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 :حمارضة أوىل :ضبط احلؼائق و ادػاهقم 

 ماهقة ادؼاصد الؼرآكقة .أوال :

ذم هذا اعمبحٌ ؾمـحوول وبط موهقي اعمؼوصد اًمؼرآكقي وذًمؽ سمبقون طمؼقؼتفو و يمذا حتصقؾ 

 . أكقاقمفو سموإلقمتبورات اعمؿؽـي

 ؼاصد الؼرآكقة :اد -1

اًمعؾامء ذم اًمعٍم احلديٌ ، يعد مصطؾح اعمؼوصد مـ أيمثر اعمصطؾحوت اًمتل أصمورت ضمدٓ سملم 

 ظموصي و أن وبطف ىمد هموب ذم أهؿ اعمدوكوت اعمؼوصديي وهق يمتوب اعمقاومؼوت .

 تعريف ادؼاصد :

أصؾ اعمؼوصد ذم اًمؾغي هق اًمػعؾ ىمصد،يؼصد ىمصدا ،وشمطؾؼ قمغم قمدة معوين مـ سمقـفو  لغة :

 ﴿ومقؼول ـمريؼ مستؼقؿ ،ىمول شمعومم  ذم ؾمقرة اًمـحؾ: االشتؼامة:         

                    ﴾  ىمول  االظتدال [ . و شمطؾؼ قمغم9]اًمـحؾ

﴿شمعومم :                       

    ﴾  اًمؼصد اًمؼصد "ًمسوسمؼ مو ورد ذم اًمسـي اًمـبقيي :[. و يميمد اعمعـك ا19]ًمؼامن

ًُ ُأَصكمي َمَع  " : ىَموَل ، وقمـ ضموسمر سمـ ؾمؿرة يصػ صالة اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  1"شمبؾغقا يُمـْ

ًْ َصاَلشُمُف ىَمْصًدا ، َوظُمْطَبُتُف ىَمْصًدا  1" . " َرؾُمقِل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾهَؿ ، وَمَؽوَك

                                                           

ـْ  1 َل َأطَمًدا ِمـُْؽؿْ  " : َرِِضَ اهللهُ قَمـُْف ، ىَموَل : ىَموَل َرؾُمقُل اهللهِ َصغمه اهللهُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾهؿَ َأِِب ُهَرْيَرَة قَم ـْ ُيـَجي ، ىَموًُمقا :  "قَمَؿُؾُف  ًَم

ًَ َيو َرؾُمقَل اهللهِ ؟ ىَموَل :  َٓ َأْك ـَ  "َو ٌء ِم ُدوا ، َوىَموِرسُمقا َواهْمُدوا ، َوُروطُمقا َوَرْ َديِن اهللهُ سمَِرْْحٍَي ؾَمدي ٓه َأْن َيتََغؿه َٓ َأَكو ، إِ َو

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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  إًم ىمول اًمـوسمغي اًمذسمقوين :وشمطؾؼ قمغم 

فو واْهَتَدى هلو  " ـُ قَمْؿٍرو َأمه فو واْهَتَدى هلو    زيوُد سم ـْ َأمه  "و ىموِئؾٍي: َم

أصؾ ىمصد ومقاىمعفو ذم يمالم اًمعرب آقمتزام ، "اسمـ ضمـل : ظذ إتقان المء قالوشمطؾؼ 

 2"أصؾف ذم احلؼقؼي ....اًمتقضمف و اًمـفقد ، واًمـفقض كحق اًمٌمء قمغم اقمتدال يمون أو ضمقر هذا 

 ومؽمديف ىمتقال أو شمسبى يمنه يموًمسفوم مثال ،يؼقل إقمشك : إصابة المءيمام شمطؾؼ قمغم  

 . ىموكَِصو احللي  كِسَقةِ  مـ ٕمثوهلو    وملىمصدهو ]ؾمفؿل[ وىمد يمون ىمبؾفو

 ويؼقل أسمقطمقي اًمـُؿػمي:

 رملم وملىمصدن اًمؼؾقب ومل دمد   دمو موئرا إٓ ضمقى ذم احلقوزم

 ذم اًمٌمء .االكتـاز  ؾؼ قمغموشمط

 3ومقؼول ؾمػر ىموصد أي ىمريى . ظذ الؼربوشمطؾؼ 

 ورد ًمػظ  ق ص د ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم ؾمتي مقاوع وشمػقد ذم جمؿؾفو اًمتقؾمط وآقمتدال 

 ،إمم ضموكى مو ىمقؾ  ومـجد :4و قمدم اإلومراط 

                                                                                                                                                                                     

ْْلَِي َواًْمَؼْصَد اًْمَؼْصَد شَمْبُؾُغقا ح ،يمتوب اًمرىموق ، سموب :يمقػ يمون قمقش اًمـبل صغم اهلل قمؾقف رواه اًمبخوري، اًمصحق " اًمدُّ

 .6463وؾمؾؿ و أصحوسمف .رىمؿ احلديٌ :

 .1887رواه مسؾؿ ذم  صحقحف ، يمتوب اْلؿعي ، سموب ختػقػ اًمصالة و اخلطبي ، رىمؿ احلديٌ :.1

 5/95اسمـ مـظقر ،ًمسون اًمعرب، مودة ىمصد  ، اسمـ ومورس، معجؿ مؼويس اًمؾغي  2

 81-2/80س اًمبالهمي ، ت : حمؿد قمققن اًمسقد ، اًمزخمنمي ، أؾمو 3

 .إمم ضموكى موؾمقؼ أووف سملن اشمبوع اًمؼصد هق حتؼقؼ ًمؾطوقمي .6/255اسمـ قموؿمقر ، اًمتحرير واًمتـقير ، 4
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  ﴿ىمقًمف شمعومم:                          

                            

      ﴾  [ .42]التوبة 

﴿وىمقًمف شمعومم:                         

                              ﴾  [ .32]لؼامن 

  ﴿وىمقًمف أيضو :                           

                             

  ﴾ [ .32] فاضر 

و  ﴿وىمول شمعومم :                       

                             

   ﴾  [ .66]ادائدة 

وذم احلؼقؼي ٓ خيرج اعمعـك آصطالطمل قمـ اعمعـك اًمؾغقي سمؾ يميمده ،ومؿؼوصد اًمؼرآن اقمتدال 

اقمٌ اًمتنميعقي وهنقض هلو .ومؿـ طموزهو ؾمفؾ ود ضمقر احلرومقي واًمبوـمـقي  وهل شمؼريى ًمؾبق

 قمؾقف إصوسمي اعمعوين احلؼقؼقي .

 اصطالحا :
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مصطؾح اعمؼوصد مـ اعمصطؾحوت اًمؼديؿي ىمدم اًمتنميع واًمتـزيؾ ،رهمؿ هذا اًمؼدم ورهمؿ اًمغـك 

اًمدٓزم ًمؾؿصطؾح جيد اًمبوطمٌ كػسف أموم همقوب شمعريػ طمدي هلو قمـد اًمعؾامء اًمؼدموء و قمغم 

 ؼوصد وواوع ىمقاقمد هذا اًمػـ .رأؾمفؿ ؿمقخ اعم

 وىمد أرضمع سمعض اعمعوسيـ ذًمؽ ٕؾمبوب قمديدة مـ سمقـفو :

ـمبقعي اًمعؿؾ اًمػؼفل إصقزم ذم قمصقر اًمتنميع إومم ، واًمتل يموكً ٓ حتتوج يمثػمًا إمم "

اًمتدويـ واًمتلًمقػ واًمتـظػم ، وإكام يموكً شمتلؾمس قمغم هقمي آؾمتحضور اًمذهـل وقمغم اًمسؾقؼي 

      .اعمؾؽي آضمتفوديي اًمذاشمقي اًمتل يمون يتؿتع هبو إقمالم اعمجتفدوناًمعؾؿقي و

ومي واًمتشعى واًمتجذر ذم يمثػم مـ واًمضخ سموٓشمسوع اعمتسؿي اعمؼوصديي اعمودة ـمبقعي ـ    

       اعمبوطمٌ واًمػـقن اًمنمقمقي .

 صقوهمي ذم يمياعمشؽم وإدوار اًمتؽومؾقي اْلفقد أؾموس قمغم اًمؼوئؿي اًمعؾؿل اًمبحٌ ـمبقعي ـ    

 هذا قمـ يشذ مل كػسف هق اعمؼوصد مقوقع ذم اًمعؾؿل اًمبحٌ أن ذًمؽ ، كظريي أو ومـ أو قمؾؿ

كف متقومؼًو قمغم ضمفقد اًمسوسمؼلم واًمالطمؼلم شملؾمقسًو وكؼدًا ومقازكي سمـقو ايمتامل فمؾ وإكام إؾموس

 1"وإصمراء وشمطقيرًا .

 ل مضبقط مل يرد شمعريػ اصطالطم"معؾال :2وذم ذًمؽ يؼقل اًمديمتقر ضمغقؿ 

                                                           

 .اخلوذمل مؼوصد اًمتنميع ،مؼول مـشقر سمؿجؾي اًمعدل اًمسعقديي 1

ذم اًمدراؾموت اإلؾمالمقي مـ ضمومعي  ، متحصؾ قمغم ؿمفودة اعموضمستػم1966سموطمٌ أيموديؿل ضمزائري ،مـ مقاًمقد  2

، مـ اْلومعي اإلؾمالمقي سمامًمقزيو اعمقؾمقمي ب ـمرق اًمؽشػ قمـ مؼوصد اًمشورع.يـظر 2001اًمبـجوب و اًمديمتقراه 

 .مقىمع ضمومعي اعمديـي اًمعوعمقي
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ًمؾؿؼوصد قمـد اعمتؼدملم مـ إصقًمقلم ،ومع أن اًمشوـمبل يعد أول مـ أومرد اعمؼوصد اًمنمقمقي 

سموًمتلًمقػ وشمقؾمع ومقفو سمام مل يػعؾف أطمد ىمبؾف إٓ أكف مل يقرد شمعريػو اصطالطمقو هلو ورسمام يمون ذًمؽ 

حتدث قمـفو  راضمعو إمم كػقر اإلموم اًمشوـمبل مـ اًمتؼقد سموحلدود ذم اعمبوطمٌ إصقًمقي اًمتل

  1. "،ويميد ذًمؽ اكتؼوده ًمـظريي احلد قمـد اعمـوـمؼي 

اعمالطمظ أن هذه اًمتعؾقالت همػم يموومقي وموًمؽتوسمي قمـد اًمعؾامء ٓ شمعـل اإلظمتصور وشمرك احلدود سمؾ 

ىموم سمقصػ طمريمقي  2هل مدقمودة ًمؾتػصقؾ و اًمتدىمقؼ طمتك ذم سمـوء احلدود،يمام أن اًمديمتقاخلودمل

 اًمتؽامل ، وًمؽـ هؾ اًمشوـمبل شمرك اًمتعريػ ٕكف يعؾؿ سملن ؾمقجعؾ اًمبحٌ اًمعؾؿل اًمؼوئؿي قمغم

 ًمؽتوسمف ىمبقٓ و ؾمقليت مـ سمعده ًمقستدرك؟ ومفذا اًمتعؾقؾ مردود مـ هذا اًمقضمف .

...أكف قمؾؿ مل شمؽتؿؾ "ومـ إومضؾ أن يعؾؾ أن شمرك اًمشوـمبل ًمتعريػ اعمؼوصد يمون سمسبى

ذم آسمتداء ،ودًمقؾ ذًمؽ أن اًمشوومعل مل  مبوطمثف شمدويـو ،وهق قمؾؿ مبتؽر و ٓ شمسعػف احلدود

 .3"يعرف إصقل ذم اًمرؾموًمي وهذا ؿملن يمؾ قمؾؿ مبتؽر

 رهمؿ  هذا ؾمـحوول ومقام يكم سمقون دًٓمي اعمؼوصد قمـد قمدد مـ إصقًمقلم واعمػنيـ 

 4.ومتعوريػ إصقًمقلم ضمعؾً اعمؼوصد شمدور مع اًمصالح ووضمقدا وقمدمو .

                                                           

 .25. يـظر كعامن ضمغقؿ ، ـمرق اًمؽشػ قمـ مؼوصد اًمشورع ،1

ك ؿمفودة اًمديمتقراه مـ اًمزيتقكي ختصص أصقل اًمػؼف و ،متحصى قمب1963سموطمٌ و أيموديؿل شمقكز مـ مقًمقد  2

مؼوصد اًمنميعي .زاول اًمتدريس ذم قمدد مـ اْلومعوت اإلؾمالمقي وًمف أيمثر مـ صمالصملم  ممًمػ .يـظر اًمؽممجي سمؼؾؿ 

 اًمشقخ قمغم مقىمع  :اْلؿعقي اًمتـقير ًمؾعؾقم اًمنمقمقي .

 61إظمرض إظمرضي، اإلموم ذم مؼوصد رب إكوم ، 3

 .2/271،أمدي ،اإلطمؽوم ذم أصقل احلؽوم ، 1/174ًمغزازم ،اعمستصػك يـظر  ا 4
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 ًمضبط اعمصطؾح ظموصي مع اًمدقمقات اًمٍمحيي أمو اعمعوسيـ ومؼد إدمفق مبوذة 

 ًمػتح أسمقاب اًمتجديد ذم اًمػـقن اًمنمقمقي ظموصي ومـل إصقل واعمؼوصد .

يعد اًمطوهر سمـ قموؿمقر مـ سملم إوائؾ اًمذيـ قمرومقا اعمؼوصد وذًمؽ ذم معرض شمؼسقؿف هلو ومؼول 

يع أو معظؿفو، اعمؾحقفمي ًمؾشورع ذم مجقع أطمقال اًمتنم وهل اعمعوين واحلؽؿ"اعمؼوصد اًمعومي :

سموًمؽقن ذم كقع ظموص مـ أطمؽوم اًمنميعي، ومقدظمؾ ذم هذا أوصوف  سمحقٌ ٓ ختتص مالطمظتفو

 اًمعومي واعمعوين اًمتل ٓ خيؾق اًمتنميع مـ مالطمظتفو، ويدظمؾ ذم هذا أيضوً  اًمنميعي وهمويوهتو

 يمثػمة معون مـ احِلَؽؿ ًمقسً مؾحقفمي ذم ؾموئر أكقاع إطمؽوم وًمؽـفو مؾحقفمي ذم أكقاع

  1"مـفو

ًمؾشورع ًمتحؼقؼ مؼوصد اًمـوس اًمـوومعي، أو  هل اًمؽقػقوت اعمؼصقدة "أمو اعمؼوصد اخلوصي :

اخلوصي، ويدظمؾ ذم ذًمؽ يمؾ طمؽؿي روقمقً ذم شمنميع  حلػظ مصوحلفؿ اًمعومي ذم شمٍموموهتؿ

اًمتقصمؼ ذم قمؼد اًمرهـ، وإىمومي كظوم اعمــزل واًمعوئؾي ذم قمؼدة  أطمؽوم شمٍموموت اًمـوس، مثؾ ىمصد

 2."وح اًمـؽ

اعمراد سمؿؼوصد اًمنميعي اًمغويي مـفو، وإهار اًمتل ووعفو "سمؼقًمف:  قمالل اًمػود ومؼد قمرومفو

وسموٕهار  ىموصدًا سموًمغويي مـفو مؼوصدهو اًمعومي،  3"قمـد يمؾ طمؽؿ مـ أطمؽومفو اًمشورع

  .اعمؼوصد اخلوصي ًمؽؾ طمؽؿ مـ أطمؽومفو اْلزئقي

                                                           

 51اًمطوهر سمـ قموؿمقر ، مؼوصد اًمنميعي ص: 11

  146اعمرضمع كػسف ،  2

  3قمالل اًمػود، مؼوصد اًمنميعي اإلؾمالمقي ومؽورمفو ،  3



 

 أصول الدين :قسم 

 

 اًمغويوت اًمتل ووعً اًمنميعي  إن مؼوصد اًمنميعي: هل": أْحد اًمريسقين سمؼقًمف

  1"اًمعبود  ٕضمؾ حتؼقؼفو عمصؾحي

اعمؾحقفمي ذم إطمؽوم اًمنمقمقي، واعمؽمشمبي قمؾقفو،  هل اعمعوين "قمرومفو اخلودمل سمؼقًمف اعمؼوصد:

طمؽام ضمزئقي أم مصوًمح يمؾقي أم ؾمامت إمجوًمقي، وهل شمتجؿع وؿـ  ؾمقاء أيموكً شمؾؽ اعمعوين

  2"مصؾحي اإلكسون ذم اًمداريـشمؼرير قمبقديي اهلل و هدف واطمد هق

إسمدال أًمػوظ مؽون أًمػوظ هل أظمػك أو مسوويي ذم "وطموصؾ مو ؾمقؼ أن شمؾؽ اًمتعريػوت ومقفو :

اْلفوًمي .ومؿـ ضمؾى عمعوين اًمؼصد احِلؽؿ و اًمغويوت ومؼد أسمدل مبـك سمؿبـك ىمد يؽقن مسوويو 

قكف مـ اًمتعريػوت اْلوئزة ًمؾؿؼصد ذم اْلفوًمي أو أظمػك مـف ، وذًمؽ سموقمتبور اعمعوين ٓ سموقمتبور يم

سمعد شمعذر احلدود واًمرؾمقم ، ٕن ضمؾى اعموهقوت أمر قمسػم ، وىمد شمعؼؾ احلؼوئؼ و ٓ شمـظؿ 

قمـدهو اًمعبورة ...... شمـتؼد شمعريػوت اعمؼوصد مـ طمقٌ إهنو شممدي إمم اًمدور اعمؿـقع، ٕن 

و اًمن اًمتبس قمؾقف إمر إذا اْلوهؾ سمحؼقؼي اعمؼوصد إذا ىمقؾ ًمف :إهنو اعمعوين أو احلؽؿ أو اًمغويي أ

 3"يمون ضموهال سمحؼوئؼفو .

ومتؾؽ إًمػوظ اًمتل أوردهو اًمعؾامء ًمتقوقح مصطؾح اعمؼوصد ذم شمعريػوهتؿ يمثػم مـفو معقى 

ومؾػظ اعمعوين جيعؾ اًمـوفمر يظـ أن اعمؼوصد ٓ شمؼتـص إٓ مـ سمقاـمـ اًمـصقص ، وًمػظ إهار 
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ًمتقاشمر و اًمغويي مؼصد مـ سموب اًمتجقز ٕن طمؼقؼي ومنهنو شمعؽس ومؼفو شمقؾمؿقو ٓ يسعػف مـفٍ ا"

 1"سمقـفام .اعمؼوصد اًمقصقل إمم اًمغويي واًمػرق 

اًمبقاقمٌ  "و اًمتعريػ اعمختور مو ذيمره صوطمى يمتوب اإلموم و مػوده أن اعمؼوصد اًمنمقمقي هل :

 ؾمقاء يموكً مؼوصد أطمؽوم اًمػؼف أو طمتك مؼوصد أطمؽوم اًمعؼوئد . 2."قمغم شمنميع إطمؽوم 

 ع الثاين  : تعريف الؼرآن الؽريم  الػر

 أوال  :لغة :

اًمؼرآن مـ إًمػوظ اًمتل اظمتؾػ ومقفو مـ طمقٌ آؿمتؼوق وقمدمف واهلؿز وقمدمف ،ومؿـفؿ مـ 

ىمول أكف مفؿقز قمغم وزن وُمعالن يموًمزضموج أو اًمُغػران يموًمؾحقوين ، وذهى اًمػراء وإؿمعري و 

 اًمشوومعل إمم أكف همػم مفؿقز ومقـطؼ ىمُران .

 ؾ اًمعؾامء إمم اقمتبور أن اًمؼرآن  مشتؼ ومؿـ ىمول سملكف مفؿقز قمده مشتؼ مـ ىمرأ.وذهى ضم

 وهق اْلؿع ومـف ىمقًمـو ىمريً اعموء ذم احلقض إذ مجعتف 

ؾمؿل اًمؼرآن ىمرآكو ٕكف مجع اًمسقر سمعضفو إمم سمعض وىمقؾ ٕكف مجع صمؿرات "ىمول أسمق قمبقد :

 .3 "سمؿعوٍن.اًمؽتى اًمسوسمؼي وىمقؾ يمذًمؽ ٕكف مجع أكقاع اًمعؾقم يمؾفو 

ومـفؿ مـ ىمول أكف مـ ىمرأ أي شمال وهق ىمقل اًمؾحقوين .وهذا اًمؼقل رضمحف اًمزرىموين ذم يمتوسمف 

إكو قمؾقـو "اًمؼرآن ذم اًمؾغي مصدر مرادف ًمؾؼراءة ومـف ىمقًمف شمعومم : "مـوهؾ اًمعرومون طمقٌ ىمول : 
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م اعمعجز  اعمـزل مجعف وىمرآكف............... صمؿ كؼؾ مـ هذا اعمعـك اعمصدري  وضمعؾ اؾمام ًمؾؽال

 1."قمغم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مـ سموب إـمالق اعمصدر قمغم مػعقًمف وذًمؽ مو كختوره 

ومـ قمده همػم مفؿقز ىمول أكف مشتؼ مـ ىمركً اًمٌمء سموًمٌمء وموحلروف ىمركً سموحلروف 

 وأيوت  سمؤيوت واًمسقر سموًمسقر ذهى إمم هذا اعمعـك إؿمعري رْحي اهلل قمؾقف .

سملن اًمؼرآن مـ همػم مهز ممظمقد مـ اًمؼرائـ ٕن أيوت يصدق سمعضفو سمعضو  وىمول اًمؼرـمبل

 2وشمشوسمف سمعضفو سمعضو .

ذم طملم كجد أن هـوك مـ ىمول سملن اًمؼرآن همػم مشتؼ و مـ همٓء اًمشوومعل  و اًمذي يذهى إمم 

أن اًمؼرآن مل يمظمذ مـ ىمرأت وًمق أظمذ مـ ىمرأت ًمؽون يمؾ مو ىمرئ ىمرآكو وًمؽـف اؾمؿ ًمؾؼرآن 

 3جقؾ واًمتقارة .يموإلك

سمعد هذا اًمتجوول ًمضبط اًمدًٓمي اًمؾغقيي عمصطؾح اًمؼرآن كستطقع أن كؼقل أن مو ؾمقؼ ؾموسمؼو مـ 

أىمقال ٓ شمعورض سمقـفو مآٓ مـ ضمفي، ومـ ضمفي أظمرى كجد أهنو مع اظمتالومفو إسمتداءا  شمميمد ًمـو 

وؿ سمعض ظمصوئص اًمؼرآن ويمؾ ىمقل ىمد ىمقؾ يقًمد معـك ضمديد يميمد سملن اًمؼرآن  يمتوب 

مؼوصد وومػمة  و معوين ضمؾقؾي وطِمؽام سمؾقغي  وضمى قمكم اعمؽؾػ أن يسعك ًمتحصقؾفو طمتك 
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ومـ يمقكف يمتوب مجع إوامر واًمـقاهل واًمققمد واًمققمقد  حيصؾ اًمراطمي ذم اًمدكقو وأظمرة .

 وًمسقً إٓ مسوًمؽو مـ أظمذ هبو طمصؾ  اعمؼصقد. ومـ يمقكف يمذًمؽ يمتوب شمشوهبً آيوشمف ، 

 

احلروف و أيوت واًمسقر متـوؾمؼي اعمعوين مؽماسمطي اعمبوين  ، ومجوءت وصدىمً سمعضفو سمعضو

شمؽشػ قمـ كظوم مؼصقد وشمرشمقى مرهمقب ، شمؾػً اًمـوفمر إمم رضورة آقمتـوء سمؿـظقمي 

 .اًمتؼصقد ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ

 ثاكقا : اصطالحا :

ف اًمؼرآن أصؾ احلؼوئؼ اًمثوسمتي ومرضمع اًمعؾامء ًمذا كجد يمؾ واطمد يمظمذ مـف سمؼدر طموضمت

ومتطؾبوشمف ، و سمؼدر ختصصف يمذًمؽ وموٕصقزم يسعك ًمتحصقؾ إطمؽوم واًمؾغقي يبحٌ ذم  

جمول اإلقمجوز ودىمي اًمبقون و أهؾ اًمعؼقدة حيصؾقن أطمؽوم اًمعؼوئد ، ًمذا دمد شمعوريػ ختتؾػ 

سموظمتالف مشورب همٓء وشمعؾؼوهتؿ ، وهوهـو ذم هذا اًمبحٌ اًمذي يدرس مسلًمي مؼوصد اًمسقر 

 عريػ اًمتوزم :ومنكـو كختور اًمت

اًمؼرآن اًمؽريؿ هق يمالم اهلل اًمذي أكزًمف قمغم ؾمقدكو حمؿد صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ اعمؽتقب ذم 

 1اعمصوطمػ اعمتعبد سمتالوشمف اعمعجز سمؾػظف و معوكقف  .

