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ناش ت ا  ك
 

ًمًالم قمغم أذف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، حمّٛمد وآًمف احلٛمد هلل رّب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة وا
 اًمٓمّٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ.

 وسمٕمُد:
ُم٤مزال اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وطمٗمٔمف وشمٗمًػمه حمّط اهتامم اعمًٚمٛملم: وم٤مًمٕمٛمؾ اًم٘مرآيّن إو٤موم٦م إمم 
أضمره إظمروّي هق ؾمالح اعم١مُمـ عمقاضمٝم٦م ُمِمٙمالت احلٞم٤مة، يمام أّٟمف يمٜمقز ُمـ ٟمقر، وهدى إهلّل 

 تٜمٓم٤مق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وُمٕمروم٦م رؤيتف ذم اعمقوققم٤مت اعمختٚمٗم٦م.يتقاومر ًمٚم٤ٌمطم٨م سم٤مؾم
وُمـ هٜم٤م شمٜمٌُع أمّهٞم٦ّم اًمتٗمًػم اعمقوققمّل: ّٕٟمف قمٚمؿ ُمٕمروم٦م اًمرؤي٦م اإلهلٞم٦ّم ذم هذه 
اعمقوققم٤مت، يًػم يمتٗم٤ًم إمم يمتػ ُمع اًمتٗمًػم اًمتجزيئّل، ومٝمق ىمًٞمؿ ًمف ذم حم٤موًم٦م اإلٟم٤ًمن 

 حلٞم٤مة.احلّمقل قمغم ُمقىمػ اًمًامء دُم٤مه اًمٙمقن وا
 ّٓ وهق وإن يم٤من ىمد شم٠مظّمر زُم٤مٟم٤ًم ًمٞمتٌٚمقر سمّمقرة قمٚمؿ شمٗمًػمّي ٟم٤مو٩م يمام قمٚمٞمف احل٤مل أن، إ

 وشمٕم٤مًمٞمٛمٝمؿ. أّٟمٜم٤م ٟمجد سمذوره ذم حم٤مورات اًمٜمٌّل وإئّٛم٦م 
وٟمحـ ذم ُم١مؾّم٦ًم اًمٕمروم٤من ًمٚمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م عّم٤م وىمٗمٜم٤م قمغم قمٔمٞمؿ وم٤مئدة ـمرح اًمتٗمًػم  

يٕمتٛمد اعمرطمٚمٞم٦ّم واًمتٛمٝمٞمد درؾم٤ًم سمٕمد درس: ًمٞم٘مّدم ًمٚمٓم٤مًم٥م  اعمقوققمّل سم٠مؾمٚمقب ممٜمٝم٩م ؾمٚمس،
رؤي٦م قمـ ٟمِم٠مشمف، وأىم٤ًمُمف، وأصقًمف، وىمقاقمده، وٟمامذج قمـ شمٓمٌٞم٘م٤مشمف: قمدا سمٜم٤م احل٤مل ًمٜم٘مّدُمف )ذم 

 يمت٤مسمٜم٤م هذا( ظمدُم٦م ًمٓمٚمٌتٜم٤م إقمّزة ُمـ رّواد احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦ّم اًمنميٗم٦م.
دُم٦م اًم٘مرآن، وأهٚمف، وٓ ٟمٜمًك شمقضمٞمف وآظمر ٟمقاومؾ اًم٘مقل: ؾم١ماًمف شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ اًمدائؿ خل



  

اًمدقمقة اًمّم٤مدىم٦م ٕؾم٤مشمذشمٜم٤م إقمّزة ُمـ ذوي اًمتخّّمص اًمٕم٤مزم ذم اعمج٤مٓت اعمٕمرومّٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦ّم 
قمٛمقُم٤ًم، وذم جم٤مل اًم٘مرآن وقمٚمقُمف، ْٕن ٟمٛمتح ُمـ همْٛمر ٟمت٤مضم٤مهتؿ اًم٘مّٞمٛم٦م: ومٞمٙمقن ُويْمُدٟم٤م 

 اهلل شمٕم٤ممم ٟمًتٛمّد اًمٕمقن واًمتقومٞمؼ. ـم٤ٌمقمتٝم٤م، وشمٜم٘مٞمحٝم٤م، وٟمنمه٤م: ظمدُم٦ًم ًمديٜمٜم٤م اًمٕمزيز: وُمـ
 
 مؤّسسة العرفان للثقافة الإسلاميّة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

ت ّ ق  ا
 

ياعمُ  َاحْلَٛمُد هللَِِ  ِد سم٤ِمًْمٙمِؼْمِ د اعمُ ِء، ٤مَتَقطمِّ أؾمتزيده ذم ٟمٕمٛمتف، وأؾمتجػم سمف  محداً  ِء، أمحده٤ٓمٔسمَتَٗمرِّ
اهللُ َوطْمَدُه ٓ َذيَؽ ًَمُف، ظَمَْمَٕم٧ِم اخْلاَلئُِؼ ًمُِرسمُقسمَِٞمتِِف، َوداٟمُقا  َوأؿْمَٝمُد أْن ٓ إًمَف إَٓ ) ُمـ ٟم٘مٛمتف،
 .(ًمَِدواِم أسَمِدَيتفِ 

     وأصكّم وأؾمّٚمؿ قمغم َُمـ صغّم اهلل قمٚمٞمف سمٜمٗمًف وُمالئٙمتف وأُمَر اعم١مُمٜملم، إذ ىم٤مل:
                        (٨). 

٤مًمتٗمًػم ، أو ُم٤م يًّٛمك سم٤مًمتٗمًػم اًمؽمشمٞمٌّل اإلؾمالم يمثػمًا سم ًم٘مد اهتّؿ اعمٗمّنون وقمٚمامء
اًمتٗم٤مؾمػم ُمـ قمٍم اًمٜمٌّقة إمم يقُمٜم٤م هذا، وسملم ـمّٞم٤مت شمٚمؽ إي٤مم  أًمقفت٧ٌم ومٞمف ، ويمُ اًمتجزيئّل 

شمٜمِم٠م وشمؽمقمرع ذم اعمج٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمٕم٤مرف  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل يم٤مٟم٧م سمذور أؾمٚمقب 
قمغم ؾم٤مىمف وأيٜمٕم٧م  اعمقوققمّل  اًمذي اؾمت٘م٤مم ومٞمف اًمتٗمًػم ٦م، إمم أن دظمؾ اًم٘مرن اًمٕمنميـٞمّ اًم٘مرآٟم

 سمٕمض صمامره وشمٌٚمقرت أومٙم٤مره، ويُمت٧ٌم ومٞمف اًمٙمت٥م وشمٜم٤مومس ومٞمف اعمٜمّٔمرون واًمدارؾمقن.
ـّ اعمٗمّنيـ اقمت٤مدوا آهتامم يًتحّؼ  هق أؾمٚمقب شمٗمًػمّي  ٤مًمتٗمًػم اعمقوققمّل وم  ، وًمٙم

ظمتٞم٤مر أؾمٚمقب ظم٤مص ذم يمت٤مسم٦م شمٗمًػمه اذم ًمدواٍع خمتٚمٗم٦م، وىمد يرهم٥م سمٕمض اعمٗمّنيـ  اًمؽمشمٞمٌّل 
، واعمختٍم، ، واعمزضمّل اعمقوققمّل  ، واًمتٗمًػم اًمؽمشمٞمٌّل ومتتٕمّدد اًمتٗم٤مؾمػم شمٌٕم٤ًم ًمذًمؽ، ومٝمٜم٤مك 

 واعمٗمّّمؾ، ومجٛمٞمع هذه اًمٓمرق شمتٕمّٚمؼ سم٠مؾمٚمقب اًمٙمت٤مسم٦م ًمٚمتٗمًػم.
                                                           

 .56( إطمزاب: ٨)



  

ٝم٤م، ٞمًمإ حل٤مضم٦م اعم٤مؾّم٦مإمم ا ٗمردات اًمدراؾمّٞم٦م اعمٓمروطم٦م ذم هذا اًمٙمت٤مب ٟمٔمراً ىمد شمّؿ إقمداد اعمو
٥م  وخلٚمّق اعمٙمت٦ٌم ًَ ٤مًمتٗمًػم ف اًمدارس سمٕمرّ ، وًمٙمل يُ يمٝمذا ُمٜمٝم٩م ُمـ  قمٚمؿ اًم٤ٌمطم٨م سمح
هق مجع أي٤مت ذات اًمٚمٗمظ اًمقاطمد وم٘مط،  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ُمـ ىمري٥م، ومٚمٞمس  اعمقوققمّل 
وشمرشمٞمٌٝم٤م  ،حتٚمٞمٚمٝم٤م صمؿّ  ،هق مجع أي٤مت ذات اهلدف اًمقاطمد وم٘مط اًمتٗمًػم اعمقوققمّل وًمٞمس 

ُمقوقع ُمٕملّم صمّؿ آؾمتدٓل قمٚمٞمف سم٤مٔي٤مت وم٘مط، وإّٟمام هق حم٤موًم٦م  قمـق احلدي٨م وم٘مط، وًمٞمس ه
 ٦م ؿم٤مُمٚم٦م وُمتٙم٤مُمٚم٦م ذم جم٤مٍل ُم٤م، يمام أّن اًمتٗمًػم اًمتحٚمٞمكمّ أو رؤي٦م ىمرآٟمٞمّ  اًمقصقل إمم ُمقىمػ ىمرآينّ 

 ًمٞمس هق. فًمٙمٜمّ  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ذم  ُم٘مّقم أؾم٤مّد 
سمؾ  :اًم٘مرآنومٝمق ٓ يٌ٘مك ذم ُمٙم٤من واطمد ُمـ  :ي٘م٤مسمؾ اًمتٗمًػم اعمقوٕمّل  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل و

 ٤مًمتٗمًػم اعمقوققمّل وسم :واًمقاىمع ُمـ ضمٝم٦م أظمرى اًم٘مرآنيرسمط سملم آي٤مشمف ُمـ ضمٝم٦م ويرسمط سملم 
٦م دم٤مه ىمْمٞم٦م ُمٕمّٞمٜم٦م، وومٞمف ٟمًتٓمٞمع ُمقايم٦ٌم احلٞم٤مة وقمالج ٞمّ اًم٘مرآٟم يٛمٙمٜمٜم٤م ُمٕمروم٦م اًمرؤى

 اجلديدة. ُمِم٤ميمٚمٝم٤م
اًمتٗمًػم اًمٕم٤مُّم٦م ًمٕمٜم٤مس اًمٜمٔم٤مم ذم قمٚمؿ  إّن هذا اًمٙمت٤مب هق حم٤موًم٦م ٓيمتِم٤مف اعمالُمح

ُمـ  وحتٚمٞمٚمف اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ّٟمف حم٤موًم٦م عمٕمروم٦م ُمٙمّقٟم٤مت ٟمٔم٤مم إ، أي وشمقوٞمحٝم٤م اعمقوققمّل 
، اًمتٗمًػم اًمؽمشمٞمٌّل طمٞم٨م اًمتٕمريػ واعمقوقع واًمٗمقائد وُمنموقمّٞمتف، واًمٗمقارق سمٞمٜمف وسملم 

، ُمـ أصقل اًمتٗمًػم اعمقوققمّل قمٛمٚمٞم٦م  هب٤مويًّٚمط اًمْمقء قمغم اعمحّٓم٤مت اًمرئٞم٦ًم اًمتل متّر 
 ، وىمقاقمده، وأىم٤ًمُمف، وأؿمٙم٤مًمف، وأؾم٤مًمٞمٌف، واًمٕمٞمقب اًمتل هتّدده.اًمتٗمًػم اعمقوققمّل 

هذا اعمنموع ًمٚمٓم٤مًم٥م دروؾم٤ًم ُمتًٚمًٚم٦م خمتٍمة  إّن أؾم٤مس ومٙمرة هذا اًمٙمت٤مب هل أن ي٘مّدم
اًمٓم٤مًم٥م  شمٕمريػ هب٤مب اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ذم اجل٤مُمٕم٤مت واعمٕم٤مهد اإلؾمالُمٞم٦م، يتّؿ  ّشمٜم٤مؾم٥م ـمال

ؾمقاء ُمـ اًمتٕمريػ واًمٗم٤مئدة واحل٤مضم٦م وإؾم٤مًمٞم٥م  :اعمقوققمّل  سمٛمحتقي٤مت ُمٜمٔمقُم٦م اًمتٗمًػم
اًمتٗمًػمي٦م، وُمّم٤مدر اًمتٗمًػم، أم اًمٕمٞمقب اًمتل يّم٤مب هب٤م اًمتٗمًػم همػم اًمّمحٞمح، ومْماًل قمـ 

ًمٞمٕمٓمل هذا  :واًمتٕمريػ سم٠مهّؿ اًمتٗم٤مؾمػم، يمّؾ ذًمؽ وهمػمه اعمقوققمّل  اؾمتٕمراض شم٤مريخ اًمتٗمًػم
ًمدى اًمٓم٤مًمٌلم، ُمع سمٞم٤من صقرة قم٤مُّم٦م  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل قرًة طم٘مٞم٘مٞم٦م جمٛمٚم٦م قمـ قمٚمؿ اًمٙمت٤مب ص



 

إمم دروس اًمتٗمًػم وقمٚمقُمف سمقؾم٤مـمتف اًمٓم٤مًم٥م يتدّرج يّمّح أن ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م متٝمٞمدًا وُمدظماًل 
 اًمتخّّمّمٞم٦م.

ًمذا ٓسمّد  :تجٛمٞمع اًمٜمّمقص ُمـ اًمٙمت٥م اًمتخّّمّمٞم٦م ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػمسمإّن هذا اًمٙمت٤مب أقمّد 
ُمـ وىمتٝمؿ وُمـ قمٛمرهؿ سم٤مًمِمٙمر  اً يمثػمُمقا ًمٚم٘مرآن إؾم٤مشمذة اًمٙم٤ٌمر اًمذيـ ىمدّ أن ٟمذيمر 
 أهّؿ اعمّم٤مدر اًمتل رضمع إًمٞمٝم٤م هذا اعمدظمؾ: ُمـو :وآُمتٜم٤من
 .اًمرو٤مئّل إصٗمٝم٤مينّ يمت٤مب )أصقل وىمقاقمد اًمتٗمًػم( ًمٚمديمتقر حمّٛمد قمكم  ٨
 .إصٗمٝم٤مينّ  اًمرو٤مئّل يمت٤مب )دروس ذم اعمٜم٤مه٩م وآدم٤مه٤مت( ًمٚمديمتقر حمّٛمد قمكم  2
 .اًمتٛمٞمٛمّل )أصقل وىمقاقمد اًمتٗمًػم( ًمٚمِمٞمخ ُم٤مزن  3
 يمام اقمتٛمد اًمٙمت٤مب قمغم سمرٟم٤مُم٩م ضم٤مُمع اًمتٗم٤مؾمػم وسمرٟم٤مُم٩م ُمِمٙم٤مة إٟمقار. 4
 ُمـ اًمٕمٚمامء وًمٚمٛم١مًّمػ. واىمتٌس ُمـ جمٛمققم٦م ُمـ اًمٙمت٥م واعم٘م٤مٓت ًمٙمثػمٍ  5

 إؾمت٤مذإخ اًمِمٞمخ  مجٞمع إظمقة إقمّزاء وأظمص سم٤مًمذيمرإمم سم٤مًمِمٙمر أن أشم٘مّدم وٓ أٟمًك 
اعم٤ًمقمد اًمديمتقر ه٤مين اًمِم٤موي، وإظمقة اًمذيـ ؾم٤ممهقا ذم رومد  وإؾمت٤مذ، طم٤مزم اًمٌٍمّي 

 اًمٙمت٤مب وٟم٘مده وشمّمحٞمحف.
واًمِمٙمر عم١مؾم٦ًم اًمٕمروم٤من ًمٚمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، قمغم ضمٝمدهؿ اًمذي  آُمتٜم٤منيمام أشم٘مدم سمقاومر 

 سم٤محلٚم٦م اًمتل سملم يديؽ.ت٤مب اًمٙمسمذًمقه شمّمحٞمح٤ًم، وشمٜم٘مٞمح٤ًم، وإظمراضم٤ًم، وـم٤ٌمقم٦ًم، ًمٞمٙمقن 

. واحلٛمد هلل رّب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم احلٌٞم٥م حمّٛمد وآًمف  اًمٓم٤مهرـي
 

 ه٤مؿمؿ أسمق مخًلمد.
 هـ٨438آظمر حمّرم احلرام 
 م21٨6شمنميـ إّول 





 

 

ّ تف: ا األ  نظا ع ا

 
: لد ف   هد

 .ٟمٔم٤مم اًمتٗمًػم ُمٕمروم٦م: افرئقساهلدف 
 أهداف ثاكوية:

 .ٚمتٗمًػماًمٕم٤مم ًم ٜمٔم٤مماًمسمٞم٤من قمٜم٤مس  ٨
 .اًمؽمشمٞمٌّل  ٟمٔم٤مم اًمتٗمًػم ُمٕمروم٦م 2
 ُمٕمروم٦م ٟمٔم٤مم اًمتٗمًػم اعمقوققمل 3 

لعلمي لنظا :لمحتو   معنى 
وٟمٔم٤مُم٤ًم وٟمّٔمٛمف وم٤مٟمتٔمؿ وشمٜمّٔمؿ. وٟمٔمٛم٧م  اًمٜمٔم٤مم ًمٖم٦ًم: اًمٜمٔمؿ: اًمت٠مًمٞمػ، ٟمٔمٛمف يٜمٔمٛمف ٟمٔمامً 
ٛمتف. وٟمٔمؿ إُمر قمغم ف ٟمٔمٛم٧م اًمِمٕمر وٟمٔمّ اًمٚم١مًمقء: أي: مجٕمتف ذم اًمًٚمؽ واًمتٜمٔمٞمؿ ُمثٚمف، وُمٜم

وم٘مد ٟمٔمٛمتف. واًمٜمٔم٤مم: ُم٤م ٟمٔمٛم٧م ذم  اعمثؾ. ويمؾ رء ىمرٟمتف سمآظمر أو وٛمٛم٧م سمٕمْمف إمم سمٕمض
. وُمٜمف ٟمخٚمص إمم أن اًمٜمٔم٤مم هق اجل٤مُمع (٨)اًمٌمء ُمـ ظمٞمط وهمػمه، وٟمٔم٤مم يمؾ أُمر ُماليمف

 واعم١مًمػ ًمٙمؾ أُمر سمؽمشمٞم٥م وشمٜمًٞمؼ.
٠ًمل قمـ هدومف ٟم٘مقل: إّٟمف ؿ اًمٜمحق هق اًمٙمٚمٛم٦م، وقمٜمدُم٤م ٟمُ ُمقوقع قمٚم أنّ  اً قمٚمٞمٜم٤م يمثػم ىمد ُمرّ و

ُمتٙم٤مُمؾ  صٞم٤مٟم٦م اًمٚم٤ًمن ُمـ اًمٚمحـ، وظمٗمل قمٚمٞمٜم٤م أّن هذيـ إُمريـ إّٟمام مه٤م ُمـ أريم٤من ٟمٔم٤ممٍ 
وهٙمذا سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم قمٚمؿ اًمٓم٥م، ومٜمحـ ؾمٛمٕمٜم٤م يمثػمًا هبذا آصٓمالح، وًمٙمـ  :يٛمّثؾ قمٚمؿ اًمٜمحق

سمدن اإلٟم٤ًمن، وأّن هدومف ؾمالُمتف ُمـ إُمراض  مل ٟمتٕمّرف قمغم ُمٜمٔمقُمتف، وٟمٕمرف أّن ُمقوققمف

                                                           

 ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة )ن، ظ، م(. (٨)



  

 ُمٜمٔمقُم٦م قمٚمؿ اًمٓم٥مّ:

، واًمتل ُمٜمٝم٤م شمٕمريٗمف أو أصقًمف أو وُمٙمّقٟم٤مشمف قمٜم٤ّم سم٘مٞم٦م قمٜم٤مس اًمٜمٔم٤مم اًمٓمٌّل أّٟمف هم٤مسم٧ْم   ٦ّم، إٓاًمٌدٟمٞمّ 
واًمٕمالج  ،واجلراطم٦م ،وشمِمخٞمص إُمراض ،واًمقىم٤مي٦م ،واًمرقم٤مي٦م اًمّمّحٞم٦م ،همػمه٤م: وم٢مّن اًمتٖمذي٦م

اًم أن يمؾ اًمدراؾم٤مت شمِمػم إمم أن أي ٟمٔم٤مم ذم اًمٙمقن قمٚم :هل ُمـ قمٜم٤مس اًمٜمٔم٤مم اًمٓمٌّل يمذًمؽ
يت٠مًّمػ ُمـ أرسمع قمٜم٤مس هل )ُمدظمالت، إضمراءات، خمرضم٤مت، ُمٕمٚمقُم٤مت ُمرشمّدة ُمـ اعمخرضم٤مت 

 إمم اعمدظمالت( ويمّٚمٝم٤م حم٤مـم٦م سم٤مًمٔمروف اًمٌٞمئٞم٦م واًمرؾمؿ أدٟم٤مه يقوح ذًمؽ:
 

 

 
 

 
 
 

 
 و قمٜم٤مس ُمٜمٔمقُم٦م قمٚمؿ اًمٓم٥مُمٙمقٟم٤مت أيٗمن  :(٨ؿمٙمؾ )

 
شمٙمّقٟمف هل أهّؿ ُم٤ًمئٚمف اًمتل يرشمٙمز  وذم احل٘مٞم٘م٦م ٓسمّد أن ٟمٕمٚمؿ أّن ًمٙمّؾ قمٚمؿ قمٜم٤مَس 

أن ٟمًتٙمِمػ قمٜم٤مس يمّؾ سم٤مًمذيمر وُمـ اجلدير  :قمٚمٞمٝم٤م ويٌحثٝم٤م ُمـ أضمؾ اًمقصقل إمم أهداومف
 شمٕمّٚمؿ ُم٤ًمئٚمف واُمتالك ُمٝم٤مراشمف اخل٤مّص٦م. إمم قمٚمؿ ىمٌؾ اًمقًمقج

 

ُمدظمالت ( ٨)
 اًمٜمٔم٤مم

)ُمٕمٚمقُم٤مت، 
أـم٤ٌمء، 
 أضمٝمزة..(

اًمٕمٛمٚمٞم٤مت (2)
واإلضمراءات 
اًمٓمٌٞم٦م يم٤مجلراطم٦م 
واًمٗمحص 
 وإقمٓم٤مء اًمدواء

اعمخرضم٤مت: 
(إٟم٤ًمن ؾمٚمٞمؿ 3)
( أسمح٤مث 4)و

ويمت٥م ًمالرشم٘م٤مء 
 سمٕمٚمؿ اًمٓم٥م



 

  (٨)لعالتفسير ّلا: نظا علم
 ويشتؿل ظذ بقان افتعريف وادوضوع واهلدف:

 لتفسير:علم لا: 
سم٠مّٟمف: جمٛمققم٦م ُمـ اعم٤ًمئؾ اعمرشّم٦ٌم ُمٜمٓم٘مٞم٤ًم شُمدرس  ذم اصٓمالح قمٚمؿ اًمتٗمًػم  ُيٕمّرف اًمٕمٚمؿ 

 ذم حمقر أو ُمقوقع واطمد سمٛمٜمٝم٩م ُمٕملّم وُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ هدف حمّدد.
اًمٗم٤مء واًمًلم واًمراء يمٚمٛم٦م واطمدة شمدلُّ قمغم )(: هـ 395: ي٘مقل اسمـ وم٤مرس )ت اًمتٗمًػم ًمٖم٦مً 

ُت اًمٌَم  :وإيْم٤مطِمفرٍء سمٞم٤مِن  ، ي٘م٤مل: وَمَنْ ة: ٟمَٔمر ُمـ ذًمؽ اًمَٗمْنُ َء وومَنشُمف، واًمَٗمْن واًمَتٗمِنَ
 .(2)(اًمَٓمٌٞم٥م إمم اعم٤مء وطُمٙمٛمُف ومٞمف

٤من واإليْم٤مح قمغم اًمٌٞم شمدّل  (ومن)ة هذه اعم٤مدّ  نّ : أيٛمٙمـ اخلٚمقص إمم ٟمتٞمج٦م سمًٞمٓم٦م، وهل
وم٤معمراد ُمٜمٝم٤م اًمٙمِمػ قمـ اعمٗمٝمقم اًمٚمٖمقي أو اعمٗمٝمقم اًمٚمٖمقي اعمٕم٘مقل يمام ، ًمُٙمٜمِف اًمٌمء أو ُمٕمٜم٤مه

ذًمؽ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م  وٓ خيتّص  ؿمٙمَؾ أظمٗمل أو ُم٤م وُمقرد اؾمتٕمامًمف هق ُم٤م أهبؿ  نّ أ سمٕمْمٝمؿ، يمام قمؼّم 
 اًمقاطمدة أو اجلٛمٚم٦م أو اجلٛمؾ أو اًمٚمٗمظ.

 ُمٕم٤مٍن: ٦مسمثالصموم٘مد اؾمتخدُم٧م ُمٗمردة )اًمتٗمًػم( وأُم٤م 
اًمتٗمًػم سمٛمٕمٜمك ومٕمؾ اعمٗمّن وقمٛمٚمف، وهق اًمتٗمًػم آصٓمالطمل، وهق اًمذي ٕمٛمؾ اؾمتُ  ٨

 يِمّٙمؾ ُمقوقع هذا اًمٙمت٤مب.
، وُمث٤مًمف: وذطمٝم٤م اًم٘مرآناًمتٗمًػم ويراد ُمٜمف: اًمٙمت٤مب اًمذي ووَع ًمتقوٞمح آي٤مت واؾمتُٕمٛمؾ  2

ٞمؾ اعمث ٧م قمغم ُمّر اًمٕمّمقر، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م قمغم ؾم ٤مئّل  ُم٦م  ٤ّمل: شمٗمًػم اعمٞمزان ًمٚمٕمالاًمتٗم٤مؾمػم اًمتل يُمٌت ٤مـم ، اًمٓم
ـ اًمتٗم٤مؾمػم. ُمثؾ، وهمػممه٤م ُم  وشمٗمًػم ٕا

                                                           

( أصقل وىمقاقمد اًمتٗمًػم/ اًمديمتقر حمّٛمد قمغم اًمروـ٤مئّل ٨( اًمٌح٨م ُمًتّؾ ُمـ يمت٤مب ُمٜمٓمؼ شمٗمًػم اًم٘مرآن )٨)
 سمتٍمف. )اًمٜم٤مذ(٨2إصٗمٝم٤ميّن، ص

 د سمـ وم٤مرس زيمري٤م اًمرازي، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، ُم٤مّدة )ومن(.( أمح2)



  

احل٤مصٚم٦م ٟمتٞمج٦م سمح٨م اعمٗمّن،  ٤مًم٘مرآنواًمتل يراد ُمٜمٝم٤م هٜم٤م جمٛمققم٦م اعمٕمٓمٞم٤مت اعمتٕمّٚم٘م٦م سم
 واعمجٛمققم٦م ذم يمت٤مب واطمد.

٤م ّن إوهذه اعمجٛمققم٦م ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت قم٤مدًة ُم٤م شمٙمقن أقمّؿ ُمـ اعمٕمٜمك آصٓمالطمل، أي 
ٚمقُم٤مت ، واعمٕماًم٘مرآنشمِمٛمؾ قمٛمؾ اعمٗمّن واؾمتٜم٤ٌمـم٤مشمف ُمـ أي٤مت، ويمذا شمِمٛمؾ ُم٤ٌمطم٨م قمٚمقم 

 .ُمٕملّم  سمٜمحقٍ  ٤مًم٘مرآناًمتل ىمد شمرشمٌط سم
اًمتٗمًػم سمٛمٕمٜمك )قمٚمؿ اًمتٗمًػم(، أي اًمٕمٚمؿ اًمذي حيتقي قمغم إريم٤من اعمٕمرووم٦م ذم شمِمٙمٞمؾ  3

 ٦م.واًمتّمدي٘مٞمّ  ،واعم٤ٌمدئ اًمتّمّقري٦م ،واعم٤ًمئؾ ،اًمٕمٚمقم، يم٤معمقوقع
 .(٨)قمٚمٞمٝم٤م وأصقل يرشمٙمز ،ووم٤مئدة ،وهدف ،وشمٕمريػ ،ّن اًمتٗمًػم ًمف ُمقوقعإأي 

، طمٞم٨م يٛمتّد قمٛمره إمم ُم٤م ي٘م٤مرب ٤مًم٘مرآنأطمد اًمٕمٚمقم اعمرشمٌٓم٦م سم دّ ٕموُمـ هٜم٤م وم٢مّن اًمتٗمًػم يُ 
 .(2)إًمػ ؾمٜم٦م

ويٛمٙمـ اًم٘مقل: إّن قمٚمؿ اًمتٗمًػم: هق ذًمؽ اًمٕمٚمؿ اًمذي يٕمّرف اإلٟم٤ًمن سمٛمٕم٤مين أي٤مت 
 ، وُمّم٤مدره٤م، وُأؾمًٝم٤م، وُمٜم٤مهجٝم٤م، وُمٕم٤ميػمه٤م، وىمقاقمده٤م.وُم٘م٤مصده٤م ٦مٞمّ اًم٘مرآٟم
لتفسير: ثانيا:  موضوع علم 

أُّم٤م ُمقوقع قمٚمؿ اًمتٗمًػم ومٝمق: أي٤مت اًم٘مرآٟمّٞم٦م، واخلٓم٤مب اإلهلّل اعمٜمزل قمغم ىمٚم٥م اًمٜمٌل 
 قمغم هٞمئ٦م اًمقطمل اًم٘مرآيّن. إيمرم 

لهدف  ثالثا: 
اًمّمحٞمح ًمٌٞم٤من ُمٕم٤مين آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  وأُّم٤م هدومف ومٝمق: ايمت٤ًمب َُمَٚمٙم٦م آؾمتٜم٤ٌمط

                                                           

( ُمٗمردة قمٚمقم اًم٘مرآن ىمد شُمًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمًك أظمّص ويراد هب٤م ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اًمتٗمًػم، وأطمٞم٤مٟم٤ًم شُمًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمًـك أقمـّؿ ٨)
 ويراد هب٤م ُم٤م يِمٛمؾ اًمتٗمًػم وهمػمه.

دة، ووضمـف اًمتًـٛمٞم٦م، واعم١مًّمـػ، وٟمـقع ( ٓسمّد ًمٙمّؾ قمٚمؿ ُمـ أن حيتقي قمغم ريم٤مئز صمامٍن هل: اهلدف، واًمٗم٤مئـ2)
اًمٕمٚمؿ، وُمرشم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، وأسمقاب اًمٕمٚمؿ، ون٩م اًمٌح٨م، وأضمزاء اعمقوقع واعمٌـ٤مدئ اًمتّمـّقري٦م واًمتّمـدي٘مٞم٦م 

 واعم٤ًمئؾ.



 

 وُم٘م٤مصده٤م.
وأُّم٤م وم٤مئدشمف ومٝمل: ومٝمؿ اعمراد آؾمتٕمامزّم )ُمٕم٤مين أي٤مت(، واعمراد اجلّدّي هلل شمٕم٤ممم )ُم٘م٤مصد 

 أي٤مت(.
لموضوعي: لترتيبي  لتفسير   نظاما علمي 

ّؿ شمٗمًػم آي٤مت ، وومٞمف يتاًمتٗمًػم اًمؽمشمٞمٌّل هٜم٤مك ٟمٔم٤مُم٤من ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم، أطمدمه٤م: ُمٜمٔمقُم٦م 
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمقوٞمح اعمراد اجلّدّي ُمٜمٝم٤م سمح٥ًم شمرشمٞمٌٝم٤م ذم اعمّمحػ اًمنميػ آي٦م سمٕمد آي٦م، 

، واًمذي يٙمقن اًمٕمٛمؾ ومٞمف قمغم شمٜم٤مول ُمقوقع ُمٕملّم أو اًمتٗمًػم اعمقوققمّل وصم٤مٟمٞمٝمام: ُمٜمٔمقُم٦م 
٦م عمجٛمقع حمقر ظم٤مص ُمـ أي٤مت اًمٙمريٛم٦م، ًمٞمٌحثٝم٤م اعمٗمّن ُمـ أضمؾ اًمقصقل إمم اًمرؤي٦م اًمٜمٝم٤مئٞمّ 

 أي٤مت طمقل ذًمؽ اعمقوقع اعمٜمتخ٥م.
لترتيبي لتفسير   نظا علم 

 ( يت٠مًّمػ ذم ُمٜمٔمقُمتف اًمٕم٤مُّم٦م ُمـ قمّدة قمٜم٤مس أؾم٤مؾمٞم٦م هل:اًمؽمشمٞمٌّل  إّن قمٚمؿ اًمتٗمًػم ) 
 أصقل اًمتٗمًػم. ٨
 ىمقاقمد اًمتٗمًػم. 2
 ُمّم٤مدر اًمتٗمًػم. 3
 .ذوط اعمٗمنِّ  4
 اعمٕمتؼم. وقاسمط ومٝمؿ اًمتٗمًػم وُمٕم٤ميػم اًمتٗمًػم 5
 ُمٜم٤مه٩م اًمتٗمًػم. 6
 ادم٤مه٤مت اًمتٗمًػم. 7
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اًمؽمشمٞمٌّل  يقوح ُمٜمٔمقُم٦م قمٚمؿ اًمتٗمًػم سم٤مٕؾمٚمقب (: 2ؿمٙمؾ )        

نظا ع 
تف  ا
ّ ب ت ت  ا

ُمٜم٤مـم٤مت اًمّمح٦م ذم 
 اًمتٗمًػم اًمؽمشمٞمٌّل 

اًمتٗمًػم ُمقوقع 
 اًمؽمشمٞمٌّل 

اًمتٗمًػم شمٕمريػ  قمٞمقب ىمد ي٘مع ومٞمٝم٤م  
 اًمتٗمًػم اًمؽمشمٞمٌّل 

 

اًمتٗمًػم أهداف 

اًمتٗمًػم أصقل 

اًمتٗمًػم ىمقاقمد  اًمتٗمًػم ادم٤مه٤مت 

اًمتٗمًػم أؾم٤مًمٞم٥م 

 

اًمتٗمًػم ُمٜم٤مه٩م 

 اًمؽمشمٞمٌّل 

 اًمؽمشمٞمٌّل 

 اًمؽمشمٞمٌّل 

 اًمؽمشمٞمٌّل 

 اًمؽمشمٞمٌّل 

 اًمؽمشمٞمٌّل 

 اًمؽمشمٞمٌّل 



 

لتفسير )  (لموضوعيّ  ثانيا: نظا علم 
قُم٤مت اعمِمتٛمؾ قمغم جمٛمققم٦م ُمـ اعمٕمٚم اًمتٗمًػم اًمؽمشمٞمٌّل قمٚمؿ  ًمديٜم٤مسمٕمد أن قمرومٜم٤م أّٟمف يقضمد 
اهلدف، واعمقوقع، )ظم٤مص ٦م اعمؼمجم٦م حت٧م ٟمٔم٤مم ُمٕمامرّي ٞمّ اًم٘مرآٟمذات اًمّمٚم٦م سم٢ميْم٤مح أي٤مت 

وإصقل واًم٘مقاقمد وهمػمه٤م(، سم٘مل قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٕمّرف قمٜم٤مس ٟمٔم٤مم اًمتٗمًػم  ،اعمٜمٝم٩م، وآدم٤مهو
 :ٟمًتٕمروٝم٤م قمغم اًمٜمحق أيت، اًمتٗمًػم اعمقوققمّل اعمٙمّقٟم٦م واعمقضمدة ًمٜمٔم٤مم 

ف، وشم٤مرخيف، وسمٕمض اًمتقوٞمح٤مت : ويدظمؾ ومٞمف ٟمِم٠مشمُ اعمقوققمّل اًمتٗمًػم شمٕمريػ  ٨
 اخل٤مّص٦م سمٌٞم٤من اًمتٕمريػ.

 .اعمقوققمّل  ُمقوقع اًمتٗمًػم 2
 .اعمقوققمّل  أهداف اًمتٗمًػم 3
 .اعمقوققمّل  ُمّم٤مدر اًمتٗمًػم 4
 .اعمقوققمّل  أصقل اًمتٗمًػم 5
 .اعمقوققمّل  ىمقاقمد اًمتٗمًػم 6
 .اعمقوققمّل  أىم٤ًمم اًمتٗمًػم 7
 .اعمقوققمّل  ًػمأؿمٙم٤مل اًمتٗم 8
 .اعمقوققمّل  أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٗمًػم 9
 .()اًمٕمٞمقب اعمتقىّمٕم٦م اعمقوققمّل  آوم٤مت اًمتٗمًػم ٨1

 يًتٜمد إمم ريمٞمزشملم أو يٕمتٛمد قمغم ريمٜملم: اًمتٗمًػم اعمقوققمّل وقمٛمقُم٤ًم ٟمجد أّن ٟمٔم٤مم 
 .واًمًٜم٦ّم اعمٕمّمقُم٦م، وهق اًمريمـ اًمداظمكمّ  اًم٘مرآن أّوًٓ:
 .(٨)، وهل اًمريمـ اخل٤مرضملقوققمّل اعم  ُمٕمٚمقُم٤مت وومروٞم٤مت اعمٗمّن ثاكقًا: 

 
                                                           

 .٨1( ؾمٞمد هداي٧م ضمٚمٞمكم، روش ؿمٜم٤مد شمٗم٤مؾمػم ُمقوققمل ىمرآن، ص٨)



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعمقوققمّل   ( يقوح ُمٜمٔمقُم٦م قمٚمؿ اًمتٗمًػم سم٤مٕؾمٚمقب3ؿمٙمؾ )          
 

 
نظا ع 
تف  ا

ّ ع ض  ا

اًمتٗمًػم أؾم٤مًمٞم٥م 
 اعمقوققمّل 

ُمقوقع 
اًمتٗمًػم 
 اعمقوققمّل 

اًمتٗمًػم شمٕمريػ 
 اعمقوققمّل 

قمٞمقب ىمد ي٘مع ومٞمٝم٤م 
 ٗمن  اعمقوققمّل اعم
 

اًمتٗمًػم أهداف 
 اعمقوققمّل 

اًمتٗمًػم ُمّم٤مدر 
 اعمقوققمّل 

اًمتٗمًػم أصقل 
 اعمقوققمّل 

اًمتٗمًػم أىم٤ًمم 
 اعمقوققمّل 

 

اًمتٗمًػم أؿمٙم٤مل 
 اعمقوققمّل 

 

اًمتٗمًػم ىمقاقمد 
 اعمقوققمّل 



 

: لد  خلاصة 
ح واًمٙمت٤مب اعمِمتٛمؾ قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت شمقّو ، وومٕمٚمف ًمٚمتٗمًػم صمالصم٦م ُمٕم٤مٍن: )قمٛمؾ اعمٗمّن  •

 أي٤مت، وقمٚمؿ اًمتٗمًػم(.

( يت٠مًّمػ ذم ُمٜمٔمقُمتف اًمٕم٤مُم٦م ُمـ قمدة قمٜم٤مس أؾم٤مؾمٞم٦م هل: ؽمشمٞمٌّل اًمإّن قمٚمؿ اًمتٗمًػم ) •
وقاسمط ومٝمؿ اًمتٗمًػم، وذوط اعمٗمّن، وُمّم٤مدر اًمتٗمًػم، وىمقاقمد اًمتٗمًػم، و)أصقل اًمتٗمًػم، 

 ادم٤مه٤مت اًمتٗمًػم(.وُمٜم٤مه٩م اًمتٗمًػم، و

: وهل يمام ي٠ميت، اًمتٗمًػم اعمقوققمّل قمٜم٤مس ٟمٔم٤مم اًمتٗمًػم اعمٙمّقٟم٦م واعمقضمدة ًمٜمٔم٤مم  •
، ُمقوققمف، أهداومف، ُمّم٤مدره، أصقًمف، ىمقاقمده، أىم٤ًمُمف، أؿمٙم٤مًمف، اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ريػ )شمٕم

 أؾم٤مًمٞمٌف، آوم٤مشمف )اًمٕمٞمقب اعمتقىّمٕم٦م(.

 
 لأسئلة:

 ذيمر اؾمتخداُم٤مت يمٚمٛم٦م اًمتٗمًػم.أ: ٨س
 : ُم٤م هق ُمقوقع قمٚمؿ اًمتٗمًػم؟2س
 ؟اًمتٗمًػم اًمؽمشمٞمٌّل : ُم٤م هل اًمٕمٜم٤مس اًمتل شمٙمّقن ٟمٔم٤مم 3س
 ؟اًمتٗمًػم اعمقوققمّل اًمتل شمٙمّقن ٟمٔم٤مم  : ُم٤م هل اًمٕمٜم٤مس4س
 .اعمقوققمّل  و اًمؽمشمٞمٌّل  اًمٗمرق سملم اًمتٗمًػم : وّوح سم٤مظمتّم٤مر ضمّداً 5س
ُيٕمّرف اًمٕمٚمؿ سم٠مّٟمف: جمٛمققم٦م ُمـ اعم٤ًمئؾ اعمرشّم٦ٌم ُمٜمٓم٘مٞم٤ًم شُمدرس )ٞم٦م: ؾ اًمٕم٤ٌمرة أشم: طمٚمّ 6س

 .(حمقر أو ُمقوقع واطمد سمٛمٜمٝم٩م ُمٕملّم وُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ هدف حمّدد ذم





 

 

ثانا  تف: ا ف ا ّ تع ع ض  ا
 

 
: لد ف   هد

 .اًمتٗمًػم اعمقوققمّل  اًمٓم٤مًم٥ُم  أن يٕمرف: إؾم٤مّد اهلدف 
 ٦م:هداف صم٤مٟمقيّ أ
 جي٤مد اًمتٕمريػ.إسمٞم٤من ومٙمرة  ٨
 سمٞم٤من شمٕمريػ اًمتٗمًػم وذطمف. 2
 .اعمقوققمّل  ًمٚمتٗمًػمة قمدّ  ٤مٍت يٗمشمٕمرقمرض  3

لعلميّ   :لمحتو 
وسملم  (اًمتٗمًػم)قمغم اًمدُم٩م سملم اصٓمالح  اعمقوققمّل   ػمجي٤مد اًمتٕمريػ ًمٚمتٗمًإشم٘مقم ومٙمرة 

ضمؾ اظمتٞم٤مر أ٦م هبام: ُمـ قمرض اًمتٕم٤مريػ اخل٤مّص ف ٕمرٟمًمذا ؾمقف  :(اعمقوققمّل )صٓمالح آ
 ومْمؾ ذم ن٤مي٦م اعمٓم٤مف.إ
صطلاحا لا ّ  لتفسير   : : 

ْم٤مح اًمٙمريؿ، وإي اًم٘مرآنٔي٤مت  سمٞم٤من اعمٕمٜمك آؾمتٕمامزمّ  :سم٠مّٟمف ومف اًمديمتقر رو٤مئلىمد قمرّ و
د ٦م، وذًمؽ سم٤مٓؾمتٜم٤مهل٤م قمغم أؾم٤مس ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وأصقل اعمح٤مورة اًمٕم٘مالئٞمّ  اعمراد اجلدّي 

 .(٨)إمم اعمّم٤مدر واًم٘مرائـ اعمٕمتؼمة
 اًم٘مرآن)سمٞم٤من اعمٕمٜمك آؾمتٕمامزم ٔي٤مت : رسم٤معأرسمٕم٦م أن ُمـ وم٤مًمتٕمريػ ُمتٙمقّ ، وقمٚمٞمف
)وأصقل اعمح٤مورة ، ٦م(اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞمّ )قمغم أؾم٤مس ىمقاقمد ، هل٤م( ّي )إيْم٤مح اعمراد اجلدّ ، اًمٙمريؿ(

                                                           

 .٨3( د. اًمرو٤مئل، أصقل وىمقاقمد اًمتٗمًػم، ص٨)



  

 .(اًمٕم٘مالئٞم٦م، وذًمؽ سم٤مٓؾمتٜم٤مد إمم اعمّم٤مدر واًم٘مرائـ اعمٕمتؼمة
٘مقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وأصقل اعمح٤مورة ًم )شمٌٕم٤مً اًمٜمّمػ اًمث٤مين  نّ إاعمالطمٔم٦م إومم: 

داة ًمتحّمٞمؾ أام هق ٟمّ إريػ ُمـ اًمتٕم (٦م، وسم٤مٓؾمتٜم٤مد إمم اعمّم٤مدر واًم٘مرائـ اعمٕمتؼمةاًمٕم٘مالئٞمّ 
 .(هل٤م ّي اًمٙمريؿ، وإيْم٤مح اعمراد اجلدّ  اًم٘مرآنٔي٤مت  إّول )سمٞم٤من اعمٕمٜمك آؾمتٕمامزمّ  ػٜمّماًم

ظم٤مدم ًمٚمرسمع إّول  ٘مقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م( هقًم شمٌٕم٤مً )اًمرسمع اًمث٤مًم٨م  نّ إاعمالطمٔم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: 
 سمؾ وأداة ًمتح٘مٞم٘مف. :اًمٙمريؿ( اًم٘مرآنٔي٤مت  )سمٞم٤من اعمٕمٜمك آؾمتٕمامزمّ 
هق ظم٤مدم ًمٚمرسمع اًمث٤مين  (اًمرسمع اًمراسمع )أصقل اعمح٤مورة اًمٕم٘مالئٞم٦م نّ إاعمالطمٔم٦م اًمث٤مًمث٦م: 
 سمؾ وأداة ًمتح٘مٞم٘مف.، ()إيْم٤مح اعمراد اجلدي هل٤م

، اًم٘مرآنٓؾمتٕمامزم ٔي٤مت اوم٤مًمتٕمريػ اعمخت٤مر ًمٚمتٗمًػم هق: قم٤ٌمرة قمـ سمٞم٤من اعمٗم٤مد ، وقمٚمٞمف
 هلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝم٤م. ّي وإفمٝم٤مر اعمراد اجلدّ 

 .صطلاحا  لغة  (لموضوع):ثانيا 
: اًمقاو واًمْم٤مد واًمٕملم: أصٌؾ واطمد يدلُّ قمغم اخلَْٗمض وطَمٓمِّف. وَوَوٕمتُف ًمٖم٦مً اعمقوقع 

، واًمقوع ضمٕمؾ (٨)سم٤مٕرض ووٕم٤ًم، ووَوٕم٧م اعمرأة وًمَده٤م. ُوِوع ذم دِم٤مرشمف ُيقَوع: ظَمِن 
ك ، وم٠مظمذ ىمٞمد اًمث٤ٌمت أو اًمتثٌٞم٧م ذم اعمٕمٜمك، ومٞمِمتٛمؾ قمغم قمدم اًمتحرّ (2) اًمٌمء ذم حمّؾ 
 ذم ُمٙم٤مٟمف أو طم٤مًمتف اجلديدة. وآؾمت٘مرار

 ٓ يتج٤موزه اعمٗمّن يرشمٌط سمٛمٕمٜمك ُمٕملّم  ٕنّ  :اًمتٗمًػم اعمقوققمّل وهذا اعمٕمٜمك ُمٚمحقظ ذم 
 إمم همػمه طمتك يٗمرغ ُمـ شمٗمًػم اعمقوقع اًمذي أراده.

: وم٤معمقوقع اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ وَوَع، وهق اعم٤مَدُة اًمتل يٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م اصٓمالطم٤مً اعمقوقع 
ٓ ٟم٘مّمد ُمـ اعمقوقع هٜم٤م ُمقوقع اًمٕمٚمؿ )وهق اًمذي يٌح٨م ذم و، (3)ُمفاعمتٙمٚمُؿ أو اًمٙم٤مشم٥م يمال

                                                           

 ٞمس اًمٚمٖم٦م، ُم٤مّدة )ووع(.( اسمـ وم٤مرس، ُمٕمجؿ ُم٘م٤مي٨)
 ( اًمِمٞمخ طمًـ ُمّمٓمٗمقي، اًمتح٘مٞمؼ ذم يمٚمامت اًم٘مرآن، ُم٤مدة )ووع(.2)
 ( حمّٛمد ؾمٚمٞمامن، ُمٕمجؿ اعمٕم٤مين اجل٤مُمع، ُم٤مّدة )ووع(.3)



 

ٟٓم٘مّمد سمف اعمقوقع ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م ُمـ اًمقوع سمٛمٕمٜمك  ، و(٨)(٦ماًمٕمٚمؿ قمـ قمقاروف اًمذاشمٞمّ 
 صمالصم٦م ُمٕم٤منٍ   ، سمؾ ىمد ذيمر اًمِمٝمٞمد اًمّمدر(2)وه سم٤معمٙمذوب اعمختٚمؼ اعمّمٜمقعاجلٕمؾ، وًمذا ومّن 

 ٦م:اعمقوققمٞمّ   عمّمٓمٚمح
٦م هبذا اعمٕمٜمك قم٤ٌمرة قمـ اعمقوققمٞمّ  ز(، و٦م( و)اًمتحٞمّ ٦م( ذم ُم٘م٤مسمؾ )اًمذاشمٞمّ عمقوققمٞمّ ا: )ًٓ أوّ 

ًّ ، إُم٤مٟم٦م وآؾمت٘م٤مُم٦م ذم اًمٌح٨م ٦م ذم ؽ سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٕمتٛمدة قمغم احل٘م٤مئؼ اًمقاىمٕمٞمّ واًمتٛم
 زاً وٓ أن يٙمقن ُمتحٞمّ ، ٦مٞم٤مشمف اًمذاشمٞمّ ر اًم٤ٌمطم٨م سم٠مطم٤مؾمٞمًف وُمتٌٜمّ ٟمٗمس إُمر واًمقاىمع، دون أن يت٠مصمّ 
 .(3)ؾ إًمٞمٝم٤مذم إطمٙم٤مم واًمٜمت٤مئ٩م اًمتل يتقّص 

 ،(اعمقوققمّل  ( و)اًمتجزيئّل  ٦م( أُمر صحٞمح وُمٗمؽمض ذم يمال اعمٜمٝمجلم )اعمقوققمٞمّ  وهذه )
 وٓ اظمتّم٤مص ٕطمدمه٤م هب٤م.

اًمذي هق )اًمقاىمع  ٦م( سمٛمٕمٜمك أن يٌدأ ذم اًمٌح٨م ُمـ )اعمقوقع(اعمقوققمٞمّ  صم٤مٟمٞم٤ًم: )
اعمقوقع  ٕنّ : عمٕمروم٦م اعمقىمػ دم٤مه اعمقوقع اخل٤مرضمّل  :(اًمٙمريؿ اًم٘مرآن(، ويٕمقد إمم )اخل٤مرضمّل 

ُي٘مّمد سمف اًمقاىمع ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمذات سمح٥ًم آصٓمالح اًمٗمٚمًٗمل ذم  اعمقوققمّل  ذم يمٚمٛم٦م اًمتٗمًػم
آظمذ ُمٜمف  أذه٥م إمم اعمقوقع اًمذي هق اخل٤مرج، صمؿّ  ٜملٟمّ إًمٗمٚمًٗم٦م احلديث٦م واعمٕم٤مسة، أي ا

٦م إٟم٤ًمن يريد أن حيّؾ ُمِمٙمٚم٦م، أو حيّ٘مؼ ل ذهٜمٞمّ ُمِمٙمٚمتف ٕقمروٝم٤م قمغم اًمٜمّص: وم٤مًمذهٜمٞم٦م هٜم٤م ه
أو  ،أو حيّٚمؾ يمٚمامت ،أن يٗمّٙمؽ ٟمّمقص٤مً  ٦م إٟم٤ًمٍن يريدشمٙم٤مُماًل قمغم أرض اًمقاىمع، وًمٞم٧ًم ذهٜمٞمّ 

 .(4)ي٘م٤مرب ُم٘م٤مـمع ًمٗمٔمٞم٦م
ٟمٔمره قمغم ُمقوقع ُمـ ُمقوققم٤مت احلٞم٤مة  - اعمقوققمّل  ذم ُمٜمٝم٩م اًمتٗمًػم -ومػميمز اعمٗمّن 

                                                           

 .٨68( اعمِمٙمٞمٜمل، ُمػمزا قمكم، اصٓمالطم٤مت إصقل وُمٕمٔمؿ أسمح٤مصمٝم٤م، ص٨)
 .81( قمكم أيمؼم همٗم٤مري، دراؾم٤مت ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م، ص2)
 .435ّٛمد سم٤مىمر احلٙمٞمؿ، قمٚمقم اًم٘مرآن، ص( اًمًٞمد حم3)
( اًمِمٞمخ طمٞمدر طم٥ّم اهلل، اًمِمٝمٞمد اًمّمدر واًمٜمٔمري٤مت اًم٘مرآٟمّٞم٦م اجلديدة، طمقار، أضمرى احلـقار: ؿمـٌٙم٦م إيٙمٜمـ٤م 4)

 م.2119اًمٕم٤معمّٞم٦م وٟمنم قم٤مم 
 



  

ذًمؽ  قمـويًتققم٥م ُم٤م أصم٤مرشمف دم٤مرب اًمٗمٙمر اإلٟم٤ًمين  ،ًمٙمقٟمٞم٦ماًمٕم٘م٤مئدي٦م أو آضمتامقمٞم٦م أو ا
ُمف اًمٗمٙمر اإلٟم٤ًمين ُمـ طمٚمقل وُم٤م ـمرطمف اًمتٓمٌٞمؼ اًمت٤مرخيل ُمـ اعمقوقع ُمـ ُمِم٤ميمؾ، وُم٤م ىمدّ 
 اًم٘مرآنو ،، وم٤معمٗمّن ي٠ًملويٌدأ ُمٕمف طمقاراً  اًم٘مرآينّ  ي٠مظمذ اًمٜمّص  أؾمئٚم٦م وُمـ ٟم٘م٤مط ومراغ، صمؿّ 

 اًمٙمريؿ ُمـ اعمقوقع اعمٓمروح. اًم٘مرآنػ جيٞم٥م، وهق يًتٝمدف ُمـ ذًمؽ أن يٙمتِمػ ُمقىم
٦م( د سملم )اًمتجرسم٦م اًمٌنميّ ف يقطّم أٟمّ  سمٚمح٤مظ ،(اعمٜمٝم٩م اًمتقطمٞمدّي ) ك هذا اعمٜمٝم٩م أيْم٤مً وىمد يًٛمّ 

د سمٞمٜمٝمام ف يقطّم سمؾ سمٛمٕمٜمك أٟمّ  :اًم٘مرآنف حيٛمؾ اًمتجرسم٦م اًمٌنمي٦م قمغم ٓ سمٛمٕمٜمك أٟمّ  ،اًمٙمريؿ( اًم٘مرآنو)
د ُمقىمػ اًمذي يٛمٙمـ أن حيدّ  اًم٘مرآينّ اعمٗمٝمقم  ًمٙمل يًتخرج ٟمتٞمج٦م هذا اًمًٞم٤مق :ذم ؾمٞم٤مق واطمد

 اإلؾمالم دم٤مه هذه اًمتجرسم٦م أو اعم٘مقًم٦م اًمٗمٙمري٦م.
 ٜم٤مً ُمٕمٞمّ  خيت٤مر اعمٗمّن ُمقوققم٤مً  إذٜم٥ًم إمم اعمقوقع، ٦م( ُم٤م يُ اعمقوققمٞمّ صم٤مًمث٤ًم: وىمد يراد ُمـ )

ٜمٝم٤م ُم رؤي٦م ىمرآٟمّٞم٦موحي٤مول اؾمتخالص  ،ه٤مجيٛمع أي٤مت اًمتل شمِمؽمك ذم ذًمؽ اعمقوقع ومٞمٗمّن  صمؿّ 
 ذًمؽ اعمقوقع. ومٞمام خيّص 

د سملم هذه أي٤مت ف يقطّم أيْم٤ًم سم٤مقمت٤ٌمر أٟمّ  شمقطمٞمدي٤مً  ك ُمثؾ هذا اعمٜمٝم٩م ُمٜمٝمج٤مً ويٛمٙمـ أن يًٛمّ 
 وٛمـ ُمريّم٥م ٟمٔمري واطمد.

يف  لموضوعيّ تعر  :لتفسير 
ن ٟمٕمرض ًمٚمٓم٤مًم٥م اًمٕمزيز جمٛمققم٦م ُمـ اًمتٕم٤مريػ اًمتل ص٤مهمٝم٤م اًم٤ٌمطمثقن ذم أ ًٓ وّ أٟمح٤مول 

٤م اًمتٕم٤مريػ ُمّ أًمْمقاسمط قمٚمؿ اًمتٗمًػم واهلدف ُمٜمف، و ُمٜم٤مؾم٤ٌمً  ٤مر ُمٜمٝم٤م شمٕمريٗم٤مً ٟمخت صمؿّ  ،٤مت يمتٌٝمؿـمٞمّ 
 :٠ميتومٝمل يمام ي
سم٤مًمدراؾم٦م  واطمداً  وهدوم٤مً  واطمداً  ٦م اًمتل شمٕم٤مًم٩م ُمقوققم٤مً ٞمّ اًم٘مرآٟم: هق إومراد أي٤مت ًٓ وّ أ

دراؾم٦م  ،دت ُمقاـمٜمٝم٤مقم٧م أًمٗم٤مفمٝم٤م، وشمٕمدّ سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض، ُمٝمام شمٜمقّ  واًمتٗمّمٞمؾ، سمٕمد وؿّ 
٦م، وأىمقال ٦م اًمٜمٌقيّ ر ُمٜمٝم٤م، وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٠مؾم٤ٌمب اًمٜمزول، واًمًٜمّ م واعمت٠مظّم ُمراقم٤مة اعمت٘مدّ ُمتٙم٤مُمٚم٦م ُمع 

 .(٨)٘م٦م سم٤معمقوقعاًمًٚمػ اًمّم٤مًمح اعمتٕمٚمّ 
                                                           

، د. حمّٛمـد أمحـد اًم٘م٤مؾمـؿ، ويمتـ٤مب اًمٌدايـ٦م ذم اًمتٗمًـػم 7( اٟمٔمر اًمتٗمًػم اعمقوـققمّل ًمٚم٘مـرآن اًمٙمـريؿ ص٨)



 

قمـ  ،ك أو هم٤مي٦مً حدة ُمٕمٜمً اًمٙمريؿ اعمتّ  اًم٘مرآنيٌح٨م ذم ىمْم٤مي٤م  يذًمؽ اًمٕمٚمؿ اًمذهق : )صم٤مٟمٞم٤مً 
 ،ًمٌٞم٤من ُمٕمٜم٤مه٤م :سمنموط خمّمقص٦مىم٦م واًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م قمغم هٞمئ٦م خمّمقص٦م ـمريؼ مجع آي٤مهت٤م اعمتٗمرّ 
 . ٤مُمعاجلورسمٓمٝم٤م سمرسم٤مـمٝم٤م  ،واؾمتخراج قمٜم٤مسه٤م
صمّؿ  ،ٜم٦م أو هم٤مي٦م ُمٕمٞمّ ك ُمٕملّم اًم٤ٌمطم٨م يًت٘مرئ أي٤مت اًمقاردة ذم ُمٕمٜمً  أنّ  :وُمٕمٜمك ذًمؽ

هذا اًمٚمقن ُمـ أًمقان  أنّ  ذم وٓ ؿمّؽ  ،يدرؾمٝم٤م دراؾم٦م يًتخرج ُمـ ظمالهل٤م إهداف واعمٕم٤ممل
ُمـ  ٜم٤مً ُمٕمٞمّ  ؿمٙمالً ذم هذا اًمٕمٍم اًمذى شمٕمٞمش ومٞمف اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  وٓؾمّٞمام :٦م يمٌػمةٞمّ اًمتٗمًػم ًمف أمهّ 

رصد أي٤مت ذم اعمقوقع اًمقاطمد  ٦م يٜم٤مؾمٌٝم٤م مت٤مُم٤مً وم٘مد وصٚم٧م إمم ُمرطمٚم٦م ومٙمريّ  ،احلٞم٤مة أؿمٙم٤مل
 .(٨)(٦مٝم٤م سمٓمري٘م٦م ظم٤مّص طموذ

ي٘مقم قمغم أؾم٤مس هق اًمذي  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل )د حمّٛمد سم٤مىمر احلٙمٞمؿ: اًمًٞمّ شمٕمريػ : صم٤مًمث٤مً 
 ،دة أو ذم ُمقوع واطمداًمٙمريؿ ذم ُمقاوع ُمتٕمدّ  اًم٘مرآنض هل٤م ٜم٦م شمٕمرّ اؾم٦م ُمقوققم٤مت ُمٕمٞمّ در

، وذم ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ سمٛمالحمٝم٤م وطمدوده٤م ذم اعمقوقع اعمٕملّم  ّٞم٦ماًم٘مرآٟماًمرؤي٦م وذًمؽ ُمـ أضمؾ حتديد 
ًمتًٚمًؾ  ٤مً شمٌٕماًمٙمريؿ آي٦م ومآي٦م  اًم٘مرآن( اًمذي يتٜم٤مول اعمٗمّن ذم إـم٤مر اًمتجزيئّل  يٙمقن )اًمتٗمًػم

 .(2)ـ أي٤مت ذم اعمّمحػ اًمنميػشمدوي
ف قمدة شمٕمريٗم٤مت ىمد قمُ و، هق قمٚمؿ وومـ اعمقوققمّل  أّن اًمتٗمًػم اخلْمػمييرى : راسمٕم٤مً  رِّ

ح٥ًم اعم٘م٤مصد سميتٜم٤مول اًم٘مْم٤مي٤م  وهق: قمٚمؿٌ وأيمثره٤م اظمتّم٤مرًا، ف أمجٕمٝم٤م ٟمخت٤مر ُمٜمٝم٤م ُم٤م ٟمٔمٜمّ 
 .(3)٦م ُمـ ظمالل ؾمقرة أو أيمثرٞمّ اًم٘مرآٟم

ُم٤م  ي٘مقم اعمٗمّن سمجٛمع يمّؾ ): اًمرو٤مئّل إصٗمٝم٤مينّ  اًمديمتقر حمّٛمد قمغمشمٕمريػ : ظم٤مُم٤ًمً 
، سم٠من جيٕمؾ يمؾ آي٦م ىمريٜم٦م ٤مًم٘مرآنسم اًم٘مرآنيًتٗمٞمد ُمـ ـمري٘م٦م شمٗمًػم  ؼ سم٤معمقوقع ُمـ آي٤مت صمؿّ يتٕمٚمّ 

                                                                                                                                                    

 ، د. قمٌد احلل اًمٗمرُم٤موي.52وققمّل صاعمق

 . 239( رُمْم٤من همري٥م اخلٛمٞمس، اإلُم٤مم حمّٛمد اًمٖمزازم ضمٝمقده ذم اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن، ص٨)

 .435( اًمًٞمد حمّٛمد سم٤مىمر احلٙمٞمؿ، قمٚمقم اًم٘مرآن، ص2)
 ( ُم٘مّدُم٦م ذم اًمتٗمًػم اعمقوققمّل، حمّٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز اخلْمػمّي، ُم٘م٤مل.3)



  

 .(٨)(اًم٘مرآينّ هذا اعمقوقع  قمـاخلروج سمرأي ن٤مئل  ، صمؿّ ىومٝمؿ أي٤مت إظُمر قمغم
 ُم٤م ُمقوقعٍ  قمـ٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ٞمّ اًم٘مرآٟم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ياجلدّ  رؤي٦مقمـ سمٞم٤من اًم اًمتٕمريػ اعمخت٤مر: قم٤ٌمرةٌ 

 وذًمؽ سم٤مؾمتخدام اعمٜمٝم٩م اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمتٗمًػم. ،ٝم٤مويمِمٗم
ُمع ُمراقم٤مة وىمد اظمؽمٟم٤م هذا اًمتٕمريػ سم٤مقمت٤ٌمر اهلدف اعم٘مّمقد ُمـ اًمتٗمًػم اعمقوققمل، 

 ُمٜمٝمجف وآًمٞم٤مشمف اعمتٌٕم٦م.
يف: لتعر  شرح 
٦م احل٘مٞم٘مٞمّ  اًم٘مرآن٘مّمقد ُمٜمف اؾمتٜم٤ٌمط رؤي٦م اًمِم٤مُمٚم٦م: اعم ٦مٞمّ اًم٘مرآٟم٦م ٦م اًمٜمٝم٤مئٞمّ يّ اجلدّ  رؤي٦مإفمٝم٤مر اًم
يِمٛمؾ  ٜمحقٍ ، سمٟمتٞمج٦م شمٗم٤مقمالت ُمٕم٤مين أي٤مت واجلٛمع اًمٕمرذمّ  :اعمقوقع قمـ اً واعم٘مّمقدة ضمدّ 

 اًمٙمريؿ. اًم٘مرآنإمم اًمٕم٤مُم٦م اعمًتٜمٌٓم٦م  رؤي٦مٟم٦ًٌم اًم ٦م سم٤معمقوقع، سمحٞم٨م يٛمٙمـمجٞمع أي٤مت اخل٤مّص 
وم٤مدة اعمٗمّن ُمـ إ٤مُمؾ واجل٤مُمع هٜم٤م هق : اعمٜمٝم٩م اًمٙم(سم٤مؾمتخدام اعمٜمٝم٩م اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمتٗمًػم)

 اًم٘مرآينّ اعمٜمٝم٩م  :ُمثؾ) اًم٘مرآنمجٞمع إدوات واعمّم٤مدر واعمٜم٤مه٩م اعمٕمتؼمة اًمالزُم٦م ذم شمٗمًػم 
 .ٝم٤موُمٕم٤مٟمٞم سمحٞم٨م شمتٕملّم وسمّمقرة يم٤مُمٚم٦م مجٞمع أسمٕم٤مد أي٦م ،(وهمػمه٤م ،واًمروائل واًمٕم٘مكم واًمٕمٚمٛمل

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2٨، ص٨ٕصٗمٝم٤ميّن، دروس ذم اعمٜم٤مه٩م وآدم٤مه٤مت اًمتٗمًػمي٦م، ج( حمّٛمد قمكم اًمرو٤مئّل ا٨)



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 (4ؿمٙمؾ )
، ويٌلّم أّن خمرضم٤مت اعمقوققمّل   ٜم٤مس اًمٙمؼمى إرسمٕم٦م ًمٚمتٗمًػميقّوح اًمٕم (4اًمِمٙمؾ)

 شم٘مديؿ وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر سمقؾم٤مـم٦م وشم٘مقيتٝم٤م رومد اعمدظمالتذم شمدظمؾ ُمّرة صم٤مٟمٞم٦م  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل 
 اًمٙمت٥م اعمٜمٔمرة واعم٘مٜمٜم٦م ًمٚمتٗمًػماوٞمع وحتديد سمٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ، أو سمقؾم٤مـم٦م ٦م ًمٌٕمض اعمقٞمّ اًم٘مرآٟم

  ًمٚمتٗمًػم واًمنمقمّل  إجي٤مد اًمٓمريؼ اًمًٚمٞمؿ واعمٜمٓم٘مّل اًمتل شمًٝمؿ ذم وهل  :اعمقوققمّل 
 .اعمقوققمّل 

 
 
 
 
 
 

اعمٕمٚمقُمـــــــ٤مت  (٨)
اعمدظمٚمـــ٦م ذم قمٛمٚمٞمـــ٦م 
 اًمتٗمًــػم اعمقوــققمّل 
ُمـ اعمٕم٤مرف اًمٌنمـي٦م 

 .واعمٕم٤مرف اًمديٜمٞم٦م

اًمٕمٛمٚمٞمــــــــ٤مت  (2)
ـــ ٦م ًمٚمتٗمًـــػم  اإلضمرائٞم

ـــق  ـــققمّل، ٟمح اعمقو
حترير ُمٕم٤مين اعمٗمـردات 
وأيــ٤مت ُمـــ ظمــالل 
اًمت٘مٞمٞمــد واًمتخّمــٞمص 
وشمٗمٕمٞمــــؾ اًم٘مقاقمــــد 
واًم٘مــــرائـ اًمٕم٘مٚمٞمــــ٦م 
واجلٛمــــع اًمٕمــــرذم 

 .وهمػمه٤م

 اعمخرضم٤مت:
ــ٦م ( 3) ــ٦م واًمرؤي اًمرؤي

اًم٘مرآٟمّٞم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م طمقل 
ــــــــــٞمع، و  اعمقاو

ُمٗمـــ٤مهٞمؿ حمـــّددة (4)
ـــ٥م ذم  ـــدة، يمت ضمدي
 .اًمتٗمًػم اعمقوققمّل 



  

: لد  خلاصة 
ُمّمٓمٚمح وسملم  (اًمتٗمًػم)جي٤مد اًمتٕمريػ قمغم اًمدُم٩م سملم اصٓمالح إ٘مقم ومٙمرة شم •

 .(اعمقوققمّل )
 ّي اًمٙمريؿ، وإيْم٤مح اعمراد اجلدّ  اًم٘مرآنف: سمٞم٤من اعمٕمٜمك آؾمتٕمامزم ٔي٤مت ف اًمتٗمًػم سم٠مٟمّ يٕمرّ  •
٦م، وذًمؽ سم٤مٓؾمتٜم٤مد إمم اعمّم٤مدر ٘مقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وأصقل اعمح٤مورة اًمٕم٘مالئٞمّ ًم شمٌٕم٤مً هل٤م 

 واًم٘مرائـ اعمٕمتؼمة.

