهؾ اًمٜم٤مدي، صمؿ يمثر ومسٛمل يمؾ جمٚمس : َفْؾَقْدُع َكاِدَيهـ 08

 .(3)ٟم٤مدي٤مً 
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إن هذا اعمٙمذب ان اراد آؾمتٜمّم٤مر ؾمٞمدقمق أهؾ جمٚمسف، وًمٞمدقمقهؿ، ومٝمؿ طمتك اذا ٟمٍموه 

 ومٜمٍمهؿ دٟمٞمقي.

زَماكَِقةَ ـ 09 . واًمزسم٤مٟمٞم٦م هؿ اعمالئٙم٦م (0)وواطمد اًمزسم٤مٟمٞم٦م زسمٞمٜم٦م واًمزسمـ هق اًمدومع: َسـَْدُع الزا

، وٓ ىمقل ىم٤مئؾ، وٓ اعمقيمٚمقن سم٤مًمٜم٤مر، وهؿ اًمٖمالظ اًمِمداد، اًمذيـ ٓ يٜمٗمع ُمٕمٝمؿ ٟمٍم ٟم٤مس

 .ؿمج٤مقم٦م ؿمج٤مع

اًمٜم٤مر، ؾم٤مقمتٝم٤م سم٤معم٘م٤مسمؾ ـ ُم٘م٤مسمؾ دقمقة أهؾ جمٚمسف ـ ؾمٜمدقمق اًمزسم٤مٟمٞم٦م، وذًمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ذم 

 ؾمٞمٕمٚمؿ )هق( ُمـ اعمٜمتٍم احل٘مٞم٘مل.

َٓ سُمطِْعهُ ـ 21 أي ٓ شمٓمٕمف ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمّمالة، وهٜم٤م شمٙمرار ًمٚمردع، وًمٚمٛمٜمع، وشم٠ميمٞمد : َكالا 

 قمغم قمٔمؿ ذٟم٥م اًمٜم٤مهل.

أو ٓ شمٓمٕمف ُمس٤ميرة، وٓ شمٓمٕمف ظمقوم٤ًم، وٓ شمٓمٕمف ردقم٤ًم ًمف سمؽميمؽ صالشمؽ ًمٚمٙمالم ُمٕمف ُمـ أضمؾ 

 همٞمف وـمٖمٞم٤مٟمف. ردقمف، سمؾ اشمريمف ذم

ْب ـ 20 إن اعمراد سم٤مًمسجقد هٜم٤م )اًمّمالة( سمسب٥م اًم٘مريٜم٦م احل٤مًمٞم٦م، وإٓ وم٢من : َواْسُجْد َواْقرَتِ

 اًمسجقد ُمـ دون ىمريٜم٦م أقمؿ وأيمثر ُمـ أن حيٍم سمٛمٕمٜمك واطمد.

ىمٞمؾ ان اًمسجقد هق اًمٓم٤مقم٦م، وىمٞمؾ ُمٓمٚمؼ اًمٕمب٤مدة، وىمٞمؾ اًم٘مراءة، وىمٞمؾ قمب٤مدة ُمٕمٞمٜم٦م خمّمقص٦م، 

  وىمٞمؾ اًمتسبٞمح.

ؾمبح٤مٟمف شمٕم٤ممم، وىمٞمؾ آىمؽماب ُمـ صمقاب اهلل ؾمبح٤مٟمف ووآىمؽماب: هق اًمت٘مرب إمم اهلل 

 شمٕم٤ممم.و

وم٤مخلٓم٤مب إمم اًمٜمبل إيمرم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٠من يستٛمر سم٤مًمسجقد )اًمّمالة(، 

 وآىمؽماب )اًمت٘مرب( إمم اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم واًمت٘مرب ًمف قمز وذم ذًمؽ دروس سمٚمٞمٖم٦م ًمٜم٤م سم٠من ٓ يٛمٜمٕمٜم٤م ُم٤مٟمع ُمـ ذيمر 

وضمؾ، وان ُٟم٘مبؾ إًمٞمف سم٠مضمس٤مدٟم٤م وأرواطمٜم٤م، وان ٟمٓمٚم٥م ُمٜمف اًمٕمقن، طمٞمٜمٝم٤م ؾمٞمٙمقن شمٕم٤ممم قمقٟم٤ًم 
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وٟم٤مسًا ًمٜم٤م، وهق اًمذي ؾمٞمٛمٜمع قمٜم٤م يمؾ أٟمقاع اًمبالء، سمنمط ان يٙمقن شم٘مرسمٜم٤م ًمف ص٤مدىم٤ًم ٓ 

 شمِمقسمف ؿم٤مئب٦م.

 ـ سموضقح َمؿل لؾسورة اظمباركة:22

ـّ سمف قمغم رؾمقًمف إيمرم حمٛمد إن هذه اًمسقرة ُمـ  اعمب٤مريم٦م اسمتدأه٤م اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمام َُم

أن )ي٘مرأ( ُم٤م أوطمل  اًمقطمل، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: )اىمرأ سم٤مؾمؿ رسمؽ اًمذي ظمٚمؼ(، إذ أُمر شمٕم٤ممم ٟمبٞمف

إًمٞمف ُمـ دقمقة اًمتقطمٞمد ًمٞمتٕمٚمٛمٝم٤م، صمؿ أُمره صم٤مٟمٞم٤ًم أن ي٘مرأه٤م ًمٞمبٚمٖمٝم٤م اًمٜمـ٤مس، وذيمـر ُمــ صـٗم٤مشمف 

 شمٕم٤ممم:

 شمٕم٤ممم )ظمٚمؼ( اإلٟمس٤من ُمـ قمٚمؼ. أ ـ اٟمف

ب ـ اٟمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق )إيمرم( اًمذي يم٤من ُمـ أهؿ ٟمٕمٛمف قمغم اإلٟمس٤من: شمٕمٚمٞمٛمـف اًم٘مـراءة 

 واًمٙمت٤مسم٦م، ًمٞمٝمذب ٟمٗمسف و)يٕمٚمٛمف ُم٤م مل يٕمٚمؿ(.

صمؿ اٟمف شمٕم٤ممم ىمد ؾمجؾ قمغم اإلٟمس٤من أٟمف مل ي٘م٤مسمؾ ٟمٕمٛمف سم٤مًمِمٙمر، سمؾ أـمٖم٤مه )اًمٖمٜمك( وأسمٓمـره، إٓ 

 ده سم٠من إًمٞمف )اًمرضمٕمك(، ًمٞمٕم٤مىمبف قمغم ـمٖمٞم٤مٟمف وسمٓمره وضمحقده.اٟمف شمٕم٤ممم ىمد هد

إًمٞمف، وأٟمف يٙمذب ويٕمـرض  يمام وىمد ذيمر ؾمبح٤مٟمف ان ُمـ ـمٖمٞم٤من اإلٟمس٤من اٟمف يٜمٝمك قمـ اًمّمالة

وىمد هدده شمٕم٤ممم سم٠مٟمف ؾمٞم٠مظمذ )سمٜم٤مصٞمتف( إمم اًمٜم٤مر، وأُمره أن يـدقمق طمٞمٜمئـذ أقمقاٟمـف  قمـ دقمقشمف،

 ٞمدقمقهؿ اهلل شمٕم٤ممم ًمٕمذاسمف.ًمٜمٍمشمف، وأيـ هؿ ُمـ )اًمزسم٤مٟمٞم٦م( اًمذيـ ؾم

قمـ ـم٤مقم٦م هذا اإلٟمس٤من، وأُمره سم٤معميضـ ذم دقمقشمـف،  صمؿ ظمتٛم٧م اًمسقرة سمٜمٝمل اًمٜمبل إيمرم

 وـمٚم٥م اًم٘مرب ُمٜمف شمٕم٤ممم وم٘مط.

إن هذه اًمسقرة اعمب٤مريم٦م ىمد شمٜم٤موًم٧م ُمقوققم٤ًم ُمٝماًم ضمدًا هق ُمقوقع )اًمقطمل(، وُم٤م دار طمقًمف 

 ؽ.ُمـ يمالم، ويمٞمٗمٞمتف، وأٟمح٤مءه، وُم٤م يؽمشم٥م قمغم ذًم

: )ُمـ٤م أٟمـ٤م سم٘مـ٤مرئ( قمـغم اًمروايـ٦م مل ي٘مؾ ًمف اًمٜمبل وعم٤م ٟمزل ضمؼمائٞمؾ قمغم اًمٜمبل إيمرم

وُمـ٤م )): ُم٦م، سمؾ يم٤من ضمقاب اًمٜمبل إيمرم صغم اهلل قمٚمٞمـف وآًمـف وؾمـٚمؿاعمِمٝمقرة ذم ُمدرؾم٦م اًمٕم٤م
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((أىمرأ
 ، أي: )ُم٤مذا شمريد أن أىمرأ(، وهذه هل اًمروايـ٦م إؿمـٝمر ذم اعمدرؾمـ٦م اًمِمـٞمٕمٞم٦م اإلُم٤مُمٞمـ٦م(0)

 .آصمٜمل قمنمي٦م

 اخلطوة اخلامسة عرش: الـتائج اظمستػادة:

 ـ سمٞم٤من ُمس٠مًم٦م اًمقطمل اإلهلل، وشمقوٞمح طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمبقة، واًمت٠ميمٞمد قمغم أُمقر ُمٝمٛم٦م هل:0

أ ـ اًم٘مراءة: وم٠مُم٦م اإلؾمالم يم٤من ؿمٕم٤مره٤م اًم٘مراءة ىمبؾ ان يٙمقن قمٜمده٤م وـمـ، ومـ٤مًم٘مراءة، واًمٕمٚمـؿ 

 أهؿ ُمـ يمؾ رء، وهل ُمـ شمبٜمل اًمقـمـ.

 اًمٕمٚمؿ: وم٤مًمٕم٤ممل أومْمؾ ُمـ اجل٤مهؾ، واإلؾمالم ديـ قمٚمؿ، وُمٕمروم٦م، ووقمل.ب ـ 

ضمـ ـ اًمقطمل: وذًمؽ ًمتٕمريػ اًمٜم٤مس قمغم اًمٓمريؼ اإلهلل، ـمريؼ اًمقطمل، ـمريؼ اًمٜمبقة، ـمريـؼ 

 اًمٙمت٥م اًمساموي٦م.

 ـ سمٞم٤من أـمقار ظمٚمؼ اإلٟمس٤من.2

ا الـااُس إِْن ُكـُْتْم دِم َرْيٍب ِمَن قال سمعاىل:  َ ا طَمَؾْؼـَاُكْم ِمْن سُمَراٍب شُمما ِمْن ُكْطَػٍة شُمما َيا َأهيُّ اْلَبْعِث َفنِكا

َْرضَماِم َما َكَشاُء  ْٕ َ َلُؽْم َوُكِؼرُّ دِم ا َؼٍة لِـَُبنيِّ َؼٍة َوَغغْمِ خُمَؾا ى ِمْن َعَؾَؼٍة شُمما ِمْن ُمْضَغٍة خُمَؾا إىَِل َأصَمٍل ُمَسؿًّ

ُكْم َوِمـُْؽْم َمْن ُيَتَوذما َوِمـُْؽْم َمْن ُيَردُّ إىَِل َأْرَذِل اْلُعُؿِر لَِؽْقاَل شُمما ُكْخِرصُمُؽْم صِْػاًل شُمما لِتَ  ْبُؾُغوا َأُشدا

ْت َوَرزَمْت وَ  َْرَض َهاِمَدًة َفنَِذا َأْكَزْلـَا َعَؾْقَفا اظمَْاَء اْهَتزا ْٕ َأْكَبَتْت ِمْن َيْعَؾَم ِمْن زَمْعِد ِعْؾٍم َشْقًئا َوسَمَرى ا

 .(2)ْوٍج هَبِقٍج ُكلِّ زَ 

ـ اًمتٜمقيف قمغم أمهٞم٦م اًمٙمت٤مسم٦م، واًم٘مٚمؿ، واًمٕمٚمؿ، وىمد ٟمقهٜم٤م ًمـذًمؽ، ًمٙمــ اقمـدٟم٤مه شم٠ميمٞمـدًا قمـغم 5

 أمهٞمتف.

 ـ إن اهلل شمٕم٤ممم هق اًمذي قمٚمؿ اإلٟمس٤من ُم٤م مل يٙمـ يٕمٚمٛمف.1

 .ـ ٟمٍمة اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٜمبل إيمرم3

                                                            

:  08، واعمجٚمز، اًمبح٤مر: 031( ظ: اًمٕمسٙمري، اإلُم٤مم احلسـ، شمٗمسػم اإلُم٤مم احلسـ اًمٕمسٙمري: 0)

 .118:  2، واًمبحراين، شمٗمسػم اًمؼمه٤من: 216

 (.3( ؾمقرة احل٩م، أي٦م )2)
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 ـ إن اهلل شمٕم٤ممم ُمٓمٚمع ويٕمٚمؿ يمؾ رء.6

 اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.ـ سمٞم٤من اجلزاء ذم 1
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 سمػسغم سورة الؼدر اظمباركة

********************** 

ضِمقمِ  ِن الرا مْحَ  زمِْسِم اهللاِ الرا

 ( ا َأْكَزْلـَاُه دِم َلْقَؾِة اْلَؼْدِر ( 3( َلْقَؾُة اْلَؼْدِر طَمغْمٌ ِمْن َأْلِف َشْفٍر )2( َوَما َأْدَراَك َما َلْقَؾُة اْلَؼْدِر )1إِكا

ِْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر ) وُح فِقَفا زمِنِْذِن َرهبِّ ُل اظْمَاَلئَِؽُة َوالرُّ  .( 5َػْجِر )( َساَلٌم ِهَي ضَمتاى َمْطَؾِع الْ 4سَمـَزا

 

******************************** 

 طمطوات سمػسغم سورة الؼدر اظمباركة

****************** 

 طمطوات التػسغم:

 اخلطوة إوىل: سورة الؼدر هل هي مؽقة أم مدكقة:

 .(2)، وىم٤مل ىمت٤مدة: ُمدٟمٞم٦م(0)إن ؾمقرة اًم٘مدر هل ُمٙمٞم٦م وهذا ىمقل اسمـ قمب٤مس وجم٤مهد وقمٓم٤مء

 ذم اًم٘مقل سمٛمٙمٞمتٝم٤م هق اًم٘مدح سم٠مطمد أؾمب٤مب ٟمزوهل٤م اًم٘م٤مدح سمبٜمل أُمٞم٦م. ىمٞمؾ: وًمٕمؾ اًمسب٥م

 ًم٘مد ُذيمرت صمالصم٦م اطمتامٓت ًمٜمزول ؾمقرة اًم٘مدر هل:

 ـ اهن٤م ٟمزًم٧م ُمرشملم، إومم ذم ُمٙم٦م، واًمث٤مٟمٞم٦م ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة.0

 ـ اهن٤م ُمٙمٞم٦م ٟمزوًٓ، وُمدٟمٞم٦م شم٠موياًل.2

 ـ اهن٤م ُمدٟمٞم٦م ٟمزوًٓ وشم٠موياًل.5

أراء وآطمتامٓت يم٤من ًمف ُمريدوه، ويم٤مٟم٧م ًمف أدًمتف قمٜمد ُمـ شمبٜم٤مه،  ويمؾ واطمد ُمـ هذه

 ويم٤من ًمف وىمٕمف قمغم أشمب٤مع يمؾ ُمدرؾم٦م

                                                            

 .280( اًمداين، أسمق قمٛمر، اًمبٞم٤من ذم قمّد آي اًم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .280ًمبٞم٤من ذم قمّد آي اًم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( اًمداين، أسمق قمٛمر، ا2)



182 
 

(، 3(، قمدد آي٤مهت٤م )23(، وشمرشمٞم٥م ٟمزوهل٤م هق )91إن شمرشمٞم٥م ؾمقرة اًم٘مدر ذم اعمّمحػ هق )

 (طمروم٤ًم.002(، وقمدد طمروومٝم٤م )51وقمدد يمٚمامهت٤م )

 وآطمتالف دم ذلك ان وصمد:اخلطوة الثاكقة: عدد آيات السورة 

 قمدده٤م: ؾم٧م آي٤مت ذم اعمٙمل واًمِم٤مُمل، ومخس آي٤مت ذم قمدد سم٤مىمل اعمّم٤مطمػ.

إن اظمتالومٝم٤م ذم: آي٦م )ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر( اًمث٤مًم٨م )اعم٘مٓمع اًمث٤مًم٨م( قمده٤م اعمٙمل واًمِم٤مُمل، ومل يٕمده٤م 

 اًمب٤مىمقن.

 اخلطوة الثالثة: اسم السورة الؼرآكقة:

 قمروم٧م ؾمقرة اًم٘مدر سمجٛمٚم٦م أؾمامء ُمٜمٝم٤م:

 ـ اًم٘مدر: وهق آؾمؿ إؿمٝمر هل٤م.0

 ـ إٟم٤م أٟمزًمٜم٤مه: وهق ُم٠مظمقذ ُمـ ُمٓمٚمٕمٝم٤م.2

 ـ ؾمقرة ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر: ذم دًٓم٦م قمغم ًمٞمٚم٦م ٟمزول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.5

 اخلطوة الرازمعة: فضؾفا:

ُمـ ىمرأه٤م ُأقمٓمَِل ُمـ إضمر، يمٛمـ ))روى أيب سمـ يمٕم٥م قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: 

((درص٤مم رُمْم٤من، وأطمٞم٤م ًمٞمٚم٦م اًم٘م
(0) . 

