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 4 تقريظ: فضيلة األستاذ الدكتور أمحد عيسى املعصراوي 

 

 ظــــتلري

 

 فضًي  ازأستعذ اددكتىر: صمحدعًاسى املةص اوي

 جلن  م اجة  املصعحف، وشًخ عمىم املقعرئ سعكقعرئًس 

 وصستعذ احلديث ادنبىي وعيىمه جبعمة  ازأهر 

 

احلؿد هلل رّب اًمعاعملم، واًمصالة واًمسالم قمغم أذف اعمرؾمؾلم ؾمقدكا حمؿد، وقمغم آلف 

 وصحبف أمجعلم. وسمعد:

كّقة عممًمػفا اًم شقخ/ قمبداًمؾف ومؼد اـمؾعت قمغم اعمـظقمة اًمرضمبّقة ذم مفّّمت اًمعؾقم اًمؼرآ

رضمب قمكم مقؾمك، مـ قمؾّمء إزهر اًمنميػ، وهل مـظقمة حتتقي مفّمت قمؾقم اًمؼرآن 

وأصقل اًمتػسػم مما ٓ يسع اًمباطمث ذم هذا اعمجال ضمفؾف، وقمدد أبقاهتا صمؾثّمئة وصمالصمقن سمقتا 

شمؼريًبا، وىمد اطمتقت قمغم ضُمّؾ أبقاب قمؾقم اًمؼرآن يمباب اًمقطمل، واعمؽل واعمدين، وأول ما 

ل وآظمر ما كزل، وأؾمباب اًمـزول، وهمػم ذًمؽ مـ قمؾقم اًمؼرآن اًمتل حيتاضمفا اًمباطمث كز

 واًمؼارئ ذم هذا اعمجال.

وإين أرى أّن هذه اعمـظقمة مـ أبدع وأمجؾ ما ضماء ذم هذا اًمباب طمقث مجعت اًمعؾقم 

كقة ذم كظؿ سمديع وؾمفؾ ويسػم.  اًمؼرآ

 أؾمللف أن عجعؾفا ذم مقزان أؾملل اهلل أن يـػع هبا ـمالب اًمعؾؿ ويمؾ مـ ـماًمعفا، يمّم

 طمسـات ممًمػفا، وأن يرزىمـا وإياه اإلظمالص ذم اًمؼقل واًمعؿؾ، وصغم اهلل قمغم ؾمقدكا حمؿد.

 كتبه ادفقري إىل ركه

 صمحد عًاسى املةص اوي
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 5 الهظم مقدمــــــة

 

 ولروث امنظه

 

 احلؿد هلل وطمده واًمصالة واًمسالم قمغم مـ ٓ كبل سمعده، وسمعد:

ومنّن قمؾقم اًمؼرآن مـ قمؾقم أًمة اخلادمة ًمعؾؿ اًمتػسػم اًمعظقؿ، شمؼقم سمذاهتا وشُمطَؾُب 

 ًمغػمها، وهل اخلؾػّقة إصقؾة اًمتل يرشمؽز قمؾقفا قمؾؿ اًمتػسػم ذم يمثػٍم مـ معاعمف. 

ٍـّ شمـؼسؿ ذم سمـائفا إمم صمالصمة أىمسام:وهل يملّي قِمؾٍؿ و  وم

 اعمُفّّمت: مآ يسع اعمػّّس ضمفؾف مـ رضورّيات اعمباطمث وإصقل. -1

ًّم ًمألصقل اعمُؼّرَرة وإؾمس اعمعتؼَمة. -2  اعمتّؿّمت: يمّؾ مبحٍث أو سماٍب ُيعّد متؿِّ

 عمتّؿّمت.اعمَُؾح: وهل معارف اًمعؾؿ اإلضاومّقة اًمتل شَمػُضؾ وشمزيد قمـ اعمفّّمت وا -3

وـماًمب اًمتػسػم أول ما يطرق: يطرُق سماب اعمفّّمت: ٕهنا ىماقمدشمف اًمتل يـطؾؼ مـفا إمم 

همػمها، وإٓ ومال يؿؽـ سمحاٍل أن يـطؾؼ مـ همػمها إًمقفا، سمؾ ٓ يؿؽـ ًمف أن يتصّقر مؽّقكات 

 اًمعؾؿ قمغم ما هل قمؾقف إٓ هبا.

ُت هذه إرضمقزة ذم أبقاب وإؾمفاًما مـل ذم شمؼريب اعمفّؿ وشمقسػم اًمرضوري، ومؼد كظؿ

ذم ُمستفّؾ دراؾمتل اجلامعّقة ذم  -سمحقل اهلل وىمّقشمف-قمؾقم اًمؼرآن اًمرئقسة، وىمد وىمع زم كظؿفا

ىمسؿ اًمتػسػم وقمؾقم اًمؼرآن، سُمغَقَة معاجلة املاّدة اًمعؾؿّقة واظمتصارها ًمَقْسُفَؾ قمكّم اًمدرُس 

ـْ شمـاول مـفا ؿمقًئا أو واعمُذايمرة، ومل َيُؽ سمبازم يقمفا أيّن ؾملقمرضفا قمغم أطمد  أو أبثُّفا ذم َمأل، وَمؿ

ـْ ومقفا طُمْسـًا رآه، مشؽقًرا همػم ملمقر.   ـماًَمع مـفا طمروًما ومؾَقُغضَّ اًمطْرَف قمـ مثاًمبفا وًْمُقَثؿِّ

ًمف  كّقة[، كِسبًة ًمقاًمدي وامتـاًكا ٕطمقا وىمد ؾمّؿقتفا ]اعمـظقمَة اًمرضمبّقة ذم ُمفّّمت اًمعؾقم اًمؼرآ
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 6 املهظومة الرجبية يف مهمات العلوم القرآنية 

وماهلل َيتؼّبؾ مـف ومـّل، وشمـقهيا إمم أهّنا ذم اعمُفّؿ اًمذي ٓ هِمـَك قمـف ذم مباطمث وَمساقمقف وسَمْذًمِف، 

 اًمؼرآن وىمضاياه. 

 واهلل وحده م  وراء ادقصد ورى اهلعدي إىل سىاء اداسبًل

 

     

 ويمتبف: اًمػؼػم ًمُِؾطِػ رسّمف

  قمبداًمؾف رضمب مقؾمك            

          12/1/2119 
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 7  املقدمـــــــة 

 

 ثمللروا

 

ـُ رضمووووووووووووووووْب   يؼووووووووووووووقل قمبداًمؾووووووووووووووف وْهووووووووووووووق اسموووووووووووووو

 

َـّ موووووووووووووووا يمتوووووووووووووووووَْب   وووووووووووووووك وهبوووووووووووووووَت وماىمبؾووووووووووووووووووووووو  رسمِّ

 احلؿووووووووووووووووووووووووووووووووود هلل قمؾووووووووووووووووووووووووووووووووووووك اًمؼووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورآنِ  

 

 كعؿوووووووووووووووووووووووووووووٌة ًمووووووووووووووووووووووووووف شموُوداكووووووووووووووووووووووووووووووووكإْذ ًمووووووووووووووووووووووووووقس  

 صمووووووووووووووووووووؿَّ اًمصووووووووووووووووووووالُة واًمسووووووووووووووووووووالُم وا وووووووووووووووووووووودى 

 

 َيْغشووووووووووووووووووووك اًمـبووووووووووووووووووووكَّ ا اؿمووووووووووووووووووووؿكَّ أ وووووووووووووووووووووووودا 

 يمووووووووووووووووووووووووووذاك صحبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووًا ًمؾـبوووووووووووووووووووووووووووووْك وأٓ 

 

ـْ سمِؿْثووووووووووووووووووؾ ىمق وووووووووووووووووووؿ ىموووووووووووووووووود ىموووووووووووووووووووووووووآ   وَموووووووووووووووووو

 وسمعووووووووووووووُد ظمووووووووووووووْذ كظؿووووووووووووووك ضمؾقووووووووووووووًا واضووووووووووووووحاً  

 

ـْ سمحػظوووووووووووووووووووف قَمِريػووووووووووووووووووووًا كاصحووووووووووووووووووووووووووواً    ويمووووووووووووووووووو

 مباطمووووووووووووووووووووووووووووووُث اًمؼووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورآنِ مضووووووووووووووووووووووووووووووؿقُكف  

 

 موووووووووووووووووـ اعمُِفوووووووووووووووووؿِّ  قمـووووووووووووووووود أهوووووووووووووووووؾ اًمشووَّووووووووووووووووووووووووانِ  

 وإْن وضمووووووووووووووووووودتَّ ومقوووووووووووووووووووف قمقبوووووووووووووووووووًا وماقمووووووووووووووووووووووووذرِ  

 

 إنَّ اًمؽؿوووووووووووووووووووووووووووووووال ًمؾعظوووووووووووووووووووووووووووووقؿ اًمغاومووووووووووووووووووووووووووووووووووورِ  

 وإنَّ ذا ضَمْفووووووووووووووووووووُد اعمُؼوِوووووووووووووووووووووووؾِّ ًمقووووووووووووووووووووس ًموووووووووووووووووووووْل  

 

ِـّ اإلًمووووووووووووووووووف واًموووقًموووووووووووووووْك    طمووووووووووووووووظإل ؾموووووووووووووقى َموووووووووووووو

 ا ُمبوواَريمووووووووووووووووووووووووواومواضْمعؾووووووووووووووووووووووووف رسّموووووووووووووووووووووووول ـمّقًبووووووووووووووووووووووووو 

 

 أيمووووووووووووووووووووووووووووووقن ومقووووووووووووووووووووووووف ًمؾووؼبوووووووووووووووووووووووووووووقل ماًمِوؽووووووووووووووووووووووووا 

ـِ وا وووووووووووووووووووووووودى  د سماًمقؼقووووووووووووووووووووووو  أيِّوووووووووووووووووووووود وؾموووووووووووووووووووووودِّ

 

 واضمعوووووووووووووووووووْؾ إًمووووووووووووووووّل موووووووووووووووـ يووووووووووووووديؽ َمووووووووووووووووووَددا 
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 8 املهظومة الرجبية يف مهمات العلوم القرآنية 

 

 تػريف غنيم املرآن

 

ٍن هبوووووووووووووووووووووووووووووووووا إضاوموَوووووووووووووووووووووووووووفْ   قمؾووووووووووووووووووووووووووقُم ىمووووووووووووووووووووووووووووووورآ

 

 وهوووووووووووووووووووواَك شمعريػووووووووووووووووووووًا قمووووووووووووووووووووغم اإلضاوَمووووووووووووووووووووووووووووووفْ  

 ومووووووووووووووووووووووووواًمعؾُؿ إدراٌك وومفوْووووووووووووووووووووووووووووٌؿ ُمـَْضوووووووووووووووووووووووووبِطْ  

 

 ملوووووووووووووووا طموووووووووووووووقى مسائوووووووووووووووووووووواًل ىمووووووووووووووود شَمـَْضوووووووووووووووبِطْ  

 ن ىموووووووووووووووووووووال سماؿمتؼاىِمووووووووووووووووووووووووووووفِ اْ ًمػوووووووووووووووووووووُظ اًمؼوووووووووووووووووووووووووور 

 

 مجاقمووووووووووووووووووووووووووووووووٌة وإصوووووووووووووووووووووووووووووُؾ رم حتؼقِؼووووووووووووووووووووووووووووووووووووفِ  

َءة    سملنوَّووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف ُمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورادُف اًمؼوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورا

 

 شَمرضمقُحوووووووووووووووووووووووووووووووووووُف ُمتَِّضووووووووووووووووووووووووووووووٌح رم اًمؾغووووووووووووووووووووووووووووووووووووةِ  

ُه   ووووووووووووووووووووووووووووووَزٍة َمرضموووووووووووووووووووووووووووووووقُح ظُمُؾوووووووووووووووووووووووقُّ ْ ـَ ـْ   ِمووووووووووووووووووووووو

 

واًمؼووووووووووووووووووووووقُل سماردماًمووووووووووووووووووووووووووووووِف مطووووووووووووووووووووووووووووروُح  
(1)

 

ـْ ِصَػووووووووووووووووووووووفْ    وْهوووووووووووووووووووق يموووووووووووووووووووووووووووالم اهلل واصْمبِوووووووووووووووووووَت

 

 ذاشمقوووووووووووووووووووووًة أقمـوووووووووووووووووووووْك اًمؽوووووووووووووووووووووووووالَم وماقمِروَموووووووووووووووووووووووووووفْ  

وووووووووووووووووووووووووووووقت واحلوووووووووووووووووووووووووووووووووروِف    يمالُمووووووووووووووووووووووووُف سماًمصَّ

 

شمؽققوووووووووووووووووووووووِػ موووووووووووووووووـ هموووووووووووووووووػم  ثقووووووووووووووووووووووٍؾ وٓ  
(2)

 

ُه سمَِحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودِّ اعمـطووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووِؼ    وٓ حَتوُووووووووووووووووووووووووووووووووووووودَّ

 

إٓ سمؿوووووووووووووووووووووووووووووووا َيؿقوووووووووووووووووووووووووووُزُه ًمؾحووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواذِق  
(3)

 

ٌل وُمْعِجوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزُ    وًمػُظووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووُف ُمـووووووووووووووووووووووووووووووووووووَزَّ

 

 وقماسمووووووووووووووووووووووووووووووووٌد ًمرسمووووووووووووووووووووووووووووووِف َمووووووووووووووووووووووووووـ ُيـِْجووووووووووووووووووووووووووووووووووزُ  

 شموووووووووووووووووووووالوًة ًمووووووووووووووووووووووووذا اًمؽتووووووووووووووووووووووووووواِب واقمؾووووووووووووووووووووووووووؿِ  

 

كزوًَموووووووووووووووووووووووف قمؾووووووووووووووووووووووك اًمـبووووووووووووووووووكِّ اخلاشمووووووووووووووووووووووووؿِ  
(4)

 

 
                                     

طماصؾ ما رم هذه إبقات: أنف قمرف قمؾقم اًمؼرآن شمعريػًا إضاومقًا، ومعرف اًمعؾؿ قمغم طمده، وقمرف ًمػظ اًمؼرآن قمغم  (1)

ءة ومقؽقن مشتؼًا مـ اًمػعؾ  ، وقمؾقف ومؾػظ اًمؼرآن مفؿقز، «ىمرأ »طمده، وذيمر أن هذا اًمؾػظ مشتؼ وهق مرادف ًمؾؼرا

ؼقل سملنف ًمػظ همػم مشتؼ وأنف وضع قمؾًّم مردماًل وأن اًمرأى اًمؼائؾ سملن هذا اًمؾػظ همػم مفؿقز رأى مرضمقح، واًم

 .إًمقف يؾتػت ٓ أيضاً   ملسو هيلع هللا ىلصقمغم اًمؽالم اعمـزل قمغم اًمـبك 

أى أن اًمؼرآن يمالم اهلل قمغم احلؼقؼة سمحروف وأصقات مسؿققمة مـ همػم شمشبقف وٓ شمؽققػ وٓ حتريػ وٓ شمعطقؾ،  (2)

ٺٿٿٿ  ٹ  ﴿ؼادكا أنف ؾمبحاكف ويمالم اهلل ضمال وقمال صػة مـ صػاشمف اًمذاشمقة كممـ هبا مع اقمت

 .[11]الشورى:  ﴾ ٹ

 أى أن اًمؼرآن ٓ حيد وٓ يعرف سماًمتعاريػ اعمـطؼقة ذات إضمـاس واًمػصقل. (3)

اعمتعبد  -4اعمعجز  -3اعمـزل قمغم كبقف اخلاشمؿ  -2أنف يمالم اهلل  -1هذه أرسمعة أؿمقاء شمعرف اًمؼرآن و قزه قمـ همػمه  (4)

 .فسمتالوشم
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 كؼقؿُموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووُف طماِدصموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٌة مرىمقمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووةُ 

 

 رم مصحوووووووووووووووووووووووووووٍػ طمرووموووووووووووووووووووووووووُف مرؾمووووووووووووووووووووووقمةُ  

 وموووووووووووووووووال َيؼوَوووووووووووووووووووْع سموووووووووووووووووذا اًمتػريوووووووووووووووووِؼ ظَمْؾوووووووووووووووووووووووووطُ  

 

وووووووووووووووووووووووووووطُّ   وإمووووووووووووووووووووُر فماـوووووووووووووووووووووووووووووٌر عَمووووووووووووووووووووـ َ ُ
(1)

 

ٍن مرادـوووووووووووووووووووووووووا اقمؾووووووووووووووووووووووووووؿِ    قمؾووووووووووووووووووووووقُم ىمووووووووووووووووووووووووووورآ

 

أىُّ مباطمووووووووووووووووووووووووووووووَث إًمقووووووووووووووووووووووووووووووووِف شَمـتؿوووووووووووووووووووووووووووووووك 
(2)

 

 يمَجْؿِعوووووووووووووووووووووووووووووووِف وكسخوووووووووووووووووووووووووووووووووِف وحُمؽِؿووووووووووووووووووووووووووووووووووفْ  

 

 ووطمقوووووووووووووووووووووووووووووووووِف ورؾمؿووووووووووووووووووووووووووووووووِف ومبَفِؿووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووفْ  

 أصووووووووووووووووووووووقُل شمػسوووووووووووووووووووػٍم قمؾقفوووووووووووووووووووووووووا َيْصوووووووووووووووووووُدُق  

 

ـْ قمووووووووووووووغم ومْفوووووووووووووووووووٍؿ ملووووووووووووووا ىموووووووووووووود ُيْطؾووووووووووووووُؼ    ومؽوووووووووووووو

ِْن ُمتَِّصوووووووووووووووووووووووووووْؾ    وأىُّ قِمْؾوووووووووووووووووووووووٍؿ سموووووووووووووووووووووو اًمؼووووووووووووووووووووووووورا

 

ُد وماوْمَفَؿـْوووووووووووووووووووووُف وامَتثِوووووووووووووووووووووووووووْؾ    ومْفوووووووووووووووووووووووَق اعمووووووووووووووووووووورا

 
 

 

 

 

 

  

                                     
يمؾ هذه  ،اًمذى يمتب طمروف اًمؼرآن واًمقرق اًمذى يمتبت قمؾقف احلروف رم اعمصحػ واًمـؼقشأى أن اعمداد  (1)

 إؿمقاء طمادصمة ومال كخؾط سملم هذا احلادث وسملم صػة اًمؽالم إزًمقة اًمذاشمقة.

 هذا هق شمعريػ قمؾقم اًمؼرآن سماعمعـك آصطالطمك. (2)
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 فصٌل يف امُكُتِب املتلّروث، 

 وأملاب امكتاب امػزيز

 

 يمتوووووووووووووووووواُب أؾمبووووووووووووووووووووواِب اًمـووووووووووووووووووزوِل صـَّػووووووووووووووووووووووووفْ 

 

ػوَووووووووووووووووووووووووووووووفْ   ـُ اعمديووووووووووووووووووووووووووووـْك ؾمووووووووووووووووووووووواًمػًا وألَّ  اسمووووووووووووووووووووووو

واعمْرُزسموووووووووووووووووووانُ  
(1)

 صووووووووووووووووووواطمٌب ًمؾحوووووووووووووووووووووووواوْى  

 

ءاِت   ووووووووووووخاوْى قمؾوووووووووووووووُؿ اًمؼوووووووووووووووورا ًمووووووووووووذا اًمسَّ
(2)

 

واًمعووووووووووووووووووووزُّ  
(3)

ووووووووووووووووووووووووووَػ اعمجووووووووووووووووووووووازا   طمووووووووووووووووووووؼْمٌ ألَّ

 

ـُ ضمعػوووووووووووووووورٍ   وصـَّووووووووووووووووووَػ اسموووووووووووووووو
(4)

 إقمجووووووووووووووووووازا 

ٍن ومؾؾحوووووووووووووووووووووووووووووووقرمِّ   ُب ىموووووووووووووووووووووووووووووووووووورآ إقموووووووووووووووووووووووووووورا
(5)

 

 

 أمثاًُموووووووووووووووووووووووووووووووووووُف شمصـقووووووووووووووووووووووووووووووووووووُػ مووووووووووووووووووووووووووووووووووواَوْرِدىِّ  

ِْن ماشمووِووووووووووووووووووووووووعُ    يمتوووووووووووووووووووووووواُب أىمسووووووووووووووووووووووووواِم اًمؼوووووووووووووووووووووووورا

 

ـُ ىموووووووووووووووووووووووووووقِّؿٍ   وووووووووووووووووووووووووُف اسمووووووووووووووووووووووووو َوًمقُّ
(6)

 ومبووووووووووووووووووووووووووووووووِدعُ  

ْث قمووووووووووووووـ اإلشمؼووووووووووووووووواِن واًمؼمهووووووووووووووانِ   طمووووووووووووودِّ
(7)

 

 

ـْ مـاـوووووووووووووووووووووووووووَؾ اًمعروموووووووووووووووووووووووووووووانِ   وووووووووووووووووووووووَؾ وطمصِّ
(8)

 

 وهمووووووووووووووووووووووووووووووػُم ذى مووووووووووووووووووووووووووووووـ اعمصـػوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواِت  

 

 حتصقؾوووووووووووووووووووووووووووووووُف رم أنْػووووووووووووووووووووووووووووووِس إوىمووووووووووووووووووووووووووووواِت  

 اًمّذيموووووووووووووووووووووووووووووووُر واًمؽتوووووووووووووووووووووووووووووواُب واًمػرىمووووووووووووووووووووووووووووووووانُ  

 

 وذا اًمؼووووووووووووووووووووووووووورآنُ  ،سُمشووووووووووووووووووووووووووووووورى ،مبوووووووووووووووووووووووووووووواركٌ  

 ومققمَظووووووووووووووووووفْ  ،ر ووووووووووووووووووةٌ  ،ؿمووووووووووووووووووػاءٌ  ،هووووووووووووووووووًدى 

 

ُْى ًمؾؼؾووووووووووووووووووووووووووووووووقِب ُمقىمَظوووووووووووووووووووووووووووووفْ   َٓ  كوووووووووووووووووووووووووقٌر وا

 أؾموووووووووووووووووووووووووووووووووووووّمؤه ضمؾقؾووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٌة يمثووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووػمةُ  

 

 أوصاوموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووُف قمظقؿووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٌة مـقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورةُ  

 

                                     
 .ـ319هق حمؿد سمـ ظمؾػ سمـ اعمرزسمان اعمتقرم قمام  (1)

 .ـ643يـ اًمسخاوى اعمتقرم قمام قمؾؿ اًمد (2)

 .ـ 661اًمعز سمـ قمبداًمسالم اعمتقرم قمام  (3)

 .ـ413حمؿد سمـ اًمطقب سمـ حمؿد سمـ ضمعػر اعمعروف سملبك سمؽر اًمباىمالكك اعمتقرم قمام  (4)

 .ـ431قمغم سمـ إسمراهقؿ سمـ ؾمعقد احلقرم اعمتقرم قمام  (5)

 .(ـ751اسمـ ىمقؿ اجلقزية اعمتقرم قمام ) (6)

 .ـ794 واًمؼمهان ًمبدر اًمديـ اًمزريمشك اعمتقرم قمام ،911اإلشمؼان رم قمؾقم اًمؼرآن جلالل اًمديـ اًمسققـمك اعمتقرم قمام  (7)

