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 امللخص
قرة  ًُّ يليت هذا اًمٌحٌ ذم ؾمقوق اًمؽشػ قمـ إهار اًمٌالهمقَّي عمػردات هذه اًم

كقفو ، واًمتلمُّؾ ذم أهار اًمعظقؿي ، وروائع اًمـَّظؿ ًمؽمايمقٌفو ، وذًمؽ مـ ظمالل شمدسمُّر معو

وًمح  ، وشمذّوق روائع سمالهمتفو ، مًتعقـًو سمعد اهلل كظؿفو سمام ادَّظمره اًمًؾػ اًمصَّ

د ذم مصـػوهتؿ م قرة وذطمفو ، ممو يميمِّ ًُّ ـ يمـقٍز قمظقؿي ذم شمػًػم آيوت هذه اًم

أن اًمٌالهمي اًمؼرآكقّي ٓ شمزال هل اعمقدان اًمػًقح ًمؾدراؾموت اًمٌالهمقَّي ، إذ اعمـفٍ اًمتحؾقكم 

 ، شمؼقيؿفواًمتطٌقؼل ذم اًمٌحٌ اًمٌالهمّل مـ أومضؾ اعمـوهٍ ذم دراؾمي اًمـّصقص و

 اًمؼرآن اًمؽريؿ ، وأيمررهو وموئدة وأىمدرهو قمغم وأىمدرهو قمغم شمٌقون اإلقمجوز اًمٌقويّن ذم

 شمؼريى اًمٌالهمي اًمعرسمقّي ًمؾؿتعّؾؿلم . 

قرة اًمؽريؿي قمغم يمـقز سمقوكقٍّي متـققمي ، ودرٍر سمالهمقٍّي يمون هلو أصمر  تومليّمد ًّ اؿمتامل اًم

قمظقؿ ذم إيؼوظ اًمـػس وإهبوضمفو ، واؾمتامًمي اًمؼؾى وإهبور اًمعؼؾ ذم كظٍؿ مقضمٍز سمؾغ 

 جوز . اًمغويي ذم اإلقم

ًمميوت اعمتشوهبي ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ مع أيوت مقوع  لذم صمـويو سمحر وًوقمر

وىمػي ذم  اًمّدراؾمي ًمتؼؾقى وضمقه اًمػرق ذم شمعٌػماهتو مع اشمػوق مقوققموهتو ، ويمون زم

قرة .  ًّ  شمؼؾقى وضمقه اًمؼراءات ًمؾؽشػ قمـ اًمغويوت اًمٌالهمقّي اًمؽومـي ذم آيوت هذه اًم

 .واهلل اعمقومؼ
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 املقّدمة
 .  ًمًالم قمغم ؾمقِّد اعمرؾمؾلم ، وسمعداحلؿد هلل ربِّ اًمعوعملم ، واًمّصالة وا

ي قمغم ومننَّ ظمدمي يمتوب اهلل اًمعظقؿ هل اهلدف إؾمؿك مـ دراؾمي اًمٌالهمي اًمعرسمقَّ 

اًمّتدويـ ذم حمووًمي  مدار اًمؼرون وشمقازم اًمعصقر، ومؼد اضمتفد قمؾامؤكو مـذ قمٍم

ـٌرؼ مـ شمدسّمر هذا ػ قمـ رء مـ إهار اًمٌالهمقَّي واًمـِّؽوت اًمٌقوكقَّي اًمتل شماًمؽش

أومفوم اًمٌنم أن شمصؾ إمم  شمًتطقع، وٓ اًمؽتوب اًمعظقؿ، وهل أهاٌر شمػقق احلٍم

يمـففو أو طمٍمهو ، إذ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؾغ اعمرؾ إقمغم واعمؼوم إؾمـك مـ ضمفي كظؿف 

 وروقمي شمرايمقٌف وطمًـ سمقوكف . 

ّن مـ اعمؼوصد اًمتل قموجلفو اًمؼرآن اًمؽريؿ وأوموض ذم احلديٌ قمـفو أهقال يقم وإ

ر احلديٌ قمـفو ذم مقاـمـ يمرػمة مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ ، ويمؿ يشعر  اًمؼقومي ، ومؼد شمؽرَّ

اإلكًون هبّزة وظمقٍف سملم يدي آيوت يقم اًمػزع إيمؼم ومقحّس هبقٌي أًمػوفمفو وضمالًمي 

ؾمٌؽفو ، وروقمي شمصقيرهو عمعوكقفو ، ومـ هـو كشلت  معوكقفو ، واكتؼوء أًمػوفمفو وإسمداع

 (.دراسة بالغية: ر النظم القرآني في سورة التكويرمن أسرا)ومؽرة هذا اعمقوقع : 
قر اًمتل قموجلً هذا اعمقوقع اعمفؿِّ سملؾمؾقٍب سمؾغ  ًّ ومًقرُة اًمتّؽقير هل إطمدى اًم

ٌحٌ قمـ أهارهو هذه اًمًقرة اعمؽقّي سموًم معويشيهمويوت اًمٌالهمي واًمٌقون ، وملردُت 

اًمٌقوكقَّي ، واًمؽشػ قمـ أوضمٍف مـ وضمقه إقمجوزهو اًمٌالهمقَّي ، وحتؾقؾ آيوهتو حتؾقاًل ُيؼمز 

، زت سمف مـ اًمقوقح وطمًـ اًمتَّصقيرأهارهو ، وُُيكمِّ قمـ مجوهلو ، وُيرؿمد إمم مو متقَّ 

ة شملصمػم ه ، مع واكتؼوء إًمػوظ وظمّػتفو ، وإشمؼون إؾمؾقب وإطمؽومف ، وضمقدة ؾمٌؽف وىمقَّ

 . دراؾمي ًمـظؿفو وسمقوٍن ًمعظقؿ مدى اًمؽماسمط واعمـوؾمٌي سملم آيوهتو وأضمزائفو

 : أىّمية البحث
شمؽؿـ أمهقي اًمٌحٌ ذم أمهقي اعمجول اًمذي يٌحٌ ومقف وهق يمتوب اهلل ضمؾَّ ضمالًمف ، 

،  ًمي اًمػؽر ذم أؾموًمقٌف وـمرائؼ كظؿفاًمذي هق أطمّؼ احلديٌ سموًمـظر ذم آيوشمف ، وأضمدُر سمنضمو

غول سمػفؿ ؾمقره وشمدسّمرهو ، ومػل ذًمؽ أقمظؿ ؾمعودة وأضمّؾ همويي وأؾمؿك ذٍف وآؿمت
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هبرت سمالهمتف »، يؼقل اإلموم اًمزريمٌم قمـ سمالهمي اًمؼرآن اًمؽريؿ : ُيتّقج سمف اعمممـ

، وشمظوهرت قل، وفمفرت ومصوطمتف قمغم يمؾِّ مؼقل، وشمظوومر إُيوزه وإقمجوزهاًمعؼ

وطمقت يمّؾ اًمٌقون ضمقامعف  ،وشمؼوَرن ذم احلًـ مطوًمعف ومؼوـمعفطمؼقؼتف وجموزه ، 

ومف سملسمدع معـًك وأهمرب أؾمؾقب.. ومًٌحون مـ ؾمؾؽف يـوسمقع ذم اًمؼؾقب ، وسمدائعف ، وسَّ

ٓ يًتؼيص معوكقف ومفُؿ اخلؾؼ ، وٓ حيقط سمقصػف قمغم اإلـمالق ذو اًمؾًون اًمطَّْؾؼ ، 

تف إًمقفوموًم  ش، ووىمػ ومؽره وقمزمف قمؾقفًعقد مـ سف مهَّ
(1)

 . 

: إذ ًمدرس اًمٌقوينِّ واًمتحؾقؾ اًمٌالهملٌوريمي  م شملظمذ طمظفو مـ ايمام أن هذه اًمًقرة اعم

صي د قرة ، ومؾؿ يعدُ  م أىمػ قمغم أيَّي دراؾمي سمالهمقَّي متخصِّ ًَّ مو يمتى  ارت طمقل هذه اًم

، ومـ هـو شمليت ردت ذم صمـويو يمالم اعمػنيـطمقهلو سمالهمقًَّو إٓ أن يؽقن إؿموراٍت قموسمرة و

 الهملِّ ذم هذه اًمًقرة اًمعظقؿي . أمهقي اؾمتنماف ضمقاكى اإلقمجوز اًمٌ

 أسباب اختيار ىذا الموضوع : 
اظمتقور ؾمقرة اًمتَّؽقير ًمتؽقن جموًٓ ًمؾتلّمؾ ذم أهار كظؿفو وروائع سمالهمتفو ضموء 

ة ، أمّهفو :   اكطالىمًو مـ أؾمٌوٍب قمدِّ

. اؾمتنماف آوموق اًمٌالهمي اًمؼرآكقَّي اعمعجزة ووضمقهفو اًمعظقؿي ، وشمطٌقٌؼ قمؿكمٌّ عمو  1

ـ يمتوب اهلل اًمعظقؿ . ؿؽـ أن ُيؼدمف مـ ؿمقاهد رومقعي يُ   قمغم مطوسمؼي اًمؽالم عمؼته احلول م

ل ) يمالم اهلل ضمؾَّ ضمالًمف ( ، ومفق أومم  2 همٌي ذم رسمط اًمٌالهمي اًمعرسمقَّي سمؿعقـفو إوَّ . اًمرَّ

ي قمغم مٌوطمٌ اًمٌالهمي وأًمقاهنو : وموٕؾمؾقب  قاهد وإدًمَّ اًمؽالم سملن شُمًتؼك مـف اًمشَّ

 ؼرآين هق ىمطى رطمك اًمٌالهمي وقمؿقدهو .اًم

. اؾمتجوسمي ًمدقمقة يمريؿي مـ كٌلٍّ قمظقؿ طمرَّـو قمغم َدْرس ؾمقرة اًمتؽقير وشملّمؾفو ،  3

من سرَّه »ىمول :  ×ومؼد روى اإلموم أمحد ذم مًـده واًمؽممذي ذم ضمومعف أن رؾمقل اهلل 
  ﴾ ٻ  ٻٱ   ﴿و ﴾ٱ  ٻ  ٻ ﴿ أن ينظر إلى يوم القيامة كأنَّو رأي عيٍن فليقرأ

                                       
 .  97-96/  1اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن : ( 1)
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ش﴾ڀ  ڀ  ٺ    ﴿و
(1)

   . 

. احلوضمي اعموؾّمي ًمتدسّمر آيوت اخلقف واًمػزع مـ أهقال اًمققم أظمر ذم زمـ وعػ 4

، وموًمقىمقف قمـدهو يامن واًمٌعد قمـ ظمشقي اهلل شمعومم، ومـفو آيوت ؾمقرة اًمتؽقيراإل

د ذم اًمـّػس روح اإليامن ومشوقمر  واًمتـؼقى قمـ مـوضمؿ قمظؿي سمالهمتفو وإقمجوزهو ُُيدِّ

 . اخلشقي مـ اهلل شمعومم ، واخلقف مـ أًمقؿ قمذاسمف ًمتلمـ مـ اًمػزع إيمؼم

 خطّة البحث : 
 ىموم اًمٌحٌ قمغم متفقٍد ومٌحرلم وظمومتي : 

قرة سمنًمؼوء سمعض اًمّضقء قمغم :  التمهيد : ًُّ  قمٌورة قمـ مدظمؾ إمم اًم

قّتفو ،أؾمامئفو) ؾفو ، وقمدد آيوهتو ، وومضوشمرشمقٌفو ذم اًمــزول وذم اعمصحػ ، ومؽِّ

ـّي ، وأهمراوفو ومؼوصدهو اًمؽؼمى ، مع سمقون شمـوؾمى ظمقاشمقؿ ًّ ؾمقرة  اًمروسمً ذم يمتى اًم

 . (، وشمـوؾمى مطؾع اًمًقرة مع ظمومتتفوقمٌس مع ومقاشمح ؾمقرة اًمتؽقير

قرة قمـد اًمتلّمؾ ًُّ ذٌط )ذم سمـوئفو مؽّقكي مـ مؼطعلم  وملّمو اعمٌحرون ومؼد وضمدُت اًم

ـ طمؼوئؼ اًمعؼقدة ، مهو ؼرير طمؼقؼتلم، ومهو مًقىمون ًمت(وضمزاء، صمؿ ىمًؿ وضمقاب  :قمظقؿتلم م

 ي حقيقة اليوم اآلخر امويَّ ًّ وقمي مـ احلقادث اًمؽقكقَّي اًم ًَّ ، ومو ُيصوطمى ىمقوم اًم

وإروقَّي اًمتل شمؼع مـ أّول يقم اًمؼقومي إمم ؾموقمي احلًوب وومصؾ اًمؼضوء طمقٌ يؼػ 

وقمـقكتف  حث األوَّلالمب، ومـ هـو ضموء عدهو قمغم طمؼقؼي أمره وقموىمٌي قمؿؾفاإلكًون سم

شمـووًمً ومقف آيوت اًمًقرة مـ أيي  (حقيقة يوم القيامة وما يصاحبو من أىوال):  ـسمـ

ٍي ومقف ــإومم وطمتك أيي اًمّراسمعي قمنمة ، شمـووًمً ومقف معوين آيوشمف مع اًمتّقىّمػ قمـد يمؾِّ آي

ًو اخلصوئص اًمٌالهمقّي عمػرداهتو وشمرايمقٌفو .  مٌقِـّ

 ومو يتعّؾؼ سمؿؽوكي ُمٌؾِّغف وإملم قمؾقف وهق  (ًمؽريؿاًمؼرآن ا) حقيقة الوحي

وه  الم سمام هق طمؼقؼ سمف مـ أوصوف اًمؽامل ، وصػي اًمـٌل اًمذي شمؾؼَّ ًَّ ضمؼميؾ قمؾقف اًم

                                       
حف اًمشقخ إًمٌويّن ذم ؾمؾًؾي إطموديٌ اًمّصحقحي : ( 1) ،  يمام صّححف  (1781)، رىمؿ  77 – 69/  3صحَّ

 .27/ 7ف قمغم مًـد اإلموم أمحد : اًمشقخ أمحد ؿمويمر ذم شمعؾقؼ
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وموع قمـف ، صمؿ ؿملن اًمؼقم اعمخوـمٌلم هبذا اًمقطمل معف ومع ظموًمؼفؿ اًمذي ومطرهؿ  واًمدِّ

ادة بالقرآن اإلش)ًمف سمـ :  وقمـقكً المبحث الثانيوأكزل اًمقطمل إًمقفؿ ، ومـ هـو ضموء 
وهذا اعمؼطع يٌدأ مـ أيي اخلومًي  (، والتَّنويو بالرسول الكريم وبجبريل األمينالعظيم

قرة ، وهق يمًوسمؼف يشتؿؾ قمغم وىمػي حتؾقؾقَّي متلكقي ًمؽؾِّ آيٍي  ًّ قمنمة وطمتك هنويي اًم

 هر سمالهمقَّي . شمًتجكم إوضمف اًمٌقوكقَّي ذم كظؿفو ومو شُمقطمل سمف مـ معوٍن وكؽوت وفمقا

ًُ اًمٌحٌ  : ذيمرت ومقفو أهّؿ مو شمقّصؾً إًمقف مـ كتوئٍ .                       بالخاتمةوظمتؿ

 .هـ ا يؾقفو صمًٌ اعمصودر واعمراضمع.

 منهج البحث : 
اىمتضً ـمٌقعي اًمٌحٌ أن يعتؿد قمغم اعمـفٍ اًمٌقوين اًمؼوئؿ قمغم حتؾقؾ أيي أو أيوت 

همقًَّو يؽشػ قمـ مطوسمؼتفو عمؼته اعمؼوم ، وُُيكمِّ اعمزايو حتؾقاًل سمال –مقوع اًمدراؾمي  -

اًمٌقوكقّي اًمتل شمؽؿـ وراء أًمػوظ آيوت يمؾِّ مؼطٍع وشمرايمقٌفو وقمٌوراهتو ، وُيؼمز يمقػ 

همويوت اًمؼرآن اًمؽريؿ ومؼوصده ذم وقء كظريي  شمآزرت إًمػوظ واًمؽّمايمقى ذم حتؼقؼ

( و ) سمقوٍن ( و ) سمديٍع ( كظرًة شمؽومؾّقي مـ  اًمـّظؿ ، واًمتل شمـظر ًمؼقاقمد اًمٌالهمي مـ ) معونٍ 

ظمالل دموورهو ذم يمالم ممًمػ مـظقم ، مع مجع أىمقال اعمػنيـ طمقهلو ، وٓؾمقام ذوو 

اًمـّزقمي اًمٌالهمقّي ممّـ أوًمقا إًمػوظ واًمؽّمايمقى قمـويتفؿ ، يمام رضمعً إمم يمتى متشوسمف 

ؾمي  ، مع اإلومودة مـ يمتى اًمـظؿ اًمؼرآين إلًمؼوء مزيد مـ اًمضقء قمغم أيوت اعمدرو

 اًمٌالهمي ًمؾقىمقف قمغم مو ىمد يؽقن ورد ومقفو مـ أىمقال طمقل أيوت اعمدروؾمي وهق ىمؾقؾ 

وظمتومًو وملطمًى أكـل ىمد سمذًمً همويي ضمفدي وـموىمتل ذم اؾمتـٌوط مو يرري اعمعـك 

ويتقاءم مع اًمًقوق مـ اًمؼقؿ اًمتعٌػميي واًمٌالهمقي ذم هذه اًمًقرة اًمؽريؿي ، وأدقمق 

أٓ حيرمـل رّّب أضمر آضمتفود إن أظمطلت ، ومـف ومـ أضمر اإلصوسمي إن أصًٌ صودىمًو 

 وهق ومضؾ اهلل يمشمقف مـ يشوء ، واحلؿد هلل سمـعؿتف شمتّؿ اًمصوحلوت . 
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  تمهـيد
 (وعدد آياتها،، وترتيبها في النـزول واملصحفتاريخ نزولهاو ؤهاأسما) بني يدي السُّورة

قً شمقىمقػّقًو و ؿِّ ًُ ردت هلذه اًمًقرة قمّدة أؾمامء سمعضفو شمقىمقػل وسمعضفو اضمتفودي ، وم

قً أيضًو ؾمقرة(الّتكوير) ذم أيمرر يمتى اًمتػوؾمػم واعمصوطمػ ؾمقرة ٱ  ٻ   ﴿ ، وؾمؿِّ

 .شمًؿقًي هلو سملّول آيٍي اومتتحً هبو ﴾ٻ 

قً اضمتفودًا سمًقرة  : شمًؿقًي سمحؽويي ًمػٍظ وىمع ومقفو (ُكوِّرت)وؾُمؿِّ
(1)

واًمتـوؾمُى ، 

قً سموؾمؿ أّول أهقال يقم اًمؼقومي ورودًا  واوٌح سملم اؾمؿ اًمًقرة ومضؿقهنو ، ومؼد ؾُمؿِّ

ومقفو وهق شمؽقير اًمشؿس طمقٌ  م يرد وصػ اًمشؿس هبذا اًمؾػظ ذم همػم هذه اًمًقرة ، 

وهل ؾمقرٌة مؽقَّي سموشمَّػوق اًمعؾامء
(2)

وسمعي ،  ًَّ قرة اًم ًُّ وهل مـ سمقايمػم ؾمقر اًمؼرآن ، ومفل اًم

قى كزول ؾمقر اًمؼرآن ، ومؼد كزًمً قمؼى ؾمقرة اًمػوحتي وىمٌؾ ؾمقرة إقمغمذم شمرشم
(3)

 ،

وىمقؾ : كزًمً سمعد ؾمقرة اعمًد
(4)

 (29)( ، وقمدد آيوهتو 81: ) اعمصحػ وشمرشمقٌفو ذم، 

يـآي
(5)

شمتؿرؾ ومقفو ظمصوئص كظؿ اًمًقر اًمتل كزًمً ذم سمدايي اًمقطمل اعمؽل مـ ىمٍم ، 

ة ضمرؾمفوؾمق و ػوفمفو ومخؿي ضمزًمي ، يليت اًمؽميمقز ومقفو قمغم م، وملًمرهتو وىمقة معوكقفو وؿِمدَّ

،  ، ويعؾق ومقفو صقت اًمتحذير مـ اًمعذاب يقم اًمؼقومييرشمٌط سموًمًوقمي مـ شمغقػم وشمٌديؾ

خًو مٌودئ اًمعؼقدةيغؾى ومقفو إؾمؾقب   . اخلؼمي ُمرؾمِّ

 : فضلها
 يؿؽـ إمجول ومضؾفو اًمروسمً ذم يمتى احلديٌ اًمنّميػ ومقام يكم :

                                       
 .484: ، د. مـػمة اًمدوهيآن وومضوئؾفو اكظر أؾمامء ؾمقر اًمؼر( 1)

ـوؾمخاكظر : ( 2) ّحوس :  اًم قخ ًمـؾ قخ ًمؾؿؼري :  757واعمًـ ـوؾمخ واعمًـ ،  1/193، واًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن:  25، واًم

ـ اجلقزي : 168طمػ ًمؾداين: ، وكؼط اعمصو 1/39اًمؼرآن :  قمؾقمواإلشمؼون ذم  سم  . 37/ 9، وزاد اعمًػم 

، وضموء ذًمؽ قمـ اسمـ قمٌوس واسمـ اًمزسمػم وقموئشي . اكظر اًمدر  139/  12رير واًمتـقير  : اكظر شمػًػم اًمتح( 3)

 . 425/  8اعمـرقر ذم اًمتػًػم سموعملصمقر ًمؾًققـمل : 

ـ ، واعمؽل واعمدين ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ :  67اكظر ذم رطموب اًمؼرآن اًمؽريؿ :  (4)  ، د. حمؿد اًمشوئع . 74، د. حمؿد ؾمو م حمًق

 .265، واًمٌقون ذم قمّد آي اًمؼرآن : 167/ 3 مؼوصد اًمًقر ًمؾٌؼوقمل : اًمـظر ًمإلذاف قمغم اكظر مصوقمد (5)
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  َّؾأهنو مـ ؾمقر اعمػص
(1)

ؾ هبو رؾمقل اهلل قمغم مجقع إكٌقوء قمؾقفؿ   اًمتل وُمضِّ

، ومكان ة السبعَ ُأعطيُت مكان التورا »:  × ىمول رؾمقل اهللاًمصالة واًمًالم ، ومؼد 
ش، وُفضِّلت بالمفصَّلن اإلنجيل المثاني، ومكاالزبور المائين

 (2)
ويؼقل اسمـ مًعقد ،  

  : ؾمـوموً  »ذم ومضؾ ؾمقر اعمػّصؾ 
ٍ
، وؾمـوُم اًمؼرآن ؾمقرة اًمٌؼرة ، وإن  إن ًمؽّؾ رء

 ًُمٌوسموً ، وًُمٌوُب اًمؼرآن اعمػّصؾ
ٍ
ش ًمؽّؾ رء

(3)
 . 

   رؾمقل اهلل ً قر اًمتل ؿمقٌَّ ًُّ قى ذم ؿمعره  ×أهنو مـ اًم ؾً سمظفقر اًمشَّ وقمجَّ

يػ  : ًمعظقؿ ظمقومف وظمشقتف مـ أهقال يقم اًمؼقومي اًمتل أظمؼمت هبو هذه  ×اًمنمَّ

قرة اًمعظقؿي ، ومعـ اسمـ قمٌ ًُّ : يو  ىمول أسمق سمؽر اًمصديؼ  » أكف ىمول : وس اًم

!، ومؼول ًَ ٌْ  ،، وعمَّ يتساءلونوالمرسالتُ  شيَّبتني ىود، والواقعةُ، » :× رؾمقل اهلل ىمد ؿِم
ش وإذا الشَّمس ُكوِّرت

(4)
قر اًمعظقؿي قمغم سمقوٍن عمو ؾمقليت مـ ًّ  ، ومؼد اؿمتؿؾً هذه اًم

وقمي شمػزع  ًَّ  ، وشمرشمعد مـفو اًمػرائصو اًمؼؾقب ، هلمقاىمػ قمصقٌي وأهقاٍل يمٌػمة سملم يدي اًم

 . ودمعؾ اًمقًمدان ؿمقٌو

   أهنو مـ اًمًقر اًمتل رهّمى رؾمقل اهلل ذم شمدسمر معوكقفو وشملمؾ أومؽورهو ، وذًمؽ مـ

ظمالل مو ذم ظمصوئص شمرايمقٌفو مـ مجوًمقوت ، ومو ذم كظؿفو مـ روقمي سمقوكقي دمعؾ 

                                       
ؾ ( 1) ىمقًٓ ، أصّحفو أكَّف يٌدأ مـ ؾمقرة ) ق ( وطمتك ؾمقرة ) اًمـَّوس ( ،  12ًمؾعؾامء ذم حتديد ؾمقر اعمػصَّ

ل سمذًمؽ ًمؽررة اًمػصقل اًمتل سمقـفو اًمًٌؿؾي ، وىمقؾ : ًمؼؾَّي اعمـًقخ ومقف . اكظر اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن  وؾُمؿِّ

ريمٌم . 245/  1:   ًمؾزَّ

ـٌ ًمشقاهده ، اكظر خترُيف ذم يمتوب ( 2) ،  137 –1/128: مقؾمققمي ومضوئؾ ؾمقر وآيوت اًمؼرآن:احلديٌ طمً

ٌع اًمطِّقا)عمحؿد رزق ـمرهقين ، و ًَّ وئدة وإكعوم اًمٌؼرة وآل قمؿران واًمـًوء واعم)هل ؾمقرة  (لاًم

ؾموسمع اًمطِّقال سمراءة ،  عؾامء مـ قمدَّ ؾمقريت إكػول وسمراءة ؾمقرة واطمدًة ومجعؾ، ومـ اًم(وإقمراف ويقكس

و  ٌع اًمطِّقال ، وهل يمّؾ ؾمقرٍة سم (اعمئقن)وأمَّ ًَّ و ومفل مو وزم اًم ومفل مو  (اعمروين)ؾغً مئي آيٍي ومصوقمدًا ، وأمَّ

ؾ . اك ريمٌم . 1/245اًمؼرآن :ظر اًمؼمهون ذم قمؾقم وزم اعمئلم ، وهل يمؾ ؾمقرٍة دون اعمئلم وومقق اعمػصَّ  ًمؾزَّ

ــف :   (3) ٌقفؼل ذم ؿمعى اإليامن :  ، 129/  9واًمطؼماين ذم اًمؽٌػم :  ،  539/  2أظمرضمف اًمدارمل ذم ؾم  . 488/  2واًم

حف اًمشقخ إًمٌوين ذم ؾمؾًؾي إطموديٌ ( 4) ٌٌ صحقٌح صحَّ  ( ، 955، رىمؿ احلدٌي )2/676:  اًمصحقحيطمدي

 .(2627ذم صحقح اًمؽممذي سمرىمؿ : )( ، و34سمرىمؿ ) ، 47مذي : يضو ذم خمتٍم ؿمامئؾ اًمؽموصححف أ
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:  × ومؼول،  ًمقاىمع يراه سمعقـقفوهد اًمؼورئ هلو ويملكف يـظر إمم أطمداث يقم اًمؼقومي كظرة اعمش

ٱ   ﴿و ﴾ٱ  ٻ  ٻ ﴿ من سرَّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنَّو رأي عيٍن فليقرأ»

ش﴾ڀ  ٺ   ڀ ﴿ و  ﴾ٻ  ٻ 
(1)

وىمد سمدأ رؾمقل اهلل طمديرف هذا سملؾمؾقب ،  

ذط وّؿـف يمرػما مـ وؾموئؾ اًمتشقيؼ واإلصمورة ًمتحؼقؼ يؼظي اعمخوـمٌلم عمتوسمعي اخلؼم ، 

اًمتل شمـودي سمؽؾ قموىمؾ ًمقحقز اخلػم اًمعوضمؾ مع مو  (َمن  ) ره سملداة اًمنمططمقٌ صدّ 

ًمقؽقن ومعؾ اًمنمط ومقف مداقمٌي   (سّره) يـتظره مـ اًمرقاب أضمؾ ، واظمتور ومعؾ اًمنور

ًمقضمدان اعمممـلم سمام يؿـّل اًمـػس سمؽؾ حمٌقب ، وموًمـػقس يمؾػي سمؽّؾ مو حيؼؼ هلو اًمنور 

قيي ومقف إؿمعور سمتليمد طمصقًمف ويملكف حتؼؼ ووىمع شمرهمقٌو واًمًعودة ، وجمقمه ذم صقغي موو

ذم اعمًورقمي إًمقف وًمؾحؿؾ قمغم اخلػم اعمتضؿـ ذم اجلقاب اًمذي  يمون اًمنمط سمًٌٌف ، 

ٕن : (اًمـَّْظر) واًمػعؾ دون اعمصدر اًمٍميح (أَنْ )عٌػم اًمـٌقي سموعمصدر اعمـًٌؽ مـ واًمت

رع مع دًٓمتف قمغم مو يدل قمؾقف اعمصدر واًمػعؾ اعمضو (َأْن  )اًمتعٌػم سموعمصدر اعمـًٌؽ مـ 

 ضمّدد ىمراءة يمؾام(اًمـظر إمم يقم اًمؼقومي)د وآؾمتؿرار اًمذي ُيقطمل سمتجدد يدل قمغم اًمتجدّ 

، وذًمؽ ممو ُيشّجع قمغم دوام هذا اًمؼراءة هلذه اًمًقر اًمرالث مع هلذه اًمًقر اًمعظقؿي

اعمخوـمى إذا ـمرق ؾمؿعف ط سمطٌقعتف مـ أؾموًمقى اًمتشقيؼ عمو سمعده : ٕن نماًمّتدسّمر ، واًم

ٱ  ٻ   ﴿ ...ومؾقؼرأ»ومنذا مو ورد  اًمنمط اؾمتنمومً كػًف ًمؾجقاب وشمطؾعً إًمقف

واًمؼؾقب مقىمعو  وىمع مـ اًمـػقس ش﴾ٺ   ڀڀ ﴿و  ﴾ٻٻ ٱ  ﴿و ﴾ٻ

طمًـو ، ويتؿقز أؾمؾقب اًمنمط اًمذي سمـل قمؾقف احلديٌ اًمـٌقي سملكف ُيعؾ اعمخوـمى سمعد 

، وٓ يػرض قمؾقف ومروًو ، ومفق يقوح احلؼقؼي قورح اجلزاء واًمعوىمٌي طُمّر آظمتووق

ًلل اعمجردة ويٌلّم احلؽؿ اًمعوم ًمؽل يتقح ًمإلكًون طمريي اًمرأي واؾمتؼالل اًمتػؽػم ًمقُ 

قمـ قمؿؾف ويتحّؿؾ يمؾ امرٍئ مًئقًمقتف ، وأؾمؾقب اًمنمط مـ أورم إؾموًمقى  يمؾ ومردٍ 

                                       
حف اًمشقخ إًمٌويّن ذم ؾمؾًؾي إطموديٌ اًمّصحقحي : ( 1) ، يمام صّححف  (1781)، رىمؿ  77 – 69/  3صحَّ

 . 27/  7اًمشقخ أمحد ؿمويمر ذم شمعؾقؼف قمغم مًـد اإلموم أمحد : 



 (ه4133 ذو الحجة)العدد الرابع عشر                    سات القرآنية  مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدرا

116 

ٌَّف ىمقة اًمتخقُّؾ هلذا اعمقىمػ × سمذًمؽ ، ويالطمظ أن رؾمقل اهلل اًمغقٌل اعمػزع مـ  ؿم

ظمالل ىمراءة هذه اًمًقر واًمتلمؾ ومقفو سمحول اعمشوهد ًمف سمؽؾتو قمقـقف سمجومع : ىمقة اًمتصّقر 

د شمشٌقفًو محؾ  (يملنَّ )هذيـ اًمطريؼلم ، وأداة اًمتشٌقف ًمققم اًمػزع إيمؼم مـ ظمالل  شمميمِّ

ظمر طمّؼ دىموئؼ شمشؽمك ومقفو اًمصقرشمون ، وٓ ؿمّؽ أن اعمممـ سموهلل ويمتٌف ورؾمؾف واًمققم أ

ل اًمغقى اًمذي آمـ سمف إمم مرئل مشوهد ، أو يملكف مرئل مشوهد  اإليامن يّنه أن يتحقَّ

ؼ مو وقمد سمف رسّمف .    دمقل اًمعلم ذم أطمداصمف ومقؼع اًمّنور ذم ىمؾٌف ًمتحؼُّ

وذم احلديٌ اًمنميػ إؿمورة إمم ظمصقصقي اًمـظؿ اًمؼرآين اًمؼودر قمغم شمصقير اًمغقى 

ٌ إمم معرومي يمـففوهذا  ويملكف واىمع شمراه اًمعلم، ح ع ـمرائؼف ذم ؾمقرة اًمتؽقيرمو يًعك اًٌم  .،وشمٌت

  ل قر اًمـَّظوئر اًمتل يمون اًمـٌَّ ًّ ، ومؼد يمون يؼرأ هبو ذم صالة اًمؾقؾ ×أهنو مـ اًم

يؼرن سملم هذه اًمًقرة وؾمقرة اًمدظمون ذم صالة اًمؾقؾ ومقؼرؤمهو ذم ريمعي  × رؾمقل اهلل

وئر اًمتل يمون رؾمقل اهلل يؼرن سمقـفـ ، إين ٕقمؾؿ اًمـَّظ»:    دة ، يؼقل اسمـ مًعقدواطم

ؾمقرشملم ذم يمؾ ريمعي
(1)

ش﴾ٱ  ٻ  ٻ ﴿ .. وذيمر أكف يؼرن سملم ؾمقرة اًمدظمون وؾمقرة
(2)

 . 

 أغراض السورة ومقاصدىا الكبرى : 
 ؾمقرة اًمتّؽقير مًقىمي ًمٌقون طمؼقؼتلم يمٌػمشملم مـ طمؼوئؼ اًمعؼقدة اإلؾمالمقَّي ، مهو : 

   ٌواًمـّشقر ، وسمقون مو يًٌؼ ذًمؽ مـ أهقال  طمؼقؼي اًمققم أظمر وإصمٌوت اًمٌع

اًمًوقمي وأذاـمفو اًمتل شمؼع ذم آظمر احلقوة اًمدكقو ، ومو يعؼٌف مـ أهقال قمظقؿي مػزقمي 

و سموجلـَّي اًمتل  شمؼع ذم يقم اًمػزع إيمؼم ، يتٌعفو احلًوب قمغم إقمامل واجلزاء قمؾقفو إمَّ

ومػقفو هتديٌد ؿمديٌد سمققم اًمققمقد ،  شُمؼّرب ًمؾؿتؼلم أو اًمـّور اًمتل شُمًّعر ٕصحوب اجلحقؿ ،

وشمرهمقى قمظقؿ ذم اًمعؿؾ اًمصوًمح اعمـجل مـ قمؼٌوت ذًمؽ اًمققم اًمعصقى ، وذًمؽ 

قّيي أمهقي آؾمتعداد ًمف .  ًّ  يٌعٌ ذم اًمـػقس اًم

  اًمتَّـقيف سمشلن اًمؼرآن اًمؽريؿ سمٌقون أكَّف مـّزل مـ قمـد اهلل ضمّؾ ضمالًمف ، ومقف يمّؾ

ؼومي واًمّرؿمود وقمزم قمغم ومعؾ اخلػم ، مع اإلؿمودة سموعمؾؽ اهلدى واعمققمظي عمـ أراد آؾمت

                                       
 . (822) ومًؾؿ (،742) أظمرضمف اًمٌخوري( 1)

 (.1398أسمق داود )أظمرضمف ( 2)
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، ×: إذ سمقاؾمطتف كزل اًمقطمل قمغم رؾمقل اهلل ف، وسمقون قمظقؿ مؽوكتف قمـد رسمِّفاًمذي حتّؿؾ

هًو قمـ اًمتفؿي ، سمريئًو مـ اًمـّؼص ، صمؿ اكتؼؾ سموحلديٌ إمم إصمٌوت كٌّقة  ومؽون ؾمػػما أمقـو مـزَّ

ًمف قمؾقف يمػور ىمريش وهمػمهؿ مـ مزاقمؿ سموـمؾي ، ، وكْػل مو يمون يتؼقَّ  ×كٌقّـو حمؿد 

، وًمقس هلو  قرة سمنصمٌوت أنَّ مشقئي اًمعٌد شموسمعي عمشقئي اهلل ضمّؾ ضمالًمفـوظُمتؿً اًمً

اؾمتؼالٌل سموًمعؿؾ
(1)

 . 

 تناسب خواتيم سورة عبس مع فواتح سورة التكوير : 
ؾمقرة يمؾتو اًمًقرشملم شمنمطمون أطمقال يقم اًمؼقومي وأهقاهلو ، ومؼد ضموءت ظمقاشمقؿ 

قمٌس ذم احلديٌ قمـ يقم اًمؼقومي ومو يؼع ومقف مـ أهقاٍل وطمًوٍب وضمزاء ًمؾؿممـلم 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ   ﴿ : واًمؽوومريـ ومؼول شمعومم

ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب    جت   حت خت  مت  ىت  يت  جث  

، ومؽلن ﴾مث  ىث  يث   حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص  

مظـي ٓؾمتػفوم ؾموئؾ : ومو يًٌؼ ذًمؽ اًمققم اًمعظقؿ مـ أهقاٍل وقمالموٍت ،  هذا اخلتوم

ومتك يؽقن ؟ ، ومجوءت سمدايي ؾمقرة اًمتؽقير ذم احلديٌ قمـ أمورات ذًمؽ اًمققم سمذيمر 

ېئ  ېئ   ﴿:ذم ىمقًمف شمعومم ﴾ٱ ﴿ اصمـتل قمنمة قمالمي ، ويؿؽـ أن يؼول : إنَّ أداة اًمنمط

رت وىمً ذًمؽ اعمجلء  فمرف عمو يًتؼٌؾ مـ اًمزمون ، ويملن ﴾ېئ  ؾمقرة اًمتؽقير صقَّ

عمّو ظُمتؿً ؾمقرة قمٌس سمققمقد اًمؽػرة  »ومقفو مـ أهقال ، يؼقل اًمٌؼوقمل : ًمؾّصآظمي سمام 

جلحقدهؿ سمام هلذا اًمؼرآن مـ اًمتّذيمرة ، اسِمُتدئً هذه سمنمتوم ذًمؽ ،  سمققم اًمّصوظمي : اًمػجرة

عمؾؽ واعمؾؽقت طمتك يملكف ومصّقر ذًمؽ اًمققم سمام يؽقن ومقف مـ إمقر اهلوئؾي مـ قمو م ا

ش رأي قملم
(2)

. 