٤م ))وروى احلسلم سمـ أيب اًمٕمالء، قمـ اإلُم٤مم أيب قمبد اهلل اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمسالم:  ُمـ ىمرأ )إِٟمر

َأٟمَزًْمٜم٤َمُه( ذم ومريْم٦م ُمـ اًمٗمرائض، ٟم٤مدى ُمٜم٤مد: ي٤م قمبد اهلل ىمد هُمِٗمَر ًمؽ ُم٤م ُم٣م، وم٤مؾمت٠مٟمػ 

((اًمٕمٛمؾ
(2) . 

٤م  ))وروى ؾمٞمػ سمـ قمٛمػمة، قمـ رضمؾ، قمـ اإلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر اًمب٤مىمر قمٚمٞمف اًمسالم:  ـْ ىمرأ )إِٟمر َُم

َأٟمَزًْمٜم٤َمُه( سمجٝمر، يم٤من يمِم٤مهر ؾمٞمٗمف ذم ؾمبٞمؾ اهلل، وُمـ ىمرأه٤م ّهًا، يم٤من يم٤معمتِمّحط سمدُمف ذم 

((ؾمبٞمؾ اهلل، وُمـ ىمرأه٤م قمنم ُمّرات، ُمّرت قمغم ٟمحق أًمػ ذٟم٥م ُمـ ذٟمقسمف
(0). 

                                                            

 .115: 01( اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ:0)

 .115: 01( اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ:2)
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 إطم٤مدي٨م واًمرواي٤مت اًمتل سمٞمٜم٧م ومْمؾ ؾمقرة اًم٘مدر اعمب٤مريم٦م.وهٙمذا مجٚم٦م ُمـ 

 اخلطوة اخلامسة: آطمتالف دم الؼراءات وزمقان العؾل:

 ـ ىمقًمف: )طَمترك َُمْٓمَٚمِع اًمَٗمْجِر(: 0

 .(2)أ ـ ىمرأ اسمـ يمثػم وٟم٤مومع وأسمق قمٛمرو واسمـ قم٤مُمر وقم٤مصؿ ومحزة: )َُمْٓمَٚمِع( سمٗمتح اًمالم

 .(5)سمٙمن اًمالم، ويمذًمؽ ُم٤م ورد قمـ قمبٞمد قمـ أيب قمٛمروب ـ وىمرأ اًمٙمس٤مئل: )َُمْٓمِٚمِع( 

 اخلطوة السادسة: هل دم السورة ألػاظ غغم عرزمقة وأراء دم ذلك:

إن ؾمقرة اًم٘مدر اعمب٤مريم٦م ٓ حتتقي قمغم أي أًمٗم٤مظ همريب٦م، إٓ ُم٤م دار ذم حتديد اًمٗمرق ُم٤م سملم 

ويمذًمؽ وىمع اًمٙمالم ذم )أٟمزل(، و)شمٜمزل(، وهق ُم٤م وىمع عمـ اظمتٚمٓم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمرسمٞم٦م سمٖمػمه٤م، 

 اعمراد سمـ)اًمروح( وُم٤م هل؟ وُم٤م اعمراد هب٤م؟

وًم٘مد سمٞمٜم٤م ذم ـمٞم٤مت شمٗمسػم ؾمقرة اًم٘مدر اعمب٤مريم٦م اعمراد سمـ)أٟمزل(، و)شمٜمزل(، و)اًمروح(، وُم٤م 

 يتٕمٚمؼ سمٙمؾ ًمٗمٔم٦م ُمـ ُمٓم٤مًم٥م، ُمع شمقوٞمحٝم٤م، وسمٞم٤مهن٤م، وشمٗمسػمه٤م.

 اخلطوة السازمعة: إعراب السورة:

اـ 1  اًمّسٙمقن قمغم ُمبٜمل ُُمّتّمؾ وٛمػمٌ   :َٟم٤م اًمٗمتح، قمغم ُمبٜمل وٟمّم٥م شمقيمٞمد طمرُف  :إِنر  : إِكا

 .إِنر  اؾمؿ ٟمّم٥م حمّؾ  ذم

 ُمبٜمل ُُمّتّمؾ وٛمػمٌ ) و)َٟم٤م سمٜم٤َم، ٓشّمّم٤مًمف اًمّسٙمقن قمغم ُمبٜمل ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ  َأْٟمَزْل: : َأكَزْلـَاهُ ـ 2

 ُمٗمٕمقل ٟمّم٥م حمّؾ  ذم اًمّْمؿ قمغم ُمبٜمل ُُمّتّمٌؾ  وٛمػمُ  :واهل٤مء وم٤مقمؾ،  رومع حمّؾ  ذم اًمّسٙمقن قمغم

 .إِنر  ظمؼم رومع حمؾر  ذم اًمٗمٕمٚمّٞم٦م واجُلٛمٚم٦م سمف،

 اًمّسٙمقن قمغم ُمبٜمل ضمر   طمرُف  : دِم ـ 3

 .ُُمْم٤مف وهق اًمٙمنة، ضمّره وقمالُم٦م سمـ)ذِم( جمرور اؾمؿٌ  : َلْقَؾةِ ـ 4

                                                                                                                                                                          

 .115: 01( اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ:0)

 .695( اسمـ جم٤مهد، اًمسبٕم٦م ذم اًم٘مراءات، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

 .695ءات، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( اسمـ جم٤مهد، اًمسبٕم٦م ذم اًم٘مرا5)
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 .اًمٙمنة ضمّره وقمالُم٦م جمرور إًمٞمف ُُمْم٤مٌف  : اْلَؼْدرِ ـ 5

 اًمّسٙمقن قمغم ُمبٜمل اؾمتٗمٝم٤ممٍ  )َُم٤م(: اؾمؿُ  اًمٗمتح قمغم ُمبٜمل اؾمتئٜم٤مٍف  طمرُف  : اًمقاو  :َوَماـ 6

 .ُُمبتدأ رومع حمؾر  ذم

 ُمـ ُمٜمع اعمٛمدودة إًمػ قمغم اعُم٘مّدر اًمٗمتح قمغم ُمبٜمل ُم٤مضٍ  ومٕمٌؾ   :َأْدَرى  :َأْدَراكَ ـ 7

 قمغم ُمبٜمل ُُمّتّمؾ وٛمػمٌ   :واًمٙم٤مف )هق(، شم٘مديره ُُمستؽم وٛمػمٌ  :واًمٗم٤مقمؾ اًمّتٕمّذر، فمٝمقره٤م

ل، سمف ُمٗمٕمقل ٟمّم٥م حمؾر  ذم اًمٗمتح  .ُم٤م ظمؼم رومع حمّؾ  ذم اًمٗمٕمٚمّٞم٦م واجُلٛمٚم٦م أور

 .ُُمبتدأ رومع حمؾر  ذم اًمّسٙمقن قمغم ُمبٜمل اؾمتٗمٝم٤ممٍ  اؾمؿُ  : َماـ 8

 .ُُمْم٤مف وهق اًمّْمٛم٦م، رومٕمف وقمالُم٦م ُمرومقعٌ  ظمؼمٌ  : َلْقَؾةُ ـ 9

 ٟمّم٥م حمّؾ  ذم آؾمٛمّٞم٦م واجلُٛمٚم٦م اًمٙمنة، ضمّره وقمالُم٦م جمرور إًمٞمف ُُمْم٤مٌف  : اْلَؼْدرِ ـ 11

 .صم٤منٍ  سمف ُمٗمٕمقل

 .ُُمْم٤مف وهق اًمّْمٛم٦م، رومٕمف وقمالُم٦م ُمرومقع ُُمبتدأ : َلْقَؾةُ ـ 11

 .اًمٙمنة ضمّره وقمالُم٦م جمرور إًمٞمف ُُمْم٤مٌف  : اْلَؼْدرِ ـ 12

 .اًمّْمؿ شمٜمقيـ رومٕمف وقمالُم٦م ُمرومقع ظمؼمٌ  : طَمغْمٌ ـ 13

نْ ـ 14  .اًمّسٙمقن قمغم ُمبٜمل ضمر   طمرُف  :  مِّ

(، جمرور اؾمؿٌ    :َأْلِف ـ 15 ـْ  .ُُمْم٤مف وهق اًمٙمنة، ضمّره وقمالُم٦م سمـ)ُمر

 .اًمٙمن شمٜمقيـ ضمّره وقمالُم٦م جمرور إًمٞمف ُُمْم٤مٌف  : َشْفرٍ ـ 16

ُل ـ 17  .اًمّْمٛم٦م رومٕمف وقمالُم٦م ُمرومقعٌ  ُُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :  سَمـَزا

 .اًمّْمٛم٦م رومٕمف وقمالُم٦م ُمرومقعٌ  وم٤مقمٌؾ  : اظْمَاَلئَِؽةُ ـ 18

وُح ـ 19 وُح  اًمٗمتح، قمغم ُمبٜمل قمٓمٍػ  طمرُف   :اًمقاو  :َوالرُّ  ُمرومقع ُمٕمٓمقف اؾمؿٌ  : اًمرُّ

 .اًمّْمٛم٦م رومٕمف وقمالُم٦م

 ذم اًمّسٙمقن قمغم ُمبٜمل ُُمّتّمٌؾ  وٛمػمٌ   :وَه٤م اًمّسٙمقن، قمغم ُمبٜمل ضمر   طمرُف   :ذِم  : فِقَفاـ 21

 .اجلر سمحرف ضمرّ  حمّؾ 
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 ضمّره وقمالُم٦م سمـ٤مًمب٤مء جمرورٌ  اؾمؿٌ   :إِْذنِ  اًمٙمن، قمغم ُمبٜمل ضمر   طمرُف   :اًمب٤مء : زمِنِْذنِ ـ 21

 .ُُمْم٤مف وهق اًمٙمنة،

ِمـ 22  وٛمػمٌ   :ِهؿ ُُمْم٤مف، وهق اًمٙمنة، ضمّره وقمالُم٦م جمرور إًمٞمف ُُمْم٤مٌف   :َربر   :َرهبِّ

 .إًمٞمف ُُمْم٤مف ضمرّ  حمّؾ  ذم اًمّسٙمقن قمغم ُمبٜمل ُُمّتّمؾ

نـ 23  .اًمّسٙمقن قمغم ُمبٜمل ضمر   طمرُف  :مِّ

( جمرور اؾمؿٌ  : ُكلِّ ـ 24 ـْ  .ُُمْم٤مف وهق اًمٙمنة، ضمّره وقمالُم٦م سمـ)ُمر

 .اًمٙمن شمٜمقيـ ضمّره وقمالُم٦م جمرور إًمٞمف ُُمْم٤مٌف  : َأْمرٍ ـ 25

 .اًمّْمؿ شمٜمقيـ رومٕمف وقمالُم٦م ُمرومقع ُُم٘مّدم ظمؼمٌ :  َساَلمٌ ـ 26

 .ُم١مظّمر ُُمبتدأ رومع حمؾر  ذم اًمٗمتح قمغم ُمبٜمل ُُمٜمٗمّمٌؾ  وٛمػمٌ :  ِهيَ ـ 27

 .اًمّسٙمقن قمغم ُمبٜمل وضمرّ  هم٤مي٦م طمرُف  : ضَمتاىـ 29

 .ُُمْم٤مف وهق اًمٙمنة، ضمّره وقمالُم٦م سمـ)طَمترك( جمرور اؾمؿٌ :  َمْطَؾعِ ـ 31

 .اًمٙمنة ضمّره وقمالُم٦م جمرور إًمٞمف ُُمْم٤مٌف :  اْلَػْجرِ ـ 31

 اخلطوة الثامـة: سبب الـزول:

 ًم٘مد ُذيمر ؾمبب٤من ًمٜمزول ؾمقرة اًم٘مدر اعمب٤مريم٦م مه٤م:

اعمب٤مريم٦م ؾمب٥م ٟمزول هق: اٟمف ىمد ذيمر اًمٜمبل إيمرم صغم اًمسب٥م إول: ذيمروا ان ًمسقرة اًم٘مدر 

اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ رضماًل ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ ًمبس اًمسالح ذم ؾمبٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم أًمػ ؿمٝمٍر، 

ومتٕمج٥م اعمسٚمٛمقن ُمـ ذًمؽ، وم٠مٟمزل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؾمقرة اًم٘مدر، ذم دًٓم٦م قمغم ُمٙم٤مٟم٦م )ًمٞمٚم٦م 

 .(0)ذًمؽ اًمرضمؾ اًم٘مدر( واهن٤م ظمػم ُمـ اًمتل ًمبس ومٞمٝم٤م اًمسالح

 وهق اًمسب٥م إؿمٝمر ذم ُمدارس أهؾ اًمسٜم٦م، وُم٤م قمٚمٞمف إمج٤مقمٝمؿ سمخّمقص ؾمب٥م ٟمزوهل٤م.

                                                            

 .160هـ: 0102، 2هـ(، أؾمب٤مب اًمٜمزول، دار اإلصالح، اًمدُم٤مم، ط168( اًمقاطمدي، أسمق احلسـ )ت0)



186 
 

اًمسب٥م اًمث٤مين: قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل ىم٤مل: رأى رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يم٠من 

ن ، واًمرواي٦م شمبلم أ(0)ىمرودًا شمّمٕمد ُمٜمؼمه ومٖمّٛمف ذًمؽ، وم٠مٟمزل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؾمقرة اًم٘مدر

هٜم٤مًمؽ ُمٜمؼمًا يٜمس٥م ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، وهذا يم٤مٍف ذم صمبقت ُمدٟمّٞمتٝم٤م، إذ مل يٙمـ 

هٜم٤مًمؽ ُمٜمؼٌم ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم ُمٙم٦م، يمام أن هٜم٤مًمؽ شمتٛم٦م هلذا اخلؼم، وهق 

أٟمف مل ير سمٕمد و٤مطمٙم٤ًم طمتك رطمؾ إمم رسمف صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف، ًمِمدة ُم٤م أص٤مسمف ُمـ 

، وأُم٤م ذم يمقن ُمدة طمٙمؿ سمٜمل أُمٞم٦م شمٕم٤مدل أًمػ ؿمٝمر، ومٝمذا اعمسٕمقدي يٍمح ىم٤مئاًل: (2)ؿاًمٖم

يم٤من مجٞمع ُمٚمؽ سمٜمل أُمٞم٦م إمم أن سمقيع أسمق اًمٕمب٤مس اًمسٗم٤مح أًمػ ؿمٝمر يم٤مُمٚم٦ًم ٓ شمزيد وٓ ))

((شمٜم٘مص، ٕهنؿ ُمٚمٙمقا شمسٕملم ؾمٜم٦م وأطمد قمنم ؿمٝمرًا وصمالصم٦م قمنم يقُم٤مً 
(5) . 

اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م، وُم٤م قمٚمٞمف إمج٤مقمٝمؿ قمٜمد وهق اًمسب٥م إؿمٝمر قمٜمد ُمدرؾم٦م 

 شمٜم٤مول ؾمب٥م ٟمزوهل٤م.

 اخلطوة التاسعة: معاين إلػاظ:

أٟمزل: اًمٜمزول ذم إصؾ هق اهلبقط ُمـ قمٚمق، وذم سم٤مب إومٕم٤مل وم٢من اإلٟمزال  ـ )أكزلـاه(:1

ـ أن يٙمقن يٙمقن سمٛمٕمٜمك اإلرؾم٤مل، أي: أقمؿ ُمـ يمقٟمف اٟمزًٓ ُم٘م٤مُمٞم٤ًم أو ُمٙم٤مٟمٞم٤ًم، وىمٞمؾ: أهمؿ ُم

 شمدرجيل أو دومٕمل.

 ُمبٚمغ اًمٌمء ويمٜمٝمف وهن٤ميتف، وهق: ُم٘مدار )ُم٘مدار ُمٕملم(. ـ )الؼدر(:2

 اًمٌمء اجلٞمد اًمٕم٤مم واًمِم٤مُمؾ. ـ )طمغٌم(:3

 أي: شمتٜمزل، أي ؿمٞمئ٤ًم ومٞمِمٞمئ٤ًم، ومقضم٤ًم ومٗمقضم٤ًم، دومٕم٦م ومدومٕم٦م. ـ )سمـزل(:4

ن )ُمٚمؽ( سمٛمٕمٜمك: ُم٠مًمؽ، وُم٠مًمٙم٦م، وأًمقك: اًمرؾم٤مًم٦م، أو اًمقفمٞمٗم٦م، وىمٞمؾ ا ـ )اظمالئؽة(:5

 اًمتسٚمط قمغم اًمٌمء.

