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 خلص امل
 : وسمعد، ؾمقل اهلل وآًمفواًمصالة واًمًالم قمغم ر ،احلؿد هلل

في بعض مواضع المتشابو اللفظي في  التَّعريف والتنكير)ـ ـومفذا اًمٌحث اعمقؾمقم سم
ىمد شمضّؿـ دراؾمة مخًة كامذج ىمرآكقة شمتعّؾؼ  (القرآن الكريم دراســــة نحوية داللية

طماوًمت أن أيمشػ  ،ًا ذم اًمؼرآن اًمؽريؿسماًمتعريػ واًمتـؽػم ذم أيات اعمتشاهبة ًمػظق

وذًمؽ مـ ظمالل  ،ومقفا قمـ رء مـ وضمقه إقمجاز هذا اًمؽتاب وسمقاكف وومصاطمتف

 : وهذه اًمـامذج هل ،اجلاكب اًمـحقي وما يتعؾؼ سمف مـ دًٓمة

 .[126: اًمٌؼرة] ﴾ ...ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی ﴿  -1

 .[35:إسمراهقؿ] ﴾  ...ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴿ 

 .[61:اًمٌؼرة ]  ﴾...ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ... ﴿  -2

 .[21:آل قمؿران] ﴾ ...ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ... ﴿ 

 .[112:آل قمؿران]  ﴾ ...ڻ  ڻ  ڻ        ڻ... ﴿ 

 .[6-5:اًمنمح] ﴾ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ ﴿  - 3

 .[15]مريؿ: ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ﴿  -4

 .[33:مريؿ] ﴾ھ   ھ  ھ  ھ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ 

 .[234:اًمٌؼرة]  ﴾ ...ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ...﴿ -5

 .[242:اًمٌؼرة] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ ﴿

وظمضققمًا حلدود مثؾ هذه  ،وىمد اىمتٍمت قمغم هذه اًمـامذج ـمؾًٌا ًمالظمتصار

 يمام ،وىمد ىمّدمت سمؿؼدمٍة ذيمرت ومقفا أمهقـة هذا اًمٌحث ومـفجف وظمطتف ،اًمٌحقث

 واهلل شمعامم اعمقومؼ.  ،هؿ كتائج هذا اًمٌحثظمتؿـت سمخامتة ذيمرت ومقفا أ
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 املقّدمة
 واًمصالة واًمًالم قمغم اًمرمحة اعمفداة ،احلؿد هلل محدًا يمثػمًا ـمقًٌا مٌاريمًا ومقف

 :أما سمعد ، اهلل وآًمف وصحٌف ومـ وآه قمٌدسمـ  حمؿد

 ومفق معجزة اهلل ،وكظؿف ومنن اًمؼرآن اًمؽريؿ معجز ذم سمقاكف ومعاكقف وآياشمف

ومظاهر اإلقمجاز يمثػمٌة ومتـققمة ذم هذا اًمؽتاب اًمعظقؿ ،اخلاًمدة
(1)

ومـ مظاهر  ،

 وذم ،وماًمتعريػ واًمتـؽػم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ قمامة ،إقمجازه اًمتعريػ واًمتـؽػم ومقف

 ،شُمطؾب ومام ضماء معرومًا ومػقف طمؽؿةٌ  ،أيات اعمتشاهبة مـف ًمػظقًا ظماصة حِلَؽٍؿ وًمطائػ

 ّؽرًا ومػقف ًمطقػٌة شُمرام يمذًمؽ. وما ضماء ُمـ

ش: ماصمؾف وؿماهبف وأؿمٌفف»: اعمتامصمؾ  ومعـك اعمتشاسمف
(2)

واعمؼصقد سماعمتشاسمف اًمؾػظل 

وطمصؾ ومقفا اظمتالٌف ذم احلريمة  ،: أيات اًمتل شمشاهبت أًمػافمفا ذم اًمؽتاب اًمعزيز

 أو احلرف أو اًمؽؾؿة أو اجلؿؾة. 

ده أو ما ؿماع ذم »:  واًمـؽرة قمّرومفا اًمػايمفل سمؼقًمف  ضمـٍس مقضمقد ذم اخلارج شمعدد

ِده ومقف ش ُمؼدٍر وضمقد شمعدد
 (3)

 . 

ش ما ووع ًمقًتعؿؾ ذم معلم »:  وأما اعمعرومة ومحّدها سمؼقًمف
(4)

 . 

وىمد قمّرف  »واعمعرومة شمدل قمغم معلم  ،وماًمـؽرة شمدل قمغم اًمشققع وشمصؾح ًمؾتعدد

عرومة سمام ووع واعم ،يمثػٌم اًمـؽرَة سمام ؿماع ذم ضمـس مقضمقد يمرضمؾ أو مؼّدر يمشؿس

شًمقًتعؿؾ ذم رء سمعقـف
(5)

 . 

: وذًمؽ ٕن آؾمؿ  وأصؾ إؾمامء اًمـؽرة »: ضماء ذم اعمؼتضب ،وإصؾ اًمـؽرة

                                           
 ( .1/66يـظر ذم ذًمؽ معؽمك إىمران ًمؾًققـمل ) (1)

 اًمؼامقس اعمحقط )ؿمٌف( . (2)

 ( .122ذح احلدود اًمـحقية ) (3)

 ( .123ر اًمًاسمؼ )اعمصد (4)

 ( .1/53طماؿمقة اخليي قمغم ذح اسمـ قمؼقؾ) (5)
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تف ٓ خيص واطمدًا مـ اجلـس دون ؾمائره شاعمـّؽر هق اًمقاىمع قمغم يمؾ رء مـ ُأمَّ
 (1)

 . 

اقمؾؿ أن و »:  ىمال ؾمقٌقيف ،واًمـؽرة أظمػ مـ اعمعرومة وهل أؿمد متؽـًا مـ اعمعرومة

صمؿ يدظمؾ قمؾقفا  ،اًمـؽرة أظمػ قمؾقفؿ مـ اعمعرومة وهل أؿمد متؽـًا: ٕن اًمـؽرة أول

ش ومؿـ صَمؿَّ أيمثر اًمؽالم يـٍمف ذم اًمـؽرة ،ما شُمعّرف سمف
 (2)

 . 

واؾمؿ اإلؿمارة  ،: اًمضؿػم يملكا وهؿ واعمعرومة قمـد أيمثر اًمـحاة ؾمتة أىمًام هل

واعمحغم سمإًمػ واًمالم  ،لوآؾمؿ اعمقصقل يماًمذي واًمت ،واًمعؾؿ يمؿحؿد ،يمذا

واعمضاف إمم واطمٍد مـفا يماسمـل ،يماًمغالم
(3)

 . 

 ومؼد مجع آؾمؿ اعمقصقل واؾمؿ ،وسمعض اعمتؼدملم جيعؾفا مخًة أىمًام يماعمؼمد

: )اعمٌفامت( اإلؿمارة حتت ىمًؿ واطمد ؾمامه
(4)

 . 

وذيمر اًمػايمفل
(5)

ى وهق اعمـاد ،أن اسمـ ماًمؽ زاد ىمًاًم ؾماسمعًا مل يذيمره اعمتؼدمقن 

ؿعلمـًم : يا رضمؾ قــقد كحــاعمؼص
(6)

ة أىمًام ــام ؾمٌعـــ هشـفا اسمـؾـذا ضمعـويم .

سمزيادة اعمـادى
(7)

 . 

. أما اًمتـؽػم ومؾف واًمتعريػ واًمتـؽػم ًمؽؾ واطمٍد مـفام مؼام ٓ يؾقؼ سمأظمر

  : أؾمٌاب مـفا

 أي رضمؾ واطمد.  [22]اًمؼصص: ﴾ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ﴿  : إرادة اًمقطمدة كحق -

 ﴾ ڑ  ک ﴿:  كحق إرادة اًمـقع -
 

 أي كقع مـ اًمذيمر. [ 49]ص:

                                           
 ( .4/276اعمؼتضب ًمؾؿؼمد )  (1)

 ( .1/22يـظر اًمؽتاب )  (2)

 ( .125ذح احلدود اًمـحقية ًمؾػايمفل ) ،(1/87يـظر ذح اسمـ قمؼقؾ )  (3)

 ( .4/276يـظر اعمؼتضب )  (4)

 ( .125ذح احلدود اًمـحقية ًمؾػايمفل )  (5)

(، وهذا اًمؼًؿ اًمًاسمع )اعمـادى( مل يذيمره اسمـ 137(، وذح قمؿدة احلاومظ )115ر ذح اًمتًفقؾ )يـظ (6)

ماًمؽ ذم يمؾ يمتٌف، ومػل أًمػقتف اعمشفقرة ضمعؾ اعمعرومة ؾمتة أىمًام سمدون اعمـادى، يـظر ذح اسمـ قمؼقؾ 

(1/87. ) 

 ( .1/83يـظر أووح اعمًاًمؽ إمم أًمػقة اسمـ ماًمؽ )  (7)
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 أي سمحرٍب وأّي طمرٍب. [ 279]اًمٌؼرة: ﴾ۇ  ۇ  ﴿  اًمتعظقؿ كحق: -

 إّن ًمف إلسماًل. وكحق: ،[4]وماـمر: ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ ﴿ اًمتؽثػم كحق: -

 مـ رء مفلم طمؼػم. أي  [18]قمٌس: ﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ ﴿ : اًمتحؼػم كحق -

 أي روقان ىمؾقؾ مـ [72ًمتقسمة:]ا ﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﴿ : اًمتؼؾقؾ كحق -

روقان اهلل اًمؽثػم اًمذي ٓ يـتفل وٓ يتـاهك أيمؼم مـ اجلـات: ٕن سمحار 

 روقان اهلل أؾماس اًمًعادة ورأؾمفا. 

 :  مـفا ،( قمغم أكقاع)الو ،( ومؾف أؾمٌاب أيضاً الوأما اًمتعريػ سمـ )

ۈ  ۈ  ٴۇ    ۇ          ۇ  ۆ      ۆ ... ﴿:  اإلؿمارة إمم معفقد ذيمرى كحق : األول

﮲    ﴿ : معفقد ذهـل قمؾؿل كحق . أو[16-15اعمزمؾ: ﴾ ... ۋ  ۋ ۓ  ۓ 

 [3]اعمائدة: ﴾ڇ چ چ چ ﴿ أو معفقد طمضقري كحق: ،[42]اًمتقسمة: ﴾﮳

 ومـزوهلا يقم قمرومة. 

ٻ   ﴿ ٓؾمتغراق اجلـس وقمالمتفا أن يصح إطمالل )يمؾ( حمؾفا كحق: : الثاني

 . [28ـًاء:]اًم ﴾ٿ  ٹ  ٹ   ﴿ ،[2]اًمعٍم: ﴾ٻ  ٻ  پ  

. واعمراد هذه احلؼقؼة ظمػم  : اًمرضمؾ ظمػم مـ اعمرأة ًمتعريػ احلؼقؼة كحق : الثالث

 مـ هذه احلؼقؼة
(1)

 . 

وذم صمـايا هذا اًمٌحث  ،وشمليت أمهقة هذا اًمٌحث مـ يمقكف متعؾؼًا سمؽالم اهلل اًمعظقؿ -

ظقًا يمشٌػ ًمٌعض مظاهر اإلقمجاز واًمٌقان ذم يمتاب اهلل ذم سمعض أيات اعمتشاهبة ًمػ

أيات  وماًمتعريػ واًمتـؽػم ذم يمتاب اهلل قمامًة وذم ،مـ طمقث اًمتعريػ واًمتـؽػم

شمرام وًمقس قمٌثًا أو ٓ ضمدوى مـ ورائف يمام  هبة مـف ظماصًة حلؽؿٍة شمطؾب وهمايةٍ اعمتشا

 يؼقل اعمؾحدون ذم آيات اهلل. 

وذم هذا اًمٌحث وكظرائف إضماسمة قمـ اًمتًاؤٓت اًمتل شمدور طمقل آظمتالف  

                                           
 (.4/87(، واًمؼمهان ذم قمؾقم اًمؼرآن )1/178(، وذح اسمـ قمؼقؾ )1/179ًمؽ)يـظر أووح اعمًا (1)
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 . اًمتعريػ واًمتـؽػم(ؾ سملم أيات اعمتشاهبات مـ ظمالل اجلاكب اًمؾغقي )احلاص

يمام أن هذا اًمٌحث وأمثاًمف ومقف رٌد قمغم اًمطاقمـلم ذم يمتاب اهلل اًمالهملم ومقف اًمذيـ 

 . يزقمؿقن أن أيات اعمتشاهبة طمشٌق أو شمؽرار ٓ ومائدة مـفا وٓ إقمجاز ومقفا

اعمقوقع أكـل ُذومت سمدراؾمة ومـ أهؿ إؾمٌاب اًمتل دقمتـل ًمدراؾمة هذا  -

 وأردت أن ،اجلاكب اًمصقيت واًمٌـققي )اًمٍمذم( ذم رؾماًمتل ًمـقؾ درضمة اًمديمتقراه

أذف يمذًمؽ سماؾمتؽامل دراؾمة اجلاكب اًمؽميمقٌل )اًمـحقي( وما يتعؾؼ سمف مـ دًٓمة 

 واًمتؼديؿ واًمتلظمػم وهمػمها مما يتعؾؼ ،وذًمؽ ذم مثؾ هذا اًمٌاب )اًمتعريػ واًمتـؽػم(

 كب. هبذا اجلا

ومل أىمػ قمغم دراؾمة مًتؼؾة شمتعؾؼ سماًمتعريػ واًمتـؽػم ذم أيات اعمتشاهبات  -

 :  وإكام وىمػت قمغم يمتاسملم ذم اًمتعريػ واًمتـؽػم قمؿقمًا مها ،اًمؼرآكقة

 آؾمؿ اعمحايد سملم اًمتعريػ واًمتـؽػم ذم اًمـحق اًمعريب ظمصائصف واؾمتعامٓشمف -1

 ًمألؾمتاذ اًمديمتقر أمحد قمػقػل. 

 واًمتـؽػم سملم اًمدًٓمة واًمشؽؾ ًمؾديمتقر حمؿقد أمحد كحؾة. اًمتعريػ  -2

 ،وهاشمان اًمدراؾمتان يمام هق فماهر مـ قمـقاكقفام سمعقدشمان يمؾ اًمٌعد قمـ دراؾمتل

 . وٓ قمالىمة هلام هبا أسمداً 

يمام ذيمرت  -ؾدراؾمات اًمؼرآكقة اًمؾغقية شمؽشػ وهذه اًمدراؾمة إواومة ضمديدة ًم -

وىمد وؿؿت اعمتػرق  ،قاكف وومصاطمتفقمـ ضماكب إقمجاز هذا اًمؽتاب وسم - ؾماسمؼاً 

ومجعت اعمتـاصمر ذم هذا اًمٌاب )اًمتعريػ واًمتـؽػم ذم اعمتشاسمف اًمؾػظل اًمؼرآين( مـ 

 ،ويمتب اعمتشاسمف اًمؾػظل واعمشؽؾ ،مـفا يمتب اًمـحق واًمؾغة واإلقمراب ،مصادر قمدة

 . وهمػم ذًمؽ ،وقمؾقم اًمؼرآن وشمػًػمه

اًمؼرآين اعمؽقن مـ آيتلم أو ومـفج اًمٌحث قمـدي أكـل أسمدأ سمذيمر اًمـؿقذج  -

صمالث صمؿ أسملم مقـمـ اًمشاهد ومقف مـ اًمتعريػ واًمتـؽػم سملم أيتلم أو أيات صمؿ 

ٍب ٕطمٍد مـفؿ ،أذيمر أىمقال اًمعؾامء ذم ذًمؽ ي ما أراه ىمقيًا أو ،دون شمعصد  وًمؽــل ُأىَمقِّ
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ٍط مـ وُأَوعِّػ ما أراه وعقػًا أو سمعقدًا دون اكتؼاٍص ًمصاطمب اًمؼقل أو طم ،وضمقفاً 

 ىمدره. وقمزوت ذم احلاؿمقة أيات وإطماديث وأصمار وإىمقال وهمػمها. 

 ومؾؿ أؿمل دراؾمة يمؾ ما يتعؾؼ هبذا ،واًمٌحث ذم هذا اعمجال واؾمع رطمب -

 وإكام سمحثل هذا مؼتٍم قمغم دراؾمة مخًة كامذج ىمرآكقة ،ومذًمؽ ـمقيؾ درؾمف ،اًمٌاب

 ػم. ذم أيات اعمتشاهبة ًمػظقًا مـ طمقث اًمتعريػ واًمتـؽ

 .وأن يـػع سمف واحلؿد هلل قمغم شمقومقؼف ،واهللَ أؾملُل أن يٌارك ذم هذا اًمعؿؾ
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 النموذج اأَلوَّل
 . [126]اًمٌؼرة: ﴾یۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ ﴿ : ىمقًمف شمعامم الشاىد اأَلوَّل :

 ﴾ ...ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴿ : ىمقًمف شمعاممالشاىد الثَّاني : 

 . [35إسمراهقؿ:]

( ًمثاكقة )آية إسمراهقؿوضماءت أية ا ( سمتـؽػم )سمؾدًا(آية اًمٌؼرةضماءت أية إومم )

 . سمتعريػ )اًمٌؾد(

 :  أضماب اخلطقب اإلؾمؽاذم قمـ ذًمؽ سمجقاسملم

: إن اًمدقمقة اًمتل ذم آية اًمٌؼرة دقما هبا إسمراهقؿ قمؾقف اًمًالم ىمٌؾ أن يؽقن  إول

 ويدل قمغم ذًمؽ ،: رب اضمعؾ هذا اًمقادي سمؾدًا آمـاً  لكف ىمالومؽ ،اعمؽان واعمقوع سمؾداً 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ﴿ : ما ضماء سمعُد مـ ىمقًمف شمعامم

 مػعقًٓ صماكقًا.  (سمؾداً )و  ،مػعقًٓ أوًٓ  (هذا). وشُمعرب  [37]إسمراهقؿ: ﴾ک  

 ،ل ذم ؾمقرة اًمٌؼرةوأما اًمدقمقة اًمتل ذم آية إسمراهقؿ ومفل دقمقة صماكقة همػم إومم اًمت

وىمد دقما إسمراهقؿ قمؾقف اًمًالم هبذه اًمدقمقة اًمثاكقة سمعد أن أصٌح اعمؽان واًمقادي 

 . ب اضمعؾ هذا اعمؽان واًمٌؾد ذا أمـ: ر ومؽلكف ىمال ،سمؾداً 

قمطػ سمقان قمـد ؾمقٌقيف (اًمٌؾد)و ،أية مػعقًٓ أوًٓ ذم هذه  (هذا)وشُمعرب 
(1)

 

وصػًة قمـد اعمؼمد
(2)

وماًمتعريػ ًمؾٌؾد ذم آية إسمراهقؿ مـ ضمفة  ،صماكقاً  مػعقًٓ  (آمـاً )و ،

ضمفة يمقكف مؽاكًا همػم معروف  مـواًمتـؽػم ًمؾٌؾد ذم آية اًمٌؼرة  ،يمقكف معروومًا سماًمٌؾدية

                                           
ومإؾمامء اعمٌفؿة شمقصػ سمإًمػ واًمالم ًمقس إّٓ، وُيػّن هبا، وٓ شمقصػ سمام ( »2/192ضماء ذم اًمؽتاب ) (1)

 .ش يقصػ سمف همػُم اعمٌفؿة، وٓ شمػّن سمام يػّن سمف همػُمها إٓ قمطػاً 

. وماًمرضمؾ ذم همػم هذا اعمقوع ٓ ُيذيمر إٓ قمغم  : ضماءين هذا اًمرضمؾ شمؼقل» (4/216ضماء ذم اعمؼتضب ) (2)

:  : ومنذا ىمؾت : ضماءين اًمرضمؾ، ومؿعـاه اًمذي قمرومتف واًمذي يمان سمقـل وسمقـؽ ومقف ذيمر معفقد، كحق ىمقًمؽ

ضماءين هذا اًمرضمؾ، مل يؽـ قمغم معفقد، وًمؽـ معـاه اًمذي شمرى، ومنكام )هذا( اؾمؿ مٌفؿ يؼع قمغم يمؾ ما 

، ويـظر يمذًمؽ شإؾمامء اًمتل ومقفا إًمػ واًمالمإًمقف سمؼرسمؽ، وإكام شمقوحف سمام شمـَعُتف سمف، وكْعُتف  أوملت

 ( .283-4/282اعمصدر كػًف )
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ومشفقر سماًمعامرة واًمًؽـك
(1)

 . 

 وىمد شماسمعف قمؾقف مجٌع مـ اًمعؾامء ،هذا هق اجلقاب إول اًمذي أضماب سمف اإلؾمؽاذم

وكؼؾقا هذا اًمؼقل
(2)

 . 

دقماء ذم آية اًمٌؼرة دقما سمف إسمراهقؿ قمؾقف اًمًالم قمـدما شمرك وًمده إؾمامقمقؾ قمؾقف وماًم

ـاء اًمٌقت  . وىمٌؾ ؾمؽـك ضمرهؿ وهمػمهؿ هبذا اًمقادي اًمًالم وأمف هاضمر ذم اًمقادي ىمٌؾ سم

وأما اًمدقمقة اًمتل ذم ؾمقرة إسمراهقؿ ومقىمعت سمعد قمقدشمف ٓسمـف إؾمامقمقؾ قمؾقف 

ورة هذا اًمقادي سمؾدًا يًؽـف اًمـاساًمًالم وأمف هاضمر وسمعد سمـاء اًمٌقت وصػم
(3)

 . 

وىمد مال إمم هذا اًمؼقل احلاومظ اسمـ يمثػم واؾمتدل ًمصحتف سمؼقًمف شمعامم ذم ؾمقرة 

 ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۈۇ  ۆ  ۆ  ۈڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ : إسمراهقؿ

 . [39]إسمراهقؿ:

وهذا واىمع ذم آظمر اًمدقماء ذم ؾمقرة إسمراهقؿ أي سمعد أية اًمشاهد وهل ىمقًمف 

وماًمدقماء ذم آية إسمراهقؿ  ،﴾  ...ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ٿ   ٿ  ٿ﴿ : شمعامم

وىمع سمعد مقًمد إؾمحاق قمؾقف اًمًالم اًمذي هق أصغر ؾمـًا مـ إؾمامقمقؾ قمؾقف اًمًالم 

 سمثالث قمنمة ؾمـة. 

وأما اًمدقمقة إومم اًمتل ذم ؾمقرة اًمٌؼرة ومنهنا وىمعت طملم شمرك إسمراهقؿ قمؾقف 

 وقمغم ذًمؽ ،مؽة ىمٌؾ سمـائفا اًمًالم هاضمر واسمـف إؾمامقمقؾ قمؾقف اًمًالم وهق روقع ذم

                                           
 ( .282يـظر درة اًمتـزيؾ ) (1)

(، وشمػًػم 4/55(، واًمتػًػم اًمؽٌػم ًمؾػخر اًمرازي )117يـظر اًمؼمهان ذم متشاسمف اًمؼرآن ًمؾؽرماين ) (2)

(، ويمشػ اعمعاين 1/612(، واًمٌحر اعمحقط ٕيب طمقان إكدًمز )4/626ٓسمـ يمثػم )اًمؼرآن اًمعظقؿ 

(، واًمتًفقؾ ًمعؾقم اًمتـزيؾ ًمؾؽؾٌل 1/445(، وهمرائب اًمؼرآن ًمؾحًـ اًمُؼّؿل )111ٓسمـ مجاقمة )

(، واإلشمؼان ذم قمؾقم اًمؼرآن 69(، ومعؽمك إىمران ًمؾًققـمل )35(، وومتح اًمرمحـ ًمألكصاري )1/126)

 (.2/126(، وحماؾمـ اًمتلويؾ ًمؾؼاؾمؿل )7/121وومتح اًمٌقان ًمؾؼـقضمل) (،3/342ًمؾًققـمل)

 . (3/342(، واإلشمؼان ذم قمؾقم اًمؼرآن )69(، ومعؽمك إىمران )111يـظر يمشػ اعمعاين ) (3)
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وماًمدقماء وىمع مرشملم
(1)

 . 

: إن أية اًمتل  وقمـد شملّمكم هلذا اًمؼقل وضمدت أكف ُيقرد قمؾقف إؿمؽال ظمالصتف

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ﴿:  ذم ؾمقرة إسمراهقؿ وهل ىمقًمف شمعامم

ن واًمتل اؾمتدل هبا اخلطقب اإلؾمؽاذم ومـ شماسمعف ـ قمغم أ[37]إسمراهقؿ: ﴾ڑ   ک 

اًمدقماء اًمقاىمع مـ إسمراهقؿ قمؾقف اًمًالم ذم آية اًمٌؼرة وىمع ىمٌؾ سمـاء اًمٌقت ـ اؾمتدٌٓل 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ﴿: وذًمؽ أن أية  ومقف كظر

ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ﴿ : واىمعة ذم ؾمقرة إسمراهقؿ سمعد ىمقًمف شمعامم ﴾ ... ک

 ،ذم ؾمقاق آية إسمراهقؿ. ومفل واردة  وىمد ضماءت سمتعريػ اًمٌؾد ﴾ ...ٹ  ٹ  ڤ

 ومؽقػ يًتدل هبا ذم ؾمقاق آية اًمٌؼرة ؟!