اًمؼرآن معجز سمجؿؾتف ، يمام أكف معجز سملي ؾمقرة مـف ،  "وموًمؼرآن اًمؽريؿ  معجز سمؾػظف ومعوكقف:

  ﴿ ، ىمول شمعومم:2"ؾمقره  و ًمق يموكً أىمٍم ؾمقرة مـ            
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    ﴾ [ . 88] اإلهاء 

 ﴿وىمقًمف شمعومم :                          

                             

                              ﴾ [

 [. 24اًمبؼرة 

وموًمؼرآن اًمؽريؿ معجز سمتؾؽ إًمػوظ اًمتل أرؾموهو وسمتؾؽ اعمعوين اًمتل ىمصدهو، معجز سملطمؽومف 

 و مؼوصده معجز سمؽؾ مو ومقف . 

اكطالىمو ممو ؾمقؼ ؾموسمؼو كستطقع أن كؼقل أن اعمؼوصد اًمؼرآكقي هل سمقاقمٌ شمنميع اخلطوب طمؽام و 

وومي وشمشؿؾ مؼوصد إطمؽوم و أمو سمقاقمٌ شمرشمقبو ، أي شمنميع أطمؽومف سموإلقمتبورات اعمعر

 اًمؽمشمقى ومتشؿؾ مؼوصد اًمـظؿ اًمؼرآين مـ طمقٌ وروده ذم اعمصحػ .
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 أكواع ادؼاصد الؼرآكقة .حمارضة ثاكقة :

شمتـقع اعمؼوصد اًمؼرآكقي سموظمتالف اقمتبورات اًمتؼسقؿ اعمعتؿدة  ، يمام أهنو شمؽؿؾ سمعضفو اًمبعض 

 ومقام يكم كتعرف قمغم أهؿ أكقاع اعمؼوصد . سموقمتبور وطمدة مصدرهو ،و

مـ ظمالل اعمطؾى إول :اًمتعرف قمغم أهؿ شمؼسقامت اعمؼوصد .أمو اعمطؾى اًمثوين  ومقؽقن 

ًمتػصقؾ  شمؼسقؿ اعمؼوصد سموقمتبور اًمعؿقم واخلصقص ًمؽقن هذا اًمتؼسقؿ أدل قمغم مؼوصد 

 اًمسقر اًمؼرآكقي  .

 كقة .التعرف ظذ التؼسقامت ادعتزة لؾؿؼاصد الؼرآ

ًمؾؿؼوصد اًمؼرآكقي شمؼسقامت قمديدة و ذًمؽ طمسى اقمتبورات خمتؾػي ، ومفل سموقمتبور اًمعؿقم و 

اخلصقص قمومي شمشؿؾ مجقع ؾمقر اًمؼرآن ، و ظموصي ممقزة ًمؽؾ ؾمقرة ، ومؼوصد ضمزئقي واردة 

طمسى مؼوـمع و آيوت اًمسقرة ، و ىمد كؼسؿفو  سموقمتبور كزول اًمسقرة إمم مؼوصد مؽقي وأظمرى 

كؼسؿفو سموقمتبور اًمصالح  وجموًمف ، يمام يؿؽـ أن شمؼسؿ إمم مؼوصد أصؾقي و أظمرى مدكقي .و ىمد 

 شمبعقي ، ومؼوصد ظموصي سموٕمي اعمحؿديي و أظمرى مشؽميمي سملم اعمؾؾ.

 ادؼاصد ادؽقة و اددكقة 

اعمؼوصد اعمؽقي هل مو أؾمتـبط مـ اًمؼرآن اعمؽل و اعمدكقي مو أؾمتـبط مـ اًمؼرآن اعمدين ، ومعؾقم 

 ام اظمتالف  و ذًمؽ ًمتبويـ أزمـي اًمتنميع ومراقموة  سمقئي اعمؽؾػ .أن سمقـف
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اقمؾؿ أن اًمسقر اعمؽقي أيمثرهو ذم إصمبوت اًمعؼوئد ، و اًمرد قمغم اعمنميملم ، وذم  "ىمول اسمـ ضمزي :

ىمصص إكبقوء ، و أن اًمسقر اعمدكقي كزل أيمثرهو ذم إطمؽوم اًمنمقمقي ، وذم اًمرد قمغم اًمقفقد 

 1"ومؼلم ، واًمػتقى ذم اعمسوئؾ ، وذيمر همزوات اًمـبل ...واًمـصورى ، وذيمر اعمـو

آقمتـوء ذم اًمسقر اعمؽقي إكام هق سملصقل اًمديـ ، مـ شمؼرير اًمتقطمقد و اعمعود  "ويؼقل اسمـ اًمؼقؿ :

 .2"و اًمـبقة ، أمو شمؼرير إطمؽوم و اًمنمائع ومؿظـي اًمسقر اعمدكقي 

سموًمدقمقة إمم اًمتقطمقد ، واإليامن سموًمققم ومؿـ مؼوصد اًمؼرآن اعمؽل قمؿقمو : شمؼرير أصقل اإليامن 

 أظمر و شمؼرير رؾموًمي اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ و اإليامن سموعمالئؽي 

 و كؼض اًمنمك و أصقًمف ، و حتدث قمـ اًمعودات اًمعرسمقي اعمـتنمة ذم اْلوهؾقي .

يمام ذيمر أصقل إظمالق  ، وىمقاقمد آضمتامع مـ اًمدقمقة ًمؾصدق ، واًمؼم و اًمصؾي ، وسمر 

صغم اهلل  -طمقت مـ إهمراض اًمتـقيف سمؿؽي ، وسمؿؼوم اًمـبل "ومسقرة اًمبؾد مثال  .اًمديـ اًمق

 -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -واًمتـقيف سملؾمالف اًمـبلء   هبو ، وسمريمتف ومقفو وقمغم أهؾفو، -قمؾقف وؾمؾؿ 

 : إسمراهقؿ وإؾمامقمقؾ ، أو مـ أشمبوع احلـقػقي مثؾ : مـ ؾمؽوهنو اًمذيـ يموكقا مـ إكبقوء ، مثؾ

واًمتخؾص إمم ذم ؾمػمة أهؾ اًمنمك وإكؽورهؿ اًمبعٌ ، ومو يموكقا  . قمدكون ومرض يمام ؾمقليت

قمؾقف مـ اًمتػوظمر اعمبوًمغ ومقف ، ومو أمهؾقه مـ ؿمؽر اًمـعؿي قمغم احلقاس ، وكعؿي اًمـطؼ ، وكعؿي 

اًمػؽر ، وكعؿي اإلرؿمود ، ومؾؿ يشؽروا ذًمؽ سموًمبذل ذم ؾمبؾ اخلػم ، ومو ومرـمقا ومقف مـ ظمصول 

 3 . "ووقمقد اًمؽوومريـ وسمشورة اعمقىمـلم . امن وأظمالىمفاإلي
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يمام أن مـ مؼوصد اًمؼرآن اعمؽل إيراد ىمصص إكبقوء و إمؿ اًمغوسمرة مـ أضمؾ شمثبقً ىمؾى اًمـبل 

صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ، ومقاؾموهتؿ ومقام يمون يصقبفؿ و إصمورة اًمعؼمة واًمعظي سمؼصص مـ 

  1.ؾمبؼفؿ

ؾمخً اًمعؼقدة اًمسؾقؿي ذم ىمؾقب اعمسؾؿلم و ـمرح شمؾؽ صمؿ ضموءت اعمرطمؾي اعمدكقي سمعد أن ر 

اًمعودات اًمسقئي و صؼؾً اًمـػقس ، وموطمتوج همٓء عمو يـظؿ طمقوهتؿ و قمالىموهتؿ ذم مـوطمل احلقوة 

قمومي ، ومتؽػؾ اًمؼسؿ اعمدين مـ اًمؼرآن سمتـظقؿف، ًمذا ضموءت ؾمقره شمػضح اعمـوومؼلم وشمـوىمش أهؾ 

، وشمػصقؾ أطمؽوم اْلفود ومؼوصده ، ظموصي 2يـي اًمؽتوب سمحؽؿ جموورهتؿ ًمؾؿسؾؿلم ذم اعمد

 وأن مـ أوصوف هذا اًمديـ حترير اإلكسون مـ قمبقديتف ًمغػم اهلل ، و مراقموة اًمػطرة .

 مؼاصد الؼرآن باظتبار حتؼقق الصالح .

شمتـقع اعمؼوصد اًمؼرآكقي قمغم مستقى اًمسقر سموقمتبور جمول حتؼقؼ اًمصالح إمم مؼوصد حتؼؼ 

حتؼؼ اًمصالح اًمعؿراين قمغم مستقى اعمجتؿع اعمسؾؿ أو قمغم اعمستقى  اًمصالح اًمػردي و أظمرى

 اًمعوعمل . 

وموًمؼرآن سمـل ذم جمؿؾف قمغم ضمؾى اًمصالح ًمإلكسون ذم اًمعوضمؾ أو أضمؾ ًمؾؿؽؾػلم أومرادا  

 .ومجوقموت ، و ومقام يكم شمػصقؾ ًمتؾؽ اعمؼوصد

 حتؼقق الصالح الػردي.

ح و درء اًمػسود و ذًمؽ حيصؾ سمنصالح طمول إن اعمؼصد إقمظؿ مـ اًمنميعي هق ضمؾى اًمصال "

اإلكسون و دومع ومسوده ، ومنكف عمو يمون هق اعمفقؿـ قمغم هذا اًمعومل ، يمون صالطمف صالح ًمؾعومل  و 
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أطمقاًمف ، وًمذًمؽ كرى اإلؾمالم قموًمٍ صالح اإلكسون سمصالح أومراده اًمذيـ هؿ أضمزاء كققمف ، 

إٓ سمصالح شمػؽػمه ومعتؼده ، صمؿ  و صالح اًمػرد ٓ يتحؼؼ1"وسمصالح جمؿققمف وهق كققمف يمؾف 

 صالح كػسف و ضمسده يمذًمؽ.

و كؾحظ أن هوشمف اعمؼوصد متؽررة ذم اًمسقر اعمؽقي اًمتل مـ ظمصوئصفو صالح معتؼدات 

 اعمؽؾػلم و شمعديؾ ؾمؾقيموهتؿ اعمـوومقي ًمؾػطرة و هتذيى أظمالىمفؿ .

 ر ذم أوموقإن ااعمؼوصد اًمداقمقي إلصالح آقمتؼود قمودة مو شمليت متضؿـي ًمرضورة اًمـظ

﴿ىمول شمعومم : و إكػس،                           

                               

                                  

                                  

   ﴾  تقطمقد و اإليامن مـ ظمالل [. ومؤيوت شمعرض ًمـو دٓئؾ اًم16-12] اعمممـقن

دومع اإلكسون ًمؾتػؽر ذم ذاشمف و ذم أـمقار وضمقده و كؿقه مبتدأ سملصؾ اًمـشلة مـتفقو سمحؼقؼي اًمبعٌ 

 2و اًمـشقر ، ومتجد أيوت مؼررة عمؼوصد اًمتقطمقد شمػصؾ احلديٌ قمـ اًمدٓئؾ .

                                                           

 64اسمـ قموؿمقر ، مؼوصد اًمنميعي ، 1 1

 

 82إؾموًمقى اًمؼرآكقي ذم قمرض اًمعؼقدة ،صوًمح ظمؾقؾ اًمطوئل ،  2
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دمري قمغم أقمامل اًمعومؾلم  "مـ صالح اًمػرد صالح قمؿؾف و هق مـ كتوئٍ صالح اإلقمتؼود ٕن 

طمسى معتؼداهتؿ و أومؽورهؿ ، ومجدير سمؿـ صؾحً قمؼوئده و أومؽوره أن شمصدر قمـف إقمامل 

 1."اًمصوحلي و اًمـفل قمـ أوداده أن يبتدئ سموصالح اًمعؼقدة 

وموهلل ؾمبحوكف وشمعومم ظمؾؼ اإلكسون قمغم اًمػطرة  ىموسماًل ًمؾتؿققز سملم اًمصالح واًمػسود صمؿ قمزز ذًمؽ 

عمو ىمد خيػك أمُره مـ إومعول أو يشتبف قمغم اًمـوس ومسوده سمصالطمف  سملن أرؾمؾ إًمقف ُرؾماًل مبقـلم

 2ومـبفلم اًمـوس عمو ىمد يغػؾقن قمـف مـ ؾموسمؼ مو قمؾؿقه وملصؾحق معتؼداهتؿ و أصؾحق أقمامهلؿ .

كجد أن مؼوصد إصالح إومراد شمليت قمودة مؼؽمكي سمؿؼوصد صالح اْلامقمي ٕن صالح اْلزء 

 ؾمقرة اًمـقر مثال كجد أن مؼصقدهو هق شمرسمقي إومراد قمغم مؽقن ًمصالح اًمؽؾ ، ومؾق كظركو إمم

 إظمالق اًمػرديي واْلامقمقي  .

 

 حتؼقق الصالح اإلجتامظي :

و يؽقن سمتحؼقؼ صالح إهة و أومرادهو وحتؼقؼ صالح اْلامقمي اعمسؾؿي و حتؼقؼ صالح 

 اْلـس اًمإلكسوين يمؽؾ .

ذًمؽ شمداومع احلؼقق ووىمقع اًمـزاقموت  وموهلل ظمؾؼ اإلكسون حمبو ًمؾعقش ذم اْلامقمي ومـ أصمور

واخلصقموت و شمزاطمؿ اعمصوًمح ، ًمذا كجد اًمؼرآن ىمد اقمتـك سموْلامقمي اعمسؾؿي ومـظؿ طمقوة أومرادهو 

مـ ظمالل شمـظقؿ إهة و شمـظقؿ اًمسقوؾمي ، و اًمدقمقة إمم إظمقة وْحويتفو مـ يمؾ مو يػسدهو ، 

 ﴿ا اًمبوب كذيمر ىمقًمف شمعومم: و ىمد اقمتـك اًمؼرآن سموًمعالىمي مع همػم اعمسؾؿلم و ذم هذ    
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 . ظتبار العؿوم و اخلصوصاب الؼرآكقة ادؼاصدتؼسقم  لثة :ادحارضة الثا

  

يؼقم هذا اًمتؼسقؿ قمغم اًمـظر ذم ؾمقوق ورود اعمؼصقد ومنن دل قمؾقف قمؿقم اًمسقر اًمؼرآكقي يمون 

اعمؼصد قمومو و إن دل قمؾقف قمؿقم اًمسقرة يمون اعمؼصد ظموصو ، وإن دل قمغم اعمؼصد قمؿقم أيي 

 أو اعمؼطع يمون اعمؼصد ضمزئقو .

 ؽذا كجد أن مؼوصد اًمؼرآن هبذ اإلقمتبور مؼوصد قمومي و ظموصي وضمزئقي .وه

 ادؼاصد العامة :

ًمؼد إهتؿ اًمعؾامء سموعمؼوصد اًمعومي ذم اًمؼديؿ  واحلورض، مو أكتٍ شمـققمو ذم شمؼسقامهتو و ؾمـحوول 

 قمرض شمؾؽ اًمتؼسقامت صمؿ كؼقم  سمؿـوىمشتفو .

 : تؼسقم الرازي -1

ين اًمؼرآن اًمؽريؿ و مؼوصده اًمؽؾقي وذًمؽ  أصمـوء شمػسػمه يعد اًمرازي مـ أوائؾ مـ أؿمور عمعو

و 1"معوين هذا اًمؽتوب هل اًمتقطمقد ، واًمعدل ، واًمـبقة واعمعود "عمطؾع ؾمقرة هقد ومؼول :

كػس شمؾؽ اعمؼوصد .اعمالطمظ إهتاممف سمؿؼوصد اإلقمتؼود ، ورسمام ٕهنو حمؾ اإلطمؽوم وقمدم اًمـسخ 

 "در مشؽمك سملم اًمنمائع اًمسامويي يمؾفو وذم ذًمؽ يؼقل :اًمعؼوئديي ذيمرهو اًمشقيموين  و إقمتؼمهو ىم

أمو مؼوصد اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمتل يؽررهو، ويقرد إدًمي احلسقي واًمعؼؾقي قمؾقفو، ويشػم إًمقفو ذم 

مجقع ؾمقره وذم هموًمى ىمصصف وأمثوًمف ومفل صمالصمي مؼوصد؛ اعمؼصد إول: إصمبوت اًمتقطمقد. 

ثوًمٌ: إصمبوت اًمـبقات... وٓ ريى أن مـ آمـ سموهلل، وسمام اعمؼصد اًمثوين: إصمبوت اعمقعود. اعمؼصد اًم

ضموءت سمف رؾمؾف وكطؼً سمف يمتبف، ومنن إيامكف هبذه اًمثالصمي اعمؼوصد هق أهؿ مو جيى اإليامن سمف، 
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وأىمدم مو يتحتؿ قمؾقف اقمتؼوده، ٕن اًمؽتى ىمد كطؼً هبو، واًمرؾمؾ ىمد اشمػؼً قمؾقفو اشمػوىمًو يؼطع 

 1."ؾ ؿمؽيمؾ ريى، ويـػل يمؾ ؿمبفي، ويذهى يم

وومام ذيمره اًمشقيموين ًمقس إٓ ؿمطر مـ اعمؼوصد اًمؼرآكقي وهل مؼوصد اإلقمتؼود ٕهنو حمؾ 

اإلطمؽوم و اإلؿمؽماك سملم اًمنمائع أمو اًمػروع ومفل حمؾ إظمتالف رهمؿ أن مؼوصدهو اًمؽؾقي ىمد 

 شمؽقن حمؾ إشمػوق يمذًمؽ سملم اًمنمائع مو دامً هتدف ًمرومع اًمغبـ و اًمظؾؿ و حتؼقؼ اعمسوواة .

 ؼسقم الغزايل :ت-2

ذم طملم أن اًمغزازم مـ أوائؾ مـ ىمسؿ مؼوصد اًمؼرآن شمؼسقام مؼبقٓ دون إظمالل سملي ىمسؿ  ، 

اكحٍمت مؼوصد اًمؼرآن ذم ؾمتي أكقاع :صمالصمي مـفو "وىمد ضمعؾفو ذم صمالث أصقل مفؿي  ومؼول : 

 2"هل اًمسقاسمؼ و إصقل اعمفؿي ، وصمالصمي هل اًمروادف و اًمتقاسمع اعمغـقي اعمتؿؿي 

معرومي ذات  -شمعريػ اعمدقمق إًمقف : وهق ذح معرومي اهلل شمعومم وشمشتؿؾ هذه اعمعرومي قمغم  1-

ومعرومي اًمصػوت ، ومعرومي إومعول.هذه اعمعورف ًمقسً قمغم درضمي واطمدة  -احلؼ شمبورك وشمعومم

سمؾ هل متػووشمي أقمالهو ومؿعرومي اًمذات اإلهلقي وهل مـ أكػس اعمعورف واًمغويوت ًمذا دمد جموهلو 

ًمؽ ٓ يشتؿؾ اًمؼرآن مـفو إٓ قمغم شمؾققحيوت يرضمع ذيمرهو إمم شمؼديس اًمبوري قمز و وقؼ ًمذ

وضمؾ و شمعظقؿف اعمطؾؼ. واعمعرومي اًمثوكقي متعؾؼي سموًمصػوت وجموهلو أوؾمع مـ إومم ًمذًمؽ يمثرت 

 أيوت اعمشتؿؾي قمغم اًمعؾؿ و اًمؼدرة و احلقوة واحلؽؿي واًمسؿع واًمبٍم وهمػمهو.

ل اًمقاؾمع ومؾقس ذم اًمقضمقد إٓ اهلل وأومعوًمف شمعومم و اًمؼرآن يشتؿؾ قمغم وأمو إومعول ومفل اعمجو

 اْلكم مـفو اًمقاىمع ذم قمومل اًمشفودة.
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 ذم شمعريػ ـمريؼ اًمسؾقك إًمقف :-2

وذًمؽ مـ ظمالل اعمالزمي و اعمخوًمػي اعمالزمي ًمذيمر اهلل مـ ظمالل اًمعبود و اًمتبتؾ واعمخوًمػي قمـ 

 مو يشغؾ اًمعبد قمـ اهلل شمعومم .

 شمعريػ احلول قمـد اعمعود .ذم  -3

 ذم سمقون أطمقال اًمسوًمؽلم و اًمـويمبلم :وموًمسوًمؽلم هؿ إكبقوء و إوًمقوء و أهؾ اًمصالح.-4

 ذم حموضمجي اًمؽػور و جمودًمتفؿ ذم أصقل اًمعؼوئد مـ شمقطمقد سمعٌ وكبقات. -5

 1"وهل سمقون احلالل واحلرام وطمدود اهلل.  -6

وصد اًمؼرآن و ًمؽـ يؾحظ أن شمؼسقامشمف همػم مـظبطي ٕكف يمام  كجد أن اًمطقذم ىمد إقمتـك سمتؼسقؿ مؼ

 يمون يستعؿؾفو ذم شمػسػم سمعض إطموديٌ اًمـبقيي اعمشػمة ًمػضوئؾ 

  2اًمسقرة يموًمػوحتي ، واإلظمالص و اًمزًمزًمي و اًمؽوومرون.

 ومـ اعمعوسيـ كجد شمؼسقامت يمؾ مـ حمؿد رؿمقدروو ، حمؿقد ؿمؾتقت ، اًمطوهر سمـ قموؿمقر .

 دؼاصد الؼرآن العامة :تؼسقم رصقد رضا -3

هيتؿ سمؿؼوصد اًمؼرآن  3وهو هق ذا حمؿد رؿمقد روو رائد اعمدرؾمي اًمعؼؾقي آضمتامقمقي ذم اًمتػسػم 

اًمؽريؿ ومقذيمرهو ذم شمػسػمه اعمـور و يميمد قمؾقفو ذم يمتوسمف اًمقطمل اعمحؿدي ، ومؼد ىموم رْحي اهلل 

ل : سمقون أريمون اًمديـ : اًمتقطمقد قمؾقف سمتؼسقؿ شمؾؽ اعمؼوصد قمغم قمنمة أكقاع وهل يمام يكم : إو

 واًمبعٌ واْلزاء واًمعؿؾ اًمصوًمح 
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 . 22ن قمـ معـك أم اًمؼرآن ،ص:اًمطقذم ، إيضوح اًمبقو 2

 .777ومفد اًمرومل، ادموهوت اًمتػسػم ذم اًمؼرن اًمراسمع قمنم اهلجري،   3
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  . اًمثوين : سمقون ؿممون اًمـبقة واًمرؾموًمي ووفموئػ اًمرؾمؾ

واًمػؼف واًمؼمهون  اًمثوًمٌ: سمقون أن اإلؾمالم ديـ اًمػطرة اًمسؾقؿي واًمعؼؾ واًمػؽر واًمعؾؿ واحلؽؿي

  . واحلجي واًمضؿػم واًمقضمدان واحلريي وآؾمتؼالل

  : ون اإلصالح اإلكسوين آضمتامقمل اًمسقود اًمقـمـل سموًمقطمدات اًمثامناًمراسمع :سمق

، وطمدة  وطمدة إمي ، وطمدة اْلـس اًمبنمي ، وطمدة اًمديـ ، وطمدة اًمتنميع سموعمسوواة ذم اًمعدل

وطمدة اًمؼضوء و وطمدة  إظمقة اًمروطمقي واعمسوواة ذم اًمتعبد ، وطمدة اْلـسقي اًمسقوؾمقي اًمدوًمقي ،

 . اًمؾغي

  . قون مزايو اإلؾمالم اًمعومي ذم اًمتؽوًمقػ اًمقاضمبي واعمحظقرةاخلومس : سم 

 .  اًمسودس : سمقون طمؽؿ اإلؾمالم اًمسقود اًمدوزم كققمف وأؾموؾمف وأصقًمف اًمعومي

 وهل مؾخصي ذم قمنم مبودئ :

 يمقكف وؾمطو ضمومعو سملم طمؼقق اْلسد واًمروح.-1 

 يمقن همويتف اًمقصقل إمم ؾمعودة اًمدكقو وأظمرة.-2

 ؼ اًمتعورف واًمتآًمػ سملم اًمبنم.يمقن همويتف حتؼق-3

 يمقكف ين ٓ طمرج ومقف.-4

 مـع اًمغؾق ذم اًمديـ.-5

 ىمؾي شمؽوًمقػف وؾمفقًمي ومفؿفو.-6

 اكؼسوم شمؽوًمقػف إمم رظمص وقمزائؿ. -7

 كصقصف شمراقمل اظمتالف مدارك اًمـوس ومهفؿ.-8

 معومؾي اًمـوس سمظقاهرهؿ. -9



 

 أصول الدين :قسم 

 

 مدار اًمعبودات قمغم اإلشمبوع اعمحض -10

  . الح اعموزماًمسوسمع : سمقون اإلص

  . اًمثومـ : إصالح كظوم احلرب ودومع مػوؾمدهو وومؾسػتفو

  .اًمتوؾمع : إقمطوء اًمـسوء مجقع احلؼقق اإلكسوكقي واًمديـقي واعمدكقي

 1اًمعوذ: سمقون هدايي اإلؾمالم ذم حترير اًمرق..