                                       
، وسمصوئر ذوي اًمتؿققز ذم ًمطوئػ اًمؽتوب  161/  3اكظر مصوقمد اًمـظر ًمإلذاف قمغم مؼوصد اًمًقر : ( 1)

، وأهداف يمّؾ ؾمقرٍة ومؼوصدهو ذم اًمؼرآن  6/3836، وشمػًػم ذم فمالل اًمؼرآن :  573/ 1اًمعزيز :

   46/  4اًمؽريؿ : 

قر : ( 2) ًّ  . 274، واكظر اًمؼمهون ذم شمـوؾمى ؾمقر اًمؼرآن :  335/ 8كظؿ اًمّدرر ذم شمـوؾمى أيوت اًم
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 تناسب مطلع السورة مع خاتمتها : 
ذم سمقون اًمعالىمي سملم مطؾع اًمًقرة وظمومتتفو وضمدت أن ؾمقرة اًمتؽقير اومتتحً سمؼقًمف 

ومو سمعدهو مـ أطمداث قمظقؿٍي اًمػوقمؾ احلؼقؼّل هلو هق اهلل  ﴾ٱ  ٻ  ٻ ﴿ شمعومم :

ؼ سموًمؼقومي أو مو يصوطمٌفو مـ أطمداٍث يمّؾ ذًمؽ دًمقؾ شمعومم كشلًة وسمدايًي وهنويًي ، ومو يتعؾَّ 

قرة سمؼقًمف شمعومم : ًّ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ﴿ قمغم ـمالىمي ىمدرشمف شمعومم ، وظُمتؿً اًم

ومَحٍْم اعمشقئي ذم اهلل وطمده يتالءم مع شمؾؽ إطمداث اًمعظقؿي  ﴾ۈئ  ۈئ  ېئ  

د ـمالىمي اًمؼدرة ، وىمد أؿمور ًمذًم ؽ اًمٌؼوقمّل سملنَّ اعمتلّمؾ اًمتل حتدث سملمر اهلل شمعومم ممّو يميمِّ

سموًمرسمقسمقي صّح شمٍّمومف ذم اًمشؿس ومو شمٌعفو ممّو ذيمر  » كظؿ أيتلم ُيدرك أن اعمّتصػ ذم

، واإلكصوف سمقـفؿ سمؼطع يمّؾ اًمعالئؼأول اًمًقرة إلىمومي اًمًوقمي ٕضمؾ طمًوب اخلالئؼ 

ومؼد اًمتؼك يمام يػعؾ يمّؾ ربٍّ مع مـ يرسمّقف ، ومؽقػ سملطمؽؿ احلويمؿلم وأرطمؿ اًمّرامحلم ، 

ش .ـمروموهو قمغم أذف اًمقضمقه وأضمالهو ..
 (1)

  . 

 ، وآظمرهو :﴾ٱ  ٻ  ٻ ﴿ : أوهلو » :اًمًققـمل ذم احلديٌ قمـ ذًمؽ سمؼقًمف وايمتػك

ش﴾ ۋ  ۅ   ﴿
(2)

قرة ضموء ًمتؼرير قمالموت اًمًوقمي ومو يؼع   ًّ ، وًمعؾَّف يريد أن مطؾع اًم

ب سمف سمعده مـ اًمٌعٌ واًمـشقر ، وآظمر اًمًقرة ومقف اإلؿمودة سموًمؼر آن اًمؽريؿ اًمذي يمذَّ

ۋ   ﴿ اعمنميمقن : ٕكف أوقمدهؿ سموًمٌعٌ ، ومجوء ىمقًمف شمعومم ذم ؾمقوق اإلكؽور قمؾقفؿ :

، واعمراد سمف : أّي ـمريؼ شمًؾؽقن ذم إكؽوريمؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ وإقمراوؽؿ قمـف ،  ﴾ ۅ

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ   ﴿وحيتؿؾ مع هذا معـك آظمر يتـوؾمى مع ىمقًمف شمعومم : 

ٓ مػّر  ﴾ۋ  ۅ  ۅ  ﴿ إذا وىمعً هذه إؿمقوء وىمومً اًمًوقمي أي ﴾پ  پ 

 مـ طمضقريمؿ وطمًوسمؽؿ قمغم شمؽذيٌؽؿ ويمػريمؿ .

                                       
قر  : ( 1) ًّ  . 346/  8كظؿ اًمّدرر ذم شمـوؾمى أيوت اًم

 . 78مراصد اعمطوًمع ذم شمـوؾمى اعمؼوـمع واعمطوًمع : ( 2)
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 املبحث األوَّل
 حقيقة يـوم القيامة وما يصاحبه من أهوال

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ﴿ٹ ٹ 

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

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

 .   ﴾چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   

ل يقم اًمؼقوميشمصػ آيوت هذا اعمؼطع إهقال اًمعظقؿي اًمغريٌ ، ي اًمتل شمؼع ذم أوَّ

وقمي ممذكًي سم ًَّ كقو وومـوئفو ، واعمشوهد اًمغقٌقي اعمػزقمي اًمتل حتصؾ قمـد ىمقوم اًم خراب اًمدُّ

وسمطالن احلقوة واعمعقشي ذم إرض : إذ يمؾُّ رء خيرج قمـ مقوعف ، ويصٌح ؿمقئًو آظمر 

ٌي ذم صقرهتو ، ضمديدًا همػم مو قمفدكوه ذم اًمّدكقو ، ومفل مشوهد همريٌٌي ذم هقئتفو ، رهقٌ

 ، وشمشتد مـ أضمؾفو اًمؽروب .شمـزقمٍ هلو اًمؼؾقب

اًمتل  (اًمًامويَّي وإروقَّي)ـ احلقادث اًمؽقكقَّي قمنم طمدصمو ماصمـل  وىمد ذيمر اهلل 

ًٓ رهقٌو ذم اًمؽقن اعملًمقف مـ  ر اكؼالسمًو يمٌػما ذم اًمقضمقد اعمتعورف قمؾقف ، وحتقُّ شُمصقِّ

ل يقم  كقو قمـد أوَّ ؿ ؿملن ذًمؽ اًمققم اًمّطقيؾ ، ؾمتّي مـفو شمؼع ذم آظمر احلقوة اًمدُّ طمقًمـو : ًمقُػخِّ

 اًمؼقومي ، وهل : 

ؿُس  .1 وًمّػفو وـمّقفو ومـ صمّؿ رمقفو ، ومتختػل قمـ اًمعققن ويذهى مجع اًمشَّ

امء ،  ًّ وقؤهو ، وسُمدئ سموًمّشؿس : ٕهّنو شمـػم اًمؽقن ومنذا ًُمّػً وُرمل هبو أفمؾؿً اًم

وملفمؾؿ اًمؽقن يمّؾف ومقتـٌّف اًمـّوس إمم سمدء ومـوء اًمّدكقو وظمراهبو : وّٕن اخلراب يٌدأ مـ 

امء اًمتل ه ًّ ؼػ ، واًمشؿس أسمرز آيوت اًم ًّ  .  ل اًمًؼػ مـ ومقىمـواًم

رهو »قير : اًمؾّػ واًمكّم مـ ىمقهلؿ : وإصؾ ذم اًمتّؽ  ش يمور اًمعاممي قمغم رأؾمف ويمقَّ

فو ، وموؾمتعوره ًمِؾػِّ ضمرمفو أو ًمِؾػِّ وقء اًمشؿس اعمـًٌط ذم أوموق قمغم ؾمٌقؾ  سمؿعـك ًمػَّ

ؽم ًّ حًقس مشوهد مـ واىمعـو عم ذم يمؾٍّ ، اؾمتعورة حمًقس آؾمتعورة اًمتٌعقي سمجومع اًم

همقٌل ظمػل قمـ اًمـوس ، ومؽام شُمؽّقر اًمعاممي قمغم اًمّرأس ويؾػُّ اًمؾٌوس قمغم اًمالسمس 
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ومقغقى اعمؾػقف سموًمؾػوومي ويًؽمه سمتتوسمع أيمقار اًمعاممي ، ومؽذًمؽ اًمشؿس ُيػعؾ هبو يقم 

اًمؼقومي شُمؾّػ وُُيؿع سمعضفو قمغم سمعض مـ يمّؾ ضمقاكٌفو ومتصػم ؾمقداء مظؾؿي ، وشُمغقّى 

 و ، ومقعّؿ اًمّظالم اًمؽقن يمّؾف . سمعد فمفقرهو وإذاىمف

اكؽدار اًمـُّجقم اعمضقئي وشمًوىمطفو مـ أوماليمفو قمغم إرض سمعد اهنقور اًمًامء ومقرهو 

صمتو قمامَّ هق  مقرًا قمظقاًم ، ومُقطؿس كقرهو ويذهى وقوؤهو ، وأيتون اًمًوسمؼتون حتدَّ

امء ىمٌؾ أقمالم الم ( ، وسمدأ سملقمء هنورًا )اًمشؿس( ، و ًمقاًل )اًمـّجقممشوهد ذم اًمًام ًّ اًم

و أؿمفر وأقمّؿ ختقيػًو وإرهوسمًو ، وذيمر مـفو اصمـلم مهو أؿمفر مو ومقفو ـٕهنَّ  »إرض : 

ش وأقمّؿفو كػعوً 
 (1)

  . 

إؾمـود ومعؾ آكؽدار إمم اًمضؿػم اًمعوئد إمم اًمـجقم جموز قمؼكم : يرى سمعضفؿ أن و

ًمػوقمؾ احلؼقؼّل هلذه ومفل ًمقًً ا، ٕن اًمـجقم ٓ شمؼدر قمغم آكترور مـ شمؾؼوء كػًفو 

واحلّؼ أن إؾمـود آكؽدار ًمؾـجقم قمغم احلريمي ، سمؾ سملمر اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم وىمدرشمف ، 

احلؼقؼي وًمقس قمغم اعمجوز : ٕن اعمعقل قمؾقف ذم احلؽؿ قمغم اإلؾمـود سموحلؼقؼي أو اعمجوز 

ًٌي إمم مرّده إمم اًمؾغي ، ومام قمرف ذم اًمؾغي كًٌتف إمم وموقمؾ معلم سمحقٌ ٓ يعرف ومقف ك

، ومزيد  ش ..ىموم زيد أو مرض قمكم أو موت »همػم هذا اًمػوقمؾ ومفق طمؼقؼي ، يمام ذم ىمقًمـو : 

همػم ممصمر اًمؼقوم سمؾ هق واىمع سمخؾؼ اهلل شمعومم ، وًمؽـ كًٌي اًمؼقوم إًمقف طمؼقؼي ، ويمذا ذم 

مرض أو موت  ، وموًمعرب  م شمًتعؿؾ هذه إؾموًمقى إٓ قمغم أهنو طمؼوئؼ ، وموًمػوقمؾ إذا 

ػعؾ اشمصوومو طمؼقؼقًّو ومفق طمؼقؼي ، وإؾمـود آكؽدار ًمؾـجقم مـ هذا اًمؼٌقؾ : شمصػ سموًم

ٕن اًمـجقم اشمصػً هبذا اًمػعؾ اشمصوومو طمؼقؼّقًو ، ومؾقس ذم أيي جموز قمؼكّم ، يمام أن ىمصد 

اعمالطمظي واًمتجّقز هـو همػم مقضمقد ، هذا ومضال قمـ أن اكؽدار اًمـجقم طمدث أظمروي 

ٓ شمؼوس قمغم مو يؼع ذم اًمدكقو : ٕن اعمؼويقس ومقفو خمتؾػي ،  يؼع يقم اًمؼقومي وأمقر أظمرة

 ومام اًمذي يؿـع أن حيدث ذًمؽ مـ اًمـجقم طمؼقؼي ؟!

                                       
قر :  ( 1) ًّ  . 336/  8كظؿ اًمدرر ذم شمـوؾمى أيوت واًم
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، مقٍح هـو سمؼقة احلريمي اًمتل دمعؾ اًمـجقم شمـؽدر  سمصقغي اعمطووقمي واًمتعٌػم اًمؼرآين

عر ومعؾ يمام يدل ذًمؽ قمغم اًمنقمي اعمػرـمي اعمؼؽمكي سموهلقل اًمشديد يقم اًمًوقمي ، يمام ُيش

اعمطووقمي سمقن هذه احلريمي قمغم اًمؼدرة اإلهلّقي اًمتل ٓ يعجزهو رء ، وـمقاقمقي طمدوصمفو 

 وشمؾؼوئقي وىمققمفو .   

ر قمـ حمق آصمور اًمـجقم وإزاًمتفو ذم أهقال يقم اًمؼقومي  وىمد شمـّقع اًمتعٌػم اًمؼرآيّن وشمؽرَّ

، وآكؽدار يمام ﴾ٻ  پ  پ ﴿ شمليمقدًا ًمف ، ومتورًة ُيعؼمَّ سموٓكؽدار ذم هذه أيي :

يعـل هقمي شمًوىمطفو ومنكف يقطمل سمتغػم معوعمفو وذهوب ًمقهنو قمغم ؾمٌقؾ آؾمتعورة سمتشٌقف 

ذهوب وقئفو سمتؽدير اعموء اعمذهى ًمصػوئف وروكؼ مـظره ، ويمدرة اًمعقش اًمدال قمغم 

ظمالف ـمؿلكقـي احلقوة ، وموًمـجقم اعمـػمة اعمضقئي إذا اكػصؿ رسموـمفو شمـوصمرت ، وظمٌو كقرهو 

 ؾؿً وومؼدت هبوءهو ، ومتؽقن قمغم صقرة يمدرة سمغقضي . وملفم

ؾمقرة ] ﴾ ہ  ہ  ھ ﴿ وشمورًة يعؼم سموكطامس اًمـجقم وذًمؽ ذم ىمقًمف شمعومم :

حَمْق آصمورهو ،  –واهلل أقمؾؿ  -وهذه اؾمتعورٌة ، واعمراُد سمطؿس اًمـّجقم  »، [اعمرؾمالت

تَدى سمًؿتفو ، ومصورت ون ُيًتدلُّ هبو وُي وإذهوب أكقارهو ، وإزاًمتفو قمـ اجلفوت اًمتل يم

، واًمطؿس ذم واؾمتعجؿً طمروومف ذي َأؿْمؽؾً ؾمطقرهيموًمؽتوب اعمطؿقس اًم

ش اعمؽتقسموت طمؼقؼي ، وذم همػمهو اؾمتعورة
 (1)

                                                                   . 

ٻ  پ   ﴿:د هبو اًمـجقم وذًمؽ ذم ىمقًمف شمعومموشمورًة يعؼم سموكترور اًمؽقايمى إن ىمص

، وذًمؽ قمغم ؾمٌقؾ آؾمتعورة اعمؽـقَّي اًمتل شمؼقم قمغم شمشٌقف إزاًمي  [ؾمقرة آكػطور ] ﴾پ 

اًمؽقايمى وشمًوىمطفو مـ اًمًامء سموًممًمئ اعمتًوىمطي إذا اكػرط قمؼدهو وسموجلقاهر اًمتل ىمطع 

ؾمؾؽفو ومتـوصمرت ، صمؿ طمذف اعمشٌف سمف ورمز ًمف سمٌمء مـ ًمقازمف وهق آكترور ، وهذا مـ 

شمريمقى اًمؽالم ، إمعوكًو ذم  اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم اًمتَّعٌػم ، وشمـّققمف ذم شملديي ـمرائؼ شمػـّـ

ي واإلقمجوز ًمؾعرب اعمخوـمٌلم ، وإفمفورًا ًمؾػصوطمي ذم أؾمؿك صقرهو وأقمغم  اًمتَّحدِّ

ؼ  ميًمؾًآ مراشمٌفو ، وـمرداً  اء ، ومضاًل قمـ اًمتليمقد واًمتَّؼرير اعمتحؼِّ واعمؾؾ قمـ كػقس اًمؼرَّ

                                       
 .      358شمؾخقص اًمٌقون ذم جموزات اًمؼرآن : ( 1)
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اء هذا اًمتِّؽرار : ًمتػخقؿ ؿملن أهقال ذًمؽ اًمققم اًمعصقى ، وىمديام ذم اًمـّػقس مـ  ضمرَّ

شمٍميػ اعمعـك ( اًمتٍميػ)ن مـ وضمقه إقمجوز اًمؼرآن اًمؽريؿ أؿمور اًمرموين إمم أ

قمًو ذم  اًمقاطمد ذم دٓٓت متعددة وـمرق وشمرايمقى متـققمي ، وموعمعـك اًمقاطمد شمراه مقزَّ

ى ؾمقرهتو : ٕن يمؾ ؾمقرة هلو مؼومفو ؾمقر قمّدة ذم دٓٓت خمتؾػي ، يمؾ دًٓمي شمـوؾم

، واًمؼدرة قمغم اإلشمقون سموعمعـك اًمقاطمد ذم معورض خمتؾػي متًوويي ذم أقمغم  وؾمقوىمفو

مراشمى اًمٌالهمي يؼطع طمجي اعمنميملم ، ويميمد أن اهلل اًمذي ىمدر قمغم هذه اًمًقر 

 يؼدر أن يليت سمام ؿموء مـ مرؾ اًمؼرآن 
(1)

ة قمغم ، ورسمام دًمً شمؾؽ آؾمتعورات اعمتعدد 

شمعّدد اعمراطمؾ اسمتداء سموٓكؽدار اًمذي يؾقف اًمطؿس صمؿ آكترور واًمتًوىمط قمغم همػم كظوم ، 

  ومال يؽقن صمّؿً شمؽرار .

شمًقػم اجلٌول وإزاًمتفو قمـ أمويمـفو ، وهذه مـ اعمراطمؾ إظمػمة ذم إومـوء اجلٌول  .2

وقمي ، ومنومـوُء اجلٌول  ًّ  [ؾمقرة اًمـٌل] ﴾ٹ  ڤ  ﴿ اًمتل ؿمٌّففو اهلل سموٕوشمود -وىمً ىمقوم اًم

دة يقم اًمؼقومي ، قمؼمَّ اًمٌقوُن  –ًمترٌقتفو إرض وطمػظفو أن متقد وشمضطرب  ًمف أطمقاٌل متعدِّ

ة مقاوع مـف سمام  يٌم أن إومـوءهو وىمً ىمقوم اًمًوقمي يؿّر سمؿراطمؾ اًمؼرآيّن قمـفو ذم قمدَّ

اقمؾؿ  » سمعدهو إمم قمدٍم ، ومؼول قمـفو  : خمتؾػي  أمجؾفو اًمػخر اًمّرازي ذم مراطمؾ ؾمً شمصػم

أّن اهلل شمعومم ذيمر ذم مقاوع مـ يمتوسمف أطمقال هذه اجلٌول قمغم وضمقٍه خمتؾػٍي ، ويؿؽـ 

ل أطمقاهلو : آكديموك وهق ىمقًمف شمعومم :  اجلؿع سمقـفو قمغم اًمقضمف اًمذي كؼقًمف ، وهق أن أوَّ

، واحلوًمي اًمروكقي هلو : أن شمصػم  آىمي[ؾمقرة احل] ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ﴿

ٹ  ٹ    ٹ  ٹ ﴿ ش ، وذيمر اهلل شمعومم ذًمؽ ذم ىمقًمف :يموًمعفـ اعمـػق

 وىمقًمف : [اًمؼورقمي ؾمقرة] ﴾ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  

، واحلوًمي اًمروًمري :  [اعمعورج ؾمقرة] ﴾ىئ  ی  ی  ی ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   ﴿

كً يمتؾي واطمدة يموًمعفـ ، وهق يموسمعد أن  أن شمصػم يموهلٌوء ، وذًمؽ أن شمتؼطع وشمتٌّدد

 ﴾ۀ  ڻ ں  ں ڻ  ڻ ڻ ڱ ڱ ڳ  ڱ  ڱ  ڳ﴿ : ىمقًمف

مي ىموّرة ذم مقاوعفو، واحلوًمي اًمراسمعي : أن شمـًػ ٕهنو مع إطم [ؾمقرة اًمقاىمعي] ، قال اعمتؼدِّ

                                       
 .  172اًمـؽً ذم إقمجوز اًمؼرآن :  اكظر( 1)
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ؾقفو ، وهق اعمراد مـ ىمقًمف ومتـًػ قمـفو سمنرؾمول اًمّريوح قم همػم سمورزة ، وإرض حتتفو

ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ﴿ : شمعومم

يوح شمرومعفو قمـ  [ؾمقرة ـمف] ﴾ڻ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ، واحلوًمي اخلومًي : أن اًمرِّ

هو ؿمعوقمًو ذم اهلقاء يملهّنو همٌور ، ومؿـ كظر إًمقفو مـ سُمعْ  د طمًٌفو وضمف إرض ومتطػمِّ

، ّن مرورهو سمًٌى مرور اًمّريوح هبو، وهل ذم احلؼقؼي موّرة ، إٓ أًمتؽوومئفو أضمًومًو ضمومدة

هو مـديّمي متػتتي ، وهل ىمقًمف شمع    مبخبجئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب    حب    ﴿ ومم :صػمَّ

، صمؿ سملمَّ أنَّ شمؾؽ  [ؾمقرة اًمـؿؾ] ﴾يت  جث  مث  ىث  يث    ىتمت ىب  يب  جت     حت  خت   

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ﴿ :ي طمصؾً سمؼفره وشمًخػمه ومؼول شمعومماحلريم

، واحلوًمي اًمًودؾمي : أن شمصػم هاسمًو  [ؾمقرة اًمؽفػ] ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 

ومؿـ كظر إمم مقاوعفو  م ُيد ومقفو ؿمقئًو ، يمام أن مـ يرى اًمّناب مـ  سمؿعـك : ٓ رء ،

 ش سُمْعٍد إذا ضموء اعمقوع اًمذي يمون يراه ومقف  م ُيده ؿمقئًو ، واهلل أقمؾؿ
(1)

ويؼقل اًمؼرـمٌل ، 

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ       ﴿ وأّول مو شمتغػمَّ اجلٌول شمصػم رماًل مفقالً  »: 

 شفـًو مـػقؿمًو ، صمّؿ هٌوًء مـٌرًّو ، صمؿ قم [ؾمقرة اعمزمؾ] ﴾ے  ے  
(2)

ويالطمظ أنَّ هذا ،  

ىمفو سمعد آضمتامع  ة وشمػرُّ دَّ اًمتَّـّقع ذم اًمتَّعٌػم اًمؼرآيّن قمـ إهالك اجلٌول وًمقـفو سمعد اًمشِّ

ٌع ذم اعمش ٌِّفً سمف اجلٌول َصوطَمٌَف شمـقُّ اًمعفـ اعمـػقش واًمؽرقى اعمفقؾ )ٌّف سمف اًمذي ؿُم

ٌّ واًمؼوع حو واهلٌوء اعمُـٌ ًّ اب اًمّصػصػ ومرور اًم ويمّؾ ذًمؽ إلفمفور قمظقؿ  (ب واًمنَّ

ىمدرة اهلل شمعومم ذم شمغقػم هذه اجلٌول اًمعظقؿي وشمٌديؾفو قمغم مراطمؾ متعّددة ًمؽؾِّ مرطمؾٍي 

وقمي مع شمالؤم يمؾ مشٌف سمف مع ضمق اًمًقرة  ًّ صػي ظموصي يشوهدهو اًمـوس وىمً ىمقوم اًم

ي ؾمقوىمفو ، وشمًقػم اجلٌول ذم ؾمقرة اًمتل وردهو ومقفو واشمًوىمف واكًجومفو مع ظمصقصقَّ 

ـوؾمى ًمًقوىمف اًمذي يتًّؿ سموحلريمي ذم شمؽقير اًمشؿس  اًمتؽقير شمغقػم مؼرون سموحلريمي وهق م

جـواكؽ  اًمخ .ريمي اًمعشور سمعد اكٍماف راقمقفو ..قش وومقى طمـاًمقطم رـقم وطمشـدار اًـم

ة قمنم حلؿؾفو شمرك اًمـُّقق اًمعشور احلقامؾ اًمتل ذم سمطقهنو أوٓدهو وىمد مرَّ  .3

                                       
 . 13 – 12/  31مػوشمقح اًمغقى : ( 1)

 . 228/  21اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن : ( 2)
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ي ومقُـًك أمرهو ومتذهى أؿمفر مفؿؾي مًقٌّي سمال راٍع : عمو دمهفؿ مـ أهقال يقم اًمؼقوم

ة اًمؽرب اًمذي  (شمعطقؾ اًمعشور)واًمتَّعٌػم سمـ، طمقٌ شمشوء  يمـويٌي قمـ قمظقؿ اهلقل وؿمدَّ

، وموًمـّقق اًمعشور وهل أيمرم إمقال ًمدى اًمعرب هده اًمـَّوس ذم يقم اًمػزع إيمؼمُيشو

ْطى وومداطمي اهلقل ، ؿؾ ذم ذًمؽ اًمققم وٓ ُيعتـك سمشلهنو ٓؿمتداد اخلَ وأقمّزهو قمـدهؿ هُت 

رمز ًمؾـَّػوؾمي وهمالء اًمرّؿـ دون همػمهو مـ إمقال : ٕهّنو أيمرم  (أي اًمعشور)واظمتقورهو 

موٍل وَأْكػًف ًمدى اًمعرب اعمخوـمٌلم ، وذم ذًمؽ مالئؿي مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ ٕطمقال 

  اعمخوـمٌلم ، يؼقل إقمشك مودطمًو :

 هـــــق اًمقاهـــــى اعموئـــــي اعمصـــــطػوة

 

ــــــو قمشــــــورا  ــــــو خمووــــــوً وإِمَّ  إمَّ
(1)

 

ويرى سمعضفؿ أّن هذه أيي مـ آؾمتعورة اًمتؿرقؾقي : ّٕن يقم اًمؼقومي ٓ شمؽقن ومقف  

كوىمي قمنماء ، وًمؽـ مرّؾ هقل يقم اًمؼقومي سمحول ًمق يمون ًمؾّرضمؾ كقق قُمنماء ًمعّطؾفو 

 ؿمتغوًٓ سمام هق ومقف مـ هقل يقم اًمؼقوميوشمريمفو واؿمتغؾ سمـػًف و م يؾتػً إًمقفو ا
(2)

                                          . 

وإومم محؾ اعمعـك هـو قمغم احلؼقؼي ٓ قمغم اعمجوز وهق مو ذهى إًمقف مجفقر اعمػنيـ 

  مـ أن هذه مـ آيوٍت ؾمً شمؼع طمؼقؼًي ذم اًمدكقو ىمٌقؾ يقم اًمؼقومي . 

كوت اًمتل ًمقس ذم ـمٌعفو اًمتَّلكُّس سمٌـل آدم ومتختؾط طَمنْمُ اًمقطمقش ومَجْع احلققا

ٺ  ٿ   ﴿ سموًمـوس مـ هقل اًمؼقومي ، وُيؼتّص ًمٌعضفو مـ سمعض ومؼول شمعومم :

ـي  (طمنمهو)، وىمقؾ :  ﴾ٿ   ٿ  ًَّ ت اًم مقهتو وهاليمفو ، وموًمعرب شمؼقل إذا أرضَّ

ـي)ـّوس وأصوسمتفؿ سموًمؼحط واجلَْدب سموًم ًّ أي أهؾؽتفؿ (طمنمهتؿ اًم
(3)

  . 

غم هذا يؽقن احلنْم هـو يمـويي أظمرى قمـ هقل ذًمؽ احلودث اًمعظقؿ : ٕنَّ وقم

ة اًمػزع اًمذي شُمشوهده ، وقمظقؿ مٌؾغ اهلقل اًمذي شمراه ،  هاليمفو ومقهتو يؽقن مـ ؿمدَّ

                                       
 اعمتفقئي ًمؾـتوج . (اعمخوض)، و 171اكظر ديقان إقمشك : ( 1)

 .  388/  5ًمؾؼرـمٌل ، وومتح اًمؼدير :  95/  22اكظر اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن : ( 2)

ـرقر: 67/ 37:شمػًػم ضمومع اًمٌقون ذم شمػًػم اًمؼرآن اكظر ٓسمـ قمٌوس. ُكًى هذا اًمؼقل  (3)  .428/ 8، واًمدّر اعم
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ويمؾتومهو يمـويي قمـ صػي : ٕن اعمقصقف ىمد ُذيمر وُكًًٌ إًمقف صػي  م شُمَرد هل سمعقـفو ، 

ت يمؾتو اًمؽـويتلم قمـ اعمعـك وٓزمف ذم صقرٍة طمقٍَّي حمًقؾمٍي ٓزمفو ، وىمد قمؼمَّ  وإكام ُأريد

 اعمعـك مصحقسمًو سمدًمقؾف.  مشوهدة رؾمؿتفو اًمؽؾامت ، وملسمرزت

ٓزل ، ومقختؾط سمعضفو ذم سمعض وشمعقد سمحرًا  .4 ر سموًمزَّ شمًجػم اًمٌحور أي شُمػجَّ

ب هبو أ هؾ اًمـورواطمدًا ، وىمقؾ : دمعؾ مقوهفو كػماكًو وشُمقىمد ومتصػم كورًا شمضطرم ُيعذَّ
(1)

  ،

ْجر ذم يمالم اًمعرب مـ إوداد ومفق يدّل قمغم آمت ًَّ الء واًمػراغ ، وقمؾقف ومنّن وىمقؾ : اًم

 ُمؾئً طمتك وموض موؤهو وؾموح قمغم وضمف إرض ، ومرؾف ىمقًمف شمعومم : (ؾُمِجَرت)معـك 

 [ؾمقرة اًمّطقر] ﴾ ے ے ھ ﴿
(2)

 .  وىمقؾ : همقض موؤهو وذهى، 

سموًمتًّجػم همرٌض سمالهمّل يؼتضقف مالئؿي ؾمقوق آيوت  وذم اًمتعٌػم هـو قمـ طمول اًمٌحور

ذم ىمقًمف شمعومم ذم  اًمًقرة وشمـوؾمٌفو ، وذًمؽ فموهٌر مـ اًمتلّمؾ ذم هذه أيي مع كظػمهتو

، ومنّكف قمؼمَّ ذم اًمتَّؽقير سمتًجػم اًمٌحور وهق اؿمتعوهلو ﴾پ  ڀ   ڀ  ﴿ :ؾمقرة آكػطور

مقاومٌؼ ًمؾققمقد سمتًعػم اجلحقؿ اعمتققّمد سمف كورًا  يمام يًّجر اًمّتـقر ، وهذا اعمعـك مـوؾمٌى و

ر  »، وموًمٌحور ﴾ چ  ڇ  ڇ  ﴿ :دهو ذم كػس اًمًقرة ذم ىمقًمف شمعوممذم آيوٍت سمع شُمًجَّ

ش، ومتًُّجر هبو ضمفـؿومتصػم كوراً 
(3)

رت اًمٌحر» :يؼقل اإلؾمؽوذم،  : ُأوىمدت ومعـك : ؾُمجِّ

ر اًمتّـقر ، وىمقؾ : اعمراد هبو سمحوٌر ذم  ضمفـؿ مت أ محقاًم ًمقعّذب هبو ومصورت كورًا  يمام ؾُمجِّ

شأهؾ اًمـّور ، ومؽون ذيمر هذا اعمعـك طمقٌ وىمع اًمتّققّمد سمتًعػم اجلحقؿ أؿمٌف وأومم
(4)

 . 

ويًقق اسمـ اًمزسمػم اًمغركوـمل وضمفًو آظمر ًمؾتـوؾمى طموصؾف أن شمًجػم اًمٌحور هـو 

إذا م أشمف سموحلطى ،  (ؾمجرت اًمتـقر)ؤهو واضمتامع مقوهفو مـ ىمقهلؿ : سمؿعـك امتال

                                       
ًمؾؼرـمٌل ، واًمٌحر  98/  22، واجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن :  44/  37اكظر ضمومع اًمٌقون ذم شمػًػم اًمؼرآن : ( 1)

 .   432/  8اعمحقط : 

 . 297/  5ىموًمف اًمزضموج ذم معوكقف : ( 2)

 . 415ذم اعمتشوسمف اعمروين : يمشػ اعمعوين ( 3)

ة اًمتلويؾ : ( 4) ة اًمتـزيؾ وهمرَّ وسمصوئر ذوي ،  246، واكظر : اًمؼمهون ذم شمقضمقف متشوسمف اًمؼرآن :   1336/  3درَّ

 . 324وومتح اًمرمحـ ذح مو يؾتٌس مـ اًمؼرآن : ،  574/ 1اًمتؿققز ذم ًمطوئػ اًمؽتوب اًمعزيز :
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ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ﴿ سمعدهو ذم ىمقًمف شمعومم : ذًمؽ مـوؾمٌى ًمميي ىمٌؾفو وأييو

، وموًمقطمقش حُتنم ودُمؿع ، ويمذا اًمٌحور  ﴾ ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

وطمنم اًمقطمقش وشمزويٍ »دُمؿع مقوهفو ، واًمـػقس شُمزّوج وُيؿع سمعضفو إمم سمعض ، 

سمعضًو ... وموًمتحوم هذه  اًمـػقس وشمًجػم اًمٌحور هذا يمؾف اضمتامع وائتالف ُيـوؾمى سمعضف

ش اجلؿؾ ذم اًمًقرة أسملم اًمتحوٍم وأووحف مالءمي وشمـوؾمٌوً 
 (1)

 . 

ً اًمٌحور ومقفو سموٓكػجور عمـوؾمٌتف مطؾعفو ، ومنن  وأمو ذم ؾمقرة آكػطور وموظمتصَّ

قمـ  ، واكتؼوهلو ومم يقم اًمؼقومي سمتغػمُّ أوصوومفومطؾعفو متضّؿـ ٕؿمقوء حيؽؿ اهلل شمع

ـ مقاوعفو ، وهل اكػطور اًمًامء واكشؼوىمفو ، واكترور اًمؽقايمى ، وزواهلو قمأمويمـفو

ر ويػتح سمعضفو قمغم سمعضوشمًوىمطفو ، وسمعررة اًمؼٌقر وشمؼؾقٌفو ، ويمذا اًمٌ ، حور شُمػجَّ

ومقػقض اعموء قمغم وضمف إرض وشمزول اًمٌحور قمـ أمويمـفو ومقتًووى سموعموء جلٍ اًمٌحور 

 ورؤوس اجلٌول
(2)

ور هـو أكًى ذم هذا اًمًقوق ، يؼقل ، وموإلظمٌور قمـ اًمٌحور سموٓكػج 

ً ؾمقرة آكػطور سمؾػظ آكػجور ًمُقـوؾمى مطؾع . » اسمـ اًمزسمػم اًمغركوـمل : .. وإّكام ظُمصَّ

اًمًقرة واومتتوطمفو ، أٓ شمرى ذم اكػجور اًمعذب إمم اعموًمح واعموًمح إمم اًمَعْذب وسمعضفو إمم 

ء واكػجور اًمٌحور وسمعررة سمعض اكػطور كوؾمى اكشؼوق اًمًامء واكػطورهو ، وموكػطور اًمًام

 ش ..اًمؼٌقر واكتشور اًمـجقم يمّؾ ذًمؽ متـوؾمٌى أووح شمـوؾمى وأسمقـف .
(3)

 . 

إووومًي عمو ؾمٌؼ سموًمؼقل  : إّن شمـّقع  (تسجير البحار وتفجيرىا)ويؿؽـ اجلؿع سملم 

رة ،  اًمتّعٌػم ضموء سموًمـظر إمم ـمقل يقم اًمؼقومي ، وموًمٌحور دُمؿع مقوهفو ، صمؿ شمصػم كورًا مًجَّ

 ًٍ ًٍ ، صمّؿ اًمتّػجػم ذم وىم صمّؿ ُيػّجر سمعضفو سمٌعض ًمشدة طمرارهتو ، ومقصػم اًمتًّجػم ذم وىم

 شموٍل ، ومجوء اًمتّعٌػم متـّققمًو سمتـّقع أطمقاهلو ومراطمؾفو اًمتل شمصػم إًمقفو قمـد ىمقوم اًمًوقمي .  

                                       
 . 1137/  2مالك اًمتلويؾ : ( 1)

ويمشػ اعمعوين ،  246ذم شمقضمقف متشوسمف اًمؼرآن :  ، واًمؼمهون  1336/  3درة اًمتـزيؾ وهمرة اًمتلويؾ : اكظر ( 2)

 . 574/ 1، وسمصوئر ذوي اًمتؿققز ذم ًمطوئػ اًمؽتوب اًمعزيز : 415ذم اعمتشوسمف اعمروين : 

 . 1137/  2مالك اًمتلويؾ : ( 3)
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ٌ ، وهل -ضمؾَّ ضمالًمف  -صمّؿ صمـَّك اهلل  ظمرة سمعد اًمٌع  :  سمذيمر ؾمتَّي طمقادث قِمظَوم شمؼع ذم ٔا

شمزويٍ إرواح وىَمْرهنو سملسمداهنو ، ومٌعد أن يموكً اًمـّػقس وإرواح مـػردة قمـ  .1

اًمٌدن مـ طملم اعمقت ومنهنو شمعقد إًمقف قمـد اًمٌعٌ واًمـّشقر ، وىمقؾ اعمراد : مَجْع يمؾِّ ؿمؽؾ 

قوـملم ،  إمم كظػمه ومـػقس اعمممـلم شُمؼرن سموحلقر اًمعلم ، وكػقس اًمؽوومريـ شمؼرن سموًمشَّ

يمّؾ امرٍئ سمشقعتف وـموئػتف ، ويضّؿ اًمّشْؽؾ إمم ؿمْؽؾف وموعمممـقن سموعمممـلم ، وىمقؾ : ُيؾحؼ 

وًمح مـف وًمح واًمػوضمر مع اًمػوضمراًمصَّ ،  سموًمقفقد ، واًمـَّصورى سموًمـَّصورى، واًمقفقد ؿ مع اًمصَّ

ـوومؼلم  ـوومؼقن سموعم واعمجقس سموعمجقس ، واعم
(1)

، وىمقؾ : شمُؼـرن اًمـّػقس سمجزائفو وأقمامهلو  
(2)

  . 

ؾي اًمصغػمة اًمتل يموكً شُمدومـ طمقًَّي ذم اًمؽّماب ذم اجلوهؾقَّي شُمًلل سمحية اًمطػ .2

ٌى اًمذي ىُمتؾً ٕضمؾف  ًّ كى واًم : وشمقضمقف  -وهق ؾمٌحوكف أقمؾؿ سمف  –وائدهو قمـ اًمذَّ

ؼوشمؾفو وشمشـقع ًمصـقعف ، اًمًمال هلو ومقف إصمورة ًمإلؿمػوق واًمرمحي هبذه اًمضعقػي : وشمقسمقخ ًم

، ﴾ڄ   ڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ﴿ :ول شمعوممقع هلذا إمر وهتقيؾ ومؼوشمػظ

وذم ذًمؽ إؿمورٌة إمم قمودٍة ؾمقِّئٍي مـ قمودات أهؾ اجلوهؾقَّي ىمٌؾ اإلؾمالم وهل وأد اًمٌـوت 

َـّ أطمقوء : خموومي اًمعور أو احل َـّ وه قً وىمتؾف ًمؾرِّؼؾ اًمذي (مقءودًة )وضمي واًمػؼر ، وإكَّام ؾُمؿِّ

اب ، واهلُل ضمؾ ضمالًمف أظمؼم  ذم هذه أيي أكَّف ُيقسمِّخ ىموشمؾفو سمًماهلو قمـ ُيؾؼك قمؾقفو مـ اًمؽمُّ

ٌف إمم همػِم اعمؼصقد ؾمماًمف ،  اًمًٌى اًمذي ٕضمؾف ىُمتؾً ، وموًمًمال وآؾمتػفوم هـو مقضمَّ

ًمقؽقن ضمقاهبو أؿمّد وىمعًو قمغم اًمقائد ، ومنهّنو ؾمتُجقى أهنو ىُمتؾً سمال ذكٍى ضمـتف أو ضُمْرٍم 

ًمؾؿؼصقد احلؼقؼّل سموًمًمال وهق اًمؼوشمؾ ، ارشمؽٌتف ، ًمقحصؾ يمامل اًمتَّقسمقخ واًمتَّعـقػ 

ف واًمغضى مـف ، ىمول اًمّزخمنمي : وإدظمول اًمغؿِّ قمغم ىمؾٌف ، وإلفمفور يمامل اًمغقظ قمؾق

ومنن ىمؾً : مو معـك ؾممال اعمقءودة قمـ ذكٌفو اًمتل ىُمتِؾً سمف ؟ وهالَّ ؾُمئِؾ اًمقائد قمـ »

ًٌ ًمؼوشمؾفو  مقضمى ىمتؾفو هلو ؟ ، ىمؾً : شؾمماهلو وضمقاهبو شمٌؽق
 (3)

، وىمول اًمشقيموين :  

                                       
: ًمعظقؿ، واسمـ يمرػم ذم شمػًػم اًمؼرآن ا 69/ 37رآن:ذم ضمومع اًمٌقون ذم شمػًػم اًمؼ اظمتور هذا اًمؼقل اًمطؼمي( 1)

8  /355 . 

