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)دراسة  ن الظاهخ وأثخها في تفديخ القخآنالروارف السعتبخة ع
 نظخية تطبيقية(

 هيفاء مقعج العتيبي

حاصةةةلال لةةة للماةةةالبنماالةةةن خل ةةة لبن ةةةخ  للمعلمةةةالثانواةهاةةةالبشقنةةة لث ةةة خب 
لبنمملكالبنعخبيالبنلعهليا.ل،ق لهمهلمنلكليالبن خاعالاامعالبن صيم،لبن صيم

 لalotiby.hayfa@gamil.comبنبخاجلبالنكنخقة ل:ل
 : ممخص

تلع لهحهلبنجمبسالإن لبإلااثالبهضهحل ةنلصةهبمالبن ةخ  ل ةنلهةاهخه لنمةال
نهةةالمةةنلةهميةةالثانمةةال ةة لمعخ ةةالبشيةةهبتلبننولةة خاالبننةة لتكةةه لم انوةةالنل ةةاهخل

قذنةةةنلمةةةنلحةةةكتل ةةةخحلم ةةة لالتنالةةة ل ةةة لة لكو ةةةخ بلمةةةنللمةةةنلبن ةةةخ  لبنكةةةخام.
ل  لبننول خلم انوةالن ةاهخلبن ةخ  ، قالليلةنجنه لنهةا،للبنمولخانليلهيه لةيهبال 

قالليخاحه ،لقيجلي ه لناميعلمةاليةحكخق لةلنةا،لقكو ةخ بلمةالي ةه لهلةا لةلنةا:ل
مةةنلبن ةةخ  ،لةقلبنلةةلا،لةقلبنلمةةا..لإنةةه،ل معخ ةةالهةةحهلبشلنةةالتعةة نل لةة لمعخ ةةال

لبنمخبل.
ل:لبنصهبمال،لهاهخلبن خب ل،لبالثخل،لبننخايحل،لبنمخبلل.لالكمسات السفتاحية
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The qur'ans that are considered about the 
phenomenon and its effect on the interpretation of the 

Qur'an (Applied theoretical study) 
Haifa Seat Al-Otaibi 
First high school teacher with a blonde. She holds a 
master's degree in Qur'an and sciences from the Faculty of 
Sharia, Qassim University, Qassim, Saudi Arabia. 
E-mail: alotiby.hayfa@gamil.com 
Abstract: 
This study seeks to clearly answer the qur'an's 
manifestation, because it is of great importance in 
knowing the explanatory statements that are contrary to 
the phenomenon of the Qur'an. This is by presenting a 
problem that many commentators make statements in the 
interpretation contrary to the appearance of the Qur'an, do 
not infer it, and do not weight, and all of what they 
mention may have evidence, and there is often evidence: 
from the Qur'an, sunnah, or language. The knowledge of 
this evidence helps to know what is meant. 
Keywords: Sawar, Zahir al-Qur'an, Influence, Weighting, 
What Is Meant. 
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 .كدمةامل

ح ونعدددوا  دددار مدددن  دددخور إن الحسدددج نح نحسدددجع ونددددتعيشه ونددددت فخع
هداد   مزل لدهح ومدن لزدمل فدال أنفدشا وسيئات أعسالشاح من يهجع هللا فال

عبددجع  ا ددخيل لددهح وأ ددهج أن محسددج   لددهح وأ ددهج أن ه إلدده إه هللا وحددجع ه
 له.ورسو 

 {ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ}
 [.201: آل عسخان]سورة 

ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ}

 {ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
 [.2: الشداء]سورة 

ے ے ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ}

]سورة  {ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽
 .(1)[72– 70: األحداب

                              
يبةجةلبهةالحطبةهلل(للقهحهلحطبالتلم ل لةجلبنعلمةا لث طبةالبنحااةا،لقكةا لمسةهتل ل1)

قاعلمهالةصحاثه،لقيجلقملتلهحهلبن طبالبنمبامكال نلسةنالمةنلبنصةحاثالمضة ل ل
ل لهم،لقكا لبنللفلبنصانحلي جمهةهالب نليجيللمقسهم،لقكنبهملقم نلفلشؤقةهم.

،لقةبةةهللبقلل ةة لسةةللهلكنةةا ل1/283لاللصةةحيحل ةة لملةةلجهلةحخاهةةالبإلمةةاملةحمةةجلث سةة
(،لقبننخمةةحيل ةة لسةةلله،لكنةةا لبنلكةةاح،لثةةا ل3117بنلكةةاح،لثةةا لحطبةةالبنلكةةاحل)ميةةم:ل

 (،لقغ خهم.1114)ميم:لل  لحطبالبنلكاح
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 :أما  عج

ل  دده الحدداح ونح وت فشددا عيدده األعسددارح  تدداب هللا فدد ن أفزددل مددا لذددت 
تعالا؛ إا اه ت ال  فهسه وتجبخعح ا ت اٌل  دععما السطالد ح وحردوله لمعبدج 
دد ؛ ولهددحا أدرك العمسدداء   بيددخه فزددلو هللا عمدديه ح فددعفشوا  مددن أ ددخف السواهو

ح حتدا اواسدتشحا    اح وتفدديخ  ااألعسار واجتهدجوا فدي مجمدة  تا ده ةدخاءة وتدجبخ  
 ت مؤلفاته  في عمومه الحرخ.فاة

دة ح فسدشه  مدن ع شديه بتك يدخ األةدوال  وةج سمكوا في تفديخع مدالله متعدجِّو
دون جسددب بيشهدداح أو ا ددخ لادلددة والسخجحدداتح ومددشه  مددن ع شددي  السختددار 
دون ا ددخ األةددوال واألدلددةح ومددشه  مددن ا ددخ األةددوال واألدلددة والتددخجي ح ومددن 

خي ح والدشة الشبويةح وتفديخ الدمف رضدي القخآن الك: أعظ  أدلته  في الل
 هللا عشه ح وةواعج التفديخ  الدياقح والعسومح والظاهخح وغيخها.

فددي  أهسيددة  ال ددة« صددوارف القددخآن عددن  دداهخع» ولسددا  ددان لسوضددو 
معخفددة األةددوال التفددديخية التددي تكددون مخالفددة لمظدداهخ مددن القددخآن الكددخي ح 

 .«القخآن عن  اهخع صوارف» :فزمت أن لكون موضو  هحا الححث

 :مشللة البحح

فددي  مددن السفدددخين لدددوةون أةددواه   اتتجمددا مذددكمة الححددث فددي أن   يددخ  
وه لددتجلون لهداح وه يخجحدونح وةدج لكدون مخالفة لظاهخ القدخآنح التفديخ 

مدن القدخآنح أو الددشةح : هشاك أدلةما لكون  الجسيب ما يح خون أدلةح و  يخ  
 .سخادعين عما معخفة الت األدلة عح فسعخفة هحإلخ أو الم ة..
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 :حدّد البحح

صوارف القدخآن عدن  داهخعح والتس يدل لكدل سوف أتشاول في هحا الححث 
صددارف  س ددال مددن مددالل  تدد  التفاسدديخح وعمددوم القددخآنح ومتددون الحددجيث 

 و خوحه.

 :مصطلحات البحح

 :تعسٓف اليص

دةح وهدي مد: اليص لغة شهرة ا ت ظهدخ  سعشا الظهور واهرتفا ح ومشده السو
 .(1)عميه العخوس لت خهى 

 .(2)ما لفيج بشفده من غيخ احتسال: اليص يف اصطالح األصْلٔني

 :تعسٓف العاٍس

ضج الحدا نح وهدو مدعموا مدن الظهدورح  سعشدا الوضدوح : العاٍس لغة
الظاء والهاء والخاء أصل صحي  واحج يدجل عمدا » :والبخوزح ةال ابن فارس
ظهددخ  هددورا فهددو  دداهخ إاا انكذددف  هددخ الذدديء ل: ةددوة ووددخوزح مددن الددل

 .(3)«ووخز

                              
(ل211(لمةةةالنل)ةصةةةخ(،لقم نةةةاملبنصةةةحاحل) :ل4/245(للبة ةةةخ:لم ةةةاييذلبنلمةةةال)1)

 مالنل)ةصخ(.
 (.213(،لقمحكخنل  لةصهتلبنو هل) :ل1/415(للمقضالبنلاهخل)3)
(لمةةالنل184(لمةةالنل)ههةخ(،لقبة ةخ:لم نةةاملبنصةحاحل) :ل2/361(للم ةاييذلبنلمةال)2)

 )ههخ(.
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ما دلة بشفدده عمدا معشدا راجد  مدب : العاٍس يف اصطالح األصْلٔني
 .(1)احتسال غيخع

 :أٍنٔة املْضْع ّأضباب اختٔازِ

 :تظهخ أهسية الححث في عجة نقاطح لسكن إجسالها عيسا يمي

تداب أهسية عم  التفديخ وقيست ه؛ إا هو من أه ِّو العمدوم السبيشدة لك -2
  خٌف عظي . اوتعميس   اوتعمُّس   اهللا تعالاح فاهرتحاط  ه فهس  

في مجمة التفديخ  سعشاع  معخفة صوارف القخآن عن  اهخعأهسية  -1
 الجةيق )بيان معاني  الم هللا تعالا(.

ع  -3 ك يددٌخ مددن الخطددع الواةددب فددي التفددديخ  ددان  دددب  إغفددال ةواعددجو
 .عن الظاهخ ل يخ موج  خخوجالو  حوضوا طه

 :زاضات الطابكةالد

لدد  أقددى عمددا دراسددة مدددتقمة تحددجثت عددن صددوارف القددخآن الكددخي  عددن 
 :وهي  التالي اهخعح إه ما ا خ ضسن ةواعج التفديخ 

مالدددج : ةواعدددج التفدددديخ جسعدددا ودراسدددةح رسدددالة د تدددوراةح لمدددج تور -2
 الدبت. الجامعة اإلسالمية.

حددين : ورةواعج التخجي  عشج السفدخينح رسالة ماجددتيخح لمدج ت -1
 الحخوي. جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية.

                              
(،لقبشصةةهتلمةةنل2/348(،لقشةةخحلبنكهكةةملبنمل ةةخل)1/417(للبة ةةخ:لمقضةةالبنلةةاهخل)1)

 (.38 لملبشصهتل) :ل
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ةواعج التخجي  الستعمقة  الشص القخآني في ضدوء تخجيحدات الدخاز   -3
عبدج هللا الخومدي. جامعدة : دراسة نظخية تطبيقيدةح رسدالة د تدوراعح لمدج تور

 السمل سعود.

رسدددالة ماجددددتيخح : القواعدددج التفدددديخية عشدددج ابدددن قدددي  الجوزيدددة -4
 عبج الحاسط فهي  د الجامعة اإلسالمية.: احثلمح

ح دراسددة نظخيددة تطبيقيددة دهلدة الدددياق القخآنددي وأثخهددا فدي التفددديخ -5
عبج الحكي  بن عبدج : لمحاحث من مالل تفديخ ابن جخيخح رسالة ماجدتيخح

 هللا القاس  د جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية.

دراسة نظخية تطبيقيدة مدن مدالل  د الدياق القخآني وأثخع في التفديخح6
عبددج الددخحسن بددن عبددج هللا : رسددالة ماجدددتيخح لمحاحددثتفددديخ ابددن   يددخح 

 السطيخ  د جامعة أم القخى.