 ٦مٞمّ اًم٘مرآٟمي٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م اجلدّ  رؤي٦م: قم٤ٌمرة قمـ سمٞم٤من ويمِمػ اًماعمقوققمّل  شمٕمريػ اًمتٗمًػم •
 وذًمؽ سم٤مؾمتخدام اعمٜمٝم٩م اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمتٗمًػم. ،ُمقوقع ُم٤م قمـاًمِم٤مُمٚم٦م 
 

 لأسئلة:
 ؟اعمقوققمّل   جي٤مد شمٕمريػ ًمٚمتٗمًػمإل اًمٗمٙمرة ذم : ُم٤م ه٨س
 : ُم٤م هق شمٕمريػ اًمتٗمًػم؟2س
 ؟اعمقوققمّل  : ُم٤م هق شمٕمريػ اًمتٗمًػم3س
)سمٞم٤من اعمٕمٜمك آؾمتٕمامزم  :رسم٤معأرسمٕم٦م أن ُمـ اًمتٕمريػ ُمتٙمقّ )ٞم٦م: شماًمٕم٤ٌمرة أ أذح: 4س
)وأصقل  ،ًمٕمرسمٞم٦م(٘مقاقمد اًمٚمٖم٦م اًم شمٌٕم٤مً ) ،هل٤م( ّي إيْم٤مح اعمراد اجلدّ ، )(اًمٙمريؿ اًم٘مرآنٔي٤مت 

 .(اعمح٤مورة اًمٕم٘مالئٞم٦م، وذًمؽ سم٤مٓؾمتٜم٤مد إمم اعمّم٤مدر واًم٘مرائـ اعمٕمتؼمة(
 د حمّٛمد سم٤مىمر احلٙمٞمؿ.قمٜمد اًمًٞمّ  اعمقوققمّل  ذيمر شمٕمريػ اًمتٗمًػمأ: 5س
 .اًمرو٤مئّل إصٗمٝم٤مينّ قمٜمد اًمديمتقر  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ذيمر شمٕمريػ أ: 6س



 

 

ث ثا تف: ا ا ت عن ا ة تا ّا نب ع  ض

 
: لد ف   هد

 .اًمتٗمًػم اعمقوققمّل هب٤م  ٦م اًمتل ُمرّ رات اًمت٤مرخيٞمّ : اًمتٕمريػ سم٤مًمتٓمقّ إؾم٤مّد اهلدف 
 ف.قمٜم٦م فم٤مت اعمٝمٛمّ قحوسمٕمض اعمٚم اعمقوققمّل  هداف صم٤مٟمقي٦م: شمٕمريػ اًمٓم٤مًم٥م سمٜمِم٠مة اًمتٗمًػمأ

لعلميّ   :لمحتو 
لتفسير يخية عن    :لموضوعيّ  نبذ تا

ح٥ًم اًمًقر وأي٤مت اًمقاردة سم اًم٘مرآن٦م هق شمٗمًػم ٕضمٞم٤مل اعم٤موٞمّ ذم ا ِمٝمقرإّن اًمتٗمًػم اعم
ـ مل يًٕمٗمف تٝم٤م، وُمٜمٝمؿ ُمَ سمرُمّ  اًم٘مرآن آي٤مت ـ ؾمٜمح٧م ًمف اًمٗمرص٦م أن يٗمّن ذم يمّؾ ؾمقرة، ومٛمٜمٝمؿ ُمَ 

ّٓ سمتٗمًػم سمٕمض اًمًقر، وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمت  اًمؽمشمٞمٌّل  ٗمًػم اًمذي يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ اًمتٗمًػماًمٕمٛمر إ
 ح٥ًم اؾمتٕمداده وىم٤مسمٚمٞم٤مشمف.سم ، ويمؾ  جتٛمع اإلؾمالُمّل اعم ـمٌ٘م٤متأيمثر  سمفيٜمتٗمع 

اًمذي فمٝمر ذم  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ّن هٜم٤مك ًمقٟم٤ًم آظمر ُمـ اًمتٗمًػم يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ أسمٞمد 
 اًم٘مرآنتف، وهق شمٗمًػم ٞمّ أمهّ إمم يمٌػمًا ُمـ اهتامم اًمٕمٚمامء ٟمٔمرًا اًمٕم٘مقد إظمػمة، واؾمت٘مٓم٥م ىمًٓم٤ًم 

 قمـمجع أي٤مت اًمقاردة ذم ؾمقر خمتٚمٗم٦م  اللُمـ ظمققم٤مت اًمقاردة ومٞمف ح٥ًم اعمقوسماًمٙمريؿ 
ُمـ  ٌمءشمٗمًػمه٤م مجٞمٕم٤ًم واخلروج سمٜمتٞمج٦م واطمدة، وىمد ُأـمٚمؼ قمغم هذا اًم ُمقوقع واطمد، صمّؿ 

 .٤مًمتٗمًػم اعمقوققمّل اًمتٗمًػم سم
ـ ـمرق هذا اًم٤ٌمب ًمٗمٞمػ ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م قمٜمد شمٗمًػمهؿ آي٤مت إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وأّول ُمَ 

ّن اًمٜمٛمط اًم٤ًمئد قمغم شمآًمٞمٗمٝمؿ ذم هذا ٢موم :٤مشمف اًمٗمردي٦م وآضمتامقمٞم٦مػ ذم طمٞماعمتٕمّٚم٘م٦م سمٕمٛمؾ اعمٙمٚمَ 
ون ُم٤م ىم٦م اًمراضمٕم٦م إمم ُمقوقع واطمد ذم ُمٌح٨م واطمد، ومٞمٗمّن اًمّمٕمٞمد هق مجع أي٤مت اعمتٗمرّ 

، ون ُم٤م يرضمع إمم اًمّمالة ذم ُمٙم٤من ظم٤مّص ذم سم٤مب واطمد، يمام يٗمّن  اًم٘مرآنيرضمع إمم اًمٓمٝم٤مرة ذم 



  

ًمٚمِمٞمخ مج٤مل اًمديـ  (ُمٜمٝم٤مج اهلداي٦م ذم ذح آي٤مت إطمٙم٤مم)وهٙمذا ؾم٤مئر أي٤مت، وهذا يمت٤مب 
ًمٚمِمٞمخ اًمًٞمقري  (يمٜمز اًمٕمروم٤من ذم وم٘مف اًم٘مرآن)(، وـه821سمـ اعمتقج اًمٌحراين )اعمتقرّم قم٤مم 

ػ ذم هذا ًمّ ٤م أُ (، إمم همػم ذًمؽ ممّ هـ826قم٤مم   اعمٕمروف سم٤مًمٗم٤موؾ اعم٘مداد )اعمتقرّم  احلكّمّ  إؾمدّي 
 :٤مص وهمػمه٦م ذم شمٗمًػم آي٤مت إطمٙم٤مم يم٤مجلّّم ٌف أهؾ اًمًٜمّ اًمّمدد، وهذا قمغم ظمالف ُم٤م يمت

ح٥ًم اًمًقر، وىمد اقمؽمف سمذًمؽ اًمِمٞمخ اًمذهٌل ذم يمت٤مسمف سموا آي٤مت إطمٙم٤مم ّنؿ ومّن ٢موم
 (.اًمتٗمًػم واعمٗمّنون)

ض هذا اًمتٗمًػم : يتٕمرّ (اًم٘مرآنيمٜمز اًمٕمروم٤من ذم وم٘مف )ق إمم شمٗمًػم شمٓمرّ ي٘مقل اًمذهٌل قمٜمدُم٤م 
ًقرة قمغم طم٥ًم شمرشمٞم٥م اعمّمحػ ومؾمقرة  اًم٘مرآنُمع   ؿمكق ٓ يتامآي٤مت إطمٙم٤مم وم٘مط، وهإمم 

، سمؾ ـمري٘متف ذم ٤مص واسمـ اًمٕمريب ُمثالً يمام ومٕمؾ اجلّّم  ،ذايمرًا ُم٤م ذم يمّؾ ؾمقرة ُمـ آي٤مت إطمٙم٤مم
ّٟمف يٕم٘مد ومٞمف أسمقاسم٤ًم يم٠مسمقاب اًمٗم٘مف، ويدرج ذم يمّؾ سم٤مب ُمٜمٝم٤م أي٤مت اًمتل شمدظمؾ حت٧م هق أشمٗمًػمه 

٦م، ٞمّ اًم٘مرآٟمسم٤مب اًمٓمٝم٤مرة، صمّؿ يذيمر ُم٤م ورد ذم اًمٓمٝم٤مرة ُمـ أي٤مت ي٘مقل:  ُمقوقع واطمد، ومٛمثالً 
ٜم٤ًم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إطمٙم٤مم قمغم طم٥ًم ُم٤م يذه٥م إًمٞمف اإلُم٤مُمٞم٦م ؿم٤مرطم٤ًم يمّؾ آي٦م ُمٜمٝم٤م قمغم طمدة، ُمٌٞمّ 

  .(٨)آصمٜم٤م قمنمي٦م
هق ؿمٞمخٜم٤م اًمٕماّلُم٦م اعمجٚمز، وم٘مد اشّمٌع هذا  اعمقوققمّل  ع ذم اًمتٗمًػمـ شمقؾّم صمّؿ إّن أّول ُمَ 

  ٌٓم٦م سمٙمّؾ شمطمٞم٨م مجع أي٤مت اعمر (،سمح٤مر إٟمقار)ذم مجٞمع أسمقاب ُمقؾمققمتف اًمٜم٤مدرة  اعمٜمٝم٩م
ه٤م شمٗمًػمًا هيٕم٤ًم، وهذه اخلٓمقة وإن يم٤مٟم٧م ىمّمػمة ًمٙمٜمّٝم٤م ضمٚمٞمٚم٦م ُمقوقع ذم أّول إسمقاب وومّن 

 .(2)اعمِمٝمقرة ذم شمٚمؽ اًمٕمّمقر٦م ٞمّ اًم٘مرآٟمذم قم٤ممل اًمتٗمًػم، وىمد ىم٤مم سمذًمؽ ُمع قمدم وضمقد اعمٕم٤مضمؿ 
ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم اهلجري، وذًمؽ  ّٓ إ (اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ٝمر هذا اعمّمٓمٚمح )ومل ئم
 نّ أ ّٓ إىمًؿ اًمتٗمًػم سمٙمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ سم٤مجل٤مُمع إزهر،  ة وٛمـ ُمقادّ رت هذه اعم٤مدّ قمٜمدُم٤م ىُمرّ 

ُمـ هذا اًمتٗمًػم وقمٜم٤مسه إومم يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ُمٜمذ قمٍم  - إؾمٚمقب –ٚمقن ًمٌٜم٤مت هذا اًم
                                                           

 .329 -328/ ٨1حمٛمد ه٤مدي ُمٕمروم٦م، اًمتٛمٝمٞمد ذم قمٚمقم اًم٘مرآن)اًمتٗمًػم واعمٗمنون(:  (٨)
 .9، ص٨ ( اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين، ُمٗم٤مهٞمؿ اًم٘مرآن، ج2)



 

 .(٨) رؾمقل اهللاًمتٜمزيؾ ذم طمٞم٤مة 
 :٦م ًمٚم٘مرآناعمقوققمٞمّ  ر اًمدراؾم٤متشمٓمقّ 
٦م وُمٝمٛمّ  يدةؿمٙم٤مل قمدوأرات اًمٙمريؿ سمتٓمقّ  اًم٘مرآن٦م ذم اعمقوققمٞمّ   ت اًمدراؾم٤مت٘مد ُمرّ ًم
 ُمٜمٝم٤م:
ُمر يمام هق احل٤مل ذم : فمٝمقر اًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقي٦م ذم اجل٤مٟم٥م اًمٚمٗمٔمل ذم سم٤مدئ إًٓ وّ أ

 ًمٚمداُمٖم٤مينّ  (اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر)يمت٤مب ٟمحق ، ؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئردراؾم٤مت اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر أو إ
 .(2)هـ 478 اعمتقرّم 

 ،٦مٞمّ اًم٘مرآٟمُمث٤مل : فمٝمقر اًمدراؾم٤مت اًمٚمٖمقي٦م ذم اجل٤مٟم٥م اعمٕمٜم٤مئل واًمٌالهمل يمدراؾم٦م إصم٤مٟمٞم٤مً 
جم٤مز )٦م ٟمحق يمت٤مب ٞمّ اًم٘مرآٟمهـ، واعمج٤مزات 451اعمتقرّم ًمٚماموردي  (اًم٘مرآنُمث٤مل )أٟمحق يمت٤مب 

 .(3)اًم٘مرآنىم٤ًمم أهمػمه٤م يمدراؾم٦م هـ، و232اعمتقرّم ٓسمـ ؾمالم  (اًم٘مرآن
 .ًمٚم٘مرـمٌّل  (اًم٘مرآنطمٙم٤مم )أ: ٟمحق ٦ماعمقوققمٞمّ   : اًمدراؾم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦مصم٤مًمث٤مً 
 ،ةواًمٜمٌقّ  ،وسم٤مإلهلٞم٤مت ،٦م: مم٤م يرشمٌط سمٕمٚمؿ اًمٙمالماعمقوققمٞمّ   ٦م: اًمدراؾم٤مت اًمٕم٘م٤مئديّ راسمٕم٤مً 
 واعمٕم٤مد.

أو  ،٦ميم٤مًمًٜمـ اًمٙمقٟمٞمّ  :(4)٦م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وفمٝمقر اًمدراؾم٤مت اًمٌٞمٜمٞمّ اعمقوققمٞمّ   : اًمدراؾم٤متظم٤مُم٤ًمً 
 اًمٙمريؿ. اًم٘مرآنأو اًمِمٛمس سملم اًمٕمٚمؿ و ،اًم٘مرآناجلٜملم ذم 
لموضوعيّ نشأ   :لتفسير 

، ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم اهلجرّي   إّٓ قمغم قمٚمؿ ُمٕملّم  ف مل ئمٝمر هذا اعمّمٓمٚمح ًمٞمدّل ٟمّ أرٟم٤م يمذ
                                                           

 م.2111، 3، دار اًم٘مٚمؿ دُمِمؼ، ط٨7، ص اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ( د. ُمّمٓمٗمك ُمًٚمؿ، ُم٤ٌمطم٨م ذم ٨)
 .اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ( 2)
 .اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (3)
 ( ؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٜمف ذم اًمدرس اًمث٤مُمـ سمتٗمّمٞمؾ أيمثر.4)



  

رت هذه اعم٤مدّ   أنّ  إزهر، إّٓ ىمًؿ اًمتٗمًػم سمٙمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ سم٤مجل٤مُمع  ة وٛمـ ُمقادّ قمٜمدُم٤م ىُمرِّ
ة وُم٤م سمٕمده، ويٛمٙمـ إمج٤مل ُمـ اًمتٗمًػم يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ُمٜمذ قمٝمد اًمٜمٌقّ  إؾمٚمقب ًمٌٜم٤مت هذا
 ٞم٦م:شموضمقد هذا اًمتٗمًػم ذم إُمقر أُمٔم٤مهر 
 اًمتٗمًػم هق ًم٥ّم  ٤مًم٘مرآنسم اًم٘مرآنشمٗمًػم  أنّ ذم : ٓ ري٥م ٤مًم٘مرآنسم اًم٘مرآنشمٗمًػم  ٨

٤موًم٧م ىمْمٞم٦م واطمدة واجلٛمع سملم دٓٓهت٤م ومجٞمع أي٤مت اًمتل شمٜم :وأقمغم صمٛمراشمف اعمقوققمّل 
 أصح٤مسمف قمٚمٞمٝم٤م، وم٘مد روى يريّب   واًمتٜمًٞمؼ سمٞمٜمٝم٤م يم٤من أسمرز أًمقان اًمتٗمًػم اًمتل يم٤من اًمٜمٌل

            :شمٕم٤ممم ُمٗم٤مشمح اًمٖمٞم٥م ذم ىمقًمف ومّن   رؾمقل اهلل اًمٌخ٤مري أنّ 
                       وم٘م٤مل: ُمٗم٤مشمح اًمٖمٞم٥م مخ٦ًم:، (٨)     

                                       
(2).  

ُـّ سمٞمٜمٝم٤م ٞمّ اًم٘مرآٟموُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ُم٤م يم٤من يٚمج٠م إًمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اجلٛمع سملم أي٤مت  ٦م اًمتل ُئم
ل ُم٤م يرضمع إًمٞمف اعمٗمّن أوّ  وىمد ووع اًمٕمٚمامء سمٕمده ىم٤مقمدة ذم أصقل اًمتٗمًػم شم٘متيض سم٠منّ  :شمٕم٤مرٌض 
د ذم ىمد ىمٞمّ و ؾ ذم آظمر، وُم٤م أـمٚمؼ ذم آي٦م إّٓ ىمد ومّّم وإّٓ ذم ُمٙم٤من  إذ ُم٤م أمجَؾ  :ٙمريؿاًم اًم٘مرآن

ُمـ ؾمٚمقب ّمف ذم ؾمقرة أظمرى، وهذا إضم٤مء ُم٤م خيّّم و إّٓ  ٤ًم ذم ؾمقرةأظمرى، وُم٤م ورد قم٤مُمّ 
 إذ ٓ أطمد أقمٚمؿ سمٙمالم اهلل ُمـ اهلل. :اًمتٗمًػم هق أقمغم ُمراشم٥م اًمتٗمًػم وأصدىمٝم٤م

ًمٗم٘مٝم٤مء سمجٛمع آي٤مت يمؾ سم٤مب ُمـ أسمقاب اًمٗم٘مف قمغم طمدة، وأظمذوا آي٤مت إطمٙم٤مم: ىم٤مم ا 
قمٚمٞمف وُم٤م  ذم دراؾمتٝم٤م واؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم ُمٜمٝم٤م، واجلٛمع سملم ُم٤م ئمٝمر اًمتٕم٤مرض، وذيمروا ُم٤م ٟمّص 

ك سمٓمريؼ اإلؿم٤مرة واًمدًٓم٦م اخلٗمٞم٦م، وٟمحق ذًمؽ، ويمٚمف داظمؾ حت٧م ُمًٛمّ  اًم٘مرآناؾمتٜمٌط ُمـ 
 .اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم

                                                           

 .59( إٟمٕم٤مم: ٨)
م: ٨986ويٜمٔمر: اًمٕمً٘مالين، ومـتح اًمٌـ٤مري ذح صـحٞمح اًمٌخـ٤مري، دار اًمريـ٤من ًمٚمـؽماث،  .34( ًم٘مامن: 2)

 .4627، رىمؿ احلدي٨م: ٨46/8



 

ع اًمٚمٗمٔم٦م ؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر(: وهق ادم٤مه ٟمح٤مه سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم شمتٌّ )أو إاًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر  
قمغم صمامٟمٞم٦م  اًم٘مرآن٦م، وحم٤موًم٦م ُمٕمروم٦م دٓٓهت٤م اعمختٚمٗم٦م، ُمث٤مل ذًمؽ: يمٚمٛم٦م )ظمػم( وردت ذم ٞمّ اًم٘مرآٟم
 :ُم٤م ذيمره اًمداُمٖم٤مين ذم يمت٤مسمف )إصالح اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر(، وهل: اعم٤مل يم٘مقًمف ح٥ًمسمأوضمف 

            واإليامن يم٘مقًمف: ، (٨)               
      يم٘مقًمف: وسمٛمٕمٜمك أومْمؾ، (3)       واإلؾمالم يم٘مقًمف: ،(2) 

                                واًمٕم٤مومٞم٦م يم٘مقًمف:، (4)  
 ف:واًمٓمٕم٤مم يم٘مقًم، (6)       ، واألجر كقوله: (5)                    جئ  

اًمٖمٜمٞمٛم٦م واًمٓمٕمـ ذم اًم٘مت٤مل وسمٛمٕمٜمك اًمٔمٗمر و ،(7)                                 
 .(8)                       يم٘مقًمف:

ل وؾمٞمٚم٦م يٚمج٠م إًمٞمٝم٤م اًم٤ٌمطمثقن ذم ، وهق أوّ اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ُمـ  ًمقنٌ   يمام شمرى وهذا 
 صمؿّ  اًم٘مرآن٤مظ ذًمؽ اعمقوقع ُمـ ؾمقر طمٞم٨م جيٛمٕمقن أًمٗم ،اًم٘مرآناًمٌح٨م قمـ ُمقوققم٤مت 

 يٕمرومقن دًٓم٦م اًمٚمٗمظ ذم أُم٤ميمـ وروده.
 :اعمقوققمّل  شم٤مريخ اًمتٗمًػم قمـفم٤مت قحُمٚم
، وشم٤مرخيفُم٘مقًمت٤من ُمتاميزشم٤من ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم  اعمقوققمّل   واًمتٗمًػمٕملّم اعمقوقع اعم ٨

وُم٘م٤مم  ،ُم٘م٤مم اجلٛمع :ًمف ُم٘م٤مُم٤منو :طم٤مًمف طم٤مل سم٘مٞم٦م اًمٕمٚمقم واًمٌحقث ٤مًمتٗمًػم اعمقوققمّل وم
                                                           

 .٨81( اًمٌ٘مرة: ٨)
 .23 ( إٟمٗم٤مل:2)
 .٨2اًم٘مٚمؿ:  (3)
 .٨19( اعم١مُمٜمقن: 4)
 .٨7( إٟمٕم٤مم: 5)
 .36( احل٩م: 6)
 .24( اًم٘مّمص: 7)
 .25( إطمزاب: 8)



  

ف يٗمت٘مد ٟمّ ٕ :٤مً ُمقوققمٞمّ  شمٗمًػماً  يٕمدّ  ٓ ٦م سمٛمقوقع ُمٕملّم ٦م اخل٤مّص ٞمّ اًم٘مرآٟمجٛمع أي٤مت وماحلٙمؿ: 
( اًمتٗمًػم اعمقوققمّل وذًمؽ ٟمحق يمت٤مب )اعمدظمؾ إمم  ،، وهق احلٙمؿ قمغم اعمقوقعظمراًمٕمٜمٍم أ

 .سمٓمحّل د حمّٛمد سم٤مىمر إًمٚمًٞمّ 
ُم٤ٌمطم٨م شمٗمًػمي٦م ُمقوققمٞم٦م  دراجإ٦م اعمٕم٤مسة اًمؽمشمٞمٌٞمّ  ٟمِم٤مهد ذم سمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم 2
طمريم٦م ضمديدة وىمقي٦م  هٝمذيمسمح٤مث أوٓدة  إذ يٕمدّ  :ُمثؾ٦م، يمتٗمًػم اعمٞمزان واعمٜم٤مر وإُمًت٘مٚمّ 
سمٕمض  قمـاًمٙمريؿ  اًم٘مرآنُمٕمروم٦م رؤي٦م إمم دريمقا طم٤مضم٦م اًمٕمٍم أاعمٗمّنيـ  نّ أ قمـ شمٙمِمػ

ًّ  اعمقاوٞمع، ومٗمل طملم  ًمتجديد ٙمقن سمًػمة اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ اعمٗمّنيـ طم٤موًمقا ايم٤مٟمقا يتٛم
 طمْم٤من اًمتٗمًػمأذم  اً ووًمٞمد اً ضمديد ٤مً ٟمققمسمقصٗمف  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل دظم٤مل إواًمٕمٛمؾ قمغم 

 .(٨)اًمؽمشمٞمٌّل 
 فام اًمث٤مين هق ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمٚمٟمّ إو ،٤مًم٘مرآنًمٚم٘مرآن سم ًمٞمس شمٗمًػماً  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل  نّ إ 

 .(2)اعمقوققمّل  اًمتٗمًػموآًمٞم٦م ُمـ آًمٞم٤مت 
: لد  خلاصة 

قمٚمؿ أو سمّمٗم٦م ف مل يؼمز ٟمّ أ ّٓ إ ،ةقمٍم اًمٜمٌقّ إمم  ذور شم٤مرخيٞم٦م شمّمؾضم اعمقوققمّل   ًمٚمتٗمًػم
٤م ىمٌؾ أُمزهر، واًمديـ ذم ضم٤مُمع إ أصقلٞم٦م ذم يمٚمّ  ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم شم٘مري٤ٌمً  ّٓ إُمٜمٝم٩م دراد 

 طمٙم٤مم وهمػمه٤م.ٔي٤مت إ أو شمٗمًػمٍ  ٤مًم٘مرآنسم اًم٘مرآنؽ وم٘مد يم٤من قمغم صقرة شمٗمًػم ًمذ
 
 

 

 

                                                           

 . 28( ؾمٞمد هداي٧م ضمٚمٞمكم، روش ؿمٜم٤مد شمٗم٤مؾمػم ُمقوققمل ىمرآن )أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٗم٤مؾمػم  اعمقوققمّٞم٦م(، ص ٨)
 .92ص اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، (2)



 

 
 لأسئلة:

 اًمٙمريؿ. اًم٘مرآن٦م ذم اعمقوققمٞمّ  ر اًمدراؾم٤متٓمقّ : قمدد ُمراطمؾ شم٨س
 ؟اًمتٗمًػم اعمقوققمّل شم٤مريخ  قمـفم٤مت قح: ُم٤م هل اعمٚم2س
 ؟اًمتٗمًػم اعمقوققمّل  ُمـ ن يٕمدّ أقمٚمؿ اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر يٛمٙمـ  نّ أ يمٞمػ : سملّم 3س
 ؟اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ُم٦م اعمجٚمز ذم شم٠مؾمٞمس : ُم٤م هق دور اًمٕمالّ 4س
 ؟اًمتٗمًػم اعمقوققمّل سمقاب أُمـ  سم٤مسم٤مً  يٕمدّ  رآن٤مًم٘مسم اًم٘مرآنشمٗمًػم  نّ أح يمٞمػ : وّو 5س
 يـ؟أاًمدراؾمٞم٦م؟ و وٛمـ اعمقادّ  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل : ُمتك فمٝمر اصٓمالح 6س





 

 

ابع ّ: ا ا ح ّا عا تفاث ا ّ ت  ع ض  اتهّ ا
 

: لد ف   هد
 .اعمقوققمّل  هقي٦م اًمتٗمًػم ٦مٕمرومُم: إؾم٤مّد اهلدف 

 هداف صم٤مٟمقي٦م:أ
 هداومف وظمّم٤مئّمف وُمّم٤مدره.أو اًمتٗمًػم اعمقوققمّل وقع ُمٕمروم٦م ُمق ٨
 .اعمقوققمّل  و اًمؽمشمٞمٌّل  ط آظمتالف واًمتاميز سملم اًمتٗمًػمُمٕمروم٦م ٟم٘م٤م 2

 :اعمحتقى اًمٕمٚمٛمل
 :تمهيد

قُم٤مت اًمتٗمًػمي٦م ًمٌٞم٤من ٚماًمٜم٤مؿمئ٦م ُمـ متحقره قمغم مجع اعمٕم اعمقوققمّل  ـمٌٞمٕم٦م اًمتٗمًػم نّ إ
ايمتِم٤مف رأي إمم أو ُمِمٙمٚم٦م يًٕمك اًم٤ٌمطم٨م  ،ع ُمٕملّم أو ُمقوق ،دؾم١مال حمدّ  قمـ ّٞم٦ماًم٘مرآٟماًمرؤي٦م 
ىمدُمٝمؿ، أـ ويهمٚم٥م اعمٗمّن أاًمذي قم٤مش قمٚمٞمف  اًمؽمشمٞمٌّل  ُمٖم٤ميرة ًمٚمتٗمًػم ـمٌٞمٕم٦مٌ ٤م: هل ومٞمٝم اًم٘مرآن

 اًمؽمشمٞمٌّل  قمـ متٞمّزهٟم٤مؿمئ٦م قمـ ذاشمف وـمٌٞمٕمتف  اعمقوققمّل  زات ًمٚمتٗمًػمؾمتٙمقن هٜم٤مك ممٞمّ  سم٤مًمٜمتٞمج٦مو
قث حاعمقوقع اعمٌ ُمـ ضمقاٟم٥م اعمقوققمّل  ٜمٔمر إمم اًمتٗمًػمًمُمـ ا ومالسمدّ  :ز سمف قمٜمفامٟم ُم٤م اوشمٌلّم 
 وم٤مً أو ُمٕمرّ  داً حمدّ  دّ ٤م يٕمواعمّم٤مدر وهمػمه٤م ممّ  ،زاتأو اعمٛمٞمّ  ،واخلّم٤مئص ،واًمٗمقائد ،ٞم٦ممهّ وإ ،قمٜمف

 .اعمقوققمّل   وًمق سمٜمحق ُم٤م ًمٚمتٗمًػم
لتفسیرلا ّ   .لموضوعيّ   : موضوع 

ًمٞمس هق ومٝمؿ  اعمقوققمّل  قوقع اًمتٗمًػمن ُمإمم أن ٟمِمػم وسمح٥ًم اًمتٕمريػ اعمخت٤مر أ ٓسمدّ 
سمؾ هق جمٛمققم٦م ُمـ أي٤مت  اعمتٜم٤موًم٦م  :ُمـ آي٦م ُم٤م ّي اعمٗمردات أو ومٝمؿ ُمٜمٓمقق أي٦م أو اعمراد اجلدّ 

 .ُمٕملّم ىمرآين عمقوقع 



  

لتفسير: ثانيا  ف   .لموضوعيّ  هد
 ُمقوقع ُمٕملّم قمـ ًمٚم٘مرآن  هلذا اًمتٗمًػم هق اخلروج سمرأي ن٤مئّل  إؾم٤مّد اهلدف  نّ إ
 طمقًمف. اًم٘مرآن ًمقصقل إمم رؤي٦موا

اًمٙمريؿ ُمـ ظمالل ُمقاوٞمٕمف  اًم٘مرآنذم اًمقىمقف قمغم قمٔمٛم٦م  اعمقوققمّل  يمام ي٤ًمهؿ اًمتٗمًػم
 دة ذم ُمٕم٤مجل٦م ىمْم٤مي٤م إَُم٦م.ة واعمتٕمدّ اًمٜمػّم  اًم٘مرآنشمنميٕم٤مت  ٦مومٕمرُمقم٦م واعمتٜمقّ 

وهق  :ٍمَي٤مً ذم أهؿِّ أهمراوف شمٗمًػمًا دقمقي٤ًم شمرسمقي٤ًم اضمتامقمٞم٤ًم قم اًمتٗمًػم اعمقوققمّل  ُيٕمدّ و
ذم  اًم٘مرآينّ تجالء اعمٜمٝم٩م ٦م ذم ُمقوققم٤مت ُمٕمَٞمٜم٦م، واؾمٞمّ اًم٘مرآٟميمذًمؽ هيدف إمم سمٞم٤من احل٘م٤مئؼ 

داة وسمذًمؽ ومٝمق إ ،صٚمفأقمغم ىم٤مًم٥م اإلؾمالم و وآؾمؽماشمٞمجٞم٦مويٌٜمل اعمٗم٤مهٞمؿ احلٞم٤مشمٞم٦م  :شمٜم٤موهل٤م
 حلٞم٤مة.ارات ٓمقّ شممجٞمع اعمِم٤ميمؾ وُمقايم٦ٌم  ؾ اعمرضمع ذم طمّؾ اًمتل متثّ 
لتفسير: ثالثا   :لموضوعيّ  خصائص 

: ومٛمثالً ٟم٘مقم سم٤مؾمتخراج مجٞمع أي٤مت تٝم٤مودراؾم ٘م٦م سمٛمقوقع واطمدمجع أي٤مت اعمتٕمٚمّ  ٨
عمٕم٤مضمؿ اعمٗمٝمرؾم٦م ٦م أو ااعمقوققمٞمّ   وم٤مدة ُمـ اًمٗمٝم٤مرسسم٤مإل ،همػمه٤م ٘م٦م سم٤مًمتقطمٞمد أو اعمٕم٤مد أواعمتٕمٚمّ 

 أظمر. ٝم٤مٌٕمْموشمٗمًػم سمٕمْمٝم٤م سم

 .(٨)ًمٞمٝم٤مإرضم٤مع أي٤مت اعمتِم٤مهب٦م إاعمحقر و هل اًم٘مرآنضمٕمؾ أي٤مت اعمحٙمٛم٦م ذم  2

شمٗمًػمًا قمٛمٚمٞم٤ًم يرشمٌط سم٤مًمتجرسم٦م احلٞم٤مشمٞم٦م ًمٚمٌنم، طمٞم٨م  اعمقوققمّل  قم٤مدة ُم٤م يٙمقن اًمتٗمًػم 3
 إمم طمّؾ اعمِمٙمالت وإؾمئٚم٦م اعمٓمروطم٦م.ك يًٕم

طمٞم٨م يٚمٖمل  ،ُمـ ىمٞمقد اًمزُم٤من واعمٙم٤من تحّررهق اًم اعمقوققمّل  ُمـ ظمّم٤مئص اًمتٗمًػم 
ويًتخرج ًم٥ّم  ،(اًم٘مرآن٦م ًممي٤مت )يمام هق احل٤مل ذم ىمّمص ٦م واعمٙم٤مٟمٞمّ ٟمٞمّ اخلّمقصٞم٤مت اًمزُم٤م

إؾمئٚم٦م واعمِم٤ميمؾ اًمتل  ـًمإلضم٤مسم٦م قم ٤مً يمٚمٞمّ  ٤مً وىم٤مٟمقٟم ىم٤مقمدةً  سمقصٗمٝم٤مويًتخدُمٝم٤م  ُمـ أي٦م كاعمٕمٜم
                                                           

ققمل ُمـ اًمتٗمًػم اًمتجزيئل: ٕن٤م ظمّمٞمّم٦م شمالزم اًمتٗمًػم ٓ شمٕمد هذه اخلّمٞمّم٦م ُم٤مئزة ًمٚمتٗمًػم اعمقو (٨)
 اًمتجزيئل يمذًمؽ.)اًمٜم٤مذ(



 

 شمقاضمف اًمٗمرد واعمجتٛمع.

لتفسيربعا  ئد   :لموضوعيّ  : فو

 .ُمقوقع ُمٕملّم  قمـاًمرأي اًمٜمٝم٤مئل ًمٚم٘مرآن  احلّمقل قمغم ٨
 .اًم٘مرآنوم٤مدة ُمـ آي٤مت سم٤مإل ي٦مإؾمئٚم٦م اجلديدة ًمٚمٌنم ـضم٤مسم٦م قماإل 2
 وشمقوٞمح أي٤مت اعمتِم٤مهب٦م. اًم٘مرآنذم آي٤مت  هب٤مم آسمتدائّل رومع اإل 3

اعمٓمروطم٦م ذم ٜمت٤مئ٩م اًمواعم٤ًمئؾ اعمختٚمٗم٦م اعمقوققم٤مت وأؾم٤ٌمب ذائط  الع قمغمآـمّ  
 .اًم٘مرآن
 أي٤مت سمٕمْمٝم٤م إمم ًمٚم٘مرآن قمـ ـمريؼ وؿّ  احلّمقل قمغم إهار واعمٕم٤مين اجلديدة 5
 .سمٕمض

ضمقد اهلل، واًمتقطمٞمد، و: اعمقوققم٤مت اعمختٚمٗم٦م ُمثؾ قمـشمٗمًػم ضم٤مُمع  احلّمقل قمغم 
 .(٨)اعمٕم٤مد وهمػمه٤م

لاختلاف بين خامسا  لترتيبيّ :   .لموضوعيّ   لتفسير 
ٛمققم٦م ُمـ أُم٤م ذم اعمقوققمل ومٝمق جم ،اعمقوقع ذم اًمتٗمًػم اًمؽمشمٞمٌل هق أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م 

ٞم٤من اعمراد ُمٜمٝم٤م، يمام أن اهلدف ذم اًمؽمشمٞمٌل هق احلّمقل قمغم ومٝمؿ حمدد سمحدود أي٦م، وسمت، ٤مأي
أُم٤م ذم اعمقوققمل وم٤مهلدف هق اخلروج سمرؤي٦م ىمرآٟمٞم٦م ُمـ جمٛمقع أي٤مت اعمٌحقصم٦م وُمٕمروم٦م رأي 

 اًم٘مرآن اًمٜمٝم٤مئل ذم اعمقوقع اعمٌحقث.

وومؼ شمراشمٌٞم٦م أي٤مت سم٤معمّمحػ وىمد يقفمػ  ئراً ؾم٤ميٌلّم ُمدًمقل أي٦م  اًمؽمشمٞمٌّل  اًمتٗمًػم -
 ٓمٚمؼ ُمـ اعمقوقع أو اعمٗمردةيٜم اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم نّ أ، ذم طملم آي٤مت أظمرى إذا اطمت٤مج ًمذًمؽ

 .(2)٦م اًمٙم٤مُمٚم٦مٞمّ اًم٘مرآٟماًمرؤي٦م  احلّمقل قمغم ٜمتٞمج٦م٥م وسم٤مًمإمم اعمدًمقل اعمريمّ 
                                                           

 .23، 22، ص٨اًل قمـ: ُمٙم٤مرم اًمِمػمازّي، ٟمٗمح٤مت اًم٘مرآن، جٟم٘م( 6  3( ُمـ اًمٜم٘مٓم٦م )٨)
( ًم٘مد دؿّمـ اًمِمٝمٞمد اًمّمدر إؾمس اًمرؤي٦م ًمْمقاسمط اًمتٗمًػم اعمقوققمّل، وذيمر ظمّم٤مئّمف وصٚمتف سمـ٤مًمقاىمع، 2)



  

 نّ أ، ذم طملم ؽمشمٞمٌّل اًم اًمتٗمًػمٓ يٛمٙمـ احلّمقل قمغم ٟمتٞمج٦م ن٤مئٞم٦م يم٤مُمٚم٦م ًمٚمٛمقوقع ذم  3
 .اًم٘مرآينّ اعمقوقع  قمـيٕمٓمل رؤي٦م يم٤مُمٚم٦م وضم٤مُمٕم٦م  اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم
 اًم٘مرآناًمٜمٔمر إمم - اًم٘مرآنآي٤مت ي هذه اعم٠ًمًم٦م سم٤مٕومراد إمم اخلٓم٠م ذم ومٝمؿ فم٦م: ىمد شم١مدّ قحُمٚم
 يدّل سمروز آظمتالوم٤مت اعمذهٌٞم٦م: ومٛمثاًل يًتٜمد اعمجؼّمة إمم أي٤مت اًمتل  وُِمـ صَمؿّ  -جمتزأةسمّمقرة 

              ،(1)           فم٤مهره٤م قمغم اجلؼم
ّي٦م اإلٟم٤ًمن ومٞمًتٜمدون إمم آي٤مت ُأظمرى شمقاومؼ ، أُّم٤م اعمٗمّقو٦م واًمذيـ يٕمت٘مدون سمحرّ (2)

ذم طملم يٛمٙمـ احلّمقل قمغم  ،(3)              ُمذهٌٝمؿ يم٤مٔي٦م
وهٙمذا ذم يمثػم  ،ٛمٞمع هذه أي٤مترأي ُمٕمتدل )إُمر سملم إُمريـ( ومٞمام إذا أظمذٟم٤م سمج

 ؾ، وأُمث٤مهل٤م.٦م يمٛم٠ًمًم٦م اًمِمٗم٤مقم٦م، اًمنمك، اًمتقؾّم ٞمّ اًم٘مرآٟماعم٤ًمئؾ  ُمـ

 اعمقوققمّل  اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمتٗمًػم نّ إ، واعمقوققمّل  ًمٚمتٗمًػم ُم٦مً ُم٘مدّ  اًمؽمشمٞمٌّل  اًمتٗمًػم دّ يٕم -4
ٜمٝم٤مئل دظمٚمٞمتف ذم شمِمٙمؾ اًمٗمٝمؿ اًمٞمح: عمهمػم صح اًمؽمشمٞمٌّل  الع قمغم اًمتٗمًػمطم٤مـم٦م وآـمّ دون اإل

 قمـ اعمقوقع.

ّن إومٞمٌدأ ُمـ واىمع احلٞم٤مة اًمٌنمي٦م: أي  اعمقوققمّل   ، أُّم٤مُمـ اًمٜمّص  اًمؽمشمٞمٌّل  يٌدأ اًمتٗمًػم 5
 يٕم٤مًم٩م اعمقوققم٤مت اًمتل شم٘مع سم٤مخل٤مرج واعمِم٤ميمؾ وإؾمئٚم٦م اًمتل شمقاضمف اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم

آًمتٗم٤مت إمم  دونُمـ  اًم٘مرآنهق شمقوٞمح ٔي٤مت  اًمؽمشمٞمٌّل  اإلٟم٤ًمن، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: اًمتٗمًػم
٦م ومٝمق ضمقاب ًمٚمح٤مضم٤مت اًمٌنمي٦م اًمٗمٕمٚمٞمّ  اعمقوققمّل  ٤م اًمتٗمًػمُمّ أ٦م ًمٚمٛمجتٛمع، احل٤مضم٤مت اًمٗمٕمٚمٞمّ 

 ُمـ اًمتٗمًػم اًمٕمٛمكم اًمتٓمٌٞم٘مل. قُمدَ ًمٚمٛمجتٛمع اإلٟم٤ًمين، وهلذا 

                                                                                                                                                    

ٟمٔمر اعمدرؾم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م، حمـ٤ماات ذم اف اًمٜمٔمري٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم خمتٚمػ احل٘مقل اعمٕمرومّٞم٦م.)ودوره ذم ايمتِم٤م
 اًمتٗمًػم اعمقوققمل(

 .٨7( إٟمٗم٤مل: ٨)
 .4( إسمراهٞمؿ: 2)
 .3( اإلٟم٤ًمن: 3)



 

قمغم قمٙمس  ،يٙمقن ُمـ ـمرف واطمد، واعمٗمّن ي٠مظمذ دور اعمٜمٗمٕمؾ دائامً  اًمؽمشمٞمٌّل  ٗمًػماًمت 
وذًمؽ ّٕٟمُف يٓمرح إؾمئٚم٦م قمغم  :وومّٕم٤مل ٨م ي٘مقم اعمٗمّن سمدور إجي٤ميبّ طمٞم اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم
 احلّمقل قمغم اإلضم٤مسم٤مت ُمٜمف. إممويًٕمك  اًم٘مرآن
 إظُمرى أي٤مت إمم آًمتٗم٤مت دون ُمـ يٙمقن ُم٤م وقم٤مدة (٨)ؾمٚمٌل اًمتٗمًػم اًمؽمشمٞمٌّل  -7
 أي جي٤ميّب،إ ومٝمق اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم أُّم٤م ؾم٤مسمؼ، ُمقوقع شمٜم٤مول أو رؤي٦م ـمرح ودون ًمٚم٘مرآن،
 ًمٚم٘مرآن، اًمٜمٝم٤مئّل  اًمرأي وإقمٓم٤مء إظُمرى، أي٤مت إمم آًمتٗم٤مت ُمع أي٤مت سمتٗمًػم اعمٗمّن  ي٘مقم

 واعمٗم٤مهٞمؿ واعمٓم٤مًم٥م أي٤مت سملم آرشم٤ٌمط قمـ يٙمِمػ ٓ اًمؽمشمٞمٌّل  اًمتٗمًػم: ُأظمرى وسمٕم٤ٌمرة
 .اًمتٗمًػم اعمقوققمّل  سمخالف اًم٘مرآن، ذم اعمقضمقدة
لتفسيرسادسا   .: مصاد 

قد ُمـ ُمّم٤مدر اًمتٗمًػم هل: اعمًتٜمدات واعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل شمٙمِمػ قمـ ُم٘م٤مصد اعم٘مّم
 قمٜمٝم٤م سم٤معمآظمذ، أو اًم٘مرائـ، أو أدوات ، ويٕمؼّم اًم٘مرآنأي٤مت، واًمتل يًتٕملم هب٤م اعمٗمّن قمغم ومٝمؿ 

 ًمٞمٝم٤مإوٟمِمػم  ،اًمتٗمًػم اًمؽمشمٞمٌّل هل ٟمٗمًٝم٤م ُمّم٤مدر  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل وُمّم٤مدر : اًم٘مرآنومٝمؿ 
 :٠ميتيمام ي مج٤مًٓ إ

 ٦م.وهق طمجّ  ،اًم٘مرآنهق سمٜمٗمًف ُمـ ُمّم٤مدر شمٗمًػم  اًم٘مرآن 
 ٦م ٓ اًمٔمـ.اًمٕم٘مؾ: واًم٘مٓمع ُمٜمف طمجّ  2
 ٦م.وهل طمجّ  ،(هؿوشم٘مرير ٝمؿوومٕمٚم  )ىمقل اًمٜمٌل وأهؾ اًمٌٞم٧م اًمًٜم٦م 3
 .ن شمٙمقن ىمٓمٕمٞم٦مأسمنمط  :٦مطمجّ  اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م وآٟم٤ًمٟمٞم٦م 4
 اًمٕم٤مرف.ًمٜمٗمس اًمِمخص  ّٓ إ٦م اًمِمٝمقد واعمٙم٤مؿمٗم٦م: ومٝمل ًمٞم٧ًم طمجّ  5

                                                           

سمتٜم٤مول اًمٜمص اًم٘مرآين ذم طمدود  إن اعمٗمن اًمتجزيئل دوره ذم اًمتٗمًػم قمغم إهمٚم٥م ؾمٚمٌل ومٝمق يٌدأ أوًٓ  -(٨)
وقء  ذم٘م٦م، وحي٤مول أن حيدد اعمدًمقل اًم٘مرآين دون أي اومؽماو٤مت أو ـمروطم٤مت ُمًٌّ  ىمرآٟمٞم٤مً  أو ُم٘مٓمٕم٤مً  آي٦م ُمثالً 

دور اًمٜمص ومٞمٝم٤م دور اعمتحدث ودور  ُم٤ميًٕمٗمف سمف اًمٚمٗمظ، ُمع ُم٤م يت٤مح ًمف ُمـ اًم٘مرائـ اعمتّمٚم٦م واعمٜمٗمّمٚم٦م. ويم٠منّ 
 (٨6صٖم٤مء واًمتٗمٝمؿ. )اعمدرؾم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م: صاعمٗمن اإل



  

اًمذي ٤مإلمج٤مع: يم طمج٦م،٤مدر أظمرى ًمٚمتٗمًػم وهل ًمٞم٧ًم وىمد يًتخدم سمٕمض اعمٗمنيـ ُمّم
٦م هل ًمٞم٧ًم سمحجّ اًمتل اًمت٤مسمٕملم: أو  أىمقال اًمّمح٤مسم٦م وأ، ومٞمام يقرث اًم٘مٓمع ّٓ إ٦م حجّ سمًمٞمس هق 

 .ًمٚمٛمٗمّن  آضمتٝم٤مد اًمِمخّص أو أصال،
: لد  خلاصة 
، وهدومف ٦م اعمتٜم٤موًم٦م عمقوقع ُمٕملّم ٞمّ آٟماًم٘مرهق جمٛمققم٦م أي٤مت  اعمقوققمّل  ُمقوقع اًمتٗمًػم

 اعمقوققمّل   نّ أ :سمٕمدة ٟم٘م٤مط ُمٜمٝم٤م اًمؽمشمٞمٌّل  قمـ  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ز امٜميو، ّٞم٦ماًم٘مرآٟماًمرؤي٦م هق 
وقم٤مدة ُم٤م شمٙمقن ُمّم٤مدره  ،وجي٤مري احلٞم٤مة اًمٕم٤مُم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ٙمقن اعمٗمّن سمدور اعمح٤موريو ،جي٤ميبإ

 .٦م اعمٕمّمقُم٦مواًمًٜمّ  اًم٘مرآنُمِمؽميم٦م وُمـ اًمٕم٘مؾ و
 

 لأسئلة:
 ؟اعمقوققمّل  : ُم٤م هق ُمقوقع اًمتٗمًػم٨س
 ؟اعمقوققمّل  داف اًمتٗمًػمأه: ُم٤م هل 2س
 ؟اعمقوققمّل  : ُم٤م هل ظمّم٤مئص اًمتٗمًػم3س
 ؟اعمقوققمّل  : ُم٤م هل ومقائد اًمتٗمًػم4س
 ؟اعمقوققمّل  : ُم٤م هل ُمّم٤مدر اًمتٗمًػم5س
 ؟اعمقوققمّل  و اًمؽمشمٞمٌّل  ُم٤م هل وضمقه آظمتالف سملم اًمتٗمًػم: 6س



 

 

اا  تف: ا ت ا ع ّ ش ع ض  ا

 
: لد ف   هد

 .ذقم٤مً  اعمقوققمّل  صم٤ٌمت ضمقاز قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمًػمإ: إؾم٤مّد اهلدف 
٦م قمغم واًمًٜمّ  اًم٘مرآن٦م ُمـ واًمٜم٘مٚمٞمّ  ،٦مواًمٕم٘مالئٞمّ  ،٦م٦م اًمٕم٘مٚمٞمّ دًمّ هداف صم٤مٟمقي٦م: اًمتٕمريػ سم٤مٕأ

 .اعمقوققمّل  ضمقاز اًمتٗمًػم
لعلمي  :لمحتو 

ؿمٙم٤مٓت اًمتل دومٕم٧م سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم إمم اًمٕمديد ُمـ اإل ّل اعمقوققم ًم٘مد واضمف اًمتٗمًػم
صم٤ٌمت إيمثػم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم إمم اًمدوم٤مع قمٜمف و٤م دومع ، ممّ اعمقوققمّل  اًمتِمٙمٞمؽ ذم ضمقاز قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمًػم

 واًمٕمٛمكمّ  اًمٌديع ُمـ اًمتٗمًػم احلٞمقّي  ؾمٚمقبوإُمٙم٤من آٟمتٗم٤مع هبذا إ ،تف وضمقازهذقمٞمّ 
 ،عمٕمروم٦م ُم٘م٤مصد أي٤مت :اًمٗمرد اعمًٚمؿ ويروي قمٓمِمفل طم٤مضم٦م واًمذي يٚمٌّ  ،ر ُمع اًمزُمـواعمتٓمقّ 
 ٦م واإلؾمالم.طمتٞم٤مضم٤مت اًمٌنميّ اوي١مُّمـ 
 :يـحم٤مورشمٜم٘مًؿ إمم  تفٞمّ وطمٚمّ  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ٦م ضمقاز دًمّ أوم٢من  ٤مً قمٛمقُمو

 ٦م.ٞمّ اًم٘مرآٟم٦م دًمّ : إإّول
 ٦م.٦م ُمـ اًمًٜمّ دًمّ : إينث٤ماًم
 :٠ميتيمام ي سمحقل اهلل   ٤م اًمتٗمّمٞمؾ ومٝمقُمّ أو

 .ةقّ افؼرآكة فّ دإ أوٓ:
 سمقؾم٤مـم٦مأو  ٦م،حم٤مور ىمرآٟمٞم ٦مصمالصم سمقؾم٤مـم٦م اعمقوققمّل  ٦م ًمٚمتٗمًػميٛمٙمـ اؾمتحّم٤مل اعمنموقمٞمّ 

 :٠ميتث جمٛمققم٤مت ُمـ أي٤مت، ومه٤م يمام يصمال



  

وهل ُم٤م سملم آُمٍر  ،اًمٙمريؿ اًم٘مرآنر ذم ٦م قمغم اًمتدسمّ أي٤مت اًمداًمّ وهل  اعمجٛمققم٦م إومم:
 :ُمثالً  اًمٙمريؿ، اًم٘مرآنذم ر وٟم٤مٍه قمـ شمرك اًمتدسمّ  ،اًم٘مرآنر ذم سم٤مًمتدسمّ 
 . (٨)                      ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٨

 اًمٙمريؿ. اًم٘مرآني٤مت آر ذم ذم ـمٚم٥م اًمتدسمّ وم٤مٔي٦م فم٤مهرة 
 ي٦م فم٤مهرة ذم ذمّ وأ. (2)                 ىمقًمف شمٕم٤ممم:  2

 اًمٙمريؿ. اًم٘مرآنر ذم شمرك اًمتدسمّ 
اًمٙمريؿ، ومٝمق  اًم٘مرآنر ذم ؿمٙم٤مل اًمتدسمّ أؿمٙمؾ ُمـ  اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم نّ أوُمـ اًمقاوح 

 .وُمٓمٚمقب ىمرآٟمٞم٤مً  ُمراد ذقم٤مً 
 اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وهذا اًمدًمٞمؾ قمغم ؿمٙمٚملم: طمٙم٤مماعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: وهل جمٛمققم٦م آي٤مت إ

ُمـ ظمالل أي٤مت: إذ  ٤ٌمط عمقوقع وم٘مٝمّل ٜمُمـ اؾمت  ٦مئٛمّ أو إاًمٜمٌل : ُم٤م ُم٤مرؾمف إّول
 جمٛمققم٦م ُمـ أي٤مت ٓ ذم آي٦م واطمدة.ذم  ُمقضمقداً  يٙمقن اعمقوقع اًمٗم٘مٝمّل 

    و (3)        :ُمـ ظمالل أيتلم : اؾمتٜمت٩م اإلُم٤مم قمكمُمث٤مل
ذا يم٤مٟم٧م ُمّدة اًمرو٤مع ٢موم. (5)ة ًمٚمحٛمؾ هل ؾمت٦م أؿمٝمرُمدّ  أىمّؾ  سم٠منّ  (4)     

ؾمٜمتلم وُمّدة احلٛمؾ واًمرو٤مع ُمٕم٤ًم صمالصملم ؿمٝمرًا، وووٕمٜم٤م أيتلم ضمٜم٤ًٌم إمم ضمٜم٥م، ومتٙمقن 
 .٤مًم٘مرآنسم اًم٘مرآنُمـ شمٗمًػم  ة ًمٚمحٛمؾ ؾمت٦م أؿمٝمر، وهذا ٟمقعٌ ُمدّ  أىمّؾ  أنّ  :ج٦م واوح٦م وهلاًمٜمتٞم

                                                           

 .29( ؾمقرة ص: ٨)
 .24( حمّٛمد: 2)
 .٨4( ًم٘مامن: 3)
 .٨5( إطم٘م٤مف، 4)
(: شمٗمًـػم اًم٘مـرآن اًمٙمـريؿ، ٨6، ٨5: إطم٘م٤مف ؾمقرة) ،٨4ص ،5 ( اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين، شمٗمًػم اًمّم٤مذم، ج5)

 . 445ص ،2اسمـ يمثػم، ج



 

، يمذًمؽ يٜمٗمع ذم آؾمتدٓل قمغم ُمنموقمٞم٦م هذا اًمدًمٞمؾ هق دًمٞمؾ ىمرآينّ  نّ أفم٦م: يمام قحُمٚم
ىمد ُم٤مرؾمقا آؾمتٜم٤ٌمط ُمـ   ؿّن إذ إ :٦مئٛمّ وإ ٦م وقمٛمؾ اًمٜمٌلُمـ سم٤مب اًمًٜمّ  اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم

 ٦م.ٞمّ اًم٘مرآٟمي٤مت جمٛمققم٦م ُمـ أ
 طمٙم٤مم وسمت٘مرير اعمٕمّمقمٔي٤مت إ ُمقوققمل   ُمـ شمٗمًػمٍ  ٦مئٛمّ صح٤مب إأ: ُم٤م ُم٤مرؾمف اًمث٤مين
آي٤مت )٦م ٟمحق يمت٤مب ئٛمّ صح٤مب إأًمف. وم٘مد وضمد هٜم٤مك يمت٤مسم٤مت صدرت ُمـ سمٕمض  ئفوإُمْم٤م

 ،ومل يردع قمٜمٝم٤م اعمٕمّمقم ،اًمّم٤مدىَملمصح٤مب أوهق ُمـ ، عمحّٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م اًمٙمٚمٌل (طمٙم٤ممإ
 .يمام ُمرّ 

ن هذه اعمجٛمققم٦م ُمـ شمتٙمقّ ، آي٤مت اًمٕمٛمقم واًمِمٛمقل وآؾمتٛمراري٦موهل اعمجٛمققم٦م اًمث٤مًمث٦م: 
 ٚمٝم٤م:يٛمثّ  ؿم٤مهدٍ ِسمّمٗم٦م ٜم٤م ٟمقرد ُمـ يمؾ ـم٤مئٗم٦م آي٦م ٟمّ أ ّٓ إ ،قمدد يمٌػم ُمـ أي٤مت

 ، وهل شمدّل (٨)            ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: ٨
ن يم٤من ىمد اؾمتٔمٝمر إ، وٝم٤موقمٛمقُم ققم٤مت احلٞم٤مةجلٛمٞمع ُمقو اًم٘مرآنـ قمغم اؾمتٞمٕم٤مب سم٤معم٘مدار اعمتٞم٘مّ 

 ف ظمالف اًمتح٘مٞمؼ.ُم٤مم اًمٖمزازم، وًمٙمٜمّ ؿمٞم٤مء يم٤مإلإ يًتققم٥م يمّؾ  اًم٘مرآن نّ أسمٕمض اعمٗمّنيـ 
ـ قمغم سم٤معم٘مدار اعمتٞم٘مّ  وهل شمدّل ، (2)              ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 2

 يمذًمؽ. جلٛمٞمع ُمقوققم٤مت احلٞم٤مة اًم٘مرآنؿمٛمقل اؾمتٞمٕم٤مب 
                     ٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: ىمقًمف شم 3

دي٤من اعمٜمًقظم٦م ـ قمغم مجٞمع إٞمٛمهق اًمٙمت٤مب اعمٝم اًم٘مرآن نّ أي٦م شمِمػم إمم ٤مٔوم، (3)    
٦م قمغم ُمّمقٟمٞمّ  ي٦م شمدّل ، وهذه أ(4)                 سمف، وىم٤مل شمٕم٤ممم:

                                                           

 .89( اًمٜمحؾ: ٨)
 .38( إٟمٕم٤مم: 2)
 .48( اعم٤مئدة: 3)
 .9( احلجر: 4)



  

واعمٝمٞمٛمـ قمغم  لهق اًمٙمت٤مب اًم٤ٌمىم ناًم٘مرآ نّ أسمد، وسم٤مجلٛمع سمٞمٜمٝمام ٟمٕمرف إمم إئف وسم٘م٤م اًم٘مرآن
 اًمنمائع مجٕم٤مء.

اًمرضمقع اًمٌنم يمّؾ  اًمٕمّمقر، وقمغم ؿمٞم٤مء وقمغم ُمرّ إ هق اعمرضمع ًمٚمجٛمٞمع وذم يمّؾ  ٤مًم٘مرآنوم
اعمِم٤ميمؾ اعمٕمروو٦م قمغم  أنّ ٜم٤م ٟمرى ٦م ُمٕمّمقُم٦م، وًمٙمٜمّ ٞمّ ٟمِ هلٞم٦م وطمٞم٤مإًمٚمحّمقل قمغم طمٚمقل إًمٞمف 
ؾ ذم آي٦م واطمدة أو ذم هل٤م ٓ يتحّّم هل قم٤ٌمرة قمـ ُمقاوٞمع وطمٚمق همٚم٥مإ قمؿّ ذم إ اًم٘مرآن

تف وؿمٛمقًمٞمّ  اًم٘مرآنقمٛمقم  نّ أو، ، سمؾ ُمـ ظمالل مجع أي٤مت وشمٗمًػمه٤م ُمقوققمٞم٤مً شمٗمًػمه٤م شمرشمٞمٌٞم٤مً 
 .(٨)واًمٕمٛمؾ سمف اًمتٗمًػم اعمقوققمّل تف شم٘متيض ضمقاز سمديّ أو

 .ةة افسـّ دفّ أ: كقاً ثا
 ٟمامذج ُمـ اًمدًمٞمؾ: ٦موٟمِمػم هٜم٤م إمم صمالصم

ُمـ ظمالل أي٤مت، وهق شمٗمًػم  ٤ٌمط عمقوقع وم٘مٝمّل ٜمُمـ اؾمت ٦مٛمّ ئأو إ  ُم٤م ُم٤مرؾمف اًمٜمٌل ٨
 ٦م.هق ُمـ اًمًٜمّ اًمذي : وهق ومٕمؾ اعمٕمّمقم يمام ُمرّ  ُمقوققمّل 
 .اًمٕمٔمٞمؿ احلًٜمّل  رواي٦م اًمًٞمد قمٌد 2

ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل:   ضمٕمٗمر اًمٕمٔمٞمؿ سمـ قمٌداهلل احلًٜمل ىم٤مل: طمدصمٜمل أسمق قمـ قمٌد
ؿ وضمٚمس ومٚمام ؾمٚمّ  قمغم أيب قمٌداهلل قمٌٞمددظمؾ قمٛمرو سمـ )ي٘مقل:  ؾمٛمٕم٧م أيب ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر

قمٌداهلل: ُم٤م  أُمًؽ وم٘م٤مل ًمف أسمق صمؿّ  ،(2)                          شمال هذه أي٦م:
ي٤م قمٛمرو أيمؼم  ،وضمؾ، وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ أن أقمرف اًمٙم٤ٌمئر ُمـ يمت٤مب اهلل قمزّ  طم٥ّم أأؾمٙمتؽ؟ ىم٤مل: 

اًمٞم٠مس وسمٕمده  ،(3)                   ذاك سم٤مهلل، ي٘مقل اهلل:اًمٙم٤ٌمئر اإل
 صمؿّ  ،(4)                            ي٘مقل: وضمّؾ  اهلل قمزّ  نّ ٕ :وح اهللُمـ رَ 

                                                           

ـ ُمراضمٕم٦م )ُمنموقمٞم٦ّم ٨)  (، ٟمٕمٞمؿ اًم٤ًمقمدي، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ذم ضم٤مُمٕم٦م اعمّمٓمٗمك اًمٕم٤معمٞم٦م.قوققمّل اًمتٗمًػم اعم( يٛمٙم
 .37( اًمِمقرى: 2)
 .72( اعم٤مئدة: 3)
 .87( يقؾمػ: 4)



 

، (٨)                     وضمؾ ي٘مقل:  اهلل قمزّ  نّ ٕ :ُمـ عمٙمر اهللإ

م اهلل ؾ اًمٜمٗمس اًمتل طمرّ وىمت، (2)٤مً ؿم٘مٞمّ  ٤مراً ضمٌّ  اهلل ؾمٌح٤مٟمف ضمٕمؾ اًمٕم٤مّق  نّ ٕ :وُمٜمٝم٤م قم٘مقق اًمقاًمديـ
                 وضمؾ ي٘مقل اهلل قمزّ  نّ ٕ :سم٤محلّؼ  إّٓ 

      وضمؾ ي٘مقل: اهلل قمزّ  نّ ٕ :وىمذف اعمحّمٜم٦م، (3)             
    وضمؾ ي٘مقل: اهلل قمزّ  نّ ٕ :وأيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ، (4)              

وضمؾ  اهلل قمزّ  نّ ٕ :ر ُمـ اًمزطمػواًمٗمرا ،(5)             
                                  ي٘مقل:

    وضمؾ ي٘مقل: اهلل قمزّ  نّ ٕ :وأيمؾ اًمرسم٤م ،(6)          
 نّ ٕ :واًمًحر ،(7)                            

 :واًمزٟم٤م ،(8)                      وضمؾ ي٘مقل:  اهلل قمزّ 
                              وضمؾ ي٘مقل: اهلل قمزّ  نّ ٕ

       وضمؾ ي٘مقل: اهلل قمزّ  نّ ٕ :(٨1)واًمٞمٛملم اًمٖمٛمقس اًمٗم٤مضمرة ،(9)           

                                                           

 .99( إقمراف: ٨)
 32( ُمريؿ: 2)

 .93( اًمٜم٤ًمء: 3)
 .23( اًمٜمقر: 4)
 .٨1( اًمٜم٤ًمء: 5)
 .٨6( إٟمٗم٤مل: 6)
 .275( اًمٌ٘مرة: 7)
 .٨12اًمٌ٘مرة: (8)
 .69 - 68اًمٗمرىم٤من: (9)
 .77( آل قمٛمران ٨1)



  

اهلل  نّ ٕ :واًمٖمٚمقل ،(٨)                             
اهلل  نّ ٕ :وُمٜمع اًمزيم٤مة اعمٗمروو٦م، (2)                وضمؾ ي٘مقل: قمزّ 
وؿمٝم٤مدة اًمزور ويمتامن  ،(3)             وضمؾ ي٘مقل: قمزّ 

 :وذب اخلٛمر ،(4)             ي٘مقل: وضمّؾ  اهلل قمزّ  نّ ٕ :اًمِمٝم٤مدة
٤م ومرض ممّ  أو ؿمٞمئ٤مً  داً وشمرك اًمّمالة ُمتٕمٛمّ  ،وصم٤منوضمؾ نك قمٜمٝم٤م يمام نك قمـ قم٤ٌمدة إ اهلل قمزّ  نّ ٕ
 ،٦م رؾمقل اهلل٦م اهلل وذُمّ وم٘مد سمرئ ُمـ ذُمّ  داً ـ شمرك اًمّمالة ُمتٕمٛمّ ىم٤مل: ُمَ  رؾمقل اهلل نّ ٕ :اهلل

                ي٘مقل: وضمّؾ  اهلل قمزّ  نّ ٕ :وىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ ،وٟم٘مض اًمٕمٝمد
ـ ىم٤مل سمرأيف وٟم٤مزقمٙمؿ ىم٤مل: ومخرج قمٛمرو وًمف ساخ ُمـ سمٙم٤مئف وهق ي٘مقل: هٚمؽ ُمَ  ،(5)

 .(6)(اًمٕمٚمؿذم اًمٗمْمؾ و
 ،أو ُمٗمٝمقم ىمرآين ُم٤مم ي٘مقم سمجٛمع أي٤مت اًمتل شمدور طمقل ُمقوقع واطمداإل نّ أحظ ٟمٚم

وٓ شمقضمد  ،اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم اجلقاب اًم٘مرآنم رؤي٦م ن ي٘مدّ أراد أ  فٟمّ ٕ :وهق ُم٤م ورد ذم ؾم١مال اعمًتٗمن
اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم اًمٌح٨م قمـ  هقي ؿمجقن اًم١ًمال، وهذضم٤مسم٦م وحتـمراف اإلأدمٛمع  ةي٦م واطمدآ

ذم ضمقهره  اعمقوققمّل  ام هل اًمتٗمًػمٟمّ إد ذم اعمقوقع اعمحدّ  اًم٘مرآني٤مت آ٤مؾمت٘مّم٤مء سماجلقاب 
 ويمٜمٝمف.
٦م ئٛمّ مم٤مرؾم٦م إ يمام أنّ ٦م، قمـ صم٘م٤مت ومٝمل طمجّ وردت ٤م رواي٦م ُمٕمتؼمة وّن أفم٦م: سمام قحُمٚم
 ٦م.وهق طمجّ  ،ٟمٗمًٝمؿ، هق قمٛمؾ اعمٕمّمقم٠مسم اعمقوققمّل  ًمٚمتٗمًػم

                                                           

 .77( آل قمٛمران: ٨)
 .٨6٨( آل قمٛمران: 2)
 .35( اًمتقسم٦م: 3)
 .283( اًمٌ٘مرة: 4)
 .25( اًمرقمد: 5)
 .24، سم٤مب اًمٙم٤ٌمئر، ح2( اًمٙمٚمٞمٜمل، اًمٙم٤مذم، ج6)



 

قمـ ًمٗمظ اًمقطمل ذم  قمٜمدُم٤م ؾم٠مًمقه  ُم٤مم قمكمديـ ويٕمًقب اًمديـ اإلقمـ ُمقمم اعمقطّم  3
ؿم٤مرة، وُمٜمف وطمل اإل هل٤مم، وُمٜمف وطملة، وُمٜمف وطمل اإلُمٜمف وطمل اًمٜمٌقّ )وم٘م٤مل:  ،يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم

اًمرؾم٤مًم٦م. وم٠مُم٤م  وُمٜمف وطمل  -وُمٜمف وطمل ظمؼم -أُمر، وُمٜمف وطمل يمذب، وُمٜمف وطمل شم٘مدير، 
                              ومٝمق ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،ة واًمرؾم٤مًم٦مشمٗمًػم وطمل اًمٜمٌقّ 

٤م وطمل آظمر أي٦م. وأُمّ  .إمم(٨)                   
                                 :وضمؾ وم٘مقًمف قمزّ  ،هل٤مماإل

 .(3)                                   :وُمثٚمف (2) 

                   وضمؾ: وم٘مقًمف قمزّ  ،ؿم٤مرة٤م وطمل اإلوأُمّ 
                 أي أؿم٤مر إًمٞمٝمؿ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: (4)      

 ،ُمر٤م وطمل إ. وأُمّ (6)                وم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ،٤م وطمل اًمت٘مدير. وأُمّ (5)
 ،٤م وطمل اًمٙمذب. وأُمّ (7)                           وم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف:

                             :وضمّؾ  وم٘مقًمف قمزّ 
      :وم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف ،٤م وطمل اخلؼم. وأُمّ (8)            

                          

                                                           

 .٨63( اًمٜم٤ًمء: ٨)
 .68( اًمٜمحؾ: 2)
 .7( اًم٘مّمص: 3)
 .٨٨( ُمريؿ: 4)
 .4٨( آل قمٛمران: 5)
 .٨2( ومّمٚم٧م: 6)
 .٨٨٨( اعم٤مئدة: 7)
 .٨٨2( إٟمٕم٤مم: 8)



  

  (٨). 