 . 297/  5ذيمره اًمزضموج ذم معوين اًمؼرآن : ( 2)

 .297/  5: ًمؾزضموج، واكظر : معوين اًمؼرآن  223/  4اًمؽشوف : ( 3)
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وشمقضمقف اًمًمال إًمقفو إلفمفور يمامل اًمغقظ قمغم ىموشمؾفو طمتك يمون ٓ يًتحؼ أن خُيوـمى »

 ش وُيًلل قمـ ذًمؽ ، وومقف شمٌؽقً ًمؼوشمؾفو وشمقسمقٌخ ًمف ؿمديد
(1)

، وإذا يموكً اعمقؤدة ذم  

طوب ٕن اخل»اًمدكقو ٓ قمؼؾ هلو وٓ ومفؿ ومنكف همػم ممتـٍع شمقضمقف اخلطوب هلو ذم أظمرة : 

وهق شمٌؽقً اًمظو م ٓ ظمطوب  ش وإن قُمؾِّؼ قمؾقفو ، وشمقضّمف هلو وموًمغرُض ذم احلؼقؼي همػمهو

َـّ   قمـد دظمقل اجلـون شمؽقن قمغم أيمؿؾ اهلقئوت وأومضؾ»اًمطػؾي اًمروقعي ، وحيتؿؾ أهّن

إطمقال ، وإن قمؼقهلو شمؽقن يمومؾي ، ومعغم هذا حيًـ شمقضّمف اخلطوب إمم اعممودة : ٕهنو 

ش ممّـ شمػفؿ اخلطوب وشمعؼؾف احلول شمؽقن ذم شمؾؽ
(2)

  .                                                                                

يض سملنَّ ؾمماهلو هـو  و أهنَّ  –واهلل أقمؾؿ  –اؾمتعورة ، واعمراُد »وطمؽؿ اًمنميػ اًمرَّ

ؾفو ، ويؽقن ؾُمئؾً ٓ ٓؾمتخراج اجلقاب مـفو ، وًمؽـ ٓؾمتخراج اجلقاب مـ ىموشم

ذًمؽ قمغم ضمفي اًمتَّقسمقخ ًمؾؼوشمؾ إذ ىمتؾ مـ ٓ ُيعرب قمـ كػًف ، و م ُيذكى ذكًٌو ُيمظمذ 

شسمجريرشمف
(3)

  . 

ل اًمطقـٌّل هذه اًمّطريؼي مـ ـمرائؼ آؾمتػفوم سمـ   واعمراد سمف : (االستدراج)وُيًؿِّ

لم مـ ؾمؾقك ـمريٍؼ شُمقِصؾ إمم اعمطؾقب سمًماِل همػم اعمذكى وكًٌي اًمّذكى ًمف طمتك يٌ»

ٌـّ مـ اًمٌديع سمديع صدر قمـف  وموعمجـلُّ قمؾقف إذا ؾُمئؾ سمؿحي اجلوين »،  ش ذًمؽ ، وهق وم

ػّؽر ذم طموًمف وطمول اعمجـّل ، سمعٌ ذًمؽ اجلوين قمغم اًمتَّ وُكًًٌِ ًمف اجلـويي دون اجلوين

، ومػمى سمراءة ؾموطمتف ، وأكف هق اعمًتحؼ ًمؾعؼوب واًمعذاب ، وهذا اؾمتدراٌج قمغم قمؾقف

 ش ض ، وهق أسمؾغ مـ اًمتٍَّميحـمريؼ اًمتّعري
(4)

ىمتؾقا ، ومػقفو شمعريض سموًمقائديـ اًمذيـ  

أقمـل شمؼرير مـ ٓ دظمؾ ًمف ذم  -وهلذه اًمطريؼي ذم آؾمتػفوم ، سمـوهتؿ سمال مقضمى ًمؼتؾفـ 

دة ذم اًمؼرآن اًمؽ -اجلرم اًمشـقع  ٻ    ﴿ :ريؿ يمؼقًمف شمعومم خموـمٌو اًمرؾمؾؿمقاهد متعدِّ

                                       
 . 389/  5ومتح اًمؼدير : ( 1)

 . 241/  2أموزم اعمرشمه : ( 2)

 . 359شمؾخقص اًمٌقون ذم جموزات اًمؼرآن : ( 3)

 . 425/  7طموؿمقي اًمشفوب اخلػوضمل قمغم شمػًػم اًمٌقضووي  : ( 4)



 د. عيسى بن صالح الرجبي                       لتكوير: دراسة بالغية من أسرار النظم القرآني في سورة ا

131 

،  [ئدةاعمو ؾمقرة] ﴾ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٺڀ ڀ  ڀ  ڀ    پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

ي قمؾقفؿ : الم وإىمومي احلجَّ ًّ چ  ﴿ وىمقًمف شمعومم قمغم ـمريؼ اًمتقسمقخ ًمؼقم قمقًك قمؾقف اًم

 . [ؾمقرة اعموئدة] ﴾ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

ز وضمفًو آظمر ذم معـك  ﴾ڦ  ﴿ واًمنميػ اعمرشمه سمعد أن ؾموق اًمقضمف اًمًوسمؼ ضمقَّ

ي ذم ىمتؾفو ، وؾُمئؾ قمـ ىمتؾف هلو ، وسمليِّ ذكٍى »هق و أن يؽقن اعمراد أن ىموشمؾفو ـُمقًمى سموحلجَّ

ييمون ، قمغم ؾمٌقؾ  ، وموًمَؼتؾي هـو هؿ اعمًموًمقن قمغم اًمتقسمقخ واًمتعـقػ وإىمومي احلجَّ

ًُ طمّؼل، ، وُيقًمي ، وإكام اعمؼتقًمي مًئقل قمـفواحلؼقؼي ٓ اعمؼت ري هذا جمرى ىمقهلؿ : ؾملًم

ؾمقرة ] ﴾ۅ  ۅ     ۋ ٴۇ  ۋ  ۈۆ  ۈ ﴿ :ًُ سمف، ومرؾف ىمقًمف شمعوممأي ـموًمٌ

ش [اإلهاء
 (1)

أي  ﴾ ڦ ﴿ : معـكوىمقؾ»قمـوه أظمقه اًمنميػ اًمريض سمؼقًمف : ، وهق مو 

ل قمؾقف ، أي ـموًمٌتف سمف ًُ ومالكًو طمؼِّ  ش ـُمؾى سمدمفو ، يمام يؼقل اًمؼوئؾ : ؾملًم
(2)

 . 

سمدون شمشديد ﴾ڄ ﴿ وموقمؾفواجلؿفقر قمغم ىمراءة اًمػعؾ اعمٌـل عمو  م ُيًؿَّ 
(3)

قمغم  

كى  اًمذي ارشمؽٌتف ، َوُوئِدت أصؾ اإلظمٌور سملنَّ اًمػتوة اعمقءودة ؾمُتًلل يقم اًمؼقومي قمـ اًمذَّ

ًْ ﴿ وضموءت ىمراءة أّب ضمعػٍر سمتشديد اًمتوء إومم مـ أضمؾف، ﴾ىُمتَِّؾ
(4)

ً اًمؼوقمدة ،  وعمو يموك

مقؿي ُد يدلُّ قمغم ؿمققع هذه اًمع، ومننَّ اًمتَّشدي (اعمٌـك شمدلُّ قمغم زيودة اعمعـك زيودة) ودة اًمذَّ

َـّ وشمؽرار طمدوصمف ذم ىمٌوئؾ اجلزيرة اًمعرسمقَّي ىمٌؾ ذم أهؾ اجلوهؾقَّي ، وُيـٌئ قمـ اكتشور شمؼتقؾف

َـّ اًمٌـوت اًماليت ذهٌـ وحقَّي هلذه اًمعودة اعمؼقتي طمتَّك ؿمعَّ كقر  اإلؾمالم : ومؽرػمات ه

ف وموقم ڎ  ڈ  ڈ  ﴿ كم ذًمؽ سمؼقًمف شمعومم :اإلؾمالم ومحػظ يمرامي اعمرأة وصوهنو وؾمػَّ

ڳ  ڳ  ڳ     ڳژ  ژ    ڑ  ڑ     ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ

                                       
 247/  2أموزم اعمرشمه : ( 1)

 . 359شمؾخقص اًمٌقون ذم جموزات اًمؼرآن : ( 2)

،  433/  8: ّٕب طمقون ، واًمٌحر اعمحقط  398/  2: ٓسمـ اجلزرياكظر : اًمـنم ذم اًمؼراءات اًمعنم ( 3)

 .592:  مقوـملًمؾٌـَّو اًمد وإحتوف ومضالء اًمٌنم

 . 592اكظر : إحتوف ومضالء اًمٌنم : ( 4)
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ؿلم احلؾٌّل : [ؾمقرة إكعوم] ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ًَّ اعمراد اؾمؿ اجلـس » ، يؼقل اًم

شومـوؾمٌف اًمتَّؽرػم
(1)

وإكام ظمصَّ هذا اًمذكى سموًمًمال قمـف مع أن اًمذكقب اًمتل ُيًلل قمـفو ، 

 وؿمـوقمٍي شمـذر سمعذاب ومظقع وؿمـقع  عمو ومقف مـ ومظوقميٍ  ذم هذا اًمققم يمرػمة :

يُمتُى إقمامل شُمـنم سملم اًمـّوس وشُمظفر ًمؾحًوب واجلزاء ، ومُقعطك يمّؾ إكًوٍن  .3

 يمتوسمف مـشقرًا سمقؿقـف أو سمشامًمف قمغم ىمدر قمؿؾف وضمزائف ذم اًمّدكقو . 

ؼ وشُمؼنمَّ وشُمزال قمامَّ ومقىمفو سمؼقة قمظقؿي وهقمي زائدة  .4 امء شُمشؼَّ ًَّ يمام ُيؽشط اًم

وة وُيًؾخ قمـفو إهوهبو ، وموؾمتعور  عمعـك اإلزاًمي مع ؿمدة آًمتزاق سمف  ( الكشط )ضمؾد اًمشَّ

 .﴾ڃ  چ  چ      چ ﴿ قمغم ؾمٌقؾ آؾمتعورة اًمتٌعقي ذم ىمقًمف شمعومم :
ر وضمفـؿ شمقىمد وشمؾتفى كػماهنو اًمتفوسمًو قمظقاًم : همضًٌو مـ ظمطويو  .5 واجلحقؿ شُمًعَّ

لمواؾمتعدادًا ًمتؾؼِّ سمـل آدم ،  دا مرؼَّالً ، ل اًمؽػرة واعمذٌك  :﴾ ڇ﴿ وضموء ومعؾ شمًعػمهو مشدَّ

د قمؾقفؿ» شٕن طمّرهو ؿمدِّ
(2)

، ويؾزم مـ ذيمر شمًعػمهو أهنؿ يروهنو قمقوكو مؽشقومي 

ذم همػم  (إبرازىا)ومقتحنون همويي احلنة قمغم أهنؿ مًقىمقن إًمقفو ، وىمد ضموء اًمتٍَّميح سمـ 

،  [ؾمقرة اًمشعراء] ﴾  چ  چ  ڇ     ڇ﴿ :مو آيٍي مـ يمتوسمف احلؽقؿ ، ومؼول شمعومم 

 .  [ؾمقرة اًمـوزقموت] ﴾﮷  ﮸    ﮹    ﮺    ﮻ ﴿ وىمول شمعومم :
ب ًمؾؿتَّؼلم وشمُ  .6 ، وًمؽامل اًمعـويي دكك مـ أهؾفو: شمؽرياًم هلؿ ًمقدظمؾقهو واجلـَّي شُمؼرَّ

،  [ؾمقرة اًمشعراء] ﴾ڃ  ڃ     چ     چ ﴿ هبؿ وزيودة اًمتنميػ هلؿ يمام ىمول شمعومم :

 (اإلزالف)، واًمتعٌػم سمـ  [ؾمقرة ق] ﴾حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب ﴿ :شمعومموىمقًمف 
يشعر سمغويي شمؼريى اجلـي مـ اعمتؼلم سمحقٌ يروهنو مـ اعمقىمػ ومقػخرون سملهنؿ 

اعمحشقرون إًمقفو ، وهق يشػم إمم ىمرب اًمدظمقل وحتؼؼف ، ويؿؽـ أن يؽقن ذم أيي 

فو مـ اعمممـلم اعمتؼلم هؿ أؾمؾقب ىمؾى ، وموجلـي ٓ شمدكق سمـػًفو مـ أطمد ، وًمؽـ أهؾ

اًمذيـ يؼّرسمقن مـفو ، إرادًة ًمؾؿٌوًمغي ذم إفمفور اًمـعقؿ ًمؾؿممـلم طمتك إن اجلـي شمؼّرب مـفؿ 

                                       
ّر اعمصق( 1)  .  17/774ن ذم قمؾقم اًمؽتوب اعمؽـقن : اًمدُّ

 .537/ 2: ًم أظمػش إوؾمطمعوين اًمؼرآن ( 2)
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وشمدكق هلؿ طمًٌّو ومقفؿ وذم أقمامهلؿ اًمصوحلي اًمذي سمذًمقه ذم اًمّدكقو ًمقؽقكقا مـ أهؾفو ، 

ًمتل شمؼؽمب طمؼقؼًي وإومم أن يؽقن اًمؽالم قمغم طمؼقؼتف وًمقس قمغم اًمؼؾى ، وموجلـي هل ا

ك : ّٕن اًمروسمً أن اجلامدات ذم  مـفؿ ، وٓ يؼدح ذم هذا أن اجلـّي مجود ، واجلامد ٓ يتحرَّ

أظمرة يؽقن مـفو طمريمي ويمالم وومعؾ يمام ورد ذم يمرػٍم مـ كصقص اًمؼرآن اًمؽريؿ 

رة ، وملمقر أظمرة هلو مؼقوس آظمر خيتؾػ قمـ مؼقوس اًمّدكقو .   واًمًـّي اعمطفَّ

ون اعمؼصقد إقمظؿ سموخلطوب ذم هذه اًمًقرة هؿ اًمؽػور واعمنميمقن ىمّدم وعمو يم

اًمققمقد سمتًعػم اجلحقؿ ذم اًمذيمر قمغم ضموكى اًمققمد سمنزٓف اجلـي وإدكوئفو : شمرهقًٌو مـ 

  .اعمخوًمػي واًمغّل واًمعـود 

يؾحظ أهنو ﴾چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ ﴿ :واعمتلمِّؾ ًمًقوق ىمقًمف شمعومم

يؽمك مـ إول مو أصمًٌ كظػمه ذم اًمروين ، وذم اًمروين مو أصمًٌ كظػمه  مـ آطمتٌوك وهق أن

ومف سمؼقًمف (عمؼوسمكماحلذف ا)إول ، وهق مو يًؿقف اًمزريمٌم  ذم أن ُيتؿع ذم » :واًمذي قمرَّ

ش اًمؽالم متؼوسمالن ، ومقحذف مـ يمؾ واطمد مـفام مؼوسمؾف ًمدًٓمي أظمر قمؾقف
 (1)

 . 

ِذيْمر اًمًعػم أوٓ دال قمغم وده ذم اجلـي صموكقو ،  أيي مـ آطمتٌوك :» :يؼقل اًمٌؼوقمل

ش وذيمر اًمتؼريى صموكقو دال قمغم مرؾف أوٓ
(2)

وإذا اجلحقؿ ؾُمعِّرت )وشمؼدير اعمعـك : ، 

، وهُّ ذًمؽ أكف ذيمر مو يرهى مـ أكؽل مو  (سمعدت ، وإذا اجلـي ُأزًمػً وكعؿًوأُ 

: شمقومػمًا ًمؾعـويي  (ًمتًّعػما)اب وؿِمّدشمف ذم اًمطرف إول وهق ًمؾؽوومريـ مـ أهقال اًمعذ

( أسمعدت)، وشمرك ِذيْمر ققّمد سمف اًمؽوومريـوإسمرازًا هلقل اجلحقؿ اعمت، قمغم مو ومقف زيودة شمرهقى

واعمؼصقد : سمعدت سملصحوهبو أو أسُمعدت هل : ًمقطقل وىمً مشوهدة أصحوهبو هلو وهل 

طملم شمتًعر مؽشقومي مـ سمعقد ومذًمؽ أقمظؿ ذم حتًػمهؿ وحتزيـفؿ وشمؼطقع كقوط ىمؾقهبؿ 

ـ ُيًوىمقن إًمقفو ًمقؽقكقا طمطٌو ووىمقدا هلو ، وذيمر مو يرهمى مـ أين مو ًمؾؿممـلم م

إؿمعورًا سملنَّ اؾمؿفو  (كعؿً)، وشمرك ِذيْمر  (اإلزٓف)اًمرّقاب ذم اًمطرف اًمروين وهق 

                                       
 . 277/  3اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن : ( 1)

 .8/339كظؿ اًمدرر  ذم شمـوؾمى أيوت واًمًقر : ( 2)
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وطمده داّل قمغم مو ومقفو مـ أًمقان اًمـّعقؿ ، وشمقومػمًا ًمؾعـويي قمغم شمؼريٌفو شمؽريام وشمنميػو 

هبؿ ، وإفمفورًا ًمًفقًمي مدظمؾفو وُيْن وًمقضمفو وهقمي طمصقل ذًمؽ دون عمؼومفؿ قمـد ر

ًو  مشؼي أو شمعى ، وشمرهمقًٌو ذم اًمّدظمقل ذم هذا اًمديـ اًمعظقؿ : ٕن شمؼريٌفو هق اعمُتؿـَّك أيَّ

يمون مو ومقفو ، وملدَّى اعمعـك ذم أسمؾغ قمٌورٍة وأوضمزهو ، وهذا اًمـّقع مـ احلذف ًمؾؿؼوسمؾ 

ـ أًمطػ إقمـد اًمًققـمل  ـ أهؾ اًمٌالهمي،  كقاع وأسمدقمفوم ف قمؾقف م ـ شمـٌف ًمف أو ٌك  وىمّؾ م
(1)

 ، 

ؾمقوق آطمتٌوك مـ صقرة إمم قمؽًفو، صقرة واًمـػس شمـتؼؾ هبذه اعمؼوسمؾي اًمقاردة ذم 

، وصقرة منمىمي ووقئي حمٌٌي ، وسمًٌى هذه اعمقازكي سملم مظؾؿي يموحلي خمقػي رهقٌي

قًٌو ومقفو ، مـفو ، ومققًٓ إمم اًمروكقي وشمرهم اًمصقرشملم دمد اًمـػس كػقرا مـ إومم وشمرهقٌو

 -، ومصقرة اجلحقؿ يتؾظَّك زادت اجلـي  (وسمضدهو شمتؿقز إؿمقوء)ٕكف يمام يؼقًمقن : 

                                                                  إذاىمًو وووقطمًو .   -ب ًمؾؿتؼلم وهل شمتؼر

ر طمول اًمؽقن يقم اًمػزع إيمؼم واعمتلمِّؾ ذم أؾمؾقب كظؿ مجؾ هذ ه أيوت اًمتل شُمصقِّ

إومئدة ، يؼػ قمغم  سمؽؾِّ مو حيؿؾف مـ اكؼالٍب شمـخؾع ًمف اًمؼؾقب ، وهقٍل شمـٌفر مـف

 ًمطوئػ سمالهمقَّي متـّققمي شمدّل قمغم دىّمي اًمـّظؿ اًمؼرآيّن ومجول شمرايمقٌف ، مـفو : 

   كي مـ مجٍؾ ىمصػمٍة ووطمداٍت متامصمؾي سمطريؼي متالطمؼٍي ىمقيي اجلرس  أهنو مؽقَّ

هيعي اإليؼوع : رهمًٌي ذم أن شمشؽمك سمتصقيرهو اًمّصقيت اعمتؿرّؾ ذم إداء اًمؼقي اًمنيع 

قمـد شمالوهتو مع شمصقير هقمي طمدوث أهقال يقم اًمؼقومي ، وشمتوسمع طمدوث شمؾؽ اعمشوهد  

ًٍ ىمصػٍم ومترقؾف ذم وضمدان اعمخوـمٌلم طمتك يتخقّؾ  اًمتل شمؼشعّر مـفو إسمدان ذم وىم

ًمؾؼورئ هلو أّكف يرى مو ؾمقحدث أموم قمقـقف مـ دىّمي اًمقصػ ، ومفذا إداء اًمؼقي اعمػعؿ 

سموعمعوين احلوؾمؿي ُيعؾ إكػوس شمتصوقمد واًمؼؾقب ختػؼ مـ هقل ذًمؽ اًمققم ومو ومقف 

مـ طمريمي قمـقػي مـػؾتي مـ كظومفو اًمذي يموكً شمًػم ومقف مـذ أزموٍن سمعقدة ، وذًمؽ  يدّل 

ٍ ذم قمغم ىمدرة اهلل اًمعظق ؿي ، ومال يًتطقع قمؼؾ اإلكًون إدراك مو اًمذي ُيري مـ شمغػمُّ

  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ اًمؽقن ؟ ، وهق مو قمؼّم اهلل قمـف ساطمًي ذم ىمقًمف شمعومم :

                                       
 . 831/ 2:   اإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن( 1)
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پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ٍِّ ] ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ   .   [ؾمقرة احل

   اًمـظر ذم هذا اعمشفد كؾحظ اًمتـوؾمى وآئتالف سملم يمؾ مؽقكوشمف  يمام أكف قمـد

إمم  (اًمشؿس ، واًمـجقم )ن وشمشتقً كظومف يٌدأ مـ إقمغم وضمزئقوشمف ومتدمػم اًمؽق

ي ، صمؿ قمّؼى ويمؾفو خمؾقىموت همػم قموىمؾ (ٌول ، اًمعشور ، اًمقطمقش ، اًمٌحور اجل )إؾمػؾ 

ة أظمرى إمم ، صمؿ رضمع (اًمـػقس واعممودة )سموًمؽوئـوت اًمعوىمؾي  اًمصحػ ) همػم اًمعوىمؾ مرَّ

ًمقعقد اعمشفد سمحريمي ضموكحي إمم يموئـوشمف اًمعؾقو يمام سمدأ ،  (اًمتل شُمـنم ، واًمًامء اًمتل شمؽشط 

ويملكف مشفد شُمؽّقر ومقف إطمداث ويـؼؾى ومقف اًمـظوم سملم أضمرام ؾمامويي وأظمرى أروقي 

وىمفو ذم اخلؼميي مع ذم هقمي يمٌػمة ، وىمد ضموءت مجؾ اًمنمط ومقفو مقصقًمي سموًمقاو ٓشمػ

 .   اًمتـوؾمى واكتػوء اعموكع مـ اًمقصؾ

   ط واًمتّحّؼؼ و اؾمتػتحً سملداة اًمنمَّ ذم صمالصمي قمنم مقـمـًو : ًمؾّدًٓمي قمغم  ﴾ٱ ﴿أهنَّ

ؼ وىمقع ظمطٍى ضمؾؾ شمـؼؾى ًمف كقامقس اًمؽقن يمؾف وأطمقال اًمـوس يمؾفؿ ، وُأوصمرت  حتؼُّ

ًمنمط اعمؼطقع ا شُمًتعؿؾ ذمٕن إصؾ ومقفو أن : اًمنمـمقي ﴾ٱ ﴿ ذم هذا اعمؼوم

اعمشوهد  ، وعمزيٍد مـ اًمتَّفقيؾ واًمتَّخقيػ ُاصطػل اًمػعُؾ اعمويض ًمؾتعٌػم قمـ هذهسمقىمققمف

ؼ وىمقع مدًمقٓهتو وشمليمقد طمصقهلو ، اعمًتؼٌؾقي يقم اًمؼقومي : ىمصدا ًمؾدًٓمي قمغم حتؼُّ

هقٌي ىمد وىمعً طمؼَّ  ًو ، وملصحوهبو وشمصقيرًا هلو سمصقرة اًمقاىمع ، ومؽلنَّ شمؾؽ إطمقال اًمرَّ

ام قمويـقا أهقاهلو اًمتل ًمطوعمو اؾمتٌعدوا وىمققمفو وأكؽروا طمصقل شمػوصقؾفو اعمُػزقمي ، ويملك

، ؽ أىمقى ذم مؼوم اًمؽمهقى واًمتخقيػ، وذًمهل ىمصي شُمؼّص ٕظمذ اًمعظي مـفو

ظمصقصًو وأنَّ احلديٌ صودر ممّـ ٓ ؿمّؽ ذم صدق إظمٌوره وٓ مـوص مـ حتّؼؼ وىمقع 

اؾمتعورة شمٌعقي ذم زمـ اًمػعؾ ٓ ذم طمدصمف شمؼقم قمغم شمشٌقف اعمًتؼٌؾ مو خُيؼم سمف ، ومفل 

شمليت ًمؾؼطع سمقىمقع »:  (إذا)سموعمويض ذم حتّؼؼ اًمقىمقع ، يؼقل اسمـ اًمـوفمؿ قمـ أداة اًمنمط 
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: ًمؽقكف ؾى ًمػظ اعمويض معفو قمغم اعمًتؼٌؾ، وًمذًمؽ هماًمنمط، وشمًتعؿؾ ذم مؼوم اجلزم

ش أىمرب إمم اًمؼطع سموًمـظر إمم ًمػظف
(1)

ويؿؽـ أن شمؽقن هذه إومعول اعمووقي اعمُعؼمَّ هبو  ،

قمـ شمؾؽ إطمداث اعمًتؼٌؾقَّي ضموءت قمغم طمؼقؼتفو دون جموٍز ومقفو قمـد سمعض اًمٌوطمرلم : 

 مًتؼٌالً ومفق ذم طمؽؿ اًمقاىمع أو اًمذي وىمع ومعالً . ٕنَّ مو أظمؼم اهلل سمف قمـ وىمققمف 

    قرة واومتتوطمفو سملؾمؾقب اًمنمط وهبذا ًّ اًمطُّقل واًمتتوسمع ذم اًمقصػ واؾمتفالُل اًم

، مفقل عمزيد آقمتـوء سموًمتَّفقيؾ اومتتوٌح  ﴾ٱ﴿ ًمتؾؽ اعمشوهد اًمغريٌي مع شمؽرار اًمّظرف

وومقف شمشقيٌؼ إمم مو معرومي مو ؾمقخؼم قمـف سمعد هذه اًمّرطمؾي اًمطقيؾي واًمّشآىّمي مع أهقال يقم 

ط قمـ ذًمؽ يمؾِّف واًمـُّػقس ذم ؿمق ٍػ اًمؼقومي ، ومـ صمؿَّ ضموء ضمقاب اًمنمَّ ٍق يمٌػٍم وشمؾفُّ

يؼقل اًمّطوهر سمـ قموؿمقر :  ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ﴿ قمظقؿ عمعرومتف ومؼول شمعومم :

فمرف يًتدقمل متعؾؼًو ، وّٕكف أيضًو  ﴾ٱ ﴿ اومتتوٌح مشقق : ٕنَّ  ﴾ٱ ﴿ آومتتوُح سمـ»

ومع شمرىّمى مو ؾمقليت سمعده ومعـد مو يًؿعف  ًّ ذط ُيمذن سمذيمر ضمقاٍب سمعده ، ومنذا ؾمؿعف اًم

، وشمعّدد اجلؿؾ ﴾ٱ ﴿ كػًف يمامل متّؽـ ، وظموصي سموإلـمـوب سمتؽرير يمؾؿييتؿّؽـ مـ 

ة ، ومنقمودُة يمؾؿي  سمعد واو اًمعطػ ذم هذه اجلؿؾ  ﴾ٱ ﴿اًمتل أوقػ إًمقفو اصمـتل قمنمة مرَّ

اعمتعوـمػي إـمـوٌب ، وهذا اإلـمـوب اىمتضوه ىمصد اًمتَّفقيؾ ، واًمتفقيؾ مـ مؼتضقوت 

 شواًمتؽرير  اإلـمـوب
(2)

 . 

ة ؾمقٍر شمتحّدث  ﴾ٱ﴿ ط سمـوىمد ضموء اًمنّم  اعممذكي سمتحؼقؼ ذـمفو وضمقاهبو وموحتًي ًمعدَّ

ٓكػطور ، ، وااًمقاىمعي، واًمتؽقير)موت أهقاًمف اعمًتؼٌؾقَّي وهل : قمـ يقم اًمؼقومي ومؼدِّ 

ومفل مدكقي سموشّمػوق اًمعؾامء ،  (اًمزًمزًمي )يمؾفو مؽقَّي اًمـّزول مو قمدا  (وآكشؼوق ، واًمزًمزًمي 

ـمقَّي يؾحظ اعمتلمِّؾ ٕؾموًمقى اًمتَّعٌػم ومقفو أنَّ اًمنّمط ذم هموًمٌفو ىمد وهذه اعمجؿققمي اًمنمَّ 

واًمؼقؿُي اًمٌقوكقَّي هلذا اعمطؾع »شمردَّد مرارًا ذم اًمًقرة اًمقاطمدة دون اىمتصوٍر قمغم مطؾعفو ، 

ـمّل اًمتل مـ أضمؾفو  قر هبو هل : أّن إؾمؾقب  –واهلل أقمؾؿ  –اًمنمَّ ًّ ضموء اومتتوح هذه اًم

                                       
 .   187/  1، واكظر اإليضوح مع اًمٌغقي :  53: ٓسمـ اًمـوفمؿاعمصٌوح ( 1)

 . 147/  12شمػًػم اًمتحرير واًمتـقير : ( 2)
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ٌى ، اًمنمـمل يؿتوز سم ًّ رسمطف سملم أضمزاء اًمؽالم رسمطًو مالطَمظًو ومقف شمرشّمى اعمًٌى قمغم اًم

ىمً اًمـّػس إمم ذيمر مو ؾمقؽقن ، ومنذا  ومنذا ُذيمِرت أداة اًمنمط وأردومً سمػعؾ اًمنمط شمشقَّ

ُذيمِر اجلقاب سمعد هذه اإلصمورة وهذا اًمّتشقيؼ متّؽـ أيام متّؽـ ، واًمذي يزيد مـ هذه 

 ط ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ أمران : اًمؼقؿي اًمٌقوكقَّي ٕؾمؾقب اًمنّم 

يمام -إول : أّن اًمؼرآن ذم هموًمى اًمػقاشمح مـ هذا اًمـّقع ٓ يؽتػل سمػعؾ ذٍط واطمٍد 

ومع ومقفو وشمضوقمػ مـ  سمؾ -هق احلول ذم همػمه  ًّ يؼرن سمف أؿمٌوهًو وكظوئر يطقل شملّمؾ اًم

 إممشمشّقىمف إمم اجلقاب يمؾام اكتؼؾ 
ٍ
ـ ضمزء  ، ومقل م

ٍ
 . ٍػ وـمؾ شمرىمّىشمقف اجلقاب سمعد شمؾفّ ضمزء

اًمروين : أن أضمزاء إؾمؾقب اًمنمـمل ذم اًمؼرآن ًمقًً مـ ضمـس مو يًتعؿؾف اًمـوس 

مـ أمقٍر قموديي ىمد ٓ يتّؿ هبو إكًون ، أو ًمقس ًمؾقىمقف قمـده قمغم مدًمقٓهتو يمٌػم معـك ، 

ٌّل  سمام ؾمقؽقن قمؾقف احلول ومال يػقد مـفو وموئدة مجقؾي ، وًمقس احلول  –ؾمؾػًو  –أو رسمام شمـ

 ش همراسمي وضمزاًمي –ومقق دىمَّي اًمـّظؿ ومجول اًمؽّميمقى  -يمذًمؽ ذم اًمؼرآن سمؾ ومقف
(1)

                                    . 

  ومـ ًمطوئػ مقاىمع اًمـظؿ وسمدائعف ذم هذه أيوت أنَّ إصؾ ذم اًمتعٌػم سملدوات

مًو قمغم اًمنمط أن يؾقفو ومعؾ اًمنمط مٌوذة ، وًمؽـ ضموء اعمًـد إًمقف ذم هذه أيوت م ؼدَّ

ظمؼمه اًمػعكمِّ ، ويمون ارشمػوقمف سمػعؾ مؼدر يػنه اًمػعؾ اعمذيمقر سمعد اعمًـد إًمقف : وذًمؽ 

ًمتخػقػ اًمؽالم وإُيوزه واظمتصوره : ٕن ذيمرهو مرشملم ٓ حيتؿؾف اًمؽالم ظمصقصًو مع 

ووقح شمؼديره ًمقضمقد مو يػنه ، وعمو ذم هذا اًمتؼديؿ مـ مزيد شمقيمقد شمؾؽ إظمٌور 

ومعلم ، وموعمًـد ذم أيوت اًمًوسمؼي ضموء ومعاًل راومعًو ًمضؿػٍم وشمؼقيي احلؽ ًّ ؿ ذم أذهون اًم

 قموئٍد قمغم اعمًـد إًمقف ، وهُّ اًمتؼقيي : أن ومقف شمؽرارًا ًمإلؾمـود مـ طمقٌ إن إومعول :

      ﴾ڤ﴿، ﴾ٹ﴿ ،﴾ٿ﴿ ،﴾ٺ﴿، ﴾ڀ﴿، ﴾پ﴿، ﴾ٻ﴿

شملم : أؾمـدت ﴾ڍ  ﴿،  ﴾ڇ﴿ ،    ﴾چ   ﴿  ، ﴾ڃ  ﴿،  ﴾ ڦ﴿  أؾمـدت مرَّ

م ، صمّؿ  ًٓ إمم اًمضؿػم اعمًتؽم ومقف اًمعوئد إمم اعمًـد إًمقف اعمؼدَّ أؾمـدت صموكقًو إمم آؾمؿ أوَّ

                                       
 .  278/  1رآين وؾمامشمف اًمٌالهمّقي : ظمصوئص اًمّتعٌػم اًمؼ( 1)
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 ،﴾ٹ﴿ ،﴾ٿ﴿،﴾ٺ﴿،﴾ڀ ﴿ ،﴾پ﴿، ﴾ٻ﴿ ر:ـوهـاًمظ

وسمتؽرار اإلؾمـود ،﴾ڍ﴿،﴾ڇ﴿،﴾چ﴿،﴾ڃ﴿،﴾ڦ﴿،﴾ڤ﴿

ر ذم ذهـ اًمًومع واعمخوـمى هذا قمغم إقمراب إؾمامء اًمظوهرة  ى احلؽؿ ، ويتؼرَّ يتؼقَّ

 -وهق رأي اًمؽقومقلم  -كوئٌو ًمؾػوقمؾ  ، أمو إذا أقمرسمً مٌتدأ   ﴾ ٱ ﴿ اة اًمنمطقمؼى أد

ومننَّ ذم اعمٌتدأ شمشقيؼًو ًمؾؿخوـمٌلم إمم ذيمر اخلؼم ، سمًٌى شمؼديؿ اعمًـد إًمقف قمغم اعمًـد 

اًمػعكم ، وشمـٌقفف قمغم أّن طمديرًو ؾمقدور سمشلكف ًمقؾتػً إًمقف ، ومقتحّؼؼ احلؽؿ ًمديف ، ويرًٌ 

 : اًمؽالم يؼقل اإلموم قمٌد اًمؼوهرا اإلقمالم واًمتـٌقف سمؿروسمي اًمتؽرير ذم شمليمقد ذم ذهـف ، وهذ

ٌٍ ىمد كُ  » قي إؾمـوده إًمقف ، وإذا يمون إكف ٓ ُيمشمك سموٓؾمؿ معّرًى مـ اًمعقامؾ إٓ حلدي

يمذًمؽ ، ومنذا ىمؾً : قمٌد اهلل ، ومؼد أؿمعرت ىمؾٌف سمذًمؽ أّكؽ ىمد أردت احلديٌ قمـف ، ومنذا 

اًل : ىموم أو ىمؾً : ظمرج أو ىمؾً : ىمدم ، ومؼد قمؾؿ مو ضمئً سمف ، ضمئً سموحلديٌ ومؼؾً مر

وىمد وـّملت ًمف وىمّدمً اإلقمالم ومقف ، ومدظمؾ قمغم اًمؼؾى دظمقل اعملكقس سمف ، وىمٌؾف ىمٌقل 

اعمفقّل ًمف اعمطؿئـ إًمقف ، وذًمؽ ٓ حموًمي أؿمّد ًمرٌقشمف ، وأكػك ًمؾشٌفي وأمـع ًمؾّشّؽ ، وأدظمؾ 

س إقمالمؽ اًمٌمء سمغتي همػال مرؾ إقمالمؽ ًمف سمعد اًمتّـٌقف ذم اًمتّحؼقؼ ، ومجؾي إمر أكف ًمق

ش .قمؾقف واًمتؼدمي ًمف : ٕن ذًمؽ ُيري جمرى شمؽرير اإلقمالم ذم اًمتليمقد واإلطمؽوم ..
(1)

  . 

