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 التفسير في  وأثره الموصول لفظا المفصول معنى علم

 محمود خليفة محمود حفناوي 
 كلية العلوم اإلسالمية األزهرية للطالب الوافدين بالقاهرة.   قسم أصول الدين.

 جامعة األزهر. مصر. 

 dr.m.alhefnawy@gmail.comالبريد اإللكتروني:  

 الملخص:  
ر وررن استصرراافيا فرري   سرر ر كثرررع ولرروم القرررري الكررريم الترري س   رر  لل  سرر

القرري الكرريم  ومرن هرال العلروم ولرم متصرظ الل ر  م  صرظ ال ع ر  فري القررري 
الكريم  ولم ي ظ هراا العلرم ه رن مرن اسسرتيعاب والت صر ظ فري كتابراع ول را  
ولوم القرري  ه ث ورد في كتب ولروم القررري الكرريم فري وريقراع ،سر رة  ومرن 

ع ف يرا استقصرا  أمثلترن فري كتراب ل  عرال  ثم جرا ع هرال الدراسرة التري أرد 
والوقرو  و ررد هرررهيا و ال ليررا و أل تيررا أمرام مريررد الت سرر ر  وأثررر معرفررة هررال 

مقدمررة العلررم الأل ررظ مررن ولرروم القرررري فرري الت سرر ر  وقررد جررا  هرراا ال اررث فرري 
وفصرررل ن وما  رررة: ال قدمرررة واهرررت لة ولررر  ال سررر لة والا دلرررة والصرررالة ولررر  

ل وليرررن وسرررلم وأسررر اب امتيرررار ال ولرررو  وال طرررة التررري  ال بررري ما رررد صرررل 
سرررع فرري لرروتيا للتوصررظ دلرر  مقصررودح مررن هرراا ال اررث. ثررم ال صررظ األول 
وب  ة فين التعريف فياا العلم  وأهير من ألف فين  وأه  تن  وصلتن ب  اث 
ال صرررظ والوصرررظ مرررن ولررروم البال رررة  وصرررلتن بعلرررم الوقرررف واسفتررردا   و كرررر 

القررري الكرريم  وال صررظ الثراني وقسر تن ثالثرة م اهرث: أوليررا  و روي أمثلترن مرن
في ما  عر ن ا صرالن  وثان يرا فري مرا اهت رظ اس صرال واسنقطرا   وثالثيرا فري 
ما  ع ن انقطاون  و كرع  اة كظ قسم أمثلتن من القرري الكريم  ثم ال ا  رة 

mailto:dr.m.alhefnawy@gmail.com
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تي ليراا و  اولة ف يا أهم ال تاتج والتوصياع التي بانرة لري مرن مرالل معا، ر
ال اررث  ثررم  يلررة ال اررث ب يرررو لل صررادر وال راجررن الترري اسررتق  م يررا ماد ررن 

 .العل ية
 –التال لررري  -ال ررر يج: ا  عرررة فررري هررراا ال ارررث ال ررر يج التكررراملي  اسسرررتقراتي

 ال قاري( –ال قدح 

ولرررم متصرررالع ال  ررراني م  صرررالع ال عررراني فررري القررررري الكرررريم مرررن ال تررراتج: 
وي ول را فرأسررن فري ولروم القررري  ك را أنرن س   رر  العلروم التري  سرت هظ أي  كر

لل  سررر وررن  اصرر ظ هرراا العلررم قبررظ ال رروس فرري   ررار الت سرر ر  وهررو برراب 
كب ر من أفواب الوقف واسفتدا  في القرري الكريم س يرتم ال ع ر  دس ب راوا رن  
د  لن كب ر األثر في  ول د ال عاني من ر،اع القرري الكرريم  ف راوراة هراا العلرم 
 اررظ الكث ررر مررن اإلهررواسع ال وه ررة الترري   ررالف اليرردح القررنرري  و رررد ولرر  

 بعض ال بياع التي  ثار هول بعض اآل،اع الكري ة.

 وجيررن بررالب العلررم مررن ال قرردم ن ولرر   سررط ر رسرراتظ جام يررة  التوصررياع:
لل اجست ر والدكتورال دل  اسهت ام فياا الأانرب مرن جوانرب ال ارث فري القررري 

ومررن  دوررداد مقرررر دراسرري ييررتم بررالوجول البالنيررة فرري القرررري الكررريم الكررريم وول
يدرو ول  بالب اإلجازة العالية في كلياع الأامعة األزهرية ل وقف الطالب 
ولرر  هررال الأوانررب ال نرر عة مررن العلررم  و نرر  ن كتررب التأويررد الترري  رردرو 

هاا  ول  الطالب بعض أمثلة هاا العلم الأل ظ من ولوم القرري للوقو  ول 
 ال و  من أنوا  الوقف واسفتدا  ومن ثم مراوا ن في القرا ة بعد  لك.

 .الت س ر - ال  صول مع   -ل  ا  -ال وصول  ولمالكلمات المفتاحية: 
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The science of the word "separated" meaning and its 

effect on interpretation 

Mahmoud Khalifa Mahmoud Hefnawi 

Debt Assets Section. Al-Azhar Islamic Science College for 

Students arriving in Cairo. Al-Azhar University. Egypt. 

E-mail: dr.m.alhefnawy@gmail.com 

Abstract:  

There is a lot of sciences of the Qur'an that are indispensable 

to the interpreter about their association in the interpretation of 

the Qur'an, and from these sciences a science related to the 

word separate meaning in the Holy Quran, and this science did 

not get its luck of assimilation and detail in the writings of the 

scholars of the Qur'an sciences, where it is mentioned in the 

books of the Sciences of the Holy Quran in a small vein, and 

then came this study in which I wanted to survey his examples 

in the Book of Allah almighty and stand when explaining, 

analyzing and manifesting it in front of the want of 

interpretation, and the effect of knowing this great science 

from the sciences of the Qur'an in the interpretation, 

This research was presented in two chapters and a conclusion: 

the introduction included basmala, praise and prayer for the 

Prophet Muhammad, the reasons for choosing the subject and 

the plan in which it was followed to reach a purposeful 

conclusion from this research. Then the first chapter showed 

the definition of this science, and the months of a thousand in 

it, and its importance, and its connection to the research of 

separation and connection of the sciences of rhetoric, and its 

connection to the science of endowment and initiation, and 

mentioned the eyes of his examples of the Holy Quran, and the 

second chapter and divided it into three investigations: the first 

In what had to be contacted, the second in what I could contact 

and interruption, and the third in what had to be interrupted, 

and mentioned under each section his examples of the Holy 
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Quran, and then the conclusion and addressed the most 

important results and recommendations that were made to me 

through my living of this research, and then The research was 

followed by an index of sources and references from which his 

scientific material was derived. 

Approach: I followed in this research the integrative approach 

(inductive- analytical- critical- comparative) 

Results: The science of the connections of buildings separate 

meanings in the Qur'an is one of the sciences that deserves to 

be a flag in the sciences of the Qur'an, and it is indispensable 

for the interpreter to collect this science before going into the 

context of interpretation, which is a large section of the waqf 

and the beginning of the Holy Quran is only meant by its 

considerations, as it has a great impact in generating meanings 

from the verses of the Holy Quran, taking into account this 

science solves many of the delusional problems that contradict 

the Qur'anic guidance, and responds to some Suspicions are 

raised about some of the precious verses. 

Recommendations: Directing students of science from the 

presenters to underline university letters for master's and 

doctoral degrees to pay attention to this aspect of research in 

the Qur'an and its sciences, preparing a course that cares about 

the rhetorical faces in the Qur'an to study on students of high 

leave in the faculties of al-Azhar University to stop the student 

on these luminous aspects of science, and include intonation 

books that teach students some examples of this great science 

of Qur'an science to identify this type of endowment and 

initiation and then take into account it to read afterwards. 

Keywords: The science of connected - verbally - 

separated meaning - interpretation. 
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 المقدمة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
الا د هلل الاح س يدرك بالاواو وس ،قراو بال راو فرول كرظ هري  ولري  

وهرو لري  ك ثلرن هري  ي  ك ري  فري هري  لر اتن هي  وهو في كرظ هري   
السررر ين ال صررر ر لررري  بأسرررم وس صرررورة وس معررردود وس ماررردود وس متاررررك وس 

  .و ن س اانن ب ت  كاي وس ،س لوس مت ال وس متكلف متلوي 

 هر القدوو والرب العلياوال ...فيو الأل ظ والأ  ظ والولي 

أهرريد أي س دسل دس هررو الارري الق رروم الرراح لررم يلررد ولررم يولررد ولررم ،وررن لررن 
ل ورسررولن صررل  ل وليررن وسررلم الرراح د هررد وأهرريد أي سرر دنا ما رردا وبررك رروا أ

أرسلن دل  ال او كافة لي رجيم من ال ل اع دل  ال ور بإ ي ربيم دل  صراط 
وأصررراابن وأنصرررارل  يررز الا  رررد فصرررلواع ربررري و سرررلي ا ن وليرررن وولررر  رلرررنز الع

 ار وأزواجن و ريتن دل  يوم الدين وسلم  سلي ا كث 

 وبعد 
 يررا قررد اهتررظ م يررا ولررم الوقررف ر القرررري الكررريم ولرر    وويررا وكثفررإي ولرروم 

  اررث وال  ألي بررن فيررم كترراب ل  عررال   واسفترردا  موانررة واليررة وم زلررة رفيعررة
ف رررن ، يرررر   والوقرررو  و رررد معانيرررن سررروا  أكانرررة أوليرررة أو ثانويرررة  ولررر  دررل

وب  ال ترررررن   للسرررررامن والقرررررارأل ال ع ررررر  األك رررررظ األ رررررم مرررررن كتررررراب ل  عرررررال 
أو ازدرا    تلف معاني الكتراب الكرريم  ستغ ا  و ن جيال أو   لة أو كبراواس

هت  ،صظ األمر دل  أي مراواة الوقف واسفتدا  في ر،ة    و ا أرادل ل  عال 
 .ي والك رهو الفيصظ ف ن اإل، ارب ا ،ووي واهدة  
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ولرم رمررر ،قرن م ررن  لقرررياهراا وقرد   ررر  ورن هراا العلررم الأل رظ مرن ولرروم 
ولررم ال وصررول  وهررو  موقررن الواسررطة مررن العقررد أو موقررن العرر ن مررن اإلنسرراي

ل سرر ة دلرر  ولرررم فيرررو لدقتررن وم اتررن وأه  تررن وجاللترررن بال  ررا ال  صررول مع رر  
 .ة الع ن لإلنساي ثابة اإلنساي للع ن وب ثابب كاي م ن الوقف واسفتدا 

والت ق ررب فرري   ومررن ه ررا رثرررع أي ،ورروي باثرري هرراا فرري سرربر هرراا العلررم
ولررررم ي ال اررررث  فأررررا  و رررروا  واسررررت را ر،ا ررررن مررررن كترررراب ل  عررررال   معانيررررن

وقرررد كررراي مرررن أسررر اب  "الت سررر رفررري  وأثررررل ال  صرررول مع ررر ال وصرررول ل  رررا 
 امتيارح لل ولو  ما يلي:

أه يررة هررراا العلررم ل يرررم القررررري الكررريم في رررا صرراياا واسرررت راا معانيرررن  -
 .التامة

 .  التالوةاهاا العلم في أث  م والع وويصة قد  قن د ا لم يرا هظ  -
السرر وبي  ك ررف اللثررام وررن ولررم جل ررظ مررن ولرروم القرررري الكررريم أفررردل -

 .وافن وق لة ال وي ف و  مستقظ من أنوا  ولوم القرري
مررن ولررم وصررظ  صررظ واللة هرراا العلررم ب  اررث الك ررف اللثررام وررن صرر -

  .البال ة

 ك ف اللثام ون صلة هاا العلم بعلم الوقف واسفتدا  في القرري الكريم -

ج ن و وي األمثلة التي   ت ي دل  هاا العلم في مؤلف واهد فدس من  -
 .ارل في مؤل اع وديدةانتث

مرن أما ون ال طة التري سررع فري لروتيا نارو التوصرظ دلر  مقصرودح 
ال قدمررة و  ررت ظ ولرر   :هرراا ال اررث فقررد جررا ع فرري مقدمررة وفصررل ن وما  ررة

ال سرر لة والا دلررة والصررالة ولرر  ال برري ما ررد صررل  ل وليررن وسررلم وأسرر اب 
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للتوصرظ دلر  مقصرودح مرن امتيار ال ولو  وال طة التي سررع فري لروتيا 
 .هاا ال اث 

  :م اهث  ستةثم ال صظ األول وو وانن هدود هاا العلم وفين 

  .ال  اث األول: في التعريف فياا العلم

 .ال  اث الثاني: في أهير من ألف فين

 .ال  اث الثالث: في أه  تن
ال  اررث الرابررن: فرري صررلة هرراا العلررم ب  اررث ال صررظ والوصررظ مررن ولرروم 

 .البال ة
ولرروم  مررناا العلررم بعلررم الوقررف واسفترردا  ال  اررث ال ررام : فرري صررلة هرر

 .القرري

 .ال  اث السادو: في  كر و وي أمثلة هاا العلم في القرري الكريم
 وأمثلترن ال وصول ل  ا ال  صرول مع ر م  ثم ال صظ الثاني وو وانن: أقسا

 وفين ثالثة م اهث:  في القرري الكريم
وفيررن م سررة  األول: فرري القسررم األول م ررن وهررو مررا  عرر ن ا صررالنال  اررث 

 .و ر مطل ا

ال  اث الثاني: في القسم الثاني م ن وهو ما اهت ظ اس صرال واسنقطرا  
 .م سة مطالب وفين   

ال  ارررث الثالرررث: فررري القسرررم الثالرررث م رررن وهرررو مرررا  عررر ن انقطاورررن وفيرررن   
 ثالثة مطالب:
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توصياع التي بانة لي من مالل ل تاتج واالثم ال ا  ة و  اولة ف يا أهم  
ثم  يلة ال اث ب يرو لل صادر وال راجرن التري اسرتق    معا، تي لياا ال اث 

ونعررم   عررال  ول مررن ورا  قصرردح وهررو هسرربي  م يررا ال اررث ماد ررن العل يررة
 وهاا أواي ال رو  في ال قصود بعوي ل  عال  ال عبود.  الوك ظ
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 الفصل األول 
لم املوصول لفظا املفصول  ئ عمباد

 يف القرآن الكريم  معىن
 : وفيه ستة مباحث

 املبحث األول: يف التعريف بهذا العلم
 املبحث الثاني: يف أشهر من ألف فيه

 املبحث الثالث: يف أهميته
املبحث الرابع: يف صلة هذا العلم مببحث الفصل والوصل منن 

 علوم البالغة
 العلم بعلم الوقف واالبتداء مننذا  املبحث اخلامس: يف صلة ه

 علوم القرآن
املبحث السادس: يف ذكنر عينون أمثلنة هنذا العلنم يف القنرآن 

 الكريم
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الموصثثثول لفظثثثا المفصثثثول "المبحثثثأل ا:ول: فثثثي التعراثثثع م ثثث ا العلثثثم 
 " معنى

قبظ أي ن وس في   ار هراا ال ارث والراح نت راول فيرن ول را جلر ال مرن 
ع ررر  فررري القررررري ال وصرررول ل  رررا ال  صرررول م ولرررميم وهرررو ولررروم القررررري الكرررر 

سفرررد أي  كررروي ل رررا وق رررة مرررن التعريرررف برررن و  ررراراع العل رررا  فررري هررردل   الكرررريم
 ف قول وباهلل  عال  التوف ق:  ومس ال

قررررري الكرررريم ول رررا لل ال ع ررر  فررري ا صرررو ال ب ررر  موصرررول لرررم ،ورررن ولرررم م
التري ألرف ف يرا العل را  مثرظ كغ رل مرن العلروم    القرري الكريم  مستقال من ولوم

هترر  جررا    خ وولررم ال ورري وال رردني وولررم أسرر اب ال ررزولو ولررم ال اسررل وال  سرر
وأفرردل ف رو  مسرتقظ مرن أنروا    الره ن فن أفي بور الس وبي  جالل الدين وبد 

هرو نرو   :بقولرن وورفرن  في كتابرن اإل قراي فري ولروم القررري  ولوم القرري الكريم
ولرررالك جعلترررن   ميرررم جررردير أي ، ررررد بالتصررر يف وهرررو أصرررظ كب رررر فررري الوقرررف

 .(1  وق ن وبن ،اصظ دهواسع وهظ معنالع كث رة

 ولم يزد الس وبي ره ن ل في التعريف فياا العلم ول  ما قال رن ا.
 رل مرن   ر أني  ت عة أقوال العل ا  قبلن هت  أفرز لن و دهم  عري ا كغ

مررررة افررررن الأرررروزح قررررد  كرررررل فرررري كتابررررن ي العالأالقرررررري فوجرررردع  أنرررروا  ولرررروم
معيررا وهرري   ررر  بقولررن: وقررد  رر  ي بول ررة دلرر  جانررب كل ررة ك نيررا "ال ررده "

ِرَجُكم   َأي   ُيِريدُ }ي كقولن  عال   رمتصلة فيا في القر  ن   ُ،   ُوم مرِ لرِ : األوررا { ]َأر 
 [110: األورا { ]َ   ُمُروي  َفَ اَ ا}هاا قول ال أل فقال فرووي  [110

 

ط  هر 911الره ن فن أفي بور الس وبي عاإل قاي في ولوم القرري لأالل الدين وبد   -1
 2/576مأ ن ال لك فيد لط اوة ال صاف ال ريف  اق ق مركز الدراساع القررنية 
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ا}ومثلرررن  نُ  َأنرررَ ن   َراَود  رررُ نِ  ورررَ سرررِ نُ  َن   نَ  َوِإنررر  اِدِق ن َل رررِ فقرررال  [51: يوسرررف{ ]الصررر 
َلمَ  َ ِلكَ }يوسررف َيع  ي لررِ م   َأنررِي نُ  لررَ ب  َأُم رر  وكَ  ِدي  } ومثلررن [52: يوسررف{ ]ِبال َغ رر   ِدَ ا ال ُ لررُ
َية    َدَمُلوا ُدوَها  َقر  ز ةَ   َوَجَعلرُوا  َأف سرَ ا أَورِ انتير  كرالم فلقري  [ 34: ال  رظ{ ]َأِ لر ة أَه ِليرَ

َاِلكَ }فقررررال ل وررررز وجظ وي  َوكررررَ َعلررررُ ن  }ومثلررررن   [ 34: ال  ررررظ{ ]َ،   ا مررررَ ن   َبَعَث ررررَ  مررررِ
َقِدَنا َاا}انتي  قول الك ار فقالرة ال التكرة      [52:  ، { ]َمر  ا هرَ دَ  مرَ  نُ الرر ه  َ  َوورَ

َسُلويَ  َوَصَدلَ   .(1  [52: ، { ] ال ُ ر 
و كر ره ن ل  عال  في كتابن ف وي األف راي دهرارة دلر  هراا العلرم أ،نرا 
فقررال:  كررر بعررض العل ررا  موالررن فرري القرررري الكررريم ،اسررن الوقررف ول يررا وس 

و     َوَس }،اسررن أي يوصررظ الكررالم ف يررا ب ررا بعرردل فرري ال قرررة    م   َوَس  َولررَ  ِيم   مررَ  هررُ
َزُنوي  َبا َ،  ُكُلويَ  ال ِاينَ }أ   فيقف ثم يبتد [ 274: ال قرة{ ]َ،ا   [275: ال قرة{ ]الرِي

ا}وفررري رل و راي مُ  َومرررَ لرررَ نُ  َ،ع  ،قرررف ثرررم يبتررردأ  [7: و رررراي رل{ ]ّللا   ِدس   َ   ِويلرررَ
 .(2 ...دلل[7: و راي رل{ ]ال ِعل م ِفي َوالر اِسُ ويَ }

  

 

  هررر597فررن ما ررد فررن جع ررر الأرروزح ع  ال ررده  ألفرري ال رررا ج ررال الرردين فررن ولرري -1
  2ط   ف رررررررررروع دار الكترررررررررب العل يرررررررررةلررررررررر د و صررررررررراي، د. مررررررررررواي الق ررررررررراني  ط 

 38ص  2005=1446
د فررن ولرري فررن جع ررر ولرري فررن ما رر فررن  رررا ج ررال الرردينلوأاتررب ولرروم القرررري ألفرري ا -2

 1   طواهررور  ط الزهرررا  لإلوررالم العربرريهررر   اق ررق د. وبررد ال تررا  597الأرروزح ع
 162ص  1995= 1415 
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أي  –ظاهر الل   مع ال م ال ة  –ومن  :وورفن افن قت  ة الدي ورح بقولن
. ثرم سررد لرن وردة ت  ،ووي ك نن قول واهد وهو قوسييتصظ الكالم ب ا قبلن ه

 .(1  أمثلة
وقرررد ،وررروي الل ررر  متصرررال  :الزرك ررري بقولرررن اإلمرررام وأهرررار دلررر  هررراا لعلرررم

ظ   َأَصاَبُكم   َوَلِعن  }  كقولن  عال   وال ع   ول  مالفنباآلمر   نَ  َفن  وَلن   ّللا ِ  مرِ  َلَيقرُ
ة  َوَب  َ نُ   َف  َ ُكم    َ ُكن    َلم    َكَ ي   َود  َ ي  فقولرن   [73: ال سرا { ]مرَ م   كرَ ن   لرَ َ ُكم   َ كرُ نُ  َف ر   َوَب   رَ

ة َود  الَ }  م  رررروم بقولررررن  مررررَ د   قررررَ مَ  قررررَ ي ّللا ُ  َأن عررررَ ألنررررن مولررررن  [72: ال سررررا { ]َولررررَ
 .(2 ال  ا ة ثم سال باقي األمثلة 

الس وبي في التاب ر: ومن الوقف ما يت كد استا ابن وهو ما لو وقال   
ومرررادل مررا   وبعنرريم وبررر و ررن بالواجررب   وصررظ برفررال ألوهررم مررال  ال ررراد 

كَ  َوَس } قرررردم ناررررو   ُزنرررر  ُلُيم   َ،ا  و  ز ةَ  ي  }ِ  ويبترررردأل [65: يررررون { ]قررررَ ا هلل ِ  ال عررررِ { َجِ يعرررر 
 .(3  لعال يوهم أي  لك مقول القول [65: يون ]

لعلرررم  عري رررا اصرررطالهيا ليررراا امرررن ج لرررة مرررا سررربق ، ورررن أي نسرررت ل  
م صررررال نأ ررررن فيررررن كررررالم مررررن سرررربق مررررن العل ررررا  ف قررررول: ال وصررررول ل  ررررا 

 

   هر 276  ويظ م وظ القرري لعبد ل فن مسلم فن قت  ة فن مسلم ال روزح الدي ورح ع   -1
  ص 1981= 1401  3  ط ال وت ررررة العل يررررة ف ررررروع  ط  ررررد صررررقرهررررر  السرررر د أه

275  294 
هرر   794ل فن فيرادر الزرك ري ع بدالبرهاي في ولوم القرري لبدر الدين ما د فن و  -2

 1/50  1957=1376ط موت ة التراث 
 ط هرر 911التاب ر في ولوم الت س ر لأالل الدين وبد الره ن فن أفي بور الس وبي   -3

 83ص  1988= 1408  1  طكتب العل ية ف روعالدار 
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وار كل ة ك نيا معيا كل ة دل  ج أي رري الكريم هو مال  صول مع   في الق
ج لرة دلر  جروار ج لررة ك ني را قرول واهرد وه را قروسي با ررث  ي ظراهرا أو مأر

صررال ألوه ررا مررال  ال ررراد فياسررن فصررلي ا دوي وصررلي ا هترر  ،سررتقيم لررو و 
وي وررررن أي نعرررر  هررراا العلررررم  عري رررا مررروجزا ف قررررول:   ال ع ررر  وي يرررر ال رررراد 

 ا صال ل   بآمر ظاهرا وال ع   ول  مالفن.

 مرين:بقولن: وهاصظ هاا ال و  في أ دفراهيم ملي ة  وورفن الدكتور 
،صررررل، أي ،ورررروي مرررررادا وي رررردفن اإلهرررروال أهررررده ا: أي يت ررررادر مع رررر  س 

 با لن ول  رمر.
ثان ي ا: أي يتوهم أي صاهب الكالم واهد ف  دفن هاا التوهم فبياي قاتلرن. 

 .(1  وال ع   الأامن لي ا هو قطن رمر الكالم ون أولن لاو ة
  

 

ال وسررررووة القررنيررررة ال ت صصررررة  ط ال ألرررر  األولرررر  لل ررررعوي اإلسررررالمية  دهرررررا   - 1
  198م  ص2007هر =1428األستا  الدكتور ما ود ه دح زقزول  
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 المبحأل الثاني: أش ر من ألف فيه
القرررري الكررريم مررا نالررن لررم ي ررظ ولررم ال وصررول ل  ررا ال  صررول مع رر  فرري 

فلررم ،عرردو مررا كتررب فيررن     رررل مررن العلرروم مررن الررايو  وال رريرة وكثرررة ال ؤل رراع 
فكرراي أول   هرراراع ،سرر رة وإهرراراع ومينررة أوردهررا بعررض العل ررا  فرري كترربيم

دهارة دل  هاا العلم في كتاب   ويظ م وظ القرري سفن قت  ة ره رن ل  عرال  
 .(1  ه ث ورفن و كر لن أمثلة

ثم جا  بعدل أفو ال را افن الأوزح و كرل في كتابن ال ده  فعرفرن أ،نرا 
 .(2  و كر لن ودة أمثلة

 .(3  م رداب الوقف واسفتدا كتابن ف وي األف اي ل ن ول ن فير دلىوأها
مرررررة فررررردر الررررردين الزرك ررررري فررررري كتابرررررن البرهررررراي لررررر ن نرررررو  و كررررررل العال

 .(4 ض األمثلة في القرري الكريم عال  اس اع فعرفن و كر لن ب

ول ررا قرردر ل  عررال  لكترراب اإل قرراي أي ، رررا دلرر  ال ررور ولرر  يررد مؤل ررن 
جالل الدين الس وبي أفرد السر وبي ليراا ال رو  ول را مسرتقال مرن أنروا  ولروم 

بعرررد أي كررراي يررراكر فررري ث ا،رررا كرررالم العل رررا  فررراكرل فررري ال رررو  التاسرررن   القررررري
 .(5  في القرري الكريم ل ل  ا ال  صول مع  والع رين وس ال ال وصو 

 

 294  ويظ م وظ القرري سفن قت  ة ص -1
 38ال ده  سفن الأوزح ص -2
 83التاب ر للس وبي ص -3
 1/50البرهاي في ولو م القرري للزرك ي  -4
 2/576إل قاي في ولوم القرري ا -5
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كتابرررن الزيرررادة مرررة افرررن وق لرررة ال وررري فررري و ابعرررن ولررر  هررراا الصررر ين العال
العلم ف و  مستقظ و كرل في ال و  التاسن والس ع ن وس ال  هااواإلهساي ف فرد  

 .(1  ولم ال وصول ل  ا ال  صول مع  
لعلررررم الرررردكتور دفررررراهيم وبررررد الررررره ن ملي ررررة لرررر ن اك ررررا كتررررب فرررري هرررراا 

 .(2 ال وسووة القررنية ال ت صصة ونقظ فين كالم الس وبي وبعض العل ا  
  

 

هرر  1150ن وق لة ال وري عهساي في ولوم القرري لإلمام ما د فن أه د فاإلالزيادة و   -1
 مالد – السامرح  الكريم وبد مصل،– ما ود ما د دفراهيم –الع دو   فيد ولي اق ق  

 الريرراس  القررنيرة للدراسراع   سر ر مركرز ط هقرري  صر ا  ما رد – الالهرم الكرريم وبرد
 3/477  2015= 1436  2ط

صرردرها ال ألرر  ،صررة دهرررا  د. ما ررود ه رردح زقررزول  ال وسررووة القررنيررة ال ت ص -2
 198  ص م2007= هر1428األول  لل عوي اإلسالمية 
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 المبحأل الثالأل: في أهميته
ال وصول ل  را ال  صرول مع ر  فري القررري الكرريم لرن موانرة مرموقرة ولم  

  وأه  ترن جل لرة لقرارأل القررري الكرريم وسرامعن وم سررل   ف ن ولوم القررري الكرريم
د  هرو   واسفتردا ل  زلرة مرن كونرن   عرا لعلرم الوقرف ،ست د هرال ال وانرة و لرك ا

 رررا ي الرررن ولرررم والثررراني أصرررظ لرررن ف    و رررن ك رررا  كرررر السررر وبي فررري اإل قرررايفرررر 
لعلم ال وصرول ل  را فالوقف واسفتدا  من ه وة وقدر ف ن ولوم القرري الكريم 

 ال  صول مع   نص ب م يا.
ولقرد كتررب العل ررا  فري أه يررة ولررم الوقررف واسفتردا  كث رررا ، وررن أي نأ ررظ 

 كل ا يم في السطور اآل ية:
 يررر ب عرفررة الوقررف واسفترردا   تألرر  معرراني القرررري الكررريم والرراة و  -

 .مقاصدل الأل لة

  يرررر  –الوقرررف واسفتررردا   –قرررال القسرررطالني: وس مريرررة أي ب عرفتيرررا  -
و ستعد القوة ال  كرة للغروص فري بارر معانيرن   مع ي الت زيظ و عر  مقاصدل

 .(1  ول  درر فواتدل
يتوقررف ولرر  ال عرفررة بعلررم الوقررف واسفترردا  معرفررة أدا  القرررري الكررريم  -

 .وياترز بن ون الوقو  في ال  والع و ب  ن معانين 

 

للاررراف  أفررري ال  ررراو أه رررد فرررن ما رررد القسرررطالني  لطررراتف اإلهررراراع ل  ررروي القررررا اع -1
 م 2013 الي عررة ال صرررية العامررة للكترراب هررر   اق ررق وبررد الرررهيم ال رهرروني  ط923ع
1/366 
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رري ويتر رررب ن ،عررر  كيفيرررة أدا  القررقررال الزرك ررري: فيررو فرررن جل ررظ وبررر -
وبن  تب ن معاني اآل،اع ويرؤمن مرن   است  اباع  زيرةو  ول   لك فواتد كث رة

 .(1  اسهتراز ون الوقو  في ال  والع 
الكررريم و  يررم معرفررة الوقررف واسفترردا   عرر ن ولرر  معرفررة دوررراب القرررري  -
 معانين

قرررال أفررروبور األن رررارح: ومرررن   رررام معرفرررة دورررراب القررررري الكرررريم ومعانيرررن 
أي ،عرررر  الوقرررف الترررام ف   غررري للقرررارأل   و ري رررن معرفرررة الوقرررف واسفتررردا  فيرررن

والوقررف الكررافي الرراح لرري  فتررام والوقررف القبرري، الرراح لرري  فتررام وس بوررافي ... 
 .(2  واسفتدا   ر  لك من أفواب الوقفدل  أي قال و 

ب عرفررة الوقررف واسفترردا  يررتم  ر  ررظ القرررري الكررريم وقرا  ررن ولرر  مررا أراد  -
 ل  عال .

لقرررارأل أي ،قررررأ السرررورة أو للأرررزرح ره رررن ل : ل ترررا لرررم ، ورررن قرررال افرررن ا
الترر    فرر ن كل ترر ن هالررة الوصررظ فررظ  لررك  زولررم ،أرر   القصررة فرري ن رر  واهررد 

و عر ن   كالت    في أث ا  الكل ة وجب ه  عا امتيار وقة للت    واسسرتراهة
و ارررتم أس ،وررروي  لرررك م رررا ، رررظ   هةفتررردا  بعرررد التررر    واسسرررترااسار نرررا  

ولررالك هرررص األت ررة ولرر    بررال يم د  فررالك ، يررر اإلوأرراز وياصررظ القصررد 
 ا ورررن ولررري فرررن أفررري بالرررب رلررري ل و رررن قولرررن:  عل رررن ومعرفترررن ك رررا قررردم

 

 1/339البرهاي  -1
ز وجظ للعالمة أفي بورر ما رد فرن القاسرم فرن الوقف واسفتدا  في كتاب ل و  د،نا   -2

  ط وبرررررررد الرررررررره ن رمنرررررررايق رررررررق ما ررررررري الررررررردين هرررررررر   ا328ب رررررررار األن رررررررارح ع 
 110: 1/108  مطبوواع مأ ن اللغة العربية فدم ق 1971=1391
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وروي ا ون افن و رر رلري ل و رن   التر  ظ معرفة الوقو  و أويد الارو 
قال : لقد و ر ا فرهرة مرن دهرنرا وإي ألهردنا ل رؤ   اإل، راي قبرظ القررري و  رزل 

ل  ل ولين وسلم ف تعلم هالليا وهراميرا وأمرهرا وزجرهرا السورة ول  ال بي ص
 .(1   غي أي يوقف و دل م ياوما ي
ب عرفة الوقف واسفتدا   تب ن مااهب العل ا  في القرري الكريم و تن،  -

 األهوام 

قال األه وني: قرال ال اراو بعرد أي أورد األثرر السرافق ال رروح ورن افرن 
 ررروي الوقرررو  ك رررا لفيررراا يررردل ولررر  أنيرررم كرررانوا يتع و رررر رلررري ل و ي رررا :

سرر ة مررن لدي معرفتررن   يررر مرراهب أهررظ ا :هترر  قررال بعنرريم  يتع رروي القرررري
كَ }مررراهب ال عتزلرررة ك رررا لرررو وقرررف ولررر  قولرررن  قُ  َوَربررر  لرررُ ا َ،   ا ُ  مرررَ ار َ، رررَ ترررَ { َوَي  

َتار  فالوقف ول     [68:  القص  ]   هرو مراهب أهرظ السر ة ل  ري امتيرار   َوَي  
 ال لق سمتيار الاق فلي  ألهد أي ، تار فظ ال  رة هلل  عال .

قرررري معرفررة الوقررف واسفترردا  د  س لقررال افررن األن ررارح: مررن   ررام معرفررة او 
 .(2  يت    ألهد معرفة معاني القرري دس ب عرفة ال واصظ

 

ال  ر فري القررا اع الع رر للاراف  أفري ال  رر ما رد فرن ما رد فرن ما رد فرن الأرزرح   -1
  ط دار الكتب العل يرة ف رروع فردوي    صاي، ومراجعة ولي ما د الن ا هر833ع
 1/224 

ه رد فرن ما رد وبرد الكرريم األهر وني  واسفتردا للعالمرة أم ار اليدى في معرفة الوقف    -2
 5ص  1973= 1393  2  طط مصط   ال افي الالبي وهركال
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:  عرررال    ور رررظ القررررري  رررر  ال  قرررالقرررال السررر وبي: ورررن ولررري فررري قولرررن 
: مرن   رام معرفرة معرفرة الوقرو   وقرال افرن األن رارح تر  ظ  أويد الارو  و لا

 .(1  القرري معرفة الوقف واسفتدا  فين
وقرد قرال اليرالي فري كاملرن: الوقرف قال افن وق لة في الزيرادة واإلهسراي:  

بررن   وف ررر للعررالم  وفيررم لل سررت ن  وبررالا التررالي  وزي ررة القررارأل   وةهليررة الررتال
،عرررررر  ال ررررررل فررررر ن ال ع  رررررر ن ال  تل ررررر ن وال قينررررر ن ال ت ررررراف  ن والاو رررررر ن 

 .(2 وقال أفو ها م: من س ،عر  الوقف س ،علم القرري  ال تغايرين

ي و رررردما  كررررر الوقررررف واسفترررردا  فقررررال: ولقررررد أهسررررن العالمررررة الص اقسرررر
الوقف واسفتدا  مت كد  ا،ة الت ك رد د  س يتبر ن مع ر  كرالم ل  عرال    ومعرفة

فرب ررا قررارأل ،قررأ ويقررف قبررظ   رام ال ع رر  فررال ، يررم   ولر  أك ررظ وجررن دس فرالك
وي وع بسبب  لك مرا ألجلرن ،قررأ كتراب ل   هو ما ،قرأ وس من ،س عن  كالك

وس ، ير من  لك وجن اإلوأاز فرظ رب را ، يرم مرن  لرك   رر ال ع ر      عال 
وليرراا اوت رر  بعل ررن و علي ررن والع ررظ بررن ال تقررردموي   ال ررراد وهررو فسرراد و رريم

وأل رروا فيرررن الرردواوين ال طولرررة وال توسررطة وال  تصررررة مررا س ،عرررد   مروي  ترر وال
وهرراد وررن د قرراي   ج را أيررن هرا  فقررد مرررل اإل لت رة ليرراا ويقررفكثررة مررن لررم ي

 .(3  القرا ة و  ام التأويد وهو الغالب في قرا  زمان ا فإ،اك د،اك

 

 2/541اإل قاي  -1
 3/413الزيادة واإلهساي  -2
  بين الغافل ن وإرهاد الأاهل ن و ا ،قن ليم من ال ط  هرال  الو يرم لكتراب ل ال بر ن   -3

د    قرررد،م ما ررررهررر1118د ال رررورح الص اقسررري عللعالمرررة أفررري الاسرررن ولررري فرررن ما ررر
 129الكريم وبد ل صال ا لي ال ي ر  ن ر مؤسسة وبد
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من كظ ما سبق يتن، أي لعلم الوقف واسفتدا  أه ية قصوى فري معرفرة 
معاني الكتاب الكريم وفي الت ريق فر ن مرااهب العل را  والقررا  وم راربيم وفري 

 فيم مراد ل  عال  وإظيار معانين وأهوامن.
  صرول مع ر  ي ت ري ومعلوم ك ا  كرع سابقا أي ولرم ال وصرول ل  را ال

واسفترردا  فيررو فررر  و ررن وهررو فيرراا ي ررال هررال األه يررة و لررك دلرر  ولررم الوقررف 
 ال  زلة ول  عال  أولم.
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علثو  المبحأل الرابع: في صثلة هث ا العلثم بمبحثأل الفصثو والوصثو مثن 
 البالغة

الاح ،طرالن ولرم ال وصرول ل  را ال  صرول مع ر  فري القررري الكرريم ،أرد 
ب را ،أرد بعرض ر   أي هاا العلم   درا  اتن ودة أمثلرة فري برول القررري الكرريم

 َوَس }هال األمثلة في م اث ال صظ والوصظ من ولوم البال ة مثظ قولرن  عرال 
كَ  ُزنرر  ُلُيم   َ،ا  و  ز ةَ  ِدي   قررَ ا هلل ِ  ال عررِ ا}ومثررظ قولررن  عال  [65: يررون { ]َجِ يعرر  نُ  َأنررَ  َراَود  ررُ

ِسنِ   َون   فيرال األمثلرة و  رهرا  وجرد فري ولرم ال وصرول ل  را  [51: يوسرف{ ]َن  
م را   ك ا  وجد في م اث الوصظ وال صظ من ولوم البال ة  ال  صول مع  

   رررربد فرر ن هرراين ال  ررر ن ،أعررظ ال طررالن ليرراين ال  اثررر ن ، ررن أي صررلة مررا
النرد مرن ا ال  صول مع   ول   يقة ول    ر  لك فعلم ال وصول ل والاق

و لرك   وم البال رة وإي وردع أمثلرة م رن ه راكم اث ال صرظ والوصرظ فري ولر
لقررري أي ولم ال وصول ل  ا ال  صول مع   لن اصطال  و د ول ا  ولروم ا

فرظ ي اقنرن   ، الف ما هو موجود في ولرم ال عراني ل  ارث الوصرظ وال صرظ
فعلم ال وصرول ل  را ال  صرول مع ر  ك را سربق ، ورن    في جز  من التعريف

 :أي ،عر  فتعريف هاصلن أمراي

األول أي يت ررررادر دلرررر  الرررراهن مع رررر  س ،صررررل، أي ،ورررروي مرررررادا وي رررردفن  
 .اإلهوال با لن ول  رمر

تروهم أي صراهب الكرالم واهرد ف  ردفن هراا التروهم فبيراي قاتلرن الثاني: أي ي
 .(1  وال ع   الأامن لي ا هو قطن رمر الكالم ون أولن لاو ة

 

 198ال وسووة القررنية ال ت صصة ص -1
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أي هررراا التعريرررف ب رررطرين ي صرررب ولررر  ال ع ررر  س ولررر  ف نرررة را  ه رررا 
وس ييم بعد  لك أي ،ووي الل   معطوفرا أو   رر معطرو  فرظ هاصرلن    الل  

من كالم لي  هاا ال ع   مرادا فإ ا ه ظ هاا الكالم ول  مع       ادر مع  
 رمر اندفن اإلهوال

م السامن أي صاهب الكالم واهد فيادث دهوال فرإ ا ظيرر القاترظ أو  وه
 .اآلمر اندفن هاا اإلهوال

كَ  َوَس } م   ررر معطررو  ناررو قولررن  عررال ،ارردث هرراا د ا كرراي الكررال ُزنرر   َ،ا 
ُلُيم   و  ز ةَ  ِدي   قرَ ا هلل ِ  ال عرِ فيرراا كرالم م صرول هرردث فيرن هرراا    [65: يرون { ]َجِ يعرر 

 .اإلهوال فل ا قطن أول الكالم ون رمرل زال اإلهوال
وكَ  ِدي  } قولرررن  عرررال  كرررالك ،اررردث لرررو كررراي الكرررالم معطوفرررا نارررو  ِدَ ا ال ُ لرررُ

وا ة   َدَملررُ يررَ ُدوَها َقر  وا َأف سررَ ز ةَ  َوَجَعلررُ ا أَوررِ ة   أَه ِليررَ َاِلكَ } [34: ال  ررظ{ ]َأِ لرر  ويَ  َوكررَ َعلررُ   ،َ }
 [34: ال  ظ]

فياا الكالم ورد فين العطف وهرو أ،نرا لر ن ال وصرول ل  را ال  صرول 
ل زال هررراا ر ث العطرررف دهرررواس فرررإ ا قطرررن أول الكرررالم ورررن رمرررد أهرررقرررد مع ررر  ف

 اإلهوال.