                                                            

 .150:  2( ظ: اًم٘مٛمل، شمٗمسػم اًم٘مٛمل، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .285:  01( اًم٘مرـمبل، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

 .239:  5اجلقهر، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( اعمسٕمقدي، أسمق احلسـ، ُمروج اًمذه٥م وُمٕم٤مدن 5)
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 ىمٞمؾ: اًمراطم٦م، وىمٞمؾ )اعمٚمؽ(. ـ )الروح(:6

 اًمٓمٚم٥م، أو اًمٌمء اعمٓمٚمقب )اًمٌمء(. ـ )أمر(:7

 اًمسٚمؿ واًمسالُم٦م واًمدقم٤مء. ـ )سالم(:8

 ـمٚمقع، ذوق، فمٝمقر. ـ )مطؾع(:9

 اٟمٗمج٤مر اًمٔمٚمٛم٦م قمـ اًمّمبح. ـ )الػجر(:11

 السورة:اخلطوة العارشة: إضمؽام اظموصمودة دم 

إن ؾمقرة اًم٘مدر اعمب٤مريم٦م ٓ حتتقي قمغم أطمٙم٤مم ُمقًمقي٦م أو شمنميٕمٞم٦م، وهل ًمٞمس٧م ُمـ ؾمقر 

 إطمٙم٤مم، وآي٤مهت٤م ًمٞمس٧م ُمـ آي٤مت إطمٙم٤مم.

 اخلطوة احلادية عرش: الؼصص وإمثال اظموصمودة دم السورة:

ل شمّمػ إن ؾمقرة اًم٘مدر اعمب٤مريم٦م ٓ حتتقي قمغم ىمّم٦م ىمرآٟمٞم٦م، وٓ قمغم ُمثؾ ىمرآين قم٤مم، اٟمام ه

 ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر سم٠مهن٤م شمٕم٤مدل أًمػ ؿمٝمر.

 اخلطوة الثاكقة عرش: اكتظام آيات السورة:

 ـ ؾمقرة اًم٘مدر هل اًمسقرة اًمس٤مسمٕم٦م واًمتسٕمقن ذم شمرشمٞم٥م اعمّمحػ اعمب٤مرك.0

 ـ هل ُمـ ؾمقر اعمٗمّمؾ.2

 ـ يمٚمٝم٤م حمٙمؿ.5

 ـ ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟم٤مؾمخ أو ُمٜمسقخ.1

 ـ ان ؾمٞم٤مق آي٤مهت٤م ٓ ي٠مسمك ٟمزوهل٤م دومٕم٦م واطمدة.3

 اخلطوة الثالثة عرش: اغراض ومؼاصد السورة التي عاجلتفا:

 ـ شمٜم٤موًم٧م ؾمقرة اًم٘مدر ُمس٠مًم٦م ٟمزول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.0

 ـ سمٞمٜم٧م ؾمقرة اًم٘مدر ُمٙم٤مٟم٦م )ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر( واهن٤م ظمػم ُمـ أًمػ ؿمٝمر.2

 ـ اهن٤م ًمٞمٚم٦م )شمٜمزل( اعمالئٙم٦م، واخلػم، واًمؼميم٦م، ويمذًمؽ )شمٜمزل( اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.5

 ع اًمٗمجر، أي: ظمػم، وسمريم٦م، إمم ان يٜمٗمجر اًمٗمجر أي: يٓمٚمع.ـ اهن٤م ؾمالم طمتك ُمٓمٚم1
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ٟمزول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دومٕم٦م واطمدة ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، وقمٔمٛم٦م ؿم٠من ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، وقمٔمٛم٦م ؿم٠من ُم٤م ـ 3

 ٟمزل ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، وآصم٤مر ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر وسمريم٤مهت٤م، واؾمتٛمرار ٟمزول اًمٗمٞمض اإلهلّل ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر.

 ّمػمة اًمقطمٞمدة اًمتل شمٕمرو٧م ًمٜمزول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.ـ إن ؾمقرة اًم٘مدر هل اًمسقرة اًم٘م6

 اخلطوة الرازمعة عرش: زمقان السورة: التػسغم التجزيئي:

 إن اًمبٞم٤من اًمتٗمسػمي ًمسقرة اًم٘مدر ي٘متيض شمٗمسػمه٤م وومؼ ُم٘م٤مـمع يم٤مٔيت:

ا ـ 1  إٟمر٤م، :ىم٤مل إٟمام أٟمزًمتف، أٟم٤م :ي٘مؾ ومٚمؿ ًمٚمٕمٔمٛم٦م، سمؾ ًمٚمٙمثرة ًمٞمس٧م وهل ٟمحـ، سمٛمٕمٜمك :  إِكا

 وطمتك يمٚمٝم٤م، اًمٕمٔمٛم٦م ومٚمف اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ُمـ أقمٔمؿ وٓ اًمٕمٔمٛم٦م، سم٠مؾمٚمقب يتٙمٚمؿ وم٤معمقمم

 ذم اإلومراد سمّمٞمٖم٦م سمٕمده٤م ضم٤مء واطمد، ُمـ أيمثر )إِٟمر٤م( ذم اًمبٕمض ومٞمتقهؿ ًمٚمنمك، سم٤مب ُيٗمتح ٓ

ِْؿ(. )سم٢ِمِْذنِ  ىمقًمف  َرهبر

 ًمٞمٚم٦م ذم اًم٘مرآن أٟمزًمٜم٤م إٟمر٤م : وشمٕم٤ممم شمب٤مرك اهلل ي٘مؾ ومل اًمٕمٔمٞمؿ، اًم٘مرآن :أي : َأْكَزْلـَاهُ ـ 2

 اًمبٞم٤من، ُمـ أسملم ٕٟمف سمٞم٤من: إمم طم٤مضم٦م ذم ًمٞمس اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٕن :)َأْٟمَزًْمٜم٤َمهُ  (:ىم٤مل إٟمام اًم٘مدر،

 اًم٘مٛمر وهق صٗم٤مئف، ذم اًمٜمٝمر وهق قمٓم٤مئف، ذم اًمبحر هق اًمٜمٝم٤مر، راسمٕم٦م ذم اًمِمٛمس ُمـ وأووح

 .ظمٚمٗمف ُمـ وٓ يديف سملم ُمـ اًمب٤مـمؾ ي٠مشمٞمف ٓ هب٤مئف، ذم

ومـ)َأٟمَزًْمٜم٤َمُه( هق ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، وفم٤مهره مجٚم٦م اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، ٓ سمٕمض آي٤مشمف. وي١مّيد ذًمؽ: 

اًمتٕمبػم سم٤مإلٟمزال اًمٔم٤مهر ذم اقمتب٤مر اًمدومٕم٦م، دون اًمتٜمزيؾ، اًمٔم٤مهر ذم اًمتدري٩م. ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ٍَباَرَكة ا َأكَزْلـَاُه دِم َلْقَؾٍة مُّ  . (0)َواْلؽَِتاِب اظمُْبنِِي * إِكا

فم٤مهره اًم٘مسؿ سمجٛمٚم٦م اًمٙمت٤مب اعمبلم، صمّؿ اإلظمب٤مر قمـ إٟمزال ُم٤م ُأىمِسؿ سمف مجٚم٦م واطمدة. ومٛمدًمقل 

أي٤مت: أّن ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمزوًٓ مجٚمّٞم٤ًم قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، همػم ٟمزوًمف 

 اًمتدرجيّل، اًمذي شمّؿ ذم ُمّدة صمالث وقمنميـ ؾمٜم٦م قمغم أؿمٝمر أراء. 

ْلـَاُه سَمـِزيالً يمام ويِمػم إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:   . (2) َوُقْرآكًا َفَرْقـَاُه لَِتْؼَرَأُه َععَم الـااِس َععَم ُمْؽٍث َوَكزا

                                                            

 (.5 – 2( ؾمقرة اًمدظم٤من، أيت٤من ) 0)

 (.016( ؾمقرة اإلهاء، أي٦م ) 2)
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َؾًة َواضِمَدًة َكَذلَِك لِـَُثبَِّت زمِِه ُفَماَدَك وىمقًمف شمٕم٤ممم:  َل َعَؾْقِه اْلُؼْرآُن مُجْ َٓ ُكزِّ َوَقاَل الاِذيَن َكَػُروا َلْو

ْؾـَاُه سَمْرسمِقاًل   . (0)َوَرسما

 ومال ُيٕمب٠م سمام ىمٞمؾ: إّن ُمٕمٜمك ىمقًمف: )َأٟمَزًْمٜم٤َمُه(: اسمتدأٟم٤م سم٢مٟمزاًمف، واعمراد إٟمزال سمٕمض اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

َشْفُر َرَمَضاَن ًمٞمس ذم يمالُمف شمٕم٤ممم ُم٤م حُيّدد ظمّمقص هذه اًمٚمٞمٚم٦م، همػم ُم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

وم٢مّن أي٦م، سم٤مٟمْمامُمٝم٤م إمم آي٦م ؾمقرة اًم٘مدر، شمدّل قمغم أّن هذه اًمٚمٞمٚم٦م  ،(2)الاِذَي ُأكِزَل فِقِه اْلُؼْرآنُ 

 ُمـ ًمٞم٤مزم ؿمٝمر رُمْم٤من.

َ  سم٤مًمْمبط؟ اًمٚمٞمؾ عم٤مذا : )ًَمْٞمَٚم٦ِم(  :اْلَؼْدرِ  َلْقَؾةِ  دِم ـ 3  إٟمام اًم٘مدر؟ يقم أو اًم٘مدر هن٤مر  :ي٘مؾ ملَ  مِل

  اًْمَ٘مْدر؟ ًَمْٞمَٚم٦مِ   ىم٤مل:

 اًمسٙمٞمٜم٦م زُمـ اًمٚمٞمؾ ٕن اًمس٤مضمديـ، اًمرايمٕملم اًم٘م٤مئٛملم اًمّم٤محللم زُمـ هق اًمٚمٞمؾ وذًمؽ ٕن

  .واًمٜم٘م٤مء واًمّمٗم٤مء واهلدوء

د اًمتل اًمٚمٞمٚم٦م واحلٙمؿ، اًمت٘مدير ًمٞمٚم٦م  :أي :)اًْمَ٘مْدرِ  ومـ)ًَمْٞمَٚم٦مِ  اًمٜم٤مس،  وُمّم٤مئر اعم٘م٤مدير ومٞمٝم٤م حتدر

ر ًمٞمٚم٦م هل اًم٘مدر ومٚمٞمٚم٦م  اًمٕم٤مم. ذم يٙمقن مم٤م اخلالئؼ ُم٘م٤مدير ومٞمٝم٤م وقمال ضمؾر   اهلل ي٘مدر

إّن )ذم( ىمد ؿمٖمٚم٧م ُمقىمع )اًمقؾمط( سملم يمٚمٛمتلم ذم اًمٞمٛملم )إّٟم٤م أٟمَزًمٜم٤مُه( ويمٚمٛمتلم ذم يمام و

اًمٞمس٤مر )ًَمٞمَٚم٦ِم اًمَ٘مدِر(، أي أّن )اًمقؾمط( دىمٞمؼ مت٤مُم٤ًم ، وذم اًمقؾمط ُمٕم٤مٍن يمثػمة: أؿمٝمره٤م أّٟمف رُمز 

 .ُمـ رُمقز اًمتقازن، أو اعمٞمزان، أو اًمٕمداًم٦م

اعمذيمقرة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًمتل ي٘مدر اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إن ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر هل اًمٚمٞمٚم٦م اعمب٤مريم٦م 

 ومٞمٝم٤م إُمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وأُمقر اخلالئؼ، وأُمقر اًمبنم، وأُمقر اعم١مُمٜملم.

 اًمتٗمخٞمؿ قمغم يدل اؾمتٗمٝم٤مم أؾمٚمقب َأْدَراَك(: )َوَُم٤م  :اْلَؼْدرِ  َلْقَؾةُ  َما َأْدَراكَ  َوَماـ 4

  أدراك؟ ُم٤م واًمتٕمٔمٞمؿ،

 اًم٘مدر. ًمٞمٚم٦م ًمِم٠من وشمٗمخٞمؿ شمٕمٔمٞمؿ وومٞمف آٟمتب٤مه، وًمٗم٧م اًمتِمقيؼ ُمٜمف اًمٖمرض ؾم١مال إن هذا

                                                            

 (.52( ؾمقرة اًمٗمرىم٤من، أي٦م )0)

 (.083( ؾمقرة اًمب٘مرة، أي٦م )2)
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ا، وه٤مئؾ قمٔمٞمؿ إُمر أن وم٤مقمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم، يمت٤مب ُمـ ؾمٛمٕمتف إذا أدراك( )ُم٤م ًمٗمظ إن  ضمدًّ

 . اًْمَ٘مْدرِ  ًَمْٞمَٚم٦مُ  َُم٤م َأْدَراكَ  َوَُم٤م  :شمٕم٤ممم ىم٤مل وًمذًمؽ

ه٤م؟ وُم٤م ؿم٠مهن٤م؟ ومام  هُّ

ـْ  ظَمػْمٌ  اًْمَ٘مْدرِ  ًَمْٞمَٚم٦مُ   :ُمـ ىم٤مئؾومٞم٘مقل قمز  اعمقمم قمز وضمؾ، جيٞم٥م  .ؿَمْٝمرٍ  َأًْمِػ  ُِم

سمٞم٤من ضمالًم٦م ىمدر اًمٚمٞمٚم٦م وقِمَٔمؿ ُمٜمزًمتٝم٤م، يمام ي١ميّمد ذًمؽ: إفمٝم٤مر آؾمؿ ُمّرة سمٕمد ُمّرة، طمٞم٨م ىم٤مل 

وي١مّيد ذًمؽ ُم٤م روي ُمـ أّن اهلل ُي٘مّدر ومٞمٝم٤م أضم٤مل  .َما َلْقَؾُة اْلَؼْدِر * َلْقَؾُة اْلَؼْدِر طَمغْمٌ  شمٕم٤ممم :

وإرزاق، ويمّؾ أُمر حيدث، ُمـ ُمقت، أو طمٞم٤مة، أو ظمّم٥م، أو ضمدب، أو ظمػم، أو ّذ، يمام 

 .(0)ىم٤مل اهلل ومٞمٝم٤م: يٗمرق يمّؾ أُمر طمٙمٞمؿ إمم ؾمٜم٦ّم

ومٝمٜم٤م اًمس١مال ُمـ ضم٤مٟم٥م، واًمتٜمبٞمف ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر ًمٗمْمؾ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، وذًمؽ ًمبٞم٤من ُمٙم٤مٟمتٝم٤م، 

 وًمٚمتٕمريػ سمح٘مٞم٘متٝم٤م.

 ؿمٝمر؟ أًمػ ُم٤م أدراك : )ظمػٌم ُمـ أًمػ ؿمٝمر(، وُم٤مَشْفرٍ  َأْلِف  ِمنْ  طَمغْمٌ  اْلَؼْدرِ  َلْقَؾةُ  ـ 5

 :ي٘مقل شمٕم٤ممم عم٤م ُم٘مّمقًدا، ًمٞمس اًمٕمدد هذا وًمٙمـ أؿمٝمر، وأرسمٕم٦م ؾمٜم٦م وصمامٟمقن صمالث سم٤مًمسٜملم إٟمف

 ًمبٞم٤من اًمٙمثرة.ًمٚمٛمب٤مًمٖم٦م، أو ًمٚمٛمث٤مل، أو  وإٟمام حمّمقرة، أًمًٗم٤م يٕمٜمل ٓ أًمػ، 

ًم٘مد ضم٤مءت )ُِمـ( هٜم٤م ًمٚمجٜمس،  أي سمٛمٕمٜمك ) يمؾ(، وًمٙمٜمٝم٤م ُمع هذا اعمٕمٜمك شمستحرض دًٓم٦م 

آؿمؽماك ُمع ُمقوقع ) اًمتٗمْمٞمؾ( اًمذي شمتبٜم٤مه ) ظمػٌم(، وعّم٤م يم٤مٟم٧م )ُِمـ( ىمريب٦م ُمـ اعمٗمْمؾ ) 

أًمػ ؿمٝمٍر( ص٤مرت يم٠مهن٤م هل أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك ) أًمػ ؿمٝمر( ، وٟمالطمظ أّن صمٛم٦م رسم٤مـم٤ًم صقشمٞم٤ًّم 

وصمٞم٘م٤ًم سملم ٟمقن )ُِمـ( وشمٜمقيـ )ظمػٌم( ، ومٙم٠منر هذا اًمقص٤مل ىمد طمّجؿ ُمـ صٚم٦م )ُِمـ( سمـ)أًمػ 

 ؿمٝمر(، ومٙم٤مٟم٧م يم٠مهّن٤م أوٕم٤مف هذا اًمرىمؿ.

