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ة لؾعادني، ـقث رمحـالم عذ ادبعـالة والسـادني، والصـد هلل رب العـاحلؿ

أما بعد: 

ظوذ  -رمحوف ا -افرمحـ أبوق يققوقب ـَن ممَ يلقوف أخل افشوخ ظٌد ؾقد

ظوذ  -رمحوف ا  -افدظَة يف أؾريقوَ هذه ادًَئؾ مـ ظلقم افقرآن، وؿد حرص 

 -مـ خالل جترتوف يف افقموؾ بوغ افودظَة هنوَ  -أن تتنَول ادًَئؾ افتل دس 

َ، وتلّقوك حَجتهؿ إفوهوَ، ؾيظودهَ وأفقَهوَ ظلووهؿ، وىَؿشوهؿ وحوَورهؿ  و

أشئلتهؿ حقهلَ، ويف ـؾ مرة يذهُ ٕؾريقوَ يضوػ إفوهَ بام يقتضوف ادقَم، ويف 

آخر زيَرة فف فدوفِ بروىدي ضلُ منف افدظَة أن يقدم هلؿ ىًخِ منهوَ، ؾللوُ 

موونهؿ أن يمهلووقه إػ أن يقووقد إػ افريووَض فونقحهووَ ويبووححهَ  ووؿ يٌق هووَ 

ؾ بونل وبوغ اخخوقة يف بروىودي، حبؾ تقاص -رمحف ا -إفوهؿ... ودَ تقيف 

مموَ -وشيفتهؿ ظـ ادَدة افقلموِ افتل ـوَن يلقوهوَ يف دورات افودظَة، ؾوذـروا 

هذا افٌحْ، ؾفتشّ ظنف ظند ضالبوف إصوفوَف ؾيؾوَدوأ بوين فود ؿ  -ذـروا

افنًخِ افنهَئوِ منهَ بقد تبحوحهَ ومراجقتهَ مـ ؿٌؾ افشوخ ىفًف، وأىف ـَن 

َ إفوهؿ بقد ذفؽ، وفكنف مل يٌق هَ... ووؾًَف فلشوخ، وخدموِ ظَزمَ ظذ أن يٌق ه

فلدظَة هنَ ، وخدمِ فلقلؿ، وفقلهَ تكقن ممَ أدخره فوقم ٓ ينفع ؾوف موَل وٓ 

بنقن، ومتهودًا فذفؽ ؾقد ضلٌّ مـ ا نغ مـ أظضَف هوئِ افتودريس يف ااَمقوِ 

ْ متهوودًا مـ خقاص ضلٌِ افقلؿ يف ختبص افقرآن وظلقمف مراجقِ هذا افٌح

فنؼه، ؾراجققه جزاهؿ ا  خرًا وأحًـ إفووهؿ، وؿودمقا بقوض ادالح وَت 
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ًَ منهَ وٓ ي قؾ افٌحْ: ظلقتوف يف  افتل ٓ خيلق منهَ ظمؾ بؼي، ؾام رأيتف منَشٌ

احلَصوِ مذيال بو)م( فتمووز احلقار افتول أووفتهَ موـ احلوقار افتول ظلقهوَ 

فٌحوْ: فوٌقوك افٌحوْ ـوام ـتٌوف: وفوئال افشوخ رمحف ا ، ومل أتدخؾ يف متـ ا

ًَ مل يقلف.  أىًُ إفوف صوئ

افلَبع  -رمحف ا  -وممَ ينٌغل أن يالحظ أن هذا افٌحْ مل يلتزم بف افشوخ 

يف افتيفوػ وافكتَبِ مـ حوْ تقايل افنقوقل   –أـَديمل رجؾ وهق–إـَديمل 

افشووخ  مـ ظدمهَ، ومَ تقَرؾقا ظلوف بمبللح )طهقر صخبوِ افٌَحْ( ؾوٌن

ـَن يقد مَدة ظلموِ تكقن زادًا فلدظَة، وؿود اشتحيو حوَجتهؿ فلتوزود موـ 

احلجٓ وافزاهغ يف مقاجهِ صٌف ادنكيـ وافنبَرى ادنوَطريـ وادجوَدفغ، 

ـام مل يكـ هدف افشوخ ىؼ هذا افٌحْ افنؼ ادتقوَرف ظلووف موـ خوالل دار 

اجقتف، ينت ور ؾووف أن تفوتح ف بقد اففراغ مـ مرووس مكتٌتووىؼ، وفذا ـَن حٌو

أمَم افنَس ؾرص افًفر: ؾوذهُ إػ افقَرة افتل ظشؼ أروهَ، وأحُ أهلهوَ، 

ًَ خبٌ ف ظوذ افودظَة هنوَ ، وووقة إػ ا : ؾولقووووِ فلدظوووووجد ؾوهوَ أروو

 ويًلمف هلؿ.

ؾ  ذا افقمؾ مقازيـ أخل وؿرة ظونل وصوفول افشووخ وويل ا  أن ي قوأش

ًَ صوَ بف، وجيقلونظٌدافرمحـ، وأن ينفق ًَ متقٌاًل صووف خَفب َؾقَ فنوَ يوقم أن وقاب

َ وذريَتنووَ ووخ ظٌوودافرمحـ ووافدينووويل ا  أن يغفوور ٕخوول افشوووىلقووَه، وأشوو

ف ظذ موَ ؿوَم بوف موـ أظوامل ظلمووِ وووزوجَتنَ، ومـ أحًـ إػ افشوخ وأظَى

ل ِ، وأخص بَفذـر وافدظَف خقاص ضالبف افذيـ تقاصلقا مقووودظقيِ وإؽَ و
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وأخزوأ بام فد ؿ مـ ظلؿ افشوخ، وأبدوا اشوتقدادهؿ  -رمحف ا -بقد وؾَتف 

فتقديؿ ـؾ مَ فد ؿ، وؿد وجدت منهؿ ـؾ صود  وبور ووؾوَف، ؾجوزاهؿ ا  

 خر اازاف ظذ حف هؿ فقلؿ افشوخ وإظَىتهؿ فف.

واحلمد   رب افقَدغ وافبالة وافًالم ظذ أذف إىٌووَف وادرشولغ 

 حممد وآفف وصحٌف أمجقغ.ىٌونَ 

 حمؿد بـ عبداهلل بـ صالح السحقؿ أ.د.

 هـ51/1/5441الرياض 
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احلؿد هلل الذي بِـعؿتف تتؿ الصاحلات، والصالة والسالم عذ َمـ َتَرك ُأّمتـف 

عذ ادََْحّجة البقضاء َلْقُؾفا َكـَفاِرها؛ ٓ َيزيغ عـفا إّٓ هالؽ. أما بعد: 

نََ َرُشقُل ا هِ  :هنع هللا يضرال أبق َذّر فؼد ق ـَ ُُ َضوَِئٌر َجنَََحْووِف يِف ملسو هيلع هللا ىلصَفَقْد َتَر و َوَمَ ُيَقلِّ

رَىَ ِمنُْف ِظْلاًم  ـّ  إِّٓ َذ
ِ
اَمف ًه اف

(1). 

ْلاَمن  ًَ ؾه َرْ  ملسو هيلع هللا ىلص: َؿْد َظلهَمُكْؿ َىٌِوُُّكْؿ هنع هللا يضرَودََّ ؿوؾ ف وَراَفَة!  َؿوََل:ـُ  َحتهك اْْلِ
ٍ
ف

َتنِْجَل بِوَْفَوِمِغ،  ًْ َِ فَِغَِئٍط، َأْو َبْقٍل، َأْو َأْن َى ٌَْل َتْقٌَِؾ اْفِق ًْ َؾَقََل: َأَجْؾ َفَقْد ََنَََىَ َأْن َى

َتنِْجَل بَِرِجوٍع، َأْو بِ  ًْ  َأْحَجٍَر، َأْو َأْن َى
ِِ ـْ َ اَلَ  َتنِْجَل بَِيَؿؾه ِم ًْ  .(2)َقْ ؿٍ َأْو َأْن َى

ودَّووَ ـووَن افقوورآن أظَ ووؿ ـِتووَب، وهووق آخوور افُكتووُ وفووف ِصووَفِ افوودوام 

وآشتمرار: ؾقد تكّفؾ ا  بِِحف ِف، وؿد اظَتنَّ إّمِ ِجواًل بقد ِجووؾ بِوَفقرآن 

 افق وؿ.

ظَة يف وِمـ هذا الباب: ُّ أن تكقن هذه افدروس افتل ُتلَقك ظذ افودُّ ٌْ ٌَ  أْح

ووس ُظلقم افقرآن، وَمًَئ ًِ ُّ َم ِريـ، ممَ دًَو
ظَة وادُْنََطِ ؾ تلتحؼ  َ، ممَ َ ّؿ افدُّ

احلَجِ إفوف يف افقَّرة إؾريقوِ خَصِ، وَوْقػ ـ ر ِمـ افدظَة يف هذا ااَىوُ

 ِمـ افِقْلؿ افؼظل ادُْتقلِّؼ بيذف افُقلقم، وهق أصلهَ وأشَشهَ.

 افقرآن أْصؾ افِقْلؿ. قال ابـ عبدالز:

( وابوـ جريور يف تفًوره )جوَمع افٌووَن ظوـ تيويوؾ آي افقورآن( 21439رواه اخمَم أمحود )ح  ( 1)

(9/236.) 

 (.527)ح  رواه مًلؿ ( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

ٚ 

َضَلُ افِقلؿ َدَرجَت وَمنََِؿؾ وُرَتُ، ٓ ينٌغل َتَقوّد َ، : -اهلل رمحف-وقال 

وَلػ رمحهوؿ ا ، وَموـ َتَقوّدى َشوٌِولهؿ  ًه وَمـ َتَقّداهَ مُجْلِ ؾقد َتَقّدى َشٌِوؾ اف

ظَِمًدا َوّؾ، وَمـ َتَقّداه ُُمَْتِهدا َزّل: ؾويّول افِقْلوؿ: حفوظ ـتوَب ا  ظوّز وَجوّؾ 

ّؾ َمَ  ـُ ّلوف وَتَفّهمف، و ـُ ُيقغ ظذ َؾْهمف َؾَقاِجُ َضَلٌف مقف، وٓ أؿوقل: إن َحْف وف 

ُّ أن َيكوقن ظَدًِوَ َؾِقوهوَ  ط ِٓزم ظذ َمـ أَح َؾْرض، وفكنل أؿقل: إن ذفؽ َذْ

ًٌَ َىْفًف فلِقْلؿ، فوس ِمـ َبَب افَفْرض  .(1)َىَِص

                                                           

 (.2/1129جَِمع بوَن افِقلؿ وَؾضلف ) ( 1)
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 ّؾؼ بِـُزول الؼرآن:أول هذه ادسائؾ: ما َيتع

 كيف نـََزل القرآن الكرمي؟ 
ُِ حممد   .ملسو هيلع هللا ىلصَىَزل ِجزيُؾ ظلوف افبالة وافًالم بَِفُقرآن ظذ َؿل

َفوُف َظوَذ َؿْلٌِوَؽ بِوٌِْذِن ا هِ }ؿَل ا  تقَػ:  ُف َىزه يَؾ َؾٌِىه ْزِ ا ِاِ ََن َظُدوًّ ـَ ـْ  ُؿْؾ َم

ًؿَ دََِ َبْغَ يَ  ِمنِغَ ُمَبدِّ ًْ ى فِْلُم  .(1)[97( افٌقرة: 2]) {َدْيِف َوُهًدى َوُبْؼَ

ُف َفَتنِْزيُؾ َربِّ اْفَقَدََِغ )}وؿَل َظّز َوَجّؾ:  وُح إَِموُغ 192َوإِىه ( َىَزَل بِِف افرُّ

ـَ )193) ـَ ادُْنْووِذِري ووٍَن َظووَرِمب ُمٌِووغٍ 194( َظووَذ َؿْلٌِووَؽ فَِتُكووقَن ِموو ًَ
( 26]){( بِلِ

 . [195 - 192قراف:افش

َّ }وؿوَل تٌوَر  وتقوَػ:  ٌِّو ـْ َربَِّؽ بَِحْلَؼِّ فُِوَ  َفُف ُروُح اْفُقُدِس ِم ُؿووووْؾ َىزه

لِِمغَ  ًْ ى فِْلُم ـَ َآَمنُقا َوُهًدى َوُبْؼَ ِذي  .[102( افنحؾ:16]) {افه

بِوُع وَ (2)َواْخَتَلُفقا يِف ُروِح اْفُقُدسِ  قال الَبَغِقّي: وِح : َؿََل افره ُه: َأَراَد بِوَفرُّ َؽْرُ

 ِّ ِف َتْكِرياًم َوخَتِْبوًبوَ، َىْحوَق َبْوو ًِ افهِذي ُىِفَخ ؾِوِف، َواْفُقُدُس ُهَق ا هُ َأَوََؾُف إَِػ َىْف
                                                           

ٌّف هلذا.  ( 1)  افرؿؿ افذي بغ إؿقاس هق رؿؿ افًقرة، وافذي بقده هق رؿؿ أيِ: َؾَتنَ

ـْ }افروح يف افقرآن افكريؿ ترد ويراد  َ تَرة افروح ادخلقؿِ ـام يف ؿقفوف تقوَػ:  ( 2) وَيُفقَىَؽ َظو ًْ َوَي

وِح ُؿْؾ افرُّ  ـْ اْفِقْلِؿ إِٓه َؿلِوالً افرُّ ـْ َأْمِر َرمِّ َوَمَ ُأوتِوُتْؿ ِم ، وتوَرة يوراد  وَ [85]شوقرة اخهاف: {وُح ِم

...}جزيؾ ظلوف افًالم ـام يف ؿقفف تقوَػ:  ـْ َربِّوَؽ بِوَحْلَؼِّ َفوُف ُروُح اْفُقوُدِس ِمو ]شوقرة  {ُؿوْؾ َىزه

وُح }، وؿقفوف تقَػ: [102افنحؾ: ، وتَرة يوراد بوف افقورآن [193]شقرة افشقراف: {إَِمغُ  َىَزَل بِِف افرُّ

َّ َتوْدِري َموَ اْفكَِتوَُب َوٓ }افكريؿ ـام يف ؿقفف تقَػ:  نْ ـُ ـْ َأْمِرَىَ َمَ  ًَ ِم َذفَِؽ َأْوَحْونََ إَِفْوَؽ ُروح ـَ َو

ٌََِدَىَ وَ  ـْ ِظ ـْ َىَشَُف ِم ـْ َجَقْلنََُه ُىقرًا ََنِْدي بِِف َم
وَتِقوؿٍ اِخياَمُن َوَفكِ ًْ اٍط ُم ]شوقرة {إِىهوَؽ َفَتْهوِدي إَِػ ِسَ

، وتَرة يراد بف مَ جيقلف ا  يف ؿلقب أىٌوَئف وأوفوَئف مـ اهلدى وافتييود  افذي يًيود ا   [52افشقرى:

َدُهْؿ بُِروٍح مِ }بف رشلف وأوفوَفه ـام يف ؿقفف تقَػ: َُ يِف ُؿُلقِ ِْؿ اِخياَمَن َوَأيه َت ـَ ]شقرة  {نُْف...ُأْوَفئَِؽ 

 . 3/273، اى ر ـتَب ااقاب افبحوح فشوخ اخشالم ابـ توموِ  [22ادجَدفِ:
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اَم َؿََل:  ـَ ِِ ا هِ،  ـْ ُروِحنَوَ}ا هِ، َوَىََؿ َوُروٌح }، [12( افتحوريؿ:66]) {َؾنََفْخنََ ؾِووِف ِمو

 .[171افنًَف: (4]) {ِمنْفُ 

ك ُروَحُف ُؿُدًشَ.َوِققَؾ:  وَح افلهَِهَرَة، َشمه  َأَراَد بَِْفُقُدِس افلَِّهََرَة، َيْقنِل: افرُّ

ـَ اْفَقْحِل افهِذي َوِققَؾ:  الُم ُروًحَ: فَِلَلََؾتِِف َودََِكََىتِِف ِم ًه يُؾ َظَلْوِف اف
َل ِجْزِ ُشمِّ

ُُ َحَوَِة اْفُقُلقِب  ٌَ  .(1)ُهَق َش

ُض بِقَ ووَوٓ ُيقْ  ال ابـ َحجر:ق ِريؿٍ }ََػ: ووْقفِِف َتقَ ووَسَ ـَ ُف َفَقْقُل َرُشقٍل   {إِىه
َقْقفِوِف َتَقوََػ:[40( احلَؿوِ:69]) ـَ وِريٍؿ،  ـَ ـْ َرُشقٍل  َُه َظ َؾوَيِجْرُه } : َٕنه َمْقنََُه َؿْقٌل َتَلقه

الَم ا هِ ـَ َمَع  ًْ  .(2)[6( افتقبِ:9]){َحتهك َي

ِريؿٍ }َؿْقُفُف َتَقََػ: شقخ الشـؼقطل: وقال ال ـَ ُف َفَقْقُل َرُشقٍل  َطَِهُر َهِذِه  {إِىه

 ٌِ َح َِ ُمَكِّ يَؾ، َمَع َأنه أَيَِت اْفُقْرآىِوه
الُم ِجْزِ ـَ ُؿ ِمنُْف اْاََِهُؾ َأنه اْفُقْرآن   َيَتَقهه

ِِ أَي

َقْقفِوِف:  ـَ والُم ا هِ،  ـَ والَم ا هَِؾويَ }بَِكْ َرٍة بَِيىهوُف  ـَ وَمَع  ًْ َقْقفِوِف: {ِجْرُه َحتهوك َي ـَ ، َو

ـْ َفُدْن َحكِوٍؿ َخٌِرٍ } ّْ ِم َل ّْ َآَيَُتُف ُ ؿه ُؾبِّ َم
 .[1( هقد:11]) {ـَِتٌَب ُأْحكِ

ـْ َؿْقفِوِف:  : َٕنه اِخَ وََم احْلََِصوَؾ ِمو
ِِ ـْ َىْفِس أَي إِىهوُف }َواْاََقاُب َواِوٌح ِم

ِه، َفكِنهوُف ُأْرِشوَؾ َيْدَؾقُ  {َفَقْقُل  ُشقِل، َٕىهوُف َيوُدلُّ َظوَذ َأنه اْفَكوالَم فَِغوْرِ ُر افره ـْ ُف ِذ

ٌْلِوِغِف، َؾَمْقنَك َؿْقفِِف:  ـْ َؽْرِ ِزَيوََدٍة  {َفَقْقُل َرُشقلٍ }بَِت ـْ َأْرَشَلُف ِم ٌْلِوُغُف َظمه َأْي: َت

 .(3)َوٓ َىْقصٍ 

                                                           

 (. 120، 2/119مقَمِل افّتنِْزيؾ ) ( 1)

 (. 13/445ؾتح افٌَري، ٓبـ حجر ) ( 2)

 (. 253دؾع إ َم آولراب ظـ آيَت افكتَب )ص  ( 3)
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ُشؾ افتل ََتِمؾ افر شَئؾ ِمـ ادلق : إىام ُتٌلِّغ ـالم ادلوق ، وهكذا صين افرُّ

ُ افققل إػ افرشقل: ؾُوقَل: ؿَل افرشقل ـذا، أو َيققل فوؽ افرشوقل  ًِ وإن ُى

 ـذا.

َحِ بين افقرآن ـالم ا ، وأىوف  ٌَوِّنََت افَقاِوَحَت ادَُْكِّ وٓ ُتْسَ  أيَت اف

 رآن َؿقل ِجزيؾ ِمـ ِظنْد ا  ْٕجؾ مَ َيَتقّّهف اْاُّهَل يف أن افق

َف سحيَ يف أن افقرآن ِمـ ِظند رّب افقَدغ، وأن ِجزيوؾ َىوَزل بوف ووممَ ج

ُف َفَتنِْزيوُؾ َربِّ اْفَقوَدََِغ )}: ؿقفف تٌَر  وتقَػ ملسو هيلع هللا ىلصظذ حممد  ( َىوَزَل بِوِف 192َوإِىه

وُح إَِمُغ ) ـَ ادُْ 193افرُّ ـَ )( َظَذ َؿْلٌِوَؽ فَِتُكوقَن ِمو وٍَن َظوَرِمب 194نْوِذِري ًَ
( بِلِ

ْفنَوَ َظَلْووَؽ اْفُقوْرَآَن }وؿقفف َظّز َوَجّؾ:  ،[195 -192( افشقراف:26]){ُمٌِغٍ  ـُ َىزه إِىهَ َىْحو

 .(1)، وؽرهَ مـ أيَت[23( اخىًَن:76]){َتنِْزيالً 

يَؾ َؾٌِ }وأمَ مَ جَف يف ؿقفف تقَػ:  ْزِ ا ِاِ ََن َظُدوًّ ـَ ـْ  َفُف َظَذ َؿْلٌَِؽ ُؿْؾ َم ُف َىزه ىه

ِمنِغَ  ًْ ى فِْلُمو ًؿَ دََِ َبْغَ َيَدْيِف َوُهًدى َوُبْؼَ ، ؾلووس (2)[97( افٌقورة: 2]){بٌِِْذِن ا هِ ُمَبدِّ

ٌّس بوف  ٌَْهِ أن َمـ ـَن َظُدّوا ِازيؾ: أىف هق افوذي أْىوَزل افقورآن، ـوام ُيلو ؾوف ُص

 بقض افنبَرى.

 وااقاب ظـ ذفؽ: 

اُر أَِخوَرُة }َوَ  أيَت يف ذّم افوهقد، وؾوهَ: أن ِش  ّْ َفُكُؿ افوده ََى ـَ ُؿْؾ إِْن 

نْوُتْؿ َصوَِدِؿَغ ) ـُ ـْ ُدوِن افنهوَِس َؾَتَمنهوُقا ادَْوْقَت إِْن  ًِ ِم ـْ 94ِظنَْد ا هِ َخَفَِب  ( َوَفو

                                                           

 واى ر مَ تقّدم يف افبفحِ افًَبقِ. ( 1)

: يققُد ظذ أؿرِب مذـقٍر وهوق جزيوؾ  {َؾٌىهفُ }صؾ يف ُفغِ افقرب أّن افّضمر يف ؿقفف تقَػ: إ ( 2)

 )م(. ظلوف افًالم
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ّْ َأْيوِد ِْؿ َوا هُ َظلِووٌؿ بِ  َم ُْؿ َأْحوَرَص 95َف هوَدَِِغ )َيَتَمنهْقُه َأَبًدا باَِم َؿده ( َوَفَتِجوَدَنه

ِس َظَذ َحَوَةٍ   .[96 - 94افٌقرة: (2]){افنَه

ؾكوػ ُيقَل: إن َظُدّو ِجزيؾ َىّزفف ظذ ؿلٌِؽ!  وَظدّو جزيؾ ُهؿ: افوهوقد، 

ؾكوػ يييت اِْللَب يف ذّم افوهقد وَمْقّ َضِريَقتهؿ،  ؿ ُيقوَل: إَنوؿ ُهوؿ افوذيـ 

 ! أْىَزفقا افقرآن

يوَؾ َوِموَكوََل }وبقد تلؽ أيِ:  ا  ِهِ َوَمالِئَكتِِف َوُرُشلِِف َوِجْزِ ََن َظُدوًّ ـَ ـْ  َم

ـَ  يؾ  [98افٌقرة: (2]){َؾٌِنه ا هَ َظُدوٌّ فِْلَكَؾِِري ْزِ  َيييت احْلُكؿ بُِكْفِر َمـ ـَن َظُدّوا ِاِ

، ؾقوَل ا  َظوّز ملسو هيلع هللا ىلص وؿد تكّفؾ ا  َظّز َوَجّؾ بَِجْموع افقورآن يف ؿلوُ حممود

ََىَؽ فَِتْقَجَؾ بِِف )}َوَجّؾ:  ًَ
ْ  بِِف فِ رِّ ( َؾوٌَِذا 17( إِنه َظَلْونََ مَجَْقُف َوُؿْرَآَىوُف )16ٓ َُتَ

ٌِْع ُؿْرَآَىُف )  .[19 – 16( افقوَمِ: 75]) {( ُ ؿه إِنه َظَلْونََ َبَوََىفُ 18َؿَرْأَىَُه َؾَته

ـُ َعب   ََىَؽ فَِتْقَجَؾ }يِف َؿْقفِِف َتَقََػ:  اٍس ريض اهلل عـفامقال اْب ًَ
ْ  بِِف فِ رِّ َٓ َُتَ

ََن َرُشقُل ا ِ  {بِفِ  ـَ وََىُف  ملسو هيلع هللا ىلصَؿَل:  ًَ
ُ  بِوِف فِ َه حُيَرِّ ََن مِم ـَ يُؾ بَِْفَقْحِل، َو

إَِذا َىَزَل ِجْزِ

ََن يُ  ـَ تِول يِف َوَصَفَتْوِف َؾَوْشَتدُّ َظَلْوِف، َو َِ افه وُؿ بَِووْقِم "ْقَرُف ِمنُْف، َؾَيْىَزَل ا هُ أَي ًِ َٓ ُأْؿ

 ِِ ََىَؽ فَِتْقَجَؾ بِِف إِنه َظَلْونََ مَجَْقُف َوُؿْرآَىفُ }: (1) "اْفِقَوََم ًَ
ْ  بِِف فِ رِّ َؿََل: َظَلْونَوَ  {َٓ َُتَ

ٌِْع ُؿْرآَىوفُ ؾَ }َأْن َىْجَمَقُف يِف َصْدِرَ ، َوُؿْرآَىُف َؾَتْقَرُؤُه،  َؾوٌَِذا َأْىَزْفنَوَُه  {ٌَِذا َؿَرْأَىَُه َؾَته

وَىَِؽ، َؿوََل: َؾَكوََن إَِذا َأَتوَُه  {ُ ؿه إِنه َظَلْونََ َبَوََىوفُ }َؾَْشَتِمْع  ًَ
ٌَوِّنَوُف بِلِ َظَلْونَوَ َأْن ُى

اَم َوَظَدُه ا هُ ـَ َُ َؿَرَأُه  يُؾ َأْضَرَ ، َؾٌَِذا َذَه  .(2)ِجْزِ
                                                           

 (، وهذا هق رؿؿ افًقرة حًُ ترتوُ ادبحػ. 75أي يف شقرة افقوَمِ ) ( 1)

ديْ (، ورمز )ح( َيرمز فِلحديْ، ومَ بقده رؿوؿ احلو935( ومًلؿ )ح 4929رواه افٌخَري )ح  ( 2)

 يف افكتَب.
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ٍَ إَِفْوَؽ َوْحُوفُ }َػ: وقَل توووؿ ٌِْؾ َأْن ُيْق ـْ َؿ  {َوٓ َتْقَجْؾ بَِْفُقْرَآِن ِم
ٌَوِّنَُف َفَؽ [114( ضف:20])  .( 1)، ؿَل ابـ ظٌَس: َيْقنِل: ٓ َتْقَجْؾ َحتهك ُى

ك اْفُقْرآَن. قال اإلمام الؼرضبل:  ْوَػ َيَتَلقه ـَ ـُ َعب ـاٍس: َظلهَؿ َىٌِوهُف  وََن َقـاَل اْبـ ـَ

ـَ اْفوَقْحِل ِحْرًصوَ َظوَذ ظَ  يوُؾ ِمو ٌَْؾ َأْن َيْفُرَغ ِجْزِ يَؾ َؾَوْقَرُأ َؿ ٌََِدُر ِجْزِ اَلُم ُي ًه َلْوِف اف

ـْ َذفِوَؽ، َوَأْىوَزَل:  َوَِن، َؾنََهَُه ا هُ َظو ًْ َِ افنِّ ًِ َظَذ اْفُقْرآِن ََمَََؾ ْفِظ، َوَصَفَق
َوٓ }احْلِ

قَ {َتْقَجْؾ بَِْفُقْرَآنِ  ـَ ََىَؽ فَِتْقَجَؾ بِفِ }قفِف َتَقََػ: ، وهذا  ًَ
ْ  بِِف فِ رِّ  .(2){َٓ َُتَ

ك:  ملسو هيلع هللا ىلصوَتَكّفؾ ا  ظّز َوَجّؾ فِنٌَِوِّف  ًَ َشونُْقِرُئَؽ َؾوال }أن ُيْقِرئف افقرآن ؾال َينْ

ك ) ًَ  .[7، 6إظذ: (87]){( إِٓه َمَ َصََف ا ه6َُتنْ

وؽ : قال ابـ عباس ريض اهلل عـفام ًِ  .( 3)إّٓ مَ ِصئّ أىَ ؾُيْى

ْرُه، َؿوَُفقا: َذفِوَؽ  ـُ َُه َوٓ َتْذ ًَ ك إِّٓ َمَ َصََف ا هُ َأْن َتنْ ًَ َوَمْقنَك اْفَكالِم: َؾال َتنْ

ـَ اْفُقْرآِن، َؾَرَؾَع ُحْكَمُف َوتاِلَوَتُف  َخُف ا هُ ِم ًَ ُهَق َمَ َى
(4 ). 

َّ يِف َصؽب مِمهوَ َأْىَزْفنَوَ إَِفْووَؽ َؾَْشوَيِل  َؾٌِنْ }وم لف مَ جَف يف ؿقفف تقَػ:  نْ ـُ

ـَ  ـه ِمو ـْ َربِّوَؽ َؾوال َتُكوقَى َؽ َفَقْد َجََفَ  احْلَوؼُّ ِمو
ٌْلِ ـْ َؿ ـَ َيْقَرُفوَن اْفكَِتََب ِم ِذي افه

ـَ  ي ٌن موَ ؾوام ُأْىِزل ظلوف، ؾ ملسو هيلع هللا ىلص، ؾلوس ؾوف إ ٌَت صّؽ افنٌل [94يوقىس: (10]){ادُْْمَسِ

َرت بف أيِ  ضِّوِ، وٓ َيْلَزم منهَ ً ٌقت افشؽ، ويدّل ظلووف موَ  {َؾٌِنْ }ُصدِّ َذْ

                                                           

 (.16/180رواه ابـ جرير يف تفًره: جَمع افٌوَن ظـ تيويؾ آي افقرآن ) ( 1)

 (.11/250ااَمع ٕحكَم افقرآن ) ( 2)

 (.8/483افدّر ادن قر، فلًوقضل ) ( 3)

وخ 24/315ر ابـ جرير: : جَمع افٌوَن ظـ تيويوؾ آي افقورآن )تفً ( 4) ًْ (. وشووييت موَ يتقّلوؼ بَفنّ

 ( ومَ بقدهَ مـ هذا افٌحْ.68ف. اى ر: ص )وأىقاظ
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ـْ َربَِّؽ }ُختَِمّ بف أيِ  ، ؾفوف إ ٌَت أن مَ ُأْىِزل إػ حممد {َفَقْد َجََفَ  احْلَؼُّ ِم

 هق احلّؼ. ملسو هيلع هللا ىلص

 ل إفوف، وفذفؽ مل َيًيل.ظذ َيِقغ ممَ ُأوحِ  ملسو هيلع هللا ىلصوـَن افنٌل 

َّ يِف َصؽب مِمهوَ َأْىَزْفنَوَ إَِفْووَؽ َؾَْشوَيِل }يِف َؿْقفِِف:  قال َشِعقد بـ ُجَبْرٍ  نْ ـُ َؾٌِْن 

ٌْلَِؽ  ـْ َؿ ـَ َيْقَرُفوَن اْفكَِتََب ِم ِذي ، َوَمَ َشَيَل  {افه  .(1)َؿََل: َمَ َصؽه

 .ملسو هيلع هللا ىلصويف أيِ َؿقل: أن ادُْخََضُ  َ ؽر رشقل ا  
َه َأْىَزْفنََ إَِفْوَؽ }َؿْقُفُف َتَقََػ: قال الؼرضبل:  َّ يِف َصؽب مِم نْ ـُ َلوَُب  {َؾٌِْن  اْْلِ

ِلِّ  .  ملسو هيلع هللا ىلصفِلنٌه َ  َصؽه ـْ َؽْرُ
َّ يِف َصؽب َوَفكِ ًْ ُه، َأْي َف  َوادَُْراُد َؽْرُ

ـُ َعبْ  ُد ْب اِهُد: َقاَل َأُبق ُعَؿَر حُمَؿ  َد ِد اْلَقاِحِد الز  ًٌوَ َوادُْوَزِّ  َ ْقَل
ُّ اِخَمََمْغِ َشِمْق

َّ يِف َصؽب }َيُققِٓن: َمْقنَك  نْ ـُ َّ يِف  {َؾٌِْن  نْو ـُ وُد فِْلَكوَؾِِر: َؾوٌِْن  َأْي: ُؿْؾ َيَ حُمَمه

َه َأْىَزْفنََ إَِفْوَؽ  ـَ َيْقَرُفوَن اْفكَِتََب مِ }َصؽب مِم ِذي ٌْلَِؽ َؾَْشَيِل افه َأْي: َيوَ َظَبِوَد  {ـْ َؿ

ـَ  ٌَْد ا هِ ْب ـَ اْفَوُهقِد، َيْقنِل َظ ـْ َأْشَلَؿ ِم ـَ اْفُقْرآِن َؾَْشَيْل َم َّ يِف َصؽب ِم نْ ـُ ـِ إِْن  اْفَقَ 

ُْؿ َأْظَلُؿ ِمنُْهؿْ  وَن فِْلَوُهقِد َأَنه َُىقا ُيِقرُّ ـَ ٌََدَة إَْوَ َِن  ـْ َأْجوؾ  َشالٍم َوَأْمَ ََفُف: َٕنه َظ ِم

ُشقُل  ُْؿ َأْصَحَُب ـَِتٍَب، َؾَدَظَُهُؿ افره ُْؿ َأْظَلوُؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَنه وَن بَِيَنه ـْ ُيِقرُّ َيُفقا َم ًْ إَِػ َأْن َي

ََن  ـَ ـْ  َ
: َهَذا ِخَلٌَب دِ ـْ َبْقِد ُمقَشك. َوَؿََل اْفُقَتٌِلُّ ُْ ا هُ بَِرُشقٍل ِم ٌَْق ِمنُْهْؿ، َهْؾ َي

ٍد َوٓ بَِتْبِديِقِف ٓ  ُِ حُمَمه ََن يِف َصؽب ملسو هيلع هللا ىلصَيْقَلُع بَِتْكِذي ـَ  .(2)، َبْؾ 

وِف َوَيْتُلوقُه َصوَِهدٌ }وهذه أيِ م ؾ ؿقفف تقَػ:  ـْ َربِّ  ِمو
ٍِ ََن َظَذ َبوِّنَ ـَ ـْ   َأَؾَم

ًِ ُأوَفِئَؽ  ٌْلِِف ـَِتَُب ُمقَشك إَِمًَمَ َوَرمْحَ ـْ َؿ ـَ ِمنُْف َوِم ـْ َيْكُفوْر بِوِف ِمو ِمنُقَن بِوِف َوَمو ًْ ُي

                                                           

 (.12/287) "جَمع افٌوَن ظـ تيويؾ آي افقرآن"رواه ابـ جرير افلزي يف تفًره  ( 1)

 (.8/382ااَمع ٕحكَم افقرآن ) ( 2)
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َ وَر  ـْ ـه َأ ـْ َربِّوَؽ َوَفكِو  ِمنْوُف إِىهوُف احْلَوؼُّ ِمو
ٍِ ُر َمْقِظُدُه َؾال َتُؽ يِف ِمْرَي إَْحَزاِب َؾَفنَه

ِمنُقنَ  ًْ ِس ٓ ُي ـُ َزْيٍد:  [17( هقد:11]) {افنَه َنَ ملسو هيلع هللا ىلصَرُشقُل ا هِ َقاَل اْب ـَ ـْ  :   ِمو
ٍِ َظَذ َبوِّنَو

ُف َرُشقُل ا هِ  ـَ ا هِ بَِيىه ِف، َواْفُقْرآُن َيْتُلقُه َصَِهٌد ِمنُْف َأْيًضَ ِم  .  (1) ملسو هيلع هللا ىلصَربِّ
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصمتك بدأ ُكزول الؼرآن عذ رشقل اهلل 

َزاِمل:  َ أىوف ظلووف افبوالة ٓ َيشؽ أحٌد ِمـ ُظلامئنقال إبراهقؿ بـ ادـذر احْلِ

 .(2)وافًالم ُوفِد ظَم افِفوؾ، وُبِقْ ظذ رأس أربقغ َشنَِ ِمـ افَفوؾ

، ؾوكقن ابتداف ُىوُزول افوَقْحل يف ظوَم (3)م570ؾٌذا ـَن ظَم اففوؾ هق ظَم 

 م.610

 َتـَّزٓت الؼرآن: 

ل! قال د. فضؾ عباس:   هؾ فلُقرآن افكريؿ أـ ر ِمـ َتنَزُّ

ٌَّغ فنوَ هو وَ ينٌغول أن َىِقوػ أموَم هوذه أيوَت فكل َيَت ذا إمور تٌّونًوَ تَمًّ

 افكريمِ:

ِس َوَبوِّنٍََت }ؿَل تقَػ  -1 لنَه َصْهُر َرَمَضََن افهِذي ُأىِزَل ؾِوِف اْفُقْرآُن ُهًدى فِّ

ـَ اهْلَُدٰى َواْفُفْرَؿَنِ   .  [185( افٌقرة:2]) {مِّ

ٍِ ( إِىه 2( َواْفكَِتَِب ادٌُِِْغ )1حؿ )}ؿَل شٌحَىف  -2 و ـَ ٌَََر  ُم
ٍِ َ َأْىَزْفنََُه يِف َفْوَل

ـَ  نَه ُمنِْذِري ـُ  َ  .[3- 1( افدخَن: 44]) {إِىه

ِِ اْفَقْدرِ }ؿَل شٌحَىف:  -3  .  [1( افَقْدر: 97]) {إِىهَ َأىَزْفنََُه يِف َفْوَل

                                                           

 (.12/355) "جَمع افٌوَن ظـ تيويؾ آي افقرآن"رواه ابـ جرير افلزي يف تفًره  ( 1)

 (. 1/201بـ ـ ر )افًرة افنٌقيِ، ٓ ( 2)

 (.1/97اى ر: افًرة افنٌقيِ افبحوحِ، فلدـتقر أـرم افُقمري ) ( 3)
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هذه أيَت افكريمِ تٌغِّ أنه افقرآن افكريؿ ُأْىِزل يف رمضَن، وأَىف ُأىوِزل يف 

ٍِ مٌَ ِ هل فولِ افَقدر.فول ـَ ِ، وأنه هذه افلولِ ادٌَُر ـَ  ر

ولؽـ ما معـك كزول الؼرآن يف لقؾة الَؼدر؟ اختؾـػ العؾـامُء يف ذلـؽ عـذ 

 أققال:

ًِ  افققل إول: لُّوف دؾقو ـُ َذَهُ بقض افقلامف إػ أنه افقورآن افكوريؿ ىوزل 

ِة مِ   افِقزه
ِّ ِِ افَقدر ِمـ افلقِح ادحفقظ إػ بو ىوَ.واحدة يف فول  افدُّ

ِ
 ـ افًامف

ُِ افنٌل  ىوَ ظذ ؿل  افدُّ
ِ
اًم يف بِضوٍع وظؼويـ َشونِ.  ملسو هيلع هللا ىلصُ ؿه ىزَل ِمـ شامف ُمنجه

ـِ ظٌوٍَس ر  ا  ظونهام  وؿد اشَتَدفُّقا ظذ مَ ذهٌقا إفوف بآ َر مقؿقؾوِ ظوـ ابو

ِِ افتل مل َتِبح. ِْ ادرؾقظ  وبقض إحَدي

ًٓ واِحًدا فلقرآِن افكريؿ، وهق ُىزوفف ظوذ افنٌول إنه هنَ  افققل اف َأ:   َتنَزُّ

ِِ افَقدر، يف صهِر رمضَن، وفكوـ افوذي َىوَزل ظوذ افنٌول  ملسو هيلع هللا ىلص إىوام هول  ملسو هيلع هللا ىلصيف فو

أيَُت إوػ ِمـ ُشقرة اؿرأ، ؾكوػ ُتفنِّ ؿقفوف!  ؿوَفقا: إن إموقر افق وموِ 

َصوْهُر َرَمَضوََن }خ دائاًم بٌِْدئهَ ؾمقنوك ؿقفوف شوٌحَىف: وافشًون اْللرة يًره 

ُل. {افهِذي ُأىِزَل ؾِوِف اْفُقْرآنُ   أي: افذي ُابُتِدئ ؾوف ىزول افقرآن ظلوؽ أ َ افنٌه

ِِ اْفَقْدرِ }وـذفِؽ ُيقَل يف ؿقفف شٌحَىف:  إِىهَ َأىَزْفنََُه }و {إِىهَ َأىَزْفنََُه يِف َفْوَل

 مُّ 
ٍِ ٍِ يِف َفْوَل ـَ  أي: اْبَتَدأىَ إْىَزاَفف. {ٌَََر

جُيِمُع افقلامف ظذ أنه افقرآن افكريؿ ـام ُيلَلوؼ ظوذ افقورآِن  افققل اف َفِْ:

ُف ُيللَ  ّلف ؾٌىه إِىهوَ }ؼ ظذ أيِ وأيتوغ: وظوذ هوذا ؾَمقنوك َؿقفوف شوٌحَىف: وـُ
ِِ اْفَقْدرِ  َأىَزْفنََهُ  ، وهول أيوَت اْْلَموس ِموـ أي: أىزفنَ أيوَت إوػ {يِف َفْوَل
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 .  (1)(96ُشقرِة افَقَلؼ )

 وم لف: َؿقفؽ: َؿرأُت افقرآن، وأىّ تريد ؿرأت صوئَ مـ افقرآن. 

ـِ َمًوققد  ملسو هيلع هللا ىلصوِمنف: ؿقل افنٌول  : أْؿوَرُأ هنع هللا يضرٓبو ُّ : اْؿوَرْأ َظوَعه اْفُقوْرآَن. ُؿْلو

ي، َؾَقوَرْأُت َظَلْووِف  َظَلْوَؽ، َوَظَلْوَؽ ُأْىِزَل!  َؿََل: ـْ َؽوْرِ ُُّ َأْن َأْشوَمَقُف ِمو َؾٌِأِّ ُأِح

 : ُّ  َحتهك َبَلْغ
ِ
َف ًَ ٍِ بَِشِهوٍد َوِجْئنََ بِوَؽ َظوَذ }ُشقَرَة افنِّ ؾِّ ُأمه ـُ ـْ  َؾَكْوَػ إَِذا ِجْئنََ ِم

 َصِهوًدا
ِ
ٓف ًُ ْؽ، َؾٌَِذا َظْونََُه َتْذِرَؾَنِ  {َه ًِ  .(2)َؿََل: َأْم

ـُ  ّؾ افقرآن، وإىام ؿرأ ظلوف ىحق ) ملسو هيلع هللا ىلصَمًققد مَل َيقرأ ظذ افنٌل َؾَْب ( آيِ 40ـُ

 ِمـ ُشقرة افنًَف.