 ف   ا ال صظ والوصظ في ولم البال ة فلن اصطال  رمر و دهم
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وال ررراد بالوصررظ وطررف الأ ررظ بعنرريا ولرر  بعررض وبال صررظ  رررك  :قررال
التعرررابف فررر ن الأ رررظ لأرررامن أو مقتنررر  ،قتنررري العطرررف أو ،قتنررري وررردم 

 .(1  العطف مو  الل   واإلهوال
البال ررة ي صررب ولرر  وأنررة را  أ،نررا أي الوصررظ وال صررظ ه ررا فرري ولرروم 

 .الل   وال ع   معا ف دارل ول  الل   د ا كاي معطوفا أو   ر معطو 

فال وصررول فرري البال ررة هررو ال عطررو  فرري هرر ن أي ال وصررول فرري ولرروم 
 .متروك العطف في بعض أمثلتن وفي بعنيا ال عطو  القرري هو ال  سأم

قررري س وال  صول في ولم البال ة متروك العطرف ف   را هرو فري ولروم ال
الراح ي ردرا  ارة ولرم ال وصرول والقة لن بالل   فال  صول في ولوم القرري 

 ل  ا ال  صول مع   مقصود بن م صول ال ع   س الل  .

د أمثلرة قررنيرة   ردرا  ارة أمن ه ا يزول اإلهوال ف ن ال وو ن نعم قد ن
ال وصول ال  صول  تقابن من البال   ن في باب ال صظ والوصظ و لك من 

 .س أي ف ن ال وو ن   افيا ية كونيا صادفة اصطالها يم ف ثلوا فياج

 

وقررود الأ رراي فرري ال عرراني والبيرراي لأررالل الرردين وبررد الررره ن فررن أفرري بوررر السرر وبي  -1
اللرررب   هليرررة 58 ص1939=1358هرررر  ط مصرررط   ال رررافي الالبررري وهرررركال 911ع

ال صرروي ولرر  الأرروهر ال و رروي للسرر د أه ررد الرردم يورح  ط مصررط   ال ررافي الالبرري 
  ولوم البال ة أله د مصط   ال را ي   ط 68  ص 1950= 1370 2وهركال  ط

 التاب رررر فررري ولررروم الت سررر ر 162  ص 2002= 1422  4دار الكترررب العل يرررة   ط 
م جالل الدين وبد الره ن فن   مواقن العلوم من مواقن ال أوم لإلما125للس وبي ص

أنور ما ود ال رسري مطراب   ط  هر  دراسة و اق ق824و ر فن رسالي البلق  ي ع 
 156  ص2007 موت ة الصاابة بط طا
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ك ررا يوجررد أمثلررة أمرررى فرري ال صررظ والوصررظ س   ررة دلرر  ولررم ال وصررول 
 ال  صول في ولوم القرري بصلة.

وه ررراك نرررو  ثالرررث مرررن األمثلرررة يوجرررد فررري ولرررم ال وصرررول وال  صرررول فررري 
 سبب.ولوم القرري س   تد لل صظ والوصظ ف سب وس 

في هال األنوا  الثالثرة هرو ال رو  األول مرن األمثلرة فيرو فري ه ا  وال ع    
األمثلرة  ولوم القرري الكريم من ال وصول ل  ا ال  صول مع ر  فري هر ن هرال

ما أي  كروي موصرولة أو  كروي م صرولة وبيراا يرزول دبع  يا في ولم البال ة  
 اإلهوال.
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 الوقع واالمتداءالمبحأل الرابع: صلة ه ا العلم بعلم 
فرري القرررري الكررريم دلرر  ولررم  ال وصررول ل  ررا ال  صررول مع رر م ي ت رري ولرر

فيو فر  ون هاا العلم كاي م اثا من م اهثرن    الوقف واسفتدا  انت ا  أص ال
وي ورن أي نأ رظ   في د قانن ف رو  مسرتقظي ، ردل جالل الدين الس وبي قبظ أ

 القول في هاا ال  اث في ال قاط اآل ية:
أوس: قرررال العالمرررة السررر وبي فررري ا قانرررن: وهرررو نرررو  ميرررم جررردير أي ، ررررد 
بالتصرر يف وهررو أصررظ كب ررر فرري الوقررف وليرراا جعلتررن وق ررن وبررن ،اصررظ هررظ 

 .(1    دهواسع وك ف معنالع كث رة

دفراد هراا العلرم ف رو  ك ا  ابن افن وق لة ال وي جالل الدين الس وبي في 
مسرررررتقظ ومؤازر رررررن فررررري جعلرررررن هررررراا العلرررررم أصرررررال مرررررن أصرررررول ولرررررم الوقرررررف 

 .(2 واسفتدا 

ثانيا: جظ من أهرار دلر  هراا العلرم  كرر أنرن جرز  أصر ظ مرن ولرم الوقرف 
واسفترردا  ك ررا فعررظ افررن الأرروزح فرري كتابررن ف رروي األف رراي ه ررث أهررار دلرر  هرراا 

 .(4 وفي كتابن ال ده    (3  العلم ل ن ولم الوقف واسفتدا 

 

 

 2/576اإل قاي  -1
 3/478الزيادة واإلهساي  -2
 162 ص ف وي األف اي -3
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  (2    و  ويررظ م رروظ القرررري(1 وكررالك فعررظ السرر وبي فرري كتابررن التاب ررر 
 .(3  الزرك ي فقد أهار دل  هاا العلم ل ن ولم ال  اس ةمال اإلمام 

قراي والزيرادة  ثالثا: ج يرن األمثلرة التري وردع فري هراا العلرم فري كتراب اإل
فررري ث ا،رررا  الوقرررف واسفتررردا  فررري كتررربيم ك رررا سررري  يواإلهسررراي أوردهرررا ول رررا  

 ال اث في أمثلة هاا ال و  من أنوا  ولوم القرري الكريم.

فرري  وصررول الل رر  م صررول ال ع رر ظ مرابعررا:  رر  ي أمثلررة هرراا العلررم الأل رر
وقرف الرالزم وه  ررا لج يرن أنروا  الوقرف فا  را نأرد مرن األمثلررة مرا ي ت ري دلر  ا

الوقرف الاسرن أو الكرافي أو الأراتز وهوراا م را   رمر نأد م يرا مرا ي ت ري دلر 
 يدل دسلة والاة ول  صلة هاا العلم بعلم الوقف واسفتدا .

بعررض أمثلررة هرراا ال ررو  لرر ن هديثررن وررن  وقررد  كررر العالمررة القسررطالني
الوقف التام فقال: واولم أي الوقف الترام ك را يوقرف وليرن يبتردأ فالهقرن ويوروي 

وقد ،ووي قبرظ انقنرا  بعد   ام الكالم وال واصظ وانقنا  القص  واألم ار 
وا} ال اصرررلة نارررو ز ةَ  َوَجَعلرررُ ا أَورررِ ة   أَه ِليرررَ هررراا انقنرررا  هوا،رررة  [34: ال  رررظ{ ]َأِ لررر 

َعُلوي  َوَكَاِلكَ } فلقي  ثم قال  عال   .(4  [34: ال  ظ{ ]َ،  
 مرا ، ر ر دلر  أي أمثلرة هراا ال رو   قرن فري التاب رر  أ،نرا  وبيالس   و كر

  امرررا  ولررر    سررر ر الوقرررف : وقرررد ،وررروي فقرررال فررري   رررر نرررو  مرررن أنررروا  الوقرررف
مُ  َوَما}وإوررراب    ررر  ررام ولرر  رمررر كآ،ررة: لررَ نُ  َ،ع  [ 7: و ررراي رل{ ]ّللا   ِدس   َ   ِويلررَ

 

 83التاب ر للس وبي ص -1
 294 ص م وظ القرري  ويظ  -2
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وإي كاي لن  علق بن من جية ال ع   فقد فالوقف ولين ،س   بالكافي ويبتردأ 
ب رررا بعررردل أ،نرررا  أو مرررن جيرررة الل ررر  فقرررد فيرررو الاسرررن يوقرررف وليرررن وس ،أررروز 

،ورروي كافيررا  وهسرر ا  ولرر    ويررظ  اسفترردا  ب ررا بعرردل دس أي ،ورروي رأو ر،ررة  وقررد 
ويَ }   ره ررا ولرر  رمررر ناررو: و  اَو  ُ،َعلِي ررُ ر ال رر  ا  [ كررا إ دي 102: ال قرررة{ ]السررِي

 (.1 جعلة  ما( بعدل نافية  وهسن  دي جعلة موصولة

فال ررراظر فررري هرررال األمثلرررة ،أرررد أي متصرررظ ال ب ررر  م  صرررظ ال ع ررر  فررري 
القرري الكريم س ،قرن فري نرو  واهرد مرن أنروا  الوقرو  فري القررري الكرريم  وإن را 

 و وام ،قن في كظ األنوا  ول  عال  أولم.ه
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 المبحأل السادس: عيون أمثلة ه ا العلم في القرآن الكرام
سبق أي أهرع دل  ج ن من العل ا    اولوا هاا العلم في كتبيم وهم افن 

  وقرررد يلزرك ررري والسرر وبي وافررن وق لررة ال وررقت  ررة الرردي ورح وافررن الأرروزح وا
 كر كظ م يم ودة أمثلة لياا ال و  فري القررري الكرريم   وهرا أنرا أسررد لرك هرال 
األمثلة مر  ة ول  سرور القررري الكرريم مرن أمثلرة أمررى وق رة ول يرا فري   رر 

 ما سبق من كتب.

ى قررررول ل  عال  مررررن سررررورة ال قرررررة  -1 د  َب ِفيررررِن هررررُ اُب َس َريرررر  َك ال ِكتررررَ }َ لررررِ
 [2قرة: ِلل ُ ت ِق َن{ ]ال 

ِم رُوَي وقولن  عال    -2 َك ُيؤ  ِن ُأوَلعرِ ق  ِ اَلَو رِ ُن هرَ }ال ِايَن رَ   َ اُهُم ال ِكَتاَب َيت ُلونرَ
ُ ر  ِبِن َفُ وَلِعَك ُهُم ال َ اِسُروي{ ]ال قرة:   [121ِبِن َوَمن  َ،ك 

اَ ُهم  َوِإي  }ال ِايَن رَ   َ اُهُم ال ِكَتاَب وقولن  عال     -3 وَي َأف  رَ ِرفرُ ا َ،ع  ِرُفوَنُن َك رَ َ،ع 
َلُ وي{ ]ال قرة:  ُتُ وَي ال َاق  َوُهم  َ،ع   [146َفِريق ا ِم  ُيم  َلَيك 

م  }وقولرن  عال   -4 ة  َفَليررُ رَلا َوَواَلِنيرَ اِر سرِ ِظ َوال  يرَ َواَلُيم  ِبالل  رر  وَي َأمر  ِايَن ُي  ِ قرُ الر 
َد َربيِ  ُرُهم  ِو ررر  وَي { ]ال قررررة: َأجررر  َزنرررُ م  َ،ا  و    َولرررَ  ِيم  َوَس هرررُ م  َوَس مرررَ ِايَن 274يرررِ [}الررر 

َبا{ ]ال قرة:   [275َ،  ُكُلوَي الرِي
ُن ِدس  ّللا ُ قرررررول ل  عرررررال  ومرررررن سرررررورة رل و رررررراي -5 ُم َ   ِويلرررررَ لرررررَ ا َ،ع  } َومرررررَ

ظ  مرررِ  ِن كرررُ ا برررِ وَي رَم ررر  ِم َ،ُقولرررُ ي ال ِعلررر  ُ وَي فرررِ و َوالر اسرررِ ا ك ُر ِدس  ُأولرررُ ا يرررَ ا َومرررَ ِد َربِي رررَ ن  ِو ررر 
َل َ اِب { ]رل و راي:   [7األ 

ُم وقولررن  عال  -6 لررَ ُتَيا ُأن ثررَ  َوّللا ُ أَو  ع  ي َولررَ ة  َربِي ِدنررِي َعت َيا َقالررَ ا َولررَ }َفَل رر 
َيَم وَ  ر  ُن َث  َوِإنِيي َس    ُتَيا مرَ ا ِبَ ا َوَلَعة  َوَلي َ  الا َكُر َكاأل  ي َتيرَ َك َوُ رِي ِإنرِيي أُِو رُاَها برِ

ي َطاِي الر ِجيِم{ ]رل و راي:   [36ِمَن ال  
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وَلن  قول ل  عرال  ومن سورة ال سا   -7 ِ َلَيقرُ َن ّللا  ظ  مرِ اَبُكم  َفنر  }َوَلِعن  َأصرَ
ة  َ،اَل  َتِ ي ُك  ُة َمَعُيم  َف َ  ا{ ]ال سرا : َكَ ي  َلم  َ ُكن  َف  َ ُكم  َوَب  َ ُن َمَود  ز ا َوِ ي ر  و  ُفوَز فرَ

73] 
و  وقولررن  عررال  -8 ِن َولررَ وا بررِ ِ  َأَ اوررُ و  ِن َأِو ال  ررَ َمرر  َن األ  ر  مررِ اَ ُهم  َأمرر  }َوِإَ ا جررَ

و َس  َت  ِ ُطوَنُن مررِ  ُيم  َولررَ ِايَن َ،سرر  ُن الرر  ِر مررِ  ُيم  َلَعِل ررَ َمرر  وِل َوِإلررَ  ُأولررِي األ  وُل ِدلررَ  الر سررُ َرد 
ُظ ّللا ِ  { ]ال سا : َفن  ي َطاَي ِدس  َقِل ال  ُتُم ال   َ ُتُن َس  َ ع   [83 َوَلي ُكم  َوَره 

ُروا وقولن  عال   -9 ا   َأي  َ ق صرُ ي ُكم  ُج رَ ي َ  َولرَ ِس َفلرَ َر  }َوِإَ ا َلَرب ُتم  فرِي األ 
ِتَ ُكُم ال ِايَن َكَ ُروا  ُتم  َأي  َ،   اَلِة ِدي  ِم   ا{ ِمَن الص  ُدوَلا ُمِب  ر  ِدي  ال َكاِفِريَن َكاُنوا َلُكم  ورَ

 [101]ال سا : 
اِدِم َن { ]ال اتردة:  قول ل  عال  ومن سورة ال اتدة  -10 َن ال ر  َ َ، مرِ }َفَ صر 

ِظ َ ِلَك{ ]ال اتدة: 31  [32[}ِمن  َأج 
َد َأ،  ررَ قررول ل  عال ومررن سررورة األنعررام  -11 ِ َجيرر  اهلل  ُ وا بررِ ِعن  }َوَأق سررَ اِنِيم  لررَ

ِعُرُكم  َأن َيا ِدَ ا َجاَ ع  َس  ِ َوَما ُ،   َ،اُع ِو  َد ّللا  ِمُ ن  ِفَيا ُقظ  ِدن َ ا اآل  َجاَ   ُيم  رَ،ة  َلُ ؤ 
ِمُ وي{ ]األنعام:   [109ُيؤ 

ُوم  قررول ل  عال  ومررن سررورة األورررا  -12 لررِ ن  َأر  ِرَجُكم  مررِ }ُيِريررُد َأي  ُ، رر 
 [110ُمُروَي{ ]األورا : َفَ اَ ا َ    
ِر ِد   وقولررررن  عال  -13 َرَة ال َ ارررر  ة  َهالررررِ ي َكانررررَ ِة ال تررررِ يررررَ ِن ال َقر  َ ل ُيم  وررررَ }َواسرررر 

ِبُتوَي َس  َم َس َ،سررر  و  ر و ا َويرررَ ب ِتِيم  هرررُ َم سرررَ و  اُنُيم  يرررَ ب ِة ِد    رررَ  ِ  ِيم  ِه ترررَ ي السررر  ُدوَي فرررِ َ،عررر 
ُلوُهم   ُسُقوي{ ]األورا : َ   ِ  ِيم  َكَاِلَك َنب   [163ِبَ ا َكاُنوا َ،  

ا وقولن س اانن  -14 َجيرَ ا َزو  َظ ِم  يرَ َدةإ َوَجعرَ ن  َن ر  إ َواهرِ }ُهَو ال ِاح َمَلَقُكم  مرِ
َوا ّللا َ  ة  َدوررَ ا َأث َقلررَ ِن َفَل رر  ر ع  بررِ ا َف ررَ ال  َمِفي رر  ة  َه رر  اَها َهَ لررَ ا َ َغ رر  ا َفَل رر  ُوَن ِدَل  يررَ ِلَيسرر 
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اِكِريَن  َرب يُ  َن ال ررر  وَنن  مرررِ ا َلَ كرررُ اِلا  ا صرررَ َت رررَ ِعن  رَ    ا لرررَ ا 189 رررَ اِلا  ا صرررَ ا رَ اُه رررَ ( َفَل ررر 
ِرُكوَي { ]األوررررا :  ا ُ، ررر  اَل  ّللا ُ َو ررر  ا َفَتعرررَ ا رَ اُه رررَ َرَكاَ  ِفي رررَ ُن هرررُ اَل لرررَ   189َجعرررَ

190] 
َد َما َ َب  َن }  قول ل  عال   ومن سورة األن ال  -15 ُ،َأاِدُلوَنَك ِفي ال َاقِي َبع 

ِع َوُهم  َي  ُ ُروي{ ]األن ال:   [6َكَ ن َ ا ُ،َساُقوَي ِدَل  ال َ و 

اِلِ  َن  قولررن  عررال  ومررن سررورة التوبررة -16 َم ال رر  و  ِدح ال قررَ ( 19}َوّللا ُ َس َييرر 
َد ال ِايَن رَمُ وا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِب ِظ ّللا ِ  ة  ِو ر  ُم َدَرجرَ ِيم  أَو  رَ َواِلِيم  َوَأن ُ سرِ َ م   برِ

ِ َوُأوَلِعَك ُهُم ال َ اِتُزوَي{ ]التوبة:   [20  19ّللا 
ِ َلُيم  ُقل َة َس َأِجُد َما وقولن وز وجظ  -17 َك ِلَتا  }َوَس َوَل  ال ِايَن ِدَ ا َما َأَ و 

ا َوأَو  رررُ  و  ِن َ َولررر  م  َوَليررر  ِ ُلكرررُ وَي { َأه  ا ُي  ِ قرررُ ُدوا مرررَ ا َأس  َ،أرررِ ِن َهَزنررر  م  َن الرررد  يُض مرررِ ُ ُيم  َ فرررِ
 [92]التوبة: 
ُلُيم  ِدي   قولررن  عررال  ومررن سررورة يررون  وليررن السررالم -18 و  َك قررَ ُزنرر  }َوَس َ،ا 

ِ يُن ال َعِليُم { ]يون :  ا ُهَو الس  ِ َجِ يع   [65ال ِعز َة هلل 
ا َ،عرر  وقولررن  عررال  -19 ِس َوَس } َومررَ َر  ي األ  اِل َ ر ةإ فررِ ن  ِمث قررَ َك مررِ ن  َربررِي ُزُب وررَ

َبَر ِدس  ِفي ِكَتابإ ُمِب نإ { ]يون :  َغَر ِمن  َ ِلَك َوَس َأك  َ اِ  َوَس َأص   [61ِفي الس 

َرَأُع ال َعِزيرِز قرول ل  عال ومن سورة يوسرف وليرن السرالم   -20 ِة امر  }َقالرَ
ق   َاَ  ال اررَ َي َهصرر  اِدِق َن   اآل  َن الصرر  ُن َل ررِ ِن َوِإنرر  سررِ ن  َن   ُن وررَ ا َراَود  ررُ َك 51َأنررَ ( َ لررِ

اِتِ  َن { ]يوسرررف:  َد ال  رررَ ِدح َك ررر  ِب َوَأي  ّللا َ َس َييررر  ُن ِبال َغ ررر  م  َأُم ررر  ي لرررَ َلَم َأنرررِي َيع    51لرررِ
52] 
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ِل وَ قرررول ل  عرررال  ومرررن سرررورة ال ارررظ -21 د  اِي }ِدي  ّللا َ ،رررَ  ُمُر ِبال عرررَ سرررَ ه  اإل ِ
م   َرَاك ُروي{  م  َلَعل كرُ ِي َ،ِعُ ورُ ِر َوال َ غر  َ اِ  َوال ُ   كرَ َب  َوَي  َي  َوِن ال َ ا  َوِإيَتاِ  ِ ح ال ُقر 

 [90]ال اظ: 
يم   قررول ل  عررال  ومررن سررورة ال ررور -22 ي  إ َولررِ ظِي هررَ ي 35}َوّللا ُ ِبوررُ ( فررِ

وعإ َأِ َي ّللا ُ َأي   اِل { ُف ررُ صرررَ ُدوِي َواآل  ا ِبال غررُ ُن ِف يررَ ُ ُن ُ،سررَ ِيُ، لررَ ا اسررر  َكَر ِف يررَ ا  َن َويررُ فررَ ُ ر 
 [36  35]ال ور: 
َد ِد   قولررن وررز وجظ ومررن سررورة ال رقرراي -23 ِر َبعرر  ِن الرراِيك  ل ِ ي وررَ د  َألررَ }َلقررَ

ِن َساِي َمُاول{ ]ال رقاي:  ي َطاُي ِلإل   [29َجاَ ِني َوَكاَي ال  
ر  ال وقولررن  ع -24 َك هررَ وِهِيم  ِدلررَ  َجيررَ  َم ُأوَلعررِ ُروَي َولررَ  ُوجررُ ِايَن ُ،ا  ررَ }الرر 

{ ]ال رقاي:   [34َمَكان ا َوَأَلظ  َسِب ظ 

ة  قرررول ل  عال ومرررن سرررورة ال  رررظ  -25 يرررَ وا َقر  وَك ِدَ ا َدَملرررُ ة  ِدي  ال ُ لرررُ }َقالرررَ
ِلَيا َأِ ل ة  وَ  َعُلوَي{ ]ال  ظ: َأف َسُدوَها َوَجَعُلوا أَِوز َة أَه   [34َكَاِلَك َ،  

ي قررررول ل  عررررال  ومررررن سررررورة سرررر    -26 اُل َ ر ةإ فررررِ ُن ِمث قررررَ ُزُب َو رررر  }َس َ،عرررر 
ي ِكتررَابإ ُمبررِ نإ {  ُر ِدس  فررِ بررَ َك َوَس َأك  ن  َ لررِ َغُر مررِ ِس َوَس َأصرر  َر  ي األ  َ اَواِع َوَس فررِ السرر 

 [3]س  : 

َقِدَنا  َقاُلوا َ،ا}قول ل وز وجظ  ومن سورة ،   -27 َلَ ا َمن  َبَعَثَ ا ِمن  َمر  َوي 
َسُلوي{ ]، :  َ ُن َوَصَدَل ال ُ ر   [52َهَاا َما َوَوَد الر ه 

وَي { وقولررن  عررال  -28 ِل ررُ ا ُ،ع  وَي َومررَ ر  ا ُ،سررِ ُم مررَ لررَ ا َنع  ُلُيم  ِدنرر  و  َك قررَ ُزنرر  }َفاَل َ،ا 
 : ،[76] 

اِر  }َأن  قرررول هلل  عرررال  ومرررن سرررورة  رررافر  -29 َااُب ال ررر  ِايَن 6ُيم  َأصررر  ( الررر 
َلُن{ ] افر:  َش َوَمن  َهو  ِ ُلوَي ال َعر   [7  6َ،ا 
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َك ِدلررَ  قولررن وررز وجظ ومررن سررورة ص  -30 َأتررِ َؤاِل َنع  َك ِبسررُ د  َظَل ررَ اَل َلقررَ }قررَ
ضإ ِدس  الررر   ُيم  َولرررَ  َبعررر  ي َبع نرررُ اِ  َلَ   غرررِ َن ال ُ َلطرررَ ِن َوِإي  َكِث رررر ا مرررِ وا ِنَعاجرررِ ِايَن رَم رررُ

ا  َ َر َرب ُن َوَمر  َراِكع  َتغ  اِلَااِع َوَقِل ظ  َما ُهم  َوَظن  َداُووُد َأن َ ا َفَت  اُل َفاس  َوَوِ ُلوا الص 
 [24َوَأَناَب{ ]ص:  

ُروُل قررررول هلل  عررررال  ومررررن سررررورة ال ررررت، -31 زِي وِلِن َوُ عررررَ ِ َوَرسررررُ اهلل  ِمُ وا بررررِ }ِلُتؤ 
َرة  َوَأِص ال  { ]ال ت،: َوُ َوقِيُروُل َو ُ   [9َس ِيُاوُل ُبك 

اِب  قرول ل  عرال  ومن سرورة الا رر  -32 ِديُد ال ِعقرَ َراِ  7}ِدي  ّللا َ هرَ ( ِلل ُ قرَ
 ِ َن ّللا  ال  مرِ وَي َفنر  َواِلِيم  َيب َتغرُ اِرِهم  َوَأمر  ن  ِد،رَ وا مرِ ِرجرُ ِايَن ُأم  َوان ا ال ُ َياِجِريَن الر  َوِرلر 

اِدُقوي{ ]الا ر:   [8  7َوَي  ُصُروَي ّللا َ َوَرُسوَلُن ُأوَلِعَك ُهُم الص 
ِن قرررول ل  عرررال  ومررن سرررورة اإلنسررراي -33 َ ترررِ ي َره  اُ  فرررِ ن  َ، رررَ ِمُظ مرررَ د  } يرررُ

 [31َوال  اِلِ  َن أََود  َلُيم  َوَااب ا َأِلي  ا { ]اإلنساي: 
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 الفصل الثاني 
علم موصول اللفظ مفصول  م أقسا

 يف القرآن الكريم  املعىن
 وفيه ثالثة مباحث 

 وفيه مخسة عشر مطلبا ما تعني اتصاله : املبحث األول
 وفيه مخسة مطلبما احتمل االتصال واالنقطاع املبحث الثاني: 
 وفيه ثالثة مطالبه ما تعني انقطاعاملبحث الثالث: 
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 الفصوتم يد مين يدي ه ا 
سررربق أي سرررردنا اآل،ررراع الكري رررة التررري   ررردرا  ارررة هررراا العلرررم مرررن ولررروم 

هررال اآل،رراع الكري ررة سفررد أي يراورر  ف يررا و ررد أداتيررا و  سرر رها   القرررري الكررريم
ألي معررراني هررال اآل،ررراع   وفي يررا أنيرررا مررن ال وصرررول ل  ررا ال  صرررول مع رر 

ورن مع اهررا  مراوراة كونيرا مرن ال وصررول ال  صرولالكري رة   تلرف و رد ورردم 
 د ا لم يرا  هاا.

وقد قسم العل را  هرال اآل،راع الكري رة دلر  ثالثرة أقسرام ولر  هسرب نقرول 
 :العل ا  هوليا

وهرو   القسم األول: ما  ع ن كونن من ال وصرول الل ر  ال  صرول ال ع ر 
 .،اع وقد جا  هاا فاسب في ال  اث األولأ لب هال اآل

القسررررم الثرررراني: مررررا امتلررررف العل ررررا  فرررري كونررررن ي رررردرا  اررررة ال وصررررول 
 ال  صول أو س ي درا وهو فاوى ال  اث الثاني.

فرال  بعنراأنن متع ن اسنقطا  ون بعنرن القسم الثالث: ما  كر العل ا  
ا وهو مرا جرا  فري ولم ، تلف العل ا  في كونن م قطع  ،ات ظ اس صال فوجن

 ال  اث الثالث.

 مبحأل ا:ول: ما تعين اتصالهال

 المطلب ا:ول: موقع الراسخين في العلم من المتشابه
ُن ِدس  ّللا ُ } اآل،ررررة الكري ررررة ماررررظ ال رررراهد: قررررال ل  عررررال  ُم َ   ِويلررررَ لررررَ ا َ،ع  َومررررَ

ِن  ا برررِ وَي رَم ررر  ِم َ،ُقولرررُ ي ال ِعلررر  ُ وَي فرررِ ا ك  َوالر اسرررِ ا يرررَ ا َومرررَ ِد َربِي رررَ ن  ِو ررر  ظ  مرررِ و كرررُ ُر ِدس  ُأولرررُ
َل َ ابِ   [7{ ]رل و راي: األ 
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 : ال ع   ال اهر من ال   الكريمأوس
ل   الكريم للوهلة األول  يدرك أي مع ال أي   ويرظ االاح ي  ر دل  هاا 

فأ لررررة     ال ت رررابن ،عل رررن ل سررر اانن و عرررال  ويعل ررررن الراسررر وي فررري العلرررم
ِم  ي ال ِعلرر  ُ وَي فررِ   ولرر  هرراا الت ويررظ معطوفررة ولرر  ل رر  الأاللررة وج لررة  َوالر اسررِ

 ت رابن فري القررري الكرريم ،عل رن ل  ج لة استع افية وول  هاا فاَ،ُقوُلوَي رَم  ا ِبِن 
وهرراا دي    الراسرر وي فرري العلررم وي ررتركوي فرري ول ررن مررن ل  سرر اانن و عررال 

ه رد التري  ات لرن اآل،رة الكري رة وي يرر هراا مرن كاي مرادا فلي  هو الرأح الو 
 دو ال ال وصول وال  صول.

   العل ا  في   ويظ هاا ال   الكريم ثانيا: امتال
امتالفرا ورينرا هتر  جعلروا امتلف العل را  فري   ويرظ هراا الر   الكرريم 

 هال اآل،ة ن سيا من ال ت ابن.
وهرراا   وهرردل ل  عررال فيررم فرر ن فررريق ن فريررق ي سررب ولررم ال ت ررابن دلرر  

وفريق رمر ،أوز أي ،علم   ،قف من اآل،ة الكري ة ول  ل   الأاللة ال ع  ة
الراسرر وي فرري العلررم   ويررظ ال ت ررابن فررال ،ق رروي مررن اآل،ررة الكري ررة ولرر  ل رر  

ِم  ف   ررا ،ق رروي ولرر  ل رر     الأاللررة   ويرردور كررالم العل ررا  فرري فلررك هرراين ال ِعلرر 
 القول ن.

كلبرري:  ومررا ،علررم   ويلررن دس ل  دم ررار برران راد ل  عررال  قررال افررن جررزح ال
 رن بلرب ولرم  لرك مرن ال راو   و م ل  بعلم   ويظ ال ت رابن مرن القررري الكرريم

وال ع ر  أي الراسر  ن فري العلرم     مبتدأ مقطو  م ا قبلنَوالر اِسُ وَي ِفي ال ِعل ِم  
ولرر  وجررن التسررليم واسنقيرراد  وإن ررا ،قولرروي رم ررا بررن  س ،عل رروي   ويررظ ال ت ررابن

  وأي ال ع   واسوترا  بالعأز ون معرفتن   وق ظ دنن معطو  ول  ما قبلن
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أنيررم ،عل رروي   ويلررن وكررال القررول ن مررروح وررن افررن   رراو رلرري ل و ي ررا   
والقول األول قول أفي بور الصديق رلي ل و رن ووات رة وورروة رلري ل 

 .(1  و يم وهو أرج،
ي ال   اإلمررام الزم  رررح:  وقررال  ُ وَي فررِ ُن ِدس  ّللا ُ َوالر اسررِ ُم َ   ِويلررَ لررَ ا َ،ع  مِ َومررَ    ِعلرر 

و  رررادل الررراين   أح س ييتررردح دلررر    ويلرررن الارررق الررراح ،أرررب أي ،ا رررظ وليرررن
رس وا في العلم أح ثبتوا فين و  و وا وونوا فين بنررو قرابن   ومر يم مرن 

ي ال  يبترردأل     و ّللا ُ ِدس  ،قررف ولرر  قولررن   ُ وَي فررِ مِ َوالر اسررِ  وي سررروي ال ت ررابن  ِعلرر 
وب عرفررة الاو ررة فيرررن مررن ر،ا ررن كعررردد الزبانيررة ونارررول   ب ررا اسررت ثر ل بعل رررن
وَي واألول هررو الوجررن و     كررالم مسررت نف مولرر، لاررال الراسرر  ن ب ع رر  َ،ُقولررُ

 .(2 وي بالت ويظلهؤس  العام

ُ وَي وإلرر  هرراا القررول مررال مررن ال  سرررين السرر  ن الالبرري قررال:      َوالر اسررِ
،أوز فين وجياي أهده ا: أنن مبتدأ والوقف ول  الأاللة ال ع  ة وول  هاا 

   مبر ال بتدأ.َ،ُقوُلوَي فالأ لة من قولن  
والثاني: أنيم م سروقوي ولر  الأاللرة ال ع  رة فيوونروي داملر ن فري ولرم 

فيأرروز فرري الأ لررة القوليررة وجيرراي أهررده ا: أنررن هررال أح  ولرر  هررااو   الت ويررظ
 

هرر  741التسي ظ لعلوم الت زيظ للعالمة أفي القاسم ما د فرن أه رد فرن جرزح الكلبري ع  -1
= 1415  1لررر د و صررراي، ما رررد سرررالم هاهرررم   ط دار الكترررب العل يرررة ف رررروع  ط

1995  1/136 
الك رررا  ورررن  ررروامض الت زيرررظ وو ررروي األقاويرررظ فررري وجرررول الت ويرررظ للعالمرررة جرررار ل  -2

هرر   اق رق ورادل أه رد وبرد ال وجرود  ولري ما رد 538ما ود فن و ر الزم  رح ع
  1معررررررررروس  د. فتارررررررررري وبررررررررررد الررررررررررره ن أه ررررررررررد هأررررررررررازح  ط موت ررررررررررة الصرررررررررر ا  ط

1418=1998 1/529 
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والثرراني أي  كرروي مبررر مبترردأ منرر ر   ،عل رروي   ويلررن هررال كررونيم قرراتل ن  لررك
 .(1  أح هم ،قولوي 

 ؟هررظ ،عررر  الراسرر وي فرري العلررم   ويررظ ال ت ررابن قررال قرروام السرر ة: ،سرر ل
وفي هاا جواباي: أهده ا: أي   ويظ ال ت ابن س ،عل ن دس ل  عال  والوقو  

ُن ِدس  ّللا ُ ول  هاا و د قولن  عال     ُم َ   ِويلرَ لرَ ا َ،ع  ُ وَي فرِي    ثرم يبتردأ  َومرَ َوالر اسرِ
  ا ِبِن رمَ   فعل  هاا لي  للراس  ن من ال زية دس قوليم   ال ِعل ِم َ،ُقوُلوَي رَم  ا ِبِن 

  و لك ناو قيام الساوة وما ف   ا وب  يا من ال دة وهراا قرول وات رة والاسرن 
مَ  َ   ِويَلنُ  ِدس    َي  ُ ُرويَ   َهظ  }  ومالك رلي ل و يم ومن هأتيم { َ   ِويلرُن ،رَ  ِ ي َيو 

 [ 53: األورا ]
بررن والأررواب الثرراني: أي ل  عررال  ،عل ررن والراسرر وي ،عل رروي قرراتل ن رم ررا 

 .(2  و يمرلي ل وهو قول افن   او ومأاهد والربين 

  وإل  هال ال عاني السابقة درا ج ن كب ر من ول ا  الوقف واسفتدا .