   قوع اًمػوصؾي عمو  م يًؿَّ ومـ ًمطوئػ كظؿ هذا اعمؼطع أنَّ ضمؾَّ أومعوًمف ضموءت ذم م

،  ﴾ڤ﴿،  ﴾ٹ﴿ ، ﴾ٿ﴿ ، ﴾ٺ ﴿ ، ﴾ڀ﴿،  ﴾ٻ ﴿ : وموقمؾف

وذًمؽ راضمع إمم  ،﴾ڍ ﴿، ﴾ڇ﴿، ﴾چ﴿، ﴾ڃ﴿، ﴾ڄ﴿، ﴾ڦ﴿

ومفق فموهٌر معؾقم ،  -وإن  م ُيذيمر  -أن وموقمؾفو احلؼقؼل هق اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم ، وهق 

مع مو ذم ذًمؽ مـ اًمدًٓمي قمغم شمعظقؿ اًمػوقمؾ ، وأكف متعلم ذم كػًف مًتغـ قمـ ذيمره ، 

ظوم ٓ يؼدر قمؾقفو إٓ اهلل اًمعظقؿ ، اًمقهؿ إمم همػمه ًمؾعؾؿ أن هذه إمقر اًمع إذ ٓ يذهى

يمام أنَّ ذم هذه اًمطَّريؼي سومًو ًمؾذهـ إمم احلدث كػًف ، وشمريمقزًا ًمالكتٌوه إًمقف إذ هق مـوط 

                                       
 . 123، واكظر هنويي اإلُيوز : 132دٓئؾ اإلقمجوز : ( 1)
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آهتامم ، وًمئال يـشغؾ سمغػمه مـ إطمداث اًمعظوم ذم ذًمؽ اًمققم اعمخقػ ، وهذه 

پ ڀ ﴿:ذم ىمقًمف شمعومم ل يقم اًمؼقومي يمامـمريؼي اًمؼرآن اعملًمقومي مع هموًمى أومعول أهقا

ف صقرة اكؽدار اًمـجقم سمخال ،كػطور[ؾمقرة آ] ﴾ ٺ  ٺ  ٺڀڀ ڀ 

ومجوء ومعؾ آكؽدار مٌـقًَّو ًمؾؿعؾقم مراقموًة  ﴾ ٻ پپپ﴿ :واكصٌوهبو

ًمؾتّخػقػ ، إذ ومعؾ آكؽدار ًمق ضموء مٌـقًو ًمؾؿجفقل ًمرؼؾ قمغم اًمؾًون اًمتّؾّػظ سمف 

ظمرى ومنكف ضموء قمغم ؾمٌقؾ اعمطووقمي ًمقُشعر وصعى اًمـّطؼ سمف هذا مـ ضمفٍي ، ومـ ضمفٍي أ

سمًفقًمي وىمقع هذا احلدث ذم شمؾؼوئقي شمآمي وـمقاقمقَّي مطؾؼي : إذ اًمؽقن يمؾف مفقل ًمؾؼقومي 

 قمغم وضمف اًمتًخػم ، وإطمداث شمؼع شمؾؼوئقًو ٓ حتتوج إمم أمٍر أو وموقمؾ .  

ػي ﴾ڇ﴿،﴾ڃ﴿، ﴾ٹ﴿ وإومعول : دة وخمػَّ ىُمِرئً مشدَّ
(1)

مـ » ـومـ 

د وم رؿمدَّ  شؾؾتؽرػم واًمتّؽرير ، ومـ ظمػَّػ ومعغم اًمػعؾ اًمذي ٓ يتؽرَّ
(2)

 . 

صمؿ ضموءت ظمومتي هذه إهقال اًمّشوىمي واًمّرطمؾي اعمخقػي مع أهقال يقم اًمؼقومي سمٌقون 

اًمغويي اًمتل ؾمتعؾؿفو اًمـّػقس طملم شمـتفل مـفو وشمعرف طمؼقؼتفو ومجوء ضمقاب اًمنّمط 

قٌي اًمعجقٌي ؾمُتدرك يمّؾ كػٍس إكًوكقَّي مو اًمذي سملمَّ أّكف طملم شمؼع هذه احلقادث اًمره

ىمّدمً مـ قمؿؾ ظمػٍم أو ذٍّ ، وؾمتعؾؿ مو يمون مـ قمؿؾفو متؼٌاًل ، ومو يمون مـف مردودًا 

قمؾقفو ، وؾمتجد ذًمؽ موصماًل أمومفو ٓ ريى ومقف ، ومنن يموكً مـ أهؾ اخلػم ورأت مو ُأقمّد 

وومعؾ اخلػم ، وإن يموكً مـ هلو مـ ضمزاء قمظقؿ متّـً أْن ًمق يموكً ازدادت مـ اًمّطوقمي 

 أهؾ اًمنمِّ واًمػًود ورأت مو ُأقمّد هلو مـ قمؼوب أًمقؿ متـًّ أْن  م شمؽـ ومعؾتف ومؼول شمعومم :

 ﴾ڌ﴿ ومُعؼمِّ سموًمػعؾ اعمويض ذم ضمقاب اًمنمط ذم ىمقًمف : ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴿

ؼ وىمقع  د حتؼُّ وإصؾ أن يؽقن مضورقمًو إذ هذا احلدث  م يلت زموكف : إؿمورة إمم شمليمُّ

ـٌ ٓ حموًمي : ٕن اًمػعؾ اعمويض يدل قمغمه  وضمقد اًمػعؾ ذا اًمعؾؿ اًمقؼقـّل ، ومفق يموئ

                                       
، واًمتقًػم ذم  673، واًمًٌعي ذم اًمؼراءات :  757: ٓسمـ زكجؾي ، واحلجي 4/177ًمؾػورد: اكظر احلجي ( 1)

 .  227اًمؼراءات اًمًٌع : 

 . 749قمؾؾ اًمؼراءات : ( 2)
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وطمصقًمف ويمقكف مؼطققمو سمف ، وذًمؽ إكام يؽقن ذم اعمؼوموت اًمعظقؿي يموإلظمٌور قماّم ؾمقؼع 

ـفو  ؼفو وشمقؼُّ سمؿـزًمي  -وإن يموكً مًتؼٌؾقَّي  -ذم يقم اًمؼقومي ، وأظمٌوره ضمؾ ضمالًمف ذم حتؼُّ

يؽـ ًمق يمون  قدة ، وموهلل هق قمو م اًمغقى واًمشفودة اًمذي يعؾؿ مو يمون ومو  ماًمؽوئـي اعمقضم

يمقػ يؽقن ، وذم ذًمؽ مـ اًمػخومي واًمّدًٓمي قمغم قمؾّق ؿملن اعمُخؼِم مو ٓ خيػك قمغم 

اعمتدسمِّر اعمُتلّمؾ ، يؼقل اسمـ إصمػم ذم سمالهمي إيرور اًمتعٌػم سموعمويض قمـ اًمػعؾ اعمًتؼٌؾ واعمؼوم 

وأمو اإلظمٌور سموًمػعؾ اعمويض قمـ اعمًتؼٌؾ .. ومػوئدشمف : أن اًمػعؾ »قف : اًمذي ُيًتعؿؾ وم

اعمويض إذا ُأظمؼِم سمف قمـ اًمػعؾ اعمًتؼٌؾ اًمذي  م ُيقضمد سَمْعُد يمون ذًمؽ أسمؾغ وأويمد ذم 

حتؼقؼ اًمػعؾ وإُيوده : ٕن اًمػعؾ اعمويض ُيعطل مـ اعمعـك أكف ىمد يمون وُوضمد ، وإكام 

شـ إؿمقوء اًمعظقؿي اًمتل ُيًتعظؿ وضمقدهويػعؾ ذًمؽ إذا يمون اعمًتؼٌؾ م
 (1)

   . 

إذا يمون اعمُخؼِمُ هق اًمعؾقؿ اخلٌػم واعمُخؼَمُ سمف ومعؾ »ويؼقل اًمشفوب اخلػوضمل : 

مًتؼٌؾ قُمؼمِّ قمـف سمؾػٍظ اعمويض يدّل ذًمؽ طمتاًم قمغم يمامل قمؾؿف شمعومم ٓسمتـوئف قمغم يمامل 

، صقؾ اعمٌودئ اعممّديي إمم ذًمؽشمػو، وع أطمقال اًمقضمقد وأطمقال يمّؾ مقضمقدإطموـمتف سمجؿق

 شوقمغم أّن احلول وآؾمتؼٌول سموًمـًٌي إًمقف ؾمقون ، ومو ؾمقؽقن يمام ىمد يمون 
(2)

 . 

 (قمرومً أو أدريمً)دون اًمػعؾ   ﴾ڌ ﴿وأشمك ومعؾ ضمقاب اًمنمط سمصقغي اًمعؾؿ

(آقمتؼود اجلوزم اًمروسمً اعمطوسمؼ ًمؾقاىمع)ػفقمفو قمغم مرال : ٕن مودة اًمعؾؿ شمدل ذم م
(3)

 ،

ْؾُؿ يمؾ كػٍس إكًوكقَّي سمام هلو ومو قمؾقفو يقم اًمؼقومي أمٌر طموصٌؾ قمغم ضمفي آقمتؼود ومعِ 

 ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ   ں  ں  ڻ  ﴿ : اًمقؼقـّل اجلوزم يمام ىمول شمعومم

 ،(يقم احلًوب) هموئى قمـد وىمً اًمعؾؿ سمف ، واعمعؾقم سمف طمورض همػم[ؾمقرة اًمّتؽوصمر]

هلو وآظمرهو وؿمومؾ جلؿقع إقمامل دىمَّفو و هو وقمالكقتفو ، أوَّ ، دون فمؾٍؿ أو ضمّؾفو ، هَّ

ڄ  ڄ     ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڤڤ ڤ  ڤ﴿ :شمػريط ، ىمول شمعومم

                                       
 . 2/198اعمرؾ اًمًوئر : ( 1)

 . 8/54طموؿمقي اًمشفوب اخلػوضمل قمغم شمػًػم اًمٌقضووي : ( 2)

 .277:  ، ًمؾًقد اًمنميػ اجلرضمويناًمتعريػوت( 3)
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: وموعمحوؾمى  [ؾمقرة إكٌقوء] ﴾چ  ڇ   ڇ   ڇ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

اًمذي ٓ ختػك قمؾقف ظموومقي ذم  ﴾جح  مح﴿ ، ﴾ک ڑ ﴿ ذم ذًمؽ اًمققم هق

اًمظقاهر واًمٌقاـمـ ، وموًمغقى واًمشفودة واًمن  اًمًؿقات وإرض ، أطموط قمؾام سمؽؾ

ٌٌ ٕصحوب اًمؼؾقب احلقَّي  واًمعؾـ قمـده ؾمقاء ، وذم ذًمؽ شمـٌقٌف ٕوزم إًمٌوب ، وطم

ؾمتػراهمف ذم اًمعؿؾ اًمصوًمح اظمشقي اهلل وشمعظقؿف وسمذل اجلفد و ًمؾحرص قمغم مو ُيقضمى

ڌ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ﴿ واًمـَّْلي قمـ ؾمقِّئ اًمعؿؾ ، ىمول شمعومم :

گ  گ    کک  ک  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڌ

 . [ؾمقرة اًمؽفػ] ﴾ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڳگ   گ

ق أن اًمتـؽػم ذم ىمقًمف : ًمف دًٓمتف وإحيوؤه  ﴾ٿ﴿ وهمػم ظمـوٍف قمغم اعمتلمِّؾ واعمتذوِّ

شمف ، وهق وإن يمون ذم ؾمقوق اإلصمٌوت : ومفق إلرادة اًمعـؿقم  سمجالًمي اعمقىمػ وظمطره وؿمدَّ

اًمّشؿقزم
(1)

، ًمقشؿؾ يمّؾ أطمٍد سموّر أو وموضمر ، ويمؾ كػس مممـي أو يموومرة ؾمؽمى طمؼقؼي  

قمؿؾفو وكقع مصػمهو ، ومفق مـ اًمتعٌػم سموعمػرد اًمقاطمد وووعف مقوع اجلؿع ، وهذه 

ر  ًمؾدًٓمي قمغم قمؽس معـوه  ﴾ٿ ﴿اؾمتعورة قمـد اًمٌالهمقلم طمقٌ اؾمتعػم اعمػرد اعمـؽَّ

دِّ مـ دًٓمتف أي ًمؾدًٓمي قمغم اعمٌ إصؾ ذم »ي واإلومراط ذم يمررة اًمـػقس : إذ وًمغواًمضِّ

شهذا اًمٌوب أن اؾمتعورة أطمد اًمضديـ ًممظمر شمػقد اعمٌوًمغي ًمؾتعؽقس
(2)

. 

ره اًمزخمنمي طمقٌ يذهى إمم أن اإلومراد ذم هذه أيي دًمقؾ قمغم اإلومراط  وهق مو ُيؼرِّ

شمعؾؿ مو  إن ىمؾً : يمّؾ كػسٍ » ذم يمررة اًمـػقس ، وذح يمقػقّي إومودشمف اًمؽررة سمؼقًمف :

، ٓ  [37آل قمؿران : ] ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ﴿ أطميت ، يمؼقًمف :

؟ ، ىمؾً : هق مـ قمؽس  ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴿ كػس واطمدة ، ومام معـك ىمقًمف :

پ  ڀ   ﴿ يمالمفؿ اًمذي يؼصدون سمف اإلومراط ومقام يعؽس قمـف ، ومـف ىمقًمف قمّز وضمّؾ :

وأسمؾغ مـف ،  (يمؿ): معـك ، ومعـوه   [ؾمقرة احلجر] ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

                                       
 . 955/  2اىمل اعمجد ٔيوت اًمًعد : اكظر مر( 1)

 . 241/  16، واكظر مػوشمقح اًمغقى :  57/  37، و  8/  14روح اعمعوين : ( 2)
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ىمد أشَْمُرُك اًمِؼْرَن ُمصػّراً أَكوِمُؾف وىمقل اًمؼوئؾ :
(1)

 

وشمؼقل ًمٌعض اًمعًويمر : يمؿ قمـدك مـ اًمػرؾمون ؟ ومقؼقل : رّب ومورٍس قمـدي ، أو 

ٓ شمعدم قمـدي ومورؾمًو ، وقمـده اعمؼوكى
(2)

وىمصده سمذًمؽ اًمتامدي ذم شمؽرػم ومرؾموكف ، ،  

اًمتّزّيد ، وأكف ممـ يؼؾؾ يمرػم مو قمـده ، ومضالً أن يتزّيد ، ومجوء وًمؽـف أراد إفمفور سمراءشمف مـ 

ّحي واًمقؼلم  شسمؾػظ اًمتؼؾقؾ ، ومػفؿ مـف معـك اًمؽررة قمغم اًمصِّ
(3)

ومؽلّن اعمخوـمٌلم وهؿ ،  

 ىموًمقا : ﴾ڌ  ڎ ﴿ أرسموب اًمٌالهمي وأصحوب اًمػصوطمي إذا ؾمؿعقا ًمػظي اإلومراد

شمؼديره هلؿ ، ومػقف مـ اًمٌالهمي شمؼرير وموٕمر ًمقوقطمف وفمفقره شُمرك  شؾمـعؾؿ مجقعوً »

 اعمخوـمٌلم وإًمزامفؿ سمنىمومي احلّجي قمغم كػقؾمفؿ . 

وقمؿد اسمـ اعمـػّم إمم شمقضمقف معـك آؾمتعورة سموؾمتػودة اًمؽررة واجلؿع مـ اًمٌمء 

فف سمام ذيمره »اعمدًمقل قمؾقف سمؾػظ اًمقاطمد اعمعـقن أصاًل ًمؾؼّؾي ومؼول :  ومؿـفؿ مـ وضمَّ

فف سملّن اعمؼصقد ذم ذًمؽ اًمزخمنمي آكػًو مـ اًمتّ  ـٌقف سموٕدكك قمغم إقمغم ، ومـفؿ مـ وضمَّ

اإليذان سملّن اعمعـك ىمد سمؾغ اًمغويي طمتك يمود أن يرضمع إمم اًمّضّد ، وذًمؽ ؿملن يمّؾ مـ 

 اكتفك ًمـفويتف أن يعقد إمم قمؽًف ، وىمد أومصح أسمق اًمطقى قمـ ذًمؽ سمؼقًمف : 

ُؿـَْتفك ومـ اًمّنور سمؽوُء ًمؾ             وجلُْدَت طمتك يمدت شمٌخُؾ طموئالً  
(4)

 

، واًمعؿدة ذم اعمٌوًمغي سمـقٍع مـ اإليؼوظ إًمقفوويمال هذيـ اًمقضمفلم حيؿؾ اًمؽالم قمغم 

ذًمؽ قمغم ؾمقوق اًمؽالم : ّٕكف إذا اىمته مراًل شمؽرػمًا ومدظمؾً ومقف قمٌورة يشعر فموهرهو 

                                       
ًمًقٌقيف ،  4/224ف جمًّ سمػرصود ( . اكظر : اًمؽتوب:صدر سمقً ُكًى ًمؾفذزم ، وقمجزه : ) يملّن أصمقاسم( 1)

: ىمدد ( ، وىمقؾ : اًمٌقً ًمعٌقد سمـ إسمرص ، وشموج اًمعروس : ) مودة ون اًمعرب : ) مودة : ىمدد ، أؾمـ (وًمً

 . 71ذم ديقاكف : 

: زهوء صمالصمامئي . اكظر اًمصحوح سملم اًمرالصملم إمم إرسمعلم وىمقؾ وهل مجوقمي اخلقؾ مو ( اعمؼوكى : مجع )ِمؼـى(2)

 : مودة : ىمـى .  اًمعرب  وًمًون

 .4/717شمػًػم اًمؽشوف : ( 3)

 . 1/272طمف : ذم معوين ؿمعر اعمتـٌل وذ اكظر اًمصػقة( 4)
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ومع سملّن اعمراد اعمٌوًمغي قمغم إطمدى اًمّطريؼتلم ا ًّ شعمذيمقرشملم سموًمتّؼؾقؾ اؾمتقؼظ اًم
(1)

 . 

 يػقد معـك آظمر ومؼول : ﴾ٿ ﴿ سمقـام يرى أسمق اًمًعقد اًمعامدي أن اًمتـؽػم ذم ىمقًمف :

وشمـؽػم اًمـػس اعمػقد ًمرٌقت اًمعؾؿ اعمذيمقر ًمػرد مـ اًمـػقس أو ًمٌعٍض مـفو : ًمإليذان »

سملن صمٌقشمف جلؿقع أومرادهو ىموـمٌي مـ اًمظفقر واًمقوقح سمحقٌ ٓ يؽود حيقم طمقًمف ؿموئٌي 

ىمطعو يعرومف يمؾ أطمد وًمق ضمقئ سمعٌورة شمدل قمغم ظمالومف ، وًمؾرمز إمم أن شمؾؽ  اؿمتٌوه

تََؼّؾ سموًمـًٌي إمم ضمـوب  ًْ اًمـػقس اًمعوعمي سمام ذيمر مع شمقومر أومرادهو وشمؽرر أقمدادهو ممو ُي

شاًمؽؼميوء اًمذي أؿمػم إمم سمعض سمدائع ؿمموكف اعمـٌئي قمـ قمظؿ ؾمؾطوكف
 (2)

 . 

ًو أن يمالمف صمؿ ؾموق أسمق اًمًعقد يمالم اًمزخمنمي أ كػ اًمذيمر وكوىمش رأيف مٌقِـّ

وأمو مو ىمقؾ »يـًحى قمغم إمرؾي اًمتل ذيمرهو دون أيي اًمتل سمصددهو اًمؽالم ، ومؼول : 

مـ أن هذا مـ ىمٌقؾ قمؽس يمالمفؿ اًمذي يؼصدون سمف اإلومراط ومقام يعؽس قمـف ومترقؾف 

...اًمخ  [ؾمقرة احلجر] ﴾پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴿ : سمؼقًمف شمعومم

، إٓ أن اًمؽالم اعمعؽقس قمـف ومقام ذيمر مـ أمرؾي ممّو يؼٌؾ ًمقائح اًمـظر اجلؾقؾومؿـ 

اإلومراط واًمتامدي ومقف ، ومنكف ذم إول : يمرػمًا مو يقّد ، وذم اًمروين : يمرػمًا مو أشمرك ، وذم 

اًمروًمٌ : يمرػم مـ اًمػرؾمون ، ويمّؾ واطمد مـ ذًمؽ ىموسمؾ ًمإلومراط واعمٌوًمغي ومقف : ًمعدم 

ًمؽررة وىمد ىمصد سمعؽًف مو ذيمر مـ اًمتامدي ذم اًمتؽرػم طمًٌام ومّصؾ ، اكحصور مراشمى ا

يمام ّسح  شمو أطميت قمؾؿً يمؾ كػس»أمو ومقام كحـ ومقف وموًمؽالم اًمذي قمؽس قمـف : 

سمف اًمؼوئؾ وًمقس ومقف إمؽون اًمتؽرػم طمتك يؼصد سمعؽًف اعمٌوًمغي واًمتامدي ومقف ، وإكام اًمذي 

شيؿؽـ ومقف مـ اعمٌوًمغي مو ذيمركوه ومتلّمؾ
(3)

                                                                  . 

، وملّمو اسمـ إمم أنَّ اإلومراد هـو ًمؾتَّحؼػموذهى اسمـ قمطقي إكدًمز واًمشفوب اخلػوضمل 

 ﴾ٿ﴿»قمطقي إكدًمز ومذيمر أن دًٓمي اعمػرد ذم هذا اعمقوع قمغم اجلـس واًمؽررة ومـ : 

                                       
 .(مطٌقع سمحوؿمقي شمػًػم اًمؽشوف ) 717/ 4قام شمضّؿـف اًمؽّشوف مـ آقمتزال :آكتصوف وم( 1)

 . 117/  9شمػًػم أّب اًمًعقد ( 2)

 . 117/  9شمػًػم أّب اًمًعقد ( 3)
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س ، ووىمع اإلومراد ًمتـٌقف اًمذهـ قمغم طمؼورة اعمرء هـو اؾمؿ ضمـس ، أي قمؾؿً اًمـّػق

 شوىمؾَّي دوموقمف قمـ كػًفاًمقاطمد 
(1)

، وموجلـس اًمٌنمّي يمؾف متّػؼ ومتّحد قمغم معرومي قمغم  

هذه احلؼقؼي اًمروسمتي ذم ذًمؽ اًمققم اًمعظقؿ ، مع مو ُيؾؿح إًمقف اإلومراد ذم أيي مـ جمقئ 

 وٓ ؿمػعوء مصداىمًو ًمؼقًمف شمعومم :اإلكًون إمم اعمحنم ظموئػو وطمقدا ًمقس معف أقمقان 

،  [ؾمقرة مريؿ]﴾مئ  ىئ  يئ   ی  جئ حئ﴿ ﴾ڦ  ڦ  ڄ ڦ  ڤ ڦ﴿

ة مو أطميت مـ اًمعؿؾ ومو يمًًٌ ، قمـدهو ؾمتعؾؿ شمؾؽ اًمـّػس اًمقطمقدة اعمـػردة اعمؼٍمِّ

ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ﴿ ومقؼول ًمؾؿجرم مـفؿ :

جت    مب  ىب  يب   خبی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   یی

 . [ؾمقرة إكعوم ] ﴾ىت  يت   حت  خت  مت   

يمام أن اًمشفوب اخلػوضمل يرى أن هَّ اًمتعٌػم قمـ يمررة اًمـػقس ذم ذًمؽ اعمشفد 

اًمتَّفقيؾ ًمذًمؽ اًمققم ، وإفمفوٌر ًمؽؼميوء اهلل وقمظؿتف » هق ﴾ٿ﴿ سموًمقطمدة واعمػرد

ر ىمؾقؾي ًمِعَظوم أمقطمتك يملّن مجقع اًمـػقس اًمٌنمّيي ذم ضمـى مو ظمؾؼف مـ إضمرام ا

شوكػقس طمؼػمة
(2)

وؾمقؾٌي إمم  ﴾ٿ ﴿وموًمتؼؾقُؾ مـ ؿملن إكػس سمذيمرهو مػردة، 

شمعظقؿ مو حيدث ذم ذًمؽ اًمققم مـ أهقال خمقػي طمقٌ شمتضوءل هذه اًمـػقس ذم ذًمؽ 

اعمشفد اعمفقى ويملهنو كػس واطمدة سمؾ اًمـػقس يمؾفو ذم كظر اهلل شمعومم ؾمقاء يمـػٍس 

مث  ىث  يث    جثجت   حت  خت  مت  ىت  يتيب  ﴿ : واطمدٍة مصداىمًو ًمؼقًمف شمعومم

 .                                              [ؾمقرة ًمؼامن ] ﴾حج  مج   

وؾمقىمل هلذه أراء يمؾفو ًمؾّدًٓمي قمغم أن هذه أيي ؿموهد قمغم كوطمقٍي قمظقؿٍي مـ   

كقاطمل إقمجوز اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمٌقويّن وهق أن دملء اًمصقغي اًمقاطمدة ذم مقوعفو طمومؾي 

،  (ؼػم واًمتعظقؿ واًمتح، وهل اًمدًٓمي قمغم اًمتّؽرػم واًمتّؼؾقؾ )ؾِّ هذه أراء واعمعوين ًمؽ

ققم اًمعصقى ، ويمؾفو مرادة وصحقحي دون شمعورٍض سمقـفو ، ظمصقصًو ذم مشوهد ذًمؽ اًم

                                       
 . 1952اعمحرر اًمقضمقز ذم شمػًػم اًمؽتوب اًمعزيز : ( 1)

 . 427/  9طموؿمقي اًمشفوب قمغم شمػًػم اًمٌقضووي : ( 2)
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يتجووب »واؾمتعورشمف ًمعؽس عمعـوه  ﴾ٿ﴿ إمم اعمػرد ( كػقس)وموًمعدول قمـ اجلؿع 

ٓكؼالب اهلوئؾ اًمذي حيدث  ٓكعؽوس ذم طمريمي اخلؾؼ مع ا  شذم مجقع فمقاهر اًمؽقن وا
(1)

 ،

ًمتعظقؿ ًمقًً مجعو سملم قمغم أن دًٓمي اًمتـؽػم قمغم اًمتؽرػم واًمتؼؾقؾ واًمتحؼػم وا

، ويدل قمغم دّل اًمتـؽػم قمغم اًمتؽرػم سموقمتٌور، ومقاعمتـوىمضوت، وإكام ًمتعّدد آقمتٌورات

 ذا .   اًمتؼؾقؾ سموقمتٌوٍر آظمر ، ويمؾفو اقمتٌورات مؼصقدة ، وهؽ

وأؾمـد ومعؾ احلضقر إمم اًمضؿػم اًمعوئد إمم اًمـػس قمغم ؾمٌقؾ اعمجوز اًمعؼكّم : ٕهنو 

 حتي سمنذن اهلل شمعومم . 

ؾ شمًتحؼ مو أطميشمف مـ قمؿ)وشمؼديره:  ﴾ڎ  ڈ﴿ وشُمِرك ذيمر اعمػعقل سمف ًمؾػعؾ

،  : ًمؾعؾؿ سمف مـ ؾمقوق اًمؽالم ، ورهمٌي ذم اإلُيوز وآظمتصور (سمف دظمقل اجلـي أو اًمـور 

وطمرصًو قمغم شمـوؾمى اًمػوصؾي اًمؼرآكقَّي واًمتقاومؼ اإليؼوقمّل اجلؿقؾ سمقـفو سموكتفوء ومقاصؾ 

إرسمعي قمنم قمغم طمرٍف أيوت سموًمتوء اًمًويمـي ، ومؼد شمقاومؼً ومقاصؾ آيوت هذا اعمؼطع 

سمام حيؿؾف مـ مهس ، ممو يمون ًمف شمقاومؼ إيؼوقمّل طمًـ ، وشمقازن  (اًمتوء اًمًويمـي )واطمٍد هق 

ذان ، ودمعؾ مـ اًمؼرآن،  قمـد اًمتالوة شمؾلم ًمف اًمؼؾقبصقيت قمجقى  متؾقاً » وشمؾّذ ًمًامقمف ٔا

ّد  ٓ خيؾؼ قمغم يمررة اًمرَّ وً  ذان ، وهمضَّ ٓ متجف ٔا شٓ ُيؿّؾ قمغم ـمقل اًمتاّلوة ، ومًؿققموً 
 (2)

 . 

ـ طمًـًو سموًمتشوسمف ذم سمـقي وطمدات شمريمقى أيوت وـمقهلو وقمدد يمؾامهتو ،  ًْ وازداد احُل

وقمغم وزٍن واطمٍد سمحقٌ يليت آؾمؿ  ﴾ٱ﴿ سمتدأت سمدايي متشوهبي سمحرف اًمنمطومؽؾفو ا

 يعؼٌف اًمػعؾ مٌـقًو عمو  م يًّؿ وموقمؾف هموًمٌوً ، ومؼول شمعومم : 

ٺ   ٺ ڀ ڀ پ  ڀ ڀ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

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

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

 ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ ڇ  ڇ ڇ 

                                       
 .67:  د. حمؿد اخليي ،اإلقمجوز اًمٌقوين( 1)

 .   13شملويؾ مشؽؾ اًمؼرآن : ( 2)
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وًمعّؾ اًمّنّ ذم ظمتؿ هذه اًمػقاصؾ سموًمتوء اًمًويمـي اهلومًي اإلؿمورة إمم اكؼضوء طمريمي »

احلقوة إومم ذم اًمؽقن ، واإليذان سمًقطرة اخلقف واًمدهشي قمغم اًمـّػقس ، واًمقضمقم 

وداقمل ، ﴾ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ ﴿ اًمذي يغشك اًمـوس ..

قف اعمًقطر قمغم اًمـػقس ، أوووع اًمؽقن اًمغريٌي اًمتل صور إًمقفو .. وًمقس ذم هذا اخل

ش اًمـػقس اًمٌنميي اؾمتعداد ًمتحؿؾفو ذم وقمٍل وإدراك ..
 (1)

  . 
يتشوسمف مع ظمتوم آيوت أهقال  ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ﴿ وظمتوُم آيوت هذا اعمؼطع

، ﴾ٿ  ٹ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿ : يقم اًمؼقومي ذم ؾمقرة آكػطور ذم ىمقًمف شمعومم

ومفام مـ أيوت اعمتشوهبوت ذم صدرهو ، اعمختؾػي ذم آظمرهو ، واًمتل وىمػ قمـدهو قمؾامء 

دت آراؤهؿ طمقول شمقضمقف مقضمى آظمتالف سملم  اعمتشوسمف ذم اًمـظؿ اًمؼرآيّن وشمعدَّ

قرشملم ًّ وموًمذي حتيه ) : إذ اعمعـك ذم أيتلم واطمد اعمقوعلم مع احتود اعمؼصقد ذم اًم

، ومؼد اشمػؼقا مجقعًو قمغم  أّكف  (مـ قمؿؾفو وأظّمرتي هق اًمذي ىمّدمً يمؾ كػس يقم اًمؼقوم

 سمام هق أكًى ًمف شمٌعًو 
ٍ
ص يمؾ ضمزاء ىُمِرن يمّؾ ذٍط سمجقاسمف اًمذي هق أومم سمف ، وظُمصِّ

ًمًقوق آيوت اًمًقرة ىمٌؾفو ، ومؿـ ذاهٍى إمم أّن ضمقاب اًمنمط ذم ؾمقرة اًمتؽقير ضموء 

ڌ  ڎ   ڇ  ڍ    ڍ  ڌ ڇ  ڇ چ  ڇ  ﴿ سمعد ِذيْمر اجلـي واًمـور طمقٌ ىمول :

واعمعـك : إن اًمـور واجلـي أطميشمو قمـدهو يمّؾ كػٍس ؾمتعؾؿ موذا ،   ﴾ڎ  ڈ  ڈ  

أطميت مـ قمؿٍؾ ًمدظمقل اًمـور أو اجلـي وذًمؽ إذا كقوًمً اًمؽتوب ورأت اًمرقاب 

واًمعؼوب ، ومًقوق اًمؽالم ومقفو سمعد احلوؾمى ، سمخالف ؾمقرة آكػطور ومنن ؾمقوق 

ڀ   ﴿ : ًوب طمقٌ ظمتؿً أهقال يقم اًمؼقومي ومقفو سمؼقًمف شمعومماًمؽالم ومقفو ىمٌؾ احل

، واًمٌعررة شمعـل ىمؾى اًمؽماب إلظمراج مقشموهو ، وضَمْعؾ أؾمػؾ اًمؼٌقر ﴾ٺ     ٺ  ٺ  

ـ صمّؿ ضموء اجلزاء ٓ خيػك أن إؾمػؾ كؼقض إقمغم ، وم ـوً  أقمالهو ، وأقمالهو أؾمػؾفو ، و  متضؿِّ

ًون  ومام ىمّدمف ﴾ٿ  ٿ   ٿ  ٹ ٺ  ٿ  ﴿ :ًمػظًو ذا شمضودٍّ ومؼول ضمؾ ضمالًمف اإلك

                                       
 . 211/  1ظمصوئص اًمتعٌػم اًمؼرآين وؾمامشمف اًمٌالهمقي : ( 1)
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ره ـ قمؿٍؾ كؼقضف يمّؾ قمؿٍؾ أظمَّ  م
(1)

ً وموذا أظّمرت .،  ًوٍن ؾمقحوؾمى كػًف مو ىمّدم  ويمّؾ إك

ڄ   ﴿ ومـ ىموئٍؾ: إّن ضمقاب اًمنمط ذم ؾمقرة اًمتؽقير متصؾ سمؼقًمف شمعومم ىمٌؾف :

، وملصحوب اًمّصحػ اعمـشقرة ىمد ىمرءوهو ومعؾؿقا مو أطميت  ﴾ڃ  ڃ   ڃ 

، وذم ؾمقرة آكػطور ضموء اجلقاب متصاًل سمؼقًمف    ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڌ﴿ ومؼول :

واًمؼٌقر يموكً ذم اًمّدكقو ، ومقذيمرون مو ىمّدمقا ذم اًمّدكقو »﴾ڀ  ٺ     ٺ  ٺ ﴿ شمعومم :

 شومو أظّمروا ذم اًمعؼٌك ، ومؽؾ ظمومتٍي ٓئؼي سمؿؽوهنو 
(2)

  . 

ة اًمتؽقير ضموءت وىمقؾ : إن رقمويي اعمـوؾمٌي طمّتؿً مراقموة ذًمؽ ، ومنّن ذوط ؾمقر

ـ طمقـئٍذ آظمتصور واإلُيوز ذم ضمقاب  ًُ أهقال يقم اًمؼقومي ومقفو ـمقيؾي يمرػمة ، ومح

اًمنمط ًمقُقىمػ قمؾقف ، وأّمو ذوط ؾمقرة آكػطور ومجوءت أهقال يقم اًمؼقومي ومقفو 

ـ سمًط اجلقاب وشمػصقؾف سمذيمر اًمتّؼديؿ واًمتلظمػم ًمقتقّن اًمقىمػ  ًُ ىمصػمة ىمؾقؾي ، ومح

 قمؾقف
(3)

اسمـ اًمزسمػم اًمغركوـمل أن إهقال اعمذيمقرة ذم أول ؾمقرة اًمتؽقير اسمتداء  ويرى،  

مـ كػخي اًمصعؼ واكتفوًء سمتًعػم اجلحقؿ وإزٓف اجلـي وشمؼريٌفو ًمداظمؾقفو أهقال 

مشوهدة ضمقئ هبو مـًقىمي سموًمقاو اعمؼتضقي ًمؾجؿع طمتك يملن شمؾؽ اعمؼوموت ىمد قمؼم قمـفو 

كوؾمى شمؼدير إقمامل اعمؽمشمى  »ومـ صمّؿ  سمؾػظ واطمد وحتّصؾً طمورضة ًمؾتصقر اًمذهـل

ٌورة قمـفو سمام حيصؾ ذًمؽ ، ومؼقؾ : ، ﴾ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴿ قمؾقفو اجلزاء طمورضة واًمع

ويملن ىمد ىمقؾ : إذا طميت هذه إهقال مدريمي ًمؾعقون طميت أقمامًمؽؿ سموًمتذيمػم هلو 

،  ة ومقفوٓإ حمصو ومطوًمعتفو مؽتقسمي حمصقرة ذم اًمصحػ اًمتلٓ  شمغودر صغػمة وٓ يمٌػمة

﮵   ﮶ ﴿ ُيٌلم هذا ىمقًمف شمعومم : ﮴    ﴾ھ  ھ    ے   ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ 

 ﴾ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڳگ  گ  گ   گ﴿ ، وىمقًمف شمعومم : [ؾمقرة اًمـوزقموت]

 ش [ؾمقرة اًمؽفػ]
(4)

. 

                                       
ة اًمتلويؾ : اكظر( 1) ة اًمتـزيؾ وهمرَّ  ومو سمعدهو .   1338/  3: درَّ

 . 1/574ز : ، واكظر سمصوئر ذوي اًمتؿقق 246اًمؼمهون ذم شمقضمقف متشوسمف اًمؼرآن : ( 2)

 . 324اكظر ومتح اًمرمحـ ذح مو يؾتٌس مـ اًمؼرآن : ( 3)

 . 1139/  2مالك اًمتلويؾ : ( 4)
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همػم مػصحي سمحٍم  -وهل اعمتؼدمي ذم شمرشمقى كزول اًمؼرآن  -وعمو يموكً آيي اًمتؽقير

كػطور سحيي سموؾمتقػوء ـمرذم أقمامل اعمؽؾػلم اعمتؼدم ضموءت آيي آ، أقمامل اخلالئؼ 

واىمته اًمتـوؾمى شمؼّدم اإلطمضور طمقٌ ُذيمر ، وشملظمػم ِذيْمر اًمتؼديؿ »واعمتلظمر مـفو 

سمام يشويمؾف وُيالئؿف ، وٓ ُيؿؽـ ؾمقاه : إذ اًمتعريػ واًمتلظمػم طمقٌ ُذيمر ، واشمصؾ يمؾ 

ر مؼصقد مع م ومو ُأظمِّ تؿد ، إمو أن يذيمر ذًمؽ قمغم سموإلطمضور واحلٍم سمذيْمر مو ىُمدِّ

آؾمتقػوء ذم يمؾٍّ مـ اًمًقرشملم مـ همػم شمػصقؾ ، وذًمؽ شمؽرار مـ همػم داٍع وٓ مًقٍغ 

ًمف ، وإمو أن ُيذيمر مػصاًل قمغم همػم مو ورد وذًمؽ همػم مـوؾمى ، ومؾؿ يٌؼ إٓ وروده قمغم 

ومعرومً أيتون أشمّؿ اعمالءمي واعمـوؾمٌي ، وهذا قمغم رقمل شمرشمقى اًمؼرآن قمغم مو شمؼّرر قمؾقف ، 

سمنطمصوء إقمامل اعمحية مو شمؼّدم مـفو ومو شملظّمر أي مو قمؿؾف اعمؽؾػ ذم أول قمؿره 

ڎ  ڎ  ﴿: قمؿؾف يمام أظمؼم شمعومم مـ ىمقل اعمجرملم وذم آظمر قمؿره وظمتؿوسمدء شمؽؾقػف 

ومؼّدم ذيمر  [49: ]اًمؽفػ ﴾ک ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ک

يْمـر إطمصوئفو ًمقعؾؿ سموحلصـر وآؾمتقػوء ، ، وأظّمـر ذِ ضورهو أّوًٓ ًمقـوؾمى سمف مو شمؼّدمإطم

شوضموء يمـؾ قمغم مو يـوؾمى 
 (1)

   . 

ويؿؽـ إظمذ سمتؾؽ اًمتَّقضمقفوت اًمٌالهمقَّي اعمتـّققمي يمؾفو : إذ إهار اًمٌقوكقّي ًمؾؼرآن 

اًمؽريؿ ٓ شمـػد ، وقمجوئٌف ٓ شمـؼيض ، مع مو ذم ذًمؽ مـ شمـقيع أؾموًمقى اخلطوب ، 

ٌو ًمػوظ ؽمايمقى، واًمؼماقمي ذم قمرض اًم راتواًمتػـّـ ذم اؾمتعامل اًمع ، : ًمدومع صمؼؾ شمؽرار ا

 وًمتزيد مـ هقل اعمقىمػ وومظوقمي اخلطى سموؾمتحضور ؿِمّدة ذًمؽ اعمؼوم اًمعظقؿ . 