 تؼسقم ابن ظاصور دؼاصد الؼرآن الؽريم :-4

اًمنمك و اًمتخؾص مـ اخلضقع ًمغػم اهلل ٕن إصالح اإلقمتؼود :وهذا يعـل اًمتحرر مـ  -أوٓ

 ؾمقاه ًمقس ىمودرا قمغم ومعؾ رء.

 هتذيى إظمالق . -صموكقو 

 اًمتنميع:وهق إطمؽوم اخلوصي واًمعومي اعمـظؿي . -صموًمثو

 ؾمقوؾميإمي وطمػظ كظومفو :يموإلرؿمود ًمتؽقيـ اْلومعي .   -راسمعو

 . اًمؼصص وأظمبور إمؿ اًمسوًمػي ًمؾتلد سمصوًمح أطمقاهلؿ -ظمومسو

اًمتعؾقؿ سمام يـوؾمى طموًمي قمٍم اعمخوـمبلم :ومو يمهؾفؿ إمم شمؾؼل اًمنميعي وكنمهو  -ؾمودؾمو

 وذًمؽ قمؾؿ اًمنمائع وقمؾؿ إظمبور . 

اعمقاقمظ واإلكذار واًمتحذير واًمتبشػم وهذا متؿثؾ ذم مجقع آيوت اًمققمد واًمققمقد  -ؾموسمعو

 واعمحوضمي واعمجودًمي  .

 صدق حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمندقموئف اًمـبقة اإلقمجوز سموًمؼرآن: ًمقؽقن دًمقال قمغم -صمومـو

  1واًمرؾموًمي وحتدي اًمعرب.

                                                           

 .1/175حمؿد رؿمقد روو،اًمقطمل اعمحؿدي ،  1



 

 أصول الدين :قسم 

 

 تؼسقم الشقخ صؾتوت دؼاصد الؼرآن العامة :

شمؼسقؿ  اًمشقخ حمؿقد ؿمؾتقت مؼوصد اًمؼرآن إمم صمالث أكقاع : مؼوصد اًمعؼقدة ، مؼوصد  -5

 2إظمالق ، ومؼوصد إطمؽوم .

 صد اًمؼرآن اًمعومي ٓسمد مـ اإلؿمورة إمم أمقر وهل سمعد هذه اْلقًمي مع شمؼسقامت اًمعؾامء عمؼو

 شمريمقز سمعض اًمعؾامء قمغم مؼوصد دون أظمرى ،وهذا مو وىمع مع اًمرازي و اًمشقيموين .-

 شمػصقؾ سمعض اعمؼوصد و شمؽرارهو ،و هذا مو وىمع مع اسمـ قموؿمقر و  رؿمقد روو .-

وصي ، يمتؾؽ اًمتل ضمعؾ سمعض اعمؼوصد اًمتبعقي اخلودمي ًمؾؿؼوصد إصؾقي  يمؿؼوصد أصؾقي و ظم

 ذيمرهو اسمـ قموؿمقر يموًمؼصص اًمؼرآين و اًمققمد واًمققمقد ، و اعمحوضمجي. 

سموإلمؽون دمٍ مو ذيمر مـ اعمؼوصد حتً مؼصديلم أؾموؾمقلم ومهو مؼوصد اإلقمتؼود و مؼوصد -

 اًمتنميع .ٕن مو شمبؼك مـ اعمؼوصد هتقي إًمقفو .

 ادؼاصد اخلاصة :

رة مـ  اًمؼرآن اًمؽريؿ ، سمحقٌ دمعؾفو ذات شمػرد وهل شمؾؽ اعمؼوصد اًمتل متقزت هبو يمؾ ؾمق

سموعمؼوركي مع همػمهو طمتك وإن إؿمؽميمً معفو ذم سمعض اعمعوين ، اًمتل شمؼررهو وطمدة  اًمؼرآن 

 اًمؽريؿ  .

هوشمف اعمؼوصد ذم احلؼقؼي هل اهلوديي ًمؾغويوت اًمؽؾقي ًمؾؼرآن اًمؽريؿ يمام أن شمؾؽ اعمؼوصد اًمعومي 

 أظمرى .  شمدل قمغم اعمؼوصد آخلوصي مـ ضمفي

                                                                                                                                                                                     

 . ومو سمعدهو 1/175اعمرضمع كػسف ،  1

 6حمؿقد ؿمؾتقت ،إمم اًمؼرآن ، ص: 2



 

 أصول الدين :قسم 

 

إن اعمؼوصد اخلوصي متـققمي سموظمتالف جموٓت اإلصالح ذم اًمؼرآن ، ومؼد شمليت إلصالح اإلقمتؼود 

  .يمسقرة إكعوم أو إلصالح أطمقال إومراد يمسقرة احلجرات

 ادؼاصد اجلزئقة:

 هل شمؾؽ اعمعوين اعمؾحقفمي ذم أضمزاء اًمسقرة اًمؼرآكقي ؾمقاء شمعؾؼ إمر سموعمؼطع أو 

 1أو طمتك اْلزء مـفو .  أيي اًمؼرآكقي

هوشمف اعمعوين سمتظوومرهو شمؽقن ًمـو اعمؼصقد اًمؽكم ًمؾسقرة اًمؼرآكقي ومؿـفو موهق ذم مرشمبي اعمؼدموت أو 

 اخلقاشمقؿ ، ومـفو مو حيؼؼ اعمؼصقد ذم اًمسقرة و حمقرهو إؾمود . 

،  يمالم واطمد سموقمتبور اًمـظؿ "و ذم ذًمؽ يؼقل اًمشوـمبل ذم معرض طمديثف قمـ ؾمقة اًمبؼرة  :

واطمتقت قمغم أكقاع مـ اًمؽالم سمحسى مو سمٌ ومقفو ، مـفو مو هق يموعمؼدموت واًمتؿفقدات سملم 

يدي إمر اعمطؾقب ، ومـفو مو هق يموعمميمد واعمتؿؿ ، ومـفو مو هق اعمؼصقد ذم اإلكزال وذًمؽ 

ً شمؼرير إطمؽوم قمغم شمػوصقؾ إسمقاب ، ومـفو اخلقاشمؿ اًمعوئدة قمغم مو ىمبؾفو سموًمتليمقد واًمتثبق

 2". ومو أؿمبف ذًمؽ

  

 

                                                           

جمول طمريمي اًمّتدسمر، وهمويي اًمبقويِني ، ومو يؾزمفو مـ جمول ًمؼد ومرق اًمّشوـمِقلُّ يػرق سملم همويي اًمػؼقف ، ومو يؾزمفو مـ  1

طمريمي اًمّتدسّمر،  همويي اًمػؼقف حتصقؾ اعمعـك اًمنمقمل اعمتؿثؾ ذم احلالل ودرضموشمف، واحلرام ودرضموشمف ، وهذه اًمغويي 

رّيٍي جموهلو ىمد يؽقن آيي أو آيتلم أو قمدة آيوت . وهمويي اًمبقويني اعمعـك اًمؼرآ ينُّ ذم يمامًمف وامتداده.شمقومقؼ شمتحؼؼ سمحريمي شمَدسمُّ

 .66ؾمعد ، اًمعزف قمغم أكقار اًمذيمر ،معومل اًمطريؼ إمم ومؼع اعمعـك اًمؼرآين ذم ؾمقوق اًمسقرة . ،

 .4/269اًمشوـمبل ، اعمقاومؼوت ، 2



 

 أصول الدين :قسم 

 

 ادحارضة الرابعة :قراءة يف كشلة ادؼاصد الؼرآكقة .

 مـ أضمؾ حتصقؾ يمؾقوت اًمـشلة اًمتورخيقي ًمعؿ اعمؼوصد اًمؼرآكقي كبسط اعمراطمؾ اًمعؾؿقي اًمتوًمقي 

 دون تؼعقد . اإلظتـاء بادؼاصد الؼرآكقة العامة و اخلاصةأوال :

كزول اًمتنميع إمم وىمتـو ، ٕهنو سمبسوـمي شمؼقم قمغم آقمتـوء سموعمؼوصد هوشمف اعمرطمؾي متتد زموكقو مـ 

اْلزئقي ًمؽؾ ؾمقرة ىمرآكقي أو سموعمؼوصد اخلوصي سمؽؾ ؾمقرة أو سمتؾؽ اعمؼوصد اًمؽؾقي ًمؾؼرآن 

اًمؽريؿ . و اعمالطمظ قمغم هوشمف اعمرطمؾي قمدم آقمتـوء سموًمتؼعقد ، قمدم آهتامم  سموؾمتؿراريي اعمـفٍ 

 دذم اًمتزيؾ ، ومتورة يذيمر اعمػن مؼوصد اًمسقرة ، وشمورة يؽميمفو .اًمقاطمد و اوطراده 

مـ أوائؾ اعمػنيـ اًمذيـ اهتؿقا سمقطمدة اعمعوين ذم اًمسقرة اًمؼرآكقي كجد اًمؼشػمي صوطمى 

ًمطوئػ اإلؿمورات ومـجد  أكف ومؼف أن ًمؽؾ ؾمقرة  ذم اًمؼرآن ؾمقوىمفو اخلوص وذم ذًمؽ يؼقل حمؼؼ 

قمغم ظمطي واوحي حمددة اًمتزم هبو مـ ش اًمؾطوئػ»ؼشػمي رم ؾمور اًم "اًمؽتوب إسمراهقؿ سمسققين :

أول اًمؽتوب إمم آظمره، ومفق يبدأ سمتػسػم اًمبسؿؾي يمؾؿي يمؾؿي، وأطمقوكو طمرومو طمرومو، واًمبسؿؾي 

شمتؽرر سمؾػظفو رم مػتتح يمؾ ؾمقرة، ومع ذًمؽ ومنكـو كجده يؾجل إمم شمػسػم يمؾ سمسؿؾي قمغم كحق 

شمتشوسمف، ويزداد إقمجوسمـو سموًمؼشػمي يمّؾام وضمدكو  مؾػً ًمؾـظر إذ هك ختتؾػ وشمتـقع وٓ شمؽود

شمػسػم اًمبسؿؾي يتؿشك مع اًمسقوق اًمعوم ًمؾسقرة يمّؾفو، وموهلل واًمرْحـ واًمرطمقؿ هلو دٓٓت 

ظموصي رم ؾمقرة اًمؼورقمي، وهلو دٓٓت أظمرى رم ؾمقرة اًمـسوء وهلو دٓٓت ظموصي رم إكػول 

 1"....وهؽذا 

                                                           

 26/1مؼدمي شمػسػم اًمؼشػمي  ، إسمراهقؿ اًمبسققين ،  1



 

 أصول الدين :قسم 

 

وطمدة وضمعؾفو ظمودمي ًمف ٓىمتـوص طمؽام ومعوين وموًمؼشػمي قمرف أن ًمؾسقرة اًمؼرآكقي  

ًمؾبسؿؾي شمقاومؼ ضمؾ ؾمقر اًمؼرآن اًمؽريؿ ظموصي إذ مو قمؾؿـو أن اًمؾطوئػ مـ اًمتػوؾمػم اإلؿموريي 

و أن ومـ اعمؼوصد ذم جمؿؾف اؾمتػود مـ اًمتػسػم اإلؿموري يمام أن اًمتػسػم اؾمتػود مـ ومـ اعمؼوصد 

وص اعمعوين واحلؽؿ ورومعفو إمم رشمبي اًمغويوت ًمؽقكف مقزان متحقص ًمؾؿعوين ومـفجو ىمقيام ٓىمتـ

 قمـ ـمريؼ اؾمتعامل مـفٍ اًمتقاشمر اعمعـقي.

ومـ ا عمػنيـ اًمذيـ اقمتـقا سموعمؼوصد اًمعومي ًمؾؼرآن كجد اًمغزازم رْحي اهلل قمؾقف طمقٌ أكف أًمػ 

يمتوسمو ظموصو ًمبقون شمؾؽ اعمؼوصد وهق ضمقاهر اًمؼرآن ، ومؼد قمؼد اًمػصؾ اًمثوين مـ يمتوسمف حلٍم 

 اعمؼوصد و أرضمعفو إمم ؾمتي أىمسوم صمالصمي مـفو أصقل مفؿي و صمالصمي شمقاسمع متؿؿي  .شمؾؽ 

شمعريػ اعمدقمق إًمقف  وهق ذح معرومي اهلل شمعومم ،ذم شمعريػ ـمريؼ اًمسؾقك إًمقف ، ذم شمعريػ احلول 

 قمـد اعمعود، ذم سمقون أطمقال اًمسوًمؽلم و اًمـويمبلم

 شمقطمقد سمعٌ وكبقات.ذم حموضمجي اًمؽػور و جمودًمتفؿ ذم أصقل اًمعؼوئد مـ 

 1"وهل سمقون احلالل واحلرام وطمدود اهلل. 

وقمغم كػس اعمـفٍ ؾمور  يمؾ مـ اسمـ شمقؿقي وشمؾؿقذه اسمـ اًمؼقؿ ، ومؼد اقمتـك اسمـ شمقؿقي سموًمـظرة 

اًمؽؾقي ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ وذم اًمسقرة ظموصي ومؽثػما مو يمون حيوول أن يسوقمد اعمتدسمر ًمؾسقرة 

ؾمقرة اعموئدة أمجع ؾمقرة ذم "ـ سمعض آيوهتو يؼقل ذم اعموئدة :سمنقمطوئف كظرة ؿمؿقًمقي قمـفو  أو قم

اًمؼرآن ًمػروع اًمنمائع مـ اًمتحؾقؾ و اًمتحريؿ ،وإمر واًمـفل،و هلذا ىمول اًمـبل صغم اهلل قمؾقف 

  2وؾمؾؿ أكف ىمول : هل آظمر اًمؼرآن كزوٓ وملطمؾقا طمالهلو و طمرمقا طمرامفو .

                                                           

 . 5أسمق طمومد اًمغزازم ، ضمقاهر اًمؼرآن ،    1

 498/1ووى اًمؽؼمى ،شمقؿقي ـ، اًمػت اسمـ 2



 

 أصول الدين :قسم 

 

قمـ ؿمقخف طمقٌ أكف اهتؿ سموًمـظرة اًمؽؾقي ذم  ًمؼد ضموءت ضمفقد اسمـ اًمؼقؿ مشوهبي ًمتؾؽ اًمصودرة

اًمؼرآن ومػل سمعض اعمقاوع اًمتػسػميي يمون حيوول أ ن  يؼمز يمؾقي اًمسقرة اًمؼوئؿي قمغم سمقون 

  .مقوققموهتو اْلزئقي ذم سمعض اًمسقر و أطمقوكو شمؽقن ىموئؿي قمغم سمقون سمعض معوكقفو

عمطوًمى اًمعوًمقي أشمؿ اؿمتامل  إقمؾؿ أن هذه اًمسقرة اؿمتؿؾً قمغم أمفوت ا"يؼقل قمـ  ؾمقرة اًمػوحتي 

و شمضؿـتفو أيمؿؾ شمضؿـ  ومنؿمتؿؾً قمغم اًمتعريػ سموعمعبقد شمبورك وشمعومم ....وشمضؿـً إصمبوت 

اعمعود وضمزاء اًمعبود سملقمامهلؿ  طمسـو وؾمقئو.....وشمضؿـً إصمبوت اًمـبقات مـ ضمفوت قمديدة 

....".1 

اًمؽريؿ كجد اسمـ ضمزي ومـ اعمػنيـ اًمذيـ ؾمومهقا ذم اإلقمتـوء سموعمؼوصد اًمؽؾقي ًمؾؼرآن 

اًمغركوـمل إكدًمز طمقٌ أكف أؿمور ٕكقاع اعمؼوصد اًمؼرآكقي اًمؽؾقي اعمؽقي واعمدكقي وذًمؽ مـ 

 2ظمالل مؼدمي شمػسػمه اًمـػقسي .

 وقمغم كػس اًمدرب اًمؼوئؿ قمغم سمقون اعمؼوصد اًمؽؼمى ًمؾؼرآن أو اعمؼوصد اخلوصي سموًمسقرة 

 ضوح اًمبقون قمـ معـك أم اًمؼرآن  ،طمقٌ كجد اًمطقذم ىمد ؾموهؿ ذم ذًمؽ مـ ظمالل ممًمػف إي

وموًمػوحتي اًمتل هل أم اًمؼرآن "أكف أيمد أن اًمػوحتي جمؿؾي عمؼوصد اًمؼرآن اًمؽريؿ قمؿقمو ومؼول :

مشتؿؾي قمغم مؼوصده اًمؽؾقي مـ طمقٌ اإلمجول،صمؿ سموىمل اًمؼرآن يبلم ذًمؽ ذم رشمبي صموكقي مـ اًمبقون 

....".3 

                                                           

سمدائع اًمتػسػم اْلومع عمو ومنه اإلموم اسمـ ىمقؿ اْلقزيي، مجعف يني اًمسقد حمؿد و صوًمح اْحد  اسمـ اًمؼقؿ .  1

 .36-1/35اًمشومل،

 ومو سمعدهو . 1/8اسمـ ضمزي ، اًمتسفقؾ ًمعؾقم اًمتـزيؾ  ،حتؼقؼ :حمؿد ؾمومل هوؿمؿ ،  2

 . 16رآن،ؾمؾقامن اًمطقذم ،إيضوح اًمبقون ذم معـك أم اًمؼ 3



 

 أصول الدين :قسم 

 

ؼوصد اًمسقرة واًمتل هل سمدورهو ًمقسً إٓ مؼوصدا صمؿ طموول سمعد ذًمؽ أن يذيمر أوضمفو خمتؾػي عم

يمؾقي ًمؾؼرآن، ومبلم أهنو اؿمتؿؾً قمغم مؼوصد اإليامن يمام أهنو اؿمتؿؾً مـ ضمفي أظمرى  قمغم سمقون 

اًمققمد ،اًمققمقد ،أطمؽوم احلالل واحلرام وذيمر ىمصص إوًملم .وىمد إؾمتطوع أن يصـػ شمؾؽ 

اًمؼصص ذم مؼوسمؾ اعمؼوصد إظمرى اعمؼوصد إمم ىمسؿلم : مؼوصد شمؽؿقؾقي يمذيمر إظمبور و

 1واًمتل يؿؽـ شمسؿقتفو سموعمؼوصد إصؾقي سموٕصؾقي.

يمام أكف اؾمتطوع سمؿفورة ممقزة أن يقفمػ مؼوصد اًمسقر ذم شمػسػم سمعض إطموديٌ اًمتل مقزت 

سمعض ؾمقر اًمؼرآن سمخصوئص معقـي ومؼراءة ؾمقرة اًمزًمزًمي شمعدل كصػ اًمؼرآن وىمراءة ؾمقرة 

 ىمراءة ؾمقرة اًمؽوومرون شمعدل رسمع اًمؼرآن .اًمصؿد شمعدل صمؾٌ اًمؼرآن و

...أمو شمقضمقف أن اًمزًمزًمي شمعدل كصػ اًمؼرآن ومإلن اًمؼرآن ٓ خيرج قمـ شمؼرير أمر اعمعوش "ومؼول:

اًمـوس ومعودهؿ وهذه اًمسقرة إظمتصً سمذيمر أمر اعمعود مـ زًمزًمي إرض وإظمراج أصمؼوهلو وهؿ 

رآن ضموز أن يؼول أهنو شمعدل كصػ اعمقشمك ،إؿمورة إمم اًمبعٌ....ومؾام إظمتصً سمجـس كصػ اًمؼ

اًمؼرآن..... وأمو شمقضمقف أن ىمؾ هق اهلل أطمد شمعدل صمؾٌ اًمؼرآن ومإلن اًمؼرآن سموقمتبور ىمسؿي أظمرى 

ٓ خيرج قمـ شمؼرير اًمتقطمقد و اًمـبقة و أطمؽوم اًمققم أظمر وهذه اًمسقرة اظمتصً سموًمتقطمقد 

 2."،وذيمره.........هبذا آقمتبور شمعدل صمؾٌ اًمؼرآن..........

ومـ همػم  خموًمػي عمـ ؾمبؼ كجد اإلموم اًمسققـمل ىمد إقمتـك سموعمؼوصد اًمؼرآكقي ظموصي و أكف ممـ 

اهتؿ سموعمـوؾمبوت سملم إضمزاء اًمؼرآكقي و ٓ خيػك قمغم اًمـوفمر شمؾؽ اًمعالىمي اعمقضمقدة سملم اًمعؾؿلم 

ظر إن اهلل ؾمبحوكف مـ قمكم سموًمـ ".وًمق شمريمـو اًمسققـمل يتحدث قمـ ظمدمتف ًمتؾؽ اًمػـقن ًمؼول :
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ذم مقاىمع كجقمف وومتح زم أسمقاب اًمـظر ومقف إمم اؾمتخراج مو أودع ومقف مـ قمؾقمف، ومال أزال أّهح 

اخلوـمر ذم مقوديـف ومقبؾغ اًمغرض ويرضمع وهق يؼقل 1اًمـظر ذم سمسوشمقـف مـ كقع إمم كقع وأؾمتسـح 

كؼبً ٓ َرْوع ،ومتؼً قمـ أكقاع قمؾقمف وًمؼبتفو وأودقمً مو أوقمقً مـفو ذم دواويـ وأقمقتفو .و

قمـ معودن معوكقف وأسمرزهتو وأوىمدت قمؾقفو كور اًمؼرحيي ومقزهتو ،وأًمػً ذم ذًمؽ ضمومعو ومػردا 

 ومطـبو ومؼصدا ومـ ظمؾؼ ًمٌمء ومنمم شمقنه ومـ أطمى ؿمقئو أيمثر مـ ذيمره .

 

وإن ممو أًمػً ذم شمعؾؼوت اًمؼرآن يمتوب أهار اًمتـزيؾ اًمبوطمٌ قمـ أؾموًمقبف، اعمؼمز أقموضمقبف اعمبلِم 

ًمػوفمف وسمالهمي شمرايمقبف اًمؽوؿمػ قمـ وضمف إقمجوزه اًمداظمؾ إمم طمؼقؼتي مـ جموزه، ًمػصوطمي أ

 اعمطؾع قمغم أوموكقـف اعمبدع ذم شمؼرير طمججف وسمراهقـف ومنكف اؿمتؿؾ قمغم سمضع قمنمة كققمو .

 سمقون مـوؾمبوت شمرشمقى ؾمقره وطمؽؿي ووع يمؾ ؾمقرة مـفو األول: 

 تل ىمبؾفو سمقون أن يمؾ ؾمقرة ؿمورطمي عمو أمجؾ ذم اًمسقرة اًم الثاين:

 : وضمف اقمتالق وموحتي اًمؽتوب سمخومتي اًمتل ىمبؾفو الثالث

 :مـوؾمبي مطؾع اًمسقرة ًمؾؿؼصد اًمذي ؾمقؼً ًمف وذًمؽ سمراقمي اإلؾمتفالل  الرابع

 مـوؾمبي أوائؾ اًمسقر ٕواظمرهو  اخلامس:

 :مـوؾمبوت شمرشمقى آيوشمف واقمتالق سمعضفو سمبعض وارشمبوـمفو وشمالْحفو  السادس

  اًمبالهمي وشمـقيع ظمطوسموشمف وؾمقوىموشمف سمقون أؾموًمقبف ذمالسابع: 

سمقون مو اؿمتؿؾ قمؾقف مـ اعمحسـوت اًمبديعقي قمغم يمثرهتو يموإلؾمتعورة واًمؽـويي واًمتعريض  الثامن:

واإلًمتػوت واًمتقريي وآؾمتخدام واًمؾػ واًمـنم واًمطبوق و اعمؼوسمؾف وهمػم ذًمؽ واعمجوز سملكقاقمف 
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 وأكقاع آجيوز وآـمـوب 

 ى ومـوؾمبتفو اًممى اًمتل ظمتؿً هبو سمقون ومقاصؾ أ التاشع:

 :مـوؾمبي أؾمامء اًمسقر هلو  العارش

 :سمقون وضمف اظمتقور مرادوموشمف دون ؾموئر اعمرادوموت ..... احلادي ظرش

سمقون اًمؼراءات اعمختؾػي مشفقرهو وؿموذهو وموشمضؿـتف مـ اعمعوين واًمعؾقم وملن ذًمؽ  الثاين ظرش:

 مـ مجؾي وضمقه إقمجوزه 

شمػووت أيوت اعمتشوهبوت ذم اًمؼصص وهمػمهو سموًمزيودة واًمـؼص  سمقون وضمفالثالث ظرش: 

 1"واًمتؼديؿ واًمتلظمػم واسمدال ًمػظي مؽون أظمرى وكحق ذًمؽ .

اعمالطمظ أن اًمسققـمل رْحف اهلل ىمد ذيمر ذم هذا اًمـص مسوًمؽ شمعؾقؾ اًمـصقص اًمتـوؾمبقي و اًمتل 

 هل أهؿ ظمودم ًمؾؿؼصقد اًمؼرآين   .

صقد يمكم ، يمام أن اظمتقور إًمػوظ يؽقن وومؼ مؼصقد حمدد ومؽمشمقى أضمزاء اًمسقرة يدل قمغم مؼ

 ؾمقاء يموكً قمغم مستقى اًمػقاصؾ أو همػمه آيوت أطمؽوم أو ىمصص . 