ُن ِدس  ّللا ُ قال أفو و ررو الرداني:   ُم َ   ِويلرَ لرَ ا َ،ع     رام ولر  قرول مرن زورم َومرَ
أكثر أهظ العلم من ال  سرين أي الراس  ن في العلم لم ،عل وا   ويلن وهو قول 

وفرري قررا ة وبرردل  صررديق لرالك و  ،قررول الراسرر وي  ووررن   والقررا  وال ارروي ن
  قال الراس وي في العلم ،عل وي   ويلن َوالر اِسُ وَي ِفي ال ِعل ِم  مأاهد في قولن   
وقررال فررالك أ،نررا ج اوررة مررن أهررظ العلررم فعلرر  هرراا ،ورروي   ويقولرروي رم ررا بررن

 

كتراب ال و روي أله رد فرن يوسرف ال عررو  بالسر  ن الالبري لالدر ال صوي في ولروم ا  -1
 3/29  1406هر    اق ق د. أه د ما د ال راط   ط دار القلم   دم ق 756ع 

صربياني ال لقرب او ظ فرن ما رد فرن ال نرظ القرهري األدوراب القرري ألفري القاسرم دسر   -2
 74  ص1995=1415هر    قد،م د. فاتزة ف ة ما د ال ؤيد  ط535بقوام الس ة ع
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ِم ولررن  الوقررف ولرر  ق ي ال ِعلرر  ُ وَي فررِ   ألي الراسرر  ن نسررق ولرر  اسررم ل َوالر اسررِ
ا فتررردا  وال برررر فررري قولرررن   وفررري األول مرفووررروي باس  ورررز وجرررظ وَي رَم ررر  َ،ُقولرررُ

 .(1  ِبنِ 
ألنن لو وصظ   وقف سزم في الس ة والأ اوة ِدس  ّللا ُ وقال السأاندح:   

فيم أي الراس  ن ،عل وي   ويظ ال ت ابن ك را ،عل رن ل فرظ ال راهب أي هررط 
ولر  اسرم ل   َوالر اِسُ وَي اإل، اي بالقرري الع ظ ب او ن والتسليم ل ت افين   

وَي  وجعررظ   لكررن األصرروب   ِدس  ّللا ُ     هرراس ليررم سرراا لررن أي ،قررف ولرر  َ،ُقولررُ
التوك د بال  ي في اسفتدا  و  صري  اسرم ل باسسرتث ا  ألي     األهق الوقف

  ِدس  فال ،أوز العطرف ولر  قولرن   ،قتني أنن م ا س ، اركن في ول ن سوال 
 .(2  ك ا ول  قولن  س دسل دس ل ّللا ُ   

 .(5    واأله وني(4    والص اقسي(3  وإل  ما سبق مال افن األن ارح 

 ال   الكريم بعد دو ال ال وصول وال  صولثالثا: مع   

 

لإلمررام أفرري و رررو وث رراي فررن ال وت رري فرري الوقررف واسفترردا  فرري كترراب ل وررز وجررظ  -1
يوسررف وبررد الررره ن ال رو ررلي  ط مؤسسررة هررر   دراسررة و اق ررق 444ني علررداسررع د ا

 بامتصار هديد. 194:197 ص1987=1407  2الرسالة   ط
هر   دراسة و اق رق 560الوقف واسفتدا  ألفي وبد ل ما د فن بي ور السأاوندح ع  -2

 153 152  ص2001=1422  1د. هسن هاهم موس   ط دار ال  اهج  ط
 2/565د،نا  الوقف واسفتدا   -3
 133ص الغافل ن للص اقسي   بين -4
 70م ار اليدى ص -5
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  بعررررد أي استعرلرررر ا كررررالم ال  سرررررين والقرررررا  فرررري مع رررر  اآل،ررررة الكري ررررة
أي هال اآل،رة الكري رة م را  تن، جلياعل ا  في الوقف ف يا يوهوا،ة مااهب ال

والرراح ، يررر مع اهررا جليررا   ي ت رري دلرر  ولررم ال وصررول ل  ررا ال  صررول مع رر 
وليراا وجردنا اإلمرام السر وبي ره رن ل  عرال  ،قرول : ومرن    و د اوت ار  لك
ا} لرررك قولرررن  عال  مُ  َومرررَ لرررَ نُ  َ،ع  فإنرررن ولررر   قررردير  [7: و رررراي رل{ ]ّللا ُ  ِدس   َ   ِويلرررَ

وقرررد   وولررر   قررردير ال صرررظ ب الفرررن  ي الراسررر وي ،عل ررروي   ويلرررنالوصرررظ ،ورررو 
قاس: دنكم  صلوي هال اآل،رة  كفي ها م ون أفي ال عثا  وأفي نييأمرا افن أ

ويؤيد  لك كوي اآل،رة دلرة ولر   م مت عري ال ت رابن ووصر يم    وهي مقطووة
 .(2  افن وق لة في الزيادة واإلهساي الس وبي السافق ونقظ كالم  (1 بالزيغ

و ا رررظ   ف نرررة را  أي اآل،رررة الكري رررة  ا رررظ مع ررر  ولررر   قررردير وصرررليا
 مع   رمر ، الف األول ول   قدير قطعيا.

ومرررن ه رررا كانرررة هرررال اآل،رررة الكري رررة مرررن اآل،ررراع التررري   ت ررري دلررر  ولرررم 
 ولررو لررم ،ع ررظ ف يررا ولررم ال وصررول ال  صررول لكرراي ليررا  ال وصررول ال  صررول

   سررين وول را  األمررةمع ر  رب را س يرراد هراا ال ع ر  و ررد ج رن كب رر مرن ال 
كرراي لررن كب ررر األثررر فرري فيررم مررراد ل  الأل ررظ هرراا العلررم و ررالم ررا ، يررر أي د 

  عال  في هال اآل،ة الكري ة. ول  عال  أولم

  

 

 2/579اإل قاي  -1
 3/481الزيادة واإلهساي  -2
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 المطلب الثاني: في بعض صفات المنافق

 اآل،ة الكري ة موبن ال اهد 
َ ُكم   ل  عررال قررال  ن  َف رر  م  َ كررُ َ ي  لررَ وَلن  كررَ ِ َلَيقررُ َن ّللا  ظ  مررِ اَبُكم  َفنرر  ِعن  َأصررَ }َولررَ

ز ا َوِ ي  ا{ ]ال سا :  ة  َ،اَل  َتِ ي ُك  ُة َمَعُيم  َفَ ُفوَز َفو   [73َوَب  َ ُن َمَود 

 أوس: ال ع   ال اهر من ال   الكريم
ليررراا الررر   ال اورررم الكرررريم أي  ن أول قررررا ةمرررقرررارأل ليت رررادر دلررر   هرررن ا

بعض ال او من ال ت ل  ن ون الغزو من الصاابة الكرام د ا هرم ظيرروا ورظ 
اَل  َت ِ قرال هراا ال  طر       ودوهم ونالوا م ربيم م ن وظيرر  لرك  يانرا ُة  ي،رَ ُك ر 

ا  ز ا َوِ ي رر  و  َ ُفوَز فررَ م  فررَ   قررال هرراا الكررالم وك نررن لرري  ف  ررن وبرر ن هررؤس من َمَعيررُ
 ابة مودة  اكر.الصا

ال ع ر  س ،سرتقيم ألي األولر  أي ،قرال هراا القرول مرن ال  طر  و رد   اوها 
ودة قرد ك ي لرم  كرن ف ر كم وب  رن مر فيقول  الاالة األول  وهي دصابة ال ص  ة

، يرر د ا  ولر  ال رودة ح عيم هي دا فاالن مرن التبرر مأنعم ل ولي د  لم أكن 
 ل ول يم بال نظ.أصافتيم ال ص  ة س د ا أنعم 

 ثانيا: دراسة ال   الكريم
فري القررري الكرريم هال اآل،ة الكري ة من ال وصرول ل  را ال  صرول مع ر  

ه رث ورد فري هررال اآل،رة الكري ررة ج لرة اوترالررية أوه رة أنيررا   ر  الأ لررة 
 وهي     الأ لة القررنية األول .  القررنية الثانية

   عال وإل  ما سبق درا ال  سروي ره يم ل
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ِعن  قررال الزجرراا:   اَبُكم   َولررَ ظ   َأصررَ نَ  َفنرر  وَلن    أح ظ ررر م و   ررتم   ّللا   مررِ َلَيقررُ
ة  َ،اَل  َتِ ي ُك  ُة َمَعُيم    َكَ ي  َلم  َ ُكن  َف  َ ُكم  َوَب  َ ُن   و   َكَ ي  َلم  َ ُكن  َف  َ ُكم  َوَب  َ ُن َمَود 

ة    َن   جاتز أي ،ووي وقن هاه ا معترلرا وال ع ر   َمَود  ظ  مرِ اَبُكم  َفنر  ِعن  َأصرَ َولرَ
وَلن   ِ َلَيقرررُ ا  ّللا  ا  ،رررَ ز ا َوِ ي ررر  و  َ ُفوَز فرررَ م  فرررَ ُة َمَعيرررُ ي ُك ررر   وإي  التقررردير   ويوررروي َل  َت رررِ

م أكررن معيررم هرري دا كرر ي لررم  كررن لررولرري د   أصررافتكم مصرر  ة قررال قررد أنعررم ل
، راي أو هاه ا أح ك نرن لرم ،عاقردكم ولر  اإلف  كم وب  يم مودة  ومع   ال ودة 

 ك نن لم ، ير لكم ال ودة.

ة     –ول أولم    –وجاتز أي ،ووي   َود  ُن مرَ َ ُكم  َوَب   رَ ن  َف ر    َلَيُقوَلن  َكَ ي  َلم  َ كرُ
 فال ،وروي فري العربيرة فيرن و رب وس،أاهد معوم   أح ك نن لم ،عاقدكم ول  أي

 . (1  ي ق  مع   ول أولم

،ررة الكري ررة ولرر  أي الأ لررة اسوترالررية وإي وقررد فسررر اإلمررام ال غرروح اآل
وقعرررة فررري اآل،رررة الثانيرررة دس أنيرررا   ررر  اآل،رررة األولررر  ولررر  أي هرررال الأ لرررة 

ال ع ري قرال  ولرعن أصرابوم القررنية من ال وصول في الل   لك ن م صرول فري  
 فنظ من ل  فت، و  ي ة   ليقولن  هاا ال  افق وفين  قد،م و  م ر

وقولرررن  كرررر ي لررررم  كررررن ف رررر كم وب  ررررن مررررودة  متصررررظ بقولررررن  فررررإي أصررررافتكم 
ِعن  أصررافتكم مصرر  ة قررال    مصرر  ة   قررديرل فررإي َن ّللا ِ َولررَ ظ  مررِ اَبُكم  َفنرر  أح   َأصررَ

امعرفررة    ي ُك رر   ،ررَ م  َل  َت ررِ ا   فرري  لررك الغررزاة  ُة َمَعيررُ ز ا َوِ ي رر  و  َ ُفوَز فررَ   أح رمررا فررَ

 

هرررر   311معررراني القررررري وإورابرررن ألفررري دسررراال دفرررراهيم فرررن السررررح ال عررررو  بالزجررراا ع1
 2/76  1988=1408  1 اق ق وبد الأل ظ وبدل هلبي  ط والم الكتب  ط
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َ ُفوزَ       نصرر  ا وافرررا مررن الغ ي ررة وقولررن   نصررب ولرر  جررواب الت  رري ك ررا  فررَ
 .(1   قول: وددع أي القوم ف ت ع ي ال او

ادر م يا فقرال لكن ال ازي ره ن ل  عال  سار ول    س ر اآل،ة ب ا يت 
ِ   عرررال   ره رررن ل  َن ّللا  ظ  مرررِ اَبُكم  َفنررر  ِعن  َأصرررَ وَلن    أح فرررت، و  ي رررة  َولرررَ   َلَيقرررُ

ة  ي هرراا ال  ررافق   ،ع رر َود  ُن مررَ َ ُكم  َوَب   ررَ ن  َف رر  م  َ كررُ َ ي  لررَ   أح معرفررة ومررودة فرري كررَ
و لررك أي ال  ررافق ن كررانوا يرروادوي   وال ع رر  ك نررن لرري  مررن أهررظ ديرر كم  الرردين

اهر   ال رؤم  ن فري ال را م   ،رَ ُة َمَعيرُ ي ُك ر    فري  لرك الغرزوة التري  ر م ف يرا َل  َت رِ
ز ا َوِ ي  ا ال ؤم وي    .(2    أح فآما نص  ا وافرا من الغ ي ةَفَ ُفوَز َفو 

وامتار الواهدح أي هال الأ لة القررنية من ال وصول ال  صول فقال في 
ِ    س رل    َن ّللا  ظ  مرِ وَلن    أح فرت، و  ي رة   َوَلِعن  َأَصاَبُكم  َفن    هراا ال  رافق َلَيقرُ

اقررول نررادم هاسررد   ا  ،ررَ ز ا َوِ ي رر  و  َ ُفوَز فررَ م  فررَ ُة َمَعيررُ ي ُك رر    ألسررعد ب ثررظ مررا َل  َت ررِ
ة  مرررن الغ ي ررة وقولررن  سررعدوا بررن  َود  ُن مرررَ َ ُكم  َوَب   ررَ ن  َف رر  م  َ كرررُ َ ي  لررَ   متصررلة فررري  كرررَ

مَ   َقد    َقالَ ال ع   بقولن     م   ِد     َولرَي    ّللا ُ   َأن عرَ ن   لرَ م   َأكرُ ا َمَعيرُ ِي د  ن       هرَ م  َ كرُ َ ي  لرَ كرَ

 

هرر  ط دار ال كرر  561فرن مسرعود ال ررا  ال غروح عمعالم الت زيظ ألفري ما رد الاسر ن   -1
 1/558ول  هام    س ر ال ازي  1979= 1292

ن ما رررد فرررن دفرررراهيم ال غررردادح ل ررراب الت ويرررظ فررري معررراني الت زيرررظ لعرررال  الررردين ولررر  فررر -2
  1979=1392هر وبيام رن   سر ر ال غروح  ط دار ال كرر  725و  بال ازي عر ال ع

1/558  
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ة   َود  ُن مررَ َ ُكم  َوَب   ررَ اإلسررالم ويعالرردكم ولرر  قتررال كم ولرر  د  أح كرر ي لررم ،عاقرر َف رر 
 .(1  ودوكم ولم ،ون ف  كم وب  ن مودة في ال اهر

ة  قال الأاوح:   وهال الأ لة اوتراس فر ن      َكَ ي  َلم  َ ُكن  َف  َ ُكم  َوَب  َ ُن َمَود 
: ان ررروا دلرر  مررا ،قررول هرراا د التعأ ررب ك نررن  عررال  ،قررولال عررظ وم عولررن وال رررا

ي الردين ومعرفرة ف ر كم أييرا ال ؤم روي وبر ن ال  رافق صرلة فرال  افق ك نن لي  
ا   ل ة أصال ،ا ل ت ي ك ة  ازيرا معيرم اافي الصا ة وس م ز ا َوِ ي ر  و  َ ُفوَز فرَ فرَ

 ف ص ب   اتم كث رة ورما ه ا وافرا.  

  أح ليقولن م ربيا ب رن َلَيُقوَلن  الأ لة الت ب يية هال من ل  ر    :وق ظ
: ليقررررولن ال ثرررر د وق ررررظ: هرررري داملررررة فرررري ال قررررول أح    ررررنس معرفررررة ف رررر كم وب

كرر ي لرررم  كرررن ف رر كم وبررر ن ما رررد  لل ث طرر ن مرررن ال  ررافق ن ولرررع ة ال رررؤم  ن:
  و رس مودة في الصا ة هت    وزوا ب ا فاز بن ما د ،ا ل ت ي ك ة معيم

 .(2 م وب ن رسول ل صل  ل ولين وسلمف  يال ث د دلقا  العداوة 

 ثالثا: مع ي ال   الكريم بعد دو ال ال وصول وال  صول
األول:  ، ير أي مع   اآل،ة الكري ة يدور ف ن قرول ن:  ممن ج لة ما  قد 

ة   أي ،ورروي قررول ل  عررال  َود  ُن مررَ َ ُكم  َوَب   ررَ ن  َف رر  م  َ كررُ َ ي  لررَ قاليررا القاتررظ و ررد    كررَ
ل وليرن وسرلم فقرال دصابة ال ص  ة ل ن مرا في الأيراد مرن الرسرول صرل  

 

هرر 468  س ر القرري العزيز لإلمام أفري الاسرن ولري فرن أه رد الواهردح عالوج ز في    -1
 1/176  2007= 1428ول  هام  مرا  لب د   س ر ال ووح  ط دار ال كر ف روع 

مرررا  لب ررد   سرر ر ال ررووح ال سرر   الت سرر ر ال   ررر ل علررم الت زيررظ للعالمررة ال رريل ما ررد  -2
 1/176  2007=1428نووح الأاوح  ط دار ال كر  
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هرراا القاتررظ كرر ي لررم  كررن ف رر كم وب  ررن مررودة قررد أنعررم ل ولرري د  لررم أكررن معيررم 
 .هي دا

 كرررروي هررررال الأ لررررة الت ررررب يية مقولررررة و ررررد دصررررابة ال نررررظ  الثرررراني: أي
لل ررؤم  ن فيقررول ال ثرر د كرر ي لررم  كررن ف رر كم وب  ررن مررودة ،ررا ل ت رري ك ررة معيررم 

أوجررررن وهررررو ال قصررررود و ررررد جعررررظ اآل،ررررة  فرررر فوز فرررروزا و ي ررررا  وال ع رررر  األول
الكري ة من ال وصرول ل  را ال  صرول مع ر  وقرد جر ، ج رن مرن العل را  دلر  

 هاا.

الل   متصال باآلمر وال ع ر  ولر    : وقد ،ووي قال الزرك ي في البرهاي
ِعن  مالفررن كقولررن  عررال    َن ّللا ِ َولررَ ظ  مررِ اَبُكم  َفنرر  م   َأصررَ َ ي  لررَ وَلن  كررَ َ ُكم  َلَيقررُ ن  َف رر  َ كررُ

ة   َود  ُن مررَ ة     فقولررن   َوَب   رَ َود  ُن مررَ َ ُكم  َوَب   ررَ ن  َف ر  م  َ كررُ َ ي  لررَ الَ    م  رروم بقولررن   كررَ د   قررَ  قررَ
 .(1    ألنن مولن ال  ا ة َوَلي   ّللا ُ  َأن َعمَ 

  

 

 1/50رهاي للزرك ي بال -1
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المطلب الثالأل: في وجثو  دد ا:مثر ىلثى هللا تعثالى ورلثى دسثوله صثلى 
 وسلمهللا عليه 

 اآل،ة الكري ة موبن ال اهد 
وُل   قال ل  عال  و  َرد  ِن َولرَ وا برِ ِ  َأَ اورُ ِن َأِو ال َ و  َم  ر  ِمَن األ  }َوِإَ ا َجاَ ُهم  َأم 

ُظ  و َس َفنر  َت  ِ ُطوَنُن مرِ  ُيم  َولرَ ِايَن َ،سر  ُن الر  ِر مرِ  ُيم  َلَعِل رَ َمر  ِدَل  الر ُسوِل َوِإلرَ  ُأولرِي األ 
{ ]ال سا :  ي َطاَي ِدس  َقِل ال  ُتُم ال   َ ُتُن َس  َ ع  ِ َوَلي ُكم  َوَره   [83ّللا 

 : ال ع   ال اهر من ال   الاويمأوس

، يرررر مرررن اآل،رررة الكري رررة أنيرررا  تاررردث ورررن صررر اع ال  رررافق ن و لرررك د ا 
جرررا هم مبرررر ورررن الرسرررول صرررل  ل وليرررن وسرررلم وصررراافتن الكررررام فررري هالرررة 

في هالة ال و  قاموا بإ اوتن قبظ أي ،ر  ي فري  لرك الرسرول صرل  األمن أو  
ولررو ردول دلرر  ال برري صررل  ل وليررن وسررلم وإلرر  أولرري األمررر   ل وليررن وسررلم

ُظ   م يم لعل ن الاين ،ست  طونن م يم ثم من ل  عال  ول يم بقولن }َوَلو َس َفن 
ُتُم ا ُن َس  َ عررر  َ ترررُ ي ُكم  َوَره  ِ َولررَ { ]ال سرررا : ّللا  ي َطاَي ِدس  َقلررِ ال  فاسسرررتث ا  فررري  [83ل ررر 

 هال اآل،ة من ا  ا  ال يطاي وهاا هو ال ت ادر.

 ثانيا: دراسة ال   الكريم

 ل ل  را ال  صرول مع ر  و لرك ألي كل رة  و هاا ال   الكريم من ال وصر
ي طَ   اسررتث ا  متصرررظ بقولررن  عرررال    ِدس  َقلررِ ال   ُتُم ال رر    والارررال أنررن قرررد اَي َس  َ عرر 

،ورروي اسررتث ا  مررن هررال الأ لررة أو مررن الأ لررة قبليررا وهررو الوجررن ووليررن جرررى 
   ر واهد من ال  سرين والقرا 

ِن َأِو ال َ و  ِ قال ال را : قولن  عال    َم  ر  ِمَن األ   ...  َوِإَ ا َجاَ ُهم  َأم 
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ا فررإ ا هرراا نررزل فرري سرررا،ا كرراي رسررول ل صررل  ل وليررن وسررلم قررد بعثيرر
لبوا بادر ال  رافقوي دلر  اسسرت  ار ورن هرال السررا،ا ثرم أف رول قبرظ لبوا أو  ُ  َ 

ِن فقرررال     أي ،  رررين رسرررول ل صرررل  ل وليرررن وسرررلم أو ،اررردث برررن وا برررِ َأَ اورررُ
الاح كاي ، بر فيرم لكراي  ل ولو لم ، علوا هت  ،ووي رسول    ،قول أف ول

وِل َوِإلررَ  أو ردول دلرر  أمرررا  السرررا،ا فررالك قولررن     م رررا ليررم وُل ِدلررَ  الر سررُ و  َرد  َولررَ
َت  ِ ُطوَنُن مرِ  ُيم   ِايَن َ،سر  ُن الرر  ِر مرِ  ُيم  َلَعِل رَ َمر  ي َطاَي ِدس    وقولرن  ُأولرِي األ  ُتُم ال رر  َس  َ عر 

  َقِل ال  

ل أ اوروا ويقرا  م دس قل الع ال لعل ن الاين ،ست  طونن م يقال ال  سروي م
د ا ظيرررر ول رررن ال سرررت  د برررن دس قلررر ال وهرررو أجرررود الررروجي ن ألي ولرررم السررررا،ا 

اسسررتث ا   ي مررن بعنرريم دوي بعررض فلررالك استاسررنواإل اوررة قررد  كررو   و  رررل
 .(1 من اإل اوة

ي َطاَي ِدس  َقلرِ ال  و ابعن األم   فقال   ُتُم ال ر  ر    ولر   َس  َ ع  اَ ُهم  َأمر  َوِإَ ا جرَ
ِ  َأَ اُووا ِبِن  ِن َأِو ال َ و  َم   .(2  ِمَن األ 

ولقررد أهسررن افررن الأرروزح ره ررن ل  عررال  و رردما نقررظ األقرروال فرري اآل،ررة 
 الكري ة وازيا كظ قول دل  القاتظ بن.

 

هرر   عل رق: صرال  وبرد العزيرز 207معاني القرري ألفري زكريرا ،ا ري فرن زيراد ال ررا  ع  -1
السر د  ما ررد مصررط   الط ررب  د. وبررد العزيررز ما ررد فررامر   ط دار السررالم القرراهرة  

 293/ 1  2013=1434  1ط 
ال أاهرعي   اق رق وبرد األم رر ما رد معاني القرري لألم   سرع د فرن مسرعدة البل ري   -2

 1/451  1985=1405  1أم ن الورد  ط والم الكتب  ط
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تُ قال  قولن  عال     ي َطاَي ِدس  َقلرِ ال  َس  َ ع  سرتث ا  أقروال:   فري مع ر  اسُم ال ر 
  او   وهاا قول افن    ل  اإل اوة و قديرل أ اووا بن دس قل الدأهدها: أنن راجن  

 .ل ال را  وافن جريرر وافن زيد وامتا
ط ن  قديرل  لعل ن الاين ،ست  طونن م يم دس  الثاني: أنن راجن دل  ال ست 

 قول الاسن وقتادة وامتارل افن قت  ة.قل ال  وهاا 

 فعل  هاين القول ن في اآل،ة  قد،م و  م ر
ي َطاَي ِدس  َقلرِ ال  والثالث: أنن راجن دل  ا  ا  ال يطاي فتقديرل    ُتُم ال   َس  َ ع 

 .  وهاا قول النااك وامتارل الزجاا
م لنررللتم بإرسررال ال برري دلرريو للرروس فنررظ  :وقررال بعررض العل ررا  ال ع رر 

،سرتدركوي بعقروليم معرفرة ل ويعرفروي لرالل مرن ،عبرد كرانوا    دس قل ال م كم
 .(1    رل كق  فن ساودة

 ثا: مع   ال   الكريم بعد دو ال ال وصول ال  صوللثا

هرررال اآل،رررة الكري رررة  ا رررظ وررردة مرررن سررررد كرررالم ال  سررررين قبرررظ يتبررر ن أي 
،ررة و لررك لكرروي هررال اآل  الرر   ب ررال  ال ت ررادر دلرر  الرراهن مررن ظرراهر  معرراي

 الكري ة من ال وصول ل  ا ال  صول مع  .

ي َطاَي ولة بقولرررن  عرررال     موصرررِدس  َقلرررِ ال  ألي ل  رررة   ُتُم ال ررر    وكررر ي َس  َ عررر 
فري هر ن أي هرال الأ لرة القررنيرة قرد  كروي اسرتث ا    اسستث ا  من هال الأ لة

 

فرري ال رررا ج ررال الرردين وبرردالره ن فررن ولرر  فررن ما ررد زاد ال سرر ر فرري ولررم الت سرر ر أل -1
 306  ص2002=1423  1هر  ط دار افن هزم ف روع   ط 597الأوزح ع
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 وصول ل  ا لط وول  هاا فإي ولم اأو من العلم واسست  ا من د اوة األم ار
 ال  صول مع   لن كب ر األثر في  ول د ال عاني القررنية من ال   الاويم.

نِ قال الزرك ي: وقولرن   وا برِ ِ  َأَ اورُ و  ِن َأِو ال  رَ َمر  َن األ  ر  مرِ اَ ُهم  َأمر     َوِإَ ا جرَ
َت  ِ ُطوَنُن   متصررظ بقولررن   ِدس  َقلررِ ال   فقولررن  ِدس  َقلررِ ال    دلر  قولررن ِايَن َ،سرر  ُن الرر  َلَعِل ررَ

َ تُرُن ومثظ بقولن    ِم  ُيم    ِ َوَلي ُكم  َوَره  ُظ ّللا    ولر    ويرظ   ولروس فنرظ َوَلو َس َفن 
ل وليوم وره تن دس قل ال م ن لم يدملن في ره تن وا  عروا ال ريطاي س  عرتم 

 .(1  ال يطاي

ولِ  ال قردم وال رؤمر قولرن  عرال  وقال افن قت  رة: ومرن  وُل ِدلرَ  الر سرُ و  َرد   َولرَ
أراد لعل ن الاين ،ست  طونن م يم دس قل ال ولوس فنظ ل وليوم    ِدس  َقِل ال    ...

 .(2  وره تن س  عتم ال يطاي
  

 

 1/50البرهاي  -1
 209  ويظ م وظ القرري ص  -2
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 المطلب الرابع: قصر أحكا  الصالة في السفر

 اآل،ة الكري ة موبن ال اهد 
ِس َفَلي َ  َوَلي ُكم  ُجَ ا   َأي  َ ق ُصُروا ِمَن  َر  قال ل  عال }َوِإَ ا َلَرب ُتم  ِفي األ 
ا{  ُدوَلا ُمِب  ررر  م  وررَ اُنوا َلكررُ اِفِريَن كررَ ُروا ِدي  ال كررَ ِايَن َك رررَ َ ُكُم الرر  تررِ ُتم  َأي  َ،   اَلِة ِدي  ِم رر  الصرر 

 [101]ال سا : 

 لاويمأوس: ال ع   ال اهر من ال   ا

يت ررادر دلرر  الرراهن ل أرررد قرررا ة اآل،ررة الكري ررة أي قصررر الصررالة متر ررب 
فإ ا أمن ال سل وي ال ت ة مرن الراين ك رروا    ول  مو  ال ت ة من الاين ك روا

أي الراح دوررا دلر  اسرت عاد هرراا  فرال قصرر د ي  ومعلروم أي هرراا   رر مرراد دس
ما س تن،  اال ع   وها ع   أي هال اآل،ة الكري ة متصلة ال ب   م  صلة  ال

جليا ون قل ظ هت   هب بعنيم دل  أي ال ع   ال ت ادر دل  الاهن ه ا هو 
 قول ال وارا.

 ثانيا: دراسة ال   الكريم

لقرررري الكررريم هرراا الرر   الكررريم مررن متصررظ ال ب رر  م  صررظ ال ع رر  فرري ا
  ل  الراهن س ،صرل، أي ،وروي هراا ال ع ر  هرو ال رراد دمن ه ث   ادر مع    

ولر  هرال ال رو  وإلر  هراا أهرار ال  سرروي  اكوي قصرر الصرالة متوق ر  وهو
  .في كتبيم

قال اإلمام ال سر ي: دي م رتم أي ،قصردكم الك رار بقترظ أو جرر  أو أمرا   
وو رد الأ يرور لري    وال و  هرط جواز القصر و د ال وارا ب اهر الر   

وقرد أم را؟  : مرا بال را نقصررقرال لع رر ب رط ل ا روح ون ،عل  ون أفين أنرن 
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ورن  لررك فقرال: صرردقة   وأبرة م ررا  عأبرة م ررن فسر لة رسررول ل  :فقرال
 .(1  صدل ل فيا وليوم فاقبلوا صدقتن

وفيرررن دل رررظ ولررر  أنرررن س ،أررروز اإل  رررام فررري السررر ر ألي التصررردل ب رررا س 
 لرررزم وإي كررراي ال تصررردل س   ،ات رررظ الت ليرررك دسرررقاط مارررض س ،ات رررظ الررررد 

وألي هرراليم و ررد نررزول    ررن  لررزم باوتررنوباوتررن كررولي القصرراص د ا و رر  
يَ  ِدي  }كقولررن  عررال   وهررو  ف زلررة ولرر  وفررق الاررال  اآل،ررة كررالك { َ َاصرر   ا َأَرد 

وبرررد ل   ورررن الصرررالة أي ، تررر كم  أح لرررعال ، تررر كم  دل لرررن قررررا ة [33: ال رررور]
  وهرو أي يروم  ولر  الدابرة مرن ال رو   ول  أي ال راد باآل،ة قصر األهوال

أو ،  ف القرا ة والركرو  والسرأود والتسربي، ك را روح ورن افرن   راو رلري 
 .ل و ي ا

ت رادر هرو رأح ال روارا الراين ا ال ف نة را  ه را كيرف فر ن ال سر ي أي هرا 
 .  (2  هم ظاهرية األمة

 
هررر فرري صررايان ال وسرروم 261اإلمررام مسررلم فررن الاأرراا  الق رر رح ع  الاررديث أمرجررن -1

الصررراي، ال  تصرررر ف قررظ العررردل ورررن العرردل دلررر  رسرررول الررن صرررل  ل وليرررن  بال سرر د
   1/478وسلم  ط دار دهيا  التراث العربي  فدوي  باب صرالة ال سرافرين وقصررها 

هرررر  فررري سررر  ن   ط دار 273ي ررري ع   واإلمرررام  افرررن ماجرررن ما رررد فرررن يزيرررد القزو 686
واإلمررررام  1065  1/339دهيررررا  الكتررررب العربيررررة  برررراب قصررررر الصررررالة فرررري السرررر ر  

هررر   فرري سرر  ن  ط 279الترمرراح أفررو  يسرر  ما ررد فررن سررورة فررن  يسرر  الترمرراح ع 
 واإلمرام أفروداود سرلي اي فرن 3034    5/242م    1975هر=1395مصط   الالبي  

   2/400م  2009هرررر = 1420دار الرسرررالة   هرررر  ط275األهرررعث السأسرررتاني ع 
هرررر  ط موترررب 303  واإلمرررام ال سررراتي أفرررو وبرررد الرررره ن أه رررد فرررن هرررع ب ع 1199

 .1433 3/116م  1986هر =1406  2ال طبوواع اإلسالمية  ط
مدارك الت زيظ وهقاتق الت ويظ للعالمة أفي البركاع أه د فن ما د فن ما ود ال سر ي   -2

 1/353  2010لقصور الثقافة  سلسلة الاماتر امة ال صرية هر ط الي عة الع710ع
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اِفِريَن وقبلرررن قرررال البينررراوح:     ُروا ِدي  ال كرررَ ِايَن َك رررَ َ ُكُم الررر  ترررِ ُتم  َأي  َ،   ِدي  ِم ررر 
ولرالك لرم ،عتبرر     هريطة اوت ار الغالب في  لك الوقرة َكاُنوا َلُكم  َوُدوَلا ُمِب   ا 

ُتم   َفِإي  }،عتبر في قولن  عال    م يوميا ك ا لم  ُجَ ا َ  َفاَل  ّللا ِ  ُهُدودَ  ُ،ِقيَ ا َأس   ِم  
تَرَدع   ِفيَ ا    ِيَ اَولَ  نِ  اف    راهرع السر ن ولر  جروازل أ،نرا  وقرد [ 229: ال قررة{ ]برِ

وقررأل   مرن الصرالة أي ، تر كم  بغ رر دي م رتم ب ع ر  كراهرة   في هالة األمرن
 .(1  أي ، ت كم وهو القتال والتومي ب ا ،ورل

ي قررال ال َرب ُتم  فررِ سرر وبي ره ررن ل  عررال : ومررن  لررك قولررن  عررال   َوِإَ ا لررَ
ُتم  أَ  اَلِة ِدي  ِم ر  َن الصر  ُروا مرِ ِس َفَلي َ  َوَلي ُكم  ُجَ ا   َأي  َ ق صرُ َر  ِايَن األ  َ ُكُم الر  ترِ ي  َ،  

ُروا   فررإي ظرراهر اآل،ررة ،قتنرري أي روط بررال و  وأي س قصررر القصررر م رر َك ررَ
وقد قال بن ل اهر اآل،ة ج اوة م يم وات ة رلي ل و يرا لكرن   من األمن

ف مرا  افن جرير الطبرح   ال وصول ال  صولف ن سبب ال زول أي هاا من  
فقرالوا ،را رسرول  من هديث ولي قال: س ل قروم مرن ف ري ال أرار رسرول ل 
َوِإَ ا قرال ل  عرال } ل دنا ننرب في األرس فكيف نصلي: فر نزل ل  عرال 

َرب تُ  اَلِة { ]ال سررا : ... م  لررَ َن الصرر  فل ررا كرراي بعررد  ثررم انقطررن الرروهي  [101مررِ
ما ررد   ررالقررد أمو  :ال يررر فقررال ال  ررركوي فصررل    لررك باررول  ررزا ال برري 

ليرا دي ليم أمرى مث :وأصاابن من ظيورهم هال هدد م ول يم فقال قاتظ م يم

 

فرررن ما رررد  أنررروار الت زيرررظ وأسررررار الت ويرررظ ل اصرررر الررردين أفررري سرررع د وبرررد ل فرررن و رررر -1
ط دار صررادر     قررد،م ما ررود وبررد القررادر األرنررا وط  هررر691ال رر رازح البينرراوح ع 

 1/237  2004  2ف روع  ط
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ُروان الصرال  ن   فرر فري دثرهررا فر نزل ل  عررال   ِايَن َك ررَ َ ُكُم الرر  ترِ ُتم  َأي  َ،      ِدي  ِم رر 
 . (1   ف زلة صالة ال و ُمِي   ا َوَااب ا دل  قولن 

ُتم  فتب ن فياا الاديث أي قولن  عال      هرط في ا بعدل وهو صالة ِدي  ِم  
 .صالة القصر ال و  س في

 .(2 ،ة هسن لو لم  كن اآل،ة   د ا جرير: هاا   ويظ في اآلقال افن 

ول  جعظ الرواو زاتردة قلرة: ويوروي مرن   د ا قال افن ال رو: ويص، من 
زاتردة ف را  ولر  قرول   د ا رط ول  ال ررط وأهسرن م رن أي  أعرظ  اوتراس ال

 .(3  من ،أ ز زياد يا
: ارلرررن بقولرررنولكرررن نقرررظ افرررن وق لرررة ال وررري كرررالم السررر وبي السرررافق ثرررم 

أقول: ما  كر من هاا ل ع ر  س ،صر، ألي العبررة بع روم الل ر  س ب صروص 
ورد في الصاي، أي الصاابة ل ا أهولة ول يم هال اآل،ة وسر لوا   السبب وقد 

فكيرف نقصرر فرال ب ي ل لم ي ، القصر في السر ر دس مرن ال رو      ال بي  

 

هر   في جامن 310اإلمام ما د فن جرير فن يزيد فن كث ر الطبرح ع  الاديث أمرجن  -1
م   2000هررررررررررر = 1420البيرررررررررراي وررررررررررن   ويررررررررررظ رح القرررررررررررري  ط مؤسسررررررررررة الرسررررررررررالة  

هررر 911  واإلمررام جررالل الرردين وبررد الررره ن فررن أفرري بوررر السرر وبي 10314 9/126
في الت س ر بال  ثور  ط دار ال كر العربي ف رروع  وورزال سفرن جريرر في الدر ال  ثور  

هررر  ط 774الطبرح  وأوردل اإلمام أفرو ال ردا  دسر او ظ فرن و رر فرن كث رر الدم رقي ع
 م ووزال سفن جرير ثم قال: هاا سيال  ريب جدا.1999هر = 1420دار ب  ة 

 9/127جامن البياي للطبرح  - 2
 581: 579/ 2اإل قاي  -3
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برر ي القصررر فرري السرر ر صرردقة  صرردل ل  مررو  فرري السرر ر؟ أجررافيم ال برري
 .فيا وليوم فاقبلوا صدقتن

ولرررو كررراي   ،ع ررري أي القصرررر رمصرررة ل لل رررؤم  ن ولررر  لسررراي نبيرررن 
 .(1  ب ا   كروا ول أولم   فيم ال بياالاال ك ا سبق ألج

هوررام القرررري ولرر  القاتررظ فيرراا الكررالم الرراح أولقررد ه ررظ افررن العربرري فرري 
السرر وبي ه لررة قاسررية وجيررظ مررن  كررر  لررك وبرر ن أي هرراا الرر   الكررريم  كررل 

بورروي القصررر فرري السرر ر مررن األمررن رمصررة ل  عررال   ، رررا مررن هرراا ال رراب 
ُتم  لل ررؤم  ن لكررن ال رررط سفررد أي يررر  د بال  ررروط فقررال:      ف رررط ل ِدي  ِم رر 

ل عظ هرظ وقد امتلف العل ا  في ال رط ال تصظ با    عال  ال و  في القصر
،قتنررررري ار  ررررراط ال عرررررظ برررررن ف ثبرررررة فثبو رررررن ويسرررررقد بسرررررقوبن فررررراهب بعرررررض 
األصول  ن دل  أنن س ير  د بن وهم ن اة دل ظ ال طاب وس ولرم و ردهم باللغرة 

 .(2  والكتاب 

اآل،ررة الكري ررة مررن هررال ف نررة را  ه ررا أي ج عررا مررن ال  سرررين ار رر وا أي 
جريرر الطبررح والراح رزرل  وولر  رأسريم افرن   ال وصول ل  ا ال  صول مع ر 

والسرر وبي  وبعنرريم قررال ومرر يم البينرراوح وال سرر ي   ي كالمررنافررن ال رررو فرر
ب نيا س   ت ي دل  هراا العلرم مرن ولروم القررري ومر يم افرن العربري وافرن وق لرة 

 ال وي.

