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 امللخص
وحيٚول أن  ،افتل بٌِٝ افُامل افٌِقيحٞ ظذ فٌٜ افَرآن افُريؿ يرـز هذا افب

 ،يستجع اإلظجٚز افبٔٚين ذم افَرآن افُريؿ مـ خالل افْير ذم آيٚت افسجدة

 .وشٔٚؿٚهتٚ

وشجقد افتالوة  ،وؿد حتدث افبٚحٞ ذم افتّٓٔد ظـ ؾوؾ افسجقد بًٚمٜ

وذـر افبٚحٞ أيوٚ ؾٔف آراء افًِامء  ،يٜوذفؽ مـ خالل إحٚديٞ افْبق ،بخٚصٜ

بٚحٞ وجٜٓ ٕيره حٔٚل وذم ادبحٞ إول ذـر اف .ذم آيٚت افسجدة ظددا وحُام

حمٚوٓ افتدفٔؾ ظِٔف مـ خالل ادقروث  ،افذي جٚء ذم افًْقان (فٍظ )افسٔٚق

وـٚن  ،ومـ خالل آيٚت افَرآن افُريؿ ٍٕسف ظْد ظِامء افدراشٚت افَرإٜٓٔ، افَْدي

رـق وبرهٕٚف مقضـ هذا آشتنٓٚد. و ادبحٞ افثٚين جًِتف مْهبٚ ظذ افز

وـٕٚٝ  ،وربط ذفؽ بٚفسجقد ،ادَٚصد افُِٜٔ فِسقر افتل وردت ؾٔٓٚ هذه أيٚت

أو  ،مثؾ ـقهنٚ مُٜٔ ،جقدة ذم ـؾ أو جؾ افسقر ٓ بًوٓٚتِؽ ادَٚصد هل ادق

ٞ افثٚفٞ حتدثْٚ ظـ أثر افسٔٚق وذم ادبح. ..افخ.ـقهنٚ مّْقهٜ بنٖن افَرآن افُريؿ

إوػ مقوع آيٜ افسجدة  :ووؿٍْٚ ظْد ؿؤتغ ،ذم ربط آيٚت افسجدة بسقرهٚ

خيتِػ مـ شقرة فميٜ وـٔػ أؾٙ شٔٚق إخرة فبْٚء مًغ  ،بٚفْسبٜ فِسقرة 

 ًٓٚ،ؾقؿٍْٚ مثال ظْد صِٜ آيٜ افسجدة افتل جٚءت ذم هنٚيٜ افسقرة بّىِ ،ٕخرى

ـْ   مثال ذم شقري ـٚفتُُز  مٜ وذم آيٜ أخرى مٗخرة،فٍٚظ مَد  ر بًض إـوذ

، ..افخ.افتوٚد ذم شقرة افرظد وصِتف بٚفسقرة ـِٓٚ ووجقد  ،إظراف وافْحؾ

ٜ أو صٍٜ افرمحـ ذم وافَؤٜ افثٕٜٚٔ هل ورود فٍظ اجلالفٜ )اهلل( أو صٍٜ افربقبٔ

،  بٚفهٍٜ إخرى ذم آيٜ ثٕٜٚٔيٖيو ذا يٖي فٍظ اجلالفٜ تٚرة ذم آيٜودٚ آيٚت افسجدة

ّْٔٚ ـٔػ يرتبط ذفؽ بُثرة أو ؿِٜ ور وتِؽ  ،ود ذفؽ آشؿ افًئؿ هلل جؾ وظالوب

افتل وذم ادبحٞ افرابع وؿٍْٚ ظْد أهؿ اخلهٚئص إشِقبٜٔ ، افهٍٚت إخرى

ومل َٕػ وؿٍٚت مستَهٜٔ ظْد ـؾ فٍظ أو ، ٚ تدظؿ أثر افسٔٚق ذم بْٚء أيٜرأيْٚ أهن

 .ثؿ ختّْٚ افبحٞ ببًض افْتٚئٟ افتل تقصِْٚ إفٔٓٚ، حتك ٓ يتنًٛ بْٚ افبحٞ بْٚء
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 مقدمة
 :وبًد ،وصالة وشالمٚ ظذ أذف إٕبٔٚء وادرشِغ ،احلّد هلل رب افًٚدغ

وثراءهٚ  ،ؾ٘ن افدراشٚت وإبحٚث افتل يُقن مٔداهنٚ ـتٚب اهلل تستّد أمهٔتٓٚ

 ،وإبحٚث ، أن ـؾ تِؽ افدراشٚتبٚإلوٚؾٜ إػ ،افًزيز مـ هذا افُتٚب

وافتٍٚشر افتل متأل ادُتبٚت مْذ ظهقر هل أـز دفٔؾ ظذ ذفؽ افثراء ادَْىع 

ومٚ  ،ؾٚفُؾ جيد ؾٔف جمٚٓ خهبٚ فتَِٔٛ افْير ذم بٕٔٚف :  افْير هلذا افُتٚب افًزيز

  .سٔىٜف ٕص ظذ طٓر افبٓ يدإٔ، متامشؽ ،ظزيز ،حيِّف ذفؽ افبٔٚن مـ بْٚء حمُؿ

ووًػ افرصٚء  ،وٕحـ إذ ٕحٚول  ذم هذا افبحٞ أن ٕديل بدفقٕٚ ظذ ؿِٜ اجلٓد

 ،ؾْٕ٘ٚ إٕام ّٕس جٕٚبٚ ظزيزا مـ جقإٛ آيٚت اهلل ٕٗـد مـ خالهلٚ ثراء هذا افُتٚب

 .وؿّقة بْٚئف

وخههْٚ آيٚت افسجدة بٚفبحٞ ٕهنٚ آيٚت هلٚ خهٚئص متَٚربٜ مـ حٔٞ 

مـ و، ْٚئٓٚ مـ بْٚء أيٚت إخرى ذم ٍٕس افسٔٚقوؿرب ب ،دٓفتٓٚ ظذ افسجقد

 .حٔٞ أثر شٔٚؿٓٚ وّـ شقرهٚ ذم ذفؽ افبْٚء

ّٜٔ ختههٝ ذم افبحٞ ظـ شٔٚؿٚت آيٚت افسجقد    و فٔس هْٚك رشٚفٜ ظِّ

 :مٚفؽ حسغ افدشقؿل افًْري بًْقانوهْٚك ـتٚب فِدـتقر  ،ظذ حد ظِّل

ؾٔف ادٗفػ آيٚت  وؿد تْٚول ،(فِرمحـمـ بالؽٜ افَرآن ؾٔام يسجد افًبٚد بسببف )

ير ذم شٔٚؿٓٚ ـام ويْ ،وـٚن يًرض فُؾ آيٜ مٍْهِٜ ظـ أختٓٚ ،افسجدة آيٜ آيٜ

 ،أيٚت ٕيرة صٚمِٜ تدمٟ أيٚت مع بًوٓٚ ومل يْير هلذه ،يَقل ذم شقرهتٚ

وفُـ جٚء  :ؿد وظد هبذا ذم مَدمٜ بحثفو ،وأثر شٔٚؿٓٚ ذم بْٚئٓٚ ،وتيٓر خهٚئهٓٚ

ذفؽ ؾَد ـٚن افدـتقر مٚفؽ افًْري ومع  ،أجزاء متٍرؿٜ ٓ رابط بْٔٓٚ بحٞاف

مْذ ؾجر ٕزوفف إػ  ،وّـ ـقـبٜ مـ افًِامء افذيـ خدمقا ـتٚب اهلل جؾ وظال

وفًؾ ـتٛ افتٍسر افبٔٚين هل وجٜٓ افبٚحٞ ظـ مقاضـ اإلظجٚز  ،رـوؿتْٚ احلٚو

 ٔتف ظْٚيٜ ـبرة ذم هذا افبحٞ.وهق مٚ أوف ،افْيؿ ؾٔف  فوبٔٚن بًض متنٚب ،افَرآين
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 التمهيد
وؿدرة وإحٚضٜ مْزفف  ،تّْؿ ظـ إظجٚزه ظـدة مزايٚ حتّؾ آيٚت افَرآن افُريؿ 

صٖهنٚ صٖن بَٜٔ آيٚت اهلل  ،وآيٚت افسجدة هلٚ ضراز مـ افبْٚء واإلحُٚم ،جؾ وظال

وتٌّر ، و ؿرب دٓٓهتٚ ،وهذا اإلحُٚم آت مـ خالل وحدة مقوقظٓٚ ،جؾ وظال

شقاء ـٚن شٔٚؿٚ ، ـِف يُّـ تٍسره مـ خالل افسٔٚقوهذا  ،بْٚئٓٚ ذم آن واحد

تٌُرَ بْٚئٓٚ يِحظ ؾٔف ذفؽ  و، يٚتؾٕٚمر بٚفسجقد  يًؿ تِؽ أ :  أو بًٔدا ،ؿريبٚ

أو بًض   ،شقاء ـٚن ذم ورود فٍظ اجلالفٜ حتديدا ،وجيًِف بًْٚء مٌٚيرا ،افسٔٚق

الل ظّْٜٔ افسٚجديـ افتل ختتِػ مـ آيٜ أو ـٚن ذفؽ مـ خ، جؾ وظال صٍٚتف

  .هذا افبحٞ بًقن اهلل أو ؽر ذفؽ ممٚ شٔتوح ذم ثْٚيٚ ، ٕخرى

 :وفي السجود بعامة بعض األحاديث التي وردت فيها -3
 يسجدحٔٞ  :  ـامل اخلوقع هلل جؾ وظالصؽ أن افسجقد هق إدل ظذ  ٓ

ذا واؾؼ ذفؽ إيامن ؿِبل ؾَد ـّؾ ؾ٘ ،سٜٔوتِؽ ؽٚيٜ افًبٚدة احل ،افًبد ظذ إرض

 .إيامن افًبد

ّْٔٝ ؾوؾ افسجقد حٚديٞ إو  ، مـ ذفؽ:ظّقمٚ ـثرةافتل ب

ُٝ َثْقَبَٚن َمْقَػ َرُشقِل اهلل ِ    ٔ
َِ ِرُي َؿَٚل:  َف َّ ًْ َٔ َٜ اْف َح ِْ ـُ َأِِب َض َداُن ْب ًْ مٚ حّدث بف َم

 × ُِ ُف ُيْدِخ ُِ َّ ٍؾ َأْظ َّ ًَ يِن بِ : َأْخِزْ ُٝ ِْ َُ َٜ َؾ َْظاَمِل  ،ِْل اهلل ُ بِِف اجْلَْ  ْٕ ِّٛ ا ََٖح : بِ ُٝ ِْ َأْو َؿَٚل ُؿ

َٝ ، إَِػ اهلل ِ َُ َٝ ، َؾَس َُ ْفُتُف َؾَس َٖ ـْ َذفَِؽ ، ُثؿ  َش ُٝ َظ ْف َٖ َٚل: َش ََ َٜ َؾ َْٖفُتُف افث ٚفَِث َرُشقَل ُثؿ  َش

َٚل:× اهلل ِ  ََ ُجوِد لِلَِّو )) َؾ َرفَ َعَك  َتْسُجُد ِللَِّو َسْجَدًة ِإال ِإنََّك الفَ ؛ َعَلْيَك ِبَكثْ َرِة السُّ
(1)((اللَُّو ِبَها َدرََجًة َوَحطَّ َعْنَك ِبَها َخِطيَئةً 

. 

ُٝ َمَع َرُشقِل اهلل ِ  ُٝ َأبِٔ ْْ ـُ ُل َؿَٚل: 
ِّ َِ َْش ْٕ ٍٛ ا ًْ ـَ ـُ  ُٜ ْب ًَ ُْٔتُف  ×ومٚ حّدث بف َربِٔ َت َٖ َؾ

َٚل يِل: ََ ِٜ  ،((َسلْ )) بَِقُوقِئِف َوَحَٚجتِِف َؾ َتَؽ ذِم اجْلَْ  ََ َُٖفَؽ ُمَراَؾ : َأْش ُٝ ِْ َُ َأْو )) َؿَٚل: ،َؾ
َر َذِلكَ  ُٝ  ،((َغي ْ ِْ ُجودِ  فََأِعنِّي)) ُهَق َذاَك َؿَٚل: :ُؿ (2)((َعَلى نَ ْفِسَك ِبَكثْ َرِة السُّ

. 

                                           
 .2/379 ،4895ـتٚب: ؾوؾ افسجقد واحلٞ ظِٔف، حديٞ رؿؿ  ( صحٔح مسِؿ،(1

 .2/379، 4896ؾوؾ افسجقد واحلٞ ظِٔف، حديٞ رؿؿ   ادهدر افسٚبؼ، ـتٚب: (2)
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 إذا قرأ بن آدم)) :خيص شجقد افتالوة ؾَد ؿٚل ظِٔف افهالة وافسالمأمٚ مٚ 
ويقول: يا ويلو أمر ىذا بالسجود فسجد ، اعتزل الشيطان يبكيالسجدة فسجد 

(1)((وأمرت أنا بالسجود فعصيت فلي النار ،فلو الجنة
. 

  :اا وحكمً عددً  آراء العلماء في ىذه اآليات -2
شجقد  :وؿٔؾ» :مجع تِؽ أراء أبق حٔٚن ذم افبحر ادحٔط ؾَٚل ظـ ظددهٚ

وذـر ظـ ابـ ، وافْجؿ وافًِؼ [ْزيؾوحؿ ت] [أمل تْزيؾ]افتالوة أربع شجدات 

ًٚ ذم ادٍهؾ، ظبٚس أهنٚ ظؼ وروي ظـ مٚفؽ إحدى ، أشَط آخر احلٟ وص وثالث

أشَط ثٕٜٚٔ ، رةـوظـ ابـ وهٛ أربع ظن ،أشَط آخرة احلٟ وثالث ادٍهؾ، ظؼة

 ّٟ  ،فُـ أبق حٍْٜٔ أشَط ثٕٜٚٔ احلٟ وأثبٝ ص، وهق ؿقل أِب حٍْٜٔ وافنٚؾًل ،احل

ًٚ وابـ حبٔٛ مخس ظن، ًلوظُس افنٚؾ آخرهٚ خٚمتٜ  رة،ـوظـ ابـ وهٛ أيو

شوزاد شجدة احلجر رة،ـوظـ بًض افًِامء شٝ ظن ،افًِؼ
 (2). 

 ،واجلّٓقر ظذ إٔف فٔس بقاجٛ» :وؿٚل ظـ آراء افٍَٓٚء بنٖن حُؿ افسجقد

مـ ضٓٚرة  :هق واجٛ وٓ خالف ذم أن ذضف ذط افهالة :وؿٚل أبق حٍْٜٔ

ّٔ  ،وحدث، خبٞ مٚ روى افبخٚري ظـ ابـ ظّرو وابـ  إّٓ ، ووؿٝ ،واشتَبٚل، ٜوٕ

وإشحٚق  ،وأمحد ،وذهٛ افنٚؾًل، ادُْدر ظـ افنًبل إٔف يسجد ظذ ؽر ضٓٚرة

، وافرؾع ذم افهالة ،يُز هلٚ ذم اخلٍض :وؿٚل مٚفؽ، إػ إٔف يُز ويرؾع افٔديـ

ِّؿ ظْد اجلّٓقر، وأمٚ ذم ؽر افهالة ؾٚختِػ ظْف ل مجٚظٜ مـ افسِػ وؿٚ، ويس

ِِّ  :وإشحٚق وهق ؿقل  ،ٕهنٚ صالة بسبٛ :  ووؿتٓٚ شٚئر إوؿٚت مىًَِٚ ، ؿٓ يس

ٓ يسجد بًد  :وؿٔؾ ،افنّس ومل تهٍرّ  مٚ مل يسٍر :وؿٔؾ ،افنٚؾًل ومجٚظٜ

وثالثٜ إؿقال هذه ذم  ،بًد افهبح ٓ بًد افًك :وؿٔؾ، وٓ بًد افًك ،افهبح

ـٚن يَقل ذم شجقد  مٚجف ظـ ابـ ظبٚس إٔف وذم شْـ ابـ  ،مذهٛ مٚفؽ

                                           
 : بٚب إضالق اشؿ افٍُر ظذ مـ ترك افهالة.2/69( صحٔح مسِؿ بؼح افْقوي  (1

 .5/264افبحر ادحٔط ذم افتٍسر ، ٓبـ حٔٚن (2) 
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واجعلها لي عندك  ،واكتب لي بها أجراً  ،اللهم احطط عني بها وزراً  )) :افتالوة
ا ـٕٚٝ أو جٓراً  ،((ذخراً  ، ومنٓقر مذهٛ مٚفؽ إٔف ٓ يسجد ذم افٍريوٜ هًّ

شومذهٛ أِب حٍْٜٔ إٔف واجٛ ظذ افسٚمع ؿهد آشتامع أّوًٓ 
 (1)

. 