أي٤مت اًمتل شمتٜم٤مول اعمقوقع اًمقاطمد واًمذي ذيمره اًم٤ًمئؾ،  جٛمعي٘مقم سم ُم٤مماإل نّ أحظ ٟمٚم
ـمراف أي٦م واطمدة دمٛمع آإذ ٓ شمقضمد  :اًمٜمٝم٤مئل اًمٕم٤مم ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿن يٕمرض اًمٜمٔمر أراد أ فٟمّ ٕ
ذم  اًم٘مرآني٤مت آ٤مؾمت٘مّم٤مء سماًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم اًمٌح٨م قمـ اجلقاب  هاًم١ًمال، وهذ قمـضم٤مسم٦م اإل

 ذم ضمقهره ويمٜمٝمف. اعمقوققمّل  ام هل اًمتٗمًػمٟمّ إد اعمقوقع اعمحدّ 
: لد  خلاصة 

٦م اًمتل اًمٜم٘مٚمٞمّ  :٦م وهلدًمّ ُمـ إ لمقمٟمق سمقؾم٤مـم٦م اعمقوققمّل  ٦م اًمتٗمًػميٛمٙمـ إصم٤ٌمت ُمنموقمٞمّ 
 مم٤مرؾم٦م اًمٜمٌلذم ٦م يمام واًمًٜمّ  ،٦م ًمؽميمفواًمذاُمّ  اًم٘مرآنذم  ر٦م قمغم اًمتدسمّ ًمّ ايم٤مٔي٤مت اًمد اًم٘مرآنهل 

 اًمٕمٔمٞمؿ احلًٜمل. ورواي٦م اًمًٞمد قمٌد
 

 لأسئلة:
 ؟ اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م دًمّ ٟمقاع إأ: ُم٤م هل ٨س
 ُمنموقمٞم٦م قمغم أي٦م هبذه اؾمتدل ،(2)              :شمٕم٤ممم ىم٤مل: 2س
 .اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم
 .اًمتٗمًػم اعمقوققمّل  ضمقاز قمغم اًمًٜم٦ّم ُمـ دًمٞمالً  ذيمرأ: 3س

                                                           

 .73( إٟمٌٞم٤مء: ٨)
 .38إٟمٕم٤مم:  (2)



 

 

ا تف أص: ا ا ّ ا ع ض  ا
 

: لد ف   هد
 .اًمتٗمًػم اعمقوققمّل  أصقلاًمٓم٤مًم٥م  ٕمرفأن ي: إؾم٤مّد اهلدف 

 هداف صم٤مٟمقي٦م:أ
 .اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم أصقلقمـ شم٘مديؿ شمٕمريػ  ٨
 .اًمؽمشمٞمٌّل  اًمتٗمًػم أصقَل  ف اًمٓم٤مًم٥ُم ٕمرأن ي 2
 ٦م.اًمتٗمًػميّ  صقلُمـ إ اعمِمؽمكَ  اًمٓم٤مًم٥ُم  ٕمرفأن ي 3
 .ٝم٤مصٜم٤مومأو اًمتٗمًػمي٦م صقلإ ىم٤ًممَ أ اًمٓم٤مًم٥ُم  ٕمرفأن ي 4

 :اعمحتقى اًمٕمٚمٛمل
اًمٙمريؿ وهق ًمٞمس ُمـ آصٓمالطم٤مت  اًم٘مرآنخدم ذم قمٚمقم أصقل اًمتٗمًػم: اصٓمالح اؾمتُ 

، ومل يرد ذم يمت٤مب  هـ 794ًمٚمزريمٌم ت  (اًم٘مرآناًمؼمه٤من ذم قمٚمقم )ومٚمؿ يرد ذم يمت٤مب  ،اًم٘مديٛم٦م
 (٨)هـ728، ٟمٕمؿ ذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م تهـ9٨٨ت ( جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمّل اًم٘مرآناإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم )

ّملم سملم اعمتخّّم  ف مل يٙمـ اصٓمالطم٤ًم ُمِمٝمقراً ، ًمٙمٜمّ (ُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػمُم٘مدّ )يمٕمٜمقان ًمٙمت٤مسمف 
 .اًم٘مرآنقمٚمقم ذم 

وأّول  ،واًم٘م٤مقمدة ًمٚمٌمء إؾم٤مّد ٦م هل: قم٤مُمّ  ُمٕم٤منٍ  ٦مة صمالصمإصؾ ذم اًمٚمٖم٦م: هلذه اعم٤مدّ 
 ك سم٤مٕصؾ.ويمذًمؽ إومٕمك شمًٛمّ  ،اًمٌمء ُمـ ضمٝم٦م

رة اًمتٗمًػم سم٠من٤م قم٤ٌمرة قمـ: اًمقاىمٕمٞم٤مت اعمحٙمل قمٜمٝم٤م سم٤مجلٛمؾ اخلؼمي٦م اعم١مصمّ  أصقلف وشمٕمرّ 

                                                           

 م، سمػموت. ٨994هـ، ٨4٨4( اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ، ُم٘مّدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم، ٨)



  

 يٛمٙمـ ًمٚمٛمٗمّن  ؾ أؾم٤مس اًمتٗمًػم اًمذي ٓمتثّ  واًمتل ،اًم٘مرآينّ ٦م قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمًػم واًمٗمٝمؿ ذم صحّ 
ؾمس هل ًمٞم٧ًم إصقل اًمتل ىمد يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم اعم٤ٌمين أو إ اخلروج قمٜمف ودم٤موزه، شمٚمؽ
ٜمٝم٤م، أو اًمتل يًّٚمؿ هب٤م اعمٗمّن ىمٌؾ ُم٦م اعمٗمروغ اعمقوققمٞمّ   ُمـ إصقل ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمًػم، سمؾ شمٕمدّ 
 ٦م سمٕمْمٝم٤م ىمرآٟمٞم٦م.وإن يم٤مٟم٧م أدًمّ  اًم٘مرآن٤مطم٨م قمٚمقم ًمذا ومٝمل ُمـ ُمٌ :اًمدظمقل سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمًػم

قمٚمٞمٝم٤م  لش قمـ إؾمس اًمقاىمٕمٞم٦م اًمتل يٌتٜماعمراد ُمـ أصقل اًمتٗمًػم أن يٗمتّ  :ظمرىأوسمٕم٤ٌمرة 
 اًمتٗمًػم.

رة ذم : اًمقاىمٕمٞم٤مت اعمحٙمل قمٜمٝم٤م سم٤مجلٛمؾ اخلؼمي٦م اعم١مصمّ اعمقوققمّل  ٕصقل اًمتٗمًػماًمتٕمريػ 
 .ُمقوقع ُمٕملّم  قمـ ٞم٦ّمرآٟماًم٘ماًمرؤي٦م ٦م قمٛمٚمٞم٦م اٟمتزاع أو اؾمتٜم٤ٌمط صحّ 

أو  هواقمت٤ٌمر تفودىمّ  ٦م اًمتٗمًػمصحّ  نّ أذا قمرومٜم٤م إ اعمقوققمّل  ٞم٦م أصقل اًمتٗمًػممهّ أوشمٔمٝمر 
ويمٞمٗمٞم٦م اؾمتخراج اًمٜمت٤مئ٩م ومٞمف،  اعمقوققمّل  ػ قمٚمٞمٝم٤م. وُمع ُمالطمٔم٦م ـمٌٞمٕم٦م اًمتٗمًػمشمتقىمّ  تفٞمطمجّ 
وسم٥ًٌم شمِم٤مهبٝم٤م  ،ٓمٞم٘مٞم٤موذًمؽ ًم٘مرهب٤م ُمـ اًمتٗمًػم سم٤مًمرأي واهلرُمقٟمٞم :ٞم٦م وشمِمتدّ مهّ د هذه إشمت٠ميمّ 

 .(٨)سمتجرسمتف اًمٌنمي٦م الً ُمتقؾّم  اًم٘مرآينّ  اؾمتٜمٓم٤مق ًمٚمٜمّص  فطمٞم٨م جيري قمٚمٞم جي٤ميبّ ذم ُمقىمػ اعمٗمّن اإل
(: اًمتجزيئّل  أو  اًمؽمشمٞمٌّل  هل ٟمٗمًٝم٤م أصقل اًمتٗمًػم اًمٕم٤مم ) اعمقوققمّل  أصقل اًمتٗمًػم نّ إ

 نّ إ، ورؤي٦مٕمٛمٚمٞم٦م وظمّمقصٞم٤مشمف اًمذم يمٞمٗمٞم٤مشمف اًم إذ ٓ يقضمد اظمتالف سمٞمٜمف وسملم اًمتٗمًػم اًمٕم٤مم إّٓ 
ذم اًمتٗمًػم اًمٕم٤مم ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمع سمٕمض آظمتالف ذم آًمٞم٤مت ف ٟمٗمًاًمٕمٛمؾ اًمٕمٛمؾ ومٞمف هق 
 .(2)آؾمتٙمِم٤مف

لتفسير صو   قسا 
 يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ إصقل إمم ىمًٛملم:

 اًم٘مرآن) :٦م: وهل إصقل اعمت٤ًممل قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد مجٞمع اعمٗمّنيـ، ُمثؾإّول: إصقل اًمٕم٤مُمّ 
                                                           

 ، ُمع اًمتٚمخٞمص.368 367( أمحد إزرىمّل، ُمٜمٝم٩م اًمًٞمد حمّٛمد سم٤مىمر اًمّمدر ذم ومٝمؿ اًم٘مرآن، ص٨)
 .٨9٨ٗمًػم اعمقوققمّل، ( ُم٤مزن اًمتٛمٞمٛمّل، أصقل وىمقاقمد اًمت2)



 

 .يمت٤مب طمٙمٞمؿ وهمػمه٤م( اًم٘مرآنوضمقازه،  اًم٘مرآن، إُمٙم٤من شمٗمًػم اًم٘مرآن، قمدم حتريػ هلّل إ طمٌل و
 صٜم٤مف:أ، وهل قمغم وناعمٗمّن  ٤م٦م: وهل ُم٤م اظمتٚمػ ومٞمٝماًمث٤مين: إصقل اخل٤مّص 

 اموم٘مد وىمع ومٞمٝم ،٦مًمّمح٤مسم٦م شمٗمًػم اٞمّ ٦م وطمجّ ئٛمّ ٦م شمٗمًػم إٞمّ ٦م: ُمثؾ طمجّ إصقل اًمٙمالُمٞمّ  ٨
 اخلالف.
  اخلالف.اموم٘مد وىمع ومٞمٝم ،أو اًمتٗمًػم سم٤مًمرأي جٞم٦م: يم٤معمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكمّ إصقل اعمٜمٝم 2

 .وآدم٤مه اًمؽمسمقّي  (٨)إصقل آدم٤مهٞم٦م: ُمثؾ آدم٤مه اًمٙمالُمّل  
لتفسير  :لموضوعيّ  صو 
ًمٞم٧ًم ظم٤مرضم٦م قمـ أصقل اًمتٗمًػم سم٠مؾمٚمقسمف  اعمقوققمّل  أصقل اًمتٗمًػم نّ أ ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤مً 

 سم٘مًٛمٞمٝم٤م: اعمقوققمّل  ٕصقل اًمتٗمًػمض ؾمٜمتٕمرّ (، وقمٚمٞمف اًمؽمشمٞمٌّل  اًمٕم٤مم )
 .اًمؽمشمٞمٌّل  و اًمتٗمًػم اعمقوققمّل اًم٘مًؿ إّول: سمٕمض إصقل اعمِمؽميم٦م سملم 

 :٠ميت)إصقل اًمٕم٤مُم٦م( وسم٤مظمتّم٤مر يمام ي دراج أصقل اًمتٗمًػمويٛمٙمـ إ
 .هق وطمل إهلّل  اًم٘مرآن ٨
 همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمتحريػ. اًم٘مرآن 2

 يمت٤مب طمٙمٞمؿ. اًم٘مرآن 
 .هلّل إ٦م هق شمرشمٞم٥م ٞمّ اًم٘مرآٟمدات وأي٤مت شمرشمٞم٥م اعمٗمر نّ إ 4
 وشمٗمًػمه. اًم٘مرآنيٛمٙمـ ومٝمؿ  5
 .٦مطمجّ  اًم٘مرآنفمقاهر  6
 .شمقضمد اًم٘مراءة اًمّمحٞمح٦م ًمٚم٘مرآن 7

                                                           

 ، ُمع اًمؽممج٦م واًمتٚمخٞمص.39 37( اًمًّٞمد رو٤م ُم١مّدب، ُم٤ٌمين شمٗمًػم اًم٘مرآن، ص٨)



  

 اًمتٗمًػم طمّج٦م وىمد ٓ يٓم٤مسمؼ اًمقاىمع. 8
 .اًم٘مرآن٦م ذم شمٗمًػم ًمٚمت٠مريخ وؿم٠من اًمٜمزول ُمدظمٚمٞمّ  9
 . وأهؾ اًمٌٞم٧م ٓ يٜمٗمّمؾ قمـ ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌل اًم٘مرآنّن إ ٨1
 ًمٚم٘مرآن سمٓمقن قمّدة. ٨٨
 دة ُمـ اعمٕمٜمك.ًمٚم٘مرآن ُمًتقي٤مت ُمتٕمدّ  ٨2

 .اعمقوققمّل  ٦م ًمٚمتٗمًػماًم٘مًؿ اًمث٤مين: إصقل اخل٤مّص 
 :افؽريم افؼرآنيف  ل موضوظاً وجود أيات افتي تشؽّ  1

ومتِمٛمٚمف  ،اًمٙمريؿ أو ظم٤مرضمٞم٤مً  اًم٘مرآنذم  ٤م داظمٚمٞم٤مً ُمّ إ ؾ ُمقوققم٤مً ٦م متثّ ٞمّ اًم٘مرآٟمومٙمثػم ُمـ أي٤مت 
    همػم ذًمؽ، مأ قم٤ٌمدي٤مً  ، ديٜمٞم٤مً ظمروي٤مً أ مأ دٟمٞمقي٤مً  ُمراً أًمٕمٛمقُمٝم٤م وؿمٛمقهل٤م ؾمقاء يم٤من  أي٤مت

           (٨). 

 :ة وإمؽان اشتخراجفاقّ افؼرآك رؤىوجود اف 2
 ،(2)هلذا اًمتٗمًػم هق اخلروج سمرأي ن٤مئل ًمٚم٘مرآن طمقل ُمقوقع ُمٕملّم  اهلدف اًمٜمٝم٤مئّل  نّ أسمام 

 وعّم٤م يم٤مٟم٧م، (3)               اعمجٞمد: ت٤مسمفيم ة ذماًمٕمزّ  ٘مقل رّب ي
ف إًمٞم ُم٦م ُم٤م حيت٤مج٦م واًمٜمٔمري٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ُم٘مدّ ٞمّ اًم٘مرآٟمواًمرؤى  :شمدّل قمغم اًمٕمٛمقم (يمّؾ )داة إ
 .(4)ُمر صم٤مسم٧مأ تٝم٤مٕمرومُم٦م وإُمٙم٤من ٞمّ اًم٘مرآٟم رؤىإمم اًمٙمامل، ومثٌقت وضمقد اًم ٟم٤ًمن ذم اهلداي٦ماإل

 

                                                           

 .89( اًمٜمحؾ: ٨)
 . 3٨3( حمّٛمد قمغم اًمرو٤مئّل إصٗمٝم٤ميّن، اعمٜم٤مه٩م وآدم٤مه٤مت اًمتٗمًػمي٦م، ص2)

 .89( اًمٜمحؾ: 3)
 .224( ُم٤مزن اًمتٛمٞمٛمّل، أصقل وىمقاقمد اًمتٗمًػم اعمقوققمّل، ص4)



 

 افؽريم: رآنافؼة يف ادوضوظقّ   افوحدةوجود  3
٤مد ، واعمراد ُمٜمٝم٤م هٜم٤م: احّت اً واطمد يمثر ؿمٞمئ٤مً صػمورة آصمٜملم أو إ :اعم٘مّمقد ُمـ اًمقطمدة

 ،ـمالقإد وز ُمٕمٚمقُم٤مشمف ُمـ شم٘مٞمّ اًمٙمريؿ سمحٞم٨م شمؽميمّ  اًم٘مرآنذم  ىم٤مً يمر ُمتٗمرّ اعمقوقع اًمذي ذُ 
ف، طمتك شمتٌٚمقر صقرشمف وشمؼمز طم٘مٞم٘متف وظمالص٦م ُمٗمٝمقُم ،وشم٘مري٥م اعمت٤ٌميٜم٤مت ،وشم٠مًمٞمػ اعمختٚمٗم٤مت

 طمقًمف. اًم٘مرآن رؤي٦مو
ىمد اًمٙمريؿ  اًم٘مرآن أنّ  ٜم٤م ؾمٜمجدٟمّ ٢مظمذٟم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ُمقوقع حتريؿ ذب اخلٛمر، ومأومٚمق 
ًمٙمل  يٛمٙمـ اؾمتٕمراوٝم٤م قمغم ؿمٙمؾ ُمراطمؾاًمٙمريؿ،  اًم٘مرآنك ُمـ ُمقاوع ؿمتّ  ذم ٛمٝم٤ميحتر شمٜم٤مول
 ٦م:اعمقوققمٞمّ  ًمؽ وطمدة أي٤متشمتٌلّم 

ن شم٘مقل قمغم اهلل ُم٤م ٓ شمٕمٚمؿ وهمػمه٤م، ومل شمنم أصمؿ واًمٗمقاطمش و: حتريؿ اإلادرحؾة إوػ
            هل ىمقًمف شمٕم٤ممم:ية وتلك اآل صمؿ اًمذي طمرم،٦م أو ُمّم٤مديؼ اإلي٦م إمم ُم٤مهٞمّ أ

                                                       
               (٨). 

          ر ذم ظمٜمدق ُم٘م٤مسمؾ اًمرزق احلًـ:شمّمٜمٞمػ اخلٛم ادرحؾة افثاكقة:
                                (2). 

وهق  ،اًمداقمل إمم شمريمف ٦م آضمتٜم٤مب قمـ اخلٛمر ويمِمػ اعمٜم٤مط: سمٞم٤من قم٘مالٟمٞمّ ادرحؾة افثافثة
                       ي يٗمقق اًمٜمٗمع اعمقضمقد ومٞمٝم٤م:ذاًمير اًمٙمٌػم اًم
                             

              (3). 

                                                           

 .33ٕقمراف: ( ا٨)
 .67اًمٜمحؾ: (2)
 .2٨9( اًمٌ٘مرة: 3)



  

 اخلٚمؾ آضمتامقمّل  سمٕمرضآظمر ًمؽمك اخلٛمر  : سمٞم٤من ؾم٥ٌم قم٘مالئّل ادرحؾة افرابعة
                         اًمٜم٤مؿمئ سمًٌٌٝم٤م: ظمالىمّل وإ

                       (٨). 

                صمٜم٤مء اًمّمالة:أقمغم ُمٜمٕمٝم٤م  اًمٜمّص ادرحؾة اخلامسة: 
                                                     
                                    

                             (2). 

وجي٥م  ،٤م ُمـ اًمرضمس وُمـ قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤منّن أو ،قمغم اًمتحريؿ اًمٜمّص  ادرحؾة افسادشة:
                                آضمتٜم٤مب قمٜمف:

      (3). 

 :مواـب ٓحتقاجات افعرص افؼرآن 4
٦م شم٘متيض ُمقايم٦ٌم ٦م قمغم اًمٌنم، ومت٤مم احلجّ ظمر اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م، وسمف مت٤مم احلجّ آ ٤مًم٘مرآنوم

آطمتٞم٤مضم٤مت اًمٗمٙمري٦م، وُمٜمٝم٤م ُمٕمروم٦م  آطمتٞم٤مضم٤مت هل ؽشمٚم هؿّ أو ،اًمٌنمي٦م وشمٚمٌٞم٦م اطمتٞم٤مضم٤مهت٤م
إمم ٟمٔم٤مم شمرسمقي ؿم٤مُمؾ ودائؿ،  اعمج٤مل اًمؽمسمقي ٟمرى طم٤مضم٦م اًمٌنمي٦م ٦م، ومٜمحـ ذمٞمّ اًم٘مرآٟماًمٜمٔمري٤مت 

٦م هل أو اخلّم٤مئص اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞمّ  ز ًمٚمٜمٔم٤مم اًمؽمسمقي اإلؾمالُمّل حظ أّن اعمٜمٝم٩م اعمٛمٞمّ وٟمٚم
 وٓ ي٘مٌؾ اًمتحريػ أو ٥م دؾمتقرًا ويمت٤مسم٤ًم شمرسمقي٤ًم همػم ُمتٖمػّم يتٓمٚمّ  وهذا ُم٤م، (4)اخلٚمقد وقمدم اًمتٖمٞمػم

 اًمٙمريؿ. اًم٘مرآنوهق ُم٤م يٜمٓمٌؼ قمغم  ،اًمتٌديؾ
                                                           

 .9٨( اعم٤مئدة: ٨)
 .43( اًمٜم٤ًمء: 2)
 .91( اعم٤مئدة: 3)
، 3( اٟمٔمر، احلًٜمل، ؾمٞمد ٟمذير، جمّٚم٦م )ىمران وقمٚمؿ(، ُم٘م٤مًم٦م )ظمّم٤مئص اعمـٜمٝم٩م اًمؽمسمـقي ذم اًم٘مـرآن(، اًمٕمـدد4)

 . ٨54ص



 

ُم٤م  : ؾم٠مًم٧م أسم٤م احلًـ قمكم سمـ حمّٛمد سمـ اًمرو٤م :، ىم٤ملوقمـ يٕم٘مقب سمـ اًمًٙمٞم٧م اًمٜمحقّي 
ّٓ  اًم٘مرآنسم٤مل  ٕمٚمف ًمزُم٤من دون اهلل شمٕم٤ممم مل جي إنّ ) :ىم٤مل ؟همْم٤مو٦م ٓ يزداد قمغم اًمٜمنم واًمدرس إ
 .(٨)(إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، ومٝمق ذم يمؾ زُم٤من ضمديد، وقمٜمد يمؾ ىمقم همّض دون ٟم٤مسٍ  وٓ ًمٜم٤مسٍ  ،زُم٤من
قمـ هذه اًمرواي٦م:  قمـ اًمٗمْمٞمؾ ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر ،ذيٜم٦مأقمـ اسمـ  ،قمـ ُمٜمّمقر ام ورديم

٤م فمٝمر هل)ُم٤م يٕمٜمل سم٘مقًمف:  (وُمٓمٚمع وًمف طمدّ  وُم٤م ومٞمف طمرف إّٓ  ،وهل٤م فمٝمر وسمٓمـ ُم٤م ُمـ آي٦م إّٓ )
ئ، جيري يمام دمري هق شم٠مويٚمٝم٤م، ُمٜمف ُم٤م ىمد ُم٣م، وُمٜمف ُم٤م مل جيِ  ،فمٝمر وسمٓمـ)ىم٤مل:  (؟وسمٓمـ

ىم٤مل اهلل  ،طمٞم٤مءُمقات يمام يٙمقن قمغم إُمٜمف يٙمقن قمغم إ ءاًمِمٛمس واًم٘مٛمر، يمٚمام ضم٤مء شم٠مويؾ ر
 .(3)وٟمحـ ٟمٕمٚمٛمف( (2)                     شمٕم٤ممم:

ٌٜمك اًم٘مٞم٤مُم٦م، وهق ُم٤م يُ  اطمتٞم٤مضم٤مت اًمٌنمي٦م ويقايمٌٝم٤م إمم يقم لٚمٌّ يف ٟمّ أ اًم٘مرآن ذم وم٤مٕصؾ
 ذم قمالضمف ًمٚمٛم٤ًمئؾ اعمًتحدصم٦م. اعمقوققمّل  قمٚمٞمف اًمتٗمًػم

 :افؼرآنة يف تػسر ة مدخؾقّ فؾعؾوم افبؼيّ  5
وقمٚمؿ  ،)يم٤مًمٓم٥م :واًمتجرسم٦م ُمثؾ اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واعم٘مّمقد هب٤م اًمٕمٚمقم اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم احلّس 

 )يم٤مإلدارة وقمٚمؿ آضمتامع و...(. :واًمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م ،واًمؽمسم٦م و...( ،اًمٜم٤ٌمت
٤م ممّ ، (4)هٝمذيم أُمقر قمـث ئ٦م آي٦م شمتحدّ ُم اًمٙمريؿ أيمثر ُمـ أًمػ وصمالث اًم٘مرآنوم٘مد ضم٤مء ذم 

 اًم٘مٞم٤مم إذ قمدم :ٚم٧م إًمٞمٝم٤م شمٚمؽ اًمٕمٚمقميًتٚمزم ومٝمٛمٝم٤م وشمٗمًػمه٤م اإلطم٤مـم٦م سم٤مًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقّص 
 شمٗمًػمه. ٥م ذم اٟمزٓق ىمدم اعمٗمّن أصمٜم٤مءذًمؽ ىمد يتًٌّ 

أو ذم جم٤مل شمٕمٛمٞمؼ اًمٗمٝمؿ  ،٤م شمدظمؾ ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اعمقوقع أو اًم١ًمالواًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م إُمّ 
 ٦م واعمًّٚمٛم٦م.أو ُمـ سم٤مب آؾمتدٓل قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٚمقم اًم٘مٓمٕمٞمّ  ،اًم٘مرآينّ  اًمٌنمي ًمٚمٜمّص 

                                                           

 .58٨( اًمٓمقّد، إُم٤مزم، ص٨)
  . 7آل قمٛمران:  (2)
 .٨97، ص23سمح٤مر إٟمقار، ج( اعمجٚمّز، 3)
 . ٨322( سمٕمض اًمٙمت٥م أطمّم٧م قمدد أي٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م إمم 4)



  

: لد  خلاصة 
 ٌتٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمتٗمًػم.إؾمس اًمقاىمٕمٞم٦م اًمتل يُ  سم٠مّٟمف صؾ اًمتٗمًػمّي إُيٕمّرف  •
رة اًمقاىمٕمٞم٤مت اعمحٙمل قمٜمٝم٤م سم٤مجلٛمؾ اخلؼمي٦م اعم١مصمّ  سم٠مّن٤م اعمقوققمّل  ف أصقل اًمتٗمًػمشمٕمرّ و •
 .ُمقوقع ُمٕملّم  قمـ ّٞم٦ماًم٘مرآٟماًمرؤي٦م ٦م قمٛمٚمٞم٦م اؾمتٜم٤ٌمط ذم صحّ 
 أصقل اًمتٗمًػم هؿّ أ٦م، وظمرى ظم٤مّص أو اًمتٗمًػم اًمؽمشمٞمٌّل هٜم٤مك أصقل ُمِمؽميم٦م ُمع و •

  اًمقطمدةوضمقد ىمرآٟمٞم٦م،  رؤىشمقضمد  ،رآناًم٘مذم  ي٤مت شمِمٙمؾ ُمقوققم٤مً آهل: )شمقضمد  اعمقوققمّل 
ُمقايم٥م ٓطمتٞم٤مضم٤مت اًمٕمٍم، ًمٚمٕمٚمقم اًمٌنمي٦م ُمدظمٚمٞم٦م ذم شمٗمًػم  اًم٘مرآن، اًم٘مرآن٦م ذم اعمقوققمٞمّ 
 .(اًم٘مرآن
 

 لأسئلة:
 ف أصقل اًمتٗمًػم، ُمع اًمنمح.: قمرّ ٨س
 ، ُمع اًمنمح.اعمقوققمّل  ف أصقل اًمتٗمًػم: قمرّ 2س
 تٗمًػم.ُمـ إصقل اًمٕم٤مُم٦م اعمِمؽميم٦م ًمٚم ٦مً : قمدد مخ3ًس
 طمده٤م.ٕ ُمع ذٍح  اعمقوققمّل  ُمـ أصقل اًمتٗمًػم ٦مً مخً: قمدد 4س
قمغم  (٨)           سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  دّل : يمٞمػ اؾمتُ 5س
 ؟ُمٙم٤من اؾمتخراضمٝم٤مإ٦م وٞمّ اًم٘مرآٟم رؤىوضمقد اًم
ذم  فٟمٗمًاًمٕمٛمؾ هق  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل اًمٕمٛمؾ ذم  نّ )إاًمٕم٤ٌمرة:  هؾ هذ: ٟم٤مىمش وطمٚمّ 6س

 (.اًمٙمريؿ، ُمع سمٕمض آظمتالف ذم آًمٞم٤مت آؾمتٙمِم٤مفاًمتٗمًػم اًمٕم٤مم ًمٚم٘مرآن 

                                                           

  .89اًمٜمحؾ:  (٨)



 

 

ابع تف: ا ا اع ا ّ ق ع ض  ا
 

: لد ف   هد
 .اًمتٗمًػم اعمقوققمّل  ىمقاقمدَ  يٕمرف اًمٓم٤مًم٥ُم أّن  :إشاّد اهلدف 

 هداف ثاكوية:أ
 اًمتٗمًػم. ىمقاقمدَ  يٕمرفأّن  ٨
 .اًمتٗمًػم اعمقوققمّل  ىمقاقمدَ  يٕمرفأّن  2
 .قاقمد واعمِمؽمك ُمٜمٝم٤م واعمختّص ىم٤ًمم اًم٘مأسمٞم٤من  3

لعلمي  :لمحتو 
قمرض إمم ٟمتٓمّرق وسمٕمد ذًمؽ  ،ض إمم شمٕمريػ ىمقاقمد اًمتٗمًػمًمٜم٤م ذم اًمٌداي٦م ُمـ اًمتٕمرّ  ٓسمدّ 

 .وقمرض ٟمامذج ُمٜمٝم٤م ٤مًمتٗمًػم اعمقوققمّل ٦م سمشمٕمريػ اًم٘مقاقمد اخل٤مّص 
٤ٌمط ُمـ آي٤مت ذم آؾمتٜم ٞم٦م اًمتل دُمَٕمؾ واؾمٓم٦مً ٤م اًم٘مقاٟملم اًمٙمٚمّ ف ىمقاقمد اًمتٗمًػم سم٠مّن شمٕمرّ 
٦م ٞمّ إطمٙم٤مم اًمٙمٚمّ  :ظمرىأ. ومٝمل سمٕم٤ٌمرة (٨)ٜم٦م ٦م سمآي٦م أو ؾمقرة ُمٕمٞمّ اًمٙمريؿ، وٓ شمٙمقن ظم٤مّص  اًم٘مرآن

 وم٤مدة ُمٜمف.اًمٕمٔمٞمؿ وُمٕمروم٦م يمٞمٗمٞم٦م اإل اًم٘مرآنؾ هب٤م إمم اؾمتٜم٤ٌمط ُمٕم٤مين اًمتل يتقّص 
قد ومػماقمك  هق ُمقضمإصقل هل: قم٤ٌمرة قماّم  نّ ٠مصؾ سم اًم٘م٤مقمدة وإلمؼ سميـ اًمتٗمرٙمٛميو
ن يٗمٕمؾ ومػماقمك شمٗمٕمٞمٚمٝم٤م أاًم٘م٤مقمدة قم٤ٌمرة قمام جي٥م  قمغم طملموضمقده ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمًػم،  حظويٚم

 قمٜمد اًمتٗمًػم.
 ُمقضمقدة. ٟم٦ًٌم اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م صم٤مسمت٦م ًمٚم٘مرآن، نّ إي أهلل: إوطمل  اًم٘مرآنصؾ: ُمث٤مل ًمأل

                                                           

 . 3٨3( أصقل وىمقاقمد اًمتٗمًػم، ص٨( حمّٛمد قمكم اًمرو٤مئّل إصٗمٝم٤ميّن، ُمٜمٓمؼ شمٗمًػم )٨)



  

 ي٦م.قمٜمد شمٗمًػم أ اًم٘مرآينّ ي جي٥م ُمراقم٤مة اًمًٞم٤مق أُمث٤مل ًمٚم٘م٤مقمدة: ىم٤مقمدة اًمًٞم٤مق: 
ًمٖمرض  (إرضم٤مع اعمتِم٤مهب٤مت إمم اعمحٙمامت)٤م ٟمريد اإلوم٤مدة ُمـ ىم٤مقمدة : قمٜمدُمكمٞمُمث٤مل شمٗمّم

ٜم٤م ُمراقم٤مة هذه اًم٘م٤مقمدة وجي٥م اًمٕمٛمؾ هب٤م، وهذه اًم٘م٤مقمدة جمٕمقًم٦م ٞم٥م قمٚمجيي ، أاًم٘مرآنومٝمؿ آي٤مت 
             إوؾمط ًممي٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران: قمغم أؾم٤مس اًمدًمٞمؾ واحلدّ 

                                    
                                            

                  (٨). 

ْمح يتّ  (3)     :ُمـ اعمتِم٤مهب٤مت، وسم٤مًمرضمقع إمم آي٦م (2)        
 .(4)ًمٞمس اًمٞمد اجلًامٟمٞم٦م، سمؾ اًم٘مدرة (سم٤مًمٞمد) اعم٘مّمقد أنّ  :اعمٕمٜمك، وهق

 :٠ميتيمام ي  سم٤مًمت٘مري٥م ؿمٙمؾ اًم٘مٞم٤مس يٙمقن  نّ ٢موم ،ظمرىأسمٕم٤ٌمرة و
 اًمٙمؼمى: يمؾ آي٦م ُمتِم٤مهب٦م شمرضمع إمم آي٦م حمٙمٛم٦م.

 آي٦م ُمتِم٤مهب٦م.          :: ىمقًمف شمٕم٤مممافصغرى

 وضمقب رضمقع شمٗمًػم :اًمقؾمط واًمذي هق )آي٦م ُمتِم٤مهب٦م( يٜمت٩م وسمٕمد طمذف احلدّ  افـتقجة:

اعمراد ُمـ اًمٞمد  نّ ٠مًمٜمٜمتٝمل سم ،    ٜم٤م٦م وهل هٛمإمم آي٦م حمٙم        
 ًمٞمس اجل٤مرطم٦م اًمٕمرومٞم٦م.

                                                           

 .7آل قمٛمران:  (٨)
 .٨1( اًمٗمتح: 2)
 .٨٨( اًمِمقرى: 3)
 .3٨3(، أصقل وىمقاقمد اًمتٗمًػم، ص٨شمٗمًػم )( حمّٛمد قمكم اًمرو٤مئّل إصٗمٝم٤ميّن، ُمٜمٓمؼ 4)



 

لتفسير عد  يف قو  :لموضوعيّ  تعر
طمٙم٤مم اًمٙمٚمٞم٦م ذم اعمقوقع اًمقاطمد اًم٘مقاٟملم اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل دُمَٕمؾ واؾمٓم٦م ذم اؾمتٜم٤ٌمط إهل 

 .(٨)اًمٙمريؿ اًم٘مرآنُمـ جمٛمقع آي٤مشمف ذم قمٛمقم 
 ّ ّ هم ي لتفسير عد  لقو  ة:ية 

 لم مه٤م:ُمريـ ُمٝمٛمّ أ٘مقاقمد اًمتٗمًػمي٦م ذم ٞم٦م اًممهّ أص شمتٚمخّ 
 جي٤مد وامٟم٦م شمٌٕمد اعمٗمّن قمـ اًمتٗمًػم سم٤مًمرأي.إ ٨
 .(2)اًمتٗمًػمي٦م ظمٓم٤مءحتقيؾ ٟمت٤مئ٩م اًمتٗمًػم اخل٤مـمئ٦م إمم اًمّمقاب وشم٘مٚمٞمؾ إ 2

 وشمٜم٘مًؿ اًم٘مقاقمد اًمتٗمًػمي٦م إمم ىمًٛملم:
اًمٗم٘مف، اًمٚمٖم٦م، ىمقاقمد أصقل  :ُمثؾ: إّول: اًم٘مقاقمد اعمِمؽميم٦م سملم اًمتٗمًػم وقمٚمقم أظمرى

 ًتٕمٛمؾ ذم اًمتٗمًػم.اًمتل شمُ  ، و...اًم٘مرآنقمٚمقم 
٦م سم٤مًمتٗمًػم: ُمثؾ: اعمٜمع ُمـ اؾمتٕمامل اإلهائٞمٚمٞم٤مت ذم اًمتٗمًػم، اًمث٤مين: اًم٘مقاقمد اخل٤مّص 

 .(3)وأُمث٤مهل٤م
 مه٤م: :إمم ىمًٛملمشمٜم٘مًؿ  اعمقوققمّل  ىمقاقمد اًمتٗمًػمصمّؿ إّن 

 قمد اًمتل شمِمؽمك سملم اًمتٗمًػم: وهل اًم٘مقااعمقوققمّل  : اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمتٗمًػمًٓ وّ أ
ويٛمٙمـ آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م  ،يمٚمٞمٝمام ص٤محل٦م ًمٚمتٓمٌٞمؼ ذم اًمتٗمًػميـ، ومتٙمقن اًمؽمشمٞمٌّل  و اعمقوققمّل 

 :هل قمغم اًمٜمحق أيت اًم٘مقاقمد هذه، وقمٛمقُم٤مً وآؾمتٜم٤ٌمط هب٤م ذم اًمتٗمًػم 
 ٦م.ىم٤مقمدة ًمزوم رقم٤مي٦م أصقل اعمح٤مورة اًمٕم٘مالئٞمّ  
 ىم٤مقمدة اجلري واًمتٓمٌٞمؼ. 2

                                                           

 .258، صاًمتٗمًػم اعمقوققمّل ( ُم٤مزن اًمتٛمٞمٛمّل، أصقل وىمقاقمد ٨)
 .266( ُم٤مزن اًمتٛمٞمٛمّل، أصقل وىمقاقمد اًمتٗمًػم اعمقوققمّل، ص2)
 .233( أصقل وىمقاقمد اًمتٗمًػم، ص٨( حمّٛمد قمكم اًمرو٤مئّل إصٗمٝم٤ميّن، ُمٜمٓمؼ شمٗمًػم )3)



  

 ة اًمًٞم٤مق.ىم٤مقمد 3
 شمِمؽمك سملم اًمتٗمًػم وهل اًم٘مقاقمد اًمتل ٓ: (٨)اعمقوققمّل  ٦م سم٤مًمتٗمًػم: اًم٘مقاقمد اعمختّّم صم٤مٟمٞم٤مً 
اًمتٗمًػم ، سمؾ ذم يمٚمٞمٝمام لمؾمٚمقسمإ ٤مًم٦م وُمًتخدُم٦م ذمشمٙمقن ومٕمّ  ، وٓاًمؽمشمٞمٌّل  و اعمقوققمّل 
٦م ًمٚم٘مرآن حٔمٝم٤م ذم طم٤مًم٦م ؾمٕمل اعمٗمّن إمم اؾمتٜم٤ٌمط اًمرؤي٦م اجل٤مُمٕم٦م اًمٕم٤مُمّ ٟمٚم يأوم٘مط،  اعمقوققمّل 

 ُمقوقع ُم٤م. قمـاًمٙمريؿ  اًم٘مرآن رؤي٦مُمٕمروم٦م اًمٙمريؿ وحم٤موًم٦م 
عاية ما لى:  لأ  .القرب لقريلز في منهج تفسير  لقاعد 

 ر اعمٜمدوب إًمٞمف ذمٟمًتقوح ُمٕمٜمك أي٦م ُمـ ٟمٔمػمهت٤م سم٤مًمتدسمّ  ٤مًم٘مرآنسم اًم٘مرآن ومٕمٜمدُم٤م ٟمٗمّن 
 ل شمٕمٓمٞمٝم٤م أي٤مت، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:اًمت ومٝم٤م سم٤مخلقاّص ص اعمّم٤مديؼ وٟمتٕمرّ ، وٟمِمخّ فٟمٗمً اًم٘مرآن

             (2). 
    ًمٜمٗمًف، وىم٤مل شمٕم٤ممم: رء وٓ يٙمقن شمٌٞم٤مٟم٤مً  ًمٙمّؾ  شمٌٞم٤مٟم٤مً  اًم٘مرآنوطم٤مؿم٤م أن يٙمقن 

          (3) (4). 
اعمحٙمامت، محؾ أي٤مت  رضم٤مع اعمتِم٤مهب٤مت إممإ ٤مًم٘مرآنسم اًم٘مرآنويٚمزم ذم ُمٜمٝم٩م شمٗمًػم 

ٚم٦م، شمٕمٞملم اعمجٛمٚم٦م سم٤معمٌّٞمٜم٦م واعمٗمّّم  شمقوٞمح أي٤مت ٦م،اخل٤مّص  دة، واًمٕم٤مُم٦م قمغماعم٘مٞمّ  اعمٓمٚم٘م٦م قمغم
وم٤مدة ُمـ اًمًٞم٤مق ذم اًمتٗمًػم، وآًمتٗم٤مت إمم ـم٦م أي٤مت إظُمرى، واإل٤مؾمُمّمداق أي٦م سمق
آًمتٗم٤مت إمم أي٤مت اعمخ٤مًمٗم٦م ورومع آظمتالف اًمٔم٤مهري سمٞمٜمٝمام، وحتديد وأي٤مت اعمتِم٤مهب٦م، 

ـم٦م آي٤مت ٤مؾمشمرضمٞمح أطمد آطمتامٓت سمقو٦م سم٤مٔي٤مت إظُمرى، ٞمّ اًم٘مرآٟمُمٕم٤مين آصٓمالطم٤مت 
 .(5)ُأظمرى، واجلٛمع سملم أي٤مت اًمٜم٤مؾمخ٦م واعمٜمًقظم٦م

                                                           

 .27٨د اًمتٗمًػم اعمقوققمّل، ص( ُم٤مزن اًمتٛمٞمٛمّل، أصقل وىمقاقم٨)
 .89( اًمٜمحؾ: 2)
 .٨85اًمٌ٘مرة:  (3)
 . ٨٨، ص٨( حمّٛمد طمًلم  اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئّل، اعمٞمزان، ج4)

 .68 6٨( حمّٛمد قمكم اًمرو٤مئّل إصٗمٝم٤ميّن، دروس ذم اعمٜم٤مه٩م وآدم٤مه٤مت، ص5)



 

٦م ذات اًمٕمالىم٦م سم٤معمقوقع اًمقاطمد ٞمّ اًم٘مرآٟمذم ُمرطمٚم٦م شمٗمًػم أي٤مت  اعمقوققمّل  ومٕمغم اعمٗمّن 
 هذا اعمٜمٝم٩م ًمٚمقصقل إمم ٦م ذمُمقر شمٗمًػميّ أيمر ُمـ ذُ  ُم٤م ُمراقم٤مة يمّؾ  ،٤مًم٘مرآنسم اًم٘مرآنسمٛمٜمٝم٩م شمٗمًػم 

 .(٨)اًمٜمت٤مئ٩م اًمقاوح٦م اًمتل شمًٝمؿ ذم طمّمقل اًمٜمتٞمج٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م
ل لتفسيرلقاعد  عا عملية   .نتائجه لترتيبيّ  ثانية: يجب مر

 هل ومٝمؿ اعمٗمّن ًمٓمري٘م٦م اًمٕمٛمؾ ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٗمًػم، و اعمقوققمّل  يًتٚمزم اًمتٗمًػم
ُمرطمٚم٦م اؾمتخراج اعمداًمٞمؾ اجلزئٞم٦م ُمـ أي٤مت ذات  ؾم٤مؾمٞم٦م هل:أػ ُمـ صمالث ُمراطمؾ اًمتل شمت٠مًمّ 

اًمٕمالىم٦م سم٤معمقوقع آي٦م ومآي٦م، وُمرطمٚم٦م اؾمتخراج اعمداًمٞمؾ اًمٙمٚمٞم٦م ُمـ جمٛمقع اعمداًمٞمؾ اجلزئٞم٦م ذم 
سمجٛمع  رؤي٦مصكم، وُمرطمٚم٦م اؾمتخراج اًمأي٤مت اعمِمؽميم٦م ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م اعمقوقع إ

اعمقوقع  قمـ ّٞم٦ماًم٘مرآٟم٤مًمرؤي٦م اخلروج سم صمؿّ  ،ٞم٦ميمٚمّ ىمرآٟمٞم٦م  رؤي٦ماعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمتٙمقيـ  اعمداًمٞمؾ ذم
 .(2)اًمقاطمد اعمٕملّم 
 ذم اًمتٗمًػم دورة الع قمغمـمّ أي٤مت أّوًٓ، وآ دٓٓت فًمٚمٛمٗمّن ُمـ شمٕمرّ  ومالسمدّ 
اًمتٗمًػم ي٘مقم سم٤مخلٓمقة اًمث٤مٟمٞم٦م وهل  اًمتٗمًػم، صمؿّ  ٟمًٌٞم٦م قمغم هٞمٛمٜم٦م ًمديفٙمقن ي كطمت :(3)اًمؽمشمٞمٌّل 

 .(4)اعمقوققمّل 
 ُم٦م اًمالزُم٦م ُمـ دون اٟمٗمٙم٤مك ًمٚمتٗمًػمهق سمٛمٜمزًم٦م اعم٘مدّ  -اًمؽمشمٞمٌّل  - ٗمًػم اًمتجزيئّل اًمت نّ إأي 

 ذم اًمتٗمًػم إمم آدم٤مه اعمقوققمّل  آدم٤مه اعم٠ًمًم٦م هٜم٤م ُم٠ًمًم٦م وؿّ  نّ إ :: ًمذا ىمٞمؾاعمقوققمّل 
ظمرى هل ظمٓمقة أ، وظمٓمقة اًمتٗمًػم اًمتجزيئّل ظمٓمقشملم مه٤م: ظمٓمقة  ، سمٛمٕمٜمك اومؽماضاًمتجزيئّل 

  .(5)ققمّل اًمتٗمًػم اعمقو

 .اًمتٗمًػم اًمؽمشمٞمٌّل وقمٜمده٤م جي٥م اًمٕمٜم٤مي٦م واًمرقم٤مي٦م جلٛمٞمع جم٤مٓت 
                                                           

 .3٨2( ُم٤مزن اًمتٛمٞمٛمّل، أصقل وىمقاقمد اًمتٗمًػم اعمقوققمّل، ص٨)
 .3٨6، صاعمّمدر اًم٤ًمسمؼ( 2)
 .، )اًمٜم٤مذ(يٛمٙمـ آيمتٗم٤مء سم٠مىمقال اعمٗمنيـ ذم أي٤مت اًمتل شمتٕمرض ًمٚمٛمقوقع اعمراد سمحثف (3)
 .3٨5( حمّٛمد قمكم اًمرو٤مئّل إصٗمٝم٤ميّن، دروس ذم اعمٜم٤مه٩م وآدم٤مه٤مت، ص4)
 . 33( اًمًّٞمد حمّٛمد سم٤مىمر اًمّمدر، اعمدرؾم٦م اًم٘مرآٟمّٞم٦م، ص5)



  

لثالثة:  لخاصّ يلقاعد  لتا للآيا  لاستقصا  عا   .ة بالموضوعجب مر
ي إمم ام ي١مدّ ٦م سم٤معمقوقع، إٟمّ ي٤مت اخل٤مّص اًم٘م٤مقمدة أو آؾمت٘مراء اًمت٤مم ًمم هقمدم رقم٤مي٦م هذ نّ إ

اًمرؤي٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمف، وؾمتٙمقن اًمرؤي٦م ٟم٤مىمّم٦م  ٚم٘مرآن وٓاًمٙم٤مُمٚم٦م ًم رؤي٦مقمدم احلّمقل قمغم اًم
وٟم٘مّمد سم٤مٓؾمت٘مراء : اًم٘مرآنإمم يٛمٙمـ ٟمًٌتف  ٓ اًم٘مرآنم ُمـ واحلؾ اعم٘مدّ  ،واًمتٗمًػم همػم صحٞمح

 :يتُم٤م يِمٛمؾ أ :اًمت٤مم
٦م ًمٗم٤مظ اخل٤مّص )قملم إ ٦م سم٤معمقوقعاخل٤مّص  اًم٘مرآنٞم٦م ذم ُمالطمٔم٦م مجٞمع اعمٗمردات اًمٜمّّم  

 سم٤معمقوقع(.
 ٦م وًمق سم٤مًمٔمٝمقر قمغم اعمقوقع.ٔم٦م مجٞمع اعمٗمردات اًمداًمّ ُمالطم 2
واؾمتٕمامهل٤م ذم  ،(أو فمٝمقراً  ٤مً ٦م )ٟمّّم ٞمّ اًم٘مرآٟمُمالطمٔم٦م مجٞمع أي٤مت اًمتل شمِمٛمؾ اعمٗمردة  3

 طم٤مًم٦م اإلصم٤ٌمت.
واؾمتٕمامهل٤م ذم  ،(أو فمٝمقراً  ٤مً )ٟمّّم  ٦مٞمّ اًم٘مرآٟمُمالطمٔم٦م مجٞمع أي٤مت اًمتل شمِمٛمؾ اعمٗمردة  4

 ٟمِم٤مء.ه٤م ُمـ طم٤مٓت اإلطم٤مًم٦م اًمٜمٗمل وآؾمتٗمٝم٤مم وهمػم
أو  ٤مً ومٕم٤مل )ٟمّّم ٤مت اعمٗمردة اًمقاردة ذم صٞمٖم٦م إُمالطمٔم٦م مجٞمع أي٤مت اًمتل شمِمٛمؾ ُمِمت٘مّ  5
 (.فمٝمقراً 
 ًممي٤مت(. ٦م اعمٗمّنةُمالطمٔم٦م مجٞمع اًمرواي٤مت اًمداظمٚم٦م ذم شمٗمًػم أي٤مت )اًمًٜمّ  6

لنظائر  لوجو  عا  بعة: مر لر نلقاعد  ّ لقر  .ةي
٦م يٕمتٛمد اًمدىمّ ، طمٞم٨م ٜمٔم٤مئر أطمد أؿمٙم٤مل اًمتٗمًػم ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿقمٚمؿ اًمقضمقه واًم دّ يٕم

رة ذم شمٗمًػم يمؾ آي٦م قمغم آظمذًا سم٤مٓقمت٤ٌمر اجلٝم٤مت اعم١مصمّ  اًم٘مرآنرة ذم واعم٘م٤مرٟم٦م سملم إًمٗم٤مظ اعمتٙمرّ 
رة واًمتل اظمتٚمٗم٧م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمـ آي٦م إمم أظمرى سمح٥ًم اعمقىمع ومٝمق يدرس إًمٗم٤مظ اعمتٙمرّ  ،دةطمِ 

ر وهق حيٛمؾ اعمٕمٜمك شمٙمرّ  اًم٘مرآنر ذم ومٚمٞمس يمؾ ًمٗمظ شمٙمرّ  :(٨)ك اًمٚمٗمٔملومٝمق يِمٌف اعمِمؽم ،اًم٘مرآينّ 
                                                           

 ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، ضم٤مُمٕم٦م اعمّمٓمٗمك اًمٕم٤معمٞم٦م.( ه٤مؿمؿ أسمق مخًلم، اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ودوره٤م ٨)



 

  ُمٕمٜم٤مه.ٟمٗمًف، سمؾ ىمد يتٖمػّم 
قمدة  اتُمرّ  اًم٘مرآنر ذم دة ًمٚمٗمظ واطمد ىمد شمٙمرّ ف اًمقضمقه سم٠من٤م: هل اعمٕم٤مين اعمتٕمدّ وشمٕمرّ 

 .(٨)ٗمظ إصكمّ أو هبٞمئ٦م ُم٘م٤مرسم٦م وُمِم٤مهب٦م ًمٚمّ  ،سمٜمٗمًف وهٞمئتف
 .(2)ُمقوع آظمر ٟمٔمػمه٤م ذم يمريمرت ذم ُمقوع وذُ يمٚمٛم٦م ذُ  يمّؾ هل ف اًمٜمٔم٤مئر سم٠من٤م: ٕمرّ شمو

 ،ومٞمف ٤مً أو ضمزئٞم ٤مً ٞميمٚمّ  اً ًمٚمٛمٕمٜمك وشمٖمػّم  اً دره٤م شمٕمدّ رت ىمد يراومؼ شمٙمرّ ٦م اًمتل شمٙمرّ ٞمّ اًم٘مرآٟموم٤معمٗمردة 
ر وشمٖمػّم وم٘مد يٙمقن هٜم٤مك طمرف ىمد شمٙمرّ  ،واحلرف ،واًمٗمٕمؾ ،٦م شمِمٛمؾ آؾمؿٞمّ اًم٘مرآٟمواعمٗمردة 

أو  ،٦مأو اًم٘مريٜم٦م اًمٙمالُمٞمّ  ،اًم٘مرآينّ ك آظمر ُمت٠مصمرًا سم٤مًمًٞم٤مق ٕمٜمً اعمٕمٜمك اًمذي حيٛمٚمف سملم ضمٜمٌٞمف إمم ُم
 ،ٝم٤مٟمٗمً ٤مًمٓمري٘م٦مسم اًم٘مرآنر ذم ىمد يٙمقن هٜم٤مك ومٕمؾ شمٙمرّ  طمٞمٜمئذٍ و ،سم٠مطمد وؾم٤مئؾ حتديد اعمٕمٜمك

٦م سمٙمؾ ٞمّ اًم٘مرآٟمأي اعمٗمردة  وهل  ،ؾمؿ ُمِمٛمقًملم سم٤مًمقضمقهومٞمٙمقن احلرف واًمٗمٕمؾ وآ
 ُمقوقع هلذا اًمٕمٚمؿ. ُمّم٤مدي٘مٝم٤م

 ل:ادثال إوّ 
 هـ(: شمٗمًػم اعم٤مء قمغم صمالصم٦م وضمقه: 292ُمـ يمت٤مب ه٤مرون سمـ ُمقؾمك )ت

              وضمؾ: ومذًمؽ ىمقًمف قمزّ  ،يٕمٜمل اعمٓمراعم٤مء : اًمقضمف إّول
 يٕمٜمل اعمٓمر... ،(3)     

             :قمّز وضمؾومذًمؽ ىمقًمف  ،اًمقضمف اًمث٤مين: اعم٤مء يٕمٜمل اًمٜمٓمٗم٦م
 . يٕمٜمل اًمٜمٓمٗم٦م...(4)
 ،(5)             وضمؾ: ومذًمؽ ىمقًمف قمزّ  ،اًم٘مرآنضمف اًمث٤مًم٨م: اعم٤مء يٕمٜمل اًمق

                                                           

 ( ه٤مؿمؿ أسمق مخًلم، اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ودوره٤م ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، ضم٤مُمٕم٦م اعمّمٓمٗمك اًمٕم٤معمٞم٦م.٨)

 .٨7( حمّٛمد اًمداُمٖم٤ميّن، اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر، ص2)
 .22( احلجر: 3)
 .54( اًمٗمرىم٤من: 4)
 .65( اًمٜمحؾ: 5)



  

طمٞم٤مة عمـ آُمـ  ٤مًم٘مرآنوم ،اعم٤مء طمٞم٤مة إٟمٗمس نّ إ صُمؿّ  ،وضمؾ اسمف اهلل قمزّ  وهق ُمثٌؾ  :اًم٘مرآنيٕمٜمل: 
 .(٨)سمف

 ادثال افثاين:
 أُمثٚم٦م اًمقضمقه:

ن أ٘مٞمؼ أو سم٤مًميورة وًمٞمس قمغم اًمتح ،ٟمحـ قمٜمد قمرض هذه إُمثٚم٦م ٟم٘مّمد ُمٜمٝم٤م اًمتقوٞمح
 .تٝم٤مشمٙمقن اًمٜمتٞمج٦م صحٞمح٦م أو جمٛمع قمغم صحّ 

 اًمٙمريؿ قمغم وضمقه يمثػمة ُمٜمٝم٤م: اًم٘مرآنضم٤مء ذم  (٦مأُمّ )ومٛمثاًل ًمٗمظ 
 ،يٕمٜمل قمّم٦ٌم ،(2)             ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:يمام  ،سمٛمٕمٜمك اًمُٕمّم٦ٌم ٨

 .(3)ي جمٛمققم٦م ُمًٚمٛم٦مأ
                   :يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،زُم٤منو ،وؾمٜملم ،ةسمٛمٕمٜمك ُمدّ  2

 .(5)ة ُمـ اًمزُمـأي سمٕمد ُمدّ  ،(4)   
                يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،سمٛمٕمٜمك اعمّٚم٦م اًمقاطمدة 

 .(7)سمٛمٕمٜمك اعمّٚم٦م أو اًمديـ اًمقاطمد (٦مأُمّ )ومٝمٜم٤م ضم٤مء ًمٗمظ  ،(6)      
                                                           

 .٨79هـ(، ص 292واًمٜمٔم٤مئر، ه٤مرون سمـ ُمقؾمك )ت ( اًمقضمقه٨)
 .٨28( اًمٌ٘مرة: 2)
، ُم٘متٜمٞمـ٤مت 7٨، ص٨، اعمٕملم، اعمقمم ٟمقر اًمـديـ اًمٙم٤مؿمـ٤مين، ج٨72، ص٨( شمٗمًػم اًمّم٤مذم، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين، ج3)

 .42ص ،2، ُمقاه٥م اًمرمحـ، قمٌد إقمغم اًمًٌزواري، ج3٨٨، ص٨اًمدرر، ُمػم ؾمٞمد قمكم احل٤مئري، ج
 .8( هقد: 4)
، إُمثـؾ، ُمٙمـ٤مرم اًمِمـػمازّي، ٨59، ص٨1، اعمٞمزان،  اًمٓم٤ٌمـمٌـ٤مئّل، ج542، ص5تٌٞم٤من، اًمٓمقّد، ج( اًم5)

 .3٨6، ص٨، اًمٙم٤مؿمػ/ حمّٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م، ج444، ص6ج
 .2٨3( اًمٌ٘مرة، 6)
، ُم٘متٜمٞم٤مت اًمدرر، ُمػم ؾمٞمد قمكم احلـ٤مئري، 316، ص٨، جمٛمع اًمٌٞم٤من، اًمٓمؼمد، ج٨93، ص2( اًمتٌٞم٤من، اًمٓمقّد، ج7)



 

اجلامقم٦م إّول:  هل: :اًم٘مرآنوضمقه ذم  ٦مح٥ًم اعمث٤مل اعمذيمقر صمالصمسم (٦مأُمّ )ٗمظ ٚمًم إذاً 
هذه هل اًمقضمقه ًمٚمٗمظ  :قمت٘م٤مداعمّٚم٦م أو اًمديـ وآ :واًمث٤مًم٨م ،ة اًمزُمٜمٞم٦ماعمدّ  :واًمث٤مين ،واًمٕمّم٦ٌم

ّٓ  ،سمح٥ًم ُمث٤مًمٜم٤م اًمًٌٞمط (٦مأُمّ )  .(٨)اًمٙمريؿ اًم٘مرآنيمثر هلذا اًمٚمٗمظ ذم أ ىمد شمقضمد وضمقه وإ
 .ققمّل اعمقو ظمٗم٤مق ذم اًمتٗمًػمذم اإل ؾمٞمٙمقن دم٤مهؾ هذه اًم٘م٤مقمدة ؾم٤ٌٌمً  ،وقمٚمٞمف

لتفسير عد   :لموضوعيّ  مجموعة من قو
ؾم٤ٌمب اًمٜمزول، احلٗمظ ُمـ أ)اعمج٤مزات، اًمتٛمثٞمؾ، : اًم٘مرآن٥م ُمراقم٤مة ظمّم٤مئص جي 

 .(اًم٘مٓمٕمل اًمتٜم٤مىمض، قمدم اًمتحريػ، قمدم شمٕم٤مروف ُمع اًمٕمٚمؿ
٦م، ٦م، اًم٘مّّم ٞمّ اًم٘مرآٟمهداف )إ :اًمٙمريؿ اًم٘مرآن٥م ُمراقم٤مة آًمتزام اًمت٤مم سمٕمٜم٤مس جي 2

 ..(..رر واًمتٗمٙمّ اًمنميٕم٦م، اًمتدسمّ 
 سمٕم٤مد اًمقاىمٕمٞم٦م ًمٚمٛمقوقع.إ اًمؽميمٞمز ذم٥م ُمراقم٤مة جي 3
 د سم٤مًمٕمٚمؿ واًمث٘م٤موم٦م اعمٕم٤مسة.٥م ُمراقم٤مة اًمتزوّ جي 4
 رات وُمٕمت٘مدات ؾم٤مسم٘م٦م.دون ُم٘مرّ ُمـ  اعمقوققمّل  ن يٙمقن دظمقل اًمتٗمًػمأ٥م جي 5

ل اًمتل ، سمحٞم٨م شمٙمقن أي٤مت هاعمقوققمّل  اًم٘مرآينّ ٦م ذم اًمٌح٨م ٥م ُمراقم٤مة احلٞم٤مديّ جي 
 شم٘مقد اًمٌح٨م ًمٚمٜمت٤مئ٩م.