 

  3/483الزيادة واإلهساي  -1
أهورررام القررررري ألفررري بورررر ما رررد فرررن وبرررد ل فرررن ما رررد فرررن وبرررد ل العربررري ال رررالكي  -2

= 1430 اق رررق وبرررد الررررازل ال يررردح  ط دار الكتررراب العربررري  ف رررروع    هرررر  543ع
2009  1 /504 
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 ثالثا: أثر ولم ال وصول ال  صول في فياي مع   ال   الكريم
ال ولن أي ولم ال وصول ال  صرول  ارظ برن سبق أي  كر قبظ في هاا 

زيررد ه ررا ف قررول: دي ولررم ال وصررول نو   م رروالع وويصررة و  ررك بررن معنررالع 
وهرراا مررا   ال  صررول لررن أثررر فرري الاوررم ال ررروي ال سررت را مررن الرر   الكررريم

 اقرررق ه رررا ه رررث دي هرررال اآل،رررة الكري رررة لرررو لرررم ،ع رررظ ف يرررا ال وصرررول  ل  رررا 
م يررا هررو ورردم جررواز صررالة القصررر فرري  ال  صررول مع رر  لكرراي الاوررم ال ررارا

السرر ر دس فرري هالررة ال ررو  فرردل ظ قولررن  عررال   دي م ررتم  أمررا ولرر  كرروي هررال 
هو ررا  اآل،ررة الكري ررة مررن ال وصررول ل  ررا ال  صررول مع رر  فإنررن ،سررت را م يررا

ول وهررررو أي قصررررر الصررررالة فرررري السرررر ر   ررررر متر ررررب ولرررر  هررررال ، ررررالف األ
ن وفرري هالررة ال ررو  فرران ر كيررف ولك ررن مطلررق سرروا  فرري هالررة األمرر  ال ررو 

 ولم ال وصول ال  صول ول  ال   الاويم.أثر 
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 المطلب الخامس: في أن علم الغيب ىلى هللا تعالى
اِنِيم   اآل،ررة الكري ررة مرروبن ال رراهد قررال ل  عررال  َد َأ،  ررَ ِ َجيرر  اهلل  ُ وا بررِ }َوَأق سررَ

ظ   ا قرررُ ِمُ ن  ِفيرررَ ؤ  ة  َل رررُ اَ   ُيم  ر،رررَ ِعن  جرررَ ا ِدَ ا لرررَ ِعُرُكم  َأن يرررَ ا ُ، ررر  ِ َومرررَ َد ّللا  اُع ِو ررر  ،رررَ ا اآل  ِدن  رررَ
ِمُ وي{ ]األنعام:   [109َجاَ ع  َس ُيؤ 

 ال ع   ال اهر من ال   الكريم أوس:
يت رررادر دلررر   هرررن القرررارأل ليرررال اآل،رررة الكري رررة أي الكرررافرين أقسررر وا أ، انرررا 

ن ل  عررال  ل ررؤم ن برر نيم د ا جررا هم ر،ررة مرر مغل ررة و رردما جررا هم الرسررول
أي ،قرول ليرم دن را اآل،راع و رد ل ومرا     ف وه  ل  عرال  دلر  رسرولن   فيا

  ، عركم أييرا ال ؤم روي د ا جرا ع هرال اآل،راع التري بلبيرا الك رار س يؤم روي 
 وال طاب فين لل ؤم  ن وهدهم.   وك ي الكالم كلن ول  لساي ال بي

 ثانيا: دراسة ال   الكريم

،ة الكري ة من ال وصرول ل  را ال  صرول مع ر  ك را  كرر العل را  هال اآل
ا في   اس رهم قال افن قت  ة ره ن ل  عال : وقولن س اانن   ِعُرُكم  َأن يرَ ا ُ، ر  َومرَ

ِمُ وي    يريد وما ، عركم أنيا د ا جا ع يؤم وي فرزاد س ألنيرم ِدَ ا َجاَ ع  َس ُيؤ 
دي فإنرن ،أعرظ الكرالم  امرا و رد قولرن    س يؤم وي د ا جا ع ومن قرأها بوسرر

ِعُرُكم   ِمُ وي د   ثم يبتدأل فيقول َوَما ُ،    .(1   ن َيا ِدَ ا َجاَ ع  َس ُيؤ 

ِدَ ا لرررف  ل: وقرررأ بعنررريم   دنيررا  موسررور األوقررد أفصرر، ال رررا  القرررول فقررا
اَ ع   ِعُرُكم    مسررت ن ة ويأعررظ قولررن   جررَ ا ُ، رر   قرررا ة فرري  كالمررا موتفيررا وهرري َومررَ

 وبد ل   وما ، عركم د ا جا ع أنيم س يؤم وي 

 

 244  ويظ م وظ القرري ص -1
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َرام  }فرري هرراا ال ولررو  صررلة كقولررن   س و ةإ  َولررَ  َوهررَ يررَ ا َقر  َ اهررَ م   أَه َلك   َس  َأن يررُ
ويَ  ِجعرُ ا}ن لرال ع ر  هررام ولرر يم أي يرجعروا ومث [95: األنبيرا { ]َير  كَ  مرَ  َأس   َمَ عررَ

ُأد   .(1  مع ال أي  سأد  [12: األورا { ]َ س 
وصررررر  افررررن كث ررررر ره ررررن ل  عررررال  أي هررررال اآل،ررررة الكري ررررة قررررد ،ورررروي 

ِعُرُكم  ال  ابرب بقولرن ف يرا    ا ُ، ر  هرم ال  رركوي ثررم اسرت نف ال برر ورر يم    َومررَ
وي دبقولررن  عررال    ِم ررُ اَ ع  َس ُيؤ  ا ِدَ ا جررَ وقولررن  عررال   زمررا    فقررال ره ررن لن يررَ

، عركم أنيا د ا جا ع س يؤم وي  ق ظ ال  ابرب ب  مرا ، رعركم  ال  رركوي 
وإلين  هب مأاهد ك نن ،قول ليم: وما يدريوم بصردقكم فري هرال األ، راي التري 

ِمُ وي د  وول  هاا فالقرا ة      قس وي فيا   بوسر أنيرا ولر  ن َيا ِدَ ا َجاَ ع  َس ُيؤ 
 . (2 ف  ي األ، اي و د مأ  اآل،اع التي بلبوهااستع ا  ال بر و يم 

م ررة ولر  اب لل رؤم  ن ف يرا وقطرن الأ لرة األلكن ال س ي قال ب ي ال طر
ِعُرُكم  اسسررررتع ا  أ،نررررا فقولررررن   ا ُ، رررر    ومررررا يرررردريوم   أنيررررا  أي هررررال اآل،ررررة َومررررَ

وي ال قترهرررة    ِم رررُ اَ ع  َس ُيؤ  ،ع ررري أنرررا أولرررم أنيرررا د ا جررررا ع س     فيررراِدَ ا جرررَ
ال ؤم رروي ،ط عرروي فرري د، ررانيم د ا وكرراي   أنررتم س  عل رروي  لرركو يؤم رروي فيررا 

فقررررال ل  عررررال : ومررررا يرررردريوم أنيررررم س   جررررا ع  لررررك اآل،ررررة ويت  رررروي مأ عيررررا
يؤم رروي ولرر  مع رر  دنكررم س  رردروي مررا سرربق ول رري بررن مررن أنيررم س يؤم رروي 

 

 1/356معاني القرا  لل را   -1
  س ر القرري الع يم ألفي ال دا  و اد الدين دس او ظ فن و ر فن كث ر فرن لرو  فرن   -2

ما رد سرالمة  مالرد ما رد  هر   اق رق ما رود فرن الأ  رظ  ول رد774كث ر الدم قي ع
 3/189  2004= 1425  1وث اي  ط موت ة الص ا  ط
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، عركم ما ،ووي مر يم ثرم أمبرر  م  م قبلن أح وما دنيا  بالكسر ول  أي الكال
 .(1 بعل ن ف يم فقال دنيا د ا جا ع س يؤم وي ألبتة

 الكري ة ثالثا: أثر ولم ال وصول ال  صول في فياي مع   اآل،ة
ا يت ررادر ن وهررو مرر طرراب فرري هررال اآل،ررة الكري ررة لل ررؤم سرربق فيرراي أي ال 

أمررا    ي هررال اآل،ررة م ررا ا صررظ ل  ررن وان صررظ مع ررالبرردلرر  األ هرراي قبررظ العلررم 
 بعد العلم فياا ف ي هال اآل،ة الكري ة ودة  وج ياع 

ِعُرُكم  األول: أي ال طاب في هال اآل،ة الكري ة بقولرن   ا ُ، ر    لل رؤم  ن َومرَ
 وفين وجياي:
فرري أ، ررانيم أي هررال  األول: أي مع ررال ومررا ، ررعركم بصرردل هررؤس الوجررن 

 اآل،اع ستكوي دافعا ليم دل  اإل، اي.

 –فيرراا اإلبررالل  –الثرراني: أي مع ررال ومررا ، ررعركم أييررا ال ؤم رروي الوجررن 
ب ا سبق دلين ولم ل  عال  أو ب ا ،ووي م يم ثم است نف س اانن فقال لعل ن 

ِمُ وي ف يم  د    ن َيا ِدَ ا َجاَ ع  َس ُيؤ 
ِعُرُكم  الثرررراني: أي ال طرررراب فرررري قولررررن  عررررال     ا ُ، رررر    للك ررررار ووليررررن  َومررررَ

ا ، عركم بصدقكم في األ، اي التي  ال ونيا ثرم اسرت نف سر اانن مفال ع  : و 
ِمُ وي    ال بر و يم فقال  ول  عال  أولم دن َيا ِدَ ا َجاَ ع  َس ُيؤ 

ل  و رردما هررر  هررال اآل،ررة الكري ررة بإ،أرراز اوهلل در الق رر رح ره ررن ل  عرر
ِ فقرررال  اهلل  ُ وا برررِ ووررردوا مرررن أن سررريم اإل، ررراي لرررو    [109{ ]األنعرررام: ...}َوَأق سرررَ

 

 فتصر  1/50  س ر ال س ي  -1
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هاهدوا البرهاي ولم ،عل وا أنيم  اة قير الاوم وما ،غ ي ولو  األدلة ل رن 
 .(1 س  ساودل سوافق الره ة ولواه  الا   ب وج اع القس ة

 س: في طغيان فرعون المطلب الساد

 اآل،ة الكري ة موبن ال اهد 

 قال ل  عال   يريد أي ، رجوم من أرلوم ف ا ا   مروي 

 أوس: ال ع   ال اهر من ال   الكريم

سبق من  عريف ولم ال تصظ ل  ا ال   صظ مع   أنن  وهم أي صاهب 
الكررالم واهررد ف  رردفن هرراا الترروهم فبيرراي قاتلررن وهرراا الرراح هرردث فرري هررال اآل،ررة 

قالررررن بعنرررريم لرررر عض فرب ررررا يت ررررادر دلرررر   هررررن القررررارأل أي الكررررالم كلررررن لل ررررأل 
  مررن أنررن أ رر  لي رررجيم مررن أرلرريم و ررراي وليررن السررالمقاصرردين موسرر  فررن 

ال بعنيم ل عض ف را ا  ر مروي لكرن الارال ولر    رر هراا وس تنر،  لرك فق
 و د دراسة ال   الكريم.

 ثانيا: دراسة ال   الكريم

،ة الكري ة من ال تصظ ل  ا ال   صظ مع ر  ه رث يتروهم السرامن آلهال ا
َاا ِدي  } أي هررال اآل،ررة الكري ررة بأ لتيررا مررن كررالم ال ررأل   عررا لقرروليم   اِهر   هررَ  َلسررَ

لكرن الارال أي هرال الأ لرة   قالوا هاا ل روروي اللعر ن[  109:  األورا { ]م  َوِلي
َاا ِدي  ه ررث قررال ال ررأل   سررويا القررنيررة مررن كررالم ال ررأل وكررالم فرورروي  اِهر   هررَ  َلسررَ

 

لطرراتف اإلهرراراع لررزين اإلسررالم وبررد الكررريم فررن هرروازي فررن وبررد ال لررك فررن بلاررة فررن  -1
الي عرررة ال صررررية العامرررة للكتررراب   اق رررق د. دفرررراهيم  هرررر   ط 465ما رررد الق ررر رح ع

 1/494  2007  4ال س وني  ط
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يم   ِرَجُكم   َأي   ُيِريررردُ  َولرررِ ن   ُ، ررر  ُوم   مرررِ لرررِ   وو ررردها انتيررري كالميرررم فقرررال فروررروي    َأر 
  وورظ هراا سرار ج رن مرن أهرظ الت سر ر لرم ، رالف فري  لرك دس  َ   ُمُرويَ   َفَ اَ ا

 القل ظ.
: وقولررن هوا،ررة وررن مرررأل اا القرررول افررن قت  ررة الرردي ورح قرررالف  ررن قررال فيرر

ِرَجُكم    َأي    ُيِريدُ فرووي     ن    ُ،   ُوم    مرِ لرِ اَ ا  هراا قرول ال رأل ثرم قرال فروروي    َأر   َف رَ
 .(1   َ   ُمُرويَ 

ا  مرن قروم فروروي ل را هراهدوا  لرك هدح: قال أهرا  القوم الزو واقال ال
هر كب ر وليم مب ر ب نوا  السار وف ونن يريرد أي ، ررجوم مرن اي موس  لسد

 .(2 أرس مصر وقال فرووي ليم ف ا ا    روي بن ولي
ِرَجُكم   َأي   ُيِريرررردُ وقررررال ال سرررر ي:    ن   ُ، رررر  ُوم   مررررِ لررررِ اَ ا  ،ع رررري مصررررر   َأر   َف ررررَ

وهرو      روي مرن أمر رن فر مرني بوراا د ا هراور ن ف هرار وليرك فررأح   َ   ُمُرويَ 
َاا ِدي  ن كرررالم فروررروي قالررررن لل رررأل ل رررا قرررالوا لررررن   مررر اِهر   هرررَ يم   َلسرررَ  َأي   ُيِريرررردُ  َولرررِ

ِرَجُكم     ،ُ  3. 
وأصر  م ا سبق ما  كرل افن الأوزح في كتابن ال ده  فقال: وقد    ي 

 َأي   ُيِريردُ بول ة دل  جوار كل ة ك نيا معيا وهي   ر متصرلة فيرا فري القررري   
ِرَجُكم    .(4   َ   ُمُرويَ  َفَ اَ ا  هاا قول ال أل فقال فرووي   ُ،  

 

 294  ويظ م وظ القرري ص -1
 1/165الوج ز للواهدح 2
 1/565  س ر ال س ي  -3
 38ال ده  سفن الأوزح ص-4
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و كر أنن  (2 ونقلن ون الس وبي افن وق لة ال وي (1 ونقلن الس وبي و ن
لم ،عثر ولين في كتب افن الأوزح ولعلن قال  لك ألنن لم يرر كتراب ال رده  
سفن الأوزح .وجوز هاا الت ويظ في هرال اآل،رة ال ررا  فري معراني القررري وبر ن 

ِرَجُكم   َأي   ُيِريررردُ   أنرررن ولررر  الاوا،رررة التررري لرررم  ارررك فقرررال: قولرررن  عرررال  ن   ُ، ررر   مرررِ
ُوم   لررِ اَ امررن ال ررأل    َأر    مررن كررالم فرورروي جرراز  لررك ولرر  كالميررم   ررَ  ُمُرويَ  َف ررَ

فلررو صرررهة بالاوا،ررة لقلررة يريررد أي ، رررجوم مررن   ك نررن لررم ،اررك وهررو هوا،ررة
ويات ظ القيراو أي نقرول ولر  هراا ال راهب قلرة    أرلوم فقال ف ا ا   مروي 

ت رررة وقل رررا أ ررر  فررري هرررعر أو لأاريترررك قرررومي فرررإني قات رررة  ريرررد فقالرررة دنررري قا
 .(3 ناول

لكن مالف في  لك البيناوح فأعظ ج لة اآل،رة الكري رة مرن كرالم ال رأل 
مِ  ِمن   ال َ أَلُ  َقالَ فقال      يَ  َقو  و  َاا ِدي   ِفر ورَ اِهر   هرَ يم   َلسرَ  ق رظ قالرن هرو وأهررا   َولرِ

ال عرا  وو يم هاه را   قومن ول  سب ظ الت اور في أمرل فاو  و ن في سورة
ِرَجُكم   َأي   ُيِريدُ  ِلُوم   ِمن   ُ،    .(4      روي في أي ن عظ َ   ُمُرويَ  َفَ اَ ا َأر 

وهاه ا يرد اوتراس ألي اآل،ة ه ا أوردع هاا الكالم من كالم ال أل وفري 
الَ }أورد رن مررن كرالم فرورروي فرري قولرن  عررال   و سرورة ال ررعرا   إَلِ  قرَ نُ  ِلل  ررَ لررَ  ِدي   َهو 

يم    َلَساِهر    َهَاا قرال هريل اإلسرالم زكريرا ي جرواب هراا وفر  [  34:  ال رعرا { ]  َولرِ
الَ  األنصرارح  قولرن  عررال   أَلُ  قرَ ن   ال  ررَ مِ  مرِ و  يَ  قررَ و  َاا ِدي   ِفر ورَ اِهر   هررَ يم   َلسرَ   دي  َولررِ

 

 2/581اإل قاي  -1
 3/483الزيادة واإلهساي  -2
 1/390 معاني القرا  لل را  -3
 1/354  س ر البيناوح  -4
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الَ ول ه ررا لل ررأل ونسرر ن فرري ال ررعرا  ل رورروي فرري قولررن   قلررة كيررف نسررب القرر  قررَ
َلنُ  ِلل َ إَلِ     َوِليم   َلَساِهر   َهَاا ِدي   َهو 

 .(1 وقوليم وهدهم أو معن ه ا م  قال : قالن فرووي وهم فاو  قولن ثَ 
الَ } وولررر  هررراا قرررال الزجررراا وقولرررن  عرررال  إَلِ  قرررَ نُ  ِلل  رررَ لرررَ َاا ِدي   َهو  اِهر   هرررَ  َلسرررَ

يم   الَ } وفرررري هرررراا ال ولررررو   [34: ال ررررعرا { ]َولررررِ أَلُ  قررررَ ن   ال  ررررَ مِ  مررررِ و  ي  قررررَ و  { ِفر وررررَ
ال رأل هرم الوجرول و وو الرررأح وإن را سر وا مرأل أي ملعروا ب ررا  [ 109: األوررا ]

ِرَجُكم   َأي   ُيِريرررردُ }،اترررراا دليررررن مرررر يم وقرتررررة   لسرررراار ولرررريم   ن   ُ، رررر  ُوم مررررِ لررررِ { َأر 
اَ ا}ال فرورروي مأ  ررا ليررم قرر [110: األورررا ]  [110: األورررا { ] ررَ  ُمُروي  َف ررَ

اَ ا ويأرروز أي ،ورروي  مررن قررول ال ررأل كرر نيم مرراببوا فرورروي ومررن    ررَ  ُمُروي  َف ررَ
، صن وجراتز أي ،وروي ال طراب ل روروي وهردل ألي ،قرال للررتي  ال طرا  مرا 

 .(2  روي في هاا أح ما  رى أنة وج دك

 ال وصول ال  صول في فياي مع   اآل،ة الكري ةولم  ثالثا: أثر

ب مع اهرا و ردما ع  رم ا سبق ون قل ظ يتبر ن أي هرال اآل،رة الكري رة قرد 
دمليا ولم ال وصرول ال  صرول ه رث دنيرا صرارع  ات رظ مع  ر ن األول: أي 

 

األنصرارح هريل اإلسرالم  ،ا ي زكريا ك ف الره ن بو ف ما يلت   من القرري ألفي   -1
  1083=1403   1ط  دار القرررري الكررريم ف ررروع   ط اق ررق ما ررد ولرري الصررافوني

  وان ر درة الت زيظ و رة الت ويظ في  فياي اآل،اع ال ت افياع في كتراب ل 203ص  
هررر   431العزيررز لل رريل اإلمررام أفرري وبررد ل ما ررد فررن وبررد ل ال ط ررب اإلسرروافي ع

  2012= 1433  2ل ررررظ مرررر موي هررررياا  ط دار ال عرفررررة ف ررررروع  طو ا،ررررة ال رررريل م
 124ص

 2/364معاني القرري وإورابن للزجاا -2



 

2880 

 علم املوصول لفظا املفصول معنى وأثره يف التفسري

الَ } وقررد هورر  القرررري كالميررم فقررال   كرروي مررن كررالم ال ررأل بعنرريم لرر عض   قررَ
أَلُ  ن   ال  رررَ مِ  مرررِ و  يَ  قرررَ و  َاا ِدي   ِفر ورررَ اِهر   هرررَ يم   َلسرررَ ِرَجُكم   َأي   ُيِريررردُ ( 109  َولرررِ ن   ُ، ررر   مرررِ

ِلُوم    [110  109: األورا { ] َ   ُمُرويَ  َفَ اَ ا َأر 
والررر عض   ال ع ررر  الثررراني: أي  كررروي هرررال اآل،رررة الكري رررة مرررن كرررالم ال رررأل

ِرَجُكم   َأي   ُيِريررردُ    اآلمرررر مرررن كرررالم فروررروي فيرررم قرررالوا ن   ُ، ررر  ُوم   مرررِ لرررِ   فقرررال  َأر 
اَ افرووي    د بعرض ال عراني   َر  ُمُرويَ   َف رَ   فعلرم ال وصرول ال  صرول ه را قرد ولر 

. ول  عررال  لررم  كرن لررو لرم   ت ري اآل،ررة دلر  هرراا العلرم فري هرال اآل،ررة الكري رة
 أولم.

 المطلب السابع: في عدوان الي ود في السبت

 اآل،ة الكري ة موبن ال اهد 
ُدوَي ِفي  ِر ِد   َ،ع  َيِة ال ِتي َكاَنة  َهاِلَرَة ال َ ا  َ ل ُيم  َوِن ال َقر  قال ل  عال }َواس 

ب ِة ِد    ررَ  ِ  ِيم  هِ  َاِلَك السرر  ِبُتوَي َس  ررَ  ِ  ِيم  كررَ َم َس َ،سرر  و  ر و ا َويررَ ب ِتِيم  هررُ َم سررَ و  اُنُيم  يررَ  تررَ
ُسُقوي{ ]األورا :  ُلوُهم  ِبَ ا َكاُنوا َ،    [163َنب 

 أوس: ال ع   ال اهر من ال   الكريم
أي   يت ادر دل   هن القارأل ليال اآل،ة الكري ة أي ل  عال  أمر نبيرن 

،عتدوي فري السربة وقرد ،س ل ون القرية التي كانة مأاورة لل ار ه ث كانوا 
أمرررهم ل  عررال  أي ،ق رروا وررن الصرر د فكررانوا د ا أسرربتوا أ ررتيم ه تررانيم وإ ا لررم 

 ،سبتوا س     يم.

ُلوُهم   َكَاِلكَ } ليم ثم قال  عال         وهاا نيا،ة سؤال الرسول ا َنب  اُنوا ِب رَ  كرَ
ُسُقوي    [ 163: األورا { ]َ،  
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ليرراا الرر   الكررريم ل رررى مررا د ا كرراي هرراا وفرري الصرر ااع القادمررة دراسررة 
 .هو ال ع   ال راد أو س

 ثانيا: دراسة ال   الكريم
صرول مع ر  ه رث يت رادر مرن هاا ال   الاويم من ال وصرول ل  را ال  

 ول وهلررة أي الكررالم متصررظ وأي السررؤال ال رر مور بررن ال برري الكررريم مع ررال أل
ب ِة  من قولن  عرال   ُدوَي فرِي السر  ِبُتوَي َس   دلر  قولرن  عرال    ِد   َ،عر  َم َس َ،سر  و  َويرَ

ألي    ولرري  الاررال كررالك ألي هررال الأ لررة األم رررة ليسررة مررن السررؤال ررَ  ِ  ِيم  
ر و ا  الكالم قد انقن  و د قولرن  عرال      وقرد  كرر هراا ال ع ر  الكث رر مرن هرُ

العل ررا  مرر يم السررأاوندح فرري الوقررف واسفترردا  ه ررث قررال : الوقررف ولرر  قولررن 
ِر   عال     َ ل ُيم  لقولرن     سزم ألنن لو وصظ صرار ظرفراَهاِلَرَة ال َ ا    وهراا َواسر 
ِبُتوَي  ماال      أح س ِ  ِيم  َس  َر     موقف م  و  ألي العامظ فري ال رر    َس َ،س 

َاِلَك   جراتز سهت رال  علرق   َس  َر  ِ  ِيم       يم الا تاي يوم س ،سبتوي   برن   كرَ
  صر ة َكَاِلَك  أح س ،سبتوي س     يم د يانا كإ يانيا يوم السبة واألص، أي  
َاِلَك مصررردر بعررردل ماررراو  أح نبلررروهم فرررال  كرررالك فرررالوقف ولررر       أ،نرررا كرررَ

 .(1 جاتز

قررال افررن وق لررة ال ورري: أقررول: ومررن  لررك أح ال وصررول ل  ررا ال  صررول 
ة  هَ  مع رررررر  ي َكانررررررَ ِة ال تررررررِ يررررررَ ِن ال َقر  َ ل ُيم  وررررررَ رِ }َواسرررررر  َرَة ال َ ارررررر  {  ررررررَ  ِ  ِيم  َس  ...الررررررِ

 [163]األورا : 
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ر و ا الكررالم و ررد قولررن وررز وجررظ    ف  تيرر  ِبُتوَي َس   وافترردأ  هررُ َم َس َ،سرر  و  َويررَ
 .(1  َ   ِ  ِيم  

 مع   اآل،ة الكري ةفي  ثالثا: أثر ولم ال وصول ل  ا ال  صول مع  
من ال علوم أي ولم ال وصول ل  ا ال  صول مع   في القرري الكريم هو 

مالفررن  والرراح ،أ ررظ ال  ررر فرري هررال اآل،ررة ا صررال ل رر  ظرراهرا وال ع رر  ولرر  
الكري ررة لررو لررم ،ع ررظ ف يررا العلررم لت ررادر دلرر   ه ررن أي الكررالم متصررظ  وأي ل 
 عال  أمر نبين ما دا أي ،س ل ال يود ون القرية التي كانرة هالررة ال ارر  
قاتال ليم ما بال هال القرية     يا ه تانيرا يروم سربتيا هرروا ويروم س  سربة س 

ا  وال ع ررر  القررنررري ولررر  مرررال   لرررك ألي ل  عرررال  أمرررر نبيرررن وهب  رررن     يررر
ما دا صل  ل ولين وسلم أي ،س ليم ون هال القرية ول  الع روم  دوي أي 
يبرر ن ليررم مررا ، علرروي  وقررد أبرراي ل  عررال  لررن وررن الأررواب فرري اآل،ررة الكري ررة. 

  م  صررظ ل ب ررظ اوقررد  برر ن هرراا كلررن و رردما  برر ن أي اآل،ررة الكري ررة مررن متصرر
 ال ع   في القرري الكريم.

أح واسرر ل ،ررا أهررر  ال لررق   :فرري فيرراي مع رر  اآل،ررة الكري ررة قررال الأرراوح 
ال يررود ال عاصرررين لررك  سررؤال  قريررن وررن مبررر أهررظ ال دي ررة الترري كانررة قري ررة 
من بار القلزم  وهي أيلة قرية ف ن مدين والطرور. وق رظ: هري قريرة ،قرال ليرا: 

نا  وسبب نزول هال اآل،ة أي ال يود قالوا: لم ،صدر من مق ا ف ن مدين وو  و 
لررب فر مرل ل  عرال  أي ،سر ليم ورن هرال أهرظ ر وس م ال رة لف ري دسررات ظ ك ر

 

 3/484الزيادة واإلهساي  -1



 

2883 

 الدين العدد الثالث والثالثونحولية كلية أصول 

هال القرية في زمن داود ولين السالم  قريعا  فإنيم ،عتقدوي أنن س ،عل ن أهرد 
 .(1   رهم  فاكر ل ليم قصة أهظ  لك ال دي ة فبيتوا وظير كافيم

 وزوجه المطلب الثامن: نفي الشرك عن آد  عليه السال 

 ال اهد اآل،ة الكري ة موبن 
ُوَن قال ل  عال  َجَيا ِلَيسر  }ُهَو ال ِاح َمَلَقُكم  ِمن  َن   إ َواِهَدةإ َوَجَعَظ ِم  َيا َزو 

ِعن   ا لرَ اَها َهَ َلة  َه  ال  َمِفي  ا َفَ ر ع  ِبِن َفَل  ا َأث َقَلة  َدَوَوا ّللا َ َرب ُي رَ  ِدَل  َيا َفَل  ا َ َغ  
ا َل َ  اِلا  ا صرررَ َت رررَ اِكِريَن  رَ    َن ال ررر  وَنن  مرررِ ُن 189كرررُ اَل لرررَ ا َجعرررَ اِلا  ا صرررَ ا رَ اُه رررَ ( َفَل ررر 

ِرُكوَي { ]األورا :   [190  189ُهَرَكاَ  ِفيَ ا رَ اُهَ ا َفَتَعاَل  ّللا ُ َو  ا ُ،  

 أوس: ال ع   ال اهر من ال   الكريم
لرررق درة ل فررري مدظيرررار قررر يت رررادر دلررر   هرررن القرررارأل ليررراا الررر   الكرررريم

ة م جعظ م يا زوجيا فل را  غ راها ه لرث  أنث  من ن   واهدةاإلنساي  كرا و 
وسدة نرارع وزوجيرا ه ال مفي ا فلم  أد مرا  أرد الاوامرظ  ال را فل را قاربرة الر

فل رررا ر اه رررا صرررالاا جعرررال لرررن صرررالاا ل كرررونن مرررن ال ررراكرين  للرررعن ر اه رررا 
 هركا  في ا ر اه ا فتعال  ل  عال  و ا ، ركوي.

    عرررال  بالولرررد وقرررن م ي رررا ال رررركفكررر ي ردم وهررروا  ل رررا أي أكرمي رررا ل
ومعلرروم أي هرراا الكررالم ال رراهر   ررر مقصررود وس تنرر،  لررك جليررا و ررد دراسررة 

 ال   الكريم.
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 ثانيا: دراسة ال   الاويم
هال اآل،ة الكري ة من ال وصرول ل  را ال  صرول مع ر  فري القررري الكرريم 

هاا العلم و لك ل ا أوهال السيال في هال اآل،ة من في فظ هي أفرز ال والن 
ومعلرروم أي هرراا ي ررافي وصرر ة   نسرر ة ال رررك دلرر  ردم وهرروا  ول ي ررا السررالم

لررالك   األنبيررا  فررال يل ررق ف برري كررريم هررو ردم وليررن السررالم أي ،قررن م ررن ال رررك
كلن انقسم ال  سروي  أال هال  اآل،ة دل  قس  ن رتيس ن: قسم ي  ي أي ،ووي 

وقسرم ثراي يررى   وهوا  ول ي ا السالم قد قصدا فيال اآل،رة الكري رة أصرال  ردم
أنن س م ر من دسلة السيال فينطر دل    ويظ ال ررك ب نرن هررك دوي هررك 

 ال  ادة وفي السطور اآل ية نقظ ل عض كالم هاين القس  ن ول ال ستعاي.