الدياق وأثخع في توجيه السعشا في تفدديخ الطبدخ ح رسدالة مقجمدة  -7
 -دمحم بشعدجة : لشيل دبموم الجراسات العميا في الم ة العخويدة وآدابهداح لمحاحدث

 الس خب. -مية اآلداب جامعة دمحم بن عبج هللامن  

دراسدة نظخيدة وتطبيقيدة مدن  -دههت األلفاظ وأثخهدا فدي التفدديخ  -8
عبدج الدخحسن بدن : مالل أضواء البيدان لمذدشقيطيح رسدالة د تدوراةح لمحاحدث

 عبج هللا السطيخ  د جامعة أم القخى.

 ج ال فار.الشص القخآني بين التفديخ والتعويلح الديج أحسج عب -9

  اهخة التعويل وصمتها  الم ةح الديج أحسج عبج ال فار. -20

التعويل بين ضوا ط األصوليين وةخاءات السعاصخينح إلبخاهي  دمحم  -22
  ه.
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 :أٍداف البحح

دد إليهددا  ايهددجف هددحا الححددث إلددا غالددات عظيسددةح أرجددو أن لكددون  خيق 
 :أهسها

 خآن عن  اهخع.صوارف القلشظخ في  اتحريل السمكة التفديخيةح  -2
 أم مته.ضحط صخف المفع عن  اهخعح ومعخفة صوارفهح و  -1
 إبخاز اهتسام الدمف رحسه  هللا في فه  صوارف المفع عن  اهخع. -3

 :ميَج البحح

سوف أتحب السشهج اهستقخائي من مالل الجسب والوصف والتحميل 
 لموصول إلا الشتائج.

 :إجساءات البحح

 . اهخعستقري صوارف المفع عن أحاولت أن  -1
لمقدخآن عدن  ا  م ِّمت لكلِّ صارف  س الح ووضحت  يى لكون صدارف -2
  اهخع.
عددددوت اآللددداتو الدددواردةه فدددي الححدددث بدددح خ اآللدددةح وموضدددعها مدددن  -3

 الدورة.
ثين عما غيخ ما في  -4 مخِّجت األحاديثه الشبويةح ونقمت أحكامه السحجِّو

 الرحيحينح أما إن  ان في الرحيحين فاكتفيت  العدو إليهسا فقط.
إلددددا مرددددادرها وعدوتهددددا ح ححددددثقددددت الشقددددوهتو الددددواردةه فددددي الوث -5

يمة.  األهصو
عخفت  داألعالم غيدخ السذدهورينح مكتًيدة  بدح خ اسدسهح ونددبتهح  -6

 وأه ِّو صفاتهح وفشِّهح وأه ِّو مرشفاتهح ووفاته.
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 التدمت  عالمات التخقي . -7
ألحقددت  الححددث مجسوعددة  مددن الفهددارس الفشِّيِّددة تقددخِّوب  السددادةه العمسيددةه  -8

 :قارئ  علدخو الطخقح وهيلم
 فهخس اآللات القخآنية. -2
 .فهخس األحاديث الشبوية -1
 .فهخس األعالم الستخجسين -3
 .فهخس السرادر والسخاجب -4
 .فهخس السوضوعات -5

 :خطة البحح

ةدست الححث إلا مقجمةح وتسهيجح وسحعة محاحثح وماتسةح وفهارسح 
 :كسا يمي

مددة ح وحددجود الححددثح وتذددسل أهسيددة السوضددو ح وأسددحاب امتيددارع: السقجِّ
 .والجراسات الدا قةح ومشهج الححثح وإجخاءاتهح ومطة الححث

 :ويحتو  عما: التسهيج

 صل حسل الكالم عما  اهخع.أن األبيان  -
  خوط صخف المفع عن  اهخع. -

 القخآن.: السححث األول

 الدشة.: السححث ال اني

 .اإلجسا : السححث ال الث

 تفديخ الدمف.: السححث الخا ب
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 الدياق.: لخامذالسححث ا

 العقل.: السححث الدادس

 الم ة.: السححث الدا ب

 وفيها أه  الشتائج والتوصيات التي توصمت إليها.: الخاتسة

وتذدددتسل عمدددا فهدددخس اآللددداتح فهدددخس األحاديدددث الشبويدددةح : الفهدددارس
 فهخس األعالمح فهخس السرادر والسخاجبح فهخس السوضوعات.
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 .تنَٔدال

ح وإجدخاء الكدالم - سدا سدبق  -السعشا الظاهخ األصل حسل  الكالم عما 
كددون  » :هددد(790: عمددا  دداهخع ه لحتدداج إلددا دليددلح  سددا ةددال الذددا بي )ت

ا ه إ ددكال عيدده؛ ألن السوالددف والسخددالف  الظداهخ هددو السفهددوم العخوددي مجدخد 
ڭ ۇ ۇ }: اتفقوا عما أنه مشدل بمدان عخوي مبين... وةدال تعدالا

 .[44: فرمت]سورة  {ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ

مد  أنهد  لد  لقولدوا  ديئ   ح  اوةج ع  مدن الدلح فدجلة عمدا أنده عشدجه  عخودي 
وإاا ثبت هحا فقج  انوا فهسوا معشا ألفا ه من حيث هو عخوي فقطح وإن ل  

دٌة عمدا الجخيدان عمدا يتفقوا عما فه  السخاد مشه؛ فال ل ذتخط في  اهخع زيا
 .(1)«المدان العخوي

وأمةدا الدح  لحتدداج إلدا دليدل فهددو صدخف المفدع عددن  داهخعح وه بدجة مددن 
: توفخ  خوط حتا لر  صخف المفع عدن  داهخعح وةدج أ دار الدر ذدي )ت

 :هد( إلا هحع السدعلةح وسشح خ هحع الذخوط   لجاز  سا لعتي794

 :الشسط األّل

 مسعشا الح  تعوله الستعول في ل ة العخب.ل أن لكون المفع محتسال  

 :الشسط الجاىٕ

لمسعشدا الدح  تعولده الستدعول عيجد  عميده إةامدة  إاا  دان المفدع محدتسال  
ح فتعدين السعشدا  الجليل عما تعين الل السعشاح ألن المفع ةج تكون لده معدان 

                              
 (.3/333(للبنمهب  اتل)1)
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 لحتاج إلا دليل.

 :الشسط الجالح

 دداهخعح فدد ن دليددل إثحددات صددحة الددجليل الرددارف لمفددع عددن حقيقتدده و 
مجعي الحقيقة والظاهخ ةائ ح ه لجوز العجول عشه إه بدجليل صدارف لكدون 

 أةوى مشه.

 :الشسط السابع

 .(1)أن لدم  الجليل الرارف لمفع عن حقيقته و اهخع عن معارض

فالتعويل ضخورة واست شاء من األصل يمجع إليه السفدخ عشج عجم إمكان 
الدجليل الردارف لده والسددوت لمتعويدل؛ ألن  إجخاء المفع عما  اهخع مب قيدام

فددي تفددديخ القددخآن  مشطددق الم ددة هددو األصددلح وهددو الددح  لجدد  تحكيسدده أوه  
 الكخي  الح  ندل بمدان العخب وعما أسالي  العخوية.

ح والسعتسدج فدي افال يتخك الظداهخ إلدا غيدخع مدا دام اسدتعساله عيده مسكش د
مف والردحا ة ومدن  عدجه ح التسدل   جسا  عمساء الدد» :الل واألصل عيه

ف نا نعم  عما ةهْطب  أنه   انوا يتعمقون في تفاصيل الذخائب  ظدواهخ الكتداب 
 .(2)«والدشةح... ومدتشج اإلجسا  التواتخ

وإنسا الكالم  موجٌه معشاع إلدا مدا دلة عميده » :هد(320: ةال الطبخ  )ت

                              
(،لبةةةةةجب عل145-1/142(،لبنصةةةةةهب رلبنمخسةةةةةلال)5/251(للبة ةةةةةخ:لمامةةةةةه)لبنونةةةةةاق ل)1)

 (.3/155،لبنبخها ل  ل لهملبن خ  ل)(3/1551بنوهب جل)
(،ل لةةةملبننولةةة خلةصةةةهنهلقيهب ةةةجهل) :ل1/413(للبة ةةةخ:لبنبخهةةةا ل ةةة لةصةةةهتلبنو ةةةهل)3)

334،333.) 
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أن السدخاد  ده  اهخ ع السفهومح حتا تدعتي دهلدة بيشدة تقدوم بهدا الحجدة عمدا 
 .(1)«لمحجة ال ابتة بحلل اغيخ ما دل عميه  اهخعح عيكون حيشئح م دمةس  

لكن هشاك آلات ةخآنية وأحاديث نبوية لو حسمت عما  اهخها ألدت إلا 
وراء الظدداهخ  محدداهتح ومددن ثدد  لجدد  صددخفها عددن  اهخهددا إلددا معشددا آمددخ

 -هللا تعدالا  عدون  – لححدثومن هشا سشتحجث في هدحا اوإن  ان مخجوحا ح 
 .عن الروارف السعتبخة عن الظاهخ

  

                              
 (.3/373(للاامعلبنبيا ل)1)
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 الكسآٌ.: املبحح األّل

لقج تكفل هللا سححانه وتعالا ببيان القخآن وتفريمه وإلزاحهح دل عما 
 :الل آلات   يخة مشها

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ }: ةولدددددده تعدددددددالا -1

 [.287: ةالحقخ ]سورة  {ڱ

]سدددورة  {ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں}: وةولددده تعدددالا -2
 [.112: الحقخة

 [.29: القيامة]سورة  {ىب يب جت حت خت}: وةوله تعالا -3

إن تفددديخ القددخآن  مددا جدداء فددي القددخآن نفدددهح إا: ومددن بيددان القددخآن
وتفديخ » :هد(752:  القخآن من أص   خق التفديخ  سا ةال ابن القي  )ت

 .(1)«القخآن  القخآن من أبمغ التفاسيخ

وه عج  في الل؛ ألن ةائل الكالم هو أدرى  سعانيه وأهجافه ومقاصجع 
 من غيخع.

 عددا اآللددات  ٍلددات  أمددخى إ ددارة إلددا أهسيددة هددحا  وةددج فدددخ الشبددي 
 :(2)ح ومن أم مة اللالعم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ }: تفددديخع الظمدد  فددي آلددة األنعددام

                              
 (.1/213(للبننبيا ل  لةيلاملبن خ  ل)1)
 (.165بنل ويم نلق مبؤهل  لبننول خلق لهملبن خ  ل) :ل(للاههللبن يهلب3)
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[ح  الذدددخك الدددوارد 81: األنعدددام]سدددورة  {پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 .(1)[23: لقسان]سورة  {ڄڦ ڄ ڄ ڄ }: في سورة لقسان

ويجددوز  اتفدداق السدددمسين أن تفدددخ » :هددد(718: ةددال ابددن تيسيددة )ت
إحجى اآليتين  ظاهخ األمخى ويردخف الكدالم عدن  داهخعح إا ه محدحور فدي 

عدن الظداهخ فدحلل  اوصدخف   الل عشج أحدج مدن أهدل الددشةح وإن سدسي تدعويال  
ألندده تفددديخ لمقددخآن  لجهلددة القددخآن عميددهح ولسوافقددة الدددشة والدددمف عميدده؛

له  الخأ ح والسححور إنسا هو صخف القدخآن عدن فحدواع  ا القخآن ليذ تفديخ  
 .(2)«  يخ دهلة من هللا ورسوله والدا قين...

