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 امللخص 
، ُمـ خمتٚمػ  اًمٞمقم سمآالف ُمـ اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦محتتٗمظ اعمٙمتب٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م 

اًمٕمّمقر اإلؾمالُمٞم٦م ، وىمد يتب٤مدر إمم ذهـ سمٕمض اًمدارؾملم أن شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ وَمَ٘مَدْت 

ُر اًمبٕمض أيْم٤ًم أن شمٚمؽ  وفمٞمٗمتٝم٤م سمٕمد أن دظمؾ اعمّمحػ قمٍم اًمٓمب٤مقم٦م ، وىمد َيَتَّمقَّ

٤َم ذم ذًمؽ ؿَم٠ْمُن خمٓمقـم٤مِت اًمٙمت٥م اعمّم٤مطمػ وَمَ٘مَدْت أمهٞمتٝم٤م اًمت٤مرخي ُُ ٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ؿَم٠ْم

 اًمتل ـُمبَِٕم٧ْم ومل َيُٕمْد أطمٌد َيْرضِمُع إًمٞمٝم٤م.

وإذا يم٤مٟم٧م اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ىمد وَمَ٘مَدْت وفمٞمٗمتٝم٤م ، ومٚمؿ َيُٕمْد أطمٌد يستخدُمٝم٤م 

ا ذم اًم٘مراءة ، وم٢م٤ُم ذم اًمقاىمع مل شمٗم٘مد أمهٞمتٝم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٜمٞم٦م ، وهيدف هذ

اًمبح٨م إمم اًمقىمقف قمٜمد شمٚمؽ اجلقاٟم٥م اًمتل شمِمػم إمم أمهٞم٦م اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ، 

وُم٤م ي٘متْمٞمف ذًمؽ ُمـ رضورة احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م ، وشمٞمسػم اـمالع اًمب٤مطمثلم قمغم ُٟمَسِخَٝم٤م 

اخلٓمٞم٦م أو ُٟمَسٍخ ُمّمقرة قمٜمٝم٤م شمّمقيرًا طمديث٤ًم ُئْمِٝمُرَه٤م سم٤مًمِمٙمؾ اًمٓمبٞمٕمل هل٤م ُمـ طمٞم٨م 

 اخلط واألًمقان .

قن هذا اًمبح٨م قمغم وضم٤مزشمف ىمد يمِمػ قمـ أمهٞم٦م اعمّم٤مطمػ وآُمؾ أن يٙم

 اعمذيمقرة ، واهلل وزم اًمتقومٞمؼ. لاًمٜمقاطماعمخٓمقـم٦م ، ُمـ أي قمٍم يم٤مٟم٧م ، ُمـ 
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 مقدمة
 :احلٛمُد هلل ، واًمّمالُة واًمسالُم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد رؾمقل اهلل ، وسمٕمد

َٖمُف ًمٚمٜم٤مس ،  ، وطَمِٗمَٔمفُ ×وم٢منَّ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُأْٟمِزَل وطمٞم٤ًم قمغم ىمٚم٥م اًمٜمبل  وسَمٚمَّ

سمٙمت٤مسم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،  ×. وَأَُمَر رؾمقل اهلل  ُف ألصح٤مسمف وطَمِٗمَٔمُف يمثػٌم ُمٜمٝمؿوقَمٚمَّٛمَ 

واًم٘مرآُن يُمٚمُُّف  ×وَمَٙمَتَبُف اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ سملم يديف ، وشمقذم رؾمقل اهلل 

ٌق مل ُُيَْٛمْع ذم ُصُحٍػ إال ذم ظمالوم٦م أيب  سمٙمر اًمّمديؼ ُمٙمتقب ذم اًمرىم٤مع ، ًمٙمٜمف ُُمَٗمرَّ

ُحِػ ذم ظمالوم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من   أرؾمٚم٧م  ×، وُٟمِسَخ٧ْم ُمّم٤مطمُػ ُمـ شمٚمؽ اًمّمُّ

، ويَمُثَرِت اعمّم٤مطمػ  طمػ قمثامنإمم األُمّم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م ، واضمتٛمٕم٧م األُم٦م قمغم ُمّم٤م

 اعمٜمسقظم٦م ُمٜمٝم٤م .

وحتتٗمظ اعمٙمتب٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م اًمٞمقم سمآالف ُمـ اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ، يمثػم ُمٜمٝم٤م يٕمقد  

، وُُتَثُِّؾ شمٚمؽ اًم٘مرون اًمالطم٘م٦م طمتك قمٍمٟم٤م احل٤مرضاهلجري٦م األومم ، وإمم اًم٘مرون 

اعمّم٤مطمػ صمروة قمٚمٛمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م األمهٞم٦م ُمـ ٟمقاح قمدة ، هيدف هذا اًمبح٨م إمم 

 اًمٙمِمػ قمٜمٝم٤م.

وىمد يتب٤مدر إمم ذهـ سمٕمض اًمدارؾملم أن شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ وَمَ٘مَدْت وفمٞمٗمتٝم٤م سمٕمد أن 

ِج٥ُم  دظمؾ اعمّمحػ قمٍم اًمٓمب٤مقم٦م ، وص٤مرت آالف اًمٜمسخ اعمٓمبققم٦م ـمب٤مقم٦ًم أٟمٞم٘م٦ًم حَتْ

أ هب٤م ، وَمُقِوَٕم٧ْم قمغم رومقف اعمٙمتب٤مت وذم شمٚمؽ اًمٜمسَخ اعمخٓمقـم٦م ، ومٚمؿ َيُٕمْد َأطَمٌد ي٘مر

ُر سمٕمض اًمدارؾملم أن شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ وَمَ٘مَدْت أمهٞمتٝم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م  ظمزائٜمٝم٤م ، وىمد َيَتَّمقَّ

٤َم ذم ذًمؽ ؿَم٠ْمُن خمٓمقـم٤مِت واًمٕمٚمٛمٞم٦م أيْم٤ًم سمٕمد دظمقل اعمّمحػ قمٍم اًمٓمب٤مقم ُُ ٦م ، ؿَم٠ْم

 اًمٙمت٥م اًمتل ـُمبَِٕم٧ْم ومل َيُٕمْد أطمٌد َيْرضِمُع إًمٞمٝم٤م.

وإذا يم٤مٟم٧م اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ىمد وَمَ٘مَدْت وفمٞمٗمتٝم٤م ، ومٚمؿ َيُٕمْد أطمٌد يستخدُمٝم٤م 

ذم اًم٘مراءة ، وم٢م٤ُم ذم اًمقاىمع مل شمٗم٘مد أمهٞمتٝم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمٜمٞم٦م ، ومٛمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م 

ٞم٦م حتٙمل شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ ىمّم٦م احِلْٗمِظ اعمَُقصمَِّؼ ًمٚمٛمّمحػ ُمٜمذ قمٍم اًمّمح٤مسم٦م اًمت٤مرخي
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إمم زُم٤مٟمٜم٤م هذا ، وُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م شُمَبلمِّ شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ ضمقاٟم٥م ُمٝمٛم٦م ُمـ قمٚمقم 

اًم٘مرآن اًمتل ظَمَدَُم٧ِم اعمّمحَػ واًم٘مراءَة ومٞمف ، ويتجغم ُمـ ظمالل شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ 

واًمِمٙمؾ ، وقمٚمؿ قمدد آي اًم٘مرآن  شمٓمقر قمدد ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن ، ُمثؾ قمٚمؿ اًمٜم٘مط

وأضمزائف وأطمزاسمف ، وقمٚمؿ اًمقىمػ واالسمتداء ، وقمٚمؿ اًم٘مراءات ، يمام شمٙمِمػ شمٚمؽ 

اعمّم٤مطمػ ُم٤م سمذًمف يُمت٤َّمُب اعمّم٤مطمػ ُمـ ضمٝمد ذم حتسلم اخلط اًمٕمريب ، وُم٤م سمذًمف 

اًمٗمٜم٤مٟمقن ُمـ ضمٝمد ذم شمزيلم اعمّمحػ سم٠ممجؾ اًمٚمقطم٤مت اًمٗمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م سم٠مـمر 

وطم٤موي٤مت أقمداد اآلي٤مت واألضمزاء واألطمزاب وُمقاوع  اًمّمٗمح٤مت وومقاشمح اًمسقر

 اًمسجدات وٟمحقه٤م.

وهيدف هذا اًمبح٨م إمم اًمقىمقف قمٜمد شمٚمؽ اجلقاٟم٥م اًمتل شمِمػم إمم أمهٞم٦م 

اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ، وُم٤م ي٘متْمٞمف ذًمؽ ُمـ رضورة احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م ، وشمٞمسػم اـمالع 

طمديث٤ًم ُئْمِٝمُرَه٤م سم٤مًمِمٙمؾ اًمب٤مطمثلم قمغم ُٟمَسِخَٝم٤م اخلٓمٞم٦م أو ُٟمَسٍخ ُمّمقرة قمٜمٝم٤م شمّمقيرًا 

 اًمٓمبٞمٕمل هل٤م ُمـ طمٞم٨م اخلط واألًمقان ، وذًمؽ ُمـ ظمالل اعمب٤مطم٨م اآلشمٞم٦م:

  شم٤مريخ اعمّمحػ اًمنميػ .: المبحث األول
  اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًمبح٨م.: المبحث الثاني

 أمهٞم٦م اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م .: المبحث الثالث

 أمهٞم٦م اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.: بعالمبحث الرا
  أمهٞم٦م اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗمٜمٞم٦م.: المبحث الخامس

قَم٧ِم ُمّم٤مدر اًمبح٨م ذم هذا اعمقوقع ، ومٛمٜمٝم٤م يمت٥م قمٚمقم اًم٘مرآن ، وومٝم٤مرس  وشَمٜمَقَّ

اعمخٓمقـم٤مت ، واعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ، وإذا يم٤من اًمقصقل إمم اًمٙمت٥م واًمٗمٝم٤مرس 

اًمقصقل إمم اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ال خيٚمق ُمـ صٕمقسم٤مت ، ًمقضمقده٤م ذم  ؾمٝماًل ، وم٢من

ُمٙمتب٤مت ُمتب٤مقمدة األُم٤ميمـ ، وذم سمٚمدان ؿمتك ، ًمٞمس ُمـ اًمسٝمؾ قمغم اًمب٤مطم٨م اًمسٗمر 

إًمٞمٝم٤م ، ذم فمؾ اًمٔمروف اًمتل ٟمحـ ومٞمٝم٤م ، وال يٛمٙمـ شم٘مديؿ سمح٨م ُمٗمٞمد ذم هذا 
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٘مؼ ذًمؽ ُمـ اعمقوقع ُمـ دون اًمقىمقف قمغم قمدد ُمـ شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ ، وًمٙمـ ىمد حت

 ظمالل وؾمٞمٚمتلم واحلٛمد هلل ، ومه٤م :

ُم٤م ـُمبَِع ُمـ شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ سم٤مًمتّمقير ذم اًمسٜملم األظمػمة ، ُمثؾ ُمّمحػ  (1)

اسمـ اًمبقاب ، وُمّمحػ ضم٤مُمع احلسلم ذم اًم٘م٤مهرة ، وُمّم٤مطمػ إؾمت٤مٟمبقل ، اًمتل 

ُف هب٤م ذم اعمبح٨م اًمث٤مين إن ؿم٤مء اهلل.  ؾَم٠ُمقَمرِّ

ًمدوًمٞم٦م ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت ، وص٤مر ذم ُم٤م ُٟمنِمَ ُمـ شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ قمغم اًمِمبٙم٦م ا (2)

ُمتٜم٤مول يد اًمدارؾملم ، ُمثؾ ُمّمحػ ضم٤مُمٕم٦م سمرٟمستقن ، وُمّم٤مطمػ ُمٙمتب٦م ُمٞمقٟمخ 

 سم٠معم٤مٟمٞم٤م ، وهمػمه٤م. 

وآُمؾ أن أُتٙمـ ُمـ ظمالل هذه اعمّم٤مدر ُمـ حت٘مٞمؼ اهلدف ُمـ يمت٤مسم٦م هذا اًمبح٨م ، 

وهق إسمراز أمهٞم٦م اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ، طمتك حتٔمك سمٛمزيد ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م واخلدُم٦م ، 

ٛمٙمـ اًمدارؾمقن ُمـ االـمالع قمٚمٞمٝم٤م ، واإلوم٤مدة ُمٜمٝم٤م ذم سمحقث شم٤مريخ اًم٘مرآن ًمٞمت

 وقمٚمقُمف ، وشم٤مريخ اخلط اًمٕمريب وومٜمقٟمف ، واهلل وزم اًمتقومٞمؼ .
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 املبحث األول
 تاريخ املصحف الشريف

يرشمبط فمٝمقر اعمّمحػ سمٕمٍم شَمٜمِْزيؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، ومٚمؿ يت٠مظمر شمدويـ اًم٘مرآن 

ّمقرة اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمٛمّمحػ مل شمٙمتٛمؾ إال سمٕمد ووم٤مة رؾمقل قمـ زُمـ اًمتٜمزيؾ ، ًمٙمـ اًم

 ، إذ إن يمت٤مسم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمرت سمٛمراطمؾ صمالث ، هل : ×اهلل 

 .  × يمت٤مسمتف ُمٗمرىم٤ًم ذم اًمرىم٤مع ذم زُمـ اًمٜمبل األولى : 

 . مجٕمف ذم اًمّمحػ ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ  : الثانية 

ُمّم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م ذم ٟمسخ اًمّمحػ ذم اعمّم٤مطمػ وشمقزيٕمٝم٤م قمغم األ الثالثة :

 . ظمالوم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من 

 وهذا شمقوٞمح ألهؿ ُمالُمح شمٚمؽ اعمراطمؾ :

   ×أوَّالً : كتابة القرآن في زمن النبي 
ًمٜمٗمسف ، وم٘مد شمٙمٗمؾ اهلل ًمف  سمح٤مضم٦م إمم شمدويـ اًم٘مرآن ×مل يٙمـ رؾمقل اهلل 

، ًمٙمٜمف أُمر أصح٤مسمف سمٙمت٤مسمتف طمٗم٤مفم٤ًم قمغم ٟمّمف وصٞم٤مٟم٦م ًمف ُمـ اًمْمٞم٤مع أو سمحٗمٔمف

 ًمٜمسٞم٤من ُمـ سمٕمده ، وشمٞمسػمًا قمغم أصح٤مسمف واعمسٚمٛملم ُمـ سمٕمدهؿ ذم شمٕمٚمٛمف وشمالوشمف .ا

 ×أؿمٝمر يُمت٤َّمِب اًمقطمل ، وم٘مد يم٤من رؾمقل اهلل  ويم٤من زيد سمـ صم٤مسم٧م األٟمّم٤مري 
َواةِ  » يمثػمًا ُم٤م ي٘مقل سمٕمد أن يٜمزل قمٚمٞمف اًمقطمل: شٱدُْع لي زيدًا, َوْلَيِجْئ باللَّْوِح والدَّ

 (1)
 . 

 ختْمع ًمٚمتدىمٞمؼ قمغم ُمرطمٚمتلم: ×ًم٘مرآن ومـل زُمـ اًمٜمبل ويم٤مٟم٧م يمت٤مسم٦م ا

يمٜم٧ُم أيمت٥ُم اًمقطمَل قمٜمد رؾمقل اهلل »، ىم٤مل زيد سمـ صم٤مسم٧م:  األولى: وقت الكتابة

 صمؿ،  أىم٤مُمف ؾَمَ٘مطٌ  ومٞمف يم٤من وم٢منْ ،  وم٠مىْمَرُؤهُ ،  ىْمَرْأهُ ٱوهق ُيْٛمكِم قمكمَّ ، وم٢مذا وَمَرهْم٧ُم ىم٤مل  ×

ش اًمٜم٤مس إمم سمف أظمرُج 
 (2)

. 

                                                           

 ( .  4994) رىمؿ احلدي٨م  993صحٞمح اًمبخ٤مري ص( 1)

 .  8/257يٜمٔمر : اهلٞمثٛمل: جمٛمع اًمزوائد ( 2)



 أ.د.غانم قدوري الحمد          تعريف بها وبيان قيمتها التاريخية والعلمية والفنية  المصاحف المخطوطة:

12 

ُػ اًم٘مرآن  ×يُمٜم٤َّم قمٜمد رؾمقل اهلل  »:  ، ىم٤مل زيد سمـ صم٤مسم٧م د الكتابة: بع الثانية ُٟم١مًمِّ

ىم٤مع ش ُمـ اًمرِّ
 (1)

، وُمٕمٜمك اًمت٠مًمٞمػ: اًمؽمشمٞم٥م
(2)

. 

ًمٙمٜمف يم٤من ُمٗمرىم٤ًم ذم  ×ويم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م ذًمؽ أنَّ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يُمت٥َِم ذم زُمـ اًمٜمبل 

اًمرىم٤مع واألًمقاح واًمُٕمُس٥ِم 
(3)

  . 

 منظمة  ثانياً : َجْمُع القرآن في ُصُحف  
إمم ُم٘متؾ  أَدَّت حم٤مرسم٦م اعمرشمديـ قمـ اإلؾمالم ذم أول ظمالوم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ 

، ٞمٝم٤م َٟمْحُق مخِس ُمئ٦م ُمـ اعمسٚمٛملمُمئ٤مت ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ظم٤مص٦م ذم ُمٕمريم٦م اًمٞمامُم٦م اًمتل ىُمتَِؾ وم

ومٞمٝمؿ مخسقن ُمـ ََحََٚم٦ِم اًم٘مرآن
(4)

ُؾ   ىم٤ًم ذم اًمرىم٤مع شُمَِمٙمِّ  . ومل شمٙمـ يمت٤مسم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٗمرَّ

٤مِظ ذم ُمٕمريم٦م  طِمْرزًا آُمٜم٤ًم ًمٜمّمف ُمـ اًمٗم٘مدان أو اًمٜمسٞم٤من ألُمد ـمقيؾ ، وضم٤مء ُم٘متؾ احلُٗمَّ

َر اعمسٚمٛملم سمٛمست٘مبؾ اًم٘مرآن ، وأصم٤مر ذًمؽ ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ اًم٘مٚمَؼ ُمـ ذه٤مب  اًمٞمامُم٦م ًمُِٞمَذيمِّ

٤مِظ أو وم٘مدان رء ُمـ اًمرىم٤مع ومٞم١مدي ذًمؽ إمم وٞم٤مع رء ُمـ اًم٘مرآن .  احلُٗمَّ

م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إمم أيب سمٙمر اًمّمديؼ سم٠من ي٠مُمر وذم فمؾ هذا اعمٜم٤مخ احل زيـ شم٘مدَّ

٤مظ سم٤مًم٘متؾ ذم احلروب أو  سمجٛمع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم صحػ ُمٜمٔمٛم٦م ظمِمٞم٦م ذه٤مب احُلٗمَّ

اًمقوم٤مة ، وظمقوم٤ًم ُمـ شمٕمرض اًمرىم٤مع ًمٚمتٚمػ أو اًمْمٞم٤مع ، ومٞمذه٥م رء ُمـ اًم٘مرآن ، 

اًمّمحػ وم٠مُمر اخلٚمٞمٗم٦م زيد سمـ صم٤مسم٧م سمجٛمع اًم٘مرآن ، ومجٛمٕمف ذم صحػ ، ومٙم٤مٟم٧م 

قمٜمد أيب سمٙمر طمتك شمقوم٤مه اهلل ، صمؿ قمٜمد قمٛمر طمٞم٤مشَمُف ، صمؿ قمٜمد طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر
(5)

  . 

                                                           

( ،  2854) رىمؿ احلدي٨م  7/27( ، واحل٤ميمؿ: اعمستدرك  3954) رىمؿ احلدي٨م  647ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ص( 1)

 .   ش هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه »وىم٤مل: 

 ) أًمػ ( .  14/352يٜمٔمر: اسمـ ُمٜمٔمقر: ًمس٤من اًمٕمرب ( 2)

 . 9/12، واسمـ طمجر: ومتح اًمب٤مري  1/28يٜمٔمر: اًمٓمؼمي: ضم٤مُمع اًمبٞم٤من ( 3)

 .  1/94يٜمٔمر: شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م ( 4)

 رىمؿ احلدي٨م) 493( ، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي ص 4986ي٨م ) رىمؿ احلد 992صحٞمح اًمبخ٤مري صيٜمٔمر : ( 5)

 .  3، واًمداين: اعم٘مٜمع ص 159-1/158( ، واسمـ أيب داود: يمت٤مب اعمّم٤مطمػ  3143
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 : َنْسُخ الصُُّحِف في المصاحف  ثالثاً 
واطمت٤مج اًمٜم٤مس إمم َُمـ  اشمسٕم٧م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم ظمالوم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

اء إمم يٕمٚمٛمٝمؿ اًم٘مرآن ، يمام اطمت٤مضمقا إمم ُمّم٤مطمػ ي٘مرؤون هب٤م ، وم٠مرؾمؾ قمٛمر اًمُ٘مرَّ 

األُمّم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م : اًمٙمقوم٦م واًمبٍمة وسمالد اًمِم٤مم
(1)

، ومل ي٠مُمر سمٜمسخ اعمّم٤مطمػ  

وشمقزيٕمٝم٤م قمغم األُمّم٤مر ، ومٙم٤من اًمٜم٤مس يٙمتبقن اًم٘مرآن قمغم ىمراءة َُمـ يم٤من ُيَٕمٚمُِّٛمُٝمؿ 

اًم٘مرآَن ُمـ اًمّمح٤مسم٦م
(2)

، ويم٤من ذم ىمراءة اًمّمح٤مسم٦م شمٜمقع ذم وضمقه اًمٜمٓمؼ ٟمتٞمج٦م ًمرظمّم٦م 

 األطمرف اًمسبٕم٦م. 

، وأومزع ذًمؽ  رزت ُمٔم٤مهر االظمتالف ذم اًم٘مراءة ذم ظمالوم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من وسم

ُحِػ اًمتل مُجَِع  االظمتالُف سمٕمَض اًمّمح٤مسم٦م ، وم٠مُمر اخلٚمٞمٗم٦م سمٜمَْسِخ اعمّم٤مطمػ ُمـ اًمّمُّ

ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن ، سمٕمد اؾمتِم٤مرشمف اًمّمح٤مسم٦م ذم اعمديٜم٦م وُمقاوم٘متٝمؿ ًمف 
(3)

، وىم٤مم سمذًمؽ اًمٕمٛمؾ  

ًمُٙمت٤َّمب اعمِمٝمقريـ سم٤مًم٘مراءة واحلٗمظ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ، زيد سمـ صم٤مسم٧م يٕم٤موٟمف صمالصم٦م ُمـ ا

ُحَػ ذم  وأُمرهؿ أن يٙمتبقه سمٚمس٤من ىمريش اًمذي ٟمزل سمف اًم٘مرآن ، طمتك إذا ٟمسخقا اًمّمُّ

اعمّم٤مطمػ أرؾمؾ إمم يمؾ ُأوْمٍؼ سمٛمّمحػ مم٤م ٟمسخقا ، وأُمر سمام ؾمقاه ُمـ اًم٘مرآن ذم يمؾ 

صحٞمٗم٦م أو ُمّمحػ أن ُُيَْرَق 
(4)

    . 

، ٠ميدي اعمسٚمٛملم ذم اًمؽمشمٞم٥م واًمرؾمؿدت اعمّم٤مطمػ اًمتل سموهبذا اًمٕمٛمؾ اجلٚمٞمؾ شمقطمَّ 

وحت٘مؼ ذًمؽ سمٕمد أن أُمر اخلٚمٞمٗم٦م سم٢مطمراق ُم٤م ؾمقى اعمّم٤مطمػ اًمتل أُمر سمٜمسخٝم٤م ، ألن ُم٤م 

ـُ ُمـ وضمقد اظمتالف ومٞمٝم٤م ، واقمتٛمدت اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م  قمدا هذه اعمّم٤مطمػ ال ُي١ْمَُم

ُحِػ اًمتل مُجَِع ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن ذم زُمـ أيب سمٙمر  م ، وهذه ـاًمّمديؼ ، يمام شم٘مقمغم اًمّمُّ دَّ

 . ×٤مع اًمتل يُمت٥َِم ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن ذم زُمـ اًمٜمبل ــُحُػ اقمتٛمدت قمغم اًمرىمـاًمّمُّ 

                                                           

 .  357و  2/345و  6/7يٜمٔمر: اسمـ ؾمٕمد: اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى ( 1)

 . 559و 2/549 داود: يمت٤مب اعمّم٤مطمػ يٜمٔمر: اسمـ أيب( 2)

 .1/246يٜمٔمر : اعمّمدر ٟمٗمسف ( 3)

) رىمؿ احلدي٨م  493( ، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي ص 4987) رىمؿ احلدي٨م  992يٜمٔمر : صحٞمح اًمبخ٤مري ص( 4)

 . 6، واًمداين: اعم٘مٜمع ص 196– 1/195يمت٤مب اعمّم٤مطمػ   : ( ، واسمـ أسمـل داود 3144
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 املبحث الثاني
 املصاحف املخطوطة التي اعتمد عليها البحث

إذا يم٤مٟم٧م أقمداد اعمّم٤مطمػ شمزداد سمت٘مدم اًمزُمـ ، وم٢من أقمداد اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م 

طمػ يم٤مٟم٧م ذم شمٜم٤مىمص ، سمسب٥م شمٕمروٝم٤م ًمٕمقاُمؾ اًمتٚمػ األُومم وُم٤م ُٟمِ٘مَؾ ُمٜمٝم٤م ُمـ ُمّم٤م

ُمـ رـمقسم٦م وَأَرَو٦ٍم وشم٘م٤مدم ، وُمع ذًمؽ وم٢من قمددًا ُمـ اعمّم٤مطمػ اًم٘مديٛم٦م سَمِ٘مَٞم٧ْم يم٤مُمٚم٦م 

أو ٟم٤مىمّم٦م ، حتٙمل صقرة اعمّم٤مطمػ األومم ُمـ طمٞم٨م اعم٤مدة اًمتل يُمتَِب٧ْم قمٚمٞمٝم٤م وهل 

قُّ ، وُمـ طمٞم٨م اخلط اعمجرد ُمـ اًمٕمالُم٤مت ُمـ اًمٜمقع احلج٤مز ي ذي األًمٗم٤مت اًمرَّ

اعم٤مئٚم٦م أو اًمٙمقذم ذي اخلٓمقط اعمست٘مٞمٛم٦م واًمزواي٤م اًم٘م٤مئٛم٦م . وال شمزال اعمّم٤مطمػ 

اًم٘مديٛم٦م اعمخٓمقـم٦م شمٜمتٔمر ُمـ يدرؾمٝم٤م ويسٚمط اًمْمقء قمٚمٞمٝم٤م ًمتحديد شم٤مريخ يمؾ 

ٟمسخ٦م ، وسمٞم٤من ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ فمقاهر اًمرؾمؿ وقمالُم٤مت اًمْمبط ، وىمد ؿمٝمدت اًمٕم٘مقد 

تٛمثؾ ذم َٟمنْمِ قمدد ُمـ هذه اعمّم٤مطمػ األظمػمة ظمٓمقات ـمٞمب٦م ذم هذا اًمسبٞمؾ شم

سم٤مًمتّمقير اعمٓم٤مسمؼ ًمألصؾ ، ُمع دراؾم٤مت ُمّم٤مطمب٦م قمٜمٝم٤م ، وَٟمنْمِ ُٟمَسٍخ إًمٙمؽموٟمٞم٦م ًمٕمدد 

 آظمر ُمٜمٝم٤م ، مم٤م حتتٗمظ سمف سمٕمض اعمٙمتب٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م.   

َٚم٦ُم ذم اعمٙمتب٤مت اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٕم٤ممل آالف اًمٜمسخ،  وشمبٚمغ اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م اعُمَسجَّ

( ُمّمحٗم٤ًم 2846ًمٗمٝمرس اًمِم٤مُمؾ ًمٚمؽماث اًمٕمريب اإلؾمالُمل اعمخٓمقط )وم٘مد ُذيِمَر ذم ا

خمٓمقـم٤ًم شم٤مُم٤ًم ُمٕمروَف شم٤مريِخ اًمٜمسخ سم٤مًمتٍميح أو سم٤مًم٘مرائـ ، ذم ومؽمة ُتتد ُمـ اًم٘مرن 

اهلجري األول إمم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم
(1)

( ُمّمحٗم٤ًم شم٤مُم٤ًم همػَم ُمٕمروف 1364، و)

اًمت٤مريخ
(2)

( ُمّمحٗم٤ًم همػم شم٤مم ُمٕمروف اًمت٤مريخ1751، و)
(3)

( ُمّمحٗم٤ًم 2377، و)  

همػم شم٤مم وهمػم ُمٕمروف اًمت٤مريخ
(4)

، وُمـ وراء هذا اًمٕمدد اًمٙمبػم ُمـ اعمّم٤مطمػ 

                                                           

 . 158-12خٓمقـم٦م ( صيٜمٔمر: اًمٗمٝمرس اًمِم٤مُمؾ ) اعمّم٤مطمػ اعم( 1)

 .212-161يٜمٔمر اعمّمدر ٟمٗمسف ص ( 2)

 .314-213اعمّمدر ٟمٗمسف ص( 3)

 .432-315اعمّمدر ٟمٗمسف ص( 4)



 (ه2341)ذو الحجة      العدد الثاني عشر      قرآنية          مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات ال 

14 

 ُمّم٤مطمػ أظمرى يمثػمة مل يتح شمسجٞمٚمٝم٤م ذم ومٝم٤مرس اعمخٓمقـم٤مت.

وال يٙمٗمل اًمٜمٔمر ذم ومٝم٤مرس اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ألظمذ ومٙمرة واوح٦م قمـ يمؾ 

قمدد أوراق ، ُمثؾ  س ال شمذيمر قمـ يمؾ ُمّمحػ إال اًم٘مٚمٞمؾُمّمحػ ، وم٤مًمٗمٝم٤مر

اعمّمحػ أو ظمٓمف ، واؾمؿ ٟم٤مؾمخف وشم٤مرخيف ، إن ُوضِمَد ، والسمد ُمـ اًمٜمٔمر ذم اعمّمحػ 

ٟمٗمسف اليمتِم٤مف ظمّم٤مئّمف ، وُيت٤مج ذًمؽ إمم ُمٕمروم٦م سم٤مخلٓمقط وأٟمقاقمٝم٤م ، وشم٤مريخ 

، وقمالُم٤مت رؤوس اآلي واألضمزاء واًمقىمقف ُم٤مت ذم اًمٙمت٤مسم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وشمٓمقره٤ماًمٕمال

 وشم٤مريخ اؾمتٕمامهل٤م ذم اعمّم٤مطمػ . 

، ؼ وشمدىمٞمؼوىمد ٟمجد ذم سمٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت اعمدوٟم٦م قمـ اعمّم٤مطمػ ُم٤م ُيت٤مج إمم حت٘مٞم 

وم٘مد ضم٤مء ذم اًمٗمٝمرس اًمِم٤مُمؾ اخل٤مص سم٤معمّم٤مطمػ ِذيْمٌر أليمثر ُمـ مخس٦م وقمنميـ 

ُمّمحٗم٤ًم يم٤مُماًل سمخط ي٤مىمقت اعمستٕمّمٛمل اًمبٖمدادي
(1)

 =هـ689) اعمتقرم ؾمٜم٦م 

م( ، وأيمثر ُمـ قمنمة ُمّم٤مطمػ همػم يم٤مُمٚم٦م1299
(2)

 قمدد ُمـ اعمٙمتب٤مت ، ، ُمقزقم٦م ذم

سخ٦م ُم١مرظم٦م سمسٜم٦م وشمثػم اًمتقاريخ اعمذيمقرة ًمتٚمؽ اعمّم٤مطمػ إؿمٙم٤مالً ، وم٠مىمدم ٟم

هـ وال يِمؽ أطمد ذم أن ي٤مىمقت يمت٥م 696، وأطمدصمٝم٤م ُم١مرظم٦م سمسٜم٦م هـ644

ُر أن  ُمّم٤مطمػ قمدة ، ًمٙمـ يبدو أن هٜم٤مك ظمٓم٠ًم ُم٤م ذم شمٚمؽ اًمتقاريخ ، ألٟمف ال ُيَتَّمقَّ

ي٤مىمقت اعمّم٤مطمػ ىمرٟم٤ًم ُمـ اًمزُم٤من شم٘مريب٤ًم ، وُمـ صمؿ ىمد ُتتد اًمٗمؽمة اًمتل يَمَت٥َم ومٞمٝم٤م 

يٙمقن سمٕمْمٝم٤م ُمزيٗم٤ًم ، وحتديد ذًمؽ ُيت٤مج إمم ٟمٔمر ذم يمؾ ٟمسخ٦م ُمٜمٝم٤م ، واًمبح٨م ذم 

 اًم٘مرائـ اًمداًم٦م قمغم صح٦م ٟمسبتٝم٤م أو قمدُمٝم٤م.   

الً ،  وُمـ صمؿ وم٢من احلدي٨م قمـ أي٦م ٟمسخ٦م ُمـ اعمّمحػ شم٘متيض االـمالع قمٚمٞمٝم٤م أوَّ

ذم يمثػم ُمـ األطمٞم٤من ، وىمد أشم٤مطم٧م وؾم٤مئؾ اًمٜمنم احلديث٦م وهق أُمر يّمٕم٥م حت٘مٞم٘مف 

ٜم٧َِم اًمدارؾملم ُمـ اًم٘مراءة ومٞمٝم٤م وشم٠مُمٚمٝم٤م ،  إصدار ـمبٕم٤مت ًمٕمدد ُمـ شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ َُمٙمَّ

                                                           

 . 21-18اًمٗمٝمرس اًمِم٤مُمؾ ص( 1)

 .229-227يٜمٔمر : اعمّمدر ٟمٗمسف ص( 2)
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َو٧ْم قمـ اًم٘مراءة ذم ٟمسخٝم٤م األصٚمٞم٦م إمم طمد يمبػم ، يمام أن قمددًا ُمـ اعمٙمتب٤مت  وقَمقَّ

ُض قمـ اًمٕم٤معمٞم٦م ٟمنمت قمغم ُمقاىمٕمٝم٤م ٟمسخ٤ًم إًمٙمؽموٟمٞم٦م عم٤َِم حت تٗمظ سمف ُمـ ُمّم٤مطمػ شُمَٕمقِّ

 االـمالع قمغم ٟمسخٝم٤م األصٚمٞم٦م إمم طمد يمبػم.  

وىمد أُمٙمٜمٜمل اًمرضمقع ذم هذه اًمدراؾم٦م إمم قمدد ُمـ شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ ، ؾمقف 

أىمتٍم قمغم اًمتٕمريػ سم٠ميمثره٤م وم٤مئدة إلٟمج٤مز هذا اًمبح٨م ، وهل ُتثؾ أهؿ اعمراطمؾ 

، وُمـ طمٞم٨م  اًمتل شمٓمقر ُمـ ظمالهل٤م ؿمٙمؾ اعمّمحػ ُمـ طمٞم٨م اًمٙمت٤مسم٦م واًمْمبط

شمرىمٞمؿ اآلي٤مت واألضمزاء وقمالُم٤مت اًمقىمقف وٟمحقه٤م ، ألن شمتبع مجٞمع شمٚمؽ 

اعمّم٤مطمػ ودراؾمتٝم٤م ُيت٤مج إمم ُمس٤مطم٦م شمتج٤موز طمجؿ سمح٨م ُمٝمام يم٤من يمبػمًا ، وإمم 

، ظمؼمات يّمٕم٥م أن دمتٛمع ذم ؿمخص واطمدوىم٧م يتج٤موز اًمِمٝمقر إمم اًمسٜملم ، وإمم 

 مل اًمب٤مرزة ذم هذا اًمٕم٤ممل اًمرطمٞم٥م. وًمٙمٜمل ذم هذا اًمبح٨م طمسبل أن أؿمػم إمم اعمٕم٤م

ُؾ دراؾم٦م شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ شمّمٜمٞمٗمٝم٤م سمحس٥م ظمّم٤مئّمٝم٤م اًمٙمت٤مسمٞم٦م  وًمٕمؾ مم٤م ُيَسٝمِّ

 واًمٗمٜمٞم٦م قمغم أرسمٕم٦م أضمٞم٤مل :

اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م األومم اعمجردة ، وهل ُم٤م ال ُيْٕمَرُف هل٤م ٟمسخ  : الجيل األول

 ظمٓمٞم٦م ُم١ميمدة اًمٞمقم.

اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م ، واًمتل ال ئمٝمر ومٞمٝم٤م اعمّم٤مطمػ اعمٜم٘مقًم٦م ُمـ  : الجيل الثاني

 إال اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٕمالُم٤مت اًمتل ِزيَدت قمغم رؾمؿ اعمّمحػ ذم طم٘م٥م الطم٘م٦م.

اعمّم٤مطمػ اًمتل شمٔمٝمر ومٞمٝم٤م اًمٕمالُم٤مت اًمتل اظمؽمقمٝم٤م أسمق األؾمقد  : الجيل الثالث

اًمدؤزم وشمالُمذشمف ، اًمداًم٦م قمغم احلريم٤مت أو اعمٛمٞمزة ًمٚمحروف اعمتِم٤مهب٦م ذم اًمّمقرة ، 

 ٤مت اخلٛمقس واًمٕمِمقر وٟمحقه٤م .وقمالُم

 اعمّم٤مطمػ اعمِمٙمقًم٦م سمٕمالُم٤مت اخلٚمٞمؾ سمـ أَحد اًمٗمراهٞمدي . : الجيل الرابع

وإذا يم٤من اًمدارؾمقن يٙم٤مدون ُيٛمٕمقن قمغم أن اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م األومم ىمد 

ذهب٧م ، ومل يبؼ ُمـ ٟمسخٝم٤م رء يذيمر ، وم٢مٟمف ال ؿمؽ ًمدهيؿ ذم وضمقد ٟمسخ ُمـ 
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، وىمد شمٙمقن ُمّم٤مطمػ اجلٞمؾ اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ىمٚمٞمٚم٦م ،  اجلٞمؾ اًمث٤مين واألضمٞم٤مل األظمرى

ًمٙمـ ُمّم٤مطمػ اجلٞمؾ اًمراسمع يمثػمة يمثرة شمٕمجز اًمدراؾم٤مت قمـ اإلطم٤مـم٦م هب٤م ، وهل 

 شمتقزع قمغم ـمب٘م٤مت وىمرون ُمتالطم٘م٦م ُتتد أيمثر ُمـ قمنمة ىمرون . 

واظمؽمت قمددًا ُمـ اعمّم٤مطمػ ًمت٘مقم قمٚمٞمٝم٤م هذه اًمدراؾم٦م ، ُمـ جمٛمقع اعمّم٤مطمػ 

 صػ خمتٍم ًمتٚمؽ اعمّم٤مطمػ :اعمتٞمنة ، وهذا و

، وهل اعمّم٤مطمػ اًم٘مديٛم٦م اًمتل شمبدو أىمرب إمم  أواًل : مصاحف الجيل الثاني

ؿمٙمؾ اعمّم٤مطمػ األومم ، وشمٙم٤مد ختٚمق ُمـ اًمٕمالُم٤مت واًمزي٤مدات اًمتل حل٘م٧م 

 اعمّم٤مطمػ قمغم يد اًمت٤مسمٕملم وُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء ، وُمـ أمهٝم٤م :

 1487ذا اعمّمحػ ُمـ يت٠مًمػ ه : مصحف جامع الحسين في القاهرة (2)

يمٖمؿ ، وهق ُمٙمتقب قمغم اًمرق سم٤مخلط اًمٙمقذم  84ؾمؿ ، ووزٟمف 68×57ورىم٦م أسمٕم٤مده٤م 

اًم٘مديؿ اعمجرد ذم اًمٖم٤مًم٥م ، وىم٤مم اًمديمتقر ـمٞم٤مر آًمتل ىمقالج سمٜمنمه ُمّمقرًا ذم 

ُمستٗمٞمْم٦م قمٜمف وقمـ م ، ذم جمٚمديـ ، ُمع دراؾم٦م 2449هـ = 1434إؾمت٤مٟمبقل ؾمٜم٦م 

َح أٟمف اعمّم٤مطمػ اًم٘مديٛم٦م يرضمع إمم اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن اهلجري األول، وَرضمَّ
(1)

. 

وهل اعمّم٤مطمػ اًمتل يم٤مٟم٧م ذم اجل٤مُمع اًمٙمبػم سمّمٜمٕم٤مء ،  ، مصاحف صنعاء (1)

م ذم ظمزاٟم٦م فمٝمرت ذم اًمريمـ اًمِمامزم اًمٖمريب سمٕمد 1965ويُمِِمَػ قمـ سم٘م٤مي٤مه٤م ؾمٜم٦م 

ؾم٘مقط ضمزء ُمـ ؾم٘مػ اجل٤مُمع ُمـ اعمٙم٤من اًمذي شم٘مع ومٞمف اخلزاٟم٦م ، وشمْمؿ آالف 

وىمد ُمألت قمنميـ يمٞمس٤ًم ، وشمٜم٘مٚم٧م طمتك اؾمت٘مرت ذم ُمٙمتب٦م اجل٤مُمع  اًمّمح٤مئػ ،

اًمٙمبػم ، وىم٤مُم٧م سمٕمث٦م أعم٤مٟمٞم٦م سم٤مًمتٕم٤مون ُمع اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًممصم٤مر سم٤مًمٞمٛمـ سمؽمُمٞمؿ شمٚمؽ 

اعمّم٤مطمػ وشمرشمٞمبٝم٤م
(2)

 . 

                                                           

م إي٤مد ؾم٤ممل 143سلم ذم اًم٘م٤مهرة ) اًمدراؾم٦م( صيٜمٔمر: ـمٞم٤مر آًمتل ىمقالج: ُمّمحػ ضم٤مُمع احل( 1) . وىَمدَّ

هـ 1432) ٤مُمرائل أـمروطمتف ًمٚمديمتقراه إمم ىمسؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م شمٙمري٧ماًمس

 م( ذم دراؾم٦م فمقاهر اًمرؾمؿ ذم هذا اعمّمحػ.  2411=

 .22-24يٜمٔمر : إؾمامقمٞمؾ سمـ قمكم األيمقع : ضم٤مُمع صٜمٕم٤مء ، ص( 2)
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وىم٤مُم٧م اًمب٤مطمث٦م رزان همس٤من َحدون سمدراؾم٦م اصمٜمتلم وؾمبٕملم صحٞمٗم٦م ُمـ 

ؾمقُم٦م ) اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم صٜمٕم٤مء ُمّم٤مطمػ صٜمٕم٤مء ذم رؾم٤مًمتٝم٤م ًمٚمامضمستػم اعمق

ُمٜمذ اًم٘مرن اهلجري األول(
(1)

،  ؾمؿ26×35، وهل ُمٙمتقسم٦م قمغم اًمرق، وىمٞم٤مؾمٝم٤م 

 ؾمٓمراً  28وُمٕمدل ؾمٓمقره٤م 
(2)

، وىمد اقمتٛمدُت قمغم هذه اًمرؾم٤مًم٦م ذم اًمتٕمرف قمغم 

ظمّم٤مئص شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ ذم هذا اًمبح٨م
(3)

  . 

ٔمٝمر ومٞمٝم٤م قمالُم٤مت اإلقمراب ، وهل اعمّم٤مطمػ اًمتل شم ثانيًا : مصاحف الجيل الثالث

واإلقمج٤مم اًمتل اظمؽمقمٝم٤م أسمق األؾمقد وشمالُمذشمف ، وحتتٗمظ اعمٙمتب٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م سمٕمدد ُمـ 

هذه اعمّم٤مطمػ ، إال أن أيمثره٤م ٟم٤مىمص األوراق ، ًمت٘م٤مدم اًمٕمٝمد هب٤م ، وؾمقف شمٕمتٛمد 

 هذه اًمدراؾم٦م قمغم اعمّم٤مطمػ اآلشمٞم٦م ُمـ هذا اجلٞمؾ :

 نبول  مصحف متحف طوپ قاپي سرايي في إستا( 2)
حتتٗمظ ُمٙمتب٦م ُمتحػ ) ـمقپ ىم٤مپل ( سم٤مًمٜمسخ٦م األصٚمٞم٦م ُمـ هذا اعمّمحػ ، وي٘مع 

ق 448ذم  ، ، وهق ُمٙمتقب سم٤مخلط اًمٙمقذم اًم٘مديؿؾمؿ 46×41، أسمٕم٤مده٤م ورىم٦م ُمـ اًمرَّ

وشمٔمٝمر ومٞمف ٟمَِ٘م٤مُط اإلقمراب وٟمَِ٘م٤مُط اإلقمج٤مم ، وىم٤مم سمٜمنمه ذم إؾمت٤مٟمبقل اًمديمتقر ـمٞم٤مر 

َح أٟمف يرضمع إمم أواظمر اًم٘مرن اهلجري  م2447هـ = 1428آًمتل ىمقالج ؾمٜم٦م  ، وَرضمَّ

األول أو أوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مين
(4)

 . 

ًمٚمٗمٜمقن ذم  من المصاحف المحفوظة في متحف )والترز( ( بقية مصحف1)

ُمديٜم٦م سم٤مًمتٞمٛمقر سمقالي٦م ُمػمالٟمد سم٤مًمقالي٤مت اعمتحدة األُمريٙمٞم٦م
(5)

وهق ُمرؾمقم سم٤مخلط  ،

                                                           

 هـ .1425 م=2444 ،، يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٤مت واآلداب واًمؽمسمٞم٦ماجل٤مُمٕم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م( 1)

 . 54يٜمٔمر : اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم صٜمٕم٤مء ص (2)

م  أٟمف قمغم وؿمؽ إيمامل حت٘مٞمؼ أطمد ُمّم٤مطمػ صٜمٕم٤مء 2414ؾمٛمٕم٧ُم ُمـ اًمديمتقر ـمٞم٤مر آًمتل ىمقالج ؾمٜم٦م ( 3)

 وٟمنمه ذم إؾمت٤مٟمبقل.  

 .  89يٜمٔمر: ـمٞم٤مر آًمتل ىمقالج: ُمّمحػ ـمقپ ىم٤مپل هايل ) اًمدراؾم٦م( ص( 4)

 . /http//www.thewalters.orgيٜمٔمر اعمقىمع : ( 5)
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، صحٞمٗم٦م166(، وومٞمف 554ٞمٝم٤م، ورىمٛمف )ر ومٞمف اًمٕمالُم٤مت اًمتل أذٟم٤م إًموشمٔمٝم ،اًمٙمقذم

ُمٜمٝم٤م قمنم صٗمح٤مت سمٞمْم٤مء ُمـ أوًمف وآظمره ، ويبدأ سمسقرة اًمٗم٤محت٦م يٚمٞمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

، ويٜمتٝمل سمآظمر  [61] ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀژ  ُمـ ؾمقرة اعم١مُمٜمقن :

، وؾم٘مٓم٧م ُمٜمف ورىم٦م ذهب٧م سمآظمر ؾمقرة اًم٘مّمص ُمـ ُمـ ؾمقرة  ؾمب٠م  [22]اآلي٦م 

 .[14]ت إمم اآلي٦م وأول ؾمقرة اًمٕمٜمٙمبق [87]اآلي٦م 

، وهل اعمّم٤مطمػ اًمتل شمٔمٝمر ومٞمٝم٤م قمالُم٤مت اخلٚمٞمؾ  ثالثًا : مصاحف الجيل الرابع

سمـ أَحد ، وأيمثره٤م ُمٙمتقب سم٤مخلط اًمٚملم ، وًمٞمس سم٤مخلط اًمٙمقذم ، وهذه اعمّم٤مطمػ 

شمِمٛمؾ ُم٤م ال ُيَم ُمـ اًمٜمسخ ، وهل ُتتد ذم اًمزُم٤من أيمثر ُمـ قمنمة ىمرون ، وُتتد ذم 

اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ، وؾمقف أظمت٤مر ُمّمحٗملم ُمـ اعمّم٤مطمػ  اعمٙم٤من ًمتِمٛمؾ يمؾ سمٚمدان

 اعمت٘مدُم٦م ُمـ هذا اجلٞمؾ وُمّمحٗملم ُمـ اعمّم٤مطمػ اعمت٠مظمرة ُمٜمف ، وهل :

هـ( وحتتٗمظ 413)قمكم سمـ هالل اخلٓم٤مط اًمبٖمدادي ت  مصحف ابن البواب (2)

،  (16ـ سمآيرًمٜمدا ، حت٧م رىمؿ ) ك / سمٛمخٓمقـمتف األصٚمٞم٦م ُمٙمتب٦م چسؽمپتل سمٛمديٜم٦م دسمٚم

هـ سمٛمديٜم٦م اًمسالم )سمٖمداد( يمام هق ُمثب٧م ذم ظم٤مُتتف ، 391سمـ اًمبقاب ؾمٜم٦م ويَمَتَبُف ا

( صحٞمٗم٦م ، ويبٚمغ  562ورىم٦م أي إن جمٛمقع صٗمح٤مشمف )  281ويت٠مًمػ اعمّمحػ ُمـ 

ؾمؿ ، وهق ُمٙمتقب سمخط اًمٜمسخ ، 13.5ؾمؿ وقمروٝم٤م 17.5ـمقل اًمّمحٞمٗم٦م 

اعمْمبقط سم٤مًمِمٙمؾ اًمٙم٤مُمؾ ، وقمغم طمقاؿمٞمف أقمداد اآلي ) اخلٛمقس واًمٕمِمقر( 

، ُمع دراؾم٦م سم٘مٚمؿ  1984األضمزاء واًمسجدات . وىم٤مُم٧م اعمٙمتب٦م سمٜمنمه ُمّمقرًا ؾمٜم٦م و

 اعمستنمق دي . إس . رايس سم٤مإلٟمٙمٚمٞمزي٦م ُمع شمرمجتٝم٤م إمم اًمٕمرسمٞم٦م سم٘مٚمؿ أَحد األرومكم.

وهق أطمد اعمّم٤مطمػ اعمحٗمقفم٦م ذم ُمٙمتب٦م ُمٞمقٟمخ ، مصحف إشبيلية (1)
(1)

هق ، و

، ذم أوًمف صٗمحت٤من  رىم٦مو134، ويت٠مًمػ ُمـ ُمٙمتقب سم٤مخلط األٟمدًمز اعمِمٙمقل
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ُمزظمرومت٤من ، وذم آظمره صٗمحت٤من ومٞمٝمام إؿم٤مرة إمم شم٤مريخ ظمط اعمّمحػ وهق اًمَٕمنْمُ 

رم ُمـ قم٤مم أرسمٕم٦م وقمنميـ وؾم٧م ُمئ٦م ، سمٛمديٜم٦م إؿمبٞمٚمٞم٦م ُمـ ــٛمحـاألَُوُل ُمـ ؿمٝمر اًم

 سمالد األٟمدًمس. 

 مصحف جامعة برنستون (4)
(1)

ُمّمحػ ُمت٠مظمر سمخط اًمٜمسخ ، يَمَتَبُف ؿمٛمس  ،

( ُمٚمؿ ، وقمدد  188×343ورىم٦م ، طمجؿ اًمّمٗمح٦م )  324أوراىمف اًمديـ قمبد اهلل ، 

 م(.1761هـ = 1175، قمٚمٞمف وىمٗمٞم٦م ُم١مرظم٦م سمسٜم٦م ) 12األؾمٓمر 

ٜمسخ ، وهق ُمت٠مظمر ًمٙمٜمف همػم ُم١مرخ ، ُمٙمتقب سمخط اًم ميونخ مصحف مكتبة (3)

 446وي٘مدر ذم ومٝمرس اعمٙمتب٦م أٟمف ُمـ اًم٘مرن اًمس٤مدس قمنم اعمٞمالدي( ، قمدد أوراىمف )

٤مء ظمتؿ اًم٘مرآن سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وسمٚمٖم٦م أقمجٛمٞم٦م ذم ؾم٧م ورىم٤متورىم٦م ، ذم آظمره دقم
(2)

 . 

                                                           

 .http://diglib.princeton.edu/viewيٜمٔمر قمـ اعمّمحػ هذا اًمراسمط : ( 1)

 ./ http://daten.digitale-sammlungen.deيٜمٔمر قمـ هذا اعمّمحػ اًمراسمط : ( 2)



 (ه2341)ذو الحجة      العدد الثاني عشر      قرآنية          مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات ال 

11 

 املبحث الثالث 
 أهمية املصاحف املخطوطة من الناحية التاريخية 

سمٙمت٤مسم٦م اًم٘مرآن ، وُٞمف ذم أول قمٍم اًمبٕمث٦م قمـ يمت٤مسم٦م رء قمٜمف  ×إنَّ َأُْمَر اًمٜمبل 

همػم اًم٘مرآن
(1) 

رق إًمٞمٝم٤م ، يدل قمغم طمرصف قمغم شم٘مٞمٞمد اًمٜمص اًم٘مرآين سمٓمري٘م٦م ال يتٓم

ىَمٞمُِّدوا »اًمٜمسٞم٤من أو اًمتٚمػ ، ألن اًمٙمت٤مسم٦م ىَمْٞمٌد يٛمٜمع ُمـ وٞم٤مع اعمٙمتقب ، وضم٤مء ذم األصمر:

شاًمٕمٚمؿ سم٤مًمِٙمَت٤مب
(2)

، وُمٕمٜم٤مه َوْبُٓمُف طمتك ال َيَتَٗمٚم٧ََّم 
(3)

.  

َؾ اهلل سمحٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة احلجر :  ڳ ڳ ژ وىمد شَمَٙمٗمَّ
 َهٞم٠ََّم أؾمب٤مب طمٗمٔمف ذم صدور ، وذًمؽ سم٠منْ  [9] ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

ا سم٤مألًمسـ ، »، وذم ؾمٓمقر اعمّم٤مطمػاحلٗم٤مظ،  وىمد  ُروقِمَل ذم شمسٛمٞمتف ىمرآٟم٤ًم يمقٟمف َُمْتُٚمقًّ

ٟم٤ًم سم٤مألىمالم ، ومٙمٚمت٤م اًمتسٛمٞمتلم ُمـ شمسٛمٞم٦م رء  يمام ُروقِمَل ذم شمسٛمٞمتف يمت٤مسم٤ًم يمقٟمف ُُمَدوَّ

ُمـ طم٘مف اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤معمٕمٜمك اًمقاىمع قمٚمٞمف ، وذم شمسٛمٞمتف هبذيـ االؾمٛملم إؿم٤مرة إمم أن 

٥م طمٗمٔمف ذم اًمّمدور واًمسٓمقر ، أقمٜمل أٟمف ُيسمحٗمٔمف ذم ُمقوٕملم ال ذم ُمقوع واطمد

، أن شمْمؾ إطمدامه٤م ومتذيمر إطمدامه٤م األظمرى ، ومال صم٘م٦م ًمٜم٤م سمحٗمِظ طم٤مومٍظ طمتك  مجٞمٕم٤مً 

يقاومؼ اًمرؾمَؿ اعمجٛمَع قمٚمٞمف ُمـ األصح٤مب ، اعمٜم٘مقَل إًمٞمٜم٤م ضمٞماًل سمٕمد ضمٞمؾ قمغم هٞمئتف 

ُمرة ، وال صم٘م٦م ًمٜم٤م سمٙمت٤مسم٦م يم٤مشم٥م طمتك يقاومؼ ُم٤م قمٜمد احلٗم٤مظ اًمتل ووع قمٚمٞمٝم٤م أول 

شسم٤مإلؾمٜم٤مد اًمّمحٞمح اعمتقاشمر
 (4)

قمغم يمقٟمف ىمرآٟم٤ًم أو جمٛمققم٦ًم  »، ومٚمؿ ي٘متٍم اًمٜمص اعمٜمزل 

َٗمُظ ذم اًمّمدور ، وإٟمام  ، يم٤من أيْم٤ًم يمت٤مسم٤ًم ُمدوٟم٤ًم سم٤معمدادُمـ اآلي٤مت اًمتل شُمْتغَم أو شُمْ٘مَرُأ وحُتْ

ش وشمّمحح يمؾ ُمٜمٝمام األظمرى ومٝم٤مشم٤من اًمّمقرشم٤من شمتْم٤مومران
 (5)

. 
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إن وضمقد آالف اًمٜمسخ ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ؿمتك سم٘م٤مع اًمٕم٤ممل ، وُمـ أزُمٜم٦م ُتتد 

قمغم ُمدى أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم ُمـ اًمزُم٤من وهل ُمتٗم٘م٦م ذم اًمٜمص اًمذي شمتْمٛمٜمف أقمٔمؿ 

دًمٞمؾ وظمػم ؿم٤مهد قمغم احلٗمظ اعمَُقصمَِّؼ هلذا اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ يمام شمٚم٘م٤مه اًمّمح٤مسم٦م قمـ 

َؿ هل٤م اًمب٤مطمثقن اعمح٘م٘مقن ُمـ أهؾ اعمٚم٦م  × رؾمقل اهلل ويمتبقه قمٜمف ، وهذه احل٘مٞم٘م٦م ؾَمٚمَّ

اإلؾمالُمٞم٦م ، ويمذًمؽ ُمـ همػمهؿ ُمـ اعمستنمىملم ، ُمع طمرص ه١مالء اًمِمديد قمغم 

اًمقىمقف قمغم صمٖمرة ُتٙمٜمٝمؿ ُمـ اًمٓمٕمـ ذم ؾمالُم٦م ٟمّمف
(1)

. 

ر ، ومٜمرى وٟمٜمٔمر ٟمحـ اًمٞمقم ُمـ وراء اًم٘مرون إمم َوقْمِد اهلل احلؼ سمحٗمظ هذا اًمذيم »

 -إمم ضم٤مٟم٥م همػمه٤م ُمـ اًمِمقاهد اًمٙمثػمة  -ومٞمف اعمٕمجزة اًمِم٤مهدة سمرسم٤مٟمٞم٦م هذا اًمٙمت٤مب 

َب٧ْم قمغم هذا اًمٙمت٤مب  وٟمرى أن األطمقال واًمٔمروف واعمالسمس٤مت واًمٕمقاُمؾ اًمتل شَمَ٘مٚمَّ

ذم ظمالل هذه اًم٘مرون ُم٤م يم٤من يٛمٙمـ أن شمؽميمف ُمّمقٟم٤ًم حمٗمقفم٤ًم ال شمتبدل ومٞمف يمٚمٛم٦م ، 

ُف ومٞمف مج رَّ ٚم٦م ، ًمقال أنَّ هٜم٤مًمؽ ىمدرًة ظم٤مرضم٦م قمـ إرادة اًمبنم ، أيمؼَم ُمـ وال حُتَ

، هذا اًمٙمت٤مب ُمـ اًمتٖمٞمػم واًمتبديؾ ، حتٗمظقال واًمٔمروف واعمالسمس٤مت واًمٕمقاُمؾاألطم

 وشمّمقٟمف ُمـ اًمٕمب٨م واًمتحريػ.

ًم٘مد ضم٤مء قمغم هذا اًم٘مرآن زُم٤من ذم أي٤مم اًمٗمتـ األومم يمثرت ومٞمف اًمٗمرق ، ويمثر ومٞمف 

٧ْم ومٞمف اًمٗمتـ ، وُت٤موضم٧م ومٞمف األطمداث ، وراطم٧م يمؾ ومرىم٦م شمبح٨م هل٤م  اًمٜمزاع ، وـَمٛمَّ

ودظمؾ ذم هذه اًمٗمتـ وؾم٤مىمٝم٤م  ×قمـ ؾمٜمد ذم هذا اًم٘مرآن وذم طمدي٨م رؾمقل اهلل 

ُم٤م اطمت٤مج  ×أقمداء هذا اًمديـ ... وًم٘مد أدظمٚم٧م هذه اًمٗمرق قمغم طمدي٨م رؾمقل اهلل 

ؾمٜم٦م رؾمقل إمم ضمٝمد قمنمات اًمٕمٚمامء األشم٘مٞم٤مء األذيمٞم٤مء قمنماٍت ُمـ اًمسٜملم ًمتحرير 

وهمرسمٚمتٝم٤م وشمٜم٘مٞمتٝم٤م ُمـ يمؾ دظمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ يمٞمد أوًمئؽ اًمٙم٤مئديـ هلذا اًمديـ .  ×اهلل 

َل ُمٕم٤مين اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م ، وأن  يمام اؾمتٓم٤مقم٧م هذه اًمٗمرق ذم شمٚمؽ اًمٗمتـ أْن شُم١َموِّ
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 حت٤مول أن شمٚمقَي هذه اًمٜمّمقص ًمتِمٝمد هل٤م سمام شمريد شم٘مريره ُمـ األطمٙم٤مم واالدم٤مه٤مت .  

ِدَث  -وذم أؿمد أوىم٤مت اًمٗمتـ طمٚمقيم٦م واوٓمراسم٤ًم  -ٕم٤ًم وًمٙمٜمٝم٤م قمجزت مجٞم أن حُتْ

طمدصم٤ًم واطمدًا ذم ٟمّمقص هذا اًمٙمت٤مب اعمحٗمقظ ، وسم٘مٞم٧م ٟمّمقصف يمام أٟمزهل٤م اهلل طمج٦ًم 

ٍل ، وطمج٦ًم سم٤مىمٞم٦م يمذًمؽ قمغم رسم٤مٟمٞم٦م هذا اًمذيمر  ٍف ويمؾ ُُم١َموِّ سم٤مىمٞم٦ًم قمغم يمؾ حُمَرِّ

 اعمحٗمقظ . 

٤مي٦م أٟمٗمسٝمؿ ، وٕمٗمقا ومٞمف قمـ َح -ٕم٤مٟمٞمف ُم٤م ٟمزال ٟم -صمؿ ضم٤مء قمغم اعمسٚمٛملم زُم٤من 

، وقمـ َح٤مي٦م وقمـ َح٤مي٦م قم٘مٞمدهتؿ، وقمـ َح٤مي٦م ٟمٔم٤مُمٝمؿ، وقمـ َح٤مي٦م أروٝمؿ

َ قمٚمٞمٝمؿ  أقمراوٝمؿ وأُمقاهلؿ وأظمالىمٝمؿ . وطمتك قمـ َح٤مي٦م قم٘مقهلؿ وإدرايمٝمؿ ! وهَمػمَّ

أقمداؤهؿ اًمٖم٤مًمبقن يمؾ ُمٕمروف قمٜمدهؿ ، وأطمٚمقا ُمٙم٤مٟمف يمؾ ُمٜمٙمر ومٞمٝمؿ ، يمؾ ُمٜمٙمر 

واًمتّمقرات ، وُمـ اًم٘مٞمؿ واعمقازيـ ، وُمـ األظمالق واًمٕم٤مدات ، وُمـ ُمـ اًمٕم٘م٤مئد 

مل يستٓمٞمٕمقا شمبديؾ  -سمٕمد هذا يمٚمف  -األٟمٔمٛم٦م واًم٘مقاٟملم ... وًمٙمـ أقمداء هذا اًمديـ 

ٟمّمقص هذا اًمٙمت٤مب وال حتريٗمٝم٤م . ومل يٙمقٟمقا ذم هذا ُمـ اًمزاهديـ ، ومٚم٘مد يم٤مٟمقا 

 وقمغم ٟمٞمؾ هذه األُمٜمٞم٦م ًمق يم٤مٟم٧م شُمٜم٤َمُل ! ، ٤من ُيْبَٚمغُ أطمرص اًمٜم٤مس قمغم سمٚمقغ هذا اهلدف ًمق يم

رصٞمدهؿ ُمـ دم٤مرب أرسمٕم٦م  -وذم ُم٘مدُمتٝمؿ اًمٞمٝمقد  -وًم٘مد سمذل أقمداء هذا اًمديـ 

آالف ؾمٜم٦م أو شمزيد ذم اًمٙمٞمد ًمديـ اهلل ، وىمدروا قمغم أؿمٞم٤مء يمثػمة : ىمدروا قمغم اًمدس 

طمداث وقمغم شم٤مريخ األُم٦م اعمسٚمٛم٦م ، وىمدروا قمغم شمزوير األ × ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

ودس األؿمخ٤مص ذم ضمسؿ اعمجتٛمع اعمسٚمؿ ًمٞم١مدوا األدوار اًمتل يٕمجزون قمـ أدائٝم٤م 

وهؿ ؾم٤مومرون ، وىمدروا قمغم حتٓمٞمؿ اًمدول واعمجتٛمٕم٤مت واألٟمٔمٛم٦م واًم٘مقاٟملم ، 

وىمدروا قمغم شم٘مديؿ قمٛمالئٝمؿ اخلقٟم٦م ذم صقرة األسمٓم٤مل األجم٤مد ًمٞم٘مقُمقا هلؿ سم٠مقمامل 

ؾمالُمٞم٦م قمغم ُمدار اًم٘مرون ، وسمخ٤مص٦م ذم اهلدم واًمتدُمػم ذم أضمس٤مم اعمجتٛمٕم٤مت اإل

واًمٔمروف اًمٔم٤مهري٦م يمٚمٝم٤م  -اًمٕمٍم احلدي٨م ، وًمٙمٜمٝمؿ مل ي٘مدروا قمغم رء واطمد 
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ُمٝمٞم٠مة ًمف ، مل ي٘مدروا قمغم إطمداث رء ذم هذا اًمٙمت٤مب اعمحٗمقظ ، اًمذي ال َح٤مي٦م ًمف 

ومع ُمـ أهٚمف اعمٜمتسبلم إًمٞمف ، وهؿ سمٕمد أن ٟمبذوه وراء فمٝمقرهؿ همث٤مء يمٖمث٤مء اًمسٞمؾ ال يد

وال يٛمٜمع ، ومدل هذا ُمرة أظمرى قمغم رسم٤مٟمٞم٦م هذا اًمٙمت٤مب ، وؿمٝمدت هذه اعمٕمجزة 

٤م شمٜمزيؾ ُمـ قمزيز طمٙمٞمؿ .   اًمب٤مهرة سم٠مٟمف طَم٘مًّ

ُمـ  -جمرد وقمد ، أُم٤م هق اًمٞمقم ×  ًم٘مد يم٤من هذا اًمققمد قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل »

وراء يمؾ شمٚمؽ األطمداث اًمْمخ٤مم ، وُمـ وراء يمؾ شمٚمؽ اًم٘مرون اًمٓمقال ، ومٝمق 

 ڳژ  اًمِم٤مهدة سمرسم٤مٟمٞم٦م هذا اًمٙمت٤مب ، واًمتل ال يامري ومٞمٝم٤م إال قمٜمٞمد ضمٝمقل اعمٕمجزة
ش ، وصدق اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 (1) .  

إن هذه اعمٙم٤مٟم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل حتتٚمٝم٤م اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م سم٤مقمتب٤مره٤م وصمٞم٘م٦م شم٤مرخيٞم٦م 

اًمتل ؿم٤مهدة قمغم احلٗمظ اعمقصمؼ اًمذي شمٙمٗمؾ اهلل سمف هلذا اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ، إذ هل 

أوصٚم٧م إًمٞمٜم٤م ٟمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ظمالل أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم حمٗمقفم٤ًم ُمّمقٟم٤ًم ُمـ اًمتٖمٞمػم ، 

 ًمتدقمقٟم٤م إمم اًمٕمٜم٤مي٦م هبذه اعمّم٤مطمػ ُمـ ٟم٤مطمٞمتلم :

٤م يمؾ : اًمٕمٜم٤مي٦م سمحٗمٔمٝم٤م وصٞم٤مٟمتٝم٤م، ودمٛمٞمٕمٝم٤م ذم ُمرايمز وُمٙمتب٤مت شمتقومر هل األومم

ُس اًم٘مرآن وال شم١مُمـ سمفال شُم٘مَ ، وقمدم شمرك ذًمؽ جلٝم٤مت  اًمقؾم٤مئؾ احلديث٦م ًمتح٘مٞمؼ ذًمؽ  .دِّ

: اًم٘مٞم٤مم سمدراؾم٦م شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ واؾمتٙمِم٤مف ظمّم٤مئص يمؾ ُمّمحػ ُمٜمٝم٤م، اًمث٤مٟمٞم٦م

ومٝمل وإن يم٤مٟم٧م ُمتٓم٤مسم٘م٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٜمص اًم٘مرآين ، إال أن ًمٙمؾ ُمّمحػ سمٕمد ذًمؽ 

ظمّم٤مئّمف اًمٗمٜمٞم٦م واخلٓمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل دمٕمٚمف يٛمثؾ طمٚم٘م٦م ذم ؾمٚمسٚم٦م طمٗمظ اًم٘مرآن ذم 

 ٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ه٤مدي٤ًم ًمٚمبنمي٦م وؿم٤مهدًا قمٚمٞمٝم٤م. رطمٚمتف األسمدي٦م ذم هذه احل
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 املبحث الرابع
 أهمية املصاحف املخطوطة من الناحية العلمية

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ َُمٜمَْبُع اًمٕمٚمقم واحلٙمٛم٦م ، وُمّمدر اهلداي٦م واًمرؿم٤مد ، وشمتح٘مؼ رؾم٤مًم٦م 

ُم٤م أقمٜمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ ظمالل اعمّم٤مطمػ اعمٓمبققم٦م واعمخٓمقـم٦م قمغم طمد ؾمقاء ، و

، ٚم٘م٦م سم٤معمّمحػ ورؾمٛمف ووبٓمف وىمراءشمفسم٤مًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م هٜم٤م قمٚمقم اًم٘مرآن اعمتٕم

وًمٞمس شمٗمسػمه وسمٞم٤من ُمٕم٤مٟمٞمف . وًمٚمٛمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م أمهٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م 

 ال يستٖمٜمل قمٜمٝم٤م دارس هذه اًمٕمٚمقم ، وال يسد ُمسده٤م ُمّمدر آظمر.

٤مطمٞم٦م ُمـ ظمالل ويٛمٙمـ أن أخلص أمهٞم٦م اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ُمـ هذه اًمٜم

احلدي٨م قمـ : قمٚمؿ اًم٘مراءات ، وقمٚمؿ اًمرؾمؿ واًمْمبط ، وقمٚمؿ اًمٕمدد ، وقمٚمؿ اًمقىمػ 

 واالسمتداء.

 أوالً : علم القراءات
ُيْٕمٜمَك قمٚمؿ اًم٘مراءات سمقضمقه اًمٜمٓمؼ ألًمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اعمروي٦م قمـ أئٛم٦م اًم٘مراءة 

سٚمٛمقن سمٕمد اًمتل شمرشمب٧م قمغم رظمّم٦م األطمرف اًمسبٕم٦م . وىمد شَمَرَك اعم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

َٟمْسِخ اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م يُمؾَّ ىمراءة خت٤مًمػ رؾمؿ اعمّمحػ ، وىمرؤوا سمام ُيتٛمٚمف 

َ ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز رؾمٛمٝم٤م ُمـ اًم٘مراءات اعمروي٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م ،  )ت وىمد سَملمَّ

 ×يم٤من ىمد شمٕم٤مرف سمٞمٜمٝمؿ ُمـ قمٝمد اًمٜمبل  إن اًمّمح٤مسم٦م  » ذًمؽ ذم ىمقًمف: هـ(437
أنزل القرآن  )):  ×ٗم٧م ىمراَءشُمُف ىمراءَة اآلظمر ، ًم٘مقل اًمٜمبل شَمْرُك اإلٟمٙم٤مر قمغم ُمـ ظم٤مًم

َؿ ، وإن ظم٤مًمػ ىمراءة  ...ش ...على سبعة أحرف  ومٙم٤من يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ي٘مرأ يمام قُمٚمِّ

 ُيٜمِْٙمرُ  وال،  شَمَٕمٚمَُّٛمقا سمام ي٘مرؤون ومٙم٤مٟمقا ش...ُعلِّْمُتم كما ٱقرؤوا»:  ×ص٤مطمبف ، ًم٘مقًمف 

َف سمٕمْمٝمؿ إمم اًمبٚمدان ًمُِٞمَٕمٚمُِّٛمقا اًمٜم٤مَس  × ٜمبلاًم ويم٤من،  ىمراَءشَمفُ  أطمدٍ  قمغم أطمدٌ  ىمد َوضمَّ

ـَ ، وعم٤َّم ُم٤مت اًمٜمبل  ظمرج مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم أي٤مم أيب سمٙمر وقمٛمر  ×اًم٘مرآَن واًمدي

 ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ وَمَٕمٚمَّؿَ ،  واًمديـ اًم٘مرآن اًمٜم٤مس ًمُِٞمَٕمٚمُِّٛمقا،  األُمّم٤مر ُمـ وْمُتتَِح ٱإمم ُم٤م 

هِ  أهؾ ، وم٤مظمتٚمٗم٧م ىمراءة أهؾ األُمّم٤مر قمغم  × اًمٜمبل قمٝمد قمغم ي٘مرأ يم٤من ُم٤م قمغم ُِمٍْمِ
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ٟمحق ُم٤م اظمتٚمٗم٧م ىمراءة اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ قَمٚمَُّٛمقهؿ ، ومٚمام يَمَت٥َم قمثامن اعمّم٤مطمػ 

َٝمَٝم٤م إمم األُمّم٤مر ، وََحََٚمُٝمؿ قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ، وَأَُمَرُهؿ سمؽمك ُم٤م ظم٤مًمٗمٝم٤م ، ىمرأ أهؾ يمؾ  َوَوضمَّ

َف إًمٞمٝمؿ قمغم ُم٤م يم٤م ُِمٍْمٍ ُُمّْمَحَٗمُٝمؿ ٟمقا ي٘مرؤون ىمبؾ وصقل اعمّمحػ اًمذي ُوضمِّ

َف إًمٞمٝمؿ ، وشمريمقا ُمـ ىمراءهتؿ اًمتل يم٤مٟمقا ٝمؿإًمٞم ، مِم٤َّم يقاومؼ ظمط اعمّمحػ اًمذي ُوضمِّ

قمٚمٞمٝم٤م مم٤م خي٤مًمػ ظمط اعمّمحػ ، وم٤مظمتٚمٗم٧م ىمراءة أهؾ األُمّم٤مر ًمذًمؽ سمام ال خُي٤َمًمُِػ 

ول ذم اخلط ، وؾَمَ٘مَط ُمـ ىمراءهتؿ يمٚمٝمؿ ُم٤م خي٤مًمػ اخلط ، وَٟمَ٘مَؾ ذًمؽ اآلظِمُر قمـ األ

ش يمؾ ُمٍم
 (1) . 

وص٤مرت ُمقاوم٘م٦م اًم٘مراءة ًمرؾمؿ اعمّمحػ أطمد أريم٤من اًم٘مراءة  اًمثالصم٦م ، وهل : أن 

شمٙمقن ُمروي٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م ، وُمقاوم٘م٦م ًمٚمرؾمؿ ، وهمػم ظم٤مرضم٦م قمـ ىمقاقمد اًمٕمرسمٞم٦م 

اًمِم٤مئٕم٦م
(2)

. وال يٛمٙمـ االؾمتٖمٜم٤مء قمـ اعمّم٤مطمػ ذم طمٗمظ اًم٘مراءات وروايتٝم٤م ، وال 

االقمتامد ذم ٟم٘مؾ اًم٘مرآن قمغم طمٗمظ اًم٘مٚمقب واًمّمدور ، ال  إن » يٕمٜمل ىمقل اًمٕمٚمامء :

ش قمغم طمٗمظ اعمّم٤مطمػ واًمٙمت٥م
أن اعمّم٤مطمػ ال أمهٞم٦م هل٤م ، سمؾ اعم٘مّمقد ُمٜمف أن  (3) 

يٙمقن احلٗمظ ذم اًمّمدور واًمتٚم٘مل سم٤معمِم٤مومٝم٦م هق األصؾ ذم ٟم٘مؾ اًم٘مرآن ، وًمٞمس 

ٛمّم٤مطمػ عم٤ََم اًم٘مراءة ذم اعمّم٤مطمػ ُمـ همػم أظمذ قمـ اًمِمٞمقخ ، وًمقال شمٚمؽ األمهٞم٦م ًمٚم

 طمرص اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون قمغم مجع اًم٘مرآن ذم اًمّمحػ ، صمؿ ٟمسخٝم٤م ذم اعمّم٤مطمػ. 

واعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م يٛمٙمـ أن شم٘مدم ًمٜم٤م شم٤مرخي٤ًم ُمقصم٘م٤ًم ًمٚم٘مراءات اًمتل ىمرأ هب٤م 

اعمسٚمٛمقن ذم قمّمقرهؿ اعمتٕم٤مىمب٦م وسمٚمداُؿ اعمختٚمٗم٦م ، وال يزال هذا اجل٤مٟم٥م ُأُٟمٗم٤ًم مل 

ا يم٤مٟم٧م ظم٤مرـم٦م شمقزيع اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٞمقم شمِمػم إمم اٟمتِم٤مر شَمَٓم٠ْمُه اًمدراؾم٤مت ، وم٢مذ

ىمراءة قم٤مصؿ ُمـ رواي٦م طمٗمص ذم سمٚمدان اعمنمق اإلؾمالُمل ، وإمم اٟمتِم٤مر ىمراءة ٟم٤مومع 

ُمـ رواي٦م ورش ذم سمٚمدان اعمٖمرب ، وم٢من شمقزيع اًم٘مراءات اًمسبع مل يٙمـ يمذًمؽ يمام 
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َٞمُف هذه ، وهذا ُمقوقع ال ي ْمح ُمـ اًمٜمٔمر ذم اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦ميت ٛمٙمـ أن شُمَقومِّ

 اًمٕمج٤مًم٦م طم٘مف ، وطمسبٜم٤م هٜم٤م اإلؿم٤مرة إمم أُمثٚم٦م ُمٜمف ، وإن شمققمرت ُمس٤مًمٙمف.

ويبدو أٟمف ُمـ اًمّمٕم٥م ُتٞمٞمز اًم٘مراءة اًمتل ُوبَِٓم٧ْم هب٤م ُمّم٤مطمػ اجلٞمؾ اًمث٤مين 

واًمث٤مًم٨م اًمتل يسبؼ شم٤مرخيٝم٤م اؾمتٕمامل قمالُم٤مت اخلٚمٞمؾ ذم وبط اعمّم٤مطمػ ، ويسبؼ 

، ًمٙمـ ًمٞمس ُمـ اًمّمٕم٥م ُتٞمٞمز اًم٘مراءة اًمتل ُوبَِٓم٧ْم هب٤م  ُتٞمز ىمراءات اًم٘مراء اًمسبٕم٦م

اعمّم٤مطمػ ُمـ اجلٞمؾ اًمراسمع ، ومبٕمد اًمت٠مُمؾ ذم وبط ُمّمحػ اسمـ اًمبقاب اعمٙمتقب ذم 

هـ  شمبلم زم أٟمف ُمْمبقط سم٘مراءة أيب قمٛمرو سمـ اًمٕمالء ، وقمٜمد اًمٜمٔمر ذم 391سمٖمداد ؾمٜم٦م 

ورش قمـ ٟم٤مومع ، هـ فمٝمر زم أٟمف ُمْمبقط سمرواي٦م 624ُمّمحػ إؿمبٞمٚمٞم٦م اعم١مرخ سمسٜم٦م 

 سمٞمٜمام يم٤مٟم٧م اعمّم٤مطمػ اعمت٠مظمرة ُمْمبقـم٦م سمرواي٦م طمٗمص قمـ قم٤مصؿ.

 ثانياً : علم الرسم والضبط 
يتْمٛمـ اعمّمحػ ٟمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، ويتٛمثؾ سم٤محلروف اعمرؾمقُم٦م واًمٕمالُم٤مت 

َدًة ظم٤مًمٞم٦ًم ُمـ يمؾ قمالُم٦م أو زي٤مدة قمغم ٟمص اعمرىمقُم٦م ،  ويم٤مٟم٧م اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م جُمَرَّ

ؿاًم٘مرآن اًمٙمري
(1)

، وشمِمػم إمم ذًمؽ اًمّمقر اعمٜم٘مقًم٦م ُمـ ُمّمحػ ضم٤مُمع احلسلم 

وُمّم٤مطمػ صٜمٕم٤مء اًمتل ٟم٘مٚمٜم٤مه٤م ذم اعمٚمحؼ ، صمؿ طمدث ُم٤م اؾمتدقمك اظمؽماع قمالُم٤مٍت 

ًمٚمحريم٤مت ، وُتٞمٞمز احلروف اعمتِم٤مهب٦م ذم اًمرؾمؿ ، وىم٤مم قمغم دراؾم٦م ذًمؽ قِمْٚماَمِن ُمـ 

 قمٚمقم اًم٘مرآن : األول قمٚمؿ اًمرؾمؿ ، واًمث٤مين قمٚمؿ اًمْمبط.

 الرسم علم (2)
أُم٤م قمٚمؿ اًمرؾمؿ ومٞمٕمٜمك سمقصػ رؾمؿ يمٚمامت اًم٘مرآن ذم اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م ، وُم٤م 

ذم هج٤مئٝم٤م ُمـ طمذف أو زي٤مدة أو سمدل أو ومّمؾ أو وصؾ ، وفمٝمر اًمت٠مًمٞمػ ذم هذا 

اًمٕمٚمؿ ذم وىم٧م ُمبٙمر ُمـ اًم٘مرن اهلجري اًمث٤مين ، وشمت٤مسمع اًمت٠مًمٞمػ ومٞمف طمتك زُم٤مٟمٜم٤م ، 

ُمّم٤مطمػ أهؾ  )اعم٘مٜمع ذم ُمٕمروم٦م ُمرؾمقم وُمـ أؿمٝمر ُم١مًمٗم٤مشمف اعمٓمبققم٦م اًمٞمقم يمت٤مب

 هـ .444األُمّم٤مر( أليب قمٛمرو اًمداين اعمتقرم ؾمٜم٦م 
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وذه٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء إمم وضمقب اعمح٤مومٔم٦م قمغم ذًمؽ اًمرؾمؿ ذم يمت٤مسم٦م اعمّم٤مطمػ ، 

َ قمـ ذًمؽ ُم٤م رواه اًمداين قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس أٟمف ؾمئؾ: أرأي٧َم َُمـ  » وقَمؼمَّ

ْٙمَت٥َم قمغم ُم٤م َأطْمَدَث اًمٜم٤مس ُمـ اهلج٤مء اًمٞمقم؟ اؾمتٙمت٥م ُمّمحٗم٤ًم اًمٞمقم أشمرى أْن يُ 

ال أرى ذًمؽ ، وًمٙمـ ُيْٙمَت٥ُم قمغم اًمِٙمْتَب٦ِم األومم ، ىم٤مل أسمق قمٛمرو ]اًمداين[ : وال  وم٘م٤مل:

ش خم٤مًمَػ ًمف ذم ذًمؽ ُمـ قمٚمامء األُم٦م
 (1)

. 

وىمد ظم٤مًمػ أطمد قمٚمامء اعمنمق ُم٤م َذيَمَرُه اًمداين ُمـ ذًمؽ اإلمج٤مع ، وذه٥م إمم 

هـ ، 443ؿ اًم٘مٞم٤مد ، وهق اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر اًمب٤مىمالين اعمتقرم ؾمٜم٦م ضمقاز رؾمٛمف سم٤مًمرؾم

 واحلََٗمَٔم٦ِم » اًمذي ىم٤مل ذم يمت٤مسمف )االٟمتّم٤مر ًمٚم٘مرآن( :
ِ
اء ...أنَّ اهلل إٟمام أوضم٥َم قمغم اًمُ٘مرَّ

٤مِظ  وُه قمغم ُمٜمٝم٤مج حمدود...ومل َي٠ْمظُمْذ قمغم يَمَتَب٦ِم اًم٘مرآن وطُمٗمَّ أن ي٘مرؤوا اًم٘مرآن وُي١َمدُّ

ٕمٞمٜمف دون همػمه أوضمبف قمٚمٞمٝمؿ وطَمَٔمَر ُم٤م قمداه... وألضمؾ هذا سمٕمٞمٜمف اعمّم٤مطمػ رؾماًم سم

ضم٤مز أن ُيْٙمَت٥َم سم٤محلروف اًمٙمقومٞم٦م واخلط األول ، وأن ُُيَْٕمَؾ اًمالُم قمغم صقرة اًمٙم٤مف 

َج األًمٗم٤مت ، وأن يٙمت٥م أيْم٤ًم قمغم همػم هذه اًمقضمقه ، وؾم٤مغ أن َيْٙمُت٥َم  وأن ُيَٕمقَّ

لم ، وضم٤مز أن َيْٙمُت٥َم سم٤مهلج٤مء واخلٓمقط اًمٙم٤مشم٥م اعمّمحػ قمغم اخلط واهلج٤مء اًم٘مديٛم

ش اعمحدصم٦م ، وضم٤مز أن َيْٙمُت٥َم سملم ذًمؽ
 (2)

. 

واٟمٕمٙمس ذًمؽ قمغم اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ، ومبٞمٜمام ٟمجد اعمّم٤مطمػ ُمـ اجلٞمؾ اًمث٤مين 

واًمث٤مًم٨م ىمد اًمتزم يم٤مشمبقه٤م سم٤مًمرؾمؿ اًمٕمثامين اًم٘مديؿ ، أظمذ سمٕمض يمت٤مب اعمّم٤مطمػ ذم 

ين ، ومرؾمٛمقا اًمٙمٚمامت ذم اعمّمحػ قمغم ُم٤م أطمدث اجلٞمؾ اًمراسمع سمٗمتقى اإلُم٤مم اًمب٤مىمال

اًمٜم٤مس ُمـ اهلج٤مء ، ُمثؾ إصمب٤مت األًمٗم٤مت اعمحذووم٦م ، ورؾمؿ أًمػ اًمّمالة واًمزيم٤مة 

 وٟمحقه٤م سم٤مألًمػ سمٕمد أن يم٤مٟم٧م شمٙمت٥م اًمقاو.

هـ ىمد أظمذ سمٗمتقى ُمٕم٤مسه 413ويبدو أن اسمـ اًمبقاب اًمبٖمدادي اعمتقرم ؾمٜم٦م 

ء اعمحدث ، سمٞمٜمام ٟمجد أن يم٤مشم٥م اًمب٤مىمالين سم٤مًمؽمظمص ذم رؾمؿ اعمّمحػ سم٤مإلُمال
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هـ سمٕمد ُمّمحػ اسمـ اًمبقاب سم٠ميمثر ُمـ ىمرٟملم 624ُمّمحػ إؿمبٞمٚمٞم٦م اًمذي يمتبف ؾمٜم٦م 

ال يزال حم٤مومٔم٤ًم قمغم اًمرؾمؿ اًمٕمثامين ، وذًمؽ اٟمٕمٙم٤مؾم٤ًم ًمتٛمسؽ أهؾ األٟمدًمس سم٤مًمرؾمؿ 

 اًمذي يَمَتَبُف اًمّمح٤مسم٦م ذم اعمّم٤مطمػ .

ًمٕمٍم احلدي٨م قمدم ويٖمٚم٥م قمغم اعمّم٤مطمػ اعمنمىمٞم٦م سمٕمد اسمـ اًمبقاب طمتك ا

اًمتٛمسؽ سمبٕمض ظمّم٤مئص اًمرؾمؿ اًمٕمثامين ، سمٞمٜمام يٖمٚم٥م قمغم ُمّم٤مطمػ أهؾ األٟمدًمس 

واعمٖمرب اعمح٤مومٔم٦م قمغم ذًمؽ اًمرؾمؿ ، وىمد قم٤مد اعمِم٤مرىم٦م إمم االًمتزام سم٤مًمرؾمؿ اًمٕمثامين 

ذم اعمّم٤مطمػ اعمٓمبققم٦م ، يمام ٟمجد ذم اعمّمحػ األُمػمي اًمذي صدرت ـمبٕمتف األومم 

، ويمام ذم ُمّمحػ اعمديٜم٦م اًمٜمبقي٦م اًمذي صدرت ـمبٕمتف هـ 1342ذم اًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 

هـ . وص٤مر اخلروج قمغم ذًمؽ اًمرؾمؿ ُمدقم٤مة ًمؽمك اعمّمحػ وقمدم 1445األومم ؾمٜم٦م 

 اًمسامح سمؽموُيف ُمـ اًمٚمج٤من اعمنموم٦م قمغم ـمب٤مقم٦م اعمّم٤مطمػ.

ُم آالف اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ظم٤مرـم٦م شم٤مرخيٞم٦م عمدى اًمتزام اخلٓم٤مـملم ذم  وشُمَ٘مدِّ

سم٤مًمرؾمؿ اًمٕمثامين ، ًمٙمـ رؾمؿ شمٚمؽ اخل٤مرـم٦م سمّمقر دىمٞم٘م٦م يتٓمٚم٥م اًمٕمّمقر اعمتٕم٤مىمب٦م 

اًمٜمٔمر ذم ذًمؽ اًمٕمدد اًمٙمبػم ُمـ شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ ، وطمسبل أين ًَمَٗم٧مُّ األٟمٔم٤مر إمم هذا 

 اجل٤مٟم٥م اعمتٕمٚمؼ سم٤معمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م.

وًمٚمٛمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م أمهٞم٦م أيْم٤ًم ذم اًمؽمضمٞمح سملم اًمرواي٤مت اًمتل وردت ذم 

قمدد ُمـ اًمٙمٚمامت ، وظم٤مص٦م اعمّم٤مطمػ اًم٘مديٛم٦م ُمـ يمت٥م رؾمؿ اعمّمحػ طمقل رؾمؿ 

اجلٞمؾ اًمث٤مين ، إذ سم٢مُمٙم٤من اًمب٤مطمثلم االؾمتئٜم٤مس سمام ورد ومٞمٝم٤م ُمـ رؾمقم ًمؽمضمٞمح سمٕمض 

شمٚمؽ اًمرواي٤مت ، أو شمٕمزيز اًمرواي٤مت اًمٜم٤مدرة اًمتل حتٙمل صقرًا ُمـ همرائ٥م اًمرؾمؿ ، 

 .    [23]ذم ؾمقرة اًمٙمٝمػ  ژ ڱژ  ُمثؾ زي٤مدة األًمػ ذم رؾمؿ يمٚمٛم٦م

 ضبطعلم ال (1)
شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة ذم أول هذه اًمٗم٘مرة إمم أن اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م جمردة ُمـ 

ٟمَِ٘م٤مِط اإلقمج٤مم وطمريم٤مت اإلقمراب وٟمحقه٤م ، وىمد اؾمتجد ذم طمٞم٤مة األُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

ُم٤م اؾمتدقمك اظمؽماع اًمٕمالُم٤مت اًمٙمت٤مسمٞم٦م اًمتل شَمْْمبُِط اًم٘مراءة ، وَُتْٜمَُع ُمـ وىمقع اًم٘م٤مرئ 
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 ن ، وذًمؽ ُمـ ظمالل ُمراطمؾ صمالث :ذم اًمٚمحـ وهق ي٘مرأ اًم٘مرآ

: اظمؽماع ٟمَِ٘م٤مِط اإلقمراب سم٤مًمٚمقن األَحر ، وم٤مًمٗمتح٦م ٟم٘مٓم٦م ومقق احلرف ،  األولى

واًمٙمنة ٟم٘مٓم٦م حتتف ، واًمْمٛم٦م ٟم٘مٓم٦م سملم يديف ، واًمتٜمقيـ ٟم٘مٓمت٤من ، وُيٜمَْس٥ُم اظمؽماع 

هـ69ذًمؽ إمم أيب األؾمقد اًمدؤزم اعمتقرم ؾمٜم٦م 
(1) . 

قمج٤مم اًمتل ُُتَٞمُِّز سملم احلروف اعمتِم٤مهب٦م ذم اًمرؾمؿ ، : اظمؽماع ٟمَِ٘م٤مِط اإل الثانية

هـ ، وهق أطمد شمالُمذة 94وُيٜمَْس٥ُم اظمؽماع ذًمؽ إمم ٟمٍم سمـ قم٤مصؿ اًمٚمٞمثل اعمتقذم ؾمٜم٦م 

اًمدؤزم
(2)

. 

: اظمؽماع قمالُم٤مت احلريم٤مت اعم٠مظمقذة ُمـ طمروف اعمد ، واًمتل اؾْمُتْٕمِٛمَٚم٧ْم  الثالثة

،  هـ174خلٚمٞمؾ سمـ أَحد اعمتقرم ؾمٜم٦م ا ُمٙم٤من ٟمِ٘م٤مط اإلقمراب ، وُيٜمَْس٥ُم ذًمؽ إمم

وَوَوَع اخلٚمٞمؾ أيْم٤ًم قمالُم٦م ًمٚمٝمٛمزة واًمتِمديد واًمروم واإلؿمامم
(3)

. 

ُم اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ؿمقاهد قمغم شمٚمؽ اعمراطمؾ ، ومبٞمٜمام ٟمجد ُمّم٤مطمػ  وشُمَ٘مدِّ

اجلٞمؾ اًمث٤مين ظم٤مًمٞم٦م ُمـ شمٚمؽ اًمٕمالُم٤مت ، ٟمجد ُمّم٤مطمػ اجلٞمؾ اًمث٤مًم٨م شم٘مدم ًمٜم٤م ُمث٤مالً 

إلقمراب اًمتل اظمؽمقمٝم٤م اًمدؤزم ، وٟمِ٘م٤مط اإلقمج٤مم اًمتل اظمؽمقمٝم٤م ٟمٍم قمغم قمالُم٤مت ا

سمـ قم٤مصؿ اًمٚمٞمثل ، سمج٤مٟم٥م ٟمِ٘م٤مط اإلقمراب ، يمام ئمٝمر ذًمؽ ذم اًمّمقر اًمتل ٟم٘مٚمٜم٤مه٤م ذم 

 اعمٚمحؼ ُمـ ُمّمحػ ـمقب ىم٤ميب هايل وُمّمحػ ُمتحػ واًمؽمز .

ُم ُمّمحػ اسمـ اًمبقاب ُمث٤مالً قمغم اًمّمقرة اًمتل اؾمت٘مر قمٚمٞمٝم٤م اًمْمبط  ذم وُيَ٘مدِّ

، ويمذًمؽ ُمّمحػ إؿمبٞمٚمٞم٦م ، ًمٙمـ شمٜمققم٧م ٤مطمػ ، سمٕمد اؾمتٕمامل قمالُم٤مت اخلٚمٞمؾاعمّم

سمٕمض شمٚمؽ اًمٕمالُم٤مت سملم أهؾ اعمنمق وأهؾ اعمٖمرب واألٟمدًمس ، وال يتسع اعم٘م٤مم 

، وهل ضمديرة سمبحقث ُمست٘مٚم٦م ،  ؽ اًمٕمالُم٤مت وٟم٘م٤مط االظمتالف طمقهل٤مًمٕمرض شمٚم

٤مب أيب قمٛمرو اًمداين اعمتقرم شمستٝمدي سمام شمْمٛمٜمتف يمت٥م قمٚمؿ اًمْمبط ، وذم ُم٘مدُمتٝم٤م يمت
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اعمسٛمك) اعمحٙمؿ ذم ٟم٘مط اعمّم٤مطمػ ( ، ويمت٤مب شمٚمٛمٞمذه أيب داود ؾمٚمٞمامن  هـ444ؾمٜم٦م 

 اعمسٛمك ) أصقل اًمْمبط(. هـ496سمـ ٟمج٤مح اعمتقذم ؾمٜم٦م 

 ثالثاً : علم العدد 
قِمْٚمُؿ اًمٕمدد أطمد قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، وهق ُيْٕمٜمَك سم٢مطمّم٤مء ؾمقر اًم٘مرآن، وآي٤مشمف ، 

وطمروومف ، وشم٘مسٞمٛمف قمغم أضمزاء وأطمزاب ، وُأًمَِّٗم٧م ذم هذا اًمٕمٚمؿ قمنمات ويمٚمامشمف ، 

اًمٙمت٥م ، ُمـ أؿمٝمره٤م يمت٤مب ) اًمبٞم٤من ذم قمدي آي اًم٘مرآن ( أليب قمٛمرو اًمداين ، 

ف اعم١مًمٗمقن ذم قمٚمقم اًم٘مرآن سم٠مسمقاب وومّمقل وظَمّمَّ
(1)

 . 

زاء واًمزي٤مدات واًمذي يٕمٜمٞمٜم٤م احلدي٨م قمٜمف ذم هذا اعمبح٨م هق قمدد اآلي٤مت واألضم

ًمتٕمٞملم ُمقاوٕمٝم٤م ، واإلؿم٤مرة إمم أقمداده٤م ، وُم٤م شم٘مدُمف  اًمتل دظمٚم٧م اعمّمحػ

 اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ُمـ ؿمقاهد شمٕمْمد ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت اًمتل ٟم٘مٚمتٝم٤م اعمّم٤مدر.

 : عالمات رؤوس اآليات (2)
مل شمٙمـ ذم اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م األُومم قمالُم٤مت شمدل قمغم رؤوس اآلي٤مت ، وأول  

٘م٤مط اًمثالث قمٜمد رأس اآلي٦م ، وم٘مد ُرِوَي اًمٜمِّ  قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمدالًم٦م اعمّم٤مطمػ ذم ؾْمُتْٕمِٛمَؾ ٱُم٤م 

ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمرومقن ؿمٞمئ٤ًم مم٤م ُأطْمِدَث ذم هذه  »أٟمف ىم٤مل:  هـ(129)ت قمـ ُيٞمك سمـ أيب يمثػم 

ش اعمّم٤مطمػ إال هذه اًمٜمَُّ٘مَط اًمثالث قمٜمد رؤوس اآلي٤مت
 (2)

  . 

قِّ ي١ميد ذ ًمؽ ، إذ شمٔمٝمر قمٜمد وُم٤م سَمِ٘مَل ُمـ اعمّم٤مطمػ اًم٘مديٛم٦م اعمخٓمقـم٦م قمغم اًمرَّ

رؤوس اآلي٤مت اًمٜم٘م٤مط اًمثالث ، قمغم ؿمٙمؾ ُمثٚم٨م ، أو قمغم ؿمٙمؾ ظمٓمقط صٖمػمة 

ُمٜمْمدة سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض ، وىمد يزيد قمدده٤م طمتك َيِّمَؾ إمم مخس أو أيمثر ، يمام 

 يبدو ذًمؽ ذم اًمٚمقطم٤مت اعمٜم٘مقًم٦م ُمـ ُمّمحػ ضم٤مُمع احلسلم وُمّم٤مطمػ صٜمٕم٤مء.   

ًم٦م قمغم ًمٚمدال قمالُم٤مت اًمثالث اًمٜمَِّ٘م٤مط ٟم٥مضم٤م إمم اًم٘مديٛم٦م اعمّم٤مطمػ ذم ؾْمُتْٕمِٛمَؾ ٱو
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ك سم٤مخلٛمقس واًمٕمِمقر ، وذًمؽ سمقوع قمالُم٦م قمٜمد رأس  أقمداد اآلي٤مت ، وهق ُم٤م ُيَسٛمَّ

ؾمٛمٕم٧م  » : يمؾ مخس آي٤مت أو قمنم آي٤مت ، وىمد أظمرج اًمداين قمـ األوزاقمل ىم٤مل

وا ىمت٤مدة ي٘مقل ُ ُٓمقا ، صمؿ مَخَُّسقا ، صمؿ قَمنمَّ ش : سَمَدُؤوا وَمٜمَ٘مَّ
 (1)

. 

ٕملم ىمد يمره اًمتٕمِمػم ذم دد ُمـ قمٚمامء اًمسٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمويم٤من قم

ؾ ، ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: اعمّمحػ دوا اًم٘مرآن »، وأن يستٕمٛمؾ ومٞمف طمس٤مب اجلُٛمَّ ش ضَمرِّ
 (2)

  . 

ؾ ؾ »( اًمَٕمدُّ سم٤محلروف ، ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر : واعم٘مّمقد سمحس٤مب )اجلُٛمَّ وطمس٤مب اجلُٛمَّ

ش سمتِمديد اعمٞمؿ احلروف اعم٘مٓمٕم٦م قمغم أسمجد
 (3)

. وم٤مألًمػ واطمد ، واًمب٤مء اصمٜم٤من ، واجلٞمؿ 

صمالصم٦م ... واًمٞم٤مء قمنمة ، واًمٙم٤مف قمنمون ، واًمالم صمالصمقن ... واًمْم٤مد صمامين ُمئ٦م، 

واًمٔم٤مء شمسع ُمئ٦م ، واًمٖملم أًمػ
(4)

. 

وهذا ضمدول يبلم قمالُم٤مت رؤوس اآلي ذم قمدد ُمـ اعمّم٤مطمػ اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ُمـ 

ؾ ذم سمٕمْمٝم  ٤م ، ظم٤مص٦م ُمّمحػ اسمـ اًمبقاب :ىمبؾ ، واًمتل اؾْمُتْٕمِٛمَؾ طمس٤مب اجلُٛمَّ

 ُمّمحػ اًمٕمالُم٦م

 اًم٘م٤مهرة

 ُمّمحػ

 ـمقب ىم٤ميب

ُمّمحػ اسمـ 

 اًمبقاب

ُمّمحػ 

 إؿمبٞمٚمٞم٦م

ُمّمحػ 

 سمرٟمستقن

ُمّمحػ 

 ُمٞمقٟمخ

      - رأس اآلي٦م

      - اخلٛمقس

       اًمٕمِمقر

 همػمه٤م
 

 

 )ذم اعمتـ(
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اًمدائرة اًمتل شمقوع قمٜمد  ويبدو أٟمف ُم٣م وىم٧م ـمقيؾ ىمبؾ أن ُيْرؾَمَؿ رىمؿ ذم داظمؾ

رأس اآلي٦م ، وًمٕمؾ ذًمؽ ُمرشمبط سمدظمقل اعمّم٤مطمػ قمٍم اًمٓمب٤مقم٦م ، واؾمت٘مر احل٤مل 

قمغم ووع رىمؿ يمؾ آي٦م ذم ٤ُميتٝم٤م داظمؾ دائرة ُمزهرة ، ومجٛمٞمع اعمّم٤مطمػ اًمتل شمٓمبع 

اآلن دمري قمغم هذا اًمٜمٔم٤مم
(1)

 ، ًمٙمـ ُمـ همػم قمالُم٤مت ًمٚمخٛمقس واًمٕمِمقر .  

 : فواتح السور (1)
اًمٕمثامٟمٞم٦م األومم ظم٤مًمٞم٦م ُمـ ومقاشمح اًمسقر ، ويٗمّمؾ سملم اًمسقرة  يم٤مٟم٧م اعمّم٤مطمػ

واًمتل شمٚمٞمٝم٤م ومراغ ُم٘مدار ؾمٓمر ذم اًمٙمت٤مسم٦م ، صمؿ فمٝمرت ومقاشمح اًمسقر قمغم أؿمٙم٤مل 

ُمتٕمددة ، طمتك اؾمت٘مر األُمر قمغم شمْمٛملم اًمٗمقاشمح أؾمامء اًمسقر وقمدد آي٤مهت٤م ، ذم إـم٤مر 

 ُمزظمرف حُمغَمًّ سم٤مألًمقان. 

 راطمؾ ًمتٓمقر رؾمؿ ومقاشمح اًمسقر ذم اعمّم٤مطمػ ، وهل: ويٛمٙمـ أن ُٟمَٛمٞمَِّز أرسمع ُم

ُك ومٞمٝم٤م ومراٌغ ىَمْدَر ؾَمْٓمٍر سملم  : المرحلة األولى ُمرطمٚم٦م اعمّم٤مطمػ اعمجردة اًمتل ُيؽْمَ

ٌء ، وهل اًمّمقرة اًمتل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م  اًمسقرشملم ، وال ُيْٙمَت٥ُم ومٞمف َرْ

 األومم ، يمام ذم ُمّم٤مطمػ صٜمٕم٤مء . 

ُمرطمٚم٦م اًمٗمّمؾ سملم اًمسقرشملم سمخط قمغم ـمقل اًمسٓمر أو ظمٓملم  : المرحلة الثانية

يِمٙمالن ُمستٓمٞماًل وٞم٘م٤ًم سمٕمرض اًمّمٗمح٦م ، وىمد ُيْرؾَمُؿ ذم داظمٚمف ظمط ُمتٕمرج ومٞمّمػم 

 يم٤مًمسٚمسٚم٦م
(2)

  . 

ُمرطمٚم٦م اًمنميط اعمزظمرف سملم اًمسقرشملم سم٠مًمقان ُمتٕمددة ، ُمـ  : المرحلة الثالثة

لم ذم اًم٘م٤مهرة ، وُمّمحػ ـمقب همػم يمت٤مسم٦م ذم داظمٚمف ، يمام ذم ُمّمحػ ضم٤مُمع احلس

  ىم٤ميب هايل ذم إؾمت٤مٟمبقل .

ُمرطمٚم٦م ومقاشمح اًمسقر اعمٙمتٛمٚم٦م اًمتل شمتْمٛمـ اؾمؿ اًمسقرة وقمدد  : المرحلة الرابعة

آي٤مهت٤م ، وىمد شمٙمقن سمخط ممٞمز ُمـ همػم إـم٤مر ، يمام ذم ُمّمحػ اسمـ اًمبقاب ، وُمّمحػ 
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،  ٥م ُمت٠مظمرةعمّم٤مطمػ اًمتل شمرضمع إمم طم٘مإؿمبٞمٚمٞم٦م ، وىمد شمٙمقن داظمؾ إـم٤مر يمام ذم ا

   وهق ُم٤م اؾمت٘مر قمٚمٞمف احل٤مل ذم اعمّم٤مطمػ اعمٕم٤مسة.

 : األجزاء واألحزاب (4)
اًم٘مرآن ، ( ذم زُم٤مٟمٜم٤م قمغم أىمس٤مم  أضمزاء ( ومجٕمٝم٤م ) اجلزء ٦م )ــ٤مل يمٚمٛمـهَمَٚم٥َم اؾمتٕمٛم

، واألوراد سمٛمٕمٜمك ي٘م٤مل أضمزاء اًم٘مرآن، واألطمزاب » ىم٤مل قمٚمؿ اًمديـ اًمسخ٤موي:

 ش واطمد
(1)

 . 

قمٚمامء اًم٘مرآن ُمـ اًمت٤مسمٕملم إطمّم٤مء يمٚمامت اًم٘مرآن وطمروومف ويم٤من مم٤م اقمتٜمك سمف 

وشم٘مسٞمٛمف قمغم أضمزاء وأطمزاب
(2)

، ويم٤من ذم يمؾ ُمٍم ُمـ األُمّم٤مر اخلٛمس٦م: ُمٙم٦م 

واعمديٜم٦م واًمٙمقوم٦م واًمبٍمة واًمِم٤مم قمٚمامء ُيرضمع إًمٞمٝمؿ ذم قَمدِّ آي اًم٘مرآن وذم دمزئتف 

وحتزيبف
(3)

َب٧ْم ومٞمف ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة، ويُمتِ الل ذًمؽ قِمْٚمُؿ اًمَٕمَدِد اًم٘مرآينوفمٝمر ُمـ ظم ،
(4)

 . 

َ ُمقاوٕمٝم٤م  اًمبٞم٤من ذم قمدِّ آي اًم٘مرآن يمت٤مسمف ) وقمرض اًمداين ذم ( أضمزاء اًم٘مرآن وقَملمَّ

ُمـ ضمزءيـ إمم ؾمبٕم٦م وقمنميـ ضمزءًا ، وذيمر أضمزاء صمالصملم ، وؾمتلم ، وأضمزاء ُمئ٦م 

وقمنميـ
(5)

 . 

ٕمٛمقل سمف ذم واًمذي اؿمتٝمر ذم دمزئ٦م اعمّمحػ هق دمزئتف إمم صمالصملم ضمزءًا ، وهق اعم

اعمّم٤مطمػ اًمتل شُمْٓمَبُع اًمٞمقم ، ُمع شم٘مسٞمؿ يمؾ ضمزء إمم طمزسملم ، ومٞمٙمقن قمدد األطمزاب 

ؾمتلم ، وشم٘مسٞمؿ يمؾ طمزب إمم أرسمٕم٦م أرسم٤مع ومٞمٙمقن جمٛمقع األرسم٤مع ُمئتلم وأرسمٕملم ، 

وهق ُم٤م ُأظِمَذ سمف ذم اعمّم٤مطمػ احلديث٦م
(6)

 . 
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آن ذم اعمّم٤مدر واعمّم٤مطمػ ( درؾم٧ُم ومٞمف حتزي٥م اًم٘مرآن ذم أؿمٝمر يمتب٧ُم سمحث٤ًم سمٕمٜمقان ) حتزي٥م اًم٘مر( 6)

اعمّم٤مطمػ اعمٓمبققم٦م ، ووازٟم٧م ذًمؽ سمام ورد ذم اعمّم٤مدر ، وهق ُمٜمِمقر ذم اًمٕمدد اخل٤مُمس قمنم ُمـ جمٚم٦م 

( ، وأقمٞمد ٟمنمه ذم يمت٤مب ) أسمح٤مث ذم قمٚمقم اًم٘مرآن   282-253هـ ) ص1424األَحدي٦م ، ديب 

 . ( 164-128ص
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٤مين واجلٞمؾ ومل شمٔمٝمر قمالُم٤مت األطمزاب ذم اعمّم٤مطمػ اًم٘مديٛم٦م ُمـ اجلٞمؾ اًمث

اًمث٤مًم٨م ، ُمثؾ ُمّمحػ ضم٤مُمع احلسلم ذم اًم٘م٤مهرة ، وُمّمحػ ُمتحػ ـمقپ ىم٤مپل 

هايل ذم إؾمت٤مٟمبقل ، وفمٝمرت سمِمٙمؾ ُمٗمّمؾ ذم ُمّمحػ اسمـ اًمبقاب اًمذي يمتبف 

 هـ وهق ُم٤م ؾمٜم٘مػ قمٜمده هٜم٤م ، ُمع اإلؿم٤مرة إمم اعمّم٤مطمػ األظمرى اًمالطم٘م٦م. 391ؾمٜم٦م 

ع اًم٘مرآن وأٟمّم٤مومٝم٤م، أصمب٧م اسمـ اًمبقاب ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمّمٗمح٤مت ُمقاوع أؾمب٤م

 وهذه صقرة قمالُم٦م األؾمب٤مع: وُمقاوع أضمزائف اًمثالصملم واًمستلم ، 

 6-5من سورة األنعام اآلية 

ومل يْمع اسمـ اًمبقاب ُمقاوع األضمزاء ذم إـم٤مر زظمرذم أو دوائر ُمزهرة ، وايمتٗمك 

سمٙمت٤مسمتٝم٤م ذم طمقار اًمّمٗمح٤مت سمخط ُمذه٥م يمبػم ، يمام ئمٝمر ذًمؽ ذم اًمّمقرة اآلشمٞم٦م 

 ػ : ُمـ اعمّمح

 141-141من سورة البقرة 

وأؿم٤مر يم٤مشم٥م ُمّمحػ إؿمبٞمٚمٞم٦م إمم األطمزاب دون أٟمّم٤مومٝم٤م أو أرسم٤مقمٝم٤م ، يمام أؿم٤مر 

إمم أضمزاء صمالصملم ، وهذه قمالُم٦م احلزب األول قمغم رأس مخس وؾمبٕملم ُمـ ؾمقرة 

 اًمب٘مرة هٙمذا :

 وهذه قمالُم٦م سمدء اجلزء اًمث٤مين  :
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 م األضمزاء ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمّمٗمح٦م٦م أرىم٤مواًمتزم يم٤مشم٥م ُمّمحػ ضم٤مُمٕم٦م سمرٟمستقن سمٙمت٤مسم

َؿ يمؾ ضمزء إمم أىمس٤مم أرسمٕم٦م ، وَوَوَع ذم ُمقوع سمدء اجلزء رىمؿ  ُمـ همػم إـم٤مر ، وىَمسَّ

اجلزء ، وذم سمدء اًم٘مسؿ اًمث٤مين ُمٜمف يمٚمٛم٦م )طمزب( ، وذم سمدء اًم٘مسؿ اًمث٤مًم٨م يمٚمٛم٦م 

)ٟمّمػ( ، وذم سمدء اًم٘مسؿ اًمراسمع يمٚمٛم٦م )طمزب( ، وهٙمذا ذم مجٞمع األضمزاء اًمثالصملم ، 

 اًمّمقرة :هبذه 

        

وأؿم٤مر يم٤مشم٥م ُمّمحػ ُمٙمتب٦م ُمٞمقٟمخ إمم األطمزاب ، وأول ُمٙم٤من ذيمر ومٞمف قمالُم٦م 

واًمث٤مين قمٜمد رأس اآلي٦م  احلزب هق رأس اآلي٦م صمالث وأرسمٕملم ُمـ اًمب٘مرة هٙمذا 

 141، صمؿ ووع قمالُم٦م اجلزء قمٜمد رأس اآلي٦م  145، واًمث٤مًم٨م قمٜمد رأس اآلي٦م  74

اعمّمحػ اقمتٛمد دمزئ٦م اعمّمحػ قمغم  ، ويدل ذًمؽ قمغم أن يم٤مشم٥م هٙمذا 

 صمالصملم ضمزءًا وشم٘مسٞمؿ اجلزء قمغم أرسمٕم٦م أطمزاب.

واؾمت٘مر احل٤مل ذم اعمّم٤مطمػ اعمٓمبققم٦م قمغم رؾمؿ اجلزء ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمّمٗمح٦م ذم إـم٤مر 

ُؿ  ُمزظمرف ، يمام ٟمجد ذًمؽ ذم اعمّمحػ األُمػمي وُمّمحػ اعمديٜم٦م اًمٜمبقي٦م ، وُيَ٘مسَّ

ُؿ يمؾ طمزب قمغم  أرسمٕم٦م أىمس٤مم ، شمقوع قمٜمد ٤ُمي٦م اًمرسمع اجلزء قمغم طمزسملم ، ُويَ٘مسَّ

األول قمالُم٦م )رسمع احلزب( ، وقمٜمد ٤ُمي٦م اًمرسمع اًمث٤مين )ٟمّمػ احلزب( وقمٜمد ٤ُمي٦م 

اًمرسمع اًمث٤مًم٨م )صمالصم٦م أرسم٤مع احلزب( ويٜمتٝمل اًمرسمع اًمراسمع سمرىمؿ احلزب اًمت٤مزم ، وشم٠مظمذ 

ّمحػ مه٤م األطمزاب رىماًم ُمتسٚمساًل ذم اعمّمحػ ، ومرىمؿ طِمْزيَبِ اجلزء اًمث٤مين ذم اعم

اًمث٤مًم٨م واًمراسمع ، وهٙمذا إمم آظمر اعمّمحػ ، وهل شم٘م٤مسمؾ أضمزاء ؾمتلم ، وشمقوع 

دائرة ُمزظمروم٦م سمٕمد رىمؿ اآلي٦م اًمتل يبدأ سمٕمده٤م اجلزء أو احلزب ، ومل شمٙمـ هذه اًمدائرة 

ـ اًمبقاب وُمّمحػ ضم٤مُمٕم٦م سمرٟمستقن .   شمقوع ذم اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ُمثؾ ُمّمحػ اسم

ٓمبققم٦م ذم اًمٕمٍم احلدي٨م ووع رىمؿ اجلزء ذم ومم٤م اًمتزم سمف ٟم٤مذو اعمّم٤مطمػ اعم
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أقمغم يمؾ صٗمح٦م ، وي٘م٤مسمٚمف اؾمؿ اًمسقرة ، ويس٤مقمد ذًمؽ اًم٘م٤مرئ قمغم اًمقىمقف قمغم 

 اعمقوع اًمذي يريده ُمـ اعمّمحػ سمسٝمقًم٦م . 

 رابعاً : عالمات الوقف واالبتداء
قمٚمؿ اًمقىمػ واالسمتداء أطمد قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، وهق ُيْٕمٜمَك سمبٞم٤من ُمقاوع 

 اًم٘مرآن ذم أصمٜم٤مء اًم٘مراءة ، وهلذا اًمٕمٚمؿ ُم١مًمٗم٤مت ُمٕمرووم٦م ، ويم٤من أيمثر اًمقىمقف ذم

األوائؾ ُمـ اعم١مًمٗملم ذم هذا اًمٕمٚمؿ ي٘مسٛمقن اًمقىمػ قمغم أرسمٕم٦م أىمس٤مم: اًمقىمػ اًمت٤مم ، 

واًمٙم٤مذم ، واحلسـ ، واًم٘مبٞمح
(1)

  . 

ُمسٚمٙم٤ًم آظمر ذم شم٘مسٞمؿ اًمقىمػ  هـ (564) تحمٛمد سمـ ـمٞمٗمقر اًمسج٤موٟمدي  وؾمٚمؽ

اًمقىمػ ُمـ وضمقب أو ضمقاز ، وضمٕمٚمف مخس ُمراشم٥م هل: الزم ، يٕمتٛمد قمغم طمٙمؿ 

ٌص رضورة ٌز ًمَِقضْمٍف ، وُُمَرظمَّ وُُمْٓمَٚمٌؼ ، وضم٤مئٌز ، وجُمَقَّ
(2)

، ويٛمٙمـ إو٤موم٦م ٟمقع ؾم٤مدس  

وهق ُم٤م ال ُيقز اًمقىمػ قمٚمٞمف
(3)

، ج ، ز ، ، واظمت٤مر ًمتٚمؽ األىمس٤مم رُمقزًا، وهل: م، ط

ص
(4)

 ، وًمٖمػم اجل٤مئز )ال(. 

ًمسج٤موٟمدي هق اًمذي اؿمتٝمر ذم اًمٕمّمقر اعمت٠مظمرة وُأظِمَذ سمف ذم وئمٝمر أن شم٘مسٞمؿ ا

اعمّم٤مطمػ ، سم٢مصمب٤مت اًمرُمقز اًمتل اظمت٤مره٤م ، وم٤معمّم٤مطمػ اًمتل شمرضمع إمم اًم٘مرون األومم 

مل شمٔمٝمر ومٞمٝم٤م قمالُم٤مت اًمقىمقف ومٚمؿ شمٔمٝمر ذم ُمّمحػ ضم٤مُمع احلسلم ذم اًم٘م٤مهرة ، وال 

اًمبقاب ذم  ذم ُمّمحػ ُمتحػ ـمقپ ىم٤مپل هايل ، ويمذًمؽ مل يستٕمٛمٚمٝم٤م اسمـ

هـ ، ويمذًمؽ مل شمٔمٝمر شمٚمؽ اًمٕمالُم٤مت ذم 391ُمّمحٗمف اًمذي يمتبف ذم سمٖمداد ؾمٜم٦م 

 هـ .624ُمّمحػ إؿمبٞمٚمٞم٦م اعم١مرخ سمسٜم٦م 

ويّمٕم٥م حتديد شم٤مريخ حمدد الؾمتٕمامل قمالُم٤مت اًمقىمقف ذم اعمّم٤مطمػ  ، ًمٙمـ 

                                                           

 .  1/226، واسمـ اجلزري: اًمٜمنم  174، واًمتحديد ص 146اعمٙمتٗمك صيٜمٔمر: اًمداين: ( 1)

 .  144يٜمٔمر: يمت٤مب اًمقىمػ واالسمتداء ص( 2)

 .  113يٜمٔمر: اعمّمدر ٟمٗمسف ص( 3)

 .  124يٜمٔمر: اعمّمدر ٟمٗمسف ص( 4)
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يٛمٙمـ اًم٘مقل إ٤ُم فمٝمرت ذم ُمّم٤مطمػ اًم٘مرون اعمت٠مظمرة ، يمام ذم ُمّمحػ ضم٤مُمٕم٦م 

 ّمحػ ُمٙمتب٦م ُمٞمقٟمخ ) يٜمٔمر اًمٜمامذج اعمّمقرة ذم اعمٚمحؼ(.  سمرٟمستقن ، وذم ُم

وأصمرت وىمقف اًمسج٤موٟمدي قمغم قمالُم٤مت اًمقىمقف ذم اعمّم٤مطمػ اعمٓمبققم٦م 

طمديث٤ًم ، ًمٙمـ طمّمٚم٧م ُمراضمٕم٦م ًمتٚمؽ اًمقىمقف ، ومّم٤مرت ذم اعمّمحػ األُمػمي اًمذي 

 هـ ، ؾمت٦م هل : 1342ـمبع ذم اًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 

 م: قمالُم٦م اًمقىمػ اًمالزم . 

 ىمػ اعمٛمٜمقع . ال: قمالُم٦م اًمق

 ج: قمالُم٦م اًمقىمػ اجل٤مئز ضمقازًا ُمستقي اًمٓمروملم . 

 َصغَم: قمالُم٦م اًمقىمػ اجل٤مئز ُمع يمقن اًمقصؾ أومم . 

 ىَمغَم: قمالُم٦م اًمقىمػ اجل٤مئز ُمع يمقن اًمقىمػ أومم . 

) :. :. (: قمالُم٦م شمٕم٤مٟمؼ اًمقىمػ وم٢مذا ُوىِمَػ قمغم أطمد اعمقوٕملم ال يّمح اًمقىمػ 

                قمغم اآلظمر . 

َدت هذه اًمٕمالُم٤مت ذم ُمّمحػ اعمديٜم٦م اًمٜمبقي٦م ، وطُمِذوَم٧ْم قمالُم٦م اًمقىمػ ُتٛمِ قمْ ٱو

 اعمٛمٜمقع ) ال ( ذم اًمٓمبٕم٤مت األظمػمة ُمٜمف . 

ومم٤م زاده اخلٓم٤مـمقن ذم اعمّم٤مطمػ اإلؿم٤مرة إمم ُمقاوع ؾمجقد اًمتالوة ، وأىمدم 

هـ ، ويمذًمؽ 391ُمّمحػ الطمٔم٧م ومٞمف ذًمؽ ُمّمحػ اسمـ اًمبقاب اًمذي يمتبف ؾمٜم٦م 

ضم٤مُمٕم٦م سمرٟمستقن ، وهق ُم٤م اًْمُتِزَم سمف ذم اعمّم٤مطمػ اعمٓمبققم٦م ، فمٝمرت ذم ُمّمحػ 

وذًمؽ سمقوع يمٚمٛم٦م ؾمجدة ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمّمحٞمٗم٦م ، ُمع قمالُم٦م قمٜمد ٤ُمي٦م اآلي٦م اًمتل ومٞمٝم٤م 

 اًمسجدة .

          



 (ه2341)ذو الحجة      العدد الثاني عشر      قرآنية          مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات ال 

31 

 املبحث الخامس
 أهمية املصاحف املخطوطة من الناحية الفنية
 يمت٤مسمتٝم٤م وشمبٞمٞمٜمٝم٤م اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم شمٕمٔمٞمؿ اعمّم٤مطمػ ، واؾمتحب٤مب حتسلم

(1) وإيْم٤مطمٝم٤م
، واظمتٚمٗمقا ذم ضمقاز شمزيٞمٜمٝم٤م سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م ، ومذه٥م يمثػم ُمٜمٝمؿ إمم 

ضمقاز ذًمؽ عم٤م ومٞمف ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اعمّم٤مطمػ وزي٤مدة إيمراُمٝم٤م
(2)

. وذيمر اسمـ اًمٜمديؿ أن قمٛمر 

رأى ُم٤م يمتبف ظم٤مًمد سمـ أيب اهلٞم٤مج ُمـ اًم٘مرآن ذم ىمبٚم٦م ُمسجد اًمٜمبل سمـ قمبد اًمٕمزيز 

  ، ُمـ أول ؾمقرة واًمِمٛمس ووح٤مه٤م إمم آظمر اًم٘مرآن ، وم٘م٤مل ًمف قمٛمر : سم٤مًمذه٥م

َق ومٞمف ، وم٠مىمبؾ قمٛمر  أريُد أن شَمْٙمُت٥َم زم ُمّمحٗم٤ًم قمغم هذا اعمث٤مل ، ومَٙمَت٥َم ًمف ُمّمحٗم٤ًم شَمٜمَقَّ

ُه إًمٞمف! ُبُف ويستحسٜمف ، واؾمتٙمثر صَمَٛمٜمَُف وَمَردَّ ُيَ٘مٚمِّ
(3)

. 

، ؾمداًّ ًمٚمذرائع واًمٓمرق ويبدو أن حتريؿ شمّمقير ذوات اًمروح قمٛمقُم٤ًم ذم اإلؾمالم 

اًمتل شمٗميض إمم اًمقىمقع ذم اعمحرُم٤مت
(4)

، ضمٕمٚم٧م اًمٗمٜم٤مٟملم اعمسٚمٛملم يتجٝمقن إمم إسمراز 

ىمدراهتؿ اًمٗمٜمٞم٦م ذم رؾمؿ ًمقطم٤مت ومٜمٞم٦م ذم اعمج٤مالت األظمرى ، واهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم 

مجٞمؾ ُي٥م اجلامل
(5)

ـَ ، وذم اًمٜمٗمس اًمبنمي٦م أصمر ُمـ ذًمؽ ، ومٝمل شمٕمِمؼ احُلْس

(6) قان ، وشمسؽموح ًمٚمٛمٜمٔمر اعمتٜم٤مؾم٥م ، واًمٌمء اعم٘مدر اعمقزونواًمٚمٓم٤مئػ واألًم
 ،

ومٙم٤من اخلط اًمٕمريب ُمقردًا إلؿمب٤مع اًمٜمٗمس اإليامٟمٞم٦م سم٤معمٕم٤مين اًمٗمٜمٞم٦م ووبط أدائٝم٤م 

سمٛم٘م٤ميٞمس اجلامل ، ويم٤مٟم٧م اًمزظمروم٦م ُمقردًا آظمر ًمٚمجامل ذم رطم٤مب احلْم٤مرة 

َؼ ُم٘مدار يمبػم ُمـ اًمت٠مصمػم اًمٗمٜمل ذم اًمٜم ٘مَّ ٗمقس ُمـ ظمالل ضمٕمؾ اإلؾمالُمٞم٦م ، وحَتَ

                                                           

 . 173اًمٜمقوي : اًمتبٞم٤من ص، و 2/545يٜمٔمر : اسمـ أيب داود : يمت٤مب اعمّم٤مطمػ ( 1)

، وومرج شمقومٞمؼ  6/2257، واًمسٞمقـمل : اإلشم٘م٤من  548-2/542يمت٤مب اعمّم٤مطمػ يٜمٔمر : اسمـ أيب داود : ( 2)

 .444-395اًمقًمٞمد : وم٘مف اًم٘مرآن وظمّم٤مئّمف ص

 .9اًمٗمٝمرؾم٧م ص( 3)

 .674-669يٜمٔمر :حمٛمد سمـ أَحد قمكم واصؾ : أطمٙم٤مم اًمتّمقير ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص ( 4)

 ( .147)رىمؿ احلدي٨م 63يٜمٔمر : صحٞمح ُمسٚمؿ ص ( 5)

 .5َحد اًمراؿمد : آوم٤مق اجلامل صيٜمٔمر : حمٛمد أ( 6)
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قى شمبدقمف أٟم٤مُمؾ أؾمت٤مذ ُمت٘مـ ـٛمستـع اًمـل رومٞمـخط قمرسمـ٤مرًا ًمـ٦م وإـمــروم٦م ظمٚمٗمٞمـاًمزظم

ًمٗمـ اخلط
(1)

 . 

وىمد حت٘مؼ ذًمؽ اجلٛمع سملم اًمزظمروم٦م اًمرائٕم٦م واخلط اجلٛمٞمؾ ذم اعمّم٤مطمػ ُمٜمذ 

وىم٧م ُمبٙمر ُمـ شم٤مريخ اإلؾمالم ، يمام الطمٔمٜم٤م ذم اعمّمحػ اًمذي يمتبف ظم٤مًمد سمـ أيب 

، ومٚمٞمس هٜم٤مك أمجؾ وال أيمٛمؾ ُمـ أن ُيْٙمَت٥َم يمالم رب ٕمزيزسمـ قمبد اًماهلٞم٤مج ًمٕمٛمر 

، وال يزال هذا اجل٤مٟم٥م ذم  طمػ سم٠مهبك صقرة حم٤مـم٤ًم سم٠ممجؾ زيٜم٦ماًمٕم٤معملم ذم اعمّم٤م

اعمّم٤مطمػ سمح٤مضم٦م إمم دراؾم٤مت ُمستٗمٞمْم٦م إلسمراز يٜم٤مسمٞمع اجلامل اًمٙم٤مُمٜم٦م ومٞمف ، وال 

ح٨م ، ومٝمق ُيت٤مج إمم ُمس٤مطم٦م يتسع اعم٘م٤مم الؾمتٞمٕم٤مب يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمذًمؽ ذم هذا اًمب

أوؾمع ، وإمم ُمٕمروم٦م أدق سمٗمٜمقن اخلط واًمزظمروم٦م
(2)

، وؾمقف أقمرض عمح٤مت ُمـ 

 إسمداع يُمت٤َّمِب اعمّم٤مطمػ ذم اخلط ، واؾمتثامرهؿ ًمٚمزظمروم٦م ذم دمٛمٞمٚمٝم٤م.

 : أوالً : خطوط المصاحف
يم٤مٟم٧م أٟمقاع اخلط اًمٕمريب ذم قمٍم صدر اإلؾمالم شمٜمس٥م إمم أؿمٝمر احلقارض 

وم٠مول اخلٓمقط اًمٕمرسمٞم٦م اخلط اعمٙمل ، وسمٕمده » يمر اسمـ اًمٜمديؿ طملم ىم٤مل :اًمٕمرسمٞم٦م ، يمام ذ

اعمدين ، صمؿ اًمبٍمي صمؿ اًمٙمقذم ، وم٠مُم٤م اعمٙمل واعمدين ومٗمل أًمٗم٤مشمف شمٕمقي٩م إمم يٛمٜم٦م اًمٞمد 

شوأقمغم األص٤مسمع ، وذم ؿمٙمٚمف اٟمْمج٤مع يسػم
 (3)

. ًمٙمـ اًمذي همٚم٥م قمغم ُمّم٤مطمػ 

ٙمقذماًم٘مرون اهلجري٦م اًمثالصم٦م األومم اؾمتٕمامل اخلط اًم
(4)

، ويٖمٚم٥م قمغم طمروومف 

هـ17اخلٓمقط اعمست٘مٞمٛم٦م واًمزواي٤م اًم٘م٤مئٛم٦م ، وإذا يم٤مٟم٧م اًمٙمقوم٦م ىمد شم٠مؾمس٧م ؾمٜم٦م 
(5)

 ،

                                                           

 .13-12يٜمٔمر اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ص( 1)

( ًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمتك قمٍم اسمـ اًمبقاب: )ظمط وشمذهٞم٥م وزظمروم٦م ااًمدراؾم٤مت اعمتخّمّم٦م ذم هذا اعمج٤ملُمـ ( 2)

هـ 1421ضم٤مُمٕم٦م سمٖمداد  –وهل أـمروطم٦م اًمديمتقراه اًمتل يمتبٝم٤م اًمديمتقر حمٛمقد قمب٤مد ، يمٚمٞم٦م اآلداب 

 م.1991=

 .٧9م صاًمٗمٝمرؾم( 3)

  28يٜمٔمر: إسمراهٞمؿ مجٕم٦م: دراؾم٦م ذم شمٓمقر اًمٙمت٤مسم٤مت اًمٙمقومٞم٦م ص( 4)

 .  1/129يٜمٔمر: شم٤مريخ ظمٚمٞمٗم٦م ( 5)
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وم٢من اخلط اعمٜمسقب إًمٞمٝم٤م ىمد يٙمقن ُمتٓمقرًا قمـ اخلط احلج٤مزي )اعمٙمل واعمدين(
 (1)

 . 

وشمبدو ظمٓمقط ُمّم٤مطمػ صٜمٕم٤مء أىمرب إمم اخلط احلج٤مزي ذي األًمٗم٤مت اعم٤مئٚم٦م  

ُمٜمٝم٤م إمم اخلط اًمٙمقذم ، ًمٙمـ أيمثر ُمّم٤مطمػ اجلٞمؾ اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م اًمتل سم٤مدم٤مه اًمٞمٛملم 

أوردٟم٤م صٗمح٤مٍت ُمٜمٝم٤م ذم اعمٚمحؼ ُمٙمتقسم٦م سم٤مخلط اًمٙمقذم ، ؾمقاء ذم ذًمؽ اعمجردة ُمـ 

 اًمٕمالُم٤مت أو اعمٜم٘مقـم٦م سمٜم٘مط اإلقمراب اًمذي اظمؽمقمف أسمق األؾمقد اًمدؤزم.

ـ ـمقر إمم ـمقر قمغم وطمٔمل اخلط اًمٕمريب سم٤مًمتجقيد واًمتحسلم ، وال يزال يٜمت٘مؾ ُم

يد اًمُٙمت٤َّمب واخلٓم٤مـملم طمتك اٟمتٝمك إمم أيب قمكم حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسـ سمـ ُُمْ٘مَٚم٦َم 

هـ328اًمبٖمدادي اعمتقرم ؾمٜم٦م 
، وم٤مٟمت٘مؾ اخلط قمغم يديف ٟم٘مٚم٦م ُمتٛمٞمزة ، ومتحقًم٧م  (2)

األىمالم ُمـ اخلط اًمٙمقذم ذي اخلٓمقط اعمست٘مٞمٛم٦م واًمزواي٤م اًم٘م٤مئٛم٦م اعمٕمروف سم٤مخلط 

اخلٓمقط اًمٚمٞمٜم٦م اًمٙمقذم ، إمم
(3)

، صمؿ ضم٤مء اسمـ اًمبقاب )قمكم سمـ هالل اًمبٖمدادي اعمتقذم 

َب ـمري٘متف ذم اخلط413ؾمٜم٦م  هـ( وم٠ميمٛمؾ ُم٤م سمدأه اسمـ ُم٘مٚم٦م وَهذَّ
، واؿمتٝمرت سمٕمد  (4)

اسمـ اًمبقاب أٟمقاع اخلٓمقط اًمٚمٞمٜم٦م ، ُمثؾ ظمط اًمثٚم٨م واًمٜمسخ وهمػمه٤م ، وًمٙمـ همٚم٥م 

اعمت٠مظمر اؾمتٕمامل ظمط اًمٜمسخ ، قمغم ظمٓمقط اعمّم٤مطمػ ذم سمٚمدان اعمنمق ذم اًمٕمّمقر 

 وال يزال احل٤مل قمغم ذًمؽ. 

وإذا يم٤من اخلط اًمٙمقذم ىمد شمٓمقر ذم سمٚمدان اعمنمق إمم ٟمقع ضمديد ُمـ اخلٓمقط 

اًمٚمٞمٜم٦م وم٢مٟمف شمٓمقر ذم سمالد اعمٖمرب إمم ٟمقع ضمديد أيْم٤ًم ، هق اخلط األٟمدًمز ، اًمذي 

ُم ُم ّمحػ إؿمبٞمٚمٞم٦م ص٤مر يٕمرف سمٕمد زوال دوًم٦م األٟمدًمس سم٤مخلط اعمٖمريب ، وُيَ٘مدِّ

هـ ٟمٛمقذضم٤ًم ًمف ، وال شمزال ُمّم٤مطمػ سمٚمدان اعمٖمرب اًمٕمريب شمتٛمٞمز 624اعم١مرخ سمسٜم٦م 

 سمذًمؽ اًمٜمقع ُمـ اخلط.

                                                           

 .  78يٜمٔمر: صالح اًمديـ اعمٜمجد: دراؾم٤مت ذم شم٤مريخ اخلط اًمٕمريب ص( 1)

 ، وُم٤م يٕمده٤م . 28شمٜمٔمر شمرمجتف : هالل ٟم٤مضمل : اسمـ ُم٘مٚم٦م ظمٓم٤مـم٤ًم وأديب٤ًم وإٟمس٤مٟم٤ًم ص( 2)

 .149قد قمب٤مد : ظمط وشمذهٞم٥م وزظمروم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صيٜمٔمر : حمٛم( 3)

 .34يٜمٔمر : هالل ٟم٤مضمل : اسمـ اًمبقاب قمب٘مري اخلط اًمٕمريب ص( 4)
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ودراؾم٦م ظمٓمقط اعمّم٤مطمػ ذم ُٟمَسِخَٝم٤م اعمتٕمددة ، اعمٛمتدة قمؼم اًمزُم٤من واعمٙم٤من ، 

حتت٤مج إمم قمٜم٤مي٦م اعمتخّمّملم سمٗمٜمقن اخلط اًمٕمريب ، وإمم اًمقىم٧م اًمذي يسٛمح سم٤مًمٜمٔمر ذم 

، ودراؾم٦م  ُمٙمتب٤مت اًمٕم٤ممل ٟمسخ٦م ُمـ آالف اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م اعمحٗمقفم٦م ذم يمؾ

ظمٓمقـمٝم٤م وُم٤م يتٛمٞمز سمف يمؾ ُمّمحػ ، ًمٕمؾ اًمدارؾملم يتٛمٙمٜمقن ُمـ ظمالل ذًمؽ ُمـ 

 يمت٤مسم٦م شم٤مريخ يم٤مُمؾ أو ؿمبف يم٤مُمؾ هلذا اجل٤مٟم٥م اًمٗمٜمل ُمـ اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م . 

 :ثانياً : زخرفة المصاحف
هلٜمدؾمٞم٦م واًمٜمب٤مشمٞم٦م واألًمقان ذم شمزيلم اؾمتٕمٛمؾ ظمٓم٤مـمق اعمّم٤مطمػ األؿمٙم٤مل ا

اعمّم٤مطمػ ، وئمٝمر ذًمؽ ذم ًمقطم٤مت ومٜمٞم٦م سمديٕم٦م ذم أول اعمّمحػ وظم٤مُتتف ، وذم 

ومقاشمح اًمسقر ، وُأـُمِر اًمّمٗمح٤مت ، وطم٤موي٤مت قمالُم٤مت رؤوس اآلي٤مت واألضمزاء 

 واألطمزاب وٟمحقه٤م.

دة ويم٤مٟم٧م اعمّم٤مطمػ األومم شم٘متٍم قمغم ٟمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، ويم٤مٟم٧م اًمٙمت٤مسم٦م جمر

ُمـ اًمٕمالُم٤مت واًمزي٤مدات اًمتل طمّمٚم٧م ذم اعمّم٤مطمػ ذم اًمٕمّمقر اًمالطم٘م٦م ، ويم٤من 

هٜم٤مك َُمـ يمره شمٚمؽ اًمزي٤مدات ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ، ًمٙمـ اًمرضورة اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

أوضمب٧م إصمب٤مت قمالُم٤مت احلريم٤مت وٟم٘م٤مط اإلقمج٤مم ، طمتك ال ي٘مع ىم٤مرئ اًم٘مرآن ذم 

ًم٘مراءة قمغم اًم٘م٤مرئ أدت إمم اًمٚمحـ وهق ي٘مرأ اًم٘مرآن ، ويمذًمؽ اًمرهمب٦م ذم شمٞمسػم ا

إصمب٤مت قمالُم٤مت رؤوس اآلي واألضمزاء وٟمحقه٤م ، صمؿ إن اًمِمٕمقر سمتٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن 

ٜمُقَن اعمّم٤مطمػ سمتٚمؽ اًمٚمقطم٤مت  ُدوَن ظمٓمقـمٝمؿ ، وُيَزيِّ وإيمراُمف ضمٕمؾ اخلٓم٤مـملم ُُيَقِّ

اًمٗمٜمٞم٦م اًمبديٕم٦م اًمتل شمبٕم٨م ذم اًمٜمٗمس اًمِمٕمقر سمجالل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ، إمم ضم٤مٟم٥م ُم٤م 

 ُمٕم٤مين اآلي٤مت ُمـ رهمب٦م ورهب٦م ، وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وإظمب٤مت . شُمِِمٞمُٕمفُ 

صْمٜم٤َم قمٜمٝم٤م ذم اعمبح٨م اًمث٤مين أًمقاٟم٤ًم ُمـ اًمٚمقطم٤مت اًمٗمٜمٞم٦م  دَّ ُم اعمّم٤مطمػ اًمتل حَتَ وشُمَ٘مدِّ

اجلٛمٞمٚم٦م ، وهل شمزداد روقم٦م ودىم٦م وشمٕم٘مٞمدًا يمٚمام شم٘مدُمٜم٤م ذم اًمزُمـ ، ومتٙم٤مد ُمّم٤مطمػ 
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ذم ُمّمحػ ضم٤مُمع احلسلم  اجلٞمؾ اًمث٤مين ختٚمق ُمـ شمٚمؽ اًمزظم٤مرف ، ؾمقى ُم٤م الطمٔمٜم٤مه

ذم اًم٘م٤مهرة ُمـ ذيط ُمزظمرف ذم ومقاشمح اًمسقر ، وشمزداد ُمٔم٤مهر اًمزظمروم٦م وشمتٜمقع ذم 

، اًمسقر أو ذم قمالُم٤مت رؤوس اآلي٤مت ُمّمحػ ـمقب ىم٤ميب هايل ، ؾمقاء ذم ومقاشمح

 وهذه إطمدى ومقاشمح اًمسقر ومٞمف ، وهل أول ؾمقرة وم٤مـمر :

ء ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م مج٤مًمٞم٦م اخلط ، أم ويم٤من اسمـ اًمبقاب أيمثر قمٜم٤مي٦م سمتزيلم ُمّمحٗمف ، ؾمقا

ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م زظمروم٦م اًمٗمقاصؾ وقمالُم٤مت رؤوس اآلي٤مت ، وٟمحقه٤م ، إمم ضم٤مٟم٥م 

اًمٚمقطم٤مت اًمتل ووٕمٝم٤م ذم أول اعمّمحػ ، وذم ظم٤مُتتف . ومل يٙمـ يم٤مشم٥م ُمّمحػ 

إؿمبٞمٚمٞم٦م أىمؾ قمٜم٤مي٦م سمتزيلم ُمّمحٗمف سم٤مًمٚمقطم٤مت اعمزظمروم٦م ذم أوًمف وذم ظم٤مُتتف) يٜمٔمر : 

 اعمٚمحؼ(.

اعمّمحٗملم اًمزظمروم٦م اًمٜمب٤مشمٞم٦م واألؿمٙم٤مل اهلٜمدؾمٞم٦م ذم شمزيلم ومقاشمح  واؾمتثٛمر يم٤مشمب٤م

 اًمسقر ، يمام ئمٝمر ذًمؽ ذم اًمّمقرشملم اآلشمٞمتلم :

 من مصحف ابن البواب

 من مصحف إشبيلية

وزاد اخلٓم٤مـمقن اعمت٠مظمرون ُمـ قمٜم٤ميتٝمؿ سم٤مًمزظمروم٦م ذم اعمّم٤مطمػ اًمتل خيٓمق٤ُم ، ال 



 أ.د.غانم قدوري الحمد          تعريف بها وبيان قيمتها التاريخية والعلمية والفنية  المصاحف المخطوطة:

11 

ئمٝمر ذًمؽ ذم ُمّمحٗمل ُمٙمتب٦م ضم٤مُمٕم٦م  ؾمٞمام ذم وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وأول ؾمقرة اًمب٘مرة ، يمام

 سمرٟمستقن وُمّمحػ ُمٙمتب٦م ُمٞمقٟمخ )يٜمٔمر : اعمٚمحؼ(.

وطمٔمٞم٧م أهمٚمٗم٦م اعمّم٤مطمػ سمٕمٜم٤مي٦م اعمزظمروملم ًمتٙمقن سمّمقرة شمٜم٤مؾم٥م ُمٜمزًم٦م ُم٤م 

 شمْمٛمف ُم٤م سملم اًمدومتلم )يٜمٔمر : اعمٚمحؼ( .
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 ةــخاتمال
ًمبنمي٦م إمم احلٛمد هلل اًمذي طَمِٗمَظ يمت٤مسمف ُمـ اًمتٖمٞمػم واًمتبديؾ ، ومٔمؾ ُمّمدرًا هلداي٦م ا

ؾمقاء اًمسبٞمؾ ، واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل اًمذي سَمٚمََّغ ُم٤م ُأْٟمِزَل إًمٞمف ُمـ رسمف ، 

٤مفم٤ًم ويَمتَ  وهٞم٠م اهلل ٦ًم ، وضمٕمؾ ذم يمؾ قمٍم َُمـ ي٘مقم سمحٛمؾ أُم٤مٟم٦م بَ شمٕم٤ممم ُمـ أصح٤مسمف طُمٗمَّ

هذا اًمٙمت٤مب طِمْٗمٔم٤ًم ذم اًمّمدور ويمت٤مسم٦م ذم اًمسٓمقر ، ًمٞمقصٚمٝم٤م إمم اجلٞمؾ اًمذي سمٕمده ، 

تك يرث اهلل األرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م ، حت٘مٞم٘م٤ًم خلتؿ اًمٜمبقة ، وهٞمٛمٜم٦م اًم٘مرآن قمغم يمت٥م اهلل طم

 اعمٜمزًم٦م قمغم َُمـ ؾمب٘مف ُمـ األٟمبٞم٤مء ، قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم.

وًمٚمٛمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م أمهٞم٦م قمٔمٛمك ذم حت٘مٞمؼ ذًمؽ ، ًمٙمـ يمثػمًا ُمـ اًمدارؾملم 

إال حم٤موالت ىمٚمٞمٚم٦م حمدودة، اعمٕم٤مسيـ همٗمٚمقا قمـ سمٞم٤من شمٚمؽ األمهٞم٦م وإسمراز ٟمقاطمٞمٝم٤م ، 

طمػ وًَمْٗم٧ِم أٟمٔم٤مر اًمدارؾملم وطم٤موًم٧ُم ذم هذا اًمبح٨م اًمتذيمػم سم٘مٞمٛم٦م شمٚمؽ اعمّم٤م

، سمٕمد أن عمََْس٧ُم ذًمؽ ُمـ ظمالل اؿمتٖم٤مزم ؾمٜمقات يمثػمة سمٕمٚمقم اًم٘مرآن قم٤مُم٦م ، إًمٞمٝم٤م

ورؾمؿ اعمّمحػ ووبٓمف ظم٤مص٦م ، ودومٕمٜمل ُم٤م حت٘مؼ ذم اًمسٜملم األظمػمة ُمـ ٟمنم قمدد 

ٛم٦م ذم ُٟمَسٍخ ورىمٞم٦م أو إًمٙمؽموٟمٞم٦م إمم يمت٤مسم٦م هذا اًمبح٨م ، قمسك أن ُمـ اعمّم٤مطمػ اًم٘مدي

 يٙمقن ؾمبب٤ًم ًمٚمٕمٜم٤مي٦م هب٤م ، واٟمبٕم٤مث اًمدراؾم٤مت اجل٤مدة طمقهل٤م.

وآُمؾ أن يٙمقن هذا اًمبح٨م قمغم وضم٤مزشمف ىمد يمِمػ قمـ ىمٞمٛم٦م اعمّم٤مطمػ 

اعمخٓمقـم٦م ، ُمـ أي قمٍم يم٤مٟم٧م ، ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ، وُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، وُمـ 

ٞم٦م اًمٗمٜمٞم٦م ، وال يزال هٜم٤مك جم٤مل واؾمع ًمدراؾم٦م شمٚمؽ اعمّم٤مطمػ ، ويٛمٙمـ اًم٘مقل اًمٜم٤مطم

إن يمؾ ُمّمحػ خمٓمقط ُيتٛمؾ ىمٞم٤مم دراؾم٦م ُمست٘مٚم٦م طمقًمف ، سمؾ أيمثر ُمـ دراؾم٦م 

 شمتٜم٤مول اجلقاٟم٥م اآلشمٞم٦م :

 رؾمؿ اعمّمحػ ووبٓمف . .1

 قمالُم٤مت رؤوس اآلي واألضمزاء وومقاشمح اًمسقر . .2

 قمالُم٤مت اًمقىمقف .  .3

 ُوبَِط هب٤م . اًم٘مراءة اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل .4

 اخلط واًمزظم٤مرف اًمٗمٜمٞم٦م . .5
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وال خيٗمك أن دراؾم٦م هذه اعمقوققم٤مت حتت٤مج إمم ختّمّم٤مت قمٚمٛمٞم٦م ُمتٜمققم٦م ، وىمد 

ي٘متيض ذًمؽ شمِمٙمٞمؾ ومرق سمحثٞم٦م شمتٙم٤مُمؾ ضمٝمقد أقمْم٤مئٝم٤م ذم إيٗم٤مء يمؾ ُمّمحػ طم٘مف 

ُمـ اًمدراؾم٦م ، وإذا يَمُثَر ُمثؾ هذه اًمدراؾم٤مت وم٢مٟمف ؾمقف يتٞمح ذم اًمٜمٝم٤مي٦م يمت٤مسم٦م شم٤مريخ 

ًمرطمٚم٦م اعمّمحػ ظمالل أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم ُمـ اًمزُم٤من ، مم٤م ُيٕمؾ ىم٤مرئ اًم٘مرآن ُمقصمؼ 

ـ ظمالل اًمرواي٦م اًمِمٗمٝمٞم٦م واعمّم٤مطمػ اعمٙمتقسم٦م.  اًمٞمقم يِمٕمر أٟمف ُمقصقل سم٤مًمٜمبع األول ًمٚم٘مرآن ُم

وأُتٜمك أن ي١مؾمس ُمريمز أو ُمقىمع ًمالقمتٜم٤مء سم٤معمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م ، ومٞمجد اًمب٤مطم٨م 

ذل اجلٝمد واعم٤مل ، وآُمؾ أيْم٤ًم أن يٙمقن )قمٚمؿ ومٞمف سمٖمٞمتف ، ُمـ همػم طم٤مضم٦م إمم اًمسٗمر وسم

ـ اعمقاد اًمدراؾمٞم٦م ذم اًمٙمٚمٞم٤مت اعمتخّمّم٦م سمدراؾم٦م قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.    اعمّم٤مطمػ( وٛم

يمؾ اعمّم٤مطمػ اعمخٓمقـم٦م شمستحؼ اًمٕمٜم٤مي٦م واالهتامم ، ًمٙمـ سمٕمْمٝم٤م يستحؼ اهتامُم٤ًم 

 خٓمقط : ظم٤مص٤ًم ، ومٛمام ورد ذيمره ذم اًمٗمٝمرس اًمِم٤مُمؾ ًمٚمؽماث اًمٕمريب اإلؾمالُمل اعم

 (. cod.or.4.80ُمّمحػ اإلُم٤مم أيب قمٛمرو اًمداين)ُمٙمتب٦م اًمدوًم٦م ، ُمٞمقٟمخ 

وُمّمحػ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ اجلزري اًمذي يمتبف شمٚمٛمٞمذه ـم٤مهر سمـ قمرب سمـ 

إسمراهٞمؿ األصٗمٝم٤مين )وذم ُمٙمتب٦م قمِمػمة ذف اعمٚمؽ سمٛمدراس ذم اهلٜمد ُمّمحػ 

 ُمٜم٘مقل ُمـ ٟمسخ٦م اًمِمٞمخ ـم٤مهر ( . 

ٚمح أن يدرس ذم أـمروطم٦م ديمتقراه ، يمام يمؾ واطمد ُمـ هذيـ اعمّمحٗملم يّم

 ُدِرَس ُمّمحػ ُمسجد احلسلم ذم اًم٘م٤مهرة سم٠مـمروطم٦م ديمتقراه.

 وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
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 ملحق بالنماذج املصورة من املصاحف
 

 مصحف جامع الحسين في القاهرة

 كغم84سم ، وزنه 44سم ، ارتفاعه68×57

 ص(4174)=1487عدد أوراقه 

 

 

 امع الحسين بالقاهرة وهو مفتوحمصحف ج
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 خاتمة سورة البقرة وأول آل عمران

 نفي مصحف جامع الحسي
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 صفحة من مصاحف صنعاء

 آخر سورة األنفال وأول سورة براءة
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 صفحة من مصحف طوب قابي سرايي

 144-144من سورة النساء اآلية 
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 ابي سراييصفحة من مصحف طوب ق

 آخر سورة الرحمن وأول سورة الواقعة
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 صفحة من مصحف متحف والترز

 آخر سورة السجدة وأول سورة األحزاب
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 صفحة مزخرفة في أول مصحف ابن البواب
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 سورة الفاتحة

 وأول سورة البقرة

 من مصحف ابن البواب
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 ريخ كتابته ومكانهاوخاتمته وفيها تا آخر مصحف ابن البواب
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 صفحة مزخرفة في أول مصحف إشبيلية
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 من مصحف إشبيلية سورة الفاتحة وأول سورة البقرة
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 مصحف إشبيليةآخر 
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 وفيها مكان كتابته وتاريخها خاتمة مصحف إشبيلية
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 خ ف مصحف مكتبة ميونغال
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  الصفحة الثانية من مصحف مكتبة ميونخ

 وفيها تتمة سورة الفاتحة
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 صفحة من مصحف مكتبة ميونخ

 وفيها سورة المسد واإلخالص
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 الصفحة الثانية من مصحف جامعة برنستون

 وفيها أول سورة البقرة
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 صفحة من مصحف جامعة برنستون

 وفيها آخر سورة القلم وأول سورة الحاقة
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 خاتمة مصحف جامعة برنستون

 وفيها اسم كاتبه شمس الدين عبد اهلل
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 مصادر البحث
 أواًل : املصاحف املخطوطة :

ٟمسخ٦م  اعمّمحػ اًمنميػ اعمٜمسقب إمم قمثامن سمـ قمٗم٤من  ذم اًم٘م٤مهرة: مصحف جامع الحسين. 1

٘مٞمؼ األؾمت٤مذ اًمديمتقر ـمٞم٤مر آًمتل ىمقالج ، ُمريمز األسمح٤مث اعمِمٝمد احلسٞمٜمل سم٤مًم٘م٤مهرة ، دراؾم٦م وحت

 م.2449هـ = 1434ًمٚمت٤مريخ واًمٗمٜمقن واًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، إؾمت٤مٟمبقل 

( ًمقطم٦م ، وٛمـ رؾم٤مًم٦م اعم٤مضمستػم )اعمخٓمقـم٤مت 72جمٛمققم٦م ًمقطم٤مت قمدده٤م)  : مصاحف صنعاء. 2

ٞم٦م اًمٚمٖم٤مت واآلداب واًمؽمسمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م ، يمٚماًم٘مرآٟمٞم٦م ذم صٜمٕم٤مء ُمٜمذ اًم٘مرن اهلجري األول ، 

 هـ (.1425م = 2444

ٟمسخ٦م  : اعمّمحػ اًمنميػ اعمٜمسقب إمم قمثامن سمـ قمٗم٤من مصحف متحف طوپ قاپي سرايي. 3

ُمتحػ ـمقپ ىم٤مپل هايل ، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ األؾمت٤مذ اًمديمتقر ـمٞم٤مر آًمتل ىمقالج ، ُمريمز األسمح٤مث 

 م.2447= هـ 1428ًمٚمت٤مريخ واًمٗمٜمقن واًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، إؾمت٤مٟمبقل 

سم٘مٞم٦م ُمّمحػ ُمـ اعمّم٤مطمػ اعمحٗمقفم٦م ذم ُمتحػ )واًمؽمز( ًمٚمٗمٜمقن ذم  : مصحف متحف والترز .4

ُمديٜم٦م سم٤مًمتٞمٛمقر سمقالي٦م ُمػمالٟمد سم٤مًمقالي٤مت اعمتحدة األُمريٙمٞم٦م ، وهق ُمرؾمقم سم٤مخلط اًمٙمقذم، ورىمٛمف 

 (. http//www.thewalters.org صحٞمٗم٦م )ٟمسخ٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م : يٜمٔمر اًمراسمط : 166( ، 554)

( ، ـمبٕم٦م  16ك/حمٗمقظ ذم ُمٙمتب٦م چسؽمپتل ، رىمؿ ) ) قمكم سمـ هالل ( ، مصحف ابن البواب. 5

م ، شمرضمؿ اًمدراؾم٦م 1984ُمّمقرة ُمع دراؾم٦م ) ُمٜمٗمردة ( ًمٚمٛمستنمق ) دي . إس . رايس ( ، ضمٜمٞمػ 

 أَحد األرومكم ، شمقزيع اًمنميم٦م اًمنمىمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع سمػموت .

هـ ، 624ورىم٦م ، ُمٙمتقب سم٤مخلط األٟمدًمز ، شم٤مريخ اخلط  134ُمٙمتب٦م ُمٞمقٟمخ ،  ، مصحف إشبيلية. 6

-http://daten.digitale ُمديٜم٦م إؿمبٞمٚمٞم٦م سم٤مألٟمدًمس ) ٟمسخ٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م ، يٜمٔمر اًمراسمط :

sammlungen.de .) 