وسمعد ِذيْمر مشوهد يقم اًمؼقومي ومو حيدث ومقف مـ أهقاٍل قمجقٌي مػزقمي : شمذيمػمًا 

مفقّلًة ٓمترول إوامر ، ًمإلكًون سميورة آؾمتعداد ًمؾحًوب واجلزاء ، شمؽقن اًمـّػقس 

عوب ، وًمذا ضموءت اًمـُّؼؾي  متطؾِّعًي ًمإلرؿمود واًمتّقضمقف اعمـجل مـ يمؾِّ هذه إهقال واًمصِّ

، وِصْدق مو ضموء سمف مـ اًمؼرآن اًمعظقؿ اًمذي  × ت كٌقة حمؿدٍ سموحلديٌ قمـ إصمٌو

 . أظمؼمهؿ قمـ اًمٌعٌ واحلًوب ، ووضمقب اإليامن سمف

                                       
 . 1147/  2مالك اًمتلويؾ : ( 1)
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 املبحث الثاني
 والتَّنويه بصفات الرسول الكريم والرسول امُلْرَسل إليهحقيقة الوحي ، 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ک   ک  ک  گ     گ    گ  گ  ڳ  ﴿ىمول شمعومم: 

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

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳      ﮴    ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ   ۈ  ٴۇ         ۋ   ۋ 

  .﴾وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

ي  ىمًٌؿ ومخٌؿ قمظقٌؿ ضموء ذم اؾمتفالل هذا اعمؼطع مـ اًمًقرة متفقدًا ًمؾـّػقس اًمٌنميَّ

ًمؾحديٌ قمـ طمؼقؼي إيامكقٍَّي يمؼمى شمتعّؾؼ سموًمؼرآن اًمؽريؿ ويمقكف وطمقًو مـ قمـد اهلل شمعومم 

أقمظؿ رؾمقل ، وٕن وموء اًمتػريع سمؿروسمي وصؾي أو أداة اكتؼول سملم  كزل سمف أيمرم مؾؽ قمغم

ًمتػريع اًمؼًؿ وضمقاسمف قمغم اًمؽالم »أمريـ سمقـفام ارشمٌوط مو ومؼد اىمؽمن اًمؼًؿ هـو هبو : 

اًمًوسمؼ ، ًمإلؿمورة إمم أّن مو شمؼّدم مـ اًمؽالم هق سمؿـزًمي اًمتؿفقد عمو سمعد اًمػوء ، ومنّن اًمؽالم 

ًمٌعٌ واجلزاء ، وهؿ ىمد أكؽروه ويمّذسمقا اًمؼرآن اًمذي أكذرهؿ اًمًوسمؼ أومود حتؼقؼ وىمقع ا

سمف ، ومؾاّم ىمه طمّؼ اإلكذار سمف وذيمر أذاـمف ومّرع قمـف شمصديؼ اًمؼرآن اًمذي أكذرهؿ سمف 

شوأكف مقطمك سمف مـ قمـد اهلل ، وموًمتػريع هـو شمػريع معـك وشمػريع ذيْمٍر معو
 (1)

 . 

ضموء ذم إطمدى وصمامكلم آيي مـ اًمؼرآن واًمؼًُؿ مـ أهؿِّ قمـوس اًمتليمقد واًمتؼقيي ، ومؼد 

اًمؽريؿ ، مـفو صمالث وؾمتقن آيي مؽقَّي ، وصمامين قمنمة آيي مدكقَّي ، وهق ذم جمؿؾف يدف 

 ًمتحؼقؼ همرولم : مهو : 

وشمؼريره أسمؾغ اًمتؼرير ذم كػقس اعمخوـمٌلم  (قمؾقف اعمؼًؿ)اًمغرض إّول : شمليمقد اخلؼم 

 . هؿّشؽِّ مـ كػقؾمفؿ ومقاضمفي إكؽوروإزاًمي اًم

واًمغرض اًمروين : شمـٌقف اعمخوـمٌلم إمم ذف اعمؼًؿ سمف ، وشمعريػفؿ سمامًمف مـ رضوب 

 اًمـػع واًمػوئدة . 

                                       
 . 152/  12اًمتحرير واًمتـقير : ( 1)
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﴾ژ  ژ  ﴿ :وىمد ضموءت صقغتف هـو سمؼقًمف 
(1)

ايمقى اعمشفقرة قمـد   ، وهل مـ اًمؽمَّ

رت هذه  ؼ مضؿقكف ، وىمد شمؽرَّ اًمعرب ذم اًمؼًؿ ُيراد هبو شمليمقد اخلؼم واًمّدًٓمي قمغم حتؼِّ

 ذم صمامكقي مقاوع مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ يمؾفو ضموء ومعؾ اًمؼًؿ اًمٍميح ﴾ژ  ژ ﴿ ٌورةاًمع

اًمـوومقي  ، ومجوءت ذم اسمتداء ؾمقرشملم  ﴾ژ﴿ مًـدًا ًمؾحؼِّ ضمؾَّ ضمالًمف مًٌقىمًو سمـ ﴾ژ ﴿

ؾمقرة ] ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ    گ ﴿ مهو ذم ىمقًمف ضمؾَّ ضمالًمف :

، يمام ضموءت ذم  [ؾمقرة اًمٌؾد] ﴾ڄ  ڄ  ڄ   ڃڄ   ﴿ ، وذم ىمقًمف ضمؾَّ ضمالًمف : [اًمؼقومي

ٿ  ﴿ ، وذم ىمقًمف شمعومم :  [ؾمقرة اًمقاىمعي ]﴾ی  ی    ی  ی    جئ   ﴿ ىمقًمف شمعومم :

ٱ  ٻ  ٻ       ﴿ ، وذم ىمقًمف شمعومم : [آىمياحل ؾمقرة] ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ    ﴿ ، وذم ىمقًمف شمعومم : [ؾمقرة اعمعورج] ﴾ٻ  ٻ  پ  پ  پ 

 . [ؾمقرة اًمتؽقير ]  ﴾ک   ک    ک 

ـ صقغ اًمؼًؿ ذم اًمٌقون اًمؼرآينّ   :  واًمعؾامء خمتؾػقن ذم شمقضمقف هذه اًمظوهرة إؾمؾقسمقّي م

ًمؾتليمقد ﴾ڄ ﴿زيدت ﴾ڄ ﴿ معـوهو : ﴾ڄ  ڄ ﴿ ومؼقؾ : إن
(2)

وسمعضفؿ ،  

يمقد يعؼمِّ قمقوًو قمـ اًمّزيودة سملهنو صؾي ًمتليمقد اًمؼًؿ ، دون أن ُيتٌعقا ذًمؽ سمٌقون وضمف شمل

 اًمعرب يمام ذم ىمقًمف شمعومم : يمالم ، وزيودهتو ضموريي ذم ﴾ڄ ﴿اًمؼًؿ سمـؼقضف وهق اًمـػل سمـ

 سمدًٓمي ىمقًمف شمعومم: (أن شمًجد): يعـل  [ؾمقرة إقمراف] ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ ﴿

 .  [ؾمقرة ص] ﴾ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې﴿

ودت أن شمليت وسمعضفؿ كظر ًمؾؿؼًؿ قمؾقف ذم هذا إؾمؾقب ومػمى أن اًمعرب اقمت

                                       
د اًمػعؾ ًمذا  م يًـ -ؼي أو ومهو طمؼق -ذم اًمٌقون اًمؼرآين شمليت ذم اًمدًٓمي قمغم إيامن اًمصودىمي  ( مودة )اًمؼًؿ(1)

ومتًتعؿؾ ذم احلـٌ ذم اًمقؿلم  (احلؾػ)ًمؼرآن اًمؽريؿ إمم وؿػم اعمـوومؼلم، سمخالف مودة ذم ا (أىمًؿ)

مًـدًا هموًمًٌو إمم وؿػم اعمـوومؼلم ذم اًمٌقون اًمؼرآين ًمؾدًٓمي قمغم  (طمؾػ)يامن اًمؽوذسمي ، وًمذا ضموء اًمػعؾ وإ

ظمصوئص  ، د . قموئشي قمٌد اًمرمحـ ، ومـ 224 – 221يمذهبؿ وطمـرفؿ . اكظر : اإلقمجوز اًمٌقوين ًمؾؼرآن : 

ۈ  ﴿ م شمرد إٓ ذم أيوت اعمدكقي ومؼط إٓ ذم ىمقًمف شمعومم ذم ؾمقرة اًمؼؾؿ :  (طمؾػ)إؾمؾقب اًمؼرآين أن مودة 

 ومؾؿ شمرد إٓ ذم أيوت اعمؽقي . (اًمؼًؿ)، وأمو مودة  ومفل مؽقي  ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 . 291/  5: ًمؾزضموج اكظر معوين اًمؼرآن ( 2)
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سمؿرؾ هذا اًمؼًؿ طملم يؽقن اعمؼًؿ قمؾقف أمرًا فموهرًا ٓ حيتوج إمم شمليمقد ، ويملنَّ اخلؼم ذم 

صمٌقشمف وفمفقره ٓ حيتوج إمم ىمًؿ ، ويملّكف يؼقل : أكو ٓ أىمًؿ سمؽذا ويمذا قمغم إصمٌوت مو 

أذيمره وٓ قمغم وضمقده ، ومفق واوٌح ضمكمٌّ همػم حمتوٍج  إمم ىمًٍؿ ويؿلم : ًمقوقح أمر 

اًمؼًؿ ،  اعمؼًؿ قمؾقف وصمٌقشمف ، صمؿ ؿموع هذا آؾمتعامل ومصور مرادًا ًمتليمقد اخلؼم ومًووى

طمؼقؼل  (ٓ)وقمؾقف يؽقن اًمـّػل سمـ 
(1)

 . 

ده اًمديمتقر اعمطعـل سمؼقًمف :  عموذا ُكػل اًمؼًؿ سمحرف اًمـػل ) ٓ ( واحلؼقؼي »وهق مو أيمَّ

أوطموه ( ضمديرٌة سملن ُيؼًؿ  اعمراد إصمٌوهتو ) وهل يمقن اًمؼرآن اًمؽريؿ يمتوب اهلل ووطمٌل 

قمؾقفو : ّٕن يمرػمًا مـ اعمعوكديـ طمووًمقا اًمتّشؽقؽ ومقفو ؟ ًمؼد طموول يمرػٌم مـ اًمعؾامء أن 

ضمقا اًمعٌورة قمغم إصمٌوت اًمؼًؿ ، وًمقس مـ وػٍم أن ُكٌؼل اًمؼًؿ مـػقًّو قمغم فموهره ،  خُيرِّ

 ًَ ه اًمٌقويّن طمقـئٍذ أن احلؼقؼي فموهرٌة ٓ حتتوج إمم أن ُيؼ ؿ قمغم إصمٌوهتو ، إضمراء إكؽور وهُّ

اعمعوكديـ يمال إكؽور : ّٕكف  م ُيصودف مقوعًو يتقضّمف إًمقف قمغم وضمٍف مؼٌقل ، ويؽقن 

ؿ سمف ذم اًمظوهر  ًَ اًل ًمذيمر اعمؼـ وموئدة ذيمر اًمؼـًؿ مـػقًو ًمإلؿمورة إمم هذه اًمـّـؽتي شمقصُّ

 شسموقمتٌور أهنو آيـوت كوـمؼوت
(2)

 . 

، وىمع ضمقاسمًو ًمؽالم مؼّدٍر يدل  ﴾ڄ  ﴿ ًمػعؾطمرف مًتؼؾ قمـ ا ﴾ڄ﴿ وىمقؾ : إنّ 

شمػـقدًا ٕىمقال ىمريش ذم ﴾ڱ  ڳ ڱ  ڱ  ڱ ﴿ قمؾقف مو سمعده مـ ىمقًمف شمعومم :

ة حمؿٍد   : إكف ؾموطمر ويمـوهـ وكحق ذًمؽوىمـقهلؿ× شمؽذيٌفؿ سموًمؼرآن اًمؽريؿ وسمـٌقَّ
(3)

 .  

اًّمي قمغم قم ُؿ سمف هـو سمعٌض مـ مظوهر سمديع آيوشمف اًمؽقكقَّي اًمدَّ ًَ ظقؿ ىمدرشمف ويمٌػم واعمؼ

ُصـْعف ومجقؾ ظمؾؼف ، وهذه أيوت اًمؽقكقَّي ممّو يعرومفو اعمخوـمٌقن ويلًمػقهنو وُيشوهدوهنو 

ًو يمّؾ يقم : ًَّ  طم

                                       
 ًمؾشقخ حمؿد قمٌده  .   29، وشمػًػم ضمزء قمؿ :  166/  1اكظر اًمتػًػم اًمٌقوين ًمؾؼرآن اًمؽريؿ : ( 1)

 . 213 / 1ظمصوئص اًمتعٌػم اًمؼرآين وؾمامشمف اًمٌالهمقي : ( 2)

 . 1952، واعمحّرر اًمقضمقز :  277/  3اكظر معوين اًمؼرآن : ( 3)



 (ه4133 ذو الحجة)العدد الرابع عشر                    سات القرآنية  مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدرا

153 

ومؼد أىمًؿ اهلل سموًمـّجقم واًمؽقايمى ذم أطمقاهلو اًمرالصمي : طمول ـمؾققمفو وفمفقرهو ، 

و ، ومفل شمًػم وطمول ضمريوهنو وؾمػمهو ذم ومؾؽفو ؾمػمًا طمرقرًو ، وطمول اظمتػوئفو وهمروهب

قاب)دىمقؼ ٓ يتخّؾػ ، وهذا هق ىمقل  سمـظوم ي اعمػنيـ ، وهق اًمصَّ  (قمومَّ
(1)

، وملدمٍ ذم  

اًمؼًؿ هـو أوصوف إؿمقوء اعمؼًؿ هبو : ًمؾدًٓمي قمغم متوم ىمدرة اهلل شمعومم ، ومذيمر 

 (اخلُـَّس)
(2)

وقء اًمشؿس وٓ شُمرى صمؿ  حتً وهل اًمتل ختـس قمـ اًمعققن هنورًا وختتػل

 (اجلقاِر اًمُؽـَّس)إمم مطوًمعفو ، و شمرضمع
(3)

وهل اًمتل شمًػم ودمري ذم أوماليمفو صمؿ ختتػل  

وىمً همروهبو يمام شمؽتـس اًمقطمقش ذم يمـوؾمفو ، وىمقؾ : هل اًمتل شمظفر ًمؾٌٍم ذم 

أوماليمفو وشمطؾع ذم أمويمـفو ًمقاًل يمام شمظفر اًمظٌِّوء ذم يمـًفو واًمقطمقش ذم سمققهتو اًمتل 

سمضؿ  )وُمعَّؾ(قمغم وزن  (اخلُـَّس ، اًمُؽـَّس )وء اجلؿع شمتخذهو مـ أهمصون اًمّشجر ، وضم

اًمػوء وشمشديد اًمعلم : دًٓمي قمغم شمؽرػم اًمؼقوم سموًمػعؾ ، ومفل ختتػل وشمظفر يمرػما ٓ مرة 

هبو : ًمٌقون قمظؿتفو وارشمػوع رشمٌتفو ، وعمو ذم طمريموهتو مـ  -ؾمٌحوكف  –واطمدة ، وأىمًؿ 

ًمػًقح ، ومفل ختتػل ـمقرًا وشمظفر ـمقرًا ذم هذا اًمؽقن اإطمؽوم صـع اهلل وسمديع كظومف 

ومفو وجمريو ، وىمد  آظمر مـذ آٓف اًمًـلم ، وذًمؽ مـ اًمّدٓئؾ اًمعظقؿي قمغم ىمدرة مٍمِّ

أدَّى اجلـوس دوره ذم إسمراز ضمقاكى هذا اعمشفد ، ومـًؿعف وهق يؼرع أذان سمصقشمف 

قظ ، وهق ضمـوس ٓطمؼ يمون ًمف َوىْمعف اًمـّغؿّل اعمؾح ﴾ک     ،ڑ  ﴿ اهلومس سملم

ومؽون مـ أؾمٌوب شمالطمؿ أيتلم وشمراسمطفام عمو سملم ـمرومقف مـ اعمامصمؾي اًمّشؽؾقَّي ، مع مو ومقف 

مـ شمشقيٍؼ ًمؾـَّػس وشمـشقٍط ًمؾّذهـ ًمؾقىمقف قمغم اعمراد مـ اًمؾػظتلم اعمتشوهبتلم ، وهذا 

أدقمك إمم شمرٌقتف وشمليمقده ذم اًمذهـ سمعد معرومتف ، وازداد اًمتَّجـقس هـو روقمي ومجوٓ 

                                       
 . 8/192، وزاد اعمًػم :  1953قضمقز : ، واكظر اعمحرر اًم 184اًمتٌقون ذم أيامن اًمؼرآن : ( 1)

اخلُـّس : مجع ظموكس وهق اعمـؼٌض اعمًتخػل ، يؼول : ظمـس ومالٌن سملم اًمؼقم إذا اكؼٌض واظمتػك ، وهل ( 2)

ٓسمـ ىمتقٌي ، وشمػًػم  517هـو اًمـجقم شمًػم ذم اعمـوزل واًمؼموج صمؿ ختتػل . اكظر شمػًػم همريى اًمؼرآن : 

  57/  37اعمراهمل : 

س : واطمدهو يموكس أو يموكًي مـ ىمقهلؿ : يمـس اًمّظٌل إذا دظمؾ يمِـَوؾمف وهق سمقتف اًمذي يّتخذه مـ اًمُؽـّ( 3)

 .  57/  37أهمصون اًمّشجر واؾمتؽم سمف . اكظر شمػًػم اعمراهمل : 



 د. عيسى بن صالح الرجبي                       لتكوير: دراسة بالغية من أسرار النظم القرآني في سورة ا

151 

ٌـّ ؾمامه اسمـ أّب اإلصٌع  تزام اًمـقن ومقفام ىمٌؾ اًمًلم ،سموًم ، ووصػف ذم  (آًمتزام )وهق وم

شُمعجز اًمػصحوء قمـف أؿمّد شمعجقز : عمجقئفو ؾمفؾي مـًجؿًي يمام شمرى ،  »هوشملم أيتلم سملكَّف 

 شومًٌحون اعمتؽّؾؿ هبذا اًمؽالم 
(1)

                . 

ـو ، ﴾  ک    ک    ژ  ژ  ڑ  ڑ   ﴿ : ويرى اًمنميػ اًمريض أّن ذم صػي اًمـجقم ه

اخلُـَّس اعمراد هبو اًمتل ختـُِس هنورًا ، وشمطُؾع ًمقاًل ، واخلـَّس  »اؾمتعورة وشمقوقح ذًمؽ أّن 

و اًمؽـَُّس ومجؿُع يموكس ،  مجع ظموكس وهق اًمذي يؼٌع ويًتّن ، وخيػك ويًتؽم ، وأمَّ

ٌَّفًو سموكضامم اًمقطمشقَّي  إمم يمـوؾمفو ، وهق اعمقوع وهق أيضًو اعمتقاري اعمًتخػل ، مش

ٌَّف ؾمٌحوكف اكؼٌوع  اًمذي شملوي إًمقف مـ فمالل ؿمجر وأًْمػوف مخر ، ومجعف يمـَّس ، ومش

شاًمـّجقم ذم سمروضمفو سمتقاري اًمقطمقش ذم يُمـًُفو
 (2)

 . 

شعمـوؾمٌي ضمريون اًمؽقايمى ذم اًمؾقؾ»و
(3)

اًمؼًؿ سموًمـّجقم سموإلىمًوم سموًمؾقؾ،  قمؼَّى قمغم 

ي )وىمقَّده سمقىمً  ًَ َع ًْ وقمًعًُي اًمؾقؾ اظمتُِؾػ ذم ،    ﴾گک  گ  ﴿ ومؼول شمعومم : (اًمَع

 معـوهو : ومليمرر اعمػنيـ قمغم أهنو وىمً إدسمور اًمؾقؾ واكتفوء فمؾؿتف وذهوسمف
(4)

وذًمؽ ،  

 :وح ذم ؾمقرة اعمدصمر ذم ىمقًمف شمعومم سمندسمور اًمؾقؾ وإؾمػور اًمصٌ –ؾمٌحوكف  –كظػم إىمًومف 

ي اًمتل شمغؿر كػقس إطمقوء ، وذم إدسموره زوال اًمغُ ﴾ۈئ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئۈئ﴿ ؿَّ

 سموكًدال اًمّظؾؿي واكحًورهو .

كوىمقؾ  : أىمًؿ اهلل سموًمؾقؾ طمول إىمٌوًمف وجملء فمالمف ومقًؽـ ومقف يمؾ متحرِّ
(5)

ٌوُل ،   وإىم

ّفور اعمؼًؿ سمف سمعده ذم ىمقًمف شمعومم : ٌول اًـم ، ومهو كظػم ﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿اًمؾقؾ مؼوسمٌؾ إلىم

ڳ  ڳ     ڳ  ڳ   ﴿ اًمؾقؾ ودمكمِّ اًمـَّفور ذم ؾمقرة اًمؾقؾ ذم ىمقًمف شمعومم:إىمًومف سمغشقون 

                                       
 . 229 – 227سمديع اًمؼرآن : ( 1)

 . 428/  9، وطموؿمقي اًمشفوب قمغم شمػًػم اًمٌقضووي :  367شمؾخقص اًمٌقون ذم جموزات اًمؼرآن : ( 2)

 . 12/154اًمتحرير واًمتـقير : ( 3)

وشمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ ٓسمـ  ،111/ 22واجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن : ،  469/ 12اكظر : ضمومع اًمٌقون : ( 4)

ـ قمغم ذًمؽ . اكظر معوين اًمؼرآن :  1953، واعمحرر اًمقضمقز :  487/ 4: يمرػم اء إمجوع اعمػني    3/242، وطمؽك اًمػرَّ

 . 6/169، ورضّمحف اًمًؿعوين ذم شمػًػمه :  8/349تـزيؾ : اكظر : معو م اًم( 5)
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تف ، ودمكمِّ اًمـّفور كظػم شمـّػس اًمّصٌح . ﴾ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ًَ َع ًْ  ، ومغشقوُن اًمؾقؾ كظػم قَم

حف اسمـ ىمقّؿ اجلقزيَّي سمؼقًمف :  ل وهق مو رضمَّ ـُ أن »وإيمررون قمغم اًمؼقل إوَّ وإطمً

ًٓمي يؽقن اًمؼًؿ سموكٍمام  اًمؾقؾ ، وإىمٌول اًمـَّفور قمؼقٌف مـ همػم ومْصؾ ، ومفذا أقمظؿ ذم اًمدِّ

واًمعؼمة ، سمخالف إىمٌول اًمؾقؾ وإىمٌول اًمـّفور ، ومنّكف  م ُيعرف اًمؼًؿ ذم اًمؼرآن هبام ، وٕنَّ 

ـٌ ـمقيٌؾ ، ومؤيي ذم اكٍمام هذا وجملء أظمر قمؼقٌف سمغػم وَمْصؾ أسمؾغ ، ومذيمر   –سمقـفام زم

ة هذا وشمـّػًف وإىمٌوًمف : يطرُد فمؾؿَي طموًمي و –ؾمٌحوكف  عػ هذا وإدسموره ، وطموًمي ىمقَّ

ِف ، ومؽؾامَّ شمـّػَس هرب اًمؾقؾ وأدسمر سملم يديف  ًِ  شوهذا هق اًمؼقل، اًمؾقؾ سمتـّػ
(1)

. 

أهنو مـ إوداد شمدل قمغم اإلىمٌول  ﴾گ﴿ ومرّد اظمتالف اًمعؾامء ذم شمػًػم

واإلدسمور قمـد اًمعرب
(2)

هى إمم أن إوداد شممدي إمم وإذا يمون سمعض اًمؾغقيلم يذ، 

اًمؾٌس : ٕكـو ٓ كعؾؿ اعمراد سمف قمغم وضمف اًمقؼلم ٓطمتامهلو معـقلم متضوديـ ومنن مو ورد 

مـف ذم اًمؼرآن ٓ يمدي إمم اًمؾٌس واخلػوء ، سمؾ هق ذم همويي اًمػصوطمي واًمٌقون ومنن مـ 

محؾ اًمؽؾؿي هـو  دىموئؼ اًمتعٌػم اًمؼرآين اصطػوء اًمؽؾؿي اعمالئؿي ًمؾًقوق سموقمتٌور أكف يصح

ي اًمقوموء  قمغم يمال اعمعـقلم ومقؽقن اًمؼًؿ سموًمؾقؾ ذم طمول إىمٌوًمف وإدسموره معًو ، وذم ذًمؽ ىمؿَّ

وسمذًمؽ »سموعمعـك مع اإلُيوز ذم اًمؾػظ ، وهق مو كًٌف اسمـ قموؿمقر إمم اعمؼمد ، صمؿ ىمول : 

مظوهر يؽقن إيرور هذا اًمػعؾ إلومودشمف يمال طموًملم صوحللم ًمؾؼًؿ سمف ومقفام : ٕهنام مـ 

 شإُيوز وهذااًمؼدرة إذ يعؼى اًمظالم اًمضقوء صمؿ يعؼى اًمضقوء اًمظالم ، 
(3)

 . 

فقًمي ذم ىمقًمف : ًّ الؾمي واًم ًّ ق ًمؾ ُيدهو شمرؾمؿ سموىمتدار إضمقاء   ﴾گ ﴿ واعمتذوِّ

ُيـوؾمى أضمقاء اًمؾقؾ اهلودئي سمام  ﴾گ   ﴿اًمؾقؾقي اهلودئي : ٕن صقت شمؽراُر اًمًلم ذم

ح حيؿؾف هذا احلرف مـ مهٍس خيت ػل معف يمؾ فموهر ، ويًؽـ ومقف يمؾ متحرك ، ممّو ُيرضمِّ

                                       
 . 191اًمتٌقون ذم أيامن اًمؼرآن : ( 1)

: صؿعل ، واًمًجًتوين ، واسمـ اًمًؽقً، وصمالصمي يمتى ذم إوداد ًم أ 32( اكظر: إوداد ٓسمـ إكٌوري:2)

 . ـمـ سمػموت ، وهتذيى اًمؾغي : )قمًعس(، وًمًون اًمعرب : )قمًس( 167،  97،  7

  . 154/ 12اًمتحرير واًمتـقير : ( 3)
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معف أن يؽقن اعمعـك اعمراد إدسمور اًمؾقؾ : إذ قمًعًي اًمؾقؾ وهدوؤه أؿمّد مو شمؽقن ذم آظمره 

َحر طملم يًؽـ يمّؾ طملٍّ .  ًَّ  وىمً اًم

وذم اًمتَّعٌػم قمـ اًمؾقؾ سموإلدسمور اؾمتعورة مؽـقي : إذ اًمؾقؾ ٓ يدسمر ويؼٌؾ ، وإكام اإلدسمور 

اإلىمٌول مـ ظمصوئص إطمقوء ٓ اجلامد ، ومفق أؾمؾقب جموزي يؼقم قمغم شمشخقص و

اًمؾقؾ وشمصقيره سمصقرة احلل اًمؼودر قمغم اإلدسمور واإلىمٌول ، صمؿ طمذف اعمشٌف سمف ، وأظمذ 

، ويؿؽـ أن حيؿؾ قمغم اعمجوز  ﴾گ   ﴿مـف ؿمقئًو مـ ًمقازمف وظمصوئصف وهق ًمػظ

ًمؾقؾ ًمعالىمي اًمزموكقي ، وإؾمـود اًمػعؾ إمم إمم ا (اًمعًعًي)سمـًٌي ومعؾ اإلدسمور اًمعؼكم 

اعمعوين يمرػم ذم يمالم اًمعرب كحق ىمقهلؿ : ـموف اخلقول ، وًمؽـ سمتلّمؾ اًمًقوق وشمدسّمره 

يمالمهو طمل كجد أن محؾف قمغم آؾمتعورة اعمؽـقي أومم وأىمقى ، ومؼد ضُمعؾ اًمؾقؾ واًمـّفور 

ٌوًمغي ذم احلدث . يؼٌؾ ويدسمر ، واًمصٌح يتـّػس ، هذا هق اعمراد ، وًمقس اعمراد  اعم

قمي ذم يمتوسمف اًمؽريؿ :  دة وسملطمقال متـقِّ د ىمًؿ اهلل سموًمؾقؾ ذم مقاـمـ متعدِّ وىمد شمعدَّ

ؿ سمف ، إذ  ًَ إىمًومف سمٌعض خمؾقىموشمف دًمقٌؾ »دًٓمًي مـف ؾمٌحوكف وشمعومم قمغم قمظؿي هذا اعمُؼ

 شقمغم أهنو مـ قمظقؿ آيوشمف 
(1)

مـ ،  قّي مؽوكي هذا اًمزَّ وإؿمعورًا سمرومعي مـزًمي ، وشمـٌقفًو إمم أمهِّ

هذا اًمقىمً قمـده ؾمٌحوكف وشمعومم ، ومفق مـ أضمؾِّ كعؿ اهلل قمغم قمٌوده وقمغم ظمؾؼف يمؾفؿ ، 

ًمف ًمراطمي أسمداهنؿ مـ كصى وشمعى اًمؽدِّ وـمؾى اعمعوش ذم اًمـَّفور ، وذم  يًؽـقن ذم أوَّ

ً اًمـُّزول اإلهلل اًمعظقؿ ومؽمشموح أرواطمفؿ وشمًؽـ  ؿ . ىمؾقهب آظمره أذف إوىموت وهق وىم

ويعتؼم اًمؾقُؾ مـ أيمرر مو أىمًؿ اهلل سمف مـ خمؾقىموشمف يمؾفو طمقٌ ضموء اًمؼًؿ سمف ذم ؾمٌعي  

  مقاوع مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ ، وهل :

 . [ؾمقرة اعمدصمر] ﴾وئ  وئ  ۇئ        ۇئ  ﴿:  ىمقًمف شمعومم .1

 . [ؾمقرة اًمتؽقير] ﴾ک  گ    گ    گ  ﴿ :ىمقًمف شمعومم .2

 . [وقؾمقرة آكشؼ] ﴾ے  ۓ  ۓ  ﮲ ﴿:  ىمقًمف شمعومم  .3

                                       
 . 5اًمتٌقون ذم أيامن اًمؼرآن : ( 1)
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 . [ؾمقرة اًمػجر] ﴾پ  ڀ  ڀ    ڀ  ﴿:  ىمقًمف شمعومم  .4

 . [ؾمقرة اًمشؿس] ﴾ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ﴿: ىمقًمف شمعومم .5

 .[ؾمقرة اًمؾقؾ] ﴾ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ﴿:  ىمقًمف شمعومم  .6

 . [ؾمقرة اًمضحك] ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ﴿ : ىمقًمف شمعومم  .7

اًمـظؿ ذم  واعمتلمِّؾ ذم آؾمتعامل اًمؼرآين ًمإلىمًوم سموًمؾقؾ ُيد مجؾف ضموءت متَّػؼي

در سموإلىمًوم سموؾمؿ  ،  (اعمًوء أو اًمعٌم مرال )دون سمؼقي أؾمامء هذا اًمقىمً يمـ  (اًمؾقؾ)اًمصِّ

، وىُمقِّد اإلىمًوم  (اًمتوء أو اًمٌوء مرال)دون سمؼقي طمروف اًمؼًؿ يمـ  (اًمقاو)وسمحرف اًمؼًؿ 

سموًمؾقؾ سمؼققد متـققمي زاظمرة اعمعوين شمتـوؾمى مع مؼوصد اًمًقر اًمتل وردت ومقفو وهل 

 ، ﴾ڳ     ڳ﴿،  ﴾ڀ      ٺ ﴿، ﴾ڀ  ڀ   ﴿  ، ﴾گ     گ ﴿،      ﴾وئ  ۇئ    ﴿ : اًمؽّمشمقىقمغم 

ذم هذا اًمتَّـّقع ذم  -واهلل أقمؾؿ  -، واحلؽؿي  ﴾ۓ  ۓ ﴿ أو سموًمعطػ،  ﴾ڄ  ڃ  ﴿

اًمؼققد ًمقشؿؾ أطمقال اًمؾقؾ يمّؾفو : طموًمي إىمٌوًمف ذم أول همشقوكف اًمؽقن طمقٌ يلوي يمؾ 

متداده وهيوكف ، وطموًمي إدسموره وذهوسمف ، يمام أنَّ ذم ذًمؽ طمققاٍن إمم ملواه ، وطموًمي ا

إفمفورًا ًمؾؿؼدرة اًمٌقوكقَّي قمغم اًمتٍَّّمف ذم اًمؽالم ، وسمقون سمراقمي اًمـَّظؿ اًمؼرآينِّ ذم اًمتَّػـُـّ 

سمنشمقون اًمؼًؿ سمٌمء واطمٍد قمغم رضوٍب متـققمي وسمؼققٍد خمتؾػي : ًمُقعؾؿ اهلُل اًمعرَب 

اًمي قمجزهؿ قمـ مجقع ـمرق وأؾموًمقى  ذًمؽ ، وًمقؾػً قمؼقهلؿ ٔيٍي مـ أقمظؿ آيوشمف اًمدَّ

ؼ اًمؼرآيّن اًمٌديع ًمؽؾِّ آيٍي مـ هذه أيوت ضموء  قمؾقف ؾمٌحوكف ، مع مالطمظي أن اًمـًَّ

متقاومؼًو مع ومقاصؾ يمؾِّ ؾمقرٍة مـفو ًمؾؿحوومظي قمغم سمؼوء اًمـَّغؿ اًمّصقيت ًمؾػقاصؾ 

اعمؼوـمع اًمؼصػمة احلوؾمؿي واؾمتؿرار ضمرؾمف وَوىْمعف ، ومتالئاًم ذم اًمقىمً كػًف مع 

قر ، مع مو ومقفو مـ إحيوءات  ًّ اًمؼوـمعي اعمتتوسمعي اًمتل شمتؿقَّز هبو يمّؾ ؾمقرة مـ شمؾؽ اًم

سمالهمقي متـققمي أؾمٌغً احلقوة قمغم اًمؾقؾ وضمعؾتف يٌدو أمومـو خمؾقىمو طمقو قموىماًل يدسمر 

أو ويؼٌؾ ويني وُيؿع ذم اًمؽقن يمؾف قمغم ـمريؼي اعمجوز اًمعؼكم ًمعالىمي اًمزموكقي 

ـ طمقِّز اًمزموكقي إمم طمقِّز اًمػوقمؾقّي اعممصمرة .  ـقي ، ومػقفو ختققؾ سمديع أظمرج اًمؾقؾ م ؾمتعورة اعمؽ  ٓا
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ش ٕن شمعوىمى اًمؾقؾ واًمـَّفور مـ أضمؾِّ مظوهر احلؽؿي اإلهلقَّي ذم هذا اًمعو م»و
 (1)

 ،

 وأمجؾ مظوهر سمديع هذا اًمؽقن اًمذي ظمؾؼف اهلل شمعومم أشمٌع إىمًومف سموًمؾقؾ سموإلىمًوم

سموًمصٌح إذا فمفر كقره واكشؼَّ وقؤه واكتنم وأىمٌؾ سمروح وكًقؿ سموصمًَّو احلقوة ذم اًمؽقن 

، وذم ذًمؽ متوم اًمٌنمى ًم أكػس سمحقوٍة  ﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ ﴿ يمّؾف ، ومؼول شمعومم :

 : قمـ إىمٌول اًمصٌح سمروح وكًقؿ سمؼقًمف وذم شمعٌػم اعمقمم ضمؾَّ ضمالًمفضمديدٍة ذم هنوٍر ضمديٍد . 

مجقؾٌي مقطمقٌي سمتشخقص اًمصٌح إكًوكًو يتـػَّس ويشعر سموٓـمؿئـون اؾمتعورٌة  ﴾ڳ  ڳ  ﴿

سمعدمو أظمذ ىمًطو مـ اهلقاء اًمـؼل اًمذي ُيدد سمف احلقوة ، ٕن إظمراج اًمـََّػس مـ ضمقف 

ر أول اًمـَّفور ويملكَّف ؿمخص طملٌّ  اإلكًون وسموـمـف يعؼٌف ارشمقوح وـمؿلكقـي سمول ، وهـو ُصقِّ

غطف قمؾقف ، ومنذا ذهى اًمؾقؾ وزاًمً يمرسمتف حمزون مؽروب مـ وطمشي اًمؾقؾ وصمؼؾ و

شمـػَّس اًمـفور شمـػس اهلدوء واًمراطمي ، وهذا مو ُيعؾ اًمصقرة مػعؿي سموٕكس واإلذاق 

ػُّس  ر مـفو اًمتَـّ ٌح مـ خمؾقىموت اهلل اًمصومتي اجلومدة اًمتل ٓ ُيتصقَّ واحلقوة ، وموًمصُّ

ػُّس دم ٌِّف سمؿـ يؽقن مـف اًمتَـّ ًقاًم وشمشخقصًو ًمف ذم صقرة وإظمراج اهلقاء ، ًمؽـَّف ؿُم

ومؾي  ﴾ڳ  ﴿ شملمَّؾ مو شُمقطمل سمف يمؾؿي »اإلكًون احللِّ ، و مـ شمصقير هذه اًمقؼظي اًمشَّ

ًمؾؽقن سمعد هدأة اًمؾقؾ ، ومؽلكَّام يموكً اًمطٌَّقعي هوضمعي هودئي ٓ حتّس ومقفو طمريمي وٓ 

ٌؾ اًمصٌح طمقوة ويملكَّام إكػوس ىمد ظمػً طمتك ٓ يؽود حيّس هبو وٓ يشعر ، ومؾاّم أىم

شصحو اًمؽقن ، ودسّمً احلقوة ذم أرضموئف 
 (2)

 . 