 ُقنحتك ت: ٚت افسجدةـٚت إول مـ آيـيأ رـٞ ذم افًنـبحوؿد دار اف

وٕن هذه أيٚت تٍل  ،ورؽبٜ ذم افسـٔز وآختهٚر ،ّٕقذجٚ فٌرهٚ مـ أيٚتأ

  .حٔٞ يتجذ ؾٔٓٚ افسٔٚق مٗثرا ذم بْٚء أيٚت: بٚفٌرض ؾٔام يًتَد افبٚحٞ 

                                           
 369/ 6( افبحر ادحٔط  (1
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 املبحث األول 
 نقصدهالسياق الذي 

وإْٕٚ إذ ٕحُؿ  ،وجِٓف مـ جِٓف ،ذفؽ مـ ظِّف ظِؿ ،ُؿإن بْٚء افَرآن بٌْٚء حم

وفٔس  ،ْسؼ فسْٚ افقحٔديـ ذم هذا احلُؿفوحسـ ا ،ظذ ذفؽ افبْٚء بٚإلحُٚم

زل ـمْ بؾ ذفؽ يًقد إػ، ذفؽ ٕٚبًٚ مـ دراشٜ صخهٜٔ مستٍٔوٜ فُؾ شقر افَرآن

ٚتف صٍٜ مـ صٍ وهق ،ؾٚفَرآن افُريؿ ـالمف جؾ وظال :افَرآن شبحٕٚف وتًٚػ

 .افذاتٜٔ 
ؾٓذا ـالم افبؼ متّثال ذم افْهقص إدبٜٔ حٔٞ  ،-مع افٍٚرق -افَٔٚسثؿ 

ومل ٕجد أحدا  ،افتل يىرؿٓٚ اتسؼ بْٚء ؿهٚئده ذم صتك ادقوقظٚتٕجد افنٚظر ؿد 

وحتك افذيـ رمقه هبذا إمر  ،ُؽ وآوىرابرمك افنًر اجلٚهع ذم ظكه بٚفتٍ

ـٚفًَٚد ذم ظهقرٕٚ ادتٖخرة
(1)

وافْقهيل
(2)

، َض حججٓؿيْوجدوا مـ  مثال

صتك دة افًربٜٔ رؽؿ مٚ ؾٔٓٚ مـ مقوقظٚت وييٓر تْٚؽؿ افَهٔ
(3)

. 

حيدوهؿ إػ  :فَد شًك افَْٚد ؿديام إػ دراشٜ مْٚزع افنًراء ذم بْٚء ؿهٚئدهؿ

ٓبد مـ تًِٔؾ هلذه افٍَزات افنًقريٜ ادقجقدة ذم ذفؽ  ذفؽ إٓىالُق مـ إٔف

مـ : ٚئد افتل ييٓر ؾٔٓٚ تنتٝ مقوقظٚهتٚوهلذا ظِِقا فبْٚء افَه: لافنًر افٌْٚئ

 : ظذ افهٚحبٜ ذم خوؿ اددح وافٍخروافبُٚء ، وذـر افرحِٜ، افبُٚء ظذ إضالل

وشًّٝ بًض أهؾ إدب » :مَدمٜ ـتٚبف افنًر وافنًراء ذم ؾٚبـ ؿتٔبٜ يَقل

، ؾبُك وصُٚ ،افدمـ وأثٚرو ،افديٚريذـر أن مَهد افَهٔد إٕام ابتدأ ؾٔٓٚ بذـر 

ًٚ فذـر أهِٓٚ افيٚظْغ ظْٓٚ...  ،واشتقؿػ افرؾٔؼ ،وخٚضٛ افربع فٔجًؾ ذفؽ شبب

، .. فّٔٔؾ ٕحقه افَِقب.ؾنُٚ صّدة افقجد وأمل افٍراق ثؿ وصؾ ذفؽ بٚفْسٔٛ

ٕن افتنبٔٛ ؿريٛ مـ :  وفٔستدظل بف إصٌٚء إشامع إفٔف ،ويكف إفٔف افقجقه

                                           
 .346شٚظٚت بغ افُتٛ، ص  ( إير:(1

 .109-108ص  حمّد افْقهيل -ؿؤٜ افنًر اجلديد ( إير:(2

 .1/30ضف حسغ ء حديٞ إربًٚ ( إير مثال :(3
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وآشتّتٚع  ،.. ؾ٘ذا ظِؿ إٔف ؿد اشتقثؼ مـ اإلصٌٚء إفٔف.ِقبافٍْقس ٓئط بٚفَ

ٛ ب٘جيٚب احلَقق ،فف َّ ، وُهى افِٔؾ ،وصُٚ افّْهٛ وافسٓر ،ؾرحؾ ذم صًره ،ظ

وإٕوٚء افراحِٜ وافبًر. ؾ٘ذا ظِؿ إٔف ؿد أوجٛ ظذ صٚحبف حؼ   ،وحّر اهلجر

وؾّوِف ، وهّزه فِسامح ،ُٚؾٖةؾبًثف ظذ اد ،بدأ ذم ادديح....وذمٚمٜ افتٖمٔؾ ،افرجٚء

ر ذم ؿدره اجلزيؾ ، ظذ إصبٚه ٌّ شوص
 (1)

.   

وتًددت  ،وهذا ؿٚضع ذم أن افرجؾ يتحدث ظـ افَهٔدة افتل ضٚل بْٚؤهٚ

وهق إيهٚل افرشٚفٜ  ،ؾتسِسِٝ تِؽ ادقاؤع بام خيدم افٌرض افُع ،مقوقظٚهتٚ

 ؿد ّْقعن مـ افىقل وافتوإذا ـٕٚٝ افَهٚئد افتل هبذا افنٖ ،افتل يريد إديٛ

مـ  وهذا افتقجٔف إٕام هق بًٌض  ،ْٓٚ فـ ًٕدم فف تقجٔٓٚ م ظِِٓٚ ابـ ؿتٔبٜ ؾ٘ن مٚ ؿّؾ 

 .وبْٚء ؿهٔدتف ،دات افنٚظر ادستُْٜ خِػ صٔٚؽٚتفمرا

ا فِحٚمتل يتحدث ؾٔف بقوقح صديد ظـ أن وؿد َٕؾ ابـ رصٔؼ رأيٚ صٓرً 

وؿٔٚم ـؾ ظوق ؾٔف  ،ٚ ـخِؼ اإلٕسٚنافَهٔدة جيٛ أن تُقن بًْٚء واحدا متامشُ

افْسٔٛ افذي  حُؿ وؿٚل احلٚمتل: مـ» :بّّٓتف مع تْٚشَف مع ؽره مـ ادٓٚم ؾَٚل

ًٚ بام بًده مـ مدح أو ذم ؽر ، متهاًل بف، يٍتتح بف افنٚظر ـالمف أن يُقن ممزوج

، ؾ٘ن افَهٔدة مثِٓٚ مثؾ خِؼ اإلٕسٚن ذم اتهٚل بًض أظوٚئف ببًض، مٍْهؾ مْف

 ،ؽٚدر بٚجلسؿ ظٚهٜ، ّتك إٍهؾ واحد ظـ أخر وبٚيْف ذم صحٜ افسـٔٛؾ

ل مًٚمل مجٚفف ،تتخقن حمٚشْف ٍِّ وأربٚب افهْٚظٜ مـ  ،ووجدُت حذاق افنًراء ،وتً

ًٚ حئّٓؿ مـ صقائٛ افَْهٚن  ،ادحدثغ حيسشقن مـ مثؾ هذه احلٚل احساش

شويَػ هبؿ ظذ حمجٜ اإلحسٚن
(2)

جيدون ذم افنًر افَديؿ  ومهٚ هبذا افرأي ٓ .

 .تٍُُٚ واوىرابٚ

 ،افَرآن افُريؿ بٚفٌٜ افُامل ذم وٕحـ ظذ ثَٜ ٓ خيٚجلٓٚ صؽ أن افٌِٜ افًربٜٔ

 .وفـ يدإٔٓٚ ـالم فبؼ مٓام أوي مـ افبٔٚن وافٍهٚحٜ

                                           
 75-1/74افنًر وافنًراء ، ٓبـ ؿتٔبٜ  (1)

 .154-2/153افًّدة ذم حمٚشـ افنًر وآدابف ، ٓبـ رصٔؼ افَرواين  (2)
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واوًغ  ،أهار وبٔٚن آيٚت افسجدة  ٕحـ ٕحٚول ذم هذا افبحٞ أن ٕستجعو

، وأن أيٜ ؿد أثر ؾٔٓٚ شٔٚؿٓٚ افَريٛ ،بْٚء افَرآن بٕٔٚٔٚإحُٚم وؿّقة  ذم أذهْٕٚٚ

 .ومَٚصد افسقرة افُِٜٔ ،وافبًٔد

تتٚبع ادًٚين وإتيٚمٓٚ ذم شِؽ »ثؿ إن افسٔٚق افذي ٕرى فف ذفؽ إثر هق

شإفٍٚظ افَرإٜٓٔ فتبِغ ؽٚيتٓٚ ذم بٔٚن ادًْك ادَهقد دون إَىٚع أو إٍهٚل
(1)

.  

ؾْجد ذم ـؾ  ،ؿ أيٚت ذم افسقرة افقاحدة مٓام ضٚفٝ أن تتالح ؾحقى ذفؽ و

 وذم ـؾ مَىع مٚ يق بام شبؼ أو شِٔحؼ مـ آيٚت.، آيٜ

وافذي يْبٌل ذم ـؾ آيٜ أن يبحٞ أّول ـؾ رء ـقهنٚ » بؾ  إن  افزرـق يَقل:

(2) ش وثؿ ادستَِٜ مٚ وجف مْٚشبتٓٚ دٚ ؿبِٓٚ... ،مُِّٜ دٚ ؿبِٓٚ أو مستَِٜ 
. 

ٔيٚت ـَقفف تًٚػ وأثره ظذ ظدد مـ ا ظـ افسٔٚق،مالحيتف تِؽ  ضبؼ وؿد 

وذم ، [18]  ژڄ  ڄ   ڃڦڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤژ :ؾــذم شقرة افْح

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ژ :ؿقفف تًٚػ ذم شقرة إبراهٔؿ

  .[34]  ژٺ

ًِ ُخ  ادٚذ :شٗآ ؾحقاه ثؿ شٖل  ؿ وآيٜ إبراهٔؿ ههٝ آيٜ  افْحؾ  بقصػ ادْ

ؿ ظِٔف ًَ واجلقاب أن شٔٚق أيٜ ذم »؟ وأجٚب مالحيٚ شٔٚق ـؾ آيٜ:  بقصػ ادْ

، شقرة إبراهٔؿ ذم وصػ اإلٕسٚن ومٚ ُجبؾ ظِٔف ؾْٚشٛ ذـر ذفؽ ظَٛ أوصٚؾف

، وحتَٔؼ صٍٚتف ،وأمٚ آيٜ افْحؾ ؾسَٔٝ ذم وصػ اهلل تًٚػ وإثبٚت أفقهٔتف

شؾْٚشٛ ذـر وصٍف شبحٕٚف
(3)

إػ مٚ ؿٚفف افزرـق ظـ وإن ـٚن فْٚ أن ٕؤػ ، 

ذـر ؿبِٓٚ احلديٞ ساحٜ ظـ ـٍر  شٔٚق أيتغ ؾْٕ٘ٚ ٕالحظ أن شٔٚق آيٜ إبراهٔؿ

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ   ژ :افًْؿ ـام هق واوح ذم ؿقفف تًٚػ

ن اهلل وـٔػ أ ، تًٚػثؿ ذـر ذم ادَٚبؾ افذيـ آمْقا بٚهلل ،[28إبراهٔؿ:] ژڑ  ک

                                           
 .15ادثْك ظبد افٍتٚح حمّقد، ص  .دراشٜ تٖصِٜٔٔ دٓفٜٔ َٕديٜ ، د :ٕيريٜ افسٔٚق افَرآين ((1

 .1/37افزهٚن ذم ظِقم افَرآن ، فِزرـق،  ((2

 86/ص  1( افسٚبؼ ج(3
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 ،وافَّر ،ّسـوافن ،ٚرـٓـوإٕ ،ؽـافٍِر ـتسخٔو ،راتـثّٓؿ بٚفك امتـ ظِٔـٚفـتً

أمٚ آيٜ افْحؾ ؾُام ؿٚل  ،ؾْٚشٛ أن يذـر هْٚ ـٍر ابـ آدم وجحده، وافْٓٚر، وافِٔؾ

ومل يسبؼ هذه أيٜ ذـر ، أفقهٜٔ اهلل جؾ وظال إثبٚتافزرـق ـٚن شٔٚؿٓٚ شٔٚق 

ة افْحؾ ذـر ؾٔٓٚ ـثر أن شقر مؿ ادُذبٜ ـام ذم شقرة إبراهٔؿ. هذا ؾوال ظـفأل

حتك إهنٚ تسّك ذم بًض افروايٚت بسقرة افًْؿ: مـ افًّْؿ
(1)

ؾٍٔٓٚ ًٕؿ متًددة  ،

 ،وإٕبٚت افزرع ،ربـوإٕزال ادٚء مـ افسامء فِن، مـ خِؼ إًٕٚم ومْٚؾًٓٚ بدءاً 

ؿ ث ،وافَّر  ،وافنّس ،وافْٓٚر ،وتسخر افِٔؾ ،وإظْٚب  ،وافْخٔؾ ،وافزيتقن

 ،وتسخر إرض ومٚ ؾٔٓٚ مـ أهنٚر ،زيْٜو ،ومٚ ؾٔف مـ مٖـؾ افبحر تسخر

ومل تسبؼ بآيٜ ـٍران فًِْؿ ـام مر  ،وـٚن ورود هذه افًْؿ ذم أول افسقرة  ...وشبؾ

ًِؿ جؾ وظال وهق ٕٚشٛ أن ختتؿ أيٚت ب وٕجؾ ذفؽ ، ذم شقرة إبراهٔؿ ٚدْ

 .ر وافيِؿ وٓ يْٚشبٓٚ أن يذـر ؾٔٓٚ افٍُ ،)افٌٍقر افرحٔؿ(

                                           
 .9/464ِرازي فمٍٚتٔح افٌٔٛ  ((1
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  املبحث الثاني
 ذه اآلياتبيان املقاصد الكلية للسور التي وردت فيها ه

 ٕجد أهنٚ شقر مُٜٔ ٚ هذه أيٚت ظْدمٚ ًّٕـ افْير ذم افسقر افتل وردت ؾٔٓ

وهذه خٚصٜٔ تقجٛ افْير  ،َد اختِػ ذم ـقهنٚ مدٕٜٔ أو مُٜٔؾ ،إٓ شقرة احلٟ

ٕهنٚ  : افٍْقسافنٓرة تثبٔٝ افًَٔدة ذم وـٔػ أن مـ مَٚصدهٚ، ذم افسقر ادُٜٔ

 .افداؾع ادٗثـر ذم ؿبقل افتؼيع بًد ذفؽ

وٓصؽ أن زفزفٜ افًَٚئد افٍٚشدة ادقروثٜ فدى افَقم إٓذاك أمر ذم ؽٚيٜ 

ّٜٔ ومـ تزفزفٝ فديف تِؽ افًَٔدة افٍٚشدة ادقروثٜ ؿّغ بف أن يتَبؾ افتؼيع ، إمه

 بًد ذفؽ.

ويرؽؿ إٔقف افٍُرة  ،ٗمْغ ممٚ يزفزل افًَٚئد افٍٚشدةاد وإصٚظتف بغ افسجقدو

وهل ـِّٜ  -مع ظيّٓٚ ظذ إٍٕس ،ؾِٔس إمر أمر ـِّٜ تَٚل: ادًٕٚديـ

شجقد خٚص فٔس افَهد مْف افدخقل ذم افهالة بؾ يهٚحٛ ذفؽ  -افتقحٔد 

خهقصٚ  ، وذفؽ مـ إصٚظٜ وتثبٔٝ افًَٔدة ، وفُـ شجقد ذم ـؾ آن وحغ ،مثال

بؾ اهلجرة افهالة مل تٍرض إٓ حْٔام أهي بٚفرشقل ظِٔف افهالة وافسالم ؿ أن

ُٕدب إفٔف ذم افٍسة ادُٜٔ  بسْتغ إػ ثالث شْقات: ؾُٔقن شجقد افتالوة افذي 

  تربٜٔ فِّٗمْغ فسجقد آخر يٍرض ؾروٚ.

