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يدرس اًمطوًمى أيوت دراؾمي متلكقي، ويؼورن سمقـفو ًمقًتـٌط مـفو إطمؽوم : أهداف افتعؾقؿ

واًمدروس واًمعؼم، ومو إمم ذًمؽ ممو يتضح مـ ووع أيوت سمجقار سمعضفو، واًمـظر ومقفو ًمتؽقيـ 

 .رؤيي متؽومؾي قمـ اعمقوقع

 

 .ومقف  مـوهٍ اعمػنيـو  وطمؼقؼتف أكقاقمفعرومي قمومي سموًمتػًػم : مادعارف ادسبؼة ادطؾقبة 
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 ّدمةــــــــــــــــــــــــــــــؼاد

 :وسمعد اعمرؾمؾلم، أذف قمغم وؾمؾؿ وكصكم كًتعلم، وسمف اًمعوعملم رب هلل احلؿد

س اعمفؿي اًمتل يدرؾمفو ـمؾٌي اًمؽتوب و اًمًـي مؼقوس اًمتػًػم اعمقوققمل و هق ذم احلؼقؼي قاعمؼويمـ 

ن أاعمعرذم متعؾؼ سموعمـوهٍ اًمتػًػميي اعمعوسة اًمتل مـ اًميوري ضمدا  آؾمتؽاملمـ طمقٌ 

صقؾ و اًمتـزيؾ يمذًمؽ و هذا مو ؾمـدرؾمف ذم اًمًداد لمـ طمقٌ اًمتيتعرف قمؾقفو ـموًمى اًمتػًػم 

 :أشمقي اعمػرداتصقل اًمديـ وومؼ أاًمًودس ًمطؾٌي 

 :ادقضقظل افتػسر مادة حمتقى

 :حماور ثالثة ادقضقظل افتػسر مادة تتضؿـ

 شمعريػ  اًمتػًػم اعمقوققمل و كشلشمف   :إول ادحقر

 أوٓ : مدظمؾ إمم اًمتػًػم وأكقاقمف.

 صموكقو :اًمتػًػم اعمقوققمل: شمعريػف وقمالىمتف سملكقاع اًمتػًػم إظمرى.

 قوققمل وشمطقره وأهؿ اعممًمػوت ومقف ىمديام وطمديثو.صموًمثو : كشلة اًمتػًػم اعم

 رشمؽزاشمف اًمعؾؿقي مأمهقي اًمتػًػم اعمقوققمل  وادحقر افثاين : 

 أوٓ :  أؾمٌوب سمروز اًمتػًػم اعمقوققمل ذم اًمعٍم احلديٌ، وأمهقتف وومقائده.

 ن .آسمعض قمؾقم اًمؼر و اًمصؾي سمٌلم واًمتػًػم اعمقوققمل :اكقا ث

    الىمتفو سموًمتػًػم اعمقوققمل .قمؾؿ اعمـوؾمٌي و قم -1

 . فتطمجق طمؼقؼي قمؾؿ اعمـوؾمٌي و                

 .اًمتػًػم  أًمقان  ػ اعمـوؾمٌوت اًمؼرآكقي ذمقشمقفم                
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 اًمقضمقه و اًمـظوئر و قمالىمتفو سموًمتػًػم اعمقوققمل . -2 

   طمؼقؼي اًمقضمقه و اًمـظوئر .              

 قمالىمي اًمقضمقه و اًمـظوئر .              

 .هؿ خطقاتفأو  افتػسر ادقضقظلفقان أافرابع دحقر ا

 . فظمطقاشم هؿأو كقي آػًػم اعمػردة اًمؼرشم -1

 فظمطقاشم هؿأاًمتػًػم اًمتجؿقعل و   -2

 .ف ظمطقاشمهؿ أاًمؽشػل و اًمتػًػم  – 3

 

 ٕفقان افتػسر ادقضقظل   تطبقؼقة دراشة :امساخل ادحقر

 مصطؾح دراؾمي شمطٌقؼقي طمقل اعمصطؾح اًمؼرآين.أوٓ :

 اًمؼرآكقي ًمؾًقرةدراؾمي شمطٌقؼقي طمقل  اًمتػًػم اعمقوققمل صموكقو  : 

 ػم اعمقوققمل ًمؾؿقوقع اًمؼردراؾمي شمطٌقؼقي طمقل  اًمتػًصموًمثو :

 ؿقاظد و ضقابط مـفجقة . :افسادس ادحقر 
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 متفقد :

الم قمغم أذف اعمرؾمؾلم ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمف وصحٌف ومـ  ًّ احلؿد هلل رب اًمعوعملم واًمصالة واًم

 : اشمٌع هديف إمم يقم اًمديـ ، وسمعد

ؽقؿ احلاًمؼرآن اًمؽريؿ هق اًمؽتوب اًمذى ٓ يلشمقف اًمٌوـمؾ مـ سملم يديف وٓ مـ ظمؾػف شمـزيؾ مـ  إنّ 

تضؿـف مـ أطمؽوم قمديدة ومقفو ي قمتـوء اًمعؾامء طمػظو و ومفام و شمـزيال و هذا عمو نسماًمذي طمظك  ؿقداحل

  "ىمول شمعومم :.صالح احلول واعمآل هلذه إمي اًمؽٌػمة
ٍ
ء ـْ َرْ ـْمـو ذِم اًْمؽِتوِب ِم كعوم/ ؾمقرة إ"مو وَمرَّ

38. 

ـ سمقـفو ماهتاممًو يمٌػمًا ومتـّققمً دراؾموهتؿ طمقًمف ويمون  قمؼم إضمقول سمف اهتّؿ قمؾامء اإلؾمالم ؼدوم

، ومعؾؿ اًمتػًػم مـ أهؿ اًمعؾقم اًمتل يـٌغل ًمطوًمى اًمعؾؿ اًمعـويي هبو إذ أن ذف  اًمتػًػم اعمقوققمل

 قمغم يعلم مو ويمؾ ، وشمػفؿف  وملول اًمعؾؿ طمػظ يمتوب اهلل :  اًمعؾؿ سمنمف اعمعؾقم ، ىمول اسمـ قمٌد اًمؼم

 . معف ومقاضمى ومفؿف

ًَْمٌوِب ": ًمؼقًمف شمعومم ْٕ َر ُأوًُمقا ا ُروا آيوشمِِف ، َوًمَِقَتَذيمَّ سمَّ ؾمقرة ص /أيي  "يمِتوٌب َأْكَزًْمـوُه إًَِمْقَؽ ُمٌوَرٌك ًمَِقدَّ

ُروَن اًْمُؼْرآَن  "و ىمقًمف شمعومم أيضو : 29  24ؾمقرة حمؿد /أيي   "َأوَمال َيَتَدسمَّ

توب اهلل عمحووًمي اًمتعرف قمغم وًمؼد شمـققمً اعمصودر اًمتك اؾمتؼك مـفو اعمػنون مـوهجفؿ ًمػفؿ يم

ومفؿ دىموئؼف وإسمرازهو رم صقرة ٓئؼي ًمتؽقن رم متـوول اإلكًون اعمًؾؿ اًمذى حيى يمتوب اهلل شمالوة 

وومفام واًمعؿؾ سمام حيقيف هذا اًمؽتوب مـ ظمػمى اًمدكقو وأظمرة ، وًمؼد اقمتؿد اعمػنون قمغم مصودر 

 .قمديدة حتددت مـفو مـوهجفؿ وشمعددت سمتعدد شمؾؽ اعمصودر
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 : ويمون أهؿ شمؾؽ اعمصودر

رم سمقون معـك اعمجؿؾ مـ اًمؼرآن وإيضوح اعمعـك  وؾمؾؿ  قمؾقف  اهلل  صغمـ مو أصمر قمـ رؾمقل اهلل  1

 .اًمؼرآكك وشمؼريٌف

شمػًػم سمعض اعمػنيـ سموًمتػًػم سموعملصمقر ، ومـ أهؿ مصودره  سمرز ذم رف هذا اًمـقع اًمذيوًمؼد قمُ 

ـ طمقٌ اقمتؿد  لػًػم سموعملصمقر ( ًمإلموم ضمالل اًمديـ اًمًققـماًمت يعتؿد قمؾقفو ) اًمدر اعمـثقر ذمل اًمت

ًمؽثػم مـ آيوت  شمؼرير اعمعوين ، وصحوسمتف إضمالء ذم وؾمؾؿ  قمؾقف  اهلل  صغمقمغم مو أصمر قمـ رؾمقل اهلل 

 اهلل  صغماًمؼرآن اًمؽريؿ ومـ أسمرزهؿ اسمـ قمٌوس رى اهلل قمـفام اًمذى طمظك سمصحٌي رؾمقل اهلل 

ومؽون ومؼقف إمي  وؾمؾؿ  قمؾقف  اهلل  صغمام مع طمظقشمف سمدقموء اًمرؾمقل ظمودمو ومتعؾ وؾمؾؿ  قمؾقف 

 .اًمديـ ومعرومي سموًمتلويؾ وطمؼمهو اًمذى ٓ جيورى قمؾام وومؼفو ذم

اهلل ( اًمؼوئؿ قمغم اًمتدسمر واًمػفؿ ًمؽتوب  يصمؿ كشل ـ زيودة قمغم اًمتػًػم سموعملصمقر : ) اًمتػًػم سموًمرأ -

اخلودمي هلذا اًمغرض اجلؾقؾ وهك يمثػمة شمعددت ذًمؽ سموًمعؾقم  ؾمٌحوكف وشمعومم واإلؾمتعوكي ذم

  قمؾقف  اهلل  صغموشمـققمً ومؿـفو قمؾقم اًمعرسمقي كحقهو وسومفو وسمالهمتفو ومو روى قمـ رؾمقل اهلل 

 .ىمقٓ وقمؿال وهمػم ذًمؽ مـ اًمعؾقم اًمؽثػمة وؾمؾؿ

، ومؿـفؿ ظمتالف مشورهبؿاًمتػًػم شمٌعو إل كظور اعمػنيـ وـمرىمفؿ ومـوهجفؿ ذماظمتؾػً أًمؼد  و

،  ذح أيوت اعمتصؾي هبذه اعمعوين ـ همؾًٌ قمؾقف اًمـزقمي اًمػؽريي اًمعؼوئديي ومتقؾمع شمقؾمعو يمٌػما ذمم

وهؽذا مـ  لهذه اًمـقاطم ومـفؿ مـ همؾًٌ قمؾقف اًمـزقمي اًمػؼفقي اًمنمقمقي ومتقؾمع شمقؾمعو يمٌػما ذم

 إكػس إظمالق واًمتصقف واعمقاقمظ وآيوت اهلل ذم اًمؼصص وإظمٌور ومـ شمقؾمع ذم شمقؾمع ذم

 .وأوموق وهمػم ذًمؽ
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يمذًمؽ يمون مـ اعمػنيـ مـ أـمول ومـفؿ مـ أوضمز واظمتٍم ومـفؿ مـ شمقؾمط سملم هذا 

يمتوب رهبو  ظمدمًقمؾؿقي وخؿي أسموكً قمـ ضمفقد أمي وًمؼد شمرك همٓء وهمٓء صمروة .وذاك

ذًمؽ أمي طمػظو ووٌطو وذطمو واؾمتـٌوـمو عمًوئؾ اًمنميعي  ٓ يًٌؼفو ذم وقمـقً سمف قمـويي وموئؼي

ء ًمتؽقن إمي اإلؾمالمقي يمام أراد اهلل هلو ظمػم أمي أظمرضمً ًمؾـوس ، شملمر سموعمعروف ، وشمـفك اًمغرا

 .قمـ اعمـؽر وشمممـ إيامكو طمؼقؼقو سموهلل ؾمٌحوكف وشمعومم

ومل شمؼػ احلريمي اًمػؽريي قمـد اعمًؾؿلم يقمو سموًمـًٌي ًمؽتوب اهلل ؾمٌحوكف سمخوصي رم هذا اًمعٍم 

ضمـوس ، وشمؽوصمرت وؾموئؾ آشمصول ومقف سملم إمؿ واًمشعقب احلديٌ اًمذى امتوز سموًمتؼورب سملم إ

واكتعشً ومقف وؾموئؾ اًمعؿران اًمٌنمى قمغم وضمف اًمعؿقم ، ومو زاًمً هذه اعمـوهٍ رم شمػًػم اًمؼرآن 

، وشمػًػم ضمومع سملم  ياًمًوسمؼ مـ شمػًػم سموعملصمقر ، وشمػًػم سموًمرأ إمم أن قمغم مو يموكً قمؾقف ذم

  . ياعملصمقر واًمرأ

تػًػم يؼتٍم قمغم ًمقن واطمد مـف وهق أؿمفر أكحوئف اعمعروف سموًمتػًػم اًمؽمشمقٌل ، اًمذي و مل يعد اًم

اًمؼرآكقي يمجزء ، ويمون هلذا اًمـحق يي أ فٌحٌ ومقشمُ أو اًمذي يتـوول ومقف اعمػنر اًمؼرآن اًمؽريؿ آيي ومآيي 

يّتخذ مـ  صقرًا متعددة ومٌعضفو يـحق كحقًا أدسمقًو يٌحٌ قمـ إسمعود اًمٌالهمقي واًمـحقيي، وسمعضفو

اًمروايوت أؾموؾمًو ًمٌقون مضوملم أيوت وصموًمثي ختضع أيوت ًمؼقاقمد اًمعؼؾ وهمػمهو مـ اعمـوهٍ 

ا ضمديد وأؾمؾقسمو هذا ؿمؽؾ مؼّدمي ًمؾٌحٌ اعمقوققمل اًمذي يعتؼم اًمتػًػميي اًمتل فمفرت ، 

ـحوول ذم هذا ؾمواًمذي ش اًمتػًػم اعمقوققمل»ؾمّؿل سمـو اًمذي  ذم أوكي إظمػمة اؾمتحدث 

اؾمتنماف آوموىمف سمٌقون مدريمف ووقاسمطف وظمصوئصف ومراطمؾف سمعد أن كذيمر شمعريػف ووضمف ـوس اًمع

 إن ؿموء اهلل شمعومم.-وهؽذا شمتقامم اًمعـوس سمعد ذًمؽ يمؾ ذم مقوعف قمغم مو كٌقـف  احلوضمي إًمقف.
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 ضبط احلؼائؼ و افـشلة .ادحقر إول :

 اًمتػًػم اعمقوققمل و كشلشمف   طمؼقؼي

 : افتػسر ادقضقظل أوٓ : تعريػ

ىمٌؾ اًمتطرق  ًمتعريػ و يتلًمػ مصطؾح )اًمتػًػم اعمقوققمل ( مـ ضمزأيـ ريمٌو شمريمقًٌو وصػقًو 

، ذم اًمؾغي صمؿ "اعمقوققمل"وًمػظي  "اًمتػًػم"ًمػظي كعرف اًمتػًػم اعمقوققمل يـٌغل  قمؾقـو أوٓ أن 

   .ص، وومـ مدّونيمَعؾؿ قمغم قمؾؿ خمصق صمؿ كعرف اعمصطؾح اعمريمى مـفام اسمتداء ذم آصطالح

 :ادراد بؿصطؾح افتػسر -1

ًمغي: اًمتػًػم ذم اًمؾغي ملظمقذ مـ اًمِػْن٫ اًمذي هق اًمؽشػ واًمٌقون، وومنَّ اًمٌمء يػّنه  -أ(

ا، يعـل: أسموكف، واًمتػًػم يمْشُػ اعمراد قمـ اًمؾػظ اعمٌفؿ  ، وىمول 1سموًمؽن، ويْػُنه سموًمضؿ وَمْنً

ؿمتؼوىمفام ا، ووَمَنَ وؾَمَػَر ًمغي واطمدة، أي 2"ؽؾيمشػ اعمراد قمـ اًمؾػظ اعمش"سمعضفؿ: اًمتػًػم:

 : ... وؾَمَػَرِت اعمرأة: يمشػً قمـ وضمففو، ومفل ؾموومٌر، "واطمد، ومعـومهو اًمؽشػ، ىمول اجلقهريُّ

وومُِر اًمقضمف: مو يظفر مـف... وأؾمػر اًمصٌح، أي أووء، وذم احلديٌ: أؾمػروا سموًمػجر، ومنكَُّف  ًَ وَم

 ومفق ومعـوه، اًمٌمء شمػًػم سمف ُيعرُف  رء ويمؾ  ، 3"أذق أقمظؿ ًمألضمر ..وأؾمػر وضمفف طُمًـًو، أي

ػًما "ومـف ىمقًمف شمعومم:  شمعومم شمػنشمف، ًِ ـَ شَمْػ ًَ   "  َوٓ َيْلشُمقَكَؽ سمَِؿَثٍؾ إَِّٓ ضِمْئـَوَك سمِوحْلَؼر َوَأطْم

                                                           

 .134، ص: 6أمحد طمقدر، ، ج ًمًون اًمعرب، مجول اًمديـ اسمـ مـظقر، حتؼقؼ: قمومر  1

 .2787معجؿ هتذيى اًمؾغي، إزهري، حتؼقؼ: د. ريوض ىموؾمؿ اعمجؾد اًمثوًمٌ، ص:   2

 .589، ص: 2شموج اًمؾغي وصحوح اًمعرسمقي، اجلقهري اجلزء:   3
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وهؽذا شمرى أن هذه اًمتػًػمات شمؽشػ ًمـو قمغم أن اًمتػًػم يًتعؿؾ ذم اًمؽشػ  33/اًمػرىمون

 .ؽشػ اعمعـقي اعمعؼقلاحلز، واًم

اًمؽشػ أيضو، وموًمتػًػم يمشػ اعمغؾؼ مـ اعمراد سمؾػظف،  هق واًمتػًػم»: اًمؼمهون ذم اًمزريمٌم وىمول 

ُه ومًنا، واعمزيد  شُمُف ُأوْمِنُ وإـمالق ًمؾؿحتٌس قمـ اًمػفؿ سمف، وُيؼول: ومنَّ اًمشئ أوْمَنه شمػًػما، وومّنْ

قب مـ ؾمػر ومعـوه أيضو اًمؽشػ، يؼول مـ اًمػعؾلم أيمثر ذم آؾمتعامل، وىمول آظمرون هق مؼؾ

ومجقع  1."ؾمػرت اعمرأة ؾمػقرا إذا أًمؼً مخورهو قمـ وضمففو، وهل ؾموومرة، وأؾمػر اًمصٌح أووء

 اًمتعوريػ دمؿع قمغم أن أصؾ اًمتػًػم اًمؽشػ واًمٌقون.

اصطالطمو: ًمؼد شمػووشمً اًمتعوريػ آصطالطمقي هلذا اعمصطؾح سمًٌى اظمتالف اًمعؾامء ذم  -ب(

  .ج حتتف مـ مدًمقل ومعـك، ومؼصد، ومٌعضفؿ حتديد مو يـدر

 :  افتػسر يف آصطالح

وإؾمٌوب اًمـوزًمي ومقفو، صمؿ شمرشمقى مؽقُّفو، ومدكقُّفو، وحمؽؿفو هق قمؾؿ ُيعرف سمف كزول أيوت، 

ومتشوهبفو، وكوؾمخفو ومـًقظمفو، وظموصفو وقمومفو، ومطؾؼفو ومؼقدهو، وجمؿؾفو ومػنهو، 

 اصطالطمو : ومؼد شمعددت  2هلو وطمرامفو، ووقمدهو ووقمقدهو، وأمرهو ويهقفو، وأمثوهلو وهمػمهو.وطمال

 هق قمؾؿ يٌحٌ ومقف قمـ يمقػقي : »ومؼد قمرومف صوطمى اًمٌحر اعمحقط أسمق طمقون إكدًمز سمؼقًمف

                                                           

 .147 /1جاًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن اًمزريمٌم،  1

 .33ؼ: ًمطػل قمٌد اًمٌديع، يمشوف اصطالطموت اًمػـقن، حمؿد قمكم اًمػوروىمل اًمتفوكقي، حتؼق1

 .14 /1اًمٌحر اعمحقط، قمكم سمـ يقؾمػ أيب طمقون إكدًمز،  1

 .33ؼ: ًمطػل قمٌد اًمٌديع، يمشوف اصطالطموت اًمػـقن، حمؿد قمكم اًمػوروىمل اًمتفوكقي، حتؼق1

 33ؼ: ًمطػل قمٌد اًمٌديع، يمشوف اصطالطموت اًمػـقن، حمؿد قمكم اًمػوروىمل اًمتفوكقي، حتؼق1

. 
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اًمـطؼ سملًمػوظ اًمؼرآن، ومدًمقٓهتو، وأطمؽومفو اإلومراديي واًمؽميمقٌقي، ومعوكقفو اًمتل حتؿؾ 

 1 "اًمؽميمقى وشمتامت ًمذًمؽقمؾقفو طموًمي 

  :يمقػقي اًمـطؼ سملًمػوظ اًمؼرآن ومدًمقٓهتو، وأطمؽومفو اًمؽميمقٌقي "ُيػفؿ مـ ظمالل ىمقًمف

ًمؼد مجع هذا اًمتعريػ يمؾ مو يتعؾؼ سمعؾقم اًمؼرآن،يموًمؼراءات، ومعوين  "وآومراديي

 إًمػوظ، واًمـحق، واًمٍمف، واًمٌقون، واًمٌديع.

  :حُتؿؾ قمؾقفو طموًمي اًمؽميمقىومعوكقفو اًمتل "واعمجوز مـ ظمالل ىمقًمف".  

  :شوشمتامت ذًمؽ»وىمصد أيضو قمؾؿ أؾمٌوب اًمـزول واعمٌفؿ،...وهمػمه، وهذا ُيػفؿ مـ ىمقًمف ،

 وهق يمؾ مو يتعؾؼ سمام ضموء ذم يمتوب اهلل مـ متشوسمف وحمؽؿ وىمصص...وهمػمه.

  :قمؾقف قمؾؿ يػفؿ سمف يمتوب اهلل اعمـزل قمغم كٌقف حمؿد صغم اهلل "و قمرومف اإلموم اًمزريمٌم سمؼقًمف

و ؾمؾؿ و سمقون معوكقف و اؾمتخراج أطمؽومف و طمؽؿف و اؾمتؿداد ذًمؽ مـ قمؾؿ اًمؾغي و اًمـحق 

و اًمتٍميػ و اًمٌقون و أصقل اًمػؼف و اًمؼراءات، و حيتوج إمم معرومي أؾمٌوب اًمـزول و 

 .2"اًمـوؾمخ و اعمـًقخ

 :مـ قمؾؿ يٌحٌ ومقف قمـ اًمؼرآن اًمؽريؿ "و قمرومف اًمشقخ حمؿد قمٌد اًمعظقؿ اًمزرىموين سمؼقًمف

 3. "طمقٌ دًٓمتف قمغم مراد اهلل شمعومم سمؼدر اًمطوىمي اًمٌنميي

                                                           

 .14 /1اًمٌحر اعمحقط، قمكم سمـ يقؾمػ أيب طمقون إكدًمز،  1

 .13 /1جاًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن، سمدر اًمديـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم،   2

 .3/2اًمزرىموين ، مـوهؾ اًمعرومون ،3
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وهذا  اًمتعريػ إظمػم شمعريػ قموم، يػفؿ مـف أن اًمتػًػم هق اجلفد اًمذي يٌذًمف اعمػن، 

ًمؾؽشػ قمـ مراد اهلل شمعومم مـ ظمالل ظمطوب اهلل اعمتعؾؼ سملومعول اًمعٌود، سمؼدر اؾمتطوقمتف، 

 وسمؼدر مو آشموه اهلل مـ قمؾؿ. 

 لويؾتعريػ افت

 واًمتلويؾ مـ إول وهق اًمرضمقع ويمشػ اًمعوىمٌي .

 مـ اعمآل وهق اًمعوىمٌي واعمصػم .

 افػرق بغ افتلويؾ وافتػسر

 ىمول سمعضفؿ هل سمؿعـك واطمد ، وىمول آظمرون خيتؾػون وهق إرضمح . ومـ اًمػروق مو يكم :

 اًمتػًػم أقمؿ مـ اًمتلويؾ . -1

 ذم اعمعوين واجلؿؾ .اًمتػًػم ذم إًمػوظ واعمػردات ، واًمتلويؾ  -2

 اًمتػًػم حيتؿؾ معـك واطمدا ، واًمتلويؾ ًمف أوضمف ومعون  . -3

 اًمتػًػم روايي واًمتلويؾ درايي . -4

اًمتػًػم مو وىمع مٌقـو ذم يمتوب اهلل   ومعقـو ذم صحقح اًمًـي ، واًمتلويؾ مو اؾمتـٌطف اًمعؾامء  -5

  اًمعومؾقن اعموهرون ذم آٓت اًمعؾقم .

 قع:تعريػ ادقضثاكقا :  



 
11 

ًمغي: ومفق ذم إصؾ مصدر مقؿل ًمػعؾ ووع، يؼول ذم اًمؾغي ووعف يضعف ووعو ومقوعو  -أ(

 -سمػتح ويمن احلوء-ويؼول ذًمؽ ذم احلؿؾ واحلؿؾ ، 1 سمؿعـك طمّطفأًمؼوه مـ يده ومقوققمو، 

: ﴿َوَأيْمَقاٌب َمْقُوققَمٌي﴾ )ؾمقرة: اًمغوؿمقي، أيي: شمعوممومقؼول: ووعً احلؿؾ ومفق مقوقع، ىمول 

.( ومفذا اًمقوع 10: ﴿َوإَْرَض َوَوَعَفو ًمأِْلََكوِم﴾، )ؾمقرة: اًمرمحـ، أيي: شمعومم وىمقًمف (. 14

ًٍ ُوِوَع ًمِؾـَّوِس﴾ شمعومم قمٌورة قمـ اإلجيود واخلؾؼ. ووْوُع اًمٌقً: سمـوؤه، ىمول  َل سَمْق :  ﴿إرن َأوَّ

وداسمي طمًـي  ( وووعً اًمداسمي، أهقمً، وشمضع ذم ؾمػمهو: شُمنع،96)ؾمقرة: آل قمؿران، أيي: 

  3. "أًْمَزْمُتفو اعَمْرقَمك، ومفل َمْقوققَميٌ .واإلسمؾ  2اعمقوقع هيعي، وأووعتفو: محؾتفو قمغم اإلهاع 

واعمقوقع أيضو مـــ اًمـقوـع٫ وهق ضمعؾ اًمٌمء ذم مؽون مو، ؾمقاء أيمون ذًمؽ سمؿعـك احلط 

إذا رقمً احلؿض  واخلػض، أو سمؿعـك اإلًمؼوء واًمتثٌقً ذم اعمؽون، شمؼقل اًمعرب: كوىمي واوعي:

طمقل اعموء ومل شمؼمح، وهذا اعمعـك مؾحقظ ذم اًمتػًػم اعمقوققمل، ٕن اعمػن يرشمٌط سمؿعـك معلم ٓ 

  .4يتجووزه إمم همػمه طمتك يػرغ مـ شمػًػم اعمقوقع اًمذي أراده

             اصطالطمو -ب(

                                                           

 .1040/ 12ابراهقؿ مصطػك وزمالؤه، ادعجؿ افقشقط،   1

 

 526 ،همريى اًمؼرآن، اًمراهمى إصػفوين، حتؼقؼ: حمؿد ؾمعقد يمقالين اعمػردات ذم  2

 .33ؾقؾ، اًمتػًػم اعمقوققمل، قمٌد اجل 3

 .20لم ىمًؿ اًمدراؾموت اًمؼرآكقي، ص: مؼدمي ذم اًمتػًػم اعمقوققمل، حمؿد سمـ قمٌداًمعزيز اخلضػمي، يمؾقي اعمعؾؿ 4

 1052، ص: 2جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي، )مصدر ؾموسمؼ(، ج:  4
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. وهق 1"اًمؽوشمى يمالمفاعمقوقع هق اعمودة اًمتل يٌـل قمؾقفو اعمتؽؾؿ أو "ضموء ذم اعمعجؿ اًمقؾمقط:   

حمؾ اًمعرض اعمختص سمف، ومقوقع يمؾ قمؾؿ: مو يٌحٌ ومقف قمـ قمقاروف اًمذاشمقي، يمٌدن اإلكًون 

 2.ًمعؾؿ اًمطى، ويموًمؽؾامت ًمعؾؿ اًمـحق

ظمرون سملكف ىمضقي، أو أمر متعؾؼ سمجوكى مـ ضمقاكى احلقوة، ذم اًمعؼقدة أو اًمًؾقك آ ويعّرومف 

  3وً هلو آيوت اًمؼرآن اًمؽريؿآضمتامقمل، أو مظفرا مـ مظوهر اًمؽقن، شمعرَّ 

يمام يطؾؼ قمـد اهؾ اًمتػًػم قمغم اًمؼضقي اًمتل شمعددت أؾموًمقٌفوو أمويمـفو ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ و هلو ضمفي 

   4واطمدة دمؿعفو قمـ ـمريؼ اعمعـك اًمقاطمد او اًمغويي اًمقاطمدة .

يصدق قمغم  ػم ؿمومؾ جلؿقع أكقاع اًمتػًػم اعمقوققمل سمؾظ قمغم اًمتعوريػ اًمًوسمؼي  سمليهو شمعٌيالطم

 كقع واطمد مـف و هق اًمتػًػم اعمقوققمل اًمتجؿعل ومؼط .

وت يمثػمة وًمؽـ شمعريػهـوك  و قمؾاًم قمغم ومـ معلم، يمؿريمى إووذم  "افتػسر ادقضقظل "تعريػ 

 مويكم :  يؿؽـ مجع ذًمؽ ذم 

                                                           

 

 .720اعمـووي، )ًمتقىمقػ قمغم مفاّمت اًمتعوريػ، قمٌد اًمرؤوف 2

  .16مٌوطمٌ ذم اًمتػًػم اعمقوققمل، مصطػك مًؾؿ،  2

 

 

  .16مٌوطمٌ ذم اًمتػًػم اعمقوققمل، مصطػك مًؾؿ،  3

 

 .20ومتح اهلل ؾمعقد ، اعمدظمؾ إمم اًمتػًػم اعمقوققمل ،  4
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 : هق سمقون أيوت اًمؼرآكقي ذات اعمقوقع اًمقاطمد وإن "يعرومف أمحد اًمًقد اًمؽقمل سمؼقًمف

ٌوراهتو و شمعددت أمويمـفو مع اًمؽشػ قمـ أـمراف ذًمؽ اعمقوقع طمً يًتققمى اظمتؾػً قم

اعمػن مجقع كقاطمقف و يؾؿ سمؽؾ أـمراومف و إن أقمقزه ذًمؽ جلو ًمؾتعرض ًمٌعض إطموديٌ 

 . 1"اعمـوؾمٌي ًمؾؿؼوم إيضوطمو وسمقوكو

  : ٫ قمؾؿ يٌحٌ ذم ىمضويو اًمؼرآن اًمؽريؿ اعمتحدة"يعرومف قمٌد اًمًتور ومتح اهلل ؾمعقد سمؼقًمف هق

معـك أو همويي قمـ ـمريؼ مجع آيوهتو اعمتػرىمي واًمـظر ومقفو قمغم هقئٍي خمصقصي، وسمنموط 

 .2"خمصقصي٫ ًمٌقون معـوهو، واؾمتخراج قمـوسهو، ورسمطفو سمرسموط ضمومع

 اعمتـوول، اعمقوقع وهل اًمؽريؿ، اًمؼرآن سمؼضويو اعمقوققمل اًمتػًػم شمعريػ ىمقد ؾمعقد وموًمديمتقر

 واطمدة وضمفي وهلو اًمؽريؿ، اًمؼرآن ذم وأمويمـفو أؾموًمقٌفو عددتشم اًمتل اًمؼضقي "سمؼقًمف: وٌطف وىمد

   3"اًمقاطمدة اًمغويي أو ـمريؼ اعمعطقوت اًمقاطمدة ، قمـ دمؿعفو

 اًمقطمدة وهق اعمقوققمل، اًمتػًػم أًمقان مـ واطمد سمؾقن خمصقصو شمعريػف يؽقن هذا وقمغم

 .واهلدف اعمعطقوت وطمدة ذًمؽ ذم معتؼما.ومؼط  اًمتجؿقعقي

                                                           

 .17-16أمحد اًمًقد اًمؽقمل ،اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾؼرآن اًمؽريؿ ، 1

 

 

 ه 1400 ، 2 ط مٍم، اإلؾمالمقي، واًمـنم اًمتقزيع دار .ؾمعقد اهلل ومتح اًمًتور قمٌد :اعمقوققمل اًمتػًػم إمم اعمدظمؾ 2

 . 20 ص م، 1991 -

 

 20 ص كػًف، اعمرضمع 3
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ومقف ىمضويو اًمؼرآن اًمؽريؿ، وشُمَػنَّ شمػًػًما قمؾؿًقو قمغم أؾموس اعمقوقع، وشمدون  وملّي مقوقع دُمؿع

ذم سمحٌ مـػرد أو يمتوب ضمومع قمغم كؿط مًٌقـموت اًمتػًػم اًمتحؾقكم٫ سمحقٌ يرضمع اًمٌوطمٌ إمم 

 1".اعمقوقع اًمذي يريده، ويعؾؿ مقىمػ اًمؼرآن مـف ذم ين وؾمفقًمف

    وققموت اًمتل شمظفر مـ ظمالل أيوت اًمؼرآكقي، ٓكطالق مـ أطمد اعمقا  اًمدهموملم، و قمرومف

وىمٍم اهلؿ قمؾقف، يمشػًو قمـ معوكقف، وسمحثًو ذم طمؼوئؼف، وإسمرازًا ٕهار هدايتف، وإفمفورًا 

 2ًمقضمقه إقمجوز

  أمو مصطػك مًؾؿ ىمد أورد جمؿققمي مـ اًمتعوريػ صمؿ اظمتور واطمد مـفو ذم إظمػم ومؼول

ة اًمػؽريي أو آضمتامقمقي أو اًمؽقكقي مـ هق سمقون مو يتعؾؼ سمؿقوقع مـ مقوققموت احلقو":

 .زاويي ىمرآكقي ًمؾخروج سمـظريي ىمرآكقي سمصدده

مجع أيوت اعمتػرىمي ذم ؾمقرة اًمؼرآن اعمتعؾؼي سموعمقوقع اًمقاطمد ًمػًظو سملكف  وقمرومف سمعضفؿ -

 .أو طمؽاًم وشمػًػمهو طمًى اعمؼوصد اًمؼرآكقي

 ل شمتحدث قمـ مقوقع واطمد، و قمّرومف آظمرون سملكف  قمٌورة قمـ مجع أيوت اًمؼرآكقي اًمت

صمؿ شمـوُوهلو سموًمنمح  -يمؾام أمؽـ ذًمؽ-مشؽميمي ذم اهلدف، وشمرشمقٌفو قمغم طمًى اًمـزول

واًمتػصقؾ، وسمقون طمؽؿي اًمشورع ذم ذقمف وىمقاكقـف، مع اإلطموـمي اًمتومي سمؽؾ ضمقاكى 

                                                           

 قمٌد اًمًتور اًمًعقد ، مرضمع ؾموسمؼ .1

 .20. اًمدهموملم، اًمتػًػم اعمقوققمل ومـفجقي اًمٌحٌ ومقف، دار قمامر، ص 2
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اعمقوقع يمام ورد ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ، واًمدب )اًمدوموع( قمام يؿؽـ أن يؽقن ىمد أصمػم طمقًمف مـ 

  1ٌَف اًمضوًملم واعمؾحديـ مـ أقمداء اًمديـ.ؿُم 

 هق سمقون مقوقع مو مـ ظمالل آيوت اًمؼرآن، اًمؽريؿ ذم ؾمقرة واطمدة أو   يمام ىمقؾ قمـف :

 .ؾمقرة متعددة

: هق قمؾؿ يٌحٌ ذم ىمضويو اًمؼرآن اًمؽريؿ، اعمتحدة معـك أو همويي، قمـ يمذًمؽ  وىمقؾ -

قصي، سمنموط خمصقصي ًمٌقون ـمريؼ مجع آيوهتو اعمتػرىمي، واًمـظر ومقفو، قمغم هقئي خمص

 2."معـوهو، واؾمتخراج قمـوسهو، ورسمطفو سمرسموط ضمومع

  إّن يمؾ هذه اًمتعوريػ متؼورسمي سمعضفو ًمٌعض، إذ شمصى ذم معـك واطمد، ومٌعضفؿ قمّرف

اًمتػًػم اعمقوققمل سموقمتٌوره قمؾام قمغم ومـ مدّون، وسمعضفؿ قمرومف قمغم اقمتٌور أكف مريمى 

وهق: قمؾؿ يتـوول اًمؼضويو طمًى :وأظمـصـــرهـوذه اًمتعوريػ  هلمو كظـف أمجع وصػل، و

 .3اعمؼوصد اًمؼرآكقي مـ ظمالل ؾمقرة أو أيمثر

و هق قمٌورة قمـ مـفٍ ضمديد ُيتـوول سمف شمػًػم اًمؼرآن اًمؽريؿ، سمطريؼي ؾمفؾي مقًقرة ختدم 

 اعمؼٌؾلم قمغم يمتوب اهلل، ومتؿؽـفؿ مـ ومفؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ومفام دىمقؼو يمومال.