ويؿؽـ محؾفو قمغم آؾمتعورة اًمتٍمحيقّي سموؾمتعورة ظمروج اًمـػس ؿمقئو ومشقئو خلروج 

اًمـقر مـ اعمنمق قمـد اكشؼوق اًمػجر ىمؾقال ىمؾقال سمجومع اًمتتوسمع قمغم ـمريؼ اًمتدريٍ ، صمؿ 

ج اًمـقر مـ اعمنمق قمـد سمؿعـك ظمرو ﴾ڳ  ﴿ ًمـػسا اؿمتؼ مـ اًمّتـّػس سمؿعـك ظمروج

قمالىمتف اًمزموكقي شمػـّـًو ذم اًمٌقون واًمتعٌػم ، سمنؾمـود  اكػالق اًمصٌح ، ويؽقن ومقفو جموز قمؼكم

                                       
 . 12/154اًمتحرير واًمتـقير : ( 1)

 .د. حمؿد طمًـ ذذ،  48ىمٌٌس مـ اًمٌقون اًمؼرآين : ( 2)
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ومعؾ اًمتـػس إمم اًمّصٌح ، وذم ذًمؽ سمقون ٕمهقي هذا اًمزمـ ذم اطمتقائف هلذا احلدث ، 

جّقز ىمقٓن : وذم يمقػقّي اًمتّ »وإؿمورة إمم أكف قمـٍم هوم ومقف ، يؼقل اًمشفوب اخلػوضمل : 

أطمدمهو : أكف إذا أىمٌؾ اًمصٌح أىمٌؾ سمنىمٌوًمف روح وكًقؿ ومجعؾ ذًمؽ كػًو ًمف قمغم اعمجوز ، 

وىمقؾ : شمـػس اًمصٌح ، واًمروين : أكف ؿمٌف اًمؾقؾ اعمظؾؿ سموعمؽروب اعمحزون اًمذي ضمؾس 

سمحقٌ ٓ يتحرك ، واضمتؿع احلزن ذم ىمؾٌف ، ومنذا شمـػس وضمد راطمي ، ومفو هـو عمو ـمؾع 

ف ختؾص مـ ذًمؽ احلزن ومعؼم قمـف سموًمتـػس ، ومعغم إول ومقف اؾمتعورة اًمصٌح يملك

مٍمطمي سمجعؾ مو يى معف مـ اًمـًقؿ كػًو ًمؾطػف وًمالؾمؽماطمي سمف ، وأؾمـد إمم اًمصٌح 

طمي ، ودمّقز ذم اإلؾمـود ، وًمق ضمعؾ مؽـقّي وختققؾقي  جموزا عمؼوركتف ًمف ، ومػقف اؾمتعورة مٍمَّ

مًوومٍي سمعقدٍة ، ويرًٌ ًمف اًمتّـػس اعمراد سمف هٌقب  طمًـ سملن يشٌف اًمصٌح سمامٍش وآٍت مـ

شكًقؿف جموزًا قمغم ـمريؼ اًمتخققؾ .. 
(1)

 . 

ح واًمتَّحؾقؾ ، مـ ضمفي  ىمفؿ ًمف سموًمنمَّ وىمد طمظل هذا اعمجوز سمنقمجوب اًمٌالهمقلم وشمذوُّ

ره مـ اكػعوٍٓت  ؼقؼقَّي سمام حيؿؾف مـ معون ىمقييأّكف  يػضؾ اًمؾػظي احل ، ومو يصقِّ

ة ٓ دمدهو ذم اًمؾػظ وأطموؾمقس ،  ومو يؽتـػف مـ إحيوءاٍت ًمطقػٍي مـحتف طمققيًَّي وىمقَّ

اًمتل اؾمتعؿؾفو  (اًمتـػس)ٓ شمٌؾغ مٌؾغ  (آكتشور )ومنن ًمػظي  (آكتشور)احلؼقؼّل وهق 

 ظمصقصًو أناًمؼرآن ، وموًمتـػس حيؿؾ ذم دًٓمتف معـك اًمؽمويح واًمطؿلكقـي واهلدوء 

ٌح ، يؼقل أسمق احلًـ اًمرموين مشػما ًم أصمر اًمـػز ؾقؾ شمؽقن سمعد يمرسموت اًم إووءة اًمصُّ

وشمـػَّس هو هـو  ﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿  وىمول شمعومم :»اًمـوؿمئ مـ اًمتصقير سموٓؾمتعورة : 

مًتعور ، وطمؼقؼتُف إذا سمدأ اكتشوره ، وشمـػَّس أسمؾغ مـف ، ومعـك آسمتداء ومقفام ، إٓ أكَّف ذم 

ويح قمـ   شاًمـػس اًمتَّـّػس أسمؾغ : عمو ومقف مـ اًمؽمَّ
(2)

. 

                                       
 .429/ 9ضمل قمغم شمػًػم اًمٌقضووي : طموؿمقي اًمشفوب اخلػو( 1)

ـوقم 97اًمـُّؽً ذم إقمجوز اًمؼرآن : ( 2) ًمؾٌوىمالين ، ،  267، وإقمجوز اًمؼرآن :  287تلم : ، واكظر يمتوب اًمصِّ

مي شمػًػم اسمـ اًمـَّؼقى :  177، اإليمًػم ذم قمؾؿ اًمتػًػم : 111وهُّ اًمػصوطمي :  اًمذي  98ًمؾطقذم ، ومؼدِّ

ّػس ًمؾظفقر هو مـ كػقس اؾمتعورة اعمحًقس ًمؾؿحًقس طمٌق اؾمتعور اًمتَـّ  = وًمف أكف اؾمتعور ًمؾؿشوهد، ووضمف مج قمدَّ
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و مـ آؾمتعورات اجلؿقؾي ، وُمقردًا  يض مٌقِّـًو أهنَّ يُػ اًمرَّ وممـ قموًمٍ سمقون أيي اًمنمَّ

وهذه مـ آؾمتعورات »اطمتامًٓ آظمر ُيؿؽـ أن حُتؿؾ اًمؽؾؿي ومقف قمغم احلؼقؼي ، ومؼول : 

ٌح مـ قمؿقم همًؼ اًمؾقؾ ، ومؽ ّػس هفـو قمٌورٌة قمـ ظمروج وقء اًمصُّ لكَّف اًمعجقٌي ، واًمتَـّ

ح مـ هؿٍّ ، ومـ ذًمؽ ىمقهلؿ : ىمد ُكػِّس قمـ ومالٍن اخلـوق ،  متـػِّس مـ يَمْرب ، أو مؽموِّ

أي إذا اكشؼ  ﴾ڳ  ڳ ﴿أي اكجغم يمرسمف ، واكػًح ىمؾٌف ، وىمد ُيقز أن يؽقن معـك

واكصدع ، مـ ىمقهلؿ : شمـػَّس اإلكوء إذا اكشّؼ ، وشمـػًً اًمؼقس إذا اكصدقمً ، وهذا 

شؾػظ مـ سموب آؾمتعورة اًمتَّلويؾ خُيرج اًم
 (1)

ويطرح اسمـ قموؿمقر حتؾقاًل يرى ومقف أّكف ، 

ّػس طمؼقؼتف : »ُيؿؽـ إضمراء آؾمتعورة قمغم أهّنو مؽـقَّي أو شمٍمحيقَّي ، ومقؼقل :  واًمتَـّ

ظمروج اًمـَّػس مـ احلققان ، اؾمتعػم ًمظفقر اًمّضقوء مع سمؼويو اًمّظالم ، قمغم شمشٌقف ظمروج 

ـمريؼي آؾمتعورة اعمٍّمطمي ، أو ّٕكف إذا سمدا اًمّصٌوح أىمٌؾ  اًمّضقوء سمخروج اًمـَّػَس قمغم

معف كًقؿ ، ومجعؾ ذًمؽ يموًمّتـػس ًمف قمغم ـمريؼي اعمؽـقَّي سمتشٌقف اًمّصٌح سمذي كػس مع 

ششمشٌقف اًمـًّقؿ سموٕكػوس
(2)

 . 

صمر  وإذا يمون اًمؼرآن اًمؽريؿ ضموء اإلىمًوم ومقف هـو سموًمصٌح إذا شمـػسَّ ومنكَّف ذم ؾمقرة اعمدَّ

ويمالمهو ىمًٌؿ مـ اهلل سموًمصٌح ﴾ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ﴿ إذا أؾمػر ومؼول شمعومم : أىمًؿ سمف

اًمًلم ذم أرسمع آيوت ) ضموء اًمؼقد ذم ظمتومف مراقمقو ًمتقاومؼ اًمػوصؾي اًمؼرآكقي ذم يمؾ مـفام

، واجلامُل ومقف مو حيؿؾف ذًمؽ مـ طمالوة ذم  (ًمتؽقير، واًمراء ذم ؾمقرة اعمدصمرمـ ؾمقرة ا

شمًفؿ ذم شمقوقح اعمعـك ودمؾقتف سملسمؾغ صقرٍة ، وووقمػ اجلرس وكغؿي قمذسمي ذم اإليؼوع 

مً اإلؿمورة إًمقفو ،  احلًـ ذم هذا اًمؼقد أن يمؾقفام ضموء  اؾمتعورة مؽـقَّي ، إومم شمؼدَّ

وهذه آؾمتعورة ، واعمراُد هبو اكؽشوف اًمصٌح »وإظمرى يؼقل قمـفو اًمنّميػ اًمّريض : 

ِػر اًمذي ىمد طَمطَّ ًمرومف ، سمعد اؾمتتوره ، وووقطمف سمعد اًمتٌوؾمف ، شمشٌقفًو سمو ًْ ًمّرضمؾ اعُم

                                       
 . (قمؿؾقي اًمتّـّػس)مو هق أىمرب وهق  (اكتشور اًمصٌح وهق)اًمؼريى =

 . 367شمؾخقص اًمٌقون ذم جموزات اًمؼرآن : ( 1)

 . 154/  12اًمتحرير واًمتـقير : ( 2)
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شومظفرت جموزم وضمفف ، ومعو م صقرشمف 
 (1)

   . 

شمـوهمٌؿ سمديع ومؼوسمؾٌي مجقؾي ، ومنىمٌول فمالم اًمؾقؾ  ( قمًعًي اًمؾقؾ وشمـػُّس اًمـفور )وسملم 

طمقٌ يًؽـ يمؾ متحرك وخيتػل معف يمؾ فموهر يؼوسمؾف اكتشور وقء اًمـفور وفمفقر كقره 

د ذًمؽ اًمّظالم ومقتحرك يمؾ ؾمويمـ ويظفر يمؾ خمتٍػ ، ويمؾتو اعمػردشملم ىمد ووعً ذم  ًمقٌُدِّ

مؽوهنو اًمصحقح اًمذي هق أطمّؼ هبو وهل أطمّؼ سمف ، ومؼد أوطمً يمؾ مـفام سمجرؾمفو قمـ 

اىمرأ  » معـوهو ىمٌؾ أن يقطمل مدًمقهلو اًمؾغقي قمؾقف ، يؼقل اًمديمتقر حمؿد ؾمعقد اًمٌقـمل :

دمد اإلقمجوز ذم اظمتقور إًمػوظ  ﴾ک  گ     گ    گ  گ  ڳ  ڳ   ﴿ ىمقًمف شمعومم :

عمقاوعفو ، وهنقض هذه إًمػوظ سمرؾمؿ اًمصقرة قمغم اظمتالومفو ، أٓ شمشؿ رائحي اعمعـك 

؟ أٓ شمشعر أن اًمؽؾؿي شمٌعٌ ذم  ﴾ڳ    ،گ  ﴿ ىمقيي مـ يمؾ مـ هوشملم اًمؽؾؿتلم

ظمقوًمؽ صقرة اعمعـك حمًقؾمو جمًام دون طموضمي ًمؾرضمقع إمم اعمعوضمؿ ؟ ، وهؾ شمًتطقع 

، أو هؾ شمًتطقع ﴾گ﴿قر إىمٌول فمالم اًمؾقؾ ومتدده ذم أوموق سمؽؾؿي أدل مـأن شمص

؟ ، سمؾ هؾ  (شمـػس)ف سمؽؾؿي أروع مـ أن شمصقر اكػالت اًمضحك مـ خمٌل اًمؾقؾ وؾمجـ

شدمد ذم معوضمؿ اًمؾغي أدق مـ هوشملم اًمؽؾؿتلم ذم اًمتَّعٌػم قمـ هذيـ اعمعـقلم ؟
(2)

 . 

شفدًا مـ مشوهد اًمطٌقعي اعمتؽّررة دون وعمّو يموكً قمًعًي اًمؾقؾ وشمـّػس اًمصٌوح م

شمقىّمػ أو اكؼطوع ، ضموريًي قمغم ؾمــ قموم ٓ يتخّؾػ ، يموكً أداشمف اًمنمـمّقي اعمـوؾمٌي 

 اعممذكي سمؽررة حتّؼؼ وىمقع مو سمعدهو واجلزم سمذًمؽ .      ﴾گ   ﴿ ًمؾؿؼوم

ذي سمنصمٌوت أن اًمؼرآن اعمجقد اًم (اعمحؾقف قمؾقف )ؿ ورد اجلقاب اعمميمد هبذا اًمؼًؿ صم

هق وطمل أكزًمف ؾمٌحوكف وشمعومم سمقؾموـمي ضمؼميؾ قمؾقف اًمًالم ومؼول × ضموء سمف اًمـٌل 

 ومو شماله مـ آيوت . ﴾ڳ    ڱ  ڱ  ڱ    ڱ ﴿ ؾمٌحوكف :

 ﴾ڳ ﴿ واًمعدول إمم اإلوامر مـ همػم ؾمٌؼ ِذيْمٍر ًمؾؼرآن اًمؽريؿ ذم ىمقًمف شمعومم :

                                       
 . 354شمؾخقص اًمٌقون ذم جموزات اًمؼرآن : ( 1)

 . 142مـ روائع اًمؼرآن : ( 2)
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طمورضًا ذم إذهون ،  ًمإلؿمعور سمـٌوهي ؿملكف وقمظؿ مـزًمتف ، ويمقكف مريمقزًا ذم اًمعؼقل ،

معؾقٌم مـ اعمؼوم ذم ؾمقوق اإلظمٌور سمقىمقع اًمٌعٌ ، ومنّكف ممّو أظمؼمهؿ سمف اًمؼرآن »يمام أكَّف 

سمقا سموًمؼرآن ٕضمؾ ذًمؽ  شويمذَّ
(1)

وهق مـ اًمتػًػم سمعد اإلهبوم ومنيراد وؿػم اًمشلن ، 

قظمًو ممَّو يزيد احلؼوئؼ رؾم ﴾ڱ  ڱ  ڱ    ڱ    ﴿مػنًا سمام سمعده ﴾ڳ﴿ وهق اهلوء مـ

ٍف وشمطؾُّعٍ   .عمجقئف قمغم شمشقُّ

ويرى سمعضفؿ أكف ٓ طموضمي إلقمودة هذا اًمضؿػم قمغم اًمؼرآن سمجؿؾتف : ٕكف  م يتؼّدم ًمف 

ذيمر ، وإكام اًمضؿػم قموئد قمغم إظمٌور اعمتؼّدمي ذم أول اًمًقرة مـ شمؽقير اًمشؿس 

ذا وىمعً هذه واكؽدار اًمـّجقم ..اًمخ ويػفؿ مـف اًمؼرآن اًمؽريؿ وؿـًو ، ويملكف يؼقل : إ

إهقال اًمِعَظوم يمؾفو يمون مو ذيمرت وذًمؽ ظمؼم ٓ ريٌي ومقف ومنين أىمًؿ .. اًمخ ، سمدًٓمي 

واًمػوء شمـدّل قمغم شمعّؾؼ مو سمعدهو ،  ﴾ژ  ژ  ﴿ سموًمػوء طمقٌ ىمـول : ﴾ڄ  ڄ ﴿ اىمؽمان

 سمام ىمٌؾفو
(2)

 . 

ذيـ وواوٌح مـ أيوت أن اًمؼًؿ ومقفو مقضمٌف ًمؾؿـؽريـ اعمعوكديـ مـ يمػور مّؽي اًم

اهّتؿقا رؾمقل اهلل سموًمؽفوكي واًمًحر واجلـقن واًمشعر سمعد ؾمامقمفؿ عمو ضموء سمف مـ احلّؼ 

 .   واهلدى وموؾمتدقمك إمر يمّؾ هذه إىمًوم ًمقزداد اعمؼًؿ قمؾقف شمقيمقدًا وحتؼقؼًو وشمرٌقتوً 

وشمـوؾمًٌو ذم اظمتقور  واعمتلّمؾ ذم قمـٍمي اًمؼًؿ هـو يؾحظ أن صمّؿً ّهًا وقمالىمي

، ومؽام أن  )اًمؼرآن اًمؽريؿ (عمو ًمف مـ قمالىموت وارشمٌوط سموعمؼًؿ قمؾقف  (ًمـّجقم ا)اعمؼًؿ سمف 

ؿ هبو أوًٓ  -اهلل ظمؾؼ اًمـجقم  ًَ زيـي ًمؾًامء ورضمقمًو ًمؾشقوـملم وضمعؾفو هدايي  -اعمُؼ

ًمؾعوسمريـ واعمًوومريـ ذم فمؾامت اًمؼمِّ واًمٌحر وهل فمؾامت طمًقَّي ، ومنّكف ىمودٌر قمغم إكزال 

ؿ قمؾقف ا -اًمؼرآن اًمؽريؿ  ًَ شٌفوت اًمشقوـملم ًمقؽقن زيـي ًمؾؼؾقب وداطمضًو ًم –عمُؼ

حقحي ، ومآيوت اًمؼرآن هوديي ذم  ؾقؿي واًمعؼوئد اًمصَّ ًّ وهدايي ًمؾعوعملم إمم اًمػطرة اًم

                                       
 . 12/154( اًمتحرير واًمتـقير: 1)

 . 37اكظر شمػًػم ضمزء قمؿ : ( 2)
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اًمّظؾامت اعمعـقيَّي ، سموإلووومي إمم أنَّ طمريمي اًمـّجقم اظمتػوًء وفمفقرًا حُتويمل وشمتقاومؼ مع 

الم طملم يـزل سموًمقطمل ، شمدزمِّ ضمؼميؾ مـ إومؼ إقمغم ودكقِّ  ًّ ه مـ رؾمقل اهلل قمؾقفام اًم

يمام أن سملم قمـٍمي اًمؼًؿ مشوهبًي مـ ضمفي حمؾِّ اًمـّزول ومؾاّم يمون كزول اًمقطمل مـ 

امء أيضو .  ًّ  اًمًامء مـ أرومع مؽوٍن اظمتػم اعمؼًؿ سمف أيضو مـ أرومع مؽون ذم اًم

گ  ڳ  ﴿شمعومم : قمؼى اًمؼًؿ سمؼقًمف  (اًمؼرآن اًمؽريؿ)يمام أن جمقئ اعمؼًؿ قمؾقف 

ىمي ، ومؽلّن اهلل يريد أن يؼقل : اًمؼرآن ذم هدايتف ًمؾـّوس »، ﴾ڳ  كؿٌط سمقوينٌّ سموًمغ اًمدِّ

ٌِّ احلقوة ذم اًمؽوئـوت سمعد ؾمؽقٍن وفمالم شيموًمصٌح ذم إذاىمف وسم
(1)

، يؼقل اًمديمتقر 

وإذا يمشػً »حمؿد أسمق مقؾمك قمـ اًمعالىمي واًمتـوؾمى سملم اعمؼًؿ سمف واعمُؼًؿ قمؾقف : 

صموكقي قمـ هذا اًمؼًؿ وضمقاسمف وضمدت صقرة هذا اًمظالم اهلورب اعموصمؾ ذم اخلُـَّس همالًمي 

واجلقاري اًمُؽـَّس واًمؾقؾ إذا إكجوب وقمًعس ، ومـ وراء هذا اًمظالم اهلورب صٌح 

يتـّػس ، ومو أؿمٌف ذًمؽ سموًمؽتوب اًمذي كزل سمف رؾمقل يمـريؿ قمغم كٌٍل أملم ًمقـخرج 

شاًمـوس مـ اًمظـؾامت إمم اًمـّقر
 (2)

 . 

اًمديمتقرة  –أيضًو  -وهذا اعمؾحظ اًمٌقويّن ًمٌقون ارشمٌوط اعمؼًؿ سمف سموعمؼًؿ قمؾقف حلظتف  

ؿ قموئشي سمـً اًمشوـمئ طملم شمـووًمً فموهرة أؾمؾقب اإلىمًوم سموًمؾقؾ ذم اًمؼرآن اًمؽري

ؿ سمفأّن اإلىمًوم سموًمقا »متجووزة رأي اًمعؾامء اًمًوئد :  ًَ : إذ  شو حيؿؾ معـك اًمتعظقؿ ًمؾؿؼ

اًمذي »رٍة أو ظمػقٍّي ، وأمو اًمؼقل ؾقىموت اهلل شمعومم  م خيؾؼ حلؽؿي فموهمو مـ رء مـ خم

قر اعمًتفؾَّي هبذه اًمقاو هق أن اًمؼًؿ هبو يؿؽـ  ًّ اـمؿلّكً إًمقف سمعد ـمقل شمدسّمٍر وشملّمٍؾ ذم اًم

ىمد ظمرج قمـ أصؾ اًمقوع اًمؾغقيِّ ذم اًمؼًؿ ًمؾتّعظقؿ إمم  –واهلل أقمؾؿ  –أن يؽقن 

و اًمذي م قمـ أصؾ معـوهرج أؾموًمقى إمر واًمـفل وآؾمتػفومعـًك سمقوينٍّ قمغم كحق مو خت

، وموًمقاو ذم هذا إؾمؾقب شمؾػً ًمػتًو ىمقّيًو إمم طمًقّوٍت مدريمي ووعً ًمف، عمؾحٍظ سمالهملٍّ 

                                       
 . 1/213ػم اًمؼرآين وؾمامشمف اًمٌالهمّقي : ظمصوئص اًمتعٌ( 1)

 . 221دٓٓت اًمؽمايمقى : ( 2)
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ًمقًً مقوع همراسمي أو ضمدٍل شمقـمئي إيضوطمقٍّي ًمٌقون معـقّيوت أو همقٌقّوت ٓ شُمدرك 

ن اعمعوين سموعمدريموت احلًقّي ومو ُيؾؿح ومقف سموحلّس ، وموًمؼًؿ سموًمقاو .. أؾمؾقٌب سمالهمّل ًمٌقو

ؿ سمف شمراقمك ومقف اًمصػي اًمتل  ًَ مـ اإلقمظوم ، إكام ُيؼصد سمف إمم ىمّقة اًمؾػً ، واظمتقوُر اعمؼ

شمـوؾمى اعمقىمػ ، وطملم كتتٌع أىمًوم اًمؼرآن .. كجدهو شمليت ٓومتي إمم صقرة مودّيي ُمدَريمي 

مموصمؾي همػم مشفقدة وٓ ُمدريمي  وواىمع مشفقد ، شمقـمئي سمقوكقّي ًمصقرة أظمرى معـقّيي

ُيامري ومقفو مـ يامري ، وموًمؼرآن اًمؽريؿ ذم ىمًؿف سموًمصٌح إذا أؾمػر ، وإذا شمـػس ، 

دسمر ، ُيؾق معوين مـ اهلدى واًمـفور إذا دمغم ، واًمؾقؾ إذا قمًعس ، وإذا يغشك ، وإذا أ

، ؾؿعـقيِّ سموحلزِّ ، وهذا سمقوٌن ًم، سمامديوت مـ اًمـُّقر واًمظُّؾؿي واحلؼ، أو اًمضالل واًمٌوـمؾ

هق اًمذي يؿؽـ أن كعروف قمغم أىمًوم اًمؼرآن سموًمقاو ومتؼٌؾفو دون شمؽؾػ أو ىمن ذم 

شاًمتلويؾ
(1)

وموإلىمًوم سمظفقر اًمـجقم سمعد اظمتػوئفو ، وسمظفقر اًمصٌوح وإذاق ؿمؿًف ، 

سمعد إدسمور اًمؾقؾ صقرة طمًقَّي وواىمع مشوهد يؿفد عمقىمػ مموصمؾ همػم طمزٍّ وٓ مشفقد 

ؼرآن اًمؽريؿ وشملًمؼ كجؿف سمعد إـمٌوق إدسمور ؾمقاد اجلوهؾقي اًمؽرقػ اعمطٌؼ هق إذاق اًم

 .                                                        × قمغم اًمٌنمّيي ىمٌؾ سمعري رؾمقل اهلل

جموز : ٕكف ىمقل اهلل  (ضمؼميؾ قمؾقف اًمًالم)إووومي اًمؼقل وكًٌتف إمم اًمرؾمقل و

ضمؼميؾ قمؾقف اًمًالم مٌؾِّغف قمـ رسمِّف ، ومفق اًمذي كزل سموًمؼرآن ويمالمف ذم احلؼقؼي : وإكام 

ورسمام ىمقؾ » ، يؼقل اًمؼويض قمٌد اجلٌور : ×وطمقًو مـ اهلل ضمؾَّ ضمالًمف ومحؾف إمم رؾمقًمف 

يعـل ضمؼميؾ قمؾقف اًمًالم ، يمقػ يصّح  ﴾ڱ ڱ  ڱ ڳ ڱ﴿ ذم ىمقًمف شمعومم :

ر ًمذًمؽ طمتك ًمقٓه عمو قمرف ، وضمقاسمـو : أكف اعمظفوومي اًمؼرآن إًمقف وهق يمالم اهلل ؟إو

شومصّحً إووومتف إًمقف ، وىمد يضوف يمالم اًمغػم إمم مـ حتّؿؾف ، وذًمؽ يمرػٌم ذم اًمؾغي
(2)

 ،

ويمام أووف اًمؼرآن هـو جلؼميؾ قمؾقف اًمًالم ، ومؼد أوقػ اًمؼرآن إمم حمؿد صغم اهلل قمؾقف 

                                       
 . )شمػًػم ؾمقرة اًمضحك( 1/25ػم اًمٌقوين ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ : اًمتػً( 1)

 . 452شمـزيف اًمؼرآن قمـ اعمطوقمـ : ( 2)
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 وملووومف إمم اًمرؾمقل »،  [آىميؾمقرة احل]﴾ڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ﴿ وؾمؾؿ ومؼول شمعومم :

اعمؾؽل شمورًة ، وإمم اًمٌنمي شمورًة ، وإووومتف إمم يمؾ واطمد مـ اًمرؾمقًملم إووومي شمٌؾقغ ٓ 

ٌتون ًْ شإووومي إكشوء مـ قمـده ، وإٓ شمـوىمضً اًمـ
(1)

 . 

دون صػي اعمؾقيمقي أو اًمـٌقة  ﴾ڱ﴿ وُأوصمر ذم يمال اعمؼوملم اًمتَّعٌػم سمقصػ اًمرؾموًمي

ُيٌؾغ رؾموًمي ويمالم مـ  (اًمرؾمقل)إكزاًمف ، ومـ مراًل : شمليمقدًا عمعـك اًمتٌَّؾقغ ومَحْؾ اًمقطمل و

أرؾمؾف يمام هق دون زيودة أو كؼصون ، وإيامًء إمم أّن اًمؼقل اًمذي ُيٌؾغف هق يمالم اهلل شمعومم 

شمؽؾؿ سمف طمؼقؼي ، ؾمؿعف ضمؼميؾ قمؾقف اًمًالم مـ اهلل شمعومم ، وحمؿٌد قمؾقف اًمصالة واًمًالم 

غف قمـ اهلل ومفق ىمقًمف مٌؾغًو ، وىمقل اهلل ؾمؿعف مـ ضمؼميؾ قمؾقف اًمًالم ، وأن يماًل مـفام سمؾَّ 

وهق  -متؽؾاًم سموًمؼرآن -شمعومم  -ال راطمي عمـ أكؽر أن يؽقن اهلل وم»اعمتؽؾؿ سمف طمؼقؼي ، 

ذم هوشملم أيتلم ، سمؾ مهو مـ أفمفر إدًمي قمغم يمقكف يمالم اًمرب شمعومم ،  -يمالمف طمؼًو 

شاًمؽريَؿلم مـف إٓ اًمتٌؾقغ وأكف ًمقس ًمؾرؾمقًَملم
(2)

. 

عمتلّمؾ ذم مجؾي ضمقاب اًمؼًؿ يؾحظ اؿمتامهلو قمغم قمـوس شمليمقد ذم كظؿفو حمؼؼي وا

ؾ  اًمذي رسمط اًمؽالم سمام  (إنَّ )ًمؾؿضؿقن اعمراد إصمٌوشمف ، ومؼد اومتتحً سمحرف اًمتليمقد اعمرؼَّ

د كًٌي  ًو وملهمـك قمـ احلرف اًمعوـمػ ، وزاد مـ ىمّقة اإلؾمـود ذم اجلؿؾي ومليمَّ ىمٌؾف رسمطًو ىمقيَّ

اًمرؾمقل ، وضمعؾف ذم مـزًمي شمؽرير اعمًـد إًمقف واعمًـد مرشملم ، مع إدظمول هذا اًمؼقل إمم 

اًّمي قمغم حتّؼؼ وديؿقمي  (اجلؿؾي آؾمؿقَّي)عمزطمؾؼي إمم ظمؼمهو ، إووومًي إمم اًمالم ا اًمدَّ

صْدق مو ضموء سمف اًمرؾمقل ، وصمٌقت أن اًمؼرآن مـزل مـ قمـد اهلل ضمؾ ضمالًمف ، ممو ُيقطمل 

قّي ؿملن إمر اعمُميمَّ  د وقمظقؿ آهتامم سمف ، يمام أنَّ هذا إؾمؾقب مـ ؿملكف أن يتالءم سملمهِّ

ة شمؽذيى كزوًمف مـ قمـد  ور ىمريش ذم مقىمػفؿ مـ إكؽور اًمؼرآن اًمؽريؿ وؿمدَّ مع طمول يمػَّ

دات اًمؾػظقي : ٓىمتالع مو وىمر ذم  اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم ، ومؼد اىمتضً طموهلؿ يمّؾ هذه اعمميمِّ

 تالق رؾمقل اهلل ًمف . ىمؾقهبؿ مـ يمذب اًمّذيمر احلؽقؿ واظم

                                       
 . 191اًمتٌقون ذم أيامن اًمؼرآن : ( 1)

 . 192اًمتٌقون ذم أيامن اًمؼرآن : ( 2)
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وهق أن ) ؼًؿ قمؾقف ومضؿقكف سملؾمؾقٍب آظمرورهمًٌي ذم مضوقمػي شمليمقد اعمعـك اعم

اكتؼؾ إمم وصػ مصدري اًمؼرآن اًمؽريؿ ، ومهو :  (ؿ وطمل اهلل إمم رؾمقًمف اًمؼرآن اًمؽري

ضمؼميؾ قمؾقف اًمًالم ، وحمّؿد رؾمقل اهلل ، ومقصػ ضمؼميؾ قمؾقف اًمًالم اًمذي يُمؾِّػ 

ي كزول  اًمؼرآن مـ اًمًامء وشمٌؾغقف سمخؿًي صػوٍت ذيػٍي : إقمالًء عمؽوكتف وؿملكف سمؿفؿَّ

قمـد رسمِّف ، وشمنميػًو وشمعظقاًم عمــزًمتف ، ودًٓمًي قمغم ذف اًمؼرآن اًمؽريؿ سملْن كزل سمف هذا 

  اعمؾؽ اًمعظقؿ اًمذي هذه هل صػوشمف وكعقشمف ، وهل :

   أي قمزيز قمغم اهلل ضمؾَّ ضمالًمف . ﴾ڱ   ﴿ .1

أي  ذو ىمّقة ذم احلػظ واًمٌعد قمـ اًمـًقون واخلطل ،     ﴾ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ﴿ .2

 ﴾ٹ  ٹ  ٹ   ﴿ وذو ىمدرٍة قمغم مو ُيؽّؾػ سمف ، وىمد ضموء ذًمؽ أيضًو ذم ىمقًمف شمعومم :

ًمقس ذا ىمقٍة ومحًى وإّكام ذو ىمّقة قمـد صوطمى اهلقؿـي واًمًؾطون : »، وهق  [ـجؿؾمقرة اًم]

 شو م يؼؾ قمـد اهلل ذا اًمعرشوهلذا ذيمر 
(1)

    . 

 .  ومفق رومقع اعمؽوكي واعمـزًمي قمـد رسمِّف ُيعطقف مو ؾملًمف ﴾ڻ ﴿ .3

ذم اعم أ إقمغم قمـد مالئؽي اهلل اعمؼّرسملم سمدًٓمي شمعٌػمه سمظرف اعمؽون  ﴾ۀ ﴿ .4

،  ﴾ڻ  ڻ  ڻ﴿ سمؿعـك : هـوك : إؿمورة إمم اًمظرف اعمذيمقر وهق : ﴾ہ﴿ًمؾٌعقد 

شمف وأموكتف ، وموعمالئؽي يرضمعقن إمم أمره ، ويصدرون قمـ رأيف : قمؾاًم مـفؿ سم ؼقشمف وؿمدَّ

 وأن إيراده وإصداره مـقٌط سمنذن رّب اًمعّزة ضمّؾ وقمال .

﴾صُمؿَّ  ﴿ وىُمِرئ سمضّؿ اًمروء
 (2)

قمغم أهنو طمرف قمطٍػ ًمؾؽّماظمل ذم اًمّرشمٌي ، شمعظقاًم  

 ٕموكي ضمؼميؾ وسمقوكًو أهنو أومضؾ صػوشمف اعمعدودة ، وأقمظؿ ممّو ىمٌؾفو مـ اًمصػوت ، ومؼول :

ورؾموٓشمف ، ىمد قمصؿف مـ اخلقوكي ومقام يلمره سمف ، وضمـٌّف  قمغم وطمل رسمِّف ﴾ہ ﴿ .5

اًمّزًمؾ ومقام يؼقم سمف مـ إقمامل ، ًمإلؿمعور سمعظؿ صػي إموكي ومقف وقمؾق مرشمٌتفو قمامَّ ىمٌؾفو 

                                       
 . 221دٓٓت اًمؽمايمقى :  (1)

 . 478/  6، واًمدّر اعمصقن :  43/  9اكظر هذه اًمؼراءة ذم : زاد اعمًػم : ( 2)
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 مـ اًمصػوت ، وذًمؽ مشعٌر سمصقوكي اًمؼرآن اًمؽريؿ قمـ اًمتحريػ واًمتٌّديؾ .  

الم  ًّ ػوت  -رآن وهق أطمد مصودر اًمؼ –وذم وصػ ضمؼميؾ قمؾقف اًم سمؽؾِّ هذه اًمصِّ

دات  ل قمغم اهلل شمعومم ، وطَمْشد يمؾِّ هذه اعمميمِّ د صدىمف وكزاهتف ، وأّكف ٓ يتؼقَّ اًمتل شُمميمِّ

وموع قمـ رؾمقل اهلل  ودِّ مطوقمـ اعمنميملم واومؽماءاهتؿ ذم × اًمؾػظقي ، هتقئٌي ومؼّدمي ًمؾدِّ

ؾمقل اعمؾؽلِّ  ف ، ومـ هـو يمون مـ اعمـوؾمى إشمٌوع وصػ اًمرَّ سمقصػ اعمرؾَمؾ إًمقف  طمؼِّ

ف : إلصمٌوت كزاهتف ورؿمده ورضموطمي قمؼؾف وصدق  وموع قمـف وإسمطول مطوقمـفؿ ذم طمؼِّ واًمدِّ

يمر احلؽقؿ ، ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ ومؼول قمزَّ ذم قماله : كٌّقشمف ومو ضموء سمف مـ اًمذِّ

، ومـػك  ﴾ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳      ﮴    ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ         ۋ  

ًمقهنو صمال ×قمـ رؾمقًمف  يػ يموكقا يتؼقَّ ف اًمنمَّ ي ذم طمؼِّ صمًي مـ اومؽماءات ومطوقمـ يمػور مؽَّ

قمؾقف ، إذ رمقا كٌّل اهلل سموجلـقن ، وزقمؿقا أنَّ اًمؼرآن يلشمقف سمف ؿمقطون رضمقؿ ، ويمؾُّ ذًمؽ 

سمقا سموًمؼرآن اًمؽريؿ اًمذي أوقمدهؿ سموًمٌعٌ واًمـّشقر ، ومجوء َكْػقفو ذم إيؼوقموت  ٕهّنؿ يمذَّ

ًا يملهنو مطورق متقاًمقي ، وهل : قمـقػي هتّز اًمؼؾ  قب هزَّ

ومـػك قمـف صػي اجلـقن اًمتل يموكً  ﴾ہ  ھ  ھ  ھ  ﴿ ىمقًمف شمعومم : .1

ىمريش شمرمقف هبو طملم يموكً شمًؿع مـف طمديٌ اًمٌعٌ واًمـّشقر ، وهمرائى إظمٌور 

 وإهقال قمـ اًمققم أظمر ممّو  م يؽـ معروومًو هلؿ ، وىمد طمؽك اًمؼرآن ذًمؽ سمؼقًمف شمعومم:

﮶   ہ  ﴿ ﮵   ؾمقرة ] ﴾ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ ، ورْمل أكٌقوء اهلل سموجلـقن قمودة ذم إمؿ يمّؾفو ىمول شمعومم : [اًمدظمون 

، واعمؼصقد مـ َكْػل اهلل  [ؾمقرة اًمذاريوت] ﴾ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ     ٺ 

يمقن َكْػقف وهق اًمرؾموًمي ، ومفؿ كػقا أن إصمٌوت مو ىمصد اعمنم ×شمعومم صػي اجلـقن قمـف 

ومنذا  يؽقن حمؿد رؾمقًٓ مـ قمـد اهلل شمعومم ، وأصمٌتقا ًمف مقوع اًمرؾموًمي صػَي اجلـقن ،

اؾمتؾزم ذًمؽ رؿمده وقمؼؾف وؾمالمتف مـ أوموت  (اجلـقن)كػك اًمؼرآن مو زقمؿقه وهق 

هلل شمعومم سمّؾغـو واخلؾط واإلًمٌوس ، ومـ صمؿَّ صمًٌ مو أظمؼمهؿ سمف وهق أكف مرؾمؾ مـ قمـد ا



 د. عيسى بن صالح الرجبي                       لتكوير: دراسة بالغية من أسرار النظم القرآني في سورة ا

165 

ٌُْعدهؿ هؿ قمـ اهلدايي  اًمؼرآن اًمؽريؿ يمام ُأكزل مـ رسمِّف وشمؾػً أوًمئؽ اعمخوـمٌلم سم

ر ذم اًمؼرآن كػل اجلـقن قمـ رؾمقل  ؿمود وإمم أهنؿ هؿ اًمضآًمقن اًمغووون ، وًمذا شمؽرَّ واًمرَّ

،  [طقرؾمقرة اًم]﴾ ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  ىئ﴿ ىمول شمعومم : ×اهلل 

ل مجؾًي ، وجمقئ هذا اًمـَّػ [ؼؾؿؾمقرة اًم] ﴾ک  ک  ک    گ  گ      گ  ﴿ : وىمول شمعومم

: ًمقدل قمغم صمٌوت كػل مضؿقن هذا اخلؼم  (ًمًً سمؿجـقن)اؾمؿقَّي : إذ  م يؼؾ : 

وام وآؾمتؿرار .   وديؿقمتف وحتّؼؼ كػل كًٌتف إًمقف قمغم ضمفي اًمدَّ

قز اجلقاب مميمدة وأيي معطقومٌي قمغم مجؾي ضمقاب اًمؼًؿ ىمٌؾف ومفل داظمؾي ذم طم

أىمًؿ قمغم أنَّ اًمؼرآن كزل سمف ضمؼميؾ قمؾقف  -قمّز ؿملكف  -سموًمؼًؿ اًمًوسمؼ ، ومقؽقن اًمٌوري 

الم ، وأىمًؿ أنَّ حمؿداً  ًّ  مـفؿ .  ×اًم
ٍ
ي ، ومفق حمض اومؽماء قمقف أهؾ مؽَّ  ًمقس سمؿجـقن يمام يدَّ

ؾ آيوت اًمٌقون اًمؼرآين يؾحظ شمؽّرر اًمتعٌػم قمـ رؾمقل اهلل سمـ ذم  (حٌياًمصُّ )ومـ شملمَّ

سموجلـقن ، ومؼول  -وؿموه وطم –ؾمقوق إسمطول اًمؼرآن اًمؽريؿ ًمرمل اعمنميملم ًمرؾمقل اهلل 

،  [قمرافؾمقرة إ]﴾ہ  ۀ   ۀ ہ ہ ہ  ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ﴿ :شمعومم

وئ    وئى  ائ  ائ  ەئ  ەئې  ى  ېې ۉ ۉ ې﴿ :وىمول شمعومم

،  [ؾمٌلؾمقرة ] ﴾ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ۆئۇئ   ۇئ  ۆئ

ہ   ﴿ ، وهـو ىمول شمعومم : [ـجؿؾمقرة اًم] ﴾ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ ﴿ : ل شمعومموىمو

، وهذا اًمقصػ يمـويي قمـ صػٍي وهل آظمتالط  [ؾمقرة اًمتؽقير] ﴾ھ  ھ  ھ

 واعمعرومي اًمتّوّمي : ّٕن اًمّصوطمى هق اًمذي يالزم همػمه ـمقياًل ومال خيػك قمؾقف طموًمف . 