 ،ـذفؽ ٕجد مـ ادَٚصد افُِٜٔ هلذه افسقر أهنٚ تًْك بٚفتْقيف بٚفَرآن افُريؿ

ؾّثال ذم :  أو بًد  آيٚت افسجدة أو ذم ثْٚيٚهٚ ؿبؾ ،اء ـٚن ذفؽ ذم مىِع افسقر شق

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ   ژ شقرة إظراف يَقل تًٚػ ذم مىًِٓٚ:

ٹ  ٹ                   ٹ     ٹ     ٿ     ٿ          ٿ     ٿ     ٺ   ٺ  ٺ      ٺ     ڀ    ڀ     ڀ     ڀ  

ٱٻ  ٻ  ٻ   ژ :وذم شقرة افرظد يَقل تًٚػ، ژڦ  ڦ  ڦ     ڤ  ڤڤ  ڤ

وذم شقرة  ،ژٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 ،ژ ڀ    ڀ ٱٻ  ٻ ٻٻ پ پ پ پژ :افّْؾ يَقل تًٚػ
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ٖت ذم مىِع افسقرة ؾٚفتْقيف بٚفَرآن افُريؿ مل ي :إمر خمتٍِٚ وذم شقرة افْحؾ ٕجد

ريؼ شٗافغ فٍريَغ ترتٛ ظذ اإلجٚبٜ ظْٓام ظذاب وـٚن ظـ ض، بؾ ذم ثْٚيٚهٚ

مُٜ ـام  ـٍٚر أو  ،ادستُزيـ افذيـ شبَقا ذم أيٜ افسٚبَٜ ؿٚل تًٚػ ظـ ،وثقاب

ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ژ :َِٕف إفقد ذم تٍسره

﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿  ﯀  ﯁                  

ژ  ڑ  ڑ    ژ     ڈژ :أخر ادٗمـ وؿٚل ظـ افٍريؼ ،[25-24] ژ

 ژڱڱ  ں  ں  ڻ ڳڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  گ گ  گ کگ ک ک  ک

ؿٚل  ،بًد آيٜ افسجدةافُريؿ ذـر افتْقيف بٚفَرآن  مريؿ  قرةـوذم ش ،[30ؾ:ـ]افْح

ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ     ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ۀ ژتًٚػ: 

 .ژ﮲  ﮳  ﮴  

ٱ  ٻ   ژ :ؿٚل تًٚػ ،افسجدةوذم شقرة احلٟ جٚء افتْقيف ؿبؾ آيٜ 

 .وبًدهٚ ذم أـثر مـ آيٜ ، ژٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  

ًّٕٜ افَرآن افُريؿ ظذ افًبٚد ًّٕٜ ظئّٜ جدا تستقجٛ صُر اهلل جؾ و 

 ومـ افنُر احلز افسجقد فف جؾ وظال.، وظال

ختتص بف  افتْقيف بٚفَرآن افُريؿ ٓ ادْٟٓ افًِّل حيتؿ ظِْٔٚ افَقل:  بٖن  ثؿ إن

آيٜ مـ آيٚت   هذه افسقر بؾ ورد ذفؽ ذم ظدد ـبر مـ شقر أخرى فٔس ؾٔٓٚ مـ

ٱ  ٻ  ٻ   ژ ومـ ذفؽ شقرة افبَرة حٔٞ يَقل تًٚػ ذم مىًِٓٚ: ،افسجدة

وـذفؽ جٚء افتْقيف بٚفَرآن ذم شقرة إًٕٚم  ،ژ ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ

ٞ ظـ ؾحقى هذا افتْقيف ذم هذه وافبٚح، وذم ؽرهٚ مـ افسقر ،وإٍٕٚل ويقٕس 

 افسقر شٔجد ظَِٜ واوحٜ بْٔف وبغ آيٚهتٚ.

ـٔد ظذ وافتٖ، ثؿ وجدٕٚ  مـ مَٚصد افسقر افُِٜٔ ذـر خِؼ اهلل جؾ وظال     

واختالف  ،وإرض ،ـخِؼ افسّقات :افًئؿ افذي تالمس مْتف افًبٚدِؼ اخل

 ؼ افسّقات وإرض:ؾٍل شقرة إظراف يَقل تًٚػ ظـ خِ :افِٔؾ وافْٓٚر
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گ    گ    ک    ک    ک    ک    ڑ     ڑ    ژ    ژ      ڈ    ڈ    ڎ    ڎ    ڌژ

ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ      ڱ     ڱ    گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ

 .ژۀ  ۀ  ہ  ہ  

ەئ  ى  ائ  ائى ې ې ې ېژ :ٚػ ظـ تسخر افريٚحويَقل تً

ىئ  ىئ  یی  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

 .[57]إظراف: ژی  جئ  حئ  مئ  ی

رؾع افسامء وتسخر افنّس وافَّر ومد  وذم شقرة افرظد يَقل تًٚػ ظـ

ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ژ :...إرض

ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ           ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ       ٺ  

چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      چ    چ     چ    ڃ  ڃ  ڃ    ڄ  ڃ

ڳ       گڳ         گ   گ  گ  ک    ک     ڑ  ک  کڈ   ڈژ  ژ  ڑ        ڌ  ڎ  ڎ

ۀ  ۀ         ڻ    ڻ   ڻ     ڻ      ں         ں    ڱ   ڱ        ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ڭ  ﮴      ﮲﮳    ۓ       ۓ     ے    ے     ھ    ھ    ھ    ھ    ہ    ہ    ہ   ہ  

 .ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ہ  ہ   ہ  ہھ  ھ   ژ وـذفؽ ذم شقرة افْحؾ يَقل تًٚػ:

ويَقل تًٚػ ذاـرا ًّٕتف ظذ ظبٚده بخِؼ إًٕٚم:  ،ژےھھ

وتتقاػ أيٚت  ،ژۉ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۆۈ ۆژ

 بًد هذه فبٔٚن ـثر مـ افًْؿ افتل تٍوؾ اهلل جؾ وظال هبٚ ظذ ظبٚده.

 .ؽ ادخِقؿٚت آيٜ افسجدة مبٚذةوذم شقرة احلٟ تالبس تِ

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ژ  :وذم شقرة افٍرؿٚن يَقل تًٚػ

 .ژې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ   ۇئ   

وذم شقرة مريؿ اختذ إمر ضريَٚ آخر ببٔٚن ؿدرتف جؾ وظال ذم ـثر مـ اخلِؼ 

يسٖل اهلل جؾ وظال افقفَد  ؾزـريٚ  افذي يهٚدم افْقامٔس افتل يًرؾٓٚ افبؼ:
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ڎ   ڎ   ڈ  ژ :ؾٔستجٔٛ فف شبحٕٚف يَقل تًٚػ بًد أن بِغ مـ افًّر ظتٔٚ 

 .[7]مريؿ: ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

   مٚ ظٓد افْٚس ذم صٖن احلّؾ وافقٓدة. مؾٔٓٚ مٚ يهٚد وؿهٜ ظٔسك 

ذم ؿؤٜ وٓ صؽ أن ذـر هذه ادخِقؿٚت افًئّٜ فف أثره افًئؿ أيوٚ 

ؾٔٓٚ مهٚفح وجًؾ  ، جؾ وظال افذي خِؼ هذه إجراموأحَٔتٓٚ هلل ،افسجقد

وـام ؿِْٚ بٚفْسبٜ فقرود افتْقيف فَِرآن افُريؿ ذم ؽر افسقر ، ـبرة خلَِف مـ افبؼ

ؾُذفؽ خِؼ اهلل  تًٚػ افذي ذـرٕٚ وافذي مل ٕذـر  ،افتل وردت ؾٔٓٚ آيٚت افسجدة 

حٞ اددؿؼ جيد ظَِٜ وإحُٚمٚ بغ ورود ٚوافب ،ػ ظْدهٚ ورد ذم ؽر شقرٕٚ افتل َٕ

 ذفؽ اخلِؼ افًئؿ ومَٚصد وشٔٚؿٚت تِؽ افسقر.
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  املبحث الثالث
 ياق في ربط آيات السجدة بسورهاأثـر الس 

 :موضع آية السجدة وصلتو بالسياقأ /   
َٚصد افتل ؾٔٓٚ آيٜ شجدة ٕجد أن تِؽ اد مٚ ْٕير ذم ادَٚصد افُِٜٔ فِسقرظْد  

حٔٞ ختتِػ ذم بْٚئٓٚ ظـ آيٜ أخرى ذم شقرة : أؾوٝ فبْٚء مًغ فتِؽ أيٜ

وفق أمًْٚ  ،اء  جٚءت آيٜ افسجدة ذم هنٚيتٓامؾٍل شقرة إظراف واإله: أخرى

 افسقرتغ:  بغ ادىِع وآيتل افسجدة  ذم ـِتٚ افْير فقجدٕٚ ظَِٜ طٚهرة

ۇ   ۇ  ۆ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ژ :ؾٍل شقرة إظراف ؿٚل اهلل تًٚػ

  .ژۆ  ۈ  ۈ        ٴۇ  ۋ   

وؿد جٚء ذم مىِع افسقرة احلديٞ ظـ افَرآن افُريؿ ـام شبؼ أن أذٕٚ مع 

ٱ  ٻ   ژ :مالحيٜ ذـر وّر ادخٚضٛ وهق افرشقل ظِٔف افهالة وافسالم

-1:]إظراف ژپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺٻ  ٻ  ٻ   

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ژ :خٚضبغ أيوٚ ذم ؿقفف تًٚػومع وّر ادخٚضٛ وّر اد ،[2

وذم آيٜ افسجدة ذم  ،[3]إظراف: ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ 

أمٚ وّر ادخٚضبغ ذم  ژ  ڭ  ڭ  ڭ ژ :آخر افسقرة ٓ ئٌٛ هذا افوّر

 . ادىِع ؾٕ٘ف ؾحقى افذيـ شجدوا هلل تًٚػ ومل يستُزوا ـام ذم آيٜ افسجدة

إٕذارا  ٕزل إفٔٓؿ افَرآنظ ذم ادىِع احلديٞ ظـ ادٗمْغ افذيـ أُ ثؿ ٕالح

وٓ يتبع مٚ دوٕف  ،ؾٚفرشقل ظِٔف افهالة وافسالم ُأمر أن يتبع هذا افَرآن، ذـرىو

، حٔٞ ظدم آشتُبٚر ٜ افسجدة ذـرت هذه إصْٚف ٍٕسٓٚ:وذم آي ،مـ أوفٔٚء

بحٕٚف آيٜ ظذ اخلوقع فف امن بف شواإلي، وٓصؽ أن ظبٚدتف، وهق ؽٚيٜ افذل هلل تًٚػ

ثؿ ، وهذا ديدن ادٗمْغ ،ٜ افسجدة تَديسف و تْزهيف شبحٕٚفثؿ ٕجد ذم آي ،وافتذفؾ

 .وهق أؿل ظّؾ حز  مٚدي ييٓر ؾٔف افتذفؾ فف شبحٕٚف ،تّقج ذفؽ ـِف بٚفسجقد
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وـٔػ ، بؾ إن ذم مىِع افسقرة احلديٞ ظـ افٍريؼ افذيـ تُْبقا ضريؼ احلؼ

شجقد اظساف بٖفقهٔتف  وهذا مًزز فِسجقد فف تًٚػ ،س اهلل تًٚػجٚءهؿ بٖ

 وـذفؽ شجقد صُر أن ٕجل ادٗمْقن مـ هذا افىريؼ. ،واشتحَٚؿف

وهلٚ ظَِٜ  ،ٚءت آيٜ افسجدة ؿرب هنٚيٜ افسقرةأمٚ ذم  شقرة اإلهاء ؾَد  ج     

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ ژ :ؿٚل تًٚػ ،أيوٚ بّىًِٓٚ ٓ خيىئٓٚ افْير

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ      ڃ      ڃ      ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  

 .ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  

أمٚ  ،وارتبٚط مًْقي ـذفؽ ،ارتبٚط فٍيل بّىِع افسقرة يقجد ذم أيٜ 

ٱ  ٻ  ٻ  ژ :حٔٞ بدئٝ بف افسقرة: ٓرتبٚط افٍِيل ؾْجده ذم افتسبٔحا

پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٻ  ٻ  پ  پ  پ     

أـثر ممٚ تُرر  وهق ،ثامن مرات تُرر ؾٔٓٚ  افتسبٔح بؾ إن ،ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ 

ذم ؽرهٚ مـ افسقر
(1)

ؾ٘ذا جٚءت آيٜ افسجدة وؾٔٓٚ افتسبٔح ، و ـٖٕف ؿىٛ رحٚهٚ ،

 .ؾذفؽ وّـ شٔٚؿٓٚ 

ؿٚل تًٚػ ؿٚؤٚ  ؾٍل مىِع افسقرة ،افربٚط افٍِيل ؿؤٜ افقظد وـذفؽ مـ   

وإٔف شبحٕٚف شٔبًٞ ظِٔٓؿ ذم  ،ظذ بْل إهائٔؾ بٚإلؾسٚد ذم إرض مرتغ

   ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ژ  :ول  ظبٚدا فف جيقشقن خالل افديٚراإلؾسٚد إ

  گ   گ      ک      ک        ک        ک      ڑ     ڑ        ژ        ژ        ڈ      ڈ        ڎ   ڎ 

وذم آيٜ افسجدة  ،ژڱڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڱ    ڳ   ڳ ڳ   ڳ گ گ

وؿد وجٓف افًِامء إػ إٔف افقظد افذي  ،ژڇ  ڇ  ڇچ  ڇ    ژ :يٖي فٍظ افقظد

ؾِٔتَل افقظد بام ؿوٚه اهلل جؾ وظال ، شبؼ ذم افُتٛ افسٚبَٜ بٕ٘زال افَرآن افُريؿ

، تٛ افسٚبَٜ بٕ٘زال افَرآنومٚ وظد بف تًٚػ ذم افُ، ظذ بْل إهائٔؾ مـ اإلؾسٚد

 وبًٞ افرشقل ظِٔف افهالة وافسالم.