ـْ "قال ابـ حجر يف ذح حديث ابـ عباس:   ِمو
ٍِ وؾِّ َفْوَلو ـُ ََن َيْلَقوَُه يِف  ـَ َو

وظوذ  ويف احلوديْ إضوال  افُقورآن ظوذ َبقضوف: (3)"َرَمَضََن َؾُوَداِرُشُف اْفُقوْرآنَ 

ُمْقَ ِمف: ٕن أّول َرمضَن ِمـ َبقد افٌِق ِ مل َيكـ َىَزل ِمـ افقورآن إّٓ َبقضوف،  وؿ 

ّلوف... وِموـ َ وؿ ٓ  ـُ ّؾ رمضَن َبقده إػ رمضَن إخر ؾكَن ؿد َىوَزل  ـُ ـذفؽ 

 .(4)حَينْ َمـ َحلػ َفَوْقَرأن افُقرآن، َؾَقرأ َبقضف إّٓ إن َؿَبد ااموع

 ققال:ادقازكة بني هذه إ

ٌُْدو فنَ   ؾُهوام إِخران، افَققٓن هق افراجح أن -وا  أظلؿ بَفّبقاب  -َي

                                                           

 (.1/204اتقَن افزهَن ) ( 1)

 (. 1817( ومًلؿ )ح 4582رواه افٌخَري )ح  ( 2)

 (.6075( ومًلؿ )ح 6رواه افٌخَري )ح  ( 3)

أي:  "ٓ حَيْنَوْ"ْ. ومقنوك: ( مـ هذا افٌح46(. واى ر تتمِ ـالمف يف ص )9/44ؾتح افٌَري ) ( 4)

 ٓ ييَ ؿ وٓ َتْلَزمف افكّفَرة.
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وهرِ  يف اخىوزالِ  ابتدافَ  ؾٌنه  واِحًدا: ؿقًٓ  َيكقىَن َيكَدان بؾ ُمَتَقَِربَن  افكوريؿِ  افشه

 ِِ ِِ  وافلول  :يع دَِ افققل هذا اخست وإىام أيَت، بقض أْىَزل مقنَه ادٌََُْرـ

  :أوًٓ 
ِ
ٕنه افققَل بينه افقرآَن افكريؿ ُأىوِزل ِموـ افلوقِح ادحفوقظ إػ شوامف

ٍِ صوحوحِ، وإىوام  ِِ افَقدِر يف رمضَن، مل َيِبؾ إفونَ ِمـ ـتٍَب أو ُشونه ىوَ يف فول افدُّ

َوردْت آ َر َمقؿقؾِ ظـ ابـ ظٌَس ر  ا  ظنهام وهل َتتَج إػ متحووٍص ِموـ 

ِم ؾ هذا ٓ يمكِـ أن يكقَن رأًيَ ٓبـ ظٌوَس ؽور حوْ أشَىودهَ. وافققل بينه 

ّ هذه إؿقال ظنف.  ُمًلهؿ، ؾقد يكقن ابـ ظٌَس َؾِهؿ أيِ هذا افَفهؿ إْن صحه

ل، وهق أنه افقرآن افكريؿ ُأىِزل يف صهِر رمضوَن  ثاكًقا: َيلزم ظذ افققِل إوه

ىوَ، ظدم ُىزوفِف ظذ شودى  افدُّ
ِ
يف رمضَن: َٕنؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَ حممد ُدؾقِ واحدة إػ افًامف

رْتف أيَت يف حدي هَ ظـ ىزوِل افقرآن يف رمضَن هق ىزوفوف  ـَ َيَرون أنه افذي َذ

ىوَ.  دؾقِ واِحدة إػ افًامف افدُّ

 ِِ ونه ًُّ ِ إمجًَظَ ُمًوتنًِدا إػ اف ّْ ظلوف إُمه وهذا ؽر ُمًلهؿ بف: ؾٌنه افذي أمجق

يف  ملسو هيلع هللا ىلصِب افكوريؿ هوق أنه افقورآن َىوَزل ظوذ شوودىَ حممود افبحوحِ وإػ افكتَ
 رمضَن.

ِِ جَيِزم  ثالًثا: ِِ افكريم َ  -إنه ادَُْتَدبَِر فمي بيَنوَ َتتحوّدث  -بام ٓ َحَيتِموؾ َصوكًّ

ظـ ُىزول افقرآن ظذ افنٌل ظلوف افبالة وافًالم، َؾْلنََتَدّبر هوذه أيوِ افكريموِ 

ـَ اهْلُوَدٰى َصْهُر َرمَ } و لنهوَِس َوَبوِّنَوٍَت مِّ َضوََن افهوِذي ُأىوِزَل ؾِووِف اْفُقوْرآُن ُهوًدى فِّ

ـْ هنَ  ـٌور ؾَئودة يف {َواْفُفْرَؿَنِ  ، ؾلق ـَن ادقبقد ُىُزوفف إػ شامف افدىوَ مل يُك

سِ }ؿقفف تقَػ:  لنَه ، وتًوسيح {ُهًدى فِّ ُُ ، إىام إمر افذي يلمئـ إفووف افقلو
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 .(1)ُهدى فلنَس ملسو هيلع هللا ىلصفُس، هق أنه افقرآن َىَزل ظذ شودىَ حممد إفوف افنه 

ٌُْدو يل أىف ٓ َتقَرض بغ إؿقال اف ال ِ، وُيمكـ اْاَْمع بوغ إؿوقال:  وَي

بين افَققل إول ٓ َيقنل َىْفل افقوقفغ إخوريـ، وذفوؽ بوين ُىوزول افقورآن 

ىوَ إىام هق إظالم بِنُ   زول افقرآن.فلًامف افدُّ

ُأْىِزل افقرآن مجلوِ واحودة ظوذ جزيوؾ يف قال ابـ عباس ريض اهلل عـفام: 

 .  (2)ؾكَن ٓ َينِْزل منف إّٓ بيْمرٍ فولِ افَقْدر، 

ـَن َينْزل ِمـ افقرآن يف فولوِ افقودر ـوؾ رف َينْوزل ِموـ وقال ابـ جريج: 

وامف افًوَبِق ًّ نَِ، َؾنََزل ذفوؽ ِموـ اف ًه ِ ظوذ جزيوؾ يف افًوامف افقرآن يف تلؽ اف

 افّدىوَ، ؾال َينْزل جزيؾ ِمـ ذفؽ ظذ حممد إّٓ مَ أَمره بف.

 ِمـ ُىزول إمر، وهق افَقحل وؽره. ملسو هيلع هللا ىلصوهق ُمتقاؾِؼ مع مَ أخز بف افنٌل 

ِّ ملسو هيلع هللا ىلصؿَل رشقل ا   َب  ََضَ
ِ
اَمف ًه ٍَ ا هُ إَْمَر يِف اف ُِ بَِيْجنَِحتِِهوَ  : إَِذا َؿ اداََْلِئَك

ـْ ُؿُلقِ ِْؿ َؿَُفقا: َموََذا َؿوََل  ُخْضَقًَىَ فَِقْقفِِف، َع َظ ٌِ َظَذ َصْفَقاٍن، َؾٌَِذا ُؾزِّ َل
ًِ ُف ِشْل َيىه ـَ

َربُُّكْؿ!  َؿَُفقا فِلهِذي َؿََل: احْلَؼه َوُهَق اْفَقِعُّ اْفَكٌِرُ 
(3)  . 

ـُ مسعقد  : إذا َتَكلهؿ ا  بَفَقحل َشِمع أهؾ ملسو هيلع هللا ىلصؿَل رشقُل ا   :هنع هللا يضروقال اب

َفَ، ؾُوبَقققن، ؾال يزافقن ـذفؽ  َجّر افًلًلِ ظذ افبه ـَ افًامف فلًامف َصْلَبلِ 

                                                           

 ( بتّكف يًر. 1/204اتقَن افزهَن ) ( 1)

هذا افققل وافوذي بقوده: رواّهوَ ابوـ جريور يف تفًوره: جوَمع افٌووَن ظوـ تيويوؾ آي افقورآن  ( 2)

(3/191 .) 

يْ ابوـ ظٌوَس ر  ا  ( ِموـ حود5877(، ورواه مًولؿ بِنحوقه )ح 4800رواه افٌخَري )ح  ( 3)

 ظنهام. 
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ع ظوـ ؿلوق ؿ،  حتك ييتوهؿ جزيؾ ظلوف افًالم، حتك إذا جوَفهؿ جزيوؾ ُؾوزِّ

ؾوقوقل: احلوؼ، ؾوققفوقن: احلوّؼ،  ؿَل: ؾوققفقن: يَ جزيؾ، موَذا ؿوَل ربوؽ!

 .(1)احلّؼ 

ـْ ُؿُلقِ ِْؿ َؿَُفقا َموََذا }وهق ُمتقاؾِؼ مع ؿقفف تٌَر  وتقَػ: َع َظ َحتهك إَِذا ُؾزِّ

ُكْؿ َؿَُفقا احْلَؼه َوُهَق اْفَقِعُّ اْفَكٌِرُ   .[23( شٌي:34]) {َؿََل َربُّ

أ افقورآن افووقم وأشَىود ِروايَت افقورآن افكوريؿ ِموـ افقوَرئ افوذي َيقور

 إػ جزيؾ ظـ رّب افقَدغ. ملسو هيلع هللا ىلصبَخشنَد إػ رشقل ا  

ة، أو أَمَره ا  تقوَػ أن ييُخوذه  ٌَََذَ وَشقاف َتلّقَه ِجزيؾ ِمـ رّب افقَدغ ُم

ِمـ افكتَب افذي يف افًوامف افودىوَ: ٓ خَيوُرج ظوـ ـقىوف ـوالم ا  َظوّز َوَجوّؾ 

 .(2)َوَوْحوف

قرآن حَمفقظ يف افلقح ادحفقظ، ـام ؿوَل رّب افِقوّزة شوٌحَىف وتقوَػ: واف

وٌد )}  .[22، 21( افزوج:85]) {( يِف َفْقٍح حَمُْفقظٍ 21َبْؾ ُهَق ُؿْرَآٌن َُمِ

ِريٌؿ )}وهق افكتَب ادَْْكنقن:  ـَ ُف َفُقْرَآٌن  ( ٓ 78( يِف ـَِتٍَب َمْكنُوقٍن )77إِىه

رُ  ُف إِٓه ادَُْلهه ًُّ ـْ َربِّ اْفَقَدَِغَ 79وَن )َيَم  .[80-77( افقاؿقِ:56]) {( َتنِْزيٌؾ ِم

ْؿَعاين:  و  {يِف ـَِتٍَب َمْكنُقنٍ }ؿقفف: قال اإلمام الس  أي: َمُبقن، وؿد ُؾنِّ

بَفّلقح ادحفقظ، وُؾنِّ أيضَ بِكِتَب يف افًامف ظند ادالئكِ ؾوف افقرآن 
(3). 

                                                           

( مقؿقؾَ ظذ ابـ مًققد، 9/172(، وإشنَده صحوح، وظّلَقف افٌخَري )4738رواه أبق داود )ح  ( 1)

 . ملسو هيلع هللا ىلصإّٓ أن م لف ٓ ُيقَل ِمـ َؿٌِوؾ افرأي: َؾَلف ُحكؿ احلديْ ادرؾقع إػ افنٌل 
أّن جزيؾ ظلوف افًالم شمع افقرآن افكوريؿ موـ ا  تقوَػ  افرأي ادقتمد ظند أهؾ افًنِ وااامظِ ( 2)

 مٌَذة، أمَ افققل بين جزيؾ ظلوف افًالم أخذه مـ افلقح ادحفقظ ؾهق ؿقل وقوػ جدًا )م(. 

 (.5/359تفًر افقرآن ) ( 3)
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 بيْمر رّبف تٌَر  وتقَػ. ومَ ـَن جزيؾ َينِْزل بَفَقحل إّٓ 

ُل إِٓه بَِيْمِر َربَِّؽ َفُف َمَ َبوْغَ َأْيوِدينََ َوَموَ َخْلَفنَوَ }ؿَل ا  َظّز َوَجّؾ:  َوَمَ َىَتنَزه

وًَّ
ًِ ََن َربَُّؽ َى ـَ  .  [64( مريؿ:19]) {َوَمَ َبْغَ َذفَِؽ َوَمَ 

يَؾ: مَ  ملسو هيلع هللا ىلصَؿََل َرُشقُل ا ِ  ْزِ : ِاِ ّْ َه َتُزوُرَىوَ! َؾنََزَفو َ َر مِم ـْ َ َيْمنَُقَؽ َأْن َتُزوَرَىَ َأ

ُل إِٓه بَِيْمِر َربَِّؽ َفُف َمَ َبْغَ َأْيِدينََ َوَمَ َخْلَفنََ}  .(1){َوَمَ َىَتنَزه
 

 
 
 

                                                           

 (.4731رواه افٌخَري )ح  ( 1)
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 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصلُؼرآن ُُيَػظ يف عفد رشقل اهلل كقػ كان ا
ـَن افَقَرب ُأّمِ ُأّمّوِ، ٓ َتقرأ وٓ َتكُتُ إّٓ ؿلوال: َؾَكَن اظتامدهؿ ظذ 

احلفظ أـ ر ِموـ اظوتامدهؿ ظوذ افكتَبوِ، وموع ذفوؽ ؾقود ُحِفوظ افقورآن 

ُلقر. ًُّ فظ يف افبدور، وافكِتَبِ يف اف
 بِلريقتغ: احْلِ

ّتَب َيكُتٌقن فف افَقحل، ؾٌذا َىَزل افوَقحل َدظوَ  ملسو هيلع هللا ىلصشقل ا  َؾكَن فِر ـُ

أحد افُكّتَب، َؾيَمره أن َيكتُ فوف موَ َىوَزل ظلووف ِموـ افقورآن،  وؿ َحَف ِوف 

ّلهوؿ َحِفَ وف احْلُّفوَظ مونهؿ: ِرجوًَٓ وىًوَف:  ـُ افبحَبِ، ؾوٌن مَل حَيَف وقه 

 مع افقرآن.ؾَْدُجَتَمع ادًلؿ ـّلف ـَن َيقوش 

 ُِ ّْ َظَِئَش ََف ادَُْهَِجَراِت إَُوَل: َدهَ َأْىَزَل ا ُ: اهنع هللا يضرؿَف ًَ
: َيْرَحُؿ ا ُ ىِ

ـه } ـه َظَذ ُجُوقِ ِ ـَ بُِخُمِرِه ْب ـه َؾَْخَتَمْرَن  [31( افنقر: 24]) {َوْفَوْيِ ـَ ُمُروَضُه ْق َصقه

ََ ِ(1) . 

: ّْ ـه } ويف روايِ: َدهَ َىَزَف ـَ بُِخُمِرِه ْب ـَ {َوْفَوْيِ َُ ِرَجٌَل ِم : اْىَقَل

ـه  َِئِهْؿ ِيْتُلقََنََ َظَلْوِه ًَ
 . (2)إَْىَبَِر إَِػ ىِ

ّْ ُشقَرُة افنُّقِر:  ـه َظَذ }ويف روايِ: َفَقْد ُأْىِزَف ـَ بُِخُمِرِه ْب َوْفَوْيِ

ـه  ـه َيْتُلق: {ُجُوقِ ِ ـه إَِفْوِه ُ َُ ِرَجَهُل ـه َمَ ُأْىِزَل إفوهـ ؾوهَ، ويتلقا اْىَقَل َن َظَلْوِه

ؾِّ ِذي َؿَراَبتِفِ  ـُ ُجُؾ َظَذ اْمَرَأتِِف َواْبنَتِِف َوُأْختِِف، َوَظَذ  افره
(3) . 

                                                           

 (. 4758رواه افٌخَري )ح  ( 1)

 (. 8/2575تفًر ابـ أم حَتِؿ ) ( 2)

 (. 14406(، واحلديْ يف شنـ أم داوود )ح/ 8/2575تفًر ابـ أم حَتِؿ ) ( 3)
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وافشَِهد ِمـ هذا: أن ادجَتَمع ـّلف ـَن َيَتنََؿؾ افوَقحل ُمَشوََؾَهِ حتوك 

 ُ يف افَقْؿّ ىفًف. َيِبؾ إػ افنًَف يف افٌوقت، بَخوَؾِ إػ أىف ُيكتَ 

 متك كان ُيْؽَتب الَقحل بعد ُكزولف؟ 

ٌَََذة ظذ رشوقل ا   وؾ ملسو هيلع هللا ىلصـَن افقحل ُيكَتُ بقد ُىزوفف ُم ، وٓ ُيًجه

َيْدظق افَكَتُِ فَوكُتُ افَقحل بقود  ملسو هيلع هللا ىلصإػ َؽٍد أو بقد َؽد: َؾَكَن رشقل ا  

 ُىُزوفف.

اف ّْ هنع هللا يضر َؿََل اْفَزَ ِمنَِغ }: َدهَ َىَزَف ًْ ـَ اْدُ َتِقي اْفَقَِظُدوَن ِم ًْ َٓ َي

ِلُّ  {َوادَُْجَِهُدوَن يِف َشٌِوِؾ ا ِ  ْقِح : ملسو هيلع هللا ىلصَؿََل افنٌه اْدُع يِل َزْيًدا، َوْفَوِجلف بَِفله

َواةِ  َواِة، ُ ؿه َواْفَكتِِػ  َوافده ُْ  ، َأِو اْفَكتِِػ َوافده ُت ـْ َتِقي }َؿََل: ا ًْ َٓ َي

ِلِّ  {اْفَقَِظُدونَ  ـُ ُأمِّ َمْكُتقٍم إَْظَمك َؿََل: َيَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَخْلَػ َطْهِر افنٌه َظْمُرو ْب

ّْ َمَكَََنََ:  ُشقَل ا ِ َؾاَم َتْيُمُرِأ!رَ  ، َؾنََزَف ٌََكِ يُر اْف ٓ }َؾٌِأِّ َرُجٌؾ ََضِ
َتِقي اْفَقَِظدُ  ًْ رِ َي َ ِمنَِغ َؽْرُ ُأويِل افيه ًْ ـَ ادُْ  .(1) [95( افنًَف:4]) {وَن ِم

ّتَب افَقحل، وهق أَحد أذـوَف إُّموِ  ـُ وزيد هق: ابـ  َبِّ، وهق أحد 

ِ ظؼ َيقًمَ.  ًَ  اخشالموِ، ؾقد تقّلؿ ُفغِ افوهقد يف مخ

ِولُّ هنع هللا يضرَل َزْيد بـ َ َبِّ وؿ ِولِّ  ملسو هيلع هللا ىلص: َدهَ َؿِدَم افنٌه َُ ِم إَِػ افنٌه ، ُذِهو َِ اْدَِدينَو

َِر، َمَقوُف مِمهوَ ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َبنِل افنهجه َُ ِم، َؾَقَُفقا: َيَ َرُشقَل ا ِ، َهَذا ُؽاَلٌم ِم ، َؾُيْظِج

ِله  َُ َذفَِؽ افنٌه َة ُشقَرًة، َؾَيْظَج ، َوَؿََل: َيَ َزْيُد، ملسو هيلع هللا ىلصَأْىَزَل ا ُ َظَلْوَؽ بِْضَع َظْؼَ

ُّ َفُف  ْم ـُ َ ُقَد َظَذ ـَِتَِم. َؿََل َزْيٌد: َؾَتَقله ْؿ يِل ـَِتََب َ ُقَد، َؾٌِأِّ َوا ِ َمَ آَم َتَقله

                                                           

 (. 4990رواه افٌخَري )ح  ( 1)
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ًِ (1)ـَِتََ ُؿْ  َة َفْوَل ْت ِم مَخَْس َظْؼَ ، َمَ َمره
ُّ َأْؿَرُأ َفُف  (2) نْ ـُ ٌَُهْؿ َحتهك َحَذْؿُتُف، َو ُت ـُ

 َُ َت ـَ ُُ َظنُْف إَِذا  ٌُقا إَِفْوِف، َوُأِجو َت ـَ  .(3)إَِذا 

ٌْؾ ِهجرة افنٌل  هنع هللا يضرؾٌذا ـَن َزْيد بـ َ َبِّ  ؿد تقّلؿ بِضقِ َظؼ ُشقرة َؿ

 ! ملسو هيلع هللا ىلص، ؾكوػ يكقن تقّلمف بقد اهلجرة وُمالَزمتف فلنٌل ملسو هيلع هللا ىلص
ه افن : (4)"افتوَريخ افكٌور"، ؾفل روايوِ افٌخوَري يف ملسو هيلع هللا ىلصٌل وؿد اْخَتَزَ

 ؾَْشَتقَرَأِأ، َؾَقَرأُت. أي: َضَلُ ِمنّل أن أؿرأ.

 َقْحل؟ َكؿ كان َعَدد ُكـت اب الـْ

َ.  17: )ملسو هيلع هللا ىلصَبَلغ َظدد افذيـ ـَىقا َيكُتٌقن فَِرشقل ا   ًً  ( َىْف

ر  قال ابـ الؼقؿ ـْ ّتَبِف يف ِذ  : ملسو هيلع هللا ىلصـُ
أبق بكر، وظمر، وظ امن، وظع، وافزبر، وظَِمر بـ ُؾَهرة، وَظمرو بـ 

افقَص، وُأَمّ بـ ـقُ، وظٌد ا  بـ إْرَؿؿ، و َبّ بـ َؿوس بـ َصواّمس، 

بِوع إَُشْوِدي ، وادغرة بـ صوقٌِ، وظٌودا  بوـ َرَواحوِ، (5)وَحن لِ بـ افره

 ـتوُ َمـ أّول إىف: وؿوؾ –فود، وخَفد بـ شقود بـ افقَص وخَفد بـ افق

                                                           

 (: َوادَُْراُد بَِْفكَِتَِب اْْلَّط. 13/186) "ؾتح افٌَري"ؿَل ابـ حجر يف  ( 1)

َِ َظَؼَ َيْقًمَ. ويف ( 2) ٌَْق  روايِ أم داود: ؾلوؿ َيُموره م إّٓ ىِبوُػ َصوهٍر ويف روايِ ٕمحد: َؾَتَقلهْمُتَهَ يِف َش

( ظوذ افتقريوُ، 15( يقمَ ظذ افتحديد، وِذـر )17حتهك َحِذْؿُتف. واامع بغ افروايتغ: أن ِذـر )

إػ ـتََب  وقَد، وافتيىووْ يف  راِجع "حِذؿُتف "ويكقن َضَرح مَ زاد ظـ ىبػ افشهر. وافتذـر يف 

 ع إػ افلغِ.راجِ  "َتَقلهْمُتَهَ"

( وصوححف إفٌوَأ 2715( وافسموذي )ح 3645( وأبق داود )ح 21618رواه اخمَم أمحد )ح  ( 3)

 (. 6/2631وإرىَؤوط. ورواه افٌخَري َتقلِوًقَ )

(4 ) (3/380.) 

ي ) ( 5) َلِ افكَتُِ ]هتذيُ افَكاَمل، فلمزِّ
 ( [. 7/438ادقروف بَِحنْ ِ
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 افشوين هلوذا أْفوَزَمهؿ وـوَن  َبوّ، بـ وَزيد شفوَن، أم بـ ومقَويِ - فف

هؿ  .(1)بف وأَخبه

 –ومنهوَ  – ال َ  ملسو هيلع هللا ىلصشيل افنٌل  هنع هللا يضرأّن أبَ شفوَن  (2)ويف صحوح ُمًلِؿ

َقلف ومقَويِ: ؿَل   جَتْ
َتِ  . ىقؿ: ؿَل َيَديؽ، َبْغ  ًٌَـَ

ّتوَب  هنع هللا يضرؾَفذي َيْلَقـ يف مقَويِ  ـُ َيلَقـ يف افقرآن: ٕن مقَويِ أَحد 

 افَقحل  ذا اْْلََز اف َبِّ.

 ُمراَجَعة الؼرآن: 

ٌهٍَس  ـِ َظ ّؾ َشنَِ، ؾفل حديْ اْب ـُ ـَىّ ُمراَجَقِ مَ َىَزل ِمـ افقرآن َتتِّؿ 

ََن َرُشقُل ا ِ ر  ا  ظنهام َؿََل:  ََن َأْجَقُد َمَ َيُكقُن  ملسو هيلع هللا ىلصـَ ـَ ِس، َو َأْجَقَد افنَه

يُؾ،  ـْ َرَمَضََن َؾُوَداِرُشوُف يِف َرَمَضََن ِحَغ َيْلَقَُه ِجْزِ  ِم
ٍِ ؾِّ َفْوَل ـُ ََن َيْلَقَُه يِف  ـَ َو

 .(3)اْفُقْرآنَ 

و ـَ يَؾ ظلوف افًوالم  ٍِ يِف ويف روايِ دًِلؿ: إِنه ِجْزِ وؾِّ َشونَ ـُ ََن َيْلَقوَُه يِف 

لَِخ، َؾَوْقِرُض َظَلْوِف َرُشقُل ا ِ  ًَ  اْفُقْرآَن.  ملسو هيلع هللا ىلصَرَمَضََن َحتهك َينْ

الًّ منهام ـَن َيقورأ ظوذ  "َؾُوَداِرُشف افُقرآن"قال ابـ حجر:  ـُ طَِهره إن 

ل ذفؽ َزمَىَ زائدا ظذ موَ ؾَوًَتدظِ  "ُيَقَِرُوف"أَخر، وهل ُمَقاؾِقِ فَِققفف: 

 .(4)فق َؿرأ افَقاِحد

                                                           

 (. 1/117ادقَد )زاد  ( 1)

 (. 6493)ح  ( 2)

 (. 18ص ) –رواه افٌخَري ومًلؿ. وشٌؼ خترجيف  ( 3)

 (. 9/45ؾتح افٌَري ) ( 4)
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 وفائدة هذه ادراَجَعة: 

 ٌَ َخّ تالوتوف، وَتْ ٌِووّ افقورآن يف َؿْلوُ وإ  ًِ َت اْدُْحَكؿ، وَتْر  مَ ُى

 .ملسو هيلع هللا ىلصافنٌل 
ْعبِّل:  ـُ قال اإلمام َعاِمر الش   َِ نَ ًه ََن ا هُ َتَقََػ ُينِْزُل اْفُقْرآَن اف َهوَ، َؾوٌَِذا ـَ له

وُخ،  ًَ ُخ َموَ َينْ ًَ الُم بَِْفُقْرآِن، َؾَونْ ًه يُؾ َظَلْوِف اف
ََن َصْهُر َرَمَضََن َظََرَوُف ِجْزِ ـَ

ُئ  ًِ ُئ َمَ ُينْ ًِ ُؿ َمَ حُيْكُِؿ، َوُينْ
ُّ َوحُيْكِ ُّ َمَ ُيَ ٌِ  .(1)َوُيْ ٌِ

َتَمؾ ُىزول افقرآن مَتّّ ُمَراَجقتف مّرتغ. ـْ  َؾلاّم ا

 ّْ : َأَهه إيَِله اهنع هللا يضرؾَضمِ َؿََف
(2)  ٍِ ؾه َشونَ ـُ ََن ُيَقَِرُونِل اْفُقْرآَن  ـَ يَؾ  إِنه ِجْزِ

، َوٓ ُأَراُه إِّٓ َحَيَ َأَجِع 
َتْغِ ُف َظََرَونِل اْفَقََم َمره ًة، َوإِىه  . (3)َمره

فقد جَفت روايٌَت ـ رة وأؿوقال ظوـ افَقْرَووِ إخورة، وهول "و

نِ افقَذة ِموـ اهِلجورة، افَقْرَو  ًه ِ اف َىوِ ِمـ صهر رمضَن افذي ـَن يف اف

 َظَرض افقرآَن ظذ جزيؾ َمّرتغ.. ملسو هيلع هللا ىلصؾٌن افنٌل 

ُـّ فف وَأِديـ بف، وأْفَقك ا  ظلوف: أنه افَقْرَوِ إخرة ـوَن  وافذي أضمئ

قل ظلوف وّتْ ٌِوّ فلّرشَدة افوريؿ، وزيودف منهَ زيَدة َتْ ٌِوّ فلقرآن افكواهل

ّْ احلوَة بَفنٌل ظلووف افبوالة وافًوالم بقود وافبالة وافً ؾ الم، وؿد َذُ

َؾِووِ أن َيقَلوؿ ـ وٌر ِموـ وه ـَ ذه افَقْروِ بام يزيد ظذ ِشوّتِ أصوُهر، ـَىوّ 

قا افَقْوع إخر فلقورآِن افكوريؿ، وقان ا  ظلوهؿ وَيَتَقّلمُ وِ رووافبحَب
                                                           

يس )ص  ( 1) َ  افيُّ
ـِ  (. 75ؾضَئؾ افقرآن، ٓب

 . ملسو هيلع هللا ىلصَيقنل: افنٌل  ( 2)
 (. 2540( ومًلؿ )ح 3623رواه افٌخَري )ح  ( 3)
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 .(1)ادبحػـام هق ظلوف أن يف 

ّتِ أصهر، ـام شوييت. ًِّ  وؿد َىَزفّ بقض أيَت يف تلؽ اف

 

                                                           

 (. 1/205اتقَن افزهَن، فلدـتقر ؾضؾ حًـ ظٌَس ) ( 1)
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 متك ُكتِب الُؼرآن وُُجِع يف ادصحػ؟ 

َزْيود بوـ أّن  (1)، ؾفل صحوح افٌخَريهنع هللا يضرأّول مَجْع فلُقرآن يف ظهد أم بكر 

 إَْىَبَِريه 
ٍّ ُُ اْفَقْحَل  - هنع هللا يضرَ َبِ ـْ َيْكُت ه ََن مِم ـَ َؿََل: َأْرَشَؾ إيَِله َأُبق َبْكٍر َمْقَتَؾ  -َو

ِِ َوِظنَْدُه ُظَمُر، َؾَقوََل َأُبوق َبْكوٍر: إِنه ُظَموَر َأَتوَِأ َؾَقوََل: إِنه اْفَقْتوَؾ َؿوِد  َأْهِؾ اْفَواَمَم

اْشَتَحره 
ـِ  (2)  يِف ادَْوَقاضِ

ِ
اف َتِحره اْفَقْتوُؾ بِوَْفُقره ًْ ِس، َوإِأِّ َأْخَشك َأْن َي  بَِفنَه

ِِ َيْقَم اْفَواَمَم

َمَع اْفُقْرآَن... َؾَقََل َأُبوق  َمُققُه، َوإِأِّ ََٕرى َأْن جَتْ ـَ اْفُقْرآِن إِٓه َأْن جَتْ ـَ ٌِر ِم  َُ َؾَوْذَه

ُُ اْفوَقْحَل فَِرُشوقِل ا ِ  : إِىهَؽ َرُجٌؾ َصَبٌّ (3)َبْكر َّ َتْكُتو نْو ـُ َظَِؿٌؾ، َوٓ َىتهِهُمَؽ: 

ٌهِع اْفقُ ملسو هيلع هللا ىلص وََن َأْ َقوَؾ و، َؾَتَت ـَ ٌَوَِل َموَ  ـَ اْاِ ٌٍَؾ ِم َفنِل َىْقَؾ َج له ـَ ْرآَن َؾَمْجَْقُف، َؾَق ا ِ َفْق 

ـْ مَجِْع اْفقُ  َه َأَمَرِأ بِِف ِم ْووَػ َتْفَقوالنِ و، ُؿلْ ْرآنِ وَظَعه مِم ـَ  : ِولُّ  (4)ُّ َصوْوًئَ مَلْ َيْفَقْلوُف افنٌه

َح ا ُ َصوْدِري ملسو هيلع هللا ىلص ، َؾَلوْؿ َأَزْل ُأَراِجُقوُف َحتهوك َذَ !  َؾَقََل َأُبق َبْكٍر: ُهَق َوا ِ َخوْرٌ

ُّ َؾتَ  َح ا ُ َفُف َصْدَر َأِم َبْكٍر َوُظَمَر، َؾُقْم َؿَِع فِلهِذي َذَ ـَ افرِّ ُّ اْفُقْرآَن َأمْجَُقُف ِم ٌهْق َت

 ُِ ًُ َتَِف َواْفُق ـْ َوإَ
َجَلِ (5) ، َوُصُدوِر افرِّ

ِِ آَيَتوْغِ (6) ـْ ُشقَرِة افتهْقَب ، َحتهك َوَجْدُت ِم

                                                           

 (. 4679)ح  ( 1)

نِّ ) ( 2) ًُّ  (: ؿقفف: اشتحّر افقتؾ أي: ـُ ر واصتّد. 4/515ؿَل افٌغقي يف ذح اف

 . هنع هللا يضريقنل: ؿَل فَِزْيد بـ  َبّ  ( 3)
 خُيَضُِ أبَ بكر وظمر ر  ا  ظنهام.  (4)

ؿَع "ؿَل افقًلاّلأ:  ( 5) َتوَف"ديوؿ أو َوَر  أو ىحقّهوَ. بكن افراف مجع ُرْؿَقِ ِموـ أ "ِمـ افرِّ ـْ  "وإ

تػ احلوقان، ينشػ وُيكتوُ ؾووف.  ـَ تػ: َظ ؿ َظريض يف أصؾ  ـَ  "وافُقًوُ"بَد نَة اففقؿوِ مجع 

ووُ، وهوق َجِريود افنّخوؾ َيكشولقن ُخقَصوف  ًِ بضؿ افقغ وافًغ ادهملتغ آخره مقحدة مجع َظ

 وَيكتٌقن يف َضَرَؾف افَقِريض. 

ونِّ ويف روايِ فلٌخ ( 6) ًُّ ُِ َوافلَِّخوَِف. ؿوَل افٌغوقي يف ذح اف و ًُ ـَ اْفُق ُّ اْفُقْرآَن َأمْجَُقُف ِمو ٌهْق َري: َؾَتَت

وُ وهق َشَقػ افنخؾ. وافلِّخَف ؿَل أبق ظٌوود: واحودهتَ َْلَْفوِ، 4/515) ًِ ُ: مجع َظ ًُ (: وافُق

 وهل حجَرة بوض ِرؿَ .
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ِه:  َ َموَع َأَحوٍد َؽوْرِ َِ إَْىَبَِريِّ مَلْ َأِجْدُّهَ ـْ }َمَع ُخَزْيَم ْؿ َرُشوقٌل ِمو ـُ َفَقوْد َجوََف

ُكْؿ َظِزيٌز َظَلْوِف َمَ َظنِتُّْؿ َحِريٌص َظَلْوُكؿْ أَ 
ًِ ِّ  [128افتقبِ: (9]) {ْىُف ََىو ـَ َ، َو إَِػ آِخِرِّهَ

َُه ا ُ، ُ ؿه ِظنَْد ُظَموَر َحتهوك  تِل مُجَِع ؾِوَهَ اْفُقْرآُن ِظنَْد َأِم َبْكٍر َحتهك َتَقؾه ُحُػ افه افبُّ

َُه ا ُ، ُ ؿه ِظنَْد َح  ِّ ُظَمرَ َتَقؾه َِ بِنْ  .(1)ْفَب

ر حِلْفظ افقرآن ِمـ افذهَب، إْذ ـَن هوذا وهذا اجلؿع إول ، وهق مَجْع ُمٌكِّ

 بيَؿّؾ ِمـ َشنِ، أو ِخالل َشنَِ ِمـ َوَؾَتِف. ملسو هيلع هللا ىلصاْاَْمع بقد َوَؾَة رشقل ا  

ٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصإْذ ُبدئ بَِجْمقف َظِقُ َوَؾَة افنٌل  ؿبر، وذفؽ بقد َمْقَتؾ افُقوّراف  بَِقؿ

َة موـ اهلجورة افنٌقيوِ  إِْحَدى َظْؼَ
ِِ : وذفوؽ يف أول (2)يف افواممِ، وذفؽ بقد َشنَ

، حووْ ملسو هيلع هللا ىلصَشنِ ا نتل َظؼة ِمـ اهلجرة، أي: بقد أؿّؾ ِمـ َشنِ ِموـ َوؾوَة افنٌول 

ة مـ اهلجرةيف صهر ربوع إول مِ  ملسو هيلع هللا ىلصـَىّ َوَؾَتف   إحَدى َظْؼَ
ِِ  .(3)ـ َشنَ

ِِ "َؿْقُفُف: قال ابـ حجر:  ، "َمْقَتُؾ َأْهِؾ اْفَواَمَم ِِ َُ َؿْتوِؾ َأْهوِؾ اْفَواَمَمو ، َأْي: َظِقو

 َِ وْولَِم ًَ  َموَع ُم
ِِ ِِ يِف اْفَقْؿَقو وَحََب ـَ افبه ـْ ُؿتِوَؾ ِ َوَ ِمو  ُهنَوَ: َمو

ِِ َوادَُْراُد بَِيْهِؾ اْفَواَمَم

اِب   .(4)اْفَكذه

وَلِػ: وقال ابـ كثر:  ًه ـَ اف ـُ َجِريٍر َوَخْلٌؼ ِم ُد ْب ـُ َخوهٍَط َوحُمَمه ُِ ْب َؿََل َخلِوَف

ـُ َؿوَىٍِع: يِف آِخِرَهوَ. َوَؿوََل  وَة. َوَؿوََل اْبو  إِْحوَدى َظْؼَ
ِِ ِِ يِف َشنَ ُِ اْفَواَمَم ّْ َوْؿَق ََى ـَ

ِِ  ِنَْتْل  ّْ يِف َشنَ ََى ـَ ِِ  اْفَقاِؿِديُّ َوآَخُروَن:  َة. َواْاَْمُع َبْونََهَ َأنه اْبتِوَداَفَهَ يِف ِشونَ َظْؼَ

                                                           

 (. 45، 44، 9/19اى ر: ؾتح افٌَري، ٓبـ حجر ) ( 1)

 (.472- 9/465اى ر: افٌدايِ وافنهَيِ، ابـ ـ ر ) ( 2)

(، وؾوتح 5/233( وافٌدايِ وافنهَيِ، ابـ ـ ر )3/203اى ر: تَريخ افلزي، ابـ جرير افلزي ) ( 3)

 (.619(، وافرحوؼ ادختقم )ص 9/44افٌَري ٓبـ َحَجر )

 (.9/12ؾتح افٌَري ) ( 4)
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ةَ    ِنَْتْل َظْؼَ
ِِ َة، َواْفَفَراَغ ِمنَْهَ يِف َشنَ إِْحَدى َظْؼَ

(1). 

وهـا َيِرد شمال: َكؿ كان بني مقشك عؾقف الصالة والسالم وَبـنْي كِتابـة مـا 

 بليدي القفقد؟  

 سالم وبني كِتابة إكاجقؾ؟ وكؿ كان بني عقسك عؾقف الصالة وال

إّٓ أَنوؿ ٓ  -بؾ هق أظذ مَ ظنودهؿ -ؿَل ابـ حزم: ـ ر ِمـ َىْقؾ افوهقد 

ُقْربِنَ ؾوف ِمـ حممد  ـَ ، بؾ َيِقُفقن وٓ ُبوّد حووْ بوونهؿ ملسو هيلع هللا ىلصَيقَربقن ؾوف ِمـ ُمقشك 

أْفوػ ومخًوامئِ وبغ مقشك ظلوف افًالم أزَيد ِمـ  ال غ ظكوًا يف أْزَيود ِموـ 

ٌُْلغقن بَفنهْقؾ إػ هالل وصامأ وَمْرظقوام وأم َهلؿ... وأمَ افنبوَرى  ظَم، وإىام َي

ؾلوس ظندهؿ ِمـ صفِ هذا افنهْقؾ إّٓ َتريؿ افلال  َوحده ؾقط، ظذ أن ََمَْرجف 

ِذبف  ـَ ّذاب ؿد َصّح  ـَ  .(2)ِمـ 

َر َؽْرُ َواِحٍد َأنه اِخىْ وقال ابـ كثر:  ـَ : ُفقَؿوَ، َوَمتهوك َوَذ ٌِ ِجوَؾ َىَقَلُف َظنُْف َأْرَبَق

وؾِّ (3)َوُمْرُؿُس، َوُيقَحنَه ـُ ِِ إَِػ  ٌَ و ًْ ـَ ِوٌر بَِفنِّ  َتَفوَُوٌت 
ِِ . َوَبْغَ َهِذِه إََىَِجوِؾ إَْرَبَق

ِِ إَِػ إُْخَرى ٌَ ًْ ـَ َِرٌة َوَىْقٌص بَِفنِّ ، َوِزَيََداٌت 
ٍِ َخ ًْ  َوُى
ٍِ َخ ًْ ُى

ُِ ، َوهَ (4)  إَْرَبَقو
ِ
ٓف ًُ

                                                           

 . (9/472افٌدايِ وافنهَيِ، ابـ ـ ر ) ( 1)

 (.2/69اففبؾ يف ادلؾ وإهقاف وافنحؾ ) ( 2)

ًَ، وإىَجوؾ إربقِ ادقجوقدة  ( 3) افنبَرى ُممققن ظذ أن ادًوح ظلوف افًالم مل يس  إىجواًل مكتقب

ًَ: بؾ هل منًقبِ فكتَ َ، وهًٓف إربقوِ مل ت ٌوّ  افوقم يف أيدي افنبَرى فوس رف منهَ منًقب

الم، وٓ ُيقرف بيي فغِ ـتٌّ هذه افكتُ إربقِ، وٓ تَريخ ـتَبتهَ، صحٌتهؿ فلمًوح ظلوف افً

 وٓ أيـ ـتٌّ!. )م(.

ـُ ـ ر يف زمَىف، وؿد ُتقيف َشنَِ  ( 4) هو. َؾَكْوػ بَٓختالف وافتحريػ  774هذا َيُققفف اخمَم احلَؾظ اب

 وافزيَدات يف َزمَىنَ! 
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ـْ َأْصَحَِب  ، َوِمنُْهُؿ اْ نََِن ِم َ َمتهك َوُيقَحنَه وَح َوَرآُه، َوُّهَ
ًِ ـْ َأْدَرَ  ادَْ ه ِمنُْهُؿ اْ نََِن مِم

َ ُمْرُؿُس َوُفقَؿَ -َوا هُ َأْظَلُؿ  -َأْصَحَبِِف  َوُّهَ
(1). 

قاؾِؼ دََِ هق حمفقظ، َؾَقْقل ومَجْع زيد فلقرآن إىام ـَن مَجًْقَ دََِ هق مكتقب ومُ 

ُِ َوُصووُدوِر هنع هللا يضرَزيود  و ًُ َتووَِف َواْفُق ـْ َؿوَِع َوإَ ـَ افرِّ ُّ اْفُقووْرآَن َأمْجَُقوُف ِموو ٌهْقو : َؾَتَت

َجَِل. َيقنل: أىف مَجَع مَ ـَن َمكُتقبَ حَمُفقطَ ظند افبوحَبِ بَِلوِريَقغ: احلفوظ  افرِّ

 يف افّبُدور وافكِتَبِ.

 .  (2)وؽََيتف مَجْع مَ ـَن َمكُتقًبَين: قال الَؼسطالّ 

ُِ َوُصوُدوِر هنع هللا يضرويدّل ظلوف َؿْقل زيد  و ًُ َتَِف َواْفُق ـْ َؿَِع َوإَ ـَ افرِّ : َأمْجَُقُف ِم

َجَِل. ومَل َيقَتِمد زيد  ظذ ِحْف ِف َوْحَده، بؾ مَجَع افقرآن ادكتوقب وؿََبَلوف  هنع هللا يضرافرِّ

َجَل. ظذ ادحفقظ يف ُصدو  ر افرِّ

جَل"قال الؼسطاّلين:  حوْ ٓ جَيد ذفؽ مكتقًبوَ، أو افوقاو  "وُصدور افرِّ

ُدور "َمع"بمقنك  ٌُف ِمـ ادكُتقب ادقاؾِؼ فلَمحُفقظ يف افبُّ ُت ـْ  .(3)أي: أ

َِ إَْىَبوَِريِّ مَلْ   آَيَتوْغِ َموَع ُخَزْيَمو
ِِ ـْ ُشقَرِة افتهْقَب وأمَ ؿقفف: َحتهك َوَجْدُت ِم

ِه: ؾٌىام َوجدهَ مكتقبِ مقف، وفوس مقنَه أىف مل َيكـ حيف هَ أَ  َ َمَع َأَحٍد َؽْرِ ِجْدُّهَ

ُ ور، ومونهؿ ـَتِوُ افوَقحل وَظ افقرآن حَيف ووؽره: ٕن ُحفّ  ـُ قىف ـَمال، وُهؿ 

 زيد بـ  َبّ َىْفًف. 