 .اًمؽمشمٞمٌّل  اقم٤مة آقمتامد قمغم ٟمت٤مئ٩م اًمتٗمًػم٥م ُمرجي 7
 :ُمع اًمقاىمع اخل٤مرضمّل  تٝم٤موُم٘م٤مرٟم اعمقوققمّل  ٥م ُمراقم٤مة اظمت٤ٌمر ٟمت٤مئ٩م اًمتٗمًػمجي 8

 .ٚمحّمقل قمغم اًمٗم٤مئدةًم
شم٘متْمٞمٝم٤م ـمٌٞمٕم٦م  (٦م٦م ىمرآٟمٞمّ هٞمٙمٚمٞمّ )وومؼ قمغم ٘م٤مشمف ٥م رسمط قمٜم٤مس اعمقوقع وُمتٕمٚمّ جي 9

                                                                                                                                                    

 .3٨6، ص٨، اًمٙم٤مؿمػ، حمّٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م، ج25٨، ص٨اجلديد، اًمِمٞمخ حمّٛمد اًمًٌزواري، ج ،51، ص2ج
 ( ه٤مؿمؿ أسمق مخًلم، اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ودوره٤م ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، ضم٤مُمٕم٦م اعمّمٓمٗمك اًمٕم٤معمٞم٦م.٨)



  

 .اًم٘مرآن٘م٤مشمف ذم ع وُمتٕمٚمّ اعمقوق
: لد  خلاصة 

 اًم٘مرآنذم آؾمتٜم٤ٌمط ُمـ آي٤مت  ًتٕمٛمؾاًم٘مقاٟملم اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل شمُ  :٤مىمقاقمد اًمتٗمًػم سم٠مّن شمٕمّرف  •
 ٜم٦م.٦م سمآي٦م أو ؾمقرة ُمٕمٞمّ اًمٙمريؿ، وٓ شمٙمقن ظم٤مّص 

ـم٦م ذم اؾمتٜم٤ٌمط ٤مؾم: اًم٘مقاٟملم اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل دُمَٕمؾ وسم٠مّن٤م اعمقوققمّل  ف ىمقاقمد اًمتٗمًػمشمٕمرّ  •
 اًمٙمريؿ. اًم٘مرآن٦م ذم اعمقوقع اًمقاطمد ُمـ جمٛمقع آي٤مشمف ذم قمٛمقم طمٙم٤مم اًمٙمٚمٞمّ إ

، ٤مًم٘مرآنسم اًم٘مرآنيٚمزم ذم ُمٜمٝم٩م شمٗمًػم  : )رقم٤مي٦م ُم٤ماعمقوققمّل  ىمقاقمد اًمتٗمًػم هؿّ أُمـ  •
٦م جي٥م ُمراقم٤مة آؾمت٘مّم٤مء اًمت٤مم ًممي٤مت اخل٤مّص ووٟمت٤مئجف،  اًمؽمشمٞمٌّل  جي٥م ُمراقم٤مة قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمًػمو

 .٦م(ٞمّ اًم٘مرآٟمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر سم٤معمقوقع، ُمراقم٤مة اًم
 

 لأسئلة:
 هل٤م. ُمث٤مًٓ  قمطِ أف اًم٘مقاقمد اًمتٗمًػمي٦م و: قمرّ ٨س
 ىم٤ًمُمٝم٤م.أ وسملّم  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ف ىمقاقمد : قمرّ 2س
 ؟ٞم٦م ىمقاقمد اًمتٗمًػممهّ أ: ُم٤م هل 3س
 ُمع ذح واطمدة ُمٜمٝم٤م. اعمقوققمّل  رسمع ىمقاقمد ًمٚمتٗمًػمأذيمر أ: 4س
صمٜم٤مء أ ذم د٦م سمٛمقوقع حمدّ ٦م اخل٤مّص ٞمّ اًم٘مرآٟمي٤مت اعم٘مّمقد ُمـ آؾمت٘مّم٤مء اًمت٤مم ًمم : ُم٤م5س

 ؟قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمًػم
 .اًمتٗمًػم اعمقوققمّل دوره٤م ذم  ٜم٤مً ز سملم اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ُمٌٞمّ : ُمٞمّ 6س



 

 

ن ثا تفأ: ا ا ا ا ّ ق ع ض هأ ا ا  ش
 

: لد ف   هد
لهأ وشمقوٞمح اعمقوققمّل  ىم٤ًمم اًمتٗمًػمأشمقوٞمح  :إشاّد اهلدف   .ش

 ة:كويّ هداف ثاأ
 ؾمس اًمت٘مًٞمؿ.أالع قمغم آـمّ  

 .اًمتٗمًػم اعمقوققمّل الع قمغم شمٕمريػ اًم٘مًؿ واًمِمٙمؾ ذم آـمّ  2
 ّملم(.)ذي اًمتخّّم  اًمتٗمًػم اًمٌٞمٜمّل  ف شمٕمرّ  3

لعلمي  :لمحتو 
 :تمهيد

 ٤م:ومه :اعمقوققمّل  ض إمم قمٜمٍميـ ُمـ قمٜم٤مس ٟمٔم٤مم اًمتٗمًػمٟمح٤مول ذم هذا اًمدرس اًمتٕمرّ 
، حم٤موًملم سمٞم٤من اًمتٕمريٗم٤مت اًمالزُم٦م صم٤مٟمٞم٤مً  اعمقوققمّل  ؿمٙم٤مل اًمتٗمًػمأ صمؿّ  ،ًٓ وّ أىم٤ًمم اًمتٗمًػم أ

اًمقىمقف  طملميمثر أ اعمقوققمّل  ْمح ُمٕم٤ممل ُمٜمٔمقُم٦م اًمتٗمًػمذًمؽ ًمتتّ  ويمّؾ  ،ام٦م هبواًمٗمروع اخل٤مّص 
 ُمـ ىمري٥م.اجلزئٞم٦م قمغم شمٗمّمٞمالشمف 

لموضوعيّ قسا : لا ّ   .لتفسير 
حتديد اعمقوقع اعمخت٤مر ًمٚمتٗمًػم وطمدود دائرة ف : سم٠مٟمّ اعمقوققمّل  يٕمّرف اًم٘مًؿ ذم اًمتٗمًػم

شمٚمؽ  هؿّ أًمٞمٙمؿ إقم٦م، وؾمس ُمتٜمقّ أقمغم  اعمقوققمّل  شم٘مًٞمؿ اًمتٗمًػم ويتؿّ  تٝم٤م،أو ؾمٕم اًمٌح٨م ومٞمف
 قمٜمٝم٤م: دةؾمس ًمٚمت٘مًٞمؿ واًمت٘مًٞمامت اعمتقًمّ إ

٤م إمم شمٗمًػم ُمّ إ، ويٜم٘مًؿ (٨)فئؾم٤مس وضمقد اعمقوقع وُمٜمِمأضمرت اًم٘مًٛم٦م ومٞمف قمغم  إّول:
                                                           

 .٨142، ص2( حمّٛمد ه٤مدي ُمٕمروم٦م، اًمتٗمًػم واعمٗمّنون، ج٨)



  

شمٗمًػم  وإُّم٤م إمم، اًم٘مرآينّ  وُمـ اًمٜمّص  اًم٘مرآنداظمؾ  أي يٙمقن اعمقوقع ُمـ ،داظمكمّ  ُمقوققمّل 
 .اًم٘مرآينّ  يٙمقن ومٞمف اعمقوقع ظم٤مرج اًمٜمّص إذ ، ظم٤مرضمّل  ُمقوققمّل 

، (٨)اعمقوققمّل   ؾم٤مس قمدد اعمقوققم٤مت اًمتل شمٜم٤موهل٤م اًمٌح٨مأضمرت اًم٘مًٛم٦م ومٞمف قمغم افثاين: 
(، اًم٘مرآن)اًمت٘مقى ذم  :وم٘مط ُمثؾ واطمداً  أي يٌح٨م ُمقوققم٤مً  ،ويٜم٘مًؿ إمم شمٗمًػم احت٤مدّي 

أو  ،(اًم٘مرآناًمذٟمقب واًمٗم٘مر ذم ) :يمثر ُمثؾأوهق ُم٤م يتٜم٤مول ُمقوققملم أو  ،وشمٗمًػم ارشم٤ٌمـمّل 
ايمتِم٤مف  ـط اًمٌح٨م قميًٚمّ  س اعمقوققم٤من صمؿّ درَ وذًمؽ سم٠من يُ  ،(اًم٘مرآناًمذٟمقب واعمقت ذم )

٦م؟ وهؾ اًمذٟمقب ٞمّ اًم٘مرآٟمهؾ هٜم٤مك قمالىم٦م ُم٤م سملم اًمٗم٘مر واًمذٟمقب ذم اًمرؤي٦م  :اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام، أي
 .(2)(اعم٘م٤مرن اًمتٗمًػم اعمقوققمّل )وىمد يٓمٚمؼ قمٚمٞمف  :قم٤مُمؾ ُمـ قمقاُمؾ اًمٗم٘مر؟ وهٙمذا دواًمٞمؽ

ع ؾمٕم٦م إذ شمتٜمقّ  :اعمقوققمّل  ؾم٤مس ؾمٕم٦م دائرة اًمٌح٨م ذم اًمتٗمًػمأقمغم  يْم٤مً أيٜم٘مًؿ  افثافث:
اًمٜمحق إمم أرسمٕم٦م أٟمقاع قمغم  ُمـ طمٞم٨م طمدوده سمحجؿ اعمقوقع اعمخت٤مر اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم

 :يتأ
 وطمدة واطمدة.سمّمٗم٦م ف يمٚمّ  اًم٘مرآنيتٜم٤مول  اعمقوققمّل  ىمد شمٙمقن ؾمٕم٦م اًمٌح٨م ذم اًمتٗمًػم ٨

تٜم٤مول ؾمقرة سمٕمٞمٜمٝم٤م، وُمث٤مًمف اًمتٗم٤مؾمػم شم اعمقوققمّل  ىمد شمٙمقن ؾمٕم٦م اًمٌح٨م ذم اًمتٗمًػم 
ة اًمًقرة ام ذم يمت٤مسمف )ذم قمامرؾمٞمّ ٓو ،ًمٚمديمتقر حمٛمقد اًمًٌت٤مينّ  احلديث٦م يمام ضم٤مء ذم اًمتٗمًػم اًمٌٜم٤مئّل 

 ٦م(.ٞمّ اًم٘مرآٟم
، اًم٘مرآنُمـ اًمًقرة أو  تٜم٤مول ُمقوققم٤مً شم اعمقوققمّل  ىمد شمٙمقن ؾمٕم٦م اًمٌح٨م ذم اًمتٗمًػم 3

ذم اًمتٗمًػم، وهق  أو ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف آدم٤مه اًمٗم٘مٝمّل  اًمٗم٘مٝمّل  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل يمام هق احل٤مل ذم 
 طمٙم٤مم.آي٤مت إ ك سمتٗمًػمُم٤م يًٛمّ 
 اًم٘مرآنؾمقرة أو ذم ؾمقر  تٜم٤مول يمٚمٛم٦م ذمشم ققمّل اعمقو ىمد شمٙمقن ؾمٕم٦م اًمٌح٨م ذم اًمتٗمًػم 4

                                                           

 .26ايِم٤مه٤مي شمٗمًػمي، صگرو( طمًلم قمٚمقي ُمٝمر، روش ه٤م ٨)
 / اعم٘مدُم٦م.٨آي٦م اهلل اًمِمٞمخ حمٛمد سم٤مىمر اًمٜم٤مسي، اًمتٗمًػم اعمقوققمل اعم٘م٤مرن ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ.   (2)



 

ؿم٤ٌمه حت٧م قمٜمقان إ ٦مٟمومٞمف أو اعمدوّ  ٦مٟمف، وهق ُم٤م اقمتٜمك سمف قمٚمؿ اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر واًمٙمت٥م اعمدوّ يمٚمّ 
 وهمػمه٤م. ،صٗمٝم٤مينّ ويمذًمؽ قمٚمؿ اعمٗمردات ٟمحق ُمٗمردات اًمراهم٥م إ ،واًمٜمٔم٤مئر

ًّ  افرابع:  :تٝم٤موضم٤مُمٕمٞمّ  ٦مٞمّ ٟماًم٘مرآؿ سمح٥ًم ؿمٛمقًمٞم٦م اًمتٗمًػم ًمٚمٛمقاوٞمع يمام ىمد ي٘م
وذًمؽ قمٜمدُم٤م شمدومٕمٜم٤م احل٤مضم٦م إمم شمٜم٤مول ُمقوقع  ؽر اجلامع: ادوضوظيّ  افتػسر ٨
دون ُمـ  ي٤مت اعمرشمٌٓم٦م سم٤معمقوقع أف، ومٜمٗمّن قمٜم٦م ٞمّ اًم٘مرآٟمسم٤مًمٌح٨م واًمتٗمًػم عمٕمروم٦م اًمٜمٔمرة  ظم٤مّص 

 اًم٘مرآينّ  ٓم٘مّل دون ُمالطمٔم٦م اًمٜمٔمؿ اًمٕم٤مم اعمٜمُمـ أو  ،اًمداظمكمّ  اعمٜمٓم٘مّل  اًم٘مرآينّ ٔمؿ ُمالطمٔم٦م اًمٜمَ 
 طمٙم٤مم.ام ذم شمٗمًػم آي٤مت إٓؾمٞمّ ودم واوح ع سم٘مِ وهذا اًم٘مًؿ يتٛمتّ  :ًمٚمٛمقوققم٤مت

 ٤مً شمٌٕماًمٙمريؿ  اًم٘مرآني٤مت آػ مجٞمع ن شمّمٜمّ أواعمراد ُمٜمف هق: اجلامع:  افتػسر ادوضوظيّ  2
ىمع اًمٕم٤مم ومتق اًم٘مرآينّ ختْمع ًمٚمتٗمًػم واًمٌح٨م، ُمع ُمراقم٤مة اًمٜمٔمؿ  ٦م صمؿّ ًمٚمٛمقاوٞمع اًمٕم٤مُم٦م واجلزئٞمّ 

٦م ًمتٗمًػم مجٞمع اعمقاوٞمع ظمرى، ومتٙمقن ُمًػمة قم٤مُمّ ٦م ًمٚمٛمقوققم٤مت إي٤مشمف واًمٜمت٤مئ٩م اًمتٗمًػميّ آ
 ،ذم آٍن واطمد  ظمرطمد اعمقاوٞمع ذم شمٗمًػم أأر أي ي١مصمّ   وشمٗم٤مقمكم وومؼ ٟمٔمؿ وشمرشمٞم٥م ُمٕملّم قمغم 

٤م ظمػم هق ُموهذا إ ،ؾم٤مس ُمٕملّم أ قمغم ُمٗمّن  ٌقن اعمقاوٞمع يمّؾ ٛمقن ويرشمّ وٟمرى اعمٗمّنيـ يٜمٔمّ 
 .اعمقوققمّل  ك سم٠مؾمٚمقب اًمتٗمًػميًٛمّ 
لتفسير: ثانيا   .لموضوعيّ  شكا 

سمٞم٤من طم٤مل اًمٕمالىم٦م سملم وطمدات اعمقوقع  :هق اعمقوققمّل  اعمراد ُمـ اًمِمٙمؾ ذم اًمتٗمًػم
ؾم٤مس يمِمػ اًمٕمالىم٦م سملم وطمدات اعمقوقع أومٞمٙمقن اًمتِمٙمٞمؾ قمغم  ،تفويمٞمٗمٞمّ  ٤مً اعمٗمّن ُمقوققمٞمّ 

ضمزاء أٓ(، واعم٘مّمقد ُمـ وطمدات اعمقوقع: هق  مأصمػم سمٞمٜمٝمام يقضمد شم٠م أ) وٟمققمٞم٦م اًمراسمٓم٦م سمٞمٜمٝمام
 ُمثٚم٦م:، وهذه سمٕمض إاعمقوققمّل  اًمٕمٜمقان اعمٌحقث قمٜمف ذم اًمتٗمًػم

اعمقت ذم )و (اًم٘مرآناعمقت ذم ) :مه٤م :ن ُمـ وطمدشملم: يتٙمقّ وافطّب  افؼرآنادوت بغ  
سملم   اعمقت ك ن يٙمتِمػ ٟم٘م٤مط آؿمؽماك ذم اًمٕم٤مُمؾ اعمِمؽمأ، ويريد اًمٌح٨م هٜم٤م (اًمٓم٥م
٥م واًمٓم٥ّم  اًم٘مرآن ًّ هل  يمٝمذا ِمٙمؾًميٌح٨م قمـ ٟمققمٞم٦م اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام، واًمقفمٞمٗم٦م  ، وٓومح



  

أو سملم  ،وقمٚمؿ اًم٘مرآنُم٘م٤مرن، واعم٘م٤مرٟم٦م ىمد شمٙمقن سملم  ومٝمق شمٗمًػم ُمقوققمّل  ،اعم٘م٤مرٟم٦م وم٘مط
 .٦م ذم ُمقوقع ُمٕملّم ٦م اإلؾمالُمٞمّ ٞمّ اًم٘مرآٟمأو سملم اعمدارس  ،واًمتقراة ذم ُمقوقع ُمٕملّم  اًم٘مرآن

اًمٕمٛمؾ )و (اًمت٘مقى: )مه٤م :ن ُمـ وطمدشملميتٙمقّ  :افؼرآنافتؼوى وافعؿل افصافح يف  
اًمٕمٛمؾ  ماًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح؟ أ ذمر ر واًمت٠مصمػم سمٞمٜمٝمام، وم٤مًمت٘مقى شم١مصمّ ، وٓ ٟمٕمٚمؿ قمالىم٦م اًمت٠مصمّ (اًمّم٤مًمح

 ؟قمٙمّز م أ اًمت٠مصمػم ـمردّي و ر ذم اًمت٘مقى؟اًمّم٤مًمح ي١مصمّ 
 :هل :ن ُمـ صمالث وطمداتيتٙمقّ  :افؼرآنافتؼوى وافرزق وافعؿل افصافح يف  3

ر ٤مًمت٘مقى شم١مصمّ ر واًمت٠مصمػم سمٞمٜمٝمام، وم، وٓ ٟمٕمٚمؿ قمالىم٦م اًمت٠مصمّ (اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح)و (اًمرزق)و (اًمت٘مقى)
 ؟قمٙمّز  مأ واًمت٠مصمػم ـمردّي ؟ ران ذم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمحيمالمه٤م ي١مصمّ  مأ ،اًمٕمٙمس مأ ،اًمرزق ذم

ص  قمٚمؿ اًمؽمسمٞم٦م وُمتخّّم ص ذمٜم٤م ٟمحت٤مج إمم ُمتخّّم ٟمّ أ: وهٜم٤م ٟمجد ةقّ افؼرآكظؾم افسبقة  4
٦م، ٞمّ اًم٘مرآٟمن يٙمتِمػ ًمٜم٤م ُمٕم٤ممل قمٚمؿ اًمؽمسمٞم٦م أًمٞمًتٓمٞمع  ٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م صمٜمٞمٜمٞمّ وٓ يِمؽمط آ  اًم٘مرآنذم 

 ٜمحقٍ سم اًم٘مرآينّ ًمٚمٕم٤ممل اًمؽمسمقي واعمٗمّن  وؾمتٙمقن ٟمتٞمج٦م هذا اًمٌح٨م هل ظمالص٦م اًمٜمٔمر اًمٜمٝم٤مئّل 
أو  ،٦مطم٤مهل٤م طم٤مل اًمٗمٞمزي٤مء اًمٜمقويّ  ،ّمٞم٦م قمٜمف سم٤مًمٕمٚمقم اًمٌٞمٜمٞم٦م اًمتخّّم ، وهق ُم٤م يٕمؼّم اٟمدُم٤مضمّل 
 .أو قمٚمؿ اًمٜمٗمس اًمؽمسمقّي  ،٦م٤مء اًمٕمْمقيّ ٞماًمٙمٞمٛم

ُمـ ضمزء واطمد  ٤مً ٟموومٞمٝم٤م يٙمقن اعمقوقع ُمٙمقّ  ،ُمثٚم٦مإ ينأوهق : افؼرآنافتؼوى يف  5
 وقمٚمٞمف ومال قمالىم٦م ذم اًمٌلم سملم اًمقطمدات ومٝمل ؾم٤مًم٦ٌم سم٤مٟمتٗم٤مء اعمقوقع. ،وم٘مط

ذم اعمج٤مل  اعمقوققمّل  ؿمٙم٤مل اًمتٗمًػمأصم٤مٟمٞم٤ًم قمغم  ن ٟمٕمرض ُمث٤مًٓ أردٟم٤م أ: وًمق (٨)ُمث٤مل 
 :قمغم اًمٜمحق أيت٤م ؾمتٙمقن ّن ٠مل وماًمٓمٌّ 

ذم جم٤مل ُمقوقع ُمـ اًمٓم٥م  اًم٘مرآنًمٚم٘مرآن )مجع آي٤مت  اًمداظمكمّ  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل  ٨
 وذطمٝم٤م(.

 (.واًمٓم٥ّم  اًم٘مرآناعم٘م٤مرن )سملم  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل  2
 .ٓم٥ّم ًمٚم٘مرآن واًم اًمٌٞمٜمّل  ّص اًمتٗمًػم اًمتخّّم  3



 

ذم اعمج٤مل  اعمقوققمّل  ؿمٙم٤مل اًمتٗمًػمأقمغم  صم٤مًمث٤مً  ن ٟمٕمرض ُمث٤مًٓ أردٟم٤م أ: وًمق (2)ُمث٤مل 
 :قمغم اًمٜمحق أيتؾمتٙمقن وم٢مّن٤م  اًمٗمٚمٙمّل 
ذم جم٤مل ُمقوقع ُمـ اًمٗمٚمؽ  اًم٘مرآنًمٚم٘مرآن )مجع آي٤مت  اًمداظمكمّ  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل  ٨

 .(وذطمٝم٤م
 (.واًمٗمٚمؽ اًم٘مرآناعم٘م٤مرن )سملم  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل  2
 ص اًمٌٞمٜمل ًمٚم٘مرآن واًمٗمٚمؽ.اًمتٗمًػم اًمتخّّم  3

 صغ(:افتػسر افبقـي )ذو افتخّص 
يمثر ومٝمق يقضم٥م ـمرح ُم٤ًمئؾ وُمقاوٞمع شمدومع اًمٗمرد إمم أ ٤موشمٕم٤مون ام يم٤من ارشم٤ٌمط اًمٕمٚمقميمٚمّ 
ذم اًمٕمٚمقم اعمختٚمٗم٦م إمم اًمٌح٨م ذم ُمقوقع اعمتخّّمّملم ز ّملم، أو حتٗمّ يمثر ذم اًمتخّّم أاًمدراؾم٦م 
 ٤مد ومروع ضمديدة ذم اًمٕمٚمؿ هق ُمـ ٟمت٤مئ٩م هذه اًمدراؾم٤مت.جيإ نّ إواطمد، و

صٌح٧م هل٤م هقي٦م أظمػمة جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمقم وذم اًمٕم٘مقد إشمٙمّقٟم٧م وُمث٤مل قمغم ذًمؽ: 
 ٦م ُمـ ىمٌٞمؾ:ُمًت٘مٚمّ 

اًمٙمٝمرسم٤مء اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م،  ،، آىمتّم٤مد اًمًٞم٤مّد ، قمٚمؿ اًمٜمٗمس اًمؽمسمقّي قمٚمؿ اًمٜمٗمس آضمتامقمّل 
 اًمٗمٞمزي٤مء اًمٜمقوي٦م، وهمػمه٤م.

قمغم اًمٜمحق  يْم٤مً أر هذه اعمراطمؾ اخلٛمس واًمٕمٚمؿ يٛمٙمـ شمّمقّ  اًم٘مرآنقوقع وٟمحـ ذم ُم
 :أيت

ٟم٤ًمن، ، وقمٚمؿ اًمٗمٚمؽ أو ظمٚمؼ اإلاًم٘مرآن)اًمِمٛمس( ذم  ُمثؾ صغ:موضوع ذو افتخّص  أ
 وقمٚمؿ اًمٌٞمئ٦م و... اًم٘مرآنُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر 

٦م صمر احلج٤مب واًمّمالة ذم اًمّمحّ أومٗمل ُمقوققم٤مت ُمـ ىمٌٞمؾ  صغ:تعاون ختّص  ب 
، وقمٚمامء آضمتامع، وقمٚمامء اًمٜمٗمس، وذم اًم٘مرآنص ُمتخّّم  ًمدنُمـ  ٤مً ٥م شمٕم٤موٟمومٝمق يتٓمٚمّ  ،اًمٜمٗمًٞم٦م



  

ُمـ  ٥م شمٕم٤موٟم٤مً صح٤مب اًمٙمٝمػ وؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح، اًمذي يتٓمٚمّ أهم٤مر ُمثؾ: صم٤مر ُمقوققم٤مت قمٚمؿ أ
 صم٤مر.اعمٗمّنيـ وقمٚمامء أ دنًم

ضمؾ اًمٌح٨م ذم سمٕمض اعمقاوٞمع ذات أوُمـ  طمٞم٤مٟم٤مً أ صغ:ادـفج ذو افتخّص  ج 
ذم هدوء  اًم٘مرآن صمر ىمراءةأيمام ذم ُمقوقع  ،ّملمختّّم  يلم ٟمحت٤مج إمم ُمٜمٝم٩م ذّماًمتخّّم 

ٓم اعمرض، ومٕمالوة قمغم اًمتٕم٤مون آ٦م اًمٜمٗمًٞم٦م، ويمذًمؽ ذم اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ قمّم٤مب واًمّمحّ إ
ؾم٤مًمٞم٥م قمٚمؿ أُمـ  ٞمدَ ٗمِ ٜمَ ًمِ  :ّملمختّّم  وضمديد وهق اًمٌٞمٜمل ذ ص، ٟمحت٤مج إمم ُمٜمٝم٩م سمحثّل اًمتخّّم 

 .آناًم٘مراًمٜمٗمس واًمٓم٥م ذم ـمرق ىمراءة 
ّمٞم٦م ُمثؾ: اًمذي يٛمٙمـ شمٓمٌٞم٘مف ذم جم٤مٓت شمٗمًػمي٦م ختّّم  :صغافبحث ذو افتخّص  د

، ، اًمتٗمًػم اًمت٤مرخيّل ، اًمتٗمًػم اًمٜمجقُمّل ّل ، اًمتٗمًػم اًمٓمٌّ ، اًمتٗمًػم آىمتّم٤مدّي اًمتٗمًػم اًمؽمسمقّي 
ع هذه اعمقاوٞم نّ ٕ :، اًمتٗمًػم اًمٜمٗمّز ، اًمتٗمًػم آضمتامقمّل دارّي ، اًمتٗمًػم اإلاًمتٗمًػم احل٘مقىمّل 

ّملم، إمم دراؾم٦م وسمح٨م سمٞمٜمل ذي ختّّم  يْم٤مً أ، وحتت٤مج ٤مً ّمٞمختّّم  ٤مً ٥م شمٕم٤موٟموشمتٓمٚمّ  ،ّم٤منهل٤م ختّّم 
ص ذم قمٚمٛملم، ّملم ذم جم٤مًملم أو ُمتخّّم ُمتخّّم  ًمدنجمٛمققم٦م ُمـ أي٤مت ُمـ  ذح يمّؾ  يمل يتؿّ 

 ٝم٤موُم٤ٌمٟمٞم هداف هذه اًمٕمٚمقمأ نّ ٕ :ومراز قمٚمؿ ضمديدإ وقم٤مدة ُم٤م يثٛمر هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٌح٨م قمـ
 .يـضمديد ك وؿمٙمالً ٤م شمتخذ ُمٜمحً ّن ٢م٦م ومٞمّ اًم٘مرآٟمقن حت٧م شم٠مصمػم اًمتٕم٤مًمٞمؿ قمٜمدُم٤م شمٙم
 قمؿّ أ٦م سمٕم٤مد احلٞم٤مة اًمٌنميّ أ اًمٙمريؿ يًتققم٥م يمّؾ  اًم٘مرآن :صغ افؽعّ افعؾم ذو افتخّص  هـ 
ُمر ٦م، وهذا إوآىمتّم٤مديّ  ،٦م٦م، واًمًٞم٤مؾمٞمّ ٦م، وآضمتامقمٞمّ ظمالىمٞمّ ٦م، وإسمٕم٤مد اعمٕمٜمقيّ ُمـ إ

 ي٥م شمٕم٤مون ذّملم سمٙمثرة، وذًمؽ يتٓمٚمّ اًمتخّّم  وقوقع ذاعم رآناًم٘من يٓمرح ذم أاؾمتقضم٥م 
 ،ّملمضمديدة ذات ختّّم  يٗمرز ذًمؽ قمٚمقُم٤مً  أن ّملم، وُمـ اًمٓمٌٞمٕمّل ّملم وسمح٨م ذي ختّّم ختّّم 

 ك اًمٕمٚمقم اًمٌٞمٜمٞم٦م اًمتل شمقًمد ٟمتٞمج٦م اٟمدُم٤مج سمٕمض اًمٕمٚمقم سمٌٕمْمٝم٤م.وهل ُم٤م شمًٛمّ 
ضمديد ٟمتٞمج٦م اٟمدُم٤مج قمٚمٛملم  ؾ وٓدة قمٚمؿيٛمثّ  ىمرآينّ  ادم٤مه شمٗمًػمّي هق  :ؾافتػسر افبقـيّ 

ُمثٚمتف اًمتٗمًػم أُمـ  هق قمٚمؿ اًمتٗمًػم(، وًمٕمّؾ  ظمروأ ،٤م ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٌنمي٦مطمدمهأىم٤مئٛملم )
 ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ. اًمؽمسمقّي 



 

ظمرى إلٟمت٤مج قمٚمؿ أُمـ ضمٝم٦م  قمٚمؿ اًمؽمسمٞم٦مواًمتٗمًػم ُمـ ضمٝم٦م سملم  ٤مً قمٚمٛمٞمّ  ٤مً حظ شمزاوضمٜم٤م ٟمٚموم٢مٟمّ 
هق اًمتٗمًػم اًمؽمسمقي اًمذي شمْم٤مف ومٞمف ظمؼمة و ،ي ُم٤م سملم اًمتٗمًػم واًمؽمسمٞم٦م(أ) ضمديد سمٞمٜمّل 
 ذم سمٕمض احل٤مٓت  وهق  ،ام ذم اعمقاوٞمع اعمِمؽميم٦مٓؾمٞمّ و :اًم٘مرآندراؾم٦م إمم واعمٗمّن  اًمؽمسمقّي 

 ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ. ٤مً قمٚمٛمٞمّ  ٤مً ُمقوققمٞمّ  ؾمٞمٙمقن شمٗمًػماً 
 كٕمٓم٦م ُمع اعمـ ُمّم٤مهرة اخلؼمة اًمؽمسمقيّ قم٦م اًمٜم٤مدم٦م اًمٕمٚمؿ سمتًخػم ظمؼماشمف اًمٌٞمٜمٞمّ  اي٘مقم هذ

زات هذا اًمقًمٞمد اجلديد ، وُمـ ممٞمّ ٦موُمقوققمٞمّ  ةضمديد دراؾم٦مً اًمٙمريؿ  اًم٘مرآن٦م، ًمدراؾم٦م ٞمّ اًم٘مرآٟم
 هل: أي اًمتٗمًػم اًمؽمسمقي ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ 

ـ درس قمٚمؿ اًمؽمسمٞم٦م ُمَ  ىمّؾ  وىمد ،إّن هذا اعمٜمحك ُمـ اًمتٗمًػم حيت٤مج إمم اًمٕم٤ممل اًمؽمسمقّي  ٨
ُمـ ٘مف اًمذي ٓ يٛمٙمـ حت٘مّ  اًمتٗمًػم إديبّ  ضم٤مُمع ًمٙمل خيقض ومٞمف، طم٤مًمف طم٤مل ٜمحقٍ سم ٤مً أيم٤مديٛمٞمّ 

 .اًمؽمسمقّي اًمٕم٤ممل دون وضمقد ُمـ  ٘مفومٝمذا اًمتٗمًػم ٓ يٛمٙمـ حت٘مّ  :دون وضمقد إدي٥م
 ٦م.٦م واًمٕمروم٤مٟمٞمّ ٦م وإظمالىمٞمّ ز سمنمح اًمٜمٙم٤مت اًمؽمسمقيّ امٜمي 2
ز، وذًمؽ سم٤مًمٙمِمػ قمـ يمٞمٗمٞم٦م شمرسمٞم٦م اهلل شم٤ٌمرك اعمٕمجِ  آهتامم سمٌٞم٤من اًمٕمٛمؼ اًمؽمسمقّي  3
 ًمإلٟم٤ًمن، وهق إقمرف سمٛمخٚمقىمف وسمٗمٓمرشمف وـم٤مىم٤مشمف. وشمٕم٤ممم
 .٦م ًمّمٜمع اًمت٠مصمػم اًمؽمسمقّي ٦م أو ضمالًمٞمّ سمٞم٤من شمقفمٞمػ إًمٗم٤مظ اًمٕمرسمٞم٦م ذم صقر مج٤مًمٞمّ  4
ُمـ اًمٕمٜم٤مس  وإيْم٤مطمٝم٤م ،واًمٕم٤ممل ،٦موإُمّ  ،واعمجتٛمع ،ز سمٛم٘مّقُم٤مت شمرسمٞم٦م اًمٗمردامٜمي 5

 واعمِمؽميم٤مت وإؾم٤مًمٞم٥م.

 ،وإدوات واعم٤ٌمين وإصقل واًمٗمٚمًٗم٤مت ٝم٤موـمرىم آهتامم سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اًمؽمسمقي٦م 
 .٦م وإصمر اًمؽمسمقّي كم ذم إجي٤مد اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمؽمسمقيّ ىمٜم٤مع اًمتٕم٘مّ وؾمٞم٤مؾم٦م اإل

 ،واإلرؿم٤مدات ،وإطمٙم٤مم ،واًمِمديدة ،اًمقىمقف قمٜمد إؾم٤مًمٞم٥م اًمؽمسمقي٦م اًمرىمٞم٘م٦م 7
 وهمػمه٤م. ،واًمؽمهٞم٥م ،واًمؽمهمٞم٥م ،٦مواًم٘مّّم 



  

أم اجلٝم٤مدي٦م، أم  ،يم٤مٟم٧م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ؾمقاء ٓؾمّٞمام اعمٝمّؿ ُمٜمٝم٤م:: وسمٞم٤من أٟمقاع إسمٕم٤مد اًمؽمسمقي٦م 8
 وهمػمه٤م. ،اعمٕمٜمقي٦م، أم اًمٌدٟمٞم٦م

أو  ،٦محلٞم٤مة اًمٞمقُمٞمّ ُمع ا ٕم٤ميِم٤مً توُم ،٦م واًمقاىمٕمٞم٦م٤معمقوققمٞمّ زًا سمأن يٙمقن ُمتٛمٞمّ ُمـ ٓسمد  9
٤مف أو ذم ايمتِم ،اعمِم٤ميمؾ اًمؽمسمقي٦م اًمتل يٕمروٝم٤م اًمٕم٤ممل ذم طمّؾ  زًا سمجٜم٦ٌم اًمتٗمًػم اًمؽمسمقّي ُمتٛمٞمّ 

 اإلؾمالُمّل  أريم٤من اًمٜمٔم٤مم اًمؽمسمقّي  قمـ٦م ٞمّ اًم٘مرآٟمأو ذم ُمٕمروم٦م وضمٝم٦م اًمٜمٔمر  ،اجلقاب اًمِم٤مذم
 .(٨) فوُمٙمقٟم٤مشم

: لد  خلاصة 
ف حتديد اعمقوقع اعمخت٤مر ًمٚمتٗمًػم وطمدود دائرة : سم٠مٟمّ اًمتٗمًػم اعمقوققمّل يٕمّرف اًم٘مًؿ ذم  •

 .تٝم٤مأو ؾمٕم اًمٌح٨م ومٞمف
ؾم٤مس وضمقد اعمقوقع أقمغم )ٜم٦م هل: ُمٕمٞمّ ؾمس أقمغم  اعمقوققمّل  شم٘مًٞمؿ اًمتٗمًػم يتؿّ  •
 .(٦م٤مُمٕمٞمّ اجل٦م وِمٛمقًمٞمّ واًمؾمٕم٦م دائرة اًمٌح٨م، وقمدد اعمقوققم٤مت، وف، ئوُمٜمِم
سملم وطمدات  ويمٞمٗمٞم٦م سمٞم٤من طم٤مل اًمٕمالىم٦م :هق اعمقوققمّل  اعمراد ُمـ اًمِمٙمؾ ذم اًمتٗمًػم •

ؾم٤مس يمِمػ اًمٕمالىم٦م سملم وطمدات اعمقوقع أومٞمٙمقن اًمتِمٙمٞمؾ قمغم  ،اعمقوقع اعمٗمّن ُمقوققمٞم٤مً 
 (.؟ٓ أم)يقضمد شم٠مصمػم سمٞمٜمٝمام  ٦م اًمراسمٓم٦م سمٞمٜمٝماموٟمققمٞمّ 
ؾ وٓدة قمٚمؿ ضمديد ٟمتٞمج٦م اٟمدُم٤مج قمٚمٛملم يٛمثّ  ىمرآينّ  هق: ادم٤مه شمٗمًػمّي  اًمتٗمًػم اًمٌٞمٜمّل  •
ُمثٚمتف اًمتٗمًػم أُمـ  هق قمٚمؿ اًمتٗمًػم(، وًمٕمّؾ  ظمروأ ،طمده٤م ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٌنمي٦مأ) ىم٤مئٛملم
 ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ. اًمؽمسمقّي 
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 لأسئلة:

 .اعمقوققمّل  ف اًم٘مًؿ ذم اًمتٗمًػمرّ : قم٨س
 .اعمقوققمّل  ف اًمِمٙمؾ ذم اًمتٗمًػم: قمرّ 2س
 ؟ أؾم٤مؾمٝم٤مقمغم اعمقوققمّل  ؾمس اًمتل يتؿ شم٘مًٞمؿ اًمتٗمًػم: ُم٤م هل ا3ٕس
 ّملم(؟ ُمع اًمتٛمثٞمؾ ًمف.: ُم٤م هق اعم٘مّمقد ُمـ اًمتٗمًػم اًمٌٞمٜمل )ذي اًمتخّّم 4س
 ؟اًمٌح٨م ؾم٤مس ؾمٕم٦مأيٜم٘مًؿ قمغم  اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم نّ أح يمٞمػ : وّو 5س
هق سمٞم٤من طم٤مل  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل اعمراد ُمـ اًمِمٙمؾ ذم )ٞم٦م: شماًمٕم٤ٌمرة أ أذح: 6س

ؾم٤مس يمِمػ أومٞمٙمقن اًمتِمٙمٞمؾ قمغم  ،تفويمٞمٗمٞمّ  اًمٕمالىم٦م سملم وطمدات اعمقوقع اعمٗمّن ُمقوققمٞم٤مً 
 .؟(ٓ مأ)يقضمد شم٠مصمػم سمٞمٜمٝمام  اًمٕمالىم٦م سملم وطمدات اعمقوقع وٟمققمٞم٦م اًمراسمٓم٦م سمٞمٜمٝمام





 

 

ع تا بأ: ا ا تف ا ّ ا ع ض  ا
 

 
: لد ف   هد

 اعمقوققمّل  ؾم٤مًمٞم٥م اًمتٗمًػمأُمٕمروم٦م  :إشاّد اهلدف 
 هداف ثاكوية:أ
 .اعمقوققمّل  ذم اًمتٗمًػم ؾمٚمقبشمٕمريػ إ ٨
 ٦م.اعمقوققمٞمّ  شم٘مديؿ ُم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمتٗم٤مؾمػم 2

لعلمي  :لمحتو 
ن ٟمذه٥م أٞمٜم٤م يمثر وم٠ميمثر: قمٚمأقمٜمد اًمٓم٤مًم٥م  اعمقوققمّل  ن شمتْمح ُمٕم٤ممل اًمتٗمًػمأضمؾ أوُمـ 

اًمتٗمًػم واىمع ُمـ  ًمٙمل يٙمقن ىمري٤ٌمً  لم:ؾمر٦م وٟمٕمروٝم٤م ًمٚمدااعمقوققمٞمّ   إمم ٟمٗمس اًمتٗم٤مؾمػم
 وذًمؽ ًمٜمرى سمؿَ  :٦ماعمقوققمٞمّ  قمـ سمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم قمٚمٛمٞم٤مً  م هٜم٤م خمتٍماً ، هلذا ؾمٜم٘مدّ اعمقوققمّل 

هذا  ٦م، أي سمامذا اظمتٚمػاًمتٗم٤مؾمػم قم٤مُمّ  قمـر ز يمؾ شمٗمًػم قمـ همػمه؟ وهق ؾم١مال يمثػم ُم٤م يتٙمرّ امٜمي
اعم٤مئز اًمقاوح هق  نّ أ٦م ٟمرى اعمقوققمٞمّ  ضم٤مسم٦م هٜم٤م ذم اًمتٗم٤مؾمػماًمتٗمًػم قمـ ذاك؟ وقمٜمدُم٤م ٟمريد اإل

 .اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم أؾمٚمقب
 اعمقوققمّل  : هق ـمري٘م٦م ٟمٔمؿ ُمقاوٞمع اًمتٗمًػماًمتٗمًػم اعمقوققمّل  أؾمٚمقبػ يشمٕمر

 ذم ذًمؽ. إؾم٤مّد وشمًٚمًٚمٝم٤م أو شمرشمٞمٌٝم٤م و
ؾملم رًمتتْمح اًمّمقرة قمٜمد اًمدا :ُمٝم٤م٦م، ٟم٘مدّ اعمقوققمٞمّ  وهٜم٤مك قمدة ُم٘م٤مرٟم٤مت سملم اًمتٗم٤مؾمػم

  يمثر ًمٚمتٗمًػمأقمغم شمٗمّمٞمالت  الع قمغم شمٚمؽ اعم٘م٤مرٟم٤مت دمٕمؾ اًمٓم٤مًم٥م واىمٗم٤مً آـمّ  نّ يمثر: ٕأ
 ًمٞمٙمؿ شمٚمؽ اعم٘م٤مرٟم٤مت:إ٦م ويٌٍم ُمـ ىمري٥م إمم شمٚمؽ اًمتٗم٤مؾمػم، وويٜمٔمر سمدىمّ  ،اعمقوققمّل 



  

 خمتٚمٗم٦م ُمـ يمت٤مب إمم آظمر وُمـ ُمٗمّن  سم٠مؾم٤مًمٞم٥م اعمقوققمّل  ع اًمتٗمًػميتٜمقّ  ادؼاركة إوػ:
ع وآظمتالف ُم٤م يٙمقن ذًمؽ اًمتٜمقّ  ظمرى، وهم٤مًم٤ٌمً طم٤مًمف طم٤مل اعمح٤موٓت اًمتٗمًػمي٦م إ ،إمم همػمه
، تٝم٤موـمري٘م ٝم٤موشمٜمٔمٞمٛم ؾم٤مس يمٞمٗمٞم٦م شمرشمٞم٥م اًمتًٚمًؾ ذم قمرض اعمقوققم٤مت اًمتٗمًػمي٦مأقمغم 

 قم٤مت:ن ٟمِمػم إمم سمٕمض شمٚمؽ اًمتٜمقّ أوٟمريد هٜم٤م 
 ذم شمرشمٞم٥م اعمقاوٞمع اًمتٗمًػمي٦م. اً : ضمٕمؾ اهلل حمقرًٓ وّ أ

 ي٤مت واعمقوققم٤مت.ًمم : شمٜم٤مول اعمقاوٞمع اًمتٗمًػمي٦م سمح٥ًم اًمتًٚمًؾ اًمٓمٌٞمٕمّل ثاكقاً 
 ٦م.اًمٓمري٘م٦م اًمتقطمٞمديّ  :ثافثاً 
 :قمغم اًمٜمحق أيت – سم٢مذن اهلل -٤م اًمتٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م ومٝمق ُمّ أو
ّ ه محو لا  لل ية. : جعل  لتفسير ضيع  لمو  في ترتيب 
سمح٥ًم حمقري٦م  ٝم٤موشمرشمٞمٌ رق هل قمرض اعمقاوٞمع اعمٗمّنة ُمقوققمٞم٤مً ومم شمٚمؽ اًمٓمأ نّ إ

ن أُمـ  ٓسمدّ  اعمقوققمّل  ٦م وشمٜمٔمٞمٛمٝم٤م ذم يمت٤مب اًمتٗمًػمٞمّ اًم٘مرآٟمشم٘مًٞمؿ اعمٕم٤مرف  نّ إ :)اهلل(، أي
٦م ٦م واخل٤مّص ؿ اًمٕمٜم٤مويـ اًمٕم٤مُمّ ٦م، ومتٜمٔمّ هلٞمّ ٦م اإلقمغم ُم٘متْمٞم٤مت اًمذات إىمدؾمٞمّ  يٙمقن ُمًتٜمداً 

      قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: دّل اؾمتُ و، ؾم٤مساًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م قمغم ذًمؽ إ

رج قمغم يتدّ  إؾم٤مّد واًمٌح٨م  ،٦مسمح٤مث ـمقًمٞمّ وقمٚمٞمف ؾمتٙمقن مجٞمع إ :(٨)   
ظمر، وٓ يٛمٙمـ آٟمت٘م٤مل إمم آ ءؾم٤مس ُمٕمروم٦م اهلل، ومٝمق سمح٨م واطمد ٓ يقضمد سمج٤مٟمٌف رأ

 :يتٗمًػمي٦م سم٤مًمؽمشمٞم٥م أُمقاوٞمٕمف اًمتؿ اعمٗمّن يٜمٔمّ صمّؿ  .(2)ُمـ إّول لظمر طمتك يٜمتٝمآُمقوقع 
ُمٕمروم٦م   ُمٕمروم٦م اًمٓمريؼ. 4ٟم٤ًمن. ُمٕمروم٦م اإل 3ُمٕمروم٦م اًمٕم٤ممل.  2ُمٕمروم٦م اهلل.  
 9. اًم٘مرآن٦م ذم طمٙم٤مم اًمٗمرديّ إ 8ٟم٤ًمن. ظمالق وسمٜم٤مء اإلإ 7. اًم٘مرآنُمٕمروم٦م  6 .اعمرؿمد
 .اًم٘مرآن٦م ذم طمٙم٤مم آضمتامقمٞمّ إ

                                                           

 .3( احلديد: ٨)
 .٨6( اًمِمٞمخ اعمّم٤ٌمح اًمٞمزدّي، جمٛمققم٦م ُمٕم٤مرف اًم٘مرآن، ص2)



 

وقمٚمٞمف  :قمٜمقان ُمـ شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مويـ يمّؾ  شم٘مًٞمامت ومرقمٞم٦م حت٧م وضمقدن ٟمِمػم إمم أ وٓسمدّ 
ُمراطمؾ اخلٚمؼ  صمؿّ  ،شمِمٛمؾ سم٤مًمٌح٨م ُمٜمذ ٟمِم٠مة اًمقضمقد٦م وهبذا اًمؽمشمٞم٥م ٞمّ اًم٘مرآٟمؾمتٙمقن اعمٕم٤مرف 

اعمتٙم٤مُمؾ، قمغم  ٟم٤ًمينّ اعمٓم٤مف سم٤مًمتدري٩م إمم سمٞم٤من صٗم٤مت اعمجتٛمع اإليٜمتٝمل طمتك ، هلّل واًمتدسمػم اإل
سم٤مًمرؤي٦م  ؾمٚمقبز هذا إامٜمومٞم :قفم٤مً )اهلل( حمٗم صكمّ سمح٤مث سم٤معمحقر إن يٌ٘مك ارشم٤ٌمط إأ

 ٦م هلل شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمف.٦م اًمذات إىمدؾمٞمّ اعمتٙم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع اعمقاوٞمع حت٧م حمقريّ 

ّ ثانيا  ي لتفسير ضيع  لمو لطبيعي لل ة: تنا  لتسلسل  .آبحسب  لموضوعا  يا 
قمل ن ٟمراأ: قمٚمٞمٜم٤م ٠ميتـمري٘متف سمام ي سمٓمحّل د حمّٛمد سم٤مىمر إاًمًٞمّ  ؾمٚمقبح ُمٌتٙمر هذه إيقّو 

 ذمر ذا يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اجلٝم٦م شم١مصمّ إؼ ُم٘مت٣م ـمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م ُمـ ضمٝم٦م شمًٚمًٚمف ذم احلدوث واًمتح٘مّ 
ُم٦م اعم٤ٌمطم٨م واعمقاوٞمع اعمت٘مدّ إّن  إذ، فوشمٙم٤مُمٚم اعمقوققمّل  ٦م اعمقوقع اعمٌحقث سم٤مًمتٗمًػمصحّ 
 نّ أ ذًمؽ :رةٙمقن ذم ُمرشم٦ٌم ُمت٠مظّم شموهمػمه٤م  ،ن شمٙمقن هل٤م إوًمقي٦مأ ُمـ ٓسمدّ  وُمٜمٓم٘مٞم٤مً  ـمٌٞمٕمٞم٤مً 
 أو شمًٚمًؾ شم٤مرخيّل  ،وُمٜمٓم٘مل ؾم٤مس شمًٚمًؾ ـمٌٞمٕمّل أاًمٙمريؿ ـمرح ُمقاوٞمٕمف قمغم  آناًم٘مر

ري جٜم٤م ٟمٕٟمّ  :ؿ اعمقاوٞمع آضمتامقمٞم٦مقمٚمٞمف دمدٟم٤م ٟمٜمٔمّ  وسمٜم٤مءً : ؾمٌ٘مٞم٦م ذم اًمقضمقدسمح٥ًم اخلٚمؼ وإ
 .(٨)ذًمؽ اًمٜمٔمؿ ُمـ قم٤ممل اًمتٙمقيـ إمم قم٤ممل اًمتنميع

وضمقد يم٤من هٜم٤مك  ٤مطمٚم٦م عمًمقٓ شمٚمؽ اعمر ذإ :م ُمقوقع اخلٚمؼ واًمتٙمقيـٟم٘مدّ  ،وقمٚمٞمف
ظمٚمؼ ؾمٌح٤مٟمف اهلل  نّ إذ إ :ّمحٞمحاًمضمتامقمل آٜمٔمؿ ًمٚموٓ  ،وٓ ًمٚمٕم٘مٞمدة ،وٓ ًمٚمديـ ،ٟم٤ًمنًمإل
 .(2)طمٙم٤مم اهللأ ٜمقا ًمفٞمّ رؾمؾ ًمف اًمرؾمؾ ًمٞمٌأ صمؿّ  ،ٟمزل رزىمفأ ٟم٤ًمن صمؿّ اإل

 شمرشمٞم٥م وٟمٔمؿ ُمٜمٓم٘مل ًمٚمتٗمًػم غمامن قمإّول واًمث٤مين يتٙمٚمّ  ؾمٚمقبإ نّ أحظ ٚميُ فم٦م: قحُمٚم
ـّ  ،قوققمّل اعم ؾمٌ٘مٞم٦م أؾم٤مس أقمغم يتٙمّٚمؿ  ظمروأ ،ؾم٤مس آقمت٘م٤مديقمغم إإّول يتٙمّٚمؿ  وًمٙم

ام مه٤م ٟمّ إ ٞمٝماميمٚم لماًمرأي نّ أٟمِمػم إمم  نّ أ ظمرى ٓسمدّ أوُمـ ضمٝم٦م  :اًمقضمقد واًمتًٚمًؾ اًمرشمٌل ومٞمف
 .(3)اًمٙمريؿ اًم٘مرآنُمقاوٞمع  ومٞمام خيّص اضمتٝم٤مد ؿمخص 

                                                           

 .-سمتٍّمف وشمٚمخٞمص- ٨٨، ص٨ن اًمٙمريؿ، اًمًٞمد حمّٛمد سم٤مىمر إسمٓمحّل، ج( اعمدظمؾ إمم شمٗمًػم اًم٘مرآ٨)
 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.( 2)

( يٛمٙمـ ُمراضمٕم٦م ُم٘م٤مًم٦م ًمألؾمت٤مذ اًم٤ٌمطم٨م اًمًّٞمد حمّٛمـد إيـ٤مزي، ٟمهـ٤مهل سمـف شمٗم٤مؾمـػم ُمقوـققمل ُمٕمـ٤مس، 3)



  

ّ ثالثا  لتوحيدي يقة  لطر  .ة: 

ر سم٤مًمقاىمٕمٞم٦م واحل٤مضم٦م اًمٌنمي٦م ذم اخل٤مرج ذم ٟمٔمؿ اعمٗمّن يت٠مصمّ  نّ أؽ وٟم٘مّمد ُمـ ذًم
 ويٗمّن ، ىمٌؾ همػمه٤م يمثر اطمتٞم٤مضم٤مً ، ومٝمق يتٜم٤مول اعمقوققم٤مت إاعمقوققم٤مت اعمٗمّنة ُمقوققمٞم٤مً 
ام يٙمقن اًمِمٝمٞمد حمّٛمد ؾ همػمه٤م، وًمرسمّ ٌت٤مج إمم ضمقاب ىمحتؿمٙم٤مل وإاعمقوققم٤مت اًمتل هل ُمقرد 

ذ ٟمراه ي٘مقل: وظمالوم٤ًم ًمذًمؽ اعمٗمّن : إهذا إؾمٚمقب قمغم واوح٤مً  ذم شمٗمًػمه ُمث٤مًٓ  سم٤مىمر اًمّمدر
  ذم، سمؾ ُمـ واىمع احلٞم٤مة، يريّمز ٟمٔمره وم٢مّٟمف ٓ يٌدأ قمٛمٚمف ُمـ اًمٜمّص  اعمقوققمّل  و اًمتقطمٞمدّي 

ُمقوقع ُمـ ُمقوققم٤مت احلٞم٤مة اًمٕم٘م٤مئدي٦م أو آضمتامقمٞم٦م أو اًمٙمقٟمٞم٦م، ويًتققم٥م ُم٤م أصم٤مرشمف 
وقع ُمـ ُمِم٤ميمؾ، وُم٤م ىمّدُمف اًمٗمٙمر اإلٟم٤ًمين ُمـ طمٚمقل، ذًمؽ اعمق قمـدم٤مرب اًمٗمٙمر اإلٟم٤ًمين 

، ٓ ًمٞمّتخذ ُمـ اًم٘مرآينّ ي٠مظمذ اًمٜمّص  ُمـ أؾمئٚم٦م وُمـ ٟم٘م٤مط ومراغ، صمؿّ  وُم٤م ـمرطمف اًمتٓمٌٞمؼ اًمت٤مرخيل
ُمقوققم٤ًم  سمؾ ًمٞمٓمرح سملم يدي اًمٜمّص  :دور اعمًتٛمع واعمًّجؾ ومح٥ًم ٟمٗمًف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٜمّص 

 طمقارًا، ؾم١مآً  اًم٘مرآينّ  قاىمػ اًمٌنمي٦م، ويٌدأ ُمع اًمٜمّص ضم٤مهزًا ُمنّمسم٤ًم سمٕمدد يمٌػم ُمـ إومٙم٤مر واعم
وقء احلّمٞمٚم٦م اًمتل اؾمتٓم٤مع أن جيٛمٕمٝم٤م ُمـ   ذمجيٞم٥م، اعمٗمّن  اًم٘مرآنوضمقاسم٤ًم، اعمٗمّن ي٠ًمل و

  ظمالل اًمتج٤مرب اًمٌنمي٦م اًمٜم٤مىمّم٦م، ُمـ أقمامل اخلٓم٠م واًمّمقاب اًمتل ُم٤مرؾمٝم٤م اعمٗمّٙمرون قمغم
يٜمٗمّمؾ قمـ هذه  شمرشمٌط سمذًمؽ اعمقوقع، صمؿّ  أن يٙمقن ىمد مجع طمّمٞمٚم٦مً  ُمـ ٓسمدّ وإرض، 

سمؾ جيٚمس  ،ح٥ًماًمٙمريؿ، ٓ جيٚمس ؾم٤ميمت٤ًم ًمٞمًتٛمع وم اًم٘مرآناحلّمٞمٚم٦م ًمٞم٠ميت وجيٚمس سملم يدي 
هذا اعمقوقع،  قمـطمقارًا  اًم٘مرآينّ  ومٞمٌدأ ُمع اًمٜمّص  :وُمًتٗمٝماًم وُمتدسّمراً  جيٚمس ؾم٤مئالً وحم٤مورًا، 

اًمتل  رؤي٦ماعمقوقع اعمٓمروح واًم اًمٙمريؿ ُمـ اًم٘مرآنوهق يًتٝمدف ُمـ ذًمؽ أن يٙمتِمػ ُمقىمػ 
سمام اؾمتققمٌف اًم٤ٌمطم٨م قمـ اعمقوقع ُمـ  ٛم٘م٤مرٟم٦م هذا اًمٜمّص سم :سم٢مُمٙم٤مٟمف أن يًتٚمٝمٛمٝم٤م ُمـ اًمٜمّص 

 .(٨)أومٙم٤مر وادّم٤مه٤مت
 .اًمِمػمازّي واًمِمٞمخ ُمٙم٤مرم  اًمّمدر وهذه ٟم٘م٤مط ُم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمِمٝمٞمدادؼاركة افثاكقة: 

                                                                                                                                                    

 داٟمِمٜم٤مُمف ُم٘م٤مٓت ىمرآين.

 .2٨( اًمًٞمد حمّٛمد سم٤مىمر اًمّمدر، اعمدرؾم٦م اًم٘مرآٟمّٞم٦م، ص٨)



 

ؾم٤مس ُمت٤مسمٕم٦م أقمغم  اًمِمػمازّي رم ٤مه اًمِمٞمخ ٟم٤مس ُمٙم٤ماًمذي شمٌٜمّ  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ي٘مقم 
دة، وهذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م شمقاضمف ٦م اعمختٚمٗم٦م اًمتل شمتٜم٤موًمف سمرؤي٦م ُمقطّم ٞمّ اًم٘مرآٟمُمقوقع واطمد ُمـ أي٤مت 

 :٤مً ُمِم٤ميمؾ صمالصم
 ٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤معمٕمجؿ، أو سمجٝم٤مز احل٤مؾمقب صمؿّ ص ذم مجع قمدد ُمـ أي٤مت سمخّ ٚمٓ شمت ٨

٘م٦م سمٛمقوقع واطمد، ؾمقاء ت اعمتٕمٚمّ مجع أي٤م قم٤ٌمرة قمـ اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ام ٟمّ إشمٗمًػمه٤م، و
 :ٟمج٤مزه قمـ ـمريؼ آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤معمٕمجؿ اعمٗمٝمرسإوهق ُم٤م يٛمٙمـ  ،م سمٖمػمهأ فٟمٗمً ضم٤مءت سم٤مًمٚمٗمظ

وومؼ شمرشمٞم٥م ُمٜمٓم٘مل ُمـ قمغم شمٜمّٔمؿ  ، صمؿّ ٦م ًمٚمٛمٗمّن طم٤مـم٦م اًمت٤مُمّ إمم اإل ٛمع اؾمتٜم٤مداً ن دُم أسمؾ جي٥م 
 :يأزات، اًمدواومع واعمحٗمّ صم٤مر واًمٜمت٤مئ٩م وطمٞم٨م إصقل واًمٗمروع واعمٜمٓمٚم٘م٤مت واعمٕمٓمٞم٤مت وأ

 ذم قمٛمٚمٞم٦م اجلٛمع واًمتٜمٔمٞمؿ. ت٤مندظمٞمٚم تفوقم٘مٚمٞم ظمؼمة اعمٗمّن  نّ إ
 ،٦مظمذ اًمٜمتٞمج٦م ُمٜمٝم٤م حتت٤مج إمم دىمّ أمجع أي٤مت و نّ أ :ظمرى وهلأوهٜم٤مك ُمِمٙمٚم٦م  
٦م واًمتٗم٤مؾمػم، وقمٜمدُم٤م شمٙمقن أي٤مت اعمرشمٌٓم٦م ٞمّ اًم٘مرآٟم٦م سم٤مٔي٤مت طم٤مـم٦م شم٤مُمّ إووقمل يم٤مُمؾ، و ،وذوق

 .يمثر شمٕم٘مٞمداً أاعمقوقع، قمٜمده٤م ؾمٞمٙمقن اجلٛمع سمٞمٜمٝم٤م  سمٕم٤مد سمام خيّص دة إٕمدّ ُم٤م ُمت سمٛمقوقعٍ 
 ،هل٤م وٓ طم٤ًمب، ومٗمٞمٝم٤م اعم٤ًمئؾ اًمٕم٘م٤مئدي٦م، واًمٕمٚمٛمٞم٦م ٦م ٓ طمدّ ٞمّ اًم٘مرآٟماعمقوققم٤مت  نّ إ 
 .(٨)ُمقر اًمٙمقنأوآىمتّم٤مدي٦م وطمتك  ،وآضمتامقمٞم٦م ،واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،ظمالىمٞم٦موإ

شمقاضمف اعمٗمّن ذم اًمتل  : وهلاًمِمػمازّي رم ثالث يذيمره٤م اًمِمٞمخ ُمٙم٤ماًمهذه اعمِم٤ميمؾ 
ق اًمِمٞمخ إمم ُم٤م يقاضمٝمف اعمٗمّن ذم اًمتجرسم٦م اًمٌنمي٦م، حظ ومٞمٝم٤م قمدم شمٓمرّ ، وٟمٚماعمقوققمّل  اًمتٗمًػم

طمداث ووىم٤مئع، وهذا هق اًمٗم٤مرق أ يزظمر سمف اًمقاىمع ُمـ اّم قمويمٞمٗمٞم٦م اًمقصقل إمم إضم٤مسم٤مت ىمرآٟمٞم٦م 
ؾ سملم ، وم٤مًمِمٞمخ يٗمّّم اًمِمػمازّي ٞمخ ُمٙم٤مرم وُمٜمٝم٩م اًمِم  سملم اعمٜمٝم٩م اًمذي ؾمٚمٙمف اًمِمٝمٞمد اًمّمدر

ز ف يريمّ ٟمّ أٟمجد   ذم ُمٜمٝم٩م اًمِمٝمٞمد اًمّمدر قمغم طملم ،-ُم٤م هٜم٤م مم طمدّ إ - اًم٘مرآناًمتجرسم٦م اًمٌنمي٦م و
 .(2)ك اعمٗمّن ُمـ اًمقاىمع إمم اًمٜمّص قمغم قمٜمٍم اًمتجرسم٦م اًمٌنمي٦م، ومٞمتحرّ 

                                                           

 .21، ص٨اًمِمٞمخ ٟم٤مس ُمٙم٤مرم اًمِمػمازّي، ٟمٗمح٤مت اًم٘مرآن، ج( ُاٟمٔمر: ٨)
 .، )اًمٜم٤مذ(، وًمٙمـ اًمٗمرق ذم اًمتٜمٔمػمواطمداً  ؾمٚمقسم٤مً أٓ ومرق سمٞمٜمٝمام ُمـ طمٞم٨م اًمتٓمٌٞمؼ، وم٤مًمًٞمد واًمِمٞمخ ـمٌ٘م٤م  (2)



  

اًمقاىمع وومٝمؿ  ؾم٤مس ومٝمٛملم: ومٝمؿأي٘مقم قمغم  اعمقوققمّل  ُمٜمٝم٩م اًمتٗمًػم نّ إظمرى: أوسمٕم٤ٌمرة 
 ًمقاىمع.قمـ اصمر يذيمر ومٞمف أٓ  اًمِمػمازّي ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمخ ُمٙم٤مرم  نّ أاًمٜمص، ذم طملم 
ف سمٛمِمٙمٚم٦م همػم ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ ؾمقف يقاضَم   ظمذ سمٛمٜمٝم٩م اًمِمٝمٞمد اًمّمدرإ نّ ٢موُمـ هٜم٤م وم

اعمٗمّن ُمـ اًميوري ًمف  نّ أطم٤مـم٦م سم٤مًمقاىمع، وهذا يٕمٜمل وهل ُمِمٙمٚم٦م قمدم اإل ،اًمِمػمازّي ُمٙم٤مرم 
طمداث شمقاضمٝمف، وهذه أومٙم٤مر وٟمٔمري٤مت وأعم٤م هق ُمقضمقد ذم اًمقاىمع ُمـ  يم٤مومٞم٤مً  ن حيٛمؾ وقمٞم٤مً أ

 ره٤م سمًٝمقًم٦م.يٛمٙمـ شمقومّ  ُم٠ًمًم٦م صٕم٦ٌم ٓ
قمٜمد اًمِمٝمٞمد  اعمقوققمّل  ُمٕمٓمٞم٤مت اًمتٗمًػم نّ أن ٟمِمػم إمم وم٤مرق ُمٝمؿ وهق أيمام يٛمٙمـ 

ٚمٞمف قمٜمد اًمِمٞمخ ٤م هل قمممّ  يمثر صمراءً أؾ ٟم٘مٚم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م وٟمققمٞم٦م، وشمٌدو متثّ   قمغم ُم٤م ُمرّ  سمٜم٤مءً   اًمّمدر
 .(٨)اًمِمػمازّي ُمٙم٤مرم 

 ٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمقاىمٕمٞم٦م.اعمقوققمٞمّ   سملم اًمتٗم٤مؾمػم ادؼاركة افثافثة:
ضمؾ أت٧ٌم ُمـ اًمتٗم٤مؾمػم اًمتل يمُ  :لمًٞم٦م إمم ىمًٛملم رئٞماعمقوققمٞمّ  يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ اًمتٗم٤مؾمػم

٧م عمٕم٤مجل٦م تٌيمُ اًمتٗم٤مؾمػم اًمتل ظمرى أ، و٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمثالً اعمقوققمٞمّ  اًمثراء اعمٕمٚمقُم٤ميت يمٌٕمض اًمتٗم٤مؾمػم
 هد اًمٗمروقوقمٜمده٤م ؾمٜمِم٤م ،يمام هق ُمًٚمؽ اًمِمٝمٞمد حمّٛمد سم٤مىمر اًمّمدر ُمِمٙمٚم٦م ذم اًمقاىمع اًمٌنمّي 

 ٞم٦م.شمأ
اعمٗمّن إّول يٙمتٗمل سمتحٚمٞمؾ أي٤مت ومجٚمٝم٤م وشمرايمٞمٌٝم٤م واؾمتخراج دٓٓهت٤م  نّ إ ٨

 اًم٘مرآينّ  اعمقوقع ظمرى ٟمراه يٗمّن أ، وسمٕم٤ٌمرة اًمٕم٤ممّ  اعمقوققمّل   اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م واجلزئٞم٦م واعمدًمقل
 .ظمرأ اعمقوققمّل   ًمٙمل يٜمت٘مؾ إمم

سمراز شمٚمؽ إف ي ٓ يٙمتٗمل سمذًمؽ اًم٘مدر وًمـ يٙمقن مهّ أ ،ومٝمق قمغم اًمٕمٙمس ظمر٤م اعمٗمّن أُمّ أ
قمرض اعمِمٙمٚم٦م ُمـ اعمجتٛمع ودرج احلٚمقل اعمٓمروطم٦م  ذمز ؿ، سمؾ يريمّ اعمٕمٚمقُم٤مت ًمٚم٘م٤مرئ واعمتٕمٚمّ 

 .اًمقطمٞم٤مينّ  قمـ احلّؾ  اًم٘مرآنواًمٗمحص ذم 
                                                           

 .365( ُاٟمٔمر: أمحد إزرىمل، ُمٜمٝم٩م ومٝمؿ اًم٘مرآن قمٜمد اًمِمٝمٞمد اًمّمدر، ص٨)



 

وُمٕمٚمقُم٤مت صم٘م٤مومٞم٦م وجم٤مٓت قمٚمٛمٞم٦م  ٤مً ٟمٔمريّ  م ًمٚمٛمًٚمٛملم شمٗمًػماً ّول ي٘مدّ اعمٗمّن إ 
حي٤مول أن ومٝمق  ظمر٤م اعمٗمّن أُمّ أقم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة واحلدي٨م واًمٚمٖم٦م واًمٌالهم٦م واًمٜمحق واًمٗم٘مف، وُمتٜمقّ 
احلٞم٤مة وضمقاٟمٌٝم٤م  ٤مٓتجميدظمؾ ذم  وقمٛمكمّ  إمم واىمٕمّل  يل اجل٤مٟم٥م اًمتٗمًػمي اًمٜمٔمرحيقّ 

 اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م.
 اًم٘مرآنخيدم رؾم٤مًم٦م  ٔظمروا ،٦م وصم٘م٤موم٦م اعمًٚمٛملمٞمّ اًم٘مرآٟمإّول خيدم اعمٕمروم٦م  اعمٗمّن  

 اًم٘مرآنُمع ُم٘م٤مصد  شمٜم٤مؾم٤ٌمً  يمثرأ ظمرأ نّ ٢مظمرى ومأ٤مرة ٌ، أو سمٕمتفوُمٝمٛمّ  وىمٞم٤مدة واىمع اعمًٚمٛملم
 .(٨)هداومفأدوات حت٘مٞمؼ أىمرب إمم أؾم٤مؾمٞم٦م ووًمقي٤مشمف وُمٜمٓمٚم٘م٤مشمف إأو

: لد  خلاصة 
 اعمقوققمّل  : هق ـمري٘م٦م ٟمٔمؿ ُمقاوٞمع اًمتٗمًػمعمقوققمّل اًمتٗمًػم اػ أؾمٚمقب يشمٕمر •

 .ذم ذًمؽ إؾم٤مّد وشمًٚمًٚمٝم٤م أو شمرشمٞمٌٝم٤م و
ؾم٤مس يمٞمٗمٞم٦م شمرشمٞم٥م اًمتًٚمًؾ أ٦م: ُمٜمٝم٤م )قمغم اعمقوققمٞمّ  ة ُم٘م٤مرٟم٤مت سملم اًمتٗم٤مؾمػمهٜم٤مك قمدّ  •

ؾم٤مس ُمت٤مسمٕم٦م ُمقوقع واطمد ُمـ أ(، و)قمغم تفوـمري٘م فوشمٜمٔمٞمٛم ذم قمرض اعمقوققم٤مت اًمتٗمًػمي٦م
ؾم٤مس اهلدف ُمـ يمت٤مسم٦م أقمغم )دة(، و٦م اعمختٚمٗم٦م اًمتل شمتٜم٤موًمف سمرؤي٦م ُمقطّم ٞمّ ًم٘مرآٟماظمالل أي٤مت 
 (.اًمٌنمّي  عمٕم٤مجل٦م ُمِمٙمٚم٦م ذم اًمقاىمع ، وىمد يٙمت٥مضمؾ اًمثراء اعمٕمٚمقُم٤ميتّ أٙمت٥م ُمـ اًمتٗمًػم وم٘مد يُ 

 

 
 

                                                           

، جمّٚمـ٦م آومـ٤مق اًمتٗمًـػم اعمقوـققمّل ُم٘م٤مرٟمـ٦م سمـلم اًمتٗمًـػم اعمٕمـ٤مس و ( ُاٟمٔمر: اًمًّٞمد ؾمٕمٞمد إقمرضمل، ُم٘م٤مًم٦م:٨)
 ، اًمًٜم٦م اًمث٤مُمٜم٦م.٨6، اًمٕمدد ٨31احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م، ص



  

 
 لأسئلة:

 .اعمقوققمّل  ف إؾمٚمقب ذم اًمتٗمًػم: قمرّ ٨س
ؾمس ىم٤مُم٧م شمٚمؽ أ٦م، قمغم أي اعمقوققمٞمّ  : هٜم٤مك قمدة ُم٘م٤مرٟم٤مت سملم اًمتٗم٤مؾمػم2س

 اعم٘م٤مرٟم٤مت؟
٤مه اًمِمٞمخ ُمٙم٤مرم اًمذي شمٌٜمّ  اعمقوققمّل  : ُم٤م هل اعمِم٤ميمؾ اًمتل شمقاضمف اًمتٗمًػم3س
 ؟اًمِمػمازّي 
 ٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمقاىمٕمٞم٦م.اعمقوققمٞمّ   : ىم٤مرن سملم اًمتٗم٤مؾمػم4س
 : ُم٤م اعم٘مّمقد سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتقطمٞمدي٦م؟5س
ي٘مقم قمغم  اعمقوققمّل  ًمتٗمًػمذم ا ُمٜمٝم٩م اًمِمٝمٞمد اًمّمدر نّ إٞم٦م: شماًمٕم٤ٌمرة أ أذح: 6س

 .ومٝمؿ اًمقاىمع وومٝمؿ اًمٜمّص  :ؾم٤مس ومٝمٛملمأ



 

 

عاش تف: ا ا ّ آفاث ا ع ض  ا
 

 

: لد ف   هد
 .اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ٕم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمٕمٞمقب اعمتقىمّ  :إشاّد اهلدف 

 هداف ثاكوية:أ
 ظمٓم٤مء اًمٜم٤مدم٦م قمـ اظمتٞم٤مر اعمقوقع.ُمٕمروم٦م إ 
 دم٦م قمـ ُمرطمٚم٦م مجع أي٤مت وشمٗمًػمه٤م.ظمٓم٤مء اًمٜم٤مُمٕمروم٦م إ 2
 ظمٚمؾ ذم اًمتٜمٔمػم.قمـ ظمٓم٤مء اًمٜم٤مدم٦م إ ٦مٕمرومُم 3

لعلمي  :لمحتو 
٦م واخلٓم٠م، ومتٚمؽ  ًمٚمّمحّ ٤م ُم١مّذ ّن ٕ :يتج٤موزه٤م ّٓ أقمٚمؿ وقاسمط قمغم اًم٤ٌمطم٨م ومٞمف  ًمٙمّؾ 

٦م اًمٜمت٤مئ٩م، وقم٤مدة ُم٤م شمٜم٘مٚم٥م شمٚمؽ اًمْمقاسمط إمم قمٞمقب ذم طم٤مل قمدم دات ًمّمحّ حمدّ  اًمْمقاسمط شمٕمدّ 
 ضمؾ ُمٕمروم٦م اًمّمحٞمح ُمـ اًمتٗمًػمأ، ومٛمـ اعمقوققمّل  قم٤ميتٝم٤م، ويمذا احل٤مل ذم دراؾمتٜم٤م ًمٚمتٗمًػمر

إذ ًمٞمس  :اًمتٗمًػم اعمقوققمّل اًمٕمٞمقب اًمتل ىمد يّم٤مب هب٤م  هؿّ أُمـ اًمقىمقف قمغم  ٓسمدّ  اعمقوققمّل 
حظ ُمقاـمـ اًمْمٕمػ أو اًمٜم٘مص ن ٟمٚمأسمؾ قمٚمٞمٜم٤م  :وم٘مط سم٢مجي٤مسمٞم٤مشمفاًمٌمء ن شمٕمرف أؿ ُمـ يمامل اًمتٕمٚمّ 

وقمٛمٚمٞم٦م  اعمقوققمّل  ن شمٙمتٛمؾ اًمّمقرة قمٜمدٟم٤م قمـ اًمتٗمًػمأردٟم٤م أذا ٢م، وقمٚمٞمف ومت ـمٌٕم٤مً ن وضمدإ
ظمٓم٤مء اًمتل ُمـ ن ٟم٠ًمل ُم٤م هل اًمٕمٞمقب أو إأ٦م قمٚمٞمٜم٤م اعمقوققمٞمّ  واًمتٗم٤مؾمػم اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم
 ؟اعمقوققمّل  ن ي٘مع ومٞمٝم٤م اًمتٗمًػمأع اعمتقىمّ 

خلٚمؾ وآٟمزٓق ذم ا ُمقاوع هؿّ أن ٟمٕمرض ًمٚمدارس اًمٕمزيز أؾمٜمح٤مول ذم هذا اًمدرس 
 :(٨)أيت قمغم اًمٜمحق ًمٞمٝم٤مإىم٤ًمم ٟمٕمرض أوهل قمغم  ،اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم

                                                           

، ُم١مؾم٦ًم اإلُمـ٤مم اخلٛمٞمٜمـل، ىمـؿ ٨17( اؾمتّؾ اًمٌح٨م ُمـ ُم٘م٤مًم٦م ًمٚمِمٞمخ قمكم هاىمل، جمّٚم٦م )ُمٕمروم٧م(، اًمٕمدد ٨)



  

 .ؼة باختقار ادوضوعخطاء ادتعؾّ : إًٓ وّ أ
ذ شمقضمد ُمقاوٞمع ظم٤مرضم٦م قمـ جم٤مل إ :اًم٘مرآينّ ن يٙمقن اعمقوقع ظم٤مرج دائرة اًمتٜمٔمػم أ ٨
ن ٟمجد أُمـ  عم٤ًمئؾ اعمًتحدصم٦م ٓسمدّ ُمـ ا ءر ن ًمٞمس يمّؾ أحظ ن يٚمأاًمٙمريؿ وقمغم اعمٗمّن  اًم٘مرآن

ص سمجزئٞم٤مت اًمٕمٚمقم ُمٜمٝم٩م ديٜمل شمرسمقي ًمٚمٌنمي٦م همػم ُمتخّّم  ٤مًم٘مرآن، وماًم٘مرآنشمٗمّمٞمٚمٝم٤م ذم 
 واصٓمالطم٤مهت٤م اعمًتحدصم٦م.