اعمؼوم دون همػمه مـ واصطػوئف ذم هذا  ﴾ھ﴿ وإيرور اًمتَّعٌػم سمقصػ 

إوصوف وإؾمامء : ًمإلؿمعور سملّن مـ وصػقه سموجلـقن هؿ أقمرف اًمـوس سمف ، وأيمرر 

ـوس قمؾاًم سمحوًمف ٓؿمتداد خموًمطتفؿ ًمف ، ومؼد قمرومقا قمـف مو  م  ـ أكف أقمؼؾ اًم ، يعرومف ؾمقاهؿ م

وأيمؿؾفؿ اؾمتؼومي ورؿمدًا ، وأرضمحفؿ قمؼاًل وطمؾاًم ، وأّكف أكزه اًمٌنميَّي وأذومفو 

وأصدىمفو هلجي ، ًمطقل صحٌتفؿ ًمف مـذ صغره طمتك ؾمّؿقه سموًمّصودق إملم ، وسمذًمؽ 
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ي قمغم يمذهبؿ ذم دقمقاهؿ سمـًٌي اجلـقن ًمرؾمقل اهلل ىموئؿي قمؾقفؿ ، ومنّكف إذا يمون  ومنّن احلُجَّ

صوطمٌفؿ ويموكقا ىمد ظموًمطقه وقموذوه وقمرومقه متوم اعمعرومي ،  م يؽـ اّدقموؤهؿ قمؾقف مو 

مـ اًمؼقل وزورا ، مع مو يؾقح مـف مـ اإلكؽور واًمّتقسمقخ  يـوىمض ذًمؽ إٓ سموـمال

ي قمؾقفؿ وإؿمعورهؿ سملهنؿ يمذسمي قمـد  واًمتؼريع هلؿ ومزيد شمليمقد وشمؼرير إلىمومي احلجَّ

،  ﴾ٻ  پ  پ  ﴿ : وشملّمؾ يمقػ ىمول ؾمٌحوكف»أكػًفؿ ، يؼقل اإلموم اسمـ اًمؼقؿ : 

ي قمؾق فؿ ، سملّكف صوطمٌفؿ وهؿ أقمؾؿ اخلؾؼ و م يؼؾ : مو وؾَّ حمؿٌد : شمليمقدًا إلىمومي احلُجَّ

سمف وسمحوًمف وأىمقاًمف وأقمامًمف ، وأهّنؿ ٓ يعرومقكف سمؽذٍب وٓ هملٍّ وٓ والٍل ، وٓ يـؼؿقن 

اعمممـقن : ] ﴾ے    ے  ۓ  ۓ ﴿ : قمؾقف أمرًا واطمدًا ىمطُّ ، وىمد كٌّف قمغم هذا اعمعـك سمؼقًمف

 ش [ؾمقرة اًمتؽقير] ﴾ہ  ھ  ھ  ھ ﴿ : ، وسمؼقًمف [69
(1)

. 

و يؾحظ ذم اًمٌقون اًمؼرآيّن أنَّ إسمطول صػي اجلـقن قمـ اعمؼوم اًمًومل ًمرؾمقل اهلل ومم

ٍي قمؾقف : ٕنَّ طمول اًمـٌل يموٍف ذم  × يؽتػل ومقف سمؿجرد اًمـَّػل دون ذيمر ؿمقاهد أو أدًمَّ

اؾمتئصول هذا اًمقصػ وذًمؽ سملدكك شملّمؾ ذم طموًمف ، ًمذا  م حيتٍ ذم إسمطوهلو إمم أيمرر مـ 

طمًو سمف ذم ىمقًمف شمعومم :اإلظمٌور سمـػقفو ًمظف  قر دًمقؾف سموعمشوهدة واعمعويشي ، وهق مو ضموء مٍمَّ

وئ  ۇئ     وئې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ېۉ  ۉ  ې  ې ﴿

  .[ؾمقرة ؾمٌل] ﴾ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ۆئۇئ  ۆئ

ة ؾمـد اًمؼرآن وضمالًمتف  وشمليمقدًا ًمـػل اجلـقن واًمؽذب قمـ رؾمقل اهلل ، وشمؼريرًا ًمؼقَّ

الم سملم  ×اهلل ًمف ، ذع ذم احلديٌ قمـ رؤيي رؾمقل اهلل وطمػظ  ًّ جلؼميؾ قمؾقف اًم

اًمًامء وإرض ، ومؼد دمغّم ًمف ذم صقرشمف احلؼقؼقّي اًمتل ظمؾؼف اهلل قمؾقفو ًمف ؾمتامئي ضمـوح 

الم  ًّ سموٕومؼ اًمذي شمطؾع مـف اًمشؿس ومتٌلم إؿمقوء وشمظفر ، وُأقمؾؿ أّكف ضمؼميؾ قمؾقف اًم

ز طمصقل هذه اًمرؤيي اًمٌٍمّيي  ﴾ے  ے  ۓ   ۓ   ھ ﴿ ومعرومف ، ومؼول شمعومم : ومعزَّ

دات هل :  ة مميمِّ  (ىمد)اًمقاىمعي ذم ضمقاب ىمًٍؿ مؼدر ، وطمرف اًمتحؼقؼ  (اًمالم)سمعدَّ

                                       
 . 221، واكظر : دٓٓت اًمؽمايمقى :  365اًمتٌقون ذم أيامن اًمؼرآن : ( 1)
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د طمؼقؼي طمصقهلو ويؼّرر مضؿقهنو ، ومفل رؤيٌي ىمد  اًمّداظمؾ قمغم اًمػعؾ اعمويض ممّو يميمِّ

ًق ، إذ مـ رأىطمصؾً وومُرغ مـفو وحتؼَّؼً ، وهمراسمي اخلؼم حتتوج هلذا اًم وأسمٍم  تليمقد واًمتٌَّر

اعمنمق   سمعضًو مـ آيوت رسمّف اًمؽؼمى يمرؤيي ضمؼميؾ قمؾقف اًمًالم سمؿطؾع اًمشؿس مـ ضمفي

ـ رسمف إملُم قمؾقف . ٌؾِّغفؿ قم ٌي اجلـقن إًمقف ! ، سمؾ هق اًمصودق ومقام ُي  يمقػ يتلشمّك ذم طمّؼف ًك

ؿس وكعتف سمف جم ﴾ۓ﴿ وأؾمـد اإلسموكي  وزًا قمؼؾقو سموقمتٌور إمم إومؼ ومطؾع اًمشَّ

اعمؽوكقي : ٕن كػس إومؼ ٓ شمٌلم سمف إؿمقوء وٓ مدظمؾ ًمف ذم شمٌققـفو وفمفقرهو ، وإكام 

 شمٌلم وشمتّضح همويي اًمقوقح طمؼقؼًي سمطؾقع اًمّشؿس ذم إومؼ . 

ومـػك قمـ رؾمقل اهلل أن يؽقن سمخقالً  ﴾﮲  ﮳   ﮴    ڭ  ۇ    ۇ ﴿ ىمول شمعومم : .2

اً  ذم شمٌؾقغ وطمل اهلل وأطمؽومف ًمؾـّوس يمام أمره ، وىمقؾ : كػك قمـ  سمخؼم اًمًامء ، أو مؼٍمِّ

رؾمقًمف أن يؽقن متَّفاًم قمغم أداء اًمؼرآن اًمؽريؿ ، ومو ومقف مـ أظمٌور وأطمؽوم ، ومفق صمؼٌي 

 أملم صودق  م يعرف اًمؽذب ، ومؾؿ ُيٌّدل مـف طمرومًو سمحرف ، و م يزد ومقف و م يـؼص مـف . 

اعمعـك هـو يمون ٓظمتالف ىمراءشملم وردشمو قمغم  وهذا مـ اإلقمجوز اًمٌقوين وموظمتالف 

ىُمرئً  ﴾ۇ﴿ ًمػظ واطمد سمغرض شمؽرػم اعمعوين مع همويي اإلُيوز وآظمتصور ، ومؼقًمف :

ود (سمظـلم)وقمـد سمعضفؿ سموًمظوء ، ﴾ۇ ﴿ قمـد إيمرريـ سموًمضَّ
(1)

، واعمعـك قمغم 

امء ومال ُيٌّؾغ مو  ًَّ ُأكزل قمؾقف يمام اًمؼراءة إومم : سمٌخقؾ ، أي ٓ يٌخؾ ويشّح سمقطمل اًم

يػعؾ اًمؽوهـ طمتك ُيعطك طمؾقاكف
(2)

ـلم سمؾغي ىمريش هق اًمٌخقؾ:   إذ اًمضَّ
(3)

واعمعـك ، 

قمغم اًمؼراءة اًمرَّوكقي : سمُؿتَّفؿ 
(4)

وموًمظَّـلم سمؾغي هذيؾ هق اعمتَّفؿ ، وىمقؾ اعمعـك : مو هق قمغم  

                                       
 673اًمؼراءات : سموًمظوء ىمراءة اسمـ يمرػم وأّب قمؿرو واًمؽًوئل  ، وىمرأ سموىمل اًمًٌعي سموًمضود ، اكظر اًمًٌعي ذم ( 1)

ًٌع : عمؽل اًمؼقز ،  372، واًمتٌٍمة ذم اًمؼراءات : ٓسمـ جموهد ػم ذم اًمؼراءات اًم  ّٕب قمؿرو اًمداين . 227واًمتًق

/  37ٓسمـ ىمتقٌي ، وشمػًػم اًمطؼمي :  517ًمؾػراء ، وشمػًػم همريى اًمؼرآن :  243/  3يـظر معوين اًمؼرآن : ( 2)

 . ًمؾزضموج  293/  5، ومعوين اًمؼرآن :  81

 . 473، وهلجي هذيؾ :  51اكظر ًمغوت اًمؼٌوئؾ : ( 3)

ّٕب قمٌقدة ، وشمػًػم همريى اًمؼرآن :  288/  2ًمؾػراء ، وجموز اًمؼرآن :  243/  3يـظر معوين اًمؼرآن : ( 4)

 ًمؾزضموج . 293/  5، ومعوين اًمؼرآن :  81/  37ٓسمـ ىمتقٌي ، وشمػًػم اًمطؼمي :  517
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 ي وىمؾقؾي اعموءإذا يموًك وعقػ (سمئٌر فمـقٌن )اًمؼقة قمغم اًمتٌؾقغ مـ ىمقهلؿ :  اًمقطمل سمضعقػ
(1)

 ،

ومو هق قمغم اًمغقى سمظـلم ( ومؿعـوه : مو هق مـ ىمرأ )»يؼقل أسمق مـصقر إزهري : 

اه قمـ اهلل ، واًمظِّـَّي اًمتُّفؿي ، ومـ ىمرأ ومؿعـوه : مو هق  ﴾ۇ﴿ سمؿتَّفؿ ، هق اًمرِّؼي ومقام أدَّ

ِـّ وهق سمٌخقٍؾ قمغم اًمغقى اًمذي ُيمدِّيف قمـ اهلل وقمغم شمعؾقؿف يمتوب اهلل ، ملظمقذ م ـ اًمضَّ

اء : مو هق قمغم اًمغقى سمظـلم أي سمضعقػ يؼقل : هق حُمتؿٌؾ ًمف ، ىمول :  اًمٌُخؾ ، وىمول اًمػرَّ

عقػ هق فمـقن ، ىمول : وؾمؿعً سمعض ىمضوقمي يؼقل : ُرسمَّام  واًمعرب شمؼقل ًمؾّرضمؾ اًمضَّ

ضمول ..  عقػ مـ اًمرِّ أي اًمّظـقن يريد اًمضَّ شذًمؽ قمغم اًمرَّ
 (2)

  . 

 أنَّ مـ وضمقه إقمجوز اًمؼرآن اًمؽريؿ وإُيوزه : شمعّدد اًمؼراءات وىمد أؿمور اًمعؾامء إمم

كقٌع قمظقؿ مـ » : هق قاطمد سمحقٌ يؽقن ًمؽؾِّ ىمراءة معـك، ىمول اًمًققـملًمؾػظ اًم

اًمٌالهمي وهق أن يؽقن اًمؾػظ اًمقاطمد سمجقهره ُيؼرأ قمغم وضمفلم ، ومقػقد هبذا آقمتٌور 

شمعـقلم 
 (3)

د أيوتإنَّ شمعّدد اًمؼراء »، وىمول أيضًو :   شات سمؿـزًمي شمعدُّ
(4)

         . 

ُـّ أنَّ اًمقطمل كزل »وأؿمور ًمذًمؽ اًمطوهر سمـ قموؿمقر ذم مؼدمي شمػًػمه ومؼول:   واًمظ

سموًمقضمفلم وأيمرر : شمؽرػمًا ًمؾؿعوين إذا ضمزمـو سملّن مجقع اًمقضمقه ذم اًمؼراءات اعمشفقرة هل 

ًمؼرآن قمغم مو حيتؿؾ ، قمغم أكف ٓ موكع مـ أن يؽقن جمقئ أًمػوظ ا ×ملصمقرٌة قمـ اًمـٌل 

شمؾؽ اًمقضمقه مرادًا هلل شمعومم ًمقؼرأ اًمؼّراء سمقضمقه ومتؽرر مـ ضمّراء ذًمؽ اعمعوين ، ومقؽقن 

وضمقد اًمقضمفلم ومليمرر ذم خمتؾػ اًمؼراءات جمزئًو قمـ آيتلم ومليمرر ... وهق مـ زيودة 

مالئؿي سمالهمي اًمؼرآن ، وًمذًمؽ يمون اظمتالف اًمؼّراء ذم اًمؾػظ اًمقاطمد مـ اًمؼرآن ىمد 

قن معف اظمتـالف اعمعـك و م يؽـ مَحْؾ أطمـد اًمؼراءشملم قمغم إظمرى متعقِّـًو وٓ يؽ

                                       
 . 426/  8اكظر اًمٌحر اعمحقط : ( 1)

ًم أظمػش  537/ 2ًمؾػراء ، ومعوين اًمؼرآن : 243/ 3، واكظر معوين اًمؼرآن: 757قمؾؾ اًمؼراءات:( 2)

وؾمط ، وذم خمتٍم اخلوزن :  ػك اهلل قمـف شمؾؽ اًمتّفؿي . 1655/  3ٕا هنؿ  م ُيٌّخؾقه وإكام اهّتؿقه وـم  أن ىمراءة اًمظوء أومم :ٕ 

 هـ .1414، حلامدي ، ـمٌع وزارة إوىموف سمؼطرمحد ا، حتؼقؼ : أ97/ 1( ىمطػ إزهور ذم يمشػ إهار:3)

 .، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموتهـ1471اًمؽوشمى،  : ؾمقػ اًمديـ، حتؼقؼ179يمؾقؾ ذم اؾمتـٌوط اًمتـزيؾ : اإل( 4)
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 شمرضّمحوً 
(1)

شمقيمقد  ﴾﮴    ڭ﴿ وقمغم يمؾتو اًمؼراءشملم ومنن شمؼديؿ متعؾؼ اخلؼم قمؾقف،  

سموكتػوء ودومع اًمتفؿي أو اًمٌخؾ قمـف ، مع حتؼقؼ اًمتـوؾمى سمرقمويي  ×وحتؼقؼ ًمتخصقصف 

                                               دوومي سموًمقوء . اًمػوصؾي طمقٌ ضموءت متامصمؾي مر

 إذ زقمؿقا أن رؾمقل اهلل يمون ؿموقمراً  ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ         ۋ  ﴿ . ىمول شمعومم :3

 ويموهـًو ، ومو يؼرؤه مـ اًمؼرآن يمالم اؾمؽمىمتف اًمشقوـملم مـ اًمًامء وأًمؼتف قمغم ًمًوكف ، أو

لم واجلوّن ذم روقمف : إذ مـٌع اًمشعر ؿمعر وطمديٌ كػس وكًٍ ظمقول سمرتف اًمشقوـم

قمـدهؿ مـ اًمشقوـملم ، ومـػك قمـ ىمرآكف أن يؽقن مـ ىمقل ؿمقطون رضمقؿ ومقًؼط سمذًمؽ 

وم اًمرؾمقل سموًمًحر  كًٌي اًمشوقمريي واًمؽفوكي إًمقف ، وىمد أؿمور سمعض اعمعوسيـ إمم أن اهتِّ

ِؿ أكٌقوء اهلل سمذًمؽ أيضو ، سمخال ف اهتومف سملكف يموهـ واجلـقن  م يؽـ مؼصقرا قمؾقف ومؼد اهِتُّ

ف هذه اًمتفؿي إٓ مـ دىموئؼ »ًمرؾمقل اهلل دوكًو قمـ سمؼقي أكٌقوء اهلل ، وذًمؽ  وؿموقمر ومؾؿ شُمقضمَّ

اًمؼرآن ، طمقٌ يمون اًمشعر واًمؽفوكي ومـَّلم متؿقزيـ ذم اًمٌقئي اًمعرسمقي ظموصي ، ويمون 

ـ هبذي ×ًمؾؽفون واًمشعراء مـزًمتفؿ اعمعروومي ذم هذه اًمٌقئي ، ومؽون متققز اًمرؾمقل 

شآهّتوملم كوسمعًو سموًمتوزم مـ متقّز سمقئتف هبذيـ اًمػـلم
 (2)

. 

قوق اًمؼرآين ًمميوت اًمرالصمي يؾحظ أن شمػـقد هذه اعمطوقمـ وشمػؽقؽ  ًِّ واعمتلمِّؾ ذم اًم

اًّمي قمغم  هذه اًمتّفؿ قمـ ضمـوسمف اًمؽريؿ ضموء مميمدا سموجلؿؾي آؾمؿقي اخلؼميي اعمـػقي اًمدَّ

ؾي قمتف صمٌقت هذا اًمـػل وحتّؼؼف وديؿ دًا سمحرف اًمصِّ ذم مؼوم اجلحد  (اًمٌوء)، ومميمَّ

، وذًمؽ مقاءمًي حلول همٓء  ﴾ۈ  ۈ   ،ۇ     ، ھ   ﴿:  واإلكؽور ذم ىمقًمف

اعمـؽريـ اعمعوكديـ مـ يمػور ىمريش ، ومنكؽوُرهؿ ىمد دمووز احلدِّ إمم يمؾِّ كؼقصٍي كًٌقهو 

يمؾِّ إومٍؽ مٌلم رمقا سمف  ًمرؾمقل اهلل ًمؾحطِّ مـ ؿملكف اًمنميػ ، واهّتوُمفؿ ىمد شمضوقمػ إمم

قوق اًمؼرآيّن أن خيوـمٌفؿ قمغم هذه  ًِّ ّؼص مـ ىَمْدره اًمعظقؿ ، ومؽون اعمـوؾمى ًمؾ يمالمف ًمؾتَـّ

                                       
 .1/55ػًػم اًمّتحرير واًمتـقير: شم( 1)

 / 1، طاعمؼصقد، د. اًمًقد قمٌد 247سملم اًمعفديـ اعمؽل واعمدين:مؼدمي ذم ظمصوئص اخلطوب اًمؼرآين ( 2)

 هـ ، دار اًمطٌوقمي واًمـنم اإلؾمالمقي .1413
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قرة مـ اًمتَّليمقد اعمؽرَّػ قمّؾفؿ يـؽػئقن قمـ هذا اإلومؽ اعمٌلم اعمػؽمى ، وذًمؽ ذم  اًمصُّ

عمـوؾمى معف هؾ يؽقن مـ ا»ؾمقوق مجٍؾ ىمصػمٍة ومؼوـمع طموؾمؿي : إذ مـ يمون ؿملكف ذًمؽ 

احلديٌ سملؾمؾقٍب ًملم هودئ ، سمعد أن ووقمً معف أؾموًمقى اعمـطؼ اهلودئي ؟ ٓ ، ومؽؾامَّ 

ٍة وختقيٍػ وهتديٍد وزضمٍر يموكً اًمػؼرات اًمؼصػمة ،  يمون اعمقىمػ حيتوج إمم طمًٍؿ وؿمدَّ

ة اًمّشديدة اًمَقىْمع أؿمّد مـوؾمًٌي هلذا اعمقىمػ ، وهؽذا يمون اًمؼرآن وهق ذم  واًمؽؾامت اعمعؼمِّ

اًمّذروة اًمعؾقو مـ اًمػصوطمي واًمٌالهمي ومراقموة مؼته احلول ، ومنذا وضمدت آيوٍت أو 

د ويؼًق ويشتّد ، يرّد هجقمًو قمغم رؾمقل اهلل   ×ؾمقرًا ىمصػمة ، وأؾمؾقسمًو يزجمر وُيدِّ
د اعمعتديـ وموقمؾؿ أن هذه آيوٍت مؽقٍَّي  شوُيدِّ

(1)
  . 

قي هذه اًمؼضقي اًمؽؼمى ومننَّ اًمؼرآن اًمؽري ؿ ىمد اطمتػك هبو وسمتقيمقدهو قمغم كحٍق وٕمهِّ

ٍد همويي اًمتليمقد ومػل صدر ؾمقرة اًمـّجؿ ىمول شمعومم ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿ : مميمَّ

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

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

ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڍ  ڍ چ   ڇ ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  

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

وىمول ذم ؾمقرة  ، ﴾ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

ٱ     ٻ  يئ  جب  حب    مئ  ىئ جئ  حئ  ی ی  ی ی﴿  : اًمقاىمعي

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

   .﴾ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ومـ يـعؿ كظره يؾحظ وضمقهًو مـ اًمتشوسمف سملم هذيـ اعمؼطعلم مـ ؾمقريت اًمـّجؿ 

واًمقاىمعي مع ؾمقرة اًمتؽقير مـفو : أنَّ اهلل أىمًؿ ومقفو سموًمـّجقم ومنّمومفو سمذًمؽ وقمظَّؿفو ، 

ؼًؿ سمف واعمؼًؿ اعم)ـوؾمى واًمعالىمي سملم قمـٍمي اًمؼًؿ وىمد قمرومـو سمعضًو مـ وضمقه اًمتّ 

الم ورؾمقل ( قمؾقف ًّ ، يمام ضموء ومقفو  احلديٌ قمـ مصدري يمتوسمف اًمعظقؿ : ضمؼميؾ قمؾقف اًم

                                       
 هـ ، دار اًمؽتى اإلؾمالمقَّي .2/1473، د. قمٌد اعمـعؿ اًمـؿر ، ط 61قمؾقم اًمؼرآن اًمؽريؿ : ( 1)
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اهلل اًمّصودق إملم ، وإصمٌوت صدق مو كطؼ سمف مـ اًمقطمل واًمّذيمر مـ ظمالل شمػـقد 

 ف ، وذم ذًمؽ دًٓمي قمغم إقمجوز اًمؼرآن اًمؽريؿ وروقمي سمالهمتفقمطوقمـ ظمصقمف ومـووئ

ومنن اعمخوـمٌلم وهؿ يمػور ىمريش عمّو  م ُيدوا ذم اًمؼرآن اعمُقطَمك سمف مو  وقمؾقِّ ومصوطمتف ،

يؼدح ذم كظؿف مـ قمقٍى وكؼص وشمـوىمض وسموـمٍؾ جلئقا إمم اًمّتشؽقؽ ذم مصدريف مع 

قمؾؿفؿ سمصدق رؾمقل اهلل ويمامًمف وكزاهتف ومؽون إصمٌوت طمؼقؼي اًمقطمل قمغم هذا اًمـّحق 

 ـمٌلم وشمؼريعفؿ اعمميّمد همويي اًمتليمقد زيودًة ذم شمقسمقخ اعمخو

ٌفؿ ضمآّدة  ويؽمى شمقسمقخ اًمؽػور ويتتوسمع شمؼريعفؿ قمغم قمـودهؿ واؾمتؽٌورهؿ وشمـؽُّ

اًمّصقاب ، واكحراومفؿ قمـ ساط اهلل اعمًتؼقؿ ، ومقتؽػَّؾ آؾمتػفوم سمف إذ ىمول قمزَّ ؿملكف 

، سمؾ هق قمـد وهق اؾمتػفوٌم ًمقس قمغم طمؼقؼتف ،﴾ۋ  ۅ  ۅ  ﴿ : قمؼى ذًمؽ

قف قمغم والل اعمخوـمٌلماًمٌالهمقِّلم جموٌز ًمؾتـٌ
(1)

ومقام يعٌدون مـ دون اهلل شمعومم ،  

وشمٌؽقتفؿ وشمقسمقخفؿ قمغم ظمطئفؿ ومقام يؼقًمقن ذم طمؼِّ رؾمقًمف اًمؽريؿ ، وإسمطول مو 

يّدقمقكف ذم طمؼ يمتوسمف اًمعظقؿ مـ ادقموء أكف ؾمحر ويمفوكي ، وهذه أيي هل اًمشوهد 

ًمؽريؿ طمتك ذهى سمعضفؿ إمم أّن اًمقطمقد قمـد اًمٌالهمقلّم هلذا اًمغرض واعمعـك ذم اًمؼرآن ا

هذا إؾمؾقب  مـ مٌتؽرات اًمؼرآن وشمػّرداشمف طمٌق  م ُيًؿع ذم أؿمعور اًمعرب وظمطٌفؿ
(2)

 

 ﴾ڈ ﴿   وموؾمُؿ آؾمتػفوم  [149:إقمراف ] ﴾ى ې ې ې﴿:يمؼقًمف شمعومم

ؼ اًمنمط اًمذي سمف يتّؿ هذا اعمعـك ﴾ۅ  ﴿وًمقف مضورع مرًٌ ومتحؼَّ
(3)

، واًمػوُء  

ر شمؼدير ﴾ڈ ﴿ اعمتصؾي سمـ ه : إْن يمون أمر رؾمقًمـو آؾمتػفومقي راسمطٌي جلقاب ذط مؼدَّ

ور مّؽي سمعدئٍذ قمـف إٓ إمم  (اًمؼرآن)ووطمقـو  يمام ُوِصػ ًمؽؿ آكػًو ، ومليـ شمذهٌقن يو يمػَّ

؟ ومو سموًمؽؿ ٓ هتتدون مع يمؾِّ هذه إدًمي واًمؼماهلم ؟ إذ احلؼُّ ىمد  والٍٓت ومتوهوت

ًُ ًمؽؿ ، إن اًمذي اكؽشػ ًمؽؿ : ومال ـمريؼ ًمؾّصق اب أسملُم مـ هذه اًمطريؼ اًمتل سمقَـّ

                                       
 . 235، واعمطقل :  292/  2، وذوح اًمتؾخقص :  164، واًمتؾخقص :  315اكظر : مػتوح اًمعؾقم : ( 1)

 .  164/  37واًمتـقير : اكظر شمػًػم اًمتحرير ( 2)

 . 677:  1/ ج 1اكظر : دراؾموت ٕؾمؾقب اًمؼرآن اًمؽريؿ : ق( 3)



 (ه4133 ذو الحجة)العدد الرابع عشر                    سات القرآنية  مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدرا

322 

ُيعرض ويتقمّم سمعد هذا اًمٌقون يؽقن ذاهًٌو إمم متوهوٍت ، مـغؿًًو ذم والٍل مٌلٍم ، يؼقل 

واًمػوء ًمؽمشمقى مو سمعدهو قمغم مو ىمٌؾفو مـ فمفقر أكف وطمل مٌلم ، وًمقس ممّو »أسمق اًمًعقد : 

 يمام شمؼقل عمـ شمرك اجلآدَّ 
ٍ
ة سمعد فمفقرهو : هذا اًمطريؼ اًمقاوح ومليـ يؼقًمقن ذم رء

ششمذهى ؟ 
 (1)

 . 

اًمدآًمي قمغم اًمتّجّدد  ﴾ۅ  ﴿ وصقغي اًمػعؾ اعمضورع  اعمُعؼمَّ هبو ذم ؾمقوق آؾمتػفوم

 يمؾ إزمون وإوىموت . ذم وآؾمتؿرار شُمشعر سمعؿقم اإلكؽور قمؾقفؿ 

اعمخوـمٌلم ًمقس وىمقل اًمعؾامء إن آؾمتػفوم ذم أيي اًمًوسمؼي ًمؾتـٌقف قمغم والل 

طمٍمًا عمعـك آؾمتػفوم ذم ذًمؽ سمؾ ٕكف اعمعـك اًمظوهر مـف ، وإٓ ومنكف سمجوكى ذًمؽ يػقد 

ويؽميمقا ـمريؼ  معـك إصمورة مشوقمرهؿ وطمرِّفؿ قمغم اًمتّػّؽر واًمتلّمؾ ًمُقؼٌؾقا قمغم احلؼِّ 

وىمد أؿمور اًمديمتقر حمؿد أسمق مقؾمك إمم أّن إدراك هذا اعمعـك مـ ، اًمعـود واًمؾجوضمي 

ٓؾمتػفوم يتطّؾى اًمرضمقع إمم ؾمقوق أيوت اًمًوسمؼي سمدءًا مـ اًمؼًؿ سموًمـجقم اخلُـَّس ا

أيوت شُمٌلم مصدر اًمؼرآن وأكف كزل سمف ضمؼميؾ اًمذي هذا وصػف ،  »ومو سمعدهو طمقٌ إّن 

قمغم حمؿٍد اًمذي هذا وصػف ، ومليـ شمذهٌقن طملم شمؼقًمقن : إّكف إومؽ وأؾموـمػم إوًملم ؟ ، 

ن ذم والٍٓت وجموهؾ .. ومنذا يمون هذا هق احلول ذم سمقون اًمؼرآن ٓ ؿمّؽ أّكؽؿ ذاهٌق

وكزوًمف وأّكف يمالم صوطمى اهلقؿـي قمغم اخلُـَّس وفمقاهر اًمطٌقعي مـ ًمقٍؾ ُيْدسمر وصٌٍح 

ُيؼٌؾ ، وأّكف كزل سمف روح أملم ذي ىمقٍة قمـد ذي اًمعرش ، وكزل سمف قمغم مـ أكتؿ أقمرف 

؟ ، واوٌح أّن آؾمتػفوم هـو ًمقس  اًمـوس سمصّحي كػًف وصدق ـمٌعف ومليـ شمذهٌقن

شمـٌقفًو قمغم والٍل ومحًى ، وإّكام هق سمجوكى ذًمؽ إكؽور وكػل واؾمتجفول وشمشفػم 

سمغػؾتفؿ وشمضققؼ قمؾقفؿ ، وأهنؿ ٓ ُيدون مو يٌلم وضمف اًمصقاب ذم شمؼؾٌفؿ ، وومقف مـ 

شوضمف آظمر إهمراء هلؿ سموشّمٌوقمف وأكف احلؼ وًمقس سمعده إٓ اًمضالل
(2)

.                                                                                            

                                       
 . 117/  9شمػًػم أّب اًمًعقد ( 1)

 . 221 -227دٓٓت اًمؽمايمقى : ( 2)
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ويرى اًمًّقد اًمنميػ أنَّ إيرور اًمتّعٌػم سمطريؼ آؾمتػفوم هـو دون اًمتٍّميح سمؽقكف 

إطمدامهو : أّن يمقكف ـمريؼ والل أمر واوح يؽػل ذم اًمعؾؿ  »ـمريؼ والل ومقف مٌوًمغتون 

د آًمتػوت إًم قف ، واًمروكقي : إيوم أّن اعمخوـمى أقمؾؿ سمذًمؽ اًمّطريؼ مـ اعمتؽّؾؿ ، سمف جمرَّ

شطمقٌ حيتوج إمم اًمًمال قمـف
 (1)

                                                     . 

ؾقَّي اعمريمٌي شمشٌقفًو ًمؾؿعؼقل ويؿقؾ سمعضفؿ إمم أنَّ أيي مـ ىمٌقؾ آؾمتعورة اًمتّؿرق

ٌِّفً طموهلؿ ذم شمريمفؿ مو هق اًمّصقاب »سموعمحًقس طمقٌ  (ر اعمعـقييوهق طمول اًمؽػو) ؿُم

واحلّؼ ذم سموب آقمتؼود واًمعؿؾ ، وقمدوهلؿ إمم مو هق اًمٌوـمؾ ذم ذًمؽ ، سمحول مـ يؽمك 

ػ إمم مو ًمقس سمًٌقٍؾ ىمّط ، ومنّكف يؼول ًمف : إمم أيـ  ًّ اجلوّدة وهل معظؿ اًمطريؼ ويتع

ػف ، ومؼ ًّ قؾ ذًمؽ اًمؼقل عمـ شمرك اًمديـ احلّؼ شمذهى ؟ اؾمتضالًٓ ًمف وإكؽورًا قمغم شمع

وقمدل قمـف إمم اًمٌوـمؾ قمغم ؾمٌقؾ آؾمتعورة ، واعمعـك : أّي ـمريٍؼ شمًؾؽقن أسملم مـ هذا 

شاًمّطريؼ اًمذي فمفرت طمؼقؼتف وووحً اؾمتؼومتف ؟
 (2)

.  

ُدلَّ قمغم »ويرى آظمرون ذم هذه أيي يمـويي معدودة مـ اًمؽـويوت اًمؾطقػي طمقٌ 

عمؽون اًمذي يؿؽـ أن يذهٌقا ومقف ، وإكؽور مؽون اًمٌّمء يًتؾزم إكؽور اًمّذهوب سمنكؽور ا

 شقمدم وضمقد ذًمؽ اًمٌمء
(3)

 . 

وسمعد جملء هذه اجلؿؾي اعمعؽموي اًمتل ؾمقؼً اؾمتضالًٓ ًمؾؽػور ، وىمطعًو ًمؽؾ 

 ﴾ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ﴿ : أقمذارهؿ ، اؾمتلكػ اًمؽالم اؾمتئـوومًو سمقوكّقًو ومؼول شمعومم

آؾمتئـوف )ل آشمصول ، وؿمٌف يمامل آشمصول ؾفو ًمشٌف يمامومجوءت أيي مػصقًمي قمام ىمٌ

ومقف اشمصول داظمكم سملم أضمزاء اًمؽالم : ٕن اجلؿؾي اعمًتلكػي أسموكً قمـ معـك  (اًمٌقوين 

ً سملم ىمقًمف شمعومم : ـوؾمٌي اًمتل رسمط ٌؾفو وهذه هل اعم  ﴾ې   ۉ  ۉ  ې  ې  ې﴿ أصمورشمف مجؾي ىم

ـ اعمنميملم واومؽماءاهتؿ ذم طمؼ رؾمقل اهلل مطوقم ومو ىمٌؾفو ، ومؤيوت اًمًوسمؼي اًمتل كػً

                                       
 . 235طموؿمقي اًمًقد اًمنّميػ قمغم اعمطّقل : ( 1)

 .   714/  4، واكظر اًمؽشوف : 629/  4ده قمغم شمػًػم اًمٌقضووي : طموؿمقي زا( 2)

 . 346/  4اًمتػًػم اًمٌالهمل ًمالؾمتػفوم ذم اًمؼرآن احلؽقؿ : ( 3)
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ومو ضموء سمف ضمعؾً اًمًومعلم يؽمىمٌَّقن معرومي يمـف هذه اعمعجزة اًمرسموكقَّي ، ويتشّقىمقن 

ۉ  ۉ  ې  ﴿ : عمعرومي اعمفؿي اجلؾقؾي اًمتل مـ أضمؾفو ُأكزل اًمؼرآن اعمجقد ، ومؽون ىمقًمف شمعومم

عمتَّصؾي سموًمؽالم اًمًوسمؼ ضمقاسمو قمامَّ ُيقش ذم كػقؾمفؿ ، وهل سمؿـزًمي ا ﴾ې  ې  ې 

ل مـزًمتف ومتُػصؾ قمـف سمؽمك اًمعوـمػ  ًمؽقهنو ضمقاسمو قمـ ؾممال اىمتضوه اًمؽالم اًمًوسمؼ ومتُـزَّ

يمام ُيػصؾ اجلقاب قمـ اًمًمال : عمو سمقـفام مـ همويي آشمصول ذم اعمعـك ، وهق مو ُيًّؿك 

ٌف يمامل واعمعوين ذم ؿم»قمـد اًمٌالهمقلم ذم سموب اًمػصؾ واًمقصؾ : ؿمٌف يمامل آشمصول ، 

ٌرؼ مـف اًمػرع،  إومم شمتقًمد مـفو اًمروكقيآشمصول شمتقاصؾ مـ ـمريؼ أن  شويملهنو أصؾ ـي
 (1)

 . 