واآللات التي ص  ندخها ف ن  اهخها ةبل الشددخ  دان هدو السدخاد فمسدا 
ندخت تحول إلا الشص الشاسخ لهاح وأصح   عج الشدخ  اهخها غيخ دامدل 
في التكميىح و دحا تقييدج السطمدقح فد ن السطمدق متدخوك الظداهخ مدب مقيِّودجعح 
فال إعسال له في إ الةهح بل السعسل هو السقيجح و دحلل العدام مدب الخدا ح 

 .(3)والسبين مب السبه ...
 :ٓلٕ ّمً األمجلة على ذلم ما

[ح 119: الحقددخة]سددورة  {ہ ہہ}: مددا جدداء فددي ةولدده تعددالا -2
ف ن  اهخع الستحادر مشه أن الطالق  مه محرور في السختينح ولكشده تعدالا 

                              
(للةحخاةةةةةهلبنب ةةةةةاميل ةةةةة لصةةةةةحيحه،لكنةةةةةا لبننولةةةةة خ،لثةةةةةا :لاللت ةةةةةخ لثةةةةةا ...ل)ميةةةةةم:ل1)

(،لقمللمل  لصحيحه،لكنا لبإليما ،لثةا :لصةجالبإليمةا لقصحكصةهل)ميةم:ل3665
133.) 

 (.5/31(للمامه)لبنوناق ل)3)
 (.1/161 جلبننخايحل)(،ليهبل2/233(للبة خ:لبنمهب  اتل)2)
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بددين أن السددخاد  السحرددور فددي السددختين مرددو  الطددالق الددح  تسمددل  عددجع 
 {ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحبىئ ی ی }: الخجعدددددة  قولددددده تعدددددالا

 .(1)[130: الحقخة ]سورة

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ }: في ةوله تعالا اوألز   -1

[ح  اهخ اآللة إ الق عجم 90: آل عسخان]سورة  {ۆ ۆ ۈ ۈ
فالتووة ةبول التووةح ولكن هحا اإل الق الظاهخ صخف  طخيق التقييجح 

ک ک گ }: مقيجة  السوت عما الكفخ  سا في ةوله تعالا

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 {ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 .(2)[28: الشداء]سورة 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ }: فدي ةولده تعدالاماجداء و دحلل  -3

[ح فددد ن الستحدددادر مدددن مفهدددوم 251: األنعدددام]سدددورة  {پ پ ڀ ڀڀ
ال الة أنده إاا بمدغ أ دجع فدال مدانب مدن ةخودان مالده   يدخ التدي هدي أحددنح 

مشده الخ دجح ولكشه بين أن السخاد  ال الة أنده إن بم هدا يدجفب إليده إن أوندذ 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ }: والددددل فددددي ةولدددده تعددددالا

  .(3)[6: الشداء]سورة  {ۇئ ۇئۆئ

                              
 (.1/64(للبة خ:لةضهب لبنبيا ل)1)
 (.1/371(للبة خ:لبنمصجملبنلابرل)3)
 (.1/64(للبة خ:لبنمصجملبنلابرل)2)
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 الطية.: املبحح الجاىٕ

 مددن مرددادر التذددخيب اإلسددالميح وهددي ة السرددجر ال ددانيالدددشة الشبويدد
تفرديل لسجسمده وويدان لسذدكمه ووددط  راجعة في معشاها إلا الكتداب فهدي»

 .(1)«لسخترخع

جسيددب مددا تقولدده األمددة  ددخح لمدددشةح » :هددد(104: ةددال الذددافعي )ت
 .(2)«وجسيب الدشة  خح لمقخآن

وةددج اتفددق الرددحا ة والتددا عون لهدد  » :هددد(718: وةددال ابددن تيسيددة )ت
  حدان وسائخ أئسة الجين أن الدشة تفدخ القخآن وتبيشه وتجل عميه وتعبدخ 

 .(3)«عن مجسمه وأنها تفدخ مجسل القخآن من األمخ والخبخ

ڀ ڀ ڀ }: ح ةددال تعددالاوالدددشة وحددي مددن هللا تعددالا عددن نبيدده 

 [.4: الشج ]سورة  {ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

ترار وه لسكن اكتسال الجين أو أن لفه  القخآن   يخ الدشةح بل إن اهة
 عما القخآن دون الدشة مخوج من الجين.

إن اهةتردددار عمدددا الكتددداب رأ  ةدددوم ه » :(790: ةدددال الذدددا بي )ت
ل ددوا عمددا مددا بشيددت  عميدده مددن أن  مددالق لهدد ح مددارجين عددن الدددشةح إا عهوة
اه  الل إلا اهنخال   الكتاب عيه بيان  ل  يءح فا ةخحوا أحكام الدشةح فعدة

                              
 (.1/3(للبنمهب  اتل)1)
 (.4/1815(للبة خ:لبإلت ا ل  ل لهملبن خ  ل)3)
 (.16/323(للمامه)لبنوناق ل)2)
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 .(1)«خآن عما غيخ ما أندل هللاعن الجساعة وتعويل الق

ٿ ٹ  }: أن يبددين لمشدداس القددخآن ةددال تعددالا وةددج أمددخ هللا نبيدده 

: الشحددل]سددورة  {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
 .(2)أول  ارح لمقخآن الكخي ح ومبين لسعانيه [. فكان 44

ًٔ اصدًزلرا كاىت الطية م للتفطري بعد الكرسآٌ  ّمرً ذلرم     اثاى
 :أىَا قد تلٌْ صازفة للكسآٌ عً ظاٍسِ ّمً األمجلة على ذلم

ٺ ٺ ٺ ٺ }: مددا جدداء فددي ةولدده تعددالا  عددج ا ددخ السحخمددات -2

: الشددداء]سددورة  {ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ
ددن ا ددخ فددي اآليتددين الدددا قتين  عددالا أندده أحددل مددا[ح أمبددخ ت14 سددوى مه

و اهخع العسومح ويجمل تحت هحا العسوم الدح  أفدادع  داهخ اآللدة جدواز 
 نكاح السخأة عما عستها وعمدا مالتهدا والجسدب بيشهسدا؛ ولكدن الشبدي 

بيةن أن الظاهخ الستحادر من هحع اآللدة غيدخ مدخاد فدي نكداح امدخأة عمدا 
ه لجسب بين السدخأة )):  قوله صما هللا عميه وسم  عستها وعما مالتها

 .(3)((وعستها وه بين السخأة ومالتها

                              
 (.3/234(للبنمهب  اتل)1)
 (.24-1/23ثانللال لجلبنمولخانل)ل(للبة خ:لبننخايح3)
(للةحخاهلبنب اميل  لصحيحه،لكنا لبنلكاح،لثةا لاللتةلكحلبنمةخةنل لة ل منهةا،ل)ميةم:ل2)

ثةا :لتحةخاملبنامةعلبة نلبنمةخةنلق منهةالل(،لقمللمل  لصةحيحه،لكنةا لبنلكةاح،4118
 (.1317ةقلحاننهال  لبنلكاحل)ميم:ل
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ڍ ڌ }: هددد( فددي ةولدده تعددالا546: ةددال ابددن عطيددة )ت

من الشد   ااآللة حكٌ  حخم هللا  ه سحع  » [.13 :الشداء ]سورة {ڌ
من بين رضدا  وصدهخح وألحقدت الددشة السدعثورة سدا عة والدل الجسدب  اوست  

 .(1). اهد«بين السخأة وعستها ومزا عميه اإلجسا 

ددد -1  ]سددددورة {ٱ ٻ ٻ}: فددددي ةولددده تعدددالا اومدددا جددداء ألز 
فددع عددام يتشدداول [.  دداهخ فددي تحددخي  جمددجها د ددغ أو لدد  يددج غ؛ ألن الم3: السائددجة

جسيب أجدائها غيخ أن في اآللدة احتسدال أن لكدون الجمدج غيدخ مدخاد  دالعسومح مدن 
تحددخي  األكددلح والجمددج غيددخ  اجهددة أن إضددافة التحددخي  إلددا السيتددةح لقتزددي عخف دد

مددعكول فددال يتشاولدده عسددوم التحددخي  وةددج ةددو  هددحا اهحتسددال  سددا رو  عددن ابددن 
ح والحدجيث  داهخ (2))) دغ فقدج  هدخألُّسدا إهداب د)): ةال رسول  عحاس أن

 .(3)عامح يتشاول  عسومه إهاب السيتة

ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ }: وما جاء  حلل في ةوله تعالا -3

ہ ھھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ہ ہ ہ 

 {﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿

                              
 (.3/58(للبنمحخملبنها دل)1)
 ة لصةحيحه،لكنةا لبنحةيا،لثةا :ل هةامنلالةهللبنم نةالثانةجثا ل)ميةم:لل(للةحخاهلملةلم3)

(،لقببةنلمااةهل ة لسةلله،ل4/362(،ل)3/343(،ل)2/273(،لقةحمجل  لملةلجهل)255
(،لقبننخمحيل ة ل2518كنا لبنلباس،لثا :لنبذلالهللبنم نالإذبللثمتلحجيثل)ميم:ل

 (.1637ميم:لسلله،لكنا لبنلباس،لثا :لمالاا ل  لالهللبنم نالإذبللثمتل)
 (.281،ل1/281(للتول خلبنلصه ل)2)
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[ح  اهخ اهعتدال والقخوان أنهسا ه يتساسانح ولكن 111: الحقخة ]سورة
حيث  ان لعمخ  ح والل  فعمه (1)بيشت الدشة أنه اعتدال وةخوان ما 

 .(2) عا أزواجه أن تذجة إزارها ث  يحا خها وهي حائا

  

                              
 (.3/167(للبنبحخلبنمحيطل)1)
(،ل211(للمقبهلبنب ةةاميل ةةة لصةةةحيحه،لكنةةةا لبنحةةةيا،لثةةةا :لمباشةةةخنلبنحةةةا ال)ميةةةم:ل3)

قملةةةةلمل ةةةة لصةةةةحيحه،لكنةةةةا لبنحةةةةيا،لثةةةةا :لمباشةةةةخنلبنحةةةةا ال ةةةةهالبإل بمل)ميةةةةم:ل
382.) 
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 اإلمجاع.: جالحاملبحح ال

وأصدل عظديٌ  مدن  –عدد وجدل  –اإلجسا  حق مقطدو   ده فدي ديدن هللا 
أصول الجينح ومرجر من مردادر الذدخيعةح مددتسٌج مدن  تداب هللا الكدخي ح 

 ح وتال  لهسا في السشدلة.وسشة رسوله 

جسدا  حجدة مقطدو  عميهداح اإل» :هدد(458: ةال القاضي أبدو لعمدا )ت
لجددد  السرددديخ إليهددداح وتحدددخم مخالفتدددهح وه لجدددوز أن تجتسدددب األمدددة عمدددا 

 .(1)«الخطع

اإلجسدددا  ةاعدددجة مدددن ةواعدددج السمدددة » :هدددد(456: وةدددال ابدددن حددددم )ت
الحشيًيةح ي ْخجب إليهح وي ْفده   نحوعح ويكفخ من مالفهح إاا ةامت عميه الحجة 