                                           
 .مٚدة )شبح( ادًجؿ ادٍٓرس ٕفٍٚظ افَرآن افُريؿ ، حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿل  (1)
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مع مالحيٜ أن هْٚك مـ يرى أن ؾسٚد بْل إهائٔؾ إول ـٚن ذم زمـ افرشقل 

وهق مٚ ٕرى بقادره تِقح مـ ، بًد وافٍسٚد افثٚين دّٚ يٖت ،م ظِٔف افهالة وافسال

ؿٚل ذفؽ افنٔخ افنًراوي ،دمًّٓؿ ذم بالد ادَدس
(1)

 ،ذا أخذٕٚ هبذا افرأي٘ؾ ،

ڇ    چ  ڇ   ژ :وهق جد ؿريٛ مـ افقاؿع  ؾ٘ن مٚ يَقفف افسٚجدون مـ حتَٔؼ افقظد

 ،شٔنر إػ افقظد بٚفَوٚء ظذ بْل إهائٔؾ بٚفٍسٚد ومٚ شٔحٔؼ هبؿ   ژڇ  ڇ

افقظد  بٕ٘زال افَرآن وبًثٜ افرشقل ظِٔف هذا افرأُي افرأَي افسٚبؼ وهق  وٓ يًٚرض

 الم.افهالة وافس

دت هلذا افسجقد ّٓ ٌٜ  م ومٚ يَقل ؾٔف افسٚجدون مـ افتسبٔح  ،هذا وؿد شبَٝ آي

گ  گ   گ     ژ حٔٞ تسّبح فف شبحٕٚف افسّقات افسبع ومـ ؾٔٓـ...ؿٚل تًٚػ:

گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  

 ذه أيٜ.مع مالحيٜ تُٚثر فٍظ افتسبٔح ذم ه ،[44]اإلهاء: ژہ 

ؾ٘ذا ـٕٚٝ : مـ ادًٚين ادْداحٜ صٔئٚ ؾنٔئٚ وهُذا ٕجد أيٜ حَِٜ وّـ شِسِٜ

ـّ  وافقجقد ـِف يسبح ؾ٘ن تسبٔح افذيـ أتقا  ،افسّقات افسبع وإرض ومـ ؾٔٓ

ثؿ ذم ختهٔهٓؿ بًد افًّقم  ،ٕهنؿ وّـ هذا افُقن :افًِؿ حتهٔؾ حٚصؾ

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ژ .أوي افًِؿادقجقد ذم هذه أيٜ دٓفٜ ظذ ذف مـ 

 .[28]ؾٚضر: ژ ۉ

ويرى ابـ ظٚصقر أن إشْٚد افتسبٔح إػ ـثر مـ إصٔٚء افتل ٓ تْىؼ يدل ظذ 

افتْزيف بدٓفٜ احلٚل إٔف مستًّؾ ذم افدٓفٜ ظذ
(2)

وظِٔف يُقن افتسبٔح هْٚ تسبَٔح ، 

بدٓفٜ و ،ٔٞ افسجقدبدٓفٜ احلٚل ح وافتسبُٔح ذم آيٜ افسجدة تسبٔح تْـزيف، تْزيف

 .ادَٚل حٔٞ افْىؼ بف

                                           
 .بتكف 8369، 14/8353تٍسر افنًراوي  (1)

 .15/114جزء ، 7افتحرير وافتْقير، افىٚهر بـ ظٚصقر  مٟ  (2)
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وإذا ـٕٚٝ آيٜ افسجدة  ذم شقرة إظراف ؿد جٚء ؾٔٓٚ ذـر ظدم افتُز مـ ظبٚد 

ؾَِد تُرر هذا اخلِؼ افَبٔح  اثْتل ظؼة مرة ذم هذه افسقرة، اهلل
(1)

وـٚن أول  ،

بًد  ًٚػتؿٚل ، وهل أس آشتُبٚر ومْبًف ،هلذا اخلِؼ افذمٔؿ ذم ؿهٜ إبِٔس ورود

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ  :أن أمر إبِٔس بٚفسجقد ؾرؾض

وهلذا ، 88-76-75-48-40-36 :بَٜٔ أيٚتوإير ، [13]إظراف: ژڦ 

  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ     ۇ   ۇ  ژظذ افسجقد ذم هذه أيٜ:  تَدم هذا افٍِظ

ہ  ہ  ۀ  ۀ ژبْٔام تٖخر ظْف  ذم شقرة افْحؾ: ، [206]إظراف: ژۆ  

ٕن هذه افسقرة  ،ژہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  

ومل يتُرر ؾٔٓٚ فٍظ افتُز إٓ أربع مرات  ،ٔٓٚ ذـر فَهٜ إبِٔس مع أبْٔٚ آدمفٔس ؾ

يقجد حٔٞ مل  ،وـذفؽ تٖخر هذا افٍِظ ذم آيٜ افسجدة مـ  شقرة افسجدة ،ؾَط

يَقل  ،ظذ ؿهٜ إبِٔس مع آدم ومل تنتّؾ افسقرة  ،هذا افٍِظ إٓ ذم تِؽ أيٜ

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ژ :تًٚػ

   .[15] ژگ ک

ودٚ ـٚن ؿقفف » :وظـ هذه أيٜ إخرة يَقل افبَٚظل ظـ شٔٚؿٓٚ افَريٛ

 ژۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ژ  :تًٚػ

وذـر شبحٕٚف إٔف ؿّسؿ  ، افٍُر افُزُ ؿد أصٚر إػ أن احلٚمؾ هلؿ ظذ [10]افسجدة:

تنقؾٝ افٍْس إػ ذـر ظالمٜ أهؾ اإليامن ـام  ،افْٚس ؿسّغ ٕجؾ افداريـ

ًٚ أن ادجرمغ ٓ شبٔؾ إػ إيامهنؿ ،ذـرت ظالمٜ أهؾ افٍُران ڍ  ژ :...ؾَٚل مًرؾ

ذم أّي ، مـ أّي مذـر ـٚن ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژافدافٜ ظذ ظيّتْٚ  ژڌ   ڌ

أي بٚدروا إػ افسجقد مبٚدرة  ژژ   ژ  ژبؾ ـنػ افٌىٚء وبًده ؿ ،وؿٝ ـٚن

شمـ ـٖٕف شَط مـ ؽر ؿهد
(2)

وهذه ادالحيٜ مـ افبَٚظل مردهٚ خلتؿ أيٜ ، 

 بٍْل آشتُبٚر.  

                                           
 ادًجؿ ادٍٓرس ٕفٍٚظ افَرآن افُريؿ مٚدة:ـز (1)

 .6/57ٕيؿ افدرر ذم تْٚشٛ افسقر فِبَٚظل   (2)
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وـذفؽ ٕستىٔع تقشٔع شٔٚق أيٜ فْجد افَرآن افُريؿ يذـر افذيـ أجرمقا 

فٔٗمْقا بًد أن  دة فِدٕٔٚتتنقف إٍٔسٓؿ فًِق، وؿد ُٕسٝ رؤوشٓؿ ظْد رهبؿ

ريؼ ادَٚبؾ وجٚءت آيٜ افسجدة بًد ظرض هذا افٍريؼ فتيٓر افٍ، أبكوا احلََٜٔ

ؾخوًٝ ، ل فِسجقد فف تًٚػـربقا اإليامن ادٍوـوتن ،وهؿ افذيـ آمْقا حَٚ

ومل تتُْس ـرؤوس مـ ـٍر  ،واشتحَٚؿٚ ،رؤوشٓؿ حْٔئذ إجالٓ هلل تًٚػ وخنٜٔ

وهل تنر إػ صٔقع هذه اخلٚصٜٔ ذم  إٕام() يٜ بٖداة افَكوجٚءت أ، شتُزوا

أو مٚ يْبٌل أن ، وـٖن ذفؽ مـ ادسِامت، وهل تنبًٓؿ ب٘جالل اهلل تًٚػ، ادٗمْغ

ظذ أن  (إٕام)اظِْؿ أن  مقوقَع » افَٚهر ظـ )إٕام(: يَقل اإلمٚم ظبد، يُقن ـذفؽ

ل هذه ادْزفٜدملَء خلٍز ٓ جيُِٓف ادخَٚضٛ وٓ يدَؾُع صح   تٍسُر ذفؽ  .َتف أو دٚ يْز 

ّٕام هق أخقَك وإٕام ُهَق صُٚحبؽ افَديُؿ ٓ تَقُفف دـ جيُٓؾ ذفؽ  :إٔؽ تَقُل فِرجؾ إ

ف وُيَُر بف ُّ َِ ُٛ ظِٔف مـ  .ويدُؾع صحَتف وفُـ دـ يً ُف فِذي جي َٓ ٕ ؽ تريُد أن تْب إٓ  أ

ـَ اف ...حؼِّ إِخ وحرِمٜ افهِٚحٛ ٻ   ٻ  ٻ   ژ :تْزيِؾ ؿقُفف تًٚػومثُٚفف م

ٍٝ مًِقم... [36]إًٕٚم: ژٻ وذفؽ أن  ـؾ  ظٚؿٍؾ  .ـُؾ ذفَؽ تذـٌر بْٖمٍر ثٚب

ٌٜ إّٓ ممـ  يسُّع ويَ  ُؿ إٔف ٓ تُقُن اشتجٚب َِ ًْ ُؾ مٚ يَُٚل فف وُيْدظك إفٔفَي َِ ـْ مل ً . وأن  َم

 ْٛ ْؾ مل يسَتِج
َِ
ًْ ٚ مثُٚل مٚ ي...يسّْع ومل َي َٜ ؾَُقفِفوأم  ُل هذه ادْزف   :ْز 

ـَ اهلل ـــــ ـــــٌٓٚب ِم ٌٛ ِص ًَ ـــــ ـــــام ُمْه  إٕ

 

ــــــامءُ   ِْ ــــــِف افي  ِٓ ْٝ ظـــــــ َوْج ــــــ  ِ  دَم

ِٜ إٔف َأْمٌر طٚهٌر مًِقٌم فِجّٔع ظذ ظٚدِة   اد ظك ذم ـقِن ادّدوِح هبذه افهٍ

ظقا ذم إوصٚف افتل يذـروَن هبٚ ادّدوِحَغ أهنٚ ثٚبت  إذا َمَدحقا أن يد 
ِ
ٌٜ افنًراء

ف أحدٌ  ًُ ؿ ؿد ُصٓروا هبٚ وأهنؿ مل َيِهٍقا إّٓ بٚدًِقِم افيٚهِر افذي ٓ يدؾ هلؿ وأهن 
(1)

 .ش

إػ أن اإليامن بٚٔيٚت  إصٚرة» :)إٕام(ـ ـوهلذا يَقل افرازي ظـ بدايٜ أيٜ ب

شوإٕام يْسٚه افبًض ؾ٘ذا ذـر بف خر شٚجدا فف ،ـٚحلٚصؾ
 (2)

. 

                                           
 .331-330ًبد افَٚهر اجلرجٚين  ص فدٓئؾ اإلظجٚز،  (1)

 .12/554( مٍٚتٔح افٌٔٛ ، 2)
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حٔٞ يَقل افىٚهر بـ  :  ٜ إػ مىِع افسقرةـذفؽ ٕستىٔع أن ٕبًد بسٔٚق أي

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ ژ :ظٚصقر ظـ آيٜ افسجدة

ڀ   ژاشتئْٚف ٕٚصئ ظـ ؿقفف:  :[15]أيٜ  ژگ ڑ   ک  ک  ک  ک

تٍرغ ادَٚم فف بًد أن إٔحك بٚفتَريع وافقظٔد فُِٚؾريـ ، [3]أيٜ  ژٺ  ڀ

 [10] أيٜ  ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ژٜٔ مجِٜ بام أؾٚدت اشّ ،ظذ ـٍرهؿ بَِٚء اهلل

، وهق ممٚ إٔذرهتؿ بف آيٚت افَرآن، مـ أهنؿ ثٚبتقن ظذ افٍُر بَِٚء اهلل دائّقن ظِٔف

وإٕام يٗمـ بآيٚت اهلل ، ؾٚفتُذيٛ بَِٚء اهلل تُذيٛ بام جٚء بف افَرآن ؾٓؿ ٓ يٗمْقن

افذيـ ذـرت أوصٚؾٓؿ هْٚ
(1)

ٚؾساء افَرآن ؾْٓٚ ؾ٘ذا ـٚن أوفئؽ افٍريؼ يَقفقن ب .

ابتًد ظـ دائرة هذه افٍريٜ مراحؾ ظئّٜ متّثِٝ ذم أهنؿ إذا ، مٗمـ، ؾريؼ آخر

ر خروا شجدا دْزفف جؾ وظال ِـّ فُبر  ثؿ إهنؿ ٓ حيتٚجقن ،ُذـروا بف مـ أي مذ

وـٖن  ،ؾبّجرد افتذـر خيرون شٚجديـ ،ذم بِقؽٓؿ هذه ادرتبٜ اإليامٕٜٔظْٚء 

ٍٕس ٓ دمدد اإليامن ؾٚفتذـر وحسٛ جيًؾ تِؽ إ :  ًَقلأيٚت راشخٜ ذم اف

 وفُـ تبٚدر إػ اخلوقع هلل تًٚػ مبٚذة. ،بتِؽ أيٚت

وتيٓر  ،فبًض تربط أجزاء افسقرة افقاحدة وهذه حَِٚت يٍيض بًوٓٚ

 .افسٔٚق افذي يٖخذ بحجز  أيٚت فُٔقن ٕٚطام هلٚ ذم شِؽ بٔٚين بديع

ڦ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ژخٍٜٔ بغ آيٜ افسجدة وذم شقرة افرظد ٕجد ظَِٜ 

ؾَِد  : ومَٚصد افسقرة افُِٜٔ، [15] ژڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

ؾْٓٚك رؾع  :ظئؿ شِىٕٚفو، احتدم بذـر ؿدرة اهلل جؾ وظال جٚءت أيٜ ذم شٔٚق

ومد إرض ومٚ جًِف ؾٔٓٚ مـ  ،وتسخر افنّس وافَّر ،افسامء بٌر ظّد

ومٚ تٌٔض إرحٚم  ،ِؿ مٚ حتّؾ ـؾ إٔثك ظذ اإلضالقًهق شبحٕٚف يو ،اخلرات

وؿريبٚ مـ أيٜ ذـر تًٚػ ـٔػ ييٓر ؿٓره شبحٕٚف فِرظد ؾٔسبح  ،ومٚ تزداد

                                           
 .227/ 10 ،21افتحرير وافتْقير، جزء  (1)



 آيات السجدة وسياقاتها: دراسة بالغية                                           د. سعيد بن طيب المطرفي

 224 

فؽ هل وهل تًِق افرؤوس ومع ذ، رشؾ بٖمره ظذ مـ ينٚءـوافهقاظؼ تُ  ،بحّده

 أو بٕ٘سٚن دون آخر. ،مقـِٜ بَقم دون آخريـ

 .يسجد فف مـ ذم افسّقات وإرض حٕٚف بٖنومـ هذا ؿٓره وؿدرتف جدير شب

وشجقد  ،حٔٞ يسجد افيؾ: سجدة ٍٕسٓٚ ؾٔٓٚ بديع خَِف تًٚػآيٜ اف ـذفؽ

وفق »: ادْبئ ظـ أحَٔتف تًٚػ بٚفسجقد افيؾ ٕٚبع مـ إبداع خِؼ اهلل جؾ وظال

وفق جًؾ وجف  ،بِتغ ظذ افسقاء ًٕٓدمٝ افياللجًؾ اهلل افنّس صّسغ متَٚ

ّْٔٚ ؾٚ أو ٓمًٚإرض صٍٚ ؾٓذا مـ رمقز افهًْٜ افتل  ،ـٚدٚء مل ييٓر افيؾ ظِٔف ب

شأوجدهٚ اهلل وأدؿٓٚ دؿٜ بديًٜ
 (1)

. 

فسجدة افتل ؾٔٓٚ افسجقد افىقظل ثؿ إن هذه أيٜ هل افقحٔدة مـ بغ آيٚت ا

وفق راجًْٚ افسقرة ؿبؾ آيٜ افسجدة هذه فقجدٕٚ أن افسقرة تنتّؾ  ،حٚل اإلـراهو

وهق شبحٕٚف ظٚمل  ،يًِؿ مٚ تٌٔض إرحٚم ومٚ تزداد اهلل :مثؾ ٔٚت متوٚدةظذ ثْٚئ

ومـ هق مستخػ  ،اء فديف مـ أه افَقل ومـ جٓر بفوشق، افٌٔٛ وافنٓٚدة

وهق شبحٕٚف مـ يريْٚ افزق خيٚؾف ؿقم ويىّع ؾٔف  ،وشٚرب بٚفْٓٚر بٚفِٔؾ

فثْٚئٜٔ مثؾ ؿقفف وبًدهٚ ـذفؽ اشتّرت هذه ا ،هذا ؿبؾ آيٜ افسجدة  ،آخرون..