 .هجرية 1367اعمتقذم  ًمؾشقخ حمؿد قمبداًمعظقؿ اًمزرىماكك  (8)
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 اب اميحًــــة
 

 

 

 اًمقطمووووووووووووووووووُك طمووووووووووووووووؼإل واىمووووووووووووووووووٌع سموِوووووووووووووووووِف اقْمَتِؼووووووووووووووووووودْ 

 

 ًمؾُؿـَْتِؼووووووووووووووووووووووودْ سمووووووووووووووووووواحلؼِّ ومووووووووووووووووووواْدَمْغ سماـموووووووووووووووووووووواًل  

 
 اًمقطمووووووووووووووووووووُك إقمووووووووووووووووووووالٌم ظَمِػووووووووووووووووووكإل َيْصووووووووووووووووووووووووُدُق 

 

 قمؾووووووووووووووووووووووك وؾموووووووووووووووووووووواوٍس وأيًضووووووووووووووووووووا ُيْطَؾووووووووووووووووووووُؼ  

 
 قمووووووووووووووووووووووووووغم إؿموووووووووووووووووووووووووووووارٍة وىمووووووووووووووووووووووووووووْؾ إ وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووامُ 

 

مُ وَِيْؼضووووووووووووووووووووووو   ك سموووووووووووووووووووووووِف ظماًمُؼـووووووووووووووووووووووووووووووا اًمعووووووووووووووووووووووووووووووالَّ

 
هُ   وـووووووووووووووووووووووواك رم ؿموووووووووووووووووووووووووورِع اإلًمووووووووووووووووووووووووِف طموووووووووووووووووووووووودَّ

 

ـْ   ـوووووووووووووووووووووووووووا عموووووووووووووووووووووووو  ىمووووووووووووووووووووووووووووووْد زاَدهُ إقمووووووووووووووووووووووووووووووالُم رسمِّ

 
 موووووووووووووووووووووووووـُفُؿ 

ٍ
 سمشوووووووووووووووووووووووووووورقِمِف موووووووووووووووووووووووووـ أنبقووووووووووووووووووووووووووووووووووواء

 

 كبقُّـووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا حمؿووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٌد أقمالُهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووؿُ  

 
ـْ وطموووووووووووووووٍك سمغقوووووووووووووووووِر واؾمَطووووووووووووووووفْ  اصمـووووووووووووووووووووانِ   مووووووووووووووو

 

ً سمقاؾمَطوووووووووووووووووووووووووووفْ    وـووووووووووووووووووووواك وطمقووووووووووووووووووووووًا آظموووووووووووووووووووورا

 
ُل اًمقطموووووووووووووووووووووُك سمرؤيوووووووووووووووووووا صادىَمووووووووووووووووووووفْ   وموووووووووووووووووإوَّ

 

ادىَمووووووووووووفْ وُمْثَبوووووووووووٌت ذا موووووووووووـ طمديوووووووووووووِث   اًمصَّ
(1)

 

 
َؿووووووووووووووووووووووووفْ   واًمثوووووووووووووووووووووواِن واىمووووووووووووووووووووووووووٌع عمقؾموووووووووووووووووووووووووك يمؾَّ

 

َؿوووووووووووووووووووووووووووفْ   ـْ َورا طمجوووووووووووووووواٍب قمؾَّ ربإل وِموووووووووووووووو
(2)

 

 
 
ِ
ء  وًمؾـبوووووووووووووووووووووووووووووْك رم رطمؾوووووووووووووووووووووووووووووووووووووِة اإلؾمووووووووووووووووووووووووووووووووورا

 

  
ِ
ء ـْ قمووووووووووووووووووووغم ِمووووووووووووووووووووووووووووووووووورا وىمققَمووووووووووووووووووووُف اصْمبِووووووووووووووووووووَت
(3)

 

 
قَمتِووووووووووووووووووووووووووووفْ  ـُ ًمؾـبووووووووووووووووووووووْك سمنِِمْ ُيووووووووووووووووووووووقطِمْك اإل
(4)

 

 

 هبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا هبقئتِوووووووووووووووووووووووووووفْ ضمؼميوووووووووووووووووووووووووووُؾ يل قوووووووووووووووووووووووووووِف  

 
ْؾَصؾوَووووووووووووووووووووووووووفْ   وشمووووووووووووووووووارًة يوووووووووووووووووول ْك يمِؿْثووووووووووووووووووِؾ اًمصَّ

 

 جلَوووووووووووووووووووَرٍس ؾمبحوووووووووووووووووووووووان رسموِّووووووووووووووووووووووْك َأْرؾَمَؾوووووووووووووووووووووفْ  

 

                                     
 – رواية ورم –حلة اًمصا اًمرؤيا اًمقطمك مـ ملسو هيلع هللا ىلص سمف سمدىء ما أول» ىماًمت: – قمـفا اهلل رىض –طمديث أم اعمممـلم قمائشة  (1)

 ]متػؼ قمؾقف[. «اعمـام رم اًمصادىمة

  چ چ ڃ ﴿: أية ، وىمقًمف شمعامم [141]األعراف:  ﴾...  ﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ﴿: يمّم رم ىمقًمف شمعامم (2)

 [.164]اًمـساء:  ﴾چ

 اعمراء هق اجلدال وأىمصد أن اخلالف طماصؾ رم ذًمؽ. (3)

 هذه أومم طمآت اًمقطمك سمقاؾمطة اعمؾؽ. (4)
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 وشمووووووووووووووووووووووارًة يوووووووووووووووووووووول ْك سمصوووووووووووووووووووووووووقرِة اًمبشوووووووووووووووووووووووووووووورْ 

 

فوووووووووووووووووا قمووووووووووووووغم ظمووووووووووووووػِم اًمبشوووووووووووووووووورْ   وذْى أظَمػُّ
(1)

 

 
ْوِع َيـُْػووووووووووووووُث اعمَؾوووووووووووووووْؽ   وشمووووووووووووووووارًة وموووووووووووووووووك اًمووووووووووووووووورُّ

 

وسمووووووووواًمقطمِك اًمـبوووووووووكُّ أقْمَؾَؿووووووووووووووووووْؽ ْك ُيوووووووووقطمِ  
(2)

 

 
 

 

  

                                     
ا يل قـك مثؾ صؾصؾة اجلرس، وهق أؿمده قمغم ، ومقػصؿ قمـك وىمد وقمقت أطمقاكً »: قمؾقف اًمسالم قمـ اعمؾؽسمدًمقؾ ىمقًمف  (1)

 .]متػق عؾقه[ « ومقؽؾؿـك وملقمك ما يؼقلا يتؿثؾ مم اعمؾؽ رضماًل قمـف ما ىمال، وأطمقاكً 

يث. رواه احلد .. «إن روح اًمؼدس كػث رم روقمك أنف ًمـ  قت كػس طمتك شمستؽؿؾ رزىمفا وأضمؾفا»: سمدًمقؾ طمديث (2)

 أبق كعقؿ ذم طمؾقة إوًمقاء
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 ةاب املكً واملرنً
 

 

 واعمووووووووووووووووووووووووووووووووووودككُّ ِصـووْوووووووووووووووووووووووووووووووووووُقُه اعمؽوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووكُّ 

 

  ُيـْبقوووووووووووووووووووَؽ قموووووووووووووووووووـ ذا اعمبحوووووووووووووووووووِث اًموووووووووووووووووووذيمكُّ  

ـْ زماكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا   حوَووووووووووووووووووووووووووووووووو وْمفؿوووووووووووووووووووووووووووووووووووا ورضمِّ  قمرِّ

 

ـْ مؽاكوووووووووووووووووووووا قموووووووووووووووغم اخلطوووووووووووووووووواب،  َؾووووووووووووووو ِ ـْ أ
(1)

 

 أؾموووووووووووووووووووووووووواسِ  ْل سمؿـفَجوووووووووووووووووووووووووووووواقمروْمفؿووووووووووووووووووووووووووووووووا  

 

ومؿوووووووووووووووووووووووووووـفُج اًمسوووووووووووووووووووووووووووّمِع واًمؼقووووووووووووووووووووووووووووووواسِ  
(2)

 

 ٌر وِضوووووووووووووووووووووووْػ صمِـَْتووووووووووووووووووووووولْمِ ووؾُموووووووووووووووووووووووووقٌر قمْشووووووووووووووووووووووو 

 

 خُمتَؾوووووووووووووووووووووووووووٌػ ومقوووووووووووووووووووووووووووِف قمؾوووووووووووووووووووووووووووووووك ىمقًموووووووووووووووووووووووووووووولمِ  

قمووووووووووووِد(  ( و)اًمتطػقووووووووووووِػ( )يماًمرَّ ـِ  و)اًموووووووووووور 

 

 و)اًمـوووووووووووووواِس( و)اإلظمووووووووووووووالِص( ًمؾقؼظوووووووووووووووان 

 )  )زًمووووووووووووووووووووووووووووزًمٌة( )سمقِّـووووووووووووووووووووووووووووووٌة ( و)اًمصووووووووووووووووووووووووووووووػُّ

 

( )ىموووووووووووووووووووووووووووْدٌر(   ـٌ ـْ َيِعووووووووووووووووووووووووووووػُّ )شمغوووووووووووووووووووووواسم  عَموووووووووووووووووووووو

ُل اًمؼوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورآنِ و)اًمػؾوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووُؼ    ( وأوَّ

 

 )وماحتوووووووووووووووووووووووووووووووووُة( اًمؽتووووووووووووووووووووووووووووووووواِب واعمثووووووووووووووووووووووووووووووووواكْك  

 قمشووووووووووووووووووووووووورون ؾمووووووووووووووووووووووووقرًة موووووووووووووووووووووـ اعمديـوووووووووووووووووووووووفْ  

 

 وـوووووووووووووووووووووووووووووواك أؾمؿوووووووووووووووووووووووووووووواًء  ووووووووووووووووووووووووووووا ُمبقـووووووووووووووووووووووووووووووفْ  

 و)إطمووووووووووووووووووزاُب( و)احلوووووووووووووووووديُد( )اًمـوووووووووووووووقُر( 

 

 و)اًمطووووووووووووووالُق( يووووووووووووووا رؿمقوووووووووووووووووووودُ  ُر(وو)اًمـصوووووووووووووو 

 اًمتحووووووووووووووووووريُؿ(ُر( و ) و)حمؿووووووووووووووووووٌد( و)احلشوووووووووووووووووو 

 

 و)اًمػووووووووووووووووتُح( و)إنػوووووووووووووووواُل( يووووووووووووووووا يموريووووووووووووووووووووؿُ  

 )مائوووووووووووووووودٌة( يمووووووووووووووووذا )اًمـِّسووووووووووووووووا( و)مُجَْعووووووووووووووووٌة(، 

 

َـّ شُمْذِهووووووووووووووووووووُب إؾموووووووووووووووووو   او)شمقسمووووووووووووووووووٌة( قمـفوووووووووووووووووووووو

  )وٓ ،()ىمْدؾمؿووووووووووووووووعْ  )اعمـوووووووووووووواومؼقن(، يمووووووووووووووذا 

 

( سمقوووووووووووووووووووـ َيوووووووووووووووووووودْي ربِّ اًمُعوووووووووووووووووووووال   شُمؼووووووووووووووووودمقا

َن( وموووووووووووووووووووووووووووووووا   )ممتحـوووووووووووووووووووووووووْف( و)آل قمؿووووووووووووووووووووووووورا

 

ضموووووووووووووا ىمبؾفوووووووووووا 
(3)

 سموووووووووووذاك قِمؾؿوووووووووووْك ىمووووووووووود كوووووووووووّم 

                                      
 :أما سماقمتبار اًمزمان .أى أن شمعريػ اعمؽك واعمدكك سماقمتبار اًمزمان راضمح قمغم شمعريػف سماقمتبار اخلطاب واعمؽان (1)

وماعمؽك ما كزل ىمبؾ ا جرة وإن يمان سمغػم مؽة، واعمدكك ما كزل سمعد ا جرة وإن يمان سمغػم اعمديـة. وأما سماقمتبار 

وماعمؽك ما  :وماعمؽك ما يمان ظمطاسمًا ٕهؾ مؽة، واعمدكك ما يمان ظمطاسمًا ٕهؾ اعمديـة. وأما سماقمتبار اعمؽان :اخلطاب

 كزل سمؿؽة وما ضماورها يمؿـك وقمرومات واحلديبقة، واعمدكك ما كزل سماعمديـة وما ضماورها يملطمد وىمباء وؾمؾع.

 قمغم آضمتفاد واًمعؼؾ. مـفج اًمسّمع اًمؼائؿ قمغم اًمراوية واًمـؼؾ، ومـفج اًمؼقاس اًمؼائؿ (2)

 اعمراد ؾمقرة اًمبؼرة. (3)
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ـَ اًمووووووووووووووووووووّثّمِن سمعوووووووووووووووووووود اصْمـوووووووووووووووووووولمِ وقمْشوووووووووووووووووووو  ٌر ِموووووووووووووووووووو

 

ٍن سمغووووووووووووووووووووووووووووووووػم َموووووووووووووووووووووووووووووووووولْمِ    مؽووووووووووووووووووووووووووووووووكُّ ىموووووووووووووووووووووووووووووورآ

ـووووووووووووووووووا قمـووووووووووووووود يموووووووووووووووؾ ؾموووووووووووووووووقرةِ   ( شمرا  )يموووووووووووووووووالَّ

 

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووٍة، وىمقوِّوووووووووووووووووووووووووووووووووَدْن سماًمسجووووووووووووووووووووووووووووووووووودةِ    مؽوقَّ

 يموووووووووووووذاك يموووووووووووووّؾ ؾموووووووووووووووقرٍة ومقفوووووووووووووا اًمؼصوووووووووووووْص  

 

 إسمؾوووووووووووووقُس، آدٌم، َكبِووووووووووووووْك، ـوووووووووووووووذا اًمؼصووووووووووووووْص  

 قمؾقفوووووووووووووووووووووووووووووووا هَمبوووووووووووووووووووووووووووووووووَرهْ ويموووووووووووووووووووووووووووووووؾُّ ُأّمووووووووووووووووووووووووووووٍة  

 

 قمالموووووووووووووووووووووووووووووُة اعمؽوووووووووووووووووووووووووكِّ هموووووووووووووووووووووووووػُم اًمبؼووووووووووووووووووووووووووره 

شموووووووووووووووووووووووَح   وووووووووووووووووووووووووْك رم ومقا  ظمووووووووووووووووووووال يمووووووووووووووووووووذا اًمتفجِّ

 

َن شمووووووووووووووووووووووووووووووووووووال اًمبؼووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورهْ    وآل قمؿوووووووووووووووووووووووووووووووووووووورا

ـِ أيمووووووووووووذا احلووووووووووووديُث قمووووووووووووـ    صووووووووووووووووووقل اًموووووووووووودي

 

 ضموووووووووووووووووووووا واضحوووووووووووووووووووووووووًا رم همايوووووووووووووووووووووووِة اًمتبقووووووووووووووووووووولمِ  

 ومقاصوووووووووووووووووووووووُؾ أيووووووووووووووووووووواِت ومقفووووووووووووووووووووووووا ىِمَصوووووووووووووووووووووووورُ  

 

 اعمؽوووووووووووووووووكِّ ضموووووووووووووواءْت ُ وْووووووووووووووووؼمُ ـوووووووووووووووذْى قمووووووووووووووـ  

 وضَمووووووووووووووووووووووووووووووووَدُل اًمقفوووووووووووووووووووووووووووووووووقِد واًمـصووووووووووووووووووووووووووووووارى 

 

 وَمْضوووووووووووووووووووووووووووووووووُح اعمـوووووووووووووووووووووووووووووواومؼلَم واحلقوووووووووووووووووووووووووووووووووارى 

 وقمؽووووووووووووووُس مووووووووووووووا َمَضووووووووووووووووك ورم اًمػقاصووووووووووووووْؾ  

 

 ـُموووووووووووووووووووووووووووْقٌل وذا رم اعمدكوووووووووووووووووووووووووووكِّ طماصوِووووووووووووووووووووووووووووْؾ  
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 ةاب أول وا نزل وآدر وا نزل

 

 وأّوُل اًمـوُّووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزوِل رم اًمصحقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووِح 

 

 سموووووووووووووووووودا مووووووووووووووووووـ اًمؽمضمقوووووووووووووووووووِح  )اىموووووووووووووووووووورأْ( سمووووووووووووووووووّم 

 دًمقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووُؾ ذا روايووووووووووووووووووووووووووووووووووُة اًمشووووووووووووووووووووووووووووووووووقخلمِ  

 

ـوَوووووووووووووووووووا احلََصووووووووووووووووواِن ُدْوَن َمووووووووووووووووووولْمِ   قمووووووووووووووووـ ُأمِّ
(1)

 

 وقمـفؿووووووووووووووووووووووووا أيضوووووووووووووووووووًا طموووووووووووووووووووديُث ضماسمووووووووووووووووووووووووورِ  

 

ُأضِمْقووووووووووووووووَب قمـووووووووووووووووف سماجلوووووووووووووووووووقاِب اجلاسموووووووووووووووووووورِ  
(2)

 

 وىمقووووووووووووووووووؾ )وماحتووووووووووووووووووْف( وىمقووووووووووووووووووووؾ )سمسووووووووووووووووووؿَؾْف( 

 

 ىمووووووووووووووود سمرهـوووووووووووووووقه سماًمـصوووووووووووووووووووووقِص اعمُْرؾَموووووووووووووووَؾفْ  

سمووَوووووووووووووووووووووووووووووا   وآظموِوووووووووووووووووووووووووووُر اًمـوُّووووووووووووووووووووووووووزوِل آيووووووووووووووووووووووووووووووُة اًمرِّ

 

دًمقُؾوووووووووووووووووووووووف وَمػوِووووووووووووووووووووْك اًمّصوووووووووووووووووووِحْقِح يُمتبِوووووووووووووووووووا 
(3)

 

وىمقوووووووووووووؾ سمعووووووووووووودها 
(4)

وىمقوووووووووووووؾ موووووووووووووا َيوووووووووووووغِمْ  
(5)

 

 

ـُ اًمؼقوْوووووووووووووووووووووِد ضَموووووووووووووووووووغِمْ   ه سمووووووووووووووووووواِئ  وموووووووووووووووووووا ؾِموووووووووووووووووووقا

 اًمـوُّوووووووووووووووووووووووووووووووزوِل ًمووووووووووووووووووووووووووووووقس ُمْطَؾَؼووووووووووووووووووووووووووووووووووا وأّوُل  

 

َؼووووووووووووووووووووووووا   وَمثووَوووووووووووووووووووووووووؿَّ سماعمقضووووووووووووووووووووووووقِع كووَوووووووووووووووووووووووووووْقٌع قُمؾِّ

 

                                     
ة اًمساسمؼ رم سماب )اًمقطمك( واًمشاهد ومقف ).... ومؼال: )اىمرأ سماؾمؿ رسمؽ اًمذى شاعمراد سمف طمديث أم اعمممـلم قمائ (1)

 .]متػؼ قمؾقف[ ظمؾؼ(.. طمتك سمؾغ: )ما مل يعؾؿ(، ومرضمع هبا رؾمقل اهلل شمرضمػ سمقادره (

أمٌم ؾمؿعت صقشما مـ اًمسّمء ومرومعت رأؾمك ومنذا اعمؾؽ اًمذى ضماءكك سمحراء ضماًمس قمغم وكص طمديث ضماسمر.. )سمقـّم أنا  (2)

.. []أظمرضمف اًمؽممذي ﴾ھ ھ ﴿يمرؾمك سملم اًمسّمء وإرض، ومرضمعت، ومؼؾت: زمؾقكك، ومدصمروكك، وملنزل اهلل 

أو أن ؾمقرة اعمدصمر كزًمت سمعد ومؽمة اًمقطمك ومتؼدم  -2 .أن هذه اًمؼصة متلظمرة قمـ ىمصة طمراء -1واجلووقاب قمـف: 

قمؾقف رواية قمائشة، ويؽقن أول ما كزل قمغم اإلـمالق )اىمرأ( وأول ما كزل سمعد ومؽمة اًمقطمك )اعمدصمر( أو أول ما كزل 

 .ًمؾرؾماًمة: )اعمدصمر(، وأول ما كزل ًمؾـبقة )اىمرأ(

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ﴿ وهك آيةأظمرج اًمبخارى قمـ اسمـ قمباس ىمال آظمر آية كزًمت آية اًمرسما  (3)

 أية. [178]البؼرة:  ﴾.....ے

ملا رواه اًمـسائك قمـ اسمـ قمباس أن هذه  [181]البؼرة:  ﴾یېئ ىئ ىئ ىئ ی   ی ﴿: واعمراد سمف ىمقًمف شمعامم (4)

 .آظمر ؿمكء كزل

اًمديـ( وعجؿع سملم واعمراد آية اًمديـ ملا روى قمـ ؾمعقد سمـ اعمسقب )أنف سمؾغف أن أطمدث اًمؼرآن قمفدًا سماًمعرش آية  (5)

اًمروايات اًمثالث أن هذه أيات كزًمت دومعة واطمدة يمؽمشمقبفا رم اعمصحػ ٕهنا رم ىمصة واطمدة وملظمؼم يمؾ راو 

 قمـ سمعض ما كزل سملنف آظمر.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 16 املهظومة الرجبية يف مهمات العلوم القرآنية 

 

 امنزول ةاب أستاب

 

 َأضموووووووووووووووووووداُدكا ىمووووووووووووووووووود ظَمَدُموووووووووووووووووووووقا اًمتَّـْزيووووووووووووووووووووووووووال

 

ؾووووووووووووووووووووووووووووووووووووقا أؾموووووووووووووووووووووووووووووووووووباسَمف شَمْػصوووووووووووووووووووووووووووووووووووقال    ووَمصَّ

ـِ اعَمووووووووووِدْيـِْك   ْى واسموووووووووو طِمووووووووووِدْى  ،يموووووووووواجلَْعؼَمِ  اًمقا

 

ققـمِووووووووووووووووووْك إَْوطَموووووووووووووووودِ    واًمَعْسووووووووووووووووؼالكِْك واًمسِّ

 واًمؼووووووووووووقُل رم إؾمووووووووووووباِب َمْؼُصووووووووووووووْقٌر قَمووووووووووووغَم  

 

ـْ ظَمووووووووووػْمِ اعَموووووووووووواَل  ضموووووووووواءمِمَّووووووووووا  مووووووووووا َصووووووووووح   قَموووووووووو

 أْو َصووووووووووحَّ رم اعَمووووووووووْرِوْى قمووووووووووـ إصحووووووووووووواِب  

 

 ضمزمووووووووووووووووووووووًا سموووووووووووووووووووووولنَّ ذا مووووووووووووووووووووووـ إؾمبووووووووووووووووووووووووووواِب  

 ومؼقًُمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف ُيَعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودُّ يماعمروموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووقعِ  

 

 سمِووووووووووووووووووال ظِموووووووووووووووووووووالٍف طماصووووووووووووووووووووٍؾ َمْسُؿووووووووووووووووووووووووْقعِ  

َتَؿوووووووووووووووووووووووْؾ    وإْن َأ َوووووووووووووووووْك اعَموووووووووووووووووْرِوْى سمَِؾْػوووووووووووووووووٍظ حُمْ