                                                            

 .150:  2( اًم٘مٛمل، شمٗمسػم اًم٘مٛمل، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)
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إن اعمراد سمٙمقهن٤م ظمػمًا ُمـ أًمػ ؿمٝمر، ظمػمّيتٝم٤م ُمٜمٝم٤م، ُمـ طمٞم٨م ومْمٞمٚم٦م اًمٕمب٤مدة، وهق اعمٜم٤مؾم٥م 

٤مًمٕمب٤مدة ظمػم ُمـ قمب٤مدة أًمػ ؿمٝمر، ًمٖمرض اًم٘مرآن وقمٜم٤ميتف سمت٘مري٥م اًمٜم٤مس إمم اهلل، وم٢مطمٞم٤مؤه٤م سم

َباَرَكةٍ ويٛمٙمـ أن ُيستٗم٤مد ذًمؽ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ا َأكَزْلـَاُه دِم َلْقَؾٍة مُّ  .(0)إِكا

وروي أّٟمف رأى رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم ٟمقُمف، يم٠مّن ىمرودًا شمّمٕمد ُمٜمؼمه، ومٖمّٛمف 

ا َأكَزْلـَاُه دِم َلْقَؾِة ذًمؽ، وم٠مٟمزل اهلل:  ْن إِكا اْلَؼْدِر * َوَما َأْدَراَك َما َلْقَؾُة اْلَؼْدِر * َلْقَؾُة اْلَؼْدِر طَمغْمٌ مِّ

 .َأْلِف َشْفرٍ 

وهذا ُم٤م أوردٟم٤مه ذم اًمسب٥م اًمث٤مين ُمـ أؾمب٤مب ٟمزوهل٤م، وُم٤م قمٚمٞمف ُمِمٝمقر اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل 

 قمنمي٦م.

ُل  ـ 6 وُح  اظْمَاَلئَِؽةُ  سَمـَزا ِمْ  زمِنِْذنِ  فِقَفا َوالرُّ أي شمتٜمزل  ومـ)شمٜمزل اعمالئٙم٦م(:: َأْمرٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َرهبِّ

 اعمالئٙم٦م

  اًمروح؟ هل و)اًمروح(: ُم٤م

 أىمقال هل: صمالصم٦م ومٞمٝم٤م إن ًمٚمٕمٚمامء

 آدم. سمٜمل أرواح إهن٤م ـ0

 اهلل شمٕم٤ممم. إٓ يٕمٚمٛمف ٓ ظمٚمؼ اًمروح ـ إن2

 ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمسالم. هق اًمروح ـ إن5

 شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ٓ يٜمزًمقن إٓ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم. وىمقًمف شمٕم٤ممم: )ومٞمٝم٤م سم٠مذن رهبؿ(: ذم

ـْ  ه٤م ُمـ اًمٕمٚمامء إن ُمـ :َأُْمٍر( يُمؾر  )ُِم ه٤م ُمـ وُمٜمٝمؿ ىمبٚمٝم٤م، سمام ارشمب٤مـمٝم٤م أؾم٤مس قمغم ومنر  قمغم ومنر

ُل   :ىمرأ ىمبٚمٝم٤م سمام ارشمب٤مـمٝم٤م أؾم٤مس قمغم ومنه٤م ومٛمـ سمٕمده٤م، سمام ارشمب٤مـمٝم٤م أؾم٤مس  اعْمَاَلِئَٙم٦مُ  شَمٜمَزر

وُح  ِؿْ  سم٢ِمِْذنِ  ومِٞمَٝم٤م َواًمرُّ ـْ  َرهبر ـْ  :ىم٤مل ، ووىمػ،َأُْمرٍ  يُمؾر  ُِم  أُمر، سمٙمؾ : أي َأُْمٍر﴾: يُمؾر  ﴿ُِم

 اجلرر  وم٠مطمرف )اًمب٤مء(، سمٛمٕمٜمك شم٠ميت وُِمـ ُِمـ، سمٛمٕمٜمك شم٠ميت ىمد )اًمب٤مء( وم٢من شمتٜم٤موب، اجلر وأطمرف

                                                            

 (.5( ؾمقرة اًمدظم٤من، أي٦م )0)
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 اهلل ىمْم٤مهُ  أُمر سمٙمؾر   أي: أُمر: سمٙمؾر  شمتٜمزل اعمالئٙم٦م أن  :اعمٕمٜمك  :وم٘م٤مًمقا سمٕمْمٝم٤م، ُمٕم٤مين شم٠مظمذ

 سمف. وطمٙمؿ وأراده

هذه هل أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل شمْمّٛمٜم٧م )ُِمـ(، واًمتل يم٤مٟم٧م ًمٚمجٜمس أيْم٤ًم ، وهذه اًمدًٓم٦م إْن إن 

يم٤مٟم٧م اًمرئٞمس٦م ًمـ)ُِمـ( ، وم٤من اًمٗمرقمٞم٦م اعمستخٚمّم٦م هل أّن )ُِمـ( هٜم٤م شمٗمن ُمٕمٜمك )يمؾ أُمر(، 

 ٤م ًمالؾمٛمٞم٦م .ويم٠مهن٤م سمٛمٕمٜمك )ُرهمؿ(، وطمٞمٜمٝم٤م حتقًم٧م امم دًٓم٦م ظم٤مًمدة ُمـ ظمالل حتقهل

إن )شمٜمّزل(، أصٚمف شمتٜمّزل ـ يمام ووحٜم٤م ذًمؽ ـ ومحذوم٧م إطمدامه٤م ـ اًمت٤مء ـ ًمٚمتخٗمٞمػ، وهل ُمـ 

سم٤مب اًمتٗمّٕمؾ، وسم٤مب اًمتٗمّٕمؾ، ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمتدري٩م، ومٕمغم هذا ُمٕمٜمك )شمٜمّزل اعمالئٙم٦م( هق: 

 اًمٜمزول ومقضم٤ًم سمٕمد ومقج، وُم٤م يستٗم٤مد ُمـ ُمقارد اؾمتٕمامًمف أّٟمف ًمالؾمتٛمرار، وأُّم٤م اًمتدري٩م وم٢مّٟمف رسّمام

 يالزم آؾمتٛمرار. 

ُل﴾ ُمٕمٜمك آؾمتٛمرار، وأّن ٟمزول اعمالئٙم٦م ُمستٛمّر ذم يمّؾ ؾمٜم٦م، يمام أّن ًمٞمٚم٦م  قمغم هذا شمٗمٞمد ﴿شَمٜمَزر

 اًم٘مدر ذم يمّؾ ؾمٜم٦م.

ـْ وَمَٞمُٙمقنُ اًمٔم٤مهر ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  اَم َأُْمُرُه إَِذا َأَراَد ؿَمْٞمًئ٤م َأْن َيُ٘مقَل ًَمُف يُم ، هق اًمروح اًمذي (0)إِٟمر

ـْ َأُْمِر َريبر ٤مل شمٕم٤ممم: ُمـ إُمر، ىم وُح ُِم  . (2)ىُمِؾ اًمرُّ

 واإلذن ذم اًمٌمء: اًمرظمّم٦م ومٞمف، وهق إقمالم قمدم اعم٤مٟمع ُمٜمف.

ـ يُمؾر َأُْمٍر(، ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مٍن هل:  ( ذم ىمقًمف: )ُمر ـْ  و )ُِم

 أهّن٤م سمٛمٕمٜمك اًمب٤مء. -0

 أهّن٤م ٓسمتداء اًمٖم٤مي٦م، وشمٗمٞمد اًمسببّٞم٦م، أي سمسب٥م يمّؾ أُمر إهلّل. -2

 ٤م ًمٚمتٕمٚمٞمؾ سم٤مًمٖم٤مي٦م، أي ٕضمؾ شمدسمػم يمّؾ أُمر ُمـ إُمقر.أهّن  -5

 و)أُْمر(: إن اعمراد سمف هق:

                                                            

 (.001( ؾمقرة اًمب٘مرة، أي٦م )0)

 (.83( ؾمقرة اإلهاء، أي٦م )2)
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اَم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْقًئا َأْن َيُؼوَل َلُه ُكْن َفَقُؽونُ إْن يم٤من هق إُمر اإلهلّل اعمٗمّن سم٘مقًمف  -0 ، (0)إِكا

اعمالئٙم٦م واًمروح ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر سم٢مذن ومـ)ُمـ( ًمالسمتداء، وشمٗمٞمد اًمسببّٞم٦م، وُمٕمٜمك أي٦م: شمتٜمّزل 

 رهّبؿ، ُمبتدء شمٜمّزهلؿ ص٤مدرًا ُمـ يمّؾ أُمر إهلّل.

وإْن يم٤من هق إُمر ُمـ إُمقر اًمٙمقٟمّٞم٦م واحلقادث اًمقاىمٕم٦م، ومـ)ُمـ(، سمٛمٕمٜمك اًمالم  -2

اًمتٕمٚمٞمٚمٞم٦م، وُمٕمٜمك أي٦م: شمتٜمّزل اعمالئٙم٦م واًمروح ذم اًمٚمٞمٚم٦م سم٢مذن رهّبؿ، ٕضمؾ شمدسمػم يمّؾ أُمر ُمـ 

 .(2)اًمٙمقٟمّٞم٦م إُمقر

وم٢من يم٤من اعمراد سم٤مُٕمر رء آظمر، ومال سمّد ُمـ وضمقد اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ، وٓ سمّد ُمـ ذيمر اًمتقضمٞمف 

 ُمع اًمدًمٞمؾ.

 أطمًدا يّمٞم٥م أن وٓ سمسقء، ومٞمٝم٤م يتٍمف أن اًمِمٞمٓم٤من يستٓمٞمع ٓ  :أي :ِهيَ  َساَلمٌ  ـ 7

 اعمراد : اًمتٗمسػم أهؾ سمٕمض ىم٤مل واًمرزاي٤م، اًمبالي٤م ُمـ وؾم٤معم٦م أوم٤مت، ُمـ ؾم٤معم٦م ًمٞمٚم٦م ٕهن٤م سم٠مذى:

 واطمًدا ُمس٤مضمدهؿ ذم اعم١مُمٜملم قمغم ومٞمسٚمٛمقن يٜمزًمقن، إهنؿ  :أي اعم١مُمٜملم: قمغم اعمالئٙم٦م شمسٚمٞمؿ

 .واطمًدا

ّٓ ؾمالُم٦م، ويمّؾ ُم٤م  م اخلؼم، ًمٞمٗمٞمد احلٍم، أّي: ُم٤م هل إ اعمراد: سم٠مّن هذه اًمٚمٞمٚم٦م ؾمالُم٦م، طمٞم٨م ىُمدر

 وظمػم. يٜمزل ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م، إّٟمام هق ؾمالُم٦م وٟمٗمع 

واًمٚمٞمٚم٦م ًمٞمس٧م اًمسالُم٦م ٟمٗمسٝم٤م، وإّٟمام هل فمرف هل٤م، وُمع ذًمؽ ُوِصَٗم٧م سم٤مًمسالُم٦م، ًمٚمٛمب٤مًمٖم٦م ذم 

 اؿمتامهل٤م قمٚمٞمٝم٤م. 

ّٓ ؾمالم، ًمٙمثرة ُم٤م ُيسّٚمٛمقن ومٞمٝم٤م قمغم اعم١مُمٜملم، وهذا اًمسالم ُمستٛمرّ   .وىمٞمؾ: ُم٤م هل إ

 اًمٗمجر. سمٓمٚمقع شمٜمتٝمل اًمٚمٞمٚم٦م إن هذه  :أي:  اْلَػْجرِ  َمْطَؾعِ  ضَمتاى ـ 8

َد اعمختّّمقن أهن٤م سمٛمٕمٜمك )إمم(، إّٓ أهّن٤م اظمتّّم٧م قمـ )إمم( ذم يمقهن٤م دمر ُم٤م يم٤من أظمػمًا أو  أيمر

ُمّتّماًل سم٤مٕظمػم، يم٤مٔي٦م اًمس٤مسم٘م٦م، ومٛمـ اعمٛمٙمـ أْن شمٙمقن )طمتك ُمٓمٚمع اًمٗمجر(، أي: امم آظمر 

                                                            

 (.82( ؾمقرة يس، أي٦م )0)

 .552:  21( ظ: اًمٓمب٤مـمب٤مئل، اعمٞمزان ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)
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أي٦م  ُمٓمٚمع اًمٗمجر، أو امم سمداي٦م أظمر ُمـ ُمٓمٚمع اًمٗمجر، وشمرشمبط )طمتك( ُمع )ذم( اًمتل ذم

إومم ُمـ اًمسقرة ، ذم أهّن٤م ؿمٙمٚمٞم٤ًّم شم٘مع ذم وؾمط أي٦م )ؾَمٚمٌؿ ِهَل طَمترك َُمٓمَٚمِع اًمَٗمجِر(، إذ 

شمرشمّمػ يٛمٞمٜم٤ًم ُمٗمردشم٤من مه٤م: )ؾمالم هل(، ويس٤مرًا ُمٗمردشم٤من أيْم٤ًم، مه٤م )ُمٓمٚمع اًمٗمجر(، ويم٠من 

 )طمتك( ُمٕم٤مدل ُمقوققمل سملم اًمسالم ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، وُمٓمٚمع اًمٗمجر.

ُمستٛمّرة إمم أن يٓمٚمع اًمٗمجر، وإن )طَمترك(، ُمتٕمّٚم٘م٦م سمـ)شمٜمّزل(، أي شمٜمّزل إن هذه اًمسالُم٦م 

 اعمالئٙم٦م واًمروح، طمّتك ُمٓمٚمع اًمٗمجر.

وقمغم أّي ُمـ اعمٕم٤مين اعمت٘مّدُم٦م، ومٗمل أي٦م إؿم٤مرة إمم اًمٕمٜم٤مي٦م اإلهلّٞم٦م سمِمٛمقل اًمرمح٦م ًمٕمب٤مده اعم٘مبٚملم 

 .(0)وهـ يمٞمد اًمِمٞم٤مـملمإًمٞمف، وؾمّد سم٤مب ٟم٘مٛم٦م ضمديدة ختتّص سم٤مًمٚمٞمٚم٦م، ويٚمزُمف سم٤مًمٓمبع 

ومٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر هل ًمٞمٚم٦م ؾمالم، ويستٛمر اًمسالم ومٞمٝم٤م طمتك ُمٓمٚمع اًمٗمجر، وهٜم٤م دًٓم٦م إمم اًمسٕم٦م 

 وًمٞمس إمم اًمتْمٞمٞمؼ، واًمٗمجر ومٞمف دٓٓت، وُمـ دٓٓشمف اٟمف ُمستٛمر وًمٞمس ُم٘مٞمد أو حمدود.

 ـ سموضقح َمؿل لؾسورة اظمباركة:9

ؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وقمـ ومْمؾ ٟمزوًمف وشمٜمزًمف، إن هذه اًمسقرة اعمب٤مريم٦م ومٞمٝم٤م سمٞم٤من قمٔمٞمؿ قمـ ومْم

 وقمـ ومْمؾ ًمٞمٚمف ٟمزوًمف.

إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد أؿم٤مر إمم يمقن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمزل ٟمزوًٓ إمج٤مًمّٞم٤ًم دومٕمٞم٤ًم قمغم ىمٚمبؽ ي٤م حمٛمد 

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، وهل ًمٞمٚم٦م ُمب٤مريم٦م ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من، وهذا اًمٜمزول هق 

قمغم ىمٚمبؽ ـمٞمٚم٦م ُمّدة سمٕمثتؽ اًمنميٗم٦م، ومٗمل هذه اًمٚمٞمٚم٦م شُم٘مّدر إُمقر ًمٚمسٜم٦م همػم شمٜمزيٚمف شمدرجيّٞم٤ًم 

اًمالطم٘م٦م، ُمـ طمٞم٤مة وُمقت ورزق وؾمٕم٤مدة وؿم٘م٤مء، وشمتٜمّزل اعمالئٙم٦م ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م طمتك ُمٓمٚمع 

اًمٗمجر، ومٛمـ أطمٞم٤مه٤م سم٤مًمٕمب٤مدة واًمدقم٤مء ؿمٛمٚمتف اًمٕمٜم٤مي٦م اإلهلّٞم٦م. وهذه اًمٚمٞمٚم٦م ُمستٛمّرة اًمتٜمّزل ذم 

 يمّؾ ؾمٜم٦م.

تدسّمر ذم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ٓ جيد ُمٜم٤مص٤ًم قمـ آقمؽماف سمدًٓمتٝم٤م قمغم يمقن هذا اًم٘مرآن اعمٜمزل إّن اعم

قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ شمدرجيّٞم٤ًم ُمّتٙمئ٤ًم قمغم طم٘مٞم٘م٦م ُمتٕم٤مًمٞم٦م قمـ أن شُمدريمٝم٤م أسمّم٤مر 

                                                            

 .555:  21( اٟمٔمر: اًمٓمب٤مـمب٤مئل، اعمٞمزان ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)
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ٞم٘م٦م ُأٟمزًم٧م قمغم قم٘مقل اًمٕم٤مُّم٦م أو شمتٜم٤موهل٤م أيدي إومٙم٤مر اعمتٚمّقصم٦م سم٤مًم٘مذارات اعم٤مّدة، وأّن شمٚمؽ احل٘م

 اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ إٟمزآً، ومٕمّٚمٛمف اهلل سمذًمؽ طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م قمٜم٤مه سمٙمت٤مسمف.