 ومقضمدت أن آية اًمٌؼرة ؾمٌؼفا ىمقًمف ،يمام أكـل شملمؾت ؾمقاق آيتل اًمٌؼرة وإسمراهقؿ

ى  ائ   ائ         ىٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې﴿ : شمعامم

 . [125]اًمٌؼرة: ﴾ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ     

ـٌ وماهلل ضمعؾ اًمٌقت م يمام أمركا اهلل ؾمٌحاكف سماختاذ مؼام  ،ثاسمًة ًمؾـاس وأمـًا ومفق آم

ويمذا ما قمفده ؾمٌحاكف إمم  ،وهذا ٓ يؽقن إٓ سمعد سمـاء اًمٌقت ،إسمراهقؿ مصغم

ت احلرام ًمؾطائػلم واًمعايمػلم إسمراهقؿ وإؾمامقمقؾ قمؾقفام اًمًالم مـ شمطفػم اًمٌق

 . واًمريمع اًمًجقد ومذًمؽ يمؾف سمعد سمـاء اًمٌقت

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ﴿ : سمراهقؿ ومؼد ضماء سمعدها ىمقًمف شمعامموأما آية إ

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

وىمد ؾمٌؼ آكػًا ما أوردشمف قمغم  . [37]إسمراهقؿ:﴾ڳڳڱڱڱ

وذًمؽ مـ ضمفة يمقن هذه أية ذم ؾمقاق آية  ،ضمقاب اإلؾمؽاذم مـ ضمفة اًمًقاق

 إسمراهقؿ وًمقًت ذم ؾمقاق آية اًمٌؼرة. 

                                           
 .(4/626(، )1/621يـظر شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ ) (1)
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ٌِّف قمغم ما ذيمره اإلؾمؽاذم ذم و ُأطمبد ـ ىمٌؾ أن أكؼؾ ضمقاب اإلؾمؽاذم اًمثاين ـ أن ُأَك

شمعرب قمطػ سمقان  (اًمٌؾد)إقمراب آية إسمراهقؿ طمقث ذيمر أن  ضمقاسمف إول وذًمؽ ذم

 قمـد ؾمقٌقيف وصػًة قمـد اعمؼمد
(1)

واًمظاهر مـ يمالم ؾمقٌقيف أن إؾمامء اعمٌفؿة  ،

: (اًمؽتاب)ومؼد ضماء ذم  ،ػًة ٓ قمطػ سمقانيملؾمامء اإلؿمارة يعرب ما سمعدها ص

 وٓ شمقصػ سمام ،ومإؾمامء اعمٌفؿة شمقصػ سمإًمػ واًمالم ًمقس إِّٓ وُيػّن هبا»

 ش ُيػّن سمف همػُمها إٓ قمطػاً شُمػّن سمام وٓ ،همػم اعمٌفؿةيقصػ سمف 
(2)

وأما ما ذيمره قمـ  ،

ـ إقمراسمف  د ؾمٌؼ كؼؾ يمالم اعمؼمدذم ؾمقرة إسمراهقؿ صػًة ومفق يمام ىمال وىم (اًمٌؾد)اعمؼمد م
(3)

 . 

يمام أطمب أن أكٌف قمغم ما ذيمره اًمؽرماين
(4)

واًمزريمٌم
(5)

 ،ذم إقمراب آية إسمراهقؿ

 مػعقًٓ صماكقًا.  ( آمـاً )و  ،مػعقًٓ أوًٓ   (اًمٌؾد)ومؼد أقمرسما 

 ،وهذا ظمطٌل سملّمٌ وخماًمٌػ أيضًا عما ىماًمف اإلؾمؽاذم اًمذي ُكِؼؾ قمـف هذا اجلقاب

 ،ـ)هذا( قمغم مذهب ؾمقٌقيفــذم آية إسمراهقؿ قمطػ سمقان ًم (داًمٌؾ)وماإلؾمؽاذم أقمرب 

مػعقًٓ  (وهذا) ــ وىمد ؾمٌؼ آكػًا اًمتـٌقف قمغم هذه اعمًلًمة ـوصػة قمغم مذهب اعمؼمد ـ

 ًٓ مػعقًٓ صماكًقا (آمـاً )و  ،أوَّ
(6)

وهذا هق اًمصقاب
(7)

 . 

ًالم وأما ضمقاب اإلؾمؽاذم اًمثاين ومفق أن اًمدقمقشملم وىمعتا مـ إسمراهقؿ قمؾقف اًم

وذًمؽ مثؾ  ،وإكام يمان ؾمماًمف أن جيعؾ اًمٌؾد آمـاً  ،سمعد صػمورة اًمقادي واعمؽان سمؾداً 

                                           
 .(215يـظر ص ) (1)

 .(2/192اًمؽتاب ) (2)

 .(215ص )( 2يـظر طماؿمقة ) (3)

 ( .117يـظر اًمؼمهان ذم متشاسمف اًمؼرآن ) (4)

 ( .1/127يـظر اًمؼمهان ذم قمؾقم اًمؼرآن ) (5)

 .(215ص )ؾمٌؼ ذيمره  (6)

، واًمتٌقان ذم ش: سمدل مـ هذا أو قمطػ سمقان اًمٌؾد»وومقف  يـظر مشؽؾ إقمراب اًمؼرآن عمؽل سمـ أيب ـماًمب، (7)

واًمػريد ذم إقمراب اًمؼرآن اعمجقد ًمؾؿـتجب اهلؿذاين  ،(771ب اًمؼرآن ٕيب اًمٌؼاء اًمعؽؼمي )إقمرا

(3/169) . 
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ٕن ذًمؽ  ،وًمقس اعمطؾقب أن جيعؾف وًمداً  ،: اضمعؾ وًمدك هذا وًمدًا أديٌاً  ىمقل اًمؼائؾ

: يمـ رضماًل مقصقومًا  ومثؾف أيضًا ىمقل مـ يؼقل ،وإكام اعمطؾقب شملديٌف ،ًمقس إًمقف

 ،وإكام يلمره أن يؽقن مقصقومًا سماًمًخاء ،ًمف أن يؽقن رضمالً وًمقس أمره  ،سماًمًخاء

صػة  ( طماراً ) و ،(يمان) ظمؼم ًمـ  (يقماً ) ومـ ،: يمان اًمقُقم يقمًا طماراً  وهذا يمام ُيؼال

وذًمؽ ًمؽقكف ظمؼمًا  ،(يقماً )سملكف يمان  (اًمققم)وًمقس اًمؼصد أن خيؼم قمـ  ، (طماراً ) ًمـ

: يمان اًمققم  وإصؾ أن شمؼقل ،ًمققموإكام اعمؼصقد اإلظمٌار قمـ طمرِّ ا ،همػم مػقد

: يمان  ويملّن اًمؼقل ،ًمقجؿع سملم اًمصػة واعمقصقف  (يقماً )وإكام أقمقد ًمػظ  ،طماراً 

ومثؾف ؿماهدكا وهق  ،وماًمؼصد إمم اًمصػة دون اعمقصقف ،هذا اًمققم مـ إيام احلارة

: اضمعؾ هذا اًمٌؾد  ومقجقز أن يؽقن اعمؼصقد ﴾ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی ﴿ : ىمقًمف شمعامم

وشمؽقن هذه  ،وذًمؽ يمام مثؾ سمف آكػاً  ،وماًمدقماء ًمف سمإمـ سمعد أن صار سمؾداً  ،آمـاً  سمؾداً 

 ﴾ ...ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴿ أية )آية اًمٌؼرة( مثؾ آية إسمراهقؿ

طمؽاها اهلل ذم اعمقـمـلم ،وشمؽقن اًمدقمقة واطمدة
(1)

 . 

  ﴾ىئ  ی   ېئ  ىئ  ىئ﴿ ومآية اًمٌؼرة ،إذًا وماًمدقمقشمان وىمعتا سمعد مصػم اعمؽان سمؾداً 

: يمان اًمققم  وذًمؽ مثؾ ىمقل اًمؼائؾ ،: رب اضمعؾ هذا اًمٌؾد سمؾدًا آمـاً  اًمتؼدير ومقفا

 ،: ٕن اًمتـؽػم يدل قمغم اعمٌاًمغة وهذا يػقد اعمٌاًمغة ذم وصػف سماحلرارة ،يقمًا طماراً 

ٿ   ٿ  ٿ   ﴿ وأما آية إسمراهقؿ ،: اضمعؾف مـ اًمٌؾدان اًمؽامؾة ذم إمـ واعمعـك

ومؾقس ومقفا إٓ ـمؾب إمـ سمدون مٌاًمغة ﴾  ...ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
(2)

 . 

ومؼد ىمال ذم أول  ،وًمؽــل أرى شمـاىمضًا ذم ضمقاب اإلؾمؽاذم اًمثاين سملم أوًمف وآظمره

شواجلقاب اًمثاين: أن شمؽقن اًمدقمقشمان واىمعتلم سمعدما صار اعمؽان سمؾدًا...»ضمقاسمف: 
(3)

 

فا ـر اهلل قمــٌـد أظمـىم دةً ـقة واطمــقن اًمدقمــؽـوشم »:  فـقًمــؼـف سمــقاسمـؿ ضمـتـؿ ظمـصم ، خـاًم

                                           
 ( .284يـظر درة اًمتـزيؾ ) (1)

 . (2/438(، وروح اعمعاين )1/445(، وهمرائب اًمؼرآن )4/55يـظر اًمتػًػم اًمؽٌػم ) (2)

 . (284درة اًمتـزيؾ ) (3)
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 شذم اعمقوعلم
(1)

  . 

دقما  ومقف إصمٌات أن إسمراهقؿ ... اًمخ  شأن شمؽقن اًمدقمقشمان واىمعتلم»:  ومؼقًمف

وىمقًمف ذم آظمر  ،وأن اًمدقمقة اًمتل ذم آية اًمٌؼرة همػم اًمدقمقة اًمتل ذم آية إسمراهقؿ ،مرشملم

يؼتيض أن  شذم اعمقوعلم  وشمؽقن اًمدقمقة واطمدة ىمد أظمؼم إًمقف شمعامم قمـفا»:  ضمقاسمف

 اًمدقمقة واطمدة وًمؽـفا طمؽقت قمغم وضمفلم سماًمتعريػ واًمتـؽػم. 

ـ ـدون إول  ـوىمد كؼؾ أسمق اًمؼاؾمؿ اًمؽؾٌل ضمقاب اإلؾمؽاذم هذا )اًمثاين( ـ 

وهذا يؼتيض أن إسمراهقؿ دقما هبذا اًمدقماء »:  وكًٌف ًمٌعض اعمشارىمة وىمال ذم آظمره

 شًمػظف ومقفا قمغم وضمفلم طمؽل ،واًمظاهر أكف مرة واطمدة ،مرشملم
(2)

  . 

يمام كؼؾ اًمًققـمل
(3)

وقمّؼب قمؾقف  ،أيضًا ضمقاب اإلؾمؽاذم هذا مـ همػم إؿمارة إًمقف

 .وىمد ضمرت قمادشمف سمذًمؽ  ،ذم آظمره سمؿثؾ شمعؼقب اًمؽؾٌل دون إؿمارة أيضاً 

أّما أسمق طمقان ومؼد أضماب سمجقاب اإلؾمؽاذم إول وهق أن اًمدقمقة ذم آية اًمٌؼرة 

واًمدقمقة ذم آية إسمراهقؿ وىمعت سمعد صػمورشمف  ،ًمقادي سمؾداً وىمعت ىمٌؾ أن يصػم ا

 ،وىمقؾ: أيتان ؾمقاء»:  صمؿ أضماب أيضًا سمجقاب اإلؾمؽاذم اًمثاين ومؼال ،سمؾداً 

 ،أي اضمعؾ هذا اًمٌؾد سمؾدًا آمـاً  ،ومتحتؿؾ آية اًمتـؽػم أن يؽقن ىمٌؾفا معرومة حمذوومة

 ،ان هذا اًمققُم يقمًا طماراً : يم يمام شمؼقل ،اًمـؽرة شمقـمئة عما جيلء سمعده (سمؾداً )ويؽقن 

شإًمقف ذم أيتلم سمعد يمقكف سمؾداً ومتؽقن اإلؿمارة 
(4)

. صمؿَّ ذيمر قمؼب ذًمؽ وضمفًا صماًمثًا همػم 

: أكف ٓ  وحيتؿؾ وضمفًا آظمر وهق»:  اًمقضمفلم اًمًاسمؼلم )ضمقايب اإلؾمؽاذم( ومؼال

 وشمؽقن اعمعرومة اًمذي ضماء ،سمؾ ُدقمل ًمف سمذًمؽ ،يؽقن حمذوف وٓ يؽقن إذ ذاك سمؾداً 

. ووصػ سمؾد سمآمـ إما قمغم  سماقمتٌار ما يمول إًمقف ؾمامه سمؾداً  (هذا اًمٌؾد):  ذم ىمقًمف

                                           
 . (286اعمصدر اًمًاسمؼ ) (1)

 . (1/126ًمتًفقؾ ًمعؾقم اًمتـزيؾ )ا (2)

 . (69معؽمك إىمران ) (3)

 . (1/612اًمٌحر اعمحقط ) (4)
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أو قمغم آشمًاع عما  ،أي ذات روا ،: قمقشة راوقة معـك اًمـًب أي ذا أمـ يمؼقهلؿ

ش: هنارك صائؿ وًمقؾؽ ىمائؿ يمان يؼع ومقف إمـ ضمعؾف آمـًا يمؼقهلؿ
(1)

 . 

أسمق طمقان أن اًمدقمقة ذم آيتل اًمٌؼرة  ويظفر مـ هذا اًمؼقل إظمػم اًمذي أضماب سمف

وأن شمعريػ اًمٌؾد ذم  ،وإسمراهقؿ واطمدة وهل ىمٌؾ سمـاء اًمٌقت وىمٌؾ مصػم اًمقادي سمؾداً 

آية إسمراهقؿ سماقمتٌار ما ؾمقمول إًمقف. وهق سمذًمؽ خيتؾػ قمـ ضمقاب اإلؾمؽاذم اًمثاين 

 وأما اإلؾمؽاذم ومػمى أن اًمدقمقة سمعد ،ذم أن اًمدقمقة ىمٌؾ صػمورة اعمؽان سمؾداً 

إمم أمر مؼدر  (هذا اًمٌؾد)صػمورة اعمؽان سمؾدًا. وًمؽ أن دمعؾ اإلؿمارة ذم آية إسمراهقؿ 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ﴿ : ويدل قمؾقف ىمقًمف شمعامم ،ذم اًمذهـ

 . وقمـدئذ شمتطاسمؼ اًمدقمقشمان ،[37]إسمراهقؿ: ﴾ڑ   ک

ؽقت قمغم م هل دقمقة واطمدة طُم أ ،أوىمع اًمدقماء مرشملم ،واحلاصؾ أن هـاك ظمالوماً 

 ،وقمغم أؾماس هذا اخلالف يـشل آظمتالف اًمدٓزم ٔيتل اًمٌؼرة وإسمراهقؿ وضمفلم؟

وأما  ،وماًمؼائؾقن سمقىمقع اًمدقماء مرشملم يرون أن اعمًمول ذم آية اًمٌؼرة اًمٌؾدية وإمـ

آية إسمراهقؿ وماعمطؾقب ومقفا جمرد إمـ ًمؾٌؾد
(2)

 . 

ٕمـ كػًف اعمًمول ذم آية وإمـ اعمًمول ذم آية إسمراهقؿ إّما أن يؽقن هق ا

: ٕكف اعمؼصد  وأقمقد ؾمماًمف ذم آية إسمراهقؿ دون اًمٌؾدية رهمًٌة ذم اؾمتؿراره ،اًمٌؼرة

أو ٕن اعمعتاد ذم اًمٌؾدية آؾمتؿرار سمعد اًمتحؼؼ سمخالف إمـ. وإّما أن  ،إصكم

وًٓ ومإمـ أ ،يؽقن إمـ اعمًمول ذم آية إسمراهقؿ همػم إمـ اعمًمول ذم آية اًمٌؼرة

وصماكقًا )ذم آية إسمراهقؿ( إمـ  ،)ذم آية اًمٌؼرة( جمرد إمـ اعمصحح ًمؾًؽـك

اعمعفقد
(3)

 وىمقؾ همػم ذًمؽ.  ،

                                           
اسمؼ . (1) ًَّ  اعمصدر اًم

 ( .7/121(، وومتح اًمٌقان )3/142يـظر ومتح اًمؼدير ) (2)

 . (2/438(، وروح اعمعاين )1/188إرؿماد اًمعؼؾ اًمًؾقؿ ) (3)
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وأما قمغم اًمؼقل اًمثاين اًمؼائؾ سمقطمدة اًمدقمقة واًمًمال وشمؽرر احلؽاية ـ يمام هق 

 ،ةاعمتٌادر ـ وماًمذي يظفر أن اعمًمول يمال إمريـ )اًمٌؾدية وإمـ( يمام ذم آية اًمٌؼر

واىمتٍم ذم آية إسمراهقؿ قمغم ؾممال إمـ ايمتػاًء قمـ ؾممال اًمٌؾدية سمًمال ضمعؾ أومئدة 

مـ اًمـاس هتقي إًمقفؿ
(1)

 . 

:  وطمدة اًمًمال واعمًمول ومؼال ؾ(حماؾمـ اًمتلوي)ورضّمح اًمؼاؾمؿل صاطمب 

ومحذف مـ يمٍؾ ما  ،إٓ أكف شمػــ ذم اعمقوعلم ،وقمـدي أن اًمًمال واعمًمول واطمد»

وسمف شمتطاسمؼ  ،: رب اضمعؾ هذا اًمٌؾد سمؾدًا آمـاً  وإصؾ ،اطمتٌايماً أصمٌتف ذم أظمر 

أي  ،قمغم ما ومقف مـ إومادة اعمٌاًمغة ،اًمدقمقشمان قمغم أسمدع وضمف وأظمؾصف مـ اًمتؽؾػ

: اضمعؾف سمؾدًا معؾقم آشمصاف سمإمـ مشفقرًا سمف  يملكف ىمقؾ ،سمؾدًا يماماًل ذم إمـ

 : يمان هذا اًمققم يقمًا طماراً  يمؼقًمؽ
(2)

 يمالم طمًـ ضمّقد . ــ قمـدي ـ. وهق ـ

وذهب اًمزخمنمي إمم أن اًمًمال ذم آية اًمٌؼرة أن جيعؾف مـ مجؾة اًمٌالد اًمتل يلمـ 

وأما ذم آية إسمراهقؿ وماعمطؾقب أن خيرضمف مـ صػة يمان قمؾقفا مـ  ،أهؾفا وٓ خياومقن

 : هق سمؾد خمقف وماضمعؾف آمـاً  ويملن اعمؼقل ،اخلقف إمم ودها مـ إمـ
(3)

. ومػل آية 

وأما ذم آية إسمراهقؿ ومؼد  ،ًمٌؼرة يمان اًمقادي مؽاكًا ىمػرًا ومدقمل ًمف أن جيعؾف سمؾدًا وأمـاًُ ا

أو أكف  ،وؾمئؾ ًمف إمـ ٕكف سمؾد همػم آمـ (اًمٌؾد):  يمان سمؾدًا همػم آمـ ومعّرف سمؼقًمف

سمؾد آمـ ومًئؾ ًمف صمٌات إمـ ودوامف
(4)

. وىمد كؼؾ ضمقاب اًمزخمنمي سمعض اًمعؾامء 

اب سمفـوأضم
(5)

 . 

                                           
 (.1/254ؾ )(، وحماؾمـ اًمتلوي1/188إرؿماد اًمعؼؾ اًمًؾقؿ ) (1)

 (.1/254حماؾمـ اًمتلويؾ ) (2)

 .(3/382اًمؽشاف ) (3)

 (.12أكؿقذج ضمؾقؾ ذم أؾمئؾة وأضمقسمة قمـ همرائب آي اًمتـزيؾ ًمزيـ اًمديـ اًمرازي ) (4)

(، 168(، واًمروض اًمريان ذم أؾمئؾة اًمؼرآن ًمنمف اًمديـ سمـ ريان )3/5يـظر مدارك اًمتـزيؾ ًمؾـًػل) (5)

 (.1/522ًمؾٌقضاوي )وأكقار اًمتـزيؾ وأهار اًمتلويؾ 
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 ،: اضمعؾ هذا ظمامتًا طمًـاً  قؼ ضمقاب اًمزخمنمي قمـد إًمقد أكؽ إذا ىمؾتوحتؼ

وشمطؾب أن ُيًٌؽ مـفا  ،ومنكؽ شمشػم إمم اعمادة مـ ذهب أو ومضة أو طمديد أو همػمها

ومؼد ـمؾٌت احلًـ دون  ،: اضمعؾ هذا اخلاشمؿ طمًـاً  وأما إذا ىمؾت ،ظماشمؿ طمًـ

. وإمم  طمًـا( ومفق سمؿـزًمة اخلؼم: وذًمؽ ٕن مقـمـ اًمػائدة ذم اعمػعقل اًمثاين ) اخلاشمؿ

وماًمًمال ذم آية اًمٌؼرة ًمؾٌؾدية  ،مثؾ هذا يرضمع اًمػرق سملم آيتل اًمٌؼرة وإسمراهقؿ

واًمًمال ذم آية إسمراهقؿ ًمألمـ ومؼط ،وإمـ
(1)

. وىمد اؾمُتشؽؾ هذا اًمتحؼقؼ 

 . وأضمقب قمـف سمعدة أضمقسمة

 ،وإمـ يمالمهاواؾمتظفر إًمقد أن اعمًمول ذم آيتل اًمٌؼرة وإسمراهقؿ اًمٌؾدية 

وأما ذم آية إسمراهقؿ ومؼد اىمتٍم قمغم  ،وىمد طمؽل ؾممال اًمٌؾدية وإمـ ذم آية اًمٌؼرة

گ    ﴿ : طمؽاية ؾممال إمـ ٕن ؾممال اًمٌؾدية ىمد طمؽل سمؼقًمف ؾمٌحاكف سمعد ذًمؽ

 ،وذًمؽ ًمؾؿًايمـة وًمقس ًمؾحج ومؼط [37]إسمراهقؿ: ﴾ڳ  ڳ گ گگ

ومذيمره  ،مـ أدظمؾ ذم اؾمتقجاب اًمشؽرأو ٕن كعؿة إ ،وهذا هق قملم ؾممال اًمٌؾدية

أطمًـ وأكًب ذم هذا اعمؼام ًمتؼريع اًمؽػار قمغم إهمػاًمف قمغم ما ىمقؾ
(2)

 . 

ذم  (هذا)ؼد اضمتفد وأضماب سملن اؾمؿ اإلؿمارة أما أسمق ضمعػر سمـ اًمزسمػم اًمغركاـمل وم

آية اًمٌؼرة مل ُيؼصد شمٌعقتف )أي أن يؽقن متٌققمًا وما سمعده شماسمع ًمف( وذًمؽ ًماليمتػاء سمام 

  ىٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې﴿  ؼ مـ ىمقًمف شمعامم:ؾمٌ

ؼرة: ﴾ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائ ەئ ائ ى  [125]اًٌم

 ،وشمعريػ اًمٌقت طماصؾ مـف شمعريػ اًمٌؾد ،ومؼد شمؽرر ذيمر اًمٌقت معروما ذم هذه أية

ؾمّقام سمام ؾمٌؼ مـ دقماء إسمراهقؿ قمؾقف اًمًالم قمـدما كزل سمقًمده إؾمامقمقؾ وأمف  وٓ

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ﴿:  ًمؽ ذم ىمقًمف شمعاممهاضمر سماحلرم وذ

                                           
 ( .13/314روح اعمعاين ) (1)

 . (13/314روح اعمعاين ) (2)
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ومجاء اؾمؿ  ،ومفذا اًمتعريػ ًمؾٌقت هق شمعريػ ًمؾٌؾد ،[37إسمراهقؿ:]﴾ ... ڑ   ک

وذًمؽ ًماليمتػاء سمام ؾمٌؼف  ،اإلؿمارة مًتغـقًا قمـ اًمتاسمع اعمٌلم ضمـًف ذم أؾمامء اإلؿمارة

سمؾدًا )و ،مػعقًٓ أوًٓ   (هذا) وقمغم هذا ومقؽقن إقمراب ،مما حيصؾ مـف مؼصقد اًمٌقان

ف سمؾٌد سمإًمػ واًمالم  ،(سمؾداً )صػة ًمـ  (آمـاً )و (مػعقًٓ صماكقاً  وضمرى  (اًمٌؾد)وًمق قُمرِّ

ٓ ومائدة مـف.  ،قمغم اؾمؿ اإلؿمارة مل ُيِػد سمقاكاً زائداً قمغم ما شمؼدم  وإكام يؽقن يماًمتؽرار اًمذي 

ام اًمتاسمع اعمٌلم وأما آية إسمراهقؿ ومؾؿ يًٌؼفا ما يؼقم ٓؾمؿ اإلؿمارة )هذا( مؼ

وذًمؽ قمغم اعمعفقد  ،شماسمعًا ًمف( هذا) قمغم اؾمؿ اإلؿمارة (اًمٌؾد)ضمـًف ومقضمب أن جيرى 

وهذا اًمتاسمع  ،اجلاري ذم أؾمامء اإلؿمارة مـ شمعقلم ضمـس اعمشار إًمقف سماؾمؿ ضمامد هماًمٌاً 

يعرب قمطػ سمقان قمـد اخلؾقؾ
(1)

وكعًتا قمـد ؾمقٌقيف قمغم اًمظاهر مـ يمالمف ،
(2)

، 

 مػعقًٓ صماكقاً  (آمـاً )و ،أوًٓ  ػعقًٓ م (هذا)وشمعرب 
(3)

  . 

وىمد كؼؾ أسمق اًمؼاؾمؿ اًمؽؾٌل ضمقاب اًمغركاـمل وضمعؾف اجلقاب إول مـ أضمقسمٍة 

: ىماًمف أؾمتاذكا اًمشقخ أسمق ضمعػر  اجلقاب إول»:  وىمال ذم صدره ،صمالصمة أضماب هبا

 سمـ اًمزسمػم هق أكف ...
(4)

 وؾمقليت ىمريٌا . وأما اجلقاب اًمثاين ومؼد كًٌف ًمؾًفقكم اًمخ ش

وهق ضمقاب اإلؾمؽاذم  ،. وأما اجلقاب اًمثاًمث ومؼد كًٌف ًمٌعض اعمشارىمة إن ؿماء اهلل

وىمد ؾمٌؼ ذيمره ،إول
(5)

 . 