 

 وًمووووووووووقَس ضَمْزمووووووووووًا وموووووووووواخلالُف ىموووووووووود طَمَصوووووووووووووْؾ  

َعُؾووووووووووووووووووووووفْ ومبعُضوووووووووووووووووفْؿ مثوووووووووووووووووُؾ    اًمبخوووووووووووووووووارْى عَجْ

 

َعُؾووووووووووووووووووووووووووووووفْ    يَمُؿْسووووووووووووووووووووووووووووووـٍَد وسمعُضووووووووووووووووووووووووووووووفؿ ٓ عَجْ

طمووووووووووووووووووووووووووووا  ووووووووووووووووووووووووا إذا مووووووووووووووووووووووووا اًمتَّاسمِِعووووووووووووووووووووووووووكُّ َ َّ  أمَّ

 

 رم ؾَموووووووووووووووووووووَبٍب وىمقًُموووووووووووووووووووووووُف ضَموووووووووووووووووووووا واِضوووووووووووووووووووووَحا 

وووووووووووووووووووووووووووووووِة اًمتػسوووووووووووووووووووووووووووووػمِ   ـْ َأِئؿَّ  ويموووووووووووووووووووووووووووان ِمووووووووووووووووووووووووووو

 

ـْ َصوووووووووووووووووووْحِب اًمَبِشووووووووووووووووووووػْمِ   ـَ قمووووووووووووووووووو  أظِموووووووووووووووووووذي

 وَصوووووووووووووووووووووحَّ ُمْسوووووووووووووووووووووووـَدًا إًمقوووووووووووووووووووووووِف واقْمَتَضووووووووووووووووووووودْ  

 

 سمُِؿْرؾَموووووووووووووووووووووووووووووٍؾ ٔظَموووووووووووووووووووووووووووووٍر وموووووووووووووووووووووووووووال يوووووووووووووووووووووووووووووووووَرد   

َـّ ىمقًموَووووووووووووووووووووووووووُف يؽووووووووووووووووووووووووووووقُن ُمْرؾموَووووووووووووووووووووووووووواَل    ًمؽووووووووووووووووووووووو

 

ـِ اًمسوووووووووووووووووققـمْك    ُكِؼوووووووووووووووووال ذا مذـووووووووووووووووووووٌب قمووووووووووووووووو

 وموووووووووووووووووووووووووا سمشووووووووووووووووووووووووولنِف اًمؽتووووووووووووووووووووووووووووووواُب كوووووووووووووووووووووووووواِزْل  

 

ُد سمعوووووووووووووَد ؾُموووووووووووووْمِل ؾَمائووِوووووووووووووووووْؾ   ومْفوووووووووووووَق اعموووووووووووووورا
(1)

 

 أو سمعووووووووووووووووووووووووووَد طموووووووووووووووووووووووووووووادٍث وذا اًمتعريووووووووووووووووووووووووووُػ  

 

 يوووووووووووووووووووووووا طَمصوووووووووووووووووووووووقُػ ًمَِسوووووووووووووووووووووووَبٍب اًمـوُّوووووووووووووووووووووووووزوِل  

 َ ْصووووووووووقُص طُمْؽووووووووووووِؿ كوووووووووووازٍل إْن يمووووووووووان قَموووووووووووؿْ  

 

سمَِسوووووووووووووووَبٍب واخلُْؾوووووووووووووووووُػ رم ذًموووووووووووووووؽ شموَووووووووووووووووووووؿْ  
(2)

 

                                      
 رم هذا اًمبقت واًمذى سمعده شمعريػ ؾمبب اًمـزول. (1)

أية ؾمبب ًمـزو ا. ومفؾ يظؾ طمؽؿ أية قمامًا معـك اعمسللة: ًمق يمان ًمػظ أية قمامًا رم دًٓمتف قمغم احلؽؿ ويمان  ذه  (2)

مستغرىمًا سماًمـظر ًمؾػظ ؟ أم هؾ يـسحب ؾمبب اًمـزول قمغم قمؿقم اًمؾػظ ومقخصصف ويؽقن طمؽؿ أية ظماصًا 

 سماقمتبار ؾمببفا ؟ ىمقٓن.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 17  املهظومة الرجبية يف مهمات العلوم القرآنية 

ـْ رم اًمعوووووووووووووواِم ُصووووووووووووووقرةَ  ووووووووووووووَبْب  وَأْدظِمَؾوووووووووووووو  اًمسَّ

 

ـْ ِرَيووووووووْب   ُدظموُووووووووووْقَل ىَمْطووووووووٍع ًمووووووووقس ومقووووووووف ِموووووووو
(1)

 

بووَووووووووووووووووووْب   ػوووووووووووووووواِق كووووووووووووووووووازٍل مووووووووووووووووع اًمسَّ  قمـوْوووووووووووووووووَد اشمِّ

 

 ًموووووووووووووووودى اًمعؿووووووووووووووووووقِم أو سمعؽِسووووووووووووووووِف َوضَمووووووووووووووووْب  

َؿوووووووووووووووووَؾ اًمَعووووووووووووووووواُم قموووووووووووووووووغم موووووووووووووووووا ِمْثِؾوووووووووووووووووووووووف   أْن حُيْ

 

ـْ قمووووووووووووغم مووووووووووووا ِمْثِؾوووووووووووووووفِ   َؿَؾوووووووووووو واخلَوووووووووووواُص حُيْ
(2)

 

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَّم سمَِحسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووِب    وآقمتبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووواُر إكِّ

 

وووووووووَبِب  ًَمْػوووووووووٍظ ٓ ظُمُصوووووووووووقصِ  قُمُؿوووووووووقمِ   اًمسَّ
(3)

 

 وىموووووووووووووووووووووْد شمؽوووووووووووووووووووووووقُن صقغوووووووووووووووووووووووووَة اطمتؿووووووووووووووووووووووووالِ  

 

أْو َكووووووووووووووصِّ شمٍميووووووووووووووووٍح ًموووووووووووووودى اعَمؼووووووووووووووووووووالِ  
(4)

 

ُد    اعَموووووووووووووووووْرِوْى َوِوطموْوووووووووووووووووووَدُة اًمّسوووووووووووووووووَبْب شَمَعووووووووووووووووووودُّ

 

ِن يموووووووووووووووووؾُّ مبحوووووووووووووووووٍث ًموووووووووووووووووُف قَمَجوووووووووووووووووْب    أمووووووووووووووووورا

وووووووووووووووووووووا قموووووووووووووووووووغم مباطموووووووووووووووووووَث اؿمَتَؿوووووووووووووووووووووووووْؾ   ـُ  يمال

 

 ُيِؽوووووووووووووووووؾُّ قَمْزِموووووووووووووووْك قمـووووووووووووووود َكْظِؿوووووووووووووووِف اعَموووووووووووووووووووَؾْؾ  

 سمقاهُنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا شمريمتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف ًمشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووارِح  

 

ـٍ وـمووووووووووووووووووووامِح    صَمْبووووووووووووووووووووٍت طَمِصووووووووووووووووووووْقٍػ ُمووووووووووووووووووووْتِؼ

َمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا   وآيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٌة كزو ُووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا شَمَؼدَّ

 

 َأقْمَؾَؿووووووووووووووووووووا وَزْريَمِشووووووووووووووووووْك سمووووووووووووووووووذاك طُمْؽؿوووووووووووووووووووواً  

 واًمشوووووووووووووووووخُص واطمووووووووووووووووووووٌد وكوووووووووووووووووووووازٌل يَمثووُوووووووووووووووووورْ  

 

 وووووووووووووووووووووووووووووووورْ ثَ سمشوووووووووووووووووووووووووووووولنِِف ًمووووووووووووووووووووووووووووووف ؿمووووووووووووووووووووووووووووووووقاهٌد يمَ  

 
*** 

 

 

 

 

                                     
هذا  معـك اًمؼاقمدة: ًمق يمان ًمػظ أية يدل قمغم اًمعؿقم و ذه أية ؾمبب كزول وضماء دًمقؾ  صص قمؿقم أية ومنن (1)

 اًمدًمقؾ  صص أية وٓ  صص ؾمببفا ٕن دظمقل صقرة اًمسبب رم اًمؾػظ اًمعام ىمطعك وهذا ما قمؾقف اجلؿفقر.

هذه ىماقمدة أظمرى وهك: ًمق يمان ًمػظ أية يدل قمغم اًمعؿقم وؾمبب كزو ا يدل أيضًا قمغم اًمعؿقم  ؾ اًمعام قمغم  (2)

 ؾ اخلاص قمغم ظمصقصف.قمؿقمف، وًمق يماكت أية وؾمببفا يمالـا يدل قمغم اخلصقص  

 هذا هق اًمراضمح رم هذه اعمساًمة. (3)

 يعـك ـمريؼة اًمتعبػم قمـ ؾمبب اًمـزول إما سمصقغة شمدل قمغم اًمسببقة ىمطعًا أو شمدل قمؾقفا اطمتّمٓ. (4)
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  اموي  وايآيا نيةاب امتناسب ة

 

 ووضموْووووووووووووووووووووُف آرشمبووووووووووووووووووواِط سمووووووووووووووووووولم ؾمووووووووووووووووووووووقرِة 

سووووووووووووووووووووووووووواق اعمعـوووووووووووووووووووووووك   شمـاؾموووووووووووووووووووووووٌب سموووووووووووووووووووووووف اشمِّ

ووووووووووووووووووووووووُف شمقومقؼوووووووووووووووووووووووووووووك   قمؾووووووووووووووووووووووووووٌؿ قمظووووووووووووووووووووووووقٌؿ يمؾُّ

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووِػ سمووووووووووووووووووووووووووووووودون يُمْؾَػوووووووووووووووووووووووووووووووووٍة   وٓ شَمَعسُّ

 

 أو سموووووووووووووووووووووووووووووولم مجؾوووووووووووووووووووووووووووووووووٍة وسموووووووووووووووووووووووووووووولم آيووووووووووووووووووووووووووووووِة  

 ُيػقووووووووووووووووووووود أيًضوووووووووووووووووووووووا رم اكتظوووووووووووووووووووووووووام اعمبووووووووووووووووووووووـك 

 وآضمتفووووووووووووووووووووووووووووووواُد قُمْؿووووووووووووووووووووووووووووودة اًمتقومقوووووووووووووووووووووووووووووووووِؼ 

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووِػ  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٍع وٓ شَمَؽؾُّ  وٓ شَمـَطُّ

 
*** 
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 تنجيه املرآن أو نزول املرآنةاب 

 

كـووووووووووووووووووووووووووووا شَمـْجقُؿوووووووووووووووووووووووووووووووُف ًمووووووووووووووووووووووووووووف طِمَؽووووووووووووووووووووووووووووووووْؿ   ىمرآ

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٍة رم شَمْرسمقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووْف  ٌج ٕمَّ  شموَووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَدرُّ

 شمـجقؿوووووووووووووووووف حلْسوووووووووووووووووؿ مووووووووووووووووا ومقوووووووووووووووووف اظْمُتِؾووووووووووووووووْػ 

 ُمعووووووووووووووووووووواًمٌِج ًمُِسوووووووووووووووووووووووقء موووووووووووووووووووووا ِمـَّوووووووووووووووووووووووا سموووووووووووووووووووووووووَدْر  

 ًمؽوووووووووووووووووووووووووك يؽوووووووووووووووووووووووووقن طمػظوووووووووووووووووووووووووف وومفؿوووووووووووووووووووووووووووف 

ؿووووووووووووووووووووووووووووووووووا  اهلل أنوووووووووووووووووووووووووووووووووووزل اًمؽتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواب ًمؾسَّ

ٍم وقمشووووووووووو  ريـورم سمِْضوووووووووووِع أقموووووووووووقا
(1)

 ايمتَؿوووووووووووْؾ  

 

 ووووووووووووووووووووووووووؿْ كظؿُتفووووووووووووووووووووا ًمَتـَْجِؾوووووووووووووووووووووووْك قمـووووووووووووووووووووف اًمـِّؼَ  

 إضماسمووووووووووووووووووووووووووٌة قمووووووووووووووووووووـ اًمسوووووووووووووووووووووومال شَمْسؾقوووووووووووووووووووووووووْف  

 قموووووووووووووووووِرْف 
ٍ
 وموووووووووووووووووا سموووووووووووووووووف َمْؽوووووووووووووووووووٌر ٕقمووووووووووووووووووووداء

 وذا دًمقووووووووووووووووووووُؾ أنوووووووووووووووووووووف هَيووووووووووووووووووووووووودى اًمِػطوَووووووووووووووووووووووووووْر 

 قموووووووووووووووووووووووووغم اًمعبوووووووووووووووووووووووووووواد هقِّـًوووووووووووووووووووووووووا وقمؾُؿووووووووووووووووووووووووووووووُف 

وووووووووووووووووووووووووووّم   ويموووووووووووووووووووووووووووان مجؾوووووووووووووووووووووووووووووووًة وسمعوووووووووووووووووووووووووووووود َكجَّ

 وووووووووووووووووووووووووووووْؾ كزوًُموووووووووووووووووووووووووووووووف وديــُووووووووووووووووووووووووووووا سمووووووووووووووووووووووووووف  يَمؿَ 

 
  َكَؼووووووووووووووووووووووووووووْؾ  ُمؼاشمووووووووووووووووووووووووووووؾٍ واًمؼرـمبووووووووووووووووووووووكُّ قمووووووووووووووووووووووـ 

 مووووووووووووووـ ًمووووووووووووووقِح حمػوووووووووووووووووقٍظ إمم ؾمؿوووووووووووووووا اًمُعوووووووووووووووال

 

 طمؽايوووووووووووووووووووووووووووَة اإلمجووووووووووووووووووووووووواِع أنوووووووووووووووووووووووووف َكوووووووووووووووووووووووووووووَزْل  

ىمًا قموووووووووووووووووووغم ُمْؽوووووووووووووووووووٍث شمووووووووووووووووووووووال  صموووووووووووووووووووؿ ُمػووووووووووووووووووووورَّ

 

*** 

  

                                     
 رم صمالصمة وقمنميـ قمامًا، واًمبضع رم اًمعدد: مـ اًمثالث إمم اًمتسع. (1)
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 ةاب جىع املرآن وترتيته

 

ِْن ومقوووووووووووووووووووووووووووووِف معـقوووووووووووووووووووووووووووووانِ   مجووووووووووووووووووووووووووووع اًمؼووووووووووووووووووووووووووووورا

 

وووووووووووووووووووانِ   ـِ قمـوووووووووووووووود أـوووووووووووووووووؾ اًمشَّ  وقمْؾووووووووووووووووُؿ ذيوووووووووووووووو

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووواككأوٓـووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا يمتاسمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٌة    واًمثَّ

 

 طمػوووووووووووووُظ اًمػتووووووووووووووووك قموووووووووووووغم اًمؽتووووووووووووووواب صمووووووووووووواكك 

 أّول مجووووووووووووووووووووووٍع يمووووووووووووووووووووان رم قمْفووووووووووووووووووووود اًمـووووووووووووووووووووووبِْك  

 

ووووووووووووووووووووِب   رم اجِلْؾوووووووووووووووووووووووِد واًْمِؾَخووووووووووووووووووووووواِف مل ُيَرشمَّ
(1)

 

 وشمووووووووووووووووووووؿَّ رم ذا اًمعفوووووووووووووووووووود كؼووووووووووووووووووُش اًمسووووووووووووووووووطرِ  

 

وووووووووووووووووووْدرِ    وِضوووووووووووووووووووْػ إًمقوووووووووووووووووووووووِف كؼَشوووووووووووووووووووووف رم اًمصَّ

 َرَوى احلصووووووووووووووووووقُػ طمبووووووووووووووووووووُركا اًمبخوووووووووووووووووووووووارْى  

 

رِ  مجاقموووووووووووووووووووووووووووةٍ طِمْػوووووووووووووووووووووووووَظ    موووووووووووووووووووووووووـ إبوووووووووووووووووووووووووووورا

قموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا   ومووووووووووووووووووووووووووووووووووا رواه حَيُْصووووووووووووووووووووووووووووووووووووُر اجلُّمَّ

 

رم ؾمبعووووووووووووووووووٍة موووووووووووووووووا أـمقوووووووووووووووووَب اإلىمـاقمووووووووووووووووووووا 
(2)

 

ـُ طمبقووووووووووووووووٍب   واسموووووووووووووووو
(3)

َل اعَمووووووووووووووووْرِوْى سمووووووووووووووووّم   أوَّ

 

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  ِـّ  ُيػقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود أنَّ طَمْصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَرُه شُمق

 مووووووووووووووووووووـ َأنَوووووووووووووووووووٍس رم ؾموووووووووووووووووووبعٍة وأوضحوووووووووووووووووووووووووا 

 

حووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا   وردَّ يمووووووووووووووووووووووووووووووووؾَّ ؿُمووووووووووووووووووووووووووووووووبفٍة وَصحَّ

ووووووووووووووووووووووووفُ وًمووووووووووووووووووقس    طمػووووووووووووووووووُظ يمووووووووووووووووووؾِّ وموووووووووووووووووووووورٍد يُمؾَّ

 

ـْ طمػوووووووووووووووووووووُظ يموووووووووووووووووووووؾٍ   ووووووووووووووووووووووووفُ  ذٌط وًمؽووووووووووووووووووووو  يمؾَّ

ىِضْ    ُأنبقوووووووووووووؽ قموووووووووووووـ مجوووووووووووووع اخلؾقػوووووووووووووووة اًمووووووووووووورَّ

 

 رم مجِعووووووووووووووووووووووووووووووِف دٓئووووووووووووووووووووووووووووووووووٌؾ ٓ شَمـَْؼِضوووووووووووووووووووووووووووووووك 

يووووووووووووووووووووووووُؼ   دِّ  سمعووووووووووووووووووووووَد اًمقّممووووووووووووووووووووووِة ارشموووووووووووووووووووووولى اًمصِّ

 

 رأيوووووووووووووووووووووووووووووووووًا رآه اعمؾفوَووووووووووووووووووووووووووووووووووُؿ اًمػوووووووووووووووووووووووووووووووووووووواروُق  

 
                                     

 .واًمؾخاف اجلؾد رم – اًمسالم قمؾقف –اًمؼرآن مؽتقسمًا رم قمفده  اًمؾخاف: مجع خلػة، هك صػائح احلجارة. أى: يمان (1)

ضماءت صمالث روايات رم صحقح اًمبخارى حتٍم طمػاظ اًمؼرآن رم اًمعفد اًمـبقى رم ؾمبعة، وهؿ: اسمـ مسعقد، وؾمامل  (2)

 مقمم أبك طمذيػة، ومعاذ سمـ ضمبؾ، وأبك سمـ يمعب، وزيد سمـ صماسمت، وأبق زيد سمـ اًمسؽـ، وأبق اًمدرداء.

أبق احلسـ قمغم سمـ طمبقب اعمعروف سماملاوردى، وىمد وضمف اًمروايات اًمثالث سملهنا ًمقست قمغم ؾمبقؾ احلٍم، وىمال معؾؼًا  (3)

ٓ يؾزم مـ ىمقل أنس: مل عجؿعف همػمهؿ أن يؽقن اًمقاىمع رم كػس »: «مل عجؿع اًمؼرآن همػم أرسمعة»مـفا قمغم رواية أنس: 

إمر يمذًمؽ، ٕن اًمتؼدير أنف ٓ يعؾؿ أن ؾمقاهؿ مجعف، وإٓ ومؽقػ اإلطماـمة سمذًمؽ مع يمثرة اًمصحاسمة وشمػرىمفؿ رم اًمبالد 

وهذا رم  ملسو هيلع هللا ىلصفد اًمـبك وهذا ٓ يتؿ إٓ إن يمان ًمؼك يمؾ واطمد مـفؿ قمغم اكػراده، وأظمؼمه قمـ كػسف أنف مل يؽؿؾ ًمف مجع رم قم

هماية اًمبعد رم اًمعادة، وإذا يمان اعمرضمع امم ما رم قمؾؿف مل يؾزم أن يؽقن اًمقاىمع يمذًمؽ، وًمقس مـ ذط اًمتقاشمر أن حيػظ 

 .(1/245) . يـظر اإلشمؼان«يمؾ ومرد مجقعف، سمؾ إذا طمػظ اًمؽؾ اًمؽؾ وًمق قمغم اًمتقزيع يمػك
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وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووفْ  ػووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووقا  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذِه اعمُِفؿَّ  ومؽؾَّ

 

ـَ    صماسمووووووووووووووووووووٍت أموووووووووووووووووووولم اًمذّمووووووووووووووووووووف زيووووووووووووووووووووَد سموووووووووووووووووووو

 ومجؿعووووووووووووووووووووووقا اعمحػووووووووووووووووووووووقظ رم اًمصووووووووووووووووووووودورِ  

 

 وـمؾبوووووووووووووووووووووووووووقا اعمـؼووووووووووووووووووووووووقَش رم اًمسطوووووووووووووووووووووووووووقرِ  

ْى    وَأؿموووووووووووووووووووووووووووووَفدوا اًمشفوووووووووووووووووووووووووووووقد ًمؾتحوووووووووووووووووووووووووووورِّ

 

ْى    وشموووووووووووووووووووووووووووووووؿَّ مجُعووووووووووووووووووووووووووووووووووووُف سموووووووووووووووووووووووووووووووووووال شَموووووووووووووووووووووووووووووووؼَمِّ

ووووووووووووووووووووووقرا   وووووووووووووووووووووَب أيووووووووووووووووووووواِت ًموووووووووووووووووووووقس اًمسُّ  ُمَرشمَّ

 

 رم ؾموووووووووووووووووبعٍة موووووووووووووووووـ أطمووووووووووووووووووووورٍف ُمـحِصوووووووووووووووووورا  

 

 

 

ـْ ويمووووووووووووووووان مْجووووووووووووووَع   َووِمووووووووووووووووْك  ُصُحووووووووووووووووٍػ ًمؽوووووووووووووو

 

وصَموووووووووووووووووؿَّ وَموووووووووووووووووْرٌق سمقـفوووووووووووووووووا واعمُصحوووووووووووووووووووووِػ  
(1)

 

 رم قمفووووووووووووووووووووووود قمووووووووووووووووووووثّمَن اًمووووووووووووووووووووبالُد وُمتَِحووووووووووووووووووووْت  

 

َسعوَووووووووووووووووووووْت    وُرىْمَعوووووووووووووووووووُة اإلؾمووووووووووووووووووووووووالِم ومقوووووووووووووووووووف اشمَّ

 قمؾووووووووووووووووووووك اًمـبوووووووووووووووْل ىموووووووووووووووووورأْ  
ٍ
 ويموووووووووووووووؾُّ ىموووووووووووووووارىء

 

 سمغوووووووووووووووووووووػم وضْموووووووووووووووووووووِف موووووووووووووووووووووا ظمؾقُؾوووووووووووووووووووووووووف ىموووووووووووووووووووووورأْ  

ومووووووووووووووووووواضمتؿعقا رم هموووووووووووووووووووزوةٍ  
(2)

 واظمتؾػوووووووووووووووووووقا  

 

 مووووووووووووووووووووا َيْلَلووووووووووووووووووووووُػ  
ٍ
 أىمووووووووووووووووووووووووورَّ يمووووووووووووووووووووؾُّ ىمووووووووووووووووووووارىء