 .(2)«أنه إجسا 

عما الطال  الحدقح الستحدب لددبيل السدؤمشينح السبتعدج  اولحلل  ان حتس  
أن لعخف ما أجسب السدمسون عميه من مدائل : عن مذاةة هللا ورسوله 

الذددخيعة العمسيددة والعسميددةح ليدددتن  دددمفه الرددال ح ويدددمل سددبيمه ح ولددئال 
لقب في عجاد من اتحب غيخ سبيل السؤمشينح عيحق عميه الوعيج السحك  في 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ }: ةولددددددده تعدددددددالا

]سدددددددددددورة  {ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ
 .(3)[225: الشداء

                              
 (.3/1147(للبنعجنل)1)
 (.6(للمخبتملبإلاما)ل) :ل3)
 (.21(للبإلاما)ل  لبننول خل) :ل2)
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 عدج عمسده  –أ  اإلجسدا   –ومن مالفه » :هد(456: ةال ابن حدم )ت
 .(1)«عيج السح ور في اآللة هح أو قيام الحجة عميه بحللح فقج استحق الو 

 :(2)أٍه فْائد اإلمجاع

ددخ  حجدد  األمددور  -1 اإلجسددا  عمددا السعمددوم مددن الددجين  الزددخورةح ل ْظهو
التي اتفقت فيهدا األمدةح  حيدث ه لددتطيب أهدل الديدغ والزدالل إفدداد ديدن 
السدددمسينح ومددن  ددالب حددال األمدد  الدددا قةح مددن أهددل الكتدداب وغيددخه ح فددي 

ه  العمسيددة والعسميددةح عمدد  الشعسددة العظيسددة التددي امددتالفه  فددي أصددول ديددش
ْمهه  ت بها هحع األمةح حيث أجسب أئسة الجين عما مئات من األصول به امت رة
: الفخو ح  حيدث ه ل خدالف فيهدا أحدج مدن السددمسينح ومدن مدالف  عدج العمد 

كو  عميه  سا لقتزيه حاله من  فخ أو ضاللو أو فدق.  ح 

ميهدا مدن األمدة لعطدي ال قدة التامدة بهدحا العم    القزالا الس جسب ع -2
لينح الحين يدعسون  الجينح وي ؤلِّوف ةموب السدمسينح ويدج  الحاب عما الستقوِّو
 أن األمة ةج امتمفت في  ل  يءح فكيى لجسعها جامٌبح أو يخوطها را ط؟!

أندده ةددج لخفددا الددشصُّ الددجالُّ عمددا حكدد  مدددعلة  عيشهددا عمددا  عددا  -3
ح  تقخر أنه ه بج أن لدتشج إلا نصح عيكتفدي  ده الشاسح وي عم  اإلجسا  ال

 في الشقل واهستجهل.

أن الددددشج الدددح  لقدددوم عميددده اإلجسدددا  ةدددج لكدددون  شيِّددداهح عيكدددون  -4

                              
 (.17(للبنلبحل  لةصهتلبنو هل) :ل1)
(لقمةةال62(،لة ةةخنل ةة لبإلامةةا)لبشصةةهن ل) :ل18/184(للبة ةةخ:لمامةةه)لبنونةةاق ل)3)

 (.26،25(،لبإلاما)ل  لبننول خل) :ل74ثعجها،ل لملةصهتلبنو هل) :ل
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لخفب رتحة الشص الظشية والحك  السدتشحط مشه إلا رتحدة  ااإلجسا  عميه سبح  
لخددالف مددا  القطددب؛ ألندده ةددج دل اإلجسددا  عمددا أندده ه مبددخ عددن الشبددي 

 ا عميه.أجسعو 

تحتسل الشرو  في جسمتها التعويل والتخريص والتقييج والشددخ  -5
وغيدددخ الدددلح فددد اا  اندددت هدددي السخجدددب وحدددجها  ه  دددخ الخدددالف بدددين األئسدددة 
السجتهجين الحين لدتشحطون األحكام مشها؛ همتالف السدجارك واألفهدامح فد اا 

جددج اإلجسددا  عمددا السددخاد مددن الددشص ارتفعددت اهحتسدداهت الدددا قةح وات قددا و 
 السجتهجون بحلل متاع  الخالف والشظخ واهستشحاط.

خأة عمددا مخالفددة اإلجسددا ح عيكددون  -6 التذددشيب عمددا السخددالفين  ددالج 
لدجخ السخالف؛ لئال يتسادى في  ا مه  عج أن لعم  أن األمدة  اةوي   االل سبح  

 مجسعة عما مالف مقالته.

سددا ؛ مددال أهددل العمدد  إلددا معخفددة اإلج» :هددد(456: ةددال ابددن حدددم )ت
ليعظسوا مدالف مدن مالفدهح وليدجدخوع عدن مالفدهح و دحلل مدالوا إلدا معخفدة 
ددخأة عمددا الكددحبح  امددتالف الشدداس؛ لتكددحي  مددن ه يحددالي  ادعدداء اإلجسددا  ج 

 .(1)«حيث اهمتالف موجودح فيخدعونه   يخادع عن المجاج في  ح ه

اإلجسدا  دليددٌل يؤ ددج حكدد  السدددعلةح ويك ِّودخ أدلتهدداح فقددج تددجل جسمددة  -7
د ان األدلة عما حك  مدعلة من السددائل عيكدون اإلجسدا  مك دخ  م  الهداح موثق 

 .«لسا جاء فيها

  

                              
 (.3/133(للبإلح امل)1)
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للكسآٌ عً ظاٍسِ ّمرً األمجلرة علرى     ًاّقد ٓلٌْ اإلمجاع صازف
 :ذلم ما ٓلٕ

ک ک ک ک گ گ }: ما جاء في ةوله تعالا -1

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

: الحقخة]سورة  {ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
54.] 

أهدو مدا  {ڱڱ}: ما السدخاد  قولده» :هد(604: ةال الخاز  )ت
 ؟لقتزيه  اهخع من أن لقتل  ل واحج نفده أو السخاد غيخ الل

أن  ه لجددوز: امتمددف الشدداس عيددهح فقددال ةددوم مددن السفدددخين: اجلررْاب
 :بوجهين لكون السخاد أمخ  ل واحج من التائبين  قتل نفده.. واحتجوا عميه

وهو الح  عول عميده أهدل التفدديخ أن السفددخين أجسعدوا عمدا : األّل
أنه  ما ةتموا أنفده   عيجيه ح ولو  انوا معمورين بحلل لراروا عراة بتخك 

 الل.

ل الددح  عددول الوجدده األو: هددد(604: ... ثدد  ةددال الددخاز  )ت: الجرراىٕ
 عميه السفدخون أةوىح وعما هحا لج  صخف اآللة عن  اهخها.

أن لقددال أمددخ  ددل واحددج مددن أولئددل التددائبين  ددعن لقتددل  عزدده  : األّل

ددد ددد: معشددداع {ڱڱ}: فقولددده ا عز  ... ثددد  ةدددال اليقتدددل  عزدددك   عز 
 إلا الميل. اأولئل التائبون بخزوا صفين فزخب  عزه   عز  : السفدخون 

أن هللا تعدددالا أمدددخ غيدددخ أولئدددل التدددائبين  قتدددل أولئدددل : الوجددده ال ددداني
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 استدمسوا لمقتل.: أ  {ڱڱ}: التائبين عيكون السخاد من ةوله

وهددحا الوجددده ال دداني أةدددخب؛ ألن فددي الوجددده األول تدددداد السذدددقة؛ ألن 
د عمدا الدحعا مدن  االجساعة إاا ا تخ ت فدي الدحن   دان  عزده  أ دج عطف 

 .(1)عظست السذقة في الل ال  عزه   عز  غيخه  عميه  ف اا  مفوا  عن لقت

فددالخاز  فددي الس ددال الدددابق يددخى أن الظدداهخ مددن اآللددة محددال ومستشددبح 
ويخج  عجم ةتل  ل واحج نفدهح ويردخف بهدحا التدخجي  اآللدة عدن  اهخهدا 
من ةتدل  دل واحدج نفددهح وهدحا الردارف عشدجع بدجليل أن السفددخين أجسعدوا 

ح ولو  انوا معمورين بحلل لراروا عراة عما أنه  ما ةتموا أنفده   عيجيه 
 بتخك الل.

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ }: في ةوله تعالا اوما جاء ألز   -2

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

 [.52: الشداء]سورة  {يئ جب حب خب مب ىب

هحع اآللة لع  اليهود والشرارىح  اهخ » :هد(546: ةال ابن عطية )ت
لكن أجسب الستعولون عما أن السخاد بها  ائفة من اليهدودح والقردص يبدين 

 .(2)«الل

 فابن عطية في اآللة الدا قة صخف اآللة عن  اهخها بجهلة اإلجسا .

ٺ ٺ ٺ }: ومددا جدداء  ددحلل فددي ةولدده تعددالا -3

                              
 (.2/76،75(للبننول خلبنكب خل)1)
 (.3/468(للبة خ:لبنمحخملبنها دل)3)
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: السائددجة]سددورة  {ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
38.] 

ٺ }: والظدددداهخ مددددن ةولدددده» :هددددد(745: ةددددال أبددددو حيددددان )ت

أندده لقطددب مددن الدددارق ال شتددانح لكددن اإلجسددا  عمددا مددالف هددحا  {ٿ
 .(1)«الظاهخح وإنسا لقطب من الدارق لسشاعح ومن الدارةة لسشاها...

 ة صخف اآللة عن  اهخها بجهلة اإلجسا .فعبو حيان في اآللة الدا ق

  

                              
 (.2/383(للبنبحخلبنمحيطل)1)
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 : تفطري الطلف.سابعاملبحح ال

لقج أدرك سمف هحع األمة مشدلة تفديخ  تاب هللا جل وعالح فشدل مشه  
أ خف مشدل وأعدالعح وتفدخت لده  ائفدٌة مدشه ح فدعفشوا عيده أعسداره  تحرديال  

لة سبيلح فكان بيا ح وسمكوا لشذخع وتبييشه لمشاس    نه  أحدن بيدانح وتعصيال 
ق اسدددتشحاط  وألطفدددهح وه غدددْخو فهددد  ميدددخ هدددحع األمدددة  وجددداء اسدددتشحا ه  أدة

ح وةددج حددازوا  سددال  ددل فزدديمة  مددن عمدد ح وأفزددمها  ذددهادة ميددخ البخيددة 
 وعسلح وإلسانح وعقلح ودينح وويانح وعحادة.