ـْ  ًِ ِمو وُحَػ يِف ادََْبوَِحِػ َؾَقوْدُت آَيو ْخنََ افبُّ ًَ ُشوقَرِة  وـذفؽ ؿقفف: دََه َى
                                                           

 (. 529، 2/528افٌدايِ وافنهَيِ ) ( 1)

 (. 7/163َد افًَري فؼح صحوح افٌخَري )إرص ( 2)

 (. 7/447إرصَد افًَري فؼح صحوح افٌخَري ) ( 3)
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ـَ ًِرا َأْشَمُع َرُشقَل ا هِ   ُّ نْ ـُ َيْقَرُؤَهوَ مَلْ َأِجوْدَهَ َموَع َأَحوٍد إِّٓ َموَع  ملسو هيلع هللا ىلصإَْحَزاِب 

َِ إَْىَبَِريِّ افهِذي َجَقَؾ َرُشقُل ا هِ  :  ملسو هيلع هللا ىلصُخَزْيَم ـْ }َصوَهََدَتُف َصوَهََدَة َرُجَلوْغِ ِمو
مِ  ًْ  .(1) [23(ا ٕحزاب:33]) {نَِغ ِرَجٌَل َصَدُؿقا َمَ َظََهُدوا ا هَ َظَلْوفِ ادُْ

َِ "َؿْقُفُف: قال اإلمام الَبغـقي:  َفوْوَس ؾِووِف  "مَلْ َأِجْدَهَ َمَع َأَحٍد إِٓ َمَع ُخَزْيَمو

وََن َؿوْد َشوِمَقَهَ، َوظَ  ـَ ٌََُت اْفُقْرآِن بَِقْقِل اْفَقاِحِد، َٕنه َزْيًدا  لِوَؿ َمْقِووَقَهَ ِموـ إِْ 

ـْ ملسو هيلع هللا ىلصُشقرة إحزاب بَِتقلوؿ افنٌول  ، َؾِمونُْهْؿ َمو
ِِ وَحََب ـَ افبه ُه ِمو وَذفَِؽ َؽوْرُ ـَ ، َو

ََن فاِلْشتِْ َهَِر، ٓ ْٓشوتِْحَداِث  ـَ َجََل يِف مَجِْقِف  ٌُُّقُف افرِّ َر، َوَتَت ـَ َوَهَ، َؾَلامه َشِمَع َذ
ًِ َى

ـْ مَجََع اْفُقوْرآَن َظوَذ َظْهووِد َرُشوقِل ا هِ ووواْفِقْلِؿ، َؾقَ  ُف ُشِئَؾ: َم ـْ َأَىٍس َأىه ْد َصحه َظ

ـُ ملسو هيلع هللا ىلص ٌٍَؾ، َوَزْيوُد ْبو ـُ َج ، َوُمَقَُذ ْب ٍُ ْق ـَ ـُ  ـَ إَْىَبَِر: ُأَمُّ ْب لُُّهْؿ ِم ـُ  ٌِ !  َؾَقََل: َأْرَبَق

، َوَأُبق َزْيدٍ  ٍّ  .(2)َ َبِ

 َأَصده اْصتَِهًَراَوَؿْد َذ 
ِ
ٓف ًُ ََن َه ـَ ُهْؿ ؾِوِف، َوإِْن  ُهْؿ َؽْرُ ـَ

(3). 

 حّػاظ الؼرآن مـ الصحابة:

 .هنع هللا يضرممـ اصَتفر بِِحػظ الؼرآن وكِتاَبتف: عبد اهلل بـ مسعقد 
ـِ ملسو هيلع هللا ىلصؿَل رشقل ا   ٌْوِد ا هِ ْبو ـْ َظ : ِمو

ٍِ ـْ َأْرَبَقو وُققٍد،  : ُخُذوا افُقوْرآَن ِمو ًْ َم

 ٍُ ْق ـَ ـِ  ٌٍَؾ، َوُأَمِّ ْب ـِ َج  .(4)َوَشَمِلٍ، َوُمَقَِذ ْب

ر دون ؽورهؿ "وهذا ٓ ُيراد بف احْلَْك.  ـْ وختبوص هًٓف إرَبقوِ بَفوذِّ

                                                           

 (. 4411صحوح افٌخَري )ح  ( 1)

ـْ َأُبق َزْيوٍد!  َؿوََل: 6422( ومًلؿ )ح 3810رواه افٌخَري )ح  ( 2) (. ويف روايِ: ؿَل ؿتَدة َٕىس: َم

 َأَحُد ُظُمقَمتِل. 

 (.4/516ذح افًنِ ) (  3)

 (.2464( ومًلؿ )ح 4999رواه افٌخَري )ح  (  4)
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وُهوؿ َظوَدد ـ ور: ٕنه هوًٓف إربقوِ هوؿ  مهنع هللا يضرممـ َحِفظ افقرآن ِمـ افبحَبِ 

وتقلومف دون ؽرهؿ مموـ اصوتغؾ بغور ذفوؽ ِموـ افذيـ َتَفّرؽقا خؿراف افقرآن 

افقلقم، أو افقٌَدات، أو ااهَد، وؽر ذفؽ، وحيتمؾ أن يكقن ذفؽ ِموـ افنٌول 

ٌُقن فَِتْقلِووؿ افنوَس افقورآن بقوده، وفُوًَخوذ ملسو هيلع هللا ىلص : ٕىف َظلِؿ أَنؿ ُهؿ افذيـ َينَْتِب

، ـام ؿد أطهر ادقجقد ِموـ حوَهلؿ: ظنهؿ: ؾيَحَل ظلوهؿ دََِ َظلِؿ ِمـ مآل أْمِرهؿ

اف، وإفوهؿ َتنَْتِهل يف افغَفُ أشَىود افُفَضالف  .(1)"إْذ ُهؿ أئمِ افُقره

ِّ افهِذي َصَدَر ؾِووِف َذفِوَؽ اْفَقوْقُل، وؾَف ه " ُف َأَمَر بََِْٕخِذ َظنُْهْؿ يِف اْفَقْؿ َِهُر َأىه

ـْ َذفَِؽ َأْن ٓ َيُكقَن َأَح  ُهْؿ يِف ِحْفِظ اْفُقْرآِن، ووَوٓ َيْلَزُم ِم ـَ ِّ َصََر ٌد يِف َذفَِؽ اْفَقْؿ

ِذيوو ووََن افه ـَ ـَ َحِفُ وووَبووْؾ  ووِذي ـَ وـَ حَيَْفُ ووقَن ِمْ ووَؾ افه ٌِ ِموو قُه َوَأْزَيووُد ِموونُْهْؿ مَجَََظوو

 ِِ َحََب  .(2)"افبه

ُِ قال الؼرضبل:  وِّ ـُ افله َذ َأنه اْفُقوْرآَن مَلْ : ٓ َتُدلُّ َهِذِه أَ َُر َظو(3) هنع هللا يضرَؿََل اْب

ِلِّ  َفْ ُف يِف َحَوَِة افنٌه ـُ ملسو هيلع هللا ىلصحَيْ واَم َؿوََل َأَىوُس ْبو ـَ ـَ إَْىَبَِر،   ِم
ٍِ َمْقُف َؽْرُ َأْرَبَق ، َومَلْ جَيْ

ُف مَجََع اْفُقْرآَن ُظوْ اَمُن َوَظوِعٌّ  ُرِ  ادَُْتَقاتَِرِة َأىه َّ بَِفلُّ ٌَ ، َمَفٍِؽ، َؾَقْد َ  اِريُّ ، َومَتِووٌؿ افوده

ـُ اْفَقَِص. َؾَقوْقُل َأَىوٍس: ووَوُظٌَ  ـُ َظْمِرو ْب ٌُْد ا هِ ْب ، َوَظ
ِّ َِم ـُ افبه مَلْ جَيَْموِع "ََدُة ْب

ُف مَلْ جَيَْمِع اْفقُ "ٍِ وواْفُقْرآَن َؽْرُ َأْرَبقَ  َتِمُؾ َأىه ـْ رشوقل وووْرآَن َوَأَخ وو، حَيْ َذُه َتْلِقونًوَ ِمو

ِه، َوَؿوْد  ملسو هيلع هللا ىلص ـْ َؽوْرِ َ َرُهْؿ َأَخوَذ َبْقُضوُف َظنْوُف َوَبْقُضوُف ِمو ـْ ، َؾٌِنه َأ
ِِ َؽْرَ تِْلَؽ اْااََمَظ

                                                           

 (. 20/110ادْفِهؿ، فلقرضٌل ) (  1)

 (.9/48ؾتح افٌَري، ابـ حجر ) (  2)

ٌََِؿالأ، وفف ـِتَب  ( 3)  . "آىتبَر فلقرآن"هق: حممد بـ افلوُ بـ حممد، افقَ  أبق بكر اف
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َواَيَُت بَِينه إَِئمه ووَت َ  ِلِّ ومَجَقُ  (1)َِ ووَِ إَْرَبقَ وََهَرِت افرِّ صلى  قا اْفُقْرآَن َظَذ َظْهِد افنٌه
ُشوقِل َْٕجِؾ َشٌْ  هللا عىيل  سللى  : مَلْ  ملسو هيلع هللا ىلصِقِهْؿ إَِػ اِخْشوالِم، َوإِْظَ وَِم افره ُّ هَلُوْؿ. ُؿْلو

ُققٍد، وَشَدًَِ مقػ أم ُحذيفِ  ًْ ـَ َم ٌَْد ا هِ ْب ِر اْفَقَِ  َظ ـُ وَ  مهنع هللا يضرَيْذ ، َوُّهَ ُّ ؾِواَم َرَأْيو

ـْ مَجََع اْفُقْرآنَ  ه  .(2)مِم

ـَ إَْىَبوَِر "َومَلْ جَيَْمِع اْفُقْرآنَ "ك َؿْقِل َأَىٍس: َوَمْقنَ وقال ابـ كثر:  : َيْقنِل ِمو

يؼ،  ودِّ وَُىقا جَيَْمُقوقَن اْفُقوْرآَن ـَفبِّ ـَ  ٌِ ـَ مَجَََظو ـَ ادَُْهَِجِري ، َوإِّٓ َؾِم
ِ
ٓف ًُ ِشَقى َه

ُهْؿ. ، َوَؽْرُ َِ ُققٍد، َوَشَمِلٌ َمْقَػ َأِم ُحَذْيَف ًْ ـُ َم  َواْب

قْ  ُف اهلل ُ: َقاَل الش  ـِ إَْصَعِريُّ َرمِحَ َس َؿْد ُظلَِؿ بَِْٓوولَِراِر َأنه َرُشوقَل ُخ َأُبق احْلَ

سِ  ملسو هيلع هللا ىلصا هِ  َ بَِفنَه َم َأَبَ َبْكٍر يِف َمَرِض ادَْْقِت فُِوَبعِّ َؿده
َّ يِف اْْلَوَزِ ادَُْتوَقاتِِر (3) ٌَ ، َوَؿْد َ 

مه اْفَقْقَم َأْؿَرُؤُهؿْ "َؿََل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنه َرُشقَل ا هِ  ًُ يُؼ َأْؿَرَأ اْفَقوْقِم (4)"فَِو دِّ ـِ افبِّ ، َؾَلْق مَلْ َيُك

َمُف َظَلْوِهؿْ   .(5)دَََ َؿده

 ممـ ُيْؿِِل الُؼرآن ِمـ ِحػظِف.  هنع هللا يضروكان ابـ مسعقد 

ُّ ُظمَر  : هنع هللا يضر)ؿَل َؿوس بـ َمروان أَتو ُّ جئوّ يوَ أمور ادوًمنغ ِموـ  ؾقل

ّ  َ َرُجال ُيْمِع ادبَحػ ظوـ َطهور َؿلٌِوف، ؾَغِضوُ واْىوَتَفخ ـْ  (6)افكقؾِ، وَتَر

ْحؾ، ٌَتّل افره ا  ابوـ ؾقَل: وَمـ هق َوحيؽ!  ؿَل: ظٌد حتك ـَد يمأل مَ بغ ُصق
                                                           

 . مهنع هللا يضر بـ أم ضَفُ يقنل: اْللفَف افراصديـ: أبق بكر وُظمر وظ امن وظعّ  ( 1)
 (. 1/24(، وُينَ ر تفًر ابـ ـ ر )1/57ااَمع ٕحكَم افقرآن ) ( 2)

 (. 870( ومًلؿ )ح 664ـام يف صحوح افٌخَري )ح  ( 3)

 (. 1477رواه مًلؿ )ح  ( 4)

 (. 1/24تفًر افقرآن افق وؿ ) ( 5)

 . هنع هللا يضريقنل: ظمر  (  6)
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ى ظنف افغضُ حتك ظَد إػ َحَفِف افتل ـَن ظلوهوَ،  مًققد، ؾاَم زال ُيْلَفي َوُيَنه

 ؿ ؿَل: وحيؽ   وا  مَ أظلمف َبِقول ِموـ افنوَس أَحود هوق أَحوّؼ بِوذفؽ منوف، 

ُمر ظند أم بكر  ملسو هيلع هللا ىلصوشُيَحدِّ ؽ ظـ ذفؽ، ـَن رشقل ا   ًْ افلولوِ  هنع هللا يضرٓ َيزال َي

ذا  يف إمر ِمـ أْمر ادًلمغ، وإىف َشَمر ظنده ذات فولوِ وأىوَ مقوف، َؾَخورَ  ج ـَ

وَخَرْجنََ مقف، ؾٌذا َرجٌؾ ؿَئؿ ُيَبعِّ يف ادًجد، ؾقوَم رشوقل ا   ملسو هيلع هللا ىلصرشقل ا  

ه أن يقورأ ملسو هيلع هللا ىلصَيًتمع ؿرافتف، ؾلام ـِوْدىَ أن ىقرؾوف ؿوَل رشوقل ا   ملسو هيلع هللا ىلص : َموـ َهّ

 .(1)أّم ظٌد(افقرآن َرْضٌَ ـام ُأْىِزل ؾلَوقَرأه ظذ ِؿرافة ابـ 

ويف هذه افقّبِ: ِصّدة حمََؾ ِ إّمِ ظذ افقرآن: حتك ُيٌلهغ َخلِوفِ ادًلمغ 

بَِحَل َرُجؾ يف افقرا  ُيْمِع افقرآن ِمـ ِحْف ِوف، وَيغضوُ اْللِوَفوِ فوذفؽ،  وؿ 

كـ دََّ ُاْخِز بيىف َمـ َصِهد فف رشقل ا   ًْ  بِِبّحِ ِؿَرافتف. ملسو هيلع هللا ىلصَي

 ان ابـ عؿر ريض اهلل عـفام ممّـ َحِػَظ اْلُؼْرآَن:وك

: قال ابـ عبد ََن ابـ ُظَموَر َؾَِووال، َوَؿوْد َحِفوَظ اْفُقوْرآَن َظوَذ َظْهوِد الَزّ ـَ َو

وُققٍد،  ملسو هيلع هللا ىلصَرُشقِل ا هِ  ًْ ، وابوـ َم ٍُ ْقو ـَ ـُ  ، َوُأَمُّ ْبو  ِمنُْهْؿ: ُظوْ اَمُن، َوَظوِعٌّ
ٍِ يف مَجَََظ

ـِ وَ  ـُ َظْموِرو ْبو ٌُْد ا هِ ْب ، َوَظ
ٍّ ـُ َ َبِ ٌٍَؾ، َوَزْيُد ْب ـُ َج َِ َوُمَقَُذ ْب َشَمِلٌ َمْقَػ َأِم ُحَذْيَف

ُهؿْ  اْفَقَِص، َوَؽْرُ
(2). 

 وممـ َحِػظ الؼرآن ِمـ الصحابة: 

 . هنع هللا يضرظٌدا  بـ افًَئُ 

                                                           

 (.  175محد )ح رواه اخمَم أ (  1)

 (.502/ 2آشتذـَر ) (  2)
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نَّ َىْفَخر ظذ افنَس بَِقَِرئنَ ظٌداقال جماهد:   .(1)  بـ افًَئُـُ

 .هنع هللا يضروَمًَلَمِ بـ ََمَْلد إىبَري 
ُّ َخْلوػ د: ـــقال جماه ْو ـنّ أؾخر افنوَس بوَحلفظ فلقورآن حتوك َصوله

ٌَقرة"َمًَلمِ بـ ََمَلد، ؾَْؾَتَتح   .(2)ؾاَم أخلي ؾوهَ َواًوا، وٓ أفًِفَ "اف

 .هنع هللا يضرومتوؿ افداري 
: مَجَوع ُظمور افنوَس ظوذ ُأَمّ بوـ ـقوُ ومتووؿ هنع هللا يضرؿَل افًَئُ بـ يزيود 

 .(3)افداري

ِ، افذيـ َٓزُموقا َمًوِجد رشوقل ا   فه وؽرهؿ ـ ر، ـام يف حَل أهؾ افبُّ

، ومل يكـ هلؿ أظامل ُتْلِهوهؿ، وإىوام َتفّرؽوقا فلقٌوَدة، ومنهوَ: ِؿورافة افقورآن ملسو هيلع هللا ىلص

 وِحف ف.

ـَ "قال الَباِقالين:  َظ افقرآن ظذ ظهد رشقل ا  وفقد  واْىَتَؼووا،  ملسو هيلع هللا ىلصُ ر حفه

وُظِرُؾقا بف حتك ـَىقا ُيْدَظقن أهَؾ افقرآن، وُؿّراَف افقرآن، وافَقَرأَة ِمـ افبحَبِ، 

ووَر  ـَ وُينووََدْون بووف يف ادغووَزي وظنووَد ادقووَس  وِصووّدة احلَجووِ إػ ااهووَد واخْذ

 حَب ُشقرة افٌقرة... بَِٔخرة، وَيَتنَََدون بيص

ٌَّتلِغ ِ افذيـ ـَىقا ُمَت فه ٌََدة ر ؿ، وُمنَْتِبٌغ فِِقورافة افقورآن  (4)وأهؾ افبُّ فِِق
                                                           

 (. 30757(  رواه ابـ أم صوٌِ )ح 1)

 (. 30758(  رواه ابـ أم صوٌِ )ح 2)

 (. 7727رواه ظٌد افرزا  )ح  ( 3)

ٌْتِوالً }افّتٌّتؾ هق آىقلَع فلقٌَدة، ومنف ؿقفف تقَػ:  ( 4) ٌَتهْؾ إَِفْوِف َت  أي: اىقلوع يف [8( ادزموؾ:73]) {َوَت

افقٌَدة وإخالص افنّوِ اىقلَظَ خَيتّص بف. ]ادفردات يف ؽريُ افقرآن، فلراؽوُ إصوفهَأ )ص 

107 .] ) 
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ْف ِف، وأخِذ أىفًهؿ بف، وفقؾ شَئَر أهؾ افبوفِ ـوَىقا ُحّفَطوَ فكتوَب ا   وحِلِ

َمـ رشوقل جؾه وظزه ظذ مَ ُيقِجٌف وَيقَتِضوف طَهُر حَهلؿ، َٕنؿ مل يكـ هلؿ يف زَ 

ٌِ وٓ ِحْرؾِ ؽُر ُمالَزمِ ادًجد وافبالة وتقّلوؿ افقورآن  ملسو هيلع هللا ىلصا   ظمٌؾ وٓ مقوش

وافّتشَُؽؾ بِبَفح إظامل، ٓ َيَتَشََؽُلقن بِقف ِشقى ذفوؽ، وـوَن افنوَس ؿود 

رىَه ِمـ أحقاهلؿ حَينُقن ظلووهؿ، وُيوً ِروَنؿ  ـَ َظَرُؾقهؿ بذفؽ ؾكَىقا ْٕجؾ مَ َذ

ظذ أىفًهؿ، وُيَراظقن أُمقرهؿ، وُيِؼـقَنؿ يف أْؿَقاهتؿ، وَيَرون َتْفضوَلهؿ ظوذ 

أىفًهؿ، وإجَرهَتؿ ظ وَؿ اففضؾ بام اىقلققا إفووف ِموـ افّتشوَؽؾ بويْمر أخورة 

 وآىتبَِب حلفظ افقرآن وتدارشف وافبالِة بف.

يـ وُحًـ افٌبوَ ٌَُف بَمـ هق دون هًٓف يف افَفضؾ وافدِّ ئر، و َؿوُ وإْص

إؾهَم، وصحِ افَقرائح وافنحوَئر، وُهظوِ احلفوظ وآؿتودار ظوذ افكوالم، 

وِحفظ مَ َؿُك وضَل: أن ٓ ُيٌلئقا وَيَتَخّلُفقا ظـ ِحفظ افقرآن افذي هق أصوُؾ 

دينهؿ، وِظامُد ذيقتهؿ، وأؾضُؾ أظامهلؿ، وأظ مف  قابَ ظند ا  تقوَػ، َؾَقْووُع 

َِ مج ِِ بِحفظ مجوع مَ ـَن َينْوزُل ِموـ ـتوَب ا  افقَدِة يقتيض إحَض وع أهؾ افبّف

 .  (1)"تقَػ

ِِ َرُجؾٍ "و ـْ َأْرَبِقاِمَئ َُىقا َىْحًقا ِم ـَ  
ِِ فه  .(2)"َأْهُؾ افبُّ

ع ِحفُظ افقرآن يف افنَس يف َزمـ ظمَر بـ اْللوَب ِرووقاُن ا  " ًَ وفقد اّت

ُ ر ُحّفَطف وافقَئمقن بف، وافّتَُفقن فف، ـَ ٌِ  ظلوف، و حتك إىف ـَن هلؿ يف ذفوؽ َهْوَقو

                                                           

ر افٌَؿالأ َظدًدا ممـ َحِفظ افقرآن ِمـ افبحَبِ. 1/152آىتبَر فلُقرآن ) ( 1) ـَ  (، وؿد َذ

 (. 3/340تفًر افقرضٌل: ااَمع ٕحكَم افقرآن ) ( 2)
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ٌِ وأمٌر ظ وٌؿ مشهقر  .(1)"وَوّج

ْؿع الثاين؛ فؼد تضّؿـ:  وأما اجْلَ

، وـواَم هوق يف َظوْرض ملسو هيلع هللا ىلصمَجْع افقرآن وترتوُ أيَت ـام أَمور رشوقل ا  

ة، افتول ، وآؿتبوَر ظوذ موَ ـوَن يف افَقرَووِ إخورملسو هيلع هللا ىلصجزيؾ فرشقل ا  

 .  ملسو هيلع هللا ىلصافقرآن يف آخر رمضَن َصََمف رشقل ا   ملسو هيلع هللا ىلصَظََرض ؾوهَ جزيؾ افنٌل 
ّْ تالوتوف، ودون موَ  وَخ

ًِ ٌّد بِتاِلوتف، دون مَ ُى وآؿتبَر ظذ افقرآن ادُْتق

يِ ـَن ِمـ ؿرافات تفًريِ: ٕن ِمـ افبحَبِ َمـ ـَن َيكُتُ افقرافات افتفًور

 بِجقار أيَت افقرآىوِ.

وـَن مَجْع أم بكر فلُقرآن يف ُىًخِ واحدة ِحف َ فف ِمـ افضوَع، أموَ مَجْوع 

 ظ امن ؾقد ـَن َىًًخَ فلُمبحػ، وَبَق ف فألمبَر مع ُؿّراف ُيقِرئقن افنَس.

ومَجْع أم بكر ـَن خشوِ ذهَب افقرآن بِذهَب أهلف وَحَفَ تف، ومَجْع ظ امن 

 فلقرآن وَدْرًفا فلِخالف وآختالف.ـَن ِحْفً َ 

يؼ  هنع هللا يضروٓ خَيَتلػ مَجْع ظ امن  ، ؾٌن َشوٌُ مَجْوع هنع هللا يضرظـ مَجْع أم بكر افبدِّ

افنَس ظذ مبحػ واِحد هق ُوؿقع آختالف يف إحرف افًٌقِ،  هنع هللا يضرظ امن 

خ ادبوَحػ، وآؿتبوَر ظوذ موَ ُيزيوؾ ا ًْ ْلوالف: ٕن موَ يف ومل َيِزد ظذ َى

  ُمبحػ ظ امن ميخقذ ممَ يف مبحػ أم بكر.

                                                           

ٌِ  "(، ومقنك 1/153رآن، فلٌَؿالأ )آىتبَر فلقُ  ( 1) . ؿَل أبق َظْمٍرو: "َهْوَق َِ : َيْقنِل افبوََح وافضجه

ِديُد. ]فًَن افقرب ) ْقُت افشه قِ وافقاِظوِ افبه
([. وادقنوك: أَنوؿ صوَر هلوؿ صوقت 8/378اهلَئِ

 وطهقر ِمـ ـ رهتؿ وُصهرهتؿ. 
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ـُ افَواَمِن َظَذ ُظْ اَمَن  َِ  -)َؿِدَم ُحَذْيَفِ ْب ْيِم يِف َؾْتِح َأْرِمونَِو ََن ُيَغَِزي َأْهَؾ افشه ـَ َو

َِ اْختاَِلُؾُهْؿ يِف افِقَرافَ  -َوَأْذَربِوَجََن َمَع َأْهِؾ افِقَراِ   ُِ َؾَيْؾَزَع ُحَذْيَف ِة، َؾَقوََل ُحَذْيَفو

َتلُِفوقا يِف افكَِتوَِب اْخوتاَِلَف  ٌْوَؾ َأْن خَيْ َِ َؿ و ِمنَِغ َأْدِرْ  َهِذِه إُمه ًْ فُِقْ اَمَن: َيَ َأِمَر ادُ

وُخَهَ  ًَ وُحِػ َىنْ : َأْن َأْرِشِع إَِفْونََ بَِفبُّ َِ افَوُهقِد َوافنهَبََرى َؾَيْرَشَؾ ُظْ اَمُن إَِػ َحْفَب

ُِ إَِػ ُظوْ اَمَن، َؾوَيمَ يِف ادَ  ّْ ِ ََ َحْفَبو َهَ إَِفْوِؽ، َؾَيْرَشَل ـَ َبَِحِػ، ُ ؿه َىُردُّ َر َزْيوَد ْبو

ٌْدَ   َوَظ
ٍّ َبْرِ َ َبِ ـَ افزُّ ٌْدَ ا هِ ْب ـَ افَقَِص َوَظ ـِ ِهَشَمٍ َوَشِقوَد ْب ـَ احلََِرِث ْب ـِ ْب مْحَ افره

(1) 

ُخقَهَ يِف ادََبَِحِػ، َوَؿََل  ًَ : إَِذا اْخَتَلْفُتْؿ َأْىوُتْؿ َؾنَ ِِ ْهِط افُقَرِصوَِّغ اف هاَلَ  ُظْ اَمُن فِلره

وََِنِْؿ.  ًَ
اَم َىوَزَل بِلِ َِن ُؿوَرْيٍش، َؾوٌِىه ًَ

ٌُقُه بِلِ ُت ـْ ـَ افُقْرآِن َؾَ  ِم
ٍ
ف  يِف َرْ

ٍّ ـُ َ َبِ َوَزْيُد ْب

ووُحَػ يِف ادََبووَِحِػ، رَ َؾَفَقُلووقا،  ووُخقا افبُّ ًَ ووُحَػ إَِػ َحتهووك إَِذا َى ده ُظووْ اَمُن افبُّ

 َِ ـَ افُقوْرآِن يِف َحْفَب ُخقا، َوَأَمَر باَِم ِشَقاُه ِم ًَ َه َى ؾِّ ُأُؾٍؼ بُِمْبَحٍػ مِم ـُ ، َوَأْرَشَؾ إَِػ 

 َأْو ُمْبَحٍػ َأْن حُيَْرَ (
ٍِ ؾِّ َصِحوَف  .  (2)ـُ

رآن َبوْغ ُظ امن مل َيقبد َؿْبد أم بكور يف مَجْوع ىفوس افقوال الَباِقالين : )ـق

ِ ظوذ افرشوقل وووِ ادقُروَو وود مجقهؿ ظذ افقرافات اف َبتووَفْقحغ، وإىام َؿَب 

ِر َُمْرى ذفؽ، وأْخذهؿ بمبحػ ظو امن ٓ تقوديؿ ؾووف وٓ ملسو هيلع هللا ىلص ، وإْفَغَف مَ مل جَيْ

ٌَوّ َرْشومف(3)تيخر، وٓ تيويؾ ُأْ ٌِّ مع َتنِْزيؾ تُ موع ُم  ـُ قخ تاِلوتف  ًُ ، ، وَمن

                                                           

ف ِمـ آحتوَط فلقورآن: ٕن ااامظوِ أْبَقود ظوـ وهًٓف ِمـ ُحّفَظ افقرآن، وٓ صّؽ أن مَجْع هًٓ ( 1)

 اْللي ِمـ افقاِحد. 

 (.1/54(، واى ر: جَمع افٌوَن، ابـ جرير )4987رواه افٌخَري )ح  (  2)

ٌَوّ ظو امن  ( 3) وَخّ تالوتوف: ؾي 
ًِ ٌَّ بقض افبحَبِ ؿرافات تفًريِ يف ُمبحفف، أو مَ ُى ٕىف ربام َأْ 

َخّ تالوتف. مَ يف ادبحػ ا مهنع هللا يضر ًِ  فذي مُجِع َؿٌَلف، وفوس ؾوف ؿرافات تفًريِ، وٓ مَ ُى
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وَمْفُروض ؿرافتف وِحف ف، وتًلوؿ مَ يف أيدي افنوَس ِموـ ذفوؽ، دَِوَ ؾووف ِموـ 

ٌهِ ظذ َمـ يييت ِمـ َبقود، وأىوف مل ُيًوِقط  َد، وَخشوِ ُدخقل افشُّ ًَ افّتخلِوط وافَف

 .(1)، وٓ َمنَع ِمنهَ وَحَ َرهَ(ملسو هيلع هللا ىلصصوئَ ِمـ افِقرافات اف َبتِ ظـ رشقل ا  

ٌَّ بوف وضريقِ ـِت
تِ ـُ ْشؿ افق امأ افذي  َبِ ادبحػ صَِهَدة بذفؽ: ؾٌن افره

 ادبَِحػ حَيَتِمؾ أـ ر ِمـ ؿرافة يف مقاِوع ـ رة.

، وافوذي أمْجََقوّ هنع هللا يضروهذا هق اْاَْمع إخر ظذ ظهد ظو امن بوـ ظّفوَن 

 إّمِ ظذ ؿٌقفف. 

ُس ٓ َتْغُلوقا -هنع هللا يضرظ امن  ْمع َج -ظـ اْاَْمع اف َأ هنع هللا يضرؿَل َظّع  ََ افنَه : )َيَ َأ ُّ

ا يِف ادََْبَِحِػ َوإِْحَراِ  ادََْبوَِحِػ، َؾوَق ا هِ َموَ  يِف ُظْ اَمَن، َوٓ َتُققُفقا َفُف إِٓه َخْرً

ـْ َمأٍل ِمنَه مَجِوًقَ(  .(2)َؾَقَؾ افهِذي َؾَقَؾ يِف ادََْبَِحِػ إِٓه َظ

ٌُقل. هنع هللا يضرن وؾِْقؾ ظ ام ْتف إّّمِ بَفَق  اتهفؼ ظلوف ادًلمقن، وَتَلقه

ـْ ُظوْ اَمَن هنع هللا يضرؾ ظو امن وويف تفًره ظـ ؾِق ال الؼرضبلــق وََن َهوَذا ِمو ـَ : )َو

ـَ َوإَْىَب ووَبْقَد َأْن مَجََع ادُْهَ  هنع هللا يضر َِ َأهْ ووَِجِري ََوَرُهْؿ وووالِم َوَص ووِؾ اِخْش ووََر َوِجله

ٌَّ يف افقورافات ادْشوُهقرة ظوـ افنٌول وويف ذفؽ: ؾَّتَفقُ  قا ظذ مَجِْقف باِم صّح َوَ 

ُِ ا هِ َظَلْووِف  ملسو هيلع هللا ىلص ََن َرْأًيَ شديدا ُمقّؾًقَ، َرمْحَ ـَ واضَِّراح مَ ِشقاهَ، َواْشَتْبَقُبقا َرْأَيُف َو

 .(3)َوَظَلْوِهْؿ َأمْجَِقَغ(

                                                           

 (.1/64آىتبَر فلقرآن )  (  1)

 (. 96رواه ابـ أم داود يف ـتَب ادبَحػ )ص  (  2)

 (.1/88ااَمع ٕحكَم افقرآن )تفًر افقرضٌل( ) ( 3)
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َ فنن ققؾ:    بَِجْؿع الؼرآن يف حال حقاتف؟  ملسو هيلع هللا ىلص َلْ َيلُمر رشقل اهلل ِل

ل افقورآن، موع ِظْلموف ظلووف افبوالة  ملسو هيلع هللا ىلصؾَاقاب: أىف  ّؿُ مَتََم َتنَزُّ ـَن َيَسَ

ّْ رشقل ا   َمع افقرآن، وفذفؽ ح فة ظذ افقورا ملسو هيلع هللا ىلصوافًالم بين ُأّمَتف َشقف جَتْ

ٌهُف ا هُ َوَرُشقُفُف َؾْلَوْقَرْأ يِف ادُْْبَحِػ(
ُه َأْن حُيِ ـْ َهه يف ادبحػ، ؾقَل: )َم

(1). 

َتَمُؾ َأْن َيُكقَن  ُه: )حُيْ َمِع اْفُقْرآَن يِف ادُْْبَحِػ  ملسو هيلع هللا ىلصؿَل اْْلَلهَِمُّ َوَؽْرُ اَم مَلْ جَيْ إِىه

ٌُُف مِ  ؿه ََن َيَسَ ـَ ٍَ ُىُزوُفُف دََِ  ٌَْقِض َأْحَكَِمِف َأْو تاِلَوتِِف، َؾَلامه اْىَق
ـْ ُوُروِد َىَِشٍخ فِ

َِدِ  بَِضاَمِن ِحْف ِِف  ملسو هيلع هللا ىلصبَِقَؾَتِِف  ـَ َذفَِؽ َوَؾًَف فَِقْظِد افبه اِصِدي َأهْلََؿ ا هُ اْْلَُلَفََف افره

 ِِ ِديه  ادَُْحمه
ِِ
ًؾَ  -َظَذ َهِذِه إُمه يِؼ  -َزاَدَهَ ا هُ َذَ دِّ َؾَكََن اْبتَِداُف َذفَِؽ َظَذ َيِد افبِّ

دُه َمَ أخرجف ابـ َأِم َداُوَد يِف ادََْبَِحِػ  هنع هللا يضر يِّ ًَ ـٍ  (2)بَِمُشقرة ُظَمر، َوُي ًَ بٌِِْشنٍََد َح

ُّ َظلِوًَّ َيُققُل: َأْظَ ُؿ افنَه ٌِْد َخْرٍ َؿََل: )َشِمْق ـْ َظ ِس يِف ادََْبَِحِػ َأْجًرا َأُبق َظ

ـَِتََب ا هِ( ـْ مَجََع  ُل َم ُِ ا هِ َظَذ َأِم َبْكٍر، ُهَق َأوه  .(3)َبْكٍر، َرمْحَ

ِلِّ " َُ يِف َظْهِد افنٌه
تِ ـُ ُف  لُّ ـُ ََن اْفُقْرآُن  ـَ ـْ َؽوْرُ َُمُْموقٍع يِف َمْقِووٍع  ملسو هيلع هللا ىلصَوَؿْد 

َفكِ

قر َواِحٍد، َوٓ ًُّ  .(4)"ُمَرّتُ اف

وُحػ يِف "قال ابـ َحَجر:  ُف َُمُْمقٌع يِف افبُّ َوَؿْد َأْظَلَؿ ا هُ َتَقََػ يِف اْفُقْرآِن بَِيىه

                                                           

( وأبوق ُىقووؿ يف 67)ص  "ؽووُافس"( وابوـ صوَهغ يف 168)ص  "ادقجؿ"رواه ابـ ادقرئ يف  ( 1)

وونف إفٌووَأ يف 2027)ح  "صووقُ اخيووامن"( وافٌوهقوول يف 7/209) "ِحْلوووِ إوفوووَف" ًّ (، وح

(. وهذا بِخالف مَ ذهُ إفوف د. افرومول يف: دراشوَت يف ظلوقم افقورآن 2342)ح  "افبحوحِ"

 ( حقل تًموِ ادبحػ.83افكريؿ، )ص 

.(، وآخره بَِلفظ: َوهُ 50، 49)ص  (  2) ـْ مَجََع َبْغَ افلهْقَحْغِ ُل َم  َق َأوه

 (. 9/12ؾتح افٌَري، ابـ حجر ) (  3)

 (.9/12ؾتح افٌَري، ابـ حجر ) ( 4)
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وَرةً }َؿْقفف:  وََن اْفُقوْرآُن َمْكُتقًبوَ يِف  [2( افٌونوِ:98]) {َيْتُلوق ُصوُحًفَ ُمَلهه ـَ ، َو َِ أَيو

 ًِ َؿ ّْ ُمَفره ََى ـَ ـْ 
ُحِػ َفكِ ّْ َبْقوَدُه افبُّ ََىو ـَ ، َؾَجَمَقَهَ َأُبق َبْكٍر يِف َمَكٍَن َواِحٍد، ُ وؿه 

َة َمَبَِحَػ، َوَأْرَشوَؾ ِ َوَ  َخ ِمنَْهَ ِظده ًَ ِخ ِمنَْهَ، َؾنَ ًْ ًِ إَِػ َأْن َأَمَر ُظْ اَمُن بَِفنه حَمُْفقَط

 .(1)"إَِػ إَْمَبَرِ 

 حتك تقّؾَه ا . ملسو هيلع هللا ىلصوـَن افقرآن َينْزل ظذ افنٌل 

ٍِ "قال ابـ حجر يف ذح حديث ابـ عباس:  ؾِّ َفْوَلو ـُ ََن ِجزيؾ َيْلَقَُه يِف  ـَ َو

ـْ َرَمَضََن َؾُوَداِرُشُف اْفُقْرآنَ   ."ِم

)ويف احلديْ إضال  افُقرآن ظذ َبقضف وظوذ ُمْقَ ِموف: ّٕن أّول َرمضوَن 

ّؾ رمضَن َبقوده إػ ِمـ َبقد افٌِق ِ مل َيكـ َىَزل ِمـ افُقرآن إّٓ بَ  ـُ قضف،  ؿ ـذفؽ 

ّلف إّٓ مَ تيّخر ُىُزوفف بقد رمضَن ادذـقر، وـَن  ـُ رمضَن إخر ؾكَن ؿد َىَزل 

يف ربوع إول َشنِ إحدى ظؼة، وممَ َىَزل يف  ملسو هيلع هللا ىلصيف َشنَِ َظْؼ إػ أن مَت افنٌل 

ُّ }تلؽ ادُّْدة ؿقفف تقَػ:  َمْل ـْ ، ؾٌَنوَ َىَزَفوّ [3( ادَئودة:5]) {َفُكْؿ ِديونَُكؿْ اْفَوْقَم َأ

َفَ ( ملسو هيلع هللا ىلصَيقم ظرؾِ وافنٌل   .(2) َ بَِٓتِّ

ـِ ِصَهٍَب  ـَ اْفَوُهوقِد  هنع هللا يضروَيدّل ظذ ذفؽ حديْ َضَِرِ  ْب َؿََل: َجََف َرُجٌؾ ِمو

ٌِ يِف  ِمنَِغ آَي ًْ و  إَِػ ُظَمَر، َؾَقََل: َيَ َأِمَر ادُْ ّْ َمْقَؼَ ـَِتَبُِكْؿ َتْقَرُؤوََنََ، َفْق َظَلْونَوَ َىَزَفو

َ واْفَوهُ  ! ؿَ وًدا، ؿَ وْذَىَ َذفَِؽ اْفَوْقَم ِظووقِد ٓخَته ٍِ ُّ َفُكْؿ }ََل: وََل: َوَأيُّ آَي َمْل ـْ اْفَوْقَم َأ

ُّ َفُكُؿ اِخْشالَم ِدينًوَ ُّ َظَلْوُكْؿ ىِْقَمتِل َوَرِوو ، َؾَقوََل [3( ادَئودة:5)] {ِدينَُكْؿ َوَأمْتَْم

                                                           

 (. 9/13ؾتح افٌَري ) ( 1)

 (. 9/44ؾتح افٌَري ) ( 2)
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ّْ َظوَذ  ّْ ؾِووِف، َىَزَفو وِذي َىَزَفو ّْ ؾِوِف، َوادََْكََن افه ُظَمُر: إِأِّ َْٕظَلُؿ اْفَوْقَم افهِذي َىَزَف

ٍِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُشقِل ا ِ   .(1)بَِقَرَؾٍَت يِف َيْقِم مُجَُق

 ُظمور َظوَرف إذْ  فقرآن،بوَ إّموِ ظنَيِ ِصّدة ظذ َيدّل  أىف – َصّؽ  ٓ –وهذا 

ّْ ؾووف: هنع هللا يضر ّْ ؾِوِف، واحْلََل افذي َىَزَفو ّْ ؾِوِف، َوادََْكََن افهِذي َىَزَف : اْفَوْقَم افهِذي َىَزَف

 واِؿًفَ يف َظَرؾِ يف َحّجِ افَقَداع. ملسو هيلع هللا ىلصيف يقم مُجُقِ، ويف َظَرؾِ، وـَن افنٌل 

 

                                                           

 (. 7630( ومًلؿ )ح 45رواه افٌخَري )ح  ( 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ٗٛ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

٘ٓ 

اْظَتنَّ إّمِ اخشالموِ بَفقرآن افكوريؿ ِحْفً وَ ودراشوِ وتقّلوام وَتْقلِوواًم، 

وِؿرافة وإؿراف، وـِتَبِ وِصَوَىِ، وَىْفًوَ فلتحريػ، َشوقاف بوَٕحرف أو بوَدقنك، 

 ومِحَيِ ِمـ افزيَدة وافنقبَن، وتفًرًا، وَبَوَن ادُْراد.

 ْقؾ افكَّؾِ ظـ افكَّؾِ، أي: َىْقؾ ِجوؾ ظـ ِجْوؾ.ؾَفقرآن ىَ 

ّْ افنٌل  ـْ َتَقلهوَؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوؿد َح ْؿ َمو ـُ ظذ َتقّلؿ افقرآن وَتقلِومف: ؾقوَل: )َخوْرُ

ـْ َتَقلهَؿ افُقْرآَن َوَظلهَمُف(  .  (1)افُقْرآَن َوَظلهَمُف(، ويف روايِ: )إِنه َأْؾَضَلُكْؿ َم

نك افُقَلامف بٌِْؿَراف افقرآن، ؾال ُيكَتَفك يف افُقرآن بِمجّرد افِقرافة، وِمـ ُهنَ اظتَ 

َلموِ  ـَ بؾ ٓ بّد أن ُتًَخذ ظـ صوخ ُمتِقـ، َيَتلّقَهَ افقَرئ ُمشََؾَهِ، وَينلِوؼ ـوؾ 

ٌْط ـؾ ـلمِ، وُيتِقـ أحكَم افتجقيد، وخُيِرج احلوروف  ُىلقَ صحوحَ، حُيكِؿ َو

 افقربوِ ِمـ ََمَِرجهَ.