 ـاهج افتػسرية :صؾة افتػسر ادقضقظل باد

يؼصد سموعمـوهٍ اًمتػًػميي هل شمؾؽ اعمعومل و اًمؼقاقمد اًمتل يعتؿدهو أصحوهبو ًمٌقون معوين اًمؼرآن 

اًمؽريؿ ، و يمام هق معؾقم وموًمـظرات إمم اًمؼران  اًمؽريؿ شمتعدد و شمتـقع سموظمتالق اًمـوفمر ومقف، وٓ 
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و هذا مو كؾؿًف و كحـ  ؿمؽ أن هوشمف اعمـوهٍ مفام شمـققمً و شمعدد ومنيهو شمؽؿؾ سمعضفو اًمٌعض

كحوول اىمتـوص اًمرواسمط اًمتل دمؿع اًمتػًػم اعمقوققمل سمغػمه مـ اعمـوهٍ و اًمتل كؼًؿفو إمم أرسمعي 

 أؾموم اًمتػًػم اًمتحؾقكم اًمتػًػم اعمؼورن ،اًمتػًػم اإلمجوزم ، اًمتػًػم اعمقوققمل .

سمقون معوين اًمؼرآن وموًمٌوطمٌ ذم اًمتػًػم اعمقوققمل سمجؿقع أًمقاكف يـطؾؼ مـ أىمقال اعمػنيـ ذم 

اًمؽريؿ وهوشمف إىمقال ىمد شمتػؼ ، يمام يؽـ أن شمؽقن خمؾتػي وهـو حيتوج اًمٌوطمٌ ٕدوات اًمتػًػم 

 اعمؼورن 

و ًمؼقاقمده مـ أضمؾ أن يدرس شمؾؽ إىمقال وومؼ اًمطريؼي اعمؼوركي ومقجؿع أو يقازن سمقـفو أو يرضمح 

 ... وهؽذا .

يـ أىمقال اعمػنيـ اًمذيـ يمتٌقا ذم حتؾقؾ اًمـص ويمثػًما مو شمتٌو "و ذم هذا يؼقل مصطػك مًؾؿ :

اًمؼرآين سمحقٌ ٓ يؿؽـ اجلؿع سمقـفو، وأيوت اًمؼرآكقي محوًمي ًمؾقضمقه اعمتعددة ومال سمد ًمؾؿػن اًمذي 

يؽتى ذم مقوقع مو، ووضمد هذه إىمقال ذم شمػًػم آيي شمتعؾؼ سمؿقوققمف، ٓ سمد مـ وىمػي متلكقي 

إىمقال ومعرومي عمصقى مـفو وهمػم اعمصقى، وًمقختور دىمقؼي، وكظرات صموىمٌي ًمؾؽمضمقح سملم هذه 

اًمؼقل اعمـوؾمى عمقوققمف مـ هذه إىمقال سمغقي شمقوقح قمـوس اعمقوقع واًمرسمط سملم إؾموًمقى 

 1اًمؼرآكقي ذم أداء اعمعـك، وسموًمتوزم ًمؾقصقل إمم اهلدايوت اًمؼرآكقي اعمتعؾؼي سموعمقوقع جمول اًمٌحٌ.

 ظالؿتف بافتػسر افتحؾقع :-2 

                                                           

 .[54-53مباحث يف افتػسر ادقضقظل ، ، مصطػك مسؾؿ1 -

 



 
17 

اًمتػًػم اًمتحؾقكم: هذا اًمؾقن مـ اًمتػًػم هق اًمغوًمى قمغم شمقاًمقػ اًمعؾامء وأيمثر يمتى اًمتػًػم  / 1

وهق مـفٍ مـ اعمـوهٍ اًمتػًػميي ، هيدف إمم سمقون معوين اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ ظمالل  .قمغم هذا اًمـؿط

 آظمر اًمؼرآن طمقٌ يتتٌع ومقف اعمػن آيوت اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ اًمػوحتي إممشمػؽقؽ قمٌوراشمف و دراؾموهتو ، 

اًمؽريؿ، ويػن يمؾ يمؾؿي أو مجؾي أو آيي ذم مقوعفو، و يتقمم اعمػنون سمقون معـك إًمػوظ ذم 

أيي، وسمالهمي اًمؽميمقى واًمـظؿ، وأؾمٌوب اًمـزول، واظمتالف اعمػنيـ ذم أيي، ويذيمر طمؽؿ أيي 

همقي، وهيتؿ سمذيمر وأطمؽومفو، وىمد يزيد سمتػصقؾ أىمقال اًمعؾامء ذم مًلًمي ومؼفقي أو كحقيي أو سمال

اًمرواسمط سملم أيـوت واعمـــوؾمــٌـوت سملم اًمـًــقر وكـحــق ذًمؽ. وهذا اًمؾقن مـ اًمتػًػم هق 

أؾمٌؼ أكقاع اًمتػًػم وقمؾقف شمعتؿد سمؼقتفو، ويتػووت ومقف اعمـػـًـرون إـمـوسمًو وإجيوزًا، ويتٌويـقن ومقف 

سموًمٌالهمقوت ، ومـفؿ مـ يطـى ذم مـ طمقٌ اعمـفٍ ، ومؿـفؿ مـ هيتؿ سموًمػؼفقوت ، ومـفـؿ مـ هيتؿ 

اًمؼصص وأظمٌور اًمتوريخ ، ومـفؿ مـ يًتطرد ومـل هد أىمقال اًمًؾػ ، ومـفؿ مـ يعتـل سمؤيوت 

 اًمؽـقكـقـي أو اًمصقر اًمػـقي أو اعمؼوـمع اًمققمـظـقـي أو سمقون إدًمي اًمعؼديي. وسمذًمؽ يؽقن 

ن يًتغـل قمـ اًمتػًػم اًمتحؾقكم واجلدير سموًمذيمر أن اعمػن ذم اًمتػًػم اعمقوققمل ٓ يؿؽـ ًمف أ

ٓ سمد مـ اًمرضمقع إمم دٓٓت اًمؽؾامت اًمتل شمعؼم قمـ هذا اعمقوقع سمشؽؾ سيح أو شمشػم ":ومـــ

إًمقف إؿمورة أو يؽقن اعمقوقع مـ ًمقازم هذه اًمؾػظي أو اًمعٌورة، أو كتقجي ن كتوئٍ اؾمتخدام هذه 

 .1اًمعٌورة

هق اًمذي يٌلم ومقف اعمػن ظمالصي أيي و أيوت " :اًمتػًػم اإلمجوزمقمالىمتف سموًمتػًػم اإلمجوزم :  -3

اًمتل يػنهو ، ويؼمز مؼوصدهو و ينمح اًمدىمقؼ مـ أًمػوفمفو ، وؾمٌى كزوهلو طمتك يتؼرر اعمعـك 
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 1اًمعوم سمو دظمقل ذم شمػوصقؾ يمثػمة .

عمعوين أي  سمقون أيوت اًمؼرآكـقــي سموًمتعرض عمعوكقفو إمجوًٓ مع سمقون همريى إًمػوظ واًمـرسمــط سملم ا 

ذم أيوت متقظمقًو ومـل قمروفو ووعفو ذم إـمور مـ اًمعٌورات اًمتل يصقهمفو مــ ًمػظف ًمقًفؾ 

ومفؿفو وشمتضح مؼوصدهو، وىمد يضقػ مو شمدقمق اًميورة إًمقف مـ ؾمٌى كزول أو ىمصي أو طمديٌ 

  .وكحق ذًمؽ

 و اعمالطمظ يمذًمؽ أن اًمتػًػم اعمقوققمل ٓ يؿؽـ ان يًتغـل قمـ اًمتػًػم اإلمجوزم ومفق مـ

اخلطقات اًمًوسمؼي ًمٌـوء اعمقوقع اًمؼّرآين قمغم مًتقى وطمدة اًمًقرة اًمؼرآكقي أو وطمدة اعمقوقع مـ 

 ظمالل اًمتػًػم اًمتجؿقعل .

 قمالىمي اًمتػًػم اعمقوققمل سموًمتػًػم اعمؼورن :-

هق سمـقــــون أيوت اًمؼرآكقي سموؾمتعراض مو يمتٌف اعمػنون ذم أيي أو جمؿققمي  اًمتػًػم اعمؼورن :

اعمؽماسمطي، و ذًمؽ سملن جيؿع ومقف اعمػن يمؾامٍت أو أىمقال اعمػنيـ ذم آيي معقـي، أو ذم ؾمقرة أيوت 

معقـي، واعمقازكي سملم آرائفؿ ، وقمرض اؾمتدٓٓهتؿ ، واًمؽّر قمغم اًمؼقل اعمرضمقح سموًمـؼض وسمقون 

سمقون مـفٍ شمػًػمي ىموئؿ قمغم  ومفق .وضمفف ، وشمقضمقف أدًمتف ، وسمقون اًمراضمح وطمشد إدًمي وهمػم ذًمؽ

معوين اًمؼرآن اًمؽريؿ سموًمراضمح مـ إىمقال اًمتػًػميي ، اعمختؾػي اظمتالومو طمؼقؼقو معتؼما ، سمعد اعمقازكي 

 2."سمقـفو ذم وقء مـفجقي قمؾؿقي مـضٌطي 

وموًمٌوطمٌ ذم اًمتػًػم اعمقوققمل سمجؿقع أًمقاكف يـطؾؼ مـ أىمقال اعمػنيـ ذم سمقون معوين اًمؼرآن 

يمام يؽـ أن شمؽقن خمؾتػي وهـو حيتوج اًمٌوطمٌ ٕدوات اًمتػًػم اًمؽريؿ وهوشمف إىمقال ىمد شمتػؼ ، 
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اعمؼورن و ًمؼقاقمده مـ أضمؾ أن يدرس شمؾؽ إىمقال وومؼ اًمطريؼي اعمؼوركي ومقجؿع أو يقازن سمقـفو أو 

 يرضمح ... وهؽذا .

ويمثػًما مو شمتٌويـ أىمقال اعمػنيـ اًمذيـ يمتٌقا ذم حتؾقؾ اًمـص  "و ذم هذا يؼقل مصطػك مًؾؿ :

 سمحقٌ ٓ يؿؽـ اجلؿع سمقـفو، وأيوت اًمؼرآكقي محوًمي ًمؾقضمقه اعمتعددة ومال سمد ًمؾؿػن اًمذي اًمؼرآين

يؽتى ذم مقوقع مو، ووضمد هذه إىمقال ذم شمػًػم آيي شمتعؾؼ سمؿقوققمف، ٓ سمد مـ وىمػي متلكقي 

دىمقؼي، وكظرات صموىمٌي ًمؾؽمضمقح سملم هذه إىمقال ومعرومي عمصقى مـفو وهمػم اعمصقى، وًمقختور 

قل اعمـوؾمى عمقوققمف مـ هذه إىمقال سمغقي شمقوقح قمـوس اعمقوقع واًمرسمط سملم إؾموًمقى اًمؼ

 1اًمؼرآكقي ذم أداء اعمعـك، وسموًمتوزم ًمؾقصقل إمم اهلدايوت اًمؼرآكقي اعمتعؾؼي سموعمقوقع جمول اًمٌحٌ.

 : افػرق بغ افتػسر ادقضقظل و باؿل ادـاهج افتػسرية افسابؼة

قمٌورة قمـ مـفٍ ضمديد ُيتـوول سمف شمػًػم اًمؼرآن اًمؽريؿ، سمطريؼي ؾمفؾي إّن اًمتػًػم اعمقوققمل 

  مقًقرة ختدم اعمؼٌؾلم قمغم يمتوب اهلل، ومتؿؽـفؿ مـ ومفؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ومفام دىمقؼو يمومال.

إن اًمضوسمط اًمذي قمغم أؾموؾمف كؼقؿ اًمػرق سملم شمؾؽ اعمـوهٍ و اًمتػًػم اعمقوققمل هق حمؾ اًمتػًػم و  

ـوهٍ إظمرى كجد أن اًمعؿؾقي اًمتػًػميي شمـصى قمغم أيوت وومؼ ورودهو ذم و اًمٌقون ومػل سموىمل اعم

اعمصحػ أو سمتعٌػم  آظمر، وموعمـوهٍ اًمتػًػميي  شمؽرس مو يًؿك سموًمتػًػم اعمقوعل اًمؼوئؿ قمغم 

اًمتحؾقؾ أو اعمؼوركي واعمقازكي أو قمغم آظمتصور و اإلمجول ،ذم طملم أن اًمتػًػم اعمقوققمل ىموئؿ قمغم 

 ع أو اعمعـك اًمؽكم و هـدؾمي وطمدشمف ؾمقاء احتد اعمقوع أو شمعدد .سمـوء اعمقوق
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 : هؿ ممفػاتفأو كشلة افتػسر ادقضقظل:ثافثا 

مل يظفر هذا اعمصطؾح  اًمـشلة،و اًمؼديؿي اعمصطؾحوت مـ ًمقس "اعمقوققمل اًمتػًػم" مصطؾح إن

قمَؾام قمغم قمؾؿ معلم إٓ ذم اًمؼرن اًمراسمع قمنم، قمـدمو ىُمررت هذه اعمودة وؿـ مقاد ىمًؿ اًمتػًػم 

 اهلل صغم اًمـ قمفد مـذ إومم يموكً  قي أصقل اًمديـ سموجلومع إزهر،اهلجري، إٓ أّن ًمٌـوشمفسمؽؾ

  ؾمؾؿ. قمؾقف و

 و مـ ذًمؽ كجد :

 ظفد افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ و افصحابة : -1

 شمػًػم قمـ ُيًلل مو روي قمـ اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم شمػًػمه ًمؾؼرآن سموًمؼرآن طملم يمون  -أ 

 أظمرى ومقػنهو سمآيوت  ،)ذًمؽ سمرد أيوت ذات اعمعوين اعمشؽميمي ًمٌعضفو اًمٌعضأيوت و  سمعض

 يػن واطمد مقوع ذم اًمقاطمد اعمقوقع آيوت مـ دمؿقع جمؿققمي سمذًمؽ ومقتؿ اًمؽريؿ، اًمؼرآن مـ

 .سمعضو سمعضفو

ـَ آَمـُقا َو مَلْ َيؾْ  "روى اًمشقخون وهمػممهو قمـ اسمـ مًعقد ىمول: عمو كزًمً هذه أيي  -أ ِذي قا اًمَّ ًُ ٌِ

:ؿمؼ ذًمؽ قمغم أصحوب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وىموًمقا أيـو [82]إكعوم: "إِياَميَهُْؿ سمُِظْؾؿٍ 

ٓ يظؾؿ كػًف ومؼول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمقس هق يمام شمظـقن إكام هق يمام ىمول ًمؼامن ٓسمـف 
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َك ًَمُظْؾؿٌ ": ْ ْك سمِوهللَِّ ، إِنَّ اًمنمر َٓ شُمنْمِ روى اًمٌخوري قمـ قمٌد اهلل سمـ  -1[ 13]ًمؼامن:  "قَمظِقٌؿ  يو سُمـَلَّ 

وقِمـَدُه َمَػوشمُِح "ومن مػوشمح اًمغقى ذم ىمقًمف شمـعـوًمـك:: -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-قمؿر أن رؾمقل اهلل 

 إنَّ اهللََّ قِمـَدُه قِمْؾؿُ "[، ومـؼــــول : مػوشمح اًمغقى ظمـؿـًــي: 59]إكعوم "اًمَغْقِى ٓ َيْعَؾُؿَفو إَّٓ ُهقَ 

ُى هَمدًا وَمو شَمْدِري َكْػٌس سمِ  ًِ وَذا شَمْؽ ٌَ وَيْعَؾُؿ َمو ذِم إَْرطَموِم وَمو شَمْدِري َكْػٌس مَّ ُل اًمَغْق وقَمِي وُيـَزر ًَّ َلير اًم

 [34.] ًمؼامن "َأْرٍض ََتُقُت إنَّ اهللََّ قَمؾِقٌؿ ظَمٌػِمٌ 

أيوت اًمؼرآكقي موروي قمـ اًمصحوسمي وىمد ؾمور اًمصحوسمي قمغم هذا اًمـفٍ إذ يموكقا جيؿعقن  -ب

اًمتل ُيظـ هبو سمعض اًمتعورض أو سمعض إمقر اًمتل يشؼ قمؾقفؿ ومفؿفو وختتؾػ قمؾقفؿ. ومعـ 

ُم "قموئشي ريض اهلل قمـفو ىموًمً ذم ىمقًمف شمعومم : ًْ قَمَؾْقُؽُؿ اعْمَْقَتُي َواًْمدَّ َم [ أييإكام يهك 4]اعموئدة "طُمرر

ىُمؾ "ن قمغم اًمؼدر سملؾمو و ىمرأت ىمقًمف شمعومم:قمـ اًمدم اًمًوومح ومل شمؽـ شمرى ذم احلؿرة و اًمدم يؽقكو

ُػقطًمو أَ  ًْ َّٓ َأن َيُؽقَن َمْقَتًي َأْو َدًمو مَّ ًمو قَمغَمٰ ـَموقِمٍؿ َيْطَعُؿُف إِ ْو حَلَْؿ ظِمـِزيٍر َّٓ َأضِمُد ذِم َمو ُأوطِمَل إزَِمَّ حُمَرَّ

ـِ اْو  ًؼو ُأِهؾَّ ًمَِغػْمِ اهللَِّ سمِِف ، وَمَؿ ًْ
ُف ِرضْمٌس َأْو ومِ طِمقؿٌ وَمنِكَّ َٓ قَموٍد وَمنِنَّ َرسمََّؽ هَمُػقٌر رَّ إكعوم  "ُطرَّ هَمػْمَ سَموٍغ َو

/145.2  

 مرحؾة افتلفقػ يف آيات إجؽام  :-2

ًمؼد مجع اًمػؼفوء أيوت ذات اًمصؾي سمؿقوقع واطمد ذم يمتٌفؿ اًمػؼفقي ومجؿعقا مو يتعؾؼ 

وصي هبو, يمام مجعقا مو ورد ذم سموًمقوقء واًمتقؿؿ حتً يمتوب اًمطفورة واؾمتـٌطقا مـفو إطمؽوم اخل

اًمصالة وىمقومفو وريمققمفو واًمؼراءة ومقفو حتً يمتوب اًمصالة, ومو يتعؾؼ سموًمصدىموت وضمقسمو 
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ومصورف وأكقاع اعمول واًمتل خترج اًمصدىمي مـفو حتً يمتوب اًمزيموة, وهؽذا ذم ؾموئر أسمقاب اًمػؼف 

ًمتػًػم اعمقوققمل ذم مـ اًمعٌودات واعمعومالت واًمػرائض واًمًػم. ويمؾ ذًمؽ ًمقن مـ أًمقان ا

ظمطقاشمف إومم ، وكًتطقع أن كؿثؾ ٕصحوب هذه اعمدرؾمي سموإلموم أيب طمـقػي ، و اإلموم موًمؽ  

.....1 

 اًمتلًمقػ ذم سمعض مٌوطمٌ قمؾقم اًمؼرآن : - 3-

ػفقم هذا اًمؾقن مـ اًمتػًػم طمقٌ أيهؿ ىمومقا مًمؼد سمدأ قمؾامء اًمتػًػم سمخطقات أيمثر شمؼدمو إمم 

قي اًمتل شمـدرج حتً مٌحٌ مـ مٌوطمٌ قمؾقم اًمؼرآن و صـػقا ومقفو يمتٌو سمجؿع أيوت اًمؼرآك

مًتؼؾي هبذه اعمٌوطمٌ اًمؼرآكقي وهؿ سمذًمؽ حيؼؼقن اًمرسمط اخلػل سملم شمؾؽ أيوت وهق مـ صؿقؿ 

 مـفٍ اًمتػًػم اعمقوققمل  مثؾ:

  اًمـوؾمخ و اعمـًقخ  "ه طمقٌ أًمػ يمتوسمف118مو ومعؾف ىمتودة سمـ دقمومي اًمدود". 

 ه طمقٌ أًمػ جموز اًمؼرآن ، طمقٌ مجع أيوت ذات اًمراسمط اًمقاطمد  208ـك معؿر سمـ اعمث

 وهق اإلؿمورة إمم اعمجوز .

  ٌو أًمػ حيل سمـ ؾمالم اًمٌٍمي يمتوسمو ذم إؿمٌوه و اًمـظوئر و هذا ذم سمدايي اًمؼرن اًمثوًم

 هجري.

  أمثول اًمؼرآن "و ذم اًمؼرن اخلومس أًمػ اعمووردي يمتوسمو ذم"، 

 دات ذم همريى اًمؼرآن .وأًمػ اًمراهمى يمتوسمف اعمػرا 
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يمام كجد اًمؽتى اًمتل شمـووًمً قمؾؿ اعمـوؾمٌي ظموصي يمؽتوب اسمـ اًمزسمػم اًمعركوـمل اًمؼمهون ذم شمرشمقى 

ؾمقر اًمؼرآن و مصوقمد اًمـظر ذم مؼوصد اًمًقر  وهؽذا شمقاًمً اًمتآًمقػ اًمتل حتؿؾ ًمٌـوت مـفٍ 

   اًمتػًػم اعمقوققمل وان مل شمؽـ ىمد أًمػً أصوًمي ًمتػًػم اًمؼرآن هبذا اًمؾقن

 مرحؾة افتلفقػ يف افؼضايا افؼرآكقة و افػفارس :-5 

سمعد مرطمؾي اًمريمقد اًمػؽري و اكتشور اًمتعصى ًمؾؿذاهى فمفرت سمعض اًمؽتوسموت اًمتل هتتؿ 

سموًمؼضويو اًمؼرآكقي سمعقدا قمـ آكتامء ٕي مذهى ومؼفل سمعقـف طمقٌ اهتؿً ظموصي سموإلصالح مـ 

ؿمؽوٓت اعمعرووي ، ومـ شمؾؽ اعمدوكوت ظمالل اًمعقدة ًمؾؼرآن و اًمٌحٌ قمـ مقىمػف مـ شمؾؽ اإل

كجد يمتوب قمزة دروزة اًمقفقد ذم اًمؼرآن ، اعمرأة  ذم اًمؼرآن قمٌوس اًمعؼود ،وًمؽـ شمٌؼك هوشمف  

اًمدرؾموت أيهو ىمرآكقي و ًمقًً مـ مـفٍ اًمتػًػم اعمقوققمل سموعمػفقم اًمضقؼ ًمف يمام أيهو شمتؼوـمع معف 

ط ًمتحصقؾ احلؼوئؼ ، وٓ يؿؽـ سمحول مـ مـ طمقٌ مصدريي اًمٌحٌ ومقعتؿد ومقفو قمغم اًمؼرآن ومؼ

إطمقال دموهؾ هذا اًمصـػ مـ اًمدراؾموت و دوره ذم ايمتامل ىمقاقمد مـفٍ اًمتػًػم اعمقوققمل 

 1ظموصي اًمتػًػم اًمتجؿقعل.

وكشػم هـو يمذًمؽ امم اًمتلًمقػ اًمػفرد اًمتؽشقػل اًمؼوئؿ قمغم اًمٌحٌ قمـ أيوت اًمؼرآكقي 

وىمد أؿمور مصطػك مًؾؿ هلذا اًمصـػ مـ اًمتلًمقػ و قمده  ذات اعمقوقع اًمقاطمد و شمرشمقٌفو وومؼف ،

شمػقؾ آيوت  "مـ ًمٌـوت اًمتػًػم اعمقوققمل ، وىمد ذم ذًمؽ يمتوب اعمًتنمق اًمػركز ضمقل ٓسمقم 

طمقٌ طموول ضمقل أن يقزع آيوت اًمؼرآن قمغم أسمقاب رئقًقي خمتؾػي مـفو اًمتوريخ ، "اًمؼرآن اًمؽريؿ 

.... ورهمؿ قمدم ؿمؿقًمقي قمؿؾ هذا اعمًتنمف و شمعـتف ذم حمؿد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ، اًمتٌؾقغ ،..
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مجع أيوت اعمتػرىموت ، آ أكف يعد ظمطقة مفؿي ذم اًمتطٌقؼ  ًمؾتؽشقػ قمـ أيوت ذات اعمقوقع 

 1اًمقاطمد و هق خيدم كققمل اًمتػًػم اعمقوققمل اعمصطؾحل و ويمذا اًمؽشػل .

 2:ادمفػات يف افتػسر ادقضقظلهؿ أ

اًمتػًػم اعمقوققمل ذم اًمعٍم احلديٌ ، ومصور قمؾاًم ضمديًدا يتلؾمس٫ ًمؽل يٌلم ًمقًكو  شمطقر مػفقم

إن ؿموء -ضمديًدا مـ إقمجوز اًمؼرآن اًمؽريؿ، وىمد هقَّل اهلل شمعومم  هلذا اًمعؾؿ إؾمٌوب اًمتل يزدهر هبو 

مثؾ: اعمعوضمؿ اًمؾػظقي: اًمتل دمؿع أًمػوظ اًمؼرآن مرشمٌي قمغم طمروف اعمعجؿ، مثؾ: معجؿ  -اهلل

ًمػوظ اًمؼرآن ًمؾشقخ حمؿد ومماد قمٌد اًمٌوىمل ، واعمعوضمؿ اعمقوققمقي، اًمتل دمؿع آيوت اًمؼرآن ذم أ

أيوت اًمتل شمتحدث قمـ اًمتوريخ، أيوت اًمتل شمتحدث قمـ اًمؼصص،  -مثاًل -مقوققموت 

أيوت اًمتل شمتحدث قمـ اًمزيموة، وهؽذا، دمؿع ذم يمتوب واطمد، ومـفو يمتى يمثػمة ُأًمرػً شمًؿك 

قوققمقي( مـ هذه )اعمعوضمؿ اًمؾػظقي( و)اعمعوضمؿ اعمقوققمقي( اًمتل أًمػً ذم هذا )اعمعوضمؿ اعم

اًمزمون، وشمؽوصمرت، أصٌحً أداًة أو وؾمقؾي ًمؼقوم اًمتػًػم اعمقوققمل قمؾقفو٫ ٕن اًمذي يػن 

شمػًػًما مقوققمقًّو إذا أراد أن يًتققمى ٓ سمد ًمف مـ معقـوت قمغم هذا، اعمعوضمؿ هل ظمػم معلم ًمف 

ًمػمى هذا اًمؾػظ اًمذي شمؽرر ذم اًمؼرآن ذم يمؿ مرة وذم مقاوع يمذا ويمذا،  -مثاًل -قمغم هذا، يـظر 

وذم اعمؽل مـف يمذا، وذم اعمدين مـف يمذا، ومنذا أراد أن يٌحٌ ذم اًمتػًػم اعمقوققمل ٓ سمد أن يًتعلم 

ؾمقاء يموكً  -ؾمٌحوكف وشمعومم-صمؿ هبذه اعمعوضمؿ اًمعظقؿي اًمتل كشلت خلدمي يمتوب اهلل  -أوًٓ -سموهلل 

                                                           

 22مصطػك مًؾؿ ، مٌوطمٌ ذم اًمتػًػم اعمقوققمل ،1

 

 ( راضمع:2)

 .هـ 1402، اًمطٌعي إومم، دار اًمٌقون 20اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾؼرآن، ًمؾديمتقر أمحد اًمًقد اًمؽقمل وزمقؾف:صـ -أ

 .ؼرآن اًمؽريؿ، ًمؾشقخ حمؿد ومماد قمٌد اًمٌوىملاعمعجؿ اعمػفرس ًٕمػوظ اًم -ب
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عوضمؿ ًمػظقي حمضي مثؾ: )اعمعجؿ اعمػفرس( ًٕمػوظ اًمؼرآن، و)معجؿ إدوات واًمضامئر( م

ًمؾديمتقر: إؾمامقمقؾ قماميرة، وهمػم ذًمؽ مـ اعمعوضمؿ اًمؽثػمة اًمتل كشلت وازدهرت، وأصٌحً 

أؾموؾًمو يمٌػًما يتؽقن مـف اًمتػًػم اعمقوققمل ذم اعمًتؼٌؾ، ويقن قمغم اًمٌوطمثلم اعمعوين اًمتل يريدون 

 وشمـووهلو.مجعفو 

يمام أن يمؾقوت اًمنميعي ذم اجلومعوت اًمعرسمقي واإلؾمالمقي أوًمً اًمتػًػم اعمقوققمل   

أمهقي ظموصي ومؽون مـ مؼرراهتو قمغم مراطمؾ اًمدراؾمي اجلومعقي مودة اًمتػًػم اعمقوققمل قمغم اًمًقاء 

 ذم مرطمؾتقفو اًمدكقو واًمعؾقو. ممو دل ذًمؽ يمؾف قمغم أمهقي هذا آدموه وأصوًمتف

 :مـ مدوكات افتػسر ادقضقظل امذج ك

يليت اًمتـظػم يمؿرطمؾي أظمػمة ذم ؾمؾًؾي شمطقر اًمتػًػم اعمقوققمل طمقٌ فمفرت مدوكوت 

ايموديؿقي شمعتـل هبذا اًمصـػ مـ اًمتػًػم قمغم مًتقى شمؼعقد أصقًمف و سمقون أكقاقمف و أىمًومف و يمذا 

ومظفرت دراؾموت ت ذم اًمعٍم احلديٌ وٌط ظمطقاشمف و اًمتؿثقؾ ًمف و معظؿ هوشمف اعمدوكوت ضموء

 مـفو قمغم ؾمٌقؾ اًمتؿثقؾ ٓ احلٍم:يمثػمة 

 احلل قمٌد ًمؾديمتقردراؾمـي مـفجقـي مقوققمقـي ققمـل ومـل اًمتػًـػم اعمقواًمٌدايـي  - -1

 م.1984اًمػرمووي.

 .ؾمعقد اهلل ومتح قمٌداًمًتور ًمؾديمتقر–اعمدظمؾ ذم اًمتػًػم اعمقوققمل  .

 . أسمقومرطمي احلًقـل ًمؾديمتقر–وققمل اًمػتقطموت اًمرسموكقي ذم اًمتػًػم اعمق -2

 م.1982اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾؼرآن اًمؽريؿ. أمحد اًمؽقمل وزمقؾف. ا  -3

 م.1991آوموق اًمتػًػم اعمقوققمل ذم اًمؼرن اهلجري إظمػم. إسمراهقؿ ؾمجودي.  -4



 
26 

 م.1986حوشمف. أهداف يمؾ ؾمقرة ومؼوصدهو. قمٌد اهلل ؿم -5

 م.1998اًمتػًػم اًمتقطمقدي. طمًـ قمٌد اهلل .  -6

 م.1986دراؾموت ذم اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾؼصص اًمؼرآين. أمحد مجول اًمعؿري.  -7

 م.1992اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾؼرآن. قمٌد اجلؾقؾ قمٌد اًمرطمقؿ.  -8

 دراؾموت ذم اًمتػًػم اعمقوققمل. زهػم قمقض زاهر إعمعل. -9

 م.1982ٌد اًمرمحـ. اًمؼرآن وىمضويو اإلكًون. قموئشي قم -10

 م.1980ىمضويو إكًوكقي ذم أقمامل اعمػنيـ. قمػً اًمنمىمووي.  -11

 م.1989مٌوطمٌ ذم اًمتػًػم اعمقوققمل. أ. د. مصطػك مًؾؿ  -12

 م.1986اعمدظمؾ إمم اًمتػًػم اعمقوققمل.قمٌد اًمًتور ؾمعقد.  -13

 م.1991اًمقطمدة اعمقوققمقي ذم ؾمقرة اًمعـؽٌقت. أ. د. زيود اًمدهموملم.  -14
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  سمعض مرشمؽزاشمف اًمعؾؿقي .وقي اًمتػًػم اعمقوققمل أمهادحقر افثاين : 

 أمهقة افتػسر ادقضقظل وؾقائده : : وٓ أ

 ًمؾتػًػم اعمقوققمل أمهقي وموئؼي، ورضورة سموًمغي ذم هذا اًمعٍم ، عمو حيؼؼف مـ ومقائد أؾموؾمقي مـفو:

طمؾ مشؽالت اعمًؾؿلم اعمعوسة وشمؼديؿ احلؾقل هلو قمغم أؾمس طمٌ قمؾقفو اًمؼرآن  -1

 .اًمؽريؿ

قمغم وضمف يالئؿ .اًمذي ٓ شمـؼيض قمجوئٌفوز اًمؼرآن اًمؽريؿ إسمراز وضمقه ضمديدة مـ إقمج -2

 اًمعٍم احلديٌ. 

اًمتليمقد قمغم أمهقي شمػًػم اًمؼرآن سموًمؼرآن ، اًمذي هق أقمغم وأضمؾ أكقاع اًمتػًػم، إذ ىمد  -3

يقضمد مـ ٓ يؾجل إمم اًمؼرآن قمـد إرادة إيضوطمف وشمػًػمه ًمؼصقر ومقف أو شمؼصػم مـف ، 

 ا اًمؾقن مـ اًمتػًػم ومتزداد اًمعـويي سمف.وسموًمتػًػم اعمقوققمل كدرك أمهقي هذ

قمرض أسمعود وجموٓت آوموق ضمديدة عمقوققموت اًمؼرآن، وهذه إسمعود شمزيد إىمٌول  -4

 .اعمًؾؿلم قمغم اًمؼرآن

إفمفور طمققيي وواىمعقي اًمؼرآن اًمؽريؿ طمقٌ إكف يصؾح ًمؽؾ زمون ومؽون ومال يـظر  -5

ىمٌؾ مخًي قمنم اًمٌوطمثقن إمم مقوققموت اًمؼرآن قمغم أيهو مقوققموت ىمديؿي كزًمً 

  .ىمركو، وإكام يعروقيهو ذم صقرة قمؾؿقي واىمعقي شمـوىمش ىمضويو ومشؽالت طمقي
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اًمتػًػم اعمقوققمل يتػؼ مع اعمؼوصد إؾموؾمقي ًمؾؼرآن اًمؽريؿ، وحيؼؼ هذه اعمؼوصد ذم   -6

 .طمقوة اعمًؾؿلم

اًمتػًػم اعمقوققمل أؾموس شملصقؾ اًمدراؾموت اًمؼرآكقي وقمروفو أموم اًمٌوطمثلم قمروًو  -7

مـفجقًو وشمصقيى هذه اًمدراؾموت وطمًـ ختؾقصفو ممو ـمرأ قمؾقفو مـ مشورب ىمرآكقًو 

 .وأومؽور همػم ىمرآكقي

إن دمدد طموضمي اًمٌنميي، وسمروز أومؽور ضمديدة قمغم اًمًوطمي اإلكًوكقي واكػتوح مقوديـ  -8

ًمؾـظريوت اًمعؾؿقي احلديثي ٓ يؿؽـ شمغطقتفو وٓ رؤيي احلؾقل هلو إٓ سموًمؾجقء إمم 

رآن اًمؽريؿ، و ذًمؽ  قمـ ـمريؼ اًمؼقوم سمدراؾموت قمؾؿقي ضمودة اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾؼ

 عمقوققموت اًمؼرآن اًمؽريؿ.

شمؼديؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ شمؼدياًم قمؾؿقًو مـفجقًو إلكًون هذا اًمعٍم، وإسمراز قمظؿي هذا  -9

اًمؼرآن وطمًـ قمرض مٌودئف ومقوققموشمف، واؾمتخدام اعمعورف واًمثؼووموت واًمعؾقم 

 .اعمعوسة أداة هلذا اًمغرض

ى طموضمي اإلكًون اعمعوس إمم اًمديـ قمؿقمًو وإمم اإلؾمالم ظمصقصًو، وإىمـوقمف سمقون مد -10

  .سملن اًمؼرآن هق اًمذي حيؼؼ ًمف طموضموشمف ومتطؾٌوشمف

شمؼًقؿ اًمؼرآن إمم مقاوقع معقـي وشمػًػمهو، هل اًمطريؼي اعمثغم ذم اًمؽشػ قمـ  إّن ذم -11

ذم طمقوهتؿ، ظمٌويو هذا اًمؽتوب، مـ شمنميعوت، وىمقاقمد، ويمؾ مو مـ ؿملكف يػقد اًمـوس 

ومو يتعؾؼ سمًؾقيمفؿ، وهذا مو يشعركو سمام ًمؾؼرآن مـ صؾي وصمقؼي سمـظومـو اًمديـل، 

 وآضمتامقمل، وإظمالىمل.

مـ اًمػقائد اًمعظؿك ًمؾتػًػم اعمقوققمل ذم هذا اًمعٍم: شملصقؾ اًمدراؾموت اًمؼرآكقي  -12
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يي واًمعؾؿقي٫ ومؿـ اعمؼرر أن يمتوسًمو ذم إرض مل يـؾ مو كوًمف اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ قمـو

ودراؾمي، وىمد سمذل قمؾامؤكو مـ اًمؼديؿ ضمفقًدا ظمورىمي خلدمي اًمؽتوب اًمؽريؿ، همػم أن 

اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ اًمًعي وآؾمتٌحور سمحقٌ ٓ شمـػذ معوكقف، سمؾ كجد قمؾامء جيدون ومقفو 

 ضمديًدا ذم يمؾ قمٍم. 

إّن وضمف احلوضمي إمم اًمتػًػم اعمقوققمل أن اًمؼرآن سمحر ٓ يـضى ومعلم ٓ جيدب ومع  -13

اًمتؼّدم اًمعؾؿل واعمعرذم يٌؼك اًمؼرآن هق اًمؼرآن اعمعجز، ذو اعمؽوكي ،وطمقٌ اكتؼؾـو هذا 

مـ كظريي اًمػؼف إمم ومؼف اًمـظريي ومـحـ يمام أكـو سمحوضمي ًمؾحصقل قمغم كظريي إؾمالمقي 

ٓؾمتؼصوء يمّؾ مو هق دظمقٌؾ ذم شمؽقيـ شمؾؽ اًمـظريي مـ أدوات اؾمتـٌوـمقي وكصقص 

ذًمؽ هـو، ومؾؿعرومي اًمـظريي اًمؼرآكقي مـ طمقٌ أؾمٌوهبو ذقمقي روائقي يموكً أو ىمرآكقي ومؽ

وأسمعودهو وكتوئجفو طمقل مقوقع مـ اعمقوققموت كحتوج إمم اؾمتؼصوء مجقع مو يتعّؾؼ 

 سمف مـ آيوت يمريؿي.