ٛمس اًمديـ ــــ،  اخلٓم٤مط ؿمورىم٦م  324، ُمٙمتقب سمخط اًمٜمسخ ،  مصحف مكتبة جامعة برنستون . 7

 (.  p://diglib.princeton.eduhttقمبد اهلل ، )ٟمسخ٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م ، يٜمٔمر اًمراسمط : 

،  ورىم٦م ، )ٟمسخ٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م 446سخ ، ،  ، ُمٙمتقب سمخط اًمٜم مصحف مكتبة الدولة في ميونخ . 8

 (./ http://daten.digitale-sammlungen.de يٜمٔمر اًمراسمط :

http://daten.digitale-sammlungen.de/
http://daten.digitale-sammlungen.de/
http://diglib.princeton.edu/
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 ثانيًا : الكتب املطبوعة
دراسة في تطور الكتابات الكوفية على األحجار في مصر في القرون  إسمراهٞمؿ مجٕم٦م ) ديمتقر (: .1

 م . 1969، دار اًمٗمٙمر ، اًم٘م٤مهرة  الخمسة األولى للهجرة

،  ضارة اإلسالمية في اليمنجامع صنعاء أبرز معالم الحإؾمامقمٞمؾ سمـ قمكم األيمقع )اًم٘م٤ميض( :  .2

 م.1984هـ = 1445( ، دار اآلصم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م ، اًمٙمقي٧م 23-9وٛمـ يمت٤مب )ُمّم٤مطمػ صٜمٕم٤م ص

حت٘مٞمؼ د. حمٛمد قمّم٤مم اًم٘مْم٤مة ،  االنتصار للقرآن ,اًمب٤مىمالين ) اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م (:   .3

 م .2441هـ =1422دار اًمٗمتح ًمٚمٜمنم واًمتقزيع قمامن ، ودار اسمـ طمزم سمػموت ، 

هـ = 1419، سمٞم٧م األومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م، اًمري٤مض  صحيح البخارياًمبخ٤مري ) حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ (:  .4

 م .  1998

 ، سمٞم٧م األومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م . جامع الترمذياًمؽمُمذي ) حمٛمد سمـ قمٞمسك (:  .5

، راضمٕمف قمكم حمٛمد اًمْمب٤مع ، النشر في القراءات العشراسمـ اجلزري ) أسمق اخلػم حمٛمد سمـ حمٛمد ( :  .6

 اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى ، اًم٘م٤مهرة . اعمٙمتب٦م

، حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ، 2، ط المستدرك على الصحيحيناحل٤ميمؿ )حمٛمد سمـ قمبد اهلل( :  .7

 م. 2442هـ = 1422دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت 

، اعمٓمبٕم٦م اًمسٚمٗمٞم٦م ،  فتح الباري بشرح صحيح البخارياسمـ طمجر ) أَحد سمـ قمكم اًمٕمس٘مالين (:  .8

 . هـ 1384اًم٘م٤مهرة 

 م .1967، حت٘مٞمؼ ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر ، دُمِمؼ  تاريخ خليفةظمٚمٞمٗم٦م سمـ ظمٞم٤مط:  .9

، ـمبع سمٕمٜم٤مي٦م حمٛمد أَحد دمه٤من ، دار إطمٞم٤مء  سنن الدارمياًمدارُمل )قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرَحـ(  :  .14

 اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م ، سمػموت.

 اًمداين )أسمق قمٛمرو قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد ( : .11

احلٛمد ، ُمريمز اعمخٓمقـم٤مت واًمقصم٤مئؼ واًمؽماث ، ، حت٘مٞمؼ هم٤مٟمؿ ىمدوري  البيان في عد آي القرآنأ.  

 م.1994هـ = 1414اًمٙمقي٧م 

 م.1999هـ = 1424، حت٘مٞمؼ هم٤مٟمؿ ىمدوري احلٛمد ، دار قمامر ، قمامن  التحديد في اإلتقان والتجويد ب. 

 م.  1997هـ = 1418، حت٘مٞمؼ د. قمزة طمسـ ، دار اًمٗمٙمر ، دُمِمؼ  المحكم في نقط المصاحفج. 

، حت٘مٞمؼ حمٛمد أَحد دمه٤من ، دار اًمٗمٙمر ، دُمِمؼ  مرسوم مصاحف أهل األمصارالمقنع في معرفة د. 

 م. 1983هـ = 1443
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، حت٘مٞمؼ د. ضم٤ميد زيدان خمٚمػ ، ُمٓمبٕم٦م وزارة األوىم٤مف ، سمٖمداد  المكتفى في الوقف واالبتدا. هـ

 م. 1983هـ = 1443

٥م اًمديـ قمبد ، حت٘مٞمؼ د. حم 2، ط كتاب المصاحفاسمـ أيب داود ) قمبد اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن( :  .12

 م. 2442هـ = 1432اًمسبح٤من واقمظ ، دار اًمبِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م ، سمػموت 

اجل٤مُمٕم٦م ،  المخطوطات القرآنية في صنعاء منذ القرن الهجري األولرزان همس٤من َحدون :  .13

 هـ .1425م = 2444اًمٞمٛمٜمٞم٦م ، يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٤مت واآلداب واًمؽمسمٞم٦م 

، حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ  2، ط لقرآنالبرهان في علوم ااًمزريمٌم ) حمٛمد سمـ قمبد اهلل (:  .14

 م .1972، قمٞمسك اًمب٤ميب احلٚمبل ، اًم٘م٤مهرة إسمراهٞمؿ

حمسـ ه٤مؿمؿ درويش ، دار  ، حت٘مٞمؼ د. كتاب الوقف واالبتداءاًمسج٤موٟمدي )حمٛمد سمـ ـمٞمٗمقر( :  .15

 م.2441هـ = 1422اعمٜم٤مه٩م ، قمامن 

 طمسلم اًمبقاب ، ُمٙمتب٦م قمكم ، حت٘مٞمؼ د. جمال القراء وكمال اإلقراءاًمسخ٤موي )قمكم سمـ حمٛمد( :  .16

 م.1987هـ = 1448اًمؽماث ، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م 

 م.  1957دار سمػموت  –، دار ص٤مدر  الطبقات الكبرىاسمـ ؾمٕمد ) حمٛمد (:  .17

 م.1977هـ = 1397اًم٘م٤مهرة  –، دار اًمنموق ، سمػموت  4، ط في ظالل القرآنؾمٞمد ىمٓم٥م :  .18

، حت٘مٞمؼ: ُمريمز  ي علوم القرآناإلتقان فاًمسٞمقـمل ) ضمالل اًمديـ قمبد اًمرَحـ سمـ أيب سمٙمر (:  .19

 هـ .1426اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ، جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمب٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة 

دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر  صالح اًمديـ اعمٜمجد ) ديمتقر (: .24
 م . 1972، دار اًمٙمت٤مب اجلديد ، سمػموت األموي 

، ُمع ؾمٗمػم اًمٕم٤معملم ، سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين(:  اًمْمب٤مع ) قمكم حمٛمد .21

 م .2448هـ = 1429ًمٚمديمتقر أذف حمٛمد وم١ماد ـمٚمٕم٧م ، ُمٙمتب٦م اإلُم٤مم اًمبخ٤مري، اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م 

، ُمّمٓمٗمك اًمب٤ميب احلٚمبل  3، ط جامع البيان عن تأويل آي القرآناًمٓمؼمي ) حمٛمد سمـ ضمرير( :   .22

 م .1968هـ = 1388سمٛمٍم 

، حت٘مٞمؼ ُمروان قمٓمٞم٦م وآظمريـ ، دار اسمـ يمثػم ،  فضائل القرآنبٞمد ) اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم( :أسمق قم .23

 م .1999هـ =1424دُمِمؼ 

، حت٘مٞمؼ قمبد  شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريفاًمٕمسٙمري )أسمق أَحد احلسلم سمـ قمبد اهلل (:  .24

 م.1963اًمٕمزيز أَحد ، اًمب٤ميب احلٚمبل سمٛمٍم 

 م. 2443هـ = 1424يمٜمدا  –، وم٤من يمقومر  3ط ، آفاق الجمالحمٛمد أَحد اًمراؿمد :  .25
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، دار ـمٞمب٦م ، اًمري٤مض  3، ط أحكام التصوير في الفقه اإلسالميحمٛمد سمـ أَحد قمكم واصؾ :  .26

 م.2446هـ = 1427

 حمٛمد قمبد اهلل دراز )ديمتقر( : .27

 م .  1971، اًمٙمقي٧م  المدخل إلى القرآن الكريمأ.  

 م. 1974، اًمٙمقي٧م  النبأ العظيمب. 

، أـمروطم٦م  خط وتذهيب وزخرفة القرآن الكريم حتى عصر ابن البواب)ديمتقر( :  حمٛمقد قمب٤مد .28

 م1991هـ =1421ضم٤مُمٕم٦م سمٖمداد  –ديمتقراه ، يمٚمٞم٦م اآلداب 

 م . 1998هـ = 1419، سمٞم٧م األومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م  صحيح مسلمُمسٚمؿ سمـ احلج٤مج :  .29

يـ رُمْم٤من ، دار ، حت٘مٞمؼ د. حمٞمل اًمد اإلبانة عن معاني القراءاتُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز:  .34

 م .2446هـ = 1427اًمٖمقصم٤مين ًمٚمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ، ودار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث ، دُمِمؼ 

 ، ـمبٕم٦م سمقالق. لسان العرباسمـ ُمٜمٔمقر )حمٛمد سمـ ُمٙمرم ( :  .31

الفهرس الشامل للتراث ) اعمجٛمع اعمٚمٙمل ًمبحقث احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م ( :  ُم١مؾمس٦م آل اًمبٞم٧م .32
 آن ) المصاحف المخطوطة ومخطوطات رسم المصحف(العربي اإلسالمي المخطوط , علوم القر 

 م . 1992، قمامن  2ط

 م .1971، حت٘مٞمؼ رو٤م ـ دمدد ، ـمٝمران  الفهرست اسمـ اًمٜمديؿ ) حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ( :  .33

، حت٘مٞمؼ حمٛمد روقان قمرىمسقد ،  التبيان في آداب حملة القرآناًمٜمقوي ) ُيٞمك سمـ ذف (:  .34

 .2444هـ = 1421ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت 

 الل ٟم٤مضمل : ه .35

 م.  1998، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ، سمػموت ابن البواب عبقري الخط العربي عبر العصورأ. 

، دار اًمِم١مون اًمث٘م٤مومٞم٦م  لمابن مقلة خطاطًا وأديبًا وإنسانًا , مع تحقيق رسالته في الخط والقب.  

 م.1991، سمٖمداد اًمٕم٤مُم٦م

، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت  ائدمجمع الزوائد ومنبع الفو اهلٞمثٛمل ) قمكم سمـ أيب سمٙمر (:  .36

 م .1988هـ = 1448
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 (هٕٖٗٔ)ذو الحجة        العدد الثاني عشر            الشاطبي للدراسات القرآنية  جلة معهد اإلمام م

ٛٔ 

 

 امللخص

، : مًًْا وجقازًا ، صقرًا وحآت  يتْاول هذا افبحث ؿؤة افتَاء افساـْغ

 ؿراءًة وؿاظدة ، ضقابط وأحُامًا .

وهق يْاؿش هذه افَؤة مـ مْيقريـ خمتٍِغ : ؿراء وٕحاة ؛ فٔتقصؾ إػ وضع 

ر تٍهٔع فهقر هذا آفتَاء ظْد ضرذم افَؤة ، وحُّف حْٔئذ .  تهقُّ

 هذا افًّؾ ذم مباحث أربًة ، مسبقؿة بَّدمة :وتؿ تهْٔػ 

ُأصر ذم ادَدمة إػ أمهٔة ادقضقع ، مع اشتًراض فبًض افدراشات افَريبة  -

 مْف، ومتقؿًٍا ظْد ظْقان افبحث .

يتْاول ادبحث إول : احلُؿ اإلمجايل ٓفتَاء افساـْغ ، مع اشتًراض  -

 فألحُام ادتًَِة بف : ٕحقًا وؿراءًة .

وأما ادبحث افثاين : ؾٔتؿ ؾٔف اشتًراض صقر افتَاء افساـْغ ، واحلُؿ ظذ  -

 شبٔؾ افتٍهٔؾ .

وذم ادبحث افثافث يتؿ ظرض ضرائؼ افتخِص مـ افتَاء افساـْغ ظْد افَراء  -

 وافْحقيغ .

وأما ادبحث افرابع : ؾٍٔف مجع ومْاؿنة فَِراءات افقاردة ظذ خالف افَاظدة  -

 افبكية .

 أذـر ذم اخلامتة أهؿ ٕتائج افبحث .و -

 .﴾ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ﴿ ، شائاًل مـ ادقػ افتقؾٔؼ وافسداد



 عبد الرحمن بن محمود مختار الشنقيطي د.                  والنحويين          التقاء الساكنين بين القراء

ٕٛ 

 املقدمة

احلّد هلل رب افًادغ ، وافهالة وافسالم ظذ افْبل إمغ ، وظذ آفف وصحبف 

 أمجًغ ... وبًد :

إٔف مـ  ؾٓذا ُبحٔث بًْقان ) افتَاء افساـْغ بغ افَّراء وافْحقيغ ( أحسب

مٌٍقل ظْف ، وإٕام » دؿٔؼ مسائؾ افًِؿ .  وؿد ّٕص ابـ جْل ظذ أّن هذا ادقضع 

شيسٍر ويتوح مع آشتَراء فف وافٍحص ظـ حديثف 
(1)

. 

وأحسب إٔف بَل ـذفؽ مْذ ذفؽ افًك فدى افًديد مـ افباحثغ وضِبة افًِؿ 

رة مْف  ، وإليَاهنؿ بامتْاع افتَائٓام افذيـ ٓ يستقؿٍٓؿ افتَاء افساـْغ ـثرًا ؛ فٍُِّْ

إٓ ظذ احلّد افبكي ادًروف ؛ ومـ هْا ـإت ٕهقص افْحاة إؿدمغ مبًثرة 

 بغ افًديد مـ أبقاب افْحق .

افذي هق  -بىرائؼ افتخِص مـ هذا آفتَاء  -ؿدياًم وحديًثا  -ـام ُصٌِقا 

افذي يٍْر مْف دون وضع ضقابط حمددة حلُؿ هذا آفتَاء  -مىِب ظْد اجلّٔع 

افْىؼ وتٖباه افَاظدة
(2)

 . 

وؿد أؾردت هلذه افىرائؼ مبحثًا صٌرًا ؛ ٕهنا مما اتٍؼ ؾٔف افْحاة وافَراء ، 

واظُتّدت ذم افَاظدة وافَراءة ، دون افتقشع ذم ذفؽ ؛ ٕن افدراشات احلديثة 

زت ذم مًيّٓا ظذ ضرائؼ افتخِص مـ افتَاء افساـْغ ، دون افٌقص ـثراً  ـّ ذم  ر

 حُؿ هذا آفتَاء .

 ومـ أطٓر هذه افدراشات احلديثة :

طاهرة افتخِص مـ افتَاء افساـْغ فِدـتقر أذف حاؾظ ] ٕؼ جامًة  - 1

 ( [ . 32افُقيت ، حقفٔات أداب وافًِقم آجتامظٔة ، احلقفٔة ) 

                                                           

 . 794/  3اخلهائص ( 1)

 .  7544 - 7562/  9يْير ظذ شبٔؾ ادثال : متٓٔد افَقاظد بؼح تسٓٔؾ افٍقائد ( 3)
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 طاهرة افتخِص مـ افتَاء افساـْغ ذم افًربٔة افٍهحك فِدـتقر  -3

ـ ادجِد اخلامس ظؼ[، ااجلِٔؾ ]ٕؼ جمِة أبحاث افرمقكر ظبد ظبد افَاد  .فًدد إول م

ضرائؼ افتخِص مـ افتَاء افساـْغ ذم افًربٔة افٍهحك فِدـتقر ظبد اهلل  - 2

 بابًر ] ٕؼ جمِة افدراشات افٌِقية ، افًدد افرابع مـ ادجِد افسادس [ .

ضّـ مهادري أو  -ْٓا بسبب ظدم اإلؾادة م -ومل ترد هذه افدراشات 

مراجًل، وإٕام أوردت أشامءها ؛ فٔواف إفٔٓا هذا افبحٔث : إـامًٓ فِهقرة ، 

 ورؽبة ذم اإلؾادة .

راجًٔا أن يُقن ذم هذا افًّؾ رء مـ إـامٍل فٍَْص ، أو إيواٍح دنٍُؾ ، أو مجٍع 

 دتٍرٍق ، دون أن يُقن ؽٍاًل مـ مجٔع ذفؽ .

 ًة مباحث خمتقمة بخامتة .وؿد ؿسّت هذا افبحث إػ أرب

 وؿبؾ أن أفج ذم ادقضقع شٖؿػ ؿِٔاًل مع افًْقان :
  :مع العنوان وقفة

إحهار افْحق ذم جمِّف بغ مذهبل : افبكة وافُقؾة ؛ جيًؾ ٕسبة افرأي ذم 

اجلإب افْحقي فٔس ؾٔٓا إصُال ؛ ٕٕف إما أن يْسب افرأي إلحدى اددرشتغ ، أو 

 يْسب فَائِف .

وهؿ افَراء ، ؾْسبة افرأي افْحقي  -ذم ظْقان هذا افبحث  -فىرف افثاين وأما ا

 هلؿ ؾٔٓا إصُال ظْدي مـ وجٓغ :

َارئ وم  .ذهبف افْحقي ، وافتٍهٔؾ ؾٔف يىقلإول : ظدم آرتباط افالزم بغ ؿراءة اف

مـ  -افثاين: افَراءة شْة متبًة ؛ ؾافَراء خاضًقن فَراءاهتؿ افًديدة ، وهؿ 

خمتٍِقن ذم ؿراءاهتؿ ، وذم ضرق أدائٓا اختالؾًا ـثرًا ، ـام هق مًِقم ؛  -ر وجف آخ

وبْاًء ظِٔف ؾْسبة افرأي افْحقي إفٔٓؿ إٕام تُقن مَبقفة ظذ شبٔؾ افتجقز ؛ خاصة 

 وأهنؿ ذم خْدق واحد حتٔىف افرواية وافسامع مـ مجع جٓاتف . 
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 املبحث األول
 وفة : نحاة وقراءحكم التقاء الساكنني بني البصرة والك

أضِؼ ٕحاة افبكة ذم بًض ٕهقصٓؿ مْع افتَاء افساـْغ
(1)

، ومرادهؿ افتَٔٔد 

، وهق ذم حافغ -ذفؽ ذم مقاضع أخر ـام أصاروا إػ-تَاء افساـْغباحلدِّ اجلائز ٓف

 وظِٔٓام ِصْبُف اإلمجاع مـ افبكيغ :

 رٌف مدؽٌؿ .إول : أن يُقن إول مْٓام حرف مدٍّ أوفْغ وأخر ح

 افثاين : ظْد إرادة افقؿػ ، ـام شٖٔيت تٍهِٔف .

ُٔحّؾ ادَٔد ظذ ادىِؼ دؾًًا فتًارض افْهقص ، هذا إذا اضَّرحْا افرأي افذي  ؾ

ٓ حيبذ اجتامع افساـْغ ظذ ـؾ حال وإن ـإا ظذ افؼط ادتَدم افذي جيقز ؾٔف 

مـ ٕحق : داّبة ؾتَِْب  اجلّع بغ شاـْغ حال افقصؾ ، ؾٔحرـقن إفػ مثالً 

مهزة فتهبح : َدَأّبة ، وؾٔف مبافٌة ذم افٍرار مـ افتَاء افساـْغ ؛ ٕٕف ؿِب فِحرف 

افذي ٓ يُّـ حتريُف إػ حرف يُّـ حتريُف
(2)

 . 

واضِّراح هذا افرأي أصار إفٔف أبق ظع وؽره مـ افْحاة
(3)

 . 

كذم ... ، ؾال داظل ويقرد ظِٔف افقؿقع ذم افًديد مـ حماذير اإلظالل اف

 فِقؿقف ظْد هذا افرأي ـثرًا .

وأما افُقؾٔقن ؾِؿ توع ادهادر ادتقاؾرة فديَّ ضابىًا فِحد افذي يهح ؾٔف 

 افتَاء افساـْغ ظْدهؿ . 

ّٕام ٕصَّ افْحاُة وظِامء افتقجٔف ذم افَراءات ظذ أّن حدَّ افتَاء افساـْغ ظْد  إ

ْد افبكيغافُقؾٔغ خيتِػ ظـ حد آفتَاء ظ
(4)

مزيد بٔان  -ب٘ذن اهلل  -، وشٖٔيت  

                                                           

 . 676/  3يْير : افُتاب ( 1)

 . 379 - 372/  3 فِريض ح افناؾٔة، ذ 121 - 139/  9بـ ئًش ذح ادٍهؾ ٓيْير : ( 3)

 ، ذح افريض ظذ افناؾٔة  24 - 25/  1، رس صْاظة اإلظراب  647/ 3يْير : افنرازيات ( 2)

3  /379 . 

 . 273/  1، ارتناف افرضب  213يْير : اإلؿْاع ذم افَراءات افسبع ص ( 7)
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 فذفؽ ظْد احلديث ظـ صقر افتَاء افساـْغ .

: ؿراًء وٕحقيغ، بكيغ مر ؽر حمبَّذ فدى اجلّٔعافساـْغ أوافتَاء 

وـقؾٔغ
(1)

 ؛ وما ذاك إٓ فهًقبة افْىؼ أو اشتحافتف حْٔئذ .

جيقز بؾ هق ؽر ممُـ ؛ وذفؽ واظِؿ أن افتَاء افساـْغ ٓ »ؿال ابـ ئًش : 

مـ ِؿَبؾ أن احلرف افساــ ـادقؿقف ظِٔف ، وما بًده ـادبدوء بف ؛ وحمال آبتداء 

شبساــ ؛ ؾِذفؽ امتْع افتَاؤمها
(2)

 . وهق وجف آخر فدؾع تالؿل افساـْغ . 

ـْة ٕٔث افسا ُامًا ، مثؾ : ظدم حلاق تاء افٖت ـْغ أح ْاب تالؿل افسا  وؿد ؾرظقا ظذ اجت

وارع ، ٓٔؾ فِّ ـ مافؽ ذم ذح افتس ف اب َّْٔ ص ظذ ذفؽ وب ـامٕ 
(3)

 . 

 ـام مْع افَراء مجًًٔا وؿقع اإلمافة ذم إشامء وإؾًال إذا أتك بًد احلرف 

ادامل شاــ
(4)

، وامتْاع اإلمافة ذم هذه احلافة إٕام هق فُره افتَاء افساـْغ 
(5)

  ، 

دون افقصؾ ما اظسضف ذم افقصؾ افتَاء  وفق ـان ظارضًا ؛ وفذا أمافقا ذم افقؿػ

شاـْغ
(6)

 . 

ـام جًِقا فِّد افالزم بٖؿسامف مقجبًا واحدًا هق افتَاء افساـْغ
(7)

؛ وما ذاك  

إٓ رؽبة خٍّٔة ذم افٍهؾ بغ افساـْغ بىقل ادد ؛ وفُٔقن ادّد ظقضًا مـ احلرـة ، 

ـام ٕص ظذ ذفؽ ادٓدوي وؽره
(8)

 . 

                                                           

، افُاذم ذم افَراءات  353 - 351افسبع ص  ، اإلؿْاع ذم افَراءات 312/  2يْير : مًاين افَرآن فٍِراء ( 1)

 . 22افسبع ص 

 . 131/  9 يْير: ذح ادٍهؾ ( 3)

 . 15/  1ذح افتسٓٔؾ ٓبـ مافؽ يْير: ( 2)

 . 222، ص  131آشتُامل ٓبـ ؽِبقن : ص : يْير( 7)

 . 114، اإلحتاف ص  47/  3يْير : افْؼ ( 6)

 . 314يْير : اإلؿْاع ذم افَراءات افسبع ص ( 5)

 . 62اإلحتاف ص  يْير( 4)

 . 325، اإلؿْاع ص  21/  1يْير : ذح اهلداية فِّٓدوي ( 2)
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َقر إٕام هق »( : إلؿْاع)اؿال ابـ خِػ ذم  ، فًِة افتَاء افساـْغادد ذم ؾقاتح افسُّ

شؾام ـان ؾٔف مْٓا افتَاء شاـْغ ُمّد ، وما مل يُـ ؾٔف مل ُيّد
(1)

 . 

َِّامت:  مس

( افسُقن أصؾ احلرـات ؛ بًّْك إٔف شابؼ ذم افقجقد آؾسايض، ويٗخذ 1 

بف حتك يَقم دفٔؾ ظذ احلرـة
(2)

 . 

احلرـة ومها ٓ جيتًّان مًا( افسُقن َٕٔض 3
(3)

 ، وٓ يرتًٍان مًا . 

( فِّتحرك ؿقة فٔست فِساــ2
(4)

؛ وظِٔف ؾ٘شُان احلرف ُيوًٍف ، وؿد ُبْل  

ظذ ذفؽ أحُام ؾرظٔة ذـرها افْحاة
(5)

 . 

َِّامت فتُقن تقضئة فِّبحث افثاين .  وختّت هبذه ادس

                                                           

 . 21/  1، ويْير : ذح اهلداية  395اإلؿْاع ص ( 1)

 . 362/  3أمايل ابـ افنجري  :يْير( 3)

 . 352 /1اءات افسبع وظِِٓا ٓبـ خافقيف إظراب افَر:  يْير( 2)

 . 265/  2ذم مقاضع ـثرة : أصار إػ ذفؽ شٔبقيف ( 7)

 . 351/  3يْير :  أمايل ابـ افنجري ( 6)
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 املبحث الثاني
 صور التقاء الساكنني

ء افساـْغ ذم بداية افُِّة ؛ ٕن افًرب ٓ تبدأ بساــ ، ـام هق ٓ ُيتهقر افتَا

مًِقم رضورة
(1)

ثالًثا ،  -افتل أمُْْل تهقرها  -؛ ومـ هْا ـإت افهقر  

 أوردهتا ذم ثالثة مىافب :

 المطلب األول : صور التقاء الساكنين في حشو الكلمة :
 الصورة األولى :

 وافثاين صحٌٔح مدؽٌؿ ، وهذه افهقرة أن يُقن أول افساـْغ حرف مّد أو فغ

ظْد اجلّٔع : ؿراءً  -مـ حٔث ادبدأ  -متٍؼ ظذ جقازها 
(2)

، وٕحقيغ 
(3)

، شقاء  

أـان حرف ادد أفًٍا ، مثؾ : داّبة ، أم واوًا مثؾ : مُتُْقدَّ افثقُب ، أم ياء ـام ؿٔؾ ذم حتَر 

ْٔؿّ  أصّؿ : ُأَص
(4)

 . 

حرف اددِّ وافِغ وإن ـان شاـًْا ؾٕ٘ف ذم حُؿ ويًِؾ افْحاة هلذا اجلقاز بٖن 

ادتحرك ؛ ٕن ما ؾٔف مـ ادد ؿائؿ مَام احلرـة
(5)

، وافساــ إذا ـان مدؽاًم جيري  

جمرى ادتحرك ؛ ٕن افِسان يرتٍع هبام دؾًة واحدة
(6)

 . 

وذفؽ أن اإلدؽام إٔبك افِسان ظـ ادثِغ ٕبقة واحدة ؾهارا »ؿال ابـ جْل : 

شرف افقاحدفذفؽ ـاحل
(7)

 . 

                                                           

 ، مهع اهلقامع 117، رشافة اإلؾهاح ص  121آبتداء بساــ حمال ذم ـؾ فٌة ، يْير : افتُِّة ص ( 1)

 5  /333  . 

 . 67، ؽٔث افٍْع ص  42/  3يْير : إظراب افَرآن فِْحاس : ( 3)

 . 122،  151/  1، ادَتوب  636/  2يْير : افُتاب ( 2)

 .  6341/  11يْير : متٓٔد افَقاظد بؼح تسٓٔؾ افٍقائد ( 7)

 . 295/  3، احلجة ٕيب ظع افٍارد  151/  1يْير : ادَتوب ( 6)

 . 133/  9بـ ئًش يْير : ذح ادٍهؾ ٓ( 5)

 . 795/  3اخلهائص :  يْير( 4)
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واجلّع بغ افقاو أو افٔاء افساـْغ مع اددؽؿ مل ترد بف افَراءة ، وهق ؿِٔؾ ذم 

آشتًامل خالؾًا فألفػ
(1)

 . 

 الصورة الثانية : 
أن يُقن أول افساـْغ حرف مد أو فغ وافثاين حرٌف صحٌٔح ؽر مدؽؿ ، 

مل يًتدَّ  -ا شائًٌا ممًُْا وإن ـان افْىؼ هب -وهذه افهقرة مـ مقاضـ اخلالف ، ؾٓل 

ؿ افٍُِة ؾٔٓا ؛ أٓ ترى أهنؿ دا شُـ ظغ  هبا افًرب ظزوؾًا ظْٓا ، وحتامًٔا فتجنُّ

ؾًِت وُٓمف حذؾقا افًغ افبتة ، ؾَافقا : ؿِت وبًت
(2)

 . 

 وهلذه افهقرة ؾرظان :

افٍرع إول : أن يُقن أول افساـْغ حرف إفػ ، ؾَد وردت ظذ هذا افٍرع 

دة ؿراءات ـام شٖٔيت ذم ادبحث افرابع ، ـام وردت ظدة ٕهقص ظـ افًرب ـام ظ

 شٖٔيت ؿريبًا .

وهذا افٍرع جائز ظْد افَراء وٕحاة افُقؾة ، ممتْع ظْد مجٓقر ٕحاة افبكة 

خالؾًا فبًوٓؿ ـٔقٕس
(3)

 . 

 ارضباْن : ا يقٕس وٕاس مـ افْحقيغ ؾَٔقفقنوأمّ »شٔبقيف : ؿال 

وفٔس فف ٕير ذم ـالمٓام ؛ ٓ يَع بًد إفػ شاــ  ، تَِف افًربزيدًا ... ؾٓذا مل

ش إٓ أن يدؽؿ
(4)

 . 

؛ ؾٓذه احلافة جائزة ـام شٔتوح ذفؽ ٓحًَا وأحسب أن ـالم شٔبقيف ؾٔف ٕير

 ب٘ذن اهلل .

ب ابـ جْل ظذ رأي يقٕس بَقفف :  ََّ  -وإن ـان ذم اإلدراج  -وفٔس ذفؽ » وظ
                                                           

 . 791/  3، أمايل ابـ افنجري  379/  3يْير : ذح افريض ظذ افناؾٔة ( 1)

 . 796/  3اخلهائص ( 3)

 . 323يْير : اإلؿْاع ذم افَراءات افسبع ص ( 2)

 . 634/  2افُتاب ( 7)
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افْىؼ [ ، وإن ـان ؽره أشقغ ؾٔف مْف ؛ مـ ِؿبَؾ أّن إفػ بادّتْع ذم احلس ] أي : 

ها صار ذفؽ ـاحلرـة ؾٔٓا ش إذا ُأصبع مدُّ
(1)

 . 

وإٕام أجازه يقٕس ؛ ٕن ؿبِف أفًٍا ؛ وإفػ اددُّ افتل ؾٔٓا تَقم » ؿال افْحاس : 

ش مَام احلرـة
(2)

 . 

رأي يقٕس يتٍؼ  وأما رأي افُقؾٔغ ؾَد ٕصَّ افريض ذم ذح افُاؾٔة ظذ أنَّ 

مع افُقؾٔغ ذم هذه ادسٖفة
(3)

 . 

افتَت » ويٍٓؿ رأهيؿ أيوًا مـ إجازهتؿ ادثؾ افقارد ظـ افًرب ذم ؿقهلؿ : 

ش حَِتا افبىان
(4)

، وافَٔاس ظِٔف ـام أصار إػ ذفؽ أبق حٔان 
(5)

 . 

وهق أيوًا مستْبط مـ ظدهؿ مهزة ) بغ بغ ( شاـْة ، ؾٓذه اهلّزة إن ـإت 

حة ؾٓل بغ اهلّزة وإفػ ، وإن ـإت مُسقرة ؾٓل بغ اهلّزة وافٔاء وإن مٍتق

ـإت موّقمة ؾٓل بغ اهلّزة وافقاو
(6)

 . 

وؿد وؿع اخلالف ذم هذه اهلّزة بغ ـقهنا متحرـة أو شاـْة : ؾافُقؾٔقن ذهبقا 

إػ أهنا شاـْة ؛ بدفٔؾ ظدم جقاز وؿقظٓا مبتدأة ، وذهب افبكيقن إػ أهنا 

 ـة ؛ بدفٔؾ شبَٓا بساــ ذم افنًر ، ـّثؾ ؿقفف :متحر

ريُب ادْقن ودهٌر مٍسٌد َخبُِؾ             أاْن رأت رجاًل أظنك أرّض بف   
(7)

 

                                                           

 . 92،  93/  1اخلهائص ( 1)

 . 111/  3إظراب افَرآن فِْحاس ( 3)

 . 627/  7ذح افريض ظذ افُاؾٔة :  يْير( 2)

 . 336 - 377/  3ذح افناؾٔة فِريض : يْير ( 7)

 . 273/  1ارتناف افرضب ( 6)

 . 51/  1رس صْاظة اإلظراب :  يْير( 5)

 ، وؽرمها ، وظِؼ ظِٔف افنٔخ ظؤّة 661،  167/  2، وافُتاب 116ف ص افبٔت فألظنك ذم ديقإ( 4)

فنًر بَقفف : ؾِق ـإت مهزة ) بغ بغ ( ذم حُؿ  افساـْة ٓفتَك شاـْان ذم احلنق ، وٓ يُقن ذفؽ ذم ا

 .  166/  1إٓ ذم افَقاذم : حاصٔة ادَتوب 

ِْبِس .   وتَٔٔده بافَقاذم ٓ يٍٓؿ مْف إٓ أن افَاؾٔة هلا حُؿ افقؿػ ؛ وهق ُم
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 ؾِق ـإت شاـْة ٓفتَك  شاـْان ظذ ؽر احلدِّ اجلائز ظْدهؿ ، وذفؽ مما 

ٓ جيقز
(1)

ها ذم ادٔزان افًرويض حرؾًا متحرـاً  ؛ وافقزن  ، ـام اشتدفقا بًدِّ

ٔار ظذ افساــ وادتحرك ًِ افًرويض هق احلاـؿ واف
(2)

 . 

ؾٓل ظْد افبكيغ وإن ؿربت مـ افساــ إٓ أهنا ذم احلََٔة متحرـة
(3)

 . 

بَِب  [ 5] افبَرة : ﴾  ہ ﴿وؿد إُٔر بًض ادٍرسيـ ؿراءة ورش ذم مثؾ 

افذي جيقز ؾٔف افتَاء د ؛ ٕن ؾٔٓا اجلّع بغ شاـْغ ظذ ؽر احلاهلّزة افثإٔة أفٍاً 

ـام  -اجلائز ظْد افُقؾٔغ ويقٕس  -افساـْغ، وهل ؿراءة جاءت ظذ هذا افٍرع 

 شٖٔيت ذم ادقضع إول مـ ادبحث افرابع .

وأما افبكيقن ؾَد حُّقا بنذوذ  ما ورد ظـ افًرب وٕدرتف ، إضاؾة إػ ادثؾ 

ّْٔؽ ، حماوفغ تًِٔؾ ذفؽادتَدم ، ـّثؾ ؿقهلؿ : آحْلسـ ظْدك ، آْيّـ اهلل ي
(4)

 ،

 وذم تًِٔٓؿ ٕير فٔس هذا جمال بسىف .

وؾٓؿ ابـ افنجري جقاز هذا افٍرع ظْد شٔبقيف
(5)

، وهذا افٍٓؿ ؽر صحٔح؛  

بدفٔؾ ٕص ـالم شٔبقيف
(6)

 . 

أٓ ترى أن ٕاشًا حيََقن اهلّزة ، ؾ٘ذا صارت »وأما ؿقل شٔبقيف ذم باب اهلّز : 

ش بغ أفٍغ خٍٍقا
(7)

 . 

د مـ ـتابف ) افٌِط (  -ؾَد اظسضف ادزد  ّٓ مـ اخلىٖ »بٖٕف  -ؾٔام َِٕف ظْف ابـ و

 .  شافٍاحش افذي يٗدي إػ أن يُقن بّْزفة اجتامع ثالث أفٍات

                                                           

ٖفة ) ( 1) ير : اإلٕهاف مس راءات افسبع ص   ، 421 - 435/  3(  116ْي ْاع ذم اَف ير : اإلؿ  . 322وْي

 . 41،  53/  1يْير : رس صْاظة اإلظراب ( 3)

 . 53/  1 يْير: ادرجع ٍٕسف( 2)

 . 132/  9يْير : ذح ادٍهؾ ٓبـ يًش ( 7)

 . 69 - 62/  3يْير : أمايل ابـ افنجري ( 6)

 . 634/  3ؿال شٔبقيف : ٓ يُقن بًد إفػ حرف شاــ فٔس بّدؽؿ : افُتاب ( 5)

 . 662/  2افُتاب ( 4)



 (هٕٖٗٔ)ذو الحجة        العدد الثاني عشر            الشاطبي للدراسات القرآنية  جلة معهد اإلمام م

ٜٔ 

وحاول ابـ وٓد إٓتهار فسٔبقيف ضد ادزد بًّقمٔات وـالم ٓ تَقم بف 

حجة ظذ مقضـ افْزاع
(1)

 . 

 ؾِؿ أجد ذم افَراءات  ،ل افساـْغ واوًا أو ياءً افٍرع افثاين : أن يُقن أو

وٓ افًربٔة مثآً جئز ذفؽ ، وييٓر ؿك مذهب افُقؾٔغ ورأي يقٕس ومـ مًف 

 ظذ إفػ دون افقاو وافٔاء ؛ وظِٔف ؾٓذا افٍرع ممتْع .

حلرذم افِغ مزية ظذ افسقاــ »وهذا ما دظا ابـ افنجري ٕن يَقل : 

ن وؿقع افساــ اددؽؿ بًدها ... وفألفػ ظِٔٓام مزية افهحٔحة مـ حٔث إمُا

، وإذا صح وؿقع ﴾  حمٔاْي ﴿ فقؿقع افساــ ؽر اددؽؿ بًدها ذم ؿراءة مـ ؿرأ 

ـُ  ش افساــ ؽر اددؽؿ بًدها ؾقؿقع اددؽؿ أصحُّ وَأمُ
(2)

 . 

ؾ هذا آفتَاء مزية فألفػ ئٍد امتْاظف ذم حؼ افقاو وافٔاء . ًْ  وج

 ثة : الصورة الثال
أن يتَدم افهحٔح افساــ ظذ ادًتؾ ما مل يُقٕا ضرؾًا ، وهذه افهقرة ممتًْة 

 اتٍاؿًا بغ افَراء وافْحقيغ .

 ؾ٘ن تَدم افهحٔح ظذ ادًتؾ مل يِتَٔا حنقًا شاـْغ ٕحق »ؿال ابـ جْل : 

ش رْضْوب -مُتقبًا ؽر مْىقق  -
(3)

 . 

ِّؾ فذفؽ بَقفف :  ْا افتًب هبا ؛ إذ ٓ يُقن ما ؿبِٓا أما إفػ ؾَد ـٍٔ» ثؿ ظ

ش أبدًا شاـًْا .. وافقاو وافٔاء إذا شُْتا ؿقيتا صبًٓا بإفػ
(4)

 . 

حق : ظْدْو وطبْْل ؛ وذفؽ أن آخر  ْان ضرؾًا جازٕ  ٔاء ومها شـا ن شُـ ما ؿبؾ افقاو واف ٘ؾ

ـ حنقها حق م ة أمحؾ هلذا اْف ُِّ اف
(5)

ٔان فذفؽ ذم ادىِب  ٖٔيت مزيد ب  اين .افث ، وش

                                                           

 . 322 - 324يْير : إٓتهار فسٔبقيف ظذ ادزد ص ( 1)

 .  69 - 62/  3أمايل ابـ افنحري ( 3)

 .796/  3اخلهائص ( 2)

 . 3/795رجع ٍٕسف اد( 7)

 . 3/794درجع ٍٕسف ا( 6)
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 الصورة الرابعة :
يت . ام شٖٔ ـْغ صحٔحغ ، وهذه افهقرة جائزة ذم افَراءةـ   أن دمّع بغ شا

واجلّع بغ افساـْغ افهحٔحغ ؽر مريضٍّ ظْد افْحاة ـقؾٔغ وبكيغ
(1)

  ،

باشتثْاء ما ظزي إػ شٔبقيف مـ إجازة ذفؽ ذم افنًر
(2)

 : ، وؿد ؾّٓقا ذفؽ مـ ؿقفف

 ب ذم إدؽام اهلاء ذم احلاء ؿقفف :ومما ؿافت افًر» 

الل افّزاجر    ـَ اٍب ـارِس                ـٖهنا بًد  ََ ل مرُّ ُظ ومسحِّ
(3)

 

ش : ومسحف يريدون
(4)

، ؾٖدؽؿ احلاء ذم اهلاء ، وافسغ شاـْة ؾجّع بغ 

 شاـْغ.

وإُٔر أصحاب شٔبقيف ظِٔف ذفؽ مـ حٔث اجلّع بغ افساـْغ ظذ ؽر احلد 

رمل وادازين وادزد وؽرهؿواجل ـإخٍش
 (5)

 . 

وأما آشتنٓاد هبذا افنًر ؾسٓق أو ؽِط ؛ ٕن »ؿال أبق ظع افسراذم : 

اإلدؽام ٓ يهح ذم افبٔت ؛ مـ أجؾ اجتامع افساـْغ ؛ ٕن افسغ شاـْة واحلرف 

إول مـ اددؽؿ وهق احلاء إوػ بًد افسغ شاــ أيوًا ، وٓ يدؽؿ شاــ ذم 

ش ٓ أن يُقن افساــ مـ حروف ادد وافِغ ، ٕحق : داّبة ...مثِف إ
(6)

 . 

ويبىِف أيوًا أن اإلدؽام »:  -بًد أن أورد ـالمف  -وأضاف ظِٔف إظِؿ بَقفف 

وفٔس  ش ومما أدؽّت افًرب اهلاء ذم احلاء»افبٔت ، ويبىِف أيوًا إٔف ؿال : يُرس 

                                                           

 . 794 - 796/  3، اخلهائص :  312/  2يْير : مًاين افَرآن فٍِراء ( 1)

 . 23 - 21/  3افُنػ ظـ وجقه افَراءات افسبع دُل :  يْير( 3)

 . 65/  6، فسان افًرب ) ـرس (  221/  3ة ، يْير : ادخهص افبٔت مـ ؿقل رؤب( 2)

افتل  ( إصُال ؛ ـتبت باحلاء وافٔاء ذم ادهادر، ط بقٓق ، وذم رشؿ ـِّة )مسحل 712 / 3افُتاب ( 7)

ل ( حسب اشتنٓاد شٔبقيف أوردت افبٔت وبًوٓؿ حذف افٔاء ، ويُّـ ـتابتٓا باهلاء هُذا ِّٓ  .) ومس

 . 42/  1، رس صْاظة اإلظراب  53/  1، ادحتسب ٓبـ جْل  294/  3ٕيب  ظع يْير : احلجة ( 6)

 . 619 - 612/  5ذح افسراذم ( 5)



 (هٕٖٗٔ)ذو الحجة        العدد الثاني عشر            الشاطبي للدراسات القرآنية  جلة معهد اإلمام م
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 ُٔػ يدؽؿ افثاين ذم إمر ـذفؽ ؛ ٕن احلاء ؿبؾ اهلاء ذم افُِّة ؾ

ش إول؟!
(1)

 . 

وحاول ابـ وّٓد إٓتهار فسٔبقيف ، بًد أن أؿرَّ جقاز افتَاء افساـْغ ذم افبٔت 

ّٕؿ افتل ٓ يُرس  ظذ ضًػ ، جاظاًل ذفؽ آفتَاء ـٖٕف ذم افقؿػ ، وبدظقى افس

مًٓا افبٔت
(2)

 . 

بقيف مـ حٔث إن ـام حاول ابـ جْل ذم ) رس صْاظة اإلظراب ( إٓتهار فسٔ

ـ  ز بذـر اإلدؽام ، وهذا افٍٓؿ ظ ٍاء ؾتجقَّ ام أراد اإلخ شٔبقيف مل يرد حمض اإلدؽام ، وٕإ

رس  دي إضاؾة إػ ذفؽ إػـ  ـْغ ظذ ؽر احلد ، وٗي دي إػ حمذور اجلّع بغ شا شٔبقيف ٗي

تْع ظذ مثؾ شٔبقيف افقؿقع ذم مزّفتف افقزن افًرويض افذي ّي
(3)

 . 

مـ ابـ وٓد وابـ جْل ٕيٌر فٔس هذا جمال بسىف ، ؾُرجع إػ  وذم إتهار ـؾٍّ 

مْىقق فٍظ شٔبقيف
(4)

  َّ ِّة افًِامء إؾذاذ افتل تً بتف ، وهٍقات افًِامء ، وإػ ؾٓؿ ث

افًِامء ٓ تَدح ذم ظِّٓؿ ، ؾُّٔـ أن تًد هذه ادسٖفة هٍقة فسٔبقيف ٓ رأيًا فف ؛ 

مثؾ هذا اإلدؽام ادّٗدي إػ خاصة مع دظقى افْحاس إمجاع افبكيغ ظذ مْع 

مثؾ هذا آفتَاء
(5)

 . 

 الصورة الخامسة :
ْف  ّّ َِّغ خمتٍِغ .  وظَد ابـ جْل ذم خهائهف بابًا ض أن دمّع بغ شاـْغ مًت

ومجاع » هذه افهقرة ] باب ؾٔام حيُؿ بف افَٔاس مما ٓ يسقغ بف افْىؼ [ ؾَال : 

                                                           

 . 1364/  3( افُْت 1)

 . 341 - 359إٓتهار فسٔبقيف ص يْير: ( 3)

 .  219، ويْير : ذح ظٔقن ـتاب شٔبقيف ص  42 - 43/  1رس صْاظة اإلظراب يْير: ( 2)

إلجازة  -ضـ ُأصر إفٔف ذم افهٍحة افسابَةبًد أن اظسضف ذم مق -اظتّده أبق ظع ذم ) احلجة ( ما وهق( 7)

 .  123/  6،  342/  7،  192/  2مثؾ هذا آفتَاء وآشتنٓاد بف .  يْير : احلجة 

 . 116ذح افَهائد ادنٓقرات ص يْير: ( 6)
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ش ذفؽ افتَاء افساـْغ ادًتِغ ذم احلنق
(1)

 . 

ومّثؾ فف بٖمثِة مل تْىؼ هبا افًرب : ؿاْوٍت وؿاْيٍت 
(2)

 . 

ِّؾ فَِٔاس ذم هذه ادسٖفة بَقفف :  وافًِة إٔؽ إذا متاديت ذم إصباع احلرف » وظ

ش أصبٓتف باحلرـة
(3)

، واصسط ذم هذا آجتامع اختالف احلرؾغ ادًتِغ . ويُّـ  

 تتِخص ذم َٕىتغ :أن ُيِحظ ظذ ابـ جْل ذم هذه ادسٖفة مِحقطة 

ف ؾات اـب جْل أن هذه افهقرة وردت هبا افَراءة ظْد   إوػ : يبدو ٕأ

ًاػ :  ًام  ﴾ ڻ ﴿ؿقفف ت ٕٕ يت ذم مقضًف ؛ وظِٔف ؾٓل مما شاغ افْىؼ بف . [ 71] ا  ـام شٖٔ

افثإٔة : إذا ـان افَٔاس ذم أّن متادي إصباع احلرف ينبِّٓف باحلرـة ، ؾِامذا مل يَػ 

ّٔام وإٔف إذا ـان ؿٔاشًا مع افُ ظذ حدِّ  -قؾٔغ ويقٕس ذم مسٖفتٓؿ ادتَدمة ؛ وٓش

 ؾٕ٘ف مدظقم بافسامع .  -ؿقفف 

ٓ افَراءة افْىؼ هبام ، ؾٓق ؽر شائغ . ْان متٍَغ ؾِؿ يرد ذم افًربٔة و ـان افساـ  وأما إن 

وختامًا ؾٓذه هل جمّؾ افهقر افتل اشتىاع ؿِّل افَاس حكها ، وما 

 َٔل إٓ باهلل ظِٔف تقـِت وإفٔف إٔٔب .تقؾ

  :المطلب الثاني : التقاء الساكنين في طرؼ الكلمة عند الوقف
 وفف ؾرظان :

 : افتَاء افساـْغ ظْد افقؿػ ما مل يُقٕا أفٍغ : الفرع األول

أمجع افَراء وافْحاة ظذ جقاز افتَاء افساـْغ ذم هذه احلافة ظْد إرادة افقؿػ، 

رؾان صحٔحغ أم إول مْٓام حرف ظِة ، أم إول صحٔحًا وافثاين شقاء أـان احل

ْر ، افسامْء ، ادهْر ،  -باشتثْاء إفػ افتل ٓ تَع ضرؾًا  -مًتاًل  ُْ وذفؽ ٕحق : ب

 اهلدوْء، ظْدْو ، طْبْل .

                                                           

 .792/  3اخلهائص ( 1)

 . 796-3/792( يْير: ادرجع ٍٕسف 3)

 .797/  3 ادرجع ٍٕسف( 2)



 (هٕٖٗٔ)ذو الحجة        العدد الثاني عشر            الشاطبي للدراسات القرآنية  جلة معهد اإلمام م

ٜ٘ 

وظِِقا فذفؽ بٖنَّ حال افقصؾ ظْد افًرب أذُف وأؿقُم وأظدُل مـ حال 

إشُان افقؿػ ؽر واجب ؛ ؾِذفؽ اؽُتٍر ذم افقؿػ ما ُمْع  افقؿػ؛ إضاؾة إػ أنَّ 

حال افقصؾ
(1)

 . 

ِِْف ، ؿال ادزد :   وؿد حذؾقا إفػ مـ ؿقفؽ : مل أباْل ؾَافقا : مل ُأَب

ؾحذؾت إفػ ٓفتَاء افساـْغ ؛ فُثرة هذه احلروف ، وفقٓ ـثرتف مل حيذف ؛ » 

ش ٕٕف يِتَل شاـْان ذم افقؿػ
(2)

 . 

ذم افقؿػ ، وهذا اجلّع  -أو ما ذم حُّٓام  -: اجلّع بغ أفٍغ  لثانيالفرع ا

، ؿال ش  يناءْ » ، ش  افسٍٓاءْ » ورد أداًء ذم افَراءة ذم مقاضع ظديدة ومتُررة مثؾ : 

يهح ذم إداء إبدال اهلّزة أفًٍا ، ؾٔجتّع حْٔئذ أفٍان ، ؾٔجقز » افهٍاؿز : 

ش ساـْغ ؾُتّدُّ مدًا ضقيالً بَاؤمها؛ ٕن افقؿػ حيتّؾ اجتامع اف
(3)

 . 

هٔب حمدد مـ ادد افذي هق إصباٌع حلرـة افٍتحة ، ؾزيادة  ٕفػ هلإ  ومراد افَراء : أن ا

ٖفٍغ ؾٖـثر ٕفٍغ ؛ ويدل ظذ هذا تَديرهؿ زيادة ادد ب َاء ا ذفؽ ادّد تًْل افت
(4)

 . 

دٓدويوأما ظْد افْحاة ؾٓذا آفتَاء ممتْع ظْد مجًٔٓؿ باشتثْاء ا
(5)

؛ إذ أجاز  

ذفؽ ذم ) ذح اهلداية (
 (6)

 ؾٖما ؿقل » ، وهق ما اظسضف أبق حٔان بَقفف : 

أيب افًباس ادٓدوي : إٔف ؿد جيقز أن جيّع بغ أفٍغ ذم افقؿػ ـام جيّع بغ 

ش افساـْغ ذم افقؿػ ، ؾخىٖ ٓ يهح بقجف ؿافف ابـ هنام
(7)

 . 

                                                           

ير : اخلهائص ( 1) راء 795،  221/  3ْي ع ذم اَف  . 57/  1، ذح اهلداية  21ت افسبع ص ا، ؽٔث افٍْ

، ذح افريض  361،  312/  1، وافبكيات  193، ويْير : افتُِّة ٕيب ظع ص  154/  2ادَتوب ( 3)

 . 326/  3ظذ افناؾٔة 

 . 21ؽٔث افٍْع ص ( 2)

 . 21يْير : افُْز ذم افَراءات افًؼ ص ( 7)

هق : أمحد بـ ظامر ، أبق افًباس ادٓدوي افْحقي ادَرئ ادٍرس ، ـان مَدمًا ذم افَراءات وافًربٔة ، ( 6)

 . 261/  1، بٌٔة افقظاة  93،  91/  1هـ ( : إٕباه افرواة :  771صْػ ـتبًا مٍٔدة ، تقذم شْة ) 

 .  57/  1ذح اهلداية ( 5)

 . 712/  1ارتناف افرضب ( 4)



 عبد الرحمن بن محمود مختار الشنقيطي د.                  والنحويين          التقاء الساكنين بين القراء

ٜٙ 

ِّؾ افْحاة دْع هذا آفتَاء بٖن اجلّع بغ ادثِغ ادتحرـغ ثَٔؾ ، ؾافثَؾ ذم  وظ

أوػ -وبخاصة إفػ  -افسقاــ 
(1)

:  ذفؽ ما ظّز ظْف ابـ جْل بَقفف؛ إضاؾة إػ 

ش إٔؽ خرجت مـ إفػ إػ مثِٓا» 
(2)

 . 

إٔف جاء رجؾ إػ أيب إشحاق  -ٕسبة ٓبـ اخلباز  -( وذـر افسٔقضل ذم )إصباه

: ًٕؿ ، ؾَال: إٔا أمجع ، ف ٓ يُّـ اجلّع بغ أفٍغ؛ ؾَالّتؿ إٔافزجاج ؾَال فف: زظ

ؾَال : ) ما ( ومّد صقتف ، ؾَال فف افزجاج : حسبؽ وفق مددت صقتؽ مـ ؽدوٍة 

إػ افًك مل تُـ إٓ أفًٍا واحدة
(3)

. 

 المطلب الثالث : التقاء الساكنين بين كلمتين :
قن إشُان احلرف وٓ يُقن ذفؽ إٓ حال افقصؾ بْٔٓام ، وبؼط أن يُ

 إخر مـ افُِّة إوػ ٓزمًا .

 افُِّة  احلافة مثؾ حُؿ افتَائٓام ذم حنق وحُؿ افتَاء افساـْغ ذم هذه

؛ ٕن حال افقصؾ مثؾ حال احلنق -بخالؾف وتٍريًاتف  -
(4)

 . 

وؿد وردت ؿراءات ظديدة ظذ هذه افهقرة ـام شٖٔيت ، وأما ظْد افْحاة ؾٓذا 

اجلّع صاذ
(5)

 . 

، أشَىت افقاو ، جاز : شُقن افٔاء وإذا ؿٔؾ : إي واهلل ، ثؿ» ( : ؿال ذم )ادٌْل

ش وؾتحٓا ، وحذؾٓا ؛ وظذ إول ؾِٔتَل شاـْان ظذ ؽر حّدمها
(6)

 . 

وؿد أورد هذا افقجف ؽره مـ افْحاة
(7)

 . 

                                                           

 . 91/  1يْير : اخلهائص ( 1)

 . 91/  1 ادرجع ٍٕسف( 3)

 ، ومل أجده ذم ـتب افزجاج ادىبقظة . 521/  1إصباه وافْيائر ،  1/59يْير :اخلهائص ( 2)

 . 221/  3، اخلهائص  333،  312/  3يْير : ذح افتسٓٔؾ ٓبـ مافؽ ( 7)

 . 142/  5مع يْير : مهع اهلقا( 6)

 . 45/  1مٌْل افِبٔب ( 5)

 . 136 - 137/  2بـ ئًش ذح ادٍهؾ ٓيْير : ( 4)



 (هٕٖٗٔ)ذو الحجة        العدد الثاني عشر            الشاطبي للدراسات القرآنية  جلة معهد اإلمام م

ٜٚ 

ودمد ذم دماور ادٍْهِغ ما هق ٓحؼ بَبٔؾ ادٍْهؾ افذي » ؿال ابـ جْل : 

ًة ُأجر ي جمرى ادتهؾ ذم ٕحق ؿقهلؿ : ) ها اهلل ذا ( ؛ أجروه ذم اإلدؽام جمرى دابَّ

ٿ ٹ ﴿ ، و [ 9] ادجادفة : ﴾  ؾال ّتْاجقا ..﴿ وصابَّة ، ومْف ؿراءة بًوٓؿ : 

ش  ، ب٘ثبات إفػ ذم : ) ذا ( و) ٓ ( [ 22] إظراف : ﴾  .. ٹ ٹ
(1)

 . 

                                                           

 . 331/  2اخلهائص ( 1)



 عبد الرحمن بن محمود مختار الشنقيطي د.                  والنحويين          التقاء الساكنين بين القراء

ٜٛ 

 املبحث الثالث
 نيالتخلص من التقاء الساكن

هذا مما اتٍؼ ؾٔف افَراء وافْحاة ؛ حٔث إن افتخِص مـ افتَاء افساـْغ مىِب 

 فدى اجلّٔع .

ؾًْد إرادة افتخِص مْٓام ٓبد مـ حذف أحدمها أو حتريُف ؛ وظِٔف ؾْٓاك 

ضريَتان فِتخِص مـ افتَائٓام
(1)

 : 

 الطريقة األولى : التحريك اللتقاء الساكنين :
ْغ إٓ ما ٓ يُّـ حتريُف ، ؾ٘ذا أمُـ افتحريؽ ٓ حيذف ظْد افتَاء افساـ

اشتٌْل ظـ احلذف ، ـام أصار إػ ذفؽ أبق ظع افٍارد
(2)

 . 

ـْغ ظذ رأي اجلّٓقر َاء افسا رس هق إصؾ ذم حرـة افت وافتحريؽ باُف
(3)

 . 

ش ـان مـ ـالمٓؿ أن يُرسوا إذا افتَك شاـْان» ؿال شٔبقيف : 
(4)

 . 

ومْٓؿ مـ حيرك أخر » بقيف ذم مقضع آخر مـ ـتابف : وؿٔؾ ؽر ذفؽ ؛ ؿال شٔ

ش . إفخ.ـتحريؽ ما ؿبِف ومْٓؿ مـ يٍتح ظذ ـؾ حال .
(5)

 . 

وادسٖفة ؾٔٓا تٍهٔؾ ضقيؾ فدى افًِامء
(6)

ِِِّغ فُقن افُرس هق إصؾ   ، مً

                                                           

افىريَتان مها ادًتّدتان ظْد اجلّٓقر ، وفُـ هْاك ضريَة ثافثة وهل افَِب ، وهق خاص بإفػ ، إذ ( 1)

ظْد اجتامظٓا مع أفػ افتثْٔة؛ ذم مثؾ : ؽزا :  - واوًا أو ياءً  -يتؿ افتخِص مـ افتَاء افساـْغ بَِبٓا 

 ؽزوا ، ُحبذ : حبِٔان .

 - 133/  9بـ ئًش ادٍهؾ ٓير : ذح وفُقٕف حافة واحدة اـتٍٔت باإلصارة إفٔف ذم احلاصٔة .  يْ 

 .  162 - 164/  2،  321/  3، ذح افريض ظذ افناؾٔة 133

 . 125، افتُِّة ص  171) إيواح افنًر ( ص ذح إبٔات ادنُِة اإلظراب يْير: ( 3)

 . 279 - 273/  1يْير : ارتناف افرضب ( 2)

 . 163/  7افُتاب ( 7)

 . 622 - 623/  2افُتاب ( 6)

ة ( 5) ير : ذح افريض ظذ افنأؾ  . 279 - 273/  1، ارتناف افرضب  371 - 326،  311/  3ْي



 (هٕٖٗٔ)ذو الحجة        العدد الثاني عشر            الشاطبي للدراسات القرآنية  جلة معهد اإلمام م

ٜٜ 

ذم حرـة افتَاء افساـْغ بًدة تًِٔالت
(1)

 . 

َِّة ُتـح ـ إٓكاف ظْف ، وأوجف هذا وٓ ُيًدل ظـ هذا إصؾ إٓ فً سِّ

إٓكاف ـثرة
(2)

 . 

 مسائل :
( حرـة افساــ ادحرك ذم افتَاء افساـْغ إذا ـإت أصاًل أوػ مـ احلرـة 1 

ادجتِبة ٓفتَاء افساـْغ ؛ َأْي : إٔف ظْد آحتٔاج إػ افتحريؽ ُتَردُّ حرـُة إصؾ؛ 

إػ  ؿقهلؿ : مُذ افٔقم ؛ دَّا احتٔج ـام رّد اجلُّٔع حرـة إصؾ افتل هل افوؿ ذم

َاء افساـْغ ، ؾحرـة إصؾ أوػ مـ اجتالب حرـة جديدة ، ـام أصار إػ  فت افتحريؽٓ 

ذفؽ شٔبقيف
(3)

ف افسراذم ذم تًَِٔاتف  ، وبَّْٔ
(4)

، وأبق ظع ذم ) احلجة ( 
(5)

 . 

 ( ٕهقا ظذ ؿاظدتغ :3

افساـْغ ، وفف أمثِة ، ـام ذـر ذفؽ ابـ  إوػ : ٓ اظتداد بزوال ما زال ٓفتَاء

مافؽ ذم ) ذح افتسٓٔؾ (
(6)

 . 

ٔة ٓفَت : افثٕا ام أصار إػ ذفؽ ذمٓ اظتداد بام ظرض  ـْغـ  اخلهائص() اء افسا
 (7)

. 

وظِٔف ؾحرـة افتَاء افساـْغ حرـة ؽر ٓزمة وؽر مًتدٍّ هبا ؛ مـ حٔث ـإت 

، واحلرـة افًارضة ٓ ُيــردُّ هلا ادحذوف ،  ظارضة تزول إذا زال افتَاء افساـْغ

وظذ ذفؽ أمثِة
(8)

، ـام أصار إػ ذفؽ شٔبقيف وٕبَّف ظِٔف افسراذم 
(9)

َّْٔف أبق ظع   ، وب

                                                           

 . 246/  3رد تًِٔالن آخران [ ، ابـ افنجري ] أو 147/  2يْير : ادَتوب ( 1)

 . 221 - 244/  3يْير : أمايل ابـ افنجري ( 3)

 . 194 - 192/  7يْير : افُتاب ( 2)

 . 194-7/192يْير: ادرجع ٍٕسف ( 7)

 . 119 - 112/  1يْير : احلجة ( 6)

 . 25/  1ذح افتسٓٔؾ يْير: ( 5)

 . 223/  3،  135/  1يْير : اخلهائص ( 4)

ير : ذ( 2) ـ مافؽ ْي ٓب ٓٔؾ  ْثقرة ص  736/  3ح افتس ًاين ص  113،  111، ادسائؾ اد  . 152، إبراز اد

 . 162/  7افُتاب يْير: ( 9)



 عبد الرحمن بن محمود مختار الشنقيطي د.                  والنحويين          التقاء الساكنين بين القراء

ٔٓٓ 

ظع ودفَّؾ ظِٔف ذم ) احلجة (
(1)

 . 

وم ذم حرـة افتَاء افساـْغ ومْف امتْاع افرَّ
(2)

 . 

ص2 امٕ  ٓفتَاء افساـْغ ،ـ   ٓ ٓ يُرس افًٍؾ إ ظذ ذفؽ شٔبقيف ( 
(3)

 . 

( حتريؽ احلرف إول دون افثاين مـ افساـْغ هق إصؾ وإـثر ظْد افْحاة ، 7

وظِٔف فٌة أهؾ احلجاز
(4)

، خالؾاً دا ؿرره افزخمؼي ذم مٍّهِف 
(5)

 . 

 الطريقة الثانية : الحذؼ اللتقاء الساكنين :
ٓفتَاء افساـْغ ذم  إذا مل يُّـ افتحريؽ ؾال حمٔد ظـ احلذف ، ويّىرد احلذف

أحرف افًِة ؛ ٕهنـ إضًػ
(6)

 . 

ف مـ افسقاــ إذا وؿع بًدها وؿد بّقب فذفؽ شٔبقيف بابًا ] هذا باب ما حيذ

 [شاــ
(7)

، ومراد شٔبقيف بافسقاــ أحرف افًِة ؛ ٕٕف مل يذـر ذم هذا افباب 

 شقاها .

ّص ظوإذا  امٕ  خٍل مْٓام ؾُحذف ،ـ  ُٕير ِف ع حرؾا ظِة  ٍارداجّت ِٔف اف
(8)

 . 

ومـ أمثِة هذا احلذف أيوًا : حذف ٕقن افتقـٔد اخلٍٍٔة ظْد مالؿاة شاــ ، 

وحذف أفػ آشؿ ادَهقر ظْد مجًف مجًًا مذـرًا شاداً 
(9)

. 

وظْد إرادة احلذف حيذف إول مـ افساـْغ
(10)

ومـ ـالمٓؿ » ، ؿال شٔبقيف : 

                                                           

 . 119/  1احلجة يْير: ( 1)

 . 321يْير : اإلؿْاع ص ( 3)

 . 259/  3افُتاب يْير: ( 2)

 . 712 - 714/  7يْير : افُتاب ( 7)

 . 136/  9 بـ ئًشذح ادٍهؾ ٓيْير : ( 6)

 . 132 - 133/  9بـ ئًش ذح ادٍهؾ ٓ،  167 - 162/  3يْير : أمايل ابـ افنجري ( 5)

 .169 - 165/  7افُتاب : يْير: ( 4)

 . 114ادسائؾ ادْثقرة ص يْير: ( 2)

 . 36/  1، ذح افتسٓٔؾ ٓبـ مافؽ  636/  2يْير : افُتاب ( 9)

 . 212/  1، أمايل ابـ افنجري  94/  1ؾ ٓبـ مافؽ ٔيْير : ذح افتسٓ( 11)



 (هٕٖٗٔ)ذو الحجة        العدد الثاني عشر            الشاطبي للدراسات القرآنية  جلة معهد اإلمام م

ٔٓٔ 

ش أن حيذؾقا إول إذا افتَك شاـْان
(1)

 . 

 ا افتْقيـ ؾًٔسيف افىريَان ، افتحريؽ واحلذف :وأمّ 

افتحريؽ : حرـقا افتْقيـ ظْد افتَاء افساـْغ ، وجًِقا ذفؽ مزية فزيادة  أ (

آشؿ ظذ زيادة افًٍؾ
(2)

مثؾ : ياء  -، وؿد يبافٌقن ذم هذه ادزية ؾٔحذؾقن آشؿ  

كظْد افتَاء افساـْغ ، ظذ حغ يثبت افتْقيـ وحيرَّ  -ياء ادتُِؿ 
(3)

 . 

، ـام أصار إػ ذفؽ رس ظذ ؿاظدة افتخِص مـ افساـْغوحتريُف بافُ

شٔبقيف
(4)

. 

احلذف : ؾافتْقيـ مـ ادحذوؾات افتل اشتّر حذؾٓا وـثر ذم رضوب مـ  ب (

افُالم ، وهذا احلذف ٓ يُقن إٓ فًدة أشباب مـ بْٔٓا افتَاء افساـْغ ، وهق 

حذف بٌر ظقض
(5)

ٓزم أو ؽر ٓزم ، وهق ظذ رضبغ : 
(6)

، وهؾ حذؾف ؿٔاد  

ؿٔاد أو شامظل تٍهٔؾ ذفؽ ذم ) آرتناف (
(7)

 . 

                                                           

 . 617/  2افُتاب يْير: ( 1)

 . 155/  3أمايل ابـ افنجري يْير: ( 3)

 . 375/  7يْير : ادَتوب ( 2)

 . 612،  617/  2افُتاب يْير: ( 7)

 . 155/  3يْير : أمايل ابـ افنجري ( 6)

 . 751،  765،  156 - 169/  3 يْير : ادرجع ٍٕسف( 5)

 . 173/  2،  71/  1ر : آرتناف يْي( 4)



 عبد الرحمن بن محمود مختار الشنقيطي د.                  والنحويين          التقاء الساكنين بين القراء

ٕٔٓ 

 املبحث الرابع

  القراءات الوارد فيها التقاء ساكنني
 يرفض اجتماعهما القياس النحوي البصري

ـْغ َاء افسا ـ افت ٌافب ظذ افتخِص م ٔة أتت ذم اف مًيؿ افَراءات افَرٕآ
(1)

 . 

، وؿد حاوفت ؾٓل ادقاضع ذات اإلصُال افْحقي ذـرهاوأما ادقاضع افتل شٖ

 اشتَراءها حٔث إهنا مل دمّع ذم مُان واحد ، ؾٔام أظِؿ .

:  [ 5] افبَرة : ﴾  .. ٻ ٻ پ﴿ : ظْد ؿقفف تًاػ:  الموضع األول

ؿرأ ورش مـ ضريٍؼ ب٘بدال اهلّزة افثإٔة أفًٍا خافهة مع ادد فِساــ
(2)

 . 

اية اإلبدال مـ جٓة إٔف يٗدي إػ اجلّع بغ افساـْغ وؿد ضًـ افزخمؼي ذم رو

ظذ ؽر حده
(3)

 . 

وردَّ ظِٔف افهٍاؿز بٖن هذه افَراءة صحٔحة متقاترة ؾٓل أؿقى صاهد ، 

وبآـتٍاء بّذهب افُقؾٔغ افذيـ أجازوا اجلّع بغ افساـْغ ظذ ؽر احلد افذي 

اختاره افبكيقن
(4)

 . 

وما ؿافف هق مذهب افبكيغ ، وؿد أجاز افُقؾٔقن » : ـام تًَبف أبق حٔان بَقفف 

ش اجلّع بغ افساـْغ ظذ ؽر احلد افذي أجازه افبكيقن
(5)

 . 

ية . َاء ذم هذه ٔا ٓفت ـ جئزون ا ـ افبكيغ افذي قؾٔغ ويقٕس م ٔان رأي اُف  وؿد تَدم ب

اجلّع بغ اهلّزتغ ثَٔؾ ، ومذهب اجلّٓقر رؾوف ، وؾٔف تٍهٔؾ ضقيؾو
(6)

؛  

                                                           

 . 116 - 112/  1يْير : افَراءات وأثرها ذم ظِقم افًربٔة ( 1)

 . 159اإلحتاف ص يْير: ( 3)

 . 72/  1افُناف يْير: ( 2)

 . 32ؽٔث افٍْع ص يْير: ( 7)

 ، ويِحظ أهنؿ مل يوًقا حدًا وضابىًا فِّذهب افُقذم . 146/  1افبحر ادحٔط يْير: ( 6)

 . 391 - 347/  1يْير : احلجة ( 5)



 (هٕٖٗٔ)ذو الحجة        العدد الثاني عشر            الشاطبي للدراسات القرآنية  جلة معهد اإلمام م

ٖٔٓ 

 ومـ هْا أبدفت اهلّزة افثإٔة ختًٍٍٔا .

: أدؽّت  [ 126] افبَرة : ﴾  ڳ ڳ﴿ : ظْد ؿقفف تًاػ :  الموضع الثاني

ش صٓر رموان» ؾرؿة 
(1)

  . 

وهذا ما يًرف باإلدؽام افُبر ظـ أيب ظّرو ، وؾٔف أخٌذ وردٌّ : ؿبقًٓ ورؾوًا 

دؽام افراء ؾٔام ئِٓا مـ احلروف ؛ بغ افَراء وبغ افْحاة ؛ ؾًّيؿ افْحاة ٓ جئز إ

رر دا ؾٔٓا مـ افُت
(2)

وأجازه افٍراء وافُقؾٔقن ـام ّٕص ظِٔف افسراذم.   
(3)

 . 

وذـر ابـ إٕباري أّن اإلدؽام ذم ؿراءة أيب ظّرو فٌٌة ثبتت شامظًا ٓ ؿٔاشاً 
(4)

 . 

وؿقل افَراء : إن هذا مدؽؿ شٓق مْٓؿ وؿهقر ظـ إدراك » :  ؿال ابـ جْل

ختالس ش حََٔة إمر ـ باب ٓا وجًِف م
(5)

ـ ظهٍقر  ده اب ، وهق ما اظّت
(6)

 . 

وافتحَٔؼ أّن هذا مما اختِػ ؾٔف أهؾ إداء : ؾادتٖخرون ظذ إٔف مـ باب 

اإلخٍاء وهق ما ُيًزَّ ظْف بآختالس ، واإلدؽام افهحٔح هق افثابت ظْد ؿدماء 

ف ، ـام ذـر ذفؽ ابـ اجلزري ودّفؾ إئّة مـ أهؾ إداء ، وافْهقص جمتًّة ظِٔ

ظِٔف
(7)

 . 

وؿد اظسض ابـ ظىٔة ظذ هذا اإلدؽام وجًِف مما ٓ تَتؤف إصقل ؛ 

يًْل بإصقل : أصقل ما ؿرره » ٓجتامع شاـْغ ؾٔف ، وتًَبف أبق  حٔان بَقفف : 

ا أـثر افبكيغ ... ومل ُتَك فٌة افًرب ظذ ما َِٕف أـثر افبكيغ وٓ ظذ م

                                                           

 . 311 - 199أبق ظّرو ويًَقب : اإلحتاف ص ( 1)

 . 316/  1رس صْاظة اإلظراب يْير: ( 3)

سراذم يْير: ( 2) ٔبقيف ِف ـتاب ش ير : ادساظد  742،  743/  6ذح  قاظد  356/  7، وْي ٔد اَف  .  6347/  11، مٓت

 .  45مْثقر افٍقائد ص يْير: ( 7)

 . 41/  1رس صْاظة اإلظراب يْير: ( 6)

 . 766يْير : ادّتع افُبر ذم افتكيػ ص ( 5)

 . 399 - 392/  1يْير : افْؼ ( 4)



 عبد الرحمن بن محمود مختار الشنقيطي د.                  والنحويين          التقاء الساكنين بين القراء

ٔٓٗ 

ش اختاروه ، بؾ إذا صح افَْؾ وجب ادهر إفٔف
(1)

 . 

وٓ يِتٍت إػ مـ اشتوًػ ذفؽ مـ حٔث اجتامع » ؿال افبّْاء ذم ) اإلحتاف ( : 

ش افساـْغ ظذ ؽر حدمها
(2)

 . 

واظُسض ظذ افًديد مـ افَراءات افتل ؾٔٓا إدؽام مماثؾ دا شبؼ يٗدي إػ 

كي ، وذفؽ ذم مقاضع ظديدة ، اـتٍٔت مْٓا افتَاء افساـْغ ظذ ؽر احلد افب

ب٘دؽام أيب ظّرو ، ومُتًٍٔا أيوًا باإلحافة دا أورده ابـ ظهٍقر ذم باب مستَؾ ذم 

خامتة ـتابف ذم افتكيػ
(3)

 . 

ؿرأ ؿافقن وافبكي  [ 341] افبَرة : ﴾  ٿ ٹ﴿ : ظْد ؿقفف :  الموضع الثالث

ختِػ رواة افَراءة : ؾّْٓؿ مـ محِف وصًبة ب٘شُان افًغ ؾافتَك شاـْان ، وؿد ا

ظذ اإلشُان ومْٓؿ مـ محِف ظذ آختالس ، واإلشُان هق افتحَٔؼ ظْد 

ادحََغ
(4)

 . 

وؿد إُٔر اإلشُان مـ افْحاة ادزد وافزجاج وأبق ظع ؛ ّٕن ؾٔف مجًًا بغ 

شاـْغ ظذ ؽر حده
(5)

 . 

َؾ  وإُٕار هٗٓء ؾٔف ٕير» وتًَبٓؿ أبق حٔان بَقفف :  َْ َٕ ... وافذي ٕختاره : أنَّ 

ش افَراءات افسبع متقاتٌر ٓ يُّـ وؿقع افٌِط ؾٔف
(6)

 . 

مل حيّؾ ملسو هيلع هللا ىلص .  ومتك ما صح افقء ظـ افْبل  ملسو هيلع هللا ىلص واإلشُان فٌة ُرويت ظـ افْبل 

فِْحقي وٓ فٌره أن يًسض ظِٔف ، ـام ّٕص ظِٔف ابـ خافقيف
(7)

، وؾٔف أخٌذ وردٌّ  

                                                           

ٕٔة . 75/  3افبحر ادحٔط ( 1) رآ راءات اَف حتجاج باَف ب ٓا ٔان صبف مىرد ذم جٕا يب ح جٕ   ، وهذا مْٓ

 . 311 - 199اإلحتاف ص ( 3)

 . 751 - 766ػ ص يْير : ادّتع افُبر ذم افتكي( 2)

 . 71، خمتك افبِقغ فِوباع ص  15، ؽٔث افٍْع ص  311يْير : اإلحتاف ص ( 7)

 . 222/  3يْير : افبحر ادحٔط ( 6)

 . 3/222ادرجع ٍٕسف ( 5)

 . 111/ 1ات افسبع وظِِٓا ٓبـ خافقيف إظراب افَراءيْير: ( 4)



 (هٕٖٗٔ)ذو الحجة        العدد الثاني عشر            الشاطبي للدراسات القرآنية  جلة معهد اإلمام م

ٔٓ٘ 

حف فِناضبٔةؾّهؾ ؾٔف أبق صامة ذم ذ
(1)

 . 

وم ، ويٍٓؿ افْحاة مـ هذا وافَّراء يىَِقن  : اإلخٍاء وآختالس وافرَّ

اإلضالق أهنا بًّْك واحد ، وهق : ذهاب بًض احلرـة ، ؿريبًا مـ اإلشُان ومل 

ّْٔف أهؾ افٍـ تهؾ إفٔف ، وافتحَٔؼ وجقد اخلالف بْٔٓا ـام ب
(2)

 . 

: إذ ؿرأ  [ 167] افْساء : ﴾  ی ی ىئ ىئ﴿ ظْد ؿقفف تًاػ :  الموضع الرابع :

( بتسُغ افًغ وتنديد افدال تَػْعّدوإاؾع ) 
(3)

 . 

وـثر مـ افْحقيغ يُْرون اجلّع بغ افساـْغ إذا ـان افثاين » ؿال أبق ظع : 

مْٓام مدؽاًم ومل يُـ إول حرف فغ ... وؿد جاء ذم افَراءة ، وجاز ذفؽ ؛ ٕن 

تٍع افِسان ظْف وظـ اددؽؿ ؾٔف ارتٍاظة واحدة صار بّْزفة افساــ افثاين دا ـان ير

حرف متحرك ؛ يَّقي ذفؽ : أن مـ افًِامء بافًربٔة مـ جًؾ اددؽؿ ؾٔف بّْزفة 

ش حرف واحد
(4)

 . 

وهق تقجٔف مـ أيب ظع ٓ ظذ جٓة ؿبقل افتَاء افساـْغ ظذ ؽر احلد ظْد 

ؾ .  افبكيغ ، ؾتٖمَّ

حُك ظـ ٕاؾع [  71] إًٕام : ﴾  ں ڻ﴿ فف : : ظْد ؿق الموضع الخامس

إٔف ـان يسَط اهلّزة ويًقض مْٓا أفًٍا ، ويىٔؾ مدها فسُقهنا وشُقن ما بًدها ؛ 

ؾِٔتَل شاـْان : إفػ وافٔاء
(5)

 . 

ِّؼ ظِٔف افْحاس بَقفف :  وهذا ظْد أهؾ افٌِة ؽِط ظِٔف ؛ ٕن افٔاء شاـْة » وظ

ش وإفػ شاـْة وٓ جيتّع شاـْان
(6)

 . 

                                                           

 . 246إبراز ادًاين ص يْير: ( 1)

 . 126، اإلحتاف ص  131 / 3يْير : افْؼ ( 3)

 . 371يْير : افسبًة ص ( 2)

 . 191/  2احلجة ( 7)

 . 212اإلحتاف ص يْير: ( 6)

 . 343/  5، ويْير تٍسر افَرضبل  55/  3إظراب افَرآن فِْحاس ( 5)



 عبد الرحمن بن محمود مختار الشنقيطي د.                  والنحويين          التقاء الساكنين بين القراء

ٔٓٙ 

وهذا افبدل ضًٔػ ظْد افْحقيـ ؛ إٓ إٔف ؿد شّع مـ ـالم » ؿال أبق حٔان : 

ش افًرب ، حُاه ؿىرب وؽره
(1)

 . 

ويّْع ورش افتسٓٔؾ ذم ٕحق ) أرأيت ( مـ افَرآن ظْد افقؿػ ؛ فُٔال تتقاػ 

ثالثة شقاــ ، ـام ذـر ذفؽ أهؾ آختهاص ، وإن ـان افقؿػ حيتّؾ اجتامع 

وضفشاـْغ فًرُ 
(2)

؛ إذ تقايل ثالثة شقاــ ؽر مقجقد ذم فٌة افًرب خالؾًا  

فألظاجؿ، ـام ٕص ظذ ذفؽ ابـ جْل
(3)

 . 

ـام يّتْع تنديد احلرف ذم افقؿػ إذا ـان ؿبِف شاــ ؛ ٕٕف ٓ جيتّع ذم 

ـالمٓؿ ثالثة شقاــ ، ـام ٕص ظِٔف ابـ خِػ ذم ) اإلؿْاع (
(4)

 . 

ؿرأ أهؾ ادديْة  [ 153] إًٕام : ﴾  .. ۇ ﴿: ظْد ؿقفف :  الموضع السادس

ب٘شُان افٔاء ذم اإلدراج : أشُْٓا ؿافقن ، وظـ ورش افقجٓان : اإلشُان روايتف 

ظـ ٕاؾع ، وافٍتح اختٔاره فٍْسف
(5)

 . 

 وهذا مل جيزه أحد مـ افْحقيـ إٓ يقٕس ؛ ٕٕف مَجٌْع بغ » ؿال افْحاس : 

ش شاـْغ .. إفخ
(6)

 . 

افُقؾٔقن ومجاظة مع يقٕس ، ـام أصار إػ ذفؽ شٔبقيف ، وؿد  وؿد أجازه أيواً 

تَدم ، وـام ّٕص ظِٔف افريض ذم ) ذح افُاؾٔة ( ، ومل يذـره ذم ) ذح افناؾٔة ( 

ظْد مقضًف
(7)

 . 

ؿ افٍارد ظذ اإلشُان بافنذوذ ظـ افَٔاس وآشتًامل َُ وح
(8)

 ، وهق 

                                                           

 . 139/  7( افبحر ادحٔط 1)

 . 394يْير : اإلؿْاع ص ( 3)

 . 749/  3اخلهائص يْير: ( 2)

 . 217ع ص اإلؿْايْير: ( 7)

 . 161، اإلحتاف ص  769/  1يْير : افُنػ ( 6)

 . 111/  3إظراب افَرآن فِْحاس ( 5)

 . 627/  7ذح افُاؾٔة فِريض يْير: ( 4)

 . 771/  2احلجة يْير: ( 2)



 (هٕٖٗٔ)ذو الحجة        العدد الثاني عشر            الشاطبي للدراسات القرآنية  جلة معهد اإلمام م

ٔٓٚ 

ما ذـره مًاسه إزهري
(1)

 . 

ِّٔد بُقن افثاين مدؽاًم  وأما مُل ؾٔبدو إٔف شٓا ظـ حد افبكيغ ؾٍاتف أن يَ

ؾٖجاز هذه افَراءة خالؾًا دْٓجف
(2)

 . 

﴾  ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ ووردت ؿراءة مماثِة ٕيب ظّرو ظْد ؿقفف تًاػ : 

، وحُؿ  ظِٔٓا افريض ذم ) ذح افُاؾٔة ( بافنذوذ ش  وافاليِّ » ؾَرأها  [ 5افىالق : ]

افذي ٓ يَاس ظِٔف
(3)

 . 

: روى ؿافقن مـ  [ 26] يقٕس : ﴾  .. چ ﴿: ظْد ؿقفف تًاػ :  الموضع السابع

ب٘شُان اهلاء مع تنديد افدال ، وؾٔف اجلّع بغ افساـْغ ش  هْيّدي» ضريؼ ظـ ٕاؾع : 

ظذ ؽر حده ظْد افبكيغ
(4)

 . 

ش ٓ يَدر أحد أن يْىؼ بف» ؿال افْحاس : 
(5)

 . 

ختالسورويت ضريؼ أخرى ظـ ؿافقن بآ
(6)

، وفًؾ هذه افىريؼ هل افتل  

مـ رام هذا ٓبد أن حيرـف حرـة خٍٍٔة ، وشٔبقيف » ارتواها ادزد حٔث ؿال : 

ش يسّل هذا اختالس احلرـة
(7)

 . 

هق ادريض ظْد ابـ احلاجب -دون اإلشُان  -وآختالس 
(8)

 . 

بغ شاـْغ  وهق رديء ؛ ٕٕف مجع» وظِؼ ظذ هذه افَراءة ابـ خافقيف بَقفف : 

ش وفٔس أحدمها حرف فغ
(9)

 . 

                                                           

 . 146مًاين افَراءات فألزهري ص يْير: ( 1)

 . 349/  1نُؾ إظراب افَرآن دُل يْير : م( 3)

 . 627/  7ظذ افُاؾٔة ذح افريض يْير: ( 2)

 . 122 - 123ؽٔث افٍْع ، ص يْير: ( 7)

 .  367/  3إظراب افَرآن فِْحاس ( 6)

 . 164/  6يْير : افبحر ادحٔط ( 5)

 . 6/164ادرجع ٍٕسف : ( 4)

 . 111/  1بـ احلاجب ٓ افْحقية مايليْير: إ( 2)

 . 352/  1ات وظِِٓا ٓبـ خافقيف إظراب افَراء( 9)
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ٔٓٛ 

أن ضابط افتَاء افساـْغ  -افُقذم ادذهب  -وهؾ يٍٓؿ مـ ٕص ابـ خافقيف 

ه أن يُقن أحد افساـْغ حرف مّد أو فغ ، ويّتْع افتَاؤمها إذا  ظْد افُقؾٔغ وحدَّ

ا  هادر افتل ذم اد -بًد افبحث  -ـإا صحٔحغ ؟ تساؤل مل أجد فف جقابًا أو ٕهًّ

 اّضًِت ظِٔٓا .

ذم مقضًغ مـ شقرة يقٕس : ﴾  .. ۈئ ﴿: ظْد ؿقفف تًاػ :  الموضع الثامن

، ؾرويت ظـ ٕاؾع باددِّ مع إشُان افالم [ 91،  61]
(1)

، أي بإَالب اهلّزة أفًٍا مع  

 -مهزة آشتٍٓام ؾافتَك شاـْان : إفػ وافالم ، ومل يؼ رواة افَراءة وٓ افْحاة 

 إػ وجقد افتَاء افساـْغ ذم هذا ادقضع . -ٔام اّضًِت ظِٔف ؾ

ؾٔٓا إصُآت ـثرةش  أن» وـِّة 
(2)

 . 

وؿد ذـر افزخمؼي ذم مٍّهِف صبًٔٓا هبا وجًِف مما صّذ ، وهق ؿقهلؿ : آحلسـ 

ظْدك ، آْيّـ اهلل ئّْؽ
(3)

 . 

 .[  94] افُٓػ : ﴾  .. ۈ ٴۇ﴿ : ظْد ؿقفف :  الموضع التاسع

أ محزة ب٘دؽام افتاء ذم افىاء ادنددةؿر
(4)

َِّؼ افْحاس ظِٔف بَقفف :   وهذا » ، وظ

ش ٓ يَدر أحد أن يْىؼ بف ؛ ٕن افسغ شاـْة وافىاء اددؽّة شاـْة
(5)

 . 

وهذه افَراءة ؿد حلّْٓا بًض افْحاة ـافزجاج
(6)

، وأيب ظع 
(7)

 . 

بًد أن اشتبًد وـره  -دم ـام تَ -إجازهتا ظْد شٔبقيف ذم افنًر وأصار مُل إػ 

هذه افَراءة
(8)

. 

                                                           

 .155/  6، افبحر ادحٔط  212، ص  ، اإلحتاف 127ر : ؽٔث افٍْع ، ص يْي( 1)

 يْير : افسابؼ .( 3)

 . 132/  9يْير : ذح ادٍهؾ ٓبـ ئًش ( 2)

 .  396، اإلحتاف ص  175يْير : افتٔسر ص ( 7)

 . 747/  3إظراب افَرآن فِْحاس ( 6)

 . 213/  2مًاين افَرآن فِزجاج يْير: ( 5)

 . 123 - 121/  6جة احليْير: ( 4)

 . 23 - 21/  3افُنػ يْير: ( 2)



 (هٕٖٗٔ)ذو الحجة        العدد الثاني عشر            الشاطبي للدراسات القرآنية  جلة معهد اإلمام م

ٜٔٓ 

وهذا اجلّع بغ افساـْغ مريض ظْد رواة افَراءة وهلؿ ؾٔف تقجٔف
(1)

، خالؾًا  

وهذا ؽر جائز ؛ ٕٕف مجع بغ افسغ وهل شاـْة وافتاء » ٓبـ جماهد افذي ؿال : 

ش اددؽّة وهل شاـْة
(2)

  . 

 ة ، وهق مـ شبَّع افسبًة.وهق مقؿػ ؽريب مْف ذم ظدم إجازة ؿراءة شبًٔ

ؾ افْىؼ وجقُد اإلدؽام ذم هذا ادقضع . ِّٓ  وافذي ُيس

إذ ؿرأ ٕاؾع ب٘شُان  [ 79يس : ] ﴾ ڭ﴿ : ظْد ؿقفف تًاػ :  الموضع العاشر

اخلاء وتنديد افهاد
(3)

، وهق مجع بغ افساـْغ ظذ ؽر احلد 
(4)

، ؿال افزجاج:  

ش وهق أصد افقجقه وأردؤها»
(5)

  . 

ومـ زظؿ أن ذفؽ فٔس ذم ضاؿة افِسان اّدظك ما يًِؿ ؾساده » بق ظع : ؿال أ

ش بٌر اشتدٓل
(6)

 . 

 وؿد تَدم بٔان تقجٔف أيب ظع ذم مثؾ هذا ، ذم ادقضع افرابع .

ي الموضع الحادي عشر : ما يًرف بتاءات افَبزِّ
(7)

 : 

ي مـ ضرئَف يرى تنديد تاء افتًٍؾ وافتٍاظؾ ذم افًٍؾ ادو ارع ادرشقم افَبزِّ

بتاء واحدة ذم واحٍد وثالثغ مقضًًا مـ افَرآن افُريؿ
(8)

، وإن ـان ؿبؾ افتاء  

 ﴾  من ألف شهٍر تّنزل﴿ حرف شاــ ؽر إفػ ، شقاء أـان افساــ تْقيًْا ٕحق : 

                                                           

ؼ ( 1) ير : اْف ٍْع ص  215/  3ْي ـ أيب مريؿ  145، ص  53، ؽٔث اف ٓب  .  537/  3،  723/  1، ادقّضح 

 . 1112/  3، ويْير : افْحق وـتب افتٍسر  711افسبًة ، ص ( 3)

 . 671يْير : افسبًة ص ( 2)

 . 276ذم افَراءات وادًاين ص يْير : مٍاتٔح إؽاين ( 7)

 . 329/  7مًاين افَرآن وإظرابف ( 6)

 . 73/  5احلجة ( 5)

هق : أمحد بـ حمّد بـ ظبد اهلل افبزي أبق احلسـ ، مـ أهؾ مُة ، ؿال ظْف ابـ اجلزري : أشتاذ حمَؼ ( 4)

 ؽاية افْٓاية هـ ( : 372ضابط متَـ ، وظّرؾف ابـ إثر : بهاحب ؿراءة ابـ ـثر ، تقذم شْة ) 

 . 317/  1، إظالم  119/  1 

 . 252يْير : إبراز ادًاين ص ( 2)
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ٔٔٓ 

﴾ ىْل ّتربصون﴿ أو ؽر تْقيـ ٕحق :  [7-2] افَدر : 
(1)

 . [ 63] افتقبة :  

بًد أن شٓا ظـ اإلصارة  -افْقع ٕقظغ آخريـ وأضاف افنٔخ ظؤّة هلذا 

 ؿّرر أهنام وؿع ؾٔٓام افتَاء فِساـْغ ظذ ؽر احلّد . -فِتْقيـ 

إول مْٓام : أن يُقن ؿبؾ اددؽؿ حرف مد . ويهح أن حيّؾ هذا ظذ آفتَاء 

 اجلائز ظذ احلد ؛ ؾٓق حرف مد أظَبف حرف مندد .

؛ ومل أتبغ ؾٔف افتَاًء فِساـْغ حرف متحرك. ؿبؾ اددؽؿأن يُقن  :وافثاين مْٓام

فقجقد احلرـة ؿبؾ احلرف ادندد
(2)

   . 

 َِّ  افثالثة خِط ؾٔف بغ إٕقاع -ظِٔف رمحة اهلل  -ف شٌٓق مـ افنٔخ ظؤّة وفً

افتل جاءت ظِٔٓا تاءات افبزي ذم واحد وثالثغ مقضًًا ، وبغ افذي جاء مْٓا 

 ابـ افَاصح  اضع ؾَط ، ـام ّٕص ظِٔٓظؼة مقا قظذ ؽر احلّد ، وه
(3)

 . 

َِّؼ ظِٔف افبّْاء ذم ) اإلحتاف ( بٖن هذا اجلّع صحٔح رواية واشتًامًٓ ظْد  وظ

افَراء وافًرب ، وٓ يِتٍت فىًـ افىاظـ ؾٔف
(4)

 . 

وأّما إشُان هذه افتاء ؾٌر جائز ظْد شٔبقيف وافْحاة
(5)

، ومل أمتُـ مـ افْىؼ  

 أدري ـٔػ شاغ أداًء دون آختالس؟! ، واشتحافة هذا ظذ هذا افقجف ، وٓ

إداء وظدم جقازه أصار إفٔف أبق صامة ذم ذحف فِناضبٔة
(6)

. 

ومْٓج افْحاة ادىرد يتّثؾ ذم وجقب تٖويؾ ما أمُـ تٖويِف ظذ وجف يدؾع 

ؿبقل افتَاء افساـْغ ؛ إما باحلُؿ بآختالس ، أو اإلخٍاء
(7)

، وهق مْٓج أيوًا  

                                                           

 . 311يْير : اإلحتاف ، ص ( 1)

 .   561،  522/  4دراشات ٕشِقب افَرآن افُريؿ يْير: ( 3)

 . 197رساج افَارئ ادبتدئ ، ص يْير: ( 2)

 . 311اإلحتاف ، ص يْير: ( 7)

 . 765ادّتع افُبر ص  ، 735/  3يْير : افُتاب ( 6)

 . 246 - 252يْير : إبراز ادًاين مـ حرز إماين ص ( 5)

 =، ادحرر53 - 51/  1، ادحتسب ٓبـ جْل  345 - 347/  1يْير : مًاين افَرآن وإظرابف فِزجاج ( 4)
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ٔٔٔ 

ًض ظِامء تقجٔف افَراءاتفب
(1)

 . 

 والخالصة:
 ذم ادقاضع أتٔة : -ظذ ؽر حد افبكيغ  -أن افَراءة مجًت بغ افساـْغ 

 ( بغ إفػ وافساــ افهحٔح ؽر اددؽؿ بًدها .1

 ( بغ حرذم افًِة : إفػ وافٔاء ، بدون إدؽام افثاين مْٓام .3

 ظذ افثاين مْٓام .( بغ حرؾغ صحٔحغ بًد إجراء إدؽام 2

 ( بغ حرؾغ صحٔحغ ب٘شُان إول مْٓام ، وـقن افثاين مدؽاًم مسبًَا .7

 ( بغ حرؾغ صحٔحغ بدون إدؽام أحدمها .6

ومذهب افَراء ذم ذفؽ آثر ، وإن ـان مذهب افْحقيغ أؿٔس ، ـام أصار إػ 

ذفؽ اإلمام أبق ظّرو افداين
(2)

 . 

 

                                                           

 . 132/  11، ذح ادٍهؾ ٓبـ ئًش  124/  1افقجٔز ٓبـ ظىٔف =

 . 217اءات افسبع ، ص يْير : اإلؿْاع ذم افَر( 1)

 ،  ؾَد ذـر ؾٔف ـالمًا ٍٕٔسًا ٓبـ احلاجب . 29حتاف ص إل، ويْير : ا 24( افتٔسر ذم افَراءات افسبع ص 3)
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ٕٔٔ 

 اتمــةالخ
صقر افتَاء افساـْغ ، وهق مجٌع أحسبف ؽر مسبقق بٍوؾ حاوفت جاهدًا مجع 

بجّع افًديد مـ افَراءات ذات  -بتقؾٔؼ مـ اهلل  -اهلل وًّٕتف ، ـام ؿّت 

اإلصُال افْحقي ادتًَِة هبذه ادسٖفة ذم مقضـ واحد ، حماوًٓ بجٓدي ادتقاضع 

 هتذيب ادسائؾ ومجع ادتْاطر .

ؾوِف وتقؾَٔف ، وما أخىٖت ؾٔف ؾّـ ٍٕز ؾام أحسْت ؾٔف ؾّـ اهلل بًقٕف و

 وافنٔىان ، واهلل أظِؿ بافهقاب .

 وخِهت ذم هذا افبحث إػ أهؿ افْتائج أتٔة :

اإلصارة إػ جمال خهب ذم افدراشة افْحقية ، وهق ظَد ادَارٕات بغ  - 1

قن دائرة افَراء وافْحاة ذم مجٔع ادسائؾ ذات افهِة ادنسـة بْٔٓام ؛ ٕن افَراء يّثِ

 افسامع إوشع مـ دائرة افَاظدة .

وتٖـٔدًا دبدأ أّن دائرة آشتًامل أوشع مـ دائرة افَاظدة جاءت ادقاضع  - 3

 افتل جيقز ؾٔٓا افتَاء افساـْغ ظْد افَراء أـثر مما هل ظِٔف ظْد ٕحاة افبكة .

مـ آفتَاء ظذ واشتْادًا هلذا ادبدأ أيوًا تقّشع ٕحاة افُقؾة ب٘جازة مقاضع  - 2

 ؽر احلد افبكي .

حتريًُا أو حذؾًا أو  -رسظة افَاظدة افْحقية فِتخِص مـ افتَاء افساـْغ  - 7

تقخًٔا فسٓقفة افْىؼ ، وهتربًا مـ افثَؾ افْاصئ مـ هذا آفتَاء ، ـام واؾَتٓا  -ؿِبًا 

 افَراءة ذم مًيؿ ادقاضـ .

ؼ هذا افتخِص ، وإنٌؾ افباحثقن هبا وبْاًء ظِٔف صٌؾ افْحاة ـثرًا بىرائ - 6

ظَب ذفؽ ، دون افسـٔز ـثرًا ظذ ضقابط  هذا آفتَاء وصقره، وهق ما حاول 

 افبحث إطٓاره .

افْىؼ هق ادَٔاس احلاـؿ ذم ؿؤة افتَاء افساـْغ ، وفُـ هذا ادَٔاس  - 5
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ٖٔٔ 

ٕتج ظْف جلقء اجلّٓقر إػ  إخرم ظْد بًض افَراء ، ؾَد أُجٔز أداًء ما يستحٔؾ افْىؼ بف ؛ مما

 آختالس أو اإلخٍاء أو ؽرها ، وذم ادسٖفة أخٌذ ورٌد مبّغٌ ذم مقضْف .

افَٔاس ضٔؼ ذم باب افتَاء افساـْغ ؛ ٓصىدامف ـثرًا مع افَاظدة ،  - 4

 وظزوف افسامع ظـ ادسإدة ـثرًا ذم تدظٔؿ هذا آفتَاء .

 ـ افبتة .ٓ جيتّع ذم افًربٔة ثالثة شقاـ - 2

ؿد يْتج ظـ افتجقز ذم اشتخدام أحد ادهىِحات ادتَاربة ذم مقضع  - 9

أخر خالٌف ذم احلُؿ ؛ ـاإلدؽام بدًٓ مـ اإلخٍاء ، واإلشُان بدًٓ مـ 

آختالس ... وهذا اخلالف افْاتج خالٌف مٗثٌر ذم هذه افَؤة : رؾوًا أو ؿبقًٓ ، 

 صٔاًل . تٖوياًل أو حتًََٔا ، تٍريًًا أو تٖ

 امتْع افتَاء افساـْغ اتٍاؿًا بغ افَراء وافْحاة ذم ثالث صقر : - 11

 إذا ـان أول افساـْغ واوًا أو ياًء ، وافثاين حرٌف صحٌٔح ؽر مدؽؿ .    -أ  

ِّة احلرف ا  -ب  ـ ظذ أحد حروف افًِة.إذا تَدم ذم حنق اُف  فهحٔح افسـا

 فُِّة .افتَاء حرذم ظِة متٍَغ ذم حنق ا -جـ 

وأخرًا ؾٓذا جزء مما فدي ، وؿد رؽبُت ذم اإلحاضة وافنّقل مع آختهار ، 

ّٓ يُقن افتَاء هذيـ إمريـ  ومها مىِبان ؾٓؾ ُوؾَِّت فِجّع بْٔٓام ؟ راجًٔا أ

 ـافتَاء افساـْغ .

 .واحلّد هلل افذي بًّْتف تتؿ افهاحلات



 عبد الرحمن بن محمود مختار الشنقيطي د.                  والنحويين          التقاء الساكنين بين القراء
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 املصادر واملراجع
هـ ، حتَٔؼ إبراهٔؿ ظقض ، دار  556، ٕيب صامة افدمنَل ، ت  إبراز المعاني من حرز األماني  - 1

 هـ . 1713افُتب افًِّٔة ، 

هـ ،  1114فِبْاء )صٓاب افديـ افدمٔاضل(، ت  إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر  - 3

 هـ . 1733حتَٔؼ إٔس مٓرة ، دار افُتب افًِّٔة بروت ، 

هـ ، حتَٔؼ د/ مهىٍك  476حٔان إٕدفز ، ت  ، ٕيب ارتشاؼ الضرب من لسان العرب  - 2

 هـ ، مىبًة افْرس افذهبل ، افَاهرة . 1717، 1افْامس ، ط

هـ ،  1713،  1هـ ، حتَٔؼ د/ ظبد افٍتاح بحري ، ط 229، ٓبـ ؽِبقن ، ت  االستكمال  - 7

 مىابع افزهراء، افَاهرة .

هـ ، مىبقظات جمّع افٌِة افًربٔة  911، جلالل افديـ افسٔقضل ، ت  األشباه والنظائر في النحو  - 6

 بدمنؼ ، حتَٔؼ جمّقظة .

هـ ، حتَٔؼ د/ ظبد افرمحـ افًثّٔغ ،  241، ٓبـ خافقيف ، ت  إعراب القراءات السبع وعللها    - 5

 هـ ، مىبًة اددين ، افَاهرة . 1712،  1ط

، هـ 1719،  2َٔؼ د/ زهر زاهد ، طهـ ، حت 222، ٕيب جًٍر افْحاس ، ت  إعراب القرآن  - 4

 ظامل افُتب، بروت .

 م ، دار افًِؿ فِّاليغ ، بروت . 1925،  4هـ ، ط 1295فِزرـع ، ت  األعالم   - 2

، هـ ، حتَٔؼ أمحد ؾريد ادزيدي 671، ٓبـ خِػ إٕهاري ، ت  اإلقناع في القراءات السبع  - 9

 هـ ، دار افُتب افًِّٔة ، بروت . 1719،  1ط

هـ ، ظامل  1716،  1هـ ، حتَٔؼ هادي محقدي ، ط 575ـ احلاجب ، ت ، ٓب األمالي النحوية - 11

 افُتب ، بروت .

، 1ـ ، حتَٔؼ د/ حمّقد افىْاحل ، طه 673، هلبة اهلل بـ ظع احلسْل ، ت  أمالي ابن الشجري - 11

 هـ ، مىبًة اددين ، افَاهرة .1712

،  1ّد أبق افٍوؾ إبراهٔؿ ، طهـ ، حتَٔؼ حم 537، فٍَِىل ، ت  إنباه الرواة على أنباه النحاة - 13

 هـ ، دار افٍُر افًريب ، افَاهرة . 1715

د ، ت  االنتصار لسيبويو على المبرد - 12 ّٓ ،  1هـ ، حتَٔؼ د/ زهر شِىان ، ط 223، ٓبـ و

 هـ ، مٗشسة افرشافة ، بروت . 1715
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اث هـ ، دار إحٔاء افس 644، ٕيب افزـات إٕباري ، ت  اإلنصاؼ في مسائل الخالؼ - 17

 .افًريب

هـ ، حتَٔؼ حمّد أبق  911، جلالل افديـ افسٔقضل، ت  بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة - 16

 افٍوؾ إبراهٔؿ ، ادُتبة افًكية ، بروت .

هـ ،  1712،  1هـ ، حتَٔؼ جمّقظة ، ط 476، ٕيب حٔان إٕدفز ، ت  تفسير البحر المحيط - 15

 دار افُتب افًِّٔة ، بروت .

، هـ 442ادًروف بْاطر اجلٔش ، ت  ، دحّد بـ يقشػ القواعد بشرح تسهيل الفوائد تمهيد - 14

 هـ ، دار افسالم ، افَاهرة . 1732،  1حتَٔؼ شتة مـ افدـاترة ، ط

،  1َٔؼ / أوتقيرتزل ، طهـ ، حت 777، ٕيب ظّرو افداين ، ت  التيسير في القراءات السبع - 12

 .، دار افُتب افًِّٔة ، بروت هـ 1715

هـ ، حتَٔؼ / بدر افديـ ؿٓقجل وزمِٔف ،  244، ٕيب ظع افٍارد ، ت  الحجة للقراء السبعة - 19

 هـ ، دار ادٖمقن فِساث ، دمنؼ . 1717،  1ط

 هـ ، دار افُتب افًِّٔة ، بروت . 1712،  1، فإلمام افَرضبل ، ط الجامع ألحكام القرآن - 31

هـ ، ظامل  1712،  2جار ، طظع افْهـ ، حتَٔؼ حمّد  293، ٓبـ جْل ، ت  الخصائص - 31

 ، بروت .افُتب

 ، حمّد ظبد اخلافؼ ظؤّة ، دار احلديث ، افَاهرة . دراسات ألسلوب القرآن الكريم - 33

م ،  1922،  4هـ ، تًِٔؼ حمّد حمّد حسغ ، ط 4، مّٔقن بـ ؿٔس ، ت  ديوان األعشى - 32

 مٗشسة افرشافة، بروت .

هـ ، حتَٔؼ  632ـ افىراوة ، ت ، ٓب طأ في اإليضاحرسالة اإلفصاح ببعض ما جاء من الخ - 37

 هـ ، ظامل افُتب ، بروت . 1715،  3حاتؿ افوامـ ، طد/

هـ ، حتَٔؼ حمّد ظبد  211، ٓبـ افَاصح ، ت  سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي - 36

 هـ ، دار افُتب افًِّٔة ، بروت . 1719،  1افَادر صاهغ، ط

، دار  1922،  2هـ ، حتَٔؼ د/ صقؿل ضٔػ ، ط 237، ٓبـ جماهد ، ت  ءاتالسبعة في القرا - 35

 ادًارف ، مك .

، هـ1731، 1حمّد حسـ إشامظٔؾ ، طهـ ، حتَٔؼ  293، ٓبـ جْل ، ت  سر صناعة اإلعراب - 34

 دار افُتب افًِّٔة ، بروت .
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هـ ، حتَٔؼ  244، ٕيب ظع افٍارد ، ت  شرح األبيات المشكلة اإلعراب ) إيضاح الشعر ( - 32

 هـ ، دار افَِؿ ، دمنؼ . 1714،  1د/ حسـ هْداوي ، ط

،  1هـ ، حتَٔؼ د/ ظبد افرمحـ افسٔد وزمِٔف ،  ط 543، ٓبـ مافؽ ، ت شرح التسهيل  - 39

 هـ ، هجر فِىباظة ، افَاهرة . 1711

هـ ، حتَٔؼ جمّقظة، دار افُتب  525باذي ، ت ا، فِريض آشس شرح شافية ابن الحاجب - 21

 هـ . 1713ًِّٔة ، بروت ، اف

، ـ ، حتَٔؼ د/ ظبد ربف ظبد افِىٔػه 711، ٕيب ٕك افَٔز ، ت  شرح عيون كتاب سيبويو - 21

 هـ  ، ] مل يذـر اشؿ ادىبًة [ . 1717، 1ط

هـ ، دار  222، ٕيب جًٍر افْحاس ، ت  شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات - 23

 افُتب افًِّٔة ، بروت .

، 1هـ ، حتَٔؼ د/ إمٔؾ يًَقب ، ط 525باذي ، ت ا، فِريض آشس ية ابن الحاجبشرح كاف - 22

 هـ ، دار افُتب افًِّٔة ، بروت . 1719

هـ، حتَٔؼ د/ ظبد ادًْؿ هريدي، جامًة أم  543، ٓبـ مافؽ، ت  شرح الكافية الشافية - 27

 افَرى ، مرـز افبحث افًِّل ، افُتاب افسادس ظؼ .

هـ ، خمىقضة مهقرة ، دار افُتب ادكية  252ٕيب شًٔد افسراذم ، ت ،  شرح كتاب سيبويو - 26

 ، افَاهرة .

 هـ ، ظامل افُتب ، بروت . 572، ٓبـ ئًش ، ت  شرح المفصل - 25

، هـ1715،  1د/ حازم حٔدر ، طهـ ، حتَٔؼ  771، ٕيب افًباس ادٓدوي ، ت  شرح الهداية - 24

 مُتبة افرصد ، افرياض .

هـ ، دار افُتب  1713،  2هـ ، ط 222، ٓبـ اجلزري ، ت  قات القراءغاية النهاية في طب - 22

 افًِّٔة ، بروت .

 .هـ ، دار افُتب افًِّٔة ، بروت 1719،  1، فِهٍاؿز ، ط غيث النفع في القراءات السبع - 29

، ُتبة افُِٔات إزهرية ، افَاهرة، د/ حمّد شامل حمٔسـ ، م القراءات وأثرىا في علوم العربية - 71

 هـ . 1717

هـ ، حتَٔؼ د/ حمٔل  724، دُل بـ أيب ضافب افَٔز، ت  الكشف عن وجوه القراءات السبع - 71

 هـ ، مٗشسة افرشافة ، بروت . 1714،  7افديـ رموان ، ط

هـ ،  1719،  3هـ ، حتَٔؼ د/ ـاطؿ ادرجان ، ط 244، ٕيب ظع افٍارد ، ت  كتاب التكملة - 73



 (هٕٖٗٔ)ذو الحجة        العدد الثاني عشر            الشاطبي للدراسات القرآنية  جلة معهد اإلمام م

ٔٔٚ 

 ظامل افُتب ، بروت .

هـ ، حتَٔؼ ظبد افسالم  121، ٕيب بؼ ظّرو بـ ظثامن بـ ؿْز ، ت  كتاب سيبويو (الكتاب )   - 72

 هـ  . 1215،  1هـ ، مىبًة اددين ، افَاهرة ، إضاؾة إػ ضبًة بقٓق ، ط 1712،  2هارون ، ط

 هـ ، دار ادًرؾة ، فبْان . 622، فِزخمؼي ، ت  الكشاؼ - 77

هـ ، حتَٔؼ أمحد  745حمّد بـ ذيح افرظْٔل، ت  ، ٕيب ظبد اهللالكافي في القراءات السبع - 76

 هـ ، دار افُتب افًِّٔة ، بروت . 1731،  1ظبد افسّٔع ، ط

،  1هـ ، حتَٔؼ هْاء احلّل ، ط 471، ٓبـ افقجٔف افقاشىل ، ت  الكنز في القراءات العشر - 75

 هـ ، دار افُتب افًِّٔة ، بروت . 1719

 م ، دار صادر ، بروت . 1994،  1، ٓبـ مْيقر ، ط لسان العرب - 74

هـ ، حتَٔؼ  293، ٓبـ جْل ، ت  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها - 72

 هـ ، دار افُتب افًِّٔة ، بروت . 1719،  1حمّد ظبد افَادر ظىا ، ط

 فِنٔخ ظع حمّد افوباع ، ضبع مِحًَا مع ) ؽٔث افٍْع ( فِهٍاؿز . مختصر بلوغ األمنية - 79

،  1ؼ د/ حمّد افناضر ، طهـ ، حتَٔ 244، ٕيب ظع افٍارد ، ت  سائل البصرياتالم - 61

 ، مىبًة اددين ، افَاهرة .هـ1716

،  1هـ ، حتَٔؼ د/ حسـ هْداوي ، ط 244، ٕيب ظع افٍارد ، ت  المسائل الشيرازيات - 61

 هـ ، ـْقز إصبِٔٔا ، افرياض . 1737

، حتَٔؼ د/ حمّد ـامؾ برـات ، ٕؼ مرـز افبحث  ، ٓبـ ظَٔؾ المساعد على تسهيل الفوائد - 63

 هـ . 1716افًِّل بجامًة أم افَرى ، مُة ادُرمة ، ضباظة دار اددين ، جدة، 

هـ ، حتَٔؼ / أمحد يقشػ ٕجايت وحمّد ظع افْجار وظبد  314، فٍِراء ، ت  معاني القرآن - 62

 افٍتاح صِبل ، افدار ادكية فِسمجة .

، 1هـ ، حتَٔؼ أمحد ؾريد ادزيدي ، ط 241يب مْهقر إزهري ، ت ، ٕ معاني القراءات - 67

 هـ ، دار افُتب افًِّٔة ، بروت . 1731

هـ ، حتَٔؼ ظبد  675، ت ، ٓبـ ظىٔة إٕدفز المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - 66

 هـ ، دار افُتب افًِّٔة ، بروت . 1733،  1افسالم ظبد افناذم ، ط

 هـ ، دار إحٔاء افساث افًريب ، بروت . 1714،  1هـ ، ط 762ٔده ، ت ، ٓبـ ش المخصص - 65

هـ ، حتَٔؼ د/ حاتؿ افوامـ ،  724، دُل بـ أيب ضافب افَٔز ، ت  مشكل إعراب القرآن - 64
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 هـ ، مٗشسة افرشافة ، بروت . 1712، 7ط

 حمٔل افديـ هـ ، حتَٔؼ حمّد 451 ، ٓبـ هنام إٕهاري ، ت مغني اللبيب عن كتب األعاريب - 62

 هـ . 1714ظبد احلّٔد ، ادُتبة افًكية ، فبْان ، 

هـ ، حتَٔؼ حمّد ظبد اخلافؼ ظؤّة ، ظامل افُتب،  326، ٕيب افًباس ادزد ، ت المقتضب - 69

 بروت .

هـ ، حتَٔؼ د/ ظبد  652، ٕيب افًالء افُرماين ، ت  مفاتيح األغاني في القراءات والمعاني - 51

 هـ ، دار ابـ حزم ، بروت . 1733،  1افُريؿ مدفج ، ط

، حتَٔؼ د/ ؾخر افديـ هـ  559، ٓبـ ظهٍقر إصبٔع ، ت  الممتع الكبير في التصريف - 51

 هـ ، مُتبة فبْان ، بروت . 1717، 2ؿباوة ، ط

 هـ ، حتَٔؼ د/ حاتؿ افوامـ ، مٗشسة افرشافة. 644، ٕيب افزـات إٕباري ، ت  منثور الفوائد - 53

 ، افدار اجلامهرية فِْؼ ، فٔبٔا . 1929،  2، د/ إبراهٔؿ رؾٔده ، ط لتفسيرالنحو وكتب ا - 52

،  1هـ ، حتَٔؼ زهر شِىان ، ط 745، فألظِؿ افنْتّري ، ت  النكت في تفسير كتاب سيبويو - 57

 هـ ، مْنقرات مًٓد ادخىقضات افًربٔة ، افُقيت . 1714

هـ ، حتَٔؼ د/ ظبد  911، ت ضل، جلالل افديـ افسٔقىمع الهوامع في شرح جمع الجوامع - 56

 هـ ، مٗشسة افرشافة ، بروت . 1714،  3ط  ،افًال مُرم
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 22 ..........................................................................افقاو وافٔاء(

 91 .....................تَدم افهحٔح افساــ ظذ ادًتؾ : متك جيقز ومتك يّتْع ؟ 

 93 ..................اخلالف ذم اجلّع بغ شاـْغ صحٔحغ بغ افَراء وافْحقيغ

 92 ...................................اجلّع بغ شاـْغ مًتِغ : اجلائز مْف وادّتْع   

 96 .......................................: افتَاء افساـْغ ضرؾًا وؾٔف :  مطلب الثانيال

 97 ................................جقازه اتٍاؿًا ظْد إرادة افقؿػ ما مل يُقٕا أفٍغ :   

 96 ....................................اخلالف ذم اجلّع بغ أفٍغ ظْد إرادة افقؿػ   

 95 ..............: افتَاء افساـْغ بغ ـِّتغ : ذط ذفؽ وحُّف المطلب الثالث 

 92 ...................................افتخِص مـ افتَاء افساـْغ : المبحث الثالث 

هٔؾ اخلالف ذم حتديد ادحّرك ، وحتديد  ـ ضريؼ حتريؽ أحدمها : ٍت  92 ......حرـتف إما ظ

 92 .........................وأمثِتف :يؼ حذف أحدمها: حتديد ادحذوف، رأو ظـ ض 



 عبد الرحمن بن محمود مختار الشنقيطي د.                  والنحويين          التقاء الساكنين بين القراء

ٕٔٓ 

افهٍحة ادقضقع

 99 .......................................افتْقيـ مما يًسيف ضريَا احلذف أو افتحريؽ

ٔف: : المبحث الرابع حاة افبكة وؾ ـْغ ظذ ؽر احلد ظْدٕ  َاء شا ٓا افت راءات افقارد ٔؾ  113 اَف
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 امللخص
اعمقوققمل ًمٚم٘مرآن ُمـ أضمؾ ُمقوققم٤مت اًمتٗمًػم  ٨م ُمقوققم٤مً يتٜم٤مول اًمٌح

اًمذي ٟمزل سم٤مًم٘مرآن قمغم ىمٚم٥م  ،وذًمؽ ألٟمف يتحدث قمـ روح اًم٘مدس اًمٕمٔمٞمؿ:

ويدرس اآلي٤مت اًمتل ورد ومٞمٝم٤م ذيمره دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م، وحيٍم ُمـ  .ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

ويٌلم . ًمقطملويقوح وفم٤مئٗمف اًمتل ُمـ أمهٝم٤م اًمٜمزول سم٤م وأوص٤مومف، ظمالهل٤م أؾمامءه،

ويٌلم  وعم٤م يٜمزل سمف. وطمٌف ًمف، اًمٙمٌػم ًمٜمزول روح اًم٘مدس، ملسو هيلع هللا ىلصاًمٌح٨م ؿمقق اًمٜمٌل 

يمام يث٧ٌم اًمٌح٨م  قمغم اًمتِمٙمؾ سمّمقر ُمتٕمددة،  اًمٌح٨م ىمدرة روح اًم٘مدس

 )ًمف ؾمتامئ٦م ضمٜم٤مح(، سمرؤيتف قمغم طم٘مٞم٘متف اًمتل ظمٚم٘مف اهلل قمٚمٞمٝم٤م، ملسو هيلع هللا ىلصاظمتّم٤مص اًمٜمٌل 

اًمٌح٨م إمم ذيمر ُمـ شمنمف سمرؤيتف ُمـ وقمدد اعمرات اًمتل رآه ومٞمٝم٤م يمذًمؽ. ويِمػم 

ويٌلم  ُمـ همػم األٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، ُم١ميمدا أهنؿ رأوه قمغم صقرشمف اًمٌنمي٦م. اًمٌنم،

ذم رطمٚمتل اإلهاء واعمٕمراج، وأٟمف ضم٤مهد  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٌح٨م أٟمف يم٤من اًمرومٞمؼ األوطمد ًمٚمٜمٌل 

وأؾم٤ٌمب  ،ر اًمٌح٨م ؿمدة قمداوة اًمٞمٝمقد جلؼميؾيمام ئمٝم ُمٕمف ذم ُمٕمٔمؿ همزواشمف.

وخيتؿ  وىمّمتف ُمٕمٝمام. وومرقمقن، ويتحدث قمـ سمٖمض روح اًم٘مدس إلسمٚمٞمس، ذًمؽ،

هق أول اعمحٌلم ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمذيـ حيٌٝمؿ  دس ـ٤مت أن روح اًم٘مــٌـ٨م سم٢مصمــحـاًمٌ

 رب اًمٕم٤معملم.
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 املقدمة
واًمّمالة واًمًالم قمغم اعمٌٕمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم، ؾمٞمدٟم٤م  ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

وؾمٚمؿ شمًٚمٞمام ، اعمٞم٤مُملم ر  قمغم آًمف أمجٕملم، وصح٤مسمتف اًمٖم  د صغم اهلل قمٚمٞمف ووٟمٌٞمٜم٤م حمٛم

 ، أُم٤م سمٕمد :يمثػما إمم يقم اًمديـ

 ،دراؾم٦م يمت٤مب اهلل اًمٙمريؿ ،األقمامروم٢من أقمٔمؿ ُم٤م شمٜمٗمؼ ومٞمف األوىم٤مت، وشم٘م٣م ومٞمف 

اًمذي  احلٙمٞمؿ، واًمذيمر ،ومٝمق اًمٙمت٤مب اًمٕمٔمٞمؿ واًمٌح٨م ذم أهاره، ،سمر آي٤مشمفوشمد

        [ 2:] اًمٌ٘مرة . ژ ڀ ڀ   پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پژ :سم٘مقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممموصٗمف احلؼ 

    ں       ڱ  ڱ ڱ ڱ        ڳ       ڳ ڳ     گ  ڳ   گ     گژ  قًمف:ــــسم٘م ٤مـأيْم حلؼووصٗمف ا

، إذ ٞم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمقوققمٞم٦موُمـ هٜم٤م شمؼمز أمه [42:ومّمٚم٧م].ژ ڻ   ں

٤مصد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم آي٤مشمف، هل ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمتٗمًػم عمقوقع سمٕمٞمٜمف، شمٔمٝمر ُمٜمف ُم٘م

 وأهاره ذم ُمٕم٤مٟمٞمف وُمقوققم٤مشمف.

 واطمد ُمـ أضمؾ   ،ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُمقوقع روح اًم٘مدس ضمؼميؾ 

 اًمتل حتٔمك سم٠ممهٞم٦م ُمْم٤مقمٗم٦م: وُمٙم٤مٟم٦م ظم٤مص٦م، ُمقوققم٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اعمٝمٛم٦م،

 سم٤مًم٘مرآن، وارشم٤ٌمـمف سمف ارشم٤ٌمـم٤م وصمٞم٘م٤م، ومروح اًم٘مدس ًمتٕمٚمؼ روح اًم٘مدس ضمؼميؾ 

ذم صمالث  ، ملسو هيلع هللا ىلصهق اًمذي ٟمزل سم٤مًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل اًمٙمريؿ  : ضمؼميؾ

 قًمف:ـــــًمٞمال وهن٤مرا، صٞمٗم٤م وؿمت٤مء، ؾمٗمرا وطميا، يمام أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف سم٘م وقمنميـ ؾمٜم٦م،

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

  [295-292:]اًمِمٕمراء.ژ ڻ  ۀ     ۀ
وذم اًمٕم٤مم اًمذي شمقذم  وف اًم٘مرآن ذم يمؾ قم٤مم ُمرة،يٕم٤مر ويم٤من روح اًم٘مدس 

ذم رطمٚمتل  ملسو هيلع هللا ىلص وإو٤موم٦م ًمذًمؽ ومٝمق رومٞمؼ اًمٜمٌل قم٤مروف اًم٘مرآن ُمرشملم، ملسو هيلع هللا ىلص ل ومٞمف اًمٜمٌ

اإلهاء واعمٕمراج، وطمٌٞم٥م اًمّم٤محللم اعم١مُمٜملم، حي٥م ُمـ أطمٌف اهلل ؾمٌح٤مٟمف، ويٌٖمض 

، وهق ، وهق ٟمّمػم اعمٔمٚمقُملم، وهمقث اعمْمٓمٝمديـ، سم٠مُمر رب اًمٕم٤معملمُمـ أسمٖمْمف اهلل

ًديـ، وقمدو إسمٚمٞمس قمدو اًمٞمٝمقد اعمٗم يمٌػم اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم، وروح اًم٘مدس 
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أهٚمٙمف اهلل وضمٕمٚمف قمؼمة : اًمذي وضمٜمده اعمجرُملم، وهق قمدو ومرقمقن اعمخذول

: أو ىمّم٦م ُمـ ىمّمّمف: إال ختٚمق ؾمقرة ُمـ ؾمقر اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ، وال شمٙم٤مدًمٚمٛمٕمتؼميـ

 أو إؿم٤مرة إًمٞمف. ،وومٞمٝم٤م ظمؼم قمـ روح اًم٘مدس 

ذم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز  ُمع يمثرة اآلي٤مت اًمتل شمتحدث قمـ روح اًم٘مدس ضمؼميؾ و

 قمـ ضمؼميؾ سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م، ومٝمٜم٤مك يمثػم ُمـ اآلي٤مت شمٜم٤موًم٧م احلدي٨م ساطم٦م سمٛمٜمٓمقىمٝم٤م:

چ  چ  چ  ڇ  ژ وأؿم٤مرت إًمٞمف سمٛمْمٛمقهن٤م: يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم ىمّم٦م ومرقمقن:

ويمام ذم ،  ضمؼميؾ هق  ،ًمٗمرقمقن ذًمؽ وم٘م٤مئؾ ]92:يقٟمس[.ژڇ   ڇ  ڇ  

 ڦ ڤ  ڤ  ڤ ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿ ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

أهؾ   قرومجٛمٝم ]  39آل قمٛمران:[ .ژ ڄ ڄ ڃ ڄ ڦ ڦ ڄ ڦ

  وطمده. هق روح اًم٘مدس ، سمٜمداء زيمري٤م  ماًمتٗمًػم: قمغم أن اًمذي ىم٤م

ًمٕمٚمامء ، ويمثرة ُم٤ٌمطمثف، مل أضمد ُمـ ا، وشمٕمدد ضمقاٟمٌفوُمع أمهٞم٦م اعمقوقع اًمٙمٌػمة

ٚمؿ شمٌح٨م ُمقوققم٤مشمف وم، ػأو ظمّمف سم٤مًمٙمت٤مسم٦م واًمت٠مًمٞم ،ُمـ أومرده سم٤مًمٌح٨م واًمدراؾم٦م

، ، وقمٚمقم اًم٘مرآناًمٕمٚمٛمٞم٦م، يمٙمت٥م اًمتٗمًػم، واحلدي٨م وُم٤ًمئٚمف: إال ذم سمٓمقن اعمّم٤مدر

وىمْم٤مي٤م  ،ؿمٙمؾ يمت٤مسم٤مت ُمتٗمرىم٦م، وُم٤ًمئؾ ُمتٜم٤مصمرة ويمت٥م ذوح احلدي٨م، قمغم

 عمتّمؾ، أو اًمٌح٨م اهل٤مدف اعمتامؾمؽ، أوُم٘مٓمٕم٦م، ًمٞمس هل٤م ـم٤مسمع اعمقوقع اًمقاطمد ا

اًمٙمت٤مسم٦م ذم هذا اعمقوقع اعم٤ٌمرك، ظمدُم٦م  أطم٧ٌٌم ،، ومٚمٙمؾ هذااعم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمؽماسمٓم٦م

، راضمٞم٤م أن شمًٝمؿ هذه ، وشمنموم٤م سمٌح٨م ُمقوقع ُمـ أهؿ ُمقوققم٤مشمفًمٚم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ

 اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م، ذم سم٤مب اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمقوققمٞم٦م اهل٤مدوم٦م. إصمراء: ذم اًمدراؾم٦م

أن ، و، وأن يٙمت٥م زم اًمتقومٞمؼ واًمًدادل ذم قمٛمكم هذاأن يٕمٞمٜمٜم ،واهلل شمٕم٤ممم أؾم٠مل

جيٕمؾ قمٛمكم ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ، وأن يٜمٗمع هبذا اًمٌح٨م يم٤مشمٌف، وىم٤مرئف، ويمؾ ُمـ 

 . وصؾ إًمٞمف، إٟمف وزم ذًمؽ واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف

وىمد ىمًٛم٧م سمحثل هذا إمم ُم٘مدُم٦م و صمالصم٦م قمنم ُمٌحث٤م وظم٤ممت٦م، وذيٚمتف سم٤مًمٗمٝم٤مرس 

 اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م قمغم اًمٜمحق اآليت:
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 .: وشمتٜم٤مول أمهٞم٦م اعمقوقع مقدمةال

اًمقاردة ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ،  أؾمامء روح اًم٘مدس ضمؼميؾ  :المبحث األول

 وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 ذم اؾمٛمف ضمؼميؾ. اعمٓمٚم٥م األول:

 ذم اؾمٛمف روح اًم٘مدس. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 ذم اؾمٛمف اًمروح األُملم.  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 ، و )روطمٜم٤م(.ذم اؾمٛمف اًمروح اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

وسمٞم٤من اًمّمقر اًمتل  قمغم اًمتِمٙمؾ، ذم ىمدرة روح اًم٘مدس  :لمبحث الثانيا

 قمٚمٞمٝم٤م. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أشمك 

روح اًم٘مدس  ملسو هيلع هللا ىلص ذم قمدد اعمرات اًمتل رأى ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل :المبحث الثالث

 قمغم صقرشمف احل٘مٞم٘مٞم٦م.  ضمؼميؾ

وومٞمف  ، همػم األٟمٌٞم٤مء ُمـ ٞمٛمـ رأى روح اًم٘مدس وم:المبحث الرابع

 ُمٓمٚم٤ٌمن:

 .روح اًم٘مدس ضمؼميؾ  رؤي٦م ُمريؿ ذم  اعمٓمٚم٥م األول:

ـ اًمّمح٤مسم٦م  ذم رؤي٦م ه٤مضمر  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:  .روح اًم٘مدس  ومج٤مقم٦م ُم

 ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، وومٞمف صمامٟمٞم٦م ُمٓم٤مًم٥م: صٗم٤مت روح اًم٘مدس :المبحث الخامس

 وصٗمف سمـ )األُملم(. اعمٓمٚم٥م األول:

 وصٗمف سمـ )اًم٘مدس(. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 (.وصٗمف سمـ )ذي ىمقة اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 وصٗمف سمـ )ذي ُمرة(. اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

 وصٗمف سمـ )رؾمقل(. اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس:

 وصٗمف سمـ )يمريؿ(. اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس:
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 وصٗمف سمـ )ُمٙملم(. اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمع:

 وصٗمف سمـ )ُمٓم٤مع(. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ:

 ُمٓم٤مًم٥م: أرسمٕم٦مذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، وومٞمف  : وفم٤مئػ روح اًم٘مدس المبحث السادس

 .اًمٜمزول سم٤مًمقطمل اعمٓمٚم٥م األول:

 شم٠ميٞمد اعم١مُمٜملم وشمثٌٞمتٝمؿ. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 شمًٞمػم اًمريح واجلٜمقد. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 .ىمْم٤مء طم٤مضم٤مت اًمٕم٤ٌمد اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

 ذم اإلهاء واعمٕمراج.  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمراوم٘م٦م روح اًم٘مدس ضمؼميؾ  :المبحث السابع

 ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. ًمروح اًم٘مدس ضمؼميؾ  ؿمقق اًمٜمٌل :المبحث الثامن

ـ اعمِم٤مهد. ضمٝم٤مد روح اًم٘مدس  :سعالمبحث التا  ذم همزوة سمدر اًمٙمؼمى وهمػمه٤م ُم

 وىمّمتف ُمٕمف. ،ًمٕمدو اهلل ومرقمقن ؿمدة سمٖمض روح اًم٘مدس :المبحث العاشر

 .قمداوة اًمٞمٝمقد ًمروح اًم٘مدس ضمؼميؾ  :المبحث الحادي عشر

 إلسمٚمٞمس وؿمدة ظمقف إسمٚمٞمس ُمٜمف.  قمداوة روح اًم٘مدس :المبحث الثاني عشر

ـ حيٌٝمؿ اهلل رب اًمٕم٤معملم.  ٦ٌم روح اًم٘مدسحم:المبحث الثالث عشر  ًمٚمّم٤محللم اًمذي

 وومٞمٝم٤م أهؿ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م.  :الخاتمة

 :الفهارس التفصيلية
 ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع . 

 ومٝمرس اعمقوققم٤مت . 

 وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ

 وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم،،،
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 الواردة في القرآن روح القدس  أسماء : املبحث األول
 : : في اسمو جبريل المطلب األول

ويمثرة األؾمامء شمدل  وردت ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، أؾمامء قمديدة، ًمروح اًم٘مدس 

يمٌػم  ،وأيمرم سمروح اًم٘مدس  وارشمٗم٤مع ُمٙم٤مٟمتف، وقمٚمق ُمٜمزًمتف، قمغم ذف اعمًٛمك

 .رؾمٚملماألٟمٌٞم٤مء واعم رب اًمٕم٤معملم إمم وؾمٗمػم وأُملم اًمقطمل، اعمالئٙم٦م،

وىمد ورد ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ذم صمالصم٦م  ،ؼميؾ هق االؾمؿ اًمٕمٚمؿ ألُملم اًمقطملوضم

 ُمقاوع وهل: 

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     ژ   ژ  ڑ  ژ  :ىمقًمف شمٕم٤ممم  -2

 ]97:اًمٌ٘مرة [.ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ڱ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم: -2

 ]98:اًمٌ٘مرة[ .ژہ  ہ  ہ

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ    ڳک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳژ :ىمقًمف شمٕم٤ممم -3

 ]4:تحريؿاًم[ .ژڻ   ۀ  ۀ  ہ    ڻں  ں  ڻ  ڻ

ومجؼميؾ ُمريم٥م  : اًمٙمثػم: واًم٘مقة : واًمؼميم٦م :وذم اؾمٛمف ضمؼميؾ ُمـ ُمٕم٤مين اخلػم

قمٌد  أي: اإلًمف، وُمٕمٜم٤مه: ،(إيؾ)و قمٌد، :أو اًمني٤مٟمٞم٦م ،وُمٕمٜم٤مه سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م ،(ضمؼم) ُمـ:

 اًمتل يٜمٍم هب٤م احلؼ وضمٜمده: سم٠مُمر رسمف. قمغم ُمٕمٜمك ىمقشمف اخل٤مرىم٦م:  اهلل، ىمقة وىمٞمؾ: اهلل،

      ُمقيمؾ سم٤مًمقطمل: اًمذي حيّمؾ سمف اإلصالح ًمٚمٕم٤ممل يمٚمف. وضمؼميؾ  واجلؼم هق اإلصالح،

، وهق وإن يم٤من ُمٕمٜم٤مه قمٌد اهلل»ذم ُمٕمٜمك ضمؼميؾ:  ىم٤مل اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين

ٖم٦م اًمٕمرب، ألن اجلؼم هق إصالح ُم٤م هي٤مٟمٞم٤م ًمٙمٜمف وىمع ومٞمف ُمقاوم٘م٦م ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك ًمٚم

، وىمد ىمٞمؾ:إٟمف ّمؾ سمف اإلصالح اًمٕم٤ممُمقيمؾ سم٤مًمقطمل: اًمذي حي وهل، وضمؼميؾ

.ش، واؾمتٌٕمد ًمالشمٗم٤مق قمغم ُمٜمع سومفوإٟمف ُمِمتؼ ُمـ ضمؼموت اهلل ،قمريب
(1)  

                                         
 ، ومام ذيمره ىمري٥م ُمـ يمالم اسمـ طمجر.324/ 2واٟمٔمر شمٗمًػم اعمٜم٤مر  ، 6/307ومتح اًم٤ٌمري ( 2)
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ألن  ُمِمت٘م٤م ُمـ ضمؼموت اهلل، (ضمؼميؾ)قن واؾمتٌٕمد اًمًٛملم احلٚمٌل أن يٙم

ألقمجٛمٞم٦ماالؿمت٘م٤مق ال يٙمقن ذم األؾمامء ا
(1)

.
 

 :صمالث قمنمة ًمٖم٦م (ضمؼميؾ)وذم 

 وؾمٙمقن اًمتحت٤مٟمٞم٦م، ويمن اًمراء، وؾمٙمقن اعمقطمدة، )ضمؼميؾ(:سمٙمن اجلٞمؿ،أوهل٤م:

ورواي٦م قمـ  وٟم٤مومع، واسمـ قم٤مُمر، ىمراءة أيب قمٛمرو، صمؿ الم ظمٗمٞمٗم٦م، سمٖمػم مهز،

قم٤مصؿ
(2)

ُمـ همػم مهز وي٤مء ؾم٤ميمٜم٦م ويمن اًمراء، سمٗمتح اجلٞمؿ، صم٤مٟمٞمٝم٤م:)ضمؼميؾ(:  .
(3)

.
 

: سمٗمتح اجلٞمؿ، واًمراء أيْم٤م، صمؿ مهزة ُمٙمًقرة، وي٤مء ؾم٤ميمٜم٦مثٝم٤م:)ضمؼمئٞمؾ(صم٤مًم
(4)

.
 

سمحذف ُم٤م سملم اهلٛمزة واًمالم راسمٕمٝم٤م:)ضمؼمئؾ(:
(5)

.
 

 ،سمتِمديد اًمالم )ضمؼمل( ظم٤مُمًٝم٤م:

ٞم٤مءــوم مهزة،صمؿ  دة أًمػ سمٕمد اًمراء،سمزي٤م )ضمؼمائٞمؾ( ؾم٤مدؾمٝم٤م: .روي٧م قمـ قم٤مصؿ
(6)

.
   

)ضمؼمايئٞمؾ( ُمثؾ اًم٤ًمدؾم٦م:  وصم٤مُمٜمٝم٤م: ألقمٛمش.ىمرأه٤م ا ،مهز )ضمؼمايٞمؾ( سمٖمػم ؾم٤مسمٕمٝم٤م:

إال أهن٤م سمٞم٤مء ىمٌؾ اهلٛمز
(7)

.
 

 وأًمػ سمٕمد اًمراء، صمؿ ؾمٙمقن، ،شم٤مؾمٕمٝم٤م:)ضمؼمال( سمٗمتح

والم ظمٗمٞمٗم٦م
(8)

.
 

ىمرأه٤م ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف.  قم٤مذه٤م:)ضمؼمايؾ(، سمٞم٤مء سمٕمد األًمػ،

ًمٙمـ سمٜمقن وطم٤مدي قمنمه٤م:)ضمؼميـ(، ُمثؾ يمثػم،
(9)

ًمٙمـ   قمنمه٤م:)ضمؼميـ(٤مينصم .

)ضمؼمن( سمٜمقن سمدل اًمالم وصم٤مًم٨م قمنمه٤م: ٞمؿ.سمٙمن اجل
(11)

.  

                                         
 .258/  2اًمدر اعمّمقن ذم قمٚمؿ اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن  اٟمٔمر:( 2)

 .288/  2اٟمٔمر: إحت٤مف ومْمالء اًمٌنم ذم اًم٘مراءات األرسمٕم٦م قمنم ًمٚمدُمٞم٤مـمل  (2)

 .2/62،واًمتٞمًػم ذم اًم٘مراءات اًمًٌع 288/ 2اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ  ىمرأه٤م اسمـ يمثػم. اٟمٔمر:  (3)

 .2/62،واًمتٞمًػم ذم اًم٘مراءات اًمًٌع 2/288ىمرأه٤م محزة، واًمٙم٤ًمئل. اٟمٔمر: إحت٤مف ومْمالء اًمٌنم   (4)

 .2/62،واًمتٞمًػم ذم اًم٘مراءات اًمًٌع 2/288إحت٤مف ومْمالء اًمٌنم  اٟمٔمر: روي٧م قمـ قم٤مصؿ.  (5)

 .اٟمٔمر: اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م  (6)

 .اٟمٔمر: اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م  (7)

 اٟمٔمر: اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م.  (8)

 اٟمٔمر: اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م.  (9)

، ٤2/267مهداًمًٌٕم٦م ذم اًم٘مراءات السمـ جم ،2/22واألطمرف اًمًٌٕم٦م ًمٚمداين اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م، اٟمٔمر: (20)

اًمدر اعمّمقن  ،2/222اعمحرر اًمقضمٞمز  ،2/372اإلشم٘م٤من ذم  ،3/293اًمٗم٤مئؼ  ،2/207طمج٦م اًم٘مراءات

2 /259. 
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 المطلب الثاني: في اسمو روح القدس:
 هل: ذم أرسمٕم٦م ُمقاوع ذم اًم٘مرآن ورد ،وح اًم٘مدس هق االؾمؿ اًمث٤مين جلؼميؾر

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ژ :ىمقًمف شمٕم٤ممم -2

 ]202اًمٜمحؾ:  [.ژ ىئ  ىئ ىئ  ی

﮲   ﮳  ﮴  ﮵ ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم: -2 ذم  ،ژ﮶  ے  ۓ  ۓ 

 ]253 ، 87اًمٌ٘مرة:  [.ُمقوٕملم

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ژ :ىمقًمف شمٕم٤ممم -3

 ]220اعم٤مئدة: [.ژ ڃڦ ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

.وىمد ومن اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف روح اًم٘مدس سم٠مٟمف ضمؼميؾ 
(1) 

 

ى يمام رو ،وأيمد احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه أن روح اًم٘مدس: هق ضمؼميؾ 

ـ اسمـ ُمًٕمقد ـ قم٤ٌمسذًمؽ قم ً   اًم٘مرفمل،وحمٛمد  ،، واسم وهمػمهؿ. ي، وىمت٤مدة،د  واًم
(2)

  

ُمر سمح٤ًمن سمـ  : أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وصم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة 

وومٞمف  ىمد يمٜم٧م أٟمِمد ومٞمف، وم٘م٤مل: ومٚمحظ إًمٞمف، وهق يٜمِمد اًمِمٕمر ذم اعمًجد، ،صم٤مسم٧م 

أٟمِمدك اهلل: أؾمٛمٕم٧م رؾمقل  ٘م٤مل:، ومصمؿ اًمتٗم٧م إمم أيب هريرة  ُمـ هق ظمػم ُمٜمؽ.

.اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ ؟.وم٘م٤مل:شأجب عني، اللهم أيده بروح القدس» ي٘مقل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
(3) 

 

.شوجبريل معك اىجهم» ىم٤مل حل٤ًمن:ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل  :وقمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب 
(4) 

 

.شومحؾ روح اًم٘مدس هٜم٤م قمغم ضمؼميؾ أومم» ح ذًمؽ اخل٤مزن سم٘مقًمف:رضمو
(5)

  

                                         
 .308/ 24صحٞمح اًمٌخ٤مري   (2)

 .322/ 2اٟمٔمر: شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (2)

 .6539سمرىمؿ  ،262/  7وُمًٚمؿ  ، 3222سمرىمؿ  ،236/ 4أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف   (3)

 وذم رواي٦م ،6542سمرىمؿ ،7/262وُمًٚمؿ ،3223سمرىمؿ ،4/236 ذم صحٞمحفأظمرضمف اًمٌخ٤مري  (4)

 .شه٤مضمٝمؿ»

 .3/382واًمٌٞمْم٤موي ذم شمٗمًػمه   ، 2/95، ورضمحف اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم  2/65شمٗمًػم اخل٤مزن  (5)
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.اًمٓم٤مهر ُمـ يمؾ ُم٤م ال يٚمٞمؼ :اًمروح اعم٘مدس ٤مه:وسملم أن ُمٕمٜم ،وضمزم سمف اًمِمٜم٘مٞمٓمل
(1) 

 

إن » حل٤ًمن: ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ىم٤مًم٧م:قم٤مئِم٦م وىمد صح هذا قمـ 
(2)روح القدس ال يزال يؤيدك

(3)ما نافحت   
.شعن اهلل ورسولو 

(4)
 

ىجاىم حسان فشفى »ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلص : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل وىم٤مًم٧م
.شواشتفى

(5) 
 :ومم٤م ىم٤مل طم٤ًمن 

  قمٜمـــــف  وم٠مضمٌـــــ٧م   حمٛمـــــداً  هجـــــقت  

 

ــــــــــــد اهلل ذم ذاك اجلــــــــــــزاء   وقمٜم

 
   ٘مٞم٤مً ــــــــشم راً ــــــــسم داً ـحمٛمـــــ جقت  ـهـــــ

 

 رؾمــــــــقل اهلل ؿمــــــــٞمٛمتف اًمقومــــــــ٤مء 

 
ـــــ٢من أ   ـــــوم ـــــد   ـلسم ــــــه وقموواًم    ريضـ

 

 ٤مءــؿ وىمــُمٜمٙم د  ــرض حمٛمـــًمٕم 
(6)

 

 

 
ىم٤مل يقم ىمرئم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل  وىمد روى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب 

.ش، أو إن روح القدس معكالمشركـين فإن جبريل معك ىج  ا» حل٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م:
(7) 

 

ومتحٞم٤م  ،ٟمف ي٠ميت سم٤مًمٌٞم٤من قمـ اهلل شمٕم٤ممم، ألفروح اهلل، وؾمٛمل سم وُمٕمٜمك روح اًم٘مدس:

.سمف األرواح
(8)

 ضمؼميؾ وؾمٛمل سمٛمٕمٜمك اًمٓمٝمر، ؿ اًم٘م٤مف واًمدال:سمْم واًم٘مدس: 

 :سُمٕمٜمك اًم٘مد وهق روح ُمٓمٝمرة ُم٘مدؾم٦م. وىمٞمؾ: ألٟمف ظمٚمؼ ُمـ اًمٓمٝمر، سمذًمؽ

                                         
 .80/ 3اٟمٔمر: أوقاء اًمٌٞم٤من    (2)

 .202/ 2اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م األصمر  أي ي٘مقيؽ ،ويٜمٍمك. اٟمٔمر: ي١ميدك:  (2)

واعمٕمٜمك  ووىمع:)يم٤مومح٧م(، أو يراُمل. سمٛمٕمٜمك يداومع، سمٙمن اًمٗم٤مء، ويٜم٤مومح: وىم٤مشمٚم٧م، داومٕم٧م: ٟم٤مومح٧م: (3)

ـ اجلقزي  واطمد. اٟمٔمر: ٜم٦م  ،4/339اًمٜمٝم٤مي٦م  ،3/264اًمٗم٤مئؼ  ،2/295همري٥م احلدي٨م السم  .22/378ذح اًم

ـ طم٤ٌمن  ،6550سمرىمؿ ،7/264أظمرضمف ُمًٚمؿ  (4)  .20/238ىواًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼم ،7247سمرىمؿ  ،26/97واسم

 .22636سمرىمؿ  ،20/238واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  ،6550سمرىمؿ  ،264/ 7أظمرضمف ُمًٚمؿ     (5)

وقمٌد اًمٖمٜمل  ،22636، سمرىمؿ 20/238واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى ،6550سمرىمؿ ،7/264أظمرضمف ُمًٚمؿ   (6)

وذيمر أسمق هالل اًمٕمًٙمري ذم  ،2/2وهق ذم ديقان طم٤ًمن ،65/ 2اعم٘مدد ذم ضمزء أطم٤مدي٨م اًمِمٕمر 

 أٟمّمػ سمٞم٧م ىمٞمؾ ذم اهلج٤مء. أن ىمقل طم٤ًمن هذا: :2/79ديقان اعمٕم٤مين

وىم٤مل اسمـ طمجر ومتح  ،28549سمرىمؿ ،4/286وأمحد ذم اعمًٜمد ،4224سمرىمؿ  ،5/244صحٞمح اًمٌخ٤مري (7)

 .شوضمؼميؾ ُمٕمؽ سمدًمٞمؾ طمدي٨م اًمؼماء قمٜمده سمٚمٗمظ: ضمؼميؾ ، روح اًم٘مدس اعمراد هٜم٤م :» :2/548اًم٤ٌمري

 .892/ 2، يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم 2/658، اًمٜمٝم٤مي٦م  7/72قمٛمدة اًم٘م٤مري  اٟمٔمر:  (8)
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اعمٜمزه قمـ اًمٕمٞمقب  اعم٤ٌمرك، اعمٓمٝمر، أي: وُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مدوس، اًمؼميم٦م،

ألٟمف  وسمٞم٧م اعم٘مدس: اعم٤ٌمريم٦م، أي اعمٓمٝمرة، وُمٜمف األرض اعم٘مدؾم٦م، ،واًمٜم٘م٤مئص

أي يتٓمٝمر ومٞمف ُمـ اًمذٟمقب. اعمقوع اًمذي يت٘مدس ومٞمف:
(1)

 

 : في اسمو الروح األمين:المطلب الثالث
، وىمد ورد ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ذم اًمث٤مًم٨م جلؼميؾ  اًمروح األُملم هق االؾمؿ

ڳ  ڳ  ڱ     ڱ ڱ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ژ شمٕم٤ممم: ىم٤مل ،ُمقوع واطمد وم٘مط

 [295-292اًمِمٕمراء:  [.ژڻ ڻ  ۀ     ۀ  

.ضمؼميؾ روح اًم٘مدس وال ظمالف ذم أن اًمروح األُملم هق 
(2)

 

.شغم وطمٞمفوم٢مٟمف أُملم اهلل قم  ضمؼميؾ :اًمروح األُملم» : ذم شمٗمًػمه اًمٌٞمْم٤موى ىم٤مل
(3) 

 

 (ڳ) وطمٗمص: و،وأسمق قمٛمر ،ىمرأ أهؾ احلج٤مز» :ذم شمٗمًػمه اًمٌٖمقي ىم٤ملو

وىمرأ اآلظمرون  ٟمزل ضمؼميؾ سم٤مًم٘مرآن. :أي ،سمرومع احل٤مء واًمٜمقن( ڱ     ڱ) ظمٗمٞمػ،

احل٤مء واًمٜمقن وومتح ،سمتِمديد اًمزاي
(4)

.شسمف ضمؼميؾ   ٟمزل اهلل  أي: ،
(5) 

 

 :)روحنا(المطلب الرابع: في اسمو الروح و
 :هل، اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ذم ؾمت٦م ُمقاوع ؾمؿ اًمروح ذمورد ا

    ائ    ائ       ى   ى     ې     ې     ې     ېژ شمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك و ىمقًمف . 2

 ]4اعمٕم٤مرج:  [.ژ ەئ  ەئ  وئ

 ]4: اًم٘مدر[ .ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   ژ . ىمقًمف شمٕم٤ممم:2

     ڍ     ڇ     ڇ     ڇ       ڇ     چ  چ   چ     چ     ڃ     ڃ      ڃژ:  شمٕم٤ممم  ىمقًمف .3

                                         
 .42/ 4، اًمٜمٝم٤مي٦م 2/224،همري٥م احلدي٨م السمـ اجلقزي 273/ 2ُمِم٤مرق األٟمقار  اٟمٔمر:  (2)

 .2/29شمٗمًػم اسمـ يمثػم ،2/226شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ،6/228، شمٗمًػم اًمٌٖمقي 2/65شمٗمًػم اخل٤مزن اٟمٔمر:  (2)

 .253/ 4شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موى   (3)

طمج٦م اًم٘مراءات السمـ زٟمجٚم٦م  ،2/473،اًمًٌٕم٦م ذم اًم٘مراءات 2/376اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم  ٟمٔمر:ا (4)

 .2/256،اًمٌدور اًمزاهرة 2/424إحت٤مف ومْمالء اًمٌنم ،2/268، احلج٦م ذم اًم٘مراءات اًمًٌع 2/520

 .228/ 6شمٗمًػم اًمٌٖمقي   (5)
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 ] 38 :اًمٜم٠ٌم   [.ژڌ  ڌ       ڍ

 ]25هم٤مومر :[.ژۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   ې   ې  ى  ى    ائ  ائ ژ . ىمقًمف شمٕم٤ممم:4

  ]2اًمٜمحؾ :  [.ژگ  گ   گ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ژ . ىمقًمف شمٕم٤ممم:5

 ]85اإلهاء: [.ژۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ۇئوئ  وئ  ۇئژ :قمز وضمؾ. ىمقًمف 6

  ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، هقرد ًمٗمظ روطمٜم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ذم ُمقوع واطمدوو

 ]27ُمريؿ :[.ژڈ    ڎ   ڎ ڌ  ڌ ڍ     ڍ    ڇ     ڇ  ڇ  ڇژ

 وؾمٜمٌلم ذًمؽ ومٞمام ي٠ميت: ،  وأيمثر هذه اعمقاوع اعمراد سم٤مًمروح ومٞمٝم٤م: ضمؼميؾ

       ائ       ائ        ى  ى   ې      ې   ې       ې ژ :شمٕم٤ممم  شم٤ٌمرك ىمقًمف .2

 ]4اعمٕم٤مرج : [.ژ ەئ  ەئ  وئ

.ش ضمؼميؾ يٕمٜمل :واًمروح » ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ ذم شمٗمًػم اآلي٦م:
(1) 

 

.ششمٕم٤ممميٕمٜمل إمم اهلل  إًمٞمف، ضمؼميؾ وهق :واًمروح شمّمٕمد اعمالئٙم٦م»:اًمٓمؼمي وىم٤مل
(2)

  

ـ  .شسم٤مًمذيمر شمنميٗم٤م ظمّمف ، ضمؼميؾ هق :ٛمٝمقراجل قمٜمد واًمروح»قمٓمٞم٦م:وىم٤مل اسم
(3)

  

.واًمْمح٤مك، وىمت٤مدة ،جم٤مهد وهق ىمقل ًػم،ىمد ذه٥م إمم هذا أيمثر أهؾ اًمتٗمو
(4) 

 

 ]4:اًم٘مدر  [.ژٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ      ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم: .2

ل ـوم ،روحــق اًمـؿ، وهـؾ ُمٕمٝمـريـوضمٌ ، ژٿٿژ » : ريـاًمٓمٌ ٤ملــىم

.ش٦م اًم٘مدرـٚمـًمٞم
(5) 

 

                                         
 .397/  3شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن   (2)

 .220/  8، ويمذا ىم٤مل اًمٌٖمقي ذم شمٗمًػمه 252/  23شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (2)

 .302/ 7، ويمذا ىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير 425/ 6اعمحرر اًمقضمٞمز   (3)

 .24/89، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 72/ 6، زاد اعمًػم 6/425، اعمحرر اًمقضمٞمز 300/ 6شمٗمًػم اًمٌٖمقي   (4)

 .547/  24شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (5)
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.ش  اًمروح ضمؼميؾ» ىم٤مل: سمـ ُمزاطمؿ قمـ اًمْمح٤مكاًمٓمؼمي  وأظمرج
(1) 

 

 ضمؼميؾ، وُمٕمٝمؿ شمٜمزل اعمالئٙم٦م أي: ٗمنيـ،مجٝمقر اعم ضمؼميؾ قمٜمد هق واًمروح

ف.واًمتنميػ ًمِم٠مٟم ،اًمتٕمٔمٞمؿ ًمف :دظمقًمف ذم اعمالئٙم٦م سمٕمد ذيمره ووضمف
(2) 

 

وظمص  ،واًمروح قمٜمد اجلٛمٝمقر هق ضمؼميؾ » ورضمحف اآلًمقد سم٘مقًمف:

.شُمع أٟمف اًمٜم٤مزل سم٤مًمذيمر ،ًمزي٤مدة ذومف :سم٤مًمذيمر
(3) 

 

     ڍ     ڇ      ڇ      ڇ   ڇ      چ  چ     چ      چ      ڃ      ڃ        ڃ ژ :شمٕم٤ممم ىمقًمف .3

ذيمره اسمـ  ف سملم اعمٗمنيـ:وذم هذه اآلي٦م ظمال ]38 اًمٜم٠ٌم : . [ ژڌ ڍ  ڌ

اجلقزي
(4)

 ،ح سمٜمل آدمأروا :أوهل٤م :٦م أىمقالتؾم اًمروح هٜم٤م عمٕمٜمك  ذيمرو ،اسمـ يمثػم سمٞمٜمفو ،

 ،ًمٞمًقا سمٛمالئٙم٦م ،مآد سمٜمل صقر قمغم اهلل ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمؼ :صم٤مًمثٝم٤م ،سمٜمق آدم أٟمٗمًٝمؿ وصم٤مٟمٞمٝم٤م:

سم٘مدر  ،ُمٚمؽ قمٔمٞمؿ وؾم٤مدؾمٝم٤م: ًم٘مرآن،ا ظم٤مُمًٝم٤م:و ،ضمؼميؾ راسمٕمٝم٤م: .وال سمنم

مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت.
(5)

  

وضم٤مئز أن  ،ظمٚمؼ ُمـ ظمٚم٘مف اًمروح»:وم٘م٤مل ٝم٤مي ُمٜمأشمرضمٞمح  قمـ اًمٓمؼميوشمقىمػ 

 ظمؼم سمٌمء ُمـ ؟والواهلل أقمٚمؿ أي ذًمؽ هق اًمتل ذيمرت، يٙمقن سمٕمض هذه األؿمٞم٤مء

و٤مئر  وهمػم وال طمج٦م شمدل قمٚمٞمف، ًمتًٚمٞمؿ ًمف،دون همػمه جي٥م ا :ذًمؽ أٟمف اعمٕمٜمل سمف

.شسمف اجلٝمؾ
(6)

  

ألن اًم٘مرآن دل قمغم  » : ضمؼميؾ  وذه٥م اًمٗمخر اًمرازي إمم شمرضمٞمح اًم٘مقل سم٠مٟمف

 ،وصم٧ٌم أن اًم٘مٞم٤مم صحٞمح ُمـ ضمؼميؾ  ،اؾمؿ ضمؼميؾ  :أن هذا االؾمؿ

                                         
 السمـ اعمٜمذر. 25/538ه اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقروقمزا ،36472و36472سمرىمؿ ،24/47شمٗمًػماًمٓمؼمي  (2)

 .8/444شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ،20/233، اًم٘مرـمٌل 7/49اعمحرر اًمقضمٞمز  ،8/492شمٗمًػم اًمٌٖمقي  اٟمٔمر:  (2)

 .30/ 9، ويمذا ىم٤مل ذم شمتٛم٦م أوقاء اًمٌٞم٤من 427/  25روح اعمٕم٤مين   (3)

 .225/  6اٟمٔمر: زاد اعمًػم   (4)

وٟم٘مؾ هذه األىمقال اًمزخمنمي ذم اًمٙمِم٤مف  ،5/444شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي  واٟمٔمر: ،8/309شمٗمًػم اسمـ يمثػم (5)

 ."طمٗمٔم٦م قمغم اعمالئٙم٦م" وزادا قمٚمٞمٝم٤م صم٤مُمٜم٤م: ،6/290واعم٤موردي ذم شمٗمًػمه  ،29/286واًم٘مرـمٌل  ،6/329

 .24/50شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (6)
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مم ظمٚمؼ هذا االؾمؿ قمٜمف إ ومٙمٞمػ يٍمف ،ويّمح أن ي١مذن ًمف ،واًمٙمالم صحٞمح ُمٜمف

.ش ؟، أو إمم اًم٘مرآن اًمذي ال يّمح وصٗمف سم٤مًم٘مٞم٤ممال ٟمٕمرومف
(1)

  

.ش ضمؼميؾ أٟمف :واًمذي يِمٝمد ًمف اًم٘مرآن سمٛمثؾ هذا اًمٜمص» :اًمِمٜم٘مٞمٓملوىم٤مل 
(2) 

 

ـ إًمٞمف اًمٜمٗمس، أىمقل:   ًمدالًم٦م آي٤مت اًمٙمت٤مب قمٚمٞمف. وجيٜمح إًمٞمف اًمٕم٘مؾ: وهذا اًمذي شمٓمٛمئ

ې ې    ې ېۉ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉٴۇ  ۈ ژ :ٕم٤مممـــشم قًمفــــــىم.4

٦ًم وىمد ذيمر اسمـ اجلقزي ذم شمٗمًػمه عمٕمٜمك اًمروح ذم هذه اآلي٦م مخ ]25هم٤مومر: [.ژ ى

ُمروي٤من قمـ اسمـ قم٤ٌمس  واًم٘مقالن: اًمٜمٌقة. واًمث٤مين: أٟمف اًم٘مرآن. أطمده٤م: » :أىمقال

 .واًمث٤مًم٨م:اًمقطمل، ىم٤مًمف ىمت٤مدة وسم٤مًمث٤مين ىم٤مل اًمًدي. ،اسمـ زيد وسم٤مألول ىم٤مل ،

 سم٤مًمروح. اًمٌدن يمام أن ىمقام ألن ىمقام اًمديـ سمف، واًمقطمل روطم٤م، اًم٘مرآن وإٟمام ؾمٛمل

طمٙم٤مه إسمراهٞمؿ احلريب اًمرمح٦م،  واخل٤مُمس: ىم٤مًمف اًمْمح٤مك. ،ضمؼميؾ واًمراسمع:
(3)

.ش 
(4)

  

ُم٤م روي قمـ ىمت٤مدة أٟمف: اًمقطمل. :اضمح ذم ُمٕمٜمك اًمروح ذم هذا اعمقوعواًمر
(5) 

 

 ]2 : اًمٜمحؾ [.ژگ   گ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ      گ ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم: .5
 وهق اًمقطمل، هٜم٤م ه٤م اًمروح أن :أطمده٤م :شم٠مويالت مخ٦ًم ومٞمف»ي: اعم٤موردىم٤مل 

 سمـ اًمرسمٞمع ىم٤مًمف اًم٘مرآن، وهق شمٕم٤ممم اهلل يمالم أٟمف :اًمث٤مين قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مًمف اًمٜمٌقة،

 :جم٤مهد ىم٤مل .اخلٚمؼ أرواح أهن٤م:اًمراسمع. اشم٤ٌمقمف جي٥م اًمذي احلؼ سمٞم٤من أٟمف :اًمث٤مًم٨م .أٟمس

                                         
 .25/  32ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م    (2)

 .423/ 8  شمتٛم٦م أوقاء اًمٌٞم٤من ًمٚمِمٞمخ قمٓمٞم٦م حمٛمد ؾم٤ممل  (2)

هق اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌٖمدادي احلريب، ص٤مطم٥م  إسمراهٞمؿ احلريب:  (3)

شم٤مريخ سمٖمداد  ،278سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة  ،262اٟمٔمر:األٟم٤ًمب .285وشمقذم ؾمٜم٦م  ،298ُمقًمده ؾمٜم٦م  اًمتّم٤مٟمٞمػ ،

ومٝمرؾم٧م اسمـ  ،2/27ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  ،2/228صٗم٦م اًمّمٗمقة ،2/290ؿمذرات اًمذه٥م ،6/27

 .3/226اًمٜمجقم اًمزاهرة  ،2/209ُمرآة اجلٜم٤من  ،2205يمِمػ اًمٔمٜمقن  ،2/4ومقات اًمقومٞم٤مت ،232اًمٜمديؿ

؟وذيمر ػ ومٞمف احلريب إمم إسمراهٞمؿ اجلقينوىمد شمّمح ،5/247شمٗمًػم اعم٤موردي  واٟمٔمر: ،286/ 5زاد اعمًػم  (4)

 قطمل واًمٜمٌقة ذم ىمقل واطمد.ومجع سملم اًم وأؾم٘مط اخل٤مُمس، هذه األىمقال، 25/299اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه 

 سمزي٤مدة اًمرمح٦م. ،3/242واًمّمٜمٕم٤مين ذم شمٗمًػمه  ،30547سمرىمؿ  ،20/295أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه  (5)
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 .وىمت٤مدة احلًـ، ىم٤مًمف اًمرمح٦م، اًمروح أن :٤مُمساخل .روح وُمٕمف إال ُمٚمؽ يٜمزل ال

 حتٞمل يمام اًم٘مٚمقب: هب٤م حتٞم٤م ألهن٤م اهلداي٦م، اًمروح يٙمقن أن :ؾم٤مدؾم٤م شم٠مويال وحيتٛمؾ

.شاألسمدان اًمروح
(1) 

 
.قمٌٞمدة أسمق فىم٤مًم ،وهق ضمؼميؾ  وىمد وم٤مت اعم٤موردي أطمد األىمقال اعمٝمٛم٦م:

(2)
 

وضمٕمٚمف  ،٤مهٜم٤م ضمؼميؾ ن اًمروح هسم٠م :ىمقل أيب قمٌٞمدة وىمد وضمف اًمٗمخر اًمرازي 

 :وهق ىمقل أيب قمٌٞمدة :هذه اآلي٦م واًم٘مقل اًمث٤مين ذم» طمٞم٨م ىم٤مل ذم شمٗمًػمه: ُمرضمقطم٤م،

ظمرج ومالن  :يم٘مقهلؿ ،ُمع :سمٛمٕمٜمك سم٤مًمروح واًم٤ٌمء ذم ىمقًمف: هٜم٤م ضمؼميؾ،إن اًمروح ه٤م

 يٜمزل اعمٕمٜمك: ومٞمٙمقن ُمع ؾمالطمف، :أي ،وريم٥م األُمػم سمًالطمف ،أي ُمع صمٞم٤مسمف سمثٞم٤مسمف،

.شواألول أىمرب ضمؼميؾ، وهق ،روحُمع اًماعمالئٙم٦م 
(3)

  

  ۅ  ۅ   ۉ ژ وُمثٚمف اًمقطمل، واًمروح:» وإمم هذا اعمٕمٜمك ضمٜمح اًمِمقيم٤مين وم٘م٤مل:

 ألٟمف حيٞمل ىمٚمقب اعم١مُمٜملم، :روطم٤م وؾمٛمل اًمقطمل]  25هم٤مومر:[.ژىې  ۉ ې ې  ې

.شدـًـروح ُمـ اجلـ٦م اًمـزًمـُمٜم ــق ٟم٤مزل ُمـ اًمديـوه رآن،ـاًم٘م :ٚم٦م اًمقطملـمج ُمـ وم٢من
(4)

  

مجٝمقر أهؾ اًمتٗمًػم.وسمف ىم٤مل  ذم اعمراد سم٤مًمروح ذم هذا اعمقوع،اًمّمقاب هق هذا و
(5)

  

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  وئ  وئ  ۇئژ :شمٕم٤ممم ىمقًمف.6

 ،ذم هذه اآلي٦م اعمًئقل قمٜمف اًمروح ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ  ]85:اإلهاء[.ژىئ  ی

ًمٞمس و طمٞم٤مشمف، سمف شمٙمقن اًمذي ًمٚمٌدن، اعمدسمر اًمروح: واًمّمقاب أن اعمراد سمف

.يـٗمناعم مجٝمقروقمٚمٞمف  ،ضمؼميؾ
(6)

  

                                         
 .278/  3 (اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن)شمٗمًػم اعم٤موردي   (2)

 .4/8ذيمره اًمٌٖمقي ذم شمٗمًػمه   (2)

 .4/200ير ًمٚمِمقيم٤مين ومتح اًم٘مد ،20/67شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  واٟمٔمر: ، 29/269ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م     (3)

 .2/328، ويمذا ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم أوقاء اًمٌٞم٤من  200/ 4ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين    (4)

 .4/8شمٗمًػم اًمٌٖمقي  ،4/556شمٗمًػم اسمـ يمثػم ،2/67شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ،2/65 شمٗمًػم اخل٤مزن اٟمٔمر:   (5)

/ 4، ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين 2/929زيؾاًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜم ،5/225شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ،4/290زاد اعمًػم اٟمٔمر:  (6)

 =األىمقال ذم اآلي٦م، ومذيمر ومٞمٝم٤م مخ٦ًم 2/452وىمد مجع  اعم٤موردي ذم شمٗمًػمه  .245/ 8روح اعمٕم٤مين   ،347
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ڌ ڎ   ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇژشمٕم٤ممم:  ىمقًمفو .7

 ]27ُمريؿ:[.ژ ڎڈ

 وهق .روح اًم٘مدس ضمؼميؾ  )روطمٜم٤م(:ـأن اعمراد سم  هذه اآلي٦م:وال ظمالف ذم

: يمام ذيمر اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه.اًمت٠مويؾ ؾأهقم٤مُم٦م  قلىم
(1)

  

.ش ذيمر ًمٜم٤م ضمؼميؾأرؾمؾ إًمٞمٝم٤م ومٞمام » قمـ ىمت٤مدة ىم٤مل:وروى اسمـ ضمرير 
(2)

  

.قمٓم٤مءو ،وأيب ص٤مًمح ،واًمْمح٤مك،هذا قمـ اسمـ قم٤ٌمس  وروي
(3) 

 

ألهن٤م مل  ، اًمٔم٤مهر أٟمف ضمؼميؾ» ٘م٤مل:وم أن اعمراد سمف ضمؼميؾ  اًم٘مرـمٌلورضمح 

.ششمٜمٔمر ضمؼميؾ ذم صقرشمف نأ ،شمٙمـ ًمتٓمٞمؼ
(4)

  

هق  ، ألن ضمؼميؾ اًمّمحٞمح: وهق» : ذم اًمتًٝمٞمؾ سم٘مقًمفاسمـ ضمزي  رضمحفو

.شؾ هل٤م سم٤مشمٗم٤مقاًمذي متث
(5)

  

  .ضمؼميؾ(روطمٜم٤م) :سم٘مقًمف أن اعمراد لاألىمقا أفمٝمر» :سم٘مقًمف اًمِمٜم٘مٞمٓمل أيمدهو

ومتف إمم اهلل وإو٤م ،]293:اًمِمٕمراء[ژڱ ڱ ڳ ڳژ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ويدل ًمذًمؽ

 ،يدل قمغم أٟمف ُمٚمؽ ،متثٚمف هل٤م سمنما ؾمقي٤م اعمذيمقر ذم اآلي٦مو ،إو٤موم٦م شمنميػ وشمٙمريؿ

.شوًمٞمس سمآدُمل
(6)

  

            

                                         

ـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ، أٟمف ضمؼميؾ  أىمقال: أطمده٤م:=  .5/225شمٗمًػم اًمٌٖمقي  واٟمٔمر: .ىم٤مًمف اسم

/ 5، شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي 8/309شمٗمًػم اسمـ يمثػم   ،6/225وزاد اعمًػم  ،485/ 25شمٗمًػم اًمٓمؼمي  اٟمٔمر:  (2)

 .25/427روح اعمٕم٤مين   ،444

 .24234واسمـ أسمك طم٤مشمؿ سمرىمؿ  ،25/486، وروى قمـ اسمـ ضمري٩م ُمثٚمف 25/485شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (2)

 .42/  20، واًمدر اعمٜمثقر  229/  5شمٗمًػم اسمـ يمثػم  اٟمٔمر:  (3)

 .90/ 22شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل   (4)

 .972/  2م اًمتٜمزيؾ السمـ ضمزي اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمق  (5)

 .448/  3أوقاء اًمٌٞم٤من   (6)
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  املبحث الثاني
  على التشكل  في قدرة روح القدس

 عليها ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  يأتكان ي وبيان الصور التي
 ہ    ہ     ہ    ۀ     ۀ    ڻ    ڻ    ڻ      ڻ    ں     ژ  شمٕم٤ممم: اهلل  ىم٤مل 

 ]٤:2مـمروم [.ژ﮳   ﮴  ﮵   ﮶   ﮷  ﮸  ﮲ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ھ  ھ
تِمٙمؾ سمّمقر ؿمتك، وىمد صم٧ٌم هذا ذم اًم٘مرآن اًماعمالئٙم٦م ظمٚمؼ ٟمقراين ًمف ىمدرة قمغم 

، ُمٜمٝم٤م قمغم صقر ُمتٕمددة ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل  ، واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة، طمٞم٨م أشمك ضمؼميؾاًمٙمريؿ

قمغم صقرة سمنم ال يٕمرف، وأيمثره٤م ذم صقرة دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌل
(1)

 ،  وُمٜمٝم٤م قمغم صقرة

وُمٜمٝم٤م يمّمٚمّمٚم٦م وُمٜمٝم٤م قمغم يمرد سملم اًمًامء واألرض،ُمٚمؽ، 
(2)

اجلرس، ورآه  

 شملم قمغم صقرشمف احل٘مٞم٘مٞم٦م، يمام ؾمٜمٌٞمٜمف ذم هذه اًمدراؾم٦م سمٕمقن اهلل.ُمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

روح اًم٘مدس  ،وأُملم اًمًامء : ملسو هيلع هللا ىلصحمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م  ،وىمد يم٤من أول ًم٘م٤مء سملم أُملم األرض

ذم هم٤مر : ضمؼميؾ
(3)

طمراء 
(4)

أول » :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ  اًمِمٞمخ٤منيمام روى ، 

                                         
سمرؾم٤مًمتف إمم)ىمٞمٍم(  سمٕمثف رؾمقل اهلل صح٤ميب ضمٚمٞمؾ، ،دطمٞم٦م سمـ ظمٚمٞمٗم٦م سمـ ومروة سمـ ومْم٤مًم٦م اًمٙمٚمٌل   (2)

 وقم٤مش إمم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م. ؿمٝمد اًمػمُمقك، ويم٤من ييب سمف اعمثؾ ذم طمًـ اًمّمقرة، يدقمقه ًمإلؾمالم،

ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  ،75اعمحؼم ،2/437اإلص٤مسم٦م  اٟمٔمر: وشمٗمتح. سم٤مًمٙمن، وىمٞمؾ: سمٗمتح اًمدال، ودطمٞم٦م:

 .2/337، األقمالم 4/284

سمٕمْمف قمغم سمٕمض،  صقت وىمقع احلديد، ذم األصؾ: سمٞمٜمٝمام الم ؾم٤ميمٜم٦م، ُمٗمتقطمتلم، سمٛمٝمٛمٚمتلم، اًمّمٚمّمٚم٦م:  (2)

 .2/2297يمِمػ اعمِمٙمؾ  ،2/20اًم٤ٌمري ومتح ، 3/87اًمٜمٝم٤مي٦م  اٟمٔمر: صمؿ أـمٚمؼ قمغم يمؾ صقت ًمف ـمٜملم.

ال ذم ىمٚمٌف، ُمٙم٤من و وال يٌ٘مك ومٞمف، احلٙمٛم٦م ذم ذًمؽ أن يتٗمرغ ؾمٛمٕمف، » :8/46 ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح ُمًٚمؿ

 .ش ًمٖمػم صقت اعمٚمؽ
يتٕمٌد ومٞمف ذم ضمٌؾ  واًمٖم٤مر اًمذي يم٤من اًمٜمٌل  يمٝمػ، وم٢مذا اشمًع ىمٞمؾ: ُم٤م يٜمح٧م ذم اجلٌؾ ؿمٌف اعمٖم٤مرة، اًمٖم٤مر: (3)

 .7/97اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  اٟمٔمر: ُمٓمؾ قمغم ُمٙم٦م. ٌؾ صمقر،ذم ضم طمراء، واًمٖم٤مر اًمذي أوى إًمٞمف ذم اهلجرة،

يتحٜم٨م ومٞمف   ويم٤من  ومٞمف هم٤مر، قمغم صمالصم٦م أُمٞم٤مل، ضمٌؾ سمٛمٙم٦م، قمغم وزن ومٕم٤مل، سمٙمن أوًمف ممدود، طمراء: (4)

 ، ومٞمف. ًمٜمزول أول آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن قمغم ٟمٌٞمٜم٤م ويٕمرف اًمٞمقم سمجٌؾ اًمٜمقر، - يتٕمٌد -اًمٚمٞم٤مزم ذوات اًمٕمدد

اًمروض  ، 2/8اجل٤ٌمل واألُمٙمٜم٦م ًمٚمزخمنمي ،2/44األُم٤ميمـ ًمٚمح٤مزُمل  ،2/233 ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان اٟمٔمر:

شم٤مج  ،2/628اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،3/286يمت٤مب اًمٕملم  ،2/238ًم٤ًمن اًمٕمرب  ،2/290اعمٕمٓم٤مر

اعمٕم٤ممل اجلٖمراومٞم٦م ًمٚمحريب  ،2/432ُمٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ ،7/97اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  ،24/302اًمٕمروس

2/256. 
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ٙم٤من ال يرى رؤي٤م إال وم ،ُمـ اًمقطمل اًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م ذم اًمٜمقم ملسو هيلع هللا ىلص  ُم٤م سمدئ سمف رؾمقل اهلل

اًمّمٌح ضم٤مءت ُمثؾ ومٚمؼ
(1)

 ر طمراء ومٞمتحٜم٨م ومٞمفويم٤من خيٚمق سمٖم٤م ،صمؿ طم٥ٌم إًمٞمف اخلالء ،

صمؿ يرضمع  ،ويتزود ًمذًمؽ ،ىمٌؾ أن يٜمزع إمم أهٚمف ،اًمٚمٞم٤مزم ذوات اًمٕمدد -وهق اًمتٕمٌد-

ومج٤مءه  ،وهق ذم هم٤مر طمراء ،طمتك ضم٤مءه احلؼ ،ومٞمتزود ُمثٚمٝم٤م ، إمم ظمدجي٦م

اعمٚمؽ
(2)

لومٖمٓمٜم وم٠مظمذين :ىم٤مل ،أٟم٤م سم٘م٤مرئ ُم٤م :ىم٤مل .اىمرأ :وم٘م٤مل 
(3)

سمٚمغ ُمٜمل  طمتك 

اًمث٤مٟمٞم٦م طمتك سمٚمغ  لوم٠مظمذين ومٖمٓمٜم ،ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرئ :ىمٚم٧م .اىمرأ :وم٘م٤مل ،صمؿ أرؾمٚمٜمل ،اجلٝمد

وم٠مظمذين ومٖمٓمٜمل اًمث٤مًمث٦م ،ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرئ :وم٘مٚم٧م .اىمرأ :صمؿ أرؾمٚمٜمل وم٘م٤مل ،ُمٜمل اجلٝمد
(4)

، 

ڎ        ڎ ڌ       ڌ     ڍ   ڍ    ڇ  ڇ  ڇ   چ  ڇ     چ    چ  ژ :٤ملـوم٘م ٚمٜملـصمؿ أرؾم

ومدظمؾ قمغم ظمدجي٦م  ،وم١ماده يرضمػ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللومرضمع هب٤م رؾمقل   ]3-2اًمٕمٚمؼ:[ .ژڈ

زُمٚمقين :وم٘م٤مل سمٜم٧م ظمقيٚمد 
(5)

وم٘م٤مل ، وعومزُمٚمقه طمتك ذه٥م قمٜمف اًمر   ،زُمٚمقين 

يمال واهلل ُم٤م خيزيؽ  :وم٘م٤مًم٧م ظمدجي٦م ،ًم٘مد ظمِمٞم٧م قمغم ٟمٗمز :وأظمؼمه٤م اخلؼم :خلدجي٦م

وحتٛمؾ اًمٙمؾ ،ًمتّمؾ اًمرطمؿ إٟمؽ ،اهلل أسمدا
(6)

وشمٙم٥ًم اعمٕمدوم ،
(7)

 ،وشم٘مري اًمْمٞمػ،

                                         
 وٟمقره، ييب ُمثال ًمٚمٌمء اًمقاوح اًمٌلم، وٞم٤مؤه، وطمٙمل ؾمٙمقهن٤م: اًمالم:و سمٗمتح اًمٗم٤مء ومٚمؼ اًمّمٌح: (2)

،يمِمػ 3/922،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م األصمر 258/ 2ُمِم٤مرق األٟمقار  اٟمٔمر: ومرق اًمّمٌح أيْم٤م سم٤مًمراء. وي٘م٤مل:

 .2/283اًمدي٤ٌمج قمغم ُمًٚمؿ  ،2/2272اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم 

 ُمـ هذا اًمٌح٨م. 48، اٟمٔمر ص اي٦م اًمٓمٞم٤مًمزوسح سم٤مؾمٛمف ذم رو سم٤مشمٗم٤مق، هق ضمؼميؾ  اعمٚمؽ:  (2)

إٟمام همٓمف ًمٞمختؼمه هؾ ي٘مقل  وىمٞمؾ: اًمٖمقص. واًمٙمٌس وُمٜمف اًمٖمط ذم اعم٤مء: اًمٕمٍم اًمِمديد، ومٖمٓمٜمل: اًمٖمط:  (3)

 .258/ 2، همري٥م احلدي٨م السمـ اجلقزي  699/ 3اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م األصمر  ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف ؿمٞمئ٤م. اٟمٔمر:

،وهل: احلٍم ذم اًمِمٕم٥م ، إؿم٤مرة إمم اًمِمدائد اًمثالث :اًمتل وىمٕم٧م ًمٚمٜمٌل ذم شمٙمرير اًمٖمط  ىم٤مل اًمٕمٚمامء:  (4)

وذم اإلرؾم٤مالت اًمثالث  وُم٤م وىمع ًمف ُمـ اًمِمدائد يقم همزوة أطمد. وظمروضمف ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م ذم اهلجرة،

واآلظمرة. اٟمٔمر:  واًمؼمزخ، :قم٘م٥م اًمثالث اعمذيمقرة : اًمتٞمًػم ذم اًمدٟمٞم٤م،إؿم٤مرة إمم طمّمقل اًمتٞمًػم ًمف 

 .2/240ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد  ،25/20قمٛمدة اًم٘م٤مري.  ،728/ 8اًم٤ٌمري  ومتح

، 2/322ُمِم٤مرق األٟمقار اٟمٔمر: ويمؾ ُمـ ًمٗمػ ذم رء وم٘مد زُمؾ. ودصمروين هب٤م، أي ًمٗمقين ذم اًمثٞم٤مب: زُمٚمقين:  (5)

 .2/72،همري٥م اسمـ ؾمالم2/82،شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم2/782،اًمٜمٝم٤مي٦م2/222اًمٗم٤مئؼ

همري٥م احلدي٨م السمـ اجلقزي        اٟمٔمر: اًمٕمٞم٤مل. واًمٙمؾ:  اًمث٘مؾ ُمـ يمؾ ُم٤م يتٙمٚمػ، تح:هق سم٤مًمٗم حتٛمؾ اًمٙمؾ: (6)

 .2/280ومتح اًم٤ٌمري السمـ طمجر ،2/245شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم  ،4/353، اًمٜمٝم٤مي٦م  2/298

 =٤مي٦ماًمٜمٝم وشمقصٚمف إًمٞمٝمؿ. اٟمٔمر: أي شمٕمٓمل اًمٜم٤مس اًمٌمء اعمٕمدوم قمٜمدهؿ، ووٛمٝم٤م، سمٗمتح اًمت٤مء، شمٙم٥ًم اعمٕمدوم: (7)
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اسمـ قمؿ  ،ظمدجي٦م طمتك أشم٧م سمف ورىم٦م سمـ ٟمقومؾوم٤مٟمٓمٚم٘م٧م سمف  ،وشمٕملم قمغم ٟمقائ٥م احلؼ

 ،ويم٤من يٙمت٥م اًمٙمت٤مب اًمٕمؼماين ،ىمد شمٜمٍم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ءاويم٤من اُمر ، ظمدجي٦م

 ،يمٌػما ىمد قمٛملويم٤من ؿمٞمخ٤م  ،ومٞمٙمت٥م ُمـ اإلٟمجٞمؾ سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن يٙمت٥م

سمـ أظمل ُم٤مذا ا ي٤م :وم٘م٤مل ًمف ورىم٦م ،ؾمٛمع ُمـ اسمـ أظمٞمؽا :ي٤م اسمـ قمؿ :وم٘م٤مًم٧م ًمف ظمدجي٦م

اًمٜم٤مُمقس اًمذي ٟمزل  هذا :وم٘م٤مل ًمف ورىم٦م ،ظمؼم ُم٤م رأى ملسو هيلع هللا ىلص وم٠مظمؼمه رؾمقل اهلل  ؟شمرى

وم٘م٤مل  !ًمٞمتٜمل أيمقن طمٞم٤م إذ خيرضمؽ ىمقُمؽ ،ي٤م ًمٞمتٜمل ومٞمٝم٤م ضمذقم٤م ،اهلل قمغم ُمقؾمك

سمف إال  سمٛمثؾ ُم٤م ضمئ٧م ي٠مت رضمؾ ىمط   مل، ٟمٕمؿ: ىم٤مل ؟خمرضمل هؿ وأ    ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 ؽم   ووم   ،صمؿ مل يٜمِم٥م ورىم٦م أن شمقذم .إن يدريمٜمل يقُمؽ أٟمٍمك ٟمٍما ُم١مزراو ،قمقدي

 اهلل أن ضم٤مسمر سمـ قمٌد ،اًمرمحـ سمـ قمٌد ؾمٚمٛم٦م وأظمؼمين أسمق :ىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب .اًمقطمل

٤م أُمٌم سمٞمٜم٤م أٟم» :وم٘م٤مل ذم طمديثف -ومؽمة اًمقطمل وهق حيدث قمـ-:ىم٤مل  األٟمّم٤مري

ضم٤مًمس  :سمحراء وم٢مذا اعمٚمؽ اًمذي ضم٤مءين ،ومرومٕم٧م سمٍمي ،ؾمٛمٕم٧م صقشم٤م ُمـ اًمًامء إذ

 ،زُمٚمقين ،زُمٚمقين :ومرضمٕم٧م وم٘مٚم٧م ،ومرقم٧ٌم ُمٜمف ،قمغم يمرد سملم اًمًامء واألرض

﮸      ﮹﮴ ﮵   ﮳   ﮲  ۓ  ۓ    ے  ے     ھ  ھژ :اهلل وم٠مٟمزل ﮷      ژ﮶

ومحٛمل اًمقطمل  ]5 – 2اعمدصمر :[
(1)

 ش 
(2)

 ، قمغم ضمؼميؾ اًمتل ضم٤مء هب٤م وهذه اًمّمقرة .

ف احل٘مٞم٘مٞم٦م وًمٞم٧ًم صقرشم ،شمِمٙمؾ هب٤م صقرة ُمٚمٙمٞم٦م، ،واألرض يمرد سملم اًمًامء

 اًمتل ظمٚم٘مف اهلل قمٚمٞمٝم٤م.

  ۀ  ۀ ژ ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:قمكم سمـ احلًلم وىمد روى اًمٌخ٤مري قمـ 

.شأو رسم٤مع أو صمالث، يٕمٜمل ُمثٜمك،» ىم٤مل: ]2وم٤مـمر:[  ژہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  
(3)

  

ُمـ ٛمٜمٝمؿ ، ومًمٞمٌٚمٖمقا ُم٤م أُمروا سمف هيٕم٤م ،يٓمػمون هب٤م ،ژہ   ہ ژ ئٙم٦م وم٤معمال

                                         

ـ طمجر ،2/245شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم  ،2/400اًمٗم٤مئؼ  ،4/309=  .2/280ومتح اًم٤ٌمري السم

ووىمع قمٜمد   محٞم٧م اًمِمٛمس إذا زاد طمره٤م، ُمـ ىمقهلؿ:  وازداد، وىمقى أُمره، ويمثر ٟمزوًمف، أي شمت٤مسمع، محل اًمقطمل:  (2)

 .2/288وي قمغم ُمًٚمؿذح اًمٜمق ،2/322إيمامل اعمٕمٚمؿ اٟمٔمر: )صمؿ محل اًمقطمل وشمت٤مسمع(. ُمًٚمؿ سمٚمٗمظ:

 .422سمرىمؿ  2/97وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ، 3سمرىمؿ 2/3ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف   (2)

 ، وهبذا ومن اًمٌخ٤مري اآلي٦م.7/249واًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل  ،7/22صحٞمح اًمٌخ٤مري   (3)
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وُمٜمٝمؿ ُمـ ًمف أرسمٕم٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ ًمف أيمثر ُمـ ذًمؽ، يمام  ،ًمف ضمٜم٤مطم٤من، وُمٜمٝمؿ ُمـ ًمف صمالصم٦م

ًمٞمٚم٦م  رأى ضمؼميؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلأن   سمـ ُمًٕمقداًمّمحٞمحلم قمـ قمٌد اهلل ذم  روي

.شاإلهاء ًمف ؾمتامئ٦م ضمٜم٤مح
(1)

﮶   ﮳ ﮲    ھ  ے  ے ۓ  ۓ ژ :ؾمٌح٤مٟمف وهلذا ىم٤مل  ﮵    ﮴ 

 .وظمٚم٘مٝمؿ ُم٤م يِم٤مء ،: يزيد ذم األضمٜمح٦مأي ژ ﮷ ﮸ 

 ،اصمٜملم اصمٜملم :أي. ژہ  ھ  ھژ :أي أصح٤مب أضمٜمح٦م» :اًم٘مرـمٌل ىم٤مل

، وسمٕمْمٝمؿ صمالصم٦م سمٕمْمٝمؿ ًمف ضمٜم٤مطم٤من، ىم٤مل ىمت٤مدة: وأرسمٕم٦م أرسمٕم٦م. ،وصمالصم٦م صمالصم٦م

ُمـ األرض إمم ويٕمرضمقن  ٤م ُمـ اًمًامء إمم األرض،يٜمزًمقن هب وسمٕمْمٝمؿ أرسمٕم٦م،

.شاًمًامء
(2)

  

 :وأضمٜمح٦م» ىم٤مل:طمٞم٨م  ووصٗمٝم٤م: قد ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك األضمٜمح٦م:وىمد أضم٤مد اآلًم

واًمٔم٤مهر أن اجلٜم٤مح  وُم٘مت٣م اعم٘م٤مم أن اعمراد سمف اًمٙمثرة. ،صٞمٖم٦م مجع اًم٘مٚم٦م ،مجع ضمٜم٤مح

إٟمف ُمـ  ٟم٘مقل وال ،ويمٞمٗمٞمتف ال ٟمٕمرف طم٘مٞم٘متف سمٞمد أٟم٤م ،سم٤معمٕمٜمك اعمٕمروف قمٜمد اًمٕمرب

طم٥ًم  :ُمتٗم٤موشم٦م ذم اًمٕمدد ،أضمٜمح٦م ُمتٕمددة ذوي :واعمراد ٓم٤مئر.ريش يمريش اًم

 ينقمقن هب٤م طملم ي١مُمرون، أو ،يٜمزًمقن هب٤م ويٕمرضمقن ،شمٗم٤موت ُم٤م هلؿ ُمـ اعمراشم٥م

اًمقضمف ويم٤مإلرظم٤مء قمغم  ،ألُمقر أظمر يم٤مًمزيٜم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ،أو سمٕمْم٤م أن شمٙمقن يمال وجيقز

 ،صمالصم٦م أضمٜمح٦م ًمف ُمـ ٜمٝمؿوُم ،ضمٜم٤مطم٤من ًمف ُمـواعمٕمٜمك أن ُمـ اعمالئٙم٦م  ،طمٞم٤مء ُمـ اهلل

سمؾ ىم٤مل سمٕمض : وال دالًم٦م ذم اآلي٦م قمغم ٟمٗمل اًمزائد أرسمٕم٦م أضمٜمح٦م، ًمف ُمـ وُمٜمٝمؿ

ًمٜمٗمل  وال ،ًمٚمتٕمٞملم ال ،واًمتٗم٤موت ُمـ اًمٕمدد ًمٚمدالًم٦م قمغم اًمتٙمثػم إن ُم٤م ذيمر اعمح٘م٘ملم:

.شاًمٜم٘مّم٤من قمـ اصمٜملم
(3)

   

ثر ُم٤م يم٤من أيمو قمغم صقر ؿمتك، وىمد صم٧ٌم ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة، شمِمٙمؾ ضمؼميؾ

قمغم هذه اًمّمقرة  اًمّمح٤مسم٦مسمٕمض  رآهو ،يتِمٙمؾ سمّمقرة دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌل
(4)

 . 
                                         

 .255 ، 253،254سمرىمؿ  ، 2/406وُمًٚمؿ  ،4479و4478ورىمؿ  ،2993سمرىمؿ ،22/9صحٞمح اًمٌخ٤مري  (2)

 .532/  6، و اٟمٔمر: شمٗمًػم اسمـ يمثػم 329/ 24شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل   (2)

 .336/ 22 "سمتٍمف واظمتّم٤مر"روح اعمٕم٤مين   (3)

 وُم٤م سمٕمده٤م  ُمـ هذا اًمٌح٨م . 246اٟمٔمر ص   (4)
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يٕمرومف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  اًمذي ال اًمٖمري٥م: سمّمقرة اًمرضمؾ اًم٘مدس يتّمقرويم٤من روح 

ذات  اهلل سمٞمٜمام ٟمحـ قمٜمد رؾمقل» :ىم٤مل  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبضم٤مء ذم طمدي٨م  يمام أطمد،

صمر رى قمٚمٞمف أ  ال ي   ،اًمِمٕمر ادؿمديد ؾمق ،إذ ـمٚمع قمٚمٞمٜم٤م رضمؾ ؿمديد سمٞم٤مض اًمثٞم٤مب :يقم

 ،ؾمٜمد ريمٌتٞمف إمم ريمٌتٞمفوم٠م   :ملسو هيلع هللا ىلص لطمتك ضمٚمس إمم اًمٜمٌ ،طمدوال يٕمرومف ُمٜم٤م أ   ،اًمًٗمر

.شاحلدي٨م ...قمـ اإلؾمالم ظمؼميني٤م حمٛمد أ   :وىم٤مل ،وووع يمٗمٞمف قمغم ومخذيف
(1)

  

 وال شمرى صقرشمف، ، ومٞمًٛمع صقشمف،قمغم صقرة صٚمّمٚم٦م اجلرس يت أطمٞم٤مٟم٤مً ويم٤من ي٠م

، ي٤م رؾمقل اهلل وم٘م٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلؾم٠مل   ن احل٤مرث سمـ هِم٤مم، أ   ٤مئِم٦ميمام روت قم

أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، » :ملسو هيلع هللا ىلص؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل يمٞمػ ي٠مشمٞمؽ اًمقطمل
(2)وىو أشده علي، فيفصم

وأحيانا يتمثل لي  ،عني وقد وعيت عنو ما قال 
وًم٘مد رأيتف يٜمزل » :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م .شفيكلمني فأعي ما يقول ،الملك رجال

وإن ضمٌٞمٜمف ًمٞمتٗمّمد ،قمٜمف ف اًمقطمل ذم اًمٞمقم اًمِمديد اًمؼمد، ومٞمٗمّمؿقمٚمٞم
(3)

.شقمرىم٤م 
(4)

  

 سمّمقرة ُمٚمٙمٞم٦م، يمام أشم٤مه ذم هم٤مر طمراء. روح اًم٘مدس  ملسو هيلع هللا ىلص وأطمٞم٤مٟم٤م يتّمقر ًمف

قمغم هذه اًمّمقرة اعمٚمٙمٞم٦م، يمام  ،ًمروح اًم٘مدس  ملسو هيلع هللا ىلص وىمد شمٙمررت رؤي٦م اًمٜمٌل 

الملك الذي جاءني فإذا  ؛فرفعت بصري» :فومٞم، واًم٤ًمسمؼ ضم٤مسمر ضم٤مء ذم طمدي٨م 
.شجالس على كرسي بين السماء واألرض ،بحراء

(5)
  

                                         
 .2620سمرىمؿ ،5/6واًمؽمُمذي ،4697سمرىمؿ  ،4/359وأسمق داود  ،202سمرىمؿ  ،2/28أظمرضمف ُمًٚمؿ   (2)

أومّمؿ  ويٜمجكم ُم٤م يتٖمِم٤مين ُمٜمف. ي٘م٤مل: ي٘مٚمع، ؾمٙم٤من اًمٗم٤مء، ويمن اًمّم٤مد اعمٝمٛمٚم٦م، أي:سمٗمتح اًمٞم٤مء ،وإ يٗمّمؿ:  (2)

 ،305/ 2همري٥م احلدي٨م السمـ ؾمالم  ،2/296همري٥م احلدي٨م السمـ اجلقزي  إذا أىمٚمع. اٟمٔمر: اعمٓمر،

 ،322/ 23ذح اًمًٜم٦م  ،254/ 2شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم  ،3/222اًمٗم٤مئؼ  ،3/870اًمٜمٝم٤مي٦م 

 :46/ 8ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم ُمًٚمؿ  ،7/250إيمامل اعمٕمٚمؿ  ،2/52سمـ سمٓم٤ملذح اًمٌخ٤مري ال
 واالٟمٗمّم٤مل. وم٘مٓمع ُمع اإلسم٤مٟم٦م: وأُم٤م )اًم٘مّمؿ( سم٤مًم٘م٤مف: اًمٗمّمؿ هق اًم٘مٓمع ُمـ همػم إسم٤مٟم٦م، ىم٤مل اًمٕمٚمامء:))

 .((وال يٗم٤مرىمف ُمٗم٤مرىم٦م ىم٤مـمع ال يٕمقد وُمٕمٜمك احلدي٨م أن اعمٚمؽ يٗم٤مرق قمغم أن يٕمقد،

 .867/ 3اًمٜمٝم٤مي٦م  ،3/222اًمٗم٤مئؼ ،2/295همري٥م احلدي٨م السمـ اجلقزي تّم٥ٌم قمرىم٤م.وي يًٞمؾ، يتٗمّمد:  (3)

 .6205،وُمًٚمؿ سمرىمؿ 3225،و2،سمرىمؿ 2/ 2،واًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح 2/202أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م   (4)

 .242احلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ، ؾمٌؼ خترجيف : ص  (5)
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وم٘مط سمّمقرشمف احل٘مٞم٘مٞم٦م ُمرشملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل روح اًم٘مدس أشمكىمد و
(1)

ًمف ؾم٧م و ،

ُم٤مئ٦م ضمٜم٤مح
(2)

ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  ژ ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  إمم اًم٘مرآن وأؿم٤مر ،

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

 ]28 -23:اًمٜمجؿ [.ژۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ

ٜمف وإن مل ٟمدرك يم   وشمِمٙمالهت٤م: :سمام ضم٤مء ُمـ أضمٜمح٦م اعمالئٙم٦م  وجي٥م اإليامن  

صٗم٤مت  وهل ،يٌ٘مك اًمٙمالم ذم يمٞمٗمٞمتٝم٤مو ،٘مد ضم٤مء اًم٘مرآن سم٠مضمٜمح٦م اعمالئٙم٦موم» ذًمؽ،

ومل ير ًمٓم٤مئر  ،ورسم٤مع ،وصمالث ،شمٕم٤ممم أظمؼم سم٠مهن٤م ُمثٜمك اهلل وم٢من ،ال شمدرك سم٤مًمٕملم ،ُمٚمٙمٞم٦م

وال  ،ومدل قمغم أهن٤م صٗم٤مت ال شمْمٌط سم٤مًمٗمٙمر !ومٙمٞمػ سمًتامئ٦م ،أو أرسمٕم٦م أضمٜمح٦م ،صمالصم٦م

.شومٞمج٥م اإليامن هب٤م إمج٤مال  ،ورد سمٌٞم٤مهن٤م ظمؼم
(3)

  

 
 املبحث الثالث

   روح القدس عدد املرات التي رأى فيها النبي بيان في 
 على صورته الحقيقية

: يمام صم٧ٌم ُمرشملماحل٘مٞم٘مٞم٦م  صقرشمف ذم  ضمؼميؾاًم٘مدس روح  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل رأى

إذ مل ير  ،ملسو هيلع هللا ىلص وهذه اًمرؤي٦م ُمـ ظمّم٤مئّمفذًمؽ ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة، 

 همػم ٟمٌٞمٜم٤م  – األٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالموال-قمغم صقرشمف احل٘مٞم٘مٞم٦م أطمد ُمـ اًمٌنمضمؼميؾ 

.ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد
(4) 

 

ڤ      ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ژ وىمد أؿم٤مر اًم٘مرآن إمم هذه اًمرؤي٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

                                         
 .253،سمرىمؿ 2/406،وُمًٚمؿ 2993سمرىمؿ  22/9أظمرضمف اًمٌخ٤مري (2)

 اعمٌح٨م اًمت٤مزماٟمٔمر  (2)

 .22/ 4ومٞمض اًم٘مدير  اٟمٔمر: (3)

 ، يمام أوم٤مده اًمًٞمقـمل .297/ 2اٟمٔمر: اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى  (4)
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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  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  

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

 ]28 - 5:اًمٜمجؿ [.ژ ڻ     ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ

 ، يمام روىاصمٜملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م مه٤م قم٤مئِم٦م: واسمـ ُمًٕمقد  وصح هذا قمـ

  مل ير ضمؼميؾ ملسو هيلع هللا ىلصإن حمٛمدا » أٟمف ىم٤مل: قمـ اسمـ ُمًٕمقد ذم ُمًٜمده  اإلُم٤مم أمحد

ف ٟمٗمًف ذم صقرشمف، وم٠مراه صقرشمف ومًد ريً ذم صقرشمف إال ُمرشملم، أُم٤م ُمرة وم٢مٟمف ؾم٠مًمف أن ي  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ د سمف. وىمقًمف:د ُمٕمف طملم صٕم  ظمرى وم٢مٟمف صٕم  وأُم٤م األ   ،ومؼاأل  

ىم٤مل: ومٚمام  .ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ   ڇ ڇ  ڇ

ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  ژ :وم٘مقًمف قم٤مد ذم صقرشمف وؾمجد. ، ضمؼميؾ رسمف أطمس 

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

ش. ظمٚمؼ ضمؼميؾ ىم٤مل: ژ ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ
 (1)

  
وأصمر يمٌػم ذم ٟمٗمس  هٞم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م، احل٘مٞم٘مٞم٦م: روح اًم٘مدس ضمؼميؾة ّمقروًم

قمـ قمٌد  ،وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مريروى يمام  ،األومؼ هب٤م ًدي ،ؾم٧م ُم٤مئ٦م ضمٜم٤محوم٢من ًمف  اًمرائل،

.شرأى ضمؼميؾ ًمف ؾم٧م ُم٤مئ٦م ضمٜم٤مح ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل» :  سمـ ُمًٕمقدااهلل 
(2)

  

قمٜمد ؾمدرة  ةُمر :لمُمرشم احل٘مٞم٘مٞم٦م ذم صقرشمف ؾ ضمؼمي ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل  رأىوىمد 

دضمٞم٤مأذم  اًمث٤مٟمٞم٦مو ،عمٜمتٝمكا
(3)

 همػممه٤م. احل٘مٞم٘مٞم٦م صقرشمف، ومل يره قمغم 

                                         
هٙمذا رواه اإلُم٤مم )) : 7/455وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه  ،3864سمرىمؿ  ،2/407ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ   (2)

وأسمق اًمِمٞمخ ذم  ،5/225ؾمط ، واألو78/ 9وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  ،((أمحد، وهق همري٥م

وإؾمٜم٤مده طمًـ رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت )):203/ 2وىم٤مل األًم٤ٌمين ذم اإلهاء واعمٕمراج  ،2/792اًمٕمٔمٛم٦م 

 .((ُمٕمروومقن همػم إؾمح٤مق هذا ،وىمد روى قمٜمف صم٘مت٤من، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت

 .255،  254،  253سمرىمؿ  ، 2/406وُمًٚمؿ ،4479و4478، 2993سمرىمؿ  ،22/9صحٞمح اًمٌخ٤مري  (2)

وؾمٙمقن  سمٗمتح اهلٛمزة، أضمٞم٤مد: وي٘م٤مل: ويمن اجلٞمؿ. سمحذف اهلٛمزة: ضمٞم٤مد: أيمثر اًمٜم٤مس ي٘مقًمقٟمف: أضمٞم٤مد: (3)

، 2/204ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان  اٟمٔمر: ضمٌؾ سمٛمٙم٦م، يكم اًمّمٗم٤م. وهق اًمٕمٜمؼ ، وهق: ،وسم٤مًمٞم٤مء، يم٠مٟمف مجع ضمٞمد اجلٞمؿ،

 .2/45اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م األصمر ،2/62ومتقح اًمٌٚمدان 
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قمـ ُمنوقوم٘مد أظمرج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ 
(1)

 :ي٤م أُمت٤مه : ىمٚم٧م ًمٕم٤مئِم٦م ىم٤مل: 

ؿمٕمري ًم٘مد ىمػ  » :وم٘م٤مًم٧م؟ رسمف ملسو هيلع هللا ىلص هؾ رأى حمٛمد
(2)

 :صمالث أيـ أٟم٧م ُمـ ،مم٤م ىمٚم٧م 

                    :ىمرأت صمؿ ،رأى رسمف وم٘مد يمذب ملسو هيلع هللا ىلصُمـ طمدصمؽ أن حمٛمدا  :٘مد يمذبوم ُمـ طمدصمٙمٝمـ

 ،]203األٟمٕم٤مم:[ .ژٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦژ

ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب    ىئ  ىئژ

وُمـ طمدصمؽ أٟمف يٕمٚمؿ ُم٤م ذم همد وم٘مد  ،]52اًمِمقرى:[.ژىتمت  خت  حتيب  جت

وُمـ طمدصمؽ أٟمف  ،]34ًم٘مامن:[ ژ یېئېئ ىئ ىئ ىئ یژ  :صمؿ ىمرأت ،يمذب

ڍ  ڌ    ڌ  ڎ    ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ ژ :ىمرأت صمؿ ،يمتؿ وم٘مد يمذب

.شذم صقرشمف ُمرشملم رأى ضمؼميؾ   وًمٙمٜمف ،]67:اعم٤مئدة[ اآلي٦م ژڎ  ڈ
(3)

  

ي٤م » :وم٘م٤مًم٧م  يمٜم٧م ُمتٙمئ٤م قمٜمد قم٤مئِم٦م» :قمـ ُمنوق ىم٤مل وًمٗمظ رواي٦م ُمًٚمؿ:

ري٦م.صمالث ُمـ شمٙمٚمؿ سمقاطمدة ُمٜمٝمـ وم٘مد أقمٔمؿ قمغم اهلل اًمٗم   :أسم٤م قم٤مئِم٦م
(4)

ُم٤م  :ىمٚم٧م 

ويمٜم٧م  :ىم٤مل رأى رسمف وم٘مد أقمٔمؿ قمغم اهلل اًمٗمري٦م. ملسو هيلع هللا ىلص   ُمـ زقمؿ أن حمٛمدا :ىم٤مًم٧م؟ هـ

 :أمل ي٘مؾ اهلل : لوال شمٕمجٚمٞمٜم: لي٤م أم اعم١مُمٜملم أٟمٔمريٜم :وم٘مٚم٧م ،ُمتٙمئ٤م ومجٚم٧ًم

 أٟم٤م أول :وم٘م٤مًم٧م؟ ژڑ  ک    ک  ک ژ  ،]23 :اًمتٙمقير [ ژ ھ  ے  ے  ۓژ

لم أره على صورتو  يل،إنما ىو جبر » :وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص هذه األُم٦م ؾم٠مل قمـ ذًمؽ رؾمقل اهلل
ما عظم خلقو  ساداً  من السماء، رأيتو منهبطاً  خلق عليها غير ىاتين المرتين، التي

                                         
 . اٟمٔمر:63ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم شمقذم قم٤مم ق سمـ األضمدع سمـ ُم٤مًمؽ اهلٛمداين  اًمٙمقذم ،هق ُمنو ُمنوق: (2)

 .292/ 6، اإلص٤مسم٦م 20/209، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م2/273اًمث٘م٤مت ًمٚمٕمجكم  ،5/456اًمث٘م٤مت السمـ طم٤ٌمن 

واؾمتٕمٔم٤مُمل ًمف،  وشمِمٜم٩م ُمـ إٟمٙم٤مري عم٤م ىمٚمتف: يم٠مٟمف ىمد يٌس: صمالصمل ال همػم ، أي ىم٤مم واٟم٘مٌض : :ىمػ   (2)

/ 2،همري٥م احلدي٨م السمـ اجلقزي 2/292ُمِم٤مرق األٟمقار  اٟمٔمر: اًم٘مِمٕمريرة ُمـ اًمؼمد. واًم٘مٗمقف

،شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم 4/243اًمٜمٝم٤مي٦م  ،3/262اًمٗم٤مئؼ  ،2/439،همري٥م احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب258

 .2/265اًمّمحٞمحلم 

 ، خمتٍما. 459، سمرىمؿ 2/220، وُمًٚمؿ 4855، سمرىمؿ 6/275صحٞمح اًمٌخ٤مري  (3)

، 843/  3اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م األصمر  ء : وإؾمٙم٤من اًمراء، وهك اًمٙمذب اعمختٚمؼ. اٟمٔمر:هل سمٙمن اًمٗم٤م اًمٗمري٦م: (4)

 . 430/ 22، ومتح اًم٤ٌمري 8/ 3ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ  ،265/ 2شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم 
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ٿ  ٹ   ٹ   ژ :أومل شمًٛمع أن اهلل ي٘مقل :وم٘م٤مًم٧م .شاألرض السماء إلى بين

.شاحلدي٨م ژڤ  ڤ  ڦ   ڤٹ  ٹ  ڤ
(1)

  

اًمِمٞمخ ذم وأسمق  ،وأسمق يٕمغم، اسمـ طم٤ٌمنو، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى وأظمرج أمحد،

ڑک ژ :ذم هذه اآلي٦م وهمػمهؿ قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  اًمٕمٔمٛم٦م،

 جبريل رأيت» :ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل ]24-23اًمٜمجؿ:[ .ژکککگ گ  گ
 الدر (2)تهاويلالينتثر من ريشو  ،عليو ستمائة جناحالمنتهى،  عند سدرة

.شوالياقوت
(3)

  

 
  غري األنبياءمن   في من رأى روح القدس : ملبحث الرابعا

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ، ومٞمٝمؿ رضم٤مل وٟم٤ًمء،مجع ُمـ اًمٌنم  رأى روح اًم٘مدس ضمؼميؾ

 ،وه١مالء مجٞمٕم٤م يم٤مٟمقا يرون روح اًم٘مدس وهمػمهؿ  ،قمغم صقرة رضمؾ 

وأهمٚمٌٝمؿ رآه قمغم صقرة دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌل
(4) 

 ،  وؾمٜمٌلم ُمـ وىمع هلؿ هذا اًمنمف

تف ذم اًم٘مرآن ُم٘متٍميـ قمغم ُمـ صمٌت٧م رؤي قا هبذه اعمٜم٘م٦ٌم اجلٚمٞمٚم٦م،ّم  وظم   اًمٕمٔمٞمؿ،

 اًمٕمٔمٞمؿ، وؾمٜمِمػم إمم ُمـ ورد ذيمر رؤيتٝمؿ ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة ًمٙمامل اًمٗم٤مئدة سمٕمقن اهلل،

 ُمـ ظمالل اعمٓم٤مًم٥م اآلشمٞم٦م: صمؿ ُمـ صمٌت٧م هلؿ اًمرؤي٦م قمـ ـمريؼ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م،

                                         
، واًمؽمُمذي سمٜمحقه 22468سمرىمؿ  ،20/274، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى457سمرىمؿ ،2/220صحٞمح ُمًٚمؿ   (2)

 .26082وأمحد ذم اعمًٜمد خمتٍما سمرىمؿ  ،3278، سمرىمؿ 22/84

. األؿمٞم٤مء اعمختٚمٗم٦م األًمقان : ُمـ األمحر ، واألصٗمر ، واألظمي ، وأراد زيٜم٦م ريش ضمؼميؾ  هت٤مويؾ:  (2)

، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م  2/383، همري٥م احلدي٨م السمـ ىمتٞم٦ٌم  504/  2همري٥م احلدي٨م السمـ اجلقزي  اٟمٔمر:

 .662/ 5األصمر 

، واسمـ 22478، سمرىمؿ  277/ 20، وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى 3925سمرىمؿ ،  2/422ُمًٜمد أمحد   (3)

، وأسمق اًمِمٞمخ  4993، سمرىمؿ  8/409، وأسمق يٕمغم ذم ؾمٜمٜمف  6428، سمرىمؿ  24/337طم٤ٌمن ذم صحٞمحف 

، وطمًٜمف اًمِمٞمخ 296، سمرىمؿ  2/302 322، واسمـ ظمزيٛم٦م ذم اًمتقطمٞمد  502، سمرىمؿ 3/977ذم اًمٕمٔمٛم٦م 

 ؤوط ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد.٤م، وشمٌٕمف األرٟم 202/ 2ٕمراج األًم٤ٌمين  ذم اإلهاء واعم

 .238دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌل: ؾمٌؼ اًمتٕمريػ سمف ذم ص    (4)
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 :لروح القدس  في رؤية مريم  المطلب األول:
ذم ؾمقرة  ؿ،: ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمًمروح اًم٘مدس ضمؼميؾ   صمٌت٧م رؤي٦م ُمريؿ

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ   ژ ، ذم ىمقل احلؼ ؾمٌح٤مٟمف:ُمريؿ

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       

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

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  

  ]22 -26ُمريؿ: [.ژ﮷  ﮸  ﮹  ﮶﮵ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ۓھ    ے  ے
سمنما   اًمذي متثؾ عمريؿ -وىمد سملم مجٝمقر أهؾ اًمتٗمًػم أن اعمراد سم٤مًمروح

.روح اًم٘مدس  -ؾمقي٤م
(1)

 

 أٟمف ىم٤مل: –يمام روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك - قم٤ٌمس سمـاوصح قمـ طمؼم األُم٦م 

إذ هل سمرضمؾ  :ومٚمام ـمٝمرت ،اعمحراب سمحٞمض أص٤مهب٤م ظمرضم٧م ُمريؿ إمم ضم٤مٟم٥م»

،  وهق ضمؼميؾ   ،ژڍ   ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ ژ  :ىمقًمف وهق ،ُمٕمٝم٤م

گ   گ   ژ :هل٤م ٘م٤ملوم .ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک ژ  ومٗمزقم٧م ُمٜمف وم٘م٤مًم٧م:

 ،وم٠مظمذ سمٙمٛمٝم٤م  ،ضمٚم٤ٌمهب٤م وقمٚمٞمٝم٤م ومخرضم٧م .ژڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 :ومدظمٚم٧م اًمٜمٗمخ٦م صدره٤م ،ويم٤من ُمِم٘مقىم٤م ُمـ ىمداُمٝم٤م ،ومٜمٗمخ ذم ضمٞم٥م درقمٝم٤م

.شومحٛمٚم٧م
(2)

  

.شضم٤مءه٤م ذم صقرة ؿم٤مب أسمٞمض اًمقضمف» :أٟمف ىم٤مل  سمـ قم٤ٌمساقمـ و
(3)

  

.ششمّمقر هل٤م ذم صقرة اًمٌنم اًمت٤مم اخلٚم٘م٦م » ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمًػم:
(4)

  

                                         
، 229/ 5، شمٗمًػم اسمـ يمثػم 5/223، شمٗمًػم اًمٌٖمقي 22/92، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 4/265اٟمٔمر: زاد اعمًػم  (2)

 . 447/ ٤4مين ، ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم8/ 4، شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي 22/520ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م 

 ،((هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه)) ، وىم٤مل احل٤ميمؿ:4256، سمرىمؿ 648/ 2اعمًتدرك  (2)

 .747، سمرىمؿ 323/  2، وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم األؾمامء واًمّمٗم٤مت  اًمتٚمخٞمصذموأىمره اًمذهٌل 

 .5/234، واًمدر اعمٜمثقر 265/ 4زاد اعمًػم  اٟمٔمر: (3)

 .265/ 4زاد اعمًػم  (4)
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 ىم٤مل قمغم صقرة إٟم٤ًمن شم٤مم يم٤مُمؾ. ،إًمٞمٝم٤م ضمؼميؾ أرؾمؾ اهلل » وىم٤مل اسمـ يمثػم:

.ش يٕمٜمل:ضمؼميؾ ، واًمًدي،وه٥مو ،واسمـ ضمري٩م وىمت٤مدة، واًمْمح٤مك، جم٤مهد،
(1)

  

٠مهن٤م ال شمٓمٞمؼ سم» هل٤م سمنما ؾمقي٤م سم٘مقًمف: ضمؼميؾ  وضمف متثؾوىمد أووح اًمِمقيم٤مين 

 ،اخلٚمؼ يم٤مُمؾ ،أن شمٜمٔمر إمم اعمٚمؽ وهق قمغم صقرشمف، ومٚمام رأشمف ذم صقرة إٟم٤ًمن طمًـ

.شُمٜمفوم٤مؾمتٕم٤مذت سم٤مهلل  سمًقء، فمٜم٧م أٟمف يريده٤م ،ظمرق قمٚمٞمٝم٤م احلج٤مبىمد 
(2)

 

 اًمٜم٤ًمء، دون سم٘مٞم٦م ،يؿ ظمّم٧م هب٤م ُمر وومْمٞمٚم٦م ضمٚمٞمٚم٦م، وهذه ُمٜم٘م٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م،

ء مل خيص وهذا ر» ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل: وومْم٤مئٚمٝم٤م اًمٙمريٛم٦م. شمْم٤مف إمم ُمٜم٤مىمٌٝم٤م اًمٕمديدة،

.شومل ي٠مت همػمه٤م ُمـ اًمٜم٤ًمء ،ضم٤مءه٤م ضمؼميؾ ،سمف همػمه٤م ُمـ ٟم٤ًمء اًمدٟمٞم٤م
(3)

ئمٝمر و 

ورده  وخم٤مـمٌتف، ًمف، وهل شمٙمٚمٞمٛمٝم٤م :ضمؼميؾزائدة قمغم جمرد رؤي٦م ذم ذًمؽ ومْمٞمٚم٦م 

 هذا زي٤مدة شمنميػ هل٤م وشمٙمريؿ.ويمؾ ، اعمح٤مورة اًم٤ًمسم٘م٦م شمٚمؽ ذم :قمٚمٞمٝم٤م 

 : روح القدسل وجماعة من الصحابة ،في رؤية ىاجر المطلب الثاني:
صح يمام ،جلؼميؾ :أم إؾمامقمٞمؾ رؤي٦م ه٤مضمر ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة: وم٘مد صح

ومٚمام أذوم٧م قمغم اعمروة » :وومٞمف ،سمٜم٤مء اًمٌٞم٧م احلرامذم ىمّم٦م سمـ قم٤ٌمساـ قم

وم٢مذا هل سم٤معمٚمؽ ،ؾمٛمٕم٧م صقشم٤م
(4)

شقمٜمد ُمقوع زُمزم 
 (5)

رؤي٦م قم٤مئِم٦مصح و. 
(6)

، 

وأم ؾمٚمٛم٦م
(7)

قم٤ٌمس واسمـ ،
(8)

 ؼميؾجل همػمهؿ،،و. ذم  ، وسمٞمٜمتفوىمد مجٕم٧م ذًمؽ

                                         
 .229/  5شمٗمًػم اسمـ يمثػم  (2)

 .447/  4ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين  (2)

 .9/485ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري السمـ سمٓم٤مل  (3)

 .6/402.ومتح اًم٤ٌمري((،قمٜمد ُمقوع زُمزموم٢مذا ضمؼميؾ )) وذم رواي٦م: سمال ظمالف، ضمؼميؾ  اعمٚمؽ: (4)

 .837، سمرىمؿ 5/202، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى3364سمرىمؿ  ،4/274صحٞمح اًمٌخ٤مري  (5)

 .343/ 26واًمٓمؼماين ذم  اًمٙمٌػم  ،6722سمرىمؿ  ، 4/8واعمًتدرك  ،24506سمرىمؿ  ،6/74ُمًٜمد أمحد  (6)

وطمًٜمف   ،29240سمرىمؿ ،27/264واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين  ،6925سمرىمؿ  ،22/346ُمًٜمد أيب يٕمغم  (7)

 ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ؾمٜمـ أيب يٕمغم . وصححف طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد، ،5/256اهلٞمثٛمل  ذم  جمٛمع اًمزوائد 

، 20468، سمرىمؿ 9/228واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين  ،2922سمرىمؿ ،2/972ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ألمحد  (8)

 .6252، وصححف األًم٤ٌمين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح سمرىمؿ 4922سمرىمؿ ،22/280وُمًٜمد اًمٌزار
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.سمح٨م آظمر
(1)

قمغم ُم٤م  ٘متٍمي ،ألن ُمٜمٝمجٜم٤م ذم هذه اًمدراؾم٦م إًمٞمف : ٟمٙمتٗمل سم٤مإلؿم٤مرةو 

 .ذم اًم٘مرآن ورد

 

  قرآنفي ال  صفات روح القدس املبحث الخامس:
 .ًمروح اًم٘مدس  قمديدة محٞمدة، وظمالالً  ،يمريٛم٦مً  يمثػمةً  ذيمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صٗم٤مت  

 ؾمٜمقرده٤م ذم اعمٓم٤مًم٥م اآلشمٞم٦م:

 :وصفو بـ "األمين" المطلب األول:
 .]295-292:اًمِمٕمراء[ ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱ ڳ  ڳ ڱ  ڱ ژ قًمف شمٕم٤ممم:ىم

ہ   ڳ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ژ ك:ـٕم٤مًمـف شمـوىمقًم

ذم اًم٘مرآن  وهذه أضمؾ صٗم٦م ذيمرت ًمروح اًم٘مدس  ]22-29:اًمتٙمقير [.ژہ

وهذا يٌلم  وضمؾ سم٤مألُملم: ذم هذه اآلي٤مت اًمٙمريٛم٦م،اعمقمم قمز سم٠من وصٗمف اًمٙمريؿ:

 شم٘مديٛمٝم٤م قمغم همػمه٤م. ووضمقب وذومٝم٤م، وومْمٚمٝم٤م، أمهٞم٦م هذه اًمّمٗم٦م،

.شفوم٢مٟمف أُملم اهلل قمغم وطمٞم،  ضمؼميؾ :واًمروح األُملم» ي:اًمٌٞمْم٤مو ىم٤مل
(2)

  

وطمٞمف  ألٟمف أُملم :سم٤مألُملم ووصػ » وسملم اآلًمقد ؾم٥ٌم وصٗمف سم٤مألُملم سم٘مقًمف:

شوحتريػ أصال ،شمٖمٞمػم ُمـ همػم ،ُمـ قم٤ٌمده ضمؾ ؿم٠مٟمف وُمقصقًمف إمم ُمـ ؿم٤مء ،شمٕم٤ممم
 (3)

. 

 ژ﮳ ۓ﮲ےےۓژ شمٕم٤ممم: ًمفسم٘مق يذيمرٟم٤م اًمقصػ وهذا

٤م أهؿ صٗم٤مت ومٙم٤مٟمت أو األضمػم، ومٝم٤مشم٤من أهؿ صٗم٤مت اخلػمي٦م ذم اًمٕم٤مُمؾ، ]26:اًم٘مّمص[

 اًمًالم.وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م ضمؼميؾ قمٚمٞمف  ،اًمروح األُملم ،رؾمقل رب اًمٕم٤معملم ،أُملم اًمقطمل

روح قمغم   اهللاًمتل أصمٜمك هبام  وىمد ورد ُم٤م يٗمن ُمٕمٜمك اًم٘مقة واألُم٤مٟم٦م:

                                         
 .((ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة روح اًم٘مدس )) سمحث٧م ذم ذًمؽ وسمٞمٜمتف شمٗمّمٞمال : ذم سمح٨م:  (2)

 .253/  4ْم٤موي شمٗمًػم اًمٌٞم  (2)

 .229/  20روح اعمٕم٤مين    (3)
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قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرةومٞمام رواه اسمـ قم٤ًميمر   ،اًم٘مدس
(1)

 ىم٤مل رؾمقل اهلل  ىم٤مل: 

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ژ ىم٤مل: ش؟ُم٤م أصمٜمك قمٚمٞمؽ رسمؽ ُم٤م أطمًـ» :جلؼميؾ

وم٢مين  :أُم٤م ىمقيت :ىم٤مل ش؟وُم٤م يم٤مٟم٧م أُم٤مٟمتؽ ؟يم٤مٟم٧م ىمقشمؽ ومام» ىم٤مل:. ژۀ   ہ  ہ

ؾمقى  :أرسمٕمامئ٦م أًمػ ُم٘م٤مشمؾ وذم يمؾ ُمديٜم٦م ،وهل أرسمع ُمدائـ ،سمٕمث٧م إمم ُمدائـ ًمقط

 ،أصقات اًمدضم٤مج طمتك ؾمٛمع أهؾ اًمًامء ،اًمًٗمغم ومحٛمٚمتٝمؿ ُمـ األرض، اًمذراري

ومٚمؿ أوُمر سمٌمء ومٕمدوشمف إمم  :وأُم٤م أُم٤مٟمتل .ؿ هقي٧م هبؿ وم٘متٚمتٝمؿصم ،وٟم٤ٌمح اًمٙمالب

.شهمػمه
(2)

ـ مل خيـ وًم ،ذم طم٘مفقمغم إـمالق األُم٤مٟم٦م  أُملم ذم يمؾ رء، ضمؼميؾو 

.خيقن
(3)

ره ــُمـ أُم  اهلل فــ٤م اؾمتقدقمـٛمـ٤م ًمـك أُمٞمٜمـيًٛم» : رمحف اهلل ؾـ٤مشمـُم٘م٤مل ـىم 

.شل ظمٚم٘مفـوم
(4)

  

قمغم ؾم٤مئر  ًمألُم٤مٟم٦م ْمٞمؾشمٗمسم٤مألُم٤مٟم٦م:   فوصٗمىمد أؿم٤مر اًمٌٞمْم٤موي إمم أن و

وشمٗمْمٞمال هل٤م قمغم ؾم٤مئر  ،شمٕمٔمٞمام ًمألُم٤مٟم٦م ،قمغم اًمقطمل( أُملم)» :وم٘م٤مل اًمّمٗم٤مت

.شاًمّمٗم٤مت
(5)

 قمٌده ورؾمقًمف اعمٚمٙمل اًمرب أن يزيمل :هذا قمٔمٞمؿ ضمدا» وىم٤مل اسمـ يمثػم: 

 . ژہھھژ  :سم٘مقًمف ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمدا :يمام زيمك قمٌده ورؾمقًمف اًمٌنمي ،ضمؼميؾ

.ش]22اًمتٙمقير:[ اآلي٦م
(6)

 

ٟمص ذم متٙمٞمٜمف  سمتٚمؽ األوص٤مف.  شمٜمٌٞمف ذم وصػ ضمؼميؾ» ٘مٞمٓمل:ىم٤مل اًمِمٜم 

، ومال يّمؾ إًمٞمف ژڻ   ژ، ألٟمف ُمـ طمٗمظ ُم٤م أرؾمؾ سمف، وصٞم٤مٟمتف قمـ اًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ

                                         
وأسمق     وصم٘مف اسمـ ُمٕملم، وشمِمديد اًمراء( سمـ إي٤مس اعمزين اًمٌٍمي. هق ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة )سمْمؿ اًم٘م٤مف، ُمٕم٤موي٦م:  (2)

 .3/42اٟمٔمر اخلالص٦م  ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث قمنمة وُم٤مئ٦م. طم٤مشمؿ.

 وقمزاه السمـ قم٤ًميمر .، 25/274، وأورده اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر23/239شم٤مريخ دُمِمؼ   (2)

 .6/228،شمٗمًػم اعم٤موردي 6/229،زاد اعمًػم 24/264شمٗمًػم اًمٓمؼمي اٟمٔمر:  (3)

 . 457/ 3شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن   (4)

 .32/70، وشمٌٕمف ذم هذا اًمٗمخر اًمرازي ذم ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م 458/ 5شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي   (5)

 . 339/ 8شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (6)
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 ،. واعمٓم٤مع ال ي١مصمر قمٚمٞمف همػمه، واألُملم ال خيقنژۀ   ہ  ژوألٟمف ، ُم٤م خيؾ سمرؾم٤مًمتف

ومٞمٖمػمه، وُمـ  :قمٚمٞمف ط أطمد، ومٙم٤من اًم٘مرآن اًمذي ضم٤مء سمف ُمّمقٟم٤م ُمـ أن يتًٚموال يٌدل

.ش، وهذا يمٚمف سمٛمث٤مسم٦م اًمؽممج٦م ًمًٜمد شمٚم٘مل اًم٘مرآن اًمٙمريؿأن يٖمػمه اًمذي ضم٤مء سمف
(1)

  

ذم ىمقًمف  إمم أن اعمراد( اًمِمٗم٤م:)ذم يمت٤مسمف طملم ذه٥م وىمد أهمرب اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض:

اعمٗمنيـ قمغم أٟمف  أيمثر» طمٞم٨م ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص هق ٟمٌٞمٜم٤م ]22اًمتٙمقير:[ ژہ  ہ   ۀژ شمٕم٤ممم:

.ش ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد
(2)

  

.ضمؼميؾ  هٜم٤مقمغم أن اعمراد  وم٠ميمثر اعمٗمنيـ: ،وهذا وهؿ ُمٜمف رمحف اهلل
(3)

  

 :( القدسروح )وصفو بـ  المطلب الثاني:

     ېئ     ېئ    ېئ       ۈئ    ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئژ شمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك ذم ىمقًمف

  ]202 :اًمٜمحؾ [ .ژىئ

 ]87اًمٌ٘مرة:[.ژ  ے  ۓ  ۓ  ﮲ ﮳  ﮴   ﮵   ﮶﮷ ژ    وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 األرض اعم٘مدؾم٦م:و ر.هوهق اًمٓم٤م دوس:ـاًمٓمٝم٤مرة. وُمٜمف اًم٘م ًم٘مدس:وأصؾ ا

ألٟمف مل ي٘مؽمف ذٟم٤ٌم ىمط. ويم٤من ـم٤مهرا ُمـ  :وإٟمام وصػ ضمؼميؾ سم٤مًم٘مدس :اعمٓمٝمرة

.اًمذٟمقب
(4)

  

                                         
 .446/  8أوقاء اًمٌٞم٤من   (2)

 وىمد ؾمامه اهلل أُمٞمٜم٤م وم٘م٤مل:)) :2/242وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر ،2/234اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك  (2)

واؾمتٜمٙمره اًمثٕم٤مًمٌل ذم   .((وسمٕمده٤م وؿمٝمر سمف ىمٌؾ اًمٜمٌقة، يٕمرف سم٤مألُملم، ويم٤من ، ژہہ ۀژ

 .4/223 شمٗمًػمه

 ، 8/227اسمـ يمثػم شمٗمًػم ،6/229زاد اعمًػم ،29/240شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ،24/264شمٗمًػماًمٓمؼمي اٟمٔمر: (3)

، وٟم٘مٚمف قمٜمف 7/2اعمحرر اًمقضمٞمز  ،8/342ٟمٔمؿ اًمدرر  ،2/439ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م  ،8/350شمٗمًػم اًمٌٖمقي 

 واهلل أقمٚمؿ. خي٤مًمػ ىمقل مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ، وهق ىمقل وٕمٞمػ، وُم٤مل إًمٞمف، ،2/434اًمّم٤محلل ذم ؾمٌؾ اهلدى

 .206/ 2ين شمٗمًػم اًمًٛمٕم٤م ،95/ 2زاد اعمًػم  ،229/ 2اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٌٖمقي  (4)
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.شوروطمف ضمؼميؾ ،اًم٘مدس هق اهلل  » : -سروح اًم٘مد ذم ُمٕمٜمك: - جم٤مهد ىم٤ملو
(1)

  

 يٓمٝمر مم٤م،يٜمزل سم٤مًم٘مدس ُمـ اهللٟمف أل : قمٚمٞمف اًم٘مدسق ـمالإ أن ؾم٥ٌم اآلًمقد  وسملم

.أدٟم٤مس اًمٌنم ُمـ ًمٓمٝمره وىمٞمؾ: ،اإلهلل واًمٗمٞمض ،واحلٙمٛم٦م ،اًم٘مرآن ُمـ  ،اًمٜمٗمقس
(2)

  

وسملم أهن٤م شمٜمحٍم ذم  وىمد مجع اسمـ اجلقزي األىمقال اًمقاردة ذم ُمٕمٜمك اًم٘مدس،

أن  :ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك، واسمـ زيد ،واًمرسمٞمع ،ىم٤مًمف يمٕم٥م ،أٟمف اهلل  :أطمده٤م» :أىمقال صمالصم٦م

 .ىم٤مًمف اًمًدي، اًمؼميم٦م :أن اًم٘مدس :واًمث٤مين .يمام ؾمٛمل سمذًمؽ قمٞمًك ،يؾ روح اهللضمؼم

ومنمف هبذا  ،وظم٤مًمّمٝم٤م ،ومٙم٠مٟمف روح اًمٓمٝم٤مرة ،اًمٓمٝم٤مرة :اًم٘مدس أن :واًمث٤مًم٨م

إٟمام ؾمٛمل روطم٤م ألٟمف ي٠ميت سم٤مًمٌٞم٤من  :وىمٞمؾ .روطم٤مٟمٞملم مجٞمع اعمالئٙم٦م وإن يم٤من، ؾمؿاال

.شومتحٞم٤م سمف األرواح، قمـ اهلل 
(3)

     

ٹ  ژوسمـ   ژں  ںژ في قولو تعالى: شذي قوة» وصفو بـ ب الثالث:المطل

 : ژٹ

أي ذي  ،]5اًمٜمجؿ:[  ژٹ  ٹ ژ  يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ؿمديدة، شذي ىمقة» واعمٕمٜمك:

وال وٕمػ. ،ال قمجز ًمف يٙمٚمػ سمف،ىمدرة قمغم ُم٤م 
(4)

  

 اهلل قمـ اًمرسمٞمع ذم ىمقل، واسمـ أيب طم٤مشمؿ  ذم شمٗمًػممه٤م اًمٓمؼمي أظمرج اسمـ ضمرير

. ىم٤مل:ضمؼميؾ ژٹٹ   ژ شمٕم٤ممم:
(5)

  

قمـ ىمت٤مدة أيْم٤م وروي
(6)

. روح اًم٘مدس أٟمف  ،ُم٘م٤مشمؾقمـ و ،
(7)

  

                                         
 .2/322حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ،2/229وروي قمـ احلًـ اًمٌٍمي. شمٗمًػم اًمٌٖمقي ،2/24شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (2)

 .467/  7روح اعمٕم٤مين  (2)

 .892/ 2اٟمٔمر: يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم  (3)

 .5/374شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي ،208/ 29شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  ،263/ 24شمٗمًػم اًمٓمؼمي  اٟمٔمر: (4)

 .22/ 24اًمدر اعمٜمثقر  ، واٟمٔمر:3328/ 20، شمٗمًػم اسمـ أسمك طم٤مشمؿ  9/ 22ي شمٗمًػم اًمٓمؼم (5)

 .3328/  20، شمٗمًػم اسمـ أسمك طم٤مشمؿ  9/ 22شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (6)

 .289/  3شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ  (7)
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.ش ؿمديد اخلٚمؼ، ؿمديد اًمٌٓمش واًمٗمٕمؾ أي:» ىم٤مل اسمـ يمثػم:
(1)

وٟم٤مهٞمؽ دًمٞمال  

 ،اًمذي حت٧م اًمثرى ،أٟمف ىمٚمع ىمرى ىمقم ًمقط ُمـ اعم٤مء األؾمقد : قمغم ؿمدة ىمقشمف

وم٠مصٌحقا : وص٤مح سمثٛمقد ٝم٤م،صمؿ ىمٚمٌ ،ورومٕمٝم٤م إمم اًمًامء ،ومحٚمٝم٤م قمغم ضمٜم٤مطمف

.ــٞمـ٤مصمٛمـضم
(2)

وصٕمقده ذم أهع ُمـ : ك األٟمٌٞم٤مءـقمٚم  ؾــريـضمٌ قطـٌـهويم٤من  

.٦م اًمٓمرفــٕمـرضم
(3)

  

هق  ،اًمقطمل ُمٚمؽ ؿمديد اًم٘مقى قمٚمٛمف هذا ملسو هيلع هللا ىلص أٟمف :واعمٕمٜمك» :اًمِمٜم٘مٞمٓملىم٤مل 

هذا  أن هذا اًمقطمل اًمذي ُمـ أقمٔمٛمف أطمدمه٤م: أُمريـ:اآلي٦م  شمْمٛمٜم٧مو ضمؼميؾ.

ؾ ـريـأن ضمٌ ل:ـواًمث٤مٟم .ر ُمـ اهللــ٠مُمـسم ملسو هيلع هللا ىلصل ـاًمٜمٌ ؾـريـف ضمٌـقمٚمٛم ،ؿـاًم٘مرآن اًمٕمٔمٞم

.شقةــد اًم٘مــؿمدي
(4)

  

وال  :ال يٕمجزوم سمف، قمغم ُم٤م يٙمٚمػ شمفىمدر ئمٝمر :هبذا  ووصػ روح اًم٘مدس

قمـ اًم٘مٞم٤مم سمٙمؾ ُم٤م يقيمؾ إًمٞمف. يْمٕمػ
(5)

  

 :( ذي مرة)وصفو بـ  المطلب الرابع:
 .ژڤڤ ڤژ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:، سم٠مٟمف ذو ُمرة  روح اًم٘مدسوصػ 

 ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ژ ــسم، ًمقصػ ًمٞمس ُمرادوم٤م ًمقصٗمفا اوهذ ]6اًمٜمجؿ:[

 ڤژ ـسمؾ ذم وصٗمف سم  ،]5اًمٜمجؿ:[.ژٹ  ٹ ژ وًمٞمس ُمرادوم٤م ًمقصٗمف سمـ ]20اًمتٙمقير:[

وًمذا وضم٥م إومراد هذه اًمّمٗم٦م قمـ همػمه٤م:  ،زائدة قمـ اًم٘مقة واًمِمدة ُمٕم٤من   :ژڤ

 ذم وىمد شم٤ٌميٜم٧م آراء أهؾ اًمتٗمًػم وصٗمف سم٤مًم٘مقة. غمزائدة قم ًمتْمٛمٜمٝم٤م عمٕم٤من ظم٤مص٦م،

                                         
 .338/  8شمٗمًػم اسمـ يمثػم  (2)

 .47/ 24، روح اعمٕم٤مين 438/  5اٟمٔمر: زاد اعمًػم  (2)

 .47/  24اٟمٔمر: روح اعمٕم٤مين  (3)

 .465/  7أوقاء اًمٌٞم٤من  (4)
 .22/  4شمٗمًػم  اًمٜمًٗمل   اٟمٔمر: (5)
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أىمقاهلؿ صمؿ ٟمخت٤مر  وؾمٜمٌلم ومٞمام ي٠ميتوشمٕمددت أىمقاهلؿ ذم ذًمؽ،  ژڤ ڤژ ُمٕمٜمك:

 اًمراضمح ُمٜمٝم٤م:

.ٚمؼ ـمقيؾ طمًـذو ظم   القول األول:
(1)

 قمـ ىمت٤مدةوىمد روي  
(2)

وُم٘م٤مشمؾ ،
(3)

 

ووٕمٗمف اسمـ قمٓمٞم٦م. .شذو ظمٚمؼ ـمقيؾ طمًـ» :ىم٤مال
(4)

  

ذو ىمقة. القول الثاني:
(5)

 ىم٤مل: ژڤ ڤژ شمٕم٤ممم: قمـ جم٤مهد ذم ىمقًمفوىمد روي  

.شىمقة ذو»
(6)

ورضمحف اسمـ قمٓمٞم٦م. ،
(7)

  

.طمًـ ُمٜمٔمرذو  القول الثالث:
(8)

. قمـ اسمـ قم٤ٌمسوهق ُمروي  
(9)

  

أن   قمـ اسمـ قم٤ٌمس . وهذا اًم٘مقل رويذو ؿمدة ذم أُمر اهلل القول الرابع:

سمـ األزرقاع ـٟم٤موم
(11)

دة ذم ـذو ؿم» ٤مل:ـ٘مـوم ژڤ  ڤ ژ  ك:ـ٤مًمـف شمٕمـقًمـىم ــف قمـ٠مًمـؾم 

.شر اهللـأُم
(11)

  

                                         
 .2/4694اًمٚم٤ٌمب ،24/22اًمدر اعمٜمثقر ،4/203اخل٤مزن ،27/86اًم٘مرـمٌل ،7/400شمٗمًػم اًمٌٖمقي اٟمٔمر: (2)

 .24/22اًمدر اعمٜمثقر  ،27/86واٟمٔمر: اًم٘مرـمٌل  ،32723رىمؿ ،22/20أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه   (2)

 .4694/ 2شمٗمًػم اًمٚم٤ٌمب السمـ قم٤مدل  ،7/400شمٗمًػم اًمٌٖمقي واٟمٔمر: ،289/  3ؾمٚمٞمامن شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ   (3)

 .222/  6اٟمٔمر: اعمحرر اًمقضمٞمز   (4)

 .2/2296اًمتًٝمٞمؾ  ،4/326شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ،28/238ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م  ،5/438زاد اعمًػم اٟمٔمر:  (5)

 .22/ 24عمٜمثقر واًمدر ا ،423/ 2ٔمر: شمٗمًػم جم٤مهد ٟم، وا275/  6صحٞمح اًمٌخ٤مري   (6)

 .222/  6اعمحرر اًمقضمٞمز   (7)

اخل٤مزن  ،6/228اعم٤موردي  ،4/326اسمـ يمثػم  ،6/229زاد اعمًػم ،24/264شمٗمًػم اًمٓمؼمي اٟمٔمر: (8)

 .2/2247 ، شمٗمًػم اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم2/4694اًمٚم٤ٌمب ،5/285، اًمًٛمٕم٤مين 4/203

 .8/604ذيمره احل٤مومظ ذم ومتح اًم٤ٌمري و ،400/ 7،شمٗمًػم اًمٌٖمقي  32722رىمؿ  ،22/20شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (9)

.صح٥م ذم أول أُمره اسمـ  وإًمٞمف ٟمًٌتٝمؿ رأس األزارىم٦م، ٟم٤مومع سمـ األزرق اًمٌٙمري احلروري، ٟم٤مومع:  (20)

األقمالم  اٟمٔمر: ومْمٚمقا. ووم٤مرىمقا اعمٚم٦م، واخلقارج ومرىم٦م ُمرىمقا ُمـ اًمديـ، وًمف أؾمئٚم٦م رواه٤م قمٜمف. قم٤ٌمس،

 .7/352ًمٚمزريمكم 

ويمذا اآلًمقد ذم  ،وقمزاه ًمٚمٓمًتل ذم ُم٤ًمئٚمف،2/359،واإلشم٘م٤من24/23ًمدر اعمٜمثقرأورده اًمًٞمقـمل ذم ا  (22)

أسمق احلًلم قمٌد اًمّمٛمد سمـ قمكم  واًمٓمًتل هق: .7/400،وذيمره اًمٌٖمقي ذم شمٗمًػمه 24/47روح اعمٕم٤مين

 . 5/353،شم٤مريخ سمٖمداد8/322ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  هـ اٟمٔمر:346ُم٤مت ؾمٜم٦م  وصم٘مف اًمدارىمٓمٜمل، اًمٓمًتل،
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.ذو ُمٜمٓمؼ طمًـ لخامس:القول ا
(1)

وهق دائؿ اًمتًٌٞمح  ألٟمف يٜمزل سم٤مًمقطمل، 

 . واًمذيمر، يم٤ًمئر اعمالئٙم٦م اعمٙمرُملم

.ذو يمامل ذم اًمٕم٘مؾ واًمديـ مجٞمٕم٤م القول السادس:
(2)

  

.ذو ُمٜمٔمر وهٞم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م القول السابع:
(3)

  

.ذو ُمرة ذو طمّم٤موم٦م واؾمتحٙم٤مم ذم اًمٕم٘مؾ القول الثامن:
(4)

  

ألن اًم٘مقة واًمِمدة ىمد  واًمتٗمًػم ًمٚمٛمرة هبذا أومم:» ورضمحف اًمِمقيم٤مين سم٘مقًمف:

ش]5النجم:[. ژٹ  ٹ    ژ: شمٕم٤ممم أوم٤مده٤م ىمقًمف
 (5)

  

اًمٕم٘مؾ، وم٤مًمقصػ  أي ذو طمّم٤موم٦م ذم » وىم٤مل اعمراهمل ذم شمرضمٞمح هذا اًمقضمف:

 وفمٝمقر اآلصم٤مر اًمٌديٕم٦م ُمٜمف. :وهذا وصػ سم٘مقة اًمٜمٔمر  ىمقة اًمٗمٕمؾ،األول إؿم٤مرة إمم

."واًم٘مقى اجلًٛمٞم٦م :٘مقى اًمٜمٔمري٦مإٟمف جيٛمع سملم اًمواخلالص٦م 
(6)

  

، وهق ُمروي قمـ احلًـ.ذو همٜم٤مءالقول التاسع:
(7)

  

.وؾمالُم٦م ُمـ اآلوم٤مت ،صح٦م ذم اجلًؿ ذوالقول العاشر:
(8)

اظمتٞم٤مر وهذا اًم٘مقل  

إذا يم٤من  ُمـ اإلٟم٤ًمن، اجلًؿألن » : سم٤مًمّمقابىمقال أومم األأٟمف ذيمر  وم٘مد ،اسمـ ضمرير

ألن اعمرة واطمدة  وإٟمام ىمٚمٜم٤م إن ذًمؽ يمذًمؽ، قي٤م.٤من ىميم :واًمٕم٤مه٤مت ،ُمـ اآلوم٤مت ٤م٤معمؾم

 ،اإلٟم٤ًمن صحٞمح٤م يم٤من وإذا يم٤مٟم٧م اعمرة صحٞمح٦م، ،ذو ُمرة ؾمقي٦م وإٟمام أريد سمف: ،اعمرر

                                         
 .458/  5، شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي  86/  27شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  اٟمٔمر:  (2)

 .2/4694، اًمٚم٤ٌمب 28/238،ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ب ،وقمزاه السمـ قم٤ٌمس27/86شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  اٟمٔمر:  (2)

 .4694/  2اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ، شمٗمًػم اًمٚم٤ٌمب   (3)

 27/42شمٗمًػم اعمراهمل  ،2/4694شمٗمًػم اًمٚم٤ٌمب السمـ قم٤مدل ،5/253شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي اٟمٔمر: (4)

 .67/ 7، ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين 5/392، شمٗمًػم اعم٤موردي557/ 3، اًمتٗمًػم اًمقاوح 27/46و

 ، وم٘مد ُم٤مل إمم شمرضمٞمحف أيْم٤م.47/  24، واٟمٔمر: روح اعمٕم٤مين 67/  7ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين   (5)

 .46/ 27شمٗمًػم اًمِمٞمخ اعمراهمل   (6)

 . 392/ 5 ((اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن))شمٗمًػم اعم٤موردي    (7)

 .5/392، اعم٤موردي 2/2247، شمٗمًػم سمـ قمٌد اًمًالم 27/86اًم٘مرـمٌل  ،22/20شمٗمًػم اًمٓمؼمي  ر:اٟمٔم  (8)
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.شوال لذي مرة سوي ال تحل الصدقة لغني،» : ملسو هيلع هللا ىلص  وُمٜمف ىمقل اًمٜمٌل
(1)

ش
 (2)

  

أن يٕمؿ  واًمذي أراه واهلل أقمٚمؿ أٟمف ال شمٜم٤مىمض سملم هذه األىمقال، وال شمْم٤مد، ومٞمٛمٙمـ

اآلظمر، وًمٞمس ُمٜمٝم٤م رء  ٝم٤مسمٕمْماألىمقال، وإصم٤ٌمت سمٕمْمٝم٤م ال يٜمٗمل اعمراد مجٞمع هذه 

ُمٜم٤موم٤مة سملم  وال» وىمد ؾمٌؼ احل٤مومظ اسمـ يمثػم إمم اجلٛمع سملم ىمقًملم ُمٜمٝم٤م سم٘مقًمف: ،ُمًتٜمٙمر

.شوىمقة ؿمديدة ذو ُمٜمٔمر طمًـ، وم٢مٟمف  اًم٘مقًملم:
(3)

  

  شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.، واهللويمؾ هذه األىمقال ُمتح٘م٘م٦م ذم روح اًم٘مدس ضمؼميؾ 

 ]29اًمتٙمقير:[     ژڱڳ ڱڱ ژ :في قولو تعالى (رسول) ـــوصفو ب :المطلب الخامس

وهل صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اًمٙمامل وذم وصٗمف سم٤مًمرؾم٤مًم٦م شمٙمريؿ قمٔمٞمؿ،
(4)

 ومٝمق رؾمقل ،

٦م واًمقصػ سمـ)رؾمقل يمريؿ( ذم هذه اآلي إمم األٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، رب اًمٕم٤معملم،

ذم ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمتٗمًػم. ،ؾ ضمؼمي اعمراد سمف روح اًم٘مدس، اًمٙمريٛم٦م
(5)

  

  ڳ ڱژ :شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف قمـ ىمت٤مدة أٟمف يم٤من ي٘مقل:وأظمرج اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي 

.ش ضمؼميؾ» يٕمٜمل: ژڱ  ڱ
(6)

. اسمـ اعمٜمذر قمـ اسمـ قم٤ٌمس فأظمرضمو 
(7)

  

 ،ُمٚمؽ ذيػ :أي ،إن هذا اًم٘مرآن ًمتٌٚمٞمغ رؾمقل يمريؿ :يٕمٜمل» اسمـ يمثػم:ىم٤مل 

                                         
واًمدارُمل   وطمًٜمف، ،652واًمؽمُمذي سمرىمؿ  ،قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو،263أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف رىمؿ  (2)

وصححف  ،208/ 3وطمًٜمف اسمـ طمجر ذم  شمٚمخٞمص احلٌػم  ،2/264وأمحد ذم اعمًٜمد  ،2639رىمؿ 

 ،2839واسمـ ُم٤مضمف رىمؿ  قمـ أيب هريرة ، ،2597وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل رىمؿ  ٤ٌمين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي.األًم

وصححف اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع  ،7859واًمٓمؼماين ذم األوؾمط رىمؿ  ،3290واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف رىمؿ

 .3/250اًمزوائد

 .20/ 22شمٗمًػم اًمٓمؼمي    (2)

 .444/  7شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (3)

 .66/  ٤ٌ2مر اعمالئؽ اٟمٔمر: احل٤ٌمئؽ ذم أظم  (4)

/  6، اعمحرر اًمقضمٞمز 338/ 8،شمٗمًػم اسمـ يمثػم 29/240،شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 24/263اٟمٔمر:شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (5)

 .263/ 25،روح اعمٕم٤مين 25/274،اًمدر اعمٜمثقر 7/430،ومتح اًم٘مدير 4/253،شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي 222

 .274/ 25، واٟمٔمر:اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم 472/ 22شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (6)

 . 8/433اٟمٔمر: اًمدر اعمٜمثقر   (7)
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 ،واًمِمٕمٌل ، اسمـ قم٤ٌمسىم٤مًمف  ، ق ضمؼميؾوه ،اعمٜمٔمر هبل ،اخلٚمؼطمًـ 

.ش واًمْمح٤مك وهمػمهؿ، واًمرسمٞمع سمـ أٟمس، وىمت٤مدة ،وُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ،واحلًـ
(1)

  

إٟمف ًم٘مقل رؾمقل قمـ  :واعمٕمٜمك . واًمرؾمقل اًمٙمريؿ ضمؼميؾ» وىم٤مل اًم٘مرـمٌل:

.شيمريؿ قمغم اهلل ،اهلل
(2)

  

 :ژڳ ڱڱ  ڱ ژ في قولو تعالى: (كريم)ـ ـالمطلب السادس: وصفو ب

ووصٗمف اهلل سم٤مًمٙمريؿ ًمٙمرم أظمالىمف،  . إٟمف ًم٘مقل رؾمقل يمريؿ قمغم اهلل :واعمٕمٜمك

. قمٜمد رسمف ظمّم٤مًمف احلٛمٞمدة، وم٢مٟمف أومْمؾ اعمالئٙم٦م، وأقمٔمٛمٝمؿ رشم٦ٌمً  ةويمثر
(3)

  

ڳ ڱڱ  ژ :ذم ىمقًمف  وىمد روى أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م قمـ أيب ص٤مًمح،

.شضمؼميؾ » ىم٤مل: ،ژڱ
(4)

  

 ،ضمؼميؾ  :واجلٛمٝمقر ،وىمت٤مدة، ٤ٌمسهق يمام ىم٤مل اسمـ قم» وىم٤مل اآلًمقد:

 :يمريؿ أي، وهق اهلل  ،وٟم٤مىمؾ ًمف قمـ ُمرؾمٚمف ،ومٞمف ألٟمف واؾمٓم٦م ،وٟمًٌتف إًمٞمف 

.شُمتٕمٓمػ قمغم اعم١مُمٜملم :وىمٞمؾ .قمزيز قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
(5)

  

وأُم٤م  أمجٕمقا قمغم أن اعمراد سم٤مًم٘مقل هق اًم٘مرآن،» وأيمد هذا اعمٕمٜمك اًمِمٜم٘مٞمٓمل سم٘مقًمف:

.شاًمٙمريؿ ضمؼميؾ اعمراد سم٤مًمرؾمقل 
(6)

  

  :)مكين( ـوصفو بـ المطلب السابع:
 ]5اًمٜمجؿ:[.ژڻ ڻ ڻ    ڻ   ں  ں  ژ :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم سمٛمٙملم ضم٤مء وصٗمف

سمْمؿ  ،ُمٙمـ ومالن قمٜمد ومالن :ي٘م٤مل ،اعمٜمزًم٦م يٕمٜمل :اعمٙم٤مٟم٦ماعمٙملم هق ص٤مطم٥م و

                                         
 .338/ 8شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (2)

 .208/ 29شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل   (2)

 .2/922اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمًٕمدي   (3)

 .7/  2اًمٕمٔمٛم٦م   (4)

 .374/  5، واٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي 263/  25روح اعمٕم٤مين    (5)

 .446/  8أوقاء اًمٌٞم٤من   (6)
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 :هاعمٙملم هق ذو اجل٤م :هذا ومٕمغم أي أصٌح ًمف ضم٤مه وُمٙم٤مٟم٦م، وُمٙم٤مٟم٦م، ،ُمٙمٜم٤م ،اًمٙم٤مف

اًمذي يٕمٓمل ُم٤م ي٠ًمل.
(1)

شمٗمًػم  إزم :واسمـ يمثػم وىمد ذه٥م اًمٌٖمقي، واسمـ اجلقزي، 

.قمٜمد اهلل واعمٙم٤مٟم٦م اًمرومٞمٕم٦م  اعمٙملم: سم٤معمٜمزًم٦م اًمقضمٞمٝم٦م،
(2)

  

 قمٜمد رسمف، ُم٤م رواه اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه قمـ  ومم٤م يٌلم قمٔمؿ ُمٜمزًم٦م روح اًم٘مدس

أُملم قمغم أن  ، ضمؼميؾ» ىم٤مل: ،ژڻ  ڻ ڻ ڻ ژ  :شمٕم٤ممم ص٤مًمح ذم ىمقًمف أيب

.شيدظمؾ ؾمٌٕملم هادىم٤م ُمـ ٟمقر سمٖمػم إذن
(3)

 

 :ياًمٌٍم ىم٤مل احلًـ .يٕمٜمل ذم اًمًامء :ُمٓم٤مع صمؿ ،ُمٙملم ذم اعمٜمزًم٦م واًم٘مرسم٦م» :ومجؼميؾ 

.ش ملسو هيلع هللا ىلص يمام أُمر أهؾ األرض أن يٓمٞمٕمقا حمٛمدا ،أُمر اهلل أهؾ اًمًامء سمٓم٤مقم٦م ضمؼميؾ»
(4)

  

 :]20اًمتٙمقير:[        ژہ ہ  ۀژ في قولو تعالى: وصفو بـ )مطاع( المطلب الثامن:
ُمٓم٤مع ذم اًمًامء  ، ٕمٜمل ضمؼميؾي ژہ ۀہچ:شمٕم٤ممم فىمقًم» ىم٤مل اسمـ ضمرير:

.شائتٛمٜمف قمٚمٞمف وهمػم ذًمؽ مم٤م ورؾم٤مًمتف،، ُملم قمٜمد اهلل قمغم وطمٞمفأ، اعمالئٙم٦مشمٓمٞمٕمف 
(5)

  

ـ ىمت٤مدة  و (6). ژہ  ہ  چ ؛ُمٓم٤مع قمٜمد اهلل ىم٤مل: ،ژ ۀ   ہ  ہ ژ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:قم
  

ىم٤مل  .يٕمٜمل ذم اًمًامء :ُمٓم٤مع صمؿ ،ُمٙملم ذم اعمٜمزًم٦م واًم٘مرسم٦م» :زُمٜملم اسمـ أسمك ىم٤مل

يمام أُمر أهؾ األرض أن يٓمٞمٕمقا  :أُمر اهلل أهؾ اًمًامء سمٓم٤مقم٦م ضمؼميؾ :احلًـ

ش ملسو هيلع هللا ىلص  حمٛمدا
 (7)

. 

 ُمٓم٤مع ذم اعمأل األقمغم، : وىمد ذه٥م أيمثر أهؾ اًمتٗمًػم إمم أن روح اًم٘مدس

                                         
 .2/54، مجٝمرة اًمٚمٖم٦م 397/ 3،اعمخّمص 2/2594،اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط2/228اًمّمح٤مح ذم اًمٚمٖم٦م  اٟمٔمر:  (2)

 .8/338، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم 6/229وزاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم  ،8/350شمٗمًػم اًمٌٖمقي  اٟمٔمر:   (2)

وىمد همٗمؾ  ،29/240شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  ،8/338شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ،36857رىمؿ ،24/264شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (3)

 وم٤مىمتٍم قمغم قمزوه السمـ اعمٜمذر وأيب اًمِمٞمخ! قمـ إظمراج اًمٓمؼمي ًمألصمر، :25/274قراًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمث

 .304/  2شمٗمًػم اسمـ أسمك زُمٜملم    (4)

 .29/240واٟمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  ، 36857سمرىمؿ  ،24/264(  شمٗمًػم اًمٓمؼمي5)

 .274/  25،  اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم  229/  6، زاد اعمًػم  472/ 22(  شمٗمًػم اًمٓمؼمي 6)

 .304/  2(  شمٗمًػم اسمـ أسمك زُمٜملم 7)



 ىـ(2543)ذو الحجة        اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية        العدد الثاني عشر        مجلة معهد

26: 

وهذا ُم٤م  ذم اعمأل األقمغم، ذي اًمٕمرش،أٟمف ُمٓم٤مع قمٜمد  أظمذا ُمـ ؾمٞم٤مق اآلي٦م اًمٙمريٛم٦م،

وهمػمهؿ. وىمت٤مدة، وأيب ص٤مًمح، ،يِمٝمد ًمف ُم٤م ورد ُمـ األصمر قمـ اسمـ قم٤ٌمس 
(1)

  

ُمٓم٤مع ذم اًمًٛمقات، ىم٤مل اسمـ » وإمم هذا اًم٘مقل ذه٥م اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه وم٘م٤مل:

ىم٤مل  ،ملسو هيلع هللا ىلصعم٤م أهي سمرؾمقل اهلل  أٟمف ،ؼميؾجل:ُمـ ـم٤مقم٦م اعمالئٙم٦م  قم٤ٌمس

وىم٤مل  ُم٤م ومٞمٝم٤م، ىأاومتح ًمف، ومٗمتح، ومدظمؾ ور ن اجلٜم٤من:ًمروقان ظم٤مز  ضمؼميؾ

.شومتح ًمف ضمٝمٜمؿ طمتك يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م، وم٠مـم٤مقمف وومتح ًمفا اًمٜم٤مر: عم٤مًمؽ ظم٤مزن
(2)

وهذا وضمف  

أي: ًمف وضم٤مه٦م، وهق ُمًٛمقع اًم٘مقل  ژۀ   ہژ » وىم٤مل اسمـ يمثػم: فم٤مهر صحٞمح.

تخ٥م هلذه ، ُمٕمتٜمك سمف، اٟمٝمؿوأذاوم اعمالئٙم٦م ُمـ ؾم٤مدة، ألٟمف ُمٓم٤مع ذم اعمأل األقمغم

يزيمل قمٌده ورؾمقًمف اعمٚمٙمل ضمؼميؾ  وهذا قمٔمٞمؿ ضمدا أن اًمرب  اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م.

.ش ژہ  ھ  ھ  ژ  سم٘مقًمف: ملسو هيلع هللا ىلصقمٌده ورؾمقًمف اًمٌنمي حمٛمدا يمام زيمك 
(3)

  

أي  :أو قمٜمد ذي اًمٕمرش :يٓمٞمٕمف ُمـ ومٞمٝم٤م :ُمٓم٤مع ذم اًمًاموات» وىم٤مل اًمٜمًٗمل:

.شويرضمٕمقن إمم رأيف ،يّمدرون قمـ أُمره ،يٓمٞمٕمف ُمالئٙمتف اعم٘مرسمقن :اهلل قمٜمد
(4)

   
، أٟمف ُمٓم٤مع سملم اعمالئٙم٦م: ژۀ   ہ  ہ ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ُمٕمٜمك ورضمح اًمِمقيم٤مين ذم

.يرضمٕمقن إًمٞمفيمٚمٝمؿ 
(5)

  

 يمقٟمف» ُمٌٞمٜم٤م أن إـمالىمف يٗمٞمد اًمٕمٛمقم قمغم مجٞمع اعمالئٙم٦م وم٘م٤مل:ورضمحف اًمًٞمقـمل: 

  ،ن أل ،ٝمذا ي٘متيض أن يٙمقن ُمٓم٤مقم٤م ًمٙمؾ اعمالئٙم٦مومُمٓم٤مقم٤م ذم قم٤ممل اًمًٛمقات

.شذم ُمٕمرض اعمدح يٗمٞمد ذًمؽ :اإلـمالق وقمدم اًمت٘مٞمٞمد
(6) 

 

                                         
 .430/ 7،  ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين29/240، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 456/  3اٟمٔمر: شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ   (2)

 .240/  29شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل   (2)

 .338/  8شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (3)

 .264/  25، روح اعمٕم٤مين 458/  5، واٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي 22/  4شمٗمًػم اًمٜمًٗمل   (4)

 .430/  7ومتح اًم٘مدير   اٟمٔمر:  (5)

 .66/  2احل٤ٌمئؽ ذم أظم٤ٌمر اعمالئؽ   (6)
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 ُمٓم٤مع ذم ُم٤م ٟمزل سمف إمم األٟمٌٞم٤مء اعمرؾمؾ إًمٞمٝمؿ. وذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم اًم٘مقل سم٠مٟمف 

ُم١ممتـ قمغم  ،ُمّمدق سم٘مقًمف ،ُم٘مٌقل اًم٘مقل :أي   ژۀ   ہ  ہ ژ» ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م:

.شواُمتث٤مل أُمر ،وي١مدي ُمـ وطمل ُم٤م يرؾمؾ سمف،
(1)

  

 زلـٟم ٤مـومٞمٛم ٤مــأُمٞمٜم ٞم٤مء،ـٌـاألٟم ــُم فـقمٚمٞم زلـٟم ــومٞمٛم ٤مـ٤مقمـُمٓم لـٜميٕم» :٤مورديـٛمـاًم وىم٤مل

.ش٥مـاًمٙمت ــُم فـسم
(2)

 

يِمٕمر سم٤محلدي٨م  اًمٙمريٛم٦م ألن ؾمٞم٤مق اآلي٦م ومٞمام أرى هق اًمّمقاب،واًم٘مقل األول 

يمام ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت اًمتل شمِمٝمد ًمذًمؽ، وهذا ال يتٜم٤مرم ُمع شمٌٕمٞم٦م  األقمغم: قمـ اعمأل

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ًمف، -فؾمالُموقمٚمٞمٝمؿ  صٚمقات اهلل شمٕم٤ممم -ـم٤مقم٦م األٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم

 سمف، ٟمص ذم متٙمٞمٜمف ُمـ طمٗمظ ُم٤م أرؾمؾ :سمتٚمؽ األوص٤مف   صػ ضمؼميؾوو»

 وألٟمف ، ومال يّمؾ إًمٞمف ُم٤م خيؾ سمرؾم٤مًمتف،(ُمٙملم) ألٟمف وصٞم٤مٟمتف قمـ اًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ،

ومٙم٤من اًم٘مرآن  واألُملم ال خيقن وال يٌدل، واعمٓم٤مع ال ي١مصمر قمٚمٞمف همػمه،،  ژہ ۀ ژ

 وُمـ أن يٖمػمه اًمذي ضم٤مء سمف، ٚمٞمف ومٞمٖمػمه،قم سمف ُمّمقٟم٤م ُمـ أن يتًٚمط أطمد اًمذي ضم٤مء

.شوهذا يمٚمف سمٛمث٤مسم٦م اًمؽممج٦م ًمًٜمد شمٚم٘مل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
(3)

  

يٕمٓمل دالًم٦م واوح٦م قمغم أومْمٚمٞمتف قمغم همػمه ُمـ  ووصٗمف سم٠مٟمف قمٜمد اهلل ُمٙملم:

   ضمؼميؾ وىمد ٟمص مجع ُمـ اًمٕمٚمامء قمغم أن روح اًم٘مدس اعمالئٙم٦م اعمٙمرُملم،

وأدًم٦م ذًمؽ يمثػمة. ؾ اعمالئٙم٦م،أومْم
(4)

  

                                         
 .2/  7اعمحرر اًمقضمٞمز   (2)

 .228/  6شمٗمًػم اعم٤موردي اعمًٛمك: اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن   (2)

 .82/  2شمتٛم٦م أوقاء اًمٌٞم٤من ًمٚمِمٞمخ قمٓمٞم٦م حمٛمد ؾم٤ممل    (3)

، روح اعمٕم٤مين  66/  ٤2مر اعمالئؽ ًمٚمًٞمقـمل  ، احل٤ٌمئؽ ذم أظم283ٌ/ 2اٟمٔمر: ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف السمـ رضم٥م    (4)

 . 264/  25ًممًمقد 
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 املبحث السادس
 في القرآن  وظائف روح القدس

 النزول بالوحي: المطلب األول:
، أول وفم٤مئػ روح اًم٘مدس ضمؼميؾ  اًمٜمزول سم٤مًمقطمل قمغم األٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم،

،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘مد يم٤من يٜمزل سم٤مًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ قمغم ىمٚم٥م وأضمؾ شمٙمٚمٞمٗم٤مشمف، وأقمٔمؿ ُمٝمامشمف،

ىم٤مل  .قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕم٤م صٚمقات اهلل وؾمالُمف زل سم٤مًمقطمل قمغم األٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم،يمام يم٤من يٜم

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ  شمٕم٤ممم:

 ]295 -292اًمِمٕمراء: [    ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  

ويرؿمده إمم ُمقوع يمؾ آي٦م  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ل سم٤مآلي٤مت قمغم رؾمقليٜمز  يم٤من ضمؼميؾو

.قمغم أصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص  ٜمٌلصمؿ ي٘مرؤه٤م اًم ،ُمـ ؾمقرهت٤م
(1)

  

اًمًٜم٦م وطمل ُمـ اهلل  إذ سم٤مًمًٜم٦م أيْم٤م، ملسو هيلع هللا ىلصيٜمزل قمغم اًمٜمٌل   وىمد يم٤من ضمؼميؾ

.  طم٤ًمن سمـ قمٓمٞم٦م ى اًمدارُمل سمًٜمده قمـرويمام
(2)

يٜمزل  يم٤من  ضمؼميؾ أن» :

.شيمام يٜمزل قمٚمٞمف سم٤مًم٘مرآن :سم٤مًمًٜم٦م  ملسو هيلع هللا ىلص قمغم اًمٜمٌل
(3)

 :ذم اًمًٜم٦م ورواه اعمروزي قمٜمف أيْم٤م 

.شيمام يٕمٚمٛمف اًم٘مرآن، ٤مه٤مإي ويٕمٚمٛمف » سمزي٤مدة:
(4)

  

إال أهن٤م ال شمتغم  واًمًٜم٦م أيْم٤م شمٜمزل قمٚمٞمف سم٤مًمقطمل، يمام يٜمزل اًم٘مرآن:» ىم٤مل اسمـ يمثػم:

.شيمام يتغم اًم٘مرآن
(5)

  

                                         
 .346/  2اٟمٔمر: ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن   (2)

 .9/282ًم٤ًمن اعمٞمزان  طم٤ًمن سمـ قمٓمٞم٦م اعمح٤مريب ُمقالهؿ أسمق سمٙمر ، اًمٗم٘مٞمف ُمـ صم٘م٤مت اًمت٤مسمٕملم. اٟمٔمر:  (2)

واحلدي٨م  ًمْمٕمػ حمٛمد سمـ يمثػم، ٞمؿ:،ووٕمٗمف حم٘م٘مف طمًلم ؾمٚم588سمرىمؿ  ،2/253ؾمٜمـ اًمدارُمل   (3)

واخلٓمٞم٥م  ،92سمرىمؿ ،2/23واسمـ اعم٤ٌمرك ذم اًمزهد  ،507سمرىمؿ  ،2/220أظمرضمف أسمق داود ذم ُمراؾمٞمٚمف 

 .226سمرىمؿ ،2/248واهلروي ذم ذم اًمٙمالم  ،264،سمرىمؿ 2/297 اًمٌٖمدادي ذم اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف

 .288/ 2 ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم ،265سمرىمؿ  ،2/298 اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف ،294 سمرىمؿ ،2/33اًمًٜم٦م   (4)

 .7/ 2شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (5)
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ىمرأاؾمقرة  صدر ملسو هيلع هللا ىلص قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل وىمد يم٤من أول ُم٤م ٟمزل سمف ضمؼميؾ
(1)

يمام  ،

قطمل ُمـ اًم ملسو هيلع هللا ىلصأول ُم٤م سمدئ سمف رؾمقل اهلل » :ىم٤مًم٧م قمـ قم٤مئِم٦مروى اًمِمٞمخ٤من 

صمؿ طم٥ٌم  ،يرى رؤي٤م إال ضم٤مءت ُمثؾ ومٚمؼ اًمّمٌحومٙم٤من ال  ،اًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م ذم اًمٜمقم

 -وهق اًمتٕمٌد اًمٚمٞم٤مزم ذوات اًمٕمدد -ومٞمتحٜم٨م ومٞمف ،ويم٤من خيٚمق سمٖم٤مر طمراء ،ءإًمٞمف اخلال

ضم٤مءه طمتك  ،ظمدجي٦م ومٞمتزود عمثٚمٝم٤م صمؿ يرضمع إمم ،ٌؾ أن يٜمزع إمم أهٚمف ويتزود ًمذًمؽىم

ءه اعمٚمؽومج٤م ،طمراء وهق ذم هم٤مر :احلؼ
(2)

 :ىم٤مل ،ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرئ :ىم٤مل .اىمرأ :وم٘م٤مل 

وم٠مظمذين ومٖمٓمٜمل
(3)

 ،ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرئ:ىمٚم٧م .اىمرأ :صمؿ أرؾمٚمٜمل وم٘م٤مل ،طمتك سمٚمغ ُمٜمل اجلٝمد 

ُم٤م أٟم٤م  :وم٘مٚم٧م .اىمرأ :وم٘م٤ملصمؿ أرؾمٚمٜمل  ،طمتك سمٚمغ ُمٜمل اجلٝمد ،وم٠مظمذين ومٖمٓمٜمل اًمث٤مٟمٞم٦م

ڇ  ڇ  ڇ    چ  ڇچ  چ  ژ :وم٘م٤مل  ،ومٖمٓمٜمل اًمث٤مًمث٦م صمؿ أرؾمٚمٜمل وم٠مظمذين ،سم٘م٤مرئ

يرضمػ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ومرضمع هب٤م رؾمقل  ]5-2اًمٕمٚمؼ:[ ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

قين زُمٚمقينـزُمٚم :٤ملـوم٘م ٦م ــجـك ظمديـؾ قمٚمـدظمـوم ،١مادهـوم
(4)

ومزُمٚمقه طمتك  :

.شروعـف اًمــذه٥م قمٜم
(5)

  

                                         
 ،2/7أؾم٤ٌمب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدي  اٟمٔمر: ورضمحف اجلٛمٝمقر. هذا هق اًمّمقاب ذم أول ُم٤م ٟمزل ُمٓمٚم٘م٤م،  (2)

ُمٜم٤مهؾ  ،2/74اإلشم٘م٤من ،8/728ومتح اًم٤ٌمري ،2/289ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ،2/206اًمؼمه٤من 

 .2/93اًمٕمروم٤من 

:ذم وىمد ضم٤مء اًمتٍميح سم٤مؾمٛمف )ضمؼميؾ(  سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ، اًم٘مدس ضمؼميؾ هق روح  اعمٚمؽ:  (2)

 ،22/356وأؿم٤مر إًمٞمٝم٤م احل٤مومظ ذم ومتح اًم٤ٌمري  ،2643رىمؿ  ،3/22رواي٦م أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمًٜمده

وىمد  ،2/25وذم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ذم األوائؾ ًمٚمٕمًٙمري ،8/438وطمًٜمف اًمّم٤محلل ذم ؾمٌؾ اهلدى 

واسمـ ؾمٞمد  ووىمع أيْم٤م قمٜمد سمـ إؾمح٤مق، ومٚمؿ ينم أطمد ُمٜمٝمام إًمٞمٝم٤م. واًمًٞمقـمل، ـ طمجر،وم٤مشم٧م احل٤مومظ اسم

 اىمرأ. ىم٤مل: ىم٤مل أشم٤مين ضمؼميؾ سمٜمٛمط ُمـ دي٤ٌمج ومٞمف يمت٤مب، ل أن اًمٜمٌ)) اًمٜم٤مس ذم ُمرؾمؾ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم:

واًمًٞمقـمل ذم  ،8/728وذيمره احل٤مومظ ذم ومتح اًم٤ٌمري ،2/226قمٞمقن األصمر اٟمٔمر: .((ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرئ ىمٚم٧م:

 .284/ 2اًمدي٤ٌمج

 .239: ؾمٌؼ شمقوٞمح اًمٖمط ،وومٚمؼ اًمّمٌح ، واًمتٕمريػ سمٖم٤مر طمراء ص ل(  ومٖمٓمٜم3)

 .239وىمد ؾمٌؼ شمقوٞمحف  ص  أي ًمٗمقين ذم اًمثٞم٤مب ، ودصمروين هب٤م. (  زُمٚمقين:4)

 .240ؾمٌؼ خترجيف ص ، ٗمؼ قمٚمٞمف  (  ُمت5)
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قم٤مُم٤م قمغم  صمالصم٦م وقمنميـ ُمدة ملسو هيلع هللا ىلص يٜمزل سم٤مًمقطمل قمغم اًمٜمٌل وىمد سم٘مل ضمؼميؾ

أُم٤م  ٙم٦م سمٕمد اًمٌٕمث٦م صمالث قمنمة ؾمٜم٦م. ُمذم ملسو هيلع هللا ىلص تفإىم٤مُمشمٌٕم٤م ًمٚم٘مقل سم٠من ُمدة  األصح

سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ.قمنم ؾمٜملم  ٙم٤مٟم٧موم ،إىم٤مُمتف سم٤معمديٜم٦م
(1)

ويِمٝمد هلذا ُم٤م روى  

ألرسمٕملم ؾمٜم٦م، ومٛمٙم٨م  ملسو هيلع هللا ىلصسمٕم٨م رؾمقل اهلل » : ٤ملـىم ٤مسـقمـ اسمـ قمٌاًمٌخ٤مري 

٤مت ـر ؾمٜملم، وُمـقمِم٤مضمر ـومٝمرة ـر سم٤مهلجـف، صمؿ أُمـك إًمٞمـقطمـ٦م يـسمٛمٙم٦م صمالث قمنمة ؾمٜم

.شــالث وؾمتٞمــ صمـق اسمـوه
(2)

  

صٞمٗم٤م  :ملسو هيلع هللا ىلص لقمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌيٜمزل سم٤مًم٘مرآن  :هذه اعمدة قال  ـم    ضمؼميؾويم٤من 

وؿمت٤مء
(3)

ًمٞمال وهن٤مرا ،
(4)

ؾمٗمرا وطميا ،
(5)

، يمام يٜمزل سم٤مًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة أيْم٤م.
(6)

  

                                         
، ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن   2/52 ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ،2/327اإلشم٘م٤من  ،2/47اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  اٟمٔمر:  (2)

 .2/202ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚم٘مٓم٤من ،56اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًم٘مرآن عمحٛمد أسمق ؿمٝم٦ٌم ص ،75ًمّم٤مًمح ص

/  6اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل  ،3527رىمؿ  ،2/372ُمًٜمد أمحد ،3902رىمؿ  ،5/72(  صحٞمح اًمٌخ٤مري 2)

أن ))اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: قمـ ،6250رىمؿ ،7/89وهذا أصح مم٤م رواه ُمًٚمؿ  .22532رىمؿ ،208

 .7/264 .يمام أوم٤مده اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري((أىم٤مم سمٛمٙم٦م مخس قمنمة ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

وهل اًمتل ذم  واألظمرى ذم اًمّمٞمػ: وهل اًمتل ذم أول اًمٜم٤ًمء، إطمدامه٤م ذم اًمِمت٤مء: (  أٟمزل اهلل ذم اًمٙمالًم٦م آيتلم:3)

ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  ،2/348 ًمٕمروم٤منُمٜم٤مهؾ ا ،2/69اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اٟمٔمر: آظمره٤م.

 ، سمرىمؿ82/ 2وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ،2079سمرىمؿ  ،2/525وروى ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م  .2/57ًمٚم٘مٓم٤من

وُم٤م أهمٚمظ ذم  ،ُم٤م راضمٕم٧م رؾمقل اهلل ذم رء ُم٤م راضمٕمتف ذم اًمٙمالًم٦م))ىم٤مل: قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 2286

عمر أال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة يا )) وىم٤مل: ،طمتك ـمٕمـ سم٢مصٌٕمف ذم صدري ،رء ُم٤م أهمٚمظ زم ومٞمف
 .((النساء؟

/ 2(   أُمثٚم٦م اًمٜمٝم٤مري يمثػمة ، وم٠ميمثر اًم٘مرآن ٟمزل هن٤مرا، وأُم٤م أُمثٚم٦م اًمٚمٞمكم ومٛمٜمٝم٤م: آي٦م حتقيؾ اًم٘مٌٚم٦م. اٟمٔمر: اإلشم٘م٤من   4)

 ، 52، ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚم٘مٓم٤من ص 2/ 2، ُم٘مدُم٦م اًمتٗمًػم السمـ ىم٤مؾمؿ 200/ 2، ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من 65

 .427/ 2، اعمقؾمققم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م 223ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمّمٌحل اًمّم٤مًمح ص 

ل  (  اعمراد سم٤محليي:5) ُم٤م ٟمزل قمٚمٞمف ذم طم٤مل  وسم٤مًمًٗمري: وهق األيمثر، ذم احلي، أي طم٤مل اإلىم٤مُم٦م، ُم٤م ٟمزل قمغم اًمٌٜم

 .2/52ن ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚم٘مٓم٤م ،2/200ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ،2/59اإلشم٘م٤من اٟمٔمر: وهق أىمؾ. اًمًٗمر،

وُمـ أُمثٚم٦م ٟمزوًمف سم٤مًمًٜم٦م  ، 2/72، ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚم٘مٓم٤من 2/50ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من  ،2/227(  اإلشم٘م٤من6)

سمرىمؿ  ،2/228واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ،7403وأسمق يٕمغم سمرىمؿ ،26790سمرىمؿ ،4/82ُم٤م رواه أمحد ذم اعمًٜمد

= ُمـ طمدي٨م ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ، وأىمره اًمذهٌل،  وصححف، ،2248سمرىمؿ ،2/9واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ،2545
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إمم سمٞم٧م ، ُمـ اًمٚمقح اعمحٗمقظ: ًمٞمٚم٦م اًم٘مدروأُم٤م ٟمزول اًم٘مرآن وم٘مد ٟمزل مجٚم٦م ذم 

، ذم قادثـحـ٥م اًمـرىم٤م، سمحًــقُم٤م ُمٗمـزل ٟمجـيٜم٤من ـؿ يمـ٤م: صمـ٤مء اًمدٟمٞمـزة ذم اًمًٛمـاًمٕم

٤م.ـ٤مُمـقم 23دة ــُم
(1)

  

ومقوع  ،إن اًم٘مرآن ٟمزل مجٞمٕم٤م» :ىم٤مل قمـ قمٙمرُم٦موىمد روى اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي 

.شوإٟمام ٟمزل مجٞمٕم٤م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ،ومجٕمؾ ضمؼميؾ ي٠ميت سم٤مًمًقرة ،سمٛمقاىمع اًمٜمجقم
(2)

  

، صمالث آي٤مت ،أٟمزل اهلل اًم٘مرآن ٟمجقُم٤م» ىم٤مل:أيْم٤م قمـ قمٙمرُم٦م وروى اسمـ ضمرير 

.شومخس آي٤مت، ي٤متوأرسمع آ
(3)

  

 ،ملسو هيلع هللا ىلصويمثرة شمردده قمغم اًمٜمٌل  سم٤مًم٘مرآن، وهذا يٌلم يمثرة ٟمزول روح اًم٘مدس 

 إو٤موم٦م إمم ٟمزوًمف سم٤مًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة، وُمدارؾم٦م اًم٘مرآن ذم رُمْم٤من.

 ،ومٞمدارؾمف اًم٘مرآن ذم رُمْم٤من ملسو هيلع هللا ىلصيٚم٘مك اًمٜمٌل  وم٘مد يم٤من روح اًم٘مدس ضمؼميؾ 

 ،ودارؾمف اًم٘مرآن ومٞمف ُمرشملم ،شملمُمر ملسو هيلع هللا ىلص وًم٘مٞمف ذم اًمٕم٤مم اًمذي شمقذم ومٞمف ،قم٤مم ُمرة ذم يمؾ

يم٤من رؾمقل » ىم٤مل: ـ قم٤ٌمس سم ٌد اهللقمقمـ  ،يمام روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ سمًٜمدمه٤م

، ويم٤من ٤م يٙمقن ذم رُمْم٤من طملم يٚم٘م٤مه ضمؼميؾ، ويم٤من أضمقد ُمأضمقد اًمٜم٤مس ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ومٞمدارؾمف :ضمؼميؾ يٚم٘م٤مه ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م ُمـ رُمْم٤من
(4)

طملم يٚم٘م٤مه  ملسو هيلع هللا ىلصومٚمرؾمقل اهلل  :اًم٘مرآن 

                                         

وأي اًمٌٚمدان أسمٖمض إمم اهلل؟ ىم٤مل:  ي٤م رؾمقل اهلل أي اًمٌٚمدان أطم٥م إمم اهلل؟ أن رضمال ىم٤مل: )):واسمـ قمٛمر  =

وأسمٖمض اًمٌ٘م٤مع إمم  أن أطم٥م اًمٌ٘م٤مع إمم اهلل اعم٤ًمضمد، ، وم٠مشم٤مه: وم٠مظمؼمه ضمؼميؾ،ال أدري طمتك أؾم٠مل ضمؼميؾ 

ً   .((اهلل األؾمقاق وطمًٜمف األًم٤ٌمين ذم اًمتٕمٚمٞمؼ اًمؽمهمٞم٥م  ،4/90ذم جمٛمع اًمزوائدـ اؾمٜم٤مده اهلٞمثٛمل وطم

2/285. 

ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚم٘مٓم٤من  ،2/45ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من  ،327/ 2اإلشم٘م٤من ،2/47و ،232/ 2اٟمٔمر: اًمؼمه٤من   (2)

 56اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًم٘مرآن عمحٛمد أسمق ؿمٝم٦ٌم ص  ،75ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمّم٤مًمح ص  ،2/200

ـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد 333838سمرىمؿ  22/360ي(  شمٗمًػم اًمٓمؼم2)  .6/292، وذيمره اسم

 .2/224وأورده اًمًٞمقـمل ذم اإلشم٘م٤من  ،333837سمرىمؿ  22/360(  شمٗمًػم اًمٓمؼمي 3)

ومٝمل ُمِم٤مريم٦م ُمـ  وي٘مرأ اآلظمر قملم ُم٤م ىمرأه ص٤مطمٌف، أن ي٘مرأ هذا ؿمٞمئ٤م ، واعمدارؾم٦م: سمٛمٕمٜمك يٕم٤مروف، (  يدارؾمف:4)

 .2/320، دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم3/439اًمٜمٝم٤مي٦م  اٟمٔمر: اًمٓمروملم سم٤مًم٘مراءة.
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.شخلػم ُمـ اًمريح اعمرؾمٚم٦مأضمقد سم٤م :يؾضمؼم
(1)

قمـ  ووم٤مـمٛم٦م هريرة وروى أسمق 

يم٤من يٕم٤مروف  أن ضمؼميؾ» :ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل
(2)

.شاًم٘مرآن
(3)

يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص وصم٧ٌم أن اًمٜمٌل 

ُمـ طمدي٨م ، اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ جوم٘مد أظمرإذا ًم٘مٞمف،  يٕمرض اًم٘مرآن قمغم ضمؼميؾ

، ويم٤من أضمقد ُم٤م يٙمقن ذم اًمٜم٤مس سم٤مخلػم  أضمقد ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من اًمٜمٌل» ىم٤مل: قم٤ٌمساسمـ 

طمتك  :يٚم٘م٤مه يمؾ ًمٞمٚم٦م ذم رُمْم٤من  ويم٤من ضمؼميؾ ،ن طملم يٚم٘م٤مه ضمؼميؾ٤مرُمْم

٤من أضمقد سم٤مخلػم ُمـ يم:  وم٢مذا ًم٘مٞمف ضمؼميؾ ،اًم٘مرآن ملسو هيلع هللا ىلصيٕمرض قمٚمٞمف اًمٜمٌل ، يٜمًٚمخ

.شاًمريح اعمرؾمٚم٦م
(4)

  

هذا قمٙمس ُم٤م وىمع  :شاًم٘مرآن ملسو هيلع هللا ىلصيٕمرض قمٚمٞمف رؾمقل اهلل » :ىمقًمف» ىم٤مل اسمـ طمجر:

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلصوذم هذا أن اًمٜمٌل ، ملسو هيلع هللا ىلصض قمغم اًمٜمٌل ألن ومٞمٝم٤م أن ضمؼميؾ يم٤من يٕمر: ذم اًمؽممج٦م

وشم٘مدم ذم سمدء اًمقطمل سمٚمٗمظ ويم٤من يٚم٘م٤مه ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م ُمـ  ،يٕمرض قمغم ضمؼميؾ

.شرُمْم٤من ومٞمدارؾمف اًم٘مرآن ومٞمحٛمؾ قمغم أن يمال ُمٜمٝمام يم٤من يٕمرض قمغم اآلظمر
(5)

 

 ذموم٘مد ضم٤مء  قمغم اآلظمر، اًم٘مرآن أن يمال ُمٜمٝمام يم٤من يٕمرض ٔمٝمرًمٗمظ اعمدارؾم٦م يو

 يٕمرض» :اًمث٤مٟمٞم٦م رواي٦ماًم وذم ،شاًم٘مرآن ملسو هيلع هللا ىلصيٕمرض قمٚمٞمف رؾمقل اهلل » :األومم رواي٦ماًم

سحيت٤من ذم أن يمال ُمٜمٝمام  ومٝم٤مشم٤من اًمروايت٤من .ضمؼميؾ أي: .شاًم٘مرآن ملسو هيلع هللا ىلص قمغم اًمٜمٌل

 :ُمرة ضمؼميؾ٤معمٕم٤مرو٦م شمٙمقن سم٘مراءة قمغم هذا ومو .يم٤من يٕمرض قمغم اآلظمر

 عمٕمٜمك اعمِم٤مريم٦م، حت٘مٞم٘م٤م ،ضمؼميؾ واؾمتامع  :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلصمؿ ىمراءة  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌلواؾمتامع 

قم٤مم ومقائد قمديدة يمؾ  قمرض اًم٘مرآنوذم  ُمرشملم. قم٤ممومتٙمقن اًم٘مراءة سمٞمٜمٝمام ذم يمؾ 

                                         
 .288/ 2وأمحد ذم اعمًٜمد  ،6249سمرىمؿ  ،73/ 7وُمًٚمؿ  ،6سمرىمؿ  ،2/5أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف    (2)

وُمٜمف )قم٤مرو٧م اًمٙمت٤مب سم٤مًمٙمت٤مب(، أي ىم٤مسمٚمتف سمف.  واعمٕم٤مرو٦م هل اعم٘م٤مسمٚم٦م، اعمٕم٤مرو٦م: سمٛمٕمٜمك اعمدارؾم٦م،  (2)

 .439/  3ذم همري٥م األصمر  ،واًمٜمٝم٤مي٦م74/ 2ُمِم٤مرق األٟمقار  اٟمٔمر:

 .242/ 7وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  ،6286،سمرىمؿ 79/ 8و  ،4/237أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف   (3)

 .6249سمرىمؿ  ،73/ 7وُمًٚمؿ  ،2902، سمرىمؿ3/33ُمتٗمؼ قمٚمٞمف : أظمرضمف اًمٌخ٤مري   (4)

 .9/44ومتح اًم٤ٌمري   (5)
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 ضمؼميؾويم٤من  ف.ُم٤م ـمرأ قمٚمٞمف اًمٜمًخ ُمٜم ٦مُمٕمرومه: وواؾمتٔمٝم٤مرف ٗمٔمطمشم٠ميمٞمد  ٝم٤م:أمه

 يٜمزل سم٤مًمًقرة اًمٙم٤مُمٚم٦م
(1)

يمام يٜمزل سم٤مآلي٤مت  ،
(2)

 أو سمٕمْمٝم٤م. سم٤مآلي٦م اًمقاطمدة،و  ،

 أُمغم قمٚمٞمف:  اًمٜمٌلأن » : زيد سمـ صم٤مسم٧م  قمـ صم٧ٌميمام  ٦م،سمجزء ُمـ آي وم٘مد ٟمزل 

.ژ  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ    ژ
(3) 

 

 ًمق أؾمتٓمٞمع رؾمقل اهلل، ي٤م وم٘م٤مل: وهق يٛمٚمٝم٤م قمكم، ومج٤مءه اسمـ أم ُمٙمتقم، :زيد ىم٤مل
 :قمغم رؾمقًمف   شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممموم٠مٟمزل اهلل أقمٛمك، ويم٤من رضمال جلٝم٤مد جل٤مهدت،ا

 صمؿ هي قمٜمف، طمتك ظمٗم٧م أن شمرض ومخذي، ومث٘مٚم٧م قمكم، ذي،وومخذه قمغم ومخ

.شاآلي٦م.ژپ  پ  پژ  : وم٠مٟمزل اهلل 
(4) 

 

  : تأييد المؤمنين وتثبيتهم المطلب الثاني:
وشمثٌٞم٧م أوًمٞم٤مء اهلل  شم٠ميٞمد اعم١مُمٜملم، وُمـ وفم٤مئػ روح اًم٘مدس ضمؼميؾ 

ِمدائد قمٜمد اًم ًمتثٌٞم٧م أٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف، يرؾمٚمف اهلل  اًمّم٤محللم، وٟمٍمة اعمٔمٚمقُملم،

قمٚمٞمف وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م اًمّمالة يمام أرؾمٚمف احلؼ ؾمٌح٤مٟمف ًمتثٌٞم٧م ظمٚمٞمٚمف إسمراهٞمؿ  واعمحـ:

 :وإمم يقؾمػ  ،وأرؾمٚمف إمم روطمف قمٞمًك  : قمٜمدُم٤م أًم٘مل ذم اًمٜم٤مر،واًمًالم

 وأرؾمٚمف إمم طمٌٞمٌف وصٗمٞمف وأيمرم رؾمٚمف: ،وإمم ه٤مضمر ،وإمم ُمريؿ اًمٌتقل

 ػ ُمتٕمددة، ويم٤من حيي ُمع اًمٜمٌل وُمقاىم ًمتثٌٞمتف ذم ُمقاـمـ يمثػمة، ،ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

يث٧ٌم اعم١مُمٜملم، وي١ميدهؿ ويٜمٍمهؿ، ويم٤من ي١ميد طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م،  ذم همزواشمف،

إمم همػم ذًمؽ مم٤م ؾمٜمٌٞمٜمف سمحقل اهلل ذم  قًمف،ـورؾم ـ اهللـف قمــل ُمٜم٤مومحتـوم ره:ـويٜمّم

 اعم٤ًمئؾ اآلشمٞم٦م:

                                         
 .2/209اإلشم٘م٤من  قذشم٤من ٟمزًمت٤م ُمٕم٤م. اٟمٔمر:واعمٕم واًمٜمٍم، واعمًد، واًمٙمقصمر، واإلظمالص، يمام ٟمزل سم٤مًمٗم٤محت٦م، (2)

 .67/ 2ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ،2/209اٟمٔمر:اإلشم٘م٤من ىمرأ.اهم٤مًم٥م اًم٘مرآن ٟمزل يمذًمؽ، أوًمف صدر ؾمقرة  (2)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ واعمث٧ٌم ذم اعمّمحػ ٟمص اآلي٦م شم٤مُم٤م سمٕمد ايمتامهل٤م ] أوردٟم٤م اآلي٦م هٜم٤م يمام ٟمزًم٧م[، (3)

 [95اًمٜم٤ًمء: [ .ژ  ٺٻ پ  پ  پ    پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ

 .5020سمرىمؿ  ،43/  6وصحٞمح ُمًٚمؿ  ،2832وسمرىمؿ سمٚمٗمٔمف، ،2832سمرىمؿ  ،4/30صحٞمح اًمٌخ٤مري   (4)
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 سالم:المسألة األولى: في تأييده لخليل اهلل إبراىيم عليو وعلى نبينا الصالة وال
طملم أًم٘مل ذم  ،وسمالئفذم حمٜمتف  وم٘مد صح أن احلؼ أرؾمٚمف ًمتثٌٞم٧م إسمراهٞمؿ 

اًمٜم٤مر.
(1)

  

ُمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل قمـ سمٕمض أصح٤مسمف قمـ  ،يمام روى اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي وهمػمه

وهق يقصمؼ أو : قمٚمٞمف وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م اًمّمالة واًمًالمإمم إسمراهٞمؿ   ضم٤مء ضمؼميؾ» ىم٤مل:

(2).ش؟ ىم٤مل: أُم٤م إًمٞمؽ ومال ي٤م إسمراهٞمؿ أًمؽ طم٤مضم٦م ىم٤مل:، ي٘مٛمط، ًمٞمٚم٘مك ذم اًمٜم٤مر
  

هق اًمذي ٟم٤مدى اًمٜم٤مر، وأُمره٤م أن شمٙمقن سمردا وؾمالُم٤م  وىمد روي أن روح اًم٘مدس 

ۇ  ۇ  ۆ  ژ :شمٕم٤ممم قمـ اًمًدي ذم ىمقًمف أظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿيمام  ،قمغم إسمراهٞمؿ 

(3).شهق اًمذي ٟم٤مداه٤م يم٤من ضمؼميؾ » ىم٤مل: ]69األٟمٌٞم٤مء:[.ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
  

 يمثػم اًمدقم٤مء ًمرسمف، واصم٘م٤م سمٜمٍمه وشم٠ميٞمده، ُمتقيمال قمغم رسمف، ٤من إسمراهٞمؿ وىمد يم

طمًٌل » :ىم٤مل جلؼميؾ  وأُم٤م ُم٤م ورد ذم أٟمف  عمقاله.ؿمديد اًمتيع واعمٜم٤مضم٤مة 

ال أصؾ  ومٛمردود،: شيٖمٜمل قمـ ؾم١مازم قمٚمٛمف سمح٤مزم» أو ،شُمـ ؾم١مازم قمٚمٛمف سمح٤مزم

ًمف.
(4)

يم٤من آظمر » :ىم٤مل ويٙمٗمل ذم رده ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري قمـ اسمـ قم٤ٌمس  

.شطمًٌل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ :ىمقل إسمراهٞمؿ طملم أًم٘مل ذم اًمٜم٤مر
(5)

  

                                         
 ،4/457اعمحرر اًمقضمٞمز  ،5/66ومتح اًم٘مدير  ،5/400شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  ،5/352شمٗمًػم اسمـ يمثػم اٟمٔمر: (2)

 .373/ 3شمٗمًػم اًمٜمًٗمل  ،5/259شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي 

 .2/32،اًمٙم٤مُمؾ 2/20،احلٚمٞم٦م2/248،شم٤مريخ اًمٓمؼمي24859،رىمؿ26/309شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (2)

 .209/ 6،اًمدر اعمٜمثقر 5/66ومتح اًم٘مدير  ،4/348زاد اعمًػم  واٟمٔمر: ،9/3048شمٗمًػم اسمـ أسمك طم٤مشمؿ    (3)

، ىم٤مل ؿمٞمخ 2/74، اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م 2/250شمٜمزيف اًمنميٕم٦م اعمرومققم٦م ،2/58ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًمتقؾمؾ (  اٟمٔمر:4)

 ،((أُم٤م إًمٞمؽ ومال)) ىم٤مل: هؾ ًمؽ ُمـ طم٤مضم٦م؟ وىمد روي أن ضمؼميؾ ىم٤مل:)): 2/283جمٛمقع اًمٗمت٤موى اإلؾمالم ذم

ومٝمذا ُمذيمقر ذم اًم٘مرآن ذم همػم ُمقوع، ومٙمٞمػ  وأُم٤م ؾم١مال اخلٚمٞمؾ ًمرسمف  وىمد ذيمر هذا اإلُم٤مم أمحد وهمػمه.

 ويتقيمٚمقا قمٚمٞمف، وىمد أُمر اًمٕم٤ٌمد سم٠من يٕمٌدوه، واهلل سمٙمؾ رء قمٚمٞمؿ: طمًٌل ُمـ ؾم١مازم قمٚمٛمف سمح٤مزم : ي٘مقل:

 .((ُمـ إصم٤مسم٦م اًمٕم٤مسمديـ وإضم٤مسم٦م اًم٤ًمئٚملم ألٟمف ؾمٌح٤مٟمف ضمٕمؾ هذه األُمقر أؾم٤ٌمسم٤م عم٤م يرشمٌف قمٚمٞمٝم٤م: وي٠ًمًمقه:

واحل٤ميمؿ ذم  .20364سمرىمؿ  ،9/223واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى ،4564سمرىمؿ 6/49صحٞمح اًمٌخ٤مري   (5)

 ،22/522ذم اعمّمٜمػ  وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ،((يم٤من آظمر)) مجٞمٕمٝمؿ سمٚمٗمٔمف: ،2/326اعمًتدرك 

يم٤من أول يمالم إسمراهٞمؿ )) قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمٚمٗمظ: ،32490سمرىمؿ
 أو ىمٚم٥م، واًمٔم٤مهر أٟمف حتريػ، ،((

 واًمّمقاب األول.
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 قمٜمد ومداء وًمده إؾمامقمٞمؾ  إمم اخلٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ   وأرؾمؾ روح اًم٘مدس

يمام ذيمر سمٕمض اعمٗمنيـ. ُمـ اًمذسمح،
(1)

  

 المسألة الثانية: في تبشيره زكريا عليو وعلى نبينا الصالة والسالم:
ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ٿ  ٿ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ]39 :آل قمٛمران  [.ژ ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
.شٟم٤مداه ضمؼميؾ وطمده : اًمًدي ىم٤مل» اًم٘مرـمٌل: ىم٤مل

(2)
  

اًمذي ٟم٤مداه » طمٞم٨م ىم٤مل: ،وطمده  اًمذي ٟم٤مداه ضمؼميؾ ورضمح اسمـ ضمزي أن

وإن ومالن يريم٥م اخلٞمؾ، أي ضمٜمس اخلٞمؾ  ًم٘مقهلؿ: ضمؼميؾ وطمده وإٟمام ىمٞمؾ اعمالئٙم٦م:

.ش يم٤من ومرؾم٤م واطمدا
(3)

أهؾ اًمتٗمًػم. وهذا ىمقل مجٝمقر 
(4)

  

.شيمام ىم٤مل سمف مجٝمقر ُمـ اعمٗمنيـ أي ٟم٤مداه ضمؼميؾ » ىم٤مل اعمراهمل ذم شمٗمًػمه:
(5)

  

ا ـنـلى نبيـو وعــم عليــريــن مـسى ابـروح اهلل عيـده لــفي تأيي : ةـالثـالمسألة الث
 الة والسالم:ـالص

 يمر  اًم٘مرآن ذًمؽ ذم قمدة ُمقاوع:وىمد ذ ،ًمت٠ميٞمد ٟمٌٞمف قمٞمًك  أرؾمٚمف اعمقمم 

 ]87:اًمٌ٘مرة[       ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹڤ ژ :ىمقًمف شمٕم٤ممم.2

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم: .2

 ]220اعم٤مئدة:[.ژڃڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
                                         

 ،378/ 22ومتح اًم٤ٌمري  ،7/35شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ،5/422اعمحرر اًمقضمٞمز  ،7/47شمٗمًػم اًمٌٖمقي  اٟمٔمر:  (2)

 .واًمتح٘مٞمؼ أن اًمذسمٞمح إؾمامقمٞمؾ  .282/ 2أوقاء اًمٌٞم٤من ،222/ 22شمٗمًػم اعمٜم٤مر  ،208/ 6ومتح اًم٘مدير 

 .74/  4شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل   (2)

 .272/ 2اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ السمـ ضمزي   (3)

 .2/84، شمٗمًػم اسمـ زُمٜملم  4/237، زاد اعم٤ًمر  3/205اٟمٔمر : شمٗمًػم  اخل٤مزن   (4)

 .3/247شمٗمًػم اًمِمٞمخ اعمراهمل   (5)
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وأومم اًمت٠مويالت ذم ذًمؽ سم٤مًمّمقاب ىمقل ُمـ ىم٤مل: » ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي:

.ش ذم هذا اعمقوع ضمؼميؾاًمروح 
(1)

وهذا ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمتٗمًػم. 
(2)

  

 واًمْمح٤مك، ضم٤مء قمـ ُم٘م٤مشمؾ،يمام  وٟمٍمٟم٤مه سمف، وىمقيٜم٤مه، أقمٜم٤مه، أيدٟم٤مه:وُمٕمٜمك 

.وهمػممه٤م
(3)

وذم  ،ذم أول أُمره أقمٜم٤مه سمجؼميؾ  :واعمٕمٜمك» ىم٤مل اًمرازي ذم شمٗمًػمه: 

 ژوئ وئ ەئ  ەئ  ژ :ومٚم٘مقًمف :، أُم٤م ذم أول األُمرآظمره وذم ،وؾمٓمف
قمٚمٛمف اًمٕمٚمقم، وطمٗمٔمف ُمـ األقمداء،  ومألن ضمؼميؾ  :وأُم٤م ذم وؾمٓمف ]22اًمتحريؿ:[

ف ـٕمـوروم ريؾ ـف ضمٌـ٤مٟمـأقم: ٚمفـقد ىمتــٝمـأرادت اًمٞم ــومحٞم :رـر األُمــ٤م ذم آظمـوأُم

.ش٤مءـٛمـك اًمًـإًم
(4)

  

 في تأييده ليوسف الصديق عليو وعلى نبينا الصالة والسالم: : المسألة الرابعة
ًمتثٌٞم٧م يقؾمػ اًمّمديؼ قمٚمٞمف وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م  روح اًم٘مدس  وأرؾمؾ اعمقمم 

، يمام روى ذًمؽ اإلُم٤مم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي.اًمًالم طملم أًم٘م٤مه إظمقشمف ذم اًمٌئراًمّمالة و
(5)

  

ڀ     ڀ      ڀٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پژ ويِمٝمد ًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 ]25:يقؾمػ  [.ژ ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
 اًمًجـ.ذم ًمتٌِمػم اًمّمديؼ  روح اًم٘مدس  وأرؾمؾ اعمقمم ضمؾ وقمال

(6) 
 

حب  خب    مب  ىب  يب   جت  حت    جبحئ  مئ  ىئ  يئژ ويِمٝمد ًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 ]27  :يقؾمػ [. ژ خت  مت  ىت  يت

                                         
 .522/  4شمٗمًػم اًمٓمؼمي    (2)

 شمٗمًػم اًمٚم٤ٌمب ،2/445 شمٗمًػم اًمٜمًٗمل ،6/528 ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ، 2/323 شمٗمًػم اسمـ يمثػم اٟمٔمر:  (2)

 .323/ 2روح اًمٌٞم٤من  ،326/ 2، روح اعمٕم٤مين 2/842

 ،2/256 شمٗمًػم اًمٜمًٗمل ،2/732 اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ ،6/528ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م  اٟمٔمر: (3)

 .2/256اًمثٕم٤مًمٌل

 .326/ 2روح اعمٕم٤مين  ، 842/ 2، واٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٚم٤ٌمب السمـ قم٤مدل  528/ 6ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م    (4)

 .29823، سمرىمؿ  23/320اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي    (5)

 .306/  8، اًمدر اعمٜمثقر 2240/  7، واٟمٔمر: شمٗمًػم اسمـ أسمك طم٤مشمؿ  23/322اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (6)
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 :نبينا محمد  في تأييده لحبيبو وصفيو وأكرم رسلو؛ المسألة الخامسة:
 وشم٠ميٞمده ُمرارا:قمٜمد هجرشمف ذم ًمتثٌٞم٧م اًمٜمٌل   روح اًم٘مدس أرؾمؾ اعمقمم 

، وهمػمه٤م.، وهمزوة األطمزابوهمزوة أطمد، ٔمٛمكاًمٖم٤مر، وذم همزوة سمدر اًمٕم
(1)

  

 ہ ھ ہ ہ ہ ۀژ سمٕمض اعمٗمنيـ قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:وذيمر 

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

﮺   ﮻ ﮿   ﯀  ﯁        ﮼﮸  ﮹  ﮽   ﮾ 

 .]40:اًمتقسم٦م  [    ژ
 ذم وه  ر  وأسمّم٤مرهؿ قمـ أن ي   ،هؿ اعمالئٙم٦م سومقا وضمقه اًمٙمٗم٤مر ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل:

.اًمريح واجلٜمقد قمغم: ألٟمف وذم ُم٘مدُمتٝمؿ روح اًم٘مدس   اًمٖم٤مر،
(2)

وُمٜمٝمؿ ُمـ  

.وطمٜملم، واألطمزاب، أيده سم٤معمالئٙم٦م يقم سمدر ىم٤مل:
(3)

  

ذا اًم٘مقلوىمد ذيمر اآلًمقد شم٠ميٞمدا هل
(4)

 اًمّمديؼ أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر طمدي٨م 

 .ٟم٤مي٤م رؾمقل اهلل إٟمف ًمرآ » رضمال يقاضمف اًمٖم٤مر وم٘م٤مل: رأى  أن أسم٤م سمٙمر » :

ٜمِم٥م اًمرضمؾ أن ىمٕمد ومٚمؿ ي ، ش إن المالئكة تستره اآلن بأجنحتهاكال  » :٘م٤ملوم

.ش لو كان يرانا ما فعل ىذا ؛يا أبا بكر » :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل . يٌقل ُمًت٘مٌٚمٝمام
(5)

  

 وغيرىم: نفي تأييده للمؤمنين من الصحابة  المسألة السادسة:
يمام  ٝم٤م.وؾمٌ٘م٧م ىمّمت ًمت٠ميٞمده٤م، إمم ُمريؿ اًمٌتقل ضمؼميؾوم٘مد أرؾمؾ 

                                         
 ُمع اعم١مُمٜملم.  ُمـ هذا اًمٌح٨م ذم ضمٝم٤مده 284(  اٟمٔمر:  ص 2)

 .2/326، روح اعمٕم٤مين  2/62، شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن  2/323اٟمٔمر: شمٗمًػم اسمـ يمثػم  (2)

 .5/289روح اعمٕم٤مين  ،3/246شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي  ،458/ 2اًمدر اعمٜمثقر  ،4/522اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (3)

 .289/  5روح اعمٕم٤مين   (4)

رواه اًمٓمؼماين وومٞمف  » :6/66زوائد وىم٤مل ذم جمٛمع اًم ،27/352أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم   (5)

وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل  ووٕمٗمف أسمق طم٤مشمؿ وهمػمه: وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وهمػمه: يٕم٘مقب اسمـ محٞمد سمـ يم٤مؾم٥م :

 .7/240وذيمره احل٤مومظ ذم ومتح اًم٤ٌمري  ،2/46أظمرضمف أسمق يٕمغم اعمقصكم  .شاًمّمحٞمح
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.أيْم٤م وؾمٌ٘م٧م ىمّمتٝم٤م ،هل٤مضمر أم إؾمامقمٞمؾ  أرؾمؾ 
(1)

 ضمؼميؾويم٤من  

ب قمـ وذم اًمذ ورؾمقًمف، ذم ُمٜم٤مومحتف قمـ اهلل ويٜمٍمه:  ي١ميد طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م

 ما يؤيدك يزال ال القدس روح إن» حل٤ًمن: ي٘مقل اهلل رؾمقل ويم٤من .اًمٜمٌل
.شورسولو اهلل عن نافحت

(2)
  

 والجنود:تسيير الريح  :ثالثالمطلب ال
 ،وىمد صم٧ٌم ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة أن شمًٞمػم اًمريح واجلٜمقد ُمـ ُمٝم٤مم روح اًم٘مدس 

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ وُمـ وفم٤مئٗمف اًمتل ويمؾ هب٤م، ويِمٝمد ًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:

  ]20  :األطمزاب [.ژ ڇڄ  ڄ  ڃ ڃ ڃ  ڃ  چ  چ چ  چ

سمٞمٜم٤م » ىم٤مل:  سمـ قم٤ٌمسقمٌد اهلل  واًمٌٞمٝم٘مل قمـ طمؼم األُم٦م روى اًمٓمؼماين،

  وم٠مظمذ ضمؼميؾ ،إذ اٟمِمؼ أومؼ اًمًامء ،يٜم٤مضمٞمف وُمٕمف ضمؼميؾ  رؾمقل اهلل 

ي٤م حمٛمد إن اهلل  وم٘م٤مل: ويتاميؾ وم٢مذا ُمٚمؽ ىمد ُمثؾ سملم يدي اًمٜمٌل  يدٟمق ُمـ األرض،

إزم سمٞمده أن   وم٠مؿم٤مر ضمؼميؾ ىم٤مل: ؟وُمٚمؽ ٟمٌل ي٠مُمرك أن ختت٤مر سملم ٟمٌل قمٌد،

 ،ج ذًمؽ اعمٚمؽ إمم اًمًامءومٕمر. قمٌد ٟمٌل وم٘مٚم٧م: :ومٕمروم٧م أٟمف زم ٟم٤مصح ،شمقاوع

ومرأي٧م ُمـ طم٤مًمؽ ُم٤م ؿمٖمٚمٜمل  :ىمد يمٜم٧م أردت أن أؾم٠مًمؽ قمـ هذا :ي٤م ضمؼميؾ وم٘مٚم٧م:

ظمٚم٘مف اهلل يقم ظمٚم٘مف سملم يديف  :هذا إهاومٞمؾ ىم٤مل: ضمؼميؾ؟ ومٛمـ هذا ي٤م :قمـ اعم٠ًمًم٦م

ُم٤م ُمٜمٝم٤م ُمـ ٟمقر يٙم٤مد يدٟمق  ،سمٞمٜمف وسملم اًمرب ؾمٌٕمقن ٟمقرا يرومع ـمرومف ال ،ص٤موم٤م ىمدُمٞمف

أو ذم  :ذم رء ذم اًمًامء وم٢مذا أذن اهلل  اعمحٗمقظ، قحٚمًماسملم يديف  ق،ُمٜمف إال اطمؽم

 وم٢من يم٤من ُمـ قمٛمكم أُمرين سمف، ومٞمف ومٞمٜمٔمر: وميب ضمٌٝمتف ٚمقحاألرض ارشمٗمع ذًمؽ اًم

 وم٘مٚم٧م: ،وإن يم٤من ُمـ قمٛمؾ ُمٚمؽ اعمقت أُمره سمف وإن يم٤من ُمـ قمٛمؾ ُمٞمٙم٤مئٞمؾ أُمره سمف،

قمغم أي رء  ٜمقد، ىمٚم٧م:قمغم اًمريح واجل ىم٤مل: رء أٟم٧م؟ وقمغم أي ي٤م ضمؼميؾ،

                                         
 ُمـ هذا اًمٌح٨م. 248ص ، وىمّم٦م شم٠ميٞمده هل٤مضمر 247(  اٟمٔمر ىمّم٦م شم٠ميٞمده عمريؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم ص 2)

 .  32(  ؾمٌؼ خترجيف ص 2)
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قمغم  قمغم أي رء ُمٚمؽ اعمقت؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: .قمغم اًمٜم٤ٌمت واًم٘مٓمر ُمٞمٙم٤مئٞمؾ؟ ىم٤مل:

وُم٤م اًمذي رأي٧م ُمٜمل إال ظمقوم٤م ، اًم٤ًمقم٦م وُم٤م فمٜمٜم٧م أٟمف ٟمزل إال ًم٘مٞم٤مم ،ىمٌض األٟمٗمس

.شُمـ ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م
(1)

  

 : قضاء حاجات العباد: رابعالمطلب ال
طم٤مضم٤مت  سم٘مْم٤مء ُمقيمؾ يؾ ضمؼمصم٧ٌم ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة أن روح اًم٘مدس 

 إًمٞمف، ويمٚمٗمف اًم٘مٞم٤مم هب٤م. ، وأهن٤م ُمـ وفم٤مئٗمف اًمتل ويمٚمٝم٤م اهلل اًمٕم٤ٌمد

 سمٚمٖمٜم٤م أن اهلل شمٕم٤ممم ويمؾ ضمؼميؾ» قمـ صم٤مسم٧م ىم٤مل: لأظمرج اًمٌٞمٝم٘موم٘مد 

اطمٌس  وم٢مذا دقم٤م اعم١مُمـ ىم٤مل ي٤م ضمؼميؾ:، اًمٜم٤مس -سمحقائ٩م :أو ىم٤مل - سمح٤مضم٤مت

أسمٖمض  وم٢مين ،اىمض طم٤مضمتف :ىم٤مل ي٤م ضمؼميؾ أطم٥م دقم٤مءه، وإذا دقم٤م اًمٙم٤مومر وم٢مين :طم٤مضمتف

.شدقم٤مءه
(2)

  

 ُمقيمؾ سمح٤مضم٤مت اًمٕم٤ٌمد،   إن ضمؼميؾ» أٟمف ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل  قمـ ضم٤مسمرو

ين أطمٌف وم٢م طم٤مضم٦م قمٌدي هذا، اطمٌس ضمؼميؾ، ي٤م وم٢مذا دقم٤مه قمٌده اعم١مُمـ ىم٤مل ًمف:

قمٌدي هذا وم٢مين  ي٤م ضمؼميؾ اىمض طم٤مضم٦م ىم٤مل: وإذا دقم٤مه قمٌده اًمٙم٤مومر صقشمف، وأطم٥م

شف وأسمٖمض صقشمفأسمٖمْم
 (3)

.  