ٌْدِ َروَ  ـْ ُظْ اَمَن ى َأبق َظ َلِملِّ َظ ًُّ ـِ اف مْحَ ِلِّ  هنع هللا يضرافره ـِ افنٌه ْؿ "َؿوََل:  ملسو هيلع هللا ىلصَظ ـُ َخوْرُ

َمُف  ـْ َتَقلهَؿ افُقْرآَن َوَظله وََن "َم ـَ ـِ يِف إِْمَرِة ُظْ اَمَن، َحتهك  مْحَ ٌِْد افره ، َؿََل: َوَأْؿَرَأ َأُبق َظ

َُج َؿََل   .(2): َوَذاَ  افهِذي َأْؿَقَدِأ َمْقَقِدي َهَذا احلَجه

ٌْط ـلامت افقرآن ورْشِمهَ وـوػ ُتكتوُ افكلموِ، ـوام  واْظَتنَك افقلامف بَِض

، وَؿوَرأه ظلووف ملسو هيلع هللا ىلصاظتنقا بٌظراب افقرآن حتك ٓ ُيقرأ بِغور موَ َؿوَرأه رشوقل ا  

 أ باَِم ُيغرِّ ادقنك.، وأٓ ُيْقرَ مهنع هللا يضرافبحَبِ افكرام 

 ُمٌَذة. ملسو هيلع هللا ىلصييُخذون افقرآن ِمـ َؾِؿ رشقل ا   مهنع هللا يضروـَن افبحَبِ 

                                                           

 (.5028، 5027افروايتَن: رواّهَ اخمَم افٌخَري )ح  ( 1)

 (.5027رواه افٌخَري )ح  ( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

٘ٔ 

ّْ ُشوقَرٌة ووَوا هِ افه : )هنع هللا يضرعقد ـال َعْبُداهلل ِ بـ مسـق ُه َموَ ُأْىِزَفو ِذي َٓ إَِفَف َؽْرُ

ـْ ـَِتَِب ا هِ إِٓه َأَىَ أَ  ـْ ـَِتَِب ا هِ إِٓه َأَىوَ َأْظَلوُؿ ِم ٌِ ِم ّْ آَي ، َوَٓ ُأْىِزَف ّْ ـَ ُأْىِزَف ْظَلُؿ َأْي

، َوَفْق َأْظَلُؿ َأَح  ّْ ٌَلِّغُ ووؾِوَؿ ُأْىِزَف ُّ وووًدا َأْظَلوَؿ ِمنِّول بِكَِتوَِب ا هِ، ُت ٌْو
ُف اِخبِوُؾ َفَرـِ

 .(1)إَِفْوِف(

ـْ يِفِّ َرُشقِل ا هِ )َوا هِ َفَقْد : هنع هللا يضروقال  ٌِْقَغ ُشوقَرًة،  ملسو هيلع هللا ىلصَأَخْذُت ِم بِْضًقَ َوَشو

ِوولِّ  ـْ َأْظَلِمِهووْؿ بِكَِتووَِب ا هِ، َوَمووَ َأَىووَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوا هِ َفَقووْد َظلِووَؿ َأْصووَحَُب افنٌه َأأِّ ِموو

ِهْؿ(  .(2)بَِخْرِ

 َفقرآن. وهذا يدّل ظذ ِصّدة ظنَيِ إّمِ ب

ـ بَفقَرئ أن َيِقػ،  ًُ ـام تّؿ آظتنَف بَِقالَمَت افَقْؿػ وآْبتِداف، وَمتك حَي

ـ بوف أن َيِقوػ، وادقاووع افتول جيوُ أن َيِقوػ ظنودهَ افقوَرئ  ًُ ومتك ٓ حَي

 .(3)فلقرآن، وافتل ٓ جيقز فف أن َيِقػ ظندهَ. وُأفَِّفّ افُكُتُ يف ذفؽ

شٌَب ُىزول أيوَت، وبِمقرؾوِ أحوقال وأْوَؿوَت واْظَتنَك افقلامف بَِمقِرؾِ أ

 وأَمَـِـ ُىزول افقرآن: ؾٌّونقا ِمـ ذفؽ: 

َمقاضِـ افنُّزول وأوؿَتف ووَؿَئقف، ويف ذفؽ ا نَ ظَؼ َىقًظَ: ادّكّل واددأ، "

ووَفري واحْلََيووي، وافلوووّع وافنهووَري، وافّبوووفّل وافشووتَئل، وافِفووَراِرّ  ًه واف
                                                           

 (.2463( ومًلؿ )ح 5002رواه افٌخَري )ح  (  1)

 (. 2462( ومًلؿ )ح 5000رواه افٌخَري )ح  (  2)

اَمل اخؿوراف،  ( 3) ـَ اى ر ظذ شٌوؾ اد َل: ادُْْكَتَفك يف افَقْؿػ وآْبتَِدا، ٕم ظمرو افداأ، ومَجََل افُقّراف و

 ًّ يـ اف  خَوي، وافّلراز يف ذح وٌط اْْلَّراز، فلّتنَِز. فَِقَلؿ افدِّ

ر افدـتقر أمحد ذصَل يف ـَ مُجْلوِ ِموـ  "افلراز يف ذح وٌط اْْلَوّراز" مقدمِ َتقوقف فكتَب وؿد َذ

ٌْط وافشكؾ. َفَت خَصِ مَ يتقّلؼ بَفض  ادًفه
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 .(2)"افنُّزول، وأول مَ َىَزل وآِخر مَ َىزل ، وأشٌَب(1)وافنقمل

 السقر ادؽقة واددكقة:

ر افقلامف ُؾُروؿَ بغ مَ َىَزل يف مّكِ ومَ َىَزل يف ادِدينَوِ ـَ ور "د ، وؿو(3)ؿد َذ ـَ َذ

:  افُقَلامف َضِريَقغ دَِقِرؾِ ادَّْكّل وادََْدِأّ

فبحَبِ: َىَزفوّ شوقرة أحدّهَ: َشاَمِظل، ُظمَدتف افنهْقؾ: ـين َيققل بقض ا

ٌْؾ اهِلجرة.  ـذا يف اددينِ، أو َىَزفّ شقرة ـذا ؿ

، وهووق َوووقابِط وخبووَئص فِكووّؾ ِمووـ ادَّْكووّل  وافلريووؼ اف ووَأ: ِؿوووَِدّ

 .(5) (4)"وادََْدِأّ 

َقر ادَّْؽّقة:   ضقابط َمعِرفة اْلسُّ

َقر ادَّْكوِ:  ًُّ ر افُقلامف ِمـ وقابط اف ـَ  َذ

ّؾ  -1 اّل(، وافتول ُذـِوَرت )ُذـِر  ُشقرة ـُ ـَ ة يف )33ؾوهَ ـلمِ ) ( 15( موره

َقر ادَّْكوِ أـ ر ِمـ هذا افقدد. ًُّ ّلهَ َمّكوهِ، واف ـُ  ُشقرة، 

ّؾ  -2  .  َمّكوهِ ؾهل َشْجَدة، ؾوهَ ُشقرة ـُ

                                                           

 أي: يف حََل افنهقم. ( 1)

 (. 1/17اختقَن يف ظلقم افقرآن، فلًوقضل ) ( 2)

(، ومنَهؾ افقرؾَن يف ظلقم افقورآن، 44 - 1/36اى رهَ يف: اختقَن يف ظلقم افقرآن، فلًوقضل ) ( 3)

ْرؿَأ )  (. 384 - 1/382(، وإتقَن افزهَن، فلدـتقر ؾضؾ حًـ ظٌَس )163، 1/162فلزه

 ( بتّكف واختبَر يًر.383، 1/382إتقَن افزهَن، فلدـتقر ؾضؾ حًـ ظٌَس ) ( 4)

ىزل بقد اهلجرة، وإن ـَن يف  أنه ادكل مَ ىزل ؿٌؾ اهلجرة، وإن ـَن بَددينِ، واددّأ مَ"َشُهقر: واد ( 5)

، وؿد اظتمده ـ ر مـ افقلوامف، واْصوُتِهر بوونهؿ . اى ور: منَهوؾ افقرؾوَن يف ظلوقم افقورآن، "مكِ

 .(. ) م (1/160فلزرؿَأ )

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

ٖ٘ 

واّل(،  ـَ َقر ادََْدىِّوِ فووس ؾوهوَ ـلموِ ) ًُّ ِرَدان: ؾَف َبَِلَن ُمله وهذان افضه

 وفوس ؾوهَ َشْجَدة.

ّؾ  -3  ِموـ وافًوالم، افبوالة ظلووهؿ إىٌووَف ؿبوص ؾوهَ ُذـِر ُشقرة ـُ

ور ُُموّرد وفوس َوْحده، ا  فِِقٌَدة ْٕؿقاِمهؿ َدْظَقهتؿ حوْ ـْ  إىٌووَف ِذ

 .وافًالم افبالة ظلوهؿ

ّؾ  -4  افٌقرة: افزهراويـ إّٓ  َمّكّوِ ؾهل ادُْقلهَقِ: بَحلروف ابُتِدئّ ُشقرة ـُ

 ران.ظم وآل

ّؾ ُشقرة ُذـِ  -5 رْت ؾوهَ ؿّبوِ آدم ظلووف افبوالة وافًوالم، إّٓ ُشوقرة ـُ

 افٌقرة  

ّؾ ُشقرة اْىَفَرَدْت بو   -6 ُس }ـُ ََ افنَه ـَ }، وفوس ؾوهَ: {َيَ َأ ُّ وِذي ََ افه َيَ َأ ُّ

، م ووؾ: ُشووقرة يووقىس وُشووقرة إظووراف، أّمووَ إذا اْجَتَمووع {آَمنُووقا

ََ افنهوَُس }افنَِّدافان:  َو}، و{َيَ َأ ُّ ـَ آَمنُوقاَيوَ َأ ُّ وِذي وقَرة {َ افه ًُّ : ؾَف

َمَدىِوهِ، وذفؽ م ؾ: شقرة افٌقرة وافنًَف. ظذ أن هَذْيـ افنِّوَدافيـ ؿود 

ّٓ ـذفؽ  .(1)اْجَتَمقَ يف ُشقرة احل

ِّٓ وهل مكووِ، شوقى  والث آيوَت: ؿقفوف وووُش ال الؼرضبل: ـــق قَرة احْلَ

:22]) {َهَذاِن َخْباَمنِ }تقَػ:  ّٓ ٌهوٍَس إَِػ [ 19( احلَ ـُ َظ مَتََِم َ والِث آَيوٍَت، َؿََفوُف اْبو

 َوُُمََِهٌد.

ـِ َعب اٍس َأْيًضا: ـَوعَ  ـه َأْرَبُع آيوَت، إػ ؿقفوف: ـِ اْب ُ  {َظوَذاَب احْلَِريوِؼ }َأَنه
                                                           

ْرؿوَأ ( 1) (، وإتقوَن افزهوَن، فلودـتقر ؾضوؾ 163، 1/162) منَهؾ افقرؾَن يف ظلقم افقورآن، فلزه

 ( بتّكف واختبَر يًر.384، 1/383حًـ ظٌَس )
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([22: ّٓ ، َوَؿََفوُف َؿَتوََدُة: إِّٓ [19( احلَ ٌِ ٌهٍَس َأْيًضوَ: ِهوَل َمَدىِوهو ـُ َظ َُ  َواْب حه  ، َوَؿََل افضه

 .(1)َأْرَبَع آَيٍَت 

َقر التل َكَزَلْت يف ادديـة الـَّبقّية، فؿـفا:  وأما َضقابِط معرفة السُّ

ّؾ ُشقَرة ؾوهَ احْلُُدود وافَفَرائض ظذ افتفبوؾ دون ُُموّرد اخصوَرة  -1 ـُ

 إفوهَ: ؾهل َمَدىِّوِ.

ّؾ ُشقَرة ؾوهَ إِذن بَِاهَد وبوَن ٕحكَم ااهَد: ؾهل َمَدىِّوِ -2  .(2)ـُ

ر ادنَؾقغ: ؾهل َمَدىِّوِ، مَ َظَدا شقرة افقنكٌقت.ـُ  -3 ـْ  ّؾ ُشقَرة ؾوهَ ِذ

وة إوػ  وافتحقوؼ أن ُشقرة افقنكٌقت َمّكّوِ مَ ظدا أيَت اخحدى َظْؼَ

 .(3)منهَ، ؾٌَنَ َمَدىِّوِ. وهل افتل ُذـِر ؾوهَ ادنَؾُِققن

َفِرّي: ُشقرة افَفْتح، ؾفل حديْ َأَىس بوـ َمَ ًه ، َؿوََل: دَهوَ هنع هللا يضرفِوؽ وم َل اف

 : ّْ إَػ َؿْقفِوِف:  [2، 1( اففوتح:48]) {( فَِوْغِفَر َفَؽ ا ه1ُإِىهَ َؾَتْحنََ َفَؽ َؾْتًحَ ُمٌِونًَ )}َىَزَف

،  [5( اففوتح:48]) {َؾْقًزا َظ ِواًم } ُِ ، َوُهْؿ خُيََفُِلُهُؿ احْلُْزُن َواْفَكآَب
ِِ ـَ احْلَُدْيٌَِو َمْرِجَقُف ِم

ْىَوَ  ـَ افودُّ ُُّ إيَِله ِمو ٌِ ِهَل َأَحو ّْ َظَعه آَي ، َؾَقََل: )َفَقْد ُأْىِزَف
ِِ َوَؿْد َىَحَر اهْلَْدَي بَِحْلَُدْيٌَِو

 .(4)مَجِوًقَ(

                                                           

(، واى ور: جوَمع افٌووَن )تفًور ابوـ جريور( 12/5ااَمع ٕحكَم افقرآن )تفًر افقرضٌول( ) ( 1)

(16/489 - 494.) 

ّٓ شقرة احلٓ، ؾهل َُمتلػ ؾوهَ )م(. ( 2)  إ

ْرؿوَأ ) منَهؾ افقرؾَن يف ظلقم ( 3) (، وإتقوَن افزهوَن، فلودـتقر ؾضوؾ حًوـ 1/163افقرآن، فلزه

 ( بتّكف واختبَر يًر.1/384ظٌَس )

ـْ َأَىٍس 4834(. وروى افٌخَري )ح 4660رواه ومًلؿ )ح  ( 4) )إِىهَ َؾَتْحنََ َفوَؽ َؾْتًحوَ ُمٌِونًوَ(  هنع هللا يضر( َظ

 َؿََل: احْلَُدْيٌَِوِ. 
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ّٕم َشَلَمِ: )ؿوَل يوَ أم شولمِ، ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصوافِفراّر يدّل ظلوف ؿقل رشقل ا  

ـّ  ُتًِذينل يف ظَئشِ: ؾٌىف وا  مَ وَف اْمورأة ِمونْك
َىوَزل ظوّع افوَقحل وأىوَ يف حِلِ

 .(1)َؽرهَ(

وأّمَ احْلََيي: ؾهق أـ ور افقورآن: ٕن افَغَفِوُ ِموـ حَفوف ظلووف افبوالة 

َفر. ًه  وافًالم آشتقرار وَظَدم اف

ِرَىَ إِْذ َأْؽَفك إِْؽَفََفًة، ُ وؿه َذاَت َيْقٍم َبْغَ َأْطهُ  ملسو هيلع هللا ىلص: َبْونََ َرُشقُل ا ِ هنع هللا يضرَؿََل َأَىس 

ّْ َظوَعه آىًِفوَ  اًم، َؾُقْلنََ: َمَ َأْوَحَكَؽ َيَ َرُشوقَل ا ِ!  َؿوََل: )ُأْىِزَفو ًِّ ٌَ َرَؾَع َرْأَشُف ُمَت

 ( َؾَبؾِّ فَِربَِّؽ َواْىَحرْ 1إِىهَ َأْظَلْونَََ  اْفَكْقَ َر )} بسل ميحرلا نمحرلا هللاُشقَرٌة، َؾَقَرَأ: 

، ُ ؿه َؿََل: َأَتْدُروَن َمَ اْفَكْقَ ُر! َؾُقْلنََ: ا هُ ( افكوق ر[108]) {( إِنه َصَىَِئَؽ ُهَق إَْبَسُ 2)

ـَ ٌِر، ُهَق َحوْقٌض  ، َظَلْوِف َخْرٌ  ُف ََنٌْر َوَظَدىِوِف َرمِّ َظزه َوَجؾه َوَرُشقُفُف َأْظَلُؿ، َؿََل: َؾٌِىه

تِ  ، آىَِوُتُف َظَدُد افنُُّجقِم( َتِرُد َظَلْوِف ُأمه ِِ  .(2)ل َيْقَم اْفِقَوََم

 ِّٓ وِم َل افلوّع وافنهَري: مَ َىَقَلف افُقرضٌل ظـ اْفَغْزَىِقّي يف صين ُشقَرِة احْلَ

وًَّ قال: أىف  ا، َمكِّ ّْ َفْوال َوََنًََرا، َشَفًرا َوَحَيً َقِر: َىَزَف ًُّ  اف
ُِ ـْ َأَظَِجو َوِهَل ِم

َ َوَمَدىِوًَّ، قًخَ، حُمَْكاًم َوُمَتَشَِ ً ًُ ِشْلِموًَّ َوَحْربِوًَّ، َىَِشًخَ َوَمنْ
(3). 

: يوَ هنع هللا يضرؿَل فُِقمر  ملسو هيلع هللا ىلصوِم َل افّبوفّل: آخر آيِ ِمـ ُشقرة افنًَف، ؾٌن افنٌل 
وػ افتل يف آِخر ُشقرة افنًَف!   .(4)ُظمر، أَٓ َتْكِفوؽ آيِ افبه

                                                           

 (. 3775رواه افٌخَري )ح  ( 1)

 (. 824رواه مًلؿ )ح  ( 2)

 (.12/5ااَمع ٕحكَم افقرآن )تفًر افقرضٌل( ) ( 3)

 (. 1195رواه مًلؿ )ح  ( 4)
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ّْ يِف هذه أية:  قال الؼرضبل عـ ََ َىَزَفو ْوِػ، ََٕنه  افبه
ِِ ك بِآَي مه ًَ ُِ ُت َهِذِه أَي

ْوِػ  ـِ افبه  .(1)َزَم

َتَئل: آيَت ادََْقاِريْ يف أول ُشقرة افنًَف.  وم َل افشِّ

ِزيوؽ آيوِ افّبوْوػ"مَ َؿقفوف أقال اخلّطايب:  ؾوٌن ا  شوٌحَىف أْىوَزل يف  "جُتْ

يف افّشتَف، وهل أيِ افتل َىَزَفّ يف ُشقرة افنًَف، وؾوهَ افَكالَفِ آَيَتغ: إحداّهَ 

ٌَّغ هذا ادقنك ِمـ طَِهرهَ،  وؿ أىوزل أيوِ إخورى يف  إمْجََل وإْ ََم ٓ َيكَد َيَت

ٌََووَن موَ فووس يف آيوِ  افبوػ، وهل يف آِخر ُشقرة افنًَف، وؾوهوَ ِموـ زيوَدة اف

 .(2)افشتَف

ٌْوؾ: اْظَتنَوك افبوحَبِ افِ  بِمقرؾوِ ُظلوقم افُقورآن وَمَقَىِووف  مهنع هللا يضركورام وِمـ َؿ

ٌَقض َموـ  ملسو هيلع هللا ىلصومقَِصده، وُشًال افنٌل  ؾ ظلووهؿ، وشوًال بقضوهؿ فِو
ظاّم ُيْشكِ

 ظنده ِظْلؿ يف أيِ افتل ُتشكؾ ظلوف.

 وِمـ ذفؽ ظذ شٌوؾ اد َل: 

 ده ظلوف ىبََرى َىْجَران.ممَ أْورَ  هنع هللا يضرمَ أْصَكؾ ظذ ادِغرة بـ ُصقٌِ 

ُّ َىْجَراَن َشَيُفقِأ، َؾَقوَُفقا: إِىهُكوْؿ َتْقوَرُؤوَن: َقاَل ادُِْغَرة بـ ُصْعَبَة: ) دََه َؿِدْم

َّ َهَُرونَ } ُّ ، [28( مريؿ:19]) {َيَ ُأْخ َذا، َؾَلوامه َؿوِدْم ـَ ك بَِكَذا َو ًَ ٌَْؾ ِظو َوُمقَشك َؿ

قَن بَِيْىٌَِوووَِئِهْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَظووَذ َرُشووقِل ا ِ  وومُّ ًَ ووَُىقا ُي ـَ ُْؿ  ـْ َذفِووَؽ، َؾَقووََل:)إَِنه َشووَيْفُتُف َظوو

ٌَْلُهْؿ( َغ َؿ
َحِلِ  .(3)َوافبه

                                                           

 (.6/29ااَمع ٕحكَم افقرآن )تفًر افقرضٌل( ) ( 1)

نَـ، وهق ذح شنـ أم داود ) ( 2) ًُّ  (.4/94َمَقَمِل اف

 (. 5649رواه مًلؿ )ح  ( 3)
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وقا إِياَمََنُوْؿ بُِ ْلوٍؿ ُأوَفِئوَؽ هَلُوُؿ }ودََّ َىَزل ؿقفف تقَػ:  ًُ ـَ َآَمنُقا َومَلْ َيْلٌِ ِذي افه

ـُ َوُهْؿ ُمْهَتُدونَ  ًْ َذفَِؽ َظَذ  ؼه وَص  ،[82إىقوَم:( 6]) {إَْم لِِمَغ، َؾَقَُفقا: َيَ َرُشقَل وادُْ

 ًَ نََ ٓ َيْ لُِؿ َىْف وَمُققا َموَ ووََل: َفوْ ووُف!  ؿَ ووا ِ َأيُّ ًْ وُ ، َأمَلْ َت ْ َس َذفَِؽ، إِىهاَم ُهوَق افؼِّ

ْ  بِوَ}َؿََل ُفْقاَمُن ْٓبنِِف َوُهَق َيِقُ ُف:  وَ  َفُ ْلوٌؿ َظ ِووؿٌ َيَ ُبنَله ٓ ُتْؼِ ْ  { هِ إِنه افؼِّ

 .(1)![13( فقامن:31])

م ققل ُعَؿر يف آية ادائدة:  ُّ َظَلْوُكْؿ }وَتَؼد  ُّ َفُكْؿ ِدينَُكْؿ َوَأمْتَْم َمْل ـْ اْفَوْقَم َأ

ُّ َفُكُؿ اِخْشوالَم ِدينًوَ وووو: )إِأِّ َْٕظَلوُؿ اْفوَ [3( ادَئودة:5]) {ىِْقَمتِل َوَرِوو ِذي ْقَم افه

ّْ َظَذ َرُشوقِل ا ِ  ّْ ؾِوِف: َىَزَف ّْ ؾِوِف، َوادََْكََن افهِذي َىَزَف بَِقَرَؾوٍَت يِف َيوْقِم  ملسو هيلع هللا ىلصَىَزَف

) ٍِ  .  (2)مُجَُق

ـْ : )هنع هللا يضروققل َعْبداهلل ِ بـ مسعقد  ّْ ُشقَرٌة ِمو ُه َمَ ُأْىِزَف َوا هِ افهِذي ٓ إَِفَف َؽْرُ

ـْ ـَِتَِب ا هِ إِٓه َأَىَ َأْظَلُؿ ؾِووَؿ ـِتَ  ٌِ ِم ّْ آَي ، َوَٓ ُأْىِزَف ّْ ـَ ُأْىِزَف َِب ا هِ إِٓه َأَىَ َأْظَلُؿ َأْي

ُّ إَِفْوِف( ٌْ
ٌَلُِّغُف اِخبُِؾ َفَرـِ ، َوَفْق َأْظَلُؿ َأَحًدا َأْظَلَؿ ِمنِّل بِكَِتَِب ا هِ، ُت ّْ  .(3)ُأْىِزَف

ـْ يِفِّ َرُشقِل ا هِ : )هنع هللا يضروققلف  ٌِْقَغ ُشوقَرًة،  ملسو هيلع هللا ىلصَوا هِ َفَقْد َأَخْذُت ِم بِْضًقَ َوَش

ِوولِّ  ـْ َأْظَلِمِهووْؿ بِكَِتووَِب ا هِ، َوَمووَ َأَىووَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوا هِ َفَقووْد َظلِووَؿ َأْصووَحَُب افنٌه َأأِّ ِموو

ِهْؿ(  (.4)بَِخْرِ

ـْ ـَِتَِب ا هِ، َؾَقا هِ َموَ َوُهَق ََيُْطُب: ) هنع هللا يضربـ أيب ضالب وقال عِّل  َشُلقِأ َظ

                                                           

 (.242( ومًلؿ )ح 3429ح رواه افٌخَري ) ( 1)

 ( ِمـ هذا افٌحْ. 47-46اى ر: ص ) ( 2)

 (.51رواه افٌخَري ومًلؿ. وؿد تقّدم، اى ر: ص ) ( 3)

 (.51رواه افٌخَري ومًلؿ. وؿد تقّدم، اى ر: ص ) ( 4)
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ٌٍَؾ( ّْ َأْم بَِج ْهٍؾ َىَزَف ًَ ّْ َأْم بِنََهٍَر، َأْم بِ ََ بَِلْوٍؾ َىَزَف ٌِ إِّٓ َوَأَىَ َأْظَلُؿ َأَنه ِمنُْف آَي
(1)  . 

موِ بَفقرآن افق وؿ، موع أن موَ وهذا ـّلف يدّل ظذ ِصّدة ظنَيِ إّمِ اخشال

 .(2)ُذـِر هنَ ُيقَتَز إصَرات، وفوًّ إحَضَت

َقر الُؼرآن:  ترتقب وَتْسِؿَقة شُّ

َقر افُقرآن: هؾ هق تقِؿوفّل، أو اجتهَدي!  ِمَوِ شُّ ًْ  اْخُتلِػ يف ترتوُ وَت

وَقر: ؾَّفوذي َي هور أىوف فووس َتقِؿوفًووَ ًُّ أّمَ َتْرتِوُ اف
 ، وؿود اتهَفوؼ ظلووف(3)

يف ـِتَبِ ادَبَِحػ، وأمْجَقّ ظلووف إّموِ بقود ذفوؽ: ؾوال جَتوقز  مهنع هللا يضرافبحَبِ 

َقر. ًُّ  َُمََففِ اخمجَع يف ـتََبِ ادَبَِحػ بَِتغور َترتوُ اف

                                                           

(، 1/464) "جَمع بوَن افقلؿ وؾضلف"(، وابـ ظٌدافز يف 1/50) "أخٌَر مكِ"رواه إزرؿل يف  ( 1)

 "ختقووَن يف ظلووقم افقوورآن"( وافًوووقضل يف 1/315) "ؾووتح افٌووَري"ده ابووـ حجوور يف وأْورَ 

(4/233 .) 

و، و"افزهَن يف ظلقم افقرآن"َمـ أراد آشتزادة: ؾُراِجع:  ( 2) ِقّ ـَ يـ افّزْر اختقوَن "، تيفوػ: بدر افدِّ

 فلًوقضل. "يف ظلقم افقرآن

 ذ  ال ِ أؿقال:اختلػ افقلامف يف ترتوُ شقر افقرآن افكريؿ ظ (3)

إن ترتوُ افًقر ظذ موَ هوق ظلووف أن يف ادبوَحػ ـوَن بَجتهوَد افبوحَبِ، ومل يكوـ  إول:

 . ينًُ هذا افققل إػ اخمَم مَفؽ، ومجهقر ؽفر مـ افقلامف.-ملسو هيلع هللا ىلص -بتقؿوػ مـ افنٌل 

ـستوُ أيوَت، ويقوزِّ ظوـ هوذا افورأي  ملسو هيلع هللا ىلصأن ترتوُ مجوع افًقر ـَن بتقؿوػ مـ افنٌل  الثاين:

افكرمَأ يف افزهَن، ؾوققل: ترتوُ افًقر هكذا هق ظند ا  يف افلقح ادحفقظ ظذ هذا افستوُ، 

نِ مَ ـَن جيتمع ظنده منف، وظروف ظلوف يف افًونِ افتول وويقرض ظذ جزيؾ ـؾ ش ملسو هيلع هللا ىلصوظلوف ـَن 

 تقيف ؾوهَ مرتغ. أ. هو.

ّٓ ؿلواًل منهَ: ؾستوٌوف ظوـ اجتهوَد موـ افبوحَبِ وأنه ش الؼقل الثالث: قر افقرآن ترتوٌهَ تقؿوفل إ

 . )م(.63-60. دراشَت يف ظلقم افقرآن، دحمد بكر إشامظوؾ، ص مهنع هللا يضر
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َقر يف افقرافة يف افبالة وخَِرجهَ: ؾال جيُ أن يكقن  ًُّ وأمَ ترتوُ اف

 بِنفس ترتوُ افِكتَبِ.

َقر فوس تقؿوفًوَ يف افِقرافة ويف افبالة: مَ َجَف وممَ يدّل ظذ أن ترت ًُّ وُ اف

ِلِّ هنع هللا يضريف َحديْ ُحَذْيَفِ  ُّ َمَع افنٌه ْو ٌََقَرَة،  ملسو هيلع هللا ىلص، َؿََل: )َصله ، َؾَْؾَتَتَح اْف
ٍِ َذاَت َفْوَل

: ُيَبعِّ ِ َ  ُّ ، َؾُقْل ٍَ ، ُ ؿه َم
ِِ ُع ِظنَْد ادَِْئ ـَ : َيْر ُّ : َؾُقْل ُّ ، َؾُقْل ٍَ ، َؾَم

ٍِ َق ـْ َ يِف َر

ََف، َؾَقَرَأَهَ، ُ ؿه اْؾَتَتَح آَل ِظْمَراَن، َؾَقَرَأَهَ( ًَ ُع ِ ََ، ُ ؿه اْؾَتَتَح افنِّ ـَ َيْر
(1). 

َف ؿٌؾ شقرة آل ظمران. ملسو هيلع هللا ىلصَؾَفنٌّّل  ًَ قرة افن ًُ  ؿرأ بِ

َْ افنٌل  ََن َيْقَرُأ َْٕصَحَبِِف يِف َصاَلهِتِْؿ َؾَوْختُِؿ َرُجال َظَذ َهِ  ملسو هيلع هللا ىلصوَبَق ـَ ، َو ٍِ يه

ِلِّ {ُؿْؾ ُهَق ا هُ َأَحدٌ }بِو  ُروا َذفَِؽ فِلنٌه ـَ َؾَقََل: )َشُلقُه َٕيِّ   ملسو هيلع هللا ىلص، َؾَلامه َرَجُققا َذ

ُِ افره  ََ ِصَف َيُفقُه، َؾَقََل: ََٕنه ًَ  َيْبنَُع َذفَِؽ! َؾ
ٍ
ف ُُّ َأْن َأْؿَرَأ ِ ََ، َرْ ، َوَأَىَ ُأِح ـِ مْحَ

ِلُّ  ٌُُّف(ملسو هيلع هللا ىلصَؾَقََل افنٌه
وُه َأنه ا هَ حُيِ : َأْخِزُ

  (2). 

ِمَوَت ُشقر افقرآن ًْ ِمَوَت فٌِقض وأّمَ َت ًْ : ؾَّفذي َي َهر: أن بقض افته

نِّ، وبقضهَ  ًُّ َقر َتقِؿوفل: فُِقرود افتًموِ يف اف ًُّ فوس َتقِؿوفًوَ، وإىام َتنََؿلف اف

 افقلامف، وَتلّققه بَِفَقٌقل 

ٌََقَرَة َوُشقَرَة آِل ِظْمَراَن( ملسو هيلع هللا ىلصؾَفنٌل  ـِ اْف ْهَراَوْي  . (3)ؿَل: )اْؿَرُؤوا افزه

 ويف حديْ حذيفِ افًَبؼ جَفت َتًِموِ  الث ُشقر.

                                                           

 ( ومَ بقدهَ. 1/30( واى ر: تفًر ابـ ـ ر )1764رواه مًلؿ )ح  ( 1)

 (.1842ومًلؿ )ح  (7375رواه افٌخَري )ح  ( 2)

 (. وإحَديْ يف تًموِ بقض ُشقر افقرآن ـ رة.1825رواه مًلؿ )ح  ( 3)
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ائِ : )هنع هللا يضروقال ابـ َمْسُعقٍد  ْهَ
َواْفَكْهُػ َوَمْرَيُؿ َوَضَف َوإَْىٌَِوَُف،  (1)وَؾ َبنِل إِ

ـْ تاَِلِدي( ـه ِم ـَ اْفِقَتَِ  إَُوِل، َوُه ـه ِم  .(2)ُه

ـّ مِمَّ َىَزل ِمـ افقورآن أّوًٓ. ؿوَل قال ابـ بّطال:  ـّ ِمـ تاِلدي، يقنك: ُه )وُه

ـَ  ّؾ رف. وافتِّالد: َمَ  ـُ ُ ِمـ ادَل ؿودياًم: صَحُ افَقْغ: افَقتِوؼ: افَقديؿ ِمـ  ًَ

ـّ ِمـ أّول َمَ َحِف ف ِمـ افُقرآن(  يد أَّن  .(3)َؾُرِ

ُّ ٓبـ ظٌَس: شوقرة احْلَْؼو. ؿوَل: ُؿوؾ شوقرة وقال شعقد بـ جبر:  ؿل

 .(4)افنهِضر

 وُتًّمك شقرة ادَئدة بًِقرة افُقُققد: فِقرود ِذـر افُقققد يف أّوهلَ.

 ن.وشقرة افنّمؾ ُتًّمك بو شقرة ُشلوام

ك  مه ًَ ََ ُت . "ُشقَرَة اهْلُْدُهودِ "وَىَقؾ ابـ ظَصقر يف تفًره ظـ ابـ افقرم:)َأَنه

ـَ  َرا يِف ُشوقَرٍة ِمو ـَ  َأنه َفْفَظ افنهْمِؾ َوَفْفَظ اهْلُْدُهِد مَلْ ُيوْذ
ِِ  اف هالَ 
ِ
ؿَل: َوَوْجُف إَْشاَمف

ِمَوُتَهَ  ًْ َ َت َهَ، َوَأمه ـْ ُمْلوِؽ "ُشَلْواَمَن ُشقَرَة  "اْفُقْرآِن َؽْرِ : َؾأَلنه َموَ ُذـِوَر ؾِوَهوَ ِمو

َهَ(  ْر ِمْ ُلُف يِف َؽْرِ ـَ ال مَلْ ُيْذ  .(5)ُشَلْواَمَن ُمَفبه

ْجدة بوو وووُتً ًه وُتًوّمك شوقرة ُؾّبولّ بوو ، {أمل َتنِْزيوؾ}ّمك شقرة اف

  .{حؿ َتنِْزيؾ}

                                                           

 هل شقرة اخهاف، وُتًّمك: ُشقرة ُشٌحَن: َٕنَ ُمفتتحِ بو )شٌحَن(.  ( 1)

 (. 4739رواه افٌخَري )ح  ( 2)

 (.10/240ذح صحوح افٌخَري ) ( 3)

 (. 199 – 1/186) افًوقضل " افقرآن ظلقم يف ختقَنا "(، وُين ر: 4029رواه افٌخَري )ح  ( 4)

 (.19/215افتحرير وافتنقير ) ( 5)
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دالئكوِ يف أّوهلوَ. وُتًّمك شقرة ؾَضِر. بو شوقرة ادالئكوِ: فِوُقُرود ِذـور ا 

 .(1)وهكذا َشاّمهَ افقلامف

ك ُشقَرُة افلهْقلِ " مه ًَ ، َوُت ـِ ِم ًْ  .  (2)"ُشقَرُة َؽَؾٍِر، َوِهَل ُشقَرُة ادُْ

وَ  د بو )ُشقَرة اْفِقَتَل(. ؿَل ابـ ظَصقر يف تفًوره: )َوَأمه ك ُشقَرة حُمَمه مه ًَ َوُت

ََ ذُ  ِمَوُتَهَ ُشقَرة اْفِقَتَل َؾأَلَنه ًْ ََ ُذـَِر ؾِوَهَ َفْفُ ُف َت ُِ اْفِقَتَِل، َوََٕنه وِظوه َرْت ؾِوَهَ َمْؼُ
ـِ

 .(3)[20( حممد:47])( {َوُذـَِر ؾِوَهَ اْفِقَتَُل }يِف َؿْقفِِف َتَقََػ: 

َقر، ؾٌذا رأيّ اْشواًم ؽور افوذي تقرؾوف يف  ًُّ وهذه أم لِ ٓختاِلف أشامف اف

تُ افتفًر ـُ تُ أهؾ افِقْلؿ، وبخَّصِ  ، ؾوال ُتٌوَِدر بَخىكوَر، أو تغوور اْشوؿ ـُ

 افًقرة، ـام َيفقؾ بقض اْاُّهَل 

َّ مَجِووُع  ٌَو َقر تقؿوفل، حووْ ؿوَل: َوَؿوْد َ  ًُّ وَرّجح افًوقضل أن أشامف اف

ِْ َوأَ َرِ  ـَ إََحَِدي َقِر بَِفتهْقِؿوِػ ِم ًُّ  اف
ِ
 .(4)َأْشاَمف

 ترتقب أيات َداِخؾ الّسقرة كػسفا:

قرة ُمّتَفؼ ظلوف، وهق حَمَّؾ إمجَع.ترتوُ أ ًُّ  يَت داخؾ اف

وَ: ـوَن َيقورأ  مهنع هللا يضروِمـ هنَ: أْؾَتك افبحَبِ  ًً بيىف ٓ جيقز ِؿرافة افُقرآن ُمنّك

توُ ادُْبَحػ.  ِمـ آِخر افًقرة إػ أّوهلَ، أو َيقرأ أيَت مع اخْخالل بَِسْ

                                                           

( 14/81( وتفًور افقرضٌول )5/362( وجوَمع افسموذي )6/153اى ر: صحوح افٌخوَري ) ( 1)

 (. 7/515وتفًر ابـ ـ ر )

 (.15/288ااَمع ٕحكَم افقرآن )تفًر افقرضٌل( ) ( 2)

 (. 26/71) افتحرير وافتنقير ( 3)

 (.1/186اختقَن يف ظلقم افقرآن ) ( 4)
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َّ رَ هنع هللا يضرُشئؾ ابـ مًققد  ُجال َيْقَرُأ اْفُقوْرآَن َمنُْكقًشوَ!  َؿوََل: َذفِوَؽ : )َأَرَأْي

) ُِ  .(1)َمنُْكقُس اْفَقْل

ٌَْتوِدئ ِموـ قال ابـ َبّطال: ) وقرة َمنُْكقَشوِ، وَي ًّ إىام َظنَك بِذفؽ َمـ َيقورأ اف

آخرهَ إػ أّوهلَ: ٕن ذفؽ َحَرام حَمُْ قر، وِمـ افنَس َمـ َيَتَقََضك هذا يف افقورآن 

َىف بِذفؽ، وَيْقَتدر ظذ احلْفظ: وهذا مموَ َحَ وره ا  وَمنََقوف يف  وافشقر فُوَذفِّؾ ًَ
فِ

ُقره، وَُمَََففِ دََِ ُؿِبد  َ(  ًُ
 .(2)ِؿَرافة افقرآن: ٕىف إؾًٌَد فِ

وقر ِموـ آخرهوَ إػ أّوهلوَ: ؾَممنوقع َمنًْقوَ وقال الـقوي:  ًُّ )وأّمَ ِؿورافة اف

دا، ؾٌىف ُيْذِهُ َبقض َُضوب اخظجَ ـّ  .(3)ز، وُيِزيؾ ِحْكمِ َترتوُ أيَت( ُمَتي

ـَ }: )هنع هللا يضرَودََّ ؿَل ظٌدا  بـ افزبر ر  ا  ظنهام فِق امَن بـ ظّفَن  وِذي َوافه

ْقَن ِمنُْكْؿ َوَيَذُروَن َأْزَواًجَ ُِ إُْخوَرى [234( افٌقرة:2]) {ُيَتَقؾه َخْتَهَ أَي ًَ َؿْد َى
َؾلِوَؿ  (4)

ٌَُهَ َأْو تَ  ـْ َمَكَىِف(َتْكُت ُ َصْوًئَ ِمنُْف ِم ـَ َأِخل َٓ ُأَؽرِّ َدُظَهَ!  َؿََل: َيَ اْب
(5). 

َموِ ظوذ أيوِ افنَِشوخِ، وهوذه فوًوّ  ٕن أيِ ادنًوقخِ تكوقن ُمتقدِّ

ّٓ ظ امن   بين إْمر تقؿوفل. هنع هللا يضرـذفؽ، واحَت

َبْرِ فُِقوْ اَمَن:  َوَمْقنَك َهَذا اِخْصَكَِل افهِذيقال احلافظ ابـ كثر: ) ـُ افوزُّ َؿََفُف اْب

 َرْشوِمَهَ َموَع َزَواِل 
ِ
ُِ يِف إِْبَقَف ْكَم ِِ إَْصَهِر َؾاَم احْلِ َخ بََِْٕرَبَق ًِ ََن ُحْكُمَهَ َؿْد ُى ـَ إَِذا 

                                                           

 (.30307( وابـ أم صوٌِ يف ادَُْبنهػ )ح 7947رواه ظٌدافرزا  يف ادَُْبنهػ )ح  ( 1)

 (. 10/239ذح صحوح افٌخَري ) ( 2)

 (.99افتٌوَن يف آداب محلِ افقرآن، افنقوي )ص  ( 3)

ْقَن ِمنْ }َيقنل:  ( 4) ـَ ُيَتَقؾه ِذي ًِ َْٕزَواِجِهْؿ َمَتًَظَ إَِػ احْلَْقِل َؽوْرَ إِْخوَراٍج َوافه  {ُكْؿ َوَيَذُروَن َأْزَواًجَ َوِصوه
 .  [240( افٌقرة:2])

 (.4530رواه افٌخَري )ح  ( 5)
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وَخْتَهَ ُيوقِهُؿ َبَقوََف ُحْكِمَهوَ!  َؾَيَجََبوُف َأِمو ًَ تِل َى  َرْشِمَهَ َبْقَد افه
ِ
ُر ُحْكِمَهَ، َوَبَقَف

وَذفَِؽ َبْقوَدَهَ،  ـَ ًِ يِف ادُْْبوَحِػ  ٌهَتو ، َوَأَىَ َوَجْدهُتََ ُمَ  ِمنَِغ بَِينه َهَذا َأْمٌر َتْقِؿوِفلٌّ ًْ ادُْ

ُْ َوَجْدهُتََ( َؾُيْ ٌُِتَهَ َحْو
(1). 

اشتفهَم ظذ شٌوؾ اخىكَر، بمقنوك: مِلَ  "َؾلِؿ َتْكُتٌهَ"ؿقفف: )وقال العقـل: 

َختهَ أيِ إخرى(َتكُتُ هذه أيِ وؿ ًَ د َى
(2). 

وقَخِ وقال ابـ َحْزم: ) ًُ ْقن أَيِ ادَْنْ ـَ يف َترتووُ ادُْْبوَحػ يف  -وٓ َيُيّ 

تِووُ،  -اْْلَّط وافوتِّالَوة  ْ َموِ يف افسه وقَرة، أْو يف ُشوقَرة ُمتقدِّ ًُّ ل اف َموِ يف أوه ُمتقدِّ

قَرة أْو يف ُشقَرة ًُّ ِشَخِ هَلَ يف اف تِووُ: ٕنه افُقوْرآن مل  وَتُكقن افنَه ْ َرة يف افسه ُمتويخِّ

وَرام  ـْ اَم صوَف ُذو اْاَوالل واخ ـَ ُ ُىُزول َذفؽ، َفكِـ  ًَ ُترّتُ آَيَتف وُشَقره َظذ َح

ٌَوِ  ؾ َتْرتِوٌف إػ أَحوٍد ُدْوىوف... ؾوال جَيَوقز ُمَراَظوَة ُرْت
ٌُف افذي مل َيكِ ُفف... وُمرتِّ ُمنَزِّ

قخ افٌتِ(افتهيفِوػ يف َمْقِرَؾِ اف ًُ ِشخ وادَْنْ نَه
(3). 

وَىَقؾ اخمجَع ؽر واِحد ِمـ أهؾ افِقْلؿ ظذ أن ترتوُ أيوَت َتوقِؿوِفّل ٓ 

 جيقز تغوره، وٓ َُمََففتف يف افكِتَبِ وافقرافة.