 

 .ة يف ادـفجددساظافعؾقم ابعض : اكقا ث

 افصؾة ببغ ظؾؿ ادـاشبة وافتػسر و ادقضقظل : 

وذًمؽ  -وسمخوصي اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾًقرة-ل قمؾؿ اعمـوؾمٌوت وصمقؼ اًمصؾي سموًمتػًػم اعمقوققم

ٕكـو كؾحظ أن أيي أو جمؿققمي أيوت شمـزل ذم أؾمٌوب خمتؾػي وطمقادث متػرىمي صمؿ شمقوع ذم 

ؾمقرة واطمدة وىمد شمؽقن سملم أيوت اًمتل ووعً ذم مقوع مو مـ اًمًقرة وأيوت اًمتل ووعً 

يمام ذم -ـمقيؾي شمتجووز قمدة ؾمـقات قمؼٌفو ومؽمة زمـقي ىمصػمة ٓ شمتعدى إيوم وىمد شمؽقن ومؽمة 

ََموَكوِت إمَِم َأْهؾَِفو}ؾمقرة اًمـًوء ذم ىمقًمف شمعومم:  ْٕ وا ا وأيوت اًمتل ىمٌؾفو مـ  {إِنَّ اهللََّ َيْلُمُريُمْؿ َأْن شُمَمدُّ
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وًمؽــو قمـدمو كؼرؤهو كجد أن وطمدة اعمقوقع جيؿعفو ومرمك اهلدف واًمغويي مـ  -58إمم  51

 .دؾمقوىمفو مجقعفو رء واطم

ًٓ سملـمراف مو ىمقؾ ذم قمؾؿ اعمـوؾمٌوت سملم أيوت ذم اًمًقرة اًمقاطمدة،  ًمذا يمون مـ اعمفؿ أن كؾؿ أو

وسملم اًمًقر سمعضفو مع سمعض، ًمـؽقن قمغم سمقـي مـ هذا إمر وًمؽل كضعف ذم احلًٌون قمـدمو 

مل كحوول شمػًػم اًمًقرة شمػًػًما مقوققمًقو ًمـدرك أن اًمػوصؾ اًمزمـل ٓ دظمؾ ًمف ذم احلؽؿ سمؿرا

اًمًقرة وأهداومفو، ومؽام أن اًمزمـ مل يؽـ ًمف اقمتٌور ىمٌؾ كزول اًمؼرآن إمم اًمؾقح اعمحػقظ صمؿ إمم سمقً 

اًمعزة ذم اًمًامء اًمدكقو، ُأًمغل هذا آقمتٌور أيًضو سمعد مجع اًمؼرآن سملم دومتل اعمصحػ، ومل يٌؼ ًمف إٓ 

ؿؾ قمؾقف أيي اًمؽريؿي، دٓٓت مًوقمدة ذم إًمؼوء إوقاء قمغم مضؿقن أيي أو احلؽؿ اًمذي شمشت

وشمٌؼك اًمؼوقمدة اعمطردة اًمتل اؾمتـتجفو ضمفوسمذة قمؾامء هذه إمي كصى قملم يمؾ سموطمٌ وهل: 

 ."اًمعؼمة سمعؿقم اًمؾػظ ٓ سمخصقص اًمًٌى"

إن يموكً سمعد شمـزيؾفو مجعً قمـ شمػريؼ " : ... ومو أمجؾ ىمقل اًمشقخ حمؿد قمٌد اهلل دراز هبذا اًمصدد

 إمم سمصقرشمف كؼؾف أريد ومؾام ىمقاقمده قمغم ىموئاًم  يمون سمـقون يمؿثؾ مجع، قمـ يمػرىم  ومؾؼد يموكً ذم شمـزيؾفو

ٌـوشمف، صمؿ ومرق أكؼوًوو ومؾؿ شمؾٌٌ يمؾ ًمٌـي مـ أن قمرومً مؽويهو ًم ورىمؿً أسمعوده ىمدرت مؽوكف همػم

 .1"اعمرىمقم، وإذا اًمٌـقون ىمد قمود مرصقًصو سمشد سمعضف سمعًضو يمفقئتف أول مرة

 أوٓ  :مو هق قمؾؿ اعمـوؾمٌي ؟

شمـوزقمً قمؾقم ذقمقي قمديدة مصطؾح اعمـوؾمٌي ، ومؿـ كظر ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف وضمده ، ومـ  ًمؼد

كظر ذم قمؾقم اًمؼرآن وضمده ، ومـ كظر ذم قمؾقم اًمٌالهمي وضمده يمذًمؽ.ومام هق طمد اعمـوؾمٌي ذم 

 آصطالح اًمنمقمل 

                                                           

 .اًمؼؾؿ دار ط. ،155-154 اًمعظقؿ: اًمـٌل -1 
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 و اًمؾغقي. 

. يؼول ومالن يـوؾمى ومالكو أي  اعمـوؾمٌي هل اعمشويمؾي ، و اعمؼورسمي و اعمالءمي ادـاشبــــة فغــة :-1

كًقٌف و ىمريٌف.يمام يؼول هذا اًمٌمء مـوؾمى هلذا اًمٌمء أي مالئؿ ...ويمؾ مو ًمف شمعؾؼ سمغػمه وارشمٌوط 

 1.."ومنكف يصح ًمغي أن يؼول إكف مـوؾمى...

شمدور مودة اعمـوؾمٌي ذم  اًمـقن واًمًلم واًمٌوء و ىمقوؾمفو اشمصول رء سمٌمء ، ومـف اًمـًى ؾمؿل 

ل سمف ، ومـف اًمـًقى ذم اًمشعر إزم اعمرأة يملكف ذيمر يتصؾ سموعمرأة وٓ يؽقن إٓ ذم ٓشمصوًمف وآشمصو

وأووف صوطمى اًمؾًون اًمطريؼ  2اًمـًوء. واًمـًقى اًمطريؼ اعمًتؼقؿ ٓشمصول سمعضف مـ سمعض .

 3اًمقاوح.

إن اعمـوؾمٌي مـ اعمصطؾحوت اًمتل شمـووًمتفو اًمعؾقم اإلؾمالمقي سموًمٌقون ادـاشبة اصطالحا :-2

 ػ يملصقل اًمػؼف و اًمٌالهمي وقمؾقم اًمؼرآن اًمؽريؿ .واًمتعري

جيد سموب اًمؼقوس ومقفو ٓ خيؾق مـ ذيمر اعمـوؾمى أو اعمـوؾمٌي ًمؽقيهو  أصقل افػؼفوموًمـوفمر ذم يمتى  

اًمتل ضمعؾتفو قمؾام مـ قمؾقمفو ،  ظؾقم افؼرآنمًؾؽ مـ مًوًمؽ شمعؾقؾ إطمؽوم.ويمذا ذم مدوكوت 

مرضمعفو ذم أيوت و كحقهو إمم معـك راسمط سمقـفو قموم أو  "وموًمًققـمل مثال قمرومفو سملؾمٌوهبو ومؼول :

                                                           

، يـظر اسمـ مـظقر ، اعمصدر اًمًوسمؼ ،مودة : كًى ، حمؿد مرشمه ، مصدر 1/137اًمػػموز آسمودي ، اعمصدر اًمًوسمؼ ،  1

 .2/218م اًمؼرآن ، ،  اًمًققـمل ، اإلشمؼون ذم قمؾق666،اًمزخمنمي ، أؾموس اًمٌالهمي ، 1/484ؾموسمؼ ، 

 .424-423/  5اسمـ ومورس ، معجؿ مؼويقس اًمؾغي ، 2

 اسمـ مـظقر ، اعمصدر اًمًوسمؼ . 3
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ظموص ،قمؼكم أو طمز ، أو ظمقوزم أو ير ذًمؽ مـ ًمقازم اًمؽماسمط اًمذهـل يموًمًٌى ، واعمًٌى ، 

 .1"واًمعؾي واعمعؾقل واًمتـظػم ...

 يمام شمـوول أهؾ اًمٌالهمي اعمـوؾمٌي سموًمٌقون أيضو ، ومل خترج قمـدهؿ قمـ معـك اًمرسمط سملم أضمزاء اخلطوب

ؾمقاء يمون ًمػظو أو معـك. و إن يموكقا ىمد اظمتؾػقا سمقـفؿ ذم شمصـقػفو وؿـ أكقاع اًمٌديع أو اًمٌقون ، 

وظمؾط سمعضفؿ سمقـفو وسملم مصطؾحوت أظمرى سمًٌى شمداظمؾفو مع قمدد يمٌػم مـ ومـقن اًمٌالهمــي. 

أي  "هل شمدور ذم ومـقن اعمعوين اًمتل شمرضمع إمم أصؾ واطمد  ":2ومؿثال قمرومفو اًمرموين سمؼقًمف 

جوكس وذم هذا إمهول مـف ًمؾتـوؾمى اعمعـقي ، وشمريمقز قمغم اًمتـوؾمى اًمؾػظل .أمو أسمق إصٌع ومؾؿ اًمت

اعمـوؾمٌي قمغم رضسملم مـوؾمٌي ذم "هيؿؾ اًمتـوؾمى اعمعـقي و ىمد قمرومفو سموًمتؼًقؿ ومؼول :

اعمعوين.ومـوؾمٌي ذم إًمػوظ ، وموعمعـقيي هل أن يٌتدئ اعمتؽؾؿ سمؿعـك ، صمؿ يتؿؿ يمالمف سمام يـوؾمٌف 

 3"معـك دون ًمػظ ..أمو اعمـوؾمٌي اًمؾػظقي ومفل قمٌورة قمـ اإلشمقون سمؾػظوت متزكوت مؼػوة وهمػم مؼػوة.

 : تعريػ ظؾؿ ادـاشبة باظتبار ادرـب اإلضايف :-3

ًمؼد دارت اًمتعريػوت  اًمًوسمؼي اًمؾغقيي أو آصطالطمقي طمقل معـك آرشمٌوط.ومفؾ آرشمٌوط هق 

 قمؾؿ اعمـوؾمٌي يمذًمؽ ؟

ـ هذا اًمًمال جيى اًمتليمقد قمغم أن قمؾامء اًمؼرآن ، ىمد أـمؾؼقا اعمـوؾمٌي وىمصدوا هبو ىمٌؾ اإلضموسمي قم

قمؾؿ اعمـوؾمٌي سمعدة مقاوع مـ مدوكوهتؿ ، يمام ومعؾ اًمًققـمل و اًمزريمٌم طملم أيمدوا قمغم معـك 

آرشمٌوط اعمعـقي .وسمذًمؽ هموب احلد احلؼقؼل ومؼد قمرومقهو سملؾمٌوهبو.هذا وىمد قمرومفو سمؿقوققمفو 

                                                           

 .2/277اًمًققـمل، مصدر ؾموسمؼ ، 1

 .92أسمقاحلًـ اًمرموين، اًمـؽً ذم إقمجوز اًمؼرآن،2

 . ومو سمعدهو 145أسمق إصٌع ، سمديع اًمؼرآن ،  3
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-هق قمؾؿ شمعرف مـف قمؾؾ شمرشمقى أضمزائف "ىمول إن قمؾؿ اعمـوؾمٌي ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  : اًمٌؼوقمل اًمذي

قمغم معرومي مؼوصد اًمًقر ، ومؼدموت اًمؽالم  و  "....شمتقىمػ اإلضمودة ومقف  -أي اًمؼرآن اًمؽريؿ

 1شمشقوموت اًمًومع  ًمتؾؽؿ اعمؼدموت  .

عض اًمطرق اعممديي إمم ًمؼد طموول  أن يعطل طمدا سموًمرؾمؿ ًمعؾؿ اعمـوؾمٌي ذايمرا مقوققمفو ، صمؿ سم

اًمؽشػ قمـ اًمؽماسمط سملم أضمزاء اًمؼرآن اًمؽريؿ .مـ ظمالل اإلـمالع قمغم شمػًػمه و اكطالىمو ممو ىمقؾ 

ؾموسمؼو جيقز اًمؼقل سملن قمؾؿ اعمـوؾمٌي هق  إدراك اًمؽماسمط سملم أضمزاء اًمؼرآن اًمؽريؿ ، طمروومف ، أًمػوفمف ، 

ى ، و ىمقاقمد اًمؽشػ قمـفو ، ًمتحؼقؼ مجؾف ، آيوشمف ، وؾمقره ويمذا معوكقف ، واًمعؾؿ سمعؾؾ اًمؽمشمق

 2"مطوسمؼي اعمؼول عمو اىمتضوه اعمؼوم "

أصؾ اقمتٌور اعمـوؾمٌوت هق شمرشمقى أيوت اًمتقىمقػل،طمقٌ كجد أن اًمعؾامء ىمد أمجعقا قمغم ذًمؽ 

شمرشمقى  أيوت ذم ؾمقرهو "اكطالىمو مـ اًمـصقص اًمـٌقيي اًمقاردة، يؼقل اسمـ اًمزسمػم اًمغركوـمل :

.وعمو يمون إمر 3" قمؾقف وؾمؾؿ ،و أمره مـ همػم ظمالف ذم هذا سملم اعمًؾؿلم واىمع سمتقىمقػف صغم اهلل

يمذًمؽ ، وضمدكو أن اًمؽمشمقى يرؿمد إمم طمؽؿ و أهار ، ىمد شمرشمؼل ًمتؽقن مؼوصد متشقومي ًمؾشورع 

احلؽقؿ ذم كظؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ،و ٓ يصدكو ذم هذا اًمٌوب مو ؾموىمف قمدد مـ اًمعؾامء يموًمشقيموين واًمعز 

 م ذم اًمتشؽقؽ ذم اًمتـوؾمى  اًمؼرآين .سمـ قمٌد اًمًال

 ثاكقا : حجقة ظؾؿ ادـاشبة :
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ًمؼد أصمػمت إؿمؽوٓت قمديدة شمـؽر هذا اًمػـ ، و سموًمتوًمقؽمد صمؿرشمف اًمتل كحوول ضمـقفو ، وهل حتصقؾ 

 احلؽؿ واًمعؾؾ اًمـودمي قمـ اًمؽمشمقى ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ، ًمذا كـوىمش ومقام يكم شمؾؽ آقمؽماووت ًمردهو.

 امء افقاردة يف رد افتـاشب ::أؿقال افعؾ-1

مـ حموؾمـ اًمؽالم أن يرشمٌط سمعضف سمٌعض ويتشٌٌ سمعضف سمٌعض ،  ":ؿقل افعز بـ ظبد افسالم 

ا وهذا سمنمط أن يؼع اًمؽالم ذم أمر متحد ، ومػمشمٌط أوًمف سمآظمره ومنن وىمع قمغم  ًمئال يؽقن مؼطعو ُمَتؼِمً

ومـ رسمط ذًمؽ ومفق متؽؾػ عمو مل يؼدر  أؾمٌوب خمتؾػي مل يشؽمط ومقف ارشمٌوط أطمد اًمؽالملم سمؤظمر ،

قمؾقف إٓ سمرسمط ريمقؽ يصون قمـ مثؾف طمًـ احلديٌ ، ومضال قمـ أطمًـف . ومنن اًمؼرآن كزل قمغم 

اًمرؾمقل ذم كقػ وقمنميـ ؾمـي ذم أطمؽوم خمتؾػي همػم ممشمؾػي ومو يمون يمذًمؽ ٓ يتلشمك رسمط سمعضف 

سمٌعض مع اظمتالف اًمعؾؾ  سمٌعض ،إذ ًمقس حيًـ أن يرشمٌط شمٍمف اإلًمف ذم ظمؾؼف وأطمؽومف سمعضف

وإؾمٌوب، وًمذًمؽ أمثؾي أطمدهو أن اعمؾقك يتٍمومقن ذم مدة مؾؽفؿ سمتٍموموت خمتؾػي متضودة 

 1"وًمقس ٕطمد أن يرسمط سمعض ذًمؽ سمٌعض ....

وكجد اًمشقيموين رمحي اهلل قمؾقف يميمد مو ؾموىمف اًمعز ىمٌال، وموقمتؼم قمؾؿ اعمـوؾمٌي قمؾؿ ٓ وموئدة مـف ومؼول 

اعمػنيـ ضموءوا سمعؾؿ متؽؾػ، وظمووقا ذم سمحر مل يؽؾػقا ؾمٌوطمتف، اقمؾؿ أن يمثػمًا مـ ":

ومو أىمؾ كػع مثؾ هذا وأكزر صمؿرشمف، "ىمول: صمؿ "واؾمتغرىمقا أوىموهتؿ ذم ومـ ٓ يعقد قمؾقفؿٌػوئدة...

وأطمؼر وموئدشمف، سمؾ هق قمـد مـ يػفؿ مو يؼقل ومو يؼول ًمف مـ شمضققع إوىموت وإكػوق اًمًوقموت ذم 

 2"وموقمؾف وٓ قمغم مـ يؼػ قمؾقف مـوًمـوس...أمر ٓ يعقد سمـػع قمغم 
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 "صمؿ كجده يعد آظمتالف ذم أؾمٌوب اًمـزول موكع مـ مقاكع اعمـوؾمٌوت ،ومؼد ذح اعمًلًمي سمؼقًمف :

أرادوا أن يذيمروا اعمـوؾمٌي سملم أيوت اًمؼرآكقي اعمنودة قمغم هذا اًمؽمشمقى اعمقضمقد ذم اعمصوطمػ 

وف.. يمام ومعؾف اًمٌؼوقمل.... وإن هذا عمـ أقمجى مو ومجوءوا سمتؽؾػوت و شمعًػوت يتؼمأ مـفو اإلكص

يًؿعف مـ يعرف أن هذا اًمؼرآن مو زال يـزل مػرىمًو قمغم طمًى احلقادث اعمؼتضقي ًمـزوًمف مـذ 

كزول اًمقطمل قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إمم أن ىمٌضف اهلل قمز وضمؾ إًمقف، ويمؾ قموىمؾ ومضاًل 

كزول اًمؼرآن متخوًمػي سموقمتٌور كػًفو... وإذا يموكً  قمـ قمومل ٓ يشؽ أن هذه احلقادث اعمؼتضقي

أؾمٌوب اًمـزول  خمتؾػي هذا آظمتالف، ومتٌويـي هذا اًمتٌويـ اًمذي ٓ يتقن معف آئتالف، وموًمؼرآن 

اًمـوزل ومقفو هق سموقمتٌوره كػًف خمتؾػ يموظمتالومفو، ومؽقػ يطؾى اًمعوىمؾ اعمـوؾمٌي سملم اًمضى واًمـقن 

ي، وهؾ هذا إٓ مـ ومتح أسمقاب اًمشؽ وشمقؾمقع دائرة اًمريى قمغم مـ واعموء واًمـور واعمالح واحلود

ذم ىمؾٌف مرض ، أو يمون مروف جمرد اجلفؾ واًمؼصقر ، ومنكف إذا وضمد أهؾ اًمعؾؿ يتؽؾؿقن ذم 

وًمؼرآن ويػردون ذًمؽ سموًمتصـقػ ، شمؼرر قمـده اكف أمر ٓسمد مـف وأكف ٓ يؽقن اًمتـوؾمى سملم مجقع آي

 1ا فمفر اًمقضمف اعمؼتيض ًمؾؿـوؾمٌي.اًمؼرآن سمؾقغًو معجزًا إٓ إذ

ًمقميمد سمعد ذًمؽ مؼقًمتف شمؾؽ  سموًمؼقوس قمغم أىمقال اًمٌؾغوء ، وموخلطقى قمـدمو يؼػ ًمؾخطوسمي ذم أزمـي 

خمتؾػي ومتليت شمؾؽ اخلطى مـققمي ،ومال يًتطقع متطؾى اعمـوؾمٌوت حتصقؾ مـوؾمٌي سمقـفو ٓظمتالف 

ؿ أكف ًمق شمصدى رضمؾ مـ أهؾ اًمعؾؿ ..وأكً شمعؾ"أهمراوفو وأزمـتفو .وذم ذًمؽ ىمول اًمشقيموين : 

ًمؾؿـوؾمٌي سملم مو ىموًمف رضمؾ مـ اًمٌؾغوء مـ ظمطٌف ورؾموئؾف وإكشوءاشمف، أو إمم مو ىموًمف ؿموقمر مـ 

اًمشعراء مـ اًمؼصوئد اًمتل شمؽقن شمورة مدطمًو وأظمرى هجوءًا، وطمقـًو كًقًٌو وطمقـًو رصموًء، وهمػم ذًمؽ 

عمجؿقع ومـوؾمى سملم ومؼره ومؼوـمعف، صمؿ شمؽؾػ مـ إكقاع اعمتخوًمػي، ومعؿد هذا اعمتصدي إمم ذًمؽ ا
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شمؽؾػًو آظمر ومـوؾمى سملم اخلطٌي اًمتل ظمطٌفو ذم اجلفود واخلطٌي اًمتل ذم احلٍ واخلطٌي اًمتل ظمطٌفو ذم 

اًمـؽوح وكحق ذًمؽ، وكوؾمى سملم اإلكشوء اًمؽوئـ ذم اًمعزاء واإلكشوء اًمؽوئـ ذم اهلـوء ومو يشوسمف 

ذم قمؼؾف متالقمًٌو سملوىموشمف قموسمثًو سمعؿره اًمذي هق رأس ذًمؽ، ًمعد هذا اعمتصدي عمثؾ هذا مصوسمًو 

 1. "موًمف....

مـ ظمالل إىمقال اًمًوسمؼي يؿؽـ اًمؼقل سملن اًمشقيموين ىمدم ًمؼضقتف سمؿؼدمتلم ًمـػل أمهقي قمؾؿ 

 اعمـوؾمٌي ومهو :

 . قمدم قمؾؿقي قمؾؿ اعمـوؾمٌي ًمعدم وموئدشمف 

 . اظمتالف اًمـزول مـوذم ًمتطؾى اعمـوؾمٌوت 

سمنصمٌوت ومقائد قمؾؿ اعمـوؾمٌي وسمٌقون أن اظمتالف اًمـزول ٓ يعـل قمدم اًمتآًمػ  ومـوىمشي أىمقاًمف شمؽقن

 سملم آي اًمؼرآن اًمؽريؿ .

 مـاؿشة إؿقال :-2

ًمؼد أيمد اعمػنون واًمٌؾغوء وأرسموب اًمٌقون قمغم أمهقي قمؾؿ اعمـوؾمٌي ، ويمثػما مو يلظمذ اًمعؾؿ ذومف مـ 

صقؾ مؼوصد اًمشورع احلؽقؿ ، وؾمٌقؾ ذف همويوشمف ، ويؽػل قمؾؿ اعمـوؾمٌي ذومو أكف وؾمقؾي ًمتح

ًمرومع اخلالف سملم إىمقال اعمتعوروي  قمـد اعمػنيـ ، وًمقمل شمؽـ ًمف أمهقي مو يمون ًمقصـػ وؿـ 

قمؾقم يمتوب اهلل ، ومو يمون ًمؾشقيموين كػًف أن خيوًمػ ىمقاقمده وشمؾؽ اًمتلصقالت اًمتل أوردهو، ذم 

فو اًمشقخ ًمعؾؿ اعمـوؾمٌي شمطٌقؼو إزم درضمي أكف سمؼقي اًمتػًػم ، واًمـوفمر ومقف يؾؿس شمؾؽ اعمؽوكي اًمتل ضمعؾ

 وفمػ أكقاقمًو قمديدة مـ اعمـوؾمٌوت اًمؾػظقي واعمعـقيي  .

                                                           

 .73/1اعمصدر كػًف ، 1



 
37 

ٍة َأَجٌؾ إَِذا َجاَء َأَجُؾُفْؿ ومػل ىمقًمف شمعومم ٓا َما َصاَء اهللاُ فُِؽؾِّ ُأما ًا َوٓ َكْػعًا إِ :﴿ ُؿْؾ ٓ َأْمؾُِؽ فِـَْػِِس ََضّ

اؾمتعون سمؿـوؾمٌوت اًمتؼديؿ واًمتلظمػم ومػن أيي [49] يقكس﴾ًة َوٓ َيْسَتْؼِدُمقنَ َؾال َيْسَتْلِخُروَن َشاظَ 

..ىمدم اًمي، ٕن اًمًقوق إلفمفور اًمعجز قمـ طمضقر اًمققمد اًمذي اؾمتعجؾقه و "ومؼول:

 .1"اؾمتٌعدوه

أمو اًمتؿًؽ سموظمتالف اًمـزول يملؾموس ًمؼضقي إكؽور اعمـوؾمٌوت شمرد سملمقر،  أمهفام أن اظمتالف 

ـل اكتػوء اًمتـوؾمى ٕكف ٓ شمالزم سمقـفام ، سمؾ هـوك مـوؾمٌوت ىمرآكقي سملم أضمزاء اًمؼرآن اًمـزول ٓ يع

سمحًى اًمـزول ، و مـ ذًمؽ مو ذيمره اًمًققـمل طملم طمديثف قمـ اًمتـوؾمى سملم صمالث ؾمقر هل : 

 2ؾمقرة اًمشؿس واًمؾقؾ واًمضحك، ومذيمر اًمتـوؾمى سملم اًمًقر قمغم أؾموس شمرشمقى اًمـزول .

طوسمقي اًمٌنميي اعمتـققمي سمحًى أزمـي ىمقهلو ٓ يصؾح ًمالؾمتدٓل ، واًمؼقوس قمغم إؾموًمقى اخل

ًمؽقكف ىمقوس مع اًمػورق ، وموإلكًون ختتؾػ طمقوشمف مـ طملم إزم آظمر، ذًمؽ مو يمصمر ذم إكتوضمف إديب ، 

ومقليت يمالمف متـوؾمٌو ذم سمعض إطمقون وذم اًمؽثػم مـ إطمقون ٓ يليت يمذًمؽ ، ومؼد حيدث وهق 

د حيدث وهق حتً ؾمقطرة اًمػرح اًمشديد ، ومقمدي سمف يمؾ ذًمؽ إمم اًمتٌويـ  حتً ـموئؾي اخلقف ،وىم

ذم أىمقاًمف اًمتل صدرت ذم أوىموت خمتؾػي ، ذم طملم أن اًمؼرآن هق يمالم اهلل  اًمذي ىمد اضمتؿع ذم 

اًمؾقح اعمحػقظ ىمٌؾ كزوًمف مػرىمو ذم أزمـي خمتؾػي ، ًمقجتؿع مـ ضمديد ويرشمى قمغم طمًى مو يمون 

 .  قمؾقف ذم اعمصوطمػ اًمققم

أمو احلديٌ قمـ اًمعرب ،وأن اًمؼرآن ضموء وومؼ أؾموًمقٌفؿ ، هق دًمقؾ قمغم اًمتـوؾمى وًمقس دًمقؾ قمغم 

قمدمف ، ٕن اًمعرب ضمٌؾً قمغم طمى اًمتآًمػ وًمقس اًمتـوومر، ومؼقوؾمو جلقدة اًمشعر يؼقل ذم ذًمؽ 
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راهمو ...أضمقد اًمشعر مو رأيتف متالطمؿ إضمزاء ؾمفؾ اعمخورج ، ومؾقعؾؿ سمذًمؽ أكف ُأومرغ إوم"اجلوطمظ :

 . "واطمدا وؾُمٌؽ ؾمٌؽو واطمدا ، ومفق جيري قمغم اًمؾًون يمام جيري اًمدهون

 وىمد يصؾ هبؿ إمر إمم طمد وصػ اًمشوقمر اًمذي ٓ يـوؾمى سموًمدقمل ىمول اًمـوفمؿ :

 1وؿمعر يمٌعر اًمؽٌش ومرق سمقـف       ًمًون دقمل ذم اًمؼريض دظمقؾ . 

، وأًمػ سملم إًمػوظ ًمقجلء وموًمعريب صوطمى ذوق رومقع إذا ىمول أظموط اًمؽؾامت ، وقمؼد اعمعوين 

يمالمف متالمحو سمعضف سمٌعض ، واًمؼرآن اًمؽريؿ ضموء مقاومؼو ٕؾموًمقى اًمعرب طمتك يؽقن اًمتحدي 

 قمغم أيمؿؾ 

 2وضمف .

 تقجقف أؿقال أؿقال مـ ؿال بعدم ادـاشبة و مـفؿ افشقـاين :-3

ًمرد قمغم إن اًمشقيموين وضمد شمؽؾػوت مـ ىمٌؾ سمعض اعمػنيـ ذم يمشػفؿ ًمؾؿـوؾمٌوت ، وموٕومم ا

اًمتؽؾػ وًمقس إسمطول قمؾؿ ىموئؿ سمذاشمف ٕضمؾ اضمتفود ىمد يصقى صوطمٌف وىمد خيطل .وأن يـظر 

ًمضقاسمط هذا اًمعؾؿ اًمذي اؾمتعون سمف ذم شمػًػمه  ، و جيدر سموًمٌوطمٌ أن يقضمف يمالم اًمشقيموين هذا 

شمرضمؿ ًمف اًمتقضمقف ، ظموصي وأكف ىمد أؿمود ذم يمتوسمف اًمٌدر اًمطوًمع سموًمٌؼوقمل و سمتػًػمه اًمـظؿ ومؼول طملم 

مـ أمعـ اًمـظر ذم يمتوب اعمؽمضمؿ ًمف ذم اًمتػًػم اًمذي ضمعؾف ذم اعمـوؾمٌي سملم أي واًمًقر ، قمؾؿ  ":

أكف مـ أوقمقي اًمعؾؿ اعمػرـملم ذم اًمذيموء اجلومعلم سملم قمؾؿل اعمعؼقل واعمـؼقل .ويمثػما مو يشؽؾ قمكَم 

أضمد مو يشػل ، وارضمع إمم  رء ذم اًمؽتوب اًمعزيز ، وملرضمع إزم مطقٓت اًمتػوؾمػم وخمتٍماهتو ومال
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مـ إئؿي اعمتؼـلم اعمتٌحريـ ذم مجقع "هذا اًمؽتوب وملضمد مو يػقد ذم اًمغوًمى.يمام ىمول أن اًمٌؼوقمل 

 .1"اعمعورف 

 رابعا :ـقػ كقطػ ادـاشبات يف افتػسر ادقضقظل ؟

تل شمؽقن داظمؾ ذم اًمٌدايي كشػم إمم أن اعمـوؾمٌوت اًمؼرآكقي أكقاع قمديدة مـفو اعمـوؾمٌوت اًمداظمؾقي اًم

مـوؾمٌي اؾمؿ اًمًقرة عمؼصقد اًمًقرة ،  "اًمًقرة اًمقاطمدة و شمؽقن سملم أضمزاء اًمًقرة اًمقاطمدة مثؾ :

مـوؾمٌي مطؾع اًمًقرة عمؼصقدهو أو حمقرهو ، مـوؾمٌي آظمر اًمًقر ٕوهلو ، مـوؾمٌي شمؽرار طمروف 

ؼرآكقي ،.........و سمعقـفو و مػردات سمعقـفو عمحقر اًمًقرة اًمؼريـقي ، مـوؾمٌي اًمػقاصؾ ًمميوت اًم

هـوك مـوؾمٌوت ظمورضمقي شمؽقن سملم اًمًقرشملم أو أيمثر مثؾ مـوؾمٌي اًمًقرة عمو ىمٌؾفو أو عمو سمعدهو ، 

مـوؾمٌي اًمًقرة ًمؾًقرة اًمػوحتي .مـوؾمٌي مطؾع اًمًقرة ًمؾًقر اًمتل شمٌدأ سمـػس مطؾعفو يموحلؿد ، أو 

 أؾمامء اإلؿمورة .

 دقضقظل افؽشػل فؾسقرة :ادـاشبات افؼرآكقة افتل تقطػ يف افتػسر ا-1

يمؾ أكقاع اعمـوؾمٌوت اًمداظمؾقي ًمؾًقرة يؿؽـ أن كقفمػفو ذم هذا اًمـقع مـ  اًمتػًػم اعمقوققمل 

 .وذًمؽ قمغم اعمًتقيوت اًمتوًمقي :

 اؾمؿ اًمًقرة أو إؾمامء اًمتقىمقػقي ًمؾًقرة و دًٓمتفو قمغم مؼصقد اًمًقرة .-

 .حتؼقؼ سمراقمي اإلؾمتفالل و رسمط مطؾع اًمًقرة سمؿحقرهو -

 شمؼًقؿ اًمًقرة امم مؼوـمع طمًى مؼوصدهو اجلزئقي صمؿ رسمطفو سموعمحقر إؾمود ًمؾًقرة -

 رسمط اعمؼوـمع سمٌعضفو اًمٌعض قمغم أؾموس اعمـوؾمٌوت اعمعـقيي أو اًمؾػظقي .-
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 رد آظمر اًمًقرة قمغم مطؾعفو و رسمط ذًمؽ سموعمؼصقد اًمؽكم ًمؾًقرة اًمؼرآكقي . -

 افتجؿقعل و افتػسر ادقضقظل فؾؿػردة افؼرآكقة :ادـاشبات افتل تقطػ ظذ مستقى افتػسر -2

 هـو كجد أن قمؾؿ اعمـوؾمٌوت يؼؾ شمقفمقػف سموعمؼوركي مع اًمـقع إول اًمًوسمؼ ذيمره 

ومػل اًمتػًػم اًمتجؿعل حيوول اعمػن أن حيصؾ اًمرواسمط اعمعـقيي سملم مو شمؿ اؾمتؼراؤه مـ آيوت مـ 

عمـوؾمٌوت اًمؾػظقي ظموصي مـ أضمؾ إسمراز أضمؾ سمـوء اعمقوقع .وذم شمػًػم اعمػردة يقفمػ يمذًمؽ ا

 شمػووت اإلؾمتعامل اًمؼرآين ًمتؾؽ اعمػردات مـ ظمالل اظمتالف اًمًقوىموت اًمؼرآكقي.

 ظؾؿ افقجقه و افـظائر و أثرها يف افتػسر ادقضقظل :

 .تعريػ افقجقه وافـظائر فغة -

 .: شمعريػ اًمقضمقه ًمغي

يدل قمغم مؼوسمؾي اًمٌمء واًمقضمف مـ اًمؽالم:  اًمقضمقه مجع وضمف، واًمقاو واجلقؿ واهلوء: أصؾ واطمد

قمغم وضمقه، وقمغم أرسمعي أوضمف....  اًمًٌقؾ اعمؼصقد سمف ... واًمقضمف: اًمـقع واًمؼًؿ، يؼول: اًمؽالم ومقف

ٓ يػؼف اًمرضمؾ يمؾ  "وذم إصمر ، ضمفي واطمدة ووضمقه اًمؼرآن: معوكقف، ووضمفً اًمٌمء ضمعؾتف قمغم

ؾ يمؾؿق وضمقه ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ويؼصد هبو ،ومتًتعؿ"اًمػؼف طمتك يرى ًمؾؼرآن وضمقهو يمثػمة 

 اًمتشوسمف ذم إًمػوظ و اإلظمتالف ذم اعمعوين .

أمو اًمـظوئر ومقؼصد هبو مجع اًمـظػم و هؾ اعمثؾ و اًمشٌف ذم إؿمؽول و إظمالق و إومعول و إىمقال 

 و كظػم اًمٌمء مثؾف .
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 افتعريػ آصطالحل فعؾؿ افقجقه و افـظائر:

ػ اًمقادرة و اًمضوسمطي عمًؿك اًمقضمقه و اًمـظوئر كجد أن اعمًؿك ىمديؿ ىمدم مـ ظمالل شمتٌع اًمتعوري

 اًمتنميع إٓ أن اًمتعوريػ ومؼد اؿمتفر مـفو مو ورد قمـ اسمـ اجلقزي و اًمزريمٌم وهل يمام يكم :

واقمؾؿ أن معـك اًمقضمقه واًمـظوئر: أن شمؽقن اًمؽؾؿي واطمدة، ذيمرت ذم »ومؼول:  ابـ اجلقزي:

طمد، وطمريمي واطمدة، وأريد سمؽؾ مؽون معـك همػم أظمر، ومؾػظ يمؾ مقاوع مـ اًمؼرآن قمغم ًمػظ وا

يمؾؿي ذيمرت ذم مقوع كظػم ًمؾػظ اًمؽؾؿي اعمذيمقرة ذم اعمقوع أظمر، وشمػًػم يمؾ يمؾؿي سمؿعـك 

.شهمػم معـك إظمرى هق اًمقضمقه، ومنذن اًمـظوئر: اؾمؿ ًمألًمػوظ، واًمقضمقه: اؾمؿ ًمؾؿعوين . 

إمي ،أمو  ك اًمذي يًتعؿؾ ذم قمدة معون يمؾػظاًمقضمقه سمليهو: اًمؾػظ اعمشؽم :وقمرف اًمزريمٌم

اًمـظوئر ومؼد قمرومفو سمؼقًمف هل :يموًٕمػوظ اعمتقاـمئي و هل إًمػوظ اعمتػؼي اعمعـك ومنذا ضموءت ذم 

 1مقاوع متعددة مـ اًمؼرآن ومتؽقن شمؾؽ إًمػوظ كظوئر .