وهذا اًمؼقل يػقد أن  ،ويرى اًمٌاطمث أن ما ذهب إًمقف اًمغركاـمل وضمقف مؼٌقل

 .ؽقت قمغم وضمفلم سمحًب ؾمقاق أيتلموًمؽـفا طم ،اًمدقمقة واطمدة

ار سمعد ضمقاسمف هذا إمم ضمقاب اإلؾمؽاذم إول وكًٌف ًمف طمقث صمؿَّ إن اًمغركاـمل أؿم

                                           
 مل أىمػ قمؾقف. (1)

 .(12(، ص )1( طماؿمقة رىمؿ )8( وىمد ؾمٌؼ ذيمر يمالم ؾمقٌقيف ص )2/192يـظر اًمؽتاب ) (2)

 .(1/92ؾ ذم شمقضمقف اعمتشاسمف اًمؾػظ مـ آي اًمتـزيؾ )يـظر مالك اًمتلويؾ اًمؼاـمع سمذوي اإلحلاد واًمتعطق (3)

 (.1/126اًمتًفقؾ ًمعؾقم اًمتـزيؾ ) (4)

 (.2( طماؿمقة )13يـظر ص ) (5)
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وهق  ،إذ ًمقس سمؿػفقٍم مـ ًمػظ أي ،: وهق قمـدي سمعقد ىمال صاطمب اًمدرة»:  ىمال

شواهلل أقمؾؿ  ،سمعد ممؽـ
(1)

. 

اًمخ  ش وهق قمـدي سمعقد ... » : : ما كؼؾف اًمغركاـمل قمـ اإلؾمؽاذم مـ ىمقًمف ىمؾت

يمام أكـل راضمعت  ،ًخة اعمحؼؼة اعمعتؿدة ًمديًمقس مقضمقًدا ذم درة اًمتـزيؾ ذم اًمـ

كًخة أظمرى ومؾؿ أضمده ومقفا. وحيتؿؾ أن يؽقن ذًمؽ مـ كاؾمخ أو ىمارئ يمتب قمؾقف 

وًمؽـ  ،يمام حيتؿؾ أكف ؾماىمط مـ أصؾ يمتاب اًمدرة اًمذي سملم أيديـا ،شمعؾقؼًا أو طماؿمقة

 وذًمؽ أن اإلؾمؽاذم ضمعؾف اجلقاب إول مـ اجلقاسملم ،هذا آطمتامل سمعقد قمـدي

ووّعػف  ،يمام أكف ذيمر سمعد ضمقاسمقف وضمفًا أو ضمقاسمًا وعقػًا ىمقؾ سمف ،اًمؾذيـ أضماب هبام

وًمق يمان اجلقاب إول سمعقدًا قمـد اإلؾمؽاذم عما  ،وؾمقليت ذيمره ىمريًٌا إن ؿماء اهلل شمعامم

 وًمؽان ذيمره آظمرًا يمام ومعؾ مع اجلقاب اًمذي ذيمره أظمػمًا وضمعؾف سمعقدًا.  ،ضمعؾف أوًٓ 

( ومنكـل آيتل اًمٌؼرة وإسمراهقؿقاف ذم رياض أيتلم اًمؽريؿتلم )وسمعد هذا اًمتط

 ،عقػة ذم شمقضمقف أيتلمأرهمب أيضًا ذم اإلؿمارة إمم سمعض إىمقال اًمٌعقدة أو اًمض

 .وهل سمعقدة أو وعقػة ذم كظري

وىمد ؾمٌؼت  ـومؿـ ذًمؽ ما ذيمره اإلؾمؽاذم سمعد اجلقاسملم اًمؾذيـ أضماب هبام ـ

ومؾام أقمقد  ،: إكف ضمعؾ إول كؽرة وملما ىمقل مـ يؼقل»:  ومؼال ـاإلؿمارة إًمقف آكػًا ـ

 ،ومؾقس سمٌمء ،اًمرضمؾومليمرمت  ،: رأيت رضمالً  يمام شمؼقل ،ذيمرها أقمقد سمؾػظ اعمعرومة

 . شوٓ هذا اعمؽان مؽاكف  ، هلذاوًمقس ما ذيمره مثالً 

.  وأن شمضعقػف هلذا اًمؼقل ذم مؽاكف ،ويرى اًمٌاطمث أن ما ىماًمف اإلؾمؽاذم ؾمديد

ؽرماينوىمد كؼؾ اًم
(2)

واًمًققـمل
(3)

ومـ همػم  ،هذا اجلقاب واًمتقضمقف مـ همػم قمزو ًمف

 . كؼٍد أو شمضعقػ

                                           
 . (1/91مالك اًمتلويؾ ) (1)

 ( .117اًمؼمهان ذم متشاسمف اًمؼرآن ) (2)

 ( .69ان )معؽمك إىمر (3)
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ويؼرب مما ذيمره اإلؾمؽاذم ووّعػف ما أضماب سمف ذف اًمديـ احلًـ سمـ ؾمؾقامن 

: أن ؾمقرة  واًمثاين ،: ما ذيمره اًمزخمنمي : إول ومؼد أضماب سمجقاسملم ،سمـ ريان

 ،سماًمتـؽػم (سمؾداً ) هقؿ وًمذًمؽ ضماءت آية اًمٌؼرةة إسمرااًمٌؼرة ؾماسمؼة ذم اًمـزول قمغم ؾمقر

 (اًمٌؾد) شمعرومت ومصارت( آية إسمراهقؿ)وذم اًمثاكقة  ،ومؿؽة يماكت مـؽرة ذم إول

  ﴾ ...ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۇ ۇ ۆ  ۆ ...﴿ وهذا مثؾ ىمقًمف شمعامم:

[16-15اعمزمؾ:]
(1)

. 

ام . يم وٓ هذا مقـمـف ،وًمقس هذا اًمتشٌقف صحقحاً  ،ويرى اًمٌاطمث أن هذا سمعقد

أن ؾمقرة اًمٌؼرة ًمقًت ؾماسمؼة ذم اًمـزول قمغم ؾمقرة إسمراهقؿ
(2)

يمام ذيمر ذًمؽ ذف  

 اًمديـ أسمق احلًـ سمـ ريان. 

ـ ما أضماب سمف اًمٌؼاقمل ومؼال قمـد ـذم كظري  ـومـ إضمقسمة اًمٌعقدة همػم اًمظاهرة ـ

وعما يمان اًمًقاق ًمؾؿـع مـ اعمًجد وًمؾًعل ذم ظمراسمف ويمان ذًمؽ »:  آية اًمٌؼرة

وًمذًمؽ ىمرر أكف مثاسمة ًمؾـاس قمامة وأمـ يمان إكًب شمـؽػم  ،قمف ًمؾٌاديؿماماًل سمعؿ

ٴۇ  ۋ  ۋ  ﴿إومصاطمًا سمام أومفؿف   (آمـاً ) ،يلكس مـ حيؾ سمف  (سمؾداً ):   اًمٌؾد ومؼال

واعمعـك أكؽؿ قمؼؼتؿ أقمظؿ آسمائؽؿ ذم دقمقشمقف  [125]اًمٌؼرة: ﴾ ...ۅ  ۅ    ۉ 

وهذا سمخالف  ،ؾف ظمرب ذم يمقكف آمـاً ومنذا اكؼطع اًمـاس قمـ أه ،يمؾتقفام ذم يمقكف سمؾداً 

ما يليت ذم ؾمقرة إسمراهقؿ قمؾقف اًمًالم
(3)

وعما يمان اًمًقاق »:  . وىمال قمـد آية إسمراهقؿش

إلظمراج اًمرؾمؾ مـ حماهلؿ ويمان ذًمؽ مػفاًم ٕن اعمحؾ اًمذي يؼع اإلظمراج مـف سمؾد 

ولم ،يًؽـ ومقف ومقف مـ إمـ سمام أؾمؽـ  - سمّدًمقا كعؿة اهلل وأشمٌعف ؾمٌحاكف سملن اعمتعرِّ

ومـ اإلكذار عمـ أكعؿ  ،سمام أطمدصمقا ومقف مـ اإلظماومة ًمغػم أهؾف -سمعد ضمعؾف ًمف سمؾدًا 

أي  ﴾ٹ  ٹ  ٹ ﴿ : قمؾقفؿ سمؽؾ ما ومقف مـ اخلػم يمان إكًب شمعريػف ومؼال

                                           
 ( .168يـظر اًمروض اًمريان ) (1)

 . (25، 1/24(، واإلشمؼان ذم قمؾقم اًمؼرآن )194، 1/193يـظر اًمؼمهان ذم قمؾقم اًمؼرآن ) (2)

 . (2/155كظؿ اًمدرر ذم شمـاؾمب أيات واًمًقر ًمؾٌؼاقمل ) (3)



 (ه4133 جمادى اآلخرة)العدد الثالث عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

994 

ويمان هذا اًمدقماء  ،أي ذا أمـ سملمان أهؾف (آمـاً ) ،اًمذيـ يريدون إظمراج اًمرؾمقل مـف

واًمذي ذم اًمٌؼرة يمان طمقث  ،س مؽة وصارت مديـةصدر مـف سمعد أن ؾمؽـ اًمـا

وأن جيعؾفا  ،ومدقما أن جيعؾفا اهلل سمؾداً  ،ووع اسمـف هبا مع أمف وهل ظماًمقة قمـ ؾمايمـ

شسمعد ذًمؽ مقصقومة سمإمـ
(1)

. 

أن ما ذيمره اًمٌؼاقمل مـ مـاؾمٌة اًمًقاق ذم  ـيمام أؾمؾػت آكػًا ـ ـويرى اًمٌاطمث ـ

. وأما ما ظمتؿ سمف اًمٌؼاقمل  خيؾق مـ شمؽّؾػ ٓآيتل اًمٌؼرة وإسمراهقؿ سمعقد همػم فماهر و

اًمٌؼرة ىمٌؾ سمـاء اًمٌقت وؾمؽـك ضمقاسمف قمـد آية إسمراهقؿ مـ أن اًمدقماء صدر ذم آية 

د ومذًمؽ أطم ،وأما ذم آية إسمراهقؿ وماًمدقماء صادر سمعد سمـاء اًمٌقت وؾمؽـك مؽة ،مؽة

 .  (ضمقايب اإلؾمؽاذم )اجلقاب إول

: ضمقاب  إول ،ومؼد أضماب سملضمقسمة صمالصمة ،وأظمتؿ سمام ذيمره أسمق اًمؼاؾمؿ اًمؽؾٌل

اسمـ اًمزسمػم اًمغركاـمل
(2)

: ضمقاب اإلؾمؽاذم إول واًمثاًمث ،
(3)

: كًٌة  واًمثاين ،

ّل  ،وومقف أن آية إسمراهقؿ مؽقة ،اًمؽؾٌل ًمؾًفقكم وًمذا  ،يمان سمؿؽة قمـد كزوهلا × وماًمـٌَّ

ؾ وهق : هذا اًمرضم وذًمؽ مثؾ ىمقًمؽ ،سمالم اًمتعريػ اًمتل شمػقد احلضقر (اًمٌؾد)ضماء 

ومؾذا  ،ومعؾقم أن مؽة مل شمؽـ طمارضة قمـد كزوهلا ،وآما آية اًمٌؼرة ومفل مدكقة ،طمارض

مـ همػم شمعريػ سمالم احلضقر. وىمد ذيمر اًمؽؾٌل أن ذم ضمقاب اًمًفقكم  (سمؾداً )ضماء 

 ،: وذًمؽ أن اًمؽالم )آيتل اًمٌؼرة وإسمراهقؿ( طمؽاية قمـ إسمراهقؿ قمؾقف اًمًالم كظراً 

 ـف قمؾقف اًمًالم سمؿؽة أو اعمديـةومال ومرق سملم كزول ما طمؽل قم
(4)

. 

وأطمًـ مـ هذا ما أضماب سمف  ،ويرى اًمٌاطمث أن كؼد اًمؽؾٌل ًمؾًفقكم ذم مؽاكف

ٕكف معفقد  ،ذم آية إسمراهقؿ شمعريػ اًمعفد (اًمٌؾد)ومنِكَّف أوماد سملن شمعريػ  ،اسمـ قماؿمقر

                                           
 . (12/424اعمصدر اًمًاسمؼ ) (1)

 . (223) يـظر ص (2)

 . (225(، ص )215يـظر ص ) (3)

 . (1/126اًمتًفقؾ ) (4)
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ة . وآما آية اًمٌؼر(هذا)سمدًٓ مـ اؾمؿ اإلؿمارة  (اًمٌؾد)ويؽقن إقمراب  ،سماحلضقر

ودقما ذم آية  ،ومدقما ذم آية إسمراهقؿ ًمؾٌؾد أن يؽقن آمـاً  ،ومقفا ًمؾـققمقة( سمؾداً )ومتـؽػم

ومؿآل ما شمػقده أيتلم متحد ،اًمٌؼرة عمشاٍر إًمقف أن جيعؾف اهلل مـ كقع اًمٌالد أمـة
(1)

 .

وإكام ذيمرشمف  ،سمؾ هق ضمقد طمًـ ،وًمقس ضمقاب اسمـ قماؿمقر سمعقدًا أو وعقػًا قمـدي

مع اًمػارق ذم  ،ف وسملم ضمقاب اًمًفقكم اًمذي كؼؾف قمـف اًمؽؾٌلهـا ًمقضمقد ؿمٌف سمقـ

 .  مضؿقن اجلقاسملم قمؿقماً 

 

 

                           

                                           
 ( .13/238اًمتحرير واًمتـقير ) (1)
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 النموذج الثَّاني 
ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ...﴿ : ىمقًمف شمعامم الشاىد اأَلوَّل :

 .[61]اًمٌؼرة: ﴾ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ   ېئۆئ  ۈئ   ۈئ

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ﴿ : ف شمعاممىمقًم الشاىد الثَّاني :

 .[21]آل قمؿران: ﴾ ...ٴۇ

ڱ  ں  ں  ڻ    ڱ   ڱ  ڱ  ...﴿ ىمقًمف شمعامم : الشاىد الثَّالث

  .[112]آل قمؿران: ﴾ ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ    ۀڻ  ڻ        ڻ

 ﴾ۈئ   ۈئ﴿ : ضماءت آية اًمٌؼرة )أية إومم( سماًمتعريػ سمإًمػ واًمالم ذم ىمقًمف

 . ﴾ڻ     ڻ﴿ قمؿران )أية اًمثاكقة واًمثاًمثة( سماًمتـؽػموضماءت آيتا آل 

 ،أوماد اخلطقب اإلؾمؽاذم أن آية اًمٌؼرة ذم ىمقم مضقا وأمة ظمؾت ىمد ذهب زماهنؿ

 .  وهمٓء اًمؼقم ىمد قُمرومقا وعما قُمرومقا قُمرومت أومعاهلؿ وىمٌائحفؿ

يمام ىمال  ،واًمردة ،واًمزكك مـ اعمحصـ ،: ىمتؾ اًمـػس اعمحرمة واعمراد سماحلؼ

أية وهذه إوضمف  [151]إكعام: ﴾ ی ىئ  ىئ  ىئ    ۈئ  ېئېئ ېئ  ﴿ : ممشمعا

وىمد وىمع اًمؼتؾ مـ همٓء اًمؼقم قمغم همػم هذه إوضمف  ،اًمثالصمة معروومة معؾقمة

اًمثالصمة اعمعروومة
(1)

 . 

وهمٓء  ،وأما آية آل قمؿران إومم ومفل ظمؼم قمـ ىمقم يرون ذًمؽ ويديـقن سمف

                                           
ال يحل دم امرئ مسلم : » أكف ىمال ×ضماء ذم احلديث اًمذي رواه قمٌد اهلل سمـ مًعقد مرومققمًا إمم اًمـٌل  (1)

والتارك لدينو المفارق  يشهد أن ال الو إال اهلل وأني رسول اهلل إال بإحدى ثالث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس،
 :  ( ذم يمتاب اًمديات، سماب ىمقل اهلل شمعامم6878واحلديث أظمرضمف اًمٌخاري ذم صحقحف سمرىمؿ ) ش لجماعةل

( 1322( صػحة )1676اًمخ، ومًؾؿ ذم صحقحف سمرىمؿ )  ﴾ ...ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵﴿

( ذم يمتاب 4/182) ( ج4352ذم يمتاب اًمؼًامة، ذم سماب ما يٌاح سمف دم اعمًؾؿ، وأسمق داود ذم ؾمــف سمرىمؿ )

( ذم يمتاب اًمديات، ذم سماب ما ضماء ٓ 1422ذم سماب احلؽؿ ومقؿـ ارشمد، واًمؽممذي ذم ؾمــف سمرىمؿ ) احلدود،

( ذم يمتاب حتريؿ اًمدم، ذم سماب 4216حيؾ دم امرئ مًؾؿ إٓ سمنطمدى صمالث، واًمـًائل ذم ؾمــف سمرىمؿ )

. ذيمر ما حيؾ سمف دم اعمًؾؿ
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ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ﴿:  ًمف شمعامماًمؼقم مقضمقدون مل يؿقشمقا سمدًمقؾ ىمق

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۆ  ۈ  ۈ   

 ،﴾ې   ې  ې ﴿:  ومؼد ىمال شمعامم ذم آظمر أية ﴾ې   ې  ې

: إن اًمذيـ  سمصقغة اعمضارع ومل يؼؾ  ﴾ڭ  ڭ  ۇ﴿ : يمام ىمال ذم أول أية

 ومؾام مل حيصؾ مـفؿ هذا اًمقاىمع وهذه احلال يماكت خماًمػة ًمؾحال اًمقاىمعة اًمتل ،يمػروا

أظمؼم هبا قمـ ىمقم مضقا واكؼضقا وىمد ارشمؽٌقا هذه إومعال اًمؼٌقحة ومؼال اهلل 

. وأما آية آل قمؿران اًمثاكقة ومفل ظمؼم ﴾ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ﴿ومقفؿ :  شمعامم

ّل  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   ﴿ : ىمال شمعامم ،× قمـ ىمقم معاسيـ ًمؾـٌَّ

     ڱ   ڱ  ڱ    ڳگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳک  ک  ک  ک    

ومفذا ظمؼم   ﴾ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ    ۀڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ        ڻ

ّل  ٕكف ٓ دمقز قمؼقسمتفؿ  ،وقمـ أومعاهلؿ اًمؼٌقحة × قمـ همٓء اًمؼقم اعمعاسيـ ًمؾـٌَّ

 ،وإكام ذًمؽ سمذكقهبؿ ،سماًمذًمة واعمًؽـة واًمغضب قمؾقفؿ مـ اهلل سمذكقب آسمائفؿ

آل قمؿران إومم اًمًاسمؼة اًمذيمر آكػًا  ومفمٓء اًمؼقم ذم هذه أية يماًمؼقم اًمذيـ ذم آية

ذم يمقهنؿ  ﴾... ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴿ : وهل ىمقًمف شمعامم

ّل  سمخالف اًمؼقم اعمخؼم قمـفؿ ذم آية اًمٌؼرة ومفؿ معاسون  ،× معاسيـ ًمؾـٌَّ

عمقؾمك قمؾقف اًمًالم طمقث ىمال هلؿ مقؾمك قمؾقف اًمًالم ومقام طمؽك اهلل ذًمؽ قمـف ذم 

ومجلء سمؾػظ  ،[61]اًمٌؼرة: ﴾ ... ۋ  ۋ  ۅ  ۅۈ  ٴۇ   ...﴿ : ىمقًمف شمعامم

وضملء سمؾػظ  ،ذم آية اًمٌؼرة ذم اًمؼصة اًمتل وىمعت وأظمؼم قمـفا ﴾ۈئ   ۈئ﴿اعمعرومة 

ذم آيتل آل قمؿران ذم اًمؼصة اًمتل وىمع اًمتفديد مؼاركًا هلا ًمؾؿـع  ﴾ڻ ڻ ﴿ اًمـؽرة

قف مثؾف واًمعؼاب قمؾ ،ع وماًمذكب ذم طمقز اعمذيمقرـؿ يؼـر ًمـوما يمان ذم ظمٌ ،فاـمـ وىمققم

يماعمذيمقر
(1)

 . 

                                           
 ( .246يـظر درة اًمتـزيؾ ) (1)
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وأضماب اسمـ اًمزسمػم اًمغركاـمل سمجقاب مقاومؼ ًمٌعض ما أضماب سمف اإلؾمؽاذم 

طمقث ذيمر اًمغركاـمل أن أيات اًمثالث )آية اًمٌؼرة  ،ومؼارب ًمف ذم سمعضف أظمر

وًمؽـ آية آل  ،وآيتل آل قمؿران( ذم سمـل إهائقؾ اًمذيـ اشمصػقا سماًمؽػر واًمعدوان

ّل قمؿران اًمثاكقة ختؼم قمـ اعمعا اًمذيـ رأوا أيات واًمؼماهلم قمغم  × سيـ ًمؾـٌَّ

د ّل حمؿَّ سمؾ متادوا ويمػروا وقماكدوا  ،صمؿ مل جُيِد ذًمؽ ومقفؿ ؿمقئاً  ،وكٌقشمف × صدق اًمـٌَّ

مـ سمعد سمقان احلؼ هلؿ ومؽان اعمـاؾمب أن يعؼم قمـ ومعؾفؿ سملن ومعؾقه سمغػم ؿمٌفة وٓ 

: سمغػم ؾمٌب وٓ  قليملكف مرادف ًمؼ ﴾ڻ ڻ﴿ : ؾمٌب يتعؾؼ سمف ومجاء ىمقًمف شمعامم

ٕهنؿ مل يتعؾؼقا سمًٌب أو ؿمٌفة ذم  ،وهذا ومقف مٌاًمغة ذم ذمفؿ وؾمقء ومعؾفؿ ،ؿمٌفة

ّل  ومعؾفؿ  ،ويعاسوه  × . وأما آية اًمٌؼرة ومفل ذم أؾمالومفؿ اًمذيـ مل يشاهدوا اًمـٌَّ

يمام قُمػل قمـفؿ ذم سمعض ما  ،وىمد ُأومصح ومقفا سمؽػرهؿ سمعد شمعريػفؿ سمذيمر آٓء وكعؿ

 ريب أن سمعضفؿ ىمد ؾَمِؾؿ مما وىمع ومقف اًمؽثػم مـفؿ مـ اًمؽػر واًمعدوان وٓ ،ارشمؽٌقه

. ومفمٓء اًمؼقم وإن [59]اًمٌؼرة:﴾ٹ ٹ ٹ﴿ ويدل قمؾقف ىمقًمف شمعامم:

ّل  ذم هبتاهنؿ  × وصػقا سماًمؽػر واًمعدوان سمام وصػقا ًمقًقا يماعمعاسيـ ًمؾـٌَّ

لم وإدًمة وجماهرهتؿ سماًمٌاـمؾ ويمػرهؿ وقمـادهؿ وقمدواهنؿ مع معايـتفؿ ًمؾؼماه

ّل  . ومؽان  وؿماهدوا أمره وكٌقشمف × يمحقل سمـ أظمطب وأمثاًمف اًمذيـ قماسوا اًمـٌَّ

ّل  أن يعؼم  × اعمـاؾمب حلال أوًمئؽ اًمذيـ مل يشاهدوا ما ؿماهده اعمعاسون ًمؾـٌَّ

: سمغػم ؾمٌب.  وماعمعّرف ًمقس ذم ىمقة اعمـّؽر اعمرادف ًمؼقًمؽ ﴾ۈئ ۈئ﴿ سمؾػظ اعمعرومة

ے  ﴿ : يمام ىمال شمعامم ،ة قمدم ضمقاز ىمتؾ اًمـػس سمغػم احلؼيمام شمؼرر قمـدهؿ ذم اًمتَّقرا

يمام شمؼرر  ،أي يمتٌـا قمؾقفؿ ذم اًمتقراة ،[45]اعمائدة: ﴾ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ 

ويمذًمؽ شمؼرر طمرمة آرشمداد قمـ اًمديـ قمـدهؿ يمام  ،قمـدهؿ رضمؿ اًمزاين اعمحصـ

 ﴾ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ ﴿ : ىمال شمعامم طمؽاية قمـ مقؾمك قمؾقف اًمًالم

وإكٌقاء قمؾقفؿ  ،. وقمغم يمؾ طمال ومؼد شمؼرر قمـدهؿ ما يًّقغ اًمؼتؾ[21]اعمائدة:

أي سمغػم وضمف احلؼ اعمًّقغ  ﴾ۈئۈئ ﴿ : ومؼقًمف شمعامم ،اًمًالم مؼّمؤون مـ ذًمؽ يمؾف
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ومإًمػ واًمالم ًمؾعفد. وأما آية آل قمؿران إومم ومفل ظماصة  ،ًمؾؼتؾ ذم ذيعتفؿ

اكقة سمام دًمت قمؾقف مـ اًمؽػر ومفل يمآية آل قمؿران اًمث ،سماعمتامديـ ذم اًمؽػر مـفؿ

 ،اًمٌؼرةواًمتؿّرد واًمعدوان ومـاؾمٌفا اًمتـؽػم يمأية اًمثاكقة مـ هذه اًمًقرة سمخالف آية 

اًمٌؼرة ومحال اعمذيمقريـ ذم آيتل آل قمؿران ًمقس يمحال اعمذيمقريـ ذم آية
(1)

 . 