ولقج بيشت الشرو  الذخعية بيان فزل الدمف ةال تعالا: 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ }

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 .(1)[200]سورة التووة:  {ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ح ثد  ميخ الشاس ةخنديح ثد  الدحين يمدونه ح ثد  الدحين يمدونه ): )وةال 
 .(2)((لجيء ةوم تدبق  هادة أحجه  لسيشههح ويسيش ه  هادتهه

فعفزدددل العمدددوم فدددي تفدددديخ القدددخآنح »هدددد(: 795ةدددال ابدددن رجددد  )ت: 
ومعاني الحجيثح والكالم في الحدالل والحدخامح مدا  دان مدعثور ا عدن الردحا ة 

سوه والتا عين وتا عيه ...ح فزحط ما رو  عشه  في الل أفزل ال عم  مب تفهُّ

                              
 (.33،4(للبة خ:لبسنجمبكاتلبنللفل  لبننول خل) :ل1)
(للةحخاهلبنب اميل  لصحيحه،لكنا لبن هالبت،لثا :لاللي ةهجل لة لشةهالنلاةهملإذبل3)

(،لقملةةةلمل ةة لصةةةحيحه،لكنةةا ل بةةا البنصةةةحاثا،لثةةا :ل بةةةال3541ةشةةهجل)ميةةم:ل
 (.3422ثملبنحينليلهةهملثملبنحينليلهةهمل)ميم:للبنصحاثا
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ه عيهح وفي  المه  في الل  فالة وزيادةح فال يوجدج فدي  دالم  موه والتفقُّ وتعقُّ
من  عجه  من حق إه وهو فدي  المهد  موجدود لسدن فهسده وتعممدهح ويوجدج 
فددي  المهدد  مددن السعدداني البجلعددة والسٍمددح الجقيقددةح مددا ه يهتددج  إليدده مددن 

مو ُّ  ه  .(1)« عجه  وه ي 

 اليت تبني أٌ تفطري الطلف صازف عً العاٍس:ّمً األمجلة 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ }ةولدددددددده تعددددددددالا: 

 .[5]سورة التحخي :  {﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

أنهددا الدددياحة فددي  {﮶}فدد ن  دداهخع الستحددادر مددن ةولدده تعددالا: 
بيةشوا أن الظاهخ الستحادر من هحع اآللة غيخ  -  -مف األرضح ولكن الد

 .(2)الريام {﮶}مخادح وإنسا السخاد  قوله تعالا: 

  

                              
 (.56(للبيا ل بال لملبنللفل ل ل لملبن لفل) :ل1)
.ل-مضةةة ل ل ةةةلهمل–(للُمقيلذنةةةنل ةةةنلةبةةة لهخاةةةخن،لق ا  ةةةا،لقببةةةنل بةةةاس،لقغ ةةةخهمل3)

 (.32/111(،ل)13/113بة خ:لاامعلبنبيا ل)
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 الطٔاق.: ملبحح اخلامظا

إن مفخدات الم ة العخوية واسعة الجهلدةح فدال يتحدجد السدخاد مدن السفدخدة 
ويشتفدي العخوية إه إاا ن ظخ إليها في ضوء سياةهاح فحيشئح  تتز  معالسهداح 
 تعجد السعاني وا تخاكه وتعسيسهح وي قطب   رادة أحج معانيها السحتسمة.

فمجهلة الدياق القخآندي أهسيدة  بدخى فدي تفدديخ  دالم هللا تعدالاح فهدي 
أصددل أصدديل مددن أصددول هددحا العمدد ح وو هسالهددا لزددب السفدددخ ةجمدده عمددا 

خطدد  عتحددات الدلددلح ويخ دد  مخاكدد  الخمددلح وتوسدد  آراؤع  العمددلح عدديعظ  ال
مال    .وي رح  جه

ودهلة الدياق معتبخة في الذدخيعة اإلسدالميةح فهدي ليددت وليدجة هدحع 
د ااألزمان الستعمخةح وإنسا هي مختحطة  الم ة العخوية ارتحا    مشدح القدجمح  اوثيق 

فددال ل فهدد  الكددالم عشددج العددخب إه ضددسن سددياةهح والقددخآن الكددخي  ندلددة بم ددة 
 .(1)العخب

ڱ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ گ گ ڳ ڳ}: ةدددددددال تعدددددددالا

-291: الذدددعخاء]سدددورة  {ڻ ۀ ۀ ہ ں ں ڻ ڻ ڻ
295.] 

 :للكسآٌ عً ظاٍسِ ّمً ذلم ًاّقد ٓلٌْ الطٔاق صازف

أرأيدت : لدا أميدخ السدؤمشين -  -لعمي بن أبي  الد  : ةال رجل -1
: الشدددداء]سدددورة  {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ}: ةدددول هللا

                              
 .(67-64(للبة خ:لبنلياالبن خ ة لقةثخهل  لبننول خل) :ل1)
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ادندهح ادنده!ح ثدد  : [ح وهد  لقاتمونشدا عيظهدخون ويقتمددون؟ ةدال لده عمددي242
ڄ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ}: ةددددددددددددال

 .(1)«[ يوم القيامة.242: الشداء]سورة  {ڃ ڃ

فالدائل في الس ال الدابق فه  اآللة عما  اهخها  سعدل  عن سدياةهاح 
أن محدددل إ دددكاله هدددو  هدددور  عدددا الكدددافخين عمدددا  -  -فبدددين عمدددي 

السدددمسين فددي الددجنيا؛ بيشسددا هددحا الوعددج محددجد  دداليوم اآلمددخ بجهلددة سددياق 
ڦ } ووعددجها محا ددخة {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}: اآللددةح وهددي ةولدده

 .{ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

-رضدي هللا عشهسدا  –ةال الخارجي نافب بن األزرق هبن عحاس  -2
لخخجدون مدن الشدارح وةدج  الا أعسا الحرخح أعسدا القمد ح تددع  أن ةوم د» :

[ح 37: السائدددجة ]سدددورة {پ پ پ پڀ} -عدددد وجدددل  –ةدددال هللا 
ويحددل اةددخأ مددا » :رضددي هللا عشهسددا –فقددال لدده تخجسددان القددخآن ابددن عحدداس 

رد عمددا هددحا الخددارجي  –  –فشجددج أن ابددن عحدداس « فوةهددا هددحع لمكفددار
: انحخافدده العقددج  بجهلددة سددياق اآللدداتح فعر ددجع لدددحاةهاح وهددو ةولدده تعددالا

ې ى ى ائ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې}

]سدددددددددددددددددددددورة  {ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ }: [ ثدد  ةددال هللا تعددالا  عددج الددل36: السائددجة

                              
 (.6/511(للاامعلبنبيا ل)1)
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 [.37: السائجة]سورة  {پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

فهحا الخارجي فه  اآللة عما  اهخها  سعدل  عن سياةها فبديِّن لده ابدن 
أن السقرود بهدا الكفدار؛ ألنهدا فدي سدياق الحدجيث عدشه ح ومدن  عحاس 

يهتهبهيةن مطورة إهجار دهلة الدياق القخآنيح وأن الدل سدب  لمخطدع  مالل هحا
 واهنحخاف العقج .

ڃ ڃ ڃ چ }: في ةولده تعدالا اوما جاء ألز   -3

 .[8: لقرصا]سورة  {چ چ چڇ

هشددا هم العاقحددة ه هم التعميددل؛ « الددالم» :ةددال دمحم بددن إسددحاق وغيددخع
ألنهد  لدد  يخيدجوا  التقا دده الدل. وه  ددل أن  داهخ المفددع لقتزدي مددا ةددالوعح 
ولكن إاا نظخ إلا معشا الدياق ف نه تحقا الدالم لمتعميدل؛ ألن معشداع أن هللا 

ددا عيكددون أبمددغ فددي إ طددال تعددالاح قيزدده  هلتقا دده ليجعمدده لهدد  عددجو ا وحد  ن 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ }: حددددددددحره  مشدددددددده؛ ولهددددددددحا ةددددددددال

 .(1)[8: القرص]سورة  {ڌ

  

                              
 (.5/333(للتول خلبن خ  لبنع يملالبنلكو خل)1)
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 العكل.: املبحح الطادع

لقج ممق هللا اإلندانح وفزمه عما   يخ من السخموةات األمخىح  سا 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ }: ةال تعالا

: اإلسخاء]سورة  {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
70.] 

وإن مددن أهدد  مددا لسيددد اإلندددان عددن غيددخع مددن البهددائ  هددو الددل العقددل 
السفكددخح تمددل الطاةددة الحذددخية الكبددخىح والشعسددة اإللهيددة العظسدداح  سددا ةددال 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ }: تعددددددالا

 [.13: السمل]سورة  {ىئ

والفؤاد لجيء في القخآن  سعشا العقدلح أو القدوة الواعيدة فدي اإلنددانح 
 .(1)أو القوة السجر ة عما وجه العسوم

نددحة العقدل إلدا ويؤيج صحة هحا القول ما جاء في  عدا اآللدات مدن 
ې ې ې ې ى ى ائ }: القمددددوبح  سددددا فددددي ةولدددده تعددددالا

 .(2)[46: الحج]سورة  {ائ ەئ

ّلكد دلَّ اإلضالو على ملاىة العكرل مرً ّجرِْ كرجريل  ّلعرل      
 :أبسشٍا ما ٓلٕ

                              
 (.64(للبة خ:لملهجلبننخبيالبإلسكميال) :ل1)
 (.1/351(للمهيفلبنمنكلم نلمنلبالسنجالتلبلصه لبنكنا لقبنللال)3)
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كددخ واهتعدداظح فقددج ال شدداء عمددا أرودداب العقددولح وأولددي األلحدداب والتف -1
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ }: مرددددددده  هللا تعدددددددالا  الخطدددددددابح فقدددددددال

ٹ }: [ح وةدال279: الحقخة]سورة  {ۆ ۆ ۈ ۈ

: الحقدددددددددددخة]سدددددددددددورة  {ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
297](1). 

الحث عما الشظخ والتفكخ واهعتحارح والل من مالل الشظخ في  -2
وات واألرضح وتقم  الميل والشهارح والشظخ في الشفذح وةج اممكوت الدس

: حث هللا تعالا عما الل في آلات   يخة من  تا هح ومشها ةوله تعالا
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ }

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  گ گ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

 [.290-292: آل عسخان]سورة  {ھ

ما جاء في الشرو  الذخعية الك يخة من ام التقميجح وإتحا  اآل اء  -3
لهحع الشعسة  والكبخاء والستبوعين دون دليلح الل ألن في التقميج تعطيال  

ٱ ٻ ٻ }: تخت األدلة عما امهح  سا ةال تعالاالعظيسةح وةج توا

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  ٿ ٿ ٹ

                              
 (.45،44(للبة خ:لبنع المااالتهلق ثامهل  لضه لبإلسكمل) :ل1)
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 [.14-13: الدمخف]سورة  {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

تعميق التكميى  العقدلح وحفظده عسدا لخدلِّ  دهح فاإلسدالم جعدل مدجار  -4
التكميدددى ولددددوم األحكدددام عمدددا وجدددود العقدددلح إا أن السجشدددون غيدددخ مكمدددف 

عددن : )رفددب القمدد  عددن ثالثددة):  األحكددام الذددخعيةح ولهددحا ورد فددي الحددجيث
السجشدون حتدا يبدخأ أو  نتم ح وعدالشائ  حتا لدتيقعح وعدن الطفدل حتدا لحد

 .(1)((لعقل

وجاء اإلسالم  السحافظة عما هحا العقدلح وإ عدادع عسدا لخدل  ده؛ ألجدل 
في تفكيخعح عيقوم بواجحهح واألصل من وجودعح وهدو  اأن يحقا اإلندان سوي  

 عحادة هللا عما الوجه األكسل.

لدده إن مددن مظدداهخ اعتحددار اإلسددالم لمعقددل وعددجم إل ائدده لدده أن أ مددق 
العشان في التفكيخ عيسا يجر ه ويذاهجعح ومشعه من التفكيخ والتخحط عيسدا ه 
يجر ه وه لقب تحت حده مدن الس يحدات التدي ه لسكدن أن لردل فدي تفكيدخع 

 فيها إلا نتيجة.