أؾمفؿ مؼوشمؾ و اًمتعريػ اًمراضمح هق اًمتعريػ اًمتـزيكم اًمذي يقاومؼ صـقع اًمعؾامء اًمًوسمؼلم وقمغم ر

 سمـ ؾمؾقامن و ًمؾتقوقح أيمثر كقرد اعمثول اًمتوزم :

 :وضمفلم قمغم أرؾموهو شمػًػمُ : »مؼوشمؾ ىمول

 .أصمٌتفو: يعـل أرؾموهو٫ مـفو إول قجفافؾ

ٌَوَل ": اًمـوزقموت ذم ىمقًمف ذًمؽو   .[32: اًمـوزقموت] "َأْرؾَموَهو َواجْلِ

 .صموسمتوٍت  :يعـل ٫[13: ؾمٌل] "َراؾِمَقوٍت  َوىُمُدورٍ ": و ذم ىمقًمف شمعومم

ًَ  اجلٌوَل٫: يعـل ٫[7: ق] "َرَواِدَ  ومِقَفو َوَأًْمَؼْقـَو": وذم ىمقًمف شمعومم ٌر  .إرولم ًمُتث
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َلًُمقَكَؽ ": إقمراِف  ذم ىمقًمف ومذًمؽ طمقـفو،: يعـل مرؾموهو٫: افثاين وافقجف ًْ ـِ  َي وقَميِ  قَم ًَّ ونَ  اًم  َأيَّ

َلًُمقَكَؽ ": اًمـوِزقموت ذم طمقـُفو؟ كظػمهو متك: يعـل ٫[187: إقمراف] "ُمْرؾَموَهو ًْ ـِ  َي وقَميِ  قَم ًَّ  اًم

ونَ   ".شطمقـفو؟ متك: يعـل ٫[42: اًمـوزقموت] "ُمْرؾَموَهو َأيَّ

ر اًمتل اعمقاـمـومفل : اًمـَّظوئر أمو ًمؾػِظ اإلرؾموء، اعمتعددة اعمعوين: ًمقضمقه هلووم  اعمعـك، ومقفو شمؽرَّ

 وهل أرؾموهو .

 أثرها يف افتػسر ادقضقظل :

ًمؼرآن اًمؽريؿ يمتوب اهلل اعمعجز، ورؾموًمتف اخلوًمدة، وطمٌؾف اعمتلم اًمذي مـ َتًؽ سمف كجو، وهق شموج 

ؾمٌحوكف وشمعومم ًمف اًمؾغي اًمعرسمقي ًمؽقيهو أذف اًمؾغوت اًمعرسمقي وطمصـفو اعمـقع. وىمد اظمتور اهلل 

وأطمًـفو، ًمذًمؽ يمون طمريو سمؿـ أراد أن يػن يمالم اهلل قمز وضمؾ أن يؽقن متطؾعو قمغم أؾموًمقى 

 يمؾام أؿمؽؾ قمؾقف رء مـ  اًمؾغي اًمعرسمقي وومـقيهو، وأن حيقط سملهارهو ودىموئؼفو، وأن يتخذهو مرضمعو

إًمػوظ حتديدا دىمقؼو سمعد اخلطقة إومم وإهؿ ذم ومفؿ اعمعوين،  هل وعمو يمون حتديد دٓٓت . ذًمؽ

إذ إًمػوظ اًمؾٌـ اًمذي صمٌـ سمف اعمعوين، يمون ٓسمد مـ آهتامم هبذه اًمظوهرة )دًٓمي إًمػوظ( اهتاممو 

سمؾقغو عمو هلو مـ دور يمٌػم ذم معرومي مراد اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم، هذا وىمد ؿمفدت دًٓمي اًمؾػظ اًمؼرآين 

يمٌػما مـ اًمدراؾموت مـذ قمٍم اًمتدويـ، ومـ أمهفو قمؾؿ اًمقضمقه واًمـظوئر، وهل وإن يموكً  طمقزا

فموهرة ًمغقيي ًمعالىمتفو اًمؽٌػمة سموًمؾًون اًمعريب، ٕيهو شممظمذ مـ اعمعوضمؿ ويمتى اًمؾغي، إٓ أن هلو أصمر 

 .قمظقؿ ذم شمػًػم اًمؼرآن اًمؽريؿ

 مثوٓ شمطٌقؼقو  :وضمف قمديدة كذيمر مـفو أاعمقوققمل ومقظفر ذًمؽ قمغم صمرهو  ذم اًمتػًػم أمو أ

 :مؼوشمؾ سمـ ؾمؾقامن يؼقل 
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  ًػُم احِلسَّ قمغم أرسمعِي أوضمٍف:شمػ: » (٠٥١)ت: وىمول مؼوشمٌؾ  ":

٫ يعـل: َرَأى، ومذًمؽ ىمقًُمف ذم آل قمؿراَن: ك ِمـُْفُؿ " ومقضمٌف مـفو: َأطَمسَّ ًَ آل  "اًْمُؽْػرَ وَمَؾامَّ َأطَمسَّ قِمق

قا سَموؾَمـَو" ، يمؼقًمِف ذم إكٌقوء: ٥٥ /قمؿران ًُّ يؼقُل: ومؾامَّ َرَأوا قمذاسَمـو،  [٠٥ /]إكٌقوء "وَمَؾامَّ َأطَم

ـْ َأطَمدٍ " ويمؼقًمِف ذم مريؿ: ـْ َأطَمٍد؟ [٩٪ /]مريؿ "َهْؾ حُتِسُّ ِمـُْفْؿ ِم   ، يؼقل: هْؾ شَمَرى ِمـُْفْؿ ِم

٫ يعـل: اًمَؼْتَؾ، ومذًمؽ ىمقًُمف ذم آِل قمؿراَن: َوًَمَؼْد َصَدىَمُؽُؿ اهللَُّ َوقْمَدُه إِْذ " واًمقضمف اًمثَّوين: احْلَسُّ

قيَهُ  ًُّ   ٫ يعـل: إذ شمؼتؾقيهؿ. [٠٥٥ /]آل قمؿران "ْؿ سمِنِْذكِفِ حَتُ

، ومذًمؽ ىمقًُمف ذم يقؾمَػ: ٌَ ٌَْح ـْ َيوسَمـِلَّ " واًمقضمف اًمثَّوًمٌ: احلس٫ يعـل: اًم قا ِم ًُ ًَّ ٌُقا وَمَتَح اْذَه

  . [٩٨ /]يقؾمػ "ُيقؾُمَػ َوَأظِمقفِ 

قَت، ومذًمؽ ىمقًُمف ذم إكٌقوء: ٫ يعـل: اًمصَّ َفو" واًمقضمف اًمراسمع: احلسُّ ًَ ق ًِ َؿُعقَن طَم ًْ ٫ يعـل:  "َٓ َي

ُفْؿ ظَموًمُِدونَ " صقهَتو، ًُ ًْ َأْكُػ  "...[٠١٥ /]إكٌقوء "َوُهْؿ ذِم َمو اؿْمَتَف

 

ي عمػردة كختور دراؾمتفو ذم اًمتػًػم ن شمؼدم ًمـو طمقصؾي دًٓمقأيمتى اًمقضمقه و اًمـظوئر شمًتطقع :وٓ أ

 .تػًػم اعمقوققمل اًمؽشػل و طمتك اًمأ اعمقوققمل اعمصطؾحل 

ـمالع قمغم هوشمف اعمصور كًتطقع حتصقؾ اًمًقوىموت اعمختؾػي ودٓٓت اعمػردات ٓظمالل امـ :صموكقو 

 .....اًمٌحٌ  ،اًمصقت  ،ؾ حلس يؼصد سمف اًمؼتمـ ظمالل اًمقضمقه اعمذيمقرة طمقٌ ذيمر ذم اعمثول ا

طمصوء كوىمص سموًمـًٌي إليوت و ًمؽـ يظؾ ذًمؽ امطمصوء و اًمتتٌع ًميمقؾمقؾي ًمإل يؿؽـ اقمتامدهو:صموًمثو 

 ن اًمؽريؿ .آًمػوظ اًمؼرٕويؿؽـ ايمامًمف مـ ظمالل اًمعقدة ًمؽتى اعمعوضمؿ اعمػفرؾمي 
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  : وكامذج تطبقؼقة ظـف فقان افتػسر ادقضقظلأ:افرابع  ادحقر 

 افؾقن إول: افتػسر ادقضقظل فؾؿصطؾح افؼرآين:

وهق مو ُيعرف سموًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾَّػظي اًمؼرآكقي، وـمريؼتف أن يتتٌع اًمٌوطمٌ ًمػظي  أوٓ :تعريػف :

رد صمؿ يـجـؿــع أيوت اًمتل شم معقـي مـ  يمؾامت اًمؼرآن اًمؽريؿ، يموٕموكي، أو اجلفود، أو اًمػتـي...،

ومقفو اًمؾػظي أو مشتؼوهتو مـ مودهتو اًمؾغقيي. وسمعد مجع أيوت واإلطموـمي سمتػًػمهو حيوول اؾمتـٌوط 

طمقٌ يؽشػ ًمـو ذًمؽ قمغم أؾموًمقى اًمؼرآن دٓٓت اًمؽؾؿي مـ ظمالل اؾمتعامل اًمؼرآن اًمؽريؿ هلو. 

اًمؽؾامت وىمد أصٌح يمثػم مـ اًمؽريؿ ذم شمعومؾف مع إًمػوظ، واؾمتخدامفو ذم اعمقوع إًمقؼ هبو.

اًمـؼـرآكقي مصطؾحوت ىمرآكقي يمـ)إمي، واجلفود، واًمذيـ ذم ىمؾقهبؿ مرض، واخلالومي.. (، وهذا 

اًمؾقن يمام شمرى ىمد اهتؿً سمف يمتى إؿمٌوه واًمـظوئر إٓ أيهو سمؼقً ذم دائرة اًمؽؾؿي ذم مقوققمفو، 

ؽؾؿي ذم دائرة وًمؽـ حيوول ممًمػقهو أن يرسمطقا سمقـفو ذم خمتؾػ اًمًقر، ممـو أسمـؼـك شمػًػمهؿ ًمؾ

 ..اًمدًٓمي اًمؾػظقي

 سمذيمر كؽتػل اًمتػًػم، مـ اًمؾقن هذا مـ اًمـامذج سمعض مًؾؿ مصطػك اًمديمتقر أورد وىمد   

 حتً "اعمقوققمل اًمتػًػم ذم مٌوطمٌ": يمتوسمف ذم ضموء طمقٌ سموًمغرض، إليػوئف واطمدا أكؿقذضمو

ل اًمدامغوين حتً ىمو»: يكم مو ًمؾدامغوين، "واًمـظوئر اًمقضمقه إصالح": يمتوب مـ كؿقذج قمـقان

 مودة: )خ ي ر(، )ظمػم( قمغم صمامكقي أوضمف:

 اعمول، اإليامن، اإلؾمالم، اًمتػضقؾ، اًمعوومقي، إضمر، اًمطعوم، اًمظػر واًمغـقؿي.

ا﴾      - ؾمقرة اًمٌؼرة: ومؿعـك اعمول ضموء ذم ىمقًمف شمعومم: ﴿إَِذا طَمَيَ َأطَمُديُمُؿ اعمَْْقُت إِْن شَمَرَك ظَمػْمً
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ؾَْمَؿَعُفِؿ﴾وسمؿعـك اإلي    - َٕ ا   23ؾمقرة إكػول: امن ضموء ذم ىمقًمف شمعومم: ﴿َوًَمْق قَمؾَِؿ اهللُ ومقِفْؿ ظَمػْمً

يملَم َأَن    - ـْ َأْهِؾ َاًْمؽِتَوِب َواعُمنْمِ ـَ يَمَػُرُوا ِم ي وسمؿعـك اإلؾمالم ضموء ذم ىمقًمف شمعومم: ﴿َمو َيقدُّ اًمذر

ـْ َرسمرُؽْؿ﴾ ـْ ظَمػْمٍ ِم َل قمَؾْقُؽْؿ ِم  .105اًمٌؼرة: ؾمقرة ُيـَزَّ

امِحلَم﴾    - ًَ ظَمػْمُ اًمرَّ ؾمقرة وسمؿعـك أومضؾ ضموء ذم ىمقًمف شمعومم: ﴿وىُمْؾ ربر اهْمِػْر َواْرطَمْؿ َوَأْك

 .118اعمممـقن: 

 ىَمِديْر﴾    -
ٍ
ء َؽ سمَِخػْمٍ ومُفق قَمغَم يُمؾر َرْ ًْ  ؾمقرةوسمؿعـك اًمعوومقي ضموء ذم ىمقًمف شمعومم: ﴿وإِْن َيْؿً

 .17إكعوم: 

﴾وسمؿع        -  .36ؾمقرة احلٍ: ـك إضمر ذم ىمقًمف شمعومم: ﴿ًمُؽؿ وْمقَفو ظَمػْمْ

ـْ ظَمػْمٍ وَمِؼػٍم﴾ - ًَ إزَِمَّ م  .7وسمؿعـك اًمطعوم ذم ىمقًمف شمعومم: ﴿ىمَوَل َرّب إيِنر عمَِو َأْكَزًْم

ـَ َ يَمَػُروا سمَِغْقِضِفْؿ مَلْ َيَ    - ي ـَوًُمُقا وسمؿعـك اًمظػر واًمغـقؿي، ضموء ذم ىمقًمف شمعومم: ﴿ََوَرّد اهللُ اًمذر

ا﴾  1. 25ؾمقرة إطمزاب: ظَمػْمً

أمو اعمعوسون ومؼد شمتٌعقا اًمؽؾؿي وطمووًمقا اًمرسمط سملم دٓٓهتو ذم خمتؾػ اعمقاـمـ ، وأفمفروا سمذًمؽ 

ًمقكًو مـ اًمٌالهمي واإلقمـجـــوز اًمؼرآين ، وىمد يمون مـ كتوئجفو اؾمتـٌوط دٓٓت ىمرآكقي سموًمغي اًمدىمي، 

ٓ اكتفوضمفؿ هذا اًمًٌقؾ ، ومـؿـــ اقمتـك هبذا اًمؾقن مـ مل يؽـ سمؿـؼـدورهؿ اًمعثقر قمؾقفو ًمق

اعمـعـوسيـ اًمديمتقر أطمـؿد طمًـ ومرطموت ذم ؾمؾًؾي ؾمامهو )سمحٌ ىمـــرآكــل ورضب مـ 

اًمتػًػم اعمقوققمل ( أصــدر مـفو يمتوب )اًمذيـ ذم ىمؾقهبؿ مرض( ، و)ومطرة اهلل اًمتل ومطر اًمـوس 

                                                           

 .24هـ، دمشؼ، ص: 1418م/1997، 2مباحث يف افتػسر ادقضقظل، مصطػك مسؾؿ، دار افؼؾؿ، ط 1

 



 
46 

 ..آكقي( وهمػمهوقمؾقفو(، و)إمي ذم دٓٓهتو اًمعرسمقي واًمؼر

مل يـؾ كػس آهتامم اًمذي كوًمف  -افتػسر ادقضقظل فؾؿصطؾح افؼرآين -و هذا اًمـقع مـ اًمتػًػم 

اًمتػًػم اعمقوققمل اًمتجؿعل ومؼد دموهؾف أمحد رمحوين ، ومل ينم إًمقف ومتح اهلل اًمًعقد و رسمام اًمًٌى 

ن مصطػك مًؾؿ و اخلوًمدي ذم ذًمؽ يمقكف ىمد يتداظمؾ مع اًمتػًػم اعمقوققمل اًمتجؿعل ، ذم طملم ا

ىمد اهتام سمف اهتاممو ظموصو وذًمؽ مـ ظمالل شمعريػف و وٌط ظمطقاشمف و يمذا اًمتؿثقؾ ًمف سمدراؾموت 

 شمطٌقؼقي .

 ثاكقا :خطقات افتػسر ادقضقظل فؾؿصطؾح افؼرآين :

 إظمتقور اعمصطؾح اًمؼرآين اًمذي كريد دراؾمتف .-1

 ذر هق صؾح .حتديد اجلذر اًمثالصمل ًمف و إقمودشمف مثؾ اإلصالح اجل-2

 حتصقؾ اعمعوين اًمؾغقيي جلذر اعمػردة اعمختورة ًمؾدراؾمي و ذًمؽ مـ أمفوت اعمصودرمـفو -3

 معجؿ مؼويس اًمؾغي ٕيب احلًـ أمحد سمـ ومورس .

 مػردات أًمػوظ اًمؼرآن ًمؾراهمى إصػفوين .

 ًمًون اًمعرب ٓسمـ مـظقر .

ًمؽ قمغم اعمعوضمؿ اًمتل اقمتـً سمػفرؾمي متوسمعي اجلذر و شمٍميػوشمف ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ و يعتؿد ذم ذ-4

 أًمػوظ اًمؼرآن ومـ أؿمفرهو :

 اعمعجؿ اعمػفرس ًٕمػوظ اًمؼرآن عمحؿد ومماد قمٌد اًمٌوىمل .-1

 معجؿ اًمػوظ اًمؼرآن اًمذي أصدره جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي .
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 رسمط اعمعـك اًمؾغقي مع اإلؾمتعامًٓمؼرآين .-5

 رسمط اعمصطؾح اًمؼرآين مع اًمًقوق اًمذي ورد ومقف .-6

 ؾمتعوكي سمؽتى اًمتػًػم ًمإلـمالع قمغم معوين أيوت اًمتل ورد ومقفو اعمصطؾح .اإل7

 1مالطمظي اًمٌعد اًمقاىمعل ًمؾػردة . -8

 أمهقة ـتب ؽريب ادػردات يف افتػسر ادقضقظل فؾؿصطؾح افؼرآين : 

يمتى همريى اعمػردات مفؿي ضمدا ًمدراؾمي اعمصطؾح اًمؼرآين ، ومؿـ ؿمليهو ان شمًوقمد اًمٌوطمٌ ذم 

ؿ اًمًقوىموت اًمؼرآكقي اًمتل ورد ت ومقفو اعمػردة ، يمام أيهو شمؼدم أهؿ اعمعوين اًمتل شمشػم إًمقفو حتصقؾ أه

 اعمػردة حمؾ اًمدراؾمي .

قمغم اًمطوًمى أٓ يؼتٍم ذم سمحثف قمغم يمتى اًمغريى ومؼط ٕيهو ذم احلؼقؼي مل شمًتققمى ذيمر مجقع 

.ًمذا يؽقن اإلؾمتؼراء و أيوت اًمتل وردت ومقفو اعمػردة سمؾ شمذيمر اًمًقوىموت مـ همػم اؾمتقعوب 

 اإلطمصوء كوىمص .

 خطقات افتػسر ادقضقظل فؾؿصطؾح افؼرآين :

 اظمتقور اًمؾػظ اًمؼرآين اًمذي كريد دراؾمتف، قمغم أن يؽقن ىمؾقؾ اًمدوران قمغم أًمًـي اًمـوس.-1 

ذم اًمؽشػ قمـ آؿمتؼوىموت اًمؼريٌي واًمٌعقدة  اًمقىمقف قمغم اجلذر اًمثالصمل ًمؾؽؾؿي، واًمتٌحر-2

 ًمؾػظي اعمدروؾمي، وحمووًمي آطموـمي سموًمتعريػ اًمؾغقي وآصطالطمل ًمؾؽؾؿي.

                                                           

 .87قمٌد اًمػتوح اخلوًمدي ، مرضمع ؾموسمؼ ، 1
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 اعمويض ذم وشمٍميػوهتو مجع أيوت اًمتل وردت ومقفو هذه اًمؾػظي ومؼط وًمؽـ سمجؿقع اؿمتؼوىموهتو -3

اًمػعؾ  واؾمؿ واعمصدر واًمػعؾ آؾمؿ ذم اعمختؾػي صقغفو وذم واعمًتؼٌؾ واحلورض

 مكٌ واعمذيمر واًمـؽرة واعمعرومي.واًمصػي....واجلؿع واعمػرد واعم

 اًمؽشػ قمـ مدًمقٓت اًمؾػظي ويمقػقي اؾمتعامل اًمؼرآن هلو واًمًقوىموت اًمتل وردت ومقفو .-4

شمػًػم أيوت اًمتل ورد ومقفو هذا اًمؾػظ، وحتؾقؾفو واخلروج سمعد ذًمؽ سمؿػفقم هلذه اًمؽؾؿي -5

ٓهتو ذم اًمؼران اًمؽريؿ، وووعفو ذم اًمًقوق اًمصحقح ًمػفؿ آيوت اًمؼرآكقي ووٌط أوضمف مدًمق

 اًمؽتوب.

وآىمتصوديي اؾمؼوط هذه اعمػوهقؿ قمغم واىمع اًمـوس ورسمطفو سموجلقاكى اًمؽمسمقيي وآظمالىمقي -6

 وآضمتامقمل.....اًمخ.

 افتػسر ادقضقظل افتجؿقعل: : افؾقن افثاين 

ويعرف أيضو سموؾمؿ اًمتػًػم اعمقوققمل عمقوقع ىمرآين، طمقٌ يؼقم  اًمٌوطمٌ   سموظمتقور مقوقع  

يؾحظ شمعرض اًمؼرآن اعمجقد ًمف سملؾموًمقى متـققمي ذم اًمـعــــرض واًمتحؾقؾ واعمـوىمشي واًمتعؾقؼ ، أو 

ممو يتعؾؼ سملمقر اًمـوس، ويػقد  مقوققمو ًمف أسمعوده اًمقاىمعقي ذم احلقوة أو اًمعؾؿ أو اًمًؾقك... خيتور 

أو شمطرأ مشؽؾي أو شمطرح ىمضقي ومػماد سمحثفو مـ وضمفي   اًمٌنم مجقعو، وظموصي اعمًؾؿلم ذم طمقوهتؿ، 

إمم ، ويشؽؾ مـف مقوققمو يدرؾمف قمغم وقء اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ ظمالل آيوشمف، ومقؼًؿف كظر ىمرآكقي 

مؼدمي، وصؾى، وظموَتي،  راسمطو اعمقوقع اًمؼرآين سموًمقاىمع اًمذي اكطؾؼ مـف ، ًمقعقد ذم إظمػم إمم 

 اؾمتخالص ىمقاقمد وطمؾقل ؿمومؾي ًمؾؿشؽؾ اعمدروس.
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وهـو ٓسمد أن كشػم إمم قمجقٌي مـ قمجوئى اًمؼرآن اًمؽريؿ اعمعجزة، شمدًمـو قمغم أن اًمؼرآن دؾمتقر 

وهذا اًمؾقن مـ هق اًمذي اؿمتفر سملم  م واًمؽامل واًمٌقونطمقوة، ومـفٍ قمؿؾ ، ومقف اًمشؿقل واًمعؿق

 1أهؾ آظمتصوص، وإذا مو أـمؾؼ اؾمؿ اًمتػًػم اعمقوققمل، ومال يؽود يـٍمف اًمذهـ إّٓ إًمقف

وـمريؼي اًمؽتوسمي ذم هذا اًمؾقن شمتؿ سموؾمتخراج أيوت اًمتل شمـووًمً اعمقوقع ، وسمعد مجعفو 

اؾمتـٌوط قمـوس اعمقوقع مـ ظمالل مو سملم يديف مـ  واإلطموـمي هبو شمػًػمًا وشمـلمــاًل حيوول اًمٌوطمٌ

آيوت ، صمؿ يـًؼ سمــقــ شمؾــؽ اًمعـوس سمحقٌ يؼًؿفو إمم أسمقاب وومصقل طمًى طموضمي اعمقوقع 

  .ويؼدم ًمذًمؽ سمؿؼدمي طمقل أؾمؾقب اًمؼرآن ذم قمرض أومؽور اعمقوقع

ع رسمط يمؾ ويؽقن مـطؾؼ اًمعرض وآؾمتدٓل واًمــدراؾمي هق آيوت اًمؼرآن اًمؽريؿ ٓ همػم، م

ذًمؽ سمقاىمع اًمـوس ومشؽالهتؿ ، وإن ذيمر رء مـ همػم اًمؼرآن ذم اعمقوقع ومقذيمر مـ سموب 

  .آقمتضود ٓ آقمتامد

وقمغم اًمـٌـوطمـٌ أن يتجـى ظمالل سمحـثـف اًمتعرض ًمألمقر اجلزئقي ذم شمػًػم أيوت ، ومال 

اعمقوقع ويتصؾ سمف  يـذيمـــر اًمؼراءات، ووضمقه اإلقمراب وكـحـــــق ذًمؽ إٓ سمؿؼدار مو خيدم

اشمـصـوًٓ أؾمـوؾمقًو مٌوذًا. واًمٌوطمٌ ذم يمؾ ذًمؽ هيتؿ سملؾمؾقب اًمعرض ًمتقوقح مرامل اًمؼرآن 

وأهداومف ومـؼـوصـده ، ًمقتؿؽـ اًمؼورئ مـ ومفؿ اًمـؿـــقوـقع وإدراك أهاره مـ ظمالل اًمؼرآن 

، وسمقون سمجوذسمقي اًمعرض اًمشوئؼ وضمقدة اًمًٌؽ واحلٌؽ ورصوكي إؾمؾقب ودىمي اًمتعٌػمات 

اإلؿمورات سملووح اًمـعـٌورات. وهذا اًمؾقن مـ اًمتػًػم اًمـؿـقوققمل هق اعمشفقر ذم قمرف أهؾ 

آظمتصوص، وطمتك أن اؾمؿ )اًمتػًػم اعمقوققمل ( ٓ يؽود يـٍمف إٓ إًمقف ، واعمتتٌع هلذا جيده 

  : ضمؾقًو، وؾمٌى ذًمؽ يتؾخص ذم أمريـ
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  .دراؾمي وسمحثوً همزارة اعمقوققموت اًمتل ـمرىمفو اًمؼرآن وأؿمٌعفو  -ا 

دمــدد اعمقوققمـــوت واعمشؽالت اًمتل حتتوج إمم سمحٌ مـ وضمفي كظر ىمرآكقي وموٕوًمقن  2-

صدروا مـــ اًمؼرآن ، وأظمـــرون وردوا إمم اًمؼرآن. ويمالمهو سمحر و ٓ ؾموطمؾ ًمف ، ٓ شمؽود 

  .شمـتفل مقوققموشمف أو شمؼـػ قمـد طمد

آن سمتحديد اهلدف إؾمود ًمؾًقرة أو اًمٌحـــٌ قمـ مقوقع مـ ظمـــالل ؾمقرة مـ اًمؼر3 -

همػمه مـ إهداف ودراؾمتف مـ ظمــالل شمؾؽ اًمًقرة. وهذا اًمؾقن ؿمٌقف سمًوسمؼف إٓ أن دائرشمف 

 .أوقؼ

 مو وقء قمغم سمتػًػمهو ويؼقم واطمد، مقوقع ذم شمصى آيوت سمجؿع اًمٌوطمٌ يؼقم أن وومقف  

مؼدمي، وصؾى، وظموَتي، ويرسمط  إمم ويؼًؿفو أيوت، هذه معوين سملم يـًؼ صمؿ صمؼوومتف، سمف شمًؿح

يمؾ ذًمؽ، سموًمقاىمع اًمذي اكطؾؼ مـف، ًمقعقد ذم إظمػم إمم اؾمتخالص ىمقاقمد وطمؾقل ؿمومؾي 

 ًمؾؿشؽؾ اعمدروس.

 مثؾ واطمد رء ذم اعمشؽميموت أيوت جيؿعقن إذ اًمًوسمؼقن، اًمعؾامء اًمـقع هذا مثؾ ذم أًّمػ وىمد  

ٕطمؽوم، أو مو ضموء ذم اًمـوؾمخ واعمـًقخ، أو همػم ا قمغم اؿمتؿؾً اًمتل أيوت أو اًمؼرآن، ذم إمثول

ذًمؽ ممو ًمف راسمط سمعضف سمٌعض، وًمؽـفؿ أوردوهو ًمقؼػقا قمغم مو ومقفو، ومؾؿ يرسمطقا سمقـفو ًمقًتخؾصقا 

مقوققمو واطمدا سموًمصقرة اًمتل كعفدهو اًمققم ذم هذا اعمـفٍ، ومل يتجووزوا احلديٌ قمـ مدًمقٓت 

ئقي، ومضال قمـ شمؼًقؿفؿ ًمتؾؽ اعمجؿققموت مـ ومعوين شمؾؽ أيوت واؾمتخالص مًوئؾ ضمز

أيوت، ًمتشؽؾ مؼدمي وصؾى مقوقع، وظموَتي، سمؾ مجعً سمطريؼ آظمر ورشمًٌ إمو شمرشمقٌو 

 مصحػقو، أو سمحًى اعمتؼدم مـفو واعمتلظمر، ًمتخدم اًمغرض اًمذي مجعقا مـ أضمؾف شمؾؽ أيوت.
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ؽتٌقا ذم هذا اًمـقع، ظموصي وم اًمطريؼ، هذا قمغم دأب ىمد اًمعٍم هذا ذم اعممًمػلم مـ يمثػما وًمعؾ  

سمعض اًمٌوطمثلم مـ ـمالب ذم رؾموئؾفؿ اجلومعقي، وهل مقاوقع مـتنمة ذم اعمجالت واًمدوريوت، 

...وهمػمهو، وىمد ظمطو هذا اًمـقع ظمطقات "اًمِعرض ذم اًمؼرآن"، و"طمؼقق اإلكًون ذم اًمؼرآن"مثؾ 

 ٓ سملس هبو، وهق ذم ـمريؼ اًمـؿق، واإلزدهور.

 خطقات افتػسر ادقضقظل افتجؿقعل: -

اظمتقور اًمعـقان مقوقع اًمٌحٌ سمدىمي وقمـويي ممو ًمف قمالىمي سمحقوة اًمـوس، وذم أي جمول مـ -1

 جموٓت احلقوة، ًمف شمعؾؼ سمقفمقػي آكًون يمؽوئـ سمنمي ويمؿخؾقق هلل شمعومم.

، وذًمؽ سموؾمتؼراء اًمؼرآن اًمؽريؿ مجع أيوت اًمؼرآكقي اًمداًمي قمغم اعمقوقع إن شمٍمحيو أو شمؾؿقحو-2

 يمؾف.

اًمـظر ذم خمتؾػ هذه أيوت اعمًتخؾصي ذات اعمقوقع اعمشؽمك، واؾمتخراج معوكقفو اًمظوهرة -3

 ،(اًمٌحٌ ظمطي) اخلطي ًمٌـوء إؾموؾمقي اًمقطمدة هل -اعمعوين هذه أي–)أومؽور( يؿؽـ أن شمؽقن 

 .ومطوًمى مٌوطمٌ حتً

واعمطوًمى ذم اخلطي اًمتل ووعً أؾموؾمو قمغم  شمؼًقؿ هذه أيوت طمًى قمـوويـ اعمٌوطمٌ-3

 طمًى اعمعوين اعمًتـٌطي، وشمرشمقٌفو طمًى اعمؽل واعمدين وشمرشمقى اًمـزول....

اًمنموع ذم حتؾقؾ وشمػًػم هذا أيوت مع أظمذ سمعلم آقمتٌور اًمؾغي واًمؼراءات واًمـوؾمخ -4

 واعمـًقخ..وحمووًمي رسمط هذا أيوت سمٌعضفو اًمٌعض.
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ؿ ذم ووع ٓطمؽوم واحلؽؿ وصقوهمتفو ذم ؿمؽؾ ىمقاكلم وكظريوت شمًوهاؾمتخراج اهلدايوت وا-5

 طمؾقل ًمؾؿشؽؾي اعمطروطمي.

 ادقضقظل فؾسقرة افؼرآكقة: افؾقن افثافث: افتػسر

وهق اًمتػًػم اعمقوققمل اًمؽشػل، ويًؿك أيضو اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾًقرة اًمؼرآكقي، مػفقمف :   

ويؽقن  سمتـوول ؾمقرة ىمرآكقي مًتؼؾي قمـ همػمهو مـ اًمًقر أو اًمقطمدة اعمقوققمقي ًمؾًقرة اًمؼرآكقي، 

روطمي ومقفو ، وذًمؽ سموًمٌحٌ قمـ مفام شمعددت اًمؼضويو اعمط 1ومقجعؾ مـفو وطمدة مقوققمقي متؽومؾي

اهلدف إؾمود ذم اًمًقرة اًمقاطمدة سمام يؿثؾ حمقرهو اًمرئقز صمؿ يرسمط سملم ىمضويو اًمًقرة 

ومؼوـمعفـو مـ ضمفـي صمـؿ سمقـفـو وسمقــ حمقر اًمًقرة مـ ضمفي أظمرى سمام يثًٌ صحـي حمـقرهو 

 وشمـوؾمٌـف مع ىمضويـو اًمًـقرة .

ٌورز وإداة اًمػوقمؾي ًمؾرسمط واًمًٌؽ ًمتظفر سمذًمؽ وطمدة وُيعـد قمؾـؿ اعمـوؾمـٌوت هـق إؾمـؾقب اًم

اًمًقرة اعمقوققمقي اعمتـوؾمؼي رهمؿ يمثـرة ىمضويوهـو ومقوققموهتـو اًمػرقمقـي واجلزئقـي ، يمـؾ ذًمؽ 

 2سمعقدًا قمـ ـمٌقعي اًمتػًػم اًمتحؾقكم.

 أن وـمريؼتف اًمؼرآن، مـ اًمقاطمدة اًمًقرة يتجووز ٓ اعمقوققمل اًمتػًػم مـ اًمؾقن وهذا   

ى اًمٌوطمٌ اعمقوقع اًمرئقس ًمؾًقرة، ويمذا مقاوقعفو اجلزئقي، مًتعقـو ذم ذًمؽ سمعدة ققميًت

أمقر، مثؾ شمرشمقى اًمـزول، وأؾمٌوسمف، وهؾ شمؾؽ أيوت مؽقي أو مدكقي، مع دراؾمي ٕؾمؾقب اًمؼرآن 

                                                           

شمعريػ اًمقطمدة اعمقوققمقي اعمتؽومؾي : هل اًمٌحٌ قمـ اًمؼضويو اخلوصي اًمتل شمراسمطً اضمزاؤهو و َتوؾمؽً معوكقفو ذم  1

يـظر حمؿد حمؿقد طمجوزي ، "ؾمقوق واطمد ًمقؽقن وطمدة مـفو ذات مقوقع واطمد ، ٓ شمـوومر سمقـف و ٓ اظمتالف .

 .34اًمقطمدة اعمقوققمقي ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ، 

 .26قمٌد اًمًالم محدان وىمػوت مع  كظريي اًمتػًػم اعمقوققمل  2
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ذم شمـوول ذًمؽ اعمقوقع، مع اًمؽميمقز قمغم يمشػ ذًمؽ اًمراسمط اًمذي جيؿع شمؾؽ اعمقوققموت اجلزئقي، 

الىمتفو سموعمقوقع اًمرئقس ًمؾًقرة، ًمتػن شمؾؽ اعمجؿققموت وشمؾؽ اعمؼوـمع مـ أيوت وإسمراز قم

سمصقرة قمومي متؽومؾي، سمعد شمؼًقؿفو وشمرشمقٌفو سمحًى مو يؼتضقف اعمقوقع، قمغم أؾموس أن خيرج 

اعمػن سمعد اًمدراؾمي سمنطموـمي واومقي ًمؾؿقوقع، وإعموم شموم سمجقاكٌف، ذم ؿمؽؾ ظمالصي يًفؾ ومفؿفو، 

 وإظمذ هبو.

د ؿمح هذا اًمؾقن مـ اًمتػًػم ذم يمتى اًمؼدموء، يمام خيؼمكو سمذًمؽ اًمديمتقر مصطػك مًؾؿ وىم  

ومل يظػر هذا اًمؾقن مـ اًمتػًػم اعمقوققمل سمعـويي اًمؼدموء، سمؾ ضموء ذم صمـويو شمػوؾمػمهؿ »ومقؼقل: 

اإلؿمورة إمم سمعض أهداف اًمًقر، وظموصي اًمؼصػمة مـفو، ويمذًمؽ اًمتقظمل ًمقضمف اعمـوؾمٌي سملم 

، "كظؿ اًمدرر"اًمًقر، يمام ومعؾ اًمػخر اًمرازي ذم شمػًػمه اًمؽٌػم، ومو ومعؾف اًمٌؼوقمل ذم  مؼوـمع سمعض

 1"كظوم اًمؼرآن"وقمٌد احلؿقد اًمػراهل ذم يمتوسمف: 

 كشلة افتػسر ادقضقظل فؾسقرة افؼرآكقة :

ًمؼد سمدأت اًمدراؾموت اًمؼرآكقي ذم اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾًقرة اًمؼرآكقي ًمدى قمؾامئـو اًمًوسمؼلم ، ومفؿ 

ًمذيـ أًمؼقا اًمذيـ يمون هلؿ ؾمٌؼ آقمتـوء هبذا اًمصـػ مـ هذا اًمتػًػم و ًمؽـ حتً مًؿقوت ا

خمتؾػي ، وىمد اؾمتطوع اعمتلظمرون مـ ظمالل شمؾؽ اإلؿمورات أن يضعقا اًمضقاسمط اًمعؾؿقي وملوحك 

 أيمثر ووقطمو .

 و كرى هوشمف اًمٌذور واوحي ذم يمتى قمؾقم اًمؼرآن و اًمتػًػم ...

طمقٌ يمون يمثػم اًمعؾؿ ذم اًمنميعي وإدب، ويمون يؼقل قمغم اًمؽرد ذم ري أوٓ : أبق بؽر افـقسابق

سمغداد إذا ىمرئً قمؾقف أيي:ملَ ضمعؾً أيي ضمـى هذه؟ ومو احلؽؿي ذم ضمعؾ هذه اًمًقرة ذم ضمـى 

                                                           
 مصطػك مًؾؿ،  مٌوطمٌ ذم اًمتػًػم اعمقوققمل، ، 1
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هذه اًمًقرة؟ ويمون يزري قمغم قمؾامء سمغداد ًمعدم قمؾؿفؿ سموعمـوؾمٌي. وىمد كًى اًمًققـمل رمحف اهلل 

إمم هذا اًمعؾؿ.أي قمؾؿ اعمـوؾمٌي قمؿقمو و مـوؾمٌوت أيوت داظمؾ اًمًقرة  إًمقف أكف أول مـ ؾمٌؼ

 اًمقاطمدة و اًمتل شمؽشػ قمـ طمؼوئؼ وطمدهتو اعمعـقيي .