  گک  ک  گ    ڑ  ڑ  ککڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ...ژ :تًٚػ

  پ    ٻ   ٻ  ٻ      ٻ   ژ :وـَقفف تًٚػ ،[16 ]  ژگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ

  ٹٹ      ٹ    ٿ   ٿ    ٿ    ٿ    ٺ      ٺ      ٺ       ٺ       ڀڀ    ڀ  ڀ       پ    پ    پ   

 .[26 ]  ژۅ  ۉ  ۉ  ې    ې     ې ژ [ 20-19] ژٹ   ڤ  

وؿد ؿٚل أبق حٔٚن بًد أن ، وظذ تِؽ افنٚـِٜ جٚء  افتوٚد بغ افىقع وافُره

وافذي ييٓر أّن » :افُرهلإؿقال ذم ؿؤٜ افسجقد افىقظل وا مـ شٚق ظددً 

مَهقر  ،خٚوع دٚ أراد مْف ،مسٚق هذه أيٜ إٕام هق أّن افًٚمل ـِف مَٓقر هلل تًٚػ

                                           
 .111/ 7، 13افتحرير وافتْقير  جزء  (1)
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ًٚ مٚ ـٕٚقا داخِقن ، ٓ يُقن مْف إٓ مٚ ؿدر تًٚػ ،منٔئتفظذ  ؾٚفذيـ تًبدوهنؿ ـٚئْ

شويدل ظذ هذا ادًْك تؼيؽ افيالل ذم افسجقد ،حتٝ افَٓر
(1)

وهق ظذ ذفؽ ، 

  .حيّؾ )مـ( اخلٚصٜ بٚفًَالء ظذ افًّقم

ؾسقرة  :تق ببْٚء آيٜ افسجدة بْٚء خٚصٚ وربام وجدٕٚ ادَٚصد افُِٜٔ فِسقرة    

   ڎ  ژ ثؿ جٚءت آيٜ افسجدة ،ذـر إٕبٔٚء ذم شبع ومخسغ آيٜ مريؿ تتٚبع ؾٔٓٚ

ڳ  ڳ  ڳ    گ    گ    گ     گ    ک    ک   ک    ک ڑ  ڑ    ژ    ژ ڈ   ڈ  ڎ

فُؾ مٚ شبؼ  منرة ،[58 ] ژڳ  ڱڱ  ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ        ڻ  ۀ  

دٗمْٜ افتل هداهٚ اهلل زة مع ذفؽ ظذ افذريٜ اـمرـو ٚرة )أوفئؽ(ـبٚشؿ اإلص

 :وبْٔٓام سبدأت افسقرة بٚحلديٞ ظـ إٕبٔٚء مـ فدن زـريٚ إػ إدري: واجتبٚهٚ

 ،وإشامظٔؾ ،ونوهٚر ،ومقشك ،ويًَقب ،وإشحٚق ،وإبراهٔؿ ،وظٔسكٔك حي

 :ذـرهؿ حتك أضِٝ آيٜ افسجدة تنر إفٔٓؿ بٚشؿ اإلصٚرة ظؼة إٔبٔٚء تقاػ

قل شٔد ؿىٛ ــٚ يَـوتِؽ ـّ ، إشامظٔؾٚء ظْد ــر إٕبٔـوؿد تقؿػ ذـ .أوفئؽ

ک ژ .ژکڑ  ک ژريٜ ـادًٚمل افبٚرزة ذم صٍحٜ افْبقة ذم تٚريخ افبن»: هل

وٕقح ينّؾ مـ ، ؾآدم ينّؾ اجلّٔع.ژگ  گ  ڳ  ڳ  ژ .ژگ  ک  گ

 .ئٔؾيًَقب ينّؾ صجرة بْل إها :وإبراهٔؿ ينّؾ ؾرظل افْبقة افُبريـ ،بًده

شوإشامظٔؾ وإفٔف يْتسٛ افًرب ومْٓؿ خٚتؿ افْبٔغ
 (2). 

ثؿ إن ذم افسقرة إصٚرات متًددة تتحدث ظـ افذريٜ افهٚحلٜ  شقاء مـ خالل 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ   ژ :دظٚء زـريٚ

ڤ  ڤ    ٹ    ٹ  ٹ     ٹ     ٿ     ٿ     ٿ      ٿ    ٺ      ٺ    ٺ    ٺ      ڀ

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ     ڦ   ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  

 .ژچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

                                           
 .365/ 6افبحر ادحٔط  (1)

 .4/2314ذم طالل افَرآن، شٔد ؿىٛ   (2)
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 أو مـ خالل اظتزال إبراهٔؿ  ،أو مـ خالل ذـر محؾ ووٓدة ادسٔح  

ۆئ  ژ :ٕبٔف وؿقمف دٚ أسوا ظذ والهلؿ ؾُٕٚٝ افًىٜٔ مـ اهلل جؾ وظال فف

یی  ی     ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ    ېئ    ۈئ       ۈئ    ۆئ  

 .ژجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   

مرا متسٚوؿٚ مع شٔٚؿٓٚ ذم ذم آيٜ افسجدة يُقن ذفؽ أؾًْدمٚ تٖي افذريٜ 

 .افسقرة

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ژ :وٕجد إمر ذم آيٜ احلٟ إوػ  

ژ   ڈ   ڎڈ    ڎ   ڌ ڌ     ڍ       ڍ       ڇ     ڇ          ڇ     ڇ  

 يرتبط بسٔٚق، ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ   ڳ       

آيتغ شٚبَٜ ظِٔٓٚ وٓحَٜ »ؾسٔٚؿٓٚ افَريٛ أهنٚ ؿد وؿًٝ بغ  :وآخر بًٔد، ؿريٛ

أمٚ هل ؾَد  ،ق افبؼ ذم جمٚل افىٚظٜ واإليامنوـِتٚ أيتغ تْهٚن ظذ اؾسا ،هلٚ

شاجتًّٝ ظذ إَٓٔٚد هلل - ؽر اإلٕسٚن –ٝ ظذ أن مجٔع ادخِقؿٚت ٕه
 (1)

. 

ودٚ ـٚن مجٔع مٚ تَدم ذم هذه افسقرة دآً » :شٔٚؿٓٚ إبًد ؾَد ؿٚل افبَٚظل أمٚ

وختؿ ذفؽ بٖٕف بُؾ رء ظِٔؿ مل  ،وإٔف يًٍؾ مٚ يريد ،ظذ إٔف ظذ ـؾ رء ؿدير

وـٚن بحٔٞ يستًيؿ فُثرة  ،ؿٔقمٔتفك ذفؽ ـؾٚؿتو ،يٌٛ وٓ ئٌٛ رء ظْف

ٖل ؾٓل ذم مًْك ــٖٕف شـقاب مـ ــرر ذفؽ ذم جــؿ ،قاهلؿـػ بٖحـؼ ؾُٔـاخلالئ

شافًِٜ
(2)

. 

ؾٖٕٝ دمد : ٚ ؾٔام ؿٚلؾتنْٚ ظام يَقفف افبَٚظل ذم افسقرة فرأيْٚه مهٔبً  و فق

 ،ير مْٓٚد فَٔٚمٓٚ وفُـ ظذ افتحذافتحذير مـ افسٚظٜ ومل ُتبــ أيٜ ظذ افتٖـٔ

ودمد شِسِٜ خِؼ ، ِامت وهذا ؾرط افَدرة فف جؾ وظالوـٖن ؿٔٚمٓٚ مـ ادس

وـذفؽ دمد أيٜ تِق أيٜ ، ـٚن ٕىٍٜ حتك يهبح ذم أرذل افًّراإلٕسٚن مْذ أن 

 .وافًذاب افذي يْتير أهِف، ظذ اإلحٔٚء بًد ادقت افدافٜ

                                           
 .2/390ظبد افًئؿ ادىًْل  .( افتٍسر افبالؽل فالشتٍٓٚم ذم افَرآن احلُٔؿ ، د1)

 .6/57 ٕيؿ افدرر (2)
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 .ٔتفوٓ صؽ أن هذه إؾًٚل دفٔؾ ظذ ؿدرتف جؾ وظال و ؿٔقم

ثؿ ؿبؾ آيٜ افسجدة آيٚت متًددة تتحدث ظـ اإلٕسٚن افذي تُْٛ ضريؼ 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ      ڄ  ڄژ ،اهلدايٜ وأخذ جيٚدل ذم اهلل بٌر ظِؿ

 .ژژ ڈ  ڈ   ڎ       ڎ      ڌ    ڌ   ڍ    ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ چ 

ڃ     ڃ          ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ   ژ :ويَقل تًٚػ

ژ    ژ      ڈ       ڈ       ڎ     ڎ   ڌڌ    ڍ     ڍ       ڇ  ڇ     ڇ        ڇ    چ         چ   چ    چ 

ڳ      ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں        ڳ     گ    گ     گ       گ   ک    ک    ک     ک    ڑ   ڑ   

 ے         ے      ھھ    ھ     ھ    ہ       ہ     ہ   ہ    ۀ         ۀ    ڻڻ      ڻ    ڻ   ں  

﯀       ﮾  ﮿    ﮼﮽     ﮸   ﮹   ﮺  ﮻    ﮷    ﮶     ﮵     ﮴     ۓ  ﮲  ﮳     ۓ 

 .ژ                               ﯁   

وتُزوا وجٚدفقا  ،ػ تُْٛ بًض افبؼ ضريؼ اهلدايٜـر ـٔـٚت متتٚفٜٔ تيٓـآي

واختذوا افديـ صٍَٚت دمٚريٜ إن ربحٝ ؾبٓٚ وًّٕٝ وإٓ إَِٛ  ،ذم اهلل بٌر ظِؿ

 .ظذ ظَبٔف

 :يَقل شٔد ؿىٛ ظـ جملء هذه أيٚت ذم خوؿ  ظرض أهقال يقم افَٔٚمٜ 

وٓ يستنًر  ،ذم طؾ هذا اهلقل ادروع يذـر أن هْٚفؽ مـ يتىٚول ؾٔجٚدل ذم اهلل»

أو ذم  ،أو ذم ؿدرتف ،أو ذم وحدإٔتف ،شقاء ذم وجقده تًٚػ ،ل ذم اهلل.. واجلدا.تَقاه

اجلدال ذم رء مـ هذا ذم طؾ ذفؽ اهلقل افذي  ..أو ذم صٍٜ مٚ مـ صٍٚتف ،ظِّف

ذفؽ اجلدال يبدو  ..وافذي ٓ ٕجٚة مْف إٓ بتَقى اهلل وبروٚه ،يْتير افْٚس مجًًٔٚ 

ًٚ مـ ذي ظَؾ وؿِٛ شاهلقل ادزفزل ادجتٚحٓ يتَل ذ ذفؽ  ، ظجٔب
 (1)

. 

ِؽ ادنٚهد ادروظٜ فذفؽ تمـ ٓ يتَل اهلل جؾ وظال ذم خوؿ وإذا ـٚن هْٚك 

وإَٚدت إَٔٚد تذفؾ  ،افٔقم افًئؿ ؾ٘ن هْٚك ؾئٚت مـ اخلِؼ ٓ حدود هلٚ أشِّٝ

                                           
 .2408 /4ذم طالل افَرآن  (1)
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ؾ٘ذا حند مـ  ،ويتدبر افَِٛ هذا افْص» :أؾٙ هبٚ فِسجقد فف تًٚػ، وخوقع

ممٚ يًِؿ  .وإذا حند مـ إؾالك وإجرام .رك اإلٕسٚن وممٚ ٓ يدركاخلالئؼ ممٚ يد

وافدواب ذم هذه إرض  ،وافنجر ،وإذا حند مـ اجلبٚل .اإلٕسٚن وممٚ ٓ يًِؿ

إذا بتِؽ احلنقد ـِٓٚ ذم مقـٛ خٚصع تسجد ـِٓٚ  ..افتل ئًش ظِٔٓٚ اإلٕسٚن

إٓ ذفؽ  .دة و اتسٚقتتجف إفٔف وحده ذم وح .وتتجف إفٔف وحده دون شقاه ،هلل

 ژ ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑژ :اإلٕسٚن ؾٓق وحده افذي يتٍرق

ًٚ ذم ذفؽ ادقـٛ ادتْٚشؼ [18]احلٟ:  شؾٔبدو هذا اإلٕسٚن ظجٔب
 (1)

. 

 :وهل ؿقفف تًٚػ [12]و هلذا محؾ افىٚهر بـ ظٚصقر هذه أيٜ ظذ آيٜ رؿؿ 

﮿   ﯀   ﯁  ژ  وؿٚل  ،ژ   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹   ﮺  ﮻  ﮼﮽  ﮾ 

بٖن مٚ بْٔٓام اشتىراد و اظساض
(2)

ؾ٘ذا ـٚن هْٚك مـ يدظق مـ دون اهلل مٚ ٓ  ،

بام ظدد اهلل تًٚػ مـ خمِقؿٚت تْتيؿ افسّقات  -يرضه ومٚ ٓ يًٍْف ؾ٘ن افُقن ـِف

وممٚ يدظؿ هذه احلََٜٔ ، افُقن ـِف شٚجد مقحد فف تًٚػ –وإرض ومٚ ؾٔٓام 

ؾال ختص  ،وهل رؤيٜ مـ ـؾ مـ يستىٔع افرؤيٜ  ژڄڄ ژٜ آشتٍٓٚم ذم أول أي

 ،وإُنٚؾف فُؾ أحد، وهذا افًّقم يدل ظذ  ووقح هذا إمر ،واحدا دون آخر

  .وفـ جيد أحد إجٚبٜ تهٚدمف

 :ب/ لفظ الجاللة والصفات في آيات السجدة
آيٚت افسجدة ٕجد ذفؽ افسٔٚق افًٚم فِسقر افتل وردت ؾٔٓٚ  ْٕير ذم ظْدمٚ

وجقد بًض إشامء أو افهٍٚت هلل جؾ وظال وؿد تهّدرت سٔٚق منتّال ظذ اف

ّٜٔ وهل مزاوجٜ بغ اشؿ افذات ،تِؽ أيٚت صٍٜ  أو ،)اهلل( أو صٍٜ افربقبٜٔ افًِ

ًٜ  ،ٚفسٔٚق افًٚم يٍرض اشام بدل صٍٜؾ، افرمحـ حٔٞ ٕجد ـثرة : بدل أخرى وصٍ

 مًٚينإػ بٚإلوٚؾٜ : آيٜ افسجدةدهٚ ذم وجقافهٍٜ هل افتل حتتؿ   أوورود آشؿ 

                                           
 .4/2414افسٚبؼ  (1)

 .8/226، 17افتحرير وافتْقير، جزء  (2)
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جلالفٜ ؾٔام يزيد ظذ ٍل شقرة افْحؾ ورد فٍظ اؾ: وّـ ـؾ آيٜ ٚدؿَٜٔ ختتص هب

، ِغ آيٚهتٚ مٚئٜ وثامن وظؼيـ آيٜوهذا يًْل أـثر مـ ثِثل افسقرة افتل تب ،ثامٕغ آيٜ

    ہ    ہ  ہ ۀ      ۀ ژ  ٜ:ــوظِٔف جٚءت آيٜ افسجدة ؾٔٓٚ مبدوءة بٍِظ اجلالف

﮵  ﮶   ﮷     ﮴     ﮲  ﮳  ۓ   ۓ    ے     ے    ھ      ھ     ھ     ھ       ہ  

 .ژ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  

وؿد  ،ـٚن مىِع افسقرة يتحدث ظـ تسخر إٔقاع ـثرة جدا مـ ادخِقؿٚت

 ،دْٚؾع ـثرة ،خِؼ إًٕٚم :تتٚبًٝ شٝ ظؼة آيٜ تذـر ذفؽ افتسخر مـ مثؾ

ومٚ ؾٔف مـ  ،وإٕزال افٌٔٞ ،ر فِرـقب وافزيْٜواحلّ ،وافبٌٚل ،وخِؼ اخلٔؾ

، وافَّر وافنّس ،وافْٓٚر ،وتسخر افِٔؾ ،وإٕبٚت افثامر ادٖـقفٜ ،اخلرات

 .[16-3] أيٚت مـ.افخ .وتسخر افبحر ومٚ ؾٔف مـ اخلرات

حٔٞ تُررت افًِٜ مـ خِؼ : جؾ أيٚت تربط تِؽ ادْـ بٚفْٚسوـٕٚٝ 

 ، مٚ يَرب مـ ظؼة مقاوعذم بٚإلٕسٚن  ٚ مربقضٜوتسخر تِؽ ادخِقؿٚت وأهن

ومْىَل أن مـ خِؼ هذا اخلِؼ افذي مْتف ظذ ، وٓ صؽ أن ذفؽ متٓٔد بديع

أخذا مـ افًّقم وهق شجقد يْتيؿ ـؾ اخلالئؼ ، افْٚس طٚهرة حَٔؼ بٚفسجقد فف

 ،ثالشقاء ـٚن ظّقمٚ فٌقيٚ مثؾ إيثٚر )مٚ( ادقصقفٜ ظذ )مـ( م ،ادقجقد ذم أيٜ

ورأيْٚ بًض مٚ  ،ـ  مل ٕر صٔئٚ ممٚ يدب ذم افسامءؾْح: أو ـٚن ظّقمٚ مـ جٜٓ أخرى

وظِٔف ؾْحـ  َٕٔس مٚ يدب ذم افسامء ظذ مٚ  ،وبًوف ظْٚ خٍل ،يدب ذم إرض

وإن ـٚن افزخمؼي ؿد ؾهؾ ـثرا ذم  ، إرض ظددا ممٚ ًٕرف وممٚ ٕجٓؾيدب ذم

ة أو دٚ ذم إرض ن بٕٔٚٚ دٚ شبَٓٚ مبٚذورأى أهنٚ ؿد تُق ژھ ھژ :ؿقفف تًٚػ

ًٚ دٚ ذم افسّقات ومٚ ذم إرض ـجي ژھ ھژ» :ؾَٚل ..أو هلام مًٚ قز أن يُقن بٕٔٚ

ًٚ هلل يدبقن ؾٔٓٚ ـام يدب إٕٚد ذم إرض ،مجًًٔٚ  وأن  ،ظذ أّن ذم افسّقات خَِ

ًٚ دٚ ذم إرض وحده ، ذي يَٚل فف افروح: اخلِؼ افويراد بام ذم افسّقات، يُقن بٕٔٚ

ًٚ دٚ ذم إرض وحده ادالئُٜ وـّرر ذـرهؿ  :ويراد بام ذم افسّقات ،وأن يُقن بٕٔٚ
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ًٚ مـ بغ افسٚجديـ :ظذ مًْك  .ٕهنؿ أضقع اخلِؼ وأظبدهؿ :وادالئُٜ خهقص

ـّ  :وجيقز أن يراد بام ذم افسّقات مالئُٜ إرض مـ  :وبَقفف وادالئُٜ .مالئُتٓ

(1) ش احلٍيٜ وؽرهؿ
. 