 .يمؿ أن اؾمؿ اًمسقرة و مطؾعفو و ظمومتفو مرؿمدة ًمتـوؾمبفو ومؼصقدهو 
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 : لؾؿؼاصد الؼرآكقة مرحؾة التلصقل والتوطقف  اعمحورضة اًمسودؾمي :

طمؾي قمغم اًمتؼعقد ًمػـ اعمؼوصد اًمؼرآكقي ظموصي قمغم يد اًمشوـمبل واًمبؼوقمل سموإلووومي شمؼقم هذه اعمر

إمم اؾمتثامره ذم  جموٓت متـققمي مـ اًمدراؾموت اًمؼرآكقي يمتقضمقف اعمتشوسمف وشمعؾقؾ اًمؽمشمقى اًمؼرآين 

. 

 الػرع األول :اظتـاء الشاضبي بؿؼاصد السور الؼرآكقة :

مفؿي ًمؾؿؼوصد اًمؼرآكقي اكطالىمو مـ شمؽقيـف إصقزم  ًمؼد اؾمتطوع اًمشوـمبل أن يمؾمس ًمـو ىمقاقمد

اًمؼوئؿ قمغم اًمؼراءة اعمتؿقزة اًمعودًمي اًمقؾمطقي ًمؾـص اًمنمقمل ، وٓ يؿؽـ سمحول مـ إطمقال 

 دموهؾ ضمفقده اًمػذة ذم هذا اًمبوب .

 أوال: االهتامم بالـظرة الؽؾقة وبوحدة السورة :

شمعؾؼ إمر سموًمؼرآن يمؾف أو شمعؾؼ إمر سموًمسقرة  ًمؼد اهتؿ سموًمـظرة اًمؽؾقي ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ؾمقاء

ومنن يمالم اهلل ذم كػسف يمالم واطمد ٓ شمعدد ومقف سمقضمف وٓ "اًمؼرآكقي   ومعـ وطمدة اًمؼرآن يؼقل : 

سموقمتبور ،طمسبام شمبلم ذم قمؾؿ اًمؽالم ، و إكام مقرد اًمبحٌ هـو سموقمتبور ظمطوب اًمعبود شمـزٓ عمو هق 

ل وشمػصقؾ ومقصبح ذم آقمتبور أن يؽقن واطمدا سموعمعـك مـ معفقدهؿ ومقف ،هذا حمؿؾ  اطمتام

اعمتؼدم ، و أي يتقىمػ ومفؿ سمعضف قمغم سمعض سمقضمف مو ، وذًمؽ أكف يبلم سمعضف سمعضو ، طمتك إن 

يمثػما مـف ٓ يػفؿ معـوه طمؼ اًمػفؿ إٓ سمتػسػم مقوع آظمر أو ؾمقرة أظمرى ............وموًمؼرآن 

 1."يمؾف يمالم واطمد هبذا آقمتبور 
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سمعد ذًمؽ يرضمح يمقن أن اًمؼرآن ذم احلؼقؼي هق ؾمقر، يمؾ ؾمقر  هلو ممقزاهتو اخلوصي و صمؿ كجده 

و يصح أٓ يؽقن يمالمو واطمدا ،وهق "اًمتل دمعؾ اًمؼرآن ًمقس واطمدا هبذا آقمتبور ومقؼقل :

 اعمعـك إفمفر ومقف ، ومنكف أكزل ؾمقرا مػصقٓ سمقـفو معـك 

سمتداء أظمرى سمبسؿ اهلل اًمرْحـ اًمرطمقؿ ذم أول و اسمتداءا ،ومؼد يموكقا يعرومقن اكؼضوء اًمسقرة و ا

 1. "اًمؽالم ..

وموًمشوـمبل إذن يؼرر أن ًمؾسقرة وطمدة ظموصي يمام أن ًمؾؼرآن وطمدة يمذًمؽ يمام ىمد يؽقن ًمؾميي 

اًمقطمدة يمذًمؽ وختتؾػ أمهقي يمؾ وطمدة سموظمتالف مؼوصد اًمؼراءة اخلوصي سموًمـص ، ومنن يمـو أموم 

وين اًمؽؾقي ومال يؿؽـ دموهؾ وطمدة اًمؼرآن ، وإن يمـو أموم ىمراءة شمبحٌ ذم اًمـظؿ واعمـوؾمبوت واعمع

ىمراءة شمبحٌ مؼوصد اًمسقرة ومال يؿؽـ دموهؾ وطمدة اًمسقرة ، وإن يمـو أموم ىمراءة أصقًمقي 

وطمتك مؼوصديي شمبحٌ ذم معوين أيوت ٓىمتـوص طمؽؿ معلم ومال سمد مـ اًمـظر ذم أيي اًمؽومؾي 

ومنن يمالم اهلل ذم كػسف "ذم ذًمؽ يؼقل اًمشوـمبل:أو ذم جمؿقع أيوت ذات اًمؼضقي اًمقاطمدة .و

يمالم واطمد ٓ شمعدد ومقف سمقضمف و ٓ سموقمتبور ،طمسبام شمبلم ذم قمؾؿ اًمؽالم ،و إكام مقرد اًمبحٌ هـو 

سموقمتبور ومجقع ذًمؽ ٓ سمد ومقف مـ اًمـظر ذم أول اًمؽالم و آظمره سمحسى شمؾؽ آقمتبورات وموقمتبور 

دة  إٓ سمعد اؾمتقػوء مجقعفو سموًمـظر ،وموٓىمتصور قمغم ضمفي اًمـظؿ مثال ذم اًمسقرة ٓ يتؿ سمف وموئ

سمعضفو ومقف همػم مػقد همويي اعمؼصقد ،يمام أن آىمتصور قمغم سمعض أيي ذم اؾمتػودة طمؽؿ مو ٓ يػقد 

 . 2"إٓ سمعد يمامل اًمـظر ذم مجقعفو
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قر أطموديي يمام كجد أكف رْحي اهلل قمؾقف يؼسؿ اًمسقر اًمؼرآكقي سموقمتبور اًمـظرة اًمؽؾقي  اعمؼوصديي إمم ؾم

وموًمؽالم اعمـظقر ومقف شمورة يؽقن واطمدا سمؽؾ "اًمؼضقي و أظمرى متعددة اًمؼضويو وذم ذًمؽ يؼقل :

اقمتبور ،سمؿعـك أكف أكزل ذم ىمضقي واطمدة ـموًمً أو ىمٍمت وقمؾقف أيمثر ؾمقر اعمػصؾ ، وشمورة 

، يؽقن متعددا ذم آقمتبور ،سمؿعـك أكف أكزل ذم ىمضويو متعددة ، يمسقرة اًمبؼرة و آل قمؿران 

واًمـسوء و اىمرأ سموؾمؿ  رسمؽ و أؿمبوهفو ،و ٓ قمؾقـو أكزًمً اًمسقرة سمؽامهلو دومعي واطمدة أم كزًمً 

 . 1"ؿمقئو سمعد رء

اعمسوىموت ختتؾػ سموظمتالف إطمقال و إوىموت و اًمـقازل وهذا معؾقم ذم قمؾؿ اعمعوين و اًمبقون "

م و آظمره ، سمحسى ، وموًمذي يؽقن قمغم سمول مـ اعمستؿع و اعمتػفؿ آًمتػوت إمم أول اًمؽال

اًمؼضقي و مو اىمتضوه احلول ومقفو ، ٓ يـظر إمم أول اًمؽالم و آظمره ، سمحسى اًمؼضقي ومو اىمتضوه 

احلول ومقفو، ٓ يـظر إمم أوهلو دون آظمرهو ، وٓ ذم آظمرهو دون أوهلو ، ومنن اًمؼضقي و إن اؿمتؿؾً 

اطمد ، ومال حمقص ًمؾؿتػفؿ قمغم مجؾ ومبعضفو متعؾؼ سموًمبعض ، ٕهنو ىمضقي واطمدة كوزًمي ذًم رء و

قمـ رد آظمر اًمؽالم قمغم أوًمف ، وأوًمف قمغم آظمره ، و إذ ذاك حيصؾ مؼصقد اًمشورع ذم ومفؿ 

 2."اعمؽؾػ، ومنن ومرق اًمـظر ذم أضمزائف ومال يتقصؾ سمف إمم مراده

وموًمشوـمبل إذن حيذر مـ اًمؼراءة اًمتبعقضقي ًمؾـص اًمؼرآين اًمؼوئؿي قمغم شمشطػمه ومبوًمـظر إمم أول 

ن آظمرهو أو إمم آظمرهو دون أوهلو .إٓ ذم مقوع واطمد ضموء اًمـظر إمم اْلزء دون اًمسقرة دو

اقمتبور اًمؽؾ وهل اًمؼراءة اًمؾغقيي اًمتل شمبحٌ ذم اعمعـك اًمظوهري دون اًمبحٌ قمـ مراد اهلل قمز 

وضمؾ .إمم ضموكى مو ؾمقؼ ؾموسمؼو طمقل اطمتػوء اًمشوـمبل سموًمـظرة اًمؽؾقي ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ 

                                                           

 3/375ر كػسف، اعمصد 1

 3/375اعمصدر كػسف ،  2



 

 أصول الدين :قسم 

 

سمقطمدهتو اًمـظؿقي واعمعـقيي اًمؼوئؿي ؾمقاء يموكً سمسقطي ذم ىمضقي واطمدة وسموهتاممف سموًمسقرة و

شمصى ذم معـك واطمد أو ىمضويو متعددة ىمد جيد اعمتلمؾ سمقـفو ىمدر مشؽمك حيؼؼ معـك واطمد سمقـفو 

. ومؼد شمصؾح سمعض اًمؼضويو ذم اًمسقرة اًمقاطمدة أن شمؽقن مؼدموت ومتفقدات ًمؾؿؼصقد ، يمام 

دات وظمقاشمؿ ًمؾؿعـك اعمؼصقد .وذم ذًمؽ يؼقل اًمشوـمبل ذم شمصؾح ىمضويو أظمرى أن شمؽقن شمليمق

واطمتقت قمغم أكقاع مـ اًمؽالم "مثول ؾموىمف قمـ ؾمقرة اًمبؼرة سموقمتبورهو ؾمقرة متعددة اًمؼضويو :

سمحسى مو ُيبٌ ومقفو ، مـفو مو هق يموعمؼدموت و اًمتؿفقدات سملم يدي إمر اعمطؾقب ، ومـفو مو 

عمؼصقد ذم  واإلكزال و ذًمؽ شمؼرير ا ٕطمؽوم  قمغم شمػوصقؾ هق يموعمميمد و اعمتؿؿ ، ومـفو مو هق ا

 1."إسمقاب ،و مـفو اخلقاشمؿ اًمعوئدة قمغم مو ىمبؾفو سموًمتليمقد و اًمتثبقً  و مو أؿمبف ذًمؽ 

 

 ثاكقا :التلشقس لضوابط تػسرية حتؼق مراد الباري ظز وجل :

ويوهتو اًمؽشػ قمـ ًمؼد اؾمتطوع اًمشوـمبل أن يرؿمدكو ًمضقاسمط اًمؼراءة اًمراؿمدة و اًمتل مـ هم

اعمؼصقد دون ؿمطط اًمبوـمـقي ودون مجقد اًمظوهريي ، ومؼد أؿمود سموعمؼوم سمؽقكف مـظقمي ىموئؿي سمذاهتو 

شمتؽقن مـ ىمسؿلم : ىمسؿ خيدم اًمـص داظمؾقو و ىمسؿ خيدم اًمـص ظمورضمقو .ويؿؽـ أن كطؾؼ قمغم 

 إول اًمسقوق اًمداظمكم أو اًمبـققي ، و قمغم اًمثوين اًمسقوق اخلورضمل . 

معرومي أؾمبوب اًمـزول ٓزمي عمـ "ًمشوـمبل ذم أؾمبوب اًمـزول هل مـ وؿـ ؾمقوق احلول :يؼقل ا

أراد قمؾؿ اًمؼرآن و اًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ أمران :أطمدمهو :أن قمؾؿ اعمعوين و اًمبقون اًمذي يعرف سمف 

إقمجوز كظؿ اًمؼرآن ومضال قمـ معرومي مؼوصد يمالم اًمعرب إكام مداره قمغم معرومي مؼتضقوت 

ومي إؾمبوب راومعي ًمؽؾ مشؽؾ ذم هذا اًمـؿط ومفل مـ اعمفامت ذم ومفؿ إطمقال ..... و معر
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اًمؽتوب سمال سمد ، ومعـك معرومي اًمسبى هق معـك معرومي مؼته احلول و يـشل قمـ هذا اًمقضمف 

 1"اًمقضمف اًمثوين :وهق أن اْلفؾ سملؾمبوب اًمـزول مقىمع ذم اًمٌشبف و اإلؿمؽوٓت ............

سمظروف اًمتـزيؾ ومبلم شمؾؽ اًمػقارق اًمـودمي مـ متويز اًمؼرآن  يمام كجده رْحي اهلل قمؾقف ىمد اقمتـك

ؾمقرة اعمممـقن "اعمؽل واعمدين سمسبى شمبويـ إمؽـي وإزمـي .يؼقل ذم شمػسػمه ًمسقرة اعمممـقن :

كوزًمي ذم ىمضقي واطمدة ، وإن اؿمتؿؾً قمغم معون يمثػمة ومنهنو مـ اعمؽقوت ، وهموًمى اعمؽل أكف مؼرر 

واطمد ، وهق اًمدقموء إمم قمبودة اهلل شمعومم أطمدهو شمؼرير اًمقطمداكقي هلل ًمثالصمي معون أصؾفو معـك 

شمعومم اًمقاطمد احلؼ :همػم أكف يليت قمغم وضمقه ...و اًمثوين :شمؼرير اًمـبقة ًمؾـبل حمؿد صغم اهلل قمؾقف 

وؾمؾؿ و أكف رؾمقل اهلل إًمقفؿ مجقعو صودق ومقام ضموء سمف مـ قمـد اهلل ، إٓ أكف وارد قمغم وضمقه أيضو 

وًمٌ :إصمبوت أمر اًمبعٌ و اًمدار أظمرة ....ومفذه اعمعوين اًمثالصمي هل اًمتل اؿمتؿؾ  قمؾقفو ....واًمث

 . 2"اعمـزل مـ اًمؼرآن ذم مؽي  ذم قمومي إمر....

 ثالثا : اإلصادة بؼاظدة بـاء اددين ظذ ادؽي :

  اعمدين مـ اًمسقر يـبغل أن يؽقن  مـزٓ ذم اًمػفؿ قمغم اعمؽل ويمذًمؽ اعمؽل سمعضف مع سمعض"

،واعمدين سمعضف مع سمعض قمغم طمسى شمرشمقبف ذم اًمتـزيؾ ،و إٓ مل يصح ،  واًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ أن 

وًمى مبـل قمغم اعمؽل ، يمام أن اعمتلظمر مـ يمؾ واطمد مـفام مبـل قمغم  معـك اخلطوب اعمدين ذم اًمغ

متؼدمف ، دل قمغم ذًمؽ آؾمتؼراء و ذًمؽ إكام يؽقن سمبقون جمؿؾ أو ختصقص قمؿقم أو شمؼققد 

مطؾؼ أو شمػصقؾ مو مل يػصؾ أو شمؽؿقؾ مو مل يظفر شمؽؿقؾف و أول ؿموهد قمغم هذا أصؾ اًمنميعي، 

ق  ومصؾحي عمو أومسد ىمبؾ مـ مؾي إسمراهقؿ ن ويؾقف شمـزيؾ ومنهنو ضموءت متؿؿي عمؽورم إظمال
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ؾمقرة إكعوم  ومنهنو كزًمً  مبقـي ًمؼقاقمد اًمعؼوئد ، وأصقل اًمديـ....  صمؿ عمو هوضمر رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إمم اعمديـي ، يمون مـ أول مو كزل  قمؾقف ؾمقرة اًمبؼرة وهل اًمتل  ىمررت 

ؾمقرة إكعوم ، ومنهنو سمقـً مـ أىمسوم أومعول اعمؽؾػلم مجؾتفو  ىمقاقمد  اًمتؼقى اعمبـقي قمغم ىمقاقمد

يموًمعبودات اًمتل هل  ىمقاقمد اإلؾمالم ، واًمعودات مـ أصقل اعمليمقل و اعمنموب   وهمػممهو ، 

 1."واعمعومالت مـ اًمبققع و إكؽحي ،ومو دار هبو ، واْلـويوت مـ أطمؽوم اًمدموء ، و مو يؾقفو 

 الؼرآن :: االظتـاء ببعض ظادات رابعا

مـ اًمعودات اًمؼرآكقي اخلودمي عمؼوصد اًمسقر اًمؼرآكقي كجد مو ذيمره اًمشوـمبل مـ إيراد اًمؼصص 

و سموْلؿؾي ومحقٌ ذيمر ىمصص "اًمـبقي سمام حيؼؼ مؼوصد اًمسقرة ظموصي ، يؼقل اًمشوـمبل :

إكبقوء قمؾقفؿ اًمسالم ، يمـقح وهقد ،و ًمقط و ؿمعقى و مقؾمك و هورون ومنكام ذًمؽ شمسؾقي 

اهلل قمؾقف وؾمؾؿ و شمثبقً ًمػماده عمو يمون يؾؼك مـ قمـود اًمؽػور ، وشمؽذيبفؿ ًمف قمغم  ًمؾـبل صغم

أكقاع خمتؾػي ، ومتذيمر اًمؼصي قمغم اًمـحق اًمذي يؼع ًمف مثؾف ، وسمذًمؽ اظمتؾػ مسوق اًمؼصي 

  2."اًمقاطمدة سمحسى اظمتالف إطمقال واْلؿقع طمؼ واىمع ٓ إؿمؽول ذم صحتف 

ًمؽمهقى سمام يقاومؼ مؼصقد اًمسقرة وىمد يغؾى ضموكى و مـ اًمعودات يمذًمؽ إيراد اًمؽمهمقى وا

و ىمد ُيغؾى أطمد اًمطروملم سمحسى "قمغم ضموكى قمغم وومؼ مو يؼتضقف احلول ىمول اًمشوـمبل :

اعمقاـمـ ، مؼتضقوت إطمقال ، ومػمد اًمتخقيػ ، ويتسع جموًمف ، ًمؽـف ٓ خيؾق مـ اًمؽمضمقي ، يمام ذم 
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مـ يمػر سموهلل ،.....و هذا اعمعـك يؼتيض ؾمقرة إكعوم ومنهنو ضموءت مؼررة ًمؾحؼ و مـؽرة قمغم 

 .1"اًمتخقيػ و إـموًمي اًمتلكقى واًمتعـقػ ، ومؽثرت مؼدموشمف و ًمقاطمؼف 

إن اًمشوـمبل قمؿقمو اؾمتطوع أن يـؼؾ اعمؼوصد اًمؼرآكقي مـ ىمراءة اعمػنيـ إمم ىمراءة شمؼعقديي 

اًمـظرة اًمؽؾقي ذم شملصقؾقي ىموئؿي قمغم وبط ذوط اؾمتـبوط اعمعوين اًمؼرآكقي مـ ظمالل اًمدقمقة إمم 

اًمسقرة ، ويمذا آهتامم سملؾمبوب اًمـزول و اعمؽل واعمدين ، دون إمهول قمودات اًمؼرآن اًمؽريؿ  

اخلودمي عمؼوصد اًمسقرة يمام أكف ىموم سمتـزيؾ شمؾؽ اًمؼقاقمد واؾمتثؿرهو ذم سمقون معوين اًمسقر اًمؼرآكقي 

 صد اًمسقر .يمسقرة اعمممـقن اًمتل دقمو اًمـوفمر ٕن يسػم قمغم مـفجف ذم سمقون مؼو

 الػرع  الثاين :يعد ابن الزبر الغركاضي:

مـ أوائؾ مـ اؾمتعؿؾ اعمصطؾح اًمؼرآين مؼصد ؾمقاء شمعؾؼ سموًمسقرة أو سمؿؼصد أو سمؤيي  ومـ 

أسمرز مـ اؾمتثؿر اعمؼوصد اًمؼرآكقي ذم شمعؾقؾ اًمؽمشمقى سملم اًمسقر ،كجده يؼقل مثال ذم شمعؾقؾ 

  2"ًمؽالم واًمتحؿ ضمؾقؾ اعمؼصقد مـ ذًمؽ اًمـظوم .صمؿ شمـوؾمٍ ا"اًمتـوؾمى سملم اًمـقر واًمػرىمون :

وظمتؿ اًمسقرة سمذيمر اًمتقسمي واعمغػرة أووح "وكجده يؼقل ذم مقوع آظمر مـ ؾمقر إطمزاب 

ؿموهد عمو متفد مـ دًمقؾ ىمصدهو وسمقوهنو قمغم مو ووح  واحلؿد هلل وعمو يمون طموصؾفو رْحي وًمطػو 

–ء سمشؽرهو أقمؼى سمام يـبغل مـ احلؿد وكعؿي ٓ يؼدر قمظقؿ ىمدرهو،ويـؼطع اًمعومل دون اًمقومو

  3."-ؾمبل أول
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يمام أكـو كجده يعؼم قمـ اعمؼصقد سموؾمتعامٓت يمثػمة أدت إمم اًمتـقع اعمصطؾحل  يمؼقًمف سمـوء 

....إوامر اًمتل "اًمسقرة ، اًمتـوؾمؼ و اًمتـوؾمٍ وهمػمه .......يؼقل مثال ذم ؾمقرة اًمطالق :

إول :إمر سموعمحوومظي قمغم إيؼوع اًمطالق إذ دارت قمؾقفو هذه اًمسقرة وسمـقً قمؾقفو صمالصمي ، 

وؿً إًمقف اًمرضورة ذم وىمتف ٓؾمتؼبول اًمعدة طمتك ٓ يؼع إرضار سموعمطؾؼي سمتطقيؾ قمدهتو واًمثوين 

:إمر سمنطمصوء اًمعدة واعمحوومظي قمؾقفو ....واًمثوًمٌ:إكػوذ مو يؼع آقمتامد قمؾقف ذم إمسوك أو 

تؿد اإلمسوك ....أو سموإلمتوع واًمتؾطػ ...إن مػورىمي مـ طمسـ اًمصحبي ومجقؾ اًمعنمة إن اقم

 1""قمقل قمغم اعمػورىمي ومعغم هذه اًمؼضويو اًمثالث سمـوء هذه اًمسقرة 

اعمستؼرء ًمؽتوِب مالك اًمتلويؾ ويمتوب اًمؼمهون ذم شمرشمقى ؾمقر اًمؼرآن جيد اسمـ اًمزسمػم ىمد اقمتؿد 

آكقي يؼقل مـفجو واوح اًمؼقاقمد ،طمقٌ أكف ذم اًمؼمهون ؾمعك ًمتعؾقؾ شمرشمقى اًمسقر اًمؼر

وذم شمعؾقؾف  "وموىمتٍمت سمحؽؿ آوطرار ذم هذا آظمتصور قمغم شمقضمقف شمرشمقى اًمسقر":

سموًمتـوؾمى اعمعـقي سملم   ًمؾؽمشمقى يمثػما مو يمون يعتؿد قمغم مؼوصد اًمسقر اًمؼرآكقي وقمغم مو يسؿك

اًمسقر ٓ اًمتـوؾمى اًمؾػظل ومقـطؾؼ مـ سمقون أهمراض اًمسقرة إومم ًمقصؾ ٕهمراض اًمسقرة 

وعمو يمون اًمقارد مـ هذا اًمغرض ذم ؾمقرة اعمؿتحـي ىمد "صمؿ يثبً اًمتـوؾمى سمقـفو، ىمول مثال : اًمثوكقي

ضموء قمـ ـمريؼ اًمقصقي وؾمبقؾ اًمـصح   واإلؿمػوق ،أشمبع ذم ؾمقرة اًمصػ سمٍميح اًمعتى ذم 

 2."ذًمؽ واإلكؽور ًمقؽقن ذيمره سمعد مو متفد ذم اًمسقرة ىمبؾ أوىمع ذم اًمزضمر.

أؾموس اعمؼصقد ومؽؿ مـ ؾمقرة أصمبً أهنو متحدة اعمؼصقد مع ويمثػما  مو يؽقن اًمتـوؾمى قمغم 

و مرمومه إلحتود اًمطالق سمسقرة-اًمتحريؿ– اًمسقرة هذه اشمصول سمشدة ظمػوء ٓ"ؾمقر أظمرى :
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صمؿ يقاصؾ شمقضمقفف ًمؽمشمقى اًمسقرشملم ًمقصؾ ذم إظمػم ًمرسمط اًمسقرشملم "وشمؼورب معـومهو.....