فاإلسالم حدين لفدد  السجدال لمعقدل فدي التفكيدخ وأمدح العبدخح والتوصدل 
عه مدن مظداهخ هدحا الوجدودح عمدا مدا لددتطي اإلا الشتدائج لجعدل الدل ةاصدخ  

مسا لحيط  ه ويقب تحت حواسدهح أمةدا مدا غداب عشده مسدا ه لسكشده الوةدوف 

                              
(،لقةبةةهللبقلل ةة لسةةلله،لكنةةا لبنحةةجقل،لثةةا :ل ةة ل3/262لةةلجهل)(للةحخاةةهلةحمةةجل ةة لم1)

بل)ميم:ل (،لقببنلمااهل  لسلله،لكنا لبنطكا،ل3312بنماله ليلخالةقليص ملةحج 
(،لقبننخمةةةحيل ةةة لسةةةلله،لكنةةةا ل3131ثةةةا :ل ةةةكالبنمعنةةةههلقبنصةةةم خلقبنلةةةا مل)ميةةةم:ل

بشنبةاة .للقصةححهل(.1332بنحجقل،لثا :لمالاةا ليةيمنلاللياةمل ليةهلبنحةجل)ميةم:ل
 (.ل3/3بة خ:لإمقب لبنمل ال)ل
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عمددا حقيقتددهح ف ندده ه لذدد مه فددي الححددث عشددهح أو التيدده فددي  حددخ األوهددام 
والخياهتح بل إنه يشهاع عن اللح ويحعجع من التكمدفح ومدن ضديا  الوةدتح 

 ومدبحات الحيخةح دون الوصول إلا نتيجة.

إن هللا تعددددالا ممددددق العقددددولح » :(1)هددددد(2288: ةددددال الدددددفاريشي )ت
تقدف عشدجع مدن حيدث مدا هدي مفكدخةح ه  اوأعطاها ةوة الفكخح وجعل لها حج  

من حيث ما هي ةابمدة لموهد  اإللهديح فد اا اسدتعسمت العقدول أفكارهدا عيسدا 
هددو فددي  ورهددا وحددجهاح ووفددت الشظددخ حقدده أصددابت  دد ان هللا تعددالاح وإاا 

األفكددار عمددا مددا هددو مددارج عددن  ورهددا ووراء حددجها الددح  حددجع هللا سددمطت 
 .(2)«لهاح ر بت متن عسياءح ومحطت محط عذواء...

 :ملاىة الدالئل العكلٔة

أن الدددجهئل العقميدددة مشهدددا الردددحي ح ومشهدددا غيدددخ  يشح دددي أن لعمددد  أوه  
الرحي ح فميدت  مها عما وتيخة واحجةح فسا اتفق عميه العقالء ف نه يؤمدح 

ه ويعتج  هح وما مالف الكتاب والدشة مسا يجعا أن العقل دل عميه فمديذ  
 رددحي ح ولدديذ هددو حجددة عقميددةح بددل هددو مددن ةبيددل األوهددام والخيدداهت 

 والظشون.

وعميه فال لر  الطعن في جدشذ األدلدة العقميدةح  سدا ه لجدوز ةبولهدا 
ة  دد  القح بددل الرددحي  مشهددا لقبددلح والحا ددل مشهددا يددخدح وم ددل هددحا األدلدد

                              
بنحلبلة ،لل(للهه:لةبهلبنعه ،لشمذلبنجين،لدمحملبنلةحمجلبنلسانملبنلسةليما لبنلةوامال 1)

محةةةجقل ،يةةةه،لةصةةةهن لمةةةؤم ،لنةةةهلتصةةةاةيملكو ةةةخن،لمةةةاتلسةةةلالثمةةةا لقثمةةةاةه لقما ةةةال
 (.5/331(،لبش كمل)3/231نعام  نل)قةنف.لبة خ:لهجيالب

 (.1/114(للنهبمعلبشةهبملبنبهيال)3)
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ح فميذ  ل ما ند  إليده يؤمدح  دهح بدل ه بدج مدن السشدووة إلا الخسول 
ثبددوت صددحة سددشجعح وإه ففددي األحاديددث مددا هددو ضدد يىح وفيهددا مددا هدددو 

 .(1)موضوٌ  مكحوب

واعمدد  أن أهددل الحددق ه لطعشددون فددي » :هددد(718: ةددال ابددن تيسيددة )ت
عيسدا يدجعي جشذ األدلة العقميةح وه عيسا عم  العقل صحتهح وإنسا لطعشون 

دليدل  –ون الحسدج  –السعارض أنه لخالف الكتاب والددشةح ولديذ فدي الدل 
صددحي  فددي نفددذ األمددخح وه دليددل مقبددول عشددج عامددة العقددالءح وه دليددل لدد  

 .(2)«لقجح عيه العقل

ّضأذكس بعض اآلٓات اليت صسفت عً معياٍا العراٍس املتبرادز   
ٌٍ أخسى بداللة العكل  :إىل معا

آل  ]سددورة {ھ ھ ے ے ۓ}: تعددالا مددا جدداء فددي ةولدده -1
[ح ف ن العقل يجل نظخا عما أن فاةدج العقدل  الكميدة ه يدجمل فدي 97: عسخان

 .(3)هحا الخطاب

دد -2  ]سددورة {ڀ ڀ ڀ}: فددي ةولدده تعددالا اومددا جدداء ألز 

في غيخ هحع اآللدةح يدجمل عيده الخدالق   {ڀٺ}[ح ف ن لفع 201: األنعام

                              
(،لمهيفلبنمنكلم نلمنلبالسنجالتلبلصه ل15/361،358(للبة خ:لمامه)لبنوناق ل)1)

 (.1/371بنكنا لقبنللال)
 (.1/183(لللم لبننعامضل)3)
 (.234(،لمحكخنلةصهتلبنو هل) :ل2/371(للبة خ:لشخحلبنكهكملبنمل خل)2)
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[ح 29: األنعدام ]سورة {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ}: والسخموق؛ بجليل ةوله تعالا

[ح إه أن 88: القردددص]سدددورة  {ڳ ڳ ڳ ڱ ڳ}: وةولددده تعدددالا

فدي هدحع اآللدة ه يتشداول الخدالق  {ڀٺ}العقل يجل ضخورة عما أن لفدع 
 .(1)جل وعال

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ }: ومددا جدداء  ددحلل فددي ةولدده تعددالا -3

 [.14: اإلسخاء]سورة  {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

ف نه لدتحيل حسمه عما الظاهخ؛ هستحالة أن لكون آدمي له أجشحدٌةح 
 .(2)عي حسل عما الخزو  وحدن الخمق

  

                              
(،لمةةةحكخنل2/368(،لشةةةخحلبنكهكةةةملبنمل ةةةخل)1/413(للبة ةةةخ:لشةةةخحلبنكهكةةةملبنلةةةا عل)1)

 (.234ةصهتلبنو هل) :ل
 (.3/315(للبنبخها ل  ل لهملبن خ  ل)3)
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 اللغة.: املبحح الطابع

اح و ان من عخوي   هللا  امتار هللا سححانه نبيه الخات  دمحم بن عبج
ْخي  ه الدشن أن  ون  تا و  عما سشة هللا في إرسال الخسل  ابمدان ةومهح جه

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ }:  سا ةال تعالا ؛

 {ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ
 [.4: إبخاهي ]سورة 

 :وةج جاء الشص عما عخوية القخآن في غيخ ما آلة ح مشها

]سورة  {ہ ھ ھ ھ ھ ے ے}: ةوله تعالا -1
 [.1: يوسف

ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب }: وةولدددده تعددددالا -2

 [.223:  ه]سورة  {جت حت خت مت ىت يت جث

]سددورة  {ۉ ې ې ې ې ى ى ائ}: وةولدده تعددالا -3
 [.18: الدمخ

ت عما عخويةو القخآن.وغيخ هحع اآل  لات التي نرة

ولسا  ان األمخ   حللح ف نده ه لسكدن العدجول عدن هدحع الم دة التدي نددل 
بهددا القددخآن  إلددا غيخهددا إاا أريددج تفددديخ الكتدداب الددح  ندددله بهددا؛ ألن معخفددة 

 معاني ألفا ه ه تؤمح  إه مشها.

 إن العمد  بم دة العدخب واجد  عمدا  دل» :هدد(395: ةدال ابدن فدارس )ت
دداءه  عحددج مددشه   شه متعمددق  مددن العمدد   ددالقخآن والدددشة والفتيددا  دددب ح حتددا ه غه
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 عخوي. عشهح والل أن القخآن نازٌل بم ة العخبح ورسول هللا 

ح فسن أراد معخفة ما في  تاب هللا جل وعدح وما في سشة رسدول هللا 
ا  .(1)«من  ل  مسة غخيحة أو نظ  عجي ح ل  لجج من العم   الم ة ب جِّ

ه بدددج فدددي فهددد  الذدددخيعة مدددن إتحدددا  » :هدددد(790: ةدددال الذدددا بي )تو 
معهود األميينح وه  العخب الحين ندل القخآن بمدانه ح ف ن  دان لمعدخب فدي 
لدانه  عخف مدتسخ فال لر  العجول عشه في فه  الذدخيعةح وإن لد  لكدن 
ث  عخفح فال لر  أن لجخى فدي فهسهدا عمدا مدا ه تعخفدهح وهدحا جدار  فدي 

 .(2)«واأللفاظ واألسالي  السعاني

ويفه  من الل أن معخفة الم ة العخويدة  دخط فدي فهد  القدخآن؛ ألن مدن 
أراد تفديخعح وهو ه لعدخف الم دة التدي نددل بهدا القدخآنح ف نده ه  دل سديقب 
في الدللح بل سيحخف الكم  عن مواضدعهح  سدا حردل مدن  عدا السبتجعدة 

 .(3)ت غيخ عخويةالحين حسموا القخآن عما مرطمحات  أو مجلوه

ّٓيبغرٕ التيبرُ إىل أىرُ قرد تلررٌْ اللغرة صرازفة للكرسآٌ عررً        
 :ظاٍسِ  ّمً أمجلة ذلم

ح ه لسكدددن [103: الحقدددخة]سدددورة  {پ پ ڀ ڀ}: ةولددده تعدددالا
ةوعه حسمه عما  اهخعح ألن الظخف السبشي إاا عسل عيه الفعل فال بجِّ من و 

يدومينح فدال بدجِّ مدن وةدو   اضدخوت زيدج  : في  ل واحج من اليدومينح لدو ةمدت

                              
 (.41(للبنصاحب ل  ل  هلبنلمال) :ل1)
 (.3/121(للبنمهب  اتل)3)
 (.31،31(للبننول خلبنلمهيل) :ل2)
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ألن؛ التعجيددل  الزددخب  دده فددي  ددل واحددج مددن اليددومينح وهشددا ه لسكددن الددل
 الشفخ ل  لقب في  ل واحج من اليومينح فال بجِّ مدن ارتكداب مجدازح إمدا  دعن 

 {ی  ی}لجعل وةوعه في أحجهسا  عنده وةدو  فيهسداح ويرديخ نظيدخ 

: الددخحسن]سددورة  {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ}و[ 62: الكهددف]سددورة 
وإنسا الشاسي أحجهساح و حلل إنسا لخخجان من أحجهسا. أو  دعن لجعدل  [11

ني يددومين  عددج يددوم فسددن تعجددل فددي ثددا: الددل عمددا حددحف مزددافح التقددجيخ
الشحددخح عيكددون اليددوم الددح   عددج يددوم القددخ الستعجددل عيددهح ويحتسددل أن لكددون 
السحددحوف فددي تسددام يددومين أو إكسددال يددومينح فددال يمدددم أن لقددب التعجددل فددي 
 دديء مددن اليددومينح بددل  عددجهسا. وعمددا هددحا لردد  أن لعددج يددوم الشحددخ مددن 

 .(1)األلام السعجوداتح وه يمدم أن لكون الشفخ يوم القخ

  

                              
 (.3/118،117(للبنبحخلبنمحيطل)1)
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 .اخلامتة
الحسج ن رب العالسينح والرالة والدالم عما الشبي السجتبا وعما آله 

 وصححه أجسعين ووعج..
 :فٔحطً بعد االىتَاء مً البحح ذكس أٍه اليتائج ٍّٕ

إاا تعددحر لجدد  الحسددل عمددا الظدداهخ؛ وه لجددوز العددجول عشدده إه  -2
 الحسل عميه.