                                         
اًمٕمٔمٛم٦م أليب اًمِمٞمخ  ،2/326 وؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مل ،22893 سمرىمؿ ،20/72اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين   (2)

 وومٞمف حمٛمد سمـ أيب ًمٞمغم، رواه اًمٓمؼماين: » :8/306 وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ،376سمرىمؿ  ،3/820

ذم )) :6/307وىم٤مل اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري  .شوسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت ظ.وًمٙمٜمف ؾمٞمئ احلٗم وصم٘مف مج٤مقم٦م،

، وطمًٜمف اًمًٞمقـمل ذم اًمدر ((ومل يؽمك وىمد وٕمػ ًمًقء طمٗمٔمف، ،إؾمٜم٤مده حمٛمد اسمـ أيب ًمٞمغم

 .2/483اعمٜمثقر

ُمٕمروم٦م  ،30508سمرىمؿ  ،20/448ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  ،9562سمرىمؿ  ،22/369ؿمٕم٥م اإليامن   (2)

، ٟمقادر 966/ 2سمٖمٞم٦م اًم٤ٌمطم٨م قمـ زوائد ُمًٜمد احل٤مرث  ،ٟمحقه ،6528سمرىمؿ  ،22/359اًمّمح٤مسم٦م 

هذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، ًمْمٕمػ  »  : ٤ملــوىم ،248/ 6  رةـ٤مف اخلٞمــل إحتـره ومــوذيم ، 4/64قل ــاألص

 .شاحلًـ سمـ ىمتٞم٦ٌم

 .9562، سمرىمؿ 370/ 22ؿمٕم٥م اإليامن   (3)
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 املبحث السابع
 في رحلتي اإلسراء واملعراج  النبيَّ مرافقة روح القدس  

 األوطمد، وص٤مطمٌف األؾمٕمد، ذم رطمٚمتل  رومٞمؼ اًمٜمٌل يم٤من روح اًم٘مدس 

 اإلهاء واعمٕمراج، مل يٗم٤مرىمف ومٞمٝمام أسمدا. 

رُم٦م، إمم  ُمـ اعمًجد احلرام سمٛمٙم٦م اعمٙمًمٞمال وىمد ذيمر اًم٘مرآن ىمّم٦م إهاء اًمٜمٌل 

 ، ذم ؾمقرة اإلهاء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:اعمًجد األىمَم سمٌٞم٧م اعم٘مدس

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ    ژ

 .]2  :اإلهاء [ ژ ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٿڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ
، إمم اًمًاموات اًمٕمال ُمـ اعمًجد األىمَم سمٌٞم٧م اعم٘مدس وذيمر ىمّم٦م ُمٕمراضمف  

ٻ  ٻ  ٻ  پ     ٻ    ٱژ  ، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:٤مء اهلل ًمفؾمدرة اًمٜمتٝمك إمم ُم٤م ؿم إمم

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

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

 ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڍ      ڌ   ڌ  ڎ    ڍ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

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

 ]28-2اًمٜمجؿ:[.ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  

 روح اًم٘مدس يم٤من ، ٘مٚم٦م اعمٝمٞم٦ٌمواًمٜم   اًمٕمٔمٞمٛم٦م، اعم٤ٌمريم٦م وذم هذه اًمرطمٚم٦م

 . ًمٚمٜمٌل  ،الزم اًمقصمٞمؼواعم واًمّمديؼ، واًمٜم٤مصح: واًمرومٞمؼ، اًمّم٤مطم٥م ومٞمٝم٤م:

 ٤مًمؽُم ـسم سأٟمقمـ  اعم٤ٌمريمتلم، وُمًٚمؿ ىمّم٦م ه٤مشملم اًمرطمٚمتلم، اًمٌخ٤مريىمد روى و

سمـ صٕمّمٕم٦م ٤مًمؽُم ـقم
(1)

 وم٘م٤مل:طمدصمٝمؿ قمـ ًمٞمٚم٦م أهي سمف  اهلل ٌل أن ٟم  

                                         
روى ًمف قمـ  يض اهلل قمٜمف.ر ُمـ سمٜمل ُم٤مزن سمـ اًمٜمج٤مر، اخلزرضمك، ُم٤مًمؽ سمـ صٕمّمٕم٦م سمـ وه٥م األٟمّم٤مري،  (2)

، 2/420وهق هذا احلدي٨م. اٟمٔمر:االؾمتٞمٕم٤مب اشمٗمؼ اًمِمٞمخ٤من قمغم أطمده٤م، مخ٦ًم أطم٤مدي٨م، اًمٜمٌل 

 .20/26، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م8/222،اجلرح واًمتٕمديؾ 3/377،اًمث٘م٤مت السمـ طم٤ٌمن 5/728اإلص٤مسم٦م 
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شسمٞمٜمام أٟم٤م ذم احلٓمٞمؿ»
 (1)

شوم٘مد   ُمْمٓمجٕم٤م إذ أشم٤مين آت    - ذم احلجر» : ورسمام ىم٤مل - 
 (2)

  

وهق إمم -:وم٘مٚم٧م ًمٚمج٤مرود ،شهذه إمم هذه ُم٤م سملم -    ومِمؼ» :وؾمٛمٕمتف ي٘مقل : ىم٤مل –

ُمـ صمٖمرة :ىم٤مل ؟ُم٤م يٕمٜمل سمف -ضمٜمٌل
(3)

ٟمحره إمم ؿمٕمرشمف 
(4)

ُمـ  :وؾمٛمٕمتف ي٘مقل، 

ىمّمف
(5)

وم٤مؾمتخرج ىمٚمٌل» ،رشمفٕم  إمم ؿم   
(6)

 ،ممٚمقءة إيامٟم٤مً  ،ُمـ ذه٥م سمٓم٧ًم   شمٞم٧م  صمؿ أ  ، 

 .شسمٞمضأ: وومقق احلامر ،شمٞم٧م سمداسم٦م دون اًمٌٖمؾصمؿ أ   ،قمٞمدصمؿ أ  ، ٌمطم   صمؿ ،ًؾ ىمٚمٌلٖم  وم  

يْمع ظمٓمقه قمٜمد أىمَم  ،ٟمٕمؿ :ىم٤مل أٟمس ؟سم٤م محزةي٤م أ   اقهق اًمؼم   :اجل٤مرود وم٘م٤مل ًمف

 :وم٘مٞمؾ ،طمتك أشمك اًمًامء اًمدٟمٞم٤م وم٤مؾمتٗمتح :وم٤مٟمٓمٚمؼ يب ضمؼميؾ :قمٚمٞمف ٛمٚم٧م  ح  وم  » ،ـمرومف

 :ىم٤مل ؟وىمد أرؾمؾ إًمٞمف :ىمٞمؾ .حمٛمد :ىم٤مل ؟وُمـ ُمٕمؽ :ىمٞمؾ ،ضمؼميؾ :ىم٤مل؟ ُمـ هذا

 :وم٘م٤مل ،وم٢مذا ومٞمٝم٤م آدم ،ومٚمام ظمٚمّم٧م :ومٗمتح .ضم٤مء ءومٜمٕمؿ اعمجل ،ُمرطم٤ٌم سمف :ىمٞمؾ .ٟمٕمؿ

ُمرطم٤ٌم سم٤مالسمـ  :صمؿ ىم٤مل ،ومرد اًمًالم :ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ،ومًٚمؿ قمٚمٞمف ،هذا أسمقك آدم

ُمـ  :وم٤مؾمتٗمتح ىمٞمؾ، صمؿ صٕمد يب طمتك أشمك اًمًامء اًمث٤مٟمٞم٦م .واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح ،اًمّم٤مًمح

                                         
 وشمزامحٝمؿ ًمٚمدقم٤مء، ٜمده،الٟمحٓم٤مم اًمٜم٤مس قم وىمٞمؾ: ؾمٛمل طمٓمٞمام عم٤م طمٓمؿ ُمـ ضمداره، هق احلجر، احلٓمٞمؿ:  (2)

، همري٥م احلدي٨م ًمٚمحريب 2/292ُمِم٤مرق األٟمقار  اٟمٔمر: وىمٞمؾ: سمؾ يم٤من حيٓمؿ اًمٙم٤مذب ذم طمٚمٗمف.

 .2/206ومتح اًم٤ٌمري  ،342/  23ذح اًمًٜم٦م  ،65/ 2، شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم 2/232

اًم٘مد  وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: اًمٕمٔم٤مم. واًم٘مط ذم إال أن اًم٘مد أيمثره ذم اجلٚمد، واًم٘مط ٟمحق ُمٜمف: اًم٘مٓمع يم٤مًمِمؼ، :اًم٘مد    (2)

، 266/  3اًمٗم٤مئؼ  ،252/ 2همري٥م احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب  اٟمٔمر: واًم٘مط ُم٤م يم٤من ُمٜمف قمرو٤م. ُم٤م ىمٓمع ـمقال،

 .368/  2أؾم٤مس اًمٌالهم٦م ،343/ 3ًم٤ًمن اًمٕمرب  ،9/22شم٤مج اًمٕمروس  ،2/394اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط 

 اٟمٔمر: طمٞم٨م يٜمحر اًمٌٕمػم.  ىمقشملم ،هل اًمٜم٘مرة اًمتل سملم اًمؽم وؾمٙمقن اًمٖملم ، سمْمؿ اًمث٤مء ، صمٖمرة ٟمحره:  (3)

 .75/ 25قمٛمدة اًم٘م٤مري ،7/204ومتح اًم٤ٌمري  ،2/233ُمِم٤مرق األٟمقار 

اٟمٔمر:  .ش إمم أؾمٗمؾ سمٓمٜمف » وذم ُمًٚمؿ: ُمٜم٧ٌم ؿمٕمره٤م. وىمٞمؾ: أي اًمٕم٤مٟم٦م، سمٙمن اًمِملم اعمٕمجٛم٦م، إمم ؿمٕمرشمف:  (4)

 .25/75 ًم٘م٤مريقمٛمدة ا ،7/204ومتح اًم٤ٌمري  ،2/247همري٥م احلدي٨م ًمٚمحريب  ،2/2269اًمٜمٝم٤مي٦م 

همري٥م احلدي٨م  وشمِمديد اًمّم٤مد اعمٝمٛمٚم٦م، اعمٗمتقطم٦م، أي رأس صدره، أو وؾمٓمف. اٟمٔمر: سمٗمتح اًم٘م٤مف، ىمّمف:  (5)

 .25/75قمٛمدة اًم٘م٤مري  ،7/204ومتح اًم٤ٌمري  ،248/  2السمـ اجلقزي 

يم٤من  وىم٤مل: اؾمتٜمٙمر سمٕمْمٝمؿ وىمقع ؿمؼ اًمّمدر ًمٞمٚم٦م اإلهاء! »: 7/204 ٤مريــ٤مومظ ذم ومتح اًمٌـ٤مل احلـىم  (6)

وصم٧ٌم ؿمؼ اًمّمدر أيْم٤م  وم٘مد شمقاردت اًمرواي٤مت سمف، وال إٟمٙم٤مر ذم ذًمؽ، ذم سمٜمل ؾمٕمد، ؽ وهق صٖمػم:ذًم

 .ش قمٜمد اًمٌٕمث٦م
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 ،ٟمٕمؿ :ىم٤مل ؟وىمد أرؾمؾ إًمٞمف :ىمٞمؾ .ىم٤مل حمٛمد ؟وُمـ ُمٕمؽ :ضمؼميؾ ىمٞمؾ :ىم٤مل؟ هذا

ومه٤م اسمٜم٤م  ،إذا حيٞمك وقمٞمًك :ومٗمتح ومٚمام ظمٚمّم٧م، ُمرطم٤ٌم سمف ومٜمٕمؿ اعمجلء ضم٤مء :ىمٞمؾ

ُمرطم٤ٌم سم٤مألخ  :صمؿ ىم٤مال ،ومردا :ومًٚمٛم٧م ،ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمام :هذا حيٞمك وقمٞمًك :ىم٤مل .اخل٤مًم٦م

 ؟ُمـ هذا :ىمٞمؾ ،وم٤مؾمتٗمتح ،اًمث٤مًمث٦م اًمًامء صمؿ صٕمد يب إمم ،واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح ،اًمّم٤مًمح

 :ىمٞمؾ ،ٟمٕمؿ :ىم٤مل ؟وىمد أرؾمؾ إًمٞمف :ىمٞمؾ ،حمٛمد :ىم٤مل ؟ُمٕمؽ وُمـ :ىمٞمؾ ،ضمؼميؾ :ىم٤مل

 ،هذا يقؾمػ :ىم٤مل ،يقؾمػ إذا :ومٚمام ظمٚمّم٧م .ومٗمتح ،ضم٤مء ُمرطم٤ٌم سمف ومٜمٕمؿ اعمجلء

صمؿ  ،واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح ،ُمرطم٤ٌم سم٤مألخ اًمّم٤مًمح :صمؿ ىم٤مل ،ومرد ،ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ،ومًٚمؿ قمٚمٞمف

 وُمـ :ىمٞمؾ ،ضمؼميؾ :ىم٤مل ؟هذا ُمـ :ىمٞمؾ :وم٤مؾمتٗمتح ،صٕمد يب طمتك أشمك اًمًامء اًمراسمٕم٦م

ُمرطم٤ٌم سمف ومٜمٕمؿ اعمجلء : ىمٞمؾ ،ٟمٕمؿ :ىم٤مل ؟أوىمد أرؾمؾ إًمٞمف :ىمٞمؾ ،حمٛمد :ىم٤مل ؟ُمٕمؽ

 ،ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ،ومًٚمؿ قمٚمٞمف ،هذا إدريس :ىم٤مل ،ومٚمام ظمٚمّم٧م إمم إدريس :ومٗمتح ،ضم٤مء

صمؿ صٕمد يب طمتك أشمك اًمًامء  ،واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح ،ُمرطم٤ٌم سم٤مألخ اًمّم٤مًمح :ومرد صمؿ ىم٤مل

 ،حمٛمد: ىم٤مل؟ وُمـ ُمٕمؽ: ىمٞمؾ، يؾضمؼم: ىم٤مل؟ هذاُمـ  :ىمٞمؾ :وم٤مؾمتٗمتح ،اخل٤مُم٦ًم

ظمٚمّم٧م وم٢مذا  ومٚمام، ُمرطم٤ٌم سمف ومٜمٕمؿ اعمجلء ضم٤مء :ىمٞمؾ، ٟمٕمؿ :ىم٤مل ؟وىمد أرؾمؾ إًمٞمف :ىمٞمؾ

ُمرطم٤ٌم سم٤مألخ  :صمؿ ىم٤مل ومرد: ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف، ومًٚمؿ قمٚمٞمف، هذا ه٤مرون :ىم٤مل، ه٤مرون

ىمٞمؾ ُمـ  ،صمؿ صٕمد يب طمتك أشمك اًمًامء اًم٤ًمدؾم٦م وم٤مؾمتٗمتح ،واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح ،اًمّم٤مًمح

، ٟمٕمؿ :ىم٤مل؟ وىمد أرؾمؾ إًمٞمف :ىمٞمؾ ،حمٛمد :ىم٤مل ؟ُمـ ُمٕمؽ :ىمٞمؾ ،ضمؼميؾ :ىم٤مل ؟هذا

هذا ُمقؾمك ومًٚمؿ   :ىم٤مل ،ومٚمام ظمٚمّم٧م وم٢مذا ُمقؾمك ،ُمرطم٤ٌم سمف ومٜمٕمؿ اعمجلء ضم٤مء :ىم٤مل

ومٚمام  ،واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح ،ُمرطم٤ٌم سم٤مألخ اًمّم٤مًمح :ومرد صمؿ ىم٤مل :ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ،قمٚمٞمف

يدظمؾ اجلٜم٦م  :٨م سمٕمديأسمٙمل ألن همالُم٤م سمٕم :ىم٤مل ؟ًمف ُم٤م يٌٙمٞمؽ :ىمٞمؾ! دم٤موزت سمٙمك

 ،صمؿ صٕمد يب إمم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م وم٤مؾمتٗمتح ضمؼميؾ ،ُمـ أُمتف أيمثر ممـ يدظمٚمٝم٤م ُمـ أُمتل

 ؟وىمد سمٕم٨م إًمٞمف :ىمٞمؾ ،حمٛمد :ىم٤مل ؟وُمـ ُمٕمؽ :ىمٞمؾ ،ضمؼميؾ :ىم٤مل؟ ُمـ هذا :ىمٞمؾ

هذا  :ىم٤مل ،ومٚمام ظمٚمّم٧م وم٢مذا إسمراهٞمؿ ،ومٜمٕمؿ اعمجلء ضم٤مء ُمرطم٤ٌم سمف :ىم٤مل ،ٟمٕمؿ :ىم٤مل



 د. مروان أحمد الحمدان                     : دراسة موضوعيةن العظيمآفي ضوء القر  روح القدس 

287 

 ،ُمرطم٤ٌم سم٤مالسمـ اًمّم٤مًمح :ىم٤مل ،ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ومرد اًمًالم :٤ملىم ،أسمقك ومًٚمؿ قمٚمٞمف

وم٢مذا ٟمٌ٘مٝم٤م :صمؿ رومٕم٧م إزم ؾمدرة اعمٜمتٝمك، واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح
(1)

ُمثؾ ىمالل 
(2)

هجر 
(3)

، 

هنران  :وإذا أرسمٕم٦م أهن٤مر ،هذه ؾمدرة اعمٜمتٝمك :ىم٤مل ،اًمٗمٞمٚم٦م وإذا ورىمٝم٤م ُمثؾ آذان

ُم٤م اًم٤ٌمـمٜم٤من ومٜمٝمران ذم أ :ىم٤مل ؟هذان ي٤م ضمؼميؾ ُم٤م :وم٘مٚم٧م ،وهنران فم٤مهران ،سم٤مـمٜم٤من

سم٢مٟم٤مء ُمـ  صمؿ أشمٞم٧م ،صمؿ رومع زم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، وأُم٤م اًمٔم٤مهران وم٤مًمٜمٞمؾ واًمٗمرات ،اجلٜم٦م

هل اًمٗمٓمرة اًمتل أٟم٧م  :وم٘م٤مل ،وم٠مظمذت اًمٚمٌـ ،وإٟم٤مء ُمـ قمًؾ ،وإٟم٤مء ُمـ ًمٌـ ،مخر

ومرضمٕم٧م ومٛمررت  ،مخًلم صالة يمؾ يقم :صمؿ ومرو٧م قمكم اًمّمٚمقات ،وأُمتؽ قمٚمٞمٝم٤م

إن أُمتؽ  :ىم٤مل ،يمؾ يقم  صالة أُمرت سمخٛمًلم :ىم٤مل ؟أُمرت سمام :وم٘م٤مل ،قمغم ُمقؾمك

وقم٤مجل٧م ،واهلل ىمد ضمرسم٧م اًمٜم٤مس ىمٌٚمؽ وإين ،يقم يمؾ صالة ال شمًتٓمٞمع مخًلم
(4)

 

 :ومرضمٕم٧م ،وم٤مؾم٠مًمف اًمتخٗمٞمػ ألُمتؽ :وم٤مرضمع إمم رسمؽ ،سمٜمل إهائٞمؾ أؿمد اعمٕم٤مجل٦م

 ،ومقوع قمٜمل قمنما ،ومرضمٕم٧م ،ُمثٚمف :وم٘م٤مل ،ومرضمٕم٧م إمم ُمقؾمك ،قمٜمل قمنما ومقوع

 ،ومرضمٕم٧م إمم ُمقؾمك ،ومقوع قمٜمل قمنما ،ومرضمٕم٧م ،ُمثٚمف :وم٘م٤مل ،ومرضمٕم٧م إمم ُمقؾمك

 ،ُمثٚمف :وم٘م٤مل ،ومرضمٕم٧م ،وم٠مُمرت سمٕمنم صٚمقات يمؾ يقم ،ومرضمٕم٧م ،ُمثٚمف :وم٘م٤مل

 ؟وم٘م٤مل سمؿ أُمرت ،إمم ُمقؾمك ومرضمٕم٧م ،ومرضمٕم٧م وم٠مُمرت سمخٛمس صٚمقات يمؾ يقم

 إن أُمتؽ ال شمًتٓمٞمع مخس صٚمقات :ىم٤مل ،أُمرت سمخٛمس صٚمقات يمؾ يقم :ىمٚم٧م

                                         
وأؿمٌف رء سمف اًمٕمٜم٤مب، ىمٌؾ أن  ٟمٌ٘م٦م، واطمدشمف: صمٛمر اًمًدر، وىمد شمًٙمـ: ويمن اًم٤ٌمء، سمٗمتح اًمٜمقن ، اًمٜمٌؼ:   (2)

 .26/422، شم٤مج اًمٕمروس 2/222قار  ُمِم٤مرق األٟم ،5/22اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م األصمر  شمِمتد محرشمف. اٟمٔمر:

ُمِم٤مرق  وهل اجلرار، ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ألهن٤م شم٘مؾ سم٤مأليدي، أي شمرومع. اٟمٔمر: وهل طم٥م اعم٤مء، مجع ىمٚم٦م ، اًم٘مالل:  (2)

 .563/ 22ًم٤ًمن اًمٕمرب  ،7/476اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  ،3/224اًمٗم٤مئؼ  ،4/260اًمٜمٝم٤مي٦م  ،2/284األٟمقار 

 وهق األصقب، شم٠مظمذ اًمقاطمدة ُمٜمٝم٤م ُمزادة ُمـ اعم٤مء، هب٤م اًم٘مالل، يم٤من يّمٜمع ىمري٦م يم٤مٟم٧م ىمرب اعمديٜم٦م، هجر: (3)

 ُمديٜم٦م سم٤مًمٞمٛمـ. وىمٞمؾ: ودمٚم٥م إمم اعمديٜم٦م، يم٠من اًم٘مالل يم٤مٟم٧م شمٕمٛمؾ هب٤م، وزقمؿ آظمرون سم٠مهن٤م اًمتل سم٤مًمٌحريـ،

 .228/ 7 ومتح اًم٤ٌمري ،2/275ُمِم٤مرق األٟمقار  ،4/260اًمٜمٝم٤مي٦م  ،5/393 ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان اٟمٔمر:

، 2/29ومتح اًم٤ٌمري  اٟمٔمر: وظمؼمهتؿ. وقم٤مجل٧م سمٜمل إهائٞمؾ أي ُم٤مرؾمتٝمؿ، ًم٦م اًمٌمء سمٛمِم٘م٦م،حم٤مو اعمٕم٤مجل٦م:  (4)

 .2/258 اًمدي٤ٌمج قمغم ُمًٚمؿ ،25/92 قمٛمدة اًم٘م٤مري
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وم٤مرضمع  ،وقم٤مجل٧م سمٜمل إهائٞمؾ أؿمد اعمٕم٤مجل٦م ،ىمد ضمرسم٧م اًمٜم٤مس ىمٌٚمؽ وإين، قميمؾ ي

 ،وًمٙمٜمل أرى، ؾم٠مًم٧م ريب طمتك اؾمتحٞمٞم٧م :ىم٤مل ،وم٤مؾم٠مًمف اًمتخٗمٞمػ ألُمتؽ :إمم رسمؽ

.شوظمٗمٗم٧م قمـ قم٤ٌمدي ،أُمْمٞم٧م ومريْمتل :ٟم٤مدى ُمٜم٤مد: ومٚمام ضم٤موزت :ىم٤مل .وأؾمٚمؿ
(1)

  

 ٘مٚم٦م اًمٙمريٛم٦م:واًمٜم   ٦م،هلذه اًمرطمٚم٦م اًمٕمٔمٞمٛم وىمد شمؿ هتٞمئ٦م احلٌٞم٥م اعمّمٓمٗمك 

يمام سح  همًؾ صدره سمامء زُمزم، طمٞم٨م شمقمم ذًمؽ ضمؼميؾ ، ٖمًؾ صدره ــسم

 حيدث: يم٤من أسمق ذر  ىم٤مل: ، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ اًمٌخ٤مري وهمػمه رواي٦مذم  سم٤مؾمٛمف

ومرج» ىم٤مل: أن رؾمقل اهلل 
(2)

ومٗمرج  :ومٜمزل ضمؼميؾ ـ ؾم٘مػ سمٞمتل وأٟم٤م سمٛمٙم٦م،قم 

صمؿ همًٚمف سمامء زُمزم صدري،
(3)

 وإيامٟم٤م، ،، ممتٚمئ طمٙمٛم٦م٤مء سمٓم٧ًم ُمـ ذه٥مصمؿ ضم ،

ومٚمام ضمئ٧م إمم  اًمدٟمٞم٤م، ومٕمرج يب إمم اًمًامء صمؿ أظمذ سمٞمدي: ،صمؿ أـمٌ٘مف وم٠مومرهمف ذم صدري،

 ىم٤مل: هذا ضمؼميؾ، ىم٤مل: ؟ُمـ هذا ىم٤مل: اومتح، ىم٤مل ضمؼميؾ خل٤مزن اًمًامء: اًمدٟمٞم٤م: اًمًامء

ومٚمام ومتح  ،ٟمٕمؿ ىم٤مل: ؟أرؾمؾ إًمٞمف ، وم٘م٤مل:ُمٕمل حمٛمد  ،ٟمٕمؿ ىم٤مل: هؾ ُمٕمؽ أطمد؟

قمغم يٛمٞمٜمف أؾمقدة وم٢مذا رضمؾ ىم٤مقمد قمٚمقٟم٤م اًمًامء اًمدٟمٞم٤م،
(4)

ٟمٔمر  إذا وقمغم ي٤ًمره أؾمقدة، ،

االسمـ و ُمرطم٤ٌم سم٤مًمٜمٌل اًمّم٤مًمح، وم٘م٤مل: سمٙمك، وإذا ٟمٔمر ىمٌؾ ي٤ًمره ىمٌؾ يٛمٞمٜمف وحؽ،

وهذه األؾمقدة قمـ يٛمٞمٜمف وقمـ  هذا آدم، ىم٤مل: ؟ُمـ هذا ىمٚم٧م جلؼميؾ: اًمّم٤مًمح،

ؿمامًمف، ٟمًؿ
(5)

واألؾمقدة اًمتل قمـ ؿمامًمف أهؾ  اًمٞمٛملم ُمٜمٝمؿ أهؾ اجلٜم٦م،وم٠مهؾ  سمٜمٞمف، 

                                         
 .24/426واًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه  ،429سمرىمؿ  ،2/99وُمًٚمؿ ،3887سمرىمؿ ،5/69أظمرضمف اًمٌخ٤مري    (2)

، 2/250ُمِم٤مرق األٟمقار  اٟمٔمر: ُم٤م مل يًؿ وم٤مقمٚمف.قمغم  سمتخٗمٞمػ اًمراء، أو ومتح ومٞمف ومتح، أي ؿمؼ، ومرج:  (2)

 .266/ 2،ومتح اًم٤ٌمري 2/237يمِمػ اعمِمٙمؾ

وُمـ ظمقاصف أٟمف ي٘مقي اًم٘مٚم٥م:  ومٞم٘مقى قمغم ُمِم٤مهدة اعمٚمٙمقت األقمغم: سمامء زُمزم: ألن أصٚمف ُمـ اجلٜم٦م:  (3)

 .25/64قمٛمدة اًم٘م٤مري  اٟمٔمر: وأظمذ ُمٜمف اًمٌٚم٘مٞمٜمل: أٟمف أومْمؾ ُمـ اًمٙمقصمر. ويًٙمـ اًمروع:

ُمِم٤مرق  اٟمٔمر: وطمقًمف أؿمخ٤مص. إٟم٤ًمٟم٤م يم٤من، أو همػمه، أراد: اًمِمخص، واًمًقاد: مجع ؾمقاد، ؾمقدة:أ  (4)

اًمٗم٤مئؼ ذم  ،2/428همري٥م احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب  ،4/234 همري٥م احلدي٨م السمـ ؾمالم ،2/229األٟمقار 

 .307/ 22ضم٤مُمع األصقل  ،2/2029، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م األصمر 2/208همري٥م احلدي٨م  

 .307/ 22ضم٤مُمع األصقل اٟمٔمر: واًمروح. اًمٜمٗمس، اًمٜمًٛم٦م: وىمٞمؾ: وهل يمؾ رء ومٞمف روح، مجع ٟمًٛم٦م، (  ٟمًؿ:5)
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طمتك قمرج يب إمم اًمًامء  ؿمامًمف سمٙمك،وإذا ٟمٔمر ىمٌؾ  وم٢مذا ٟمٔمر قمـ يٛمٞمٜمف وحؽ، اًمٜم٤مر،

ومذيمر  ىم٤مل أٟمس: ومٗمتح، وم٘م٤مل ًمف ظم٤مزهن٤م ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل األول، وم٘م٤مل خل٤مزهن٤م: اومتح، اًمث٤مٟمٞم٦م،

ومل  اهٞمؿ صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ،وإدريس وُمقؾمك وقمٞمًك وإسمر أٟمف وضمد ذم اًمًاموات آدم،

وإسمراهٞمؿ ذم اًمًامء  ،يمر أٟمف وضمد آدم ذم اًمًامء اًمدٟمٞم٤مهمػم أٟمف ذ يمٞمػ ُمٜم٤مزهلؿ يث٧ٌم

 ُمرطم٤ٌم سم٤مًمٜمٌل اًمّم٤مًمح، سم٢مدريس ىم٤مل:  ومٚمام ُمر ضمؼميؾ سم٤مًمٜمٌل ىم٤مل أٟمس: اًم٤ًمدؾم٦م،

ُمرطم٤ٌم  وم٘م٤مل: صمؿ ُمررت سمٛمقؾمك، هذا إدريس، ىم٤مل: ُمـ هذا؟ وم٘مٚم٧م: واألخ اًمّم٤مًمح.

 صمؿ ُمررت سمٕمٞمًك، هذا ُمقؾمك، ىم٤مل: ُمـ هذا؟ ىمٚم٧م: واألخ اًمّم٤مًمح، اًمّم٤مًمح،سم٤مًمٜمٌل 

صمؿ  هذا قمٞمًك، ىم٤مل: ُمـ هذا؟ ىمٚم٧م: واًمٜمٌل اًمّم٤مًمح، ،ُمرطم٤ٌم سم٤مألخ اًمّم٤مًمح وم٘م٤مل:

 ىم٤مل: ُمـ هذا؟ ىمٚم٧م: اًمّم٤مًمح، واالسمـ ُمرطم٤ٌم سم٤مًمٜمٌل اًمّم٤مًمح، وم٘م٤مل: ُمررت سم٢مسمراهٞمؿ،

احلدي٨م. ش..هذا إسمراهٞمؿ 
(1)

عمجتٌك صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف ىمد وصػ اًمٜمٌل ا، و

واعمقاوع اًمتل أُمر  واعمِم٤مهد اًمتل رآه٤م ذم رطمٚمتف اعمٞمٛمقٟم٦م، ألصح٤مسمف يمٞمٗمٞم٦م اإلهاء سمف،

ىمٚمٜم٤م ي٤م  ىم٤مل:  ؿمداد سمـ أوس ُمـ طمدي٨م يمام روى اًمٌزار سم٤مًمّمالة ومٞمٝم٤م ذم ـمري٘مف،

ة اًمٕمتٛم٦م صٚمٞم٧م ألصح٤ميب صال» ٤مل:ىم يمٞمػ أهي سمؽ ًمٞمٚم٦م أهي سمؽ؟ ل اهلل،رؾمق

 اريم٥م، :وم٘م٤مل ودون اًمٌٖمؾ، ،ومقق احلامر ،سمداسم٦م سمٞمْم٤مءوم٠مشم٤مين ضمؼميؾ  ٦م ُمٕمتام،سمٛمٙم

شمْمع طم٤مومره٤م  ،وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م هتقي سمٜم٤م وم٠مداره٤م سم٠مذهن٤م طمتك محٚمتٜمل قمٚمٞمٝم٤م، وم٤مؾمتّمٕم٧ٌم قمكم،

 صمؿ ىم٤مل: ومٜمزًم٧م، ،اٟمزل وم٘م٤مل: طمتك اٟمتٝمٞمٜم٤م إمم أرض ذات ٟمخؾ، طمٞم٨م أدرك ـمرومٝم٤م،

صٚمٞم٧م  ىم٤مل: أقمٚمؿ، اهلل ىمٚم٧م: يـ صٚمٞم٧م؟أشمدري أ زم: وم٘م٤مل صمؿ ريمٌٜم٤م، ،ومّمٚمٞم٧م ،صؾ

سمٞمثرب
(2)

 شمْمع طم٤مومره٤م طمٞم٨م أدرك ـمرومٝم٤م،، اٟمٓمٚم٘م٧م هتقي سمٜم٤م صمؿ صٚمٞم٧م سمٓمٞم٦ٌم، ،

 صمؿ ريمٌٜم٤م، ،ومّمٚمٞم٧م ،صؾ زم: صمؿ ىم٤مل ومٜمزًم٧م، ،اٟمزل زم:وم٘م٤مل  طمتك سمٚمٖمٜم٤م أرو٤م سمٞمْم٤مء،

                                         
 .433سمرىمؿ  ،202/  2صحٞمح ُمًٚمؿ  ، 3342 سمرىمؿ ،4/264و ،2636سمرىمؿ  ،2/292 صحٞمح اًمٌخ٤مري  (2)

  ٕمٚمؿإيمامل اعم اٟمٔمر: واعمديٜم٦م. وـم٤مسمف: :ـمٞم٦ٌم:وؾمامه٤م اًمٜمٌل  اؾمؿ اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ىمٌؾ اإلؾمالم، يثرب:  (2)

 .2/208ومتح اًم٤ٌمري السمـ طمجر  ،9/254ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ  ،22/39 ، اعمٗمٝمؿ4/260
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صٚمٞم٧م قمٜمد ؿمجرة  ،صٚمٞم٧م سمٛمديـ ىم٤مل: ،اهلل أقمٚمؿ ىمٚم٧م: شمدري أيـ صٚمٞم٧م؟أ : وم٘م٤مل

 طمٞم٨م أدرك ـمرومٝم٤م، - أو ي٘مع طم٤مومره٤م -شمْمع طم٤مومره٤م ،صمؿ اٟمٓمٚم٘م٧م هتقي سمٜم٤م ُمقؾمك،

أشمدري  زم: وم٘م٤مل ريمٌٜم٤م، صمؿ ،ومّمٚمٞم٧م ،صؾ   وم٘م٤مل: ومٜمزًم٧م، ،اٟمزل وم٘م٤مل: صمؿ ارشمٗمٕمٜم٤م،

طمٞم٨م وًمد اعمًٞمح قمٞمًك اسمـ  ،صٚمٞم٧م سمٌٞم٧م حلؿ ىم٤مل: اهلل أقمٚمؿ، ىمٚم٧م: أيـ صٚمٞم٧م؟

ومرسمط  ،وم٠مشمك ىمٌٚم٦م اعمًجد اًمث٤مُمـ،ُمـ سم٤مهب٤م  :طمتك دظمٚمٜم٤م اعمديٜم٦م ،صمؿ اٟمٓمٚمؼ يب ُمريؿ،

ومّمٚمٞم٧م ُمـ اعمًجد طمٞم٨م  ،رمتٞمؾ اًمِمٛمس واًم٘مٛم، ُمـ سم٤مب ومٞمف :ودظمٚمٜم٤م اعمًجد داسمتف،

 أرؾمؾ إزم هبام مجٞمٕم٤م، ،وذم اآلظمر قمًؾ ،ذم أطمدمه٤م ًمٌـ :صمؿ أشمٞم٧م سم٢مٟم٤مءيـ ؿم٤مء اهلل،

 وسملم ومنمسم٧م طمتك ىمرقم٧م سمف ضمٌٞمٜمل، ،وم٠مظمذت اًمٚمٌـ صمؿ هداين اهلل ًمف، ومٕمدًم٧م سمٞمٜمٝمام،

 ،صمؿ اٟمٓمٚمؼ يب -سم٤مًمٗمٓمرة ىم٤مل: أو -أظمذ ص٤مطمٌؽ اًمٗمٓمرة وم٘م٤مل: يدي ؿمٞمخ ُمتٙمئ،

ي٤م رؾمقل  ىمٚمٜم٤م: قمـ ُمثؾ اًمزريب، :وم٢مذا ضمٝمٜمؿ شمٜمٙمِمػ طمتك أشمٞمٜم٤م اًمقادي اًمذي سم٤معمديٜم٦م،

 ،ؿ ُمررٟم٤م سمٕمػم ًم٘مريشصم -وذيمر ؿمٞمئ٤م ذه٥م قمٜمل - ُمثؾ ىم٤مل: يمٞمػ وضمدهت٤م؟ اهلل،

 .ش٧م قمٚمٞمٝمؿومًٚمٛم ىمد أوٚمقا سمٕمػما هلؿ، ،سمٛمٙم٤من يمذا ويمذا
(1)

  

 ، يقوحٝم٤م ضمؼميؾ وُمِم٤مهد قمديدة، وىمد يم٤من ذم اًمرطمٚم٦م أطمداث يمثػمة،

يمام أظمؼمه قمـ  ،ويٛمٞمط اًمٚمث٤مم قمـ همرائٌٝم٤م ًمٚمٜمٌل ويٙمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ همقاُمْمٝم٤م،

 ُم٤م هذه اًمرائح٦م اًمٓمٞم٦ٌم ي٤م» :وم٠ًمًمف اًمٜمٌل اًمٓمٞم٦ٌم ذم ـمريؼ اإلهاء،اًمرائح٦م 

 ٘م٤ملوم .اسمٜم٦م ومرقمقن وأوالده٤مهذه رائح٦م ُم٤مؿمٓم٦م  :ضمؼميؾ وم٘م٤مل، ش؟ضمؼميؾ

إذ ؾم٘مٓم٧م  ،يقم سمٞمٜم٤م هل متِمط اسمٜم٦م ومرقمقن ذات :ىم٤مل ،ش؟وُم٤م ؿم٠مهن٤م» :اًمٜمٌل

وًمٙمـ ، ال :ىم٤مًم٧م ؟أيب :هل٤م اسمٜم٦م ومرقمقن وم٘م٤مًم٧م، سمًؿ اهلل: وم٘م٤مًم٧م ،اعمدري ُمـ يدهي٤م

                                         
/  3وذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم  ،6/436واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم  ،3484سمرىمؿ  ،8/409أظمرضمف اًمٌزار ذم ُمًٜمده   (2)

 :242/ 2وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد  ،2/355 وصححف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدالئؾ ،2724سمرىمؿ  ،22

وصم٘مف حيٞمك سمـ ُمٕملم، ووٕمٗمف  وومٞمف إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اًمٕمالء، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم، ،رواه اًمٌزار»

 .ش اًمٜم٤ًمئل
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 ي٤م :وم٘م٤مل ومدقم٤مه٤م :وم٠مظمؼمشمف ،ٟمٕمؿ :ىم٤مًم٧م ،أظمؼمه سمذًمؽ :ىم٤مًم٧م .ريب ورب أسمٞمؽ اهلل

وم٠مُمر سمٌ٘مرة ُمـ ٟمح٤مس  .ريب ورسمؽ اهلل :ٟمٕمؿ :ىم٤مًم٧م ؟رسم٤م همػمي ًمؽن إو :ومالٟم٦م

 :ىم٤مل ،ن زم إًمٞمؽ طم٤مضم٦مإ :٘م٤مًم٧م ًمف، ومن شمٚم٘مك هل وأوالده٤م ومٞمٝم٤مأصمؿ أُمر هب٤م  ،وم٠ممحٞم٧م

 ،وقمٔم٤مم وًمدي ذم صمقب واطمد ل،ن دمٛمع قمٔم٤مُمأأطم٥م  :ىم٤مًم٧م ؟وُم٤م طم٤مضمتؽ

.شذًمؽ ًمؽ قمٚمٞمٜم٤م ُمـ احلؼ :ىم٤مل .وشمدومٜمٜم٤م
(1)

  

وىم٤مل ًمف سمٕمد  إمم اظمتٞم٤مر اًمٚمٌـ قمغم اخلٛمر، ل اًمٜمٌ :وأرؿمد روح اًم٘مدس

اظمتٞم٤مره: هدي٧م اًمٗمٓمرة
(2)

ويٕمرومف سم٤مألٟمٌٞم٤مء  ؾمامء ؾمامء، ويم٤من يًتٗمتح ًمف اًمًاموات، ،

اًمتل شمِمٝمد دون  وهمػم ذًمؽ ُمـ األُمقر، ٟمٌٞم٤م ٟمٌٞم٤م، يمام ؾمٌؼ ذيمره ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ،

 ؾمٕمد ومٞمٝم٤م.واًمرومٞمؼ األ يم٤من ُمنمف اًمرطمٚم٦م األوطمد،  ضمؼميؾأدٟمك ري٥م:  سم٠من 

 

 املبحث الثامن
 في القرآن الكريم: لروح القدس جربيل  شوق النبي  

مج    حجحت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  جتحب  خب  مب    ىب    يبژ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ]64:ُمريؿ  [ .ژ جح مح  جخ

، وشمرىم٥م زي٤مرشمف، جلؼميؾ  شمّمقر ًمٜم٤م هذه اآلي٦م اًمٙمريٛم٦م ؿمدة ؿمقق اًمٜمٌل 

                                         
، 263/ 7واسمـ طم٤ٌمن  ،2822سمرىمؿ ،2/309أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ذم اعمًٜمد   (2)

وأىمره اًمذهٌل،  حف،وصح ،2/538 واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ،4/394 وأسمق يٕمغم ،22/276 واًمٌزار

 واًمٌزار، رواه أمحد،)) :2/75وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ،20/242واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم

وطمًٜمف األرٟم١موط ذم   .((وًمٙمٜمف اظمتٚمط وهق صم٘م٦م : وومٞمف قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م: واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم واألوؾمط،

 شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اعمًٜمد.

 واًمؽمُمذي ،442سمرىمؿ ،2/206 وُمًٚمؿ ،3437 سمرىمؿ ،4/202 أظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمتٗمؼ قمٚمٞمف،   (2)

وىمد شمرضمؿ اسمـ  ،52سمرىمؿ  ،2/249واسمـ طم٤ٌمن  ،7776وأمحد ذم اعمًٜمد سمرىمؿ  ،3230سمرىمؿ   ،5/300

ويمذا  أراد سمف أن ضمؼميؾ ىم٤مل ًمف ذًمؽ وم٘مٞمؾ هدي٧م اًمٗمٓمرة:)) ذيمر اًمٌٞم٤من سم٠من ىمقًمف:)) طم٤ٌمن ذم صحٞمحف:

 .2724، سمرىمؿ 22/ 3أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم 
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 وؾم٤مئر اًمقطمل. :ف سم٤مًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿواٟمتٔم٤مر ىمدوُمف، وؾمٕم٤مدشمف سمٜمزوًم

ىم٤مل  ىم٤مل: قمـ اسمـ قم٤ٌمس  -ذم ؾم٥ٌم ٟمزول هذه اآلي٦م –وىمد أظمرج اًمٌخ٤مري

.اآلي٦م ومٜمزًم٧م: شيٛمٜمٕمؽ أن شمزورٟم٤م أيمثر مم٤م شمزورٟم٤م؟ ُم٤م» جلؼميؾ:رؾمقل اهلل 
(1)

  

زاد اًمٌخ٤مري ذم رواي٦م أظمرىو
(2)

 :اًمقاطمدي واسمـ أيب طم٤مشمؿ، ،واسمـ ضمرير ،

.ش ٛمد ومٙم٤من ذًمؽ اجلقاب عمح»
(3)

  

 :ًمروح اًم٘مدس  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ اسمـ قم٤ٌمس صم٤مًمث٦موذم رواي٦م 

.اآلي٦م ژ حب  خب مب ىب  يبژ    ىم٤مل: ومٜمزًم٧م: ،ش؟أال شمزورٟم٤م أيمثر مم٤م شمزورٟم٤م»
(4)

  

اطمتٌس ضمؼمائٞمؾ ذم  :هذا ىمقل ضمؼمائٞمؾ»ىم٤مل:  وروى اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي قمـ ىمت٤مدة

 وم٘م٤مل ًمف ضمؼمائٞمؾ: ،شك اؿمت٘م٧م إًمٞمؽ ؟ُم٤م ضمئ٧م طمت»: وم٘م٤مل ٟمٌل اهلل  سمٕمض اًمقطمل،

اآلي٦م(. ژيبجت  حت  خت  مت   ىت  يت  جث     حب  خب  مب    ىب ژ
(5)

  

 أسمٓم٠م ضمؼميؾ اًمٜمزول قمغم رؾمقل اهلل » وروى اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ قمٙمرُم٦م ىم٤مل:

وم٘م٤مل  ،ش؟ُم٤م ٟمزًم٧م طمتك اؿمت٘م٧م إًمٞمؽ» : أرسمٕملم يقُم٤م، صمؿ ٟمزل، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل 

ُم٠مُمقر، وم٠موطمل إمم ضمؼميؾ أن ىمؾ  لؽ أؿمقق، وًمٙمٜمسمؾ أٟم٤م يمٜم٧م إًمٞم :ًمف ضمؼميؾ 

اآلي٦م. ژ حب  خب  مب  ىب   يبژ  :ًمف
(6) 

 

                                         
وأمحد  ،3083سمرىمؿ ،20/434 وأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ،3228سمرىمؿ ،24/360صحٞمح اًمٌخ٤مري   (2)

 .26/203، واًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه  4282سمرىمؿ  ،492/  9واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  ،2/357ذم اعمًٜمد 

اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ، طمٞم٨م قمزاه هبذه وهؿ احل٤مومظ اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم فمٜمف أن هذه اًمزي٤مدة مل خيرضمٝم٤م  شمٜمٌٞمف:  (2)

وشمٌٕمف ذم هذا  ،5/248شمٗمًػم اسمـ يمثػم  وٟمٗم٤مه٤م قمـ اًمٌخ٤مري. اٟمٔمر: واسمـ ضمرير، اًمزي٤مدة السمـ أيب طم٤مشمؿ،

 قمزاه٤م السمـ ضمرير، واسمـ أيب طم٤مشمؿ!و ومٜمٗمك اًمزي٤مدة قمـ اًمٌخ٤مري، ،20/204 اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر

، 22/226 شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ ،25/579 اًمٓمؼمي شمٗمًػم ،7455 سمرىمؿ ،9/266صحٞمح اًمٌخ٤مري  (3)

 .208/ 2 ، أؾم٤ٌمب ٟمزول اًم٘مرآن ًمٚمقاطمدي3365 سمرىمؿ ،2/357وأظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد 

 .233/ 2و ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ  ، 2979، سمرىمؿ 495/ 20صحٞمح اًمٌخ٤مري   (4)

 .23994ورىمؿ  ، 23993، سمرىمؿ580/ 25شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (5)

 ،(وهق همري٥م) :5/249وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه  ،24232سمرىمؿ ، ٤9/247مشمؿ شمٗمًػم اسمـ أيب طم  (6)

 .8/429وؾمٙم٧م قمٚمٞمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري 
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  طملم هم٤مب قمـ اًمٜمٌل:ضمؼميؾطمٙم٤مي٦م ىمقل » ىم٤مل اسمـ ضمزي ذم شمٗمًػم اآلي٦م:

وًمٙمٜمل قمٌد ُم٠مُمقر:  إين يمٜم٧م أؿمقق، وم٘م٤مل: ،شواؿمت٘م٧م إًمٞمؽ أسمٓم٠مت قمٜمل،» ٘م٤مل ًمف:وم

.شاآلي٦م وٟمزًم٧م هذه وإذا طم٧ًٌم اطمت٧ًٌم، إذا سمٕمث٧م ٟمزًم٧م،
(1)

  

وم٠موردوا هذا احلدي٨م اًمّمحٞمح ذم ؾم٥ٌم اًمٜمزول  أيمثر اعمٗمنيـ، وإمم هذا ذه٥م

ي٦م اًمٙمريٛم٦م.وومنوا سمف اآل ،ذم شمٗم٤مؾمػمهؿ
(2)

  

: شمٌلم ؿمدة ؿمقق ذم ؾم٥ٌم ٟمزوهل٤م ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة ، وُم٤م وردو هذه اآلي٦م اًمٙمريٛم٦م

 ، ويٌلم أيْم٤موُم٤م يٜمزل سمف ُمـ اًمذيمر احلٙمٞمؿ، وقمٔمؿ حمٌتف ًمف جلؼميؾ  اًمٜمٌل 

 .ؿمدة ؿمقىمف اًمٙمٌػم ًمٚم٘مرآن اًمذي يٜمزل سمف ضمؼميؾ قمغم ىمٚم٥م احلٌٞم٥م اعمّمٓمٗمك 

اًمذي يٜمزل سمف  يتْمٛمـ قمٔمؿ ؿمقىمف ًمٚم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ:  جلؼميؾ وؿمقق اًمٜمٌل 

 ،ًمٚم٘مرآن  وؿمدة شمٕمٚم٘مف سمف، وىمد سمٚمغ ُمـ ؿمدة طمٌف  اًمروح األُملم قمغم ىمٚمٌف اًمٙمريؿ،

يٜمتٝمل  : ىمٌؾ أنأٟمف يم٤من ي٘مرأ ُمع ضمؼميؾ رء ُمٜمف، وقمدم ٟمًٞم٤من وطمرصف قمغم طمٗمٔمف،

سم٘مراءشمف قمـ اًمتٕمجؾ  ٤مهٞم٤م ٟمٌٞمف ٟم ؾمجؾ اًم٘مرآن هذا اعمِمٝمد اًمٕمٔمٞمؿ،يمام  ُمـ ىمراءشمف،

ڀ   ڀ   پ پ ڀ پ پ ژ شمٕم٤ممم: فًمقذم ىم طمتك يٗمرغ اًمروح األُملم،

 جئ  حئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ژ :شمٕم٤ممموىمقًمف ، ]224:ـمف[ ژ ٺ ڀ

 ]26-27:اًم٘مٞم٤مُم٦م[ ژ مئ

 ًمِمٗمتٞمف سم٤مًم٘مرآن: يمٞمٗمٞم٦م حتريؽ اًمٜمٌل  ُم٦م اسمـ قم٤ٌمس وىمد وصػ طمؼم األ

يٕم٤مًم٩م  يم٤من رؾمقل اهلل  » :قمٜمف ىم٤مل، ، وُمًٚمؿيمام روى اًمٌخ٤مريقمٜمد ٟمزول اًمقطمل، 

 :وم٠مٟم٤م أطمريمٝمام ًمٙمؿ:وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس -مم٤م حيرك ؿمٗمتٞمف ، ويم٤من ُمـ اًمتٜمزيؾ ؿمدة

 اسمـ قم٤ٌمس يمٝمام يمام رأي٧مأٟم٤م أطمر :ؾمٕمٞمد، وىم٤مل حيريمٝمام يمام يم٤من رؾمقل اهلل 

                                         
 ، زاد اعمًػم5/243 اًمٌٖمقي ،22/229واٟمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  ،2/983 اًمتٜمزيؾ اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم (2)

4/283. 

، اًمٌحر 5/248،شمٗمًػم اسمـ يمثػم 5/243ًمٌٖمقي،ا22/228،شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل4/283زاد اعمًػم  اٟمٔمر:  (2)

 .497/ 8،اًمتحرير واًمتٜمقير 4/472،ومتح اًم٘مدير22/27،روح اعمٕم٤مين 2/203،اإلشم٘م٤من8/36اعمحٞمط 



 ىـ(2543)ذو الحجة        اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية        العدد الثاني عشر        مجلة معهد

294 

ی  جئ   یی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ژ :وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ومحرك ؿمٗمتٞمف، حيريمٝمام،

 ىم٤مل: ژ يئ  جب  حب  خبژ مجٕمف ًمؽ ذم صدرك وشم٘مرأه: ىم٤مل: ژ مئ حئ

 ومٙم٤من رؾمقل اهلل صمؿ إن قمٚمٞمٜم٤م أن شم٘مرأه،  ژىب  يبجت  حتژ   وم٤مؾمتٛمع ًمف وأٟمّم٧م:

.شىمرأه يمام أشم٤مه ضمؼميؾ اؾمتٛمع وم٢مذا اٟمٓمٚمؼ ضمؼميؾ ىمرأه اًمٜمٌلسمٕمد ذًمؽ إذا 
(1)

  

ًمٚم٘مرآن، يمام روى اسمـ ضمرير ُمـ  ؿمدة طمٌف  ذًمؽًم ٥ًٌم اًمرئٞمساًموىمد يم٤من 

.شقمجؾ يتٙمٚمؿ سمف ُمـ طمٌف إي٤مه ، يم٤من إذا ٟمزل قمٚمٞمف» اًمِمٕمٌل: ـمريؼ
(2)

  

ېئ ىئ ژ   اظمتٚمػ أهؾ اًمت٠مويؾ ذم اًم٥ًٌم اًمذي ُمـ أضمٚمف ىمٞمؾ ًمف:» ىم٤مل اسمـ ضمرير:

ا ٟمزل قمٚمٞمف ُمٜمف رء يم٤من إذألٟمف  ىمٞمؾ ًمف ذًمؽ، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: .ژىئ  ىئ ی ی

.ش، وم٘مٞمؾ ًمف: ال شمٕمجؾ سمف وم٢مٟم٤م ؾمٜمحٗمٔمف قمٚمٞمؽيريد طمٗمٔمف ُمـ طمٌف إي٤مه ،قمجؾ سمف
(3)

  

، حيرك سمف ًم٤ًمٟمف ًمٞمًتذيمره يم٤من رؾمقل اهلل »ىم٤مل:  قمـ احلًـوروى اسمـ ضمرير 

.شإٟم٤م ؾمٜمحٗمٔمف قمٚمٞمؽ ژېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  یژ وم٘م٤مل اهلل:
(4)

  

حلًـ وىمقل اًمِمٕمٌل: ومٙمؾ واطمد : ىمقل اى أٟمف ال شمٜم٤مىمض سملم هذيـ اًم٘مقًملموأر

قمغم اؾمتذيم٤مر اًم٘مرآن،  ُمٜمٝمام يِمٝمد ًممظمر، ألن اًم٤ٌمقم٨م قمغم طمرص اًمٜمٌل 

 هق طمٌف اًمزائد ًمٚم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، وشمٕمٚم٘مف اًمِمديد سمف. :وطمٗمٔمف

يم٤من إذا ضم٤مءه ضمؼميؾ سم٤مًمقطمل، يمٚمام ىم٤مل ضمؼميؾ آي٦م ىم٤مهل٤م ُمٕمف، ُمـ » ىم٤مل اسمـ يمثػم:

 شمٕم٤ممم إمم ُم٤م هق األؾمٝمؾ، واألظمػ ذم ؿمده اهللؿمدة طمرصف قمغم طمٗمظ  اًم٘مرآن، وم٠مر

 ژېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ژ ًمئال يِمؼ قمٚمٞمف ، وم٘م٤مل: :طم٘مف
.ش، ُمـ همػم أن شمٜمًك ُمٜمف ؿمٞمئ٤مٛمٕمف ذم صدرك، صمؿ شم٘مرأه قمغم اًمٜم٤مسأي: أن ٟمج

 (5)
  

                                         
 .2033، سمرىمؿ  35/ 2، صحٞمح ُمًٚمؿ 7524، و 5، سمرىمؿ 4/ 2صحٞمح اًمٌخ٤مري   (1)

 .8/682واٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري  ،35950، سمرىمؿ 23/498شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (2)

 .496/ 23شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (3)

 . 35955، سمرىمؿ 499/ 23شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (4)

، ومتح 428/  4، اعمحرر اًمقضمٞمز 99/  6زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم  ، واٟمٔمر:329/ 5شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (5)

 .257/  25، روح اعمٕم٤مين 30/  5اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين 
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  املبحث التاسع
 املشاهد وغريها من في بدر الكربى،  جهاد روح القدس

ذم يمثػم  ، ويم٤من ضمٝم٤مدهؿاعم١مُمٜملم سم٤مجلٝم٤مد ذم ُمقاىمع يمثػمةاًمرمحـ  ؿم٤مريم٧م ُمالئٙم٦م

، وضم٤مهدوا ذم سمٕمْمٝم٤م سم٤مًم٘مت٤مل اًمٗمٕمكم، ُمٜمٝم٤م سم٤مًمتثٌٞم٧م واًمٓمٛم٠مٟم٦م: واًمرسمط قمغم اًم٘مٚمقب

قمغم اًمّمحٞمح  وهذا ظم٤مص سمٖمزوة سمدر: ١مُمٜملم ذم برب أقمٜم٤مق اًمٙمٗم٤مر،وؿم٤مريمقا اعم

ئٙم٦م اعمج٤مهديـ وأقمٔمؿ اعمال ويم٤من أول اعمِم٤مريملم، ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ.

ط قمغم ىمٚمقهبؿ، ، ويرسمومام ُمـ همزوة إال وؿم٤مرك ومٞمٝم٤م، يث٧ٌم اعم١مُمٜملم .ؾضمؼمي

٤مل ىم وُمـ ظمٚمٗمف ضمٜمد ال يٖمٚمٌقن. وُمٕمف ُمالئٙم٦م ُمٙمرُمقن، قمدوهؿ،وخيذل قمٜمٝمؿ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿژ شمٕم٤ممم:

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

ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ  چ  ڇ  

  ]226-223:آل قمٛمران [    ژڈ
گ  گ     گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں   ڳ  ڳ  ڳ ڳ  ڱ

 ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻژ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ]22 :األٟمٗم٤مل[ژڻ

 ]20-9:األٟمٗم٤مل[  ژ ڀ

 وم٘مٞمؾ: ژڱ ڱ ڱژ اظمتٚمػ اعمٗمنون ذم ُمٕمٜمك:» ىم٤مل اسمـ يمثػم:

 ىم٤مًمف وهل اًمرىم٤مب. األقمٜم٤مق،قمغم  ُمٕمٜم٤مه: وىمٞمؾ. ىم٤مًمف قمٙمرُم٦م ٜم٤مه ابرسمقا اًمرؤوس.ُمٕم

 ومٗمٞمف دًمٞمؾ قمغم أهنؿ: وقمٚمٞمف، صمؿ قمٚمٛمٝمؿ يمٞمٗمٞم٦م اًميب وقمٓمٞم٦م اًمٕمقذم. ،اًمْمح٤مك

.شألهن٤م ومقق األقمٜم٤مق شمٓمٞمػما ًمٚمرؤوس، اًمتل هل اعمذاسمح،: األقمٜم٤مق ومقق ىم٤مشمٚمقا
(1)

  

                                         
 .25/ 4، حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ 333/  3، واٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٌٖمقي 25/ 4شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (2)
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.ش، أي ابرسمقا األقمٜم٤مق: ًمٚمٛم١مُمٜملمذا أُمر ًمٚمٛمالئٙم٦م. وىمٞمؾه» وىم٤مل اًم٘مرـمٌل:
(1)

  

 أيب أظمرضمف اسمـ ُم٤م أن اخلٓم٤مب ًمٚمٛمالئٙم٦م: :وي١ميد ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أيمثر اعمٗمنيـ

يم٤من اًمٜم٤مس يقم سمدر يٕمرومقن ىمتغم » ىم٤مل: واًمٌٞمٝم٘مل قمـ اًمرسمٞمع سمـ أٟمس طم٤مشمؿ، 

ُمثؾ ؾمٛم٦م اًمٜم٤مر ىمد  ،وقمغم اًمٌٜم٤من ،قهؿ سميب ومقق األقمٜم٤مقــٛمـ ىمتٚمـ٦م ُمـٛمالئٙمـاًم

.شأطمرق سمف
(2)  

وشمٕمٞمٜمٝمؿ  ٛملم إمم ىمتؾ أقمدائٝمؿ:ـٚمـٛمًـ٤مدر اًمــٌشم :درـقم سمـٙم٦م يــالئـٛمـويم٤مٟم٧م اًم

.قمغم أههؿ
(3)

  

وأن  :ي٤م سمٜمل ًم٘مد رأيتٜم٤م يقم سمدر» ىم٤مل: أيب أُم٤مُم٦م قمـ أسمٞمفقمـ روي ُم٤م  هذا وي١ميد

ؾ ــؾ أن يّمــده: ىمٌــًــ ضمـقم فــع رأؾمــ٘مـومٞم :ركــِمـػم إمم رأس اعمــدٟم٤م ًمٞمِمــأطم

.شف اًمًٞمػــإًمٞم
(4)

  

ضم٤مء رضمؾ ُمـ األٟمّم٤مر » ىم٤مل: ـ طمدي٨م قمكمُم وروى اإلُم٤مم أمحد وهمػمه،

ًم٘مد أهين  إن هذا واهلل ُم٤م أهين، ل اًمٕم٤ٌمس:وم٘م٤م ،سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م أؾمػماً  سم٤مًمٕم٤ٌمس

قمغم ومرس أسمٚمؼ، ُم٤م أراه ذم اًم٘مقم، وم٘م٤مل   رضمؾ أضمٚمح، ُمـ أطمًـ اًمٜم٤مس وضمٝم٤م،

اؾمٙم٧م وم٘مد أيدك اهلل سمٛمٚمؽ » : ٤ملــ٘مـقل اهلل، ومـ٤م رؾمـرشمف يــ٤م أؾمــأٟم : األٟمّم٤مري

دي٨م.احل شيمريؿ
(5)

  

صمؿ أظمرج سمًٜمده ، (سم٤مب ؿمٝمقد اعمالئٙم٦م سمدرا) وىمد شمرضمؿ اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف:

                                         
 .334/  3، ويمذا ىم٤مل اًمٌٖمقي ذم  شمٗمًػمه 378/  7شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل     (2)

 ،4/26وذيمره اسمـ يمثػم ذم  شمٗمًػمه  ،56/ 3دالئؾ اًمٜمٌقة  ،8876سمرىمؿ  ،5/2668شمٗمًػم اسمـ أسمك طم٤مشمؿ   (2)

وقمزاه السمـ أيب  ،7/64قر وأورده اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمث دون قمزو، ،343/ 3وذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 

 .7/322وقمزاه احل٤مومظ ذم ومتح اًم٤ٌمري ًمٚمٌٞمٝم٘مل  ،3/259طم٤مشمؿ ، ويمذا صٜمع اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير 

 .3/283 زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد السمـ اًم٘مٞمؿ اٟمٔمر:   (3)

اعمٕمجؿ  واًمٓمؼماين  ذم ،وصححف، وأىمره اًمذهٌل ،5736سمرىمؿ  ،463/ 3أظمرضمف احل٤ميمؿ  ذم  اعمًتدرك   (4)

وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م  ،3/56 واًمٌٞمٝم٘مل ذم دالئؾ اًمٜمٌقة ،5423سمرىمؿ  ،5/324اًمٙمٌػم 

9/204. 

 وصححف األرٟم١موط. ،24/364ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  ،3/64دالئؾ اًمٜمٌقة  ،2/227 ُمًٜمد أمحد  (5)
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 ىم٤مل: - ويم٤من أسمقه ُمـ أهؾ سمدر - قمـ أسمٞمف  ُمٕم٤مذ سمـ روم٤مقم٦م سمـ راومع اًمزرىملقمـ 

ُمـ أومْمؾ ومٞمٙمؿ؟ ىم٤مل:  ُم٤م شمٕمدون أهؾ سمدر» وم٘م٤مل: ضم٤مء ضمؼميؾ إمم اًمٜمٌل 

.شسمدرا ُمـ اعمالئٙم٦م، أو يمٚمٛم٦م ٟمحقه٤م، ىم٤مل: ويمذًمؽ ُمـ ؿمٝمد اعمًٚمٛملم
(1)

  

ىم٤مل يقم سمدر أن اًمٜمٌل  وأظمرج قمـ اسمـ قم٤ٌمس 
(2)

هذا ضمؼميؾ آظمذ » :

.ش: قمٚمٞمف أداة احلربسمرأس ومرؾمف
(3)

  

يقم  وقمـ ؿمامًمف، ، اًمٜمٌلرأي٧م قمـ يٛملم » ىم٤مل: وقمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص

ضمؼميؾ  يٕمٜمك:، دـؾ وال سمٕمــ٤م ىمٌـُم٤م رأيتٝمٛم ٤مض،ــ٤مب سمٞمــ٤م صمٞمــ قمٚمٞمٝمٛمـٚمٞمـرضم د،ــأطم

.ش وُمٞمٙم٤مئٞمؾ
(4)

  

ذم أًمػ ُمـ  ٟمزل ضمؼميؾ» ىم٤مل: وروى اسمـ ضمرير قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ذم أًمػ ُمـ  وٟمزل ُمٞمٙم٤مئٞمؾ  ،وومٞمٝم٤م أسمق سمٙمر  :اعمالئٙم٦م قمـ ُمٞمٛمٜم٦م اًمٜمٌل 

.شوأٟم٤م ومٞمٝم٤م :اعمالئٙم٦م قمـ ُمٞمنة اًمٜمٌل 
(5)

  

أن األًمػ ُمردوم٦م سمٛمثٚمٝم٤م: وهلذا  -ًمق صح إؾمٜم٤مده -وهذا ي٘متيض» ىم٤مل اسمـ يمثػم:

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ي واعمِمٝمقر ُم٤م رو .سمٗمتح اًمدال، وم٤مهلل أقمٚمؿ (وملمرد  ُم):أ سمٕمْمٝمؿىمر

                                         
 .3992، سمرىمؿ 203/ 5صحٞمح اًمٌخ٤مري   (2)

 وهق وهؿ ُمـ وضمٝملم: واألصٞمكم أٟمف وىمع يقم أطمد! أيب اًمقىم٧م، وىمع ذم رواي٦م)) ىم٤مل اسمـ طمجر: شمٜمٌٞمف: (2)

وال همػمه ُمـ ُمت٘مٜمل  وهلذا مل يذيمره هٜم٤م أسمق ذر: ذم سم٤مب ؿمٝمقد اعمالئٙم٦م سمدرا: أن هذا احلدي٨م شم٘مدم أطمدمه٤م:

ال يقم  وال أسمق ٟمٕمٞمؿ. صم٤مٟمٞمٝمام أن اعمٕمروف ذم هذا اعمتـ يقم سمدر: وال اؾمتخرضمف اإلؾمامقمٞمكم: رواة اًمٌخ٤مري:

 .7/349ومتح اًم٤ٌمري  ."طمدأ

، 24/358وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف  ،4042ورىمؿ ،3995سمرىمؿ ،5/203صحٞمح اًمٌخ٤مري (3)

 .2/342 اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى ،3/343اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  واٟمٔمر: ،3/56واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدالئؾ 

رىمؿ  ،2/272 وأمحد ذم اعمًٜمد ،6244رىمؿ ،7/72وُمًٚمؿ  ،4054رىمؿ ،5/224 أظمرضمف اًمٌخ٤مري (4)

 السمـ أيب ؿمٞم٦ٌم!. 7/54وقمزاه اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر  ،24/390واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف  ،2472

 .255/ 3ومتح اًم٘مدير  واٟمٔمر: ،4/20،وذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه 25832سمرىمؿ  ،58/ 22شمٗمًػم اًمٓمؼمي    (5)
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ذم  ، وُمٞمٙم٤مئٞمؾ الئٙم٦مـٛمــ اًمــ٤مئ٦م ُمـل مخًٛمـ٤من ومــيم  ؾــضمؼمي أن 

.شأظمرىمخًامئ٦م 
(1)

  

د ذم أصمر سمٞمٜم٤م رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم يِمت» ىم٤مل: قم٤ٌمساسمـ  قمـوروى ُمًٚمؿ 

 قت اًمٗم٤مرس ي٘مقل:وص إذ ؾمٛمع برسم٦م سم٤مًمًقط ومقىمف، رضمؾ ُمـ اعمنميملم أُم٤مُمف،

شأىمدم طمٞمزوم»
 (2)

وم٢مذا هق ىمد  ومٜمٔمر إًمٞمف، ىم٤مل: ومخر ُمًتٚم٘مٞم٤م ُمف،إذ ٟمٔمر إمم اعمنمك أُم٤م 

ومج٤مء األٟمّم٤مري  ،وم٤مظمي ذًمؽ أمجع وؿمؼ وضمٝمف يميسم٦م اًمًقط، ظمٓمؿ أٟمٗمف،

.شصدىم٧م، ذًمؽ ُمـ ُمدد اًمًامء اًمث٤مًمث٦م» ، وم٘م٤مل:ومحدث ذًمؽ رؾمقل اهلل 
(3)

  

 وم٠مشم٤مه واهمتًؾ: اًمًالح ووع  ع يقم اخلٜمدق:رضم عم٤م اًمٜمٌلأن » :قم٤مئِم٦م قمـو

وم٘م٤مل  ووٕمتف! ُم٤م اهلل ومق اًمًالح ووٕم٧م :وم٘م٤مل رأؾمف اًمٖم٤ٌمر، قمّم٥م وىمد ، ضمؼميؾ

رؾمقل  ومخرج إًمٞمٝمؿ ىم٤مًم٧م: .ىمرئم٦م وأوُم٠م إمم سمٜمل :هٜم٤مه٤م : ىم٤مل ش٠ميـ؟وم» :اهلل  رؾمقل

.شاهلل
(4)

  

ليس » :اًمٜمٌل وم٘م٤مل هل٤م ،دطمٞم٦م طمًٌتف أن قم٤مئِم٦م لواًمٌٞمٝم٘م ،احل٤ميمؿ رواي٦م وذم
في قلوبهم  ويقذف أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم؛ :ولكنو جبريل ؛ذلك بدحية

                                         
 .20/  4شمٗمًػم اسمـ يمثػم    (2)

وىمع  » ىم٤مل اًم٘م٤ميض: صمؿ ُمٞمؿ. صمؿ واو، صمؿ زاي ُمْمٛمقُم٦م ، ٜم٤مه ؾم٤ميمٜم٦م،صمؿ ُمث سمح٤مء ُمٝمٛمٚم٦م ُمٗمتقطم٦م، طمٞمزوم:  (2)

وهق اؾمؿ ومرس  : واًمّمقاب األول ، وهق اعمٕمروف ًم٤ًمئر اًمرواة.سم٤مًمٜمقن ((طمٞمزون)) ذم رواي٦م اًمٕمذري:

 وسمٙمن اًمدال ،ُمـ اإلىمدام. ومْمٌٓمقه سمقضمٝملم، أصحٝمام : أٟمف هبٛمزة ىمٓمع ُمٗمتقطم٦م ، ((أىمدم))اعمٚمؽ وأُم٤م 

. شُمـ اًمت٘مدم واًمث٤مين سمْمؿ اًمدال ،وهبٛمزة وصؾ ُمْمٛمقُم٦م، ٚمٗمرس، ُمٕمٚمقُم٦م ذم يمالُمٝمؿ،وهل يمٚمٛم٦م زضمر ًم

، اًمّمح٤مح 22/85ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ  ،2/2096اًمٜمٝم٤مي٦م  ،2/274ُمِم٤مرق األٟمقار  اٟمٔمر:

 .2/363، مجٝمرة اًمٚمٖم٦م 228/ 4، هتذي٥م اًمٚمٖم٦م 2/85، احلٚمٞم٦م ذم أؾمامء اخلٞمؾ5/2007

صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن  ، 7786ؿ ــسمرىم ،6/22ري ـػم اًمٓمٌــشمٗمً ،4687سمرىمؿ ،5/256ٚمؿ ـحٞمح ُمًـص   (3)

22 /224. 

 .37982، سمرىمؿ 424/  24، ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 2823سمرىمؿ  25/  4صحٞمح اًمٌخ٤مري   (4)
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طمتك يًٛمٕمٝمؿ  :وأُمر أصح٤مسمف أن يًؽموا سم٤مجلحػ : ومح٤مسهؿ اًمٜمٌل ،شالرعب

.شيا إخوة القردة والخنازير» :يمالُمف، ومٜم٤مداهؿ
(1)

ذاك » وذم رواي٦م اسمـ ضمرير سمٚمٗمظ: 
ويقذف الرعب في  يزلزل بهم حصونهم؛ ؛قريظة بعثو اهلل عز وجل إلى بني جبريل
.شقلوبهم

(2)
  

يم٠مين أٟمٔمر إمم اًمٖم٤ٌمر ؾم٤مـمٕم٤م ذم » ىم٤مل: وأظمرج اًمٌخ٤مري، وأمحد قمـ أٟمس 

: ذم ؾمٙم٦مطملم ؾم٤مر إمم سمٜمل ىمرئم٦م :ُمقيم٥م ضمؼميؾ 
(3)

سمٜمل همٜمؿ 
(4)

.احلدي٨م ش
(5)

  

ذم  ىمذف اًمرقم٥مو سمزًمزًم٦م سمٜمل ىمرئم٦م،  يم٤من األُمر وم٢من ُمِم٤مريم٦م ضمؼميؾ وأي٤م ُم٤م

ذم اًمٕمٍم احلدي٨م  وهل ُم٤م يًٛمك ُمـ أىمقى اعمِم٤مريم٤مت اعمٕمٜمقي٦م سم٤مًم٘مت٤مل، شمٕمد   ىمٚمقهبؿ،

وأصمره٤م  ،اً ، يٙمقن ظمٓمره٤م قمغم اجلٞمقش يمٌػمطمٞم٤منسم٤محلرب اًمٜمٗمًٞم٦م، وهل ذم يمثػم ُمـ األ  

 !طمٞم٤منذم سمٕمض األ   ُمـ احلرب اًمٗمٕمٚمٞم٦م. ظمٓمراً  ورسمام يٙمقن أؿمد    ،اً ريرقمٚمٞمٝمؿ ُم  

 
 
 

                                         
 .9/ 4، وصححف احل٤ميمؿ ،وأىمره اًمذهٌل، ودالئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل 37/  3اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم     (2)

 .9/ 4، وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم دالئؾ اًمٜمٌقة 2867، سمرىمؿ 72/ 29شمٗمًػم اًمٓمؼمي    (2)

أصٚمٝم٤م اًمٓمري٘م٦م اعمّمٓمٗم٦م ُمـ  واًمًٙمؽ هل اًمٓمرق واألزىم٦م، اًمزىم٤مق. واًمتِمديد: سمٙمن اعمٝمٛمٚم٦م: ؾمٙم٦م:   (3)

، 2/226ُمِم٤مرق األٟمقار  الصٓمٗم٤مف اعمٜم٤مزل سمجٜمٌٞمٝم٤م. اٟمٔمر: اًمٜمخؾ، ومًٛمٞم٧م اًمٓمرق ذم اعمدن سمذًمؽ:

همري٥م احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب  ،2/488همري٥م احلدي٨م السمـ اجلقزي  ،2/970اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م األصمر 

، ومتح 2/2239يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم  ،2/360اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م  ،2/729

 .320/ 6اًم٤ٌمري 

ُمٜمٝمؿ أسمق  وهؿ سمٜمق همٜمؿ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر، سمٓمـ ُمـ اخلزرج، وؾمٙمقن اًمٜمقن: سمٗمتح اعمٕمجٛم٦م، همٜمؿ: سمٜمق  (4)

 سمٗمتح اعمثٜم٤مة، ،طمل ُمـ سمٜمل شمٖمٚم٥م ووهؿ ُمـ زقمؿ أن اعمراد هبؿ هٜم٤م سمٜمق همٜمؿ: وآظمرون،أيقب األٟمّم٤مري 

 .320/ 6ومتح اًم٤ٌمري  وم٢من أوًمئؽ مل يٙمقٟمقا سم٤معمديٜم٦م يقُمئذ. اٟمٔمر: وؾمٙمقن اعمٕمجٛم٦م:

 .7/65،دالئؾ اًمٜمٌقة 23252،سمرىمؿ 3/223،ُمًٜمد أمحد3224،سمرىمؿ 4/236صحٞمح اًمٌخ٤مري   (5)
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  املبحث العاشر
 وقصته معه لفرعون عدو اهلل، غض روح القدس شدة ب

٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ذم ُمقاـمـ قمديدةورد ذيمر ومرقمقن اعمخذول ذم اًم
(1)

وُمقاىمػ  ،

ذم  -قمٚمٞمف وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م اًمّمالة واًمًالم -، وشمٙمررت ىمّمتف ُمع يمٚمٞمؿ اهلل ُمقؾمكيمثػمة

أيمثر ُمـ ؾمقرة
(2)

ُمـ سمٖمل  واوح٦م ئمٝمر اًم٘مرآن ضمقاٟم٥م وذم يمؾ شمٚمؽ اعمقاـمـ: ،

اًمٕمٔمٞمؿ ىمّم٦م  يمام ذيمر اًم٘مرآن وـمٖمٞم٤مٟمف وإحل٤مده. ،ويمٗمره وقمٜم٤مده ٤ًمده،ومرقمقن ووم

ٺٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ ، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:هاليمف، وهمرىمف

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ   ٹٿ  ٹ

ڃ  ڃچچچچڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍڍ ڌڌ 

 ]92-90يقٟمس: [.ژژ  ڑڑکک ک  کژڎڎڈڈ

 ودظمؾ آظمر قؾمك:ظمرج آظمر أصح٤مب ُم عم٤م» ىم٤مل:  قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 ومخرضم٧م إصٌع ومرقمقن سمال إًمف قمٚمٞمٝمؿ، أـمٌؼأوطمك إمم اًمٌحر أن  :ومرقمقن أصح٤مب

وظمٗم٧م أن  ومٕمروم٧م أن اًمرب رطمٞمؿ: ىم٤مل ضمؼميؾ: ال اًمذي آُمٜم٧م سمف سمٜمق إهائٞمؾ،

ومرُمًتف شمدريمف اًمرمح٦م،
(3)

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ژ وىمٚم٧م: سمجٜم٤مطمل 

.شاآلي٦م ژڇ
(4)

  

                                         
ـمف، اًم٘مّمص، هم٤مومر، اًمدظم٤من، اًمتحريؿ، احل٤مىم٦م،  األقمراف، اًمِمٕمراء، اًمزظمرف،ُمٜمٝم٤م: ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،  (2)

 اعمزُمؾ.

واًمذاري٤مت، واًمٜم٤مزقم٤مت،  وهم٤مومر، واًم٘مّمص، وـمف، واإلهاء، وآل قمٛمران ،  ُمٜمٝم٤م: ؾمقرة اًمٌ٘مرة،  (2)

 وهمػمه٤م.

 أظمقات ذم ُمٕمٜمك واًمٖمٛمس: واًمٓمٛمس، واًمٜمٛمس، واًمدُمس، واًمرُمس، واًمتٖمٓمٞم٦م. اًمًؽم، اًمرُمس:   (3)

 ،2/87اًمٗم٤مئؼ  وهق يم٤مًمٖمٛمس سم٤مًمٖملم. اٟمٔمر: إدظم٤مل اًمرأس ذم اعم٤مء طمتك يٖمٓمٞمف، واًمرُمس: اًمٙمتامن. 

 .2/639اًمٜمٝم٤مي٦م 

 .7/697، وأورده اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر20 564سمرىمؿ  ،6/2983أظمرضمف اسمـ أسمك طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه   (4)
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لما أغرق اهلل فرعون  » ىم٤مل:  ٜمٌلأن اًم  قمـ اسمـ قم٤ٌمسوأظمرج اسمـ ضمرير 
يا محمد لو  ، فقال جبرائيل:لو إال الذي آمنت بو بنو إسرائيلآمنت أنو ال إ قال:

(1)رأيتني وأنا آخذ من حال البحر
.شوأدسو في فيو مخافة أن تدركو الرحمة 

(2)
 

 ضمؼميؾروح اًم٘مدس ُمـ اعمٗمنيـ أن اعمخ٤مـم٥م ًمٗمرقمقن هبذا هق  يمثػم وىمد ذيمر

. چ  چ  چ  ژ ُمـ اًم٘م٤مئؾ ًمٗمرقمقن:» ل اًمٗمخر اًمرازي ذم شمٗمًػمه:وشم٤ًمء

.ش األظم٤ٌمر داًم٦م قمغم أن ىم٤مئؾ هذا اًم٘مقل هق ضمؼميؾ اجلقاب: صمؿ ىم٤مل: ؟ژڇ
(3)

  

ذم شمٗمًػمه. واآلًمقد ،ذم شمٗمًػمهاخل٤مزن و ،اًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمه وهذا ُم٤م رضمحف
(4)

 

 قمـ صدر ٤معم وُمٕم٤مداشمف ًمف، ٗمرقمقن اعمخذول،ًم ضمؼميؾ ؿمدة سمٖمض يّمقر وهذا

أيب  طمدي٨م  ضم٤مء ذم ، يماموسمٖمٞمف وإوم٤ًمده ذم األرض ومرقمقن ُمـ إدقم٤مئف األًمقهٞم٦م،

األرض شيء أبغض  على ما كان  : قال لي جبريل» ىم٤مل: أن اًمٜمٌل  هريرة 
(5)فلما آمن بفيو من فرعون، إلي

 حمأة فاه جعلت أحشو 
(6)

خشية أن تدركو  ،
.شالرحمة

(7) 
 

                                         
 .2/332اًمٗم٤مئؼ  ،2/2088، اًمٜمٝم٤مي٦م2/285 همري٥م احلدي٨م السمـ اجلقزي ـمٞمٜمف ومح٠مشمف. اٟمٔمر: طم٤مل اًمٌحر: (2)

ورىمؿ  ،3208سمرىمؿ  ،سمٜمحقه 5/288دي٨م أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف واحل .22/277شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (2)

، 289سمرىمؿ  ،2/225واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وصححف  ،2822سمرىمؿ ،2/309وأمحد ذم اعمًٜمد  ،3207

 صحٞمح اًمؽمُمذي.وصححف األًم٤ٌمين ذم  ،2628سمرىمؿ  ، 2/342واًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمًٜمده 

 .297/  27ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م     (3)

 .8/208، وروح اعمٕم٤مين 2/460وشمٗمًػم اخل٤مزن  ،5/247اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ًمٚمثٕمٚمٌل  اٟمٔمر:  (4)

روح  ،4/273شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد  ومل ي١مُمـ سم٘مٚمٌف! اٟمٔمر: هذا ؿم٤مهد سم٠من ومرقمقن آُمـ سمٚم٤ًمٟمف، آُمـ سمٗمٞمف:  (5)

 .5/58 قمغم اًمٌٞمْم٤موي طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٝم٤مب اخلٗم٤مضمل ،8/208اعمٕم٤مين 

،  اًمٗم٤مئؼ 2/459، همري٥م احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب 2/299ُمِم٤مرق األٟمقار اًمٓملم األؾمقد اعمتٖمػم. اٟمٔمر: احلٛم٠مة:  (6)

 .6/366ومتح اًم٤ٌمري  ،2/320ذم همري٥م احلدي٨م 

، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 5823سمرىمؿ  ،6/72واألوؾمط  ،2052سمرىمؿ ،29/439أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم   (7)

 رسمٞمع، وصم٘مف ؿمٕم٦ٌم، واًمثقري،ف ىمٞمس سمـ اًمــط، وومٞمــل األوؾمـومل ـؼماٟمـرواه اًمٓم» : 6/404ع ـاعمجٛم

 .شووٕمٗمف مج٤مقم٦م
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ؾمٛمٕم٧م  ىم٤مل: قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  ِم٤مُمٞملموروى اًمٓمؼماين ذم ُمًٜمد اًم

غضبو  ؛يا محمد ما غضب ربك على أحد قال لي جبريل:» ي٘مقل: اهلل  رؾمقل
  ىمقًمف:و ]38:اًم٘مّمص .[ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇژ :إذ قال فرعون، على

فلما أدركو الغرق استغاث  ]24اًمٜم٤مزقم٤مت: [.ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چڄڃ   ژ
.شلرحمةأحشو فاه مخافة أن تدركو ا وأقبلت

(1)
 

ما أبغضت  : قال لي جبريل» :ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل: وقمـ أيب أُم٤مُم٦م
ما و  يوم أمر بالسجود فأبى أن يسجد، شيئا من خلق اهلل تعالى ما أبغضت إبليس؛

بكلمة  خفت أن يعتصم ، فلما كان يوم الغرق؛أبغضت شيئا أشد بغضا من فرعون
فوجدت اهلل تعالى  بها في فيو،فضربت  فأخذت قبضة من حمأة اإلخالص فينجو،

  (2).شيعليو أشد غضبا من

 

 املبحث الحادي عشر
 عداوة اليهود لروح القدس جربيل  

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ    ژ   ژ  ڑژ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

    ]98-97:اًمٌ٘مرة [.ژ ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ
أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمت٠مويؾ مجٞمٕم٤م قمغم أن هذه » ٠مويؾ اآلي٦م:ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي ذم شم

.شهلؿ إذ زقمٛمقا أن ضمؼميؾ قمدو  ئٞمؾ،اآلي٦م ٟمزًم٧م ضمقاسم٤م ًمٚمٞمٝمقد ُمـ سمٜمل إها
(3)

  

                                         
 .وقمزاه السمـ ُمردويف ،7/698وأورده اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر  ،2569سمرىمؿ  ،2/396ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم ( 2)

ويمذا ومٕمؾ  قمٜمده،ومل أضمده  وقمزاه أليب اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م، ،7/700أورده اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ( 2)

 .272/ 6اآلًمقد ذم روح اعمٕم٤مين 

 .283/  2شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (3)
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ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ؾمالم ىم٤مل: وروى اًمٌخ٤مري قمـ أٟمس 
(1)

 :ًمرؾمقل اهلل   

.شقمدو اًمٞمٝمقد ُمـ اعمالئٙم٦م إن ضمؼميؾ »
(2)

  

اعمديٜم٦م، وم٠مشم٤مه  ُم٘مدم رؾمقل اهلل  ٌد اهلل سمـ ؾمالم سمٚمغ قم» ىم٤مل:  وقمـ أٟمس

وُم٤م  ؟ ُم٤م أول أذاط اًم٤ًمقم٦م إين ؾم٤مئٚمؽ قمـ صمالث ال يٕمٚمٛمٝمـ إال ٟمٌل ىم٤مل: وم٘م٤مل:

وُمـ أي رء يٜمزع  ؟وُمـ أي رء يٜمزع اًمقًمد إمم أسمٞمف ؟أول ـمٕم٤مم ي٠ميمٚمف أهؾ اجلٜم٦م

: ذاك وم٘م٤مل قمٌد اهلل :ىم٤مل .شأظمؼمين هبـ آٟمٗم٤م ضمؼميؾ» :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  إمم أظمقاًمف؟ 

فنار تحشر  أما أول أشراط الساعة؛ » :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  قمدو اًمٞمٝمقد ُمـ اعمالئٙم٦م!
وأما أول طعام يأكلو أىل الجنة فزيادة كبد  الناس من المشرق إلى المغرب؛ 

(3)حوت
وأما الشبو في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبو  

ي٤م رؾمقل  . ىم٤مل أؿمٝمد أٟمؽ رؾمقل اهلل، صمؿ ىم٤مل:شؤىا كان الشبو لهالو، وإذا سبق ما

اهلل إن اًمٞمٝمقد ىمقم هب٧م
(4)

 ٠ًمهلؿ هبتقين قمٜمدك،إن قمٚمٛمقا سم٢مؾمالُمل ىمٌؾ أن شم ،

أي رجل فيكم عبد اهلل » :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،ودظمؾ قمٌد اهلل اًمٌٞم٧م :ومج٤مءت اًمٞمٝمقد
 :اهلل  وم٘م٤مل رؾمقل  سمـ أظمػمٟم٤م.وا ٟم٤م:ػموأظم أقمٚمٛمٜم٤م: اسمـو أقمٚمٛمٜم٤م: ىم٤مًمقا: ،شبن سالم؟

                                         
إٟمف ُمـ ٟمًؾ يقؾمػ سمـ  ىمٞمؾ: هق قمٌد اهلل سمـ ؾمالم سمـ احل٤مرث اإلهائٞمكم، س ،صح٤ميب ضمٚمٞمؾ، قمٌد اهلل:  (2)

 :اٟمٔمر قمٌد اهلل. ومًامه اًمٜمٌل  (احلّملم)ويم٤من اؾمٛمف  اعمديٜم٦م، أؾمٚمؿ قمٜمد ىمدوم اًمٜمٌل  يٕم٘مقب.

، 423/  2ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  ،4725اإلص٤مسم٦م سمرىمؿ  ،2/728صٗم٦م اًمّمٗمقة  ،2/382االؾمتٞمٕم٤مب 

 .4/90األقمالم 

 .3207، سمرىمؿ 233/  4صحٞمح اًمٌخ٤مري   (2)

هل أهٜم٠م   وىمٞمؾ:  وهل ذم هم٤مي٦م اًمٚمذة، وهل أـمٞمٌٝم٤م، هل اًم٘مٓمٕم٦م اعمٜمٗمردة اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٙمٌد، زي٤مدة اًمٙمٌد:  (3)

ذح  ،236/ 2ُمِم٤مرق األٟمقار  وهق ـمرف اًمٙمٌد. اٟمٔمر: واًمزائدة رء واطمد، دة،واًمزي٤م وأُمرؤه، ـمٕم٤مم،

زي٤مدة يمٌد  » ووىمع سمٚمٗمظ: .230/  23قمٛمدة اًم٘م٤مري  ،228/ 2ومتح اًم٤ٌمري  ،2/24 اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ

 ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: .ش زي٤مدة يمٌد اًمٜمقن حتٗم٦م أهؾ اجلٜم٦م، » ذم طمدي٨م صمقسم٤من: وقمٜمد ُمًٚمؿ ، .ش اًمٜمقن

 .236/ 2ُمِم٤مرق األٟمقار  .ش : وهق ظمٓم٠مسمٕمض رواة ُمًٚمؿ زي٤مدة يمٌد اًمثقرد وىمع قمٜم»

اًمٙمذب  واًمٌٝم٧م: ،هق اًم٤ٌمـمؾ اًمذي يتحػم ُمٜمف ،مجع هبقت :وىمد شمًٙمـ ،سمْمؿ أوًمف وصم٤مٟمٞمف هب٧م:  (4)

ضم٤مُمع  ،2/433اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م األصمر  وومجقر. اٟمٔمر: ويمذب، ، وىمقم هب٧م أهؾ همدر،واالومؽماء

 .23/230قمٛمدة اًم٘م٤مري  ،273/ ٤7مري ، ومتح اًم383ٌ/ 22األصقل 
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 هلل إًمٞمٝمؿ وم٘م٤مل:ا ومخرج قمٌد أقم٤مذه اهلل ُمـ ذًمؽ! :ىم٤مًمقا .شأفرأيتم إن أسلم عبد اهلل؟»

 واسمـ ذٟم٤م، ذٟم٤م: :وم٘م٤مًمقا رؾمقل اهلل. احمٛمد ؿمٝمد أن ال إًمف إال اهلل وأؿمٝمد أنأ

شووىمٕمقا ومٞمف
(1)

 يؾ؟ضمؼم ، ىم٤مل:شأخبرني بهن جبريل آنفا قال:» وذم رواي٦م أظمرى: ،

ژ  ڑ ڑ  ژ ذاك قمدو اًمٞمٝمقد ُمـ اعمالئٙم٦م، وم٘مرأ هذه اآلي٦م: ىم٤مل: ،شٟمٕمؿ» ىم٤مل:

.اآلي٦م ژک ک  ک ک  گ گ  گ   
(2) 

 أهنؿ يم٤مٟمقا وم٤مجلقاب: ُم٤م وضمف قمداوهتؿ عمٚمؽ؟ رسمام ىم٤مل ىم٤مئؾ:» ىم٤مل اسمـ اجلقزي:

    ]88:  اًمٌ٘مرة [. ژ ىېىژ يتٕمٚمٚمقن ًمٚمت٘م٤مقمد قمـ اإليامن هبذه األؿمٞم٤مء، يمام ىم٤مًمقا:

 ،وم٘م٤مًمقا إٟمف يٜمزل سم٤محلرب واًمِمدةقمغم أهنؿ ىمد ذيمروا وضمف اعمٕم٤مداة سمام يٌلم ضمٝمٚمٝمؿ 

.شوم٤معمٕم٤مداة ًممُمر وُم٤م ذٟم٥م اعم٠مُمقر، ٛمقا أٟمف ُم٠مُمقر،أومؽماهؿ مل يٕمٚم
(3)

  

وم٘مد ذيمر اًمٕمٚمامء قمدة أؾم٤ٌمب  :وأُم٤م ؾم٥ٌم قمداوة اًمٞمٝمقد ًمروح اًم٘مدس ضمؼميؾ

ألٟمف يٜمزل قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمِمدة  قمداوهتؿ ًمف أوهلام: ًمذًمؽ أصحٝم٤م وأؿمٝمره٤م ؾم٤ٌٌمن:

واًمٕمذاب، وهق ىمقل اجلٛمٝمقر: يمام ذيمر اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين وهمػمه.
(4)

  

ُمـ  أن هيقد،ؾم٠مًمقا اًمٜمٌل » وم٘مد روى اسمـ ضمرير سمًٜمده قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب سمزة:

وم٢مٟمف ًمٜم٤م قمدو وال ي٠ميت إال  ىم٤مًمقا: ضمؼميؾ ص٤مطمٌف اًمذي يٜمزل قمٚمٞمف سم٤مًمقطمل، وم٘م٤مل:

.شاآلي٦م ژژ  ڑ ڑ  ک  ژ ٜمزل:سم٤محلرب واًمِمدة واًم٘مت٤مل. وم
 (5)

  

 ي٤م حمٛمد ُم٤م يٜمزل ضمؼميؾ إال سمِمدة وطمرب، ىم٤مًم٧م هيقد:» وروى قمـ جم٤مهد ىم٤مل:

.شومٜمزًم٧م وإٟمف ًمٜم٤م قمدو: وىمت٤مل:
(6)

  

                                         
 .3329سمرىمؿ 262/ 4صحٞمح اًمٌخ٤مري    (2)

 .399/ 2، دالئؾ اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل 24/262وُمًٜمد أمحد  ،3938سمرىمؿ  ،89/ 5صحٞمح اًمٌخ٤مري   (2)

 .859/ 2يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم   (3)

وذيمره  سملم ومٞمٝمام أٟمف أصح األىمقال،وىمد  ،8/265ومتح اًم٤ٌمري  ،2/298اًمٕمج٤مب ذم سمٞم٤من األؾم٤ٌمب  اٟمٔمر:  (4)

 .2/396واسمـ قم٤مؿمقر ذم اًمتحرير  ،2/222واسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرر ،28اًمقاطمدي ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول 

وقمزاه إمم ؾمٜمٞمد ذم شمٗمًػمه،  ،2/337 وذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه ،2622 سمرىمؿ ،2/286 شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (5)

 وقمزاه ًمٚمٓمؼمي. ،2/292وذيمره اسمـ طمجر ذم اًمٕمج٤مب

 .337/ 2. وذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه 2622، سمرىمؿ 286/ 2شمٗمًػم اًمٓمؼمي    (6)
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 طميت قمّم٤مسم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد رؾمقل اهلل » أٟمف ىم٤مل: وقمـ اسمـ قم٤ٌمس 

وم٘م٤مل  ل ٟم٠ًمًمؽ قمٜمٝمـ ال يٕمٚمٛمٝمـ إال ٟمٌل!اًم٘م٤مؾمؿ طمدصمٜم٤م قمـ ظمال ي٤م أسم٤م وم٘م٤مًمقا:

وما أخذ يعقوب على  ،ولكن اجعلوا لي ذمة اهلل سلوا عما شئتم،» :رؾمقل اهلل 
 ذًمؽ ًمؽ. وم٘م٤مًمقا: .شلتتابعني على اإلسالم ؛لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه ،بنيو

ٟم٠ًمًمؽ  ،أظمؼمٟم٤م قمـ أرسمع ظمالل :وم٘م٤مًمقا .شسلوني عما شئتم» :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

وأظمؼمٟم٤م  غم ٟمٗمًف ُمـ ىمٌؾ أن شمٜمزل اًمتقراة؟ٞمؾ قمم إهائأظمؼمٟم٤م أي اًمٓمٕم٤مم طمر   ؟قمٜمٝمـ

وأظمؼمٟم٤م هبذا اًمٜمٌل  ويمٞمػ يٙمقن اًمذيمر ُمٜمف واألٟمثك؟ يمٞمػ ُم٤مء اعمرأة وُم٤مء اًمرضمؾ،

عليكم عهد اهلل لئن »:وُمـ وًمٞمف ُمـ اعمالئٙم٦م؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،األُمل ذم اًمٜمقم
ِمدشمٙمؿ سم٤مًمذي ٟم» وم٘م٤مل: .وُمٞمث٤مق ،قمٝمد وم٠مقمٓمقه ُم٤م ؿم٤مء ُمـ، ش؟أنا أنبأتكم لتتابعني

هؾ شمٕمٚمٛمقن أن إهائٞمؾ ُمرض ُمرو٤م ؿمديدا ومٓم٤مل ؾم٘مٛمف  ،أٟمزل اًمتقراة قمغم ُمقؾمك

ويم٤من  ،ُمـ أطم٥م اًمٓمٕم٤مم واًمنماب إًمٞمفحر  ًمٞم   :ومٜمذر ٟمذرا ًمئـ قم٤موم٤مه اهلل ُمـ ؾم٘مٛمف  ُمٜمف،

أشهد اهلل » :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ. وم٘م٤مًمقا: ،شأطم٥م اًمٓمٕم٤مم إًمٞمف حلؿ اإلسمؾ؟
ىل   الذي ال إلو إال ىو الذي أنزل التوراة على موسى،وأنشدكم باهلل ،يكمعل

فأيهما عال كان لو  وأن ماء المرأة أصفر رقيق، تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ،
 كان الولد ذكرا بإذن اهلل، ؛فإذا عال ماء الرجل ماء المرأة  الولد والشبيو بإذن اهلل،

 ىم٤مل: .اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ ىم٤مًمقا: ،شوإذا عال ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن اهلل؟

هؾ شمٕمٚمٛمقن أن هذا  ، ُمقؾمك وأٟمِمديمؿ سم٤مًمذي أٟمزل اًمتقراة قمغم» ىم٤مل: .شاًمٚمٝمؿ اؿمٝمد»

. شاًمٚمٝمؿ اؿمٝمد» اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ! ىم٤مل: ىم٤مًمقا: ،ش؟وال يٜم٤مم ىمٚمٌف ،اًمٜمٌل األُمل شمٜم٤مم قمٞمٜم٤مه

 ىم٤مل: أو ٟمٗم٤مرىمؽ. ،وًمٞمؽ ُمـ اعمالئٙم٦م؟ ومٕمٜمده٤م ٟمت٤مسمٕمؽُمـ  ،أٟم٧م اآلن حتدصمٜم٤م ىم٤مًمقا:

ًمق  ٟمٗم٤مرىمؽ، ومٕمٜمده٤م ىم٤مًمقا: .شومل يٌٕم٨م اهلل ٟمٌٞم٤م ىمط إال وهق وًمٞمف وم٢من وًمٞمل ضمؼميؾ،»

ومام يٛمٜمٕمٙمؿ أن » ىم٤مل: .وصدىمٜم٤مك ،شم٤مسمٕمٜم٤مك: ـ اعمالئٙم٦ميم٤من وًمٞمؽ ؾمقاه ُم

کک  ژ ڑڑژ وضمؾ:قمز  وم٠مٟمزل اهلل إٟمف قمدوٟم٤م. :ىم٤مًمقا ،ششمّمدىمقه؟

 ،]202:اًمٌ٘مرة[  ژېئ ېئ ېئ ژ إمم ىمقًمف: ،]97:اًمٌ٘مرة [    ژگگ  گ کک
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.شومٕمٜمده٤م سم٤مؤوا سمٖمْم٥م قمغم همْم٥م
(1)

 ٟمٕمؿ وًمٙمٜمف ًمٜم٤م قمدو:» وذم رواي٦م صم٤مٟمٞم٦م ىم٤مًمقا: 

.شوهق ُمٚمؽ إٟمام ي٠ميت سم٤مًمِمدة وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء: ومٚمقال ذًمؽ اشمٌٕمٜم٤مك
(2)

: وصم٤مٟمٞمٝمام 

.شقمداوهتؿ ًمف ألٟمف يم٤من يٜمزل سم٤مًم٘مرآن قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 
(3)

  

. روح اًم٘مدس ؾم٥ٌم قمداوهتؿ ًم ذماألىمرب  وضمٕمٚمف ، ورضمحف اًمٗمخر اًمرازي
(4)

  

ألٟمف يٜمزل  : أن قمداوهتؿ ًمروح اًم٘مدس -:ومم٤م يِمٝمد ًمؽمضمٞمح اًم٘مقل األول

وم٘مد صح ُمـ رواي٦م اسمـ  واًمدًمٞمؾ يٕمْمده، أن اخلؼم ي١ميده، -بقمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمِمدة واًمٕمذا

ٟمف ي٠ميت سم٤مًمِمدة وؾمٗمؽ دُم٤مء أن ؾم٥ٌم قمداوهتؿ ًمف أل ضمرير اًمٓمؼمي قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 ومٞمٙمقن هق اًم٥ًٌم اًمرئٞمس، وإذا ضم٤مء هنر اهلل سمٓمؾ هنر ُمٕم٘مؾ، وضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر، اًمٗمج٤مر،

اهلل،  ًمٕم٤مئـ قمٚمٞمٝمؿ اًمٞمٝمقد قمداوة ذم ٥ًٌماًم مه٤م :ُمٕم٤م أن يٙمقٟم٤م ُمـ ُم٤مٟمع وال يتٌع ًمف. وهمػمه

 ٕم٤ممم أقمٚمؿ.شمْم٤مد، سمؾ سمٞمٜمٝمام شمقاومؼ وشمِم٤مد، واهلل شمال و، شمٜم٤مومر اًم٘مقًملم ألٟمف ًمٞمس سملم

 

  املبحث الثاني عشر
 منه وشدة خوف إبليس إلبليس،  عداوة روح القدس

ٹ  ڤ       ٺ ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹژ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

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

ڎ  ڈ      ڎ   ڌ      ڌ  ڍ  ڍ   ڇ   ڇ    ڇ     ڇ    چ    چ  چ

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

  ]48-47األٟمٗم٤مل[ .ژڳ

                                         
واًمٓمٞم٤مًمز ذم  ،2524رىمؿ2/278وأمحد ذم اعمًٜمد ،2609 رىمؿ2/284أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه  (2)

وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع  ،6/266واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدالئؾ  ،20/387واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ،4/450ُمًٜمده 

 .2/292، اًمٕمج٤مب 2/74شمٗمًػم اسمـ يمثػم  واٟمٔمر: ،((ورضم٤مهلام صم٘م٤مت أمحد واًمٓمؼماين، رواه)) :8/287

 .2620، سمرىمؿ 286/  2أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه  (2)

 .2/332روح اعمٕم٤مين  ،2/269اًمٙمِم٤مف ،2/367اًمٌٞمْم٤موي ،2/225شمٗمًػم اًمٌٖمقي اٟمٔمر: (3)

 .309/ 2، اًمٚم٤ٌمب السمـ قم٤مدل 2/342ن همرائ٥م اًم٘مرآن ورهم٤مئ٥م اًمٗمرىم٤م واٟمٔمر: ،3/622ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م  (4)
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وسم٘مدر  ويٌٖمض اًمٕمّم٤مة اعمجرُملم، ،حي٥م اعم١مُمٜملم طمٌٞم٥م اًمرمحـ، ومجؼميؾ 

وأؿمد  شمزداد قمداوة ضمؼميؾ ًمف، ُم٤م سم٘مدر وفمٚمٛمف وإضمراُمف، قمّمٞم٤من اًمٕمٌد، وـمٖمٞم٤مٟمف،

ٚمٞمس وىمد يم٤من إسم ،هق قمدو اهلل إسمٚمٞمس ًمٕمٜمف اهلل وأيمثرهؿ ـمٖمٞم٤مٟم٤م ويمٗمرا، اخلٚمؼ ضمرُم٤م،

ويٛمٜمٞمٝمؿ سم٤مًمٜمٍم  يزيـ هلؿ شمٙمؼمهؿ وسمٖمٞمٝمؿ، ي٘مقد ضمح٤مومؾ اعمنميملم ىمٌؾ سمدر:

ويٌٕم٨م ومٞمٝمؿ  وحيروٝمؿ قمغم ىمت٤مل اعم١مُمٜملم، ويٕمدهؿ سم٤معمدد واًمٕمقن، اًم٘مري٥م،

اعمًٚمٛملم ، يمام ذيمر أهؾ ، الؾمتئّم٤مل ؿم٠موم٦م احل٘مد واًمٙمؼمي٤مء وؾمٗمؽ اًمدُم٤مءسمقاقم٨م 

 سم٠مؾم٤مٟمٞمدهؿ. ،يمتٌٝمؿ واعمٖم٤مزي ذم ،أهؾ اًمًػماًمتٗمًػم،و

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ژ روى اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه قمـ اسمـ إؾمح٤مق ذم ىمقًمف:

ومذيمر  ژ  ڍڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

ؿ طملم ذيمروا ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ ٕمِم  اؾمتدراج إسمٚمٞمس إي٤مهؿ وشمِمٌٝمف سمناىم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ضم  

ڌ  ژ اهلل:وسملم سمٜمل سمٙمر سمـ قمٌد ُمٜم٤مة سمـ يمٜم٤مٟم٦م ُمـ احلرب اًمتل يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ. ي٘مقل 

وٟمٔمر قمدو اهلل إمم ضمٜمقد اهلل ُمـ اعمالئٙم٦م ىمد أيد اهلل هبؿ رؾمقًمف  ژڌ  ڎ 

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  ژواعم١مُمٜملم قمغم قمدوهؿ

ڳ  ڳ ڳ گ گ گژ أٟمف رأى ُم٤م ال يرون. وىم٤مل: وصدق قمدو اهلل ژگ

 ل ذمومذيمر زم أهنؿ يم٤مٟمقا يروٟمف ذم يمؾ ُمٜمز» ، وم٠موردهؿ صمؿ أؾمٚمٛمٝمؿ. ىم٤مل:ژڳ

، طمتك إذا يم٤من يقم سمدر واًمت٘مك ال يٜمٙمروٟمف ؿٕمِم  ضم  اىم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ صقرة ه

، أو قمٛمػم سمـ وه٥م اجلٛمحل، اًمذي رآه طملم ٟمٙمص احل٤مرث سمـ هِم٤مميم٤من  اجلٛمٕم٤من،

.ش؟ أؾمٚمٛمٜم٤م قمدو اهلل وذه٥ميـ هاىم٦مومذيمر أطمدمه٤م وم٘م٤مل:أ
(1)

  

د ُمـ ضم٤مء إسمٚمٞمس ذم ضمٜم» ىم٤مل: وروى اسمـ أيب طم٤مشمؿ سمًٜمده قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

واًمِمٞمٓم٤من ذم صقرة هاىم٦م سمـ  اًمِمٞم٤مـملم وُمٕمف راي٦م ذم صقر رضم٤مل ُمـ سمٜمل ُمدًم٩م،

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ   چ ژ وم٘م٤مل اًمِمٞمٓم٤من: ؿٕمِم  ضم  ُم٤مًمؽ سمـ 

ومٚمام رآه ويم٤مٟم٧م يده ذم يد رضمؾ ُمـ  قمغم إسمٚمٞمس،  ىمٌؾ ضمؼميؾأو ،ژ ڍ

                                         
 .222/ 22شمٗمًػم اًمٓمؼمي    (2)



 ىـ(2543)ذو الحجة        اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية        العدد الثاني عشر        مجلة معهد

2:8 

٦م، أشمزقمؿ ي٤م هاىم وومم ُمدسمرا وؿمٞمٕمتف، وم٘م٤مل اًمرضمؾ: اٟمتزع إسمٚمٞمس يده: اعمنميملم،

.  ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڳک  ک ک  ک  گ  گ   گ  گ ژ ٟمؽ ًمٜم٤م ضم٤مر؟ وم٘م٤مل:أ
(1)

  

قا سمف، ُم٤م ضم٤مؤوا ًمف وُم٤م مه   -ًمٕمٜمف اهلل -طمًـ هلؿ » ي٦م:ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم اآل

وأـمٛمٕمٝمؿ أٟمف ال هم٤مًم٥م هلؿ اًمٞمقم ُمـ اًمٜم٤مس، وٟمٗمك قمٜمٝمؿ اخلِمٞم٦م ُمـ أن ي١مشمقا ذم 

هلؿ ذم صقرة  ضم٤مر ًمٙمؿ، وذًمؽ أٟمف شمٌدىدي٤مرهؿ ُمـ قمدوهؿ سمٜمل سمٙمر وم٘م٤مل: أٟم٤م 

ام ــيم، ؾمٞمد سمٜمل ُمدًم٩م، يمٌػم شمٚمؽ اًمٜم٤مطمٞم٦م، ويمؾ ذًمؽ ُمٜمف، ؿٕمِم  ضم  هاىم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ 

ش]220:اًمٜم٤ًمء [      ژوئ وئائەئەئائىىژ ىم٤مل شمٕم٤ممم قمٜمف:
(2)

. 

ذيمر شمٕم٤ممم ذم هذه اآلي٦م اًمٙمريٛم٦م أن اًمِمٞمٓم٤من همر » ىم٤مل ص٤مطم٥م أوقاء اًمٌٞم٤من:

أٟمف  وذيمر اعمٗمنون: وأٟم٤م ضم٤مر ًمٙمؿ. ال هم٤مًم٥م ًمٙمؿ،ل هلؿ:وىم٤م وظمدقمٝمؿ، اًمٙمٗم٤مر،

وأٟمف جمػمهؿ ُمـ سمٜمل  ، وىم٤مل هلؿ ُم٤م ذيمر اهلل قمٜمف،شهاىم٦م سمـ ُم٤مًمؽ»متثؾ هلؿ ذم صقرة 

 ]48:األٟمٗم٤مل [    ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ يمٜم٤مٟم٦م، ويم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ قمداوة،

ومٙم٤من  ،ژگ ک ک ڑ ڑ  ک کژ ژ قمٜمدُم٤م رأى اعمالئٙم٦م وىم٤مل هلؿ:

وهذه هل  صمؿ شمؼمأ ُمٜمٝمؿ. وظمدقمٝمؿ طمتك أوردهؿ اهلالك، همرهؿ،ٟمف طم٤مصؾ أُمره أ

وئ  ژ :قمز وضمؾ يم٘مقًمف اإلٟم٤ًمن يمام سمٞمٜمف شمٕم٤ممم ذم آي٤مت يمثػمة، قم٤مدة اًمِمٞمٓم٤من ُمع

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   ڑ  ژ وىمقًمف:   ]26:احلنم [.ژ ی

ۓڭ ڭ   ژ إمم ىمقًمف: ،]22:إسمراهٞمؿ [.ژڳڳ گ  گ

ى ى ائ  ەئ ژويم٘مقًمف: ،]22:إسمراهٞمؿ [.ژۇڭ ڭ  ۇ

:طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م  وىمد ىم٤مل   ]220:اًمٜم٤ًمء[.ژەئ  وئ وئ 
(3)

 

                                         
 .224/  2، واٟمٔمر شمٗمًػم قمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين  2725/  5شمٗمًػم اسمـ أسمك طم٤مشمؿ    (2)

 .73/ 4، و222/ 2شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (2)

 سمام شمْمٛمٜمف االيمتٗم٤مء  ،3/228ًمروض األٟمػ ، ا3/226ؾمػمة اسمـ هِم٤مم  ،اٟمٔمر: صم٧ٌم هذا ُمـ ؿمٕمر طم٤ًمن  (3)

ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد  ،3/295، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 43/ 2 ُمـ ُمٖم٤مزي رؾمقل اهلل واًمثالصم٦م اخلٚمٗم٤مء ًمٚمٙمالقمل

 ومل أضمده ذم ديقان طم٤ًمن اعمٓمٌقع. ،22/ 4
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ؿــــ٤مروا إمم سمدر حلٞمٜمٝمـــرٟم٤م وؾمـــؾم
(1)

ــ٤م ؾمــ٤مروا    ــؿ ُم ــق يٕمٚمٛمــقن ي٘مــلم اًمٕمٚم  ًم

 رور صمــؿ  أؾمــٚمٛمٝمؿــــــٖمــؿ سمــــــداله 

       

ـــ٨م عم  ــــإن اخلٌٞم ــــــــ وااله همــــ  رارــ

 ٤مر ومـــ٠موردهؿــــــوىمـــ٤مل إين ًمٙمـــؿ ضم 

 

ذ اعمـــقارد ومٞمـــف اخلـــزي واًمٕمـــ٤مر. 
(2)

 

اهلل سمـ يمريز أن رؾمقل  وىمد روى اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م قمـ ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد 

ما رئي الشيطان يوما ىو فيو أصغر وال أدحر وال أحقر وال أغيظ منو » :ىم٤مل اهلل
الرحمة وتجاوز اهلل عن الذنوب وما ذاك إال لما رأى من تنزل  ،في يوم عرفة

أما إنو قد » ىم٤مل: ؟يقم سمدر ي٤م رؾمقل اهلل رأى ُم٤م: وىمٞمؾ ،شإال ما أري يوم بدر ،العظام
 .شرأى جبريل يزع المالئكة

(3)
  

يٙمػ : ُمٕمٜمك يزع وم٘م٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م: شيزع اعمالئٙم٦م» وأُم٤م ىمقًمف:» ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم:

وومٞمف ُمٕمٜمك  .ويّمٗمٝمؿ ،شمٌٝمؿ ًمٚم٘مت٤ملوير ،ٝمؿٜميٕمٞم :إال أهن٤م ه٤م هٜم٤م سمٛمٕمٜمك، ويٛمٜمع

وخيرج سمٕمْمٝمؿ  ،ُمـ أن يِمػ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض :ألٟمف يٛمٜمٕمٝمؿ قمـ اًمٙمالم، اًمٙمػ

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ژ وُمٜمف ىمقل اهلل قمز وضمؾ: :ىم٤مًمقا .قمـ سمٕمض ذم اًمؽمشمٞم٥م

.ش]27: اًمٜمٛمؾ [    ژڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ  
(4) 

 

 

                                         
 )حلتٗمٝمؿ(!. وىمد صحٗم٧م ذم سمٕمض اعمراضمع إمم: هذا هق اًمّمقاب ذم وٌٓمٝم٤م، حلٞمٜمٝمؿ : ( 2)

 .296 / 2أوقاء اًمٌٞم٤من    (2)

وقمٌد  ،498/ 5واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن  ،22/224 واًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه ،840سمرىمؿ ،3/297عمقـم٠م ا  (3)

 وىمد سملم اسمـ قمٌد اًمؼم ذم االؾمتذيم٤مر ،2/22واألصٌٝم٤مين ذم اًمؽمهمٞم٥م  ،5/27اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ 

 وىم٤مل: 4/75وذيمره اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه  وشمتٌع رواشمف ُمٌٞمٜم٤م أهنؿ صم٘م٤مت قمدول. صح٦م احلدي٨م، 4/346

وروي ُمـ وضمف  هذا ُمرؾمؾ طمًـ، » :2/355 وىم٤مل ذم ومْم٤مئؾ األوىم٤مت ، ش هذا ُمرؾمؾ ُمـ هذا اًمقضمف»

 . 5/72 ويمذا ىم٤مل ص٤مطم٥م  يمٜمز اًمٕمامل ، ش قمـ ـمٚمح٦م قمـ أيب اًمدرداء قمـ اًمٜمٌل  آظمر وٕمٞمػ،

 .2/226اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين واألؾم٤مٟمٞمد ( 4)



 ىـ(2543)ذو الحجة        اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية        العدد الثاني عشر        مجلة معهد

2:: 

  عشر املبحث الثالث
 هم رب العاملنيالذين يحب للصالحني، محبة جربيل 

 ژ ٱٻٻ ٻٻپ پ پ  پ ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 ]96:ُمريؿ[

اًمذيـ يٕمٛمٚمقن  أٟمف يٖمرس ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم: خيؼم اعمقمم قمز وضمؾ ذم هذه اآلي٦م:

 وىمٌقال. وحم٦ٌم، ذم ىمٚمقب قم٤ٌمده ُمقدة، اًمّم٤محل٤مت،

، اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م هذه اآلي٦م اًمٙمريٛم٦م، وسمٞمٜم٧م ُمٕمٜم٤مه٤م سمِمٙمؾ واوحوىمد ومنت 

حب اهلل إذا أ  » ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل  أيب هريرة قمـ ،ًٚمؿروى اًمٌخ٤مري وُم وم٘مد
ىل فينادي جبريل في أ  فأ حببو فيحبو جبريل ؛  العبد نادى جبريل إن اهلل يحب فالناً 

ثم يوضع لو القبول في ،  فيحبو أىل السماء ؛حبوه فأ   السماء إن اهلل يحب فالناً 
.شاألرض

(1)
  

إن اهلل إذا أحب عبدا دعا جبريل » وًمٗمٔمف: ،اًمٌٖمض وذم رواي٦م ُمًٚمؿ زي٤مدة ذيمر
إن  :فيقولالسماء  يفيحبو جبريل ثم ينادى ف :قال ،إني أحب فالنا فأحبو :فقال

 ،ثم يوضع لو القبول في األرض :قال ،فيحبو أىل السماء، اهلل يحب فالنا فأحبوه
فيبغضو جبريل  :قال ،إني أبغض فالنا فأبغضو :دعا جبريل فيقول وإذا أبغض عبدا

فيبغضونو ثم توضع  :قال ،إن اهلل يبغض فالنا فأبغضوه :ينادى في أىل السماءثم 
.شلو البغضاء في األرض

(2)
  

  رواي٦م اًمؽمُمذي شمٜمص قمغم شمٗمًػم احلدي٨م ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م، وًمٗمظ روايتف: وضم٤مءت

فينادي في  :قال .إذا أحب اهلل عبدا نادى جبريل أني قد أحببت فالنا فأحبو»
ٱ   ژ  :تبارك وتعالى المحبة في أىل األرض فذلك قول اهللالسماء ثم تنزل لو 

                                         
 .6873 سمرىمؿ ،8/40 وُمًٚمؿ وهذا ًمٗمٔمف ، ، 7485و ،6040و ،3209سمرىمؿ ،4/235 صحٞمح اًمٌخ٤مري  (2)

 .6873 ، سمرىمؿ40/  8صحٞمح ُمًٚمؿ    (2)
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ژ ٻپ پ پ  پ ٻ  ٻ  ٻ
 (1)

وإذا أبغض اهلل ، 
.شإني أبغضت فالنا فينادى في السماء ثم تنزل لو البغضاء في األرض :عبدا نادى جبريل

(2)
  

وهذه اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م يمٚمٝم٤م شمٌلم أن أول ُمـ ي١مُمر سمح٥م ُمـ أطمٌف اهلل شمٕم٤ممم  

دون شم٠مظمر أو شمردد، طمٞم٨م ضم٤مء اًمتٕمٌػم  ، ومٞمحٌف ومقرا،اًم٘مدس ضمؼميؾ هق روح 

وقمدم اًمؽماظمل، ومٞمًٌؼ سمذًمؽ مجٞمع أهؾ  سم٤مًمٗم٤مء اًمتل شمدل قمغم اًمتٕم٘مٞم٥م واًمٗمقري٦م،

سمٕمد ذًمؽ ٟمداء أهؾ اًمًامء: ومٞمٜم٤مدي ذم اعمالئٙم٦م أهؾ  اًمًامء، ويتقمم روح اًم٘مدس 

 صمؿ يقوع ًمف اًم٘مٌقل ذم األرض.  ًامء،، ومٞمحٌف أهؾ اًمسم٠من اهلل أطم٥م ومالٟم٤م وم٠مطمٌقه  ًامء:اًم

خيؼم شمٕم٤ممم أٟمف يٖمرس ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم اًمذيـ » ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم اآلي٦م:

قمز وضمؾ، عمت٤مسمٕمتٝم٤م اًمنميٕم٦م  وهل األقمامل اًمتل شمريض اهلل -يٕمٛمٚمقن اًمّم٤محل٤مت، 

يٖمرس هلؿ ذم ىمٚمقب قم٤ٌمده اًمّم٤محللم ُمقدة، وهذا أُمر ال سمد ُمٜمف وال حمٞمد  -اعمحٛمدي٦م 

.شُمـ همػم وضمف قمٜمف، وىمد وردت سمذًمؽ األطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م قمـ رؾمقل اهلل 
(3)

  

إليامهنؿ وقمٛمٚمٝمؿ اًمّم٤مًمح:  اآلًمقد أن هذه اعمقدة اًمتل حتّمؾ ذم اًم٘مٚمقب:ذيمر و

يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح. ،أٟمف يٙمقن ذم اًمدٟمٞم٤م ،أن اعمِمٝمقر ذم ذًمؽ اجلٕمؾو
(4)

  

 أي: طم٤ٌم ذم ژ پ پ  پپژ » ىمقًمف شمٕم٤ممم: شمٗمًػم وىم٤مل  اًم٘مرـمٌل ذم

.شقم٤ٌمده، يمام رواه اًمؽمُمذي ىمٚمقب
(5)

وىمد ذه٥م أيمثر اعمٗمنيـ إمم:أن هذا اًمقد هق  

يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح. : اًم٘مٌقل اًمذي يْمٕمف اهلل عمـ حي٥م ُمـ قم٤ٌمده
(6)

  

                                         
 وُمًٚمؿ، واًمؽمُمذي، ًمٚمٌخ٤مري، ذم قمزو ًمٗمظ اًمؽمُمذي: :20/233 وهؿ اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر شمٜمٌٞمف: (1)

 !.4/485وشمٌٕمف ذم ذًمؽ اًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير  ،ذم أي ُمـ اًمّمحٞمحلم وال شمقضمد زي٤مدة اًمؽمُمذي:

وأظمرضمف اسمـ  ،وصححف األًم٤ٌمين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي وصححف ، ،3262سمرىمؿ ،5/327ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  (2)

 .29/ 26واًمٌزار ذم ُمًٜمده  ،5/268وذيمره اسمـ يمثػم ذم  شمٗمًػمه  ،7/227أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه 

 .4/379شمٗمًػم اسمـ يمثػم  (3)

 .22/80شمٗمًػم اآلًمقد  روح اعمٕم٤مين  (4)

 .22/260ل شمٗمًػم اًم٘مرـمٌ  (5)

 .4/485ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين  ،22/262،شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 2/465اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌل   (6)
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٤مس ـ قم ـ اسم اًمدٟمٞم٤م. ذم ،حم٦ٌم ذم اًمٜم٤مس :ژ پپ پ پژ ىم٤مل:وقم
(1)

  

فال يزال   وجل، عز اهلل مرضاة يلتمس العبد إن» :ىم٤مل  قمـ اًمٜمٌل  وقمـ صمقسم٤من
 ،إن عبدي فالنا يلتمس أن يرضيني، فرضائي عليو يا جبريل، كذلك. فيقول اهلل:

ويقول الذين  رحمة اهلل على فالن، وتقول حملة العرش، : فيقول جبريل قال:
  اهلل رؾمقل وم٘م٤مل .ثم يهبط إلى األرض ت السبع،حتى يقولو أىل السماوا يلونهم،

: «ٱ ٻ ٻ ٻ  ژ  :عليكم في كتابو وىي اآلية التي أنزل اهلل

ز وإن العبد ليلتمس سخط اهلل، فيقول اهلل ع ژپ پ  پ  پ   ٻ
غضب  فيقول جبريل: أال وإن غضبي عليو،، إن فالنا يسخطني يا جبريل، وجل:

حتى يقولو أىل السماوات  ويقول من دونهم، ويقول حملة العرش، اهلل على فالن،
 شثم يهبط إلى األرض ع،السب

(2)
يٌلم ؾم٥ٌم هذه هذا  ريض اهلل قمٜمفوطمدي٨م صمقسم٤من  

إن العبد يلتمس مرضاة اهلل عز » :ذم ىمقًمف  وذًمؽ :واعمراد هب٤م، اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمح٦ٌم
يا جبريل، إن عبدي فالنا يلتمس أن يرضيني،  وجل، فال يزال كذلك. فيقول اهلل:

وال يزال عبدي يتقرب إلي » :٤مرياًمٌخ ويِمٝمد ًمف طمدي٨م  احلدي٨م. شفرضائي عليو
.شبالنوافل حتى أحبو

(3)
سمٕمد  -ألرضًمٚمٕمٌد ذم ا اًمذي يقوع :وذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًم٘مٌقل  

واعمراد سم٤مًم٘مٌقل ذم احلدي٨م ىمٌقل » :ي٘مقل احل٤مومظ اسمـ طمجر - هذه اعمح٦ٌم اًمٕمٔمٞمٛم٦م

ىمٚمقب اًمٜم٤مس  حم٦ٌم وي١مظمذ ُمٜمف أن واًمرو٤م قمٜمف، اًم٘مٚمقب ًمف: سم٤معمح٦ٌم واعمٞمؾ إًمٞمف:

.شأنتم شهداء اهلل في األرض» وي١ميده طمدي٨م: ُم٦م حم٦ٌم اهلل،قمال
(4)

 اهلل سمٛمح٦ٌم ادواعمر 

ؿ وإرادهت اؾمتٖمٗم٤مرهؿ ًمف، وسمٛمح٦ٌم اعمالئٙم٦م: وطمّمقل اًمثقاب ًمف، ،إرادة اخلػم ًمٚمٕمٌد

 ٦م اًمٕم٤ٌمد ًمف،وحمٌ حم٤ٌم ًمف، :ًمٙمقٟمف ُمٓمٞمٕم٤م هلل وُمٞمؾ ىمٚمقهبؿ إًمٞمف: ظمػم اًمداريـ ًمف،

                                         
 .6/492اًمدر اعمٜمثقر  (2)

رواه اًمٓمؼماين ذم  )) :2/272وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع ،3/255أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ األوؾمط  (2)

وأظمرضمف  ذم قمزوه قمغم اسمـ ُمردويف، ،6/492ثقر ٍم اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمتواىم ،((األوؾمط ورضم٤مًمف صم٘م٤مت

 وطمًٜمف األرٟم١موط ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اعمًٜمد. ،22454 سمرىمؿ 5/279اإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد خمتٍما 

 .6502، سمرىمؿ 8/232أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف  (3)

وأظمرضمف  2243سمرىمؿ  ،3/53ٚمؿ وُمً ،2367سمرىمؿ  ،2/222أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: (4)

 .22860وأمحد ذم اعمًٜمد سمرىمؿ  ،2932واًمٜم٤ًمئل سمرىمؿ ،2058اًمؽمُمذي سمرىمؿ 
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وطم٘مٞم٘م٦م اعمح٦ٌم قمٜمد أهؾ  ؿ دومع اًمنم قمٜمف ُم٤م أُمٙمـ،وإرادهت اقمت٘م٤مدهؿ ومٞمف اخلػم،

ال يٛمٙمـ  وإٟمام يٕمرومٝم٤م ُمـ ىم٤مُم٧م سمف وضمداٟم٤م، ٕمروم٦م ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل ال حتد،اعم

 وطمدي٨م اًم٤ٌمب وـمٌٞمٕمل، وروطم٤مين، إهلل، واحل٥م قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم: اًمتٕمٌػم قمٜمف،

 ،ضمؼميؾ وطم٥م ،إهلل ومح٥م اهلل اًمٕمٌد طم٥م اًمثالصم٦م، هذه األىم٤ًمم يِمتٛمؾ قمغم

.شوطم٥م اًمٕم٤ٌمد ًمف طم٥م ـمٌٞمٕمل روطم٤مين، واعمالئٙم٦م ًمف طم٥م
(1)

ُمٔم٤مهر حم٦ٌم  وُمـ 

يًٚمؿ  :اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م ذم ٤ممقم يمؾ ذم األرض إمم يٜمزل أٟمف ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمّم٤محللم:  ضمؼميؾ

 ضم٤مء يمام ،ىمدر ًمٞمٚم٦م يمؾ ذم األرض إممضمؼميؾٟمزول  وم٘مد صم٧ٌم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ وُمًٚمٛم٦م.

ٹ  ڤ  ٿٿٹ ٹ  ٹ  ٺٺٺٿٿ ڀ  ٺ ژ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

]4-3:اًم٘مدر [ژڤ  ڤ 
(2)

 

،  اًمروح هٜم٤م ضمؼميؾ» ىم٤مل:هذه اآلي٦م ذم   وىمد روى اسمـ ضمرير قمـ اًمْمح٤مك

.شوذًمؽ ذم يمؾ ؾمٜم٦م وأٟمف يٜمزل هق اعمالئٙم٦م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، ويًٚمٛمقن قمغم اعمًٚمٛملم،
(3)

  

 ٜملم اًمّم٤محللم أيْم٤م: أٟمف حيي ُمقتًمٚمٛم١مُم وُمـ ُمٔم٤مهر حم٦ٌم روح اًم٘مدس 

يمام  أظمرج اًمٓمؼماين قمـ ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد ٧م ـم٤مهرا.يمؾ ُمًٚمؿ وُمًٚمٛم٦م يٌٞم
(4)

 ىم٤مًم٧م: 

. شال يأكل حتى يتوضأ» :ي٤م رؾمقل اهلل، هؾ ي٠ميمؾ أطمدٟم٤م وهق ضمٜم٥م؟ ىم٤مل  ىمٚم٧م:

ما أحب أن يرقد وىو جنب » هؾ يرىمد اجلٜم٥م؟ ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧م:
شويحسن وضوءه حتى يتوضأ،

 (5)
(6).ش لوإني أخشى أن يتوفى، فال يحضره جبري،

  

                                         
 واظمتّم٤مر. ، سمتٍمف يًػم،20/462ومتح اًم٤ٌمري   (2)

 .233. اٟمٔمر ص (  ؾمٌؼ سمٞم٤من أن مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اعمراد سم٤مًمروح ذم هذا اعمقوع ضمؼميؾ2)

 .8/23ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ًمٚمًٗمػمي  ،8/492شمٗمًػم اًمٌٖمقي  ،24/547شمٗمًػم اًمٓمؼمي  اٟمٔمر:  (3)

االؾمتٞمٕم٤مب  وروت قمٜمف. اٟمٔمر: ،هل٤م صح٦ٌم،يم٤مٟم٧م ختدم اًمٜمٌل  وي٘م٤مل سمٜم٧م ؾمٕمٞمد، ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد:  (4)

 .2/753، شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م 3/408اًمث٘م٤مت  ،8/229، اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م 2/222

ال ؾمٞمام قمغم اًم٘مقل سمجقاز شمٗمريؼ   وطمٙمٛمتف ختٗمٞمػ احلدث: ،مجٝمقر اًمٕمٚمامء أن اًمقوقء هٜم٤م اًمنمقمل  (5)

يمام  سم٠مٟمف ٟمّمػ همًؾ اجلٜم٤مسم٦م، :وىمد قمٚمٚمف ؿمداد سمـ أوس اًمٖمًؾ ومٞمٜمقيف ومػمشمٗمع احلدث قمـ شمٚمؽ األقمْم٤مء،

 إذا سمؾ أقمْم٤مءه، أو إمم اًمٖمًؾ: طمٙمٛمتف أٟمف يٜمِمط إمم اًمٕمقد، وىمٞمؾ: سمًٜمد صحٞمح، رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم،

 .2/244ذح اًمزرىم٤مين قمغم ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ . ظمِمٞم٦م أن يٛمقت ذم ُمٜم٤مُمف ٝم٤مرشملم :ًمٞمٌٞم٧م قمغم إطمدى ـم وىمٞمؾ:

رواه اًمٓمؼماين ذم   » :2/342وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع ،20587سمرىمؿ ،28/223اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين   (6)

 =، شصدوق وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: وصم٘مف حيٞمك سمـ ُمٕملم، احلراين اًمٓمرائ٘مل، اًمرمحـ، وومٞمف قمثامن سمـ قمٌد اًمٙمٌػم،
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إن » ىم٤مل:  اًمٜمٌل أن ويِمٝمد ًمف ُم٤م أظمرضمف أسمق داود قمـ قمامر سمـ ي٤مه 

وال اعمتْمٛمخ سم٤مًمزقمٗمران اعمالئٙم٦م ال حتي ضمٜم٤مزة اًمٙم٤مومر سمخػم،
(1)

وال اجلٜم٥م ،
(2)

.ش 
(3)

  

وُم٤م أظمرضمف اًمٌزار
(4)

صمالصم٦م ال شم٘مرهبؿ » أٟمف ىم٤مل: قمـ اًمٜمٌل   طمدي٨م سمريدة ُمـ 

)واحل٤مئض( سم٤مًمزقمٗمران، اعمالئٙم٦م اًمًٙمران، واعمتٛمْمخ
(5)

 .شاجلٜم٥م أو، 

ـ قمٜمد ووم٤مشمف. وال ؿمؽ : ذم أن ضمؼميؾ   قمغم رأس هذه اًمٙمقيم٦ٌم اًمتل حتي اعم١مُم

يٜمزل إمم   دل احلدي٨م سمٛمٗمٝمقُمف قمغم أن ضمؼميؾ» ىم٤مل اسمـ طمجر اعمٙمل:

 أن اجلٜم٤مسم٦م ُم٤مٟمٕم٦مو وهق قمغم ـمٝم٤مرة، :ُمقت يمؾ ُم١مُمـ شمقوم٤مه اهلل وحيياألرض، 

.شحلْمقره
(6)

  

 ًمٚمّم٤محللم: سمٛمٌح٨م حم٦ٌم روح اًم٘مدس  أطم٧ٌٌم أن أظمتؿ سمحثل هذا، وىمد

 ،ًمٕمٔمٞمٛم٦مداقمٞم٤م اهلل شمٕم٤ممم أن يرزىمٜم٤م هذه اعمح٦ٌم ا ،اًمذيـ حيٌٝمؿ اًمرب اًمٙمريؿ ؾمٌح٤مٟمف

 إٟمف ضمقاد يمريؿ. وضمقده وإطم٤ًمٟمف، رمحتف وومْمٚمف،سم ٟمحـ وُمـ ٟمح٥م، هب٤م، ويٙمرُمٜم٤م

                

                                         

وذيمره ذم يمٜمز  .((ؾمٜمده ال سم٠مس سمف)) :2/244وىم٤مل اًمزرىم٤مين ذم ذطمف قمغم اعمقـم٠م وذيمر أىمقال اًمٕمٚمامء ومٞمف.=

 وقمزوه ًمٚمٓمؼماين. ،22/229واآلًمقد ذم روح اعمٕم٤مين ،2/5واًمًٞمقـمل ذم احل٤ٌمئؽ ،25/350اًمٕمامل 

واًمتِمٌف  ؾ، عم٤م ومٞمف ُمـ اًمرقمقٟم٦م ،حلرُم٦م ذًمؽ قمغم اًمرضم اعمتْمٛمخ سم٤مًمزقمٗمران: أي اإلٟم٤ًمن اعمتٚمٓمخ سم٤مًمزقمٗمران،  (2)

 .502/ 2ومٞمض اًم٘مدير  ،2/629، اًمٜمٝم٤مي٦م 2/850يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم  سم٤مًمٜم٤ًمء. اٟمٔمر:

الؾمتخٗم٤مومف سم٤مًمنمع.  طمتك يٛمر قمٚمٞمف وىم٧م صالة ومل يٖمتًؾ، اًمذي اقمت٤مد شمرك اًمٖمًؾ هت٤موٟم٤م سمف، اجلٜم٥م:  (2)

وهذا ومٞمٛمـ يتخذ شم٠مظمػم االهمت٤ًمل )) :2/36ٜم٦م ىم٤مل اًمٌٖمقي ذم ذح اًمً .2/502ومٞمض اًم٘مدير  اٟمٔمر:

ويٓمقف قمغم ٟم٤ًمئف  يم٤من يٜم٤مم وهق ضمٜم٥م، وم٘مد صح أن اًمٜمٌل  ومٞمٙمقن أيمثر أوىم٤مشمف ضمٜم٤ٌم، قم٤مدة هت٤موٟم٤م سمف،

 .220/ 4ويمذا ىم٤مل اخلٓم٤ميب ذم ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ  .((سمٖمًؾ واطمد، 

ؾمٜمـ  ،3/202 يب يٕمغمُمًٜمد أ ،28906 رىمؿ ،4/320 ُمًٜمد أمحد ،4278رىمؿ  ،4/229ؾمٜمـ أيب داود  (3)

 ،646سمرىمؿ ،2/90 ُمًٜمداًمٓمٞم٤مًمز ،4/238 اًمٌزار ُمًٜمد ،2029رىمؿ ،2/203 اًمٙمؼمى اًمٌٞمٝم٘مل

 .270/ 9  وصحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،276/  9  وطمًٜمف األًم٤ٌمين ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود

 .5372رىمؿ  ،2/587وصححف األًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم  ،4446رىمؿ  ،20/322ُمًٜمد اًمٌزار  (4)

 .5372سمرىمؿ  ،587/ 2ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم  وٕمػ اًمِمٞمخ األًم٤ٌمين زي٤مدة ) احل٤مئض(  (5)

 .424/ 2، و365/ 2اًمٗمت٤موى احلديثٞم٦م السمـ طمجر اهلٞمتٛمل   (6)
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 الخاتمة
ؾمٞمدٟم٤م  وأيمرم رؾمٚمف، وأصكم وأؾمٚمؿ قمغم ظمػم ظمٚم٘مف، قمٚمٞمف، أمحد اهلل شمٕم٤ممم وأصمٜمل

 وسمٕمد: وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم، وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد اعمٌٕمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم،

: أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م، ُمـ ظمالل هذه هذاوم٢مين أىمدم ذم هن٤مي٦م سمحثل 

 اًمدراؾم٦م اعمت٠مٟمٞم٦م، وأوضمزه٤م ذم اًمٜم٘م٤مط اآلشمٞم٦م:

وقمٔمؿ  ذا يدل قمغم قمٔمؿ اعمًٛمك وذومف،: وهيمثرة أؾمامء روح اًم٘مدس  (2

 وقمٚمق ُمٙم٤مٟمتف، ألن يمثرة األؾمامء شمدل قمغم ذف اعمًٛمك. ىمدره،

ضمؼميؾ، ومٝمق اًمذي ؾمامه اهلل سمف ذم  هق: االؾمؿ اًمٕمٚمؿ ًمروح اًم٘مدس  (2

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ُمقاـمـ قمديدة، وهق االؾمؿ اًمذي اٟمتنم ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة.

وأٟمف  قمغم اًمتِمٙمؾ، ضمؼميؾ ًم٘مدس فمٝمر ُمـ ظمالل اًمٌح٨م ىمدرة روح ا (3

 سمّمقر ُمتٕمددة. يم٤من ي٠ميت اًمٜمٌل 

قمغم صقرشمف احل٘مٞم٘مٞم٦م ُمرشملم، ًمف    ضمؼميؾ  روح اًم٘مدس رأى اًمٜمٌل  (4

 .ؾمتامئ٦م ضمٜم٤مح، وهذا ُمـ ظمّم٤مئّمف 

ًمروح اًم٘مدس  ،صمٌقت رؤي٦م سمٕمض اًمٌنم ُمـ همػم األٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم  (5

، ًمٙمٚمٌل قمغم صقرشمف اًمٌنمي٦م، وأهمٚمٌٝم٤م ذم صقرة دطمٞم٦م ا. 

ذم رطمٚمتل اإلهاء  يم٤من اًمرومٞمؼ األوطمد ًمٚمٜمٌل   ضمؼميؾ فمٝمر أن  (6

 واعمٕمراج.

ويمثرة  ، وقمٔمؿ حمٌتف ًمف وعم٤م ي٠ميت سمف، ًمروح اًم٘مدس  ؿمدة ؿمقق اًمٜمٌل  (7

 هوره وؾمٕم٤مدشمف سمزي٤مرشمف.

ذم ُمٕمٔمؿ همزواشمف، ًمتثٌٞم٧م   رؾمقل اهللُمع  ضمؼميؾ ضمٝم٤مد روح اًم٘مدس  (8

 اعم١مُمٜملم، وشم٠ميٞمدهؿ.

ح٨م ؿمدة قمدافمٝمر ُمـ ظمال (9 هل٤م  وأن قمداوهتؿ ًمف ، ؼميؾوة اًمٞمٝمقد جلل اًٌم

٤مب أرضمحٝم٤م   .-طم٥ًم زقمٛمٝمؿ -واًم٘مت٤مل:واًمٕمذاب  :أٟمف ي٠ميت سم٤مًمِمدة : قمدة أؾم
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 ويمٚمٝم٤م أوص٤مف رومٕم٦م وشمٙمريؿ.، ضمؼميؾهٜم٤مك قمدد ُمـ األوص٤مف صمٌت٧م  (20

ًمٗمرقمقن  : روح اًم٘مدس ضمؼميؾفمٝمر ُمـ ظمالل اًمٌح٨م أن قمداوة  (22

 يمٗمر ومرقمقن اعمخذول، وقمٔمؿ ـمٖمٞم٤مٟمف وذيمف. اعمخذول: ٟم٤مؿمئ٦م قمـ ؿمدة

سمدؾمف اًمؽماب ذم ذم  روح اًم٘مدس ضمؼميؾفمٝمر ُمـ ظمالل اًمٌح٨م أن صٜمٞمع  (22

ومرقمقن اعمخذول: يم٤من ًمزضمره ويمٗمف قمـ ـمٚم٥م اًمٜمج٤مة اًمدٟمٞمقي٦م، ألهن٤م يم٤مٟم٧م ُمٓمٚم٥م 

 ومرقمقن، طمٞم٨م مل يٙمـ ص٤مدىم٤م ذم شمقسمتف.

 إلسمٚمٞمس، ضمؼميؾ  روح اًم٘مدس فمٝمر ُمـ ظمالل اًمٌح٨م ؿمدة قمداء (23

وهذه اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء ٟم٤مؿمئ٦م قمـ ؿمدة يمٗمر إسمٚمٞمس،  وؿمدة ظمقف إسمٚمٞمس ُمٜمف،

 وقمٔمؿ والًمف وإوم٤ًمده ذم األرض.

ًمٙمؾ ُمـ حيٌف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٌنم، وسمٖمْمف ًمٙمؾ ُمـ  حم٦ٌم روح اًم٘مدس  (24

 يٌٖمْمف اعمقمم قمز وضمؾ.

يٜمزل إمم األرض يمؾ   ضمؼميؾ صم٧ٌم ُمـ ظمالل اًمٌح٨م أن روح اًم٘مدس (25

وُم١مُمٜم٦م ذم يمقيم٦ٌم ُمـ اعمالئٙم٦م، وأٟمف حيي يمؾ ُم١مُمـ  عم١مُمٜملم:ًمٞمٚم٦م ىمدر، يًٚمؿ قمغم ا

 يٛمقت قمغم ـمٝم٤مرة.

آُمال أن أيمقن هبذه اًمدراؾم٦م ىمد  إًمٞمٝم٤م: ٧مومٝمذه أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم وسمٕمد:

إمم اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م قم٤مُم٦م، وإمم اعمٙمت٦ٌم اًم٘مرآٟمٞم٦م  ،أوٗم٧م ضمديدا، وىمدُم٧م ُمٗمٞمدا

واؾمتٖمٗمره ُمـ يمؾ ىمّمقر وزًمؾ، وأؾم٠مًمف  :ظم٤مص٦م، وأمحد اهلل شمٕم٤ممم قمغم شمقومٞم٘مف وقمقٟمف

، وأن يٜمٗمع سمف ، وأن جيٕمٚمف زم ذظمرا يقم اًمديـؾمٌح٤مٟمف أال حيرُمٜمل أضمر هذا اًمٕمٛمؾ

 اإلؾمالم واعمًٚمٛملم . 

 

 وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم،،،،،
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 فهرس املصادر واملراجع
 .اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ

)ت  محد سمـ أيب سمٙمر سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌقصػمي،أل إحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمٕمنمة، .2

 هـ.2429،  األومم )ط( ٟمنم ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ذم اًمري٤مض، حت٘مٞمؼ قم٤مدل اًمًٕمد، ،(هـ 840

حت٘مٞمؼ اًمديمتقر  ًمٚمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ أمحد سمـ حمٛمد اًمٌٜم٤م، إحت٤مف ومْمالء اًمٌنم سم٤مًم٘مراءات األرسمٕم٦م قمنم، .2

 هـ.2407األومم،  )ط( سمػموت، قم٤ممل اًمٙمت٥م، ؿمٕم٤ٌمن حمٛمد إؾمامقمٞمؾ،

شم٘مديؿ  هـ، 922ؾمٜم٦م ًمٚمح٤مومظ ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٞمقـمل)ت( اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، .3

 هـ.2424،  اًمث٤مٟمٞم٦م )ط( سمػموت، دُمِمؼ، دار اسمـ يمثػم، وشمٕمٚمٞمؼ اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م،

 )ط( األومم. ُمٙم٦م، ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مرة، األطمرف اًمًٌٕم٦م أليب قمٛمرو اًمداين، حت٘مٞمؼ قمٌد اعمٝمٞمٛمـ ـمح٤من، .4

إذاف زهػم  إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ،ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ األًم٤ٌمين، .5

 هـ.2405دُمِمؼ،)ط(األومم،  سمػموت، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، اًمِم٤مويش،

دار  حت٘مٞمؼ يمامل سمًٞمقين زهمٚمقل، أليب احلًـ قمكم سمـ أمحد اًمقاطمدي، أؾم٤ٌمب ٟمزول اًم٘مرآن، .6

 هـ.2422سمػموت، )ط(األومم،  اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

 االؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م األصح٤مب،أليب قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري اًم٘مرـمٌل، .7

 هـ.2422سمػموت،  دار اجلٞمؾ،

دار  حت٘مٞمؼ ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن، ًمٕمز اًمديـ قمكم سمـ األصمػم اجلزري، أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، .8

 .هـ2422سمػموت  اعمٕمروم٦م،

 دار اجلٞمؾ، حت٘مٞمؼ قمكم اًمٌج٤موي، سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، ألمحد سمـ قمكم اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، .9

 .هـ 2422األومم،  )ط( سمػموت، ًمٌٜم٤من،

دار  عمحٛمد األُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل، أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن، .20

 هـ.  2425سمػموت،  اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم،

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، يب،ًمقؿمٜم٤مين األ  عمحٛمد سمـ ظمٚمٞمٗم٦م ا إيمامل اعمٕمٚمؿ سمنمح صحٞمح ُمًٚمؿ، .22

 هـ. 2425 ًمٌٜم٤من، سمػموت،

 هـ دار احلدي٨م،774 )ت( أليب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، .22

 هـ.2424 ،اًم٘م٤مهرة

حت٘مٞمؼ اًمديمتقر يقؾمػ  ًمإلُم٤مم سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم، اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، .23

 هـ. 2420األومم، )ط( ًمٌٜم٤من، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، ،آظمرونو ،اعمرقمِمكم

 ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدس. )ط( هـ،748)ت(  اًمذهٌل، أليب قمٌد اهلل ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد  شم٤مريخ اإلؾمالم، .24
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 )ت( أليب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، شم٤مريخ األُمؿ واعمٚمقك، شم٤مريخ اًمٓمؼمي اعمًٛمك: .25

 هـ.2408دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،   هـ،320

دار اًمٙمت٥م  حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، ت٤مريخ اًمٙمٌػم،اًم .26

 هـ.2422)ط(األومم،  سمػموت، اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

دار  حت٘مٞمؼ حم٥م اًمديـ سمـ همراُم٦م، ًمٚمح٤مومظ قمكم سمـ احلًـ سمـ قم٤ًميمر، شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ، .27

 هـ.2428األومم،  )ط( اًمٗمٙمر،

 م .2984شمقٟمس،  اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنم، ر اًمتقٟمز،عمحٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمق اًمتحرير واًمتٜمقير، .28

 ، حت٘مٞمؼ حمٛمد اًمٞمقٟمًك عمحٛمد سمـ أمحد سمـ ضمزي اًمٙمٚمٌل اًمٖمرٟم٤مـمل، اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ، .29

 اًم٘م٤مهرة. دار اًمٙمت٥م احلديث٦م، ،وإسمراهٞمؿ قمقض

 ٌٜم٤من.اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م ،ًم ًمإلُم٤مم أيب حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي، شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ، .20

 أليب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمدُمِم٘مل، شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، :شمٗمًػم اسمـ يمثػم اعمًٛمك .22

 هـ.2420اًمث٤مٟمٞم٦م، )ط( دار ـمٞم٦ٌم، حت٘مٞمؼ ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد ؾمالُم٦م،

حت٘مٞمؼ  عمحٞمل اًمًٜم٦م أيب حمٛمد احلًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٌٖمقي، ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ، شمٗمًػم اًمٌٖمقي اعمًٛمك: .22

 هـ.2427اًمراسمٕم٦م،  )ط( دار ـمٞم٦ٌم، ؾمٚمٞمامن احلرش، ٛمػمي٦م،قمثامن و حمٛمد اًمٜمٛمر،

 ًمٌٜم٤من. ، سمػموت دار اًمٗمٙمر، ًمٜم٤مس اًمديـ أيب ؾمٕمٞمد قمٌد اهلل اًمٌٞمْم٤موي، شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي، .23

دار  أليب زيد قمٌد اًمرمحـ اًمثٕم٤مًمٌل، اجلقاهر احل٤ًمن ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، شمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌل اعمًٛمك: .24

 هـ.2422 ،ًمٌٜم٤من سمػموت، إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب،

ًمٕمالء اًمديـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي  ًم٤ٌمب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾ، شمٗمًػم اخل٤مزن اعمًٛمك: .25

 هـ.2425سمػموت،  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمِمٝمػم سم٤مخل٤مزن، حت٘مٞمؼ وشمّمحٞمح حمٛمد قمغم ؿم٤مهلم،

 .ضمدة دار اعمدين، اًمًٕمدي، ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس )شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ(، شمٗمًػم اًمًٕمدي: .26

حت٘مٞمؼ ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ وهمٜمٞمؿ سمـ  أليب اعمٔمٗمر ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد اًمًٛمٕم٤مين، شمٗمًػم اًمًٛمٕم٤مين، .27

 هـ.2428اًمري٤مض،  دار اًمقـمـ، قم٤ٌمس سمـ همٜمٞمؿ،

 أليب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، شمٗمًػم اًمٓمؼمي اعمًٛمك: .28

 األومم. )ط( اعمح٘مؼ ُمٙمت٥م اًمتح٘مٞمؼ سمدار هجر،

حت٘مٞمؼ  ًمإلُم٤مم قمز اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالم اًمًٚمٛمل، ز سمـ قمٌد اًمًالم،شمٗمًػم اًمٕم .29

 هـ.2426األومم،  )ط( سمػموت، دار اسمـ طمزم، اًمديمتقر قمٌد اهلل سمـ إسمراهٞمؿ اًمقهٌل،

هـ، حت٘مٞمؼ 2332 )ت( عمحٛمد مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل، حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ، شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛمل اعمًٛمك: .30

 هـ.2398اًمث٤مٟمٞم٦م،  )ط( سمػموت، ًمٗمٙمر،حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، دار ا
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حت٘مٞمؼ  أليب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل، اجل٤مُمع ألطمٙم٤مم اًم٘مرآن، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل اعمًٛمك: .32

 هـ.2384،  اًمث٤مٟمٞم٦م )ط( اًم٘م٤مهرة، دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش،

 .حمٛمد أويس اًمٜمدوي مجع: ٦م،ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي اًمتٗمًػم اًم٘مٞمؿ، .32

اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن األىم٤مويؾ ذم وضمقه  شمٗمًػم اًمٙمِم٤مف اعمًٛمك: .33

 هـ.2407سمػموت،  دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، جل٤مر اهلل حمٛمقد اًمزخمنمي، اًمت٠مويؾ،

 ًمٌٜم٤من. سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، أليب طمٗمص قمٛمر سمـ قمغم اسمـ قم٤مدل احلٜمٌكم، شمٗمًػم اًمٚم٤ٌمب، .34

 اعم٤موردي،  ،أليب احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن ًػم اعم٤موردي اعمًٛمك:شمٗم .35

 سمػموت. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، حت٘مٞمؼ اًمًٞمد سمـ قمٌد اعم٘مّمقد،

 ُمٍم. ، ذيم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل وأوالده، اًم٘م٤مهرة ألمحد ُمّمٓمٗمك اعمراهمل، شمٗمًػم اعمراهمل، .36

 .م 2990اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، ،ـه2354)ت( شمٗمًػم اعمٜم٤مر عمحٛمد رؿمٞمد سمـ قمكم رو٤م، .37

أليب اًمؼميم٤مت قمٌد اهلل سمـ أمحد  ُمدارك اًمتٜمزيؾ وطم٘م٤مئؼ اًمت٠مويؾ، شمٗمًػم اًمٜمًٗمل اعمًٛمك: .38

 هـ، اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت.720ت  اًمٜمًٗمل،

 ألومم.)ط(ا دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ًمٕمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين، شمٗمًػم قمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين، .39

 أليب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب ٟمٍم احلٛمٞمدي، شمٗمًػم همري٥م ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، .40

 هـ.2425األومم،  )ط( ٟمنم ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦م ذم اًم٘م٤مهرة، حت٘مٞمؼ د. زسمٞمدة حمٛمد ؾمٕمٞمد،

 .أليب احلج٤مج جم٤مهد سمـ ضمؼم اًمت٤مسمٕمل اعمٙمل اًم٘مرر اعمخزوُمل شمٗمًػم جم٤مهد، .42

 ،( األومم)ط ،سمػموت، دار اًمٙمت٥م ،شمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن األزديشمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ،أليب احلًـ ُم٘م٤م .42

 هـ.2424

 أليب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، هتذي٥م اآلصم٤مر وشمٗمّمٞمؾ اًمث٤مسم٧م قمـ رؾمقل اهلل ُمـ األظم٤ٌمر، .43

 اًم٘م٤مهرة. ُمٓمٌٕم٦م اعمدين، اعمح٘مؼ حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر،

 هـ.2404، )ط(األومم سمػموت، دار اًمٗمٙمر، ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، .44

دار إطمٞم٤مء  حت٘مٞمؼ حمٛمد قمقض ُمرقم٥م، أليب ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ أمحد األزهري، هتذي٥م اًمٚمٖم٦م، .45

 م .2002سمػموت،  اًمؽماث اًمٕمريب،

 هـ.2399األومم،  )ط( ٟمنم ُمٙمت٦ٌم ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ ذم ُمٙم٦م، ًمٚمح٤مومظ اسمـ طم٤ٌمن، اًمث٘م٤مت، .46

حت٘مٞمؼ قمٌد اًم٘م٤مدر  ًمإلُم٤مم اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد سمـ األصمػم، ضم٤مُمع األصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل، .47

 هـ. 2403اًمث٤مٟمٞم٦م،  )ط( سمػموت، دار اًمٗمٙمر، ًمٌٜم٤من، األرٟم٤مؤوط ،

 ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،أليب اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم، .48

 هـ.2422 ،األومم )ط( سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م األرٟم١موط،
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 ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ ؾمٕمٞمد األومٖم٤مين، زٟمجٚم٦م، طمج٦م اًم٘مراءات ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ .49

 هـ.2402اًمث٤مٟمٞم٦م،  )ط( سمػموت،

حت٘مٞمؼ  ألمحد سمـ يقؾمػ اعمٕمروف سم٤مًمًٛملم احلٚمٌل، اعمّمقن ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن، اًمدر .50

 هـ.2406األومم،  )ط( دُمِمؼ، دار اًم٘مٚمؿ، اًمديمتقر أمحد حمٛمد اخلراط،

حت٘مٞمؼ ُمريمز  ديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل،اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر جلالل اًم .52

 هـ.2424ُمٍم،  دار هجر، هجر ًمٚمٌحقث،

 .هـ2422 ،اًم٘م٤مهرة إطمٞم٤مء اًمؽماث، سمـ قمٌد اًمؼم،ٞمقؾمػ ًم اًمدرر ذم اظمتّم٤مر اعمٖم٤مزي واًمًػم، .52

وصمؼ أصقًمف وظمرج أطم٤مديثف وقمٚمؼ قمٚمٞمف د. قمٌد اعمٕمٓمك  أليب سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل، دالئؾ اًمٜمٌقة، .53

 هـ.2408األومم،  )ط( ودار اًمري٤من ًمٚمؽماث، ٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،دار اًمٙمت ىمٚمٕمجل،

عمحٛمد قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمالن اًمٌٙمري اًمّمدي٘مل  دًمٞمؾ اًمٗم٤محللم ًمٓمرق ري٤مض اًمّم٤محللم، .54

 م.2987 =هـ2407األومم،  ُمٍم )ط( اًم٘م٤مهرة، هـ، دار اًمري٤من ًمٚمؽماث، 2057 )ت( اًمِم٤مومٕمل

 ًمِمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد سمـ قمٌد اهلل اآلًمقد، روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمث٤مين، .55

 هـ.2425سمػموت،  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، حت٘مٞمؼ قمغم قمٌد اًم٤ٌمري قمٓمٞم٦م،

أليب اًم٘م٤مؾمؿ اًمًٝمٞمكم، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمرمحـ  اًمروض األٟمػ ذم ذح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م السمـ هِم٤مم، .56

 هـ.2387دار اًمٙمت٥م احلديث٦م، ـمٌٕم٦م  اًمقيمٞمؾ،

 .األومم )ط( اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ اجلقزي،أليب  زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم، .57

ًمإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اعمٕمروف سم٤مسمـ ىمٞمؿ  زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد، .58

 هـ.2407، ةاخل٤مُم٦ًم قمنم )ط( سمػموت، حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م األرٟم٤مؤوط، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اجلقزي٦م،

 )ت( ك سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ جم٤مهد اًمتٛمٞمٛمل اًمٌٖمدادي،أليب سمٙمر أمحد سمـ ُمقؾم اًمًٌٕم٦م ذم اًم٘مراءات، .59

 هـ.2400اًمث٤مٟمٞم٦م،  )ط( اًم٘م٤مهرة، دار اعمٕم٤مرف، حت٘مٞمؼ د.ؿمقىمل وٞمػ، هـ ،324

ُمّمٓمٗمك  حت٘مٞمؼ ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد عمحٛمد سمـ يقؾمػ اًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل، .60

 م.2974 =هـ2394 جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل، قمٌد اًمقاطمد،

سمػموت،  اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ األًم٤ٌمين، ٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م،ؾمٚمًٚم٦م األطم .62

 هـ.2405،  اًمراسمٕم٦م ط()

 .اخل٤مُم٦ًم )ط( سمػموت، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، ًمٚمِمٞمخ األًم٤ٌمين، ؾمٚمًٚم٦م األطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م، .62

 ُم١مؾم٦ًم اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م، حت٘مٞمؼ ؾم٤ممل اًمًٚمٗمل، عمحٛمد سمـ ٟمٍم سمـ احلج٤مج اعمروزي، اًمًٜم٦م، .63

 .ـه2408األومم،  )ط( سمػموت،

إقمداد وشمٕمٚمٞمؼ قمزت قمٌٞمد اًمدقم٤مس  ؾمٜمـ أيب داود،ًمإلُم٤مم احل٤مومظ أيب داود ؾمٚمٞمامن سمـ األؿمٕم٨م، .64

 هـ.2388األومم،  )ط( ًمٌٜم٤من، سمػموت، وقم٤مدل اًمًٞمد، دار احلدي٨م،
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 سمتح٘مٞمؼ وذح أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، ًمإلُم٤مم أيب قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، .65

 هـ.2356 ،األومم )ط( اعمٙمرُم٦م،دار اًم٤ٌمز، ُمٙم٦م 

 ظم٤مًمد اًمًٌع اًمٕمٚمٛمل، حت٘مٞمؼ ومقاز أمحد زُمرزم، ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمدارُمل، ؾمٜمـ اًمدارُمل، .66

 هـ.2407األومم،  )ط( سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب،

حت٘مٞمؼ  ألمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًمئل، اعمجتٌك ُمـ اًمًٜمـ، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمّمٖمرى اعمًٛمك: .67

 هـ.2406اًمث٤مٟمٞم٦م،  )ط( طمٚم٥م، ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، قمٌداًمٗمت٤مح أسمق همدة،

قمٌد اًمٖمٗم٤مر ؾمٚمٞمامن  حت٘مٞمؼ د. ألمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٜم٤ًمئل، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى، .68

 هـ.2422)ط(األومم،  سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ؾمٞمد يمنوي طمًـ، اًمٌٜمداري،

 .سمػموت دار اعمٕمروم٦م، ه٤من اًمديـ احلٚمٌل،ًمٕمكم سمـ سمر اًمًػمة احلٚمٌٞم٦م ذم ؾمػمة األُملم اعم٠مُمقن، .69

أليب زيمري٤م حيٞمك سمـ  اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج، ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ اعمًٛمك: .70

 هـ.2392اًمث٤مٟمٞم٦م،  )ط( سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، ذف اًمٜمقوي،

 .ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمًٗمػمي احلٚمٌل اًمِم٤مومٕمل ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، .72

، حت٘مٞمؼ هـ544( ت)ٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك، أليب اًمٗمْمؾ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض اًمٞمحّمٌل اًمِمٗم٤م سمت .72

 .اًمتقزيع، ُم١مؾم٦ًم قمٚمقم اًم٘مرآندُمِمؼ، اًمقيم٤مًم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٜمنم و ،وروم٤مىمف أُملم ىمرة قمكم

حت٘مٞمؼ أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر  إلؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري، اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، .73

 هـ.2407اًمراسمٕم٦م،  )ط( سمػموت، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، قمٓم٤مر،

حت٘مٞمؼ  عمحٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد أيب طم٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمل اًمًٌتل، صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚم٤ٌمن، .74

 هـ.2424اًمث٤مٟمٞم٦م،  )ط( سمػموت، ؿمٕمٞم٥م األرٟم٤مؤوط، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،

عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل، حت٘مٞمؼ  اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، صحٞمح اًمٌخ٤مري اعمًٛمك: .75

 هـ. 2407اًمث٤مًمث٦م،  )ط( سمػموت، اًمٞمامُم٦م، دار اسمـ يمثػم، ٖم٤م،د.ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌ

دار إطمٞم٤مء اًمؽماث  حت٘مٞمؼ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، عمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞم٤ًمسمقري، صحٞمح ُمًٚمؿ، .76

 سمػموت. اًمٕمريب،

 )ط( اًم٘م٤مهرة، ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمٝمْم٦م احلديث٦م، أليب اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ اجلقزي، صٗمقة اًمّمٗمقة، .77

 هـ.2390 األومم،

حت٘مٞمؼ رو٤مء اهلل سمـ حمٛمد  أليب اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ طمٞم٤من األصٌٝم٤مين، ٛم٦م،اًمٕمٔم .78

 هـ.2408األومم،  )ط( اًمري٤مض، دار اًمٕم٤مصٛم٦م، إدريس اعم٤ٌمريمٗمقري،

اعمح٘مؼ  أليب اًمٓمٞم٥م حمٛمد ؿمٛمس احلؼ اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي، قمقن اعمٕمٌقد ذح ؾمٜمـ أيب داود، .79

 هـ.2388اًمث٤مٟمٞم٦م،  )ط( اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ،قمٌداًمرمحـ حمٛمد قمثامن، اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م
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حمٛمد أسمق  حت٘مٞمؼ قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي، عمحٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي، اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م، .80

 ، دار اعمٕمروم٦م، ًمٌٜم٤من.اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ

دار  اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين، طمجر أيب ألمحد سمـ قمكم سمـ ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، .82

 .هـ2379سمػموت،  اعمٕمروم٦م،

عمحٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد  اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمرواي٦م واًمدراي٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمًػم، ومتح .82

 هـ.2423األومم،  )ط( اًم٘م٤مهرة، حت٘مٞمؼ  ؾمٞمد إسمراهٞمؿ، دار احلدي٨م، اًمِمقيم٤مين،

 ويص اهلل حمٛمد قم٤ٌمس، اعمح٘مؼ د. ألمحد سمـ طمٜمٌؾ أسمق قمٌد اهلل اًمِمٞم٤ٌمين، ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، .83

 هـ.2403األومم،  سمػموت، )ط( ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،

دار اًمٙمت٥م  ًمزيـ اًمديـ حمٛمد قمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤موي، ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، .84

 ـ.ه2425األومم،  )ط( سمػموت، اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

 ًمٜمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اهلٞمثٛمل. يمِمػ األؾمت٤مر قمـ زوائد اًمٌزار قمغم اًمٙمت٥م اًمًت٦م، .85

حت٘مٞمؼ قمكم طمًلم  ـ اسمـ اجلقزي،أليب اًمٗمرج قمٌد اًمرمح يمِمػ اعمِمٙمؾ ُمـ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم، .86

 هـ.2428اًمري٤مض،  اًمٌقاب دار اًمقـمـ،

 سمػموت. دار إطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم، ًم٤ٌمب اًمٜم٘مقل ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، .87

ع اًمٗمقائد، .88 ـ قمكم اهلٞمثٛمل، جمٛمع اًمزوائد وُمٌٜم  هـ. 2422سمػموت،  دار اًمٗمٙمر، ًمٜمقر اًمدي

 يب حمٛمد قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م األٟمدًمز،أل اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، .89

 هـ. 2423هـ، حت٘مٞمؼ اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل سمٗم٤مس، 546)ت( 

حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك  أليب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، .90

 هـ.2422األومم،  )ط( سمػموت، قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م،  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

 سمػموت. دار اعمٕمروم٦م، ٞمامن سمـ داود أسمق داود اًمٗم٤مرد اًمٌٍمي اًمٓمٞم٤مًمز،ًمًٚم ُمًٜمد اًمٓمٞم٤مًمز، .92

دار  حت٘مٞمؼ طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد، ألمحد سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك أسمق يٕمغم اعمقصكم اًمتٛمٞمٛمل، ُمًٜمد أيب يٕمغم، .92

 م.2984 =هـ 2404األومم،  )ط( دُمِمؼ، اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث،

 هـ.2398اًمث٤مٟمٞم٦م،  )ط( ًم٘م٤مهرة،ا ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم، هـ،242)ت( ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، .93

حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ  ؼٞم٘محت أليب سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو اًمٌزار، اًمٌحر اًمزظم٤مر، :ُمًٜمد اًمٌزار اعمًٛمك .94

 اعمديٜم٦م اعمٜمقرة. ، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿروم٤مىمف ، و ،اهلل

ُم١مؾم٦ًم  حت٘مٞمؼ محدي اًمًٚمٗمل، أليب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين، ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم، .95

 م.2984 =هـ 2405األومم،  )ط( سمػموت،اًمرؾم٤مًم٦م، 

 هـ. 249ُمًٜمد قمٌد سمـ محٞمد سمـ ٟمٍم اًمٙمز أسمق حمٛمد )ت(  .96
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٦م، .97 ـ أيب ؿمٌٞم ٦م اًمٕمٌز، ُمّمٜمػ اسم ـ أيب ؿمٌٞم ـ حمٛمد سم  حت٘مٞمؼ حمٛمد قمقاُم٦م.  أليب سمٙمر قمٌد اهلل سم

ؼ ٞم٘محت أليب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمثامٟمٞم٦م، .98

 هـ.2429األومم،  )ط( اًمًٕمقدي٦م، دار اًمٕم٤مصٛم٦م، د. ؾمٕمد اًمِمثري،

  حت٘مٞمؼ ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد، أليب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين، اعمٕمجؿ األوؾمط، .99

 هـ.2425اًم٘م٤مهرة،  دار احلرُملم، قمٌد اعمحًـ سمـ إسمراهٞمؿ احلًٞمٜمل،

 هـ.2397سمػموت،  ،هـ، دار ص٤مدر626)ت(  ًمٞم٤مىمقت احلٛمقي، ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، .200

إطمٞم٤مء اًمؽماث  دار هـ،360 )ت( أليب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، .202

 األومم. )ط( سمٖمداد، اإلؾمالُمل،

 دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، عمحٛمد سمـ قمٛمر اعمٕمروف سمٗمخر اًمديـ اًمرازي، ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م، .202

 سمػموت، ًمٌٜم٤من.