شمػًػمة اًمتػًػم اًمؽٌػم "طمقٌ أؿمور امم وطمدة اًمًقرة اًمؼرآكقي وذًمؽ ذم : ثاكقا :  جاء بعده افرازي

" 

قمغم اًمقضمف اًمذي ذيمركوه صورت هذه ويمؾ مـ أكصػ ومل يتعًػ قمؾؿ أكو إذا ومنكو هذه أيي 

 1. "اًمًقرة مـ أوهلو إمم آظمرهو يمالمًو واطمدًا مـتظاًم مًقىمًو كحق همرض واطمد

اقمؾؿ أن هذه اًمًقرة مشتؿؾي قمغم أكقاع يمثػمة مـ اًمتؽوًمقػ ، وذًمؽ  "و يؼقل ذم مقوع آظمر :

يتوم ، واًمرأومي هبؿ ٕكف شمعومم أمر اًمـوس ذم أول هذه اًمًقرة سموًمتعطػ قمغم إوٓد واًمـًوء وإ

 : وإيصول طمؼقىمفؿ إًمقفؿ وطمػظ أمقاهلؿ قمؾقفؿ ، وهبذا اعمعـك ظمتؿً اًمًقرة ، وهق ىمقًمف

[ وذيمر ذم أصمـوء هذه اًمًقرة أكقاقمو أظمر مـ  176]اًمـًوء : يًتػتقكؽ ىمؾ اهلل يػتقؽؿ ذم اًمؽالًمي "

اًمتؽوًمقػ ، وهل إمر سموًمطفورة واًمصالة وىمتول اعمنميملم . وعمو يموكً هذه اًمتؽوًمقػ ؿموىمي قمغم 

اًمـػقس ًمثؼؾفو قمغم اًمطٌوع ، ٓ ضمرم اومتتح اًمًقرة سموًمعؾي اًمتل ٕضمؾفو جيى محؾ هذه اًمتؽوًمقػ 

يوأهيو اًمـوس اشمؼقا "ظمؾؼـو واإلًمف اًمذي أوضمدكو ، ومؾفذا ىمول:  اًمشوىمي ، وهل شمؼقى اًمرب اًمذي

 2."رسمؽؿ اًمذي ظمؾؼؽؿ 

 .وموًمرازي مـ ظمالل يمالمف هذا يميمد قمغم وطمدة اًمًقرة اًمؼرآكقي 

                                                           

 .401/13اًمرازي ، مػوشمح اًمغقى ،1

 .128/3اعمصدر كػًف ،  2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1620&idto=1625&bk_no=132&ID=477#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1620&idto=1625&bk_no=132&ID=477#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1620&idto=1625&bk_no=132&ID=477#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1620&idto=1625&bk_no=132&ID=477#docu
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يمتى يمتوسمف اًمؼمهون ذم شمرشمقى ؾمقر اًمؼرآن أصوًمي   ثافثا :أبق جعػر ابـ افزبر افغركاضل إكدفِس

ًمٌقون اعمـوؾمٌوت سملم اًمًقر اًمؼرآكقي وعمو يموكً اعمـوؾمٌوت سملم اًمًقر اًمؽثػم مـفو يليت مٌـل قمغم 

ؼقل ذم شمقضمقف معرومي معوين يمؾ ؾمقرة و إفمفور همروفو اًمؽكم ومؽون يشػم امم ذًمؽ ذم مقوعف مثال ي

وردت هذه اًمًقرة مـٌفي قمغم يمقػقي احلؽؿ ذم هذا آومؽماق، "مـوؾمٌي ؾمقرة اًمطالق عمو ىمٌؾفو :

ومقوحي أطمؽوم اًمطالق، وأن هذه اًمعداوة وإن اؾمتحؽؿً وكور هذه اًمػتـي وإن اوطرمً، ٓ 

 1"ٓ شمدري ًمعؾ اهلل حيدث سمعد ذًمؽ أمرا"شمقضمى اًمتؼمي سموجلؿؾي وىمطع اعمعروف 

 : افشاضبل رابعا 

ير أن  "ومؼد أؿمور امم يمؾقي اًمًقرة اًمؼرآكقي قمغم مًتقى اًمتلصقؾ و يمذا قمغم مًتقى اًمتـزيؾ ومقؼقل :

اًمؽالم اعمـظقر ومقف شمورة يؽقن واطمدا سمؽؾ اقمتٌور ، سمؿعـك أكف أكزل ذم ىمضقي واطمدة ـموًمً أو 

أكف أكزل ذم ىمضويو ىمٍمت ، وقمؾقف أيمثر ؾمقر اعمػصؾ ، وشمورة يؽقن متعددا ذم آقمتٌور ، سمؿعـك 

يمًقرة اًمٌؼرة ، وآل قمؿران واًمـًوء ، واىمرأ سموؾمؿ رسمؽ ، وأؿمٌوهفو وٓ قمؾقـو أكزًمً  ;متعددة 

 2"اًمًقرة سمؽامهلو دومعي واطمدة ، أم كزًمً ؿمقئو سمعد رء

 خامسا : برهان افديـ افبؼاظل :

ـوؾمٌوت اًمؼرآكقي ًمؼد ىمدم اًمٌؼوقمل ظمدمي يمٌػمة عمـفٍ اًمتػًػم اعمقوققمل مـ ظمالل ظمدمتف ًمعؾؿ اعم

مـ ضمفي ومـ ضمفي أظمرى ظمدمتف ًمؾؿؼوصد اًمؼرآكقي ًمؾًقرة اًمؼرآكقي وهل أهؿ اًمريموئز اًمتل يـٌـل 

قمؾقفو اًمتػًػم اعمقوققمل اًمؽشػل ًمؾًقرة اًمؼرآكقي و ذًمؽ مـ ظمالل يمتٌف مـفو شمػًػمه كظؿ اًمدرر 

 ذم شمـوؾمى اًمًقر ، ويمذا يمتوسمف مصوقمد اًمـظر .

                                                           

 .339رآن ، اسمـ اًمزسمػم ، اًمؼمهون ذم شمرشمقى ؾمقر اًمؼ1

 .265/4اًمشوـمٌل ، اعمقاومؼوت ، 2
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ٌد احلؿقد اًمػراهل اًمذي يموكً ًمف قمـويي سمقطمدة اًمًقرة اًمؼرآكقي مـ كجد قمو يف افعرص احلديث :

ظمالل يمتوب كظوم اًمؼرآن و شملويؾ اًمػرىمون سموًمؼرآن ، يمام كجد قمٌد اهلل دراز اًمذي اؾمتطوع أن يؼد 

ظمدمي مفؿي ًمؾؿـفٍ مـ ظمالل اًمتطٌقؼ قمغم ؾمقرة اًمٌؼرة و اًمتلصقؾ ًمف يمذًمؽ مـ ظمالل يمتوسمف اًمـٌل 

 اًمعظقؿ .

وطمى اًمظالل ؾمقد ىمطى ىمد اؾمتطوع ان يؼدم شمطٌقؼو ؿمؿقًمقو عمـفٍ اًمتػًػم اعمقوققمل يمام كجد ص

 ًمؾًقرة اًمؼريـقي مـ ظمالل شمػًػمه ،...

ًمتليت ذم إظمػم دراؾموت مـ أصؾ عمـفٍ اًمتػًػم اعمقوققمل سملًمقاكف اًمثالث مـفؿ أمحد اًمًقد 

 وًمدي .اًمؽقمل ، قمٌد احلل اًمػرمووي ، و ظموصي مصطػك مًؾؿ وشمؾؿقذه صالح اخل

 خطقات افتػسر ادقضقظل افؽشػل:

 أوٓ: اجلوكى اًمـظري-

 اظمتقور اًمًقرة حمؾ اًمٌحٌ.-1

سملم يدي اًمًقرة وومقفو: اًمتعريػ سموًمًقرة، يموؾمؿفو وقمدد آهيو، وشمرشمقٌفو ذم اعمصحػ، ويمؾ مو -2

 شمعؾؼ هبو مـ أؾمٌوب اًمـزول وزمـف، وومضؾ اًمًقرة ....

 مـوؾمٌوت اًمًقرة اخلورضمقي: وضمف ارشمٌوط اًمًقرة مع اًمًقرة اًمتل ىمٌؾفو واًمتل شمؾقفو.-3

أهمراض اًمًقرة اًمتل ىمٌؾفو واًمًقرة اًمتل أهمراض اًمًقرة ومؼوصدهو وارشمٌوـمفو سمؿؼوصد و-4

 سمعدهو.
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 صموكقو: اجلوكى اًمتطٌقؼل:

شمؼًقؿ اًمًقرة امم مقاوقع ضمزئقي وحموور ومرقمقي )يؿؽـ أن يشؿؾ اعمقوقع اًمػرقمل قمدة -1

 أهمراض أو مؼوصد(، أو إمم مؼوـمع ودروس قمغم طمد شمعٌػم ؾمقد ىمطى وطمؾؼوت.

 مـ ظمالل: حمووًمي اًمؽشػ قمـ اعمحقر إؾمود ًمؾًقرة، وذًمؽ-2

 ظموَتي/ هـ ًمؾًقرة اًمػرقمقي اعمقاوقع/د اًمًقرة مطؾع/ج  اًمًقرة ومضؾ/ب  أ/اؾمؿ اًمًقرة

 .اًمًقرة

مـوؾمٌوت اعمقاوقع اًمػرقمقي ومقام سمقـفو ويمذا مـوؾمٌوهتو مع اعمحقر اًمرئقس ًمؾًقرة، مع رسمط -3

 اعمطؾع سموخلوَتي أو مو يعرف سمؼؾى اًمعجز قمغم اًمصدر.

مع مراقموت اًمًقوىموت اًمتل ضموءت ذم اًمًقرة وشمـوؾمٌفو مع اخلروج سمتصقر قموم ًمؾًقرة -4

 ه اعمقاوقع مقوقع اًمًقرة اًمرئقس.أهمراض اًمًقرة ومؼوصدهو، ويمقػ ظمدمً هذ
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 ذج تطبقؼقة ظذ افتػسر ادقضقظل كام:فرابعاادحقر 

 ادقضقظل دصطؾح اإلصالح : دراشة كؿقذج تطبقؼل :افتػسرأوٓ :  

 يطؾؼ قمغم معوين قمديدة مـفو :افدراشة ادعجؿقة :

الح: وّد اًمػًود٫ َصَؾح َيْصَؾُح وَيْصُؾح َصالطمًو  "ود اًمػًود :يؼقل صوطمى اًمؾًون : - صَّ

 "وُصُؾقطموً 

."اإلىمومي و اإلطمًون : - ًْ .و دمؾ إرض إذا أصؾحوهو "َأْصَؾَح اًمداسمي: َأطمًـ إًِمقفو وَمَصَؾَح

 رواًمديف إذا صؾح ...،سم

 1و مـ معوكقف يمذًمؽ اًمتنميػ وموهلل ؾمؿك مؽي صالطمو . -

 و ًمق شمتٌع اًمقاطمد معوين اإلصالح ًمقضمد أيهو ٓ خترج قمـ معـك اإلطمًون . -

 افدراشة افسقاؿقة يف افؼرآن :

 /  طمٍم أيوت اًمتل ورد ومقفو اعمػردة :1

ًمًقر اعمؽقي و واعمدكقي يمذًمؽ سمـقع مرة ذم ا 44مـ ظمالل شمتٌع اًمؼرآن كجد أن  اجلذر صؾح ورد 

مـ اًمتقازن .يمام يالطمظ أن اعمػردة وردت ذم أيمثر اعمقوع سمصقغي اًمػعؾ و ذم ذًمؽ يؼقل اًمراهمى 

 2"ود اًمػًود، ومهو خمتصون ذم أيمثر آؾمتعامل سموٕومعول"إصػفوين 

                                                           

 ة صؾح .ًمًون اًمعرب مودة صؾح ،معجؿ مؼويس اًمؾغي ، مود 1

 284اعمػردات ذم همريى اًمؼران ، اًمراهمى آصػفوين ، ص  2
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 / إؾمتعامٓت اًمؼرآن ًمؾؿػردة :2

مصدره اخلوًمؼ و ىمد كؽقن أموم صؾح مصدره  اإلؾمتعامل اًمؼرآين عمػردة صؾح :ومؼد يؽقن اًمصؾح

 اإلكًون .

و ىمد يراد سمف اًمصؾح يمذًمؽ قمرومف  سملم اًمـوس : قرمقوقع إزاًمي اًمـػ أوٓ :اإلؾمتعامل اًمؼرآين هلو ذم

اإلصالح سملم اًمـوس هق إصالح اعمتٌويـلم أو اعمختصؿلم سمام أسموح اهلل اإلصالح "اًمطؼمي سمؼقًمف :

.اًمطؼمي ، ضمومع اًمٌقون "ًٕمػي و اضمتامع اًمؽؾؿي قمغم مو أذن اهلل و أمر سمف سمقـفام ًمقؽماضمعو إمم مو ومقف ا

،4/247. 

اإلصالح يؽقن  ذم يمؾ رء يؼع اًمتداقمل و اإلظمتالف سمام أسموح اهلل "و قمّرومف اًمؼرـمٌل ومؼول :

 اًمؼرـمٌل ،"اإلصالح سمقـفام ًمقؽماضمعو إمم مو ومقف إًمػي و اضمتامع اًمؽؾؿي قمغم مو أذن اهلل و أمر سمف .

 .5/247اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن 

 و يؿؽـ أن كؼًؿ اًمصؾح هـو إمم أكقاع :طمًى وروده ذم اًمؼرآن 

ـَ اْدُْمِمـَِغ اْؿَتَتُؾقا َؾَلْصؾُِحقا َبْقـَُفاَم َؾنِْن  " : ىمول اهلل شمعومم : اًمصؾح سملم اعمممـلم قمومي -1 َوإِْن َضائَِػَتاِن ِم

ُْخَرى َؾؼَ  ْٕ ا َظَذ ا اتُِؾقا افاتِل َتْبِغل َحتاك َتِػلَء إَِػ َأْمِر اهللاِ َؾنِْن َؾاَءْت َؾَلْصؾُِحقا َبْقـَُفاَم َبَغْت إِْحَدامُهَ

ُؼقا اهللاَ  (9)بِاْفَعْدِل َوَأْؿِسُطقا إِنا اهللاَ ُُيِبُّ اْدُْؼِسطَِغ  اَم اْدُْمِمـُقَن إِْخَقٌة َؾَلْصؾُِحقا َبْغَ َأَخَقْيُؽْؿ َواتا إِكا

 (10-9)احلجرات  "(10) ُؽْؿ ُتْرََحُقنَ َفَعؾا 
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َوإِِن اْمَرَأٌة َخاَؾْت ِمـ َبْعؾَِفا ُكُشقًزا َأْو إِْظَراًضا َؾاَل ُجـَاَح َظَؾْقِفاَم  "ىمول شمعومم : :واًمصؾح سملم اًمزوضملم -2

ْؾُح  ۚ  َأن ُيْصؾَِحا َبْقـَُفاَم ُصْؾًحا  ِت  ۚ   َخْرٌ  َوافصُّ َكُػُس  َوُأْحِِضَ ْٕ حا  ا ِسـُق إِنوَ  ۚ   افشُّ ا َوَتتاُؼقا َؾنِنا اهللاَ ُُتْ

اَن باَِم َتْعَؿُؾقَن َخبًِرا   .(128اًمـًوء ) "  ـَ

ـْ  َحَؽاًم  َؾاْبَعُثقاَبْقـِِفاَم  ِصَؼاَق  ِخْػُتؿْ َوإِْن  "وذم ىمقًمف شمعومم :            ـْ  َوَحَؽاًم  َأْهؾِفِ ِم  ُيِريَداإِْن  َأْهؾَِفاِم

ِؼ  إِْصاَلًحا اَن  اهللاَ إِنا  ۚ  َبْقـَُفاَم  اهللاُ ُيَقؾِّ  (35اًمـًوء  )   " َخبًِرا َظؾِقاًم ـَ

قٍص َجـًَػا َأْو إِْثاًم َؾَلْصَؾَح َبْقـَُفْؿ َؾاَل إِْثَؿ َظَؾْقِف  "  ىمول اهلل شمعومم :اًمصؾح سملم اًمقرصمي :  -3 ـْ َخاَف ِمـ مُّ َؾَؿ

ِحقؿٌ  َؽُػقرٌ  اهللاَ إِنا  ۚ    .(182اًمٌؼرة )  "  را

 : حتؼقؼ اًمـػع اعمودي و اعمعـقي ًمؾقتقؿكقو صمو

ِخَرِة  "ىمول شمعومم : ْٔ ْكَقا َوا ـِ  َوَيْسَلُفقَكَؽ  ۚ  يِف افدُّ ؿْ  إِْصاَلٌح  ُؿْؾ  ۚ   اْفَقَتاَمك   َظ  َوإِن ۚ   َخْرٌ  َّلاُ

افُِطقُهؿْ  ـَ  اْدُْػِسَد  َيْعَؾؿُ  َواهللاُ ۚ   َؾنِْخَقاُكُؽؿْ  ُُتَ َْظـَ  هللاُا َصاءَ  َوَفقْ  ۚ   اْدُْصؾِِح  ِم  َظِزيزٌ  اهللاَ إِنا  ۚ  َتُؽْؿ َٕ

 (220اًمٌؼرة ) " َحؽِقؿٌ 

 هق قمغم مًتقيوت مـفو  و إصالح إكٌقوء :صموًمثو :

يؽقن ادموه اًمرقمقي مـ ظمالل ؾمقوؾمتفؿ و إرؿمودهؿ : وهذا مو ورود  و: اإلصالح اًمًقود  -1

َكا ُمقَشك  َثاَلثَِغ َفْقَؾًة َوَواَظْد  "ون قمؾقفام اًمًالم إذ ىمول ًمف :قمـ ؾمقدكو مقؾمك ٕظمقف هور

ِف َأْرَبِعَغ َفْقَؾًة  َِخقفِ  ُمقَشك   َوَؿاَل  ۚ  َوَأمْتَْؿـَاَها بَِعْؼٍ َؾَتؿا ِمقَؼاُت َربِّ  َؿْقِمل يِف  اْخُؾْػـِل َهاُرونَ  ِٕ

َٓ  َوَأْصؾِْح  ـَ  َشبِقَؾ  َتتابِعْ  َو  .(142إقمراف )" اْدُْػِسِدي

 امقمل :اإلصالح آىمتصودي و آضمت -2
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ـَ َأَخاُهْؿ ُصَعْقًبا  "ىمول شمعومم : ـْ  َفُؽؿ َما اهللاَ اْظُبُدوا َؿْقمِ  َيا َؿاَل  ۚ  َوإَِػ  َمْدَي هُ  إَِف فٍ  مِّ  َجاَءْتُؽؿ َؿْد  ۚ   َؽْرُ

ُؽْؿ     َبقِّـَةٌ  بِّ ـ را َٓ  َواْدِقَزانَ  اْفَؽْقَؾ  َؾَلْوُؾقا ۚ  مِّ َٓ  َأْصَقاَءُهؿْ  افـااَس  َتْبَخُسقا َو ِِ َبْعَد يِف  ُتْػِسُدوا َو َْر ْٕ  ا

فُِؽؿْ  ۚ  إِْصاَلِحَفا  ـُتؿ إِن فاُؽؿْ  َخْرٌ  َذ  ْمِمـِغَ  ـُ  .(85إقمراف)  "مُّ

 إصالح اًمـػس أو اًمذات : -3

ـَ  "وذًمؽ سمنصالطمفو سمعد ومًودهو و اعمالطمظ اىمؽمان إمر سموإلصالح سموًمتقسمي ىمول شمعومم :  ٓا افاِذي إِ

فِ  ِحقٌؿ َتاُبقا ِمـ َبْعِد َذ   .(89آل قمؿران )"َؽ َوَأْصَؾُحقا َؾنِنا اهللاَ َؽُػقٌر را

ـَ َتاُبقا َوَأْصَؾُحقا َوَبقاـُقا َؾُلوَف ئَِؽ َأُتقُب َظَؾْقِفْؿ  "ىمول شمعومم : ٓا افاِذي اُب  َوَأَكا ۚ  إِ ِحقؿُ  افتاقا  ) " افرا

 .(160اًمٌؼرة 

ـَ َتاُبقا ِمـ َبعْ   "شمعومم:ىمول  ٓا افاِذي ِحقٌؿ إِ فَِؽ َوَأْصَؾُحقا َؾنِنا اهللاَ َؽُػقٌر را  (05اًمـقر ) "ِد َذ 

 اًمدقمقة إمم إصالح اًمـػس قمؿقمو :-4

قَن َظَؾْقُؽْؿ آَياِِت   َ ": ىمول شمعومم : ـُؽْؿ َيُؼصُّ ا َيْلتَِقـاُؽْؿ ُرُشٌؾ مِّ ـِ  ۚ  َيا َبـِل آَدَم إِما َؼك   َؾَؿ  َؾاَل  َوَأْصَؾَح  اتا

َٓ  َظَؾْقِفؿْ  َخْقٌف   .(35إقمراف )  "َزُكقَن َُيْ  ُهؿْ  َو

:اإلصالح اًمذي مصدره اهلل وكًٌف اهلل إمم كػًف  : و يؼصد سمف حتؼقؼ اًمـػع ًمؾخؾؼ و هق قمغم  راسمعو 

 إصالح واىمع قمغم إرض :ويؽقن سمتقومػم مو حيؼؼ اًمـػع و اخلالومي قمؾقفو .ؽ مًتقيوت  يمذًم

َٓ ُتْػِسُدوا يِف  "يمام ذم ىمقًمف شمعومم : ِِ َبْعَد إِْصاَلِحَفا َواْدُظقُه َخْقًؾا َوَضَؿًعا  َو َْر ْٕ  اهللاِ َرَْحََت  إِنا  ۚ  ا

ـَ  َؿِريٌب   .(56ٕقمراف ) " اْدُْحِسـِغَ  مِّ

 وهق يمذًمؽ قمغم مراشمى :: إصالح واىمع قمغم اإلكًون
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ـَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا افصا  "إصالح قموم و أصؾف حتؼقؼ اًمتقطمقد : ىمول شمعومم : - اِت َوآَمـُقا َوافاِذي احِلَ

ِْؿ  ِّبِّ ؼُّ ِمـ را ٍد َوُهَق احْلَ َل َظَذ  حُمَؿا رَ  ۚ  باَِم ُكزِّ ػا ؿْ  َوَأْصَؾَح  َشقَِّئاِِتِؿْ  َظـُْفؿْ  ـَ  . (2حمؿد  )  " َباََّلُ

َؾاْشَتَجْبـَا َفُف َوَوَهْبـَا   "ورد ذم ىمقًمف شمعومم : مو اًمػًود :مثؾام إصالح سمعد ومًود و ذًمؽ سمرومع -

ُؿْ  ۚ  َقك  َوَأْصَؾْحـَا َفُف َزْوَجُف َفُف َُيْ  اُكقا إَِّنا اِت  يِف  ُيَساِرُظقنَ  ـَ ْرَ  ۚ   َوَرَهًبا َرَؽًبا َوَيْدُظقَكـَا اخْلَ

اُكقا ـَ ُيْصؾِْح َفُؽْؿ َأْظاَمَفُؽْؿ  "و مو ورد يمذًمؽ ذم ىمقًمف شمعومم :،  (90إكٌقوء ) َخاِصِعغَ  َفـَا َو

 . (71إطمزاب )  َوَرُشقَفُف َؾَؼْد َؾاَز َؾْقًزا َظظِقاًم اهللاَ ُيطِعِ  َمـوَ  ۚ  َوَيْغِػْر َفُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ 

وىمد همػر اهلل ًمؾـوس اًمصغوئر سموضمتـوب اًمؽٌوئر وهمػر هلؿ اًمؽٌوئر سموًمتقسمي ، واًمتحقل قمـ اعمعويص 

 .23/123. سمعد اهلؿ هبو رضب مـ مغػرهتو

 

 

 (شقرة افػاُتة   )فؾسقرة افؼرآكقة  ثاكقا  :افـؿقذج افتطبقؼل  فؾتػسر ادقضقظل

اًمعؾقم مـ ظمالل هذا اعمٌحٌ كحوول أن كؼمز مؼوصد ؾمقرة اًمػوحتي مـ ظمالل شمقفمقػ سمعض 

، وهمػمهو مـ اًمعؾقم يمام كحوول اشمٌوع اًمؼرآكقي  يمعؾؿ اعمـوؾمٌي، وومضوئؾ اًمًقر، واًمًـي اًمـٌقيي

ن هوشمف اًمًقرة  شمتؿقز و أظموصي و أصحوب اًمتػًػم اعمقوققمل اًمؽشػل، اخلطقات اًمتل أصؾ هل

 ؽؾقي اًمقاردة ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .، وأيهو أؾموس ًمٌوىمل اًمًقر و مـٌع اعمعوين اًمسمؿحقريتفو

 أشامء افسقرة و افدٓفة ظذ مؼصقدها :: افػرع إول 

ًمؼد ورد ًمًقرة اًمػوحتي أؾمامء يمثػمة و قمديدة ، وذم ذًمؽ دًٓمي قمغم ذف هوشمف اًمًقرة وذف 

أقمؾؿ أن يمثرة إؾمامء شمدل قمغم ذف اعمًؿك أو يمامًمف ذم أمر مـ  "اًمػػموز آسمودي :معوكقفو ، يؼقل 
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إمقر، أمو شمرى أن يمثرة أؾمامء إؾمد دًمً قمغم يمامل ىمقشمف، ويمثرة أؾمامء اًمؼقومي دًمً قمغم يمامل 

ؿمدشمف وصعقسمتف، ويمثرة أؾمامء اًمداهقي دًمً قمغم ؿمدة كؽويتفو، ويمذًمؽ يمثرة أؾمامء اهلل شمعومم دًمً 

امل ضمالل قمظؿتف، ويمثرة أؾمامء اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ دًمً قمغم قمؾق رشمٌتف وؾمؿق قمغم يم

،و ؾمقرة اًمػوحتي واطمدة مـ أذف 1"درضمتف، ويمذًمؽ يمثرة أؾمامء اًمؼرآن دًمً قمغم ذومف وومضقؾتف

ؾمقر اًمؼرآن اًمؽريؿ  هلو أؾمامء قمديدة أيهوهو اًمًققـمل إمم مخس وقمنميـ اؾمام و ذم هذا مزيي و 

 . 2و إؿمورة ًمنمومف

ـْ  :دٓفة اشؿ  ؾاُتة افؽتاب أوٓ ًِ : قَم وِم ـِ اًمصَّ ٌَوَدَة سْم َؿ ىَموَل قُم َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ

ِي اًمْ ": ـْ مَلْ َيْؼَرْأ سمَِػوحِتَ  .3"ؽَِتوِب َٓ َصاَلَة عمَِ

ٕيهو ُيػتتح سمؽتوسمتفو اعمصوطمػ ، وسمؼراءهتو اًمصؾقات ، ومفل ومقاشمح عمو يتؾقهو مـ  "ؾمؿقً يمذًمؽ 

 4.  "ؾمقر اًمؼرآن ذم اًمؽتوب و اًمؼراءة

 5ومفل اعمػتتح ًمؾؼورئ و اًمؽوشمى و اعمعؾؿ و اعمتعؾؿ ، سمؾ و اًمقاىمػ سملم يدي رسمف .

                                                           

 .1/88اًمػػموز آسمودي ،سمصوئر ذوي اًمتؿقز ذم ًمطوئػ اًمؽتوب اًمعزيز 1

 و مو سمعدهو . 1/193ذم قمؾقم اًمؼرآن، اًمًققـمل ، اإلشمؼون2

 394رواه مًؾؿ ،يمتوب اًمصالة ،سموب وضمقب ىمراءة اًمػوحتي ذم يمؾ ريمعي ، طمديٌ رىمؿ:3

 .1/105ي ، شمػًػم اًمطؼمي  ،اًمطؼم4

ؾمؿقً سمذًمؽ آؾمؿ ٕكف يػتتح هبو ذم اعمصوطمػ واًمتعؾقؿ ،  ".و ذم ذًمؽ يؼقل :1/146اًمرازي ،مػوشمقح اًمغقى ،5

 ."واًمؼراءة ذم اًمصالة ، وىمقؾ ؾمؿقً سمذًمؽ ٕن احلؿد وموحتي يمؾ يمالم قمغم مو ؾمقليت شمؼريره

آن هبو ًمػظو و شمػتتح هبو اًمؽتوسمي ذم اعمصحػ ظمطو ، وشمػتتح هبو ؾمؿقً سمذًمؽ ٕكف شمػتتح ىمراءة اًمؼر"و يؼقل اًمؼرـمٌل :

 .1/105.اًمؼرـمٌل ، اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن ،"اًمصؾقات 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=63
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عمؼصقد و اإلؿمورة ًمؾؿراد ،و سموًمتوزم وموًمػوحتي ومـ ؿملن اعمطوًمع أن شمؽقن متؿقزة سموًمدًٓمي قمغم ا

 متضؿـي عمؼصقد اًمؼرآن يمؽؾ .

ـْ -:دًمً اًمًـي اًمـٌقيي اًمصحقحي قمؾقفو   1: دٓفة اشؿ أم افؼرآن و أم افؽتاب ثاكقا  ؾَمِعقٍد َأيِب قم

  "َريِضَ اهللَُّ قَمـُْف : اخْلُْدِرير 
ِ
ـْ َأطْمَقوء َؿ َأشَمْقا قَمغَم طَملٍّ ِم ـْ َأْصَحوِب اًمـٌَِّلر َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ َأنَّ َكوؾًمو ِم

ـَاَم ُهْؿ يَمَذًمَِؽ إِْذ ًُمِدَغ ؾَمقرُد ُأوًَمِئَؽ ، وَمَؼوًُمقا : ٌَْق  َأْو َراٍق ،  اًْمَعَرِب وَمَؾْؿ َيْؼُروُهْؿ ، وَم
ٍ
ـْ َدَواء َهْؾ َمَعُؽْؿ ِم

و ـَ اًمشَّ َعُؾقا ًَمـَو ضُمْعاًل ، وَمَجَعُؾقا هَلُْؿ ىَمطِقًعو ِم َٓ َكْػَعُؾ طَمتَّك دَمْ  ، وَمَجَعَؾ َيْؼَرُأ وَمَؼوًُمقا : إِكَُّؽْؿ مَلْ شَمْؼُروَكو َو
ِ
ء

َأ ومَ  َؿُع سُمَزاىَمُف ، َوَيْتِػُؾ ، وَمؼَمَ ِلَّ َصغمَّ اهللَُّ سمُِلمر اًْمُؼْرآِن ، َوجَيْ َلَل اًمـٌَّ ًْ َٓ َكْلظُمُذُه طَمتَّك َك  ، وَمَؼوًُمقا : 
ِ
وء َلشَمْقا سمِوًمشَّ

َلًُمقُه وَمَضِحَؽ ، َوىَموَل  ًَ َؿ ، وَم ْفؿٍ  : قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ ًَ سُمقا زِم سمِ َو ُرىْمَقٌي ظُمُذوَهو َوارْضِ  . 2. " َوَمو َأْدَراَك َأيهَّ

ـْ َصغمَّ َصاَلًة مَلْ َيْؼَرْأ ومِقَفو سمُِلمر اًْمُؼْرآِن، وَمِفَل  "أن اًمـٌل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىَموَل : َأيَب ُهَرْيَرَة وقمـ  َم

 . 3" ظِمَداٌج صَماَلصًمو هَمػْمُ ََتَوٍم.

ٌُْع اعْمََثويِن :ف وؾمؾؿ ىمولو قمـف أيضو أن اًمـٌل صغم اهلل قمؾق ًَّ  4."احْلَْؿُد هللَِِّ ُأمُّ اًْمُؼْرآِن َوُأمُّ اًْمؽَِتوِب َواًم

                                                           

ُهَق :  إؿمورة ًمؼقًمف شمعومم،اكؽر اسمـ ؾمػميـ، و احلًـ شمًؿقتفو سملم اًمؽتوب وىمول احلًـ أم اًمؽتوب احلالل و احلرام  1

اٌت افاِذي َأكَزَل َظَؾْقَؽ اْفؽِتَاَب ِمـْ  ـا ُأمُّ اْفؽَِتاِب َوُأَخُر ُمتََشاِِّبَ َْؽاَمٌت ُه ا ۚ  ُف آَياٌت حمُّ ـَ  َؾَلما َزْيٌغ َؾَقتابُِعقَن  ُؿُؾقِِّبِؿْ  يِف  افاِذي

ٓا  َتْلِويَؾفُ  َيْعَؾؿُ  َوَما ۚ  َما َتَشاَبَف ِمـُْف اْبتَِغاَء اْفِػْتـَِة َواْبتَِغاَء َتْلِويؾِِف  اِشُخ  ۚ   اهللاُ إِ ؾ   بِفِ  آَمـاا َيُؼقُفقنَ  افِْعْؾؿِ  يِف  قنَ َوافرا ـْ  ـُ  مِّ

ـَا ِظـدِ  رُ  َوَما ۚ   َربِّ ـا ٓا  َيذا َ  ُأوُفق إِ ْٕ ُف يِف ُأمِّ افْؽَِتاِب َفَدْيـَا فََعِع   ،وىمقؾ أم اًمؽتوب اًمؾقح اعمحػقظ ، ىمول شمعومم :ْفَباِب ا َوإِكا

يـظراسمـ رضمى، شمػًػم " يدلُّ قمغم َمـِْع شمًؿقي اًمػوحتي سمذًمؽ.وهذا ٓ"(    ىمول اسمـ رضمى : 4اًمزظمرف  )  َحؽِقٌؿ 

 .13ؾمقرة اًمػوحتي ،

 .5736أظمرضمف اًمٌخوري ، يمتوب اًمطى ، سموب اًمرىمك سمػوحتي اًمؽتوب ،رىمؿ احلديٌ  2

 .395رواه مًؾؿ ، يمتوب اًمصالة ، سموب وضمقب ىمراءة اًمػوحتي ذم يمؾ ريمعي ، طمديٌ رىمؿ : 3

ـٌ 3124،سموب ومـ ؾمقرة احلجر، رىمؿ احلديٌ :يمتوب شمػًػم اًمؼرآنرواه اًمؽممذي ، 4 ًَ ٌٌ طَم ك َهَذا طَمِدي ًَ ،ىَموَل َأسُمق قِمق

 َصِحقٌح.