 هخها لجليل أةوى.أن السفدخين ةج لرخفون دهلة اآللة عن  ا -1
عجول السفدخين عدن الظداهخ لديذ مدن غيدخ دليدل عشدجه ح وإنسدا  -3

 مشه  أن اآللة ه لسكن إجخاؤها عما  اهخها. ا ش  
لحجث الحسل عما غيخ الظاهخ حتا ه يختكد  محظدور مدن حسدل  -4

 المفع عما  اهخع.
تشو  أدلة صخف القخآن الكخي  عن  اهخع وتعجدهاح وضخورة العم   -5
 بها.

 :ٔات العلنٔة للبحح ٍّّٕالتْص
تطبيق م ل هحع الجراسة عما  ت  التفديخ جسيعها سواء ما  دان  -2

لبيان مجى التدام السفدخين  زدوا ط صدخف القدخآن  اأم محموم   امشها محسود  
 عن  اهخع.

عقدددج دورات تجريبيدددة لمستخرردددين تقدددجم فيهدددا  عدددا الدددجروس  -1
 .ي  عن  اهخعلتعصيل السشهج الرحي  لجراسة ضوا ط صخف القخآن الكخ 

أسدددعل هللا أن يشفدددب  ددده مدددن لقدددخأع.. وأن يتجددداوز عشدددي الجهدددل  اوأميدددخ  
والخطع والدهو.. وهللا أعمد .. وصدما هللا وسدم  وودارك عمدا نبيشدا دمحم وآلده 

  وصححه الكخام.
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 .الفَازع العامة

 :فَسع اآلٓات الكسآىٔة

 زقه اآلٓة طرف اآلية و

  ضْزل البكسل-2 

 گ گ گ گ ک ک ک ک} 1

 ...{ ڳ

54 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ} 2

  {ۈ

279 

 287  {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ} 3

 ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ} 4

  {ڄ ڦ

297 

 103  {ڀ ڀ پ پ} 5

 112  {ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ} 6

 111 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ} 7
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 زقه اآلٓة طرف اآلية و

 ...{ ھھ

 119  {ہہ ہ} 8

 130  {جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ} 9

  ضْزل آل عنساٌ-3 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ} 11

  {ۈ

90 

 97  {ۓ ے ے ھ ھ} 11

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ} 12

  {ڦ ڦ

201 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ} 13

 ...{ ک

292-
290 

  ضْزل اليطاء-4 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} 14

 ...{ ڀ ڀ

2 
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 زقه اآلٓة طرف اآلية و

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې} 15

  {ۇئۆئ

6 

 ڳ گ گ گ گ ک ک} 16

 ...{ ڳ

28 

 13  {ڌ ڌ ڍ} 17

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ} 18

}... 

14 

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ} 19

}... 

52 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ} 21

}... 

225 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} 21

}... 

242 

  ضْزل املائدل-5 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ} 22

 ...{ ى

36 



 

 

 

2879 

 زقه اآلٓة طرف اآلية و

 پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} 23

 ...{ ڀ

37 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ} 24

 ...{ ٹ ٹ

38 

  ضْزل األىعاو-6 

 29  {ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ} 25

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} 26

 {... ڀ

81 

 201  {ڀ ڀ ڀ} 27

 251  {ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} 28

  ضْزل التْبة-9 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} 29

 ...{ پ

200 
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  ضْزل ْٓضف-12 

 1  {ے ے ھ ھ ھ ھ ہ} 31

  سورة إبخاهي -24 

 ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ} 31

 ...{ ڻ ڻ

4 

  ضْزل اليحل-16 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ} 32

}... 

44 

  ضْزل اإلضساء-17 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ} 33

 ...{ ٴۇ ۈ

14 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک} 34

}... 

70 

  ضْزل اللَف-18 

 62  {ی ی} 35
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  ضْزل طُ-20 

 جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ} 36

 ...{ خت حت

223 

  ضْزل احلج-22 

 46  {ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې} 37

  ضْزل الشعساء-26 

 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ} 38

 ...{ ں ں

291-
295 

  ضْزل الكصص-28 

 8  {چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ} 39

 88  {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ} 41

  ضْزل لكناٌ-31 

 23  {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ} 41
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  ضْزل األحصاب-33 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ} 42

 ...{ ے

70–72 

  ضْزل فصلت-41 

 ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ} 43

  {ۅۅ

44 

  ضْزل الصخسف-43 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} 44

 ...{ ٺ

13-14 

  ضْزل اليجه-53 

 4  {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ} 45

  ضْزل السمحً-55 

 11  {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} 46
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  ضْزل التحسٓه-66 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ} 47

 ...{ ﮲

5 

  ضْزل امللم-67 

 حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ} 48

}... 

13 

  ضْزل الكٔامة-75 

 29  {خت حت جت يب ىب} 49
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 فَسع أطساف األحادٓح:

 طسف احلدٓح و

 عيشه وندت فخع..إن الحسج نح نحسجع وندت 2

 ألُّسا إهاب د غ فقج  هخ.. 1

 ميخ الشاس ةخنيح ث  الحين يمونه ح ث  الحين يمونه . 3

 رفب القم  عن ثالثة... 4

كان لعمخ  عا أزواجه أن تذجة إزارها ث  يحا خها وهي  5
 حائا.

 ه لجسب بين السخأة وعستها وه بين السخأة ومالتها. 6

 فَسع األعالو:

 العله اضه و

 دمحم بن أحسج بن سال  بن سميسان الدفاريشي 2
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 فَسع املساجع:

تفددديخ الححددخ السحدديطح تددعليى: دمحم بددن يوسددف الذددهيخ  ددعبي حيددان  -1
هد(ح دراسة وتحقيق وتعميدق: الذديخ عدادل أحسدج 745األنجلدي )ت: 

(ح نذددخ: دار الكتدد  2عبددج السوجددودح والذدديخ: عمددي دمحم معددوضح )ط
 هد.2423د لبشانح عام العمسيةح بيخوت 

التفديخ الم و  لمقخآن الكخي ح تعليى الج تور: مداعج بن سميسان بن  -2
ناصخ الطيدار األسدتاا السذدارك  جامعدة السمدل سدعودح نذدخ: دار ابدن 

 الجوز .

البخهددان فددي عمددوم القددخآنح تددعليى: اإلمددام بددجر الددجين دمحم بددن عبددج هللا  -3
(ح نذدخ: دار التدخاثح 3ح )طالدر ذي )تحقيق: دمحم أبو الفزل إبدخاهي 

 هد. 2404القاهخة د مرخح 

تفديخ القخآن العظي ح تعليى: أبي الفجاء إسساعيل بن عسدخ بدن   يدخ  -4
هددد(ح تحقيددق: سددامي بددن دمحم الدددالمةح 774القخ ددي الجمذددقي )ت:

 هد.2410(ح نذخ: دار  يحةح عام 1)ط

تدعليى: تفديخ الفخخ الخاز  السذتهخ  التفديخ الكبيخ ومفداتي  ال يد   -5
اإلمام دمحم الخاز  فخخ الجين ابن العالمدة ضدياء الدجين عسدخ السذدتهخ 

هدد 2402(ح نذخ: دار الفكخح عام 2هد(ح )ط 604 خطي  الخ  )ت: 
 م.2982 –

اإلحكددام فددي أصددول األحكددامح تددعليى: اإلمددام العالمددة: عمددي بددن دمحم  -6
 (2اآلمج  )ت:(ح عمق عميه الذيخ العالمة: عبج الدخزاق عًيفديح )ط

السسمكدددة العخويددددة -نذدددخ: دار الردددسيعي لمشذدددخ والتوزيددددبح الخيددداض
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 م.1003 -هد2414الدعودلةح عام 

اإلجسددا  فددي التفددديخح تددعليى: دمحم بددن عبددج العديددد الخزدديخ ح نذددخ:  -7
 دار الو ن.

اسددتجراكات الدددمف فددي التفددديخ فددي القددخون ال الثددة األولدداح دراسددة  -8
(ح 2ان الدهخاندديح )طنقجلددة مقارنددةح تددعليى: نددالى بددن سددعيج بددن جسعدد

السسمكددة العخويددة الدددعودلةح عددام  -نذددخ: دار ابددن الجددوز ح الخيدداض
 هد.2430

بيدددان فزدددل عمددد  الددددمف عمدددا عمددد  الخمدددفح هبدددن رجددد  الحشبمددديح  -9
(ح نذخ: دار الحذائخ اإلسدالميةح 2تحقيق: دمحم بن ناصخ العجسيح )ط

 هد.2426لبشانح عام  -بيخوت

ح تدددعليى: الددج تور دمحم أديددد  تفددديخ الشردددو  فددي الفقددده اإلسددالمي -11
بيددخوتح دمذددقح عسددان.  –(ح نذددخ: السكتدد  اإلسددالمي 4صددال ح )ط

 هد.2423

ودراسدددة(ح تدددعليى الدددج تور:  االتدددخجي   الددددشة عشدددج السفددددخين )جسع ددد -11
(ح نذددددخ: دار التجمخيددددةح 2ناصددددخ بددددن دمحم بددددن صددددال  الرددددائغح )ط

 م.1020-هد2432السسمكة العخوية الدعودلةح عام  -الخياض

تقان في عموم القخآنح تعليى: الحافع أبي الفزل جالل الدجين عبدج اإل  -12
هد(ح تحقيدق: مخ دد الجراسدات 922الخحسن بن أبي  كخ الديو ي )ت:

( نذخ: مجسدب السمدل فهدج لطحاعدة السردحف الذدخيىح 3القخآنيةح )ط
-هددددد2431السسمكددددة العخويددددة الدددددعودلةح عددددام  -السجيشددددة السشددددورة

 م.1022
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اح القخآن  القخآنح تدعليى: الذديخ العالمدة: دمحم أضواء البيان في إلز -13
هدد(ح إ دخاف:  كدخ 2393األمين بن دمحم السختار الجشكدي الذدشقيطي )
 بن عبج هللا أبو زيجح نذخ: دار عال  الفوائج.

بجائب الفوائجح تعليى: أبو عبج هللا دمحم بن أبي  كخ بن أيدوب ابدن قدي   -14
لعسخانح نذخ: دار عدال  هد(ح تحقيق: عمي بن دمحم ا752الجوزية )ت:

 الفوائج.