ومـرى أن اًمغركاـمل واومؼ اإلؾمؽاذم ذم أن آية اًمٌؼرة ذم ىمقم مضقا ذم زمـ مقؾمك 

ّل  ،ًمًالمقمؾقف ا اعمتامديـ ذم  × وأما آية آل قمؿران اًمثاكقة ومفل ذم اعمعاسيـ ًمؾـٌَّ

ذم آية اًمٌؼرة يػقد اًمعفد  ﴾ۈئ ۈئ﴿وأوماد اًمغركاـمل أن اًمتعريػ  ،اًمؽػر واًمعدوان

 اعمٌقح ًمؾؼتؾ ذم ذيعتفؿ. 

ومفق إلومادة أهنؿ فمؾؿقا ومتردوا  ﴾ڻ ڻ﴿ وأما اًمتـؽػم ذم آيتل آل قمؿران

وهذا ومقف إيغال ذم ذمفؿ ومٌاًمغة ذم اًمـؽػم قمؾقفؿ  ،و ؿمٌفةويمػروا ًمغػم ؾمٌب أ

ر ،ومؽان اعمـاؾمب اًمتـؽػم ف ذم ىمقة اعُمـؽَّ وسماجلؿؾة  ،وهذا شمقضمقف ضمقد ،إذ ًمقس اعُمعرَّ

 ومفق أطمًـ سمقاكًا مـ شمقضمقف اإلؾمؽاذم ذم كظري. 

طمقث أوماد أن آية اًمٌؼرة كزًمت ذم  ،يمام ذهب اسمـ مجاقمة إمم ما ذهب إًمقف اإلؾمؽاذم

ّل  ،اًمقفقد اًمؼدماء واؾمتدل قمغم  ،× وآيتل آل قمؿران ذم اًمقفقد اًمذيـ ذم قمٍم اًمـٌَّ

وزاد ذم آؾمتدٓل ىمقًمف شمعامم ىمٌؾ آية آل قمؿران  ،ذًمؽ سمام اؾمتدل سمف اإلؾمؽاذم

ٕن اًمقفقد اًمذيـ ذم قمٍم  [111]آل قمؿران: ﴾ڃ  ڃ  چ   چ ﴿:  اًمثاكقة

ومؼد ووعقا ًمف  ،احلرص أؿمد × يماكقا حيرصقن قمغم ىمتؾ اًمرؾمقل × اًمرؾمقل

ومجاء سماًمتـؽػم ذم  ،اهلل كّجاه مـ يمقدهؿ وطمػظف مـ مؽرهؿ اًمًؿ ذم اًمطعام وًمؽـ

قسمقخ ـؿ اًمتـك قمظقـدل قمؾـاًمذي ي ،قمـد اًمعؿـًمقػق ﴾ڻ ڻ﴿ رانـآيتل آل قمؿ

واًمتشـقع قمؾقفؿ
(2)

 . 

 ،وذًمؽ ًمتؼّرر مقضمٌات ىمتؾ اًمـػس ،ًمؾعفد ﴾ۈئ ۈئ﴿وماًمتعريػ ذم آية اًمٌؼرة 

                                           
 ( .72يـظر مالك اًمتلويؾ ) (1)

 ( .125يـظر يمشػ اعمعاين ) (2)
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ّل  ﴾ڻ ڻ﴿ذم آل قمؿران واًمتـؽػم  ـ ًمؾـٌَّ هنا كزًمت ذم اعمعاسي ػلٕ  (1)× ٓؾمتغراق اًـم
 . 

إؿمارة إمم احلؼ اًمذي  ﴾ۈئ   ۈئ﴿ وذهب اًمؽرماين إمم أن اًمتعريػ ذم آية اًمٌؼرة

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ       ﴿ : وذًمؽ ىمقًمف شمعامم ،أذن اهلل أن شمؼتؾ اًمـػس سمف

ؽان سماًمتعريػ أومم وسماًمذيمر . وم [151]إكعام: ﴾ی  ی  جئ  حئ  مئ   یی

 أطمرى ٕكف مـ اهلل شمعامم. 

واقمتؼادهؿ سماًمتـؽػم ٕن اعمراد سمغػم طمؼ ذم ديـفؿ  ﴾ڻ ڻ﴿ وما ذم آل قمؿران

ومؽان سماًمتـؽػم أومم
(2)

وىمد واومؼف إكصاري ،
(3)

 . وىمال سمؼقًمف وشمؾؽ قمادشمف 

يمام أضماب اًمػخر اًمرازي وأسمق طمقان سمؿثؾ ما ىماًمف اًمؽرماين طمقث ذيمرا أن 

ذم آية اًمٌؼرة ًمإلؿمارة إمم احلؼ اعمعؾقم اعمعفقد ومقام سملم  ﴾ۈئ ۈئ﴿اًمتعريػ 

ال يحل دم »:  وذًمؽ ذم ىمقًمف قمؾقف اًمصالة واًمًالم ،اعمًؾؿلم اًمذي يقضمب اًمؼتؾ
وقتل نفس  ،وزنا بعد إحصان ،كفر بعد إيمان  ،امرئ مسلم إال بإحدى ثالث

شبغير حق
(4)

أي  ،ؼصقد سمف شمليمقد اًمعؿقمذم آل قمؿران وماعم ﴾ڻ ڻ﴿وأما اًمتـؽػم  ،

 ٓ ما يعرومف اعمًؾؿقن وٓ همػمه اًمٌتة ،مل يقضمد هـاك أي طمؼ
(5)

. وذيمر أسمق طمقان 

: ٕن اجلؿؾة أظمرضمت ﴾ڻ ڻ﴿قمـد آية آل قمؿران إومم أهنا ضماءت سماًمتـؽػم 

ومؽان اعمـاؾمب أن يمشمك  ،وذًمؽ قمام ٓ يتخصص ،خمرج اًمنمط ذم هذا اعمقـمـ

وأما ذم آية اًمٌؼرة ومجاءت أية ذم  ،دل قمغم اًمعؿقمًمق ﴾ڻ ڻ﴿سماعمـػل مـؽرًا 

واحلؼ اًمذي شمًتٌاح سمف اًمـػس وشمؼتؾ معروف قمـدهؿ ومـاؾمب أن  ،كاس معفقديـ

وماً  ﴾ۈئ   ۈئ﴿ يمشمك سماعمـػل ُمعرَّ
(6)

 . 

                                           
 ( .1/86يـظر اًمتًفقؾ ) (1)

 . (112يـظر اًمؼمهان ذم متشاسمف اًمؼرآن ) (2)

 . (29يـظر ومتح اًمرمحـ ) (3)

 ( .229ؾمٌؼ خترجيف ص ) (4)

 ( .1/383(، واًمٌحر اعمحقط )3/123يـظر اًمتػًػم اًمؽٌػم ) (5)

 ( .3/76يـظر اًمٌحر اعمحقط ) (6)
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وىمد كؼؾ اًمزريمٌم
(1)

واًمًؿلم 
(2)

 .  احلؾٌل شمقضمقف أيب طمقان مـ همػم إؿمارة 

 . وأن اًمتـؽػم ذم آيتل آل قمؿران ًمؾعؿقم ،رة ًمؾعفدويظفر مما ؾمٌؼ أن اًمتعريػ ذم آية اًمٌؼ

:  وذيمر إًمقد وضمفًا ذم يمقن اًمالم أو إًمػ واًمالم ًمؾجـس ذم ىمقًمف شمعامم

: إفمفر  وىمقؾ ،وماًمالم ذم احلؼ قمغم هذا ًمؾعفد»:  ذم آية اًمٌؼرة ومؼال ﴾ۈئۈئ  ﴿

ويميده ما ذم آل  ،إذ ٓم اجلـس اعمٌفؿ يماًمـؽرة ،أهنا ًمؾجـس. واعمراد سمغػم طمٍؼ أصالً 

ويؿؽـ أن يؽقن ومائدة  ،ومقػقد أكف مل يؽـ طمؼًا سماقمتؼادهؿ أيضاً  ﴾ڻ ڻ﴿قمؿران 

شاًمتؼققد إفمفار معايب صـقعفؿ 
(3)

 . 

 . إًمقد ضمقد وىمريٌب مؼٌقل أيضاً  ويرى اًمٌاطمث أن ما ذيمره

 

 

                           

                                           
 ( .3/219ن ذم قمؾقم اًمؼرآن )يـظر اًمؼمها (1)

 ( .3/94يـظر اًمدر اعمصقن ) (2)

 ( .2/211روح اعمعاين ) (3)
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 النموذج الثَّالث 
 . [6-5]اًمنمح: ﴾ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ    ۇ  ۇ  ۆ       ﴿ : قولو تعالى

رًا ذم أيتلم (يناً )وضماء ذم ًمػظ  ،ومًا ذم أيتلمُمَعرَّ  (اًمعن)ضماء ًمػظ  ومفؾ  ،ُمـؽَّ

 اًمعن ذم أيتلم واطمد أم خمتؾػ ؟ وهؾ اًمقن يٌن واطمد أم ينان؟

طمقث ذيمر أن اًمعن أؿمار اخلطقب اإلؾمؽاذم سمنجياز واىمتضاب إمم ضمقاب ذًمؽ 

ومًا يمإول وأما اًمقن اًمثاين ومفق ين همػم  ،اًمثاين هق اًمعن إول وذًمؽ إلقمادشمف ُمَعرَّ

راً  وذم أية وقمد مـ اهلل أن  ،ومأية اًمثاكقة ًمقًت شمؽرارًا ًمألومم ،إول إلقمادشمف ُمـَؽَّ

وأن اًمشدة ؾمتتٌدل كعؿة وًمذا ضماء ذم احلديث قمـ  ،يعؼب اًمعن سمقنيـ

ش لن يغلب عسٌر بيسرين»:  × ٌّل اًمـَّ 
(1)

 . 

ـ واعمعرسملم وهمػمهؿ ـ قمؾامء اعمتشاسمف اًمؾػظل واعمػني  .  وىمد واومؼ اخلطقَب اإلؾمؽاذم مجٌع م

 ،وذيمر أن اًمعن واطمد ،وماًمؽرماين أيّمد ىمقل اإلؾمؽاذم وكػك اًمتؽرار ًممية اًمثاكقة

 اخلطاب وكًٌف ًمعؿر سمـ شلن يغلب عسٌر يسرين» واًمقن اصمـان وؾماق إصمر
(2)

 ،: إن مع اًمعن اًمذي أكت ومقف مـ مؼاؾماة اًمؽػار ينًا ذم اًمعاضمؾ واعمعـك ،

وإن مع اًمعن اًمذي أكت ومقف مـ مؼاؾماة اًمؽػار ينًا ذم إضمؾ
(3)

وذيمر .

إكصاري
(4)

 مثؾف. 

                                           
( قمـ احلًـ اًمٌٍمي قمـ 2/575( واحلديث أظمرضمف احلايمؿ ذم مًتدريمف )1364درة اًمتـزيؾ ) (1)

لِّ   ومنن احلًـ شماسمعٌل مل يًؿع مـ ،مرؾمٌؾ واعمرؾمؾ مـ أىمًام اًمضعقػ –يمام شمرى  –، واحلديث × اًمـٌَّ

لِّ  (، 9/327ج ) ،(4342، وىمد وعػف اعمحدث إًمٌاين ذم ؾمؾًؾة إطماديث اًمضعقػة سمرىمؿ )× اًمـٌَّ

 . (15/522واكظر احلديث ذم اًمدرر اعمـثقر ًمؾًققـمل )

سمـ اخلطاب  ، وومقف أن قمؿر( مقىمقومًا قمغم قمؿر سمـ اخلطاب 2/329إصمر أظمرضمف احلايمؿ ذم مًتدريمف ) (2)

  ومنكف ما  ،: ؾمالم قمؾقؽ أما سمعد ومؽتب إًمقف قمؿر ،سماًمشام وىمد شملًّمب قمؾقف اًمؼقم سمؾغف أن أسما قمٌقدة طُمٍِم

وإصمر  ،يـزل سمعٌد مممـ مـ مـزًمف ؿمدة إٓ جيعؾ اهلل ًمف سمعدها ومرضمًا وًمـ يغؾب قمن ينيـ ... اًمخ

ومؼد  (15/522(، واكظر إصمر أيضًا ذم اًمدر اعمـثقر )2/446أظمرضمف ماًمؽ ذم اعمقـمل سمرواية حيقك اًمؾقثل )

لِّ   . ، ومقىمقومًا قمغم قمٌد اهلل سمـ مًعقد× أورده اًمًققـمل مرومققمًا إمم اًمـٌَّ
 ( .327اًمؼمهان ذم متشاسمف اًمؼرآن ) (3)

 ( .464ومتح اًمرمحـ ) (4)
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 ،وومقف شمقؾمعة ـمرف اًمرضماء واًمتلكقس ،ومػل ذًمؽ شمليمقد سملن اًمعن متٌقع سماًمقن

وذًمؽ أن اًمعرب إذا  ، اًمقن وشمعريػ اًمعن ذم أيتلموذًمؽ مًتػاد مـ شمـؽػم

 ،ذيَمَرت آؾمؿ صمؿ أقمادشمف معرومًا سمإًمػ واًمالم اًمتل ًمؾعفد يمان اًمثاين هق إول

ل كؽرة أو معرومة وماًمرضمؾ  ،: ًمؼقت رضماًل ومليمرمت اًمرضمؾ شمؼقل ،ؾمقاًء يمان إَوَّ

ومـ )رضمالً(  ،رمت رضمالً : ًمؼقت رضماًل ومليم أما إذا ىمؾت ،اًمثاين هق إول اًمذي ًمؼقتف

اًمثاين همػم إول
(1)

 . 

 ( درمهاً )اًمثاين همػم ( درمهاً )ومـ ،: إذا يمًٌت درمهًا أكػؼت درمهاً  وإذا ىمؾت

وإذا ىمؾت: إذا يمًٌَت درمهًا وملكػؼ اًمدرهؿ. وماًمدرهؿ اًمثاين هق إول ،إول
(2)

. 

د ومعف ومإمػم واطم ،: إن مع إمػم همالمًا إن مع إمػم همالماً  وإذا ىمقؾ

: إن مع أمػٍم همالمًا إن مع إمػم اًمغالم ومإمػم واطمد واًمغالم  . وإذا ىمقؾ همالمان

إن مع أمػٍم همالمًا ومفام أمػمان وهمالمان ،وإذا ىمقؾ: إن مع أمػٍم همالماً  ،واطمد
(3)

 . 

واًمعن اًمثاين هق  ،ويدل ًمذًمؽ شمـؽػمه ذم اعمقوعلم ،وماًمقن اًمثاين همػم إول

ف ذم اعمقـمـلمإول سمدًمقؾ شمعريػ
(4)

 ،ٕكف ذيمر معروماً  ،. وماًمعن واطمد وإن ذيمر مرشملم

واًمقن ينان ٕكف ذيمر مـؽرًا مرشملم
(5)

وين  ،ين ىمٌؾف ،وماًمعن حمػقف سمقنيـ ،

ومؾـ يغؾب قمن ينيـ ،سمعده
(6)

. 

وذًمؽ أن اًمعن  ،: اعمراد سماًمعن اعمحػقف سمقنيـ اًمعن اًمثاين واهلل أقمؾؿ ىمؾت

( يناً )وسمعده ،إومم( يناً )وماًمعن اًمثاين ىمٌؾف ،ًمذيمره مرشملم معروماً اًمثاين هق إول 

                                           
 ( .953مالك اًمتلويؾ ) (1)

 . (8/465معامل اًمتـزيؾ )شمػًػم اًمٌغقي( ) (2)

 ( .5/387مدارك اًمتـزيؾ )شمػًػم اًمـًػل( ) (3)

 . (421اعمعاين ) يمشػ (4)

(، واًمتًفقؾ ًمعؾقم 5/265(، و سمدائع اًمتػًػم ٓسمـ اًمؼقؿ )7/598) شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ ٓسمـ يمثػم (5)

 .(4/422اًمتـزيؾ ًمؾؽؾٌل )

 (.5/265سمدائع اًمتػًػم ) (6)
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 .نان ًمذيمرمها مـؽريـ ذم اعمقـمـلمومها ي ،اًمثاكقة

ـان ىمال سمف أيمثر اعمػنـي ،وهذا اًمؼقل اًمؼائؾ سملن اًمعن واطمد سمؾ إن  ،واًمقن اصم

اًمشقيماين
(1)

واًمِؼـّقضمل
(2)

ّل  واًمصحاسمة  × كؼال قمـ اًمقاطمدي أن هذا اًمؼقل ىمقل اًمـٌَّ

صمر اعمروي مرومققماً ومقىمقوماً :  ،واعمػنيـ  .شلن يغلب عسٌر يسرين»واعمراد سمذًمؽ ا

: إن  ومصار اعمعـك ،ومذيمر اًمعن مع إًمػ واًمالم صمؿ صمـك ذيمره»:  ىمال اًمزضماج

شمع اًمعن ينيـ
(3)

. 

واطمٌد ذم أيتلم ٕن إًمػ واًمالم شمقضمب شمؽرير  (اًمعن)وذيمر اًمعؽؼمي أن 

ٕن اًمـؽرة إذا أريد شمؽريرها ضملء  ،)ينًا( ومفام اصمـان ذم أيتلم وأما ،إول

أو سمإًمػ واًمالم ،سمضؿػمها
(4)

. 

 اعمػقداًمعن واطمد وإن يُمرر عما ومقف مـ طمرف اًمتعريػ »:  وىمال اعُمـَتجب اهلََؿذاين

 وأيضًا ومنكف ٓ خيؾق مـ أن جيعؾ شمعريػف ،وذًمؽ يقضمب شمؽرير إول ،ًمؾتَخصقص

ٕكف  ،اًمثاين ومغػم إول (يناً )وأما  ،ق اًمعن اًمذي يماكقا ومقف ومفق هق أيضاً ًمؾعفد وه

ضملء واًمـؽرة إذا أريد شمؽريرها وشمعققـفا  ،قماٍر مـ طمرف اًمتعريػ اعمػقد ًمؾتخصقص

وملكػؼف  : : يمًٌت درمها ومقؼقل اًمًامع أو سمحرف اًمتعريػ كحق أن يؼقل ،سمضؿػمها

 [16]اعمزمؾ: ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ ﴿ : ز وضمؾدًمقاًل ىمقًمف قم ويمػاك ،وملكػؼ اًمدرهؿأو 

وىمقًمف قمؾقف  ،ًمُقعؾؿ أكف إول [15]اعمزمؾ: ﴾ۆ  ۈ    ۇ ۇ  ۆ  ﴿:  ومنكف سمعد ىمقًمف

ومنن مع اًمعن ينًا إن مع اًمعن  شلن يغلب عُسر يسرين»:  اًمصالة واًمًالم

شوماقمرومف ،وإٓ ومال ،يناً 
(5)

 . 

                                           
 ( .5/571ومتح اًمؼدير ) (1)

 ( .15/294ومتح اًمٌقان ) (2)

 . (5/341معاين اًمؼرآن وإقمراسمف ) (3)

 ( .1293قان ذم إقمراب اًمؼرآن )اًمتٌ (4)

 . (4/692اًمػريد ذم إقمراب اًمؼرآن اعمجقد ) (5)
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ـ ذًمؽ ورود آؾمؿ مرشملم وأطمب أن أؿمػم إمم أكف مل ُيًؾَّؿ سمؽؾ ما ؾمٌؼ ذيمره وم

ومًا أو اًمعؽس ،أو معروماً  ،مـؽراً  ومؼد كؼؾ اًمػخر  ،أو إول ُمـؽـرًا واًمثاين ُمَعرَّ

اًمرازي
(1)

ل واحلًـ اًمُؼؿِّ
(2)

قمـ اًمػراء
(3)

واًمزضماج
(4)

اًمعن مذيمقر سمإًمػ  أن

وأما  ،وماًمعن واطمد ذم اعمقوعلم ،واًمالم وٓ معفقد ؾماسمؼ ومفق مـٍمف إمم احلؼقؼة

 قرد مـؽرًا ذم اعمقـمـلم ومؽان أطمدمها همػم أظمر.اًمقن وم

وىمد زّيػ اجلرضماين
(5)

: إن مع اًمػارس ؾمقػًا إن مع  وذيمر أكف إذا ىمقؾ ،هذا اًمؼقل

ومفذا همػم  ،اًمػارس ؾمقػًا مل يؾزم مـ ذًمؽ أن يؽقن هـاك ومارٌس واطمٌد معف ؾمقػان

ٓزم ذم اًمعرسمقة
(6)

. 

ل ُمَعؾِّؼًا قمغم شمزيقػ ا يمان  : إذا وأىمقل»:  جلرضماين هلذا اًمؼقلوىمال احلًـ اًمُؼؿِّ

اعمراد سماًمعن اجلـس ٓ اًمعفد ًمزم احتاد اًمعن ذم اًمصقرشملم
(7)

ر واًمقن ، ومنن  ،مـؽَّ

مُحِؾ اًمؽالم اًمثاين
(8)

[13]اًمرمحـ: ﴾ھ  ھ  ھ  ھ ﴿ قمغم اًمتؽرار مثؾ 
(9)

 

قن وإن مُحؾ قمغم أكف مجؾة مًتلكػة ًمزم أن يؽقن اًم ،وكحقه يمان اًمقنان واطمداً 

وإن يمان اعمراد اًمعُن اعمعفقد  ،وإٓ يمان شمؽرارًا واعمػروض ظمالومف ،اًمثاين همػم إول

وإن يمان  ،واطمداً ومنن يمان اعمعفقد واطمدًا ويمان اًمثاين شمؽرارًا يمان اًمقنان أيضًا 

                                           
 ( .32/6اًمتػًػم اًمؽٌػم ) (1)

 ( .32/124همرائب اًمؼرآن ) (2)

 . مل أىمػ قمغم ىمقل اًمػراء (3)

 ( .237( وىمد ؾمٌؼ كؼؾف ىمريًٌا ص )5/341يـظر معاين اًمؼرآن وإقمراسمف ) (4)

ىمال محزة سمـ يقؾمػ اًمًفؿل اعمتقرم : » (1( ذم احلاؿمقة )32/415ًمتـقير )ىمال اسمـ قماؿمقر ذم اًمتحرير وا (5)

: هق أسمق قمكم احلًلم سمـ حيقك سمـ كٍم اجلرضماين، ًمف شمصاكقػ قمدة،  ذم شماريخ قمؾامء ضمرضمان 427ؾمـة 

 . ش اهـ .يمان مـ أهؾ اًمًـة، روى قمـ اًمعٌاس سمـ حيقك )أسمق حيقك( اًمعؼقكم مـفا كظؿ اًمؼرآن جمؾدشمان

 ( .32/124(، وهمرائب اًمؼرآن )32/6ػم اًمؽٌػم )اًمتػً (6)

 .﴾ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ  ﴿أي ذم أيتلم  (7)

ٌؾفا  ﴾ۈ   ٴۇ  ۋ   ۋ    ﴿اًمؽالم اًمثاين يؼصد سمف آية  (8)  .﴾ۇ  ۇ  ۆ         ۆ      ﴿    وذًمؽ سمجعؾفا شمؽراراً ًممية اًمتل ىم
ـ صمالصملم مرةوىمد شمؽرر ذيمر  (9)  . هذه أية ذم هذه اًمًقرة أيمثر م
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وإن يمان اعمعفقد اصمـلم وماًمظاهر اظمتالف  ،وإٓ ًمزم ظمالف اعمػروض ،مًتلكػًا يماكا اصمـلم

ـ أن يعاد اًمقن اًمثاين معروماً سمالم اًمعفد ومفق واطمداًمقنيـ وإٓ  واًمؽالم اًمثاين  ،ًمزم أو طمً

م  شمؽرير ًمألول ًمتؼريره ذم اًمـػقس إٓ أكف حيًـ أن جيعؾ اًمقن ومقف مغايرًا ًمألول ًمعدمٓ 

. وإذا قمرومت هذه  . وًمعؾ هذا معـك احلديث إن صمٌت واهلل ورؾمقًمف أقمؾؿ اًمعفد

وإن صمٌت صحتف  ،احلديث أمؽـ محؾ أية قمغم مجقعفاآطمتامٓت ومنن مل يثٌت صحة 

وطمقـئٍذ يؽقن ومقف ىمقة اًمرضماء  ،وضمب محؾفا قمغم وضمف يؾزم مـف احتاد اًمعن واظمتالف اًمقن

ومزيد آؾمتظفار سمرمحة اًمؽريؿ
(1)

 .ش

ل ومقف اطمتامل أْن شمؽقن أية اًمثاكقة شمؽرارًا ًمألومم ىمؾت   ،: وىمقل احلًـ اًمُؼؿِّ

وإذا يماكت  ،ًمؾعفد أو اجلـس (اًمعن)ا أن شمؽقن إًمػ واًمالم ذم وومقف اطمتامل أيًض 

ل  ًمؾعفد ومفؾ اعمعفقد واطمد ذم أيتلم أو متعدد متـقع . وما أؿمار إًمقف احلًـ اًمُؼؿِّ

واطمتامل يمقهنا مًتلكػة ًمقس سمدقمًا مـ  ،مـ اطمتامل يمقن أية اًمثاكقة شمؽرارًا عما ؾمٌؼفا

 ﴾ۋ       ۈ     ٴۇ  ۋ      ﴿: أو آؾمتئـاف ذم ىمقًمف شمعامم ومؼد أؿمار إمم اطمتامل اًمتؽرار ،اًمؼقل

مجاقمٌة مـ اًمعؾامء مـفؿ اًمزخمنمي
(2)

واًمػخر اًمرازي ،
(3)

سمـ رّيان واحلًـ
(4)

 

واًمٌقضاوي
(5)

ومجال اًمديـ اًمؼاؾمؿل
(6)

سمؾ إن زيـ اًمديـ حمؿد سمـ أيب سمؽر  ،

اًمرازي
(7)

واسمـ هشام إكصارى
(8)

وأسما طمقان
(9)

وسمدر اًمديـ اًمزريمٌم
(12)

رضمحقا 

                                           
 ( .32/124همرائب اًمؼرآن ) (1)