هذه اًمسقرة وؾمقرة اًمطالق أىمرب رء "سمسقرة إكػول قمغم أؾموس اًمتحوم مؼوصدهو ومقؼقل :

 .1"و أكسبف ًمسقرة إكػول ًمتؼورب اعمعوين و اًمتحوم اعمؼوصد

 الػضل ادشدايل البجائي اجلزائري يف التؼعقد لؾتؼصقد الؼرآين   :مسامهة أيب لثالػرع الثا

سون وهـوك اعمشدازم قمومل مـ قمؾامء اْلزائر وًمد سمبجويي ٕهة قمؾؿقي ضموب اًمبالد ومنرحتؾ إمم شمؾؿ

ىمول مو  "اًمذي ىمول قمـف : 2إًمتؼك قمددا مـ اعمشويخ و اًمعؾامء ذم مؼدمتفؿ اسمـ مرزوق احلػقد

قمرومً اًمعؾؿ طمتك ىمدم قمكم هذا اًمشوب، ومؼقؾ يمقػ؟ ىمول ٕين يمـً أىمقل ومقسؾؿ يمالمل ومؾام 

 3"ضموء ذا ذع يـوزقمـل ومنمقمً أحترز واكػتحً زم أسمقاب مـ اعمعورف أو كحق هذا

اًمنمق اْلزائري  ومدرس سمعـوسمي و ىمسـطقـي و دظمؾ شمقكس وشمصدر اعمجوًمس هـوك ، صمؿ قمود إمم 

هـ ومـ  849مـ شمقكس ريمى اًمبحر  ًمقصؾ إمم ىمؼمص صمؿ سمالد  اًمشوم و اًمؼدس ، ًمقحٍ ؾمـي  
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هق احلوومظ اعمحدث اعمسـد اعمػن أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ أْحد سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ أِب سمؽر سمـ مرزوق اًمعجقز  2

هـ سمتؾؿسون ،ىمول  842ـ، وموت ؾمـي  ه766اًمتؾؿسوين، قمرف سموحلػقد ،سمرع ذم اًمعؾقم اًمعؼؾقي واًمـؼؾقي  ، وًمد ؾمـي 

، يـظر   "أمجع اًمـوس مـ اعمغرب إمم اًمديور اعمٍميي قمغم ومضؾف ٓ أقمؾؿ كظػمه ذم وىمتف "قمـف شمؾؿقذه وزم اهلل اًمثعؾبل :

ابن مريم ، البستان ، ويـظر  503أْحد سموسمو اًمتبؽتل، كقؾ اإلسمتفوج سمتطريز اًمديبوج ، ،ت : قمبد احلؿقد اهلرامي ، ص: 

 و مابعدها . 201األولقاء و العؾامء بتؾؿسان ،يف 

، ًمؼد كؼؾ اًمسخووي سمعض اًمعققب ذم ؿمقخـو ، همػم أن 182/9اًمسخووي ، اًمضقء اًمالمع ٕهؾ اًمؼرن اًمتوؾمع ،  3

و ىمد رام اًمسخووي رْحف اهلل مـوىمضي اًمبؼوقمل ومقام وصػ سمف صوطمى اًمؽممجي و ًمعؾ احلومؾ ًمف "اًمشقيموين يرد سمؼقًمف :

يـظر اًمشقيموين ، اًمبدر اًمطوًمع  سمؿحوؾمـ مـ سمعد اًمؼرن اًمسوسمع ، "سمقـف و سملم اًمبؼوقمل مـ اًمعداوة قمغم ذًمؽ مو 
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شمؿ ذهى إمم اًمؼوهرة ، طمقٌ ضمؾس ًمتدريس اًمػؼف اعموًمؽل، يمون سمورقمو ذم قمؾؿ اعمـطؼ و اًمػؼف و 

هـ ذم إرسمعقـوت مـ قمؿره سمبالد 846هو  مـ اًمعؾقم .موت ؾمـي اًمتػسػم و إصقل  و همػم

قمـتوب .مل يؽمك اًمشقخ مدوكوت يمثػمةو ًمعؾ ذًمؽ يعقد عمقشمف ذم ؾمـ اًمعطوء اًمعؾؿل و ًمؽثرة 

دمقاًمف و رطمالشمف ، مـ اًمتآًمقػ كجد ذطمف قمغم مجؾ اخلقكجل  ، وىمد أسمدع ذم ذطمف إكطالىمو 

ذم ذوطمفو إلسمـ واصؾ احلؿقي ، و اًمنميػ  "ظر مـ اعمـفٍ اًمذي رؾمؿف اًمؼوئؿ قمغم اًمـ

اًمتؾؿسوين ، وؾمعقد اًمعؼبوين ، واسمـ اخلطقى اًمؼشـبؾقـل و اسمـ مرزوق ، ومام أمجعقا قمؾقف ؾموق 

معـوه و يمذا مو زاده أطمدهؿ و مو اظمتؾػقا ومقف ذيمر مو رأى أكف احلؼ يمؾ ذًمؽ سمعبورة يبتؽرهو صمؿ 

سؾؿلم ومؿـ ىمبؾفؿ ذم شمؾؽ اعمسئؾي ممو يرى أكف حمتوج متؿ ذًمؽ سمام وىمع ًمؾؿتؼدمقلم مـ قمؾامء اعم

 .1"إًمقف مـ اًمتحؼقؼوت

ًمؼد يمون ِٕب اًمػضؾ اعمشدازم مشوريمي مفؿي ذم قمؾؿ مؼوصد اًمسقر اًمؼرآكقي مـ ظمالل شمؼعقده 

 عمـفٍ اًمـظر ذم اًمسقرة اًمؼوئؿ قمغم  وبط اًمعالئؼ سملم مؼدموت اًمسقرة و سملم همروفو اعمـشقد .

ىمول ؿمقخـو اإلموم اعمحؼؼ ": "وريمي ؿمقخف ذم هذ ا اًمػـ اعمبتؽر ومقؼقل  :ويٍمح اًمبؼوقمل سمؿش

أسمق اًمػضؾ حمؿد سمـ اًمعالمي اًمؼدوة أِب قمبد اهلل حمؿد اسمـ اًمعالمي اًمؼدوة أِب اًمؼوؾمؿ حمؿد 

اعمشدازم اعمغرِب اًمبجوئل اعموًمؽل قمالمي اًمزمون ؾمؼك اهلل قمفده ؾمحوئى اًمروقان وأؾمؽـف أقمغم 

ؽكم اعمػقد ًمعرومون مـوؾمبوت أيوت ذم مجقع اًمؼرآن هق أكؽ شمـظر اًمغرض اًمذي اْلـون : إمر اًم

ؾمقؼً ًمف اًمسقرة ، وشمـظر مو حيتوج إًمقف ذًمؽ اًمغرض مـ اعمؼدموت وشمـظر إمم مراشمى شمؾؽ 

اعمؼدموت ذم اًمؼرب واًمبعد مـ اعمطؾقب ، وشمـظر قمـد اكجرار اًمؽالم ذم اعمؼدموت إمم مو يستتبعف 

سومع إمم إطمؽوم واًمؾقازم اًمتوسمعي ًمف اًمتل شمؼتيض اًمبالهمي ؿمػوء اًمعؾقؾ مـ اؾمتنماف كػس اًم
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سمدومع قمـوء آؾمتنماف إمم اًمقىمقف قمؾقفو ، ومفذا هق إمر اًمؽكم اعمفقؿـ قمغم طمؽؿ اًمرسمط سملم 

مجقع أضمزاء اًمؼرآن ، وإذا ومعؾتف شمبلم ًمؽ إن ؿموء اهلل وضمف اًمـظؿ مػصال سملم يمؾ آيي و آيي ذم يمؾ 

 1."هلل اهلوديؾمقرة  ؾمقرة وا

هوشمف اًمؼوقمدة مل شمصؾـو إٓ قمـ ـمريؼ اًمبؼوقمل ومؼد كؼؾفو ذم يمتوسمف كظؿ اًمدرر ،  و ىمد سح سمتػرده 

: اًمؼوقمدة اًمتل اومتتحً هبو يمتوِب قمـ اًمشقخ أِب اًمػضؾ اعمغرِب رْحف اهلل مل  "سمسامقمفو  قمـف ومؼول 

ؿ ِٕب اًمػضؾ اًمبجوئل ،و ، و كجد أن اًمؼوقمدة كؼؾفو اًمسخووي طمقـام شمرضم2 "يسؿعفو مـف همػمي

يمذا اًمشقيموين طمقـام شمرضمؿ ًمؾبؼوقمل  . يمام يذيمرهو اًمسققـمل رْحف اهلل دون أن يـسبفو ًمصوطمبفو 

 طمتك كجد أن اًمؽثػم مـ اًمبوطمثلم يـسبقن اًمؼوقمدة ًمؾسققـمل كػسف .3.

 :  الؼرآنالػرع الرابع  : مسامهة البؼاظي يف فن مؼاصد 

اًمؽشػ قمـفو همرض صموكقي إمم مرطمؾي  اًمؼرآكقيأن مؼوصد ًمؼد كؼؾـو اًمبؼوقمل مـ مرطمؾي يمقن 

 ضمديدة ضمعؾً مؼوصد اًمسقر اًمؼرآكقي همروو أؾموؾمقو ًمؾؿمًمػلم .

ومقعد رْحي اهلل قمؾقف مـ أهؿ اعمػنيـ اًمذيـ اقمتـقا سمعؾؿ مؼوصد اًمسقر اًمؼرآكقي ومؼد اؾمتػود مـ 

أن يؼعد ًمـو ىمقاقمد ظموصي دمرسمتف اًمعظقؿي ذم مقدان قمؾؿ اعمـوؾمبي اًمؼرآكقي ، طمقٌ أكف اؾمتطوع 

متعؾؼي سمعؾؿ مؼوصد اًمسقر اكطالىمو مـ ومـ اًمتـوؾمى شمرك ًمـو مصودر مفؿي ذم هذا اعمجول أمهفو 

 كظؿ اًمدرر ومصوقمد اًمـظر ًمإلذاف قمغم مؼوصد اًمسقر .
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ًمؼد اؾمتطوع أن يمؾمس ًمعؾؿ مؼوصد اًمسقر اًمؼرآكقي وذًمؽ مـ ظمالل اًمتدًمقؾ قمؾقف أوٓ ومـ و 

قمي مـ اعمسوًمؽ اًمتل مـ ؿملهنو أن شمؽشػ قمـ مؼصقد اًمسقرة اًمؼرآكقي ومقام ظمالل إرؾموئف عمجؿق

 يكم كحوول شمػصقؾ مو أمجؾ .

 قمؾؿ يعرف مـف مؼوصد اًمسقر ،"ًمؼد قمرف اًمبؼوقمل قمؾؿ مؼوصد اًمسقر ومؼول :

و مقوققمف آيوت ؾمقر ، يمؾ ؾمقرة قمغم طموهلو،وهمويتف معرومي احلؼ مـ شمػسػم  يمؾ آيي مـ شمؾؽ 

تبحر ذم قمؾؿ اًمتػسػم ومنكف يثؿر اًمتسفقؾ ًمف و اًمتقسػم ،وكققمف اًمتػسػم ، اًمسقرة ،ومـػعتف اًم

ورشمبتف أوًمف،ومقشتغؾ سمف ىمبؾ اًمنموع ومقف ومنكف يمؿؼدمي ًمف مـ طمقٌ إكف يموًمتعريػ ،ٕكف معرومي 

 1شمػسػم يمؾ ؾمقرة إمجوٓ .

ف أىمسومف:اًمسقر ،وـمريؼي اًمسؾقك ذم حتصقؾف مجع مجقع ومـقن اًمعؾقم ،و أىمؾ مو يؽػل مـ قمؾؿ

  2."مؼدمي شمعرف سموصطالح أهؾف ومو ٓ سمد مـ مؼوصده وٓ ؾمقام قمؾؿ اًمسـي.

مـ ظمالل إؾمتؼراء يمتى اًمبؼوقمل ظموصي كظؿ اًمدرر و مصوقمد اًمـظر كجد أن مؼوصد اًمسقر 

اًمؼرآكقي شمظفر قمغم مستقيوت ومفل مرة ختدم وطمدة اًمسقرة اًمؼرآكقي ،أو شمقضمقف اًمتـوؾمى سملم 

ام أهنو ختدم مـ ضمفي أظمرى وطمدة اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ ظمالل أيوت داظمؾ اًمسقرة اًمقاطمدة.يم

شمقضمف شمرشمقى اًمسقر اًمؼرآكقي قمغم أؾموس سمـوئفو قمغم سمعضفو اًمبعض .ؾمـحوول سمقون ذًمؽ مـ 

 ظمالل اًمعـوس اًمتوًمقي:

 أوال :كقف يؽشف البؼاظي ظن مؼصود السورة : 
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مـ اًمتؿفقد ًمؾؿؼصقد  ىمبؾ احلديٌ قمـ مسؾؽ اًمؽشػ قمـ اعمؼوصد اًمؼرآكقي قمـد اًمبؼوقمل ٓ سمد

 سمام يكم:

يمؾه ؾمقرة هلو مؼصد واطمٌد يدار قمؾقف "اًمبؼوقمل يثبً ذم شمـويو يمتبف أن ًمؽؾ ؾمقرة مؼصقد ومقؼقل :

 ٍٍ اًمي قمؾقف قمغم أشمؼـ وضمف وأسمدع هن أوهلو وآظمرهو ، ويستدّل قمؾقفو ومقفو، ومؽمشمى اعمؼدموت اًمده

ذا ذم دًمقؾ اًمدًمقؾ ، وهؾؿه ضمّرا ، ومنذا وإذا يمون ومقفو رٌء حيتوج إمم دًمقؾ اؾمتدّل قمؾقف ، وهؽ

وصؾ إمر إمم همويتف ظمتؿ سمام مـف يمون اسمتداء ، صمؿ اكعطػ اًمؽالم إًمقف ، وقمود اًمـظر قمؾقف،قمغم 

هنٍ سمديع ومرىمك همػم إول مـقع ، ومتؽقن اًمسقرة يموًمشجرة اًمـضػمة اًمعوًمقي واًمدوطمي اًمبفقجي 

ـَي سملكقاع اًمزيـي اعمـظقمي سمعد أكقؼ اًمقرق سملومـون اًمدّر وأومـوهنو مـعطػي إمم شمؾؽ  إكقؼي احلوًمِِقي اعُمَزيه

اعمؼوـمع يموًمدوائر، ويمّؾ دائرة مـفو هلو ؿمعبي متصؾي سمام ىمبؾفو ، وؿمعبي مؾتحؿي سمام سمعدهو ، وآظمر 

اًمسقرة ىمد واصؾ أوهلو يمام ٓطمؿ اكتفوؤهو مو سمعدهو ، وقموكؼ اسمتداؤهو مو ىمبؾفو ، ومصورت يمّؾ 

مشتؿؾي قمغم دوائر أيوت اًمغّر اًمبديعي اًمـظؿ اًمعجقبي اًمَضّؿ سمؾلم شمعوـمِػ ؾمقرة يمدائرة يمؼمى 

  1"أومـوهنو وطمسـ شمقاصؾ صمامرهو وأهمصوهنو

ومؾؽؾ ؾمقرة مؼصد حتؼؼف آيوهتو اعمختؾػي وهذا اعمؼصقد يدل قمغم شمؾؽ اعمؼدموت اًمتل شمسوق ذم 

 اًمؽالم . أول اًمسقر وشمؾؽ اخلقاشمؿ اًمتل ختتؿ هبو اًمسقرة سموإلووومي إمم إكجرار

ًمؼد اؾمتطوع اًمبؼوقمل أن يصؾ إمم مو وصؾ إًمقف قمـ ـمريؼ إؾمتعامل ىموقمدة مفؿي قمؾؿف إيوهو 

 ؿمقخف أسمق اًمػضؾ اعمشدازم يؼقل اًمبؼوقمل .

 ثاكقا : مسالك الؽشف ظن مؼاصد السور :
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ًمؾبؼوقمل مسوًمؽ قمديدة ًمؾؽشػ قمـ مؼصقد اًمسقرة اًمؼرآكقي شمظفر ًمؾؿتلمؾ سمؿجرد اإلـمالع 

بعض اًمسقر ذم كظؿ اًمدرر وًمق شمتبع اًمـوفمر سموىمل اًمسقر ًمقضمده ٓ حيقد قمـ ذًمؽ قمغم شمػسػمه ًم

 اعمـفٍ اعمـتخى ًمؾدًٓمي قمغم مؼصقد اًمسقرة كجؿؾف ومقام يكم :

 

 حتؼقق مؼصود السورة من خالل إشؿفا:

ًمؼد ؾموهؿ  اًمبؼوقمل ذم إرؾموء ىموقمدة مفؿي ًمؾدًٓمي قمـ مؼصقد اًمسقرة ومؼد فمفر ًمف ذم اًمسـي   

ـ شملًمقػ يمتوسمف كظؿ اًمدرر أن إؾمؿ يمؾ ؾمقرة ذم اًمؼرآن هق مؽمضمؿ  قمـ مؼصقدهو وذم اًمعوذة م

 ذًمؽ ىمول :

 شمظفر اعمـوؾمبي سمقـف وسملم مسامه "
ٍ
أّن اؾمؿ يمّؾ ؾمقرة مؽمضمؿ قمـ مؼصقدهو ؛ ّٕن اؾمؿ يمّؾ رء

ئؽي قمـد اًمعرض قمغم اعمال  "آدم"قمـقاكف اًمّدال إمجوٓ قمغم شمػصقؾ مو ومقف ، وذًمؽ هق اًمذي أكبل سمف 

 1."قمؾقفؿ اًمصالة واًمسالم 

مؼصقدهو إقمظؿ : اًمتدًمقؾ سمـعؿ اهلل قمغم وطمداكقتف ويمامل قمؾؿف وىمدرشمف "ؾمقرة اًمـحؾ مثال 

واظمتقوره وشمـزهف قمـ ؿمقائى اًمـؼص:وأدّل مو ومقفو قمغم هذا اعمعـك أمر اًمـّحؾ عموذيمر مـ أمرهو 

ف أًمقان مو خيرج مـفو مـ مـ دىّمي اًمػفؿ ذم شمرشمقى سمققهتو ورقمقفو وؾموئر أمرهو مـ اظمتال

ورة وهمػم ذًمؽ مـ إمقر .ووؾمؿفو  أقمسوهلو وضمعؾف ؿمػوء مع أيمؾفو مـ اًمّثامر اًمـوومعي واًمضه

وذم طموًمي شمعدد أؾمامء اًمسقرة اًمقاطمدة ومنكؽ دمده حيصقفو  2."سموًمـعؿ واوح ذم ذًمؽ واهلل أقمؾؿ 

 قرة .صمؿ يؼمز اًمؼدر اعمشؽمك سمقـفو واًمذي سمدوره يؽقن دآ قمؾ مؼصقد اًمس
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 االشسصاد بآيات من السورة:

يعتؿد اًمبؼوقمل هـو قمغم مسؾؽ فمقاهر اًمـصقص ًمؾدًٓمي قمغم مؼصقد اًمسقرة ؾمقاء يموكً شمؾؽ 

أيوت مـ مطوًمع اًمسقرة أو مـ أواؾمطفو و هذه سمعض اًمـامذج ًمذًمؽ. يؼقل اًمبؼوقمل ذم مطؾع 

ـ صؾح احلديبقي مؼصقدهو مدًمقل اؾمؿفو اًمذي يعؿ ومتح مؽي ومو شمؼدمف م "ؾمقرة اًمػتح :

 وومتح ظمقؼم وكحقمهو ، ومو وىمع شمصديؼ اخلؼم سمف

مـ همؾى اًمروم قمغم أهؾ ومورس ومو شمػرع مـ ومتح مؽي اعمنمومي مـ إؾمالم أهؾ ضمزيرة اًمعرب 

وىمتول أهؾ اًمردة وومتقح مجقع اًمبالد اًمذي جيؿعف يمؾف إفمفور اًمديـ قمغم اًمديـ يمؾف ، وهذا يمؾف 

 1"أصمـوؤهو ذم مقاوع. ذم همويي اًمظفقر سمام كطؼ اسمتداؤهو و

 االشسصاد بؿطالع السور وخوامتفا:

اؾمتطوع اًمبؼوقمل أن يقفمػ اًمعالئؼ اعمقضمقدة سملم أيوت اًمؼرآكقي ظموصي شمرشمقى أوائؾ اًمسقر 

 قمغم ظمقاشمؿ مو ىمبؾفو و أواظمر اًمسقرة قمغم أوهلو ذم سمقون مؼصقد اًمسقرة اًمؼرآكقي .

ققمقد اعمؼسؿ قمغم وىمققمف ذم اًمذاريوت مؼصقدهو حتؼقؼ وىمقع اًمعذاب اًمذي هق مضؿقن اًم"

 اًمعذاب سمنصمبوت– اًمطقر أي–............عمو ظمتؿً اًمذاريوت سمتحؼقؼ اًمققمقد ،أومتتحً  هذه 

 2"اًمققمقد روح هق اًمذي

 االظتـاء بؿؼاصد السور ظذ مستوى أكثر من شورة :

ؼرآكقي ومـف ًمؼد أصمبً اًمبؼوقمل أن ًمؾؼرآن اًمؽريؿ مؼصقد أقمظؿ شمصى ومقف مجقع مؼوصد اًمسقر اًم

 ."يـظر اإلموم اًمبؼوقمل و مـفوضمف ذم اًمتلويؾ "شمتـوؾمؾ و قمؾقف شمـبـل 
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ًمؼد إؾمتطوع اًمبؼوقمل أن حيرر هذا اعمؼصقد ذم سمدايي كظؿ اًمدرر وهق يػن ؾمقرة اًمػوحتي اًمتل 

 مـ مؼوصده إٓ "شمعد قمـد اًمؽثػم مـ اًمعؾامء أصؾ ْلؿقع مؼوصد اًمسقر اًمؼرآكقي ف
ٍ
مو مـ رء

 . 1"و  ومفل ًمف أصؾوهق شموسمع هل

اعمؼصقد مـ إرؾمول اًمرؾمِؾ ، وإكزاِل اًمؽتِى كصُى اًمنمائِع ، واعمؼصقد مـ  "ىمول اًمبؼوقمل:

كصِى اًمنمائع مجع اخلؾؼ قمغم احلّؼ ، واعمؼصقد مـ مجعفؿ شمعِريُػُفؿ اعمَؾَؽ وسمام ُيراوقف ، وهق 

ذًمؽ إٓ سمام ذيمر قمؾاًم  سموًمؼصد إول ، وًمـ يؽقنَ  "اًمػوحتي  "مؼصقد اًمؼرآن ، اًمذي اكتظؿتف 

 2"وقمؿال 

سمعدمو أصمبً اًمبؼوقمل أن ؾمقرة اًمػوحتي ىمد إؿمتؿؾً قمغم اعمؼصقد إقمظؿ كجده سمعد ذًمؽ يثبً 

 "ذم يمؾ سمدايي شمػسػم أي ؾمقرة مؼصقدهو ويرسمطف سمام ؾمبؼ .يؼقل مثال ذم ؾمقرة آل قمؿران :

ْكَقو سموٕمقال اعمؼوصد اًمتل ؾمقؼً هلو هذه اًمسقرُة إصمبوت اًمقطمداكقي هلل  وإإلظمبو ر سملنه رئوؾمَي اًمدُّ

وإوٓد وهمػممهو ممو آصمره اًمؽػور قمغم اإلؾمالم همػم مغـقي قمـفؿ ؿمقًئو ذم اًمدكقو ، وٓ ذم أظمرة ، 

وأنه مو أقمده ًمؾؿتؼلم مـ اْلـهِي واًمروقان هق اًمذي َيـْبِغل اإلىمبوُل قمؾْقِف واعمسورقمُي إًمقِف وذم 

واًمصؼم واًمصدق واًمؼـقت واإلكػوق وآؾمتغػور مو يتعطػ وصػ اعمتؼلم سموإليامن واًمدقموء 

 قمؾقف يمثػم مـ أوموكلم أؾموًمقى هذه اًمسقرة ،هذا مو يمون فمفر زم أوًٓ .

ـُ مـف أن كخصه اًمؼصَد إول  وهق اًمتقطمقد سموًمؼصد ومقفو ، ومننه إمريـ إظمػميـ  وأطمس

ؾمتؼومي ، وموًمؼقوم يؽقن قمغم يمّؾ يرضمعون إًمقف ، وذًمؽ ٕنه اًمقصػ سموًمؼققمقي يؼتيض اًمؼقوم سموٓ

كػٍس ، وآؾمتؼومي اًمعدُل ، وهذا اًمقضمف أوومؼ ًمؾؽمشمقى ،ٕنه اًمػوحتي عموه يموكً ضموِمعًي ًمؾديـ 
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 ، اًمديـ سملمر اعمحقط -اًمبؼرة–إمجوًٓ ضموء مو سمف اًمتػصقُؾ حموِذًيو ًمذًمؽ ، وموسمتدئ سمسقرة اًمؽتوب 

ل ، "احلؿد" طمرف هُّ  هق اًمذي -قمؿران آل- اًمتقطمقد سمسقرة صُمؿّ   ٕنه  ، اًمػوحتي طمروف وأوه

ضموءت اًمتل  إؾموُس  وصمبً ، اًمطريُؼ  صحه  وعمهو ، قمؾقف إٓه  سمـوءٌ  ٓيؼقم اًمذي إمرُ  هق اًمتقطمقدَ 

 .1".ذًمؽ قمغم آضمتامع إمم داقمقيً   - اًمـسوء –سمعدهو 

 مـ ظمالل مؼوصد اًمسقر ثالثا اشتثامر البؼاظي دؼاصد السور الؼرآكقة :

ًمؼرآكقي اؾمتطوع اًمبؼوقمل أن يمؾمس ًمـظريتف ذم اًمتـوؾمى اًمؼرآين يمام أكف إؾمتطوع أن يضع سمعض ا 

 أؾمس كظريي اًمقطمدة اًمؼرآكقي ذم اًمسقرة أو ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ يمؽؾ.