 .3)ط( ُمٓمٌٕم٦م احلٚمٌل وذيم٤مه، د اًمٕمٔمٞمؿ اًمزرىم٤مين،عمحٛمد قمٌ ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، .203

حت٘مٞمؼ قمٌد اًمرزاق  ًمؼمه٤من اًمديـ أيب احلًـ اًمٌ٘م٤مقمل، ٟمٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م اآلي٤مت واًمًقر، .204

 هـ.2425سمػموت،  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اعمٝمدي،

)ت(  اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد اًمِمٞم٤ٌمين اعمٕمروف سم٤مسمـ األصمػم اجلزري، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م، .205

 هـ.2385 ،اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م ،وحمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل حت٘مٞمؼ ـم٤مهر اًمزاوي، ـ،ه606
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 ثانيا: فهرس املوضوعات
 

 اًمّمٗمح٦م ــقعاعمــقو

 223 .............................................................................لخص الم

 224 .............................................................................. المقدمة

 228 ..................اًمقاردة ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ : ذم أؾمامء روح اًم٘مدس المبحث األول

 228 .......................................................ذم اؾمٛمف ضمؼميؾ المطلب األول:

 230 ................................................ذم اؾمٛمف روح اًم٘مدس المطلب  الثاني:

 232 ...............................................: ذم اؾمٛمف اًمروح األُملمالمطلب  الثالث

 232 .......................................... ذم اؾمٛمف اًمروح  و )روطمٜم٤م( المطلب  الرابع:

 238 قمٚمٞمٝم٤م  قمغم اًمتِمٙمؾ ، وسمٞم٤من اًمّمقر اًمتل أشمك اًمٜمٌل  ذم ىمدرة روح اًم٘مدس  المبحث الثاني:

 243 ........قمغم صقرشمف ضمؼميؾ :ذم قمدد اعمرات اًمتل رأى ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل المبحث الثالث

 246  ......................... همػم األٟمٌٞم٤مءُمـ  روح اًم٘مدس :ومٞمٛمـ رأى  المبحث الرابع

 ........................ 247م ًمروح اًم٘مدس : ذم رؤي٦م ُمريؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمًالالمطلب األول

 ................ 248: ذم رؤي٦م ه٤مضمر ومج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ًمروح اًم٘مدس المطلب الثاني

 249 .................ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ : صٗم٤مت روح اًم٘مدس ضمؼميؾ المبحث الخامس

 249 .................................................... وصٗمف سمـ )األُملم( المطلب األول:

 252 ................................................... وصٗمف سمـ )اًم٘مدس( المطلب الثاني:

 252 .................................................. وصٗمف سمـ )ذي ُمرة( المطلب الثالث:

 253 .................................................... وصٗمف سمـ )رؾمقل( المطلب الرابع:

 256 ................................................... : وصٗمف سمـ )يمريؿ(المطلب الخامس

 257 ................................................. وصٗمف سمـ )ذي ىمقة( المطلب السادس:
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 257 .................................................... وصٗمف سمـ )ُمٙملم( المطلب السابع:

 258 ..................................................... : وصٗمف سمـ )ُمٓم٤مع(المطلب الثامن

 262 ................ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ وفم٤مئػ روح اًم٘مدس ضمؼميؾ  المبحث السادس:

 262 ........................................................اًمٜمزول سم٤مًمقطمل المطلب األول:

 266 .................................................شم٠ميٞمد اعم١مُمٜملم وشمثٌٞمتٝمؿ المطلب الثاني:

 272 ..................................................شمًٞمػم اًمريح واجلٜمقد: المطلب الثالث

 272 ..................................................اًمٕم٤ٌمد ىمْم٤مء طم٤مضم٤مت المطلب الرابع:

 273 .............ذم رطمٚمتل اإلهاء واعمٕمراج :ُمراوم٘م٦م روح اًم٘مدس اًمٜمٌل المبحث السابع

 280 ...................ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمروح اًم٘مدس  :ؿمقق اًمٜمٌل المبحث الثامن

 284 ...........ذم سمدر اًمٙمؼمى وهمػمه٤م ُمـ اعمِم٤مهد :ضمٝم٤مد روح اًم٘مدس المبحث التاسع

 289 ..........ًمٗمرقمقن قمدو اهلل وىمّمتف ُمٕمف : ؿمدة سمٖمض روح اًم٘مدس المبحث العاشر

 ....................... 292قمداوة اًمٞمٝمقد ًمروح اًم٘مدس ضمؼميؾ  المبحث الحادي عشر:

 295 .......إسمٚمٞمس ُمٜمف إلسمٚمٞمس وؿمدة ظمقف  قمداوة روح اًم٘مدس المبحث الثاني عشر:

 299 .........ًمٚمّم٤محللم اًمذيـ حيٌٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم حم٦ٌم روح اًم٘مدس  المبحث الثالث عشر:

 204 ...............................................................................لخاتمةا

 206 ..............................................................فهرس المصادر والمراجع

 223 ....................................................................فهرس الموضوعات

 





 (ى2341)ذو الحجة         العدد الثاني عشر        مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    
 

122 

 امللخص

يتْٚول هذا افبحٞ دراشٜ ؿهٜ أصحٚب اجلْٜ افقاردة ذم شقرة افَِؿ دراشٜ 

جماليات النظم القرآني في قصة أصحاب الجنة في » ــأدبٜٔ ، وؿد ظْقٕتف بـ بالؽٜٔ
 . « سورة القلم
اجلْٜ، ومٍٓقم افَهٜ ذم افَرآن  ٚوفٝ ذم متٓٔده، خالصٜ ؿهٜ أصحٚبوؿد تْ

 شقرة ذم أيٚت مـ بًدهٚ ومٚ بٜ افَهٜ دٚ ؿبِٓٚوتىرؿٝ إػ مْٚش افُريؿ،

 .وهنٚيتٓٚ افَهٜ بدايٜ بغ افتْٚشٛ وجف ببٔٚن افتّٓٔد ختّٝ ثؿ افَِؿ،

 افَهٜ أحداث ذم افبالؽٜٔ ادالمح تْٚوفٝ وؾٔف إول، ادبحٞ ثؿ جٚء

 : فْحق افتٚيلا ظذ ادنٚهد وـٕٚٝ ومنٚهدهٚ

 منٓد ادٗامرة. : المشهد األول

 منٓد افتدمر واإلهالك. : د الثانيالمشه

 منٓد إٓىالق ٕحق تٍْٔذ ادٗامرة. المشهد الثالث:

 منٓد رؤيٜ اجلَّْٜ بًد إهالـٓٚ وتقبتٓؿ بًد ذفؽ. : المشهد الرابع

 وذم ادبحٞ افثٚين ـٕٚٝ افدراشٜ إدبٜٔ وؾٔٓٚ تْٚوفٝ :

 ّل.ودّؿٜ افتهقير، واإليَٚع افٌَّْ أشِقب افَّص وظرض إحداث،

 .وافتقصٔٚت افْتٚئٟ أهؿ أوردت وؾٔٓٚ اخلٚمتٜ ـٕٚٝ ثؿ 

ذ ٕبْٔٚ حمّد وآفف وصذ اهلل ظ. فقجف افُريؿ واهلل أشٖل أن جيًِف خٚفهًٚ 

 .وصحبف أمجًغ
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 املقدمة
احلّد هلل رب افًٚدغ، وافهالة وافسالم ظذ أرشف إٕبٔٚء وادرشِغ ٕبْٔٚ 

 وبًد: ،حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ

ؾ٘ن افَرآن افُريؿ هق ادرجع إشٚس افذي يْبٌل أن ترجع إفٔف افٍْقن 

اإلشالمٜٔ افتل هل ؾْقن إٕسٕٜٚٔ رؾًٜٔ ادستقى، وذفؽ مـ أجؾ اشتِٓٚم أشِقبف 

 وإبراز خهٚئهف اجلامفٜٔ. ،ادًجز وضريَتف ذم افتًبر وإداء

ذا افَهص وذم أثْٚء افتٖمؾ ذم ؿهص افَرآن افُريؿ ٓ ختىئ افًغ روظٜ ه

يستقي ذم ذفؽ  ،مـ خالل ضريَٜ افًرض وتْسٔؼ إداء وبراظٜ افتهقير :ومجٚفف

 مجٔع ؿهص افَرآن افُريؿ.

مـ أجؾ  :وؿد دؾًْل هذا افتٖمؾ إػ اختٔٚر ؿهٜ مـ ؿهص افَرآن افُريؿ

ًٚ مجٚفًٔ  واشتِٓٚم مٚ ؾٔٓٚ مـ إظجٚز بٔٚين آه يهِح أن يُقن مثًٚٓ  ،ٚتذوؿٓٚ تذوؿ

 مٍٚهّٔف وضريَٜ أدائف. حيتذى ذم

ظذ ؿكهٚ وصدة إجيٚزهٚ  ،وذم افَرآن افُريؿ ؿهص بٌِٝ ذروة اإلظجٚز

وإصٚرة داّفٜ: ممٚ يًجز ظـ اإلتٔٚن  ،ظز ـالم مقجز ،وإصٚبٜ جقهر ادًْك ،ادُثػ

 بّثِف افبؼ ؿٚضبٜ.

ومـ تِؽ افَهص ؿهٜ أصحٚب اجلَّْٜ افقاردة ذم شقرة افَِؿ، ؾَد ظروٝ     

ًٚ ممٔزًا مـ خالل منٚهد مثرة، حتك ـٖنَّ افسٚمع أو افَٚرئ هذه ا ًٚ بٕٔٚٔ فَهٜ ظرو

ممٚ دؾًْل  هلٚ ينٓد أحداثٓٚ وؾهقهلٚ تتقاػ أمٚم ظْٔٔف تْبض بٚحلٔٚة واحلرـٜ:

 ا فِبحٞ وافدراشٜ .ٓختٔٚرهٚ فتُقن مدارً 

 فتحَٔؼ إهداف افتٚفٜٔ:ـ إن صٚء اهلل ـ ـويسًك افبحٞ ـ    

ظؿ افقظل افٍْل واجلاميل فَِهص افَرآين، وافدظقة إػ تذوؿف تًزيز ود  -

ًٚ  تذوؿًٚ  ًٚ وأدبٔ  .بالؽٔ
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 افُنػ ظـ ادالمح افبالؽٜٔ وإدبٜٔ ادتآزرة ذم ؿهٜ أصحٚب اجلّْٜ. -

ًٚ متّٔزًا ذم بْٚئٓٚ ادحُؿ -  ،وصٔٚؽتٓٚ افدؿَٜٔ ،تٖـٔد أنَّ فَِهٜ افَرإٜٓٔ مْٓج

 وظروٓٚ ادنقق.

 افبالؽل وإديب ذم افُنػ ظـ ادًٚين واإلؿْٚع هبٚ. إبراز أمهٜٔ ادْٟٓ -

دراشٜ افَّهٜ افَرإٜٓٔ دراشٜ بالؽٜٔ وأدبٜٔ وؾؼ رؤيٜ تراظل ووًف ادَدس،  -

 وتٖخذ ذم احلسبٚن خهقصٔتف افتل متٔزه ظـ ؽره مـ افْهقص افبؼيٜ.

 : إطار البحث
وهل ؿقفف  يَتك افبحٞ ظذ دراشٜ ؿهٜ أصحٚب اجلْٜ افقاردة ذم شقرة افَِؿ

ٻ  پ     پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ تًٚػ: 

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٹ   ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ 

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

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

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں          ڻ  ڻ  ڻ   ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ   ھ           

﮴         ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﮳    ۅ      ۅٴۇ   ۋ  ۋ  ۈھ  ھ  ے   ے     ۓ  ۓ      ﮲ 

  [33-77]شقرة افَِؿ :  ژۉ       ۉ    

 خطة البحث:
 ًٚ  ظذ مَدمٜ ومتٓٔد ومبحثغ وخٚمتٜ.جٚء هذا افبحٞ ذم تُقيْف حمتقي

 : ؾَد أوردت ؾٔٓٚ أمهٜٔ ادقوقع وإضٚره وخىتف ومْٓجف. ادَدمٜأمٚ 

 : ؾَد تْٚوفٝ ؾٔف : افتّٓٔدوأمٚ 

o اجلْٜ. خالصٜ ؿهٜ أصحٚب 

o .مٍٓقم افَهٜ ذم افَرآن افُريؿ 
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o .مْٚشبٜ افَّهٜ دٚ ؿبِٓٚ ومٚ بًدهٚ مـ أيٚت ذم شقرة افَِؿ 

o يٜ افَهٜ وهنٚيتٓٚ.افتْٚشٛ بغ بدا 

وتْٚوفٝ ؾٔف فبالؽٜٔ ذم أحداث افَهٜ ومنٚهدهٚ، ادالمح ا  :المبحث األول 

 ادنٚهد افتٚفٜٔ:

o .ادنٓد إول: منٓد ادٗامرة 

o .ادنٓد افثٚين: منٓد افتدمر واإلهالك 

o .ادنٓد افثٚفٞ: منٓد إٓىالق ٕحق تٍْٔذ ادٗامرة 

o وتقبتٓؿ بًد ذفؽ. ،ًد إهالـٓٚادنٓد افرابع: منٓد رؤيٜ اجلَّْٜ ب 

 افدراشٜ إدبٜٔ، وؾٔف تْٚوفٝ: المبحث الثاني :   

o .أشِقب افَّص وظرض إحداث 

o .دّؿٜ افتهقير 

o .ّل  اإليَٚع افٌَّْ

 وؾٔٓٚ أوردت أهؿ افْتٚئٟ وافتقصٔٚت. ،اخلٚمتٜثؿ ـٕٚٝ  

 وأمٚ ظـ مهٚدر افبحٞ ومراجًف ؾَد اظتّدت أوًٓ ظذ افْص افَرآين فَِهٜ

تدبرًا وتٖماًل: أفتحؿ مًف وأظٔش ذم أجقائف، ثؿ اتُٖ افبحٞ بًد ذفؽ ظذ مهٚدر 

ومراجع ـثرة ـٚن أمهٓٚ ـتٛ افتٍسر ادختٍِٜ، خّٚصٜ ذات افبًد افبالؽل، إوٚؾٜ 

 وؿد أثبتٓٚ ذم آخر افبحٞ. ،إػ ادٗفٍٚت افبالؽٜٔ وافٌِقيٜ افَديّٜ واحلديثٜ

 : منهج البحث  
 ،حٞ ظذ أن أخرج ظـ ضريَٜ هد افَٚظدة افبالؽٜٔ افْيريٜحرصٝ ذم هذا افب

إػ ادْٟٓ افتىبَٔل افتحِٔع افَٚئؿ ظذ  :ادبْٜٔ ظذ إمثِٜ ادجتزأة مـ شٔٚؿٚهتٚ

افتذوق اجلاميل فَِهٜ ذم شٔٚق افْص افَهيص ـٚماًل، وافُنػ ظـ مجٚفٔٚت 
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ٜ افًالؿٚت افقثَٜٔ افْيؿ، وأثر ذفؽ ذم إبراز ميٚهر اإلظجٚز، مـ خالل مالحي

ًٚ ذم حتَٔؼ هدؾف  ،بغ مُقٕٚت افْص افَهيص ًٚ ومسابى بحٔٞ يبدو افْص متْٚشَ

 وؽٚيتف ذم افتٖثر واإلؿْٚع.

ًٚ فقجٓف افُريؿ ،واهلل أشٖل أن يبٚرك ذم هذا اجلٓد إٕف شّٔع  ،وأن جيًِف خٚفه

 جمٔٛ افدظٚء، وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ.

 

* * * 



 الرحمن بن رجاء اهلل السلمي عبد د.      سورة القلم جماليات النظم القرآني في قصة أصحاب الجنة في 

111 

 : التمهيد وفيه
 ـ   خالصٜ ؿهٜ أصحٚب اجلْٜ.

 ـ   مٍٓقم افَّهٜ ذم افَرآن افُريؿ.

 ـ  مْٚشبٜ افَّهٜ دٚ ؿبِٓٚ ومٚ بًدهٚ مـ أيٚت ذم شقرة افَِؿ. 

 ـ  افتْٚشٛ بغ بدايٜ افَهٜ وهنٚيتٓٚ. 

 : خالصة قصة أصحاب الجنة
، ؾَٔؾ إنَّ هذه اجلَّْٜ ـٕٚٝ  :تقشع ادٍنون ذم تٍهٔؾ ؿهٜ أصحٚب اجلَّْٜ

 ،مـ أهؾ افّٔـ :وؿٔؾ ،مـ أهؾ احلبنٜ :فرجؾ صٚفح مـ أهؾ افُتٚب ، وؿٔؾ

وذفؽ بًد رؾع ظٔسك ظِٔف افسالم بَِٔؾ
(1)

. 

 ِّ ِٜ، ثؿ أضَِٝ ظذ احلديَٜ: دٚ ؾٔٓٚ مـ واجلَّْٜ ذم إصؾ: إصجٚر افُثٍٜٔ ادي

ادراد هْٚ لوه ،ُثٍٜٔـثرة إصجٚر اف
(2)

َّْٜ ظئّٜ ومنٓقرة ذم ، وـٕٚٝ ج

ؾقصٍٓٚ بذفؽ  بٚفالم،ظكهٚ، ويُّـ أن يستدل ظذ ظيّتٓٚ وصٓرهتٚ بتًريٍٓٚ 

ينر إػ ـقهنٚ جَّْٜ صٓرة ظْدهؿ
(3)

ويُّـ  ،يًرؾٓٚ أهؾ افُتٚب وافًرب إٓذاك،  

ٚل أي اجلْٜ افُٚمِٜ ذم إظدادهٚ وحسْٓٚ وـثرة ـريػ هْٚ فُِّــًـقن افتـأن يُ

ٚـاخلرات هب
(1(4)

. 

                                                           

وتٍسر  ،78/939ٕحُٚم افَرآن، فَِرضبل،  (  فِتقشع ذم تٍٚصٔؾ هذه افَهٜ يْير: اجلٚمع7)

 . 8/395، وزاد ادسر ٓبـ اجلقزي،  4/407ـ ـثر، ٓب افَرآن افًئؿ

(  دٓفٜ إصؾ افٌِقي )جْـ( تًقد إػ مًْك افسس واخلٍٚء، يبدو بقوقح ذم اجلََْٚن بٚفٍتح 9)

ُـّ  شّقا  ًٚ ذم رحؿ أمف، واجلْقن خٍٚء افًَؾ، واجل افَِٛ ٓشتتٚره ذم افهدر، واجلْغ خمتٍٔ

ثؿ أضَِٝ ظذ جَّْٜ  ،رض ادٌىٚة بٚفنجر وافزروع جَّْٜبذفؽ ٓختٍٚئٓؿ، ومـ ثَّؿ ؿٔؾ فأل

، 73/99ٚء، يْير : فسٚن افًرب، ٓبـ مْيقر ــٚ مًْك آجتْٚن واخلٍـظ ؾٔٓـوفقح ،أخرة

 .)جْـ( مٚدة

 .8/704(  ٕيؿ افدرر ذم تْٚشٛ أيٚت وافسقر، برهٚن افديـ افبَٚظل، 3)

 .7/936بُّْٜ ادٔداين، (  يْير : مًٚرج افتٍُر ودؿٚئؼ افتدبر، ح4)
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وـٚن صٚحبٓٚ افهٚفح يستبَل مـ حهٚد جْتف وثّرهٚ ؿقت شْتف ويتهدق 

ام مٚ أخىٖه ادْجؾ،  َ بٚفبٚؿل ظذ ادحتٚجغ، ويسك فِّسٚـغ مْٓٚ وؿٝ افكر

َد ظـ افبسٚط افذي يبسط حتٝ افّْ  ًُ خِٜ، ؾٔجتّع هلؿ يشء ـثر، وأفَتف افريح، أو َب

 إرامؾ. وـٚن ئًش ظذ ذفؽ افٔتٚمك وادسٚـغ و

وحيٚوفقن محِف ظذ افنح وافبخؾ بام  ،افهْٔع يؤَقن بذفؽ أبْٚؤهوـٚن 

وبخِقا  ،ؾًّْقا افْٚس خرهٚ ،وـٕٚقا ثالثٜ ٍٕر ،يِّؽ، ؾِام مٚت صٚرت إػ وفده

بحؼ اهلل ؾٔٓٚ، وأؿسّقا ؾٔام بْٔٓؿ أن يتسِِقا إػ جْتٓؿ وؿٝ احلهٚد ذم افهبٚح 

ًٚ فِّسٚـغ وافٍَراء، وبْٔام هؿ  وٓ ،فٔجْقا ثّر جْتٓؿ ،افبٚـر يبَقن مْف صٔئ

ٕٚئّقن، ضٚف ظذ جْتٓؿ ضٚئػ، اؿتِع افْخؾ وإصجٚر وافثامر، وترك اجلّْٜ 

 رصياًم جرداء.

وهؿ يتخٚؾتقن: أّٓ  ،وإىَِقا متسِِغ ،ؾِام أصبحقا، تْٚدوا فٌٔدوا إػ جْتٓؿ

ٚ افٔقم ظِٔٓؿ مسُغ، ؾام إن رأوهٚ حهٔدًا خٚ  ،مدة، حتك ثٚبقا إػ رصدهؿيدخَِّْٓ

ًٚ، وترضظقا إػ اهلل أن يٌٍر هلؿ  ؿ ـٕٚقا وٚفغ وأؿبؾ بًوٓؿ يِقم بًو وأدرـقا أهنَّ

 مٚ ـٚن مـ ضٌٔٚهنؿ وطِّٓؿ.

 :مفهوم القصة في القرآن الكريم
وادهدر يدل ظذ تتبع افقء واؿتٍٚء أثره ،ٜ منتَٜ مـ افَّص افَّه 

(1)
ومْف  ،

ومٚ إتٓك أخبٚره ، أي تتبًل  [77افَهص: ] ژ  ۓےھ   ے  ژ  ؿقفف تًٚػ :

 إفٔف أمره.

َّٕف م ٕ :ًٚ مـ ؿصَّ إثر، ؾُٖنَّ حُٚيٜ  ٖخقذويسّك ذـر إخبٚر افسٚفٍٜ ؿهَّ

  .وتَيص آثٚرهؿ تنبف تتبع خىٚهؿ سٚبَغأخبٚر اف

 ك:فـوذم ذفؽ يَقل احلؼُّ تبٚرك وتًٚ ،فف ص  وتتبع اخلز واإلظالم بف هق ؿ
                                                           

 .7/73، مٚدة ؿهص، وفسٚن افًرب،8/954يْير : هتذيٛ افٌِٜ، إزهري،  (7)
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 .[3يقشػ: ] ژ﮲  ﮳  ﮴      ۓ  ۓ  ژ

ظـ آثٚر افٌٚبريـ، وحيُل  بئهل حديٞ مـ افَرآن افُريؿ يْ والقصة القرآنية :

ًِيٜ وآظتبٚر.  ًٚ مٚؤٜ مـ أجؾ اف أحداث
(1)

 

وهذه إٕبٚء وإحداث مل تتِبس بقء مـ افتخٔؾ وافتقهؿ، ومل يدخؾ ظِٔٓٚ 

ٔف ؽرهٚ مـ افَهص مـ يشء ؽر افقاؿع، وؿد اصتِّٝ ظذ مٚ مل ينتّؾ ظِ

 اإلثٚرة وافتنقيؼ وحسـ افًرض وافتهقير مع ؿٔٚمٓٚ ظذ احلَٚئؼ ادىَِٜ.

ص ٓ هبًض افَ ٕنَّ  » :وؿد أخز شبحٕٚف أنَّ هذا افَهص أحسـ افَهص

خيِق مـ حسـ ترتٚح فف افٍْقس، وؿهص افَرآن أحسـ مـ ؿهص ؽره مـ جٜٓ 

افًز واحلُؿ: ؾُؾ ؿهص ذم حسـ ٕيّف وإظجٚز أشِقبف، ومٚ يتوّْف مـ 

افَرآن هق أحسـ افَهص ذم بٚبف، وـؾ ؿهٜ ذم افَرآن هل أحسـ مـ ـؾ مٚ 

ف افَّٚص  مـ ؽر افَرآن، وفٔس ادراد أحسـ ؿهص افَرآن حتك تُقن ؿهٜ  يَهُّ

 « أحسـ مـ بَٜٔ ؿهص افَرآن –ظِٔف افسالم  -يقشػ 
(2)

وافٍْس افبؼيٜ  .

وتنًر ؾٔٓٚ بحسـ  ،ثر هبٚ وتْسٚق مع أحداثٓٚتًٍْؾ مع افَهٜ افَرإٜٓٔ، وتتٖ

 ومجٚل هيجؿ ظذ افٍْس.

 وؿد جًؾ ـثر مـ افًِامء افَهص افَرآين وجٓٚ مـ وجقه اإلظجٚز افبٔٚين:

 ، يُـ ؿطُّ ذم ؿدرة أحد مـ ادخِقؿغمل ٚإلتٔٚن بَهٜ مـ مثؾ ؿهص افَرآنؾ

افُريؿ ويستقي ذم وفذفؽ وؿع ؾٔٓٚ اإلظجٚز ـام وؿع ذم شٚئر مقوقظٚت افَرآن 

وـؾ مٚ  ،ـثر افَرآن وؿِِٔف، وضقيؾ شقره وؿهٚرهٚ –ـام ؿٚل افًِامء  –اإلظجٚز 

 ؾٔف مـ أخبٚر وؿهص وإٔبٚء.
(3)

 

ٚ مـ افًِٔؿ احلُٔؿ،  » صٚدرة ؾَهص افَرآن أحسـ وأـّؾ ذم ـؾ يشء ٕهنَّ

ًٚ فِسٚمًغ ذم أبدع إفٍٚظ وافساـٔ َّٕف أحسـ ًٍٕ ٛ: ؾٔحهؾ ؾٓق يقحل مٚ يًِؿ أ

                                                           

 . 78يْير: افبٔٚن افَهيص ذم افَرآن، إبراهٔؿ ظقوغ، ص  (7)

 .904-79/903افتحرير وافتْقير،  (9)

   .796ْير: افُْٝ ذم إظجٚز افَرآن، افرمٚين، ص ي( 3)
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« مْف ؽذاء افًَؾ وافروح وابتٓٚج افٍْس وافذوق ممٚ ٓ تٖيت بّثِف ظَقل افبؼ
(1)

. 

 : افَهٜ افَرإٜٓٔ إٔقاعوؿد تًددت آراء افبٚحثغ ذم 

: أوهلام افَهٜ افتٚرخئٜ، ويٍرع مْٓٚ مٚ يسّٔف بٚفَهٜ  ؾّْٓؿ مـ جيًِٓٚ ٕقظغ 

ٜٔتّثِٔافَهٜ افوثٕٚٔٓام  ،افتٚرخئٜ افتّثِٜٔٔ
(2)

ومْٓؿ مـ جيًِٓٚ ثالثٜ أؿسٚم  .

افَهٜ افٌٔبٜٔ افْقظغ افسٚبَغ ويؤػ إيل
(3)

. 

ٚ مثؾ مرضوب دنٚهبٜ حٚل  دئٝـؾ ؿهٜ ب »:  وافَهٜ افتّثِٜٔٔ هل بام يْبئ أهنَّ

ودفٝ أحداثٓٚ  ،ادخٚضبغ ٕحداثٓٚ، أو ـٕٚٝ ؽر مْسقبٜ إػ أصخٚص مًْٔغ

: ؿهٜ صٚحٛ  مّرة، ومـ أبرز مٚ يدخؾ ؾٔٓٚظذ إمُٚن وؿقظٓٚ مـ بًد أـثر مـ 

« وأصحٚب اجلَّْٜ ذم شقرة افَِؿ ،اجلْتغ ذم شقرة افُٓػ
 (4)

. 

وافَهٜ افتّثِٜٔٔ افتل ترضب مثاًل هل ؿهٜ تهقر احلؼ وافقاؿع، وأحداثٓٚ ؿد 

مـ أؿقال وأؾًٚل  َّص ؾٔٓٚوؿًٝ ؾًاًل وحقار أصخٚصٓٚ ؿد صدر مْٓؿ، وـؾ مٚ ي

ال زيٚدة وٓ َٕهٚن، وهل تِتَل مع افَهٜ افتٚرخئٜ ذم وؿًٝ ب ؿد وحرـٚت

ٚ ٕقع مـ افتّثٔؾ افذي يًد مـ رضوب  ،اظتامدهٚ ظذ ظٚمع افزمٚن وادُٚن إٓ أهنَّ

 افبالؽٜ ومـ أؾٕٚغ افبٔٚن.

وتستًٚر افَهٜ افتل وؿًٝ ذم زمـ ؽٚبر )مقرد ادثؾ( إػ افزمـ افالحؼ ادنٚبف 

ًٚ فٌِٚبر ذم أحداثف و ؽ أضَِقا ظِٔٓٚ ذم مقاؿٍف ورصاظٚتف )مرضب ادثؾ(: وفذفمتٚم

حذف أحد ضرؾٔٓٚ وهق ادنبف ذم احلٚفٜ افٌٚبرة،  (اشتًٚرة متثِٜٔٔ) ظِؿ افبالؽٜ

مـ شبَُؿ ذم  وفسٚن حٚهلٚ مٗداه: أنَّ حٚفتُؿ أهيٚ ادخٚضبقن ذم ـذا وـذا تنبف حٚفٜ

ـذا وـذا.
(5)

. 

                                                           

 .79/904افتحرير وافتْقير،  (7)

، وشُٔقفقجٜٔ افَهٜ ذم افَرآن، افتٓٚمل 757يْير: مْٟٓ افٍـ اإلشالمل، حمّد ؿىٛ، ص  (9)

 بًدهٚ.  وم756ٚإَٔرة، ص

  بًدهٚ. ومٚ ،35( يْير: مْٟٓ افَهٜ ذم افَرآن، حمّد صديد، ص3)

 .75خهٚئص افَهٜ اإلشالمٜٔ، مٖمقن ؾريز جرار، ص (4)

 .784-783حمّد افدايل، ص -فَرإٜٓٔيْير: افقحدة افٍْٜٔ ذم افَهٜ ا (5)
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واوحٜ جِٜٔ وتٖـٔدهٚ ذم ٍٕقس ادخٚضبغ وفِتّثٔؾ أثر ـبر ذم إطٓٚر ادًٚين 

ادًٚين، ورؾع إشتٚر ظـ  مُْقٕٚتوفرضب إمثٚل وافْيٚئر صٖن جع ذم إبراز 

احلَٚئؼ، حتك يريؽ ادتخٔؾ ذم صقرة ادحَؼ، وادتقهؿ ذم مًرض ادتَٔـ وافٌٚئٛ 

َّٕف صٚهد.  ـٖ
(1)

 

ف أثر افتّثٔؾ ذم تَقيٜ ا  ظبد افَٚهر اجلرجٚين أـدّ  وؿد َّٕ دًٚين وتٖـٔده ؾبغ أ

إذا جٚء ذم أظَٚب ادًٚين أو برزت هل ذم مًروف وَِٕٝ ظـ صقرهٚ إصِٜٔ إػ 

َّٛ مـ ٕٚرهٚ، ووٚظػ  » صقرتف ٜ وـسبٓٚ مَْبٜ ورؾع مـ أؿدارهٚ، وص ـسٚهٚ أهبَّ

واشتثٚر هلٚ مـ أؿٚيص إؾئدة  افٍْقس هلٚ، ودظٚ افَِقب إفٔٓٚ، ؿقاهٚ ذم حتريؽ

ـَ  ًٜ و ًٚ َ، وَؿَن صبٚب ٍ ًٚ افى َِ ًٜ وصٌٍ ًٚ ـٚن  ...بٚع ظذ أن تًىٔٓٚ حمبَّ ؾ٘ن ـٚن حجٚج

ًٚ، ـٚن  أصٍك فِهدر .برهٕٚف إٔقر، وشِىٕٚف أؿٓر، وبٕٔٚف أهبر.. ،  وإن ـٚن وظي

جر، وأجدر بٖن جُيَذ افٌٔٚيٜ، ويبوأدظك إػ افٍُر، وأبِغ ذم اف  افٌٚيٜ، كتْبٔف وافزَّ

« ؾويزئ افًِٔؾ وينٍل افٌِٔ
(2)

. 

 :مناسبة القّصة ملا قبلها وما بعدها من اآليات في سورة القلم
ًٚ بغ افَهٜ ومقوقظٚت  ًٚ تٚم ادتٖمؾ ذم ؿهص افَرآن افُريؿ يِّس إسجٚم

ًٚ اجلق افًٚم فِسقرة،  افسقرة افتل وردت ؾٔٓٚ، ؾٓل تٖيت وترد ذم مَٚم يالئؿ متٚم

وجٚءت متْٚشَٜ مًٓٚ،  (رةافقفٔد بـ ادٌ) ؾٓذه افَهٜ وردت ذم أظَٚب ؿهٜ

َّٕف دٚ ؿٚل تًٚػ ظـ افقفٔد بـ ادٌرة: ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ژ  ووجف ادْٚشبٜ أ

، [76-74افَِؿ:] ژٻ    ٱ  ٻ        ٻ   ی   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی 

ََّٛ ظذ ذفؽ بَهٜ أصحٚب اجلّْٜ افذيـ ـٕٚقا مًروؾغ ظْدهؿ صٚئع بْٔٓؿ ذـرهؿ،  ظ

ًٚؿبٜ افبىر بٚفًّْٜ، ومْع اخلر وآظتداء ظذ حَقق أخريـ، يذـرهؿ ؾٔٓٚ ب

. َّٕام هق ابتالء هلؿ ـام ابتذ أصحٚب اجلَّْٜ ًؿ ادٚل وافبْغ إ ٚ بٖيدهيؿ مـٕ   وينًرهؿ أنَّ م
                                                           

 .7/795يْير : افُنٚف، افزخمؼي،   (7)

 .776 -775أهار افبالؽٜ،   (9)
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واجلق افًٚم فَهٜ أصحٚب اجلْٜ يْسجؿ مع ؿهٜ افقفٔد بـ ادٌرة، وهق يّثؾ   

ًٚ فٍُٚر ؿريش افذيـ ب  وهلذا جٚء ؿبؾ ؿهٜ افقفٔد مبٚرشة ،ًّّْٜ روا افىّٕقذج
 ژۋ  ۅ  ۅ   ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ

، وافتحذير مْف ظذ وجف اخلهقص، فًيؿ جرمف وفُثرة مٚ [ 70-8]شقرة افَِؿ 

 أظىٚه اهلل مـ افًْؿ. 

 ودٚ ـٚن افسـٔز ذم ؿهٜ افقفٔد بـ ادٌرة ظذ افّْقذج افٍردي افٍٚشد ؿّدم ذم

ًٚ فِجامظٜ افٍٚشدةؿهٜ أصحٚب ا وافّْقذجٚن يِتَٔٚن ذم اخلىقط ، جلّْٜ ّٕقذج

 افًٚمٜ ؾُالمهٚ بىر افًّْٜ ومْع اخلر.

پ           ٻ  پ ژتغ مـ خالل افتنبٔف ذم ؿقفف: ومـ هْٚ ِّٕس افربط بغ افَّه 

يًقد ظذ ادُذبغ مـ ـٍٚر ؿريش ومـ  ژ پژ ؾٚفوّر ذم  ژ ڀپ  پ

 ٚفذـر وهق افقفٔد بـ ادٌرة ؾٚفهقرتٚن متنٚهبتٚن.خصَّ مْٓؿ ب
ًٚ ظذ ؿقفف تًٚػ : ؿٚل ابـ ظٚصقر   :ژٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ژ  تًَِٔ

ًٚ دظٝ إفٔف مْٚشبٜ ؿقفف: » ًٚ ابتدائٔ ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ   ژ  واجلِّٜ مستٍٖٕٜ اشتئْٚؾ

وافٌرور  ؾ٘نَّ آزدهٚء، ژۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی   

بسًٜ افرزق ادٍؤغ إػ آشتخٍٚف بدظقة احلؼ وإمهٚل افْير ذم ـْٓٓٚ ودٓئِٓٚ 

ؾجرَّ ذفؽ ظِٔٓؿ  ،ؿد أوؿًٚ مـ ؿديؿ افزمٚن أصحٚهبام ذم َبَىر افًّْٜ وإمهٚل افنُر

ؾرضب اهلل فِّؼـغ مثاًل بحٚل أصحٚب هذه اجلّْٜ فًِٓؿ  ،رش افًقاؿٛ

(1).« يستٍَٔقن مـ ؽٍِتٓؿ وؽرورهؿ
 

ذم بٔٚن آبتالء  جٚءتويْبٌل افتْبٔف ظذ أن افَهٜ مْذ افُِّٜ إوػ 

ؾٓل  : ژٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ژ  ـام ؿٚل تًٚػ: وآختبٚر واجلزاء ظذ ذفؽ

 مسقؿٜ فتٖـٔد هذا افٌرض.
                                                           

 .99/79( افتحرير وافتْقير، 7)
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 ؾَد أمّده اهللـٚن بٚخلر ؾَط  بـ ادٌرة وآبتالء افسٚبؼ ظِٔٓٚ ذم ؿهٜ افقفٔد

 ًٜ ذم ادٚل وافقفد، وهق مل ينُر هذه افًّْٜ.فّس ٚب

أمٚ آبتالء ذم ؿهٜ أصحٚب اجلْٜ ؾُٚن بٕٚمريـ مًٚ: اخلر وافؼ ؾٓؿ ؿد 

ابتِقا أوًٓ بٚخلر وـثرة افًّْٜ وافثّر ذم هذه اجلْٜ، وفُْٓؿ دَّٚ مل يٗدوا صُر هذه 

ؾقا خىٖهؿ وتَهرهؿ ٜ ؾحْٔئذ ظرافًّْٜ، جٚءهؿ آبتالء بٚفؼ وهق إحراق اجلّْ 

ادُذبغ  ، وذم ذفؽ إثٚرة وحتريؽ دنٚظر ادًٕٚديـذم صُر افًْؿ ؾتٚبقا وإٔٚبقا إػ رهبؿ

ـ ظْٚدهؿ وـٍرهؿ، وئْبقا إػ رهبؿ ـام إٔٚب أصحٚب اجلّْٜ. ـ ؿريش: أن يًَِقا ظ  م

ًٚ مع اإلصٚرة إػ ابتالء يقٕس ظِٔف  وآبتالء ذم ؿهٜ أصحٚب اجلْٜ يتالؿك أيو

 : تًٚػ ؿقفف ذم آخر افسقرة ذاهتٚ، ؾبًد إيراد ؿّهٜ أصحٚب اجلّْٜ جٚء فسالما
  ڇ   ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڎ   ڎ  ڈ      ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک     ک   کژ

ذم ؿّهٜ يقٕس ظِٔف  هْٚ وآبتالء ، [ 49 - 48افَِؿ: ] ژک  گ  گ    گ   گ  

ٜ ًٜ ؾَط، أمٚ ذم ؿّه ذم ؿهٜ افقفٔد بـ ادٌرة بٚفّس بٚفتؤٔؼ ؾَط، بْٔام ـٚن  افّسالم،

ًٚ بٚفسًٜ أوًٓ ـام ذم ؿهٜ افقفٔد  ،أصحٚب اجلْٜ ؾُٚن آبتالء بٕٚمريـ مً

ًٚ ـام ذم ؿهٜ يقٕس ظِٔف افسالم.  وبٚفتؤٔؼ ثٕٚٔ
 :التناسب بني بداية القصة ونهايتها

وفذا ـٚن افسـٔز  :ؾٔٓٚاإلثٚرة  لمتثؾ افبدايٜ وافْٓٚيٜ ذم افَهٜ افَرإٜٓٔ مقوً

 ٜ ويّثالن اإلضٚر افًٚم افذي حئط بٚفَهٜ.ؾٓام ٕسٟٔ افَّه  ،ظِٔٓام

ومٚ بغ افبدايٜ وافْٓٚيٜ تتقاػ إحداث ذم تتٚبع مقجز ودؿٜ متْٚهٜٔ تنٓد 

وادتٖمؾ ذم هذه افَهٜ جيد افتْٚشٛ بغ بدايٜ ، بٚإلظجٚز افٍْل فَِهٜ افَرإٜٓٔ

 افَهٜ وهنٚيتٓٚ.

ٻ  پ     ژ  افَهٜ تتوّـ افتنقيؼ واإلثٚرة مـ خالل افتنبٔف ذم ؿقفف:  ؾبدايٜ

ـقزًا إػ مَٚرٕٜ إصٔٚء، وإدراك ر، ذفؽ ٕن ذم افٍْس مٔاًل م ژڀ پ  پ پ
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حََٔتٓٚ مـ خالل افْير إػ مٚ يقوحٓٚ مـ منٚهبٚهتٚ، ومـ هْٚ ِّٕح ذم أشِقب 

ًٚ حٔٞ يَقم ظذ مالحيٜ مٚ بغ ًٚ ٍٕسٔ  إصٔٚء مـ صٍٚت منسـٜ، افتنبٔف جٕٚب

وهق ذم افقاؿع ظِّٜٔ أشٚشٜٔ ذم افتٍُر يقوح افٍُرة وييٓر ادًْك وجيع ادراد ذم 

 أحسـ صقرة، وـٚن هلذا أـز إثر ذم تقشٔع اددارك وتّْٜٔ ادُِٚت. 

وهل بّثٚبٜ بدايٜ ٕزع  ،( إذْ )يؼ يرتٍع صداه بٚشتًامل إداة ثؿ ٕجد افتنق

وافتل بدأت بّنٓد  ،ن ظـ بدء ظرض أحداث افَهٜ ومنٚهدهٚواإلظالر افستٚ

 ادٗامرة وحرمٚن ادسٚـغ مـ حَقؿٓؿ.

بٖن يِحَٓؿ مٚ حلؼ أصحٚب اجلَّْٜ  ،وهذا افتنبٔف تًريض بٚفتٓديد ٕهؾ مُٜ

ٚة اهلل ـقا مروـِبـؿ يىـف ٛ إنـد اخلهـدة بًــٚء وافنــبًد افرخ مـ افبٗس

 وينُروا ًّٕتف.

ًٚ بقظيٓؿ بدأت اف وـام َهٜ بتذـر أهؾ مُٜ وافتًريض هبؿ ختّٝ أيو

ۆ  ۈۈ  ٴۇ   ژ  : ٚػـٜ ؾَٚل تًــجَّْ ـؾ افــؾَّ بٖهـذاب افذي حـرهؿ بٚفًـوتذـٔ

 . ژۋ  ۋۅ  

، ويتجف إػ  وهق ختٚم يٍِٝ افْير إػ مْٚط افًزة بام جٚء مـ أمر أصحٚب اجلَّْٜ

ٴۇ   ژ  ـ ظذاب مًجؾ ذم افدٕٔٚ،افًيٜ، واإلٕذار بام حئؼ بٚفىٚؽغ افيٚدغ م

مـ افىٌٚة  ژپ ژدـ   ژ ۉ    ۉ  ۅ   ژوافوّر ذم ، ژۉ    ۉ     ۅ    ۅۋ  ۋ

ادُذبغ افذيـ ٕزفٝ افَهٜ ظزة هلؿ ومثاًل، وفٔس ظٚئدًا ٕصحٚب اجلْٜ افذيـ 

ويٕٗس هذا افقجف ذم ؾٓؿ شٔٚق افَهٜ، أّن افَرآن  ،أؿروا بيِّٓؿ وتٚبقا إػ رهبؿ

بًد أن تال مٚ ـٚن مـ بٌل أصحٚب اجلْٜ وظَٚهبؿ ثؿ تقبتٓؿ ورضاظتٓؿ  افُريؿ

أمسؽ ظـ ذـر مهرهؿ، ؾٖمرهؿ مسوك إػ ظِؿ اهلل ورمحتف وادمف اخلىٚب إػ مـ 

 ٜـٜ ذم أول افَهـط بٚٔيـ، وارتب ٛ وافتحديـذيـبٚفتُ ×قل اهلل ـدوا فرشـته
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(1) ژٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ژ
. 

َّٕف  :إحداث يتقؿػ ظْد هذا افتقجٔف تسِسؾه افْٓٚيٜ ٕرى ومـ خالل هذ ٕ

 ادقؿػ إهؿ وادٌزى إشٚس مـ إيراد افَهٜ.

ًٚ مٗثرًا ؾِؿ يًد  يرجع إػ أهّنٚ ومجٚل هذه افْٓٚيٜ تَقم ظذ بَٚء ادنٓد إخر حٔ

ّٜ ومل ينُرهٚ ، ادنٓد جمرد حدث مٙ، وفُّْف حٚرض ذم واؿع ـؾ مـ َبَىَر افًْر

ًٚ بغ بدايٜ  افَهٜ وهنٚيتٓٚ صر هْٚ إػ وأ .ومـ هْٚ ِٕحظ آرتبٚط افًوقي واوح

، ؿد حتَؼ ؾٔف ادستقى اإلبداظل افذي  أنَّ اإلمسٚك ظـ ذـر مهر أصحٚب اجلَّْٜ

ذم افَٚرئ  ذهٛٔ، فومسُقٕٜ بتسٚؤٓت ـثرة يسك هنٚيٜ افَهٜ مٍتقحٜ فِخٔٚل

اهلل  أظٚد هؾ ويتسٚءل: إػ احتامٓت ـثرة، تهقر مٚ حهؾ هلٗٓء افٍْر بًد ذفؽ

ًٚ إ ژۇۇ  ﮴ ڭژ ؿ:ـٕٚٝ؟ أم أبدهلؿ خرًا مْٓٚ؟ وهؾ ـٚن ؿقهل جْتٓؿ ـام يامٕ

مٚ يُقن مـ ادؼـغ إذا أصٚبتٓؿ افندة؟ إػ آخر مٚ يٍُر ؾٔف  مْٓؿ أم ظذ حدّ 

 خٔٚل ادتَِل مـ تهقرات وتْبٗات.
 

                                                           

 .66(  يْير: افتٍسر افبٔٚين فَِرآن افًئؿ، ظٚئنٜ بْٝ افنٚضئ، ص7)
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 ي أحداث القصة ومشاهدهااملالمح البالغية ف : املبحث األول
 وؾٔف ادنٚهد افتٚفٜٔ: 

o منٓد ادٗامرة. ادنٓد إول : 

o منٓد افتدمر واإلهالك. ادنٓد افثٚين : 

o ٞمنٓد إٓىالق ٕحق تٍْٔذ ادٗامرة. : ادنٓد افثٚف 

o منٓد رؤيٜ اجلَّْٜ بًد إهالـٓٚ وتقبتٓؿ بًد ذفؽ. ادنٓد افرابع : 

ًٚ فَِهٜ  نٚهدهمافَهيص بٖحداثف و ّص هذا افّْ  وظْٚرصه إخرى يًد ّٕقذج

ًٚ ممٔزًا وؾريدًا: دٚ ؾٔٓٚ مـ حٔقيٜ  ،ذم افَرآن افُريؿ وهل متثؾ مـ ٕٚحٜٔ إداء ظرو

َّٜٔ تَع  ،ذم افًرض ومٍٚجآت منقؿٜ حتك ـٖنَّ افسٚمع أو افَٚرئ ينٓد افَهٜ ح

تروى أو ؿهٜ  وفٔسٝ جمرد أحداث ،وتتقاػ ادنٚهد بغ يديف ،أحداثٓٚ أمٚم ظْٔٔف

 حتُك.

وتهقيرهٚ وبْٚئٓٚ  ظروٜٓٚ مـ خالل منٚهد مثرة ذم وؿد ظروٝ هذه افَّه  

ؾٔٓٚ افنخهٔٚت وإحداث واحلقار واحلٚٓت  ،مـ خالل مسٚرات خمتٍِٜ

هقر وـؾ ذفؽ جٚء بٖشِقب بٔٚين م ،افٍْسٜٔ وادٍٚجآت واإلثٚرة وافتنقيؼ

 وإيَٚع ٌّٕل مٗثر.

 وهق ؿقفف تًٚػ: ،نٚهد حيسـ أن ًٕرف مٚ شبَٓٚوحتك ٕدرك شٔٚق هذه اد

وافبالء وآبتالء : آمتحٚن يُقن بٚخلر وافؼ ژڀ پ ٻ  پ پ پژ
(1)

 ، 

ٚر ؿريش. وافبِقى ادذـقرة هْٚ بِقى بٚخلر  ژپژ وافوّر ذم  ٍَّ ظٚئد ظذ ـ

يٖتٔٓؿ مـ ـؾ  ،ؾ٘نَّ اهلل أمدَّ أهؾ مُٜ بًّْٜ إمـ وًّٕٜ افرزق وجًؾ افرزق

 :ثؿ أـّؾ هلؿ افًّْٜ ب٘رشٚل رشقٍل ؾٔٓؿ ،ويّن هلؿ شبؾ افتجٚرة ذم أؾٚق ،مُٚن

ؾدظٚهؿ إػ  ،هدايتٓؿإػ مٚ ؾٔف خرهؿ و رصدهؿوي ،فُّٔؾ هلؿ صالح أحقاهلؿ

ؿ أظروقا ظـ ذفؽ ،اإليامن بٚهلل وتقحٔده واإلؿرار بًبقديتف ومل  ،وضٌقا ،وفَُّْٓ

                                                           

 .(قبِ)، مٚدة 84/ 74(  يْير: فسٚن افًرب ، 7)
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وحٚل  ،ووجف ادنٚهبٜ بغ حٚل أهؾ مُٜ، ؿيَدروا افًْؿ افتل شٚؿٓٚ اهلل إفٔٓ

« اإلظراض ظـ ضِٛ مروٚة اهلل وظـ صُر ًّٕتف»أصحٚب اجلْٜ هق 
(1)

ٚفتنبٔف ، ؾ

ًٚ مـ متًدد  ًٚ مرـب ذم هذه أيٜ تنبٔف متثٔع وهق مٚ ـٚن وجف افنبف ؾٔف وصٍ
(2)

. 

بٖن يِحَٓؿ مٚ حلؼ  » وهذا افتنبٔف افتّثٔع تًريض بٚفتٓديد ٕهؾ مُٜ

ًٔؿ وافَحط بًد اخلهٛ، وإن اختِػ افسبٛ ذم حٚب اجلْٜ مـ افبٗس بًد افّْ أص

إْذ أخذهؿ اهلل بسبع شْغ بًد  :ٕقظف ؾَد احتد جْسف، وؿد حهؾ ذفؽ بًد شْغ

 .  « إػ ادديْٜ هجرة افْبل 
(3)

 

ممٚثِٜ ذم افْقع، وإٓ  » أصحٚب اجلّْٜ، :وادنّبف بف أهؾ مُٜ، :وادامثِٜ بغ ادنّبف

 « ؾ٘نَّ مٚ تقظدوا بف مـ افَحط أصد ممٚ أصٚب أصحٚب اجلَّْٜ وأضقل
(4)

. 

فإلصًٚر وافتْقيف بًزة اهلل وؿدرتف  ژپٻ ژ ووّر ادتُِؿ ذم ؿقفف

وظيّتف، ؾٓق بَّتوٚهٚ يبِق ويّتحـ، ؾسبق ادٓٚبٜ مْف. وِٕحظ ذم هذا افتنبٔف أن 

ًٚ )ادنّبف بف  ًٚ وتٖـٔدًا وؿقة : وهذا يزيد ا ،وهق أصحٚب اجلّْٜ ،(حسٔ دًْك ووقح

« افٍْس إػ ادحسقس أمٔؾ مْٓٚ إػ ادًَقل »وذفؽ ٕنَّ 
(5)

وهذا افتنبٔف متٓٔد بغ  

وهق بٔٚن ظٚؿبٜ  ،يدي افَهٜ يتوّـ ادٌزى احلََٔل افذي شَٔٝ مـ أجِف افَهٜ

وصُر ًّٕتف ، ؾِْحٚول أن  ،اهلل ةواإلظراض ظـ ضِٛ مروٚ ،واجلنع ،افبىر

 ـام هل ذم شٔٚؿٓٚ افَرآين. ،حسٛ ادنٚهد وإحداث ،تٖمِٕٓٚراهٚ وٕ
 : مشهد المؤامرة المشهد األول
وهق منٓد  ژٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ژذم ؿقفف تًٚػ:  وهق ادتّثؾ

ّٔتقن مٗامرة حرمٚن ادسٚـغ مـ حَقؿٓؿ افتل  ،أصحٚب اجلّْٜ حٚل يهقر وهؿ يب

                                                           

 .99/79ير ، (  افتحرير وافتْق7)

 . 974، وافتِخٔص ص  949(  يْير : اإليوٚح ص 9)

 .99/79(  افتحرير وافتْقير، 3)

 .99/90(  ادهدر افسٚبؼ، 4)

 .778(  مٍتٚح افًِقم، ص 5)
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 اظتٚدوا احلهقل ظِٔٓٚ مْذ أّيٚم وافدهؿ افهٚفح.

َد صقر هذا ادنٓد اجتامظٓؿ وتآمرهؿ ظذ أن حيهدوا ثّر جْتٓؿ ظْد ف 

وظَدوا افْٜٔ ظِٔف، وبٚتقا  ،وأؿسّقا ظذ ذفؽ ،افهبٚح ويستٖثروا بف دون ادسٚـغ

 فِٔتٓؿ ظٚزمغ ومٗـديـ فًٍِٓؿ افنْٔع.

وهل طرف زمْل مرتبط  (إذْ ) وؿد بدأ هذا ادنٓد مًتّدًا ظذ أداة أشِقبٜٔ هل

وهْٚ إصٚرة إػ افًْٚيٜ بزمـ اخلىٚب، إوٚؾٜ إػ  ژڀ ڀ ژ ًَٚد ؿسّٓؿبقؿٝ إ

افيرؾٜٔ مـ هتٔئٜ افٍْس فتَِك مٚ يًَبٓٚ ؾٓل بّثٚبٜ إظالن  (إذْ )مٚ يبًثف افتًبر بـ 

وهق: افَىع، ومْف  ،ممنتؼ مـ افّك  ژ ڀ ژفبدء ظرض إحداث . وؿقفف : 

هقدحهد افزرع وجْل افثّر، وافكيؿ: ادَىقع وادح
(1)

. 

وطٚهر أيٜ أن خىٔئتٓؿ افتل أخذوا هبٚ، هل افتهّٔؿ وافًزم ظذ رصم 

 جْتٓؿ وآشتئثٚر بُؾ ثّرهٚ وحرمٚن ادسٚـغ مْٓٚ.

  وٕنّ  ،زن وإٓتٍٚع بٚفثّرم مـ مًْك اخلّٔؿ مستٍٚد ممٚ ذم افّك هوهذا افت

 ٺ ژ ، جٚء ؿقففإظىٚء يشء مـ ادجذوذ دـ يريدون تًٚرض معم ٓ يافّك 

حمََٚ هذا افتهّٔؿ وافًزم ظذ آشتٔثٚر بُؾ ثّر اجلّْٜ وظدم اإلٍٕٚق  ژٺ

وأمجؾ ذفؽ اظتامدًا ظذ مٚ هق مًِقم مـ تٍهٔؾ هذه افَهٜ مْف،
(2)

وبًْٚء ظِٔف  ،

ؾٍل أيٜ إجيٚز ؿك
(3)

. 

واصًْقا  ،ٓ تًٍِقا :وإٓ ؾٕٚوشط ؿٚل هلؿ ،أي مًيّٓؿ ژڀڀژوؿقفف: 

ًٚ مٚ ـٚن يهْع أبقـؿ  َّٕف تًٚػ ضقاه ٕٕف مل يٗثر صٔئ مـ اإلحسٚن، وـٖ
(4)

وافَسؿ  ،

 ًٚ  ،هْٚ يدل ظذ تٖـٔد ظزمٓؿ وإرصارهؿ ظذ ظدم إظىٚء افٍَراء وادسٚـغ صٔئ

                                                           

 . (رصم)مٚدة   336/ 79(  يْير: فسٚن افًرب ، 7)

 .99/76(  يْير: افتحرير وافتْقير، 9)

 .79/939 افبٔوٚوي ٍسرت(  يْير: حٚصٜٔ افَقٕقي ظذ 3)

 .8/706(  ٕيؿ افدرر، افبَٚظل، 4)
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ٕن افَسؿ يستًّؾ ذم افَرآن ذم : ( حٍِقا)دون  ژأؿسّقاژيٗـد ذفؽ افتًبر بـ 

ذم إيامن افُٚذبٜ، وفذا ؾٕ٘ف يستخدم  (احلِػ)إيامن افهٚدؿٜ ادٗـدة بخالف 

ـام  ،ر ادْٚؾَغ جٚء ذم مقاوع احلْٞجٚء دائاًم مع ادْٚؾَغ، حتك ظْدمٚ جٚء مع ؽ

هذا بخالف  [ 89مـ أيٜ : ادٚئدة]  ژېئ  ېئ  ىئ ۈئ  ېئژ  :ذم ؿقفف تًٚػ

ى  ى  ژ  افَسؿ ؾٖٔيت دائاًم ذم مقاوع افهدق وافتٖـٔد، وفذا يُثر ؾٔف جملء

 . [709أيٜ، مـ  ًٚم:إٕ]  ژائ  ائ  

 ڀ  ڀ ژ وافتًبر بٚفَسؿ وتٖـٔد افًٍؾ ادوٚرع بٚفالم وٕقن افتقـٔد ذم ؿقفف:

يتالؿك أوًٓ مع ظزمٓؿ وإرصارهؿ وصدق ٕٔتٓؿ ذم تٖـٔد ظدم اإلظىٚء،  ژ ڀ

ًٚ مع ؿقفف يهقر صدة ظزمٓؿ ، وهق إػ جٕٚٛ ذفؽ  ژٺ ٺ ژ : ويتالؿك ثٕٚٔ

وـٖهنؿ جزمقا أهنٚ ذم أيدهيؿ وضقع أمرهؿ  ،قا ظِٔفوإرصارهؿ ظذ حتَٔؼ مٚ حتٚفٍ

ّٕف فٔس ثّؿ مٚ يًّْٓؿ مْٓٚ.  وأ

دسٚـغ ؾال أي ذم أول وؿٝ افهبٚح ـل ٓ ينًر هبؿ ا ژٺژوؿقفف 

.ًٚ ٓ يثْقن ظزمٓؿ ظـ حرمٚن  ؿٔؾ ژٺ ٺژ:  وؿقفف يًىقهنؿ مْٓٚ صٔئ

ًٚ مْٓٚ، وؿٔؾ: ٓ يَقفقن ء اهلل: إن صٚ ادسٚـغ وظدم إظىٚئٓؿ صٔئ
(1)

. 

َّٕف يٗدي  » ؿٚل افزخمؼي: ك اشتثًْٚء وإٕام هق رشط ؟ ؿِٝ: ٕ ّّ ؾ٘ن ؿِٝ: مل ش

َـّ إن صٚء اهلل، وٓ أخرج إٓ أن  مٗدى آشتثْٚء مـ حٔٞ إنَّ مًْك ؿقفؽ : ٕخرج

  « ينٚء اهلل واحد
(2)

. 

وهق ذم افٌِٜ: إدخٚل افقء ذم افقء  (إدمٚج)وظذ هذا افَقل ؾٍل أيٜ 

ًٚ شٚؿف دًًْك آخر بؼط أن ٓ  ،تتٚره ؾٔفواش ًٚ: أن يوّـ ادتُِؿ ـالم واصىالح

َّٕف مسقق ٕجِف وهق مـ ؾْقن افبديع ،يكح بف وٓ ينًر ذم ـالمف بٖ
(3)

وبٔٚن  

                                                           

 .8/379، وافبحر ادحٔط، 78/977(  يْير: اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن، 7)

 .4/594(  افُنٚف 9)

 .6/979(  يْير: إٔقار افربٔع ذم إٔقاع افبديع، ٓبـ مًهقم، 3)
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 ،اشتثًْٚء أنَّ أصؾ صٌٔتف ؾٔٓٚ حرف آشتثْٚء (إن صٚء اهلل)ذفؽ أنَّ وجف تسّٜٔ 

دون حرف آشتثْٚء أضِؼ ظذ ؿقفف  (صٚء اهلل  إن )ؾ٘ذا اؿتك أحد ظذ  (إّٓ )وهق 

ّٕف دٚ ـٚن افؼط يٗول إػ إٓ أن ينٚء اهللٕٕف ظذ تَدير:  :ذفؽ اشتثْٚءً  . ظذ أ

 مًْك آشتثْٚء أضِؼ ظِٔف اشتثْٚء ٕيرًا إػ ادًْك وإػ مٚدة اصتَٚق آشتثْٚء
(1)

. 

ؿد موٝ خالف  وافَهٜ  ژ ٺ ٺ ژ وافتًبر ظـ ادٚيض بٍِظ ادوٚرع   

َّٕام ظدل ظـ  (أؿسّقا ومل يستثْقا  )وإصؾ ذم افُالم افًٚدي أن يَٚل:  ،افيٚهر وإ

ٓشتحوٚر احلٚل افًجٔبٜ افتل ـٕٚقا ظِٔٓٚ وهق افبخؾ  –واهلل أظِؿ  –ذفؽ 

.ًٚ ًٚ ؾنٔئ َّٕف يتجدد صٔئ  افنديد افذي اتهٍقا بف ؾّـ ترشخف ؾٔٓؿ ـٖ

ومٚ تآمروا ظِٔف مـ  ،أصحٚب اجلَّْٜ وهذا ادنٓد ظذ ؿكه رصد اجتامع

واتٍٚؿٓؿ ظذ افتٍْٔذ ذم  ،ومٚ حهؾ مْٓؿ مـ مٍُر وإرصار ،حرمٚن ادسٚـغ

افهبٚح افبٚـر، ب٘جيٚز بديع يسك فَِٚرئ أن يستحرض بّخِٔتف مٚ يُّـ أن يَٚل ذم 

ّٔتقه  ،مثؾ أجقاء افتآمر وادُر واخلداع ، ؾِْدظٓؿ ذم ؽٍِتٓؿ وـٔدهؿ افذي ب

 .وهؿ ٕٚئّقن ،ير مٚذا جرى هلؿ ذم هجًٜ افِٔؾوفْْ

ذم  رشّٝ خٔقضٓٚ مل تُـ ذم احلسبٚن، مٍٚجٖة أشِقب افَّص يزز فِّتَِل إنَّ 

وهذا مٚ يهقره  وأصحٚب اجلّْٜ ؽٚؾِقن، المذم افيّ  حدثٝ وحرـٜ خٍٜٔ ،خٍٚء

 ادنٓد افثٚين.

 لتدمير واإلىالكالمشهد الثاني: مشهد ا
وهق ادتّثؾ ذم  ،مـ زروع وثامر ٚومٚ ؾٔٓ جْتٓؿتدمر حيتقي ظذ د هذا ادنٓ

 . ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٹ     ڤ  ڤژ  ؿقفف تًٚػ:
فَِٔل بيالفف  ـٔد هٗٓء اإلخقة:وهق منٓد جٚء ذم أظَٚب منٓد افتآمر و

ة ظئّٜ تدّبر  .افُقن  أمقر ادقحٜٔ بقجقد ؿقَّ

                                                           

 .99/76(  يْير: افتحرير وافتْقير 7)
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وهؿ  ،خٍٜٔ ذم جْح افيالم رت جْتٓؿ بام ؾٔٓٚ مـ زروع وثامر بَقةفَد دمّ  

ٕٚئّقن ؾٖصبحٝ تِؽ اجلَّْٜ حمسؿٜ افثامر وافزروع، ؾقؿع احلرمٚن هبؿ ؿبؾ ؽرهؿ 

 .ـٚن جزاؤهؿ مـ جْس ظِّٓؿو

تقحل بنظٜ مٚ  ژٿژ :هذه أيٚت ؾٚفٍٚء ذم ؿقل بف وتٖمؾ مٚ تقحل

ى وظد ،ظقؿبقا بف مـ افتدمر واإلزافٜ ظَٛ ظزمٓؿ ظذ مْع ادسٚـغ مبٚرشة

فتوّْف مًْك: افتسِط وآشتٔالء (ظذ)بحرف  (ضٚف)افًٍؾ 
(1)

وـٖن اإلحراق  ،

مسْد إفٔف وهق ُٕرة، وتُْر ادسْد  ژٿژ :وؿقفف، ؿد اشتقػ ظذ مجٔع أجزائٓٚ

إفٔف فف أؽراض متًددة مْٓٚ افدٓفٜ ظذ افتًئؿ وافتٓقيؾ، بًّْك أن ادسْد إفٔف 

فأظيؿ مـ أن يًغَّ ويًرّ 
(2)

 : َّٕ ر وإ َُّ ُٕ  .هْٚ تًئاًم دٚ أصٚب جْتٓؿ ژ ٿ ژام 

ف بَقفف: فِتًئؿ أي: أمٍر ظئؿ، وؿد بّْٔ  (ضٚئػ)وتْقيـ  » ؿٚل ابـ ظٚصقر:

 « ؾٓق ضٚئػ شقء ژ ڤ  ڤژ
(3)

 . 

َّٕف مـ جْس مٚ يهٔٛ اجلّْٚت مـ أؾٚت، وٓ  ومل يًغ جْس افىٚئػ فيٓقر أ

ٚصؾ بفيتًِؼ ؽرض بتًٔغ ٕقظف: ٕنَّ افًزة ذم احل
(4)

. 

ًٚ  وأصؾ افىقاف: ادق حقل افقء مـ ـؾ جقإبف يَٚل : ضٚف بٚفقء ضقؾ

ًٚ: اشتدار حقفف وجٚءه مـ ٕقاحٔف وأضٚف ؾالن بٕٚمر: إذا أحٚط بف ،ومىٚؾ
(5)

 ،

                                                           

   . 75/ 9 ( يْير: تٍسر أيب افسًقد ،7)

 .7/309( يْير: ظروس إؾراح ، افسبُل 9)

 .99/87(  افتحرير وافتْقير، 3)

 .99/87( يْير: ادهدر افسٚبؼ، 4)

ٹ     ژ، وؿٚل افٍّراء: ٓ يُقن افىٚئػ إٓ فٔاًل واشتدل بٚٔيٜ  9/995( يْير: فسٚن افًرب 5)

ًٚ ومـ ذفؽ ؿقل اهلل تًٚػ  ژٹ ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڈ ژ ورد ظِٔف بٖٕف فٔس ٓزم

ِّّٝ بف افًرب  ،ؾِؿ يتخهص بٚفِٔؾ ژک  ک  ک  ک   گ  گ  گ   وؿد تُ

 ومـ ذفؽ ؿقل افنٚظر:     

جٚل              أضٍٝ بف هنٚرًا ؽر فٍٔؾ     ُٛ افرر ٚ ضِ  وأهلك رهبَّ

 . 9/995، و يْير: فسٚن افًرب 379/  8يْير: افبحر ادحٔط ،       
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وأريد بف هْٚ متثٔؾ حٚفٜ اإلصٚبٜ فِقء ـِف بحٚل مـ يىقف بُّٚن
(1)

، وافتًبر بـ 

الك وافٍْٚء بجّٔع جقإٛ هذه اجلْٜ، بحٔٞ مل يبؼ ؾٔف إحيٚء إػ إحٚضٜ اهل (ضٚف)

بام ؾٔف مـ مًْك إحٚضٜ شقاد  ،ژ ڤژ ؾٔٓٚ جزء صٚفح، وهذا يتالؿك مع ؿقفف 

بحٔٞ ٓ يبَك جزء بًٔدًا ظـ شقاد افِٔؾ ـام أن  ،افِٔؾ بُؾ إجزاء واجلقإٛ

 نّ وهذا يٗـد ظذ ظيؿ اإلصٚبٜ وؿقهتٚ، وـٖ ،ؾٔٓٚ مًْك تُرار افًٍؾ (ضٚف)

وظذ هذا ؾٍل أيٜ  :إحراق اجلْٜ تُرر حتك ٓ يبَك ؾٔٓٚ جزء مـ ؽر إحراق

وهلذا ؿٚل افَقٕقي:  ،بًّْك أرشؾ ظِٔٓٚ  ژ ٿ  ٿ ژ ٕنَّ ؿقفف:: اشتًٚرة متثِٜٔٔ

افتًبر بٚفىقاف ظـ اإلرشٚل فِّبٚفٌٜ ذم اإلحراق واإلحٚضٜ بجّٔع جقإبف  »

 « بٜـٚفىقاف وهق اشتًٚرة مكحٜ تبًٜٔ ؽري
(2)

. 

َّٕف صّبف اإلرشٚل بٚفىقاف فِّبٚفٌٜ ذم اإلحٚضٜ وافنّقل ثؿ  ووجف آشتًٚرة أ

ظذ شبٔؾ آشتًٚرة ( افىقاف)وبَل ادنبف بف وهق  (اإلرشٚل)حذف ادنّبف 

ح ؾٔٓٚ بذـر ادنبف بف ؾَط. َّٕف رصَّ  افتكحئٜ ، وشّٔٝ تكحئٜ ٕ

ٚ ؿقفف وهق  ،بًٜٔ ٓ بد أن دمرى ظذ ادهدرتبًٜٔ ؾألنَّ آشتًٚرة افت : وأمَّ

  ؾٚٓشتًٚرة ذم ؿقفف:(ضٚف)وهق ،ثؿ ينتؼ مـ افىقاف افًٍؾ ادٚيض ،افىقاف أوًٓ 

اجلٚمع بغ وأمٚ ـقهنٚ ؽريبٜ ؾألن وجف افنبف  ،(ظِٔٓٚ أرشؾ)وأصِف  ژ ٿ ٿ ژ

ير   ٕٜ مؾ ودؿ ف إػ ٖت ج ذم إدرـا ًٚ حيٚت ـٚن دؿَٔ ًٚػ أظِؿ. –افىرؾغ   واهلل ت

 يٍقت ادتٖمؾ أن يِحظ مجٚل جْٚس آصتَٚق : وهق مٚ اجتّع ؾٔف افٍِيٚن وٓ

ذم أصؾ واحد  
(3)

ومجٚل هذا إشِقب يًقد إػ مٚ  (ضٚئػ) و (ضٚف)وذفؽ بغ  

يؤٍف مـ إحداث إٓسجٚم وافتْٚشٛ ذم افُالم مـ خالل إٓسجٚم افهقيت 

جٕٚس ادَرون بٚفتَٚبؾ بغ ، ـام يِحظ أيوٚ افتافْٚصئ ظـ ادامثِٜ ذم آصتَٚق

                                                           

 .99/87ير، ( يْير: افتحرير وافتْق7)

 .79/933( حٚصٜٔ افَقٕقي ظذ تٍسر افبٔوٚوي، 9)

 . 549/  9(  يْير : اإليوٚح 3)
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فتَك افٌّْؿ افهقيت مع افتَٚبؾ وافتوٚد، وهذا مـ  : ؾَد ا ژڤژ و ژ ڀژ

 صٖٕف أن ييٓر ادًْك ويَره ذم افقجدان.

تٖـٔد ظذ أنَّ هذا افًذاب صٚدر ظـ اهلل، وذم ذفؽ ختقيػ  ژٿ ٿژوؿقفف: 

ٚر ؿريش ٍَّ  ؾٔف أيوٚ إحيٚءو ،فًِيّٜ وادٓٚبٜ ذم افٍْقس وؽرس ،فِّخٚضبغ مـ ـ

بٖن اإلهالك واإلحراق وإن ـٚن ذم طٚهره َّٕٜ إٓ إٔف ذم بٚضْف وحََٜٔ أمره ًّٕٜ 

 ، وهذا يتالؿك مع تقبتٓؿ ورجقظٓؿ إػ اهلل بًدهٚ.ظّز وجّؾ  جٚءت مـ افرب

ًٚ ذم افهقرة أخز  »ذفؽ بَقفف:  إػ افبَٚظل رمحف اهللدح وؿد أ ودٚ ـٚن هذا مَت

َّٕف فىػ وتربٜٔ  ،أي ادًروف بٚفًيّٜ افتل ٓ حتد ژ ٿ ٿ ژ ذم ادًْك بَقفف: بٖ

ـام أدب أصحٚب  ،فَٔبِقا مْؽ :ؾٓق جدير بٖن يٗدب ؿقمؽ ،وبٚإلحسٚن إفٔؽ

ويُقٕقن خَِٔغ  ،يًَِقا ظْؽ :وهق احلَٔؼ بسبٜٔ افًبٚد ،اجلْٜ بام أوجٛ تقبتٓؿ

« واإلؿبٚل ظذ ادًٚين ،بٚفتجْٛ فِدٕٔٚ
(1)

 ژڤ  ڤژٜ ذم ؿقفف:واجلِّٜ آشّٔ

وتَٔٔد وؿٝ  ،تدل ظذ افثبٚت وافدوام وهل حٚفٜٔ وؾٚئدهتٚ تهقير حٚفتٓؿ

ًٚ ظذ ؽٍِتٓؿ ظام حيدث جلْتٓؿ ذم ذفؽ  افىٚئػ افذي حؾ بجْتٓؿ ، وتدل أيو

ؿد أخذوا ظذ حغ ؽرة ـام ـٕٚقا يْقون أن يًٍِقا مع  نافقؿٝ، وبذفؽ يُقٕق

 س مُرهؿ وتدبرهؿ. ادسٚـغ، وبذفؽ يُقن جزاؤهؿ مـ جْ

هظٜ افتًَٔٛ بدون  حرف ظىػ وهل تٍٔد ژڤژ وافٍٚء ذم ؿقفف: 

ـ ـذم افزمـ ممٚ يهقر هظٜ افًذاب وصدتف، وإٕام جٚء افتًبر ب مِٜٓ أو تراخٍ 

 وذفؽ فِدٓفٜ ظذ أمريـ: ،ومل يَؾ ؾهٚرت أو ؾُٕٚٝ (ؾٖصبحٝ)
درـف مـ فف أدٕك بحٔٞ ي ،ووقح اهلالك واإلحراق وطٓقره طٓقرًا تٚمًٚ  -7

ٜ، إذ افهبح ؾٔف مًْك افقوقح وافيٓقر، ـام يَٚل أؾهح افهبح بك هلذه اجلّْ 

 فذي ظْٔغ.
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حتَٔؼ مًْك ادٍٚجٖة بٚفْسبٜ ٕصحٚب اجلْٜ، إذ وؿٝ افهبح هق افذي -9

ًٚ ـام هق واوح مـ  ،أرادوا أن جيْقا افثّر ؾٔف وٓ يًىقا افٍَراء وادسٚـغ صٔئ

ؾُٖن افقؿٝ  ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ژ ذم ذفؽ افقؿٝ ادبُر  إؿسٚمٓؿ ظذ مجًٓٚ

ًٚ، وهذا مـ متٚم  افذي أرادوا ؾٔف مْع افٍَراء وادسٚـغ صٚر هق وؿٝ ادْع هلؿ أيو

ًٚ ؾٔف تٖـٔد ظذ صدة ادهٔبٜ ظِٔٓؿ، ٕهنٚ جٚءت ذم ، افًدل ذم ادجٚزاة وهذا أيو

ؾ٘ذا هبؿ ذم ذفؽ افقؿٝ افقؿٝ افذي ييْقن ؾٔف أهنؿ شٖٔخذون متٚم افًّْٜ هلؿ، 

: وفذا ـثر فٍظ أصبح ذم وإُٔك ظذ ٍٕقشٓؿجيدون متٚم افَّْٜ ظِٔٓؿ، وهذا أصد ّ

مقاوع اهلالك وافًذاب وافّْدم
(1)

. 

: ٕن ؾٔف ؽزارة ذم ادًْك، ويًىل تٍسرات متًددة  (افكيؿ)وإٕام اختر فٍظ 

ٚ اشقّدت دٚ  :ِٔؾوادًْك: أصبحٝ ـٚف ،ؾَٔؾ: افكيؿ افِٔؾ ،حيتِّٓٚ افسٔٚق ٕهنَّ

ٚر ،أصٚهبٚ ٚ ابٔوٝ  ،: أصبحٝ ـٚفّْٓٚر وادًْك ،وؿٔؾ افكيؿ : افَّْٓ ٕهنَّ

ٚر، وؿٔؾ: إنَّ افكيؿ افّرمٚد  ،ـٚحلهٔد ومـ ذفؽ ؿقهلؿ: رصيؿ افِٔؾ وافَّْٓ

وؿٔؾ: أصبحٝ ـٚدكومٜ أي ادَىقظٜ ،إشقد
(2)

. 

 ژڤ  ژ أن افتنبٔف ذم ؿقفف: وظذ مجٔع إؿقال افتل ؾنت هبٚ أيٜ ٕجد 

ووجف  ،تنبٔف متثٔع حٔٞ صّبف صقرة اجلَّْٜ ومٚ آفٝ إفٔف مـ اهلالك بهقرة افِٔؾ

افّنبف آشقداد بٚٓحساق
(3)

ٚر ٓبٔوٚوٓٚ مـ ؾرط يبسٓٚ،   أو تنبٔٓٓٚ بٚفَّْٓ

ووجف افّنبف يبسٓٚ وذهٚهبٚ حتك مل يبؼ مْٓٚ يشء
(4)

أو تنبٔف اجلَّْٜ وهل حمسؿٜ  

ًٚ بٚ وٓ يتقؿع مْٓٚ ٍٕع ،فرمِٜ افتل ٓ تْبٝ صٔئ
(5)

. 

                                                           

 :افُٓػ] ، ژ ..ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ڭڭ  ڭ  ژ     ( ـام ذم ؿقفف تًٚػ:7)

 .[ 95:إحَٚف] ژہ ہ   ہ  ھ    ہڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ڻ ..ژ  تًٚػ: ، وؿقفف[ 49

 . 785،  وتٍسر ابـ جزي، دحّد بـ جزي افُِبل، ص  595/ 4( يْير : افُنٚف ، 9)

 .79/934(  يْير : حٚصٜٔ افَقٕقي ظذ افبٔوٚوي 3)

 .  338/ 6(  يْير : تٍسر ؽرائٛ افَرآن ، فْيٚم افديـ افْٔسٚبقري ، 4)

 .386نٓر بٚجلّؾ، فسِٔامن اف (  يْير : افٍتقحٚت اإلهلٜٔ بتقؤح تٍسر اجلالفغ،5)
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وآـد ذم  ،وهذا أدظك فِبٔٚن وافقوقح (ادكوم)وهق  (حيس)وادّنبف بف هْٚ 

ٕنَّ افًِؿ ادستٍٚد مـ ضرق احلقاس أو  » :ترشٔخ افهقرة ـ ـام شبؼ ـ وذفؽ 

فْير ادرـقز ؾٔٓٚ مـ جٜٓ افىبع وظذ ّحد افرضورة يٍوؾ ادستٍٚد مـ جٜٓ ا

ٓ و ،ـام ؿٚفقا: فٔس اخلز ـٚدًٚيْٜ ؾٔف، وافٍُر ذم افَّقة وآشتحُٚم وبِقغ افثَٜ

ـٌ  أظْل إٕس مـ جٜٓ  :ؾِٓذا حيهؾ هبذا افًِؿ هذا إٕس ـٚفَٔغ: افي

ة   « آشتحُٚم وافَقَّ
(1)

. 

ًٚ ومجًٚٓ وجقد افىبٚق ذم أيٜ مـ جٓتغ إوػ: أن  وممٚ يزيد افهقرة حسْ

وظِٔف ؾٍل  (أصبح)وهذا ادًْك يتىٚبؼ مع  ،افِٔؾإنَّ مـ مًٚين افكيؿ:  :يَٚل

ومـ جٜٓ أخرى أن اجلّع بغ  ،حمسـ افىبٚق (افكيؿ)و  (أصبحٝ)اجلّع بغ 

يًّد أحد أؿسٚم  (افكيؿ)وهق  (اشؿ)وأخر  (أصبح)وهق  (ؾًؾ)فٍيغ أحدمهٚ 

افىبٚق
(2)

ًٚ ؽر متُِػ يزيد  » وٓ صؽ أنَّ جملء افىبٚق ذم إشِقب ، ًٚ ضًٔ شِس

وتهّقر  ،وذفؽ ظـ ضريؼ ادَٚرٕٜ بغ افوديـ ،ذم إيوٚح ادًْك وإطٓٚره وتَقيتف

 ًٖ ٔ ّٓ هـ ظْد ذـر افود يُقن م أحد افوديـ ؾٔف تهّقر فمخر، وظذ هذا ؾٚفذر

« فمخر ومستًدًا فف، ؾ٘ذا ورد ظِٔف ثبٝ وتٖـد ؾٔف
 (3)

. 

 :وذفؽ بغ ؿقفف ،صتَٚق وظذوبٜ إيَٚظفوٓ يٍقت ادتذوق مجٚل جْٚس آ

ًٚ  (صٚرمغ)و (ـٚفكيؿ)و  (فٔكمّْٓٚ) ممٚ أوٍك ظذ إشِقب تٌْٔام صقتٔٚ ظذب

وـؾ مٍردة مْٓٚ تٗدي  (افكم)تىرب فف إذن، وهذه إفٍٚظ منتَٜ مـ مٍردة 

ومٚ  (فٔكمّْٓٚ) وطٍٔتٓٚ افبالؽٜٔ ذم تهقير احلٚفٜ افٍْسٜٔ ٕصحٚب اجلْٜ، ؾٍل

تهقير حلٚفٜ تِؽ افٍْقس ومٚ  ،ّرِثّ فتقحٔف مـ دٓفف ظذ افَىع وافَىػ افُع 
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إٕٕٜٚٔ واجلنع دمٚه أخريـ، وهل ب٘يَٚظٓٚ افنديد تّهقر  منٚظريًتّؾ ؾٔٓٚ مـ 

تٍْٔذ افًٍؾ بندة وؿسقة ـام ذم  افكف مـ خالل ٚديـّـٓٚ افـٕٚبـافنخهٜٔ بج

 . (صٚرمغ)مٍردة 
ٚبالً وهذا ادنٓد ظذ ؿك  ٔٚ ه يهّقر تَ ْٚئ  (إهلل تدبر)و  (يبؼ تدبر) حدثغ: بغ ث
ٚبؾ مـ خالل ييٓر ٜ  ،ووًٍف أمٚم تدبر اهلل وؿقتف افتدبر افبؼي ظجز هذا افتَ ؾِْدع اجلّْ

ْير مٚذا يهْع ادبّٔتقن ادٚـرون ًٚ ْف ٚ مٗؿت ٚ أملّ هب ر وم حٓؿ افبـٚ  ؟!ذم صٚب

 المؤامرةتنفيذ المشهد الثالث: مشهد االنطالق نحو 
ًٚ وشرهؿ إػ بستٚهنؿ فتٍْٔذ  أصحٚب اجلّْٜ هذا ادنٓد يتوّـ دمّع صبٚح

ڦ  ڦ ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ       ژ  ادٗامرة. وهق ادنٓد ادتّثؾ ذم ؿقفف تًٚػ:

 . ژڃ    ڃ  چ   چ چ  ڇ       ڇ  ڇ   ڇ     ڍ     ڌ  ڌ   ڎ    ڎ    
وهؿ يستَٔيقن مبُريـ ويْٚدي بًوٓؿ  ،ؾٓذه أيٚت تهّقر هٗٓء افَقم 

 فتٍْٔذ مٚ اظتزمقا ظِٔف. : بًوًٚ 

وافٍٚء هْٚ ظٚضٍٜ واجلِّٜ مًىقؾٜ  ژڦ ژبَقفف تًٚػ:  دنٓدويبدأ هذا ا

 .(أؿسّقا)ظذ مجِٜ 
ؿ ـٕٚقا  » ؿٚل افبَٚظل رمحف اهلل: ودّٚ ـٚن فَقة ظزمٓؿ ظذ مٚ أؿسّقا ظِٔف ـٖهنَّ

 « مْٓؿ أخر أي ـٕٚقا ـٖهّنؿ ٕٚدى ـؾ   ژ ڦ ژ ظذ مًٔٚد شبَّٛ ظْف ؿقفف:
(1)

 ،

ًٚ ذم حبُٜ ادٗامرة وصدة ظزمٓؿ، ـام  ژڦ  ژوافًٍؾ  يّهقر اصساـٓؿ مجًٔ

َّٔف صٚخهٜ فًدد مـ افْٚس ـِٓؿ يْٚدي بًوٓؿ بًوًٚ   ٜـومجِ ،يرشؿ صقرة ح
ؾًؾ أمر، وادٚيض مْف  ژڄ  ژ و ژڦ  ژ  قفف:ـتٍسر فَ ژڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ژ

ٚر مٚ  (داؽ) بًّْك ذهٛ إػ مٚ يريد مـ ظّؾ وؿٝ افٌدوة، وهق افقؿٝ ذم أول افَّْٓ

 بغ افٍجر وضِقع افنّس.
                                                           

 .8/705(  ٕيؿ افدرر، 7)
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دٚ ؾٔف مـ مًْك  :(ظذ). واشتًر فٍظ (حرثُؿ إػ)بًّْك  ژڄ     ڄ  ژ وؿقفف 

ّٕف ؿٔؾ: اؽدوا تُقٕقا ظذ حرثُؿ أي مستَريـ ظِٔف افتُّـ وافسٔىرة ـٖ
(1)

، وذم 

الشتٔالء فاشتًٚرة تبًٜٔ ؾَد اشتًر  –بدٓفتف ظذ آشتًالء  – (ظذ)احلرف 

وذفؽ بجٚمع ف: وؿد متُـ مْف وثبٝ ظِٔ ،وافتُّـ دـ أؿبؾ ظذ يشء يُِّف

وُدلَّ ظذ هذه آشتًٚرة بٚحلرف افدال ظذ  ،افسٔىرة وافتُّـ وآشتٔالء ذم ـؾٍ ٍ

 آشتٔالء وافتُّـ.

ُّـ مـ صًقرهؿ بٚفتّ  تهقير دٓفٜ ظذافبالؽٜ هذه آشتًٚرة ذم  ـوتُّ

ويرـوف حٔٞ  سقؿفٔؾ يتُّـ مْف ـّـ يرـٛ ظذ جقاد ،حرثٓؿ وافسٔىرة ظِٔف

 ّزيد ؿقهتؿ وصدة متُْٓؿ ممٚ ذم أيدهيؿ مـ احلرث.ب إيذان مْٓؿ وذفؽ :أراد

ؾ٘ن ؿِٝ: هالَّ ؿٔؾ: اؽدوا  »: فَقفبؽل افبالِّح اد إػ هذا فزخمؼيؿد أصٚر او

؟ ؿِٝ: دٚ ـٚن افٌدو إفٔف فٔكمقه ويَىًقه : ـٚن (ظذ)ؿ، ومٚ مًْك إػ حرثُ

« ؽدوًا ظِٔف ـام تَقل : ؽدا ظِٔٓؿ افًدو
 (2)

. 

فتنبٔف افٌدو فِكام بٌدو افًدو بجٚمع  (ظذ)وظذ هذا تُقن تًديٜ افًٍؾ بـ 

آشتٔالء وافسٔىرة ، ويُّـ أن حيّؾ ادًْك ظذ افتوّغ افْحقي ؾتُقن تًديف 

فتوّْف مًْك اإلؿبٚل ـَقهلؿ: يٌدى ظِٔف بٚجلٍْٜ ويراح (ظذ)فٌدو بـ ا
(3)

 . 

ٚ فتوّْف مًْك  (ظذ)وتًديف افًٍؾ بـ »: أصٚر افبٔوٚوي بَقفف رأيغوإػ هذيـ اف إمَّ

اإلؿبٚل أو فتنبٔف افٌدو فِكام بٌدو افًدو ادتوّـ دًْك آشتٔالء
(4)

. 

)حرثُؿ(، دون أن يَقفقا  ؿقهلؿ:وتِّس ذم إوٚؾٜ احلرث إػ وّرهؿ ذم 

احلرث أو افبستٚن مٚ يقحل بنًقرهؿ أهّنؿ أصحٚبف ادتُّْقن مْف، وادتكؾقن 

                                                           

 .99/83( افتحرير وافتْقير، 7)

 .4/595( افُنٚف 9)
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ؾٔف، وهذا ذم طّْٓؿ خيّقل هلؿ أن يًٍِقا مٚ ينٚءون ؾٔف مـ اإلظىٚء أو ادْع، ؾٓؿ 

 ."ظذ  "ادتُّْقن مْف ٓ يْٚزظقن ؾٔف، وهذا يتالؿك مع افتًبر بٚحلرف 
ومْع ادسٚـغ مـ  ،أي ظٚزمغ ظذ ؿىع ثامر جْتُؿ :   ژ ڃڄ  ڃ       ژ وؿقهلؿ:

ظذ خالف إصؾ،  ذم ـالمٓؿ افؼضٜٔ (إنْ )أخذ يشء مْٓٚ. وتَٔٔد افًٍؾ هْٚ بـ 

ًٚ بقؿقظف ـام تَقل فهٚحبؽ: (إنْ )وإصؾ ذم  إن  » أّٓ يُقن افؼط ؾٔٓٚ مَىقظ

َّٕف يُرمؽ  «تُرمْل أـرمؽ وإٔٝ ٓ تَىع بٖ
 (1)

. 

ٚ اشتًِّٝ هْٚ ذم مَٚم افَىع بقؿقع افؼط ؾٓٗٓء افَقم ظزمقا ظذ  وفَُّْٓ

ب٘ذاؾًِتٓؿ، ؾُٚن مَتٙ افيٚهر أن يُقن افتًبر 
(2)

ظذ  (إنْ )، وفُـ ظزَّ بـ 

اإلثٚرة وإهلٚب مـ أبىٖ مْٓؿ ؾِؿ يبٚدر ويْٓض خالف افيٚهر فُْتٜ بالؽٜٔ وهل 

 .فِّنٚرـٜ ذم افّكم 

 ژڄ  ڃ  ڃ  ژ  وفٔس ؿـقفف: »بَقفف:  ٚر افىٚهر بـ ظٚصقر وإػ ذفؽ أص

بؼط تًِٔؼ، وفُّْف مستًّؾ ذم آشتبىٚء، ؾُٖهنّؿ إلبىٚء بًوٓؿ ذم افٌّدو ؿد 

 ٜاهلل بـ ظّر فِحجٚج ظْد زوال ظرؾ ظدل ظـ اجلذاذ ذفؽ افٔقم. ومْف ؿقل ظبد

ريد افسّْٜ، وٕير ذفؽ افرواح إن ـْٝ ت »حيّروف ظذ افتٓجر بٚفرواح إػ ادقؿػ: 

« ـثر ذم افُالم
(3)

هْٚ ؾٔف دٓفٜ ظام يسدد ذم  (إن)، ويُّـ أن يُقن افتًبر بـ 

 ،داخِٓؿ مـ هٚجس اخلقف مـ ظدم إمتٚم مٚ ظزمقا ظِٔف، ؾٓؿ وإن ـٕٚقا ؿد ظزمقا

وأـدوا ؿىع افثّر مبُرًا ؿبؾ حوقر ادسٚـغ، إٓ أن ٍٕقشٓؿ مٚزافٝ متخقؾٜ مـ 

 .خّٚصٜ بًد مًٚروٜ أوشىٓؿ ـام شٖٔيت هذا إمر ظذ افقجف إـّؾ ظدم إمتٚم

                                                           

 .7/778( يْير: اإليوٚح 7)

ًٚ بقؿقظف ـام تَقل:  (إذا)( إصؾ ذم 9)   .« إذا زافٝ افنّس آتٔؽ »أن يُقن افؼط ؾٔٓٚ مَىقظ
 .7/778يْير: اإليوٚح 

 .99/83( افتحرير وافتْقير 3)
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چ  ڇ       ڇ  ڇ      چ   ڃ  چ   چ ژ  ثؿ يّيض افسٔٚق مهقرًا حٚهلؿ بَقفف:

حرف ظىػ واجلِّٜ مًىقؾٜ ظذ مجِٜ  ژڃ  ژ  ؾٚفٍٚء ذم ؿقفف  ژڇ     ڍ   

ّٜٔ تدل ظذ هظٜ إىالؿٓؿ دون م ژڦ  ژ   ،تراخٍ  ِٜٓ أووفًِىػ بٚفٍٚء خٚص

تهقيريٜ  دٓفٜ (شٚروا)أو (ذهبقا)دون ؽره مـ مثؾ  (إىَِقا)افًٍؾ  صىٍٚءوذم ا

 خٚصٜ ؾٓق يهقر إدؾٚظٓؿ افنديد. 

ًٚ بٚحلرـٜ اخلٍٜٔ ؾٓؿ يتبٚدفقن ژچ چ ڃژ : ويٖيت وصٍٓؿ بَقفف مقحٔ

ؿ يٖتقن مُْرًا أو  احلديٞ ذم خٍقت ومهس حتك ٓ يسّع ـالمٓؿ أحد وـٖهنَّ

ئٍد دمدد ختٚؾتٓؿ  ژچ  ژن ظذ ؾٚحنٜ مبْٜٔ وافتًبر بٚجلِّٜ افًٍِٜٔ يَدمق

ًٚ وٓ يُقن ذفؽ ادًْك فق ظّز بٚجلِّٜ آشّٜٔ وذم افتًبر بٚفتخٚؾٝ  ًٚ ؾنٔئ صٔئ

ّٕام  تهقير ٓشتحوٚر حٚفتٓؿ افًجٔبٜ مـ بخِٓؿ ظذ افٍَراء وادسٚـغ ؾٓؿ إ

فٍَراء وادسٚـغ واجلِّٜ حٚفٜٔ، وٓ تسّٚروا بحديثٓؿ حتك ٓ ينًر هبؿ أحد مـ ا

، حٔٞ أـّد مـ افتبُٔٝ وافتقبٔخ وافتُٓؿ هبؿ (هؿ)خيٍك مٚ ذم تهديرهٚ بَقفف 

وتهدرهٚ اجلِّٜ احلٚفٜٔ وؿقع افتخٚؾٝ وإرصارهؿ ظذ أن  (هؿ)تَديؿ افوّر 

 .تُقن تِؽ حٚهلؿ 

ڇ  ڇ   ڇ  چ  ڇ   ژ  ثؿ جٚءت أيٜ افتٚفٜٔ مٍنة هلذا افتخٚؾٝ وهق ؿقهلؿ:

افذي ؾٔف مًْك افَقل أي شٚروا  ژيتخٚؾتقنژؾٓذه أيٜ تٍسر فًٍِؾ  ژڍ 

يتخٚؾتقن يَقل بًوٓؿ فبًض: ٓ يدخِّْٓٚ افٔقم ظُِٔؿ مسُغ وتقـٔد افًٍؾ 

ادوٚرع بٚفْقن افثَِٜٔ فزيٚدة حتَٔؼ مٚ حتٚفٍقا ظِٔف مـ اإلرصار وحرمٚن ادسٚـغ 

ًٚ يٜ مًْك وِٕحظ ذم أشِقب هذه أ، وافٍَراء ًٚ وراء ادًْك إصع،  ـْٚئٔ خمتٍٔ

ڇ   ڇ  ڇ    چ  ڇ ژ  حيتٚج ذم إدراـف إػ تٖمـؾ ومًـٚودة ٕيـر وذفؽ ذم ؿـقفف

ًٚ، وفُّْٓؿ أوؿًقا افْٓل ظذ دخقل ،  ژڍ    ؾٖصؾ افُالم أن ٓ تدخِقهٚ مسُْٔ

بًوًٚ  ظـ افدخقل وادراد هنل بًوٓؿ افْٓلؾًؾ  ژ مسُغژادسُغ، وأشْد إػ 
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ًٚ يدخِٓٚ. وهذا مـ  ظـ دخقل ادسُغ إػ جْتٓؿ وادًْك : ٓ يسك أحُد مسُْٔ

وهق ـثر ذم اشتًامل افْٓل ـَقهلؿ: ٓ أظرؾّْؽ تًٍؾ ـذا ( افُْٚيٜ ؿبٔؾ)
(1)

. 

ويبدو يل واهلل أظِؿ أن ذفؽ أدظك إػ تقـٔد ادًْك افذي اشتَّر ذم ٍٕقشٓؿ وهق 

وافْٓل ظـ افدخقل فِّسٚـغ هنل هلؿ ظـ  » افْٓل ظـ متُْٔٓؿ مـ افدخقل

 « متُْٔٓؿ مْف، أي: ٓ متُْقه مـ افدخقل حتك يدخؾ ـَقفؽ: ٓ أريَّْؽ هْٓٚ
(2)

 ،

 « ادبٚفٌٜ ذم هنل إٍٔسٓؿ أن ٓ يدظقه يدخؾ ظِٔٓؿ »وؾٚئدة ذفؽ 
(3)

وأن يبذفقا ـّؾ  

مًْف مـ وشٚئؾ ادْع واإلحٚفٜ دون دخقفف، حتك فق وصؾ ذفؽ إػ حّد هنٔف و

ًٚ  ژ مسُغژوحتديد  افدخقل، بٚإلؾراد فِّبٚفٌٜ ذم ادْع وهق هنل فِّسٚـغ ظّقم

َّٕف يقم احلهٚد واجلذاذ . ژ افٔقمژوؿٔدوا مْع ادسٚـغ بٚفيرف  ٕ 

أي  ژ ؽدوا ژ و ژڌ  ڌ   ڎ    ڎ  ژ  ثؿ جٚء ختٚم هذا ادنٓد بَقفف تًٚػ

مٚ شبؼ ترـٔز واوح ظذ ادُقن افزمْل  أثْٚءشٚروا إفٔٓٚ ؽدوة ذم أول افْٓٚر، وذم 

ت اإلصٚرة بًـد ذفؽ إػ ٚءافيرؾٜٔ ـام شبؼ ثؿ ج (إذ) ٜ بدأت بـذم افَهٜ، ؾٚفَّه 

 ژافٔقمژ و ژ مهبحغ ؾتْٚدوا ژ و ژ ٕٚئّقن وهؿ ژ و ژ مهبحغ فٔكمّْٓٚ ژ

 ومجًٔٓٚ أفٍٚظ تٗـد افًْٚيٜ بزمـ احلدث. ژ ؽدوا ژ و ژ اؽدوا أن ژ و

ديٞ ظـ ادُقن افزمْل ذم بْٚء هذه افَهٜ ذم افدراشٜ إدبٜٔ إن وشٖٔيت احل

صٚء اهلل تًٚػ 
(4)

. 

وختٚم هذا ادنٓد يّهقر رصد احلدث وّٕقه، بُؾ دؿٚئَف وتٍهٔالتف ،وذفؽ 

 (ادْع)يٖيت ذم افٌِٜ ظذ ظدة مًٚن مْٓٚ:   (احلرد)و ژڌ  ڌ   ڎ    ڎ     ژ ذم ؿقفف :
هٚ.يَٚل: حردت افّسْٜ إذا مًْ  ٝ خرهٚ، وحٚردت افْٚؿٜ إذا مًْٝ َدرَّ

                                                           

 .99/84ر وافتْقير (  افتحري7)

 .4/595(  يْير: افُنٚف ، 9)

 .8/706(  ٕيؿ افدرر ، 3)

 .، مـ افبح969ٞ(  يْير :  ص 4)
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وافَٚصد  ،يَٚل: حرد حيرد افقء إذا ؿهده (وافنظٜ افَهد)بًّْك:  (احلرد)و

 . إػ افقء بنظٜ حٚرد

، يَٚل حرد حيرد حردًا وحرودًا إذا تْحك ظـ (إٍٓراد)ويٖيت احلرد: بًّْك 

ؿقمف وٕزل مٍْردًا ظْٓؿ ومل خيٚفىٓؿ
(1)

. 

دون ؽره ُٕتٜ  (حرد)يٜ افُريّٜ بجّٔع مٚ ذـر، وذم إيثٚر فٍظ وؿد ؾنت أ

مـ ُٕٝ اإلظجٚز ادتًِؼ بؼف افٍِظ ورصٚؿتف، وذفؽ مـ حٔٞ ادًْك مـ جٜٓ 

 بام يْٚشٛ ـؾ مًْك مـ مًٕٚٔف مـ جٜٓ أخرى.ٚر وادجرور ومـ حٔٞ تًِؼ اجل

ٚ مـ حٔٞ ادًْك، ؾ٘ن محؾ ظذ ادْع واحلرمٚن ؾٓق مالئؿ  فًٍِٓؿ وظزمٓؿ  أمَّ

چ  ڇ       ژ  أن يًّْقا ادسٚـغ مـ حَٓؿ افذي اظتٚدوا ظِٔف مكيـ ظذ ذفؽ بَقهلؿ

 .ژڇ  ڇ   ڇ     ڍ   
وإن محؾ ظذ مًْك افَهد وافنظٜ ؾٓق مالئؿ فًٍِٓؿ حٔٞ شٚروا ذم افٌداة 

مْىَِغ بنظٜ وؿهد ٕحق جْتٓؿ، وؾٚئدة ذـره هْٚ مع إٔف مدفقل ظِٔف ؾٔام شبؼ 

أنَّ ؿهدهؿ اشتّر  »تٖـٔد  ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ  َقففب

ًٚ هلؿ مل يتّحقل ومل يتٌر حتك وصِقا إػ جْتٓؿ « مهٚحب
 (2)

. 

وأّمٚ محِف ظذ مًْك إٍٓراد وإًٓزال ؾٓق وصػ دّل ظِٔف خروجٓؿ مبُريـ 

 يتسّٚرون  ذم حديثٓؿ ومًْزفغ مل ينًر هبؿ أحد.

ٚ رشف هذ بام يْٚشٛ ـؾ مًْك مـ  ٚر وادجرورا افٍِظ مـ حٔٞ تًِؼ اجلوأمَّ

 مًٕٚٔف ؾٓذا هُّ آخر مـ أهار إظجٚزه.

 (ؿٚدريـ)بـ  (حرد ظذ)ؾ٘ن محؾ ظذ مًْك ادْع أؾٚد تًِٔؼ اجلٚر وادجرور 
ًٚ أي ؿٚدريـ ظذ ادْع ٓ ؽر، أي مْع اخلر أو مْع افٍَراء مـ ثامر جْتٓؿ  ختهٔه

                                                           

 .(حرد)، مٚدة 745/  3(  يْير :  هتذيٛ افٌِٜ ، مٚدة حرد ، وفسٚن افًرب ،  7)

 .7/940(  مًٚرج افتٍُر ودؿٚئؼ افتدبر 9)
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 افٍْعؽر ؿٚدريـ ظذ
(1)

. 

ًٚ بـ  (ظذ حرد)وإن محؾ احلرد ظذ افَهد وافنظٜ ـٚن  ًٚ فْقع  (ؽدوا)متًَِ مبْٔ

دو أي ؽدو ٌُ ويُقن  ،وادًْك ؽدوا بنظٜ وٕنٚط ،ُدوَّ هظٜ واظتْٚءؽُ  ااف

أي مَدريـ أهنؿ ؿٚدرون ظذ حتَٔؼ مٚ أرادوا (ؽدوا)حًٚٓ مـ وّر  (ؿٚدريـ)
(2)

. 

ًٚ مـ  (ؽدوا حٚرديـ)دون أن يَٚل:  (ؿٚدريـ)وِّٕس ذم افتًبر بَقفف  ٕقظ

ؿقفف  »وهذا مٚ أصٚر إفٔف افْٔسٚبقري بَقفف:  ،افتُٓؿ هبؿ وافسخريٜ بحٚهلؿ

يُقن مـ بٚب ظُس افُالم فِتُٓؿ أي ؿٚدريـ ظذ مٚ ظزمقا ظِٔف مـ  (ؿٚدريـ)

« افكام وحرمٚن ادسٚـغ
 (3)

. 

ذم إؾًٚل افتل ينؼ ظذ افْٚس ووجف افتُٓؿ أنَّ صٖن ؾًؾ افَدرة أن يذـر 

ٚ ؿقفف هْٚ  ،إتٔٚهنٚ ؾٓق مـ بٚب ؿقهلؿ: ؾالن ٓ يِّؽ إٓ احلرمٚن أو ٓ  (ؿٚدريـ)أمَّ

يَدر إٓ ظذ اخلٔبٜ
(4)

. 

 ة بعد إىالكها وتوبتهم بعد ذلكمشهد رؤية الجن  :  المشهد الرابع
وؿد  ،تٓؿوهق ادنٓد افذي يتوّـ رؤيتٓؿ جلْهذا آخر منٚهد هذه افَهٜ،  

وهق ادتّثؾ ذم ؿقفف ، ثؿ تقبتٓؿ بًد ذفؽ مبٚرشة، ودمرت بٚفُٚمؾ ،أحرؿٝ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڈ   ژتًٚػ:

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ   ھ   ھ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ڱ    ں   ں     ڱ  ڱ 

ۅ    ۉ          ۅٴۇ   ۋ  ۋ   ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ھ  ے   ے     ۓ  ۓ      ﮲  ﮳   ﮴        ڭ  

 أضقل ادنٚهد وأـثرهٚ تٍهٔاًل. قوه ، ژۉ  
حرف ئٍد اؿسان جقاهبٚ بؼضٓٚ ( دََّٚ)و ژژ  ڈژبَقفف:  هذا ادنٓد بدأ وؿد

                                                           

 .99/79(  يْير : افتحرير وافتْقير 7)

 .99/79ر : ادهدر افسٚبؼ (  يْي9)

 .6/338(  تٍسر ؽرائٛ افَرآن، 3)

 .99/79(  يْير : افتحرير وافتْقير 4)
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ؿٚفقا ظذ افٍقر وافبدهيٜ  ،وؿد أحرؿٝ وتٍِٝ ،ظذ افٍقر، أي دَّٚ صٚهدوا جْتٓؿ

هذا إشِقب تًريض فِّؼـغ مـ أهؾ مُٜ بٖن وذم ،  ژ ڑ ڑ ژ :مبٚرشة

يُقن حٚهلؿ ذم تدارك أمرهؿ وهظٜ إٕٚبتٓؿ ـحٚل أصحٚب هذه اجلْٜ إْذ بٚدروا 

 بٚفْدم وآظساف بٚخلىٖ.

ًٚ إذا وجٓتف  ،ود اهلدى وافرصٚد : وافوالل وافوالفٜ يَٚل: أوِِٝ ؾالٕ

ومْف  ،ريؼ إذا مل هتتد إفٔففِوالل واإلؾسٚد، ومْف افتٔف ظـ افقء يَٚل: وِِٝ افى

وِِٝ افدار إذا مل تًرف مقوًٓٚ
(1)

. 

حيتّؾ أن يُقن  ژڑڑ ژ الل افذي ٕسبقا إٍٔسٓؿ إفٔف ذم ؿقهلؿوافّو 

ًٚ أي ـٕٚقا ؽر مٓتديـ وٓ راصديـ وهق  ،وذفؽ ظذ شبٔؾ ادجٚز ،والًٓ مًْقي

 تًٚػ ذم ـْٚيٜ ظـ ـقن مٚ أصٚهبؿ بسبٛ والهلؿ ظـ ضريؼ افنُر ومًْٓؿ حؼ اهلل

ًٚ وادًْك: أي ؿد وِِْٚ افىريؼ، جْتٓؿ وفٔسٝ  ،وحيتّؾ أن يُقن افوالل حََٔٔ

هذه جْتْٚ دَّٚ رأوهٚ حمسؿٜ
(2)

 :، ؾُٖهنؿ تقمهقا أهّنؿ وِقا افىريؼ إػ جّْٜ أخرى

 ٕنَّ هذه ٓ تنبف جْتٓؿ افتل يًرؾقهنٚ.

مبٚفٌٜ ذم »وذفؽ  اجلِّٜ آشّٜٔ وافالم ادزحَِٜ،وأـدوا والهلؿ ب٘نَّ و

ؿ ٓ ينُقن ذم وؿقظٓؿ بٚإلثؿ افذي اشتحَقا  آظساف بذٕبٓؿ فرهبؿ وإصًُٚر بٖهنَّ

 « ظِٔف افًذاب
(3)

، أو مبٚفٌٜ ذم تٖـٔد والهلؿ ظـ جْتٓؿ، وأن هذه فٔسٝ جْتٓؿ 

زيؾ ْـوتٖـٔدهؿ افُالم هبذه ادٗـدات بسبٛ ت، وإٕام هل جْٜ أخرى ٓ يًرؾقهنٚ

ينؽ ذم أهّنؿ وٚفقن ضريؼ اخلر فَرب ظٓدهؿ. بٚفٌٍِٜ ظـ  زفٜ مــإٍٔسٓؿ مْ

ؿ تٚئٓقن ظـ ضريؼ جْتٓؿـأو تْ »والهلؿ  وذم  ،زيؾ إٍٔسٓؿ مْزفٜ مـ ينؽ ذم أهنَّ

« ذفؽ إيذان بٚفتحن وافْدم
 (4)

.  

                                                           

 .77/390(  يْير: فسٚن افًرب، 7)

 .87-99/80، وافتحرير وافتْقير،8/706 . وٕيؿ افدرر،5/79(  يْير: إظراب افَرآن فِْحٚس9)

 .7/949( مًٚرج افتٍُر ودؿٚئؼ افتدبر،3)

 .99/80وافتْقير،   ( افتحرير4)
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وبؾ: حرف إرضاب ظاّم ؿبِٓٚ وإثبٚت دٚ بًدهٚ، وهل حرف ابتداء إذا تِتٓٚ 

مجِٜ ـام ذم هذه أيٜ
(1)

. 

ک   ژ وظذ تٍسر افوالل بٚفزيغ ظـ اهلدى وافرصٚد يُقن اإلرضاب ذم ؿقهلؿ

ًٚ إػ مٚ هق أهؿ وأوػ بٚفْسبٜ حلٚهلؿ ژک  ک  ًٚ إتَٚفٔ ؾُٖهنؿ ؿٚفقا: فسْٚ  ،إرضاب

جمرد وٚفغ بؾ ٕحـ حمرومقن ومًٚؿبقن بسبٛ مًهٔتْٚ
(2)

. 
ٕٔتٓؿ ذم حرمٚن  ٕهنؿ ُأِخذوا مـ بٚب :وؿد اختٚروا فٍظ احلرمٚن دون ؽره

وأهنؿ  ،فتٖـٔد ثبٚت حرمٚهنؿ ژھ ھ  ژ شّٜٔادسٚـغ وافتًبر بٚجلِّٜ اإل

، أمٚم حرمٚن ادسٚـغ وافٍَراء ءإذ فٔس بق :اختهقا بٚحلرمٚن إظيؿ وإصّؾ

ًٚ يتقاؾؼ مع مٚ امتأل بف ٍٕقشٓؿ مـ منٚظر احلرمٚن  توافتًبر بٍِظ احلرمٚن أيو

فَد تزامحٝ فدهيؿ مًٚين احلرمٚن، مًْك افًَقبٜ بٚحلرمٚن،  »: ادتًددة وادتزامحٜ

ومًْك ادْع مـ افًىٚء، ومًْك ـقهنؿ حمرومغ ؾَراء ؽر مرزوؿغ، ؾجٚء افتًبر 

ًٚ بَقفف  « وهذا مـ بديع اإلجيٚز ذم افَرآن ژھ    ھ   ھ       ژ  ظْٓٚ مجًٔ
(3)

. 

 بف وّرًا بٚرزًا مع أنَّ وافُالم ئٍد ذفؽ بىريؼ تَديؿ ادسْد إفٔف بٖن أويت

م ؾِام أبرز افوّر وؿدّ  ،مَتٙ افيٚهر أن يُقن وّرًا مستسًا ذم اشؿ ادًٍقل

 ًٚ فتل ا ،ٚٓختهٚص هبذه ادًٚين ادتزامحٜ مـ منٚظر احلرمٚنبـٚن ذفؽ مٗذٕ

 أول مٚ رأوا جْتٓؿ. تدؾَٝ إػ ٍٕقشٓؿ

 يُقن اإلرضاب ذم ؿقفف:وإذا ـٚن ادَهقد بٚفوالل والل افىريؼ إػ جْتٓؿ 
ًٚ، أي أبىِقا أن يُقٕقا وِقا ضريؼ جْتٓؿ ژھ   ھ  ھ    ژ وأثبتقا أهنؿ  ،إبىٚفٔ

                                                           

 .935( يْير: اجلْك افداين ذم حروف ادًٚين، فِّرادي، ص7)

ظذ مٚ هق ظِٔف ؾال  (بؾ)ؿبؾ  ، واإلرضاب إٓتَٚيل هق: أن يسك مٚ 99/877( افتحرير وافتْقير 9)

، ومٌْل 935، ص  ينيَْض وٓ يبىؾ، بؾ يْتَؾ إػ ؽرض آخر أهؿ وأوػ، بْير: اجلْك افدا

 .759ـ757بـ هنٚم ، افِبٔٛ، ٓ

 .7/949( مًٚرج افتٍُر ودؿٚئؼ افتدبر 3)
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حمرومقن مـ خرات جْتٓؿ
(1)

. 

گ   ژ :تًٚػ ؿقفف ذم إٍٔسٓؿ ثؿ يهقر هذا ادنٓد حقارًا بغ أصحٚب اجلْٜ

 ژگ    ژ ــراد بواد ژڻ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں        ڳ   ڳ   ڳ  گ   گ     

 أي أظَِٓؿ وأؾوِٓؿ وأؿرهبؿ إػ اخلر وافًدل.
وافقشط اشؿ دٚ بغ ضرذم افقء، وأوشط افقء أؾوِف وأحسْف، ودٚ ـٚن 

ڤ  ڤ  ژ  : وشط افقء أحسْف وأؾوِف جٚز أن يَع صٍٜ ـام ذم ؿقفف تًٚػ

إٔف تقازن واشتًّؾ ذم مًْك افًدل دالحيٜ  ،أي ظدًٓ ، [743: افبَرة] ژڤ  ڤ  

بغ ضرؾغ متبٚظديـ
(2)

. 

حيّؾ مًْك افتقبٔخ وافتَرير، ؾٓق  إُٕٚري ژگ ڳ ڳ  ژ: وآشتٍٓٚم ذم ؿقفف

وؿٚل هلؿ: ٓ متًْقا حؼ  ،ؿد وظيٓؿ وحذرهؿ مـ حرمٚن ادسٚـغ حَٓؿ

 "إوشط" أن ِّٕس وربام، ادسٚـغ. وحذف مَقل افَقل فدٓفٜ افسٔٚق ظِٔف
ًٚ ؾٔام شبؼٕ :هْٚ حذف مَقل افَقل ٕٕف صٚرـٓؿ  :وضقاه هيًًٚ  ،َّٕف مل يٗثر صٔئ

ًٚ  ،وظزم ظذ مٚ ظزمقا ظِٔف ،واشتجٚب فرؽبتٓؿ ؾُٚن مـ إٕسٛ أن يْتَؾ هيً

ٕٕف  :بدون ظىػ ژ گ  گ ژ وجٚءت مجِٜ ،إػ حثٓؿ ظذ افتسبٔح وافتقبٜ

ًٚ ظـ ؿقهلؿ  . ژ ک  ک  ک ژ ؿقل ذم شٔٚق ادحٚورة جقاب

 هالّ : فَد ؿِٝ فُؿ : وادًْك (هالَّ )احلض واحلٞ بًّْك  ٍٔدحرف ي (فقٓ)و

تذـرون اهلل وتتقبقن مـ خبٞ ٕٔتُؿ، وؿد ـٚن ؿٚل هلؿ حغ ظزمقا ظذ مْع 

ٓؿ: ظيّقا اهلل وتقبقا إفٔف ظـ هذا افًزم افيسء ؿبؾ حِقل ؽوٛ اهلل  ََّ افٍَراء ح

أي: تَقفقن  (تسبحقن)ظُِٔؿ وشخىف ؾًهقه، وأرصوا ظذ رأهيؿ، وادراد بـ 

                                                           

مٚ ؿبِٓٚ، يْير:  (بؾ)اب اإلبىٚيل هق: أن يبىؾ مٚ بًد ، واإلرض 99/87( افتحرير وافتْقير 7)

 .759ـ757، ومٌْل افِبٔٛ، ٓبـ هنٚم ، 935اجلْك افداين ، ص 

 .7/498( يْير : مًٚين افقشط ذم مًجؿ فسٚن افًرب، 9)
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 ،وتْزهقن اهلل ظـ أن يًل ذم مٚ أمر ،وتنُروٕف ظذ مٚ أظىٚـؿ ،شبحٚن اهلل

.ًٚ َّٕف حرمُؿ دون أن ترتُبقا ذٕب  وتْزهيف ظـ أن ييـ أ

وهق جقاب متوّـ إؿرارهؿ بٖنَّ  ژڱ  ڱ  ڱ     ں   ں   ڻ   ژ ؾُٚن جقاهبؿ

ؿ ظٚدوا إػ رأيف ٕٚدمغ ،أوشىٓؿ ؿد وظيٓؿ ؾًهقه  مًسؾغ. وأهنَّ

: اشؿ مهدر مـ  مـ افتسبٔح وؿٔؾ –مالزم افْهٛ  –مهدر  (ٚنــشبح)و

شبَّح ادوٚظػ
(1)

. 

ام حهؾ مـ خىئٓؿ وشقء شِقـٓؿ وادًْك:  ،وؾٚئدة افتسبٔح هْٚ آظتذار ظَّ

افتْزيف افبِٔغ مـ حٔٞ آصتَٚق مـ افسبح : وذم افتسبٔح ،ْٕزهؽ تْزهيٚ ظئامً 

وادراد:  ،ٔؾ، ومـ جٜٓ افًدول إػ ادهدر مٚٓ خيٍكومـ جٜٓ افَْؾ إػ افتًٍ

 ًٚ ًٚ حََٔٔ   إٔزهؽ تْزهي
(2)

. 

افذي ئٍد افثبٚت  (طٚمل)واشؿ افٍٚظؾ  (إنَّ )بـ   ژڄ  ڦ  ڄ   ژ وتٖـٔد مجِٜ

وذم اجلِّٜ إجيٚز حذف  ،فتحَٔؼ اإلؿرار بٚفذٕٛ وإطٓٚر افْدم وافتقبٜ :وافرشقخ

ؾِؿ  ،الل حذف مًٍقل طٚدغ، وذفؽ إلؾٚدة افًّقم وصّقفف فٌر حمددمـ خ

ًٚ حتك ٓ يْحك احلُؿ ؾٔف ؾنّؾ بذفؽ احلذف طِؿ  ،يذـر مًٍقًٓ بف مًْٔ

 إٍٔسٓؿ وطِؿ ادسٚـغ بًّْٓؿ حَٓؿ افذي أوجبف اهلل هلؿ. 

ًٚ ـام ؿٚل تًٚػ:   ژڻ   ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ژ ثؿ إتَِقا إػ فقم بًوٓؿ بًو

ومْٓؿ  ،ٕنَّ مْٓؿ مـ ابتُر ؾُرة مْع ادسٚـغ حَٓؿ، ومْٓؿ مـ زيَّـ ذفؽ :ؽوذف

ًٚ ذم هذا اجلرم  ،ومْٓؿ مـ شُٝ وهق راضٍ  ،مـ حتّس فذفؽ وٓصساـٓؿ مجًٔ

ويَقل  ،يَقل هذا هلذا: إٔٝ أرشت ظِْٔٚ هبذا افرأي :أصبح يِقم بًوٓؿ بًوًٚ 

ِّقم و .ه: إٔٝ ّزيْٝ فْٚ هذا ادُْرويَقل أخر فٌر ،ذاك هلذا: إٔٝ خقؾتْٚ افٍَر اف

أن  :وادالومٜ ، صٚحبفامـؾ واحٍد مْٓ مَ وتالوم افرجالن: َٓ  ،واّفالئّٜ: افًذل

                                                           

 .7/49افزاهر ذم مًٚين ـِامت افْٚس،  (7)

 .3/707( تٍسر أيب افسًقد، 9)
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يِقمف  فٓم :وهل مٍٚظِٜ مـ ،وتالومقا: ٓم بًوٓؿ بًوًٚ  ،تِقم رجاًل ويِقمؽ

ف ًٚ إذا ظذفف وظٍَّْ فقم
(1)

. 
وصٌٜٔ  ،ادٓٚمجٜ وافتَريع وإؿبٚل بًوٓؿ ظذ بًض يتالومقن يهقر حٚفٜ تنبف

خئؾ ذم ذهـ افسٚمع صقرًا مـ افتَٚذف  ،مع حذف متًَِف )مٍٚظِٜ( افتالوم

 وافساصؼ افقاؿع بْٔٓؿ هبذا اإلمجٚل افبٚفغ ؽٚيٜ اإلجيٚز ودؿتف.

واإلؿبٚل: حََٔتف إؿبٚفؽ ظذ افنخص بقجٓؽ ـٖٕؽ ٓ تريد ؽره، منتؼ مـ 

ُبؾ: وهق افقجف َُ وؿٚبِف: حٚذاه بقجٓف وهق ود اإلدبٚر واشتَبؾ افقء ،اف
(2)

، 

تهقير حٚفٜ  :ژہ  ڻ ڻ   ۀ  ۀ ہژ : وؾٚئدة ذـر اإلؿبٚل ذم ؿقفف

وأنَّ هذا افتالوم ـٚن ظذ هذا  ،ومتثٔؾ هٔئٜ وؿقظف بْٔٓؿ ،افتالوم احلٚصؾ مْٓؿ

افقجف مـ ادقاجٜٓ وادَٚبِٜ، وهذا أدظك ذم تَريع وتقبٔخ إٍٔسٓؿ
(3)

. 

وهذه اجلِّٜ حيتّؾ أن ،  ژھ   ھ  ھ  ہ  ہ   ژٍسٓؿ بٚفقيؾ و ثؿ ٕٚدوا ظذ إٔ

ًٚ هبذا افُالم ظذ شبٔؾ  :( يتالومقن)تُقن تٍسرًا جلِّٜ  أي يِقم بًوٓؿ بًو

ظْدمٚ وؿع مْٓؿ  بًوٚ وحيتّؾ أن تُقن جقاب بًوٓؿ ،افتَريع وافتقبٔخ

ًٚ أمجًقا ـذفؽ ظذ إجٚبٜ ،افتالوم ًٚ  ؾُام أمجًقا ظذ فقم بًوٓؿ بًو بًوٓؿ بًو

ٚ ـِّٜ ،، وويؾ ـِّٜ مثؾ ويْح  هبذا افُالم يَٚل: ويِف  وويع  ،ظذابو صدة إٓ أهنَّ

 !هدبٜ ويالوذم افّْ 

، وؿٔؾ هق افتقجعٜوافقيؾ: حِقل افؼ وافقيِٜ افٍؤحٜ وافبِٔ
(4)

وهذه افٍِيٜ 

 .يدظق هبٚ ـؾ مـ وؿع ذم صدة وبِقى

إصع، وهق هْٚ ذم مًْك افتحن  وافْداء ذم هذه أيٜ مستًّؾ ذم ؽر مًْٚه

                                                           

 .(فقم)، مٚدة 79/557( فسٚن افًرب ، 7)

 .(ؿبؾ)، مٚدة 77/537( ادهدر افسٚبؼ، 9)

 . 99/89( يْير : افتحرير وافتْقير، 3)

 .(ويؾ)، مٚدة 77/790( يْير: فسٚن افًرب، 4)
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ؿ ٕٚدوا اهلالك: فِتحن وؾرط افْدامٜ، أي: تًٚل ؾ٘نَّ  (يٚ ويِْٚ)ؾْالحظ ذم ؿقهلؿ  أهنَّ

ّٕٚ ـَّْٚ ضٚؽغ مـ جٜٓ افًّؾ، ؾّـ ـٚن حٚفف ـذفؽ يْبٌل فف أن  :هذا أوإؽ إ

ًٚ ظذ مٚ ؾٚت يْٚدي اهلالك تٖشٍ
(1)

ي يسّع ، وذم أيٜ تنبٔف افقيؾ بٚفًٚؿؾ افذ

ورمز فف بقء مـ فقازمف  ،، ثؿ حذف ادنبف بف )افًٚؿؾ(يويدرك ويَبؾ ظذ ادْٚد

ادبٚفٌٜ ذم  ٍٔدظذ شبٔؾ آشتًٚرة ادُْٜٔ، وآشتًٚرة هْٚ ت ، وذفؽوهق افْداء

افْدم واحلنة 
(2)

، إذ افْداء ؾٔف تْبٔف ٍٕٕسٓؿ وفِّخٚضبغ بتذـر أشبٚب افقيؾ، 

 يتٖتك مْٚداتف، وإٕام ادًْك ادبٚفٌٜ ذم ذفؽ حتك ـٖهنؿ ذهِقا ٕن افقيؾ ٓ يىِٛ وٓ

ؾْٚدوا مٚ ٓ يًَؾ، ـام إٔف يقحل بٖٕف فٔس بحرضهتؿ يشء يُّـ أن يْٚدى إٓ 

ـام أن ؾٔف  ،وؽىك ظذ مجٔع مٚ ظداه ،افقيؾ ؿد أحٚط بُؾ ادُٚن افقيؾ، وـٖنّ 

ًٚ فِّخٚضٛ وإيَٚط احلٚفٜ تَتيض افقيؾ وافْدم فٔتُّـ ذم ذهْف أن هذه  ٚ فف:تْبٔٓ

 وادبٚفٌٜ ذم افدٓفٜ ظذ أن هذا وؿٝ افْدم.

فِدٓفٜ ظذ اختهٚصٓؿ هبذا افقيؾ  (ويِْٚ) ادتُِّغ وإوٚؾٜ افقيؾ إػ وّر

دم وهذا افقيؾ، وهذا يتالؿك مع ؽرهؿ ؽر داخؾ ذم هذا افّْ  وهذا افْدم، وـٖنّ 

ؿ وحدهؿ افذيـ أؿدمقا ظذ  أهّن خهقصٔتٓؿ ذم إؿدامٓؿ ظذ مْع ادسٚـغ، ؾُام

ًٚ ادخهقصقن بٚفقيؾ وافْدم واحلنة وفذا ـثرت ذم  ،ؾًؾ هذا، ؾٓؿ وحدهؿ أيو

  (.ٕحـٚ ، ٚ ، ـّْ أيٜ وامئر افتُِؿ اخلٚصٜ هبؿ )ويِْٚ، إّٕ 

واشؿ افٍٚظؾ افذي يدل ظذ افثبٚت  (إنَّ )بـ  ژھ ھ ھ ژ وتٖـٔد مجِٜ

ثؿ رجًقا إػ افرجٚء وافىّع ذم ، ظئؿوافرشقخ اظساف مْٓؿ بٚرتُٚب طِؿ 

 .ژے   ے     ۓ  ۓ      ﮲  ﮳   ﮴        ڭ    ۇ  ۇ  ژ رمحٜ اهلل ؾَٚفقا

                                                           

 .79/939 ( حٚصٜٔ افَقٕقي ظذ تٍسر افبٔوٚوي7)

ومثؾ ذفؽ ٕداء افَز، وٕداء افنجر، وٕداء ادقتك، وطقاهر افُقن وـؾ ذفؽ: فِدٓفٜ ظذ  (9)

 احلزن وافتحن وإمل، وهق ـثر ذم أصًٚر افًرب. 
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خّٚصٜ ظذ شبٔؾ  (ربْٚ)وافدظٚء بٍِظ  ،اشتِىٚف وترٍج  (ظسك ربْٚ)وذم مجِف 

ًٚ فرمحتف وفىٍف وتُراره ذم أيٜ ذم ؿقفف  ًٚ  (إػ ربْٚ)آشتًىٚف ضِب مع وروده شٚبَ

دون ؽره دٚ ؾٔف مـ مًٚين  (افرب)وإيثٚر فٍظ  ،ِّبٚفٌٜ ذم إطٓٚر افترضع واإلٕٚبٜف

افسبٜٔ وافًْٚيٜ وافِىػ، ؾٚهلل ظز وجؾ جًؾ ذم هذا افبالء افْٚزل هبؿ تربٜٔ هلؿ 

ًٚ هبؿ.  ژ أن يبْدفْٚ ژ :ؿرأ اجلّٓقر ،ؿراءتٚن شبًٔتٚن ژۓ  ۓ  ژ وذم ؿقفف: وفىٍ

بٍتح  ژ فْٚأن يبدّ  ژٕٚؾع وأبق ظّرو وأبق جًٍر  أوؿر ،بسُقن افبٚء وختٍٔػ افدال

افبٚء وتنديد افدال
(1)

. 

إػ أن افَراءتغ بًّْك واحد وؿد ذهٛ افىٚهر بـ ظٚصقر 
(2)

وافقجف  .

ل وإٔزل. ل مثؾ أبدل وـالمهٚ جٚء ذم افَرآن افُريؿ مثؾ ٕزَّ  ظْده أنَّ بدَّ

ًْك خيتِػ ظـ مًْك افَراءة أنَّ ـؾ ؿراءة حتّؾ م -واهلل أظِؿ  -وافذي ييٓر 

فٝ  : إذا أزفٝ إول وجًِٝ افثٚين بٚفقء ؾٖبدفٝ افقء، إخرى مُٕٚف وبدَّ

فٝ ؿّٔيص  وإصؾ بٍٚق ـَقفؽ ،ت حٚفف وظْٔفافقء مـ افقء: إذا ؽّر  : بدَّ

 ًٜ جب
(3)

واجلقهرة  ،ؿٚل أبق افًبٚس ثًِٛ: افتبديؾ تٌٔر افهقرة إػ صقرة ؽرهٚ .

ٚ، واإلبدال تْحٜٔ اجلقهرة واشتئْٚف جقهرة أخرىبٚؿٜٔ بًْٔٓ
(4)

وبًْٚء ظذ مٚ  

ًٚ ذم افَراءتغ.  شبؼ يُقن ادًْك خمتٍِ

وظِٔف يُقن اإلبدال  ،مـ افًٍؾ أبدل ادّٓقز ژأن يبدفْٚژؾَراءة اجلّٓقر 

ؾُٖهنؿ دظقا  ،ـ٘بدافؽ مـ افقاو تٚء ذم تٚهلل :بًّْك جًؾ يشء مُٚن يشء آخر

 .ٚفُٜٜ أخرى خرًا مـ جْتٓؿ اهلجّْ رهبؿ أن يبدهلؿ 

                                                           

 .778،وافتٔسر، فِداين،ص9/935( يْير: افْؼ ذم افَراءات افًؼ، ٓبـ اجلقزي، 7)

 .99/83( افتحرير وافتْقير 9)

 .7/470: إظراب افَراءات افسبع وظِِٓٚ، ٓبـ خٚفقيف،  ( يْير3)

. و يْير 9/795( يْير: افُتٚب ادقوح ذم وجقه افَراءات وظِِٓٚ، فْك بـ ظذ افنرازي، 4)

مُل بـ أيب  ذم تقجٔف افَراءتغ ـتٚب: افُنػ ظـ وجقه افَراءات افسبع وظِِٓٚ وحججٓٚ،

 .9/79ضٚفٛ افَٔيس،
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ل"مـ افًٍؾ  ژ أن يبّدفْٚ ژ وظذ ؿراءة افتنديد ادوًػ يُقن افتبديؾ  "بدَّ

ؾُٖهّنؿ دظقا رهّبؿ أن يبدل حٚل جْتٓؿ  ،بًّْك تٌٔر ذات افقء أو تٌٔر صٍتف

 واهلل أظِؿ. ،حسـ مـ احلٚل افتل أصبحٝ ظِٔٓٚاهلٚفُٜ إػ حٍٚل أؾوؾ وأ

تٖـٔد فْدمٓؿ وصدق تقجٓٓؿ إػ رهبؿ، وافرؽبٜ:  ژ ڭ  ۇ  ۇ ﮴  ژ ومجِٜ

أي: ابتٓؾ وترضع وشٖل :يَٚل: رؽٛ إفٔف ،افرضاظٜ وادسٖفٜ
(1)

 ًٚ ، وؾٔٓٚ أيو

تًِٔؾ فرجٚئٓؿ أن يبدهلؿ اهلل خرًا مـ جْتٓؿ، وفذا ؾهِٝ ظـ اجلِّٜ افسٚبَٜ 

 ،وذفؽ إلؾٚدة افًّقم ،وأوٚؾقا افرؽبٜ إػ اهلل مـ ؽر تًٔغ فِّرؽقب ؾٔف، ظِٔٓٚ

 ؾٔنّؾ ـؾ مرؽقب ؾٔف مـ ؽر حتديد أمر بًْٔف.

ظـ ظئؿ افترضع وافتبتؾ وحسـ  ئإػ افوّر مٚ يْب (رب)وذم إوٚؾٜ فٍظ 

وتٖمؾ مًْك افَك ادستٍٚد مـ تَديؿ اجلٚر وادجرور  ،افتقشؾ إػ اهلل ظزَّ وجؾ

قن وٚرظقن إفٔف ٓ إػ وادًْك: إْٕٚ مبتِٓ ژ ۇ ژظذ متًَِف وهق  ژ﮴  ڭ  ۇ ژ

وهذا مْتٓك افتْزيف  ،ؽره، ؾجًِقا رجٚءهؿ ورؽبتٓؿ إػ اهلل وحده ٓ إػ ؽره

وآبتٓٚل
(2)

. 

ًٚ دٚ بْٔٝ ظِٔف افَهٜ مـ افتًريض  وذم ختٚم هذه ادنٚهد جٚء افتًَٔٛ مْٚشب

ؾَٚل  ،بٚدؼـغ مـ أهؾ مُٜ أن يِحَٓؿ مٚ حلؼ أصحٚب اجلْٜ مـ افبالء وافبٗس

أي مثؾ  ژۆژؾَقفف  ،ژۅ    ۉ       ۉ    ۅۋ  ۋ ٴۇ ۈۆ  ۈژ :هلل تًٚػا

ذفؽ افذي بِقٕٚ بف أهؾ مُٜ وأصحٚب اجلْٜ ظذاب افدٕٔٚ
(3)

. 

                                                           

 .7/499( فسٚن افًرب 7)

ي بـ 9) ي: بٚحلرف ـٚن مًْٚه افرضاظٜ وآبت (إػ)(  افًٍؾ : رؽٛ إذا ظدَّ ٚ إذا ُظدَّ  (ظـ)ٓٚل، وأمَّ

ي بٚحلرف ـٚن مًْٚه افسك واإلظ ـٚن مًْٚه إرادة افقء وافىّع  (ذم)راض ظـ افقء، وإن ظدَّ

 .99ـ9/98ذم احلهقل ظِٔف، يْير: ـتٚب إؾًٚل، ابـ افَىٚع، 

 .4/596نٚف (   بْير : اف3ُ)
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 ظذ ادسْد إفٔف ژۆژوتَدم ادسْد  ،مجِٜ مـ مبتدأ وخز ژ ۆ  ۈژ و

صقرتف ذم ذهـ افسٚمع هتامم بف ب٘حوٚروآ إلؾٚدة افَك : ژۈژ
(1)

 ،

وافذي مـ صٖٕف  ،ذاب افذي يرشِف ربُّْٚ ذم افدٕٔٚ ظذ ادُذبغ ادًٕٚديـوادًْك: افً

ّٕام يُقن مثؾ ذفؽ افًذاب افذي ٕزل  ًٚ إ أن يٗثر ذم افٍْقس ازدجٚرًا ووظي

.  بٖصحٚب اجلَّْٜ

وؾٔف هتديد فِّؼـغ مـ أهؾ  ،فًِٓد افذهْل ژ ۈ ژوإفػ وافالم ذم 

 رهبؿ ـام ؾًؾ أصحٚب اجلْٜ أن يْزل هبؿ مُٜ إن مل يًقدوا إػ رصدهؿ ويتجٓقا إػ

ًٚ مثؾ هذا افًذاب وادًْك: إنَّ ظذابُؿ ادقظقد مثؾ هذا افًذاب، وادامثِٜ بغ  ،ظذاب

 وفٔس ذم ؿقة افًذاب وٕقظف ـام شبؼ بٔٚن ذفؽادنبف وادنبف بف ممٚثِٜ ذم افْقع 
(2)

. 

ٍك مٚ ذم وٓ خي ،ظذاب افدٕٔٚ ژ ۆ  ۈژدلَّ ظذ أن  ژ ۋ ٴۇ ژوؿقفف: 

ؾٍل تهقر أحد افوديـ  :ومٚ يبًثف مـ إيوٚح ادًْك وإطٓٚره ،ذفؽ مـ افىبٚق

 تهقر فمخر وتٖـٔد فف.

ظ امتٚزت بٚفسـٔز وهُذا جٚءت هذه افَهٜ بٖوجز فٍظ وأبٌِف، ؾٓل ـام ِٕح

وافتُثٔػ افبالؽل، ودؿٜ افقصقل إػ جقهر افٌرض ظز افَقل ادقجز واإلصٚرة 

بٚإلحيٚءات ادهقرة افتل أشّٓٝ ذم دمسٔؿ ادًٚين وتهقير  افدافٜ افتل تنٔع

ّٜٔ تْبض بٚحلٔٚة واحلرـٜ.  افًقاضػ، وجًِٝ ادنٚهد ذم هذه افَهٜ ح
 

* * * 

 

                                                           

 .99/84(  افتحرير وافتْقير، 7)

 مـ افبحٞ. 93(  يْير: ص 9)
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 املبحث الثاني : الدراسة األدبية 

  :أوال: أسلوب القّص وعرض األحداث
خرج ؾالن افَّص ـام شبؼ يرد ذم ادًٚجؿ افٌِقيٜ بًّْك اّتبٚع إثر، يَٚل: 

ؿههٚ ذم أثر ؾالن، وذفؽ إذا اؿتّص أثره، وؿٔؾ فَِّٚص: يَّص افَهص: ٓتبٚظف 

خزا بًد خز، وشقؿف افُالم شقؿٚ، وافَّص ؾًؾ افَّٚص 
(1)

. 

ويُّـ أن ِٕحظ مـ افدٓفٜ افٌِقيٜ أّن افَّص هق : َٕؾ احلٚدثٜ مـ صقرهتٚ 

احلديثٜ بٖشِقب افند افقاؿًٜ إػ صقرة فٌقيٜ ، وهق مٚ يسّك ذم افدراشٚت 

مٚ  احلديٞ أو اإلخبٚر ظـ واؿًٜ افذي يًْل :
(2)

 . 

ودراشٜ افند تُقن بدراشٜ أشِقب افَّص أي ضريَٜ هد إحداث ذم 

افًّؾ افَهيص
(3)

 وؿد آثرت اشتخدام أشِقب افَّص خلهقصٜٔ افَهص افَرآين

 راوف افسٚمٜٔ.ؾٓق ؿهص فف شامتف اخلٚصٜ افتل تتحدد ذم وقء أهداؾف افدئْٜ وأؽ

وفبْٚء افَهص افَرآين وظرض منٚهده وؿّص أخبٚره وهد أحداثف، شامت 

وخهٚئص بالؽٜٔ وأدبٜٔ ترجع إػ افتالؤم وافتْٚشؼ وافْيؿ ادًجز افذي بدت مـ 

 خالفف ادنٚهد وإحداث.

فَد تقافٝ إحداث ذم افَهص افَرآين، وتالحَٝ ذم اتسٚق بديع وتالؤم 

 ف إخبٚر، وتند ادنٚهد ذم ـّؾ ؿهٜ هدا خّٚصٚ.  ظجٔٛ: حٔٞ تَّص ؾٔ

ٚ  افًّؾ افَهيص ظٚدة مٚ يَقم ظذ حمقريـ أشٚشٔغو ٚ افنخهٜٔ وإمَّ : إمَّ

احلدث، بًّْك أن تُقن افنخهٜٔ هل ادرتُز افذي تدور حقفف إحداث أو أن 

افنخهٔٚت، وؿد تتقازن ذم  فتُقن إحداث هل ادرـز افذي تدور ذم حمٔى

 ًّؾ افَهيص افنخهٜٔ واحلدث ؾٔتبٚدٓن إدوار مًًٚ اف
(4)

. 

                                                           

 .7/74، وفسٚن افًرب، 8/954(  يْير: هتذيٛ افٌِٜ، 7)

 ، ترمجٜ ظٚبد خزٕدار.745( ادهىِح افندي ، جرافد برٕس ، ص9)

 .60يْير: يْير ادهىِحٚت إدبٜٔ احلديثٜ، حمّد ظْٚين، ص (3)

 .40 مْىقؿف ومٍٓقمف، ظبد افُريؿ اخلىٔٛ، صافَهص افَرآين ذم  (4)
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ًٚ مًجزًا ذم تقزيع ادنٚهد افَههٜٔ، ؾال دمد  وذم افَهص افَرآين ٕرى أشِقب

ًٚ تستٖثر بف افنخهٜٔ وحدهٚ أو احلدث وحده وإٕام حيهؾ آفتَٚء بْٔٓام ذم  ،مقؿٍ

ادقؿػ،  مـ اجتامظٓام موّقن هق افذي يهبح بىؾ تنُؾتْٚؽؿ إظجٚزي ؾٔ

 ،ويُقن صقتف إٔدى إصقات ؾٔٓٚ ،ويُقن هذا افبىؾ هق أبرز صخقص افَهٜ

ًٚ ظذ ادتَِغ افبىؾ هق افَٕٚقن افتٚرخيل »ٍل ؿهص افَرآن ؾ ،وأؿقاهٚ شِىٕٚ

ادرتبط بًَٔدة اإلٕسٚن وأخالؿف وشِقـف، افبىؾ هق هذا افَٕٚقن افذي تيٓر 

و افُٚؾر صحٔحٜ أثٚر ذم اجلامظٜ افتل ٕتٚئجف ذم أؿقال وأؾًٚل اإلٕسٚن ادٗمـ أ

، وهق هيًز ظْٓٚ أو افتل يًٚروٓٚ.. افبىؾ ذم مْٟٓ ؿهص افَرآن هق إشقة فٌر

افَدوة دـ يَتدي بف: ٕٕف أظىك افَٕٚقن افتٚرخيل ذم ؿقفف وظِّف ظذ أن اإليامن هق 

«افىريؼ افهحٔح دسرة افبؼ ٕحق هدف مجٚظل، وتَدم ظِّل، وٕك حمَؼ
 (1)

، 

وتدظقه إػ  ،ادتَِل تثرادتٖمؾ دنٚهد ؿهٜ أصحٚب اجلّْٜ جيد أهنٚ منٚهد تسو

ؾْٜٔ ومجٚفٜٔ إًُسٝ ذم رضوب  مالمحادتٚبًٜ وحمٚوفٜ اشتنٍٚف مٚ حتقيف مـ 

 .شِقب افَهيصإ

ٚ بٌِٝ ) ( آيٜ متثِٝ ذم 77إنَّ افْٚطر ذم جمّقع آيٚت ؿهٜ أصحٚب اجلَّْٜ جيد أهنَّ

ًٚ رؽؿ ؤؼ  َّص ٜ: ممٚ جيًؾ مسٚر افدافّ ( ـِّٜ 99) ًٚ دٓفٔ ًٚ جدًا، ومنحقٕ مُثٍ

، وهذا اإلجيٚز ادُّثػ شّٜ مـ شامت اإلظجٚز ز افٍوٚئل احلٚوي فَِهٜاحلّٔ 

ـّؾ يشء  »ؾـ  افَهيص ذم افَرآن افُريؿ يًجز ظـ اإلتٔٚن بّثِف أؾهح افبؼ،

«يْتٍع بٍوِف إٓ افُالم ؾّ٘ن ؾوِف يرض
 (2)

.  

ًٚ يًتّده ـبدايٜ متْٚمّٜٔمِ يَدم مْذ حليٜ افبدايٜ افَهيص صافّْ  ًٚ أشِقبٔ  ح

وجيًِف مَهدًا حٚرضًا ويربط بغ أصحٚب اجلَّْٜ  (آبتالء)إْذ يرـز ظذ  فِحدث،

وأهؾ مُٜ: ٕخذ افدروس وافًز مـ هذه افنديٜ اهلٚدؾٜ وصُِٝ هذه اإلصٚرة 

ًٚ مـ افتنقيؼ واإلثٚرة.  إشِقبٜٔ ؾوًٚء واشً
                                                           

 .973 -979ؿهص افَرآن ذم مقاجٜٓ أدب افروايٜ وادنح، أمحد مقشك، ص  (7)

 .797مَٚٓت إدبٚء ومْٚطرات افْجبٚء ، ظذ بـ هذيؾ ، ص   (9)
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ؾسشؿ  هذه افَهٜ مل تبدأ مـ بدايٜ حٔٚة إصخٚص أو حٔٚة أبٔٓؿ فًِْٚ ٕالحظ أنّ و

 ـٚن افسـٔز ظذ حدث مًغ تتّثؾ ؾٔف افقحدة بنُؾ أووح وإٕاّم  فْٚ أضقار ٕنٖهتؿ،

ًٚ وأـثر اشتَهًٚء فتسـز ؾٔٓٚ افًيٜ  يبدو أشِقب افَّص و ،وأظّؼ هْٚ أصدَّ متٚشُ

 ظذ احلدث افْٚمل وادتهٚظد ذم منٚهد افَهٜ.وافًزة مـ خالل آظتامد 

ٕٕف ٓ يتًِؼ بٚفًزة  :بقء َهٜأمٚ صٍٜ هذه اجلْٜ وهٔئتٓٚ ؾِؿ تتًرض فف اف

وإٕام اـتٍك بقصٍٓٚ بٖل افتل تٖيت ـام شبؼ فُِامل أو فًِٓد،  ،ادٚثِٜ مـ احلدث

ًٚ ٓ ئّؾ إػ افقصػ أو رشؿ صقرة تِؽ اجلَّْٜ  َّص وفذا جٚء اف بْٔام ذم ؿهٜ مُثٍ

ًٚ حٚل اجلْتغ َّص صٚحٛ اجلْتغ جٚء اف ومٚ ؾٔٓام مـ ٕخٔؾ وأظْٚب  واصٍ

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ژ  ـام ذم ؿقفف تًٚػ: حئط هبام مـ مٔٚه متدؾَٜ، وزروع ومٚ

ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

 . [33-39افُٓػ: ] ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ
ًٚ إػ بٔئٜ احلدث ، ويْٚ ه أشِقب افَّص و ٔئ فْٚ أن ٕحٔٚ ذم جق هيَِْْٚ هيً

 َّص واف (أصحٚب اجلْٜ)وافنخهٜٔ افرئٔسٜ ذم هذه افَهٜ هؿ ، منٚهد افَهٜ

ٜٔ، وإٕام  ٚهْٚ ٕح َِ ِْ ؿ افتًرف ظِٔٓؿ مـ خالل تّ بْٚ بًٔدًا ظـ ادالمح وافسامت اخلَ

 صٍٚهتؿ اخلَِٜٔ ؾٓؿ أصحٚب مُر وخداع وجنع وبخؾ.