ڦ  ڄ  ڦ  ڦ   ژ :ذم شقرة افرظد جٚءت آيٜ افسجدة مهدرة بٍِظ اجلالفٜو 

وجدٕٚه   ْٚ ظـ هذا آشؿ اجلِٔؾوإذا بحث ،ژ ...ڄ  ڄ  ڄ   ڃ 

ذم  أـثر مـ أربع وظؼيـ آيٜ حٔٞ تُرر :ذم افسقرة ـِٓٚ احلوقر بٚرز
(2)

 مـ  

ؿد إٕف  بؾ ،ذم ادٚئٜأي أـثر مـ مخسغ  ،هل ظدد آيٚت افسقرةثالث وأربًغ آيٜ 

 وتقاػ، افربقبٜٔ ذم مىِع افسقرة بْٔام جٚء فٍظ ،تُرر ؿبؾ آيـٜ افسجدة شٝ مرات

ق ـِٓٚ ت مبٚذة ثؿ إن أيٚت افتل جٚءت ؿبؾ آيٜ افسجدة ،أيوٚ شٝ مرات

    چ  چ  چ  چ  ڇ  ژ :ادتٍردة بٖدق خٍٚيٚ اخلِؼ يَقل تًٚػ  احلَٜ  بٕٚفقهٜٔ

 ڑ      ڑ     ژ    ژ    ڈ     ڈ    ڎ    ڎ   ڌڌ      ڍ   ڍ   ڇ ڇ ڇ 

ڱ  ڱ  ڱ     ڳ    ڳ    ڳ     ڳ     گ   گ    گ  گ   ک ک  ک  ک 

ڱ   ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھھ  ھ    ھ  ے   ے  

            ۓ  ۓ      ﮲  ﮳  ﮴  ﮵﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿  ﯀  ﯁      

               

ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ی  جئ    ڭ 

  .ژحئ  مئ   ىئ  يئ  جب   

تبًٚ » وؿد ذـر ابـ ظٚصقر أن أيٜ ؿد بدئٝ بٍِظ اجلالفٜ )اهلل( بدل افوّر  

شفألشِقب افسٚبؼ ذم اؾتتٚح إؽراض إصِٜٔ
(3)

وهق يَهد بذفؽ أن افسقرة  ،

                                           
 .2/412افُنٚف، فِزخمؼي   (1)

 .مٚدة )افف(، ادًجؿ ادٍٓرس ٕفٍٚظ افَرآن افُريؿ  (2)

 .111/ 7، 13افتحرير وافتْقير، جزء  (3)
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ژ :قاتح أؽراض مثؾ ؿقفف تًٚػاصتِّٝ ظذ آيٚت ـٕٚٝ ؾ

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ   ژ وـَقفف تًٚػ: ،ژ ...ٹ  ٹ

آيٜ افسجدة حتّؾ هذا افزخؿ فٌرض أصع وهق اشتحَٚق اهلل جؾ و ،ژ ..ڌ

بَٜ إػ مىِؼ ؿٓره وظال فِسجقد ظذ ـؾ إحقال بًد أن أصٚرت أيٚت افسٚ

ذه أيٚت افتل حتّؾ تِؽ ظٝ ظذ  هبْٔام جٚءت آيٚت أخرى ُؾرِّ  ،وؿدرتف تًٚػ

 :إير ؿقفف تًٚػ، ن افبدء بٍِظ اجلالفٜ بؾ بٚفوّروهلذا جٚءت دو، إؽراض

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ         ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  ژ

  .ژگ      گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

، مخسٚ وشبًغ مرة تُرر هذا آشؿ افًع  وهُذا إمر ذم شقرة احلٟ حٔٞ

ٖت فٍظ افربقبٜٔ إٓ ذم ثامن مقاوعبْٔام مل ي
(1)

وهلذا جٚءت آيٜ افسجدة مهدرة ، 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ژ بٍِظ اجلالفٜ:

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  

 .ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ

ٓٚ هذا افتًداد افُبر افسجدة افتل ؾٔ افقحٔدة بغ آيٚت أيٜ هل ؾٓذه

..ؾَد ظددت ذم تٍهٔؾ .وهل مـ أطٓر آيٚت متجٔد اهلل ذم افَرآن» ، فِسٚجديـ

شجقدا  ،وتًبده ،وـؾ خمِقؿٚتف تسجد فف ،ؿ أن افُقن ـِف مَْٚد هلل ظز وجؾحُٔ

شمْٚشبٚ هلٚ
 (2)

. 

مع صٍٜ )افربقبٜٔ( إٓ  هلل( مقازٕٜفٍظ اجلالفٜ )إف مع ـثرة ورود وربام وجدٕٚ أ

وذفؽ ذم شقرة واحدة وهل شقرة  ،ٖي وّـ آيٜ افسجدةل تهل افت ةأن إخر

  ڭ  ڭ  ژ :تًٚػيَقل  :  هذا افقرود فف مزراتف افبالؽٜٔوٓصؽ أن  ،إظراف

الفٜ ٍظ اجلؾَد  تُرر ف ،ژٴۇ  ۋ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ ۈ       ڭ

                                           
 .ربٛو، /اففًجؿ ادٍٓرس ٕفٍٚظ افَرآن افُريؿ مٚدةاد (1)

 .2/390افتٍسر افبالؽل فالشتٍٓٚم ذم افَرآن احلُٔؿ  (2)
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بْٔام جٚء  فٍظ افربقبٜٔ ذم مخسغ مقوًٚ ، مرة )اهلل( شتغ
(1)

وهل أظداد جد  ،

ذم بدء افسقرة جٚء مـ خٍِٜٔ وتُراره ، ن ظِقق فٍظ افربقبٜٔ بٚٔيٚتإٓ أ ،متَٚربٜ

حٔٞ ادْٜ افًئّٜ : ٚيٜ وحٍظ مـ اهلل جؾ وظال فًبٚدهأن مىِع افسقرة ؾٔف ظْ

ؾْٓٚك مـ ثَِٝ ، وووع ادٔزان احلؼ ،إمؿوـٔػ أهُِٝ  ،بٕ٘زال افُتٚب

هذه صؽ أن فٍظ افربقبٜٔ متسٚوق ذـره مع وٓ ،وهْٚك مـ خٍٝ مقازيْف، مقازيْف

ثؿ تٖي افًْٚيٜ افربٕٜٚٔ  ،اخلِؼ وهق مـ أخص خهٚئص افربقبٜٔثؿ يٖي  ،ادًٚين

طٓر ٓبـ آدم هذه وـٔػ أ، بٚبـ آدم حٔٞ حذره تًٚػ مـ ظدوه افِدود إبِٔس

وذم  ،ؿٚت فٍظ افربقبٜٔ ذم مىِع افسقرةهذه شٔٚ ..،.تِتبس ٓ افًداوة حتك

وفق دؿَْٚ  ،فٍظ افربقبٜٔ  تُرر ؿبؾ آيٜ افسجدة ثالث مرات خٚمتتٓٚ ٕجد ـذفؽ أن

يَقل ، ؿِٔال ذم شٔٚؿف هْٚ فرأيْٚ أن مْٜ افَرآن افُريؿ وافقحل طٚهرة ظٕٔٚٚ بٕٔٚٚ هْٚ

   ے     ھے     ھ     ھ    ۀ   ہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀژ :تًٚػ

 ﮼   ﮻   ﮹  ﮺    ﮶﮷ ﮸  ﮵ ﮴  ﮳   ﮲   ۓ  ۓ 

                                   ﯁   ﯀   ﮿   ﮾   ﮽  

 .ژ                 

وافربقبٜٔ تْٚشٛ ذـر اهلل جؾ وظال ذم ـؾ آن  ،ؾٚخلىٚب هْٚ فِرشقل 

ؾُام أن ذفؽ  ،افهٍٜ افيٚهرة افتل حتٔط بٚإلٕسٚن ذم خَِف ورزؿف حٔٞ هل: وحغ

   .ـذفؽ ؾُذفؽ ذـر اهلل جؾ وظال جيٛ أن يُقن مالزمٚ فإلٕسٚن

(  افرمحـجٚءت ذم آيٚت افسجدة صٍٜ )ومـ افهٍٚت افتل ـثرت ذم افسقرة ؾ

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ :ؾٍل شقرة مريؿ ؿٚل تًٚػ

ڻ         ڻ      ں   ں   ڱ           ڱ      ڱڱ     ڳ      ڳ      ڳ     ڳ      گ       گ      گ    گ  ک  

  :ظذ فسٚن مريؿ وأول ورود هلذه افهٍٜ افًِٜٔ ذم ؿقفف تًٚػ ،ژڻ  ۀ  ۀ   ڻ  

وإذا رجًْٚ ؿِٔال فِسقرة ؾْٕ٘ٚ ٕجد  ،ژک  گ   ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ژ چ 

                                           
 .ادًجؿ ادٍٓرس ٕفٍٚظ افَرآن افُريؿ مٚدة )اهلل( ومٚدة )ربٛ( (1)
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رة مرةــثرا ؾٔٓٚ حٔٞ بٌِٝ شٝ ظنر هذه افهٍٜ تتُر
(1)

وٚؾٜ إػ أن اهلل بٚإل ،

ـّ ظذ مجٔع  إٕبٔٚء افذيـ ذـرهؿ ذم ه ذه افسقرة ؿبؾ أيٜ بًئؿ جؾ وظال ؿد امت

وـؾ ذفؽ مـ رمحتف تًٚػ ، وآصىٍٚء، وآختهٚص بٚفْبقة، حٔٞ افرؾًٜ: ادْـ

 وإفٔطيٚت هل إٕسٛ أؤٍٝ إفٔٓٚ أ ؾال صؽ أن صٍٜ افرمحـ افتل، هبؿ

ؾّثال: رمحتف : بؾ إْٕٚ ٕجد أن مٍٓقم افرمحٜ ظّقمٚ صٚئع ذم هذه افسقرة  .بٚفسٔٚق

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  ژ :تًٚػ ذم مىِع افسقرة بزـريٚ 

، ٍٕسف إذ جًِف ٕبٔٚ بٔحٔكورمحتف تًٚػ  ،ّرع إفٔف بىِٛ افقفدـحْٔام تو ،چپ

وذفؽ بًد أن ظٚذت هل  ژ ڭ    ڭ ژ :مورمحتف تًٚػ بّريؿ وافٍْخ ؾٔٓٚ بٌال

ثؿ ٕجد افرمحٜ صٚئًٜ ذم  ،ژژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  گ  ژ :بٚفرمحـ

وحْٔام اظتزفف وؿقَمف رمحف اهلل تًٚػ ورزؿف افقفد ظذ  ،ٕبٔف دظقة إبراهٔؿ 

 .ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی     ی  جئژافُز

وؿد  ،ؿٚن ٕجد ٍٕس افهٍٜ افًِٜٔ فف شبحٕٚف وّـ آيٜ افسجدةوذم شقرة افٍر

أربع مرات ؿبؾ وأثْٚء وبًد آيٜ مْٓٚ حتديدا و ،اتوردت ذم افسقرة مخس مر

ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ژ  افسجدة يَقل تًٚػ:

ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ       ڃ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے    ے ۓ  ۓ ﮲    

 .ژ﮳  ﮴  ﮵   ﮶              ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  

ـغ رـوهذه افهٍٜ فف شبحٕٚف جٚءت ذم خوؿ آيٚت ظئّٜ َِٕٝ أبٚضٔؾ ادن

واهتٚم افرشقل افُريؿ بٖن  ،وظبٚدة إصْٚم ،مـ اختٚذ افؼيؽ مع اهلل جؾ وظال

وهق يّق  ،زل مًف مِؽ يٗيدهـوأن افرشقل مل يْ ،افذي يتذ ظِٔف أشٚضر إوفغ

                                           
 .ادًجؿ ادٍٓرس ٕفٍٚظ افَرآن افُريؿ ، مٚدة رحؿ (1)
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 ،ذفؽ أن تْزل ظِٔٓؿ ادالئُٜ بؾ ضِبقا أـز مـ، ويٖـؾ افىًٚم، ذم إشقاق

ومع هذا افتُز واجلزوت  ،فخإ ژ ...ڀ   ڀ  ڀ ژوبٚفٌقا ذم تُزهؿ حْٔام ؿٚفقا 

ذم ختٚم أبٚضِٔٓؿ  واإليٌٚل ذم افٍُر واشتحَٚق افًذاب إٓ أن اهلل جؾ وظال ؿٚل

ڑ  ڑ  ک  کک  ژ  ژ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ژ  :افًئّٜ

وهل ذم ، افًِٜٔ وهذا أول ورود هلذه افهٍٜ ،ژک  گ   گ   گ     گ  ڳ  

وتسِٜٔ فًبٚد اهلل جؾ وظال ذم هذا اجلق افًئؿ مـ ذـر  ،تىّغ هذا افسٔٚق فٍيٜ

ن رحٔام بًبٚده ذم وحؼ ؿرإٓف بٖٕف شُٔق، وحؼ ٕبٔف، أبٚضٔؾ افٍُٚر ذم حَف تًٚػ

وإيراده تًٚػ » ؿٚل إفقد: ،يًن ويهًٛ ظذ افُٚؾريـ يافذ، ذفؽ افٔقم

هيقن اخلىٛ ظذ بًْقان افرمحٕٜٚٔ فإليذان بٖن اتهٚؾف ظز وجؾ بٌٚيٜ افرمحٜ ٓ 

أي وـٚن ذفؽ  ژگگ     ک  گ   گ   ژ :افٍُرة ادنٚر إفٔف بَقفف تًٚػ

دًا ظذ ـصدي –ٜ بًبٚده ــٚػ ادبٚفغ ذم افرمحـف هلل تًـِّؽ ؾٔـقن افـمع ـ - قمـافٔ

شافُٚؾريـ
 (1)

. 

افرمحٜ ادتُررة هل افتل ؾتحٝ  ٔٓٚ مـ صٍٜبؾ إن آيٜ افسجدة هْٚ ومٚ ؾ

حٔٞ ـٕٚٝ آيٜ افسجدة حٚثٜ ظذ إَٓٔٚد واخلوقع : يٜ افسقرةاحلديٞ حتك هنٚ

وحْٔام هتُؿ  ،ظـ ذفؽ ـِف وهق افسجقد فف شبحٕٚفهلل تًٚػ بٖؿقى مٚ يًز 

ٚد ادتُّٓقن وشخروا ـٚن ٓبد مـ بٔٚن افٍريؼ أخر وهق افٍريؼ ادٗمـ افذي يَْ

ّٜٔ )ظبٚد افرمحـأوٚؾٓؿ شبو ،هلل شبحٕٚف أمٚ افٍريؼ أخر ؾُام  (حٕٚف فهٍتف افًِ

ودٚ ذـر ظبٚده افذيـ خذهلؿ بتسِٔط افنٔىٚن ظِٔٓؿ ؾهٚروا » يَقل افبَٚظل:

ًٚ ب٘هٕٚتٓؿ  ،ٍٓؿ إػ اشؿ مـ أشامئفيوومل  ،حزب افنٔىٚن وهؿ  ،هلقاهنؿ ظْده إيذإ

وختؿ بٚفتذـر وافنُر إصٚرة إػ ظبٚده  ژۈ ژافذيـ سح هبؿ ؿقفف أول افسقرة 

ًٚ بتخهٔص افقصػ بٚفٍرؿٚن ،ٍْسفافذيـ أخِهٓؿ ف ؾٖتبع  ،وأصٚر إفٔٓؿ شٚبَ

                                           
 .19/11ألفقد فروح ادًٚين  (1)
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ًٚ ظذ مجِٜ افُالم ذم ؿقفف ،ذفؽ ذـرهؿ شژژڈ ڈ ژ :ؾَٚل ظٚضٍ
(1)

بْٔام . 