هذا قمغم مستقى اًمؽكم أمو قمغم اعمستقى اْلزئل كجد أكف اؾمتطوع أن يقفمػ هذا اًمعؾؿ ذم 

سمف اًمؾػظل وسمف شمؿ يمذًمؽ شمقضمقف اظمتالف اًمؼصص اًمؼرآين ، اًمعؿؾقي اًمتلويؾقي ومبف وضمف اعمتشو

 طمتك أن اًمبسؿؾي إؾمتطوع أن يػنهو ذم أول يمؾ ؾمقرة وومؼ مؼصقد شمؾؽ اًمسقرة.
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 ادرحؾة التجديدية ادعارصة : ادحارضة السادشة :

 طوهر مـ رواد هوشمف اعمرطمؾي كجد يمال مـ اًمػراهل وقمبد اهلل دراز ،وؾمقد ىمطى و اًم

سمـ قموؿمقر وهمػمهؿ ،ومؽؾ واطمد مـفؿ يموكً ًمف مشوريمي دمديديي ذم مقدان مؼوصد اًمسقر 

اًمؼرآكقي وموًمػراهل أسمدع كظريي اًمـظوم و قمبد اهلل دراز اؾمتطوع أن يؼدم كؿقذضمو شمطبقؼقو ًمقطمدة 

ؾمقرة مـ ؾمقر اًمؼرآن وهل ؾمقرة اًمبؼرة أمو ؾمقد ىمطى طموول أن يميمد ذم يمؾ مرة اًمقطمدة 

 1ؾسقرة اًمؼرآكقي .  اًمسقوىمقي ًم

 مسامهة الػراهي يف ظؾم مؼاصد السور الؼرآكقة :

إن قمؾؿ اًمـظوم اًمذي اسمتؽره اًمػراهل هق ذم كظره قمؾؿ ضمومع ًمقس يمعؾؿ اعمـوؾمبي اًمذي يؼتٍم  

ىمد صـػ  "قمغم ذيمر اعمـوؾمبوت سملم أيوت وأيوت أو سملم اًمسقر واًمسقر ومقؼقل ذم ذًمؽ:

ًمسقر ، وأمو اًمؽالم ذم كظوم اًمؼرآن ، ومؾؿ أـمهؾع قمؾقف ، واًمػرق سمعض اًمعؾامء ذم شمـوؾمى أي وا

سمقـفام : أن اًمتـوؾمى إكام هق ضمزٌء مـ اًمـظوم ، ومنن اًمتـوؾمى سملم أيوت سمعضفو مع سمعض ٓ 

يؽشػ قمـ يمقن اًمؽالم ؿمقئًو واطمدًا مستؼاًل سمـػسف ، وـموًمى اًمتـوؾمى رسمام يؼـع سمؿـوؾمبي مو ، 

تل يـتظؿ هبو اًمؽالم ومقصػم ؿمقئًو واطمدًا ، ورسمام يطؾى اعمـوؾمبي سملم ومرسمام يغُػؾ قمـ اعمـوؾمبي اًم

أيوت اعمتجوورة مع قمدم اشمصوهلو ، ومنن أيي اًمتوًمقي رسمام شمؽقن متصؾي سموًمتل ىمبؾفو قمغم سُمعٍد 

 2."مـفو....
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هق "وعمعرومي كظوم اًمسقرة اًمؼرآكقي يعؿد اًمػراهل إمم اؾمتخراج  قمؿقدهو واًمذي قمرومف سمؼقًمف:

طوًمى اخلطوب واعمؼصقد مـف.ومؾقس مـ أضمزائف اًمؽمشمقبقي وًمؽـف يني ومقف يموًمروح مجوع م

 1."......ومال يطؾع قمؾقف إٓ سمعداؾمقػوء اًمؽالم واًمتدسمر ومقف

اعمتلمؾ إذن ذم يمتوب دٓئؾ اًمـظوم  جيد أن اًمػراهل ىمد أؿمور إمم جمؿققمي مـ اًمؼقاقمد شمصؾح ٕن 

اًمذي هق ذم احلؼقؼي اعمؼصقد اًمؽكم ًمؾسقرة شمؽقن وقاسمط معقـي ًمؾؽشػ قمـ قمؿقد اًمسقرة ، 

اًمؼريـقي اًمذي جيؿع مطوًمبفو اعمختؾػي و ًمتحصقؾف ٓسمد مـ إمعون اًمـظر ،و يمثرة اًمتدسمر  وىمد 

اقمؾؿ أن شمعقلم قمؿقد اًمسقرة ،هق إىمؾقد عمعرومي كظومفو "سح اًمػراهل سمصعقسمي حتصقؾف ومؼول :

قص وشمرداد اًمـظر ذم مطوًمى اًمسقرة وًمؽـف أصعى اعمعورف وحيتوج إمم ؿمدة اًمتلمؾ واًمتؿح

اعمتامصمؾي واعمتجوورة ،طمتك يؾقح اًمعؿقد يمػؾؼ اًمصبح ومقيضء سمف اًمسقرة يمؾفو ويتبلم كظومفو 

 2."وشملظمذ يمؾ آيي حمؾفو اخلوص  

 متشوهبو مثوين"ومرد صعقسمي شمعلم اًمعؿقد هق ـمبقعي اًمؼرآن اًمؽريؿ سمحقٌ أكف كزل 

يمام أكف  "قمؿدهو ومتحدة اًمعؿد مع إظمتالف اعمطوًمى ومؽمى ؾمقرا متشوهبي اعمطوًمى مع اظمتالف 

 3كزل سموحلؽؿي اًمتل ٓ يؿؽـ أن حتصؾ إٓ سمنقمامل اًمػؽر واًمعؼؾ.

 مسامهة ظبد اهلل دراز يف خدمة ادؼاصد الؼرآكقة  :

ًمؼد إؾمتطوع قمبد اهلل دراز أن يليت سموْلديد ذم جمول مؼوصد اًمسقر اًمؼرآكقي ، يمقػ ٓ وىمد هنؾ مـ 

ل رْحي اهلل قمؾقف طملم طمؼؼ اعمقاومؼوت ، ومؽثػما مو يميمد قمغم رضورة اًمـظر اًمؽكم ذم معلم اًمشوـمب
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شمؼرأ اًمسقرة اًمطقيؾي اعمـجؿي حيسبفو اْلوهؾ أوغوصمو مـ اعمعوين "اًمسقرة اًمؼرآكقي ومقؼقل :

طمشقً طمشقا ، وأوزاقمو مـ اعمبوين مجعً قمػقا ومنذا هل ًمق شمدسمرت سمـقي متامؾمؽي ىمد سمـقً مـ 

ي قمغم أؾمس و أصقل ، و أىمقؿ قمغم يمؾ أصؾ مـفو ؿمعى و ومصقل ، وامتد مـ يمؾ اعمؼوصد اًمؽؾق

ؿمعبي مـفو ومروع شمؼٍم أو شمطقل : ومال شمزال شمـتؼؾ سملم أضمزائفو يمام شمـتؼؾ سملم طمجرات و أومـقي ذم 

سمـقون واطمد ىمد ووع رؾمؿف مرة واطمدة ،سمؾ إن اًمسقرة ًمتؾتحؿ معوكقفو اًمتحوم إقمضوء ذم 

ء معوكقفو يمؾفو يني ذم مجؾي اًمسقرة ادموه معلم ، وشممدي سمؿجؿققمفو ضمسؿ اإلكسون ، ومؿـ ورا

همروو واطمدا ،يمام يلظمذ اْلسؿ ىمقامو واطمدا ،ويتعوون سمجؿؾتف قمغم أداء همرض واطمد مع 

 1."اظمتالف وفموئػف اًمعضقيي 

أن اًمسقوؾمي اًمرؿمقدة ذم دراؾمي اًمـسؼ اًمؼرآين شمؼيض سملن شمعرض "و يؼقل ذم مقوع آظمر :

طمدا يرؾمؿ سمف ظمط ؾمػمهو إمم همويتفو ،و يؼمز سمف وطمدة كظومفو اعمعـقي ذم مجؾتفو اًمسقرة قمروو وا

 2."، ًمؽل شمرى ذم وقء هذا اًمبقون يمقػ وىمعً يمؾ طمؾؼي ذم مقىمعفو مـ شمؾؽ اًمعظؿك ...

 مسامهة ابن ظاصور يف ادؼاصد الؼرآكقة :

ؿؼصد اًمؽكم مـ مشوريموت اًمطوهر سمـ قموؿمقر ذم قمؾؿ مؼوصد اًمسقر اًمؼرآكقي كجد شمليمقده ًمؾ

إن اًمؼرآن أكزًمف اهلل "ًمؾؼرآن اًمؽريؿ و يمذا مو يتػرع قمـف مـ مؼوصد قمومي ًمف ،يؼقل اسمـ قموؿمقر :

﴿ ، ىمول شمعومم 3شمعومم يمتوسمو ًمصالح أمر اًمـوس يموومي رْحي هلؿ ًمتبؾقغفؿ مراد اهلل مـفؿ .  
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 [  89] اًمـحؾ

يمون اعمؼصد إقمغم مـف صالح إطمقال  "صمؿ كجده سمعد ذًمؽ يػصؾ ذًمؽ اعمؼصقد ومقؼقل 

قي واًمعؿراكقي ، وموًمصالح اًمػردي يعتؿد هتذيى اًمـػس وشمزيمقتفو ،ورأس إمر اًمػرديي واْلامقم

ومقف صالح آقمتؼود ،ٕن آقمتؼود مصدر أداب واًمتػؽػم ،صمؿ صالح اًمنيرة اخلوصي وهل 

اًمعبودات اًمظوهرة يموًمصالة واًمبوـمـي يموًمتخؾؼ سمؽمك احلسد واحلؼد واًمؽؼم.أمو اًمصالح 

الح اًمػردي إذ إومراد أضمزاء اعمجتؿع وٓ يصؾح اًمؽؾ إٓ آضمتامقمل ومقحصؾ أوٓ مـ اًمص

سمصالح أضمزائف ......أمو اًمصالح اًمعؿراين ومفق أوؾمع  مـ ذًمؽ إذ هق طمػظ كظوم اًمعومل 

اإلؾمالمل وبط شمٍمف اْلامقموت وإىموًمقؿ سمعضفؿ مع سمعض قمغم وضمف حيػظ مصوًمح اْلؿقع 

ومعي قمـد معوروي اعمصؾحي اًمؼوسة ،ورقمل اعمصوًمح اًمؽؾقي اإلؾمالمقي ،وطمػظ اعمصؾحي اْل

 1."ويسؿك هذا سمعؾؿ اًمعؿران وقمؾؿ آضمتامع 

صمؿ كجده ىمد ىمسؿ اعمؼوصد اًمؼرآكقي إمم قمدة أكقاع ذيمرهو ذم اعمؼدمي  اًمراسمعي مـ شمػسػمه اًمتحرير  

 "اعمؼوصد إصؾقي اًمتل ضموء اًمؼرآن ًمتبقوهنو "واًمتـقير سمعـقان :

 ، اًمتنميع ،صالح إمي وطمػظ كظومفو إصالح اإلقمتؼود ، هتذيى إظمالق 

اًمؼصص وأظمبور إمؿ ، اًمتعؾقؿ سمام يـوؾمى طموًمي قمٍم اعمخوـمبلم ، اعمقاقمظ واإلكذار واًمتحذير 

  2واًمتبشػم ،اإلقمجوز سموًمؼرآن .
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و مـ إسمداقموت اًمطوهر سمـ قموؿمقر اإلقمتـوء سموًمسقرة يمقطمدة ىمرآكقي ومؼد أضمود طملم قمرومفو ومؼول 

ن معقـي سمؿبدأ وهنويي ٓ يتغػمان ، مسامة سموؾمؿ خمصقص ، شمشتؿؾ قمغم اًمسقرة ىمطعي مـ اًمؼرآ":

صمالث آيوت ومليمثر ذم همرض شموم شمرشمؽز قمؾقف معوين آيوت شمؾؽ اًمسقرة ، كوؿمئ قمـ أؾمبوب 

 "اًمـزول ، أو قمـ مؼتضقوت مو شمشتؿؾ قمؾقف مـ اعمعوين اعمتـوؾمبي .

شمف ظموصي شمؾؽ اعمتعؾؼي إن هذا اًمتعريػ اًمذي شمػرد سمف اًمطوهر سمـ قموؿمقر ذم سمعض ضمزئقو

سمؿؼوصد اًمنميعي اإلؾمالمقي طمقٌ أكف أيمد قمغم اضمتامع آي اًمسقرة قمغم معوين مشؽميمي شمدل قمؾقفو 

 مسوًمؽ مؼومقي سمعضفو داظمكم يموعمـوؾمبوت واًمؽمشمقبوت وسمعضفو ظمورضمل يملؾمبوب اًمـزول .

ومل  ": ًمؼد سح اسمـ قموؿمقر  أكف ؾمقعتـل   سمبقون أهمراض يمؾ ؾمقرة ذم مطؾعفو وذم ذًمؽ يؼقل

أهمودر ؾمقرة إٓ سمقـً مو أطمقط سمف مـ أهمراوفو ًمئال يؽقن اًمـوفمر ذم شمػسػم اًمؼرآن مؼصقرا قمغم 

سمقون مػرداشمف ومعوين مجؾف يملهنو ومؼر متػرىمي شمٍمومف قمـ روقمي اكسجومف وحتجى قمـف روائع 

 .1  "مجوًمف

 :جفود حمؿد الغزايل : الرابعالػرع 

هذا اًمبوب طمقٌ أكف اؾمتػود ممـ ؾمبؼف مـ اًمعؾامء ظموصي شمعد ضمفقد اًمشقخ حمؿد اًمغزازم رائدة ذم 

اًمشوـمبل ، وقمبد اهلل دراز ،و اؾمتطوع أن يقفمػ شمؾؽ اًمـظرة اًمؽؾقي ًمؾسقرة اًمؼرآين  ذم جمول 

صمؿ   2اًمتػسػم اًمشػوهل مـ ظمالل اًمدروس اًمتل أًمؼوهو إمو ذم اعمسوضمد ، قمغم ـمؾبتف ذم اْلومعي  .

                                                           

 1/8اعمرضمع كػسف  ،  1

.و يـظر أْحد رْحوين ، مـوهٍ 114حمؿد دراضمل ،دمديد مـوهٍ اًمتػسػم رضورة مؾحي ،مؼول سمؿجؾي اًمٍماط ، 2

 .3اًمتػسػم اعمقوققمل وقمالىمتفو سموًمتػسػم اًمشػوهل ،
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ضمديدة ىموئؿي قمغم اًمتدويـ اعمستؼؾ طمقٌ أًمػ يمتوسمف كجده سمعد ذًمؽ ىمد إكتؼؾ إمم مرطمؾي 

 ."كحق شمػسػم مقوققمل ًمسقر اًمؼرآن اًمؽريؿ  "اعمتؿقز

ذم ؾمقرة احلجرات مجؾي مـ أداب اًمتل شمزيـ إمي و شمصقن يمقوهنو ، أوهلو أدب "يؼقل مثال:

إمؿ   اعمسؾؿلم مع رؾمقهلؿ ، صمؿ آداب اعمسؾؿلم سمعضفؿ مع سمعض ، صمؿ قمالىمي إمي يمؾفو سمسوئر

"1. 
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 .الؼراءة التدبرية و ظالقتفا بتحصقل ادعاين اعمحورضة اًمسوسمعي :

إن حتصقؾ اعمؼوصد اًمؼرآكقي هق امتثول ٕمر اًمبوري  سمقضمقب شمدسمر اًمؼرآن ، وحتصقؾ هديف ىمول :

﴿ :شمعومم                                   ﴾  ص[

29. ]﴿                                   

    ﴾  [ .82] اًمـسوء 

و إمر سموًمتدسمر يػقد  رضورة اًمـظر ًمتحصقؾ اعمعوين  اًمتل حتؼؼ اًمصالح ًمإلكسون ذم معوؿمف 

َر إَْمَر وشَمَدسمهره: كظر ذم  "مره ، يؼقل صوطمى اًمؾسون :،ةوقموىمبي أ سْمَرُة اًمعوىمبي. ،وَدسمه وىمقؾ: اًمده

 .1"قموىمبتف، واؾْمَتْدسَمَره: رَأى ذم قموىمبتف مو مل ير ذم صدره...

وموًمتدسمر إكام يؽقن عمـ اًمتػً إمم اعمؼوصد ، وذًمؽ فموهر ذم أهنؿ أقمروقا قمـ  "يؼقل اًمشوـمبل :

 .2"حيصؾ مـفؿ شمدسمر ومؾؿ ;مؼوصد اًمؼرآن 

فمقاهر إًمػوظ ًمقعؾؿ مو يدسمر فمقاهرهو مـ اعمعوين  "و يؼقل اسمـ قموؿمقر أن اعمراد أكف شمعؼى:

 3."اعمؽـقكي واًمتلويالت اًمالئؼي

إن مراشمى اًمـوس ذم حتؼقؼ اًمتدسمر متػووشمي ، و مـوزهلؿ ذم حتصقؾ اعمراد خمتؾػي ، وًمقس أدل قمغم 

ـْ اًمـهبِلي َصغمه اهللهُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾهَؿ ىَموَل : ذًمؽ مـ طمديٌ أِب مقؾمك إؿمعري رِض إِنه  "اهلل قمـف  قَم

ًْ ِمـَْفو  ٌٍ َأَصوَب َأْرًوو وَمَؽوَك ـْ اهْلَُدى َواًْمِعْؾِؿ يَمَؿَثِؾ هَمْق ـَموِئَػٌي َمَثَؾ َمو سَمَعَثـَِل اهللهُ سمِِف قَمزه َوضَمؾه ِم
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ًْ اًْمؽَ  ًْ اعْمَوَء وَمَلْكَبَت ًْ اعْمَوَء وَمـََػَع اهللهُ هِبَو ـَمقيَبٌي ىَمبَِؾ ََلَ َواًْمُعْشَى اًْمَؽثػَِم َويَموَن ِمـَْفو َأضَموِدُب َأْمَسَؽ

َٓ مُتِْسُؽ َموءً  سُمقا ِمـَْفو َوؾَمَؼْقا َوَرقَمْقا َوَأَصوَب ـَموِئَػًي ِمـَْفو ُأظْمَرى إِكهاَم ِهَل ىِمقَعوٌن  َٓ  اًمـهوَس وَمنَمِ َو

ًُ يَمََلً وَمَذًمَِؽ مَ  ْ َيْروَمْع شُمـْبِ ـْ مَل ـِ اهللهِ َوَكَػَعُف سماَِم سَمَعَثـَِل اهللهُ سمِِف وَمَعؾَِؿ َوقَمؾهَؿ َوَمَثُؾ َم ـْ وَمُؼَف ذِم ِدي َثُؾ َم

ًُ سمِِف  ِذي ُأْرؾِمْؾ  1."سمَِذًمَِؽ َرْأؾًمو َومَلْ َيْؼَبْؾ ُهَدى اهللهِ اًمه

اهلل قمـف طمقـام ومؼف معوين ؾمقرة  وٓ يػقشمـو هـو اًمتذيمػم سمتؿقز ؾمقدكو قمبد اهلل سمـ اًمعبوس رِض

اًمـٍم ، و وموق همػمه مـ صحوسمي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ يؼقل اسمـ اًمؼقؿ ؿمورطمو مراشمى 

َيي طُمْؽام َأْو طُمْؽَؿلْمِ ، َوِمـفؿ مـ يػفؿ  "، : ومفؿ اًمـص ودراضموت شمدسمره  ْٔ ـْ ا ـْ َيْػَفُؿ ِم ِمـْفْؿ م

ِد اًمَؾػظ دون ؾِمقوىمف ِمـَْفو قَمنَمَة َأطْمَؽوم َأْو َأيمثر  ـْ َذًمَِؽ، َوِمـْفْؿ مـ َيْؼَتٍِم ذِم اًْمَػْفِؿ قَمغَم جُمره ِم

ُف إمَم َكٍص آظَمَر ُمَتعَ  ـْ َهَذا َوَأًْمَطُػ َوؿُّ ّؾٌؼ سمِِف َوُدوَن إياَمِئِف َوإؿَِموَرشمِِف َوشَمـْبِقِفِف َواقْمتَِبوِرِه ، َوَأظَمصُّ ِم

اكِِف سمِِف ىَمدْ  ـْ اىْمؽِمَ َٓ وَمَقْػَفُؿ ِم ًرا َزاِئًدا قَمغَم َذًمَِؽ اًمّؾْػِظ سمؿػرده، وهذا سموب قمجقى مـ وَمْفِؿ اًْمُؼْرآِن 

َذا وشمعؾُّ  َٓ َيْشُعُر سمِوْرشمَِبوِط َهَذا هِبَ ـَ ىَمْد  ْه ـْ َأْهِؾ اًْمِعْؾِؿ ، وَمنِنه اًمذي ٓه اًمـهوِدُر ِم  2"ِؼف سمِِف.َيَتـَبهُف ًَمُف إ

، واعمتدسمر ، وقمؿؾقي  3ىمي صمالصمقي دمؿع سملم اًمـص اعمتدسمر ومقفإن ًمؾتدسمر اًمؼرآين أريمون شمؼقم قمغم قمال

 اًمتدسمر كػسفو و اًمتل شمتطؾى ذوـمو و ىمقاقمد ظموصي 

يمرضورة شمطفػم اًمؼؾى مـ ظمالل إصالح اًمؼصد ،واعمراد مـفو أن ٓ يؽقن ًمؾؿتدسمر  .و قمومي

شمعومم ًمقفتدي  ىمصد مـ شمالوة اًمؼرآن وشمدسمره إٓ أن يؽشػ قمـ مراد اهلل  ، ويػفؿ معوين يمالمف

                                                           

ن مثؾ مو سمعٌ سمف اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مـ اهلدى واًمعؾؿ،رىمؿ سموب سمقو ،يمتوب اًمػضوئؾرواه مسؾؿ،  1

 .2282احلديٌ:

 .1/267اسمـ اًمؼقؿ ، إقمالم اعمقىمعلم ، 2

 شمؿ اإلؿمورة هلذا ذم اعمدظمؾ مـ ظمالل احلديٌ قمـ ظمصوئص اًمـص اًمؼرآين و مراشمى اًمـظر ومقف . 3
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هبو ، ومتؽقن ىمراءشمف ظموًمصي ًمقضمف اًمؽريؿ، ٓ يمؿـ ضموء إمم اًمؼرآن يريد أن يتخذ آيوشمف وؾمقؾي 

 ًمتحؼقؼ أهمراوف واًمقصقل إمم مؼوصده ، مثؾام ومعؾ أهؾ اًمبوـمـقي 

 و همػمهؿ مـ اًمػرق اًمػوؾمدة .