يووووووووووووووووووووووووووووووووووقَب واخِلالوموووووووووووووووووووووووووووووا   وقَمَؼوووووووووووووووووووووووووووودوا اًمرِّ

 

ومووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووروا ًمبعِضوووووووووووووووووووووووووووووووووفؿ ضِمزا  ويمػَّ

ـُ اًمووووووووووووووووووووووووَقّمن َأقْمَؾووووووووووووووووووووووووَؿ إمقوووووووووووووووووووووووووووووورا    واسموووووووووووووووووووووووو

 

 سمؿوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا رآه ُمْػِزقموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووًا ُمثِوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووػماً  

ـَ صماسموووووووووووووِت   ـَ اًمعووووووووووووواِص واسمووووووووووووو وووووووووووووَػ اسمووووووووووووو  ويَمؾَّ

 

ـَ اًمووووووووزسمػِم واسمووووووووـ احلووووووووارث اًمَػتِوووووووول  واسموووووووو
(3)

 

ـُ صماسمووووووووووووووٍت ىموووووووووووووود مَجَعوووووووووووووووووا   ًمـسوووووووووووووووووِخ مووووووووووووووا اسموووووووووووووو

 

 ُأْوِدقمووووووووووووووووووووووا وقمـوووووووووووووووووود طمػصووووووووووووووووووووَة احلََصووووووووووووووووووانِ  

وووووووووووووووووووووووووووووَقرْ   وووووووووووووووووووووووووَب اًمسُّ  وموووووووووووووووووووووووووتؿَّ كْسوووووووووووووووووووووووووُخف ُمرشمَّ

 

ـْ أطموووووووووووورٍف ىموووووووووووود اكحصوووووووووووووورْ    رم ؾمووووووووووووبعٍة ِموووووووووووو

 واًمطوووووووووووووووووووووؼمىُّ اظمتوووووووووووووووووووووار أنوووووووووووووووووووووف اؿمتؿوووووووووووووووووووووووووْؾ  

 

مـفووووووووا قمووووووووغم طموووووووورٍف وطمقووووووووٍد واؾمتووووووووووووَدْل  
(4)

 

ةً    وكسوووووووووووووووووووووووووخقا موووووووووووووووووووووووووـ اإلموووووووووووووووووووووووووووواِم قِموووووووووووووووووووووووووودَّ

 

حقـوووووووووووووووووووووا  سوووووووووووووووووووووووووووةً   مصوووووووووووووووووووواطمػًا ورضمَّ
(5)

 

 

                                     
: ما واعمصحػ .هك ما مجع ومقفا أبق سمؽر ؾمقر اًمؼرآن سمعد شمرشمقب آياهتا مـ همػم رقماية شمرشمقب اًمسقر :اًمصحػ (1)

 .مجعت ومقف شمؾؽ اًمصحػ سمعد شمرشمقب ؾمقرها

 .يمان طمذيػة سمـ اًمقّمن يغازى أهؾ اًمشام رم ومتح أرمقـقة وأذرسمقجان مع أهؾ اًمعراق (2)

 .هشام، قمبداًمؾف سمـ اًمزسمػم واًمثالصمة ىمرؿمققناعمراد ؾمعقد سمـ اًمعاص، قمبداًمر ـ سمـ احلارث سمـ  (3)

 .هذا هق اًمراضمح أن اعمصاطمػ اًمعثّمكقة مشتؿؾة قمغم إطمرف اًمسبعة يمامؾة (4)

 .قها  سة سماعمصحػ اإلمام وهك : اعمدكك واعمؽك واًمشامك واًمبٍمى واًمؽقرمحضّم أى ر (5)
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 هووووووووووووذا هووووووووووووق اعمشووووووووووووفقُر واًمووووووووووووذى َذَهووووووووووووووووووْب 

 

إًمقوووووووووووووِف صووووووووووووواطمُب اإلشمؼوووووووووووووان 
(1)

 ذو إَدْب  

 ٍر مصووووووووووووووووووحٌػ عجؿعُفووووووووووووووووووؿْ وًمؽووووووووووووووووووؾِّ مصوووووووووووووووووو 

 

سمُِؾَغوووووووووووووووووووووووووووووووووٍة واطمووووووووووووووووووووووووووووووودٍة َيْعِصوووووووووووووووووووووووووووووووؿفؿْ  
(2)

 

يمِر وىْمُػووووووووووووووووووووووف قُمِؾوووووووووووووووووووووؿْ    شمرشمقووووووووووووووووووووُب آِي اًموووووووووووووووووووووذِّ

 

 موووووووووووووـ اًمـصوووووووووووووقِص وسموووووووووووووذاك ىمووووووووووووود ضُموووووووووووووووووووِزمْ  

 ؾُموووووووووووووووووووووووووووَقَر اًمؽتووووووووووووووووووووووووووووواِب ومووووووووووووووووووووووووا َ ووووووووووووووووووووووووصُّ  

 

ِب    شمرشمقُبفوووووووووووووووووووووووووووووا يموووووووووووووووووووووووووووووأِى رم اًمصووووووووووووووووووووووووووووووقا

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٌؾ، مثووووووووووووووووووووووووووووووووووووواكْك   ًموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووُف، ُمَػصَّ  ـمِقا

 

 قُن شمؾوووووووووووووووووووووووووؽ ؾمووووووووووووووووووووووووووووقُر اًمؼوووووووووووووووووووووووووووورآنِ ُئووووووووووووووووووووووووومِ  

 أقمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووداُد آَِى ؾموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتَُّة أِٓف  

 

 مووووووووووووووووووووَع اصمـتوووووووووووووووووووولِم مووووووووووووووووووووـ ِمِئوووووووووووووووووووولم واومووووووووووووووووووووووووك 

 وموووووووووووووووووووووووووا َيزيوووووووووووووووووووووووُد ومووووووووووووووووووووووواخلالُف مـعِؼوووووووووووووووووووووووودْ  

 

ـْ طمؼقؼوووووووووووووووووووووووًة وقِموووووووووووووووووووووووووود     قمؾقوووووووووووووووووووووووِف ومووووووووووووووووووووووواقمَؾَؿ

وووووووووووووووقرْ وُأطمصوووووووووو   ك إًمقووووووووووؽ يووووووووووا ومتووووووووووك قَموووووووووودَّ اًمسُّ

 

 رْ وهوووووووووووَك اْرسَموووووووووووٌع موووووووووووْع مائوووووووووووٍة وِضوووووووووووْػ قَمَشووووووووووو 

 
*** 

  

                                     
 .يعـك اإلمام اًمسققـمك ر ف اهلل (1)

مؽة، اعمديـة، اًمبٍمة، اًمؽقومة، )أى ًمؽؾ مؽان مـ إمايمـ اًمتك أرؾمؾ إًمقفا اعمصاطمػ اخلؿسة وهذه إمايمـ هك  (2)

اعمستـسخة مـ اإلمام سمدون  ن يؽقن اعمعـك: ًمؽؾ مؽان مـ إمايمـ اًمتك أرؾمؾ إًمقفا اعمصاطمػأويصح  (اًمشام

يعـك ًمغة (: سمؾغة واطمدة: )ىمقًمف، مم إمصارإؾة شمعقلم قمددها ًمقعؿ مجقع أراء اًمقاردة رم قمدد اعمصاطمػ اعمرؾم

 .ىمريش

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 11  املهظومة الرجبية يف مهمات العلوم القرآنية 

 

  سه املصحف

 

ِن ىمووووووووووووووووووْؾ ًمووووووووووووووووووف قمثّمكووووووووووووووووووووك  رؾْمووووووووووووووووووُؿ اًمؼوووووووووووووووووورا

 

 رم طمؽؿوووووووووووووووووووووووف ىمووووووووووووووووووووووود ضماءكوووووووووووووووووووووووا ىمووووووووووووووووووووووووقٓنِ  

 وموووووووووووووووووووووووووإّول اًمتقىمقووووووووووووووووووووووووووُػ ًمؾوووووووووووووووووووووووووذى َرَووا 

 

 قمووووووووووووـ اًمـبووووووووووووكِّ مووووووووووووـ كصووووووووووووقٍص وطمَؽووووووووووووووووقا  

ْف   واة صُموووووووووووووووووووؿَّ طَموووووووووووووووورِّ  اًمؼَؾووووووووووووووووووووؿْ ألووووووووووووووووِؼ اًموووووووووووووووودَّ

 

وموووووووووووووا رواه اسموووووووووووووـ اعمبوووووووووووووارك اْكَثَؾووووووووووووووؿْ  
(1()2)

 

 واًمؼووووووووووووووووووووووووقُل سماًمتقىمقوووووووووووووووووووووووووووػ ًمؾووووووووووووووووووووووووذى َوَردْ  

 

 قموووووووووووووووووووووووووـ اًمـبووووووووووووووووووووووووووكِّ ٓ َيصووووووووووووووووووووووووووحُّ وَمْؾووووووووووووووووووووووووووػَمد 

 شمقومقوووووووووووووووووووووووووووووووووٌؼ إِذ ارشمضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووواهُ  واًمثوووووووووووووووووووووووووووووووووانِ  

 

 قمثّمُكـوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ُٕمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٍة ىَمَضووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواهُ  

 وأمجووووووووووووووووووووووووووووووووووووع اًمصحاسمووووووووووووووووووووووووووووووووووووُة اًمَؼبوووووووووووووووووووووووووووووووووقٓ 

 

مووووووووووووووووووووووووووقا اًمُعووووووووووووووووووووووودوٓ   قمؾقووووووووووووووووووووووووووِف قمـوووووووووووووووووووووووُف طمرَّ

«آكتصووووووووووووووووووار»ذو  
(3)

ز اعمخاًمػووووووووووووووووووفْ    ضمووووووووووووووووووقَّ

 

ُه اقمرِ    وَمووووووووووووووووووووووووووووفًمرؾموووووووووووووووووووووووووووِؿ مصوووووووووووووووووووووووووووحٍػ َوَردَّ

 واًموووووووووووووووووووراضمح اًمثوووووووووووووووووووواكك موووووووووووووووووووـ إىموووووووووووووووووووووقال 

 

 قمؾقوووووووووووووووووووووووووووف أمجعوووووووووووووووووووووووووووووووقا سموووووووووووووووووووووووووووال ضمووووووووووووووووووووووووووووودال 

 واًمرؾموووووووووووووووووووووووؿ يمووووووووووووووووووووان أّوَل إموووووووووووووووووووووور سمووووووووووووووووووووال 

 

 ٓ  َكْؼووووووووووووووووووووٍط وٓ ؿمْؽووووووووووووووووووووووووٍؾ وسمعووووووووووووووووووووُد قُموووووووووووووووووووووووووودِّ

 وكْؼطوووووووووووووووووووووووووووف وؿمْؽؾووووووووووووووووووووووووف ومووووووووووووووووووووووا َدظَموووووووووووووووووووووووووووْؾ  

 

 َيصوووووووووووووووقُن موووووووووووووووـ َزًَموووووووووووووووووْؾ قمؾقوووووووووووووووف قماصوووووووووووووووووووٌؿ  

 

                                     
وطمرف اًمؼؾؿ واكصب اًمباء وومرق اًمسلم وٓ شمعقر  اًمدواة ألؼ» – اًمقطمك يمتبة أطمد –ذيمروا أن اًمـبك ىمال عمعاوية  (1)

]أخرجه الديؾؿي،  «اعمقؿ وطمسـ اهلل ومد اًمر ـ وضمقد اًمرطمقؿ وضع ىمؾؿؽ قمغم أذكؽ اًمقّسى ومنكف أذيمر ًمؽ

ما ًمؾصحاسمة رم »: وكؼؾ اسمـ اعمبارك قمـ قمبداًمعزيز اًمدسماغ ىمقًمفوقال ابن حجر يف لسان ادقزان: حديث باطل[. 

. وهذا يمؾف ٓ يصح وٓ شمؼقم سمف احلجة قمغم أن رؾمؿ «رؾمؿ اًمؼرآن وٓ ؿمعرة واطمدة وإكّم هق شمقىمقػ مـ اًمـبك

 ضمقح.راعمصحػ شمقىمقػك ومفق رأى م

 .أى طمدث ومقف ظمرق ويمّس، يمـاية قمـ قمدم صالح طمجقتف «اكثؾؿ»ىمقًمف  (2)

وهق أبق سمؽر اًمباىمالكك. وىمد ضمقز أن يؽتب اعمصحػ وومؼ اًمؼقاقمد اإلمالئقة اًمشائعة  «آكتصار»صاطمب يمتاب  (3)

ا وهذا مردود سملنف ٓ عجقز خماًمػة اًمرؾمؿ آصطالطمك اًمعثّمكك اؾمتـادًا ٓشمػاق اًمعؾّمء قمغم ذًمؽ وٓ كعؾؿ رم هذ

ظمالومًا معتؼماً  رق هذا آشمػاق، ىمال أؿمفب: ؾمئؾ ماًمؽ: هؾ يؽتب اعمصحػ قمغم ما أطمدصمف اًمـاس مـ ا جاء 

 ومؼال: ٓ، قمغم اًمؽتاسمة إومم. وٓ خماًمػ ًمف مـ إمة.
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ـْ هبوووووووووووووووووووا  ومقاصوووووووووووووووووووُؾ اًمؽتووووووووووووووووووووواِب إْن يؽوووووووووووووووووووووو

 

  اصموووووووووووووووووووووووٌؾ، شمؼوووووووووووووووووووووووارٌب، ومِضوووووووووووووووووووووووْػ  ووووووووووووووووووووووووووووا 

زًكوووووووووووووووووووا ـووووووووووووووووووووواك اْرسمَعوووووووووووووووووووووفْ   زًيوووووووووووووووووووا، شمقا شمقا
(1)

 

 

وًمووووووووقس رم اًمؽتووووووووواب ؾموووووووووجٌع وماؾموووووووووَؿَعفْ  
(2)

 

 واًمػوووووووووووووووووووووووووورق سموووووووووووووووووووووووووولم آيووووووووووووووووووووووووووٍة ووماصؾوووووووووووووووووووووووووووفْ  

 

قمؿووووووووووووووقُم صموووووووووووووواٍن ًمووووووووووووووقس رم ذا ُمْشِؽَؾووووووووووووووووف 
(3)

 

 
*** 

 

 

 

  

                                     
 [1-1]الطور:  ﴾    ۀ ۀ ڻ ڻ    ڻ ڻ ں ں ﴿: مثؾ متّمصمؾة ومقاصؾ –اًمػقاصؾ رم اًمؼرآن أرسمعة أنقاع: أ  (1)

 وذًمؽ: متقازية ومقاصؾ –ج ،[4، 1]الػاحتة:  ﴾ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿ومقاصؾ متؼارسمة رم احلروف:  -ب

 – د، [14، 11]الغاشقة:  ﴾ ڻ ں ں   ڱ  ڱ ڱ ﴿ مثؾ اخلا ة احلروف ورم اًمقزن رم اًمؽؾؿتلم اشمػاق قمـد

 .[16، 15]الغاشقة:  ﴾ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ مثؾ ومؼط اًمقزن رم متػؼة أى متقازكة ومقاصؾ

ٕن اًمسجع يماكت يمفان اًمعرب شمللػف وكػقف مـ اًمؼرآن أضمدر ٕن اًمؽفاكة  اًمػ اًمـبقات، واًمسجع مقٓة اًمؽالم  (2)

قمغم وزن واطمد دون آًمتػات ًمؾؿعـك وهذه اًمصقرة مذمقمة كـزه قمـفا يمالم اهلل ومؾقس ومقف ؾمجع قمغم هذه 

ة طماصؾة رم اًمؼرآن كطؾؼ قمؾقفا اًمصقرة،أما إذا روقمقت اعمعاكك وضماء اًمؽالم قمغم وزن واطمد، ومتؾؽ صقر

ً سماًمؼرآن قمـ همػمه مـ اًمؽالم.  )وماصؾة( وٓ كؼقل قمؾقفا ؾمجعًا ؾُمؿقا

اًمػاصؾة: اًمؽالم اعمـػصؾ رم معـاه قمّم سمعده وىمد يؽقن رأس آية وىمد ٓ يؽقن.  رأس أية: هنايتفا اًمتك شمقضع  (3)

 سمعدها قمالمة اًمػصؾ سملم آية وآية. واًمػاصؾة أقمؿ.
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 األحرف اموتػث

 

 اًمسبعوووووووووووةِ  ُأنبقووووووووووؽ قمووووووووووـ معـووووووووووك احلووووووووووروف

 

روها سماًمقضموووووووووووووووووقه اًمسووووووووووووووبعةِ وَّىموووووووووووووود ومسوووووووووووووو 
(1)

 

د واًمتوووووووووووووووووووووووووووووذيمػمِ    يموووووووووووووووووووووووووووواجلؿع واإلوموووووووووووووووووووووووووووووووورا

 

 وقمؽووووووووووووووووووووُس ذا واخلُْؾووووووووووووووووووووُػ رم اًمتلظموووووووووووووووووووووووووػمِ  

 وقمؽسوووووووووووووووووووووووووف واخلؾوووووووووووووووووووووووووػ رم اإلسموووووووووووووووووووووووووووودالِ  

 

 ريُػ رم إومعوووووووووووووووووووووووووووووووالوومثُؾوووووووووووووووووووووووووف اًمتصووووووووووووووووووووووووو 

 وأوضُموووووووووووووووووووووووووووووف اإلقموووووووووووووووووووووووووووووراِب واًمزيوووووووووووووووووووووووووووووووووووادةِ  

 

 واظمووووووووووووتالِف اًمؾفجوووووووووووووةِ واًمووووووووووووـؼِص أيًضووووووووووووووا  

َحوووووووووووووووووووفْ    ويمقهنوووووووووووووووووووا سموووووووووووووووووووذى اًمقضمووووووووووووووووووووووووقه رضمَّ

 

َحوووووووووووووووووووفْ    إماُمـوووووووووووووووووووا اًمووووووووووووووووورازْى احلصوووووووووووووووووقُػ كؼَّ

 وىمقووووووووووووووؾ سمووووووووووووووؾ ًمغووووووووووووووووووواُت معـووووووووووووووًك واطمووووووووووووووووووودِ  

 

 ورضمحوووووووووووووووووووووووووووووقه ًمؾحوووووووووووووووووووووووووووديث اًموووووووووووووووووووووووووووووووووقارد 

ـْ ىمووووووووووووووووووووووووال إنَّ اًمعوووووووووووووووووووووووووووددا   ومووووووووووووووووووووووووـفُؿ َموووووووووووووووووووووووو

 

 سموووووووووووووووووووووووووودون مػفووووووووووووووووووووووووووووقٍم وسموووووووووووووووووووووووووواًمـص اْرُدَدا 

شمووووووووووووووووورا واقمؾوووووووووووووْؿ سمووووووووووووولنَّ اًموووووووووووووـصَّ ىمووووووووووووود   شمقا
(2)

  

 

 رها رم ؾمبعووووووووووووووووووووووووووٍة سمووووووووووووووووووووال اْمووووووووووووووووووووؽِما وسمحصوووووووووووووووووووو 

 وىمقوووووووووووووووووووووؾ همقوووووووووووووووووووووووره وظُمْؾُػُفوووووووووووووووووووووْؿ وَصوووووووووووووووووووووووْؾ  

 

 ٕرسمعووووووووووووووووووووووووووووووولَم واًمسققـموووووووووووووووووووووووووووووووووووووكُّ َكَؼووووووووووووووووووووووووووووووووْؾ  

ووووووووووووبِط اوْمَتَؼوووووووووووووورْ    وإمووووووووووووُر ًمؾتَّؿحووووووووووووقِص واًمضَّ

 

 سموووووووووووووواًمػحص واًمتحؼقووووووووووووووؼ كػَفووووووووووووووُؿ اخلَوووووووووووووووووووؼَمْ  

 
*** 

 

 

                                     
ومؼال مقؽائقؾ: اؾمتزده،  ىمال ضمؼميؾ: اىمرأوا اًمؼرآن قمغم طمرف،»: ملسو هيلع هللا ىلصطمديث أبك سمؽرة إنصارى ىمال: ىمال رؾمقل اهلل  (1)

يماف، ما مل  تؿ آية قمذاب سمر ة أو آية ر ة  ؿماف يمؾفا ومؼال –ومؼال: قمغم طمروملم طمتك سمؾغ ؾمتة أو ؾمبعة أطمرف 

واًمطؼماكك سمـحقه وومقف قمغم سمـ زيد سمـ ضمدقمان، ىمال . رواه اسمـ ضمرير. ورواه أ د «سمعذاب، يمؼقًمؽ هؾؿ وشمعال

 ا قثؿك: وهق ؾمقكء احلػظ وىمد شمقسمع، وسمؼقة رضمال أ د رضمال اًمصحقح.