 ( .6/397اًمؽشاف ) (2)

 ( .32/6اًمتػًػم اًمؽٌػم ) (3)

 ( .622اًمروض اًمريان ) (4)

 ( .2/625أكقار اًمتـزيؾ ) (5)

 ( .17/188حماؾمـ اًمتلويؾ ) (6)

 . طمب خمتار اًمصحاح( عمحؿد سمـ أيب سمؽر اًمرازي وهق صا579أكؿقذج ضمؾقؾ ) (7)

 ( .657مغـل اًمؾٌقب ) (8)

 ( .12/521اًمٌحر اعمحقط ) (9)

 . (4/98اًمؼمهان ذم قمؾقم اًمؼرآن ) (12)
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سمؾ إن اسمـ قماؿمقر ضمزم سماًمتؽرار  ،واؾمتظفروا اًمتؽرار ذم أية اًمثاكقة إلومادة اًمتليمقد

َل مـ ىمال سمآؾمتئـاف ومقفا وأرى مـ اعمػقد أن أكؼؾ  ،واًمتليمقد ذم أية اًمثاكقة وظمطَّ

ۇ ۇ ۆ  ﴿مميمدة جلؿؾة  ﴾ۋ     ۈ     ٴۇ  ۋ        ﴿ ومجؾة»:  كص يمالمف ذم ذًمؽ طمقث ىمال

. ومـ  ئدة هذا اًمتليمقد حتؼقؼ اـمِّراد هذا اًمققمد وشمعؿقؿف ٕكف ظمؼم قمجقبووما ﴾ۆ 

وذم اجلؿؾة اًمثاكقة ين  ،اعمػنيـ مـ ضمعؾ اًمقن ذم اجلؿؾة إومم ين اًمدكقا

اًمثاكقة  ٕكف متؿحض ًمؽقن :. وأؾمؾقب اًمؽالم اًمعريب ٓ يًاقمد قمؾقف أظمرة

ّل  شمليمقداً  ىمد ارشمٌط ًمػظف ومعـاه  شيسرينلن يغلب عسر »:  × . هذا وىمقل اًمـٌَّ

ح ذم سمعض رواياشمف سملكف ىمرأ هذه أية طمقـئذٍ  هبذه أية وشمظاومر اعمػنون  ،. وُسِّ

وؿماع سملم أهؾ اًمعؾؿ أن ذًمؽ  ،ومقضمب اًمتعرض ًمذًمؽ ،قمغم اكتزاع ذًمؽ مـفا

ومة(اًمعن)مًتػاد مـ شمعريػ يمؾؿة  وإقمادهتا  (ين)ومـ شمـؽػم يمؾؿة  ،وإقمادهتا ُمعرَّ

ر وإذا أقمقد  ،. وماًمثاين همػم إول : إن اًمؾػظ اًمـؽرة إذا أقمقد كؽرة وىماًمقا ،ةُمـؽَّ

ٴۇ  ۋ   ۈ     ۇ    ۇ  ۆ      ۆ  ۈ ﴿ : معرومة وماًمثاين قملم إول يمؼقًمف شمعامم

: ٕن شمؾؽ اًمؼاقمدة ذم  . وسمـاء يمالمفؿ قمغم ىماقمدة إقمادة اًمـؽرة معرومة ظمطل﴾ۋ

وهل ظماصة سمالم اًمتعريػ سمالم  ،عرومةإقمادة اًمـؽرة معرومة ٓ ذم إقمادة اعمعرومة م

واًمذي ذم أية  ،وهل أيضًا ذم إقمادة اًمؾػظ ذم مجؾة أظمرى ،اًمعفد دون ٓم اجلـس

ومال يـٌغل آًمتػات إمم  ،سمؾ هل شمؽرير ًمؾجؿؾة إومم ،ًمقس سمنقمادة ًمػظ ذم يمالم صمان

يمام ذم  (اًمـظؿ)وىمد أسمطؾف مـ ىمٌؾ أسمق قمكم احلًلم اجلرضماين ذم يمتاسمف  ،هذا اعملظمذ

مغـل )وضمعؾ اسمـ هشام ذم  ،أيضاً ( اًمؽشاف). وأسمطؾف صاطمب (معامل اًمتـزيؾ)

لن يغلب عسٌر »:  شمؾؽ اًمؼاقمدة ظمطل. واًمذي يظفر ذم شمؼرير معـك ىمقًمف( اًمؾٌقب
﴾ۇ ۇ ۆ  ۆ ﴿شمليمقد جلؿؾة  ﴾ۈ     ٴۇ  ۋ     ۋ      ﴿أن مجؾة  شيسرين

 (1)
 .ش

مغـل )ما اسمـ هشام ومؼد ذيمر ذم وأ ،: أما اًمزخمنمي ومؾؿ أىمػ قمغم يمالمف ىمؾت

(اًمؾٌقب
(2)

ذم اًمٌاب اًمًادس مـ اًمؽتاب وهق ذم اًمتحذير مـ أمقر اؿمتفرت سملم 

                                           
 (.32/415اًمتحرير واًمتـقير ) (1)

 (.656مغـل اًمؾٌقب ) (2)
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وذيمر ذم اعمقوع اًمراسمع قمنم  ،ذيمر مـفا قمنميـ مقوعاً  ،اعمعرسملم واًمصقاب ظمالومفا

أو  ،وإذا أقمقدت اًمـؽرة معرومة ،: إن اًمـؽرة إذا أقمقدت كؽرة يماكت همػم إومم ىمقهلؿ

وىمد َأؿمؽؾ  ،أو أقمقدت اعمعرومة كؽرة يماكت اًمثاكقة قملم إومم ،اعمعرومة معرومة أقمقدت

ذيمر ذم اًمثاًمث ما ورد ذم اًمؼرآن مـ آيات شمردد هذه اًمؼقاقمد  ،قمغم ما ذيمر سملمقر صمالصمة

ومؿام يشؽؾ قمغم إول )إذا أقمقدت اًمـؽرة كؽرة يماكت همػم إومم( ىمقًمف  ،إرسمعة

ومعؾقم سماًميورة أن  [84اًمزظمرف:] ﴾ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ : شمعامم

ومما يشؽؾ قمغم اًمثاين )إذا أقمقدت اًمـؽرة معرومة يماكت قملم  ،اهلل إًمف واطمد ؾمٌحاكف

 [128]اًمـًاء:﴾ٿٺٺٺپڀڀڀڀٺ﴿ شمعامم: ىمقًمف (إومم

واًمصؾح اًمثاين قمام ويدل  ،وماًمصؾح إول ظماص وهق اًمذي يؽقن سملم اًمزوضملم

پ  پ   ﴿ : ومثؾ ذًمؽ ىمقًمف شمعامم ،قمغم ذًمؽ اؾمتدٓهلؿ هبا قمغم يمؾ صؾح ضمائز

ومما يشؽؾ قمغم اًمثاًمث )إذا  ،واًمٌمء ٓ يؽقن ومقق كػًف [88]اًمـحؾ: ﴾پ   ڀ 

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ﴿ : أقمقدت اعمعرومة معرومة يماكت قملم إومم( ىمقًمف شمعامم

ے ﴿ ومثؾف ىمقًمف شمعامم: ،واًمثاين اًمثقاب ،ومنن إول اًمعؿؾ[62]اًمرمحـ:﴾ۉ

ومما  ،واًمثاكقة اعمؼتقًمة ،ومإومم اًمؼاشمؾة [45]اعمائدة: ﴾﮳ ے ۓ ۓ ﮲

ۀ   ﴿ : )إذا أقمقدت اعمعرومة كؽرة يماكت قملم إومم( ىمقًمف شمعامميشؽؾ قمغم اًمراسمع

ومثؾ ذًمؽ ىمقل  ،[153]اًمـًاء: ﴾ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ

اًمشاقمر
(1)

 : 

ـَ اهؾفا  سمالٌد هبا يُمـَّا ويُمـّا ِم

 

  ُإِذ اًمـاُس كاٌس واًمزماُن زمان 

 
ان اًمثاين هق إول مل يؽـ ذم اإلظمٌار سمف قمـف ومائدة. وىمد ذيمر اسمـ هشام سمعد ومؾق يم

ومنذا » : ذًمؽ أن هذه اًمؼاقمدة يؿؽـ اًمؼقل هبا إذا مل شمقضمد ىمريـة ختاًمػفا طمقث ىمال

ىمريـة  وملما إن وضمدت ،ادقمل أن اًمؼاقمدة ومقفـ إكام هل مًتؿرة مع قمدم اًمؼريـة

                                           
(، وًمؽـ اًمًققـمل كؼؾ 947( ويمذا ذم ذح ؿمقاهد اعمغـل ًمؾًققـمل )657اًمٌقت همػم معزو ذم اعمغـل ) (1)

( 21/93. يـظر إهماين ) ف قمـ إصػفاين ذم إهماين ًمرضمؾ مـ قماد، وهق يمام ىمال اًمًققـملكًٌت

 وروايتف ذم إهماين وذح ؿمقاهد اعمغـل )واًمٌالد سمالد( .
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شوماًمتعقيؾ قمؾقفا ؾمفؾ إمر
(1)

. 

(اًمؼمهان ذم قمؾقم اًمؼرآن)اًمزريمٌم هذه اًمؼقاقمد ذم  وىمد ذيمر
(2)

حتت قمـقان 

وىمد ذيمر هذه اًمؼقاقمد إرسمع ومثؾ هلا ودًّمؾ  ،ىماقمدة ومقام إذا ذيمر آؾمؿ مرشملم()

ًمؽـف ضمعؾ هذه اًمؼقاقمد هماًمٌة همػم  ،قمؾقفا وومّصؾ ومقفا سمليمثر مما ذيمره اسمـ هشام

 ،إول أن يؽقكا معرومتلم»:  الومؼ ،ومذيمر ما يـؼضفا مـ آي اًمؽتاب اًمعزيز ،مَطردة

وهل مـؼقوة سمآيات  ،وهذه اًمؼاقمدة ًمقًت مطردة ،واًمثاين هق إول هماًمًٌا ...

يمثػمة يمؼقًمف شمعامم ...
(3)

ومال »وىمال ذم اًمؼًؿ إظمػم )إول معرومة واًمثاين كؽرة(:  ش

م ىمريـة قمغم اًمتغاير يمؼقًمف ومتارة شمؼق ،سمؾ يتقىمػ قمغم اًمؼرائـ ،يطؾؼ اًمؼقل سمف

شوشمارة شمؼقم ىمريـة قمغم آحتاد ،...ممشمعا
 (4)

. 

وىمد ذيمر اًمًققـمل أيضًا شمؾؽ اًمؼقاقمد وًمؽـف كؼؾ قمـ اًمشقخ هباء اًمديـ ذم 

قمروس إومراح
(5) 

( همػم حمررة أن هذه اًمؼاقمدة )إقمادة آؾمؿ مرشملم سمصقرها إرسمع

ًمؽـ اًمًققـمل رّد ذًمؽ وأضماب قمـ  ،وذيمر هذه أيات ،وأهنا مـتؼضة سمآيات يمثػمة

أيات اًمتل ُذيمر ومقفا اكتؼاض هذه اًمؼاقمدة
(6)

. 

 ،ىمؾت : اًمًققـمل أضماب قمـ سمعض أيات سمام يراه ورسمام ٓ ُيًؾَّؿ ًمف يمؾ يمالمف

واًمصقاب ذم رأي  ،يمام أكف مل جيب قمـ مجقع أيات اًمتل شمـؼض اـمِّراد هذه اًمؼاقمدة

اقمد هماًمٌة اًمٌاطمث ما ذهب إًمقف اسمـ هشام واًمزريمٌم مـ يمقن هذه اًمؼاقمدة أو اًمؼق

وأما إذا وضمدت اًمؼريـة  ،وأن اؾمتؿرارها إكام يؽقن مع قمدم اًمؼريـة ،همػم مطردة

                                           
 ( .658مغـل اًمؾٌقب ) (1)

 ( .4/94اًمؼمهان ذم قمؾقم اًمؼرآن ) (2)

 اعمصدر اًمًاسمؼ . (3)

 .(4/122اعمصدر اًمًاسمؼ ) (4)

ٌؽل ): قمر يـظر (5) ًد يـ اًم ( . وهذا اًمؽتاب 356ـ  1/355وس إومراح ذم ذح شمؾخقص اعمػتاح، ًمٌفاء اًمدِّ

 وؿـ يمتاب )ذوح اًمتَّؾخقص( .

 . (2/296اإلشمؼان ذم قمؾقم اًمؼرآن ) (6)
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اًمتل شمدل قمغم ظمالومفا ومإمر واًمتػًػم قمغم ما دًمت قمؾقف اًمؼريـة وىمد ضماء ذم يمالم 

وأهنا ًمقًت قمغم  ،ذه اًمؼقاقمد هماًمٌة همػم دائؿةـدل قمغم أن هـسمعض اعمػنيـ ما ي

ؾمٌقؾ اًمقؼلم
(1)

 . 

 ﴾ٴۇ  ۋ     ۋ     ۈ   ﴿ قمغم ما ؾمٌؼ ذيمره مـ وىمقع اخلالف ذم يمقن أية اًمثاكقةوقمقدًا 

ًمؽـفام  ،ومؼد أؿمار اًمؼرـمٌل وإًمقد إمم اخلالف ومقفا ،ًمالؾمتئـاف أو اًمتؽرار

اسمتدأت مـ دون  ﴾ۈ     ٴۇ  ۋ     ۋ     ﴿ وذًمؽ أن أية ،رضمحا آؾمتئـاف وآسمتداء ومقفا

اًمـًؼ اًمتل شمدل قمغم اًمعطػ وماء أو واو أو همػمها مـ طمروف
(2)

يمام أن اًمتلؾمقس  

واعمؼام  ،أومضؾ مـ اًمتليمقد ، ويمالم اهلل يـٌغل أن حُيؿؾ قمغم أسمؾغ آطمتامًملم وأوومامها

وىمد يمان اعمنميمقن يعػمون  ،وماعمؼام مؼام اًمتًؾقة واًمتـػقس ،يًتدقمل ذًمؽ

ّل  ،واعمممـلم سماًمػؼر واحلاضمة × اهلل رؾمقل أهنؿ رهمٌقا  × طمتك ؾمٌؼ إمم ذهـ اًمـٌَّ

اهد(  قمـ اإلؾمالم سمًٌب اومتؼار أهؾف ومجاءت هذه اًمًقرة ومـفا أيتان )اًمشَّ

ًمؾتلكقس واًمتًؾقة واًمتنية
(3)

واًمذيـ رضمحقا اًمتؽرار ومقفا اؾمتدًمقا سمام ذم مصحػ  .

 طمقث ضماءت مرة واطمدة د اهلل سمـ مًعقد قمٌ
(4)

. 

: ومنذا  نن ىمؾت. وم وهق ذم مصحػ اسمـ مًعقد مرة واطمدة »:  وىمال اًمزخمنمي

واًمذي كػز سمقده ًمق يمان اًمعن ذم ضمحر »:  ومؾَؿ ىمال ،صمٌت ذم ىمراءشمف همػم مؽرر

: يملكف ىمصد  ؟ ىمؾت شإكف ًمـ يغؾب قمن ينيـ  ،ًمطؾٌف اًمقن طمتك يدظمؾ قمؾقف

وذًمؽ ينان  ،ومتلوًمف سمقن اًمداريـ ،مـ معـك اًمتػخقؿ (يناً )سماًمقنيـ ما ذم ىمقًمف 

ذم احلؼقؼة
(5)

 .ش

                                           
زيؾ (1) ظر أكقار اًمـت ٌقان ) (،5/571وومتح اًمؼدير ) (22/123)وكظؿ اًمدر ،(2/625)ـي وحماؾمـ  ،(15/294وومتح اًم

 .(17/94)اًمتلويؾ 

 .(22/73اجلامع ٕطمؽام اًمؼرآن ًمؾؼرـمٌل ) (2)

 .(29/142روح اعمعاين ) (3)

 (.579(، أكؿقذج ضمؾقؾ )657)مغـل اًمؾٌقب ) (4)

 (.579(، ويـظر أيضًا أكؿقذج ضمؾقؾ )6/398اًمؽشاف ) (5)
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ـ أن اًمتليمقد ذم أية اًمثاكقة يػقد ـاًمؼائؾ سماًمتؽرار واًمتليمقد  ـقماؿمقر ـوذيمر اسمـ 

وهذا اًمؽمضمقح ىمد قمؼم قمـف سمصقغة اًمتثـقة ذم ىمقًمف  ،شمرضمقح أصمر اًمقن قمغم أصمر اًمعن

 ،يمـاية رمزية قمـ اًمتغؾب واًمرضمحان  (ينيـ)وماًمتثـقة ذم  شًمـ يغؾب قمن ينيـ»

 : يؼصد مـف اًمتؽثػم وذًمؽ مثؾ ىمقًمف شمعامم وماًمتثـقة ىمد يؽـك هبا قمـ اًمتؽرير اًمذي

واعمعـك ارضمع اًمٌٍم  [4]اعمؾؽ: ﴾چ  ڇ    ڇ      ڇ      ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ  ﴿

 ،وذًمؽ أن اًمٌٍم ٓ يـؼؾب طمًػمًا مـ رضمعتلم ،وًمقس رضمعتلم ،مرات قمديدة

شًمٌقؽ وؾمعديؽ ودواًمقؽ»:  وهذا مثؾ ىمقل اًمعرب
 (1)

. 

رير ذم أية اًمثاكقة قمـد مـ يؼقل سمف يػقد شمؼرير معـك أية ذم وقمغم يمؾٍّ وماًمتؽ

ـ اًمؼؾقب يمام هق ؿملن اًمتؽرير فا م اًمـػقس ومتؽـق
(2)

. وقمغم ذًمؽ يتحد اًمعن واًمقن
(3)

. 

وأما مـ يؼقل سمآؾمتئـاف ذم أية اًمثاكقة ومنن آؾمتئـاف ومقفا يػقد زيادة اًمتًؾقة 

سماهلل ويدل قمؾقف شمعدد اًمقن وإومراد اًمعنوشمؼقية اًمؼؾقب وىمقة اًمرضماء  ،واًمتـػقس
(4)

 . 

 ،ومذهب سمعض اًمعؾامء إمم أهنا ًمؾعفد ،خمتؾػ ومقفا (اًمعن)وإًمػ واًمالم ذم 

وممـ ىمال سمذًمؽ أسمق اًمؼاؾمؿ سمـ ضمزي اًمؽؾٌل
(5)

وإًمقد ،
(6)

وذم  ،واسمـ قماؿمقر

أي اًمعن اًمذي قمفدشمف  ،شمعريػ اًمعفد (اًمعن)وماًمتعريػ ذم  » : ذًمؽ يؼقل

وهق مـ ىمٌقؾ ما يًؿقف كحاة اًمؽقومة سملن )أل( ومقف قمقض قمـ اعمضاف إًمقف  ،فوقمؾؿت

شأي ومنن مع قمنك يناً  [41]اًمـازقمات: ﴾ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ﴿ : كحق ىمقًمف شمعامم
(7)

. 

                                           
 . (32/416)اًمتحرير واًمتـقير (1)

(، وروح اعمعاين 622، واًمروض اًمريان )(4/98(، واًمؼمهان ذم قمؾقم اًمؼرآن )6/397)يـظر اًمؽشاف (2)

(29/142. ) 

 . (579يـظر أكؿقذج أضمؾقؾ ) (3)

 . (29/142( وروح اعمعاين )6/397يـظر اًمؽشاف ) (4)

 ( .4/422)اًمتًفقؾ (5)

 ( .29/142روح اعمعاين ) (6)

 ( .32/413)اًمتحرير واًمتـقير (7)
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إن مـ طمقث  ،: مع يمؾ قمن ين وىمقؾ»:  وىمد كؼؾ أسمق طمقان هذا اًمؼقل ومؼال

أن اًمعن معرف سماًمعفد واًمقن مـؽر
(1)

 . ش

 (اًمعن)إومم واًمالم ذم يمؾؿة  (اًمعن)اًمعؾامء سملم اًمالم ذم يمؾؿة وومّرق سمعض 

ومذهب اًمًؿلم احلؾٌل ،اًمثاكقة
(2)

وأسمق حيقك زيمريا إكصاري 
(3)

إمم أن اًمالم ذم يمؾؿة 

 . اًمثاكقة ًمؾعفد (اًمعن)وأن اًمالم ذم يمؾؿة  ،إومم ًمؾجـس  (اًمعن)

ؾعفد أو اجلـس سمآطمتامًملم ًم (اًمعن)وذيمر ومريٌؼ صماًمث مـ اًمعؾامء أن اًمالم ذم 

ومـفؿ اًمزخمنمي ،مـ همػم شمرضمقح
(4)

واًمٌقضاوي
(5)

واًمٌؼاقمل
(6)

واًمشقيماين
(7)

 

واًمِؼـّقضمل
(8)

يؼقل اًمزخمنمي قمـد ذيمره ًمؾؼقل اعمحتؿؾ سملن أية اًمثاكقة  .

وإكام يمان اًمعن واطمدًا ٕكف ٓ  ،ومفام ينان قمغم شمؼدير آؾمتئـاف»:  ًمالؾمتئـاف

: ٕن طمؽؿف  ومفق هق ،شمعريػف ًمؾعفد وهق اًمعن اًمذي يماكقا ومقفخيؾق إما أن يؽقن 

. وإما أن يؽقن ًمؾجـس  إن مع زيٍد مآً  ،: إن مع زيٍد مآً  طمؽؿ زيٍد ذم ىمقًمؽ

شي يعؾؿف ًمؽ يمؾ أطمد ومفق هق أيضًا اًمذ
(9)

. 

ل ومؼد ومّرق سملم يمقن اًمالم ًمؾعفد أو اجلـس سمحًب آظمتالف  أما احلًـ اًمُؼؿِّ

وىمد ؾمٌؼ كؼؾ كص يمالمف ،اًمثاكقة ًمالؾمتئـاف أو اًمتؽرارذم يمقن أية 
(12)

ومال  ،

 داقمَل إلقمادشمف.

                                           
 . (12/521اًمٌحر اعمحقط ) (1)

 .( 11/46اًمدر اعمصقن ) (2)

 . (464ومتح اًمرمحـ ) (3)

 ( .6/397اًمؽشاف ) (4)

 ( .2/625أكقار اًمتـزيؾ ) (5)

 ( .22/123كظؿ اًمدرر ) (6)

 ( .5/571ومتح اًمؼدير ) (7)

 ( .15/294ومتح اًمٌقان ) (8)

 ( .6/397اًمؽشاف ) (9)

 ( .238ؼ كص يمالمف ص )ٌ(، وىمد ؾم32/124يـظر همرائب اًمؼرآن ) (12)
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: إن أية اًمثاكقة ًمؾتؽرار واًمتؼرير  وكؼؾ إًمقًمز قمـ سمعض إضمؾة اًمذيـ ىماًمقا

ًمالؾمتغراق (اًمعن)أن إًمػ واًمالم ذم 
(1)

وىمد أؿمؽؾ قمغم ذًمؽ سملن مـ اًمعن ما  

 ،ر واعمرض اعمالزمان ًمصاطمٌفام إمم اعمقتٓ يعؼٌف ين دكققي ومثال ذًمؽ اًمػؼ

ا ويمذًمؽ مـ اًمعن ما ٓ يعؼٌف ين آظمروي يمعن  ،واعمقت ًمقس يًنا دكققيًّ

مـفا أن آؾمتغراق قمرذُم ويؽػل ومقف أن  ،اًمؽاومر. وأضمقب قمـ هذا اإلؿمؽال سملضمقسمة

 وىمقؾ همػم ذًمؽ.  ،اًمعن ذم اًمغاًمب يعؼٌف ين

وًمؽـ هذا  ،ًمالؾمتغراق (اًمعن)ال( ذم وذهب مجال اًمديـ اًمؼاؾمؿل إمم أن )

وماعمراد اًمعن اًمذي  ،آؾمتغراق اؾمتغراق سماعمعفقد قمـد اعمخاـمٌلم مـ أومراده وأكقاقمف

يعرض ًمؾؿرء مـ اًمػؼر واًمضعػ وضمفؾ اًمصديؼ وىمقة اًمعدو وىمؾة اًمقؾمائؾ إمم 

 اعمطؾقب وهمػم ذًمؽ مما هق معروف ومعفقد
(2)

ٌاطم ، ـ مؼٌقل ذم كظر اًم  ث.وهذا اًمؼقل طمً

ًمؾعفد أىمرب وذًمؽ ٓظمتالف  (اًمعن)ويؿقؾ اًمٌاطمث إمم أن إًمػ واًمالم ذم 

وصماًمث قمنه ومقام  ،وذًمؽ قمنه ذم مروف ،ومفذا قمنه ذم ومؼره ،اًمعن سملم اًمـاس

وراسمع قمنه ذم شمًؾط إقمداء أو اًمظاعملم  ،يقاضمفف مـ مصائب وحمـ ومتاقمب

وٓ يشؽؾ  ،ومعـد محؾفا قمغم اًمعفد شمؽقن قمامة ؿمامؾة يمؾ سمحًٌف ،وهمػم ذًمؽ ،قمؾقف

وإرادة اًمعفد »:  . يؼقل إًمقد : إهنا ًمالؾمتغراق قمؾقفا ما ىمد يشؽؾ سمف ًمق ىمقؾ

ـ اًمؼقؾ واًمؼال ـاس ًمف سمًٌب اًمـزول ،أؾمؾؿ م ؾمتئ ـ اظمتاره اظمتاره ًمذًمؽ مع ٓا شويملن م
(3)

. 