ٜ مـ خالل حرـتغ بٚرزتغ حرـٜ حظ هذه افثْٚئٜٔ افبٚرزة ذم هذه افَّه وٕال

افنخهٔٚت افيٚهرة مـ خالل أؾًٚهلؿ وأؿقاهلؿ واحلرـٜ اخلٍٜٔ ذم داخؾ ٍٕقشٓؿ 

بجْقدهٚ وأدواهتٚ اخلٍٜٔ  (افَقة اإلهلٜٔ)افنحٔحٜ احلٚؿدة، واحلرـٜ افثٕٜٚٔ تتّثؾ ذم 

وتًٚؿٛ وتدمر بنُؾ هيع. ،هؿوترصد تآمر ،افتل تتٚبع حرـٜ افنخهٔٚت
(1)

  

 ،مـ ظزم وإرصار ٓؿمٚ دار بْٔب٘فَٚء افوقء ظذ اجتامع اإلخقة ويبدأ  َّص واف

واشتٔثٚق بًوٓؿ مـ بًض  ،وختؿ آجتامع بتٖـٔد ظزمٓؿ بٚفَسؿ فزيٚدة افتٖـٔد

                                                           

 .789افْيريٜ وافتىبٔؼ، ظبد افسالم افراؽٛ، ص –يْير: افدراشٜ إدبٜٔ  (7)
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بنُؾ هيع هذا آجتامع،  َّص اف يتْٚولظذ أن يٍْذوا ذفؽ ذم افهبٚح افبٚـر، و

ذم  دثمٚ يُّـ أن حي بّخِٔتف فٔستحرض ّتَِل:ِفسك ذفؽ يو ،ؾ ؾٔفّه ٍيوٓ 

 . أجقاء افتآمر وادُر

 جٕٚٛإػ  َّص يْتَؾ اف تآمري افذي تّؿ ذم جقف افِٔؾوذم مَٚبؾ هذا آجتامع اف

يْسػ مٚ تآمروا ظِٔف  يتزامـ مع اجتامظٓؿ، تدمر فٔعّ  يَْؾ فْٚ منٓدحٔٞ  ،آخر

 ن يَع بٌرهؿ مـ افٍَراء وادًقزيـ .ؾَٔع هبؿ احلرمٚن ؿبؾ أ

إنَّ ادبٚدرة إػ إظالن افْتٔجٜ ؿبؾ أن يتٖٓٔ أصحٚب اجلْٜ ٕداء  :وربام يَقل ؿٚئؾ

أدوارهؿ ؿد حرم ادتَِغ مـ جٚذبٜٔ افتنقيؼ وأؾَدهتؿ فذة ادٍٚجٖة، وفق تٖمؾ مـ فف 

ْقع ضريَٜ ادٍٚجٖة أدٕك بٍك أنَّ افَرآن افُريؿ يْقع ذم ضريَٜ افًرض ويتٍْـ ذم ت

ًٚ، ؾٓق  وادبٚدرة إػ إظالن افْتٔجٜ ٓ حيرم مـ فذة ادٍٚجٖة، بؾ يزيد افرؽبٜ تقؿدًا وترؿب

هْٚ يُنػ ه ادٍٚجٖة فِّتَِغ، ويسك صخهٔٚت افَهٜ ظْف ذم ظاميٜ، يتكؾقن 

وهؿ جٚهِقن بٚفن، وادتَِقن ينٚهدون تكؾٚهتؿ ظٚدغ، وأؽِٛ مٚ يُقن ذفؽ 

وتتٚح هلؿ  ،ض افسخريٜ وافتُٓؿ هبؿ: فٔنسك ادتَِقن ؾٔٓٚ مْذ أول حليٜذم مًر

افسخريٜ مـ تكؾٚت إصخٚص افذيـ تدور حقهلؿ أحداث افَهٜ، ؾبْٔام ٕحـ 

!ًٚ  ًِٕؿ مٚ أصٚب اجلَّْٜ مـ دمٚر وؿهػ، ـٚن أصحٚب اجلْٜ جيِٓقن ذفؽ متٚم
(1)

 

ًٚ وهؿ يتْٚدون  ، وهق يًرض منٓدهؿتْٚمٔف َّص ثؿ تٖمؾ ـٔػ يتٚبع اف صبٚح

فتٍْٔذ مٗامرهتؿ ويسرون بحرـٚت هيًٜ يتّتّقن بحديٞ خٚؾٝ وهيّسقن 

قن افٍْر ذم تآمرهؿ هًا وهؿ يّّْ بُِامت ؽر مسّقظٜ، ويتٚبع ادتَِل هٗٓء 

ويْير إػ حرـٚهتؿ ادوحُٜ  ،ٓؿ بٚٓشتئثٚر بجّٔع افثّر وحرمٚن ادسٚـغسإٍٔ

 وأحٚديثٓؿ اخلٚؾتٜ.

فقحٜ مًٍّٜ بٚفهقرة وافهقت افدال واحلرـٜ افدائبٜ ادتجددة  َّص فِتَط ايو

                                                           

 .786هقير افٍْل ذم افَرآن ، صيْير: افت  (7)
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ؾٓل تهقر هظتٓؿ وإىالؿٓؿ  ژڌ  ڌ   ڎ    ڎ  ژ  حغ ظزَّ ظْٓٚ ؿقفف تًٚػ:

ومٍهحٜ ذم افقؿػ ذاتف  ،وظزمقا ظذ تبٔٔتف ،ٕحق جْتٓؿ مٗـديـ مٚ أؿسّقا ظِٔف

 يْتيرهؿ مـ مٍٚجٖة.وهؿ ٓ يًرؾقن مٚ  ،ظـ فقحٜ مـ افتُٓؿ وافسخريٜ هبؿ

حغ يرون جْتٓؿ  (ادٍٚجٖة)ذروتف ومْتٓٚه بٚفقصقل إػ ظْك  َصويبِغ اف

وؿد أحرؿٝ ودمرت بٚفُٚمؾ، ويٚ هلٚ مـ مٍٚجٖة وتىقر ذم احلدث وافكاع 

يزز فْٚ أن ادٍٚجٖة ـٕٚٝ صديدة افقؿع ظذ ٍٕقشٓؿ  أشِقب افَّص  إنَّ  ،افٍْيس

 ظّقاتقمهٓؿ أهنؿ ؿد وِقا ضريؼ جْتٓؿ و ؾٖصٚبتٓؿ بوالفغ: والل حيس ذم

وا إٍٔسٓؿ مـ  ًٚ وإُٔك ذم افٍْس إْذ َظدُّ ظـ مُٚهنٚ، ووالل مًْقي أصدُّ وؿً

 افوٚفغ افراشخغ ذم افوالفٜ وافٌّل.

وتنقؿف  ،وتتحَؼ ذم هذا ادستقى اإلثٚرة افتل حترك افَٚرئ ٕحق إحداث

 دتٚبًتٓٚ وإدراك مٚ ؾٔٓٚ مـ حَٚئؼ وأهار.

مـ اإلصٚرات ذات افدٓفٜ ادقحٜٔ مٚ ٕالحيف مـ أنَّ ادنٓد إول ؿىع و

ًٚ ٓفتَٚط افًزة وافًيٜ َّٕف  ،بّنٓد ؽٔبل مثر يٍتح جمًٚٓ ظَّٔ وفٔدرك ادتَِل أ

ام هْٚك ؿقة ترظك هذا افقجقد وتدير ٕقامٔسف وؾؼ فٔس وحده ذم هذا افقجقد، وإّٕ 

 ؽر متْٚهٜٔ: ٕنَّ ؿدرتف ؽر متْٚهٜٔ، وأنَّ جْقد اهلل ،ؿٕٚقن افثقاب وافًَٚب

وـؾ خمِقؿٚتف مسخرة  ،وأروف وشامئف، وبره وبحره ،ؾٚفُقن ـِف بٕ٘سف وجّْف

ددبر هذا افُقن وادتكف ذم مجٔع صٗوٕف،  اإلذظٚنبٖمره، وأنَّ شًٚدة اإلٕسٚن ذم 

 وأنَّ صَٚءه يُقن ذم إٓحراف ظـ مْٓجف وهديف.

 ،هْٚك صخهٜٔ حٚوفٝ مًْٓؿ ظـ حرمٚن ادسٚـغأن  َّص وييٓر مـ تْٚمل اف

ؾوًٍٝ أمٚم إرصارهؿ  ،وذـرهتؿ ووظيتٓؿ، وفُْٓٚ مل تٍِح ذم إؿْٚظٓؿ

وؿد شبؼ اإلصٚرة إػ أن هذه افنخهٜٔ أحدثٝ ٕقظٚ مـ افسدد  وظزمٓؿ،

واإلربٚك ذم ٍٕقس اإلخقة ادتآمريـ، طٓرت مالحمف ذم تَٔٔد إىالؿٓؿ بّ٘ن 

إلثٚرة مـ أبىٖ مْٓؿ ؾِؿ يبٚدر ويْٓض: إلمتٚم مٚ ظزمقا ظِٔفافؼضٜٔ بدل إذا: 
(1)

 ،

                                                           

 ، مـ افبحٞ.943يْير: ص  (7)
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ًٚ هلٚ ذم أول  افَّهٜ مل تؼ إػو دور هذه افنخهٜٔ أول إمر بؾ ٕجد هْٚك تٌٔٔب

َِّٝ هبؿ افٍٚجًٜ  ـٕٚٝ ٚوـٖهّن  ،صافّْ  تًٚيـ إحداث وترؿبٓٚ ذم خٍٚء حتك إذا ح

هْٚ تزز هذه افنخهٜٔ فتَقم بدور و ،ژڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ  ژصٚح هبؿ مًٍْاًل: 

 ؾٚظؾ ذم إدارة  احلقار واشتثامر ادقاؿػ.

وفًؾ ممٚ شبؼ ِٕحظ ذم أشِقب افَّص افتَْؾ افنيع ذم تسِسؾ إحداث 

وآظتامد ظذ تْٚمل ادنٚهد وتتٚبًٓٚ هيًٚ :إلجيٚد جّق معء بٚحلرـٜ وافتٍٚظؾ، 

 رـٜ احلٚرضة .وـْٖٕٚ أمٚم منح حٚؾؾ بٚفْنٚط واحلٔقيٜ واحل

فِّتَِغ  وهئئثؿ ٕجد بًد ذفؽ حقارًا ؽٚيٜ ذم افزاظٜ يَِْْٚ إػ بٔئٜ احلدث، 

گ  گ   ژ  وهق ادتّثؾ ذم ؿقفف تًٚػ: ،أن ئًنقا ذم جق منٚهد افَهٜ وأحداثٓٚ

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

 . ژھ  ھ  ے   ے     ۓ  ۓ      ﮲  ﮳   ﮴        ڭ    ۇ  ۇ ھ        ہ  ہ  ہ      ھ 

حْٔام   اإلحيٚئٜٔ أهؿ وطٚئػ احلقار ذم ؿهٜ أصحٚب اجلْٜ افقطٍٜٔ مـ وفًؾ

احلقار ؿىًٜ مدجمٜ  ؾٖٔيت ،افَّص  ٕسّع افنخهٔٚت تتحدث بِسٚهنٚ بًٔدًا ظـ جق

دًرووٜ ٕٚبوٜ بٚحلٔٚة ادنٚهد ا جًؾ هذهفت ،ٚومتْٚؽّٜ مًٓ ،منٚهد افَهٜذم 

ويَْؾ  ،افَهٜ إيراد هذه فتحَٔؼ اهلدف وادٌزى مـ :ويٖيت احلقار هْٚ ،واحلرـٜ

 احلقار هٗٓء مـ مقؿػ افتالوم وصدة افْدم إػ مقؿػ اإلٕٚبٜ إػ اهلل وافرؽبٜ ؾٔام ظْده.

 فٌٜ افْص ه ظذ تقطٔػءوادتٖمؾ ذم مجٚفٔٚت هذا افْص افَهيص يِحظ اتُٚ

ًٚ ذم بْٚء إحداث وتهقير افنخهٔٚت، وهل  ت وتراـٔٛمـ مٍردا ًٚ ؾْٔ تقطٍٔ

ه ـام دسْٚ ذفؽ ذم دراشٜ فٌٜ دٓفٜٔ مًجزة ذم اشتٍٔٚئٓٚ دًٚين افْص ومَٚصد

 .منٚهد افَّهٜ وأحداثٓٚ

ٕجد ذفؽ ذم  إحداث،حوقر افًْك افزمْل وهّْٔتف ظذ  َّص وممٚ ئّز اف

  ژڄژ ، ژڦ  ڦژ ، ژٹ  ٹژ،  ژ ڦ ژظدة مٍردات ٕحق

 :وهُذا يُّـ أن ٕتبغ افزمـ مـ دٓٓت إؾًٚل وطروف افزمٚن ژڌ ژو

تقحل بٚفزمـ افذي وؿع ؾٔف افتخىٔط وهق افِٔؾ، ـام تدل ظذ  ژ ڦ ژؾُِّٜ 
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افذي  الكام ذم افهبٚح افبٚـر، وِّٕس حتديد زمـ اهلحتديد وؿٝ ظزمٓؿ ظذ افّك 

 ژڌ ژ  ژڄژوتدفْٚ ـِّتٚ  ، ژ ٹ ژ و ژٿژ بجْتٓؿ ذم ـِّتل حّؾ 
 ّٔ  تقه.ظذ زمـ إىالؿٓؿ فتٍْٔذ مٚ ب

، بؾ هق أصؾ ذم بْٚء احلدث ْٚ فٔس جمرد وصػ جٚمد ٓ روح ؾٔفوافزمـ ه

وتىقر  ،واشتحوٚر افهقر ،ـبر ذم ربط ادنٚهد إوٚؾٜ إػ مٚ يٗديف مـ دور

.ًٚ ًٚ ؾنٔئ  ادقاؿػ وّٕقهٚ صٔئ
 التصوير : دّقة ثانيا  
 :ادنٓد أحداث فًرضؿههف: مّٜٓ يسخرهٚ افَرآن افُريؿ ذم  ةتهقير أدااف

 وفتَريٛ افهقرة إػ أذهٚن ادتَِغ.

هقير، ؾٓق ظْدمٚ يًرض ادنٚهد ادختٍِٜ اخلٚصٜ ذم افتّ  شامتفوفَِرآن افُريؿ 

وحده: فَْٔع بؾ يتجف بُؾ  خىٚب افًَؾادتًددة، ٓ يًتّد ظذ  فقوقظٚتيَرر مو

ـل يثر وجدان افَٚرئ أو افسٚمع إثٚرة  قشٚئؾ:ظ، ويستخدم مجٔع افضٚؿٚت افٍِ

 ٚم.، ؾتتٖثر افتٖثر افتّ  ٜروحٔ

افتهقير هق إداة ادٍوِٜ ذم أشِقب » :إػ أن وؿد أصٚر شٔد ؿىٛ 

افَرآن ؾٓق يًز بٚفهقرة ادحسٜ ادتخِٜٔ ظـ ادًْك افذهْل واحلٚفٜ افٍْسٜٔ، وظـ 

ثؿ  .د ادْيقر، وظـ افّْقذج اإلٕسٚين وافىبًٜٔ افبؼيٜاحلٚدث ادحسقس، وادنٓ

قرة افتل يرشّٓٚ ؾّْٔحٓٚ احلٔٚة افنٚخهٜ أو احلرـٜ ادتجددة، ؾ٘ذا يرتَل بٚفّه 

وإذا احلٚفٜ افٍْسٜٔ فقحٜ أو منٓد، وإذا افّْقذج  ،ادًْك افذهْل هٔئٜ أو حرـٜ

ٚ احلقادث وادنٚهد  ّٜ مرئٜٔ.وإذا افىبًٜٔ افبؼيٜ جمّس  ،اإلٕسٚين صٚخص حّل  ؾٖمَّ

ؾٔٓٚ احلٔٚة وؾٔٓٚ احلرـٜ، ؾ٘ذا أوٚف  :وافَهص وادْٚطر ؾردهٚ صٚخهٜ حٚرضة

. « إفٔٓٚ احلقار ؾَد اشتقت هلٚ ـؾ ظْٚرص افتخٔٔؾ
(1)

  

، ؾْٓٚك تهقير  ص افَرآن افُريؿ أوشع مـ أن تدركوآؾٚق افتهقير ذم ؿه

                                                           

 .36افتهقير افٍْل ذم افَرآن ، شٔد ؿىٛ، ص  (7)
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 ر، وجرس افُِامت،افقصػ واحلقا ، وتهقير بٚإليَٚع، وـثرًا مٚ ينسكبٚحلرـٜ

 ة مـ افهقر تتّألهٚ افًغ وإذنومقشَٔك افسٔٚق، ذم إبراز صقر وٌٕؿ افًبٚرات،

 واحلس واخلٔٚل، وافٍُر وافقجدان.
(1)

  

 ،ٜ أصحٚب اجلَّْٜ يٖخذ ؾٔٓٚ افتهقير ضٚبع افدؿٜ واإلحُٚمواحلرـٜ ذم أفٍٚظ ؿّه 

ؾٚفًٍؾ  ژٹ  ٹ   ٹ    ٹ   ڤ   ٿ  ٿ  ٿ ژ  وهذا مٚ ِّٕسف ذم ؿقفف تًٚػ:

يهقر ضقاف افًذاب بجْتٓؿ واشتدارتف حقهلٚ، حتك أتك ظِٔٓٚ مـ مجٔع )ضٚف( 

جقإبٓٚ، ـام ِّٕس أنَّ هذا افًٍؾ إوٚؾٜ إػ تهقير افدؿٜ واإلحُٚم يقحل فْٚ 

بٚدبٚفٌٜ وهظٜ ٕزول افًذاب، فَد اشتحُؿ اإلهالك بىقاف افّىٚئػ، وافىقاف 

 ٚ: وفذا أصبحٝ ـٚفّكيؿ.ـٚن ظِٔٓٚ ٓ هب

 ظذ افثبقت وافدوام، وهلفِدٓفٜ  ژٹ ٹژ وافتًبر بٚجلِّٜ آشّٜٔ

 وؾٚئدة إيرادهٚ تهقير حٚفتٓؿ وؿٝ ٕزول افًذاب بجْتٓؿ. ،حٚفٜٔ

ويستىٔع ادتٖمؾ ذم أفٍٚظ افَرآن افُريؿ أن يٌقص ذم مًْك أيٜ ومٚ ختٍٔف مـ 

 .افَرآن افُريؿيدرك مزيٜ اإلحيٚء افٍِيل ذم  أهار ومًٍٚن دؿَٜٔ مهقرة، وحْٔئذٍ 

، يهقر صدة إدؾٚظٓؿ (اإىَِق) ؾٚفًٍؾ ژچ چ ڃژ :تٖمؾ ؿقفف تًٚػ

ؾٕٚٓىالق: هظٜ افذهٚب ٕحق افقء
(2)

وأصؾ اإلضالق  ،: أضَِف ؾٕٚىِؼ يَٚل ،

ومْف  ،ومـ ظٚدة ادَٔد إذا أضِؼ مـ ؿٔده أن يْىِؼ بنظٜ ،افتحرر مـ افَٔد

ٕىالق اخلٔؾ ذم افسبٚق، وإيثٚر هذا افٍِظ دون ؽره يهقر فْٚ هٔئٜ ذهٚهبؿ ٕحق ا

 ويرشؿ فْٚ صقرة إٔٚس يتسٚبَقن ٕحق هدف مًغ. ،جْتٓؿ

ٚ ترشؿ ذم ذهـ إهّن  ،مقحٜٔ بٚحلرـٜ ومهقرة هلٔئتٓؿ ژچ ژوتٖيت مجِٜ 

 ،أبداهنؿوؿد تَٚربٝ  ،ويسرون ،ادتَِل هٔئٜ هٗٓء افٍْر وهؿ هيّسقن ؾٔام بْٔٓؿ

وأخذوا ئِّقن برؿٚهبؿ ٕحق بًوٓؿ مع دوران أبهٚرهؿ وتٍُِتٓؿ خنٜٔ أن يسّع 

                                                           

 .37يْير: ادهدر افسٚبؼ ، ص (7)

ََِؼ )مٚدة  70/930: فسٚن افًرب  ( يْير9)  .(َض
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ـالمٓؿ أحد، ؾًذ رؽؿ أهنؿ وحدهؿ شٚئرون ذم افهبٚح افبٚـر ٓ يسًّٓؿ وٓ 

وٓ  ،فّتسٚروٓ داظل هلذا ا ،يراهؿ أحد مـ ادسٚـغ ٕجدهؿ يتسُٚرون ذم ـالمٓؿ

فتهقر فْٚ  :َْؾ فْٚ هذه اهلٔئٜ احلٚؾِٜ بٚفياللحٚجٜ إفٔف، وفُـ افَرآن افُريؿ ي

ومجِٜ  ،ذفؽ اجلنع وتِؽ إٕٕٜٚٔ افتل رشخٝ ذم ٍٕقشٓؿ وتٌٌِِٝ ذم ؿِقهبؿ

مٚ هذا افتخٚؾٝ؟  :وبًثٝ ذم ٍٕسف شٗآً  ل،أفَٝ بيالهلٚ ظذ ادتَِ ژچژ

چ  ژ  ٜ مٍنة هلذا افتخٚؾٝـوأيُّ يشء ـٕٚقا ينون؟ ؾجٚءت اجلِّٜ افثٕٚٔ

ؿ ـٕٚقا ، ژڍ   ڍ  چ   چ  ڇ    ڇ  ڇ   ڇ    وينًر ادتَِل وهق يَرأ هذه أيٜ أهنَّ

ويٗدهيٚ بٍْس إداء  ،ؾٔخٍض هبٚ صقتف :يٗدوهنٚ هبّس صديد وإهار ؾٔام بْٔٓؿ

 ؾردهٚ صٚخهٜ حٚرضة تدب ؾٔٓٚ احلٔٚة واحلرـٜ.

   ڻ ژ قفـف تًٚػ:وتٖمؾ مجٚل تهقير حٚفتٓؿ افٍْسٜٔ بحرـٚهتٚ وإًٍٚٓهتٚ ذم ؿ

إنَّ هذه أيٜ تهقر صدة افذهقل افذي حؾَّ هبؿ ظْدمٚ  ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻ 

صٚهدوا جْتٓؿ ؿد احسؿٝ، فَد بِغ هبؿ ادقؿػ أن تٍرؿقا ذم ـؾ ادمٚه ؽٚرؿغ ذم 

بًد أن ـٚن ـٌؾ  ،ثؿ دَّٚ أؾٚؿقا أؿبؾ بًوٓؿ ظذ بًض ،ذهقل صديد وهِع ـبر

َّْٕٚ هبؿ وأصقاهتؿ خيتِط ؾح ،مْٓؿ بًٔدًا ظـ صٚحبف هؾ بْٔٓؿ هذا افتالوم، وـٖ

بًوٓٚ ببًض، وإؿبٚل بًوٓؿ ظذ بًض يتالومقن يّهقر حٚفٜ تنبف ادٓٚمجٜ 

متًَِف خئؾ ذم ذهـ افسٚمع صقرًا  فريع وصٌٜٔ افتالوم )مٍٚظِٜ( مع حذَوافت

ٚضَٜ مـ افتَٚذف وافساصؼ افقاؿع بْٔٓؿ هبذا اإلمجٚل افبٚفغ ؽٚ  .يٜ اإلجيٚز ودؿتفمتحرـٜٕ 

ادنتَٜ مـ افكم، وهق افَىع وصدة احلهد، إهنٚ  ژڀ ژوتٖمؾ فٍيٜ 

ة  بهٌٔتٓٚ وصدة جرشٓٚ وإيَٚظٓٚ وجمٔئٓٚ حٚؾِٜ بٚفتقـٔد تقحل بندة ظزمٓؿ وؿقَّ

وهذا  ژڤ ژ ، ودٚ ـٚن اجلزاء مـ جْس افًّؾ جًؾ اهلل جْتٓؿ إرصارهؿ

وجٚء ظذ خالف  ،وهذه اجلِّٜ هل جقاب افَسؿ ژڀ ژيتْٚشٛ مع فٍيٜ 

 افًٍؾ بْقن ادتُِّغ، وذم اختٔٚر (ٓٚمّْ فّْك ) :مْىقؿٓؿ، وفق جٚء ظِٔف فَٔؾ

ٌه بالؽل: ٕنَّ ذفؽ هق افذي يهقر حٚهلؿ بدؿٜ إْذ افًٍؾ  دون ؽره ادوٚرع
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ضٚرئ بؾ هق  ،وظذ ـقن احلدث ؽر ثٚبٝ ،ادوٚرع هْٚ يدل ظذ افتجدد واحلدوث

ام حيتٚج إػ دمدد ودٚ ـٚن افّك  ،وهق افهبٚح افبٚـر ،وخمهقص بزمـ مًغ

 ًٚ ًٚ جلء بٚفًٍؾ ادوٚرع افذي يْٚشٛ دمدد افكام صٔئ واشتّرار حتك يٍرغ مْف ـِٔ

ًٚ حتك يتؿ ـٚمالً  وهُذا ٕجد أنَّ فِتًبر بٚدوٚرع ؿدرة تهقيريٜ ؾريدة، ؾ٘وٚؾٜ  ،ؾنٔئ

 افهقرة، ٕجده يّْح إشِقب حرـٜ مًزة وٕٚضَٜ. إػ ـقٕف يدل ظذ اشتحوٚر

يؿ)وفٍيٜ  ظدة  ٖويالتوتًىل ت ،وإن ـٚن ذم مًْٚهٚ ؽزارة دٓفٜٔ (افكَّ

ٚ أؿرب إػ مًْك افِٔؾ إشقد مـ صدة آحساق ،حيتِّٓٚ افسٔٚق يٕٗس  ،ٕجد أهنَّ

ؾْٚشٛ إيراد  ،هذا ادًْك أنَّ هذا افًذاب واإلحراق افذي ٕزل بجْتٓؿ حؾَّ هبؿ فٔالً 

ًٚ مـ مًْك ادىٚبَٜ  :هذا ادًْك فَربف وصدة آتهٚل بف إوٚؾٜ إػ مٚ دسْٚه شٚبَ

(1) (افكيؿ) و (أصبحٝ)افِىٍٜٔ بغ 
 . 

بهٌٔتٓٚ وصدة ٕىَٓٚ تقحل بٚفتدمر وافٍْٚء بندة وؿّقة، ـام  (افّكيؿ)وفٍيٜ 

  .صدة جزوت اخلٚفؼ ظزَّ وجؾ وؿقة ؽوبف وبىنف بدّؿٜ تهقر

ًٚ ظذ افِسٚن، وإنَّ افدٓفٜ افّه  هذه إنَّ  ٌٜٔ ومٚ هبٚ مـ تنديد حتدث وٌى

 تستّد ؿقهتٚ مـ افٍِيٜ ذاهتٚ، وـؾ هذا يسٓؿ ذم صقرة اإلحيٚء ودؿتف.

ر حٚفٜ إشك واحلزن افذي ِّٕس أّن هذا افْداء يهقّ  ژ ہ ژوذم ؿقهلؿ : 

ؿ يَقفقن : يٚ ويِتْٚ ، ويٚ حنتْٚ أؿبال، ؾٓذا أوإُٔام، أحٚط بٖصحٚب اجلَّْٜ ، وـٖهنَّ

وهذا  فٍرط مٚ هؿ ؾٔف مـ افْدم يتخِٔقن أنَّ افقيؾ واحلنة يسًّٚن أو جئبٚن، : ؾٓؿ

ٝ هبؿ فِّتَِلر يهقّ  ٝ هبؿ. ،احلرة افتل أحٚض ٜ افتل حِ  وينًر بٍرط احلنة وافْدام

، وهُذا ٕرى بقوقح دّؿٜ افّتهقير ذم هذه افَّهٜ ظذ ؤؼ ؾوٚئٓٚ افٌِقي

ؾٓق أفقان متًددة، فقن يبدو ذم رشؿ افّنخهٔٚت، وآخر يبدو ذم ؿّقة افًرض، 

ٍِّيٜ افّْٚضَٜ  وثٚفٞ ذم دمسٔؿ إًٍٓٚٓت وإبراز افًقاضػ: ورابع ذم اختٔٚر اف

ٚ يَع، ومنٓدا حّٔٚ:ٓ  ؿّهٜ تروى وحتُك. ٜ افَرإٜٓٔ حٚدث  وادًزة: وهبذا تستحٔؾ افَّه

                                                           

 ، مـ افبح33ٞيْير:  ص   (7)
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 غمينّ : اإليقاع ال ثالثا   

ؾٚدرء حغ يسّع آيٚت افَرآن  ،ؿ اإليَٚظل طٚهرة بٚرزة ذم افتًبر افَرآينٌافّْ 

 .وهق إيَٚع يٖخذ بّجٚمع افَِقب ،ينًر هبزة إليَٚظف ادتّٔز ،افُريؿ تتذ

ٓٚت ادثرة فالًٍٕٚٓت ويًد افتٌْٔؿ اإليَٚظل ذم ؿهص افَرآن مـ أهؿ ادْبّ 

ًٚ فدى خمِٜٔ افَٚرئ وافسٚمع  ـام أنَّ  ،اخلّٚصٜ ادْٚشبٜ ظْد افْىؼ هبٚ فف إحيًٚء خٚص

 ظذ حٍد شقاء.

وادتٖمؾ ذم منٚهد هذه افَهٜ جيد أنَّ هذا اإليَٚع يتٖفػ مـ ظْٚرص خمتٍِٜ 

ًٚ وصٍٜ وحرـٜ وهذه شّٜ خيتص هبٚ افَرآن  ،ومتًددة مْٓٚ: تآفػ احلروف خمرج

ّٕام  ،دون ؽره ؾ ٕتٔجٜؾٚفتجقيد وافستٔؾ اإليَٚظل فَِرآن افُريؿ إ فستٔٛ  » :حتهَّ

ومْٚشبٜ ذفؽ فبًوف ذم اهلّس واجلٓر ، مـ أصقاهتٚ وخمٚرجٓٚ حروؾف بٚظتبٚر

« وافندة وافرخٚوة وافتٍخٔؿ وافسؿٔؼ وافتٍق وافتُرير وؽر ذفؽ
 (1)

 . 

ٚ تْتٓل بروي واحد متُرر  وحغ ٕتٖمؾ ؾقاصؾ آيٚت هذه افَهٜ ، ٕجد أهنَّ

، وتٍرد هذه افٍٚصِٜ بحرف ادٔؿ "يؿٚفّك ـ "مٚ ظدا ؿقفف  –قن وهق حرف افّْ 

 ژيستثْقنژ :ؾتٖمؾمٌٚيرة مجٔع ؾقاصؾ افَهٜ يقحل بندة اإلهالك ومتٚم اإلؾْٚء،

 ژ قنسبحي ژ – ژ حمرومقن ژ – ژ وٚفقن ژ – ژ يتخٚؾتقن ژ – ژ ٕٚئّقن ژ –

 – ژ مهبحغ ژوتٖمؾ  ،ژ يًِّقنژ – ژ راؽبقن ژ – ژ يتالومقن ژ –

ا وهذ ، ژ ضٚؽغ ژ – ژ طٚدغ ژ – ژ ٚدريـؿ ژ – ژ مسُغ ژ – ژ صٚرمغژ

ًٚ مـ اإليَٚع ذم إسجٚمف واضّ  ًٚ خٚفه راد آوىراد ذم ؾقاصؾ أي حيدث رضب

وهلذا ـثر ذم افَرآن ختؿ افٍقاصؾ بحروف ادد وافِغ : ٕسَف واتزإف ظذ أجزاء

إذا  وـٚن افًرب ،وإحلٚق افْقن، وحُّتف وجقد افتُّـ مـ افتىريٛ بذفؽ

، ويسـقن ذفؽ هبٚ ادوا مدَّ افهقتٕهنؿ أر :ّقا يِحَقن إفػ وافٔٚء وافْقنترّٕ 

. وجٚء ذم افَرآن ظذ أشٓؾ مقؿػ وأظذب مَىعإذا مل يسّٕقا
(2)

وأؽِٛ ، 

                                                           

 .9/997( يْير: تٚريخ آداب افًرب، افراؾًل 7)

 .9/908ٚن ذم ظِقم افَرآن ، ( اإلت9َ)
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«ومهٚ احلرؾٚن افىبًٔٔٚن ذم ادقشَٔك ٍٕسٓٚ»قاصؾ افَرآن تْتٓل بٚفْقن وادٔؿؾ
(1)

. 

وثّٜ ترابط طٚهر بغ صٔقع هذا احلرف ذم افَهٜ وبغ مىِع افسقرة ذاهتٚ 

 .ژژ  ڑ  ڑ   ک    ژڈژ  ذم ؿقفف:  قنًتّدة ظذ حرف افّْ حٔٞ بدأت م

فتدل ظذ أن افَرآن مٗفػ مـ مثؾ : ذم أول افسقرة ذـرت ژژڈژ ـ ؾ

ًٚ هلؿ :حروؾٓؿ وـؾ شقرة  ،ودٓفٜ ظذ ظجزهؿ أن يٖتقا بّثِف ،ؾُٔقن ذفؽ تًريٍ

ي بدئٝ بحرف مـ احلروف ادَىًٜ ؾّ٘ن أـثر ـِامهتٚ وحروؾٓٚ ممٚثؾ فِحرف افذ

ابتدأت بف
(2)

. 

ًٚ ذم   أثْٚءوختٚم ؾقاصؾ آيٚت افَهٜ بحرف افْقن، وصٔقع هذا احلرف أيو

حٔٞ تُرر أـثر مـ مخسغ مّرة شٚهؿ ذم حتَٔؼ إٓسجٚم افهقيت افْٚتٟ  ،افَهٜ

افذي اؾتتحٝ  وؾٔف تْبٔف إػ هَّ هذا احلرف ادًجز ،مـ دمٚور احلروف وافُِامت

متٓٔد فإلظجٚز  :مع اؾتتٚح افسقرة بف ،ٔقظف هبذه افُثرةؾُٖنَّ ص بف افسقرة ـام شبؼ:

افذي حتداهؿ اهلل أن يٖتقا بّثِف، واشتدراج هلؿ أن تِزمٓؿ احلجٜ بٖن يًروقه ظذ 

 . مٚ بغ أيدهيؿ مـ أشٚضر إوفغ

وأمٚ أثره ذم اإلحيٚء ؾٓذا احلرف مـ أـثر احلروف ؿدرة ظذ تهقير منٚظر 

ًٚ ؾٌّْٜ هذ ،افٍْس ودمسٔدهٚ ًٚ صقتٔ ا احلرف ظز ادنٚهد أوٍٝ ظذ افَهٜ إيَٚظ

 جق احلزن وافْدم افذي أصٚب أصحٚب اجلّْٜ.ويتالءم 

شٚهؿ ذم  (افقاو)و  (افٔٚء)ـام ِٕحظ ذم ؾقاصؾ آي افَهٜ أن وجقد حرذم ادد 

وحدة أيٚت افسـٔبٜٔ ووحدة إٓسجٚم افهقيت وافتقاؾؼ افٌّْل ومٚ يالئّٓٚ مـ 

ٕن ـؾ حرف مـ  :صؾتُرار حرف ادّد فف أثر ؿقي ذم إيَٚع افّْ ،وحدة ٍٕسٜٔ

ًٚ فٌرهٚ مـ احلروف، وادد حيتٚج إػ جٓد ٍٕيس  قن مَىًغ خالؾ َُّ حروف ادد ي

 وهق افذي يتْٚشٛ مع منٚظر إشك واحلزن افتل شٔىرت ظذ جق افَهٜ.

                                                           

 .9/997( تٚريخ آداب افًرب، افراؾًل 7)

 .9/997( اإلتَٚن ذم ظِقم افَرآن 9)
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ف حيدث ؾٚفتُرار بنتك إٔقاظ ،وتتوٚؾر صقر اإليَٚع ذم هذا افْص افَهيص

ًٚ مـ اإليَٚع تستِزمف افًبٚرة ٕؽراض ٍٕسٜٔ وؾْٜٔ ًٚ خٚص  حرف :ؾتُرار ،ٕقظ

ٚد    ژڦ ژ – ژافكيؿژ – ژ أصبحٝژ –ژ ڀ ژ - ژ پ ژذم  افهَّ

ًٚ ظٚيل  ،أوٚف إػ أيٚت ٌّٕٜ صٍريٜ ژ ڃ ژ – ًٚ مقشَٔٔ وأصٚع ؾٔٓٚ ٕسج

أـسٛ تُرار صقتف  أبًٚد متَٚربٜ »افهقت، وإظٚدة هذا احلرف افهٍري ظذ 

ًٚ، يدرـف افقجدان افسِٔؿذفؽ افُالم إيَٚظ ، حتك ظـ ضريؼ افًغ، ؾوالً  ًٚ مبٓج

« ظذ إدراـف افسًّل بٕٚذن
 (1)

 . 

 ،ـام ِٕحظ أن صٔقع هذا احلرف جًؾ افُِامت مًٍّٜ بٚفهقت واحلرـٜ

وافيؾ افذي تَِٔف هذه افُِامت يتْٚؽؿ مع منٓد افًَقبٜ وإٓتَٚم افذي حؾَّ 

 :ؾٚفْتٔجٜ افىبًٜٔٔ هلذا إشِقب أن تتًٚػ مًف إصقات ويهٚحبٓٚ ؿّقة ،بجْتٓؿ

ومثؾ ذفؽ تُرار  فتْبٔف ادتَِغ وحتذيرهؿ، وهذا مٚ أحدثف تُرار حرف افهٚد.

حرف  ؾتُرار( ؾٖؿبؾ –ؾٕٚىَِقا  –ؾتْٚدوا  –ؾٖصبحٝ  –ؾىٚف )حرف افٍٚء ذم 

«ٌؿ وتَقيٜ اجلرسزيٚدة ذم افّْ  »ء جٚء: ٕؽراض مْٓٚ، افٍٚ
(2 )

وهق يقحل بنظٜ 

ًٚ تُرار ـِّتل  ،إحداث وتقافٔٓٚ ؾٍل إوػ  ،( ؽدوا)و  (اؽدوا)وٕالحظ أيو

وذم افثٕٜٚٔ بهٌٜٔ ادٚيض  ،ذم افزمـ احلٚرض (اؽدوا) جٚءت بهٌٜٔ إمر ادبٚرش

افهٌٜٔ  ، وإذا ـٕٚٝ اإلصٚرة إوػ ذم إضٚر افْداء وافتذـر فبًوٓؿ ؾ٘ن( وؽدوا)

وإتَؾ إشِقب مـ وّر ادخٚضٛ إػ وّر  ،افًٍع ؼوعافثٕٜٚٔ حتقفٝ إػ اف

ويتهؾ هبذا افتُرار تُرار افوّر  افٌٚئٛ ٓشتحوٚر حٚفٜ ذهٚهبؿ وتَٔٔد زمْف.

وهذا افتُرار ذم  (وهؿ يتخٚؾتقن) : وؿقفف (وهؿ ٕٚئّقن) :ذم ؿقفف (هؿ) ادٍْهؾ

ًٚ يستّد ؿّقتف مـ ادًْك ،دئٍد افتٖـٔ (هؿ) افوّر وهق إيَٚع  ،وحيدث إيَٚظ

ًٚ مـ افتُٓؿ هبؿ وافسخريٜ بحٚهلؿ.  تتٌٌِؾ ٌّٕتف ذم افٍْس مهقرة ٕقظ

                                                           

 .45ظز افديـ ظع افسٔد ص ،تٖثر( افتُرير بغ ادثر واف7)

 .68/ 7، افىٔٛ، ( ادرصد إػ ؾٓؿ أصًٚر افًرب9)
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َّٕٚ)وٕجد ذم افَهٜ تُرار افوّر  ٚ فوٚفقن )ذم ؿقهلؿ  (إ َّٕ  (إٕٚ ـَّْٚ طٚدغ)و (إ
َّٕٚ ـَّْٚ ضٚؽغ)و ٚ إػ ربْٚ راؽبقن)و (إ َّٕ ًٚ ًٌّٕٔٚ وهذا افت ،(إ وجيًِْٚ  ،ُرار حيدث إيَٚظ

ًػ وينًرٕٚ بوٌط ؿقي مـ افٍؽ إظذ فندؿل  ،ٕهٌل إػ صقت احلرف ادوَّ

ًٚ يْىقي ظذ تقبٔخ خٍل وتٖٕٔٛ  فٍِْس افٍؿ، منقب بٌّْٜ إيَٚظٜٔ حتّؾ إْٔٔ

وأّمٚ اهلّزة وافْقن موٚظٍٜ ؾٖصؾ واحد، وهق  »: ئٜ جٚء ذم مًجؿ مَٚئس افٌِٜاخلٚض

ًَّٕٚ وذفؽ صقتف بتقجعصقت بتقج ًٜ وأ َّٕ ـّ إًْٔٔٚ وأ « ع، ؿٚل اخلِٔؾ: أنَّ افرجؾ يئ
 (1)

 . 

ؾْجد بًض  ،ودٍردات افساـٔٛ أثر ـبر ذم إحداث اإليَٚع داخؾ افًبٚرة

وفذفؽ ٕجد ذم  افُِامت حتّؾ دٓٓت خٚصٜ تسٓؿ ذم تُثٔػ ٌّٕٜ اإليَٚع.

ٚ) صٌٜٔ يؿ)و  (فٔكمَّْٓ ًٚ ظْد افْىؼ ظدة مٗـدات حتد (ـٚفكَّ ًٚ ووٌى ث جرش

وهل تنر إػ افَقة وافندة افِذيـ  ،ؾٖصؾ افُِّٜ يًْل افَىع واحلهد ،هبٚ

ٚد)و  (افَّْقن)وافتؤًػ ذم حرذم  ،يسقدان جق هذه أيٚت ًٚ ينبف  (افهَّ حيدث دوي

ًٚ مـ افَقة وافٍخٚمٜ. إٍٓجٚر افذي يرنّ  ًٚ افٍِظ ٕقظ  مًف افهقت مُسب

مَ ) صؾ اصتَٚق افُِّٜذم أ( اءافرّ )وحرف  حرف تُراري(رَصَ
(2)

يرؾرف افِسٚن 

ًٚ حرف جمٓقر،  ،حغ افْىؼ بف، وهذا يًىٔف صٍٜ افٍخٚمٜ وافَقة ثؿ إنَّ افراء أيو

ًٚ ذفؽ افهقت ادتُرر.  يْحبس افٍْس مًف ثؿ يْىِؼ حمدث

ذم  -ظرض أشِقب افَهٜ ؾّخٚضبٜ افٍْس  وذم افَهٜ إيَٚع آخر ٕٚتٟ ظـ

  . ژٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ژ  شِقب افتنبٔفبٖ -مىِع افَهٜ
گ  گ   گ      ڳ   ژ  ار وآشتٍٓٚم واشتْىٚق افٍْس ذم ؿقفف تًٚػ:قأشِقب احلو

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

تسقده روح مـ احلرـٜ حٔٞ فف إيَٚظف اخلٚص ،  ژھ ہ  ہ ھ ھ ھ 

                                                           

 .7/30( مًجؿ مَٚئس افٌِٜ، 7)

 .95ظع اخلقيل، ص( إصقات افٌِقيٜ، حمّد 9)
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حتك تهر  ،فتٖمؾ وافتدبر وحٞ افٍْس ظذ افتذـر وآتًٚظتبًٞ ظذ ا :ةواإلثٚر

ٚ ختٚضٛ ٍٕسٓٚ بٍْسٓٚ وٓ يٍقت ادتٖمؾ أن يِّس اإليَٚع افًٚم ، افٍْس ـٖهنَّ

ّٕف  »وهق ظذ درجٜ ظٚفٜٔ مـ افَّْٚء وافهٍٚء، حّتك أّن مـ يْهٝ إفٔف،  ،فَِهٜ ؾ٘

ّٕام يسّع رضبٚ خٚفهٚ مـ ادقشَٔك افٌِق يٜ ذم إسجٚمف، واضراد ٕسَف واتزإف ظذ إ

 « أجزاء افٍْس مَىًٚ مَىًٚ وٕبـرة ٕبـرة
(1)

وهذا ّه ظئؿ افتٖثر مـ أهار ، 

 اإلظجٚز افسامظل هلذا افقحل اإلهلل ادَدس. 

                                                           

  .973 ــ 979( إظجٚز افَرآن وافبالؽٜ افْبقيٜ، افراؾًل، ص 7)
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 الخاتمة
وافهالة وافسالم ظذ أرشف إٕبٔٚء  ،ّد هلل افذي بًّْتف تتؿ افهٚحلٚتاحل

 وبًد : ، وظذ آفف وصحبف أمجًغوادرشِغ ٕبْٔٚ حمّد 

ؾَد تقجف هذا افبحٞ  إػ دراشٜ افْيؿ اجلاميل ذم ؿهٜ أصحٚب اجلْٜ ذم شقرة 

افَِؿ مـ افْٚحٜٔ افبالؽٜٔ وإدبٜٔ، وذفؽ بٌٜٔ إبراز افسامت اجلامفٜٔ هلذا افّْص 

 .يًد ّٕقذجٚ ممٔزا فَِهٜ افَرإٜٓٔافَهيص افذي 

 ض افْتٚئٟ افتل مـ أمهٓٚ : وؿد خرج هذا افبحٞ ادتقاوع ببً

أن افَهٜ افَرإٜٓٔ فٔسٝ ظّال ؾْٔٚ حموٚ يَٚس بَّٚئس افٍـ افَهيص ـام  -7

وإٕام هل ؿهٜ هلٚ شامهتٚ اخلٚصٜ افتل  ،هق افنٖن ذم افَهٜ افٍْٜٔ ذم افساث افبؼي

وؿد جٚءت ختدم رشٚفتٓٚ  ،تتحدد ذم وقء أهداؾٓٚ افدئْٜ وأؽراوٓٚ افسٚمٜٔ

 فٔٚت ؾْٜٔ خٚصٜ تتجذ ذم إبداع افًرض ومجٚل افتْسٔؼ وروظٜ إداء.اخلّٚصٜ بجام

ؿدرة افَهٜ افَرإٜٓٔ ظذ دمسٔؿ ادًٚين وتهقير اخلقاضر وبراظتٓٚ ذم  -9

 افًرض وإداء: ممٚ أـسبٓٚ ضٚؿٜ تٖثريٜ وإؿْٚظٜٔ ذم ٍٕقس ادتَِغ .

وجًِف  ،افَهيصافتًبر ادرـز ادنّبع بٚإلحيٚءات بًٞ احلٔٚة ذم افْص  -3

 منٚهد حٜٔ تْبض بٚحلٔٚة واحلرـٜ .

افتٖـٔد ظذ ؿؤٜ افقحدة ادقوقظٜٔ فَِّهٜ افَرإٜٓٔ، وبٔٚن وجف مْٚشبتٓٚ  -4

فميٚت افتل ؿبِٓٚ ذم افسقرة إوٚؾٜ إػ بٔٚن أوجف ادْٚشبٜ بغ بدايٜ افَهٜ وخٚمتتٓٚ 

 . ممٚ يًُس وجٓٚ مـ وجقه  اإلظجٚز افَهيص ذم افَرآن افُريؿ

مجٔع  قر ذم ؿهٜ أصحٚب اجلْٜ ظذإٍٓتٚح افدٓيل ادًجز ـٚن بٚرز احلو -5

 ؾَد برز ذم ادستقى افهقيت وادستقى افدٓيل وادستقى افسـٔبل.  ادستقيٚت،

6-  ٜ ٓفٔ ٚ د ٚ أهداؾ ٔٚهت ٝ ذم ض ٞ محِ ٜ حٔ ٜ أصحٚب اجلْ ٜ ذم ؿه ٔ ٜ افَرٕآ ٍٚصِ ٔٚن دور اف ب

ٜ مع اهلدف اجل ٚفٌرض ادىِقب. مىّردة ومتالزم ٜ افقؾٚء ب ٓف  اميل فإلحيٚء ود

وختٚمٚ أوجف افّْير إػ أمهٜٔ دراشٜ افَهص افَرآين دراشٜ تىبَٜٔٔ تًْك ب٘براز 

مجٚفٔٚت افّْيؿ افبالؽل وإديب ؾٔٓٚ، ؾٍل ذفؽ بٔٚن ؽزير وأدب جّؿ، وشٔبَك 

 بـف.وٓ تْتٓل ؽرائ افَرآن افُريؿ افُتٚب ادًجز افذي ٓ تَْيض ظجٚئبف،

 وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ، واحلّد هلل رّب افًٚدغ.
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، أبق مْهقر إزهري ، حتَٔؼ إبراهٔؿ إبٔٚري ، دار افُتٚب افًريب ظٚم  تهذيب اللغة .97

 م. 7967

، ٕيب ظّر افداين، تهحٔح، اوتق يٚيرتزل، دار افُتٛ افًِّٜٔ، افىبًٜ إوػ ظٚم  التيسير .99
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 امللخص
ًمؾؿعؾؿ مؽوكي ذم اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي سمصػي قمومي، وذم شمعؾقؿ يمتوب اهلل سمصػي ظموصي، وٓ سمد 

أن شمـطؾؼ أي ؾمقوؾمي شمعؾقؿقي ذم اًمعومل اإلؾمالمل مـ يمتوب اهلل، وشمقًمقف اًمعـويي وآهتامم اًمذي 

 مع مؽوكتف يمؿصدر شمنميعل وشمرسمقي . يتـوؾمى

وٓ ؿمؽ أن مـ آهتامم سمؽتوب اهلل اًمعـويي سمنقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ اعمختص سملومضؾ 

اًمطرائؼ وإؾموًمقى اًمتعؾقؿقي، وىمد اشمضح ًمؾبوطمثلم قمدم وضمقد دراؾموت ؾموسمؼي هتتؿ 

 معؾؿ )إقمداد سموعمؼوركي سملم معوهد إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ومؽوكً هذه اًمدراؾمي سمعـقان

 ذم اًمؼراءات ومعفد اًمسعقديي اًمعرسمقي اعمؿؾؽي ذم اًمشوـمبل اإلموم معفد ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن

ــي( واًمتل هتدف إمم اًمتعرف إمم أوضمف اًمتشوسمف  دراؾمــي  :اًمعرسمقي مرص مجفقريي ــ مؼوركـ

ًمؽ وآظمتالف ذم كظوم إقمداد اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم معفدي اًمشوـمبل  واًمؼراءات سموٕزهر، ويمذ

آؾمتػودة مـ ظمؼمات معفدي اعمؼوركي ذم كظوم إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ًمتحسلم وشمطقير 

كظوم إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ، وىمد اقمتؿد اًمبوطمثون قمغم اعمـفٍ اعمؼورن ذم سمحثفام وشمقصال 

إمم جمؿققمي مـ اًمـتوئٍ مـ أسمرزهو : شمشوسمف سمعض اعمؼررات اًمدراؾمقي، واظمتالف مؼررات 

اعمعفديـ، ويمذًمؽ شمقصؾ اًمبوطمثون إمم أن قمدد اًمقطمدات اًمدراؾمقي ذم معفد أظمرى ذم 

( وطمدة، 31اًمشوـمبل أيمثر مـ قمدد اًمقطمدات اًمدراؾمقي ذم معفد اًمؼراءات سموٕزهر سمحقازم )

يمام شمقصال إمم أن معفد اًمشوـمبل يريمز قمغم طمػظ وشمسؿقع اًمؼرآن اًمؽريؿ أيمثر مـ اًمتجقيد ، 

اًمتجقيد أيمثر مـ احلػظ واًمتسؿقع ، يمام شمقصال إمم قمدد مـ  سمقـام يريمز معفد اًمؼراءات قمغم

اًمتقصقوت، يمون مـ أمهفو: شمقضمقف اعمعفديـ إمم اًمتقازن ذم كسى اًمقطمدات اًمدراؾمقي اخلوصي 

سموًمؼرآن واًمتجقيد، ويمذًمؽ زيودة قمدد أهداف معفد اإلموم اًمشوـمبل سمام يتـوؾمى مع مو ُأكشئ 

ػقًمي يمام هق احلول ذم معفد اًمؼراءات سموٕزهر، مـ أضمؾف، وومتح ؾمـ اًمؼبقل مـ مراطمؾ اًمط

 ٕن مرطمؾي اًمطػقًمي شمعتؼم ومرصي حلػظ يمتوب اهلل وشمعؾؿ دمقيده .
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 املقدمة
 واإلرؿمود احلؽؿي ومقف ، اًمسامويي اًمؽتى سمف ومختؿ  اًمؼرآن اًمعظقؿ وقمال ضمؾ اهلل أكزل

 .[2 :]اإلرساء  ژ ...ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ژشمعومم :  واإلصالح، ىمول

 مـفجـو ذم اعمصدر إول اطمتؾ وشمقضمقف هدايي يمتوب اًمعظقؿ اًمؼرآن يمون وعمو 

ڳ  ژ :وقمال ضمؾ ىمول سمحػظف وشمعومم شمبورك اعمقمم شمؽػؾ ومؼد اإلؾمالمل، اًمؽمسمقي

 .[2: ]احلجر  ژڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  

 ذم اإلؾمالمقي إمي اهلل هقل اًمؽريؿ اًمؼرآن حلػظ وحتؼقؼوً  اعمقمم ًمققمد ومصداىموً 

 سمف ًمؾعـويي ووومؼفؿ صدور أسمـوء هذه إمي، ذم اًمعظقؿ يمتوسمف حلػظ ومؽون زمون يمؾ

 اًمدول سمعض وشمعومم شمبورك اهلل وومؼ سمؾ ، ومعوهدهؿ مدارؾمفؿ ذم وحتػقظوً  شمعؾقامً 

 كنمه قمغم واًمعؿؾ اهلل يمتوب سمتحػقظشُمعـك و هتتؿ ممؾمسوت إلىمومي اإلؾمالمقي

سموٓهتامم سموًمؼرآن اًمؽريؿ  اهلل ذومفو اًمتل اإلؾمالمقي اًمدول مـ وًمعؾ ، وشمعؾقؿف

 ومجفقريي ، -سمؾد احلرملم اًمنميػلم   -اًمسعقديي اًمعرسمقي اعمؿؾؽي شمعؾقاًم وحتػقظوً 

 .واًمنمقمقي اًمعرسمقي اًمعؾقم ذم اعمـورة – اًمنميػ إزهر سمؾد –اًمعرسمقي  مرص

 اًمسقوؾمي اًمتعؾقؿقي مـ ومبودئ ومػل اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي شمـطؾؼ أهداف

 مجقع ذم سمف وهتتؿ ، ًمؾؿتعؾؿ اعمبؽرة اًمطػقًمي مراطمؾ مـذُ  سمفشُمعـك و ، اًمؽريؿ اًمؼرآن

  اًمعوم. اًمتعؾقؿ مراطمؾ

 (.0:3177)وزارة اعمعورف،

اًمؽريؿ  اًمؼرآن حتػقظ سمجؿعقوت وموئؼي اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي قمـوييشُمعـك  يمام

 ظمورج اًمؽمسمقي اعمدرؾمي دور شمؽؿؾ حتً إذاف وزارة اًمشمون اإلؾمالمقي، واًمتل

 . اعمدارس أوىموت

اًمػؽمة  ذم اًمطوًمى ومراغ أوىموت ذم اعمسوضمد ذم اهلل يمتوب طمقٌ شمؼقم سمتحػقظ

 معؾؿل سمنقمداد اجلؿعقوت هذهشُمعـك و هتتؿ يمام ، اًمدراؾمقي واإلضموزات اعمسوئقي
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 اعمعؾؿلم إقمداد ذم متخصصي معوهد إكشوء ظمالل مـ اًمؽريؿ اًمؼرآن حتػقظ

اًمشوـمبل اًمذي هيدف إلقمداد معؾؿ  اإلموم معفد مـفو شمعؾقؿ يمتوب اهلل،ذم ختصلم اعم

 اًمؼرآن اًمؽريؿ.

 وىمد اًمؼراء، أؿمفر اإلؾمالمل ًمؾعومل ظمّرضمً ومؼد اًمعرسمقي مرص وأمو مجفقريي

 شمقزم اًمتل إزهريي واعمعوهد اعمدارس ظمالل مـ اًمؽريؿ قمـويي وموئؼي، سموًمؼرآن اقمتـً

 إزهر يغػؾ ومل اًمصغر، مـذُ  قمؾقف اًمـوؿمئي وشمرسمقي اهلل يمتوب حلػظ يمبػماً  اهتامموً 

اهلل مـ ظمالل اعمعوهد  يمتوب وحتػقظ سمتعؾقؿ اعمختصلم اعمعؾؿلم سمنقمداد آهتامم

 إزهريي اًمتل مفؿتفو إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ .

 اهلل يمتوب شمعؾقؿ وذم ، اًمتعؾقؿقي سمصػي قمومي اًمعؿؾقي ذم مؽوكي مـ ًمؾؿعؾؿ وعمو

إضمقول ؾمقاء  قمؼم وشمـوىمؾف اهلل يمتوب طمػظ ذم إمون صامم ويمقكف ، سمصػي ظموصي

اًمؼراءات اعمتقاشمرة أو همػم اعمتقاشمرة ومعؾؿ اًمؼراءات مـ أقمظؿ اًمعؾقم3 ٕكف يعصؿ 

اإلكسون مـ اخلطل ذم اًمـطؼ سموًمؽؾامت اًمؼرآكقي وصقوكتفو مـ اًمتحريػ واًمتغقػم، 

 ًمتؿققز سملم مو يؼرأ سمف، ومو ٓ يؼرأ سمف.  واًمعؾؿ سمام يؼرأ سمف يمؾ إموم مـ أئؿي اًمؼراءة، وا

 (6: 3201)حمؿد ؾمومل حمقسـ، 

)إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم معفد  ًمذًمؽ فمفرت ومؽرة هذا اًمبحٌ وقمـقاكف 

اإلموم اًمشوـمبل ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي ومعفد اًمؼراءات ذم مجفقريي مرص 

 . (: دراؾمي مؼوركياًمعرسمقي

  :مشكلة البحث
 ظمالل وذًمؽ مـ اهلل، يمتوب شمعؾقؿ اإلؾمالمقي إمي سمفشُمعـك  مو أيمثر مـ ًمعؾ

 .يمتوسمف سمف اهلل حيػظ اًمذي اعمتؿقز اعمعؾؿ إقمداد

ويعتؼم معفد اإلموم اًمشوـمبل مـ اعمعوهد اعمتخصصي ذم إقمداد معؾؿ اًمؼرآن 

 ضمعؾً مـفطوىموت سمنميي ودقمؿ موزم ك سمظحيذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي، واًمؽريؿ 

 . اًمؼرآن اًمؽريؿ معؾؿوشملهقؾ مـورة ذم إقمداد 
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ومـ ظمالل ظمؼمة أطمد اًمبوطمثلم سموًمـظوم اًمتعؾقؿل اخلوص سمنقمداد اعمعؾؿلم ذم هذا 

عدة ؾمـقات موضقي، فمفر ًمف قمؼم شمؾؽ اًمػؽمة سمعض حمورضًا ًمطمقـام قمؿؾ سمف اعمعفد 

يمام وضمد سمعض اًمـؼوط اًمتل يؿؽـ أن شمستػقد مـفو اعمعوهد اعمـوفمرة ًمف، كؼوط اًمؼقة 

مل جيد وطمسى قمؾؿف  مـ اعمعوهد اعمختصي إظمرى، ٓؾمتػودةسمواًمتل حتتوج إمم شمطقير 

مع معفد اإلموم اًمشوـمبل ذم سمؿؼوركي إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ أي دراؾمي اهتؿً 

، سمؾ مل جيد أي دراؾمي مؼوركي ذم إقمداد تؿقزة قمغم مستقى اًمعومل اإلؾمالملاعمعوهد اعم

معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ قمغم مستقى دول اًمعومل اإلؾمالمل، ويمون اًمؽميمقز قمغم اعمؼوركي 

ذم اإلضموسمي  ًمدى اًمبوطمثلم اًمبحٌمـ هـو يؿؽـ حتديد مشؽؾي  إلقمداد اعمعؾؿ،اًمعومي 

 :أيت قمـ اًمتسوؤل اًمرئقس 

إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم معفد مـ اًمتعرف إمم كظومل  آؾمتػودة مو مدى

اإلموم اًمشوـمبل ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي ومعفد اًمؼراءات )مرطمؾي اًمتجقيد( 

  : ويتػرع مـ اًمتسوؤل اًمرئقس اًمتسوؤٓت أشمقي ؟سموٕزهر اًمنميػ

 معفد اإلموم اًمشوـمبل ؟  ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن إقمداد معؾؿ كظوم واىمع مو -3

 ؟إزهر  معفد اًمؼراءات ذم معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم مو واىمع كظوم إقمداد -2

سملم كظومل إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿعفد وآظمتالف مو أوضمف اًمشبف  -1

 اإلموم اًمشوـمبل ومعفد اًمؼراءات سموٕزهر ؟ 

مؼوركي كظومل إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل، كتوئٍ مو  -1

 ؟ومعفد اًمؼراءات )مرطمؾي اًمتجقيد( سموٕزهر 

  : البحث أىمية
 أمهقي اًمبحٌ مـ يمقكف :اكطؾؼً 

 اًمقىمً وذم اإلؾمالمل، ًمؾتنميع إول اعمصدر اًمعظقؿ، اهلل سمؽتوب يتعؾؼ  - 3

 اإلؾمالمقي. ًمؾؽمسمقي إول اعمصدر ذاشمف

 اًمؼرآن  معؾؿ إقمداد كظؿ وراء شمؼػ اًمتل اًمعقامؾ قمغم اًمقىمقف حيوول – 2

 .اًمؼرآن معؾؿ إلقمداد شمعؾقؿل كظوم أومضؾ إمم واًمقصقل اًمؽريؿ
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ويؼػ  اإلؾمالمل، اًمعومل دول ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن معؾؿ إقمداد ويطقر حيسـ .1

  . كظوم شمعؾقؿل إلقمداد معؾؿ اًمؼرآن قمغم أومضؾ

 :أىداف البحث 
   احلوزم إمم : هدف اًمبحٌ

واىمع كظؿ إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ  ذم معفد اًمشوـمبل ذم إمم اًمتعرف  -3

 حموومظي ضمدة سموعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي.

 واىمع كظؿ إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ  ذم معفد اًمؼراءاتإمم اًمتعرف  -2

 .زهر اًمنميػ سمجؿفقريي مرص اًمعرسمقيسموٕ )مرطمؾي اًمتجقيد(

أوضمف اًمتشوسمف وآظمتالف ذم كظوم إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ إمم  اًمتعرف – 1

)مرطمؾي  ، معفد اًمؼراءات ضمدة سموعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقدييذم معفد اًمشوـمبل ذم

 سموٕزهر اًمنميػ سمجؿفقريي مرص اًمعرسمقي . اًمتجقيد(

 ًمتحسلم اًمؽريؿ اًمؼرآن معؾؿ إقمداد كظوم ذم اعمؼوركي دوًمتل ظمؼمات مـ آؾمتػودة – 1

 . اإلؾمالمل اًمعومل دوًمتل اعمؼوركي ودول ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن معؾؿ إقمداد وشمطقير كظوم

  : البحث منهج
اًمبوطمثون قمغم اعمـفٍ اعمؼورن، واًمذي يبدأ سمقصػ اًمظوهرة ، صمؿ مؼوركتفو  اقمتؿد

سملظمرى شمـوفمرهو، صمؿ حتؾقؾ كتوئٍ شمؾؽ اعمؼوركي، ومـ صمؿ اًمقصقل إمم اًمـتوئٍ 

 (2: 2771 )أمحد مجقؾ محقدي، اعمستخؾصي مـ اًمتحؾقؾ.

 ـمريؼي اؾمتخدام هذا اعمـفٍ ذم اخلطقات أشمقي : حتديدويؿؽـ 

 . ريي اًمتل شمصػ اعمامرؾموت اًمؽمسمقيي: ويؼصد سمف اعمرطمؾي اًمـظوصػ اًمـظؿ اًمتعؾقؿقي  .3

حتؾقؾ وشمػسػم اًمـظؿ اًمتعؾقؿقي : وشمتضؿـ هذه اعمرطمؾي ومفؿ أؾمبوب وضمقد  .2

 كظؿ شمعؾقؿقي ذم سمؾد مو سموًمصقرة اًمتل هل قمؾقفو. 

: وهل اعمرطمؾي اًمعؿؾقي اًمـودمي قمـ اًمتلمؾ ذم اًمـظؿ اًمتعؾقؿقي اًمـتوئٍ  .1

 ًمؾقصقل إمم اًمـتوئٍ . 

 (32 – 31: 3220)أمحد إسمراهقؿ أمحد، 
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  : البحث أدوات
 اًمبوطمثون سموًمعديد مـ اعمراضمع واعمصودر إوًمقي واًمثوكقيي مثؾ: اًمؽتى  اؾمتعون

 اعمسئقًمي اجلفوت مـ اًمصودرة واًمتعومقؿ واًمتؼورير واًمـنمات واًمؼرارات واًمقصموئؼ

، ويمذًمؽ اؾمتعوكو سموإلكؽمكً  اعمؼوركي اًمتعؾقؿقي مقضع اعممؾمسوت قمـ اًمعالىمي ذات

ـ مـ أصحوب اخلؼمة ذم اًمؾقائح وآشمصول سموعمسئقًملم وسمعض مـسقيب اعمعفدي

 . ؾمتعوكي مهؿ متك اطمتوج إمر ذًمؽوإكظؿي ًمال

  : البحث حدود
 الحد الموضوعي: -أ 

متثؾ احلد اعمقضققمل ذم مؼوركي كظوم إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم اعمؿؾؽي 

 اًمعرسمقي اًمسعقديي ومجفقريي مرص اًمعرسمقي .

  الزماني: الحد -ب 
 هـ .3111 -هـ 3112سمتقومقؼ اهلل ذم اًمعوم شمؿ إضمراء هذا اًمبحٌ 

 : المكاني الحد -ج 
 ذم اًمشوـمبل اًمتوسمع جلؿعقي حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ اإلموم متثؾ احلد اعمؽوين ذم معفد

ذم  اًمؼراءات )مرطمؾي اًمتجقيد(  ومعوهد ضمدة سموعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي، حموومظي

 سمجؿفقريي مرص اًمعرسمقي . إزهر اًمنميػ

  : لبحثا مصطلحات
 متثؾً مصطؾحوت اًمبحٌ احلوزم ذم :

 إعداد : ●
 .ويؼصد سمف : اًمتفقم واًمتحضػم قمـ ـمريؼ اًمتدريى اعمؼصقد 

 (31م : 3226)حمؿد مجقؾ ظمقوط، 

 : معلمال ●
 .هق اًمشخص اًمذي شمؿ شملهقؾف قمؾؿقًو ًمتدريس مرطمؾي معقـي 
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 (33هـ :3131إسمراهقؿ اًمسومرائل،)

 :وقمؾقف يعرف اًمبوطمثون 

 القرآن: معلم ●
ًمتعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمعد طمصقًمف وقمؿؾقًو كظريًو إقمداده وشملهقؾف يمؾ مـ شمؿ هق 

 . إضموزة أو درضمي قمؾؿقي صودرة مـ ممؾمسي شمعؾقؿقي خمتصي قمغم 

 :  السابقة الدراسات
دراؾمي مؼوركي ًمـظوم اًمتعؾقؿ  (:2777) مسقؾ قمكم حمؿد قمطو حمؿقد دراؾمي – 3

 .3263وسمعد  ذم اعمعوهد إزهريي اًمعومي ىمبؾ

 :ىدف الدراسة 
 هدومً اًمدراؾمي إمم :

اًمؽشػ قمـ اجلذور اًمتورخيقي عمحووٓت شمطقير اًمتعؾقؿ ذم اعمعوهد إزهريي  -

 . 3102اًمعومي مـذ 

 م . 3263شمطقير كظوم اًمتعؾقؿ ذم اعمعوهد إزهريي اًمعومي ىمبؾ  -

 م . 3263شمطقير كظوم اًمتعؾقؿ ذم اعمعوهد إزهريي اًمعومي سمعد  -

  : الدراسةنتائج 
 شمقصؾً اًمدراؾمي اًمسوسمؼي إمم قمدٍد مـ اًمـتوئٍ مـفو:

وهق مو يعرف سموًمعؾقم  ،شمػوق اًمعؾامء قمغم اًمعؾقم اًمتل شمدرس سموٕزهرا -

 اإلطمدى قمنم .

 حتديد مدة معقـي ًمؾدراؾمي سموٕزهر سمدًٓ ىمضوء اًمطوًمى معظؿ طمقوشمف سموٕزهر . -

 إضوومي سمعض اعمقاد احلديثي . -

 م ًمؾتعؾقؿ سموٕزهر اًمنميػ . 3261/ 3262ذم قموم دظمقل اًمػتوة ٕول مرة  -

 ضمديي اًمتعؾقؿ سموًمؾغي إضمـبقي . -
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  : توصيات الدراسة
 شمقصؾً اًمدراؾمي إمم :

 ىمبقل اًمطالب سموعمعوهد إزهريي اًمعومي مـ قمؿر مخس ؾمـقات . -

 شمصػم مدة اًمدراؾمي سموعمعوهد إزهريي اًمعومي أرسمعقن أؾمبققمًو . -

ًمتحوق سموعمعوهد إزهريي اًمعومي .شمؼرير طمقاومز ًمتشجقع اًمطالب  -  قمغم ا

شمؼقيؿ أداء معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم :( 2771دراؾمي حمؿد قمبد اهلل صوًمح ) -2

 مرطمؾي اًمتعؾقؿ إؾمود ذم اجلؿفقريي اًمقؿـقي .

 ىدف الدراسة :
اًمؽػويوت اًمالزمي عمعؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم اًمتعرف إمم هدومً اًمدراؾمي إمم 

إظمػمة مـ اًمتعؾقؿ إؾمود ذم اجلؿفقريي اًمقؿـقي ، ومدى أمهقي اًمصػقف اًمثالصمي 

ي إظمػمة مـ اًمتعؾقؿ هذه اًمؽػويوت سموًمـسبي عمعؾؿل اًمؼرآن ذم اًمصػقف اًمثالصم

ويمذًمؽ معرومي مدى شمقاومر اًمؽػويوت إدائقي ًمدى معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ  ، إؾمود

 ؿفقريي اًمقؿـقي .ذم اًمصػقف اًمثالصمي إظمػمة مـ اًمتعؾقؿ إؾمود ذم اجل

 نتائج الدراسة:
 ي إمم قمدد مـ اًمـتوئٍ مـ أمهفو :شمقصؾً اًمدراؾم

اقمتؼود اعمعؾؿلم سملمهقي اًمؽػويوت ، ومؼد يموكً درضمي أمهقي هذه اًمؽػويوت ًمدهيؿ 

يمام سمقـً كتوئٍ اًمدراؾمي أن اعمعؾؿلم  ،تقؾمطي وإمهقي اًمؽبػمةحمصقرة سملم إمهقي اعم

يوت ًمدهيؿ أومضؾ مـ همػم يمون مدى شمقاومر اًمؽػو(  ىمرآن ختصص ) ختصلماعم

 ، يمام أن اًمػروق يموكً داًمي ًمصوًمح اعمعؾؿلم ذوي اًمتخصص . اعمتخصصلم

 توصيات الدراسة : 
ً اًمتقصقوت قمغم ضقء  ٍ اًمدراؾمي وضع ً إمم صمالصمي أىمسوم رئقسي:وكتوئ  اًمتل ىمسؿ

 شمقصقوت ظموصي سمؿمؾمسوت إقمداد اعمعؾؿلم . –

 أداء اعمعؾؿ .شمقصقوت ظموصي سموعمنموملم قمغم  –
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 شمقصقوت قمومي . –

يمام اىمؽمح اًمبوطمٌ إضمراء سمعض اًمدراؾموت اًمتل يراهو مـوؾمبي ٓؾمتؽامل شمطقير 

 أداء معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ .

اإلؾمفوموت اًمؽمسمقيي (:2770دراؾمي ـمورق سمـ حمؿد سمـ ؾمعد اًمظوهري) -1

 .ػميي ًمتحػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمجدةًمؾجؿعقي اخل

  : ىدف الدراسة
 إمم اًمتعريػ سمـ :هدومً اًمدراؾمي 

 مجعقي حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿحوومظي ضمدة. -

 طمؾؼوت ومرايمز اًمتحػقظ اًمتوسمعي ًمؾجؿعقي وأكشطتفو . -

 .اًمشوـمبل اًمتوسمع ًمؾجؿعقي وأكشطتف معفد اإلموم -

 مدارس اًمؼسؿ اًمـسوئل اًمتوسمعي ًمؾجؿعقي وأكشطتفو. -

  : نتائج الدراسة
 : شمقصؾً اًمدراؾمي ًمعدٍد مـ اًمـتوئٍ مـفو

 .قي وشمرسمقيي شمػقق مو يتخقؾف اًمبعضأن اجلؿعقي هلو إؾمفوموت شمعؾقؿ -

 اكتشور طمؾؼوت ومرايمز حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم مجقع أكحوء مديـي ضمدة . -

أن معفد اإلموم اًمشوـمبل ممؾمسي شمرسمقيي وشمعؾقؿقي مفؿي ذم ظمدمي اًمؼرآن  -

 اًمؽريؿ ومو يتعؾؼ سمف مـ قمؾقم.

 : توصيات الدراسة
 شمقصؾً اًمدراؾمي ًمعدٍد مـ اًمتقصقوت مـ أمهفو: 

ل ًمؾجؿعقوت اخلػميي ًمتحػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ . - ؾمتؿرار ذم اًمدقمؿ اعمودي واًمعـق  ٓا

 زيودة آهتامم سموجلوكى اإلقمالمل ٕكشطي اجلؿعقي . -

شمعؿقؿ سمركومٍ معفد اإلموم اًمشوـمبل ذم حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ قمغم مستقي  -

 يي ذم اعمؿؾؽي.مجقع اجلؿعقوت اخلػم

 اًمتقؾمع ذم إىمومي طمؾؼوت ومرايمز حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم مجقع أكحوء مديـي ضمدة .
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اًمعقامؾ آضمتامقمقي اعممصمرة ذم مـفٍ  ( :2771دراؾمي هوؿمؿ سمـ إهدل ) -1

 شمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم اعممؾمسوت اًمؼرآكقي .

 :ىدف الدراسة 
 هدومً اًمدراؾمي إمم :

 اًمشومؾ ًمؾؿـفٍاًمتعريػ سموعمػفقم  -

 سمقون اًمعقامؾ آضمتامقمقي اعممصمرة ذم سمـوء اعمـفٍ سمؿػفقمف اًمشومؾ . -

 زيودة جموٓت اًمؽماسمط سملم اعمجتؿع واعممؾمسوت اًمؼرآكقي . -

ٍ اًمؼرآين. -  سمقون كامذج واىمعقي ًمتطبقؼ مبدأ مراقموة اًمعقامؾ آضمتامقمقي ذم إقمداد اعمـف

 :نتائج الدراسة 
  -مـ إهداف مـ أمهفو : شمقصؾً اًمدراؾمي إمم قمدد

ـوس هل : اعمؼررات اًمدراؾمقي ، واًمؽتى واعمراضمع، واًمقؾموئؾ  – شمؽقن اعمـفٍ مـ قمدة قم

ٕكشطي، وأؾموًمقى اًمتؼقيؿ، وـمرق اًمتدريس، واًمتجفقزات اعمدرؾمقي.   اًمتعؾقؿقي، وا

: ـمبقعي اعمجتؿع، وإكظؿي واًمؾقائح، هلوقمقامؾ ذم سمـوء اعمـفٍ اًمؼرآين شممصمر  –

 اعمعؾؿلم، وكققمقوت اًمتالمقذ.وإقمداد 

اًمعقامؾ آضمتامقمقي ، مـفو مو يتعؾؼ سموًمبقئي، ومـفو مو يتعؾؼ سموًمثؼوومي، شمعدد  –

 ومـفو مو يتعؾؼ سموعممؾمسوت اًمؽمسمقيي.

، ، واإلقمالماًمؾغي ، واعمسجد، و اًمعؼقدة :ر مـفٍ شمعؾقؿ اًمؼرآن سمعقامؾ مـفوشملصم –

 .واًمعودات

 :توصيات الدراسة
 مـ اًمتقصقوت مـ أمهفو : شمقصؾً اًمدراؾمي ًمعدد 

شمبصػم اعمعؾؿلم واعمنموملم ذم اعممؾمسوت اًمؼرآكقي سموًمعقامؾ آضمتامقمقي اعممصمرة  –

 ذم مـفٍ شمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ.

 .صمرة ذم مـفٍ شمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿزيودة اًمبحٌ ذم اًمعقامؾ اعمختؾػي اعمم –
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ًمالؾمتػودة مـفو ذم طمرص اًمتجورب واًمؼمامٍ اًمؼرآكقي مـ خمتؾػ أكحوء اًمعومل  –

 اعممؾمسوت اًمؼرآكقي طملم احلوضمي إًمقفو.

شمؼقيؿ سمركومٍ اإلقمداد اعمفـل  (:2772) قمكم اًمؼقي قمبد صبوح دراؾمي – 3

 اًمقؿـقي . ًمؾؿعؾؿ ذم اًمؽؾقي اًمعؾقو ًمؾؼرآن اًمؽريؿ سموجلؿفقريي

 :ىدف الدراسة 
 هدومً اًمدراؾمي إمم : 

إمم شمؼقيؿ سمركومٍ اإلقمداد اعمفـل ًمؾؿعؾؿ ذم اًمؽؾقي اًمعؾقو ًمؾؼرآن اًمؽريؿ  -  

 اًمقؿـقي .  سموجلؿفقريي

 :نتائج الدراسة 
 شمقصؾً اًمدراؾمي ًمعدد مـ اًمـتوئٍ مـفو : 

 أن درضمي حتؼؼ اعمعويػم اعمفـقي ذم أهداف اًمؼمكومٍ طمصؾً قمغم درضمي ضعقػي. –

 ى اًمؼمكومٍ طمصؾً قمغم درضمي ىمؾقؾي. أن درضمي حتؼؼ اعمعويػم اعمفـقي ذم حمتق –

أن أهداف اًمؼمكومٍ اعمفـل إلقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ شمقومرت سمدرضمي ضعقػي 

 مـ وضمفي كظر ـموًمبوت اًمؽؾقي. 

أن اعمعويػم اعمفـقي ذم حمتقى اًمؼمكومٍ اعمفـل إلقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ  –

 شمقومرت سمدرضمي ىمؾقؾي مـ وضمفي كظر ـموًمبوت اًمؽؾقي.

 :راسة توصيات الد
 شمقصؾً اًمدراؾمي إمم قمدد مـ اًمتقصقوت مـفو : 

اقمتامد إهداف اًمقاردة ذم هذا اًمبحٌ طمقٌ أهنو ىمد طمصؾً قمغم إمجوع يمثػم  –

 مـ أقمضوء هقئي اًمتدريس واعمحؽؿلم قمؾقفو.

 ،إيموديؿل) غم طمدةيمتوسمي أهداف يمؾ سمركومٍ مـ سمرامٍ اإلقمداد ًمؾؿعؾؿ قم –

 .اًمثؼوذم( اعمفـل،

حمتقى سمركومٍ اإلقمداد اعمفـل ًمؾؿعؾؿ قمـد اًمتخطقط واًمتطقير اقمتامد معويػم  –

 .عؾؿ اًمؽؾقي اًمعؾقو ًمؾؼرآن اًمؽريؿًمؼمامٍ إقمداد م
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)اًمتعؾؿ  وإدظمول اعمفورات اًمتوًمقي شمؼـقوت اًمتعؾقؿ ، إضوومي مؼررات إدارة صػ ، –

شمقضمقف وشمـظقؿ اًمتعؾقؿ  اختوذ اًمؼرار ، اًمتػؽػم اًمعؾؿل ، اًمتعؾؿ اعمستؿر ، اًمذايت ،

اًمتغذيي اًمراضمعي( ضؿـ  اًمتخطقط واإلذاف واعمتوسمعي ًمألكشطي اعمدرؾمقي ، واًمتعؾؿ ،

 اعمؼررات اعمفـقي ذم سمركومٍ اإلقمداد وذًمؽ كظرًا ٕمهقتفو.

اًمؽميمقز قمغم اجلوكى اًمتطبقؼل أيمثر مـ اجلوكى اًمـظري ذم اًمؼمكومٍ اعمفـل  –

 إلقمداد معؾؿ ذم اًمؽؾقي اًمعؾقو ًمؾؼرآن اًمؽريؿ.

مـ كتوئٍ اًمدراؾموت اعمقداكقي وآدموهوت اًمؽمسمقيي احلديثي ذم آؾمتػودة  –

 معوجلي مظوهر اًمؼصقر ذم أداء اعمعؾؿلم قمومي ومعؾؿل اًمؼرآن اًمؽريؿ ظموصي.

اًمؽميمقز قمغم شمدريى اًمطالب اعمعؾؿلم سمصقرة مستؿرة ذم ضقء آدموهوت  –

 اًمؽمسمقيي احلديثي.

 لبحث :التعليق العام على الدراسات السابقة وعالقتها با
هـوك كؼوط شمشوسمف،  اشمضح ًمؾبوطمثلم سمعد اؾمتعراضفام ًمؾدراؾموت اًمسوسمؼي أن

احلوزم مـ ظمالل ومقاضع يؿؽـ آؾمتػودة مـفو ذم اًمبحٌ  وكؼوط اظمتالف،

 . اًمدراؾموت اًمسوسمؼي

 و :أوجو الشب
 : يقضمد صمؿي شمشوسمف سملم اًمبحٌ احلوزم وسمعض اًمدراؾموت اًمسوسمؼي متثؾ ذم

 شمطقير سمركومٍ إقمداد معؾؿل اًمؼرآن اًمؽريؿ:  .3

 شمـوول مؼرر اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم سمركومٍ إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ .  .2

 آؿمؽماك ذم كققمقي اًمتعؾقؿ )اًمديـل قمومي وإزهري ظموصي( .  .1

 شمـوول اًمـظوم اًمتعؾقؿل سموٕزهر اًمنميػ .  .1

  : أوجو االختالف
 وزم واًمدراؾموت اًمسوسمؼي مـفو : يقضمد صمؿي جمؿققمي مـ اًمػروق سملم اًمبحٌ احل
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اؾمتخدم اًمبحٌ احلوزم اعمـفٍ اعمؼورن، سمقـام اؾمتخدمً اًمدراؾموت اًمسوسمؼي  .3

 اعمـفٍ اًمقصػل وسمعضفو اًمتجريبل وهمػمه . 

مؼوركي اًمبحٌ احلوزم  عممؾمستلم شمعؾقؿقتلم ذم سمؾديـ خمتؾػتلم قُمرومو سموهتاممفام  .2

سمقـام اىمترصت اًمدراؾموت اًمسوسمؼي  3 سمتدريس يمتوب اهلل قمغم مستقى اًمعومل اإلؾمالمل

 قمغم دراؾمي كظوم شمعؾقؿل واطمد سمال مؼوركي .

شمقؾمع اًمبحٌ احلوزم ذم قمـوس اعمؼوركي اًمتل سمؾغً ؾمتي قمـوس، واشمسؿً  .1

سموًمتـقع ذم ـمرح قمـوس اًمـظوم اًمتعؾقؿل، وريمزت قمغم اعمؼررات اًمدراؾمقي شمقصقػًو 

آظمتالف سملم اًمـظوملم  وشمدريسًو يمؿقًو، واقمتـً سموًمتػسػم واًمتحؾقؾ ٕؾمبوب

اًمتعؾقؿقلم ذم إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي ومجفقريي 

 مرص اًمعرسمقي . 

اكػرد اًمبحٌ احلوزم سمتحؾقؾ اًمـظوم اًمتعؾقؿل ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل  .1

وشمػسػمه مـ ظمالل اعمؼوركي سمؿعفد اًمؼراءات سموٕزهر، ومال يقضمد دراؾمي ؾموسمؼي 

وًمتحؾقؾ واًمتػسػم واعمؼوركي عمعفد اإلموم اًمشوـمبل سمجدة مع أي ممؾمسي اقمتـً سم

 شمعؾقؿقي أظمرى . 

  : أوجو االستفادة
 اؾمتػود اًمبحٌ احلوزم مـ اًمدراؾموت اًمسوسمؼي ذم:

 اإلـمور اًمـظري ًمؾبحٌ . .3

 شموريخ وسمرامٍ معفد اإلموم اًمشوـمبل . اًمتعرف إمم  .2

 اًمتليمقد قمغم اًمتػسػم اعمؼدم مـ اًمبوطمثلم . .1

ـمالع قمغم اًمدراؾموت اًمسوسمؼي، يسػم ضقء أهداف هذا اًمبحٌ، وسمعد آ ذمو

 :أيت اًمبوطمثون ذم  سمحثفام قمغم اًمـحق 

أهداف اًمبحٌ -اًمبحٌ أمهقي - اًمبحٌ مشؽؾي - )مؼدمي  :البحث خطة : أوالً 

  - اًمبحٌ مصطؾحوت - اًمبحٌ طمدود – اًمبحٌ أدوات –مـفٍ اًمبحٌ  -

 .اًمسوسمؼي( اًمدراؾموت
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 وآًمتحوق اًمؼبقل ذوط –إهداف إؾموؾمقي -دمف)مؼ:التعليمي النظام :ثانًيا

 اًمقىمً وكسبي - اًمدراؾمقي اعمؼررات – اًمدراؾمي ظمطي – اًمدراؾمي وكظوم مدة –

وذًمؽ ذم يمؾ مـ معفد اإلموم  اًمتؿقيؾ مصودر –اعمؼررات شمؾؽ ًمتدريس اعمخصص

مرطمؾي اًمتجقيد سمؿعوهد ويمذًمؽ ذم  -اًمشوـمبل سمجدة ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي 

 اًمؼراءات ذم إزهر اًمنميػ سمجؿفقريي مرص اًمعرسمقي( .

 واًمتػسػم . اًمتحؾقؾ المقارنة : ثالثاً : إجراء

 والتوصيـات والمقترحات :  النتائج رابعـاً :
ويبدأ اًمبوطمثون سمقصػ اًمـظوم اًمتعؾقؿل اخلوص سمنقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم 

 معفد اإلموم اًمشوـمبل ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي . 

 : السعودية طبي فيأوالً : إعداد معلم القرآن الكريم في معهد اإلمام الشا
 مقدمة : 

 هـ/3122 قمومشمؿ اومتتوح معفد اإلموم اًمشوـمبل إلقمداد اعمعؾؿلم )ـمالب( 

 ويعتؼم معفد هـ شمؿ اومتتوح ىمسؿ ًمؾطوًمبوت،3123هـ/3121، وذم قموم  هـ3121

اًمذي يتقمم اإلذاف قمؾقف اجلؿعقي اخلػميي ًمتحػقظ اًمؼرآن  -اإلموم اًمشوـمبل سمجدة 

ممؾمسي همػم رسمحقي شمعـك سموًمتعؾقؿ واًمتدريى واًمـنم اًمعؾؿل ذم  -اًمؽريؿ سمجدة 

سعك  إمم وي جمول اًمؼرآن اًمؽريؿ وقمؾقمف مـ ظمالل سمرامٍ كققمقي وشمؼـقوت طمديثي، 

، حتؼؼ إهداف وسمرامٍ معتؿدةمؾمز مـ ظمالل قمؿؾ م حتؼقؼ اجلقدة اًمتعؾقؿقي

وإطمقوء  ؾمؽماشمقجقي اعمتؿثؾي ذم إقمداد وشملهقؾ اًمعومؾلم ذم جمول اًمؼرآن اًمؽريؿ ،آ

ؾمـي اإلىمراء، وختريٍ اعمجوزيـ ذم اًمؼراءات اعمختؾػي، واؾمتثامر اًمتؼـقي وإؾموًمقى 

ي احلديثي  ذم شمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ،ويمذًمؽ كنم اًمبحقث واًمدراؾموت اًمؼرآكق

 وشمقسػم اًمقصقل إًمقفو .

 (17،  12: 3126)اجلؿعقي اخلػميي ًمتعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿحوومظي ضمدة، 

وىمدم اعمعفد أول دسمؾقم إقمداد معؾؿل اًمؼرآن قمغم مستقى مجعقوت اعمؿؾؽي معتؿد 

مـ ىمبؾ اعمجؾس إقمغم ًمؾجؿعقوت اخلػميي ،يمام أكف أول ممؾمسي ظمػميي ذم اًمعومل شمصدر 
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ؿيؾي سمحقث ودراؾموجم وأول ممؾمسي ظمػميي أـمؾؼً ىموقمدة معؾقموت  ،ت ىمرآكقي حمؽَّ

وهق أول ضمفي شموسمعي جلؿعقوت  ،ي ؿمومؾي قمؼم مقىمعفو قمغم آكؽمكًىمرآكقي سمبؾققضمراومق

ؿي، يمام أكف أول ممؾمسي ظمػميي  حتػقظ اًمؼرآن سموعمؿؾؽي أقمدت مؼررات دراؾمقي حمؽَّ

 ؿمومؾي قمؼم مقىمعفو قمغم آكؽمكً.  أـمؾؼً ىموقمدة معؾقموت ىمرآكقي سمبؾققضمراومقي

 )مشوريع معفد اإلموم اًمشوـمبل، د.ت(

 ويسػم اًمعؿؾ ذم اعمعفد مـ ظمالل أىمسـوم شمتؿثؾ ذم :

 أوالً : قسم البرامج التعليمية
ىمسؿ متخصص ذم شمؼديؿ اًمؼمامٍ اًمتعؾقؿقي ) إيموديؿقي ( اًمتل شمسفؿ ذم إقمداد 

شمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ، واًمؼمامٍ اًمتعؾقؿقي وشملهقؾ اًمؽقادر اًمعؾؿقي اعمتؿقزة ذم جمول 

 اًمتل يؼدمفو اًمؼسؿ :

 دبلوم إعداد معلمي القرآن الكريم  .أ 
، ًمؽريؿ إقمدادًا قمؾؿقًو، وشمرسمقيوً هيدف إمم شملهقؾ وإقمداد معؾؿل ومعؾامت اًمؼرآن ا

، وؾمد اطمتقوج اعمجتؿع سموعمعؾؿلم ذوي اًمتلهقؾ اًمشومؾ واًمؽػوءة اًمعوًمقي ذم  ومفوريوً 

 شمدريس اًمؼرآن .

 : أرسمعي ومصقل دراؾمقي .مدة اًمدراؾمي 

 برنامج دبلوم القراءات: .ب 
هـ وسمؾغ قمدد 3117 -هـ 3122شمؿ اومتتوح اًمؼمكومٍ مع سمدايي اًمسـي اًمدراؾمقي 

ؾمقي  مقزقمي قمغم أرسمعي ومصقل ( دارؾمًو ،  مدشمف اًمدرا11اعمتخرضملم سموًمؼمكومٍ )

 ( أؾمبققمًو.33يمؾ ومصؾ دراد ٓ يؼؾ قمـ ) دراؾمقي،

 البرنامج التأىيلي الشامل لمعلمي القرآن . .ج 
 ثانياً : قسم المقارئ القرآنية واإلجازات
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هيدف إمم إطمقوء ؾمـي اإلىمراء وختريٍ احلّػوظ اعمجوزيـ ذم اًمؼراءات اًمؼرآكقي  

 اًمتجقيد واًمؼراءات .سمؿختؾػ مستقيوهتو. وكنم قمؾؿ 

وهيدف إمم رومع مستقى معؾؿل ومنمذم احلؾؼوت اًمؼرآكقي  ،ثالثاً : مركز التدريب

 ويمذًمؽ آرشمؼوء سمؿستقى مـسقيب مجعقي اًمتحػقظ سمجدة . مفوريًو وشمرسمقيًو،

 رابعاً : مركز الدراسات والمعلومات القرآنية:
رآن وقمؾقمف، شمؿ وهق مريمز متخصص ذم اًمدراؾموت واعمعؾقموت اعمتعؾؼي سموًمؼ

وكنم  وهيدف إمم شمقصمقؼ قمالىمي اعمجتؿع سموًمؼرآن اًمؽريؿ، ،ه3126اومتتوطمف قموم 

صمؿ  وسمـوء ىموقمدة معؾقموت متخصصي ذم اًمؼرآن، اًمبحقث واًمدراؾموت اًمؼرآكقي ،

اًمتعوون واًمتـسقؼ مع اهلقئوت واعممؾمسوت اًمعؾؿقي واإلقمالمقي خلدمي اًمؼرآن اًمؽريؿ 

 وقمؾقمف.

 (11-21: 3126ًمتعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿحوومظي ضمدة، )اجلؿعقي اخلػميي 

 النظام التعليمي إلعداد معلم القرآن الكريم في معهد اإلمام الشاطبي :
 األىداف األساسية لمعهد اإلمام الشاطبي :  -2

هيدف اًمؼمكومٍ إمم شملهقؾ معؾؿل ومعؾامت اًمؼرآن اًمؽريؿ وإقمدادهؿ إقمداداً 

 قمؾؿقًو وشمرسمقيًو ومفوريًو . 

 شروط القبول بمعهد اإلمام الشاطبي : -1    
ظمؾ اأن يؽقن طموصاًل قمغم ؿمفودة إمتوم اًمدراؾمي اًمثوكقيي أو مو يعودهلو مـ د .أ 

 اعمؿؾؽي أو ظمورضمفو .

 أن يؽقن طموومظًو ًمؾؼرآن اًمؽريؿ يموماًل . .ب 

 أن يؽقن طمسـ اًمسػمة . .ج 

وأن أن يتؼدم سمطؾى آًمتحوق ىمبؾ سمدايي اًمػصؾ اًمدراد ذم اًمػؽمة اعمحددة  .د 

 : يكم  يرومؼ معف مو

 ؿمفودة اًمثوكقيي أو مو يعودهلو . -
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 صقرة اهلقيي ؾموريي اعمػعقل . -

 صقرة ومقشمقهمراومقي طمديثي . -

 شمزيمقتلم مـ ؿمخصقتلم قمؾؿقتلم . -

 أن يؽقن ٓئؼًو ـمبقًو . .ه 

 أن جيتوز اظمتبور اًمؼبقل واعمؼوسمؾي اًمشخصقي . .و 

وومؼًو ًمدرضموهتؿ ذم شمؽقن اعمػوضؾي سملم اعمتؼدملم ممـ شمـطبؼ قمؾقفؿ اًمنموط 

  اظمتبور اًمشفودة اًمثوكقيي واعمؼوسمؾي اًمشخصقي واظمتبورات اًمؼبقل .

 (12: 3126)اجلؿعقي اخلػميي ًمتعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿحوومظي ضمدة ،

 مدة الدراسة بمعهد اإلمام الشاطبي :  -4
مدة اًمدسمؾقم أرسمعي ومصقل دراؾمقي، ٓ يؼؾ اًمػصؾ اًمدراد قمـ مخسي قمنم 

 ؾموقمي دراؾمقي . 377سمنمجوزم قمدد اًمسوقموت ،  أؾمبققموً 

 خطة الدراسة في معهد اإلمام الشاطبي : -3
شمسػم ظمطي اًمدراؾمي عمعفد اإلموم اًمشوـمبل سمجدة ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي يمام 

 (.  3هق مبلم ذم اجلدول )

 هـ(3126)اجلؿعقي اخلػميي ًمتعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿحوومظي ضمدة ،

 (2جدول )
الدراسية إلعداد معلمي ومعلمات القرآن الكريم في معهد  يوضح الخطة

 :اإلمام الشاطبي موزعة وفق المستويات الدراسية

 م
اعمؼرر 

 اًمدراد

 ًمؾسـي اًمثوكقي ًمؾسـي إومم
اًمقطمدات 

 اًمتعؾقؿقي

اًمـسبي 
 اعمئقيي
ًمؽؾ 
 مؼرر

اعمستقى 
 إول

اعمستقى 
 اًمثوين

اعمستقى 
 اًمثوًمٌ

اعمستقى 
 اًمراسمع

 1ف 1ف 2ف 3ف

3 
اًمؼرآن 
 اًمؽريؿ

37 37 37 37 17 17% 

 %6 6 7 2 2 2 اًمتجقيد 2
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1 
اعمدظمؾ 

ًمعؾؿ 
 اًمؼراءات

7 3 7 7 3 3% 

 %1 1 2 2 2 2 اًمتػسػم 1

3 
قمؾقم 
 اًمؼرآن

1 7 7 7 1 1% 

6 
أصقل 

اًمتػسػم 
 ومـوهجف

7 2 7 7 2 2% 

0 
قمؾقم 

 احلديٌ
  2 2 1 1% 

 %1 1 7 7 2 2 اًمعؼقدة 1

2 
أصقل 

 ومؼف
7 7 7 2 2 2% 

 %6 6 7 2 2 2 اًمػؼف 37

33 
اًمسػمة 
 اًمـبقيي

7 7 2 2 1 1% 

32 
اًمؾغي 

 اًمعرسمقي
2 2 2 2 1 1% 

31 

اعمدظمؾ 
اًمبقوين 

إلقمجوز 
اًمؼرآن 
 اًمؽريؿ

7 7 7 2 2 2% 

31 
اعمؽتبي 

 واًمبحٌ
2 7 7 7 2 2% 

33 
أصقل 
اًمؽمسمقي 

 اإلؾمالمقي
7 2 7 7 2 2% 

36 
قمؾؿ 

اًمـػس 
 اًمؽمسمقي

7 7 2 7 2 2% 

30 

ـمرق 
شمدريس 
اًمؼرآن 
 اًمؽريؿ

7 7 2 2 1 1% 
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31 
اًمتدريى 

 ×اعمقداين 
7 7 1 1 1 7% 

جمؿقع 
اًمقطمدات 
 اًمدراؾمقي

23 23 26 21 377 377% 

حتتسى صمامن ؾموقموت إضوومقي إلمجوزم اًمسوقموت اعمعتؿدة )اًمقطمدات اًمدراؾمقي( 

 وشمدظمؾ ذم اعمعدل اًمؽمايمؿل ًمؾطوًمى .

( أن جمؿقع اًمسوقموت اًمدراؾمقي ظمالل اًمعوملم اًمدراؾمقلم 3يتضح مـ اجلدول )

( مؼرر 10( ؾموقمي شمؼريبًو ذم اًمػصؾ، وشمشؿؾ قمغم )23( ؾموقمي سمقاىمع )377هق )

 ( مؼررات ومصؾقًو شمؼريبًو، ىمد شمزيد أو شمـؼص مؼررًا ذم اًمػصؾ . 2دراد، سمقاىمع )

 :المقررات الدراسية في معهد اإلمام الشاطبي -2
( أن اعمؼررات اًمدراؾمقي شمـؼسؿ ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل 3يتضح مـ اجلدول )

إمم صمالصمي أكقاع مـ اعمؼررات وهل: )مؼررات اًمؼرآن اًمؽريؿ وقمؾقمف ويؿثؾفو مـ 

( ، صمؿ اعمؼررات اًمنمقمقي إؾموؾمقي واعمسوقمدة ويؿثؾفو 6( وطمتك مؼرر )3مؼرر)

( 33اعمسؾؽقي ويؿثؾفو مؼرر )(، وأظمػمًا اعمؼررات 31( وطمتك اعمؼرر )0مؼرر)

 ( (.31وطمتك مؼرر)

وأمو اًمـسى اعمقزوكي ًمؽؾ كقع مـ مؼررات معفد اإلموم اًمشوـمبل، ومؽام هق 

 (. 2مبلم ذم اجلدول )

 (1جدول )
 جدول يوضح النسب الموزونة لكل قسم في مقررات معهد اإلمام الشاطبي بجدة

  

 اعمؼرر
اًمؼرآن اًمؽريؿ 

 وقمؾقمف

اعمؼررات اًمنمقمقي 

 اعمسوقمدة

اعمؼررات 

 اعمسؾؽقي

اًمـسى 

 ًمؾؿؼررات

 اًمـسبي اعمئقيي

 ًمؽؾ كقع
67 % 12 % 1 % 377 % 



 إعداد معلم القرآن في معهد اإلمام الشاطبي ومعهد القراءات    د. صالح الزىراني ود. سعيد الدقميري 

198 

اًمـسى 

اًمتػصقؾقي 

 ًمؽؾ كقع

17 

% 

ىمرآن 

 يمريؿ

27% 

قمؾقم 

اًمؼرآن 

 وشمػسػمه

22% 

قمؾقم 

 ذقمقي

37% 

قمؾقم 

 مسوقمدة

ؾ  - مل شُمػصَّ

 (66: 3126)اجلؿعقي اخلػميي ًمتعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿحوومظي ضمدة،  

وسموًمـظر ذم اًمـسى اًمتػصقؾقي ًمؾؿؼررات اعمسؾؽقي اًمتل مل شمذيمر ذم ظمطي اًمدراؾمي 

 : أيت سمؿعفد اإلموم اًمشوـمبل اؾمتـتٍ اًمبوطمثون أن كسى اعمؼررات اعمسؾؽقي قمغم اًمـحق 

%( ممو 03%(، ـمرق اًمتدريس )32.3%( ، قمؾؿ اًمـػس )32.3أصقل اًمؽمسمقي )

اًمتدريس اًمتل شُمعد اًمطوًمى ٕن يؽقن يميمد اهتامم معفد اإلموم اًمشوـمبل سمطرق 

معؾاًم كوضجًو، ومفل اجلوكى اًمعؿكم ذم دراؾمتف3 وٓ ؿمؽ أن آهتامم سمطرائؼ 

 اًمتدريس ذم إقمداد اعمعؾؿ شمعتؼم مزيي ذم اًمـظوم اًمتعؾقؿل ٕي ممؾمسي شمعؾقؿقي . 

ـمالع قمغم اعمؼررات اًمدراؾمقي سموًمتػصقؾ عمعفد اإلموم اًمشوـمبل اكظر اعمالطمؼ وًمال

 . 21إمم ص 3صمـ 

 :مصادر التمويل في معهد اإلمام الشاطبي -2
مـ اعمعؾقم أن معفد اإلموم اًمشوـمبل دقمؿف ومتقيؾف اعموزم مـ اجلفوت اخلػميي ، مـ 

ظمالل ومتح سموب ىمبقل اًمتؼمقموت واًمصدىموت واهلبوت اًمتل متثؾ راومدًا ىمقيًو شممصمر إجيوسمًو 

ذم ضمقدة اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي ٓ ؾمقام وطمى اًمؼرآن اًمؽريؿ خيوًمط ىمؾقب اعمسؾؿلم ، ويمؾ 

ًمف اهلل حمبي اًمؼرآن ومقضحل ويؼدم يمؾ مو يؿؾؽ  مـ دقمؿ  موزم مـ ًمديف إمؽوكقي وىمدر 

 وقمقـل ومل شمؼع ذم يدي اًمبوطمثلم  وصموئؼ شمـص قمغم مصودر اًمتؿقيؾ . 

ثانياً : إعداد معلم القرآن الكريم في معاىد القراءات )مرحلة التجويد( باألزىر 
 الشريف :

 مقدمة :
 اًمتل شمؼقم قمغم طمػظ اًمؽماثإزهر هق اهلقئي اًمعؾؿقي اإلؾمالمقي اًمؽؼمى 

، وحتؿؾ أموكي اًمرؾموًمي اإلؾمالمقي إمم يمؾ اإلؾمالمل ودراؾمتف ودمؾقتف وكنمه
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اًمشعقب ، وشمعؿؾ قمغم إفمفور طمؼقؼي آؾمؿ وأصمره ذم شمؼدم اًمبنم ورىمك احلضورة 

 ويمػوًمي إمـ واًمطؿلكقـي وراطمي اًمـػس ًمؽؾ اًمـوس ذم اًمدكقو ورم أظمرة . 

رسمقي واًمؽماث اًمعؾؿل واًمػؽري ًمألمي اًمعرسمقي ، وإفمفور هتتؿ سمبعٌ احلضورة اًمعو

اصمر اًمعرب ذم شمطقر اإلكسوكقي وشمؼدمفو ، وشمعؿؾ قمغم رىمك أداب وشمؼدم اًمعؾقم 

واًمػـقن وظمدمي اعمجتؿع وإهداف اًمؼقمقي واإلكسوكقي واًمؼقؿ اًمروطمقي ، وشمزويد 

تصؾ سموًمنميعي اًمعومل اإلؾمالمل واًمقـمـ اًمعريب سموعمختصلم وأصحوب اًمرأي ومقام ي

 اإلؾمالمقي واًمثؼوومي اًمديـقي واًمعرسمقي وًمغي اًمؼران .

وخيرج إزهر قمؾامء قمومؾلم متػؼفلم ذم اًمديـ جيؿعقن إمم اإليامن سموهلل واًمثؼي  

سموًمـػس وىمقة اًمروح ، يمػويي قمؾؿقي وقمؿؾقي ومفـقي ًمتليمقد اًمصؾي سملم اًمديـ واحلقوة ، واًمرسمط 

قمومل اًمديـ ًمؾؿشوريمي ذم يمؾ أؾمبوب اًمـشوط واإلكتوج سملم اًمعؼقدة واًمسؾقك ، وشملهقؾ 

ؾ اهلل سموعمحؽؿي واعمققمظي واًمزيودة واًمؼدوة اًمطقبي ، وقمومل اًمدكقو ًمؾؿشوريمي ذم اًمدقمقة إمم ؾمبق

، يمام هتتؿ سمتقصمقؼ اًمرواسمط اًمثؼوومقي واًمعؾؿقي مع اجلومعوت واهلقئوت اًمعؾؿقي  احلسـي

 اًمؼوهرة ، ويتبع ريوؾمي اجلؿفقريي . واإلؾمالمقي واًمعرسمقي و إضمـبقي . ومؼره

 (2:مودة3263)رئقس اجلؿفقريي،        

وشمعتؼم مرطمؾي اًمتجقيد سموٕزهر إطمدى اعمراطمؾ اًمتعؾقؿقي ذم معوهد اًمؼراءات 

 وكظؿفو شمتبع ًمإلدارة اًمعومي ًمؾؿعوهد إزهريي، واعمعوهد إزهريي كققمون:

 اعمعوهد إزهريي اًمعومي: -3

اًمعوم، وشمشؿؾ اعمعوهد إزهريي عمراطمؾ اًمتعؾقؿ اًمعوم  وهل معوهد اًمتعؾقؿ

اًمثالث، اًمتل هتدف إمم شمزويد شمالمقذهو سموًمؼدر اًمؽوذم مـ اًمثؼوومي اإلؾمالمقي واًمعرسمقي، 

 وإمم ضموكبفو اعمعورف واخلؼمات اًمتل يتزود مهو كظراؤهؿ ذم اعمدارس إظمرى.

 اعمعوهد إزهريي اخلوصي وشمشؿؾ: -2

 اإلؾمالمقي وهق اًمذي يعد اًمطالب اًمقاومديـ ًمتؾؼل اًمعؾقم)أ( معفد اًمبعقث  

 اًمديـقي واًمعرسمقي.
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 )ب( معوهد اًمؼراءات وهل اًمتل شمعد طمػوظ اًمؼرآن اًمؽريؿ إلضمودة أدائف . 

 (11:مودة3263)رئقس اجلؿفقريي، 

 وتنقسم ىذه المعاىد إلى ثالثة أقسام ىي :  
اًمطوًمى ذم هنويتفو قمغم مرطمؾي اإلضموزة: ومدة اًمدراؾمي مهو ؾمـتون حيصؾ  -أ 

وهل  ؿمفودة شمسؿك )إضموزة طمػص( وهك شمعودل اًمشفودة اإلقمداديي إزهريي.

 .مرطمؾي اًمبحٌ اعمؼورن

مرطمؾي قموًمقي اًمؼراءات: ومدة اًمدراؾمي مهو صمالث ؾمـقات حيصؾ اًمطوًمى  -ب 

ذم هنويتفو قمغم ؿمفودة شمسؿك )قموًمقي اًمؼراءات( وهك شمعودل اًمشفودة اًمثوكقيي 

 إزهريي.

مرطمؾي ختصص اًمؼراءات: ومدة اًمدراؾمي مهو صمالث ؾمـقات حيصؾ اًمطوًمى  -ج

ذم هنويتفو قمغم ؿمفودة شمسؿك )ختصص معوهد اًمؼراءات( وهك شمعودل ؿمفودة ومقق 

 اعمتقؾمط.

 (.                3222 -3223)إزهر،  

 آن الكريم في المعاىد األزىرية :النظام التعليمي إلعداد معلم القر 
 األساسية لمرحلة التجويد بمعاىد القراءات:األىداف  -2

ًمعرسمقي سمؿعوهد اًمؼراءات ذم مجفقريي مرص ا أهداف مرطمؾي اًمتجقيدشمتؿثؾ  

 ذم قمدد مـ إهداف مـفو :

 إضمودة شمالوة اًمؼرآن اًمؽريؿ وطمػظف ضمقدا وإضمودة ىمراءة طمػص. -

إزهريي إقمداد مدرؾملم ًمتدريس اًمؼرآن ىمراءة ودمقيدًا ًمؾعؿؾ ذم اعمعوهد  -

 اإلقمداديي واًمثوكقيي واعمعؾؿلم.

 إقمداد مؼقؿل اًمشعوئر ًمؾعؿؾ سمقزارة إوىموف. -

ؾمد طموضمي اًمبالد اإلؾمالمقي مـ حمػظل اًمؼرآن اًمؽريؿ، ومعؾؿل أطمؽومف،  -

 وجمقدي ىمراءاشمف وهق مو هتدف إًمقف مرطمؾي اًمتجقيد .
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 شروط القبول لمرحلة التجويد بمعاىد القراءات: - 1
ؾمبتؿؼم 2اًمصودر مـ اعمجؾس إقمغم ًمؼطوع اعمعوهد إزهريي ذم  يـص اًمؼرار

 قمغم ذوط آًمتحوق سمؿعوهد اًمؼراءات إزهريي عمرطمؾي اًمتجقيد يمام يكم: 2770

 . مسؾامً  اًمطوًمى يؽقن أن – 3

 : ًمؾسـ سموًمـسبي – 2

 ىمبقل يمبور اًمسـ . ●   

ىمبقل صغور اًمسـ سمدءًا مـ ؾمـ شمسع ؾمـقات ومؼط، سمنمط طمػظ اًمؼرآن  ●   

 اًمؽريؿ يمؾف طمػظًو ضمقدًا .

ًمؽؾ معفد قمغم طمده طمريي ىمبقل اًمعدد اعمـوؾمى مـ اًمطالب طمسى  ●   

    اإلمؽوكوت اعمتوطمي ًمؾؿعفد سمعد اًمرضمقع . ًمؾؿـطؼي اًمتوسمع هلو .

آسمتدائقي إزهريي وؿمفودة )أ( يتؿ امتحون اًمطالب احلوصؾلم قمغم ؿمفودة  - 1

آسمتدائقي اًمعومي واإلقمداديي اًمعومي واًمثوكقيي اًمعومي وهمػمهؿ مـ اعممهالت اًمدراؾمقي 

 إظمرى سمنمط اضمتقوزهؿ امتحون مسوسمؼي اًمؼبقل ًمؾصػ إول عمرطمؾي اًمتجقيد ذم

 .( 1)اعمقاد أشمقي واعمبقـي سموجلدول

 (4جدول )
التجويد الحاصلين على شهادتي  يوضح مقررات مسابقة القبول لمرحلة

اإلعدادية العامة والثانوية العامة  االبتدائية األزىرية واالبتدائية العامة وشهادتي
 وغيرىم من المؤىالت الدراسية األخرى .

فويي اًمؽؼمى اعمودة م فويي اًمصغرى اًـم  اًمزمـ اًـم

اًمؼرآن اًمؽريؿ حتريريوً  3

 ًمؾؿبرصـي
 ؾموقمتون 27 17

ؿمػقيوً  اًمؼرآن اًمؽريؿ 2

ـ .  ًمؾؿبرصي
ٌ ؾموقمي 17 67  صمؾ
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صقص  1 اعمطوًمعي واًـم

 وؿمػقيوً ًمؾؿبرصـي
ٌ ؾموقمي 27 17  صمؾ

اًمؼرآن اًمؽريؿ ؿمػقيوً  1

 ًمؾؿؽػقوملم
 كصػ ؾموقمي 07 377

)ب( أمو همػم احلوصؾلم قمغم ممهالت إمتوم اعمراطمؾ اًمسوسمؼي يشؽمط اضمتقوزهؿ 

 ( 1اعمبقـي سموجلدول ) امتحون مسوسمؼي اًمؼبقل سموًمصػ إول دمقيد ذم اعمقاد 

 ( 3جدول ) 
 يوضح مقررات مسابقة القبول لمرحلة التجويد لغير الحاصلين على مؤىالت

 (2770) إزهر ،

 مدة الدراسة لمرحلة التجويد بمعاىد القراءات: - 4
شمـص اًمالئحي اًمداظمؾقي ًمؾؿعوهد إزهريي قمغم أن مدة اًمدراؾمي سمؿعوهد  

اًمؼراءات ذم مرطمؾي اًمتجقيد ؾمـتون، وشمعتؼم يمؾ ؾمـي صػًو دراؾمقًو، وقمؾقف ومؿدة 

 اًمدراؾمي مؽقكي مـ صػلم، اًمصػ إول واًمصػ اًمثوين . 

 (.            3222 -3223)إزهر، 

فويي اًمؽؼمى اعمودة م فويي اًمصغرى اًـم  اًمزمـ اًـم

 ؾموقمتون 27 17 اًمؼرآن اًمؽريؿ حتريريوً  3

 ؾموقمتون 32 17 احلسوب 2

 ؾموقمي 37 27 اخلط 1

 ؾموقمي 32 17 اإلمالء 1

صقص ؿمػقيوً عمبرصـي 3 ٌ ؾموقمي 27 17 اعمطوًمعي واًـم  صمؾ

ـ اًمؼرآن اًمؽريؿ ؿمػقيوً ًمؾؿب 6 ٌ ؾموقمي 17 67 رصي  صمؾ

 كصػ ؾموقمي 07 377 اًمؼرآن اًمؽريؿ ؿمػقيوً ًمؾؿؽػقوملم. 0
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 القراءات. خطة الدراسة لمرحلة التجويد بمعاىد -3
 ( 3شمسػم ظمطي اًمدراؾمي عمرطمؾي اًمتجقيد سمؿعوهد اًمؼراءات يمام هق مقضح سموجلدول )

 (2جدول )
 يوضح خطة الدراسة لمرحلة التجويد بمعاىد القراءات

 اعمودة م
اًمصػ 

 إول

اًمصػ 

 اًمثوين

اًمقطمدات 

 اًمتعؾقؿقي

 1 2 2 شمسؿقع اًمؼرآن اًمؽريؿ 3

 2 3 3 اعمتقن 2

 1 2 2 اًمتجقيد قمؾؿقوً  1

 27 37 37 اًمتجقيد قمؿؾقوً  1

 6 1 1 اًمػؼف 3

 2 3 3 همريى اًمؼرآن 6

 2 3 3 احلديٌ 0

 2 3 3 اًمتقطمقد 1

 2 3 3 اًمسػمة 2

 6 1 1 اًمـحق 37

 2 3 3 اعمطوًمعي واًمـصقص 33

 2 3 3 اإلمالء 32

 2 3 3 اخلط 31

 2 3 3 اإلكشوء 31

 1 2 2 اعمقاد آضمتامقمقي 33

 1 2 2 احلسوب 36

 1 2 2 اًمعؾقم واًمصحي 30

 2 3 3 اًمؽمسمقي اًمػـقي 31
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 2 3 3 اًمؽمسمقي اًمريوضقي 32

 01 10 10 اعمجؿقع

 11 32 32 جمؿقع اعمؼررات

 

 مالحظة :
  شمطبؼ اخلطي قمغم اعمبرصيـ واعمؽػقوملم قمغم اًمسقاء ومقام قمدا مودة احلسوب

 قمغم اعمؽػقوملم .واخلط واإلمالء واًمؽمسمقي اًمػـقي واًمؽمسمقي اًمريوضقي ومال شمطبؼ 

 (  2733-2737) إزهر ،

( أن جمؿقع اًمسوقموت اًمدراؾمقي ًمؾطالب ظمالل اًمعوملم 3يتضح مـ اجلدول )

( 10( ؾموقمي سمقاىمع )01اًمدراؾمقلم ذم مرطمؾي اًمتجقيد سمؿعفد اًمؼراءات سموٕزهر )

( مؼررًا دراؾمقًو مقزقمي 11ؾموقمي دراؾمقي ًمؽؾ قموم دراد، يدرس اًمطالب ظمالهلام )

 ( مؼرر ذم يمؾ قموم دراد .32اىمع )اًمعوملم اًمدراؾمقلم سمققمغم 

( وهق يقضح اًمـسى اعمقزوكي 6( اؾمتـبط اًمبوطمثون اجلدول )3ومـ اجلدول )

 ًمؽؾ مؼرر دراد قمغم طمدة مـ مؼررات معفد اًمؼراءات سموٕزهر .

 (2جدول )
 تيوضح النسب الموزونة لكل مقرر دراسي على حدة لمرحلة التجويد بمعاىد القراءا

 

 اًمـسبي اعمؼرر اًمـسبي اعمؼرر اًمـسبي اعمؼرر

 % 3.1 شمسؿقع اًمؼرآن
همريى 

 اًمؼرآن
2.0 % 

اعمطوًمعي 

 واًمـصقص
2.0 % 

 % 2.0 اإلمالء % 2.0 احلديٌ % 2.0 اعمتقن

 % 2.0 اخلط % 2.0 اًمتقطمقد % 3.1 اًمتجقيد قمؾؿقوً 

 % 2.0 اإلكشوء % 2.0 اًمسػمة % 20 اًمتجقيد قمؿؾقوً 



 (ه2341)ذو الحجة      العدد الثاني عشر      مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية          
 

422 

 % 1.3 اًمـحق % 1.3 اًمػؼف
 اعمقاد

 آضمتامقمقي
2.0 % 

 % 3.1 احلسوب
اًمعؾقم 

 واًمصحي
3.1 % 

اًمؽمسمقي 

 اًمػـقي
3.1 % 

     % 2.0 اًمؽمسمقي اًمريوضقي

( اًمـسى اعمقزوكي ًمؽؾ كقع مـ أكقاع 6وىمد اؾمتـبط اًمبوطمثون مـ اجلدول )

ي ًمؽؾ كقع يمام هق مبلم ذم مؼررات معفد اًمؼراءات سموٕزهر، واًمـسى اًمتػصقؾق

 .  (0اجلدول)

 (0ضمدول )

 يوضح النسب الموزونة لكل قسم في مقررات معهد القراءات باألزىر

رر
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( اًمـسى اعمقزوكي ًمؽؾ مؼرر ، ويمذًمؽ 0وىمد اؾمتـبط اًمبوطمثون مـ اجلدول )

اًمـسى اعمقزوكي ًمؽؾ كقع مـ أكقاع مؼررات معفد اًمؼراءات سموٕزهر، يمام هق مبلم 

 ( .  3ذم اجلدول )

 المقررات الدراسية لمرحلة التجويد بمعاىد األزىر : -2
ذم مرطمؾي اًمتجقيد  شمـؼسؿ اًمدراؾمقي( أن اعمؼررات 3شمبلم ًمؾبوطمثلم مـ اجلدول )

( وطمتك 3سمؿعوهد إزهر إمم مؼررات اًمؼرآن اًمؽريؿ وقمؾقمف ويؿثؾفو مـ اعمؼرر )

(، سمقـام 31( طمتك اعمؼرر)3(، صمؿ اعمؼررات اًمنمقمقي، ويؿثؾفو اعمؼرر )1اعمؼرر )

 ( مؼررات صمؼوومقي . 27( إمم اعمؼرر )36يدرس اًمطوًمى ذم اعمؼرر )

اعمؼررات اًمدراؾمقي عمعفد اًمؼراءات سموٕزهر اكظر ذم اعمالطمؼ مـ ـمالع قمغم وًمال

 ( .63( ذم صػحي )13) اجلدول إمم (11ذم صػحي ) (23اجلدول )

 مصادر التمويل في مرحلة التجويد في معاىد القراءات األزىرية : -2
( 1يتؿ حتصقؾ رؾمقم دراؾمقي مـ اًمتالمقذ واًمتؾؿقذات يمام هق مقضح سموجلدول )

 امت رئوؾمي ىمطوع اعمعوهد إزهريي .طمسى شمعؾق

 (2733)إزهر ،

 (8جدول )
 يوضح مصادر التمويل من الطالب موزعة على أوجو الصرف

 اًمبـد م
 اًمتجقيد

 اًمثوين إول

 6 6 جمؾس أسموء 3

 3 1 صـدوق اًمتعوون 2

1 
اًمتلملم اًمصحل ًمصغور اًمسـ 

 ًمؾطالب همػم اعمممـ قمؾقفؿ
3 3 

 7 1 ـمبع أوراق إضموسمي 1
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 1 1 اعمؽتبوت 3

 2.3 0.3 صقوكي اعمبوين 6

 1 1 احتود ـمالب 0

 1 1 اًمـشوط اًمريويض 1

 7.1 7.1 دمفقزات سمققت اًمشبوب 2

 2 2 يمػوًمي اًمطوًمى اًمقتقؿ 37

 1 1 طموؾمى آزم 33

 7.0 7.0 دقمؿ مؽوشمى اخلدمي آضمتامقمقي 32

 10 10 اإلمجــوزم

 على أن يتم اآلتي :
اإلومودة ومقرًا سمنيصوٓت اًمسداد مع ظمطوب رؾمؿل معتؿد مـ ؿمقخ اعمعفد مرومؼ  .3

م آظمر مققمد ًمعؿؾ 13/37/2733سمف إطمصوء سمعدد اًمتالمقذ واًمتؾؿقذات مع اًمعؾؿ سملن 

ـ رقمويي اًمطالب وشمسؾقؿفو ًمؼسؿ احلسوسموت اخلوصي .   شمسقيي اًمـسى واقمتامدهو م

اًمنميػ مـ رؾمقم يعػك اًمطالب اًمقاومديـ ًمؾدراؾمي قمغم مـح إزهر  .2

اًمؼقد واعمرصووموت اًمدراؾمقي مـ رؾمقم اخلدموت همػم اًمتعؾقؿقي ،ويتؿ شمقزيع طمصي 

 اًمتلملم اًمصحل كؼدًا خلزيـي مـطؼي اًمتلملم اًمصحل سموعمحوومظي اًمتوسمع هلو اعمعفد . 

 ( .2773)ؿمقخ إزهر،  

 والتفسير ثالثاً: التحليل 
ذم معفد سمعد أن قمرض اًمبوطمثون اًمـظوم اًمتعؾقؿل إلقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ 

 : أيت شمقصال إمم ذم مرطمؾي اًمتجقيد معفد اًمؼراءات سموٕزهر اإلموم اًمشوـمبل سمجدة و

 األىداف :  - 2
إذا يمون اعمعفدان يتػؼون ذم هدف واطمد وهق إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ، ومنن 

ىمد شمقؾمع ذم أهداومف وزاد قمـ معفد اإلموم اًمشوـمبل، معفد اًمؼراءات إزهري 
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طمقٌ ضموء ذم أهداف معفد اًمؼراءات سموٕزهر إقمداد مؼقؿل اًمشعوئر سموًمعؿؾ ذم 

وزارة إوىموف، وهذا يعـل أن ذم أهداف معفد اًمؼراءات إزهري شملهقؾ اعممذكلم 

أن عمعفد وإئؿي وإقمدادهؿ إقمدادًا ضمقدًا ًمتالوة اًمؼرآن اًمؽريؿ ودمقيده ، يمام 

طمػظف، وإضمودة اًمؼراءات إزهري هدف قموم آظمر هق إضمودة شمالوة اًمؼرآن اًمؽريؿ و

اعمعفد ويزيد ، وٓ ؿمؽ أن اًمتقؾمع ذم إهداف يقؾمع دور اًمؼراءة سمروايي طمػص

، ويرى اًمبوطمثون أن إهداف اًمتل ضموءت مقؾمعي ذم معفد مـ شملصمػمه وومعوًمقتف

، وهلو شملصمػمهو ذم طمػظ يمتوب اهلل وكؼؾ اعمعفدوٕزهر أهداف مـوؾمبي ًمدور اًمؼراءات سم

 ىمراءاشمف اعمتقاشمرة .

 شروط القبول :  -1
اشمػؼ اعمعفدان قمغم ذط ًمؾؼبقل هق طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ يموماًل، واظمتؾػو ذم 

ذوٍط شمتعؾؼ سمسـ اًمؼبقل واًمؾقوىمي اًمطبقي واًمتزيمقوت اًمعؾؿقي، ومؿعفد اًمؼراءات 

ًمي وحتديدًا يؼبؾ مـ ؾمـ اًمتوؾمعي ، إذا حتؼؼ سموٕزهر يؼبؾ ـمالسمف مـ مرطمؾي اًمطػق

ومقف ذط طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ طمػظًو ضمقدًا، دون اًمـظر إمم ممهؾف اًمدراد، سمقـام 

يشؽمط معفد اإلموم اًمشوـمبل طمصقل اعمتؼدم قمغم ؿمفودة إمتوم اًمدراؾمي اًمثوكقيي، 

 وهذا يعـل أكف ىمد ىمورب ؾمـ اًمثومـي قمنمة قمومًو . 

ظمتالف هذا اًمنمط إهداف اًمتل يـطؾؼ مـفو يمؾ ويػرس اًمبوطمثون ؾمبى ا

طمقٌ مر معـو أن هـوك اظمتالومًو سملم إهداف ذم اعمعفديـ، وملهداف معفد  معفد،

اإلموم اًمشوـمبل حمصقرة ذم إقمداد معؾٍؿ ًمؾؼرآن اًمؽريؿ، وهذا يعـل أكف ٓ سمد أن 

سموٕزهر  يؽقن ىمد ىمورب اًمثومـي قمنمة قمومًو ، سمقـام ضموء ذم أهداف معفد اًمؼراءات

اًمعـويي سمحػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ودمقيده واعمحوومظي قمغم اًمؼراءات اعمتقاشمرة ومؽون مـ 

اعمـوؾمى ومتح سموب اًمؼبقل ًمؽؾ مـ ًمديف اًمؼدرة قمغم حتؼقؼ هذا اهلدف، دون 

آًمتػوت إمم قمؿره ، ومـ اًمػروق ذم ذوط اًمؼبقل سملم اعمعفديـ اؿمؽماط معفد 

ئؼًو ـمبقًو ، سمؾ ضموء ذم اظمتبورات اًمؼبقل اإلموم اًمشوـمبل أن يؽقن اعمتؼدم ٓ
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واعمؼررات اًمدراؾمقي ذم معفد اًمؼراءات سموٕزهر مو يميمد ىمبقل إقمؿك، ذم اًمقىمً 

 اًمذي مل حتدد اًمؾقائح ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل وإكظؿي معـك اًمؾقوىمي اًمطبقي سمدىمي .

ويػرس اًمبوطمثون اؿمؽماط معفد اإلموم اًمشوـمبل ذط اًمؾقوىمي اًمطبقي ٕن اعمتخرج  

ومقف ؾمقعؿؾ معؾاًم ًمؾؼرآن اًمؽريؿ، ذم اًمقىمً اًمذي ىمد يعؿؾ ظمريٍ معفد اًمؼراءات 

 إزهري ذم اإلموم وإذان .

ويرى اًمبوطمثون أكف إذا يمون اعمؼصقد سموًمؾقوىمي اًمطبقي ظمؾقه مـ اًمعوهوت أو  

ًمعؿك أو اًمشؾؾ أو مو ؿموسمف ذًمؽ، ومنن إومم إشموطمي اًمػرصي ًمؾجؿقع ، اإلقموىموت يمو

وأؿمفر اًمؼراء ذم اًمعومل اًمعريب رسمام يموكقا يعوكقن مـ قموهوت مستديؿي، ومع ذًمؽ 

كػع اهلل مهؿ شمالوة وطمػظًو وشمدريسًو ، وقمؾقف ومال مؽون هلذا اًمنمط إٓ إذا ىُمصد سمف 

 وًمطي . ظمؾقه مـ إمراض اعمعديي اًمتل شمـتؼؾ سموعمخ

وإذا يمون اعمعفدان ىمد اشمػؼو ذم ذوط اًمؼبقل قمغم اضمتقوز اظمتبورات اًمؼبقل 

ؾ ذم ًمقائحف قمـ آًمقي  واعمؼوسمؾي اًمشخصقي ومنن معفد اإلموم اًمشوـمبل مل ُيػصِّ

اظمتبورات اًمؼبقل وشمقزيع درضموهتو واعمقضققموت اعمحددة ًمالظمتبور، واحلد إدكك 

ًمقىمً اًمذي ضموءت اًمؾقائح سمتػصقؾ أيمثر ذم اًمذي ٓ سمد أن يتجووزه اعمؼبقل، ذم ا

معوهد إزهر اًمنميػ ذم مقضقع اظمتبورات اًمؼبقل ، وومرىمً سملم اظمتبورات 

اعمؽػقوملم واعمبرصيـ مراقموة ًمؾػروق اًمػرديي، ومػل اًمقىمً اًمذي شمؾزم ومقف اعمبرصيـ 

ؿ سموظمتبورات حتريريي ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ، شمؽتػل سموظمتبور اعمؽػقوملم ذم اًمؼرآن اًمؽري

ؾً ذم امتحون اًمؼبقل سمحسى اًمشفودة احلوصؾ قمؾقفو اعمتؼدم،  ؿمػقيًو ، يمام أهنو ومصَّ

طمقٌ شُمؼِدم اظمتبورًا ًمؾحوصؾلم قمغم ؿمفودة آسمتدائقي واإلقمداديي واًمثوكقيي اًمعومي 

وؿمفودة آسمتدائقي إزهريي ذم مؼررات اًمؼرآن اًمؽريؿ واعمطوًمعي واًمـصقص، ذم 

قمغم ممهالت إمتوم اعمراطمؾ اًمسوسمؼي ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمقىمً اًمذي ختتؼم احلوصؾلم 

ومل يتؿؽـ اًمبوطمثون مـ حتديد كقع  واحلسوب واخلط واإلمالء واعمطوًمعي واًمـصقص ،

 آظمتبور اعمـوؾمى ًمؾؿتؼدم إمم معوهد اًمؼراءات سموٕزهر طمقٌ وضمدا أن مو كصً قمؾقف
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دراد همػم واضحي، ًمقائح شمؼسقؿ اظمتبورات اًمؼبقل سملم اعمتؼدملم سمحسى ممهؾف اًم

 ومل جيدا شمػسػمًا سمقـًو كصً قمؾقف اعمستـدات واًمقصموئؼ اًمتل شمقصال إًمقفو.
(1) 

 

وقمؿقمًو يرى اًمبوطمثون أن مراقموة اًمػروق اًمػرديي ذم اظمتبورات اًمؼبقل ، وحتديد 

اعمؼررات اًمتل يـبغل أن شمدظمؾ ذم هذا آظمتبور، وشمػصقؾ اًمدرضموت اًمصغرى 

واًمؽؼمى يمام ضموء ذم اًمـظوم اًمتعؾقؿل ذم اعمعوهد إزهريي يعتؼم فموهرة صحقي 

ف حتؼقٌؼ عمبدأ اًمعداًمي ذم ىمبقل وأؾمؾقسمًو قمؾؿقًو أيمثر دىمي ومقضققمقي، ويمذًمؽ ومق

 اًمطالب . 

ويػرس اًمبوطمثون ؾمبى اظمتالف اظمتبورات اًمؼبقل سملم اعمعفديـ إمم أكف يعقد إمم 

شموريخ اعمعوهد إزهريي اعمتؼدُم زموكقًو ذم ومتح سموب اًمؼبقل ًمؾطالب، واًمذي أدى سمال 

شمقؾمعً ىموقمدة  ؿمؽ إمم زيودة أقمداد اًمطالب اعمتؼدملم ـمقال اًمسـقات اعموضقي، وقمؾقف

ئحي  اًمؼبقل وموكتنمت اعمعوهد إزهريي ذم مجفقريي مرص اًمعرسمقي، ممو كتٍ قمـف وضمقدٓ 

دىمقؼي ومـظؿي شمطبؼ ذم مجقع اعمعوهد سمطريؼي حتؼؼ اًمعداًمي قمـد اعمػوضؾي سملم أقمداد 

اًمطالب اعمتؼدملم إمم شمؾؽ اعمعوهد ، سمقـام ذم معفد اإلموم اًمشوـمبلٓ  يقضمد ومروع أظمرى 

ومل يتجووز قمؿر معفد اإلموم  اًمشوـمبل مخسي قمنم قمومًو ، وقمؾقف وملقمداد اًمطالب ًمف ، 

ئحي ختص  اعمتؼدملم حمدود واعمػوضؾي سمقـفؿ ؾمفؾي، ممو كتٍ قمـف قمدم اًمتػصقؾ أو إصدارٓ 

 اظمتبورات اًمؼبقل واعمػوضؾي . 

وأمو آظمر اًمػروق ذم ذوط اًمؼبقل سملم اعمعفديـ ومؼد ضموء ذم شمثبً معفد اإلموم 

ًمشوـمبل مـ أظمالىمقوت طموومظ اًمؼرآن ومعؾؿف ذم اًمغد ىمبؾ أن يؾتحؼ سمف ، ومؼد ضموء ا

ذـمون متعؾؼون مهذا إمر مـ ضؿـ ذوط اًمؼبقل ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل ، أطمدمهو 

                                                           

طموول اًمبوطمثون اًمتقاصؾ مع سمعض مـسقيب معوهد اًمؼراءات ًمتػسػم اًمالئحي ذم اظمتبورات ( 3)

 اًمؼبقل، إٓ أهنو يموكً همػم واضحي عمـ شمقاصؾقا معفؿ. 
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ـ اًمسػمة واًمسؾقك ، واًمثوين أن حيصؾ قمغم شمزيمقتلم مـ ؿمخصقتلم قمؾؿقتلم  أن يؽقن طمس

 اءات سموٕزهر ؿمقئوً يتعؾؼ مهذا اجلوكى . ذم اًمقىمً اًمذي مل يشؽمط معفد اًمؼر

ويػرس اًمبوطمثون إهمػول هذا اًمنمط ذم معوهد اًمؼراءات إزهريي ، سملن ومئي مـ 

اعمؾتحؼلم سمف ٓ زاًمقا ذم مرطمؾي اًمطػقًمي اًمتل مل يبؾغقا ومقفو ؾمـ اًمتؽؾقػ ، وٓ ؿمؽ 

ذم اًمقىمً ذاشمف أهنؿ أىمرب إمم اًمؼماءة واًمػطرة اًمسقيي اًمتل ومطر اهلل قمؾقفو اخلؾؼ ، و

ىمد يتعذر طمصقل اعمتؼدم ذم ذًمؽ اًمسـ قمغم شمزيمقتلم مـ ؿمخصقتلم قمؾؿقتلم ، سمقـام 

يؿؽـ أن حيؼؼ اعمتؼدم إمم معفد اإلموم اًمشوـمبل ذـمل اًمسػمة واًمتزيمقي كظرًا 

 ًمبؾقهمفام ؾمـ اًمرؿمد . 

ويرى اًمبوطمثون أن أظمالق وآداب معؾؿ اًمؼرآن أو اعمتخصص ذم دمقيده وشمالوشمف 

يتؿقزوا معتؼمًا ًمف أمهقتف ذم اجلوكى اًمؽمسمقي ، وملهؾ اًمؼرآن وظموصتف ٓ سمد أن ذـمًو 

قمـ همػمهؿ مـ اًمطالب ، ويتسؿقا سمسامت شممهؾفؿ أن يعؾؿقا ويرسمقا اًمـوؿمئي قمغم 

يمتوب اهلل مستؼباًل ، وًمذًمؽ إن يمون يؼبؾ اًمعذر ذم اؿمؽماط طمسـ اًمسػمة واًمتزيمقي 

عمـوؾمى أن يؽقن متقومرًا ومقؿـ يتؼدم مـ يمبور اًمعؾؿقي ذم مرطمؾي اًمطػقًمي، ومؾعؾف مـ ا

اًمسـ إمم اعمعوهد اًمتل شمعـل سمحػظ يمتوب اهلل ودمقيده ىمبؾ آًمتحوق سمف، شملؾمقًو سمؿعؾؿ 

إمي إول اًمذي أكزل قمؾقف اًمؼرآن اًمؽريؿ وىموًمً قمـف قموئشي ريض اهلل قمـفو عمو 

 .  ((يمون ظمؾؼف اًمؼرآن))قمؾقف وؾمؾؿ : ؾمئؾً قمـ ظمؾؼف صغم اهلل 

 ( 23)أمحد سمـ طمـبؾ ،د.ت: 

 مدة الدراسة :  -4
اشمػؼً مرطمؾي اًمتجقيد ذم معفد اًمؼراءات سموٕزهر ذم مدة اًمدراؾمي مهو مع 

اًمدراؾمي ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل طمقٌ يدرس اجلؿقع قمومون يمومالن، وًمعؾ اًمػرق 

سمقـفام ذم شمقزيع اًمػصقل اًمدراؾمقي أصمـوء اًمعوم، ومؿعفد اًمشوـمبل ضموء ذم كظومف 

تعؾقؿل ىمسؿي اًمعوم اًمدراد إمم ومصؾلم دراؾمقلم مستؼؾلم، وهذا يعـل أن اًم

اًمطوًمى يدرس ظمالل اًمسـتلم أرسمعي ومصقل دراؾمقي، طمقٌ يتؾؼك ذم يمؾ ومصؾ 
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ؼررات اًمتل يموكً ذم اًمػصؾ دراد مؼررات ضمديدة ٓ شمتصؾ مـ طمقٌ اًمتؼقيؿ سموعم

 3وقضققمفو وختصصف، وهـوك مؼررات أطمقوكًو ٓ شمتصؾ سموًمػصؾ اًمسوسمؼ ذم ماًمسوسمؼ

، ًمعوم اًمؽومؾ وهق مو يسؿقف )اًمصػ(أمو معفد اًمؼراءات سموٕزهر ومنكف يعؿؾ سمـظوم ا

وقمغم ذًمؽ وموًمطوًمى إزهري ذم مرطمؾي اًمتجقيد يدرس قموملم مستؼؾلم، يؼقًؿ ذم 

هنويي يمؾ قموم، وشمقزع اخلطي اًمدراؾمقي قمغم أؿمفر اًمعوم اًمدراد )اًمصػ( يمومؾي، 

 تبوره ذم هنويي اًمعوم اًمدراد . ويتؿ شمؼققؿ اًمطوًمى واظم

ويػرس اًمبوطمثون هذا آظمتالف سملم اعمعفديـ إمم اظمتالف كظوم ؾمقوؾمي اًمتعؾقؿ 

سمصػي قمومي ذم يماًل مـ اًمسعقديي ومرص، ومسقوؾمي اًمتعؾقؿ ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي 

اًمسعقديي شمؼقم قمغم كظوم اًمػصقل اًمدراؾمقي ذم مجقع مراطمؾ اًمتعؾقؿ اًمعوم ، سمقـام 

ي قمغم اًمعوم اًمدراد اعمتصؾ اًمذي يؼقؿ شمؼقم ؾمقوؾمي اًمتعؾقؿ ذم مجفقريي مرص اًمعرسمق

اًمطوًمى ذم آظمره ًمتحديد اكتؼوًمف إمم صػ ضمديد مـ قمدمف ، وهذا معؿقل سمف ذم 

 مراطمؾ اًمتعؾقؿ. 

 الخطة الدراسية :  -3
شمشوسمف اعمعفدان ذم سمعض اعمؼررات يموًمؼرآن اًمؽريؿ واًمتجقيد واًمػؼف واًمعؼقدة 

ٓ أن إزهر يزيد ومقفو قمغم اًمشوـمبل، واًمسػمة واحلديٌ واًمؾغي اًمعرسمقي ، واعمتقن إ

 : أشمقي وىمد اظمتؾػو ذم اعمؼررات 

معفد اإلموم اًمشوـمبل: أصقل اًمتػسػم ومـوهجف، اعمدظمؾ اًمبقوين إلقمجوز  .1

اًمؼرآن اًمؽريؿ، اعمؽتبي واًمبحٌ، أصقل اًمؽمسمقي اإلؾمالمقي، قمؾؿ اًمـػس اًمؽمسمقي، 

 ـمرق شمدريس اًمؼرآن اًمؽريؿ، اًمتدريى اعمقداين.

همريى اًمؼرآن ، اعمقاد آضمتامقمقي، احلسوب ،  اًمؼراءات سموٕزهر:معفد  .2

 اًمعؾقم واًمصحي، اًمؽمسمقي اًمػـقي، اًمؽمسمقي اًمريوضقي .

ويرى اًمبوطمثون أن أسمرز أؾمبوب اظمتالف اعمؼررات سملم اعمعفديـ شمـطؾؼ أيضًو مـ 

اظمتالف إهداف اًمتل ومتحً مـ أضمؾفو شمؾؽ اعمعوهد ، ومال همراسمي أن كجد شمعؾؿ 
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مبودئ احلسوب واخلط واًمؽمسمقي اًمػـقي واًمؽمسمقي اًمريوضقي ذم إزهر كظرًا ٕكف ىمد 

زوا ؾمـ اًمعوذة ، ومثؾ هذه اعمـوهٍ يؽقن مـ ضؿـ اعمؼبقًملم أـمػوٌل مل يتجوو

شمتـوؾمى مع مرطمؾتف اًمعؿريي ، سمقـام كجد شمريمقز مؼررات معفد اًمشوـمبل قمغم أصقل 

اًمؽمسمقي وقمؾؿ اًمـػس اًمؽمسمقي وـمرق اًمتدريس واًمتدريى اعمقداين ٕكف ذو هدف 

 . ىمد دمووزوا ومقف اعمرطمؾي اًمثوكقييرئقز هق إقمداد معؾؿل اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمبوًمغلم ؾمـًو 

وأمو اًمـسى اعمقزوكي ًمؾؿؼررات اًمدراؾمقي ًمؾؿعفديـ، ومؼد وضمد اًمبوطمثون 

عمؼررات اًمؼرآن اًمؽريؿ وقمؾقمف ذم  ؼورسمًو، ومـسبي اًمسوقموت اًمدراؾمقياظمتالومًو وشم

%( شمؼريبًو، 17%(، سمقـام سمؾغً ذم معفد اًمؼراءات )67معفد اإلموم اًمشوـمبل سمؾغً )

خلوصي سموًمؼرآن أومم وأدق ذم اًمصـعي ، وٓ ؿمؽ أن زيودة كسبي اًمسوقموت اًمدراؾمقي ا

سمقؿـو شمؼورسمً اًمـسبي ذم اعمؼررات اًمنمقمقي واعمسوقمدة، وٓطمظ اًمبوطمثون اكخػوض 

 كسبي اًمسوقموت اخلوصي سموٕقمداد اًمؽمسمقي ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل .  

يمام شمبلم مـ اعمؼوركي سملم ظمطتل اًمدراؾمي ذم اعمعفديـ أن جمؿقع اًمقطمدات 

( وطمدة 37عفديـ خمتؾػتلم، ومؼد ضموءت ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل )اًمدراؾمقي سملم اعم

د ( وطمدة دراؾمقي سموًمعوم ذم معوه10دراؾمقي ، قمغم ومصؾلم دراؾمقلم ، سمقـام ضموءت )

، وهذا يعـل أن متقؾمط قمدد وطمدات اًمدراؾمي ذم معفد اإلموم اًمؼراءات إزهريي

( 3ىمدره )( ؾموقمي أؾمبققمقًو ، ومتقؾمط يقمل ًمعدد اًمسوقموت 23اًمشوـمبل )

ؾموقموت، سمقـام متقؾمط قمدد وطمدات اًمدراؾمي إؾمبققمقي ذم معفد اًمؼراءات سموٕزهر 

( ؾموقموت 1( ؾموقمي ، وهذا يعـل أن متقؾمط قمدد اًمسوقموت اًمققمل شمؼريبًو )31)

 وكصػ.

ويػرس اًمبوطمثون اًمػرق إؾمبققمل سملم اعمعفديـ وىمدره ؾمبع ؾموقموت شمؼريبًو شمزيد 

اإلضموزات اًمدراؾمقي اًمسـقيي وإضموزات سمعض ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل سمؽثرة 

اعمقاؾمؿ اًمتل شمتـوؾمى مع ظمصقصقي اعمؽون وصمؼوومي اعمجتؿع يموإلضموزات ذم رمضون 

 واحلٍ ومـتصػ اًمػصؾ اًمثوين وهمػمهو. 
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وًمعؾ مـ اعمالطمظ ذم أهؿ وأسمرز مؼررات إقمداد معؾؿ اًمؼرآن ومهو مؼرري 

يمبػم واظمتالف ذم قمدد اًمسوقموت  اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمتجقيد أن اعمعفديـ سمقـفام شمبويـ

سملم هذيـ اعمؼرريـ، ومؿعفد اإلموم اًمشوـمبل يرومع كسبي قمدد ؾموقموت مؼرر اًمؼرآن 

%( مـ إمجوزم كسبي اعمؼررات ويؼؾؾ مـ كسبي قمدد ؾموقموت 17اًمؽريؿ واًمتل سمؾغً )

%( مـ إمجوزم ؾموقموت اعمؼررات، واًمعؽس ذم معفد 0اًمتجقيد اًمتل سمؾغً كسبتفو )

%( مـ 3.1زهر طمقٌ يؼؾؾ مـ كسبي ؾموقموت اًمؼرآن اًمتل سمؾغً )اًمؼراءات سموٕ

 %(.13إمجوزم اعمؼررات ويرومع مـ كسبي ؾموقموت اًمتجقيد اًمبوًمغي كسبتفو )

ويػرس اًمبوطمثون اًمتبويـ سملم اعمعفديـ ذم مؼرري اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمتجقيد سمسبى 

طؼقي ًمؽؾ رؤيي يمؾ معفد إمم إوًمقيي ذم إقمداد معؾؿ اًمؼرآن ووضمقد مؼمرات مـ

رؤيي، ومنذا يمون معفد اًمؼراءات سموٕزهر يريمز قمغم اًمتجقيد ومؼد يؽقن مـطؾؼف 

إؾموس اًمذي ىُمبؾ اًمطوًمى سمـوء قمؾقف وهق طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ يموماًل، وأن اعمراضمعي 

ًمق ُكزِّ ؿمقئًو مـ اًمؼرآن يؿؽـ شمداريمفو ذم أي زمون أو مؽون، سمقؿـو اًمتجقيد ٓ 

وًمى ٕكف قمؾؿ شمطبقؼل يمظمذ سموعمشوومفي واعمامرؾمي يؿؽـ شمداريمف إذا خترج اًمط

واًمتطبقؼ ، وهذا مو يـبغل أن يتؿ أصمـوء اًمدراؾمي، وىمد يرى معفد اإلموم اًمشوـمبل أن 

شمريمقزه قمغم اًمؼرآن اًمؽريؿ يعـل ضؿـقًو شمريمقزه قمغم أطمؽوم اًمتجقيد واًمؼراءات ومفل 

ع اًمطو ًمى اًمؼرآن شمـدرج ضؿـ أداء اًمطوًمى يمؼقاقمد وأطمؽوم مضطردة متك ؾمؿَّ

اًمؽريؿ، ويرى اًمبوطمثون أن اًمتقؾمط سملم اعمعفديـ أومم وأدق ذم اًمصـعي، وهذا يعـل 

أن يزيد معفد اًمؼراءات سموٕزهر مـ كسبي ؾموقموت مؼرر اًمؼرآن اًمؽريؿ، ويزيد 

 معفد اإلموم اًمشوـمبل مـ كسبي ؾموقموت مؼرر اًمتجقيد واًمؼراءات . 

 توصيف المقررات :  -2
  القرآن الكريم : -أ 

شمتؿ سمؿرطمؾي اًمتجقيد سمؿعوهد اًمؼراءات إزهريي مراضمعي طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ 

يموماًل مع اًمتزام اًمطالب سملطمؽوم اًمتجقيد ذم قموم دراد واطمد . سمقـام ذم معفد 
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اًمشوـمبل شمتؿ مراضمعي طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ يموماًل قمغم أرسمعي مستقيوت قمغم مدار 

 ؽوم اًمتجقيد .قموملم دراؾمقلم يمومؾلم مع اًمتزام اًمطالب سملطم

وًمعؾ طمػظ ومراضمعي اًمؼرآن اًمؽريؿ يموماًل قمغم مدار اًمعوملم اًمدراؾمقلم ًمؾطالب 

سموٕزهر اًمنميػ جيعؾ اًمطوًمى طمورض اًمذهـ ذم اؾمتظفور اًمتالوة سملطمؽومفو طمقـام 

يطؾى مـف ذًمؽ ذم أي وىمً مـ أوىموت اًمدراؾمي، سمقـام يؽؾػ اًمطوًمى ذم معفد اإلموم 

3وىمد يؽقن أيت ذم قموم، صمؿ اًمـصػ أظمر ذم اًمعوم اًمشوـمبل سمحػظ كصػ اًمؼرآن 

ًمذًمؽ أصمرًا ذم شمػؾً اًمؼرآن ًمعدم شمداوًمف ومراضمعتف سموًمؽومؾ قمغم مدار اًمعوم اًمدراد، 

واعمحوومظي قمغم اًمتسؿقع قمغم مدار اًمعوملم ًمقس ومقف أي قمىء قمغم اًمطوًمى، ٓؾمقام أن 

 مجقع اعمؼبقًملم يشؽمط ومقفؿ طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ يمومالً .

، اًمتدريسقي ًمؾؼرآن اًمؽريؿ سموٕزهروًمعؾ مـ اعمالطمظ ىمؾي اًمسوقموت ًمؾقطمدات 

ورسمام ٓ شمتسع ٕن يؼقم اعمعؾؿ سمتسؿقع يمومؾ اًمؼرآن ًمؽوومي اًمطالب ذم هذه اًمػؽمة 

اًمؼصػمة 3 ممو يعـل قمدم آهتامم مـ اعمعؾؿ واًمطالب سمعؿؾقي اًمتسؿقع ًمضقؼ 

اًمطالب ممـ مل يتؿ اًمتسؿقع هلؿ سمسبى اًمقىمً، وهذا مدقموة ًمإلمهول مـ ىمبؾ سمعض 

قمدم اؾمتقعوب اًمقىمً هلؿ3 سمقـام ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل هـوك متسع مـ اًمقىمً 

ًمؾتسؿقع واعمراضمعي ممو ىمد جيعؾ ـمالب معفد اإلموم اًمشوـمبل أيمثر إشمؼوكًو ًمؾحػظ 

 وهق اهلدف اعمرضمق مـ إقمداد اعمعؾؿ.

 التجويد : -ب
وطمػظ أيمثر مـ متـ ذم مرطمؾي اًمتجقيد ذم يريمز معفد اًمؼراءات قمغم دراؾمي 

اًمصػلم إول واًمثوين، وهل مفؿي ذم اؾمتحضور اًمطوًمى ًمؼقاقمد إطمؽوم اعمتعؾؼي 

سمتالوة اًمؼرآن، سمقـام ذم معفد اًمشوـمبل يؼترص قمغم متـ اجلزريي ومؼط ،ومحػظ أيمثر مـ 

ومقف متـ ذم مرطمؾي اًمتجقيد ًمألزهر اًمنميػ ومقف إصمراء عمعؾقموت اًمطوًمى، يمام أن 

شمـقيعًو ٕؾمؾقب اًمـوفمؿلم ٕطمؽوم اًمتجقيد، وومقف مراقموة ًمؾتدريس سموؾمتخدام 

اًمتل شمميمد أن هـوك ومئي مـ اًمطالب يتعؾؿقن سمشؽؾ  "كظريي اًمذيموءات اعمتعددة"

أومضؾ قمـ ـمريؼ إكشقدة أو اًمـظؿ اعمؾحـ، ٕهنؿ يؿتؾؽقن ذيموءًا إيؼوقمقًو قموًمقًو مـ 

 سملم اًمذيموءات اًمثامكقي .
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 (271: م2771ردكر، وهم)هقارد 

 التوحيد : -ج
يدرس ـموًمى إزهر مؼرر اًمتقطمقد سملؾمؾقب متدرج مـ اًمسفؾ إمم اًمصعى، 

سمقـام يدرس ـموًمى معفد اإلموم اًمشوـمبل اعمحتقى سملؾمؾقب أىمقى وأقمؿؼ وأيمثر 

 شمـوؾمبًو مع اعمرطمؾي اجلومعقي .

وقمتبور ويػرس اًمبوطمثون ؾمفقًمي اعمقضققموت اعمدرضمي ذم مؼرر اًمتقطمقد سموٕزهر سم

أن ذوط اًمؼبقل يتقح ًمطػؾ اًمتوؾمعي آًمتحوق سموعمعوهد إزهريي ومال يتـوؾمى معف 

شمؼديؿ مقضققموت ومؽريي قمؿقؼي ذم مػوهقؿفو يموًمػرق اإلؾمالمقي واًمػرق اعمـحرومي، 

يمام ضموء ذم شمقصقػ مؼرر اًمتقطمقد )اًمعؼقدة( ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل، واًمذي مـ 

 رطمؾي اًمثوكقيي . ذوط اًمؼبقل ومقف احلصقل قمغم اعم

ويرى اًمبوطمثون أن مثؾ هذه اًمػروق شمميمد رضورة وضمقد ظمطتلم دراؾمقتلم 

خمتؾػلم ذم معفد اًمؼراءات سموٕزهر، إطمدامهو شمؼدم عمـ يؾتحؼ سموعمعفد ومو زال ذم 

مرطمؾي اًمطػقًمي، وإظمرى شمؼدم ًمؾؽبور اًمـوضجلم اًمذيـ يتؿؽـقن مـ ومفؿ هذه 

 اًمؼضويو .

 الفقو : -د
مؼرر اًمػؼف سموٕزهر قمبورة قمـ ومؼف مذهبل )طمـػل ، موًمؽل ، ؿموومعل( وومقف خيتور 

اًمطوًمى مو حيى دراؾمتف مـ مذاهى اًمػؼف . سمقـام يدرس اًمطوًمى ذم معفد اإلموم 

اًمشوـمبل اًمػؼف قمغم اًمؼقل اًمراضمح، سمحسى مو يؼتضقف اًمدًمقؾ، وٓ ؿمؽ أن شمدريى 

ؾ سمؿؼته اًمدًمقؾ أومم وأهؿ مـ معؾؿ اًمؼرآن قمغم اؾمتـبوط اًمؼقل اًمراضمح واًمعؿ

اًمتعصى عمذهى ومؼفل حمدد ىمد يؽقن اًمؼقل ومقف مرضمقطمًو.
(1)*)

 

                                                           

( واًمذي يقضح اخلطي اًمدراؾمقي سمؿرطمؾي اًمتجقيـد وومقـف زمــ مؼـرر 3ويتضح ذًمؽ مـ مراضمعي اجلدول ) (3)

( اعمدرضمي ذم اعمالطمـؼ واًمـذيـ يقضـحقا أن يمـؾ 0، 6،  3( ؾموقموت ويمذًمؽ ذم اجلداول )1اًمػؼف ًمؾطوًمى هق )

 ( .3ًمؾجدول )( ؾموقموت ـمبؼًو 2( ؾموقموت ومؼط، ومؾق درس اًمطوًمى يمؾ أكقاع اًمػؼف ًمدرس )1مؼرر ومؼفل )
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 النحو : -ـى
شمؼورسمً قمدد اًمسوقموت اإلمجوًمقي ذم اعمعفديـ ومقام خيص مؼرر اًمـحق، وشمشومهً 

إمم طمد مو اعمػردات واعمقضققموت اعمؼررة ًمؾدراؾمي، ومتقز معفد اإلموم اًمشوـمبل 

سمنقمراب ؾمقرة يمومؾي مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ، شُمعـك ريي شمطبقؼقي سمندراج مػردات مفو

وضبطفو سموًمشؽؾ وإشمؼون ىمراءة كصقص اًمؽتوب واًمسـي سمؿفورة قموًمقي شمميمد ومفؿ 

اعمػردات قمؿؾقًو، وٓ ؿمؽ أن رسمط اإلقمراب سمسقر اًمؼرآن يعد أمرًا مـوؾمبًو ذم إقمداد 

 معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ. 

 السيرة النبوية : -و
يملطمداث دون اًمتعؿؼ ذم ومؼف يدرس ـمالب إزهر اًمنميػ اًمسػمة اًمـبقيي 

يمام أن اًمؽتوب اعمؼرر يالطمظ قمؾقف آظمتصور وؾمفقًمي إؾمؾقب ًمتـوؾمبف مع  ،اًمسػمة

ومئي اًمطالب اعمؼبقًملم ذم مرطمؾي اًمطػقًمي، سمقـام ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل كجد أن 

اًمسػمة وحتؾقؾفو ومو يعرف سمػؼف مؼرر اًمسػمة اًمـبقيي حيتقي قمغم مـوهٍ دراؾمي 

اًمسػمة مـ ظمالل حتؾقؾ إطمداث وىمراءهتو وشمطبقؼفو ذم اًمقاىمع، إضوومي ًمألطمداث 

اًمتورخيقي اعمتعؾؼي سموًمسػمة اًمـبقيي، وٓ ؿمؽ أن هذا هق إكسى ًمؾؿرطمؾي اًمعؿريي 

 اًمتل يؾتحؼ مهو اًمطوًمى ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل .

رات اًمدراؾمقي اًمتل يـػرد مهو يمؾ معفد قمـ ؾمتعرض اًمبوطمثون اعمؼرايكم  وومقام

 أظمر، قمغم اًمـحق اًمتوزم:

المقررات التي يدرسها طالب مرحلة التجويد بمعاىد القراءات في   - 2
 األزىر الشريف وال يدرسها طالب معهد اإلمام الشاطبي ومنها :

 غريب القرآن : -  
ـوس مـ يمالم اًمؼرآن وهق مؼرر يعـل سموًمؽؾامت همػم اعمعروومي واعملًمقومي قمـد اًم

اًمؽريؿ، سمؿعـك مو اطمتوج إمم اًمبقون مـ أًمػوظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ، وهذا اعمؼرر يدرس 

قمغم مدار اًمعوملم اًمدراؾمقلم، وشمؽؿـ أمهقي هذا اعمؼرر أكف يتقىمػ قمؾقف شمػسػم وومفؿ 
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اًمؼرآن اًمؽريؿ ، وًمعؾ مـ اعمـوؾمى أن يدرج معفد اإلموم اًمشوـمبل مقضققموت ذم 

 هتتؿ سمنمح همريى اًمؼرآن اًمؽريؿ . مؼرر اًمتػسػم 

 : الحديث –
وهق مؼرر يدرس خمتورات مـ إطموديٌ اًمـبقيي اًمصحقحي وذطمفو ًمؾطالب، 

ويؼدم هذا اعمؼرر مجؾي مـ إطموديٌ اًمتل شمغرس ذم كػقس اًمطالب أداب 

آضمتامقمقي، ومفورات اًمتعومؾ مع أظمريـ، وشمدقمقا إمم سمٌ ىمقؿ اًمصؼم واًمـظوومي 

 اًمطعوم وطمؼقق اجلور .وآداب 

 : اإلمالء –
يعد مؼرر اإلمالء مـ اعمؼررات اًمرئقسي سمؿمؾمسوت إزهر اًمنميػ اًمتعؾقؿقي 

مراقموة عمـ شمؿ ىمبقهلؿ ذم مرطمؾي اًمطػقًمي ، وهق قمؾؿ ًمف ىمقاقمد وأصقل شمعرف سمف 

أصقل رؾمؿ احلروف اًمعرسمقي مـ طمقٌ شمصقيرهو ًمؾؿـطقق وشمؽؿـ أمهقتف ذم 

 ػ ومعرومي اًمشؽؾ واًمضبط إمم همػم ذًمؽ . رؾمؿ اعمصحاًمتعرف إمم 

 (13: 3222)طمسـ ؿمحوشمي، 

 الخط العربي : -
ىمقاقمد رؾمؿ اخلطقط اًمعرسمقي، وشمصؿقؿ اًمؽتوسمي اًمتعرف إمم وهق مؼرر هيدف إمم 

أمهقي اًمعرسمقي، وهق مو شمتؿقز سمف اًمؾغي اًمعرسمقي ًمتـقع أؿمؽول اًمؽتوسمي ومقفو، وشمؽؿـ 

ريؿ ذم يمقكف ظمط اًمؼرآن ، ومع شمؼدير اًمبوطمثلم إضمودة اخلط اًمعريب ًمطوًمى اًمؼرآن اًمؽ

ًمرؾمؿ احلرف اًمعريب ويمتوسمتف وهق احلرف اًمذي يمون اًمصحوسمي يؿحقكف مـ إًمقاح 

سموعموء اًمطوهر اطمؽمامًو ًمف ومنهنام ذم اًمقىمً ذاشمف ٓ يرون سملمهقي شمدريس اخلط اًمعريب 

مٍ هذه ضؿـ مؼررات إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ، وذًمؽ ٕكـو ٓ هندف مـ سمرا

اعمعوهد ختريٍ ظمطوـملم ًمؾؿصحػ، يمام أكـو قمغم يؼلم سملن شمعديؾ ظمط مـ سمؾغ 

إرسمعلم قمومًو ؾمتؽقن سمـسبي ضئقؾي، وىمد يؽقن هلذا اعمؼرر كػع سموًمـسبي عمـ هؿ ذم ؾمـ 

مبؽر يمؿرطمؾي اًمطػقًمي ، وأمو مـ شمؼدم ذم اًمعؿر ومال ضمدوى مـ هذا اعمؼرر، ٓؾمقام 
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ؼبقل مفام شمؼدم اًمطوًمى ذم اًمعؿر ، وهذا يميمد أن قمغم وأن معفد إزهر يػتح سموب اًم

إزهر اًمتػؽػم ذم إقمودة إقمداده ًمؾخطي اًمدراؾمقي ًمؾطالب اعمتؼدملم ًمؾؿعفد، سمحقٌ 

 شمؽقن ظمطتون خمتؾػتون شمؼدر اعمرطمؾي اًمعؿريي وشمراقمل اًمػروق اًمػرديي.

 : اإلنشاء –
وهق مؼرر يدرب اًمطوًمى قمغم آسمتؽور ذم إًمػوظ اًمؾغقيي ًمؾؿعـك اًمقاطمد، يمام 

يعـل سمتقًمقد ًمغقي متعدد ًمؾػظ اًمقاطمد، وهق يؽسى اًمطوًمى اًمؼدرة قمغم اًمؽالم و 

 آؾمتشفود سمام يعقـف قمغم شمػسػم اًمؼرآن اًمؽريؿ  ومعرومي اعمعوين اعمؼروءة اًمتل طمػظفو . 

 (12:  3210، )أسمق احلسـ قمكم سمـ قمقسك اًمريوين

 ويرى اًمبوطمثون أن هـوك مؼررات ختصصقي ومسؾؽقي يمثػمة هل أهؿ مـ اإلكشوء .

 المطالعة والمحفوظات : –
وهل مـ اعمؼررات اًمتل يدرؾمفو اًمطالب ذم مرطمؾي اًمتجقيد ذم معوهد اًمؼراءات 

إزهريي وموعمطوًمعي قمبورة قمـ ىمصص يستؼل اًمطالب مـفو اخلؼمة واًمعؼمة سمؼصد 

دارك واًمؼدرات وشمعقيدهؿ قمغم اًمؼراءة واًمتثؼقػ ٕكػسفؿ 3 أمو شمقؾمقع اعم

اًمـصقص ومفل قمبورة قمـ مؼطققموت مـ اًمـثر اًمعريب واًمشعر اًمعريب اجلوهكم 

 أًمػوظ اًمؼرآن اًمؽريؿ  .اًمتعرف إمم واإلؾمالمل شمػقد ذم 

شمف اًمسوسمؼ ذيمره ذم اخلط ويرى اًمبوطمثون ذم مؼرر اعمطوًمعي واعمحػقفموت اًمرأي ذا

 .واإلكشوء

مقررات ال يدرسها طالب األزىر في مرحلة التجويد بمعاىد القراءات  -1
 ويدرسها طالب معهد اإلمام الشاطبي  وتتمثل في  :

 : القرآن علوم –
ويدرس ومقف اًمطالب اًمقطمل وكزول اًمؼرآن اًمؽريؿ سمدءًا وهنويي ومـوؾمبوت  

ومعرومي اًمـوؾمخ واعمـسقخ ومو يتعؾؼ مهذا اًمـزول ، وهق مـ اعمؼررات اعمفؿي اًمتل 

 شمػقد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ  .
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 : التفسير –
وهق قمؾؿ يعرف سمف معوين يمالم اعمقمم قمز وضمؾ وومفؿف سموًمروايوت اعملصمقرة قمـ 

كم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أو أصحوسمف واًمتوسمعلم واضمتفودات اًمعؾامء ومقف، ًمقصبح اًمـبل ص

اًمؼرآن اًمؽريؿ ؾمؾقيمًو وظمؾؼًو ذم طمقوة معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿرور اًمطالب قمغم 

اعمعـك اإلمجوزم ٔيوت اًمؼرآن يموماًل ، وٓ ؿمؽ أن ومفؿ يمتوب اهلل ٓ يؼؾ أمهقي قمـ 

 ر . طمػظف ًمذًمؽ، يرى اًمبوطمثون أمهقي هذا اعمؼر

 : التفسير أصول –
يتعرف ومقف اًمطالب قمغم شموريخ قمؾؿ  اًمتػسػم وـمرىمف ومصودره ، وآظمتالف ومقف 

ومـوهٍ اعمػرسيـ يمام يتعرف أصقل اًمتػسػم إومرادًا وإضوومي ذم يمتوسمي يمتى اًمتػسػم 

 قمؾقفو.  اواعمبودئ واًمؼقاقمد اًمتل ؾمورو

معرومي مشورب اعمػرسيـ ويري اًمبوطمثون أن هذا اعمؼرر شمثؼقػل شمؽؿـ أمهقتف ذم 

ومؿـفؿ اًمؾغقي ومـفؿ اًمتورخيل اًمذي يعؿد إمم روايي اًمتوريخ ،وهق مو ىمد يػقد 

 ـموًمى اًمؼراءات ذم مستقيوت أقمغم مـ مستقى إقمداد اعمعؾؿلم .

 مدخل إلى علم القراءات: -
وومقف يتعرف اًمطالب قمغم أصقل هذا اًمعؾؿ ، وومضؾف ، وكشلشمف ، وأىمسومف وهق 

قي ذم سمرامٍ إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ وذًمؽ ًمتفقئي اًمطوًمى مؼرر سموًمغ إمه

ًمؾدظمقل ذم دراؾمي اًمؼراءات، ومػقف يعرف معـك اًمؼراءة وومضؾفو وكشلهتو 

 واعمصطؾحوت قمـد اًمؼراء واًمرواة اعمعتؼميـ مـ اًمؼراء .

 المدخل البياني إلعجاز القرآن الكريم :  -2
 ، ورء مـ إقمجوزه ،وإصمورة ويتعرف ومقف اًمطالب قمغم مزايو اخلطوب اًمؼرآين

ذهـ اًمطالب ًمتدسمر سمالهمف اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمتلصمر سملؾموًمقبف وسمالهمتف يمام يتعرف قمغم 

اًمتشبقف واًمقصؾ واًمػصؾ واًمتؼديؿ واًمتلظمػم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ، ويرى اًمبوطمثون سملن 
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هذا اعمؼرر شمثؼقػل أيمثر مـ يمقكف أؾمود، وًمق دمٍ ضؿـ اًمتػسػم اًمبالهمل ًمؾؼرآن 

دة مـ مػردات اًمتػسػم وشمؿ آؾمتػودة مـ قمدد اًمسوقموت ذم اإلقمداد اًمؽمسمقي يمؿػر

 ًمؽون أومم . 

 المقررات المسلكية :
وهل مـ اعمؼررات اًمتل يدرؾمفو اًمطالب سمؿعفد اإلموم اًمشوـمبل وٓ يدرؾمفو 

 اًمطالب سمؿرطمؾي اًمتجقيد سمؿعوهد اًمؼراءات سموٕزهر اًمنميػ وشمتؿثؾ ذم :

 :ميةاإلسال التربية أصول – 2
وهيدف إمم أن يتخؾؼ اًمطوًمى سمخؾؼ اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمسـي اًمـبقيي     

اًمنميػي اىمتداء سموًمـبل صكم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمقتلؾمك سمف اًمطالب ، ومـ ضؿـ مو 

ر، ومبودئ، يدرؾمقن ومقف شمعوريػ ومػوهقؿ اًمؽمسمقي وقمالىمتفو سموًمتعؾقؿ، ومصود

 اإلؾمالمقي .ووؾموئط اًمؽمسمقي  ،وأؾموًمقى ،وأؾمس ،وأهداف ،وظمصوئص

 : الكريم القرآن تدريس طرق – 1
وهيدف إمم مسوقمدة اًمطالب ذم اعمستقيلم اًمثوًمٌ واًمراسمع قمغم اًمتؽقػ مع  

مقاىمػ اًمتعؾقؿ سمعومي وشمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمخوصي ًمقؽقكقا ىمودريـ قمغم اًمتدريس 

سمطرق متـققمي مع شمبصػم اًمطالب سمؿؽوكي اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمؽمسمقيي وشمعريػفؿ 

 ئؾ اًمتعؾقؿقي اعمعقـي قمغم شمدريس اًمؼرآن اًمؽريؿ .سموًمقؾمو

 :  التربوي النفس علم  –4
وومقف يتعرف اًمطالب قمغم ؿمخصقي اعمتعؾؿ واًمقىمقف قمغم اًمػروق اًمػرديي مع 

ضمقاكى اًمـؿق اإلكسوين ذم مراطمؾف اعمختؾػي وإدراك قمؿؾقوت اًمتعؾؿ، وشمقفمقػ اعمعورف 

 ومتوسمعي مو يتؿ شمعؾؿف ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .اًمؽمسمقيي اًمـػسقي اًمالزمي ًمؾتعؾؿ وشمؼقيؿ 

 :  الميداني التدريب –3
وهيدف هذا اًمتدريى إمم هتقئي اًمػرص ًمؾطالب اعمعؾؿلم ًمتخطقط وشمـػقذ 

 دروس شمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ .



 إعداد معلم القرآن في معهد اإلمام الشاطبي ومعهد القراءات    د. صالح الزىراني ود. سعيد الدقميري 

411 

ويرى اًمبوطمثون سملمهقي هذه اعمؼررات، ورضورة اًمتقؾمع ومقفو ىمدر اإلمؽون، ٕهنو 

هذا مو شمقصؾً إًمقف سمعض اًمدراؾموت واًمتل شمميمد متثؾ اإلقمداد اعمفـل ًمؾطوًمى، و

أمهقي دراؾمي اعمؼررات اًمؽمسمقيي ًمؾطوًمى اعمؾتحؼ سمؿمؾمسوت إقمداد اعمعؾؿلم  طمقٌ 

 متؽـف مـ :

 ،ؾف سمؿمؾمسوت اإلقمداد ووقمقف سمطالسمفحتؼقؼ اهلدف اًمذي اًمتحؼ مـ أضم  -3

مـ  يمام شمسفؿ ذم إؿمبوع احلوضموت اًمـػسقي واًمرهمبي ذم اإلكجوز واًمتػقق واًمتخؾص

 سمعض اعمشؽالت اًمـػسقي .

 اإلؾمفوم ذم شمقومػم اخلؼمات واًمرصقد اًمؽوذم ًمػفؿ اعمعورف ومتثؾفو .  -2

شمعزيز احلس آضمتامقمل ًمدي اًمطالب، وشمـؿقي مسموًمقوهتؿ وؿمعقرهؿ  -1

 مهذه اعمسموًمقي ومو يتطؾبف مـ طمؼقق اعمجتؿع وسمـوء ادموهوت إجيوسمقي كحقه .

ل شمسوقمدهؿ قمغم كؼؾ  اعمعؾقموت شمعرومفؿ قمغم ـمرق اًمتدريس اعمختؾػي اًمت -1

 واخلؼمات إمم ـمالمهؿ .

 مصادر التمويل :  -2
ختتؾػ مصودر اًمتؿقيؾ سملم معفدي اإلموم اًمشوـمبل سمجدة ومعفد اًمؼراءات 

إزهريي، طمقٌ يعتؿد معفد اإلموم اًمشوـمبل ذم متقيؾف قمغم شمؼمقموت وصدىموت 

ظ اًمؼرآن اًمؽريؿ دون أن وزيموة أهؾ اخلػم ورضمول إقمامل ًمؾجؿعقي اًمعؿقمقي ًمتحػق

ؾمسوشمف ، سمقـام يعتؿد يتؾؼك أي رؾمقم دراؾمقي مـ اًمطؾبي اعمؾتحؼلم سمؿـوؿمطف ومم

ًمؾؼراءات قمغم مو يتؿ حتصقؾف ًمؾعؿؾقي اًمتعؾقؿقي مـ اًمطالب  معفد إزهر

، صمؿ يتؿ سومف سمحسى مو ضموء ذم شمعؾقامت رئوؾمي ىمطوع اعمعوهد إزهريي  واًمطوًمبوت

 م. 2733/2732ًمؾعوم اًمدراد

وٓؿمؽ أن اقمتامد معفد اإلموم اًمشوـمبل قمغم اًمتؼمقموت واهلبوت واًمصدىموت 

واًمزيموة ًمف إصمر اًمؽبػم ذم وموقمؾقتف وشمعدد مـوؿمطف وضمقدة اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي ومقف، يمام 
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أن اقمتامد معفد اًمؼراءات سموٕزهر قمغم رؾمقم رمزيي يتؼوضفو مـ اًمطالب 

ًمف أصمٌر ذم ضمقدة اًمبـقي اًمتحتقي عمـورة مـ واًمطوًمبوت وأوىموف زهقدة شمؽقن مـ كصقبف 

ٓ ؾمقام واًمرؾمقل صغم اهلل *(3)مـورات اًمعومل هل معوهد اًمؼراءات سموٕزهر اًمنميػ

قمؾقف وؾمؾؿ ىمد ىمول : 
((ِإنَّ َأَحقَّ َما َأَخْذُتْم َعَلْيِو َأْجًرا ِكَتاُب اللَّوِ ))

. 

 (303: 3170اًمبخوري، صحقح ) 

 رابعاً : النتائج والتوصيات والمقترحات : 
 النتائج :  ( أ

إمم قمدٍد مـ  -إضموسمتفام قمغم شمسوؤٓت اًمبحٌ مـ ظمالل  -شمقصؾ اًمبوطمثون 

 -:قمغم اًمـحق أيتاًمـتوئٍ 

 أوالً : النتائج التي تم التوصل إليها من اإلجابة على التساؤل األول : 
 هيدف معفد اإلموم اًمشوـمبل إمم ختريٍ معؾؿلم ًمؾؼرآن اًمؽريؿ .  -3

( ؾمـي شمؼريبًو حلصقل 31يؼبؾ معفد اإلموم اًمشوـمبل ـمالسمف سمدءًا مـ ؾمـ ) -2

 اعمتؼدم قمغم إمتوم ؿمفودة اًمثوكقيي اًمعومي .

 ،شمسػم اخلطي اًمدراؾمقي  ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل سمـظوم اعمستقيوت اًمدراؾمقي -1

 . ومصقل دراؾمقي ذم قموملم دراؾمقلم أرسمعي

يشؽمط معفد اإلموم اًمشوـمبل ذوـمًو ظموصي همػم طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ  -1

 يموماًل، يموًمؾقوىمي اًمطبقي وشمزيمقتلم، وهمػمهو.

 ( وطمدة . 37قمدد اًمقطمدات اًمدراؾمقي سمؿعفد اإلموم اًمشوـمبل ) -3

                                                           

( ًمعؾ مـ اًمصعقسموت اًمتل واضمفً اًمبوطمثون أصمـوء دراؾمتفام قمدم شمقومر دًمقؾ مطبقع ًمألكظؿي 3)

اًمتعؾقؿقي ذم معوهد اًمؼراءات سموٕزهر أو كسخ رىمؿقي شمقزع قمغم اعمعوهد أو شمؼدم ًمؾبوطمثلم، وًمذًمؽ 

 اقمتؿدا قمغم اًمتعومقؿ واخلطوسموت اًمرؾمؿقي ومذيمرة متقاضعي ذم ـمبوقمتفو وإظمراضمفو وشمـسقؼفو، ذم

اًمقىمً اًمذي يؿتؾؽ معفد اإلموم اًمشوـمبل دًمقؾ مطبقع، وكسخ رىمؿقي طمديثي ، ومطقيوت 

ومـشقرات ذات إظمراج وشمصومقؿ متؿقزة، وًمعؾ ذم هذا دًٓمي قمغم أمهقي اًمتؿقيؾ اعموزم ذم كجوح 

 ودقمؿ معوهد حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم يمؾ دوًمي مـ دول اًمعومل . 
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سمؾغً كسبي اعمؼررات اًمدراؾمقي اخلوصي سموًمؼرآن وقمؾقمف ذم معفد اإلموم  -6

%( مـ إمجوزم اًمسوقموت اًمدراؾمقي، سمقـام سمؾغً كسبي اعمؼررات اًمنمقمقي 67شوـمبل )اًم

 %( . 1%( واعمسؾؽقي )12اعمسوقمدة )

وسمؾغً %(، 17سمؾغً كسبي مؼرر اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿعفد اإلموم اًمشوـمبل ) -0

%(، أمو اًمتػسػم 1وقمؾقم اًمؼرآن )%(، 0اعمؼررات اخلوصي سموًمتجقيد واًمؼراءات )

  .%( 37ومؼد سمؾغ )

 . د اإلموم اًمشوـمبل موديًو وقمقـقوً يتؼمع أهؾ اخلػم مـ اًمسعقديلم ذم متقيؾ معف -1

آظمر يمتوب وصموئؼل صدر قمـ معفد اإلموم اًمشوـمبل سمجدة حيتقي قمغم  -2

 اًمؾقائح واًمتعؾقامت وإكظؿي اًمتل يعؿؾ مهو اًمعؿؾ مـُذ ؾمبع ؾمـقات. 

 التساؤل الثاني :ثانياً : النتائج التي تم التوصل إليها من اإلجابة على 
هيدف معفد اًمؼراءات ذم إزهر إمم ختريٍ معؾؿلم وطمػظي وىمراء وأئؿي  -3

 وممذكلم.

يؼبؾ معفد اًمؼراءات سموٕزهر ـمالسمف مـ ؾمـ اًمطػقًمي ويؼبؾ يمبور اًمسـ  -2

 .قددون شمؼق

ذم معفد اًمؼراءات سموٕزهر سمـظوم اًمعوم اًمدراد  شمسػم اخلطي اًمدراؾمقي -1

  .شمؼسقؿفو ًمػصقل دراؾمقيسمدون ، قموملم دراؾمقلم اًمؽومؾ

مع يؼر معفد اًمؼراءات سموٕزهر ذم ذوط اًمؼبقل أن يؽقن اعمتؼدم مسؾاًم،  -1

 طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ يموماًل . 

 ( وطمدة . 10قمدد اًمقطمدات اًمدراؾمقي ذم معوهد اًمؼراءات سموٕزهر ) -3

سمؾغً كسبي اعمؼررات اًمدراؾمقي اخلوصي سموًمؼرآن وقمؾقمف ذم معفد اًمؼراءات  -6

مـ  %(، 23.0%(، واعمسؾؽقي )13.3، وسمؾغً كسبي اعمؼررات اًمنمقمقي )%(11.2)

 .  إمجوزم اًمسوقموت اًمدراؾمقي

%(، 3.1)ن اًمؽريؿ سمؿعفد اًمؼراءات سموٕزهرسمؾغً كسبي مؼرر اًمؼرآ -0

 . %(2.0، واًمتػسػم )(13.3واًمتجقيد )
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يشورك اًمطالب اعمتعؾؿلم  ذم متقيؾ معفد اًمؼراءات سموٕزهر سمـسى شمقزع  -1

 ت سف خمتؾػي.قمغم جموٓ

ٓ متتؾؽ إدارة اعمعوهد إزهريي يمتوسمًو مطبققمًو حيتقي سملم دومتقف قمغم اًمؾقائح  -2

 واًمتعؾقامت وإكظؿي اًمتل يعؿؾ مهو . 

 الثالث:من اإلجابة على التساؤل ثالثاً : النتائج التي تم التوصل إليها 
ختتؾػ إهداف سملم اعمعفديـ، طمقٌ شمقؾمع معفد اًمؼراءات ذم إزهر ذم  -3

أهداومف اًمتل دمووزت هدف إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ إمم إقمداد إئؿي واخلطبوء 

 واعممذكلم، سمقؿـو اىمترص سمركومٍ معفد اإلموم اًمشوـمبل قمغم إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ . 

اعمتؼدم، وممهؾف اًمدراد،  ختتؾػ ذوط اًمؼبقل سملم اعمعفديـ ذم ؾمـ -2

 واظمتبورات اًمؼبقل . 

دراؾمقلم، وختتؾػ ذم شمتسووى مدة اًمدراؾمي اإلمجوًمقي ذم اعمعفديـ قموملم  -1

كظوم اًمػصقل واًمسـقات، ومؿعفد اإلموم اًمشوـمبل يعؿؾ سمـظوم اًمػصؾ اًمدراد، 

ومقؼدم أرسمعي ومصقل دراؾمقي ظمالل اًمسـتلم اًمدراؾمقتلم، سمقـام يعؿؾ معفد اًمؼراءات 

 وٕزهر سمـظوم اًمعوم اًمؽومؾ . سم

ختتؾػ كسبي اعمؼررات اًمدراؾمقي اخلوصي سموًمؼرآن وقمؾقمف سملم اعمعفديـ طمقٌ  -1

%( مـ إمجوزم اعمؼررات، سمقـام شمبؾغ ذم معفد 67شمبؾغ ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل )

 %( . 17اًمؼراءات سموٕزهر )

وم ختتؾػ كسبي مؼررات اًمؼرآن سملم اعمعفديـ، طمقٌ شمبؾغ ذم معفد اإلم -3

 %( . 3.1، سمقؿـو شمبؾغ ذم معفد اًمؼراءات سموٕزهر )%(17بل )ـماًمشو

ختتؾػ كسبي مؼررات اًمتجقيد سملم اعمعفديـ، طمقٌ شمبؾغ ذم معفد اإلموم  -6

 %( .13.3%(، سمقؿـو شمبؾغ ذم معفد اًمؼراءات سموٕزهر )6اًمشوـمبل )

شمقضمد مؼررات دراؾمقي مشؽميمي ذم يمال سمركوجمل إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ  -0

 . مثؾ )اًمؼرآن اًمؽريؿ، اًمتجقيد، اًمعؼقدة، احلديٌ، اًمسػمة( اعمعفديـ ذم
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شمقضمد مؼررات دراؾمقي ذم سمركومٍ معفد إزهر اًمنميػ همػم مقضمقدة ذم  -1

همريى اًمؼرآن، ومؼف مذهبل ]طمـػل، موًمؽل، ؿموومعل[، معفد اإلموم اًمشوـمبل مثؾ )

ضمتامقمقي، آقاد اعم ـصقص،اًمطوًمعي واعم ـحق،اًمط اًمعريب، اإلكشوء، ، اخلاإلمالء

 . (سوب، اًمعؾقم، اًمؽمسمقي اًمػـقي واًمبدكقياحل

ذم شمقضمد مؼررات دراؾمقي ذم سمركومٍ معفد اإلموم اًمشوـمبل همػم مقضمقدة  -2

سمركومٍ معفد اًمؼراءات ذم إزهر اًمنميػ مثؾ :  )قمؾقم اًمؼرآن ، أصقل اًمتػسػم، 

د اًمؽمسمقي ، سموإلضوومي إمم مؼررات اإلقمدااًمتػسػم، مدظمؾ إمم قمؾؿ اًمؼراءات(

 . يملصقل اًمؽمسمقي، قمؾؿ اًمـػس، ـمرق اًمتدريس

، طمقٌ يعتؿد معفد اإلموم اًمشوـمبل  ختتؾػ مصودر اًمتؿقيؾ سملم اعمعفديـ -37

قمغم اًمتؼمقموت اعموديي واًمعقـقي، سمقؿـو يعتؿد معفد اًمؼراءات قمغم اًمدقمؿ احلؽقمل 

 ورؾمقم يتؼوضوهو مـ ـمالسمف . 

 الخاص من اإلجابة على التساؤل الرابعرابعًا : النتائج التي تم التوصل إليها 
حيث بنتائج المقارنة بين نظامي إعداد معلم القرآن الكريم في معهدي المقارنة، 

 : يجمل الباحثان أىم نقاط االستفادة فيما يأتي
يتقؾمع معفد اإلموم اًمشوـمبل ذم أهداومف اًمتل يؿؽـ أن شمتحؼؼ ضؿـ ظمطتف ذم  -3

ذم مؼدمي إهداف اهلدف إؾمؿك وهق طمػظ إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ، وأن يضع 

اًمؼرآن اًمؽريؿ ودمقيده ، واًمتؿؽـ مـ شملهقؾ اعمؾتحؼ سمف مـ إيمامل دراؾمتف ذم اًمؼراءات 

 .[2: ]احلجر  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ   ژ  :اعمتقاشمرة، حتؼقؼًو ًمؼقل اهلل شمعومم

اًمؼرآن يضقػ معفد اإلموم اًمشوـمبل هدومًو مـ أهداف سمركومٍ إقمداد معؾؿ  -2

يعـل سمتلهقؾ إئؿي واعممذكلم ذم ىمراءة اًمؼرآن اًمؽريؿ، ٓ ؾمقام وحلـ اًمؼرآن اًمؽريؿ قمغم 

أًمسـي سمعض إئؿي ومضاًل قمـ اعممذكلم ىمد أصبح مـتنمًا ذم سمعض اعمسوضمد، ومثؾ هذا 

اهلدف ًمف أصمٌر ذم أقمظؿ ومريضي اومؽمضفو اهلل قمغم اًمبنم وهل اًمصالة ، وًمعؾ مو يميد هذه 

أن اًمقزارة اعمنمومي قمغم هذا اعمعفد ممثؾي ذم مجعقي حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ هل اًمتقصقي 

 اًمقزارة ذاهتو اًمتل شمؼقم سمتعقلم إئؿي واعممذكلم )وزارة اًمشمون اإلؾمالمقي( .
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يستػقد معفد اًمؼراءات سموٕزهر مـ ـمريؼي معفد اإلموم اًمشوـمبل ذم  دمزئ  -1

حيؾ مشؽالت يمثػمة ذم اًمتعؾقؿ ومو  ئدراؾمقي إن أمؽـف ذًمؽ، ٕن اًمتجزاًمػصقل اًم

يتعؾؼ سمف مـ إشمؼون وشُمدرْج ، ومؿـ مو حيسى مـ إجيوسمقوت دمزئ اًمػصقل اًمدراؾمقي 

سمدًٓ مـ دجمفو طمؾ مشؽؾي صمِؼؾ اعمودة اًمعؾؿقي ، وـمقل اعمدة سملم أول اًمعوم وآظمره، 

ؾ مـ اًمذي يتؿ شمؼققؿ اًمطوًمى ومقف، وٓ كغػؾ أمهقي اًمتغذيي اًمراضمعي ذم هنويي يمؾ ومص

أضمؾ اًمتحسلم واًمتطقير سمدًٓ مـ أن شمؽقن ذم آظمر اًمعوم،  طمقٌ يصعى معفو 

اؾمتدراك مو وموت مـ ظمؾؾ أو ىمصقر ًمدى اًمطوًمى ، إضوومي إمم مو يتبع ذًمؽ مـ 

 .درؾمقي جمزئي سمدًٓ مـ يمتوٍب واطمدإجيوسمقوت ذم شمصؿقؿ اًمؽتى اعم

ؽـ اًمطػؾ يػتح معفد اإلموم اًمشوـمبل أسمقاب اًمؼبقل مـ ؾمـ اًمتوؾمعي إذ مت -1

ومقفو مـ طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ودمقيده يمام هق احلول ذم معفد اًمؼراءات سموٕزهر ، ٓ 

ؾمقام وأن ذم هذا اًمؼبقل شمؽرياًم حلوومظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم مرطمؾي اًمطػقًمي ، وشمؽرياًم 

ول ٕرسشمف اًمتل سمذًمً ضمفقدًا ذم متوسمعتف، وهذا سمدوره يمصمر ذم حتػقز إرس وإـمػ

، وٓ ؿمؽ أن ؾمقوؾمي اًمبوب اعمػتقح ذم اًمؼبقل هلل ذم ؾمـ مبؽرإمم طمػظ يمتوب ا

حلػظي يمتوب اهلل يعتؼم مزيي ٕهنو ختدم يمتوب اهلل وطمػظ ىمراءاشمف اعمتقاشمرة، وهلو آصمور 

 شمرسمقيي إجيوسمقي قمغم اًمطوًمى وأرسشمف وجمتؿعف.

يستػقد معفد اإلموم اًمشوـمبل مـ كظوم معوهد اًمؼراءات ذم إزهر طمقل  -3

ات اًمؼبقل، وشمػصقؾ أؾموًمقبفو ومؼرراهتو ودرضموهتو ًمؾؿتؼدملم طمتك شمؼـلم اظمتبور

يؽقن آظمتبور أيمثر دىمي ومقضققمقي، سمغض اًمـظر قمـ أقمداد اعمعوهد أو اًمطالب 

اعمؼبقًملم، ومؿبدأ اًمعداًمي ذم اًمؼبقل سملقمغم درضمي مـ اعمقضققمقي واًمدىمي يـبغل أن 

 .ؽؾ متؼدم مفام يمون اًمعدد حمدوداً يؽقن طمؼًو ًم

فد اًمؼراءات سموٕزهر اًمنميػ ذم أظمالىمقوت وآداب طموومظ اًمؼرآن يدىمؼ مع -6

اًمؽريؿ ىمبؾ آًمتحوق سموعمعفد، وأن حيوول احلصقل قمغم اًمتزيمقوت اعمـوؾمبي ٕظمالق 

ـموًمى اًمعؾؿ واًمؼدرات اًمعؾؿقي واًمعؼؾقي اعمـوؾمبي إليمامًمف ذم اعمعفد ممـ هؿ أهالً 
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أصبح مؽؾػًو ، وهذا مو ضموء ذم كظوم ًمذًمؽ ، ٓ ؾمقام يمؾام يمؼم ؾمـ اعمتؼدم إمم اعمعفد و

 ىمبقل معفد اإلموم اًمشوـمبل .

يستػقد معفد اًمؼراءات سموٕزهر مـ اعمؼررات اًمتل ضموءت ذم معفد  -0

اًمشوـمبل ومل شمرد ضؿـ ظمطتف ذم جمول إقمداد اعمعؾؿلم ًمؾؼرآن اًمؽريؿ ، وقمؾقف يؽقن 

عمعفد اًمؼراءات ذم إزهر ظمطتلم ًمؾؿؼبقًملم ومقف ، إطمدامهو عمـ يؼبؾ ذم مرطمؾي 

اًمققم، واًمثوكقي ًمؾبوًمغلم اًمطػقًمي وهل مو ضموءت ضؿـ كظومف اًمتعؾقؿل ويعؿؾ مهو 

وهل اخلطي ذاهتو مع اؾمتبدال اعمقاد اًمتل هتؿ إـمػول يموًمؽمسمقي اًمبدكقي واًمػـقي واخلط 

ومبودئ احلسوب واًمعؾقم سموعمؼررات اخلوصي سمنقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ مثؾ 

أصقل اًمؽمسمقي اإلؾمالمقي وـمرق اًمتدريس وقمؾؿ اًمـػس اًمؽمسمقي واًمتدريى اعمقداين 

 ءت ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل.اًمتل ضمو

يستػقد معفد اًمؼراءات سموٕزهر مـ دمرسمي معفد اإلموم اًمشوـمبل ذم اًمدقمؿ  -1

واًمتؿقيؾ اعموزم، وومتح سموب ىمبقل اًمتؼمقموت واًمصدىموت واهلبوت اًمتل متثؾ راومدًا 

ىمقيًو شممصمر ذم ضمقدة اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي ٓ ؾمقام وطمى اًمؼرآن اًمؽريؿ خيوًمط ىمؾقب 

مـ ًمديف إمؽوكقي وىمد مـ اهلل قمؾقف سمؿحبي اًمؼرآن ؾمقف يضحل  اعمسؾؿلم ، ويمؾ

ويؼدم يمؾ مو يؿؾؽ ًمدقمؿف موًمقًو ، وسمذًمؽ ؾمتتغػم اًمبـقي اًمتحتقي ًمؾؿعوهد إزهريي ، 

 وؾمقف شمتحسـ اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي ، وشمرشمػع أضمقر ومرشمبوت اًمعومؾلم سمف .

 التوصيات : 
معفد اإلموم اًمشوـمبل قمـدمو  ُيْغَػْؾ ذط اًمؼبقل اخلوص سموًمؾقوىمي اًمطبقي ذم -3

يتؼدم طموومظ اًمؼرآن ًمالًمتحوق سموعمعفد، ٓ ؾمقام وإهداف اًمتل يعد مـ أضمؾفو 

احلوومظ ٓ شمتطؾى ًمقوىمي ـمبقي قموًمقي، ومقؿؽـ أن يدرس اًمؼرآن إقمؿك، ويؿؽـ أن 

يعؾؿ اًمتجقيد اعمؼعد، يمام أن ذم إهمػول هذا اًمنمط حتؼقٍؼ عمبدأ شمؽوومم اًمػرص ذم جمول 
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ؿ، وإن مل يتحؼؼ مبدأ اًمعداًمي ومبدأ شمؽوومم اًمػرص ذم شمعؾقؿ يمتوب اهلل اعمتعبد اًمتعؾق

 سمحػظف وشمالوشمف ودمقيده ومليـ يتحؼؼ سملم أكقاع اًمتعؾقؿ احلديٌ .

يزيد معفد اإلموم اًمشوـمبل ذم كسبي اًمسوقموت اخلوصي سموعمؼررات اعمسؾؽقي  -2

ٓ ؾمقام وهدف %(، ومفل متثؾ اإلقمداد اًمؽمسمقي ًمؾطوًمى، 37واًمتل سمؾغً ومؼط )

اعمعفد اًمرئقز إقمداد معؾؿل اًمؼرآن اًمؽريؿ، ويرى اًمبوطمثون أن خيػض اعمعفد مـ 

%(، قمغم أن 23%( إمم )17كسبي اًمسوقموت اخلوصي سموعمؼررات اًمنمقمقي اعمسوكدة مـ )

 .%(33%( إمم )37رات اًمسؾقيمقي مـ )شمرشمػع كسبي اًمسوقموت اخلوصي سموعمؼر

يزيد معفد اإلموم اًمشوـمبل مـ كسبي ؾموقموت مؼرر اًمتجقيد واًمؼراءات  -1

%( إمم اًمضعػ قمغم إىمؾ، وخيػػ مـ كسبي ؾموقموت اًمؼرآن 0اًمبوًمغي طموًمقًو )

 %( . 17%( إمم )17اًمؽريؿ اًمبوًمغي )

يزيد معفد اًمؼراءات إزهري ذم كسبي اًمسوقموت اخلوصي سمؿؼررات اًمؼرآن  -1

 ، وخيػض مـ كسبي اعمؼررات اًمنمقمقي واًمثؼوومقي . %(67%( إمم )11.2وقمؾقمف مـ )

يزيد معفد اًمؼراءات سموٕزهر مـ كسبي ؾموقموت مؼرر اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ  -3

%( 13%( قمغم إىمؾ، ويؼؾؾ مـ كسبي مؼررات اًمتجقيد اًمبوًمغي )27%( إمم )3.1)

 %( .27إمم )

ث معفد اإلموم اًمشوـمبل اًمؽتى اًمقصموئؼقي اًمتل شمضؿ اًمؾقائح وإ -6 كظؿي حُيدِّ

قمغم مستقى اًمعوم ، إذ أن آظمر إصدار ًمؾؽتوب وصموئؼل يؿؽـ أن يرضمع إًمقف 

 هـ . 3126اًمبوطمثقن مـذ قموم 

هتتؿ إدارة اعمعوهد إزهريي سمنصدار يمتى وصموئؼقي مطبققمي حتتقي سملم  -0

دومتقفو مجقع اًمؾقائح وإكظؿي اعمعؿقل سمف ذم إدارة معوهد اًمؼراءات سموٕزهر، إذ أن 

تؿد قمغم إصدار كنمات ورىمقي وشمعومقؿ إداريي ٓ شمؾقؼ سمتوريخ إزهر هذه اعمعوهد شمع

  اًمنميػ ومؽوكتف اًمعوعمقي . 
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 ج( المقترحات : 
ذم ضقء اًمـتوئٍ واًمتقصقوت اًمسوسمؼي شمقصؾ اًمبوطمثون إمم قمدٍد مـ اعمؼؽمطموت 

 اًمبحثقي مـفو : 

ه دراؾمي طمقل ومتح سموب اًمؼبقل حلػظي اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ ؾمـ اًمتوؾمعي وآصمور -3

 اًمؽمسمقيي قمغم اًمػرد وإرسة واعمجتؿع .

دراؾمي مؼوركي ًمتدريى معؾؿل اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل  -2

 ومعفد اًمؼراءات سموٕزهر.

دراؾمي مؼوركي ًمدرضمي اإلضموزة اعمؿـقطمي مـ معفد اإلموم اًمشوـمبل ذم ضقء  -1

 درضموت اإلضموزة اعمؿـقطمي مـ معوهد اًمؼراءات سموٕزهر . 

 دراؾمي مؼوركي سملم اًمدقمؿ احلؽقمل وإهكم ذم ممؾمسوت اًمتعؾقؿ .  -1

 دراؾمي مؼوركي سملم اإلدارة اًمتـػقذيي احلؽقمقي وإهؾقي ذم ممؾمسوت اًمتعؾقؿ .  -3

 اًمتعؾقؿ اإلًمؽؽموين ذم اعمعوهد إزهريي ذم ضقء ظمؼمة معفد اإلموم اًمشوـمبل .  -6

حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم  دراؾمي مؼوركي عمعوهد اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمتوسمعي جلؿعقي -0

 اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي. 
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 املراجع
 .  اًمؼرآن اًمؽريؿ .3

 هـ.3131، اًمريوض،  37، ع  جمؾي رؾموًمي اخلؾقٍ، إسمراهقؿ اًمسومرائل .2

ؾس دائرة جم ،3ط وذم ذيؾف اجلقهر اًمـؼل ، اًمســ اًمؽؼمي أسمق سمؽر أمحد سمـ احلسـ اًمبقفؼل، .1

 هـ.3111 ،اعمعورف اًمـظومقي ًمؾـنم

، حتؼقؼ ومتح اهلل صوًمح قمكم إًمػوظ اعمتؼورسمي اعمعـكأسمق احلسـ قمكم سمـ قمقسك اًمرموين،  .1

 م . 3210اعمرصي، دار اًمقوموء ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزيع، اعمؼصقرة، 

 . م3220 بي اعمعورف احلديثي، اإلؾمؽـدريي،، مؽتذم اًمؽمسمقي اعمؼوركي أمحد إسمراهقؿ أمحد، .3

 احلقار اعمتؿدن، (،1جموٓت اًمبحٌ اعمؼورن ذم اًمؽمسمقي) :اعمؼوركي اًمؽمسمقي أمحد مجقؾ محقدي، .6

 م.2771 اًمؼوهرة،

ريض اهلل ، سموب طمديٌ قمـ قموئشي  محد سمـ طمـبؾأمسـد أمحد سمـ طمـبؾ أسمق قمبداهلل اًمشقبوين ،  .0

 ، اًمؼوهرة، )د.ت( .ممؾمسي ىمرـمبي ًمؾـنم قمـفو،

، رئوؾمي ىمطوع 63وطمتك  30،مقاد  اًمالئحي اًمداظمؾقي ًمؾؿعوهد إزهرييإزهر اًمنميػ ،  .1

 م.3223/3222اعمعوهد إزهريي، 

سمقون مو يطؾى حتصقؾف ًمؾعؿؾقي اًمتعؾقؿقي مـ اًمتالمقذ واًمتؾؿقذات ظمالل إزهر اًمنميػ ،  .2

 اًمشمون–إدارة رقمويي اًمطالب  ،رئوؾمي ىمطوع اعمعوهد إزهريي،م2733/2732اًمعوم اًمدراد 

 .م2733اعموًمقي،

 "اًمتجقيد مرطمؾي" يع مـوهٍ اًمعؾقم اًمنمقمقي واًمعرسمقي عمعوهد اًمؼراءاتشمقزإزهر اًمنميػ،  .37

 اإلدارة اًمعومي ًمؾتعؾقؿ اًمـققمل، ىمطوع اعمعوهد إزهريي، م،2733-2737ًمؾعوم اًمدراد 

 م.2737

ىمرار اعمجؾس إقمغم ًمألزهر سمشلن حتديد ذوط ومقاد ودرضموت ، إزهر اًمنميػ .33

، اإلدارة اًمعومي ًمؾتعؾقؿ د إزهريي،ىمطوع اعمعوه اًمؼراءات آمتحوكوت ذم مسوسمؼي اًمؼبقل سمؿعوهد

 م.2770 ،اًمـققمل
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اًمؽتوب اجلؿعقي اخلػميي ًمتحػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿحوومظي ضمدة، معفد اإلموم اًمشوـمبل،  .32

 هـ.3126، اًمقصموئؼل إول

، اًمدار اعمرصيي 2، أؾمئؾي وشمؼقيؿ شمطقيريي، طاإلمالء ذم اًمقـمـ اًمعريبطمسـ ؿمحوشمي ،  .31

 م . 3222ًمؾبـوكقي، اًمؼوهرة، 

( سمشلن إقمودة شمـظقؿ إزهر 2) مودة ،3263ًمسـف  (371ىمرار رىمؿ ) رئقس اجلؿفقريي، .31

 واهلقئوت اًمتل يشؿؾفو.

( سمشلن إقمودة شمـظقؿ إزهر 11،مودة)3263ًمسـف  (371ىمرار رىمؿ ) رئقس اجلؿفقريي، .33

 يشؿؾفو.واهلقئوت اًمتل 

 سمشلن إقمػوء اًمطالب اًمقاومديـ مـ اًمرؾمقم اًمدراؾمقي.  ،2773ًمسـف (21ىمرار)ؿمقخ إزهر ، .36

شمؼقيؿ سمركومٍ اإلقمداد اعمفـل ًمؾؿعؾؿ ذم اًمؽؾقي اًمعؾقو ًمؾؼرآن اًمؽريؿ  صبوح قمبد اًمؼقي، .30

 م.2772ضمومعي صـعوء، موضمستػم همػم مـشقرة، ،سموجلؿفقريي اًمقؿـقي

اإلؾمفوموت اًمؽمسمقيي ًمؾجؿعقي اخلػميي ًمتحػقظ اًمؼرآن  ،ـمورق سمـ حمؿد سمـ ؾمعد اًمظوهري .31

يمؾقي  سمحٌ مؽؿؾ ًمـقؾ درضمي اعموضمستػم ذم اًمؽمسمقي اإلؾمالمقي واعمؼوركي، ،اًمؽريؿ سمؿحوومظي ضمدة

 هــ .3126ضمومعي أم اًمؼرى، اًمؽمسمقي سمؿؽي اعمؽرمي،

 سمـوء وطمدة شمعؾقؿقي مؼؽمطمي ذم اًمؼراءات اًمسبع ًمطالب اًمصػ احلؽؿ ؾمعد حمؿد، قمبد .32

يمؾقي اًمؽمسمقي ،ضمومعي  موضمستػم همػم مـشقرة، ،إول ذم اعمرطمؾي اًمعوًمقي سمؿعوهد اًمؼراءات إزهريي

 م .2771إزهر،

شمطقير سمركومٍ إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم يمؾقي اًمؽمسمقي ضمومعي  قمكم حمؿد قمكم ؿمؿالن، .27

 اًمؼوهرة، ي،معفد اًمدراؾموت اًمؽمسمقي همػم مـشقرة، ةديمتقرا ،صـعوء ذم ضقء معويػم اجلقدة

 م.2737

، سموب يمتوب سمدء صحقح اًمبخوريحمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ سمـ اعمغػمة اًمبخوري،  .23

 هـ .3170اًمقطمل، دار اًمشعى ، اًمؼوهرة، 
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، دار اًمؼبؾي ًمؾثؼوومي 2، طاإلقمداد اًمروطمل واخلؾؼل ًمؾؿعؾؿ واعمعؾؿيحمؿد مجقؾ ظمقوط ،  .22

 م .3226اإلؾمالمقي، ضمدة، 

، دار  1ط،  اعمفذب ذم اًمؼراءات اًمعنم وشمقضمقففو مـ ـمريؼ ـمبقي اًمـنم ، حمؿد ؾمومل حمقسـ .21

 م .3201إكقار ًمؾطبوقمي، اًمؼوهرة  ،

شمؼقيؿ أداء معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم مرطمؾي اًمتعؾقؿ إؾمود ذم  حمؿد قمبد اهلل صوًمح، .21

 م.2771موضمستػم همػم مـشقرة ،ضمومعي صـعوء ، ،اجلؿفقريي اًمقؿـقي

دراؾمي مؼوركي ًمـظوم اًمتعؾقؿ ذم اعمعوهد إزهريي اًمعومي ىمبؾ  عمسقؾ،حمؿقد قمطو حمؿد قمكم ا .23

 م.2777، ومؼماير 3، ع2، جمؾي يمؾقي اًمؽمسمقي، ضمومعي اًمزىموزيؼ،، م3263ٍوسمعد 

 ، د.ن ، د.ت . مشوريع معفد اإلموم اًمشوـمبل .26

سوت اًمعقامؾ آضمتامقمقي اعممصمرة ذم مـفٍ شمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم اعممؾم هوؿمؿ قمكم إهدل، .20

مجعقي حتػقظ  سمحٌ مؼدم ًمؾؿؾتؼل اًمثوًمٌ ًمؾجؿعقوت اخلػميي ًمتحػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ، ،اًمؼرآكقي

 هـ. 3120ؿمقال  اًمؼرآن اًمؽريؿ سموًمريوض،

، شمرمجي: حمؿد سمالل احلبقد، مؽتى أـمر اًمعؼؾ كظريي اًمذيموءات اعمتعددةوردكر، همهقارد  .21

 .م 2771 -هـ 3123 اًمؽمسمقي ًمدول اخلؾقٍ، اًمريوض،

 هـ.3177اًمريوض، ،1ط ،اًمسعقدييقوؾمي اًمتعؾقؿ ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي ؾم ،وزارة اعمعورف .22
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 امللخص
 اسم الكتاب : مشكالت السبع

 (هـ2881)أيب افؼوشؿ بـ افؼويض ت  : أبق زيد ظبد افرمحـ بـممفػف 

يبحٌ ذم ترتقى ورواهتؿ ادشفقريـ، إئؿي افسبعي وافؽتوب ذم ؿراءات 

أيي ذم اجلوكى افتطبقؼل فؾؼراءات ؾفق رق وأوجف إداء ادؼدمي ظـد ظرض افط

ٕداء ذم أيي، حقٌ أخذ بطريؼي افشومقغ افتل تعتؿد يرتى افؼراء حسى ضريؼي ا

 ظذ ترتقى افرواة ظـ افؼراء مـ كوؾع إػ افؽسوئل.

وهق مرتى ظذ شقر افؼرآن افؽريؿ، ابتدأه ممفػف بسقرة افبؼرة، ثؿ ذع بذـر 

وٓ يذـر ـؾ أيوت ادختؾػ ؾقفو بغ  -أصقًٓ وؾرصوً  -أيوت ادختؾػ ؾقفو 

اـتػك بذـر أيوت افتل حتتوج إػ تلمؾ وإيضوح ٕوجف افؼراء  افؼراء، وإكام

 ورواهتؿ، وهؽذا شقرة شقرة حتك آخر افؼرآن.

وفؼد شؾؽ ؾقف مـفٍ آختصور مـ ؽر تطرق فؾتقجقف، ؾقذـر افرواة أو افؼراء 

 ذم ذفؽ.
ٍ
 أحقوكًو بدون ذـر أوجففؿ، وأحقوكًو أخرى بذـر أوجففؿ مع اشتقػوء

ائد متعؾؼي بعؾؿ افقؿػ وآبتداء وؽره، وُختؿ ببوب افتؽبر وافؽتوب ؾقف ؾق

حك، وبقون بعض إحؽوم ادتعؾؼي بف.  افقارد ظـد افؼراء مـ شقرة افضُّ

ؿسؿ افدراشي  ؿغ وؾفورس، واصتؿؾــًي وؿســدمـٌ مؼــحـد وؿـً افبـوؿ

 ظذ ؾصؾغ:

 ؾؿقي.دراشي ادمفػ، وافؽتوب، ثؿ ؿسؿ افتحؼقؼ، ويؾقف افػفورس افع

 واهلل أظؾؿ  وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـو حمؿد وظذ آفف وصحبف .

 

 ـتبف / د. ؾفد بـ مطقع ادغذوي
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 املقدمة
احلؿد هلل رب افعودغ، وأصفد أّٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف، فف ادؾؽ وفف 

 احلؿد وهق ظذ ـؾ رء ؿدير، وأصفد أّن شقدكو وكبقـو حمؿدًا ظبده ورشقفف إمغ

 أمو بعد: صؾقات ريب وشالمف ظؾقف إػ يقم افديـ،

ؾنن أؾضؾ مو اصتغؾ بف ادشتغؾقن هق ـتوب ربـو ظز وجؾ وتعؾؿف وافعؿؾ بام 

 ؾقف، ومعرؾي أحؽومف وأوامره وكقاهقف.

يعؾؿ أصحوبف افؼرآن ويؼقم أفسـتفؿ ظـد افـطؼ بف وأخذ  × وؿد ـون افـبل

ػقطًو بحػظ اهلل تعوػ فف، ثؿ إن افعؾامء ذفؽ افصحوبي مـ بعده حتك وصؾ إفقـو حم

محؾقا رايي افعؾؿ ظذ مّر افعصقر ؾلفػقا ـتبفؿ ادتعؾؼي بؽتوب اهلل ظز وجؾ، ومـ 

أوفئؽ ظؾامء افؼراءات افذيـ حػظقا فـو ؿراءات افؼرآن افؽريؿ، ؾؿـفؿ مـ اصتغؾ 

 ؽر بوفتلفقػ ذم ضرؿف وروايوتف، ومـفؿ مـ أفػ ذم رشؿف ووبطف ودمقيده، إػ

ذفؽ مـ افتآفقػ افتل ختدم اجلوكى افعؾؿل وافـظري، ومـ افعؾامء مـ اصتغؾ 

بوإلؿراء وتعؾقؿ تالوتف وتؼقيؿ حروؾف وترتقى ضرؿف أداًء، إػ ؽر ذفؽ ممو يتعؾؼ 

 بوجلوكى افعؿع افتطبقؼل.

وفعؾ افـوطر ذم ـتى افؼراءات جيدهو تبحٌ ذم اجلوكى افعؾؿل افذي يذـر 

وت، أمو اجلوكى افعؿع ؾفق مقـقل دشويخ اإلؿراء: ٕن افؼرآن إكام افطرق وافرواي

يمخذ بوفتؾؼل وادشوؾفي مـ أؾقاه ادشويخ افضوبطغ ادتؼـغ، فؽــو ذم ادؼوبؾ كجد 

ظؾامء ؿد اهتؿقا بوجلوكى افتطبقؼل، ؾلفػقا ؾقف، ومـ أوفئؽ افشقخ اإلموم أبق زيد 

ـ ــف ادقشقم بـهـ( ذم ـتوب2881)ت ـ افؼويض ظبد افرمحـ بـ أيب افؼوشؿ ب

 ؾوخست حتؼقؼ هذا افؽتوب فألشبوب افتوفقي: (مشؽالت افسبع)

 أسباب اختيار املوضوع
 تتجذ إشبوب ذم أمهقي افؽتوب ومؽوكي ممفػف، ومـ تؾؽ إشبوب:

أكف ـتوب يبحٌ ذم اجلوكى افتطبقؼل فؾؼراءات ؾفق يرتى افؼراء حسى  -2
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حقٌ أخذ بطريؼي افشومقغ افتل تعتؿد ظذ ترتقى  ضريؼي إداء ذم أيي،

 افرواة ظـ افؼراء مـ كوؾع إػ افؽسوئل.

 ؿؾي ـتى افؼراءة ادمفػي ذم ضريؼي إداء وترتقى افؼراء. -1

 أكف ـتوب شفؾ افعبورة واوح إشؾقب وادعـك. -3

 احتقى افؽتوب ظذ ـثر مـ افػقائد ادتعؾؼي بوفقؿػ وآبتداء. -4

 ؾفق إموم افؼراء وصقخ ادغرب ذم زموكف. مؽوكي ادمفػ  -5

بوفؼراءات وـثرة تآفقػف ؾقفو، ممو أظطك افؽتوب ؿقؿي  اصتغول ادمفػ  -6

 ظؾؿقي واوحي.

 : خطة البحث

 وتتضؿـ مؼدمي وؿسؿغ وؾفورس ظذ افـحق أيت:

 أواًل: المقدمة، وتشتمل على:
 متفقد ظـ ظؾؿ افؼراءات وافتلفقػ ؾقف. -أ

 قع وأمهقتف.أشبوب اختقور ادقو -ب

 خطي افبحٌ. -ج

 مـفجل ذم افتحؼقؼ. -د

 ثانياً: قسم الدراسة، وتشتمل على فصلين:
 الفصل األول: دراسة المؤلف، ويحتوي على المباحث اآلتية:

 ادبحٌ إول: اشؿف وكسبف وكشلتف.

 ادبحٌ افثوين: صققخف وتالمقذتف.

 ادبحٌ افثوفٌ: مؽوكتف افعؾؿقي وثـوء افعؾامء ظؾقف.

 افرابع: ممفػوتف.ادبحٌ 

 ادبحٌ اخلومس: وؾوتف.
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 الفصل الثاني: دراسة الكتاب، ويحتوي على المباحث اآلتية:
 ادبحٌ إول: حتؼقؼ اشؿ افؽتوب، وتقثقؼ كسبتف فؾؿمفػ

 ادبحٌ افثوين: مـفٍ ادمفػ ذم ـتوبف.

 ادبحٌ افثوفٌ: مصودر افؽتوب.

 ادبحٌ افرابع: كسخ افؽتوب.

 يق، ويشتمل على:ثالثاً: قسم التحق
 ( ـوماًل.حتؼقؼ كّص ـتوب )مشؽالت افسبع -

 ثؿ افػفورس افعؾؿقي، وتشتؿؾ ظذ: -

 ؾفرس ادصودر وادراجع.  -       

 ؾفرس ادقوقظوت.  -     

 : منهجي في التحقيق
 يتضؿـ مـفجل ذم حتؼقؼ هذا افؽتوب اخلطقات افتوفقي:

 ء احلديثي.كسخً افؽتوب ـوماًل بام يقاؾؼ ؿقاظد اإلمال -2

اظتؿدت ظذ كسخي خزاكي تـغؿؾً، وجعؾتفو أصاًل ٕشبوب يليت ذـرهو  -1

 ذم ادبحٌ اخلوص بـسخ افؽتوب، وؿوركً بقـفو وبغ افـسخي إخرى.

إن تبغ يل شؼط ؾنين أجعؾف بغ معؼقؾغ، دٓفي ظذ أكف مـ ؽر إصؾ، أمو  -3

 شؼط افـسخي إخرى ؾجعؾتف بغ ؿقشغ تػريؼو بقـفام.

 افتزمً افرشؿ افعثامين ذم ـتوبي أيوت افؼرآكقي. -4

اشؿ  ظزوت أيوت افؼرآكقي بذـر رؿؿفو وشقرهتو، ؾنن ذـر ادصـػ  -5

ر رؿؿ أيي بغ معؼقؾغ ذم افـّص ومو ظدا ذفؽ ــص ؾنين أذــل افــقرة ؾـافس

 ؾػل احلوصقي.

إٓ ترمجً فألظالم افقارد ذـرهؿ ذم افؽتوب بوختصور ظـد أول ورودهؿ  -6
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 ادشفقريـ مـفؿ ؾنين ترـً ترامجفؿ فشفرهتؿ.

وثؼً افؼراءات وافروايوت وافـصقص وأثور افقاردة ذم افؽتوب مـ  -7

 مصودرهو ادعتزة.

بقـً اخلالف ذم بعض افطرق افتل ٓ ُيؼرأ هبو، وإكام وردت ظذ شبقؾ احلؽويي  -8

 أو تبعًو إليراد بعض ادصـػغ هلو.

وهتو ذم احلوصقي ـؿً أبقـؿـودرهو، وأتـــ مصـمريي ـد افشعـقاهـً افشـخرج -9

 در اإلمؽون. ـؿ

قط وووعتفو بغ ؿقشغ ــطـوت ادخــي مـ صػحــؾ صػحـي ـــأثبً بداي -28

 ذم احلوصقي.

ووعً ظـوويـ ادقوقظوت ذم أظذ ـؾ صػحي مـ ؿسؿل افدراشي  -22

 وافتحؼقؼ فتسفؾ افرجقع فؾبحٌ.

وُتعقـف ظذ افبحٌ، ـام هق ختؿً افؽتوب بػفورس ظؾؿقي تسوظد افؼورئ  -21

 مقوح ذم خطي افبحٌ. 
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 الفصل األول: دراسة املؤلف
 (ٔ): اسمه ونسبه ونشأته املبحث األول 

اإلموم أبق زيد ظبد افرمحـ بـ أيب افؼوشؿ بـ افؼويض، ادؽـود افشقخ هق 

 إصؾ، افػود افدار وادـشل، إموم افؼّراء  وصقخ ادغرب.

ّبك ذم حجر افشقخ أيب ادحوشـ شقدي يقشػ هـ، وتر999شـي  ُوفد 

افػود، وأوص أهؾ داره بنرووظف فئال حيتجى ظـف، واروعتف افسقدة معزوزة 

 اهلالفقي زوجي وفديف أمحد افػود ثؿ أخقف افعريب.

وكشل ذم بقئي ظؾؿقي ؾحػظ افؼرآن، وأتؼـ تالوتف، وحػظ ضرؿف، ؾؼد اصتفرت 

ؼرئًو، تؾؼك افؼراءات افسبع ظـ ظدة مشويخ ممو ـون أهتف بوفعؾؿ، ؾؽون أبقه ظودًو م

فف أثر بوفغ ذم صخصقي ابـف ؾلبقه هق معؾؿف إول، إووؾي إػ ظرصه افذي متقز 

بحرـي ظؾؿقي خوصي ذم ظؾؿ افؼراءات ومو يتصؾ بف
(ٕ)

. 

 : شيوخه وتالميذه املبحث الثاني
ر ذم تؽقيـ ظذ ـثر مـ ادشويخ افذيـ ـون هلؿ دو تتؾؿذ ابـ افؼويض 

صخصقتف افعؾؿقي، وذفؽ ذم ؾـقن صتك، وفؼد حػؾً ترمجتف بذـر ـثر مـ 

 صققخف، وفعؾـو كؼترص ظذ ذـر أبرزهؿ وهؿ:

كزيؾ  –إشتوذ شقدي ظبد افرمحـ بـ ظبد افقاحد افعبود ثؿ افسؾجامد  (2)

دًا، أخذ ظـ أيب ظبد اهلل حمؿد بـ ظع اف -ؾوس ودؾقـفو ؼيػ ـون أشتوذا مؼرئًو جمقِّ

إكدفز ادرد، وافشقخ أيب افعبوس ادـجقر وؽرمهو، أخذ ظـف ابـ افؼويض ضرق 

                                           

دي ظؼ فعبد اهلل افػود افػفري: اكظر: ترمجتف ذم ـتوب: اإلظالم بؿـ ؽز مـ أهؾ افؼرن احلو( 2)

(، 192(، وصػقة مـ اكتؼ مـ أخبور صؾحوء افؼرن احلودي ظؼ دحؿد افصغر اإلؾراين: )117)

ي إـقوس بؿـ ث(، وشؾقة إكػوس وحمود1/482وضبؼوت احُلضقؽل دحؿد بـ أمحد احلضقؽل: )

(، وصجرة افـقر 1/151ين: )أؿز مـ افعؾامء وافصؾحوء بػوس دحؿد بـ جعػر بـ إدريس افؽتو

 (.1/132افزـقي ذم ضبؼوت ادوفؽقي دحؿد بـ خمؾقف: )

 (.1/133اكظر: شؾقة إكػوس فؾؽتوين: )( 1)
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ل ـقؾـل، تـوكـرز إمــؿ حــ كظـر، وبؿضؿـل افتقسـل ؾـريؼ افداكــ ضـي مـافسبع

هـ2819ي ــشـ
(ٔ)

. 

افعورف ظبد افرمحـ بـ حمؿد افػود افػفري، ؿرأ ظذ حيقك افناج وظبد  (1)

ادـجقر وأيب افعبوس افؼدومل وأيب ظبد اهلل افؼصور وؽرهؿ، افقاحد احلؿقدي و

فف تآفقػ ومـ تالمذتف: حمؿد بـ ظبد افرمحـ افعقذم وإبور وابـ افؼويض وؽرهؿ، 

هـ2836، تقذم شـي مـفو: حوصقي افبخوري، و)حوصقي اجلالفغ(
(ٕ)

. 

ظبد افقاحد بـ أمحد إكصوري ادعروف بوبـ ظوذ إكدفز أصاًل،  (3)

فػود مـشل ودارًا، فف افقد افطقػ ذم ظؾقم افؼراءة، واكػرد ذم ظرصه بعؾؿ افرشؿ، ا

ح ظجقى ظذ مقرد افظؿآن، شامه: )ؾتح ادـون( وأدرج ؾقف تلفقػًو أخر شامه: وفف ذ

ذم ـقػقي رشؿ ؿراءة ؽر كوؾع مـ بؼقي افسبعي،  - )اإلظالن بتؽؿقؾ مقرد افظؿآن(

فؼرآن ظذ أيب افعبوس أمحد بـ ظثامن افؾؿطل، وحمؿد بـ ، ؿرأ ا-ذم كحق مخسغ بقتوً 

أمحد افتجقبل وؽرمهو، وأخذ ؿراءات إئؿي افسبعي ظذ أيب افعبوس افؽػقػ، ثؿ 

ظذ أيب ظبد اهلل افؼيػ افتؾؿسوين وؽرمهو، وتتؾؿذ ظذ يديف: أمحد إبور ومقورة 

هـ2848 شـي وؽرمهو، وفف تآفقػ ـثرة ذم ظؾقم افؼرآن وؽرهو، تقذم
(ٖ)

. 

شقدي حمؿد بـ يقشػ افتومع، اكتؼؾ إػ مراـش، ؾعوس أزهر ظفقد   (4)

افدوفي افسعديي، وأخذ ظـ صققخ ادغرب ـوحلسـ افدراوي، وأمحد ادؼري، وحمؿد 

وهق ظؿدة ابـ افؼويض  –بـ يقشػ افسؽل وؽرهؿ، ومـ تالمذتف ابـ افؼويض ا

 افرمحوين، مـ ممفػوتف: ؾفرشتف، وؿصقدة ذم وادرؽقتل وأيب ظبد اهلل -وفف إجوزة مـف

                                           

(، وشؾقة إكػوس فؾؽتوين: 119(، واإلظالم بؿـ ؽز فؾػفري: )337اكظر: درة احلجول: )( 2)

(2/138.) 

 (.343، 1/151إكػوس فؾؽتوين: )(، وشؾقة 117اكظر: اإلظالم بؿـ ؽز فؾػفري: )( 1)

 (.2/183(، وصجرة افـقر افزـقي دخؾقف: )285اكظر: اإلظالم بؿـ ؽز فؾػفري: )( 3)
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مدح ادؼرئغ وٓمقي ذم ؿراءة كوؾع، ورشوئؾ ذم افثبً واحلذف وؽرهو، تقذم شـي 

 هـ.2848
(ٔ)

. 

افؼيػ ظبد اهلودي بـ ظبد اهلل احلسـل، ؿرأ ظذ وافده وظذ افعريب افػود،   (5)

وافده ظـ احلسـ افدراوي،  أخذ ظـف ابـ افؼويض افؼراءات بطريؼ افعؼ فـوؾع، وهق ظـ

ـ ادـجقر، تقذم شـي  هـ2856وـالمهو ظ
(ٕ)

. 

 تالميذه:

أخذ ظـ ابـ افؼويض ـثر مـ افتالمقذ افذيـ هنؾقا مـ معقـف وظؽػقا ظذ 

 مالزمتف، وفؼد حػؾً ـتى افساجؿ بؽثر مـفؿ، ومـ أبرزهؿ:

بـ كوس  أبق ظبد اهلل حمؿد افعريب بـ أمحد افػشتويل، أخذ ظـ افشقخ حمؿد (2)

وظبد افؼودر افػود وأيب زيد  بـ افؼويض، وظـف افشقخ ظبد افسالم افؼودري 

هـ2891وؽره، تقذم شـي 
(ٖ)

. 

افرمحـ بـ ظبد افؼودر افػود، أخذ ظـ وافده وظؿف أمحد  ظبدأبق زيد  (1)

 وابـ افؼويض وؽرهؿ، مـ تآفقػف: )افؾؿعي ذم افؼراءات افسبعي( و)مػتوح افشػوء(

هـ2896ء ظقوض ذم كحق جمؾديـ، تقذم شـي جورى بف صػو
(ٗ)

. 

أمحد بـ افعريب ادعروف بوبـ احلوج افػود، أخذ ظـ افشقخ  افعبوسأبق  (3)

ظبد افؼودر افػود وأيب زيد بـ افؼويض وابـ شقدة ومقورة وؽرهؿ، وأخذ ظـف 

                                           

(، 89-87(، وافؼراء وافؼراءات بودغرب فسعقد أظراب: )192اكظر: صػقة مـ اكتؼ فإلؾراين: )( 2)

 (.645ؾدـتقر ظبد اهلل افسؽل : )وؾفورس ظؾامء ادغرب ف

 (.134( وصػقة مـ اكتؼ فإلؾراين: )118ظر: اإلظالم بؿـ ؽز فؾػفري: )اك( 1)

 (.1/137اكظر: صجرة افـقر افزـقي دحؿد خمؾقف: )( 3)

اكظر: ؾفرس افػفورس وإثبوت ومعجؿ ادعوجؿ وادشقخوت وادسؾسالت فعبد احلل بـ ظبد ( 4)

(، وؾفورس ظؾامء ادغرب 1/139(، وصجرة افـقر افزـقي دخؾقف: )1/735افؽبر افؽتوين: )

 (.65فؾدـتقر ظبد اهلل افسؽل: )
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هـ2289وفده حمؿد وظبد افسالم افؼودري وؽرمهو، تقذم شـي 
(ٔ)

. 

بػوس وهق ـ افسقد افتوديل، كزيؾ ؾشتوفي، درس افريض بـ ظبد افرمح (4)

، وذـر ذم ورئ افبدور افسبعي شقى مؼرأ كوؾع(افرشؿ ظذ مؼصوحى ـتوب )

مؼدمي ـتوبف أكف ؿرأ ظذ ابـ افؼويض، وفف تآفقػ ذم افؼراءات وؽرهو، وؿرأ أيضًو 

ظذ أيب حمؿد ظبد اهلل افنؽقـل وابـ مبورك افسجؾامد وآخريـ، ومـ أجّؾ 

هـ2223المقذه: أبق افؼوشؿ ابـ دري افشووي، تقذم افريض شـي ت
(ٕ)

. 

 املبحث الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
بؽثر مـ ظبورات افثـوء واددح افتل تدل ظذ  حػؾً ترمجي ابـ افؼويض 

ن مؽوكتف وظؾق مـزفتف ذم افؼراءات وؽرهو، ؾؼد ُذـر ظـف أكف ُحبِّى إفقف تالوة افؼرآ

ف افعـويي فذفؽ، إػ أن صور ادرجقع إفقف ذم ذفؽ افشلن،  وِحػظ ضرؿف، وَسَ

ل ظؾقف ذم أحؽوم افؼراءات ومعرؾي تقجقففو، ؾال دمد أشتوذًا بودغرب إٓ وؿد  وادعقَّ

روى ظـف أو ظـ تالمذتف
(ٖ)

. 

دًا برـي مهومًو، صقخ اجلامظي ذم اإلؿراء بقؿتف، ومػرداً  وؿد ـون   أشتوذًا جمقِّ

 ذم حتؼقؼف وكعتف، مؼرئًو حوؾظًو وحجي حمؼؼًو ٓؾظًو.

د افؽبر إموم افؼراء وصقخ ادغرب إؿىص ؾفق إشتوذ ادجقِّ
(ٗ)

. 

 املبحث الرابع: مؤلفاته
ًو واشعًو ذم افؼراءات وافعؾقم إخرى، ـًو ظؾؿقـراثـت ل ـووـرك ابـ افؼـت

 : ومـ ذفؽ

                                           

 (.1/166(، وصجرة افـقر افزـقي دخؾقف: )353اكظر: صػقة مـ اكتؼ فإلؾراين: )( 2)

 (.224-223اكظر: افؼراء وافؼراءات بودغرب فسعقد أظراب: )( 1)

 (.1/197ذـر ذفؽ افؽتوين ذم شؾقة إكػوس: )( 3)

(، وشؾقة 4/2569وين ٕهؾ افؼرن احلودي ظؼ وافثوين دحؿد بـ افطقى افؼودري: )اكظر: كؼ ادث( 4)

 (.288-95( وافؼراء وافؼراءات بودغرب فسعقد أظراب: )1/151إكػوس فؾؽتوين: )
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ءة ظوِِل أم افؼرىح دِو يـبفؿ ظذ افقرى ذم ؿرااإليضو (2)
(ٔ)

. 

رشوئؾ وأجقبي ابـ افؼويض (1)
(ٕ)

. 

بقون اخلالف وافتشفر ومو وؿع ذم احلرز مـ افزيودات ظذ افتقسر (3)
(ٖ)

. 

ظؾؿ افـرصة ذم حتؼقؼ ؿراءة إموم افبرصة (4)
(ٗ)

. 

افؼقل افػصؾ ذم اختالف افسبعي ذم افقؿػ وافقصؾ (5)
(٘)

. 

افػجر افسوضع ذح افدرر افؾقامع (6)
(ٙ)

. 

فتشفر وآشتحسون، ومو أؽػؾف مقرد افظؿآن ومو شؽً بقون اخلالف وا (7)

ظـف افتـزيؾ ذو افزهون، ومو جرى بف افعؿؾ مـ خالؾقوت افرشؿ ذم افؼرآن، ومو 

خوفػ افعؿؾ افـص ؾخذ بقوكف بلووح بقون
(ٚ)

  . 

 افؼقل افشفر ذم حتؼقؼ اإلدؽوم افؽبر، خمطقط. (8)

تجقيداجلومع ادػقد ٕحؽوم افرشؿ وافضبط وافؼراءة واف (9)
(ٛ)

. 

وفي ــلكقٌ حــوء افتــك هـوئل ظؾــوفي افؽســـذم إم ريىــوافتؼي ــحـادـ (28)

 ، خمطقط. افقؿػ

 خمطقط. -بقتوً  78-رجز ذم رشؿ مؽل  (22)

                                           

 م بتحؼقؼ د. حسـ بؾقايل.2988حؼؼ ذم رشوفي ظؾؿقي، كقؿشً بدار احلديٌ احلسـقي ظوم ( 2)

 م بتحؼقؼ حمؿد أبق افقاذم.2988ؿشً بدار احلديٌ احلسـقي ظوم حؼؼ ذم رشوفي ظؾؿقي، كق( 1)

 (.67حؼؼف د. افتفومل افراجل. اكظر: ـتوب افدرشوت افؼرآكقي ذم ادغرب إلبراهقؿ افقاذم: )( 3)

م اكظر: دفقؾ 2998حؼؼف ظبد افعزيز ـوريت بؽؾقي أداب ذم جومعي حمؿد اخلومس، ظوم ( 4)

 (.155م )2994-2962ذم ادغرب مؾحؼ:  إضروحوت وافرشوئؾ اجلومعقي

م اكظر: ادصدر 2998حؼؼف د. ظبد افسالم كبقفز بؽؾقي أداب بجومعي حمؿد اخلومس، ظوم ( 5)

 (.239افسوبؼ: )

 م.2991حؼؼف د. أمحد افبقصقخل ذم رشوفي ظؾؿقي بدار احلديٌ احلسـقي ظوم ( 6)

 هـ.2488 حؼؼف ظبد اهلل افبخوري بوجلومعي اإلشالمقي ظوم( 7)

حؼؼف افبوحٌ أكس افؽـدي ذم بحٌ تؽؿقع فـقؾ درجي ادوجستر بؼسؿ افؼراءات بؽؾقي افؼرآن ( 8)

 هـ.2431-2432افؽريؿ بوجلومعي اإلشالمقي 
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 وهق افؽتوب افذي بغ أيديـو. –مشؽالت افسبع  (21)

 : : وفاته املبحث الخامس
ون شـي صبقحي يقم إربعوء ثوين ظؼ رمضأمجع أصحوب افساجؿ أكف تقذم 

هـ2881
(ٔ)

 رمحي واشعي. ( شـي 83ظـ ) 

  

                                           

(، وشؾقة إكػوس فؾؽتوين: 191(، وصػقة مـ اكتؼ فإلؾراين: )1/117اكظر: اإلظالم بؿـ ؽز: )( 2)

 (.1/132خؾقف: )( وصجرة افـقر افزـقي د1/196)
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 الفصل الثاني: دراسة الكتاب
 املبحث األول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف

ام هذا أثبً اشؿ افؽتوب ظذ ورؿي افعـقان ذم ادخطقضتغ افؾتغ حؼؼً ظؾقف

ور إفقف، ؾفق وافؽتوب يدل ظذ ادش : )هذه مشؽالت افسبع(افؽتوب، ؾؼد جوء ؾقفام

- افعـقان، أمو تقثقؼ كسبي ـتوب )مشؽالت افسبع( ذم ؿراءات افؼراء افسبعي ـام ذم

إػ ممفػف أيب زيد ظبد افرمحـ بـ أيب افؼوشؿ بـ افؼويض ؾؿـ  - افذي بغ أيديـو

 خالل أيت: 

  سخ اخلطقي افتل حؼؼ افؽتوب ظؾقفو:افـأواًل: 

إصؾ اشؿ افؽتوب وهق )مشؽالت  ذم افـسخيؾؼد أثبً ظذ ورؿي افعـقان 

هذه مشؽالت افسبع »أيضًو اشؿ ادمفػ، ؾؼد جوء مو كصف:  –وأثبً ظؾقفو  افسبع(

 . شمؼقدة ظـ اإلموم شقدي ظبد افرمحـ بـ افؼويض ريض اهلل ظـف

هذه مشؽالت افسبع ادؼقدة »أمو كسخي جومعي ادؾؽ شعقد ؾجوء ؾقفو مو كصف: 

ؿد هلل وحده، وجدت هذه افؽراشي بخط بعض ، احلظـ صقخـو ابـ افؼويض 

هذه مشؽالت افسبع ادؼقدة ظـ صقخ اجلامظي ذًؿو وؽربًو إموم »إشوتقذ مو كصف: 

وؿتف وشقد أؿراكف ومصبوح زموكف، ودين ظرصه وؾريد دهره شقدكو ومقٓكو ظبد 

فتؿتع افرمحـ بـ أيب افؼوشؿ اددظق ابـ افؼويض، ؿه اهلل فف بخر اجلـون ورزؿف ا

 .شوافـظر ذم وجف افرمحـ

ؼ كسى ادمفػ ادثبً ظذ هذه افـسخ مع كسبف افذي ذـره فف ــذا يتػـؾبف

 أصحوب افساجؿ.

مـ خالل كص افؽتوب افذي بغ أيديـو، ؾؼد جوء ؾقف مو يثبً أكف ٓبـ  ثانياً:

وشئؾ صقخـو اإلموم شقدي ظبد افرمحـ ريض اهلل »افؼويض، ؾؼد جوء ؾقف مو كصف: 

 .ش ...  ژڭ  ڭ     ۇژ عوػ ظـف ظـ ؿراءة افبرصي ذم ؿقفف تعوػ: ت

، ؾفق شقدي ظبد افرمحـ وهذا افشقخ ادذـقر هق مـ صققخ ابـ افؼويض 
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 ، أخذ ظـف ابـ افؼويض ضرق افسبعي.ابـ ظبد افقاحد افعبود

( افـسخي افتل بليديـو هل فؽتوب )مشؽالت افسبع ؾبفذا كستطقع اجلزم بلن هذه

 .ػفو ابـ افؼويض دمف

 املبحث الثاني: منهج املؤلف في كتابه
ت مـ ؽر امـفٍ آختصور ذم ـتوبف، ؾؼد وؿـف افؼراء شؾؽ ادصـػ 

 تطرق فؾتقجقف وٓ فؾؿعوين.

مي ظـد ــو أراده ممفػـوافؽتوب ـؿ ف ؽويتف ترتقى افطرق وأوجف إداء اُدَؼدَّ

 ظرض أيي.

 رواهتؿ ادشفقريـ، وهؿ:ؾفق ذم ؿراءات إئؿي افسبعي و

 كوؾع اددين، وراويوه: ؿوفقن وورش. -

 ابـ ـثر ادؽل، وراويوه: افبزي وؿـبؾ. -

 أبق ظؿرو افبرصي، وراويوه: افدوري وافسقد. -

 ابـ ظومر افشومل، وراويوه: هشوم وابـ ذـقان. -

 : وراويوه: صعبي وحػص. ظوصؿ افؽقذم -

 .محزة افؽقذم، وراويوه خؾػ وخالد -

افؽسوئل افؽقذم، وراويوه: افؾقٌ وافدوري -
(ٔ)

. 

أمو مـفٍ ادمفػ ذم ضريؼي ظروف ومودتف افعؾؿقي ؾؼد ـوكً ظذ ترتقى شقر 

أصقًٓ -افؼرآن افؽريؿ، ؾوبتدأ بسقرة افبؼرة، ثؿ ذع بذـر أيوت ادختؾػ ؾقفو 

أيوت افتل  ؾفق ٓ يذـر ـؾ أيوت ادختؾػ ؾقفو بغ افؼراء، وإكام يذـر -وؾرصوً 

 ٕوجف افؼراء ورواهتؿ، وهؽذا شقرة شقرة حتك آخر إيضوححتتوج إػ تلمؾ و

افؼرآن، وفؼد شور ظذ مـفٍ اجلؿع ظذ ضريؼي افشومقغ افتل تعتؿد ظذ ترتقى 

 افرواة ظـ افؼراء مـ كوؾع إػ افؽسوئل.

                                           

، وخشقي اإلضوفي وإثؼول احلقار.( 2) ـّ  آثرت ترك ترامجفؿ فشفرهتؿ ودعرؾتفؿ ظـد أهؾ افػ
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 ع افؼراء.ثؿ إكف يبدأ بقجف إداء ظـد ورش ثؿ يتبعف ببؼقي إوجف إخرى جلؿق

وفؼد شؾؽ مـفٍ آختصور ذم ذفؽ، ؾفق يذـر افرواة أو افؼراء أحقوكًو بدون 

 ذم ذفؽ.
ٍ
 ذـر أوجففؿ، وأحقوكو أخرى بذـر أوجففؿ مع اشتقػوء

هيتؿ بعؾؿ افقؿػ وآبتداء ؾؽثرًا مو يذـر ذفؽ ظـد ـثر مـ  وادصـػ 

وبعض افـحوة وؽرهؿ،  أيوت ويبقـف، وفؼد ّسح بوفـؼؾ ظـ بعض ـتى افؼراءات

وشقليت بقون ذفؽ ذم ادبحٌ افؼودم بؿشقئي اهلل، ثؿ ختؿ ـتوبف بوفتؽبر افقارد ظـد افؼراء 

 مـ شقرة افضحك وبّغ بعض إحؽوم ادتعؾؼي بف.

 املبحث الثالث: مصادر الكتاب
ذم بدايي ـتوبف ظذ مصودره افتل أؾود مـفو، فؽـف ذـر ذم  ِل يـص ادصـػ 

ـتوبف بعض ادصودر افتل كؼؾ ظـفو، أو ظـ بعض ممفػقفو، ويؿؽـ تؼسقؿ ثـويو 

 مصودره إػ أكقاع، ظذ افـحق أيت:

 الكتب املنصوص عليها، وهي: أواًل :
ـتوب افتقسر، سح بف ذم مقوع واحد (2)

(ٔ)
. 

سح بف ذم مقوعغإكشود افؼيد  (1)
(ٕ)

. 

اإلؿـوع سح بف ذم مقوعغ (3)
(ٖ)

.  

ع واحدادؼـع  سح بف ذم مقو (4)
(ٗ)

. 

سح بف ذم مقوعغ  تــزيؾاف (5)
(٘)

. 

ـــز ادعوين سح بف ذم مقوعغ (6)
(ٙ)

. 

                                           

 ( مـ هذا افؽتوب.361اكظر: ص )( 2)

 ( مـ هذا افؽتوب.427، 385اكظر: ص ) ( 1)

 مـ هذا افؽتوب. (389، 388اكظر: ص )( 3)

 ( مـ هذا افؽتوب.425اكظر: ص ) ( 4)

 ( مـ هذا افؽتوب428، 427اكظر: ص )( 5)

 ( مـ هذا افؽتوب.428اكظر: ص )( 6)
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ؿصقدة افؼقز، سح هبو ذم مقوع واحد (7)
(ٔ)

. 

افمفئ افػريدة فؾػود سح هبو ذم مقوع واحد (8)
(ٕ)

. 

افشوضبقي سح هبو ذم مقوعغ (9)
(ٖ)

. 

 األعالم الذين نقل عنهم وصّرح بأسمائهم، وهم: ثانيًا :
)إبراهقؿ بـ ظؿر(، ّسح بف ذم مقوعغاجلعزي  -

(ٗ)
. 

افشوضبل )افؼوشؿ بـ ؾره( سح بف ذم أربعي مقاوع -
(٘)

. 

 افداين )ظثامن بـ شعقد( سح بف ذم مقوع واحد -
(ٙ)

. 

 شتي مقاوع ابـ ؽوزي )حمؿد بـ أمحد( سح بف ذم -
(ٚ)

. 

 شقبقيف )ظؿرو بـ ظثامن( سح بف ذم مقوع واحد -
(ٛ)

. 

مقوع واحدؿد بـ حمؿد افصـفوجل( سح بف ذم )حمابـ آجروم  -
(ٜ)

. 

وشئؾ صقخـو اإلموم شقدي ظبد افرمحـ »، ومـ ذفؽ ؿقفف: : شيوخه ثالثًا

ش ...  ژڭ  ڭ     ۇژ  ريض اهلل تعوػ ظـف ظـ ؿراءة افبرصي ذم ؿقفف تعوػ:
 (ٔٓ)

. 

ً فف ف كجد أكَّف مـ صققخ ابـ افؼويض، وؿد ترمجــؿتـودر ترجـؿصـقع فـوبوفرج

 ذم مقوعف.

                                           

 ( مـ هذا افؽتوب.428اكظر: ص )( 2)

 ( مـ هذا افؽتوب.428اكظر: ص ) ( 1)

 ( مـ هذا افؽتوب.418، 361اكظر: )( 3)

 ( مـ هذا افؽتوب.428، 368اكظر: ص )( 4)

 ( مـ هذا افؽتوب.426، 422، 377، 368اكظر: ص )( 5)

 ( مـ هذا افؽتوب.388ص ) اكظر: ( 6)

 ( مـ هذا افؽتوب.284، 428، 423، 393 ،389 ،388، 385اكظر: ص )( 7)

 ( مـ هذا افؽتوب.426اكظر: ص )( 8)

 ( مـ هذا افؽتوب.427اكظر: ص )( 9)

 ( مـ هذا  افؽتوب.426اكظر: ص: )( 28)



 د.فهد بن مطيع المغذوي          مشكالت السبع لإلمام أبي زيد عبد الرحمن بن أبي القاسم بن القاضي 

433 

هذه بعض مصودره افتل ّسح هبو ذم ثـويو ـتوبف مع اختصوره ؾقف، ممو يدل ظذ 

 .شعي اضالظف وتـقع مصودره 

 املبحث الرابع: ُنسخ الكتاب
وؿد  افبحٌ احلصقل ظذ كسختغ فؽتوب )مشؽالت افسبع(اشتطعً بعد 

 اظتؿدهتام ذم حتؼقؼف وإفقؽ أوصوؾفام:

تـغؿؾً بنؿؾقؿ بـل مالل بودغرب، وهل حمػقطي وؿـ  كسخي خزاكي زاويي -2

ذم ـؾ فقحي صػحتون، وذم ـؾ  ( فقحوت،28(  وتؼع ذم )568برؿؿ ) جمؿقع

( شطرًا تؼريبًو، وخطفو مغريب، وكوشخفو هق: ظبقد ربف يعؿر بـ احلسـ 15صػحي )

 بـ حمؿد اهلـضقؿل ـام هق مثبً ذم آخر ادخطقط.

، وؿد ـتى ذم أول افؾقحي إوػ ظـقان افؽتوب وٓ يقجد ظؾقفو توريخ افـسخ

بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ شقدكو »وممفػف، ؾجوء ؾقفو مو كصف: 

وكبقـو ومقٓكو حمؿد وآفف وصحبف وشؾؿ هذه مشؽالت افسبع مؼقدة ظـ اإلموم 

 ، وؿد رمزت هلو بحرف )أفػ(.ششقدي ظبد افرمحـ بـ افؼويض ريض اهلل ظـف

(، وتؼع ذم 7166كسخي جومعي ادؾؽ شعقد، حمػقطي وؿـ جمؿقع برؿؿ ) -1

( شطرًا، وخطفو مغريب، 12( فقحي، ذم ـؾ فقحي صػحتون، وذم ـؾ صػحي )25)

(هـ، وؿد أثبً 23وِل يثبً ؾقفو اشؿ افـوشخ، أمو توريخ كسخ ادجؿقع ؾػل افؼرن )

افسبع ادؼقدة ظـ صقخ  هذه مشؽالت»ذم أوهلو ظـقان افؽتوب وممفػف، ؾجوء ؾقفو: 

اجلامظي ذًؿو وؽربًو إموم وؿتف وشقد أؿراكف ومصبوح زموكف، ودين ظرصه وؾريد دهره 

شقدكو ومقٓكو ظبد افرمحـ بـ أيب افؼوشؿ اددظق ابـ افؼويض، ؿه اهلل فف بخر 

 .وؿد رمزت هلو بحرف )ب(. شاجلـون ورزؿف افتؿتع وافـظر ذم وجف افرمحـ

ون، وخطفام واوح ومؼروء، وفقس ؾقفام شؼط ذم فقحوهتام، وافـسختون ـومؾت

ؾؽؾ صػحي مذيؾي بوفؽؾؿي افتل تبدأ هبو إخرى، وؿد ـتبً أشامء افسقر بخط 
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ـبر بوحلؿرة حتك تتؿّقز ظـ ؽرهو، وـذفؽ مطؾع ـؾ آيي )ؾؼرة( ممقز ظـ ؽره مـ 

حً ذم افؽالم، وـذفؽ بعض افعـوويـ افرئقسي. وؾقفو بعض افؽؾامت ؿد صح

افـّص، وبعضفو ذم احلوصقي. وؿد اظتؿدت افـسخي إوػ أصاًل دو ذـر وٕكف مثبً 

 ـوت.اظؾقفو اشؿ كوشخفو وؾقفو بعض افتصقيبوت وآشتدر

وؿد شوهؿ ووقح هوتغ افـسختغ وشالمتفام ذم إخراج كص مستؼقؿ متؽومؾ 

ـ افسفق واخلطل ؾؾقس ؾقفام إٓ مو يعسي افـُّسوخ ظودة م -ـام أراده ادمفػ–

ًُ ظذ ذفؽ ذم مقاوعف.   وافـسقون، وؿد كّبف

 واهلل أظؾؿ.



 د.فهد بن مطيع المغذوي          مشكالت السبع لإلمام أبي زيد عبد الرحمن بن أبي القاسم بن القاضي 

433 

 نماذج من النسخ الخطية

 اللوحة األولى من نسخة )أ(
 

 
 من نسخة )أ( خيرةاللوحة األ
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 (باللوحة األولى من نسخة )

 (بمن نسخة ) خيرةاللوحة األ  
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 الّنص املحقق

 افرمحـ افرحقؿبسؿ اهلل 

هذه ) ،ظذ شّقدكو وكبّقـو ومقٓكو حمؿد وآفف وصحبف وشؾؿ وصذ اهلل وشؾؿ

ل ـووـــ افؼــ ابـد افرمحـدي ظبــوم شقـــ اإلمـدة ظــمؼق،  (عــالت افسبـمشؽ

ريض اهلل ظـف
(ٔ)

. 

  : سورة البقرة
بوإلبدال مع  رشو:  [ وبوبف6] ژپ ٻ ٻژ :ؿقفف تعوػ

اإلصبوع
(ٕ)

وإصبوظف بوفتسفقؾ مع اإلدخول وافبرصي ؿوفقن، و
(ٖ)

ابـ ـثر ، و

بوفتسفقؾ مـ ؽر مدّ 
(ٗ)

صقغي 
(٘)

. ؾوحذر مو يػعؾف افـوس
(ٙ)

. وهشوم بتؼديؿ 

افتسفقؾ مع اإلدخول ثؿ حتؼقؼفو معف
(ٚ)

. وافبوؿقن بتحؼقؼفام معو )مـ ؽر مد وٓ 

معفؿ أيضًو( وهشومإدخول، 
(ٛ)

:  ي افقجفونــف ذم افثوكقـف فـػـل وؿـؾ زةــمح، و

 حؼقؼ.افتسفقؾ وافت

افقجفون ذم وؿػف، حلؿزة  [18] ژک  گ  گگ  ژ  :ؿقفف تعوػ 

                                           

إموم وؿتف وشقد أؿراكف ذم )ب(: ))هذه مشؽالت افسبع ادؼقدة ظـ صقخ اجلامظي ذؿًو وؽربًو ( 2)

ومصبوح زموكف، ودين ظرصه وؾريد دهره شقدكو ومقٓكو ظبد افرمحـ بـ أيب افؼوشؿ اددظق ابـ 

 افؼويض ؾه اهلل فف بخر اجلـون ورزؿف افتؿتع وافـظر ذم وجف افرمحـ((.

ول، وهق ؿقل وهق ؿقل ظومي ادرصيغ ظـف، وفف وجف آخر، وهق تسفقؾ اهلؿزة افثوكقي مع ظدم اإلدخ( 1)

 (.2/363( واكظر: افـؼ )25افبغداديغ ظـف، وـالمهو مـ ضريؼ إزرق، ومهو ذم افشوضبقي: )

 يريد إصبوع أفػ اإلدخول وظدم ؿرصهو.( 3)

 ـؾؿي )مّد( اشتدرـً ذم حوصقي )ب(.( 4)

 أي مع ظدم اإلدخول. ( 5)

 ذم )ب(: اجلفوفي مـ افـوس.( 6)

 ذم )ب(: معًو.( 7)

ف ثالثي أوجف: افتسفقؾ مع اإلدخول، وافتحؼقؼ مع اإلدخول، وافتحؼقؼ مـ ؽر إدخول، ؾتحصؾ ف( 8)

 ومو بغ افؼقشغ فقس ذم )ب(.
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افتسفقؾ
(ٔ)

 وافتحؼقؼ، وٓ جيقز ؾقف افروم افبتي ـام سح بف أهؾ إداء، ؾوحذر. 

بنبدال افثوكقي حرف مّد  ورش[ 32] ژچ  چ  چ    ڇ  ژ  :ؿقفف تعوػ

بتسفقؾ إوػ مع إصبوع إفػ ؿبؾفو وؿوفقنمع اإلصبوع، 
(ٕ)

، وافبزي ـؼوفقن ،

بتسفقؾ افثوكقي وؿـبؾ
(ٖ)

بنشؼوط إوػ وحتؼقؼ افثوكقي وإصبوع  وافبرصي، 

إفػ
(ٗ)

 . وافبوؿقن بتحؼقؼفام معو.

[ 33] ژکژ  :حلؿزة ظذ ادلخقذ بف وجفون ذم افقؿػ ذم ؿقفف تعوػ

 بنبدال إوػ يوء مـ جـس حرـي مو ؿبؾفو، وتسفقؾ افثوكقي. افثوين: حتؼقؼ إوػ

وتسفقؾ افثوكقي مع إصبوع إفػ معفام
(٘)

. 

مفام اجتؿع افبرصيؿوظدة: 
(ٙ)

اإلبدال واإلدؽوم افؽبر
(ٚ)

 افسقديؼّدم ، 

﮲ ژ و [ 35]  ژۋ  ۋ  ژكحق  ۓ   ۓ   ے   ے   ڇ  ژو [55]  ژھ  

ڇ  ڍ ژ  ڇ  
(ٛ)

 وصبفف. 

بوٓختالس  افبرصيظذ  فدوريؿرأه ا ژڱڳ ڳ ژ :ؿقفف تعوػ

ختالس[واإلشؽون، ]وتؼديؿ آ
(ٜ)

ذم اإلشؽون، ورشؿف  افسقدويـدرج مع  

: هق وكظوئره ذم حوفي افقؿػ بوفتسفقؾ ؾؼطمحزةهؽذا: بوريؽؿ بورئؽؿ. وؿرأ 
(ٔٓ)

 .

                                           

 ذم ادخطقط بقاو ؿبؾفو. ( 2)

 يريد بوإلصبوع افتقشط، وفف أيضًو افؼرص. ( 1)

 بغ بغ.( 3)

 يريد بف افتقشط، وفف افؼرص أيضًو.( 4)

 رص، مع افقجفغ ذم اهلؿزة إوػ ؾتصبح إوجف أربعي. وفف أيضًو تسفقؾفو مع افؼ( 5)

 ذم )ب(: اجتامع.( 6)

 ذم )أ( وافؽبر، بوفقاو.( 7)

 . 98اإلهاء: ( 8)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 9)

 بغ بغ. ( 28)
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متقؿمـ ضريؼ  افؽسوئلوؿرأه 
(ٔ)

بوإلموفي 
(ٕ)

. 

ژٺ    ٿٿ    ٺ  ژ إػ ؿقفف:  ژٻ ٱ  ٻ ٻ ٻژ  :كـوفــعـف تــقفــؿ
(ٖ)

 

[58]  : 

، خالد، ويـدرج معف ظوصؿ، ثؿ افشومل، ثؿ ؿوفقنؾقف ورش ٓ خيػك، ويردف ظ

ثؿ  افبرصيثؿ  ؽلـؿـبوفـ أول ـليت مـوفي، ثؿ تــبوإلم وئلــسـافؽف ــؾقـردف ظــوي

/.بَِخَؾػ
(ٗ)

  . 

ژڃژ  إػ ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(٘)

  [85:] 

وحده ورش
(ٙ)

بوإلموفي افؽسوئل، ويردف ظؾقف ؿوفقن، ثؿ 
(ٚ)

ول ، ثؿ تليت مـ أ

بوفؼرص افشومل، ثؿ افبرصي، ثؿ بودؽل
(ٛ)

 .محزةبودد، ثؿ  ظوصؿ، ويردف ظؾقف 

ژڭ  ۇ ژ إػ         ژے ے ھھ ژ :ؿقفف تعوػ
(ٜ)

[91] 

                                           

 ، وهق رمز فدوري افؽسوئل، ـام ورد ذم حرز إموين فؾشوضبل ذم ؿقفف:(متقؿ)يريد افتوء مـ فػظ ( 2)

 كسورع وافبوري وبورئؽؿ تال.                   وإوجوع أكصوري متقٌؿ وشورظقا

 (.17افشوضبقي )( 1)

  ژ َكغِػرژ، وافبوؿقن  ژ ُتغَػر ژ  ، وابـ ظومر ژ يُغَفرژ ؿرأ كوؾع( 3)

 (.1/125(، وافـؼ: )73اكظر: افتقسر: )

افدوري، واإلدؽوم واإلبدال  ٕيب ظؿرو بخؾػ ظـ  ژٺ   ٺ ژ وؾقف إدؽوم افراء ذم افالم مـ 

  .ژپ  پ  ژ فؾسقد

 /ب(.2)( 4)

وافبوؿقن  ژ ُتَػودوهؿژ، وكوؾع وظوصؿ وافؽسوئل  ژ ُاَشورىژوافبوؿقن  ژ َأْهىژؿرأ محزة ( 5)

 وافبوؿقن بضؿفو. ژ وهقژ، وؿرأ ؿوفقن وأبق ظؿرو وافؽسوئل بنشؽون اهلوء مـ  ژ َتْػدوهؿژ

 (.   1/128(، وافـؼ: )74 ،71اكظر ؾقام تؼدم: افتقسر: )

ؾً ذم )أ( إػ محزة.( 6)  حترَّ

 .   ژ أشورىژذم ( 7)

 .   ژ تػدوهؿژذم ( 8)

ذم اجلقؿ، وافبوؿقن بنطفورهو. وؿرأ ابـ  ژ ؿدژؿرأ أبق ظؿرو وهشوم ومحزة وافؽسوئل بندؽوم دال ( 9)

ابـ  ژ جوءـؿژمول وافبوؿقن بندؽومفو، وأ ژ اختذتؿژـثر وحػص بنطفور افذال ظـد افتوء مـ 

 ذـقان ومحزة.
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، ابـ ذـقان، ويردف معف  هشوم، ثؿ افبرصي، ثؿ ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

بنطفور افذال حػص ، ويردف ظؾقفوصعبي
(ٔ)

 .افؽسوئل، ثؿ محزة، ثؿ 

ژہژ إػ   ژڱ  ں  ں  ڻ  ژ  :تعوػؿقفف 
(ٕ)

 [98:] 

بؼرص  صعبي، ثؿ افشومل، ثؿ فبرصي، ثؿ اادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

يؾژ
ِ
ء ژَجْزَ

(ٖ)
 .افؽسوئل، ثؿ محزة، ثؿ حػص، ثؿ ژ مقؽوئؾژ و 

ژۆئ      ژ إػ  ژى  ائ   ائ       ژ ؿقفف 
(ٗ)

 [215]: 

، هشوم، وافبرصيو ،ادؽلويردف ظؾقف  وؿوفقن،، محزة، ويردف ظؾقف ورش

 ژبقتكژ ذم  ابـ ذـقانويردف ظؾقف أحد وجفل 
(٘)

أيضوً  بوبـ ذــقان، ثؿ 
(ٙ)

 ،

بوفتحريؽ حػص، ويردف ظؾقف افؽسوئلو صعبيويـدرج معف 
(ٚ)

. 

ژڍ  ڌ   ڌ  ڎڇ  ڍ    ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٛ)

يـدرج  :[284]  

                                      
 (.   25، 1/4( وافـؼ: )44(، وافتقسر: )354واكظر: افتبرصة: )

 .   ژ اختذتؿژمـ ( 2)

وؾقف حلؿزة  ژ مقؽوئقؾژ ، وافبوؿقن  ژ مقؽولژ، وأبق ظؿرو وحػص  ژ مقؽوِئؾژ ؿرأ كوؾع ( 1)

، وابـ ـثر  ژ ِجِزيؾژوحػص  وؿػًو: افتسفقؾ مع ادد وافؼرص، وؿرأ كوؾع وأبق ظؿرو وابـ ظومر

يؾژ ئِؾژوصعبي  ژ َجَزئِقؾژوافؽسوئل ، ومحزة  ژَجْزِ ، وحلؿزة وؿػوً افتسفقؾ.  ژ َجْزَ

(، 27، وورش بوفتؼؾقؾ. واكظر: افعـقان: ) ژہ ژوأبق ظؿرو ودوري افؽسوئل بنموفي 

 (.1/129وافـؼ: )

 أي مـ ؽر يوء بعد اهلؿزة.     ( 3)

وافبوؿقن بنشؽوهنو، وؿرأ هشوم وابـ ذـقان بخؾػ   ژبقتل ژوم وحػص بػتح يوء ؿرأ كوؾع وهش( 4)

(، وافـؼ: 85، 76بوفقوء. واكظر: افتقسر: ) ژإبراهقؿ ژبوٕفػ، وافبوؿقن  ژ إبراهوم ژظـف 

(1/112 ،137  .) 

 .  ژ إبراهوم ژاإلشؽون ؾؼط، وؿد اكدرج مع هشوم ظذ ؿراءة  ژ بقتل ژفف ذم ( 5)

 . ژ إبراهقؿ ژوؿراءة  ژ بقتل ژون بنشؽ( 6)

 بوفػتح ذم يوء )بقتل(.  ( 7)

بوجلؿع وؾتح  ژ مسوـغ ژبوجلر، و  ژ ضعومِ  ژ، بحذف افتـقيـ، و  ژ ؾدييُ  ژؿرأ كوؾع وابـ ذـقان ( 8)

قن، وؿ ـثر وأبـاـف  ژ مسؽغٍ ژ، و عـرؾـبوف ژ ضعومُ ژ و ژ ؾدييٌ  ژوئل ــزة وافؽسـؿ ومحـرو وظوصـق ظؿـرأ اـب 

ٓ أكف جيؿع  قكي، وؿرأ هشوم مثؾفؿ إ قن ـم غَ  ژبوإلؾراد وـن اـف  افـقن. مع ؾتح ژ مسـو
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 وجيؿع ،هشوم، ويـدرج معف افؽقؾققن، ويردف ظؾقف دؽل، ثؿ اابـ ذـقانمعف 

ٕجؾ إدؽومف افبرصيثؿ  ژڎژ
(ٔ)

. 

ورش :[118] ژڃ  ڃ     چ  چ  چچ  ژ :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

 ،

بوإلدؽوم ؾؼط هشوم، ثؿ افبرصيو ادؽل، ويـدرج معف ؿوفقنثؿ 
(ٖ)

 ، فؼقفف: 

إذا زيدتو مـ ؿبؾ حتك يػصال(                 )ويدؽؿ ؾقف افقاو وافقوء مبدٓ   
(ٗ)

 

زيد وِل يؼع ذم افؼرآن واو
(٘)

 مدؽؿ ظذ ؿراءتف إٓ ذم هذا ادقوع. 

وأمو مو جرى بف افعؿؾ ظـد افؼـراء بودغرب، وكؼؾف وإدؽـومف ؾبـوضؾ ٓ ظؿؾ 

ظؾقف، إذ ذاك خوص بوٕصؾ وهذا زائد اتػوؿو وِل يسؾؽف ذم افؼصقدة
(ٙ)

وٓ ذم  

افتقسر
(ٚ)

قؼ ذم اإلدؽوم. وفقس فف كؼؾ ـفق ظـد أئؿي افتحؼ محزة. ويـدرج معف 

 .ظوصؿ وافؽسوئل، ويـدرج معف ابـ ذـقانوإظالم، ثؿ 

ژڄ  ڄژ إػ  ژٹ  ٹ  ڤ ڤژ  :ؿقفف
(ٛ)

 [172]: 

، ويبتدئ برؾع  ژڤ  ڦژ يؼػ ظذ  ادؽل، ثؿ ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش

 ژڦ  ژ ـذفؽ، إٓ أكف يؼرأ  افشوملـذفؽ، ثؿ  افبرصيمع افـقن، ثؿ  ژوكؽػرژ

                                      
 (.1/116( وافـؼ: )79اكظر: افتقسر: )

 . ژ ضعوُم مسؽغٍ  ژادقؿ ذم ادقؿ مـ ( 2)

 .   ژڃ ژبتغؾقظ افالم مـ ( 1)

 مع افسؽقن ادحض وافروم.   ( 3)

 (.   18محزة وهشوم ظذ اهلؿز س )بقً مـ افشوضبقي. اكظر: بوب وؿػ ( 4)

 ذم )ب( زائدة.( 5)

حرز إموين ووجف افتفوين ذم افؼراءات افسبع فإلموم افؼوشؿ بـ ؾّره افشوضبل  –ادراد هبو افشوضبقي ( 6)

 هـ(.598)ت

 هـ(.444ت افسبع فإلموم أيب ظؿرو افداين ت )اـتوب افتقسر ذم افؼراء( 7)

)وكؽػْر( بوفـقن واجلزم، وابـ ـثر وأبق ظؿرو وصعبي، )وكؽػُر( بوفـقن  ؿرأ كوؾع ومحزة وافؽسوئل( 8)

 وافرؾع، وابـ ظومر وحػص )ويؽػُر( بوفقوء وافرؾع. 

 (.  1/136(، وافـؼ: )84اكظر: افتقسر: )



 (ه2341مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية             العدد الثاني عشر         )ذو الحجة 

434 

بوفقؿػ وافرؾع صعبي، ثؿ حػصويؽػر بوفقوء. ويـدرج معف 
(ٔ)

بوفقصؾ مع  محزة، ثؿ 

اجلزم
(ٕ)

 مثؾف. افؽسوئل، ثؿ 

 ژڑ  ک  کک  ژ إػ  ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٖ)

 

[184:] 

بندؽوم افالم ؾؼط افبرصيويردف ظؾقف  ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش
(ٗ)

 ادؽل، ثؿ 

ژکڑژبوإلدؽوم واإلطفور ذم بوء
(٘)

فييؼػ ظذ فػظي اجلال افشومل، ثؿ 
(ٙ)

 ،

ژڑژ بوفرؾع  ژژ ژ ويستلكػ مو بعدهو
(ٚ)

ابـ مع  ظوصؿ، ويـدرج 

 .افؽسوئل، ثؿ محزة، ثؿ ذـقان

 : سورة آل عمران

/ٿ  ٿژ  :ؿقفف تعوػ
(ٛ)

 ژڤڤ  ژ إػ   ژٿ     
(ٜ)

 [3 ،4]: 

هشوم ، ويـدرج معف ادؽل، ثؿ محزة، ويردف ظؾقف ؿوفقن، ويردف ظؾقف ورش

                                           

 مع افـقن.( 2)

 مع افـقن.( 1)

ام. اكظر: برؾع افراء وافبوء، وافبوؿقن بجزمف ژڑ  ژ و  ژژ ژ ؿرأ ابـ ظومر وظوصؿ  ( 3)

 (.1/138(، وافـؼ: )2/448ادػتوح فؾؼرضبل: )

، وهل روايي افسقد ظـ أيب ظؿرو بال خالف،  ژژ  ژ  ژ بندؽوم افراء ذم افالم مـ ؿقفف: ( 4)

  (.13وافدوري بخالف ظـف، وافبوؿقن بوإلطفور. اكظر: افشوضبقي: )

فؽـ ذفؽ خروج مـ افشوضبل  ،ـصـقع افشوضبل  –اخلالف هـو ٓبـ ـثر  ذـر ادصـػ ( 5)

(، 13ظـ ضريؼف، ؾال يؼرأ ٓبـ ـثر إٓ بوإلطفور ـقرش، وافبوؿقن بوإلدؽوم. اكظر: افشوضبقي: )

 (.58(، وافبدور افزاهرة فؾشقخ افؼويض: )45وافتقسر: )

   . ژڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ذم ؿقفف: ( 6)

 : مـ )ب(.  ژڑ   ژ  ژژ ژ  ( 7)

 /أ(.1)( 8)

وورش ومحزة بوفتؼؾقؾ، وفؼوفقن  ژٿ ژ  ان وافؽسوئل وأبق ظؿرو بنموفي فػظ ؿرأ ابـ ذـق( 9)

  (.1/62(، وافـؼ: )2/128افػتح وافتؼؾقؾ. اكظر: افتذـرة: ) –افقجفون 
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افبرصي، ثؿ وظوصؿ
(ٔ)

 .ابـ ذـقان وافؽسوئل ژڤ  ژ ج معف ذم ؾتح ، ويـدر

 [24]  ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ ؿقفف تعوػ 

ـؾفؿ ذم مرتبي ادد ذم حول افقؿػ، و  يسفؾ اهلؿزة ذم وؿػف بغ بغ ؾؼط. محزةاتػؼ افؼراء 

ژ ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅژ  :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

 [25:] 

خول بوإلد هشومذم اإلدخول، ثؿ  افبرصي، ويـدرج معف ؿوفقن، ثؿ ورش

ابـ ذـقان وظوصؿ وافؽسوئل، ثؿ محزةوظدمف، ويـدرج معف ذم ظدم اإلدخول 
(ٖ)

. 

حلؿزةوبوبف  [18] ژڻۀژ 
(ٗ)

ذم افقؿػ بوفتسفقؾ وافتحؼقؼ 
(٘)

. 

ژحئمئ  ژ إػ   ژېئ  ېئىئ ژ  :ؿقفف
(ٙ)

 [37:] 

ابـ ، ويردف ظؾقف هشوم، ثؿ وافبرصي ادؽل، ويـدرج معف ؿوفقن، ثؿ ورش

بنموفي ادحراب ذـقان
(ٚ)

إول  ژزـريوءَ ژوكصى  ژـّػؾفو ژ بتشديد  صعبي، ثؿ 

معو مع مد افصقغي ؾؼط ژزـريوءژ بنشؼوط مهزة  حػصورؾع افثوين، ثؿ 
(ٛ)

 ،

وؿػ بوفصقغي ؾؼط مـ ؽر مد مشبع  محزة، وإذا وؿػ محزة وافؽسوئلويـدرج معف 

 وٓ متقشط، ؾوحذر.

                                           

 مـ روايي افدوري ظـف، أمو افسقد ؾؾف افػتح ـوفبوؿغ.    ژڤ  ژ  فف اإلموفي ذم ( 2)

بقـفو وبغ افقاو مع اإلدخول، وأبق ظؿرو  ژۋ    ژ  ؿرأ ؿوفقن بتسفقؾ اهلؿزة افثوكقي مـ ( 1)

بوفتسفقؾ مع اإلدخول وظدمف، وورش وابـ ـثر بوفتسفقؾ مـ ؽر إدخول، وهشوم بوفتحؼقؼ مع 

 (.2/374(، وافـؼ: )178اإلدخول وظدمف، وافبوؿقن بوفتحؼقؼ مـ ؽر إدخول. اكظر: افتبرصة: )

ر ؿراءة ابـ ـثر ؾفق يؼرأ بوفتسفقؾ مـ  بوفسؽً ظذ ادػصقل مـ روايي َخَؾٍػ ( 3) ـَ بُِخْؾٍػ ظـف، وِل ُتْذ

 ؽر إدخول مع افصؾي.

  [ وؽرهو.26]ادوئدة:  ژڍ  ڍ ژ  أي مو جوء مـ اهلؿزتغ ادػتقحتغ ذم ـؾؿي، مثؾ: ( 4)

 ٕهنو متقشطي بزائد ؾػقفو افقجفون.  ( 5)

 ژېئىئ  ژ ػ، وحػص ومحزة وافؽسوئل بوفتشديد، وافبوؿقن بوفتخػق ژېئژ  ؿرأ افؽقؾققن ( 6)

( 131بدون مهز، وصعبي بوهلؿز ادػتقح، وافبوؿقن بوهلؿز ادضؿقم. اكظر: افتؾخقص ٕيب معؼ: )

 (.1/139وافـؼ: )

 (.    1/64(. واكظر: افـؼ: )17فف ؾقف وجفون ٕكف مػتقح، وـالمهو ذم افشوضبقي: )( 7)

 د ظذ مو ؾقفو مـ ادّد. ادراد بف ادّد افطبقعل وأَّٓ يزا( 8)
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ژڃژ إػ  ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ :ؿقفف
(ٔ)

 [39:] 

ن مهزة افبرصي، ثؿ ادؽل، ثؿ ؿوفقنثؿ ، ورش ژ ڤ  ڤ  ڤژ ، واتػؼو ظذـ 
(ٕ)

 ،

[افّشوملوٓ يؼػون ؿبؾفو، بؾ يصالن ـوجلامظي، ]ثؿ 
(ٖ)

بنموفي  محزة، ثؿ ظوصؿثؿ  

بػتح افقوء وإشؽون افبوء  ژڤژ، وژإن اهللژوتذـره وـن مهزة  ژٿژ

 .ژڤ  ڤ ژ مهزة ذم اجلؿقع خوفػف ذم ؾتح  ـحؿزة افؽسوئلمع ختػقػف، ثؿ 

ژک  کک  ژ إػ   ژڄ  ڄ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

 [48 ،49:] 

وؾتح مهزة  ژٿژ وؾتح  ژ وكعؾؿفژ بوفـقن ذم  ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

، ژٿژ بوفـقن وإموفي  افبرصي، وٓ يؼػ ؿبؾفو، بؾ يصؾ، ثؿَّ  ژإين أخؾؼ ژ 

َيؼػ أيضًو، بؾ ، وٓ ژَأين أخؾؼژ وؾتح  فؾسقدوإبدافف  ژڇ  ڇ  ژ وإدؽوم 

 ابـ ذـقان، ويردف ظؾقف ژ ؿدژ ، وإدؽوم ژٿ  ژ بوفـقن وؾتح  هشوميصؾ، ثؿ 

 ظوصؿ، وذم ظدم افقؿػ ؿبؾف، ثؿ ژإينژ ويتػؼون ذم ؾتح بوإلموفي واإلطفور، 

 محـزة، وٓ يؼػ ؿبؾف، ثؿ  ژ إين ژوؾتح ، ژؿد ژوإطفور ، ژٿژ بوفقوء وؾتح 

                                           

 ژٿژ بلفػ افتذـر بعد افدال مموفي ظذ أصؾقفام، وافبوؿقن  ژؾـوداه ژؿرأ محزة وافؽسوئل ( 2)
بػتحفو، ومحزة وافؽسوئل بؽن اهلؿزة، وافبوؿقن  ژإن اهلل  ژبتوء افتلكقٌ، وابـ ظومر ومحزة 

فبوؿقن بضؿ افقوء وؾتح افبوء وا ژ َيْبؼكژبػتح افقوء وإشؽون افبوء ووؿ افشغ خمػػي مـ 

 (. 1/139( وافـؼ: )75وـن افشغ مشددة. اكظر: افؽوذم ٓبـ ذيح: )

كژ     هؽذا ذم ادخطقط ـن مهزة( 1) ، فؽـ افصقاب أن افؾذيـ يؽنان اهلؿزة مهو ابـ  ژ إِنَّ اهلل ُيَبِؼُ

 ظومر ومحزة وفقس افبرصي وادؽل.    

 (.مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب( 3)

بوفقوء، وافبوؿقن بوفـقن، وأبق ظؿرو وهشوم ومحزة وافؽسوئل بندؽوم  ژڄ ژ  ؿرأ كوؾع وظوصؿ (  4)

، وافبوؿقن بػتحفو، وكوؾع  ژ إين أخؾؼ ژوافبوؿقن بنطفورهو، وكوؾع بؽن مهزة  ژڇ  ڇ ژ  

، وافبوؿقن  ژ ضوئراً ژ، وافبوؿقن بنشؽوهنو، وؿرأ كوؾع  ژإينژوابـ ـثر وأبق ظؿرو بػتح يو 

 (.  1/148(، وافـؼ )88اكظر: افتقسر: )  ژضراژ

 ذم أول هذه افسقرة.  ژ افتقراة ژوؿد تؼدم فػظ 



 د.فهد بن مطيع المغذوي          مشكالت السبع لإلمام أبي زيد عبد الرحمن بن أبي القاسم بن القاضي 

433 

، وٓ يؼػ ؿبؾف بؾ يصؾ، ژإينژ، وؾتح ژؿدژ ، وإدؽومژٿژ بوفــقن وتؼؾقـؾ 

 ژإين أخؾؼژوؾتح  ژؿدژوإدؽوم  ژٿژبنموفي  وافؽسوئلوافسالم. ]

ـوجلامظي وٓ يؼػ ؿبؾف وافسالم[
(ٔ)

. 

ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

 [75:] 

ثؿ يليت  ژڻژبؼرص  هشوم، ثؿ افبرصي، ثؿ ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

بوفصؾي
(ٖ)

ذم افصؾي، وـذا حػص يـدرج معف أيضًو، ثؿ  ابـ ذـقان، ويـدرج معف 

ثؿ يليت بوفسؽً،  ژڻژبـؼؾ حرـي هوء  محزة، ثؿ ژڻژبنشؽون هوء  صعبي

ثؿ بعدمف، وـؾ واحد مـ رواتف ظذ ؿوظدتف مـ اإلدؽوم
(ٗ)

وافـؼؾ وافسؽً  

 .ژڻژبصؾي  افؽسوئلوظدمف، ثؿ 

ژڻ  ڱ  ں      ں  ڻ  ڻ  ژ     :ؿقفف تعوػ
(٘)

 [245:] 

، ويردف ادؽل حػصبوفصؾي، ويـدرج مع  ادؽل، ويردف ظؾقف ؿوفقنثؿ  ورش

بوإلدؽوم واإلشؽون افبرصيأيضًو بنشؽون اهلوء، ثؿ  صعبيظؾقف 
(ٙ)

 هشوم، ثؿ 

                                           

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 2)

ذم احلوفغ، وـذفؽ محزة وؿػًو، وؿرأ أبق ظؿرو وصعبي   ژ يمده ژؿرأ ورش بنبدال اهلؿزة واوًا مـ ( 1)

ًو، وؿوفقن وهشوم بخؾػ ظـف بوفؼرص، وافبوؿقن بوفؽنة مع ومحزة بنشؽون اهلوء وصاًل ووؿػ

 اإلصبوع وهق افقجف افثوين هلشوم.

ؾبوإلموفي ٕيب ظؿرو ودوري افؽسوئل،   ژ ؿـطور ژ( أمو 2/386/، وافـؼ: )68اكظر: افتقسر: ) 

 (.   1/54وبوفتؼؾقؾ فقرش. اكظر: افـؼ: )

 يقشطف حسى مذهبف ؾقف.    ؾحقـئذ يؽقن مـ ؿبقؾ ادد ادـػصؾ، وهق ( 3)

 .     ژ يمده ژذم    ژ ؿـطور ژأي بندؽوم افتـقيـ مـ ( 4)

، وافبوؿقن بنطفورهو. وؿرأ ؿوفقن  ژں      ں  ژ ؿرأ أبق ظؿرو وابـ ظومر ومحزة وافؽسوئل بندؽوم ( 5)

، وصعبي وأبق ظؿرو ومحزة بنشؽوهنو،  ژڻژ  وهشوم بخؾػ ظـف بؽن اهلوء مـ ؽر صؾي ذم

 فبوؿقن بؽنهو مع افصؾي، وهق افقجف افثوين هلشوم.وا

 (.2/386(، وافـؼ: )463، 2/123اكظر: ادػتوح: )  

 فؾسقد.      ژكمتف ژمع مراظوة اإلبدال ذم ( 6)
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 محزةذم افصؾي، ثؿ  ابـ ذـقانرص ثؿ افصؾي، ويـدرج معف ـوم وافؼــبوإلدؽ

بوإلدؽوم
(ٔ)

 ؾي.بوفص افؽسوئلويردف ظؾقف   ،

ژ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱژ  :ؿقفف
(ٕ)

  [269: ] 

بوفقوء وؾتح افسغ،  هشوم، ثؿ وافؽسوئل وافبرصي ادؽلكوؾع، ويـدرج معف 

/ح افسغ، ويـدرج معف ذم افتوء ثؿ بوفتوء أيضوً مع ؾت
(ٖ)

، واتػؼو ظذ ابـ ذـقان 

  ژ ڳ ژ بتخػقػ  ابـ ذـقانك ـردف ظؾـ، وي ژڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ژد ـديـتش

 .ظوصؿ ومحزة

ژڄ    ڄژ :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

بػتح افقوء ووؿ افبوء، :[288] 
(٘)

 افشوملثؿ  

بوخلطوب وؾتح افسغ ذم إوػ،  ظوصؿبوفغقبي ذم إوػ وؾتح افسغ، ويردف ظؾقف 

ذم إوػ وافثوين، ثؿ  ـعوصؿ محزةواتػؼو ذم افثوين ظذ اخلطوب وؾتح افسغ، ثؿ 

 وػ وـن افسغ ذم افثوين ـذفؽ.بوخلطوب ذم إ افؽسوئل

 . [188] ژۆئ  ژ إػ  ژائ  ائ  ەئ  ەئ   ژ  :ؿقفف تعوػ

 : سورة النساء
تدخؾ ذم افسقرة بوفؼرص افذي بقدك، وٓ ظزة بوفسؽً افذي  فؾبرصي:حؽؿف 

                                           

 مع إشؽون اهلوء.     ( 2)

 ژحيسبـ ژؿرأ كوؾع وابـ ـثر وأبق ظؿرو وافؽسوئل بؽن افسغ، وافبوؿقن بػتحفو، وؿرأ هشوم ( 1)

بتشديد افتوء، وافبوؿقن  ژُؿتِّؾقا ژبوفقوء وافتوء، وافبوؿقن بوفتوء، وؿراءة ابـ ظومر  -بوفقجفغ

 (.      143، 1/136( وافـؼ: )92(، )84بتخػقػفو. اكظر: افتقسر: )

 /ب(.1)( 3)

ؿرأ أهؾ افؽقؾي ذم إوػ  ژڄ  ڄ   ڃ  ژ  ... ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ژ مـ ؿقفف تعوػ ( 4)

بقوء مػتقحي، وبوء مضؿقمي بعد  ژحَيسُبـفؿ  ژوافبوؿقن بوفقوء، وؿرأ ابـ ـثر وأبق ظؿرو  بوفتوء،

(، وتؼدم ؾتح 1/146(، وافـؼ: )1/615ع: )افسغ، وافبوؿقن بتوء وبوء مػتقحتغ. اكظر: اإلؿـو

 [269] ژگ  گ  ڳ  ڳ  ژ :  افسغ وـنهو مـ )حيسبـ(  مـ ؿقفف

ر ؿراءة كوؾع، وفعؾفو شؼطً شفقاً ً، وؿد ذـرهتو ذم احلوصقي افسوبؼي.ٓبـ ـثر وأيب ظؿرو، وِل( 5) ـَ   ُتْذ



 د.فهد بن مطيع المغذوي          مشكالت السبع لإلمام أبي زيد عبد الرحمن بن أبي القاسم بن القاضي 

433 

بغ افسقرتغ، إذ حؽؿف ـوفقصؾ، ٕكف أؿؾ زموكو مـ افقؿػ، ـام ّسح بف 

اجلعزي
(ٔ)

تليت بوٓتصول، وٓ إصؽول ذم هذا، وٓ بلس أكؽ  ، ثؿ تليت بودد، ثؿ

 تدخؾ بوفؼرص أيضًو ـوفـظوئر، وافسالم.

ژڻ  ژ إػ  ژگ  گ  ڳ   ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

  [41:] 

، ثؿ ظوصؿ، ويـدرج معف ادؽل، ثؿ افشومل، ويـدرج معف ؿوفقنثؿ  ورش

وحده ٕجؾ إدؽومف افبرصي
(ٖ)

 .افؽسوئل، ويـدرج معف محزة، ثؿ 

ژڍ  ژ إػ   ژڦ   ڦ  ڦ  ژ  : عوػؿقفف ت
(ٗ)

 [225:] 

، ويـدرج ؿوفقن ادؽل، ويردف ظذ هشوم، ويـدرج معف ؿرص ؿوفقن، ثؿ ورش

بوإلشؽون،  صعبي، ويردف ظؾقف أيضًو هشوم، ويـدرج معف أيضًو مد ادؽل حػصمع 

وحده ٕجؾ اإلدؽوم افبرصيثؿ 
(٘)

أيضًو بنشؽون  محزةوتسؽغ اهلوءيـ، ثؿ  

بصؾتفام، ـام ذـره افشوضبل افؽسوئل، ويردف ظؾقف اهلوءيـ
(ٙ)

حغ ؿول:  

وشؽـ يقده إفخ
(ٚ)

. 

                                           

هـ(، ذح افشوضبقي وافرائقي، 648هق إبراهقؿ بـ ظؿر بـ إبراهقؿ، أبق افعبوس اجلعزي، وفد شـي )( 2)

، 2/12هـ( اكظر: ؽويي افـفويي: )731وأفػ ذم أكقاع افعؾقم، اشتقضـ اخلؾقؾ حتك تقذم شـي )

       (.1/477: ــز ادعوين: )واكظر

قى ژؿرأ كوؾع وابـ ظومر ( 1) مع اإلموفي، وافبوؿقن  ژ َتَسقى ژ، ومحزة وافؽسوئل  ژ َتسَّ

وصالً  ژڱ  ڱ  ژ  ( وؿرأ أبق ظؿرو 1/149( وافـؼ: )1/387اكظر: افتذـرة: ) ژڱ  ژ

وؿ ادقؿ وصاًل. اكظر: بؽن اهلوء ادقؿ، ومحزة وافؽسوئل بضؿفام وصال، وافبوؿقن بؽناهلوء و

 (. 29افتقسر: )

   . ژڳ  ڱ    ژ  اإلدؽوم ذم ؿقفف : ( 3)

، وؿوفقن وهشوم بخؾػ ظـف  ژڇ  ژ  ژچ  ژ ؿرأ أبق ظؿرو وصعبي ومحزة بنشؽون اهلوء مـ ( 4)

 (.24، 23بؽن اهلوء مـ ؽر صؾي، وافبوؿقن بوإلصبوع وهق افقجف أخر هلشوم. اكظر: افشوضبقي: )

   .ژچ  چ ژ  ، وـذفؽ اإلبدال مع اإلدؽوم ذم  ژڄ  ڄ  ژ  دؽوم ذم ؿقفف: اإل( 5)

ه بـ خؾػ افشوضبل، إموم ظالمي، وفد شـي )( 6) هـ( بشوضبي، ـون ظودو 538هق افؼوشؿ بـ ؾرُّ

هـ( . اكظر: معرؾي افؼراء فؾذهبل: 598بوفؼراءات، حوؾظًو فؾحديٌ بصرًا بوفعربقي، تقذم شـي )

 (. 1/18افـفويي ) ( وؽويي1/573)

 بقً مـ افشوضبقي، متومف: ( 7)
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 ژڃ  ڃ  ژ إػ   ژٱ  ٻ  ٻ    ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔ)

 [255-257]: 

، ويردف ژٺ  ٺ  ژ بندؽوم  هشوم، ثؿ افبرصي، ثؿ ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

بوفقجفغ:  خالدثؿ  بوإلطفور أيضًو، خؾػبوإلطفور، ثؿ  ابـ ذـقان وظوصؿظؾقف 

بوإلدؽوم افؽسوئلاإلطفور ثؿ اإلدؽوم، ثؿ 
(ٕ)

. 

 : سورة املائدة
﮳  ژ  :ؿقفف تعوػ ﮲   ژ ٴۇ   ۋژ إػ  ژے  ے   ۓ  ۓ  

(ٖ)
  

[45] : 

، ژواجلروُح ژويستلكػ   ژۈ  ژ بوفقؿػ ظذ  ادؽـل ثؿ ؿوفقنثؿ  ورش

مـ ؽر  وصؿظـذفؽ أيضًو، ويردف ظؾقف  افشوملأيضًو ـذفؽ، ثؿ  افبرصيثؿ 

يؼػ ظذ  افؽسوئل، ثؿ محزة ـعوصؿ، ثؿ  ژٴۇژ وؿػ ٕكف يـصى 

ومو بعدهو بوفرؾع وذفؽ مخس آيوت ژ وافعغُ ژ، ويستلكػ ژ﮳ژ
(ٗ)

. 

ژڱ  ژ إػ  ژڃ  چ  چ  چ  چ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(٘)

  [51-53]: 

 ژڈژرأ بوفقاو وبحذؾفو ؾنكف يؼػ ظذ ـبوفرؾع شقاء ؿ ژيؼقل ژمـ ؿرأ 

يؼرأ بوفقاو ويـصى افالم ؾال يؼػ ظذ  وافبرصي،  مجؾي مستلكػيٕن مو بعده 

                                      
 (23)افشوضبقي:       وكمتف مـفو ؾوظتز صوؾقو حال                     وشؽـ يمده مع كقفف وكصؾف

  [41] ژڱ  ڱ  ژ  تؼدم كظرهو ذم ؿقفف:  ژپ  پ    ژ ( 2)

 (.  1/7(، وافـؼ: )43اكظر: افتقسر: )( 1)

َـّ واجلروَح  ژزة بـصى افؽؾامت اخلؿس ؿرأ كوؾع وظوصؿ ومح( 3) ،  ژ وافعَغ، وإكَػ، وإذَن، وافس

وافؽسوئل برؾعفو مجقعًو، وابـ ـثر وأبق ظؿرو وابـ ظومر بـصى إربع إوػ ورؾع 

، وافبوؿقن بضؿفو. اكظر: ادػتوح:  ژوإْذنژ. وؿرأ كوؾع بنشؽون افذال مـ ژواجلروُح ژ

  (.1/154( وافـؼ: )2/586)

 مخسي، وذم )ب( ـؾامت بدل آيوت.     ذم )أ(( 4)

بوفقاو مع رؾع افالم، وكوؾع وابـ ـثر وابـ ظومر بحذف افقاو مع رؾع  ژژژ  ؿرأ افؽقؾققن ( 5)

    (.1/154(، وافـؼ: )99افالم، وأبق ظؿرو بنثبوت افقاو مع كصى افالم. اكظر: افتقسر: )
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فعطػف ظذ مو ؿبؾف، بؾ يصؾ، ويستحى تلخره هـو بعد شوئر افؼراء،  ژڈژ

 .ٕجؾ آتصول، واهلل أظؾؿ

 :[89]  ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇژ  :ؿقفف تعوػ

بتشديد افؼوف وافؼرص كوؾع وادؽل وافبرصي وهشوم وحػصؿرأ 
(ٔ)

ابـ ، ثؿ 

بؿد افعغ وختػقػ افؼوف، ]ثّؿ صعبي بوفؼرص وختػقػ افؼوف[ انذـق
(ٕ)

ويـدرج  

محزة وافؽسوئلمعف 
(ٖ)

. 

ژی  یژ إػ   ژۉ  ې  ې  ې  ژ :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

 [95:] 

  ژېئژبتـقيـ  ادؽلبتقشط ادد، ثؿ  افشومل، ويردف ظؾقف ؿوفقن، ثؿ ورش

أكف يعود ٕجؾ رتبي ادد  مثؾفام إٓ محزة، ثؿ افؽسوئلويـدرج معف  ژېئ   ژ ورؾع 

ادشبع، واتػؼقا هـو /
(٘)

بوجلؿع مـ ؽر خالف ژېئ ژ ظذ ؿراءة  
(ٙ)

. 

ژېژ  إػ  ژۇ  ۆ  ۆ   ۈژ  :ؿقفف تعوػ
(ٚ)

 [287:] 

ثؿ  ژې  ېژ بؽن مقؿ  افبرصي، ثؿ ادؽل، ويـدرج معف ؿوفقن، ثؿ ورش

فِغژذم ؿقفف  صعبي، ويردف ظؾقف افشومل و وـن افالم، ثؿ بتشديد افقا ژ إوَّ

                                           

 افتل بعد افعغ.   أي بتشديد افؼوف وحذف إفػ  ژۈژ ( 2)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.    ( 1)

 (. 1/115(، وافـؼ: )119اكظر: افرووي: )( 3)

، وافبوؿقن بحذف افتـقيـ مع خػض  ژى  ژ ورؾع    ژې  ژ ؿرأ افؽقؾققن بتـقيـ ( 4)

أي بحذف افتـقيـ مع خػض ادقؿ، وافبوؿقن  ژ ـػورُة ضعومِ  ژافالم، وؿرأ كوؾع وابـ ظومر 

 (.1/155(، وافـؼ: )2/522فتـقيـ مع رؾع ادقؿ. اكظر: ادػتوح: )بو

 /أ(.    3)( 5)

 (.288اكظر: افتقسر: )( 6)

ح افتوء واحلوء، وافبوؿقن بضؿ افتوء وـن احلوء، وؿرأ محزة وصعبي ـبػت  ژۉژ حػص ؿرأ ( 7)

فِغژ  فـقن، وافبوؿقن بتشديد افقاو وؾتحفو وـن افالم وبعدهو يو شوــي مع ؾتح ا ژإوَّ

بنشؽون افقاو وؾتح افالم وافقوء وبعدهو أفػ مع ـن افـقن. اكظر: افؽوذم ٓبـ  ژې ژ

 (.1/156(، وافـؼ: )87ذيح: )



 (ه2341مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية             العدد الثاني عشر         )ذو الحجة 

432 

بنشؽون افقاو وؾتح افالم،  ژېژمع احلوء و  ژۉژبػتح توء  حػص

بنشؽون افقاو وؾتح افالم، ثؿ  ژېژ و ژېژ بضؿ هوء  افؽسوئلثؿ يردف ظؾقف 

فِغژأيضوً وتشديد واو  ژېژبضؿ هوء  محزة  وـن افالم. ژ إوَّ

 : سورة األنعام
 ژڭ ژ إػ  ژہ  ھ  ھ  ھ ژ :ؿقفف تعوػ

(ٔ)
 [13:] 

 افشومل، ثؿ ژھ ژ برؾع  ادؽل، ثؿ افبرصي، ويـدرج معف ؿوفقن، ثؿ ورش

بتذـر  محزة، ثؿ ژھژ بـصى  صعبي، ثؿ حػصأيضًو بوفرؾع، ويـدرج معف 

 مثؾف. وافؽسوئل،  ژۓژوكصى بوء 

ژحض ژ إػ  ژيث  حج  مج     جح  ژ :ؿقفف تعوػ 
(ٕ)

  [17]: 

، ويردف ظؾقف صعبي، ثؿ رصيافب، ثؿ ادؽل، ويـدرج معف ؿوفقن، ثؿ ورش

 ژحس   خس  ژ ويستلكػقن  ژمخ  جس ژ بوإلموفي، وهمٓء يؼػقن ظذ  فؽسوئلا

مخ  ژ بوفقصؾ مـ ؽر وؿػ ظذ  افشومل، ثؿ ژ وكؽقنُ ژ افـقن برؾع افبوء ورؾع 

يصؾ أيضًو ٕكف  وحػص. ژمص ژ بوفرؾع وكصى كقن  ژ كؽذُب ژ ٕكف ؿرأ  ژجس

 يـصبفام معو، وتلخر أهؾ افـصى ٕجؾ وصؾفؿ.أيضًو يصؾ و ومحزة يـصبفام معو،

 :[54] ژڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڤ        ژ  :ؿقفف

بؾ يصؾ وهؿ )ظؿ   ژڦژ ؿ يؼػ ظذ ؿقفف ـزة فـؿــفـح افـرأ بػتــمـ ؿ

                                           

، وابـ ـثر وابـ  ژھ ژ  وكصى توء  ژھ ژ  ؿرأ كوؾع وأبق ظؿرو وصعبي بتوء افتلكقٌ ذم ( 2)

 ژربَّناژ ـر وافـصى، وؿرأ محزة وافؽسوئل ظومر وحػص بوفتلكقٌ وافرؾع، ومحزة وافؽسوئل بوفتذ

 (.            1/157(، وافـؼ: )98بـصى افبوء وافبوؿقن بجرهو. اكظر: افعـقان: )

بـصبفام، وابـ ظومر برؾع إول وكصى افثوين،   ژمص ژ  ژحس  خسژ ؿرأ حػص ومحزة ( 1)

حلؿزة  ژحج ژ  إلموفي ذم ( وؾقف ا1/157(، وافـؼ: )281وافبوؿقن برؾعفام. اكظر: افتقسر: )

،  ژجخژ وافؽسوئل وأيب ظؿرو، وافتؼؾقؾ فقرش، وـذفؽ اإلموفي ٕيب ظؿرو ودوري افؽسوئل ذم فػظ:

 وافتؼؾقؾ فقرش.
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كرصا(
(ٔ)

 وهؿ مـ بؼل.  ژڦژ ، ومـ ؿرأ بوفؽن وؿػ ظذ 

ژہ ہ ژ وكحقه ــ  :[78] ژگ  گ  گژ :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

  ېئژ  

ژېئ
(ٖ)

وؿس ظؾقف 
(ٗ)

. 

ذم  افدرويذم افؼرص، ويـدرج أيضًو  ادؽل، ويـدرج معف ؿوفقن، ثؿ ورش

افقصؾ، ؾنذا وؿػ رجع إػ أصؾف، ]مـ[
(٘)

افسقدإموفي اهلؿزة ؾؼط. ثؿ  
(ٙ)

 

بػتحفام معو، ؾنذا وؿػ ٓ خالف ظـده ذم إموفي اهلؿزة، وفف ذم افراء افقجفون
(ٚ)

 ،

بػتحفام معو وصال ووؿػو، ويـدرج  هشومكحقه، ثؿ [ و76، ] ژ ڦ  ڦژ ـذا ذم 

 صعبيوصال، ؾنذا وؿػ أموهلام معو، ثؿ  افؽسوئل وابـ ذـقان، ويـدرج حػصمعف 

بنموفي افراء مـ ؽر خالف، وفف ذم اهلؿزة وجفون وصال
(ٛ)

، ؾنذا وؿػ أيضًو 

ػ أموهلام بنموفي افراء ؾؼط ذم افقصؾ، ؾنذا وؿ محزةبوإلموفي ؾقفام مـ ؽر خالف، ثؿ 

                                           

 : جزء بقً مـ افشوضبقي، ومتومف ( 2)

ؿ   ـُ         كاَمَ َيْسَتبغ ُصْحَبًي ذـروا وٓ                َوَأْن بَِػْتٍح َظؿَّ كرصًا َوَبْعَد

 (.25)افشوضبقي: 

و)ظؿ( رمز فـوؾع وابـ ظومر، وافـقن مـ )كرصًا( رمز فعوصؿ، ؾفؿ افذيـ يؼرأون بػتح مهزة )َأكَّف(، 

 (.1/158(، وافـؼ: )1/538وافبوؿقن بؽنهو. اكظر: ادػتوح: )

 .        85:  افـحؾ( 1)

          . 53:  افؽفػ( 3)

           [.11]إحزاب:  ژمئ  ىئ  يئ  ژ  مثؾ ( 4)

          مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(. ( 5)

          زيد ذم ادخطقط ظبورة بنموفي افراء واهلؿزة بعد فػظ افسقد، وؿد أؿحؿً خطًو.  ( 6)

( وكّص ظذ ذفؽ ابـ اجلزري 51-52افقجفون اكػرد هبام افشوضبل ظـ افسقد ـام ذم افشوضبقي: )( 7)

خوفػ ذم ذفؽ شوئر افـوس مـ ضرق ـتوبف، وؿول: وٓ أظؾؿ هذا  ( وذـر أكف1/45ذم افـؼ: ) 

          افقجف ُروي ظـ افسقد مـ ضريؼ افشوضبقي وافتقسر، بؾ وٓ مـ ضرق ـتوبـو. اهـ

 ( وؿد ذـر ابـ اجلزري 51اكػرد افشوضبل بوخلالف ظـ صعبي ذم إموفي اهلؿزة ـام ذم افشوضبقي: )( 8)

( وافبدور افزاهرة 1/46ذ إموفي افراء دون اهلؿزة. اكظر: افـؼ:)أن افصقاب آؿتصور فف ظ

          (. 285فؾؼويض: )
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معو مع تسفقؾ اهلؿزة
(ٔ)

. 

 :[88] ژۈژ إػ   ژڭ  ڭژ  : ؿقفف تعوػ

وجفون: افتخػقػ وافتشديد ژۇژ ذم  هلشوم
(ٕ)

مع تصدير افتخػقػ  

ۈ  ژ بنموفي  افؽسوئلثؿ افتشديد ثوكقو، ويـدرج معف أصحوبف، ويردف ظؾقفؿ 

 ژ ۈ
(ٖ)

 .محزة، ثؿ 

ژی  ی  ی    ىئ  ىئ     ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

 [289]: 

 افشوملبوفؽنة أيضًو، ثؿ  افبرصيبؽن اهلؿزة، ثؿ  ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

بتصدير افؽن، ثؿ افػتح، ويـدرج ذم  صعبي، ثؿ ژ تممـقنژبوفػتح واخلطوب ذم 

ژتممـقنژبوفػتح واخلطوب ذم  محزة، ثؿ حػص وافؽسوئلافػتح 
(٘)

، واتػؼ افؽؾ 

 إخذ.ظذ مو جرى بف   ژېئ  ىئ  ژ ذم افقؿػ ذم 

ژٿ  ٿ      ٺ  ٺژ إػ   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  ژ  :ؿقفف تعوػ 
(ٙ)

 

[229] : 

ڀ  ٺ  ژ ذم ؿقفف  صعبي. ويردف ظؾقف حػص، ويـدرج معف ؿوفقن، ثؿ ورش

خؾػ، ثؿ وخالد، افؽسوئلبضؿ احلوء وـن افراء، ويـدرج معف  ژٺ
(ٚ)

، ثؿ 

                                           

          (. 46-1/45( ، وافـؼ )284-283اكظر: افتقسر: )( 2)

ذم افـقن، وؿد ؿرأ كوؾع وابـ ذـقان وهشوم بخؾػ ظـف بتخػقػ افـقن، وافبوؿقن بتشديدهو، وهق ( 1)

          ( 1/159(، وافـؼ: )284اكظر افتقسر: )افقجف افثوين هلشوم. 

 يوءهو وصاًل، وحذؾفو وؿػًو، وافبوؿقن بحذؾفو ذم احلوفغ.          وورش بوفتؼؾقؾ ؾقفو، وؿد أثبً أبق ظؿرو( 3)

، وافبوؿقن بػتحفو، وهق افقجف  ژإّّناژ ؿرأ ابـ ـثر وأبق ظؿرو وصعبي بخؾػ ظـف بؽن مهزة ( 4)

افتذـرة:  "وافبوؿقن بقوء افغقبي. اكظر ژتممـقنژوؿرأ ابـ ظومر ومحزة بتوء اخلطوب  افثوين فشعبي،

 (.         1/162(، وافـؼ: )1/332)

          .   ژجوءتژوإموفي فػظ ( 5)

ؾژؿرأ ابـ ـثر وأبق ظؿرو وابـ ظومر ( 6) مژو  ژُؾصِّ ،  ژٺ ژ و  ژڀ    ژ ، وكوؾع وحػص ژُحرِّ

مژو ژڀژ ل وصعبي ومحزة وافؽسوئ (، وافـؼ: 2/334. اكظر: مقجز إهقازي: )ژُحرِّ

 فقرش ؿقًٓ واحدا وصاًل، وبوخلالف وؿػًو. ژڀ ژ (. وؾقف تغؾقظ ٓم 1/161)

ر ذم آخر افػؼرة.( 7) ـَ  مهو يتػؼون ؾال خالف بقـفام إّٓ ذم افسؽً ظذ افسوــ ادػصقل خلؾػ، وَشُقْذ
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ژڀ    ڀ  ژ بندؽوم  افبرصي، ثؿ ادؽل
(ٔ)

بعد اإلدؽوم،  افشوملف ظؾقف ، ويرد

 ثؿ تليت بسؽً خؾػ.

ژ ٿ  ٿژ إػ   ژڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

 [215 ]: 

/ ژٺ ژ بػتح افراء  افبرصي، ويردف ظؾقف ؿوفقن، ثؿ ورش
(ٖ)

ثؿ  

ادؽل
(ٗ)

افشومل، ثّؿ 
(٘)

صعبي ، ثؿ ابـ ذـقان، مع وافؽسوئل ،حػص، ويـدرج 

ود ]وتشديده[ــد افصــػ بعـلفب ژوظدـيصژو ژوــحِرجژبؽن راء 
(ٙ)

ػقػ ـوخت 

افعغ، ]ثّؿ محزة[
(ٚ)

 

ژڃ  چ   چ  چ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٛ)

 [239]: 

افبرصي، ويردف ظؾقف ؿوفقن، ثؿ ورش
(ٜ)

، ورؾع ژچ  ژ بتذـر  ادؽل، ثؿ 

 صعبي، ثؿ  ژچژ ورؾع   ژچ ژ بتلكقٌ  افشوملثؿ ، ژچژ

حػص، ثؿ ژچژ وكصى ژتؽـژبتلكقٌ 
(ٔٓ)

، ثؿ افؽسوئلمعف ، ويـدرج 

                                           

             .ژٻ  ژ مع إبدال مهزة ( 2)

 ژحرِجاژبسؽقن افقوء خػقػي، وافبوؿقن بؽنهو مشددة، وؿرأ كوؾع وصعبي  ژٺ  ژ ؿرأ ابـ ـثر ( 1)

بنشؽون افصود وختػقػ افعغ بدون أفػ،  ژ َيْصعد ژبؽن افراء، وافبوؿقن بػتحفو، وؿرأ ابـ ـثر 

بػتح  ژٿ   ژبتشديد افصود وأفػ بعدهو مع ختػقػ افعغ، وافبوؿقن  ژ يّصوظد ژوصعبي 

               (.  1/161( وافـؼ: )1/544) افصود مشددة مع تشديد افعغ مـ دون أفػ. اكظر: ادػتوح:

                 /ب(.3)( 3)

 ژ َوْقؼوً ژبتخػقػ ( 4)

              ذم )أ( أثبً ؿبؾف فػظ )افبرصي( فؽـ ؾقؿف خط ممو يدل ظذ تصقيبف. ( 5)

                 (.مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب( 6)

                 مو بغ ادعؼقؾغ )ب(.( 7)

بوفتذـر وافـصى، وابـ ظومر  ژڃ  چ   چ  ژ ؿرأ كوؾع وأبق ظؿرو وحػص ومحزة وافؽسوئل ( 8)

ثر بوفتذـر وافرؾع، وصعبي بوفتلكقٌ وافـصى. اكظر: افتقسر: )  (، وافـؼ:287بوفتلكٌق وافرؾع، وابــ 

(1/165.)              

 ظذ وجف إشؽون مقؿ اجلؿع.( 9)

 .افؽسوئليقاؾؼ ؿوفقكًو ذم وجف إشؽون مقؿ اجلؿع، وـذفؽ ( 28)
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، بوفتذـر وافـصى محزة
(ٔ)

. 

ژڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

  [245 ]: 

 ژتؽقنژبتلكقٌ  ادؽل، ثؿ افبرصي، ويـدرج معف ؿوفقن، ثؿ ورش

ٌ أيضوً ورؾع  افشوملثؿ  ژچ  ژوكصى  ظوصؿ(ثؿ   ژ  چژ بوفتلكق
(ٖ)

. 

 : سورة األعراف
[، بـؼؾ 16] ژچ  ژ  [18] ژ ۋ ژ ذم افقؿػ ظذ  ؾوئدة حلؿزة

حرـي اهلؿزة إػ افقاو أوٓ، ثؿ تليت بوإلدؽوم ثوكقو
(ٗ)

. 

ژ ڇ  ڇژ إػ  ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(٘)

  [16]: 

 ژڇ  ژويستلكػ   ژ چژ يؼػ ظذ  ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

ـذفؽ  افبرصي، ثؿ  ژڇژ ، بؾ يؼػ ظذ  ژڇ ژ بوفرؾع، وٓ يؼػ ظذ

ويصؾ  ژڇژبنموفي  افؽسوئلبوفـصى، ويردف ظؾقف  فشوملأيضًو، ثؿ ا

بوفرؾع، وٓ يؼػ  ژڇ ژويستلكػ   ژچژ يؼػ ظذ  ظوصؿ، ثؿ ــوؾع

، ويستلكػ  ژچژ، ثؿ محزة أيضًو ويؼػ ظذ ژڇژبؾ ظذ  ژڇژظذ

 .ژڇژ بؾ يؼػ ظذ  ژڇژوٓ يؼػ ظذ  ژڇ ژ 

                                           

ذم افـسختغ زيدت ظبورة )ثؿ ظوصؿ( بعد فػظ )محزة( وتؽررت ظبورة )ويـدرج معف افؽسوئل ثؿ ( 2)

 محزة( وبعدهو )بوفتلكقٌ وكصى مقتي( وهق شبؼ ؿؾؿ.  

وؾقفو: ؿرأ   ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ    ڳ  ڱ  ڱ ژ  ومتومفو: ( 1)

بوفتذـر وافـصى، وابـ ظومر بوفتلكقٌ    ژہہ  ژكوؾع وأبق ظؿرو وظوصؿ وافؽسوئل 

              (. 1/166(، وافـؼ: )93وافرؾع، وابـ ـثر ومحزة بوفتلكقٌ وافـصى. اكظر: افعـقان: )

زة وهق إن واؿػ ابـ ـثر ذم افتلكقٌ وافـصى إّٓ أكف أكف خيوفػف ذم ادّد ويقاؾؼف افؽسوئل وِل يذـر مح( 3)

                 ؾقعطػ بعد ظوصؿ وافؽسوئل، ومو بغ افؼقشغ شوؿط مـ )ب(.

                (. 1/324: ) اكظر: ادػتوح( 4)

ؿقن بػتحفو. اكظر: افتقسر: ، وافبو  ژ وفبوُس ژ  ؿرأ ابـ ـثر وأبق ظؿرو وظوصؿ ومحزة برؾع افسغ ( 5)

حلؿزة وافؽسوئل وافتؼؾقؾ ٕيب ظؿرو  ژڇ  ژ، وؾقفو اإلموفي ذم (1/168(، وافـؼ: )289)

 وورش بخؾػ ظـف. وذم )أ(: بزيودة ـؾؿي )فؽؿ( بعد ـؾؿي )خر( وهل خطل.   
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ژ ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائژ : ؿقفف تعوػ
(ٔ)

  [57]: 

وحده ،ورش
(ٕ)

بتقحقد  ادؽل، ثؿ افبرصي، ويـدرج معف ؿوفقن، ثؿ 

مثؾف إٓ أكف يؼرأ ظوصؿبضؿ افـقن وإشؽون افشغ، ثؿ  افشومل، ثؿ ژافريحژ
(ٖ)

  

وإشؽون افشغ، ثؿ  ژَكْؼاژوؾتح كقن  ژافريحژبتقحقد  محزةبوفبوء، ثؿ 

ـُ اهلوء، ثؿ ؿول: افؽسوئل  ـذفؽ أيضًو إٓ أكف ُيَسؽِّ

ـَ  َدا    َػو َكْؼًا َصَػو ُكُؼًا َشاَم  وُكْؼًا   وُبْؼًا بِِف ُؿْؾ َظوِصٌؿ َؿْد َتَػرَّ

ژڦژ إػ  ژٿ  ٿ    ٹ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

   [69]: 

بوفسغ  افبرصيبوفسغ، ثؿ  ؿـبؾبوفصود، ويردف ظؾقف  افبزي، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

ؿ بوفصود ثوكقوبوفسغ أوٓ ث ابـ ذـقانثؿ  بوفسغ أيضًو،هشوم أيضًو، ثؿ 
(٘)

 صعبي، ثؿ 

 خالدبوفسغ أيضًو، ثؿ  خؾػبوفسغ، ثؿ  حػص، ثؿ افؽسوئلبوفصود، ويـدرج معف 

 .بتصدير افسغ أوٓ ثؿ بوفصود ثوكقو

  ژې  ېۉژ  ژۅژ إػ ژۇڭڭۇ ژ :ؿقفف تعوػ

                                           

وؿرأ كوؾع  ظذ اجلؿع، ژې  ژ ظذ اإلؾراد، وافبوؿقن  ژافريحژؿرأ ابـ ـثر ومحزة وافؽسوئل ( 2)

بضؿ افـقن وإشؽون  ژُكْؼاً  ژبضؿ افـقن وافشغ، وابـ ظومر          ژُكُؼاً  ژوابـ ـثر وأبق ظؿرو 

بػتح  ژ َكْؼاً  ژبوفبوء ادضؿقمي مع إشؽون افشغ، ومحزة وافؽسوئل  ژى ژ افشغ، وظوصؿ 

ؿرأه ؿوفقن  ژ  ېژ ( وؾقف فػظ 1/169(، وافـؼ: )69افـقن وشؽقن افشغ. اكظر: افؽوذم: )

 وأبق ظؿرو وافؽسوئل بنشؽون اهلوء وافبوؿقن بضؿفو. 

ؾً ذم )أ( إػ محزة.( 1)  حترَّ

                ذم )أ(: يؼػ، مـ )ب(.   ( 3)

بوفصود وافبوؿقن  ژ بصطيژؿرأ كوؾع وافبزي وابـ ذـقان وصعبي وافؽسوئل وخالد بخؾػ ظـف ( 4)

  (.  1/118) ( وافـؼ:82بوفسغ. اكظر: افتقسر: )

بوإلدؽوم ٕيب  ژٿ    ٹ  ژ  بوإلموفي حلؿزة وابـ زـقان بخؾػ ظـف، و ژڤ   ژ  وؾقفو: 

              ظؿرو وهشوم.

، ( فؽـ ذفؽ خروج ظـ ضريؼف 42افقجفغ ٓبـ ذـقان ذم افشوضبقي: ) ذـر افشوضبل ( 5)

: افبدور افزاهرة فؾشقخ افؼويض ؾال ُيؼرأ ٓبـ ذـقان مـ ضريؼ افشوضبقي إٓ بوفصود ؾؼط. اكظر

( :227  .)                
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 ژ ىژ  إػ
(ٔ)

 [88-82:] 

مـ ؿرأهو بوجلر
(ٕ)

، ومـ ظوصؿظـ  كوؾع وحػص، ومهو ژۅژ يؼػ ظذ  

، وهؿ ژىژويؼػ ظذ  ژۅژرأ بوٓشتػفوم ِل يؼػ ظذ ؿ

فقس ظـده إٓ  وهشومافبوؿقن، وـؾ واحد مـفؿ ظذ أصؾف مـ اإلدخول وظدمف، 

 ٓ يبعش وذمإدخول مع ادد مـ ؽر تسفقؾ، وهق ادذـقر ظـد افشوضبل ذم ؿقفف: 

... إػ ؿقفف: ... شفال ظـف خؾػ
(ٖ)

. 