وين  قمغم مستقى ومـ آًمقوت اًمتدسمر اًمؼراءة اعمتلكقي ًمؾـص و اعمتؽررة  ، مـ أضمؾ حتصقؾ  اعمع

 مؼوـمع اًمسقرة اًمقاطمدة ، و اًمبحٌ ذم دًٓمي أؾمامئفو و يمذا ومقاحتفو وظمقامتفو 

اقمؾؿ أن شمعقلم قمؿقد اًمسقرة هق إىمؾقد عمعرومي كظومفو . . وًمؽـف  "و ذم ذًمؽ يؼقل اًمػراهل  :

ؾي أصعى اعمعورف ، وحيتوج إمم ؿمدة اًمتلمؾ واًمتؿحقص ، وشمرداد اًمـظر ذم مطوًمى اًمسقرة اعمتامصم

واعمتجوورة ، طمتك يؾقح اًمعؿقد يمػؾؼ اًمصبح ، ومتيضء سمف اًمسقرة يمؾفو ، ويتبلم كظومفو ، وشملظمذ 

 1."يمؾ آيي حمؾفو اخلوص ، ويتعلم مـ اًمتلويالت اعمحتؿؾي أرضمحفو

و قمغم اعمتدسمر هـو أن يقفمػ ذم يمؾ ىمراءة مسؾؽو مـ شمؾؽ اعمسوًمؽ اًمؽوؿمػي قمـ اعمؼصقد ، يملن 

ًمسقرة اًمتقىمقػقي و قمالىمتفو سمقطمدة اًمسقرة ،أو أن يستحرض معوين يبحٌ قمـ دٓٓت أؾمامء ا

ومقاشمح اًمسقرة مـ ظمالل اًمـظر ذم مؼوـمعفو ، وهؽذا ذم يمؾ مرة يؽرر اًمؼراءة ًمتحصقؾ معوين 

 ،  اًمؼرآنمشؽميمي يدل قمؾقفو اضمتامع اعمسوًمؽ . هوشمف اعمسوًمؽ سمعضفو متعؾؼ سمؽمشمقى أضمزاء 

 ؿعرومي اعمؽل و اعمدين ،يم،يموًمعؾؿ سموعمؼوم احلوزم و سمعض اعمسوًمؽ متعؾؼ سملمقر ظمورضمقي 

ذيمر سمعض ػضوئؾ اًمقاردة ذم صحقح اًمسـي اًمـبقيي .و ومقام يكم كحوول اًمو أؾمبوب اًمـزول ، و 

 .اعمسوًمؽ قمغم وضمف اًمتؿثقؾ 
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 ادؽي واددين و أثرمها يف الؽشف ظن ادؼصود ادحارضة الثامـة :

 مـ آصمور كزول اخلطوب و مو يتعؾؼ سمفو سمقئي  وهل شمؾؽ اعمسوًمؽ اًمتل شمؽمضمؿ  فمروف

 .  مؼوصد اخلطوب اًمؼرآينؼمز  يؿملهنو أن  مو مـو أىمقال ًمؾصحوسمي واًمتوسمعلم  

ًمؼد متقز اًمؼرآن اًمؽريؿ سمـزوًمف مػرىمو قمغم مدار ؾمـقات قمديدة ، ومؽون مـ مستؾزموت ذًمؽ أن 

سموًمبقئي اعمحقطي سمف ،و أطمقاًمف يعرف فمروف شمـزيؾ خمتؾػي ، يراقمك ومقفو ظمصوئص اعمتؾؼل اعمتلصمرة 

اًمزموكقي و اعمؽوكقي، ًمذًمؽ كجد قمـويي يمبػمة مـ ىمبؾ اعمػنيـ مـ أضمؾ وبط شمؾؽ اًمظروف ، 

ٕن سمؿعرومتفو كؼػ قمغم طمؼقؼي اعمعوين اًمؼرآكقي اعمرضمقة مـ اًمتـزيؾ .ومام طمؼقؼي اعمؽل واعمدين ؟ 

  ؟ .  ويمقػ يؿؽـ اؾمتثامره يمؿسؾؽ ًمؾؽشػ قمـ اعمؼوصد اًمؼرآكقي

 حؼقؼة ادؽي و اددين :

وملمو "ًمؼد اقمتـك اًمصحوسمي سمؿعرومي أمويمـ كزول اًمؼرآن اًمؽريؿ قمـويي ظموصي ،يؼقل اًمبوىمالين :

اعمؽل و اعمدين مـ اًمؼرآن ومال ؿمبفي قمغم قموىمؾ ذم طمػظ اًمصحوسمي و اْلؿفقر مـفؿ إذا يموكً 

 طموهلؿ و ؿملهنؿ ذم طمػظ اًمؼرآن 

عمو كزل مـف سمؿؽي صمؿ سموعمديـي ، واإلطموـمي سمذًمؽ و  و إقمظومف ، وىمدره مـ كػقؾمفؿ مو وصػـوه

 1"إؾمبوب و إطمقال اًمتل كزل ومقفو و ٕضمؾفو

واهلل اًمذي ٓ إًمف همػمه ، مو كزًمً  آيي مـ يمتوب اهلل إٓ "ويميمد إمر اسمـ مسعقد رِض اهلل قمـف :

 و ًمق أقمؾؿ أطمدا أكو أقمؾؿ أيـ كزًمً ،و ٓ أكزًمً آيي مـ يمتوب اهلل إٓ أكو أقمؾؿ ومقؿـ أكزًمً ، 
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 1."أقمؾؿ مـل سمؽتوب اهلل شمبؾغف اإلسمؾ ًمريمبً إًمقف 

وطمتك كضبط طمؼقؼي اعمؽل واعمدين ، جيى أن كسقق أىمقال اًمعؾامء ذم أؾمس شمؼسقؿف ٕن 

 اًمتعوريػ ختتؾػ سموظمتالف شمؾؽ اًمتؼوؾمقؿ ،ومفـوك مـ ىمول سملن اعمؽل هق مو كزل سمؿؽي 

لن اعمؽل مو يمون ظمطوسمو ٕهؾ مؽي واعمدين مو يمون و اعمدين مو كزل سموعمديـي .وهـوك مـ ىمول سم

 ظمطوسمو ٕهؾ اعمديـي .وىمقؾ أن اعمؽل مو كزل ىمبؾ اهلجرة واعمدين مو كزل سمعد اهلجرة .

اًمتؼسقؿ إول واًمثوين شمؼسقامت همػم مـضبطي ٕن هـوك مـ اًمؼرآن مو كزل سمغػم اعمديـي أو مؽي 

ًمقس سمخطوب ٕهؾ مؽي وٓ  اًمؼرآن مو ك مـ،يمتؾؽ أيوت اًمتل كزًمً ذم زمـ اًمغزوات ،وهـو

ٕهؾ اعمديـي ،يمخطوب اًمـبل ظموصي و ظمالصي اًمؼقل أن اًمتؼسقؿلم ٓ حيؼؼون اعمؽقي واعمدكقي أي 

 2صمـوئقي اًمتؼسقؿ .

واعمؽل  أمو اًمتؼسقؿ إظمػم ومفق إوبط قمـد اًمعؾامء وظمول مـ آقمؽماووت ،ومؼسؿتف صمـوئقي ،

 قمؾقف وؾمؾؿ ، أمو اعمدين مو كزل سمعد اهلجرة اًمـبقيي طمتك و إن مو كزل ىمبؾ هجرة اًمـبل صغم اهلل

مع اشمػوىمفؿ أهنو كزًمً ذم "اًمققم أيمؿؾً ًمؽؿ ديـؽؿ  "كزل سمؿؽي أو مو ضموورهو ، يمؼقًمف شمعومم :

 3.قمرومي إٓ أهنو مـ اعمدين . ومؼد ًمقطمظ ذم هذا اًمتؼسقؿ مؽون إىمومي اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ
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كعقد إمم سمقون أصمر اًمعؾؿ سموعمؽل واعمدين ذم سمقون مؼوصد اًمسقر  سمعد وبط شمؾؽ اعمصطؾحوت

اًمؼرآكقي ،ًمؼد اؾمتثؿر اعمػنون ىمديام اًمعؾؿ سموعمؽل واعمدين ذم اًمؽشػ قمـ مؼوصد اًمسقر 

اقمؾؿ أن اًمسقر اعمؽقي أيمثرهو ذم إصمبوت اًمعؼوئد، واًمرد قمغم "اًمؼرآكقي ، يؼقل اسمـ اْلقزي :

 أن اًمسقر اعمدكقي كزل أيمثرهو ذم إطمؽوم اًمنمقمقي و ذم اعمنميملم ،و ذم ىمصص إكبقوء و 

اًمرد قمغم اًمقفقد و اًمـصورى ، وذيمر اعمـوومؼلم ،و اًمػتقى ذم مسوئؾ ، وذيمر همزوات اًمـبل صغم 

 1" اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

ويميمد اعمعـك اًمسوسمؼ اسمـ اًمؼقؿ ومقؼقل :آقمتـوء ذم اًمسقر اعمؽقي إكام سملصقل اًمديـ ، مـ شمؼرير 

 2" اعمعود و اًمـبقة ، وأمو شمؼرير إطمؽوم و اًمنمائع ومؿظـي اًمسقر اعمدكقياًمتقطمقد و 

اًمسقر اعمؽقي شمضؿـً إصقل اًمتل اشمػؼً قمؾقفو "ويـؼؾ ًمـو اسمـ شمقؿقي يمالمو كػقسو ذم اًمبوب :

رؾمؾ اهلل إذا يمون اخلطوب ومقفو يتضؿـ اًمدقمقة عمـ يؼر سملصؾ اًمرؾموًمي ، و أمو اًمسقر اعمدكقي ومػقفو 

ـ يؼر سملصؾ اًمرؾموًمي ، يملهؾ اًمؽتوب اًمذيـ آمـقا سمبعض اًمؽتوب ،و يمػروا سمبعض ، اخلطوب عم

ويموعمممـلم اًمذيـ آمـقا سمؽتى اهلل و رؾمؾف ، و هلذا ىمرر ومقفو اًمنمائع اًمتل أيمؿؾ اهلل هبو اًمذيـ 

 3 "يـيموًمؼبؾي ، واحلٍ ....وهمػم ذًمؽ مـ متوم اًمد

د ؿمقخ اعمؼوصد اإلموم اًمشوـمبل رْحي اهلل ومـ أومضؾ اًمـامذج اًمتطبقؼقي هلذا اعمسؾؽ كجده قمـ

قمؾقف ذم يمتوسمف اعمقاومؼوت ، طمقٌ أكف اؾمتػود مـ قمؾؿف سمؿؽقي اًمسقرة ًمؾدًٓمي قمغم معوكقفو اًمؽؾقي 

ؾمقرة اعمممـلم كوزًمي ذم ىمضقي واطمدة، وإن اؿمتؿؾً قمغم "وقمغم وطمدة ىمضقي اًمسقرة ومقؼقل :
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رر ًمثالصمي معون أصؾفو معـك واطمد ، وهق معون يمثػمة ومنهنو مـ اعمؽقوت ، وهموًمى اعمؽل أكف مؼ

قمبودة اهلل شمعومم :أطمدهو : هق شمؼرير اًمقطمداكقي هلل اًمقاطمد احلؼ ، همػم  أكف يليت قمغم وضمقه، يمـػل 

اًمنميؽ سمنـمالق ،أو كػقف سمؼقد مو ادقموه اًمؽػور ذم وىموئع خمتؾػي مـ يمقكف مؼرسمو إمم اهلل زًمػك ،أو 

ًمؾـبل حمؿد ، وأكف رؾمقل اهلل إًمقفؿ مجقعو صودق ومقام ضموء سمف يمقكف وًمدا...و اًمثوين: شمؼرير اًمـبقة 

مـ قمـد اهلل ....و اًمثوًمٌ :إصمبوت أمر اًمبعٌ و اًمدار أظمرة .....هذه اعمعوين اًمثالصمي هل اًمتل 

اؿمتؿؾ قمؾقفو اعمـزل مـ اًمؼرآن سمؿؽي ذم قمومي إمر ،.....و مو فمفر سمبودئ اًمرأي ظمروضمف قمـفو ، 

إمر ...ومنذا شمؼرر هذا و قمدكو إمم ؾمقرة  اعمممـلم مثال ، وضمدكو ومقفو ومراضمع إًمقفو ذم حمصقل 

همؾى قمغم كسؼفو ذيمر إكؽور اًمؽػور ًمؾـبقة اًمتل هل  اعمعوين اًمثالصمي قمغم أووح اًمقضمقه ، إٓ أكف

 اعمدظمؾ ًمؾؿعـقلم اًمبوىمقلم ، وأهنؿ إكام أكؽروا ذًمؽ سمقصػ اًمبنميي ، شمرومعو مـفؿ أن يرؾمؾ إًمقفؿ

، أو يـول هذه اًمرشمبي همػمهؿ إن يموكً ، ومجوءت اًمسقرة شمبلم وصػ اًمبنميي ، ومو مـ هق مثؾفؿ 

 شمـوزقمقا ومقف مـفو ، وسملي وضمف شمؽقن قمغم أيمؿؾ وضمقهفو ، طمتك شمستحؼ آصطػوء

  1".... و آضمتبوء مـ اهلل 

مـ اًمرضوري ًمؾؿػن أن يؽقن صوطمى قمؾؿ سمخصوئص اًمؼرآن اعمؽل واعمدين ٕكف يستصحى 

د اًمبحٌ قمـ أهمراض اًمسقر ، ومنذا قمؾؿ سمؿؽقي اًمسقرة أو مدكقتفو اؾمتطوع أن حيدد ذًمؽ معف قمـ

ومؿـ اعمعؾقم أن اًمسقر اعمؽقي أيمدت قمغم شمؼرير أرسمعي أمقر :اإليامن "أهداومفو و ىمضقتفو اًمعومي .

سموهلل وطمده ، اإليامن سموًمبعٌ سمعد اعمقت ، اإليامن سموًمرؾموٓت اًمسامويي ، اًمدقمقة إمم أمفوت 

ومنذا يموكً اًمسقرة مؽقي ومال خيؾق  إمر مـ أن يؽقن مـ أهداومفو إؾموؾمقي هذه  ، إظمالق 
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إرسمعي جمتؿعي أو متػرىمي .و اًمسقر اعمدكقي سموإلووومي إمم شمؼرير مو ؾمبؼ اؾمتفدومً سمـوء اعمجتؿع 

اإلؾمالمل قمغم أؾموس مـ اإليامن و اًمطوقمي واًمتنميعوت اًمتػصقؾقي ذم ؿممون احلقوة ، يمام 

يي اعمجتؿع اإلؾمالمل مـ إظمطور اًمداظمؾقي و اخلورضمقي ، سمؽشػ ظمطط اعمتآمريـ اؾمتفدومً ْحو

احلوىمديـ اًمسوقملم ذم إرض سموًمػسود مـ اًمقفقد و اعمـوومؼلم ، ومال ختؾق ؾمقرة مدكقي مـ ىمضقي 

 .1".اًمبـوء ، أو اًمصقوكي أو احلاميي ....
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 التؼصقد.وأثرها يف داخل السورة  ادحارضة التاشعة :ادسالك التعؾقؾقة التـاشبقة 

  .ويؼصد سمف شمؾؽ اعمسوًمؽ اًمؼوئؿي قمغم قمؾؿ اعمـوؾمبوت اًمؼرآكقي داظمؾ اًمسقرة اًمقاطمدة

 و ظالقته ببقان مؼصودها :السورة الؼرآكقة  الشملسمجة ادسؾك األول :ا

و هل اؾمؿ ًمؾؼطعي اًمؼرآكقي اًمتل شمؽقن ، اًمسقرة مـ اعمصطؾحوت اْلديدة اًمتل اسمتؽرهو اًمؼرآن 

ـ قمدد مـ أيوت أىمؾفو صمالث ، وشمتؿقز سملهنو مؽمضمؿ هلو سموؾمؿ أو وطمدة مستؼؾي ومقف، شمتؽقن م

أن قمددا مـ اًمعؾامء  فو أو شمؼمز معوكقفو ،ومـ هـو كجدسملؾمامء مـ ؿملهنو أن شمشػم إمم ظمصوئص

أن  إلصمبوتاقمتؼموا أن اؾمؿ اًمسقرة يموؿمػ عمؼصقدهو و أىمدمفؿ اًمبؼوقمل. ىمبؾ اًمبسط ذم اعمسلًمي 

 سمد مـ مـوىمشي جمؿققمي مـ اًمؼضويو كػصؾفو شمبوقمو .ٓاًمسقرة يموؿمػ عمؼصقدهو، اؾمؿ

 : السور تسؿقةمصدر أوال : 

 .وىمقؾ أهنو شمقىمقػقي ،  اضمتفودييومؼقؾ أهنو ء ذم مصدر أؾمامء اًمسقر اًمؼرآكقي ، اًمعؾام اظمتؾػًمؼد 

مجقع أؾمامء اًمسقر سمـوًمتقىمقػ  صمبتً ىمد"اإلشمؼون :  ىمول ذم اًمسققـمل فؿ :ومـ تقىمقػًمسموالؼائؾون 

 1"ديٌ و أصمور ، وًمقٓ ظمشقي اإلـموًمي ًمبقـً ذًمؽ مـ إطمو

  ًمؾسقر اًمؼرآكقي مـفو: ذم ـمؾقعتفو شمؾؽ إطموديٌ اًمتل كؼؾً أؾمامءو، و أدًمتفؿ ذم ذًمؽ يمثػمة 

، ومذيمر كبل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ، ظمطى يقم مجعي  طمقـام قمؿر سمـ اخلطوبطمديٌ  -

مو راضمعً رؾمقل ، قمـدي مـ اًمؽالًمي إين ٓ أدع سمعدي ؿمقئو أهؿ  : وذيمر أسمو سمؽر صمؿ ىمول

ومو أهمؾظ زم ذم رء مو أهمؾظ زم ، اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم رء مو راضمعتف ذم اًمؽالًمي 
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يو قمؿر أٓ شمؽػقؽ آيي اًمصقػ اًمتل ذم آظمر  "ومقف طمتك ـمعـ سمنصبعف ذم صدري وىمول:

 1."ؾمقرة اًمـسوء 

ـْ  و - ًْ : قَموِئَشَي قَم ـه اًمـهبِلُّ َصغمه اهللهُ قَمَؾْقِف  "َرِِضَ اهللهُ قَمـَْفو ، ىَموًَم ًْ آظِمُر اًْمَبَؼَرِة ، ىَمَرَأُه عَمهو َكَزًَم

 .2"  ِ  رَم اًمتيَجوَرَة ذِم اخْلَؿْ َوؾَمؾهَؿ قَمَؾْقِفْؿ ذِم اعْمَْسِجِد ، صُمؿه طَمره 

ًُ مع اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ َذاَت ًَمْقَؾٍي وَمووْمَتَتَح اًْمَبَؼَرَة  "ىمول: طمذيػي قمـ و  - ْق َصؾه

، َؿَه ومؼؾً َيْريَمُع هبو ومَ .ُيَصكمي هبو ذم َريْمَعٍي  : صُمؿه َمَه ومؼؾً.  َيْريَمُع قِمـَْد اعْمِوَئِي : ومؼؾً 

اًل إذا َمره سمِآَيٍي ومقفو ؾمي شَمْسبِقٌح  صُمؿه اوْمَتَتَح اًمـيَسوَء وَمَؼَرَأَهو صُمؿه اوْمَتَتَح آَل قِمْؿَراَن وَمَؼَرَأَهو َيْؼَرُأ ُمؽَمَ

ذَ  ٍذ شَمَعقه َ  : يؼقلصُمؿه َريَمَع وَمَجَعَؾ  ، ؾَمبهَح وإذا َمره سمُِسَماٍل ؾَمَلَل وإذا َمره سمَِتَعقُّ ؾُمْبَحوَن َرِبي

ـْ َْحَِدهُ : صُمؿه ىمول ، وَمَؽوَن ُريُمققُمُف َكْحًقا مـ ىِمَقوِمِف ، اًْمَعظِقِؿ  صُمؿه ىموم ـَمِقياًل  ،  ؾمؿع اهلل عمَِ

َ إقمغم : صُمؿه ؾَمَجَد ومؼول ،  ىَمِريًبو مِمهو َريَمَع   ىمول.  وَمَؽوَن ؾُمُجقُدُه ىَمِريًبو مـ ىِمَقوِمفِ ، ؾُمْبَحوَن َرِبي

  3. "وذم طمديٌ ضمرير مـ اًمزيودة ومؼول ؾمؿع اهلل عمـ ْحده رسمـو ًمؽ احلؿد

اىْمَرُءوا  " ؾمؿعً رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾف وؾمؾؿ يؼقل :: قمـ أِب أمومي اًمبوهكم ىمول  -

ـِ  ْهَراَوْي ُف َيْليِت َيْقَم اًْمِؼَقوَمِي ؿَمِػقًعو َْٕصَحوسمِِف ، اىْمَرُءوا اًمزه َة اًْمَبَؼَرِة ، ؾُمقرَ  : اًْمُؼْرآَن ، وَمنِكه

اَُم هَماَمَمَتوِن ، َأْو هَمَقوَيَتوِن ، َأْو يمَ  اَُم َيْلشمَِقوِن َيْقَم اًْمِؼَقوَمِي يَمَلهنه اَُم ومِْرىَموِن َوؾُمقَرَة آِل قِمْؿَراَن ، وَمنهِنه َلهنه

                                                           

 .1617رواه مسؾؿ ذم يمتوب اًمػرائض ، سموب مػماث اًمؽالًمي رىمؿ احلديٌ: 1

 1953رواه اًمبخوري ،أسمقاب اعمُحٍَم و ضمزاء اًمصقد. رىمؿ احلديٌ  2 

قيؾ اًمؼراءة ذم صالة اًمؾقؾ. رىمؿ احلديٌ رواه مسؾؿ ذم يمتوب صالة اعمسوومريـ وىمٍمهو ،سموب اؾمتحبوب شمط  3
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ـْ َأْصَحوهِبِاَم ، اىْمَرُءوا ؾُمقَرَة اًْمَبَؼَرِة ، وَمنِ  وِن قَم وضمه ـْ ـَمػْمٍ َصَقافه ، حُتَ نه َأظْمَذَهو سَمَريَمٌي ، ِم

ٌة ، َوٓ َيْسَتطِقُعَفو اًْمَبَطَؾيُ    1 " َوشَمْريَمَفو طَمْنَ

ِل  " :وقمـ أِب اًمدرداء َأّن اًمـهبِله َصغمه اهللهُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾهَؿ ، ىَموَل  - ـْ َأوه ـْ طَمِػَظ قَمنْمَ آَيوٍت ِم َم

ولِ  ضمه ـَ اًمده  .. 2  "ؾُمقَرِة اًْمَؽْفػ قُمِصَؿ ِم

 :بالتوفققائؾون الؼ  

و اًمظوهر أن اًمصحوسمي ؾمؿقا سمام طمػظقه قمـ اًمـبل "هـو كـؼؾ يمالمو ًمطوهر سمـ قموؿمقر و  مػوده :

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أو اظمذوا هلو أؿمفر إؾمامء اًمتل يمون اًمـوس يعرومقهنو هبو ،وًمق يموكً 

ومتعلم أن يمام مر "ؾمقرة اخلؾع واخلـع"ومؼد ؾمؿك اسمـ مسعقد اًمؼـقت ،  اًمتسؿقي همػم ملصمقرة

شمؽقن اًمسقرة  مـ ووعف ،وىمد اؿمتفرت شمسؿقي سمعض اًمسقر ذم زمـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف 

  3." وؾمؾؿ ، وؾمؿعفو و أىمرهو وذًمؽ يؽػل ذم شمصحقح اًمتسؿقي

، ممو ؾمقؼ ؾموسمؼو كستطقع اًمؼقل سملن أؾمامء اًمسقر مـفو مو صمبً قمـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

و هل ذم احلؼقؼي أؾمامء كبقيي ٕن ، ـؽر اًمـبل شمؾؽ اًمتسؿقوت سملم اًمصحوسمي ومل ي اؿمتفرومـفو مو 

  يمام أن إصحوب ؾمؿقهو وهؿ ، اًمـبل أىمرهو 

ومفؿ أصحوب اًمعنمة اًمطقيؾي ومؼفقا معوين اًمؼرآن . ومعظؿفو مدون اًمققم ذم ، ًمذًمؽ  أ هؾ

 اعمصوطمػ اعمقضمقدة سملم أيديـو .

 مسللة تعدد األشامء وظالقتفا بادعاين:ثاكقا :

                                                           

 .804رواه مسؾؿ ،يمتوب صالة اعمسوومريـ و ىمٍمهو ، سموب ومضؾ ىمراءة اًمؼرآن و ؾمقرة اًمبؼرة ، رىمؿ :  1

 .809رواه مسؾؿ يمتوب:صالة اعمسوومريـ وىمٍمهو ،سموب :ومضؾ ؾمقرة اًمؽفػ و آيي اًمؽرد ، رىمؿ : 2

 1/91،اًمطوهر سمـ قموؿمقر ، اًمتحرير واًمتـقير  3
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مـفو آؾمؿ اًمثوسمً هلو واعمشفقرة سمف ،سموإلووومي إمم ، يؿـع أن شمؽقن ًمؾسقرة أؾمامء متعددة ٓ 

قفو سمعض اًمصحوسمي أو اًمتوسمعلم أو همػمهؿ ومل شمشتفر هبو .وذم هذا يؼقل ؾأؾمامء أظمرى أـمؾؼفو قم

يـبغل اًمبحٌ قمـ شمعداد إؾمومل هؾ هق شمقىمقػل أو سمام يظفر مـ اعمـوؾمبوت ؟ومنن "اًمزريمٌم :

ًمثوين ومؾـ يعدم اًمػطـ أن يستخرج مـ يمؾ ؾمقرة معوين يمثػمة شمؼتيض اؿمتؼوق أؾمامئفو و هق يمون ا

  1."سمعقد 

ومـوؾمبوت ًمطقػي قمغم أؾموس مـ ، وموٕؾمامء ىمد شمتعدد وسمقـفو وسملم اًمسقرة قمالىموت وـمقدة 

وًمؽـ شمبؼك إؾمامء ،أو شمقومقؼقي ،  وٓ إؿمؽول إذن ذم يمقن شمؾؽ إؾمامء شمقىمقػقي ، اعمعوين 

واًمتل ىمد ، مـ اًمتقومقؼقي اًمتل اؾمتـبطفو اًمعؾامء ، قىمقػقي أومم سموًمتقفمقػ ذم اًمدرس اًمتػسػمي اًمت

 شمػتؼر إمم مستـد أو أصمر قمـ اًمـبل أو قمـ اًمصحوسمي أو اًمتوسمعلم .