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5679&idto=6505&lang=&bk_no=56&ID=1832
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ًمتؼدمفو قمغم ؾموئر ؾمقر اًمؼرآن ، وشملظمر مو ؾمقاهو ظمؾػفو ذم اًمؼراءة  " أم افؼرآن"ؾمؿقً "

 –واًمؽتوسمي . وذًمؽ مـ معـوهو ؿمٌقف سمؿعـك وموحتي اًمؽتوب . وإكام ىمقؾ هلو 

أو مؼدم ٕمر إذا يموكً ًمف شمقاسمع شمتٌعف  -م اًمؼرآن ، ًمتًؿقي اًمعرب يمؾ ضمومع أمرا أ -سمؽقيهو يمذًمؽ 

. وشمًؿل ًمقاء  "أم اًمرأس". ومتؼقل ًمؾجؾدة اًمتل دمؿع اًمدموغ :  "أمو" -، هق هلو إموم ضمومع 

 . "أمو " -اجلقش ورايتفؿ اًمتل جيتؿعقن حتتفو ًمؾجقش 

 . 1"يصػ رايي معؼقدة قمغم ىمـوة جيتؿع حتتفو هق وصحٌفذي اًمرمي ،ومـ ذًمؽ ىمقل  

 –اًمعًؽر ...  : إم ذم يمالم اًمعرب اًمرايي اًمتل يـصٌفوسمـ دريدا"و ذم ذًمؽ يؼقل اًمرازي قمـ 

ومًؿقً هذه اًمًقرة سملم اًمؼرآن ٫ ٕن مػزع أهؾ اإليامن إمم هذه اًمًقرة  -اكتفك يمالم اسمـ دريد 

يمام أن مػزع اًمعًؽر إمم اًمرايي . واًمعرب شمًؿل إرض أمو ٫ ٕن معود اخلؾؼ إًمقفو ذم طمقوهتؿ 

 2.". ومموهتؿ ٫ وٕكف يؼول : أم ومالن ومالكو ، إذا ىمصده

 اشؿ افسبع ادثاين :: دٓفة  ثافثا

ـَ   ":شمعوممىمول  ًمؼد صمًٌ هذا آؾمؿ سموًمؼرآن وسموٕطموديٌ اًمـٌقيي اًمصحقحي َوَفَؼْد آَتْقـَاَك َشْبًعا مِّ

،و قمـ أيب هريرة  أن أيب سمـ يمعى ىمرأ قمغم اًمـٌل صغم اهلل    (87احلجر ) " اْدََثايِن َواْفُؼْرآَن اْفَعظِقؿَ 

َٓ ذِم قمؾقف وؾمؾؿ ،وَمَؼوَل  َرؾُمقُل اهللَِّ ًْ ذِم اًمتَّْقَراِة َو ِذي َكْػِز سمَِقِدِه َمو ُأْكِزًَم  َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ: َواًمَّ

ٌْعٌ  َو ؾَم َٓ ذِم اًْمُػْرىَموِن ِمْثُؾَفو َوإيِهَّ سُمقِر َو َٓ ذِم اًمزَّ ْكِجقِؾ َو ِذي ُأقْمطِقُتفُ  3اإْلِ ـْ اعْمََثويِن َواًْمُؼْرآُن اًْمَعظِقُؿ اًمَّ  .1"ِم

                                                           

 .1/105اًمطؼمي ، مصدر ؾموسمؼ  ،1

 .1/147، اًمرازي ، مصدر ؾموسمؼ2

اًمػوحتي ؾمٌع آيوت و ٓ يـؼؾ اظمتالف ذم ذًمؽ ،و إكام وىمع آظمتالف  ذم أي اًمتل صورت هبو ؾمٌعو هؾ هل اًمًٌؿؾي  3

.يـظر ـمف قموسمديـ ، اًمقطمدة اعمقوققمقي ذم ؾمقرة اًمػوحتي "أكعؿً قمؾقفؿ "و سمف ىمول أهؾ اًمؽقومي ،أم هل ىمقًمف شمعومم :

،148 . 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15871
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13147
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 :أظمتؾػ ذم وٌط معـك اعمثوين و ؾمٌى شمًؿقي اًمػوحتي هبو 

  2و شمعود ذم ريمعي مـ اًمصالة و شمؽرر معوكقفو ذم مجقع ؾمقر اًمؼرآن اًمؽريؿ . َّٕنا تؽررومؼقؾ أن 

  كصػفو صمـوء قمغم اهلل ، وكصػ قمطوء مـ اهلل ًمعٌده . وهذا مو :َّٕنا مثـك أي مؼسؿة وىمقؾ ،

ًُ  : ريرة ىمول اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول اهللَُّ شَمَعومَم يميمده احلديٌ اًمذي رواه  أسمق ه ْؿ ًَ ىَم

ٌْدُ  ٌِْدي َمو ؾَمَلَل ، وَمنَِذا ىَموَل اًْمَع ٌِْدي كِْصَػلْمِ ، َوًمَِع اَلَة سَمْقـِل َوسَملْمَ قَم احْلَْؿُد هللَِِّ َربر اًْمَعوعَملَِم ،  : اًمصَّ

ٌِْدي ، َوإِ  ٌِْدي ،  : َذا ىَموَل ىَموَل اهللَُّ شَمَعومَم : مَحَِديِن قَم طِمقِؿ ، ىَموَل اهللَُّ شَمَعومَم : َأصْمـَك قَمكَمَّ قَم ـِ اًمرَّ مْحَ اًمرَّ

ٌِْدي ،  : َوإَِذا ىَموَل  َض إزَِمَّ قَم ًة وَمقَّ ٌِْدي ، َوىَموَل : َمرَّ ـِ ؾمقرة اًمػوحتي ، ىَموَل : جَمََّديِن قَم ي َموًمِِؽ َيْقِم اًمدر

ٌُُد َوإِيَّ  : وَمنَِذا ىَموَل  وَك َكْع ٌِْدي َمو ؾَمَلَل ، وَمنَِذا ىَموَل إِيَّ ٌِْدي ، َوًمَِع َتِعلُم ، ىَموَل : َهَذا سَمْقـِل َوسَملْمَ قَم ًْ  : وَك َك

لَم  وًمر ًَ قَمَؾْقِفْؿ هَمػْمِ اعمَْْغُضقِب قَمَؾْقِفْؿ َوٓ اًمضَّ ـَ َأْكَعْؿ ِذي اَط اًمَّ َتِؼقَؿ  ِسَ ًْ اَط اعْمُ َ ، ىَموَل  اْهِدَكو اًمٍمر

ٌِْدي َوًمِ  ٌِْدي َمو ؾَمَلل: َهَذا ًمَِع  3."َع

  وموًمًقرة إذن ىمًؿلم ىمًؿ حيؼؼ هلل اًمثـوء  اجلؿقؾ ،و هق ًمقس إٓ شمقـمئي و مؼدمي ًمؾؼًؿ اًمثوين

 4اًمذي و هق دقموء اعمًلًمي واًمذي يتؾخص ذم ـمؾى اهلدايي إمم يمامل اًمعٌقديي .

  إؿمورة ًمػضؾفو .و ذم هذا 1ًمؾؿعٌقد ؾمٌحوكف و شمعومم  ُتؼؼ  افثـاءيمام ىمقؾ أن معـك اعمثوين أيهو

 ًمؽقيهو متعؾؼي سموًمذات اإلهلقي .

                                                                                                                                                                                           

.و ىمول قمـف طمديٌ طمًـ 3138ؼرآن ، سموب ومـ ؾمقرة احلجر ،، رىمؿ احلديٌ رواه اًمؽممذي ، يمتوب ومضوئؾ اًم 1

 صحقح 

 . اسمـ مـظقر ،ًمًون اًمعرب ، مودة صمـل 2

 .385رواه مًؾؿ ،يمتوب اًمصالة ،سموب وضمقب ىمراءة اًمػوحتي ذم يمؾ ريمعي ،رىمؿ احلديٌ : 3

 .61قمٌد اًمعزير اًمًحقٌوين ،ضمقامع يمؾؿ اًمؼرآن و ؿمقاهد اإلقمجوز ، 4



 
67 

  وذم هذا إؿمورة عمـزًمي 2ىمقؾ أن معـك اعمثوين أيهو كزًمً مرشملم مرة سمؿؽي وأظمرى سموعمديـي اعمـقرة و ،

 معوكقفو اًمتل يمررت ذم اًمـزول . 

 3"اؾمتثـقً هلذه إمي ، ومؾؿ شمـزل قمغم أطمد ىمٌؾفو ذظمرا هلو "ٕيهو  أيضو  و ىمقؾ. 

وىمد ور د آؾمؿ ذم يمثػم مـ إطموديٌ و مـفو قمـ أيب هريرة   فة اشؿ  افؼرآن افعظقؿ ،: دٓ رابعا 

أن أيب سمـ يمعى ىمرأ قمغم اًمـٌل صغم اهلل  قمؾقف وؾمؾؿ ، وَمَؼوَل : َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ 

 َٓ ًْ ذِم اًمتَّْقَراِة َو ِذي َكْػِز سمَِقِدِه َمو ُأْكِزًَم َو َواًمَّ َٓ ذِم اًْمُػْرىَموِن ِمْثُؾَفو َوإيِهَّ سُمقِر َو َٓ ذِم اًمزَّ ْكِجقِؾ َو ذِم اإْلِ

ٌْعٌ  ِذي ُأقْمطِقُتفُ  4ؾَم ـْ اعْمََثويِن َواًْمُؼْرآُن اًْمَعظِقُؿ اًمَّ  .5"ِم

ًمتضؿـفو مجقع قمؾقم اًمؼرآن ، وذًمؽ أيهو شمشتؿؾ قمغم اًمثـوء  "ىمول اًمؼرـمٌل ؾمؿقً يمذًمؽ ٕيهو :

لوصوف يمامًمف وضمالًمف ، وقمغم إمر سموًمعٌودات واإلظمالص ومقفو ،وآقمؽماف قمغم اهلل قمز وضمؾ سم

                                                                                                                                                                                           

 .1/146مصدر ؾموسمؼ ، اًمرازي ،1

 اعمصدر كػًف . 2

ـِ 1/106اًمؼرـمٌل ، مصدر ؾموسمؼ ، 3 ٌَّوٍس .يميمد هذا اعمعـك احلديٌ اًمذي رواه مًؾؿ قَم ـِ قَم يُؾ اسْم ، ىَموَل : سَمْقـاََم ضِمؼْمِ

ـْ وَمْقىِمِف ، وَمَروَمَع َرْأؾَمُف ، وَمَؼوَل : َهَذا ىَموقمِ  َؿ ، ؾَمِؿَع َكِؼقًضو ِم  ، وُمتَِح اًْمَقْقَم ٌد قِمـَْد اًمـٌَِّلر َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم سَموٌب ِم

َّٓ اًْمقَْقَم ، وَمـََزَل ِمـُْف َمَؾٌؽ ، وَمَؼوَل  ؾََّؿ ، َوىَموَل َهَذا َمَؾٌؽ كَ  : ، مَلْ ُيْػَتْح ىَمطُّ إِ ًَ َّٓ اًْمقَْقَم ، وَم  " : َزَل إمَِم إَْرِض ، مَلْ َيـِْزْل ىَمطُّ إِ

ُي اًْمؽَِتوِب َوظَمَقاشمِقُؿ ؾُمقَرِة اًْمٌََؼَرِة  ٌَْؾَؽ ، وَموحِتَ ـِ ُأوشمِقَتُفاَم مَلْ ُيْمهَتُاَم َكٌِلٌّ ىَم َّٓ ُأقمْ َأسْمنِمْ سمِـُقَرْي ـْ شَمْؼَرَأ سمَِحْرٍف ِمـُْفاَم إِ  . " طِقَتفُ ، ًَم

َهو ـَ َوىَمٍْمِ وومِِري ًَ ِي َوظَمَقاشمِقِؿ ؾُمقَرِة اًْمٌََؼَرِة، ر « يمَِتوب َصاَلِة اعمُْ  .806ىمؿ احلديٌ:سَموب وَمْضِؾ اًْمَػوحِتَ

اًمػوحتي ؾمٌع آيوت و ٓ يـؼؾ اظمتالف ذم ذًمؽ ،و إكام وىمع آظمتالف  ذم أي اًمتل صورت هبو ؾمٌعو هؾ هل اًمًٌؿؾي  4

.يـظر ـمف قموسمديـ ، اًمقطمدة اعمقوققمقي ذم ؾمقرة اًمػوحتي "أكعؿً قمؾقفؿ "و سمف ىمول أهؾ اًمؽقومي ،أم هل ىمقًمف شمعومم :

،148 . 

 ؾمٌؼ خترجيف . 5

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=106377
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=106377
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سموًمعجز قمـ اًمؼقوم سمٌمء مـفو إٓ سمنقموكتف شمعومم ، وقمغم آسمتفول إًمقف ذم اهلدايي إمم اًمٍماط اعمًتؼقؿ ، 

 1". ويمػويي أطمقال اًمـويمثلم ، وقمغم سمقوكف قموىمٌي اجلوطمديـ

 مؼوصده اعمػرىمي ذم مجقع ؾمقره ، واظمتٍمت معوكقف . ًمؼد ؾمؿقً اًمػوحتي سموًمؼرآن ًمؽقيهو مجعً

ٕيهو مـ ًمقازمفو "وؾمؿقً سمذًمؽ: 2، دل قمؾقف طمديٌ أيب هريرة اًمًوسمؼ. افصالةومـ أؾمامئفو 

 3."ومفق مـ سموب شمًؿقي اًمٌمء سموؾمؿ ٓزمف 

ٕيهو اومتتحً سمف مـ ضمفي ،و مـ ضمفي أظمرى  كجد أن معـك اًمثـوء و  ومـ أشامئفا ـذفؽ  احلؿد

قرة هق اعمؼصقُد إقمظؿ  "د هموًمى قمؾقفو ىمول اسمـ رضمى :احلؿ ًُّ اًمثـوء قمغم اهلل ؾمٌحوكف ذم هذه اًم

 4."مـ ؾموئِر معوكقفو، وىمد اؾمتققمى كحق ؿمطرهو، ومفق اًمغوًمى قمؾقفو

مـ ظمالل ىمراءة ًمدًٓمي أؾمامء ؾمقرة اًمػوحتي كجد أن  ؾمقرة اًمػوحتي هل جمؿؾي عمؼوصد اًمؼرآن ؿمومؾي 

ؼدمي ًمف ومـ ؿملن اعمؼدموت أن حتؼؼ سمراقمي آؾمتفالل وشمشػم إمم اعمؼوصد جلؿقع معوكقف ، وهل م

 وإهمراض .

 ادـاشبات اخلارجقة فسقرة افػاُتة و افدٓفة ظذ مؼصقدها :افػرع افثاين :

                                                           

 .1/106، مصدر ؾموسمؼ ،اًمؼرـمٌل 1

ٌِْدي َمو ؾَمَلَل ، وَمنَِذا  : "ىمول اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول اهللَُّ شَمَعومَم 2 ٌِْدي كِْصَػلْمِ ، َوًمَِع اَلَة سَمْقـِل َوسَملْمَ قَم ًُ اًمصَّ ْؿ ًَ ىَم

ٌْدُ  طِمقِؿ ، ىَموَل اهللَُّ شَمَعومَم : َأصْمـَك  :  قَمٌِْدي ، َوإَِذا ىَموَل احْلَْؿُد هللَِِّ َربر اًْمَعوعمَلَِم ، ىَموَل اهللَُّ شَمَعومَم : مَحَِديِن  : ىَموَل اًْمَع ـِ اًمرَّ مْحَ اًمرَّ

ٌِْدي ، َوإَِذا ىَموَل  ٌِْدي ، وَمنَِذا  : قَمكَمَّ قَم َض إزَِمَّ قَم ًة وَمقَّ ٌِْدي ، َوىَموَل : َمرَّ ـِ ؾمقرة اًمػوحتي ، ىَموَل : جَمََّديِن قَم ي َموًمِِؽ َيْقِم اًمدر

وكَ  : ىَموَل  ٌِْدي َمو ؾَمَلَل  ، وَمنَِذا ىَموَل  إِيَّ ٌِْدي ، َوًمَِع تَِعلُم ، ىَموَل : َهَذا سَمْقـِل َوسَملْمَ قَم ًْ وَك َك ٌُُد َوإِيَّ َتِؼقَؿ   : َكْع ًْ اَط اعمُْ َ اْهِدَكو اًمٍمر

لَم  ، ىَموَل : هَ  وًمر ًَ قَمَؾقِْفْؿ هَمػْمِ اعْمَْغُضقِب قَمَؾْقِفْؿ َوٓ اًمضَّ ـَ َأْكَعْؿ ِذي اَط اًمَّ ٌِْدي َوًمَِعٌِْدي َمو ؾَمَللِسَ ؾمٌؼ خترجيف "َذا ًمَِع

. 

 .1/197اًمًققـمل، اإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن، 3

 .19اسمـ رضمى ، مصدر ؾموسمؼ ، 4
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 : افعؾؿ بؿقؿفا افستقع : أوٓ 

يمؾ ؾمقرة "ًمؼد أصؾ  اًمًققـمل ًمؼوقمدة مفؿي ذم إصمٌوت اًمعالىمي سملم ؾمقر اًمؼرآن واًمتل مػودهو 

و مـ هـو يموكً ؾمقرة اًمٌؼرة ؿمورطمي ًمًقرة اًمػوحتي سمؾف ، ،"ؿمورطمي عمو أمجؾ ذم اًمًقرة اًمتل ىمٌؾفو

مجقع ؾمقر اًمؼرآن ؿمورطمي ًمًقرة اًمػوحتي .و هذا مو دل قمؾقف أؾمامء اًمًقرة اًمؼرآكقي ويمذا ومعؾ 

ٌ أكف اًمصحوسمي ، ومـجد اسمـ مًعقد ريض اهلل قمـف ىمد  ؾمؾؽ ذم يمتوسمي مصحػف مًؾؽو ظموصو طمق

شمرك يمتوسمي اًمػوحتي ًمؽقن يمؾ ؾمقرة مـ اًمؼرآن شمػصؾ مؼصدا مؼوصدهو ومؽون ٓ سمد مـ  شمؽرار 

ٓ يؽتى قمٌد اهلل سمـ مًعقد يمون  :"قمـ إسمراهقؿ ىمولقمٌد سمـ محقد ،قمـ  1يمتوسمتفو ذم أول يمؾ ؾمقرة

 2."وموحتي اًمؽتوب ذم اعمصحػ ، وىمول : ًمق يمتٌتفو ًمؽتًٌ ذم أول يمؾ رء

 افعؾؿ بلحقال كزوَّلا : :ثاكقا 

ـوك ، وه4و ىمقؾ أيهو مدكقي  3ًمؼد اظمتؾػ اًمعؾامء ذم حتديد مؽون كزول اًمػوحتي ومؼقؾ أيهو مؽقي اًمـزول

مـ ىمول أيهو كزل مرة سمؿؽي و أقمقد شمـزيؾفو مرة أظمرى سموعمديـي ، وىمقؾ أن كصػفو إول كزل سمؿؽي 

 5واًمـصػ اًمثوين كزل سموعمديـي .

ـَ  و اًمراضمح مـ شمؾؽ إىمقال أيهو مؽقي اًمـزول ، دل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمعومم : َوَفَؼْد آَتْقـَاَك َشْبًعا مِّ

طمقٌ أن ؾمقرة احلجر مؽقي سموٓشمػوق و ىمد  أؿمورت إمم ؾمقرة [، 87] احلجر قَؿ اْدََثايِن َواْفُؼْرآَن اْفَعظِ 

                                                           

 .1/15جمؿققمي مـ اًمٌوطمثلم ،اًمتػًػم اعمقوققمل ًمًقر اًمؼرآن اًمؽريؿ ، 1

 .1/14اًمشقيموين ، اًمػتح اًمؼدير ،2

 عمػنسمـ.كؼؾ قمـ اسمـ قمٌوس ،وىمتودة وسمف ىمول مجفقر ا 3

 ىمول سمف جموهد و أسمقهريرة . 4

 ىمول سمف أسمق اًمؾقٌ اًمًؿرىمـدي. 5

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16298
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يمام أن اًمصالة ومروً سمؿؽي ومل يـؼؾ أن هـوك صالة ،2مـ ظمالل احلديٌ قمـ اًمًٌع اعمثوين1اًمػوحتي 

 3ذم اإلؾمالم مـ همػم اًمػوحتي .

وهق ىمقل اجلؿفقر ، يًتـٌط مـ شمػًػم اًمًٌع اعمثوين سموًمػوحتي أن اًمػوحتي مؽقي " يؼقل اسمـ طمجر

ووضمف اًمدًٓمي أكف ؾمٌحوكف امتـ قمغم رؾمقًمف هبو ، وؾمقرة احلجر مؽقي اشمػوىمو ومقدل  .ظمالومو عمجوهد 

ريرة ٕيب هقمغم شمؼديؿ كزول اًمػوحتي قمؾقفو...... أهمرب سمعض اعمتلظمريـ ومـًى اًمؼقل سمذًمؽ 

 .4"، وطمؽك اًمؼرـمٌل أن سمعضفؿ زقمؿ أيهو كزًمً مرشملم وقمطوء سمـ يًور واًمزهري 

 رة افػاُتة :مجايل فسقإتػسر ثاكقا:  

ؾمقرة احلؿد أومضؾ ؾمقرة ذم اًمؼرآن ، اؿمتؿؾً قمغم احلؽؿ و اًمػقائد اجلؿؾي اعمجؿؾي و هل ذم همويي 

اًمدىمي و اًمشؿقًمقي ، ومػقفو سمراقمي اؾمتفالل و طمًـ اًمثـوء قمغم اهلل اخلوًمؼ ، اعمدسمر ٕمر اًمؽقن ، 

 واًمذي اًمقف مصػم اخلؾؼ يقم اًمديـ .

ؼرب اًمقف ؾمٌحوكف وشمعومم و ذًمؽ سمتؼديؿ اًمقؾموئؾ سملم يدي هذا اًمًقرة شمعؾؿ اًمعٌود أداب اًمت

اعمطؾقب ،اًمتؼرب إًمقف سمخوًمص اًمـقوت ًمقثٌتفؿ قمغم ذقمي اإلؾمالم  وطمٌؾف اعمتلم  ،اًمذي َتًؽ سمف 

قمٌوده اعمـعؿ قمؾقفؿ مـ اًمـٌلم و اًمصديؼلم و اًمشفداء و اًمصوحللم، و أن جيـٌفؿ ؾمٌحوكف اًمزًمؾ و 

                                                           

َؿ: وَ 1 اًمَِّذي قمـ أيب هريرة  أن أيب سمـ يمعى ىمرأ قمغم اًمـٌل صغم اهلل  قمؾقف وؾمؾؿ ،وَمَؼوَل  َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ

 َٓ ًْ ذِم اًمتَّْقَراِة َو َو ؾَمٌْعٌ َكْػِز سمَِقِدِه َمو ُأْكِزًَم َٓ ذِم اًْمُػْرىَموِن ِمْثُؾَفو َوإيِهَّ سُمقِر َو َٓ ذِم اًمزَّ ْكِجقِؾ َو ـْ اعْمََثويِن َواًْمُؼْرآُن  1ذِم اإْلِ ِم

ِذي ُأقْمطِقُتفُ   "اًْمَعظِقُؿ اًمَّ

ًعـو اًمؼقل ومل يؽـ اهلل ًمقؿتـ قمغم رؾمقًمف سمنيتوئف وموحتي اًمؽتوب و هق سمؿؽي ، صمؿ يـزهلو سموعمديـي ، وٓ ي"ىمول اًمقاطمدي : 2

سملن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  ىموم سمؿؽي سمضع قمنمة ؾمـي يصكم سمال وموحتي اًمؽتوب ، هذا  ممو ٓ شمؼٌؾف اًمعؼقل 

 .20.اًمقاطمدي ،أؾمٌوب اًمـزول ،"

 .1/108اًمؼرـمٌل ، مصدر ؾموسمؼ ،3

 .9/643اسمـ طمجر ، ومتح اًمٌوري سمنمح صحقح اًمٌخوري،  4

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
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ؿ إًمقف يمام وىمع ٕهؾ اعمؾؾ اًمٌوـمؾي اًمذيـ اؾمتحؼقا همضٌو مـ اهلل   اإلكحراف ذم معتؼدهؿ و ؾمؾقيمف

.1 

ًمؼد أؿمورت ؾمقرة اًمػوحتي عمجؿققمي مـ اعمؼوصد اجلزئقي ثافثا  : تؼسقؿ افسقرة إػ مؼاصد جزئقة : 

 واًمتل شمؽقن ذم إظمػم مؼصقد اًمًقرة اًمؽكم .

 : افتعرف ظذ ادعبقد شبحاكف وتعاػ : -1

سمتعريػ ؿمومؾ هلل ؾمٌحوكف وشمعومم ، طمقٌ اسمتدأت سمحؿد يؾقؼ سمجالل طمقٌ اومتتحً اًمًقرة 

قمظؿتف و سمشمون رسمقسمقتف،وذيمرت صػوشمف سملكف رب اًمعوعملم مـ إكس و ضمـ و مالئؽي و رب 

اًمًؿقات و إراوقلم ومو ومقفـ مـ خمؾقىموت ،و ٓ طمقوة مـ همػم رمحي اهلل اًمشومؾي ،و طمتك 

 اخلوصي اعمًتدل قمؾقفو سموؾمؿف 

 وطمى احلؽؿ سملم اًمعٌود اًمػوصؾ سمؼضوئف سمقـفؿ يقم ٓ ًمتـػع ؿمػوقمي إٓ سمنذكف ؾمٌحوكف اًمرطمقؿ .ص

 2و شمعومم .

اقمؾؿ أن هذه اًمًقرة اؿمتؿؾً قمغم أمفوت اعمطوًمى اًمعوًمقي أشمؿ اؿمتامل ،و شمضؿـفو "ىمول اسمـ اًمؼقؿ :

اًمصػوت أيمؿؾ شمضؿـ ...وموؿمتؿؾً قمغم اًمتعريػ سموعمعٌقد سمثالصمي  أؾمامء مرضمع إؾمامء احلًـك و 

اًمعؾقو و مدارهو قمؾقفو وهل اهلل ، واًمرب ، واًمرمحـ و سمـقً قمغم اإلهلقي و اًمرسمقسمقي و اًمرمحي .....و 

 .3"احلؿد  يتضؿـ إمقر اًمثالصمي ومفق اعمحؿقد ذم إهلقتف ، ورسمقسمقتف ، ورمحتف ...

 : افدظقة فتحؼقؼ افعبقدية هلل تعاػ   -2

                                                           

 .29/1قوققمل ًمًقر اًمؼرآن ، جمؿققمي مـ اًمٌوطمثلم ، اًمتػًػم اعم1

 .26-2/25ومريد إكصوري ، جموًمس اًمؼرآن ، 2

 .1/21اسمـ ىمقؿ ، مدارج اًمًوًمؽلم ، 3
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ؼؾً أيوت ًمإلؿمودة سميورة اًمعٌودة و ضمعؾفو ظموًمصي سمعد اًمتعرف قمغم اعمعٌقد ؾمٌحوكف وشمعومم اكت

 هلل ؾمٌحوكف وشمعومم و يمذًمؽ آؾمتعوكي سمف ذم أمقر احلقوة .

إذا أشمؿ احلومد محد رسمف يلظمذ إًمقف سمنفمفور اإلظمالص ًمف اكتؼوٓ مـ اإلومصوح قمـ طمؼ اًمرب إمم "ومـ

 .1"ؾمتعوكي ..إفمفور مراقموة مو يؼتضقف طمؼف شمعومم قمغم قمٌده مـ إومراده سموًمعٌودة و آ

اَك َكْسَتِعُغ  " اَك َكْعُبُد َوإِيا هل أيي اجلومعي عمعوين ؾمقرة اًمػوحتي سمؾ معوين اًمؼرآن يمؽؾ  و  "إِيا

و ذم هذا إؿمورة ًمتؾؽ اعمؼوصد 2"عمعوين اًمؽتى اعمـزًمي مـ اًمًامء  "أووف اسمـ شمقؿقي أيهو ضمومعي 

 اعمشؽميمي سملم اًمرؾموٓت اًمًامويي اًمثوسمتي.

و مو أرؾمؾً اًمرؾمؾ و أكزًمً  3"قمؾقفام مدار اًمعٌقديي و اًمتقطمقد "عـك أؿمور ًمف اسمـ ىمقؿ وكػس اعم

ًمُدقموئف اخلؾؼ إمم َمعرومتِف وشمقطمقده، وقمٌودشمِف وحَمٌتِف واًمُؼرِب مـُف واإلكوسمي إًمقف٫ هذا هق  "اًمؽتى إٓ 

و  ؾموًمي وًمٌفو وىُمطى رطموهو اًمذي شمدور قمؾقف، ومو وَراَء ذًمؽ ومنيهَّ ُمؽؿالت وُمتؿامت مؼُصقد اًمرر

وًمقاطمؼ٫ ومؽؾ أطمد مْػتِؼٌر إمم معرومي ذًمؽ قِمْؾاًم، واإلشمقوِن سمِف قمؿاًل، ومال ؾَمَعودة ًمؾَعٌد وٓ ومالَح وٓ 

 4"كجوَة سمدون هذيـ اعمؼَصديـ.

  افتعرف ظذ افطريؼ ادقصؾ إػ اهلل شبحاكف وتعاػ : -3

َتِؼقؿَ  " ًْ اَط اعْمُ َ اَط اًمَّ ﴾  6 ﴿ اْهِدَكو اًمٍمر َٓ ِسَ ًَ قَمَؾْقِفْؿ هَمػْمِ اعْمَْغُضقِب قَمَؾْقِفْؿ َو ـَ َأْكَعْؿ ِذي

وًمرلمَ    "﴾ 7 ﴿اًمضَّ

                                                           

 .1/177اسمـ قموؿمقر ، اًمتحرير واًمتـقير،1

 .1/212اسمـ شمقؿقي ،دىموئؼ اًمتػًػم ، 2

 .1/77اسمـ ىمقؿ ، مدارج اًمًوًمؽلم ، 3

 .28اسمـ رضمى ، شمػًػم ؾمقرة اًمػوحتي ، 4
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و يملن حتؼقؼ اهلدايي هل صمؿرة ًمؽؾ مو ؾمقؼ مـ آيوت ؾموسمؼي ذم اًمًقرة ، و هل صمؿرة اعمعرومي سموهلل 

 ؾمٌحوكف وشمعومم و حتؼقؼ اًمتقطمقد و اًمعٌقديي ًمف سمام يًتحؼ .

نموع ذم حتصقؾ طمظقفمفؿ اًمنميػي مـ حتصقؾ اًمـعؿي و حتؼقؼ اهلدايي وملصحوب اعمـوضموة آن هلؿ اًم

اعمقصؾي هلل ؾمٌحوكف وشمعومم ، ٕكف هق اًمعورف سموًمطريؼ إًمقف و سمؽؾ مو يروقف ؾمٌحوكف وشمعومم  و 

 سمنشمٌوع  مـفٍ اًمصوحللم و اضمتـوب ـمريؼ اًمضوًملم  .

 : ادؼصقد افؽع فسقرة افػاُتة : افػرع افثافث 

مؼصقد اًمًقرة اًمؽكم جيى اإلؿمورة إمم كؼطي مفؿي شمتؿثؾ ذم سمقون اعمـفٍ اًمذي ىمٌؾ احلديٌ قمـ 

ؾمور قمؾقف يمثػم مـ اًمعؾامء إلصمٌوت مؼصقد اًمػوحتي ، ومؽثػم مـفؿ اكطؾؼ مـ يمقن أن اًمًقرة جمؿؾي 

عمؼوصد اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمتل هل ذم احلؼقؼي إصمٌوت عمعون ومصؾفو اًمٌعض و أمجؾفو اًمٌعض أظمر و 

اعمؼصقد مـ يمؾ  "اًمتقطمقد و اًمـٌقة واعمعود .و ذم ذًمؽ يؼقل اًمرازي مثٌتو شمؾؽ اًمعالىمي: هل إصمٌوت 

، ؾؼقفف اإلهلقوت ، واعمعود ، واًمـٌقات ، وإصمٌوت اًمؼضوء واًمؼدر هلل شمعومم  :اًمؼرآن شمؼرير أمقر أرسمعي 

:  

طِمقؿِ ﴾  ٥ ﴿ احْلَْؿُد هللَِِّ َربر اًْمَعوعَملِمَ  " ـِ اًمرَّ مْحَٰ َموًمِِؽ "وىمقًمف:   ،يدل قمغم اإلهلقوت ، "﴾  ٣ ﴿ اًمرَّ

ـِ  ي َتِعلمُ  "تعاػ :   وؿقففدل قمغم اعمعود ، ،  "﴾  ٤ ﴿ َيْقِم اًمدر ًْ وَك َك ٌُُد َوإِيَّ وَك َكْع يدل   "﴾  ٥ ﴿ إِيَّ

اَط    ﴿: وىمقًمفصمٌوت أن اًمؽؾ سمؼضوء اهلل وىمدره ،قمغم كػل اجلؼم واًمؼدر ، وقمغم إ َ اْهِدَكا افرصِّ

افِّغَ  ﴾ ٦ ﴿ قؿَ اْدُْسَتؼِ  َٓ افضا ـَ َأْكَعْؿَت َظَؾْقِفْؿ َؽْرِ اْدَْغُضقِب َظَؾْقِفْؿ َو اَط افاِذي يدل ﴾﴾ ٧ ﴿ ِِصَ

أيضو قمغم إصمٌوت ىمضوء اهلل وىمدره وقمغم اًمـٌقات ،وؾمقليت ذح هذه اعمعوين سموٓؾمتؼصوء ، ومؾام يمون 
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اًمًقرة مشتؿؾي قمؾقفو  ًمؼًٌ سملم اعمؼصد إقمظؿ مـ اًمؼرآن هذه اعمطوًمى إرسمعي ، ويموكً هذه 

 1". اًمؼرآن

ومؿـ اؾمتؼراء اًمؼرآن أصمًٌ اعمؼوصد إرسمع و اًمتل سمدورهو أؿمورت هلو ؾمقرة اًمػوحتي و اًمتل دًمً 

 قمؾقفو أؾمامؤهو و ظموصي أم اًمؼرآن ومؽلن اًمعالىمي سمقـفو قمالىمي شمقاًمد .

وول كًٌتفو ًمؾًقرة يمام كجد أن اًمطقذم ؾمؾؽ كػس مـفٍ اًمرازي وموكطؾؼ مـ مؼوصد اًمؼرآن و طم

اًمؼرآن مشتؿؾ قمغم مؼوصد اإليامن ، وهل اًمتصديؼ سموهلل و مالئؽتف و يمتٌف و رؾمؾف و "إم ومؼول :

اًمققم أظمر ، واًمؼدر ظمػمه وذه ....وهذا هق مؼصقد اًمؼرآن سموًمذات وهذه اعمؼوصد يمؾفو مشور 

 هلو ذم ؾمقرة اًمػوحتي .

ومنن إجيوب احلؿد هلل قمز و ضمؾ  ﴾  ﴾ ٢ ﴿ ْؿُد هللِاِ َربِّ اْفَعاَدِغَ احْلَ  ﴿:ومػل ىمقًمف شمعومم  أما اإليامن باهلل

و . ﴾َربِّ اْفَعاَدَِغ ﴿  ومفق ذم وؿـ ىمقًمف: اإليامن بادالئؽةيؼتيض أكف مقضمقد مًتحؼ ًمف ....وأمو 

اَط اْدُْسَتِؼقَؿ ﴿  ﴿ ومؼد شمضؿـف ىمقًمف قمز وضمؾ: اإليامن بافؽتبأمو  َ اإليامن و و أم﴾﴾  ٦اْهِدَكا افرصِّ

َٓ ﴿   :ومؼد شمضؿـف... ىمقًمف قمز وضمؾ  بافرشؾ ـَ َأْكَعْؿَت َظَؾْقِفْؿ َؽْرِ اْدَْغُضقِب َظَؾْقِفْؿ َو اَط افاِذي ِِصَ

افِّغَ  ـِ ﴿  ﴿ ومػل ىمقًمف شمعومم : اإليامن بافققم أخر:أمو﴾﴾ ٧ ﴿ افضا ي  . ﴾﴾  ٤َمافِِؽ َيْقِم افدِّ

اَك َكْسَتِعُغ ﴿  ﴿ : ضمؾومػل ىمقًمف قمز و اإليامن بافؼدر:و أمو  اَك َكْعُبُد َوإِيا اَط  ٥إِيا َ ﴾ اْهِدَكا افرصِّ

 2﴾. ﴾  ٦اْدُْسَتِؼقَؿ ﴿ 

ًمؼد اشمػؼ أهؾ اًمتػًػم قمغم اقمتٌور ؾمقرة اًمػوحتي متضؿـي عمؼوصد اًمؼرآن همػم أيهؿ اظمتؾػقا ذم 

قمغم شمؾؽ اعمًوًمؽ  إطمصوء شمؾؽ اعمؼوصدو اعمالطمظ هق شمريمقزهؿ قمغم اعمًوًمؽ اخلورضمقي دون اًمتليمقد

                                                           

 .1/145ر ؾموسمؼ ،اًمرازي ، مصد1

 .17،18اًمطقذم ، إيضوح اًمٌقون قمـ معـك أم اًمؼرآن ،2
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رمحي اهلل قمؾقف و  اًمداظمؾقي ظموصي ىموقمدة مراقموة مراشمى إضمزاء اًمؼرآكقي اًمتل أؿمور هلو اعمشدازم

ذيمرهو اًمٌؼوقمل ذم مؼدمي شمػًػمه كظؿ اًمدرر،وًمعؾ مؼصقد اًمًقرة هق: حتؼقؼ اًمعٌقديي هلل شمعومم 

ايي اخلؾؼ  ،و هذا اًمذي يتضؿـ إصمٌوت صػوت اًمؽامل ًمف ًمؽقكف مًتحؼ ًمذًمؽ و اظمتصوصف هبد

وموًمغرض اًمذي ؾمٌؼً ًمف اًمػوحتي وهق  "اًمذي ذيمر هق  ىمريى مـ ىمقل اًمٌؼوقمل رمحي اهلل قمؾقف :

إصمٌوت اؾمتحؼوق اهلل شمعومم جلؿقع اعمحومد وصػوت اًمؽامل، واظمتصوصف سمؿؾؽ اًمدكقو وأظمرة، 

ؼوذ مـ ـمريؼ وسموؾمتحؼوق اًمعٌودة وآؾمتعوكي، سموًمًمال ذم اعمـ سمنًمزام ساط اًمػوئزيـ واإلك

اهلوًمؽلم خمتصو سمذًمؽ يمؾف، ومدار ذًمؽ يمؾف مراىمٌي اًمعٌود ًمرهبؿ، إلومراده سموًمعٌودة، ومفق مؼصقد 

اًمػوحتي سموًمذات وهمػمه وؾموئؾ إًمقف، ومنكف ٓ سمد ذم ذًمؽ مـ إصمٌوت إطموـمتف شمعومم سمؽؾ رء وًمـ يثًٌ 

وإكزال اًمؽتى كصى  طمتك يعؾؿ أكف اعمختص سملكف اخلوًمؼ اعموًمؽ، ٕن اعمؼصقد مـ إرؾمول اًمرؾمؾ

اًمنمائع، واعمؼصقد مـ كصى اًمنمائع مجع اخلؾؼ قمغم احلؼ واعمؼصقد مـ مجعفؿ شمعريػفؿ اعمؾؽ 

 1.  "وسمام يروقف، وهق مؼصقد اًمؼرآن اًمذي اكتظؿتف اًمػوحتي سموًمؼصد إول

 وموهلل ظمؾؼ اإلكًون مـ أضمؾ مفؿي قمظقؿي وهل حتؼقؼ اًمعٌقديي ًمف ، ومجقع مو يدور ذم اًمؼرآن مـ

وموًمؼرآن ؿملكف أن يٌٌ هذا اعمعـك "معوين إكام هق ظمودم ًمف ،ويمؾ مو ومقف مؼوصد هق متػرع  قمـف .

اًمؽكم ...مـ ظمالل مجقع مو يعروف مـ إسمحوث و اعمقوققموت اعمختؾػي مـ شمنميع و وقمد ووقمقد 

 2."و ىمصي و أمثؾي ووصػ 

قن معوكقفو يموًمروح اًمًوريي ذم مجقع و هـو كشػم ًمتؾؽ اعمعوين اعمًتػودة مـ دًٓمي أؾمامء اًمػوحتي مـ يم

أضمزائف ، ومتؽررة ذم مجقع ؾمقره ، ومؼوصدهو شممم سموىمل مؼوصد اًمؼرآن ، إمم درضمي أيهو اظمتٍمشمف 

 ، ومؽوكً اًمػوحتي اًمؼرآن اًمعظقؿ. ومدًمً قمؾقف سموؾمؿف

                                                           

 . يـظر مٌحٌ أكقاع مؼوصد اًمؼرآن 1

 .121،163اًمٌقـمل ، مـ روائع اًمؼرآن ، 2
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 تشر افػاُتة إػ جمؿقظة مـ ادؼاصد افتل يؿؽـ تسؿقتفا بؿؼاصد تبعقة جزئقة:

  و اخلطقى ذوط ا ًمتؼديؿ ، مـفو رضورة اإلجيوز دومعو عمؾؾ اًمـػقس سمطقل يمتعؾقؿ اًمداقمقي

 اكتظور اعمؼصقد .