ِ ظذ ُوُجقب َتْرتِووُ أيوَت، وَحْ وِر تقوديؿ قال الَباِقالين: ) اّتَفَقّ إمه

 .(4) يف افكتَبِ وافتالوة، وؽُر ذفؽ( بقِضهَ ظذ بقض وتغورهَ

                                                           

 (.1/658تفًر افقرآن افق وؿ ) ( 1)

 (.8/473ُظمدة افقَري ) ( 2)

 (.1/505اخحكَم يف أصقل إحكَم، ابـ حزم ) ( 3)

 (.1/281آىتبَر فلقرآن ) ( 4)
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 .  (1)َتْرتِوُ افنُُّزول ؽر َتْرتِوُ افّتالوة(وقال البغقي: )

ـُ َبط اٍل: ) ـِ ْب َس س ظوـ ابوـ َوْهوُ ؿوَل: َشوِمقّ وَرَوى ُيقىوَقاَل َأُبق احْلَ

ًْ وظذ مَ ـ (2)ػ افُقرآن وقل: إّىام ُأفِّ ووَمَفًِكَ يق قل ووورشَمققىف ِمـ ِؿورافة وَىقا َي

 .ملسو هيلع هللا ىلصا  
ُُ َأْن  ْرِس جَيِ الِة َوافده ـْ َؿََل ِ ََذا اْفَقْقِل ٓ َيُققُل إِنه تاِلَوَة اْفُقْرآِن يِف افبه َوَم

ُُ َتوْيفِوُػ  اَم جَيِ ُِ افستوُ ادُْقَؿػ َظَلْوِف يِف ادُْْبَحِػ، َبْؾ إِىه ًَ ًِ َظَذ َح ٌَ َتُكقَن ُمَرته

َُ َذفِوَؽ ُشَقِرِه يِف  ، َوٓ ُيْقَلُؿ َأنه َأَحًدا ِمنُْهْؿ َؿوََل: إِنه َتْرتِوو ًِ ْشِؿ َواْْلَطِّ َخَصه  افره

ـَ  والِة َويِف ِؿوَراَفِة اْفُقوْرآِن َوَدْرِشوِف، َوَأىهوُف ٓ حَيِوؾُّ ََٕحوٍد َأْن َيوَتَلقه ٌُ يِف افبه َواِج

ٌَْؾ  ٓه َؿ ٌََقَرِة َوٓ احْلَ ٌَْؾ اْف َِ َرِ َ ا هُ َظنَْهوَ  اْفَكْهَػ َؿ اْفَكْهِػ، َأٓ َتَرى َؿْقَل َظَِئَشو

َِ َؿوَرْأَت  و َ  َأيه فِلهِذي َشَيهَلََ أن ُتِريف ُمْبَحفهَ فَِوْكُتُ ُمبحًفَ ظذ تيفِوفف: ٓ َيُيُّ

ٌُْؾ(  .(3)َؿ

ِلُّ ال الؼرضبل: )ق ََن افنٌه ـَ الِة  ملسو هيلع هللا ىلصَوَؿْد  ، ُ ؿه َيْقَرُأ َيْقَرُأ يِف افبه
ٍِ َق ـْ قَرَة يِف َر ًُّ اف

تِل َتلِوَهَ( قَرِة افه ًُّ  ُأْخَرى بَِغْرِ اف
ٍِ َق ـْ  .(4)يِف َر

حَبِ افكَِرام  وُ ِؿورافة افنٌول  مهنع هللا يضرؾَفبه ًَ ٌَُتقا أيَت يف ادبحػ ظذ َح أْ 

 ، وهق ُمقاؾِؼ فلَقْرَوِ إخرة. ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

اختقوَن "(. و 50، 49(، وُين ر: افتٌوَن يف آداب محلِ افقرآن، افنقوي )ص 4/523ذح افًنِ ) ( 1)

 (.179 - 1/176افًوقضل ) "يف ظلقم افقرآن

ُُ ُشَقِرِه.1/47ؿَل ابـ ـ ر يف تفًره ) ( 2) ـَ افتهْيفِوِػ َهَُهنََ: َتْرتِو  (: َوادَُْراُد ِم

 (.1/98(، وَىَقَلف افقرضٌل يف تفًره: ااَمع ٕحكَم افقرآن )10/239ذح صحوح افٌخَري )  (3)

 (.1/98ااَمع ٕحكَم افقرآن )تفًر افقرضٌل( ) ( 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

ٙ٘ 

َس  ـُ َبط اٍل: )قال َأُبق احْلَ ُُ إ ٌَتوف يِف ادََْبوَِحِػ ـِ ْب َه َيُدلُّ َظَذ َأىهوُف ٓ جَيِو َومِم

َظَذ َتَِريِخ ُىُزوفِِف: َٕنؿ فق َؾَقلقا ذفؽ َفَقَجُ أن جَيَْقُلوقا بقوض آيوِ ُشوقرة يف 

وَقر وىَِ َمهوَ:  ًُّ ُشقرة أخرى، وأن ينقبقا مَ َوؿفقا ظلوف ِمـ شووَؿف َترتووُ اف

وقَرِة  ٕىف ؿد َصحه  ًُّ  ؾُووًَمُروا بٌْ ٌَهِتوَ يِف اف
ِِ ّْ َتنِْزُل بَِدَِْدينَو ََى ـَ َّ َأنه أَيَِت  ٌَ َوَ 

. ِِ وه  ادَْكِّ

 َِ  إِّٓ َوَأَىَ ِظنْ اهنع هللا يضرَأَٓ َتَرى َؿْقَل َظَِئَش
ِ
َف ًَ ٌََقَرِة َوافنِّ ّْ ُشقَرُة اْف  (1)َدهُ وو: َوَمَ َىَزَف

. وَ  ِِ ، َوَفوْق َتْقنِل بَِدَِْدينَ َِ و ـَ اْفُقْرآِن بَِمكه ٌَْلُهاَم ِم َمَتَ يِف ادُْْبَحِػ َظَذ َمَ َىَزَل َؿ َؿْد ُؿدِّ

َقِر( ًُّ ُُ آَيَِت اف َُ َأْن َينَْتِقَض َتْرتِو ُفقُه َظَذ َتَِريِخ افنُُّزوِل َفَقَج َأفه
(2). 

ًُّ ر: )ـافظ ابـ كثــال احلـوق وك  َقِر َأْمرٌ ووَتْرتِوُ أَيَِت يف اف َتْقِؿوِفلٌّ ُمَتَلقه

ُش ووظَ  َ َتْرتِوملسو هيلع هللا ىلصقِل ووـِ افره ًُّ وو، َوَأمه ـْ َأمِ وووُُ اف ـِ وووَقِر َؾِمو ِمنَِغ ُظوْ اَمَن ْبو ًْ ِر ادُْو

ََن   .(3)(هنع هللا يضرَظفه
اِدؾِ ظذ أن َترتوُ أيَت وقال السققضل: ) اخمجَع وافنُُّبقص ادَُْسَ

ِق يف َتقِؿوفل، ٓ ُص  ـَ ٌْهِ يف ذفؽ، وأمَ اخمجَع َؾنََقلف ؽر واحد، منهؿ: افّزْر

َهَن" ٌَََرتف: َتْرتِوُ أيَت يف  "افُزْ ٌََتف، وِظ وأبق جقفر بـ افزبر يف ُمنَََش

 .(4)وأْمره ِمـ ؽر خالف يف هذا بغ ادًلمغ( ملسو هيلع هللا ىلصُشقِرهَ واِؿع بَِتقِؿوفف 

                                                           

 (.4609رواه افٌخَري )ح  ( 1)

(، وَىَقَلف افقرضٌل يف تفًوره: ااوَمع ٕحكوَم افقورآن 240، 10/239ذح صحوح افٌخَري ) ( 2)

(1/98).  

 (.1/30تفًر افقرآن افق وؿ ) ( 3)

 (.1/211اختقَن يف ظلقم افقرآن ) ( 4)
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وَقر َحًوُ ترتووُ وأّمَ يف افِقرافة و ًُّ افتقلوؿ ؾال جَيُ أن تكقن ؿورافة اف

 ادبحػ.

ٌَْوَن ِمـ آِخر ادبَحػ إػ أّوفف قال الـقوي: ) وـ، (1)وأّمَ تقلوؿ افبِّ ًَ : َؾَح

فوس هذا ِمـ هذا افٌَب، ؾٌن ذفؽ ؿرافة ُمَتَفَِولِ يف أيَم ُمَتَقّددة مع مَ ؾوف ِموـ 

 .(2)َتًهوؾ احلفظ ظلوهؿ( 

قر يف افقرافة يف افبوالة: ـوين َيقورأ يف افرـقوِ  وأمَ اخخالل ًُّ بَِستوُ اف

 إوػ شقرة افنَس،  ؿ يقرأ يف افرـقِ اف َىوِ شقرة اخخالص: ؾهذا جَئز.

وفق خََفػ افستوُ ؾَقرأ شقرة  ؿ ؿرأ افتل ؿٌلهَ أو َخوََفػ قال الـقوي: )

ـً  ٌْلهَ مَ ٓ َيلِوهَ جَز، وـَن َتَِر  .(3)َ فألؾضؾ( ادَُْقآة ؾَقرأ َؿ

ُِ ادُْْبَحِػ ُمَتَقافًِوَ، َؾٌَِذا َؿَرَأ وقال: ) ُِ َأْن َيْقَرَأ َظَذ َتْرتِو نه ًُّ َؿََل َأْصَحَُبنََ: اف

: َحتهك َفقْ  ًِ ِ ََ. َؿََل ادَُْتقيلِّ تِل َبْقَدَهَ ُمتهِبَل  افه
ِِ ِِ إُوَػ ُشقَرًة َؿَرَأ يِف اف هَىَِو َق ـْ  يِف افره

سِ }يِف إُوَػ  َؿَرأَ  ٌََقَرِة، َوَفوْق َؿوَرَأ  {ُؿْؾ َأُظقُذ بَِربِّ افنَه ِل اْف ـْ َأوه  ِم
ِِ َيْقَرُأ يِف اف هَىَِو

ِِ افتل ؿٌلهَ، ؾقد َخََفػ إْوَػ، وٓ رف َظَلْوِف( ُشقَرًة ُ ؿه َؿَرَأ يِف اف هَىَِو
(4). 

ًُّ وقال احلافظ ابـ كثر: ) َم َبْقَض اف  .(5)َقِر َظَذ َبْقٍض َجََز(َوإِْن َؿده
 

                                                           

ٌوَن وحديْ افقهد بَخشالم وىحقهؿ ِمـ شقرة افنوَس إػ شوقرة افنٌّوي  ( 1) يقنل: أن َيتّؿ تقلوؿ افبِّ

 م ال.

 (.99افتٌوَن يف آداب محلِ افقرآن، افنقوي )ص  ( 2)

 (.99افنقوي )ص  افتٌوَن يف آداب محلِ افقرآن، ( 3)

 (.3/242ادجمقع ذح ادُْهَذب ) ( 4)

 (.1/30تفًر افقرآن افق وؿ ) ( 5)
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 الـ ْسخ يف الؼرآن:

م " َلوَب ادُْتقودِّ
اّل ظذ ارتفَع احْلُْكؿ اف َبِوّ بَِْْلِ َلَب افده

افنَِشخ: هق اْْلِ

 ظذ َوْجف َفْقٓه َفكَن َ َبِتَ مع َتَراِخوف ظنف.

قخ: هق احْلُكْ  ًُ م بِِخلَب َواِؿوع َبقوَده وادَْنْ ٌََتف بِِخلَب ُمَتَقدِّ ؿ افّزائؾ بقد َ 

اٍخ ظنف داّل ظذ ارتفَظف ظذ َوْجف َفْقٓه فكَن َ َبًِتَ   .(1) "ُمَسَ

خ  َبّ يف افقرآن ويف افؼائع افًَبقِ.  ًْ  وافنه

َهَ َىْيِت بِخَ }ؿَل ا  تٌَر  وتقَػ:  ًِ ٍِ َأْو ُىنْ ـْ َآَي ْخ ِم ًَ ْرٍ ِمنَْهَ َأْو ِمْ لَِهَ َمَ َىنْ

 َؿِديرٌ 
ٍ
ف ؾِّ َرْ ـُ  .[106(ا فٌقرة:2]) {َأمَلْ َتْقَلْؿ َأنه ا هَ َظَذ 

ُل َؿَُفقا إِىهواَم }وؿَل ا  ظّز َوَجّؾ:   َوا هُ َأْظَلُؿ باَِم ُينَزِّ
ٍِ ًِ َمَكََن َآَي ْفنََ َآَي َوإَِذا َبده

َ ُرُهْؿ ٓ ـْ َّ ُمْفَسٍ َبْؾ َأ  .[101( افنحؾ:16]) {َيْقَلُمقنَ  َأْى

ٍِ َوا هُ }وَىَقؾ افقرضٌل َظـ اْاُْمُهقر يف َؿقفف َتقَػ:  ًِ َمَكََن َآَيو ْفنََ َآَي َوإَِذا َبده

ُل  ٌْوِديُؾ: َرْؾوُع {َأْظَلُؿ باَِم ُينَزِّ وُخ َوافته ًْ  َأَصده ِمنَْهوَ َظَلوْوِهْؿ. َوافنه
ٍِ ًِ بِآَي ْخنََ آَي ًَ : )َى

 
ِ
ف ْ  .(2)مع َوْوع ؽر َمَكََىُف(  افقه

ٍِ َؾَيْبوَدْفنََ َمَكََىوُف ُحْكواًم آَخوَر. قال البغقي:  وْخنََ ُحْكوَؿ آَيو ًَ )َيْقنِل: َوإَِذا َى

ُل } ـْ َأْحَكَِموِف.  {َوا هُ َأْظَلُؿ باَِم ُينَزِّ ُل ِم ٌَدِّ ُ َوُي َأْظَلُؿ باَِم ُهَق َأْصَلُح ِْلَلِِقِف ؾِواَم ُيَغرِّ

                                                           

خَوي )ص  ( 1) ًّ يـ اف اَمل اخؿراف، فَِقَلؿ افدِّ ـَ ُتٌوَ يف مقرؾوِ 335مَجََل افُقّراف و ـُ (. وؿد أفهوػ افقلوامف 

دود، وافنَشوخ وادنًوقخ افنَّشخ وادنًقخ، منهَ: افنَشخ وادنًقخ فإلمَم ؿتَدة بـ دظَمِ افً

ّػ أهؾ افرشقخ ِمـ ِظلؿ افنَشخ وادنًقخ، ٓبـ ااوقزي، وىَشوخ  ـُ فإلمَم افزهري، وادَُْبّفك بي

 افقرآن افقزيز ومنًقخف، ٓبـ افٌَِرزي. وهل ملٌقظِ يف ـتَب واحد بتحقوؼ د. حَتؿ افضَمـ.

 (.10/176ااَمع ٕحكَم افقرآن ) ( 2)
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َّ َؿَُفقا إِ } اَم َأْى ُد.  {ىه وـَِغ َؿوَُفقا: إِنه  {ُمْفَسٍ }َيَ حُمَمه َُمَْتلِوٌؼ. َوَذفِوَؽ َأنه ادُْْؼِ

ٓه ُمْفوَسٍ  َخُر بَِيْصَحَبِِف َيْيُمُرُهُؿ اْفَوْقَم بَِيْمٍر َوَينَْهَُهْؿ َظنْوُف َؽوًدا، َموَ ُهوَق إِ ًْ ًدا َي حُمَمه

ـْ تلقَف ىفًف، ؿَل ا هِ ُفُف ِم َ وُرُهْؿ ٓ َيْقَلُموقنَ }: َيَتَققه ـْ َِ اْفُقوْرآِن،  {َبوْؾ َأ َحِقوَقو

ـَ ادنًقخ( ِشِخ ِم  .(1)َوَبَوََن افنَه

َبِقِ. ًّ ائع اف خ َواِرد يف افّؼَ ًْ  وافنه

َخ يِف اْفُقْرآِن قال ابـ عبدالز: ) ًْ وؿد أىكر ؿقم ِمـ افّرواؾض واْلقراج افنه

، َوَوََهْقا يِف َذفَِؽ  ِِ نه ًُّ  .(2)َؿْقَل اْفَوُهقِد( َواف

ـَ َجوَقاَزُه، وقال الؼرضبل: ) ِري ـَ ادُْنَْتِمَغ فإِِلْشالِم ادَُْتوَيخِّ َأْىَكَرْت َضَقاِئُػ ِم

 . ِِ يَق ِ َبِِؼ َظَذ ُوُؿقِظِف يِف افؼه ًه َلِػ اف ًه  َوُهْؿ حَمُْجقُجقَن بٌِمِْجََِع اف

ـَ اْفَوُهقدِ  ، َوُهوْؿ حَمُْجقُجوقَن بِواَم َجوََف يِف َتوْقَراهِتِْؿ َوَأْىَكَرْتُف َأْيًضَ َضَقاِئُػ ِم

: إِأِّ َؿوْد 
ِِ وِفونَ ًه ـَ اف الُم ِظنَْد ُخُروِجِف ِم ًه بَِزْظِمِهْؿ: َأنه ا هَ َتَقََػ َؿََل فِنُقٍح َظَلْوِف اف

ـَ  ُّ َذفَِؽ َفُكْؿ  تَِؽ، َوَأْضَلْق يه اًل َفَؽ َوفُِذرِّ ـَ  َمْي
ٍِ
ؾه َدابه ـُ  ُّ ، موَ َجَقْل ُِ ٌَوَِت اْفُقْشو نَ

ـَ  ـَ ِوًرا ِمو اِئووَؾ  َم َظوَذ ُمقَشوك َوَظوَذ َبنِول إِْهَ لقه.  ؿ ؿد َحره ـُ َخال افّدم ؾال َتي

َم ا هُ َذفِوَؽ  ، َوَؿْد َحره
ِّ ـَ إُْخ ُج إََخ ِم الُم ُيَزوِّ ًه ََن آَدُم َظَلْوِف اف ـَ احْلََوَقاِن، َوباَِم 

ًه  ِه، َوبَِينه إِْبَراِهوَؿ اْْلَلِوَؾ ُأِمَر بَِذْبِح اْبنِِف ُ ؿه َؿوََل َظَذ ُمقَشك َظَلْوِف اف الُم َوَظَذ َؽْرِ

ٌََد ِمنُْهُؿ اْفِقْجَؾ، ُ ؿه  ـْ َظ اِئوَؾ َأْن َيْقُتُلقا َم َفُف: ٓ َتْذَبْحُف، َوبَِينه ُمقَشك َأَمَر َبنِل إِْهَ

ْوِػ َظنُْهْؿ، َوبِ  ًه ٌَِّد ِ َوَ َبْقوَد َأَمَرُهْؿ بَِرْؾِع اف ٌَْؾ َبْق ِِف، ُ ؿه ُتُق ٌهٍد ِ ََ َؿ َتُف َؽْرُ ُمَتَق ٌُقه َينه ُى

                                                           

 (.3/96)مقَمِل افّتنِزيؾ  ( 1)

 (.3/215افتمهود ) ( 2)
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 .(1)َذفَِؽ، إَِػ َؽْرِ َذفَِؽ(

ِخ يِف َأْحَكوَِم ا هِ وقال ابـ كثر:  ًْ لُُّهْؿ ُمتهِفُققَن َظَذ َجَقاِز افنه ـُ ُمقَن 
لِ ًْ )َوادُْ

ولٍِؿ  َتَقََػ: دََِ َفُف يِف َذفَِؽ  ًْ لُُّهْؿ َؿََل بُِقُؿقِظوِف. َوَؿوََل َأُبوق ُم ـُ ، َو
ِِ ٌََفَِغ َكِؿ اْف

ـَ احْلِ ِم

ـْ َذفَِؽ يِف اْفُقْرآِن. َوَؿْقُفُف َهوَذا َووِقوٌػ َموْرُدوٌد  ٌف ِم : مَلْ َيَقْع َرْ ُ ٌََهَِأُّ ادَُْفنِّ إَْص

 .(2)َمْرُذوٌل(

ٌََر وافققَئد خ خَص بَٕحَكَم: ؾَْٕخ ًْ وخ: َٕنوَ ٓ  وافنه ًْ ٓ َيدخلهَ افنه

ل.  َتَتغره وٓ َتَتٌده

)َوَهوَذا إِىهواَم َيُكوقُن يِف إََواِموِر الز عــ الـ اِشـخ َوادَْـُْسـق : قال ابـ عبـد

ـْ َرُشوقفِِف  ـِ ا هِ َظوزه َوَجوؾه َأْو َظو َ يِف اْْلََزِ َظ ، َوَأمه
ِِ نه ًُّ ـَ اْفكَِتَِب َواف َوافنهَقاِهل ِم

( ملسو هيلع هللا ىلص َِ ٌَته ٌََِر اْف ُخ يِف إَْخ ًْ َؾال جَيُقُز افنه
(3). 

 .(4)افنًّخ إىام َيَقع يف إمر وافنهل دون اْْلََز ادَْْحض(قال ابـ اجلقزي: )

ٌَوَت وقال الؼرضبل: ) ل افَقاِج ٌَودُّ  َت
ِِ خ يف إخٌَر ٓ جَيُوقز، ْٓشوتَِحََف ًْ افنه

 .(5)َفِ افَكِذب ظذ ا  َتقَػ(افَقْقلِّوِ، وْٓشتَِحَ

خ(وقال الشاضبل:  ًْ )وإْخٌَر ٓ َيدخلهَ افنه
(6). 

                                                           

 (.2/63ااَمع ٕحكَم افقرآن ) ( 1)

 (.1/379تفًر افقرآن افق وؿ ) ( 2)

 (.3/215افتمهود ) ( 3)

ّػ أهؾ افرشقخ ِمـ ِظلؿ افنَشخ وادنًقخ )ص  ( 4) ـُ  (.12ادَُْبّفك بي

 (.9/15ااَمع ٕحكَم افقرآن ) ( 5)

 .(3/345ادقاؾقَت ) ( 6)
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م ظلووهؿ دَّوَ  خ: َمَ ـَن َحالًٓ فٌِنل إهائوؾ  ؿ ُحرِّ ًْ وممَ ُيًَتَدّل بف ظذ افنه

مف َيقققب ظلوف افبالة وافًالم ظذ ىفًف.  َحره

َ}ؿَل ا  تٌَر  وتقَػ:  ـَ ؾُّ افلهَقَِم  َم ـُ اِئووَؾ إِٓه َموَ َحوره ٌَنِول إِْهَ
َن ِحالًّ فِ

نْوُتْؿ  ـُ َل افتهْقَراُة ُؿْؾ َؾْيُتقا بِوَفتهْقَراِة َؾَْتُلقَهوَ إِْن  ٌِْؾ َأْن ُتنَزه ـْ َؿ ِف ِم
ًِ اِئوُؾ َظَذ َىْف إِْهَ

 .(1)[93( آل ظمران:3]) {َصَِدِؿغَ 

 أكقاع الـ ْسخ يف الؼرآن:

ًِ  مَ –1 ْجؿ. ؿوَل ُظمور (2) م َفف. ُحْكمف وَبِقل فووتاِلوت َخّوووُى : آيِ افوره

ًدا هنع هللا يضر َْ حُمَمه َِ  ملسو هيلع هللا ىلص: )إِنه ا َ َبَق بَِحْلَؼِّ َوَأْىَزَل َظَلْوِف اْفكَِتََب َؾَكوََن مِمهوَ َأْىوَزَل ا ُ آَيو

ْجِؿ َؾَقَرْأَىََهَ َوَظَقْلنَََهَ َوَوَظْونَََهَ: َرَجؿَ  َوَرمَجْنََ َبْقَدُه، َؾَيْخَشوك  ملسو هيلع هللا ىلصَرُشقُل ا ِ  افره

ِس َزَمٌَن َأْن َيُققَل َؿَِئوٌؾ: َوا ِ َموَ َىِجوُد آَيو ْجِؿ يِف ـَِتوَِب ا ِإِْن َضََل بَِفنَه   َِ افوره

ٍِ َأْىَزهَلََ ا ُ( ِ  َؾِريَض َؾَوِضلُّقا بَِسْ
(3). 

َخّ تاِلوتف وُحْكمف -2 ًِ ـَ اهنع هللا يضر. م َفف: ؿقل ظَئشِ مَ ُى ََن ؾِواَم ُأْىِزَل ِم ـَ ( :

، بَِخْمٍس َمْقُلقَمٍَت( ـَ ْخ
ًِ ، ُ ؿه ُى ـَ ْم اْفُقْرآِن: َظْؼُ َرَوَقٍَت َمْقُلقَمٍَت حُيَرِّ

(4). 

َخ ُحْكمف وَبِقَوّ تاِلوتف. م َفف:  -3 ًِ و }مَ ُى ـِ اْْلَْموِر َوادَْْوِنِ َيُفقَىَؽ َظ ًْ َي

ـْ َىْفِقِهاَم ُؿْؾ ؾِ  َزُ ِم ـْ ِس َوإِْ ُمُهاَم َأ ٌٌِر َوَمنََؾُِع فِلنَه ـَ َخْتهَ  [219(افٌقورة:2]) {وِهاَم إِْ ٌؿ  ًَ َى

                                                           

خ ومَ مل َيدخلف، يف ـتَب  واى ر: ( 1) ًْ افزهوَن يف ظلوقم "تقًوؿ ُشَقر افقرآن بَِحًُ مَ َدَخلف ِمـ افنه

ِقّ ) "افقرآن ـَ ر  (. 2/33فلزه

 شيـتفل يف ـؾ ىقع بِم َل واحد.  ( 2)

 (. 4436( ومًلؿ )ح 6829رواه افٌخَري )ح  ( 3)

 (.3587رواه مًلؿ )ح  ( 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ٕٚ 

ـَ َآَمنُقا إِىهاَم اْْلَْمُر َوادَْْوِنُ َوإَْىَبوَُب َوإَْزُٓم ِرْجوٌس }آيِ ادَئدة:  ِذي ََ افه َيَ َأ ُّ

ْوَلَِن َؾَْجتَ  ـْ َظَمِؾ افشه ٌُقُه َفَقلهُكْؿ ُتْفلُِحقنَ ِم
 .  [90( ادَئدة:5]) {نِ

َخ ُحْكمف إػ ؽر َبَدل. م َفوف: ؿقفوف تقوَػ:   -4 ًِ ٌف }مَ ُى َوإِْن َؾوََتُكْؿ َرْ

ّْ َأْزَواُجُهوْؿ ِمْ وَؾ َموَ َأْىَفُقوقا  ٌَ ـَ َذَه ِذي ٌُْتْؿ َؾَآُتقا افه َِر َؾَقََؿ ـْ َأْزَواِجُكْؿ إَِػ اْفُكفه ِم

قُ  ِمنُقنَ َواته ًْ  .[11( ادمتحنِ:60]) {قا ا هَ افهِذي َأْىُتْؿ بِِف ُم

 ادَْْهوِر قال ابـ اجلقزي: 
ِ
ـْ َأَداف دّل ظوذ أن إحكوَم ادوذـقرة يف أيوِ ِمو

ـْ َصوَداٍ  َؿوْد َوَجوُ َرّده   َأْو ِمو
ِِ ـَ اْفَغنِوَم ْوِج ِم َِر َوَتْقِقيِض افزه ـَ اْفُكفه َوَأْخِذِه ِم

وّؾ هوذه ظذ أهؾ احْلَ  ـُ قخ، وؿد ىوص أمحود ظوذ هوذا. ؿوَل ُمقَتوؾ:  ًُ ْرب: َمنْ

ْوػ ًه َخّ بِآيِ اف
ًِ  .(1)أيَت ُى

وًخَ، وَيقتوِزه افوٌقض افقلوام َبقوض َيقَتِزه مَ وهق افتخبوص:  -5 ًْ ف َى

 أَخر خَتِْبوًبَ.

ََن ِمنُْكْؿ َمِريًضَ َأْو َظَذ َشَفٍر َؾِقده }وم َفف: آيَت افبوَم:  ـَ ـْ  ٍَم َؾَم ـْ َأيه ٌة ِم

ا َؾُهَق َخوْرٌ َفوُف َوَأْن  َع َخْرً ـْ َتَلقه كٍِغ َؾَم ًْ ٌِ َضَقَُم ِم ـَ ُيلِوُققَىُف ؾِْدَي ِذي ُأَخَر َوَظَذ افه

نْوُتْؿ َتْقَلُموقنَ  ـُ وَخْتهَ افتول بقودهَ:  [184( افٌقورة:2]) {َتُبقُمقا َخوْرٌ َفُكوْؿ إِْن  ًَ َى

هْ } ـْ َصِهَد ِمنُْكُؿ افشه وٍَم َؾَم ـْ َأيه ٌة ِمو ََن َمِريًضَ َأْو َظَذ َشَفٍر َؾِقده ـَ ـْ  َر َؾْلَوُبْمُف َوَم

ْوُخ اْفَكٌِوُر {ُأَخرَ  ، ُهَق افشه ٍِ قَخ ًُ ّْ بَِمنْ ًَ . وابـ ظٌَس ر  ا  ظنهام يققل: َفْو

ؾِّ  ـُ َتلِوَقَِن َأْن َيُبقَمَ َؾُوْلِقاَمِن َمَكََن  ًْ َٓ َي كِونًَ َوادَْْرَأُة اْفَكٌَِرُة  ًْ َيْقٍم ِم
(2). 

                                                           

ّػ أهؾ افرش ( 1) ـُ  (.52قخ ِمـ ِظلؿ افنَشخ وادنًقخ )ص ادَُْبّفك بي

 (.4505رواه افٌخَري )ح  ( 2)
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 .(1)هذا مذهُ ابـ ظٌَس، َوَخََفَفف إـ رقال ابـ َحَجر: 

 وِمـ ِحَؽؿ الـ ْسخ:

يع، ـام يف ََتريؿ اْلَْمر. -1  افتهَدّرج يف افّتْؼِ

افتذـر بِنِْقمِ ا  تقَػ يف بقض أىقاع افنًخ، خَصِ افوذي يكوقن  -2

خ ِمـ أ قؾ إػ أَخّػ، ـام يف ىَ  ًْ خ ِؿتَل افقاِحد فَِقَؼة ؾوهَ افنّ ًْ
(2). 

ـَخاوي: ) يـ الس  وخ: افللوػ بَفقٌوَد، قال َعَؾـؿ الـدن ًْ وِحْكَموِ افنّ

ومَحُْلهؿ ظذ مَ ؾوف إصوالح هلوؿ. ومل يوزل افٌوَري ظوز وجوؾ َظَدًِوَ 

بَٕمر إول واف َأ، وبُِمّدة إول، واْبتَِداف ُموّدة اف وَأ ؿٌوؾ إجيوَد 

 .(3)وَىْقلهؿ ظنف إػ ؽره( َخْلِقف، وَتْكلِوفهؿ ذفؽ،

وخ دَّوَ ا  ؾوٌن وَرمحتوف، ا  ِظْلؿ َشقِ ظذ افّدٓفِ -3 ًَ  افقاِحود ِؿتوَل َى

ٌُوقا }ؿَل:  افكّفَر ِمـ فِقؼة
ووَن َصوَبُِروَن َيْغلِ ـْ ِمنُْكْؿ ِظْؼُ إِْن َيُك

ـَ  ـَ  ِذي ـَ افه ٌُقا َأْفًفَ ِم
ٌِ َيْغلِ ـْ ِمنُْكْؿ ِمَئ ُْؿ َؿوْقٌم ٓ ِمََئَتْغِ َوإِْن َيُك َفُروا بِوَيَنه

ـْ 65َيْفَقُهقَن ) َػ ا هُ َظنُْكْؿ َوَظلَِؿ َأنه ؾِوُكْؿ َوْقًفَ َؾٌِْن َيُك ( أََن َخفه

ٌُوقا َأْفَفوْغِ 
ـْ ِمونُْكْؿ َأْفوٌػ َيْغلِ ٌُقا ِمََئَتْغِ َوإِْن َيُك

ٌِ َصَبَِرٌة َيْغلِ ِمنُْكْؿ ِمَئ

 . [66، 65( إىفَل:8]) {بٌِِْذِن ا هِ

: َوَجوّؾ  َظوزّ  ا  ؿَل افّلّوُ، ِمـ اْلٌَِوْ ومَتْووز آَمـ، َمـ إيامن اْختٌَِر -4

ـَ } َْ ِمو ِمنَِغ َظَذ َمَ َأْىُتْؿ َظَلْوِف َحتهك َيِموَز اْْلٌَِوو ًْ ََن ا هُ فَِوَذَر ادُْ ـَ َمَ 
                                                           

 (.8/180ؾتح افٌَري ) ( 1)

 (.72-71ص: )( 3(، ـام يف رؿؿ )66، 65(: أيَت )8شقرة إىفَل ) ( 2)

اَمل اخْؿراف )ص  ( 3) ـَ  (.336، 335مَجََل افُقّراف و
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ُِ َوفَ  ََن ا هُ فُِوْللَِقُكْؿ َظَذ اْفَغْو ـَ ُِ َوَمَ  وِّ ـْ ُرُشولِِف افله َتٌِل ِم ـه ا هَ جَيْ
كِ

ـْ َيَشَُف َؾَآِمنُقا بَِ هِ ِمنُقا َوَتتهُققا َؾَلُكْؿ َأْجوٌر َظ ِووؿٌ  َم ًْ  {َوُرُشلِِف َوإِْن ُت
 .   [179( آل ِظمران:3])

ّْ ُشقَرٌة َؾٌَِذا }وؿَل ا  تٌَر  وتقَػ:  َف ـَ َآَمنُقا َفْقٓ ُىزِّ ِذي َوَيُققُل افه

ـَ يِف ُؿُلقِ ِْؿ َمَرٌض ُأْىِزفَ  ِذي َّ افه َر ؾِوَهَ اْفِقَتَُل َرَأْي
ٌِ َوُذـِ ّْ ُشقَرٌة حُمَْكَم

ـَ ادَْوْقِت َؾوَيْوَػ هَلُوْؿ ) ٌِ 20َينُْ ُروَن إَِفْوَؽ َىَ َر ادَْْغِقِّ َظَلْوِف ِمو ( َضََظو

ا هَلُوؿْ َوَؿْقٌل َمْقُروٌف َؾٌَِذا َظَزَم إَْمُر َؾَلوْق َصوَدُؿقا ا هَ َفَكو  {ََن َخوْرً
  . [21، 20( حممد:47])

ع يف اددينِ ظذ َمَراِحؾ. ع ابتداف يف مّكِ، وإىام ُذِ  ؾٌن افِقتَل مل ُيْؼَ

 ْٕمر ا  َظّز َوَجّؾ. (1)"وآمت َل افتالوة  قاب" َبقَف -5

 ؟ ما ُكِسخ ِمـ أيات، فال َيؽُتبقكف يف ادصاِحػ مهنع هللا يضركقػ َيعِرف الصحابة 

َر }ااقاب: ؿد َتَكّفؾ ا  َظّز َوَجّؾ بِِحفظ ـِتَبف، ؾقَل:  ـْ ْفنََ افذِّ ـُ َىزه إِىهَ َىْح

 .[9( احلجر:15]) {َوإِىهَ َفُف حَلََؾُِ قنَ 

ٌََوَن افوقاِرد يف َؿقفوف َظوّز  َحَبِ ِمـ اف َخّ تاِلوتف وَتٌِوونف فلبه
ًِ وَمقِرؾِ مَ ُى

َل إَِفوْوِهؿْ َوَأْىَزْفنََ إَِفْوَؽ }َوَجّؾ:  ِس َمَ ُىوزِّ َ فِلنَه ٌَغِّ َر فُِت ـْ َأَراَد " [44( افنحوؾ:16]) {افذِّ

ِولُّ  وََن افنٌه ـَ ِر اْفوَقْحَل، َو ـْ ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصبَِفذِّ ُُ ِمو ٌَوِّنًوَ فِْلوَقْحِل، َوَبَووَُن اْفكَِتوَِب ُيْلَلو ُم

 ِِ نه ًُّ  .(2)"اف

ّْ تاِلَوتف َخ
ًِ  .مهنع هللا يضرفلبحَبِ  ؾال ُبّد ِمـ َبَوَن مَ ُى

                                                           

 (.8/194ِمـ ـالم احلَؾظ ابـ حجر يف َؾْتح افٌَري ) ( 1)

 (. 5/21) "مقَمِل افّتنِْزيؾ"ؿَفف افٌغقي يف تفًره  ( 2)
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ُلقر.  ًّ خ تالوتف ُيرَؾع: ؾال يٌقك ٓ يف افّبُدور وٓ يف اف ًَ  ومَ ُتن

َهَ َىْيِت بَِخْرٍ ِمنَْهَ َأْو ِمْ لَِهوَ}ؿَل ا  َظّز َوَجّؾ:  ًِ ٍِ َأْو ُىنْ ـْ َآَي ْخ ِم ًَ  {َمَ َىنْ
ِِ َبْقَدهَ [106( افٌقرة:2]) َي ْٔ ُِ بَِ َي ْٔ ُخ ا ًَ ََن ُينْ ـَ ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَ، َوَيْقَرُأ َىٌِلُّ ا هِ .  َ وَر ِمو ـْ َِ َأْو َأ أَي

ك َوُتْرَؾُع  ًَ َذفَِؽ ُ ؿه ُتنْ
(1). 

َتِموع ظوذ  ّْ ظذ هذا افُقرآن، وؿد َظَبوؿ ا  إّموِ أن جَتْ  ّؿ إن إّمِ أمْجََق

تِوول : )إِنه ا هَ ٓ جَيَْمووُع أُ ملسو هيلع هللا ىلصوووالفِ: فِققفووف  ووٍد -مه َِ حُمَمه وو َظووَذ  - ملسو هيلع هللا ىلصَأْو َؿووََل: ُأمه
) ٍِ  .(2)َوالَف

، "بسل ميحرلا نمحرلا هللا"َيقِرؾقن اىقضَف افًقرة بِنُزول  مهنع هللا يضروـَن افبحَبِ 

َقر. ًُّ  ؾهل افتل َتفِبؾ َبْغ اف

ِوّل قال ابـ عباس ريض اهلل عـفام:  وََن افنٌه ـَ وقَرِة  ملسو هيلع هللا ىلص) ًُّ َٓ َيْقوِرُف َؾْبوَؾ اف

َل َظَلْوِف:   .(3)(بس ميحرلا نمحرلا هللاَحتهك ُتنَزه

ًّ وولمقن ٓ َيقَلمُ ووِ: )ـَن ادًوويف رواي تك َتنْوِزل وووقرة حوقن اىِقضَف اف

وقَرة ؿود  بسل ميحرلا نمحرلا هللا، ؾٌذا ُأْىِزَفّ "بسل ميحرلا نمحرلا هللا" ًّ ُموقا أن اف
َظلِ

 .(4)َضّ(اْىقَ 

 
                                                           

 (.2/393( وَرَوى ظـ افربوع ىحقه )2/391رواه ابـ جرير يف تفًره ) ( 1)

( ِموـ حوديْ أىوس. 3950( ِمـ حديْ ابـ ظمر، ورواه ابـ مَجف )ح 2167رواه افسمذي )ح  ( 2)

 وصححف إفٌَأ وإرىَؤوط. 

 (. وصححف إفٌَأ وإرىَؤوط. 788اود )ح رواه أبق د ( 3)

( ِموـ ؿوقل شوقود بوـ 2617افرزا  )ح (. ورواه ظٌود2207فًنـ افكزى )ح رواه افٌوهقل يف ا ( 4)

 جٌر.
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 (5)دِاذا ُيقَجد ادَْتَشابِف يف الُؼرآن؟

                                                           

ًَ ؾَقََل َتَقََػ: ؿ تنزيلف أن يف افقز ا  يف حمك(   أخ1) ِذي َأْىَزَل َظَلْووَؽ اْفكَِتوََب }رآن حمكام ومتشَ  ُهَق افه

ـه ُأمُّ اْفكَِتَِب َوُأَخُر ُمَتَشَِ ٌََت ِمنْ   ؿَل افًوقضل:  {ُف آَيٌَت حُمَْكاَمٌت ُه

َِ َأْؿَقال: ِِ َ اَلَ  َيَف ًْ َُبقِريُّ يِف ادَْ ًَ ٍُ افنهْو ـُ َحٌِو  َوَؿْد َحَكك اْب

ُف حُمَْكٌؿ فَِقْقفِِف تقَػ: له ـُ ّْ آَيَُتفُ }َأَحُدَهَ َأنه اْفُقْرآَن   .{ـَِتٌَب ُأْحكَِم
ُف ُمَتَشَبٌِف فَِقْقفِِف َتَقََػ: لُّ ـُ ًَ َمَ َِأَ }اف هَِأ  ًَ ُمَتَشَِ   .{ـَِتَب

ِر ِ ََ.  ادَُْبده
ِِ َُمُف إَِػ حُمَْكٍؿ َوُمَتَشَبٍِف فِْمَي ًَ ِحوُح اْىِق ُْ َوُهَق افبه

 اف هَفِ

 َأْؿَقاٍل:َوَؿِد اْخُتلَِػ يِف َتْقوِِغ ادُْْحَكِؿ َوادَُْتَشَبِِف َظَذ 

ِِ وَ  وََظ ًه ِقَووَِم اف ـَ َِل َؾِقوَؾ: ادُْْحَكُؿ َمَ ُظِرَف ادَُْراُد ِمنُْف، َوادَُْتَشَبُِف َمَ اْشَتْيَ َر ا هُ بِِقْلِموِف  جه ُخوُروِج افوده

َقِر. ًُّ  يِف َأَوائِِؾ اف
ِِ َق  َواحْلُُروِف ادَُْقله

 َتَشَبُِف َىِقوُضُف.َوِؿوَؾ: ادُْْحَكُؿ َمَ َوَوَح َمْقنََُه َوادُْ 

ٓه َوْجًهَ َواِحًدا، َوادَُْتَشَبُِف َمَ اْحَتَمَؾ َأْوُجًهَ. ـَ افتهْيِويِؾ إِ َتِمُؾ ِم َٓ حَيْ  َوِؿوَؾ: ادُْْحَكُؿ َمَ 

وَلَقاِت َوا َيْظوَداِد افبه ـَ ََن َمْقُققَل ادَْْقنَك، َوادَُْتَشَبُِف بِِخاَلؾِوِف  ـَ وَوَِم وؿوؾ: ادُْْحَكُؿ َمَ  ْختَِبوَِص افبِّ

. ٌَََن َؿََفُف ادَََْوْرِديُّ  بَِرَمَضََن ُدوَن َصْق

ِه إَِػ َؽْرِ  ٓه بَِردِّ ِف إِ
ًِ َتِقؾُّ بِنَْف ًْ َٓ َي ِف، َوادَُْتَشَبُِف َمَ 

ًِ  ِه.َوِؿوَؾ: ادُْْحَكُؿ َمَ اْشَتَقؾه بِنَْف

ٓه بَِفتهْيِويِؾ.َوِؿوَؾ: ادُْْحَكُؿ َمَ َتْيِويُلُف َتنِْزيُلُف، واد  تشَبف مَ ٓ يدري إِ

ْر َأْفَفَُطُف، َوُمَقَبُِلُف ادَُْتَشَبُِف.  َوِؿوَؾ: ادُْْحَكُؿ َمَ مَلْ َتَتَكره

َْمَ َُل. ْٕ  َوِؿوَؾ: ادُْْحَكُؿ اْفَفَرائُِض َواْفَقْظُد َواْفَقِظوُد، َوادَُْتَشَبُِف اْفِقَبُص َوا

 ( .4 -3/3اختقَن يف ظلقم افقرآن )

 ويـؼسؿ ادُتشابِف يف الؼرآن الؽريؿ إىل ثالثة أقسام هل:

: ًٓ وهق مَ ٓ يًتلوع افٌؼ مجوًقَ أن يبولقا (: ادَْعـك وحده، )َمعـقي/ َحؼقؼل ادُتشابف مـ ِجفة أو

 إفوف ـَفقلؿ بذاِت ا ، وحقَئؼ ِصفَتف، وـَفقلِؿ بوقِم افِقوَمِ وىحقه موـ افُقلوقم اّفتول اشوّتي ر ا 

 تقَػ  َ.

وهق َمَ يًوتلوع ـوّؾ إىًوٍَن مقرؾتوف ظوـ ضريوِؼ ادُتشابف مـ ِجفة اّلؾػِظ وحده، )اّلؾػظل(:  ثاكًقا:

وِط واخْضنَوَِب، وافّستووُ،  ًْ ٌَ  وافّدرس، ـَدُتشَ َت اّفتل َىشي افتشَبف ؾوهَ مـ اخمْجََِل واف
ِْ ٌَْح اف

 وؽرابِ افلفظ، وىحق ذفؽ.
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َكؿ َظ ومِ، منهَ:  حِلِ

 .  أْمره وُيًلِّؿ وـِتَبف، بَ  ُيًِمـ افذي ادًِمـ إيامن َيَتٌّغ  أن –1

 َِ ّْ َظَِئَش َِ  ملسو هيلع هللا ىلصقُل ا ِ : )َتاَل َرُش اهنع هللا يضرؿََف وِذي َأْىوَزَل َظَلْووَؽ }َهِذِه أَي ُهَق افه

ـَ يِف ُؿُلقِ ِْؿ  ِذي َ افه ـه ُأمُّ اْفكَِتَِب َوُأَخُر ُمَتَشَِ ٌََت َؾَيمه اْفكَِتََب ِمنُْف َآَيٌَت حُمَْكاَمٌت ُه

ِِ َواْبتَِغََف َتْيِويلِوِف َوَموَ َيْقَلوُؿ َتْيِويَلوُف إِٓه ا هُ َزْيٌغ َؾَوتهٌُِققَن َمَ َتَشََبَف ِمنُْف اْبتَِغََف اْففِ  ْتنَ

ُر إِٓه ُأوُفوق  ـه نَوَ َوَموَ َيوذه ـْ ِظنْوِد َربِّ وؾٌّ ِمو ـُ اِشُخقَن يِف اْفِقْلِؿ َيُققُفقَن َآَمنَه بِوِف  َوافره

ٌََِب  : َؿََل َرُشقُل ا ِ  [7( آل ِظمران:3]) {إَْف ّْ ـَ َيتهٌُِققَن َموَ ملسو هيلع هللا ىلصَؿََف ِذي َّ افه : َؾٌَِذا َرَأْي

ك ا هُ َؾَْحَذُروُهْؿ( ـَ َشمه ِذي َتَشََبَف ِمنُْف َؾُيوَفِئَؽ افه
(1). 