 : واشؿفاإثبات العالقة بني السورة ثالثا :

اًمؽشػ قمـف كجد  يدار قمؾقف أوهلو وآظمرهو ، ومـ ـمرق ويمؾق اإن ًمؽؾ ؾمقرة مـ اًمؼرآن مؼصقد

 2."ومؿـ قمرف اعمراد مـف يمام ىمول اًمبؼوقمل قمرف مؼصقدهو،  اًمسقرة  اؾمؿ

عمو يموكً إؾمامء ىمقاًمى "وموٕؾمامء يمام هق معؾقم ًمقسً إٓ ىمقاًمى ًمؾؿعوين يمام ىمول اسمـ اًمؼقؿ :

يؽقن  شمبوط وشمـوؾمى ،و أن ٓرًمؾؿعوين ،وداًمي قمؾقفو اىمتضً احلؽؿي أن يؽقن سمقـفو وسمقـفو ا

ومنن طمؽؿي احلؽقؿ شملسمك ذًمؽ و اًمقاىمع  معفو سمؿـزًمي إضمـبل اعمحض اًمذي ٓ شمعؾؼ ًمف هبو اعمعـك

  3. "يشفد سمخالومف سمؾ ًمَلؾمامء شملصمػم ذم اعمسؿقوت ،وًمؾؿسؿقوت شملصمر قمـ أؾمامئفو .....

                                                           

 اًمزريمٌم ،اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن ، 1

 .1/149.يـظر اًمبؼوقمل ،مصوقمد اًمـظر، 2

 .2/307زاد اعمعود  ذم هدي ظمػماًمعبود، ،ت ؿمعقى وقمبد اًمؼودر إركموط ،  اسمـ ىمقؿ اْلقزيي، 3
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واًمتـوؾمى واًمؼراسمي ،موسملم ىمقاًمى إؿمقوء وطمؼوئؼفو  آرشمبوطسملم إؾمامء واعمسؿقوت مـ ":ـوم

 1. "ٕرواح وإضمسوم ،قَمؼَم اًمعؼؾ مـ يمؾ مـفام إمم أظمر......،ومو سملم ا

ظموصي شمؾؽ اًمثوسمتي قمـ اًمـبل ، و مـ هـو كميمد قمغم شمؾؽ اًمعالىمي اًمؼوئؿي سملم اًمسقرة و أؾمامئفو 

وموٓؾمؿ يؽمضمؿ ًمتؾؽ اعمعوين واعمؼوصد اًمتل ، أو قمـ أصحوسمف أو شموسمعقفؿ ، صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

 . أطموـمً هبو اًمسقرة

، د أصؾ هلذه اًمؼوقمدة اإلموم اًمبؼوقمل رْحي اهلل قمؾقف ذم يمتوسمقف كظؿ اًمدرر ومصوقمد اًمـظر وىم

قمـ كظوم اًمسقرة  مسؾؽو ًمؾؽشػ اًمذي ووع،طمقٌ أكف اؾمتػود مـ ؿمقخف أسمق اًمػضؾ اًمبجوئل 

إمر اًمؽكم اعمػقد ًمعرومون مـوؾمبوت أيوت ذم مجقع اًمؼرآن هق أكؽ شمـظر "اًمؼرآكقي ومؼول :

عمؼدموت وشمـظر إمم مراشمى شمؾؽ اعمؼدموت ذم اًمؼرب واًمبعد مـ اعمطؾقب ، وشمـظر اًمغرض مـ ا

قمـد اكجرار اًمؽالم  ذم اعمؼدموت إمم مو يستتبعف مـ اؾمتنماف كػس اًمسومع إمم إطمؽوم 

واًمؾقازم اًمتوسمعي ًمف اًمتل شمؼتيض اًمبالهمي ؿمػوء اًمعؾقؾ يدومع قمـوء آؾمتنماف إمم اًمقىمقف ،ومفذا 

عمفقؿـ  قمغم طمؽؿ اًمرسمط سملم مجقع أضمزاء اًمؼرآن ،و إذا ومعؾتف شمبلم ًمؽ إن ؿموء هق إمر اًمؽكم ا

اهلل وضمف اًمـظؿ مػصال.....وىمد فمفر زم سموؾمتعامزم هلذه اًمؼوقمدة سمعد وصقزم إمم ؾمقرة ؾمبل ذم 

اًمسـي اًمعوذة مـ اسمتدائل ذم قمؿؾ هذا اًمؽتوب أن اؾمؿ اًمسقرة  مؽمضمؿ قمـ مؼصقدهو  ٕن 

 2. "ـوؾمبي سمقـف وسملم مسامه قمـقاكف اًمدال إمجوٓ قمغم شمػصقؾ مو ومقف .....اؾمؿ يمؾ رء شمظفر اعم

مؼوصد ؾمقر اًمؼرآن مـ  اؾمتـبطًمقضمدكو  اًمبؼوقمل ىمد ، وًمق قمدكو مثال إمم يمتوب مصوقمد اًمـظر 

 وومقام يكم كامذج ًمذًمؽ:، ظمالل اًمعقدة إمم أؾمامئفو 

                                                           

 .2/308كػسف ،  اعمصدر  1

 19-1/18.اًمبؼوقمل ، كظؿ اًمدرر ، 2
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اًمبؼرة  اؾمؿفوػل ؾمقرة اًمبؼرة ذيمر وم ، مـ مـفٍ اًمبؼوقمل أكف يذيمر أؾمامء اًمسقرة ذم سمدايي شمػسػمه 

 .سمؼ سمقـفو وسملم اعمؼصقد مـ اًمسقرةواًمسـوم واًمزهراء و ـمو

مؼصقدهو إىمومي اًمدًمقؾ قمغم أن اًمؽتوب هدى ًمقتبع ذم يمؾ مو ىمول ، وأقمظؿ مو هيدي إًمقف "

اإليامن سموًمغقى وجمؿعف اإليامن سمؤظمرة ،ومؿداره اإليامن سموًمبعٌ  اًمذي أقمرسمً قمـف ىمصي اًمبؼرة 

 1. .اًمتل مدارهو اإليامن سموًمغقى .....

ٕكف ًمقس ذم  :وسموًمسـوم .ي واًمؽػويي ذم اًمدكقو وأظمرة ..وؾمؿقً سموًمزهراء :إلكورهتو ـمريؼ اهلداي

واعمـتفك اًمذي هق ، ظمػم  يـبـل قمؾقف يمؾ اإليامن سموًمغقى سمعد اًمتقطمقد اًمذي هق إؾموس اًمذي

ع مـ اإليامن سمؤظمرة ، وٕن اًمسـوم أقمغم مو ذم همويي اًمسػم و اًمعوزم قمغم يمؾ همػم سملقمغم وٓ أمج

سمطـ اعمطقي احلومؾي واًمؽتوب اًمذي هل ؾمقرشمف هق أقمغم مو ذم احلومؾ ًمَلمر وهق اًمنمع اًمذي 

  2."أشموهؿ سمف رؾمقهلؿ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

أهنو : وهل ذم احلؼقؼي ًمقسً إٓ صػوت هلو يمؼقًمف ، كجد أن اًمبؼوقمل يذيمر أؾمامء أظمرى ًمؾبؼرة 

 "وهـو يـؼؾ يمالمو كػقسو ًمإلموم احلرازم  قمـ ؾمقرة اًمبؼرة :، وؾمقدة اًمؼرآن ، طوط اًمؼرآن ومس

ومػقفو ًمذًمؽ ضمقامع يـتظؿ سمعضفو سمبعض أصمر شمػوصقؾف ظمالهلو ذم ؾمـومقي معوكقفو وؾمقودة ظمطوهبو 

كحقًا مـ اكتظوم آي ؾمقرة اًمػوحتي اعمـتظؿي مـ همػم شمػصقؾ وىمع أصمـوءهو ًمقؽقن سملم اعمحقط 

 . " مع وآسمتداء اْلومع مشويمؾي مواْلو

                                                           

 اعمصدر كػسف .1

 . 58/1-57.كظؿ اًمدرر2
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: ؿـ اعمعوسيـ كجد مثال ، ومواومؼ اًمبؼوقمل ذم مـفجف هذا  ىمداعمػنيـ   سمعضكجد أن هـوك 

مصطػك مسؾؿ صوطمى مبوطمٌ ذم اًمتػسػم اعمقوققمل وىمد اؿمؽمط أن يؽقن اؾمؿ اًمسقرة 

  1."اًمدال قمغم معـوهو شمقىمػل 

هق ،اًمسقرة ذم اًمدًٓمي قمغم اعمعـك  اؾمؿتعقيؾ قمغم ويعد اًم، ذم طملم كجد مـ يـتؼد هذا آدموه 

أؾمامء اًمسقر رء "وقمغم رأس همٓء كجد اًمشقخ حمؿد اًمغزازم يؼقل:، اكتصور ًمؾـظرة اْلزئقي 

  2"همػم مقوققموهتو ، وموعمقوققموت هموًمبو متشعبي مستػقضي ، أمو إؾمامء ومذات دٓٓت ضمزئقي 

أؾمامء اًمسقر مميدا ذم ذًمؽ  اؾمتخدامقيؾ قمغم وكجد يمذًمؽ اًمديمتقر ؾمومر رؿمقاين يـتؼد اًمتع

ومـ "مؼصقدهو ومقؼقل : واطمتٍ أن شمعدد أؾمامء اًمسقرة قموئؼ ذم معرومي،اًمشقخ اًمغزازم 

اإلؿمؽوٓت اًمتل اقمؽمض هبو قمغم اًمؼقل سموقمتامد اؾمؿ اًمسقرة ذم اًمؽشػ قمـ قمؿقدهو وشمـوؾمبفو 

ْلوصمقي شمسؿك اًمنميعي ، وؾمقرة هق أن يمثػما مـ ؾمقر اًمؼرآن ىمد ورد هلو أيمثر مـ اؾمؿ ،ومسقرة ا

شمسؿك اًمعؼقد واعمـؼذة......وهؽذا ومـ إؾمامء مو هق رة اعموئدة حمؿد شمسؿك اًمؼتول ، وؾمق

 3.".. مؼصقدهو اؾمتخراجشمقومقؼل و مـفو مو هق اضمتفودي، ومعغم أي اؾمؿ ؾمـعتؿد ذم 

أمو آضمتفودي  ، ذم احلؼقؼي يؿؽـ اًمؼقل أن آقمتامد قمغم أؾمامء اًمسقر يؽقن قمغم اًمتقىمقػل مـفو

 اًمتعدد مـ ؿملكف شمليمقد اعمعوين وحتؼقؼ اًمتظوومر .  ٕن ، ومقستلكس سمف وٓ طمرج ذم ذًمؽ

 : مؼاصد السورمطالع السور  و أثرها يف بقان ادسؾك الثاين :

                                                           

 .41مصطػك مسؾؿ ،مبوطمٌ ذم اًمتػسػم اعمقوققمل دار اًمؼؾؿ ،  1

 .70اًمتػسػم اعمقوققمل ،  ،يـظر حمؿد اًمغزازم 2

 324ؾمومر رؿمقاين.مـفٍ اًمتػسػم اعمقوققمل ،  3
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طمقٌ  1قمؼم اًمعؾامء قمـ شمؾؽ اًمعالىمي اْلومعي سملم مطؾع اًمسقرة ومؼصقدهو سمؼماقمي آؾمتفالل

و ىمد ضمعؾقا   2مثؾام يعؼم مطؾع اهلالل قمـ ؿمفرهف مـ اًمؽالم قمـد آسمتداء.همروإمم  اعمتؽؾؿ يشػم

أطمسـقا  معوذ اًمؽتوب آسمتداءات ومنهنـ دٓئؾ  "طمسـ آسمتداء دًمقؾ  سمالهمي اعمتؽؾؿ ومؼقؾ :

 .3  " اًمبقون

و قموداهتؿ ومؼد ىمدم أكؿقذضمو رائعو ًمتحؼقؼ سمراقمي ًمسون اًمعرب  وومؼو ٕن اًمؼرآن ضموء

  اعمطوًمعاًمؼرآن يمؽؾ .طمقٌ ؾمورت شمؾؽ ء قمغم مستقى اًمسقر أو قمغم مستقى آؾمتفالل ؾمقا

مـ  ، و مؼوصدهواعمختؾػي . وموًمسقرة اًمؼرآكقي شمدل مطوًمعفو قمغم قمغم إهمراض اًمؼرآكقي  الدًمق

، ومقام يكم طمتك قمغم مستقى اعمطوًمع اعمبـقي قمغم احلروف اعمؼطعي  ذًمؽ واوحو فمفر ًمف شمتبع اًمؼرآن 

 4. و اًمغويوتذم سمقون اعمؼصقد  اعمطوًمعاًمعؾامء شمقفمقػ شمؾؽ ؾمتطوع اشمبلم يمقػ كامذج 

 مثال:

و ضموءت ؾمقرة اًمؽفػ ًمتحؼقؼ اًمعصؿي مـ اًمػتـ سمجؿقع أكقاقمفو كجد أهنو ىمـد أؿمـورت هلـذا عم

اعمؼصد ذم سمدايي اًمسقرة طمقٌ اؾمتفؾً سمحديٌ قمـ اًمؽتوب واًمسـي ومفام اًمعصؿي واًمـجـوة مــ 

                                                           

شمؿ اًمتػريؼ سملم سمراقمي آؾمتفالل و طمسـ آسمتداء قمغم أؾموس معرومي اعمؼصقد ومؼماقمي آؾمتفالل أدق مـ طمسـ  1

 راقمي آؾمتفالل طمسـ اسمتداء وزيودة .آسمتداء ٕن سم

 .8سمراقمي آؾمتفالل و اًمتخؾص و طمسـ اخلتوم ذم ؿمعر اخلـسوء دراؾمي سمالهمقي ،حمؿد اًمشخص ،  2

  489أسمق هالل ، يمتوب اًمصـوقمتلم : اًمؽتوسمي واًمشعر، ص : 3

قمـ أهمراوفو ًمؼد وفمػ اًمطوهر سمـ قموؿمقر اًمؽشػ قمـ سمراقمي آؾمتفالل ذم اًمؼرآن  سمطريؼي متؿقزة ًمؾؽشػ  4

يـظر ؾمقر ة اًمػوحتي ، اًمبؼرة ، آل قمؿران ، اًمـسوء ، اعموئدة ، اًمػرىمون ، ًمؼامن، ؾمبل،هموومر ، اًمرْحون ، احلديد ، اْلؿعي ، 

 اًمؼقومي ، شمبورك ، اًمـبل ، اًمـوزقموت ، اعمطػػلم ، إقمغم ، اًمتلم ، اًمعؾؼ ، اعمسد . 



 

 أصول الدين :قسم 

 

 ﴿ : مممجقــع  اًمػــتـ ىمــول شمعــو                                   

    ﴾ [ 1اًمؽفػ     ]. 

 مثول :

وكجد مثال اًمرازي رْحي اهلل قمؾقـف ذم شمػسـػمه ًمسـقرة اًمـسـوء يشـػم إمم قمالىمـي مطؾـع اًمسـقرة 

عمو يموكً  قمغم أكقاع يمثػمة مـ اًمتؽوًمقػ ...و اقمؾؿ أن هذه اًمسقرة مشتؿؾي"سمؿؼصقدهو ومقؼقل :

قمغم اًمطبوع ٓ ضمرم اومتتح اًمسقرة سموًمعؾي اًمتل ٕضمؾفـو  هذه اًمتؽوًمقػ ؿموىمي قمغم اًمـػقس ، ًمثؼؾفو

  1."جيى ْحؾ هذه اًمتؽوًمقػ اًمشوىمي، وهل شمؼقى اًمرب اًمذي ظمؾؼـو ، واإلًمف اًمذي أوضمدكو 

 .دهاوإصارة آخر السورة دؼصادسؾك الثالث :

تؾؽ اعمؼوصد شمشػم ًمإن خلقاشمؿ اًمسقر أمهقي ذم سمقون مؼوصد اًمسقر اًمؼرآكقي طمقٌ أهنو قمودة مو 

يي ومجقع ظمقاشمؿ اًمسقر اًمػرىموكقي ذم همويي احلسـ و هنو"مـ ىمريى أو سمعقد ،يؼقل :. اًمقاردة ومقفو 

 اًمؽامل ، ٕهنو سملم أدقمقي ووصويو و ومرائض 

شمشقف إمم  و ٓ و حتؿقد و هتؾقؾ ، إمم همػم ذًمؽ مـ اخلقاشمؿ  اًمتل ٓ يبؼك ذم اًمـػقس سمعده شمطؾع

 ً سمف ؾمقرة اًمبؼرةؿمو يؼول ، يموًمدقموء اًمذي ظمت

 هبو اًمـسوء ، واًمتبجقؾ و آل قمؿران و اًمػرائض اًمتل ظمتؿً ل ظمتؿً هبتواًمقصويو اًم
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عظقؿ اًمذي ظمتؿً هبام اعموئدة ... واحلض قمغم اْلفود و صؾي إرطموم  اًمؾذيـ ظمتؿً هبام و اًمت

.... ومدح اًمؼرآن و ذيمر  وموئدشمف إكػول ... و شمسؾقتف قمؾقف اًمسالم اًمتل ظمتؿً هبو ؾمقرة يقكس

 1" .اسمراهقؿ ؾمقرة و اًمعؾي ذم إكزاًمف اًمذي ظمتؿً سمف 

 قاشمؿ قمغم أهمراض اًمسقرة اًمؼرآكقي. ومقام يكم كقرد أمثؾي شمبلم أمهقي دًٓمي اخل

 مثال:

  ﴿:ؾمقرة اًمـحؾ قمـد شمػسػم ىمقًمف شمعومميؼقل اًمرازي ذم آظمر             

              ﴾[ 120الـحل ]:" اقمؾؿ أكف  عمو زيػ ذم هذه اًمسقرة مذاهى

ومؾام سموًمغ ذم إسمطول اًمنميموء و إكداد هلل شمعومم ... وء، مـفو ىمقهلؿ سمنصمبوت اعمنميملم ذم أؿمق

مذاهبفؿ ذم هذه إىمقال ،و يمون إسمراهقؿ رئقس اعمقطمديـ و ىمدوة إصقًمقلم ، وهق اًمذي دقمو 

اًمـوس إمم اًمتقطمقد و إسمطول اًمنمك ، وإمم اًمنمائع و اعمنميمقن يموكقا مػتخريـ سمف ، معؽموملم 

 طمؽك ذيمره اهلل ذم آظمر هذه اًمسقرة، وضمرم  مؼريـ سمقضمقب اإلىمتداء سمف ،ٓ   سمحسـ  ـمريؼتف ،

ـمريؼتف ذم اًمتقطمقد ، ًمقصػم ذًمؽ طمومال هلمٓء اعمنميملم قمغم اإلىمرار سموًمتقطمقد و اًمرضمقع قمـ 

 2."اًمنمك  

 مثال:

ًمؼقاقمد  وأمجعفو عمو يموكً ؾمقرة اًمبؼرة ؾَمـوم اًمؼرآن ،و أيمثر ؾمقره أطمؽومًو ،"ويؼقل اسمـ شمقؿقي :

 . 3" ظمتؿفو اهلل شمعومم سمآيوت ضمقامع مؼررة ْلؿقع مضؿقن اًمسقرة .اًمديـ : أصقًمف وومروقمف ..

                                                           

 .621-620حترير اًمتحبػم ذم صـوقمي اًمشعر واًمـثر و سمقون إقمجوز اًمؼرآن ،اسمـ أِب اإلصبع اعمٍمي،  1

 20/107اًمرازي  ، مصدر ؾموسمؼ ، 2

 14/129جمؿقع اًمػتووى اسمـ شمقؿقي ،  3
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 تـاشب آخر السورة مع أوهلا و اإلصارة إىل ادعاين ادشسكة ادسؾك الرابع :

قمغم  واومليمدرضورة اًمـظر اًمؽكم ذم يمتوب اهلل ًم ؿشملؾمقسفهلذا اعمسؾؽ مـ ظمالل  اًمعؾامء ًمؼد أؿمور

،عمو ًمف مـ قمالىمي سمتحؼقؼ اعمؼصقد ، وممو يدظمؾ حتً مسؿك اًمـظر ذم أول اًمؽالم وذم آظمره  أمهقي

 اًمسقر سمؿطوًمعفو .اًمـظرة اًمؽؾقي رسمط ظمقاشمؿ 

ي ذم اًمسقر اًمطقال و اًمعودة اًمؼرآكقي اًمؼوئؿي قمغم اًمرسمط سملم أضمزاء اًمسقرة ظموص اسمـ طمقونيميمد 

حقٌ ٓ يؽود ر اعمطقًمي ومقضمدهتو يـوؾمبفو أواظمرهو سموىمد شمتبعً أوائؾ اًمسق":ذم ذًمؽ يؼقل 

وذًمؽ مـ أسمدع اًمػصوطمي ، طمقٌ يتالىمك آظمر اًمؽالم اعمػرط ذم اًمطقل سملوًمف يـخرم مـفو رء...

، وهل قمودة اًمعرب ذم يمثػم مـ كظؿفؿ ،يؽقن أطمدهؿ آظمذا ذم ر ء،صمؿ يستطرد مـف إمم رء 

يمون آظمذا ومقف أوٓ ، ومـ أمعـ اًمـظر ذم ذًمؽ آظمر ،صمؿ إمم آظمر هؽذا ـمقيال ، صمؿ يعقد إمم مو 

 .1"ؾمفؾ قمؾقف مـوؾمبي مو يظفر سمبودئ  اًمـظر أكف ٓ مـوؾمبي ًمف 

سمؾ إمر يتعدى إمم مجقع اًمسقر اًمؼرآكقي ومتجد دائام شمؾؽ اعمعوين اعمشؽميمي سملم إوائؾ 

ًمسقر قمغم ا رد آظمر اًمؽؾقي ًمؾسقرة إن أمهؾ وإواظمر،وٓ يؿؽـ ًمؾؿػن أن يؼتـص اعمعوين 

اعمسوىموت ختتؾػ سموظمتالف إطمقال و إوىموت "اًمشوـمبل هذا إمر ومؼول : ذيمر وىمد، أوهلو 

وموًمذي يؽقن قمغم سمول مـ اعمستؿع واعمتػفؿ ،  قمؾؿ اعمعوين واًمبقون واًمـقازل وهذا معؾقم ذم

أوهلو ، ٓ يـظر إمم آًمتػوت إمم أول اًمؽالم وآظمره ، سمحسى اًمؼضقي  ومو اىمتضوه احلول ومقفو 

إن اؿمتؿؾً قمغم مجؾ ومبعضفو متعؾؼ  ، وٓ ذم آظمرهو دون أوهلو ، ومنن اًمؼضقي ودون آظمرهو 

                                                           

 .2/378اًمبحر اعمحقط أسمق طمقون ، 1
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ٕهنو ىمضقي واطمدة كوزًمي ذم رء واطمد ، ومال حمقص ًمؾؿتػفؿ قمـ رد آظمر اًمؽالم قمغم ، سموًمبعض 

ومنن ومرق اًمـظر ذم ، ذم ومفؿ اعمؽؾػ ، وإذ ذاك حيصؾ مؼصقد اًمشورع  أوًمف ، وأوًمف قمغم آظمره

 .1 " ئف ومال يتقصؾ سمف إمم مراده  ...زاأضم

  : مثال

مقوققموت "ؾمقرة ؾمبل: هل ؾمقرة مؽقي ضموءت آيوهتو إلصمبوت ىمضقي اًمبعٌ يؼقل ؾمقد ىمطى:

و اإليامن سموًمقطمل ، و آقمتؼود هذه اًمسقرة اعمؽقي هل مقوققموت اًمعؼقدة اًمرئقسقي: شمقطمقد اهلل 

و اًمؽميمقز إيمؼم ذم اًمسقرة قمغم ىمضقي  ؾموؾمقي..سموًمبعٌ، وإمم ضمقارهو شمصحقح سمعض اًمؼقؿ إ

 2"اًمبعٌ و اْلزاء  

﴿ : قمز وضمؾؼول ومديٌ قمـ اًمغقى وحلؾمقرة ؾمبل سم سمدأ اهلل شمعومم               

                                             

                                      

                                       

                                      

                ﴾ [3-1]ؾمبل 

  ﴿: وىمول شمعومم ذم آظمر اًمسقرة                         

                                   

                                                           

 375/1اًمشوـمبل ، اعمقاومؼوت ، 1

 . 5/277ؾمقد ىمطى، ذم فمالل اًمؼرآن. 2
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                                   ﴾52]ؾمبل-

سمبقون مقىمػ اعمنميملم مـ اًمبعٌ طمقٌ أهنؿ يٍمون قمغم إكؽوره  ًمؼد سمدأت اًمسقرة  [.54

واًمتفؽؿ سموًمـبل طملم أظمؼم قمـف و هؽذا مضً اًمسقرة ذم إصمبوت اًمبعٌ صمؿ ظمتؿً سمبقون 

 1إىمرارهؿ سمف وًمؽـ سمعد ومقات إوان.
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