إن ؾمقرة اًم٘مدر اعمب٤مريم٦م ىمد ذقم٧م سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ هلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمْمٛمػم اجلامقم٦م، وٟمسب٧م 

 إٟمزال اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إًمٞمف، وذًمؽ يدل قمغم اًمتٕمٔمٞمؿ يمذًمؽ، يمام وىمد أؿم٤مرت إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 ذًمؽ ًمٙمقٟمف ُمٕمرووم٤ًم ٓ ؿمبٝم٦م ومٞمف. سمْمٛمػم ُمتّمؾ و

 اخلطوة اخلامسة عرش: الـتائج اظمستػادة:

 شم٘مرير اًمقطمل وإصمب٤مت اًمٜمبقة اعمحٛمدي٦م. -0

 ومْمؾ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، وومْمؾ اًمٕمب٤مدة ومٞمٝم٤م. -2

سمٞم٤من أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمزل ذم ؿمٝمر رُمْم٤من اعمب٤مرك مجٚم٦م واطمدة ُمـ اًمٚمقح اعمحٗمقظ إمم  -5

 اًمدٟمٞم٤م، وأٟمف اسمتدأ ٟمزوًمف قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم رُمْم٤من أيْم٤ًم.اًمسامء 

اًمٜمدب إمم ـمٚم٥م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ًمٚمٗمقز سمٗمْمٚمٝم٤م، وذًمؽ ذم اًمٕمنم إواظمر ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من  -1

اعمب٤مرك، وأرضمك ًمٞمٚم٦م ذم اًمٕمنم إواظمر هل اًمقشمر يم٤مًمقاطمدة واًمٕمنميـ إمم اًمت٤مؾمٕم٦م واًمٕمنميـ 

 اًمتٛمسقه٤م ذم اًمٕمنم إواظمر(. ًمٚمحدي٨م اًمّمحٞمح )

اؾمتحب٤مب اإِليمث٤مر ُمـ ىمراءة اًم٘مرآن وؾمامقمف ومٞمٝم٤م: عمٕم٤مرو٦م ضمؼميؾ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف  -3

  وآًمف وؾمٚمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ؿمٝمر رُمْم٤من اعمب٤مرك ُمرشملم.
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 سمػسغم سورة اإلطمالص اظمباركة

************************* 

مْحَِن  ضِمقمِ زمِْسِم اهللِّ الرا  الرا

 ( َؿُد )1ُقْل ُهَو اهللاُ َأضَمٌد  . ( 4( َوََلْ َيُؽْن َلُه ُكُػًوا َأضَمٌد )3( ََلْ َيؾِْد َوََلْ ُيوَلْد )2( اهللاُ الصا

********************************** 

 طمطوات سمػسغم سورة اإلطمالص اظمباركة

*********** 

 طمطوات التػسغم: 

 اإلطمالص هل هي مؽقة أم مدكقة:اخلطوة إوىل: سورة 

، وهل ُمـ طمٞم٨م اًمؽمشمٞم٥م اًمٜمزوزم (0)إن ؾمقرة اإلظمالص ُمـ اًمسقر اعمٙمٞم٦م، وىمٞمؾ سم٠مهن٤م ُمدٟمٞم٦م

( ُمـ 002(، أُم٤م شمسٚمسٚمٝم٤م ذم اعمّمحػ ومٝمل حتٛمؾ اًمتسٚمسؾ رىمؿ )20وم٢من شمرشمٞمبٝم٤م هق رىمؿ )

 أيديٜم٤م طم٤مًمٞم٤ًم، وهل ُمـ اعمٗمّمالت.اعمّمحػ اًمنميػ اعمقضمقد ذم 

اإلظمالص ُمـ ؾمقر )اًم٘مالىمؾ(: وهل اًمسقر اًمتل اسمتدأت سمـ)ىمؾ(، وهل: إن ؾمقرة 

 .(2)اًمٙم٤مومرون، اإلظمالص، اًمٗمٚمؼ، اًمٜم٤مس

 اخلطوة الثاكقة: عدد آيات السورة وآطمتالف دم ذلك ان وصمد:

مخس آي٤مت ذم اعمّمحػ اعمٙمل واًمِم٤مُمل، وأرسمع ذم قمدد اًمب٤مىملم، وآظمتالف وىمع  وقمدده٤م:

 .(5)٤م اعمٙمل واًمِم٤مُمل، ومل يٕمده٤م اًمب٤مىمقنذم آي٦م )مل يٚمد(، وم٘مد قمده

                                                            

ظ: وإًمقد، روح اعمٕم٤مين، ، و261:  9( ظ: اسمـ اجلقزي، زاد اعمسػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .266:  51ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 

 .296( ظ: إٟمدًمز، أسمق قمٛمر اًمداين، اًمبٞم٤من ذم قمّد آي اًم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

 .831:  01( ظ: اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمبٞم٤من، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 5)
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 .طمروم٤مً ( 11( يمٚمٛم٦م، وُمـ )03(، شمت٠مًمػ ُمـ )1إن قمدد آي٤مت ؾمقرة اإلظمالص هق )ٟمٕمؿ، 

 اخلطوة الثالثة: اسم السورة الؼرآكقة:

 قُمروم٧م ؾمقرة اإلظمالص سمجٛمٚم٦م أؾمامء ُمٜمٝم٤م:

 سم٤مقمتب٤مر ًمٚمسقرة إؾم٤مؾمٞم٦م اعمْم٤مُملم ويٛمّثؾ ًمٚمسقرة اعمِمٝمقرة إؾمامء ُمـ وهقـ اًمتقطمٞمد: 0

 اًمتقطمٞمد. ُمس٠مًم٦م ًمبٞم٤من ٟمزًم٧م اًمسقرة أن

ـ اإلظمالص: ٕهن٤م شم١ميمد قمغم اإلظمالص هلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وطمده ٓ ذيؽ ًمف، 2

 واإلظمالص ًمف ذم اًمٕمب٤مدة واًمٕمٛمؾ واًمٓم٤مقم٦م.

ـ  اًمّمٛمد: وذًمؽ ٕن هذا اًمٚمٗمظ ورد ذم اًمسقرة، وًمف قمدة ُمٕم٤مٍن ُمٜمٝم٤م: اعم٘مّمقد ذم يمؾ 5

 ـ يمؾ رء، وُمٕم٤مٍن أظمرى.إُمقر اعمستٖمٜمل قم

ـ إؾم٤مس: ٕن ؾمقرة اإلظمالص متثؾ أؾم٤مس اًمديـ، وىمقاُمف اعمتٛمثؾ سم٤مًمتقطمٞمد، وصٗم٤مت 1

 اهلل شمٕم٤ممم.

 وىمد أوصٚمٝم٤م اًمبٕمض إمم أيمثر ُمـ قمنمة أؾمامء ًمسقرة اإلظمالص.

 اخلطوة الرازمعة: فضؾفا:

أظمر ومال َيدع أن  ُمـ يم٤من ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم))قمـ اًمٜمبل إيمرم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: 

ي٘مرأ ذم دسمر اًمٗمريْم٦م سم٘مؾ هق اهلل أطمد، وم٢مٟمف ُمـ ىمرأه٤م مُجع ًمف ظمػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وهمٗمر اهلل ًمف 

((وًمقاًمديف وُم٤م وًمده
(0). 

ُمـ ىمرأه٤م ومٙم٠مٟمام ىمرأ صمٚم٨م اًم٘مرآن، وأقمٓمل ُمـ ))وقمـ اًمٜمبل إيمرم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: 

((ُمالئٙمتف، ويمتبف، ورؾمٚمف، واًمٞمقم أظمرإضمر قمنم طمسٜم٤مت سمٕمدد ُمـ آُمـ سم٤مهلل، و
(2). 

 اخلطوة اخلامسة: آطمتالف دم الؼراءات وزمقان العؾل:

                                                            

 .520:  21( اًمِمػمازي، ٟم٤مس ُمٙم٤مرم، شمٗمسػم إُمثؾ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .815:  5اجل٤مُمع، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( اًمٓمؼمد، ضمقاُمع 2)
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ـ إن هٜم٤مك ىمراءة ؿم٤مذة سمحذف )ىمؾ( ُمـ ؾمقرة اإلظمالص، سمؾ وطمذف يمؾ )ىمؾ( ُمــ سمـ٤مىمل 0

 اًمسقر اًم٘مرآٟمٞم٦م.

هق زيد ـ ىمقًمف شمٕم٤ممم )اطمد اهلل اًمّمٛمد( ىمرأت سمحذف اًمتٜمقيـ، وُمـ ىمرأ سمذًمؽ مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ: 2

 اسمـ قمكم، وٟمٍم اسمـ قم٤مصؿ، واسمـ ؾمػميـ، واحلسـ، واسمـ أيب إؾمح٤مق، وإصٛمٕمل.

 ـ )يمٗمقًا(: وهٜم٤م أُمران ومٞمٝم٤م مه٤م:5

 إول: )يمٗمقًا(: ُمـ طمٞم٨م اًمتخٗمٞمػ واًمتث٘مٞمؾ: وىمرأت ىمراءشملم:

 أ ـ اًمتخٗمٞمػ: إؾمٙم٤من )اًمٗم٤مء(، وىمرأ هب٤م محزة، ويٕم٘مقب، وظمٚمػ.

 اًمب٤مىمقن ُمـ اًمُ٘مراء. ب ـ اًمتث٘مٞمؾ: وؿ )اًمٗم٤مء(، وىمرأ هب٤م

 اًمث٤مين: )يمٗمقًا(: ُمـ طمٞم٨م آشمّم٤مل واهلٛمز: وىمرأت أرسمع ىمراءات:

 أ ـ )يمٗم١ما( سمسٙمقن اًمٗم٤مء واهلٛمزة )ُمٝمٛمقزة(، وهل ىمراءة محزة، وظمٚمػ.

 ب ـ )يمٗمقًا( ُمتّمٚم٦م همػم ُمٝمٛمقزة، وهل ىمراءة طمٗمص.

 ضمـ ـ )يمٗم١مًا( ُمتّمٚم٦م وُمٝمٛمقزة، وهل ىمراءة اًمب٤مىملم.

 ٤مء ومهزه٤م، وهل ىمراءة سمٕمض ىُمراء اًمٙمقوم٦م.د ـ )يمٗمئ٤م( سمتسٙملم اًمٗم

 اخلطوة السادسة: هل دم السورة ألػاظ غغم عرزمقة وأراء دم ذلك:

ذم ؾمقرة اإلظمالص ٓ يقضمد ًمٗمظ همري٥م، أو ُمٝمٛمؾ، أو ُمِمٙمؾ، ومٛمٕم٤مٟمٞمٝمـ٤م قمرسمٞمـ٦م ظم٤مًمّمـ٦م، 

وواوح٦م ًمٚمٕمريب، وهمػم واوح٦م قمغم ُمـ اظمتٚمط ًمس٤مٟمف، وأقمجؿ ًمٗمٔمف وومٙمره، وُمـ سَمُٕمد قمــ 

 اًمٕمريب. اًمذوق

 اخلطوة السازمعة: إعراب السورة:

 .(أٟم٧م (شم٘مديره ُُمستؽم وٛمػمٌ : واًمٗم٤مقمؾ اًمّسٙمقن، قمغم ُمبٜمل أُمرٍ  ومٕمُؾ  :ُقْل ـ 1

 .ُُمبتدأ رومع حمّؾ  ذم اًمٗمتِح  قمغم ُمبٜمل هم٤مئ٥م ُُمٜمٗمّمٌؾ  وٛمػمٌ   :ُهوَ ـ 2

ـهُ ـ 3  .اًمّْمٛم٦م رومٕمف وقمالُم٦م ُمرومقع صم٤منٍ  ُُمبتدأ اجلالًم٦مِ  ًمٗمظُ   :الؾا

 آؾمٛمّٞم٦م واجُلٛمٚم٦م اًمّْمؿ، شمٜمقيـ رومٕمف وقمالُم٦م ُمرومقع )اهلُل(، اًمّث٤مين اعُمبتدأ ظمؼمُ  :َأضَمٌد ـ 4

 .إّول اعُمبتدأ ظمؼم رومع حمؾر  ذم أطمد( )اهلل
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ـهُ ـ 5  .اًمّْمٛم٦م رومٕمف وقمالُم٦م ُمرومقع ُُمبتدأ اجلالًم٦م ًمٗمظُ  :الؾا

َؿُد ـ 6  .اًمّْمٛم٦م رومٕمف وقمالُم٦م ُمرومقعُ  ظمؼمٌ  :الصا

ْ ـ 7  .اًمّسٙمقن قمغم ُمبٜمل وىمٚم٥م وضمزم ٟمٗمل طمرُف  :ََل

 ُُمستؽمٌ  وٛمػمٌ   :واًمٗم٤مقمؾ اًمّسٙمقن، ضمزُمف وقمالُم٦م سمـ)مل( جمزوم ُُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :َيؾِْد ـ 8

 .(هق) شم٘مديره

 قمغم ُمبٜمل وىمٚم٥م وضمزم ٟمٗمل طمرُف   :اًمٗمتح، مل قمغم ُمبٜمل قمٓمٍػ  طمرُف   اًمقاو: :َوَلَ ـ 9

 .اًمّسٙمقن

 وٟم٤مئ٥م اًمّسٙمقن، ضمزُمف وقمالُم٦م مل((سمـ جمزوم ًمٚمٛمجٝمقل ُمبٜمل ُُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :ُيوَلْد ـ 11

 .(هق) شم٘مديره ُُمستؽم وٛمػمٌ  :اًمٗم٤مقمؾ

ْ ـ 11  قمغم ُمبٜمل وىمٚم٥م وضمزم ٟمٗمل طمرُف : مل اًمٗمتح، قمغم ُمبٜمل قمٓمٍػ  طمرُف   :اًمقاو :َوََل

 .اًمّسٙمقن

 اًمقاو طُمِذوَم٧ْم  ،اًمّسٙمقن ضمزُمف مل( وقمالُم٦م(سمـ جمزوم ٟم٤مىمص ُُمْم٤مرعٌ  ومٕمٌؾ  :َيُؽنْ ـ 12

 .َيُٙمقن وم٤مٕصؾ: ؾم٤ميمٜملم، اًمت٘م٤مء ُمـ ًمٚمّتخّٚمص

 ذم اًمّْمؿ قمغم ُمبٜمل ُُمّتّمؾ وٛمػمٌ   :اهل٤مء ،اًمّسٙمقن قمغم ُمبٜمل ضمر   طمرُف  :اًمالم :َلهُ ـ 13

 .)اًماّلم( اجلرّ  سمحرف ضمرّ  حمّؾ 

( ظمؼم :ُكُػًواـ 14 ـْ  .اًمٗمتح شمٜمقيـ ٟمّمبف وقمالُم٦م ُمٜمّمقب ُُم٘مّدم )َيُٙم

(  اؾمؿ :َأضَمٌد ـ 15 ـْ  .اًمّْمؿ شمٜمقيـ رومٕمف وقمالُم٦م ُمرومقعٌ )َيُٙم

 اخلطوة الثامـة: سبب الـزول:

إن اًمٞمٝمقد ؾم٠مًمقا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ))قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق قمٚمٞمف اًمسالم: 

((وم٘م٤مًمقا: اٟمس٥م ًمٜم٤م رسمؽ، ومٚمب٨م صمالصم٤ًم ٓ جيٞمبٝمؿ، صمؿ ٟمزًم٧م اًمسقرة
(0). 

                                                            

 .130:  21( اًمٓمب٤مـمب٤مئل، شمٗمسػم اعمٞمزان، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)
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واعمحّمؾ ان هذه اًمرواي٤مت سمٛمجٛمققمٝم٤م وىمٞمؾ ان ُمـ ؾم٠مل هؿ اعمنميملم، وىمٞمؾ أهؾ ُمٙم٦م، 

شمدل قمغم ان اًمٞمٝمقد، أو اعمنميملم، أو أهؾ ُمٙم٦م ؾم٠مًمقا اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أن 

 يٜمس٥م ويّمػ هلؿ رسمف وم٠مٟمزل اهلل هذه اًمسقر.

ٟمٕمؿ، إن ؾمب٥م ٟمزوهل٤م هق ًمٚمت٠ميمٞمد قمغم اًمقطمداٟمٞم٦م وٟمٗمل اًمتٕمدد ذم أي٦م إومم، وإصمب٤مت اًمٙمامل 

ٕمجز ذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وإصمب٤مت أزًمٞمتف ؾمبح٤مٟمف وسم٘م٤مئف وٟمٗمل اًمذري٦م ذم أي٦م وٟمٗمل اًمٜم٘مض واًم

 .(0)اًمث٤مًمث٦م وإصمب٤مت اًمٕمٔمٛم٦م واجلالل وٟمٗمل إٟمداد وإوداد ذم أي٦م اًمراسمٕم٦م

ومٝمذه مجٚم٦م أؾمب٤مب ُذيمرت ذم ؾمب٥م ٟمزول هذه اًمسقرة اعمب٤مريم٦م، وًم٘مد وردت أيمثر ُمـ رواي٦م 

أوردهت٤م اًمٙمت٥م اعمختّم٦م سم٠مؾمب٤مب اًمٜمزول، ويمت٥م ذم ذيمر ؾمب٥م ٟمزول ؾمقرة اإلظمالص 

 اًمتٗمسػم يمذًمؽ.

 اخلطوة التاسعة: معاين إلػاظ:

اخلٓم٤مب إمم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف، أي: ىمؾ ي٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، أي ـ قل: 1

 أفمٝمر ًمٚمٜم٤مس ُمٕم٤مرف اًمتقطمٞمد.