 اعمراد سماًمـص: كص كزول اًمؼرآن قمغم ؾمبعة أطمرف، وىمد سمؾغ مبؾغ اًمتقاشمر. (2)
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 املراءا  واملراء

 

 شُمْؼَبوووووووووووووووووووووووووْؾ صمالصموووووووووووووووووووووووووٌة موووووووووووووووووووووووووـ اًمشووووووووووووووووووووووووووووووروط 

 

ءٌة هبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا وإٓ هُتَْؿوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووْؾ    ىمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورا

َصووووووووووووووووووووووووْؾ   شمُر اإلؾمـوووووووووووووووووووووووواد ًمؾـبووووووووووووووووووووووْك اشمَّ  شموووووووووووووووووووووقا

 

وُمووووووووووووووووووووووووووٌؼ ًمَرؾْمووووووووووووووووووووووووووووٍؿ اطْمَتَؿوووووووووووووووووووووووووووووْؾ    صُمووووووووووووووووووووووووووؿَّ شَمَقا

 صُمووووووووووووووووووؿَّ ًمقضْمووووووووووووووووووٍف ِموووووووووووووووووووـ وضمووووووووووووووووووووووقه اًمؾَغوووووووووووووووووووووةِ  

 

َؿووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواُم ًمؾثَّالصَمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووةِ    وذًمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووؽ اًمتَّ

 وُِأطْمصووووووووووووووووووووووو 
ِ
ء ا  ك إًمقووووووووووووووووووووووووووووؽ قمووووووووووووووووووووووودَد اًمُؼووووووووووووووووووووووووورَّ

 

 يِمَساِئووووووووووووووووووووووووووووووووووْك ومحؿووووووووووووووووووووووووووووووووووزٌة وقماصوووووووووووووووووووووووووووووووٌؿ،  

ـُ يمثووووووووووووووووووػٍم ِمووووووووووووووووووـ طَموووووووووووووووووووووَرمْ    وكوووووووووووووووووواومٌع واسموووووووووووووووووو

 

ـُ قمامووووووووووووووووووووٍر قَمَؾووووووووووووووووؿْ    واسموووووووووووووووو
ِ
ـُ اًمعووووووووووووووووووووالء  اسموووووووووووووووو

 وىُمووووووووووووْؾ ظَمَؾووووووووووووْػ  (*)«َيزيووووووووووووُد اعَمووووووووووووَدكِْك »صُمووووووووووووؿَّ  

 

ـْ ىموووووووووووود ؾَمووووووووووووَؾْػ   هْؿ يعؼووووووووووووقُب مِمَّوووووووووووو  قموووووووووووواِذُ

ـْ   ءِة احلَوووووووووووووووووووووووووَس ومووووووووووووووووووووا يزيوووووووووووووووووووود يمؼوووووووووووووووووووووورا
(1)

 

 

ـْ    اصْمبَِتوووووووووووووووووووووووووووووووو
ٍ
ء  ؿُموووووووووووووووووووووووووووذوَذُه سموووووووووووووووووووووووووووال ِموووووووووووووووووووووووووووووووَرا

َقوووك اًمقزيووودْى   حَيْ
(2)

ـِ اًمَعوووال  صُموووؿَّ ؿموووقُخ اسمووو
(3)

 

 

وووووووووووووووووال  ِ ـْ  مووووووووووووووا قَمووووووووووووووـُْفّم ىمووووووووووووووْد ضموووووووووووووواَء ىموووووووووووووواًمقا ُأ

 قموووووووووـ ضمووووووووواء وِمْثوووووووووُؾ ذا رم احلُْؽوووووووووِؿ موووووووووا ىمووووووووود 

 

إماِمـووووووووووووووا إقمؿووووووووووووووَش  
(4)

ـْ    يمووووووووووووووقذمِّ اًمووووووووووووووقـم

شمووووووووووووووووووووورْت   ءاِت اًمتووووووووووووووووووووك شمقا  ؾموووووووووووووووووووبُع اًمؼوووووووووووووووووووورا

 

 ًمألطموووووووووووووووورِف اًمسوووووووووووووووووبعِة طمؼوووووووووووووووووووًا همايووووووووووووووووووووَرْت  

 اًمتووووووووووووووووووووووووووووكومْفوووووووووووووووووووووووَك موووووووووووووووووووووووذاهُب إئؿوووووووووووووووووووووووِة  

 

 ىموووووووووووود َكَشوووووووووووولْت قمووووووووووووـ اظمتووووووووووووووالف اًمؾفجووووووووووووةِ  

 وـمريؼوووووووووووووووووووووووُة إدا مووووووووووووووووووـ طمقووووووووووووووووووُث ُكْطووووووووووووووووووٌؼ  

 

ووووووووووووووووووووووووووووووَدْن حلرومفووووووووووووووووووووووووووووووووا قمـوووووووووووووووووووووووووووووود إدا   ووطمِّ

 واًمسووووووووووووووووووبُب اًمووووووووووووووووووذى ٕضمؾووووووووووووووووووووف اىْمُتِصووووووووووووووووووووورْ  

 

ءاِت إئؿوووووووووووووووووووووِة اًمُغوووووووووووووووووووووَررْ    قمؾووووووووووووووووووووووووووك ىمووووووووووووووووووووورا

                                      
 .ـ 131اعمتقرم ؾمـة  أى: أبق ضمعػر اعمدكك *()

 ( ـ111اًمتاسمعلم، شمقرم ؾمـة )احلسـ اًمبٍمى، مـ يمبار  (1)

هق حيقك سمـ اعمبارك اًمقزيدى اًمـحقى اًمبغدادى، مـ رواة اًمؼراءات اًمشاذة، يمان ؿمقخًا ًمؾدورى واًمسقؾمك شمقرم  (2)

 .ـ212ؾمـة 

 .ـ123أىمصد سمف: حمؿد سمـ قمبداًمر ـ، اعمعروف سماسمـ حمقصـ، ؿمقخ أبك قمؿرو سمـ اًمعالء، شمقرم ؾمـة  (3)

 .ـ148إؾمدى اًمؽقرم، اعمعروف سمإقمشك، شماسمعك، شمقرم ؾمـة  هق ؾمؾقّمن سمـ مفران (4)
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موووووووووووووووووووووووووووانِ  واةِ  ،ـُمووووووووووووووووووووووْقُل اًمزَّ  يَمْثوووووووووووووووووووووورُة اًمووووووووووووووووووووووووورُّ

 

 ٓ ؾموووووووووووووووووووووووووووووووووووووّقّم رم صماًموووووووووووووووووووووووووووووووووووووِث اعمئووووووووووووووووووووووووووووووووووووواِت  

 شَمَضووووووووووووووووووووووووووواَءَل اًمضوووووووووووووووووووووووووووبُط وزاد اخلَوووووووووووووووووووووووووووووْرُق  

 

 طمتووووووووووووووووووووووووووك ًمَعْشوووووووووووووووووووووووووووووٍر اْكَتَفووووووووووووووووووووووووووووْت حُتَووووووووووووووووووووووووووؼُّ  

شمووووووووووووووووووووووووورا   ءاِت اًموووووووووووووووووووذى شمقا  أقموووووووووووووووووووغم اًمؼوووووووووووووووووووووورا

 

 صموووووووووووووووووووووؿَّ َيؾقووووووووووووووووووووووووِف ُرشمبووووووووووووووووووووووووًة موووووووووووووووووووووا اؿْمتَفووووووووووووووووووووووووورا  

 آطماُدـوووووووووووووووووووووووووووووووووووا وسَمعوووووووووووووووووووووووووووووووووووودُه اًمشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذوذُ  

 

مقضققُمفوووووووووووووووووووووووا مـْبوووووووووووووووووووووووقذُ  ،ومووووووووووووووووووووووووْدَرٌج  
(1)

 

َم اجلؿفوووووووووووووووووووقرُ موووووووووووووووووا ؿموووووووووووووووووووذَّ مـفووووووووووووووووووووا    طمووووووووووووووووووورَّ

 

ءًة هبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووا أيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا هَمقوووووووووووووووووووووووووووووووووووقرُ    ىمووووووووووووووووووووووووووووووووورا

وووووووووووووووووووةُ    واظمتؾػوووووووووووووووووقا رم هوووووووووووووووووؾ شمؼوووووووووووووووووووووقُم احلُجَّ

 

ووووووووووووووووووووووووووةُ   وووووووووووووووووووووووَح اًمؼبوووووووووووووووووووووووووووووقَل مـفووووووووووووووووووووووووووْؿ صُمؾَّ  ورضمَّ

 ومْفوووووووووووووووووووووووووووووَق يمِؿْثوووووووووووووووووووووووووووِؾ ظموووووووووووووووووووووووووووووؼَمِ أطموووووووووووووووووووووووووووادِ  

 

 وْهووووووووووووووووووووووووَق سمووووووووووووووووووووووووذا ىمريوووووووووووووووووووووووووووُب آقمتؿووووووووووووووووووووووووووادِ  

وووووووووووووووووووووووَرا    وموووووووووووووووووووووا َيِشوووووووووووووووووووذُّ ىمووووووووووووووووووود عَجِووووووووووووووووووووووووْك ُمػسِّ

 

شمووووووووووووووووووووووووووووووووووورا    ُمَبقِّـووووووووووووووووووووووووووووووووووًا عموووووووووووووووووووووووووووووووووا أ ووووووووووووووووووووووووووووووووووووك شمقا

  

*** 

 

  

                                     
اًمثاكك:  أنقاع اًمؼراءات: إول: اعمتقاشمر: ما كؼؾف مجع ٓ يؿؽـ شمقاـممهؿ قمغم اًمؽذب قمـ مثؾفؿ إمم مـتفاه. (1)

شذوذ اعمشفقر: ما صح ؾمـده ومل يبؾغ درضمة اًمتقاشمر وواومؼ اًمعرسمقة واًمرؾمؿ ومل يؽ معدودًا مـ اًمغؾط وٓ مـ اًم

ءة سمف. اًمثاًمث: أطماد: ما صح ؾمـده وظماًمػ اًمرؾمؿ أو اًمعرسمقة أو مل يشتفر  واؿمتفر قمـد اًمؼراء، وهذا شمصح اًمؼرا

آؿمتفار اعمذيمقر، وهذا ٓ يؼرأ سمف، ومثاًمف: ماروى قمـ اسمـ قمباس أنف ىمرأ )ًمؼد ضماءيمؿ رؾمقل مـ أنػسؽؿ( سمػتح 

سمصقغة املاىض وكصب )يقم( قمغم اعمػعقًمقة.  «ؽ يقم اًمديـمؾ»اًمػاء. اًمراسمع: اًمشاذ: ما مل يصح ؾمـده، يمؼراءة 

: قمباس اسمـ يمؼراءة، اًمتػسػم وضمف قمغم اًمؼراءات رم زيد ما: اعمدرج: اًمسادس. ًمف صؾأ ٓ ما –اخلامس: اعمقضقع 

 أومضتؿ مـ قمرومات...أية (. ومنذا –مقاؾمؿ احلج  رم – رسمؽؿ مـ ومضال شمبتغقا  أن ضمـاح قمؾقؽؿ ًمقس) 
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 كياغر يحتاج إميىا املفور

 

 ريـ أموووووووووووووووٌر ىمووووووووووووووود وضَمووووووووووووووووووووْب وقموووووووووووووووغم اعمػسووووووووووووووو

 

ـَ اًمَعوووووووووووووووووَرْب   مجووووووووووووقِعِفْؿ أن ُيتؼـووووووووووووقا حلْوووووووووووو
(1)

 

 
 ومْؾَتْعوووووووووووووووووووووووووووووووووووِرْف اعمُِفووووووووووووووووووووووووووووووووؿَّ واًمضؿوووووووووووووووووووووووووووووووووػما 

 

 صووووووووووووووووووووووُؾُف ىموووووووووووووووووووووود ُوِضووووووووووووووووووووووووع اظمتصوووووووووووووووووووووواراأو 

 
 اًمؽثقوووووووووووووووووووووووووووووورِ ُيْغـِووووووووووووووووووووووووووووْك سمِذيْمووووووووووووووووووووووووووووِرِه قمووووووووووووووووووووووووووـ 

 

ـْ همووووووووووووووووووووووػمِ    إظموووووووووووووووووووووووووالٍل وٓ شمؽريووووووووووووووووووووووورِ  ِموووووووووووووووووووووو

 
 اًمتحووووووووووووووْؼ  إن يموووووووووووووان ذا اًمضوووووووووووووؿػُم سمووووووووووووواًمؾػظ

 

ووووووووووووووووووووووووووووووٍر ؾَمبوَوووووووووووووووووووووووووووووووْؼ    وَمَعووووووووووووووووووووووووووْقُدُه قمووووووووووووووووووووووووووغم ُمَػسِّ

 
وووووووووووووووووووووووووووووٍر ُمـوووووووووووووووووووووووووووووعْ   وقَموووووووووووووووووووووووووووْقُدُه قموووووووووووووووووووووووووووغم ُممظمَّ

 

 ورشْمبوَوووووووووووووووووووووووًة وإٓ ىموووووووووووووووووووووود ؿُمووووووووووووووووووووووووووووِرعْ  ًمػظوووووووووووووووووووووووواً  

 
 وهموووووووووووووووووووػُم ذا موووووووووووووووووـ إؾمووووووووووووووووواًمقب اؿمَتَفووووووووووووووووووووورْ 

 

 قمووووووووووووووووووووامل ىموووووووووووووووووووود اْمَتَفوووووووووووووووووووورْ ُيـبقوووووووووووووووووووؽ قمـفووووووووووووووووووووا  

 
 ْف مؼامووووووووووووووووواٍت ًمووووووووووووووووودى اًمتـؽووووووووووووووووووػمِ واقمووووووووووووووووورِ 

 

 يمَؼْصووووووووووووووووووووووووووووووووووِد شمؼؾقووووووووووووووووووووووووووووووووووٍؾ أو اًمتَّْؽثِوووووووووووووووووووووووووووووووووووووػمِ  

 
 وىَمْصوووووووووووووووووووووووووووووووِد شمعظقووووووووووووووووووووووووووووووووووٍؿ أو اًمتحؼوووووووووووووووووووووووووووووووػمِ 

 

وِوطْمووووووووووووووووووووووووووووووَدٍة واًمـوووووووووووووووووووووووووووووووووقِع ًمؾخبووووووووووووووووووووووووووووووػم 
(2)

 

 
 ف مؼامووووووووووووووواٍت ًمووووووووووووووودى اًمتعريوووووووووووووووِػ واقمووووووووووووووورِ 

 

 وقمؾُؿفووووووووووووووووووا قمـوووووووووووووووووود اًمػتوووووووووووووووووووووك احلصووووووووووووووووووقِػ  

 
دِ   واقموووووووووووووووورف أؾموووووووووووووووواًمقَب ًموووووووووووووووودى اإلوموووووووووووووووووووووورا

 

دِ  واجلؿووووووووووووووووووووووووعِ   ِن ًمؾُؿوووووووووووووووووووووووووورا رم اًمؼوووووووووووووووووووووووووووووورآ
(3)

 

 
َػوووووووووووووووووووووووووا د ومقووووووووووووووووووووووووف ألَّ  واجلؿووووووووووووووووووووووووع واإلومووووووووووووووووووووووووووورا

 

 إظمػووووووووووووووووُش اًمـحووووووووووووووووووقىُّ ؾِمووووووووووووووووْػراً ؾماًمػووووووووووووووووووا 

 

                                     
 .معاكقفا: اًمؾغة مـ – اًمؾحـ –ىمقًمف )حلـ اًمعرب( أى ًمغة اًمعرب، ٕن يمؾؿة  (1)

 ٺ ٺ ﴿، واًمتؽثػم يمؼقًمف [72]اًمتقسمة:  ﴾ۉۉ ۅ ۅ ۋ ﴿: ًمؾتـؽػم مؼامات: مـفا: اًمتؼؾقؾ يمؼقًمف (2)

 گ﴿، واًمتحؼػم يمؼقًمف [279]اًمبؼرة:  ﴾ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿: ، واًمتعظقؿ يمؼقًمف[41]اًمشعراء:  ﴾ٺ

، واًمـقع يمؼقًمف [11]الؼصص:  ﴾ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ﴿، واًمقطمدة يمؼقًمف [18]قمبس:  ﴾ ڳ ڳ ڳ

 أى كقع مـ أنقاع احلقاة. أى: [96]اًمبؼرة:  ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

ده واًمعؽس. (3)  سمعض ألػاظ اًمؼرآن يؽقن إومراده عمعـك ظماص، ومجعف إلؿمارة معقـة، أو يمصمر مجعف قمغم إومرا
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 وشمووووووووووووووووووووووووارًة سموووووووووووووووووووووووواجلؿع مجووووووووووووووووووووووووووٌع ىمقسمووووووووووووووووووووووووووووال

 

ووووووووووووووووووووووووال   أو ىمووووووووووووووووووووْؾ سمؿػوووووووووووووووووووورٍد وإمووووووووووووووووووووووووُر ؾُمفِّ

 
 وسمووووووووووووووووووووووولم ًمػظووووووووووووووووووووووولم شمووووووووووووووووووووووووووووورادٌف ُوـوووووووووووووووووووووووؿْ 

 

يمخوووووووواَف، َ شووووووووك اًمػوووووووورُق ومووووووووقفّم وُمِفووووووووؿْ  
(1)

 

 
 أؾمووووووووووووواًمقب اًمسووووووووووووومال واجلووووووووووووووقا  واقمووووووووووووووورف

 

أمُرـوووووووووا ىمووووووووود سموووووووووان ًمؾوووووووووووذى طَموووووووووووووقىِب  
(2)

 

 
 واًمعطوووووووووووِػ واخلطووووووووووواِب سماًمػعوووووووووووووؾ وآس

 

م صموووووووووووووووووّؿ ًمؾعؾووووووووووووووووووووِؿ اعمػقوووووووووووووووووووووِد وماىْمتَبووووووووووووووووووِْس  
(3)

 

 
*** 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
اًمػرق سملم اخلقف واخلشقة: أن إول أىمؾ مـ اًمثاكك، وماخلقف مـ ضعػ اخلائػ وإن يمان اعمخقف مـف طمؼػماً،  (1)

واخلشقة شمؽقن مـ قمظؿ اعمخشك وإن يمان اخلاؿمك ىمقيا، ومفك ظمقف يشقسمف شمعظقؿ، وًمذا وردت اخلشقة رم طمؼ 

ا ا ؿمديدً وإن يماكقا همالفمً ، وضماء اخلقف رم طمؼ اعمالئؽة [18]فاطر:  ﴾ ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ﴿اهلل هماًمبًا 

 ، وهذا مثال قمغم إًمػاظ اعمتقهؿ شمرادومفا.[51]اًمـحؾ:  ﴾  ۇ ڭ ڭ ڭ ﴿

اعمراد سملؾماًمقب اًمسمال واجلقاب: اًمصقر اًمتك شمل ك قمؾقفا أؾمئؾة اًمؼرآن وأضمقسمتفا، مـ طمقث مطاسمؼة اجلقاب  (2)

عمضؿقن اًمسمال، أو اًمعدول قمـ هذا اعمضؿقن رم اجلقاب، أو جمكء اجلقاب أقمؿ مـ اًمسمال ًمؾحاضمة، أو أنؼص 

عمػعقل اًمثاكك ومتارة يتعدى سمـػسف، وشمارة  اإمم اًمسمال ومعؾ شمعدى صقر – يضاً أ –ٓىمتضاء احلال، ويدظمؾ رم ذًمؽ 

 يتعدى سمو )قمـ(، وشمارة سمو )مـ(.. وهؽذا.

ؾمؾقب اًمعطػ ؾمقاء يمان أاعمراد ىمقاقمد اخلطاب سمآؾمؿ واخلطاب سماًمػعؾ، وما يدل قمؾقف يمال اخلطاسملم، ويمذا  (3)

 قمطػًا قمغم اًمؾػظ أو اعمحؾ أو اعمعـك، ودٓٓت ذًمؽ ومضاملم هذه إؾماًمقب وهمػمها.
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 املحكه واملتشاةه

 

ـُ  َؽوووووووووووووووووووووووٌؿ ومتَؼووووووووووووووووووووووووو  هوووووووووووووووووووووذا اًمؽتووووووووووووووووووووووواب حُمْ

 

 ومْصوووووووووووووووووووووووووٌؾ ؿمػوووووووووووووووووووووووووووواٌء ًمؾوووووووووووووووووووووووووذيـ آمـووووووووووووووووووووووووووقا  

 ـوووووووووووووووووووووقدَ ٍ ىمووووووووووووووووووود أ وووووووووووووووووووْت ٔيووووووووووووووووووووٍة سمصوووووووووووووووووووودِر  

 

ؾوَووووووووووووووووووْت   ىمووووووووووووووود ُأطمؽؿوووووووووووووووْت آياشُمووووووووووووووووووووف ووُمصِّ
(1)

 

وووووووووووووووووووووووووووِف شمشوووووووووووووووووووووووووووواسمٌف أيضووووووووووووووووووووووووووووووا قمؾووووووووووووووووووووووووووووووووك    سمُؽؾِّ

 

قمؿقموووووووووووووووووووووف ٔيووووووووووووووووووووووووِة اًمزموووووووووووووووووووووووووْر ضموووووووووووووووووووووال 
(2)

 

 وقمؽوُسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووف َ وُووووووووووووووووووووووووووووووووووُص  وحمَؽووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٌؿ  

 

َن عَجِووووووووووووووووووووووولُء اًموووووووووووووووووووووـصُّ   سمووووووووووووووووووووو ل قمؿوووووووووووووووووووووووورا
(3)

 

 موووووووووووووووا سموووووووووووووووان معـووووووووووووووووواه اشمضوووووووووووووووووْح  ومؿحؽوووووووووووووووووؿٌ  

 

وموووووووواًمعؽس ومقووووووووف مووووووووا َوَضووووووووْح وقمؽسوووووووووووف  
(4)

 

 أو قمـووووووووووووووووووووف ىموووووووووووووووووووووؾ سملنووووووووووووووووووووف مووووووووووووووووووووا اؾمووووووووووووووووووووتل را  

 

 إُٓهـووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا سمِعْؾِؿووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف ومووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا َدَرا 

ه أو ُيؼوووووووووووووووووووال موووووووووووووووووا اطْمَتَؿوووووووووووووووووووْؾ    سموووووووووووووووووِف ؾِموووووووووووووووووقا

 

 موووووووووووووـ اعمعاكووووووووووووووووك أوضمفووووووووووووووووًا وموووووووووووووا اؾموووووووووووووتَؼّؾ  

 سمـػِسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف واطمتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواج ًمؾبقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووانِ  

 

ِن   ه عمحؽووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووِؿ اًمؼوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورا  سمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووردِّ

ـْ ذا    َيْعوووووووووووووووووووِرُف اًمتشاهُبوووووووووووووووووواإْن ىمؾوووووووووووووووووَت َمووووووووووووووووو

 

 أيووووووووووووووووووووووووووووات قموووووووووووووووووووووووووووامِلٌ هبووووووووووووووووووووووووووووووووا ومُؿـْوووووووووووووووووووووووووووِزُل  

 وىمقوووووووووووووووووووووووؾ أيضوووووووووووووووووووووووا راؾموووووووووووووووووووووووٌخ ووماِهوووووووووووووووووووووووووووؿ 

 

 وقمـووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووده سمصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووػمٌة وقماًموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووؿُ  

 واظمتؾػووووووووووووووووووووووووووووووووقا رم أيووووووووووووووووووووووووووووووة اًمساسمعوووووووووووووووووووووووووووووووةِ  

 

َن سمصوووووووووووووووووووووووووودِر اًمسووووووووووووووووووووووووووقرةِ    رم آل قمؿووووووووووووووووووووووووووورا

ووووووووووووووووْك ًمؾعطووووووووووووووووووِػ    وموووووووووووووواًمقاو ومقفووووووووووووووا هووووووووووووووؾ دَمِ

 

 َيْؽِػوووووووووووووووووووووووووووووووك وىمقووووووووووووووووووووووووووووؾ ٓؾمووووووووووووووووووووووووووتئـاِف ذاك 

 واًمـوووووووووووووووووووووووووووووقوىُّ اظمتوووووووووووووووووووووووووووووووار رم اعمـفوووووووووووووووووووووووووووووووواِج  

 

 قمطػوووووووووووووووووووووًا وضمووووووووووووووووووووواء اًمؼوووووووووووووووووووقُل سماحِلَجوووووووووووووووووووواِج  

                                      
د آية هقد  (1)  وهذه دًمقؾ قمغم اإلطمؽام اًمعام.[ 1]هقد:  ﴾ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ         ڳ ﴿اعمرا

د آية اًمزمر  (2)  أية. وأية دًمقؾ قمغم اًمتشاسمف اًمعام. [..23]اًمزمر:  ﴾ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ﴿اعمرا

وهذه  [7]آل قمؿران:  ﴾ۀڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ﴿: اعمراد ىمقًمف شمعامم (3)

 أية دًمقؾ قمغم اًمتشاسمف اخلاص واإلطمؽام اخلاص.