 ...  اآل،ة   إ َواِهَدةإ ُهَو ال ِاح َمَلَقُكم  ِمن  نَ قال اإلمام البيناوح:   

َدةإ    ن  َن رر  إ َواهررِ ا   هررو ردم   مررِ َظ ِم  يررَ   مررن جسرردها مررن لررلن مررن َوَجعررَ
م   َجَعظَ }ألررالويا أو مررن ج بيررا كقولررن ن   َلكررُ ُوم   مررِ ا َأن ُ سررِ َواجرر    [72: ال اررظ{ ]َأز 

ا  َجيررَ ا   هرروا    َزو  ُوَن ِدَل  يررَ   ليسررت ن  فيررا ويط ررعن دل يررا اب ع رراي ال رري  ِلَيسرر 
ا دل  جزتن أو من ج سن وإن ا  كر الن  ر  هراب دلر  ال ع ر  ل  اسرب    َفَل ر 

اَها   م ن ما  لرق   مف  ول يا ولم  لق َهَ َلة  َه  ال  َمِفي  ا   أح جامعيا   َ َغ  
ر  الاوامررررظ  ال ررررا مررررن األ ى   أو ما رررروس مفي ررررا وهرررري ال ط ررررة    ِن َف ررررَ   ع  بررررِ

فاست رع بن أح قامة وقعدع وقرأل  ف رع بن  بالت فيف و فاست رع برن  و  
ر ع     مرررن ال رررور وهرررو ال أررر  والررراهاب أو مرررن ال ريرررة أح ف  رررة الا رررظ َف رررَ

   صارع  اع ثقظ بوبر الولد في بط يا وقرأل ولر  َفَل  ا َأث َقَلة  وار افة م ن    
ا َدورررَ    الب رررا  لل  عرررول أح أثقليرررا ه ليرررا اِلا  ا صرررَ َت رررَ ِعن  رَ    ا لرررَ   ولررردا َوا ّللا َ َرب ُي رررَ

اِكِريَن    سويا قد صرل، فدنرن َن ال ر  وَنن  مرِ   لرك ولر  هرال ال ع رة ال أرددة   َلَ كرُ
ا َجَعاَل َلُن ُهَرَكاَ  ِفيَ ا رَ اُهَ ا    أح جعظ أوسده ا لن هرركا  َفَل  ا رَ اُهَ ا َصاِلا 
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في ا ر   أوسده را فسر ول وبرد العرزح ووبرد م را  ولر  هرا  منرا  وإقامرة 
ِرُكوَي ال نا  دلين مقامن ويدل ولين قولن     .(1  َفَتَعاَل  ّللا ُ َو  ا ُ،  

قال أفو مسلم األص ياني: وامتل وا فري الك ا،رة دلر  مرن  رجرن فري قولرن   
اَها   وجعرظ اليرا  فري     قال الك ا،ة في ج ين  لك   رر ردم وهرواَجَعاَل   َ َغ ر 

ا     َدَوَوا ّللا َ َرب ُيَ ا    والك ا،ة في     راجع ن دل  من أهرك ولم رَ اُهَ ا َصاِلا 
  واإلهارة فالك دل  ج ين َمَلَقُكم  ِمن  َن   إ َواِهَدةإ يتعلق بآدم وهوا  دس قولن    

َجَيا ال لق وكالك    ِاح ُهوَ }فيرا بعنريم ك را قرال  ثرم هرض َوَجَعَظ ِم  َيا َزو   الر 
ي ُ،سررَ ِيُرُكم   ريِ  فررِ رِ  ال بررَ ِري،إ  ...َوال َ ارر  ةإ  فررِ ثرررم ف ابررب الأ يررن  [22: يررون { ] َب ِي ررَ

فكرررالك أمبرررر ل  عرررال  ورررن ج لرررة أمرررر ال  رررر بررر نيم   مررر  راكرررب ال ارررر
اكر دلر  الراح الرثرم وراد   من ن   واهدة وزوجيرا وه را ردم وهروا   م لوقوي 

 .(2 س ل ل  عال  ما س ل ف وطال د،ال ادو  لن ال ركا  في وط تن 
وقررال أفررو بوررر األصررم فرري مرجررن النرر  ر فرري قولررن  عررال    فل ررا ر اه ررا 
صالاا...، رررركوي  قرررال: يرجرررن دلررر  الررر    وزوجيرررا مرررن ولرررد ردم س دلررر  ردم 

َدةإ   ون الاسرن وقترادة ويوروي ال ع ر  فري قولرن   وهوا ن  َن ر  إ َواهرِ م  مرِ   َمَلَقكرُ
ملررق كررظ واهررد مرر كم مررن ن رر  واهرردة  ملررق كررظ واهررد مرر كم مررن ن رر  واهرردة 

ن  }ولكظ ن   زوا هو م يا أح من ج بيا ك ا قال سر اانن  نِ  َومرِ  َملرَقَ  َأي   رَ،ا رِ
ا َأن ُ ِسُوم   ِمن   َلُكم   َواج  ُوُ وا َأز   [21: الروم{ ]ِدَل  َيا ِلَتس 
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اَل  ّللا ُ قرررال الصررراوح فررري هاهررر تن: وج لرررة    ِرُكوَي َفَتعرررَ ا ُ، ررر     ج لرررة َو ررر 
م  قولرررن    مسرررب ة وطرررف ولررر    أح لررري  ليرررا  علرررق بقنرررية ردم وهررروا  َمَلَقكرررُ

 أصررال ويؤيررد  لررك الأ ررن بعررد التث يررة ولررو كرراي راجعررا ليررا لث رري النرر  ر وقررال
ِرُكوَي  ، ركاي  وفي قولن     .(1   الت اع من الغ  ةُ،  

  عتبررعرال  و ردما أبراي ورن ال راهب الولقد أهسرن افرن كث رر ره رن ل  
وأما نارن فعلر  مراهب الاسرن ال صررح ره رن ل  :في  لك مدلال ولين بقولن

دم وهروا  وإن را ال رراد مرن رهراا السريال   ا ول أولم وأنرن لري  ال رراد مرن  فين
ِرُكوَي  لك ال  ركوي من  ريتن ولياا قال ل    .ثم قال   ..َفَتَعاَل  ّللا ُ َو  ا ُ،  

فرراكر ردم وهرروا  أوس كالتوبعررة ل ررا بعرردها مررن الوالرردين وهررو كاسسررتطراد مررن 
د  } كررررر ال رررر   دلرررر  الأرررر   كقولررررن    ا َوَلقررررَ َ ا َ  َزي  رررر  ن َيا السرررر  اِفي،َ  الررررد  {  ِبَ صررررَ

اآل،رررة ومعلرروم أي ال صرررافي، وهرري ال أررروم الترري زي رررة فيررا السررر ا  [5: ال لررك]
وإن ررا هرراا اسررتطراد مررن هرر   ال صررافي، دلرر    ليسررة هرري الترري يرمرر  فيررا

 .(2 ج سيا ولياا ن اتر في القرري الكريم
وقد ج ، بعض العل ا  اآلمرين دل  ودم اليررب مرن السريال ولكرن مرالوا 

افرن قت  رة   وولر  رأو هرؤس دل    ويظ ل   ال ررك  وافقرا مرن وصر ة األنبيرا 
َو الرر  ه ررث قررال: قررال ال  سررروي فرري قولررن  عررال    َدةإ هررُ ن  َن رر  إ َواهررِ م  مررِ ِاح َمَلَقكررُ

ُوَن ِدَل  َيا َوَجَعَظ ِم  َيا   َجَيا ِلَيس  اِكِرينَ  ...َزو  دي هوا  ل ا أثقلة أ اها دفلي    ال  
 :في صورة رجظ فقال ليرا: مرا هراا الراح فري بط رك؟ و لرك أواي ه ليرا فقالرة 
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 :فقالررة  ؟أرأيرة دي دورروع ربري فولد ررن دنسرانا أ سرر   ن فري :مرا أدرح فقرال ليررا
ا نعم وقالة هري وردم    اِلا  ا صرَ ِعن  رَ   َت رَ اِكِرينَ لرَ َن ال ر  وَنن  مرِ   أح لرعن ملقترن َلَ كرُ

مرا اسر ك  :ب را ولم ، لقن فيي ة فل ا ولد ن أ اها دفلري  ليسر ليا الوفرا  فقالرة 
فسرر تن وبررد  - باسرر ن لعرفتررن  سرر   بغ ررر اسرر ن ولرو  سرر    - الاررارث  :قرال

ُن الاررارث فعرراش أ،امررا ثررم مرراع فقررال ل  عررال    اَل لررَ ا َجعررَ اِلا  ا صررَ ا رَ اُه ررَ َفَل رر 
ا  ا رَ اُه ررَ َرَكاَ  ِفي ررَ وإن ررا جعررال لررن ال رررك بالتسرر ية س بال يررة والعقررد وانتيرر    هررُ

ا الكررالم فرري قصررة ردم وهرروا  ثررم  كررر مررن أهرررك بررن بالعقررد وال يررة مررن  ريتي رر
ِرُكوَي  فقال     ولو كاي أراد ردم وهوا  لقال  و را ، رركاي    َفَتَعاَل  ّللا ُ َو  ا ُ،  

 .(1 فياا يدلك ول  الع وم
ا  وقال ال س ي       أوطاه ا ما بل ال مرن الولرد الصرال، َفَل  ا رَ اُهَ ا َصاِلا 

َرَكا َ وح   الس ُن هرُ أوسده را لرن هرركا  ولر  هرا  ال نرا    أح جعرظ  َجَعاَل لرَ
وإقامررة ال نررا  دليررن مقامررن  وكررالك    في ررا ر اه ررا  أح ر رر  أوسده ررا دل لررن   

ِرُكوَي     ه ث جعظ الن  ر وردم وهروا  فريعراي مرن ال ررك َفَتَعاَل  ّللا ُ َو  ا ُ،  
برد ومع   دهراكيم في ا ر اهم ل  س  تيم أوسدهم بعبد العرزى ووبرد م را  وو

 ه   وناو  لك مواي وبدل ووبد الره ن ووبد الرهيم.

أو ،ووي ال طاب لقري  الاين كرانوا فري ويرد رسرول ل صرل  ل وليرن 
أح هو الراح ملقكرم مرن ن ر  واهردة قصري وجعرظ م يرا    وسلم وهم رل قصي

ج سيا وزوجيا وربية قرهية ليسرون دل يرا فل را ر اه را بل را مرن الولرد الصرال، 
   راا األربعرة وبرد م  ه ث س يا أوسده رَجَعاَل َلُن ُهَرَكاَ  ِفيَ ا رَ اُهَ ا  السوح  

 

 258  ويظ م وظ القرري ص -1
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ِرُكوَي ووبد العزى ووبد قصي ووبد الدار والن  ر في      لي ا وألوقافي ا ُ،  
 .(1 والاين اقتدوا في ا في ال رك

وجعال  أ،نا وقد ناا الس وبي وال الي ب ع   ال رك دل  هرك التس ية
ا ال قصود من ال رك هم أهظ موة فقال   ا رَ اُه رَ َرَكاَ  ِفي رَ ُن هرُ اَل لرَ    سر ية َجعرَ

وبرررد الاررررارث وس ي  غرررري أي ،ورررروي وبررردا دس هلل ولرررري  بإهررررراك فرررري العبود،ررررة 
ِرُكوَي لعص ة ردم     .(2   أح أهظ موة بن من األص امَفَتَعاَل  ّللا ُ َو  ا ُ،  

ك الروارد فري هرال اآل،رة الكري رة بال ررك الصرغ ر س   األص ياني ال رر و 
فقال: الثاني ال رك الصغ ر وهو مراواة   ر ل معن في بعض األمرور وهرو 

ا الريا  وال  ال ال  ار دلين بقولن   اَل  ّللا ُ َو ر  ا َفَتعرَ ا رَ اُه رَ َرَكاَ  ِفي رَ ُن هرُ َجَعاَل لرَ
ِرُكوَي    ،ُ  3). 

انقسررم ال  سررروي  أررال هررال اآل،ررة الكري ررة فرر ن م كررر ف نررة را  ه ررا كيررف 
ألي ،وررروي ال رررراد م يرررا ردم وهررروا  ول ي رررا السرررالم وبررر ن مأ رررز لرررالك مرررؤول 

 ل ع   ال رك الوارد في اآل،ة الكري ة.
  

 

 1/598  س ر ال س ي  -1
وجرررالل الررردين وبرررد  هرررر864ع   سرر ر الأاللررر ن جرررالل الررردين ما رررد فرررن أه ررد ال الررري -2

 160هر   ط ال عب فدوي ص911الره ن فن أفي بور الس وبي ع
رداع أل رررال القررررري للعالمرررة الاسررر ن فرررن ما رررد فرررن ال  نرررظ الرا رررب األصررر ياني م ررر -3

  2011= 1433  5هرررررر  ط دار القلرررررم    اق رررررق صررررر واي وررررردناي داوودح  ط425ع
 452ص
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 ثالثا: أثر ولم ال وصول ل  ا ال  صول مع   في مع   اآل،ة الكري ة
ر األثررر فرري معرفررة فرري الاقيقررة أي ولررم ال وصررول ال  صررول كرراي لررن كب رر

مع ررر  اآل،رررة الكري رررة وهرررظ ال عنرررلة التررري ،اررردث لرررو فسررررع اآل،رررة الكري رررة 
 ب عزل ون هاا العلم.

مررة السرر وبي و ررد هديثررن وررن هرراا جليررا والرراا فرري كررالم العال وقررد جررا 
ن  هاا العلم من د قانن ه ث قال: من  لك قولن  عال   هرو  م  مرِ ِاح َمَلَقكرُ َو الر  هرُ

ا   َن   إ َواِهَدةإ  ُوَن ِدَل  يرَ ا ِلَيسر  َجيرَ ا َزو  َظ ِم  يرَ َرَكا َ جَ   دلر  قولرن   َوَجعرَ ُن هرُ اَل لرَ  ...عرَ
ِرُكوَي    فررإي اآل،ررة فرري قصررة ردم وهرروا  ك ررا ، ي ررن السرريال وصررر  بررن فرري ُ، رر 

هديث أمرجن أه د والترماح وهس ن والااكم وصاان من بريق الاسرن فرن 
صررراي، ورررن افرررن   ررراو  بسررر د  سررر رة مرفوورررا وأمرجرررن افرررن أفررري هرررا م و  ررررل

رلي ل و ي را لكرن رمرر اآل،رة م روظ ه رث نسرب اإلهرراك دلر  ردم وهروا  
بظ ال بوة وبعردها دج اورا وقرد وردم نبي مولم واألنبيا  معصوموي من ال رك ق

 لك بعنيم دل  ه ظ اآل،ة ول    ر ردم وهوا  وأنيا في رجرظ وزوجترن   جر  
 ظ الاديث والاوم ف كار ن.كانا في أهظ ال لظ و عدى دل   عل 

ومررا زلررة فرري وق ررة مررن  لررك هترر  رأيررة افررن أفرري هررا م أمرررا بسرر دل دلرر  
ِرُكويَ ن   السررردح فررري قولررر ا ُ، ررر  اَل  ّللا ُ َو ررر  : هرررال فصرررظ مرررن ر،رررة ردم   قرررال َفَتعرررَ

 ماصة في رلية العرب.

ومررن بريررق رمررر وررن السرردح قررال: هرراا مررن ال وصررول ال  صررول ومررن 
اَل  ّللا ُ مالرك قرال: هرال م صرولة أباورال فري الولرد     بريق ثالث دلر  أفري َفَتعرَ

ِرُكوَي  ا ُ، ررر    هرررال لقررروم ما رررد فانالرررة العقررردة وانألرررة لررري هرررال ال عنرررلة َو ررر 
ا وا نرر، فررالك أي رمررر قصررة ردم وهرروا     ا رَ اُه ررَ أي مررا بعرردل   لرر    و ِفي ررَ

نر  ر دلر  الأ رن لهرراكيم األصر ام ويولر،  لرك  غ  رر اإدل  قصة العررب و 
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َوا ّللا َ ، رررركاي  كقولرررن   قصرررة واهررردة لقرررال  و رررا لبعرررد التث يرررة ولرررو كانرررة ا َدورررَ
ِرُكويَ }  وكالك الن اتر في قولن َفَل  ا رَ اُهَ ا       َرب ُيَ ا   ُلقُ  َس  َما َأُ،   { هرَ  ع ا َ،  

وما بعدل دل  رمر اآل،راع وهسرن الرت ل  واسسرتطراد مرن   [191:  األورا ]
 . (1 ال ب القرريأس

نقررظ افررن وق لررة هرراا الكررالم وررن السرر وبي ثررم  كررر برر ي اإلهرروال مررا زال 
 .(2 باقيا ولم   اظ ال عنلة ومال ره ن ل دل    ويظ ال  سرين لل   ال رك

كاا نقظ الدكتور دفراهيم وبد الره ن ملي ة هاا الكالم ومرال دلر  مرا مرال 
اإلهروال بورالم السر وبي ومرال دلر  كرالم ج رال دلين افن وق لة من وردم هرظ 

الرراح أورد ورردة روا،رراع فرري أي ال قصررود مررن القصررة ردم   (3 الرردين القاسرر ي
م افرن كث رر وار نر  كرال معلرة ل  هال الروا،اع ب نيا واهيرة وم ووهوا  ثم ه

هظ الكتاب وار ن  أي ،ووي ال ع ري فيرال أ مسل ة  في أي هاا من أقاصي   
أو أي القصرررة وردع ولررر  جيرررة    ريرررة ردم ومرررن أهررررك بعررردهم الكري رررةاآل،ررة 

وإن را نسرب هرال ال قالرة دلر    أو أي ال راد ج   الاكر واألنثر    لرب ال ثظ
  الأ   وإي كاي ف يم موهدوي من باب ف ي فالي قتلوا قت ال فال س ة لل عض 

اهرردة األب ثررم قررال الرردكتور دفررراهيم ملي ررة: والااصررظ أنررن دي أريررد بررال    الو 
وإي أريد أدم وهوا  فالوجرن أي   م ب ا ،  ظ كظ أم وأب فال دهوالوزوجيا األ

ُوَن في الكالم است دام وهرو ماسرن فرد،عي أي ،عرود النر  ر فري      ولر  َ،سر 

 

 579: 2/576اإل قاي -1
 481: 3/478الزيادة واإلهساي  -2
بد ال اقي  ط    اق ق ما د فؤاد وللعالمة ما د ج ال الدين القاس يمااسن الت ويظ   -3

 2922: 7/2920دار دهيا  الكتب العربية  فدوي  
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ا ردم وفرري      دلرر  هرروا  ثررم ،عررود فرري أول النرر  رين فرري ،غ رراها للرراكر ِدَل  يررَ
 .(1 ةوثان ي ا لألنث  ف  اظ اإلهوال بالكلي

والاح أر نين وأم ظ دلين كوي اآل،ة الكري ة من ال وصول ال  صول فقد 
ا انقطرررن الكرررالم و رررد قولرررن  عرررال     َرَكاَ  ِفي رررَ ُن هرررُ اَل لرررَ ا َجعرررَ اِلا  ا صرررَ ا رَ اُه رررَ َفَل ررر 

ا  ِرُكوَي   وال قصررود هرررك  سرر ية س هرررك   ررادة   رَ اُه ررَ ا ُ، رر  اَل  ّللا ُ َو رر    َفَتعررَ
لين السرالم   رر مقصرود برن ردم وهروا  ول يرا السرالم. وصة ردم  مقطو  من ق

 ول  عال  أولم.

 المطلب التاسع: موقع المؤمنين والمشركين في غزوة مدد

 اآل،ة الكري ة ماظ ال اهد 
َدَما  ال َاقيِ   ِفي  ُ،َأاِدُلوَنكَ }  ل  عال   قال اُقويَ  َكَ ن َ ا َ َب  نَ  َبع  عِ  ِدلرَ  ُ،سرَ و   ال  رَ

 [ 6: األن ال{ ]َي  ُ ُرويَ  َوُهم  

 أوس: ال ع   ال اهر من ال   الكريم
يت ادر دل   هن القارأل لياا ال   الكرريم أي اآل،رة الكري رة مسروقة لبيراي 

ا} هال ال ؤم  ن وهي بسد كالم سافق ه ث قرال  عرال  كَ  َك رَ َرجرَ ن   َربر كَ  َأم   مرِ
كَ  ال َاقيِ  َف  تررررِ ا َوِإي   بررررِ نَ  َفِريقرررر  ِمِ  نَ  مررررِ ؤ  اِرُهويَ  ال  ررررُ كَ ( 5  َلكررررَ ي ُ،َأاِدُلونررررَ قي  فررررِ { ال اررررَ

فك ي هاا ال   الكريم موصول ب ا قبلرن مع ري برن ال رؤم  ن   [6   5:  األن ال]
 لكن الاال ول    ر هاا ك ا س تن، بعد قل ظ من دراسة هاا ال   الكريم

 ثانيا: دراسة ال   الكريم

 

 بامتصار199  198ال وسووة القررنية ال ت صصة ص -1
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ي ة التي دمليا ولرم ال وصرول ل  را ال  صرول مع ر  فري من اآل،اع الكر 
القررررري الكرررريم هرررال اآل،رررة الكري رررة ه رررث ا صرررلة كل ا يرررا و  رررادر مع ررر  دلررر  
الرراهن س ،صررل، أي ،ورروي مرررادا فررإ ا ظيررر ال ع رر  ال ررراد اناررظ اإلهرروال فقررد 

كَ ال رررراد بقولرررن   ،وررروي  ي ُ،َأاِدُلونرررَ قي  فرررِ ي و ال ؤم رررال  ررررك ن وقرررد يرررراد برررن    ال ارررَ
 .وول  كظ مراد م ي ا فال   لن مع   ،غاير ال ع   ول  ال راد اآلمر 

أنيررم  وفرري ال أرادل ن قرروسي أهررده ا: ولقرد أهسررن افررن الأروزح هرر ن قررال:
أنيرم ال  رركوي قالرن الثراني:    قالرن افرن   راو والأ يروربات ة من ال سل  ن  

وولر    س فري القترال فعل  هاا ،ووي جداليم الاق الاح هو التوه د    افن زيد 
عِ  ِدَل  ُ،َساُقويَ  َكَ ن َ ااألول ،ووي مع   قولن      َوُهم    أح في لقا  العدو    ال َ و 

   ألي أهد هال من ،سال دل  ال وع أي ،ووي نراظرا دليرن ووال را برن  َي  ُ ُرويَ 
وولررر  قرررول افرررن زيرررد ك ن رررا ،سررراقوي دلررر  ال ررروع هررر ن يررردووي دلررر  اإلسرررالم 

 .(1 لكراهتيم د،ال

  (2  وطيررررة األندلسرررري فرررري ال ارررررر الرررروج ز وولرررر  مررررا سرررربق سررررار افررررن
 والس  ن الالبي في الدر ال صوي.

كَ قررال السرر  ن: قولررن  عررال       ،ات ررظ أي ،ورروي مسررت ن ا دم ررارا  ُ،َأاِدُلونررَ
ويات رررظ أي ،وررروي هررراس ثانيرررة أح أمرجرررك فررري هرررال   بال أادلرررةورررن هررراليم 

اِرُهويَ ويات رررظ أي ،وررروي هررراس مرررن النررر  ر فررري     مأرررادلتيم د،ررراك   أح  َلكرررَ
وال ررراهر أي النررر  ر ال رفرررو  ،عرررود ولررر  ال ريرررق   كرررارهوي فررري هرررال الأررردال

 

 1/541زاد ال س ر  -1
األندلسري  ال ارر الروج ز فري   سر ر الكتراب العزيرز ألفري ما رد وبرد الارق فرن وطيرة  -2

 779ص  2002=1423  1  طهر  ط دار افن هزم545ع
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ويأروز أي ،عرود   ومع   ال أادلة قوليم كيرف نقا رظ ولرم نعترد للقترال   ال تقدم
َدَماولرررر  الك ررررار وجررررداليم ظرررراهر قولررررن     م صرررروب بالأرررردال ومررررا  َ بررررَ  نَ  َبعرررر 

مصررردرية أح بعرررد  ب   رررن وولررروهن وهرررو أقررر ، مرررن الأررردل فررري ال ررري  قبرررظ 
م  وقرأ وبد ل   ف ن  مب يا لل  عول مرن ف  ترن أح أظير رن قولرن      ا ناهن  َوهرُ
 .(1   ُ،َساُقويَ   هال من م عول    َي  ُ ُرويَ 

وزاد العررز فررن وبررد السررالم: أو ،أادلونررك فرري األن ررال ك ررا ،أادلونررك فرري 
ا َوِإي  القترررال بقررروليم أمرج رررا للع رررر ولرررم نعلرررم بالقترررال ف سرررتعد لرررن     ،ع ررري  َفِريقررر 

  مسرت نف فري ال  ررك ن  ُ،َأاِدُلونرَكَ ال بتدت ن الاين لم ،ستاو وا اليق ن وق ظ  
ا   اُقويَ  َكَ ن  ررَ و   ِدلررَ  ُ،سررَ اِرُهويَ   هرر ن يرردووي دلرر  اإلسررالم    عِ ال  ررَ   لطلررب  َلكررَ

َدَماال  رررك ن     ليررم أنررك س   عررظ دس مررا أمرررك ل بررن ك ن ررا ،سرراقوي  َ بررَ  نَ  َبعرر 
 .(2 دل  ال وع كراهية للقا  العدو

ثالثرررا: مع ررر  اآل،رررة الكري رررة ولررر  كونيرررا مرررن ال وصرررول ل  رررا ال  صرررول 
 مع  

اآل،ررة الكري ررة ولرر  كونيررا مررن ال وصررول ل  ررا يتبرر ن ال ع رر  ال ررراد مررن 
ال  صررول مع رر  أي ال ررراد مررن اآل،ررة أي ال برري صررل  ل وليررن وسررلم بعررد أي 

  أمبر ال ؤم  ن ب مر القتال في  زوة فدر أما بعنيم ،أادل في أمر القترال
هراا ولر  كروي اآل،رة مررادا فيرا   هاا ألنيم ك ا قالوا دن ا جع را للع رر س لل   رر

 

 5/563ال صوي الدر  -1
هرر مرن 660ز الدين فن وبرد العزيرز فرن وبرد السرالم السرل ي علع  س ر القرري الع يم    -2

ال  دوررداد يوسررف ما ررد ره ررة   رسررالة دكتررور ورة ال ا اررة دلرر  رمررر سررورة التوبررةأول سرر
 846  ط أم القرى ص1998=1418  دهرا  وبد الستار فت، ل سع د ال امي
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أمررا ولرر  كرروي ال ررراد مررن اآل،ررة هررو الكررافرين فيورروي ال ع رر  أنيررا    رروي ال ؤم
سررالم فررال ،قبلونررن فيسررر فالكررافروي ،أررادلوي فرري أمررر اإل  مقطووررة م ررا قبليررا

وسرريولة هترر  دنررن ،قررن ولرر  أن سرريم مثررظ وقررن مررن ، رروع وهررو هرراهد مأرري  
 ال وع دلين.

اقرررال الزرك ررري ره رررن ل  عرررال : وقولرررن   اقُ  َكَ ن  رررَ عِ  ِدلرررَ  ويَ ُ،سرررَ و  م   ال  رررَ  َوهرررُ
ُرويَ  بقولرررررن  وإي فريقرررررا مرررررن ال رررررؤم  ن لكرررررارهوي ك ن رررررا   فإنرررررن متصرررررظ  َي   رررررُ
 .(1 ،ساقوي 

 ُ،َأاِدُلونرَكَ ومراد الزرك ي أي اآل،ة مقطووة ون مرا قبليرا د  قولرن  عرال   
ي قيِ  فرررِ َدَما ال ارررَ الكري رررة مررررن   يرررراد برررن الكرررافروي وولرررر  هررراا فاآل،رررة  َ بررررَ  نَ  َبعررر 

 ال وصول ل  ا ال  صول مع   ول  عال  أولم.

 المطلب العاشر: دفع الحرج عن الغير الواجد 

 اآل،ة الكري ة موبن ال اهد 
ِ ُلُكم   ِ َلُيم  ُقل َة َس َأِجُد َما َأه  َك ِلَتا  قال ل  عال }َوَس َوَل  ال ِايَن ِدَ ا َما َأَ و 

ِن َهَزن ا َأس  َ،ِأُدوا َما ُي  ِ ُقوَي { ]التوبة: َوَلي ِن  م  ُ ُ ُيم  َ ِفيُض ِمَن الد  ا َوأَو   [92َ َول و 

 أوس: ال ع   ال اهر من ال   الكريم
َة َس رب را يت ررادر دلرر   هرن القررارأل ليررال اآل،ررة الكري رة أي قولررن  عررال    ُقلرر 

ِن  م  َوَليرر  ِ ُلكررُ ا َأه  ُد مررَ  رررط ولرري  الاررال كررالك ألي اآل،ررة مررن   هررو جررواب الَأجررِ
 :وفي السطور اآل ية فياي  لكمع   ال  صول ل  ا ال وصول 

  
 

 1/50البرهاي  -1
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 ثانيا: دراسة ال   الكريم
مررررن ال وصررررول ل  ررررا ال  صررررول مع رررر  ه ررررث قررررال  هررررال اآل،ررررة الكري ررررة

،وروي الل ر  متصرال  : وقد يث و ياد الزرك ي ره ن ل  عال  في معرس الا
ِ َلُيم  ن كقولن  عال   باآلمر وال ع   ول  مالف َك ِلَتا  َوَس َوَل  ال ِايَن ِدَ ا َما َأَ و 

ِن   جواب ال رط قولن  عال    َ  م  َن الرد  يُض مرِ ُ ُيم  َ فرِ ا َوأَو  رُ َة َس     وقولرن َول و  ُقلر 
ِ ُلُكم  َوَلي ِن   .(1   دامظ في ال رطَأِجُد َما َأه 

ِن  الكري ررة  مررن ه ررا ، يررر أي هررال الل  ررة  م  َوَليرر  ِ ُلكررُ ا َأه  ُد مررَ َة َس َأجررِ   ُقلرر 
داملة في ال رط وليسة هي الأواب أو مرن الأرواب وقرد أبراي اإلمرام ال سر ي 

ِ َلُيم  ورررن هررراا فررري   سررر رل فقرررال   َتا  َك لرررِ و  ا َأ رررَ ِايَن ِدَ ا مرررَ   لتعطررر يم َوَس َولرررَ  الررر 
َة الا ولرررة    د  قبلرررن منررر رة أح د ا مرررا   هرررال مرررن الكرررا  فررري أ ررروك   وقرررُقلررر 

ِن أ وك قاتال     م  َوَلير  ِ ُلكرُ   ويأروز أي ،وروي س أجرد اسرتع افا ك نرن َس َأِجُد َما َأه 
ا  ق ررظ د ا مررا أ ررروك لررتا ليم  ولررروا فق ررظ مرررا ليررم  ولررروا برراك ن   ُد مرررَ َة َس َأجررِ ُقلررر 

ِ ُلُكم  َوَلي نِ  اد ف ن ال رط والأواب كاسوتراس  َ وَ     أس  وس  َأه  هرو جرواب   ل و 
 .(2   م عول لنَهَزن ا  د ا و 

وإلرر  هرراا مع رر  أهررار اإلمررام القاسرر ي فرري   سرر رل فقررال : وقولررن  عررال    
ا  و  ا َأس   جررواب د ا أح  مرجرروا مررن و رردك   َ َولرر  ِن َهَزنرر  م  َن الررد  يُض مررِ ُ ُيم  َ فررِ َوأَو  ررُ

وَي  ا ُي  ِ قررُ ُدوا مررَ كانررة ليررم قرردرة ولرر   ا ررظ   أح فرري الا ررالي فيررؤس  وإي َ،أررِ
 .(3 ال  ال ف ا ول يم من سب ظ أ،نا

 

 1/51ي في ولوم القرري البرها -1
 1/676  س ر ال س ي -2
 8/3232مااسن الت ويظ للقاس ي -3
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وليررراا اهرررتج كث رررر مرررن القررررا  دلررر  كررروي الوقرررف الترررام ولررر  قولرررن  عرررال   
وَي    فرري رمررر اآل،ررة هترر  س ، صررظ فرر ن ال رررط والأررواب كررافن األن ررارح ُي  ِ قررُ

ا وأفي و رو الداني هت  ن  السأاوندح ول  أي كل ة    ِايَن   صلة  َ َول و  الر 
 .1 ُي  ِ ُقوَي   والوقف ول  كل ة  

: مع ررر  اآل،رررة الكري رررة ولررر  كونيرررا مرررن ال وصرررول ل  رررا ال  صرررول ثالثرررا
 مع   

ي دمررول هررال اآل،ررة الكري ررة فرري ولررم ال وصررول م ررا سرربق ، يررر جليررا أ
ف يرررر أي جرررواب   ال  صرررول قرررد أبررراي  رررن اإلورررراب الصررراي، ل ،رررة الكري رررة

ا  ال رط هو قولن  عال     نِ ي قولن  و د   َ َول و  م  َوَلير  ِ ُلكرُ وبراي    ُقل َة َس َأِجُد َما َأه 
س دمظ ليا فري    من ج لة ال رطال ِايَن ب ي هال الأ لة األم رة صلة لل     

 الأواب ك ا يت ادر دل  بعض األ هاي. ول  عال  أولم.

  

 

،نرررا  الوقرررف والت رررام سفرررن األن رررارح د  297ال وت ررري ألفررري و ررررو الرررداني صان رررر  -1
 225  الوقف واسفتدا  للسأاوندح ص 2/697
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 المطلب الحادي عشر: لمحة من قصة يوسف عليه السال 

 اآل،ة الكري ة موبن ال اهد  
َرَأعُ   َقاَلةِ }  قال ل  عال  يَ  ال َعِزيرزِ  ام  َاَ   اآل  ق   َهصر  ا ال ارَ ن   َراَود  ُرنُ  َأنرَ  ورَ

نِ  سررِ نُ  َن   نَ  َوِإنرر  اِدِق نَ  َل ررِ كَ ( 51  الصرر  َلمَ  َ لررِ َيع  ي لررِ م   َأنررِي نُ  لررَ بِ  َأُم رر   َس  ّللا َ  َوَأي   ِبال َغ رر 
ِدح ِسي ُأَفرِيألُ  َوَما( 52   ال َ اِتِ  نَ  َك  دَ  َيي  َ   ِدي   َن   و ِ  أَلَم اَرة   ال      َرِهمَ  َما ِدس   ِبالس 
 [ 53: 51:يوسف{ ]َرِهيم   َ ُ ور   َربِيي ِدي   َربِيي

 أوس: ال ع   ال ت ادر من قرا ة ال   ال ريف
يت ادر دلر   هرن القرارأل ليراا ال ولرن مرن القررري الكرريم أي ج لرة الكرالم 

 يولي  الارال ك را هرو ال ت رادر أل  من أولن دل  رمرل من كال م امرأة العزيز
مع ررر  فررري القرررري الكرررريم وفررري ن مررن ال وصرررول ل  رررا ال  صررول تررر ن اآلي هررا 

 السطور اآل ية فياي لااك.

 ثانيا: دراسة ال   ال ريف
هرررراا الرررر   الكررررريم مررررن سررررورة يوسررررف وليررررن السررررالم ي ت رررري دلرررر  ولررررم 
ال وصررول ل  ررا ال  صررول مع رر  ه ررث ا سررق الكررالم مررن أولررن دلرر  رمرررل ك نررن 

فري مولرن لك رن لري  كرالك فيرو سمررأة العزيرز    متكلم واهد وهو امرأة العزيز
 أك لة امرأة العزيز كالميا.ثم  كلم يوسف ولين السالم ثم  الكري ة  في اآل،ة

وقررد  هرررب ج رررن كب رررر مرررن ال  سررررين دلررر  مرررا سررربق لرررم ، رررالف مررر يم دس 
افرررن قت  رررة وافرررن ف  رررن  كرررر أي هرررال اآل،رررة مرررن ال وصرررول ال  صرررول   القل رررظ

 وافن وق لة ره يم ل  عال .الأوزح والس وبي 
يَ  قت  رة وقولرن  عرال   قال افن   َاَ   اآل  ق   َهصر  ا ال ارَ ن   َراَود  ُرنُ  َأنرَ نِ  ورَ سرِ  َن  

اِدِق نَ   َلِ نَ   َوِإن نُ  َلمَ  َ لرِكَ   هاا قول ال رأة ثم قرال يوسرف     الص  َيع  ي لرِ م   َأنرِي نُ  لرَ  َأُم ر 
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بِ    أح لرررريعلم ال لررررك أنرررري لررررم أمررررن العزيررررز بالغ ررررب ونقلررررن افررررن الأرررروزح ِبال َغ رررر 
 .(1 والس وبي وافن وق لة

ومن م سرح ال عتزلة  هب أفو مسرلم األصر ياني دلر  القرول فرالك فقرال: 
ي   م   َأنرررِي نُ  لرررَ بِ  َأُم ررر    فررري زوجترررن أح فررري هرررال   بترررن و ررري ورررن الاسرررن  ِبال َغ ررر 

 .(2 ومأاهد وقتادة والنااك

ومن ال  سرين من مال دلر  أي ج لرة الكرالم مرن قرول ال ررأة مثرظ البل ري 
 في   س رل والأ اتي.

ي أوتررر  ولرر  ن سرري فررالك أل رري: دنررن مررن قررول ال رررأة وال ع رر  قررال الب
يا ولررررم ،وررررن يوسرررررف لرررريعلم يوسررررف أنرررري لررررم أم ررررن بالغ رررررب ألي العزيررررز سرررر ل

 .(3 هالرا

و ابعرررن ولررر  قولرررن أفرررو ولررري الأ ررراتي واست ررريد لكالمرررن هررراا بررر ي الكرررالم 
ةِ هررك أس  رررى  عررال  قررال   الال رررأة فرر م سررول ولرر  الكررالم ال اورري وررن  َقالررَ

َرَأعُ  و ِ  ...ال َعِزيررزِ  امرر  وولرر  هرراا الت ويررظ   ف سررق الكررالم ولرر  كررالم ال رررأة   ِبالسرر 
َلمَ  َ ِلكَ ،ووي التبر  من ال يانة هو  لك   َيع  ي لرِ م   َأنرِي نُ  لرَ بِ  َأُم ر    مرن كرالم  ِبال َغ ر 

م   َأنرِييالسالم ويووي ال و   و رن فري قوليرا   ال رأة س من كالم يوسف ولين   لرَ
فري    هو يوسف وليرن السرالم دوي زوجيرا ألي زوجيرا قرد مانترن  ِبال َغ  بِ   َأُم  نُ 

 

  اإل قررررررررررراي 38  ال رررررررررررده  سفرررررررررررن الأررررررررررروزح ص294  ويرررررررررررظ م ررررررررررروظ القررررررررررررري ص -1
 3/483  الزيادة واإلهساي 2/581للس وبي

 158  س ر أفي مسلم األص ياني ص -2
 اق رررق منرررر ما رررد ف يرررا   قرررد،م د.  هرررر  319  سررر ر أفررري القاسرررم الكعبررري البل ررري ع -3
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وإن ا أرادع أني لم أمن يوسف ولين السرالم وهرو  اترب فري    الاقيقة بالغ ب 
 . (1 السأن ولم أقظ فين ل ا سعلة و ن وون قصتي معن دس الاق

فررن كث ررر فرري   سرر رل فقررال: والقررول األول وهررو اوم ررن انتصررر ليرراا الرررأح 
هرو األهرير واألل رق واألنسرب بسريال القصرة أي الكالم مرن كرالم امررأة العزيرز 

 فررروأفررري الت سررر ر وانتررردب ل صررررل اإلمرررام ومعررراني الكرررالم وقرررد هورررال ال ررراوردح 
 ال  او افن  ي ية ره ن ل  عال  وأفردل بالتص يف ول  هدة.

قرررول األول هررررو وليررررن السرررالم ثرررم قرررال: وال ثرررم هوررر  الكرررالم مرررن يوسرررف
األظير ألي سريال الكرالم كلرن مرن كرالم امررأة العزيرز بانررة ال لرك ولرم ،ورن 

 .(2 يوسف ولين السالم و دهم فظ بعد  لك أهنرل ال لك 
وم رررن هوررر  القرررول ن معرررا دوي  ررررجي، اإلمرررام افرررن وطيرررة فررري ال اررررر 

في   س رل وناكر ه ا من كالم القرببي ج عرا لألقروال ثرم   والقرببي  (3 الوج ز
 ناكر ما ،  ظ دلين القلب.

َلمَ  َ ِلكَ قال القرببي: قولن  عال    بِ  َأُم  نُ  َلم   َأنِيي ِلَيع  امتلرف فري ن    ِبال َغ ر 
يَ قالن فق ظ: هو من قول امرأة العزيز وهو متصظ بقوليا   َاَ   اآل   ال َاق   َهص 

وهررو    أح أقررررع بالصرردل لرريعلم أنرري لررم أم ررن بالكرراب وليررن ولررم أ كرررل بسررو 

 

هرررر   اق رررق منرررر ما رررد ف يرررا   قرررد،م د. رلررروا ي 303  سررر ر أفررري ولررري الأ ررراتي ع -1
 326: 324ص  2007= 1428  1السررررررررر د  ط دار الكترررررررررب العل يرررررررررة ف رررررررررروع  ط

 فتصر 
 4/228  س ر افن كث ر  -2
 1001رر الوج ز سفن وطية صال ا -3
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ا اتررب فرررظ صرردقة وهررردع ورررن ال يانررة ثرررم قالررة   رِيألُ  َومرررَ ي ُأفرررَ سررِ  ا  فرررظ أنررر َن  
    َرِهيم   َ ُ ور   َربِيي ِدي  لصانن ولياا قالة  راود ن وول  هاا هي كانة مقرة با

مررن قررول يوسررف وليررن السررالم أو قررال يوسررف وليررن السررالم  لررك وق ررظ: و 
َلمَ األمر الاح فعلتن من رد الرسرول    َيع  م   َأنرِيي   العزيرز  لرِ نُ  لرَ بِ  َأُم ر    قالرن  ِبال َغ ر 

َلمَ سررن وقتررادة و  ره ررا وإن ررا قررال يوسررف  لررك بانرررة ال لررك وقررال  اال َيع     لررِ
 ول  الغاتب  وق را لل لك وق ظ قالن د  واد دلين الرسول وهو في السأن بعد.

كَ وق ررظ   َلمَ  َ لررِ َيع    مررن قررول العزيررز أح  لررك لرريعلم يوسررف أنرري لررم أم ررن  لررِ
ِدح َس  ّللا َ  َوَأي  بالغ ب وأني أ  ظ ون مأازا ن ولر  أمانترن   دَ  َيير  اِتِ  نَ  َك ر     ال  رَ

 .(1 مع ال أي ل س ييدح ك د ال ات  ن بو دهم 

 ثالثا: أثر ولم ال وصول ل  ا ال  صول مع   في مع   اآل،ة الكري ة

مررن ج لررة مررا سرربق مررن كررالم ال  سرررين يتنرر، جليررا أي ولررم ال وصررول 
أمرررى   ررر مررا كرراي  هررال اآل،ررة الكري ررة أبرراي وررن معرراي ال  صررول ل ررا دمررظ

مرررن  لرررك دورررالي يوسرررف وليرررن و   مقصرررودا لرررو كررراي الكرررالم كلرررن سمررررأة العزيرررز
 السالم البرا ة من ال يانة أمام ج و  من هنر في مأل  ال لك.