   ًمؾؿؼصقد . اًمتؾؿقحاًمدًٓمي قمغم سمراقمي آؾمتفالل و رضورة 

 . 1اًمدقمقة إلمجول اعمؼدموت حتصقال جلقامع اًمؽؾؿ 

  وقمغم هقئي اؾمتحٌوب اًمدقموء سمصقغي اجلؿع ًمقضؿ دقموءه إمم دقموء اًمصوحللم ومفق ادقمك ًمؾؼٌقل ،

 .مو ضموء ذم ؾمقرة اًمػوحتي 

 :افعؾؿ و افعؾامء يف افؼرآن افؽريؿ . ادقضقظل فؾؿقضقع افؼرآين تػسر دراشة تطبقؼقة فؾثافثا : 

هـوك مقاوقع يمثػمة شمصؾح ًمتؽقن كامذج ًمؾدراؾمي اًمتطٌقؼقي ، كؽتػل ذم هذا اًمٌوب سمتـوول          

ؾمعقد ذم يمتوسمف اعمدظمؾ إمم اًمتػًػم اعمقوققمل وهق اًمعؾؿ مثول واطمد و ىمد ذيمره اًمديمتقر ومتح اهلل 

 واًمعؾامء ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .

 اًمعؾؿ واًمعؾامء ذم اًمؼرآن دراؾمي ذم اًمتػًػم اعمقوققمل .ُتديد ادقضقع :-1

 ورود ادقضقع يف افؼرآن افؽريؿ  وإحصاء أيات :-2

وع ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ وهق مـ مق 875ًمؼد وردت مػردة اًمعؾؿ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ومشتؼوهتو ذم 

 أمجع مػردات اًمؼرآن اًمؽريؿ وأيمثرهو دوراكو .

هـوك أًمػوظ مؼورسمي ًمؾعؾؿ وهل يمثػمة يمذًمؽ مـفو :اًمػؼف ، اًمػفؿ ، اًمعؼؾ ، اًمػؽر ، اًمتدسمر ، اًمـظر، 

 اًمٌصػمة ،......وهل يمثػمة يمذًمؽ .

                                                           

 .1/153اسمـ قموؿمقر ، مرضمع ؾموسمؼ ، 1
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اعمؼورسمي ًمؽثرة دوران اعمػردة  إٓ أكف يؽتػك هـو سمٌحٌ مػردة اًمعؾؿ دون آًمتػوت إمم اعمػرادات

 إصؾقي اعمدروؾمي .

 افبحث ادعجؿل دػردة افعؾؿ : -3

 1يطؾؼ قمغم قمدة معوين مـ سمقـفو اإلشمؼون أو اًمشعقر سموًمٌمء ، واعمعرومي وهق كؼقض اجلفؾ.

ذيمر ًمف صوطمى شموج اًمعروس  شمعوريػ قمدة مـ سمقـفو أكف صػي شمقضمى َتققزا ٓ حيتؿؾ اًمـؼقض،و 

 2ٌمء سمتػؽر وشمدسمر .ىمقؾ هق إدراك اًم

 تؼسقؿ ادقضقع إػ ظـاِص و ظـاويـ جزئقة -4

 أوٓ :أمهقة افعؾؿ يف افؼرآن :

 ك و شمؼمز أمهقي اًمعؾؿ يمقكف أوٓ صػي مـ صػوشمف ؾمٌحوكف وشمعومم و ىمد اؿمتؼ مـف أؾمامءه احلًـ

ٍة ُؿْؾ ُُيْقِقَفا افاِذي َأكَشَلَها َأوا  ىمول شمعومم :."اًمعومل ، اًمعالم و اًمعؾقؿ  "  بُِؽؾِّ  َوُهقَ  ۚ  َل َمرا

ِِ  "وىمول شمعومم :(79ياشغ )" َظؾِقؿٌ  َخْؾٍؼ  َْر ْٕ اَمَواِت َوا ْزَق  َيْبُسطُ  ۚ  َفُف َمَؼافِقُد افسا  افرِّ

فُ  ۚ   َوَيْؼِدرُ  َيَشاءُ  دَِـ ءٍ  بُِؽؾِّ  إِكا  .(12افشقرى ) " َظؾِقؿٌ  ََشْ

 . أول اًمؼرآن كزوٓ حيتػل سموًمعؾؿ 

 هلقي ًمؾخؾؼ قمومي و امتقوز ًمًقدكو آدم ظموصي :اًمعؾؿ ىمريـ ًمؾـعؿي اإل 

ـُ  "ؿال اهلل تعاػ : َْحَ  َؿ اْفُؼْرآنَ  (1) افرا كَسانَ  (2) َظؾا َؿُف اْفَبَقانَ  (3) َخَؾَؼ اإْلِ   َظؾا

َفا ُثؿا َظَرَضُفْؿ َظَذ اْدَاَلئَِؽِة َؾَؼاَل  "تعاػ :ىمول .(4-1افرَحـ )" ؾا ـُ َْشاَمَء  ْٕ َؿ آَدَم ا َوَظؾا

                                                           

قس اًمؾغي ، ،أسمق احلًـ، معجؿ مؼوي155/4، اًمػػموز آسمودي ، اًمؼومقس اعمحقط ، 415/4اسمـ مـظقر ، ًمًون اًمعرب 1

104/8. 

 .405/8حمؿد مرشمه ، مرضمع ؾموسمؼ ، 2
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ـُتْؿ َصاِدؿِغَ  ـُ ِء إِن  َٓ ُم ْؿَتـَا َؿاُفقا ُش  (31) َأكبُِئقيِن بَِلْشاَمِء َه  ٓا َما َظؾا َٓ ِظْؾَؿ َفـَا إِ  ۚ  ْبَحاَكَؽ 

َؽ  ؽِقؿُ  اْفَعؾِقؿُ  َأكَت  إِكا  .(32-31افبؼرة ) (32) احْلَ

 وممطمٍم اًمصػوت اًمطقٌي ومقفؿ مـ اخلشقي ىمول شمع شمنميػ اهلل اًمدائؿ ًمؾعؾؿ وٕهؾف و  

ٓا ُهَق َواْدَاَلئَِؽُة َوُأوُفق اْفِعْؾِؿ َؿائاًِم بِاْفِؼْسِط   ": َٓ إَِف َف إِ ُف  ٓا  إَِف فَ  َٓ  ۚ  َصِفَد اهللاُ َأكا  اْفَعِزيزُ  ُهقَ  إِ

ؽِقؿُ   .(18آل ظؿران ) احْلَ

 ثاكقا :إوامر اإلَّلقة بطؾب افعؾؿ افـاؾع و ترك افعؾقم افباضؾة .

ٓا اهللاُ  "اًمؼرآكقي ًمطؾى اًمعؾؿ اًمـوومع ذم سموب اًمعؼوئد ىمول شمعومم : ًمؼد وردت إوامر َٓ إَِف َف إِ ُف  َؾاْظَؾْؿ َأكا

َبؽُ  َيْعَؾؿُ  َواهللاُ ۚ  َواْشَتْغِػْر فَِذكبَِؽ َوفِْؾُؿْمِمـَِغ َواْدُْمِمـَاِت  ؿْ ُمَتَؼؾا ـُ هذا ذم سموب  (19حمؿد) " ْؿ َوَمْثَقا

 اًمعؼوئد .

ُشقِل َوفِِذي  "د مثال ىمقًمف شمعومم :وذم اًمػروع كج ٍء َؾَلنا هللِاِ ُُخَُسُف َوفِؾرا ـ ََشْ اَم َؽـِْؿُتؿ مِّ َواْظَؾُؿقا َأكا

ـُتْؿ آَمـُتؿ بِاهللاِ َوَما َأكَزْفـَا َظَذ  َظْبِدَكا ـُ بِقِؾ إِن  ـِ افسا َيْقَم  َيْقَم اْفُػْرَؿانِ  اْفُؼْرَبك  َواْفَقَتاَمك  َواْدََساـِِغ َواْب

ْؿَعاِن  ؾِّ  َظَذ   َواهللاُ ۚ  اْفَتَؼك اجْلَ ءٍ  ـُ  .(41إكػول) " َؿِديرٌ  ََشْ

 وكجد آيوت أظمرى شملمر سمطؾى اًمعؾؿ دون ورود ًمػظف سمؾ سموًٕمػوظ اعمؼورسمي ًمف مثؾ اًمػؼف ىمول 

ًة  ":  شمعومم    اؾا ـَ اَن اْدُْمِمـُقَن فَِقـِػُروا  ـَ َٓ  ۚ  َوَما  ؾِّ  ِمـ َكَػرَ  َؾَؾْق ـُْفؿْ  ؾِْرَؿةٍ  ـُ ـِ  َضائَِػةٌ  مِّ ي ُفقا يِف افدِّ  فَِّقَتَػؼا

ُفْؿ َُيَْذُرونَ   .(122اًمتقسمي ) " َوفُِقـِذُروا  َؿْقَمُفْؿ إَِذا  َرَجُعقا إَِفْقِفْؿ َفَعؾا

 يمام يهً قمـ اًمعؾقم اًمٌوـمؾي مـ قمؾقم اًمًحر و اشمٌوع اعمتشوسمف و اجلدل اًمٌوـمؾ ...

 اعمتشوسمف: -1

اٌت  ُهقَ  : ؿال تعاػ ـا ُأمُّ اْفؽَِتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِِّبَ َْؽاَمٌت ُه  ۚ  افاِذي َأكَزَل َظَؾْقَؽ اْفؽَِتاَب ِمـُْف آَياٌت حمُّ

ا ـَ  َؾَلما   َتْلِويَؾفُ  َيْعَؾؿُ  َوَما ۚ  تَِغاَء اْفِػْتـَِة َواْبتَِغاَء َتْلِويؾِِف ابْ  ِمـْفُ  َتَشاَبفَ  َما َؾَقتابُِعقنَ  َزْيغٌ  ُؿُؾقِِّبِؿْ  يِف  افاِذي
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ٓا اهللاُ  اِشُخقنَ  ۚ  إِ ؾ   بِفِ  آَمـاا َيُؼقُفقنَ  اْفِعْؾؿِ  يِف  َوافرا ـْ  ـُ ـَا ِظـدِ  مِّ رُ  َوَما ۚ   َربِّ ـا ٓا  َيذا َْفَباِب  ُأوُفق إِ ْٕ  " ا

 (7آل قمؿران )

 اًمًحر : -2

َقاضُِغ َظَذ  ُمْؾِؽ ُشَؾْقاَم  "وىمول شمعومم :  َبُعقا َما َتْتُؾق افشا َػرَ  َوَما ۚ  َن َواتا ـا  ُشَؾْقاَمنُ  ـَ
 َوَف ؽِ

َقاضِغَ  َػُروا افشا ْحرَ  افـااَس  ُيَعؾُِّؿقنَ  ـَ  َوَما ۚ   َوَماُروَت  َهاُروَت  بَِبابَِؾ  اْدََؾَؽْغِ  َظَذ  ُأكِزَل  َوَما افسِّ

اَمنِ  ـْ  ُيَعؾِّ ـُ ؾِْتـٌَة َؾاَل َتْؽُػْر  َأَحدٍ  ِم اَم َكْح َٓ إِكا ُؿقنَ  َما ِمـُْفاَم  َقَتَعؾاُؿقنَ ؾَ  ۚ  َحتاك  َيُؼق  اْدَْرءِ  َبْغَ  بِفِ  ُيَػرِّ

ـَ  ُهؿ َوَما ۚ   َوَزْوِجفِ  ي ـْ  بِفِ  بَِضارِّ ٓا  َأَحدٍ  ِم ُهؿْ  َما َوَيَتَعؾاُؿقنَ  ۚ   اهللاِ بِنِْذنِ  إِ َٓ  َيُِضُّ َوَفَؼْد  ۚ   َيـَػُعُفؿْ  َو

ِخَرِة مِ  ْٔ اُه َما َفُف يِف ا  اْصَسَ
ـِ ْوا َما َوَفبِْئَس  ۚ  ـْ َخاَلٍق َظؾُِؿقا َدَ اُكقا َفقْ  ۚ   َأكُػَسُفؿْ  بِفِ  ََشَ  " َيْعَؾُؿقنَ  ـَ

 (.102اًمٌؼرة )

 : ثافثا : أؿسام افعؾؿ يف افؼرآن

كجد أن اًمؼرآن أؿمور إمم أىمًوم يمثػمة مـ اًمعؾقم و هل متـققمي سمحًى اًمتؼًقامت اًمتل شمرضمع 

سمؾف كجد قمؾؿ اعمخؾقق و ؿمتون سملم قمؾؿ اخلوًمؼ و إًمقفو ومتورة يتحدث اًمؼرآن قمـ قمؾؿ اهلل و ذم مؼو

 ؾي .قمؾؿ اعمخؾقق ، يمام كجد إؿمورات أظمرى ًمتؼًقؿ اًمعؾؿ إمم اًمعؾقم اعمحؿقدة وإمم اًمعؾقم اًمٌوـم

 ظؾؿ اخلافؼ : -1

 و "هق اًمعؾؿ اعمطؾؼ اًمؼوئؿ قمغم اإلطموـمي سمؽؾ رء، ذًمؽ قمغم ذًمؽ آيوت يمثػمة مـفو ىمقًمف شمعومم :

ْيـَا َظَذ  اَكا اهللاُ ِمـَْفا َؿِد اْؾَسَ تُِؽؿ َبْعَد إِْذ َكجا ِذًبا إِْن ُظْدَكا يِف ِمؾا ـَ ٓا  ؾِقَفا كاُعقدَ  َأن َفـَا َيُؽقنُ  َوَما ۚ   اهللاِ   إِ

ـَا اهللاُ َيَشاءَ  َأن ـَا َوِشعَ  ۚ   َربُّ ؾا  َربُّ ءٍ  ـُ ْؾـَا اهللاِ َظَذ  ۚ  ْؾاًم ظِ  ََشْ ـا ـَا ۚ   َتَق ؼِّ  َؿْقِمـَا َوَبْغَ  اَبْقـَـَ  اْؾَتْح  َربا  بِاحْلَ

 (89إقمراف  ) " اْفَػاُِتِغَ  َخْرُ  َوَأكَت 

ِْؿ  "ىمول شمعومم : ـ فَِّؼاِء َرِّبِّ ُْؿ يِف ِمْرَيٍة مِّ َٓ إَِّنا َٓ  ۚ  َأ فُ  َأ ءٍ  بُِؽؾِّ  إِكا قطٌ  ََشْ ِ  (54ومصؾً ) " حمُّ
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ـَ  "ىمول شمعومم : ـا فَِتْعَؾُؿقا َأنا اهللاَ  اهللاُ افاِذي َخَؾَؼ َشْبَع َشاَمَواٍت َوِم َْمُر َبْقـَُف ْٕ ُل ا ـا َيَتـَزا ِِ ِمْثَؾُف َْر ْٕ ا

ٍء ِظْؾاًم  ٍء َؿِديٌر َوَأنا اهللاَ َؿْد َأَحاَط بُِؽؾِّ ََشْ ؾِّ ََشْ ـُ  (12اًمطالق ) "َظَذ  

 وهل قمديدة مـفو :افؼرآن ُيدد جمآت ظؾؿ اخلافؼ :

 ٓا اهللاُ ؿُ  ":قمومي :ىمول شمعومم :ظؾؿ افغقب ِِ اْفَغْقَب إِ َْر ْٕ اَمَواِت َوا ٓا َيْعَؾُؿ َمـ يِف افسا  َوَما ۚ  ؾ 

انَ  َيْشُعُرونَ   (65اًمـؿؾ ) " َأيا

 :ٓا ُهَق  "ىمول شمعومم : مػاتقح افغقب َٓ َيْعَؾُؿَفا إِ  َواْفَبْحرِ  اْفَزِّ  يِف  َما َوَيْعَؾؿُ  ۚ  َوِظـَدُه َمَػاتُِح اْفَغْقِب 

ٓا  َوَرَؿةٍ  ِمـ ُؼطُ َتْس  َوَما ۚ   َٓ  َيْعَؾُؿَفا إِ ِِ  ُطُؾاَمِت  يِف  َحباةٍ  َو َْر ْٕ َٓ  ا َٓ  َرْضٍب  َو ٓا  َيابِسٍ  َو  ـَِتاٍب  يِف  إِ

بِغٍ   (59إكعوم )" مُّ

 ا َوَأْخَػك ":ىمول شمعومم : ـؾ اخلػقات ُف َيْعَؾُؿ افِّسِّ َفْر بِاْفَؼْقِل َؾنِكا  .(7ـمف )" َوإِن ََتْ

 ٕوِح  "ف افذوات :يف ؿقفف تعاػ صقاء وــّ ظؾؿ حؼائؼ ا ـِ افرُّ وُح  ُؿؾِ  ۚ  َوَيْسَلُفقَكَؽ َظ  افرُّ

ـْ  ـَ  ُأوتِقُتؿ َوَما َرّبِّ  َأْمرِ  ِم ٓا  اْفِعْؾؿِ  مِّ  .(85اإلهاء ) "َؿؾِقاًل  إِ

 أثر معرؾة ظؾؿ اهلل ادطؾؼ يف اظتؼاد و شؾقك ادؽؾػغ :

ل ومؼط مـ اضمؾ اًمٌقون ومؼط سمؾ اًمؼصد هق حتصقؾ مؼوصد اًمؼرآن اًمؽريؿ ٓ يعؾؿـو  قمـ اًمعؾؿ اإلهل

أظمرى مـ ظمشقي و طمضقر مراىمٌي اهلل قمز وضمؾ ، وهـوك مـ أيوت اًمتل شمٌلم ذًمؽ و شمرؿمد إًمقف 

ـَـُتْؿ يِف َأكُػِسُؽؿْ  "مـفو ىمقًمف شمعومم : ـْ ـْ ِخْطَبِة افـَِّساِء َأْو َأ ْضُتؿ بِِف ِم َٓ ُجـَاَح َظَؾْقُؽْؿ ؾِقاَم َظرا  َظؾِؿَ  ۚ   َو

ُؽؿْ  اهللاُ ـا  َأكا ُروََّنُ ـُ ـا  ٓا  َوَف ؽِـ َشَتْذ ا ُتَقاِظُدوُه ٓا  ِِسًّ
ًٓ  َتُؼقُفقا َأن إِ ْعُروًؾا َؿْق َٓ  ۚ   ما  ُظْؼَدةَ  َتْعِزُمقا َو

 اهللاَ َأنا  َواْظَؾُؿقا ۚ   َؾاْحَذُروهُ  َأكُػِسُؽؿْ  يِف  َما َيْعَؾؿُ  اهللاَ َأنا  َواْظَؾُؿقا ۚ  َجَؾُف أَ  اْفؽَِتاُب  َيْبُؾغَ  َحتاك   افـَِّؽاِح 

 (235افبؼرة ) " َحؾِقؿٌ  َؽُػقرٌ 
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:وهق قمؾؿ اعمخؾقىموت ؾمقاء يموكً مالئؽي أو سمنما مـ اًمعومي او مـ اخلوصي  ظؾؿ ادخؾقق -2

 يموًمرؾمؾ و إكٌقوء أو قمؾؿ احلققاكوت .

 ـْ َأكَت َوَزْوُجَؽ ا " : ظؾؿ ادالئؽة َٓ َوُؿْؾـَا َيا آَدُم اْشُؽ اَل ِمـَْفا َرَؽًدا َحْقُث ِصْئُتاَم َو ـُ ـاَة َو جْلَ

ـَ افظاادِِغَ  َجَرَة َؾَتُؽقَكا ِم ِذِه افشا  (35اًمٌؼرة )" َتْؼَرَبا َه 

 :ِت َرّبِّ  "ظؾؿ افرشؾ و إكبقاء َٓ ُغُؽْؿ ِرَشا َٓ  ُأَبؾِّ ـَ اهللاِ َما  َوَأكَصُح َفُؽْؿ َوَأْظَؾُؿ ِم

 .(62إقمراف )"َتْعَؾُؿقنَ 

 -: كَساَن َما ََلْ َيْعَؾْؿ  "ظؾؿ بؼقة اخلؾؼ :مـ إكس ؿال تعاػ َؿ اإْلِ  (5افعؾؼ ) َظؾا

 :ٓا َدابا   "ظؾؿ اجلـ ْؿ َظَذ  َمْقتِِف إِ ُؾ ِمـَسَلَتُف َؾَؾاما َؿَضْقـَا َظَؾْقِف اْدَْقَت َما َدَّلاُ ـُ ِِ َتْل َْر ْٕ  َؾَؾاما  ۚ  ُة ا

ُـّ  َتَبقاـَِت  َخرا  اُكقا فاقْ  َأن اجْلِ  .(14ؾمٌل )"  اْدُِفغِ  اْفَعَذاِب  يِف  َفبُِثقا َما اْفَغْقَب  َيْعَؾُؿقنَ  ـَ

 َقاضُِغ َظَذ  ُمْؾِؽ ُشَؾْقاَمَن  " :ىمول شمعومم :ظؾؿ افشقاضغ َبُعقا َما َتْتُؾق افشا َػرَ  َوَما ۚ  َواتا  ُشَؾْقاَمنُ  ـَ

ـا 
َقاضِغَ  َوَف ؽِ َػُروا افشا ْحرَ  افـااَس  ُيَعؾُِّؿقنَ  ـَ  َهاُروَت  بَِبابَِؾ  اْدََؾَؽْغِ  َظَذ  ُأكِزَل  َوَما افسِّ

اَمنِ  َوَما ۚ   َوَماُروَت  ـْ  ُيَعؾِّ ـُ ؾِْتـٌَة َؾاَل َتْؽُػْر َحتا  َأَحدٍ  ِم اَم َكْح َٓ إِكا  َما ِمـُْفاَم  ؾاُؿقنَ َؾَقَتعَ  ۚ  ك  َيُؼق

ُؿقنَ  ـَ  ُهؿ َوَما ۚ   َوَزْوِجفِ  اْدَْرءِ  َبْغَ  بِفِ  ُيَػرِّ ي ـْ  بِفِ  بَِضارِّ ٓا  َأَحدٍ  ِم  َما َوَيَتَعؾاُؿقنَ  ۚ   اهللاِ بِنِْذنِ  إِ

ُهؿْ  َٓ  َيُِضُّ ـْ َخ َوَفؼَ  ۚ   َيـَػُعُفؿْ  َو ِخَرِة ِم ْٔ اُه َما َفُف يِف ا  اْصَسَ
ـِ ْوا َما َوَفبِْئَس  ۚ  اَلٍق ْد َظؾُِؿقا َدَ  ََشَ

اُكقا َفقْ  ۚ   َأكُػَسُفؿْ  بِفِ   .(102اًمٌؼرة ) " َيْعَؾُؿقنَ  ـَ

 : ا َيا َوَؿاَل  ۚ  َوَوِرَث ُشَؾْقاَمُن َداُووَد  "ىمول اهلل شمعومم :ظؾؿ احلققاكات و افطققر َ  افـااُس  َأُّيُّ

ٍء  ؾِّ ََشْ ـُ ْؿـَا َمـطَِؼ افطاْرِ َوُأوتِقـَا ِمـ  َذا نا إِ  ۚ  ُظؾِّ قَ  َه   .(16اًمـؿؾ  )    اْدُبِغُ  اْفَػْضُؾ  ََّلُ

 رابعا :تؼسقؿ افعؾؿ باظتبار ُتصقؾف إػ ظؾؿ ـسبل و ظؾؿ جبع ؾطري :

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya62.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya62.html
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ـ ُبُطقِن  "افعؾؿ افػطري اجلبع ُيصؾف اإلكسان دون ـد و شعل ؿال تعاػ : -1 َواهللاُ َأْخَرَجُؽؿ مِّ

َٓ َتْعَؾُؿقَن َصْقًئا وَ  َفاتُِؽْؿ  َْؾئَِدَة ُأما ْٕ َْبَصاَر َوا ْٕ ْؿَع َوا ُؽؿْ  ۚ  َجَعَؾ َفُؽُؿ افسا اًمـحؾ )"َتْشُؽُرونَ  َفَعؾا

78). 

هق اًمذي حيؼؼف اإلكًون سمٌذل اجلفد و اًمطوىموت يمعؾؿ اًمػؾؽ افؽسبل :و  افعؾؿ احلصقيل -2

ْؿَس ِضَقاًء َواْفَؼَؿَر ُكقًرا َوَؿدا   "ؿال تعاػ : واحلًوب َرُه َمـَاِزَل فَِتْعَؾُؿقا َظَدَد ُهَق افاِذي َجَعَؾ افشا

َساَب  ـَِغ َواحْلِ فَِؽ  اهللاُ َخَؾَؼ  َما ۚ  افسِّ ٓا  َذ  ؼِّ  إِ ُؾ  ۚ   بِاحْلَ َياِت  ُيَػصِّ ْٔ  .(5يقكس )"  َيْعَؾُؿقنَ  فَِؼْقمٍ  ا

 خامسا :تؼسقؿ افعؾقم باظتبار افصالح إػ ادذمقمة و ادحؿقدة :

ًوب و يمؾ مو حيؼؼ ًمإلكًون مصؾحي ذم أضمؾ ام ذم اًمعوضمؾ اًمعؾؿ اعمحؿقد مثؾ قمؾؿ اًمػؾؽ و احل

، أمو اًمعؾؿ اعمذمقم ومؼد ورد ذيمره يمذًمؽ ذم اًمؼرآن و كؿثؾ ًمف سموًمًحر ، اًمعؾؿ سمظقاهر إؿمقوء دون 

َٓ يَ َٓ  ۚ  َوْظَد اهللاِ  ": اًمقًمقج حلؼوئؼفو ىمول شمعومم َثَر افـااِس  ـْ ـا َأ
ْؾُِػ اهللاُ َوْظَدُه َوَف ؽِ ُُ  (6) ْعَؾُؿقنَ  

ظِمَرِة ُهْؿ هَموومُِؾقنَ  ْٔ ـِ ا ْكَقو َوُهْؿ قَم ـَ احْلََقوِة اًمدُّ  .(7-6اًمروم  ) "      َيْعَؾُؿقَن فَموِهًرا مر

ؿ بِِف مِ   "اًمعؾؿ اًمؼوئؿ قمغم اًمظـقن : ىمول شمعومم : ٓا  َيتابُِعقنَ  إِن ۚ  ـْ ِظْؾٍؿ َوَما ََّلُ ـا  إِ ـا  َوإِنا  ۚ   افظا  َٓ  افظا

ـَ  ُيْغـِل ؼِّ  ِم َّٓ احْلََقوَة اًمدُّ  (28 )َصْقًئا احْلَ ٰ قَمـ ِذيْمِرَكو َومَلْ ُيِرْد إِ ـ شَمَقممَّ ًمَِؽ  )29 (ْكَقووَمَلقْمِرْض قَمـ مَّ َذٰ

ـَ اًْمِعْؾِؿ  ٌَْؾُغُفؿ مر َؽ  إِنَّ  ۚ  َم ـِ  َأقْمَؾؿُ  قَ َوهُ  ؾَمٌِقؾِفِ  قَمـ َوؾَّ  سمَِؿـ َأقْمَؾؿُ  ُهقَ  َرسمَّ اًمـجؿ ) )30 (اْهَتَدٰى  سمَِؿ

28-30). 

 

 : شادشا :آداب ضؾب افعؾؿ

ًمؼد سملم اًمؼرآن آداب ـمؾى اًمعؾؿ مـ ظمالل وصويو ضمومعي شمرؿمد إمم اًمتزام مؽورم إظمالق و حتٌ 

 اًمعؾؿ وهل يمام يكم قمغم سمذل اعمفٍ ذم ـمؾى 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura30-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura30-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura53-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura53-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura53-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura53-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura53-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura53-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura53-aya30.html
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 أداب ادعؾؿ :

ى اهللاُ َظَؿَؾُؽْؿ َوَرُشقُفُف  "مـفو كجد رضورة آًمتزام سموًمتطٌقؼ اًمعؿكم ىمول شمعومم : َوُؿِؾ اْظَؿُؾقا َؾَسَرَ

ونَ  ۚ  َواْدُْمِمـُقَن  دُّ ـُتْؿ ا َظاَِلِ  إَِػ   َوَشُسَ ـُ َفاَدِة َؾُقـَبُِّئُؽؿ باَِم   (105 اًمتقسمي) "ْفَغْقِب َوافشا

َدى  ِمـ َبْعِد َما َبقاـااُه  " : ىمول شمعومم : افبالغ و افبقان- ـَ اْفَبقِّـَاِت َواَّْلُ ـَ َيْؽُتُؿقَن َما َأكَزْفـَا ِم إِنا افاِذي

ِظـُقَن اهللاُ َيْؾَعـُُفؿُ  ُأوَف ئَِؽ  ۚ  فِؾـااِس يِف اْفؽَِتاِب   (.159اًمٌؼرة  ) "  َوَيْؾَعـُُفُؿ افالا

 و احلؾؿ ، اًمتقاوع و ًملم اجلوكى ، اًمؽمومع قمـ اجلوهؾلم . ًمزوم اًمصؼم

 آداب ادتعؾؿ مـفا :

 -َؽ افاِذي َخَؾَؼ  "ىمول شمعومم : اإلشتعاكة باهلل يف افطؾب  (01اًمعؾؼ )  "اْؿَرْأ بِاْشِؿ َربِّ

 -كُّقِحل إَِفْقِفْؿ  ":افرجقع إػ افعؾامء ًٓ ٓا ِرَجا رِ  َأْهَؾ  َؾاْشَلُفقا ۚ  َوَما َأْرَشْؾـَا ِمـ َؿْبؾَِؽ إِ ـْ  افذِّ

ـُتؿْ  إِن  .(43اًمـحؾ  )" َتْعَؾُؿقنَ  َٓ  ـُ

 -ـَ آَمـُقا إَِذا  "ًمتػًح ذم اعمجوًمس ىمول شمعومم : :مثال افتزام آداب ادجافس افعؾؿقة َا افاِذي َيا َأُّيُّ

ُحقا يِف اْدََجافِِس َؾاْؾَسُحقا َيْػَسِح اهللاُ َفُؽْؿ   َيْرَؾعِ  َؾاكُشُزوا اكُشُزوا ِؿقَؾ  َذاَوإِ  ۚ  ِؿقَؾ َفُؽْؿ َتَػسا

ـَ  اهللاُ ـَ  ِمـُؽؿْ  آَمـُقا افاِذي اعمجودًمي  ) " َخبِرٌ  َتْعَؿُؾقنَ  باَِم  َواهللاُ ۚ   َدَرَجاٍت  اْفِعْؾؿَ  ُأوُتقا َوافاِذي

11). 

 -. مثال جامع فطؾب افعؾؿ وآدابف :وهل رحؾة مقشك و اخلِض 

ـِ َأْو َأْمِِضَ ُحُؼًباإِْذ َؿاَل ُمق "ؿال اهلل تعاػ : َٓ َأْبَرُح َحتاك  َأْبُؾَغ جَمَْؿَع اْفَبْحَرْي َؾَؾاما  (60) َشك  فَِػَتاُه 

َذ َشبِقَؾُف يِف اْفَبْح  َ اَم َؾاُتا ًباَبَؾَغا جَمَْؿَع َبْقـِِفاَم َكِسَقا ُحقَِتُ َؾَؾاما َجاَوَزا َؿاَل فَِػَتاُه آتِـَا َؽَداَءَكا َفَؼْد  (61) ِر َِسَ

َذا َكَصًبا ٓا  (62) َفِؼقـَا ِمـ َشَػِرَكا َه  قَت َوَما َأكَساكِقُف إِ ْخَرِة َؾنيِنِّ َكِسقُت احْلُ َؿاَل َأَرَأْيَت إِْذ َأَوْيـَا إَِػ افصا

َرُه  ـُ ْقَطاُن َأْن َأْذ َذ  ۚ  افشا َ ـاا َكْبِغ  (63) َظَجًبا اْفَبْحرِ  يِف  َشبِقَؾفُ  َواُتا ـُ فَِؽ َما  ا ۚ  َؿاَل َذ  ا َظَذ   َؾاْرَتدا  آَثاِرمِهَ
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ا ِظْؾاًم  (64) َؿَصًصا ْؿـَاُه ِمـ فاُدكا ـْ ِظـِدَكا َوَظؾا ًة مِّ ـْ ِظَباِدَكا آَتْقـَاُه َرَْحَ َؿاَل َفُف  (65) َؾَقَجَدا َظْبًدا مِّ

ْؿَت ُرْصًدا اا ُظؾِّ ـِ ِِم َؿ بُِعَؽ َظَذ  َأن ُتَعؾِّ ا (66) ُمقَشك  َهْؾ َأتا  (67) َؿاَل إِكاَؽ َفـ َتْسَتطِقَع َمِعَل َصْزً

ْقَػ َتْصِزُ ظَ  ـَ اَو ْط بِِف ُخْزً
َٓ َأْظِِص َفَؽ َأْمرً  (68) َذ  َما ََلْ ُُتِ  اَؿاَل َشَتِجُديِن إِن َصاَء اهللاُ َصابًِرا َو

ًرا (69) ـْ ٍء َحتاك  ُأْحِدَث َفَؽ ِمـُْف ِذ َبْعَتـِل َؾاَل َتْسَلْفـِل َظـ ََشْ َؾاكَطَؾَؼا َحتاك  إَِذا  (70) َؿاَل َؾنِِن اتا

ِػقـَِة َخَرَؿَفا  َؿاَل َأََلْ َأُؿْؾ إِكاَؽ َفـ  (71) إِْمًرا َصْقًئا ِجْئَت  َفَؼْد  َأْهَؾَفا فُِتْغِرَق  َأَخَرْؿَتَفا َؿاَل  ۚ  َرـَِبا يِف افسا

ا ا (72) َتْسَتطِقَع َمِعَل َصْزً ـْ َأْمِري ُظِّْسً َٓ ُتْرِهْؼـِل ِم َٓ ُتَماِخْذيِن باَِم َكِسقُت َو َؾاكَطَؾَؼا  (73) َؿاَل 

ْؽًرا ْ  َؿاَل  ۞ َحتاك  إَِذا َفِؼَقا ُؽاَلًما َؾَؼَتَؾُف َؿاَل َأَؿَتْؾَت َكْػًسا َزـِقاًة بَِغْرِ َكْػٍس فاَؼْد ِجْئَت َصْقًئا كُّ  فاَؽ  َأُؿؾ َأََل

َؽ  ا َمِعلَ  َتْسَتطِقعَ  َفـ إِكا ٍء َبْعَدَها َؾاَل ُتَصاِحْبـِل  (75) َصْزً َؿْد َبَؾْغَت ِمـ  ۚ  َؿاَل إِن َشَلْفُتَؽ َظـ ََشْ

ا َؾَقَجَدا ؾِقَفا  (76) فاُدينِّ ُظْذًرا َؾاكَطَؾَؼا َحتاك  إَِذا َأَتَقا َأْهَؾ َؿْرَيٍة اْشَتْطَعاَم َأْهَؾَفا َؾَلَبْقا َأن ُيَضقُِّػقمُهَ

ْذَت  ِصْئَت  َفقْ  َؿاَل  ۚ  ُيِريُد َأن َيـَؼضا َؾَلَؿاَمُف  ِجَداًرا َ ُتا َذا ؾَِراُق  (77) َأْجًرا َظَؾْقفِ  َٓ َبْقـِل َوَبْقـَِؽ  َؿاَل َه 

ْ  َما بَِتْلِويؾِ  َشُلَكبُِّئَؽ  ۚ   َؾْقفِ  َتْسَتطِع ََل ا ظا ِػقـَ  (78) َصْزً ا افسا ُة َؾَؽاَكْت دََِساـَِغ َيْعَؿُؾقَن يِف اْفَبْحِر َأما

ؾا َشِػقـٍَة َؽْصًبا ـُ ؾٌِؽ َيْلُخُذ  اَن َوَراَءُهؿ ما ـَ ا اْفُغاَلُم َؾَؽاَن َأَبَقاُه ُمْمِمـَْغِ  (79) َؾَلَردتُّ َأْن َأِظقَبَفا َو َوَأما

ْػًرا ـُ اًة َوَأْؿَرَب ُرَْحًا (80) َؾَخِشقـَا َأن ُيْرِهَؼُفاَم ُضْغَقاًكا َو ـَ ـُْف َز ا مِّ اَم َخْرً ُ اَم َرِّبُّ  (81) َؾَلَرْدَكا َأن ُيْبِدََّلُ

ا َصا اَن َأُبقمُهَ ـَ اَم َو ـٌز َّلاُ ـَ َتُف  اَن َُتْ ـَ َداُر َؾَؽاَن فُِغاَلَمْغِ َيتِقَؿْغِ يِف اْدَِديـَِة َو ا اجْلِ ا َؾَلَراَد َربَُّؽ َأن َوَأما حِلً

َؽ  بِّ ـ را ًة مِّ ا َرَْحَ ـَزمُهَ ـَ ا َوَيْسَتْخِرَجا  مُهَ ـْ  فُ َؾَعْؾتُ  َوَما ۚ  َيْبُؾَغا َأُصدا فَِؽ  ۚ   َأْمِري َظ ْ  َما َتْلِويُؾ  َذ   َتْسطِع ََل

َؾْقفِ  ا ظا  .(82-60 افؽفػ) " .(74) (82) َصْزً
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 :افسادس ؿقاظد وضقابط مـفجقة ادحقر 

 ؿقاظد وضقابط افتػسر ادقضقظل: 

 وطمشقا واًمٍمومقي، اًمـحقيي اًمؼضويو قمرض ذم يمٌػما شمقؾمعو اًمؼدموء اعمػنون شمقؾمع ًمؼد   

ل أصمؼؾً اًمتػًػم، سمحقٌ دمعؾ اًمؼورئ يتخٌط ذم ظمضؿ هذه اًمت اعمًوئؾ مـ سموًمعديد شمػوؾمػمهؿ

   تحؾقالت، واعمـوىمشوت اًمػؼفقي.أراء واًم

صغم اهلل اًمـٌق ًمرظمصي إؾمتـودا اًمؽتوب، أهؾ قمـ كؼؾقهو سمنهائقؾقوت يمتٌفؿ طمشقا ىمد أيهؿ يمام    

ّجً ممًمػوهتؿ ومع1 "ظمذوا قمغم سمـل إهائقؾ وٓ طمرج"، اًمؼوئؾ ذم طمديثف اًمنميػ: قمؾقف و ؾمؾؿ 

سمتؾؽ اًمؼصص واًمروايوت وإؾموـمػم اًمتل أومًدت اعمعـك وووعً سمقـف وسملم اعمعـك احلؼقؼل 

 يمثقػ احلجوب.