رم هذا اًمبقت وما سمعده شمعريػ اإلطمؽام اخلاص واًمتشاسمف اخلاص، وىمقًمف رم اًمبقت ) ما وضح (: )ما( كاومقة أى  (4)

 وقمؽس اعمحؽؿ اعمتشاسمف ويعرف سمعؽس شمعريػف.
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 املجىل واملتني

 

وووووووووووووووووووووووووُؾ  ،اعمجؿوووووووووووووووووووووووووقعُ  ،اعموووووووووووووووووووووووووبَفؿُ   واعمحصَّ

 

ه اعمجَؿووووووووووووووووووووووووُؾ  ،ومووووووووووووووووووووووا أوموووووووووووووووووووووواد   ذا طمووووووووووووووووووووووقا

وووووووووووووووووووووووووْؾ    وجمؿوووووووووووووووووووووووٌؾ سمووووووووووووووووووووووودون شمووووووووووووووووووووووورضمقٍح َ َ

 

ـْ معـوووووووووووك  ـْ وَصوووووووووووْؾ  ،أيمثوووووووووووَر ِمووووووووووو  ومووووووووووونْن َيوووووووووووبِ

 وجمؿوووووووووووووووووووووووووووووووووووٌؾ مل شَمتَِّضوووووووووووووووووووووووووووووووووووْح دًٓمتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووْف  

 

 وماـمؾوووووووووووووووووووووووْب سمقاَكوووووووووووووووووووووووف شَمظفوووووووووووووووووووووووووْر دًٓمُتووووووووووووووووووووووووووف 

  ٌ ْد  ُمَبووووووووووووووووووووولمَّ  دلَّ قمؾوووووووووووووووووووووووك معـوووووووووووووووووووووك اعمووووووووووووووووووووووورا

 

د ،سمقْضعووووووووووووووووووووووووف   أو سمعوووووووووووووووووووووود شَمبقوووووووووووووووووووووولٍم يوووووووووووووووووووووورا

ِ  واعمجؿوووووووووووووووووووووووووؾ   اْ ِْؾووووووووووووووووووووووووُف قموووووووووووووووووووووووغم اعمبووووووووووووووووووووووولمَّ

 

ـِ   ووووووووووووووووووووووووووو  ضُمووووووووووووووووووووووووووؾُّ اًمبقوووووووووووووووووووووووووواِن ًمؾـبووووووووووووووووووووووووووْك اعمممَّ

ِك أو سماًمػعووووووووووووووووووووووووووووووؾ أو   ْ  سماًمَؼووووووووووووووووووووووووووووْقًَمةِ سموووووووووووووووووووووووواًمؽمَّ

 

 وسماًمسقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووواِق صمووووووووووووووووووووووووووووووووووووؿ سماإلؿموووووووووووووووووووووووووووووووووووووارةِ  

 ظُموووووووووووووووووووووْذ مـوووووووووووووووووووووَك إؾموووووووووووووووووووووباَب ًم مجووووووووووووووووووووووووالِ  

 

 وآطمتؿوووووووووووووووووووووووووووووووووالِ  ،يمُغرسَمووووووووووووووووووووووووووووووِة اًمؾػووووووووووووووووووووووووووووووظِ  

 ِع احلَوووووووووووووووووْذوَما ،رم اًمعطوووووووووووووووووِػ أو ُمْسوووووووووووووووووَتْلنٍَػ  

 

 وَمْرضِموووووووووووووووووووووُع اًمضوووووووووووووووووووووؿػِم ومقوووووووووووووووووووووِف اظمُتِؾَػووووووووووووووووووووووووا 

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٌة رم آؾمتعؿووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالِ    وأَن ىِمؾَّ

 

 يوووووووووووووووووووووووا ِمثوووووووووووووووووووووووامم ،واًمؼْؾوووووووووووووووووووووووُب  ،مشوووووووووووووووووووووووؽَمكٌ  

 وىمطوووووووووووووووووووُع وْصوووووووووووووووووووؾِ ِ اًمِؽْؾوووووووووووووووووووؿِ ِ سماًمتؽريوووووووووووووووووووور 

 

 ومقِضووووووووووووووووووووووووووووُع اًمتؼووووووووووووووووووووووووووووديِؿ واًمتلظمقووووووووووووووووووووووووووووووووورِ  

 
*** 
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 امنص وامظاور

 

 اًموووووووووووووووووووـصُّ موووووووووووووووووووا أومووووووووووووووووووواد موووووووووووووووووووـ مـطقىِموووووووووووووووووووف

 

ووووووووووووووووووووووووفِ    معـووووووووووووووووووووووووًك  حيووووووووووووووووووووووووًا وماروَمَعـْووووووووووووووووووووووووُف َرىمِّ

 وآطمتؿووووووووووووووووووووواُل ومقوووووووووووووووووووف ًموووووووووووووووووووقس حَيُْصووووووووووووووووووووووووُؾ  

 

 ومقوووووووووووووووووووف اطموووووووووووووووووووتّمٌل حَيُْصوووووووووووووووووووووووووُؾ  «فمووووووووووووووووووواهرٌ »و 

َـّ معـوووووووووووووووووووووووواُه اًمووووووووووووووووووووووووذى   حوووووووووووووووووووووووووووووواًمؽوووووووووووووووووووووووو  شَمرضمَّ

 

 مووووووووووووووووا يمووووووووووووووووان ومقوووووووووووووووووف فموووووووووووووووواهراً وواضحووووووووووووووووووووا 

  

*** 
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 امػام وامذاص

 

 وضووووووووووووواسمُط اًمعؿوووووووووووووقِم ىموووووووووووووْؾ موووووووووووووا اؾموووووووووووووَتغَرىما

 

َده سمووووووووووووووووووودون طَمصووووووووووووووووووو  َؼوووووووووووووووووووووووواوْأومووووووووووووووووووورا ٍر طُمؼِّ
(1)

 

 وأِمووووووووووووووووووووووووووووووووووووِدىُّ رم يمتاسمووووووووووووووووووووووووووووووووووووف اكتَؼووووووووووووووووووووووووووووووووووودْ  

 

شمعريػـَوووووووووووووووووووا واحلووووووووووووووووووووووووؼُّ أنوووووووووووووووووووف إؾمووووووووووووووووووودّ  
(2)

 

 « 
ٍ
ًموووووووووووووداُت » «يموووووووووووووّؾ امووووووووووووورىء ـْ  «واًمقا َؾوووووووووووووو  مثِّ

 

ـْ  «وأمفووووووووووووووووووووووووووووواشُمؽؿ»  َم  ُأظَموووووووووووووووووووووووووووووووكَّ طَمووووووووووووووووووووووووووووووووووورِّ

 «وطِمووووووووووؾإل َمقتُتووووووووووفْ » رورم اًمعصوووووووووو «آكسووووووووووانُ » 

 

 صوووووووووووووقغُتفْ  رُط واعمقصوووووووووووووووقُل ٓؾمووووووووووووؿٍ واًمشوووووووووووو 

 واًمـؽووووووووووووووووووووووراُت رم ؾمقوووووووووووووووووووووووووووواق اًمـػووووووووووووووووووووووِك ِزدْ  

 

أؾموووووووووووّمَء آؾموووووووووووتػفاِم أيًضوووووووووووا 
(3)

 صُموووووووووووؿَّ قِمووووووووووودّ  

 أىمسامووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووُف صمالصمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة ومووووووووووووووووووووووووووووووووووووووإّوُل  

 

 ؾمائووووووووووووووووووووُؾ سمووووووووووووووووووواٍق قموووووووووووووووووووغم قمؿقموووووووووووووووووووووووِف يوووووووووووووووووووا  

ـْ    واًمثووووووووووووان ِرْد سمووووووووووووف اخلصووووووووووووووقص يووووووووووووا ومطووووووووووووو

 

ـْ   واًمػوووووووووووووورق سمقـووووووووووووف وخمصووووووووووووقٍص ُزيموِووووووووووووووو
(4)

 

                                      
 اًمعام هق اًمؾػظ اعمستغرق ملا يصؾح ًمف سمدون طمٍم. (1)

 اًمذى اخلاص شمعريػ اكتؼد يمّم، مـف أ ؿ شمعريػاً  أضمد ومل –خ مـاع اًمؼطان: اكتؼد أمدى هذا اًمتعريػ ىمال اًمشق (2)

 ( ط. احلؾبك.2/181) «قل إطمؽامأص رم اإلطمؽام»: يـظر – ليتؾمق

مجقع، اجلؿع ويمذا [ 21]اًمطقر:  ﴾گ       گ ﴿أؿمار هـا إمم صقغ اًمعؿقم اًمتك شمدل قمؾقف سملن ذيمر  ا أمثؾة وهك: يمؾ رم  (3)

 ﴾ ڌ﴿، واجلؿع اعمعرف سماإلضاومة يمؼقًمف [111]البؼرة:  ﴾ھ﴿: اعمعرف سملل آؾمتغراىمقة يمؼقًمف شمعامم

، اعمػرد اعمعرف سماإلضاومة [2]اًمعٍم:  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ﴿، اعمػرد اعمعرف سملل آؾمتغراق مثؾ [23]اًمـساء: 

: ، أؾمّمء اًمنمط يمؼقًمف[61]الـور:  ﴾ ک ک ک  ک ڑ ﴿ويمؼقًمف  «هق اًمطفقر ماؤه احلؾ مقتتف»: يمحديث

، اًمـؽرة رم ؾمقاق [96]الـحل:  ﴾ ڃ ڃ ڃ﴿، اعمقصقل يمؼقًمف [[185]البؼرة:  ﴾ھہ ہ ہ ہ ۀ ﴿

 ىب مب﴿، [49]الؽفف:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿ يمؼقًمف – اًمـظؿ رم إظمػمان يلت ومل –اًمـػك واًمـفك واًمنمط 

: آؾمتػفام يمؼقًمف، أؾمّمء [6]اًمتقسمة:  ﴾ائ ائ ى ى ې ې ﴿، [65]احلجر:  ﴾جت يب

 .[11]احلديد:  ﴾ ى ى ې ې ې ې ۉ﴿

 ڌ ڍ﴿ :ذيمر أن أىمسام اًمعام صمالصمة: إول: قمام سماق قمغم قمؿقمف ومال يدظمؾف اًمتخصقص يمؼقًمف (4)

 ېئ﴿ :، اًمثاكك: )رد سمف اخلصقص( أى ًمػظف قمام أريد سمف اًمدًٓمة قمغم ظماص يمؼقًمف[11]الـساء:  ﴾ ڌ

اًمثاًمث: )وخمصقص( أى قمام دظمؾف اًمتخصقص وهق ، [171]آل عؿران:  ﴾ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 يمثػم.
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 واخلوووووووووووووواُص ٓ يسووووووووووووووتغرُق اًمصاًمووووووووووووووووَح ًَمووووووووووووووفْ 

 

 ٍر واًمعؿوووووووووووووووووووووووقُم ىماسَمَؾووووووووووووووووووووووفْ وسمووووووووووووووووووودون طمصووووووووووووووووووو 

صووووووووووووات مووووووووووووا ـوووووووووووووق اشّمصوووووووووووووووووْؾ موووووووووووو ِ   ـَ اعمُخصِّ

 

 إّموووووووووووووووووا سمقصوووووووووووووووووٍػ أو سمشووووووووووووووووووورط أْو سمووووووووووووووووووووووَدْل  

ووووووووووووداسمعوووووووووووٌض موووووووووووـ اًمؽوووووووووووووّؾ اًموووووووووووذى    ىمووووووووووووود ىُمقِّ

 

 ووووووووووووووٌس سمغايوووووووووووووووووٍة وآؾموووووووووووووووتثـا اقموووووووووووووووووووُددا 
(1)

 

ووووووووووص اًمووووووووووذى اكػصووووووووووووووؾ   أمووووووووووا قمووووووووووـ اعمخصِّ

 

سم يووووووووووووووووووٍة أو سماحلووووووووووووووووديث ىموووووووووووووووود طمصووووووووووووووووووؾ 
(2)

 

 يموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذا سمنمجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواٍع وسماًمؼقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواس 

 

ووووووووووووووووووووووووووووووووووور   ؾـَّوووووووووووووووووووووووووووووووادًمِ مثوووووووووووووووووووووووووووووووووواُل ذا ُمَذيمِّ
(3)

 

ُن ؾمـوووووووووووووووووووووووووةً   ووووووووووووووووووووووووُص اًمؼوووووووووووووووووووووووووورا  وىموووووووووووووووووووووووود ُ صِّ

 

اؾمتبوووووووووووووووووووووووووووووووواكةً وأؿْموووووووووووووووووووووووووووووِفَرْن مثاًَموووووووووووووووووووووووووووووووووووف  
(4)

 

 واًمعووووووووووووووووووووواُم سمعووووووووووووووووووووود أن ُ وووووووووووووووووووووصَّ طمجوووووووووووووووووووووووووةٌ  

 

ووووووووووووووووووووووووووووووةٌ    ومووووووووووووووووووووووووقّم سَمِؼووووووووووووووووووووووووْك واظمتوووووووووووووووووووووووووووار ذاك صُمؾَّ

 قمؾقووووووووووووووووووووووووووووف مووووووووووووووووووووووووووووـ أدًموووووووووووووووووووووووووووووووة اإلمجوووووووووووووووووووووووووووووووواعِ  

 

قِموووووووووووووك  ىموووووووووووووود دًمؾوووووووووووقا واًمعؼوووووووووووِؾ يموووووووووووووك شُمرا
(5)

 

 ( ىمقووووووووووووووووووووؾ يشؿووووووووووووووووووووووووُؾ لُّ )يووووووووووووووووووا أهيووووووووووووووووووا اًمـبوووووووووووووووووو 

 

 وىمقوووووووووووووؾ ًموووووووووووووقس يشؿووووووووووووووووووُؾ  ْل ؾموووووووووووووقى اًمـبووووووووووووو 

 

                                     
رم  قمرف اخلاص وذيمر أنف يؼاسمؾ اًمعام، وأنف قمغم ىمسؿلم: متصؾ ومـػصؾ. وماعمخصص اعمتصؾ هق ما اشمصؾ سماًمعام (1)

 :أو ذط يمؼقًمف[ 23]اًمـساء:  ﴾ں ڱ ڱ    ڱ ڱ ﴿: ؾمقاق واطمد، وهق إما وصػ يمؼقًمف شمعامم

 ﮳ ﮲ ۓ  ۓ ے ے ھ ھ ﴿أو سمدل سمعض مـ يمؾ يمؼقًمف  [11]الـور:  ﴾چچ ڃ ڃ  ڃ ڃ﴿

 ۇ ۇ ﴿أو اؾمتثـاء يمؼقًمف  [222]اًمبؼرة:  ﴾ ۓے ے ھ ھ﴿أو هماية يمؼقًمف  [97]آل عؿران:  ﴾﮵﮴

 .[146]اًمـساء:  ﴾ ۆ

ظمص هبا قمؿقم ىمقًمف  [11]الـساء:  ﴾  ڌ ڌ ڍ﴿اعمخصص اعمـػصؾ قمـ اًمعام إما سم ية يمو  (2)

أو سمحديث يماًمبققع اًمػاؾمدة اًمقاردة رم اًمسـة خمصصة ًمعؿقم ىمقًمف  [1]الـساء:  ﴾ک ک ڑ ڑ ژ  ژ﴿

 ٺ  ٺ     ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿، أو سماإلمجاع اعمستـد امم دًمقؾ، أو اًمؼقاس يمؼقًمف: [275]اًمبؼرة:  ﴾ ٹ ٹ ٹ﴿

 ظمص مـفا اًمعبد سماًمؼقاس قمغم إَمة. [2]اًمـقر:  ﴾ ٿٿ  ٺ

ظمصص  ]متػق عؾقه[ «ذم اًمـارسؾّمن سمسقػفّم وماًمؼاشمؾ واعمؼتقل إذا اًمتؼك اعم»مثال  صقص اًمؼرآن ًمؾسـة: طمديث  (3)

 ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿: اًمؼرآن مـ يؼاشمؾ اًمػئة اعمممـة اًمباهمقة مـ قمؿقم هذا احلؽؿ رم ىمقًمف شمعامم

 أية. [...9]احلجرات: 

 صقصف ويعتؼم دًمقاًل ومراده سمعد أ، سمؾ اًمعؿؾ سمف ىمائؿ ومقّم سمؼك مـ ابدً أاًمتخصقص ٓ يبطؾ طمجقة اًمعام  معـاه أن (4)

 ذقمقًا، وقمغم ذًمؽ دًمقؾ قمؼؾ وإمجاع.

، هؾ يشؿؾ إمة سماقمتباره ىمدوة  ؿ أم ظماص سمف؟ ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف )يا أهيا اًمـبك( يشػم امم اخلطاب اخلاص سمرؾمقل اهلل  (5)

 ىمقٓن
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فووووووووووووووووووووووووووووا لَّ ويشؿووووووووووووووووووووووووووووؾ اًمـبووووووووووووووووووووووووو  ًموووووووووووووووووووووووووق شمقضمَّ

 

 ًمـووووووووووووووووووووواٍس اخلطوووووووووووووووووووووووواُب واْدِر إْوضُمفووووووووووووووووووووووووووا 

 وإْن أ ووووووووووووووك اخلطووووووووووووووووواُب ًمؾـوووووووووووووواس اىمووووووووووووووووووؽَمنْ  

 

ـْ وسمووووووووووووووو  )ىمؾ( ومظاـوووووووووووووووووٌر سمالهَموووووووووووووووف اومفَؿووووووووووووووووو
(1)

 

 وإصوووووووووووووووووووووْح  لِّ أقمـوووووووووووووووووووك اًمبووووووووووووووووووووووالَغ ًمؾـبووووووووووووووووووو 

 

 ؿموووووووووووووووؿقُل ذا اخلطووووووووووووووواِب دوَكوووووووووووووووف اشمضوووووووووووووووووووووْح  

 وىموووووووووووووووووووووووود عجووووووووووووووووووووووووووْك اخلطوووووووووووووووووووووووووواب ًمؾووذيـووووووووووووووووووووووووووا 

 

 اًمتقطمقوووووووووووووووووووووووووووووووووووود مممـقـوووووووووووووووووووووووووووووووووووووواسموووووووووووووووووووووووووووووووووودقمقة  

 وىموووووووووووووووود عَجِووووووووووووووووووك ًمؾـوووووووووووووووووواس ىموووووووووووووووووود ُأضقػووووووووووووووووووووا 

 

 يمالـووووووووووووووووووووووووا ؾَمووووووووووووووووووووووووْؾ قمووووووووووووووووووووووووـفّم اًمَعِريػوووووووووووووووووووووووووا 

 وصووووووووووووووووووووووووووقغة اًمتذيمووووووووووووووووووووووووووووػم رم اخلطووووووووووووووووووووووووووووووواِب  

 

 شمشوووووووووووووووووووووووووؿُؾ شملنقثوووووووووووووووووووووووووووًا سموووووووووووووووووووووووووال ارشمقووووووووووووووووووووووووووووواِب  

 وىمووووووووووووووود عجوووووووووووووووووْك ِذيْموووووووووووووووُر اإلكووووووووووووووووواِث مػووووووووووووووووووووردا 

 

 قموووووووووووووووووووـ َذيَمووووووووووووووووووووووٍر ًمؼْصوووووووووووووووووووووِد شَمبْقوووووووووووووووووووولٍم سمووووووووووووووووووووودا 

 
*** 

  

                                     
ـ دوكف مـ اًمـاس ومال أهيا اًمـاس( ومظاهره اًمبالغ عم اأما )ىمؾ ي .اخلطاب سمو )يا أهيا اًمـاس( يشؿؾ اًمرؾمقل ٕنف مـفؿ (1)

 يشؿؾف قمغم اًمصحقح.
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 واملنويخامناسخ 

 

ـَ اإلزاًمووووووووووووووووووووووووووووةِ   واًمـسووووووووووووووووووووووُخ معـوووووووووووووووووووووووووواُه ِموووووووووووووووووووووو

 

 يمـَْسووووووووووووووووووووووِخ رْيووووووووووووووووووووووووٍح ًمُِرؾمووووووووووووووووووووووقِم ِمْشووووووووووووووووووووووقتك 

 
 يمـسووووووووووووخُت مووووووووووووا يُمتِووووووووووووْب 

ٍ
 أو كْؼوووووووووووووُؾ ؿمووووووووووووكء

 

 إذا كؼؾوووووووووووووووووُت مووووووووووووووووووا اؾمتؼوووووووووووووووووووووورَّ رم اًمؽُتووووووووووووووووووْب  

 
قِموووووووووووْك  واًمـسوووووووووووخ َيعـوووووووووووْك روموْوووووووووووووَع طُمْؽوووووووووووؿٍ   َذْ

 

ظَموووووووووووووووك موووووووووووووـ كصوووووووووووووقص اًمشووووووووووووووورعِ    سموووووووووووووّم شَمرا

 
 وإوامووووووووووووووووووووووووووورِ  وطماصووووووووووووووووووووووووووٌؾ رم اًمـفووووووووووووووووووووووووووووك

 

وإْن ضمووووووووووووووواءا سمؾػوووووووووووووووظ اخلَبوووووووووووووووورِ  –ومؼوووووووووووووووْط  
(1)

 

 
 وُيعووووووووووووووووووووووَرُف اًمـسووووووووووووووووووووووُخ مووووووووووووووووووووـ اإلمجوووووووووووووووووووووووواعِ 

 

ؿوووووووووووووووووواعِ    أو موووووووووووووووووـ  يوووووووووووووووووح اًمـؼوووووووووووووووووووووؾ واًمسَّ

 
 أو قِمْؾِؿـووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا سمؿتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولظمٍر وموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا

 

مووووووووووووووا  ىموووووووووووود يمووووووووووووان رم اًمتوووووووووووواريِخ ىموووووووووووووود شَمَؼدَّ
(2)

 

 
 واًمـسووووووووووووووُخ قمؼوووووووووووووواًل ضمووووووووووووووائٌز وىموووووووووووووووود وىَمووووووووووووووووووعْ 

 

 سمؼوووووووووووووووووووقِل ُمْبَتووووووووووووووووووووووِدعْ ذقمووووووووووووووووووووووووًا وٓ شَمُؼوووووووووووووووووووْؾ  

 
َػووووووووووووووووووووووووووْؼ  ِن ُمتَّ ِن سموووووووووووووووووووووواًمؼرا  كسووووووووووووووووووووووُخ اًمؼوووووووووووووووووووووورا

 

َسوووووووووووووْؼ   ِز موووووووووووووْع وىموووووووووووووقِع اشمَّ قموووووووووووووغم اجلووووووووووووووووقا
(3)

 

شموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورْت    وكسخوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووُف سمسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووـٍَّة شمقا

 

َكعوَوووووووووووووووووووْت  ومجائووووووووووووووووووٌز ووِمْرىَمووووووووووووووٌة ىمووووووووووووووووْد مووووووووووووووا 
(4)

 

 وكسخوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووُف سمسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووـِة أطمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووادِ  

 

وموووووووووووواعمـُع مذـوووووووووووووُب اجلؿفوووووووووووووووووقِر سموووووووووووووواِدى 
(5)

 

                                      
أى أن اًمـسخ يدظمؾ رم إوامر واًمـقاهك ومؼط ؾمقاء يماكت  حية رم اًمدًٓمة قمغم اًمطؾب، أو يماكت سمؾػظ اخلؼم  (1)

 سمؿعـك اًمطؾب.