في بور فن األن ارح في هرال القنرية أملك دس أي أنقظ كالم العالمة أ  وس
َلمَ   َ لرِكَ و من ،قرول   ومن ال ا  :وهو ،قول َيع  ي لرِ م   َأنرِي نُ  لرَ بِ  َأُم ر   ِدي    دلر     ِبال َغ ر 

ور   َربرِيي يم   َ  رُ ا  مررن كرالم امررأة العزيررز ألنرن متصرظ بقوليررا   َرهرِ ن   َراَود  ُرنُ  َأنرَ  وررَ
نِ  سررِ نُ  َن   نَ  َوِإنرر  اِدِق نَ  َل ررِ م وررن يوسررف ف ررن   وهرراا مرراهب الرراين ي  رروي اليرر الصرر 

 

وبرد ل ما رد الأامن ألهوام القرري وال ب ن ل ا  ن  ن من الس ة ورح ال رقراي ألفري   -  1
 5/3438  فدوي  ي   ط دار الرياي للتراثنصارح القرببفن أه د فن فر  األ
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َرَأعُ  َقاَلةِ : من قولن  قوليم قالف   ول    ور   َربرِيي ِدي    دل  قولن   ال َعِزيزِ  ام   َ  رُ
يم   وس ،وررروي فيرررن وقرررف  رررام ولررر  هقيقترررن     كرررالم متصرررظ بعنرررن فررر عض  َرهرررِ
 .(1 ا ن تار هاا القول وس ناهب دلينولس 

 المطلب الثاني عشر: مراءة الظالم من خليله يو  القيامة

 الكري ة ماظ ال اهد اآل،ة 
د  } قرررال ل  عرررال  ل ِ ي َلقرررَ نِ  َألرررَ دَ  الررراِيك رِ  ورررَ اَ ِني ِد    َبعررر  ايَ  جرررَ ي َطايُ  َوكرررَ  ال ررر 

ِن َسايِ   [29: ال رقاي{ ]َمُاوس   ِلإل 

 أوس: ال ع   ال اهر من ال   الكريم

ترررن مرررن قرررول لل أررررد قرا  رررن أي هررراا الكرررالم بأ  ، يررر مرررن الررر   لكرررريم
وفي السطور اآل يرة مرا   ال الم وك نن يدرح ويعي أي ال يطاي ، ال اإلنساي

 يتك ف و ن ال اث هول هال اآل،ة الكري ة.

 ثانيا: دراسة ال   الكريم
هاا ال   الاويم من ال وصول ل  را ال  صرول مع ر  فقرد نر  العل را  

اا الوجرن ه ررث جعلروا   رام الوقررف و رد قولرن  عررال   ولر  أي هرال اآل،رة مررن هر
ِن َساِي َمُاوس  قولن  عال      ثم اسفتدا  من  َجاَ ِني ي َطاُي ِلإل    َوَكاَي ال  

اَ ِني  قررال الررداني:  َد ِد   جررَ    ررام ألنررن رمررر كررالم ال ررالم ومررا بعرردل مررن َبعرر 
ِن   ،اي فرن سرالم فري قولرن   لثم أمرا بس دل د قول ل  عال  ل ِ ي ورَ د  َألرَ َلقرَ

اَ ِني َد ِد   جررَ ِر َبعرر  اِي   ،ع رري القرررري قررال ل  عررال    الرراِيك  ِن سررَ ي َطاُي ِلإل  اَي ال رر  َوكررَ
   ، مرل ب عصية ل ثم ، الن في اآلمرة. َمُاوس  

 

 2/725،نا  الوقف واسفتدا  سفن األن ارح د - 1
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دَ   وكرالك  لن رمرر:  وقال في مو  ِر َبعر  ِن الراِيك  ل ِ ي ورَ د  َألرَ اَ ِنيَلقرَ     ِد   جرَ
ه ا الت ام أ،نا ألنن انقنا  كالم ال الم الاح هرو أفري فرن ملرف ثرم قرال ل 

َد ِد   َجاَ ِنيوز وجظ    ِر َبع   .(1   وهو رأو اآل،ة َلَقد  َأَلل ِ ي َوِن الاِيك 
اَ ِني وقررال السررأاوندح     وقررف مطلررق ألي مررا بعرردل مررن أم ررار ل ِد   جررَ

 .(2  عال 

 .(3 لطاتف اإلهاراع  و ابعن ول  هاا القسطالني في

 واأله وني وهيل اإلسالم زكريا األنصارح 

َد ِد   َجاَ ِني قال األه وني:       ام ألنن رمر كالم ال الم ومرا بعردل مرن َبع 
ي جعرظ الكرالم متصرال مرن كالم ل  عال  وهاا دي جعظ ما بعردل مسرت ن ا  فرإ

... دل  رمر كالمن فال وقف دس ولر  [27:  ال رقاي{ ]  ا  َ ا عُ   َل  َتِ ي  َ،ا}قولن   
 . (4    ام َمُاوس   رمرل  

 

 141 416ال وت ي للداني ص  - 1
 306الوقف واسفتدا  ص  - 2
 3/314لطاتف اإلهاراع  - 3
  ال قصد لتل ي  ما في ال رهد فري الوقرف واسفتردا 274م ار اليدى لأله وني ص  -  4

  1973=1393  2ل رريل اإلسرررالم زكريررا األنصرررارح  ط مصررط   ال رررافي الالبررري  ط
 274ص 
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ي َطاُي ومرررن ال  سرررررين قرررال السرررر اوح:      دهررررارة دلررر  مل لررررن أو دلرررر  ال ررر 
ي مررن الأررن واإلنرر  وهرراا الكررالم مررن ادفلري  أو دلرر  الأرر   أو كررظ مررن هرريط

 .(1 كالم ال الم أو كالم مست نف

 ثالثا: أثر ولم ال وصول ال  صول في فياي مع   اآل،ة الكري ة.
هال اآل،ة الكري ة مرن ال وصرول ل  را ال  صرول مع ر  وألجرظ هراا ظيرر 
ليررا مع رر  رمررر   ررر مررا   ررادر دلرر  الرراهن ه ررث يرراهب مررن ،قر هررا ألول مرررة 

 ال  يررر مررن كررالم ال ررالم لكررن لرررو وررر  هرراا القررارأل أي ف يررا وصررال دلرر  أنيررا
ي َطاُي    ل يم أنيا ول  قس  ن قسم م ن كالم ال الم وهو  امع وي  وفصال   ال ر 

ِن َساِي َمُاوس  ثم قال ل  عال    ي َطاُي ِلإل     َوَكاَي ال  
ِر  قال القرببي:     ا ال رادم لقرد ألرل ي   أح ،قرول هرا َلَقد  َأَلل ِ ي َوِن الراِيك 

وق رظ ورن الراكر أح ورن   من ا  ا ن في الدنيا مل ال ون القرري واإل، راي برن
ُاوس  الرسرول   اِي مرَ ِن سرَ ي َطاُي ِلإل  اَي ال رر    ق ررظ هراا مرن قررول ل  عرال  س مررن  َوكرَ

َد ِد   َجاَ ِني  ول  هاا و د قولن  قول ال الم و  ام الكالم   . (2  َبع 

 ول  عال  أولم.
 

  

 

 1/634  س ر الس اوح  - 1
 7/4742  س ر القرببي  - 2
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 المطلب الثالأل عشر: من صفات الملوك

 اآل،ة الكري ة موبن ال اهد 
َية   َدَمُلوا ِدَ ا ال ُ ُلوكَ  ِدي    َقاَلة  }  قال ل  عال  ِلَيا أَِوز ةَ  َوَجَعُلوا َأف َسُدوَها َقر   أَه 

َعُلوي   َوَكَاِلكَ  َأِ ل ة    [ 34: ال  ظ{ ]َ،  

 أوس: ال ع   ال اهر من ال   الكريم
هرراا الرر   الكررريم كسررابقن ، يررر أي ج لتررن مررن قررول ملكررة سرر   وهرراا مررا 

 وفي السطور اآل ية دراسة لياا ال  ا . ولي  مرادا  يت ادر دل  الاهن

 ثانيا: دراسة ال   الكريم

،أ رن ول يرا ال  سرروي أنيرا مرن هال اآل،ة الكري ة من اآل،اع التري ،وراد 
ه رث نر  ولر   لرك مرن   ي الكرريمر وصول ل  ا ال  صول مع   فري القرر ال

وافرررن الأررروزح فررري فررري   ويرررظ م ررروظ القررررري  ول رررا  ولررروم القررررري افرررن قت  رررة 
 .(1 وافن وق لة ال وي في الزيادة واإلهساي  والس وبي في اإل قاي  ال ده 

قررال افررن قت  ررة: برراب م ال ررة ظرراهر الل رر  مع ررال  وم ررن أي يتصررظ الكررالم 
 ال ُ لرُوكَ  ِدي  ب ا قبلن هت  ،وروي ك نرن قرول واهرد وهرو قروسي: نارو قولرن  عرال   

وا ِدَ ا ة   َدَملررُ يررَ ُدوَها َقر  وا َأف سررَ ز ةَ  َوَجَعلررُ ا أَوررِ ة   أَه ِليررَ َاِلكَ   ثررم قررال    َأِ لرر  وي  َوكررَ َعلررُ   ،َ   
َاِلكَ   ثم قال ل  عرال    َأِ ل ة  ولي  هاا من قوليا وانقطن الكالم و د قولن    َوكرَ

َعُلوي    ،َ   2) . 
 

  الزيررررادة 2/581  اإل قرررراي 38  ال ررررده  ص294ان ررررر   ويررررظ م رررروظ القرررررري ص - 1
 3/483واإلهساي 

 294  ويظ م وظ القرري ص - 2
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ال ررررا  فررري معررراني ن و ابعرررن ولررر   لرررك مرررن سررربق  كررررهم ومرررن ال  سرررري
 الل ث الس رق دح وافن فرجاي وافن كث ر وال س ي. أفوو   القرري

ة   َدَمُلوا  ِدَ ا  ال ُ ُلوكَ   ِدي    َقاَلة  قال ال را :     يرَ ُدوَها َقر  ...  جرواب لقروليم   َأف سرَ
نُ } ِديد  َب  وإ  َوُأوُلو ُقو ةإ  ُأوُلو  َنا    فقالرة دنيرم دي دملروا فالدكرم [ 33: ال  رظ{ ]هرَ

َعُلوي  َوَكَاِلكَ أ لوكم وأنتم ملوك فقال ل     ،َ   1). 

َاِلكَ وقررال أفررو الل ررث السرر رق دح   وي  َوكررَ َعلررُ   قررال افررن   رراو: هرراا قررول  َ،  
َاِلكَ ل  عرررال  لل بررري صرررل  ل وليرررن وسرررلم.قال   وي  َوكرررَ َعلرررُ    صرررد،قا لقرررول  َ،  

 ال رأة .
قرررال الاسرررن: هررراا قرررول فلقررري  دي سرررلي اي وج رررودل كرررالك ، علررروي وأكثرررر 

 .(2 ال  سرين ول  مال   لك

ة  ي:   قررا افررن فرجررا وكَ  ِدي   َقالررَ وا ِدَ ا ال ُ لررُ ة   َدَملررُ يررَ ُدوَها َقر  وا َأف سررَ ز ةَ  َوَجَعلررُ  أَوررِ
ا ة   أَه ِليررَ ثررم اسررت نف كالمررا     هرراا كررالم ال ررراد وهررو كررالم متصررظ بالاو ررة َأِ لرر 

َاِلكَ قات را ف  سررن مصردقا لكالميررا  قولررن   َعلررُوي  َوكرَ   هرراا قرول ل جررظ جاللررن  َ،  
أي ،وروي وقولن ا لاق ولن ال لك يوم ي  ل في الصور وس ، لو ال لك الردامظ 

مؤم ا صالاا أو كافرا فاسقا فإي كاي كرافرا أفسرد ولر  ال ردمول ولر يم دير يم 
ودنيراهم وإي كراي صرالاا وال ردمول ولر يم كرافروي أفسرد ولر يم دنيراهم ورب ررا 

 

 2/806معاني القرري  - 1
باررر العلرروم للعالمررة نصررر فررن ما ررد فررن أه ررد أفرري الل ررث السرر رق دح   اق ررق ماررب  - 2

= 1416  1ف رررروع  ط الررردين أفررري سرررع د و رررر فرررن  رامرررة الع رررروح  ط دار ال كرررر 
1996  2/607 
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ورن ال لرك وهطيرم ورن مررا بيم و لرك الراح و ترن اقتصر ول   غ  ر م ازليم 
  .(1  ال رأة 

 .(2 و ابعن افن كث ر في   س رل
ولإلمررام ال سرر ي فرري هرراا الصرردد كررالم لطيررف ،اسررن أي نرراكرل قررال: فل ررا 

ور برررة الأرررواب فزي رررة أوس مرررا   أهسرررة م رررن ال ااربرررة مالرررة دلررر  ال صرررالاة
ُدوَهاوأر يم ال ط  فين ه ث قالة        كرول ز ةَ  َوَجَعلرُوامربوهرا       َأف سرَ ا أَورِ  أَه ِليرَ

أ لوا أوز يا وأهانوا أهرافيا وقتلوا وأسروا فاكرع ليم سو  واق ة الارب      َأِ ل ة  
َعلرُوي  َوَكَاِلكَ ثم قالة     ال سرت رة التري س  تغ رر ألنيرا ع وهرال وراد يم   أراد  َ،  
وق رظ هررو  صرديق مررن   ف رة ال لررك القرد،م فسرر عة نارو  لررك ورأع كانرة فرري 
ومن اسرت ا  هرامرا   واهتج الساوي في األرس بال ساد فيال اآل،ة   ل لقوليا

ثررم   فقررد ك ررر وإ ا اهررتج لررن بررالقرري ولرر  وجررن التاريررف فقررد ج ررن فرر ن ك رررين
 .(3  كرع بعد  لك هديث اليدنة وما رأع في الرأح السديد 

 ر ال وصول ل  ا ال  صول مع   في فياي مع   اآل،ة الكري ةثالثا: أث
ل ررا كانررة هررال اآل،ررة الكري ررة مررن ال وصررول ل  ررا ال  صررول مع رر  ظيررر 

كونيرا فيي فري ال يا،رة فرول   من معان يا أنيا ليسة بأ لتيا من كالم فلقي 
 

إلمام وبد الره ن   بين األفيام دل   دفر الكتاب الاويم و عر  اآل،اع وال    الع يم ل  -  1
ما د فن وبدالره ن فن الاوم الل  ي اإلفريقي ثم اإلهب لي ال عرو  فن أفي الرجال 
رأفة ما رد راترف   مراجعة د.    اق ق د. فا ، هس ي وبد الكريم536بافن فرجاي ع

 4/1800  2016  1ال صرح  ط دار ال ور ال ب ن  ط 
 6/61  س ر افن كث ر  - 2
 2/629  س ر ال س ي  - 3
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امررررأة س سرررداد لرأييرررا فررري الغالرررب فيررري ب رررر س صرررلة ليرررا باألهورررام الغ بيرررة 
م يرا مرن كالميرا وجرز  فيرن  صرديق مرن ل  عرال  ولكرن اآل،رة جرز  القابعة   

وفي مقطعيا الثاني من   ول من كالميايا األتفي جز لكالميا  فاآل،ة الكري ة  
ن مررن هصررول هررال الأ لررة وفرري هرراا مررا فيرر   عررال   صررديق لكالميرراكررالم ل 

الترري صرردل ل  عررال  ول يررا ه ررث ،أررب أي  ؤمررا فرري اسوت ررار و ولررن فرري 
 ظ زماي ول  عال  أولم.كي و د  عامظ ال او من ال لوك في الاس ا

 المطلب الرابع عشر: من مشاهد يو  القيامة

 اآل،ة الكري ة موبن ال اهد 

ورِ   ِفي  َوُنِ لَ } نَ  ُهم    َفِإَ ا  الص  َداثِ  مرِ َجر  م   ِدلرَ  األ  ُلويَ  َربِييرِ اُلوا( 51  َي  سرِ ا قرَ  ،رَ
َلَ ا َقِدَنا  ِمن    َبَعَثَ ا  َمن    َوي  َ نُ  َوَودَ  َما َهَاا  َمر  َدلَ  الر ه  ُلوي  َوصرَ سرَ   51: ،ر { ]ال ُ ر 
52 ] 

 ال ع   ال اهر من ال   الكريم أوس:
و رررد معررراي تيم مرررا ، يرررر مرررن الررر   الكرررريم أي ج لترررن مرررن كرررالم الك رررار 

والاال   ر  لك ل ا قالن ال  سروي من أي اآل،ة   وودهم ل  عال  وكافوا بن
وفي السرطور اآل يرة دراسرة ليراا الكري ة من ال وصول ل  ا ال  صول مع    

 ال ولن الكريم من كتاب ل  عال .

 ثانيا: دراسة ال   الكريم
ع ررر  ه رررث دي أول هررراا الررر   الكرررريم مرررن ال وصرررول ل  رررا ال  صرررول م

 ورمرل من كالم ال ؤم  ن أو من كالم ال التكة.  ال   من كالم الك ار
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 وم ررن نرر  ولرر  كونررن مررن ال وصررول ل  ررا ال  صررول مع رر  افررن قت  ررة
 .(1 الدي ورح وافن الأوزح والس وبي وافن وق لة ال وي

ن  قررال السرر وبي: قررال افررن الأرروزح: ومثلررن   ا مررَ ن   َبَعَث ررَ ِدَنا مررِ قررَ   انتيرر   َمر 
َ نُ  َوَودَ  َما َهَااقول الك ار فقالة ال التكة    َسُلوي  َوَصَدلَ  الر ه     ال ُ ر 

وأمرررا افررن أفرري هررا م وررن قتررادة فرري هررال اآل،ررة قررال: ر،ررة مررن كترراب ل 
ا عرررال  أوليرررا أهرررظ النررراللة ورمرهرررا أهرررظ اليررردى قرررال   ا ،رررَ َل رررَ ن   َوي  ا مرررَ ن   َبَعَث رررَ  مرررِ

َقِدَنا َاا  هاا قول أهظ ال  ال وقال أهظ اليدى ه ن بعثوا من قبورهم    َهَاا  َمر   هرَ
َ نُ  َوَودَ  َما َسُلوي  َوَصَدلَ  الر ه   .(2   ال ُ ر 

وسرررار ولررر  هررراا ج رررن مرررن أهرررظ الت سررر ر مررر يم هرررود فرررن ماورررم اليررروارح 
 والس اوح وال س ي وافن الأوزح وال وكاني.

َلَ ا َ،ا َقاُلواقال ال يل هود:    َقِدَنا  ِمن    َبَعَثَ ا  َمن    َوي  :  كلم   م  قال بعني  َمر 
َلَ ا َ،االناللة     ظاللة وبآمرها أهظ اإل، اي قال أهب ول هال اآل،ة أهظ الن   َوي 

َقِدَنا  ِمن    َبَعَثَ ا  َمن   َاا   وقال ال ؤم وي َمر  ا هرَ دَ  مرَ َ نُ  َوورَ َدلَ  الرر ه  ُلوي  َوصرَ سرَ   ال ُ ر 
و كررروا وررن زيررد فررن أسررلم   و كررروا وررن الاسررن وررن أفرري فررن كعررب مثررظ  لررك

َقِدَنا  ِمن    َبَعَثَ ا  َمن     قال: قال الك ار:   َاا  قالرة ال التكرة  َمر  ا هرَ دَ  مرَ َ نُ  َوورَ  الرر ه 
َسُلوي  َوَصَدلَ   .(3 ال التكة الاين ،وتبوي أو ال ال  اد هم   قال بعنيم ال ُ ر 

 

  ال رررده  2/582  اإل قررراي 162  ف ررروي األف ررراي ص249 اويرررظ م ررروظ القررررري ص - 1
 3/483  الزيادة واإلهساي 38ص

  2/582 اإل قاي - 2
فن ماورم اليروارح  اق رق بالاراا فرن سرع د هرري ي   ط   س ر كتاب ل العزيز ليود   -  3

 3/436  1990  1دار الغرب اإلسالمي  ف روع   ط 
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َااقرررال السررر اوح: قولن  ا هرررَ دَ  مرررَ َ نُ  َوورررَ ال التكرررة أو كرررالم   مرررن كرررالم الرررر ه 
ول مرن الرسرظ فيأ رب بعنريم ال تق ن وق ظ من كالم الك ار يتراكروي مرا سر ع

 .(1 بعنا بن
وال ررروكاني فررري فرررت، . (2 ونقرررظ هررراا الكرررالم ب ع رررال افرررن الأررروزح وال سررر ي

َاا القدير ه رث قرال:   ا  هرَ دَ   مرَ َ نُ   َوورَ َدلَ  الرر ه  ُلوي  َوصرَ سرَ جرواب ولر يم مرن   ال ُ ر 
الك ررررة ،أ رررب برررن م ال رررؤم  ن وق رررظ هرررو مرررن كرررالجيرررة ال التكرررة أو مرررن جيرررة 

وقال بالثاني مأاهد  وقال قتادة: هو    قال باألول ال را    بعنيم ول  بعض 
 .(3 من قول ل س اانن

 ثالثا: أثر ولم ال وصول ال  صول في دثرا  مع   اآل،ة
، يررر أي اآل،ررة الكري ررة قبررظ قل ررظ  مررن ج لررة كررالم ال  سرررين الرراح سرربق

ث  ه  ال   صظ مع   االكث ر و دما كانة من ال تصظ ل  باي من معان يا  
كرررالم أهرررظ النررراللة ورمرهرررا مرررن كرررالم أهرررظ اليررردى وهرررم مرررن ظيرررر أي أوليرررا 

أو من قول ل  عرال  ولر    أو ال التكة ول  قول ج اه ر العل ا    ال   قوي 
لك ررار كاملررة ولرر  قررول بعررض ال  سرررين. ول أو هررو مررن قررول ا  قررول قتررادة

   عال  أولم.

 

ولررم الرردين فررن أفرري الاسررن ولرري فررن ما ررد وبررد الصرر د مررام   سرر ر القرررري الع رريم لإل - 1
   اق ررق د.موسرر  ولرري موسرر  موسرر  مسررعود  د.أهررر  643السرر اوح ال صرررح ع

 2/181  2009=1430  1ر ال  ر للأامعاع  ط ما د وبد ل القصاص  ط دا
 3/157    س ر ال س ي 1175زاد ال س ر سفن الأوزح ص - 2
فررت، القرردير الأررامن فرر ن ف رري الروا،ررة والدرا،ررة مررن ولررم الت سرر رلإلمام ما ررد فررن ولرري  - 3

  4/416  2003=1423   اق ق س د دفراهيم  ط دار الاديث  1250ال وكاني ع
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 المطلب الخامس عشر: نبأ الخصمين

 اآل،ة الكري ة موبن ال اهد 
الَ } قررال ل  عررال  د   قررَ كَ  َلقررَ َؤالِ  َظَل ررَ كَ  ِبسررُ َأتررِ نِ  ِدلررَ  َنع  نَ  َكِث ررر ا َوِإي   ِنَعاجررِ  مررِ

ي  ال ُ َلَطا ِ  ُيم    َلَ   غرِ ضإ  َولرَ  َبع نرُ ِاينَ  ِدس   َبعر  اِلَااعِ  َوَوِ لرُوا رَم رُوا الر   َوَقِل رظ   الصر 
َ رَ  َفَت  الُ  َأن َ ا َداُوودُ  َوَظن   ُهم   َما َتغ   [ 24: ص { ]َوَأَنابَ  َراِكع ا َوَمر   َرب نُ  َفاس 

 أوس: ال ع ي ال اهر من ال   الكريم

الكرالم متصرظ وس وقرف يت ادر دل  الاهن ل أررد قررا ة الر   الاوريم أي 
وفرري السررطور اآل يررة نقررظ   ولرري  الاررال كررالك  فيررن مررن أول اآل،ررة دلرر  رمرهررا
 لكالم العل ا  في هاا ال  ي.

 ثانيا: دراسة ال   الاويم
ا  كرر ال رريل افرن وق لررة ال ورري أي هرال اآل،ررة الكري ررة مرن ال وصررول ل  رر

قرال ل  عرال  ا ه ث قرال: ومرن  لرك أ،نر  ال  صول مع   في القرري الكريم
كَ  َلَقد   َقالَ ود  قال  ه نن في قصة دا َؤالِ  َظَل رَ كَ  ِبسرُ َأترِ ن ...  ِدلرَ  َنع   َوَقِل رظ  ِنَعاجرِ

الُ  َأن َ ا  َداُوودُ   َوَظن  انتي  الكالم         ُهم    َما َ رَ  َفَت ر  َتغ  نُ  َفاسر  ر   َربر  ا َومرَ ابَ  َراِكعر   َوَأنرَ
متاانررررا لررررن وافررررتال  واث ا ررررا للاأررررة اارررراكم مررررا كرررراي دس   أح  رررريقن داود أي الت

  .(1  فاستغ ر ربن وأناب 

 

 3/484هساي الزيادة واإل - 1
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ن  قرررررال الرمررررراني:    ا َداُوودُ  َوظرررررَ الُ  َأن  رررررَ   وق رررررظ أنرررررا هرررررددنا وليرررررن فررررري  َفَت ررررر 
 .(1 التعبد 

والرررداني واألهررر وني ره يرررم ل  وقرررد  رررابن افرررن وق لرررة اإلمرررام القسرررطالني
  عال .

م   َماقال القسطالني: والوقف ول        رام س األول وفاقرا للرداني و  ررل  هرُ
 .(2 لوص يم بالقلة فال ، صظ ف  ي ا

اِلَااعِ  َوَوِ ُلوا رَمُ وا ال ِاينَ  ِدس  وقال الداني: قال افن األن ارح:       رام  الص 
ا َوَقِل رظ  ثم  بتدأل    م   مرَ وهرو قرول    رظ هرم ومرا صرلة للكرالموقل   ولر  مع ر  هرُ

ا َوَقِل ظ  م   وأفي ها م والت ام و دح   األ م   مرَ   ألي  لرك مرن الكرالم األول  هرُ
 .(3 الاين س ي غوي  وال ع   وقل ظ ما هم ال ؤم وي 

 .(4    ام ُهم   َما َوَقِل ظ  ه وني أي الوقف ول  هاا ال ولن   و كر األ
اِلَااعِ سرررالم زكريرررا أي الوقرررف ولررر    و كرررر هررريل اإل    رررام وولررر     الصررر 

 .(5   أ م م ن ُهم   َما َوَقِل ظ  

 

  وهرررو 384  سررر ر أفررري الاسرررن ولررري فرررن  يسررر  فرررن ولررري فرررن وبرررد ل الرمررراني ع  - 1
ج ررن و اق ررق د. منررر ما ررد نبيررا   قررد،م د. رلررواي  ال سرر   الأررامن لعلررم القرررري  

 449  ص2009  1الس د  ط دار الكتب العل ية  ف روع  ط
 3/527لطاتف اإلهاراع  - 2
 482ال وت ي للداني ص - 3
 329م ار اليدى ص - 4
 329ص هسن ال قصد - 5
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موصرررولة الل ررر  م صرررولة الكري رررة هرررال اآل،رررة ثالثرررا: ال ع ررر  ولررر  كررروي 
 ال ع  

 َوَقِل ظ  م ا سبق من كالم القرا  ، ير جليا أي الكالم  م و د قولن  عال   
 ... َفَت  الُ  َأن َ ا َداُوودُ  َوَظن    ثم قال ل  عال    ُهم   َما

ورمرها كالم   ي أوليا كالم لداود ولين السالماف ير أي اآل،ة   قسم قس 
 جظ جاللن. ول  عال  أولم. هلل

ي مررا وق ررة وليررن مررن ولررم ال وصررول ل  ررا ال  صررول مع رر  فرروبعررد فيرراا 
وفررري الصررر ااع اآل يرررة أ عررررس بارررول ل   القررررري الكرررريم م رررا  عررر ن ا صرررالن

  عال  للقسم الثاني من هاا العلم وهو ما  ع ن انقطاون.
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 املبحث الثاني: ما تعني االنقطاع 
 وفيه

 مخسة مطالب 
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 نقطاع وفيه خمسة مطالبالمبحأل الثاني: ما تعين اال 

   ي د ف ن يدح هاا ال  اث 
سرربق ورررن قريررب أي   اولرررة فرري ال  ارررث السررافق ال رررو  األول مررن أنررروا  

أح س   وهو مرا  عر ن ا صرالنفي القرري الكريم   متصظ الل   م  صظ ال ع    
ولكرن   وس  نالرة فري جرواز هراا ألنرن س يروهم  ونن متصال  يزال القرا  ،قر 
مع ال ولر  هراا اس صرال فيعرر  قاتلرن د ا اهت رظ كونرن لقاترظ   سفد من معرفة

واهررد ويعررر  ال ع رر  ال ررراد م ررن د ا أهرروظ مع ررال برر ي   ررادر مررن ل  ررن مع رر  
   ر مراد.

وفرررري هرررراا ال  اررررث أ  رررراول باررررول ل  عررررال  اآل،رررراع الترررري  عرررر ن كونيررررا 
فتوقرن القرارأل فري م قطعة فتقرأ ول  هاا الوجن هت  س  وهم مع     ر مرراد 

 ال ا ور ول ال ستعاي.

 مطلب ا:ول: من صفات القرآن الكراملا

 اآل،ة الكري ة موبن ال اهد 

 [2: ال قرة{ ]ِلل ُ ت ِق ن ُهد ى ِفينِ  َري بَ  َس  ال ِكَتابُ  َ ِلكَ } قال ل  عال 

 : ال ع   ال اهر من ال   الكريمأوس

اآل،رررة  القررررري الكرررريم ه رررث   ررر ر، يرررر مرررن هرررال اآل،رررة الكري رررة فنرررظ 
دلرر  بعررد موانررة القرررري الكررريم الرراح س ريررب فيررن أح سهررك فيررن ه ررث  الكري ررة

 هو اليدا،ة التي  قود دل  التقوى.
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كَ  ة الكري رررة دمررا أي  قررررأ ومعلرروم أي اآل،ررر ابُ  َ لرررِ بَ  َس  ال ِكتررَ ى ِفيرررنِ    َريررر  د   هرررُ
كَ    وإمررا أي  قرررأ  ِلل ُ ت قررِ ن ابُ  َ لررِ بَ  َس  ال ِكتررَ ى     ِفيررنِ  َريرر  د    وس  قرررأ  ِلل ُ ت قررِ ن هررُ

 اآل،ة الكري ة بغ ر ها  ن الكي  ت ن وإس لاافة ال عاني ال ودوة ف يا.

 ثانيا: دراسة ال   الكريم
هررال اآل،ررة الكري ررة مررن سررورة ال قرررة مررن ال وصررول ل  ررا ال  صررول مع رر  

وليسررة هررال اآل،ررة الكري ررة م ررا جرراز أي   ه ررث ا صررظ ل  يررا وانقطررن مع اهررا
 قررررأ متصرررلة مثرررظ سررروابقيا فررري ال صرررظ السرررافق  ولكرررن يتعررر ن قرا  يرررا بويفيرررة 

م ررا  عرر ن انقطررا  مع ررال فررال  قرررأ متصررلة هترر  س  عطرري مع رر  مع  ررة ألنيررا 
مرا د ا وق رة  ووه  وول  هاا هوع هال اآل،ة الكري ة وق ا متعانقا     ر مراد 

 ن الوقف ول  برفن اآلمر هت  س ، تلد ال ع  .ول  أهد برفين امت 

 وإل  هاا ال ع   أهار العل ا  في كتبيم.
ى ِفيررنِ  : ومررا  عرر ن أي ،ورروي م قطعررا قولررن قررال الزرك رري والسرر وبي د   هررُ

ومرر يم مررن قنرر    مررن قنرر  باسررتع افن ولرر  أنررن مبترردأ ومبررر م  مرر يِلل ُ ت قررِ ن
 .(1    الاال في  قدير هاد،ا  نصب ولُهد ى  مبر  س  و  ِفينِ  بأعظ  

وقررال السرر وبي: قررد ،أ ررزوي الوقررف ولرر  هررر  وولرر  رمررر ويورروي فرر ن 
امت رررن الوقرررف ولررر  ا  فرررإ ا وقرررف ولررر  أهرررده  ق  ن مراق رررة ولررر  التنررراد و الررر

بَ  َس ك ن أجاز الوقف ولر       اآلمر   والراح  ِفيرنِ   فإنرن س ،أ رزل ولر     َرير 

 

 1/51البرهاي  - 1
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 َأي   َكاِ ب   َ،  بَ  َوَس }   وكالوقف ول  َري بَ  َس  ول     س ،أ زل   ِفينِ ،أ زل ول   
ُتب   .(1 مراق ة [282: ال قرة{ ]ّللا   َول َ نُ  َكَ ا}فإي ف  ن وب ن  [282: ال قرة{ ]َ،ك 

 .(2 كاا قال افن الأزرح في ال  ر
مرن القررري الكرريم م را  فان ر كيف  كر العل ا  أي هراا ال ولرن وأمثالرن

ي ت رري دلرر  ولررم ال وصررول ل  ررا ال  صررول فرري ال ع رر  لك ررن متعرر ن اسنقطررا  
 في الل   أ،نا.

 ف ياثالثا: مع   اآل،ة الكري ة ول  دو ال ال وصول ال  صول 

يتب ن أي ال ع   الاح  كرل ال  سروي في كتبيم هول هرال اآل،رة الكري رة 
 َ ِلكَ أي ،ووي ال راد م يا   مع   هو  ولال  ص  ل  ا    ول  أنيا من ال وصول

   ِلل ُ ت ِق ن ُهد ى  وهو    ِفينِ  َري بَ  َس  ال ِكَتابُ 

أح هاا هرو الكتراب الارق دوي   َري بَ  َس  ال ِكَتابُ  َ ِلكَ أو أي ،ووي ال راد   
د ى  ِفيرنِ هك     عرال .  ،ع ري هروى اليدا،رة التري  قرود دلر   قروى ل   ِلل ُ ت قرِ ن  هرُ

 ول أولم.

  

 

 2/556اإل قاي للس وبي  - 1
 1/237الع ر ال  ر في القرا اع  - 2
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في مواضع في القرآن الكثرام يوقثع عنثدها وابتثدأ بمثا المطلب الثاني:  
 بعدها

ل سررا فرري فيررم و ررا قبليررا هترر  س  وقررن مررن اآل،رراع الترري يتعرر ن انقطاويررا 
ر،ررراع وقعرررة فررري القررررري الكرررريم فررردأع فل ررر     سررر ن ال رررراد مرررن اآل،رررة الكري رررة

ألوه ررة  هررال اآل،رراع  د  لررو وصررلة    كررر ول ررا  الوقررف واسفترردا  ك رراالرراين  
ال والرن مرن اللر   لرو كانرة ولر   لوس ،    ما في ها   أنيا نعة ل ا قبليا

السرر عة وورردة  اآل يررة  عرررس ليررال اآل،رراع الكري ررةوفرري السررطور   هرراا الاررال
 اآل،اع الكري ة.ر،اع هافية هال 

قال األه وني: كظ ما في القرري الكريم من  كرر الراين والراح ،أروز فيرن 
أو مبتردأ هررا    والقطرن ولر  أنرن مبرر مبتردأ ماراو   الوصرظ ب را قبلرن نعترا

 دس في س عة موالن فإنن يتع ن اسفتدا  فيا  مبرل
ِم رُويَ   ُأوَلِعكَ   ِ اَلَوِ نِ   َهق    َيت ُلوَننُ   ال ِكَتابَ   رَ   َ اُهمُ   ال ِاينَ } نِ  ُيؤ  ن   برِ ر   َومرَ نِ  َ،ك  رُ  برِ
  [121: ال قرة{ ]ال َ اِسُرويَ  ُهمُ  َفُ وَلِعكَ 
ِاينَ } اُهمُ  الرررر  ابَ  رَ    ررررَ نُ  ال ِكتررررَ ِرُفونررررَ ا َ،ع  ويَ  َك ررررَ ِرفررررُ اَ ُهم   َ،ع  ا َوِإي   َأف  ررررَ  مررررِ  ُيم   َفِريقرررر 

ُتُ ويَ  َلُ ويَ  َوُهم   ال َاق   َلَيك   [ 146: ال قرة{ ]َ،ع 

ِاينَ } ا ،ررَ  ُكُلويَ  الرر  بررَ ويَ  َس  الرِي ا ِدس   َ،ُقومررُ ومُ  َك ررَ ِاح َ،قررُ نُ  الرر  ي َطايُ  َيَتَ   طررُ نَ  ال رر   مررِ
 [275: ال قرة{ ]ال َ  ي 

َواِلِيم   ّللا ِ  َسِب ظِ  ِفي  َوَجاَهُدوا  َوَهاَجُروا  رَمُ وا  ال ِاينَ } َ مُ  َوَأن ُ ِسِيم   ِبَ م  ة   أَو   َدَرجرَ
 [20: التوبة{ ]ال َ اِتُزويَ  ُهمُ  َوُأوَلِعكَ  ّللا ِ  ِو  دَ 

َ ُرويَ   ال ِاينَ } كَ  َجيرَ  مَ  ِدلرَ  ُوُجوِهِيم   َوَل   ُ،ا  ر   ُأوَلعرِ ا هرَ ظ   َمَكانر  ِب ظ َوَألرَ { سرَ
 [34: ال رقاي]
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ِاينَ } ويَ  الررر  ِ لرررُ َش  َ،ا  ر  ن   ال عرررَ نُ  َومرررَ لرررَ دِ  ُ،سرررَ ِيُاويَ  َهو  م   ِبَا ررر  ويَ  َربِييرررِ ِم رررُ نِ  َوُيؤ  { برررِ
 [7:  افر]

 .(1 س ،أوز وصليا ب ا قبليا ألنن يوقن في ال ا ور
وقررد  كررر بعررض هررال ال والررن العالمررة افررن الأرروزح فرري كتابررن وأاتررب 

و     َوَس  } ال ره رررن ل  عرررال : وفررري ال قررررةفقررر ولررروم القررررري م   َوَس  َولرررَ  ِيم   مرررَ  هرررُ
َزُنويَ  َبا َ،  ُكُلويَ  ال ِاينَ }فيقف ثم يبتدأل [ 274: ال قرة{ ] َ،ا   [275: ال قرة{ ]الرِي

ِدح َس  َوّللا ُ } وفرري فرررا ة مَ  َييرر  و  اِلِ  ن ال قررَ ،قررف ثررم يبترردأل  [19: التوبررة{ ]ال رر 
 [ 20: التوبة]  َوَجاَهُدوا َوَهاَجُروا رَمُ وا ال ِاينَ }

ا ِ   َونِ   َوَي  َي }  وفي ال اظ رِ   ال َ ا  رَ يِ   َوال ُ   كرَ ،قرف ثرم  [90:  ال ارظ{ ]َوال َ غر 
 [ 90: ال اظ{ ]َ،ِعُ ُوم  }  يبتدأل

ِاينَ  َولرررَ } وفرري هرررم ال رررؤمن ُروا الررر  م   َك ررَ َاابُ  َأن يرررُ ارِ  َأصررر  [ 6:  رررافر{ ] ال ررر 
ِ ُلويَ  ال ِاينَ }،قف ثم يبتدأل    َش  َ،ا  َلن َوَمن   ال َعر   [7:  افر{ ]َهو 

ِديدُ  ّللا َ  ِدي  } وفرري الا ررر ابِ  هررَ َرا ِ }،قررف ثررم يبترردأل  [7: الا ررر{ ]ال ِعقررَ  ِلل ُ قررَ
اِجِرين و كررر الزرك رري ره ررن ل  عررال  هررال ال والررن  .(2  [8: الا ررر{ ]ال ُ يررَ

وب ن أنيا من اسفتردا  فيرا مقطوورة و را قبليرا ل را  كررل اي  الس عة في فرهانن
 .(3 الأوزح قبظ

 

 19م ار اليدى ص - 1
 162وأاتب ولوم القرري ص- 2
 1/357البرهاي  - 3
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 .(1 و كر الس وبي هال ال والن في د قانن

 .(2  ونقليا افن وق لة في الزيادة واإلهساي

 .(3 وأهار دل يا ال يل ما ود مل ظ الاصرح في معالم اسهتدا
والارررار م رررا يررروهم لرررو قرررال ال ررريل الاصررررح فررري  عريرررف الوقرررف الرررالزم 

وصلة موالن الوقف الالزم ب ا بعدها : الوقف الرالزم الوقرف ولر  كل رة لرو 
و اآلح و   ومررن أمثلتررن فرري ر   وصررلة ب ررا بعرردها أوهررم وصررليا مع رر  فاسرردا

ةَ  َوَلِعنِ }    ن  في قولنلالوقف ول    ال ا دِ  ِمن   أَه َواَ ُهم   ا  َ ع  نَ  َجاَ كَ  َما َبع   مرِ
وهرو   فالوقف ول  ال رال  ن سزم[ 145:  ال قرة{ ]ال  اِلِ  ن  َلِ نَ   ِد  ا  ِدن كَ   ال ِعل مِ 

لتروهم أي  [146: ال قررة{ ]ال ِكتَراب  رَ   َ اُهمُ  ال ِاينَ }رأو ر،ة ألنن لو وصظ بقولن  
اسسرررم ال وصررررول صررر ة لل ررررال  ن ولرررري  كرررالك فررررظ هررررو مبتررردأ مبرررررل ج لررررة  

  مرررن رمرررن مرررن أهرررظ الكتررراب كعبرررد ل فرررن سرررالم وال قصرررود برررن مرررد  ،عرفونرررن 
 وأصاابن.