ٟمحق اظمتٞم٤مر سمح٨م  :فقمٜم٦م ظم٤مّص  رؤي٦ميٛمٙمـ حتديد  اظمتٞم٤مر ُمقوقع قم٤مم سمحٞم٨م ٓ 2
سمخالف ُم٤م ًمق  ،٦م سمفظم٤مّص  رؤي٦مء قمٓم٤مإيٛمٙمـ  ، وٓاً وواؾمع ضمدّ  ، ومٝمق قم٤ممّ اًم٘مرآناًمت٘مقى ذم 

قمٜمده٤م يٛمٙمـ  (،اًم٘مرآناًمت٘مقى واًمرزق ذم ) ص ُمثالً ظمر ًمتخّّم آرسمٓم٧م اًمت٘مقى سمٛمقوقع 
 ٝم٤م.قمٜم اًم٘مرآن رؤي٦مًمٞمٙمتِمٗمٝم٤م ويٌدي  :شمٚمؽ اًمٕمالىم٦م ذمشمريمٞمز ٟمٔمره  اعمقوققمّل  ًمٚمتٗمًػم
د اؾمتٓمراد واؾمتدراج جمرّ  اًم٘مرآينّ هداف اًمٌح٨م: وم٘مد يٙمقن اًمٌح٨م أقمدم حتديد  3

 ٓ اًم٘مرآينّ دة أو ُمٜمِمقدة، أو يٙمقن اًمٌح٨م يرُمل اًمقصقل إمم ٟمتٞمج٦م حمدّ  ت٤مسمٕم٦م قمٚمٛمٞم٦م ٓوُم
 ٤مً شمٜمٔمػمي ٤مً طم٤مضم٦م ُمـ طمقائ٩م اعمجتٛمع، أو يٙمقن قمٚمٛمٞمّ  يًدّ  ُمِمٙمٚم٦م واىمٕمٞم٦م أو ٓ هيدف إمم طمّؾ 

 .٘م٤مً هداف سمحثف ُمًٌّ أد همػم شمٓمٌٞم٘مل، وهمػمه٤م ُمـ طم٤مٓت ي٘مع ومٞمٝم٤م اعمٗمّن ومٞمام ًمق مل حيدّ  ٤مً ظم٤مًمّم
 ِم٤مً ٘م٦م: وقمٜمده٤م يٙمقن اعمٗمّن ُمٗمتّ سم٠مطمٙم٤مم ذهٜمٞم٦م ُمًٌّ  اعمقوققمّل  اًمدظمقل إمم اًمتٗمًػم 

ده٤م ىمٌؾ اًمٌح٨م. تف اًمتل طمدّ قمغم ومروٞمّ   يٙمقن ًمف دًمٞمؾاّم ويٌح٨م قم ،د صقرشمف اًمذهٜمٞم٦م ي١ميّ اّم قم
 اًم٘مرآنوهق يٌح٨م سمٛمقوققمٞم٦م وقمٚمٛمٞم٦م قمـ رأي  اًم٘مرآن اعمٗمّن إمم ن يدظمؾأواًمّمحٞمح 
 دون ُمٞمقل ؿمخّمٞم٦م أو قمرىمٞم٦م أو همػمه٤م.ُمـ ُم٤م،  ُم٠ًمًم٦مٍ  قمـوٟمٔمريتف  وُم٘مّمده
اًمٙمريؿ ىمد ـمرح ُمقوقع  اًم٘مرآن نّ أقمدم اظمتٞم٤مر ًمٗمظ ضم٤مُمع: ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٟمرى  5

)احلرب، اًم٘مت٤مل، اًميب، اًمث٤ٌمت، اًمٗمِمؾ، اًمًالم،  :احلرب واًمّمٚمح سم٠مًمٗم٤مظ قمدة ُمٜمٝم٤م
ًمٗم٤مظ ًمٞمِمٛمؾ إ (:ٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهللاجل)ٟمحق  ضم٤مُمٕم٤مً  ن ٟمخت٤مر ًمٗمٔم٤مً أ وقمٚمٞمٜم٤م قمٜمدئذٍ  ،اًمٗمرار...(

 اعمت٘م٤مرسم٦م واعمت٘م٤مسمٚم٦م.
                                                                                                                                                    

 ، ُمع اًمؽممج٦م واًمتٍّمف.21٨5



 

ًمٞمس هل٤م ًمٗمظ أو اؾمؿ  اًم٘مرآناًمٖمٗمٚم٦م قمـ اًمٕمٜم٤مويـ آٟمتزاقمٞم٦م: ىمد ٟمجد ُمقاوٞمع يمثػمة ذم  6
 :٦م ًمف. ُمث٤مل ذًمؽٞمّ اًم٘مرآٟمًمٗم٤مظ ىمرب إأُمـ  ٤مً ن ٟمٜمتزع قمٜمقاٟمأقمٚمٞمٜم٤م  ، وقمٜمدئذٍ ُم٤ٌمذ ٟمّصّ  ىمرآينّ 

اًمًٜمـ )ن ٟمدرضمف حت٧م قمٜمقان أٜم٤م يٛمٙمـ وم٢مٟمّ  ،ْم٤مرات أو زواهل٤مُمؿ وسمروز احلُمقوقع فمٝمقر إ
٥م ًمٗم٤مظ ًمذًمؽ اعمقوقع، وقمٚمٞمٜم٤م دمٜمّ ىمرب إأ٦م ، وم٤مًمًٜمّ (٤موزواهل هلٞم٦م ذم ٟمِمقء احلْم٤مراتاإل
اًمِمقرى ذم )ن ٟمًتٌدل قمٜمقان أٓ يٛمٙمـ  ٘م٤مرسم٦م سم٤معمٕمٜمك، ومٛمثالً تام اعمٓؾمٞمّ و :٦مٞمّ اًم٘مرآٟمًمٗم٤مظ همػم إ

 .(اًم٘مرآن اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ذم) سمـ (اًم٘مرآن
 .ؼة بؿرحؾة مجع أياتخطاء ادتعؾّ : إثاكقاً 
 أّٓ  ٚمٞمس سمٕمٞمدوم٦م، ٞمّ اًم٘مرآٟميٜمٌٖمل آيمتٗم٤مء سم٤معمٕم٤مضمؿ  ٦م: ٓٞمّ اًم٘مرآٟمآيمتٗم٤مء سمٛمٕمجؿ أي٤مت  

شمذيمر اعمٕم٤مضمؿ سمٕمض أي٤مت اًمتل شمدظمؾ وٛمـ اعمقوقع: سم٥ًٌم أن٤م ٓ حتٛمؾ اًمٙمٚمٛم٦م ٟمٗمًٝم٤م أو 
هٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ أي٤مت اًمتل ُمقوققمٝم٤م )اًمرمح٦م اإلهلٞم٦م(،  ويمٛمث٤مل قمغم هذا: إنّ  :اًمٚمٗمظ ٟمٗمًف

             ، يمام ضم٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ةً وًمٙمـ ًمٗمظ )اًمرمح٦م( مل يِرْد ومٞمٝم٤م ُم٤ٌمذ
            وٛمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م: ذم ، أو ذم ىمقًمف(٨)          

مح٦م اهلل شمٕم٤ممم وهل آي٤مت فم٤مهرة ذم ر ،(2)               
آيمتٗم٤مء سم٤معمٕم٤مضمؿ وآٟمٓمالق  قمـ أنّ  ومْمالً  ة:يمٚمٛم٦م )اًمرمح٦م( مل شمِرْد ومٞمٝم٤م ُم٤ٌمذ سمٕم٤ٌمده، رهمؿ أنّ 

٘م٦م، وهل ُمـ أوم٤مت رات اعمًٌّ طمٙم٤مم واًمتّمقّ وإ رؤي٦مُمٜمٝم٤م يْمع اعمٗمّن وٛمـ إومٙم٤مر واًم
 إمم ذًمؽ. ٧م اإلؿم٤مرة، يمام ؾمٌ٘ماًمتٗمًػم اعمقوققمّل اًمتل شمٚمحؼ حتديد ُمراطمؾ 

مه٤مل ذم دمٛمٞمع آي٤مت اعمقوقع ىمٞمد اًمٌح٨م: ومٛمـ أوم٤مت إظمرى ذم اًمت٤ًمُمح أو اإل 2
ُمـ اعمقوقع،  ىمري٦ٌمن٤م أد اطمتامل ذم دمٛمٞمع أي٤مت سمٛمجرّ  اً ػمثاعمٗمّن يت٤ًمهؾ يم هذا اجل٤مٟم٥م أنّ 

ًتدرج يوىمد  ،٥م ذم شمرايمؿ أي٤متقمغم طمدة، وهذا يًٌّ  وٓ يتٕم٥م ٟمٗمًف ذم دراؾم٦م أي٤مت يمالا 
ُمـ آؿمت٤ٌمه  ىمري٦ٌمقن اًمٜمت٤مئ٩م ٙمىم٦م هل٤م سم٤معمقوقع ىمٞمد اًمتح٘مٞمؼ، ومت إمم ُمقاوٞمع ٓ قمالاعمٗمّن 

                                                           

 .6٨( اًمٜمحؾ: ٨)
 .45( وم٤مـمر: 2)



  

 واخلٓم٠م.
د ذم اظمتٞم٤مر اًمتِمدّ  أيد اًمٜم٤مشم٩م قمـ اًمقؾمقؾم٦م واإلومراط ذم دمٛمٞمع أي٤مت: اًمتِمدّ  

 د أو اًمدًمٞمؾ، ومٞمٕمٛمد اعمٗمّن إممد آطمتامل اًمٜم٤مشم٩م قمـ اًمتخٛمٞمٜم٤مت اًمٗم٤مىمدة إمم اعم١ميّ أي٤مت، عمجرّ 
مل  ومٞمحذف ُمـ أي٤مت ُم٤م، ٦م مجٞمع ُمٕم٤ميػم وطمدة اعمقوقع سملم أي٤مت اعمراد سمحثٝم٤مؼ وسمدىمّ ن يٓمٌّ أ
ف ُمٌتقرة: ٕٟمّ  رؤي٦موم٘مػمًا، ويٜمت٩م  ؿّ صم د جيٕمؾ اًمتٗمًػم وٕمٞمٗم٤ًم، وهذا اًمتِمدّ  :حد ُمقوققمٝم٤م مت٤مُم٤مً يتّ 

 مل ي٠مظمذ مجٞمع أي٤مت اعمتحدة ذم اعمقوقع سمٕملم آقمت٤ٌمر واًمٌح٨م.
 .افستقبيّ  ؼة بؿرحؾة افتػسرطاء ادتعؾّ خ: إثافثاً 
أن و ،اًمتٗمًػم اًمؽمشمٞمٌّل  ًٓ ُمـ مم٤مرؾم٦موّ أ اعمقوققمّل  ًمٚمٛمٗمّن  قمدم ُمزاوًم٦م اًمتٗمًػم: ٓسمدّ  ٨

 ًمنموط اعمٗمّن  ن يٙمقن ممتٚمٙم٤مً أو ،صم٤مٟمٞم٤مً  وُمٜمٕمٓمٗم٤مشمفسمٛمٜم٤مهجف وادم٤مه٤مشمف وأصقًمف  يٙمقن قم٤مروم٤مً 
سمٜمج٤مح  اعمقوققمّل  ٛمع أي٤مت ويامرس اًمتٗمًػمن جيأيٛمٙمـ ًمف  ، وسمٖمػم ذًمؽ ٓصم٤مًمث٤مً  اًمؽمشمٞمٌّل 
 ًمف ُمـ مم٤مرؾم٦م اًمتٗمًػم سمدّ  ومال :ًمٞمف ُمـ ٟمت٤مئ٩مإؾ يمام ٓ يٛمٙمـ آقمتامد قمغم ُم٤م يتقّص  ،وصم٘م٦م

ٞم٤مره٤م ودراؾمتٝم٤م يٜمجح ذم اظمت قمٜمدئذٍ ُمٕمروم٦م سمٛمقاوٞمع أي٤مت، و قمٜمده، طمتك شمتٙمَقن اًمؽمشمٞمٌّل 
 سمٕمض.ووّؿ سمٕمْمٝم٤م إمم 

ي٤مت: ُمـ ذوط اعمٗمّن ُمٕمرومتف سمؽمشمٞم٥م اًمٜمزول، طمتك ًمم وزمّ قمدم ُمٕمروم٦م اًمؽمشمٞم٥م اًمٜمز 
هذه اعمٕمروم٦م ىمد جيٕمؾ أي٦م إومم ىمٞمدًا أو إـمالىم٤ًم ًمٚمث٤مٟمٞم٦م، دون ُمـ ف يٙمقن دىمٞم٘م٤ًم ذم شمٗمًػمه: ٕٟمّ 

              وُمث٤مًمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،ذم طملم يٙمقن اًمٕمٙمس هق اعمراد
ي٦م ٟمزًم٧م ىمٌؾ أي٤مت إظمرى ، هذه أ(٨)               

ُم٦م ًمٚمرسم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم، يمام ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة ، وأي٦م ُمـ آل قمٛمران ىمد 281و 275أيت٤من  اعمحرِّ
 قمغم طملم، وأؿم٤مرت إمم اًمرسم٤م اًمذي شمٙمقن ومٞمف إُمقال أوٕم٤موم٤ًم ُمْم٤مقمٗم٦م، ٤مً ُم٧م اًمرسم٤م شمدرجيٞمّ طمرّ 
ُم٧م ُمٓمٚمؼ اًمرسم٤م ىمٚمٞمٚمف ، ىمد طمرّ سمٕمد آي٦م آل قمٛمران ٤مٟمزًمت لمتَ ٚمّ  ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة، واًملمأيتأّن 

                                                           

 .٨31( آل قمٛمران: ٨)



 

 إذ :زول هذه أي٤مت ومًٞم٘مع ذم اعمحذورالع سمؽمشمٞم٥م ٟموإذا مل يٙمـ اعمٗمّن قمغم اـمّ  ،ويمثػمه
آي٦م آل قمٛمران ضم٤مءت ًمت٘مٞمِّد هذا اعمٓمٚمؼ،  ل ُم٤م ٟمزل، ويٕمت٘مد أنّ ؾمٞمجٕمؾ اًمتحريؿ اعمٓمٚمؼ أوّ 

يّمٌح اًمرسم٤م  طمٞمٜمئذٍ ران، ودًا سم٤مٔي٦م ُمـ ؾمقرة آل قمٛمومٞمّمٌح اًمرسم٤م اعمٓمٚمؼ ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة ُم٘مٞمّ 
 اًم٘مٚمٞمؾ مم٤ّم ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف.

 ءذم اًمٖمٗمٚم٦م قمـ ر رومراط ذم اؾمتخدام اًمٕمٚمقم احلديث٦م ىمد ي١مصمّ اإل نّ : إ٦م اعمٗمرـم٦مٞماًمٕمٚمامٟم 3
 ،ص٤مًم٦مٞم٦م وُمٜمحٝم٤م إ، واًمتٝم٤مون ذم اؾمتخدام اًمٜمٔمري٤مت اًمٔمٜمّ اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ُمـ أصقل 

ٞم٦م، احل٤مل اًمذي يقضم٥م اخلٚمؾ ذم اًمتٗمًػم ٤م اًم٘مٓمٕميوشم٘مديٛمٝم٤م قمغم أصقل اًمتٗمًػم واًم٘مْم٤م
 تف وٟمت٤مئجف.وصحّ 

أطمد  وومؼ اًمٜمٔمرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م أنّ قمغم  اًم٘مرآنوُمـ إُمثٚم٦م إظمرى قمغم آٟمزٓق ذم شمٗمًػم 
ٚمؼ ُمـ ـملم هق ظُم   دٟم٤م آدمؾمٞمّ  هقوأسم٤م اًمٌنمي٦م  ُمٜمِم٠م اًم٘مقل سم٠منّ  ٗملم يمت٥م ي٘مقل: إنّ اعم١مًمّ 

القمٝمؿ قمغم اًمٜمٔمري٤مت ٌٕمقا ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتقراة: ًمٕمدم اـمّ ام اشمّ اعمٗمّنيـ ًمٚم٘مرآن إٟمّ  اًمتقراة، وأنّ 
ن اًمذي ىم٤مل ضم٤مء سمف دارو اًمّمحٞمح ُم٤م قمغم طملمروا احلدي٨م قمـ آدم وطمقاء، اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ويمرّ 

ر، وم٤مإلٟم٤ًمن يم٤من ىمردًا، صمؿّ  رؤي٦مسم إمم   ي٤متًمٕمقاُمؾ اًمٓمٌٞمٕم٦م وُم٤م شمٗمروف ُمـ حتدّ   رشمٓمقَ  اًمتٓمقُّ
 ًٞمٓم٦م.اإلٟم٤ًمن اًمذي ٟمراه اًمٞمقم يٛمٌم قمغم اًمٌ

 نّ إإهمٗم٤مل شمٗم٤مقمؾ أي٤مت ُمٕمٜم٤مئٞم٤ًم ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م أو قمدم حتّمٞمؾ اعمٗمٝمقم اعمجٛمققمل ًمٚم٘مرآن:  
اًمٙمريؿ،  اًم٘مرآنهق اًمرؤي٦م اعمٜمٝمجٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م عمٗم٤مهٞمؿ  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ذوط  هؿّ أُمـ 

قن وم٘مد شمٙم  ظمرىي٦م سم٤مٔي٤مت إآ ارشم٤ٌمط يمّؾ  ذمًمٚم٘مرآن واًمؽميمٞمز  وآًمتٗم٤مت إمم اًمًٞم٤مق اًمٕم٤ممّ 
٦م سم٤معمقوقع اعمراد سمحثف أو سم٤معمقاوٞمع اخل٤مّص   ّم٦م أو ٟم٤مؾمخ٦مدة أو خمّّم ح٦م أو ُم٘مٞمّ ي٦م ُمقّو أ
قطمدة واطمدة ُمـ يم اًم٘مرآن وم٤مًمٜمٔمر إمم يمّؾ ):  يمام ىم٤مل اًمِمٝمٞمد اًمّمدر إّول ، واحلّؼ ىظمرإ

 .(٨)(اعمقوققمّل  إصقل اًمتل يٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م اعمٗمّنون اًمٞمقم اًمتٗمًػم

                                                           

 .23٨( اًمًّٞمد حمّٛمد سم٤مىمر اًمّمدر، اعمدرؾم٦م اًم٘مرآٟمّٞم٦م، ص٨)



  

ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أّن ): اعمقوققمّل   ُم٦م شمٗمًػمهذم ُم٘مدّ  اًمِمػمازّي ٤مرم وىمد يمت٥م اًمِمٞمخ ٟم٤مس ُمٙم
أي قم٤ممل اخلٚمؼ ويم٤مئٜم٤مت قم٤ممل اًمقضمقد هق ذم ش اًمتٙمقيـ»إؾمٚمقب اًمّمحٞمح ذم دراؾمتف يمت٤مب 

رض سمٕمْمٝم٤م، ومٗمل احل٘مٞم٘م٦م قمـ أّن اًمِمٛمس واًم٘مٛمر وإ طمٞم٨م ارشم٤ٌمـمٝم٤م ُمع ُمٓم٤مًمٕمتٝم٤م ُمـ
وهل شمِمّٙمؾ ذم جمٛمققمٝم٤م  ،ؾ قمـ سمٕمضٟم٤ًمن واعمجتٛمٕم٤مت اًمٌنمي٦م هل ُمقاوٞمع ٓ شمٜمٗمّمواإل

يمٞم٤مٟم٤ًم واطمدًا ُمتالزُم٤ًم، وإؾمٚمقب اًمّم٤مئ٥م ذم دراؾمتٝم٤م هق أن ٟمٌحثٝم٤م ُمـ طمٞم٨م ارشم٤ٌمـمٝم٤م ُمع 
 سمٕمْمٝم٤م.

اًمٙمريؿ، ومٝمٜم٤مًمؽ قمالىم٤مت دىمٞم٘م٦م وًمٓمٞمٗم٦م ومٞمام  اًم٘مرآنأي ش اًمتدويـ»وهٙمذا إُمر ذم يمت٤مب 
 .(٨)(٤مـمٝم٤م ُمع سمٕمْمٝم٤ماًمٙمريؿ، وٓسمّد ُمـ شمٗمًػمه٤م ُمـ طمٞم٨م ارشمٌ اًم٘مرآنسملم ُمقاوٞمع 

 .ؼة بؿرحؾة افتـظرخطاء ادتعؾّ : إرابعاً 
ي٦م سمٛمٗم٤مد ُمٗمٝمقم أ اًمت٘مّٞمد اًمت٤ممّ  اًم٘مرآينّ سمٛمٗم٤مد أي٤مت: يٚمزم اعمٜمّٔمر  قمدم آًمتزام اًمت٤ممّ  
أو حيذف آظمر. ويمذا يٚمزُمف قمدم إدظم٤مل اًمٕمٜم٤مس  ٞمئ٤مً ٤مشمف ؿميْمٞمػ ُمـ قمٜمديّ  ُمٜمٝم٤م، ومالاعمًتٜمت٩م 

٦م )اخل٤مرضم٦م قمـ اًمٗمٚمًٗم٦م أو اًمًٜمّ  وأٚمٞم٦م اًمتٜمٔمػم يم٤مًمٚمٖم٦م أو سمٕمض اًمت٤مريخ ٦م ذم قمٛمٞمّ اًم٘مرآٟمهمػم 
٦م هم٤مي٦م، وًمق يم٤من سمٖمرض  ُمـ ُمٗم٤مهٞمؿ ىمرآٟمٞم٦م حت٧م أيّ ي٦م(، يمام ٓ يٜمٌٖمل إظمٗم٤مء ُم٤م شمٌلّم شمٗمًػم أ
 .اًم٘مرآناًمدوم٤مع قمـ 

وىمد ؾمٚمؽ هذا سمٕمض اعمٗمّنيـ، طمٞم٨م قمٛمدوا إمم إظمٗم٤مء سمٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ طمتك ٓ ُيٕم٤مب 
ؿ حيًٜمقن صٜمٕم٤ًم، يمام هق اًمِم٠من ذم رون أّن أو شمٙمقن ُمقرد إطمراج هلؿ، وهؿ يتّمقّ  ،اًم٘مرآنقمغم 

د اًمزوضم٤مت، واًمٓمالق، واًمرسم٤م، ومٕمٛمدوا إمم شم٠مويٚمٝم٤م سمام يريض خم٤مًمٗمٞمٝمؿ، وهؿ ذم  ُمقوقع شمٕمدُّ
 ام أسمٓمٚمقا ُمٗم٤مهٞمؿ ىمرآٟمٞم٦م.طم٘مٞم٘م٦م إُمر إٟمّ 

يًتٖمرق اعمٗمّن ذم وهق أن  :ظمرىأُمقر قمٓم٤مء اعمحقري٦م ٕإو اًم٘مرآنآًمتٗم٤مف قمغم  
، مم٤ّم اًم٘مرآنيمثر ُمـ أ وٟمٔمرّي٤مهتؿ ريـاعمٗمٙمّ  راءآِمتٖمؾ سم٠مُمقر ه٤مُمِمٞم٦م وسميشمقؾمٞمع اعمقوقع سمحٞم٨م 

                                                           

 .6، ص٨( اًمِمٞمخ ُمٙم٤مرم اًمِمػمازّي، ٟمٗمح٤مت اًم٘مرآن، ج٨)



 

شمٔمٝمر أو ٓ شمٔمٝمر  ىمدىمٚمٞمٚم٦م  اًم٘مرآنوم٤مدة ُمـ ، وجيٕمؾ اإلاعمقوققمّل  جيٕمٚمف خيرج قمـ إـم٤مر اًمتٗمًػم
 ًمٚمتٗمًػم. ذم اًمّمقرة اًمٕم٤مُم٦م

وًم٦م ُم٤ًميرة اًمريم٥م اًمٕمٍمي، وشمٔمٝمر هذه اًم٥ًٌم ذم فمٝمقر هذا إؾمٚمقب هق حم٤م وًمٕمّؾ 
. وىمد اٟمجّر وراء هذا (اًم٘مرآنطمقل )، و(٦مٞمّ اًم٘مرآٟماًمدراؾم٤مت )اًمدراؾم٤مت حت٧م قمٜم٤مويـ، ُمثؾ: 

 قمـإؾمٚمقب قمٚمامء ىمداُمك، ُمثؾ: اًمٗمخر اًمرازي، وطمديث٤ًم: اًمِمٞمخ اًمٓمٜمٓم٤موي، طمتك ىمٞمؾ 
ّٓ  ومٞمٝمام يمّؾ )شمٗمًػممه٤م:   .( اًمتٗمًػمرء إ
ؾ ُمـ اًمتزام اًمت٠مُمّ  اعمقوققمّل   ٦م: ٓسمّد ًمٚمٛمٗمنِّ  وقمدم اًمتزام اًمدىمّ آؾمتٕمج٤مل ذم اًمتٜمٔمػم  3
ذم ع ُمقوقع ُمـ اعمقاوٞمع، وٓ يٜمٌٖمل أن يتّن  قمـ ّٞم٦ماًم٘مرآٟماًمرؤي٦م ٦م قمٜمد اؾمتخالص واًمدىمّ 

دة ذم ُمقوققمٝم٤م أو اعمرشمٌٓم٦م سمِمٙمؾ ُمـ  ذم دمٛمٞمع أي٤مت اعمقطّم اًمؽميمٞمز واًمت٠ميّن قمدم ُمراقم٤مة 
 ؾ إًمٞمف: ٕنّ ّمدر طمٙماًم أو يٌٜمل أطمد إصقل قمغم ُم٤م شمقّص إؿمٙم٤مل سمٜمٗمس اعمقوقع، ًمٞم

ؾمٞمٙمقن احلٙمؿ ُمٌتقرًا، وشمٙمقن  طمٞمٜمئذٍ اؾمت٘مراًء ٟم٤مىمّم٤ًم، و اؾمت٘مراءه ًممي٤مت ؾمٞمٙمقن طمٞمٜمئذٍ 
 ظم٤مـمئ٦م سم٤مًمتٌع: ٕن٤م مل شمٜمٓمٚمؼ ُمـ مجٞمع اًمِمقاهد، إُمر اًمذي جيٕمٚمٝم٤م ٟم٤مىمّم٦م ُمـ اعمٜمِم٠م. رؤي٦ماًم

، وٟمذيمر اعمقوققمّل  ممَـ اؿمتٖمؾ ذم طم٘مؾ اًمتٗمًػم ٙمثػموىمع ذم هذا اعمًٚمؽ اخل٤مـمئ اًم وىمد
 (سمرّ )أيٜمام أشم٧م يمٚمٛم٦م  اًم٘مرآنقمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: اسمـ وم٤مرس ذم يمت٤مسمف )اإلومراد(، طمٞم٨م ىم٤مل: ذم 

          ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  واعمراد سم٤مًمؼم اًمثرى، إّٓ  ،وم٤معمراد سم٤مًمٌحر اعم٤مء (سمحر)و
ه ءاؾمت٘مرا نّ وذًمؽ ٕ :ي٦م واًمٕمٛمران، طمٞم٨م اعمراد سم٤مًمؼّم اًمؼم(٨)      

ظم٤مـمئ٦م، ومّحٚمٝم٤م ًمٚم٘مرآن، ومٛمثاًل ذم ىمقًمف  رؤي٦مًمٚمٛمٗمردة مل يِمٛمؾ مجٞمع أي٤مت وم٘مد اؾمتخٚمص 
                                  شمٕم٤ممم:

رض داظمؾ حت٧م طمٙمؿ احلرُم٦م، وم٤معمْحِرم سم٤محل٩م إذا ٤مٕيمطمٙمؿ اًمٗمْم٤مء  أنّ ذم ومال ؿمّؽ  ،(2) 

                                                           

 .4٨( اًمروم: ٨)
 .96( اعم٤مئدة: 2)



  

 يمّٗم٤مرة قمٚمٞمف: اسمـ وم٤مرس ومال رؤي٦مًم شمٌٕم٤مً د ـمػمًا ذم اهلقاء وم٘مد وضم٧ٌم قمٚمٞمف اًمٙمّٗم٤مرة، وًمٙمـ اصٓم٤م
 اًمّمٞمد مل يٙمـ قمغم اًمثرى.ّٕن 

وٓ  اًم٘مرآن: وم٤معمٗمّن طملم يٖمٗمؾ ظمّمقصٞم٤مت اًم٘مرآنقمدم آقمتٜم٤مء سمخّمقصٞم٤مت  4
٘مف ذم حتديد اخلٓم٠م وآؿمت٤ٌمه ؾمػماوم وم٢منّ  ،ّٞم٦ماًم٘مرآٟم اًمرؤي٦ميْمٕمٝم٤م ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمف طملم اؾمتخالص 

٦م. وُمـ اخلّمقصٞم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل طم٤مول سمٕمض اعمٗمّنيـ ٞمّ اًم٘مرآٟماًم٘مقاقمد، وإقمالن احل٘م٤مئؼ 
 ـمرطمٝم٤م ذم هذا اعمٞمدان:

 هق إصؾ اًمت٤مّم جلٛمٞمع اًمٕمٚمقم. اًم٘مرآن إنّ  أ
 اإلطمٙم٤مم واإلشم٘م٤من. هم٤مي٦مذم  اًم٘مرآن إنّ  ب 
 ظم٤مٍل ُمـ اًمزي٤مدة واًمتٙمرار. اًم٘مرآن ج 
 داي٦م اًمٌنمي٦م.يمت٤مب هل اًم٘مرآن د 
 ٓ حيتٛمؾ ومٞمف اخلٓم٠م ُمٓمٚم٘م٤ًم. اًم٘مرآن هـ 
 ُمٌٜمٞم٦م قمغم احلّؼ، وٓ رء همػمه. اًم٘مرآنسمٞم٤مٟم٤مت  و
 اًمّمدق. ٓ شمِمٌف اعمج٤مزات ذم همػمه: ٕن٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًم٘مرآنجم٤مزات  إنّ  ز
 .(٨)شمرادف اًم٘مرآنًمٞمس سملم أًمٗم٤مظ  ح 

: لد  خلاصة 
٘م٦م ظمٓم٤مء اعمتٕمٚمّ إ)٤م: ٝممهّ أ، ػم اعمقوققمّل اًمتٗمًظمٓم٤مء وقمٞمقب ىمد شمٚمحؼ سمٕمٛمٚمٞم٦م أهٜم٤مك 

٘م٦م سمٛمرطمٚم٦م ظمٓم٤مء اعمتٕمٚمّ ٘م٦م سمٛمرطمٚم٦م مجع أي٤مت(، )إظمٓم٤مء اعمتٕمٚمّ ، )إ(سم٤مظمتٞم٤مر اعمقوقع
 ٘م٦م سمٛمرطمٚم٦م اًمتٜمٔمػم(.ظمٓم٤مء اعمتٕمٚمّ إ)(، اًمتٗمًػم اًمؽمشمٞمٌّل 

                                                           

 .78، صاًمتٗمًػم اعمقوققمّل ( قمٌد اًمًت٤مر ؾمٕمٞمد، اعمدظمؾ إمم ٨)



 

 
 لأسئلة:

 ؟اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ظمٓم٤مء أو اًمٕمٞمقب اًمتل ىمد ي٘مع ومٞمٝم٤م إ ل: ُم٤م ه٨س
 ه٤مذيمرأذم ُمرطمٚم٦م مجع أي٤مت؟  اعمقوققمّل  ٗمًػمتظمٓم٤مء اًمتل ىمد ي٘مع ومٞمٝم٤م اًمذيمر إأ: 2س

 واطمدة ُمٜمٝم٤م. أذحو
 .(اعمقوققمّل  قمدم اؾمتخدام اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اعمٗمرـم٦م ذم اًمتٗمًػم)ح اعمراد ُمـ: : وّو 3س
 سمٛمٗم٤مد أي٤مت ذم اًمتٗمًػم اورة قمدم آًمتزام اًمت٤ممّ )ٞم٦م: شم: ُم٤مذا ٟم٘مّمد سم٤مًمٕم٤ٌمرة ا4ٔس

 (؟قوققمّل اعم
 ؟اعمقوققمّل  ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمًػم ي٤مت اوري٤مً ًمم ُمٕمروم٦م اًمؽمشمٞم٥م اًمٜمزوزم : عم٤مذا يٕمدّ 5س
ُمزاوًم٦م  اعمقوققمّل  ًمٚمٛمٗمّن  اً ُمـ اًميوري ضمدّ ): ٝم٤مأذطمو ٞم٦مشماًمٕم٤ٌمرة أ ؾ: طمٚمّ 6س

 (.اًمتٗمًػم اًمؽمشمٞمٌّل 





 

 

حا عش تف: ا ا اث كتابت ا ّ خط ع ض ( ا ّ ق األ  (٨))ا
 

 : لد ف   هد
 .قمٛمقُم٤مً  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ٦م ظمٓمقات قمٛمٚمٞمّ  فشمٕمرّ : إشاّد اهلدف 

 :ثاكوية أهداف
 .اعمقوققمّل  ٘م٦م سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمًػمسمٕمض اعمٝم٤مرات واًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمتٕمٚمّ  ف شمٕمرّ 

لعلمي  :لمحتو 
 :تمهيد

ى دّ عمـ يتّماًمتل يٜمٌٖمل  اخلٓمقات أو  ذيمر اًمٓمري٘م٦مإمم  ٦ماعمحٓمّ  هق ذم هذن ٟمتٓمرّ أٟمح٤مول 
ٟمٕمقد  صمؿّ  ،ًٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اإلمج٤مل أوّ  اً هد د هب٤م ٤ٌمقمٝم٤م واًمت٘مٞمّ اشمّ  ويمت٤مسم٦مً  ٤مً سمحث اعمقوققمّل  ًمٚمتٗمًػم

ـّ أمهّ إمم  اً : ٟمٔمرصم٤مٟمٞم٤مً  إًمٞمٝم٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اًمقاذم ، اجلديد ٞمتٝم٤م اًم٤ٌمًمٖم٦م ذم وٌط اًمٕمٛمؾ اًمٕمٛمكم هلذا اًمٗم
 :قومٞمؼومٜم٘مقل وسم٤مهلل اًمت، وُمٕم٤ممل صم٤مسمت٦م وـمٞمدة أصقلِف قمغم أصقًموًمتحديد 
 :ا لخطو إجمال :لا ّ 
 اًمذي يريد اًم٤ٌمطم٨م ُمزاوًمتف. اخل٤مّص  اعمقوققمّل  اعمٕمروم٦م اًمدىمٞم٘م٦م عمٕمٜمك اًمتٗمًػم ٨
 ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك. ٤مً دىمٞم٘م اً اعمراد سمحثف حتديد اًم٘مرآينّ حتديد اعمقوقع  2
قمٜمقان ُمٜمتزع ُمـ صٛمٞمؿ ُمٕم٤مٟمٞمف أو ، اًمٙمريؿ ذاشمف اًم٘مرآناظمتٞم٤مر قمٜمقان ًمف ُمـ أًمٗم٤مظ  3

 .٦مٞمّ رآٟماًم٘م
ضمقاُمٕمٝم٤م قمٜمد إرادة  واًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مظمتٞم٤مر، ٘م٦م سم٤معمقوقعاًمٙمريٛم٦م اعمتٕمٚمّ  أي٤متمجع  4

 آظمتّم٤مر.
                                                           

 ًػم اعمقوققمّل(، قمٌد اًمًت٤مر ومتح اهلل ؾمٕمٞمد.( شمٚمخٞمص ًمٌح٨م )اًمٓمري٘م٦م اعمثغم ذم دراؾم٦م اًمتٗم٨)



  

 وشمرشمٞمٌٝم٤م ُمـ طمٞم٨م زُمـ اًمٜمزول ُم٤م أُمٙمـ.، ل واعمدينشمّمٜمٞمٗمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اعمٙمّ  5
وُمٕمروم٦م أطمقاهل٤م: ُمـ طمٞم٨م أؾم٤ٌمب ، شمٗمًػمه٤مإمم  اًمٙمريٛم٦م سم٤مًمرضمقع أي٤متومٝمؿ  6
 ر سمف اعمٕمٜمك.٤م يت٘مرّ وهمػم ذًمؽ ممّ  ،واًمٕمٛمقم واخلّمقص، يع واًمٜمًخج اًمتنموشمدرّ ، اًمٜمزول
إمم  أي٤مت وردّ ، ٟمٗمًٝم٤م أي٤متقمٜم٤مس ُمؽماسمٓم٦م ُمٜمتزقم٦م ُمـ إمم  شم٘مًٞمؿ اعمقوقع 7

، شمٗمًػمإمم  ُمع شمٗمًػم ُمقضمز عم٤م حيت٤مج ُمٜمٝم٤م، ًمٚمٛمقوقع قمٜم٤مسه٤م وُمقوٕمٝم٤م ُمـ اًمٌٜم٤مء اًمٙمكّمّ 
 اًمِمٌٝم٤مت قمـ اعمقوقع ذاشمف. وردّ  ،واؾمتٜم٤ٌمط طم٘م٤مئ٘مٝم٤م اًم٘مري٦ٌم ُمـ همػم شمٙمٚمػ

 .ووقاسمٓمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمتٗمًػم اعمقوققمّل هذه اخلٓمقات سم٘مقاقمد  ذم يمّؾ  اًمت٘مٞمُّد اًمت٤ممّ  8
 .ظمٓمقات ومٝمذه صمامين

 :تطبيقا  ا لخطو تفصيل: ثانيا 
 .اخلاّص  افتػسر ادوضوظيّ ادعرؾة افدؿقؼة دعـى : إوػاخلطوة 

 خي٤مًمٓمف ُمـ أسمح٤مث اًم٤ٌمطم٨م هذا اعمّمٓمٚمح قماّم أو  ٗمّن اعمز أن يٛمٞمّ  :ٟم٘مّمد هبذه اخلٓمقة
٥م إظمٓم٤مء اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ وسمذًمؽ يتجٜمّ ، ل اًمٓمريؼأظمرى: طمتك يتْمح ًمف قمٛمٚمف ُمـ أوّ 

ٞم٦م( اًمذي : يمـ)شمٗمًػم اًمًقر اعمٙمّ ٦مًمف سمّمٚم طملم يٙمتٌقن حت٧م هذا اًمٕمٜمقان ُم٤م ٓ يٛم٧ّم ، اًم٤ٌمطمثلم
وهق شمٗمًػم ُمقضمز يٚمتزم اًمٜمٛمط اعمِمٝمقر ذم  ،(آن٘مرًمٚم اعمقوققمّل  )اًمتٗمًػم: نم حت٧م قمٜمقانٟمُ 

 ًّ يتٜم٤مول يمؾ ُمٜمٝم٤م قمغم شمرشمٞم٥م اًمًقرة سم٤مًمٌٞم٤من ، مجٚم٦م ُم٘م٤مـمعإمم  ؿ اًمًقرةاًمتٗمًػم: طمٞم٨م ي٘م
 ك ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف.ُمٕمٜمً  سم٠مّي  ٤مً ُمقوققمٞم اً ف ًمٞمس شمٗمًػموًمٙمٜمّ ، ػٓمٞمًم ٠مؾمٚمقبوسم، إديب اإلمج٤مزم

  اًمقطمدة) أو(، اًم٘مرآنٜمٔم٤مم ذم اًم)ك ٥م اًم٤ٌمطم٨م اًمٙمت٤مسم٦م حت٧م قمٜمقان ُم٤م يًٛمّ ويمذًمؽ يتجٜمّ 
 اًم٘مرآنيم٤مًمٜمًخ ذم ، سمٛمٕمٜم٤مه اًمٕم٤ممّ  (اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ) أو (،اًمٙمريؿ اًم٘مرآن٦م ذم ؾمقر اعمقوققمٞمّ 
ظم٤مرضم٦م قمـ ُمّمٓمٚمح   ُمع ضمالًمتٝم٤م وقمٔمٛمتٝم٤م  هذه اجلقاٟم٥م قمٚمؿ اعمٜم٤مؾم٤ٌمت: ٕنّ أو ، وٟمحقه
 .(٨)د سمٛمٕمٜم٤مه اخل٤مصاعم٘مٞمّ ، سمٛمٕمٜم٤مه اجلديد اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم

                                                           

 .www.manaratweb.com، اعمقوققملقمٌد اًمًت٤مر ومتح اهلل ؾمٕمد، اًمٓمري٘م٦م اعمثغم ذم دراؾم٦م اًمتٗمًػم  (٨)



 

 اً دؿقؼ اً حتديد ادوضوع ادراد بحثه حتديد: اخلطوة افثاكقة
 : طمتك ٓ ختتٚمط هذه اًم٘مْم٤مي٤م٤مً ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك صم٤مٟمٞم صمؿّ ، ًٓ أوّ  اًم٘مرآنُمـ طمٞم٨م وضمقده ذم 

 وٟمحق ذًمؽ. ...ُمـ طمٞم٨م إوص٤مف: يم٤مإلـمالق واًمت٘مٞمٞمدأو ، شمتداظمؾ اعم٤ًمئؾأو 
 اختقار افعـوان: اخلطوة افثافثة
 :ومٞمف ُم٤م ي٠ميت كراقمومٞمٜمٌٖمل أن يُ 

ُمٕمٜم٤مه إمم  اًم٘مرآينّ وٓ يٜمٌٖمل اًمٕمدول قمـ اًمٚمٗمِظ ، ٤مً ُمِمت٘مّ أو  سحي٤مً  ٞم٤مً ىمرآٟم أن يٙمقن ًمٗمٔم٤مً  ٨
٦م ذم ظم٤مّص  همػمه ُمـ ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٜم٤مسإمم  اًم٘مرآينّ ٦م شمرك اًمٚمٗمظ وٓ جيقز اًمٌتّ ، ًميورة إّٓ 

ومٝمذا  ،اًمٙمريؿ اًم٘مرآنذم وقء  (اًمِمقرى) أن يؽمَك ًمٗمظ  ُمثالً   ُمقاـمـ آؿمت٤ٌمه: ومال يّمّح 
ث ذم ؾمقرة آل وحتدّ ، اًمِمقرى ؾمقرة يم٤مُمٚم٦م اؾمٛمٝم٤م ف ذمث اهلل قمٜمحتدّ ، سمح٨م قمٔمٞمؿاًمٌح٨م 

ًمٙمـ ٓ و، اًم٘مرآنذم  (اًمِمقرى)ُمقوقع  ومٞمٌح٨م، وهمػم ذًمؽ، قمٛمران قمـ إُمر سم٤مًمِمقرى
 :ُمثؾ قمٜمقان، ًمٚمِمقرى ٤مً ُم٘م٤مرسمأو  ٤مً ف ُمرادومًمٗمظ آظمر ئمٜمّ إمم  أن يٕمدل قمـ هذا يّمّح 
 .(اًمديٛم٘مراـمٞم٦م)ًمٗمظ إمم  (اًمِمقرى)أن يؽمك ًمٗمظ   يّمّح الوم (،اًم٘مرآن اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ذم) 

وٓ يؽمك ًمٗمظ ( اًميي٦ٌم آضمتامقمٞم٦م) أو (آؿمؽمايمٞم٦م) إمم (اًمزيم٤مة)وٓ يؽمك ًمٗمظ 
يؽمك هذا اًمٚمٗمظ سم٤مقمت٤ٌمره  ٓ(، اًم٘مرآناجل٤مهٚمٞم٦م ذم وقء ): ُمـ سمح٨م قمٜمقاٟمف (اجل٤مهٚمٞم٦م)

 : ُمثالً  ومٞم٘م٤مل ،خ٤مًمٗم٦م ًمديـ اهللقمغم اعمٜم٤مه٩م اعم يدّل  ٤مً ٞمإؾمالُم ٤مً ُمّمٓمٚمح
، دةًمف دٓٓت حمدّ  اًم٘مرآن هذا ظمٓم٠م: ٕنّ  (،اًمٙمريؿ اًم٘مرآناًمِٕمٚمامٟمٞم٦م ذم وقء أو  اًمَٕمٚمامٟمٞم٦م)

 وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت (،ساع اًمٓمٌ٘م٤مت)  قمـ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سمٚمٗمظوٓ يٕمؼّم 
 .(٨)ذم شمٗمّمٞمٚمٝم٤م أو ذم مجٚمتٝم٤م اًم٘مرآنىمد خت٤مًمػ ، دةاحل٤مدصم٦م اًمتل شمٕمٜمل ُمٕم٤ميَن حمدّ 

، ًمٚمٌح٨م : ًمٞمٙمقن قمٜمقاٟم٤مً د إًمٗم٤مظقمٜمد شمٕمدّ  ؿمٛمؾاجل٤مُمع وإ اًم٘مرآينّ اظمتٞم٤مر اًمٚمٗمظ  
 صمؿّ ، شُمَْمّؿ إًمٞمف ذم شمٙمقيـ اعمقوقع إًمٗم٤مظ اعم٘م٤مرسم٦م عمٕمٜم٤مه صمؿّ ، ُيَداُر قمٚمٞمف اعمقوقع اسمتداءً  اً وحمقر
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يٗمٞمد  ٤مً وإجي٤مسم ر ذم اًمٜم٘م٤مئض وإوداد ؾمٚم٤ٌمً ؿ يت٘مرّ يمؾ طمٙم إًمٗم٤مظ اعم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمٛمٕم٤مين اًم٤ًمسم٘م٦م: ٕنّ 
 ه٤م شمتٛمّٞمز إؿمٞم٤مء.وسمْمدّ : ويمام ىمٞمؾ سمحّؼ ، ذم شمقوٞمح طمٙمؿ ُم٤م ي٘م٤مسمٚمف

وُيقوع هذا يمٚمف ُمقوع اًمٌح٨م واعم٘م٤مرٟم٦م واعمقازٟم٦م واًمٌٞم٤من عمـ أراد آؾمتٞمٕم٤مب واؾمت٘مراء 
 اًم٘مرآنوقء  احلرب واًمًالم ذم)ُمقوقع : ُمث٤مل ذًمؽ، اًمِم٤مُمؾ ُمـ ُمقوقع ُم٤م اًم٘مرآينّ اعمقىمػ 
ف أؿمٝمر إًمٗم٤مظ : ٕٟمّ (اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل) وهق ٟمخت٤مر ًمف أمجع إًمٗم٤مظ ًمٞمٙمقن قمٜمقاٟم٤مً  (اًمٙمريؿ

، اًم٘مت٤مل): إًمٞمف ُم٤م ي٘م٤مرسمف ذم اعمٕمٜمك ُمثؾ ٟمْمؿّ  صمؿّ ، قمـ هذا اعمقوقع اًم٘مرآناًمتل وردت ذم 
، ًمّمػا، اًمٚم٘م٤مء، اًمٗمتح، اًمٜمٍم، اًمٖمٚم٥م، اإلصمخ٤من ذم إرض، اًمث٤ٌمت، اًميب، احلرب
، واًمٗمرار، اًمًالم): إًمٞمف ُم٤م ي٘م٤مسمٚمف ُمثؾ ٟمْمؿّ  صمؿّ (، اًمٕمٝمد، إهى، اًمٗملء، اًمٖمٜمٞمٛم٦م، اإلقمداد
 ذًمؽ.إمم  وُم٤م ...(وٟم٘مض اًمٕمٝمقد، واًمٜمٌذ، واًمرقم٥م، واًمٗمِمؾ، واًمتقزّم 

ٟمخت٤مر ًمف أمجع إًمٗم٤مظ وأؿمٝمره٤م ، (د اهلل شمٕم٤ممم ذم ذاشمف وصٗم٤مشمفشمٗمرّ ) ُمقوقع :وُمث٤مل آظمر
، اًمٕمٌقدي٦م، اإلًمف، اًمرب): اعم٘م٤مرسم٦م ُمثؾ أًمٗم٤مظ صمؿّ (، واًمتقطمٞمد، قطمداٟمٞم٦ماًم): وهل اًم٘مرآنذم 

، إصٜم٤مم، اًمٓم٤مهمقت، اًمٙمٗمر، اًمنمك): اعم٘م٤مسمٚم٦م ُمثؾ صمؿّ ، إمم آظمره(، ..اًمتنميع.، احلٙمؿ
 ذًمؽ.إمم  وُم٤م (،إوصم٤من

 .ؼة بادوضوعافؽريؿة ادتعؾّ  أياتوهي مجع : اخلطوة افرابعة
اًمٙمريٛم٦م  أي٤متمجع : ٟم٘مقل ذم شمٗمّمٞمٚمٝم٤م، قمٜمد إرادة آظمتّم٤مرواًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مظمتٞم٤مر ضمقاُمٕمٝم٤م 

ويتٗم٤موت ، وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، واعم٘م٤مسمٚم٦م، اعم٘م٤مرسم٦م، اًمٚمٗمٔمٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م :٘م٦م سم٤معمقوقع ُمـ أـمراومف اعمذيمقرةاعمتٕمٚمّ 
)اًمقضمٞمز( ي٠مظمذ  اعمقوققمّل  : ومٗمل اًمتٗمًػماعمٗمّن اعمٓمٚمقسم٦م سم٤مقمت٤ٌمر اًمٜمقع اًمذي يريده  أي٤متقمدد 

اًمتل  أي٤متضمقاُمع أو ، اًمتل ومٞمٝم٤م ضمقاُمع هذا اًمٚمٗمظأو ، ح٥ًمٞمٝم٤م ًمٗمظ اًمٕمٜمقان وماًمتل وم أي٤مت
 ٤مً ػ ُمقوققماًمتل شم١مًمّ  أي٤متاًمقؾمٞمط ي٠مظمذ ضمقاُمع  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل وذم ، اعمٕم٤مين أصقلؾ متثّ 

اًمذي  وذم اًمتٗمًػم اًمًٌٞمط ، ح٥ًم اعمقازٟم٦م وآظمتٞم٤مرسمُمتٙم٤مُمؾ اًمٕمٜم٤مس ُمـ اًمٚمٗمظ وأـمراومف: 
، ٝم٤م ويًت٘مص أـمراف اعمقوقعيمٚمّ  أي٤متي٠مظمذ   ٤مئؾ واًمٙمت٥م اعمٗمردة اًمٓمقيٚم٦مػ ذم اًمرؾمي١مًمّ 

 .اعمٗمردة اًمقاؾمٕم٦م ٤متًمٞمٗم٠موذًمؽ ذم اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمت



 

ي واددين وترتقبفا من حقث زمن افؽريؿة من حقث ادؽّ  أياتتصـقف : اخلطوة اخلامسة
 .افـزول ما أمؽن ذفك
وقمٝمد ٟمزول ، ذم آظمرهأو  ،ذم وؾمٓمفأو ، ل اًمٕمٝمدأوّ ٟمزول أي٦م يم٤من ذم  ومٞمٕمٚمؿ اًم٤ٌمطم٨م أنّ 

أو ، اًم٘مرآينّ ْمح ًمف دىم٤مئؼ اعمقوقع أن يٕمٚمؿ: طمتك شمتّ  سمدّ ٓ، ؾمٜم٦م ٦23م واعمديٜم٦م ذم ُمٙمّ  اًم٘مرآن
آي٤مت حتريؿ : ُمثؾ، ج اًمتنميٕملاًمتل ٟمزًم٧م قمغم ـمري٘م٦م اًمتدرّ  ٤مٔي٤متيم، اًمٜم٤مؾمخ ُمـ اعمٜمًقخ

 .اخلٛمر
 .افتػسر ادوضوظيّ ة ؿبل افؼوع يف افؽريؿ أياتَؾْفم : اخلطوة افسادشة

. ظمرىإ وُمّم٤مدر اًمتٗمًػم قمـ اًمٜمٌل آؾمتٕم٤مٟم٦م ذم ومٝمؿ شمٗمًػم اعمقوقع سمام صّح 
 اعمٗمّن اوري: طمتك يًتٓمٞمع  أُمرٌ  اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم ذم اًمنموعاًمٙمريٛم٦م ىمٌؾ  أي٤متوَمْٝمؿ و

شمٜم٤مؾم٥م اعمقوقع: يمت٥م اًمتٗمًػم اًمتل إمم  وًمذًمؽ يٜمٌٖمل اًمرضمقع، شمرشمٞمٌٝم٤م وشم٠مًمٞمػ قمٜم٤مسه٤م
 أطمقاهل٤م وًمٞمتٌلّم ، اًمٙمريٛم٦م ذم ُمقاوٕمٝم٤م ُمـ شمرشمٞم٥م اعمّمحػ اًمنميػ أي٤متًمٞمٕمٚمؿ ُمٕم٤مين 

، وٟمحق ذًمؽ ،وأؾم٤ٌمب اًمٜمزول ،اًمٕمٛمقم واخلّمقصأو  ،ُمـ طمٞم٨م اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ،دةاعمتٕمدّ 
 :وٓ يتٕم٤مرو٤من، : ومٝمام يتٕم٤موٟم٤مناعمقوققمّل  وسمذًمؽ يٙمقن اًمتٗمًػم اًمتحٚمٞمكم اورة ًمٚمتٗمًػم

 وإٟمْم٤مج قمٚمؿ اًمتٗمًػم يمٚمف.، اًم٘مرآينّ  ؾ يتٙم٤مُمالن خلدُم٦م اًمٜمّص سم
 .كػسفا أياتظـارص مسابطة مـتزظة من إػ  تؼسقم ادوضوع: اخلطوة افسابعة

ًّ  ،اًمٙمريٛم٦م واًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م جمتٛمٕم٦م أي٤متسمٕمد ومٝمؿ  قمٜم٤مس وأضمزاء إمم  اعمقوقع اعمٗمّن ؿ ي٘م
ويرسمط سمٞمٜمٝم٤م سمرسم٤مط قمٚمٛمل جيٕمؾ ُمـ ، ريٛم٦ماًمٙم أي٤مترة ذم ُمٜمتزقم٦م ُمـ صٛمٞمؿ اعمٕم٤مين اعم٘مرّ 

ؼ م ُم٤م يتٕمٚمّ ومٞم٘مدّ ، اًم٘مرآينّ يتٗمؼ ُمع اًمٜمٛمط  ٤مً ومٜمٞمّ  ٦ٌم شمرشمٞم٤ٌمً وُمرشمّ ، ًٚمًٚم٦متاطمدة ُماعمقوقع وطمدة و
، ّمؾ سم٤مًمٗمرائض قمغم ُم٤م دون٤موُم٤م يتّ ، قمغم اًمٗمروع صقلؼ سم٤مٕوُم٤م يتٕمٚمّ ، سمذات اهلل قمغم يمؾ رء

٦م وٟمٔم٤مم يؼمز وومؼ ظمٓمّ قمغم ، ؿمٞم٤مء قمغم أقمراوٝم٤موضمقاهر إ، قمغم اعمٝمؿّ  م إهؿّ وهٙمذا ي٘مدّ 
يمٚمٞمٝمام ضم٤مء  ٦ٌم ذم ؾمقره٤م: ٕنّ يمام هق ُمٕمجز ذم ُمقاوع آي٤مشمف اعمرشمّ ، ذم ُمقوققم٤مشمف اًم٘مرآنإقمج٤مز 



  

 .(٨)                           :يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفأو ، سم٘مدر ُمقزون

سمال  أي٤متٝم٤م ُم٤م يالئٛمف ُمـ يمؾ ُمٜمإمم  وؿّ  اعمٗمّن وم٢مذا اؾمتقت هذه اًمٕمٜم٤مس أُم٤مم ٟمٔمر 
ُمع آىمتّم٤مر قمغم ُمقوع ، ٤مً وصمٞم٘م ّم٤مًٓ ّمٚم٦م سم٤معمقوقع اشمّ  ُمٗمرداهت٤م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اعمتّ ويٗمّن ، ػشمٙمٚمّ 

، اًمتٗمًػم هٜم٤م ُمرشمٌط سم٤معمقوقع ٕنّ   دة إهمراضُمتٕمدّ  إن يم٤مٟم٧م اًمدًٓم٦م ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م 
٤م يرد قمٚمٞمف سمٕمض ا يم٤من اعمقوقع ممّ وإذ، ُمراقم٤مة ُم٘مت٣م احل٤مل وُم٤م اًمٕمٚمؿ إّٓ ، ُم٘م٤مم ُم٘م٤مل وًمٙمّؾ 

 أودع يمت٤مسمف ُمٕم٤مين  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اهلل  وم٢منّ  :اًمتٛمس اًمرد ُمـ آي٤مت اعمقوقع ذاشمف، اًمِمٌٝم٤مت
ذم ُمقوقع آظمر ُمٜم٤مؾم٥م  اًم٘مرآنُمـ  اًمردّ  َس ٛمَ اًمتَ  ، ُمـ هذاوم٢من مل ُيٗمتح ًمٚمٛمٗمّن ، ٓ حتَم
اًمقطمل سم٤مًمٜم٦ًٌم عمقوقع ويمٛمقوقع ، يمٛمقوقع اًمٖمٞم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمّمٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم عمقوققم٦م

أصم٤مر إمم  اًمٙمريؿ ذم هذا اًم٤ٌمب إّٓ  اًم٘مرآنوٓ خيرج قمـ إـم٤مر ، وهٙمذا، اًمرؾم٤مًم٦م واًمرؾمؾ
 اًمٙمريؿ. ٘مرآناًمّمحٞمح٦م اًمتل ذم ذات اعمقوقع: ٕن٤م ؿم٤مرطم٦م ًمٚم

 ه.وضوابط د بؼواظد هذا افتػسرافتؼقّ  :اخلطوة افثامـة
٥َم احلِمق ووضمقب ُمراقم٤مهت٤م: طمتك يتجٜمّ ، يـ واًم٤ٌمطمثلماعمٗمّن وم٤مًم٘مّمد ُمٜمٝم٤م ًمٗم٧م اٟمت٤ٌمه 
ٞم٦م اعمحْم٦م اًمتل وردت ذم ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمقم اعمٜمٓم٘مٞم٦م وآؾمتٓمراد واًمت٘مًٞمامت اًمٗمٜمّ 

اًمٙمريٛم٦م  اًم٘مرآنىمد شمٕم٤مرض ٟمّمقص  شم٘مٕمٞمد ىمقاقمدأو  وٓ َيتََقَرط ذم شم٘مًٞمامت، واًمٗمٚمًٗمٞم٦م
 .اعم٤ٌمذة

 :لد خلاصة
 :اًمتٗمًػم اعمقوققمّل حتديد ظمٓمقات اًمٌح٨م ذم 

 اظمتٞم٤مر اعمقوقع اعمراد دراؾمتف.: ًٓ أوّ 
 ٘م٦م سمف.اعمتٕمٚمّ  ٦مٞمّ اًم٘مرآٟم أي٤متمجع : صم٤مٟمٞم٤مً 

                                                           

 .٨( هقد: ٨)



 

 ر ُمٜمٝم٤م.م ُمـ اعمت٠مظّم وومؼ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول عمٕمروم٦م اعمت٘مدّ قمغم شمرشمٞمٌٝم٤م : صم٤مًمث٤مً 
 ،ويرسمط سملم أضمزائٝم٤م ،ويٙمِمػ قمـ ُمٙمٜمقن٤م ،جيكم ُمْمٛمقن٤م واومٞم٤مً  ذطمٝم٤م ذطم٤مً : راسمٕم٤مً 

ُمٓمٚمؼ أو  ،ظم٤مص وقم٤ممأو  ،ٟم٤مؾمخ وُمٜمًقخأو  ،شمٜم٤مىمض سمٞمٜمٝم٤مف اظمتالف وؿ أٟمّ وإزاًم٦م ُم٤م يتقهّ 
 .وُمٗمّن  جمٛمؾأو  ،دوُم٘مٞمّ 

 وُمّم٤مدر اًمتٗمًػم ـمٝم٤مروآل سمٞمتف إ  قمـ اًمٜمٌل آؾمتٕم٤مٟم٦م ذم اعمقوقع سمام صّح : ظم٤مُم٤ًمً 
 .ظمرىإ

 
 لأسئلة:

 ؟سمحثف ٤ٌمقمٝم٤م ذماشمّ  اعمقوققمّل  اعمٗمّن ُم٤م هل اخلٓمقات اًمتل قمغم : ٨س
  ًمٚمتٗمًػم ٟم٤مً اًمٞمٙمقن قمٜمق اًم٘مرآنًمٗم٤مظ أاظمتٞم٤مر قمٜمقان ُمـ اًميوري  َـ ُمِ  هؾ: 2س

 .ح ُمع اًمنمحوّو  ؟اعمقوققمّل 
َ  ؟اعمقوققمّل  ل واعمدين ُمـ اًمتٗمًػمح٥ًم اعمٙمّ سم ٦مٞمّ اًم٘مرآٟمشمٗمًػم اًمًقر  ٕمدّ يُ  هؾ: 3س  ؟ومِل
: د إًمٗم٤مظؿمٛمؾ قمٜمد شمٕمدّ اجل٤مُمع وإ اًم٘مرآينّ اظمتٞم٤مر اًمٚمٗمظ ): ٞم٦مشمؾ اًمٕم٤ٌمرة أطمٚمّ : 4س

 .(ًمٚمٌح٨م ًمٞمٙمقن قمٜمقاٟم٤مً 

ح هب٤م قمغم ُمقوققمف؟ وّو  ًمٞمًتدّل  ح٥ًمُمـ آي٦م وم ضمزءاً  اعمٗمّن ن ي٠مظمذ أ هؾ يّمّح : 5س
 .ذًمؽ

ّمد سمف وىمُ  (،اًم٘مرآناًمديٛم٘مراـمٞم٦م ذم ) اعمقوققمّل  ن يٙمقن قمٜمقان اًمتٗمًػمأ هؾ يّمّح : 6س
َ  ؟(اًم٘مرآناًمِمقرى ذم )ُمقوقع   ؟ومِل





 

 

ثان اث : عش ا ا ّخط ف ّ ا ع ض ث) ا ق ا  (انا
 

ّ لشيخ مكا  ،لموضوعيّ  لمفسّرخطو )  (لشير
لد ف   :هد

قمٜمد اًمِمٞمخ ُمٙم٤مرم  اعمقوققمّل  ظمٓمقات شمدويـ اًمتٗمًػم فشمٕمرّ  :إشاّد اهلدف 
 .اًمِمػمازّي 

 :هداف ثاكويةأ
 .اًم٘مرآناًمتٕمريػ سمٙمت٤مب ٟمٗمح٤مت  
 .اًمِمػمازّي ُمث٤مل ُمـ شمٗمًػم اًمِمٞمخ ُمٙم٤مرم  الع قمغمآـمّ  2

لع  :لميلمحتو 
 :تمهيد
اًمٙمريؿ ُمـ  اًم٘مرآنعمقىمػ  لاعمٜمٝمج ٙمِمػقم٤ٌمرة قمـ اًم هل: اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ٦م ٞمقمٛمٚم
: ٝم٤ممهّ أسمًٚمًٚم٦م ُمـ اعمراطمؾ  وهل مترّ ، (٨)ُم٘مٓمٕم٤ًم ُمـ ُم٘م٤مـمٕمفأو  ُمـ ُمقاوٞمٕمف ُمٕملّم ع قُمقو

 أي٤متوشمٗمًػم ، هذا اعمقوقع قمـ أي٤متدمٛمٞمع  صمؿّ ، اًم٘مرآناٟمتخ٤مب ُمقوقع ُمـ ُمقاوٞمع 
 صمؿّ ، ظمّمقصٞم٤مت أظمرىأو إمم  زُمـ ٟمزول يمّؾ واطمدة ُمٜمٝم٤مإمم  شمٞم٥م ظم٤مّص ٟم٤مفمروومؼ شمرقمغم 

، أي٤مت٦م سملم جمٛمقع شمٚمؽ اعمقوققمٞمّ   اعم٘م٤مرسم٦مأو  اعم٘م٤مرٟم٦م صمؿّ ، اؾمتخراج اعمقوقع اعمحقري ومٞمٝم٤م
هذا يدظمؾ وٛمـ ُم٤م يّمٓمٚمح قمٚمٞمف سم٤معمراطمؾ اًمتل  يمّؾ ، ذًمؽ ُمـ يمّؾ  رؤي٦م ىمرآٟمٞم٦ّماؾمتخراج  صمؿّ 

 .(2)اعمقوققمّل  وومؼ ُمٜمٝم٩م اًمتٗمًػم قمغم اعمٗمّن ي٘مٓمٕمٝم٤م 
                                                           

ُمآزىمف وإؿمٙم٤مًمّٞم٤مشمف/ قمـ شم٘مريرات اًمِمٞمخ حمٛمقد رضمٌل، ُم١مؾّمًـ٦م  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ( قمكم هاىمل، ُم٘م٤مًم٦م، ٨)
 هـ، ش.  ٨383اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل ًمٚمتٕمٚمٞمؿ، 

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.( 2)



  

اًمٙم٤ٌمر اًمذيـ ُم٤مرؾمقا  يـاعمٗمّن  ف ظمٓمقات سمٕمضن ٟمتٕمرّ أ٦م هذه اعمحٓمّ  ٜم٤م ذمٞموضم٥م قمٚم
 اعمقوققمّل   اًمِمػمازّي اًمِمٞمخ ُمٙم٤مرم شمٗمًػم  فتٕمرّ ًم ص وىمٗمتٜم٤م هذهوٟمخّّم ، اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم

 .قوققمّل اًمتٗمًػم اعمضمؾ ايمتامل قمٛمٚمٞم٦م شمدويـ أ٘مٝم٤م ُمـ اعمراطمؾ اًمتل يٓمقهي٤م وحي٘مّ و
ّ لشيخ مكا   :لقرنفحا  لشير

ٞم٦م ؾمالُم٘م٦م سم٤مًمٕم٘مٞمدة اإلاًمِمٞمخ ذم هذا اًمٙمت٤مب ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ سمٞم٤من مجٞمع اعمقاوٞمع اعمتٕمٚمّ  كحترّ  
٘م٦م ويمذًمؽ اًمٌحقث اعمتٕمٚمّ ، ُم٤ٌمطم٨م اعمٕم٤مد واًمٕمدل واإلُم٤مُم٦مإمم  ُمـ سم٤مب ومٚمًٗم٦م اعمٕمروم٦مٝم٤م وسمحث

ف اًمًٚمس ٠مؾمٚمقسمؾمت٤مذ سمذع إ وىمد .٦مٞمّ رآٟماًم٘م أي٤متٞم٦م ذم ؾمالُمسم٤محلٙمقُم٦م وإظمالق اإل
فم٤مت اعمٝمّٛم٦م قحيٌلّم اعمٚمصمّؿ  ،٤موسمٞم٤من اًمٙمريٛم٦م أي٤متوُمٜمٝمجف اًمتٗمًػمي سمنمح ُمٕم٤مين 

وهٙمذا ي٠ميت ، وقمالىمتٝم٤م سم٤معمقوقع اًمٕم٘م٤مئدي حمّؾ اًمٌح٨م أي٤متاعمًتخٚمّم٦م ُمـ ومذًمٙم٦م هذه 
 اًمٙمريٛم٦م أي٤مت ٦مقمغم سم٘مٞم
ُمٜمٝمج٤ًم ضمديدًا وإسمداقم٤ًم ذم دائرة اًمٕمرض  (اًم٘مرآن ٟمٗمح٤مت) اًمتٗمًػم اعمقوققمّل يمت٤مب  يٕمدّ و
وهق قم٤ٌمرة قمـ دورة يم٤مُمٚم٦م ذم أصقل اًمٕم٘م٤مئد واعمٕم٤مرف آقمت٘م٤مدي٦م وإظمالىمٞم٦م ذم  :واًمٌٞم٤من

ؾم٤مشمذة احلقزة أيمام ذيمر ذًمؽ سمٕمض   أن يٙمقن هذا اًمٙمت٤مبسم٤مًمذيمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وُمـ اجلدير 
 .(٨)ٞم٦ميمت٤مسم٤ًم دراؾمٞم٤ًم ذم احلقزات اًمٕمٚمٛم  ٦ماًمٕمٚمٛمٞمّ 

أي ، اعمقوققمّل  سمٛمٜمٝم٩م اًمتٗمًػم (اًم٘مرآنٟمٗمح٤مت )يمت٤مسمف  اًمِمػمازّي  ماًمِمٞمخ ُمٙم٤مر ًم٘مد يمت٥م
وي٘مع هذا  :اًم٘مرآنسمؾ سمؽمشمٞم٥م ُمقوققم٤مت  :٦مٞمّ اًم٘مرآٟمواًمًقر  أي٤متًمٞمس قمغم ـمري٘م٦م شمرشمٞم٥م 

ـ ُم٤ًمئؾ قم٘م٤مئدي٦م وُمٕم٤مرف ديٜمٞم٦م ذم جم٤مل اًمٕم٘م٤مئد ُمـ ويتْمٛمّ  داتجمٚمّ  قمنمةاًمتٗمًػم ذم 
شمّؿ اًمتح٘مٞمؼ واًمٌح٨م ذم مجٞمع  : إذ اًمٙمريٛم٦م أي٤متاعمٕم٤مد ُمـ ظمالل اؾمتٜمٓم٤مق إمم  اًمتقطمٞمد
٦م ة اًمٕم٤مُمّ اًمٜمٌقّ إمم  ضاًمتل شمتٕمرّ  أي٤متو، قمـ صٗم٤مت اهللو ث قمـ اًمتقطمٞمداًمتل شمتحدّ  أي٤مت
ٞم٦م ؾمالُماعمٕم٤مد واإلُم٤مُم٦م واحلٙمقُم٦م اإلإمم  اًمتل شمِمػم أي٤متوهٙمذا مجٞمع  ،٦مة اخل٤مّص واًمٜمٌقّ 

                                                           

ُمآزىمف وإؿمٙم٤مًمّٞم٤مشمف/ قمـ شم٘مريرات اًمِمٞمخ حمٛمقد رضمٌل، ُم١مؾّم٦ًم  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل قمكم هاىمل، ُم٘م٤مًم٦م،  (٨)
 هـ، ش. ٨383اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل ًمٚمتٕمٚمٞمؿ، 



 

ًمٗمٝمؿ اًمٕم٘م٤مئد  وُمّمدر أومْمؾ ُمٜمٌع ؾ ومٕمالً هذا اًمتٗمًػم يٛمثّ   -ٕمّؾ وًم -، وأُمث٤مل ذًمؽ
 .(٨)ٞم٦مؾمالُماإل

 :هل قم٤ٌمرة قمـ (اًم٘مرآنٟمٗمح٤مت ) اعمقوققمّل  هذم شمٗمًػم ظمٓمقات اًمِمٞمخ نّ أو ٟمجد 
 .اًم٘مرآنحتديد اعمقوقع اعمٌحقث قمٜمف ذم  ٨
 وقمروٝم٤م سم٤مًمتًٚمًؾ وسمٜم٘م٤مط ُمع، ؾ حم٤مور اعمقوقع وُمٗم٤مصٚمفاًمتل شمِمٙمّ  أي٤متمجع  2

 .شمٗمًػم خمتٍم هل٤م
 :(2)ُمث٤مل
لمنظو : لموضوع لجنّة في  نموجبا دخو    .يّ لقر

دت إوص٤مف يمام طمدّ  ،اًمٙمريؿ قمـ أوص٤مف أهؾ اجلٜم٦ّم اًم٘مرآنصم٧م آي٤مت يمثػمة ذم ًم٘مد حتدّ 
 ؿ سم٤معمٜمزًم٦م اًمرومٞمٕم٦م ومٞمٝم٤م.اجلٜم٦ّم واًمتٜمٕمّ إمم  وإقمامل اًمتل شمقصؾ اإلٟم٤ًمن
إسمدي٦م  ةل ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٜمج٤مة واًمًٕم٤مدؾمالُمٔمقر اإلاعمٜم أي٤متوهبذا وم٘مد سمّٞمٜم٧م هذه 

 :ٞم٦مأشمويٛمٙمـ إمج٤مل هذه إوص٤مف سم٤مًمٜم٘م٤مط ، وشمٙم٤مُمؾ اإلٟم٤ًمن
 : اإليامن وافعؿل افصافح 1

ىم٤مل ، إّن رأس اعم٤مل ًمٚمٜمج٤مة واًمًٕم٤مدة وومتح أسمقاب اجلٜم٦ّم هق اإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح
 : شمٕم٤ممم

                      (3). 