أوماد سمذًمؽ اًمزخمنمي طمقث يؼقل:  ومتـؽػمها ًمؾتػخقؿ واًمتعظقؿ يمام (يناً ) وأما

: إن مع اًمعن يناً  يملكف ىمقؾ ،؟ ىمؾت اًمتػخقؿ: ومام معـك هذا اًمتـؽػم ومنن ىمؾت»

: ومنذا صمٌت ذم  ومنن ىمؾت ،وهق ذم مصحػ اسمـ مًعقد مرة واطمدة ،قمظقاًم وأيد يٍن 

واًمذي كػز سمقده ًمق يمان اًمعن ذم ضمحر ًمطؾٌف اًمقن »:  ومؾؿ ىمال ،ىمراءشمف همػم مؽرر

                                           
 ( .29/141روح اعمعاين ) (1)

 . (17/187حماؾمـ اًمتلويؾ ) (2)

 . (29/144روح اعمعاين ) (3)
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: ما ذم  : يملكف ىمصد سماًمقنيـ ؟ ىمؾت شإكف ًمـ يغؾب قمن ينيـ  ،تك يدظمؾ قمؾقفطم

ـ معـك اًمتػخقؿ (يناً ) : ىمقًمف شوذًمؽ ينان ذم احلؼقؼة ،ومتلوًمف سمقن اًمداريـ ،م
(1)

. 

وىمد ىمال سمؼقل اًمزخمنمي زيـ اًمديـ اًمرازي
(2)

واسمـ هشام
(3)

وأسمق حيقك زيمـريا 

ٕكصاري ا
(4)

واًمشـقيماين
(5)

واًمؼـقضمل
(6)

ًمقًمز وا
(7)

واًمؼاؾمؿل
(8)

قماؿمقر واسمـ
(9)

. 

.  وذيمر زيـ اًمديـ اًمرازي أن شمـؽػم اًمقن ٕكف همائب مػؼقد وًمؾتػخقؿ واًمتعظقؿ

 ،طمتك يملكف مؼارٌن ًمؾعن ،: ومع يمقن اًمقن همائًٌا مػؼقدًا ومنكف ىمريٌب ضمداً  ىمؾت

قمغم  اًمداًمة قمغم اعمعقة واعمصاطمٌة شمدل (مع)ومنن  ﴾ۇ ۇ ۆ  ۆ ﴿وذًمؽ أن اهلل ىمال 

ًمؾتػخقؿ  (يناً ). واًمؼقل سملن شمـؽػم وهقمة حلاىمف سمف ،اعمٌاًمغة ذم مؼارسمة اًمعن ًمؾقن

واًمتعظقؿ ٓ يعـل وٓ يقضمب اًمؼقل سملن أية اًمثاكقة ًمؾتؽرار واًمتليمقد يمام ىمقؾ
(12)

، 

ػك اًمتؽرار وأوماد ومنن أسما حيقك زيمريا إكصاري ىمد ىمال سمآؾمتئـاف ذم أية اًمثاكقة وك

 ،واًمقن اصمـان سمدًمقؾ شمـؽػممها» :طمقث ىمال ،ًمؾتػخقؿ واًمتعظقؿ (يناً )يـ ذمسملن اًمتـق

شواًمتـؽػم ومقفام ًمؾتػخقؿ واًمتعظقؿ
(11)

ًمؾتػخقؿ واًمتعظقؿ ( يناً ). ومؽقن اًمتـقيـ ذم 

ومنن أسما حيقك زيمريا إكصاري ىمال سمآؾمتئـاف ذم أية  ،ٓ يؼتيض احتاد اًمقن

 ًا ًمؾتعظقؿ واًمتػخقؿ يمام كؼؾـا يمالمف آكػًا.يمام ذيمر أن اًمتـقيـ ذم ين ،اًمثاكقة

                                           
 ( .6/398اًمؽشاف ) (1)

 ( .579أكؿقذج ضمؾقؾ ) (2)

 ( .657مغـل اًمؾٌقب ) (3)

 ( .464ومتح اًمرمحـ ) (4)

 ( .5/571ومتح اًمؼدير ) (5)

 ( .15/294ومتح اًمٌقان ) (6)

 ( .29/142روح اعمعاين ) (7)

 ( .17/188حماؾمـ اًمتلويؾ ) (8)

 ( .32/414اًمتحرير واًمتـقير ) (9)

 . (29/142ذيمر هذا اًمؼقل سمال كًٌة صاطمب روح اعمعاين ) (12)

 . (464ومتح اًمرمحـ ) (11)
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إٓ  ،ـ شمعريَػفـقمغم ما ؾمؿعت مـ اعمراد سماًمقن  ـويمان اًمظاهر ـ»:  وىمال إًمقد

: ٕن اًمـؽرة  : إن ومائدشمف اًمظفقر ذم اًمتلؾمقس وىمد يؼال ،أكف أوصمر اًمتـؽػم ًمؾتػخقؿ

اعمعادة فماهرها اًمتغاير واإلؿمعار سماًمػرق سملم اًمعن واًمقن
(1)

 .ش

 ،وُذيمر أن شمعريػ اًمعن وشمـؽػم اًمقن ومقف إؿمارة ًمطقػة إمم أن اًمدكقا دار اًمعن

وماًمعن معفقد واًمقن مٌفؿ
(2)

. ومع ذًمؽ ومنن جملء اًمقن مـؽرًا ذم أيتلم ومقف 

إؿمعار سماًمتقؾمعة واًمرضماء واًمتلكقس واًمتًؾقة
(3)

 . 

 ،اًمعؾامء إضمالءوىمٌؾ اخلتؿ أود أن أؿمػم إمم ما رأيتف شمـاىمضًا أو ظمطًل مـ سمعض 

ًمؾتؽرار واًمتؼرير  ﴾ۈ    ٴۇ  ۋ    ۋ   ﴿ومـ ذًمؽ مجع سمعضفؿ سملم اًمؼقل سملن أية 

ومـ ذًمؽ ىمقل  ،واًمؼقل سملهنا ًمالؾمتئـاف أو ما يتضؿـ معـك آؾمتئـاف ،واًمتليمقد

. واجلقاب قمـف  يًلل قمـ وضمف اًمتؽرير»:  أيب ضمعػر سمـ اًمزسمػم اًمغركاـمل اًمذي ىمال

 ،ـت ذيمر إكعامف ؾمٌحاكف ... ومٌنّم قمٌاده سملن اًمعن يتٌعف اًمقنأن هذه اًمًقرة شمضؿ

وزيد شمليمقدًا سماًمتؽرير وشمقؾمقع اًمتلكقس سماإلؿمعار  ،وشمليمد ذًمؽ سمنّن اعمميمدة ًمؾخؼم

ومنن اًمعرب إذا أقمادت آؾمؿ سملداة اًمعفد  ،احلاصؾ مـ شمـؽػم اًمقن وشمعريػ اًمعن

: ًمؼقت رضمالً  أوًٓ ... ومنذا ىمؾت وهل إًمػ واًمالم يمان اعمذيمقر صماكقًا هق اعمذيمقر

ومليمرمت رضماًل يمان اًمثاين همػم إول هؽذا يمالمفؿ ...
(4)

ؾحظ أن اسمـ اًمخ ومقُ  ش

 . مجع سملم يمقن أية اًمثاكقة ًمؾتؽرير واًمؼقل اعمتضؿـ ًمالؾمتئـاف اًمزسمػم 

: أن اًمقن  ما ومائدة شمؽراره ؟ ضمقاسمف»:  ٓسمـ مجاقمة( يمشػ اعمعاين)وضماء ذم 

واًمعن إول هق اًمثاين سمدًمقؾ شمعريػف  ،يٍن إول سمدًمقؾ شمـؽػمه اًمثاين همػم

.شسماًمالم
(5)

 : إذا ىمقؾ سماًمتؽرار ًمزم احتاد اًمعن واًمقن. ىمؾت 

                                           
 . (29/142روح اعمعاين ) (1)

 ( .29/141ذيمر هذا حمؼؼ روح اعمعاين ذم احلاؿمقة ) (2)

 . (953مالك اًمتلويؾ ) (3)

 . (953مالك اًمتلويؾ ) (4)

 ( .421ين ص )يـظر يمشػ اعمعا (5)
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صمؿ زاد ؾمٌحاكف هذا اًمققمد شمؼريرًا وشمليمقدًا  »:  ًمؾشقيماين (ومتح اًمؼدير)وضماء ذم 

ؼًا ينًا آظمر عما شمؼرر مـ أي إن مع ذًمؽ اًمعن اعمذيمقر ؾماسم ﴾ۈ     ٴۇ  ۋ     ۋ    ﴿:  ومؼال

 ،أكف إذا أقمقد اعمعرف يؽقن اًمثاين قملم إول ؾمقاء يمان اعمراد سمف اجلـس أو اًمعفد

عما أريد سماًمػرد إول ذم نكف يراد سماًمثاين ومرد مغاير ـد ومـر إذا أقمقـؽـؿــالف اًمـسمخ

...اًمغاًمب
(1)

ىمال سماًمتؽرار ًممية اًمثاكقة   أيضًا أن اًمشقيماين . ويظفرش

 ؾمتئـاف وؿـًا ًمؼقًمف سمتعدد اًمقن وإومراد اًمعن.وآ

يمرر ؾمٌحاكف وشمعامم قمـ ـمريؼ آؾمتئـاف » : ًمؾٌؼاقمل (كظؿ اًمدرر)وضماء ذم 

؟ مميمدًا ًمف وشمرهمقًٌا ذم أمره شمرىمًٌا عما ىمد : وهؾ سمعده مـ قمن جلقاب مـ يؼقل

 وإن يمان محؾ يمؾ واطمد مـفام قمغم ،مع وطمدة اًمعن ،يتًٌب قمـف مٌنمًا سمتؽريره

 ،ومنكف معرومة ،أي اعمذيمقر ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۈ     ﴿رء همػم ما ىمصد سمف أظمر ممؽـًا ومؼال: 

أي  (يناً ) ،واعمعرومة إذا أقمقدت معرومة يماكت همػم إومم ؾمقاء أريد اًمعفد أو اجلـس

ومنن اًمـؽرة إذا أقمقدت كؽرة اطمتؿؾ أن شمؽقن همػم  ،آظمر ًمدومع اعمضار واعمؽاره

ّل  ،إومم : إن أية عما كزًمت ىمال  ومؼال احلًـ اًمٌٍمي ،هنا همػمهاإ × وىمد ىمال اًمـٌَّ

ّل   شأتاكم اليسر لن يغلب عسر يسرين»:  × اًمـٌَّ
(2)

. 

ومـ ذًمؽ إؿمارشمف سماًمتؽرار واًمتليمقد ذم  ،ويرى اًمٌاطمث أن ذم يمالم اًمٌؼاقمل كظراً 

يمرر ؾمٌحاكف ذًمؽ قمـ ـمريؼ  »:  أية اًمثاكقة وىمقًمف سمآؾمتئـاف ومقفا وذًمؽ سمؼقًمف

صمؿ إكف ذيمر شمؽرر اعمعرومة واًمـؽرة وذًمؽ يتضؿـ اًمؼقل  شئـاف ... مميمدًا آؾمت

 : وأما اعمؾحظ اًمثاين قمغم يمالم اًمٌؼاقمل ومفق ىمقًمف ،سمآؾمتئـاف ذم أية اًمثاكقة

اًمخ وهذا ظمالف ما ذيمره اًمعؾامء  ش أقمقدت معرومة يماكت همػم إومم ...واعمعرومة إذا »

دت معرومة يماكت اًمثاكقة قملم إومم ٓ همػمها ذم ومنن اعمعرومة إذا أقمق ،ذم هذه اًمؼاقمدة

وىمد  ،وىمد ؾمٌؼ ذيمر ذًمؽ وشمؼريره ،إٓ إذا دًمت اًمؼريـة قمغم همػم ذًمؽ ،اًمغاًمب

                                           
 . (5/571يـظر ومتح اًمؼدير ) (1)

 ( .22/123يـظر كظؿ اًمدرر ) (2)
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ورسمام يمان ذًمؽ حتريػًا  ،حتؼؼت مـ يمالم اًمٌؼاقمل وراضمعتف صماكقة ومقضمدشمف يمام كؼؾتف

اًمٌؼاقمل  ويؽقن ذًمؽ اًمتحريػ مـ )قملم( إمم )همػم( ذم يمالم ،مـ اًمـاؾمخ أو اًمطاسمع

ومنن اًمـؽرة إذا أقمقدت كؽرة »:  . وأما اعمؾحظ اًمثاًمث ومفق ىمقل اًمٌؼاقمل اًمًاسمؼ

ّل  ،اطمتؿؾ أن شمؽقن همػم إومم وهذا اًمؽالم ٓ يصح  شإهنا همػمها  × وىمد ىمال اًمـٌَّ

ّل  ،وٓ يؾقؼ ذم كظري طمتك وإن يمان اًمٌؼاقمل يؼصد شمؼرير  ،مل يؼؾ ذًمؽ × وماًمـٌَّ

ت كؽرة يماكت همػم إومم( ومنن هذه اًمؼاقمدة ًمقًت : )اًمـؽرة إذا أقمقد ىماقمدة

وإكام اعمـاط قمغم  ،وهل مـتؼضة سمآيات قمدة يمام ؾمٌؼ سمقان ذًمؽ ،سمؾ هل هماًمٌة ،مّطردة

اطمتؿؾ أن »:  يمام أن اًمٌؼاقمل أؿمار إمم أنَّ هذه اًمؼاقمدة ًمقًت مّطردة سمؼقًمف ،اًمؼريـة

ّل  شر إوممـشمؽقن همق قمغم ؾمٌقؾ اجلزم ما  × ومؽقػ يؼقل سمآطمتامل صمؿ يـًب ًمؾـٌَّ

 ؾف ؟!.ــؼـؿ يـًم
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 النموذج الرَّابع
 ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ﴿ : ىمال شمعامم الشاىد اأَلوَّل :

 .[15]مريؿ:

 ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ   ﴿ : ىمال شمعامم الشاىد الثَّاني :

 .[33]مريؿ:

 ،وأية إومم ذم ىمصة حيقك سمـ زيمريا قمؾقفام اًمًالم ،يؿيمؾتا أيتلم ذم ؾمقرة مر

سماًمتـؽػم ذم   (ؾمالمُ )وىمد ضماءت يمؾؿة  ،ذم ىمصة قمقًك سمـ مريؿ  وأية اًمثاكقة

سماًمتعريػ  (اًمًالم)وأما أية اًمثاكقة ومؼد ضماء ًمػظ   ،ة إومم ذم ىمصة حيقك أي

. واًمًالم إمان ذم ىمصة قمقًك
(1)

 واًمعاومقة واًمًالمة ،
(2)

وهق اؾمؿ مـ  ،

واًمتحقة أذف مـ  ،وذيمر اسمـ قمطقة أن اًمًالم هق اًمتحقة اعمتعارومة ،أؾمامء اهلل شمعامم

وإكام اًمنمف ذم  ،: ٕن إمان حيصؾ سمـػل اًمعصقان وذًمؽ أىمؾ اًمدرضمات إمان

أن ؾمّؾؿ اهلل قمؾقف وطمّقاه ذم اعمقاـمـ اًمتل يؽقن ومقفا اإلكًان ذم هماية اًمضعػ 

قؾة واًمػؼر إمم اهلل شمعاممواحلاضمة وىمؾة احل
(3)

ٕن  ،. ويمال اًمؼقًملم مرضمعفام واطمد

واًمتحقة مـ اهلل شمعـل إمان  ،واًمًالمة مما يؽره ،وإمان ،معـك اًمًالم اًمتحقة

واًمًالمة مـ اعمؽروه
(4)

. 

وؾّمقغ آسمتداء سمف وهق كؽرة  ،وهق مٌتدأ (ؾمالم) وضماءت أية إومم سمتـؽػم

ٕكف ذم معـك اًمدقماء
(5)

. 

                                           
 (.5/213( وشمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ ٓسمـ يمثػم )15/483يـظر ضمامع اًمٌقان ) (1)

(، وومتح اًمٌقان 422( ومػردات أًمػاظ اًمؼرآن ًمؾراهمب إصػفاين )3/329معاين اًمؼرآن ًمؾزضماج ) (2)

(8/158.) 

ر اًم (3)  (.9/442قضمقز )اعمحرَّ

 (.4/249أوقاء اًمٌقان ) (4)

 اعمصدر اًمًاسمؼ. (5)
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مما اسمتدئ سمف ذم اًمـؽرة ٕكف اؾمؿ  (ؾمالم)وذيمر أسمق إؾمحاق اًمزضماج أن يمؾؿة 

وأؾمامء إضمـاس يٌتدأ  ،وؾمالُم قمؾقؽ ،: اًمًالم قمؾقؽ وملكت شمؼقل ،يؽثر اؾمتعامًمف

: ًمٌقؽ وظمػٌم سملم  ومتؼقل ،ٕن ما شمػقده اًمـؽرة مـفا ىمريب مما شمػقده اعمعرومة مـفا ،هبا

وؾمالم قمؾقؽ  ،: اًمًالم قمؾقؽ أهيا اًمـٌل وشمؼقل ،: واخلػم سملم يديؽ وشمؼقل ،يديؽ

أهيا اًمـٌل
(1)

ضماء أوًٓ سماًمتـؽػم ذم ىمصة حيقك قمؾقف  (ؾمالم). وأوماد اًمزضماج أن ًمػظ 

يمان إطمًـ أن يؽقن سمإًمػ واًمالم  قد صماكقة ذم ىمصة قمقزاًمًالم وعما أقم

 ، اًمصاحللماًمًالم قمؾقـا وقمغم قمٌاد اهلل ،: ؾمالم قمؾقؽ أهيا اًمـٌل شمؼقل ،( واًمًالم)

: ؾمالٌم قمؾقـا وقمغم قمٌاد اهلل اًمصاحللم وًمؽ أن شمؼقل
(2)

. وىمقل اًمزضّماج هذا ٓ  

وذًمؽ أن اًمزضماج  ،ذم ىمصة قمقًك  (اًمًالم)يػفؿ مـف أن )ال( ًمؾعفد ذم ًمػظ 

: ؾمالم قمؾقـا  : اًمًالم قمؾقـا وقمغم قمٌاد اهلل اًمصاحللم أو شمؼقل أضماز ًمؽ أن شمؼقل

ومؾق يماكت )ال( قمفدية ذم يمؾؿة  ،الًم قمؾقؽ أهيا اًمـٌل: ؾم وقمغم...اًمخ سمعد ىمقًمؽ

. وإكام  : اًمًالم قمؾقـا وقمغم قمٌاد اهلل اًمصاحللم اًمًالم ًمقضمب قمـده أن شمؼقل صماكقة

وًمذا ضماز  ،اؾمٌؿ يمثر اؾمتعامًمف (ؾمالم)ىمقل اًمزضماج يػقد ـ يمام ؾمٌؼ آكػًا ـ أن ًمػظ 

ٕن ما شمػقده  ،آسمتداء هباوهق مـ أؾمامء إضمـاس اًمتل يصح  ،آسمتداء سمف وهق كؽرة

 .  كؽرهتا ىمريب مما شمػقده معرومتفا

 (ؾمالم)ٕن ًمػظ   ذم ىمصة حيقك (ؾمالم)وأما اًمؽرماين ومؼد ذيمر أن شمـؽػم 

 يمام ىمقؾ ،مـ اهلل قمز وضمؾ واًمؼؾقؾ مـف شمعامم يمثػم
(3)

  : 

ـْ   ىمؾقـٌؾ ِمـْـَؽ يؽػقـل وًمؽـ

 

 ىَمؾقـُؾؽ ٓ ُيَؼــال ًَمُف ىمؾقـُؾ  

﴾ اهدكا ساـمًا مًتؼقامً ﴿أ احلًـ وًمذا ىمر - 
(4)

ويتضؿـ ذًمؽ اًمرى مـف شمعامم 

                                           
 ( .3/329معاين اًمؼرآن ًمؾزضماج ) (1)

 . اعمصدر اًمًاسمؼ (2)

 ( .675، 127(، سمال كًٌة، وهق سمال كًٌة أيضًا ذم مغـك اًمؾٌقب )234اًمٌقت ذيمره اًمؽرماين ذم اًمؼمهان ) (3)

 . ( وكًٌفا ًمؾحًـ1/41ها اسمـ ضمـل ذم اعمحتًب )(، وهذه اًمؼراءة ذيمر6ؾمقرة اًمػاحتة أية ) (4)
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 ومـف ،وىمد ورد مثؾ ذًمؽ ذم اًمشعر ،سماًمؼؾقؾ
(1)

  : 

 وإينِّ ْٕرَى ِمـِؽ يا هـُد سماًمذي

 

ه اًمقاِر ًمؼّرْت سَمالسمُِؾـفْ    ًمق اسْمٍَمَ

 سمِـال وسملن ٓ اؾمتطقـع وسماعمـُك 

 

 وسماًمققمِد طمتك يًلم اًمققمَد آمؾـفْ  

 ،وىمد ضماء كؽرة ٕن اًمؼؾقؾ مـ اهلل شمعامم يمثػم ،مـ اهلل  وماًمًالم ذم ىمصة حيقك 

وًمذا  ،أي أكف ؾمّؾؿ قمغم كػًف ومفق مـ قمقًك ا اًمًالم ذم ىمصة قمقزوأم

قمغم كػًف مـ وطمل   قز أن يؽقن ؾمالم قمقًككاؾمب أن يليت سماًمتعريػ. وجي

ومقؽقن ىمريًٌا مـ ؾمالم حيقك ،اهلل قمز وضمؾ قمؾقف
 (2)

وىمد ىمال سمؼقل اًمؽرماين  .

ٕكصاريهذا أسمق زيمريا  ا
(3)

واًمؼـّقضمل 
(4)

. 

ومؼد  ،وذيمر اًمؽرماين ىمقًملم آظمريـ ذم شمعريػ وشمـؽػم ًمػظ اًمًالم ذم أيتلم

( أشمك معرومًا سمإًمػ قًكطمؽل ىمقًٓ يػقد أن اًمًالم ذم أية اًمثاكقة )ىمصة قم

ذم أية  (اًمًالم)ًمالم ذم واًمالم ٕن اًمـؽرة إذا شمؽررت شمعرومت ويملكف يشػم إمم أن ا

: ٓ  : أن معرومة اجلـس وكؽرهتا ؾمقاء ومتؼقل . يمام ذيمر ىمقًٓ آظمر وومقف اًمثاكقة ًمؾعفد

وٓ أذب اعماء ومفام ؾمقاء ،أذب ماء
(5)

. وهذا اًمؼقل إظمػم هق ىمقل اًمزضماج. 

وهذان اًمؼقٓن إظمػمان ذيمرمها اًمؽرماين قمغم ؾمٌقؾ اًمـؼؾ وًمقس قمغم ؾمٌقؾ اًمؼقل 

 ومفق ىمقًمف اًمذي يراه. وأما اًمؼقل إول  (وىمقؾ)ٕكف يؼقل ىمٌؾفام  هبام

:  ومقؼال ذم ىمصة حيقك (ؾمالم)ًمتـؽػم  ـأراه قمؾقاًل ـ ـوذيمر اًمٌؼاقمل شمعؾقاًل ـ

                                           
( جلؿقؾ سمثقـة وروايتف 8/125، ومها ذم إهماين ) ةٌ( سمال ك234ً)قتان ذيمرمها اًمؽرماين ذم اًمؼمهاناًمٌ (1)

، وىمد وضمدهتام يمذًمؽ ذم ديقان مجقؾ سمثقـة ذم آظمر اًمديقان ذم اًمؼًؿ شوإين ٕرى مـ سمثقـة سماًمذي: » هـاك

مـ مؼطققمة مؽّقكة  شوإيّن ٕرى مـ سمثقـة سماًمذي»( سمرواية 245ب إمم مجقؾ وإمم همػمه )اًمّثاًمث ومقام ُكً

 . (1/42مـ صمالصمة أسمقات . يمام ذيمرمها اسمـ ضمـل ذم اعمحتًب )

 . (234اًمؼمهان ذم متشاسمف اًمؼرآن ) (2)

 . (254ومتح اًمرمحـ ) (3)

 . (158ومتح اًمٌقان ) (4)

 ( .234اًمؼمهان ذم متشاسمف اًمؼرآن ) (5)
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خالف ما يليت ذم قمقًكوًمعؾف كّؽر اًمًالم ٕكف ىمتؾ ومام ؾمؾؿ سمدكف سم»
(1)

 ش

 يظفر زم وضمف هذا اًمتعؾقؾ أو وضماهتف. وٓ

ومذهب ومريؼ إمم أهنا  ،ل( ذم ًمػظ )اًمًالم( ذم ىمصة قمقًك واظمتؾػ ذم )ا

وذهب آظمرون إمم أهنا ًمؾعفد. ومذهب اًمؽرماين إمم أهنا ٓؾمتغراق  ،ًمؾجـس

اجلـس
(2)

طمقث  ،طمقث ذيمر أوًٓ ما يراه مرضمقطمًا أو همػم صحقح ،. ويمذا اًمزخمنمي

 قمقًك  صماكقًا ذم ىمصة (اًمًالم): إن إًمػ واًمالم ضماءت ذم يمؾؿة  ذيمر أكف ىمقؾ

: ضماءكا رضمؾ ومؽان مـ  وذًمؽ مثؾ ىمقًمؽ ،ًمتعرومف سماًمذيمر أوًٓ ذم ىمصة حيقك 

: ذًمؽ اًمًالم اعمقضّمف إمم حيقك ذم اعمقاـمـ  ومعؾ اًمرضمؾ يمذا. واعمعـك ذم أية اًمثاكقة

واًمصحقح أن هذا اًمتعريػ شمعريض سماًمؾعـة قمغم متفؿل مريؿ  ،اًمثالصمة مقضّمف إزم

ومػل  ،: وضمـس اًمًالم قمكّم ظماصة ومنذا ىمال ،ًمؾجـسوماًمالم  ،وأقمدائفا مـ اًمقفقد

ېئ  ىئ   ﴿ : وكظػم هذا ىمقًمف شمعامم ،ذًمؽ شمعريض متضؿـ سملن ود اًمًالم قمؾقؽؿ

واعمؼام مؼام  ،ومعـك ذًمؽ أن اًمعذاب قمغم مـ يمّذب وشمقمم [47]ـمف: ﴾ىئ  ىئ     ی 

ومقؾقؼ سمف مثؾ هذا اًمتعريض ،قمـاد ومـايمرة
(3)

. 