البخهددان فددي أصددول الفقددهح تددعليى إمددام الحددخمين: أبددي السعددالي عبددج  -15
هدددد(ح تحقيدددق الدددج تور: عبدددج 478السمدددل بدددن عبدددج هللا الجدددويشي )ت: 

 مرخ. –العظي  الجي ح نذخ: دار األنرارح القاهخة 
عمدد  التفددديخ أصددوله وةواعددجعح تددعليى الددج تور: مميددل الكبيددديح  -16

 -هدد2417اإلماراتح عدام  -نذخ: مكتحة الرحا ةح الذارةة(ح 2)ط
 م.1007

التبيان في أةدام القخآنح لإلمام ابن القي ح دراسة وتحقيق: حسددة بدن  -17
 دمحم عمي آل لاسين عديخ ح رسالة ماجدتيخح جامعة أم القخى.

جهود الذيخ ابن ع يسين وآراؤع في التفدديخ وعمدوم القدخآنح تدعليى  -18
(ح نذددخ: مكتحددة 2دمحم بددن إبددخاهي  البخيددج ح )طالددج تور: أحسددج بددن 

 م. 1005 -هد2416الخ جح الخياضح 

ةواعدددج التدددخجي  عشدددج السفددددخين دراسدددة نظخيدددة تطبيقيدددةح تدددعليى  -19
الج تور: حدين بن عمي بن حدين الحخويح راجعه وةجم له فزديمة 

(ح نذدددددخ: دار القاسددددد ح 2الذددددديخ: مشدددددا  بدددددن مميدددددل القطدددددانح )ط
 م.  2997-هد2417ية الدعودلةح عام السسمكة العخو -الخياض
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السوافقدددات فدددي أصدددول الذدددخيعةح تدددعليى: إبدددي إسدددحاق الذدددا بي  -21
هددد(ح  دخحه ومددخج 790إبدخاهي  بدن موسددا ال خندا ي السدالكي )ت: 

 أحادي ه: الذيخ عبج هللا درازح نذخ: مطحعة السكتحة التجارية.

ي مجسو  الفتاوى لذديخ اإلسدالم تقدي الدجين أحسدج بدن تيسيدة الحخاند -21
هد(.اعتشا بها ومخج أحادي ها: عامخ الجدارح أنور الحازح 718)ت: 

 .نذخ: دار الوفاء لمطحاعة والشذخ د السشرورة

السحخر الوجيد في تفديخ الكتاب العديدح تدعليى: القاضدي أبدي دمحم  -22
هددد(ح تحقيددق: 546عبدج الحددق بددن غالدد  بدن عطيددة األنجلدددي )ت: 

خ: دار الكتدد  العمسيدددةح (ح نذدد2عبددج الدددالم عبددج الذدددافي دمحمح )ط
 م.1002 –هد 2411لبشانح عام  –بيخوت 

صحي  مدم ح تعليى اإلمام: الحافع أبي الحدين مدم  بن الحجاج  -23
 -هددد(ح نذددخ: بيددت األفكددار الجوليددةح الخيدداض162الشيدددابور  )ت: 

 .م2998هدح 2429السسمكة العخوية الدعودلةح عام 

سعطمةح لإلمام ابن القي  الرواعق السشدلة عما الطائفة الجهسية وال -24
الجوزيددةح تحقيددق الددج تور: أحسددج عطيددة ال امددج ح والددج تور: عمددي 

 ناصخ الفقيهيح السسمكة العخوية الدعودلة.

وسدششه  الجامب السدشج الردحي  السختردخ مدن أمدور رسدول هللا  -25
وألامددهحتعليى اإلمددام: أبددي عبددج هللا دمحم بددن إسددساعيل بددن إبددخاهي  

تذددخف  خجمتدده والعشالددة  دده: دمحم بددن زهيددخ  هددد(ح156الحخدار  )ت: 
 بن ناصخ الشاصخح نذخ: دار  وق الشجاة.

سدددددشن أبدددددي داودح تردددددشيى: أبدددددي داوود سدددددميسان بدددددن األ دددددعث  -26
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هدددد( نذدددخ: بيددددت األفكدددار الجوليدددةح عسددددان 175الدجددددتاني )ت: 
 األردن.

جدددامب البيدددان عدددن تعويدددل آ  القدددخآنح ألبدددي جعفدددخ دمحم بدددن جخيدددخ  -27
تحقيددق الددج تور: عبددج هللا بددن عبددج السحدددن  هددد(ح320الطبددخ  )ت:
 –(ح نذددخ: هجددخ لمطحاعددة والشذددخ والتوزيددب. القدداهخع 2التخ دديح )ط
 م.1002هدح 2411مرخح عام 

العجة في أصول الفقهح تعليى: القاضدي أبدي لعمدا دمحم بدن الحددين  -28
هددد(ح حققدده وعمددق عميدده ومددخج 458الفددخاء الح ددجاد  الحشبمددي )ت: 

السسمكددة  -عمددي سدديخ السحددار يح الخيدداض نردده الددج تور: أحسددج بددن
 العخوية الدعودلة.

مختددار الرددحاحح تددعليى: الذدديخ اإلمددام دمحم بددن أبددي  كددخ بددن عبددج  -29
لبشددانح  –القدادر الدخاز ح  حعددة م جةقدهح نذدخ: مكتحددة لبشدانح بيدخوت 

 م.2989عام 

مددح خة أصددول الفقددة عمددا روضددة الشددا خح تددعليى: الذدديخ العالمددة  -31
هددددد(ح 2393بددددن دمحم السختددددار الذددددشقيطي )ت:اإلمددددام دمحم األمددددين 

(ح نذدخ: دار عدال  الفوائدجح 2إ خاف:  كخ بدن عبدج هللا أبدو زيدجح )ط
 هد.2426مكة السكخمةح عام 

مخاتدد  اإلجسددا  فددي ال حددادات والسعددامالت واهعتقدداداتح تددعليى:أبو  -31
هد(ح نذدخ: 456دمحم عمي بن أحسج بن سعيج بن حدم األنجلدي )ت:

 لبشان. -ةح بيخوتدار الكت  العمسي

هدد(ح حققده ومدخج أحادي ده: 142مدشج اإلمام أحسدج بدن حشبدل )ت:  -32
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(ح نذدددخ: مؤسددددة الخسدددالةح 2 دددعي  األرندددؤوطح عدددادل مخ دددجح )ط
 م.2995-هد2426لبشانح عام  -بيخوت

معج  مقاييذ الم ةح تعليى: أبي الحدين أحسج بن فارس بن ز خيا  -33
هدارونح نذدخ: دار هد(ح تحقيق وضدحط: عبدج الددالم دمحم  395)ت 

 الفكخ لمطحاعة والشذخ.

موقى الستكمسين مدن اهسدتجهل بشردو  الكتداب والددشةح تدعليى:  -34
(ح نذدددخ: دار العاصدددسة لمشذدددخ 2سدددميسان بدددن صدددال  ال ردددنح )ط

 هد. 2406والتوزيبح عام 

هجلة العارفين أسساء السؤلفين وأثار السرشفين من  ذف الظشدونح  -35
 هد.2401نذخ: دار الفكخح عام  تعليى: إسساعيل  ا ا الح جاد ح

لوامب األنوار البهيدة وسدوا ب األسدخار األثخيدة  ذدخح الدجرة السزدية  -36
فددددي عقددددج الفخةددددة السخضدددديةح تددددعليى: دمحم بددددن أحسددددج الدددددفاريشي 

(ح نذددددددخ: مؤسدددددددة الخفدددددداةينح دمذددددددقح 1هددددددد(ح )ط2288)ت:
 هد.2401

تدعليى: جدالل الدجين  -جسدب الجوامدب – خح الكو د  الددا ب نظد   -37
هددد(ح تحقيددق الددج تور: دمحم إبددخاهي  الحفشدداو ح 922و ي )ت: الدددي

 -هدددد2410نذدددخ: مكتحدددة اإللسدددان لمطحدددب والشذدددخ والتوزيدددبح عدددام 
 م.1000

 دددخح الكو ددد  السشيدددخح السددددسا  سختردددخ التحخيدددخح أو السختبدددخ  -38
السبتكددخ  ددخح السخترددخ فددي أصددول الفقددهح تددعليى: العالمددة الذدديخ 

ي الفتدوحي الحشبمدي السعدخوف دمحم بن أحسج بدن عبدج العديدد بدن عمد
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هدددددد(ح تحقيدددددق الدددددج تور: دمحم الدحيمددددديح 971 دددددابن الشجدددددار )ت: 
السسمكددة  -والددج تور: نديددج حسددادح نذددخ: مكتحددة العبيكددانح الخيدداض

 م.2993 -هد2423العخوية الدعودلةح عام 

درء تعددارض العقددل والشقددلح تددعليى:  دديخ اإلسددالم أحسددج بددن عبددج  -39
هد(ح تحقيدق: الدج تور:  718سية )ت: الحمي  بن عبج الدالم ابن تي

(ح نذدخ: مطدا ب جامعدة اإلمدام دمحم بدن سدعود 2دمحم ر يج سدال ح )ط
 هد.2402اإلسالميةح الخياضح عام 

شةدة السشدا خ فدي أصدول الفقده عمدا مدحه  اإلمدام  -41 روضة الشاضخ وج 
أحسج بن حشبدلح تدعليى: اإلمدام موفدق الدجين عبدج هللا بدن أحسدج بدن 

 هد(. 610: ةجامة الجمذقي )ت

الدياق القخآني وأثخع في التفديخح دراسة نظخية وتطبيقية من مالل  -41
تفديخ ابن   يخح رسالة ماجدتيخح إعجاد الحاحث: عبدج الدخحسن بدن 

 جامعة أم القخى. -عبج هللا السطيخ  

الردددداحبي فددددي فقدددده الم ددددةح تددددعليى أحسددددج بددددن فددددارس بددددن ز خيددددا  -42
تحدددة الحدددابي هدددد(ح تحقيدددق الدددديج أحسدددج صدددقخح نذدددخ: مك395)ت:

 مرخ. -الحمبيح القاهخة

العقددل مجاهتدده وآثددارع فددي ضددوء اإلسددالمح رسددالة ماجدددتيخح إعددجاد  -43
 الحاحث: عبج الخ حسن الدنيج .

الشبح في أصول الفقهح تعليى: أبي دمحم عمي بن أحسدج بدن  -44
دقاح نذدخ:  456سعيج بن حدم )ت:  هد(ح تحقيق: أحسدج حجداز  الدِّ

هد. 2402هخة د مرخح عام مكتحة الكميات األزهخيةح القا   
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 فَسع املْضْعات

 انمىضىع

 مهخص انبحث.

 انمقذمة.

  .مشكهة انبحث

  .حذود انبحث

  .مصطهحات انبحث

 .أهمية انمىضىع وأسباب اختياره

 انذراسات انسابقة 

 أهذاف انبحث 

 منهج انبحث 

 إجراءات انبحث 

 خطة انبحث 

 انتمهيذ.

 انقرآن. :انمبحث األول

 انسنة. :انمبحث انثاني

 .اإلجماع :انمبحث انثانث

 تفسير انسهف. :انمبحث انرابع
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 انمىضىع

 انسياق. :انمبحث انخامس

 انعقم. :انمبحث انسادس

 انهغة. :انمبحث انسابع

 انخاتمة.

 انفهارس انعامة.

 .فهرس اآليات انقرآنية

 .فهرس أطراف األحاديث

 .فهرس األعالو

 .فهرس انمراجع

 .مىضىعاتفهرس ان
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