ـً أيي اإلؿمورة  أنَّ اًمؼرآن اًمؽريؿ مققمظي  -سمغويي اإلُيوز وآظمتصور  -وىمد شمضؿَّ

ًمؾخؾؼ أمجعلم وشمذيمػم هلؿ ، ومفق مصدر اهلدايي واإلرؿمود ًمؾٌنميَّي مجعوء ، ويمتوب 

م اخلوًمد ، وظمطوب اهلل شمعومم جلؿقع إمؿ يدقمقهؿ إمم قمٌودة اهلل وطمده اإلؾمال

سمنظمالٍص دون ذيؽ ، وحيرفؿ قمغم إىمومي شمعوًمقؿف اًمًؿحي ، وذم أيي أيضًو ردٌّ قمغم 

يمػور مّؽي وهمػمهؿ وشمؽذيى هلؿ : إذ عمّو يمون مدار طمؽؿفؿ اًمٌوـمؾ سموجلـقن قمغم رؾمقل 

ؿ رّد ذًمؽ سمٌقون قمؾّق ؿملكف وؾمطقع سمرهوكف مـ ظمالل اهلل مو ؾمؿعقه مـف مـ اًمؼرآن اًمؽري

هذه أيي ، ومام اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمذي يتؾقه قمؾقفؿ آكوء اًمؾقؾ وأـمراف اًمـّفور إٓ ذيمٌر 

ـّ ، ومـ ُيٌؾِّغ ِذيْمرًا هذا وصػف ومنكف يًتحقؾ أن  وقمظي وقمؼمة ًمؾعوعملم مـ إكس واجل

ؽِؿ ىمقٓ ، إذ ٓ يؼدر قمغم أدائف يقصػ سموجلـقن : ٕن اعمجـقن ٓ يذيمر ؿمقئو وٓ حُيْ 

، ومػل اًمّرد  ×وإسمالهمف إٓ أيمؿؾ اًمـّوس قمؼاًل وأرؿمدهؿ رأيًو وهق حمؿٌد رؾمقل اهلل 

اًمؼرآين قمغم اًمؽػور إدموج : طمقٌ أصمًٌ اًمذيمر ًمؾؼرآن اًمؽريؿ ساطمي ، وكػك اجلـقن 

اًمؽػور  وؿـًو ذم آيٍي واطمدة ، ويملكف مـ ظمالل مًؾؽف هذا يـعل قمغم ×قمـ مٌؾِّغف 

قؿ اًمذي ُيرًٌ يمامل المفؿ ًمعدم شمدسّمرهؿ هذا اًمّذيمر احلؽـوىمي أطمـؿـؿ وطمـؾمػوهي قمؼقهل

   .مـ كزل قمؾقف

                                       
 . 53-52/  3، واكظر ذوح اًمتؾخقص :  379 – 378دٓٓت اًمؽمايمقى : ( 1)



 د. عيسى بن صالح الرجبي                       لتكوير: دراسة بالغية من أسرار النظم القرآني في سورة ا

325 

د  ×: ٕن دقمقشمف  ﴾ې  ﴿ :واًمتَّعٌػُم سموًمعوعمقّي ذم ىمقًمف قمومي جلؿقع اًمـوس ممَّو ُيميمِّ

ومفق ًمقس جلـٍس أنَّ اًمؼرآن اًمؽريؿ أقمؾـ مـذ سمدايوشمف إومم قموعمّقي هذا اًمّديـ احلـقػ ، 

اًمتّؽقير مـ أوائؾ مو كزل مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ ،  دون ضمـس ، وٓ أّمٍي دون أّمي : إذ ؾمقرة

قرة اًمًوسمعي ذم شمرشمقى اًمـّزول ، وىمد شمردَّد يم ًّ  رػمًا وصػ اًمؼرآن اًمؽريؿ سموعمصدرومفل اًم

 ىمول شمعومم : -وهل اًمرّوكقي كزوًٓ مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ  -ًمؾعوعملم ، ومػل ؾمقرة اًمؼؾؿ  (ِذيْمرٌ  )

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ : ، وذم ؾمقرة يقؾمػ ىمول شمعومم ﴾ہ  ھ     ھ    ھ   ھ     ے  ﴿

ائ  ەئ  ەئ    ﴿ : يس ىمول شمعومم، وذم ؾمقرة  ﴾پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    پٻ

ٹ   ڤ  ڤ     ﴿:  وذم ؾمقرة  ص ىمول شمعومم، ﴾ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ    ۇئوئ  وئ  ۇئ

ـٍ واطمد ُوِص ﴾ڤ    ڤ ڦ وذًمؽ ذم  (ًمؾعوعملم ذيمرى)ػ سموؾمؿ اعمصدر ، وذم مقـم

ۈئ  ۈئ          ۆئۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ﴿ : ؾمقرة إكعوم ذم ىمقًمف شمعومم

وسمؼي ضموء ﴾ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی     ىئېئ  ېئ  ېئ ًّ وذم يمؾِّ أيوت اًم

ذيمر )اًمؽريؿ قمغم صػي اًمتذيمػم سمؿعـك  اًمؼٍم ىمٍم مقصقف قمغم صػي ، ىُمٍِم اًمؼرآن

 ﴾ۉ﴿ واإلرؿمود ًمؾعوعملم يمآومَّي  : إذ اًمضؿػم (واًمعؼوباًمتقطمقد واًمٌعٌ واًمرقاب 

ىمٍم ىمؾى ًمقرود هذه أيي ذم  -ومقام يظفر زم  -قموئد قمغم اًمؼرآن اًمؽريؿ ، واًمؼٍُم هـو 

دِّ قمؾقفؿ ذم اظمتالىموهتؿ قمغم ؾمقد اعمرؾمؾلم ، ومؼد يمون يمّػور  ؾمقوق شمػـقد ؿمٌف اًمؽػور واًمرَّ

سموًمٌفتون واًمؽذب ، وأّكف مـ ضمـس أؾموـمػم مّؽي يطعـقن ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ، ويرمقكف 

، ومجوء اًمؼٍم سموًمـّػل وآؾمترـوء ًمقؼؾى هذا  ×إوًملم : ضمحدًا ًمـٌقة اعمصطػك 

آقمتؼود قمغم اعمخوـمٌلم مع مو ومقف مـ مػوضملة سمعؽس اقمتؼودهؿ ، ويرّد قمؾقفؿ مزاقمؿفؿ 

رًا طمؼقؼي اًمؼرآن اًمؽريؿ وقِمَظؿ ؿملكف ، ودىمي اًمتعٌػم اًمؼرآين  سملسمؾغ مو يؽقن اًمّرّد ، مؼرِّ

: إذ هق اعمـوؾمى ًمًقوق اًمرد : ومؿـ  ﴾ۆئ ﴿ اىمتضً اظمتقور أن يؽقن اًمـػل هـو سمحرف

وهمػمهو مـ   ﴾ۈ  ﴿ أىمقى وآيمد مـ اًمـػل ﴾ۆئ ﴿ اعمؼّرر قمـد قمؾامء اًمـحق أن اًمـػل سمـ

 أو ﴾ی ﴿ طمروف اًمـػل ، سمدًٓمي اىمؽماهنو ذم صمالث وموئي مقوع ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  سمـ
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دة اًمتل سمؿعـك ﴾ٺ  ﴿ وهذا يعطقفو ىمقة وشمليمقدًا إلومودهتو معـك اًمؼٍم ،  ﴾ی ﴿اعمشدَّ

ً درضمي شمؽذيى اًمؽػور وإكؽورهؿ أؿمد ضموء اًمّرد قمؾقفؿ سملسمؾغ وأىمقى مو يؽقن .  ـو عمو يموك  وه

اعمؽّذسملم  مقىمػ اًمؽػور واظمتقور اًمـػل وآؾمترـوء ـمريؼًو ًمؾؼٍم هـو ضموء متقائاًم مع

: عمو ومقف مـ ووقح  اًمؽريؿ ، إذ هق أىمقى ـمرق اًمؼٍم ورأس سموسمفاعمعوكديـ مـ اًمؼرآن 

وهق يليت ذم اعمؼوموت اًمتل يؽرر طمقهلو اإلكؽور واًمّشؽ   (اًمـػل واإلصمٌوت)معـك اًمؼٍم 

مـ اعمخوـمى ، ومرؾ هذه اعمقاوع واعمعوين حتتوج إمم ومضؾ شمليمقد وشمؼرير ، ويمػور مّؽي 

تف ، ومًقوق اعمخوـمٌقن هبذه أيوت وىمً اًمـّزول ضمحدو ا يمالم اهلل شمعومم وأكؽروا صحَّ

احلديٌ مع مؽذسملم معوكديـ ًمذا اصطػك مـ ـمرق اًمؼٍم أقمالهو هـو ، يمام أن ًمؾـػل 

وآؾمترـوء دورًا ذم إسمراز اعمعـك اعمراد وحتديده وشمؼريره ذم إذهون ، إووومي عمو ومقف مـ 

 إُيوز سمؾقغ يؼتضقف اعمؼوم ويتطؾٌف اعمقىمػ .

ن قمغم صػي اًمتذيمر دون أيي صػوٍت أظمر مـ أوصوومف : ًمؾؿٌوًمغي ذم وذم ىمٍم اًمؼرآ

د  ًّ يْمر كػًف ، ويملن اًمذيمر ىمد دم وصػ آيوشمف سموًمتذيمػم ، ويملن هذه اًمًقر وأيوت اًمذِّ

 : ًمؾدًٓمي قمغم ؿمّدة متّؽـف مـف .اًمؽريؿ مـف اًمؼرآن 

يْمر ذم ﴾ې﴿ هؽذا سمصقغي اعمصدر (اخلؼم)وىمد ضموء اعمًـد هـو   هذا  : ٕن اًمذِّ

يْمر سمعقـف ،  اًمؽتوب ذم مرشمٌي قموًمقي ، ومؽون اعمصدر أورم سمقصػ ذًمؽ : ومفق كػًف اًمذِّ

ومصدر اًمتذيمػم واًمعظي ًمؾعوعملم يمؾفؿ ، ومال ِذيْمر وٓ قمظي ذم يمتوٍب يموًمذيمر ذم هذا 

ٌٌّ ًمؾـوس قمغم شمدسمره وآكتػوع سمف ، وٓ أدل قمغم ذًمؽ مـ  اًمؽتوب اعمٌورك ، وذم ذًمؽ طم

طؾؼ طمدث ذم أي زمـ يمون ، إذ إن همػمه إمو ومعؾ دال قمغم احلدث اعمصدر : ٕكف م

واًمزمـ أو وصػ مشتؼ دال قمغم احلدث واًمذات ، ويمالمهو ٓ يتـوؾمى مع وصػ 

اًمؼرآن اًمؽريؿ هبذا اًمقصػ : ٕن اًمزمـ حيدد اًمتذيمػم سموعمويض أو احلول أو آؾمتؼٌول ، 

، ويمذًمؽ اًمقصػ اعمشتؼ : وإرؿموده وشمذيمػمه وقمظتف قمومي ذم يمؾ إزمون وإوىموت 

ٕن ومقف معـك احلول أو آؾمتؼٌول ، يمام أن دًٓمتف قمغم اًمذات ٓ شمتـوؾمى مع اًمؼرآن 
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 اًمؽريؿ إذ هق يمالم اهلل شمعومم .  

ر يمؾؿي مو يذيّمره مـ كػٍع  إرادًة ًمؾعؿقم واًمشؿقل ، وموًمؼرآن ؿمومٌؾ يمؾ ﴾ې ﴿ وكؽَّ

 . وومالح وهدايي

وسمؼي  ًَّ يؾحظ  (اًمتَّذيمػم)تل ىمٍمت اًمؼرآن اًمؽريؿ قمغم صػي اًمواعمتلمِّؾ ذم أيوت اًم

( مع آيي ؾمقرة 27( واًمتَّؽقير آيي )174اًمتَّشوسمف اًمؾػظلَّ سملم آيتل ؾمقرة يقؾمػ آيي )

( ، ومٌلم هذه اجلؿؾ اًمؼٍميَّي شمشوسمٌف يمٌػٌم يصؾ إمم طمدِّ اًمتَّطوسمؼ ، مع 97إكعوم آيي )

ذم ؾمقريت يقؾمػ  ﴾ې ﴿ ر قمؾقفوضمقد اظمتالٍف يًػٍم يتؿرَّؾ ذم شمذيمػم اعمؼصق

ذم ؾمقرة إكعوم مع شمذيمػم اعمٌتدأ ومقفام :  ﴾ی ﴿ واًمتَّؽقير ، وشملكقٌ اعمؼصقر قمؾقف

وموًمؾػُظ ذم ؾمقرة إكعوم ،  ًمميوت اًمًوسمؼي وذًمؽ مراقموة ًمتـوؾمى اًمًقوق إؾمؾقّبّ 

م أيي ًمػظ ضموء مم يمرى)كرًو : ّٕكف شمؼدَّ  ذم ؾمقرة إكعوم : ممكرًو مّرشملم ذم ىمقًمف شمعومم (اًمذِّ

جب  حب     يئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ﴿

ٱٻ ٻ ٻٻ پ  ىتمت خت جتحت ىبيب خبمب

، ومؽون شملكقٌ اعمؼصقر قمؾقف أًمقؼ ﴾ڀپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ

 وأكًى هـو
(1)

طمرصًو قمغم شمالؤم كًؼ اًمتعٌػم وشمـوؾمؼ قمـوس أيوت سمعضفو مع : 

و  ۆ  ۆ  ﴿ آيي إكعوم شمؼّدمفو ىمقًمف شمعومم :» اسمـ اًمزسمػم اًمغركوـمل ومػمى أنَّ سمعض ، أمَّ

، ﴾ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ ۅ  ۅ    ۋۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ

م ، ومؽلن  ﴾ی یىئ ىئ﴿ ومـُقؾمى سملم ىمقًمف : أي إمر »: إِْن هق اًمتؼديروسملم مو شمؼدَّ

 (ذيمرى )إٓ ذيمرى ، ومـوؾمٌف  شذيمر مـ اًمؽتوب واحلُؽؿ واًمـٌّقةأو اعمراد اعمؼصقد أو مو 

ـو عم ـوؾمٌف ومجوء يمؾٌّ قمغم مو ُيى ه تدقمل ًمػظ اًمتّذيمػم وُي ـو مو ًي شو شمؼّدم سمقوكف ، و م يتؼّدم ه
 (2)

  . 

،  ضموء قمغم إصؾ وهق اًمتّذيمػمسمخالف شمذيمػم اًمؾػظ ذم ؾمقريت يقؾمػ واًمتَّؽقير ومؼد 

                                       
، وومتح اًمرمحـ  196ف اعمروين : ، ويمشػ اعمعوين ذم اعمتشوسم117اًمؼمهون ذم شمقضمقف متشوسمف اًمؼرآن:  اكظر :( 1)

 .  92:  )ذح مو يؾتٌس مـ اًمؼرآن(

  .1/467( مالك اًمتلويؾ : 2)
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مف مو يًتقضمى اًمتلكقٌ ، سمؾ إّن اعمتؿعـ ذم اًمٌـوء إؾمؾقّّب وؾمقوق اًمـّّص  و م يتؼدَّ

قمغم ظمالف صقغي  ﴾ې ﴿  ًمًقرة اًمتّؽقير ُيد أكَّف ٓ يؿؽـ ورود اعمؼصقر قمؾقفاًمؼرآين

ر عمـوؾمٌتف مقاوع اًمتّذيمػم ومقفو : وًمق ورد سمصقغي اًمتلكقٌ حلصؾً كػرٌة ذم  اعمذيمَّ

قرة ، وهق مو ضماله اسمـ  ًُّ إؾمؾقب وشمٌوقمٌد ذم شمالؤم قمـوس آيوت هذا اعمؼطع مـ اًم

ژ   ﴿ يي اًمتّؽقير عمو شمؼدمفو اًمؼًؿ قمغم اًمؼرآن سمؼقًمف شمعومم :إّن آ»اًمزسمػم اًمغركوـمل سمؼقًمف : 

ڳ    ڱ   ﴿ إمم مو وىمع اًمؼًؿ سمف صمؿ ورد وؿػم اعمؼًؿ قمؾقف ذم ىمقًمف :﴾ژ  ڑ  ڑ  

أي إن اًمؼرآن ًمؼقل رؾمقل يمريؿ ، واعمراد سمف : ضمؼميؾ قمؾقف اًمًالم ، صمؿ  ﴾ڱ  ڱڱ 

واإلؿمورة  ﴾ھ  ھ  ھ  ہ   ﴿ ، صمؿ ىمقؾ :  ﴾ہ  ہ   ﴿ إمم ىمقًمف : أشمٌع سمقصػف

هف شمعومم قمـ ىمقل أقمدائف وكًٌتفؿ إّيوه إمم اجلـقن ، صمؿ وصػف شمعومم  ×إمم حمؿدٍ  ، ومـزَّ

سملكف قمغم اًمغقى اعمقطمك سمف إًمقف واعملمقن قمغم شمٌؾقغف همػم متَّفؿ وٓ سمخقؾ قمغم اًمؼراءشملم ، 

﮳       ﮴    ڭ  ۇ    ۇ  ﴿ ومؼول : أي : ومو  ﴾ۆ  ۆ ﴿ ، صمؿ أقمؼى سمؼقًمف شمعومم : ﴾﮲ 

، ومجرت هذه اًمضامئر قمغم اًمتذيمػم قمغم مو ُيى ، صمؿ اشمٌع ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ  ﴿ اًمؼرآن

أي إّن يمّؾ مو رمتؿ مـ رمقف قمؾقف اًمّصالة  ﴾ۋ  ۅ  ۅ  ﴿:  سمؼطع شمعّؾؼفؿ ومؼقؾ

حر واجلـقن واًمتَّؼّقل ٓ يؼقم رء مـ ذًمؽ قمغم ؾموق وٓ يتقّهؿ  ًّ الم سمف مـ اًم ًّ واًم

، واًمضؿػم ًمؾؼرآن ، وٓ ﴾ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ﴿ : ذًمؽ ذو قمؼٍؾ ؾمؾقٍؿ ، صمؿ ىمول

شيؿؽـ وروده قمغم ظمالف هذا عمـوومرة اًمتـوؾمى ومٌوقمدة اًمتالؤم
 (1)

  . 

قرة سمنصمٌوت هدايي اًمؼرآن اًمؽريؿ وآكتػوع سمف عمـ أراد مـفؿ  ًّ صمؿ ضموءت ظمومتي اًم

ٌقؾ اًمؼقيؿ واًمّطريؼ اعمًتؼقؿ ، وشمؼرير أنَّ مو شمشوءوكف سمنرادشمؽؿ ،  ًَّ إّكام هق سمنرادة رسمؽؿ اًم

ًملم ، ومدسمِّر أمقريمؿ أمجعلم ومؼول شمعومم : ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ﴿ ورب آسموئؽؿ إوَّ

  .﴾ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   

قون »: يؼقل اًمًققـملًمعظؿتف ، ﴾ائ   ەئ     ﴿ وُذيمر مػعقل اعمشقئي هـو :  ذيمر أهؾ اًٌم

                                       
 . 1/459مالك اًمتلويؾ : ( 1)
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ى  ى  ائ  ائ    ﴿ يذيمر إٓ إذا يمون همريٌو أو قمظقام ، كحق أن مػعقل اعمشقئي واإلرادة ٓ

 ش ... ﴾ەئ  ەئ 
(1)

.  

وعمو يمون اًمؼرآن اًمؽريؿ إّكام يتّعظ سمف مـ اؾمتؼوم قمغم احلّؼ أسمدل اًمذيـ ؿموؤوا 

ؿ قمغم  ىمٌؾف : (اًمعوعملم) مـ ﴾ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ   ﴿ : آؾمتؼومي ذم ىمقًمف ٕهنَّ

شتؿؾ قمؾقف اًمؼرآن اًمؽريؿ ، وهؿ مقوع آظمتصوص احلؼقؼي هؿ اعمـتػعقن سموًمّذيمر اعم

سموعمققمظي واًمّذيمرى ، ويملكف  م ُيققمظ سمف ؾمقاهؿ وإن يمون اًمققمظ سموًمؼرآن ًمؾجؿقع أن 

 يًتؼقؿ قمغم احلؼِّ واإليامن . 

ىمد ُيػفؿ مـفو أن اختوذ  ﴾ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ﴿ وهذه اجلؿؾي اًمنمـمقي :

ق ، ومنن أرادهو ؾمور ومقفو وومؼ مشقئتف ، ومجوء آؾمتؼومي واهلدايي مؽموٌك عمشقئي اعمخؾق

مــعًو هلـذا اًمتّقهؿ : ﴾وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ﴿ ىمقًمف شمعومم :

واًمّظـ
(2)

ودمؾقًي ًمؾؿعـك اعمراد سملسمؾغ صقرة ، ومفل إـمـوٌب سموٓطمؽماس سمنصمٌوت أن ، 

شمٌطي مشقئي اًمعٌود همػم يموومقي ذم اشمٌوع ؾمٌقؾ آؾمتؼومي واًمرؿمود ، سمؾ هل ظمووعي ومر

سمؿشقئي اهلل شمعومم وشمقومقؼف وًمطػف ويمرمف ، ومال شمؼدرون قمغم حتصقؾفو ذم وىمً مـ 

إوىموت إٓ وىمً مشقئتف شمعومم حتصقؾ ذًمؽ ، شمٌعو ًمعؾؿف وطمؽؿتف ؾمٌحوكف ، يدي مـ 

 يشوء سمػضؾف ، ويضؾ مـ يشوء سمعدًمف ، وٓ معؼى حلؽؿف ،  يؼقل اسمـ ىمقِّؿ اجلقزيَّي :

ؿ اؾمتؼالًمف هبو ، وأكَّف إن ؿموء أشمك هبو وإن ؿموء  م  وملصمًٌ هلؿ مشقئي ومؾعؾَّ » ًو يتقهَّ متقمهِّ

 ش﴾وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ﴿ : ؾمٌحوكف ذًمؽ سمؼقًمف ، وملزاليلت 
(3)

. 

 ومجؾي آطمؽماس ضموءت ىمٍميَّي ـمريؼفو اًمـػل وآؾمترـوء ، سمؼٍم مشقئي اخلؾؼ 

                                       
 . 827/  2اإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن : ( 1)

ُـّ ىمد وىمع ومنن أسمو ضمفؾ عمو كزًمً آيي ( 2) : إمُر إًمقـو إن ؿمئـو ىمول﴾ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ ﴿هذا اًمظ

. اكظر  ﴾ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ﴿ :ـو  م كًتؼؿ ، وملكزل اهلل شمعومم اؾمتؼؿـو وإن ؿمئ

 ًمؾقاطمدي . 473، وأؾمٌوب اًمـزول :  4/482شمػًػم اسمـ يمرػم : 

 .  394-1/393( اًمصقاقمؼ اعمرؾمؾي : 3)
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مقصقٍف ىمٍم  ﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ﴿ قمغم آرشمٌوط واخلضقع عمشقئي اهلل شمعومم ﴾وئ  وئ﴿

قمغم صػٍي ، واًمغرُض مـف دومع شمقّهؿ اكػراد مشقئتفؿ سمتحصقؾ اعمراد مـ ؾمؾقك اًمطريؼ 

 اعمقصؾ إمم اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم .  

، وهذا  (ومو شمشوءون ؿمقئوً )عمشقئي إُيوٌز سموحلذف شمؼديره : وذم طمذف مػعقل ا 

وء اًمعٌد ؿمقئًو أّي احلذف إلرادة اًمتعؿقؿ وإصمٌوت ؿمؿقًمقّي مشقئي اهلل وقمؿقمقّتفو ، ومام يش

ـٌ سمؿشقئي اهلل شمعومم .   رء صُغر أو يمؼُم إٓ هق يموئ

شمـٌقٌف قمغم أكَّف  ﴾ۈئۈئ﴿ سمقصػ اًمّرسمقسمقَّي ﴾ۆئ ﴿وذم إشمٌوع اؾمؿف قمّز وضمؾ

ة كٌقِّف ، وُيحدون إكزاًمف هلذه  رّب جلؿقع اخلؾؼ ومـفؿ اعمخوـمٌقن اًمذيـ ُيـؽرون كٌقَّ

ًمّدًمقؾ قمغم شمـزيف ؾمٌحوكف قمـ ظمديعتفؿ اًمؼرآن اًمعظقؿ ، وهذا اًمقصػ ُيري جمرى ا

وإوالهلؿ واًمّتدًمقس قمؾقفؿ ، وطمرًَّو هلؿ قمغم قمٌودشمف وـموقمتف ومفق رهبؿ ورب آسموئفؿ 

  شمنميػًو هلؿ . ﴾ۈئ ﴿ ًمـ ﴾ۈئ ﴿إوًملم ورب اًمعوعملم يمؾفؿ ، وأووف اؾمؿف اًمـ

ٍَم ، وىمد متقَّزت ؾمقرة اًمتؽقير ذم مجقع آيوهتو سمخصقصي سمالهمقي قمظقؿي هل إُيوز اًمؼِ 

ومؽؾامهتو اًمؼؾقؾي ذم همويي اإلُيوز وآظمتصور شمدّل قمغم معوٍن يمرػمٍة ٓ يؿؽـ اؾمتؼصوؤهو 

أو اإلطموـمي هبو ، ومـ شملّمؾ ذم شمراصمـو اإلؾمالمّل اًمعظقؿ مـ ظمالل يمتى اًمتَّػًػم يؾحظ 

قرة مو يشػم إمم  ًّ شمـّقع اعمعوين ويمررة اًمتّلمالت اًمتل اؾمتـٌطفو قمؾامؤكو مـ آي هذه اًم

ٌقؾ . قمظقؿ ًّ    سمالهمتفو وؾمؿّق إقمجوزهو وهمزارة معوكقفو ، واهلل اعمقوّمؼ واهلودي إمم ؾمقاء اًم
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 الخاتمة
سمعد هذه اجلقًمي اًمعطرة ذم فمالل ؾمقرة اًمتؽقير ومعويشي ٔيوهتو أىمػ ٕرصد سمعض 

 احلؼوئؼ اًمتوًمقي : 

   سمف يق ٍّ مفو مـ أهقال ويمرسموت وأطمداٍث يمؼمى احلديٌ قمـ أهقال اًمؼقومي ومو يع

يعتؼم مـ أسمرز وأـمقل اعمقوققموت ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ، ومؼد شمعّددت اًمًقر اًمتل حتّدصمً 

قمـف ، سمطرائؼ متعددة ومشوهد متـققمي ، ذم سمـوء حمؽؿ وصقوهمي دىمقؼي ، شمؼقم قمغم اًمِؼٍَم 

،  تعؾؼ هبو همرضاًمتلٓ  يوهقمي احلريمي واإلُيوز اًمٌديع سمطّل اًمتػصقالت واًمتػريعوت 

 اقمتامدا قمغم ومفؿفو مـ اًمًقوق ، وشمريمقزًا قمغم ضموكى اًمعؼمة واًمعظي مـفو . 

  اًمؼرآن اًمؽريؿ وإن يمون ضموريو قمغم ؾمــ اًمعرب ذم ظمطوهبو وسمقوهنو ، إٓ أن أطمد

وضمقه إقمجوزه اًمٌقوين يرضمع إمم قمرض اعمعـك اًمقاطمد ذم معورض متعددة  ٓ قمفد ًمؾٌنم 

قم اًمؼقومي واحلًوب واجلزاء ، ومو ومقفو مـ أطمداث مروقمي هبو ، ومـ ذًمؽ مشوهد ي

ًمؾـػقس ، مػزقمي ًمؾؼؾقب ، مؼؾؼي ًمؾؿشوقمر ، ومؼد ُذيمرت ذم ؾمقر يمرػمة مـفو : ؾمقرة 

اًمتؽقير وآكشؼوق وآكػطور ، ودموورهو يشػم إمم اًمتؼورب ذم مؼوصدهو ، ظمصقصو 

 مع  شمشوهبفو  ذم مطوًمعفو اًمقاردة قمغم أؾمؾقب اًمنمط . 

 قمـفو وح اًمٌحٌ أن يمرػمًا مـ مشوهد يقم اًمؼقومي اًمغقٌقي اعمًتؼٌؾقي يليت اًمتعٌػم أو

ٓ حموًمي .   سموعمويض : ًمإلؿمعور سمتحّؼؼ وىمققمفو ، ويملن شمؾؽ إهقال ىمد ومُرغ مـفو ، ومفل يموئـي 

  أيّمد اًمٌحٌ قمغم أمهقي اًمتقازن ذم اًمؼقل سمنصمٌوت اعمجوز ظمصقصو ذم اًمغقٌقوت

اًمؼقومي : إذ إصؾ ومقفو إضمراؤهو قمغم طمؼقؼتفو وفموهرهو واًمًؿعقوت يملطمداث يقم 

 ًمعدم وضمقد اًمدًمقؾ واًمؼريـي قمـد شملويؾفو قمـ فموهرهو . 

  اعمؼًؿ سمف )يمشػً اًمدراؾمي قمـ اًمعالىمي اًمقصمقؼي سملم ـمرذم اًمؼًؿ ذم هذه اًمًقرة

 ، ومو يؽقن سملم قمـوسمهو مـ ارشمٌوط واشمصول مـ كقاح يمرػمة . ( واعمؼًؿ قمؾقف

 .وفِّق والهادي إلى سواء السَّبيلواهلل الم
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 راع املو صادراملرس فه
 د.ن هـ ، 1477/  1ًمؾٌـَّو اًمدمقوـمل ، حتؼقؼ : د . ؿمعٌون حمؿد إؾمامقمقؾ ، ط  : إتحاف فضالء البشر

 سمػموت .  .

 هـ دار 1416/  3ط: جلالل اًمديـ اًمًققـمل ، شمؼديؿ وشمعؾقؼ : د. مصطػك اًمٌغو ،   اإلتقان في علوم القرآن

 . ـ يمرػم ، دمشؼاسم

  د. إسمراهقؿ قمقًك ، دار اًمًالم  دراسة ونقد:دة في فضائل سور القرآن الكريم األحاديث واآلثار الوار :

 . ،د.طسموًمؼوهرة 

 دار اسمـ اجلقزي ، اًمدموم .  1429/  2: د. مـػمة اًمدوهي ، ط  أسماء سور القرآن وفضائلها ، 

  هـ ، اعمؽتٌي 1411: حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمراهقؿ ، ط / : حمؿد سمـ اًمؼوؾمؿ إكٌوري ، حتؼقؼ األضداد

 اًمعٍميي ، صقدا ، سمػموت .  

 د. حمؿد إملم اخليي ،  : اإلعجاز البياني في صيغ األلفاظ دراسة تحليلية لإلفراد والجمع في القرآن

 .،د.طمطٌعي احلًلم اإلؾمالمقي ظمؾػ اجلومع إزهر سموًمؼوهرة 

 ـ ، دار اعمعورف سموًمؼوهرة  ابن األزرق اإلعجاز البياني للقرآن ومسائل ً قمٌد اًمرمح  .د.ط ،: د. قموئشي سـم

 ؼ اإلكسير في علم التفسير / مؽتٌي  2ف أ .د .قمٌد اًمؼودر طمًلم ، ط: ًمًؾقامن سمـ قمٌد اًمؼقّي اًمّطقذم ، طمؼَّ

داب سموًمؼوهرة .   ٔا

 قئي اعمٍميي اًمعومي ًمؾؽتّوب ، : د. قمٌد اهلل ؿمحوشمف ، ـمٌع اهل أىداف كّل سورٍة ومقاصدىا في القرآن الكريم

 م . 1976

 هـ ، دار إطمقوء 1417/  1: كوس اًمديـ اإلؾمؽـدري ، ط االنتصاف فيما تضّمنو الكّشاف من االعتزال

 اًمؽماث اًمعرّّب ، سمػموت . 

 سمـ أّب اإلصٌع اعمٍمي ، حتؼقؼ : د.طمػـل ذف ، ط  بديع القرآن  / دار هنضي مٍم .  2:ٓ 

  ـ اًمزسمػم اًمغركوـمل ، ط ر القرآنالبرىان في تناسب سو سم ـ اجلقزي سموًمدموم . 1428/  2:   هـ ، دار اسم

 عمحؿقد اًمؽرموين ، حتؼقؼ : قمٌداًمؼودر أمحد قمطو ، ـمٌع دار اًمػضقؾي  البرىان في توجيو متشابو القرآن :

 .، د.طسموًمؼوهرة 

  ومجول اًمذهٌل ، وإسمراهقؿ  : سمدر اًمديـ اًمزريمٌم ، حتؼقؼ : د. يقؾمػ اعمرقمشكم البرىان في علوم القرآن ،

 هـ ، دار اعمعرومي ، سمػموت . 1/1417اًمؽردي ، ط

 سمـ ىمقؿ اجلقزيي ، حتؼقؼ : قمٌد اهلل اًمٌطوـمل ، ط التبيان في أيمان القرآن هـ ، دار قمو م اًمػقائد 1429/  1:ٓ 

 سمؿؽي اعمؽرمي . 

  ّٕب اًمًعقد حمؿد سمـ حمؿد ( ريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الك)تفسير أبي السعود المسمَّى :

 دار إطمقوء اًمؽماث اًمعرّب ، سمػموت . د.ط. اًمعامدي ، 
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 هـ ، مؽتٌي وهٌي 1427/  1: د. قمٌد اًمعظقؿ اعمطعـل ، ط التفسير البالغي لالستفهام في القرآن الحكيم

 سموًمؼوهرة .  

 اعمعورف ، اًمؼوهرة . ، دار  7: د. قموئشي سمـً قمٌد اًمرمحـ ، ط التفسير البياني للقرآن الكريم 

 دار اسمـ ؾمحـقن ًمؾـنم واًمتقزيع ، شمقكس د.ط. : اًمطوهر اسمـ قموؿمقر ،  تفسير التحرير والتنوير. 

 هـ ، مطٌعي مٍم .1341/  3: ًمؾشقخ حمؿد قمٌده ، ط  تفسير جزء عم 

 ًمعرسمقي دار إطمقوء اًمؽتى اد.ن. : اًمنميػ اًمريض ، حتؼقؼ : حمؿد طمًـ ،  تلخيص البيان في مجازات القرآن

 سموًمؼوهرة . 

 دار اًمـفضي احلديري ، سمػموت . د.ط . : اًمؼويض قمٌد اجلٌور ،  تنزيو القرآن عن المطاعن 

 هـ ، ممؾمًي 1427/  1: حمؿد اًمؼرـمٌل  ، حتؼقؼ : د. حمؿد اًمؽميمل وآظمرون ، ط  الجامع ألحكام القرآن

 اًمرؾموًمي ، سمػموت . 

 ًمشفوب اًمديـ  (عناية القاضي وكفاية الراضي)ماة جي على تفسير البيضاوي المسحاشية الشهاب الخفا :

 هـ ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ، سمػموت . 1417/  1اخلػوضمل ، طمؼؼف : قمٌد اًمرزاق اعمفدي ، ط

 ي وهٌي سموًمؼوهرة . 1/1413: د. قمٌد اًمعظقؿ اعمطعـل ، ط خصائص التّعبير القرآني وسماتو البالغيّة  هـ ، مؽٌت

 هـ ، 1415/  1: ًمؾًؿلم احلؾٌل ، حتؼقؼ : د . أمحد اخلراط ، ط  ب المكنونالدُّّر المصون في علوم الكتا

 دار اًمؼؾؿ سمػموت .

 هـ مؽتٌي اخلوكجل ، 1413/  3ط، : قمٌد اًمؼوهر اجلرضموين ، ىمرأه وقمّؾؼ قمؾقف : حمؿقد ؿمويمر  دالئل اإلعجاز

 اًمؼوهرة . 

  هـ ، مؽتٌي وهٌي سموًمؼوهرة . 1478/ 2: د . حمؿد أسمق مقؾمك ، ط ( دراسة بالغية)دالالت التراكيب 

  د.ن ، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعرّب ، إًمقد حمؿقد :  في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني ،

 . سمػموت ًمٌـون 

 هـ ، مؽتٌي ومطٌعي 1389: اسمـ ؾمـون اخلػوضمل ، ذح وشمصحقح : قمٌد اعمتعول اًمصعقدي ،  سرُّ الفصاحة

  حمؿد صٌقح ، اًمؼوهرة .

 1: ّٕب اًمقؿـ اًمؽـدي ، دراؾمي وحتؼقؼ : د. قمٌد اهلل اًمػالح ، ط الصفوة في معاني شعر المتنبي وشرحو  /

 هـ ، كودي اًمريوض إدّب . 1437

  ًمزيمريو إكصوري ، ىمرأه وقمؾؼ قمؾقف : د. حيقك مراد ،  (شرح ما يلتبس من القرآن)فتح الرحمن :

 . هـ ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ، سمػموت 1/1424ط

 هـ ، ذيمي 1383/  2: حمؿد اًمشقيموين ، ط فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

 ومؽتٌي مصطػك اًمٌوّب احلؾٌل سمؿٍم . 

 سمػموت ،هـ ، دار اجلقؾ1479: د. حمؿد ؾمو م حمقًـ ،  في رحاب القرآن الكريم.  
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 هـ ، دار اًمطٌوقمي اعمحؿديي سموًمؼوهرة .   1/1473، ط: د. حمؿد طمًـ ذذ قبٌس من البيان القرآني 

  2: ّٕب هالل اًمعًؽرّي ، حتؼقؼ : قمكم اًمٌجووي وحمؿد أسمق اًمػضؾ ، ط (الكتابة والشعر)كتاب الصِّناعتين 

 ، دار اًمػؽر اًمعرّّب .

 زاق : ّٕب اًمؼوؾمؿ اًمزخمنمي ، حتؼقؼ : قمٌد اًمر الكّشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل

 هـ ، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعرّّب ، سمػموت . 1417/  1اعمفدي ، ط

 هـ ، 1/1427: ًمٌدر اًمديـ اسمـ مجوقمي ، حتؼقؼ : مرزوق قمكم إسمراهقؿ ط كشف المعاني في المتشابو المثاني

 دار اًمنميػ سموًمريوض .  

 سمـ قمطقي إكدًمز ،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  .طمزم  ـمٌع دار اسمـد.ط.:ٓ 

 جلالل اًمديـ اًمًققـمل ، ىمرأه ومتؿف : د. قمٌد اعمحًـ  مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع :

 هـ ، مؽتٌي اعمـفوج سموًمريوض . 1426/  1اًمعًؽر ، ط

 هـ ، قمامدة 1437/ 1ؼقؼ : د. مٌورك احلٌقٌم ، ط : ّٕب اًمعٌوس اعمـجقر ، حت مراقي المجد آليات السعد

 وجلومعي اإلؾمالمّقي سموعمديـي اعمـّقرة .  اًمٌحٌ اًمعؾؿّل سم

 د.ط : د. قمٌد اًمًؿقع طمًـلم ،: ّٕب احلًـ اًمٌؼوقمل ، طمؼؼفمصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور ، 

 مؽتٌي اعمعورف سموًمريوض . 

 : مؽتٌي أداب سموًمؼوهرة .د.ط، ٓسمـ اًمـوفمؿ ،  المصباح 

 هـ . 1471/  2د . وموئز ومورس ، ط : صـعي : إظمػش إوؾمط ، طمؼؼف :  معاني القرآن 

 هـ ، دار اًمؽتى 2/1477: ّٕب يعؼقب اًمًؽويمل ، وٌطف وقمؾؼ قمؾقف : كعقؿ زرزور ، ط مفتاح العلوم

 اًمعؾؿقي سمػموت . 

 دار اعمعرومي ، سمػموت . د.ط، ّٕب اًمؼوؾمؿ إصػفوين ،  : المفردات في غريب القرآن 

 ّٕب قمٌد اهلل اًمـؼقى ، يمشػ قمـفو  والمعاني والبديع وإعجاز القرآن ُمقدِّمة تفسير ابن النَّقيب في علم البيان :

 هـ ، مؽتٌي اخلوكجل سموًمؼوهرة . 1415/  1ط ، وقمؾَّؼ قمؾقفو : د . زيمريو ؾمعقد قمكم 

 د.ن هـ 1418/ 1: د. حمؿد اًمشوئع ، ط المكي والمدني في القرآن الكريم ،. 

 ـ اًمزسمػم اًمغركوـمل ، ت : ؾمع مالك التأويل سم  هـ ، دار اًمغرب اإلؾمالمل . 1473/  1قد اًمػالح ، ط : 

 مطٌعي اجلـدي ، سمـفو اجلديدة .د.ط ، : د. اًمًقد قمٌد اًمػتوح طمجوب ،  من بدائع النظم القرآني 

 دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ، سمػموت . د.ط ،: ٓسمـ اجلزري ،  النشر في القراءات العشر 

 دار اًمؽتى د.ط ، ـ اًمٌؼوقمل ، حتؼقؼ : قمٌد اًمرزاق اعمفدي ، : ّٕب احلً نظم الّدرر في تناسب اآليات الّسور

 اًمعؾؿقي سمػموت .

 ّٕب احلًـ اًمّرّموين ، ـُمٌع وؿـ صمالث رؾموئؾ ذم إقمجوز اًمؼرآن ًمؾرموين  الّنكت في إعجاز القرآن :

/  4واخلطوّب وقمٌد اًمؼوهر اجلرضموين ، طمؼؼفو وقمؾؼ قمؾقفو : حمؿد ظمؾػ اهلل و د . حمؿد زهمؾقل ؾمالم ، ط 

 دار اعمعورف سموًمؼوهرة . 
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