 و)أطمد(: وصٌػ هلل شمٕم٤ممم سم٤مٕطمدي٦م. ـ أضمد:2

 اًمسٞمد اًمذي ُيّمٛمد إًمٞمف ذم إُمر، وىمٞمؾ اًمذي ًمٞمس سم٠مضمقف. :ىمٞمؾـ الصؿد: 3

 أي: ًمٞمس ًمف وًمد، وًمٞمس ًمف أب أو أم.ـ َل يؾد وَل يولد: 4

)اًمٙمٗمق( هق اًمٙمػء ذم اعم٘م٤مم واعمٜمزًم٦م واًم٘مدر، صمؿ ُأـمٚم٘م٧م اًمٙمٚمٛم٦م قمغم يمؾ ؿمبٞمف ـ كػوًا: 5

 وُمثٞمؾ.

 اخلطوة العارشة: إضمؽام اظموصمودة دم السورة:

م ذم اًم٘مـرآن اًمٙمـريؿ واوـح وًمـف حمٚمـف وآي٤مشمـف، واًمتـل يٓمٚمـؼ قمٚمٞمٝمـ٤م آيـ٤مت إن سمٞم٤من إطمٙم٤م

إطمٙم٤مم، وهل اًمتل حتتقي قمغم إطمٙم٤مم اًمتنميٕمٞم٦م، وإواُمـر اعمقًمقيـ٦م، أُمـ٤م سمـ٤مىمل اًم٘مـرآن 

                                                            

( ظ: اًمّم٤مسمقين، حمٛمد قمكم، صٗمقة اًمتٗم٤مؾمػم، دار اًمّم٤مسمقين ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة ـ ُمٍم، 0)

 .622:  5هـ: 0101، 0ط
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اًمٙمريؿ ومٞمحتقي قمغم أواُمر إرؿم٤مدي٦م، وهل شمـدظمؾ وـٛمـ إـمـ٤مر إطمٙمـ٤مم، ًمٙمــ إطمٙمـ٤مم 

 اًمٕم٘م٤مئدي٦م وإظمالىمٞم٦م وًمٞمس٧م اًمتنميٕمٞم٦م.

ن ؾمقرة اإلظمالص حتتقي قمغم أطمٙم٤مم إرؿم٤مدي٦م، وقمغم ىمْم٤مي٤م قم٘م٤مئدي٦م ُمٝمٛم٦م ضمـدًا، سمـؾ هـل إ

 أصؾ شم٠مؾمٞمس ُمس٠مًم٦م اًمتقطمٞمد، وسمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اًمتقطمٞمد.

 اخلطوة احلادي عرش: الؼصص وإمثال اظموصمودة دم السورة:

إن ؾمقرة اإلظمالص ٓ حتتقي قمغم أي ىمّم٦م ُمـ اًم٘مّمص اًم٘مرآٟمٞمـ٦م، وٓ حتتـقي قمـغم أُمثـ٤مل 

٦م فم٤مهرة سمٞمٜم٦م، سمؾ هل شمبلم أُمقر ُمٝمٛمـ٦م، وشمٕمٓمـل قمـؼم ُمٕمٞمٜمـ٦م ختـتص سم٘مْمـ٤مي٤م اًمٕم٘مٞمـدة طم٘مٞم٘مٞم

 اإلؾمالُمٞم٦م.

 اخلطوة الثاكقة عرش: اكتظام آيات السورة:

 ( ذم شمرشمٞم٥م اعمّمحػ اعمب٤مرك.002ـ ؾمقرة اإلظمالص هل اًمسقرة )0

 ـ هل ُمـ ؾمقر اعمٗمّمؾ.2

 ـ يمٚمٝم٤م حمٙمؿ.5

 ـ ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟم٤مؾمخ أو ُمٜمسقخ.1

 ومٕم٦م واطمدة.ـ اهن٤م ٟمزًم٧م د3

 اخلطوة الثالثة عرش: اغراض ومؼاصد السورة التي عاجلتفا:

 ـ شمٜم٤موًم٧م ؾمقرة اإلظمالص ُمس٠مًم٦م اًمتقطمٞمد.0

 ـ إن ؾمقرة اإلظمالص ىمد ومرىم٧م ُم٤م سملم )إطمدي٦م( و)اًمقاطمدي٦م(.2

 ـ إن ؾمقرة اإلظمالص ىمد سمٞمٜم٧م اًمذات اًمّمٛمدي٦م هلل شمٕم٤ممم.5

 ًمف زوضم٦م أو وًمد، واٟمف واطمد ٓ ذيؽ ًمف.ـ إن ؾمقرة اإلظمالص أيمدت سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس 1

 اخلطوة الرازمعة عرش: زمقان السورة: التػسغم التجزيئي:

 إن اًمبٞم٤من اًمتٗمسػمي ًمسقرة اًمٕمٚمؼ ي٘متيض شمٗمسػمه٤م وومؼ ُم٘م٤مـمع يم٤مٔيت:
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 .(0)هذا اومتت٤مح ًمٚمسقرة سم٤مُٕمر سم٤مًم٘مقل يمام ذم اعمٕمقذشملم وؾمقرة اجلـ :ُقْل ـ 1

ىمٞمؾ )): صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وآًمف وؾمٚمؿ قمـ اعمٕمقذشملم وم٘م٤ملوىمد ؾمئؾ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف 

((زم وم٘مٚم٧م
(2). 

ذًمؽ إؿم٤مرة ُمٜمف أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمبٚمغ حمض عم٤م يقطمك إًمٞمف، ًمٞمس ومٞمف شمٍمف إن 

)ىُمْؾ ُهَق عم٤م أوطم٤مه اهلل إًمٞمف سمزي٤مدة وٓ ٟم٘مص، وإٟمام هق ُمبٚمغ ًمٙمالم رسمف يمام أوطم٤مه إًمٞمف وم٢مذا ىم٤مل: 

 يم٤من اُمتث٤مًٓ ًمٚم٘مقل اًمذي ىمٞمؾ ًمف سمٚمٗمٔمف ٓ سمٛمٕمٜم٤مه. اهللرُ َأطَمٌد(

 .وىمٞمؾ سم٠مٟمف أُمر ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وًمٙمؾ ُمـ يّمٚمح ًمف إُمر واخلٓم٤مب ُمـ أومراد أُمتف

إن ىمقًمف شمٕم٤ممم ًمٚمٜمبل إيمرم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ )ىمؾ( أي: أفمٝمر ي٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف 

 ٞمد ًمٚمٜم٤مس، وُم٤م ظمٗمل ُمـ ذًمؽ قمٜمٝمؿ.وآًمف وؾمٚمؿ ُمٕم٤مرف اًمتقطم

اًمت٠ميمٞمد قمغم )ىمؾ( إؿم٤مرة إمم صٞم٤مٟم٦م اًمقطمل ودىمتف ذم اًمبٞم٤من: ٕن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف إن 

 ٟم٘مؾ إًمٞمٜم٤م طمتك ُمٗمردة )ىمؾ( وهذا يٕمٜمل أٟمف مل يٖمػّم أي رء ذم اًمقطمل.

وٓ شمٜم٤مهل٤م أومٙم٤مر )هق( ذم اًمقاىمع يرُمز إمم أن ذاشمف اعم٘مدؾم٦م ذم هن٤مي٦م اخلٗم٤مء، ومـ :ُهوَ ـ 2

 اإلٟمس٤من اعمحدودة وإن يم٤مٟم٧م آصم٤مره أفمٝمر ُمـ أي رء آظمر.

ـهُ ـ 3 شمٙمرر ُم٤م ي٘م٤مرب ُمـ )أًمػ ُمرة( ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومل يبٚمٖمف أي اؾمؿ  )اهلل(إن  :َأضَمٌد  الؾا

 ُمـ إؾمامء اعم٘مدؾم٦م ذم ُم٘مدار شمٙمراره.

قمٞم٤من سمف، ومال  شمٕم٤ممم يسٛمك: اؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل )أطََمٌد(إن   :َأضَمٌد  ـ 4 سمف وٓ يسٛمك همػمه ُمـ ٕا

قمداد اعمٓمٚم٘م٦م.  ٓ ذم ٕا ؿمٞم٤مء أطمًدا ذم اإلصمب٤مت إ ـ ٕا  يسٛمك رء ُم

                                                            

 .213:  21( ظ: اًم٘مرـمبل، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

ري، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح )صحٞمح اًمبخ٤مري(، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمبٖم٤م، دار اسمـ يمثػم، سمػموت ـ ( اًمبخ٤م2)

 .110:  8هـ: 0101، 3ًمبٜم٤من، ط
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)إطمد(: هق اًمقاطمد ذم إهلٞمتف، وومنه أهؾ اًمٙمالم سمام ٓ يتجزأ وٓ يٜم٘مسؿ، وم٢من أريد سمذًمؽ ومـ

حٞمح، وإن أريد أٟمف ًمٞمس ُم١مًمًٗم٤م ُمريمًب٤م ُمـ أضمزاء ُمتٗمرىم٦م ومّمحٞمح، أو أٟمف همػم ىم٤مسمؾ ًمٚم٘مسٛم٦م ومّم

 .(0)ومٝمق واطمد ذم إهلٞمتف ،أٟمف ٓ يتٛمٞمز ُمٜمف رء قمـ رء وهق اعمراد سم٤معمجسؿ قمٜمدهؿ ومب٤مـمؾ

 و)إطمد(: اعمٜمٗمرد سمّمٗم٤مشمف وٟمٕمقشمف ومال يِم٤مريمف ومٞمٝم٤م أطمد. 

 وىمٞمؾ: سملم )إطمد( و)اًمقاطمد( ومرٌق وهق: 

وهمػمه ومت٘مقل: ُم٤م ن )إطمد( ذم اًمٜمٗمل ٟمص ذم اًمٕمٛمقم سمخالف )اًمقاطمد( وم٢مٟمف حمتٛمؾ ًمٚمٕمٛمقم إ

ذم اًمدار أطمد، وٓ ي٘م٤مل: سمؾ اصمٜم٤من وجيقز أن ي٘م٤مل: ُم٤م ذم اًمدار واطمد، سمؾ اصمٜم٤من، واًمقاطمد 

 حيتٛمٚمٝم٤م ٕٟمف ي٘م٤مل: ُم٤مئ٦م واطمد وأًمػ واطمد، وٓ ي٘م٤مل: ُم٤مئ٦م أطمد وٓ أًمػ أطمد.

 .(2)وُذيمر سم٠من )أطمد( يٓمٚمؼ قمغم اًمذات اًمتل ٓ شم٘مبؾ اًمٙمثرة ٓ ذم اخل٤مرج وٓ ذم اًمذهـ

ـهُ ـ 5 َؿُد  الؾا َٛمُد(شم٠ميمٞمًدا ًمٚمجٛمٚم٦م وظمؼمه )اهلل( أقم٤مد آؾمؿ اعمبتدأ  :الصا  .)اًمّمر

َٛمُد(:و ،وىمٞمؾ: هق ٟمٕم٧م واخلؼم ُم٤م سمٕمده ىمد اظمتٚمٗم٧م اًمٕمب٤مرات ذم ُمٕمٜم٤مه وهل ُمت٘م٤مرسم٦م أو  )اًمّمر

 ُمتٗم٘م٦م واعمِمٝمقر ُمٜمٝم٤م ىمقٓن: 

َٛمُد(أطمدمه٤م: أن  هق اًمسٞمد اًمذي شمّمٛمد إًمٞمف اخلٚمؼ ذم طمقائجٝمؿ وُمٓم٤مًمبٝمؿ، أو اًمذي  )اًمّمر

 يّمٛمد إًمٞمف اًمٕمب٤مد ذم طمقائجٝمؿ.

واًمث٤مين: أن اًمّمٛمد اًمذي ٓ ضمقف ًمف، وأٟمف اًمذي ٓ ي٠ميمؾ وٓ ينمب واًمذي ٓ طمِمق ًمف، 

اًمٕمب٤مرات اعمت٘م٤مرسم٦م ذم  ذًمؽ ُمـوأٟمف اًمذي ٓ يدظمؾ ومٞمف رء، وٓ خيرج ُمٜمف رء، وٟمحق 

٤مًمقا سم٠من )صٛمد( ذم إصؾ هل سمٛمٕمٜمك )اًم٘مّمد(: ٕٟمف َيّمِٛمُد إًمٞمف قمب٤مده سم٤مًمدقم٤مء وىم. اعمٕمٜمك

 .(5)واًمٓمٚم٥م

                                                            

 .212:  51( ظ: إًمقد، روح اعمٕم٤مين، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 0)

 .318:  21( ظ: اًمِمػمازي، ٟم٤مس ُمٙم٤مرم، شمٗمسػم إُمثؾ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)

 .192، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( ظ: آصٗمٝم٤مين، اًمراهم٥م، اعمٗمردات5)
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ْ ـ 6 ىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: سم٠من )اًمّمٛمد(: هق اًمذي مل يٚمد ومل يقًمد: يم٠مهنؿ ضمٕمٚمقا ُم٤م  :ُيوَلْد  َوَلَ  َيؾِْد  ََل

 .سمٕمده شمٗمسػًما ًمف، وهق مم٤م شم٘مدم أٟمف اًمذي مل يٜمٗمّمؾ ُمـ رء

اًمقٓدة واًمتقًمٞمد إٟمام يٙمقن ُمـ أصٚملم، وُم٤م يم٤من قمٞمٜم٤ًم ىم٤مئاًم سمٜمٗمسف ُمـ وشمقضمٞمف ذًمؽ: أن 

 ًمف ُمـ حمؾ ي٘مقم سمف. ًمف ُمـ ُم٤مدة خيرج ُمٜمٝم٤م، وُم٤م يم٤من قمرًو٤م ىم٤مئاًم سمٖمػمه ومال سمدّ  اعمتقًمدات ومال سمدّ 

هق اًمذي ٓ يمٗمق ًمف وٓ ٟمٔمػم ومٞمٛمتٜمع أن يٙمقن ًمف  :وم٢من إطمد (،أطمد)ٟمٗم٤مه سم٘مقًمف:  :وإول

 ص٤مطمب٦م. 

أٟمف مل يٚمد ومل  واًمتقًمد إٟمام يٙمقن سملم ؿمٞمئلم، ويمقٟمف شمٕم٤ممم أطمًدا، ًمٞمس أطمد يمٗمًقا ًمف يستٚمزم

وأيًْم٤م وم٤مًمتقًمد حيت٤مج ، يقًمد، ٕن اًمقاًمد واًمقًمد ُمتامصمالن ُمتٙم٤مومئ٤من، وهق شمٕم٤ممم أطمد ٓ يمٗمق ًمف

 إمم زوضم٦م وهل ُمٙم٤مومئ٦م ًمزوضمٝم٤م ُمـ وضمف، وذًمؽ أيًْم٤م ممتٜمع.

 .(0)ُؽوُن َلُه َوَلٌد َوََلْ سَمُؽْن َلُه َصاضِمَبةٌ َأكاى يَ وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

سم٠مٟمف اًمّمٛمد، وهق اعمتقًمد ُمـ أصٚملم، رسمام  –ؾمبح٤مٟمف  –أُم٤م اًمث٤مين: وهق اٟمٗمّم٤مل اعم٤مدة ومٜمٗم٤مه 

يتٙمقن ُمـ ضمزئلم يٜمٗمّمالن ُمـ إصٚملم، يمتقًمد احلٞمقان ُمـ أسمٞمف وأُمف سم٤معمٜمل اًمذي يٜمٗمّمؾ 

 ُمٜمٝمام، ويم٤مًمٜم٤مر اعمتقًمدة ُمـ سملم اًمزٟمديـ ؾمقاء يم٤مٟم٤م ظمِمبلم أو طمجريـ وطمديًدا.

مل خيرج ُمٜمف رء يمثٞمػ ))ىم٤مل اإلُم٤مم احلسلم قمٚمٞمف اًمسالم ذم شمٗمسػم )مل يٚمد ومل يقًمد( ُم٤م ٟمّمف: 

يم٤مًمقاًمد وؾم٤مئر إؿمٞم٤مء اًمٙمثٞمٗم٦م اًمتل خترج ُمـ اعمخٚمقىملم، وٓ رء ًمٓمٞمػ يم٤مًمٜمٗمس، وٓ 

يتِمّٕم٥م ُمٜمف اًمبداوات يم٤مًمِسٜم٦م واًمٜمقم، واخلٓمرة واهلّؿ، واحلزن واًمبٝمج٦م، واًمْمحؽ واًمبٙم٤مء، 

ف واًمرضم٤مء، واًمرهمب٦م واًمس٠مُم٦م، واجلقع واًمِمبع، شمٕم٤ممم أن خيرج ُمٜمف رء، وان يتقًّمد واخلق

((ُمٜمف رء يمثٞمػ أو ًمٓمٞمػ...
(2). 

إن هذا هق اًمتٜمزيف احل٘مٞم٘مل ًمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وهق ُمـ أمجؾ اًمتٗمسػمات ًممي٦م اعمب٤مريم٦م، يمٞمػ 

  ٓ وهل ىمد وردت قمغم ًمس٤من اإلُم٤مم احلسلم قمٚمٞمف اًمسالم.