 .َيقَلمقن ٓ مَ َيقَلؿ وأىف وافشهَدة، افغوُ َظَملِ  ا  أن ُيقَلؿ أن –2

ُِ ٓ َيْقُزُب ظَ }ؿَل ا  تٌَر  وتقَػ:  اَمَواِت َظَمِلِ اْفَغْو ًه ٍة يِف اف نُْف ِمْ َقَُل َذره

َزُ إِٓه يِف ـَِتٍَب ُمٌِغٍ  ـْ ـْ َذفَِؽ َوٓ َأ  .  [3( شٌي:34]) {َوٓ يِف إَْرِض َوٓ َأْصَغُر ِم

 .  رف بُِكّؾ  ا  إحَضِ –3

 َؿِديٌر َوَأنه ا}ؿَل ا  َظّز َوَجّؾ: 
ٍ
ف ؾِّ َرْ ـُ  هَ َؿوْد َأَحوََط فَِتْقَلُمقا َأنه ا هَ َظَذ 

 ِظْلاًم 
ٍ
ف  .[12( افلال :65]) {بُِكؾِّ َرْ

ر ا  بِِقلمف، وَحْجُ ِظْلموف ظوـ اْْلَْلوؼ ؾووف َمبوَفح َيًتي ِ  مَ ُوُجقد –4

 فلقٌَد، وتَفّرد ذي ااالل بَِفَكامل واْااََمل.

                                                                                                                                               

وهق موَ َيقلموف َخوقاّص افُقلوامف دون َفة ادعـك والؾػظ َمعا،)َمعـقي وَلػظل(: ادُتشابف مـ جِ  ثالًثا:

 إفووف أصوَر ،وافوذي( 222 – 2/220منَهؾ افقرؾَن يف ظلقم افقرآن، فلّزرؿوَأ )ظَّمتهؿ، اى ر: 

 هق افنقع إول مـ ادتشَبف، )م(. بَبف، يف – ا  رمحف – افشوخ

  (.6869ح ( ومًلؿ )4547رواه افٌخَري )ح  ( 1)
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ر افُقرآن ظذ أْرَبَقِ ُوُجقه:قال ابـ عباس ريض اهلل عـفام:  ًِ  َتْف

 ًِ وٌر ٓ ُيْقوَذر أَحود )َتْف ًِ وٌر َتْقِرُؾوف افَقوَرب، وَتْف ًِ ٌر َتْقَلموف افُقَلواَمف، وَتْف

وٌر ٓ َيْقَلوؿ َتيويَلوف إٓه ا ، َموـ  -َيققل: ِمـ احْلاَلل واحْلَوَرام  -بَِجَهََفتف  ًِ وَتْف

َِذب( ـَ  .(1)اّدَظك ِظْلمف ؾهق 

: ْرَكِمّ َ  قال الز  ِوؿ َصِحوح. ؾيمه ًْ افذي َتْقِرُؾف افَقَرب ؾهق افوذي )وهذا َتق

ََِنؿ، وذفؽ َصين افلَغِ واخْظَراب. ًَ
 ُيْرَجع ؾوف إػ فِ

َوَت أْشاَمئهَ. مه ًَ َ افلَغِ َؾَقَذ ادَُْفنِّ َمْقِرَؾِ َمَقَىِوهَ وُم  ؾيمه

و وافَقوَرئ  وال فلَمقنك َوَجُ ظذ ادَُْفنِّ
وأمَ اخْظَراب: ؾام ـَن اختالؾف حُمِ

وَلؿ افَقوَرئ ِموـ افلحوـ، وإن مل َتقّلمف فِ  ًْ َوَتقّصؾ ادَُْفنِّ إػ َمقرؾِ احْلُكوؿ، وفَِو

لؿ ِمـ افّلْحـ. ًْ وال فلَمقنك َوَجُ َتقّلمف ظذ افقَرئ فَِو
 يكـ حُمِ

ٌَََدر إْؾَهَم إػ مقرؾِ َمقنوَه ِموـ  اف َأ: مَ ٓ ُيقَذر أَحد بِْجهلف، وهق مَ َتَت

نِ َذَ  ائع إحكَم وَدٓئؾ افتقحوود، وـوؾ ففوظ أؾوَد مقنوك افنُُّبقص ادَُْتَضمِّ

 واحدا َجلِوًَّ ٓ ِشقاه ُيقَلؿ أىف ُمَراد ا  تقَػ. 

ّؾ أَحود ُيوْدِر  َمقنوك  ـُ ؿ ٓ خَيَتلػ ُحْكمف وٓ َيْلَتٌِس تيويُلف، إْذ  ًْ ؾهذا افِق

ُ}افتقحود ِمـ َؿقفِوف تقوَػ:  ، وأىوف ٓ [19( حممود:47]) {َؾوَْظَلْؿ َأىهوُف ٓ إَِفوَف إِٓه ا ه

ّوتِف.  يؽ َفف يف إهَلِ  َذِ

اف َفْ: مَ ٓ َيقَلمف إٓ ا  تقَػ: ؾهق َمَ جَيْرى َُمْرى افُغوقب، َىْحوق أي 

وح،  نَِ ِؿوووَم افًوَظِ، وُىووُزول افَغووْ، ومووَ يف إرحوَم، وَتْفًوور افوورُّ ادَُْتَضومِّ

                                                           

(، وابـ جرير افلزي يف تفًره )جَمع افٌوَن ظـ تيويؾ آي 1/253رواه ظٌدافرزا  يف تفًره ) ( 1)

 (.1/70افقرآن( )
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ّؾ ُمَتَشَبِف يف اف ـُ َغ فالجتهَد يف واحلروف ادَُْقلهقِ، و ًَ قرآن ظند أهؾ احلؼ ؾال َم

تفًره، وٓ ضريؼ إػ ذفؽ إّٓ بَِفتهقِؿوػ ِمـ أحد  ال ِ أْوُجوف: إّموَ َىوّص ِموـ 

، أو إمْجََع إُّمِ ظذ تيويلف، ؾٌذا مَل َيِرد ؾوف َتقِؿووػ ملسو هيلع هللا ىلصافّتنِْزيؾ، أو َبوَن ِمـ افنٌل 

 ممَ اْشَتيَ ر ا  تقَػ بِِقْلِمف. ِمـ هذه ااهَت َظلِْمنَ أىف

وافرابع: مَ َيْرِجع إػ اجتهوَد افقلوامف، وهوق افوذي َيغلِوُ ظلووف إضوال  

وَتنٌِْط،  ًْ ف افلفظ إػ َمَ َيًول إفوف، َؾَدَُْفنِّ َىَِؿؾ، وادُْوًّول ُم افتيويؾ، وهق َسْ

 وذفؽ اشتنٌَط إحكَم، وَبَوَن ادُْْجَمؾ، وخَتْبوص افُقُمقم.

وـؾ ففوظ احَتَموؾ َمْقنَووغ َؾَبوَظدا، ؾهوق افوذي ٓ جيوقز فغور افقلوامف 

آجتهَد ؾوف وظذ افقلامف اظتامد افشقاهد وافودٓئؾ، وفووس هلوؿ أن َيقَتِمودوا 

 .(1)ُُمَّرد َرأ ؿ ؾوف(

هؿ. ٌََد بقض افِقْلؿ ِمـ َمبَحِلِ   ّؿ إن َمنْع افِق

 ؿ ادَْْمنُقح فلِقٌَد وافِقْلؿ ادَْْمنُقع:وهق ُيٌّغ افِقل -رمحف اهلل-قال ابـ الؼقؿ 

) ؿ َمنََقهؿ شٌحَىف ِظْلؿ مَ ِشقى ذفؽ ]أي ِظلؿ مَ ِشقى مَ َيونفقهؿ[ مموَ 

ِقْلؿ افَغوُ وِظْلؿ مَ  ـَ فوس يف صيَنؿ، وٓ ؾوف مبلحِ هلؿ وٓ َىْشيهتؿ ؿَبِلِ فف، 

ٌَْحر  ّؾ مَ يكقن، وافِقْلؿ بَِقدد افَقْلر وأْمَقاج اف ـُ َِؿط ـَن و ًَ مَل وَم وَذّرات افرِّ

إْورا  وظدد افَكقاـُِ وَمَقَِديرهَ، وِظْلِؿ مَ ؾق  افًمقات ومَ َتّ اف رى، 

ومَ يف ْآَ افٌَِحَر وأؿلَر افَقَمَل، ومَ ُيكِنُّف افنَس يف ُصدورهؿ، ومَ ََتمؾ ـوؾ 

ـ َتَكّلػ أى ك ومَ َتغوض إرحَم ومَ َتزداد، إػ شَئر مَ َظَزب ظنهؿ ِظْلمف، َؾمَ 

                                                           

 (.166 – 2/164افزهَن يف ظلقم افقرآن ) ( 1)
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َمقِرؾِ ذفؽ ؾقد َطَلؿ ىفًف وَبَخس ِمـ افتقؾوؼ َحّ ف، ومل حيبؾ إّٓ ظذ اْاَهوؾ 

ُ، واْْلََوَل افَفَِشد يف أـ ر أْمِره. ـه  ادَُْر

وَظِ،  وِمـ ِحْكَمتف شوٌحَىف موَ َمونَقهؿ ِموـ افِقْلوؿ:ا: وقال أيًض  ًه ِظْلوؿ اف

ٌََفِغ كمِ اف
ِ َمَ ٓ حَيتوَج إػ َىَ ور، ؾلوق َظوَرف وَمقرؾِ آجَهلؿ، ويف ذفؽ ِمـ احْلِ

اخىًَن ِمْقدار ُظُمره ؾٌن ـَن ؿبر افُقمر مل َيَتَهنّي بَِفَقوش، وـوػ َيَتَهنّي بف وهق 

َيَسّؿُ ادَْقت يف ذفؽ افقؿّ، َؾلقٓ ُضقل إَمؾ َْلَِربّ افودىوَ، وإىوام ِظاَمرهتوَ 

ٌَوَيل بَِٔمَل، وإن ـَن ضقيؾ افُقمر وؿد َتقؼ ذفوؽ، ؾهوق  ٌَقوَف ؾوال ُي وا ِوؼ بَف

َهقات وادقوَ  وأىوقاع اففًوَد، ويقوقل: إذا َؿورب افَقؿوّ  بََِْٓنِام  يف افشه

ُّ َتقبِ، وهذا مذهُ ٓ َيْرَتضوف ا  تقَػ َظّز وَجّؾ ِمـ ظٌوَده، وٓ َيْقٌلوف  أْحَدْ 

افوذي منهؿ، وٓ َتبلح ظلوف أْحوقال افَقوَمَل، وٓ َيبولح افَقوَمَل إّٓ ظوذ هوذا 

ٌَؼ يف ِظْلمف...  اؿتضتف حكمتف وَش

ٌَََن أن ِمـ ِحكمِ ا  وىَِقمف ظوذ ظٌوَده أْن َشوَس -رمحف ا -إػ أن ؿَل  : َؾ

ّؿوُ ادوقت وؿود  ٌْلغ أْظاَمِرهوؿ، ؾوال يوزال افكووِّس َيَسَ ظنهؿ مقَدير آجَهلؿ وَم

و بوف ظنود َوَوقف َبغ َظونوف، َؾَونَْكّػ َظاّم َيّيه يف مقَده، وجَيتهد ؾو ام َينْفقف وُينُّ

 .(1)افُقُدوم(

 ِمـ ِحؽؿ إْكَزال الُؼرآن؟ 

َل إَِفوْوِهؿْ }ؿَل ا  تٌَر  وتقَػ:  َ فِلنهوَِس َموَ ُىوزِّ ٌَغِّ َر فُِت ـْ  َوَأْىَزْفنََ إَِفْوَؽ افذِّ

ُرونَ   .[44( افنحؾ:16]) {َوَفَقلهُهْؿ َيَتَفكه
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ـر يف ) قال الشقخ الشـؼقطل: َققفوف: ادراد بَفذِّ ـَ إِىهوَ }هذه أيِ: افقرآن، 
َر َوإِىهَ َفُف حَلََؾُِ قنَ  ـْ ْفنََ افذِّ ـُ َىزه  .[9( احلجر:15]) {َىْح

وؿد ذـر جّؾ وظال يف هذه أيِ ِحْكَمَتغ ِموـ ِحكوؿ إْىوَزال افُقورآن ظوذ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصافنٌل 
ل إفوهؿ يف هذا افكت إوػ: ٌَّغ فلنَس مَ ُىزِّ َب ِمـ إواِمر وافنّقاهل، أن ُي

كمِ يف ؽر هذا ادقوع أيضوَ،  وافَقْظد وافَقِظود، وىحق ذفؽ. وؿد َبغه هذه احْلِ

َققفف:  َ هَلُوُؿ افهوِذي اْخَتَلُفوقا ؾِووِف َوُهوًدى }ـَ ٌَوغِّ َوَمَ َأْىَزْفنََ َظَلْوَؽ اْفكَِتََب إِّٓ فُِت

ِمنُقنَ  ًْ ًِ فَِقْقٍم ُي إِىهَ َأْىَزْفنََ إَِفْووَؽ اْفكَِتوََب بِوَحْلَؼِّ }، وؿقفف: [64 (افنحؾ:16]) {َوَرمْحَ

سِ   .[105( افنًَف: 4])أيِ  {فَِتْحُكَؿ َبْغَ افنَه

وور يف آيَتووف وآتَِّقووَظ  ووَ، ـووام ؿووَل هنووَ:  اف َىوووِ: َوَفَقلهُهووْؿ }هوول افّتَفكُّ

ُرونَ  َققفوف:  ، وؿد َبغه هذه احلكمِ يف ؽر هذا ادقوع أيضَ،{َيَتَفكه ـَِتوٌَب }ـَ

ٌَوَِب  َر ُأوُفق إَْف ـه ُروا َآَيَتِِف َوفَِوَتَذ به ٌَََرٌ  فَِوده ، وؿقفوف: [29( ص: 38]){َأْىَزْفنََُه إَِفْوَؽ ُم

ـَ ِوًرا} ـْ ِظنِْد َؽْرِ ا هِ َفَقَجُدوا ؾِوِف اْختاِلًؾوَ  ََن ِم ـَ ُروَن اْفُقْرَآَن َوَفْق   {َأَؾال َيَتَدبه
ُروَن اْفُقوْرَآَن َأْم َظوَذ ُؿُلوقٍب َأْؿَفَهُلَوَووَأؾَ }ف: ووقفوو، وؿ[82َف: وو( افن4ً])  {ال َيَتوَدبه
 .(1)، إػ ؽر ذفؽ مـ أيَت([24( حممد:47])

ٌَوََرٌ  }يف تفًور ؿقفوف تقوَػ:  -رمحف اهلل-وقال  ـَِتوٌَب َأْىَزْفنَوَُه إَِفْووَؽ ُم

َر أُ  ـه ُروا َآَيَتِِف َوفَِوَتَذ به ٌََِب فَِوده  .[29( ص:38]) {وُفق إَْف

ر َجّؾ وَظال يف هذه أيِ افكريمِ أىوف أْىوَزل هوذا افكتوَب، ُمَق ِّواًم  ـَ وؿد َذ
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َىْفًف جّؾ وَظال بِِبوغِ اْاَْمع، وأىف ـتوَب ُمٌوََر ، وأن ِموـ ِحكوؿ إْىزافوف: أن 

َ ر ؾوهَ، حتوك َيفَهموقا َيتدّبر افنَس آيَتف، أي: َيَتَفّهمقهَ وَيَتَقّقلقهَ وُيْمِقنُقا افنه 

ر ُأوُفقا إفٌَب أي: َيّتِقظ أصوحَب افققوقل  ـّ مَ ؾوهَ ِمـ أىقاع اهْلَُدى، وأن يتذ

لومِ ِمـ صقائُ آختالل. ًّ  اف

ر ُأويِل إفٌَب ِموـ ِحكوؿ إىزافوف: ؾقود َذـوره يف ؽور هوذا  ـّ ْقن تذ ـَ وأّمَ 

ر ـَ َكؿ إخرى افتل مل ُتوْذ ىَ بٌقض احْلِ َققفوف  ادقوع ُمقَسِ ـَ يف آيوِ )ص( هوذه، 

ِس َوفُِونَْذُروا بِِف َوفَِوْقَلُموقا َأىهواَم ُهوَق إَِفوٌف }تقَػ يف شقرة إبراهوؿ:  َهَذا َبالٌغ فِلنَه

ٌََِب  َر ُأوُفق إَْف ـه ، ؾقد َبغه يف هذه أيِ افكوريؿ، أن [52( إبوراهوؿ:14]) {َواِحٌد َوفَِوذه

ر أويل إفٌَب ِمـ ِحكؿ إ ُـّ ٌَوِّنَ منهَ ِحكَمتغ ُأخَريغ ِمـ ِحكؿ إىزافف، َتذ ْىَزافف ُم

:َ  َوُّهَ

 معـك ٓ إلف إٓ اهلل. وحتؼقؼ بف، الـاس إكذار  –

وره يف ؿقفوف  ـَ ر أويل إفٌَب ِمـ ِحكوؿ إْىَزافوف، َذ ُـّ قن إىذار افنَس وتذ ـَ و

ـْ يِف َصوْدِرَ  َحوَرٌج مِ }تقَػ:  وَرى ـَِتٌَب ُأْىِزَل إَِفْوَؽ َؾال َيُك ـْ نْوُف فُِتنْوِذَر بِوِف َوِذ

ِمنِغَ  ًْ  .[2(ا ٕظراف: 7]) {فِْلُم

َققفف:  ـَ ر ِحْكمِ اخىذار يف آيَت ـ رة،  ـَ َل اْفُفْرَؿوََن }وَذ ٌَََرَ  افهوِذي َىوزه َت

ٌِْدِه فَِوُكقَن فِْلَقَدََِغ َىِذيًرا  .[1( اففرؿَن:25]) {َظَذ َظ

ـْ َبَلووغَ َوُأوِحووَل إيَِله َهووذَ }وؿقفووف تقووَػ:  ْؿ بِووِف َوَموو ـُ ُْىووِذَر
ِٕ  {ا اْفُقووْرَآُن 

ِحوِؿ. فُِتنْوِذَر َؿْقًموَ َموَ ُأْىوِذرَ }ف تقوَػ: و. وؿقفو[19(إىقَم:6])  َتنِْزيوَؾ اْفَقِزيوِز افوره

وََن َحوًّوَ}. وؿقفف تقَػ: [6 - 5يس: (36])ِ ووأي {َآَبَُؤُهؿْ  ـَ ـْ  أيوِ  {فُِونْوِذَر َمو

 .[70يس: (36])
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َققفف تقَػ: ؿ إْىَزافِف: اخىذار وافتٌشر مًقَِمـ ِحكو - ـَ َىَُه }،  ْ َؾٌِىهاَم َينه

ا َ بِِف ادُْتهِقَغ َوُتنِْذَر بِِف َؿْقًمَ ُفدًّ ٌَؼِّ َىَِؽ فُِت ًَ
. وؿقفف تقَػ: [97(مريؿ:19]) {بِلِ

ْ جَيَْقْؾ } ٌِْدِه اْفِكَتََب َومَل ( َؿوِّاًم 1َفُف ِظَقًجَ ) احْلَْمُد ِ هِ افهِذي َأْىَزَل َظَذ َظ

َحِلََِت َأنه  ـَ َيْقَمُلقَن افبه ِذي ِمنَِغ افه ًْ َ ادُْ ٌَؼِّ ـْ َفُدْىُف َوُي فُِونِْذَر َبْيًشَ َصِديًدا ِم

نًَ ًَ  .(1)[2 - 1افكهػ: (18])أيِ  {هَلُْؿ َأْجًرا َح

َققفِف تٌَر  وتقَػ:  ـَ ُ  إِنه َهَذا اْفُقْرَآَن َ ِْدي فِلهتِل}و ٌَؼِّ ِهَل َأْؿَقُم َوُي

ًٌِرا ) ـَ َحِلََِت َأنه هَلُْؿ َأْجًرا  ـَ َيْقَمُلقَن افبه ِذي ِمنَِغ افه ًْ ـَ ٓ 9ادُْ ِذي ( َوَأنه افه

ِمنُقَن بََِِٔخَرِة َأْظَتْدَىَ هَلُْؿ َظَذاًبَ َأفِواًم  ًْ  . [10، 9اخهاف: (17]) {ُي

ٌَغِّ  - وْٕجؾ أن  فلنَس مَ ُأْىِزل إفوهؿ، ملسو هيلع هللا ىلصوِمـ ِحكؿ إْىَزافف أن ُي

َل }َيَتفّكُروا، وذفؽ ؿقفف تقَػ:  ِس َمَ ُىزِّ َ فِلنَه ٌَغِّ َر فُِت ـْ َوَأْىَزْفنََ إَِفْوَؽ افذِّ

ُرونَ   .[44افنحؾ: (16]) {إَِفْوِهْؿ َوَفَقلهُهْؿ َيَتَفكه

قرة مع ِحكمِ اهْلُدى و - ـُ ٌِْوغ ادذ ر ِحْكمِ افّت ـَ مْحَِ، يف ؿقفف تقَػ: وَذ افره

َ هَلُُؿ افهِذي اْخَتَلُفقا ؾِوِف َوُهًدى } ٌَغِّ َوَمَ َأْىَزْفنََ َظَلْوَؽ اْفِكَتََب إِٓه فُِت

ِمنُقنَ  ًْ ًِ فَِقْقٍم ُي  .[64( افنحؾ:16]) {َوَرمْحَ

ٌُْؼى فلُمًلِمغ وِمـ - يف ؿقفف  ِحكؿ إْىَزافف: َتْ ٌِوّ ادًمنغ، واهْلَُدى واف

ـَ َآَمنُقا }َػ: تق ِذي َّ افه ٌِّ ـْ َربَِّؽ بَِحْلَؼِّ فُِوَ  َفُف ُروُح اْفُقُدِس ِم ُؿْؾ َىزه

لِِمغَ  َوُهًدى ًْ ى فِْلُم  .[102( افنحؾ:16]) {َوُبْؼَ

                                                           

 ( بَختبَر.6/346أوقاف افٌوَن ) ( 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ٛٙ 

، وذفؽ أن حَيُكؿ َبْغ افنَس بام أراه ا : ملسو هيلع هللا ىلصوِمـ ِحكؿ إْىَزافف إػ افنٌل  -

ِس باَِم إِىه }يف ؿقفف تقَػ:  َتََب بَِحْلَؼِّ فَِتْحُكَؿ َبْغَ افنَه
َ َأْىَزْفنََ إَِفْوَؽ اْفكِ

 .(1)[105( افنًَف:4]) {َأَراَ  ا هُ 

ـام يف ؿقفف تٌَر  وتقَػ:  ،ملسو هيلع هللا ىلصـ ِحَكؿ إْىزال افقرآن: َتْ ٌِوّ افنٌل ومِ  -

َل َظَلْوِف } َفُروا َفْقٓ ُىزِّ ـَ ـَ  ِذي َّ َوَؿََل افه ٌِّ َذفَِؽ فِنَُ  ـَ ًِ َواِحَدًة  َل اْفُقْرَآُن مُجْ

ْلنََُه َتْرتِواًل ) اَدَ  َوَرته ًَ ( َوٓ َيْيُتقَىَؽ بَِمَ ٍؾ إِٓه ِجْئنَََ  بَِحْلَؼِّ 32بِِف ُؾ

ًرا ًِ ـَ َتْف ًَ  . (2)[32،33( افُفرؿَن:25]) {َوَأْح

 :  ملسو هيلع هللا ىلصوافُقرآن هق ادقجزة افٌَؿوِ فِنٌوِّنَ حممد 
 : ًٌوَ َظوَذ َأْهوِؾ َقاَل الرازيُّ

ََن َؽَفِ ـَ ـْ ِجنِْس َمَ  ؾِّ َىٌِلِّ ِم ـُ )َجَقؾ ا ُ ُمْقِجَزَة 

 ّْ ََىو ـَ والُم  ًه ًٌَ َظَذ َأْهِؾ َزَمَِن ُمقَشك َظَلْووِف اف
ْحُر َؽَفِ ًِّ ََن اف ـَ َمَِن: َؾَلامه  َذفَِؽ افزه

ْحِر، َوإِ  ًِّ ًِ بَِف ُُّ ُمْقِجَزُتُف َصٌِوَه و وََن افلِّ ـَ . َودَهوَ 
ِِ وْحِر يِف احْلَِقوَقو ًِّ ََن َُمََفًِفَ فِل ـَ ْن 

. َودَهوَ  ُِّ ـْ ِجنِْس افلِّ ّْ ُمْقِجَزُتُف ِم ََى ـَ الم،  ًه ك َظَلْوف اف ًَ ًٌَ َظَذ َأْهِؾ َزَمَِن ِظو
َؽَفِ

ٍد ظلوف افبالة وا ًِ َظَذ َأْهِؾ َزَمَِن حُمَمه ٌَ
ُِ َؽَفِ ِّ اْفَفَبََح ََى ّْ ـَ ََى ـَ فًالم ٓ َجَرَم 

) ِِ ـْ ِجنِْس اْفَفَبََح  .(3)ُمْقِجَزُتُف ِم

ـُ كثٍر: ) ُُ َأْهوَؾ َذفِوَؽ وَقاَل اب ؾِّ َىٌِولب يِف َزَمَىِوِف بِواَم ُينََِشو ـُ ّْ ُمْقِجَزُة  ََى ـَ

 ُُ َه ُينََِشو ّْ ُمْقِجَزُتُف مِم ََى ـَ الُم  ًه ُروا أنه ُمقَشك َظَلْوِف اف ـَ َمَن:ِ َؾَذ أهوؾ زمَىوف، افزه
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اَدَ  }وـذفؽ ؿقفف تقَػ:  (2) ًَ َّ بِِف ُؾ ٌِّ َذفَِؽ فِنَُ  ـَ ًِ َواِحَدًة  َل َل َظَلْوِف اْفُقْرآُن مُجْ َفُروا َفْقٓ ُىزِّ ـَ ـَ  ِذي َوَؿََل افه

ْلنََُه َتْرتِواًل )  . [32]شقرة اففرؿَن: {(32َوَرته

 ( بتّكف يًر. 14/333)افتفًر افكٌر( ) مفَتوح افغوُ ( 3)
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َؿوَُب، َودَهوَ  ّْ هَلََ افرِّ َْ بِآَيٍَت َ ََرِت إَْبَبََر َوَخَضَق ٌُِق وـَىقا َشَحَرًة َأْذـَِوََف، َؾ

ـَ إَْموِر  ْحِر َوَمَ َينَْتِهل إَِفْوِف َوَظََينُقا َمَ َظََينُقا ِمو ًِّ ـَ بُِفنُقِن اف َحَرُة َخٌِِري ًه ََن اف ـَ

ٌََِهِر اهْلََِئِؾ افه  َدُه ا هُ َوَأْجَرى اْْلََِرَ  َظَذ َيَدْيِف اْف ـُ صدوره إّٓ َظّمـ َأيه
ِذي ٓ ُيْمكِ

ـِ  َْ يِف َزَمو ك ابـ َمْرَيَؿ ُبِق ًَ اًظَ َومَلْ َيَتَلْقَ ُمقا، َوَهَكَذا ِظو َتْبِديًقَ َفُف: َأْشَلُمقا ِهَ

، َؾُيْرِشَؾ بُِمْقِجَزاٍت ٓ 
ِ
ِِ احْلَُكاَمف ٌََِئِقوه َتلِوُققََنََ َوٓ َ َْتوُدوَن إَِفْوَهوَ: َوَأىهوك افله ًْ َي

َمِف  ـْ َوإَْبوَرِص َوادَْْجوُذوِم،  -افهِذي ُهَق َأْشَقُأ َحًَٓ ِمـ أظَمك  -حِلَكِوٍؿ إِْبَراُف إَ

ـَ اْْلَْلوِؼ إَِػ َأْن ُيِقووَؿ ادَْوِّو ُؾ َأَحٌد ِمو ْوَػ َيَتَقصه ـَ !  َو ـٌ ـْ بِِف َمَرٌض ُمْزِم ـْ َوَم َّ ِمو

ّْ بِوِف وظوذ ُؿوْدَرة  ـْ َؿََمو ٌِ َظَذ ِصْدِ  َم ؾُّ أحد ُمْقِجَزٌة َدافه ـُ َه َيْقَلُؿ  ِه!  َهَذا مِم َؿْزِ

 َمـ أْرَشلف.

ٌَُلَغوَف،   اْف
ِ
ـِ اْفُفَبوَحَف َْ يِف َزَم ٌد َصَلَقاُت ا هِ َوَشالُمُف َظَلْوف، ُبِق َوَهَكَذا حُمَمه

ـْ َخْلِفِف، َؾَيْىَزَل ا هُ َظَلوْ  ـْ َبْغِ َيَدْيِف َوٓ ِم ُؾ ِم
ٌََضِ ِف اْفُقْرآَن اْفَق ِوَؿ، افهِذي ٓ َيْيتِوِف اْف

ـْ َحكِوٍؿ مَحِوٍد،  ـه َأْن َيوْيُتقا بِِمْ لِوفِ َتنِْزيٌؾ ِم ى بِِف اِخْىَس َواْاِ ده ، َأْو َؾَلْفُ ُف ُمْقِجٌز ََتَ

 ًُ ـْ َمَ لِِف َأْو بِ ُْؿ ٓ َيْقِدُروَن، ٓ يِف احْلَوَِل َوٓ بَِقْؼِ ُشَقٍر ِم قَرٍة، َوَؿَلَع َظَلْوِهْؿ بَِيَنه

الُم اْْلَوَفِِؼ َظوزه  ـَ ُف  ـْ َيْفَقُلقا، َوَمَ َذاَ  إِٓه َٕىه ؿ[ مَلْ َيْفَقُلقا َوَف ٌََِل، ]َؾٌَِنه يِف آْشتِْق

ٌف ٓ يِف َذاتِ  ، َوا هُ َتَقََػ ٓ ُيْشٌُِهُف َرْ  .  (1)ِف َوٓ يِف ِصَفَتِِف َوٓ يِف َأْؾَقَفِِف(َوَجؾه

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصوفَِذا َؿََل َرُشقُل ا ِ  ـْ َىٌِولب إِٓه َؿوْد ُاْظلِوَل ِمو  ِمو
ِ
ـَ إَْىٌَِوَف َؿََل: )َمَ ِم

ُّ َوْحًووَ أَ  ََن افهوِذي ُأوتِوو ـَ اَم  ، َوإِىه ٌََؼُ ـَ َظَلْوِف اْف ، أَيَِت َمَ ِمْ ُلُف آَم ْوَحوك ا هُ إيَِله

) ِِ َ َرُهْؿ َتَبًِقَ َيْقَم اْفِقَوََم ـْ قَن َأ ـُ  .  (2)َؾَيْرُجق َأْن َأ

                                                           

 (، ومَ بغ ادقكقؾتغ زيَدة فوًتقوؿ افكالم. 306، 9/305(، واى ر )2/99افٌدايِ وافنهَيِ ) ( 1)
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ـُ كثٍر: ) ّْ بَِمْقتِوِف، َوَهوَذا اْفُقوْرآُن َقاَل اب ؾِّ َىٌِلب اْىَقَرَو ـُ َمْقنََُه: َأنه ُمْقِجَزَة 

ٌُفُ  ٌِ َظَذ أَبَِد، ٓ َتنَْقيِض َظَجَِئ ٌِ َبَِؿَو ٌَُع ُحجه ، َوٓ َيْشو دِّ ْ وَرِة افوره ـَ ـْ  َلُؼ َظو ، َوٓ خَيْ

ـِ اْبتَغوك  ٌهٍَر َؿَبوَمُف ا ُ، َوَمو ـْ َج ُف ِم ـَ ـْ َتَر ِمنُْف اْفُقَلاَمُف ُهَق اْفَفْبُؾ َفْوَس بَِهْلَْزِل. َم

ُف ا هِ(  .  (1)اهلَُدى ِمـ ؽِرِه َأَوله

ؾه َىٌِلب َؿدْ  ـُ ـْ َخَقاِرِ  اْفَقََداِت َموَ َيْقَتيِضو إِيواَمَن  وؿَل: )َوادَْْقنَك َأنه  ُأويِتَ ِم

 .
ِ
َقَف ـْ َأْهِؾ اْفِقنََِد َوافشه ٌََبَِئِر َوافنَُّهك، ٓ ِم ـْ ُأويِل اْف ـْ َرَأى َذفَِؽ ِم وََن "َم ـَ اَم  َوإِىه

ُرُه: اْفُقْرآُن افهِذي أَ "افهِذي ُأوتِوُتُف  ُف َوَأْظَ ُمُف َوَأْ َ ْوَحَُه ا هُ إَِفْووِف، َؾٌِىهوُف ٓ ، َأْي: ُجلُّ

وَِمِهْؿ َؾواَل   َأيه
ِ
ّْ بَِْىِقَضوَف  َواْىَقَضو

ِ
ّْ ُمْقِجوَزاُت إَْىٌَِووَف ٌَ اَم َذَه ـَ  ُُ َيٌِوُد َوٓ َيْذَه

َزُ َظنَْهَ بَِفتهَقاُتِر َأِو أَحَِد بِِخالِف اْفُقْرآِن اْفَق ِووِؿ، َؾٌِىهوُف ُمْقِجو َزٌة ُتَشََهُد، َبْؾ خُيْ

وْمَع َوُهوَق  ًه ـْ َأْفَقوك اف ٌِ فُِكؾب َم ُمقَظ ًْ  َبْقَدُه، َم
ِ
ٌََقَف ُِ اْف ٌة َداِئَم َتِمره ًْ ُمَتَقاتَِرٌة َظنُْف، ُم

 .  (2)َصِهوٌد(

 ، ـه ى ا ُ افَقَرَب أْن َييتقا بِمْ ِؾ َهَذا افقرآِن، َبْؾ ََتّدى اخىَس وااو َوَؿْد ََتده

ِّ اِخْىُس }ا وَتَقَوُىقا، ؾَقََل ظزه َوَجّؾ: وفق اْجَتَمُققا َوَتَقََوُدو ـِ اْجَتَمَق ُؿْؾ َفِئ

ٌَْقٍض  وََن َبْقُضوُهْؿ فِو ـَ ُـّ َظَذ َأْن َيْيُتقا بِِمْ ِؾ َهَذا اْفُقْرَآِن ٓ َيْيُتقَن بِِمْ لِِف َوَفوْق  َواْاِ

 .[88( اخهاف:17]) {َطِهًرا

                                                           

دِّ "(. وؿقفف: 4/461تفًر افقرآن افق وؿ ) ( 1) ْ َرِة افره ـَ ـْ  َلُؼ َظ أي: ٓ َيٌَذ وٓ ُيموّؾ إذا ـُ ور  "َوٓ خَيْ

 ترداده وتكراره.
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ـْ  اُهؿ أْن َييتقا بَِقْؼِ ُشقٍر ِم ده ـْ (1)ِم لِوِف  وََتَ ، َوََتوّداُهؿ أْن َيويتقا بًوقرٍة ِمو

 مْ لِِف.

وّدى بوف  ملسو هيلع هللا ىلصافُقورآن: ٕىوف  ملسو هيلع هللا ىلصوأْصَهر ُمْقِجوزات افنٌوّل قال ابـ حجر: ) ََتَ

قرة  ًُ َىَ، وأصدهؿ اْؿتَِداًرا ظذ افكالم بِين ييُتقا بِ ًَ
افَقَرب، وُهؿ أْؾَبح افنَس فِ

هؿ ظنف(ِم لف: ؾقَ   .  (2)َجزوا مع ِصّدة ظداوهتؿ فف وَصدِّ

: ـِ ـِ افَقوَدي َذي ّدى ا ُ افقرَب ََتّداُهْؿ أْن َييتقا بًقرٍة ِمْ لِِف ِ َ  َودََّ ََتَ

 شقرة. - 1

 ِمْ لُِف. - 2

نَْتُف ىبوقُص  ِمْ ؾ افقرآِن يف ؾبََحتِِف وبالؽتِِف وَىْ ِمِف وإظجَِزه، وموَ َتضومه

إ ٌوَُت افتقحووِد، وإ ٌوَُت فكالم ظذ مقَِصد افقرآن اف ال ِ: افقرآِن، واصتامل ا

 ادقَِد، وإ ٌَُت افنٌّقاِت.

َِن  ْجِع افُكهه ًَ َجُققا ـ ًْ ـْ ُيقِجُز ؾبحَف افَقَرِب أن ي  ومَلْ َيُك

ََن ؾوهؿ ُخلٌَُف َىَلُققا  ـَ ٌَْؾ افنٌقِة ُؾبحَُف َوُبلغَُف وُصقراُف، و ََن ؾوهؿ ؿ ـَ َبْؾ 

 ، ِِ ْكَم ـِ شَِظَدَة، وؽِرِه.بَحْلِ  ِمْ ُؾ: ُؿسِّ ب

ـْ ؿقُل أوفئوؽ َيْشوَتٌُِف بِوام َجوََف بِوِف رشوقُل ا ِ  ـَ افقورآِن، َومَلْ  ملسو هيلع هللا ىلصَومَلْ َيُك ِمو

. ِِ ِِ وأهَؾ افلغ  ُيقَِرُوقه بِمْ ِؾ ؿقِل أوفئَؽ، َمَع ـقَِنِؿ أربََب اففبَح

                                                           

نَِ افقلامف: ـَبـ ظلوِ يف تفًره، وشوييت ؿقفوف، "افتحّدي"ُينكِر بقضهؿ ففظ  ( 1) ًِ ، وؿد َجَرى ظذ أف

ٍَ ؿقفف، وابـ َحَجر يف ؾو تح افٌوَري، وشووييت وافقرضٌل يف تفًره، وابـ ـ ر يف تفًره، وؿد َم

 ؿقفف. 

 (.6/582ؾتح افٌَري ) ( 2)
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ـْ م ووِؾ افقوور ـْ افتحووّدي بكووالٍم ٕنه افتحووّدي ـووََن بًووقرٍة ِموو آِن، ومَلْ َيُكوو

ُجقٍع، ؾٌن أشلقب افقرآن افق وؿ أْ َور افَقورب، حتوك ؿوَل ؿوَئلهؿ، وهوق  ًْ َم

: )َوا هِ إِنه فَِقْقفُِف حَلاَلَوًة، َوإِىهوُف َفوَوْحلُِؿ َموَ ملسو هيلع هللا ىلصَيِبػ افقرآن افذي أَتك بف حممد 

ُف َفَوْقُلق َوٓ يُ  َتُف، َوإِىه  .(1)ْقَذ(ََتْ

ّْ ِموـ  وفذفؽ خَيَتلِػ أشلقب افقرآن ظـ ؽره ِموـ إشوَفوُ مهوام َبَلَغو

 افُقّقة واْاََزافِ وافَفَبََحِ.

 خصائص إشؾقب الؼرآين:

ـْ ذفَِؽ: ّْ فِغِرِه، َؾِم ًَ  امتََز إشلقُب افقرآأ بِخبَئَص فْو

ٌِ ظَ  -أوًٓ  ٌِ خالَب َ َمًح ُِ ؾٌَنه ُِ افقرآِن افلف و َح ًْ ، توتجذه يف ىِ َِموِف َم ٌِ ٌَو جو

 .  افّبقيت ومَجَفِِف افلغقيِّ

. ومقنك هوذا أنه افقورآَن افكوريَؿ إذا َؿرأَتوُف  -ثاكقاً  َِ َِ واْلَصه إرَوَؤه افقَمه

قا َجالَفُف، وَذاؿقا َحالوَتوُف، وَؾِهُموقا ِمنوف ظوذ َؿوْدِر  ًُّ  أْو ُؿِرَئ ظلوهؿ أّح
ِِ
افقَمه

ٌِ إذا َؿوَرؤوه أْو ُؿورَئ اشتقداِدِهؿ مَ ُيرِ  ظقق هَلُؿ وظقاضَِفُهؿ، وـذفَِؽ اْلَص

، ورأوا  ُِ َ َر مِمَ َيْفَهُؿ افقَمو ـْ قا َجالَفُف، وذاؿقا حالوَتُف، وَؾِهُمقا ِمنُْف أ ًُّ ظلوهؿ أّح

ِم لِوِف ـوالٌم ٓ يف إذاِ  ديٌََجتِوِف وٓ يف امتالِئوِف  ـَ ؿ بَغ يودي ـوالٍم َفوْوَس  أَنه

 و روتِِف.

ُُ  -ثالثاً  . ومقنك هذا أنه أشوُلقَب افقورآِن خُيَضِو َِ إرَوَؤه افققَؾ وافقَضَف

َُ َمًقَ، َوجَيَمُع احلؼه وااامَل مًقَ.  افققَؾ وافقل
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 ؿَِرن ُىبقص افقرآن باِم جَف يف بقض إىَجوؾ  

ود ابوـ اخىًوَن " ًْ قع: احلؼ احلؼ أؿقل فكؿ: إن مل تويـلقا َج ًُ ؾقَل هلؿ َي

دي ويؼب َدمل َؾَلف حووَة  ًَ بقا َدَمف: ؾلوس فكؿ حوَة ؾوكؿ، َمـ ييـؾ َج وَتْؼَ

 .(1)"أَبَديِ وأىَ أِؿومف يف افوقم إخر

امف فكل ييـؾ منف اخىًَن وٓ يمقت" ًّ  .(2)"هذا هق اْلٌز افنَزل ِمـ اف

ـْ  -بعاً را ِدِه. وَمْقنَك هذا أنه افقرآَن َبَلوَغ ِمو َجقدُة َشٌِؽ افقرآِن وإحكَُم َهْ

ترابِط أجزائف، ومَتََُشِؽ ـلامتِِف ومُجَلِِف وآيَتِِف وُشقِرِه َمٌلًغَ ٓ ُيداينَُف ؾوف أيُّ ـوالٍم 

ِف، وتنقِع مقَِصِدِه واؾتنَىِِف وتلقينِِف يف ادقوقعِ  ًِ افقاِحِد. وأىوف  آَخَر َمَع ضقِل َىَف

 ( َشنَِ ؽر ُمتنَِؿض وٓ ُمتنَؾِر.23َىَزل يف )

َقر، م ؾ:  ًُّ  وؿد ُأفَِّفّ افُكتُ يف تنَشؼ أيَت واف

 تيفوػ: ابـ افزبر افغرىَضل. "افزهَن يف تنَشُ ُشقر افقرآن"ـتَب 

تيفوػ: إبراهوؿ بـ ُظمور  "ى ؿ افدرر يف تنَشُ أيَت وافًقر"وـتَب 

 افٌقَظل.

تيفوػ: جالل افديـ  "َمراِصد ادلَفِع يف تنَشُ ادقَضِع وادلَفِع"تَب وـ

 افًوقضل.

َبراظُتُف يف تكيِػ افققِل و روتِِف يف أَؾَىِِغ افكالِم. واشتقامل ـّؾ  -خامساً 

َفْفظ يف حَمّلف، بحوْ ٓ ُيمكـ َىْزع َففَ وِ واشوتٌداهلَ بَِلف وِ ُمراِدَؾوِ هلوَ، م وؾ: 
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ٌََقرة:2]) {َؾَْىَفَجَرْت } ّْ } [160( إظراف:7])، ويف [60( اف ًَ ٌََج  .{َؾَْى
ّْ }، َويِف إَْظَراف {َؾَْىَفَجَرْت }َؿْقفف قال الؽِْرماين:  و ًَ ٌََج : َٕن {َؾَْى

وقَرة ًُّ ََن يِف َهوِذه اف ـَ ٌََب ادََف بَِكْ َرة، وآْىٌَِجَس ُطُهقر ادََْف. َو آىفجَر اْىِب
(1) 

ُبقا} ُلقا َواْذَ ٌَوَِت َموَ }ُذـِر بَِلْفظ بلوغ، َويِف إَْظوَراف: ؾَ  {ـُ ـْ َضوِّ ُلوقا ِمو ـُ

ؿْ  ـُ ٌََفغ ؾِوفِ  {َرَزْؿنََ ُبقا، َؾلؿ ُي َوَفْوَس ؾِوِف َواْذَ
(2). 