ومؼد كؼؾ سمعضفؿ يمالم اًمزخمنمي وأن  ،مـ اًمعؾامءوىمد ىمال سمؼقل اًمزخمنمي مجٌع 

.  يمام كؼؾقا اًمؼقل اًمثاين اًمؼائؾ سملن اًمالم قمفدية ،ًمؾجـس (اًمًالم)اًمالم ذم يمؾؿة 

ومـ همٓء اًمؼائؾلم واعمرضمحلم سملهنا ًمؾجـس أسمق طمقان
(4)

واًمٌقضاوي
(5)

وأسمق 

اًمًعقد
 (6)

واًمٌؼاقمل 
(7)

واًمشقيماين 
(8)

وإًمقد
(9)

. 

                                           
 ( .12/194كظؿ اًمدرر ) (1)

 ( .234اًمؼمهان ) (2)

 . (4/19اًمؽشاف ) (3)

 ( .7/259اًمٌحر اعمحقط ) (4)

 ( .2/31أكقار اًمتـزيؾ ) (5)

 ( .3/426إرؿماد اًمعؼؾ اًمًؾقؿ إمم مزايا اًمؽتاب اًمؽريؿ ) (6)

 ( .12/194كظؿ اًمدرر ) (7)

 . (3/417ومتح اًمؼدير ) (8)

 . (16/82روح اعمعاين ) (9)
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ذم أية اًمثاكقة ًمؾعفد  (اًمًالم)اًمعؾامء إمم أن )ال( ذم ًمػظ  مـوذهب ومريٌؼ آظمر 

ومـفؿ أسمق اًمٌؼاء اًمعؽؼمي
(1)

واعمـتجب اهلؿذاين
(2)

واًمًؿلم احلؾٌل
(3)

واحلًـ سمـ 

ؾمؾقامن سمـ ّريان
(4)

وأسمق اًمؼاؾمؿ اًمؽؾٌل
(5)

واًمِؼـّقضمل
(6)

. 

خمنمي يمام كؼؾ سمعُض هـمٓء اًمؼقَل اًمثاين اًمؼائؾ سملهنا ًمؾجـس وكؼؾقا يمالم اًمز

ذم أية اًمثاكقة  (اًمًالم) وسمقان ذًمؽ قمـدهؿ أن ،ذم ذًمؽ وًمؽـفؿ رضمحقا أهنا ًمؾعفد

ضماء سمإًمػ واًمالم ٕن اًمًالم ذم أية إومم ذم ىمصة حيقك  ذم ىمصة قمقًك 

: رأيت رضمالً  ومؽان اعمراد سماًمثاين إول وذًمؽ يمؼقًمؽ ،قمؾقف اًمًالم ضماء كؽرة

ۇ    ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ   ﴿ : ب اهلل ىمقًمف شمعاممومثال ذًمؽ ذم يمتا ،ومليمرمت اًمرضمؾ

: أي ذًمؽ اًمًالم اعمقضّمف إمم  واعمعـك هـا ،[16-15]اعمزمؾ: ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ

 . (حيقك قمؾقف اًمًالم ذم اعمقاـمـ اًمثالصمة مقضّمف إزّم )إمم قمقًك

صحقح شملم سملهنا ًمؾجـس أو اًمعفد مـ همػم وكؼؾ ومريٌؼ صماًمث اًمؼقًملم اًمؼائؾ

ومـفؿ اًمػخر اًمرازي ،ًمفٕطمدمها أو شمرضمقح 
(7)

وأسمق زيمريا إكصاري 
(8)

وذيمر  ،

: أن اًمـؽرة واعمعرومة ذم مثؾ هذا اًمؾػظ  : إول زيـ اًمديـ اًمرازي ىمقًملم ذم ذًمؽ

. واًمؼقل إول اًمؼائؾ سملن اًمـؽرة : أهنا ًمؾعفد وٓ ومرق سمقـفام ذم اعمعـك. اًمثاين ،ؾمقاء

ا ىمقل طمؽاه أسمق اًمٌؼاء اًمعؽؼميواعمعرومة ذم مثؾ ذًمؽ ؾمقاء وٓ ومرق ذم معـامه
(9)

 

يمام طمؽاه اًمؽرماين يمام ؾمٌؼ آكػاً  ،أيضاً 
(12)

. وهذا اًمؼقل ىمقل اًمزضماج يمام ؾمٌؼ 

                                           
 ( .874اًمتٌقان ذم إقمراب اًمؼرآن ) (1)

 ( .3/399اًمػريد ذم إقمراب اًمؼرآن اعمجقد ) (2)

 ( .7/597اًمدر اعمصقن ) (3)

 ( .237اًمروض اًمريان ) (4)

 ( .3/9اًمتًفقؾ ًمعؾقم اًمتـزيؾ ) (5)

 ( .8/158ومتح اًمٌقان ) (6)

 ( .21/216اًمتػًػم اًمؽٌػم ) (7)

 ( .254ومتح اًمرمحـ ) (8)

 ( .874راب اًمؼرآن )اًمتٌقان ذم إقم (9)

 ( .252يـظر ص ) (12)
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شمؼرير ذًمؽ
(1)

 وهق ىمقل ىمقي وضمقف ذم كظر اًمٌاطمث.  ،

أما اسمـ قماؿمقر ومؼد أضماز أن شمؽقن )ال( ضمـًقة أو قمفدية ومؼد ذيمر اسمتداء أهنا 

صمؿ إكف أضماز أن  ،وماًمًالم مجقعف قمؾقف ،اًمًالم سمفوذم ذًمؽ مٌاًمغة ذم شمعّؾؼ  ،ًمؾجـس

وذم ذًمؽ يمـاية سمتؽريؿ اهلل شمعامم قمٌده سماًمثـاء  ،أي ؾمالم إًمقف ،شمؽقن )ال( قمفدية

ڃ  چ    ﴿ ذم آية × اهلل ومثؾ ذًمؽ اًمًالم قمغم رؾمقل ،قمؾقف ذم اعمأل إقمغم

ويمذًمؽ ذم اًمصالة ذم اًمتشفد  ،[56]إطمزاب: ﴾چ  چ  چ  ڇ  ڇ 

. وذم ذًمؽ أيضًا شاًمًالم قمؾقؽ أهيا اًمـٌل ورمحة اهلل وسمريماشمف» : كؼقل أمركا أن

:  وؿمتؿقه ذم اعمقاـمـ اًمثالصمة ومؼد ىماًمقا شمعريض سماًمقفقد اًمذي ـمعـقا ذم قمقًك 

وحينم مع اًمؽػرة ٕهنؿ يزقمؿقن ويدقمقن أكف يمػر  ،ومات مصؾقسماً  ،وًمد مـ زكك

سملطمؽام مـ اًمتقراة
(2)

م أن شمؽقن ضمـًقة أو قمفدية. ومل أَر . وماسمـ قماؿمقر جُيّقز ذم اًمال

. ومٌعض ـًقة أو قمفدية إٓ اسمـ قماؿمقرأطمدًا مـ اًمعؾامء أضماز أن شمؽقن )ال( ضم

وسمعضفؿ حيؽك  ،وسمعضفؿ يرى أهنا قمفدية ،اًمعؾامء ـ يمام ؾمٌؼ ـ يرى أهنا ضمـًقة

 اًمؼقًملم دون شمرضمقح أو شمصحقح.

 ،وإفمفر »طمقث ىمال:(وىمد ظمّطل إًمقد مـ ىمال سمعفدية )ال( ذم ًمػظ )اًمًالم

ضملء سمف شمعريضًا سماًمؾعـة قمغم متفؿل مريؿ  ،سمؾ اًمصحقح أن اًمتعريػ ًمؾجـس

 ،وأقمدائفا ـ قمؾقفا اًمًالم ـ مـ اًمقفقد ... واًمؼقل سملكف ًمتعريػ اًمعفد ظمالف اًمظاهر

يؽقن  وقمقـف ٓ ،ٓ ٕن اعمعفقد ؾمالم حيقك قمؾقف اًمصالة واًمًالم ،سمؾ همػم صحقح

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿ جلقاز أن يؽقن مـ ىمٌقؾ ،صالة واًمًالمؾمالمًا ًمعقًك قمؾقف اًم

ومقؽقن  ،سمؾ ٕن هذا اًمؽالم مـؼطع قمـ ذًمؽ وضمقدًا وهداً  ،[25اًمٌؼرة:] ﴾ڤ

ويػقُت قمغم ذًمؽ  ،قمغم أن اعمؼام يؼتيض اًمتعريض ،معفقدًا همػم ؾماسمؼ ًمػظًا ومعـًك

                                           
 ( .252يـظر ص ) (1)

 ( .16/121اًمتحرير واًمتـقير ) (2)
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. يمذا ذم  ًالماًمتؼدير: ٕن اًمتؼاسمؾ إكام يـشل مـ اظمتصاص مجقع اًمًالم سمف قمؾقف اًم

اًمؽشػ. وآيمتػاء ذم اًمعفد سمف ًمتصحقحف سمذيمره ذم احلؽاية ٓ خيػك طماًمف
(1)

 . ش

 د ىمقي ؾمديد وهق شمرضمقح ًمؼقلًمقٕويرى اًمٌاطمث أن ما ذهب إًمقف ا

ٓ شمعارض سملم اًمؼقًملمويمام أن ىمقل اًمزضماج اًمًاسمؼ  ،اًمزخمنمي واًمؽرماين  . ضمقف أيضاً و

اًمقارد ذم ىمصة  اًمـؽرة (ؾمالمٌ )أىمقى ؟ هؾ هقأّي اًمًالملم أومضؾ وواظمُتؾػ ذم 

؟ ومذهب سمعضفؿ إمم اًمقارد ذم ىمصة قمقًك اعمعرومة (اًمًالم)؟ أم هق حيقك 

وذًمؽ ًمؽقكف مـ ىمقل  ،أومضؾ وأىمقى ة اًمقارد ذم ىمصة حيقك اًمـؽر (ؾمالم) أن

أي أكف هق اًمذي  ،ومفق مـ ىمقًمف هق ذم ىمصة قمقًك  (اًمًالم)وأما  ،اهلل شمعامم

وىمد ؾماق اسمـ ضمرير  ،وأما حيقك ومنن اًمذي ؾمؾَّؿ قمؾقف هق اهلل شمعامم ،كػًف ؾمؾَّؿ قمغم

ومؼال قمقًك  -ومها اسمـا اخلاًمة -: إن قمقًك وحيقك اًمتؼقا  سمًـده قمـ احلًـ أكف ىمال

. ومؼال  : اؾمتغػر زم أكت ظمػم مـل . ومؼال ًمف حيقك : اؾمتغػر زم أكت ظمػم مـل ًمقحقك

وؾمّؾؿ اهلل قمؾقؽ ،ػزؾمّؾؿُت قمغم ك ،: أكت ظمػم مـل ًمف قمقًك
(2)

. وىمد أظمرج هذا 

إصمر أيضًا اسمـ يمثػم
(3)

واًمؼرـمٌل
(4)

واًمشـؼقطك 
(5)

. 

واًمؼؾقؾ  ٕن إول مـ اهلل  ،ومـّؽر ذم إول وقمّرف ذم اًمثاين»:  ىمال اًمؽرماين

وًمق أدظمؾ  ،وإًمػ واًمالم ٓؾمتغراق اجلـس ، ... واًمثاين مـ قمقًك ،مـف يمثػم

قمؾقف اًمتًعة واًمعنميـ
(6)

واًمػروع اعمًتحًـة واعمًتؼٌحة مل يؽـ يٌؾغ قمنم معشار 

ؾمالم اهلل شمعامم قمؾقف
(7)

ـ ؾمالم  . وماًمؽرماين يرى أن ؾمالم اهلل قمغم حيقك ش أومضؾ م

                                           
 ( .16/82روح اعمعاين ) (1)

 ( .15/482ضمامع اًمٌقان ) (2)

 ( .5/214شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ ) (3)

 ( .11/61اجلامع ٕطمؽام اًمؼرآن ) (4)

 ( .4/252أوقاء اًمٌقان ) (5)

 . اهلجاء يعـل مجقع طمروف (6)

 ( .234اًمؼمهان ذم متشاسمف اًمؼرآن ) (7)
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الملم قمـده. ،قمقًك قمغم كػًف ٓ مؼاركة سملم اًًم  طمتك مع اًمتعريػ و

مـ وأكف أقمظؿ  وىمد اؾمتظفر اًمشـؼقطل أيضًا ومضؾ ؾمالم اهلل قمغم حيقك 

 قمغم كػًف وضمعؾف فماهراً  م قمقًك ؾمال
(1)

. 

 قمغم كػًف أومضؾ مـ ؾمالم اهلل قمغم وذهب ومريٌؼ آظمر إمم أن ؾمالم قمقًك 

ىمال اًمؼرـمٌل سمعد أن ؾماق إصمر اًمًاسمؼ واًمذي اًمتؼك ومقف حيقك وقمقًك  ، حيقك 

وماكتزع سمعض اًمعؾامء مـ هذه أية ذم اًمتًؾقؿ ومضؾ »:  قمؾقفام اًمًالم صمؿ ىمال

اىمتضت ذًمؽ ال إدًٓمف ذم اًمتًؾقؿ قمغم كػًف ومؽاكتف مـ اهلل شمعامم اًمتل سملن ىم ،قمقًك

ًؾؿ قمؾقف ـ أن ي شطملم ىمّرر وطمؽك ذم حمؽؿ اًمتـزيؾ أقمظؿ ذم اعمـزًمة م
(2)

. 

 :وىمقًمف» :وهذا ما ذهب إًمقف اسمـ قماؿمقر طمقث ىمال قمـد ؾمالم قمقًك 

ًمقعؾؿقا أضمراه قمغم ًمًاكف  ،إمم آظمره شمـقيف سمؽرامتف قمـد اهلل ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ﴿

)اًمًالم( هـا  ـواًمؼقل ومقف شمؼدم ذم آية ذيمر حيقك وضملء سمـ ،أكف سمؿحؾ اًمعـاية مـ رسمف

معروما سماًمالم قمغم اجلـس مٌاًمغة ذم شمعّؾؼ اًمًالم سمف طمتك يملن ضمـس اًمًالم سملمجعف 

وذًمؽ  (وؾمالم قمؾقف يقم وًمد). وهذا ممذن سمتػضقؾف قمغم حيقك إذ ىمقؾ ذم ؿملكف  قمؾقف

سمالم اجلـس وسملم اًمـؽرة هق اًمػرق سملم اعمعرف
(3)

 .ش

وًمؽؾٍّ مـ اًمػريؼلم وضمف يمام ىمال ذًمؽ اسمـ قمطقة
(4)

وكؼؾ ذًمؽ قمـف اًمؼرـمٌل 
(5)

 .

وأما  ،قمـد سمعض اًمعؾامء ًمؽقكف مـ ىمقل اهلل شمعامم ومتػضقؾ وشمرضمقح ؾمالم حيقك 

ؾ وُرضّمح ؾمالم قمقًك  ومفق مـ ىمقًمف ؾمالم قمقًك  . وقمـد سمعض اًمعؾامء وُمضِّ

 مع ما شمضؿـ مـ اإلومادة سماظمتصاص  ،مة اهلل شمعامم إياه مؼام كػًفعما ومقف مـ إىما

                                           
 . (4/252أوقاء اًمٌقان ) (1)

 . (11/61اجلامع ٕطمؽام اًمؼرآن ) (2)

 ( .16/122اًمتحرير واًمتـقير ) (3)

ر اًمقضمقز ) (4)  ( .9/442اعمحرَّ

 ( .11/61اجلامع ٕطمؽام اًمؼرآن ) (5)
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مجقع اًمًالم سمف 
 (1)

. 

وأما احلؽؿة مـ اًمًالم قمغم اًمـٌقلم اًمؽريؿلم قمقًك وحيقك قمؾقفام اًمًالم ذم 

ويقم اًمٌعث( ومذًمؽ أنَّ هذه  ،ويقم اعمقت ،هذه اعمقاـمـ اًمثالصمة )يقم اًمقٓدة

اية اًمضعػ واحلاضمة وىمؾة احلقؾة واًمػؼر إمم اهلل اعمقاـمـ اًمثالصمة يؽقن اًمعٌد ذم هم

قمظقؿ احلقل
(2)

. وىمد أظمرج اًمطؼمي سمًـده إمم ؾمػقان أكف ذيمر أن أوطمش ما يؽقن 

ويقم يؿقت  ،: يقم يقًمد ومنكف يرى كػًف ظمارضمًا مما يمان ومقف اًمعٌد ذم صمالصمة مقاـمـ

حمنم قمظقؿ ويقم ُيٌعث ومنكف يرى كػًف ذم ،ومنكف يرى ىمقمًا مل ُيعايـفؿ ىمٌؾ ذًمؽ
(3)

 . 

 

 

                           

                                           
 . (16/83روح اعمعاين ) (1)

 ( .11/62) اجلامع ٕطمؽام اًمؼرآن (2)

 . (15/482ضمامع اًمٌقان ) (3)
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 النموذج الصامس
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿ : ىمقًمف شمعامم :الشاىد اأَلوَّل

  ٹڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ڀپ  پ    ڀ

 . [234]اًمٌؼرة: ﴾ٹ  ٹ   ڤ  ڤ   

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ﴿ :ىمقًمف شمعامم :الشاىد الثَّاني

ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڃڄ  ڃ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ 

  . [242]اًمٌؼرة: ﴾ڌ  ڎ   ڎ    ڌڇ  ڇ  ڍ   ڍ

ومقـمـ اًمشاهد  ،ومل يػصؾ سمقـفام إٓ مخس آيات ،هاشمان أيتان ذم ؾمقرة اًمٌؼرة

 ﴾ڍ   ڍ﴿:  وذم أية اًمثاكقة ذم ىمقًمف ،﴾ٹ﴿:  ذم أية إومم ذم ىمقًمف

 .  ًمتـؽػمومؼد ضماءت إومم سماًمتعريػ وضماءت اًمثاكقة سما

أوماد اخلطقب اإلؾمؽاذم أن اعمعروف ذم أية إومم هق أمر اهلل اعمشفقر وهق 

وأما أية اًمثاكقة وماعمراد  ف ًمعٌاده واعمؼصقد سمف هـا اًمزواج.ذقمف اًمذي ذقم

ومـ  ،إومعال اعمٌاطمة ًمؾؿرأة أن شمػعؾفا مـ زواج أو ىمعقد أو همػم ذًمؽ (معروف)سمـ

سمقح هلـ ومعؾف وًمذا اعمٌاطمة ذقمًا وهق سمعض ما أ هـا ومعٌؾ مـ أومعاهلـ (معروف)

 . (معروف)كاؾمٌف شمـؽػم 

ًمإلؿمارة إمم ضمقاز ما  (سماعمعروف)واحلاصؾ أن أية إومم ضماءت سماًمتعريػ 

شمػعؾف اعمعتدات سملكػًفـ سماًمقضمف اعمشفقر اعمعروف ذقمًا واعمٌاح ذقمًا ومعّرف 

إلؿمارهتا إمم  (مـ معروف)ؽػم وأما أية اًمثاكقة ومجاءت سماًمتـ ،ٓؿمتفاره ومعرومتف

فا ومـاؾمب أن يؽقن ـفا ويلشمقــؾــعـدات أن يػـح ًمؾؿعتـقـقه اًمتل أسمـٍف مـ اًمقضمـوضم

ذًمؽ سماًمتـؽػم
(1)

. 

واعمراد سمأية  ،وماعمراد سمأية إومم ما ذقمف اهلل مـ إطمؽام ومؾذا كاؾمب شمعريػف

                                           
 ( .347درة اًمتـزيؾ ) (1)
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كف مـ شمعرض ًمؾخطاب أو اًمثاكقة ما أسمقح ًمؾـًاء أن يػعؾـف سملكػًفـ مما يريـف وخيؽم

ومؾذا كاؾمٌف اًمتـؽػم ،شمزّيـ أو ؾمػر أو إىمامة او همػم ذًمؽ مما هلـ أن يػعؾـف
(1)

. وهذا 

 ىمقل وضمقف ضمقد.

وىمد ىمال سمؼقل اإلؾمؽاذم هذا اًمؽرمايند 
(2)

ـُ مجاقمة ، واسم
(3)

ـُ اًمزسمػم اًمغركاـمل واسم
(4)

ذم  -

ل -أطمد شمقضمقفقف  ـُ اًمُؼؿِّ  واحلً
(5)

وماصؾ اًمًامرائل وىمال  يمام كؼؾف قمـف اًمديمتقر ،

 : ودًّمؾ قمغم صحتف سملمريـ ،سمف

پ  پ   پ  ﴿ : أن أية إومم اًمتل ضماءت سماًمتعريػ ضماء ومقفا اأَلوَّل :

ومؿعـك يؽمسمصـ: يصؼمن أكػًفـ هذه اعمدة ًمقتقن هلـ اًمزواج صمؿ ذيمر  ﴾ڀ پ  

س ومؾق ،وًمقس إمر يمذًمؽ ذم أية إظمرى ،اًمعدة اًمتل يٌاح هلـ اًمتزوج سمعدها

 . ومقفا ذيمر ًمؾؽمسمص وٓ ًمؾعدة اًمتل حيؼ هلـ اًمزواج سمعدها

ف ٕن اًمزواج رء واطمد  : والثاني أن اعمعروف اًمذي يؼصد سمف اًمزواج قُمرِّ

ر ٕكف مل ُيرَد سمف ومعٌؾ معلم ،معروف ر ،وأما اًمثاين ومـؽِّ سمؾ يمؾ مٌاح ذقمًا ومؾذا ُكؽِّ
(6)

 . 

ومنن هذه أية متؼدمة  ، ًمؾعفدوذهب سمعض اًمعؾامء إمم أن اًمالم ذم أية إومم

 ،وأية اًمثاكقة متلظمرة ذم اًمتالوة متؼدمة ذم اًمـزول ،ذم اًمتالوة متلظمرة ذم اًمـزول

وأية إومم كاؾمخة ًممية اًمثاكقة قمـد مجفقر اًمعؾامء مـ اًمًؾػ واخلؾػ. ومعغم 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۇ  ۆ  ۇ ﴿ : ذًمؽ شمؽقن )ال( ًمؾعفد اًمذيمري يمؼقًمف شمعامم

ـْ  صمؿ شمؼقل ،: ًمؼقت رضمالً  ويمؼقًمؽ [16-15اعمزمؾ:] ﴾ۋ  ۋ : اًمرضمؾ ِم

                                           
 . (121، يمشػ اعمعاين )(132 – 129مالك اًمتلويؾ ) (1)

 ( .126اًمؼمهان ذم متشاسمف اًمؼرآن ) (2)

 ( .121يمشػ اعمعاين ) (3)

 ( .129مالك اًمتلويؾ ) (4)

 ( .2/321همرائب اًمؼرآن ورهمائب اًمػرىمان ) (5)

 ( .192آين )اًمتعٌػم اًمؼر (6)
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 وْصػف يمذا ويمذا
(1)

ومليمرمت اًمرضمؾ ،ويمؼقًمؽ: ًمؼقت رضمالً  ،
(2)

. 

 وهذا اًمؼقل ىمال سمف اًمؽرمايند 
(3)

ل واحلًـ اًمُؼؿِّ
(4)

سمعد أن ىمآ سمؼقل اإلؾمؽاذم 

يمام ىمال سمف أسمق طمقان ،ومفق ىمقل صمانٍ  ،اًمًاسمؼ
(5)

واًمًؿلم احلؾٌل 
(6)

يمام  -قمرومة  واسمـ 

كؼؾ ذًمؽ قمـف اسمـ قماؿمقر
(7)

ـُ قماؿمقر هذا اًمؼقل سمعد أن كؼؾ كص  - وىمد وّعػ اسم

وأن اًمالم  ،وذيمر أن هذا همػم مًتؼقؿ ،يمالم اسمـ قمرومة اًمؼائؾ سملن اًمالم ًمؾعفد

وشمعريػ اجلـس واًمـؽرة ؾمقاء ،ًمؾجـس
(8)

 . 