َاِلكَ } ومن األمثلة الوقف ول  ال ار في قولرن  عرال  ة   َوكرَ ةُ  َهقر   َربرِيكَ  َكِل رَ
ِاينَ  َولررَ  ُروا الرر  م   َك ررَ َاابُ  َأن يررُ ارِ  َأصرر  فررالوقف ولرر  ال ررار وهررو [ 6:  ررافر{ ]ال رر 

ِاينَ }رأو ر،ررة سزم ألنررن لررو وصررظ بقولن ويَ  الرر  ِ لررُ ر ش َ،ا  لترروهم  [7:  ررافر{ ]ال عررَ
ل أي اسسررم ال وصررول صرر ة ألصررااب ال ررار ولرري  كررالك فررظ هررو مبترردأ مبررر 

 

 2/563اإل قاي  - 1
 3/430الزيادة واإلهساي  - 2
معرررالم اسهتررردا فررري معرفرررة الوقرررف واسفتررردا لل ررريل ما رررود مل رررظ الاصررررح  ط موت رررة  - 3

 95  ص 2002=1423  1الس ة  ط
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وال قصرود مرن اآل،رة فيراي أهروال ه لرة العررش   [  7:   رافر{ ]  ُ،َس ِيُاويَ }  ج لة
 .(1 وموق يم بإزا  ال ؤم  ن من ال  ر

ل يررا داآل،رراع السرر عة الترري سرربق اإلهررارة قررال مثررظ  لررك فرري برراقي قلررة: وي
  وهم مال  ال قصود. وول  هاا

مثررظ هررال ال والررن فرري القسررطالني و  رررل مررن القرررا  يرراكروي وليرراا رأي ررا 
 أي الوقف  ام.

ارِ }قررال القسررطالني: الوقررف ولرر   الي رفررن الترر ام ألي رر [ 6:  ررافر{ ] ال رر 
د استاب الوقف ولين فإنن لو وصرظ قو [  7:   افر{ ]  ُ،َس ِيُاويَ }  باسفتدا  مبرل
ِاينَ  أي الغ ررر  نرب ررا ، يررم م رر ِ لررُويَ  الرر  ر ش َ،ا  َاابُ  ل نعررة   ال عررَ ار   َأصرر  وس ال رر 
 .(2 ،    ما فين

 ال ِاينَ } وقال ال ااو: ثم أمبر أي ال التكة دن ا ،ستغ روي لل ؤم  ن فقال
ِ ُلويَ  َش  َ،ا   .(3  ال َأِايمِ ...  ال َعر 

وقررد أهررار أفررو و رررو الررداني دلرر  هرراا ال ولررن السررافق ومررا هررافين م يررا 
َاِلكَ } فقرررال: ة   َوكرررَ ةُ  َهقررر  كَ  َكِل رررَ ِاينَ  َولرررَ  َربرررِي ُروا الررر  م   َك رررَ َاابُ  َأن يرررُ ارِ  َأصررر  { ال ررر 

 

 فتصر  ،س ر 55معالم اسهتدا ص  - 1
 3/556لطاتف اإلهاراع للقسطالني  - 2
معرراني القرررري الكررريم ألفرري جع ررر أه ررد فررن ما ررد فررن دسرر او ظ فررن يررون  ال رررادح  - 3

  1  طهرر   اق ررق ما رد ولرر  الصررافوني338 ال عررو  بال ارراو أو برافن ال ارراو ع
 205ط جامعة أم القرى ص 1988=1408



 

2921 

 الدين العدد الثالث والثالثونحولية كلية أصول 

ِاينَ } هاه رررا الت رررام وس ،أررروز أي يوصرررظ بقولرررن[ 6:  رررافر] ويَ  الررر  ِ لرررُ َش  َ،ا  ر   ال عرررَ
َلن َوَمن    .(1 ويقطن ولين ويأعظ ما  ا ل ،ة وكالك ما أهبين[ 7:  افر{ ]َهو 

وقظ مثظ هاا في كظ مولن من موالن الوقف الرالزم فري القررري الكرريم 
مثررظ قولررن   مررن اآل،رراع الترري لررو وصررلة ألوهررم وصررليا مررال  ال ع رر  ال ررراد 

ِمظُ }  عال     ن   ُيد  ا ُ  مرَ نِ  فرِي َ، رَ َ ترِ اِلِ  ن َره  د  لرو وصرظ  [31: اإلنسراي{ ]َوال ر 
ا}. ومثرظ نألوهم أي ال ال  ن يردمليم ل  عرال  فري ره تر َتِأ بُ  ِدن  رَ ِاينَ  َ،سر   الر 

َ ُعويَ  َ   َ،س   .وأه ال هاا كث ر في القرري الكريم[ 36: األنعام{ ]َوال َ و 

ري الكررريم واسررتووب وقررد كتررب ف يررا بعنرريم كترراب الوقررف الررالزم فرري القررر 
 الكالم ولين في موالعن.

وولررر  هررراا ، ورررن أي ،قرررال دي موالرررن الوقرررف الرررالزم فررري القررررري الكرررريم 
  يررردمظ كث رررر م يرررا فررري ال وصرررول ل  رررا ال  صرررول مع ررر  فررري القررررري الكرررريم

 أولم. عال  وم  ة هاا كتب القرا اع ل ن أراد التوسن في األمثلة. ول 

  

 

  1ه ن ج ررال فررن دفررراهيم القرهرري  طالوقررف الررالزم فرري القرررري الكررريم ألفرري وبررد الررر  - 1
 هر  ط الدمام.1427
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 صودة من حياة امني آد المطلب الثالأل:  

 اآل،ة الكري ة موبن ال اهد 
َ ،َ }قال ل  عال  نَ   َفَ صر  اِدِم نَ   مرِ ن  (  31   ال ر  ظِ   مرِ   31 :ال اتردة{ ]َ لرِك َأجر 

32]  

 أوس: ال ع   ال اهر من ال   الكريم
كرب رررا يت رررادر دلررر   هرررن السررررامن أو القرررارأل أي ل  رررة      فررري اآل،ررررة  َ لرررِ

َ ،َ   َ الكري ررة  عررود ولرر  قولررن نَ  َأصرر  اِدِم نَ  مررِ   أو يتعلررق بررن ولرري  هرراا هررو ال رر 
 ال راد وس تن، و د دراسة ال   الكريم مراد اآل،ة الكري ة.

 ثانيا: دراسة هاا ال   
نرر  العل ررا  فرري كترربيم ولرر  أي هررال اآل،ررة الكري ررة مررن ال وصررول ل  ررا 

مررن هررؤس  اإلمررام الزرك رري فرري البرهرراي و ال  صررول مع رر  فرري القرررري الكررريم 
َ ،َ }فال: وس ،    انقطا  قولن     ون قولن [ 31: ال اتدة{ ] ال  اِدِم نَ  ِمنَ   َفَ ص 

ن  } ظِ  مرررِ ك َأجررر  أي الزرك ررري ره رررن ل  عرررال  ف نرررة  ررررى [ 32: ال اتررردة{ ]...َ لرررِ
 عررر ن وقرررد   جعرررظ هرررال اآل،رررة الكري رررة مرررن ال وصرررول ل  رررا ال  صرررول مع ررر 

و ابعررن ولرر  هرراا ج يررور العل ررا    انقطاورن فرري ال ع رري ولررو وصررظ فرري الل رر 
مررن ال  سرررين وأصررااب ال عرراني دس أنررن قررد هورر  قرروس رمررر برر ي هررال الأ لررة 

اِدِم نَ القررنيرررة متعلقرررة بول رررة    اآل يرررة سررررد لررر عض أقررروال    وفررري السرررطور ال ررر 
 العل ا  في  لك:

قال افن وطية:   س ر قول ل وز وجظ  من أجظ  لرك   ج يرور ال راو 
ح بسبب هال أ [32: ال اتدة{ ]َكَتب َ ا}   من أجظ  لك  متعلق ب   لنول  أي قو 

نَ } فرررظ هرررو متعلرررق بقولرررنم: ل ازلرررة ومرررن جراهرررا كتب رررا وقرررال قرررو ا اِدِم ن مرررِ { ال ررر 
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والوقرف ولر  هراا ولر   لرك وال راو   أح ندم مرن أجرظ مرا وقرن  [31:  ال اتدة]
 .(1   ال  اِدِم ن ِمنَ ول  أي الوقف ول    

ن  وقرال افرن الأروزح مرجاررا كرالم الأ يرور   ظِ  مرِ   قرال النررااك  َ لرِك َأجرر 
 من أجظ افن ردم الاح قتظ أمال ظل ا.

: مررن ج ا،ررة  لررك ومررن جرررى  لررك وقررال قرروم: الكررالم متعلررق قررال أفووب رردة
َ ،َ ب ا قبلن وال ع      ظِ   ِمن    ال  اِدِم نَ   ِمنَ   َفَ ص    فعل  هاا ،اسن الوقف َ ِلك َأج 

 .(2 وول  األول س ،اسن الوقف واألول أص،  هاه ا

نَ وقررال القسررطالني:    اِدِم نَ  مررِ   وقررف  ررام قررال فرري ال رهررد فرري أصرر،  ال رر 
فترردا  الكتررب وإن ررا ل مررن أجررظ   مررن  بعرردل افتداتيررة متعلقررة بوتب ررا أح ااألقاويررظ

ظِ  ن  مررقاف ررظ أمررال هاف ررظ وهرراا هررو ال  رريور ووررن نررافن الت ررام   ِ قتررظ  ك َأجرر    َ لررِ
ول  جعظ  من  متعلقرة بال رادم ن أو ب صر ، أح ف صر ، نادمرا مرن أجرظ قتلرن 

 .(3 أمال

وإلرررر  مررررا سرررربق جرررر ، السرررر اوح فرررري الت سرررر ر وصرررراهب مرررررا  لب ررررد فرررري 
 .(4   س رل

وولرر  هرراا جعررظ العل ررا  هررال اآل،ررة الكري ررة مررن قب ررظ وقررف ال راق ررة قررال 
اِدِم نَ كل رررة   ومرررن أمثلترررن فررري ر وو اآلح :صررراهب معرررالم اسهتررردا    فررري  ال ررر 

 

 534ال ارر الوج ز ص - 1
 376زاد ال س ر ص - 2
 2/420لطاتف اإلهاراع  - 3
 1/221  مرا  لب د 1/223ان ر   س ر الس اوح  - 4
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َ ،َ قولررن  عررال    نَ  َفَ صرر  اِدِم نَ  مررِ ن    مررن كل ررة  لررك فرري قولررن  عررال    ال رر  ظِ  مررِ  َأجرر 
ك د ا ب ع ررر  أنرررن     فيصررر، الوقرررف ولررر  كلترررا الكل تررر ن ولررر  سرررب ظ البررردل َ لررِ

وإ ا أريد الوقرف ولر  الثانيرة   ثانية ب ا بعدهاوقف ول  األول   ع ن وصظ ال
 .(1  ع ن وصظ األول  فيا وس ،سوا الوقف ول ي ا معا

 الكري ة ل  صول في معرفة مع   اآل،ةثالثا: أثر معرفة ال وصول ا

سررربق أي  كررررع أي هرررال اآل،رررة الكري رررة ألنيرررا مرررن ال وصرررول ال  صرررول 
ن  ظيررر ليررا مررن ال عرراني مع يرراي فرري قولررن  عررال    ظِ  مررِ   فيررال الأ لررة  َ لررِك َأجرر 

  قبليا ليووي هدوث ال دم من أجرظ هرال ال  اِدِم نَ التعل لية دما أي  تعلق بقولن   
 الواقعة.

اأو يتعلرررق ب رررا بعررردها وهررري ل ررر       أح ألجرررظ هرررال الواقعرررة كتب رررا  َكَتب  رررَ
 ويت ر  الوقف هسب ال ع   ك ا سبق. ول  عال  أولم 

  

 

 1/238ال  ر سفن الأزرح  - 1
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 المطلب الرابع: مواساة النبي صلى هللا عليه وسلم

 اآل،ة الكري ة موبن ال اهد 
كَ  َوَس }قررال ل  عررال   ُزنرر  ُلُيم   َ،ا  و  ز ةَ  ِدي   قررَ ا هلل ِ  ال عررِ وَ  َجِ يعرر  ِ ينُ  هررُ يم السرر  { ال َعلررِ

ُزن كَ  َفاَل [ }65: يون ] ُلُيم   َ،ا  َلمُ  ِدن ا َقو  ويَ  َما َنع  ِلُ ويَ  َوَما ُ،ِسر   [ 76: ، ]{ ُ،ع 

  نالكري   نأوس: ال ع   ال اهر من ال ص
 و ررد وصررلي ا يت ررادر دلرر   هررن القررارأل والسررامن ليرراين ال صرر ن الكررري  ن

ا  وقوليم   َجِ يع ا هلل ِ  ال ِعز ةَ  ِدي  أي قول الك ار    مُ  ِدنر  لرَ ا َنع  ويَ  مرَ ر  ا ُ،سرِ ِل رُويَ  َومرَ  ُ،ع 
ا فيرررن مرررن اإلييرررام وفررري هررراا ال ع ررر  مررر    ،ارررزي ال بررري صرررل  ل وليرررن وسرررلم

فاآليتراي مرن   فري كلترا اآليتر ن لري  مرن مقروليمي هراا القرول و لك أل   ال ديد 
 ال وصول ل  ا ال  صول مع   وه ا م ا  ع ن انقطاون.

 ثانيا: دراسة ال   الكريم

ن  ول ا  ولوم القرري الكريم ول  أي هاين ال ص ن الكري  ن من ولرم 
وولرررر  رأو هررررؤس  افررررن قت  ررررة الرررردي ورح   ال وصررررول ل  ررررا ال  صررررول مع رررر 

 .(1 ة واإلهسايوالزرك ي في البرهاي وافن وق لة ال وي في الزياد 
: وليررا أح العرررب اإلوررراب قت  ررة فري معرررس مررد  اللغررة العربيرةقرال افررن 

وفررررارل فرررري بعررررض   وهليررررة ل  اميررررا  الرررراح جعلررررن ل  عررررال  وهرررريا لكالميررررا
ول س األهرروال فرر ن الكالمرر ن ال تكررافع ن وال ع  رر ن ال  تل رر ن كال اوررظ وال  عرر

ظ أي ،وررروي لكرررظ م ي رررا دس ي رررا فررري دموررراي ال عررر، ررررل ف  ي رررا د ا  سررراوع هال

 

 3/485  الزيادة واإلهساي 1/52البرهاي  - 1



 

2926 

 علم املوصول لفظا املفصول معنى وأثره يف التفسري

اَل }ثم قرال ولرو أي قارترا قررأ    ...باإلوراب  كَ  فرَ ُزنر  ُلُيم   َ،ا  و  ا قرَ مُ  ِدنر  لرَ ا َنع  ويَ  مرَ ر   ُ،سرِ
ِلُ ويَ  َوَما  [ 76: ، { ] ُ،ع 

وأو ظ القول فين بال صب ول  ماهب من    دنا و رك بريق اسفتدا  ب  
وإزالرن ورن   ي صب   أي  بالقول ك را ي صربيا برال ن لقلرب ال ع ر  ورن جيترن

مازونرا لقروليم دي ل ،علرم مرا ،سرروي ومرا وجعظ ال بي ولين السرالم    بريقتن
ولرررب مررن اللاررن س  أرروز الصررالة بررن وس   ،عل رروي وهرراا ك ررر م ررن  ع رردل

 .(1 أوزوا فين،أوز ال  موم ن أي يت

ز ةَ  ِدي  وقررررال السرررر  ن الالبرررري: قولررررن  عررررال      العامررررة ولرررر  كسررررر دي  ال عررررِ
لرم س  :ال قرالاستع افا وهو م عر بالعلية وق ظ هو جواب سؤال مقدر كر ي قرات

ز ةَ  ِدي  ف ج ررب بقولررن    ؟ا ،اررزي ،ازنررن قرروليم وهررو م رر ا هلل ِ  ال عررِ   لرري  ليررم  َجِ يعرر 
ُلُيم  والوقررف ولرر  قولررن      ررالي فيررم وبقرروليمم يررا هرري  فكيررف  و  ي أ  ي  غرري  قررَ

ز ةَ  ِدي   ثررم يبترردأ بقولررن   يتع ررد ويقصررد    وإي كرراي مررن ال سررتا ظ أي يترروهم  ال عررِ
 .(2 ب ي ني هاا من مقوليم دس من س ،عتبر أهد أ

كَ  َوَس قال افن ورادل: قولرن   ُزنر  ُلُيم   َ،ا  و  واولرم أي ل     وهاه را  رم الكرالم قرَ
ل ررا هورر  وررن الك ررار هرربيا يم ال تقدمررة وأجرراب و يررا ورردلوا دلرر  بريررق رمررر 
وهرو أنيررم هرددول وموفررول بر نعم أصررااب أمروال وأ  ررا  ف سرع  فرري قيررك وفرري 

ُزن كَ  َوَس دبطال أمرك ف جاب ل  عال  ون هاا الطريق بقولن   ُلُيم   َ،ا     َقو 
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ُلُيم     والوقف ول    ز ةَ  ِدي  تدأ بقولرن  يبأي ،عت د ويقصد ثم   ي  غي   َقو     ال عرِ
وإي كرراي مررن ال سررتا ظ أي يترروهم أهرردا أي هرراا مررن مقرروليم دس مررن س ،عتبررر 

 . (1 ب ي ن
ُلُيم    أاوندح: والوقف ول  ولياا قال الس و  ز ةَ  ِدي  لرعال ،صر ر     سزم قرَ  ال عرِ
 .(2   من مقول الك ار

 اَل فروالوقرف و رد قولرن  وقد أباي صاهب التارير والت وير ون هراا فقرال   
كَ  ُزنر  ُلُيم   َ،ا  و  ا    مرن اسفتردا  بقولرن قرَ مُ  ِدنر  لرَ   أهسرن مرن الوصرظ ألنرن أولر،  َنع 

اال ع ررر  ولررري  ب تعررر ن د  س ، طرررر ف رررال سرررامن أنيرررم ،قولررروي    مُ  ِدنررر  لرررَ ا َنع   مرررَ
ويَ  ِلُ ويَ  َوَما  ُ،ِسر    ولو قالول ك ا كاي م ا ،ازي ال بي صل  ل ولين وسلم   ُ،ع 

 .(3 فكيف ي ي  ون الازي م ن

وإس لرررزم أي كرررظ قلرررة: ولسرررة مرررن مرررا  هرررب دليرررن الطررراهر فرررن واهرررور 
اوت ررادا ولرر  أنررن لررن   مولررن ملرر   فرري القرررري الكررريم ،أرروز أس يوقررف وليررن

ألي   ولررري  الارررال ك رررا  ررروهم ره رررن ل  عرررال   ، طرررر ف رررال أهرررد هررراا الررروهم

 

هررر  880الل رراب فرري ولرروم الكترراب ألفرري جع ررر و ررر فررن ولرري فررن وررادل الدم ررقي ع - 1
 –ما رررد سرررعد رمنررراي  -ولررري ما رررد معررروس  – اق رررق ورررادل أه رررد وبرررد ال وجرررود 

  1ما ررررررررررررد ال تررررررررررررولي الدسرررررررررررروقي هرررررررررررررب  ط دار الكتررررررررررررب العل يررررررررررررة  ف ررررررررررررروع  ط
1419=1998 10/368. 

 232فتدا  صالوقف واس - 2
  1984 التارير والت وير لإلمام ال يل ما رد الطراهر فرن واهرور  ط الردار التونسرية -  3

23/73 
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ا ألني رررا مرررن  رررالعقرررول مت او رررة فررراألول  دو رررال الوقرررف واسفتررردا  ولررر  وجيي
 مت  اع ال ع  .

ال  صرررول مع ررر  فررري فيررراي مع ررر  اآل،رررة ثالثرررا: أثرررر ولرررم ال وصرررول ل  رررا 
 الكري ة

م رررررا سررررربق يتنررررر، جليرررررا أي هرررررا  ن اآليتررررر ن الكرررررري ت ن مرررررن ال وصرررررول 
وإس ألوه ا مال  ال رراد ك را نقلرة   ه ا   صول لاا وقن الوقف الالزم أث اال

اَل ره رن ل: قولرن  عرال     وأمتم ب ا قالن الكرمراني   ون العل ا  قبظ كَ  فرَ ُزنر   َ،ا 
ُليُ  َلمُ   ِدن ا  م  َقو  ُزن كَ  َوَس   وفي يون    َنع  ُلُيم   َ،ا  ا هلل ِ  ال ِعز ةَ  ِدي   َقو      رافيا فري  َجِ يعر 

ُلُيم   الوقف ول      في السور  ن ألي الوقف ولين سزم و  دي  ف يا موسور  َقو 
وس ،أوز الوصرظ ألي ال بري   س بالاوا،ة وماوي القول ف يا مااو   باسفتدا

 .(1 صل  ل ولين وسلم م زل من أي ، ابب فالك

  

 

هرر   اق رق أه رد 500البرهاي في مت ابن القرري لإلمام ما ود فن ه زة الكرمراني ع   -  1
 314  ص2010  2وز الدين وبدل ملف  ط دار صادر  ف روع  ط
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 المطلب الخامس: ال تخفى على هللا خافية

 اآل،ة الكري ة موبن ال اهد 
ا} قررال ل  عررال  ُزبُ  َومررَ ن   َ،عرر  كَ  وررَ ن   َربررِي الِ  مررِ ي َ ر ةإ  ِمث قررَ َر سِ  فررِ ي َوَس  األ   فررِ

َ ا ِ  َغرَ  َوَس  الس  َبرَ  َوَس  َ ِلكَ  ِمن   َأص   [ 61: يون { ]ُمِب ن ِكَتابإ  ِفي ِدس   َأك 
ُزبُ  َس } نُ  َ،عرر  الُ  َو رر  ي َ ر ةإ  ِمث قررَ َ اَواعِ  فررِ ي َوَس  السرر  َر سِ  فررِ َغرُ  َوَس  األ  ن   َأصرر   مررِ

َبرُ  َوَس   َ ِلكَ   [ 3: س  { ] ُمِب نإ  ِكَتابإ  ِفي ِدس   َأك 

  نالكري   نأوس: ال ع   ال اهر من ال ص
أي ،وروي   ن في هالة الوصظالكري    نال ص  اينيت ادر دل  الاهن من ه

ومعلوم فساد هاا  الاح ،عزب ون ولم ل  عال  س ،غ ب دس في كتاب كريم.
 الكالم.

 ثانيا: دراسة ال   الكريم

مرن ال وصرول ل  را ال  صرول مع ر  فري القررري   ترايالكري   تراياآلي  ا ايه
ن أي ،وررروي  زرك ررري فررري البرهررراي فقرررال: وم رررا يتعرررالكرررريم نررر  ولررر  هررراا ال

َغرُ  َوَس  م قطعررا قولررن   ن   َأصرر  كَ  مرررِ رُ  َوَس  َ لررِ بررَ ي ِدس   َأك  ابإ  فرررِ مسرررت نف    ُمبررِ نإ  ِكتررَ
ُزبُ   ألنن لو جعظ متصال ب    سمتظ ال ع   د  ،ص ر ول  هد قولك: ما   َ،ع 

 . (1 ،عزب ون  ه ي دس في كتاب أح استدراكن
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ي َوَس واإلمرررام السررر اوح فرررري الت سررر ر ه ررررث قرررال: والوقرررف و ررررد قولرررن    فررررِ
َ ا ِ    وإس لررزم أي ،ورروي الرراح ،عررزب وررن ولررم ل س ،غ ررب دس فرري كترراب  السرر 

 .(1 مب ن وهو كالم فاسد 
َغرَ   َوَس    وقال الزم  رح:   َبرَ  َوَس  َ ِلكَ  ِمن    َأص  فرن   القرا ة بال صرب والر  َأك 

الرفن ول  اسفتدا  ليووي كالما فرأسن وفي و  والوجن ال صب ول  ن ي الأ  
ن  العطف ول  مارظ   الِ   مرِ   فتارا فري مولرن الأرر سمت را  الصرر   َ ر ةإ  ِمث قرَ

 .(2 دهوال ألي قولك س ،عزب و ن هي  دس في كتاب م وظ

أثررارل الزم  رررح: وقررد  وقررال السرر  ن الالبرري فرري هررظ هرراا اإلهرروال الرراح
  أح دس  ِكتَرابإ  فرِي ِدس   يزول هراا اإلهروال ب را  كررل أفوال قرا  وهرو أي ،وروي  

 . (3 هو في كتاب واسستث ا  م قطن

ولررراا رأي رررا األهررر وني فررري م رررار اليررردى ،قرررول: ومرررن اسسرررتث ا  مرررا ، ررر ن 
ُزبُ  َوَما}ال  قطن كقولن   [ 61: يون { ]ُمِب ن... َربِيكَ  َون   َ،ع 

ي ِدس  فقولررن   ابإ  فررِ د  لررو كرراي متصرررال لكرراي بعرررد     م قطررن و ررا قبلرررن ِكترررَ
ال  رة وإ ا كرررراي كررررالك وجررررب أي ،عررررزب وررررن ل  عررررال  مثقرررر  ال  رررري  اقيقررررا

  ُمِب ن  ِكَتابإ  ِفي ِدس  وهو قولن    الاال الاح استث اهاوأصغر وأكبر م يا دس في 
  وهرراا س ،أرروز أصررال فررظ الصرراي، اسفترردا  بررإس ولرر   قرردير الررواو أح وهررو 

 

 369/ 1  س ر الس اوح  - 1
 3/152الك ا   - 2
 6/230الدر ال صوي  - 3



 

2931 

 الدين العدد الثالث والثالثونحولية كلية أصول 

ا} أ،نرررا فررري كتررراب مبررر ن  أ،نرررا فررري كتررراب أح وهرررو ُقدُ  َومرررَ ن   َ سررر  ةإ  مرررِ  ِدس   َوَرقرررَ
َلُ َيا  .(1  [59: األنعام{ ]ُمِب ن... َ،ع 

 :و رردما ولرر، هررال ال سرر لة ب ررا س مزيررد وليررن فقررالوهلل در أفرري السررعود 
ُزبُ  َوَما}  [ 61: يون { ]ُمِب ن ِكَتابإ ... َ ر ةإ  ِمث َقالِ  ِمن   َربِيكَ  َون   َ،ع 

كالم فرأسن مقرر ل ا قبلن وس نافية للأ   وأصغر اس يا و  في كتراب   
 مبرها وقرأل بالرفن ول  اسفتدا  وال بر.

ومرررن وطرررف ولررر  ل ررر   مثقرررال  رة  وجعرررظ ال رررت، فررردل الكسرررر سمت رررا  
أو ولررر  مالرررن ولررر  الأرررار جعرررظ اسسرررتث ا  م قطعرررا ك نرررن ق رررظ س   الصرررر 

 ،عزب و ن هي  م يا.
  ويعررزب ب ع رر  يبرر ن ويصرردر  ،ورروي اسسررتث ا  متصررالوق ررظ ،أرروز أي 

وال رررراد بالكتررراب   وال ع رر  س ،صررردر و رررن  عرررال  هررري  دس وهررو كتررراب مبررر ن
 .(2 ال ب ن اللو  ال ا ول

ترررر ن ال  صررررول مع رررر  فرررري فيرررراي مع رررر  اآليثالثررررا: أثررررر ال وصررررول ل  ررررا 
 ت نالكري 

ل ل  رررا ال وصرررو مرررن سررررد كرررالم ال  سررررين قبرررظ يتنررر، كيرررف أبررراي ولرررم 
 ه ررث جعررظ الوقررف فرري ت نالكررري  ترر ناآليا  ن ال  صررول مع رر  وررن مع رر  هرر

َ ا ِ  فرِي َوَس  ر،رة يرون  وليرن السرالم ولر  قولرن  عرال   ولرر  وفري ر،رة سر     السر 
بقولرن  عرال   وس أصرغر مرن  لرك  ف ي را قولن  عال   وس فري األرس  ثرم البرد 

 

 74م ار اليدى ص - 1
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ا  لرو  رم وصرلي ت نالكرري   تر ناإلهوال الروارد فري اآلي  وس أكبر...  هت  يزول
ظ يول، هاا يا   و  ير كب لي أو أي يتم الوصظ وو دها سفد أيل  ا ومع    

 ول أولم ل ويزيلن.ااإلهو
م لرروبعررد هرراا التطرروا  فرري هرراا ال  اررث مررن هرراا القسررم مررن أقسررام هرراا الع

نقرررف فررري ال  ارررث الثالرررث مرررن القسرررم الثالرررث مرررن هررراا العلرررم وهرررو مرررا اهت رررظ 
 اس صال واس قطا  في القرري الكريم.
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 وفيه
 ثالثة مطالب 
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مثثثن الموصثثثول لفظثثثا المبحثثثأل الثالثثثأل: محتمثثثو االتصثثثال واالنقطثثثاع 
 المفصول معنى في القرآن الكرام

   ي د ف ن يدح ال  اث 
نت رراول ب  رر عة ل وررز وجررظ فرري هرراا ال  اررث اآل،رراع الترري  كلررم العل ررا  

لكرر يم لررم   ولرر  كونيررا مررن متصررظ الل رر  م  صررظ ال ع رر  فرري القرررري الكررريم
،قطعرروا بوونيررا م ررا  عرر ن ا صررالن أو  عرر ن انقطاوررن فيرري مررن قب ررظ ال  تلررف 

 فين ول  عال  ال ستعاي.

 المطلب ا:ول: لمحة من قصة مرام علي ا السال 

 اآل،ة الكري ة موبن ال اهد 
ُتَيا ِدنِيي َربيِ  َقاَلة  } قال ل  عال  َلمُ  َوّللا ُ  ُأن َث  َوَلع   َوَلي َ   َلَعة  وَ  ِبَ ا أَو 

ُن َث  الرررا َكرُ  األ  ي كرررَ َيمَ  سرررَ    ُتَيا َوِإنرررِي ر  ي مرررَ كَ  أُِو رررُاَها َوِإنرررِي ا برررِ ي َتيرررَ نَ  َوُ رِي ي َطايِ  مرررِ  ال ررر 
 [36: و راي رل{ ]الر ِجيمِ 

 أوس: ال ع   ال اهر من ال   الكريم

َلمُ  َوّللا ُ  ، ير من هاا ال   الكريم أي الأ لة القررنية   َعة   ِبَ ا أَو     َولرَ
هررظ هرري مررن كررالم أم مررريم ول يررا السررالم أو مررن كررالم ل  عررال  بعررد ا  رراقيم 
ولررر  أي هرررال اآل،رررة الكري رررة مرررن متصرررظ ال ب ررر  م  صرررظ ال ع ررر  فررري القررررري 

 نقظ لياا اسمتال .في السطور اآل ية و الكريم 
مُ  َوّللا ُ قررال افررن الأرروزح: قولررن  عررال    لررَ ا أَو  َعة  وَ  ِب ررَ افررن وررامر    قرررأ لررَ

ا وواصرررم دس ه ررر  ويعقررروب  ةُ  ِب رررَ ع    بإسرررواي العررر ن ولرررم الترررا  وقررررأ َولرررَ
 ال اقوي ب ت، الع ن وجزم التا .
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قررال افررن قت  ررة: مررن قرررأ بأررزم التررا  وفررت، العرر ن فيورروي فرري الكررالم  قررد،م 
 ولعة.و  م ر  قديرل دني ولعتيا أنث  ولي  الاكر كاألنث  ول أولم ب ا 

 .(1 ومن قرأ بنم التا  فيم كالم متصظ من كالم أم مريم
  بوسرر الترا  ونقظ افن وطية هاا الكالم وزاد: وقرأ افن   راو   ولرعةِ 

 .(2 ول  ال طاب من ل ليا

مُ  َوّللا ُ فيورروي  وقررال ال رررا : قررد ،ورروي مررن أم ررار مررريم  لررَ ا أَو  َعة   ِب ررَ    َولررَ
بنرر يا بعررض القرررا  ويورروي مررن قررول ل   ررارك و عررال  بسررووي العرر ن وقرررأ 

 .(3 زم التا  ألنن مبر من أنث   ات ةفتأ
 َوّللا ُ قرررا ة: ف ررن قرررأ    ظوقررال السرر اوح مولرراا لل ع رر  القررنرري ولرر  كرر

َلمُ  ةُ   ِبَ ا  أَو    بنم التا  كاي من كالميا ،ع ي وأنة ،ا رب العرالم فرالك  َوَلع 
ق ظ ليرا   أو من كالم ال التكة  ولعِة  وهو ها  كاي من لومن قرأ   ب ا  

ريتيررا ف رري   ن ، رررا مررن إنررولررودة فرراهلل أولررم بأررالل قرردرها و س  اتقرررح هررال ال 
اكررريم ولرر  ل ،ا رري ال ررو   ويبرررأل األك ررن واألفرررص ومررن قرررأ   َعة   ِب ررَ   َولررَ

 . (4 كاي من كالم ل ولي  مطابا ليا ومع ال أولم ب ر  هال ال ولودة
وقرررد أظيرررر ال سررر ي مولرررن الوقرررف ولررر  القررررا ة فررري هرررال اآل،رررة الكري رررة 

وولرر  هرراا  ة وهو رر   هررامي وأفرروبور ب ع رر  ولعررظ هلل فيررن سررراةِ ع  لررَ  وَ  فقررال:
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 َوّللا ُ لرررن   وولررر  األول يوقرررف و رررد قولرررن   أنثررر   وقو   ،وررروي دامرررال فررري القرررول
َلمُ   .(1 م ار من ل  عال د  افتدا   َوَلَعة   ِبَ ا أَو 

 ثالثا: مع ي اآل،ة الكري ة ول  ما سبق
ول  اث  ن مرن هرال  م ا سبق يتن، أي في اآل،ة الكري ة ثالثة   ويالع 

 صول ل  ا ال  صول مع  .و اآل،ة الكري ة من ال الثالثة الت ويالع 

  الأ لة القررنية   ول أولم ب ا ولعة  من كالم أم مرريمفإما أي  كوي  
وقرد سرربق فيراي  لررك   أو مرن كرالم ل سرر اانن و عرال   أو مرن كرالم ال التكررة

 ول  عال  أولم. .  ص ال
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 المطلب الثاني: في ثراء معنى الموصول لفظا المفصول معنى

 اآل،ة الكري ة موبن ال اهد 
ي} قررال ل  عررال  نَ  َأي   ّللا ُ  َأِ يَ  وعإ ُف ررُ  فررِ فررَ َكرَ  ُ ر  ا  ا َويررُ ُ نُ  ِف يررَ نُ  ُ،سررَ ِي،ُ  اسرر   لررَ

َصالِ  ِبال ُغُدويِ  ِف َيا  [36: ال ور{ ]َواآل 
وقررن فرر ن العل ررا  مررال  وررريض فرري هررال اآل،ررة الكري ررة و لررك فرري  علررق 

يالأررار وال أرررور فرري قولررن  عررال    قررا ل  ف ررن العل ررا  مررن جعلررن متع ُف ررُوعإ  فررِ
َ ا   }ب  [ 36: ال ررور{ ] ُ،سررَ ِي،ُ } ومرر يم مررن جعلررن متعلقررا ب [ 35: ال ررور{ ]ِمصرر 

وولر  كرظ  علرق ، يرر ل ،رة [ 35: ال رور{ ]  ُيوَقدُ }  وم يم من جعلن متعلقا ب 
  رر أي ال ت رق وليرن أي هرال اآل،رة    الكري ة مع   ، الف   ررل مرن ال عراني

 الكري ة من متصظ الل   م  صظ ال ع   في القرري الكريم.
يقررال الزرك رري: وم ررا ،ات ررظ اس صررال واسنقطررا  قولررن  عررال     ُف ررُوعإ  فررِ

نَ  َأي   ّللا ُ  َأِ يَ  فرررَ َكرَ  ُ ر  ا  ُ نُ  اِف يرررَ  َويرررُ ا بقولرررن    ،ات رررظ أي ،وررروي متصرررال  اسررر   ِف يرررَ
َ ا    َكرَ أح ال ص ا  في ف وع ويووي الت رام ولر  قولرن       ِمص  ا َويرُا  ُ نُ  ِف يرَ  اسر 

نُ  ُ،سرررَ ِي،ُ }  و ا لرررَ ُدويِ  ِف يرررَ الِ  ِبال غرررُ صرررَ ال  ( 36  َواآل  صررر ة  [37  36: ال رررور{ ]ِرجرررَ
ن  لقولررني ،ورروي م قطعررا مبرررا أللب رروع ويات ررظ  اَرة  َوَس َفيرر  }ِرَجال  َس ُ ل يررِ ِيم  ِ أررَ

ِ { ]ال ور:  ِر ّللا   .(1 [37َون  ِ ك 

نَ قرررال أفرررو بورررر افرررن األن رررارح: قولرررن  عرررال    فرررَ وعإ َأِ َي ّللا ُ َأي  ُ ر  ي ُف رررُ    فرررِ
 الأار وال أرور ،ات ظ وجي ن:
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َ ا   أهده ا: أي ،وروي صر ة م رواة فري قولرن  عرال    ا ِمصر  َواةإ ِف يرَ    َكِ  ر 
 ل ك  واة كات ة في ف وع.و قدير 

ا  الثاني: أي ،ووي متعلقا بقولن  عرال  ُن ِف يرَ اَلِة { ]ال رور ...ُ،سرَ ِيُ، لرَ : الصر 
63  73] 1).  