ژڱ  ژ إػ   ژگ  گ  گژ  :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

 [222-221] : 

ورش وحده
(٘)

بوهلؿزة وافضؿ وافصؾي ادؽل، ثؿ ؿوفقن ، ثؿ
(ٙ)

 افبرصي، ثؿ 

بوهلؿزة وافضؿ هشومبوهلؿزة وافضؿ مـ ؽر صؾي، ثؿ 
(ٚ)

 ابـ ذـقانوافصؾي، ثؿ  

                                           

ظذ آشتػفوم،   ژ َءإِكؽؿ ژهبؿزة مؽسقرة، وافبوؿقن هبؿزتغ   ژۉ  ژ  ؿرأ كوؾع وحػص ( 2)

وـؾ ظذ أصؾف ؾقفو ؾوبـ ـثر بتسفقؾ اهلؿزة افثوكقي مع ظدم اإلدخول، وأبق ظؿرو بتسفقؾفو مع 

ع اإلدخول، وافبوؿقن مـفؿ بوفتحؼقؼ مع ظدم اإلدخول. اكظر: ادػتوح: اإلدخول، وهشوم بوفتحؼقؼ م

 (.2/372(، وافـؼ: )81/141

                ادراد بوجلر ـن مهزة إكؽؿ ظذ اإلخبور.  ( 1)

 :  ومتومفو  (3)

 َوذِم َشْبَعٍي َٓ ُخْؾَػ َظـُْف بَِؿْرَيؿٍ 

 

َعَرا اف    ُعالَ َوذِم َحْرذَمْ إَْظَراِف َوافشُّ

  
 َأِئـََّؽ آِئْػؽًو معًو َؾْقَق َصوِدَهو

 

الَ   ًْ َحْرٌف َوبِوخلُْؾِػ ُشفِّ َؾ  َوذِم ُؾصِّ

 
              (. 26اكظر: افشوضبقي: )  

بدون مهز مع  ژ أرجفِ ژبدون مهز مع ـن اهلوء مـ ؽر صؾي، وورش وافؽسوئل   ژ أرجفِ ژؿرأ ؿوفقن ( 4)

هبؿزة شوــي مع وؿ اهلوء وصؾتفو، وأبق ظؿرو  ژ أرجئْفُ ژ وهشوم ـن اهلوء وصؾتفو، وابـ ـثر

هبؿزة شوــي مع ـن اهلوء  ژ أرجْئفِ ژهبؿزة شوــي مع وؿ اهلوء مـ ؽر صؾي، وابـ ذـقان  ژ أرجئْفُ ژ

ورژبدون مهز مع إشؽون اهلوء، وؿرأ محزة وافؽسوئل  ژگژ مـ ؽر صؾي، وظوصؿ ومحزة   ژ شحَّ

            (.1/322(، وافـؼ: )222كظر: افتقسر: )ا  ژڱ ژ  وافبوؿقن 

 حترؾً ذم )أ( إػ محزة.( 5)

                . ژ أرجئفُ ژادراد صؾي اهلوء مـ ( 6)

                ذم )ب(: بوفضؿ واهلؿز.   ( 7)
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بوهلؿز ]وبؽن اهلوء[
(ٔ)

مـ دون مهز وإشؽون اهلوء، ثؿ  ظوصؿمـ ؽر صؾي، ثؿ  

ورژإٓ أكف يؼرأ  محزة ـعوصؿ ول(، ثؿ  ژشحَّ إٓ أكف  افؽسوئل ـقرشظذ وزن )ؾعَّ

 .فؾدوريوبوإلموفي  فِؾَّقٌ. بوفػتح ـحؿزة ژشحورژيؼرأ 

ژڦ  ژ إػ  ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

 [213]: 

، /ؾوفبزي ـؼوفقن ادؽل، ثؿ ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش
(ٖ)

يبدهلو ذم افقصؾ  وؿـبؾ 

افشومل أيضًو، ثؿ  افبرصي ـؼوفقنؼفو، ثؿ واوا مـ جـس مو ؿبؾفو، ؾنذا وؿػ حؼ

، وحؽؿفام ذم افقصؾ محزة وافؽسوئلحيؼؼ افثوكقي، مثؾف  صعبيأيضًو، ثؿ  ـؼوفقن

 ، يسؼط إوػ.حػصوؽرهو ٓ خيػك، ثؿ 

إػ آخر أيي:  ژڤ  ڤ    ڤ  ژ :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

 [256]: 

افسقدبتؼديؿ  افبرصي، ثؿ ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش
(٘)

بتؼديؿ  افشومل ، ثؿ

، واتػؼو  ژڇژبوفػتح ذم  هشوم، ويردف ظؾقف ژڇژ ذم ابـ ذـقان

، محزةوظي، ثؿ ـجؿـراد ـوفــبوإلؾ ظوصؿف ــردف ظؾقـ، ويژءاصورهؿژع ـؿـظذ ج

 .افؽسوئلثؿ 

                                           

                مو بغ ادعؼقؾغ مـ: )ب(، وذم )أ(:بوهلؿز وافضؿ.   ( 2)

بنشؼوط إوػ وحتؼقؼ افثوكقي، وكوؾع وافبزي وأبق ظؿرو وابـ ظومر بتحؼقؼ  ژڀژ ؿرأ حػص( 1)

بنبدال إوػ واوا خوفصي  ژؾرظقنژ بـ   ژڀژ إوػ وتسفقؾ افثوكقي، وؿـبؾ حوفي وصؾ

يؼرأ ـوفبزي. وؿرأ صعبي ومحزة وافؽسوئل بتحؼقؼ  ژڀ  ژ وتسفقؾ افثوكقي، وذم حوفي افبدء بـ 

 (.1/368، وافـؼ: ) (2/133: ) ظر: افروويإوػ وافثوكقي. اك

   بوإلدؽوم فؾسقد. ژٺ  ٺٿ  ژ  وؾقفو: 

                /أ(.   4)( 3)

[، وؿد 257] ژ  ...ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃژ   وـذفؽ أيي افتل بعدهو وهل ؿقفف: ( 4)

 ، ذم أول شقر آل ظؿران. ژٿژ  تؼدم اخلالف ذم فػظ 

(، 99بوإلؾراد. اكظر: افؽوذم: ) ژڑژ  ؿع، وافبوؿقن بوجل ژآصورهؿ ژوؿرأ ابـ ظومر 

             ؿرأه كوؾع بوهلؿز، وافبوؿقن بوفقوء ادشددة.  ژڃ  ژ (. وؾقفو فػظ 1/171وافـؼ: )

                . ژژ  ڑ  ژ  ، واإلدؽوم ذم  ژڄ  ژ  و ژڤژ  حقٌ فف اإلبدال ذم ( 5)
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ژگژ إػ   ژڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔ)

 [262 ]:  

بوفتوء  ژُتغَػرژذم  شوملاف، ثؿ  ژگ   ژ بوفـقن ذم  ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

بوفـقن  ژگژ ظوصؿبوفتقحقد ورؾع افتوء، ثؿ  ژخطقئتؽؿژافػوء ووؾتح 

 افؽسوئل، ويردف ظؾقف  وءــر افتـع وـسـجؿـبوف ژگژ ووء ـر افػـوـس

وً ــضـوء أيـر افػــقن وـســوفــب ژگژ زةــؿـحؿ ـ، ثژڌژـ ــوف مـوم افؼـبنصؿ

أبدل اهلؿزة يوًء وأدؽؿ ؾقفو  بوجلؿع وـن افتوء، ؾنذا وؿػ  ژگژو

افقوء افسوــي افتل ؿبؾفو
(ٕ)

. 

ژڃ   ژ إػ   ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٖ)

 [265:] 

ظذ وزن )َرِئقس(،  ژڄژ  ذم  ادؽل وافبرصي، ويردف ظؾقف ؿوفقنثؿ  ورش

فف وجفون: إول  صعبيأي هبؿزة شوــي مؽون افقوء، ثؿ  ژبِْئسٍ ژهبؿزة  افشوملثؿ 

ظذ وزن )َجْقئٍَس( ژْقَئسٍ بَ ژ
(ٗ)

حػص )َرِئقس(، ويـدرج معف ــ، وافثوين ـ

ذم وافؽسوئل
(٘)

ـقزن )رئقس( أيضًو، ؾنذا وؿػ شفؾ اهلؿز  محزةافقجف افثوين. ثؿ  

 بغ بغ.

                                           

وء مبـقو فؾؿػعقل، وافبوؿقن )كغػر( بوفـقن مبـقو فؾػوظؾ، وؿرأ كوؾع بوفت ژ ُتغَػر ژؿرأ كوؾع وابـ ظومر ( 2)

بوإلؾراد ورؾع افتوء، وأبق ظؿرو  ژ خطقئتُؽؿ ژبوجلؿع ورؾع افتوء، وابـ ظومر  ژ خطقآُتؽؿژ

(، وافـؼ: 224بوجلؿع وـن افتوء. اكظر: افتقسر: )   ژگژ  وافبوؿقن  ژخطويوـؿژ

 ژژ   ڑژو ژ ڌ  ڌژ امم هلشوم وافؽسوئل، و بوإلص ژڌژ ( وؾقفو: 171، 1/125)

 ژگ   گ  ژ وذم احلوفغ، ويبدهلو محزة وؿػًو   ژڑ    ژ  بوإلدؽوم فؾسقد، وبوإلبدال ذم  

         بوإلدؽوم ٕيب ظؿرو بخؾػ ظـ افدوري.

 ِل ُتذـر ؿراءة أيب ظؿرو، وؿد بّقـتفو ذم احلوصقي افسوبؼي.( 1)

  افبوء ويوء شوــي بعدهو مـ ؽر مهز.بؽن ژ بِْقسٍ  ژؿرأ كوؾع ( 3)

ببوء  ژ َبْقَئسٍ  ژ بؽن افبوء وبعدهو مهزة شوــي مـ ؽر يوء، وصعبي فف وجفون: ژ بِْئسٍ  ژ وابـ ظومر

ببوء مػتقحي وـن اهلؿزة  ژڄ  ژ  مػتقحي ويوء شوــي ثؿ مهزة مػتقحي، وافقجف أخر ـوفبوؿغ 

 (1/171(، وافـؼ: )1/348ويوء شوــي بعدهو. اكظر: افتذـرة: )

                مثؾ )َوْقَغؿ(.   ( 4)

                ذم )أ(: وذم.      ( 5)
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ڃژ  :ؿقفف تعوػ ڃ   ڃ أيي ژڄ  
(ٔ)

ؿراءة افبرصي بوفقوء  :[271] 

ؾقفام
(ٕ)

ـام  ژڃڃ ژبوؿقن بوفتوء ؾقؼػقن ظذ واف  بؾ يصؾ،  ژڃڃ ژمعو ؾال يؼػ ظذ  

ظـد افداين
(ٖ)

. 

ې ژ :ؿقفف تعوػ ې    ژەئژ إػ  ژۉ  
(ٗ)

مـ ؿرأ بوفرؾع  :[286] 

وافـقن ]وؿػ ظذ[
(٘)

، وـذا مـ ؿرأ كوؾع وادؽل وافشومل، وهؿ ژې  ى ژ 

، ومـ ؿرأ ژ ې  ىژ ؾنهنام يؼػون أيضًو ظذ  افبرصي وظوصؿبوفقوء وافرؾع وهؿ 

، بؾ محزة وافؽسوئلوهؿ :   ژې  ىژك ـػ ظؾـؼـؾ وٓ يـزم وصــجـوء وافـبوفق

 . ژەئ ژظذ 

ژجتژ إػ  ژجب  حب  خب  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٙ)

 [295:] 

ؾقف أربعي أوجف: وجفون ذم افقؿػ، ووجفون ذم افقصؾ هلشوم
(ٚ)

، ؾنذا ؿرأت فف 

 ؾتؼػ بوفقوء، ثؿ تصؾ بنثبوهتو، ثؿ تؼػ بحذؾفو ثؿ تصؾ ـذفؽ أيضًو بوحلذف.

                                           

ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ژ  ومتومفو:( 2)

 . [273-271]  ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک   گ   گ  گ  

(، وافـؼ: 1/652، وافبوؿقن بوفتوء ؾقفام. اكظر: اإلؿـوع: ) ژ أو يؼقفقا ژ  ژ أن يؼقفقا ژيريد ( 1)

(1/173.) 

(،  وهق أبق ظؿرو ظثامن بـ شعقد 288اكظر: ادؽتػك ذم افقؿػ وآبتدا ٕيب ظؿرو افداين )ص:( 3)

: هـ(. اكظر444افداين، إموم ظالمي حوؾظ، رحؾ إػ ادؼق وفف تصوكقػ ـثرة، تقذم بداكقي شـي )

 (. 2/583(، وؽويي افـفويي: )2/486معرؾي افؼراء افؽبور فؾذهبل )

ثر وابـ ظومر ( 4) بوفقوء  ژائ  ژ  بوفـقن ورؾع افراء، وأبق ظؿرو وظوصؿ   ژوكذُرهؿ  ژؿرأ كوؾع وابــ 

 (.1/173(، وافـؼ: )225بوفقوء وجزم افراء. اكظر: افتسر: ) ژ ويذْرهؿ ژورؾع افراء، ومحزة وافؽسوئل 

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 5)

ؾؼرأه أبق  ژىب       ژ  بؽن افالم وصاًل، وافبوؿقن بضؿفو، أمو  ژجب  حب  ژ  ؿرأ ظوصؿ ومحزة  ( 6)

( 225ظؿرو بنثبوت افقوء وصال وحذؾفو وؿػو، وهشوم بنثبوت افقوء ذم احلوفغ. اكظر: افتقسر: )

 (1/284وافـؼ: )

 هلشوم بخالف ظـف، وذـر ابـ اجلزري أكف يـبغل أن حيؿؾ هذا اخلالف ذـر افداين إثبوهتو ذم احلوفغ( 7)

( خروج ظـ 35ظذ اإلثبوت ذم احلوفغ، ؾقتؾخص مـ هذا أن اخلالف افذي ذـره افشوضبل: )

 ضريؼف، وأن ادؼرر فف مـ ضريؼ احلرز هق اإلثبوت ذم احلوفغ.
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 : رة األنفالسو
ژے   ۓ  ۓ     ﮲  ﮳    ﮴﮵  ﮶  ژ  :ؿقفف تعوػ

(ٔ)
 [58]: 

، ومـ ؿرأ بوفتلكقٌ ؾال يؼػ،  ژ﮴ژ مـ ؿرأ بوفتذـر ؾنكف يؼػ ظذ 

، وـؾ واحد مـفام ظذ ؿوظدتف مـ اإلدؽوم واإلطفورهشوم وابـ ذـقانومهو 
(ٕ)

. 

ژڭ  ژ إػ   ژھ  ے  ے  ۓ ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٖ)

 [59]: 

وفػتحمـ ؿرأ ب
(ٗ)

بؾ  ژڭژوحده، وصؾ وٓ يؼػ ؿبؾ  فشوملوهق ا 

، ومــ ]ؿرأ[ ژڭژظذ 
(٘)

 وهؿ افبوؿقن. ژۓژ بوفؽن وؿـػ ظذ  

 : (6)سورة التوبة
ژ ڱ     ڱژ إػ   ژڎ  ڈ  ڈ    ژ  :ؿقفف تعوػ

(ٚ)
 [289]: 

، ثؿ افبرصيذم مجقع ؿراءتف، ثؿ  حػصويـدرج معف  ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

                                           

(، وافـؼ: 226تذـر. اكظر: افتسر: )، وافبوؿقن بقوء افژ﮲ژؿرأ ابـ ظومر بتوء افتلكقٌ ذم ( 2)

(1/177.) 

 ٕيب ظؿرو ومحزة وافؽسوئل وورش بوفتؼؾقؾ.  ژۓ    ژ  وؾقفو إموفي ذم 

 ، وابـ ذـقان بوإلطفور. ژإذ تتوىفژ هشوم ظذ أصؾف ذم إدؽوم افذال ذم افتوء مـ ( 1)

ي بوفتوء مع ؾتح افسغ، ، وصعب ژے  ژ  ؿرأ ابـ ظومر وحػص ومحزة بوفقوء مع ؾتح افسغ ذم ( 3)

  (.1/177(، وافـؼ: )1/581وافبوؿقن بوفتوء مع ـن افسغ. اكظر: ادػتوح: )

 ژڭ   ڭ    ڭژ  ذم مهزة ( 4)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 5)

 ذم )ب(: براءة بدل افتقبي.( 6)

بضؿ افـقن،   ژيانُهوبنژ ذم ادقوعغ  ژأُسِّسژ ؿرأ كوؾع وابـ ظومر بضؿ اهلؿزة وـن افسغ مـ ( 7)

ؿرأه صعبي بضؿ  ژک ژ بػتح افـقن، و ژڈ ژ  وافبوؿقن بػتح اهلؿزة وافسغ ؾقفام، و

ؿرأه ابـ ظومر وصعبي ومحزة بسؽقن افراء، وافبوؿقن بضؿفو.  ژڳژ  افراء، وافبوؿقن بؽنهو، و

 (.1/182( وافـؼ: )285اكظر: افؽوذم: )

وورش بخؾػ ظـف،  بوفتؼؾقؾ ٕيب ظؿرو،بوإلموفي حلؿزة وافؽسوئل، و ژژژ  وؾقفو:

بوإلموفي فؼوفقن وأيب ظؿرو وصعبي وافؽسوئل، وبوفػتح واإلموفي ٓبـ ذـقان، وبوفتؼؾقؾ  ژڳژو

 بوإلموفي ٕيب ظؿرو ودوري افؽسوئل، وبوفتؼؾقؾ فقرش.  ژڱ ژ  فقرش و
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فف وجفون:  ابـ ذـقان، ثؿ  ژڳژ بػتح  هشوم، ثؿ ژڳ  ژ شؽون بن افشومل

،   ژڈژ وكصى  ژڈژ بػتح  صعبياإلموفي ثؿ افػتح، ثؿ  معوً

وإشؽون[ ژک ژووؿ راء ]
(ٔ)

مـ ضريؼقف  ژڳ  ژ ، وإموفي ژڳ  ژ 

سژ]ثّؿ محزة بػتح  معًو[  ژڈ ژ معًو وكصى  ژَأشَّ
(ٕ)

. 

 سورة هود عليه السالم:  (3)/
ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ژ  :ؿقفف تعوػ

(ٗ)
 [15-16]: 

 مـ ؿرأ بوفؽن وؿػ ؿبؾف، ومـ ؾتح وصؾ مو ؿبؾف بام بعده.

ژھ  ژ إػ  ژڻ  ڻ  ڻ  ژ :ؿقفف تعوػ 
(٘)

 [41]: 

بوإلدؽوم ؾؼط ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش
(ٙ)

، ويردف ظؾقف ؿـبؾ، ويـدرج معف 

بوإلطفور فشومل ثؿ اطفور، بوإلدؽوم واإل افبزي، ثؿ  ژھ  ژ بنموفي  افبرصي

 ژہژوإدؽوم  ژہ ژبػتح  ظوصؿ، ثؿ افبزي ؾؼط، ويـدرج ذم إطفور

 افؽسوئلبوإلطفور واإلدؽوم، ثؿ  خالدور ؾؼط، ثؿ ــوإلطفـب ػـؾـخط، ثؿ ـؾؼ

بوإلدؽوم ؾؼط
(ٚ)

. 

                                           

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 2)

مـ ضريؼقف معًو،  ژڳژ  وإموفي  ژڳژ  )ووؿ راء مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(، وؾقفو زيودة: ( 1)

ر ؿراءة افؽسوئل وؿد بّقـُْتفو ذم احلوصقي رؿؿ ) ـَ  (.1وِل ُتذ

 /ب(.4)( 3)

بػتح اهلؿزة، وافبوؿقن بؽنهو. افـظر: افتقسر:  ژأِّنِّ لكمژ ؿرأ ابـ ـثر وأبق ظؿرو وافؽسوئل ( 4)

 (.    1/188(، وافـؼ: )214)

 (.1/189(، وافـؼ: )539بػتح افقوء، وافبوؿقن بؽنهو. اكظر: افتبرصة: ) ژہ   ژ ؿرأ ظوصؿ ( 5)

بوإلطفور، وؿـبؾ وافبرصي وظوصؿ وخؾػ وافؽسوئل  ژاركب معنا ژ وؿرأ ورش وابـ ظومر 

 (.1/22(،وافـؼ: )45بوإلدؽوم، وؿوفقن وافبزي وخالد بوفقجفغ. اكظر: افتقسر: )

 (.13قي )فف اإلطفور واإلدؽوم ذم افشوضب( 6)

                (.     1/188(، وافـؼ: )2/122اكظر: ادػتوح: )( 7)
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ژ ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔ)

 [46:] 

بػتح  ادؽل، ثؿ افشوملزيودة، ويـدرج معف بعدم افؿوفقن بزيودة افقوء، ثؿ  ورش

بوفتخػقػ وافزيودة افبرصيافالم وؾتح افـقن مع تشديدهو، ثؿ 
(ٕ)

، وافبوؿقن 

 بوفتخػقػ مـ ؽر زيودة، وهؿ افؽقؾققن.

ژڎ  ژ إػ   ژچ  ڇ        ڇ  ڇ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٖ)

 [222]: 

بتشديد ي افبرص، ثؿ ادؽل، ثؿ  ژڇژ بتشديد صعبي، ويردف ظؾقف كوؾع

ابـ ظومر ، ويردف ظؾقف افؽسوئل، ويـدرج معف  ژڇژ وختػقػ  ژچ  ڇژ

 .ژڇ  ژ بتشديد  وحػص ومحزة

 :سورة يوسف عليه السالم
ژائ  ژ إػ  ژۉ  ې  ې  ژ  :ؿقفف تعوػ

(ٗ)
 [21]: 

فف  وؿـبؾبوفـقن ؾقفام وـن افعغ،  ادؽلبوفقوء ؾقفام ، وـن افعغ، ثؿ  كوؾع

اإلثبوت واحلذف
(٘)

بوفـقن ؾقفام أيضًو وشؽقن افعغ، ويـدرج معف  افبرصي، ثؿ 

، محزة وافؽسوئلبوفقوء ؾقفام معو وشؽقن افعغ، ويـدرج معف  ظوصؿ، ثؿ افشومل

                                           

بؽن افـقن مشددة وحذف افقوء ذم احلوفغ مع ؾتح افالم   ژفال تسألنِّ ژ ؿرأ ؿوفقن وابـ ظومر ( 2)

وورش بؽن افـقن مشددة وإثبوت افقوء وصال مع ؾتح افالم، وابـ ـثر بػتح افالم وتشديد افـقن 

تقحي وحذف افقوء ذم احلوفغ، وأبقظؿرو بؽن افـقن خمػػي وإثبوت افقوء وصاًل مع إشؽون افالم، مػ

(، 289وافبوؿقن بؽن افـقن خمػػي مع حذف افقوء ذم احلوفغ وإشؽون افالم. واكظر: افؽوذم: )

 (. 1/189وافـؼ: )

 ادراد زيودة افقوء وصاًل ؾؼط.( 1)

 ، وأبق ظؿرو وافؽسوئل بتشديد ژڇژ ومقؿ ژچژ كقن ؿرأ كوؾع وابـ ـثر بتخػقػ( 3)

 ژچژ  وابـ ظومر وحػص ومحزة بتشديدمهو، وصعبي بتخػقػ  ژڇژ وختػقػ  ژچژ

                (.     1/192( وافـؼ: )222اكظر: افؽوذم: ) ژڇ ژ وتشديد 

 ژنرتْع ونلعبژ ومر ، وأبق ظؿرو وابـ ظ ژنرتِع ونلعبژ ، وابـ ـثر  ژيرتِع ويلعبژ ؿرأ كوؾع ( 4)

              (. 1/193(، وافـؼ: )1/379اكظر: افتذـرة: ) ژې  ې  ژ  وافؽقؾققن 

(، وهق خروج ظـ ضريؼف وأصؾف، ؾؾقس فف إٓ حذف افقوء ذم 36ذـر ذفؽ افشوضبل ذم احلرز: )( 5)

                (.     1/188احلوفغ. واكظر: افـؼ: )
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ٓ خيػك خؾػوإدؽوم 
(ٔ)

. 

 ژ پ  پ      ڀ  ڀ  ڀژ  :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

 [13 ]: 

فتوء، ثؿ بػتح اهلوء ووؿ ا ادؽلثؿ  ابـ ذـقان، ويـدرج معف ؿوفقن، ثؿ ورش

 هشومٓ خيػك، ثؿ  خؾػبػتح اهلوء وافتوء، ويـدرج افؽقؾققن، وشؽً  افبرصي

بؽن اهلوء ومهزة افقوء، وفف ذم افتوء افضؿ ثؿ افػتح
(ٖ)

. 

 : دــسورة الرع
ژھ  ھ  ژ إػ  ژں  ں      ڻ  ڻ  ژ  :ؿقفف تعوػ

(ٗ)
 [4]: 

ويقشط ادد،   ژھ  ژ بتذـر افشومل وصعبي ، ويردف ظؾقف ؿوفقن، ثؿ ورش

وأموهلو ژتسؼكژأيضًو بتلكقٌ  افؽسوئلويردف ظؾقف 
(٘)

 ژزرعژبرؾع  ادؽل، ثؿ 

حػص، ويردف ظؾقف افبرصيظطػ ظؾقف، ويـدرج معف ومو 
(ٙ)

ٕجؾ رتبي  

 .محزة، ثؿ ژھ   ژادد وتذـر 

 :[ 5]  ژېژ إػ  ژٴۇ  ۋ  ژ  :ؿقفف تعوػ

ذا ــو ژ هؽذا  ورشهذا هق ادقوع إّول مـ مقاوع آشتػفوم ؾحؽؿ 
ِ
َأء

و فػل و فػلژهؽذا:  ؿوفقن، ثؿ ژترابو إكَّ ذا ــو ترابو إكَّ
ِ
ۅ  ژ هؽذا  ادؽل، ثؿ ژَأء

إذا ــو ژهؽذا:  هشوم، ثؿ ژ ۅ  ۉ  ۉ  ېژ هؽذا: افبرصيثؿ  ژۉ ۉ  ې  

                                           

                     . ژې  ې  ژ  ذم ( 2)

    ژڀ  ژ  ، وافبوؿقن  ژِهْئتَ ژ ، وهشوم  ژَهْيتُ ژ ، وابـ ـثر ژِهيتَ ژؿرأ كوؾع وابـ ذـقان ( 1)
                (.     1/194(، وافـؼ: )347اكظر: افسبعي: )

ؼ (، ووؿ افتوء خروج ظـ ضريؼف، ؾال ُيؼرأ فف مـ ضري62ذـر اخلالف ؾقفو افشوضبل ذم احلرز: )( 3)

                احلرز وافتقسر إٓ بوفػتح.     

إربعي، وافبوؿقن بخػضفو،   ژۀ  ہ  ہ   ہ  ژ  ؿرأ ابـ ـثر وأبق ظؿرو وحػص برؾع ( 4)

( 232بقوء افتذـر، وافبوؿقن بوفتلكقٌ. واكظر: افتقسر: ) ژھ  ژ  وؿرأ ابـ ظومر وظوصؿ 

  (.1/197وافـؼ: )

 ذم )ب(: وإموفتفو.( 5)

 ذم )أ(: افبرصي، وهق تصحقػ.( 6)
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  ۅژ ، ثؿ ظوصؿ هؽذا: ژترابو أءكوإذا ــو ژهؽذا: ابـ ذـقان ، ثؿ ژترابو أءكو

ۉ أءذا ژ هؽذا: افؽسوئل، ثؿ  ژۅ  ۉ ۉ  ې  ژة هؽذا: ، ثؿ محز ژې ۉ 

، واحلوصؾ ـام ؿول ابـ ؽوزيژــو ترابو إكو
(ٔ)

ذم إكشود / 
(ٕ)

افؼيد 
(ٖ)

، )ؾوفطرؾون 

يصدران بوٓشتػفوم، وافقاشط بوفعؽس، وافبوؿقن يؽرروكف(، وـؾ واحد ظذ 

 ؿوظدتف ذم اإلدخول وظدمف.

 : سورة الحجر

ژک    ڑ  ک  ک  ک  ژ :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

 [8] : 

بتشديد افتوء، ثؿ  افبزي، ثؿ افبرصي وؿـبؾ، ثؿ ؿوفقن، ويـدرج معف ورش

إٓ أكف خيوفػف ذم ادد ؾؼط افشومل ــوؾع
(٘)

 حػصؾؼط، ثؿ بضؿ افتوء  صعبي، ثؿ 

، ويـدرج ژکژبضؿ افـقن إوػ وؾتح افثوكقي وـن افزاي وكصى 

 إٓ أكف يعود ٕجؾ مرتبي ادد.ـذفؽ أيضًو ذم اجلؿقع  محزة، ثؿ افؽسوئلمعف 

ژٴۇژ إػ  ژڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆژ  :ؿقفف تعوػ
(ٙ)

 [45-45]: 

، ژۆژبؽن  ادؽل، ثؿ هشوموحده ثؿ ؿوفقن، ويـدرج معف  ورش

بضؿ افعغ وـن افتـقيـ، ويـدرج  افبرصي، ثؿ افؽسوئل وابـ ذـقانويـدرج معف 

                                           

هـ(. 929هق حمؿد بـ أمحد بـ ؽوزي ادؽـود افػود، مـ ممفػوتف: إكشود افؼيد وؽره، تقذم شـي )( 2)

 (. 186اكظر: درة احلجول ذم ؽرة أشامء افرجول ٓبـ افؼويض: )

 /أ(.5)( 1)

، وفف شً وظؼون كسخي ذم /أ(، وهق ـتوب ذم ذح افشوضبقي، حؼؼ بودغرب31إكشود افؼيد: )( 3)

 (.13مآب. اكظر: ص ) -افػفرس افشومؾ فؾساث افعريب اإلشالمل ادخطقط

ما ژ ، وافبوؿقن:  ژڑ  ک  ک ژ ، وحػص ومحزة وافؽسوئل  ژما تُ نَ زَُّل املالئكةُ ژؿرأ صعبي ( 4)
(، 1/646: ادػتوح: )، وؿرأ افبزي بتشديد افتوء وصاًل، وافبوؿقن بتخػقػفو، واكظر ژتَ نَ زَُّل املالئكةُ 

 (. 1/382وافـؼ: )

 خيوفػف مـ روايي ورش ؾؼط، فؽـ يقاؾؼف مـ روايي ؿوفقن.( 5)

، وافبوؿقن بضؿفو.  ژۆ  ژ  ؿرأ ابـ ـثر وابـ ذـقان وصعبي ومحزة وافؽسوئل بؽن افعغ مـ ( 6)

  .1/647واكظر: ادػتوح: )



 د.فهد بن مطيع المغذوي          مشكالت السبع لإلمام أبي زيد عبد الرحمن بن أبي القاسم بن القاضي 

433 

، وإجراؤه ظذ أصؾف مـ مثؾفمحزة بؽن افعغ وافتـقيـ، ثؿ  صعبي، ثؿ حػصمعف 

 اإلدؽوم وافـؼؾ وافسؽً ٓ خيػك.

 : سورة اإلسراء
ژې  ژ إػ  ژۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ژ  :ؿقفف تعوػ

(ٔ)
 [7]: 

بػتح  افشومل، ثؿ ادؽل، ثؿ افبرصي، ويـدرج معف ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش

، ومده وشطــوؾع حػص، ثؿ صعبياهلؿزة، مـ ؽر مد بعدهو، ويـدرج معف 
(ٕ)

، ثؿ 

يؼرأ بوفـقن مػتقحي مؽون افقوء وؾتح  افؽسوئلومده ـزى، ثؿ  وفشوملمحزة ـ

زة، ومـ ؿرأ بػتح اهلؿزة ؾنكف جيعؾ اهلؿزة ؾقق إفػ ــد اهلؿـد بعــزة وٓ مـاهلؿ

 : )فقسقأ(. ذاـهؽ

ژڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہژ  :ؿقفف تعوػ
(ٖ)

 [13]: 

فػوء مـ ؽر بؽن ا افبرصيبػتح افػوء، ثؿ  ادؽل، ثؿ ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش

بوفؽن  حػصبوفؽن مـ ؽر تـقيـ، ثؿ  صعبيبػتح افػوء، ثؿ  افشوملتـقيـ، ثؿ 

مـ ؽر  ژ ُأفِّ ژ بؽن افـقن وـن ؾوء  ژيبؾغونِّ ژبؿد  محزةمع افتـقيـ، ثؿ 

 إٓ أكف خيوفػف ذم مرتبي ادد. ـحؿزة افؽسوئلتـقيـ، ثؿ 

 :[32] ژڈڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ژ  :ؿقفف تعوػ

ادؽل، ثؿ ؿوفقن وحده، ثؿورش 
(ٗ)

بؽن اخلوء وؾتح افطوء وأفػ 
(٘)

بعدهو  

                                           

ُسوءَ ژ ؿرأ افؽسوئل ( 2) َن ُسوءَ ژ زة وابـ ظومر وصعبي ومح ژِل َي وكوؾع وابـ ـثر وأبق ظؿرو  ژِل

  (.1/386(، وافـؼ: )1/484، واكظر: افتذـرة: ) ژۈ   ژ وحػص 

 يقاؾؼ حػٌص ؿوفقكًو ذم مؼدار ادّد، أّمو ورش ؾبل اإلصبوع.( 1)

وابـ ـثر     ژھژ  ، وؿرأ كوؾع وحػص  ژڻ  ژ، وافبوؿقن  ژيبلغآنِّ ژ ؿرأ محزة وافؽسوئل:( 3)

 (.1/386(، وافـؼ: )1/685واكظر: اإلؿـوع: ) ژأفِّ  ژوافبوؿقن:  ژُأفَّ  ژر: وابـ ظوم

 ذم متـ )أ(: افؽسوئل، وؿد صححً ذم اهلومش: ادؽل.   ( 4)

 ذم )أ( وإفػ.( 5)
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ومدهو مدا مشبعو
(ٔ)

بػتح اخلوء وافطوء ؾؼط،  ابـ ذـقانومهزة بعد إفػ، ثؿ  

ـؼوفقنوافبوؿقن 
(ٕ)

 ويـدرجقن معف. 

 :[49] ژىث  ژ إػ   ژجت  حت  خت  ژ :ؿقفف تعوػ 

هذا هق ادقوع افثوين مـ مقاوع
(ٖ)

افذي تؼدم ذم  آشتػفوم، وحؽؿف ـحؽؿ 

[ مـ ؽر ؾرق وٓ خالف5شقرة افرظد ]
(ٗ)

. 

 :[83]  ژ ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆژ  :ؿقفف تعوػ

ورش
(٘)

فف ذم  افسقد، ثؿ ادؽل وافدوري، ويـدرج معف ؿوفقنوحده، ثؿ  

اهلؿزة افقجفون: اإلموفي وافػتح
(ٙ)

 ابـ ذـقان، ثؿ حػص، ويـدرج معف هشوم، ثؿ 

بتلخر اهلؿزة
(ٚ)

بنموفي اهلؿزة ؾؼط، ثؿ خؾػ بنموفي افـقن واهلؿزة، ثؿ  بيصع، ثؿ 

 بنموفي افـقن واهلؿزة. افؽسوئلبنموفي اهلؿزة ؾؼط، ثؿ  خالد

 :[98] ژڇژ إػ  ژڃ ڃ  ڃ  ڃ        ژ  :ؿقفف تعوػ

هذا هق احلؽؿ افثوفٌ مـ مقاوع آشتػفوم، وحؽؿف ـام تؼدم
(ٛ)

. 

 : سورة الكهف
 ژ ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئژ  :ؿقفف تعوػ

(ٜ)
 [44]: 

                                           

 يريد مّد افتقشط ذم ادتّصؾ.( 2)

 (.  1/387بؽن اخلوء وشؽقن افطوء، وـؾفؿ مع اهلؿز وافتـقيـ. واكظر: افـؼ: )( 1)

 ذم )أ(: ادقاوع.( 3)

 ، وذم )ب( مـ ؽر ؾرق بقـفام.  5اكظر: شقرة افرظد: ( 4)

 بوفػتح وافتؼؾقؾ ذم اهلؿزة.  ( 5)

(، فؽـ فقس فف ذم اهلؿزة إٓ افػتح، ومو ذـره افشوضبل مـ اخلالف فف 16ـالمهو ذم افشوضبقي: )( 6)

 (.1/44خروج ظـ أصؾف ؾال يؼرأ فف إٓ بوفػتح، واكظر: افـؼ: )

ؾؼرأ بلفػ ممدودة بعد افـقن وبعدهو مهزة مػتقحي )كآء(، وافبوؿقن هبؿزة مػتقحي ممدودة بعد افـقن ( 7)

 (.1/388(، وافـؼ: )1/418)كئو( ــ )رأى(. واكظر: مقجز إهقازي: )

 (.  49آيي: )( 8)

 ژاحلق  ژسوئلبؽن افقاو، وافبوؿقن بػتحفو، وؿرأ أبق ظؿرو وافؽ ژۈئژ ؿرأ محزة وافؽسوئل ذم( 9)
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، ويردف /ادؽل وابـ ظومر، ويـدرج معف ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش
(ٔ)

 ظوصؿظؾقف  

وـن  ژۈئ    ژبؽن واو محزة ، ثؿ  ژ ېئژ برؾع  افبرصي، ثؿ ژی  ژ بنشؽون 

، هذا مع  ژ ېئژ ورؾع ؿوف  ژۈئ ژ ، ثؿ افؽسوئل بؽن واو ژېئژؿوف 

ورش ؿوفقنمع  ؾقـدرج     ژ ېئژ وصؾ أيتغ، وأمو إذا وؿػ ظذ فػظ 
(ٕ)

وادؽل  

افبرصي، ويردف ظذ همٓء وابـ ظومر وظوصؿ
(ٖ)

 محزة، ثؿ يؼرأ  ژ ېئژ برؾع  

 برؾع ؿوف افؽسوئل، ويردف ظؾقف ژ ېئژ وـن ؿوف  ژۈئ ژ بؽن واو 

[ژ ېئژ]
(ٗ)

 .، وافروم واإلصامم ٓ خيػقون

 :[ 58] ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ  :ؿقفف تعوػ

حرـي اهلؿزة إػ افقاو مـ ؽر مد صقغي، إذا وؿػً حلؿزة ظؾقف ؾتؼػ بـؼؾ 

وفقس بوإلدؽوم
(٘)

فعروض افقوء ـام ؿول اإلموم ابـ ؽوزي 
(ٙ)

، وؾقف مخسي أوجف ذم 

افقؿػ ذـرهو صوحى اإلؿـوع
(ٚ)

ٓ(  وؽره، ورشؿف فؾبقون هؽذا  : )َمِقٓ( )َمقِّ

 : )َمقِئال( )َمْقيال( )َمِقيال(، وؿد كظؿفو صقخـو ؾؼول

                                      
بسؽقن افؼوف، وافبوؿقن بضؿفو،   ژی ژبرؾع افؼوف، وافبوؿقن بؽنهو، وؿرأ ظوصؿ ومحزة = 

  (.1/177(، وافـؼ: )1/675واكظر: ادػتوح: )

 /ب(.5)( 2)

 ذم )أ(: معف ورش وؿوفقن وادثبً مـ )ب(.( 1)

 حترؾً ذم )أ(: إػ افبزي.( 3)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.  ( 4)

 ذم )ب(: وِل تلخذ بوإلدؽوم. (5)

 تؼدمً ترمجتف. ( 6)

 (2/445اكظر: اإلؿـوع: ) ( 7)

هـ( ؿرأ 492وصوحى اإلؿـوع هق ابـ افبوذش أمحد بـ ظع بـ أمحد، أبق جعػر إكصوري وفد شـي )

ظذ أبقف وظبد اهلل اهلؿداين وأيب افؼوشؿ بـ خؾػ وؽرهؿ، ؿرأ ظؾقف أمحد بـ ظع بـ حؽقؿ وؽره، 

 (.2/83هـ. اكظر: ؽويي افـفويي: )548 شـي )تقذم

واإلؿـوع مطبقع بتحؼقؼ د. ظبد ادجقد ؿطومش، مـ مـشقرات مرـز افبحٌ افعؾؿل بجومعي أم 

 هـ.  2483، 3افؼرى ط 
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ــــــــْقِئاًل حِلَ  ــــــــِػ َوَم  ْؿــــــــَزَة ذِم افَقْؿ

 

ـــِػ   ـــُؾ ُدوَن ُخْؾ ـــوِس افـَّْؼ ـــذ افِؼَق  ظ

ــــاَم   ــــَد افُعَؾ ــــُروُف ِظـْ ــــَق ادْع ــــَذا ُه  َه

 

ــاَم   ــوْؾَفؿ َواْظَؾ ــوِزي َؾ ـــ َؽ ــاَل اب ــِف َت  بِ

ــــَرى  ــــَدهْيُِؿ َج ــــوٍم َف ــــْرِ إِْدَؽ ـْ َؽ ــــ  ِم

 

ــــــُتُف ُظــــــُروُض َيــــــوِئِف ُيـــــَرى   ُحجَّ

وفـَّـــــــــ  ـَ  َظوِئرِ َوِؿقــــــــَؾ بِوإِلْدَؽـــــــوِم 

 

ـــــــوبِر  ـَ ــــــْغَ َؿـــــــوَفف إَ  أو َبــــــْغَ َب

ـــــَحِػ   ـــــطِّ اُدْص ـــــوُع َخ َب ـــــو اتِّ  َرابُِعَف

 

 َؾــــوْظِرِف  
ِ
 َخـــــوِمُسَفو إِْبــــَدال َيــــوء

ســــــ  ـَ ـِــــــــًَي َمْقتـــــــًو َو ــــــَقاوِ ـَْشو  ُر اف

 

اِوي  ــــــَغٍي َحــــــَؽوُه افـــــرَّ  بَِؿـــــّد ِصْق

ُروا  ـــــــدَّ ـــــــُؽقُن واٍو َؿ ــــــــُف ُش ُت  ُحجَّ

 

ــــ  ـَ ــــُرواهِلَـــــْؿِزَهو  ـَ  ـَذاَك أيضــــًو َذ

ــــــُؾ   ـــــــَقاٍو ُتـَْؼ ــــــو فِ ِزَه ُة مَهْ ـــــــْنَ  ـَ

 

ـــُؾقا  ـــْد َحَص ـــاَم َؿ ـَ ـــو  ـــوَك ُحْؽُؿَف  َؾَف

ـــــــَدالِ   ــــــــقُػ بِوإِلْب ــــــــَع افتَّْخِػ  َؾَقَؿ

 

ـــــــولِ   ــــــــوَء ذِم ادَِث ـَ َج ـــــــِدي ودقِؿ  ـَ

ــــوعِ   ــــَدا اإِلْؿـَ ــــُس َف ــــَفو اخلَْؿ  ُكُصقُص

 

ــــــَزاعِ   ـــــــاَل كِ ـــــــِف بِ  ِحَجـــــــوُجَفو ؾِق

 :[ 78]  ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ  :ؿقفف تعوػ 

ذم يوئف وجفون: اإلثبوت واحلذف ٓبـ ذـقان
(ٔ)

، ؾنذا ؿرأت فف ؾنكؽ تثبً افقوء 

ذم افقؿػ، ثؿ تصؾ بنثبوهتو أيضًو، ثؿ تؼػ بحذؾفو ثؿ تصؾ بحذؾفو أيضًو، 

 ؾودجؿقع أربعي أوجف.

 :[74]  ژحج  ژ إػ  ژحب  خب  مب  ىب  ژ  :ؿقفف تعوػ

بوإلشؽون  افبرصي، ثؿ  ژحجژ بنشؽون  ادؽل، ثؿ ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش

أيضوً 
(ٕ)

ژزاـقيژبؼرص  افشومل، ثؿ 
(ٖ)

بنشؽون  هشوموء، ثؿ ـديد افقـوتش 

                                           

 (.36ـالمهو ذم افشوضبقي: )( 2)

 ژ لقد ژ مع افؼرص وافتقشط فؾدوري ذم ادد ادـػصؾ، وافبوفؼرص ؾؼط فؾسقد، ومع إدؽوم دال ( 1)

ًِ  ژذم جقؿ   فؾسقد. ژ جئً ژٕيب ظؿرو، وإبدال محزة  ژ ِجْئ

 أي مـ ؽر أفػ. ( 3)
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وـذا ذم  ـوفشومل  ژزاـقيژذم  ظوصؿبضؿف، ثؿ  ـقان، وابـ ذژحجژ

 ـوفشومل ژزاـقيژذم  محزةيسؽـف، ثؿ  وحػصبضؿف،  ؾشعبي ژحجژ

ـذفؽ أيضوً  لافؽسوئ، ثؿ  ژحجژ وإشؽون ـوف 
(ٔ)

. 

 :[96]  ژىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىتژ  :ؿقفف تعوػ

ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش
(ٕ)

مثؾف، ثؿ  افبرصيبضؿ افصود وافدال، ثؿ  ادؽل، ثؿ 

 بضؿ افصود وإشؽون ]افدال[ صعبيبضؿ افصود وافدال، ثؿ  افشومل
(ٖ)

/ ،
(ٗ)

ثؿ  

ـذفؽ وافؽسوئلبػتحفام أيضًو،  محزةبػتحفام، ثؿ  حػص
(٘)

. 

 : (6)ة مريم عليها السالمسور
 :[2] ژٱ  ژ  :ؿقفف تعوػ

بنموفتفام معو ورش
(ٚ)

ـذفؽ ؿوفقن، ثؿ 
(ٛ)

 افبرصيبػتحفام معو، ثؿ  ادؽل، ثؿ 

بنموفي اهلوء وفف ذم افقوء  وافسقدبنموفتف اهلوء ؾؼط،  ؾوفدوريوافػرق بغ رواتف: 

افقجفون
(ٜ)

معو ويـدرج معف بنموفتفام  صعبيبنموفي افقوء ؾؼط، ثؿ  افشومل، ثؿ 

بنموفي افقوء ؾؼط محزةبػتحفام معو، ثؿ  حػص، ثؿ افؽسوئل
(ٔٓ)

. 

                                           

 (. 1/126(، وافـؼ: )244اكظر: افتقسر: )( 2)

  . ژخت    ژ  بػتح افصود وافدال مـ ( 1)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 3)

 /أ(6)( 4)

 (. 1/326) (، وافـؼ:1/918اكظر: افـجقم افزاهرة فؾحؽري: )( 5)

 ذم )ب( مريؿ ـفقعص.( 6)

 أي اهلوء وافقوء. ( 7)

 ؿوفقن يؼرأءمهو بوفػتح.( 8)

(، وادشفقر ظـ أيب ظؿرو ؾتحفو مـ افروايتغ. اكظر: 58أضؾؼ اخلالف ظـ افسقد ذم افشوضبقي: )( 9)

 (. 2/186(، واإلحتوف: )1/69افـؼ: )

 (. 1/67(، وافـؼ )247اكظر: افتقسر: )( 28)
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ژىئ  ژ إػ   ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ :ؿقفف تعوػ 
(ٔ)

 [14]: 

، ثؿ ژۆئژمـ وؾتح توء  ژۆئ ژبػتح مقؿ  ادؽل، ثؿ ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش

بػتحفام معو واإلدؽوم افبرصي
(ٕ)

بػتحفام أيضًو واإلدؽوم افشومل، ثؿ 
(ٖ)

وابـ ، 

إٓ أكف  محزة ــوؾعمطؾؼو، ثؿ  حػص ــوؾع، ثؿ صعبيبوإلطفور، ويـدرج معف  قانذـ

 ذم اإلدؽوم. افؽسوئليدؽؿ، ومثؾف 

 :[17]  ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ   :ؿقفف تعوػ

فؾبرصيؾقف خالف 
(ٗ)

وكحـ أخذكو ؾقف بوإلدؽوم ؾؼط 
(٘)

. 

ژٹ  ژ إػ  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٙ)

 [66]: 

بوإلخبور هشوم، ثؿ افبرصي، ثؿ ادؽل، ثؿ فقنؿو، ثؿ ورش
(ٚ)

ابـ ؾؼط، ثؿ  

فف وجفون ذـقان
(ٛ)

: اخلز أوٓ وهق اإلتقون هبؿزة مؽسقرة، ثؿ بوٓشتػفوم  

بؽن ادقؿ، ويـدرج معف  حػصذم افقجف افثوين، ثؿ  صعبيهبؿزتغ، ويـدرج معف 

 .محزة، ثؿ  افؽسوئل

:  ذم افقؿػ اإلطفور، أوٓ حلؿزة :[74] ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ژ  :ؿقفف تعوػ

                                           

، وافبوؿقن   ژۆئژ ، وافتوء افثوكقي مـ   ژۆئ ژ ؿرأ كوؾع ومحزة وافؽسوئل وحػص بؽن مقؿ  (2)

 (.1/328( وافـؼ: )586بػتحفام. اكظر: افتبرصة: )

 مـ ضريؼ افسقد. ژېئ  ېئ    ژ مـ افطريؼغ، وذم  ژېئ  ېئ    ژ  ذم ( 1)

 وـذفؽ محزة وافؽسوئل. ژېئ  ېئ    ژ  ذم ( 3)

  وإفقف أصور افشوضبل بؼقفف: ژڤ  ڦ    ژ  م ذم بوإلطفور واإلدؽو( 4)
اَل    َطوبِِف                َوُكْؼَصوكِِف َوافَؽْنُ اإِلْدَؽوَم َشفَّ ًِ صْقئًو أْطَفُروا خِلِ  َوذِم ِجْئ

 (.21افشوضبقبي: )

 وافعؿؾ ظذ إخذ بوفقجفغ.  هذا اختقور ادمفػ ( 5)

(، 78، وافبوؿقن بضؿفو. واكظر: افؽوذم: ) ژٿژ   مقؿ ؿرأ كوؾع وحػص ومحزة وافؽسوئل بؽن( 6)

 (.1/141وافـؼ: )

 حترؾً ذم )أ( إػ: بوإلدؽوم، وذم )ب(: بوإلدخول.( 7)

 (. 68وـالمهو ذم افشوضبقي: )( 8)
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، ثؿ اإلدؽوم ـؼوفقن ژوريقوژ ذا:ـؽـي هـد افصقغـد مـؿـي ؾتـوء شوـــو يـفـدفـيبأن 

ژورّيوژ : ذاـؽـه
(ٔ)

. 

ژې ژ  إػ   ژۇڭ   ڭ  ڭ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

 [89-92]: 

بوفتوء  افبرصيبوفتوء ؾقق، ثؿ  ژۆ  ژ  ادؽل، ثؿ ؿوفقنوحده، ثؿ رش و

ـذفؽ، ثؿ  افشوملـن افطوء خمػػو، ثؿ بنشؽون افـقن و ژۈژ أيضًو و

حػص ـودؽلمثؾف، ثؿ  صعبي
(ٖ)

، وـؾ واحد افؽسوئل ــوؾع، ثؿ محزة ـشعبي، ثؿ 

 ظذ أصؾف ذم اإلدؽوم واإلطفور وؽره.

 : سورة طه
افبرصي، ويـدرج معف ورشـقػقي ؿراءهتو: 

(ٗ)
، ويـدرج معف أهؾ ؿوفقن، ثؿ 

، ثؿ محزة وافؽسوئلاهلوء معو، ويـدرج معف بنموفي افطوء و صعبيافػتح بلههؿ، ثؿ 

 : ؿول صقخـو

 
ِ
ى َمِع َؽْرِ افَقوء ْزَ ـُ  َأَموَل 

 

اء   افـَّوس بِوجلَرِّ َوذِم اإِلْهَ

 ْظَؿك َوَهو َيو مريؿَ َهِذِه أَ ذِم  

 

 َوَهوُء َضِف ابـ افعالء َؾوْظَؾاَم  

يي، ـام ؿول : ـؾ أفػ ذم افقشط ؾؾقسً برأس آ ذم رؤوس أي فؾبرصيؿوظدة  

ابـ ؽوزي
(٘)

 : 

                                           

 (.   2/328اكظر: ادػتوح: )( 2)

ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ ( 1)

فـوؾع  ژۈژ بوفقوء فـوؾع وافؽسوئل، وافغر بوفتوء، و ژيكادژ ؾقفو: و  ژې  ې    ې   

َفِطرنژ وابـ ـثر وافؽسوئل وحػص، وافغر   بضؿ افقاو  ژُوْفداژ، ومحزة وافؽسوئل ؿرآ  ژيَ ن ْ

 (.1/329( وافـؼ: )249وتسؽغ افالم، وافغر بػتحفام، واكظر: افتسر: )

    ژتؽودژذم تلكقٌ ( 3)

 وء وؾتح افطوء.   بنموفي اهل( 4)

 تؼدمً ترمجتف. ( 5)
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وْجَتَبوُه َؽُر َراسٍ  ـَ  َواحلَْؼُ 

 

َإَّٓ هِبَو ذِم افَسْؿِؽ أو ذم افشؿس 
(ٔ)

  

 
إٓ مو ـون هبوء ادمكٌ ذم افـوزظوت وافشؿس ؾنكف رأس آيي، ومو ـون ذم افطرف 

ؾفق رأس آيي مطؾؼو ذم هذه افسقرة إٓ ثامكقي أفػوظ ؾفل مػتقحي فؾبرصي مـ ؽر 

بؼقد  ژ أفؼك ژبوفػوء،  ژ ؾتقػ ژ، ژ وأظطك ژ، ژ دمزىژالف، وهل هذه: خ

، آخرهو ژ وأظؿك ژ، ژ وظىصژ، ژ تعذ ژ، ژ يؼهژ، ژيؾؼكژافّسومرّي، 

 ضف ثامن اكتفك.

/
(ٕ)

 :[72] ژ ڻژ إػ   ژ گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱژ  :ؿقفف تعوػ 

)شام(
(ٖ)

يسؼط ـبؾوؿحؽؿفام حتؼقؼ إوػ وتسفقؾ افثوكقي،  وهشوم 
(ٗ)

إوػ  

ـؼـبؾيسؼطفو  حػصهـو، ثؿ 
(٘)

، و)صحبي(
(ٙ)

حيؼؼ افثوكقي، وحؽؿ افتل ذم  

 ذا حػص[ـف ]وــده ؾقـوط ظــٓ إشؼ الً ـؿـبذا، إٓ أن ــ[ هؽ49راء ]ـعـافش
(ٚ)

ؾ ـب 

وـؿـه
(ٛ)

ــوؾع 
(ٜ)

. 

 :[87] ژحب  ژ إػ   ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ژ  :ؿقفف تعوػ

وحده ورش
(ٔٓ)

بوفتشديد، ثؿ  ژی ژ قؿ، وبؽن اد ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ 

 ژیژبؽن ادقؿ و افشومل، ثؿ ژمَحَؾـوژبؽن ادقؿ وختػقػ  افبرصي

                                           

 /أ(.43اكظر: إكشود افؼيد: )( 2)

 /ب(.6)( 1)

 أهؾ )شام( هؿ كوؾع وابـ ـثر وأبق ظؿرو.( 3)

 ذم )أ(: يسوؿط.( 4)

 ذم )ب(: ثؿ حػص مثؾف.( 5)

 هؿ صعبي ومحزة وافؽسوئل.  ( 6)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ: )ب(.( 7)

 ذم )أ(: هق.( 8)

 (.  136-2/135ػتوح: )اكظر: اد( 9)

 بوفضؿ وـن ادقؿ مشددة.     ژی ژ  و   ژی  ژ بػتح مقؿ ( 28)
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بػتح ادقؿ وتشديد  حػص، ثؿ ژمحؾـوژبػتح ادقؿ وختػقػ  صعبيبوفتشديد، ثؿ 

]مثؾف[افؽسوئل ، ثؿ ژمحؾـوژبضؿ ادقؿ وختػقػ  محزة، ثؿ ژمحؾـوژ
(ٔ)

. 

 : ومن سورة األنبياء إلى سورة الشعراء
ژیژ إػ   ژائ  ەئ  ەئ  وئ      وئ   ژ  :ؿقفف تعوػ

(ٕ)
 : 

،  ژیژبوخلػض ذم  ادؽل، ثؿ حػص، ويـدرج معف ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش

ـذفؽ،  افدوري، ثؿ ابـ ذـقان وافؽسوئلؾنذا وؿػ شؽـ اهلؿزة، ويـدرج معف 

حيؼؼ إوػ  هشوميبدل إوػ واوا وأخرة يؼػ ظؾقفو بوفسؽقن، ثؿ  وافسقد

هذا  ؿبؾفو ؾقؿد ظؾقفو مد افصقغي ؾؼط.بدل افثوكقي واوا مـ جـس حرـي مو وي

بوفـصى، وافبوؿقن بوخلػض وظوصؿ ؾـوؾعحؽؿف ذم افقؿػ، ؾنذا وصؾقا 
(ٖ)

. 

ژڌژ إػ  ژڇ  ڇ  ڍژ  :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

حؽؿف ـوفذي ذم  

افبؼرة
(٘)

 ، وؿد تؼدم افؽالم ظؾقف.

ژڭ  ژ إػ  ژھ  ھ  ے  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٙ)

 : 

، محزة، ثؿ حػص، ويـدرج معف ؿوفقنم، ثؿ وهشو، افبرصي، ويـدرج معف شور

بوإلشؽونافبزي ، ثؿ وافؽسوئل
(ٚ)

بؽن ٓم  ابـ ذـقانبوفؽن، ثؿ  ؿـبؾ، ثؿ 

                                           

 (. ومو بغ ادعؼقؾغ مـ: )ب(. 311-1/312(، وافـؼ: )253اكظر: افتقسر: )( 2)

 .   13احلٍ: ( 1)

فثوكقي أيضًو (. وحلؿزة وؿػًو إبدال إوػ واوًا، وإبدال ا1/316(، وافـؼ: )234اكظر: افعـقان: )( 3)

واوًا ظذ افؼقوس، وفف إبداهلو واوًا مؽسقرة ظذ مذهى إخػش، وتسفقؾفو ـوفقوء ظذ مذهى 

 (.   1/173(، واإلحتوف: )2/444شقبقيف. اكظر: افـؼ: )

 . 16احلٍ: ( 4)

 كوؾع وهشوم وحػص، وافبوؿقن بوإلشؽون. ژڇ  ژ ، وؿد ؾتح يوء 215آيي: ( 5)

، وافبوؿقن  ژھ  ژ أبق ظؿرو وابـ ظومر وورش وؿـبؾ بؽن افالم مـ  . وؿد ؿرأه19احلٍ: ( 6)

، وافبوؿقن بوإلشؽون  ژۓ  ژ   ژےژ بوإلشؽون، وؿرأ ابـ ذـقان بؽن افالم مـ 

مع تشديد افػوء، وافبوؿقن بنشؽوهنو. واكظر:  ژےژ ؾقفام، وؿرأ صعبي بػتح افقاو مـ 

 (.1/316( وافـؼ: )256افتسر: )

 قؿ اجلؿع.مع صؾي م( 7)
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 ژھ  ژ بنشؽون ٓم  صعبيثؿ  ژۓ  ژ  ، ژےژ  ژھ  ژ

 مع حتريؽ افقاو]وتشديد افػوء[ ژے   ژ وٓم 
(ٔ)

. 

ژڀ   ژإػ   ژٱ  ٻ  ٻ  ژ :  ؿقفف تعوػ
(ٕ)

 : 

، ثؿ حػص، ويـدرج معف  ژٻ  ژ ، وؾتح توء ژٱژ بضؿ مهزة  كوؾع

 محزة وافؽسوئل، ويردف ظؾقف  ژٻژ وـن توء  ژٱژ بػتح  ادؽل

بنشؽون ادقؿ
(ٖ)

وإدؽومف ٓ  ژيؼوتِؾقنژتوء وـن  ژٱ  ژ بضؿ  افبرصيثؿ ، 

خيػك
(ٗ)

بضؿ  صعبي، ثؿ ژٻژوؾتح توء  ژٱژ بػتح افشومل، ثؿ 

ژٻ  ژ وـن توء  ژٱژ
(٘)

. 

 ژڃژ إػ   ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٙ)

: 

 افبرصيوإطفور افتوء ظـد افصود، ثؿ  ژڦ ژ بتخػقػ  كوؾع وادؽل

ابـ ذـقان، وخالد، ، وإدؽوم افتوء ذم افصود، ويـدرج معف ژڦ ژبتشديد 

وإطفور افتوء ظـد افصود ژڦ   ژ بتشديد  هشوم، ثؿ وافؽسوئل
(ٚ)

 خؾػ، ثؿ 

وإدؽوم افتوء ذم افصود ژڦژ ديد بتش
(ٛ)

، وإجراؤه ظذ ؿوظدتف ٓ خيػك
(ٜ)

. 

ژڻ   ڻژ  ... ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔٓ)

 : 

                                           

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 2)

 . 39احلٍ:( 1)

   ژڀ   ژ و  ژٻ  ژ  مقؿ اجلؿع مـ( 3)
 مـ روايي افسقد. ژٱ  ٻ  ژ ذم ( 4)

   (.1/317(، وافـؼ: )1/579اكظر: ؽويي آختصور فؾفؿذاين: )( 5)

   .48احلٍ: ( 6)

 يـدرج معف ظوصؿ.( 7)

   (.1/317) (، وافـؼ:1/786اكظر: اإلؿـوع: )( 8)

   يريد ترك افغـي فف.( 9)

   [ 81]ادممـقن: ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ژ يريد ؿقفف: ( 28)
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هذا هق ادقوع افرابع مـ مقاوع آشتػفوم وحؽؿف ـوفذي تؼدم ذم افرظد
(ٔ)

. 

ژوئ  ژ إػ  ژۆ  ۆ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

 : 

ـقزن  ژَتَقؿَّدژ، وــوؾع ژۈ  ژ أ يؼر ادؽل، ثؿ ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش

ؾ(، ثؿ  يءژيؼرأ  افبرصي)تَػعَّ  ژَتَقؿَّدژبؽن افدال وبودد واهلؿزة و ژِدرِّ

ؾ( أيضًو، ثؿ  يؼرأ  صعبي، ثؿ حػصويـدرج معف  مطؾؼو، افشومل ــوؾعــ)َتَػعَّ

يءژ بضؿ افدال وادد واهلؿزة / ژُدرِّ
(ٖ)

محزة بوفتوء ادضؿقمي، ثؿ  ژُتقَؿدژو 

يءژمطؾؼو، وأحؽومف ذم اإلدؽوم ٓ ختػك، ثؿ افؽسوئل يؼرأ  عبيـش بؽن  ژِدرِّ

بضؿ افتوء ژُتقؿدژافدال وادد واهلؿزة، و
(ٗ)

. 

 ژمئ    ژ إػ  ژىئ   ىئ  ىئ  ی ژ  :ؿقفف تعوػ
(٘)

: 

فف  هشومبنشؽوهنو، ثؿ افبرصي  بصؾي اهلوء، ثؿ ادؽل وحده، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

ذم اهلوء وجفون
(ٙ)

ابـ ذـقان ر افؼرص أوٓ ثؿ افصؾي ثوكقو، ويـدرج معف مع تصدي 

بنشؽون افؼوف وـن اهلوء  حػصبنشؽون اهلوء، ثؿ صعبي  ذم افصؾي، ثؿوافؽسوئل 

بوفصؾي ـقرش، وإجراؤه ظذ ؿوظدتف مـ اإلدؽوم  خؾػثؿ مع حذف افصؾي، 

وتسفقؾ ]اهلؿزة مـ[
(ٚ)

بغ بغ ژمئ ژ 
(ٛ)

فف وجفون:  خالدٓ خيػك، ثؿ  

اهلوء أوٓ وـنهو ثوكقو مع افصؾي إشؽون
(ٜ)

. 

                                           

   .5آيي: ( 2)

   .35افـقر: ( 1)

 /أ(.7)( 3)

   (.1/331( وافـؼ: )1/468اكظر: افتذـرة: )( 4)

   .51افـقر: ( 5)

   (.24ـالمهو ذم افشوضبقي: )( 6)

 مـ )ب(.  مو بغ ادعؼقؾغ( 7)

   مع ادد وافؼرص.( 8)

   (.23(، وافشوضبقي: )261ـالمهو ظـ خالد ذم افتقسر: )( 9)
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 : ومن سورة الشعراء إلى سورة األحزاب
ژىئژإػژېئۈئۈئژ:ؿقفف تعوػ

(ٔ)
، تؼدم حؽؿف ذم إظراف

(ٕ)
. 

ژٺ  ژ إػ  ژپ     پ  پ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٖ)

: 

فف شتي أوجف، أربعي ذم افقؿػ واثـون ذم افقصؾ، بقوهنو  ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش

تليت بوإلصبوع
(ٗ)

إثبوت افقوء، ثؿ بوفؼرص مع اإلثبوت أيضًو، ثؿ اإلصبوع مع حذف و 

افقوء، ثؿ افؼرص مع احلذف أيضًو، هذا حؽؿ افقؿػ، وحؽؿ افقصؾ: ادّد أوٓ  ثؿ 

 ژٻژادؽل يؼػ ظذ افؼرص ـسوئر ادـػصؾ، وحؽؿف ٓ خيػك، ثؿ 

بحذف افقوء ثؿ يصؾ هبو  ژپژبوإلثبوت ويصؾ هبو أيضوً ويؼػ ظذ 

  ژٻ  ژ بحذف يوء  هشومذم مجقع مو تؼدم، ثؿ  افبرصي ـؼوفقنثؿ أيضًو، 

وصعبي، ، ابـ ذـقانويـدرج معف ، وصال ووؿػو ژپژ وحذف يوء

وافؽسوئل
(٘)

بحذف افقوء   ژٻژيؼػ ظذ  حػص، وأصقهلؿ ٓ ختػك. ثؿ 

يؼػ بنثبوت افقوء، ثؿ بحذؾفو، ويصؾ  ژپژويصؾفو بحذؾفو أيضًو و

بـقن واحدة مشددة   ژٻ  ژيؼرأ  محزةبوفػتح، ثؿ  بوإلثبوت مع حتريؽ افقوء

ژأمتدويّن ژ : ذاـمؽسقرة هؽ
(ٙ)

ويزيد افقوء بعد افـقن
(ٚ)

وصال ووؿػو
(ٛ)

 

بغر إموفي وبحذف يوئف ژپپ ژو
(ٜ)

وؿػو ووصال بؾ يؽن افـقن ؾؼط 

 راءـر افؼــسوئ
(ٔٓ)

. 

                                           

   .36افشعراء: ( 2)

   .222آيي: ( 1)

   .36افـؿؾ: ( 3)

   يريد بف افتقشط.( 4)

 .ژپ ژ مع إموفي ( 5)

 ذم )ب(: محزة يؼرأ بوإلدؽوم.( 6)

 بعد افـقن فقسً ذم )ب(.( 7)

   (.1/287( وافـؼ: )278تؼدم: افتقسر: ) اكظر: ؾقام( 8)

 ذم )ب(: يوئفو.( 9)

   هذه هل ؿراءة افؽسوئل، وفعؾف شؼط شفقًا مـ افـَّص.( 28)
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ژک  ژ إػ   ژڈ  ڈ  ژ                  ژ  ڑ       ڑ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔ)

 : 

هذا هق ادقوع اخلومس مـ مقاوع آشتػفوم، وحؽؿف خموفػ دو تؼدم: 

ؾـوؾع
(ٕ)

، ثؿ ژک  ک      ...ڑ         إَِذا  ژ  خيز ذم إول ويستػفؿ ذم افثوين هؽذا: 

ژک         ..ژ  ڑ ژ يستػفؿ ؾقفام معو هؽذا ادؽل 
(ٖ)

يستػفؿ ؾقفام  ثؿ افبرصي، 

ژک      ...ژ ژمعو هؽذا 
(ٗ)

يستػفؿ ذم إول وخيز ذم افثوين وجيري  هشومثؿ   

ابـ ، ثؿ ژأئذا ــو إِكـوژظذ ؿوظدتف ذم اإلدخول ظذ ادشفقر ويزيد افـقن هؽذا 

بزيودة  ژأءذا ــو إِكـو دخرجقنژهؽذا:  افؽسوئلبوفؼرص، ويـدرج معف ذـقان 

، ثؿ  ژ ک  ک       ...ژ  ڑ     ژ يستػفؿ ؾقفام معو هؽذا: ظوصؿ افـقن، ثؿ 

محزة مثؾف
(٘)

. 

 ژگ  ژ إػ  ژڎ   ڎ  ڈ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٙ)

: 

مـ ؿرأ بؽن اهلؿزة
(ٚ)

، ومـ ؾتح وصؾ ووؿػ  ژک  ژ وؿػ ظذ  

، وهؿ افؽقؾققن افثالثي ژگ  ژظذ 
(ٛ)

. 

ژ ڄژ إػ   ژٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٜ)

: 

ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش
(ٔٓ)

ةُ ژبرؾع  ادؽل، ثؿ  دَّ َق مـ ؽر تـقيـ  ژ َم

، ـؼوفقن افشوملـذفؽ وأصقفف ٓ ختػك، ثؿ افبرصي ، ثؿ  ژڦ  ژوخػض 

                                           

   .67افـؿؾ: ( 2)

   ذم )أ(: ورش بدل كوؾع.( 1)

 وهق ظذ أصؾف ذم افتسفقؾ مـ ؽر إدخول.( 3)

 وهق ظذ أصؾف ذم افتسفقؾ مع اإلدخول.( 4)

   (.2/374(، وافـؼ: )1/159 تؼدم: ادػتوح: )اكظر: ؾقام( 5)

   .81افـؿؾ: ( 6)

   وهؿ كوؾع وابـ ـثر وأبق ظؿرو وابـ ظومر. ژک     ک  ژ  مـ ( 7)

   (.1/338(، وافـؼ: )1/712اكظر: اإلؿـوع: )( 8)

   .15افعـؽبقت: ( 9)

 بوفـصى.  ژڦ    ژ  بوفـصى مـقكي و    ژڦژ   (28)
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صعبي ، ثؿ ژڦ ژمـ ؽر تـقيـ وخػض  ژڦژ بـصى  حػصثؿ 

، وإطفـور  ـؼوفقن طوهر ژٹ ژأيضوً
(ٔ)

مـ ؽر  ژڦژ بـصى  محزة، ثؿ 

ضـــ وخػـتـقي
(ٕ)

ض ــوخػ ژڦژ  عـبرؾ وئلــافؽسؿ ـ، ثژڦ ژ  

ژڦ    ژ
(ٖ)

. 

 ژ ﮿ژ إػ   ژہ  ہ   ھ  ھ   ژ  :فف تعوػؿق
(ٗ)

: 

هذا هق ادقوع افسودس مـ مقاوع آشتػفوم، وحؽؿف خموفػ فؾذي ؿبؾف: 

  ژھژخيزان ذم إول ويستػفامن ذم افثوين، هؽذا:  ؾـوؾع وادؽل

يستػفؿ ؾقفام  افبرصيوـؾ واحد ظذ ؿوظدتف ذم اإلدخول وظدمف، ثؿ   ژ﮷ژ

خيز ذم إول ويستػفؿ ذم افثوين، هؽذا:  هشوم، ثؿ  ژ  ﮷ژ  ژآئـؽؿژمعو هؽذا: 

بعدم  ژ﮷  ژ   ژھژ ابـ ذـقان، ثؿ ژ  ﮷ژ   ژھژ 

 ژ﮷ژ يستػفؿ ؾقفام معو هؽذا:  صعبي، ثؿ حػصاإلدخول، ويـدرج 

محزة وافؽسوئلومثؾف  ژ﮷ژ
(٘)

. 

ژائ  ەئ  ەئ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٙ)

: 

ـام تؼدم ذم افرظد هذا هق ادقوع افسوبع مـ مقاوع آشتػفوم، وحؽؿف
(ٚ)

 

 حرؾو بحرف ؾوكظر هـوك.

                                           

    وحػص، وافبوؿقن بوإلدؽوم.أطفره ابـ ـثر( 2)

 /ب(.7)( 1)

   (.1/343(، وافـؼ: )1/771اكظر: ادػتوح: )( 3)

﮷   ژ  ومتومفو: ( 4) ھ   ھ  ے        ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  

﮾ ﮿  ﮽   ﮻  ﮼       [.19-18]افعـؽبقت:  ژ ﮸  ﮹  ﮺  

   (.1/373(، وافـؼ: )1/168: ) اكظر: ادػتوح( 5)

   .28افسجدة: ( 6)

   .5آيي : ( 7)
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 : ومن سورة األحزاب إلى سورة صاد
 ژڌژ إػ   ژڇ  ڇ  ڍ  ژ  :ؿقفف تعوػ

(ٔ)
: 

وحده ورش
(ٕ)

ؿـبؾبتحؼقؼ اهلؿزة ويـدرج معف ؿوفقن ، ثؿ 
(ٖ)

 افبزي، ثؿ 

بتحؼقؼ اهلؿزة  افشومل، ثؿ فبرصي، ويـدرج معف اـقرشبنشؽون افقوء ثؿ بوفتسفقؾ 

بؿد افظوء وختػقػ اهلوء ژَتظَّوهرونژ ژافالئلژء بعدهو هؽذا ويو
(ٗ)

 ظوصؿ، ثؿ 

وختػقػفو مع ختػقػ  بضؿ افتوء ومد افظوء ژڍ   ژو ژ ڍژ  مثؾف ذم

بػتح افتوء ومد افظوء  ژڍ  ژو ژڍژ مثؾف ذم  محزةاهلوء وـنهو، ثؿ 

ـذفؽ أيضوً  افؽسوئلوختػقػفو مع ختػقػ اهلوء وؾتحفو ثؿ 
(٘)

. 

ژگ ژ إػ  ژڑ  ڑ  ک   ژ   :عوػؿقفف ت
(ٙ)

 : 

ابـ ذـقان وصعبيويـدرج معف  ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش
(ٚ)

بنثبوت  ادؽل، ثؿ 

 افؽسوئل، ويردف ظؾقف حػصإفػ ذم افقؿػ وحذؾفو ذم افقصؾ، ويـدرج معف 

بوإلدؽوم
(ٛ)

بوإلدؽوم وحذف إفػ وصال ووؿػو،  افبرصيبؿقاؾؼي ذم مو بعده، ثؿ  

ڑ  ژ بنطفور  خؾػ، ثؿ ــوؾعدؽوم وإثبوت إفػ وصال ووؿػو بوإل هشومثؿ 

ال ووؿػو، وأصقهلؿ ػ وصـذف إفـك حـو ظؾـؼـػـف، واتـومـبندؽ الدـوخ، ژڑ

كـػـخـٓ ت
(ٜ)

. 

                                           

   . وؿد ؿرأه ابـ ظومر وظوصؿ ومحزة وافؽسوئل بتحؼقؼ اهلؿزة.4إحزاب: ( 2)

ؾؼرأه أهؾ شام بػتح افتوء مع تشديد افظوء  ژَتظَّهَُّرونژبتسفقؾ اهلؿزة بغ بغ مع ادد وافؼرص، أّمو ( 1)

 وافؼرص مع ؾتح اهلوء مشددة. 

   وٓ يوء بعدهو.( 3)

   وء وتشديد افظوء.مع ؾتح افت( 4)

   (.1/347(، وافـؼ: )278اكظر: افتقسر: )( 5)

   .28إحزاب: ( 6)

   بنثبوت إفػ بعد افـقن افثوكقي وؿػًو ووصاًل.( 7)

   ؾؼد أطفره كوؾع وابـ ـثر وابـ ذـقان وظوصؿ، وأدؽؿف افبوؿقن.  ژڑ  ڑژ ذم ( 8)

   (.1/347(، وافـؼ: )254افعـقان )( 9)
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 ژ ۈئژ إػ  ژائ  ەئ  ەئ  وئ  ژ  :ؿقفف
(ٔ)

 : 

ؿوفقن، ثؿ ورش
(ٕ)

وـن بوفـقن  ژُكضعِّػژو ژ  ُمبقَّـيژ بػتح يوء  ادؽل، ثؿ 

 ژۇئژر يوءـبؽس افبرصي، ثؿ  بوفـصى ژعذاَب افژ ددة وـافعغ مش

بوفؼـصـر ژيضعػژو
(ٖ)

، ثؿ ژۈئژوتشديد افعـغ وؾتحفو ورؾع  

بوفـقن وـن افعغ مشددة مع  ژُكضعِّػژو ژۇئژ بؽـن يوء  افشـومل

، ثؿ ــوؾع ژيضعػژو ژمبقَّـيژبػتح يوء  صعبي، ثؿ ژافعذاَب ژ افؼرص وكصى 

، محزة وافؽسوئلومثؾف ، ــوؾع ژيضعػژو ژۇئژ بؽن يوء  حػص

وأصقهلؿ ٓ ختػك
(ٗ)

. 

ژڌژ إػ  ژچ  چ  چ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(٘)

 : 

تؼدم افؽالم ظذ حؽؿف ذم شقرة احلٍ
(ٙ)

. 

ژۅژ ظذ  هشومإذا وؿػ  تـبقف:
(ٚ)

ؾنكؽ تؼػ بقوء شوــي شؽقن مقً 
(ٛ)

 ،

ٕجؾ افؽنة افتل ؿبؾفو ومتد مد افصقغي ؾؼط ٓ زائد
(ٜ)

ذم افقؿػ،  محزةومثؾف  

قِّْئ ژ نذا وصؾً حلؿزة ؾنكؽ تسؽـ اهلؿزة وتؼقل ؾ وٓ خيػك  ژ افسَّ
(ٔٓ)

 . 

 ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔٔ)

: 

                                           

   .38حزاب: إ( 2)

  . ژۆئ   ۆئ  ۈئ    ژ ، وژۇئژ بؽن يوء  ( 1)

   ذم )أ( أثبتً ؿبؾفو ظبورة: ــوؾع ومثؾف محزة، وـتى ؾقؿفو خط، دٓفي ظذ خطئفو.( 3)

   (.1/348(، وافـؼ: )642اكظر: افتبرصة: )( 4)

 .33ؾوضر: ( 5)

   .  .13آيي: ( 6)

   .43ؾوضر: ( 7)

ذي يتفقل فف افعضق ويلخذه، ومّقً وهق افذي ٓ يؽقن إٓ ذم حروف افسؽقن كقظون: حّل، وهق اف( 8)

 (. 49 -48ادّد وافّؾغ افثالث، ذـر ابـ افطّحون ذم مرصد افؼورئ إػ حتؼقؼ معوِل ادؼورئ )ص:

 أي ٓ يزاد ظذ مو ؾقفو مـ ادد.( 9)

   (.1/351(، وافـؼ: )1/881اكظر: ادػتوح: )( 28)

   .61:  يس( 22)
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ظوصؿ، ويـدرج معف ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش
(ٔ)

بضؿ اجلقؿ وافبوء ادؽل، ثؿ 
(ٕ)

 ،

بضؿ اجلقؿ وإشؽون  افبرصي، وأصقهلؿ طوهرة ٓ ختػك، ثؿ محزة وافؽسوئلومثؾف 

معف افشومل افبوء، ويـدرج
(ٖ)

. 

ژ﮷ ژ إػ  ژہ  ہ  ہ  ھ       ھ   ژ 
(ٗ)

 : 

هذا هق ادقوع افثومـ مـ مقاوع آشتػفوم وحؽؿف مقاؾؼ دو ذم افرظد
(٘)

. 

ژڀ  ژ إػ   ژىت  يت  جث  مث  ژ ؿقفف تعوػ 
(ٙ)

  

هذا هق ادقوع افتوشع مـ مقاوع آشتػفوم وحؽؿف ـام تؼدم ؿريبو
(ٚ)

. 

ژەئ  ەئ   وئ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٛ)

 : 

(ِصحوب)
(ٜ)

يؼرؤون بوفـصى 
(ٔٓ)

 ژوئژؾال بّد ظذ ؿراءهتؿ مـ وصؾ  

وبرؾع مو بعده ظذ  ژوئژبؾػظ اجلالفي، وافبوؿقن بوفقؿػ ظذ 

آشتئـوف
(ٔٔ)

. 

 .(ٕٔ) ومن سورة صاد إلى سورة الرحمن:/
ژ ڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱژ :ؿقفف تعوػ

(ٖٔ)
  : 

                                           

   ؽن اجلقؿ وافبوء وتشديد افالم.ب( 2)

   مع ختػقػ افالم.( 1)

   (.1/355وافـؼ: ) (،1/524اكظر: افتذـرة: )( 3)

]افصوؾوت:   ژے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ژ   يريد آشتػفوم ذم أيي:( 4)

25-27]     

   .5آيي: ( 5)

   [53-52]افصوؾوت:   ژپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ  يريد آشتػفوم ذم ؿقفف:( 6)

   .5أي مقاؾؼ دو ذم افرظد: ( 7)

 [216]افصوؾوت:  ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ژ  يريد مو بعدهو وهل ( 8)

   هؿ حػص ومحزة وافؽسوئل.( 9)

   . ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ ذم افثالثي: ( 28)

   (.1/368(، وافـؼ: )287اكظر: افتقسر: )( 22)

 /أ(.8)( 21)

   .8ص: ( 23)
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وافبرصي ـؼوفقن، ادؽلٓ خيػك، ثؿ  كوؾع
(ٔ)

فف ثالثي أوجف هشومؿ ، ث
(ٕ)

: إول 

افتسفقؾ مع اإلدخول، افثوين: بوفتحؼقؼ مع اإلدخول أيضًو، ثؿ افثوفٌ
(ٖ)

افتحؼقؼ  

مـ ؽر إدخول، ويـدرج ذم هذا افقجف إخر افبوؿقن
(ٗ)

. 

ژڀ  ژ  إػ ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(٘)

  : 

َْذَكوُهؿْ  ژمـ ؿرأ بوفقصؾ  افبرصي ومحزة بام ؿبؾف، وهؿ:  ؾال بد مـ وصؾف ژ اختَّ

، ومـ ؿرأ بوفؼطع ؾقبتدئ بف وهؿ افبوؿقنوافؽسوئل
(ٙ)

   . 

 ژہ  ہ    ہ  ہ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٚ)

  : 

ظبودَي ژ، ثؿ يصؾ بوفػتح ثوكقو ژظبوديژيؼػ بنشؽون افقوء ؾقؼقل  افسقد

ژافذيـ
(ٛ)

 . 

ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٜ)

 :إػ آخره  

ويصؾقن  ژۀۀ ژيؼػقن بسؽقن افقوء  سوئلافبرصي ومحزة وافؽ

بحذؾفو ٓجتامع افسوــغ ذم افؾػظ
(ٔٓ)

  . 

ژھ  ژ إػ  ژہ  ہ  ہ  ھ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔٔ)

  : 

واحدة خمػػي كوؾع
(ٕٔ)

بـقن واحدة مشددة مع إصبوع افقاو  وادؽلوؾتح افقوء،   

                                           

  ٕوػ، وتسفقؾ افثوكقي فؾثالثي، وؾصؾ بقـفام بلفػ ؿوفقن وأبق ظؿرو.بتحؼقؼ ا( 2)

   (.27: ) وافثالثي ذم افشوضبقي( 1)

 ذم )أ(: افثوفثي.( 3)

   (.2/376اكظر: افـؼ: )( 4)

   .61ص: ( 5)

   (.1/362(، وافـؼ: )1/828اكظر: ادػتوح: )( 6)

 .28-27افزمر: ( 7)

   (.289فـؼ: )(، وا289اكظر: افتقسر: )( 8)

 .53افزمر: ( 9)

   (.1/289(، وافـؼ: )1/814وافبوؿقن بػتح افقوء وصاًل، واكظر: ادػتوح: )( 28)

   .64افزمر: ( 22)

   .  ژھ  ژ  يريد افـقن ( 21)
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 افشوملو بـقن واحدة مشددة وإصبوع افقاو وشؽقن افقوء، وافبرصيوؾتح افقوء، 

بـقكغ خمػػتغ وإشؽون افقوء، ]وافبوؿقن بـقن واحدة مشددة، وإصبوع افقاو 

 و[ـوظفـوء وإصبـون افقـوإشؽ
(ٔ)

قنــقؾقـؿ افؽـوه 
 (ٕ)

د ظذ أصؾف ذم ــؾ واحـ، وـ

د وؽرهــؿـاف
(ٖ)

  . 

ژٿ  ژ إػ   ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

 : 

وحده ورش
(٘)

بػتح افقوء واهلوء ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ 
(ٙ)

ژ  افػسودُ ژ ورؾع 
(ٚ)

ثؿ  ،

بزيودة اهلؿزة وتسؽغ افقاو صعبي، ثؿ افشومل ـودؽل، ثؿ افبرصي ـؼوفقن
(ٛ)

 ،

مثؾف ذم زيودة اهلؿزة  وحػصـودؽل،  ژافػسودُ ژو ژأن َيظفرَ ژوحؽؿف ذم 

ـؼوفقن ژٿ   ژو ژٺژوافسؽقن وحؽؿف ذم 
(ٜ)

، ومحزة وافؽسوئل 

ـشعبي
(ٔٓ)

. 

 ژۋ   ۅۅ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔٔ)

: 

ورش
(ٕٔ)

هبؿزة  هشوم، ثؿ ابـ ذـقان وحػص، ويـدرج معف ادؽل، ثؿ ؿوفقنثؿ  

                                           

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 2)

 ذم )ب(: وهؿ ظوصؿ ومحزة وافؽسوئل( 1)

   (.1/363(، وافـؼ: )1/752اكظر: اإلؿـوع: )( 3)

 .16ؽوؾر: ( 4)

  ژٿژو بوفضؿ وافؽن، ژٺژ  بغر مهزة مع ؾتح افقاو، و  ژٺ ژ ، و ژڀ پ ژبػتح ( 5)
 بوفـصى.

  .ژَيظَهرژمـ ( 6)

 .ژپ     ڀ     ژ و ژٻ  ٻ  ژ  وؾتح( 7)

 . ژ أو أنْ  ژ ؾقؼرأ( 8)

 ذم )ب(: ـودؽل.( 9)

 (.1/365(، وافـؼ: )1/533اكظر: افتذـرة: )( 28)

 .44ؾصؾً:  (22)

هبؿزتغ إوػ حمؼؼي وافثوكقي مسفؾي، ومعف ؿوفقن وابـ ـثر وابـ ذـقان وحػص، وـؾٌّ ظذ أصؾف ( 21)

 ذم اإلدخول وظدمف.
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بؾ يصؾفو بؼقفف   ژٴۇژ ويصؾف بام ؿبؾف وٓ يؼػ ظذ  ژأظجؿلژواحدة 

وؿقؾ جيقز فف افقؿػ ـوجلامظي، وصحبي ژأظجؿلژ
(ٔ)

بتحؼقؼفام معو 

ژَءَأَظَجِؿلژ
(ٕ)

 . 

ژڭ  ڭژ  :ؿقفف تعوػ
(ٖ)

 : 

تؼدم حؽؿف ذم اإلهاء
(ٗ)

ٓ إموفي ظـده هـو، وفقس فف إٓ افػتح  صعبي إٓ أن 

ـؼوفقن
(٘)

. 

ژۅ  ۅ   ۉ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٙ)

 : 

افؽقؾققن حيؼؼقن افثوكقي، وافبوؿقن يسفؾقهنو، واتػؼقا ظذ إبدال افثوفثي
(ٚ)

، وـؾ 

واحد ظذ أصقفف
(ٛ)

. 

ژۀ  ۀ   ہ   ہ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٜ)

 : 

يثبتقهنو وصال وافبرصي وافشومل كوؾع
(ٔٓ)

وادؽل وحػص ومحزة ػو، ووؿ 

 وـفـقكـحيذؾ وافؽسوئل
(ٔٔ)

ل افقؿػ، ويػتحفو ـفو ؾـتـبـثـي يــوصعبو، ـػـال ووؿـوص 

ذم افقصؾ
(ٕٔ)

. 

                                           

 هؿ صعبي ومحزة وافؽسوئل.( 2)

 (.1/366(، وافـؼ: )293اكظر: افتقسر: )( 1)

 .52ؾصؾً: ( 3)

 .83آيي: ( 4)

 (.388، 1/44)(، وافـؼ: 16اكظر: افشوضبقي: )( 5)

 ..58افزخرف: ( 6)

 ذم )أ(: افثوكقي.( 7)

 (.2/138اكظر: ادػتوح: )( 8)

 .68افزخرف: ( 9)

 شوــي.( 28)

 ذم )أ(: بزيودة واو ؿبؾفو.( 22)

 (.1/378(، وافـؼ:)297اكظر: افتقسر: )( 21)
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 ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔ)

 : 

مـ ؿرأ بوخلػض
(ٕ)

وهؿ  ژ ڇژ إػ  ژڦ  ڦ  ڦژ يصؾ مـ ؿقفف  

ژ  ڄژافؽقؾققن افثالثي، وافبوؿقن ٓ وصؾ ظـدهؿ بؾ يؼػقن ظذ 
(ٖ)

. 

 ژۀ  ژ إػ  ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  :عوػؿقفف ت
(ٗ)

: 

هشوموحده، ثؿ ؿوفقن، ويـدرج معف  ورش
(٘)

 مـ بػتح ادقؿ  ادؽل، ثؿ 

 ژڳژبػتح مقؿ  افبرصي، ثؿ ژِظققنژوـن افعغ مـ  ژڳژ

وـن ظغ  ژُمؼومژبضؿ مقؿ  ابـ ذـقان، ثؿ ژںژأيضًو ووـؿ ظـغ 

، وصحبيژِظققنژ
(ٙ)

، وـؾ واحد ظذ أصؾفـودؽل 
(ٚ)

. 

ژڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٛ)

. 

حؽؿف تؼدم ذم شبحون
(ٜ)

 . 

ژىئ   ىئ   ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔٓ)

 : 

قنـؿوف، ثؿ ورش
(ٔٔ)

 ي ــــؾ افثوكقـؼقؼ إوػ وتسفقـبتح ؿؽلـاف، ثؿ 

ژپژ
 (ٕٔ)

بوإلدخول مع افتسفقؾ أوًٓ، ثؿ  هشوم، ثؿ افبرصي ــوؾع. ثؿ 

                                           

 .7افدخون :( 2)

 . ژربژذم ( 1)

 (.1/372(، وافـؼ: )1/845اكظر: ادػتوح: )( 3)

 (.53-52افدخون: )( 4)

 إوػ وافبوؿقن بػتحفو. ژمؼومژكوؾع وابـ ظومر بضؿ مقؿ ( 5)

 صعبي ومحزة وافؽسوئل.( 6)

 (.1/372(، وافـؼ: )1/846 -2/415اكظر: ادػتوح: )( 7)

 .27شقرة إحؼوف: ( 8)

 .13هل شقرة اإلهاء: ( 9)

 .18إحؼوف: ( 28)

 كوؾع هبؿزة واحدة مػتقحي.( 22)

 .6فبؼرة: ا( 21)



 (ه2341مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية             العدد الثاني عشر         )ذو الحجة 

333 

اإلدخول مع افتحؼقؼ ثوكقو
(ٔ)

ــوؾعبتحؼقؼفام معو، ثؿ افؽقؾققن  نابـ ذـقا، ثؿ 
(ٕ)

 ،

وـؾ واحد ظذ ؿوظدتف مـ اإلموفي وافػتح
(ٖ)

. 

ژې  ې  ى  ىژ  :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

  : 

ژې ژ مـ ؿرأ بوخلػض ِل يؼػ ظذ 
(٘)

بؾ يصؾ 
(ٙ)

. 

ژگژ إػ  ژڌ  ڎ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٚ)

: 

ــوؾعإول  ژڈژ  ادؽل، ثؿ ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش
(ٛ)

وافثوين  

بؼطع اهلؿزة وإشؽون  ژَوَأْتَبْعـَوُهؿْ ژ  افبرصيوؾتح افتوء، ثؿ  بوفؼرص ژڑژ

افتوء وافعغ أيضًو وبوفـقن وأفػ بعدهو
(ٜ)

وـن إول بودد  ژذريوهتؿژو 

ــوؾعافتوء،وافثوين 
(ٔٓ)

 ــوؾعووؿ افتوء وافثوين، يؼرأ ذم إول بودد  افشومل، ثؿ 

]ثؿ افؽقؾققن ذم إول ــوؾع، وافثوين[
(ٔٔ)

بوفؼرص وؾتح افتوء ژڑ ژ
(ٕٔ)

. 

ـؾ مو ذم هذه افسقرة ؾفق رأس آيي / : ؾوئدة
(ٖٔ)

مو ظدا هذه إفػوظ ؾنهنو  

تؾتبس برؤوس أي وفقسً مـفو بوتػوق، ومو ـون حشقا ٓ يؾتبس أيضًو ؾؾذفؽ ِل 

                                           

 وفف افتحؼقؼ أيضًو مع ظدم اإلدخول.( 2)

 (.2/366(، وافـؼ: )677اكظر: افتبرصة: )( 1)

 ذم أيي كػسفو. ژی  ژ و ژېئژ   ذم فػظ:( 3)

 .46افذاريوت: ( 4)

 .45افذاريوت: ( 5)

 .(1/377( وافـؼ: )183وهؿ أبق ظؿرو ومحزة وافؽسوئل، وافبوؿقن بوفػتح. واكظر: افتقسر: )( 6)

 .12افطقر: ( 7)

 بوإلؾراد ووؿ افتوء. ژڈ  ژ ( 8)

 . ژوأتبعناهمژ ؾقؼرأ ( 9)

 بوجلؿع. ژذرياهتمژ ؾقؼرأ ( 28)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 22)

  وؾتح (، وذم )ب(: ـودؽل بدل )ذريتفؿ( بوفؼرص 1/377(، وافـؼ: )282اكظر: افعـقان: )( 21)

 افتوء.

 /ب(.8)( 23)
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يذـره
(ٔ)

 تعوػ: ، وؿد بقـفو صقخـو ذم هذه إبقوت ؾؼول 

 أْوَحك بِػو َيْغَشك َيوءُه َوهَتَْقى

 

ـْ َتَقػَّ    بِوفـَّْػـِس َمْؼـُروكًو َوَم

ًٌّ ُتْعَتَؿد   َأْظَطك َوَأْؽـَك افـَّْجِؿ ِش

 

ـِ اْبَتَغك َفَدا ادَعوِرِج اْكَػَرد   َم

 َوَرابِـٌع َفـَدا افِؼَقوَمِي َبَدْت  

 

  ًْ  َشَؼَط
ٍ
 َأْفَؼك َبَذ َأْوَػ بَِػوء

ـْ َضَغك هَنَك بِـَْزع َيْصَذ    َوَم

 

 َوَأْظَطك افّؾقؾ َؾوْدُع ادْقَػ َشّبح  

ژڀژ  إػ ژۈئ  ۈئ  ېئ  ژ  :ؿقفف تعوػ 
(ٕ)

: 

معو ذم حوفي افقصؾ، وبحذؾفام ذم حوفي افقؿػ، ثؿ   ژڀژ بزيودة  ورش

وصال وحيذؾفو وؿػو، ثؿ  ژڀ     ڀژ وصال ووؿػو وبزيودة   ژڀژ حيذف  ؿوفقن

احلوفتغ، واتػؼو ظذ إثبوت افثوين ذم حيذؾفو ذم  وؿـبؾيثبً إوػ ذم احلوفتغ،  افبزي

ؾقفام معو، وافبوؿقن بحذؾفام معو وصال ووؿػو افبرصي ـقرشاحلوفتغ، ثؿ 
(ٖ)

. 

ـوفذي تؼدم ذم صود ژیىئ ژؿقفف تعوػ 
(ٗ)

، وإكام كعقده هـو ٕجؾ افبقون: 

بوإلدخول مع اإلصبوع افبرصي  ]إٓ أنادؽل وافبرصي ـؼوفقن ٓ خيػك، ثؿ  كوؾع

[وادؽل ـقرش قؾ،وافتسف
(٘)

هشومثؿ  
(ٙ)

فف ثالثي أوجف: إول افتسفقؾ مع  

اإلدخول، ثؿ افثوين بوفتحؼقؼ مع اإلدخول، ثؿ افثوفٌ افتحؼقؼ مـ ؽر إدخول، 

ويـدرج معف ذم إخر افبوؿقن
(ٚ)

. 

                                           

 .ذم )أ( ِل تذـره( 2)

 .8-6افؼؿر: ( 1)

 (.1/283(، وافـؼ: )1/874اكظر: ادػتوح: )( 3)

  [.8]آيي:   ژ ڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱژ ( 4)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 5)

 وهق شبؼ ؿؾؿ.   (هشوم)بدل  (ؿوفقن)ذم )أ(: ( 6)

 . 8:  اكظر: شقرة ص آيي( 7)
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 : ومن سورة الرحمن إلى آخر القرآن
ژڱ  ڱ  ڱژ :ؿقفف تعوػ

(ٔ)
بـصى افثالثي  افشوملأيي: 

ژڻ ژ وٓ يؼػ ظذ  ژہ  ہ     ہ  ۀ  ژ
(ٕ)

 ژۀ  ژ  : ٕن 

ومحزة خؾؼفو، أي وخؾؼ احلـى. بؿعـك  ژڱژمعـطقف ظؾـك 

ؾؼط ژہ ژبخػض  وافؽـسوئل
(ٖ)

، وافبوؿقن بوفرؾع ذم اجلؿقع
(ٗ)

. 

ژڤ  ڤ ژ  :ؿقفف تعوػ
(٘)

مـ ؿرأ بوفرؾع 
(ٙ)

ژ ٹژ وؿػ ظذ  
(ٚ)

، وهؿ 

شام
(ٛ)

ِل يؼػ ظؾقف بؾ يصؾ ويؼػ ظذ  ، ومـ ؿرأ بوخلػضوافشومل وظوصؿ 

ژڄژ
(ٜ)

محزة وافؽسوئلومهو  
(ٔٓ)

. 

ژحئژ إػ   ژېئېئ  ېئ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔٔ)

 : 

هذا هق ادقوع افعوذ مـ مقاوع آشتػفوم ادختؾػ حؽؿفو ؾقام تؼدم، ؾـوؾع 

 وؿوفقنبػتح افقاو،  ژجئ ژ  ورشبوٓشتػفوم ذم إول وبوإلخبور ذم افثوين، 

بوٓشتػفوم معو مع  افبرصيبوٓشتػفوم ؾقفام معو وؾتح افقاو، ثؿ  ادؽليسؽـفو، ثؿ 

بوفتػرؿي بغ رواتف ؾفشوم بوٓشتػفوم ؾقفام معو مع   افشوملاإلدخول وؾتح افقاو، ثؿ 

اإلدخول، وابـ ذـقان بوفتحؼقؼ ؾقفام مـ ؽر إدخول، واتػؼو ظذ تسؽغ افقاو مـ 

                                           

 .  21-28 :افرمحـ( 2)

 .  8افرمحـ: ( 1)

 .   ژۀ  ہ  ہ     ژ  وافرؾع ذم( 3)

 (.  1/388(، وافـؼ: )1/622: ) اكظر: مقجز إهقازي( 4)

 .11افقاؿعي: ( 5)

 ذم افراء وافـقن.( 6)

 .  12افقاؿعي: ( 7)

 )شام( هؿ: كوؾع وابـ ـثر وأبق ظؿرو.( 8)

 .14افقاؿعي: ( 9)

 (.   1/383(، وافـؼ: )187اكظر: افتقسر: )( 28)

 .48-47افقاؿعي: ( 22)
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محزة ، ثؿ ژجئژ معو وؾتح واو  بوٓشتػفوم ؾقفام ظوصؿ، ثؿ ژأْو ءابوؤكوژ

ـعوصؿ
(ٔ)

بوٓشتػفوم ذم إول وبوإلخبور ذم افثوين وؾتح افقاو مـ  افؽسوئل، ثؿ 

ژجئژ
(ٕ)

. 

ژٿ  ٹ     ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٖ)

: 

حؽؿف ـوفذي ذم إحزاب
(ٗ)

بتشديدمهو معو شام، 
(٘)

ومحزة وافشومل ، 

بضؿ افقوء وختػقػ  ظوصؿبتشديد افظوء وأفػ بعدهو وختػقػ اهلوء، ثؿ  وافؽسوئل

افظوء وأفػ بعدهو وخػض اهلوء وختػقػفو
(ٙ)

. 

ژڦ  ژ 
(ٚ)

حؽؿف ـوفذي ذم إحزاب 
(ٛ)

، وـذا افؾذان ذم افطالق
(ٜ)

، ٓ ؾرق 

ذم اجلؿقع إٓ مو تؼدم
(ٔٓ)

. 

/تـبقف
(ٔٔ)

: مذهى افشـوضبل
(ٕٔ)

ژ ڳ   ڳ    ڱ   ڱژ ذم ؿـقفف تعـوػ  هلشـوم 
(ٖٔ)

بوفتـوء  

( ژڱ ژ، )ثؿ بوفقـوء ورؾـع  ژڱژورؾـع  ژتؽقنژبوفتـوء ذم 
 (ٔٗ)

ـ ــأيضًو، ؾ 

بوخلؾػ بغ افتوء وافقوء ژيؽقنژفقس ظـده ؾقفو إٓ افرؾع، و ژڱژ
(ٔ٘)

، وؿد 

                                           

 ذم )ب(: بدل ـعوصؿ: بوٓشتػفوم ؾقفام معًو وؾتح واو )أوآبوؤكو(.( 2)

 (.2/472(، وافبدور افزاهرة فؾـشور: )2/373(، وافـؼ: )554اكظر: افتبرصة: )( 1)

 .3-1ادجودفي: ( 3)

 .4آيي: ( 4)

 ذم ادقوعغ، وادراد تشديد افظوء واهلوء وٓ أفػ بقـفام. ( 5)

 (، وذم )ب( بؽن اهلوء بدل وخػض اهلوء.1/347( وافـؼ: )1/2845اهرة: )اكظر: افـجقم افز( 6)

 .1ادجودفي: ( 7)

 .4آيي ( 8)

 [.4]  ژ ې  ې   ى....  ۈ  ۈ    ژ  أي ادقوعون افؾذان ذم شقرة افطالق: ( 9)

 ذم )ب(: وـذا مو ذم شقرة افطالق توبع هلام.( 28)

 /أ(.9)( 22)

ة. تؼد( 21)  مً ترمجتف.هق افؼوشؿ بـ ؾرُّ

 . 7احلؼ: ( 23)

 مو بغ افؼقشغ شوؿط مـ )ب(.( 24)

 =(،189(. وـالمهو ذم افتقسر: )86ؿول افشوضبل: ومع دوفٌي أكٌ يؽقن بخؾػ ٓ. افشوضبقي: )( 25)
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 ؿرأت ظذ صقخـو بتؼديؿ افتوء.

ژڱ  ڱژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔ)

 : 

وـشؿؿراءة 
(ٕ)

 فشوملوؾتح افصود مـ ؽر تشديد، ثؿ ا ژُيْػَصؾژبضؿ يوء  

افصود وتشديده، ثؿ ظوصؿ يؼرأ بػتح افقوء وتسؽغ بضؿ افقوء وؾتح افػوء وؾتح 

يؼرآن بضؿ افقوء وؾتح افػوء وـن  محزة وافؽسوئلافػوء وـن افصود مع ختػقػف، ثؿ 

راءاتــع ؿـف أربـقـده، وؾـديـود وتشـافص
(ٖ)

ؾ،  ذاـؽـوكف هـقـ]وب،  : ُيْػَصؾ، ُيَػصَّ

ؾ[ َيْػِصؾ، ُيَػصِّ
(ٗ)

. 

ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ ژ : ؿقفف تعوػ
(٘)

 : 

ژ پژ حؽؿف ــ 
(ٙ)

بوفبدل، وؿوفقن بوإلدخول مع افتسفقؾ،  ؾقرش 

بتسفقؾ افثوكقي وصال وابتداًء مع حتؼقؼ إوػ،  وافبزي، افبرصيويـدرج معف 

 يسفؾ افثوكقي وحيؼؼ إوػ ذم آبتداء، ؾنذا وصؾفو بام ؿبؾفو أبدهلو واوا ــ وؿـبؾ

ژۇ  ۆژ
(ٚ)

وابـ  ؼ،بوإلدخول مـ ؽر خالف مع افتسفقؾ وافتحؼق وهشوم: 

بتحؼقؼفام معو، ومثؾف افؽقؾققن افثالثي ذـقان
(ٛ)

. 

ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٜ)

: 

                                      
 (.1/386واكظر: افـؼ: )=

 .  3ادؿتحـي: ( 2)

 هؿ كوؾع وابـ ـثر وأبق ظؿرو. ( 1)

 (. وذم )أ(: أربعي.1/387(، وافـؼ: )1/2294اكظر: افـجقم افزاهرة: )( 3)

 مو بغ ادعؼقؾغ زيودة مـ )ب(.( 4)

 . 26ادؾؽ: ( 5)

 . 6افبؼرة: ( 6)

 .43يقشػ: ( 7)

 (.2/364(، وافـؼ: 2/139اكظر: ادػتوح: )( 8)

 .  24-23افؼؾؿ: ( 9)



 د.فهد بن مطيع المغذوي          مشكالت السبع لإلمام أبي زيد عبد الرحمن بن أبي القاسم بن القاضي 

321 

مـ ؿرأ بوهلؿزتغ
(ٔ)

، ومـ ؿرأ هبؿزة ژوئ ژ وؿػ ظذ  
(ٕ)

وصؾفو بام ؿبؾفو،  

ابـ يؼرأ بوإلدخول مع تسفقؾ افثوكقي ؾؼط، وٓ وجف فف ؽره ؾتػطـ هلذا، ثؿ  وهشوم

حؼقؼ إوػ وتسفقؾ افثوكقي مـ ؽر مد وٓ وجف فف ؽر هذا، وصعبي بتذـقان 

ومحزةبتحؼقؼفام معو، 
(ٖ)

مثؾف، وافبوؿقن هبؿزة واحدة، هذا حؽؿ إئؿي افسبعي  

ريض اهلل ظـفؿ
(ٗ)

. 

ذم إربع افزهر ورشحؽؿ  تـبقف:
(٘)

ظذ ادلخقذ بف ذم افروايي افسبعقي 
(ٙ)

حسبام  

ف ظـ صقخف اإلموم افصغرأخذ ابـ ؽوزي ريض اهلل ظـ
(ٚ)

ًَ ظذ آخر   أن َتْسُؽ

افسقرة، ثؿ تبسؿؾ وتؼػ ظذ افبسؿؾي، ثؿ تبتدئ بلول افسقرة، ثؿ ترجع ثوكقو 

ؾتؼػ ظذ آخر افسقرة مـ دون تـػس، ثؿ تبتدئ بلول افسقرة افثوكقي، وبقوكف أن 

ار مـ افسوـً يـتؼؾ إػ افبسؿؾي، وافقاصؾ يـتؼؾ إػ افسؽً فقظفر أثر افػر

يسؽً بقـفام شؽتو خػقػو مـ ؽر  افبرصي وافشومل، ومحزةافؼبح، وـذا حؽؿ 

بسؿؾي، وافبوؿقن يبسؿؾقن ويؼػقن ظذ آخر افسقرة وظذ افبسؿؾي، ثؿ يبتدئقن 

بلول افسقرة افثوكقي ـام تؼدم فقرش ذم أول وجفقف
(ٛ)

. 

ژىئ      ی  ی  ی  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٜ)

 : 

                                           

 وهؿ: ابـ ظومر وصعبي ومحزة.  ( 2)

 وافؽسوئل.   وهؿ: كوؾع وابـ ـثر وأبق ظؿرو وحػص( 1)

 ذم )أ( زيد بعده فػظ )افؽسوئل( وهق  خطل.  ( 3)

 (.  1/367(، وافـؼ: )123اكظر: افتقسر: )( 4)

إربع افزهر هل: هنويي اددثر مع أول افؼقومي، وآكػطور مع ادطػػغ، وافػجر مع افبؾد، وافعرص مع ( 5)

 اهلؿزة.  

 ذم )أ(: افسبعي.( 6)

فـقجل ، افشفر بوفصغر، أخذ ظـ أيب افعبوس افػاليل وؽره، ـون إمومًو ذم هق: حمؿد بـ حسغ ا( 7)

 (.   63ه( اكظر: افؼراء وافؼراءات بودغرب:)887افؼراءات ظورؾًو بطرؿفو وأشوكقدهو، ت )

 /أ(.78( وإكشود افؼيد:)69(، وافبدور افزاهرة فؾـشور: )9: ) اكظر: افشوضبقي( 8)

  . 4اإلكسون: ( 9)
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ؾقف شبع ؿراءات
(ٔ)

: 

بوفتـقيـ وصال و]بوٕفػ[ كوؾع
(ٕ)

وؿػو 
(ٖ)

يؼػ بوٕفػ وظدمف  وافبزي، 

ذم احلذف ]وافقؿػ[ ؿـبؾويصؾ بغر تـقيـ، ويـدرج معف 
(ٗ)

 افبرصيثؿ  

 صعبيمطؾؼو، ويـدرج معف  هشوم ــوؾعيؼػ بوٕفػ ويصؾ بغر تـقيـ، ثؿ 

يؼػ بوٕفػ  ، ثؿ ابـ ذـقانبوإلموفي حػص افدوري، ويردف وافؾقٌ

يؼػ  محزةذم افقجفغ، ثؿ  حػصيصؾ بغر تـقيـ، ويـدرج معف وظدمف و

بحذف إفػ ويصؾ بغر تـقيـ
(٘)

. 

ژھ  ژ إػ   ژۀ   ہ  ہ     ڻ     ۀ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٙ)

 : 

ؾقف شبع ؿراءات
(ٚ)

: 

]يؼػ[ ورش
(ٛ)

 ؿوفقنوـذا  ؾقفام معو ويصؾ بوفتـقيـ )ؾقفام،بوٕفػ  

مطؾؼو(
(ٜ)

يؼػ ذم إوػ بوٕفػ ويصؾ  ادؽل، ثؿ لصعبي وافؽسوئ، ويـدرج معف 

يؼػ ذم إوػ  افبرصيبوفتـقيـ، ويؼػ ذم افثوين بغر أفػ ويصؾ بغر تـقيـ، ثؿ 

بوٕفػ ويصؾ بغر تـقيـ ويؼػ ظذ افثوين بوفسؽقن ويصؾ بغر تـقيـ أيضًو، 

يؼػ ظؾقفام معو بوٕفػ ويصؾفام معو  هشوم، ثؿ حػص وابـ ذـقانويـدرج معف 

يؼػ ظؾقفام معو بوفسؽقن ويصؾفام بػتح دون تـقيـ محزةتـقيـ، ثؿ  بغر
(ٔٓ)

. 

                                           

  )أ(: شبعي ؿراءات. ذم ( 2)

 مو بغ افعؼقؾغ مـ )ب(.( 1)

  أي يؼػ بوٕفػ. ( 3)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 4)

  (. 1/394(، وافـؼ: )589اكظر: افبدور افزاهرة فؾـشور: )( 5)

 .26-25اإلكسون: ( 6)

  ذم )أ(: شبعي ؿراءات. ( 7)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 8)

 مـ )ب(. مو بغ افؼقشغ شوؿط( 9)

  (. 1/395(، وافـؼ: )1/926اكظر: ادػتوح: )( 28)
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ژۇئژ إػ   ژې  ې  ې    ى  ى  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔ)

   : 

جؾ افؽنة افتل ؿبؾفو وـن بسؽقن افقوء شؽقكو مقتو ٕ ژەئژ كوؾع

/اهلوء
(ٕ)

بػتح افقوء ووؿ اهلوء  ادؽلمعو. ثؿ   برؾعفام  ژۇئۇئ ژو

بػتح افقوء  افبرصيبرؾع افؼوف، ثؿ   ژۇئژ بؽن افراء و ژۇئ ژو

 افشوملبؽن افؼوف، ثؿ  ژۇئ ژبضؿ افراء و ژۇئژ ووؿ اهلوء و

بضؿ افؼوف،]ثؿ   ژۇئژافراء وبضؿ  ژۇئ  ژ بػتح افقوء ووؿ اهلوء و

بضؿ افؼوف[ ژ ۇئژبؽن افراء  ژۇئ  ژ بػتح افقوء ووؿ اهلوء و صعبي
(ٖ)

 

 محزة، ثؿ ــوؾعبرؾعفام    ژۇئژ و ژۇئ  ژبػتح افقوء ووؿ اهلوء و حػصثؿ 

 افؽسوئلبؽنمهو، ثؿ   ژۇئژ و ژۇئ ژ و ــوؾعبسؽقن افقوء وـن اهلوء 

بؽنمهو معو أيضوً  ژ ۇئژ و ژۇئ  ژ بػتح افقوء ووؿ اهلوء و
(ٗ)

. 

ژڱ  ں  ژ 
(٘)

ژڱ  ڱ   ژ   
(ٙ)

    

بتؼديؿ اإلدؽوم ؾقفام معو خالدؿرأ 
(ٚ)

فقس ظـده إٓ  وخؾػ، ثؿ اإلطفور، 

 خالفاإلطفور مـ ؽر
(ٛ)

. 

ژڭ  ڭ     ۇ   ژ  :ؿقفف تعوػ تـبقف
(ٜ)

 :إفخ 

]رشؿ[
(ٔٓ)

ذم مجقع ادصوحػ بلفػ 
(ٔٔ)

خموفػي خلط ادصحػ،  افبرصي، ؾؼراءة 

                                           

  .   12-18اإلكسون: ( 2)

 /ب(.9)( 1)

 مو بغ ادعؼقؾغ ذم )ب(.( 3)

  (.  1/396(، وافـؼ: )726اكظر: افتبرصة: )( 4)

  .   5ادرشالت: ( 5)

  .  3افعوديوت: ( 6)

  (.  544(، )522اكظر: افبدور افزاهرة فؾـشور: )( 7)

  وـذا أبق ظؿرو.  ( 8)

  .   22ادرشالت: ( 9)

 ، ويؼرأه أبق ظؿرو افبرصي بوفقاو، ومو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(. ژۇ   ژ أي فػظ  ( 28)

  (.   227كص ظؾقف افداين ذم ادؼـع: )( 22)
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ؾضبطف ظذ ؿراءتف بجعؾ كؼطي افبدل ذم وشط إفػ وووع افضؿي ظؾقفو، وٓ 

يؽتى واوًا )ذم اخلط(
(ٔ)

ط ذم ـام يعتؼده افـوس ؾذفؽ بوضؾ ٓ جيقز، وٓ يشس 

ؿراءة واحد مـ افسبعي مقاؾؼي دصحػ بؾده، وٓ ؿراءة مقاؿػي فؾخط ترصحيو، وٓ 

 يؽقن اخلط توبعو فؾتالوة بؾ دجرد افروايي.

ؿول ذم ادؼـع
(ٕ)

: وافؼطع ظـدكو ـقػقي ذفؽ ذم مصوحػ أهؾ إمصور ظذ ؿراءة  

مصوحػفؿ أئؿتفؿ ؽر جوئز إٓ بروايي صحقحي ظـ
(ٖ)

. 

موم شقدي ظبد افرمحـوشئؾ صقخـو اإل
(ٗ)

ريض اهلل تعوػ ظـف ظـ ؿراءة افبرصي 

ژۇ ڭ  ڭ  ژ ذم ؿقفف تعوػ 
(٘)

هؾ هق خوص بوفقصؾ دون افقؿػ ٕجؾ  

افضؿي افتل ؿبؾفو أو ؿراءتف بوفقاو وجوز ذم احلوفغ وصال ووؿػو وٓ اظتبور بام ؿبؾف 

ؾوٓبتداء بقاو
(ٙ)

 إجر وافسالم. واجى ـوفقصؾ، ؾبقـقا فـو ذفؽ وفؽؿ  

بوفقاو ذم احلوفغ  افبرصيؿراءة  ژڭ  ڭ     ۇ   ژ ؾلجوب بام كصف: ؿقفف تعوػ 

وصال وابتداًء ظذ إصؾ ٕكف مـ افقؿً، ؿول شقبقيف
(ٚ)

: ٕهنام فغتون وٓ يتقهؿ 

َرْت مـ جـس حرـي مو  ؿـبؾؾقف ؽر هذا ـؼراءة  مثال ذم ادقوعغ: ٕهنو مػتقحي ُدبِّ

ؿبؾفو
(ٛ)

ذم افقصؾ دون آبتداء، وأؿتً جوء ظذ أصؾف ؾوفقاو مقجقدة ظذ ـؾ  

                                           

 مو بغ افؼقشغ شوؿط مـ )ب(.( 2)

هـ وبعد هذه افعبورة 444افداين ت)ادؼـع ذم رشؿ مصوحػ إمصور ٕيب ظؿرو ظثامن بـ شعقد ( 1)

ًَ ذم كسخي )ب(: ثامكقي أشطر فقسً ذم )أ(.    أثب

  (.   227اكظر: ادؼـع: )( 3)

ـون مؼرئًو جمقدًا، أخذ ظـف ابـ افؼويض  -كزيؾ ؾوس-هق: شقدي ظبدافرمحـ بـ ظبد افقاحد افعبود ( 4)

  (.337. اكظر: درة احلجول: )هـ(2819ضرق افسبع مـ ضريؼ ـتويب افداين وحرز إموين، ت )

  .   22ادرشالت: ( 5)

  ذم )أ(: واو بدل بقاو.  ( 6)

خػش افؽبر، شقبقيف هق ظؿرو بـ ظثامن بـ ؿـز، أبق بؼ، إموم افـحق، أخذ ظـ اخلؾقؾ ويقكس وإ( 7)

. اكظر: معجؿ إدبوء فقؼقت احلؿقي هـ(288تقذم شـي ) (افؽتوب) أفػ ـتوبف ادشفقر

(26/224.) 

 أي أبدفً مـ جـس حرـي مو ؿبؾفو.( 8)
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حول، وـالم افشوضبل سيح ؾقف َجِعٌّ َبغِّ ٓ ؽبور ظؾقف: ٕكف ِل يؼقده بقصؾ ـام ذم 

ؽره، وإفقف أصور بؼقفف )وؿتً واوه حال(
(ٔ)

أي حال إصؾ ورشؿ ذم مصحػ  

 ابـ مسعقد ظذ أصؾف.

)وؿقفف: ذم افؽـز
(ٕ)

ژۈژاختور اهلؿز، أي اختقور ؿراءة افبوؿغ دقاؾؼي ادرشقم و 
(ٖ)

 

ٓ إصؽول ؾقف ـام يؼقفف ذم ـؾ حرف حرف
(ٗ)

 . 

ؿول ابـ آجروم
(٘)

 .شبقاو مؽون اهلؿزة افبرصيؿراءة »:

وؿول ذم افتـزيؾ
(ٙ)

شبقاو مضؿقمي مـ ؽر مهز مـ افقؿًبؾ ؿراءتف »:
(ٚ)

 ،

داء، وبف ؿرأت وبف وؿع إخذ ظـد ـتـابال وـقاو وصـف إٓ افـس فـؾ فقـؾوحلوص

 ؿوضبي وافسالم.

وؿول ابـ رحتوط
(ٛ)

: 

ـؿِ  ًْ بِوفضَّ ـ ـَ  افَقاُو َمـْفـاَم ُحـِّر

 

ْشؿِ   ِٓ ؾِّ ؾِْعٍؾ َأو ذِم ا ـُ  
ِ
 ذِم َبْدء

 
 َؾـَذاَك حـَْرٌف إِْن َتَشْل َمـْفُؿقزٌ 

 

ـُف بَِحـوفِـِف جَيُقزُ   ـُ  َوَتـْر

 
                                           

 بعض بقً مـ افشوضبقي، ومتومف:( 2)

 وإِْشَتزق ِحْرِمُل َكرْص َوَخوَضُبقا

 

ًْ َواوه َحالَ   َت ـٌ ُوؿِّ  َتَشوءُوَن ِحْص

 
 (.88)افشوضبقي: 

ظؾؿقي  هـ( حؼؼ ذم ظدة رشوئؾ731ــز ادعوين ذم ذح حرز إموين إلبراهقؿ بـ ظؿر اجلعزي ت )( 1)

 بؼسؿ افؼرءات بؽؾقي افؼرآن بوجلومعي اإلشالمقي. 

 .21ادرشالت: ( 3)

 (.546اكظر: ــز ادعوين: )( 4)

هـ( صوحى إجرومقي، وفف 731هق: أبق ظبد اهلل حمؿد بـ حمؿد بـ داود بـ آجرم افصـفوجل ت )( 5)

تف ذم بغقي افقظوة فؾسققضل: ذح ظذ افشوضبقي أشامه ؾرائد ادعوين ذم ذح حرز إموين، اكظر ترمج

(1/138.) 

 هـ(. 496افتـزيؾ ذم هجوء ادصوحػ ٕيب داود شؾقامن بـ كجوح إمقي ت )( 6)

 (، ومو بغ افؼقشغ شوؿط مـ )ب(.5/2154اكظر: خمترص افتبقغ هلجوء افتـزيؾ ٕيب داود )( 7)

 ِل أؿػ ظذ ترمجتف.( 8)
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ـَؼـْقفِـِف افُقُجـقهَ   َوإَْوُجـقه ـَ

 

ًْ َؿوُفقهُ   َتـ ًْ ُوُأؿِّ ـَتـ  َوُوؿِّ

 
 ثؿ ؿول صقخـو ريض اهلل ظـف: 

 ويقمئذ مـع يبـمم وحقـئذ

 

 ـذا مهز إهائقؾ مع كحقهو اكجال 

 
 حلؿزة بوفتسفقؾ ذم افقؿػ ؿد بدا

 

 ـذا طوهر افتـزيؾ وافؽـز ؾوظؼال 

 
 هبذا جرى اإلؿراء ذم أرض مغرب

 

ـو  ـ  ظـوئر مسجـالووجـفـون أوػ  ـف

 
ژى    ژ إػ  ژۅ  ۅ  ۉ  ژ ؿقفف تعوػ  

(ٔ)
  

هذا هق ادقوع احلودي ظؼ مـ مقاوع آشتػفوم وحؽؿف خموفػ دو تؼدم، 

 ادؽل، ثؿ افشومل وافؽسوئلبوٓشتػفوم ذم إول واإلخبور ذم افثوين ومثؾف  ؾـوؾع

، / قنـوؿـف افبـؾـ، ومث وـبوٓشتػفوم ؾقفؿ
(ٕ)

ل ـف ؾـدتـوظـك ؿـد ظؾـؾ واحـوـ 

اإلدخول وظدمف
(ٖ)

. 

ژۉ    ژ إػ  ژٴۇ  ۋ  ۋ   ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

إذ فقس برأس آيي  افبرصيبػتح  

ـام سح بف اإلموم ابـ ؽوزي ذم اإلكشود
(٘)

، وافؼقز
(ٙ)

ذم ؿصقدتف 
(ٚ)

، وافػود
(ٛ)

 

ذم افمفئ
(ٜ)

واجلعزي ذم افؽـز 
(ٔٓ)

فف  وورش، وؽرهؿ مـ إئؿي إظالم، 

                                           
 . 22-28افـوزظوت: ( 2)

 /أ(.28)( 1)

 (. 2/373(، وافـؼ: )524اكظر: افبدور افزاهرة فؾـشور: ) (3)

 . 38-37افـوزظوت: ( 4)

 /أ(.41إكشود افؼيد ) ( 5)

هق: حمؿد بـ شؾقامن بـ مقشك افؼقز، أبق ظبد اهلل، ؿرأ ظذ أيب افعبوس افزواوي، وأيب ظبد اهلل افصػور ( 6)

هـ(. اكظر: شؾقة إكػوس ٕيب ظبد اهلل 828) وؽرمهو، ؿرأ ظؾقف أبق زـريو  افناج وؽره، تقذم شـي

 (.1/276افؽتوين: )

 ؿصقدتف هل: ادقؿقكي افػريدة ذم كؼط ادصوحػ افسبعي. خمطقط. ( 7)

هق حمؿد بـ حسـ بـ حمؿد، أبق ظبد اهلل افػود، ـون بصرا بوفؼراءات وظؾؾفو، فف افمفئ افػريدة ذم ( 8)

 (. 1/211هـ(. اكظر: ؽويي افـفويي: )656ويي احلسـ، ت )ذح افؼصقدة، وهق ذح فؾشوضبقي ذم ؽ

مؽتبي  -. طافمفئ افػريدة ذم ذح افؼصقدة، مطبقع بتحؼقؼ ؾضقؾي افشقخ ظبد افرزاق ظع مقشك ( 9)

 (.2/423هـ. واكظر: افمفئ افػريدة: )2416افرصد ط إوػ 

 .1/812اكظر: ــز ادعوين ( 28)
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يؼي افعؼيي بوإلموفيافقجفون ذم افطر
(ٔ)

 وافػتح. 

ژچچچژ :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

وصال ووؿػو مـ ؽر خالف افبزييزيده 
(ٖ)

 ،

: تؼديؿ اإلثبوت ونـف افقجفـػ فـالف وذم افقؿـر خــ ؽقـؾ مـيزيده ذم افقص وؿـبؾ

ثؿ احلذف
(ٗ)

. 

ژہژ و ژڱژ :ؿقفف تعوػ
(٘)

 وؿـبؾيزيدمهو وصال ووؿػو،  افبزي 

حيذؾفام وصال ووؿػو
(ٙ)

. 

ژڤ   ژ إػ  ژٺ  ٿ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٚ)

 : 

يـ معًو ثؿ أتقً بوفؼرص ؾنكؽ تدخؾ ذم أول  فؾبرصيإذا ؿرأت  بوإلصبوع ذم ادَدَّ

افسقرة بوفؼرص: ٕن افسؽً ٓ يعد ؾوصال فؼؾي زموكف ـام سحقا بف، ثؿ تليت بودد، 

نكؽ تدخؾ وإذا ؿرأت بودد ذم إول ثؿ دخؾً بف ذم افثوين، ثؿ أتقً بوفؼرص ؾ

بوفؼرص ذم أول افسقرة إذ افسؽً أيضًو ٓ ظزة فف ظذ ؿوظدة اإلرداف
(ٛ)

ذم ؽر  

 هذا ادقوع ؾتػّطـ فف.

وأمو ظذ ضريؼي افبسؿؾي ؾال إصؽول أكؽ تدخؾ بودد ؿقٓ واحدا ٕهنو ؾوصؾي 

 ـام ذم ؽر هذه افسقرة.

                                           

 شوؿطي مـ )ب(.( 2)

 . 28-9: افػجر( 1)

 .ژچ    ژ  ادراد زيودة افقوء ذم ـؾؿي ( 3)

 (.1/292(، وافـؼ: )111اكظر: افتقسر: )( 4)

 .  62-25افػجر:( 5)

 .(وصاًل ووؿػو)ذم )ب( ذم احلوفغ بدل ( 6)

 . 19-17افػجر: ( 7)

ظؾقف. اكظر:  : افتتوبع، ؾؽؾ رء تبع صقئًو ؾفق ردؾف، وادراد إتبوع افقجف مو ؿبؾف وظطػف اإلرداف( 8)

 (.  282خمتور افصحوح فؾرازي )ردف: 
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ژڻ  ڻ  ڻ  ڻژ  ؿقفف تعوػ
()ٔ

ـ ااهلل أـز.   ژہ  ۀژ فرحقؿ بسؿ اهلل افرمح
(ٕ)

 

هذا هق ادشفقر ادلخقذ بف، هؽذا ـام هق مسطر أظاله، تؼػ أوٓ ظذ افتؽبر، 

ثؿ تصؾ افبسؿؾي بلول افسقرة، هذه
(ٖ)

ضريؼي افتؽبر، ثؿ تليت بطريؼي اهلقؾؾي ؾتصؾ  

آخر افسقرة بوهلقؾؾي وافتؽبر، وٓ بد مـ واو افعطػ بقـفام، وتؼػ ظذ افتؽبر ثؿ 

ظدم افتؽبر ظذ  افبزي، وفؼـبؾي بلول افسقرة أيضًو هذه روايي تصؾ افبسؿؾ

ادشفقر ادلخقذ بف
(ٗ)

. 

وأمو اإلتقون بوفتؽبر ثؿ بوهلقؾؾي وافتؽبر، ؾفذا يمدي إػ ختؾقط افطرق وٓ ؿوئؾ 

بف ؾوحذر مـف
(٘)

. 

ژگژ  ژگژ إػ  ژک  ک  ک  کژ :ؿــقفف تعـوػ
(ٙ)

  

ن ؿراءتف ذم افقصؾ بسؽقن اهلوئغهـو ٕجؾ بقو هشوميستحى تلخر 
(ٚ)

. 

ژڦ ڤ ڤ ڦ ژ :ؿقفف تعوػ
(ٛ)

فف افقجفون: شؽقن افقوء  افبزي 

وحتريؽفو
(ٜ)

مـ أربعي أوجف وبقوهنو: إشؽون افقوء مع افتؽبر، ثؿ  فؾبزي، ؾال بد 

ؾتحفو معف أيضًو، ثؿ اإلشؽون مع اهلقؾؾي، ثؿ افػتح معفو أيضًو. هذا هق افظوهر مـ 

 هو: فؼقفف )وأدرج ظذ إظرابف مو شقامهو(، وؾقف أيضًو بقون افطرق.افشوضبقي وؽر

                                           

 . 22افضحك: ( 2)

 . 2افؼح: ( 1)

 ذم ادخطقط: هذا بدل هذه.( 3)

 (. 538(، وافبدور افزاهرة فؾـشور: )1/2388اكظر: افـجقم افزاهرة: )( 4)

ظذ أهنو وؿد ووح ؾقؿفو إصورة  افبزي( ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ  أثبتً بعدهو ذم )أ(: )ؿقفف تعوػ: ( 5)

 خطل، وشتليت.

 . 2، وافعوديوت: 8افزفزفي: ( 6)

 (. 2/33(، وافـؼ: )114اكظر: افتقسر: )( 7)

 . 6افؽوؾرون: ( 8)

 (.34ـالمهو ذم افشوضبقي: )( 9)

 (. 34ودفقؾف مـفو: ويل ديـ ظـ هود بخؾػ فف احلال. )افشوضبقي: 
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ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔ)

   

أوٓ بوفسؽً، وافقصؾ بغ اإلخالص وافػؾؼ، ثؿ تدخؾ ذم  بقرشـقػقتف تليت 

، ويـدرج معف ؿوفقنشقرة افـوس بوفقصؾ افذي ظـدك، ثؿ تليت بوفسؽً، ثؿ 

بقاو دون مهزة ژٺ ژ حػصردف ظؾقف ، ويؿـبؾ وصعبي وافؽسوئل
(ٕ)

 ،

ذم افسؽً وافقصؾ إٓ أكؽ تليت بوإلموفي وافػتح ذم  ـقرشحؽؿف  افبرصيثؿ 

افـوس ذم حوفي افقصؾ، ثؿ تليت بوفسؽً مع اإلموفي وافػتح ذم افـوس، ؾتؾؽ أربعي 

وحتؼقؼ  ژـْػقاژبنشؽون ؾوء  محزةذم ضريؼي افػتح، ثؿ  افشوملأوجف، ويـدرج معف 

زةــؿاهل
(ٖ)

دم(ـــو تؼـؾؾي ـؿــ)ثؿ بوهلق زيـبوفبل ـؿ تلتــ، ث
(ٗ)

ره ـلخـى تــ، ويستح

 هـو ٕجؾ اخلتؿ.

ؾنذا ؾرؽً مـ شقرة اإلخالص تليت بوفتؽبر ثؿ بوهلقؾؾي ـام تؼدم حؽؿف، ؾنذا 

 ابتدأت شقرة افـوس تدخؾ بوهلقؾؾي افتل ظـدك ثؿ تليت بوفتؽبر.

دكــف ظــ: ٕك وً ــ أيضً َؾَتْليِت بوفتؽبرـؾنذا ختؿ
(٘)

وحتي ـرأ افػــؾؾي ؾتؼـؿ بوهلقـث 

 إػ آخر اخلتؿ.

هذا مو ظؾقف ظؿؾ افـوس، وافذي يتحؼؼ ظـد افـظر أن افبسؿؾي ؾوصؾي ـام هل 

معفقدة معؿقل هبو ذم شوئر اإلرداف ؾقدخؾ بوفتؽبر مطؾؼو، هذا هق افظوهر واهلل 

(ژچژؼرة )إػ أظؾؿ، ثؿ يؼرأ مخس آيوت مـ أول شقرة افب
(ٙ)

]مـ ؽر  

تؽبر وٓ هقؾؾي بغ آخر افػوحتي وأول افبؼرة[
(ٚ)

 . 

                                           

 . 4اإلخالص: ( 2)

 (. 74افتقسر: )( 1)

 (. 413افتبرصة:  )( 3)

 مو بغ افؼقشغ شوؿط مـ )ب(.( 4)

 فعؾف يريد أكف أصبح طوهرًا ظـدك ومعروؾًو فديؽ بعد ؿراءتؽ بف آكػًو.( 5)

 (، ومو بغ افؼقشغ شوؿط مـ )ب(. 1/952ادػتوح:  )( 6)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 7)
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ثؿ يدظق بوفرمحي وادغػرة ومو صوء
(ٔ)

. 

 اكتفك وـػك وشالم ظذ ظبوده افذيـ اصطػك

 وصذ اهلل ظذ شقدكو ومقٓكو حمؿد وآفف وصحبف

 ظبقد ربف يعؿر بـ احلسـ بـ حمؿد اهلـضقؿل كسبًو.

                                           

 ل. اكتفك.ذم )ب(: ثؿ يدظق بام صوء ٕكف حمؾ اإلجوبي، ويسؿك احلول آرحتو( 2)
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 واملراجعفهرس املصادر 
هـ( حتؼقؼ د. 2227إحتوف ؾضالء افبؼ بوفؼراءات إربعي ظؼ فؾشقخ أمحد افبـّو ت) .2

 هـ.2487مؽتبي إزهريي، ط إوػ  –صعبون إشامظقؾ، ظوِل افؽتى 

هـ( حتؼقؼ أمحد ادزيدي 548اإلؿـوع ذم افؼراءات افسبع، ٕيب جعػر أمحد بـ افبوذش ت) .1

 هـ.2429ط إوػ  –بروت  –دار افؽتى افعؾؿقي  –

خمطقط  -إكشود افؼيد مـ وقال افؼصقد ٕيب ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد بـ ؽوزي ادؽـود .3

 .71( ظدد فقحوتف: 388364حمػقظ بؿؽتبي إزهر افؼيػ برؿؿ )

هـ( 988افبدور افزاهرة ذم افؼراءات افعؼ ادتقاترة فعؿر بـ افؼوشؿ افشفر بوفـشور ت ) .4

 هـ.2438ظبد اهلل حمؿقد، دار افػؽر، ط إوػ  حتؼقؼ د. ظبد ادحسـ

هـ( دار 2483افبدور افزاهرة ذم افؼراءات افعؼ ادتقاترة فؾشقخ ظبد افػتوح افؼويض ت ) .5

 هـ.2482ط إوػ  –افؽتوب افعريب، بروت 

هـ( حتؼقؼ 922بغقي افقظوة ذم ضبؼوت افؾغقيغ وافـحوة، جلالل افديـ افسققضل ت ) .6

 بروت. –إبراهقؿ، ادؽتبي افعرصيي  حمؿد أبق افػضؾ

هـ( حتؼقؼ د. 437افتبرصة ذم افؼراءات افسبع ٕيب حمؿد مؽل بـ أيب ضوفى افؼقز ت ) .7

 هـ.2481افدار افسؾػقي، ط افثوكقي،  –حمؿد ؽقث افـدوي 

هـ( حتؼقؼ افشقخ أيؿـ 399افتذـرة ذم افؼراءات افثامن ٕيب احلسـ ضوهر بـ ؽؾبقن ت ) .8

 هـ.2421ظي اخلريي فتحػقظ افؼرآن افؽريؿ بجدة، ط إوػ شقيد، ط اجلام

هـ( حتؼقؼ حمؿد 478افتؾخقص ذم افؼراءات افثامن ٕيب معؼ ظبد افؽريؿ افطزي ت) .9

 هـ.2421حسـ ظؼقؾ مقشك، ط اجلامظي اخلريي فتحػقظ افؼرآن افؽريؿ بجدة، ط إوػ 

هـ( ظـل 444)د افداين تافتقسر ذم افؼراءات افسبع، ٕيب ظؿرو ظثامن بـ شعق .28

 هـ.2486ط افثوفثي  -بروت –دار افؽتوب افعريب  -بتصحقحف أوتقبرتزل

ة افشوضبل  -متـ افشوضبقي –حرز إموين ووجف افتفوين ذم افؼراءات افسبع  .22 فؾؼوشؿ بـ ؾرُّ

 مؽتبي دار اهلدى. -هـ 2427، وبط وتصحقح افشقخ حمؿد متقؿ افزظبل، ط افثوفثي (ـه598ت )

هـ( حتؼقؼ 2815حلجول ذم ؽرة أشامء افرجول ٕيب افعبوس أمحد بـ افؼويض ت )درة ا .21
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 م(.1881 -هـ 2413مصطػك ظبد افؼودر ظطو، دار افؽتى افعؾؿقي، ط إوػ )

هـ( 438افرووي ذم افؼراءات اإلحدى ظؼة ٕيب ظع احلسـ بـ حمؿد ادوفؽل ت ) .23

سخي بتحؼقؼ افبوحٌ/ كبقؾ آل (، وك14كسخي حمػقطي بؿؽتبي ادسجد احلرام برؿؿ )

 هـ.2425 –رشوفي دـتقراه بجومعي اإلموم  –إشامظقؾ 

هـ( حتؼقؼ د. صقؿل وقػ، دار 314) ذم افؼراءات ٕيب بؽر بـ جموهد تافسبعي  .24

 ط افثوفثي. – ادعورف

شؾقة إكػوس وحمودثي إـقوس بؿـ أؿز مـ افعؾامء وافصؾحوء بػوس ٕيب ظبد اهلل  .25

 –هـ( حتؼقؼ ظبد اهلل افؽتوين وآخريـ، ط دار افثؼوؾي 2345افؽتوين ت )حمؿد بـ جعػر 

 ادعورف. –افدار افبقضوء 

هـ( 455افعـقان ذم افؼراءات افسبع ٕيب ضوهر إشامظقؾ بـ خؾػ إكصوري ت ) .26

 هـ.2486ظوِل افؽتى، ط افثوكقي  –حتؼقؼ د. زهر ود. خؾقؾ افعطقي 

هـ(. حتؼقؼ 569ي إمصور ٕيب افعالء اهلؿذاين ت )ؽويي آختصور ذم ؿراءات افعؼة أئؿ .27

 هـ.2424د. أذف حمؿد ؾماد، ط اجلامظي اخلريي فتحػقظ افؼرآن افؽريؿ بجدة، ط إوػ 

هـ( ظـل بـؼه 833ؽويي افـفويي ذم ضبؼوت افؼراء ٕيب اخلر حمؿد بـ حمؿد اجلزري ت ) .28

 هـ.2481، وافثوكقي هـ2351ج. برجسساه، دار افؽتى افعؾؿقي ط إوػ 

 -مآب –ممشسي آل افبقً  –افػفرس افشومؾ فؾساث افعريب اإلشالمل ادخطقط  .29

 خمطقضوت افؼراءات.

هـ( حتؼقؼ 476افؽوذم ذم افؼراءات افسبع ٕيب ظبد اهلل حمؿد بـ ذيح افرظقـل ت ) .18

ط  -دار افؽتى افعؾؿقي -أمحد حمؿقد ظبد افسؿقع، مـ مـشقرات حمؿد ظع بقضقن

 هـ.2412وػ إ

، مطبقع مـ (ـه731ــز ادعوين ذم ذح حرز إموين إلبراهقؿ بـ ظؿر اجلعزي ت) .12

حتؼقؼ أمحد افقزيدي، وزارة إوؿوف وافشمون  ()اإلطفور واإلدؽومأوفف إػ هنويي بوب 

هـ، وضبعي مؽتبي أوٓد افشقخ، حتؼقؼ ؾرؽع شقد 2429 -ادغرب –اإلشالمقي 

 .م1822ظربووي، ط إوػ 

هـ(، حتؼقؼ افشقخ 656افمفئ افػريدة ذم ذح افؼصقدة ٕيب ظبد اهلل حمؿد افػود ت) .11
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 هـ.2416ط إوػ  -مؽتبي افرصد –ظبد افرزاق بـ ظع إبراهقؿ مقشك 

هــ(، حتؼقؼ تقؾقؼ أمحد 562مرصد افؼورئ إػ حتؼقؼ معوِل ادؼورئ، ٓبـ افطّحون ت) .13

 م.1884 افعبؼري، مؽتبي أوٓد افشقخ، ط إوػ

 فبـون. –بروت  –معجؿ إدبوء فقوؿقت احلؿقي، دار إحقوء افساث افعريب  .14

معرؾي افؼراء افؽبور ظذ افطبؼوت وإظصور ٕيب ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد افذهبل ت  .15

ممشسي افرشوفي، ط  –هـ( حتؼقؼ بشور ظقاد وصعقى إركموط وصوفح مفدي 748)

 هـ.2484إوػ 

افؼراء افسبعي ٕيب افؼوشؿ ظبد افقهوب بـ حمؿد افؼرضبل ت  ادػتوح ذم اختالف .16

هـ( رشوفي موجستر، حتؼقؼ ؾفد بـ مطقع ادغذوي، إصدار ظامدة افبحٌ افعؾؿل 462)

 هـ.2412بوجلومعي اإلشالمقي، ط إوػ 

هـ( حتؼقؼ حمؿد 444ادؼـع ذم رشؿ ادصوحػ ٕيب ظؿرو ظثامن بـ شعقد افداين ت) .17

 ط افؽؾقوت إزهريي.افصودق ؿؿحووي، 

هـ(، حتؼقؼ مجول افديـ حمؿد 444ادؽتػك ذم افقؿػ وآبتدا ٕيب ظؿرو افداين ت) .18

 م.1886 -هــ2417ذف، دار افصحوبي، ط إوػ 

جستر بؽؾقي هـ( رشوفي مو446سـ إهقازي ت )مقجز ذم افؼراءات ٕيب ظع احل .19

 هـ.2487سـ، افؼرآن بوجلومعي اإلشالمقي، حتؼقؼ حوؾظ حمؿقد احل

هـ( 782افـجقم افزاهرة ذم افسبعي ادتقاترة ٕيب ظبد اهلل حمؿد بـ شؾقامن احلؽري ت ) .38

إصدار ظامدة افبحٌ افعؾؿل  –رشوفي دـتقراه  –حتؼقؼ د. ؾفد بـ مطقع ادغذوي 

 هـ.2432بوجلومعي اإلشالمقي ط إوػ 

هـ( تصحقح 833زري ت )ت افعؼ، ٕيب اخلر حمؿد بـ حمؿد بـ اجلاافـؼ ذم افؼراء .32

 افشقخ ظع حمؿد افضبوع، دار افؽتوب افعريب.
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  القراءات في للمتخصصني األول الدولي املؤتمر

  موريتانيا - المنعقد بنواكشوط

 م22/6/3122 و 21الموافق   هـ2543 رجب /4 -8 والسبت الجمعة

 ماديك بن الحسن الشيخ: إعداد
 :البحث محاور

 ؟ أعم أهيام العثامكقة وادصاحف الؼراءات. 1

 .الؼرآن به يؼرأ مل أكه رغم لؾداين نالبقا جامع كتاب اجلزري ابن إقراء داللة. 2

 .واالجتفاد التوققف بني العثامكقة ادصاحف رشم. 3

 .واالجتفاد التوققف بني الػواصل عؾم. 4

  .اجلزري ابن بعد بالؼراءات لإلجازة العؾؿقة الؼقؿة. 5

 .الؽريم لؾؼرآن[  اإلعجاز]  العؾؿقة الؼراءات. 6

 :  أوراق المؤتمر
  .فاس جامعة - ادسمول العيل د. عبد ."رئنيادؼ عـد ادصطؾح" -

 – الػزراج العزيزز عبد بن د. حمؿد "البخاري صحقح يف الؼرآكقة الؼراءات" -

  جامعة الؼصقم.

  األردكقة. اجلامعة - صؽري أمحد أ.د. الدكتور "اآلي عد   مباحث يف"  -

. "العصزززرية التؼـقززات عززز العؾؿقززة اإلجززازات دززـح رعقةزالشزز الضززواب " -
 . األردكقة اجلامعة - خالد مـصور ؿدحمد.
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 . الؼصقم جامعة -احلؿقيض إبراهقم د. ."تعظقم ادصحف " -

 جامعة الرموك. – العؿري البخقت صحادة د. ."الؼرآكقة الػاصؾة"  -

 خروبزات. جامعزة الؼزاي حمؿزد . د."الؼرآكقة الؼراءات من ادسترشقني "  -

  بادغرب. مراكش - عقاض

 صزحادة د. ."والتوققزف االجتفزاد الػواصزل بزني وعؾم الؼرآكقة الػاصؾة"  -

 باألردن. الرموك جامعة العؿري.  البخقت محقدي

 .زعقؿة صالح شعقد الشقخ ."والطقبة الشاضبقة يف مبفامت إيضاح "  -

 - العابزدين زيزن بن حمؿد د. ."عـد ادؼرئني وكؼؾفا الؼراءات حتؿل ضرق " -

 .دغرببا مالل بـي يف شؾقامن السؾطان جامعة

 - الزدقور حمؿد شؾقامن د." العؾؿي يف اإلعجاز وأثرها الؼرآكقة الؼراءات"  -

 . األردكقة اجلامعة

د. حمؿد خالد  "التعؾقم اإللؽسوين وعالقته باإلجازة يف الؼراءات الؼرآكقة" -

  .اجلامعة األردكقة -مـصور

 - ن معزايالباحث عبد الزرمح "غقاب الرشم العامين يف البحوث العؾؿقة"  -

 .اجلزائر 

 -. حسززني وعؾززقيل"مـظومززة التعؾززقم الؼززرآين بززاجلزائر الروايززة والشززؽل" -

 اجلزائر.

 . أخرى وحمارضات -
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 :توصيات المؤتمر
 الرحقم نالرمح اهلل بسم

 : بعد أما ، وادرشؾني األكبقاء شقد عذ والسالم والصالة العادني رب هلل احلؿد

 يوكقزو/11-11 ادوافز  هزز1432 رجز /9-8 والسزبت اجلؿعة يومي فػي

 يف وادصززاحف الؼززراءات يف لؾؿتخصصززني األول الززدوي ادززم ر عؼززد م 2111/

 دراشزات معفزد كظؿزه الزذي ،ادوريتاكقزة اإلشزالمقة اجلؿفوريزة عاصؿة كواكشوط

 . والؼراءات ادصاحف

 وادغززرب موريتاكقززا وهززي متعززددة دول مززن البززاحثني مززن عززدد رهزحضزز وقززد

 إىل ادزززم رون خؾززز  ادزززم ر هنايزززة ويف ،واألردن والسزززعودية رزومصززز واجلزائزززر

 : التالقة التوصقات

 دراجعتفزا العؾؿقزة الؾجان وتؽوين وضبطا ورشام كتابة بادصاحف العـاية -

 . كرشها قبل وتصديؼفا واعتامدها

 إىل -الؼرآكقزة واحلؾؼات واددارس ادعاهد ضالب شقام وال - الـاس توجقه -

 . فعل أو قول من به يؾق  ال عام وصقاكته سامهواح ادصحف تعظقم

 وتزالوة حػظزا تعزاىل اهلل كتزاب عذ اإلقبال إىل اإلشالمقة األمة أبـاء دعوة -

 . وعؿال وجتويدا

 روطزالشزز اكززتامل مزن والتلكززد الؼرآكقززة اإلجزازات مززـح ضززب  إىل الزدعوة -

 . أكثر أو بؼراءة جياز من يف والسؾوكقة العؾؿقة

 ادـفجقزة بزالطرق االلتززام عزذ الؽزريم الؼرآن تعؾقم يف ادتخصصني حث -

 . تعاىل اهلل كتاب تعؾقم يف األوائل الؼراء شؾؽفا التي



 ـرتـقـاريال

543 

 شززقام وال ،الؽززريم الؼززرآن حلػززاظ وتعؾقؿززه والضززب  الرشززم بعؾززم العـايززة -

   .والروايات بالؼراءات اآلخذين

 الؼزراءاتو الؽزريم الؼزرآن تعؾزقم يف احلديثزة التؼـقزة وشائل من االشتػادة -

 .والتجويد

 الؽزريم الؼزرآن أداء يف احلديثزة الؾغويزة الصزوتقة الدراشات من االشتػادة -

 .حروفه وجتويد

 والرشزم الؼرآكقزة الؼزراءات حزول وأتباعفم ادسترشقني لشبفات التصدي -

 .العثامين

 ادزم رات بعؼزد وأفزرادا ممشسزات الؼرآكقزة الدراشزات يف ادفتؿزني دعوة -

 .  وعؾومفا الؼرآكقة اتالؼراء يف العؾؿقة
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Manuscripts of the Qur’an: Introduction and its 

Historical,Scientific and Artistic Significance 

Prof. Ghanim Q. Al-Hamad 

Many international libraries today hold thousand copies 

of manuscripts of the Qur’an which go back to various 

Islamic centuries. However, it could come to some 

researcher’s mind that these copies have lost their role after 

the Qur’an have entered the printing era, in addition, others 

could think that these manuscript copies of the Qur’an have 

lost their historical and scientific importance, in the same 

situation as the other manuscripts of the printed books, 

which nobody nowadays refer to them.  

Many international libraries today hold thousand copies 

of manuscripts of the Qur’an which go back to various 

Islamic centuries. However, it could come to some 

researcher’s mind that these copies have lost their role after 

the Qur’an have entered the printing era, in addition, others 

could think that these manuscript copies of the Qur’an have 

lost their historical and scientific importance, in the same 

situation as the other manuscripts of the printed books, 

which nobody nowadays refer to them.  

Although  manuscripts of the Qur’an have lost their role 

in the sense of being used for reading, on the other hand, 

they have not lost their historical, scientific and artistic 

significance. 

The aim of this article is to be acquainted with all the 

aspects which indicate to the importance of the manuscripts 

of the Qur’an, the necessity to preserve them, and make it 

easy for the researchers to examine their original copies or 

clear facsimile editions which are clear in both calligraphy 

and colours. 
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I hope that this precise article will uncover the 

importance of the manuscripts of the Qur’an, in any era, 

from the above mentioned aspects.   

Getting together of the Two Motionless Signs 

according to the Reciters and the Grammarians 

Dr. Abdul-Rahman bin Mahmoud Mukhtar Al-Shingeti 

This research deals with the state of Getting together of 

the Two Motionless Signs, in case of : Prohibition and 

Permissibility: forms and states, reading and rule, criterions 

and rules. 

The research also discusses this case through two 

different perspectives: through reciters and grammarians, so 

that it can attain to making a detail concept.  

This research was classified into four themes preceeded 

by an introduction . In the introduction, the researchers 

pointed to the importance of the topic, through presenting 

some similar studies pausing to think about the title of the 

topic. 

* The first theme deals with the general rule of the two 

motionless signs and it explains the rules related to the 

subject. 

* The second theme gives and presents some examples 

containing the two motionless signs getting together. 

* The third theme shows the ways of getting rid of the 

two motionless signs according to the opinions of the 

reciters and the grammarians. 

* The fourth theme contains the collections of the 

readings which are different from the Basriah rule. 

In the conclusion the researcher stated the most important 

results and overcomes of the research. 



Twelfth Issue :  Dhul-Hijja , 1432 AH , November   2011 AD   

 

 

 

444 

Holy Spirit(Peace be upon him) in the 

Light of the Holy Quran 

Dr. Murwan Ahmad Al-Hamdan 

This research deals with one of the most glorious topics 

of topical exegesis for the Holy Quran. This is because it 

talks about Holy Spirit who descended with Holy Quran on 

the Prophet's heart "Peace be upon him". 

The research studies the glorious verses that mention the 

Holy Spirit's name in a subjective way of studying. It also 

enumerated his various names and features. It explains his 

jobs especially the descent of revelation which is the most 

important one of all his jobs . 

The research clarifies the Prophet's desire and love for the 

descent of the Holy Spirit. 

The research also shows the Holy Spirit's ability of 

changing himself in various forms and shapes. It verifies the 

Prophet's specialization of seeing the Holy Spirit in his 

actual and real form that Allah "Almighty" created him in 

that form with 600 wings. 

The research mentions some people who saw him but in 

his human form. It also shows that the Holy Spirit was the 

only companion who went with the Prophet "peace be upon 

him" in The Night Journey. He also struggled and fought 

with the Prophet in most battles. 

The research shows the strong hatred of Jews towards the 

Holy Spirit. It also talks about the Holy Spirit's hatred to the 

Devil and Pharaoh. 

The research concludes with showing that the Holy Spirit 

loves the believers which Allah Almighty loves them. 
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Aesthetic of Quranic Patterns 

in the Owners of the Garden’s Story in the Pen Surah 

Dr. Abdul-Rahman bin Rajallah Al-Sulami 

This article discusses the owners of the garden’s story 

that was mentioned in the Pen Surah from a literary and 

rhetorical point of view. The article has been divided into an 

introduction and two chapters. The introduction summarises 

the story, the narration and the in harmony and 

appropriateness of the Quranic verses which preceded the 

story along with the verses that succeeded it. Finally, a 

conclusion was given to show the beginning corresponding 

to the end. 

The first chapter of this article deals with the rhetorical 

features of the story events along with its scenes which were 

mentioned as follows: 

First scene: the conspiracy scene. 

Second scene: ruin and destruction scene. 

Third scene: the opening scene of the scheme pattern. 

Forth scene: the scene of watching the destroyed garden 

followed by its owners’ repentance. 

The second chapter, further, focuses on  the following 

literary features: the narrative technique, plot, precision of 

imagery, and the metrical rhythm. Finally, the conclusion 

and the recommendations were presented.       

Aesthetic of Quranic Patterns in the Owners of the 

Garden’s Story in the Pen Surah 

This article discusses the owners of the garden’s story 

that was mentioned in the Pen Surah from a literary and 

rhetorical point of view. The article has been divided into an 

introduction and two chapters. The introduction summarises 

the story, the narration and the in harmony and 
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appropriateness of the Quranic verses which preceded the 

story along with the verses that succeeded it. Finally, a 

conclusion was given to show the beginning corresponding 

to the end. 

The first chapter of this article deals with the rhetorical 

features of the story events along with its scenes which were 

mentioned as follows: 

First scene: the conspiracy scene. 

Second scene: ruin and destruction scene. 

Third scene: the opening scene of the scheme pattern. 

Forth scene: the scene of watching the destroyed garden 

followed by its owners’ repentance. 

The second chapter, further, focuses on  the following 

literary features: the narrative technique, plot, precision of 

imagery, and the metrical rhythm. Finally, the conclusion 

and the recommendations were presented.       

Preparation of the Holy Quran Teacher 

A comparative Study 

Dr. Saleh bin Yahya Al-Zahrani 

Dr. Saeed Ghareeb Al-Daqmairi 

The teacher has an important and essential role in the 

educational and learning process. This will be more 

important and more essential when he teaches the Holy 

Quran or any subject related to the Holy Quran . For this 

reason, any educational and learning policy in the Islamic 

world should start off from the guidance of the Holy Quran. 

It should also concern a lot about the Holy Quran as 

legislative and educational source. 

No doubt that taking care of the Holy Quran, makes it 

more necessary to take care of preparation of the Holy 

Quran teacher. 
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This can be done by using the best theories and 

techniques of learning. 

It became clear for researchers that there weren't any 

previous studies that dealt with the comparison between the 

institutes of the Holy Quran teachers in Saudi Arabia and 

the institutes of the Variant Readings in Egypt. For this 

reason, appeared this comparative study: Preparation of the 

Holy Quran Teacher in Al-Imam Al-Shatibi Institute in 

Saudi Arabia and the variant Readings institute in Egypt. 

This study aims to show the similarities and differences 

in the system of preparation of the Holy Quran teachers in 

both institutes. It also aims to benefit from the experiences 

of the two institutes to improve the system and the method 

of preparation of those teachers. 

The two researchers have followed the comparative 

method in their study and they concluded their results as 

follows: 

- Some syllabuses are similar and others are different in 

both institutes. 

- The number of units in Al-Shatibi Institute are more 

than those of the Variant Readings in Al-Azher."About 13 

units more". 

- Al-Shatibi Institute concentrates more on: Quran 

memorization and reading while the Variant Readings 

Institute concentrates on: recitation more than on 

memorization and readings. 

The two researchers have recommended that the two 

institutes must have a suitable number of studying units. 

They also have recommended that Al-Shatibi Institute 

should give the chance for younger children to attend the 
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institute because children at that age can easily memorize 

and recite the Holy Quran.      

The Problems found in the Readings 

of the Seven Popular Reciters 

Dr. Fahad bin Mutei Al-Mughathwe 

The name of the book : The Problems found in the 

Readings of the Seven Popular Reciters. 

The author of the book : Abu Zeid Abdul-Rahman bin 

Abi- Algasem bin Algadi. 

The book deals with the seven Imamas Readings and 

their popular narrators. 

It talks about the order of the methods and ways of 

performance while presenting the Holy verse practically. 

It puts the reciters in order according to the way of 

performance of the verse. The research took into 

consideration the method of Al-shamiyean which relies on 

the order of the narrators of the reciters from Nafea to Al-

kisae. 

The book was arranged in the order of the Holy Quran's 

surats, from Al-Bagarah to Al-Nas. The author mentioned 

the verses that the reciters recite them differently. 

The author followed the abbreviated method without  

talking about the ways of the narrators and the reciters. 

The book contains useful points that related to the science 

of Al-Wagf "Pausing" and Al-Ebteda " starting ". 

The book was concluded by the chapter of "Allahu 

Akbar" the chapter of saying : God is the Greatest. 

The research contains and introduction, two sections and 

indexs. The study section concludes two chapter: A study 

about the author, the book, the edited part and the scientific 

indexes.   
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