 .اًمتاريخ رم اعمتلظمر مـ اعمتؼدم معرومة – ج، إمة إمجاع -ب، اًمٍميح اًمـؼؾ –هذه هك ـمرق معرومة اًمـسخ: أ  (2)

 أى أن كسخ اًمؼرآن سماًمؼرآن متػؼ قمغم ضمقازه قمؼاًل ووىمققمف ؾمؿعًا. (3)

كسخ اًمؼرآن سماًمسـة اعمتقاشمرة أضمازه ماًمؽ وأبق طمـقػة وأ د رم رواية ٕن اًمؽؾ وطمك، ومـعف اًمشاومعك وأهؾ  (4)

مـ  واًمسـة ًمقست ظمػماً [ 116]اًمبؼرة:  ﴾ ڀڀ ڀ ڀ پ پ ﴿اًمظاهر وأ د رم اًمرواية إظمرى ًمؼقًمف شمعامم 

 اًمؼرآن وٓ مثؾف.

شمر يػقد اًمقؼلم،  (5) سمادى أى فماهر، واعمعـك: كسخ اًمؼرآن سماًمسـة أطمادية ٓ عجقز قمغم مذهب اجلؿفقر ٕن اًمؼرآن متقا

 وأطمادى مظـقن، وٓ يصح رومع اًمقؼقـك سماعمظـقن.
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شمووووووووووووووووووووووووووووووورا   وكسوووووووووووووووووووووووووووووووووووُخ ؾمـوووووووووووووووووووووووووووووووٍة سموووووووووووووووووووووووووووووّم شمقا

 

ُزه سمووووووووووووووووووووال امتِووووووووووووووووووووووورا   ومراضمووووووووووووووووووووووٌح ضموووووووووووووووووووووووقا
(1)

 

شمرْت سمؿوووووووووووووووووووووووووووا   وكسووووووووووووووووووووووووووُخ ؾمـووووووووووووووووووووووووووووٍة شمووووووووووووووووووووووووقا

 

ما  ُيػقووووووووووووووووووووووووووُد فمـّووووووووووووووووووووووووووًا طُمْؽُؿوووووووووووووووووووووووف شَمؼووووووووووووووووووووووودَّ
(2)

 

ووووووووووووووووووووالوةِ    واًمـسوووووووووووووووووُخ رم احلُْؽوووووووووووووووووووووِؿ موووووووووووووووووَع اًمتِّ

 

 أو ومقوووووووووووووووووووووووِف ىموووووووووووووووووووووووووطُّ ًموووووووووووووووووووووووقس رم اًمتووووووووووووووووووووووووالوةِ  

واقْمِؽووووووووووووْس آظمووووووووووووػمَ  
(3)

 شَمْؽُؿووووووووووووؾ اًمثالصمووووووووووووفْ  

 

 ًموووووووووووووووق يمـوووووووووووووووَت موووووووووووووووـ ىموووووووووووووووقٍم ذوى طَمداصمووووووووووووووووف 

وووووووووووووووووووووووووووووووووووا ًمغقوووووووووووووووووووووووووووووووووور سمووووووووووووووووووووووووووووووووووووَدلِ    َم لوووووووووووووووووووووووووووووووووووُف إمَّ

 

ووووووووووووووووووووووووووووووووؾِ    أو سمووووووووووووووووووووووووووووووووووووَدٍل ظمػقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووٍػ او ُمَثؼَّ

أو سموووووووووووووووووووووووووودٍل مُماصمِووووووووووووووووووووووووؾٍ  
(4)

 وىموووووووووووووووووووووووود أ ووووووووووووووووووووووووك 

 

 مجقُعووووووووووووووووووووووووف مووووووووووووووووووووووـ اإلًموووووووووووووووووووووووووف يووووووووووووووووووووووا ومتوووووووووووووووووووووووووك 

 
*** 

 

 

 

 

 

 

                                     
كًا أم ؾمـة. (1) شمر ىمرآ ء يمان ما شمقا ًء يماكت اًمسـة آطمادية أم متقاشمرة وؾمقا  ؾمقا

اعمعـك: كسخ اًمسـة اعمتقاشمرة سمسـة آطماد ٓ عجقز قمـد اجلؿفقر ٕن اًمظـك ٓ يرومع اًمقؼقـك، وهذا طمؽؿف ىمد شمؼدم رم  (2)

 كسخ اًمؼرآن سماًمـسبة أطمادية.

إظمػم: هق اًمؼسؿ إظمػم اعمذيمقر رم اًمبقت اًمساسمؼ قمغم هذا اًمبقت وهق كسخ احلؽؿ دون اًمتالوة، كعؽسف ومقصػم  (3)

 –كسخ احلؽؿ دون اًمتالوة، ج  -كسخ احلؽؿ واًمتالوة،ب -احلؽؿ، ومتصػم إىمسام صمالصمة: أكسخ اًمتالوة دون 

 .احلؽؿ دون اًمتالوة كسخ

 ڤ ڤ ڤ     ڤ  ٹ ﴿اًمـسخ إما ًمغػم سمدل يمـسخ اًمصدىمة سملم يدى كجقى رؾمقل اهلل، أو ًمبدل ظمػقػ يم ية  (4)

، أو ًمبدل مثؼؾ [187]البؼرة:  ﴾ پپ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿كسختفا آية  [181]البؼرة:  ﴾ ڦ

 يم يات اخلؿر، أو ًمبدل مماصمؾ يمـسخ اًمتقضمف امم سمقت اعمؼدس سماًمتقضمف امم اًمؽعبة.
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 امتفوري وامتأويل

 

 سماًمؽْشوووووووووووووووووووووووووِػ واإليضووووووووووووووووووووووووواِح واإلسماكوووووووووووووووووووووووووة

 

َف اًمتػسووووووووووووووووػُم قمـوووووووووووووووووود اًمؾغووووووووووووووووووةِ ىموووووووووووووووود    قُموووووووووووووووورِّ

دِ :رم آصوووووووووووووطالِح    اًمؽشوووووووووووووُػ قموووووووووووووـ مووووووووووووورا

 

يووووووووووووووووووووووووووووووووا ىموووووووووووووووووووووووووووووووووْدَر آضمتفوووووووووووووووووووووووووووووووادِ    ربِّ اًمؼما

ل( اًمتلويووووووووووووووووووُؾ ىمووووووووووووووووووْؾ ُمْشَتووووووووووووووووووووووؼُّ   ـْ )أوَّ  ِموووووووووووووووووو

 

إنَّ اًمرضمووووووووووووووووووووووووقَع ًمألصوووووووووووووووووووووووووقِل طَموووووووووووووووووووووووووووؼُّ  
(1)

 

ووووووووووووووو  َل( اًمؽوووووووووووووووووالَم ومسَّ ـْ )شَموووووووووووووووَلوَّ َرهْ وأْو ِمووووووووووووووو
(2)

 

 

د سموووووووووووووووووواًمؽالم   َرهكْػووووووووووووووووووُس اعموووووووووووووووووورا طمووووووووووووووووووووورِّ
(3)

 

َـّ اًمؾػوووووووووظ قموووووووووـ معـًوووووووووك رضَمووووووووووْح وأو شَمْصووووووووو   ِروَم

 

َ اعمرضمووووووووووقح َصووووووووْح   إْن ضَمووووووووا دًمقووووووووٌؾ قَموووووووولمَّ
(4)

 

وايوووووووووووووووووووووووووووووووووووةِ    وَيْرضِموووووووووووووووووووووووووووووووووووُع اًمتػسوووووووووووووووووووووووووووووووووووػُم ًمؾرِّ

 

 وَيرضمووووووووووووووووووووووووووووووووُع اًمتلويوووووووووووووووووووووووووووووووووووووُؾ ًمؾدرايووووووووووووووووووووووووووووووووووووةِ  

 
 

*** 

  

                                     
 أى أن اًمتلويؾ ملظمقذ مـ إول سمؿعـك اًمرضمقع. (1)

د سمف شمػسػم اًمؽالم وسمقان معـاه، وقمؾقف وماًمتلويؾ واًمتػسػم مؽمادومان. (2)  ذيمر أن اًمتلويؾ ىمد يرا

ً  قفكمـ معاا ذيمر أن وهـ (3) كػس اعمراد سماًمؽالم، ومنن يمان اًمؽالم ـمؾبًا يمان شملويؾف كػس اًمػعؾ اعمطؾقب، وإن يمان ظمؼما

 يمان شملويؾف كػس اًمشكء اعمخؼم سمف، ومنذا ىمقؾ: ـمؾعت اًمشؿس، ومتلويؾ هذا هق كػس ـمؾققمفا. 

ػظ قمـ معـاه اًمراضمح إمم ذيمر هـا معـك اًمتلويؾ قمـد اعمتلظمريـ مـ أهؾ اًمؽالم واًمػؼف واحلديث وهق:  ف اًمؾ (4)

 اعمعـك اعمرضمقح ًمدًمقؾ يؼؽمن سمف.
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 شروط املفور وآداةه

 

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورِ  ل اًمشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووروِط ًمؾؿػسِّ  وأوَّ

 

 واعَمخووووووووووووووووووووووووووووووووووؼمؾمووووووووووووووووووووووووووووووووووووالمُة اقمتؼوووووووووووووووووووووووووووووووووووووواده  

دا   وقمووووووووووووووووـ هووووووووووووووووقًى يؽوووووووووووووووووووقن ىموووووووووووووووود دموووووووووووووووووووووورَّ

 

 مالزمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووًا ًمسـوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٍة وقماِضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووودا 

 وقمؾُؿووووووووووووووووووووووووووووووُف سماًمـحوووووووووووووووووووووووووووووووووِق وإصوووووووووووووووووووووووووووووووووقلِ  

 

ـْ ذوى إصووووووووووووووووقلِ    ًمؽوووووووووووووووووْك يؽوووووووووووووووووووقن ِمووووووووووووووو

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووةِ    وأن يؽووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووقن وماـوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووًا سمدىمَّ

 

ًحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووًا ًمـقوَّوووووووووووووووووووووووووووووووووووووةِ    مستـبِطوووووووووووووووووووووووووووووووووووووًا مصحِّ

 قماموووووووووووووووووووووواًل سمؿووووووووووووووووووووووا قَمِؾوووووووووووووووووووووووووؿْ وأْن يؽووووووووووووووووووووووقن  

 

 ًمَقْجـِووووووووووووووووووَك اًمثِّؿوووووووووووووووووووووار ممووووووووووووووووووووا ىموووووووووووووووووووود قَمِؾووووووووووووووووووووووؿْ  

 وصادىًمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووًا وًمقـووووووووووووووووووووووووووووووووووووووًا وضوووووووووووووووووووووووووووووووووووواسمطاً  

 

زًا ٓ ؾماىمطووووووووووووووووووووووووووووووووواً  ،رم كؼِؾووووووووووووووووووووووووووووووووووف   معووووووووووووووووووووووووووووووووووزَّ

 ووماضووووووووووووووووووووووووووووووووووواًل ممدسموووووووووووووووووووووووووووووووووووًا وضماِهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورا  

 

 سموووووووووووووووووووووووووواحلؼ يمقِّسوووووووووووووووووووووووووووووًا ًمبقبوووووووووووووووووووووووووووووووًا زاظِمووووووووووووووووووووووووووراً  

ـْ    وذا شمقاضوووووووووووووووووووووووووووووٍع وؾَمْؿُتوووووووووووووووووووووووووووووووف طمَسووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

ـْ   ُه طَمَسوووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ورم أداء مووووووووووووووووووووووووووووووووووا أقمووووووووووووووووووووووووووووووووووووودَّ

وووووووووووووووووووووووووووووٌة ومووووووووووووووووووووووووووووووال قَمَجوووووووووووووووووووووووووووْؾ    وقمـووووووووووووووووووووووووووووده َرِويَّ

 

ُم اًموووووووووووووووووذى قمووووووووووووووووووووال سمووووووووووووووووووال َوضَموووووووووووووووووووووْؾ    ُيَؼووووووووووووووووووووووودِّ

 
*** 
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 ترجىـــث املـــــرآن

 

 شمرمجووووووووووووووووووووووُة اًمؽوووووووووووووووووووووووووالم ضموووووووووووووووووووواءْت شُمْطَؾووووووووووووووووووووُؼ 

 

ُق   يِموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووْك ُيػووووووووووووووووووووووووووووووووووووورِّ عوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووـقلم واًمذَّ
ِ
 عم

وووووووووووووووووووووةٌ   شمرمجوووووووووووووووووووووووٌة طمرومقَّ
(1)

 وْهوووووووووووووووووووووَك اًمتوووووووووووووووووووووووووك 

 

ِْن ُمـَِعووووووووووووووووووووووْت ًمِْؾُحْرَمووووووووووووووووووووةِ  ًموووووووووووووووووووودى   اًمؼووووووووووووووووووووووورا

كِـووووووووووووووووووووووووووووووووا  ـْ ىمرآ  ٕهنوووووووووووووووووووووووووووووووا دَمَْعووووووووووووووووووووووووووووووووُؾ ِمووووووووووووووووووووووووووووو

 

ـووووووووووووووووووووا   كْظؿوووووووووووووووووووًا سمعقوووووووووووووووووووودًا قموووووووووووووووووـ يموووووووووووووووووووووالم رسمِّ

 ومنكووووووووووووووووووووووووووووف اعمْتُؾووووووووووووووووووووووووووووووووقُّ ضموووووووووووووووووووووووووووواء طمروُمووووووووووووووووووووووووووووووووووفُ  

 

 سمُِؾَغووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٍة ُمبِْقـوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٍة َكْعِروُمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووفُ  

  ً  إٓ هبوووووووووووووووووووووووووووووووووواوٓ يؽوووووووووووووووووووووووووووووووووووقن ُمْعِجووووووووووووووووووووووووووووووووووزا

 

 وًمقووووووووووووووووووووووس همػُمـووووووووووووووووووووووا حُيايمووووووووووووووووووووووك ًمػَظفوووووووووووووووووووا 

ووووووووووووووووووفْ    ـوووووووووووووووووووذا وممووووووووووووووووووا ىموووووووووووووووووووود أضمووووووووووووووووووووازوا شمرمَجَ

 

ِْن وماقْمَؾَؿوووووووووووووووفْ   ًموووووووووووووودى اعمعاكووووووووووووووووووك ًمؾؼووووووووووووووووورا
(2)

 

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووٌة إْذ َيستووووووووووووووووووووووووووووووووووووق   يأوَّ ُوَووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا أصؾقَّ

 

ووووووووووووووووِقْى    رم ومفؿفوووووووووووووووووا مووووووووووووووووْع همقوووووووووووووووووِره ذاك اًمسَّ

وِمؼووووووووووووف   واعمعـووووووووووووووك آصؾووووووووووووووْك ومقووووووووووووِف ىموووووووووووود ُيقا

 

َكثوْوووووووووووووووووُر اًمؽوووووووووووووووووووالم اًمعرسموووووووووووووووووووووْك ُيطاسمِؼوُوووووووووووووووووفْ  
(3)

 

 واًمثووووووووووووووووووووان معـًووووووووووووووووووك صموووووووووووووووووواكقْى إْذ َيْرشَمِػووووووووووووووووووووووعْ  

 

 سموووووووووووووف اًمؽوووووووووووووالُم ىمووووووووووووود ؾَموووووووووووووّم طُمْسوووووووووووووـًا َيِشوووووووووووووووعْ  

 وووووووووووووووووووووووووووووووووورُ وًموووووووووووووووووووووووووووووقس قمـوووووووووووووووووووووووووووووووف ًمغوووووووووووووووووووووووووووووووووووٌة شُمَعبّ  

 

وووووووووووووووووووووووووووِف يوووووووووووووووووووووووووووا مووووووووووووووووووووووووواِهرُ    إذ ٓ شَمِػوووووووووووووووووووووووووووك سمحؼِّ

 ومػقووووووووووووووووووووووووووووِف مووووووووووووووووووووووووووـ ًمطائووووووووووووووووووووووووووووووووػ اًمبقوووووووووووووووووووووووووووانِ  

 

ًمغووووووووووووووووووووَة اًمؼووووووووووووووووورآنِ مووووووووووووووووا ظَموووووووووووووووووصَّ ىمووووووووووووووووووطُّ  
(4)

 

 
                                     

وهك كؼؾ ألػاظ اًمؾغة إمم كظائرها مـ اًمؾغة إظمرى سمحقث يؽقن اًمـظؿ مقاومؼًا ًمؾـظؿ، واًمؽمشمقب مقاومؼًا ًمؾؽمشمقب.  (1)

 وهذه اًمؽممجة احلرومقة رم طمؼ اًمؼرآن ممتـعة وحمرمة وشمعؾقؾ هذا واضح مـ إبقات.

 اجلائزة رم طمؼ اًمؼرآن شمرمجة اعمعاكك ويطؾؼ قمؾقفا اًمؽممجة اعمعـقية. أى أن اًمؽممجة (2)

ذيمر هـا أن اًمـظؿ اًمؼرآكك يتعؾؼ سمف صـػان مـ اعمعاكك أو ا: دًٓمة اًمـظؿ اًمؼرآكك قمغم اعمعاكك إصؾقة اًمتك يػفؿ  (3)

وٓ  س هذه اعمقاومؼة ًمبعض أيات ىمد يقاومؼ ومقف مـثقر يمالم اًمعرب  صكمسمك، سمؾ اعمعـك إمدًمقٓهتا يمؾ قمر

 .إقمجاز اًمؼرآن، ٕن إقمجاز اًمؼرآن يتعؾؼ سماعمعـك اًمثاكقى وًمقس إصكم

ذيمر صماكك اعمعاكك اعمتعؾؼة سماًمـظؿ اًمؼرآكك، وهك اعمعاكك اًمثاكقية اًمتك هك مـ ظمقاص اًمـظؿ ويرشمػع هبا ؿملن اًمؽالم  (4)

ً، صمؿ ذيمر أن هذه اعمعاكك ٓ يصح شمرمجت فا وٓ يؿؽـ ٕى ًمغة أن شمعؼم قمـفا ٕهنا مـ وهبا يمان اًمؼرآن معجزا

 ًمطائػ اًمبقان ومـ ظمقاص ًمغة اًمؼرآن.
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 ذا اًمووووووووووووووذى ُيووووووووووووووؽمضَمؿُ  واعمعـووووووووووووووووك آصووووووووووووووكمْ 

 

 سموووووووووووووووووووووووف يؼووووووووووووووووووووووووووووووقل اًمشاـمبوووووووووووووووووووووووووووكُّ ُيْعِؾووووووووووووووووووووووووووووووؿُ  

ومؼووووووووووووووووووووووووووووووووووات ىمووووووووووووووووووووووووووووووووووال َيـُؼووووووووووووووووووووووووووووووووووُؾ    ورم اعمقا

 

 رم ذا اشمػووووووووووووووووووووووووووووووووواق اًمعؾؿووووووووووووووووووووووووووووواء حَيُصوووووووووووووووووووووووووووُؾ  

 وسمعُضووووووووووووووفؿ ىموووووووووووووود ظَمووووووووووووووصَّ رم اًمضوووووووووووووووورورةِ  

 

هوووووووووووووووووذا يمنسموووووووووووووووووووووووالِغ اًمػَتوووووووووووووووووك ًمؾوووووووووووووووووودقمقةِ  
(1)

 

ووووووووووووووووووووووووووفْ  وأيَْسوووووووووووووووووووووووووورٌ    ِمووووووووووووووووووووووـ  يمووووووووووووووووووووووؾِّ ذاك شمرمَجَ

 

وووووووووووووا طمووووووووووووووووقى اًمتػسوووووووووووووػُم أو ىمووووووووووووود َأوْمَفَؿوووووووووووووفْ  
ِ

 مل

َفوووووووووووووووووووووووووووووووا شمرمجوووووووووووووووووووووووووووووووووَة اًمتػسوووووووووووووووووووووووووووووووووػمِ   وؾَمؿِّ
(2)

 

 

وووووووووووووووووووووووووووووووووووُح اًمغايووووووووووووووووووووووووووووووووواِت ًمؾبصوووووووووووووووووووووووووووووووووووػمِ    شُمقضِّ

  

*** 

 

 

  

                                     
 – اًمنميعة أصقل رم اعمقاومؼات يمتاسمف رم –ـ( طمؽك 791با إؾمحاق اًمشاـمبك اعمتقرم ؾمـة )أذيمر رم أول سمقتلم أن  (1)

حتصقؾ معاكقف، وأن هذا  غم ضمقاز سمقان معاكك اًمؼرآن ًمؾعامة ومـ ًمقس ًمف ومفؿ يؼقى قمغمقم اإلؾمالم أهؾ اشمػاق

آشمػاق صار طمجة رم صحة اًمؽممجة قمغم اعمعـك إصغم. ورم اًمبقت اًمثاًمث: ذيمر أن سمعض اًمعؾّمء ظمص اًمؽممجة 

سمؿؼدار اًمرضورة رم إسمالغ اًمدقمقة اعمتعؾؼة سملصقل اإلؾمالم وٓ يتعرض ًمسقى ذًمؽ، ويممر  صكمقمغم اعمعـك إ

ٕن شمرمجة اعمعاكك إصؾقة ٓ  ؾق مـ ومساد، ٕن اًمؾػظ اًمؼرآكك ىمد يؽقن مـ أراد اًمزيادة سمتعؾؿ اًمؾسان اًمعرسمك، 

ًمف معـقان أو معان متعددة حتتؿؾفا أية ومقضع اعمؽمضمؿ ًمػظا يدل قمغم معـك واطمد طمقث ٓ عجد ًمػظا يشايمؾ 

اعمؽمضمؿ سمؾػظ  اًمؾػظ اًمعرسمك رم اطمتّمل شمؾؽ اعمعاكك اعمتعددة، أو ىمد يستعؿؾ اًمؼرآن اًمؾػظ رم معـك جمازى ومقل ك

 يرادف اًمؾػظ اًمعرسمك قمغم معـاه احلؼقؼك وهؽذا.