ّّٜٔذف  ِّص هبذه افهٍٜ افًِ وهذا ؾٚرق شٔٚؿل بديع وذفؽ بٚختٔٚر  ،ظبٚده اخل

 افهٔٚؽٚت وافساـٔٛ افتل تقحل بٚدراد إحيًٚء.

وذـر مْٓٚ  ،هذه افسقرة تَقم ظذ دظٚئؿ ثالث ظٚصقر أنوؿد ذـر افىٚهر بـ 

 ژڳژافدظٚمٜ افثٚفثٜ وهل افتل تٖي ظَٛ آيٜ افسجدة مبدوءة بَقفف تًٚػ 

وتْـزهيف ظـ  ،وتٍرده بٚخلِؼ ،آشتدٓل ظذ وحدإٜٔ اهلل :افدظٚمٜ افثٚفثٜ» ؾَٚل:

ظّقه مـ ُبْقة وإبىٚل مٚ ز ،وإبىٚل إٓهٜٔ إصْٚم ،أن يُقن فف وفد أو ذيؽ

شادالئُٜ هلل تًٚػ
(2)

ٞ ٓ يقجد وّـ هذه افهٍٚت افثامن فًبٚد افرمحـ حديو ،

ومع ذفؽ ؾُؾ هذه افهٍٚت ـٕٚٝ وّـ ذـر افٍريؼ  ،ظـ افبّْقة ادزظقمٜ هلل تًٚػ

 ر واشتُز ومل يسجد هلل.افذي ٍٕ أخر افذي آمـ بٚهلل وخوع فف ذم مَٚبؾ افٍريؼ

ٔيٜ افسجدة افسٚبَٜ ظذ أن هذه أيٚت ظٚضٍٜ افْير  دلمـ اإلصٚرات افتل تو

، وؽرهؿ ُترك دون إوٚؾٜ ،ژۓ  ﮲  ژ :ال ذم ؿقفف أوٓمٚ ذـره اهلل جؾ وظ

هل واوحٜ ذم و ،ژ﮾   ﮿  ﯀      ﯁      ژ وثٕٚٔٚ ؿقفف تًٚػ:

 افٍريؼ ظْدمٚ ٍٕر افٍريؼ أخر واشتُز. افدٓفٜ ظذ خوقع هذا

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ :ػوثٚفثٚ: ؿقفف تًٚ

  ڌ ڍژ :رهبؿ ـام ذم شقرة افسجدة بؾ خروا شجدا وشبحقا بحّد ژڻ

 .ژ گ گ ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

                                           
 .6/334ٕيؿ افدرر   (1)

 .314/ 9 افتحرير وافتْقير (2)
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 املبحث الرابع
 الخصائص األسلوبية آليات السجدة

ٜ ؾٔٓٚ  تدظؿ مـ خالل تتبع آيٚت افسجدة افتل وؿٍْٚ ظْدهٚ ٕجد خهٚئص أشِقبٔ 

ة أمر أو ،أيٜ افدافٜ مع ؾحقى وتيٓر مدى إسجٚمف ،افَرآن افُريؿبٔٚن 

 ۆ ۇ  ۇ    ڭ  ڭ ڭ ڭ ژ :ؾٍل آيٜ إظراف يَقل تًٚػ: بٚفسجقد

 . ژ  ۋ ٴۇ       ۈ ۈ ۆ

ومل ، ييٓر افتٖـٔد ذم أول أيٜ مَدار آحتٍٚء هبٗٓء ادأل افذيـ أخبتقا هلل تًٚػ

بـ ظٚصقر ظـ  يَقل افىٚهر ،وشجدوا فف، ٚػوؿدشقه تً ،يستُزوا ظـ ظبٚدتف

زه ظـ أن ـدجرد آهتامم بٚخلز ٓ فرد تردد أو إُٕٚر ٕن ادخٚضٛ مْ» :افتقـٔد إٕف

شيسدد ذم خز اهلل تًٚػ
(1)

. 

 ڑ ژ ژ  ڈژ  ـام أن افتٖـٔد ؾٔٓٚ يتالؿك مع افتٖـٔد ؿبِٓٚ ذم ؿقفف تًٚػ:

ٔد ظذ أن ؾُام جٚء افتٖـ ،ژ گ گ گ گ  ک ک ک ک ڑ

ؾُذا صٖن افذيـ ظْده جؾ  ،اهلل تًٚػ هيًٚ ؾٔبكون ضريَٓؿادتَغ يًقدون إػ 

ؾنظٜ آمتثٚل  ،ويسجدون فف ،بؾ يسبحقٕف ،يستُزون ظـ ظبٚدتف وظال ٓ

 طٚهرة ذم ـؾ مـ ادتَغ وافذيـ ظْد اهلل ذم آيٜ افسجدة.

هٚل ؿٚئّٜ برأشٓٚ  ـؾ خهِٜ مـ هذه اخل ؾٓق ييٓرافًىُػ ذم هذه أيٜ  أمٚ

ؾٚفذيـ  : ادْٚشبٜ بغ هذه اجلّؾ يٓرثؿ ت ،ر ادقجقد ذم افًىػ بٚفقاوأخذا بٚفتٌٚي

ثؿ تُقن اخلٚصٜٔ افتل يٍيض  ،ٚدة اهلل يْزهقٕف ويَدشقٕف تًٚػٓ يستُزون ظـ ظب

ٓ ، خيتهقٕف بٚفًبٚدة» بؾ شجقد ٓ يُقن فٌره تًٚػ ،إفٔٓٚ ذفؽ ـِف هل افسجقد

شبف ؽرهيؼـقن 
 (2)

. 

                                           
 .5/243، 9ٍٕس ادهدر ، جزء  (1)

 .2/140افُنٚف  (2)
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 ژ ڱ ڳ ڳژ :وذم شقرة مريؿ يَقل افبَٚظل ظـ افًىػ ذم ؿقفف تًٚػ

شوظىػ إوصٚف بٚفقاو إصٚرة إػ افتُّـ ؾٔٓٚ» :ذم آيٜ افسجدة 
(1)

وذم ٍٕس  ،

اخلنقع مـ ؾقصٍٓؿ بنظٜ » ژڻ ڻ  ڻ ژ :افسقرة يَقل ظـ ؿقفف تًٚػ

 ،حٚفٜ افبُٚء اع بٚفسجقد ذمذـر اهلل افْٚصئ ظـ دوام اخلوقع و افْٚصئ ظْف اإله

شوجًِٓام حٚفتغ بٚفًىػ بٚفقاو فًراؿٜ ادتحع هبام ذم ـؾ مْٓام ظذ إٍراده
 (2)

. 

وإـثريٜ  ،افًٍؾ ادٚيض افتل جٚءت ذم آيٚت افسجدة ؾٓل إؾًٚل أمٚ

ؾخٚصٜٔ افًٍؾ  : ٔٚن افَرآن افُريؿ ذم هذه أيٚتوهلٚ صٖن ظئؿ ذم ب ،فِّوٚرع

ير إحداث أمٚم مـ يَرأ هذه هقتؾٍٔف ادوٚرع أمٚ  ،تجدد واحلدوثظّقمٚ هل اف

أو مٚ يهٚحبف مـ افبُٚء  ،ذم تهقير حدث افسجقدو ،ذم ـؾ آن وحغ أيٚت

هذه أيٚت حٞ مـ خالل افهٔٚؽٜ خٍل  أمٚم مـ يَرأ..افخ .اخلرور وافتسبٔح و

دٚ ذم افًٍؾ إوٚؾٜ  ،ويزـل ٍٕسف، ظذ هذا افًّؾ افؼيػ افذي يرؾع صٚحبف

وٓ صؽ أن ذفؽ ديدن ادٗمْغ ذم ـؾ ، ظذ افتجدد واحلدوث ادوٚرع مـ دٓفٜ 

 وافبُٚء  فف جؾ وظال. ،وافسجقد ،يتجدد مْٓؿ اخلوقع ،وؿٝ 

 ، ومريؿ ،واإلهاء، ؾـوافْح، دــوافرظ ،إظراف ٜــّوٚرع ذم آيـٚء افًٍؾ افـج

   واحلٟ.

، يتذ) :ل ادوٚرظٜ ذم أيٜ شٝ مراتؾًٚأمٚ ذم شقرة اإلهاء ؾَد تُررت إ

ويزيدهؿ( وؿد دس إفقد ذم تٍسره صٔئٚ  ،يبُقن ،نوخيرو ،ويَقفقن ،خيرون

ًٚ مـ اخلنٜٔ» )يبُقن( ؿٚل: :مـ ؾَف أحد هذه  إؾًٚل وهق ، ودٚ ـٚن افبُٚء ٕٚصئ

شافذي يتجدد جلء بٚجلِّٜ افًٍِٜٔ ادٍٔدة فِتجدد، افْٚصئٜ مـ افتٍُر
 (3)

ؿٚل و ،

                                           
 .4/554ٕيؿ افدرر   (1)

 .4/555افسٚبؼ  (2)

 .15/190روح ادًٚين  (3)
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وظز ذم افبُٚء بٚفًٍؾ إصٚرة إػ دمدده ذم بًض إحٔٚن دٚ هلؿ ذم بًوٓٚ » :افبَٚظل

شمـ افنور ببًض مٚ أبٔح مـ ادالذ
 (1)

. 

وهذا يًْل أن افتًبر بٚٓشؿ ذم مثؾ هذه افسٔٚؿٚت فف دٓفٜ مٌٚيرة دسٓٚ 

مٚ  وهق ،ٚءٚحٚت يّْع مـ ديّقمٜ افبُافبَٚظل حغ رأى أن بًض افتِذذ بٚدب

ؾجٚء افبُٚء  ژ ڻ       ڻ    ڻ ژ حٔٞ يَقل جؾ ظال:: وجدٕٚه مثال ذم شقرة مريؿ

 هْٚ هؿ  ْٜ افسٚجديـ٘ن ظّٔ ؾ وإذا بحثْٚ ظـ افٍرق بغ أيتغ  ،بٚٓشؿ ٓ بٚفًٍؾ

ؾ٘وٚؾٜ دٚ  ،بْٔام هؿ ذم شقرة اإلهاء مثال فٔسقا هؿ أوفئؽ، وصٍقة اخلِؼ ،ٚءإٕبٔ

وتٌنٚهؿ ؽٚصٜٔ افنٓقات ، ؾ٘ن افبؼ يًسهيؿ بًض افٍتقر ظلٓحيف افبَٚ

وخنٔتف ، ثؿ تٗوب إفٔٓؿ ٍٕقشٓؿ ادتًَِٜ بٚهلل تًٚػ، ادٍؤٜ فقء مـ افْسٔٚن

ؾتُقن افًقدة فِتذفؾ واخلوقع فف جؾ وظال. وهق أمر وجدٕٚه ذم شقرة افسجدة 

افسجدة  ٓ يستُزون ( وّـ آيٜ ،وشبحقا ،حٔٞ جٚءت صٔٚؽٚت ؾًِٜٔ )خروا

ْٜ افسٚجديـ افتل تًسهيٚ ؽٚصٜٔ مـ افٍتقر وافوًػ ثؿ تٗوب إفٔٓٚ وذفؽ فًّٔ 

بْٔام ، ؾْٚشٛ جملء افًٍؾ مًٓٚ :  افتَقى ادٍؤٜ فِتذفؾ حٔٞ افسجقد فف شبحٕٚف

 وـِّتٓؿ.، ٕٚشٛ جملء آشؿ مع صٍقة اخلِؼ

شبف مٚ ؿٚل وفُـ افبَٚظل ذم شقرة مريؿ ٓحظ أن حٚل إٕبٔٚء مع ؿقمٓؿ ٓ يْٚ

وظز بٚٓشؿ ذم ـؾ » مـ ديّقمٜ افبُٚء افتل هل دٓفٜ آشّٜٔ وافتل ؿٚل ظْٓٚ:

إصٚرة إػ أن خقؾٓؿ دائؿ ـام أن خوقظٓؿ دائؿ فًيّٜ  ،مـ افسجقد وافبُٚء

(2) ش ٕن تِؽ احلرضة ٓ تٌٔٛ ظْٓؿ أصالً  ،افُبر اجلِٔؾ
ؾِٔس حٚل إٕبٔٚء هق  ،

وإن حهؾ ؽر افبُٚء ؾِِتٖٕٔس دـ » ل مًِال ذفؽ:افبُٚء افدائؿ مع ؿقمٓؿ ؾَٚ

، أرشِقا إفٔف فٔقصِقه إػ ؿريٛ مـ رتبتٓؿ بحسـ ظؼهتؿ ظذ تٍٚوت ادراتٛ

شوتبٚيـ ادىٚفٛ
 (3)

. 

                                           
 .4/437ٕيؿ افدرر  (1)

 .4/545( ٍٕس ادهدر 2)

 افسٚبؼ ٍٕس افهٍحٜ (3)



 ى(3412 )جمادى اآلخرة       شربي للدراسات القرآنية        العدد الحادي عجلة معهد اإلمام الشاطم

 212 

جٚء فٍظ افسجقد ذاتف  اإلهاء ومريؿ مع شقرة افسجدة  :وذم هٚتغ افسقرتغ

ظذ افسٚجديـوؿد ذـر افبَٚظل افديّقمٜ افتل تْؼ رواؿٓٚ  ،مهدرا
(1)

وفُْْٚ  ،

   ڻ    ڻژًرب حٚٓ ـٓذيـ احلٚفغ يُ  مع ذفؽ  ٕالحظ إٔف ٓ يُّـ أن يٖي ؾًؾ

رور هق افسَقط مـ ــٕن اخل :رون(ــخي) د أنـدون بًـؿ يسجـدل ظذ أهنـي ژ ڻ

)يسجدون( فق  ؾال يْٚشبف حْٔئذ افًٍؾ ،قن هيًٚـقط مـ أظذ يُـوافسَ ،أظذ

وهق يْٚذم افنظٜ افتل أرادهتٚ  ،افتجدد واحلدوث خٚصٜٔ ٔفٕن افًٍؾ ؾ :جٚء

وهل  .وافسجدةذم هذه أيٜ وـذا ذم شقرة مريؿ ادهدر بًد افًٍؾ  ؾجٚء ،أيٜ

مٚ يًود ذفؽ إٔف ذم شقرة اإلهاء ؿٚل و ،أحقال تنر إػ تِبسٓؿ هبٚ دؾًٜ واحدة

ظذ  افبُٚء ٕن: ال موٚرظٚؾجٚء احلٚل هْٚ ؾً ژڌ ڌ ڍژ :تًٚػ

 حٚل اخلرور. -فق ـٚن ؾًال  - اخلرور ممُـ بخالف افسجقد هذه احلٚل أثْٚء 

ٹ  ژ :اإلهاء ؾٍل ،ـذفؽ ترتبط هذه افسقر افثالث بّجلء فٍظ اخلرور ؾٔٓٚ 

ڃ    ڃ      ڃ        ڃ        ڄ    ڄ     ڄ    ڄ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڤ    ڤڤ    ڤ        ٹ    ٹ    ٹ  

وذم شقرة  ، ژچ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  چ  چ 

 ژژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ژ  وذم شقرة افسجدة  ژڻ   ڻ    ڻ   ژ مريؿ

، وإذا بحثْٚ ظـ رابط بغ هذه افسقر افثالث افتل إٍردت بذـر اخلرور مع افسجقد

وافذي صٚحبف بُٚء ذم شقري اإلهاء ومريؿ ٕجد أن هذه أيٚت افثالث ذم هذه 

رـزت افْير ٕٚحٜٔ صْػ مـ افسٚجديـ ٓ حيتٚجقن إٓ أن تتذ ظِٔٓؿ افسقر 

حٔٞ : آيٚت افرمحـ ؾتٗثر ؾٔٓؿ تٖثرا ظئام يًَقن بسببف إػ إرض شٚجديـ

إذا  ،)إذا ُتتذ :ٕالحظ أن إؾًٚل افدافٜ ظذ تالوة افَرآن جٚءت مبْٜٔ فِّجٓقل

حٔٞ إن آيٚت اهلل هلٚ وؿع : يلوهل حتّؾ ٍٕس افزخؿ اجلام ،إذا ُذـروا هبٚ( ،ُيتذ

ِـّ  حٔٞ  ،مع مالحيٜ تًدي افتٖثر فمخريـ ،ر يذـر هبٚ أو يتِقهٚظئؿ مـ أي مذ

                                           
 .بتكف 4/437ٍٕس ادهدر  (1)
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ر أو افتٚيل ؾحذف ِـّ وذم ذفؽ إصٚرة إػ أن مـ يتِق افَرآن ربام ـٚن  ،مل يْير فِّذ

ُـ ٓ يُّـ أن يٌٍؾ ـؾ وف، فخإ...أو متخذ افَراءة حرؾٜ ،أو صٚرد افذهـ، ؽٚؾال

 رآن ذم ؽر ادسِّغر افَّـ بؾ ربام أث ،رد أذهٚن  ـؾ ادْهتغ فَِرآنـتنو ،ًغـادستّ

 .ر شامظف ذم ؽر افًٚرؾغ بٌِتف افؼيٍٜـوربام أثّ 

 ِّٔ دت ؿراءتف بَٚرئ دون آخر فُٚن ذم ذفؽ ظْٝ ـأو ؿِّٔ  ،د اشتامع افَرآنـوفق ؿ

 :ذم شقرة إظراف تًٚػأيٜ افكحيٜ ذم اشتامع افَرآن وهل ؿقفف و ،وأي ظْٝ

﮾ ﮿ ژ ﮻ ﮼ ﮽  ﮹ ﮺  سحيٜ بٚشتامع افَراءة  ژ﯀  ﮸ 

بؾ ، ؾتٖثره ظذ أخريـ  ؿىًٚ فـ يتٖثر بّـ يتِقه، فَِرآن افُريؿ مـ أي تٚل يتِقه

وهذا افبْٚء فًٍِؾ هق افذي جًؾ  ،بحوقر ؿِبفو ،بحسـ إٕهٚت مـ يستّع فف

أي إن  بؾ  ،بر تذـر حتك تًقد فرصدهٚتٚج فُاخلرور يٖي مع هذه افًْٜٔ افتل ٓ حت

واخلرور  ،در فِخوقعاخلٚصًٜ ؾتبٚ افَِقب بٚفَرآن يٍيض إػ هز تِؽ مذـر

 شٚجدة وبٚـٜٔ.