 ومؾقًت أيتان ذم ؾمقرة ،ويرى اًمٌاطمث أن ما ذهب إًمقف اسمـ قماؿمقر ؾمديد

 وشمٌايـ اًمتـزيؾ سمقـفام سمخالف آيتل ،ٓظمتالف أطمؽامفام ،اًمٌؼرة يمآيتل ؾمقرة اعمزمؾ

 .ًمؾعفد اًمذيمري سمعقد (سماعمعروف)( ذم ىمقًمف . ومجعؾ )ال اعمزمؾ

يمام  -ؾعفد اًمذهـل وماعمعروف هق اًمزواج ( ًميمام يرى اًمٌاطمث صحة ضمعؾ )ال

شمـاىمض سملم وٓ  وسمذًمؽ يؽقن مقاومؼًا ًمؼقل اإلؾمؽاذم -وضمف سمف اإلؾمؽاذم وهمػمه

 .  ( ًمؾعفد اًمذهـل ذم كظر اًمٌاطمثشمقضمقف اإلؾمؽاذم وضمعؾ )ال

وذهب اسمـ اًمزسمػم اًمغركاـمل إمم شمقضمقف آظمر همػم اًمذي ىمال سمف اإلؾمؽاذم ـ طمقث 

ٱ  ٻ  ٻ  ﴿:  سمعد ىمقًمف ﴾ڀ  ڀ  ٺ ﴿أوماد أن أية إومم ضماء ومقفا 

ومٌؾقغ إضمؾ سماؾمتقػائفـ ٕرسمعة  ﴾ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ

واعمعـل: أكف جيقز هلـ اخلروج قمـد ذًمؽ سمعد متام قمدهتـ وهذا  ،أؿمفر وقمنمة أيام

                                           
 ( .2/554اًمٌحر اعمحقط ) (1)

 ( .2/524اًمدر اعمصقن ) (2)

 ( .126اًمؼمهان ) (3)

 ( .2/321همرائب اًمؼرآن ) (4)

 ( .2/554اًمٌحر اعمحقط ) (5)

 . (2/524اًمدر اعمصقن ) (6)

 ( .2/474اًمتحرير واًمتـقير ) (7)

 . اعمصدر اًمًاسمؼ (8)
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 ،ىمد أطمرز أمدًا حمدودًا معؾقم اًمؼدر واًمغاية يتؼقد سمف ظمروضمفـ (ذاإ)يمؾف سمام شمؼتضقف 

ا أية اًمثاكقة ومؾؿ  ،أي اعمعؾقم مـ مقضمب اًمنمع (سماعمعروف)ومـاؾمٌف اًمتعريػ  وأمَّ

س اًمتؼققد احلاصؾ سمـ )إْن( سمؾقغ إمد اعميوب وهق وًمق ،يذيمر ومقفا سمؾقغ إضمؾ

 (إنْ )اًمتل هل فمرف ًمؾؿًتؼٌؾ ومفـاك ومرٌق سملم  (إذا)احلقل مثؾ اًمتؼققد احلاصؾ مـ 

ويعـل ذًمؽ أن ىمقامؽ مرشمٌط سمؼقام  ،: أىمقم إذا ىمام زيدٌ  أٓ شمرى أكؽ شمؼقل ،(إذا)و

وأما إذا ىمؾت: أىمقم إن  ،السمؾ يعاىمٌف قمغم آشمص ،ٓ يتؼدم قمؾقف وٓ يتلظمر قمؾقف ،زيد

( إنْ )ومـ  ،وىمد يؽقن قمِؼٌف وىمد يتلظمر قمـف ،ومذًمؽ يعـل أن ىمقامؽ سمعد ىمقامف ،ىمام زيد

شمعـل ذم أية اًمثاكقة آؾمتؼٌال دون اىمتضاء شمعؼقب أو شملظمػم. ومحصؾ ذم فماهر ًمػظ 

: ما  واًمثاكقة ،: أن إضمؾ مل يذيمر سمؾقهمف أية اًمثاكقة إهبام مـ وضمفلم: إول

رـؽقـــف اًمتـٌـذا كاؾمـومؾ ، اكفـؼ سمقـقمغم ما ؾمٌ (إنْ )شمؼتضقف 
(1)

. وهذا شمقضمقف وارٌد 

 .  مؼٌقل أيضاً 

 

                           

                                           
 (.272) مالك اًمتلويؾ (1)
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 الصـــاتمة
غم رؾمقل اهلل حمؿد واًمصالة واًمًالم قم ، رؿمادـؾ اًمـادي إمم ؾمٌقـد هلل اهلـاحلؿ

  : وسمعدُ  ،وآًمف

 ،متعؾؼة سماًمتعريػ واًمتـؽػم ذم اعمتشاسمف اًمؾػظلىمؿت سمدراؾمة مخًة كامذج ىمرآكقة 

ومتشقًا سماعمًؿقح سمف ذم طمدود اًمٌحث  ،رهمًٌة ذم آظمتصار :وشمريمُت أيمثَر مما درؾمت

 :  وذم هناية هذا اًمٌحث فمفرت زم سمعض اًمـتائج ومـ أمهفا ،اًمعؾؿل

ٓ همرو ومفق مـ ًمدن طمؽقؿ و ،إقمجاز هذا اًمؽتاب اًمعظقؿ وسمقاكف وسمالهمتف -

ذه اًمدراؾمة اعمتعؾؼة سماًمتعريػ واًمتـؽػم ذم اعمتشاسمف اًمؾػظل ذم اًمؽتاب وه ،قمؾقؿ

 .  اًمعزيز ىمد يمشػت ضماكًٌا مفاًم مـ ضمقاكب إقمجازه وسمقاكف وومصاطمتف

أو  ،اظمتالف اًمعؾامء ذم شمقضمقف أيات اعمتشاهبة ًمػظقًا ذم اًمتعريػ واًمتـؽػم -

اًمتقضمقفات اضمتفادية فمـقة  شمعّدد اًمتقضمقف ًمعامل واطمٍد ذم آية واطمدة يدل قمغم أن هذه

 .  يمام يعـل ضمقاز ىمٌقهلا أو رّدها ،وذًمؽ يعـل اطمتامل صقاهبا أو ظمطئفا ،ٓ ىمطعقة يؼقـقة

أن اظمتالف اًمعؾامء ذم هذه اًمتقضمقفات يدًمـا قمغم شمعدد وضمقه اًمؼرآن اًمؽريؿ  -

 .  ومفذا اًمؽتاب اًمعزيز ذو وضمقه إقمجازية وسمقاكقة متعددة ،ومعاكقف

أيات اعمتشاهبات مـ طمقث اًمؼقة واًمؼرب أو اًمضعػ  اظمتالف شمقضمقف -

 ،وسمعضفا وعقػ سمعقد ،ومٌعض اًمتقضمقفات ىمقٌي ىمريب ،واًمٌعد أو آطمتامل

 وسمعضفا حمتؿؾ. 

سمرزت أمهقة اًمًقاق ذم شمقضمقف أيات اعمتشاهبة ًمػظقًا مـ طمقث اًمتعريػ  -

قح ذم كظري وهق مًؾؽ صح ،وقمّقل قمؾقف يمثػم مـ اًمعؾامء قمـد اًمتقضمقف ،واًمتـؽػم

 قمـد شمقضمقف يمثػم مـ أيات اعمتشاهبة. 

اًمتعريػ كظر سمعض اًمعؾامء قمـد شمقضمقفف ًمٌعض أيات اعمتشاهبات مـ طمقث  -

وقمـدي أن ذًمؽ مؼٌقٌل  ،أو شمرشمقًٌا ذم اعمصحػ ،اعمتلظمر كزوًٓ واًمتـؽػم إمم اعمتؼّدم و
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ن اعمعّقل قمؾقف شمرشمقب : ٕ شمرشمقًٌا ذم اعمصحػ اعمتلظمر كزوًٓ ٓأطمقاكًا ذم اعمتؼّدم و

 ٓ طمًب شمرشمقٌفا ذم اعمصحػ.  ،أيات أو اًمًقر طمًب كزوهلا

 ،ذم اًمتقضمقف قمـد اًمعؾامء يـشل قمـف اظمتالف دٓزم آظمتالف اًمـحقي -

وآظمتالف ذم  ،يـشل قمـف اظمتالف ذم اًمدًٓمة ،ومآظمتالف ذم )ال( قمفدية أو ضمـًقة

  كقع اًمتـؽػم يـشل قمـف أيضًا اظمتالف دٓزم.

ومام واومؼ اًمؼريـَة  ،وشمعؾدؼ يمثػٍم مـ اًمؼقاقمد هبا ،أمهقة اًمؼريـة ذم يمثػم مـ اعمقاـمـ -

 ،وما ظماًمػ اًمؼريـَة مـ هذه اًمؼقاقمد قُمؾِّؼ اًمعؿُؾ سمف ،مـ هذه اًمؼقاقمد ىُمٌِؾ وقُمِؿَؾ سمف

 واعمعّقل قمغم اًمؼريـة.
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 املصادر واملراجع 
 ،اعمؽتٌة اًمعٍمية ،حتؼقؼ حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمراهقؿ ،جلالل اًمديـ اًمًققـمل ،علوم القرآن اإلتقان في -

 . هـ1418 ،صقدا ـ سمػموت

عقد ،(لسليم إلى مزايا الكتاب الكريم )تفسير أبي السعودإرشاد العقل ا -  . دار اًمػؽر ،ٕيب اًًم

ـ دار اًمؽتب اعمٍميّة ،األغاني ألبي الفرج األصفهاني - ـان ،دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب ،مصّقرة قم ـ ًٌم  . سمػموت 

ـ شمقؿقة ،عمحؿـد إملم اًمشـؼقطل ،أضـواء البيان في إيضـاح القرآن بالقرآن - ٌـة اسم  . هـ1428 ،اًمؼـاهرة ،مؽت

حتؼقؼ  ،اًمرازيًمزيـ اًمديـ حمؿد سمـ أيب سمؽر  ،أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل -

ـ  ومم ،دار قمامل اًمؽتب ،اعمطرودياًمديمتقر قمٌد اًمرمح  . هـ1412 ،اًمرياض اًمطٌعة ٕا

دار اًمؽتب  ،ٕيب ؾمعقد قمٌد اهلل سمـ قمؿر اًمٌقضاوي ،(وأسرار التأويل )تفسير البيضاويأنوار التنزيل  -

 . هـ1428 ،اًمطٌعة إومم ،سمػموت ،اًمعؾؿقة

سمـ يقؾمػ سمـ أمحد سمـ هشام ٕيب حمؿد قمٌد اهلل مجال اًمديـ  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك -

اعمؽتٌة  ،احلؿقدووح اعمًاًمؽ عمحؿد حمل اًمديـ قمٌدومعف قمدة اًمًاًمؽ إمم حتؼقؼ أ ،إكصاري

 . صقدا ـ سمػموت ،اًمعٍمية

 .هـ1412سمػموت  ،دار اًمػؽر ،ٕيب طمّقان إكدًمز البحر المحيط -

اًمطٌعة  ،اًمدمام ،دار اسمـ اجلقزي ،مجعف يني اًمًقد حمؿد ،بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم -

 .هـ1414 ، إومم

 ،اعمؽتٌة اًمعٍمية ،حتؼقؼ حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمراهقؿ ،ًمٌدر اًمديـ اًمزريمٌم ،البرىان في علوم القرآن -

 .  سمػموت - صقدا

دار  ،اهلل اهلل ظمؾػ قمز اًمدـي قمٌدحتؼقؼ أمحد  ،عمحؿقد سمـ محزة اًمؽرماين ،البرىان في متشابو القرآن -

 هـ.1418 ،اًمطٌعة اًمثاكقة ،مٍم ،اعمـصقرةوماء. اًمق

 ،سمػموت ،دار اجلقؾ ،حتؼقؼ قمغم حمؿد اًمٌجاوي ،ٕيب اًمٌؼاء اًمعؽؼمي ،التبيان في إعراب القرآن -

 .هـ1427 ،اًمطٌعة اًمثاكقة

 ،اعمـعؿ اًمققكزحتؼقؼ حمؿد قمٌد ،ٕيب اًمؼاؾمؿ حمؿد سمـ أمحد سمـ ضمزي اًمؽؾٌل ،التسهيل لعلوم التنزيل -

 .  دار اًمؽتب احلديثة ،راهقؿ قمطقة قمقضوإسم

مـ شمػًػم اًمؽتاب  ،وشمـقير اًمعؼؾ اجلديد ،حترير اعمعـك اًمًديد)اعمختٍم مـ  ،التحرير والتنوير -

 .  شمقكس ،عمحؿد اًمطاهر سمـ قماؿمقر (اعمجقد

 . هـ1427 ،اًمطٌعة اًمراسمعة ،قماّمن ،دار قمامر ،ًمؾديمتقر وماوؾ اًمًامرائل ،التعبير القرآني -

ٕيب اًمػداء سمـ يمثػم طمؼؼف وظمرج أطماديثف أسمق إؾمحاق احلقيـل واظمتٍمه  ،ير القرآن العظيمتفس -

 . هـ1431اًمطٌعة إومم  ،دار اسمـ اجلقزي ،اًمديمتقر طمؽؿت سمـ سمشػم سمـ ياؾملم

 .  اًمطٌعة اًمثاكقة ،ـمفران ،دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ،ًمػخر اًمديـ اًمرازي ،التفسير الكبير -
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حتؼقؼ اًمديمتقر قمٌد اهلل  ،عمحؿد سمـ ضمرير اًمطؼمي ( تفسير الطبري آي القرآن )جامع البيان عن تأويل  -

 . هـ1422 ،اًمطٌعة إومم ،اًمؼاهرة ،دار هجر ،سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل

دار اًمؽتب  ،حتؼقؼ أمحد حمؿد ؿمايمر ،عمحؿد سمـ قمقًك اًمؽممذي ( سنن الترمذي الجامع الصحيح ) -

 .  سمػموت ،اًمعؾؿقة

اًمطٌعة  ،سمػموت ،دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ،ٕيب قمٌد اهلل اًمؼرـمٌل (القرآن )تفسير القرطبي الجامع ألحكام -

 . هـ1428إومم 

مؽتٌة ومطٌعة مصطػك اًمٌايب  ،عمحؿد اًمدمقاـمل اخليي ،حاشية الخضري على شرح ابن عقيل -

 . م1942ـ  هـ1359اًمطٌعة إظمػمة  ،وأوٓده

دار  ،حتؼقؼ اًمديمتقر أمحد حمؿد اخلراط ،ًمؾًؿلم احلؾٌل ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -

 . هـ1426 ،اًمطٌعة إومم ،دمشؼ ،اًمؼؾؿ

سمـ قمٌد اعمحًـ  اهلل حتؼقؼ اًمديمتقر قمٌد ،جلالل اًمديـ اًمًققـمل ،الدرر المنثور في التفسير بالمأثور -

رة اًمؼاه ،إومم. اًمطٌعة  اًمؽميمل سماًمتعاون مع مريمز هجر ًمؾٌحقث ًمؾدراؾمات اًمعرسمقة واإلؾمالمقة

 .  مريمز هجر ًمؾٌحقث واًمدراؾمات اًمعرسمقة واإلؾمالمقة ،م2223ـ  هـ1424

حتؼقؼ اًمديمتقر حمؿد مصطػك  ،عمحؿد سمـ قمٌد اهلل اخلطقب اإلؾمؽاذم ،درة التنزيل وغرة التأويل -

 .هـ1422. اًمطٌعة إومم  اعمؽرمة مؽة ،مطاسمع ضمامعة أم اًمؼرى ،آيديـ

ومم ،يعؼقب إمقؾ سمديعف وطمّؼؼف وذطمف اًمّديمتقر مجع ،ديوان جميل بثينة -  م .1992ـ  هـ1412 ،اًمطٌعة ٕا

طمؼؼف  ،ًمشفاب اًمديـ حمؿقد إًمقد ،والسبع المثاني ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم -

 .م2212ـ  هـ1431اًمطٌعة إومم  ،ممؾمًة اًمرؾماًمة سمػموت ـ ًمٌـان ،جمؿققمة مـ ـمؾٌة اًمعؾؿ

حتؼقؼ قمٌد احلؾقؿ  ،ًمنمف اًمديـ احلًـ سمـ ؾمؾقامن سمـ رّيان ،في أسئلة القرآنالروض الريّان  -

 . هـ1415 ،اًمطٌعة إومم ،اعمديـة اعمـقرة ،مؽتٌة اًمعؾقم واحلؽؿ ،اًمًؾػل

. اعمؽتب اإلؾمالمل ـ  عمحؿد كاس اًمديـ إًمٌاين سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرىا السّيئ في األّمة -

وشمتؿة اًمؽتاب مـ اجلزء اخلامس سمؿؽتٌة  ،م1985ـ  هـ1425اخلامًة اًمطٌعة  ،دمشؼ ،سمػموت

 . م1996ـ  هـ1417اًمطٌعة إومم  ،اًمرياض ،اعمعارف

يـ قمٌد احلؿقد ،ٕيب ؾمؾقامن سمـ إؿمعث اًمًجًتاين ،سنن أبي داود - مطٌعة  ،حتؼقؼ حمؿد حمقل اًمدِّ

عادة ًَّ د ويطؾب مـ اعمؽتٌة اًمتجارّية اًمؽؼمى ًمصاطمٌفا ،مٍم ،اًم  ،اًمطٌعة اًمثَّاكقة ،مصطػك حمؿَّ

 . م1952ـ  هـ1396

اًمطٌعة إومم  ،قمـاية قمٌد اًمػتاح أسمق همدة وآظمريـ ،سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي -

 . سمػموت ـ ًمٌـان ،. دار اًمٌشائر اإلؾمالمقة م1986ـ  هـ1426

 ،حتؼقؼ حمؿد حمل اًمديـ قمٌد احلؿقد ،ًمعٌد اهلل سمـ قمؼقؾ اًمعؼقكم ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -

 . م1988ـ  هـ1429 ،دار اًمػؽر
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ًقدحتؼقؼ اًمديمتقر قمٌد اًمرمحـ  ،جلامل اًمديـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ ماًمؽ إكدًمز شرح التسهيل -  ،اًم

نم ،واًمديمتقر حمؿد سمدوي اعمختقن ٌاقمة واًـم ومم ،هجر ًمؾط  . م1992ـ  هـ1412 ،اًمطٌعة ٕا

طمؼؼف اًمديمتقر حمؿد اًمطقب  ،جلامل اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد اًمػايمفل شرح الحدود النحوية -

 . م1996ـ  هـ1417 ،اًمطٌعة إومم ،دار اًمـػائس ،اإلسمراهقؿل

ٌة احلقاة ،حمؿقد اًمشـؼقطلحمؿد  شمصحقح وشمعؾقؼ ،جلالل اًمديـ اًمًققـمل ،شرح شواىد المغني -  .  دار مؽت

حتؼقؼ قمدكان  ،حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ ماًمؽ إكدًمزجلامل اًمديـ  شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ -

 م.1977ـ  هـ1397 ،ـمٌاقمة وزارة إوىماف اًمعراىمقة سمٌغداد ،اًمدوري

 ،سمػموت ،دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ،عمحؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمٌخاري ،صحيح البخاري بحاشية السندي -

 . هـ1419 ،اًمطٌعة إومم

د ومماد قمٌدحتؼ ،عمًؾؿ سمـ احلّجاج اًمؼشػمي ،صحيح مسلم -  ،دار إطمقاء اًمؽماث ،اًمٌاىمل قؼ : حمؿَّ

 م .1955ـ  هـ1374 ،اًمطٌعة إومم ،سمػموت

ٌؽل ،عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح - ًد يـ اًم واًمؽتاب وؿـ )ذوح  ،ًمٌفاء اًمدِّ

 . هـ1345 ،اًمؼاهرة ،مٍم ،ـمٌع سمؿطٌعة قمقًك اًمٌايب وذيماه ،(اًمتَّؾخقص

ل اًمـقًاسمقري ،رقانغرائب القرآن ورغائب الف - إسمراهقؿ قمطقة حتؼقؼ  ،ًمـظام اًمديـ احلًـ سمـ حمؿد اًمُؼؿِّ

ٌايب احلؾٌل وأوٓده سمؿٍم ،قمقض ومم ،مطٌعة مصطػك اًم  . هـ1381 ،اًمطٌعة ٕا

مراضمعة إسمراهقؿ سمـ قمٌد اهلل  ،ًمصديؼ طمًـ اًمؼـقضمل اًمٌخاري ،فتح البيان في مقاصد القرآن -

 . هـ1412ـ سمػموت ـ  صقدا ،اعمؽتٌة اًمعٍمية ،إكصاري

حتؼقؼ حمؿد  ،ًمشقخ اإلؾمالم أيب حيقك زيمريا إكصاري ،فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن -

 . هـ1425 ،اًمطٌعة إومم ،سمػموت ،قمامل اًمؽتب ،قمكم اًمصاسمقين

ف اقمتـك سم ،عمحؿد سمـ قمكم اًمشقيماين ،فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير -

 . هـ1415 ،اًمطٌعة إومم ،سمػموت ،دار اعمعرومة ،وراضمعف يقؾمػ اًمغقش

ـ حتؼقؼ اًمديمتقر  ،ًمؾؿـتجب طمًلم سمـ أيب اًمعز اهلؿذاين ،الفريد في إعراب القرآن المجيد - ومفؿل طمً

ؿر واًمديمتقر ومماد قمكم خمقؿر ومم ،اًمدوطمة ،دار اًمثؼاومة ،اًـم  . هـ1411 ،اًمطٌعة ٕا

حتؼقؼ مؽتب حتؼقؼ اًمؽماث ذم  ،ديـ حمؿد سمـ يعؼقب اًمػػموز آسماديعمجد اًم القاموس المحيط -

 . م1987ـ  هـ1427 ،اًمطٌعة اًمثاكقة ،سمػموت ،ممؾمًة اًمرؾماًمة ،ممؾمًة اًمرؾماًمة

 ،سمػموت ،دار اجلقؾ ،حتؼقؼ قمٌد اًمًالم هارون ،ٕيب سمنم قمؿرو سمـ قمثامن سمـ ىمـؼم ،كتاب سيبويو -

 . هـ1411 ،اًمطٌعة إومم

حتؼقؼ  ،ٕيب اًمؼاؾمؿ اًمزخمنمي ،قائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن ح -

 . هـ1418 ،اًمطٌعة إومم ،اًمرياض ،مؽتٌة اًمعٌقؽان ،قمادل أمحد قمٌد اعمقضمقد وحمؿد قمكم معّقض
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ر دا ،حتؼقؼ مرزوق قمكم إسمراهقؿ ،عمحؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ مجاقمة ،كشف المعاني في المتشابو والمثاني -

يػ  . هـ1422 ،اًمطٌعة إومم ،اًمرياض ،اًمنمَّ

دار  ،حتؼقؼ حمؿد ومماد قمٌد اًمٌاىمل ،عمحؿد مجال اًمديـ اًمؼاؾمؿل ، ()تفسير القاسمي محاسن التأويل -

 . هـ1398 ،اًمطٌعة اًمثاكقة ،سمػموت ،اًمػؽر

قؼ قمكم حتؼ ،سمـ ضمـل ٕيب اًمػتح قمثامن ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها -

دار ؾمزيملم ًمؾطٌاقمة  ،احلؾقؿ اًمـجار واًمديمتقر قمٌد ،واًمديمتقر قمٌد اًمػتاح ؿمؾٌل ،اًمـجدي كاصػ

 . م1986ـ  ـه1426 ،اًمطٌعة اًمثاكقة ،واًمـنم

د قمٌد ،المحرَّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -  ،احلّؼ سمـ هماًمب سمـ قمطقّة إكدًمز ًمؾؼايض أيب حمؿَّ

ـمٌع قمغم  ،اًمعال اًمًّقد إسمراهقؿ وآظمريـ واًمًّقد قمٌد ،ـ إسمراهقؿ إكصارياهللّ سم : قمٌد حتؼقؼ وشمعؾقؼ

قخ ظمؾقػة سمـ محد آل صماين أمػم دوًمة ىمطر  . م1987ـ  هـ1428 ،اًمطٌعة إومم ،كػؼة ؾمؿّق اًمشَّ

 ،دمشؼ ،اعمؽتٌة إمقية ،ًمعٌد اهلل سمـ أمحد اًمـًػل (مدارك التنزيل وحقائق التأويل )تفسير النسفي -

 .  محاة ،اًمغزازممؽتٌة 

 ،اًمؼادر قمطا حتؼقؼ مصطػك قمٌد ،ٕيب قمٌد اهلل حمؿد سمـ قمٌد اهلل احلايمؿ المستدرك على الصحيحين -

 . م1992ـ  هـ1411 ،اًمطٌعة إومم ،سمػموت ،دار اًمؽتب اًمعؾؿقة

ممؾمًة  ،حتؼقؼ اًمديمتقر طماشمؿ صاًمح اًمضامـ ،عمؽّل سمـ أيب ـماًمب اًمؼقز ،مشكل إعراب القرآن -

 . هـ1428 ،اًمطٌعة اًمراسمعة ،سمػموت ،ًمةاًمرؾما

 .  ٕيب حمؿد احلًلم سمـ مًعقد اًمشاومعل اًمٌغقي (معالم التنزيل )تفسير البغوي -

قمامل  ،حتؼقؼ اًمديمتقر قمٌد اجلؾقؾ قمٌده ؿمؾٌل ،ٕيب إؾمحاق إسمراهقؿ اًمزضماج ،معاني القرآن وإعرابو -

 . هـ1428 ،اًمطٌعة إومم ،سمػموت ،اًمؽتب

وٌطف وصححف أمحد ؿمؿس  ،جلالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ اًمًققـمل ،في إعجاز القرآن معترك األقران -

 . هـ1428 ،اًمطٌعة إومم ،سمػموت ،دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ،اًمديـ

كصاريـٓسم ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب -  .  هـ1427 ،سمػموت ،صقدا ،اعمؽتٌة اًمعٍمية ،ـ هشام ٕا

 ،دمشؼ ،دار اًمؼؾؿ ،حتؼقؼ صػقان قمدكان داوودي ،ينًمؾراهمب إصػفا ،مفردات ألفاظ القرآن -

 . هـ1423 ،اًمطٌعة اًمثاًمثة ،سمػموت ،اًمدار اًمشامقة

 .  سمػموت ،قمامل اًمؽتب ،اخلاًمؼ قمضقؿة حتؼقؼ حمؿد قمٌد ،اس المبردـبـألبي الع ضبـمقتـال -

ؼقؼ اًمديمتقر حمؿقد حت ،مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل في توجيو المتشابو من آي التنزيل -

 . هـ1425سمػموت  ،دار اًمـفضة اًمعرسمقة ،يمامؾ أمحد

دار  ،حتؼقؼ حمؿد ومماد قمٌد اًمٌاىمل ،سمرواية حيقك اًمؾقثل ،ًمإلمام ماًمؽ سمـ أكس إصٌحل الموطأ -

 .مٍم ،إطمقاء اًمؽماث اًمعريب
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ل : ىمقًمف شمعامم  215 ..........................  أية  ﴾ ...ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی ﴿ : ـ اًمشاهد إَوَّ
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