                                                            

 (.010( ؾمقرة إٟمٕم٤مم، أي٦م )0)

 .221:  5( اعمجٚمز، سمح٤مر إٟمقار، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 2)
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ْ ـ 7 ؾمبح٤مٟمف  قمـ اهلل ؿمٞمئلمًم٘مد شمْمٛمٜم٧م هذه اًمسقرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ٟمٗمل  :َأضَمٌد  ُكُػًوا َلهُ  َيُؽنْ  َوََل

 شمٕم٤ممم:  و

ـْ ًَمُف يُمُٗمًقا َأطَمٌد(أطمدمه٤م: اعمامصمٚم٦م، ودل قمغم ٟمٗمٞمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  )ىُمْؾ ُهَق ُمع دًٓم٦م ىمقًمف:  )َومَلْ َيُٙم

 قمغم ذًمؽ: ٕن أطمديتف شم٘متيض أٟمف ُمتٗمرد سمذاشمف، وصٗم٤مشمف، ومال يِم٤مريمف ذم ذًمؽ أطمد. اهللرُ َأطَمٌد(

 واًمث٤مين: ٟمٗمل اًمٜم٘م٤مئص واًمٕمٞمقب، وىمد ٟمٗمك ُمٜمٝم٤م اًمتقًمد ُمـ اًمٓمروملم.

)مل يٙمـ ًمف يمٗمقًا أطمد( أي: مل يٙمـ ًمف ؿمبٞمف ٓ ذم أؾمامئف، وٓ ذم صٗم٤مشمف، وٓ ذم إن اعمراد سمـ

اًمسقرة قمغم اًمتقطمٞمد اًمذايت، واًمتقطمٞمد اًمّمٗم٤ميت،  أومٕم٤مًمف شمب٤مرك وشمٕم٤ممم، وم٤مطمتقت هذه

 واًمتقطمٞمد إومٕم٤مزم.

إن اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمٜمّزه قمـ قمقارض اعمخٚمقىملم وصٗم٤مت اعمقضمقدات ويمؾ ٟم٘مص وحمدودي٦م، 

وهذا هق اًمتقطمٞمد اًمذايت واًمّمٗم٤ميت: ُمـ هٜم٤م ومٝمق شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ٓ ؿمبٞمف ًمف ذم ذاشمف، وٓ ٟمٔمػم ًمف ذم 

 زم.وهذا هق اًمتقطمٞمد إومٕم٤م ذم أومٕم٤مًمف، صٗم٤مشمف، وٓ ُمثٞمؾ ًمف

، وهق ُمسٞمٓمر وُمٝمٞمٛمـ قمغم يمؾ اجلٝم٤مت، اجلٝم٤مت مجٞمعُمتٗمرد ٓ ٟمٔمػم ًمف ُمـ  ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إن اهلل

سمؾ قمغم يمؾ رء، ومٙم٤مٟم٧م هذه اًمسقرة هل اًمتٕمريػ احل٘مٞم٘مل اعمختٍم ًمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وإٓ وم٢من 

 .ؿ ُمٜمٝمام، سمؾ أقمٔمؿ ُمـ مجٞمع اعمخٚمقىم٤متوصٗمف ًمـ حتتقيف اًمساموات وإرض، ومٝمق شمٕم٤ممم أقمٔم

 ـ سموضقح َمؿل لؾسورة اظمباركة:8

إن ؾمقرة اإلظمالص متثؾ طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م أراد اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم شمٕمريػ اًمٜم٤مس سمف قمغم ًمس٤من أٟمبٞم٤مءه 

قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم، وذم يمتبف اًمساموي٦م، أٓ وهق )اًمتقطمٞمد( وسمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اإلًمف اعمٕمبقد، وُم٤م يتٕمٚمؼ 

اإلٟمس٤من قم٤مروم٤ًم وقم٤معم٤ًم سمذًمؽ، وُمـ صمؿ ُم١مُمٜم٤ًم سمف ايامٟم٤ًم ص٤مدىم٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم ٓ سمذًمؽ، طمتك يٙمقن 

 شمزًمزل أو شمزطمزح ًمف.

إن حتّمٞمؾ ُم٤م يريده اهلل شمٕم٤ممم ُمٜم٤م هلق ضمٜم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ىمبؾ اجلٜم٦م سم٤مٔظمرة، ومدظمقل ضمٜم٦م أظمرة 

 ء ذًمؽ.هل٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، وان ذم اًمدٟمٞم٤م إدراك ًمٓمٕمؿ ذًمؽ، وذم أظمرة إدراك جلزا ب٤مٍب سمُم٘مؽمن 
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 اخلطوة اخلامسة عرش: الـتائج اظمستػادة:

حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، هق ُمبٚمغ قمـ اهلل قمز وضمؾ: ًم٘مقًمف إيمرم إن اًمرؾمقل ـ 0

)ىمؾ(، وذم هذا اًمرد قمغم ُمـ يزقمؿ ُمـ أهؾ اًمبدع أن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

اًمرد قمغم اًمٖمالة اًمذيـ يرومٕمقٟمف صغم اهلل : يمام أن ذم هذا آن، وأن هذا اًمٜمٔمؿ يمالُمفاظمتٚمؼ اًم٘مر

 قمٚمٞمف وآًمف إمم ُم٘م٤مم اًمرسمقسمٞم٦م: ومٝمق صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف قمبد ٓ يٕمبد وٟمبل ورؾمقل ٓ يٙمذب.

: ٕن ُمٕمٜمك ًمٗمظ اجلالًم٦م (ُهَق اهللرُ َأطَمدٌ )ـ إصمب٤مت اًمٕمب٤مدة هلل شمٕم٤ممم وطمده دون ؾمقاه: ًم٘مقًمف: 2

 )اهلل(: اعم٠مًمقه اعمٕمبقد حمب٦م وشمٕمٔمٞماًم.

إصمب٤مت اًمقطمداٟمٞم٦م هلل قمز وضمؾ، وأٟمف اًمقاطمد إطمد ذم ذاشمف وأؾمامئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف: ًم٘مقًمف ـ 5

٢من اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم واطمد ٓ ذيؽ ًمف، وذًمؽ ُمـ ظمالل سمٞم٤من ُمس٠مًم٦م (، ومىُمْؾ ُهَق اهللرُ َأطَمدٌ )

 اًمتقطمٞمد، وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م، وهق شمقطمٞمد اإلًمقهٞم٦م.

شمٕم٤ممم: وضمؾ وهمٜم٤مه ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٛمـ ؾمقاه: ًم٘مقًمف  إصمب٤مت طم٤مضم٦م اخلالئؼ يمٚمٝمؿ إًمٞمف قمزـ 1

َٛمُد( : أي: اًمذي شمّمٛمد إًمٞمف اخلالئؼ وشمتجف إًمٞمف وشم٘مّمده سمٓمٚم٥م ىمْم٤مء احلقائ٩م: إذ )اهللرُ اًمّمر

 اخلػم يمٚمف سمٞمديف: ٓ ُم٤مٟمع عم٤م أقمٓمك وٓ ُمٕمٓمل عم٤م ُمٜمع.

 (.َيِٚمدْ مَلْ شمٕم٤ممم: )ـ ٟمٗمل اًمقًمد واعمج٤مٟمس واًم٘مري٥م اعمداين ًمف قمز وضمؾ: ًم٘مقًمف 3

َْرِض َأكاى َيُؽوُن َلُه َوَلٌد َوََلْ سَمُؽْن َلُه َصاضِمَبةٌ قال سمعاىل:  ْٕ اَمَواِت َوا  .(1)زَمِديُع السا

َٓ َوَلًداوقال سمعاىل:  َذ َصاضِمَبًة َو َ  .(2)َما اَّتا

اًمرد قمغم أهؾ اًمنمك ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب وهمػمهؿ ذم ٟمسبتٝمؿ اًمقًمد إمم اهلل قمز وضمؾ، وىمقل  -6

اًمٞمٝمقد قمزيز اسمـ اهلل، وىمقل اًمٜمّم٤مرى اعمسٞمح اسمـ اهلل، وزقمؿ اعمنميملم أن اعمالئٙم٦م سمٜم٤مت اهلل، 

 شمٕم٤ممم اهلل قمام ي٘مقل اًمٔم٤معمقن قمٚمًقا يمبػًما.

                                                            

 (.010ؾمقرة إٟمٕم٤مم، أي٦م ) (0)

 (.5ؾمقرة اجلـ، أي٦م ) (2)
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ُؾُق زَمـَ قال سمعاىل:  اا خَيْ َذ ِِم َ ْكَساَن َلَؽُػوٌر ُمبنٌِي * َأِم اَّتا اٍت َوصَمَعُؾوا َلُه ِمْن ِعَباِدِه صُمْزًءا إِنا اإْلِ

 .(1)َوَأْصَػاُكْم زمِاْلَبـنِيَ 

ْم وقال سمعاىل:  ِن إَِكاشًما َأَشِفُدوا طَمْؾَؼُفْم َسُتْؽَتُب َشَفاَدهُتُ مْحَ َوصَمَعُؾوا اظماََْلئَِؽَة الاِذيَن ُهْم ِعَباُد الرا

 .(2)َوُيْسَلُلونَ 

ُْكَثى * سمِْؾَك إًِذا وقال سمعاىل:  ْٕ َكُر َوَلُه ا  .(3)قِْسَؿٌة ِضقَزىَأَلُؽُم الذا

ـْ ًَمُف يُمُٗمًقا ـ شمٜمزيف اهلل قمز وضمؾ قمـ اعمٙم٤مومئ واًمِمبٞمف واعمثٞمؾ واًمٜمٔمػم: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 1 ْ َيُٙم )َومَل

: ومال ُمٙم٤مومئ ًمف وٓ ؿمبٞمف، وٓ ُمثٞمؾ، وٓ ٟمٔمػم: سمؾ هق اًمقاطمد إطمد، ذم ذاشمف وأؾمامئف َأطَمٌد(

 وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف.

ِؿقُع اْلَبِصغمُ َلْقَس َكِؿْثؾِِه قال سمعاىل:  ٌء َوُهَو السا  .(4)ََشْ

 .(5)َهْل سَمْعَؾُم َلُه َسِؿقًّاوقال سمعاىل: 

ـ وضمقب اإلىمرار وآقمؽماف فم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم، سمٜمٓمؼ اًمٚمس٤من وشمّمديؼ اًم٘مٚم٥م، واٟم٘مٞم٤مد 8

 ، وشمٜمزهف قمـ اًمقًمد واًمقاًمد واعمٙم٤مومئ.ز وضمؾ ووطمداٟمٞمتف وصٛمديتفاجلقارح سم٠مًمقهٞم٦م اهلل قم

 

 

 

 

 

 

                                                            

 (.06ـ 03ؾمقرة اًمزظمرف، أيت٤من ) (0)

 (.09ؾمقرة اًمزظمرف، أي٦م ) (2)

 (.22ـ  20ؾمقرة اًمٜمجؿ، أيت٤من ) (5)

 (.00ؾمقرة اًمِمقرى، أي٦م ) (1)

 (.63ؾمقرة ُمريؿ، أي٦م ) (3)
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 اظمصادر واظمراصمع

 هـ(، اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم.855ـ اسمـ اجلزري، حمٛمد سمـ حمٛمد اًمدُمِم٘مل )ت0

ـ اسمـ اجلقزي، اسمق اًمٗمرج، زاد اعمسػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم، حت٘مٞمؼ: قمبد اًمرزاق ُمٝمدي، دار اسمـ 2

 هـ.0125، 0طمزم ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، دار  أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، هـ(،315ـ اسمـ اًمٕمريب، أسمق سمٙمر )ت5

 هـ.0121، 0اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

، اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، حت٘مٞمؼ: قمبد اًمٖمٗم٤مر هـ(136)ت ـ اسمـ طمزم، اسمق حمٛمد1

 هـ. 0116، 0، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، طؾمٚمٞمامن اًمبٜمداري

حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، دار  ، ُمسٜمد أمحد سمـ طمٜمبؾ،هـ(210)ت دـ اسمـ طمٜمبؾ، أمح3

 م.2111، 0اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة ـ  ٤مي٦م اعم٘متّمد،، سمداي٦م اعمجتٝمد وهنهـ(393)ت ـ اسمـ رؿمد، إٟمدًمز6

 م.2111ُمٍم، دون ـمبٕم٦م، 

يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م، ُم١مؾمس٦م  هـ(، ُمٕم٤ممل اًمٕمٚمامء ذم ومٝمرؾم٧م388ـ اسمـ ؿمٝمرآؿمقب، أسمق ضمٕمٗمر )ت1

 هـ.0123، 0ٟمنم اًمٗم٘م٤مه٦م، ىمؿ ـ إيران، ط

، 5اسمـ قم٤مؿمقر، حمٛمد اًمٓم٤مهر، شمٗمسػم اًمتحرير واًمتٜمقير، شمقٟمس ـ شمقٟمس، دار ؾمحٜمقن، ط ـ8

 م.0991

(، اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمسػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، حت٘مٞمؼ: قمبد 316ـ اسمـ قمٓمٞم٦م، إٟمدًمز )ت9

 هـ.0122، 0اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، طاًمسالم قمبد اًمِم٤مذم حمٛمد، دار اًمٙمت٥م 

ـ اسمـ وم٤مرس، أمحد، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، اقمتٜمك سمف: حمٛمد قمقض ُمرقم٥م ووم٤مـمٛم٦م حمٛمد 01

 هـ.0129، 0أصالن، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

هـ(، شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، حت٘مٞمؼ: ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد 111ـ اسمـ يمثػم، أسمق اًمٗمداء )ت00

 م.0999، 2ـمٞمب٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،ط ؾمالُم٦م، دار
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، 0هـ(، اًمسٜمـ، دار اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط212ـ أسمق داود، اًمسجست٤مين )ت02

 هـ.0151

،  1، اًمٕمدد 2ـ أمحد، حيٞمك، آدم٤مه اًمقفمٞمٗمل ودوره ذم حتٚمٞمؾ اًمٚمٖم٦م، جمٚم٦م قم٤ممل اًمٗمٙمر، جمٚمد 05

 م.0989

 ،ئ٤مزم اًمٕمزيزي٦م ذم إطم٤مدي٨م اًمديٜمٞم٦م، قمقازم اًمٚمهـ(919)ت ـ اإلطمس٤مئل، اسمـ أيب مجٝمقر01

 هـ.0123، 0دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

، ُمٗمردات أًمٗمظ اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ: صٗمقان قمدٟم٤من هـ(123)ت ـ آصٗمٝم٤مين، اًمراهم٥م03

 هـ.0123، 1داوودي، اٟمتِم٤مرات ذوي اًم٘مرسمك، ىمؿ ـ إيران، ط

شمدىمٞمؼ: يقؾمػ اًمب٘م٤مقمل وإسمراهٞمؿ ـ إومري٘مل، اسمـ ُمٜمٔمقر، ًمس٤من اًمٕمرب، ُمراضمٕم٦م و06

، 0ؿمٛمس اًمديـ وٟمْم٤مل قمكم، ُمٜمِمقرات ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمبققم٤مت، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

 هـ.0126

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  روح اعمٕم٤مين،هـ(، شمٗمسػم 0211ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد )تـ إًمقد، 01

 هـ.0103، 0سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

اًمبٞم٤من ذم قمّد آي اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ: هم٤مٟمؿ ىمدوري هـ(، 111ـ إٟمدًمز، أسمق قمٛمر اًمداين )ت08

، 0احلٛمد، ُمٜمِمقرات ُمريمز اعمخٓمقـم٤مت واًمؽماث واًمقصم٤مئؼ، اًمٙمقي٧م ـ اًمٙمقي٧م، ط

 م.0991

ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل، سمػموت ـ ًمبٜم٤من،  شمٗمسػم اًمؼمه٤من،هـ(، 0019ه٤مؿمؿ )تـ اًمبحراين، 09

 هـ.0121، 0ط

ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمبٖم٤م، دار اسمـ )صحٞمح اًمبخ٤مري(، حت٘مٞمؼ:  ـ اًمبخ٤مري، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح21

 .هـ0101، 3يمثػم، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

حت٘مٞمؼ: ؿمقىمل وٞمػ، دار  هـ(، اًمسبٕم٦م ذم اًم٘مراءات،521ـ اًمبٖمدادي، اسمـ جم٤مهد )ت20

 هـ.0111، 0اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة ـ ُمٍم، ط
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 هـ(، احت٤مف ومْمالء اًمبنم سم٤مًم٘مراءات إرسمع قمنمة،0001ـ اًمبٜم٤م، أمحد سمـ حمٛمد )ت22

 هـ.0111، 0ن حمٛمد إؾمامقمٞمؾ، قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًم٘م٤مهرة ـ ُمٍم، طحت٘مٞمؼ: ؿمٕمب٤م

هـ(، اًمتٕمريٗم٤مت، حت٘مٞمؼ: حمٛمد صديؼ اعمٜمِم٤موي، دار 806ـ اجلرضم٤مين، اًمنميػ )ت25

 م.2111، 0اًمٗمْمٞمٚم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع واًمتّمدير، اًم٘م٤مهرة ـ ُمٍم، ط

 م.2110، 0ـ اجلرُمل، إسمراهٞمؿ، ُمٕمجؿ قمٚمقم اًم٘مرآن، دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ ـ ؾمقري٤م، ط21

ـ اجلقاري، أمحد قمبد اًمست٤مر، ٟمحق اًم٘مرآن، ُمٓمبٕم٦م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمراىمل، سمٖمداد ـ 23

 م.0911، 0اًمٕمراق، ط

ـ احلج٤مر، قمدي ضمقاد، إؾمس اعمٜمٝمجٞم٦م ذم شمٗمسػم اًمٜمص اًم٘مرآين، ىمسؿ اًمِم١مون اًمٗمٙمري٦م 26

 م.2102، 0واًمث٘م٤مومٞم٦م ذم اًمٕمتب٦م احلسٞمٜمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م، يمرسمالء ـ اًمٕمراق، ط

 م.2103، 0احلسـ، ـمالل، ُمراشم٥م ومٝمؿ اًم٘مرآن، دار اًم٘م٤مرئ، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، طـ 21

اعمجٛمع اًمٕم٤معمل ٕهؾ  هـ(، إصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مف اعم٘م٤مرن،0125ـ احلٙمٞمؿ، حمٛمد شم٘مل )ت28

 هـ.0126، 0اًمبٞم٧م، ىمؿ ـ إيران، ط

وت دار إوقاء، سمػم ،إمم قمٚمؿ إصقل ، ُمب٤مدئ اًمقصقلهـ(126)ت  ـ احلكم، اًمٕمالُم٦م29

 هـ.0123، 0ـ ًمبٜم٤من، ط

ُم١مؾمس٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب، سمػموت  ٟمقر اًمث٘مٚملم،هـ(، شمٗمسػم 0002قمبد قمكم )تـ احلقيزي، 51

 هـ.0150، 0ـ ًمبٜم٤من، ط

هـ(، اًمبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، ُم١مؾمس٦م اطمٞم٤مء آصم٤مر اإلُم٤مم 0105ـ اخلقئل، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ )ت50

 اخلقئل ىمدس هه، ىمؿ ـ إيران، دون ـمبٕم٦م، دون شم٤مريخ.