 اًمضعقػي اًمروايوت وشمؾؽ اعمقوققمي، إطموديٌ سمٌعض اعمشقسمي اًمتػوؾمػم شمؾؽ سمؾي اًمطلم زاد ومو   

و حتقدكو قمـ اعمعـك احلؼقؼل ، واًمتل يمثػما مصغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ  اهلل رؾمقل قمـ صحتفو اعمزقمقم

 ًمػفؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ.

 قمؾؼً اًمتل اًمشقائى مـ اًمتػًػم ويصػل يـؼل مـفٍ قمـ اًمٌحٌ اًميوري مـ سموت ذًمؽ ًمؽؾ  

 هدايوت ـمّقوهتو ذم حتؿؾ واًمتل اًمًومقي، اًمؼرآكقي اعمعوين سمعض إسمراز دون وطموًمً اًمزمون، قمؼم سمف

ـ يمؾ ذًمؽ، وموضمتفدوا ذم إرؾموء سمعض م صؿشمع وىمقاقمد وقاسمط ووع اًمعؾامء ومحوول ًمؾٌنم،

 ىمقاقمد مـفٍ اًمتػًػم اعمقوققمل، كذيمر مـفو:

                                                           

 .120، ص:8حديث رواه افبخاري يف ـتاب افتػسر، ج 1
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ووع ظمطي مـفجقي شمتحؽؿ ذم ؾمػم اًمتػًػم، سمحقٌ ٓ خيرج اعمػن قمـفو وهق مؾزم سموشّمٌوع        -1

ظمطقاهتو، وهل شمؾؽ إـمر اًمعومي، وذًمؽ اًمطريؼ اعمتًؾًؾ اعمتلم، اًمذي يـطؾؼ مـ مؼدموت 

 ، مًتدٓ قمغم مو يعرض مـ شمػًػم مـ اًمؽتوب كػًف، وممو صح قمـ رؾمقل اهللقمؾؿقي صحقحي

، وقمام اضمتؿعً قمؾقف إمي وشمعورف قمؾقف اعمًؾؿقن مـد سمدايي اًمـزول إمم صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ 

يقمـو هذا، ًمقخؾص سمعد ذًمؽ إمم كتوئٍ طمؼقؼقي مروقي، وٕن اًمـتوئٍ مرسمقـمي سمؿؼدموت، ومنن 

 ؾمتدٓل، صحً ًمزومو اًمـتوئٍ.صحً اعمؼدموت، وصح آ

اًمعؿؾ قمغم رسمط معوين اًمؼرآن سمام ورد ذم اًمًـّي اًمنميػي، واًمعؿؾ قمغم اًمتخؾص        -2

مـ اًمروايوت اًمضعقػي اًمقاهقي اعمـؽرة، طمقٌ أن احلديٌ اًمنميػ يًوقمد قمغم 

 شمرضمقح سمعض مدًمقٓت، ؾمقؼً هلو إًمػوظ اًمتل حتؿؾ أيمثر مـ معـك.

اًمتل َتّؽـ اعمػن مـ اظمتقور سمعض اًمقضمقه اعمحتؿؾي وشمرضمقحفو مراقموة اًمؼراءات     -3

قمغم سمعض، ٕن اًمؼرآن اًمؽريؿ ًمف قمدة ىمراءات صحقحي متقاشمرة، وهل متالىمقي ذم 

معوكقفو، مؼؽمسمي ذم مدًمقٓهتو، ورسمام شمؽؿؾ إظمرى ىمريـتفو، أو شمقضمففو ذم اعمعـك، 

يلهيو  ". وهل ىمقًمف شمعول: 6: آيياعموئدةمثؾ مو ضموء ذم آيي اًمقوقء مـ ؾمقرة اعموئدة ، 

اًمذيـ آمـقا إذا ىمؿتؿ إمم اًمصالة وموهمًؾقا وضمقهؽؿ وأيديؽؿ إمم اعمراومؼ وامًحقا 

   "سمرؤوؾمؽؿ وأرضمؾؽؿ إمم اًمؽعٌلم

سموًمػتح وسموًمضؿ، ومعطػً إومم قمغم اًمغًؾ، وقمطػً اًمثوكقي قمغم  "أرضمؾؽؿ"طمقٌ ىمرأت يمؾؿي  

وَء﴾ اعمًح، ومنمع سمذًمؽ همًؾ اًمرضمؾلم، ويمذا مًح ًَ ُتْؿ اًمـر ًْ فام. ومو ضموء ذم ىمقًمف شمعومم: ﴿َأْو ََٓم
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وموٕول يمـويي قمغم  "عمًتؿ"و "ٓمًتؿ"ومُؼرأت سمنصمٌوت إًمػ وـمرطمفو، أي .43ؾمقرة اًمـًوء: آيي

  .1اجلامع، واًمثوكقي قمغم اًمؾؿس ومؼط

 اًمؼرآين اًمـص ومفؿ قمغم قمقن ومعرومتف واعمدين، مـفو واعمؽل اًمـزول أؾمٌوب معرومي  - -4

ـزيؾ، إذ سمف شمؽمضمح يمثػم مـ اعمعوين، وشمتضح أومفوم ضمديدة ًمؾؿػن قمغم وقء اًمت وضمق

مو يًتخؾصف مـ أؾمؾقب اخلطوب اعمًتعؿؾ ذم ومؽمات زمـقي معقـي متٌويـي ومقام سمقـفو، 

وذم أمويمـ خمتؾػي، ورسمطفو سمحقادث ومـوؾمٌوت ورسمام سملؿمخوص معقـلم، ومؼد يٍمح 

دث مع اعمؾؽ سمـ مروان طمقـام اؾمتشؽؾ قمؾقف هبؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ، وىمد يٌفؿفؿ، يمام طم

ٌُّقَن َأْن  ـَ َيْػَرطُمقَن سماَم ُأشُمقا َوحُي ي ـَ اًْمذر ٌَّ
ًِ

ومفؿ ىمقًمف شمعومم مـ ؾمقرة آل قمؿران: ﴿وَٓ حَيْ

َؿُدوا سماَم مَلْ َيْػَعؾُقا...﴾ ريض اهلل  ومؼول ًمف اسمـ قمٌوس .188ؾمقرة آل قمؿران، آيي:  حُيْ

 . ومثؾ هذا يمثػم ذم اًمؼرآن.أيهو كزًمً ذم أهؾ اًمؽتوب قمـف 

معرومي اًمـوؾمخ واعمـًقخ، وشمؼتيض معرومتف معرومي اعمتؼدم ذم اًمـزول مـ اعمتلظمر، ًمؽل  -5

ٓ يؼع اعمػن أو اعمػتل ملزق اإلومتوء سمـص مـًقخ، ومَقضؾ وُيضؾ، يملن يػتل سمنمًوك 

ق هزوضمي ضموءت سمػوطمشي مٌقـي ذم سمقتفو طمتك يدريمفو اعمقت، أو جيعؾ اهلل هلو ؾمٌقال، و

 ٓ يدري أيهو كًخً سمآيي اًمؾعون .

معرومي اًمؼصص اًمؼرآين٫ إذ أن اًمتػصقؾ ذم اًمؼصص اًمتل ضموءت ذم اًمؼرآن جمؿؾي، ىمد  -6

يعلم اعمػن قمغم شمرضمقح رأي قمغم رأي، ٕكف يعطل ًمؾؿػن صقرة متؽومؾي طمقل 

 ضمزئقوت اًمؼصي، وجيعؾف يعقش ذًمؽ اجلق اًمذي شمصقره شمؾؽ إطمداث اًمدائرة ذم

                                                           
ــوق، ط 1 ــرم، دار اًمنم ــومل مؽ ــول ؾم ــد اًمع ــؼ: د.قمٌ ــف، حتؼق ـــ ظموًمقي ــوم اسم ــٌع، ًمإلم ــراءات اًمً ــي ذم اًمؼ ، 2احلج

 .124م، سمػموت. ص: 1977هـ/1397
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ومؾؽ اًمؼصي، ومتؿؽـف مـ اؾمتخراج هدايوهتو، واؾمتـٌوط قمضوهتو، وقمؼمهو، اعمـٌثي ذم 

صمـويو ضمزئقوهتو، واًمتل شمعقد سموًمػوئدة قمغم اعمتدسمر واًمتوزم ًمؽتوب اهلل، إووومي إمم اؾمتؿتوع 

اًمؼورئ هلذه اًمؼصي وشمػًػمهو سمتؾؽ اعمشوهد اًمتل شمصقرهو مـ ظمالل ضمزئقوهتو، ومتٌؼك 

ر ذم كػًف، يمؾام ُذيمرت هزت كػًف، وطمريمً مشوقمره، وزادت متعؾؼي سمذهـف، وشممصم

 ذم ورقمف وشمؼقاه.

هذه أهؿ وقاسمط مـفٍ اًمتػًػم اعمقوققمل سمصقرة قمومي يمام كراهو، وأّمو مـ يمون ًمف اًمػضؾ ذم 

ىمقاقمد "شمػصقؾ هذه اًمؼقاقمد، ومفق اًمشقخ طمٌـؽي اعمقداين سمدون مـوومس، طمقٌ يذيمر ذم يمتوسمف: 

طمقازم أرسمعلم ىموقمدة يمؾفو شمصى ذم هذا اعمعـك مـ اًمتػًػم اعمقوققمل  "اًمتدسمر إمؾ ًمؽتوب اهلل

ًمؾؼرآن اًمؽريؿ، وهل ىمقاقمد ؿمؿؾً مجقع مو حيتوج إًمقف هذا اعمـفٍ مـ احلقؾقًمي دون وىمقع اعمػن 

 . ذم اًمزًمؾ واخلطل

 

 :ين آدي يف افتػسر افؼرقظل مسؾؽ َتديضافتػسر ادقؾ ه

ًمؼد قمرف اًمتػًػم طمريمقي قمؾؿقي و شمطقرا مـفجقو مـ زمـ كزول اًمؼرآن إمم يقمـو اعمعوس ، وهوشمف 

احلريمقي أدت ًمظفقر أًمقان خمتؾػي مـ اعمـوهٍ اًمتػًػميي اًمتجديديي و قمغم رأس هوشمف اعمـوهٍ  كجد 

قمل اًمذي فمفر مع  سمدايي اًمؼرن اعمويض.إن اعمتتٌع هلذا اعمـفٍ جيد أكف ذم أصؾف  يؼقم اًمتػًػم اعمقوق

قمغم إقمتٌور شمقفمقػ اًمٌعد  اعمؼوصدي ًمتػًػم اًمـص اًمؼرآن ، ومؽقػ وفمػ أصحوب هذا اعمـفٍ  

 اعمؼوصد اًمؼرآكقي ؟وهؾ هذا اإلقمامل هق شمقفمقػ ممـفٍ سموعمًوًمؽ  اعمعتؼمة .

 مؼررات مفؿة :

 مـ اًمتػًػم يؿثؾ اعمـفٍ إمثؾ اعمقاومؼ عمعفقد اًمؼرآن ذم  حتصقؾ شمًقير أي اًمؼرآين  هذا اًمـقع -
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 يمام أن هذا اًمـقع مـ اًمتػًػم أيضو يؿثؾ طمؼال دراؾمقو مفام  ًمتحصقؾ مؼوصد اًمؼرآن اًمؽريؿ -

 وذًمؽ قمغم مًتقى مؼوصد أيوت و اعمؼوـمع و اًمتل ىمد كًؿقفو سموعمؼوصد اجلزئقي ،صمؿ اعمؼوصد

 وصي سمؽؾ ؾمقرة ًمـصؾ عمؼوصد اًمؼرآن اًمؽؾقي .اخل 

 هذا اًمـقع مـ اًمتػًػم يؿثؾ كظرة دمديديي ًمتػًػم اًمـص اًمؼرآين . -

 احلؼائؼ و ادصطحات : بعض  ضبط

هوشمف اًمدراؾمي شمتضؿـ مػوهقؿ قمؾؿقي جيى أن شمضٌط وهل اًمتجديد، اًمتجديد اًمتػًػمي ، اًمتػًػم 

 اعمقوققمل.

 مػفقم اًمتجديد ًمغي :1

 معوين يمثػمة وًمؽـفو شمعقد ذم أصؾفو عمعـك اًمؼطع وذم ذًمؽ يؼقل صوطمى معجؿ  مؼويس يطؾؼ قمغم

.وىمقهلؿ صمقٌب ضمديد، وهق مـ هذا، يملنَّ  اجلَدر وهق اًمَؼطع "اًمؾغي
ٍ
و شُمؼَطُع ىِمَطعًو قمغم اؾمتقاء ذًمؽ أيهَّ

وم ضم  مل شمْلِت قمؾقف إيَّ
ٍ
ل يمؾُّ رء ك كوؾِمَجف ىَمَطعف أن. هذا هق إصؾ، صمؿ ؾمؿر ديدًا٫ وًمذًمؽ يًؿَّ

ـِ وإضَمّديـ٫ ٕن يمؾَّ واطمٍد مـفام إذا ضموَء ومفق ضمديد. ]معجؿ مؼويس "اًمؾَّقُؾ واًمـفوُر اجلديَدي

 اًمؾغي [.

  ذم اإلصطالح اًمنمقمل :

أوٓ ذم اًمؼرآن :ذم اإلؾمتعامل اًمؼرآن وردت اعمػردة سمـػس سموعمعـك اًمؾغقي اًمذي يػقد اإلشمقون 

 ن اًمٌعٌ واإلكشوء وذًمؽ ذم صمامين مقاوع .سموًمٌمء أو  مو يًؿقف اًمؼرآ

  ىمول شمعومم :                       

  ]اإلهاء [
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 ىمول شمعومم:                         

         ] إسمراهقؿ[ 

ـْ َرؾُمقِل اهللَِّ وذم اًمًـي اًمـٌقيي: ورد اعمصطؾح ذم كػس اعمعوين اًمًوسمؼي ، ومـ ذًمؽ  ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  قَم  قَم

ُد هَلَ " :ىَموَل  ـْ جُيَدر ِي قَمغَم َرْأِس يُمؾر ِموَئِي ؾَمـٍَي َم ُمَّ ْٕ ٌُ هِلَِذِه ا ٌَْع  .1"و ِديـََفوإِنَّ اهللََّ َي

 يف إصطالح افعؾامء :

مـ ظمالل شمتٌع معوين اًمتجديد ذم اعمدوكوت اًمنمقمقي كجد أن شمعريػوشمف مٌـقي قمغم وفمقػي اًمتجديد أو 

 اًمغويي مـف أو ىمؾ مٌـقي قمغم شمؼصقد اًمتجديد.

معـك  اًمتجديد إطمقوء مو اكدرس مـ "ومـ ذًمؽ شمعريػ اًمعؾؼؿل اعمٌـل قمغم معـك اإلطمقوء:-1

-1]اعمـووي ،ومقض اًمؼدير ذح اجلومع اًمصغػم ""مـ اًمؽتوب و اًمًـي و إمر سمؿؼتضومهو اًمعؿؾ 

14.] 

اًمتجديد ذم طمؼقؼتف هق شمـؼي اإلؾمالم  مـ يمؾ ضمزء  "وسمتعريػ مؼورب أيضو قمرومف اعمقدودي سمؼقًمف:

]اعمقدودي ،مقضمز  "مـ أضمزاء اجلوهؾقي ،صمؿ اًمعؿؾ قمغم إطمقوئف ظموًمصو حمضو قمغم ىمدر اإلمؽون

 [.52يد اًمديـ و إطمقوؤه،دمد

يمام وردت شمعوريػ أظمرى دمعؾ اًمتجديد قمؿؾقي شمؼقم قمغم اًمعقدة إمم إصؾ إول هلذا اًمنمع -2

إن "طمقٌ اًمؼرب مـ مقرد اًمنمع  وذًمؽ سموًمتـؼقي و اًمتؼقيي وهذا مو أؿمور إًمقف يقؾمػ اًمؼروووي :

وفمفر سمحقٌ يٌدو مع ىمدمف يملكف  اًمتجديد ًمٌمء مو : هق حمووًمي ا ًمعقدة سمف إمم مو يمون قمؾقف يقم كشل

ضمديد ،وذًمؽ سمتؼقيي مو وهك مـف ،و شمرمقؿ موسمغم ،ورشمؼ مو اكػتؼ ،طمتك يعقد أىمرب مو يؽقن إمم 

                                                           
1
 .كتاب الفتن والمالحم ، والحاكم في المستدرك(192)حديث  ،كتاب المالحم باب ما يذكر في قرن المائة ،السننأبه داود، 
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]يقؾمػ اًمؼروووي،مـ أضمؾ صحقة راؿمدة دمدد اًمديـ و شمـفض "صقرشمف  إومم....

 [.28سموًمدكقو،

ؾقي اًمتجديد إذن أن احلقوة  و هـوك اعمدرؾمي اًمقاىمعقي اًمتل ريمزت قمغم اًمٌعد اًمقاىمعل ذم قمؿ-3

اعمعوسة شمػرض كػًفو مـ ظمالل رضورة  دمووز مو دمووزه اًمزمـ مـ إطمؽوم و مـ ذًمؽ كجد أن 

دمووزهو اًمقاىمع "حمؿد قمامرة يرى اًمتجديد أكف إطمالل أطمؽوم ومروع مؽون أطمؽوم ومرقمقي أظمرى

شمًوق إطمؽوم اًمػرقمقي مع مراقموة ا"اًمذي شمغػم و اًمعرف اًمذي شمطقر و اًمعودات اًمتل شمٌدًمً ...

 [.93مع أصقهلو ومؼوصدهو.]حمؿد قمامرة معومل اعمـفٍ اإلؾمالمل

سموًمتوزم يؾحظ قمغم شمعريػوت اًمتجديد سمصػي قمومي أيهو شمتؾقن سموًمغويي اعمختورة ًمؾؿعرف مـ قمؿؾقي 

 اًمتجديد ذم طمد ذاهتو و مـ اخلؾػقي اًمعؾؿقي  اًمتل يـطؾؼ مـفو .

 افتجديد افتػسري:2

اؾمتؾفوم آيوت اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمتقضمقف "حمؿد إسمراهقؿ ذيػ: اًمتػًػمي ومؼد قمرومف   أمو  اًمتجديد

واهلدايي ذم يمؾ مو يعؽمض طمقوشمـو ممو يؿس اًمعؼقدة أو إظمالق، أو يدظمؾ ذم سمـوء اضمتامقمـو 

.. سمام يؽشػ قمـ ووموء اًمؼرآن اًمؽريؿ سمحوضمي اًمٌنميي ووموء ٓ يعقزهو إمم . وؾمقوؾمتـو واىمتصودكو

 [148حمؿد إسمراهقؿ ذيػ ]ادموهوت اًمتجديد ذم شمػًػم اًمؼرآن،"ائؼ اهلدايوتهمػمه مـ ـمر

 شمعومم قمؾـك وـقء واىمـع اعمـًؾؿلمدمديد اًمػفؿ ًمؽتوب اهلل ":"وقمرومف أيضو حيل اًمشطـووي 

  1."اعمعوس وومؼ ىمقاقمد اًمتػًػم

 ثاكقا  :تؼصقد افتجديد.

 صؾ سمعض مؼوصده وهل قمغم أرضب مـ ظمالل شمتٌع شمعريػوت اًمتجديد قمـد أرسموسمف كًتطقع أن كح

                                                           
1
 [.23، قمدد6جمؾدطمؾى، جمؾي صمؼوومتـو ًمؾدراؾموت واًمٌحقث،  11حيل اًمشطـووي ،اًمتجديد ذم اًمتػن، 
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أوٓ : اًمتجديد ًمتحصقؾ مقايمٌي اًمقاىمع ،ويتـوزقمف اعمدرؾمي اًمعؼؾقي مـ ضمفي اعمدرؾمي احلداصمقي مـ 

 ضمفي أظمرى .

 صموكقو : اًمتجديد ًمتحصقؾ مو حيؼؼ اهلدايي وهل اًمغويي إؾمؿك و اعمؼصد إؾموس ًمؾؼرآن يمؾف.

ـ اًمدظمقؾ.مـ اإلهائقؾقوت و  اعمقوققموت و همػمه صموًمثو : اًمتجديد سمتـؼقي اًمتػًػم ممو قمؾؼ سمف م

طمقٌ أن هوشمف اعمدرؾمي حتوول دمووز قمققب اًمتػًػم  إصمري و اإليمتػوء سموعمعوين إصؾقي اًمتل ضموء  

 اًمؼرآن ًمتحصقؾفو.

 افتػقسر ادقضقظل: َتؾقات افبعد ادؼاصدي يف كشلة 

ل  مـ إطمقال دمووز احلديٌ قمـ طمقـام كتحدث  قمـ كشلة اًمتػًػم اعمقوققمل ٓ يؿؽـ سملي طمو 

اًمـظرة اًمؽؾقي ذم اًمؼرآن  يمؽؾ أو قمغم مًتقى اًمًقرة اًمقاطمدة وهـو كشػم إمم مشوريموت أقمالم 

 أمثول

أيب سمؽر اًمـقًوسمقري اًمشوـمٌل و اًمٌؼوقمل و اسمـ اًمزسمػم   اًمغركوـمل وهمػمهؿ وطمتك اًمرازي قمغم 

 مًتقى أىمؾ.

 اصؽآت ورادة ظذ ادـفج :  3

اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾًقرة اًمؼرآكقي قمغم حتصقؾ معـك يمكم ضمومع ًمؾؿعوين  يؼقم مـفٍ  -

اجلزئقي ذم اًمًقرة  اًمؼرآكقي.إٓ أن اعمشؽؾي اًمتل وىمعً مـ  طمقٌ اًمتـظػم هل احلديٌ ومؼط 

قمـ حتصقؾ وطمدة اًمًقرة دون اًمتػصقؾ ذم سمقون وؾموئؾ ومًوًمؽ حتصقؾفو  قمـد أصحوسمف  

 . وهمػمه أمثول اخلوًمدي ، مصطػك مًؾؿ

إؿمؽوًمقي ومقى اعمصطؾحوت اعمعؼمة قمـ اعمعـك  اًمؽكم  ومـجد أن هـوك مـ يذيمر اًمعؿقد مثؾ  -

اًمػراهل و مـ يعؼم قمـف وطمدة اًمًقرة ، اعمؼصقد،كًؼقي اًمًقرة ، حمقر  اًمًقرة ...ومـ 

أضمؾ  دمووز هوشمف اًمػقى ٓ سمد مـ شمقطمقد اعمصطؾح ووٌط مًوًمؽ اًمؽشػ قمـ اعمعـك 
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ؼقل أن قمؾؿ اعمؼوصد يمػقؾ  سمرومع هوشمف  اإلظمتالوموت وذًمؽ سمتطٌقؼ اًمؽكم ،و كًتطقع أن ك

 مـوهجف ومـفو.

اًمتليمقد قمغم ومؾًػي اًمتامٕ ذم حتصقؾ اعمعـك اًمؽكم طمقٌ جيى قمغم اعمػن أن دمووز مرطمؾي  اكتؼوء  -

اعمؼصقد دون اًمتدًمقؾ قمؾقف سمؿجؿقع أدًمي خمتؾػي ويؽمضمؿ هلو سمؿزيٍ مـ مًوًمؽ اإلموم اًمشوـمٌل و 

 .هر سمـ قموؿمقر اًمطو
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 ىموئؿي اعمصودر و اعمراضمع : 

 1990-ه 1410اسمـ اًمزسمػم ، اًمؼمهون ذم شمرشمقى ؾمقر اًمؼرآن ،حتؼ: حمؿد ؿمعٌوين ،  ؾمـي  -1

 اعمغرب : وزارة إوىموف و اًمشمون اإلؾمالمقي   .

قح اسمـ طمجر اًمعًؼالين أمحد سمـ قمكم أسمق اًمػضؾ ؿمفوب اًمديـ، ومتح اًمٌوري سمنمح صح -2

اًمطٌعي آومم ،  اًمٌخوري، حتؼ :قمٌد اًمؼودر ؿمقٌي احلؿد، اًمريوض، مؽتٌي اعمؾؽ ومفد،

 م، 2001 -هـ 1421

 ، دار اعمحدث ًمؾـنم .1427مم ،، اًمطٌعي إو13اسمـ رضمى، شمػًػم ؾمقرة اًمػوحتي ، -3

،أسمق 155/4، اًمػػموز آسمودي ، اًمؼومقس اعمحقط ، 415/4اسمـ مـظقر ، ًمًون اًمعرب  -4

 .104/8مؼويقس اًمؾغي ، احلًـ، معجؿ 

ًمًون اًمعرب، مـظقر، حمؿد سمـ مؽرم آومريؼل اعمٍمي مجول اًمديـ أسمق اًمػضؾ،  اسمـ -5

 .2014سمػموت: دار صودر 

حتؼ : حمؿد ظمؾػ اهلل ، اًمطٌعي اًمثوًمثي  92أسمقاحلًـ اًمرموين، اًمـؽً ذم إقمجوز اًمؼرآن، -6

1976. 

ؾديمتقر ، اًمطٌعي إومم، دار أمحد اًمًقد اًمؽقمل وزمقؾف: اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾؼرآن، ًم -7

 .1402اًمٌقون 

أمحد سمـ ومورس سمـ زيمريو أسمق احلًـ معجؿ مؼويقس اًمؾغي ، ، حتؼ قمٌد اًمًالم هورون ، ؾمـي  -8

 1979-هـ 1399

 . 1987،  ، اعمصٌوح اعمـػم ، مؽتٌي ًمٌـون أمحد سمـ حمؿد اًمػققمل -9
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إومم، :اًمطٌعيقمومل اًمؽتى ، أمحد خمتور قمٌد احلؿقد قمؿر، معجؿ اًمؾغي اًمعرسمقي اعمعوسة -10
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 وًمي . سمػموت:ممؾمًي اًمرؾم:حمؿد اعمٍمي -قمدكون درويش ، حتؼ :اًمؾغقيي

،  دار 1998اعمعجؿ اعمػفرس ًٕمػوظ اًمؼرآن اًمؽريؿ، ًمؾشقخ حمؿد ومماد قمٌد اًمٌوىمل ، -ب -17

 اًمؽتى اعمٍميي 

اًمٌحر اعمحقط ذم اًمتػًػم ، قمكم سمـ يقؾمػ أيب طمقون إكدًمز،حتؼ صدىمل حمؿد مجقؾ يـي  -18

 .14، ص: 1ج 2010هـ1431

  2014ى اًمعؾؿقي  ،ؾمـي ، صحقح اًمٌخوري سمػموت ،دار اًمؽتاًمٌخوري حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ  -19

اعمحؼؼ: حمؿد أسمق اًمػضؾ سمدر اًمديـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم ، اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن،   -20

 دار اًمؽماث )ط. اًمؽماث(  إسمراهقؿ
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 : حتؼ سمـ يمثػم أسمق اًمػداء إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر اًمؼرر ، شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ )اسمـ يمثػم(ي -21

 -تى اًمعؾؿقي، مـشقرات حمؿد قمكم سمقضقن دار اًمؽ، سمػموت، حمؿد طمًلم ؿمؿس اًمديـ

  1419 -إومم :اًمطٌعي

اًمتقىمقػ قمغم مفاّمت اًمتعوريػ، قمٌد اًمرؤوف اعمـووي، حتؼ : قمٌداحلؿقد صوًمح محدان ،  -22

 ـ  اًمؼوهرة ،قمومل اًمؽتى 1990اًمطٌعي إومم :

ي اجلوطمظ ، قمثامن سمـ سمحر، اًمٌقون واًمتٌقلم ، حتؼ: قمٌد اًمًالم هورون، اًمؼوهرة مؽتٌ -23

  1985اخلوكجل 

  2002ضمالل اًمديـ اًمًققـمل ،أهار شمرشمقى ؾمقر اًمؼرآن ،قمٌد اًمؼودر امحد قمطو، ؾمـي -24

ضمالل اًمديـ اًمًققـمل، اإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن، حتؼ :مريمز اًمدراؾموت اًمؼرآكقي ، وزارة  -25

 هـ.1429اًمشمون اإلؾمالمقي و اًمدقمقة و آرؿمود ، ؾمـي 

وصحوح اًمعرسمقي، حتؼ :أمحد قمٌد اًمغػقر قمطور  اجلقهري، إؾمامقمقؾ سمـ محود ، شموج اًمؾغي -26

 .589، ص: 2اجلزء:  1990،اًمطٌعي اًمراسمعي ،

 طمًـ ايقب ،ومؼف اًمعٌودات ، سمػموت ، ًمٌـون ،  دار اًمعؾقم احلديثي ، دار اًمـدوة اجلديدة . -27

 ، 1991اًمدهموملم، اًمتػًػم اعمقوققمل ومـفجقي اًمٌحٌ ومقف، دار قمامر -28

اعمحؼؼ: مريمز اًمدراؾموت واًمٌحقث  ; همريى اًمؼرآناعمػردات ذم اًمراهمى إصػفوين ، -29

 سمؿؽتٌي كزار مصطػك اًمٌوز

سمقدي :حمّؿد أسمق اًمػقض، مرشمه ، شموج اًمعروس مـ ضمقاهر اًمؼومقس -30 حتؼ: جمؿققمي ، اًمزَّ

 دار اهلدايي )د، ت(.:وًمـوذمـ اعمحؼؼقـ
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مل اًمؽتى ، اًمزضموج ،أسمق اؾمحوق ،معوين اًمؼرآن و اقمراسمف ، حتؼ: قمٌد اجلؾقؾ قمٌده ؿمؾٌل ،قمو -31

 م . 1988هـ/ 1408اًمطٌعي آومم 

حمؿد سموؾمؾ قمققن ، حتؼ : أؾموس اًمٌالهمي سمق اًمؼوؾمؿ حمؿقد سمـ قمؿرو سمـ أمحد، أ اًمزخمنمي،  -32

 . م 1998 -هـ  1419إومم، :اًمطٌعي -سمػموت ، ًمٌـون، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، ، اًمًقد

ومؼوت ذم اصقل اًمنميعي ، ، اعمقاإسمراهقؿ سمـ مقؾمك سمـ حمؿد اًمؾخؿل اًمشوـمٌل اسمق اؾمحوق  -33

 .2011-هـ 1432ممؾمًي اًمرؾموًمي ، دمشؼ ،اًمطٌعي إومم،   حمؿد مرايب:  حتؼ

، أمحد اًمؼمدوين وإسمراهقؿ أـمػقش:حتؼقؼؿمؿس اًمديـ اًمؼرـمٌل ،اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن ،  -34

 م 1964 -هـ 1384اًمثوكقي، :اًمطٌعي -اًمؼوهرة ، دار اًمؽتى اعمٍميي 

، أمحد اًمؼمدوين وإسمراهقؿ أـمػقش:حتؼقؼع ٕطمؽوم اًمؼرآن ، ؿمؿس اًمديـ اًمؼرـمٌل ،اجلوم -35

 م 1964 -هـ 1384اًمثوكقي، :اًمطٌعي -اًمؼوهرة ، دار اًمؽتى اعمٍميي 

 اًمشقيموين ، اًمٌدر اًمطوًمع سمؿحوؾمـ مـ سمعد اًمؼرن اًمًوسمع ،دار اًمؽتوب اإلؾمالمل   . -36

 ًمطقى .هـ دمشؼ :دار اًمؽؾؿ ا1414اًمشقيموين ، اًمػتح اًمؼدير ، اًمطٌعي إومم  -37

ـمف قموسمديـ محد  ، اًمقطمدة اعمقوققمقي ذم ؾمقرة اًمػوحتي ، اًمًعقديي :جمؾي ضمومعي ام اًمؼرى  -38

 ًمؾعؾقم اًمنمقمقي 

 ـ قمٌد اًمؼقي ، إيضوح اًمٌقون قمـ معـك أم اًمؼرآناسماًمطقذم ، ؾمؾامن  -39

قمٌد اجلؾقؾ ، اًمتػًػم اعمقوققمل ًمؾؼرآن ذم يمػتل اعمقزان ، قمٌد اجلؾقؾ قمٌد اًمرطمقؿ،  ؾمـي  -40

1992 

، ٌد اًمرمحـ سمـ كوس سمـ قمٌد اهلل اًمًعدي، شمقًػم اًمؽريؿ اًمرمحـ ذم شمػًػم يمالم اعمـونقم -41

 2000-هـ 1420إومم :اًمطٌعيممؾمًي اًمرؾموًمي ، قمٌد اًمرمحـ سمـ معال اًمؾقحيؼ:حتؼ
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قمٌد اًمًتور ومتح اهلل ؾمعقد ، اعمدظمؾ إمم اًمتػًػم اعمقوققمل ،اًمؼوهرة : دار اًمتقزيع و اًمـنم  -42

 ؾمالمقي  اإل

 واًمـنم اًمتقزيع دار اعمقوققمل،  اًمتػًػم إمم ؾمعقد ، اعمدظمؾ اهلل ومتح ًمًتورا قمٌد -43

 مٍم : دار اعمعورف  ه،  1400  مٍم، اإلؾمالمقي،

 قمٌد اًمًالم محدان وىمػوت مع  كظريي اًمتػًػم اعمقوققمل. -44

قمٌد اًمعزيز سمـ حمؿد اًمًحقٌوين  ،ضمقامع يمؾؿ اًمؼرآن و ؿمقاهد اإلقمجوز ، ضمومعي آموم  -45

 قد .حمؿد سمـ ؾمع

، 2012قمٌد اًمػتوح اخلوًمدي ،اًمتػًػم اعمقوققمل سملم اًمـظريي واًمتطٌقؼقي،  اًمطٌعي اًمثوًمثي  -46

 إردن :دار اًمـػوئس  

 اًمعز سمـ قمٌد اًمًالم ،اإلؿمورة إمم اإلجيوز  -47

 ، دار اًمػؽر  1981-1401اًمػخر اًمرازي ،مػوشمقح اًمغقى ، اًمطٌعي إومم   -48

 الم ومريد إكصوري ، جموًمس اًمؼرآن ، دار اًمً -49

اًمػػموز آسمودي ،سمصوئر ذوي اًمتؿقز ذم ًمطوئػ اًمؽتوب اًمعزيز، حمؿد قمغم اًمـجور ، قمٌد  -50

، اعمجؾس إقمغم ًمؾشمون اإلؾمالمقي  1996اًمعؾقؿ اًمطحووي ، اًمطٌعي اًمثوًمثي  ؾمـي 

1/88. 

هـ، 1418م/1997، 2مٌوطمٌ ذم اًمتػًػم اعمقوققمل،  دار اًمؼؾؿ، طمصطػك مًؾؿ ،  -51

 دمشؼ

ي سموًمؼوهرة ،  اعمعجؿ اًمقؾمقط ، إسمراهقؿ مصطػك / أمحد اًمزيوت / طمومد جمؿع اًمؾغي اًمعرسمق -52

 دار اًمدقمقة،  قمٌد اًمؼودر / حمؿد اًمـجور
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دار اًمػؽر ًمؾطٌوقمي ، حمؿد إملم اًمشـؼقطل ، أوقاء اًمٌقون ذم إيضوح اًمؼرآن سموًمؼرآن -53

 . م  1995 -هـ  1415واًمـنم و اًمتقزيع ، سمػموت ،ًمٌـون

 مؽتٌي وهٌي ، )د،ت(. ،  اًمؼوهرةاًمتػًػم واعمػنون ،  حمؿد اًمًقد طمًلم اًمذهٌل، -54

 واًمتقزيع، ًمؾـنم اًمتقكًقي اًمدار ، حمؿد اًمطوهر سمـ قموؿمقر، شمػًػم اًمتحرير واًمتـقير -55

 م.1984

اًمديمتقر قمٌد اهلل سمـ :ؼقؼحمؿد سمـ ضمرير اًمطؼمي ، ضمومع اًمٌقون قمـ شملويؾ آي اًمؼرآن، حت -56

قث واًمدراؾموت اإلؾمالمقي ،دار هجر سموًمتعوون مع مريمز اًمٌح قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل

 م.  2001 -هـ  1422إومم، :، اًمطٌعياًمديمتقر قمٌد اًمًـد طمًـ ياممي

حمؿد سمـ قمٌداًمعزيز اخلضػمي، مؼدمي ذم اًمتػًػم اعمقوققمل، يمؾقي اعمعؾؿلم ىمًؿ  -57

 اًمدراؾموت اًمؼرآكقي،.

ْرىموين،  مـوهؾ اًمعرومون ذم قمؾقم اًمؼرآن -58 ك اًمٌويب احلؾٌل مطٌعي قمقً، حمؿد قمٌد اًمعظقؿ اًمزُّ
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