  :افتؼوى 2
هذا  يمثػمة ٦مٞمّ ىمرآٟم  آي٤مت٘مد ذيمرت وم ،( اًمٕم٤مُمؾ أظمر ُمـ قمقاُمؾ دظمقل اجلٜم٦ّم هق )اًمت٘مقى

                                                           

 . 4547اشمٞم٦م اعم٤ٌمريم٦م ًمٚمِمٞمخ ُمٙم٤مرم اًمِمػمازّي، ص( اًمًػمة اًمذ٨)
 .٨53، ص6 اًمِمٞمخ ُمٙم٤مرم اًمِمػمازّي، ٟمٗمح٤مت اًم٘مرآن، ج (2)
 .82اًمٌ٘مرة:  (3)



  

 :٤مت قمدن( وسمٕمض ُمـ ٟمٕمٛمٝم٤م)ضمٜمّ إمم  ورد ذم ؾمقرة ُمريؿ سمٕمد اإلؿم٤مرة ُمـ مجٚمتٝم٤م ُم٤مو ،اًمٕم٤مُمؾ
                               (٨). 

  :حساناإل 3
 اًم٘مرآنوًم٘مد أؿم٤مر  ،ع اًمٜمٕمٛم٦م اإلهلٞم٦ّمقاُمؾ اًمدظمقل ذم ُمقوطم٤ًمن قم٤مُمؾ آظمر ُمـ قمقاإل
ومٌٕمد أن  ،ُمـ ؾمقرة اعم٤مئدة 85هذا اعمٗمٝمقم اًمقاؾمع ذم آي٤مت قمديدة ُمـ مجٚمتٝم٤م أي٦م إمم  اًمٙمريؿ

جمٛمققم٦م ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمٙمت٤مب اًمذيـ اٟم٘مٚمٌقا سمٕمد ؾمامقمٝمؿ آي٤مت  طم٤ملإمم  أؿم٤مرت هذه أي٦م
 :سمّمددهؿ  ىم٤مل شمٕم٤ممم، مم٤ّم قمرومقه ُمـ احلّؼ  اًمٙمريؿ ووم٤مو٧م أقمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمدُمع اًم٘مرآن

                                 
(2). 

 :اجلفاد وافشفادة 4
دًا سم٤معم٘م٤مم اًم٤ًمُمل يٕمٚمؿ ضمٞمّ  ؾمالمواإل اًم٘مرآنُمٜمٓمؼ   الع قمغماـمّ   ـ ًمف أدٟمكإّن يمؾ ُمَ 

ساطم٦م هذه اًمٓم٤مئٗم٦م  آناًم٘مر وقمد ومٚم٘مد، ؾمالمواًمدرضم٦م اًمرومٞمٕم٦م ًمٚمٛمج٤مهديـ واًمِمٝمداء ذم اإل
               : ىمقًمف شمٕم٤ممم أي٤متوُمـ مجٚم٦م ، ٞم٦م سم٤مجلٜم٦ّماعمْمحّ 

                              
                             

 .(3)           جئ  

واًم٤ٌمئٕمقن هؿ اعم١مُمٜمقن   ،ٟمف وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤موم٤معمِمؽمي هق اهلل، ّن٤م ًمتج٤مرة ٓ ٟمٔمػم هل٤مإطمّ٘م٤ًم 
 اعمج٤مهدون.

                                                           

 .63ُمريؿ:  (٨)
 .85اعم٤مئدة:  (2)
 .٨٨٨اًمتقسم٦م:  (3)



 

دومع إًمٞمٝمؿ هق ضمٜم٦ّم  هلؿ واًمثٛمـ اًمذي يُ إٟمٗمس وإُمقال اًمتل وهٌٝم٤م اهلل: (اًمٌْم٤مقم٦م)
ٌؾ يمؾ هذا هٜم٤مك شمؼميؽ ُمـ ىمِ  ومْمالً قمـ ،اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م اًمثالصم٦مهق وؾمٜمد هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م  ،اخلٚمد

 اعمِمؽمي ًمٚم٤ٌمئع.

ُمٕم٤مُمٚم٦م راسمح٦م ُم٘م٤مسمؾ ُمت٤مع زائؾ وهمػم  وُم٤م أقمٔمٛمٝم٤م ُمـ ،٤موُم٤م أروقمٝم شمٕم٤مسمػم ُم٤م أمجٚمٝم٤م ُمـ
 اهلل ٦م ذم  ُمٕم٤مُمٚم٦مُم٘مدار اًمٚمٓمػ واعمحٌّ  ُم٤م أيمثره ُمـو، صمٛمـ ُم٤ٌمرك وظم٤مًمد ُم٤م أقمٔمٛمف ُمـو ،صم٤مسم٧م

 ؟هذه  شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم
إِنَّ  وهق ذم اعمًجد رؾمقل اهلل  ٟمزًم٧م هذه أي٦م قمغم)أ:  ىم٤ملوقمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل

ي٤م رؾمقل : وم٘م٤مل ،قم٤مشم٘مف  رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر صم٤مٟمٞم٤ًم ـمرذم ردائف قمغم وم٠مىمٌَؾ  ، اًمٜم٤مسومٙمؼّم  ...هللا
 .(سمٞمع رسمٞمح ٓ ٟم٘مٞمؾ وٓ ٟمًت٘مٞمؾ: وم٘م٤مل إٟمّم٤مري، ٟمٕمؿ: ٟمزًم٧م هذه أي٦م؟ ىم٤ملأ ،اهلل

ُمٚم٦م شمِمٛمؾ سمؾ إّن هذه اعمٕم٤م :ح٥ًمسم٤مًمِمٝمداء وم ٗمٞمد ُمـ أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م أّن٤م ٓ ختتّص وٟمُ 
  أيْم٤ًم.اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

وهذا دًمٞمؾ قمغم أّن اهلدف اًمرئٞمس  (،ُي٘مَتٚمقنَ )  قمغم (َيْ٘مُتُٚمقنَ )م قم٤ٌمرة حظ ذم أي٦م شم٘مدّ ٟمٚمو
ذًمؽ وم٢مّن اًمِمٝم٤مدة درضم٦م رومٞمٕم٦م ٓ   وسمٜم٤مء قمغم :ُمـ اجلٝم٤مد هق اًم٘مْم٤مء قمغم اًمٕمدو ٓ اًمِمٝم٤مدة

 ٦م ُمـ أوًمٞم٤مئِف.اخل٤مّص  يٌٚمٖمٝم٤م إّٓ 
اًمِمٝم٤مدة  :وسمتٕمٌػم أدّق  ،داً ُمـ هٜم٤م ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمٖمرض ُمـ اجلٝم٤مد هق اًمِمٝم٤مدة أسم

 ًمٞم٧ًم هدوم٤ًم وإّٟمام هل وؾمٞمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ اهلدف.
 :هني افـػس ظن اهلوى 5

ونل    شمٕم٤ممماخلقف ُمـ اهلل، اًمتل هل ُمـ ُمقضم٤ٌمت دظمقل اجلٜم٦ّم  ُمقر آظمرىُمـ إ
                               : ىم٤مل شمٕم٤ممم،  اًمٜمٗمس قمـ اهلقى

      (٨). 
                                                           

 .4٨ 41اًمٜم٤مزقم٤مت:  (٨)



  

  :اإليامنإػ  فسابؼونا 6
ديـ ضمديد ي٘مؽمن سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمًٜمـ واًمت٘م٤مًمٞمد اًمرائج٦م ذم ذًمؽ   ُمـ اعمٕمٚمقم أّن فمٝمقر أّي 

سم٠مٟمقاع اعمٗم٤مؾمد  ُمكمءو ٤مت،راومي١مُمـ سم٤مخلل اًمذي فمٝمر ذم حمٞمط ؾمالُماًمديـ اإل ٓؾمّٞمامو، اعمجتٛمع
 واًمًٜمـ اًم٤ٌمـمٚم٦م اخل٤مـمئ٦م.

إمم  ذا اًمديـ أُمرًا قمًػمًا ًمٚمٖم٤مي٦م وحيت٤مجاإليامن سمٛمثؾ هإمم  ومٛمـ اًمٌدهيل أن يٙمقن اًمًٌؼ
هجامت اجل٤مهٚملم  أؿمدّ إمم وقن قم٤مدة وم٤مًم٤ًمسم٘مقن ًمإليامن يتٕمرّ ، ؿمٝم٤مُم٦م ُمٜم٘مٓمٕم٦م اًمٜمٔمػم

، شمٙمقن أٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ ذم ظمٓمر دائامً ًمذا  :ٞم٦م ُمـ اعمجتٛمعٚمقن إىمٚمّ وسمام أّنؿ يِمٙمّ  ،ٌلماعمتٕمّّم 
وهؿ اًمقؾمٞمٚم٦م  ،ج إُمثؾ ًممظمريـٟمٛمقذه١مٓء اًم٘مدوة احلًٜم٦م وإ دّ ٕمذًمؽ يُ  ومْماًل قمـ

اُمتٞم٤مز   ومٛمـ هٜم٤م يٙمقن ًمٚم٤ًمسم٘ملم ذم اإليامن، واًمٕم٤مُمؾ اًمرئٞمس ذم ٟمنم شمٕم٤مًمٞمؿ اًمًامء ذم إرض
يمام ورد ذًمؽ ذم ىمقًمف ، وقمدًا ىم٤مـمٕم٤ًم سمدظمقل اجلٜم٦ّم   شمٕم٤ممموىمد وقمدهؿ اهلل ،يمٌػم ودرضم٦م رومٞمٕم٦م

 .(٨)                     : شمٕم٤ممم
 :ة واجلفاداهلجر 7

:  ىم٤مل شمٕم٤ممموم٘مد ، آسمتٕم٤مد قمـ سم١مرة اًمٙمٗمر واًمنمك واًمٔمٚمؿ واعمٕم٤ميص  اهلجرة سمٛمٕمٜمك
                                

 .(2)                        جئ   

 .ل ظـد افشدائدافصز وافتحؿّ  8
 .اإليامن وآشتؼامة 9

  . ه ورشوفإضاظة اهلل 11
  .خالصاإل 11
 . افصدق 12

                                                           

 .٨2 ٨1اًمقاىمٕم٦م:  (٨)
 .2٨ 21اًمتقسم٦م: ( 2)



 

  .تزـقة افـػس 13
 .كػاق وآشتغػاراإل 14
 . اخلوف من اهلل 15
 .ي وافتزّ افتوّل  16
 .آهتامم بافصالة 17

 :لد خلاصة
 :هل قم٤ٌمرة قمـ (اًم٘مرآنٟمٗمح٤مت ) اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ظمٓمقات اًمِمٞمخ ذم  نّ إ
 .اًم٘مرآنحتديد اعمقوقع اعمٌحقث قمٜمف ذم  ٨
وسمٜم٘م٤مط ُمع  ،تًٚمًؾوقمروٝم٤م سم، ؾ حم٤مور اعمقوقع وُمٗم٤مصٚمفاًمتل شمِمٙمّ  أي٤متع مَج  2

 .شمٗمًػم خمتٍم هل٤م
 

 لأسئلة:
 ؟اعمقوققمّل   ذم شمٗمًػمه اًمِمػمازّي ُم٤م هل ظمٓمقات اًمِمٞمخ ُمٙم٤مرم : ٨س
 ؟اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ذم  اًمِمػمازّي اًمِمٞمخ ُمٙم٤مرم  أؾمٚمقبز امٜمسمامذا ي: 2س
اخلٓمقات  ح٤مً ُمقّو  :ذم شمٗمًػمه اًمِمػمازّي خ ُمٙم٤مرم اًمِمٞم فشمٜم٤موًم ذيمر ُمقوققم٤مً أ: 3س
 .قمٚمٞمف ًمف وُمًتِمٝمداً  وؿم٤مرطم٤مً 
 ؟اعمقوققمّل  ذم شم٠مًمٞمػ اًمتٗمًػم اًمِمػمازّي اًمِمٞمخ ُمٙم٤مرم اٟمٓمٚمؼ ُمٜمٓمٚمؼ  ّي أُمـ : 4س
ًمٚمِمٞمخ ُمٙم٤مرم  اعمقوققمّل  اًمذي هق اًمتٗمًػم (اًم٘مرآنٟمٗمح٤مت )سمٙمت٤مب  ٤مً يمت٥م شمٕمريٗمأ: 5س
 .اًمِمػمازّي 





 

 

ث عش ثا ّاث خط: ا ا ف ّ ا ع ض ث) ا ثا ق ا  (ا
 

 (لسبحانيّ لشيخ جعفر  ،لموضوعيّ  لمفسّرخطو )
لد ف   :هد

قمٜمد اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ف ظمٓمقات شمدويـ شمٕمرّ : إشاّد اهلدف 
 .اًمًٌح٤مينّ 

 :هداف ثاكويةأ
 .اًم٘مرآناًمتٕمريػ سمٙمت٤مب ُمٗم٤مهٞمؿ  
 .اًمًٌح٤مينّ خ ضمٕمٗمر ُمث٤مل ُمـ شمٗمًػم اًمِمٞم الع قمغمآـمّ  2

لعلمي  :لمحتو 
هق شمٗمًػم : (اًم٘مرآنشمٗمًػم ُمٗم٤مهٞمؿ ) اًمًٌح٤مينّ ًمٚمِمٞمخ ضمٕمٗمر  اعمقوققمّل  تٗمًػماًممتٝمٞمد قمـ 

اًمٙمريؿ  اًم٘مرآنٞم٦م ُمـ ؾمالُموسمداي٦م ُمنموع ٟٓمتزاع اعمٗم٤مهٞمؿ اإل، وشم٠مصٞمكم شم٠مؾمٞمز ُمقوققمّل 
يمثػم ُمـ ام و٤مقم٧م شمْمٞمع قمٚمٞمٜم٤م اعمٗم٤مهٞمؿ يم وٓ ،سمقؾم٤مـمتٝم٤م٦م ُمّ د إًمٙمل شمتقطّم  :ُم٤ٌمذة

 .ؾم٤مؾمٞم٦م ذم قم٘مٞمدة اعمًٚمؿٟٓمتزاع اعمٗم٤مهٞمؿ إ أي٤متاؾم٦م روقمٚمٞمف ومٝمق يٌدأ سمد .ُمّم٤مدي٘مٝم٤م
ًم٘مد آصمرٟم٤م دراؾم٦م اجل٤مٟم٥م اًمٕم٘م٤مئدي ُمـ ): ُم٦م يمت٤مسمفذم ُم٘مدّ  اًمًٌح٤مينّ ي٘مقل ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ 
ٟم٤ًمن. ٞمتف ذم شمرؾمٞمؿ ُمٕم٤ممل اإليامن وشمرؾمٞمخف ذم طمٞم٤مة اإلٕمهّ  :اً هذه اعمقاوٞمع اًمٙمثػمة ضمدّ 

ذم  إؾم٤مسسمؾ طمجر ، ٞم٦مؾمالُمذم اًمٕم٘مٞمدة اإل إؾم٤مسوشم١مًّمػ ىمْم٤مي٤م اًمتقطمٞمد واًمنمك طمجر 
 يمّؾ اًمنمائع اًمًاموي٦م.

اًمٙمريؿ سمذل طمٞم٤مل ُم٠ًمًم٦م  اًم٘مرآنّن أْمح يتّ  ٦مٞمّ اًم٘مرآٟم أي٤متوم٢ٌمًم٘م٤مء ٟمٔمرة هيٕم٦م قمغم 
٦م ُأظمرى ُمـ اعم٤ًمئؾ ٦م ُم٠ًمًمُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م ُم٤م مل يٌذل ُمثٚمٝم٤م طمٞم٤مل أيّ  اًمرسمقيبّ و اًمتقطمٞمد إًُمقهّل 



  

ُمـ  ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمتل شمٕمدّ  (واًمٌٕم٨م اعمٕم٤مد)سمؾ طمتك ىمْمٞم٦م  :اًمٕم٘م٤مئدي٦م واعمٕم٤مرف اًمٕم٘مٚمٞم٦م
قم٘مٞمدة ) ذم صقرة ديـ أن يتجغّم   سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ ّٕي  ،اًم٘مرآنًا ذم ٟمٔمر ٦م ضمدّ اعمٝمٛمّ  اًم٘مْم٤مي٤م
إقمامق إمم  يٜمٗمذيمام ٓ يٛمٙمـ ًمذًمؽ اعمٜمٝم٩م أن ، دون آقمت٘م٤مد هب٤مُمـ  وُمٜمٝم٩م إهلّل  (ؾماموي٦م
 دون٤م.ُمـ ومئدة وإ

سمذر و ٤م،وسمٞم٤من (اًمديـ أصقل)سمالغ إزت أؾم٤مؾم٤ًم قمغم شمريمّ  اًم٘مرآنّن قمٜم٤مي٦م أوجيدر سم٤مًمذيمر 
 واًمٕم٘مقل أيمثر ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م سمٌٞم٤من اعم٤ًمئؾ اًمٗمرقمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م. سمذوره٤م ذم إومئدة
تج٤موز شم (اعمٕم٤مد)ُمقوقع  قمـ اًم٘مرآناًمتل وردت ذم  أي٤متأّن  :ذًمؽ  ويِمٝمد قمغم

( 288ٜم٦م ًمٗمروع اًمديـ )إطمٙم٤مم اعمٌٞمّ  قمـاًمقاردة  أي٤متذم طملم ي٘م٤مرب جمٛمقع ، ( آي٦م2111)
 يتج٤موزه٤م سم٘مٚمٞمؾ.أو  ،آي٦م

اًمٙمريؿ  اًم٘مرآنوهذا هق سمذاشمف يٙمِمػ قمـ آهتامم اًمقاؾمع واًمٕمٜم٤مي٦م اًمٗم٤مئ٘م٦م اًمتل يقًمٞمٝم٤م 
 ًمٚمٛم٤ًمئؾ اًمٗمٙمري٦م واًم٘مْم٤مي٤م آقمت٘م٤مدي٦م.

٤م اٟمتٝمك وعمّ ، ًمٚمتقطمٞمد واًمنمك سمٛمختٚمػ ُمراشمٌٝمام إّولجلزء ّمٜم٤م اظمّّم  إؾم٤مسوقمغم هذا 
ز آصمرٟم٤م أن ٟمريمّ ، ح٥ًماحلٙمقُم٦م اًمتل هل هللَ ؾمٌح٤مٟمف وماًمتقطمٞمد ذم إمم إّول  سمحثٜم٤م ذم آظمر اجلزء

اجلزء إمم  صمّؿ شمدّرضمٜم٤م ذم اًمٌح٨م ذم ؾم٤مئر إضمزاء، ٞم٦مؾمالُمذم اجلزء اًمث٤مين قمغم ُمٕم٤ممل احلٙمقُم٦م اإل
 .(٨)(هلام سمّمٚم٦م وُم٤م يٛم٧ّم ، سم٤مًمٕمدل واإلُم٤مُم٦م اًمٕم٤مذ اًمذي اهتؿّ 

 :ومه٤م، اعمقوققمّل  ُمـ اخلٓمقات ذم شمٗمًػمهؿمٙمٚملم يٛمتٚمؽ  اًمًٌح٤مينّ اًمِمٞمخ  نّ أ واعمٝمؿّ 
 :اخلٓمقات  ُمـ٠ميتام يزع اعمٗمٝمقم سمتويٜم اًم٘مرآن ن يٗمّن أوهق  :افشؽل افعامّ : ًٓ وّ أ
 .حتديد قمٜمقان اعمقوقع ٨

 .قوقع )ودمٛمٞمٕمٝم٤م(٦م هبذا اعماخل٤مّص  أي٤متاًمٌح٨م قمـ  
اعمٕم٤مين  ذمواًمؽميمٞمز  ٤مء اًمتٙمرار واًمؽمادفضمؾ إًمٖمأجمٛمققم٤مت ُمـ إمم  أي٤متػ شمّمٜمٞم 3

                                                           

 .٨٨، ص٨ ( اًمًٌح٤مين، ُمٗم٤مهٞمؿ اًم٘مرآن، ج٨)



 

 .(د٤م ًمٚمخروج ُمـ جمٛمققمٝم٤م سمٛمٗمٝمقم حمدّ ضمؾ ُمٗم٤مقمٚمتٝمأُمـ )٦م اعمًت٘مٚمّ 
وًمق ، اًمٙمريٛم٦م أي٤متصٜمػ ُمـ أو  جمٛمققم٦م ؾ واًمنمح ًمٙمّؾ سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمت٠مُمّ  ءاًمٌد 
أو  ،رةؾمئٚم٦م ُم٘مدّ أضم٤مسم٦م قمـ اإلأو  ،ًم٦م اؾمتٔمٝم٤مر اجلقاب ُمٜمٝم٤مٝم٤م وحم٤موٜمؾمئٚم٦م قمأـمرح  سمقؾم٤مـم٦م
 ي ظمالل قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمًػمأ ،هفمٝمقرو اًم٘مرآينّ ٓت ُمٕم٤مسة شمّم٤مطم٥م قمٛمٚمٞم٦م وٓدة اعمٗمٝمقم ٤ماؿمٙم

 .ًمٚمٛمجٛمققم٦م اعمقوققمّل 
ومٗمل شمٗمًػمه ًمٚم٘مّمص ، ع اعمقوقع اعمدروسًمتٜمقّ  ويًتخدُمف شمٌٕم٤مً  :افشؽل اخلاّص : ثاكقاً 
 :ٞم٦مشمات أقٓمٌع اخلٟمجده يتّ  اًم٘مرآينّ 
 .ٟمٌٞم٤مءؾمامء إأاًمًقر اًمتل اؿمتٛمٚم٧م قمغم و أي٤متقمـ  م شم٘مريراً ي٘مدّ  ٨
2  ًّ  .حم٤مور خمتٚمٗم٦مإمم  (اًمدراؾم٦م يم٤من ذم حمّؾ  ٟمٌّل  ّي أ) ؿ طمٞم٤مة اًمٜمٌّل ي٘م
 (،آي٤مت اعمقوقع) ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اصٓمالح ٦م حت٧م قمٜمقان ُمٕملّم اخل٤مّص  أي٤متجيٛمع  3

 .ظمرآ٤م ذم ُم٘م٤مم اًمتل اؾمتِمٝمد هب أي٤متوىمد يدرج سمٕمض 
 ذم قمٛمٚمٞم٦م حتٚمٞمؾ اعمقوقع اعمٗمّن وذم هذه اعمرطمٚم٦م يٖمقص : ًممي٤مت اًمتٗمًػم اعمقوققمّل  4
 :٠ميتي ُم٤م سمقؾم٤مـم٦موذًمؽ  شمٌٞمٞمٜمف:و فوشمريمٞمٌ
 .ٚمٖمقّي اًمّ  كسمٞم٤من اعمٕمٜم أ

 .ه٤مػموشمٗمً أي٤متسمٞم٤من  ب 
 .قمٜمٝم٤م ضم٤مسم٦مؾمئٚم٦م وحم٤موًم٦م اإلأـمرح  ج 
 .ؿمٙم٤مٓتضم٤مسم٦م قمـ سمٕمض اإلاإل د

 ،ُمٜمٓم٘مّل  ومترطمؾم ٤مٟمًجسم٤م اًمتٗمًػمي٦مسم٤مٟمًٞم٤مسمٞم٦م ذم ُمًػمشمف  اعمٗمّن ز اًمِمٞمخ امٜمي :ةطوحمؾ
 .(٨)واًمروائٞم٦م واًمٙمالُمٞم٦م وهمػمه٤م ٦مٞمّ اًم٘مرآٟمسمح٤مث ُم٤م يٗمّمؾ سملم إ ةوقم٤مد

                                                           

ًتػم/ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل، ص٨) ػم ُمقوققمل، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضم ًف وٟم٘مد وشمًٗم  .46( ؿمٝمرسم٤مٟمق ظمقيِمقٟمد، روش ؿمٜم٤مد ُم٘م٤مي



  

 :لسبحانيّ للشيخ جعفر  (لقرمفاهيم )من كتا  (1) مثلة
 :(2 )افداّفة ظذ افتوحقد يف افتؼـغ أيات: إّولادثال 
اًمتل ٓ شم٠مذن ٕطمد سم٠من يتٕمّرض هل و،  شمٕم٤ممماًمت٘مٜملم ظم٤مّص٤ًم سم٤مهلل ٕمتؼم طمّؼ اًمتل شمَ  أي٤متإّن 

 :إًمٞمؽ سمٞم٤من٤م، شم٘مع قمغم أصٜم٤مف، ـ يم٤منيم٤مئٜم٤ًم ُمَ ، هذا اعم٘م٤ممإمم 
 : إّولافصـّف 

ـّ ٕطمد همػم اهلل ٞمت٤من قمغم أّٟمف ٓ حيّؼ شمأيت٤من أ شمدّل  سم٠مّن ُمثؾ هذا  ُمٕمّٚمٚم٦م، اًم٘مقاٟملم  أن يً
وًمٞمس هق ، اًمذي هق ٟمقع ُمـ اًمًٚمٓم٦م قمٚمٞمٝمؿ، احلٞم٤مة اًمٌنمي٦م سمرُّمتٝم٤مأُمر إّٟمام هق عمـ يٛمٚمؽ  احلّؼ 
 :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف،  شمٕم٤ممم دون ؾمقاهاهلل إّٓ 

                                   
                                                

  ( 3). 

، إطمدامه٤م أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، ذم آيتلم ُمـ ؾمقرة يقؾمػ                 ٘مد وردت مجٚم٦مًم
 :وإظُمرى ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

                                        
                          ( 4). 

، هق احل٤ميمٛمٞم٦م اًمتنميٕمٞم٦م إوممذم أي٦م  ؾمٌح٤مٟمف اعم٘مّمقد ُمـ طمٍم احل٤ميمٛمٞم٦م سم٤مهلل همػم أنّ 
                                                           

اعمث٤مٓن اعمذيمقران هٜم٤م مه٤م ُمـ اًمِمٙمؾ اًمٕم٤مم، اُم٤م اُمثٚم٦م اًمِمٙمؾ اخل٤مص ومٞمٛمٙمـ ُمراضمٕم٦م يمت٤مب )آُمث٤مل ذم  (٨)
 اًم٘مرآن، اًمِمٞمخ اًمًٌح٤مين( 

 )ُمع اًمتٚمخٞمص(. 6٨3، ص٨ رآن، ج( اًمًٌح٤مين، ُمٗم٤مهٞمؿ اًم٘م2)
 .41( يقؾمػ: 3)
 .67( يقؾمػ: 4)



 

 يمام أّن اعمراد ُمـ طمٍمه٤م سمف ذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هق احل٤ميمٛمٞم٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م.
ٕطمد أن ي٠مُمر  أّٟمف ٓ حيّؼ إمم  هتدف إومموم٤مٔي٦م ، واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ هق ُمْم٤مُملم أيتلم

   (٨)        : سمٕمد ىمقًمف  وٕضمؾ ذًمؽ ىم٤مل،  ؾمٌح٤مٟمفؾمقى اهلل ّؾ ويٜمٝمك وحيّرم وحُي 
٤ًم سمف ؾمٌح٤مٟمف ومٙم٠مّن أطمدًا ي٠ًمل قمـ أّٟمف إذا يم٤من احلٙمؿ خمتّّم ، (2)                

                : ذم ُمقرد اًمٕم٤ٌمدة؟ وم٠مضم٤مب قمغم اًمٗمقرامذا أُمر اهللٌوم، واًمتنميع ظم٤مّص٤ًم سمف
 . 

وٓ يْمٛمـ هلؿ ذم  ،ف أُمراً أّن يٕم٘مقب ٓ يٛمٚمؽ ٕسمٜم٤مئإمم  ومٝمل هتدف، وأُّم٤م أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
وٓسمد ُمـ اًمتقيّمؾ قمٚمٞمف رهمؿ ُمٕمروم٦م أؾم٤ٌمب ، وم٠ُمُمقر اًمٙمقن يمّٚمٝم٤م سمٞمده، صٗمح٦م اًمقضمقد ؿمٞمئ٤مً 

              :ومٝمؿ أؾم٤ٌمب اًمٔمٗمر سم٘مقًمفوٕضمؾ ذًمؽ سمٕمد ُم٤م قمرّ  :اًمٔمٗمر سم٤معمٓمٚمقب
 هلؿ ؿمٞمئ٤مً   ُمع ذًمؽ  قم٤مد يذيّمرهؿ سم٠مّٟمف ٓ يْمٛمـ (3)              

 .(4)                             :سم٘مقًمف

أُمره سم٢ميٙم٤مل إُُمقر إًمٞمف ذم  ،وأووح دًمٞمؾ قمغم يمقن اعمراد ُمـ احلٙمؿ هق احلٙمؿ اًمتٙمقيٜمل
 .(5)            :جم٤مري احلٞم٤مة سم٘مقًمف

ٓ  ، ؾمٌح٤مٟمف سحي٦م ذم اظمتّم٤مص اًمتنميع سم٤مهللُمـ أيتلم إومموم٤مٔي٦م  ،وقمغم اجلٛمٚم٦م
 .اًم٘مرآنـ ًمف إعم٤مم سمٛمٕم٤مرف د ذم ُمْمٛمقن٤م ُمَ يؽمدّ 
 

                                                           

 .57آٟمٕم٤مم:  (٨)
 .41يقؾمػ:  (2)
 .67يقؾمػ :  (3)
 .67يقؾمػ :  (4)
 .67يقؾمػ :  (5)



  

  :افصـف افثاين
                           

                         
                                 
                                    

                        جئ        
                              
                           
                            

                                
                              

                                
 .وهمػمه٤م. (٨ )     
 شمٕم٤ممم ُمٜمذ أن اهللًمتٌلّم ًمف سمقوقح أّن  أي٤متؾ اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ ذم ُمْم٤مُملم هذه وًمق شم٠مُمّ 

، ًم٘مّمقر قمٚمؿ اًمٌنم :ًمٖمػمه ىم٤مٟمقٟم٤مً  ًمٜمٗمًف وٓ سمٕم٨م اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء مل ي٠مذن ٕطمد ذم أن ينّمع
 ُمـ إطمٙم٤مم واًم٘مقاٟملم.  وًمذًمؽ أٟمزل ذم يمؾ قمٍم أومْمؾ ُم٤م يٜم٤مؾمٌف، ٤مشمفووآًم٦م ُمٕمٚمقُم
 هلؿ ر اهللأّنؿ خي٤مًمٗمقن ُم٤م ىمرّ إمم  إؿم٤مرة (2)           :وم٘مقًمف

 ُمـ إطمٙم٤مم.
 ُمف. وحيّٚمقن ُم٤م طمرّ ُمقن طمالل اهللُيراد ُمٜمف أَنؿ يم٤مٟمقا حيرّ      :وىمقًمف

                                                           

 .44 4٨( اعم٤مئدة: ٨)
 .4٨اعم٤مئدة:  (2)



 

 :ذًمؽ ىمقًمف وأسمٚمغ ُمـ يمّؾ 
            (٨).  

 .(2)                   :وىمقًمف

 .(3)                       :وىمقًمف

 .(4)             :وىمقًمف

 .(5)                     :وىمقًمف

 .(6)                :وىمقًمف

 .(7)                     :وىمقًمف

سمؾ ، ومح٥ًم ؾمالم٦م اًمت٘مٜملم قمغم اًمٌنم مل شمٙمـ ذم اإلح ًمٜم٤م أّن ممٜمققمٞمّ اعم٘م٤مـمع شمقّو ومٝمذه 
 .ومح٥ًم ُمٜمحٍم سم٤مهلل اًمت٘مٜملم طمّؼ  طمّؼ  نّ أو، اعم٤موٞم٦م يم٤مٟم٧م ذم يمؾ اًمنمائع اًمًاموي٦م

ُمـ ،  واٟمتٗم٤مئف قمـ همػمهاًمت٘مٜملم ذم اهلل ذم اٟمحّم٤مر طمّؼ  ٦مً طماسيمثر هؾ هٜم٤مك قم٤ٌمرة أ صمؿّ 
 :ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .(8 )            أ
                                                           

 .43اعم٤مئدة:  (٨)
 .44اعم٤مئدة :  (2)
 .44اعم٤مئدة :  (3)
 .45اعم٤مئدة:  (4)
 45اعم٤مئدة:  (5)
 .47اعم٤مئدة:  (6)
 .47اعم٤مئدة:  (7)
 .48( اعم٤مئدة: 8)



  

             ( ٨). 

 : إجابة ظن شمال
، همػم احلٙمؿ اإلهلل إّٟمام ٓ جيقز إذا يم٤من هٜم٤مك طمٙمؿ إهللإمم  إّن اًمرضمقع :يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل

ـّ أو  ًمٗمرد ٓ جيقز طمٞمٜمئذٍ  ومٚمؿَ ، أُّم٤م إذا مل يٙمـ هٜم٤مك طمٙمؿ هللَ ذم ُمقرد ُمـ اعمقارد  ًمِمقرى أن يً
 ُمٝم٤م؟وٓ يتٕمرىمؾ شم٘مدّ ، ًمٙمٞمال شم٘مػ طمريم٦م إُُّم٦م وجيٕمؾ طمٙمامً ، ىم٤مٟمقٟم٤مً 

همػم أّن يمقن اعمٜمٝم٤مج إهلٞم٤ًم يقضم٥م يمقٟمف ذم ، إّن اًم١ًمال إّٟمام يتقضّمف إذا وضمد ُمقرد ُمثٚمام ىم٤مًمف
ّن إ: وسمٕم٤ٌمرة أظمرى ،وًمذًمؽ ٓ جم٤مل ًمتدظّمؾ أيِّ أطمد ذم أُمر اًمتنميع ،هم٤مي٦م اًمٙمامل واجل٤مُمٕمٞم٦م

ًّ  اًم٘مرآن ُم٤م يم٤من ُمـ  وسمام أّن يمّؾ ، إهلل وضم٤مهكم: ًمٌنم قمغم ىمًٛملمؿ اًم٘مقاٟملم احل٤ميمٛم٦م قمغم اي٘م
 ومٝمق سم٤مًمٓمٌع يٙمقن طمٙماًم ضم٤مهٚمٞم٤ًم.، صٜمع اًمٗمٙمر اًمٌنمي مل يٙمـ إهلٞم٤مً 

 :إذ ىم٤مل، سمـ قمكم اًم٤ٌمىمر حمّٛمد٦م اإلُم٤مم هذه احل٘مٞم٘م٦م اهل٤مُمّ إمم  وىمد أؿم٤مر
أهؾ سمحٙمؿ   طمٙمؿَ ـ أظمٓم٠م طمٙمؿ اهللومٛمَ ، وطمٙمؿ أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م، طمٙمؿ اهلل: احلٙمؿ طمٙمامن)

 .(2 )(اجل٤مهٚمٞم٦م

إذ ، شمٜمٔمٞمؿ طمٞم٤مشمف وُمٕمٞمِمتف ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف اًمٌنم ذم اًمٙمريؿ يٕمتؼم ٟمٗمًف ُمٌّٞمٜم٤ًم ًمٙمّؾ  اًم٘مرآنإّن 
 :ي٘مقل

              ( 3). 

      :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف، وذم آي٦م أظمرى جيٕمؾ سمٞم٤مٟمف وشمقوٞمح ُم٘م٤مصده قمغم قم٤مشمؼ اًمقطمل
                     ( 4). 

                                                           

 .48( اعم٤مئدة: ٨)
 .٨1٨/367( سمح٤مر إٟمقار: 2)
 .89( اًمٜمحؾ: 3)
 .٨9 ٨8( اًم٘مٞم٤مُم٦م: 4)



 

 :يمام ي٘مقل، ٓ ُم٘متٍمًا قمغم اًم٘مراءة، ُمٌّٞمٜم٤ًم ًمف إيمرم اًمٜمٌَل  اًم٘مرآنُ  دُّ ٕمي٦م ُأظمرى يَ وذم آ
                            ( ٨). 

 :وفمٞمٗمتلم  إظُمر أي٤متسمحٙمؿ هذه أي٦م و  إّن ًمٚمٜمٌل
ىم٤مل ، ٌفحًٌام ٟمزل سمف اًمروح إُملم قمغم ىمٚمسموىمراءشمف قمغم اًمٜم٤مس  اًم٘مرآنشمالوة  :إوػ
           :وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف ،(2 )                     :ؾمٌح٤مٟمف

                                             ( 3). 

وٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم ،     :ويِمػم إًمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم، سمٞم٤من أهداومف وُم٘م٤مصده :افثاكقة
وسملم أن يٙمقن               :ىمقًمف ٗمٞمدُ يمام يُ ، ًمقطملقمغم قم٤مشمؼ ا اًم٘مرآنأن يٙمقن سمٞم٤من 

 اًمقطمل واًمتٕمٚمٞمؿ اإلهلل.إمم  ف اًمرؾمقل ُمًتٜمدٜمّٕن ُم٤م يٌٞمّ  :سمٞم٤مٟمف ُمـ وفمٞمٗم٦م اًمٜمٌل
 أي٤متوأن شمٙمقن ـم٤مئٗم٦م ُمـ ، اًم٘مرآنيمام أّٟمف ٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم أن يٙمقن اًمٜمٌل ُمٌّٞمٜم٤ًم عم٘م٤مصد 

ٟمزل سمٚم٤ًمن  اًم٘مرآنو، يمٞمػ ٓ، سمٞم٤من اًمٜمٌلُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ ، ُمٕمٚمقُم٦م قمٜمد أهؾ اًمٚم٤ًمن
              :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،(4 )           :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف، قمريب ُمٌلم

نه ،(5 )                             : وق سبح

                  ( 6). 

آي٤مت   قمغم اعمجٛمالت ذم يمثػم ُمـُمِمتٛمؾ سم٤مًميورة  اًم٘مرآنّٕن  :ٓ ُمٜم٤موم٤مة سمٞمٜمٝمام ،ٟمٕمؿ
                                                           

 .44اًمٜمحؾ: (٨)
 .٨16( اإلهاء: 2)
 .٨9 ٨6( اًم٘مٞم٤مُم٦م: 3)
 .٨13( اًمٜمحؾ: 4)
 .٨95 ٨93( اًمِمٕمراء: 5)
 .٨7( اًم٘مٛمر: 6)



  

همػم هذه اعمجٛمالت يم٤مًمّمالة واًمّمقم وهمػممه٤م مم٤ّم سمّٞمٜمٝم٤م إمم  ومام هق اعمٌلم راضمع، إطمٙم٤مم
يمام أّٟمف ٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم أن  ،ُمثالً  (صّٚمقا يمام رأيتٛمقين ُأصكّم ): وىم٤مل، اًمرؾمقل سم٠مقمامًمف وأىمقاًمف

إمم  يٙمقن اًمٌٕمد أظمر ُمٜمف ظمٗمّٞم٤ًم حمت٤مضم٤مً ذم طملم  ،ٕمد ُمـ أسمٕم٤مد آي٦م واطمدة واوح٤ًم ضمٚمّٞم٤مً يٙمقن سمُ 
 . سمٞم٤من اًمرؾمقل وظمٚمٗم٤مئف

 اًمتل ٟم٘مٚمٜم٤م ٟمامذج ُمٜمٝم٤م. أي٤متوسمذًمؽ ئمٝمر أّٟمف ٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم هذه اًمٓمقائػ ُمـ 
  :افصـف افثافث

 ؾمالم٦م ورؾمقل اإلقمغم أّن إٟمٌٞم٤مء قم٤مُمّ   شم٤ممّ سمقوقح   ذم هذا اًمّمٜمػ شمدّل  أي٤متإّن 
 .هلّل ٕمثقا ُمع ٟمٔم٤مم إ٦م سمُ ظم٤مّص 

 :اعمرشمٌٓم٦م هبذا اًمّمٜمػ أي٤مت ٠ميتوإًمٞمؽ ومٞمام ي
                                 

     ( ٨). 

يمرت ذم آي٦م ُأظمرى سمٚمٗمٔم٦م اًمتل ذُ  ؾمالمهق ذيٕم٦م اإل       ـإّن اعم٘مّمقد سم
 .(2 )                     : ؾمٌح٤مٟمفإذ ىم٤مل اهلل (:اًمنميٕم٦م)

 اًم٘مرآن٦م أطمٙم٤مم يمٜم٤مي٦م قمـ صحّ  (،اًم٘م٤مئؿ)اًمتل هل صٞمٖم٦م اًمتٗمْمٞمؾ ُمـ  (مقَ أىمْ )أّن ًمٗمٔم٦م يمام 
 وشمٙمقن ُمٕمٝم٤م قمغم ووم٤مق يم٤مُمؾ. سمحٞم٨م شمٜمٓمٌؼ ُمع اًمٓمٌٞمٕم٦م، واؾمت٘م٤مُمتٝم٤م ىم٤مـم٦ٌم

  :فصـف افرابعا
ىم٤مل اهلل ، اًمٓمٖم٤مة وإظمذ سم٘مقاٟمٞمٜمٝمؿإمم  ر ُمـ اًمتح٤ميمؿحتذّ  أي٤متذم هذا اًمّمٜمػ ٟمجد 

 :ؾمٌح٤مٟمف
                                          

                                                           

 .9( اإلهاء: ٨)
 .٨8( اجل٤مصمٞم٦م: 2)



 

                                              
                                            

                       ( ٨). 

اًمٓم٤مهمقشمٞم٦م اًمٜمٔمؿ إمم  ٤ًم ُمـ أيِّ ريمقنٍ ل أؾم٤مؾمؾمالُمر اعمجتٛمع اإلحيذّ  اًم٘مرآنّن إسمؾ 
 :إذ ي٘مقل،  وذائٕمفوآسمتٕم٤مد قمـ ؾمٜمـ اهلل

                           
                                           

       ( 2). 

قمـ  ومْمالً ، ٞمؾ إًمٞمفاًمٓم٤مهمقت واعمإمم  ر ُمـ اًمريمقنحيذّ   يمام رأي٧م  اًم٘مرآنّن إ ،أضمؾ
 ـم٤مقمتف وشمًٚمٞمؿ اعم٘مّدرات إًمٞمف.
وم٤مٔي٦م ، اعمذيمقرشملم ذم ُمٓمٚمع هذا اًمّمٜمػ ٞملمًمإوأيتلم  سمٚمح٤مظإّن هذه احل٘مٞم٘م٦م شمتجغّم 

جي٥م أُمٌر ُم٤م وأّٟمف إذا طمدث ، لؾمالُم ورؾمقًمف وُأوزم إُمر ذم اعمجتٛمع اإلشم٠مُمر سم٤مشّم٤ٌمع اهلل إومم
اًمٓم٤مهمقت رهمؿ اّدقم٤مئٝمؿ إمم  د سم٤مًمذيـ يتح٤ميمٛمقنيٜمدّ صمّؿ  ،همػمهؿإمم   واًمرؾمقل ٓاهللإمم  رّده

 اإليامن سم٤مًمٙمت٥م اًمًاموي٦م.
 : افصـف اخلامس

هؿ وره٤ٌمنؿ أرسم٤مسم٤ًم ُمـ دون ٓخّت٤مذهؿ أطم٤ٌمر :اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اًمتل شمذمّ  أي٤متوهل 
                   :يم٘مقًمف شمٕم٤ممم، اهلل

      ( 3). 

                                                           

 .61 59( اًمٜم٤ًمء: ٨)
 .52 5٨( اًمٜم٤ًمء: 2)
 .3٨( اًمتقسم٦م: 3)



  

سمؾ يم٤مٟمقا ، هؾ يم٤مٟمقا يٕمٌدونؿ؟ يمال، نؿ وأطم٤ٌمرهؿ أرسم٤مسم٤مً خذون ره٤ٌميمٞمػ يم٤مٟمقا يتّ 
أو  اًمره٤ٌمن وإطم٤ٌمر هلؿ ؿمٞمئ٤مً  وم٢مذا أطمّؾ ، اًمتنميع اًمذي هق ُمـ اًمِم١مون اإلهلٞم٦م يٕمٓمقنؿ طمّؼ 

 .طمّرُمقا اشّمٌٕمقهؿ ذم ذًمؽ
وىمد أظمرج اًمٙمٚمٞمٜمل، قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ذم شمٗمًػم هذه أي٦م أٟمف ىم٤مل: ) واهلل ُم٤م ص٤مُمقا   

 .(٨)ًٓ وم٤مشمٌٕمقهؿ(طمال قمٚمٞمٝمؿ ُمقاقا طمراُم٤ًم وطمرّ قا هلؿ، وًمٙمـ أطمٚمّ صٚمّ  هلؿ، وٓ
 : افصـف افسادس

اشّم٤ٌمقمف قمغم ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ  ورؾمقًمف ويت٘مّدم اعم١مُمٜمقن قمغم اهلل حت٨ّم آي٤مت هذا اًمّمٜمػ قمغم أّٓ 
 .(2 )                    :إذ ي٘مقل، ي٠مُمر ويٜمٝمك

هؿ رؾمقل أّن سمٕمْمٝمؿ متّردوا قمٚمٞمف ومًاّم  إّٓ  ،سم٤مإلومٓم٤مر ذم اًمًٗمر أُمر وىمد ورد ذم اعم٠مصمقر أّٟمف
  قمّم٤مة.اهلل

ٔراء  ٤ٌمع ـمٚم٥م اًمٜمٌلذم هذه اًمًقرة اشمّ   ةاًمٙمريؿ سمِمدّ  اًم٘مرآنوٕضمؾ هذا يًتٜمٙمر 
 .(3 )                                  :ومٞم٘مقل ،اًمٜم٤مس وُمِمتٝمٞم٤مهتؿ

 اًمٜمّم٥م.ٕص٤مسمٙمؿ سم٥ًٌم ذًمؽ اًمٕمٜم٧م و :أي
 ُم٤مذا يراد ُمـ اًمنمك ذم اًمتنميع؟

زُم٤مم اًمتنميع ٕطمد ُمـ   شمٕم٤ممم مل يٕمطِ وقمروم٧م أّن اهلل ،أي٤متإذا وىمٗم٧م قمغم ُمْم٤مُملم هذه 
 ط ذم اًمنمك.ة اًمتقطمٞمد وشمقرّ شم٘مػ قمغم أّن اًمٕمدول قمٜمف قمدول قمـ ضم٤مدّ ، قم٤ٌمده

ق أّن أطمدًا ومٚم، ح٥ًمومؾمٌح٤مٟمف هب٤م إّن اًمت٘مٜملم واًمتنميع ُمـ إومٕم٤مل اإلهلٞم٦م اًمتل ي٘مقم 
اًمراه٥م اًمٜمٍماين أو  ّن احلؼم اًمٞمٝمقديأو ،ضم٤مٟم٥م اهللإمم   يٛمٚمؽ هذا احلّؼ اقمت٘مد سم٠مّن همػم اهلل

                                                           

 .53/ ٨اًمٙمٚمٞمٜمل: أصقل اًمٙم٤مذم:  (٨)
 .٨( احلجرات: 2)
 .7( احلجرات: 3)



 

ـّ  ـ يِم٤ميمٚمٝمام ًمف احلّؼ ُمَ أو  ُمثالً   ُمـ ًمدن ٟمٗمًف هلؿ احلالل ويٕملّم ، ًمٚمٜم٤مس اًم٘مقاٟملم ذم أن يً
اًمتقطمٞمد سمتٕمٛمٞمؿ  ودم٤موز طمدّ ، همػمهإمم  وسمذًمؽ ٟم٥ًم ومٕمؾ اهلل،  رسّم٤مً ذ ؾمقى اهللوم٢مّٟمف اخّت ، واحلرام
 ويم٤من سمذًمؽ ُمنميم٤ًم.، قمغم همػمه ؾمٌح٤مٟمف هذا احلّؼ 

واًمتحريؿ وُمّمػم  اًمت٘مٜملم وأّن سمٞمده زُم٤مم اًمتحٚمٞمؾ ومٚمق اقمت٘مد أطمد سم٠مّن ًمٖمػمه ؾمٌح٤مٟمف طمّؼ 
قم٤مضمؾ اًمٕم٤ٌمد إمم  ُم٤مًمٙم٤ًم عم٤م يرضمع  ذه رسّم٤ًم أيوم٘مد اخّت  ،اًمٕم٤ٌمد ذم طمٞم٤مهتؿ آضمتامقمٞم٦م واًمٗمردي٦م

 وقمٛمٚمف ذيم٤ًم.، ظمْمع ُمع هذا آقمت٘م٤مد أُم٤مُمف ص٤مر ظمْمققمف قم٤ٌمدةومٚمق ، وآضمٚمٝمؿ
إجابة  :سؤ 

 : ُم٤م ورد ذم إطم٤مدي٨م ُمـإذا صم٧ٌم أّن زُم٤مم اًمتنميع سمٞمده ؾمٌح٤مٟمف دون ؾمقاه ومٙمٞمػ يٗمّن 
وم٠مو٤مف رؾمقل ، ًمٞمٙمقن اعمجٛمقع قمنم ريمٕم٤مت،  ومرض اًمّمالة ريمٕمتلم ريمٕمتلمّن اهللأ ٨
 ٖمرب ريمٕم٦م.وإمم اعم، اًمريمٕمتلم ريمٕمتلمإمم  اهلل

ـَ رؾمقل اهلل ،٦م صقم ؿمٝمر رُمْم٤من ومرض ذم اًمًٜمّ ّن اهللأ 2 صقم ؿمٕم٤ٌمن وصمالصم٦م أي٤مم  وؾم
 ُمـ يمؾِّ ؿمٝمر.

 ذاب. اعمًٙمر ُمـ يمّؾ   م رؾمقل اهللوطمرّ  ،م اخلٛمر سمٕمٞمٜمٝم٤م طمرّ ّن اهللأ 3
ًّ ّن اهللأ  ـّ ، ؿ ًمٚمجد ؿمٞمئ٤مً  ومرض اًمٗمرائض ذم اإلرث ومل ي٘م ومرَض ًمف  اهلل رؾمقل وًمٙم
 .اًمًدس

وقمّٚمٛمف ُمّم٤مًمح إطمٙم٤مم  ، ؾمٌح٤مٟمف أّدب رؾمقًمف وم٠مطمًـ شم٠مديٌفّن اهللإ: يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل
٤م يم٤مٟم٧م إطمٙم٤مم شم٤مسمٕم٦م عمّم٤مًمح وُمٗم٤مؾمد يم٤مُمٜم٦م وعمّ ، وأوىمٗمف قمغم ُماليم٤مهت٤م وُمٜم٤مـم٤مهت٤م ،وُمٗم٤مؾمده٤م
ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف واىمٗم٤ًم قمغم اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد قمغم اظمتالف  سمتٕمٚمٞمؿٍ   ويم٤من اًمٜمٌل، ذم ُمتٕمّٚم٘م٤مهت٤م

قمغم أطمٙم٤مُمف ؾمٌح٤مٟمف ُمـ ـمريؼ اًمقىمقف قمغم قمٚمٚمٝم٤م  يم٤من ًمف أن يٜمّص ، و٤م وُمراشمٌٝم٤مدرضم٤مهت
ف قمغم قمٚمٚمٝم٤م سم٠مىمٍم ُمـ أطمٙم٤مُمف ؾمٌح٤مٟمف ُمـ ـمريؼ اًمتٕمرّ إمم  وٓ يٙمقن آهتداء، وُماليم٤مهت٤م
وإمم هذا يِمػم اإلُم٤مم أُمػم ، اًمتل ي٘مػ هب٤م اًمٜمٌل قمغم طمالًمف وطمراُمف ىظمراًمٓمرق إ



  

 :سم٘مقًمف اعم١مُمٜملم

ؾنّن رواة افعؾم ـثر ورظاته : ن ظؼل وظاية ورظاية ٓ ظؼل شامع وروايةظؼؾوا افدي)
 .(ؿؾقل

 ًا ٓ يتج٤موز قماّم إطمٙم٤مم وشمٜمّمٞمّمف هب٤م ُمـ هذا اًمٓمريؼ ىمٚمٞمؾ ضمدّ إمم   همػم أّن اهتداءه
 ذم هذا اعمقرد.  ٕمٚمؿ طم٤مل إئّٛم٦م اعمٕمّمقُملموسمذًمؽ يُ ، ذيمرٟم٤مه

 قارد ؾمقى جمّرد ـمٚم٥م وىمد ٟمٗمذ اهللؽ اعمّن قمٛمؾ اًمرؾمقل مل يٙمـ ذم ه٤مشمٞمإ :وىمد جي٤مب قمٜمف
 .( ظّز وجل فه ذفكؾلجاز اهلل) :ذًمؽ ىمقًمفإمم  ويِمػم، ٓ أّٟمف ىم٤مم سمٜمٗمًف سمتنميع وشم٘مٜملم، ـمٚمٌف

ق ُم٤م قمغم ٟمح  يم٤من يٛمتٚمؽ زُم٤مم اًمتنميع ويم٤من ىمد ومّقض إًمٞمف أُمر اًمت٘مٜملم  وًمق أّن اًمٜمٌل
 وعم٤م يم٤من ًمٚمجٛمٚم٦م اعمذيمقرة أّي ، ف اعمجّددةإذٟمف وإضم٤مزشمإمم  عم٤م اطمت٤مج اً إذ  يمٚمٛم٦م اًمتٗمقيض شمٗمٞمد

 ُمٕمٜمك. 

لثاني لخلق  في: لمثا  لإلهي في عالم  لعد  لموضوع  مظاهر   .(1 )يا 
                                          

                           ( 2). 

                    ( 3). 

               ( 4). 

ًمٗمّمؾ ُمٔم٤مهر قمدًمف ؾمٜمٕمرض ذم هذا او، إّن ًمٕمدًمف ؾمٌح٤مٟمف ُمٔم٤مهر ذم قم٤ممل اخلٚمؼ واًمتنميع
 ذم قم٤ممل اخلٚم٘م٦م.

                                                           

 )ُمع اًمتٚمخٞمص(.  26، ص٨1 ( اًمًٌح٤مين، ُمٗم٤مهٞمؿ اًم٘مرآن، ج٨)

 .٨1( ًم٘مامن: 2)
 .4٨( وم٤مـمر: 3)
 .7( اًمرمحـ: 4)



 

 :افساموات ورؾعفا بغر ظؿد 1
 .(٨)              : ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف ذم هذا اًمّمدد

سمدقم٤مئؿ ُمرئٞم٦َم يٙمِمػ قمـ شمٜم٤مهمؿ دىمٞمؼ ذم إّن رومع سح هذا اًمٌٜم٤مء اًمِم٤مُمخ دون آؾمتٕم٤مٟم٦م 
وهذا اًمٜمٔم٤مم اًمرائع شم٘م٤مؾمٛمتف ىمّقشم٤م اجل٤مذسمٞم٦م ، وًمقٓه ًمتداقم٧م أريم٤من اًمٕم٤ممل وان٤مرت، قم٤ممل اخلٚم٘م٦م

اًمٙمقايم٥م و وذم فمّؾ اًمتٕم٤مدل اًم٘م٤مئؿ سمٞمٜمٝمام اٟمتٔمٛم٧م طمريم٦م اًمٜمجقم، واًمٓم٤مردة )اًمٜم٤مسمذة(
 واعمجّرات ذم ُم٤ًمراهت٤م.