 شمرمجة اًمتػسػم: هك أن يعؿد اعمؽمضمؿ امم يمتب شمػسػم اًمؼرآن ويؽمضمؿ يمالم اعمػّس رم شمػسػمه. (2)
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 جرل املـــــرآن

 

 يمتاسُمـووووووووووووووووووووووووا قمووووووووووووووووووووغم اًمؼماهقووووووووووووووووووووووـ اؿمتَؿووووووووووووووووووووووْؾ 

 

ـِ اجلوووووووووووووووووووَدْل    ًموووووووووووووووووودطْمِض سماـمووووووووووووووووووٍؾ سملطمسوووووووووووووووووو

ئوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٍغ ُمعاكِوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودِ    مـافمِوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٌر ًمزا

 

ـْ طماىمووووووووووووووووووووووووووودِ    ومبطِووووووووووووووووووووووووٌؾ ًمُشْبَفووووووووووووووووووووووووووٍة ِموووووووووووووووووووووووو

 سمووووووووووووووووذا قمووووووووووووووووـ ضَمووووووووووووووووَدِل اعمـاـمِؼوَوووووووووووووووووفْ  
ٍ
 َكوووووووووووووووواىء

 

 دًٓموووووووووووووووووووووووووووُة اًمؼمـوووووووووووووووووووووووووواِن ومقووووووووووووووووووووووووووف سَماِرىَموووووووووووووووووووووووووووووفْ  

 سموووووووووووووووووووووووووووووووووووودون شمعؼقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٍد وٓ شَمَعـُّووووووووووووووووووووووووووووووووووووووِت  

 

ٌم ًمؾػْطوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَرةِ  
ِ
ٌم موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالء

ِ
ء  ُموووووووووووووووووووووووووووووووووووووقا

 ُيَسووووووووووووووووووووووووووووووووؾَِّّم وُمؾووووووووووووووووووووووووووووووووووِزٌم ًمؾَخْصوووووووووووووووووووووووووووووووووووِؿ أن  

 

َؿوووووووووووووووووووووووا  ُن ىمووووووووووووووووووووود شَمَؽؾَّ  سمؿوووووووووووووووووووووووا سموووووووووووووووووووووووف اًمؼوووووووووووووووووووووورآ

 
*** 
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 أوثــــال املرآن

 

 إنَّ اعمثووووووووووووووووووووووووووووووووواَل واعمثقووووووووووووووووووووووووووووووووووووَؾ واعمثوَوووووووووووووووووووووووووووووووووووْؾ 

 

ـِ اْمَتَثوووووووووووووْؾ   وووووووووووووْبِف واًمـَّظوووووووووووووػِم يوووووووووووووا َمووووووووووووو يماًمشِّ
(1)

 

وووووووووووووووووووووووووووووووووْقرِ ِِدهْ   َ
ِ
سموُووووووووووووووووووووووووووووووووووُف مُماصمِوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٌؾ عم َمرْضِ

(2)
 

 

ْؼِصووووووووووووووووووووووووووووووِدهْ  
ِ
 سموووووووووووووووووووووووووووِف يوُووووووووووووووووووووووووووووَدكِّْك ىمائووووووووووووووووووووووووووووووووٌؾ عم

 واًمشووووووووووووووووووووكَء ؿَمووووووووووووووووووووبَِّفـُْف سماًمووووووووووووووووووووووووووذى أ َوووووووووووووووووووووووك 

 

 رم طمؽِؿوووووووووووووووف وْهوووووووووووووووق اعمثووووووووووووووووواُل يوووووووووووووووا ومَتووووووووووووووووووووك 

ئووووووووووووووووووووووووووووووووووود إمثووووووووووووووووووووووووووووووووووووال رم اًمؼووووووووووووووووووووووووووووووووووور   نآ ومقا

 

ب اًمبعقوووووووووووووووووووووووووووَد موووووووووووووووووووووووووـ معاكوووووووووووووووووووووووووووك   شُمؼوووووووووووووووووووووووووووورِّ

 سملوضمووووووووووووووووووووووووووووووز إًمػووووووووووووووووووووووووووووواظ وإؾمووووووووووووووووووووووووووؾقِب  

 

 ذيمووووووووووووووووووورى ًمؼووووووووووووووووووووقٍم كاِصوووووووووووووووووعك اًمؼؾوووووووووووووووووووووقِب  

وووووووووووووووووووووووووْك  حيوووووووووووووووووووووووووووووًة ويماِمـوووووووووووووووووووووووووفْ    وىموووووووووووووووووووووووود دَمِ

 

وىموووووووووووووووووود دمووووووووووووووووووك ُمرؾمَؾوووووووووووووووووووووًة ُمَضّؿوووـَووووووووووووووووووووووف 
(3)

 

 
*** 

  

                                     
 هذا شمعريػ إمثال رم اًمؾغة. (1)

اًمتك شمشبف احلال إصؾقة إومم، مقرد اعمثؾ هق احلال إصؾقة اًمتك ىمقؾ ٕضمؾفا اعمثؾ. ومرضب اعمثؾ أى احلال  (2)

 و ذا اًمشبف اكسحب قمؾقفا احلال إصؾقة ورضب اعمثؾ.

 يمؼقًمف اًمتشبقف قمغم يدل ما أو اعمثؾ سمؾػظ ومقفا  ح أى  حية أمثال –رم هذا اًمبقت سمقان ٕنقاع إمثال وهك: أ  (3)

 سمؾػظ ومقفا يٍمح مل اًمتك وهك يمامـة أمثال - ب. أية ...[17]البؼرة:  ﴾ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ ﴿ :شمعامم

وهذا قمغم  [111]الـساء:  ﴾   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿ شمعامم يمؼقًمف إعجاز رم مجقؾة معان قمغم شمدل وًمؽـفا، اًمتؿثقؾ

 اًمتشبقف سمؾػظ شمٍميح همػم مـ إرؾمآ أرؾمؾت مجؾ وهك مرؾمؾة أمثال –ج  همرار اعمثؾ اًمؼائؾ )يمّم شمديـ شمدان(

 .[116]البؼرة:  ﴾ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ﴿: ومثاًمف، إمثال جمرى ضمارية آيات ومفك
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إغجــــاز املـــرآن
(1)

 

 

 وأوضُمووووووووووووووووووووووووووُف اإلقمجووووووووووووووووووووووووووووواِز رم اًمؽتووووووووووووووووووووووووووواِب 

 

 يمثووووووووووووووووووووووووووووووووووووووػمٌة حتتووووووووووووووووووووووووووووووووووووواج ًم ؾمووووووووووووووووووووووووووووووووووووفاِب  

ِقيووووووووووووووووووووووووووووفِ    إقمجووووووووووووووووووووووووووووووووواُزه سمؽوووووووووووووووووووووووووووووؾِّ موووووووووووووووووووووووووووا حَيْ

 

ـْ َيِعقووْوووووووووووووووفِ   وووووووووووو َ
ِ
ذا اًمؾػووووووووووووُظ مووووووووووووـ معـًووووووووووووك عم

(2)
 

 رم أموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووره وهنقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف وًمػظِووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووفِ  

 

 وزضمووووووووووووووووووووووووووووووووووِره وُكصِحووووووووووووووووووووووووووووووووووف ووقْمظِوووووووووووووووووووووووووووووووووفِ  

 وكْظِؿووووووووووووووووووووووووووووووِف وهَمْقبووووووووووووووووووووووووووووِف ويموووووووووووووووووووووووووووؾِّ َموووووووووووووووووووووووووووووووووا 

 

َتوووووووووووووووووووووو   يمتاسمـوووووووووووووووووووووووا ؾَمَؿووووووووووووووووووووووووا ْل ضموووووووووووووووووووا سمووووووووووووووووووولم دومَّ

 
*** 

  

                                     
إقمجاز اًمؼرآن معـاه: إصمبات قمجز اًمبنم متػرىملم وجمتؿعلم قمـ اإلشمقان سمؿثؾف، ويتحؼؼ اإلقمجاز سمقضمقد اًمتحدى،  (1)

 وىمقام اًمداومع امم رد هذا اًمتحدى، واكتػاء املاكع مـ ذًمؽ.

ما حتقيف وحتتؿؾف وحتؿؾف يمؾؿة إقمجاز مـ أى أن اًمؼرآن معجز سمذاشمف إقمجازًا ٓ شمـحٍم أوضمفف، ومفق معجز سمؽؾ  (2)

 معاكك.
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 شروط اإلغجاز

 

 إًمقووووووووووووووووووَؽ يووووووووووووووووووا وَمَتووووووووووووووووووك ذوَط اعمعِجوووووووووووووووووووووووزه

 

 رم ىموووووووووووووووووودرة اعمخؾووووووووووووووووووووقق همووووووووووووووووووػُم ضمائوووووووووووووووووووووزه 

 ظمارىمووووووووووووووووووووووووٌة ًمؽووووووووووووووووووووؾِّ قمووووووووووووووووووووووواداِت اًمبَشوووووووووووووووووووووووورْ  

 

 ُمْسَتْشَفوووووووووووووووووووووٌد هبوووووووووووووووووووا قموووووووووووووووووووغم ربِّ اًمبَشوووووووووووووووووووووورْ  

قِمووووووووووووووووووووووووووووو  ِد اعمُودَّ  ْل واىِمعوووووووووووووووووووووووووووٌة قمووووووووووووووووووووووووغم ُمووووووووووووووووووووووووووورا

 

 ْل قمووووووووووووووـ مثؾفووووووووووووووووا يَمووووووووووووووؾَّ اًمؼديوووووووووووووووووووُر إعَمعوووووووووووووو 

  

*** 
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رآنــــأكوام امل
(1)

  

 

َدوموووووووووووووووووووووووووا ،احلَِؾووووووووووووووووووووووووُػ   اًمقؿوووووووووووووووووووووووولُم ىُمووووووووووووووووووووووووْؾ شَمرا

 

 مووووووووووووووووووووووووووْع ىَمَسوووووووووووووووووووووووووووووٍؿ يمالـوووووووووووووووووووووووووووووا حَتاًمػوووووووووووووووووووووووووووووووا 

 وُمْؼَسووووووووووووووووووووووووووووٍؿ سموووووووووووووووووووووووووفِ أضمووووووووووووووووووووووووووووووزاؤه ومعوووووووووووووووووووووووووٌؾ  

 

 وُمْؼَسووووووووووووووووووووووووووٌؿ قمؾقووووووووووووووووووووووووووِف أبِْصوووووووووووووووووووووووووووَرْن سموووووووووووووووووووووووووووفِ  

ووووووووووووووووووووووووْك سمذاشمِووووووووووووووووووووووووف رم احِلْجووووووووووووووووووووووووِر أىْمَسووووووووووووووووووووووووَّم    َرسمِّ

 

 واًمذاريووووووووووووووووووووووووووووواِت واًمـِّسووووووووووووووووووووووووووووووا ومريؿووووووووووووووووووووووووووووووا 

واًمـحووووووووووُؾ  )معووووووووووارٌج( 
(2)

 أوعَجِووووووووووْل اًمؼَسووووووووووؿْ  

 

 سمذاشمووووووووووف ِموووووووووووـ سمعوووووووووووِد )ىُمووووووووووؾ( واىمووووووووووورأْ وؾَموووووووووووؿّ  

 ) ـٌ و)يوووووووووووقكٌس( وىموووووووووووؾ )ؾموووووووووووبْل( )شمغووووووووووواسم
(3)

 

 

 وًم ًمووووووووووووووووووووووووووووووووف طَمِؾووووووووووووووووووووووووووووووٌػ سمووووووووووووووووووووووووووووووّم َيَشووووووووووووووووووووووووووووووووولْ  

قموووووووووووووووووووووووووووووووووووف ومؿضؿوووووووووووووووووووووووووووووووووووٌر وفماـوووووووووووووووووووووووووووووووووووورُ    أنقا

 

سماًمػووووووووووووووووووووورِق َأقْمَؾووووووووووووووووووووَؿ اًمـَّبِقوْووووووووووووووووووَف ماـووووووووووووووووووووورُ  
(4)

 

 
*** 

 

                                     
 أىمسام: مجع ىمسؿ، سمؿعـك احلؾػ واًمقؿلم، وؾمؿك احلؾػ يؿقـًا ٕن اًمعرب يمان أطمدهؿ يلظمذ سمقؿلم صاطمبف قمـد (1)

اًمتحاًمػ. واًمؼسؿ اصطالطمًا: رسمط اًمـػس سمآمتـاع قمـ ؿمكء، أو اإلىمدام قمؾقف، سمؿعـك معظؿ قمـد احلاًمػ 

 طمؼقؼة أو اقمتؼادًا.

، [11]الذاريات:  ﴾ ﮲ ۓ ۓ ے ے ﴿، اًمذاريات: [91]احلجر:  ﴾پ پ پ﴿احلجر:  (2)

 ڄ ڄ ﴿، مريؿ: [65]الـساء:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿اًمـساء: 

 ٿ ٿ ﴿، اًمـحؾ: [41]ادعارج:  ﴾ پ پ ٻ ٻ    ٻ ٻ ٱ ﴿، اعمعارج: [68]مريؿ:  ﴾ ڄ

 أيات ..[61]الـحل:  ﴾ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ﴿ [56]الـحل:  ﴾ ٹ            ٿ ٿ

 يت ىت مت خت ﴿، يقكس: [7]اًمتغاسمـ:  ﴾ ۆ   ۇ ۇ ڭ ﴿مقاضع: اًمتغاسمـ: 3ضماء اًمؼسؿ سماهلل مسبقىما سمو )ىمؾ( رم  (3)

 .[3]ؾمبل:  ﴾ ڍ ڇ ڇ ڇ ﴿، ؾمبل: [51]يوكس:  ﴾مثجث

ومقف ومعؾ اًمؼسؿ إما فماهر أو مضؿر: وماًمظاهر: ما  ح ومقف سمػعؾ اًمؼسؿ و ح ومقف سماعمؼسؿ سمف، ومـف ما طمذف  (4)

اًمؼسؿ. واعمضؿر: ما مل يٍمح ومقف سمػعؾ اًمؼسؿ وٓ سماعمؼسؿ سمف وإكّم شمدل قمؾقف اًمالم اعمميمدة اًمداظمؾة قمغم ضمقاب 

 .[186]آل عؿران:  ﴾ ۋ    ٴۇ ۈ ۈ ﴿ :اًمؼسؿ يمؼقًمف شمعامم
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 كصص املرآن

 

ووووووووووووووووووووووووووووووووعِ  َتبُّ ـَ اًمتَّ  اًمَؼوووووووووووووووووووووووووصُّ أْصُؾوووووووووووووووووووووووووووووُف ِمووووووووووووووووووووووووو

 

ِعوووووووووووووووووووووووووووووووْك   قوْووووووووووووووووووووووووووووووووووِف( أْى شَمَتبَّ  )ٕظمتوووووووووووووووووووووووووووووووف ىُمصِّ

 اًمَؼصوووووووووووووووْص شَمَتبوُّوووووووووووووووُع إظمبووووووووووووووووواِر ىمووووووووووووووؾ ًمووووووووووووووف  

 

ُن ىَمووووووووووّص    سملصوووووووووودِق إظمبووووووووووار ضمووووووووووا اًمؼووووووووووووورآ

ُل إَُموووووووووووووووووؿْ    وىمائووووووووووووووووووووُع املووووووووووووووووواىض وأطموووووووووووووووووووقا

 

 واًمـبوووووووووووووووووووكِّ ذى ا َِؿوووووووووووووووووووؿْ  
ِ
كبقووووووووووووووووووواء َٓ  موووووووووووووووووووْع ا

ـَ اًمؼووووووووووووووووووووووووووراْنِ    صمالصمووووووووووووووووووووووووووووووٌة حُتَْؽووووووووووووووووووووووووووووووك ِموووووووووووووووووووووووووو

 

 وماؾْموووووووووووووووووووووووووَتـْبِْط اًمتعريووووووووووووووووووووووووووووووَػ واعمعاكوووووووووووووووووووووووووووووك 

رُ   ِن ىموووووووووووووووووووووووووود شُمَؽوووووووووووووووووووووووووورَّ  وىمصووووووووووووووووووووووووووووووُة اًمؼوووووووووووووووووووووووووووورآ

 

 شَمْؽُثووووووووووووووووورُ  –يمشوووووووووووووووولن مقؾمووووووووووووووووووك  –حِلََؽووووووووووووووووٍؿ  

ِن واىمووووووووووووووووووٌع طَمَصووووووووووووووووووووْؾ    وىمصووووووووووووووووووُص اًمؼوووووووووووووووووورآ

 

ـْ ُيـِْؽوووووووووووووووووووُرُه طموووووووووووووووتًّم طَمَصووووووووووووووووووْؾ    ويُمْػوووووووووووووووُر َمووووووووووووووو

 
*** 
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 املطنـــق واملليـــر

 

 ومطؾووووووووووووووووووووووووووووووووووٌؼ دلَّ قمؾوووووووووووووووووووووووووووووووووووك احلؼقؼووووووووووووووووووووووووووووووووةِ 

 

سمووووووووووووووووووووودون ىمقوووووووووووووووووووووودٍ  
(1)

وووووووووووووووووووووِد اصْمبِوووووووووووووووووووووِت   ، ًمؾؿَؼقَّ

ًمووووووووووووووووف اىمقوووووووووووووووودً  
(2)

 ، يمالـووووووووووووووووا ًمووووووووووووووووف ُصووووووووووووووووووووووَقرْ 

 

ـْ   ـْ قَمووووووووووووووووامِلٍ ًمووووووووووووووووف سَمَصووووووووووووووووووووورْ  وماؾْمووووووووووووووووَتْػِفَؿ  ِموووووووووووووووو

ومطؾووووووووووووووووووووووووووووووٌؼ ىمقوِّوووووووووووووووووووووووووووووووووووْده ُسماًمدًمقووووووووووووووووووووووووووووووووووووؾِ  
(3)

 

 

وقِمْؾووووووووووووووُؿ ذا ىموووووووووووووووود سموووووووووووووواَن رم إصووووووووووووووووووووقلِ  
(4)

 

 
*** 

  

                                     
 [.3]اعمجادًمة:  ﴾ٺ ٺ ﴿ :اعمطؾؼ ما دل قمغم احلؼقؼة سمدون ىمقد أو ما دل قمغم ومرد ؿمائع رم ضمـسف يمؼقًمف شمعامم (1)

 ٺ ٺ ﴿ شمعامم يمؼقًمف ىمقد سمنصمبات ًمؽـ احلؼقؼة قمغم دل يماعمطؾؼ اعمؼقد أن: معـاه( ًمف ىمقداً  –ىمقًمف )ًمؾؿؼقد اصمبت  (2)

 .[91]الـساء:  ﴾ٺ

احتاد اًمسبب واحلؽؿ: يماًمصقام رم يمػارة  -1اعمؼقد واعمطؾؼ  ّم أرسمع صقر أذيمرها قمغم وضمف آظمتصار يمأشمك:  (3)

ءة اسمـ مسعقد. اًمقؿلم ضماء  ءة اعمتقاشمرة سماعمصحػ، ومؼقدًا سماًمتتاسمع رم ىمرا احتاد اًمسبب  -2مطؾؼًا رم اًمؼرا

مم اعمراومؼ، وأـمؾؼ اعمسح رم إف نواظمتالف احلؽؿ: يمإيدى رم اًمقضقء واًمتقؿؿ، ىمقد همسؾ إيدى رم اًمقضقء سمل

قضقء إمم اعمراومؼ، وأـمؾؼت رم اظمتالف اًمسبب واحلؽؿ: يماًمقد رم اًمقضقء واًمّسىمة، ىمقدت رم اًم -3اًمتقؿؿ. 

رة اًمؽػا رم اًمرىمبة يمعتؼ، واطمداً  اًمتؼققد يؽقن أن –اظمتالف اًمسبب واحتاد احلؽؿ: و ذا صقرشمان: أ  -4اًمّسىمة. 

طمقث ورد اؿمؽماط اإليّمن رم اًمرىمبة سمتؼققدها سماًمرىمبة اعمممـة رم يمػارة اًمؼتؾ اخلطل، وأـمؾؼت رم يمػارة اًمظفار 

اًمتؼققد خمتؾػًا، يماًمؽػارة سماًمصقم طمقث ىمقد اًمصقم سماًمتتاسمع رم يمػارة اًمؼتؾ واًمظفار، وىمقد أن يؽقن  -واًمقؿلم. ب

 سماًمتػريؼ رم صقم اعمتؿتع سماحلج، وضماء مطؾؼًا رم يمػارة اًمقؿلم.

 إن وضمد دًمقؾ قمغم شمؼققد اعمطؾؼ صػم إًمقف، وإٓ ومال واعمطؾؼ قمغم إـمالىمف، واعمؼقد قمغم شمؼققده. (4)
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 ثـــامذاتى

 

 ورم اخلتووووووووووووووووام أبتغووووووووووووووووك طُمسووووووووووووووووـ اخلتووووووووووووووووووووامْ 

 

 وأن َيصووووووووووووووووووووووقن ومطرشمِوووووووووووووووووووووْك ربُّ إنوووووووووووووووووووووووووامْ  

 وأن َيزيوووووووووووووووووووووووووووووَد ظمشوووووووووووووووووووووووووووووقتك وُزًمَػتوووووووووووووووووووووووووووووووووك 

 

شمووووووووووووووووووووووووووك وقِمْصووووووووووووووووووووووَؿتِك ،إًمقووووووووووووووووووووووفِ    مـووووووووووووووووووووووُف ىُمووقَّ

 ومؾووووووووووووووووووووقس مْم رم هووووووووووووووووووووذه اًمدكقوووووووووووووووووووووووووا َأَمووووووووووووووووووووووْؾ  

 

 إٓ سموووووووووووووووولْن ُأْهووووووووووووووووَدى إمم ظموووووووووووووووووووووػم اًمعَؿووووووووووووووووووووْؾ  

ْقُتَفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا   و)َرضَمبِقوَّووووووووووووووووووووووووووووووووووووووًة( سمووووووووووووووووووووووووووووووووووووذا ؾَمؿَّ

 

ػضووووووووووووووووووووواِل ىمووووووووووووووووووود كسبُتفووووووووووووووووووووووا 
ِ
ًموووووووووووووووووووووودْى اعم  ًمقا

َمووووووووووووووووووووووفْ    هووووووووووووووووووووذا ىمؾقووووووووووووووووووووٌؾ ِمووووووووووووووووووووـ يمثقوووووووووووووووووووووووٍر ىمدَّ

 

ـِوووووووووووووووك سمػضوووووووووووووووووووؾ اهلل    ظمقوووووووووووووووووَر إْوؾِموووووووووووووووَؿفْ عَجْ

ً وألفَؿوووووووووووووووووووووووووووووفْ   ـوووووووووووووووووووووووووووا ظمقوووووووووووووووووووووووووورا ُه رسمُّ  ضمووووووووووووووووووووووووووزا

 

َؿووووووووووووووووفْ    مقشمووووووووووووووًا قمووووووووووووووغم اًمتقطمقووووووووووووووووود يمووووووووووووووك ُيَسؾِّ

َهووووووووووووووووووووووووووووا   و)اهلُل( مسوووووووووووووووووووووووووووووووئقٌل سمووووووووووووووووووووووووولن َيـنَْمَ

 

 وأْن َيُعوووووووووووووووووووووووووووووووووووؿَّ ومضُؾوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف كافمَؿفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووا 

 وصوووووووووووووووووووووووووووؾِّ رسمـوووووووووووووووووووووووووووووا وؾمووووووووووووووووووووووووؾِّؿـ قموووووووووووووووووووووووووغم 

 

 ومخوْووووووووووووووووووور اًموووووووووووووووووَقرى وآلوووووووووووووووووف وَموووووووووووووووووـ شَمووووووووووووووووووووال 

 
 

 واهلل املىفق ورى اهلعدى اىل سىاء اداسبًل
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 فىرس امليضيغا  

 

 

وي   4 ............................... شمؼريووووظ ومضقؾة إؾمتاذ أ د قمقسك اعمعٍما

 5 ................................................................ مؼدمة اًمـظؿ

 7 ...................................................................... اعمؼدمة

 8 ......................................................... شمعريػ قمؾقم اًمؼرآن

 11 ............................. وألؼاب اًمؽتاب اًمعزيز ومصٌؾ ذم اًمُؽُتِب اعمتؼّدمة

 11 ............................................................... سموووواب اًمقطمك

 13 ......................................................... سماب اعمؽك واعمدكك

 15 ............................................... كزل وآظمر ما كزل سماب أول ما
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 18 ...........................................  اًمسقر وأياتلمسمسماب اًمتـاؾمب 

 19 .......................................... سماب شمـجقؿ اًمؼرآن أو كزول اًمؼرآن

 21 .................................................... سماب مجع اًمؼرآن وشمرشمقبف

 23 ............................................................. رؾمؿ اعمصحػ

 25 ............................................................ إطمرف اًمسبعة

 26 ........................................................... اًمؼراءات واًمؼراء

 28 ................................................... إًمقفا اعمػّسىمقاقمد حيتاج 
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