م(، اًمتٗمسػم واعمٗمنون، دار اًمٙمت٥م احلديث٦م، اًم٘م٤مهرة ـ 0911ـ اًمذهبل، حمٛمد طمسلم )ت52

 م.0916، 2ُمٍم، ط

اعمٙمتب٦م  ، خمت٤مر اًمّمح٤مح، حت٘مٞمؼ: يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد،هـ(666)ت ـ اًمرازي، اسمق قمبد اهلل55

 هـ.0121، 3اًمٕمٍمي٦م، سمػموت ـ صٞمدا، ط
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دار اًمٗمٙمر، اًم٘م٤مهرة ـ ُمٍم،  اًمٖمٞم٥م، هـ(، شمٗمسػم ُمٗم٤مشمٞمح611ـ اًمرازي، ومخر اًمديـ )ت51

 هـ.0110، 0ط

هـ(، اعمحّمقل ذم قمٚمؿ إصقل، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، 611اًمرازي، ومخر اًمديـ )تـ 53

 هـ.0108، 2سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

ـ اًمرسمٞمٕمل، طمسـ، اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، اعمٙمتب٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، اًمٜمجػ إذف 56

 م.2119، 0ـ اًمٕمراق، ط

ل، حمٛمقد، سمحقث ذم ُمٜمٝم٩م شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمريمز احلْم٤مرة ًمتٜمٛمٞم٦م اًمٗمٙمر ـ اًمرضمب51

 م.2111، 0اإلؾمالُمل، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

ـ اًمرو٤مئل، حمٛمد قمكم، ُمٜمٓمؼ شمٗمسػم اًم٘مرآن، شمٕمري٥م أمحد إزرىمل وه٤مؿمؿ أسمق مخسلم، 58

 هـ.0156، 0ٜمنم، ىمؿ ـ إيران، طُمريمز اعمّمٓمٗمك اًمٕم٤معمل ًمٚمؽممج٦م واًم

، حمٛمد قمكم، اًمتٗمسػم اًمتٛمٝمٞمدي ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، شمٕمري٥م أمحد إزرىمل، ُمريمز ـ اًمرو٤مئل59

 هـ.0153، 0اعمّمٓمٗمك اًمٕم٤معمل ًمٚمؽممج٦م واًمٜمنم، ىمؿ ـ إيران، ط

ُمٓمبٕم٦م  ، ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن،هـ(0561)ت ـ اًمزرىم٤مين، حمٛمد قمبد اًمٕمٔمٞمؿ11

 هـ.0562، 5اًمب٤ميب احلٚمبل، اًم٘م٤مهرة ـ ُمٍم، ط

دار اًمٙمتبل، اًم٘م٤مهرة  ،ذم أصقل اًمٗم٘مف اًمبحر اعمحٞمط هـ(،191سمدر اًمديـ )ت ـ اًمزريمٌم،10

 هـ.0101، 0ـ ُمٍم، ط

هـ(، اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ: أسمق اًمٗمْمؾ  191ـ اًمزريمٌم، سمدر اًمديـ )ت 12

 م. 2116، 0إسمراهٞمؿ، دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة ـ ُمٍم، ط

وقمٚمقُمف، ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل  ـ اًمزرٟمدي، أسمق اًمٗمْمؾ، سمحقث ذم شم٤مريخ اًم٘مرآن15

 هـ.0121، 0اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿ ـ إيران، ط

م(، وقمبد اًمب٤مىمل اًمبٙمري، اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمنميٕم٦م 2106ـ اًمزعمل، ُمّمٓمٗمك )ت 11

 م.0986، 0اإلؾمالُمٞم٦م، وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم واًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل، سمٖمداد ـ اًمٕمراق، ط
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تدٓل ذم اًمتٗمسػم: دراؾم٦م ذم ُمٜمٝم٩م اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي، ـ اًمزهراين، ٟم٤ميػ سمـ ؾمٕمٞمد، آؾم13

 هـ.0156، 2ُمريمز شمٗمسػم ًمٚمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، اًمري٤مض، ط

ـ اًمزي٤مت، أمحد، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، دار اًمدقمقة ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اؾمت٤مٟمبقل ـ 16

 م.0912، 2شمريمٞم٤م، ط

، 0وت ـ ًمبٜم٤من، طـ اًمسبح٤مين، ضمٕمٗمر، ُمٗم٤مهٞمؿ اًم٘مرآن، ُم١مؾمس٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب، سمػم11

 هـ.0150

هـ(، ُمقاه٥م اًمرمحـ، دار اًمتٗمسػم، ىمؿ ـ إيران، 0101ـ اًمسبزواري، قمبد إقمغم)ت18

 هـ.0150، 3ط

، 0اعمٙمتب٦م اعمرشمْمقي٦م، إيران، ط ، يمٜمز اًمٕمروم٤من،هـ(826)ت ـ اًمسٞمقري، اعم٘مداد19

 هـ.0599

ئ٦م اعمٍمي٦م ًمٚمٙمت٤مب، اهلٞم ، اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن،هـ(900)ت ـ اًمسٞمقـمل، ضمالل اًمديـ31

 هـ.0591، 0اًم٘م٤مهرة ـ ُمٍم، ط

، اعمزهر ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وأٟمقاقمٝم٤م، اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م، هـ(900)ت ـ اًمسٞمقـمل، ضمالل اًمديـ30

 هـ.0112، 0سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

هـ(، اعمقاوم٘م٤مت ذم أصقل اًمنميٕم٦م، ُمٜمِمقرات دار 191ـ اًمِم٤مـمبل، اسمق اؾمح٤مق )ت32

 هـ.0123، 0ط اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ـ ًمبٜم٤من،

ـ اًمِم٤ميع، حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ، ُمٕمجؿ ُمّمٓمٚمح٤مت قمٚمقم اًم٘مرآن، دار اًمتدُمري٦م، اعمٛمٚمٙم٦م 35

 م.2102، 0اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م، ط

ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م  ، ذيمرى اًمِمٞمٕم٦م،هـ(186)ت ـ اًمِمٝمٞمد إول، حمٛمد سمـ مج٤مل اًمديـ31

 هـ.0108، 0إلطمٞم٤مء اًمؽماث، ىمؿ ـ إيران، ط

دار اًمقٓء ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت ـ  ُمٙم٤مرم، شمٗمسػم إُمثؾ،ـ اًمِمػمازي، ٟم٤مس 33

 هـ.0153، 0ًمبٜم٤من، ط
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اًمّم٤مسمقين، حمٛمد قمكم، صٗمقة اًمتٗم٤مؾمػم، دار اًمّم٤مسمقين ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة  ـ36

 هـ.0101، 0ـ ُمٍم، ط

، 2ٜم٤من ،طًمب –ـ اًمّمدر، حمٛمد سم٤مىمر، اعمدرؾم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م، اًمتٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمبققم٤مت سمػموت 31

 هـ.0110

هـ(، اًمتقطمٞمد، ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، 580ـ اًمّمدوق، حمٛمد سمـ قمكم )ت38

 هـ.0121، 0ط

، 0هـ(، قمٞمقن أظمب٤مر اًمرو٤م، ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل، ط580ـ اًمّمدوق، حمٛمد سمـ قمكم )ت39

 هـ.0111

ٚمٓمب٤مقم٦م هـ(، جمٛمع اًمبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، دار اعمٕمروم٦م ًم318ـ اًمٓمؼمد، أسمق قمكم ) ت 61

 هـ.0116، 0واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

ُم١مؾمس٦م اًمؽماث اإلؾمالُمل، ىمؿ ـ إيران،  ضمقاُمع اجل٤مُمع،هـ(، 318أسمق قمكم )ـ اًمٓمؼمد، 60

 هـ.0150، 0ط

هـ(، ضم٤مُمع اًمبٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن )شمٗمسػم اًمٓمؼمي(، 501ـ اًمٓمؼمي، اسمـ ضمرير )ت62

 هـ.0122 ،0دار هجر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، ط

هـ(، اًمتبٞم٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، 161ـ اًمٓمقد، أسمق ضمٕمٗمر )ت 65

 سمػموت ـ ًمبٜم٤من، دون ـمبٕم٦م، دون شم٤مريخ.

إمم حتّمٞمؾ ُمس٤مئؾ  ، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦مهـ(0011)ت احلرحمٛمد سمـ احلسـ ـ اًمٕم٤مُمكم، 61

 هـ.0101، 2ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمؽماث، ىمؿ ـ إيران، ط ،اًمنميٕم٦م

 م.2101، 0ـ اًمٕمت٤ميب، ًمٞم٨م، إدوات اعمٕمرومٞم٦م، دار اًمقٓء، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط63

ُم١مؾمس٦م  اإلُم٤مم احلسـ اًمٕمسٙمري،اعمٜمسقب إمم تٗمسػم اًمـ اًمٕمسٙمري، اإلُم٤مم احلسـ، 66

 هـ.0129، 0اإلُم٤مم اعمٝمدي، ىمؿ ـ إيران، ط

ًمٚمٛمٓمبققم٤مت، سمػموت ـ ـ اًمٕمٓم٤مر، داود، ُمقضمز قمٚمقم اًم٘مرآن، ُمٜمِمقرات ُم١مؾمس٦م إقمٚمٛمل 61

 م.0993، 5ًمبٜم٤من، ط
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هـ(، أصقل اًمتٗمسػم وىمقاقمده، دار اًمٜمٗم٤مئس، 0121ـ اًمٕمؽ، ظم٤مًمد قمبد اًمرمحـ )ت68

 .هـ0116، 2سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

شمٗمسػم اًمٕمٞم٤مر، حت٘مٞمؼ: ىمسؿ اًمدراؾم٤مت هـ(، 521حمٛمد سمـ ُمسٕمقد )تـ اًمٕمٞم٤مر، 69

 هـ.0150، 0اإلؾمالُمٞم٦م، ُم١مؾمس٦م اًمبٕمث٦م، ىمؿ ـ إيران، ط

دار اًمٗمٙمر، سمػموت ـ ًمبٜم٤من،  هـ(، شمٗمسػم اًمبحر اعمحٞمط،113ـ اًمٖمرٟم٤مـمل، أسمق طمٞم٤من )ت11

 هـ.0121، 0ط

هـ(، ُمرآة إٟمقار وُمِمٙم٤مة إهار، حت٘مٞمؼ: جلٜم٦م ُمـ 0058اًمٗمتقين، اسمق احلسـ)ت ـ10

 هـ.0121، 2اعمح٘م٘ملم واًمٕمٚمامء وإظمّم٤مئٞملم، إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمبققم٤مت، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

اًمدار  ، ُمٕم٤مين اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ: أمحد يقؾمػ اًمٜمج٤ميت،هـ(211)ت ، اسمق زيمري٤مـ اًمٗمراء12

 هـ.0120، 0اعمٍمي٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م، اًم٘م٤مهرة ـ ُمٍم، ط

هـ(، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، 610ـ اًم٘مرـمبل، ؿمٛمس اًمديـ )ت 15

 م.0961، 2ط

ذم ُم٘م٤مصد اًم٘مرآن، دار اًمٙمت٥م هـ(، ومتح اًمبٞم٤من 0218ـ اًم٘مٜمقضمل، صديؼ طمسـ ظم٤من )ت 11

 هـ.0125، 0اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

هـ(، اًمٙمِمػ قمـ وضمقه اًم٘مراءات اًمسبع وقمٚمٚمٝم٤م 151ـ اًم٘مٞمز، ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م )ت13

 هـ.0152، 0ٟم٤مذون، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط وطمججٝم٤م،

دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م، سمػموت ـ  ، شمٗمسػم اًمّم٤مذم،هـ(0190)ت ـ اًمٙم٤مؿم٤مين، اًمٗمٞمض16

 هـ.0151، 0ٜم٤من، طًمب

هـ(، اًمٙم٤مذم، ُمٜمِمقرات اًمٗمجر، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، 529ـ اًمٙمٚمٞمٜمل، حمٛمد سمـ يٕم٘مقب )ت11

 م.2111، 0ط

، هم٤مي٦م إُم٤مين ذم شمٗمسػم اًمٙمالم اًمرسم٤مين، حت٘مٞمؼ: هـ(895)ت ـ اًمٙمقراين، ؿمٝم٤مب اًمديـ18

 هـ.0128، 0ضم٤مُمٕم٦م ص٤مىمري٤م، شمريمٞم٤م، ط حمٛمد ُمّمٓمٗمك يمقيمّمق،
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دار  ، حت٘مٞمؼ: جمدي سم٤مؾمٚمقم،٦مشم٠مويالت أهؾ اًمسٜمهـ(، 555)تُمٜمّمقرـ اعم٤مشمريدي، اسمق 19

 هـ.0126، 0اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، ط

ُم١مؾمس٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل  ـ اعم٤مزٟمدراين، قمكم أيمؼم، دروس متٝمٞمدي٦م ذم اًم٘مقاقمد اًمتٗمسػمي٦م،81

 هـ.0156، 5اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿ ـ إيران، ط

، ُم٘مب٤مس اهلداي٦م ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اعم٤مُم٘م٤مين، هـ(0530)ت ـ اعم٤مُم٘م٤مين، قمبد اهلل80

 هـ.0595، 2ُمٓمبٕم٦م ٟمٙم٤مرش، ىمؿ ـ إيران، ط

 هـ.0151، 0هـ(، أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ، دار اعمٜمٝم٤مج، ط131ـ اعم٤موردي، أسمق احلسـ )ت82

، 0ط، دار إقمٚمٛمل، سمػموت ـ ًمبٜم٤من، إٟمقار سمح٤مرهـ(، 0000اعمجٚمز، حمٛمد سم٤مىمر )ت ـ85

 هـ.0129

م(، ُمدرؾم٦م اًمٙمقوم٦م وهنجٝم٤م ذم دراؾم٦م اًمٚمٖم٦م واًمٜمحق، 0991ـ اعمخزوُمل، ُمٝمدي )ت 81

 م.0938، 2ذيم٦م ُمٙمتب٦م وُمٓمبٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمب٤ميب احلٚمبل وأوٓده سمٛمٍم، اًم٘م٤مهرة ـ ُمٍم، ط

هـ(، رؾم٤مًم٦م اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف، حت٘مٞمؼ: قمبد احلسلم 156ـ اعمرشم٣م، اًمنميػ )ت83

، 2واًمٜمنم اًمت٤مسمٕم٦م ًممؾمت٤مٟم٦م اًمروقي٦م اعم٘مدؾم٦م، ُمِمٝمد ـ إيران، طاًمٖمريٗمل، ُم١مؾمس٦م اًمٓمبع 

 هـ.0128

ـ اعمٞمبدي، حمٛمد وم٤ميمر، شمٓمقر طمريم٦م اًمتٗمسػم سملم آدم٤مهلم اعمقوٕمل واعمقوققمل، 86
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 61................ ............ـ أؾمب٤مب اظمتالف اعمٗمنيـ ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:02

 15........................................... ـ أُمقر ٓ سمّد ُمـ ُمراقم٤مهت٤م ذم اًمتٗمسػم:05

 82.......................................... ـ ُمالطمٔم٤مت قم٤مُم٦م قمغم يمت٥م اًمتٗمسػم:01

 83............................................... ـ إهداف ُمـ شم٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب:03
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