وام ؽََيتوَِن ُمتقَبلتوَِن ٓ  -شادشاً  ٌَووَِن، َموَع أَنه مَجََع افقرآُن بَغ اخمجَِل واف

: ٕن افكلمِ إمَ جَيتمقَِن يف ـالٍم واحد فلنَس، بؾ ـالم ٌَغه هؿ إّمَ ُُمَْمؾ وإّمَ ُم

واِوحِ ادقنك ٓ َتتَج إػ َبَوَن، وإمَ َخِفّوِ ادقنك َتتَج إػ َبَوَن، وأّموَ افُقورآن 

َمع اْاُْمل ًْ ٌَوهنوِ وِ يف آن واحد: أّمَ أَنَ َبوِّنَوووِ ُُمَْملووِ منف وإذا هل َبوِّنَ ووَؾَت ِ أو ُم

ؾألَنَ َواِوَحِ ادَْْغَزى ُوُوقحَ ُيِريح افنهْفس ِمـ َظنوَف  -هَ بتشديد افوَف وَؾْتحِ  -

ّْ منهوَ َمَقوٍَن  ٌَحْ ّٕول َوْهَلِ، ؾوٌذا أْمَقنْوّ افن ور ؾوهوَ: َٓحو افّتنِْقوُ واف

ّلهَ صحوح أو حُمَْتمؾ ْٕن يكقن صحوحَ، وـلوام أْمَقنْوّ ؾوهوَ افنّ ور  ـُ َجديدة 

ِموؾ ِموـ زاَدتؽ ِمـ ادقَِرف وإهار بَِقدْ  ر َمَ ُتِبوُ أىّ ِمـ افنهَ ور، وموَ ََتْ

 آشتقداد.

                                                           

 يقنل: شقرة افقرة.  ( 1)

 (. 74آن دََِ ؾوف ِمـ احْلُّجِ وافٌوَن )ص افزهَن يف تقجوف ُمَتَشَبِف افقر ( 2)

، تويفوػ: اْللووُ اخشوكَيف. "ويوؾدّرة افتهنِْزيؾ وؽّرة افتي"وُتراَجع يف هذا افٌَب افُكتُ افتَفوِ: 

ْشػ ادََْقَأ يف ادَُْتَشَبِف وادََْ َأ"و ، تويفوػ: د. ؾَِووؾ "افتقٌور افقورآأ"، تيفوػ: ابـ مجَظوِ. و"ـَ

َُمرائل. ًه    اف

 ، تيفوػ: د. صَفح افقَيد."ى رات فغقيِ يف افقرآن افكريؿ"و
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، ومقنك ذفؽ: آختبَر (1)َؿْبُد افقرآِن يف افلفِظ َمَع َوؾَِئِف بَِدَْْقنَك -شابعاً 

وَقر يف  ًُّ يف افلفظ مع افَقؾَف بَدقنك: ؾقد تييت ؿبوِ بقوض إىٌووَف يف بقوض اف

َ  يف تلؽ افًقرة.َشلر أو يف َشْلَريـ، وهل واؾِوِ ؾوام ِش  ًَ  وَقّ فف ذفؽ ادَْ

ة يف  وظذ شٌوؾ اد َل: ؿبِ ىقح ظلوف افبالة وافًالم، َوَرَدْت َُمَتَكَ

( 11(، وَوَرَدْت ُملّقفِ يف شقرة هقد )37( يف أيِ )25شقرة اففرؿَن )

 (.71( ويف شقرة ىقح )48-25أيَت )

 وُيزاُد َظَلْوَهَ:

8- ٌََ ـ افُقرآِن فألخ ـِ ُىزوفِوِف َتَضمُّ وََن يف َزَمو ـَ ، َشقاًف ِمنْهَ َموَ  ِِ ِر ادًتقٌلوه

ََن َبْقَد ذفَِؽ.ملسو هيلع هللا ىلصظذ افنٌلِّ  ـَ  ، َأْو 

وِم يف  وِم، وإخٌَُرُه بَِىتبَِر افورُّ ََِرَس وافرُّ ـْ َحْرِب ؾ ُْ َظ ـْ َذفَِؽ: احْلدي َؾِم

اَم يف ؾقاتِِح ُشقَرِة  ـَ ومِ "بِْضِع ِشنغ،   ."افرُّ

ِة ا  فَِرشقفِف  ـْ ُىْكَ  وُىَكِة ادًمنغ. ملسو هيلع هللا ىلصواخخٌَُر َظ

وُة قال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة:  ّْ َظَلوْوِهْؿ، َوافنُّْكَ تِول ُؾتَِحو َ اْفُفُتقُح افه َوَأمه

ٌَْق ِِف، َوَوَؿَع َمَ َأْخَزَ بِ  وا: َؾَقْد َأْخَزَ بِِف يِف َأَواِئِؾ َم تِل ُىِكُ  .(2)فِ افه

، وَي هور بوذفؽ مقنوك ِموـ مقوَأ ؿقفوف ملسو هيلع هللا ىلصِديؼ ا  فِرشقفِف ويف هذا َتب

ِمنِغَ }تقَػ:  ًْ َ َظَلْونََ َىْكُ ادُْ ََن َحقًّ ـَ  .[47(:30]افروم ) {َو

                                                           

رؿَّأ  ( 1) َرهَ افزه ـَ (، وَىَقلُتهوَ بَختبوَر 2/324) "منَِهؾ افِقرؾَنِ "يف ـتَبِِف افنَؾِِع  -َرمِحَف ا ُ -َهِذِه َذ

 يًر، وزيَدة يف بقض ادقاوع. 

 (. 4/150ااقاب افبحوح دـ بدل ديـ ادًوح ) (2)
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ُه َبْقوَد ِحوغ، ويودّل  َه ُيقَلُؿ َخَزُ  مِم
ِِ
ـَ إخٌَِر ادًتقٌلوه نَُف افقرآُن ِم  ومَ َتَضمه

ـِ اهْلََقى )}، وأىف جَف بَحلَؼ وافوقغ: ملسو هيلع هللا ىلصظذ ِصْد  رشقل ا   ( 3َوَمَ َينْلُِؼ َظ

 .[4، 3(:53]افنجؿ ) {إِْن ُهَق إِٓه َوْحٌل ُيقَحك

َه مَلْ َيَقْع إَِػ أَن َؾَك ٌِر، َوَؿْد قال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة:  َ َمَ َأْخَزَ بِِف مِم َوَأمه

اَم َأْخَزَ أَ  ـَ ّْ يِف َزَمَىِِف، َوُوِجَدْت  ٌََِت، َوَوَؿَق ـَ ادَُْغوه ْخَزَ بَِيْصَوََف ِم
(1). 

، وَمَ َجوَرى هَلُوؿ مِمهوَ مَلْ  -9
ِ
ُر إىٌوَف ـْ ، وِذ ِِ ٌََِر إَُمِؿ ادَِوَو ـْ َأْخ اخخٌَُر ظ

ـْ َمقلقًمَ فِقريش يف أْوَجز ِظٌََرة، وفذفَِؽ َيوييت افتوذـرُ  َُ شووَِ   َيُك ِ وذا َظِقو

َّ َتْقَلُمَهوَ }افِقَبِص، ـام َؿََل َتَقَػ:  نْو ـُ ُِ ُىقِحوَهَ إَِفْوَؽ َمَ   اْفَغْو
ِ
ٌََف ـْ َأْى تِْلَؽ ِم

َِ فِْلُمتهِقغَ  ٌَ ٌِْؾ َهَذا َؾَْصِزْ إِنه اْفَقَِؿ ـْ َؿ َّ َوٓ َؿْقُمَؽ ِم  .[49( ُهقد:11]) {َأْى

ٌَوٍَر  َوٓ َيزاُل افِقْلُؿ افتهجريٌلُّ  ـْ أْخ ِد دَََ جََف يف افقورآِن ِمو َيِقُػ َمقِؿَػ ادًيِّ

 وحقَِئَؼ، ٓ ُينْكُِرهَ إٓه َجَِهٌؾ أو ُمقَىٌِد ومكَبٌِر 

 ؾٌن ؿوؾ: دَذا تكقن تلؽ آـتشَؾَت وافقصقل إفوهَ ظذ أيدي افُكّفَر! 

ة احْلّؼ ممَ فق ج َف  وَ ُمًولؿ: ؾَاقاب: أن هذا أْبَلغ يف تييود افّديـ، وُىْكَ

 ٕن ادًلؿ ؿد ُيّتهؿ بَدٌَفغِ.

 ؿ إن تقّصؾ افكَؾر إػ هذا آـتشَف َيققده إػ اخشوالم إذا َظلِوؿ أن موَ 

( 1000تقّصؾ إفوف افِقْلؿ افتجريٌل احلديْ ؿد جَف بف افقرآن ؿٌوؾ أـ ور موـ )

 َشنِ 

                                                           

 (.4/151ااقاب افبحوح دـ بدل ديـ ادًوح ) ( 1)
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ٍِ وبالَؽو -10 ـْ إظَجوٍَز وبووٍَن وؾبوََح نَُف افقرآُن ِمو ، يف أْؾَبوِح مَ َتَضمه ٍِ

ـْ ِمْ لِوِف، موع  وقَرٍة ِمو ًُ ـْ أْن َيويتقا بِ ظٌَرٍة وأْرَؿك أشلقٍب، مِمَه أْظَجَز افقورَب َظو

 اخحَضِ بَْْلَلؼ وإْمر.

ـُ َعطِق َة:  ِِ َمَقَىِووِف، َقاَل اْب ي يِف اْفُقْرآِن: إِىهاَم ُهوَق بِنَْ ِموِف َوِصوحه )َوْجُف افتهَحدِّ

 ِِ  َأْفَفَطِِف. َوَتَقايِل َؾَبََح

ِف  لِّ ـُ  ِظْلام، َوَأَحََط بَِْفَكالِم 
ٍ
ف َوَوْجُف إِْظَجَِزِه: َأنه ا هَ َتَقََػ َؿْد َأحََط بُِكؾِّ َرْ

َ ادَْْقنَك َبْقَد ادَْْقنَك، ُ وؿه  ٌَغِّ  َتْبُلُح َأْن َتِعَ إُوَػ، َوُت
ٍِ  ِظْلاًم، َؾَقلَِؿ بٌَِِحََضتِِف َأيه َفْفَ 

َذفِ  ُهقُل، ـَ وَوَُن َوافوذُّ ًْ و َمَقُهوُؿ اْاَْهوُؾ َوافنِّ ٌََؼُ ِل اْفُقْرآِن إَِػ آِخِرِه. َواْف ـْ َأوه َؽ ِم

 ِِ وًلَ: َؾٌَِهوذا َجوََف َىْ وُؿ اْفُقوْرآِن يِف اْفَغََيو ـْ ؿط حُمِ ا مَلْ َيُك وَرًة َأنه َبَؼً َوَمْقُلقٌم ََضُ

ـَ اففبَحِ(  .(1)اْفُقْبَقى ِم

ر افًو ـَ ـْ ُوجوقِه إظجوَِز  -َرمِحَُف ا ُ -قضلُّ وَؿْد َذ ًِ و ال َغ َوْجًهوَ ِمو  ال 

 ."ُمقَسِ  إْؿراِن يف إظجَِز افقرآنِ "افقرآِن، وذفَِؽ يف ـِتَبِِف 

ٌََوَن –11  .  إفوف حُيَتَج مَ فِكّؾ  اف

 وَ }ؿَل ا  تٌَر  وتقَػ: 
ٍ
ف ٌَْوًَىوَ فُِكوؾِّ َرْ

ْفنََ َظَلْووَؽ اْفكَِتوََب تِ ُهوًدى َوَىزه

لِِمغَ  ًْ ى فِْلُم ًِ َوُبْؼَ  .[89( افنحؾ:16]){َوَرمْحَ

ر افشوخ افشنقوللُّ  ـَ ِِ تفًِرِه  -َرمِحَُف ا ُ -وؿد َذ  افٌووَنِ "يف مقدَم
ِ
 "أوقاف

ـْ أىقاِع افٌوَِن افتل تضّمنهَ افقرآُن. ـَ َىقظَ ِم  ا نِغ وظؼي

ّؾ  يف وافِقَز  افقبص َتنَّقع –12  .  ِشٌفُينَ باِم مقِوع ـُ

                                                           

 (.1/52ادحرر افقجوز يف تفًر افكتَب افقزيز ) ( 1)
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وٍد ُشوِئَؾ: َموَ َمْقنَوك َتْكِريوِر اْفَقَبوِص يِف اْفُقوْرآِن!   ـَ حُمَمه ُيْرَوى َأنه َجْقَفَر ْب

َرًة َاَوََز َأْن  ُِ ُمَكره ـِ اْفِقبه ِس ٓ حَيَْفُظ اْفُقْرآَن، َؾَلْق مَلْ َتُك ؾه افنَه ـُ َؾَقََل: َظلَِؿ ا هُ َأنه 

سِ  ـْ َحِفوَظ  َتُكقَن ِظنَْد َبْقِض افنَه َرْت فَِتُكقَن ِظنْوَد َمو َوٓ َتُكقُن ِظنَْد َبْقٍض، َؾُكرِّ

ٌَْقَض   .(1)اْف

ٌََؼ أن َيييت بِِم لوف، وٓ أن ُيَداىِووف: ٕىوف 
ؾهذا إشلقب افقرآأ ٓ ُيمكـ فِ

الم رّب افقَدغ، و  ـْ َخْلِفوِف َتنْزِ }ـَ ـْ َبْغِ َيَدْيِف َوٓ ِمو ُؾ ِم
ٌََضِ ـْ ٓ َيْيتِوِف اْف يوٌؾ ِمو

 .[42( ُؾّبلّ:41]) {َحكِوٍؿ مَحِودٍ 

وَ  ـْ ُشقِر افقرآِن، َوِهَل شقرُة افكق ِر، َفقَجوَدَىَ أَنه وَفْق تيّمْلنََ َأْؿَكَ شقرٍة ِم

َفقَ ووتضمّ  ّْ مَ اته ، َوِهَل مقَِص ووّْ َظَلْوِف افؼائُع افًامويه وونَ ُِ وُِ ُد افقورآِن اف ال و

ِد، وإ ٌووَُت ادقووَِد، وإ ٌووَُت ووووإ ٌووَُت افتقحو: ، وهوول-ـوواَم َبّونهووَ افقلووامف -

 .(2)افنٌّقاِت 

، وأنه ا َ ُهوَق  {إىهَ}ؾضمُر افتق وِؿ 
ِ
ٌَوَُت افَقلوَف إ ٌوٌَت فلتقحووِد، وإْ 

 ادقلِل. وهذا ِمـ تقحود افربقبوِ.

ـٌ خ ٌوَِت  {َأْظَلْونَََ  اْفَكْقَ رَ }وؿقُفف:  ، وُهوَق ُمتضوّم ٍُ ـْ ؽوو إخٌوٌَر َظو

 ِد.ادَْقَ

ٌَوَُت ملسو هيلع هللا ىلصإ ٌَُت ِصدِ  افنٌلِّ  {إِنه َصَىَِئَؽ ُهَق إَْبَسُ }وؿقُفف:  وَتْلِزِم إْ  ًْ ، ادُْ

 ُىٌّقتِِف.

                                                           

 (. 2/168ااَمع ٕحكَم افقرآن )تفًر افقرضٌل( ) ( 1)

 ( ِمـ هذا افٌحْ. 130اى ر ـالم افشقـَأ، )ص  ( 2)
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ٌِْغُضُف وصَىُِئف ُهَق  ملسو هيلع هللا ىلصؾَكََن مَ أخَزَ بِِف رشقُل ا ِ  ََن ُم ـَ هق َحؼُّ وِصْدُ ، إْذ 

ر افنٌل إبُس ادقلقُع افذي اىقلَ  ـْ ُرُه، ومل َينَقلِع ِذ ـْ  .ملسو هيلع هللا ىلصَع ِذ
ـْ أْمٍر بَفقٌَدِة  قرِة افقبرةِ ِم ًّ : {َؾَبؾِّ فَِربِّوَؽ َواْىَحورْ }مَع مَ يف هذه اف

أْمور  {فَِربَِّؽ }، وؿقفف "إفقهوِ"ؾَٕمر بَفبالة وافنهْحر: ِمـ تقحود افقٌَدة 
 بٌخالص افقٌَدة   تٌَر  وتقَػ.

 الث آيَت ِؿَبَر، وهول أؿكو شوقرة يف  "افكق ر"شقرة ل الؼرضبل: قا

ٌَغ:  افقرآن، وؿد تضّمنّ اخخٌَر ظـ ُمَغوه

ـَ رة أَواىِوف، وذفؽ يدّل ظذ  أحدّهَ: اخخٌَر ظـ افَكق ر وِظَ مف وَشَقتف و

ؿغ بف  ُشؾ. ملسو هيلع هللا ىلصأن ادَُْبدِّ  أـ ر ِمـ أْتٌَع شَئر افرُّ

ـِ اْفَقفِووو: اِخْخٌَ َواف هَِأ  ـَ ووَُر َظ ِِ ووََن ِظنْ ووِد بـ ادُِْغوَرِة، َوَؿْد  َد ُىوُزوِل أَيو

: وِف َؿْقُفووووٍَل َوَوَفٍد، َظَذ َمَ َيْقَتِضوووَذا مَ  ُّ َوِحووًدا }ُف احْلَوؼُّ ـْ َخَلْقو َذْرِأ َوَمو

ُّ َفُف َمًَٓ مَمُْدوًدا )11) ْدُت َفوُف مَتِْهووًدا13)(َوَبنَِغ ُصُهقًدا 12( َوَجَقْل  {( َوَمهه
 .  (1)[14-11( ادّد ر: 74])

 : ٌِ لُُّهْؿ ِرَجٌَل، َأْشَلَؿ ِمونُْهْؿ َ الَ و ـُ  ًِ ٌَْق َُىقا َش ـَ وَىَقؾ افقرضٌل ؿقل ُمَقَتِؾ: )

ـُ اْفَقفِوِد. َؿََل: َؾاَم َزاَل اْفَقفِودُ  ِِ يِف َبْقَد ُىُزوِل َهذِ  (2)َخَفٌِد، َوِهَشٌَم، َواْفَقفِوُد ْب ِه أَي

ـْ َمَفِِف َوَوَفِدِه َحتهك َهَلَؽ(  .(3)ُىْقَبٍَن ِم

                                                           

 (. 1/74ااَمع ٕحكَم افقرآن، تفًر افقرضٌل ) ( 1)

 اْفَقفِوِد بـ ادُِْغَرة.َيقنل:  ( 2)

 (. 19/72ااَمع ٕحكَم افقرآن، تفًر افقرضٌل ) ( 3)
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قَنَ أؿَك ُشقرة: إّٓ أَنَ تضّمنّ: "افكق ر"وشقرة  ـَ  رْؽؿ 

 تق وؿ ا . -1

 وإ ٌَت تقحود افربقبوِ وتقحود إفقهوِ. -2

ٌََدتغ: افبالة وافنهْحر، مع إْمر بَخخالص.  -3  وإْمر بِِق

ـِ واخخٌ -4 ٌََُر َظ ٌَْغ: اخخٌَر ظـ افكق ر، وهق أْمر َؽوٌّل، واِخْخ َر بُِمغّو

ـِ ادُِْغَرِة ومَ آَل إفوف أْمره بقد ذفؽ ِمـ مقتف ظذ افُكفر: وهذا َيدّل ظوذ  اْفَقفِوِد ْب

 .ملسو هيلع هللا ىلصِصْد  َمـ أخَز بف، وهق افرشقل 
ٌِْغَض  {َئَؽ ُهَق إْبوَسُ إِنه َصَىِ }ُف: وو)َوَؿْقفُ ال ابـ كثر: ــق َؽ وووَأْي: إِنه ُم

ُد  - وَضِِع َوافنُّوقِر -َيَ حُمَمه ًه َهوَِن اف ـَ اهْلَُدى َواحْلَوؼِّ َواْفُزْ َّ بِِف ِم ٌِْغَض َمَ ِجْئ َوُم

ُره( ـْ ادٌُِِْغ: ُهَق إَْبَسُ إََؿؾُّ إََذلُّ ادُْنَْقلُِع ذ
(1). 

5–  ًْ ٌَو ؾٌذا غ:ووًمناد ّوووَت ٌِو لَِوِووَت  افنٌول ضوُمٌِغو أن دهؿوظنو ّوَ 

ِموـ  بِوف ُوِظوُدوا موَ وأنّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص افنٌول بِِبوْد  َيقوونهؿ َزاد ادقُلقع: إْبَس  هق ملسو هيلع هللا ىلص

 .َحّؼ  افَكقَ ر ظذ افُقُرود

ّفوَِر ؿوري ـُ ـُ أخٌوَرا ظوـ ْ ، وـََن يتضوّم َِ َش، ومل وـََن افقرآُن يَتنَّزُل يف مّك

ٌُُف، وٓ إ ٌَُت ودِّ َمَ َؿََفف رشقُل ا ِ  ـْ بِمقدوِرِهْؿ تكذي  .ملسو هيلع هللا ىلصَيُك
ٍُ وأىهوُف هوق  ـْ أم هلو ِد، ومَ ؾوهَ ِمـ إخٌٍَر ظ ًَ وظذ شٌوِؾ اد َِل: شقرُة ادَْ

ٍُ إ ٌَت ودِّ ذفَِؽ، وٓ ا ـْ بِمقدوِر أم هل ِر.. ومل يُك ظََف اخيامِن َوَزْوَجُتُف يف افنَه دِّ

 واخشالِم 

                                                           

 (. 8/504تفًر افقرآن افق وؿ ) ( 1)
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َفَهِ، وأخوز ا  أَنوؿ َشوَوُققُفقن ؿوقًٓ:  ًه وَىَزل افقرآن بَِقْصػ افوهقد بَف

 ؾَقَُفقه.

ٌَْلوتِِهُؿ }ؿَل ا  َظّز َوَجّؾ:  ـْ ِؿ ـَ افنهوَِس َموَ َوٓهُهوْؿ َظو َفَهَُف ِم ًُّ َشَوُققُل اف

َُىقا َظَلْوَهَ ـَ تِل   .[142( افٌقرة:2]) {افه

َمَ اْفَوُهوقُد َوادُْنَوَؾُِققَن َؿوَِئُلقَن  ملسو هيلع هللا ىلصَأْظَلَؿ ا هُ َجؾه َ نََُؤُه َىٌِوهُف ابـ جرير: ) قال

ِجِد احْلََراِم، َوَظلهَموُف  ًْ َِم إَِػ ادَْ ـِ افشه  َأْصَحَبِِف َظ
ِِ ٌَْل ٌَْلتِِف َوِؿ ِقيِؾ ِؿ ـَ اْفَقْقِل ِظنَْد ََتْ ِم

ٌَِغل أَ  اِب(َمَ َينْ ـَ اْاَقه ِه َظَلْوِهْؿ ِم ـْ َردِّ  .  (1)ْن َيُكقَن ِم

ـْ ِم وِؾ  وقرٍة ِمو ًُ  أْن َييتقا بِ
ِِ ودََه ََتّدى ا ُ أْؿَحََح افقرِب وأربََب اففبَح

ٍِ وَبوٍَن. ـْ ؾَبََح نَُف افقرآُن ِم ـْ ذفَِؽ فِقْلِمِهؿ مَ تَضمه  افقرآِن، ظِجزوا ظ

                                                           

 (. 2/618جَمع افٌوَن ظـ تيويؾ آي افقرآن )تفًر ابـ جرير( ) ( 1)
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َتّج بعض الـصارى عذ ُأُلقِهّقة عقسك عؾقف الصالة والسـالم بلكـف ُُيقـل  َُيْ

 ادقتك:

ؾ هذا آحتجَج: أن ُيٌغه مَ أْجوَراه ا  َظوّز َوَجوّؾ ِموـ إحووَف 
وإن ممَ ُيٌلِ

َجوَرى ادقتك ظذ أيدي إىٌوَف ؿٌؾ ظوًك ابـ مريؿ، وإ ٌَت أن إحووَف ادوقتك 

ؿٌؾ ظوًك ابـ مريؿ ظلوف افبالة وافًالم، وَوَؿع بقد ظوًك أظَ ؿ ِموـ إحووَف 

 ادقتك.

 ومـ ذفؽ:

 أن إحقاء ادقتك ُذكِر ِشّت مّرات يف ُشقرة الَبَؼَرة:

َِظَقِ  ؿ إحوَؤهؿ.  ادقوع إول:  َمْقت بنل إهائوؾ بَفبه

ـَ َفوَؽ َحتهوك َىوَرى ا هَ َوإِْذ ُؿْلُتْؿ َيَ ُمقَشك }ؿَل ا  تٌَر  وتقَػ:  ِم ًْ ـْ ُى َف

ُِ َوَأْىُتْؿ َتنُْ وُروَن ) َِظَق ـْ َبْقوِد َموْقتُِكْؿ 55َجْهَرًة َؾَيَخَذْتُكُؿ افبه ْؿ ِمو ـُ ( ُ وؿه َبَقْ نَوَ

 .[56، 55( افٌقرة:2]) {َفَقلهُكْؿ َتْشُكُرونَ 

، ُ ؿه َبَقَ ُهُؿ ا هُقال َقَتاَدة:  ُِ َِظَق ؿْ َأَخَذهْتُُؿ افبه َِ آَجَهِلِ  .  (1) َتَقََػ فُِوْكِمُلقا َبِقوه

ـِ َأْشَؾَؿ: وَقاَل َعْبُد  ـُ َزْيِد ْب ـِ ْب مْحَ ، َؾَبَقَقْتُهْؿ، الر  ِِ ٌِ َبْقَد افتهْقَب َجََفهْتُْؿ َصَِظَق

ـْ َبْقِد َمْقهِتِْؿ  َؾاَمُتقا َأمْجَُققَن. َؿََل: ُ ؿه َأْحَوَُهُؿ ا هُ ِم
(2)  . 

ـاُس: َقـاَل الـ   ـْ ُؿوَرْيٍش، ح   ِمو
ِْ ٌَْقو ـْ بَِْف ِم ًْ ـْ مَلْ ُيو َوَهوَذا اْحتَِجوٌَج َظوَذ َمو

وا ِ ََذا  ُ َواْحتَِجٌَج َظَذ َأْهِؾ اْفكَِتَِب إِْذ ُخزِّ
(3). 

                                                           

 (. 1/696رواه ابـ جرير يف تفًره: جَمع افٌوَن ظـ تيويؾ آي افقرآن ) ( 1)

 (. 1/265َلف ابـ ـ ر يف تفًره )َىقَ  ( 2)

 (. 1/404) "ااَمع ٕحكَم افقرآن"َىَقَلف افقرضٌل يف تفًره  ( 3)
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ٌََقَرة وإْمر بَِذبِحهَ:  ادقوع اف َأ: اَرْأُتْؿ }يف ؿبِ اف وَ َؾوَده ًً َوإِْذ َؿَتْلُتْؿ َىْف

نُْتْؿ َتْكُتُمقَن ) ؾِوَهَ َوا هُ ـُ وَذفَِؽ حُيِْوول ا هُ 72َُمِْرٌج َمَ  ـَ ٌَْقِضوَهَ  ُبقُه بِ ( َؾُقْلنََ اَْضِ

 . [73، 72افٌقرة:  (2]) {ادَْْقَتك َوُيِريُكْؿ َآَيَتِِف َفَقلهُكْؿ َتْقِقُلقنَ 

ٌَْقِضَهَ( َؿََل: بَِفِخِذَهَ، َؾَلامه قال ِعْؽِرَمة:  ُبقُه بِ َب ِ ََ َظوََش، )َؾُقْلنََ اَْضِ  َُضِ

َوَؿََل: َؿَتَلنِل ُؾالٌن: ُ ؿه َظََد إَِػ َحَفِِف 
(1). 

وُبقُه قال ابـ جرير:  ٌَْقِضوَهَ فَِوْحَووَ، َؾَيَ
ُبوقُه بِ َوَمْقنَك اْفَكالِم: َؾُقْلنَوَ: اَْضِ

 .(2)َؾَحِوَل 

وا ِمـ افّلَُظقن: ؾيمَهَتؿ ا   ؿ أحوَُهؿ. ادقوع اف َفْ:  افذيـ َؾرُّ

ـْ ِدَيوَِرِهْؿ َوُهوْؿ ُأُفوقٌف َحوَذَر }َل ا  تقَػ: ؿ ـَ َخَرُجقا ِمو ِذي َأمَلْ َتَر إَِػ افه

َ وَر  ـْ ـه َأ ادَْْقِت َؾَقََل هَلُُؿ ا هُ ُمقُتقا ُ ؿه َأْحَوَُهْؿ إِنه ا هَ َفُذو َؾْضٍؾ َظَذ افنهوَِس َوَفكِو

ِس ٓ َيْشُكُرونَ   .[243( افٌقرة: 2]) {افنَه

َسـ ـْ ِدَيوَِرِهْؿ َوُهوْؿ ُأُفوقٌف }يِف َؿْقفِِف:  قال احْلَ ـَ َخَرُجقا ِمو ِذي َأمَلْ َتَر إَِػ افه

ـَ افلهوَُظقِن، َؾَقوََل هَلُوُؿ ا هُ: ُمقُتوقا، ُ وؿه َأْحَووَُهْؿ  {َحَذَر ادَْْقِت  وا ِمو َؿََل: َؾورُّ

ؿْ  َِ آَجَهِلِ  .(3)فُِوْكِمُلقا َبِقوه

 ( ظَم  ؿ َبقَ ف.100أمَتف ا  ) افذيادقوع افرابع: 

ٌِ َظَذ ُظُروِصوَهَ }ؿَل ا  تٌَر  وتقَػ:  ٍِ َوِهَل َخَِوَي َفهِذي َمره َظَذ َؿْرَي ـَ َأْو 

َِ َظَمٍ  َّ َؿوََل  َؿََل َأىهك حُيِْول َهِذِه ا هُ َبْقَد َمْقهِتََ َؾَيَمََتُف ا هُ ِمَئ وْؿ َفٌِْ و ـَ ُ ؿه َبَقَ ُف َؿوََل 

                                                           

 (.2/125رواه ابـ جرير يف تفًره: جَمع افٌوَن ظـ تيويؾ آي افقرآن ) ( 1)

 (. 2/128جَمع افٌوَن ظـ تيويؾ آي افقرآن )تفًر افلزي( ) ( 2)

 (، واحلًـ هق افٌكي.4/421: جَمع افٌوَن ظـ تيويؾ آي افقرآن )رواه ابـ جرير يف تفًره ( 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ٔٓٗ 

ابِوَؽ مَلْ فَ  َِ َظوٍَم َؾوَْىُ ْر إَِػ َضَقَِموَؽ َوَذَ َّ ِمَئ ُّ َيْقًمَ َأْو َبْقَض َيْقٍم َؿََل َبْؾ َفٌِْ   ٌِْ

ْوَػ ُىنِْشُزَهَ ُ وؿه  ـَ ِس َواْىُ ْر إَِػ اْفِقَ َِم  ًِ فِلنَه نهْف َواْىُ ْر إَِػ مِحََِرَ  َوفِنَْجَقَلَؽ َآَي ًَ َيَت

قَهَ حَلاًْم َؾَلامه  ًُ  َؿِديرٌ َىْك
ٍ
ف ؾِّ َرْ ـُ َ َفُف َؿََل َأْظَلُؿ َأنه ا هَ َظَذ  ٌَغه  . [259( افٌقرة: 2]) { َت

ٌهٍَس َيُققُل: ُهق ُظَزْير ـُ َظ ََن اْب  .(1)ـَ

يف َىْفس افِقّبِ: إحوَف مِحََر ُظَزْير بقد َمقتوف: )َواْىُ وْر إَِػ  ادقوع اْلَِمس:

وؾُّ َمْفِبوٍؾ إَِػ مِحََِرَ ( ؿَل ِظْكِرَمِ: دَه  ـُ و  ٍَ ، َؾَم ًِ َؿو َ َؿََم َىَ وَر إَِػ َمَفَِصولِِف ُمَتَفرِّ

ّْ حَلاًْم  َو
ًِ ـُ ِّ ادََْفَِصُؾ  َبَل َصَِحٌِِف َؾَلامه اته

(2.) 

ـُ َجِرير: ) َوَؿوْد ـوَن َموََت -َىَ َر إَِػ مِحََِرِه َيتهِبُؾ َبْقُضوُف إَِػ َبْقوٍض قال اب

ِزَ َذفَِؽ ِمنُْف افلهْحوَؿ، َحتهوك اْشوَتَقى، ُ وؿه بَِْفُقُروِ  وَ  -َمَقفَ  ـُ ْوَػ  ـَ ، ُ ؿه 
ُِ اْفَقَب

وُح، َؾَقََم َينَْهُؼ(  َجَرى ؾِوِف افرُّ
(3 ). 

َِدس: ًّ  يف ؿبِ إبراهوؿ اْللِوؾ ظلوف افبالة وافًالم. ادقوع اف

ْوَػ }ؿَل ا  َظّز َوَجّؾ:  ـَ ِول ادَْْقَتك َؿوََل َأَومَلْ َوإِْذ َؿََل إِْبَراِهوُؿ َربِّ َأِرِأ  َُتْ

ـه إَِفْووَؽ ُ وؿه  ُه  َؾُكْ
ْرِ ـَ افله ًِ ِم ـه َؿْلٌِل َؿََل َؾُخْذ َأْرَبَق ـْ فَِوْلَمِئ

ـْ َؿََل َبَذ َوَفكِ ِم ًْ ُت

ـه َيْيتِونَوَؽ َشوْقًوَ َواْظَلوْؿ َأنه ا هَ ـه ُجْزًفا ُ ؿه اْدُظُهو ٌٍَؾ ِمنُْه ؾِّ َج ـُ َظِزيوٌز  اْجَقْؾ َظَذ 

 .[260( افٌقرة:2]) {َحكِوؿٌ 

                                                           

(، وَروى ابـ جرير أؿوقآً 4/579رواه ابـ جرير يف تفًره: جَمع افٌوَن ظـ تيويؾ آي افقرآن ) ( 1)

 أخرى يف تقوغ اْشؿ افذي أمَتف ا   ؿ أحَوَه.

 (.2/504تفًر ابـ أم حَتؿ ) ( 2)

اَمر.4/587ؾ آي افقرآن )جَمع افٌوَن ظـ تيوي ( 3)  (، وافنِّهوؼ هق َصقت احْلِ
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ـه إَِفْوَؽ }قال َقَتاَدة يِف َقْقلِِف:  ُه ، َؿََل: ُأِموَر َأْن خَيْلِوَط  {َؾُكْ ـه ْؿُه َؿََل: َؾَمزِّ

يشِ  يَش بَِفرِّ ، َوافرِّ
ِ
َمَف َمََف بَِفدِّ  .(1)افدِّ

ـه ُجْزًفا}وؿَل ُُمََِهد:  ٌٍَؾ ِمنُْه ؾِّ َج ـُ ـه َظَذ  {ُ ؿه اْجَقْؾ َظَذ  ْدُه َؿََل: ُ ؿه َبدِّ

َذفَِؽ حُيِْول ا هُ ادَْْقَتك ـَ ٌٍَؾ َيْيتِونََؽ َشْقًوَ، َو ؾِّ َج ـُ
(2).  

وِ إػ وهـاك ما هق أعَجب ِمـ هذه الَقَقائع ًَ ، وهق أن َتَتحّقل افَقبوَ افَوَبِ

َقك،  ؿ َتققد َظبَ،  ؿ تتَكّرر هذه ادُْقِجزة   ًْ  الث مّرات.ََمُْلق  َيَتَحّر  وَي

ّقَفّ افَقبَ إػ حّوِ،  ؿ ظَدت  ؾفل ؿبِ مقشك ظلوف افبالة وافًالم: ََتَ

َظبَ ـام ـَىّ،  ؿ َتّقفّ افقبَ إػ حّوِ يف ُملس ؾِرظقن،  ؿ ظَدت َظبَ ـام 

وَحَرة،  ًه ّْ ـؾ مَ أْفَقوَه اف ينَِ، واْبَتَلَق ـَىّ،  ؿ َتّقفّ افَقبَ إػ حّوِ يف يقم افزِّ

ُُمّرد إحوَف مّوّ ـَن ؿٌؾ ذفؽ حّوَ، ـام يف ُمقِجزة ظوًك ابوـ  وهذا أظَجُ ِمـ

 مريؿ ظلوف افبالة وافًالم.

( َؿََل ِهوَل َظَبوََي 17َوَمَ تِْلَؽ بَِوِمونَِؽ َيَ ُمقَشك )}ؿَل ا  جّؾ جالفف: 

ُي َظَلْوَهَ َوَأُهشُّ ِ ََ َظَذ َؽنَِمل َويِلَ ؾِوَهَ َموَآِرُب ُأْخوَرى ) ـه َؿوََل َأْفِقَهوَ َيوَ ( 18َأَتَق

َقك )19ُمقَشك ) ًْ ٌِ َت ( َؿََل ُخْذَهَ َوٓ خَتَوْػ َشونُِقوُدَهَ 20( َؾَيْفَقََهَ َؾٌَِذا ِهَل َحوه

 .[21 – 17( ضف:20]) {ِشَرهَتََ إُوَػ 

س.  ّلمف ربُّف يف افقادي ادُْقده ـَ  هذه ادّرة إوػ ظندمَ 

 واف َىوِ يف ُملس ؾرظقن:

                                                           

 (. 4/641رواه ابـ جرير يف تفًره: جَمع افٌوَن ظـ تيويؾ آي افقرآن ) ( 1)

 (. 4/647رواه ابـ جرير يف تفًره: جَمع افٌوَن ظـ تيويؾ آي افقرآن ) ( 2)
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 ُمٌٍِغ ) َؿََل َأَوَفقْ }
ٍ
ف وَِدِؿَغ 30ِجْئُتَؽ بَِقْ ـَ افبه َّ ِمو نْو ـُ ( َؿََل َؾْيِت بِِف إِْن 

ٌٌََن ُمٌِغٌ 31)  .[32-30( افشقراف:26]) {( َؾَيْفَقك َظَبَُه َؾٌَِذا ِهَل ُ ْق

 واف َف ِ يقم افزينِ: 

ـْ } َل َم َ َأْن َىُكقَن َأوه َ َأْن ُتْلِقَل َوإِمه ( َؿوََل َبوْؾ 65َأْفَقك ) َؿَُفقا َيَ ُمقَشك إِمه

َقك ) ًْ ََ َت ـْ ِشْحِرِهْؿ َأَنه وهُؾ إَِفْوِف ِم ٌََهُلُْؿ َوِظِبوُُّهْؿ خُيَ ( َؾَيْوَجَس يِف 66َأْفُققا َؾٌَِذا ِح

ِف ِخوفَ  ًِ َّ إَْظوَذ )67ًِ ُمقَشك )ووَىْف ( َوَأْفوِؼ َموَ يِف 68( ُؿْلنََ ٓ خَتَْػ إِىهوَؽ َأْىو

ُْ َأَتوكَيِمونَِؽ َتْلَقْػ مَ  َِحُر َحْوو ًه ْوُد َشَِحٍر َوٓ ُيْفلُِح اف ـَ  {َ َصنَُققا إِىهاَم َصنَُققا 
 .[69-65( ضف:20])

بؾ وأحَوَ ا  هََرون ظلوف افبالة وافًالم ِمـ أْجؾ إطهوَر َبورافة مقشوك 

 ظلوف افبالة وافًالم ِمـ هُتَمِ َؿْتلِف.

ـِ َأِم  ـْ َظوِعِّ ْبو ٌهٍَس َظ ـُ َظ ٍُ )َرَوى اْب ٓ َتُكقُىوقا }يِف َؿوْقِل ا هِ:  هنع هللا يضرَضَفِو

َأُه ا هُ مِمهوَ َؿوَُفقا ـَ َآَذْوا ُمقَشك َؾوَزه ِذي َفه ، َؿوََل: َصوِقَد  [69( إحوزاب: 33]) {ـَ َِ أَيو

َّ َؿَتْلَتوُف،  اِئووَؾ: َأْىو ّْ َبنُق إِْهَ ٌََؾ، َؾاَمَت َهَُروُن، َؾَقََف وََن ُمقَشك َوَهَُروُن اْاَ ـَ َو

َِ َؾَحَمَلْتُف َحتهوك  ًٌَّ َفنََ ِمنَْؽ، َوَأْفَغَ َفنََ ِمنَْؽ، َؾآَذوُه بَِذفَِؽ، َؾَيَمَر ا هُ اداَْلِئَك َأَصده ُح

ُف  اِئوَؾ َأىه ُِ بَِمْقتِِف، َحتهك َظَرَف َبنُق إِْهَ  اداَْلِئَك
ِّ َم اِئوَؾ، َوَتَكله وا بِِف َظَذ َبنِل إِْهَ ُمرُّ

ـْ  َؿدْ  ِه َأَحوٌد ِمو ع َظوَذ َؿوْزِ
ـْ َذفَِؽ َؾَْىَلَلُققا بِِف َؾَدَؾنُقُه، َؾَلْؿ َيّللِ َأُه ا هُ ِم َمََت، َؾَزه

َخَؿ( َخَلِؼ ا هِ إِٓه افره
(1). 

                                                           

ُِ َضوَئٌِر "(. و10/3158( وابـ أم حَتؿ يف تفًوره )19/194رواه ابـ جرير يف تفًره ) ( 1) مَخَو افره

ْودِ  ـْ افبه ، َوَفْوَس ِم
ِْ ٌََئِ ـْ اْْلَ ُؾ اْفَقِذَرَة، َوُهَق ِم ـُ  (.  1/224)ادبٌَح ادنر، فلَفّوقِمل  "َيْي
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ـَ هنع هللا يضر)ويف روايِ ظـ ظّع  اِئوَؾ َؿوَُفقا َفوُف: َأْيو : َؾَلامه َرَجَع ُمقَشك إَِػ َبنِل إِْهَ

ٌِ َهَ لَِمو ـَ ْدَتنََ َظَذ ُخُلِقوِف َوفِونِوِف، َأْو  ًَ َّ َؿَتْلَتُف، َح َُه ا هُ. َؿَُفقا: َأْى ُروُن!  َؿََل: َتَقؾه

ٌِْقَغ َرُجوال. َؿوََل: َؾوَذفَِؽ  ـْ ِصْئُتْؿ  َؿوََل: َؾَْخَتوَروا َشو َىْحَقَهَ َؿََل: َؾَْخَتَُروا َم

ٌْقِ }َؿْقُفُف:  َؿوَل: َؾَلوامه  [155( إظوراف: 7]) {َغ َرُجاًل دِِوَقَتِنَََواْخَتََر ُمقَشك َؿْقَمُف َش

ـْ َؿتَ ووَُفقا: َيَ هَ وواْىَتَهْقا إَِفْوِف ؿَ  َلَؽ!  َؿوََل: َموَ َؿَتَلنِول َأَحوٌد، َوَفكِنهنِول وووَُروُن َمو

 .(1)َتَقؾهَِأ ا هُ(

 َّ ، َؿََل ُمقَشك: َأُؿتِْل (. ويف روايِ: )َؾَلامه َأَتْقا اْفَقْزَ ُّّ !  َؿََل: ُم ّه  َأْو ُم

، َؿوََل ُمقَشوك:  ٌِْقَغ َرُجال. َؿََل: َؾَلامه َأَتْقا اْفَقْزَ ويف روايِ: )ؾَْخَتََر ِمنُْهْؿ َش

ٌَنِول 
. َؿََل: َؾُيْصِقُققا، َؾَقََل ُمقَشوك: َربِّ َموَ َأُؿوقُل فِ ُّّ !  َؿََل: ُم ّه َّ َأْو ُم َأُؿتِْل

 ُّ اِئوَؾ إَِذا َرَجْق َّ َؿَتْلَتُهْؿ، َؿََل: َؾُيْحُوقا َوُجِقُلقا َأْىٌَِوََف( إِْهَ  .(2)!  َيُققُفقَن: َأْى

وأجَرى ا ُ احْلََجر ـام جَيِْري إحوَف: وفووس ُُموّرد َتوّر  وَتوَدحُرج، بوؾ 

 َجْرًيَ ظذ ؽر افقَدة: خطهَر برافة مقشك ظلوف افبالة وافًالم.