حٔٞ : محِف بًوٓؿ  ظذ حََٔتفو ،اخلرور ظذ إذؿٚن وؿد وؿػ افًِامء ظْد

ذـر افزخمؼي أن أول مٚ يَِك اإلٕسٚن بف إرض حٚل شجقده هق افذؿـ
(1)

ْام بٔ 

وافسجقد » :أوٚف أبق حٔٚن  إٕدفز رأيٚ آخر وهق إؿرب مـ دٓفٜ أيٜ ؾَٚل

وأول مٚ يَِك  ،وهق ووع اجلبٜٓ ظذ إرض هق ؽٚيٜ اخلرور وهنٚيٜ اخلوقع

أو ظز ظـ افقجقه بٕٚذؿٚن ـام يًز ظـ ـؾ رء  ،إرض حٚفٜ افسجقد افذؿـ

شببًض مٚ يالؿٔف
(2)

. 

وهق أن إذؿٚن تٖي  ،حٚصٔتف ظذ افبٔوٚوي جٕٚبٚ آخر بْٔام دس افنٓٚب ذم 

 :مع اخلرور ذم ؽر افسجقد وأورد بٔتٚ مـ افنًر

 شبٌٚع مـ افىر افًقادي وتْتػ              ؾخروا ٕذؿٚن افقجقه تْقصٓؿ   

                                           
 .2/469افُنٚف  (1)

 .7/125( افبحر ادحٔط 2)
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وؿٚل بٖن إمر إمٚ أن يُقن ظذ احلََٜٔ ؾُٔقن أول مَٚبؾ إرض مـ افسٚؿط 

وإمٚ أن يُقن ظذ  افتّثٔؾ وافُْٚيٜ  ،اإلفهٚقوفٔس بًّْك افسٚجد هق افذؿـ 

ٕرضإفهٚق ذؿْف بٚمبٚفٌٜ ذم حتٚمؾ افسٚجد ظذ 
(1)

. 

ظذ مَٚبِٜ واحد حيّؾ إمر ظذ احلََٜٔ ؾُٔقن ادًْك  :إذن فديْٚ ثالثٜ آراء

وأخر ظذ ادجٚز ادرشؾ حٔٞ ُظزِّ بٚجلزء  ،افسجقد افذؿـ فألرض حٚل أول

وافرأي افثٚفٞ هق رأي افنٓٚب وهق محِف  ،ؿـ ظـ افُؾ وهل افقجقه وهق افذ

ًٜ فبٔٚن   : أو متثٔال ،صدة افسٚجد ذم خوقظف هلل جؾ وظالأيٜ ظذ ادبٚفٌٜ ـْٚي

افسٚجد ادتذفؾ هلل  هلٔئٜ مـ يِهؼ ذؿْف بٕٚرض حٚل شجقده حٔٞ تستًٚر هٔئٜ 

 .ادبٚفغ ذم شجقده

ؾُٔقن  ، ظذ اشتَٚمٜ واحدة مع اجلبٜٓ وإٕػ ٕهنٚ إٕام خهٝ افذؿـ بٚفذـرو

وإٓ ؾ٘ن محؾ أيٜ ظذ احلََٜٔ  ،وذفؽ مبٚفٌٜ ذم اخلوقع ،افقجف ـِف شٚجدا

ًر افذي ظِٔٓام جمٚزا   ،فتهؾ افذؿـ شقاء ـٕٚٝ جمّع افِحٔغ حََٜٔ أو افن 

 ،وشٔٗدي ذفؽ إػ رؾع اجلبٜٓ ظـ إرض، شٔٗدي إػ افتُِػ ذم ؿؤٜ افسجقد

وافتذفؾ فف ظْد ظّر  ،وٓ خيتص اخلوقع هلل تًٚػ ،ؿ فٔس ـؾ افْٚس فديف حلٜٔث

أو آشتًٚرة ، أو افُْٚيٜ، ادرشؾ فًالؿٜ اجلزئٜٔ ؾُٔقن محؾ أيٜ ظذ ادجٚز ،مًّغ 

ٕن ذفؽ : ثؿ ظذ آشتًٚرة افتّثِٜٔٔ، وإن ـٚن إوػ محِٓٚ ظذ افُْٚيٜ ،افتّثِٜٔٔ

 افَرآين.ؼ افبٔٚن وأبر بح ،أفٔؼ بٚفسٔٚق

حٔٞ : ع إذؿٚن تٗيد هذا افرأي وتًودهثؿ إن ٓم آختهٚص افتل جٚءت م

خّر ظذ وجٓف  :حرف آشتًالء طٚهر ادًْك إذا ؿِٝ :ؾ٘ن ؿِٝ» ؿٚل افزخمؼي:

مًْٚه جًؾ ذؿْف  :ؿِٝ … :ؾام مًْك افالم ذم خّر فذؿْف وفقجٓف؟ ؿٚل ،وظذ ذؿْف

شٕن افالم فالختهٚص :  ووجٓف فِخرور واختهف بف
 (2)

. 

                                           
 .بتكف 6/68حٚصٜٔ افنٓٚب ظذ تٍسر افبٔوٚوي  (1)

 .2/469( افُنٚف 2)
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و هذا آختهٚص ينر إػ  ،ؾالم آختهٚص جًِٝ افذؿـ تِزم هذه احلٚل

اخلٚر ظذ ذؿْف اوىرارا ٓ يٍرق بغ ظوق يَدمف أو و، افسٚؿط ظذ وجٓفأن »

شؾٓق يُْٛ ظِٔٓٚ بال وظل ،وٓ اختٔٚر فف ذم ـٍٜٔٔ اشتَبٚل إرض  ،يٗخره 
 (1)

. 

واخلنٜٔ افتل تسٔىر ظذ اخلٚر  ،قحل بَّدار اخلوقعؾُٖن اخلرور فِذؿـ ي

ن مـ فقازمف أن ٓ يهؾ وإن ـٚ ،َِل بٚٓ ٕي ظوق شبَف إػ إرضحتك ٓ ي

ؾٓق يرؾع رأشف ؾتهر ذؿْف  ،اإلٕسٚن جمبقل بٚفىبع ظذ صٕٜٔٚ وجٓف» نأو إ ،إفٔٓٚ

شوؾّف أؿرب مٚ ذم وجٓف إػ إرض حٚل افسَقط
(2)

. 

ڈ  ڈ    ژ  ژظذ أفسْٜ ادًٕٚديـ  لن جٚء آشتٍٓٚم ادحُقرة افٍرؿٚوذم ش 

وهق يًود شٔٚق  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

 ذـر إفقد أراء افتل حتتّؾ هذا افتسٚؤل ؾَٚل:ؾَد  :  أيٜ وّـ افسقرة
)مٚ( دون )مـ( ٕٕف جمٓقل بزظّٓؿ ـوافسٗال حيتّؾ أن يُقن ظـ ادسّك ووؿع ب»

 ،ؾ٘ذا ظرف إٔف مـ ذوي افًِؿ ؿٔؾ مـ هق ـام يَٚل فِنبح ادرئل: مٚ هق؟ قؾٓ

شٖفقا » :وؿٔؾ .)مٚ( حْٔئذ طٚهرــووؿقظف ب، وحيتّؾ أن يُقن ظـ مًْك آشؿ

افرحقم  ظـ ذفؽ ٕهنؿ مٚ ـٕٚقا يىَِقٕف ظذ اهلل تًٚػ ـام يىَِقن افرحٔؿ و

ؾَد صٚع ؾٔام بْٔٓؿ  :  ف ؽره ظز وجؾأو ٕهنؿ طْقا أن ادراد ب، وافراحؿ ظِٔف تًٚػ

 :وؿٔؾ .تسّٜٔ مسِّٜٔ برمحـ افٔاممٜ ؾيْقا إٔف ادراد بحّؾ افتًريػ ظذ افًٓد

ب ومل يسًّقه» ًٚ وأصِف رمخٚن بٚخلٚء ادًجّٜ ؾًرِّ (3) ش ٕٕف ـٚن ظزإٔ
. 

وأن ، وإطٓر ظْدي أن ذفؽ ظـ دمٚهؾ» :ومع تًداده هلذه أراء إٓ إٔف ؿٚل

شال ظـ ادسّكافسٗ
(4)

متجٚهِغ ظـ » ويقوح افبَٚظل هذا افتُٓؿ بَقفف ظْٓؿ: .

(5) ش مًرؾتف ؾواًل ظـ ـٍر ًّٕتف مًزيـ بٖداة مٚ ٓ يًَؾ
. 

                                           
 .244حمّد إمغ اخلرضي ص  .مـ أهار حروف اجلر ذم افذـر احلُٔؿ ، د (1)

 .4/436ٕيؿ افدرر ذم تْٚشٛ أيٚت وافسقر  (2)

 .9/39روح ادًٚين  (3)

 افسٚبؼ ، ٍٕس ادُٚن. (4)

 .5/332ٕيؿ افدرر   (5)
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ويٗيد هذا  ،ؾٓؿ يتُّٓقن هبذه افهٍٜ اجلِِٜٔ: بٚفسٔٚق هْٚ ؼإفٔوهذا هق 

( قل )مٖٚتقا بٚشؿ ادقصؾ ژک  ک  گ  ژ :أهنؿ ـرروه مرة أخرى حْٔام ؿٚفقا

 ( فًِٚؿؾ.بدل )مـ

الل بٔٚن ــف مـ خــسـك ظذ ٍٕـأثْريتٓؿ وـــ شخـظ الـؾ وظـاهلل ج رضـٖظؾ 

شفق تٍُروا ؾٔف فًرؾقا وجقب افسجقد وافًبٚدة فِرمحـ» ظيؿ خمِقؿٚتف افتل
(1)

 

 ژڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ :ٚػـؾَٚل تً

 .[61]افٍرؿٚن: 

ؾ٘ذا ـٕٚقا : ٚشٛ دمٚهِٓؿ حْٔام أمروا بٚفسجقدال يْمْف جؾ وظوهذا اإلظراض 

يتجٚهِقن هذا آشؿ أو افهٍٜ فف جؾ وظال وهل رمحٜ طٓرت بقادرهٚ ذم أيٚت 

افتل شبَٝ آيٜ افسجدة ؾَد أخذ افُالم مْحك آخر ببٔٚن افثْٚء ظِٔف شبحٕٚف ؾَٚل 

أي تَدس  ژڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ تًٚػ:

وهل إصٚرة ببِقؽف تًٚػ افُامل ادىِؼ ادْٚذم ٕي صٚئبٜ َٕص  ،ؾ َٕصوتْزه ظـ ـ

 .هـ.أ .بدت ذم ٍٕقرهؿ حْٔام أمروا بٚفسجقد

                                           
 .12/82تٍسر افُبر اف (1)
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  النتائج العلمية
ومـ  ،وافتل متّثؾ ٕتٚئٟ بحثٜٔ ،ٚيٜ افبحٞ بًض افيقاهر إشِقبٜٔطٓرت ذم هن

 :أمهٓٚ

افبالؽل فَِرآن  دارسر افؾِق ٕي: دؿٜ افبٔٚن افَرآين مـ أي جٜٓ بٕٜٔٚٔ أتٔتف -1

وفق ٕير إفٔف مـ خالل دؿٜ اشتثامره  ،ظجٚزاً إ أفٍٚطف فقجد افُريؿ مـ جٜٓ

وـذا فق وؿػ أمٚم افسٔٚق افذي يّثؾ  ،ٚزاً فِحروف أيٚ ـٚن ٕقظٓٚ فقجد إظج

 .إضٚرا أصّؾ فرأى ظجبٚ

وجدٕٚ ـٔػ أّثرت ادَٚصد افُِٜٔ فِسقر افتل وؿٍْٚ ظْدهٚ ذم بْٚء آيٚت  -2

ؾقجقد افذريٜ ذم شقرة مريؿ ووجقد إٕبٔٚء بُثرة ؿبؾ آيٜ افسجدة  :سجدةاف

وتوّـ اإلصٚرة فُؾ  ،أؾٙ فبْٚء مَهقد ٔيٜ افسجدة ٍٕسٓٚ توّـ ذـر افذريٜ

وذم شقرة إظراف ٕجد  .وافهٍقة افذيـ شبَقا أيٜ ذم شبع ومخسغ آيٜ ،إٕبٔٚء

ؿهٜ إبِٔس وهل مْبع وذـر ت ؾٔٓٚ  ،ؿد صٚع ؾٔٓٚ ذم اثْتل ظؼة آيٜ فٍظ )افتُز(

ُِْز وأشف ّ٘ذا بآيٜ افسجدة  ،اف ويٖي ؾٔٓٚ فٍظ  ،ذم هنٚيٜ افسقرة ترٕق إػ ـؾ ذفؽؾ

  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ     ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ        ٴۇ  ژافتُز مَّدمٚ 

ٕٕف ذم  :وشقرة افسجدة ،بْٔام مل يٖت هذا افٍِظ مَدمٚ ذم شقرة افْحؾ ژۋ

وذم ـِتٚ افسقرتغ  ،ذـر افتُز إضالؿٚوذم افثٕٜٚٔ مل يُ  ،ذـر إٓ أربع مراتإوػ مل يُ 

 .مل تذـر ؿهٜ إبِٔس مع آدم 

حٔٞ تنتّؾ ظذ : ـذفؽ وجدٕٚ ذم شقرة افرظد بْٚء ظجٔبٚ ٔيٜ افسجدة  -3

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڦ  ڦ   ژتوٚدات مًْٜٔ 

)افٌدو  (ئٜٔ ادتوٚدة )ضقظٚ وـرهٚه افثْٚحثْٚ ظـ هذوإذا ب [15]افرظد:  ژچ

 .( وجدٕٚ افسقرة تَقم ظذ مثؾ تِؽ افثْٚئٔٚت وافتوٚداتوأصٚل
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وظزوٕٚ  ،ـذفؽ وجدٕٚ افًٍؾ ادوٚرع ينٔع ذم آيٚت افسجدة أـثر مـ ؽره -4

، ذفؽ دٚ تنر إفٔف محقفٜ افًٍؾ افٍْٜٔ مـ ظرض افهقرة أمٚم مـ يَرأ تِؽ أيٚت

وـذفؽ محقفتف ذم افتجدد  ،إصٚظٜ افسجقد بغ ادٗمْغ وؾحقىوهق أمر يتسؼ 

 .واحلدوث ـام هق ديدن ادٗمْغ ذم شجقدهؿ هلل تًٚػ وخوقظٓؿ فف

 .وظذ آفف وصحبف دٍ حمّ ٕبْٔٚ وصذ اهلل ظذ ، اً خروآ واحلّد هلل أوًٓ 
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