َن وقرررال الزجررراا   فرررَ وعإ َأِ َي ّللا ُ َأي  ُ ر  ي ُف رررُ    ويأررروز أي  كررروي متصرررلة  فرررِ
 ع رر   ،سرر ، هلل رجررال فرري الفيورروي    ويورروي ف يررا  كريرررا ولرر  التوك ررد ُ،سررَ ِيُ، 

فرروع أ ي ل ألي  رفررن و قرررأ  ،سرر ، لررن ف يررا  فيورروي رفررن رجررال هاه ررا ولرر  
ال  فيورروي ال ع رر  ولرر  أنررن ل ررا قررا    سرر ر مررا لررم ،سررم فاولررن ُن ِف يررَ    ُ،سررَ ِيُ، لررَ

 .(2 فق ظ ،س ، هلل رجال ؟ك نن ق ظ: من ،س ، هلل
 .(3 و ابعن في قولن هاا افن الأوزح في زاد ال س ر

 .(4 وافن وطية في ال ارر الوج ز
د ال وكاني أي هال الأ لة القررنية قرد  تعلرق فل ر    وقرد  أح  وقرد فري وزا

وق ررظ دنررن ل رر  م  صررظ و ررا قبلررن ك نررن قررال ل فرري ف رروع أ ي ل أي   ف رروع 
 .(5  رفن

 

الررره ن فررن ما ررد أفرري سررع د فررن  البيرراي فرري  ريررب دوررراب القرررري ألفرري البركرراع وبررد - 1
  مراجعرررة مصرررط   السرررقا  ط وبررردل األن رررارح ال اررروح   اق رررق برررن وبرررد الا  رررد برررن

 2/196  2006الي عة ال صرية العامة للكتاب  
 4/45معاني القرري وإورابن للزجاا  - 2

 1000زاد ال س ر ص - 3
 1363ال ارر الوج ز ص - 4
 فتصر  4/43فت، القدير لل وكاني  - 5
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وقررد أبرراي األهرر وني ولرر  أي الوقررف فرري هررال اآل،رراع الكري ررة ولرر  كررظ 
بعد  ُ،َس ِيُ،      ب  ِفي ُفُ وعإ    ام دي ولق  َوِليم   علق من هال التعلقاع فقال  

 ب ااو  أح ،س اوي في ف وع.أح ،س ، رجال في ف وع ومثلن دي  علق 
وعإ   ولررري  فوقرررف دي جعرررظ  ي ُف رررُ هررراس لل صررر ا  والزجاجرررة والكوكرررب   فرررِ

    فوقرف أ،نرا دي جعرظ َولرِيم  هي في ف وع أ ي ل فري ف اتيرا ولري   : و أح
قروال زجاجرة أو  علرق فتوقرد وولر  هرال األص ة ل ص ا  أو صر ة ل   ِفي ُفُ وعإ 

 .(1  َوِليم  كليا س يوقف ول   

لكرن   ف نة را  ه ا أي هال اآل،ة الكري ة كم امتلرف فري   سر رها العل را 
ن وهراا مرا هرو دس ث ررة مر  هاا ال رال  أثررى ال ع ر  القررنري ال سرت را م يرا

م  صرظ ال ع ر  فري القررري الكرريم. ول   ب ر ث راع معرفة أنيا من متصظ ال
 أولم.

  

 

 268م ار اليدى ص - 1
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 توقير النبي محمد صلى هللا عليه وسلمالمطلب الثالأل:  

 اآل،ة الكري ة موبن ال اهد 
وا} قررررال ل  عررررال  ِم ررررُ اهلل ِ  ِلُتؤ  وِلنِ  بررررِ ُرولُ  َوَرسررررُ زِي َوقِيُرولُ  َوُ عررررَ َرة   َوُ سررررَ ِيُاولُ  َو ررررُ  ُبكرررر 

 [9: ال ت،{ ]َوَأِص ال  

 أوس: ال ع   ال اهر من ال   الكريم
الكرررريم أي النررر اتر كليرررا لرسرررول ل صرررل  ل وليرررن ، يرررر مرررن الررر   

فاإل، رررراي برررراهلل ورسررررول ل صررررل  ل وليررررن وسررررلم والتعزيررررز والترررروق ر   وسررررلم
 والتسبي، للرسول صل  ل ولين وسلم ولي  هاا مرادا ل ا س تن، ون قل ظ.

 ثانيا: دراسة ال   الكريم
فري القررري الكرريم  هرال اآل،رة الكري رة مرن موصرول الل ر  م صرول ال ع ر 

 وقد ن  ول   لك ج ن من العل ا .

قال افن قت  ة: ومن م ال ة ظاهر الل   مع ال أي ، ابرب الرجرظ ب ري  
َسل َ اكَ  ِدن ا} ثم ،أعظ ال طاب لغ رل قال  عال  ا َأر  ر ا َهاِهد  ِاير ا َوُمَ  ِي : ال رت،{ ]َونرَ

ِمُ وا}ثم قال   [ 8  . (1  [9: ال ت،{ ]...َوَرُسوِلن ِباهلل ِ  ِلُتؤ 
ف ر يم   وقد امتلف العل ا  فري النر اتر ال راكورة فري هرال اآل،رة الكري رة

 والأ يور ول  الثاني.  وم يم من فرل ف  ي ا  من جعليا هلل  عال  مطلقا
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ُرولُ ف  ن هو  هاا ال ال  افن وطية ه ث قرال: قولرن  عرال    زِي ..  .َوُ عرَ
ُرولُ      يوروقال الأ    هي كل ة هلل  عال  زِي   ه را لل بري صرل  ل  َو ُرَوقِيُرولُ  َوُ عرَ

 .(1   هي هلل  عال َوُ َس ِيُاولُ ولين وسلم  
َوقِيُرولُ وم ررن سررار مررن الأ يررور القسررطالني قررال     ولرر  أي النرر  ر  َو ررُ

 .(2   هلل  عال  َوُ َس ِيُاولُ للرسول صل  ل ولين وسلم وفي  

َوقِيُرولُ السررأاوندح: والوقررف ولرر    وقررال    مطلررق لل صررظ فرر ن لرر  ر  َو ررُ
 .(3   َوُ َوقِيُرولُ   ول  ر اسم رسولن في    َوُ َس ِيُاولُ اسم ل  عال  في   

 قررال الق رر رح ره ررن ل  عررال : قرررأل   ل ؤم رروا  باليررا  ألي  كررر ال ررؤم  ن
امتيرررارح أح ل رررؤمن ال ؤم ررروي بررراهلل ورسرررولن ويعرررزرول ووي صررررول أح الرسرررول 

هرررررول بوررررررة ز   أح  سررررر اوا ل و   َوُ سرررررَ ِيُاولُ  ويررررروقرول أح ،ع  ررررروا الرسرررررول و 
 وأص ال.

وقررررررأل   لتؤم ررررروا  بالترررررا  أييرررررا ال ؤم ررررروي بررررراهلل ورسرررررولن و عرررررزرول ولررررر  
و قررد،م هو ررن ولرر    و عزيررزل ،ورروي بإيثررارل بوررظ وجررن ولرر  ن سررك  ال  اب ررة

 .(4 و وق رل ،ووي با  ا  س تن والعلم ب نن س د فريتن  هو ك
ُرولُ وم ن  وسن في  كر هاا القرببي ره ن ل فقال:     َوُ َوقِيُرولُ      َوُ َعزِي

 َوُ سرَ ِيُاولُ    ثرم  بتردأل  وه ا وقرف  رام    اليا  ف يا لل بي صل  ل ولين وسلم
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َرة    أح  سررر اوا ل   وق رررظ النررر اتر كليرررا هلل  عرررال      أح و ررريا َوَأصرررِ ال   ُبكررر 
ُرولُ فعل  هاا ،ووي   ويظ    و   وا     أح  ثبتوا لن صاة الربوبية  َوُ َوقِيُرولُ  َوُ َعزِي

واألول قرررول   وامترررار هررراا القرررول الق ررر رح   و رررن أي ،وررروي لرررن ولرررد أو هرررريك
ووليررن ،ورروي بعرررض الكررالم راجعررا دلررر  ل سرر اانن و عررال  وهرررو     النررااك
رسررولن صرل  ل وليررن وسررلم  دلر  اوبعرض راجعرر  ال   مررن   رر مرر َوُ سرَ ِيُاولُ 
ُرولُ وهررو    زِي فرري     أح  رردوول بالرسررالة وال برروة س باسسررم والك يررة و  َو رُرَوقِيُرولُ  َوُ عررَ

والثاني:     وجياي أهده ا:  سبيان بالت زين لن س اانن من كظ قبي،  َوُ َس ِيُاولُ 
 .(1 هو فعظ الصالة التي ف يا  سبي،

وقد أورد هاا الكالم الس اوح فري   سر رل   رر أنرن مرال دلر  وردم الت ريرق 
 .(2 ف ن الن اتر فقال: ومن فرل ف ن الن اتر فقد أبعد 

ثالثرررا: أثرررر ولرررم ال وصرررول ل  رررا ال  صرررول مع ررر  فررري فيررراي مع ررر  اآل،رررة 
 الكري ة

سررررد كرررالم ال  سرررين سرررابقا يتنررر، جليرررا أي هررال اآل،رررة الكري رررة مرررن  مررن
والتري ، يرر مع اهرا ال رراد      ا ال  صول مع   في القرري الكريمل لو ال وص

وهرررو نسررر ة   ودوي  لرررك ،قرررن ال  سرررر ليرررا فررري دهررروال كب رررر  فررري لرررو  هررراا
والاررال أنيرررا مررن ال وصررول ل  رررا   التسرربي، لرسررول ل صررل  ل وليرررن وسررلم

 ال  صول في ال ع  .
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 ررد كرظ واهرد قرال افرن الأروزح: وقرد  أ رن العررب فر ن هر ع ن فري كرالم ف
ُرولُ وفرري القرررري    م ي ررا ولرر  مررا يل ررق بررن زِي َوقِيُرولُ  َوُ عررَ فررالتعزير    َوُ سررَ ِيُاولُ  َو ررُ

 .(1 والتوق ر للرسول والتسبي، هلل وز وجظ
ووليررن فيرري موصررولة الل رر  م صررولة   فيررال اآل،ررة الكري ررة مررن قب ررظ هرراا

، هلل سرر اانن والتسرربي  فررالتعزير والترروق ر لل برري صررل  ل وليررن وسررلم  ال ع رر 
 .ول أول  وأولم وأجظ وأكرم. و عال 
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 الخاتمة نسأل هللا تعالى حسن ا
ب ل  عال  في موصول الل   في كتاوبعد هاا التطوا  من هاا ال اث 

أ وجرن دلر  ل  عرال  بالا رد والث را  وليرن    فري الت سر رل  وأثرر م صول ال ع    
باولررن وقو ررن س   ف ررا كرراي مررن فنررظ ف  ررن وهرردل  عررال    عررال  ب ررا هررو أهلررن

وما كاي من  قص ر   فال هول وس قوة دس باهلل العلي الع يم   باول ا وس قو  ا
يرررح ر وأ  ثررظ قرول الا  فريعراي نورسرولن م رر عررال  ول   ف رن ن سرري وال ريطاي

 متام ملاتنفي 

 وإي  أد و  ا فسد ال لال... جظ من س و ب فين ووال

وفي السطور اآل ية هال أهم ال تاتج والتوصياع التي بانة لي من مالل 
 معا، تي لياا العلم الأل ظ من ولوم القرري.

 :أهم ال تاتج التي بانة من مالل ال اث 

مررن العلرروم  فرري القرررري الكررريم م ال وصررول ل  ررا ال  صررول مع رر أوس: ولرر
 التي  ست هظ أي  كوي ول ا فرأسيا في ولوم القرري الكريم.

ثانيررا: س   رر  لل  سررر وررن  اصرر ظ هرراا العلررم قبررظ ال رروس فرري   ررار 
يتا ررر ف يررا   هترر  س ،قررن فرري دهررواسع وويصررة ومعنررالع ميلكررة  الت سرر ر

 ف ن ال عاني ال رادة وال عاني   ر ال رادة من ر،اع القرري الكريم.

براب كب ررر مرن أفرواب الوقررف  م ال وصرول ل  ررا ال  صرول مع ر : ولرثالثرا
 واسفتدا  في القرري الكريم س يتم ال ع   دس ب راوا ن.

فري القررري الكرريم كب رر األثرر ال وصول ل  ا ال  صول مع     رابعا: لعلم
 في  ول د ال عاني من ر،اع القرري الكريم.
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إلهرررواسع ال وه رررة التررري مامسرررا: مراوررراة هررراا العلرررم  ارررظ الكث رررر مرررن ا
و ررررد ولررر  بعرررض ال ررربياع التررري  ثرررار هرررول بعرررض    رررالف اليررردح القررنررري

 .اآل،اع الكري ة
 و رسرل لإلورراب الصراي، و  يرر وروارمراواة هراا العلرم  رهر،  سادسا:  

 .اإلوراب الاح يوهم مال  ال راد من ال   ال ريف

سام رتيسة وهي: ما سابعا: ي قسم هاا العلم في القرري الكريم دل  ثالثة أق
 ما اهت ظ اس صال واسنقطا . –ما  ع ن انقطاون  – ع ن ا صالن 

ثام رررا: يتقرررابن هررراا العلرررم الأل رررظ مرررن بررراب الوصرررظ وال صرررظ مرررن ولررروم 
البال ررررة فرررري بعررررض ال ررررواهد واألمثلررررة فال سرررر ة ف  ي ررررا الع رررروم وال صرررروص 

 الوجيي.

الأاتز في القررري الكرريم مرن  اسعا: ،قن هاا العلم في ج ين أنوا  الوقف 
  ام وهسن وكافي ووقف ال راق ة وما هابن.

 أهم التوصياع التي بانة من مالل معا، ة هاا ال اث 
زهرر ال رريف   ن ول  قسم الت س ر فري جامعرة األوص تي دل  القات  أوس:

ه  رن ل  عرال  برر ي يوجيروا برالب العلررم مرن ال قردم ن ولرر   سرط ر رسرراتظ 
مررن جوانررب ال اررث  دكتورال دلرر  اسهت ررام فيرراا الأانررب سررت ر والررجام يررة لل اج

 في القرري الكريم وولومن

ييتم بالوجول البالنية في القرري الكريم  أوصي بإوداد مقرر دراسي  :ثانيا
يدرو ول  بالب اإلجازة العالية في كلياع الأامعة األزهرية ل وقف الطالب 

 ول  هال الأوانب ال ن عة من العلم.
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لررروم القررررري ولررر  مسرررتوى ا: أوصررري القرررات  ن ولررر  أقسرررام الت سررر ر ووثالثررر
قرررري الكررريم الترري سسررت راا ولرروم ال الأامعررة األزهريررة بع ررظ سرري  ار جررامعي

  ابن هاا العلم ومن ثم  وجين بالب العلم دل  الكتابة في هال العلوم القررنية  
 الأل لة.
ا:  نر  ن كترب التأويرد التري  ردرو ولر  الطرالب بعرض أمثلرة هراا رابع

للوقررررو  ولررر  هرررراا ال ررررو  مررررن أنرررروا  الوقررررف مررررن ولرررروم القرررررري العلرررم الأل ررررظ 
 بعد  لك. را ةسفتدا  ومن ثم مراوا ن في القوا

وص تي دل  ال ت صص ن في الاديث ال ريف وولومرن بال ارث   مامسا:
فرري متصررظ ال ب رر  م  صررظ ال ع رري فرري السرر ة ال بويررة ال طيرررة وأثرررل فرري فيررم 

 الاديث ال بوح ال ريف.
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 ثبت بأهم المراجع التي استقى من ا البحأل مادته العلمية 

 القرري الكريم جظ من أنزلن -1

ولررروم القررررري لأرررالل الررردين وبرررد الرررره ن فرررن أفررري بورررر اإل قررراي فررري  -2
ط مأ ن ال لرك فيرد لط اورة ال صراف ال رريف  اق رق   هر 911الس وبي ع 

 .مركز الدراساع القررنية
أهورررام القررررري ألفررري بورررر ما رررد فرررن وبرررد ل فرررن ما رررد فرررن وبرررد ل  -3

هررررر    اق ررررق وبررررد الرررررازل ال يرررردح  ط دار الكترررراب 543العربرررري ال ررررالكي ع 
 .2009= 1430ي  ف روع   العرب

دوررراب القرررري ألفرري القاسررم دسرر او ظ فررن ما ررد فررن ال نررظ القرهرري  -4
هر    قد،م د. فراتزة ف رة ما رد ال ؤيرد  535صبياني ال لقب بقوام الس ة ع األ
 .1995=1415ط

أنررروار الت زيرررظ وأسررررار الت ويرررظ ل اصرررر الررردين أفررري سرررع د وبرررد ل فرررن  -5
   قرررد،م ما رررود وبرررد القرررادر هرررر691و رررر فرررن ما رررد ال ررر رازح البينررراوح ع 

 .2004  2األرنا وط   ط دار صادر ف روع  ط
د،نررا  الوقررف واسفترردا  فرري كتررراب ل وررز وجررظ للعالمررة أفرري بورررر  -6

هرررر   اق رررق ما ررري الررردين وبرررد 328ما رررد فرررن القاسرررم فرررن ب رررار األن رررارح ع 
  مطبوورررررراع مأ ررررررن اللغررررررة العربيررررررة 1971=1391الررررررره ن رمنرررررراي   ط 

 ق.فدم 

بار العلوم للعالمة نصر فن ما د فن أه د أفري الل رث السر رق دح   -7
 اق رررق مارررب الررردين أفررري سرررع د و رررر فرررن  رامرررة الع رررروح  ط دار ال كررررر  

 .1996= 1416  1ف روع  ط
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ل فرررن فيرررادر  البرهررراي فررري ولررروم القررررري لبررردر الررردين ما رررد فرررن وبرررد  -8
 .1957=1376هر  ط موت ة التراث  794الزرك ي ع 

مت ررررابن القرررررري لإلمررررام ما ررررود فررررن ه ررررزة الكرمرررراني ع  البرهرررراي فرررري -9
  2هر   اق ق أه د وز الردين وبردل ملرف  ط دار صرادر  ف رروع  ط500

2010. 

الرررره ن فرررن  لبيررراي فررري  ريرررب دورررراب القررررري ألفررري البركررراع وبرررد ا -10
ما ررد أفرري سررع د فررن وبرردل األن ررارح ال ارروح   اق ررق بررن وبررد الا  ررد بررن  

 .2006ط الي عة ال صرية العامة للكتاب   مراجعة مصط   السقا 
  ويظ م وظ القرري لعبد ل فرن مسرلم فرن قت  رة فرن مسرلم ال رروزح  -11

هرر  هرر  السر د أه رد صرقر  ط ال وت رة العل يرة ف رروع  ط 276الدي ورح ع  
3  1401 =1981. 

التاب رر فرري ولروم الت سرر ر لأرالل الرردين وبرد الررره ن فرن أفرري بوررر  -12
 .1988= 1408  1ار الكتب العل ية ف روع  طد  ط هر 911الس وبي 

التارير والت وير لإلمام ال يل ما د الطراهر فرن واهرور  ط الردار  -13
 .1984 التونسية

التسي ظ لعلوم الت زيظ للعالمة أفي القاسم ما د فن أه د فن جرزح  -14
هر  ل د و صاي، ما د سرالم هاهرم   ط دار الكترب العل يرة 741الكلبي ع 

 .1995= 1415  1ف روع  ط
  سرر ر أفرري الاسررن ولرري فررن  يسرر  فررن ولرري فررن وبررد ل الرمرراني  -15

ج رن و اق رق د. منرر ما رد    وهو ال سر   الأرامن لعلرم القررري  384ع  
 .2009  1نبيا   قد،م د. رلواي الس د  ط دار الكتب العل ية  ف روع  ط
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هر    اق ق منرر ما رد 319  س ر أفي القاسم الكعبي البل ي ع  -16
= 1428ي 1ف يررا   قررد،م د. رلررواي السرر د  برردار الكتررب العل يررة ف ررروع  ط

2007. 
ا رررد ف يرررا  هرررر   اق رررق منرررر م303  سرر ر أفررري ولررري الأ ررراتي ع  -17

= 1428  1 قرررررد،م د. رلررررروا ي السررررر د  ط دار الكترررررب العل يرررررة ف رررررروع  ط
2007. 

هررر   دراسررة 322  سرر ر أفرري مسررلم ما ررد فررن باررر األصرر ياني ع  -18
و اق ق د. صقر ما د ف يا   قد،م د. رلواي السر د   ط دار الكترب العل يرة 

 .2007  1ف روع  ط
 هرررر864ع  لررري  سررر ر الأاللررر ن جرررالل الررردين ما رررد فرررن أه رررد ال ا -19

هرررر   ط ال رررعب 911وجرررالل الررردين وبرررد الرررره ن فرررن أفررري بورررر السررر وبي ع 
 .فدوي 

  س ر القرري الع يم ألفي ال دا  و اد الدين دس او ظ فن و ر فن  -20
هر   اق ق ما ود فرن الأ  رظ  ول رد 774كث ر فن لو  فن كث ر الدم قي ع 

 .2004= 1425  1ما د سالمة  مالد ما د وث اي  ط موت ة الص ا  ط

ز الرردين فررن وبررد العزيررز فررن وبررد السررالم لعرر  سرر ر القرررري الع رريم  -21
هر من أول سورة ال ا اة دل  رمر سورة التوبة  رسالة دكتورال  660السل ي ع 

دوررررداد يوسررررف ما ررررد ره ررررة ال ررررامي  دهرررررا  وبررررد السررررتار فررررت، ل سررررع د 
 .  ط أم القرى 1998=1418

أفرري الاسررن ولرري فررن ولررم الرردين فررن مررام   سرر ر القرررري الع رريم لإل -22
   اق رق د.موسر  ولري موسر  643ما د وبد الص د السر اوح ال صررح ع 
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موس  مسعود  د.أهر  ما رد وبرد ل القصراص  ط دار ال  رر للأامعراع  
 .2009=1430  1ط 

  س ر كتاب ل العزيز ليود فرن ماورم اليروارح  اق رق بالاراا فرن  -23
 .1990  1ط  سع د هري ي   ط دار الغرب اإلسالمي  ف روع  

  بين األفيام دل   دفر الكتاب الاويم و عرر  اآل،راع وال  ر  الع ريم  -24
لإلمرام وبرد الرره ن فررن أفري الرجرال ما رد فررن وبردالره ن فرن الاورم الل  رري 

   اق رق د. فرا ، هسر ي 536اإلفريقي ثم اإلهرب لي ال عررو  برافن فرجراي ع 
ر ال رور ال بر ن  ط وبد الكريم  مراجعة د. رأفرة ما رد راترف ال صررح  ط دا

1  2016. 
  بيرررن الغررررافل ن وإرهررراد الأرررراهل ن و ررررا ،قرررن ليررررم مرررن ال طرررر  هررررال  -25

 الو يررررم لكترررراب ل ال برررر ن للعالمررررة أفرررري الاسررررن ولرررري فررررن ما ررررد ال ررررورح 
الكرريم     قد،م ما د ال ا لي ال ي ر  ن ر مؤسسة وبد ره1118الص اقسي ع 

 .وبد ل
جامن البياي ون   ويظ رح القرري  لإلمام ما د فن جرير فرن يزيرد  -26

 م.2000هر = 1420هر   ط مؤسسة الرسالة  310فن كث ر الطبرح ع 

الأررامن ألهوررام القرررري وال برر ن ل ررا  نرر  ن مررن السرر ة ورح ال رقرراي  -27
نصرررارح القرببررري  ط دار الريررراي ألفررري وبرررد ل ما رررد فرررن أه رررد فرررن فرررر  األ

 .للتراث  فدوي 
هر ولر    سر ر 1241ع  هاهية أه د فن ما د الصاوح ال صرح  -28

 .2006  2الأالل ن   اق ق بن وبد الر و  سعد   ط موت ة القدسي   ط
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هلية اللب ال صوي ول  الأوهر ال و روي للسر د أه رد الردم يورح   -29
 .1950= 1370 2ط مصط   ال افي الالبي وهركال  ط

 رررررد فرررررن يوسرررررف كتررررراب ال و ررررروي ألهلالررررردر ال صررررروي فررررري ولررررروم ا -30
هررر    اق ررق د. أه ررد ما ررد ال ررراط   ط 756ال عرررو  بالسرر  ن الالبرري ع 

 .1406دار القلم   دم ق 

الدر ال  ثور في الت س ر بال  ثور  لإلمام جالل الدين وبد الره ن  -31
 هر  ط دار ال كر العربي ف روع  فدوي.911فن أفي بور الس وبي 

ع ال ت افياع فري كتراب ل درة الت زيظ و رة الت ويظ في فياي اآل،ا -32
العزيرررز لل ررريل اإلمرررام أفرررري وبرررد ل ما رررد فررررن وبرررد ل ال ط رررب اإلسرررروافي 

  2هررر   و ا،ررة ال رريل مل ررظ مرر موي هررياا  ط دار ال عرفررة ف ررروع  ط431ع 
1433 =2012. 

في ال را ج ال الدين وبدالره ن فن زاد ال س ر في ولم الت س ر أل -33
  1دار افررررررن هررررررزم ف ررررررروع   ط  هررررررر  ط597ولرررررر  فررررررن ما ررررررد الأرررررروزح ع 

1423=2002. 
هساي في ولوم القرري لإلمام ما د فن أه د فن وق لة إلالزيادة وا  -34

– ما رررود  ما رررد  دفرررراهيم –الع ررردو  فيرررد ولررريهرررر   اق رررق 1150ال وررري ع 
 هقري  صر ا  ما رد  – الالهرم وبردالكريم مالرد  – السرامرح  الكرريم  وبد   مصل،

 .2015= 1436  2ط   الرياس  القررنية للدراساع    س ر مركز ط
هرر   ط 273الس ن لإلمرام  افرن ماجرن ما رد فرن يزيرد القزوي ري ع  -35

 دار دهيا  الكتب العربية  فدوي.
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السرررررر ن لإلمررررررام أفرررررري داود سررررررلي اي فررررررن األهررررررعث السأسررررررتاني ع  -36
 هر.1420هر  ط دار الرسالة  275

السرر ن لإلمررام أفرري  يسرر  ما ررد فررن سررورة فررن  يسرر  الترمرراح ع  -37
   فدوي.1هر   ط مصط   الالبي 279

السرررر ن لإلمررررام ال سرررراتي أفرررري وبررررد الررررره ن أه ررررد فررررن هررررع ب ع  -38
 م.1986هر =1406  2هر  ط موتب ال طبوواع اإلسالمية  ط303

ولي فن ما د فن  فن  را ج ال الدينلوأاتب ولوم القرري ألفي ا -39
ا  هرر   اق رق د. وبرد ال ترا  واهرور  ط الزهرر 597ولي فن جع ر الأروزح ع 

 .1995= 1415  1 لإلوالم العربي  ط
وقررود الأ رراي فرري ال عرراني والبيرراي لأررالل الرردين وبررد الررره ن فررن  -40

هرررررررر  ط مصرررررررط   ال رررررررافي الالبررررررري وهرررررررركال 911أفررررررري بورررررررر السررررررر وبي ع 
1358=1939. 

ولوم البال ة أله د مصرط   ال را ري   ط دار الكترب العل يرة     -41
 .2002= 1422  4ط 

لإلمرام  ف ي الروا،ة والدرا،ة من ولم الت س رت، القدير الأامن ف ن  ف -42
   اق رررق سررر د دفرررراهيم  ط دار الارررديث  1250ما رررد فرررن ولررري ال ررروكاني ع 

1423=2003.  

الك ررا  وررن  رروامض الت زيررظ وو رروي األقاويررظ فرري وجررول الت ويررظ  -43
هررر   اق رق ورادل أه ررد 538للعالمرة جرار ل ما رود فررن و رر الزم  ررح ع 

معروس  د. فتاري وبرد الرره ن أه رد هأرازح  ط وبد ال وجود  ولي ما رد  
 .1998=1418  1موت ة الص ا  ط
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ك رررف الرررره ن بو رررف مرررا يلتررر   مرررن القررررري ألفررري ،ا ررري زكريرررا  -44
دار القررري الكرريم  األنصارح هيل اإلسالم   اق ق ما د ولري الصرافوني  ط

 .1083=1403   1ط  ف روع 
ما ررد فررن  ل رراب الت ويررظ فرري معرراني الت زيررظ لعررال  الرردين ولرر  فررن -45

هر وبيام ن   س ر ال غروح  ط دار 725و  بال ازي ع ر دفراهيم ال غدادح ال ع
  .1979=1392ال كر  

الل ررراب فررري ولررروم الكتررراب ألفررري جع رررر و رررر فرررن ولررري فرررن ورررادل   -46
ولري ما رد معروس  –هر   اق ق ورادل أه رد وبرد ال وجرود 880الدم قي ع 

ما ررررد ال تررررولي الدسرررروقي هرررررب  ط دار الكتررررب  –ما ررررد سررررعد رمنرررراي  -
 .1998=1419  1العل ية  ف روع  ط

لطررراتف اإلهررراراع لرررزين اإلسرررالم وبرررد الكرررريم فرررن هررروازي فرررن وبرررد  -47
الي عررة ال صرررية العامررة  هررر   ط 465ال لررك فررن بلاررة فررن ما ررد الق رر رح ع 
 .2007  4للكتاب   اق ق د. دفراهيم ال س وني  ط

للاررراف  أفررري ال  ررراو أه رررد فرررن  لقررررا اع لطررراتف اإلهررراراع ل  ررروي ا -48
الي عة ال صرية  هر   اق ق وبد الرهيم ال رهوني  ط923ما د القسطالني ع 

 م.2013 العامة للكتاب 

مااسن الت ويظ للعالمة ما د ج ال الدين القاس ي   اق رق ما رد  -49
 .فؤاد وبد ال اقي  ط دار دهيا  الكتب العربية  فدوي 

ترراب العزيررز ألفرري ما ررد وبررد الاررق ال ارررر الرروج ز فرري   سرر ر الك -50
 .2002=1423  1هر  ط دار افن هزم  ط545فن وطية األندلسي ع 
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مررردارك الت زيرررظ وهقررراتق الت ويرررظ للعالمرررة أفررري البركررراع أه رررد فرررن  -51
هر ط الي عة العامة ال صرية لقصور الثقافة  710ما د فن ما ود ال س ي ع 

 .2010سلسلة الاماتر  
ين فرررن ولررري فرررن ما رررد فرررن جع رررر ال رررده  ألفررري ال ررررا ج رررال الرررد  -52

هرررررر  لررررر د و صررررراي، د. مررررررواي الق ررررراني  ط دار الكترررررب 597الأررررروزح ع 
 .2005=1446  2ط العل ية  ف روع 

مررررا  لب رررد   سررر ر ال رررووح ال سررر   الت سررر ر ال   رررر ل علرررم الت زيرررظ  -53
 .2007=1428للعالمة ال يل ما د نووح الأاوح  ط دار ال كر  

العرردل وررن العرردل دلرر  رسررول الررن ال سرر د الصرراي، ال  تصررر ف قررظ  -54
هررر   ط دار 261صررل  ل وليررن وسررلم لإلمررام مسررلم فررن الاأرراا الق رر رح ع 

 دهيا  التراث العربي  فدوي.

معررررالم اسهترررردا فرررري معرفررررة الوقررررف واسفترررردا لل رررريل ما ررررود مل ررررظ   -55
 .2002=1423  1الاصرح  ط موت ة الس ة  ط

 رررررا  ال غررررروح معررررالم الت زيررررظ ألفررررري ما ررررد الاسرررر ن فرررررن مسررررعود ال -56
 .ول  هام    س ر ال ازي  1979= 1292هر  ط دار ال كر  561ع 

معاني القرري الكريم ألفري جع رر أه رد فرن ما رد فرن دسر او ظ فرن  -57
هرر   اق رق ما رد 338يون  ال رادح ال عرو  بال ااو أو بافن ال اراو ع 

 .ط جامعة أم القرى  1988=1408  1ول  الصافوني  ط
هرر   عل ررق: 207يررا ،ا ري فرن زيرراد ال ررا  ع معراني القررري ألفري زكر  -58

صرررال  وبرررد العزيرررز السررر د  ما رررد مصرررط   الط رررب  د. وبرررد العزيرررز ما رررد 
 .2013=1434  1فامر   ط دار السالم القاهرة  ط 
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معاني القرري لألم   سع د فن مسعدة البل ري ال أاهرعي   اق رق  -59
 .1985=1405  1وبد األم ر ما د أم ن الورد  ط والم الكتب  ط

معررراني القررررري وإورابرررن ألفررري دسررراال دفرررراهيم فرررن السررررح ال عررررو   -60
  1هررر    اق ررق وبررد الأل ررظ وبرردل هررلبي  ط وررالم الكتررب  ط311بالزجرراا ع 

1408=1988. 

م رررررداع أل ررررال القرررررري للعالمررررة الاسرررر ن فررررن ما ررررد فررررن ال  نررررظ  -61
هر  ط دار القلم    اق رق صر واي وردناي داوودح  425الرا ب األص ياني ع 

 .2011= 1433  5ط
ال قصد لتل ري  مرا فري ال رهرد فري الوقرف واسفتردا ل ريل اإلسرالم  -62

 .1973=1393  2زكريا األنصارح  ط مصط   ال افي الالبي  ط

الوقررف واسفترردا  فرري كترراب ل وررز وجررظ لإلمررام أفرري  ال وت رري فرري -63
هر   دراسة و اق ق يوسف وبد الره ن 444ني ع لداو رو وث اي فن سع د ا

 .1987=1407  2ال رو لي  ط مؤسسة الرسالة   ط
م ار اليدى في معرفة الوقف واسفتدا للعالمة أه د فرن ما رد وبرد  -64

= 1393  2ركال  طالكررررررريم األهرررررر وني  ط مصررررررط   ال ررررررافي الالبرررررري وهرررررر
1973. 

مواقن العلوم من مواقن ال أوم لإلمام جالل الدين وبد الره ن فن   -65
أنررور ما ررود ال رسرري  هررر  دراسررة و اق ررق824و ررر فررن رسررالي البلق  رري ع 

 .2007 مطاب   ط موت ة الصاابة بط طا
ال وسررووة القررنيررة ال ت صصررة دهرررا  د. ما ررود ه رردح زقررزول   -66

 م.2007= هر1428لل عوي اإلسالمية صدرها ال أل  األول  ،
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ال  ر في القرا اع الع ر للااف  أفي ال  ر ما رد فرن ما رد فرن   -67
هر   صراي، ومراجعرة ولري ما رد النر ا   ط دار 833ما د فن الأزرح ع 

 .الكتب العل ية ف روع فدوي 
الوج ز في   س ر القرري العزيز لإلمرام أفري الاسرن ولري فرن أه رد  -68

ام  مرررررا  لب ررررد   سرررر ر ال ررررووح  ط دار ال كررررر هررررر ولرررر  هرررر468الواهرررردح ع 
 .2007= 1428ف روع 
الوقف الالزم في القرري الكريم ألفي وبد الرره ن ج رال فرن دفرراهيم  -69

 هر  ط الدمام.1427  1القرهي  ط

الوقرررررف واسفتررررردا  ألفررررري وبرررررد ل ما رررررد فرررررن بي رررررور السرررررأاوندح  -70
  1دراسرررة و اق رررق د. هسرررن هاهرررم موسررر   ط دار ال  ررراهج  ط هرررر  560ع 

1422=2001. 
الوقرررررف واسفتررررردا  ألفررررري وبرررررد ل ما رررررد فرررررن بي رررررور السرررررأاوندح  -71

= 1422  1دار ال  رراهج  ط هرر  دراسرة و اق ررق د. ماسرن هاهرم  ط560ع 
2001. 

 