وهل شمتٜم٤مؾم٥م قمٙمًٞم٤ًم ُمع احلّد ،  مجٞمع إضم٤ًمم ذم هذا اًمٕم٤مملقمغم وم٤مجل٤مذسمٞم٦م ىم٤مٟمقن قم٤مم ضم٤مرٍ 
ومٚمق ، وشمتْم٤مءل يمٚمام ازدادت اًمٗم٤مصٚم٦م، إذ شمتٕم٤مفمؿ يمٚمام شمْم٤مءًم٧م اعم٤ًموم٦م :اًمٗم٤مصؾ سملم اجلًٛملم

ٓرشمٓمٛم٧م اًمٙمقايم٥م واًمٜمجقم  ح٥ًمة اجل٤مذسمٞم٦م ومدارت رطمك اًمٜمٔم٤مم اًمٙمقين اًمدىمٞمؼ قمغم ىمقّ 
، ىم٤مٟمقن اًمٓمرد حيّمؾ اًمتٕم٤مدل اعمٓمٚمقب ذم فمّؾ  وًمٙمـ، اًمٜمٔم٤مم اًم٤ًمئد كٌٕمض وًمتداقمسمسمٕمْمٝم٤م 

 ة اًمٓمرد شمٚمؽ ُمـ احلريم٦م اًمدوراٟمٞم٦م ًمألضم٤ًمم.ىمقّ شمٜمِم٠م و
شملم شمٌ٘مك اعماليلم ُمـ اعمٜمٔمقُم٤مت اًمِمٛمًٞم٦م ومٗمل فمؾ ه٤مشملم اًم٘مقّ  ،وُمٝمام يٙمـ ُمـ أُمر

وإمم هذه احل٘مٞم٘م٦م ، وحتقل دون ؾم٘مقـمٝم٤م وومٜم٤مئٝم٤م، دون قَمَٛمدُمـ واعمجّرات ُمٕمّٚم٘م٦م ذم اًمٗمْم٤مء 
 .(2 )                      : وي٘مقل اًمٙمريؿ اًم٘مرآنيِمػم 

 :أُمريـ سمٚمح٤مظوشمتْمح دًٓم٦م أي٦م 
 هل مجع قمٛمقد.و (،قَمَٛمد)وصػ ًمـ ٤م(شمرون) :ّن ىمقًمفإ :إّول
اًمًاموات اًمتل إمم  ٓ (،قمٛمد)إىمرب اًمذي هق إمم  يرضمع (شمرون٤م)ّن اًمْمٛمػم ذم إ :افثاين
هق ٓ يٜمٗمل و، ٌح٤مٟمف رومع اًمًاموات ُمـ دون أقمٛمدة ُمرئٞم٦مأّٟمف ؾم :وُمٕمٜمك أي٦م، هل أسمٕمد

وٓزم ذًمؽ وضمقد اًمٕمٛمد ذم رومع اًمًاموات ُمـ دون ، يٜمٗمل اًمٕمٛمقد اعمرئلإّٟمام  سمؾ، اًمٕمٛمقد سمت٤مشم٤مً 
                                                           

 ٨1.ًم٘مامن: (٨)
 .2قمد: ( اًمر2)



  

 .٤مس وهمػمهقمٌّ   وهذا هق اعمٕمٜمك اًمذي اظمت٤مره اسمـ، أن يراه٤م اًمٌنم
ىم٤مل ذم   وم٢مّٟمف،  قمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م ٤م رواه احلًلم سمـ ظم٤مًمدوهق اًمٔم٤مهر ممّ 

ثمَّ َظَؿد فؽن ٓ ): ىم٤مل، سمغم: وم٘مٚم٧م ،(بغر ظؿد تروهنا؟:  يؼولأفقس اهلل): شمٗمًػم أي٦م
 .(٨ )(تروهنا

هذه افـجوم افتي يف افسامء مدائن مثل اددائن ): ّٟمف ىم٤ملأ  ه ُم٤م روي قمـ اإلُم٤مم قمكمدوي١ميّ 
 .(2 )(ظؿود من كورإػ  مربوضة ـّل مديـة، افتي يف إرض

 .(3 )(ظؿود من كور) :ُمٙم٤من ىمقًمف (ظؿودين من كور): ًمٙمـ ىم٤مل ،رواه اًمٓمرحيل أيْم٤مً و
 شم٤م اجل٤مذسمٞم٦م واًمٓم٤مردة.اعمراد ُمـ اًمٕمٛمقديـ مه٤م ىمقّ  وًمٕمّؾ 

٦م سمٕم٤ٌمرة يًٝمؾ ومٝمٛمٝم٤م قمغم قم٤مُمّ  (ٟمٞمقشمـ)إّن اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ص٤مغ احل٘مٞم٘م٦م اعمٙمتِمٗم٦م ُمـ 
 .    :وىم٤مل، اًمٜم٤مس

أّٟمف ؾمٌح٤مٟمف هق اعمٛمًؽ ًمٚمًاموات ُمـ ، أي٤متد ُمـ وىمد أؿم٤مر ؾمٌح٤مٟمف ذم همػم واطم
 .(4 )                   :وىم٤مل، اًمزوال

ؽ ٓ يٛمٜمع ُمـ وضمقد قمٚمؾ ـمٌٞمٕمٞم٦م طم٤مومٔم٦م ًمً٘مقط اًمًاموات  ًِ ويمقٟمف ؾمٌح٤مٟمف هق اعُمْٛم
هل ُمـ ؾمٜمٜمف وم٘مد ضمرت ؾمٜمّتف ؾمٌح٤مٟمف قمغم شمدسمػم اًمٕم٤ممل ُمـ ظمالل اًمٕمٚمؾ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمتل ، وزواهل٤م

 .لمح٤مٟمف وضمٜمقده اًمٖمٞمٌٞمّ ؾمٌ
أرشاها ظذ ): ىم٤ملو، إرض ظمٚمؼإمم  ظمٓمٌفسمٕمض ذم   وأؿم٤مر اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 .(5 )(ورؾعفا بغر دظائم، وأؿامفا بغر ؿوام، ؽر ؿرار
                                                           

 .278/ 2( شمٗمًػم اًمؼمه٤من ُم٩م ٨)
 .٨95/ 8( ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر: 2)
 ( اًمٓمرحيل، جمٛمع اًمٌحريـ: ُم٤مدة يمقيم٥م.3)

 .4٨( وم٤مـمر: 4)
 .٨23/ 2( ن٩م اًمٌالهم٦م حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌده، 5)



 

ُمٔم٤مهر   وم٤مًمتقازن اعمقضمقد ذم ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض هق ُمٔمٝمر ُمـ :وقمغم يمّؾ شم٘مدير
 قمدًمف ذم قم٤ممل اخلٚم٘م٦م.

 :وحرـاهتااجلبال  2
إسمداقمٝم٤م وشمٜمٔمٞمؿ طمريم٤مهت٤م هق اًمقطمٞمد ذم يمقٟمف ُمٔمٝمرًا ًمٕمدًمف و وًمٞمس رومع اًمًاموات

سمؾ إسمداع اجل٤ٌمل وإجي٤مده٤م ُمٔمٝمر آظمر ُمـ ُمٔم٤مهر اًمتقازن واًمتٕم٤مدل ذم ، ؾمٌح٤مٟمف ذم اًمتٙمقيـ
 اخلٚم٘م٦م.

 .(٨ )                :ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف

 .(2 )      :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف

اًمتل  (Engarإَٟمَجر)واعمراد ُمٜمٝم٤م ، (راؾمٞم٦م)مجع هل  اًم٘مرآناًمتل اؾمتخدُمٝم٤م إّن اًمرواد 
ومٙمام أّن٤م حتقل دون اوٓمراب اًمًٗمٞمٜم٦م وشم٘م٤مذومٝم٤م ُمـ ، ومٚمٚمج٤ٌمل دور اعمرؾم٤مة، ُمرؾم٤مة اًمًٗمٞمٜم٦م هل

 ومٝمٙمذا اجل٤ٌمل هل٤م دور ذم شمٜمٔمٞمؿ طمريم٦م إرض.، ىِمٌؾ أُمقاج اًمٌحر اًمٕم٤مشمٞم٦م
ُخقر ) :وي٘مقل، ذم سمٕمض ظمٓمٌف  ػم اعم١مُمٜملماإلُم٤مم أُم احل٘مٞم٘م٦م يِمػم هوإمم هذ وشّمد سم٤مًمّمُّ

 .(3 )(َأروف انَ دَ َُمٞمَ 

 .(4 )(وظدل حرـاهتا بافراشقات من جالمقدها) :أيْم٤مً   وىم٤مل
  :احلقاة وتوازهنا افدؿقق 3

اًمٔمروف اعمٜم٤مؾم٦ٌم  روهل رهـ شمقومّ ، إّن ُمـ ُمٔم٤مهر قمدًمف ؾمٌح٤مٟمف وضمقد احلٞم٤مة ذم إرض
 اًمدىمٞم٘م٦م سملم اًمِمٛمس وإرض هٞم٠ّمت أضمقاًء ُمٜم٤مؾم٦ًٌم ًمٜمٛمق اخلالي٤مّن اًمٗم٤مصٚم٦م إ :ُمثالً ، هل٤م

                                                           

 .٨5( اًمٜمحؾ: ٨)
 .7( اًمٜم٠ٌم: 2)
 (ن٩م اًمٌالهم٦م، اخلٓم٦ٌم إومم.3)

 .437/ 6( ن٩م اًمٌالهم٦م ، ذح اسمـ أيب احلديد: 4)



  

 هذا يرؿمدكو ُم٤م يم٤من هل٤م أن شمٜمٛمق ًمق ـمرأ قمغم شمٚمؽ اًمٗم٤مصٚم٦م أدٟمك شمٖمٞمػم.اخلالي٤م هذه و، ه٤مورؿمد
 شمقازن دىمٞمؼ ًمٚمٖم٤مي٦م سملم اًمًامء وإرض.إمم 

ٞمقان رهـ اؾمتٜمِم٤مق هم٤مز ّن طمٞم٤مة احل٢موم :اًمٜم٤ٌمشم٤مت واحلٞمقاٟم٤متإمم  واقمٓمػ ٟمٔمرك
وطمٞم٤مة اًمٜم٤ٌمت رهـ اؾمتٜمِم٤مق هم٤مز صم٤مين أويمًٞمد اًمٙم٤مرسمقن ، اًمذي شُمقًّمده اًمٜم٤ٌمشم٤مت إويمًجلم

وم٤مًمتقازن اعمقضمقد سملم اإلٟمت٤مج وآؾمتٝمالك ُمّٝمد ، اًمذي شُمقًّمده احلٞمقاٟم٤مت ُمـ ظمالل شمٜمّٗمًٝم٤م
أو  ومٚمق يم٤مٟم٧م إرض حمتْمٜم٦م ًمٚمحٞمقان وم٘مط، اعمٜم٤مخ اعمٜم٤مؾم٥م حلٞم٤مة يمّؾ ُمـ اًمٜم٤ٌمت واحلٞمقان

 وم٘مط عم٤م ىم٤مُم٧م ًمٚمحٞم٤مة ىم٤مئٛم٦م. ًمٚمٜم٤ٌمت
ي٘مقل ، ؾمٌح٤مٟمف ُمـ ُمٔم٤مهر قمدًمف وم٤مًمتقازن اًم٘م٤مئؿ سملم اًمٖم٤مزيـ قمغم وضمف اًمًٌٞمٓم٦م ُمٔمٝمرٌ 

 .(٨ )                         :ؾمٌح٤مٟمف

 :لد خلاصة
 : ُمـ اخلٓمقات٠ميتاعمٗمٝمقم قمؼم ُم٤م يويٜمتزع  اًم٘مرآنسمتٗمًػم  اًمًٌح٤مينّ ي٘مقم اًمِمٞمخ 

 .اعمقوقع حتديد قمٜمقان ٨
 .٦م هبذا اعمقوقع )ودمٛمٞمٕمٝم٤م(اخل٤مّص  أي٤متاًمٌح٨م قمـ  2
اعمٕم٤مين  ذمواًمؽميمٞمز  ضمؾ إًمٖم٤مء اًمتٙمرار واًمؽمادفأجمٛمققم٤مت ُمـ إمم  أي٤متشمّمٜمٞمػ  3
 .(دسمٛمٗمٝمقم حمدّ  ضمؾ ُمٗم٤مقمٚمتٝم٤م ًمٚمخروج ُمـ جمٛمققمٝم٤مأ٦م )ُمـ اعمًت٘مٚمّ 

وًمق ُمـ ، اًمٙمريٛم٦م ي٤متأصٜمػ ُمـ أو  جمٛمققم٦م ؾ واًمنمح ًمٙمّؾ سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمت٠مُمّ  ءاًمٌد 
أو  ،رةؾمئٚم٦م ُم٘مدّ أضم٤مسم٦م قمـ اإلأو  ،ؾمئٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م وحم٤موًم٦م اؾمتٔمٝم٤مر اجلقاب ُمٜمٝم٤مأظمالل ـمرح 

 قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمًػم ذم أصمٜم٤مءي أ ،هفمٝمقرو اًم٘مرآينّ ٓت ُمٕم٤مسة شمّم٤مطم٥م قمٛمٚمٞم٦م وٓدة اعمٗمٝمقم ٤مؿمٙمإ
 .ًمٚمٛمجٛمققم٦م اعمقوققمّل 

                                                           

 .٨1( ًم٘مامن: ٨)



 

 
 لأسئلة:

 .حٝماموّو ، تؿمٙمٚملم ُمـ اخلٓمقا اًمًٌح٤مينّ اختذ اًمِمٞمخ : ٨س
ًّ : 2س  (؟اًم٘مرآنُمٗم٤مهٞمؿ )سمح٤مصمف ذم يمت٤مب أ اًمًٌح٤مينّ ؿ اًمِمٞمخ يمٞمػ ىم
 ؟اًمتٗمًػمي٦م اًمًٌح٤مينّ زات اًمِمٞمخ ُم٤م هل ممٞمّ : 3س
، ًممي٤مت قمغم ظمٓمقات اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ذم ُمرطمٚم٦م  اًمًٌح٤مينّ اقمتٛمد اًمِمٞمخ : 4س

 .ذيمره٤مأ
 .ذم اًمت٘مٜملم٦م قمغم اًمتقطمٞمد اًمداًمّ  أي٤متُمـ  ٤مً ذيمر صمالصمأ: 5س
 .هلل ذم اخلٚمؼ٦م قمغم ُمٔم٤مهر اًمٕمدل اإلداًمّ  أي٤متُمـ  ٤مً ذيمر صمالصمأ: 6س





 

 

ابع عش اث : ا ا ّخط ف ّ ا ع ض ابع) ا ق ا  (ا
 

ّ  ،لموضوعيّ  لمفسّرخطو ) لشهيد لسي لصد محمّدد   ( باقر 
لد ف   :هد

اًمّمدر  ِمٝمٞمدقمٜمد اًم اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ظمٓمقات شمدويـ ف شمٕمرّ : إشاّد هلدف ا
 . إّول
 :هداف ثاكويةأ
 .٦مٞمّ اًم٘مرآٟمذم يمت٤مب اعمدرؾم٦م  إّولاًمتٕمريػ سمتٗمًػم اًمّمدر  ٨
 . إّولاًمتٕمريػ سمخّمقصٞم٤مت شمٗمًػم اًمّمدر  2
 . إّولاًمّمدر  اًمِمٝمٞمدالع قمغم ُمث٤مل ُمـ شمٗمًػم آـمّ  3

لعلمي  :لمحتو 

اعمٕم٤مين اًمثالصم٦م إمم  ٟمِمػم قمّل اًمتٗمًػم اعمقوقوٕضمؾ أن ٟمٙمقن قمغم سمّمػمة يم٤مومٞم٦م ذم ومٝمؿ 
٤مًمتٗمًػم يمثػمًا سم اًمذي اهتؿّ وهق  سم٤مىمر اًمّمدر حمّٛمدًمٚمٛمقوققمٞم٦م اًمتل ذيمره٤م اًمِمٝمٞمد اًمًٞمد 

 :٦م شمًتٕمٛمؾ هٜم٤م ذم صمالصم٦م ُمٕم٤منٍ اعمقوققمٞمّ   نّ أ ًمٞمف سم٘مّقة. وم٘مد ذيمرإودقم٤م  اعمقوققمّل 
ُم٤مٟم٦م وآؾمت٘م٤مُم٦م ا٦ٕم هبذا اعمٕمٜمك قم٤ٌمرة قمـ اعمقوققمٞمّ  و)٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمذاشمٞم٦م اعمقوققمٞمّ   
 (.ذم اًمٌح٨م

إمم  ويٕمقد، ن يٌدأ اًم٤ٌمطم٨م ُمـ )اعمقوقع( اًمذي هق اًمقاىمعأ٦م سمٛمٕمٜمك اعمقوققمٞمّ   
ُمقوقع ُمـ  ذمٟمٔمره  اعمٗمّن ومػميّمز ، دم٤مه هذا اًمقاىمع اًم٘مرآناًمٙمريؿ عمٕمروم٦م ُم٤م يٓمرطمف  اًم٘مرآن

وُم٤م  ،ُمـ طمٚمقل ٟم٤ًمينٟم٤ًمن وُم٤م ىمّدُمف اًمٗمٙمر اإلسمح٤مث اإلأصم٤مرشمف أاعمقاوٞمع ويًتققم٥م ُم٤م 
... ويٌدأ ُمٕمف اًم٘مرآينّ  ي٠مظمذ اًمٜمّص صمّؿ  ،ؾمئٚم٦م وُمـ ٟم٘م٤مط ومراغأـمرطمف اًمتٓمٌٞمؼ اًمت٤مرخيل ُمـ 



  

 اًم٘مرآن ن يٙمتِمػ ُمقىمػأ وهق يًتٝمدف ُمـ ذًمؽ، جيٞم٥م اًم٘مرآني٠ًمل و ٤معمٗمّن وم، طمقاراً 
 .اًمٙمريؿ ُمـ اعمقوقع اعمٓمروح

 اًم٘مرآنرسم٦م اًمٌنمي٦م ود سملم اًمتجف يقطّم أٟمّ  ٚمح٤مظسم ،ك هذا سم٤معمٜمٝم٩م اًمتقطمٞمديوىمد يًٛمّ 
د سمٞمٜمٝمام ذم ؾمٞم٤مق ف يقطّم ٟمّ أسمؾ سمٛمٕمٜمك  ،اًم٘مرآنف حيّٛمؾ اًمتجرسم٦م اًمٌنمي٦م قمغم ٟمّ أٓ سمٛمٕمٜمك ، اًمٙمريؿ

د ُمقىمػ اًمذي يٛمٙمـ أن حيدّ  اًم٘مرآينّ اعمٗمٝمقم  ٟمتٞمج٦م هذا اًمًٞم٤مق  واطمد ًمٙمل يًتخرج 
 .اعم٘مقًم٦م اًمٗمٙمري٦مأو  دم٤مه هذه اًمتجرسم٦م ؾمالماإل

اًمتل  أي٤متًمٞمجٛمع  اعمٗمّن اعمقوقع اًمذي خيت٤مره إمم  ٜم٥ًم٤م يُ ٦م سمٛمٕمٜمك ُماعمقوققمٞمّ   
ذًمؽ  ومٞمام خيّص  رؤي٦م ىمرآٟمّٞم٦مومٞمٗمّنه٤م وحي٤مول اؾمتٜمت٤مج  ،ض ًمذًمؽ اعمقوقعشمِمؽمك ذم اًمتٕمرّ 

ف يقطّمد سملم هذه ٟمّ أاعمٜمٝم٩م ُمٜمٝمج٤ًم شمقطمٞمدي٤ًم أيْم٤ًم سم٤مقمت٤ٌمر  ك ُمثؾ هذاويٛمٙمـ أن يًٛمّ )اعمقوقع 
أن يٌدأ   ٦م هٜم٤م سمٛمٕمٜمكاعمقوققمٞمّ   : ي٘مقل اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد .(وٛمـ ُمريم٥م ٟمٔمري واطمد أي٤مت

 أي٤متجمٛمققم٦م ُمـ  أن خيت٤مر :. إُمر اًمث٤مينإّولهذا إُمر ، اًم٘مرآنإمم  اعمقوقع ويٜمتٝمل ُمـ
رؤي٦م ُمـ أضمؾ أن يًتخرج ، ُمدًمقٓهت٤م شمِمؽمك ذم ُمقوقع واطمد ي٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٦م شمقطمٞمد سملم

 .(٨)اعمقوقع ذًمؽإمم  ؿم٤مُمٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمرآٟمّٞم٦م
ظم٤مرج قمـ  إّولاعمٕمٜمك  نّ أْمح هذه اعمٕم٤مين اًمثالصم٦م ًمٚمٛمقوققمٞم٦م يتّ إمم  وقمٜمدُم٤م ٟمرضمع

 حظوٟمٚم سمٛمٜمٝم٩م دون ُمٜمٝم٩م. سم٤مطم٨م وٓ ختتّص  ُمٓمٚمقسم٦م ُمـ يمّؾ أو  ٤م طم٤مًم٦م ُمٗمروو٦مّٕن  :اًمٌح٨م
ذًمؽ و .٦م سم٤معمٕمٜمك اًمث٤ميناعمقوققمٞمّ   ،اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ك ُمٜمٝم٩م شمٌٜمّ   اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد اًمّمدر نّ أ

سم٤معمٕمٜمك اًمث٤مًم٨م ُمـ ظمالل قمدة دراؾم٤مت  اعمقوققمّل   اعمٜمٝم٩م اًمًٌح٤مينّ د اًمِمٞمخ اماقمتسمخالف 
 .ٞم٦م ًمفىمرآٟم

 :مه٤م، سمٚمح٤مظ أُمريـاًمتٗمًػم اًمتقطمٞمدي  اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد اًمّمدر اظمت٤مر: ن ي٘م٤ملأيمام يٛمٙمـ 
ًٓ سمتٜم٤مول ومٝمق يٌدأ أوّ  ،ؾمٚمٌل دوره ذم اًمتٗمًػم قمغم إهمٚم٥م اًمتجزيئّل   اعمٗمّن ) أنّ  :إّول

                                                           

 .36( اًمًٞمد حمّٛمد سم٤مىمر اًمّمدر، اعمدرؾم٦م اًم٘مرآٟمّٞم٦م، اًمدرس اًمث٤مين، ص٨)



 

ذم ُمثؾ  اًم٘مرآينّ  ودور اًمٜمّص ، ـمروطم٤مت ُمًٌ٘م٦مأاومؽماو٤مت و دون أّي  داعمحدّ  ًم٘مرآينّ ا اًمٜمّص 
ٞمف وهذا ُم٤م ٟمًٛمّ ، ؿصٖم٤مء واًمتٗمٝمّ هق دور اإل اعمٗمّن ودور  ،ثقمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمًػم هذه دور اعمتحدّ 

 ،ف ٓ يٌدأ قمٛمٚمف ُمـ اًمٜمّص يم٠مٟمّ ، اعمقوققمّل  اًمتقطمٞمدي و اعمٗمّن وظمالوم٤ًم ًمذًمؽ ، سم٤مًمدور اًمًٚمٌل
وقء  ذم ٤معمٗمّن وم، طمقارًا قمغم ؿمٙمؾ ؾم١مال وضمقاب اًم٘مرآينّ  ويٌدأ ُمع اًمٜمّص ، ىمع احلٞم٤مةسمؾ ُمـ وا

وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م قمٛمٚمٞم٦م ، جيٞم٥م اًم٘مرآناحلّمٞمٚم٦م اًمتل مجٕم٧م ُمـ ظمالل اًمتج٤مرب اًمٌنمي٦م ي٠ًمل و
د اؾمتج٤مسم٦م وًمٞم٧ًم جمرّ ، اًمٙمريؿ واؾمتٜمٓم٤مق ًمف اًم٘مرآنقمٛمٚمٞم٦م طمقار ُمع  اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم
 .ؾمٚمٌٞم٦م(

 اًمتٗمًػم ٕنّ  :ظمٓمقة اًمتٗمًػم اًمتجزيئّل يتج٤موز  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ) هق أنّ  :روإمر أخ
 اًمتٗمًػم سمٞمٜمام، اًمٙمريٛم٦م ٦مٞمّ اًم٘مرآٟميٙمتٗمل سم٢مسمراز اعمدًمقٓت اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ًممي٤مت  اًمتجزيئّل 
٥م ٟمٔمري ُمريمّ إمم  طمٞم٨م ٟمجده حي٤مول أن يّمؾ، ُم٤م هق أوؾمع ُمـ ذًمؽإمم  عشمٓمٚمّ  اعمقوققمّل 

 .(٨)(ي٦مٜمٔمرٖم٦م اًمٞمقم سم٤مًمسمٚم فٞموهذا ُم٤م ٟمًٛمّ ، ىمرآين
ُم٦م ًمالقمت٤ٌمرات اعمت٘مدّ  اعمقوققمّل   آدم٤مه  سم٤مىمر اًمّمدر حمّٛمدسمٕمد أن خيت٤مر اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد 

 رؤي٦مهل  رؤىهذه اًم وأهؿّ ، اًمتل ؾمٞمخرج هب٤م ُمـ هذا اًمتٗمًػم رؤىس ًمنمقمٞم٦م اًميٙمقن ىمد أؾّم 
 .اًم٘مرآناًمًٜمـ اًمت٤مرخيٞم٦م ذم 

ومٕمٜمدُم٤م ـمرح اًمّمدر ومٙمرة  د اًمّمدر:ومٙمر اًمًٞمّ ٜم٤م ٟمجد اًمٜمزقم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م ذم ٟمّ أظ قحوُمـ اعمٚم
إمم  ومٚمٜمذه٥م): ي٘مقل طمٞم٨م، ُمِمٙمٚم٦ًم ذم اًمقاىمع يم٤من يريد ُمـ ذًمؽ أن حيّؾ  اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم

سمٕمد  ٟم٠مظمذ هذه اعمِمٙمٚم٦م وٟمحٛمٚمٝم٤م صمّؿ  ،اًمقاىمع ًمٜم٠ًمًمف قمـ ُمِمٙمالشمف وقمـ أزُم٤مشمف وُمٕمْمالشمف
 .(2)(وٟمٜمتٔمر ُم٤مذا جيٞم٥م ًمٜم٠ًمًمف، ومٜمٚم٘مٞمٝم٤م قمٚمٞمف، اًمٜمّص إمم  دًا وقمٞمٝم٤م وومٝمٛمٝم٤م ضمٞمّ 

اًمتٗمًػم ف يٛمٙمـ اؾمتخالص ظمٓمقات ٟمّ إ :اًمروم٤مقمل ٤مراًمديمتقر قمٌد اجلٌّ  اًمِمٞمخ ي٘مقل
                                                           

 .31حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر اعمدرؾم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م:  (٨)
( اًمِمٞمخ طمٞمدر طم٥م اهلل، اًمِمٝمٞمد اًمّمدر واًمٜمٔمري٤مت اًم٘مرآٟمّٞم٦م اجلديدة، طمقار، أضمرى احلـقار: ؿمـٌٙم٦م إيٙمٜمـ٤م 2)

 م.2119اًمٕم٤معمّٞم٦م، ٟمنم قم٤مم 



  

 :شمٌٕم٤ًم ًمرؤي٦م اًمِمٝمٞمد اًمّمدر سم٤مٔيت اعمقوققمّل 
 .اًمٙمقٟمٞم٦مأو  آضمتامقمّٞم٦مأو  اٟمتخ٤مب ُمقوقع ُمـ ُمقوققم٤مت احلٞم٤مة اًمٕم٘م٤مئدي٦م ٨

 .اًمٙمريؿ ُمـ آي٤مت اًم٘مرآنُم٤م يتّّمؾ هبذا اعمقوقع ذم  اؾمت٘مراء يمّؾ  
وُم٤م ىمّدُمف ، ذًمؽ اعمقوقع ُمـ ُمِم٤ميمؾ قمـاؾمتٞمٕم٤مب ُم٤م أصم٤مرشْمف دم٤مرب اًمٗمٙمر اإلٟم٤ًمين  3

أي اًمٌدء ، وُمـ ٟم٘م٤مط ومراغ، وُم٤م ـمرطمف اًمتٓمٌٞمؼ اًمت٤مرخيل ُمـ أؾمئٚم٦م، اًمٗمٙمر اإلٟم٤ًمين ُمـ طمٚمقل
 .ُمـ واىمع احلٞم٤مة اًمٌنمي٦م

 وحتٚمٞمؾ اعمدًمقٓت، تاؾمتخالص أوضمف آرشم٤ٌمط سملم اعمدًمقٓت اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ًممي٤م 
 .(٨)ىمرآينُمريّم٥م ٟمٔمري إمم  اًمقصقل ُمـ أضمؾ: ٝم٤موشمريمٞمٌ ٝم٤مودجم

واًمتل ، اعمقوققمّل  ظمٓمقاشمف ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمًػم هؿّ أُمع  ٦مٞمّ اًم٘مرآٟمٜم٤م ٟمِم٤مهده ذم اعمدرؾم٦م وًمٙمٜمّ 
 :هل

 .اعمقوقع سم٤مًمٜمتٞمج٦م اًمتل ؾمٞمّمؾ إًمٞمٝم٤ميٕمٜمقن وقم٤مدة ُم٤م ، يٕمٜمقن اعمقوقع ٨
 .سمٓمري٘م٦م خمتٍمة اؾمتٝمالًمٞم٦ميًتٕمرض حم٤مور اعمقوقع  
 .٦م قمٚمٞمفاًمداًمّ  أي٤متشمٕمداد ٟم٘م٤مط اعمقوقع ُمع  3

 .أي٤متُمـ  شمفاوقمرض اؾمتٔمٝم٤مر ٦م،ؾمًالسمو ٤مً وٛمٜمٞم أي٤متذح  
 .دة ًمٚمٗمٙمرة وآؾمتٔمٝم٤مراعم١ميّ  أي٤متقمرض  5

 .يف بقان شـن افتاريخ افؼرآنافدرس افرابع أشافقب : مثال
قمـ ؾمٜمـ اًمت٤مريخ سُمٚمقرت ذم  ٦مٞمّ اًم٘مرآٟمّن هذه اًمٗمٙمرة إ: ىمٚمٜم٤م: ي٘مقل اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد اًمّمدر

قمٓمٞم٧م اًمٗمٙمرة أ أي٤متٗمل سمٕمض هذه وم، دةسم٠مؿمٙم٤مل خمتٚمٗم٦م وأًمًٜم٦م ُمتٕمدّ  أي٤متقمدد يمثػم ُمـ 
ذم و، ُمّم٤مديؼ وٟمامذج اًمتٓمٌٞمؼ قمغم  تقىقمٓمٞم٧م قمغم ُمًأ أي٤متوذم سمٕمض ، سمّمٞمٖمتٝم٤م اًمٙمٚمّٞم٦م

                                                           

٤ٌّمر اًمروم٤مقمل، آدم٤مه٤مت اجلديدة ذم اًمتٗمًػم، ُم٘م٤مل.( قم٨ٌ)  د اجل



 

ص آؾمت٘مرائل ًمٚمِمقاهد اًمت٤مرخيٞم٦م ُمـ اًمٗمح  آؾمت٘مراء وقمغم  وىمع احل٨ّم قمغم أي٤متسمٕمض 
 .٦م اًمت٤مرخيٞم٦ماًمًٜمّ إمم  أضمؾ اًمقصقل

وؾمقف ، آظمرسم وأ ءاًمٙمريٛم٦م اؾمتٕمرو٧م هذه اًمٗمٙمرة سمٌم أي٤متوهٜم٤مك قمدد يمثػم ُمـ 
 ٦ماًمتل ؾمقف ٟمًتٕمروٝم٤م واوح أي٤متاًمٙمريٛم٦م وسمٕمض هذه  أي٤متٟم٘مرأ مجٚم٦م ُمـ هذه 

دًا يٙمقن ُمٕمّززًا وُم١ميِّ أو  ،وآظمر ء٦م سمٌمأظمر ًمف ٟمحق دًٓم ٝم٤مسمٕمْمو، اعم٘مّمقد  اًمدًٓم٦م قمغم
 .٦مٞمّ اًم٘مرآٟمًمٚمروح اًمٕم٤مُم٦م هلذه اًمٗمٙمرة 

 :بقان افػؽرة افؽؾقة فسـن افتاريخ ـ1
أّن اًمت٤مريخ ًمف ؾمٜمـ ووقاسمط  ومٙمرة، قمٓمٞم٧م ومٞمٝم٤م اًمٗمٙمرة اًمٙمٚمٞم٦مأاًمٙمريٛم٦م اًمتل  أي٤متومٛمـ 

 :٠ميتُم٤م ي
 .(٨ )ۓ                           

، ًمٚمٜم٤مس اًمقضمقد اعمجٛمققمّل إمم ، ُّم٦مإإمم  وٞمػأي٦م اًمٙمريٛم٦م أّن إضمؾ هذه أ حظ ذمٟمٚم
إٟم٤ًمن سمقصٗمف  هٜم٤مك وراء إضمؾ اعمحدود اعمحتقم ًمٙمّؾ  اً إذ :ذاكأو  هذا اًمٗمرد سم٤مًمذاتإمم  ٓ

٦م سمقصٗمٝم٤م جمتٛمٕم٤ًم ُمّ ًمأل، ضمتامقمل هل١مٓء إومرادًمٚمقضمقد آ وُمٞم٘م٤مت آظمر آظمر أضمٌؾ ، اًمٗمردي
أؾم٤مس جمٛمققم٦م ُمـ إومٙم٤مر واعم٤ٌمدئ   أومراده اًمٕمالىم٤مت واًمّمالت اًم٘م٤مئٛم٦م قمغمُيٜمِمئ ُم٤م سملم 

 .واًم٘م٤مسمٚمٞم٤مت  اعمًٜمدة سمٛمجٛمققم٦م ُمـ اًم٘مقى
يمام أّن ، طمريم٦مو طمٞم٤مةو ُمقتو ًمف أضمؾ، ٦مُمّ اًمٙمريؿ سم٤مٕ اًم٘مرآنهذا اعمجتٛمع اًمذي يٕمؼّم قمٜمف 

ويمام أّن ُمقت اًمٗمرد  ،متقتصمّؿ  ٦مُّم٦م شمٙمقن طمٞمّ يمذًمؽ إ، اًمٗمرد يتحّرك ومٞمٙمقن طمّٞم٤ًم صمّؿ يٛمقت
وهٜم٤مك ٟمقاُمٞمس  .أيْم٤مً  ُمؿ هل٤م آضم٤مهل٤م اعمْمٌقـم٦ميمذًمؽ إ، خيْمع ٕضمؾ وًم٘م٤مٟمقن وًمٜم٤مُمقس

 .ُّم٦م هذا إضمؾأ حتّدد ًمٙمّؾ 
ومٙمرة أّن اًمت٤مريخ ًمف ؾمٜمـ وهل ، ٞم٦مقمٓم٤مء واوح ًمٚمٗمٙمرة اًمٙمٚمّ ومٞمٝم٤م ي٦م اًمٙمريٛم٦م هذه أ اً إذ

                                                           

 .49( يقٟمس: ٨)



  

 .٤مهتؿ اًمِمخّمٞم٦مؿ ذم إومراد هبقيّ شمتحٙمّ وراء اًمًٜمـ اًمتل أي ، ؿ سمف وراء اًمًٜمـ اًمِمخّمٞم٦مشمتحٙمّ 
                                    

   ( ٨). 

                ( 2). 

                                  
              (3). 

هيّدد ه١مٓء سم٠من يٙمقن أو  ن ىمري٤ٌمً إضمؾ اًمذي يؽمىّم٥م أن يٙمق فم٤مهر أي٦م اًمٙمريٛم٦م أنّ 
: ّٕن ىمقُم٤ًم سمٛمجٛمققمٝمؿ ٓ يٛمقشمقن قم٤مدة ذم وىم٧م ق إضمؾ اجلامقمل ٓ إضمؾ اًمٗمرديه، ىمري٤ٌمً 
 .وإّٟمام اجلامقم٦م سمقضمقده٤م اًمٙمكّم هق اًمذي يٛمٙمـ أن يٙمقن ىمد اىمؽمب أضمٚمف، واطمد

: ذاكأو  ذا اًمٗمردوم٤مٕضمؾ اجلامقمل هٜم٤م يٕمؼّم قمـ طم٤مًم٦م ىم٤مئٛم٦م سم٤مجلامقم٦م ٓ قمـ طم٤مًم٦م ىم٤مئٛم٦م هب
ًمٙمـ طمٞمٜمام ٟمٜمٔمر إًمٞمٝمؿ ، ّٕن اًمٜم٤مس قم٤مدة ختتٚمػ آضم٤مهلؿ طمٞمٜمام ٟمٜمٔمر إًمٞمٝمؿ سم٤معمٜمٔم٤مر اًمٗمردي

، ذم ّهائٝم٤م وّاائٝم٤م، سم٤معمٜمٔم٤مر آضمتامقمل سمقصٗمٝمؿ جمٛمققم٦م واطمدة ُمتٗم٤مقمٚم٦م ذم فمٚمٛمٝم٤م وقمدهل٤م
وهبذا شمٚمت٘مل  :آُُّم٦مومٝمذا إضمؾ اجلامقمل اعمِم٤مر إًمٞمف إّٟمام هق أضمؾ ، طمٞمٜمئٍذ يٙمقن هل٤م أضمؾ واطمد

 .اًم٤ًمسم٘م٦م أي٤متهذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمع 
                                 

                             
(4). 

                                                           

 .5 4( احلجر: ٨)
 .43( اعم١مُمٜمقن: 2)
 .٨85( إقمراف: 3)
 .59 58( اًمٙمٝمػ: 4)



 

                                      
              (٨). 

                            
                                  (2). 

 يريد أن ي١ماظمذ اهللاًمٙمريؿ قمـ أّٟمف ًمق يم٤من  اًم٘مرآنذم ه٤مشملم أيتلم اًمٙمريٛمتلم حتّدث 
 .ٕهٚمؽ اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤مً أي ، ُمـ داسّم٦م رضؾم٤مطم٦م إ  يمًٌقا عم٤م شمرك قمغم اًمٜم٤مس سمٔمٚمٛمٝمؿ وسمام

ٝمؿ فم٤معملم إّن اًمٜم٤مس ًمٞمًقا يمٚمّ  إذ :اًم٘مرآينّ ذم يمٞمٗمٞم٦م شمّمقير هذا اعمٗمٝمقم  وىمد وىمٕم٧م ُمِمٙمٚم٦م
٦م اًمٕمدول ُمـ هؾ يِمٛمؾ اهلالك إٟمٌٞم٤مء وإئٛمّ ، إوصٞم٤مءو ٦مإئٛمّ و ٝمؿ إٟمٌٞم٤مءٜمٞمٌوم :قم٤مدة

 . ه٤مشملم أيتلم إلٟمٙم٤مر قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء سمٕمض اًمٜم٤مس اؾمتٖمّؾ  إنّ   طمتك ؟اعم١مُمٜملم
 ٤منشمتحّدصم :ظمرويأشمتحّدصم٤من قمـ قم٘م٤مب دٟمٞمقي ٓ قمـ قم٘م٤مب واحل٘مٞم٘م٦م أّن ه٤مشملم أيتلم 
هذه اًمٜمتٞمج٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ٓ ختتّص  ،ُّم٦م قمـ ـمريؼ اًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤منأقمـ اًمٜمتٞمج٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م عم٤م شمٙمًٌف 

، ٤مهتؿاظمتالف هقيّ   سمؾ شمٕمّؿ أسمٜم٤مء اعمجتٛمع قمغم، طمٞمٜمئٍذ سمخّمقص اًمٔم٤معملم ُمـ أسمٜم٤مء اعمجتٛمع
 .اظمتالف أٟمح٤مء ؾمٚمقيمٝمؿ  وقمغم

وومؼ ؾمٜمـ قمغم جمتٛمع   ٤مًمٕمذاب طمٞمٜمام ي٠ميت ذم اًمدٟمٞم٤م قمغموم ،٦م اًمت٤مريخف هق ُمٜمٓمؼ ؾمٜمّ هذا يمٚمّ 
  ظمرىأاًمٙمريؿ ذم آي٦م  اًم٘مرآنوهلذا ىم٤مل ، سمخّمقص اًمٔم٤معملم ُمـ أسمٜم٤مء جمتٛمع اًمت٤مريخ ٓ خيتّص 

                                (3) ،
 يٜمّم٥ّم  ظمرويوم٤مًمٕم٘م٤مب إ :(4)           :ي٘مقل ذم ُمقوع آظمر قمغم طملم

                                                           

 .6٨( اًمٜمحؾ: ٨)
 .45( وم٤مـمر: 2)
 .25( إٟمٗم٤مل: 3)
 .٨5( اإلهاء: 4)



  

 .وأُّم٤م اًمٕم٘م٤مب اًمدٟمٞمقي ومٞمٙمقن أوؾمع ُمـ ذًمؽ، اًمٕم٤مُمؾ ُم٤ٌمذة  دائاًم قمغم
ظمروي إ  صم٤من قمـ ؾمٜمـ اًمت٤مريخ ٓ قمـ اًمٕم٘م٤مب سم٤معمٕمٜمكه٤مشم٤من أيت٤من اًمٙمريٛمت٤من شمتحدّ  اً إذ

 .ُم٘م٤ميٞمس يقم  واًمٕمذاب سمٛمٕمٜمك
 :بقان افسـن من خالل ادصاديق ـ2

                                                 
                (٨). 

شمرسمٓمف سم٘م٤مٟمقن و، حتّدصمف قمـ اًمتج٤مرب اًم٤ًمسم٘م٦مو ،ي٦م أيْم٤ًم شمث٧ٌّم ىمٚم٥م رؾمقل اهللهذه أ
إٟمٌٞم٤مء اًمذيـ ُم٤مرؾمقا هذه   دمري قمٚمٞمف وقمغم ٦مً شمقّوح ًمف أّن هٜم٤مك ؾمٜمّ و، اًمتج٤مرب اًم٤ًمسم٘م٦م
، واًمث٤ٌمت، اًمّمؼم: ٦ماعمقوققمٞمّ   وأّن اًمٜمٍم ؾمقف ي٠مشمٞمف وًمٙمـ ًمٚمٜمٍم ذوـمف، اًمتجرسم٦م ُمـ ىمٌٚمف

      :وهلذا ي٘مقل، هذا اًمٜمٍم  احلّمقل قمغمإمم  هذا هق اًمٓمريؼ .اًمنموطواؾمتٙمامل 
                               (2). 

قمالىم٦م ىم٤مئٛم٦م   اًمتل ٓ شمتٌّدل هلهذه اًمٙمٚمٛم٦م ، ُمّر اًمت٤مريخ  ٓ شمتٌّدل قمغم  هٜم٤مك يمٚمٛم٦م هللَ  اً إذ
آي٤مت ُمتٗمّرىم٦م ومجٕم٧م سمواًمنموط واعمقاصٗم٤مت وّوح٧م سملم اًمٜمٍم وسملم جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م 

 .٦م ًمٚمت٤مريخهٜم٤مك ؾمٜمّ  اً إذ، وضمف اإلمج٤مل هٜم٤م  قمغم

                                             
                                        

 (3). 

                                                           

 .34( إٟمٕم٤مم: ٨)
 .34( إٟمٕم٤مم: 2)
 .43 42( وم٤مـمر: 3)



 

                                                   
                    (٨). 

                       :، ُمثؾهٜم٤مك آي٤مت اؾمتٕمرو٧م ٟمامذج ُمـ ؾمٜمـ اًمت٤مريخ
ّن أ ، وهقُمـ ٟمامذج ؾمٜمـ اًمت٤مريخ . هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمتحّدث قمـ ٟمٛمقذج(2)     

اًمداظمكم اًمٜمٗمز   ٤معمحتقىوم، يٖمػّموا ُم٤م سم٠مٟمٗمًٝمؿ  ٓ يٖمػّم ُم٤م سم٘مقم طمتك   ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممماهلل
 هذا اًمٌٜم٤مء ٓ يتٖمػّم ، ضمتامقمل هق اًمٌٜم٤مء اًمٕمٚمقياًمقوع آ، اًمروطمل ًمإلٟم٤ًمن هق اًم٘م٤مقمدة

 .٤ًم ًمتٖمػّم اًم٘م٤مقمدةشمٌٕم إّٓ  اًمٕمٚمقي

سملم اًمقوع اًمٜمٗمز ، قمـ قمالىم٦م ُمٕمّٞمٜم٦م سملم اًم٘م٤مقمدة واًمٌٜم٤مء اًمٕمٚمقيشمتحّدث  اً هذه أي٦م إذ
، فسملم داظمؾ اإلٟم٤ًمن وسملم ظم٤مرضم، ضمتامقملواًمروطمل واًمٗمٙمري ًمإلٟم٤ًمن وسملم اًمقوع آ

س قٟمٗمذم وم٢مذا شمٖمػّم ُم٤م ، ُمرشمٌط سمداظمؾ اإلٟم٤ًمنومٝمق ، ومخ٤مرج اإلٟم٤ًمن يّمٜمٕمف داظمؾ اإلٟم٤ًمن
ُمـ ؾمٜمـ  اً إذ٦م هذه ؾمٜمّ ، تل شمرسمط سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمضاًمرواسمط اًمو قمالىم٤مهتؿو اًم٘مقم شمٖمػّم ووٕمٝمؿ

 .٤مء اًمٕمٚمقيٜماًمت٤مريخ رسمٓم٧م اًم٘م٤مقمدة سم٤مًمٌ
                              (3). 

                              
                                        (4). 

هؾ شمٓمٛمٕمقن أن يٙمقن ، ٦م اًمت٤مريخُمٚمقا ذم أن يٙمقن هلؿ اؾمتثٜم٤مء ُمـ ؾمٜمّ يًتٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ أن ي٠م
٘مقا اًمٜمٍم وأٟمتؿ مل شمٕمٞمِمقا ُم٤م قم٤مؿمتف ٦م وأن حت٘مّ أن شمدظمٚمقا اجلٜمّ  :٦م اًمت٤مريخًمٙمؿ اؾمتثٜم٤مء ُمـ ؾمٜمّ 

                                                           

 .23 22( اًمٗمتح: ٨)
 .٨٨( اًمرقمد: 2)
 .53( إٟمٗم٤مل: 3)
 .2٨4( اًمٌ٘مرة: 4)



  

طمّد إمم  ٦م ُمـ فمروف اًم٠ٌمؾم٤مء واًمّياء اًمتل شمّمؾُمؿ اًمتل اٟمتٍمت ودظمٚم٧م اجلٜمّ شمٚمؽ إ
 !؟اًمٙمريؿ ٘مرآناًمقمٜمف ُم٤م قمؼّم   اًمزًمزال قمغم

اًمزًمزال هل ذم   ُمًتقى  ؼ قمغماء اًمتل شمتٕمٚمّ طم٤مٓت اًم٠ٌمؾم٤مء واًمّي ، إّن هذه احل٤مٓت
ًمٙمل شمًتٓمٞمع سم٤مًمتدري٩م ، ًمث٤ٌمهت٤م، ًمّمٛمقده٤م، ُّم٦مهل اُمتح٤من إلرادة إو، ٦مُمّ احل٘مٞم٘م٦م ُمدرؾم٦م ًمأل

 .ُّم٦م وؾمٓم٤ًم ذم اًمٜم٤مسأ أن شمٙمقن  أن شمٙمت٥ًم اًم٘مدرة قمغم
ـّ ، ىمري٥م _إذاً  _ ٟمٍم اهلل   ٟمٍم اهلل، اًم٘مرآنهٙمذا يريد أن ي٘مقل  : ًمف ـمريؼٟمٍم اهلل ًمٙم

  ىمري٥م وًمٙمـ اهتدِ ٟمٍم اهلل، ًمٞمس أُمرًا قمٛمٞم٤موي٤مً ، ؾمٌٞمؾ اًمّمدوم٦م  ًمٞمس أُمرًا قمغم، ًمٞمس أُمرًا قمٗمقي٤مً 
ُمٜمٓمؼ اًمت٤مريخ  أن شمٕمرف ومٞمفُمـ ٓسمّد و، أن شمٕمرف ومٞمف ؾمٜمـ اًمت٤مريخُمـ  اًمٓمريؼ ٓسمدّ ، ـمري٘مفإمم 

 .  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممٟمٍم اهللإمم  ًمٙمل شمًتٓمٞمع أن هتتدي
ًمٙمـ إذا يم٤من هذا اعمريض ٓ يٕمرف شمٚمؽ اعمٕم٤مدًم٦م  :ىمد يٙمقن اًمدواء ىمري٤ًٌم ُمـ اعمريضو

ٓ يًتٓمٞمع أن ، ضمرصمقُم٦م هذا اًمداء  إصم٤ٌمت أّن هذا اًمدواء ي٘ميض قمغمإمم  ياًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل شم١مدّ 
                ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:وًمق يم٤من ىمري٤ًٌم ُمٜمف  يًتٕمٛمؾ هذا اًمدواء طمتك

                                        
         (٨). 

يًٞمٓمر وسملم هالك دُمّر   سملم فمٚمؿ يًقد وفمٚمؿ، هذه أي٦م أيْم٤ًم شمتحّدث قمـ قمالىم٦م ُمٕمٞمّٜم٦م
وهل ، يخُمّر اًمت٤مر  قمالىم٦م ُمّٓمردة قمغم، د أّن٤م قمالىم٦م ُمٓمٚم٘م٦مهذه اًمٕمالىم٦م أيْم٤ًم شم١ميمّ ، ُّم٦م ضمّراً إًمٞمف إ

 .ؾمٜم٦ّم ُمـ ؾمٜمـ اًمت٤مريخ
 :ل يف أحداث افتاريخاحلّث ظذ افتلمّ  ـ3

وطمث٧ّم  آؾمت٘مراء واًمٜمٔمر واًمتدسّمر ذم احلقادث اًمت٤مرخيٞم٦م  دتظمرى أيمّ أوهٜم٤مك آي٤مت 
ُمـ أضمؾ اخلروج سمٜمقاُمٞمس وؾمٜمـ يمقٟمٞم٦م ًمٚم٤ًمطم٦م و، ُمـ أضمؾ شمٙمقيـ ٟمٔمرة اؾمت٘مرائٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م:

                                                           

 .٨7 ٨6( اإلهاء: ٨)



 

                                    :اًمت٤مرخيٞم٦م

   (٨). 

يخ لقركشف  لتا  :عن سنن 
وهق شم٠ميمٞمد ، اًمذي أووحٜم٤مه اًم٘مرآينّ اًمٙمريٛم٦م يتٌٚمقر اعمٗمٝمقم  أي٤متُمـ جمٛمقع هذه 

يمام يٙمقن هٜم٤مك ؾمٜمـ ووقاسمط ًمٙمؾ اًم٤ًمطم٤مت  ،وقاسمطوأّن اًم٤ًمطم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م هل٤م ؾمٜمـ   اًم٘مرآن
ذم طمدود ُم٤م  : ّٕٟمٜم٤م اًمٙمريؿ ٘مرآنومتح٤ًم قمٔمٞماًم ًمٚم دّ يٕم ًم٘مرآينّ اوهذا اعمٗمٝمقم  : اًمٙمقٟمٞم٦م آظُمرى

هذا اعمٗمٝمقم ويمِمػ قمٜمف وأّس   أيّمدىمد ل يمت٤مب قمرومف اإلٟم٤ًمن اًمٙمريؿ أوّ  اًم٘مرآنٟمجد أّن   ٟمٕمٚمؿ
اًمٜمٔمرة اًمٖمٞمٌٞم٦م أو  اًمٜمٔمرة اًمٕمٗمقي٦م، ىمٜم٤مع واًمتٗمٝمٞمؿُم٤م ًمديف ُمـ وؾم٤مئؾ اإل  قمٚمٞمف وىم٤موم سمٙمّؾ 

 .(2)طمداث اًمت٤مرخيٞم٦مًمتٗمًػم إ آؾمتًالُمٞم٦م
 :لد خلاصة

وٛمـ  ذم أي٤متف يقطّمد سملم ٟمّ أسمٛمٕمٜمك  ،اعمقوققمّل   اعمٜمٝم٩م اًمًٌح٤مينّ اقمتٛمد اًمِمٞمخ   :ًٓ وّ أ
 :اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ُمٜمٝم٩م  إّولك اًمِمٝمٞمد اًمّمدر شمٌٜمّ  قمغم طملم٥م ٟمٔمري واطمد. ُمريمّ 

اًمٙمريؿ عمٕمروم٦م ُم٤م  اًم٘مرآن إمم ويٕمقد، ن يٌدأ ُمـ )اعمقوقع( اًمذي هق اًمقاىمعأ٦م سمٛمٕمٜمك اعمقوققمٞمّ 
 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآند سملم اًمتجرسم٦م اًمٌنمي٦م وأي يقطّم ، دم٤مه هذا اًمقاىمع اًم٘مرآنيٓمرطمف 

 :هل :اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ذم قمٛمٚمٞم٦م  إّولظمٓمقات اًمِمٝمٞمد اًمّمدر  هؿّ أ :ثاكقاً 
 .قن اعمقوقع سم٤مًمٜمتٞمج٦م اًمتل ؾمٞمّمؾ إًمٞمٝم٤مٜمُم٤م يٕم وقم٤مدةً ، يٕمٜمقن اعمقوقع ٨
 .اعمقوقع سمٓمري٘م٦م خمتٍمة اؾمتٝمالًمٞم٦ميًتٕمرض حم٤مور  2
 .٦م قمٚمٞمفاًمداًمّ  أي٤متشمٕمداد ٟم٘م٤مط اعمقوقع ُمع  3

                                                           

 .٨1( حمّٛمد: ٨)
ــ٤مريخ(/ 2) ــٜمـ اًمت ــ٤من ؾم ــرآن ذم سمٞم ــ٤مًمٞم٥م اًم٘م ــع )أؾم ــدرس اًمراسم ــ٦م، اًم ــ٦م اًم٘مرآٟمّٞم ــٝمٞمد اًمّمــدر، اعمدرؾم ( اًمِم

 وشمٍّمف. سمتٚمخٞمص



  

 .أي٤متُمـ   شمفاوقمرض اؾمتٔمٝم٤مر ٦مؾمًالسمو ٤مً وٛمٜمٞمّ  أي٤متذح  4
 .دة ًمٚمٗمٙمرة وآؾمتٔمٝم٤مراعم١ميّ  أي٤متقمرض  5
 

 لأسئلة:
 د اًمِمٝمٞمد.ًمًٞمّ اعمخت٤مر ُمٜمٝم٤م قمٜمد ا ٜم٤مً ذيمره٤م ُمٌٞمّ أ، ًمٚمٛمقوققمٞم٦م ُمٕم٤منٍ  ٦مُذيمرت صمالصم: ٨س
ذم  اعمقوققمّل  ذم شمٗمًػمهاًمّمدر د اًمِمٝمٞمد ُم٤م هل اخلٓمقات اًمتل اقمتٛمده٤م اًمًٞمّ : 2س

 ؟٦مٞمّ اًم٘مرآٟميمت٤مسمف اعمدرؾم٦م 
ذم  اعمقوققمّل  ًمٚمتٗمًػماًمّمدر د اًمِمٝمٞمد طمد اعمقاوٞمع اًمتل شمٜم٤موهل٤م اًمًٞمّ ٕ ىمّدم ُمث٤مًٓ : 3س
 .٦مٞمّ اًم٘مرآٟماعمدرؾم٦م 
 ؟ إّولد اًمِمٝمٞمد اًمّمدر ًمًٞمّ وا اًمًٌح٤مينّ ُم٤م اًمٗمرق سملم ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمخ : 4س
سمٚمح٤مظ ىمد اظمت٤مر اًمتٗمًػم اًمتقطمٞمدي  د اًمِمٝمٞمد اًمّمدراًمًٞمّ  نّ إ :ن ي٘م٤ملأيٛمٙمـ : 5س
 .اذيمرمه٤م أُمريـ:
 اعمقوققمّل  ومٕمٜمدُم٤م ـمرح اًمّمدر ومٙمرة اًمتٗمًػم: ُمثٚم٦مٞم٦م ُمع إشماًمٕم٤ٌمرة أ أذح: 6س

اًمقاىمع ًمٜم٠ًمًمف قمـ مم إ ومٚمٜمذه٥م: ف ي٘مقلإٟمّ ، يم٤من يريد ُمـ ذًمؽ أن حيّؾ ُمِمٙمٚم٦ًم ذم اًمقاىمع
دًا سمٕمد وقمٞمٝم٤م وومٝمٛمٝم٤م ضمٞمّ  ٟم٠مظمذ هذه اعمِمٙمٚم٦م وٟمحٛمٚمٝم٤م صمّؿ  ،ُمِمٙمالشمف وقمـ أزُم٤مشمف وُمٕمْمالشمف

 .ًمٜم٠ًمًمف وٟمٜمتٔمر ُم٤مذا جيٞم٥م، ومٜمٚم٘مٞمٝم٤م قمٚمٞمف، اًمٜمّص إمم  



 

 

ا عش  :ا ا

ن  ج  تفن ّ ا ع ض آنقصص  ا ق ّ ّا تح ح ا ن  ()با
 

لد ف   :هد
 .اًم٘مرآينّ ذم جم٤مل اًم٘مّمص  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ُمث٤مل ُمـ  فشمٕمرّ  :إشاّد دف اهل

 :هداف ثاكويةأ
 .اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ًمقان أًمقن ُمٕم٤مس ُمـ و ،يمت٤مبالع قمغم آـمّ  
 .اًم٘مّمص اعمقوققمّل  ذم اًمتٗمًػم اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكمّ  فشمٕمرّ  2

لعلمي  :لمحتو 
اهلدف واجلقاب إمم  ضمؾ اًمقصقلأٝم٤م ُمـ وحتٚمٞمٚم أي٤متمجع سمٕمض إمم  اعمٗمّن ىمد يٕمٛمد 

زات ممٞمّ أو  ش اًم٤ٌمطم٨م قمـ آي٦م واطمدة حتٙمل صٗم٤متًمق ومتّ ُم٤م  :وُمث٤مل ذًمؽ .اًمذي يٌح٨م قمٜمف
قمٜمده٤م ، ًمذًمؽ يم٤مومٞم٤مً  شمرشمٞمٌٞم٤مً  سمؾ وٓ جيد شمٗمًػماً  :جيده٤م وم٘مد ٓ اًم٘مرآنو ؿمخص ُم٤م ذم أ، جمتٛمع ُم٤م
وي٘مقم ، اًمٙمريؿ اًم٘مرآنتف ذم ؿمخّمٞمّ ُمٕمروم٦م أو  اًمِمخص اعمراد ُمٕمرومتف قمـ أي٤متمجع إمم  يٕمٛمد

أو  ،اًمقزمّ أو  ،ن يرؾمؿ ُمٕم٤ممل ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌّل أاًم٘مرائـ اعمجٛمققم٦م ًمديف  سمقؾم٤مـم٦مـ سمتحٚمٞمٚمٝم٤م ًمٞمتٛمٙمّ 
 اًم٘مرآينّ وظمػم يمت٤مب شمٜم٤مول هذا اعمقوقع هق اًم٘مّمص ، اًمٙمريؿ اًم٘مرآناًمِمخص اعمذيمقر ذم 

 .(٨) سم٤مىمر احلٙمٞمؿ حمّٛمد اًمِمٝمٞمد دًمٚمًٞمّ 
لتحليل  :يّ لمنهج 

جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٜم٤مس يتؿ اًمت٠مًمٞمػ إمم  قمغم شمٗمتٞم٧م اًمٔم٤مهرة اًمٗمٙمري٦م اًمتحٚمٞمكمّ   قم اعمٜمٝم٩مي٘م
ف إذا يم٤من اعمٜمٝم٩م أٟمِم٠مهت٤م. سمٛمٕمٜمك أٟمّ  لاًمٕمقاُمؾ اًمتأو  سمٞمٜمٝم٤م ذم طمزُم٦م ٓ ُمتج٤مٟم٦ًم ُمـ اًمقىم٤مئع

                                                           

 ٤مىمر احلٙمٞمؿ.ًمٚمزي٤مدة يراضمع يمت٤مب اًم٘مّمص اًم٘مرآين، اًمًٞمد حمٛمد سم (٨)



  

ؽ ي٘مقم سمٕمد ذًم اًمتحٚمٞمكم  اعمٜمٝم٩م وم٢منّ ، ي٦م سم٤مًمٔم٤مهري٦م اًمٗمٙمري٦مُم٤مدّ  ي٘مقم سم٤مؾمتٌدال واىمٕم٦م لاًمت٤مرخي
أو  ؾمٞم٤مؾمٞم٦مأو  اضمتامقمٞم٦م يم٠من شمٙمقن فمرووم٤مً ، ٞم٦مإّوًمقمٜم٤مسه٤م إمم  ه٤مسمتٗمتٞم٧م هذه اًمٔم٤مهرة وردّ 

 .(٨)ديٜمٞم٦م
اًمدٓٓت اًمؽميمٞمٌٞم٦م إمم  يٕمقدصمّؿ ، أضمزائف ًمٗمحّمٝم٤مإمم  ؽ اًمٙمّؾ يٗمٙمّ   اًمتحٚمٞمكم  وم٤معمٜمٝم٩م

يٚمتئؿ و ٙمالمسمف شمٜمتٔمؿ أضمزاء اًمو ،زُم٤مم اعمٕم٤مينو ف جل٤مم إًمٗم٤مظأٟمّ  يرىي اًمذ اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٜمٔمؿ
 .(2)اًمٜمٗمس يتِمٙمؾ هب٤م اًمٌٞم٤من ومت٘مقم ًمف صقرة ذم، سمٕمْمف سمٌٕمض
ذًمؽ إمم  ف ًمـ جيد ؾمٌٞمالً وم٢مٟمّ ، زات ؿمخص ُم٤مممٞمّ أو  صٗم٤مت جمتٛمع فشمٕمرّ راد اًمٓم٤مًم٥م أومٚمق 

 طم٥ّم أًمق  :: وقمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ اًمتحديدسم٤معمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم اًمتٗمًػم اعمقوققمّل قمـ ـمريؼ  ّٓ إ
 ّٓ إومام قمٚمٞمف وظمّمقصّٞم٤مشمف، أو صٗم٤مشمف:   سمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾإ ّمٞم٦م اًمٜمٌّل ؿمخ زاتممٞمّ  فشمٕمرّ اًم٤ٌمطم٨م 

 :٠ميتٞمام ين يٓم٤مًمع اعمث٤مل اًمذي ؾمٜمذيمره ومأ
هيم لنبي شخصية بر  :لخليل إ
أو  أصمٜم٤مء احلدي٨م قمـ ىمّّمتف اًمٙمريؿ سمٕمض اًمٌمء قمـ ؿمخّمٞم٦م إسمراهٞمؿ اًم٘مرآنحتّدث  

  سمحٞم٨م ئمٝمر ومٞمٝم٤م إسمراهٞمؿ، دةده٤م اعمتٕمدّ صٗم٤مشمف اعمٛمت٤مزة وأسمٕم٤م ظم٤مّص  سمٜمحقٍ وأيّمد ، ُمًت٘مؾ   ٜمحقٍ سم
 . حمّٛمدٜم٤م د إٟمٌٞم٤مء وظم٤ممتٝمؿ ٟمٌٞمّ ويم٠مّٟمف أومْمؾ إٟمٌٞم٤مء مجٞمٕم٤ًم قمدا ؾمٞمّ 

 ٨م اًمنميٗم٦م اعمتقاشمرة قمـ رؾمقل اهللوًمٕمّؾ هذا اجل٤مٟم٥م هق اًم٥ًٌم اعمٝمؿ ومٞمام ورد ذم إطم٤مدي
 .ٞمؾ هب٤مُمـ اؾمتح٤ٌمب ىمرن اًمّمالة قمٚمٞمف وآًمف سم٤مًمّمالة قمغم إسمراهٞمؿ وآًمف واًمتٛمث

أو  إسمراهٞمؿ ساطم٦مً  اًمٙمريؿ ُمـ صٗم٤مت اًم٘مرآنويٛمٙمـ إمج٤مل إسمٕم٤مد اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م 
 :(3)ٞم٦مشم٤من آصم٤مره٤م سم٤مٕسمٕم٤مد إرسمٕم٦م أشمٚمٛمٞمح٤ًم سمٌٞم

                                                           

 .35( حمٛمقد ُم٤ميض، اًمقطمل اًم٘مرآيّن ذم اعمٜمٔمقر آؾمتنماىمل، ص٨)
 .٨2( حمّٛمد إسمراهٞمؿ ؿم٤مدي، إقمج٤مز اًم٘مرآن وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م قمـ اًمتٛمٞمز، ص2)
( يٛمٙمـ ُمراضمٕم٦م يمت٤مب اًم٘مّمص اًم٘مرآيّن ًمٚمًّٞمد حمّٛمد سم٤مىمر احلٙمٞمؿ ًمالـّمالع قمغم شمٗمّمٞمؾ أيمثـر، أو ًمالـّمـالع 3)

 قمغم ٟمامذج أظمرى.



 

ّ لرساليّ : لأ  :لبعد 
 :هل :وهذه اًمّمٗم٤مت، ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م اإلهلٞم٦م ُمقىمع إسمراهٞمؿإمم  وهل اًمّمٗم٤مت اًمتل شمِمػم

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إلسمراهٞمؿ ُم٘م٤مم اًمٙمريؿ قمـ ُمٜمح اهلل ٘مرآناًمطمٞم٨م حتّدث ، اإلُم٤مُم٦م أ
                                               :اإلُم٤مُم٦م

      (٨). 

، يتفذم أن شمٙمقن هذه اإلُم٤مُم٦م ومٞمف وذم ذرّ  ة إسمراهٞمؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم دقمقوىمد اؾمتج٤مب اهلل
 واؾمتثٜمك ُمـ ٟمٞمٚمٝم٤م اًمٔم٤معملم.، دة ُمقاوع أظمرى أيْم٤مً اًمٙمريؿ سمذًمؽ ذم قم اًم٘مرآنيمام ّسح 

                        : ىم٤مل شمٕم٤ممم
                          
                         

                            (2). 
ده سمٕمض اًمرواي٤مت اًمتل وردت وشم١ميمّ ، اًمٙمريٛم٦م اًم٤ًمسم٘م٦مواإلُم٤مُم٦م قمغم ُم٤م شمِمػم إًمٞمف أي٦م 

 .أّن٤م أقمغم درضم٤مت اًمٜمٌّقة  قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م
إّن ): ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: ىم٤مل قمـ أيب ضمٕمٗمر، سمًٜمده قمـ ضم٤مسمر (اًمٙم٤مذم)وم٘مد روى اًمٙمٚمٞمٜمل ذم 

خذه ذه ٟمٌٞم٤ًم ىمٌؾ أن يتّ اهلل اخّت  نّ إو، خذه ٟمٌٞم٤مً ذ إسمراهٞمؿ قمٌدًا ىمٌؾ أن يتّ هلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اخّت ا
، خذه إُم٤مُم٤مً ذه ظمٚمٞماًل ىمٌؾ أن يتّ اهلل اخّت  نّ إو، خذه ظمٚمٞمالً ذه رؾمقًٓ ىمٌؾ أن يتّ اهلل اخّت  نّ إو، رؾمقًٓ 

 .(3)           :ومٚماّم مجع ًمف إؿمٞم٤مء ىم٤مل
 .(4)                      :ىم٤مل ،قمٔمٛمٝم٤م ذم قملم إسمراهٞمؿ ومٛمـ 

                                                           

 .٨24ٌ٘مرة: ( اًم٨)
 .87 - 84إٟمٕم٤مم: (2)
 .٨24اًمٌ٘مرة:  (3)
 .٨24( اًمٌ٘مرة: 4)



  

ٌّ  اًم٘مرآنويٌدو ُمـ   .قمٜمقان اإلُم٤مُم٦م أّن اًمٌداي٦م يم٤مٟم٧م ُمـ إسمراهٞمؿ ٞمػشمقفمع اًمٙمريؿ قمٜمد شمت
يمام ، ُمـ أٟمٌٞم٤مء أوزم اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ  اًمٙمريؿ إسمراهٞمؿ اًم٘مرآنقمّد ، أوزم اًمٕمزم  ب

     ىمقًمف شمٕم٤ممم: ذًمؽ ذمإمم  اًمٙمريؿ اًم٘مرآنوىمد أؿم٤مر  ،ذيمرٟم٤م ذًمؽ ذم احلدي٨م قمـ ٟمقح
                                   

                                
                  ىمقًمف شمٕم٤ممم:و (٨)      

                   (2). 

مم إ ِمػممم٤ّم ي، ه١مٓء إٟمٌٞم٤مء سم٢مٟمزال اًمنمائع اًمًاموي٦م قمٚمٞمٝمؿ ًمتٜمٔمٞمؿ طمٞم٤مة اًمٜم٤مس هب٤م زُ امٜموي
اًمٙمريؿ وضمقد هذا  اًم٘مرآنوىمد أيّمد ، ٌٕمقن ُمٜم٤مهجٝمؿن هبؿ ويتّ وضمقد أىمقام ُمـ اًمٜم٤مس ي١مُمٜمق

     :قمٜمدُم٤م حتّدث قمـ صحػ إسمراهٞمؿ وُمقؾمك  اًمٜمقع ُمـ اًمقطمل اإلهلل قمغم إسمراهٞمؿ

                    (3). 

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اعمٞمث٤مق اًمٖمٚمٞمظ سم٥ًٌم ـمٌٞمٕم٦م صم٘مؾ ٓء إٟمٌٞم٤مء ممّـ أظمذ قمٚمٞمٝمؿ اهلليمام أّن ه١م
 ( ُمـ ؾمقرة إطمزاب.7ذًمؽ )أي٦م إمم  يمام أؿم٤مرت، ٚمقن٤م١ًموًمٞم٦م واًمرؾم٤مًم٦م اًمتل يتحٛمّ اعم

اًمٙمريؿ  اًم٘مرآنُمـ مجٚم٦م إٟمٌٞم٤مء اًمذيـ ذيمرهؿ   ًم٘مد يم٤من إسمراهٞمؿ، آصٓمٗم٤مء ج 
        :اصٓمٗم٤مؤه ُمع آًمف وقمؽمشمف ـ شمؿّ ومتّٞمز سم٠مّٟمف يم٤من أّول ُمَ ، سم٤مٓصٓمٗم٤مء وآضمت٤ٌمء

                                       (4). 

وقمؼّم قمٜمٝم٤م ، اًمٙمريؿ قمـ هذه اًمّمٗم٦م ذم إسمراهٞمؿ ذم ُمقاوع قمديدة اًم٘مرآنوىمد حتّدث 
                                                           

 ٨3اًمِمقرى  (٨)

 .7إطمزاب:  (2)
 .٨9 – ٨8إقمغم:  (3)
 .34 33( آل قمٛمران: 4)



 

 .سم٠مؾم٤مًمٞم٥م خمتٚمٗم٦م: ًمت٠ميمٞمد هذا اعمقىمع اًمرؾم٤مزم اخل٤مّص 
 شمدّل  (٨)                     :مجع اًمدٟمٞم٤م وأظمرة د

ومٝمق ذم دٟمٞم٤مه يٕمٞمش قمٞمِم٦م طمًٜم٦م ، اًمدٟمٞم٤م وأظمرة   مجع إلسمراهٞمؿأي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم أّن اهلل
وىمدوة ًمألٟمٌٞم٤مء طمتك ، ي٦م وسم٘م٤مء ذم اًمذيمر احلًـة وذرّ ويمراُم٦م وُمروّ ، ًمف ُم٤مل وأوٓد وُمٜمٕم٦م وقمّزة

وهق ذم ، وصٚمقات دائٛم٦م قمٚمٞمف وقمغم آًمف ،وىمٌقل ُمـ مجٞمع إُمؿ واعمٚمؾ، ؿ وظم٤ممتٝمؿأومْمٚمٝم
واؾمتج٤مب دقم٤مءه ذم أن يٚمح٘مف ،  قمٚمٞمٝمؿ ورومع درضمتٝمؿظمرة ُمـ اًمّم٤محللم اًمذيـ أٟمٕمؿ اهللأ
 .ومٞمٙمقن ُمٜمٝمؿ،  وآًمف ٛمحّٛمدسم

ّ ه تعالى: لثاني  .لعلاقة بالل
هل و، اه٤موُمًتق شمٕم٤ممم وإسمراهٞمؿ ث قمـ ٟمقع اًمٕمالىم٦م سملم اهللوهل اًمّمٗم٤مت اًمتل شمتحدّ 

 : وم٘مد يم٤من إسمراهٞمؿ، ٞم٦مشماًمٙمريؿ ُمـ اًمّمٗم٤مت أ اًم٘مرآناًمتل يٛمٙمـ أن ٟمراه٤م ومٞمام أؿم٤مر إًمٞمف 
تف هبذا اًمقصػ ذم قمّدة  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إسمراهٞمؿ وديٜمف وُمٚمّ طمٜمٞمٗم٤ًم ُمًٚماًم: إذ وصػ اهلل أ

 :اًمٙمريؿ اًم٘مرآنُمقاوع ُمـ 
           ۓ             :ىم٤مل شمٕم٤ممم

(2). 

                                              :وىم٤مل شمٕم٤ممم
  (3). 

أو ، ومٚمؿ يٚمتِق ذم رء ُمـ ديٜمف،  شمٕم٤ممموأؾمٚمؿ ُٕمر اهلل اًمذي أظمٚمص هق :واحلٜمٞمػ اعمًٚمؿ
 آؾمت٘م٤مُم٦م.إمم  هق اعم٤مئؾ قمـ اًمْمالًم٦م

                                                           

 .٨22اًمٜمحؾ:  (٨)

 .67( آل قمٛمران: 2)
 .٨6٨( إٟمٕم٤مم: 3)



  

أّٟمف مل يٙمـ ُمـ اعمنميملم: ّٕن سمٕمض اًمٕمرب   أي٤متوىمد ضم٤مء اًمت٠ميمٞمد ذم أهمٚم٥م هذه 
ٓؾمت٘م٤مُم٦م ذم ا يمام أّٟمف ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف شم٠ميمٞمد، اعمنميملم يم٤مٟمقا يّدقمقن أّنؿ قمغم ديـ إسمراهٞمؿ

 .اًمديـ
ؾ قمٚمٞمف وشمٗمّْم ، اًمديـ احلٜمٞمػإمم   ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٚمٞمف: إذ هداهؿم٤ميمرًا ٕٟمٕمؿ اهلل  ب

ورزىمف ، وآشم٤مه ذم اًمدٟمٞم٤م طمًٜم٦م، وأٟم٘مذه ُمـ اًمٓمٖم٤مة، ٜم٤مروأٟمج٤مه ُمـ اًم، سم٤مًمٜمٌّقة واًمرؾم٤مًم٦م واإلُم٤مُم٦م
 وضمٕمؾ ذيمره ُمـ اخل٤مًمديـ...، ٦م اًمّم٤محل٦م اعمّمٓمٗم٤مةاًمذريّ 

ؾ اًمتٕمٌػم وصٗم٦م اًمِمٙمر ًمٚمٛمٜمٕمؿ متثّ ، ّمػ سم٤مًمِمٙمر هلذه اًمٜمٕمؿيتّ  ػويم٤من ذم يمّؾ هذه اعمقاىم
 . شمٕم٤مممٕمالىم٦م اًمٕمٌقدي٦م سملم اإلٟم٤ًمن واهللإصٞمؾ ًم
ٝمل صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت وم، ٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمخْمقع وظمِمقع وشمًٚمٞمؿىم٤مٟمت٤ًم وُمٓمٞمٕم٤ًم هللّ ؾم ج 

 . سم٤مًمٕم٤ٌمدة واخلْمقع واخلِمقع ًمفاىمؽمان اًمٓم٤مقم٦م هلل
 .(٨)          :ظمٚمٞمالً هللّ شمٕم٤ممم د

ىمد   ومٝمق ،ٟمٗمًف وظم٤مًمٓمٝم٤م واًمقدّ  ؾ احل٥ّم اًمذي أظمٚمص ذم احل٥ّم طمتك ختٚمّ  هق :واخلٚمٞمؾ
ٌّف هللّ سمٜمٗمًف اًمنميٗم٦م وختّٚمٚمٝم٤م  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمف وًمٓمٗمف سمف ٟمٗمًف  ظم٤مًمط إطم٤ًمن اهلليمام، اظمتٚمط طم

يمؾ سمام يٜم٤مؾم٥م ،  شمٕم٤مممٜمف وسملم اهللواًمقٓء سمٞم ومٝمل قمالىم٦م اًمتامزج وآظمتالط ذم احل٥ّم ، وختٚمٚمٝم٤م
 .ؿم٠مٟمف

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآنذم  سمف إسمراهٞمؿ وهذا اًمقصػ مم٤ّم اظمتّص 
      :قمٚمٞمف ممؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤م د واعمٞمث٤مق اًمٖمٚمٞمظ اًمذي أظمذه اهللوومٞم٤ًم سم٤مًمٕمٝمق هـ 

   (2). 

وُمٝمام يم٤مٟم٧م اًمتٗم٤مصٞمؾ ، ومٚمؿ ي٘مٍّم ذم أداء ُم١ًموًمٞمتف ُمٝمام يم٤مٟم٧م اعمّم٤مقم٥م واًمٕم٘م٤ٌمت
                                                           

 .٨25( اًمٜم٤ًمء: ٨)
 .37( اًمٜمجؿ: 2)



 

 .اًمٙمريؿ إسمراهٞمؿ هبذا اًمقصػ اًم٘مرآناهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم  وىمد اظمتّص ، واعمٗمردات
 ؾمٌح٤مٟمف اهللإمم  ومٝمق يرضمع، (٨)               : شمٕم٤ممماهللإمم  ُمٜمٞم٤ٌمً  و

 .(2)                       : وشمٕم٤ممم ذم أُمقره يمّٚمٝم٤م

لأمّة: لثالث  .لعلاقة بالنا 
، ح ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمف وسملم ىمقُمفصٗم٤مت شمقّو   اًمٙمريؿ ذم وصػ إسمراهٞمؿ اًم٘مرآنوم٘مد ذيمر 

 ، وهل:قُم٤مً ٛموأهؾ سمٞمتف واًمٜم٤مس قم
وأّن ، ىومٝمق إُم٤مم هدً ، ّٚماًم ًمٚمخػمأّٟمف يم٤من ىمدوة وُمٕم: ٘مد ورد ذم شمٗمًػم ذًمؽوم، يم٤من أُّم٦م أ

ومٙم٤من ُم١مُمٜم٤ًم ، زُم٤مٟمف سم٤مًمتقطمٞمدوطمٞمد أّٟمف أو ، وأّن قمٛمٚمف يم٤من قمٛمؾ أُّم٦م، ىِمقام إُّم٦م سمقضمقده
 .٤مرواًمٜم٤مس يمٗمّ 

 :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم وىمد ورد ذم ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م ووع إسمراهٞمؿ ذم ُمقوع اًم٘مدوة ًمٚمٛمًٚمٛملم
                                                          (3). 

                         :٦م إسمراهٞمؿ٤ٌمع ُمٚمّ  سم٤مشمّ يمام ورد ومٞمف إُمر ًمرؾمقل اهلل
         : يمام ورد ومٞمف، (4)      

             (5). 

ًمِمٗم٘م٦م قمغم ًمقط اًمٙمريؿ سمذًمؽ قمٜمدُم٤م أظمذه اًمٕمٓمػ وا اًم٘مرآنيم٤من طمٚمٞماًم: إذ وصٗمف  ب 
ومٝم١مٓء اًم٘مقم ، وىمقُمف سم٥ًٌم ُم٤م أظمؼمه سمف رؾمؾ اهلل سم٤مًم٘مرار اإلهلل ذم ٟمزول اًمٕمذاب قمٚمٞمٝمؿ

                                                           

 .75( هقد: ٨)
 .٨7( اًمزُمر: 2)
 .6عمٛمتحٜم٦م: ( ا3)
 .٨23( اًمٜمحؾ: 4)
 .٨25( اًمٜم٤ًمء: 5)



  

إسمراهٞمؿ  وم٢منّ ، هتؿ عمٕم٤مُمٚمتفءوإيذائٝمؿ ٓسمـ أظمٞمف ًمقط وإؾم٤م، سم٤مًمرهمؿ ُمـ اٟمحراومٝمؿ وؿمذوذهؿ
 .ٝمؿٚمٞمسم٠مُمؾ دومع ٟمزول اًمٕمذاب قم يمام ؾمقف ٟمٕمرف  أظمذ جي٤مدل اعمرؾمؾ ومٞمٝمؿ 

زة اًمتل أّن طم٤مًم٦م اًمٕمٓمػ واًمِمٗم٘م٦م واًمرأوم٦م سم٤مًمٜم٤مس قمٛمقُم٤ًم ُمـ اًمّمٗم٤مت اعمٛمٞمّ  :وهذا يٕمٜمل
                : ًمرؾم٤مًمتفًمٜمقع ُمـ اًمٜم٤مس اًمذيـ اصٓمٗم٤مهؿ اهللز هذا امتٞمّ 

                          (٨). 

      :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم حمّٛمدٜم٤م اًمٙمريؿ سمِم٠من ٟمٌٞمّ  اًم٘مرآنوهذا اًمقصػ ذيمره 
                         

   (2). 

، إلسمراهٞمؿ ذم قمٓمٗمف قمغم أسمٞمف وُمققمدشمف إي٤مه سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر ًمف احلٚمؿ  يمام شمذيمر هذه اًمّمٗم٦م 
                          :هلل ًمف أّٟمف قمدوّ  أ ُمٜمف قمٜمدُم٤م شمٌلّم وإن يم٤من ىمد شمؼمّ 

                                                       (3). 
وُمـ هٜم٤م يٛمٙمـ أن ٟمٗمٝمؿ أّن احلٚمؿ هق اًمّمؼم اعم٘مرون سم٤مًمٕمٓمػ واًمرأوم٦م قمغم ومٕمؾ اًمًقء 

 .٤ًم سم٤مٔظمريـ وـمٚم٤ًٌم عمٜمٗمٕمتٝمؿرضم٤مء إصالح احل٤مل طمٌّ 
د ويٚمّحقن قمغم اًمتٛمرّ ،  اًمذيـ يٍّمون قمغم ُمقىمٗمٝمؿ ذم اًمٕمداوةيم٤من سمريئ٤ًم ُمـ أقمداء اهلل ج 

 شمٌلّم  اًمٙمريؿ هذا اًمقصػ إلسمراهٞمؿ ذم قمالىمتف ُمع اعمنميملم قمٜمدُم٤م اًم٘مرآن. وىمد ذيمر واًمٕمّمٞم٤من
وضمٕمؾ هذا اًمقصػ ، ًمف هذا اإلسار وهذا اعمقىمػ دون ومرق سملم إسم٤مقمد ُمٜمٝمؿ وإىم٤مرب

 .إلسمراهٞمؿ: ًمٞمٙمقن إؾمقة واًم٘مدوة ًممظمريـ
       :هلل ّٟمف قمدوّ  ًمف أُمقىمٗمف ُمـ اًمؼماءة ُمـ أسمٞمف قمٜمدُم٤م شمٌلّم إمم  وم٘مد ؾمٌؼ أن أذٟم٤م

                                                           

 .75 74( هقد: ٨)
 .٨28( اًمتقسم٦م: 2)
 .٨٨4( اًمتقسم٦م: 3)



 

                                                         
                                                 

                                                 
                                  (٨). 

صمٜم٤م قمٜمٝم٤م ذم اًمٗم٘مرة اًم٤ًمسم٘م٦م ذم وسمذًمؽ ٟمٕمرف أّن هذه اًمّمٗم٦م شمٙمّٛمؾ صٗم٦م احلٚمؿ اًمتل حتدّ 
 .قمالىم٦م إسمراهٞمؿ سم٤مًمٜم٤مس

خم٤مـم٦ٌم اًمٕم٘مؾ  أؾمٚمقب ٌع سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م: إذ يم٤من يتّ اهللإمم  يم٤من يدقمق د
واًمقؾم٤مئؾ اعمنموقم٦م تٚمػ إؾم٤مًمٞم٥م واؾمتخدام خم، ج ذم اخلٓم٤مب واعمقىمػواًمتدرّ ، واًمقضمدان
 هدومف ُمع آًمتزام سم٤مخلٚمؼ اإلٟم٤ًمين اًمرومٞمع.إمم  ًمٚمقصقل
بع لشخصية: لر  .معالم 

، ضم٤مٟم٥م مجٞمع اًمّمٗم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م سُمٕمدًا راسمٕم٤ًم ُمـ ؿمخّمٞم٦م إسمراهٞمؿإمم  اًمٙمريؿ اًم٘مرآنذيمر 
 :وهل، تف اًمذاشمٞم٦ماًمٌٕمد اًمذي يرشمٌط سمٛمٕم٤ممل ؿمخّمٞمّ : وهق
إمم  ر ذم اخلٚمؼ واًمٙمقن وفمقاهر اًمٓمٌٞمٕم٦م ُمـ أضمؾ اًمقصقلواًمتدسمّ  ؾر واًمت٠مُمّ اًمتٗمٙمّ  أ

ًمٕمّؾ أطمًٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره ذم ؾمقرة ، اًمٙمريؿ قمّدة ُمقاىمػ شمٕمؼّم قمـ ذًمؽ اًم٘مرآناحل٘مٞم٘م٦م: إذ يذيمر ًمف 
ف اخل٤مًمؼ وهق ذم صٖمره قمٜمدُم٤م رأى اًمٙمقيم٥م قمـ رسمّ اًمٌح٨م ره ذم ره وشمدسمّ إٟمٕم٤مم ُمـ شمٗمٙمّ 

            : شمٕم٤مممُمٕمرومتف سم٤مهللإمم صمّؿ  ،اًمِمٛمساًم٘مٛمر وإمم  اٟمت٘م٤مًمفصمّؿ  ،وأومقًمف
                                        
                                      

                            (2). 

                                                           

 .5 4( اعمٛمتحٜم٦م: ٨)
 .78 76( إٟمٕم٤مم: 2)



  

درضم٦م اًمٞم٘ملم ذم ُمٕمروم٦م إمم  ك ًمٚمقصقلف أن يريف يمٞمػ حيٞمل اعمقشمويمذًمؽ ـمٚمٌف ُمـ رسمّ 
                                  :اًمٜمِم٠مة أظمرة

                                             
                  (٨). 

، ر ُمـ ٟم٤مطمٞم٦مواًمتٗمٙمّ ؾ يم٤من واؾمع اعمٕمروم٦م سم٤محل٘م٤مئؼ اإلهلٞم٦م سم٥ًٌم ـمٚمٌف هل٤م سم٤مًمت٠مُمّ   ب
ومتح ًمف هذا اًم٤ٌمب اًمقاؾمع ُمـ اعمٕمروم٦م ُمـ  ي٤مٟمٞم٦م سمف اًمذوسم٥ًٌم اًمٚمٓمػ اإلهلل واًمٕمٜم٤مي٦م اًمرسمّ 

 :اًمٙمريؿ سمـ )إراءشمف عمٚمٙمقت اًمًاموات وإرض( اًم٘مرآنقمؼّم قمٜمف  ىمدو، ٟم٤مطمٞم٦م ُأظمرى
طمٞم٨م يم٤من يرى  .(2)                     

 .ِمٝمقدة ذم اًمًاموات وإرضاحل٘م٤مئؼ اإلهلٞم٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م واعم
اًمٙمريؿ ذم قمروف  اًم٘مرآنويٌدو ذًمؽ واوح٤ًم ُمـ ، يم٤من ىمقي احلّج٦م واًمؼمه٤من  ج

يمام شمذيمره آي٤مت ؾمقرة ، ُمـ طمٞم٤مشمف إومموُمع ىمقُمف ذم اعمرطمٚم٦م ، ٓطمتج٤مج إسمراهٞمؿ ُمع أسمٞمف
             :اًمٙمريؿ سمٕمده٤م سم٘مقًمف اًم٘مرآن ف: وًمذًمؽ وصٗمإٟمٕم٤مم

ويمذًمؽ ُمقىمٗمف ذم آطمتج٤مج قمغم ىمقُمف  .(3)                       
 أؾمٚمقبقمغم أّٟمف و، وشمٙمًػمه إصٜم٤مم هبدف إىم٤مُم٦م احلّج٦م، سمٕمد ذًمؽ ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ طمٞم٤مشمف
وًمذًمؽ   أقمٚمؿ واهلل د آٟمت٘م٤مم ومل يٙمـ اًمٖمرض هق جمرّ ، ًمتقوٞمح احل٘مٞم٘م٦م يمام هق اًمٔم٤مهر

 ؾمٝمؿ.وًقا قمغم رؤٟمٙمّ صمّؿ  ًمتًٚمٞمؿ سم٤محلّج٦ماإمم  وا ذم اًمٌداي٦ماوٓمرّ 
ويمذًمؽ ُمقىمٗمف ذم آطمتج٤مج ُمع اعمٚمؽ ذم ُمقوقع رسّمف شمٕم٤ممم اًمذي قمرومف سم٤مإلطمٞم٤مء 

                           ف ذم هذا اًمٙمقنسم٤مًمتٍّم صمّؿ  ،واإلُم٤مشم٦م

                                                           

 .261( اًمٌ٘مرة: ٨)
 .75( إٟمٕم٤مم: 2)
 .83( إٟمٕم٤مم: 3)



 

                                       
                                 (٨). 

يمام يٌدو ذًمؽ واوح٤ًم ذم يمّؾ ُمقاىمٗمف ، اًمِمج٤مقم٦م اًمٗم٤مئ٘م٦م ذم اعمقاىمػ وآؾمت٘م٤مُم٦م قمٚمٞمٝم٤م د
ووىمقومف ذم ُمقاضمٝم٦م ىمقُمف وهق ، وذم شمٙمًػمه ًمألصٜم٤مم، ذم دقمقشمف ٕسمٞمف وىمقُمف: ٦ماًمٕم٤مُم٦م واخل٤مّص 
إرض إمم  وذم هجرشمف، ًمتف ًمٚمَٛمٚمِؽوذم جم٤مد، وذم صؼمه قمغم اإلطمراق سم٤مًمٜم٤مر، واطمد ُمٜمٗمرد

وذم إىمداُمف قمغم ذسمح وًمده ، وذم سمٜم٤مئف اًمٌٞم٧م، يتف ذم واٍد همػم ذي زرعوذم إؾمٙم٤مٟمف ًمذرّ ، اعم٤ٌمريم٦م
 .تفهمػم ذًمؽ مم٤ّم يٕمؼّم قمـ هذا اًمٌٕمد ذم ؿمخّمٞمّ إمم ، إؾمامقمٞمؾ

: لد  خلاصة 
 يٕمقدصمّؿ  ،زائف ًمٗمحّمٝم٤مأضمإمم  ؽ اًمٙمّؾ ٞمٗمٙمشمقمغم  ُمٜمٝم٩م ي٘مقم: فف اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم سم٠مٟمّ يٕمرّ  •
 .اًمدٓٓت اًمؽميمٞمٌٞم٦م اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٜمٔمؿإمم 

سم٤مٕسمٕم٤مد   اًمٙمريؿ ُمـ صٗم٤مت إسمراهٞمؿ اًم٘مرآنيٛمٙمـ إمج٤مل إسمٕم٤مد اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م  •
 :ٞم٦مشمإرسمٕم٦م أ
، ُمقىمع إسمراهٞمؿ ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م اإلهلٞم٦مإمم  وهل اًمّمٗم٤مت اًمتل شمِمػم ،اًمٌٕمد اًمرؾم٤مزم: إّول

 .اإلُم٤مُم٦م ُمثؾ
 شمٕم٤ممم قمـ ٟمقع اًمٕمالىم٦م سملم اهلل وهل اًمّمٗم٤مت اًمتل شمتحّدث ،اًمٕمالىم٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم: اًمث٤مين
 .ؿم٤ميمرًا ٕٟمٕمؿ اهلليم٤من ف ٟمّ أ: وهل، اه٤موُمًتق وإسمراهٞمؿ

 .يم٤من طمٚمٞمامً أّٟمف  اًم٘مرآن وم٘مد ذيمر ،اًمٕمالىم٦م سم٤مًمٜم٤مس وإُّم٦م: اًمث٤مًم٨م
ظمرى سُمٕمدًا ًمّمٗم٤مت إاإمم ضم٤مٟم٥م مجٞمع  اًمٙمريؿ اًم٘مرآنذيمر  ،ُمٕم٤ممل اًمِمخّمٞم٦م: اًمراسمع

 يم٤من ىمقَي و ،ؾر واًمت٠مُمّ اًمتٗمٙمّ : وهل، تف اًمذاشمٞم٦ماًمٌٕمد اًمذي يرشمٌط سمٛمٕم٤ممل ؿمخّمٞمّ : وهقراسمٕم٤ًم، 
 .اًمٗم٤مئ٘م٦مسم٤مًمِمج٤مقم٦م  زَ ٟماموااحلّج٦م واًمؼمه٤من 
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 لأسئلة:

 ؟اًمؽمشمٞمٌّل  اًمتٗمًػم ٠مؾمٚمقبسم ٦مٞمّ اًم٘مرآٟمطمدى اًمِمخّمٞم٤مت إُمـ اعمٛمٙمـ دراؾم٦م  هؾ: ٨س
 َ  ؟ومِل

 ؟اًمتحٚمٞمكمُم٤م هق شمٕمريػ اعمٜمٝم٩م : 2س
 .٤مٔي٤متسم ٤محٝموّو  ؟سمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ سم٤مهلل ضمّؾ ؿم٠مٟمفإيمٞمػ يم٤مٟم٧م قمالىم٦م اًمٜمٌل : 3س
 .٤مٔي٤متحٝم٤م سموّو  ؟ذم ذاشمف اخلٚمٞمؾ سمراهٞمؿإدٟم٤م ُم٤م هل ُمٕم٤ممل ؿمخّمٞم٦م ؾمٞمّ : 4س
 ؟ُم٤م ُمٕمٜمك ذًمؽ (٨)                   :ىم٤مل شمٕم٤ممم: 5س
حف وّو  ؟اخلٚمٞمؾ سم٤مهلل ضمّؾ ؿم٠مٟمفسمراهٞمؿ إاًمٌٕمد اًمرؾم٤مزم ذم ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل يم٤من يمٞمػ : 6س

 .٤مٔي٤متسم

                                                           

  .٨21اًمٜمحؾ:  -(٨)



 

 

ا عش  ا ا

تف ن ا ج  ّ ن ع ض فقه ا ا )تف ف ا اث األح  (آ
 

لد ف   :هد
 .ٗم٘مفذم جم٤مل اًم اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ُمث٤مل ُمـ  فشمٕمرّ  :إشاّد اهلدف 

 :هداف ثاكويةأ
 .اًمتٗمًػم اعمقوققمّل وم٘مٝمل يامرس  الع قمغم يمت٤مبآـمّ  ٨
 .طمٙم٤ممي٤مت إآالع قمغم شمٕمريػ ـمّ آ 2

لعلمي  :لمحتو 
وم٘مد ، ومال شمٜمحٍم آي٤مشمف ذم إطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م، ٞم٦مؾمالُمًمألطمٙم٤مم اإل إّولاعمّمدر  هق اًم٘مرآن

ر سمحقازم ُمٜمٝم٤م سم٤مٕطمٙم٤مم ضمزء ي٘مدّ  واًمذي خيتّص ، ُمئ٤مت اعمقاوٞمع اعمختٚمٗم٦مإمم  اًم٘مرآنشمٓمّرق 
آي٤مت إطمٙم٤مم : قمديدة ذم ظمّمقص آي٤مت إطمٙم٤مم ُمٜمٝم٤م وىمد صٜمَػ اًمٕمٚمامء يمت٤ٌمً ، ئ٦م آي٦مُم مخس

 ،ٚم٘مرـمٌلًم اًم٘مرآنم ٤مٙمطمأضم٤مُمع و، ويمٜمز اًمٕمروم٤من ًمٚمٗم٤موؾ اعم٘مداد، ًمٚمٛمال اعم٘مّدس إردسمٞمكم
 وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء. ،الؾمؽمآسم٤مديًم مآي٤مت إطمٙم٤مم ذم شمٗمًػم يمالم اعمٚمؽ اًمٕمالّ و

، اعمقضمقد طم٤مًمٞم٤مً  اعمقوققمّل   ػمًمٚمتٗمً إّولذم اًمٗم٘مف اًمٜمٛمقذج  اًمتٗمًػم اعمقوققمّل  يٕمدّ و
 قوه ،احلدي٨م اعمقوققمّل  اًمتٗمًػم ُمٜمف ٤مم هق اًمرطمؿ اًمذي وًمدَ ٙمطم٤مت إئ وم٤مًمٌح٨م اًمٗم٘مٝمل

، ًمٌحثف حمقراً  اًم٘مرآنع ذم اًمٌح٨م ضمٕمؾ راد اًمتٜمقّ أذا إ فٞمومٙم٤من اًمٗم٘م، اعمٝمد اًمذي ٟمِم٠م ومٞمف وشمرقمرع
ُمـ  سمؾ يٙمقن سمحثف ُمٜمٓمٚم٘م٤مً  ،اًمٗم٘مٝمل وومؼ اًمٓمري٘م٦م اًم٤ًمئدة ذم اًمٌح٨مقمغم سمح٨م ٓ يًػم  ومٝمق

 .اًم٘مرآينّ وُمٜمف فمٝمر آدم٤مه اًمٗم٘مٝمل سم٤مًمتٗمًػم ، اًمٙمريؿ اًم٘مرآن
 ؼ سمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد ذمـ إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل شمتٕمٚمّ آي٤مت شمتْمٛمّ : سم٠من٤م ف آي٤مت إطمٙم٤ممشمٕمرّ 



  

 .دٟمٞم٤مهؿ وأظمراهؿ
ُم٠ًمًم٦م  قمـطمٙم٤مم ي٤مت إؾملم هٜم٤م هق سمح٨م ُمقوققمل ٔرواعمث٤مل اًمذي اظمؽمٟم٤مه ًمٚمدا

 :٠ميتوهق يمام ييع اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم شمنم
 .(٨)                          ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 شبب افـزول:
يم٤من اعمنميمقن ي١مذون اعمًٚمٛملم )ذم ُمّٙم٦م(، ويم٤من اعمًٚمٛمقن ي٠مشمقن ُمرارًا، ُميوسملم 

مل  قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمّمؼم وم٢ميّن ): ٞم٘مقل هلؿ،ويِمٙمقن ُمـ ذًمؽ، وم ،وجمروطملم، إمم رؾمقل اهلل 
، وسمٕمد هجرشمف إمم اعمديٜم٦م أٟمزل اهلل قمٚمٞمف هذه أي٦م، وهل أّول آي٦م ٟمزًم٧م ذم (أؤُمر سمٕمد سم٤مًم٘مت٤مل

 .(2)لاًم٘مت٤م
 اإلصارات وادضامغ:

 شمنميع اجلٝم٤مد: هذه أي٦م َذقم٧م اجلٝم٤مد وأذٟم٧م ًمٚمٛمًٚمٛملم سم٤مًم٘مت٤مل، وم٤معمراد سم٘مقًمف:-٨

آُمٜمقا( يدّل قمغم أّن سمدل ىمقًمف: )اًمذيـ        اإلذن سم٤مجلٝم٤مد. ومجٚم٦م: 
 .(3)اعم٠مذون ومٞمف هق اًم٘مت٤مل )ود اعمنميملم(

ُمٌٜمّٞم٦م ًمٚمٛمجٝمقل        اسمتداء اعمنميملم اًم٘مت٤مل ود اعمًٚمٛملم: مجٚم٦م-2
 .(4)وومٞمٝم٤م دًٓم٦م قمغم أّن اعمنميملم هؿ اًمذيـ أرادوا احلرب، وهؿ ذقمقا سم٢مي٘م٤مد ؿمٕمٚمتٝم٤م

                                                           

 .39احل٩م:  (٨)
  .٨38، ص ٤7من، ج شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم (2)
. ٟمص مجٚم٦م اعمٞمزان: فم٤مهر اًمًٞم٤مق أّن اعمراد سم٘مقًمف: )ُأِذَن( إٟمِم٤مء اإلذن ٓ  384، ص ٨4شمٗمًػم اعمٞمزان، ج  (3)

ـَ ُيَ٘م٤مشَمُٚمقَن سمدل ىمقًمف: )اًمذيـ آُمٜمقا( يدّل قمغم أّن اعم٠مذون ومٞمف هق  اإلظم٤ٌمر قمـ إذن ؾم٤مسمؼ. يمذًمؽ إيراد مجٚم٦م: ًمَِٚمِذي
 اًم٘مت٤مل )ُمع اعمنميملم(.

 .اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (4)



 

ًمٚمًٌٌٞم٦م،       ذم قمّٚم٦م شمنميع اجلٝم٤مد فمٚمؿ اعمنميملم ًمٚمٛمًٚمٛملم: اًم٤ٌمء-3
     وومٞمف شمٕمٚمٞمؾ اإلذن سم٤مًم٘مت٤مل، أي ُأِذن هلؿ سم٤مًم٘مت٤مل ّٕنؿ فُمٚمِٛمقا. وأي٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م 

 .(2)شمٗمّن ُم٤مهَٞم٦م )طم٘مٞم٘م٦م( هذا اًمٔمٚمؿ (٨)          
                                    ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

                               (3). 

 اإلصارات وادضامغ:
وضمقب اًمدوم٤مع واجلٝم٤مد قمغم اعم١مُمٜملم يم٤موّم٦م: قم٤ٌمرة ﴿يُمت٥َِم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ اًْمِ٘مَت٤مُل﴾ أوضم٧ٌم -٨

اًم٘مت٤مل. وأي٦م خت٤مـم٥م اعم١مُمٜملم يم٤موّم٦م، وم٤مجلٝم٤مد واًمدوم٤مع واضم٥م قمٚمٞمٝمؿ يم٤موّم٦م، إٓ ُمـ اؾمُتثٜمل 
ون قمغم أنّ  ،(4)...ًمدًمٞمؾ ُمٕمتؼم يم٤معمريض وآقمٛمك واجلريح هذه أي٦م داًّم٦م قمغم  وىمد أمجع اعمٗمنِّ

اًمقضمقب اًمٙمٗم٤مئل ًمٚمجٝم٤مد. وم٢مذا ختّٚمػ اًمٜم٤مس قمٜمف َأصمُِٛمقا مجٞمٕم٤ًم، وإن ىم٤مم سمف ُمـ يٙمتٗمك هبؿ، 
 .(5)ؾم٘مط قمـ اًم٤ٌمىملم

ُمٕمٜمك يُمره اعم١مُمٜملم ًمٚمجٝم٤مد: ُمـ اًمقاوح أّن اجلٝم٤مد شمٙمٚمٞمػ إهلل، أُم٤م ذم يمقٟمف ُمِمّ٘م٦م -
 د أيمثر ُمـ شمٗمًػم:ويمره ًمٚمٛم١مُمٜملم، ومٞمقضم

ـّ يمراهتٝمؿ ومٞمف يمراه٦م  إول: أّن ذم اجلٝم٤مد ُمِمّ٘م٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم، ُمـ هٜم٤م ومال رهم٦ٌم هلؿ ومٞمف، ًمٙم
٤ٌَمع ٓ قمغم وضمف اًمًخط: ّٕن اًمٌمء ىمد يٙمقن ُمٙمروه٤ًم قمٜمد اإلٟم٤ًمن ذم ـمٌٕمف، وُمـ طمٞم٨م  ـمِ

                                                           

 .41:احل٩م (٨)
 .384، ص ٨4شمٗمًػم اعمٞمزان، ج  (2)
 .2٨6 :اًمٌ٘مرة   (3)
. ٟمص قم٤ٌمرة اعمٞمزان: قم٤ٌمرة يُمت٥َِم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ اًْمِ٘مَت٤مُل فم٤مهرة ذم اًمقضمقب. وسمام ٨64، ص 2شمٗمًػم اعمٞمزان، ج  .(4)

ٞمٝمؿ يم٤موّم٦م، إٓ ُمـ اؾمُتثٜمل ًمدًمٞمؾ ُمٕمتؼم أّن اعمخ٤مـَم٥م ذم هذه أي٦م اعم١مُمٜمقن يم٤موّم٦م، وم٤مجلٝم٤مد واًمدوم٤مع واضم٥م قمٚم
 .                                    ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .549، ص 2-٨شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من، ج  (5)



  

  .(٨)شَمٜمُٗمر ٟمٗمًف قمٜمف، ًمٙمٜمّف ي٘مقم سمف ّٕن اهلل شمٕم٤ممم أُمره سمذًمؽ يم٤مًمّمقم ذم اًمّمٞمػ

اًمث٤مين: ّٕن اًم٘مت٤مل ُمتْمّٛمـ ًمٗمٜم٤مء اًمٜمٗمقس، وشمٕم٥م إسمدان، واعمْم٤مّر اعم٤مًمٞم٦م واٟمٕمدام إُمـ 
 واًمروم٤مهٞم٦م، وسم٤مًمت٤مزم يم٤من يمره٤ًم وؿم٤مىم٤ًم ًمٌٕمض اعم١مُمٜملم سم٤مًمٓمٌع.

ُمع ُم٤م هلؿ ُمـ  -اًمث٤مًم٨م: أّن اعم١مُمٜملم ذم صدر اإلؾمالم يم٤مٟمقا يرون أّن اًم٘مت٤مل ُمع اًمٙمّٗم٤مر 
ٞمف صالح اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، وأّن احلزم إّٟمام هق ذم شم٠مظمػمه طمتك يتّؿ هلؿ ًمٞمس وم -اًمٕمّدة واًم٘مّقة 

 آؾمتٕمداد اعمٓمٚمقب.
اًمراسمع: أّن اعم١مُمٜملم ًمٙمقنؿ ُمؽمسّملم سمؽمسمٞم٦م اًم٘مرآن، شمٕمّرف ومٞمٝمؿ ظُمُٚمؼ اًمِّمٗم٘م٦م قمغم ظَمْٚمؼ اهلل، 

٤مء ٟمٗمقٍس ُمٜمٝمؿ ذم وُمٚمٙم٦م اًمرمح٦م واًمرأوم٦م، ومٙم٤مٟمقا يٙمرهقن اًم٘مت٤مل ُمع اًمٙمّٗم٤مر، ًمٙمقٟمف ُم١مّدي٤ًم إمم ومٜم
ٌّقن أن وخُي٤مًمٓمقهؿ  يداروهؿ اعمٕم٤مرك قمغم اًمٙمٗمر، ومل يٙمقٟمقا راولم سمذًمؽ، سمؾ يم٤مٟمقا حي

 .(2)سم٤مًمٕمنمة اجلٛمٞمٚم٦م، واًمدقمقة احلًٜم٦م ًمٕمّٚمٝمؿ يًؽمؿمدون سمذًمؽ
     ُمّمٚمح٦م اجلٝم٤مد وُمٗمًدة شمريمف ًمٚمٛم١مُمٜملم: طمٞم٨م إّن اجلٝم٤مد يٜمٓمقي قمغم

٤مدة واجلٜم٦م، ومٝمق ُمٜمِم٠م ظمػم ًمٚمٛمًٚمٛملم وذم أدائف إُّم٤م اًمٜمٍم واًمٖمٜمٞمٛم٦م أو اًمِمٝم ،(3)  
ُمّمٚمح٦م. وسمام أّن ذم شمريمف ذّل وطمرُم٤من ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م واًمثقاب إظمروي، ومٗمل شمريمف ُمٗمًدة 

ٚمؿ أراد اهلل ختٓمئتٝمؿ ذم إُمريـ (4)هلؿ ًّ . وّٕن اعم١مُمٜملم يم٤مٟمقا يم٤مرهلم ًمٚمحرب حمٌِّلم ًمٚمّّمٚمح واًم
ًمٞمس سمح٥ًم رهمٌتٝمؿ ويمرهٝمؿ، وم٠مورد يمٚمٛم٦م )قمًك( مجٞمٕم٤ًم وشمٌٞم٤من أّن ُمالك اعمّمٚمح٦م واعمٗمًدة 

 .(5)ذم اجلٛمٚمتلم اعمًت٘مٚمتلم
شمرهمٞم٥م اعم١مُمٜملم سم٤مجلٝم٤مد: ذم أي٦م شمرهمٞم٥م ًمٚمٛم١مُمٜملم سم٤مجلٝم٤مد: ّٕنؿ إذا ُم٤م قمرومقا ىمّمقر 

                                                           

 .549، ص 2-٨شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من، ج  (٨)
 .٨65-٨64، ص 2شمٗمًػم اعمٞمزان، ج  (2)
 .52اًمتقسم٦م:  (3)
 .549، ص 2-٨شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من، ج  (4)
 .٨66، ص 2شمٗمًػم اعمٞمزان، ج  (5)



 

قمٚمٛمٝمؿ، ويمامل قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم سم٤معمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد احل٘مٞم٘مٞم٦م هلؿ، ويمذًمؽ إذا قمٚمٛمقا أّٟمف ؾمٌح٤مٟمف 
سمام ومٞمف ظمػمه وُمّمٚمحتف، وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ آُمتث٤مل عم٤م أُمرهؿ اهلل شمٕم٤ممم سمف، ؾمقاء  ٓ ي٠مُمر اًمٕمٌد إّٓ 

 .(٨)يم٤من ُمٙمروه٤ًم ًمٚمٓمٌع أو مل يٙمـ
                          

(2). 
 أشباب افـزول:

ىم٤مل سمٕمض اعمٗمنيـ إّن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم صٚمح احلديٌٞم٦م. وسمٕمْمٝمؿ يٕمت٘مد سم٠مّن٤م أول آي٦م 
 .(3)ٝم٤مدٟمزًم٧م ذم اجل

 اإلصارات وادضامغ:
   وضمقب اًمدوم٤مع: )ىَم٤مشمُِٚمقا( ومٕمؾ أُمر دال قمغم اًمقضمقب، واعمراد ُمـ قم٤ٌمرة 

. (4)اًمذيـ يدومٕمقن اعم١مُمٜملم قمـ أداء ُمٜم٤مؾمؽ احل٩ّم أو اًمذيـ ي٘م٤مشمٚمقنؿ اسمتداءً  
 .(5)اًمٜمٝمل قمـ ىمت٤مل ُمـ مل يٌدأ اًم٘مت٤مل ُمع اعمًٚمٛملم     واعم٘مّمقد ُمـ قم٤ٌمرة 

سمٞم٤من طم٤مل ووصػ   ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَٟمُٙمؿْ  اجلٝم٤مد: سمٜم٤مًء قمغم فم٤مهر أي٦م، وم٤معمراد ُمـ  شمنميع
اًمٕمدو، وهذا طم٤مل ُمـ يم٤من ُمـ اعمنميملم ذم ُمّٙم٦م. وقمٚمٞمف: ومًٞم٤مق هذه أي٦م ُمٓم٤مسمؼ ًمًٞم٤مق أي٦م 

وومٞمف دًٓم٦م قمغم اإلذن  (6)  . ..           ُمـ ؾمقرة احل٩م  39

                                                           

 .اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (٨)
 (. ٨91)اًمٌ٘مرة /  (2)

 .٨28-٨27، ص 5، واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم، ج 5٨1-519، ص 2-٨شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من، ج  (3)
 .٨28، ص 5اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم، ج (4)
 .5٨1، ص 2-٨شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من، ج  (5)
 .39احل٩م:  (6)



  

 .(٨)لمآسمتدائل سم٤مجلٝم٤مد ود اعمنميم
ىمٞمد ُيٌلمِّ أّن هدف اعمج٤مهد  اهللذِم ؾَمٌِٞمِؾ  ىمٞمٛم٦م اجلٝم٤مد واًمدوم٤مع يمقٟمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل: 

اعم١مُمـ ُمـ اجلٝم٤مد واًمدوم٤مع هق إىم٤مُم٦م اًمديـ وإقمالء يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد. وُمثؾ هذه احلرب هل قم٤ٌمدة 
غم أُمقال وجي٥م أن خُت٤مض سمٜمّٞم٦م يم٥ًم اًمرى اإلهلل واًمت٘مّرب ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، وًمٞمس آؾمتٞمالء قم

 .(2)اًمٜم٤مس وأقمراوٝمؿ
اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م ًمٚمحرب ذم اإلؾمالم: يًتٗم٤مد ُمـ هذه أي٦م أّن احلرب ذم اإلؾمالم هل٤م سُمٕمٌد 
دوم٤مقمل، ومٞم٘مّر اإلؾمالم ُمٌدأ اًمدوم٤مع قمـ احلّؼ اعمنموع ًمٚمٌنم قمـ ـمريؼ احلرب واجلٝم٤مد: وهذا 

 ًمٕمٞمش سمحري٦م ويمراُم٦م.. وهق احلّؼ سم٤م(3)احلّؼ شمٕمؽمف سمف اًمٗمٓمرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ًمٙمؾ اًمٜم٤مس
اًمٜمٝمل قمـ اًمٌدء سم٤مًم٘مت٤مل: أي٦م شم٠مُمر سم٤مًم٘مت٤مل ود اًمذيـ ي٘م٤مشمٚمقن، وهذا سمٞم٤من قمـ اًمٜمٝمل قمـ 

شمٕمٜمل ٓ شمٕمتدوا سم٘مت٤مل ُمـ مل يٌدأيمؿ   َوٓ شَمْٕمَتُدوا . يمام أّن قم٤ٌمرة (4)اًمٌدء سم٤مًم٘مت٤مل ىمٌؾ سمدئٝمؿ سمف
 .(5)سم٘مت٤مل

عمًٚمٛملم سم٘مت٤مل اعمح٤مرسملم وم٘مط، واًمٜمٝمل ذم اًمٜمٝمل قمـ ىمت٤مل همػم اعمح٤مرسملم: هذه أي٦م شم٠مُمر ا
سمٛمٕمٜمك ٓ حيّؼ ًمٙمؿ آٟمت٘م٤مل ُمـ ىمت٤مل اعمح٤مرسملم، إمم ىمت٤مل همػم اعمح٤مرسملم اًمذيـ   َوٓ شَمْٕمَتُدوا

 .(6)مل شم١مُمروا سم٘مت٤مهلؿ
قمدم اًمتٕمّدي سم٘متؾ اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل   َوٓ شَمْٕمَتُدوا وحيتٛمؾ أّن اعمراد ُمـ اًمٜمٝمل ذم 

 .(7)واًمِمٞمخ
                                                           

 .61، ص 2، جشمٗمًػم اعمٞمزان (٨)
 .6٨، ص اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ  (2)
 .اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (3)
 .474، ص ٨شمٗمًػم راهٜمام، ج (4)
 .5٨1، ص 2-٨شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من، ج  (5)
 .اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (6)
 .٨28، ص 5اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم، ج (7)



 

آًمتزام سمٙمّؾ ُم٘مررات وىمقاٟملم اجلٝم٤مد واًمدوم٤مع: اًمٜمٝمل قمـ آقمتداء ؿم٤مُمؾ،  وضمقب   
ويْمّؿ يمّؾ ُم٤م يّمدق قمٚمٞمف أّٟمف اقمتداء، يم٤مًم٘مت٤مل ىمٌؾ اًمدقمقة إمم اًمديـ احلّؼ، وآسمتداء سم٤مًم٘مت٤مل، 

. وقمٚمٞمف (٨)وىمتؾ اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من، وقمدم آٟمتٝم٤مء إمم اًمٕمدو، وهمػم ذًمؽ مم٤م سمّٞمٜمتف اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م
ومٞمف دًٓم٦م قمغم وضمقب آًمتزام سمٙمّؾ ىمقاٟملم وُم٘مّررات اجلٝم٤مد   َوٓ شَمْٕمَتُدوا ٝمل ذم قم٤ٌمرة وم٤مًمٜم

 .(2)واًمدوم٤مع طمتك قمـ طم٘مقق اًمٕمدو ذم احلرب
: لد  خلاصة 

ومٝمق ، اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ومٞمف  طمٙم٤مم هق اًمٕمٚمؿ اًمذي وًمدَ ي٤مت إاًمٌح٨م اًمٗم٘مٝمل ذم آ نّ إ
 لموسمرع ذم هذا اعمج٤مل قمٚمامء اًمٗمري٘م، ٕم٤مسر واعمتٓمقّ اعم اعمقوققمّل   ىمدم ًمٚمتٗمًػماًمٜمٛمقذج إ

 وٓدة آدم٤مه اًمٗم٘مٝمل ذم اًمتٗمًػمذم  هؿّ ف اًمراومد إوًمٕمٚمّ ، سم٤مدّي ؾمؽمايم٤مًمِمٞمخ اًم٘مرـمٌل وإ
 .اًمؽمشمٞمٌّل 
 

 لأسئلة:
 .وـمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م ؟وُم٤مذا شمٕمرف قمٜمٝم٤م ؟طمٙم٤ممُم٤م اعم٘مّمقد سمآي٤مت إ: ٨س
ومام هل ، طمٙم٤ممي٤مت إآذم اًمٗم٘مٝمل واًمٌح٨م  ققمّل اعمقو هٜم٤مك قمالىم٦م سملم اًمتٗمًػم: 2س

 ؟شمٚمؽ اًمٕمالىم٦م
ـ  ٦مد صمالصمقمدّ : 3س  .ؾمامء يمتٌٝمؿأُمع ، طمٙم٤ممٗملم ذم وم٘مف آي٤مت ٕااًمٕمٚمامء اعم١مًمّ ُم
 ذم آي٦م اجلٝم٤مد؟ ﴿ُأِذَن﴾ُم٤م اعمراد ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: : 4س
 ؟ُم٤م دٓٓت ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللَ﴾ :5س

                                                           

 .6٨، ص 2شمٗمًػم اعمٞمزان، ج  (٨)
 .474، ص ٨شمٗمًػم راهٜمام، ج (2)





 

 

 

 
 

 اعمقاوٞمع واعمٕمٚمقُم٤مت اعمراد شمٗمًػمه٤م ودراؾمتٝم٤م ُمقوققمٞم٤ًم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 ٕمٛمؾ قمغم ُمٕمروم٦م اًمرؤي٦م اًم٘مرآٟمّٞم٦م قمـ اعمقوقع سم٤مؾمتٕمامل اعمٜمٝم٩م اًمٙم٤مُمؾ(سم٠مّٟمف: )اًم اًمتٗمًػم اعمقوققمّل يٕمّرف 

أصقل اًمتٗمًػم: وهل اًمقاىمٕمٞم٤مت اعمحٙمل قمٜمٝم٤م سمحٛمؾ ظمؼمي٦م ُم١مصّمرة ذم صّح٦م اًمتٗمًػم. وهٜمـ٤مك أصـقل قم٤مُّمـ٦م 
أصؾ، وأصقل ظم٤مّص٦م ُمثؾ: )وضمقد آي٤مت شمِمـّٙمؾ  ٨6ٝمؿ اًم٘مرآن ممٙمـ( وهل ُمثؾ: )اًم٘مرآن وطمل إهلل( و)وم

 ُمقوققم٤ًم( و)وضمقد اًمٜمٔمري٤مت اًم٘مرآٟمّٞم٦م(

٥م أن يٗمّٕمؾ ظمـالل قمٛمٚمٞمـ٦م اًمتٗمًـػم: وهـل اًم٘مـقاٟملم اًمٙمٚمٞمـ٦م اًمتـل دمٕمـؾ واؾمـٓم٦م ذم ىمقاقمد اًمتٗمًػم: ُم٤م جي
آؾمتٜم٤ٌمط. وهل ىمقاقمد قم٤مُّم٦م ُمثؾ: ًمزوم رقم٤مي٦م أصقل اعمح٤مورة اًمٕم٘مالئٞم٦م وظم٤مّص٦م ُمثؾ ُمراقمـ٤مة آؾمت٘مّمـ٤مء 

 اًمت٤مم وًمزوم رقم٤مي٦م ظمّمقصٞم٤مت ُمٜمٝم٩م اًمتٗمًػم اًم٘مرآينّ 

أىم٤ًمم اًمتٗمًػم: أي: حتديد اعمقوقع اعمخت٤مر ًمٚمتٗمًػم وطمدود أو ؾمٕم٦م دائرة اًمٌح٨م، وم٘مد شمٙمقن اًم٘مًٛم٦م قمـغم 
ــ ؿمـٛمقًمٞم٦م اًمتٗمًـػم ًمٚمٛمقاوـٞمع اًم٘مرآٟمّٞمـ٦م 3قم٤مت. ــ قمـدد اعمقوـق2ـ وضمقد اعمقوقع ُمٜمِمـ١مه. ٨أؾم٤مس: 

وضم٤مُمٕمٞمتٝم٤م. وقمٚمٞمف وم٤مٕىم٤ًمم هل: )أطم٤مدي أو ارشم٤ٌمـمل(، و)ضم٤مُمع أو همػم ضم٤مُمع(، و)داظمـكم أو ظمـ٤مرضمل(، 
 و)شمٗمًػم ذم يمٚمٛم٦م أو ؾمقرة أو يمّؾ اًم٘مرآن(

 ـ ؿمٛمقًمٞم٦م وضم٤مُمٕمٞم٦م اًمتٗمػم ًمٚمٛمقاوٞمع ٓىمرآٟمٞم٦م. وقمٚمٞمف وم٤مٕىم٤ًمم هل: )3

ـ احت٤مدي ٨: أي سمٞم٤من طم٤مل اًمٕمالىم٦م سملم وطمدات اعمقوقع اعمٗمّن ويمٞمٗمٞمتٝم٤م، وهل: اًمتٗمًػم اعمقوققمّل أؿمٙم٤مل 
ٙمِمػ وم٘مط ٟمقع اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝم٤م، ـمرديـ٦م ـ ارشم٤ٌمـمل )ي2)أي ٓ شمقضمد قمالىم٦م وٓ شمٗم٤مقمؾ سملم أضمزاء اعمقوقع(. 

ـ اًمٌٞمٜمل )ذو اًمتخّّمّملم( قمالىمـ٦م اٟمدُم٤مضمٞمـ٦م 4ـ اعم٘م٤مرن: يٌلّم ٟم٘م٤مط آؿمؽماك وآومؽماق سمٞمٜمٝم٤م. 3أو قمٙمًٞم٦م. 
 متّثؾ رأي اًمتخّّمص اجلدي اعمِمؽمك واًمٜمٝم٤مئل سملم اًم٘مرآن واًمٕمٚمؿ

ــ إُّمـ٤م أن ٨: أي ـمري٘م٦م ٟمٔمؿ ُمقاوٞمع اًمتٗمًػم اعمقوققمّل وشمرشمٞمٌٝم٤م وشمًٚمًـٚمٝم٤م، وهـل: اًمتٗمًػم اعمقوققمّل أؾم٤مًمٞم٥م 
ًمتًٚمًـؾ ــ سمحًـ٥م ا2شمٜمّٔمؿ وشمرشّم٥م قمغم أؾم٤مس حمقري٦م اهلل شمٕم٤ممم ومتتًٚمًؾ سمح٥ًم أوًمقيتٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمـف شمٕمـ٤ممم. 

ـ سمح٥ًم اًمقاىمع اخل٤مرضمل واطمتٞم٤مج اًمٌنمي٦م هل٤م وؾمـتٙمقن أوًمقيـ٦م ٟمٔمٛمٝمـ٤م ـمٌ٘مـ٤ًم 3اًمٓمٌٞمٕمل ًممي٤مت واعمقوققم٤مت. 
 حل٤مضم٦م اإلٟم٤ًمن 

ــ اظمتٞمـ٤مر قمٜمـقان ىمـرآين. 3ـ حتديد اعمقوقع. 2. اًمتٗمًػم اعمقوققمّل ـ ُمٕمروم٦م ُمٕمٜمك ٨ظمٓمقات اعمٗمّن  اعمقوققمّل: 
ـ ومٝمـؿ أيـ٤مت سمـ٤مًمرضمقع إمم اًمتٗمًـػم 6ـ شمّمٜمٞمػ أي٤مت اعمّٙمٞم٦م واعمدٟمٞم٦م واًمٜم٤مؾمخ٦م واعمٜمًقظم٦م. 5أي٤مت.  مجع ـ4
 ـ اًمتٜمٔمػم اًم٘مرآينّ 8ـ شم٘مًٞمؿ اعمقوقع إمم قمٜم٤مس ُمؽماسمٓم٦م. 7ؽمشمٞمٌّل. اًم

تٞم٤مر اعمقوقع، ُمثؾ: اظمتٞمـ٤مر ُمقوـقع قمـ٤مم، أو ـ أظمٓم٤مء ُمتٕمّٚم٘م٦م سم٤مظم٨اًمٕمٞمقب اًمتل ىمد ي٘مع ومٞمٝم٤م اعمٗمّن  اعمقوققمّل: 
ــ 3ـ أظمٓم٤مء ُمتٕمّٚم٘م٦م سمٛمرطمٚم٦م مجع أي٤مت، ُمثؾ آيمتٗم٤مء سم٤معمٕمجؿ أو سمٜمٗمس اًمٚمٗمظ. 2اظمْم٤مع اًم٘مرآن ًم٘مٜم٤مقم٤مت ُمًٌ٘م٦م. 

ـ أظمٓمـ٤مء ُمتٕمّٚم٘مـ٦م سمٛمرطمٚمـ٦م 4يمٕمدم اُمتالك ذوط اعمٗمّن، أو قمٚمقم اًم٘مرآن.  اًمتٗمًػم اًمؽمشمٞمٌّل أظمٓم٤مء ُمتٕمّٚم٘م٦م سمٛمرطمٚم٦م 
 ُمثؾ قمدم اإلًمزام اًمت٤مم سمٛمٗم٤مد أي٤مت أو قمدم اًمدىّم٦م. اًمتٜمٔمػم،





 

صا   ا

 .اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 
ٞمقـمل )تاإل • هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م 9٨٨شم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، اًم

 م. ٨974هـ/ ٨394اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، 
صقل وُمٕمٔمؿ أسمح٤مصمٝم٤م، قمكم اعمِمٙمٞمٜمل، •  .م٨4٨3، 5دار اهل٤مدي، ط  اصٓمالطم٤مت ٕا
ىمًؿ ،. اًمٕمت٦ٌم اًمحًٞمٜمٞم٦م اًمٛم٘مدؾم٦م :، يمرسمالء٨تٛمٞمٛمل،، طأصقل وىمقاقمد اًمتٗمًػم اعمقوققمل، ُم٤مزن اًم •

 م.21٨1اًمِم١مون اًمٗمٙمري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م، 
٦م ضمزيرة اًمقرد اعمٜمّمقرة، ط • ، ٨إقمج٤مز اًم٘مران وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م قمـ اًمتٛمٞمز، حمٛمد ؿم٤مدى، ، ُمٙمٌت

 م.2115
ـ اًمٓمقد، حت٘مٞمؼ: ىمًؿ اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م  • ـ احلً ُم٤مزم، اًمِمٞمخ حمّٛمد سم ، ٨، ط ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م -ٕا

 م.21٨1
اإلُم٤مم حمّٛمد اًمٖمزازم ضمٝمقده ذم اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن، رُمْم٤من همري٥م اخلٛمٞمس،، دار احلرم،  •

 م.21٨3
ُمثؾ ذم شمٗمًػم يمت٤مب اهلل اعمٜمزل، اًمِمٞمخ ُمٙم٤مرم اًمِمػمازي، ىمؿ اعم٘مدؾم٦م، )د. ت(. •  ٕا
ؾمؽمآسم٤مدي )ت  • ـ قمكم ٕا طمٙم٤مم ذم شمٗمًػم يمالم اعمٚمؽ حمّٛمد سم ـ (.٨128آي٤مت ٕا  ه
ٟمقار، اًمٕمالُم٦م حمّٛمد سم٤مىمر اعمجٚمز، ُم١مؾم٦ًم اًمقوم٤مء  • ٜم٤من،  –سمػموت  -سمح٤مر ا  م.٨988ًٌم
 اًمٌداي٦م ذم اًمتٗمًػم اعمقوققمل، قمٌد احلل اًمٗمرُم٤موي. •
ـ اًمٓمقد، ) • ـ احلً ٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، اًمِمٞمخ حمّٛمد سم هـ( حت٘مٞمؼ وشمّمحٞمح، أمحد  461 - 385اًمٌت

قمالم ٓا ٞم٥م ىمّمػم اًمٕم٤مُمكم، ُمٙمت٥م ٓا  هـ.٨419، ٨ؾمالُمل، ططم
رؿم٤مد  • ٤مقم٦م واًمٜمنم وزارة اًمث٘م٤موم٦م وٓا اًمتح٘مٞمؼ ذم يمٚمامت اًم٘مرآن، اًمِمٞمخ طمًـ ُمّمٓمٗمقي، ُم١مؾم٦ًم اًمٓم



  

ؾمالُمل   ُمريمز ٟمنم اصم٤مر اًمٕمالُم٦م اعمّمٓمٗمقي. -ٓا
 شمٗم٤مؾمػم ُمقوققمل ىمرآن، ؾمٞمد هداي٧م ضمٚمٞمكم، روش ؿمٜم٤مد. •
قم • ٦م اًمّمدر شمٗمًػم اًمّم٤مذم، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين شمّمحٞمح و شمٕمٚمٞمؼ طمًلم ٓا اًمٓمٌٕم٦م  -ٚمٛمل اًمٜم٤مذ ُمٙمٌت

 هـ.٨4٨5اًمث٤مًمث٦م 
ٞمد حمٛمد، ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم، اجلٞمزة، 774شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، اسـم يمثػم )ت • هـ(، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك اًًم

 م.2111، ٨ُمٍم، ط
 اًمتٗمًػم اعمقوققمل ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، حمّٛمد أمحد اًم٘م٤مؾمؿ. •
 م.2117، ٨ت٤مره، ىمؿ اعم٘مدؾم٦م، طاًمتٛمٝمٞمد ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، حمّٛمد ه٤مدي ُمٕمروم٦م، ُمٓمٌٕم٦م ؾم •
٤مس اهلداي٦م ًمٚمٕمالُم٦م اعم٤مُم٘م٤مٟمك  • شمٚمخٞمص وحت٘مٞمؼ   هـ( ٨35٨)ت دراؾم٤مت ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م شمٚمخٞمص ُم٘م

ُم٤مم اًمّم٤مدق ؾمت٤مد قمغم ايمؼم اًمٖمٗم٤مري ضم٤مُمٕم٦م ٓا  .ٓا
ٞمْم٤مين،  • صٗمٝم٤مين، شمٕمري٥م: ىم٤مؾمؿ اًٌم دم٤مه٤مت اًمتٗمًػمي٦م، حمّٛمد قمكم اًمرو٤مئل ٕا دروس ذم اعمٜم٤مه٩م وٓا

ومم،  -ٙمت٥م اًمتخٓمٞمط وشمدوـي اعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م ُم ؾمالُمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م: ٓا اعمريمز اًمٕم٤معمل ًمٚمدراؾم٤مت ٓا
 )د.ت(.

قمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت  • ٤مس اًمٜمج٤مر، ُم١مؾم٦ًم ٓا ٜم٤من اًمٓمٌٕم٦م:  -رضم٤مل اًمٜمج٤مر، أسمق اًمٕم سمػموت ًٌم
ومم   .21٨1ٓا

 هـ.٨425، 6طٛمجٛمع اًمٗمٙمر اإلًالٛمل، قمٚمقم اًم٘مرآن حمّٛمد سم٤مىمر احلٙمٞمؿ،  •
ـ يٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل )ت •  (. ه 329اًمٙم٤مذم، اًمِمٞمخ حمّٛمد سم
ٚمؿ، دار اًم٘مٚمؿ، ط • ٤مطم٨م ذم اًمتٗمًػم اعمقوققمل، ُمّمٓمٗمك ُم  هـ.٨426، 4ُم
٤مين شمٗمًػم اًم٘مرآن، اًمًٞمد رو٤م ُم١مّدب، ضم٤مُمٕم٦م ىمؿ، ُمٓمٌٕم٦م اًمنميٕم٦م، ط  •  هـ.٨386، ىمؿ ٨ُم



 

 اعمدظمؾ إمم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، اًمًٞمّد حمّٛمد سم٤مىمر أسمٓمحل. •
 .هـ٨429، ٨درؾم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م، اًمِمٝمٞمد حمّٛمد سم٤مىمر اًمّمدر، دار اًمّمدر، ىمؿ اعم٘مدؾم٦م، طاعم •
٤مقمدي، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ضم٤مُمٕم٦م اعمّمٓمٗمك اًمٕم٤معمٞم٦م. •  ُمنموقمٞم٦م اًمتٗمًػم اعمقوققمل، ٟمٕمٞمؿ اًم
ُمٕم٤مرف اًم٘مرآن، آي٦م اهلل اًمِمٞمخ حمٛمد شم٘مل اعمّم٤مح اًمٞمزدي، شمٕمري٥م: اًمِمٞمخ قمٌد اعمٜمٕمؿ اخل٤مىم٤مين، اًمدار  •

ـ ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م  .الُمٞم٦ماإلؾم ـ ٨418سمػموت   م.٨988ه
 ُمٕمجؿ اعمٕم٤مين اجل٤مُمع، حمّٛمد ؾمٚمٞمامن. •
ـ ٨399ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، أمحد سـم وم٤مرس زيمري٤م اًمرازي، قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون، دار اًمٗمٙمر،  • ه

 م.٨979 -
ًٌح٤مين، ُم١مؾم٦ًم اًمت٤مريخ اًمٕمريب، سمػموت، ط •  م.٨991، 2ُمٗم٤مهٞمؿ اًم٘مرآن، اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًم
ُم٘مّدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم، اسـم شمٞمٛمٞم٦م، أمحد سـم قمٌد احلٚمٞمؿ، حت٘مٞمؼ: قمدٟم٤من زرزور، ُمٓمٌٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م،   •

 م.٨972 – ٨392
صقل اًمتٗمًػمي٦م، شم٠مًمٞمػ: اًمديمتقر ه٤مؿمؿ قمٌد اًمٜمٌل أسمق مخًلم، حت٘مٞمؼ:  • ُم٘مدُم٦م ذم اًمتٗمًػم اًمؽمسمقي ٓا

 امحد قمٌد احلًلم رهٞمػ.
صٗمٝم٤مين،  أصقل وىمقاقمد اًمتٗمًػم.ُمٜمٓمؼ شمٗمًػم اًم٘مرآن، حمٛمّ  •  د قمغم اًمرو٤مئل ٕا
زرىمل، ُمريمز اهلدف ًمٚمدراؾم٤مت، سمٖمداد،  • ُمٜمٝم٩م اًمًٞمّد حمّٛمد سم٤مىمر اًمّمدر ذم ومٝمؿ اًم٘مرآن، أمحد ٕا

 م.21٨5
ٌزواري، ُمٓمٌٕم٦م  • قمغم اًًم ـ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، اًمًٞمّد قمٌد ٕا  .م21٨1-هـ٨42٨، ٟمٙملم ُمقاه٥م اًمرمح
قمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، ًمٌٜم٤من، ط اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، • ٤مئل، ٕا ٤مـم ٞمّد حمّٛمد طمًلم اًمٓم ،  ٨اًًم

 م.٨997



  

 هـ.٨426، ٨ٟمٗمح٤مت اًم٘مرآن، اًمِمٞمخ ُمٙم٤مرم اًمِمػمازي، ُمدرؾم٦م اإلُم٤مم قمكم، ىمؿ اعم٘مدؾم٦م، ط •
ف • ًتػم/ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم  ،ٟم٘مد وشمٗمًػم ُمقوققمل، ؿمٝمرسم٤مٟمق ظمقيِمقٟمد، روش ؿمٜم٤مد ُم٘م٤مًي رؾم٤مًم٦م ُم٤مضم

 .اخلٛمٞمٜمل
ُم٤مم قمكم سـم ايب ـم٤مًم٥م  ن٩م اًمٌالهم٦م، • وٌط ٟمّمف واسمتٙمر ومٝم٤مرؾمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م: اًمديمتقر صٌحل  -ٓا

ٜم٤مين، ط -ص٤مًمح، دار اًمٙمت٤مب اعمٍمي   م.2114،  4دار اًمٙمت٤مب اًمٌٚم
ًتػم، ضم٤مُمٕم٦م اعمّمٓمٗمك  • اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ودوره٤م ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، ه٤مؿمؿ أسمق مخًلم، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضم

 اًمٕم٤معمٞم٦م.
اًمٜم٤مذ:  ;حت٘مٞمؼ: قمريب قمٌد احلٛمٞمد قمكم ;هـ(478ٛمد اًمداُمٖم٤مين )ت اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر، احلًلم سـم حم •

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمل، )د.ت(.
هـ(، حت٘مٞمؼ: طم٤مشمؿ ص٤مًمح اًمْم٤مُمـ، وزارة اًمث٘م٤موم٦م ٨71اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر. ه٤مرون سـم ُمقؾمك )ت  •

صم٤مر واًمؽماث،  -واإلقمالم   م. ٨988،  ٨419دائرة ٔا
ؾمتنماىمل،  • ؾمٙمٜمدري٦م، طاًمقطمل اًم٘مرآين ذم اعمٜمٔمقر ٓا  م.٨996، ٨حمٛمقد ُم٤ميض، دار اًمدقمقة، ٓا
 

 افدوريات:
  21٨5، ُم١مؾّم٦ًم اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل/ ىمؿ ٨17اًمِمٞمخ قمكم هاىمل، جمٚم٦ّم )ُمٕمروم٧م( اًمٕمدد. 
  3ظمّم٤مئص اعمٜمٝم٩م اًمؽمسمقي ذم اًم٘مرآن، ٟمذير احلًٜمل، جمٚم٦ّم )ىمرآن وقمٚمؿ(، ُم٘م٤مًم٦م، اًمٕمدد. 
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 ٨1٨ .......................................................................... أهداف اًمدرس:

 ٨1٨ .................................................................................... متٝمٞمد:
 ٨1٨ ................................................................... أّوًٓ: اخلٓمقات إمج٤مًٓ:

 ٨12 .......................................................... صم٤مٟمٞم٤ًم: اخلٓمقات شمٗمّمٞماًل وشمٓمٌٞم٘م٤ًم:
 ٨17 ......................................................................... ظمالص٦م اًمدرس:

 ٨17 ................................................................................. : إؾمئٚم٦م
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