ـْ ِجْلوِدِه ملسو هيلع هللا ىلصَؿََل َرُشقُل ا ِ  ََن َرُجاًل َحِووًَّ ِشوتًِّرا، َٓ ُيوَرى ِمو ـَ : إِنه ُمقَشك 

 َ وسُّ ًَ َتِسُ َهَذا افته ًْ اِئوَؾ، َؾَقَُفقا: َمَ َي ـْ َبنِل إِْهَ ـْ آَذاُه ِم ٌف، اْشتِْحَوًَف ِمنُْف، َؾآَذاُه َم َرْ

َ ُأْدرَ  َ َبَرٌص، َوإِمه ٍُ بِِجْلِدِه إِمه ـْ َظْو َئوُف مِمهوَ (3)ٌة إِٓه ِم ، َوإِنه ا هَ َأَراَد َأْن ُيَزِّ ٌِ َ آَؾ ، َوإِمه

وَؾ، َؾَلوامه َؾوَرَغ  ًَ َؿَُفقا دُِقَشك، َؾَخاَل َيْقًمَ َوْحَدُه َؾَقَوَع  َوََبُف َظَذ احْلََجوِر ُ وؿه اْؽَت

                                                           

: ُذـِر َشٌُ آَخر يف أِذّيِ بنول –وشوييت  –(. ويف افبحوحغ 10/470رواه ابـ جرير يف تفًره ) ( 1)

قن أِذّيِ بنول إهائووؾ ووع ِمـ أن تكوفبالة وافًالم، وَتِزئِ ا  فف. وٓ مَىِ إهائوؾ دقشك ظلوف ا

 دقشك ظلوف افبالة وافًالم ؿد تكررت بيـ ر ِمـ َمقؿػ، ويكقن فِتزئتف أـ ر ِمـ شٌُ.

 (. 10/471رواه ابـ جرير يف تفًره ) ( 2)

ٌِ يف اْلُْبَوِ )افنهَيِ يف ( 3) : َىْفّخ ؿِّ  (. 1/60 ؽريُ إ ر، ابـ إ ر )إْدَرُة بَفضه
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ٌََؾ إَِػ  َِوَبِِف فَِوْيُخَذَهَ، َوإِنه احْلََجَر َظَدا َأْؿ
َُ بَِ ْقبِ  (1) ِف، َؾَيَخوَذ ُمقَشوك َظَبوَُه َوَضَلو

احْلََجَر، َؾَجَقَؾ َيُققُل: َ ْقِمَ َحَجُر، َ ْقِمَ َحَجرُ 
ـْ َبنِول (2) ، َحتهوك اْىَتَهوك إَِػ َموإٍل ِمو

َه َيُققُفقَن، َوَؿََم احْلََجُر، ـَ َمَ َخَلَؼ ا هُ، َوَأْبَرَأُه مِم ًَ اِئوَؾ َؾَرَأْوُه ُظْرَيًَىَ أْح َؾَيَخَذ  إِْهَ

بِوِف  ـْ َأَ وِر ََضْ ًبَ بَِقَبَُه. َؾَقا هِ إِنه بَِحْلََجِر َفنََدًبَ ِم ُف، َوَضِفَؼ بَِحْلََجِر ََضْ ًَ
َ ْقَبُف َؾَلٌِ

َ، َؾَذفَِؽ َؿْقُفُف:  ًً ـَ }َ اَلً َ، َأْو َأْرَبًقَ، َأْو مَخْ وِذي َفه ـَ ـَ َآَمنُوقا ٓ َتُكقُىوقا  ِذي ََ افه َيَ َأ ُّ

ََن ِظنَْد ا هِ َوِجوًهَ َآَذْوا ـَ َه َؿَُفقا َو َأُه ا هُ مِم  .  (3)[69إحزاب:  (33]) {ُمقَشك َؾَزه

وـَىّ أيَت وادقِجزات افتل أظلَهَ ا  دُِقَشك أـ ر مِمَّ ُأظلِول ظوًوك 

 ابـ مريؿ ظلوهؿ افًالم.

وَع َآَيوٍَت َبوِّنَوٍَت َوَفَقْد َآَتْونََ ُمقَشو}ُف َتَقََػ: وو)َؿْقفُ ال الؼرضبل: ـق ًْ
 {ك تِ

ُم، َوافلُّقَؾوَُن، َواْاَوَراُد  [101( اخهاف:17]) ونُقَن، َواْفَووُد، َوافوده ًُّ َوِهَل: اْفَقَبَ، َواف

ـَ  ٌَوِّنَوَُت: افتهوْقَراُة، َوَموَ ؾِوَهوَ ِمو ٌَْحوِر. َوِؿووَؾ: اْف َفَِدُع، َوَؾْلوُؼ اْف ُؾ، َوافضه َواْفُقمه

ِٓٓت(  .  (4)افده

ٌن ـَىّ ُمقِجزة إحوَف ادقتك افتل أظلَهَ فِقوًك بـ مريؿ ظلوف افبوالة ؾ

ًٌَ ٓخّتَِذه )إهَلًَ( أو )ابـ إفف( ـام َتزظؿ افنبَرى: ؾٌن مقشوك ظلووف  ٌَ وافًالم َش

الة وافًالم أحّؼ بذفؽ فِك ورة ُمقِجزاتوف، وآدم ظلووف افبوالة وافًوالم ووافب

                                                           

ع. ( 1)  أي َجَرى وأْهَ

أي: ُينَِدي احلََجر: هوَت  وقم. ؿوَل ابوـ حجور: أي: أظلنول  وقم، أو ُرّد َ وقم )ؾوتح افٌوَري  ( 2)

6/437 .) 

 (. 6222( ومًلؿ )ح 3404رواه افٌخَري )ح  ( 3)

 (. 2/30ااَِمع ٕحكَم افقرآن )تفًر افقرضٌل( ) ( 4)
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ف: ؾكَن أحّؼ أن َيكقن )ابـ إفوف(، فوق ـوَن ووتَخَلَقف ا  بِوِده، وأْشَجد فف مالئك

َفْق َأَراَد ا هُ } -قفقن ُظلّقا ـٌراووَػ ظاّم يقووٌحَىف وتقووش –ًذا َوَفدا ووا  ُمّتخِ 

وَرُ ووَأْن َيتهخِ  ٌَْحََىُف ُهوَق ا هُ اْفَقاِحوُد اْفَقهه ُلُؼ َمَ َيَشَُف ُشو َه خَيْ  {َذ َوَفًدا ْٓصَلَفك مِم
 .[4فزمر:( ا39])

وكذلؽ: ما جاء يف قصة داود عؾقـف الصـالة والسـالم وأن اجِلبـال كاكـت 

 ُتسبنح معف.

ِم َمَقُف َوافلهوْرَ }ؿَل ا  َظّز َوَجّؾ:  ٌََُل َأوِّ َوَفَقْد َآَتْونََ َداُووَد ِمنَه َؾْضاًل َيَ ِج

 .  [10( شٌي:34]) {َوَأَفنَه َفُف احْلَِديدَ 

 ُمقجزة فِنٌَِّوف داود ظلوف افبالة وافًالم. ؾيْىَلؼ ا  اِاٌَل 

ُشوؾ،  ؾٌذا أَتك ظوًك ابـ َمريؿ بِآَيِ م ؾ بقض مَ َشٌؼ، ؾَلْوس بِْدًظَ ِمـ افرُّ

ومل َينفِرد بَِدُْْقِجزة، وٓ َتفّرد بُِمقِجزة إحوَف ادقتك، بوؾ أْجَراهوَ ا  َظوّز َوَجوّؾ 

ٌْلف رىَ مـ إىٌوَف ِمـ َؿ ـَ  .ظذ أيدي َمـ َذ

َجر.  ملسو هيلع هللا ىلصوقد َصِفد بِـُبّقة َكبِّقـا حمؿد   الشجر واحْلَ

َُ  ملسو هيلع هللا ىلص)جَف جزيوؾ إػ افنٌول  و ذات يوقٍم وهوق جوَفِس َحِزينًوَ، ؿود ُخضِّ

 
ِ
َِ ؿَل: ؾقَل فف: مَ َفَؽ!  ؾقَل فف: َؾَقَؾ م هوًٓف َبُف بقُض أهؾ مك بَفدمَف، ََضَ

ُّ أْن ُأِريوَؽ آيوِ!  ؿوَل: ىقوؿ، وَؾَقُلقا، ؿَل: ؾقَل ف و
ف جزيؾ ظلوف افًالم: أَُتِ

ؿَل: ؾن َر إػ صوجرة موـ وراف افوقادي، ؾقوَل: اْدُع بِتلوؽ افّشوجرِة، َؾوَدَظَهَ 

ّْ إػ  ِجْع، ؾيَمَرهوَ َؾَرَجَقو ّْ بغ َيديف، ؾقَل: ُمْرهَ ؾلَسْ ؾجَفْت متق حتك ؿَم
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ٌِل( :ملسو هيلع هللا ىلصَمكََنَ، ؾقَل رشقل ا   ًْ ٌِل، َح ًْ َح
(1). 

  .َصَجرًة جاءْت ََتِْم إلقف ملسو هيلع هللا ىلصودَّا َدَعا َكبِّقـا حمؿد 

ـُ ظمَر ر  ا  ظنهام: نَّ مع رشقل ا  (ؿَل اب ٌََؾ أظورام،  ملسو هيلع هللا ىلصـُ يف َشَفر ؾيؿ

َل: إػ أْهوِع، ؿوَل: هوؾ فوَؽ يف : أيـ ُتريد! ؿملسو هيلع هللا ىلصؾلاّم َدَىَ منف ؿَل فف رشقل ا  

َخر! ؿَل: ومَ ُهق!  ؿوَل: َتشوهد أن ٓ إفوَف إٓ ا ُ وحوَده ٓ ذيوَؽ َفوُف، وأن 

 ُِ وَلَم ًه حممدا ظٌُده ورشقُفف. ؾقَل: وَمـ َيشَهُد ظذ مَ َتُقوقل!  ؿوَل: هوذه اف
(2) .

ٌَ  ملسو هيلع هللا ىلصَؾَدَظَهَ رشقل ا   ّْ خَتُودُّ إرَض َخوّدا حتوك وهل بَِشَضِئ افقاِدي، ؾيْؿ َلو

اَم ؿوَل،  وؿ َرجقوّ إػ  ـَ ّْ بغ يديف، ؾَْشَتْشَهَدهَ  ال َ، ؾَشِهدت  ال َ أىف  ؿَم

 ُّ ٌَقوقأ َأَتْوُتوؽ ِ ِوؿ، وإّٓ َرَجقو ٌَتِهَ، وَرَجع إظرام إػ َؿقِمف، وؿَل: إن اّت َمنْ

ُّ َمقؽ(  .(3)ؾُكن

!  ؿوَل: إن  ملسو هيلع هللا ىلصوجَف أظرام آخر إػ رشقل ا   ؾقَل: )بَِؿ أْظِرف أىؽ َىٌِولٌّ

، أَتشَهد إأ رشقُل ا !  َؾَدَظَه رشوقل ا   (4)َدَظقُت هذا افِقذَ   ِِ ِمـ هذه افنهْخل

،  وؿ ؿوَل: ارِجوع، َؾَقوَد، ملسو هيلع هللا ىلصؾَجقؾ َينِْزل ِمـ افنّخلِ حتك َشوَقط إػ افنٌول  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(5)ٕظرام(ؾيْشَلؿ ا

                                                           

ف ووو( وابوـ مَج23( وافودارمل )ح 12112( اخمَم أمحد )ح 31732وٌِ )ح ووـ أم صوورواه اب  (1)

ـ.4028)ح  ًَ  (، وهق حديْ َح

َلؿ ( 2) ًه َجر. وؿقفف: واِحَدة اف  يقنل: َتُشّؼ إرض َصّقَ.  "دُّ إرَض َخّداخَتُ "، َىْقع ِمـ افشه

 (.16رواه اخمَم افدارمل )ح  ( 3)

ٌََلح. افِقذ :  ( 4)  افَقنق، وهق افذي َيكقن ؾوف اف

 (، وهق حديْ صحوح.3628( وافسمذي )ح 1954رواه اخمَم أمحد )ح  ( 5)
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َجر   .ملسو هيلع هللا ىلصعذ َكبِّقـا حمؿد  -وهق َُجَاد  -وَشؾ ؿ احْلَ
ولِّؿ ظوّع ؿٌوؾ أن ملسو هيلع هللا ىلصؿَل رشقل ا   ًَ َِ ـوَن ُي : )إأ ٕظورُف حجوًرا بمكو

، إأ ٕظرؾف أن( َْ  .(1)ُأْبَق

َبال  .واْشَتَجابْت لف اجْلِ

ِلُّ  ٌَؾ ُأُحود ملسو هيلع هللا ىلصؾقد َصِقَد افنٌه َوَأُبوق َبْكوٍر َوُظَموُر َوُظوْ اَمُن، َؾَرَجوَػ ِ ِوْؿ،  َج

يٌؼ َوَصِهوَداِن( اَم َظَلْوَؽ َىٌِلٌّ َوِصدِّ ّْ ُأُحُد، َؾٌِىه ٌُ َبُف بِِرْجلِِف، َؾَقََل: )اْ  َؾَيَ
(2). 

 ُهَق َوَأُبق َبْكٍر،  ملسو هيلع هللا ىلص)َأنه َرُشقَل ا ِ  هنع هللا يضرويف حديْ َأِم ُهَرْيَرَة 
ٍ
ََن َظَذ ِحَراف ـَ

ْخَرُة، َؾَقوََل َرُشوقُل ا ِ   افبه
ِّ ـَ ، َؾَتَحره َبْرُ ، َوافزُّ ُِ ، َوَضْلَح َوُظَمُر، َوُظْ اَمُن، َوَظِعٌّ

يٌؼ، َأْو َصِهوٌد(ملسو هيلع هللا ىلص ، َأْو ِصدِّ : اْهَدْأ، َؾاَم َظَلْوَؽ إِٓه َىٌِلٌّ
(3). 

ٌُُّف( ملسو هيلع هللا ىلصل ا  وؿَل رشق ٌُّنََ َوُىِح
ٌٌَؾ حُيِ ٌَؾ ُأُحد: )َهَذا َج  .(4) ظـ َج

 وهذا أظَجُ ِمـ إحوَف مّوّ ـَىّ َتدّب ؾوف احلوَة.

مَ أْظَلك ا  َىٌِوًّوَ موَ أْظَلوك حممودا وأْوَرد ابـ كثر ققَل اإلمام الشافعل: )

وذَع  ملسو هيلع هللا ىلصََف ادَْوْقَتك. ؾقوَل: أْظَلوك حمموًدا وإحو ؾ فف: أْظَلك ظوًكوو. ؾِقوملسو هيلع هللا ىلص اْاِ

وْذُع حتوك ُشوِمع َصوقُتف،  ـّ اْاِ افذي ـَن خَيلُ إػ َجنٌف حغ ُهوئ فف ادنُز: َح

                                                           

 (. 6003رواه مًلؿ )ح  ( 1)

 .  هنع هللا يضر( ِمـ حديْ أىس 3675رواه افٌخَري )ح  ( 2)

ٌَوَل (. وؿَل يَؿقت احْلََمقي: ِحَراف بَفكن وافتخفوػ وا6327رواه مًلؿ )ح  ( 3) ٌَوؾ ِموـ ِج دَّْد: َج

ٌُْلَدان   (.2/233َمّكِ )مقجؿ اف

ووَِظِدّي 3350( ومًوولؿ )ح 1481رواه افٌخووَري )ح  ( 4) ًه .  ورواه هنع هللا يضر( ِمووـ حووديْ َأِم مُحَْوووٍد اف

 . هنع هللا يضر( ِمـ حديْ أىس 3300( ومًلؿ )ح 7333افٌخَري )ح 
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 ؾهذا أـُز ِمـ ذا .

وادراد ِمـ إيراد مَ َىذـره يف هذا افٌَب افتنٌوُف ظوذ َذِف ثؿ قال ابـ كثر: 

 أىٌوَفه ظلوهؿ افًالم ِمـ أيَِت افٌّونَت، واْلوقارِ  افقَضقوَِت، مَ أظَلك ا 

ِٓ افقاوحَِت، وأن ا  تقَػ مَجَع فَِقٌده ورشقفِف َشّوِد إىٌووَف وخوَمَتِِهؿ  واحلج

ٌْلف....  ِمـ مجوع أىقاع ادََْحَِشـ وأيَت، مع مَ اخَتّبف ا  بف ممَ مل ُيًِت أحًدا َؿ

َز ِمـ ذفوؽ: ٕن ااوذَع فووس وإىام ؿَل ]يقنل: ا ـْ خمَم افشَؾقل[: ؾهذا أ

، دَّوَ ََتوّقل ظنوف إػ ادنوِز َؾوينه (1)حَماَلًّ فلَحوَة، ومع هذا حبؾ فف صققٌر َوَوْجٌد 

ـّ َحنَغ افِقَشَر نف حتوك  ملسو هيلع هللا ىلصحتوك َىوَزل إفووف رشوقُل ا   (2)وَح ؾَحَتَضونَف وَشوكه

 .(3)َشَكـ

ُُ وأظ وؿ وأمَ َظقُد  احلوَة إػ َجًٍد ـَىّ ؾوف بٌذِن ا  َؾَق وؿ، وهذا أظج

ٌْؾ بَِفُكّلّوِ(   .  (4)ِمـ إجيَد حوَة وصققر يف حَمَؾب فوس ميُفقًؾَ فذفؽ مل تكـ ؾوف َؿ

 وِمـ أيات التل ُُيت ّج هبا عذ الـصارى، وهل ُتقافِؼ ما عـدهؿ: 

ُهوَق إِٓه }بوالة وافًوالم: ؿقفف تٌَر  وتقَػ ظـ ظوًك بـ مريؿ ظلوف اف

اِئوَؾ  ٌَنِل إِْهَ
ٌٌْد َأْىَقْمنََ َظَلْوِف َوَجَقْلنََُه َمَ اًل فِ .  وؿ ؿوَل ا  َظوّز [59( افزخورف:43]){َظ

                                                           

ظلووف بِوال َتَكّلوػ وَتَبونّع )افتقؿووػ ظوذ مهوامت افتقوَريػ، د مَ ُيبَدف افَقْلُ وَيِرد ووافَقْج  ( 1)

 (. 718ص  –فلُمنَوي 

ـّ  "ؿقفف:  ( 2) اف. ؿَل افراؽُ:  "َؾينه وَح إُوػ ِمـ إَىِغ، واف َىوِ ِمـ احْلَنِغ. وافِقَشَر: مَجْع ىََؿِ ُظَؼَ

ُة أصهٍر، ومجقهَ ِظَشوَر. اف: َمّرت ِمـ محلهَ َظَؼَ ّْ }ؿوَل تقوَػ:  ىَؿِ ُظَؼَ َلو  {َوإَِذا اْفِقشوَُر ُظلِّ
 (. 567ص  –)ادفردات يف ؽريُ افقرآن 

 (. 3585، 3583ؿبِ َحنِغ اْاذع: رواهَ افٌخَري )ح  ( 3)

ااقاب افبحوح دِوـ بوّدل ِديوـ "يف ـتَب  ملسو هيلع هللا ىلص(. واى ر أىقاع ُمقِجزاتف 9/353افٌدايِ وافنهَيِ ) ( 4)

ة. 227 – 4/161اخشالم ابـ توموِ )فشوخ  "ادًوح  (، وشتييت َُمَتَكَ
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وَتِقوؿٌ }َوَجّؾ ظنف:  ًْ اٌط ُم ٌُِقوقِن َهوَذا ِسَ نه ِ ََ َواته  َؾال مَتَْسُ
ِِ ََظ ًه ُف َفِقْلٌؿ فِل  {َوإِىه

 .  [61( افزخرف:43])

، َٕنه ُطُهقَرُه  ِِ ََظ ًه لُف اف
ك ُطُهقُرُه ِظْلٌؿ ُيْقَلُؿ بِِف َُمِ ًَ وَمْقنَك اْفَكالم: َوإِنه ِظو

ٌََِل أِخَرةِ  ْىَوَ َوإِْؿ  افدُّ
ِ
اضَِهَ، َوُىُزوَفُف إَِػ إَْرِض َدفِوٌؾ َظَذ َؾنََف ـْ َأْذَ ِم

(1). 

ٌهٍَس َيْقَرُأ  ُف َفَقلَ }ـََن اْبـ َظ ِِ َوإِىه ََظ ًه ـِ َمْرَيؿَ  {ٌؿ فِل ك اْب ًَ َؿََل: ُىُزوُل ِظو
(2). 

الُم، قال البغقي:  ًه ك َظَلْوِف اف ًَ ِِ })َوإِىهُف( َيْقنِل ِظو وََظ ًه َيْقنِول:  {َفِقْلٌؿ فِل

ٌهوٍَس َوَأُبوق ُهَرْيوَرَة َوؿَ  ـُ َظ  ُيْقَلُؿ بِِف ُؿْرُ ََ. َوَؿَرَأ اْب
ِِ ََظ ًه اِط اف ـْ َأْذَ َتوََدُة: ُىُزوَفُف ِم

" ِِ ََظ ًه ُف َفَقَلٌؿ فِل ٌِ  "َوإِىه ، َأْي: َأَمََرٌة َوَظالَم  .(3)بَِفْتِح افاّلِم َواْفَقْغِ

 .ملسو هيلع هللا ىلصوهذا مَ أخَزىَ بِف َىٌِّونَ حممد 
ـه َأْن َينْوِزَل ؾِووكُ ملسو هيلع هللا ىلصَؿََل َرُشقُل ا ِ  ـُ َموْرَيَؿ : َوافهِذي َىْفِز بَِوِدِه َفُوقِصَك ُؿ اْبو

، َوَيِفووُض ادَْوَُل  َِ ْزَيو نِْزيَر، َوَيَضُع اْاِ ، َوَيْقُتُؾ اْْلِ َُ لِو ًلَ، َؾَوْكِنُ افبه
ًِ َحَكاًم ُمْق

ٌََلُف َأَحدٌ   .(4)َحتهك َٓ َيْق

لِوُ وَؿْتلف فلِخنِْزير: ٕن افنبَرى  ْن ظوًك ابـ مريؿ فلبه ـَ و

ٌَّ إػ 
ًِ ٌََُحقهَ، وَٕنَ ُى ِذبَ وُزورا.اْشَت ـَ يَقتف   َذِ

لِوُ": ملسو هيلع هللا ىلصوؿقفف قال الـقوي:  ٌْلِوؾ  "ؾَوكِن افبه مقنَه َيكِنه حقوقوِ، وُي

 مَ َيزُظمف افنبَرى ِمـ َتق ِومف.

                                                           

 (. 20/631جَمع افٌوَن ظـ تيويؾ آي افقرآن )تفًر افلزي( ) ( 1)

 (. 20/632رواه ابـ جرير يف تفًره: جَمع افٌوَن ظـ تيويؾ آي افقرآن ) ( 2)

 (. 7/219مقَمِل افّتنْزيؾ ) ( 3)

 (. 306( ومًلؿ )ح 2222رواه افٌخَري )ح  ( 4)
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وؾوف دفوؾ ظذ تغور ادنكورات وآٓت افٌَضوؾ، وؿتوؾ اْلنِْزيور ِموـ هوذا 

 .(1)افَقٌِوؾ

َوققم بويظامل جلولوِ، وووَش  ملسو هيلع هللا ىلصموريؿ  ديْ: أن ظوًك ابوـووذا احلووويف ه

 منهَ:

ٌََن، وَؿْتوؾ اِْلنوَزير، وَموؾف إرض ِؿًولَ وَظوْدٓ، وَوْووع  وْل ْن افبُّ ـَ

ٌَؾ ِمـ أَحٍد إّٓ اخشالم، وَتْكُ ر اْلرات يف َزمَن ظوًوك: حووْ  زَيِ: ؾال َيق اْاِ

ٌََلُف َأَحد.  َيك ر ادَل َحتهك َٓ َيْق

ْن  ـَ ٌََن: ٕن افذي َزَظُمقا أىف ُؿتِؾ وُصلُِ هق َمـ َيكِن افّبلِوُ و ْل  افبُّ

ووح  ًِ وح احْلَّؼ، شوَوقُتؾ َم
ًِ جَل: َؾَم ـُ مريؿ هق افذي شَوقُتؾ افده وظوًك اب

اَلَفِ.  افضه

َْ  ملسو هيلع هللا ىلصؿَل رشقل ا   وَذفَِؽ إِْذ َبَقو ـَ ٌَْووناََم ُهوَق  َجَل: َؾ ا هُ وهق خُيِز ظـ افوده

ِؿله ِدَمْشوَؼ   َذْ
ِ
ٌَْوَضَف ـَ َمْرَيَؿ، َؾَونِْزُل ِظنَْد ادَْنَََرِة اْف وَح اْب

ًِ ، (3)، َبوْغَ َمْهوُروَدَتْغِ (2)ادَْ

َر ِمنُْف مُجَوٌَن  ده ، إَِذا َضْيَضَي َرْأَشُف َؿَلَر، َوإَِذا َرَؾَقُف ََتَ  َمَلَكْغِ
ِِ ْوِف َظَذ َأْجنَِح فه ـَ َواِوًقَ 

َفلُّ  ًِ ـَ ُف ُْ َينَْتِهول (4)ًْ ُف َينَْتِهول َحْوو ًُ ِف إِٓه َمََت، َوَىَف
ًِ ، َؾاَل حَيِؾُّ فَِكَؾٍِر جَيُِد ِريَح َىَف

                                                           

 (. 1/281ادنهَج ذح صحوح مًلؿ بـ احلجَج ) ( 1)

ِؿّل ِدَمْشؼ )ذح صحوح مًلؿ  ( 2)  (. 9/327ؿَل افنقوي: َوَهِذِه ادَْنَََرة َمْقُجقَدة اْفَوْقم َذْ

 بَِقْرٍس ُ وؿه بَِزْظَفو ( 3)
ٌُقَؽْغِ ، َأْي: َ ْقَبْغِ َمْب َراٍن )ذح صوحوح ؿَل افنقوي: َمْقنََُه: ٓبِس َمْهُروَدَتْغِ

 (.9/327مًلؿ 

(4 )  ٌَ ُفً اْفكِ ًْ ِ ُتْبنَع َظَذ َهْوَئِ افلُّ ـْ اْفِفضه ٌهَت ِم وؿ َوخَتِْفوػ ادِْوؿ: ِهَل َح َر، ؿَل افنقوي: اْااَُمن بَِضؿِّ اْاِ

َل ادَْو مِّ ًُ ُفً يِف َصَفَئِِف، َؾ ًْ ر ِمنُْف ادََْف َظَذ َهْوَئِ افلُّ وَفَف )ذح َوادَُْراد: َيَتَحده ٌَِهِف بِوِف يِف افبه َف مُجًََىوَ فَِشو

 (.9/327صحوح مًلؿ 
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ٌََِب ُفودب  ُف بِ ـَ ٌُُف َحتهك ُيْدِر  .  (2)، َؾَوْقُتُلفُ (1)َضْرُؾُف، َؾَوْلُل

ّجَل يف ؾلًلغ.   َؾِقوًك ابـ مريؿ ُوفِد يف ؾلًلغ، وَشَوقُتؾ افده

ُىُزول ظوًك ابـ مريؿ يف آخر افزمَن ُمقاؾِؼ دََِ ظند أهؾ افكِتَب، وهق مَ و

ٌْوَؾ َمْقتِوِف َوَيوْقَم }َيدّل ظلوف ؿقفف تقَػ:  ـه بِوِف َؿ ِمنَ ًْ ـْ َأْهِؾ اْفكَِتَِب إِٓه َفُوو َوإِْن ِم

ِِ َيُكقُن َظَلْوِهْؿ َصِهوًدا  .  [159( افنًَف:4]) {اْفِقَوََم

ك اهلل عـفام: َقاَل ابـ عباس ريض ًَ ٌَْؾ َمْقِت ِظو َؿ
(3). 

وك، َوا هِ إِىهوُف أَن حَلَولُّ ِظنْوَد ا هِ، وَقال احَلَسـ الَبْني:  ًَ ٌْوَؾ َموْقِت ِظو َؿ

ـْ إَِذا َىَزَل آَمنُقا بِِف َأمْجَُققنَ 
 .(4)َوَفكِ

ووح ظل"و ًِ يح بَِرْؾع ادَْ ووف يف إْىِجوؾ ُمْرؿس يف اففبؾ افًَدس ظؼ افتهْكِ

اَمف ًه  .(5)"افًالم إػ اف

وك إِأِّ }وهق ُمقاؾِؼ دََِ يف افُقرآن، َؾِفل افقرآن افكريؿ:  ًَ إِْذ َؿوََل ا هُ َيوَ ِظو

ٌَُقوقَ  َؾوْقَ   ـَ اته وِذي َفُروا َوَجَِظوُؾ افه ـَ ـَ  ِذي ـَ افه ُرَ  ِم ُمَتَقؾِّوَؽ َوَراؾُِقَؽ إيَِله َوُمَلهِّ

َفُروا إَِػ َيقْ  ـَ ـَ  ِذي نْوُتْؿ ؾِووِف افه ـُ  ُ وؿه إيَِله َموْرِجُقُكْؿ َؾوَيْحُكُؿ َبْوونَُكْؿ ؾِوواَم 
ِِ ِم اْفِقَوََمو

 .  [55( آل ظمران:3]) {خَتَْتلُِفقنَ 

                                                           

ـْ َبْووّ ادَْْقوِدس )ذح  ( 1) ٌَوِ ِمو وف، َوُهَق َبْلوَدة َؿِري ال َمْكُ ؿَل افنقوي: ُهَق بَِضؿِّ افاّلم َوَتْشِديد افده

  .(9/327صحوح مًلؿ 

 (.4783رواه مًلؿ )ح  ( 2)

 (.7/664ه: جَمع افٌوَن ظـ تيويؾ آي افقرآن )رواه ابـ جرير يف تفًر ( 3)

 (.7/665رواه ابـ جرير يف تفًره: جَمع افٌوَن ظـ تيويؾ آي افقرآن ) ( 4)

 (.10/455ىقال ظـ: حمَشـ افتيويؾ، فلقَشمل ) ( 5)
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ـْ َؿوَل: قال ابـ جرير الطزي:   ِظنَْدَىَ َؿوْقُل َمو
ِِ
حه َوَأْوَػ َهِذِه إَْؿَقاِل بَِفبِّ

ـَ إَ  ـْ َرُشوقِل َمْقنَك َذفَِؽ: إِأِّ َؿَبُِضَؽ ِم ٌَوَِر َظو : فَِتَقاُتِر إَْخ ْرِض َوَراؾُِقَؽ إيَِله

ُف َؿََل:  ملسو هيلع هللا ىلصا هِ  ـُ "َأىه ك اْب ًَ ََل َينِْزُل ِظو جه ُْ يِف إَْرِض  "َمْرَيَؿ َؾُوْقَتُؾ افوده ُ وؿه َيْمُكو

ٌَْلِغَهوَ، ُ وؿه  ُِ يِف َم َواَي  افرِّ
ِّ َرَهَ، اْخَتَلَف ـَ ٌة َذ ولُِمقَن ُمده ًْ َيُموقُت، َؾُوَبوعِّ َظَلْووِف ادُْ

 .(1)َوَيْدؾِنُقَىفُ 

واَمف ِموـ ؽور َوَؾوَة وٓ قال الؼرضبل:  ًه ِحوح أنه ا  تقَػ َرَؾَقف إػ اف وافبه

وِحوح ظوـ ابوـ  ـ وابـ َزيد، وهق اْختَِوَر افلهزي، وهوق افبه ًَ َىقم، ـام ؿَل احْلَ

 َ حه  .(2)"ظٌَس، وَؿَفف افضه

ولِوُ بقود َرْؾوع ادًووح بنحوق )وفذ ذ ِظود افبه
ِ ( 200فؽ: ؾٌن أّول مَ اختُّ

 َشنَِ.

ِّ ُطُهوقِر قال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة:  ُِ افهِذي َجَقُلقُه يِف َوْؿ لِو َوِظود افبه

وَلنْلَِغ بَ  ًْ ُِ ُأمُّ ُؿ ُِ اْفُفنُْدَؿَىِوه اىِوه ُِ احْلَره ، دََه َأْطَهَرْتُف ِهوالَى ُِ لِو ووِح َظَلْووِف افبه ًِ ْقوَد ادَْ

نَِغ  ًِّ ـَ اف  ِم
الُم باِِمَئَتْغِ ًه اف

(3). 

وَيسَتحقؾ أن ُيرِشؾ اهلل رشقًٓ َيدعق الـاس إىل عبادة اهلل، َفَقلُمرهؿ بِِعبـادة 

 غر اهلل. 

تَِوُف ا هُ اْفكَِتََب َواحْلُْكَؿ َوافنُّ }ؿَل ا  ظّز َوَجّؾ:  ًْ ٌََؼٍ َأْن ُي
ََن فِ ـَ َة ُ وؿه َمَ  ٌُقه

نْوُتْؿ ُتَقلُِّموقَن  ـُ َىِوَِّغ باَِم  قُىقا َربه ـُ ـْ 
ـْ ُدوِن ا هِ َوَفكِ ًٌََدا يِل ِم قُىقا ِظ ـُ ِس  َيُققَل فِلنَه

                                                           

 (. 5/450تفًره: جَمع افٌوَن ظـ تيويؾ آي افقرآن ) ( 1)

 (.101، 4/100ااَمع ٕحكَم افقرآن ) ( 2)

 (.1/366ااقاب افبحوح دـ بدل ديـ ادًوح ) ( 3)
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نُْتْؿ َتْدُرُشقَن ) ـُ ِوَِّغ َأْرَبًَبَ 79اْفكَِتََب َوباَِم  َِ َوافنٌه ْؿ َأْن َتتهِخُذوا اداَْلِئَك ـُ ( َوٓ َيْيُمَر

لُِمقنَ أَ  ًْ ْؿ بَِْفُكْفِر َبْقَد إِْذ َأْىُتْؿ ُم ـُ  . [80، 79( آل ظمران:3]) {َيْيُمُر

َة َأْن َيُققَل قال ابـ كثر:  ٌُقه ٌََؼٍ آَتَُه ا هُ اْفكَِتََب واحلُْكؿ َوافنُّ
ٌَِغل فِ َأْي: َمَ َينْ

ـْ ُدوِن ا هِ. َأْي: َمَع ا هِ، َؾٌِ  ٌُُدوِأ ِم ِس: اْظ وََن َهوَذا ٓ َيْبوُلُح فِنٌَِولب َوٓ فِلنَه ـَ َذا 

ُهْؿ بَِلِريِؼ إَْوَػ َوإَْحَرى...  ِس َؽْرَ ـَ افنَه ُْرَشٍؾ، َؾأَلْن ٓ َيْبُلَح ََٕحٍد ِم
 دِ

ِوِّوَغ َأْرَبًَبوَ}َقـاَل:  ُثؿ   َِ َوافنٌه ْؿ َأْن َتتهِخوُذوا اداَْلِئَكو ـُ َأْي: َوٓ  {َوٓ َيوْيُمَر

ـُ  ب َيْيُمُر ٌَََدِة َأَحٍد َؽْرِ ا هِ، ٓ َىٌِلب ُمْرَشٍؾ َوٓ َمَلٍؽ ُمَقره ْؿ بِوَْفُكْفِر }ْؿ بِِق ـُ َأَيوْيُمُر

لُِمقنَ  ًْ ٌَََدِة َؽوْرِ ا هِ َؾَقوْد  {َبْقَد إِْذ َأْىُتْؿ ُم ـْ َدَظَ إَِػ ِظ َأْي: ٓ َيْفَقؾ َذفَِؽ: ٕنه َم

يوَؽ َدَظَ إَِػ اْفَكْفِر، َوإَْىٌِوَ  ٌَوََدُة ا هِ َوْحوَدُه ٓ َذِ اَم َيْيُمُروَن بَِِخياَمِن، َوُهَق ِظ َُف إِىه

اَم َؿََل َتَقََػ:  ـَ ـْ َرُشقٍل إِٓه ُىقِحل إَِفْووِف َأىهوُف ٓ إَِفوَف }َفُف،  َؽ ِم
ٌْلِ ـْ َؿ َوَمَ َأْرَشْلنََ ِم

ٌُُدونِ  ٍِ َرُشوقًٓ }َتَقََػ:  ، َوَؿََل [25(إَْىٌَِوَف:21]) {إِٓه َأَىَ َؾَْظ و وؾِّ ُأمه ـُ َوَفَقْد َبَقْ نََ يِف 

ٌُقا افلهَُؽقَت 
ٌُُدوا ا هَ َواْجَتنِ َِ  {َأِن ُاْظ    .(1)[36( افنهْحؾ:16])أَي

: دظقة أهؾ افكتَب ) افوهوقد وافنبوَرى( إػ ملسو هيلع هللا ىلصوممَ ُأْىِزل ظذ َىٌِوِّنَ حممد 

 ـلمِ افتقحود.

 َبْونَنََ َوَبْونَُكْؿ }ّز َوَجّؾ: ؿَل ا  ظَ 
ٍ
ٍِ َشَقاف لَِم ـَ ُؿْؾ َيَ َأْهَؾ اْفكَِتَِب َتَقََفْقا إَِػ 

ـْ ُدوِن ا هِ َؾوٌِ  َ  بِِف َصْوًئَ َوٓ َيتهِخَذ َبْقُضنََ َبْقًضَ َأْرَبًَبَ ِم ٌَُد إِٓه ا هَ َوٓ ُىْؼِ ْن َأٓه َىْق

ْقا َؾُققُفقا اْصَهُدوا  لُِمقنَ َتَقفه ًْ  .[64( آل ظمران:3]) {بَِيىهَ ُم

 َؾِدينُنَ هق ِديـ إىٌوَف ـَّؾِ. 

                                                           

 (. 67، 2/66تفًر افقرآن افق وؿ ) ( 1)
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ُؿقُفقا َآَمنَه بَِ هِ َوَمَ ُأْىِزَل إَِفْونََ َوَمَ ُأْىِزَل إَِػ إِْبَراِهوَؿ }ؿَل ا  تٌَر  وتقَػ: 

ٌََِط َوَموَ ُأويِتَ ُمق وك َوَموَ ُأويِتَ َوإِْشاَمِظوَؾ َوإِْشَحََ  َوَيْقُققَب َوإَْش ًَ َشوك َوِظو

لُِمقنَ  ًْ ـُ َفُف ُم ُ  َبْغَ َأَحٍد ِمنُْهْؿ َوَىْح ِْؿ ٓ ُىَفرِّ ـْ َر ِّ ِوُّقَن ِم  .[136( افٌقرة:2]) {افنٌه

ُؿْؾ َآَمنَه بَِ هِ َوَمَ ُأْىوِزَل َظَلْونَوَ َوَموَ ُأْىوِزَل َظوَذ إِْبوَراِهوَؿ }وؿَل َظّز َوَجّؾ: 

ـْ َوإِْشاَمِظوَؾ وَ  ِوُّقَن ِمو ك َوافنٌه ًَ ٌََِط َوَمَ ُأويِتَ ُمقَشك َوِظو إِْشَحََ  َوَيْقُققَب َوإَْش

لُِمقنَ  ًْ ـُ َفُف ُم ُ  َبْغَ َأَحٍد ِمنُْهْؿ َوَىْح ِْؿ ٓ ُىَفرِّ  .[84( آل ظمران:3]) {َر ِّ

وؿد جَف ِخلَب أهؾ افكتَب يف افقرآن ـ را، ؾِمـ ذفؽ: ؿقفف َظّز َوَجّؾ: 

ـَ اْفكَِتَِب َيَ أَ } نُْتْؿ خُتُْفقَن ِم ـُ َه  ـَ ًِرا مِم ُ َفُكْؿ  ٌَغِّ ْؿ َرُشقُفنََ ُي ـُ ْهَؾ اْفكَِتَِب َؿْد َجََف

ـَ ا هِ ُىقٌر َوـَِتٌَب ُمٌٌِغ ) ْؿ ِم ـُ ـَ ٍِر َؿْد َجََف ـْ  ٌَوَع 15َوَيْقُفق َظ ـِ اته ( َ ِْدي بِِف ا هُ َم

الِم وَ  ًه ٌَُؾ اف اٍط ِرْوَقاَىُف ُش ُلاَمِت إَِػ افنُّقِر بٌِِْذىِِف َوَ ْوِد ِْؿ إَِػ ِسَ ـَ اف ُّ ِرُجُهْؿ ِم خُيْ

َتِقوؿٍ  ًْ  .[16-15( ادَئدة:5]) {ُم

 آيات وضقابط يف حُماّجة الـصارى:

ـُ إِٓه }ؿَل ا  َظّز َوَجّؾ:  و ًَ تِل ِهوَل َأْح َِدُفقا َأْهَؾ اْفكَِتوَِب إِٓه بِوَفه َوٓ جُتَ

ـَ  ِذي َطَلُمقا ِمنُْهْؿ َوُؿقُفقا َآَمنَه بَِفهِذي ُأْىِزَل إَِفْونَوَ َوُأْىوِزَل إَِفوْوُكْؿ َوإهَِلُنَوَ َوإهَِلُُكوْؿ  افه

لُِمقنَ  ًْ ـُ َفُف ُم  .  [46( افقنكٌقت:29]) {َواِحٌد َوَىْح

تِل هِ َقاَل جُمَاِهٌد:  ُِ َأْهِؾ اْفكَِتَِب بَِفه : َؾَوُجقُز ُُمَََدَف ٌِ ـُ َظوَذ ِهَل حُمَْكَم و ًَ َل َأْح

، َوافتهنٌِْوِف َظَذ ُحَجِجِف َوآَيَتِِف، َرَجوََف إَِجوََبتِِهْؿ   هَلُْؿ إَِػ ا هِ َظزه َوَجؾه
ِ
َظَف َمْقنَك افدُّ

 ِِ  .(1)إَِػ اِخياَمِن، ٓ َظَذ َضِريِؼ اِخْؽالِظ َوادَُْخََصنَ

                                                           

 ( 13/350تفًر افقرضٌل: ااَمع ٕحكَم افقرآن ) ( 1)
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جج التل ُتؾِزم الـصارى:  قوَِدهؿ يف ظوًوك ابوـ أن ُيًيُفقا ظـ اظتوِمـ احْلُ

ؿقن َُمَتلِفقن يف اظتقوَِدهؿ بِقوًوك ابوـ موريؿ ظلووف افبوالة  مريؿ: ؾٌَنؿ ُمتفرِّ

 وافًالم.

ؾُوقَل هلؿ: َموـ َخَلوؼ اْْلَْلوؼ!  ،– ا  تقَػ –ؾٌن َزظمقا أىف إَفف أو ابـ ا  

َمـ َخَلؼ افًاموات وإرض!  ؾًُوِجوٌقن: ا . ؾُوًويفقن ظنودهَ: موَذا َخَلوؼ 

 وأْوَجد ظوًك ابـ مريؿ بِنفًف!  هؾ َخَلؼ ظوًك صوئَ! 

 – َتزُظموقن ـوام –ٌن آبـ َيفقؾ م ؾ مَ َيفقؾ أبقه، ؾٌن ـوَن ابوـ ا  ووؾ

ىقَلوؿ يقونوَ أىوف  ؾٌىنوَ وئَ،ووص خَيُلؼ ملَ  ـَن ؾٌذا  واخجيَد! ؼوواْْلَلْ  ِووِصفَ  ؾييـ

 فوس إفف 

 وُيسلل الـصارى:

بنَف، أربقوِ َيقُبوقىنل وَيقّقوقىنل وُيوًذوىنل وٓ أرأيتؿ فق ـَن يل مخًِ أ

ٌْوّ اْلوَِمس ٕجوؾ  ُيلوققىنل، واْلَمس هق افٌوَّر افراصود ادلووع. ؾوٌذا ظََؿ

ٌُقن: تكقن طَدًَِ  قن طَدَِ أو ظَِدًٓ!  ؾًُوِجو ـُ  إربقِ، أ

ُكؿ  تقتقدون أن ادًووح ُصولُِ ِموـ  ؾُوقَل هلؿ ظندهَ: هذا اظتقَِدـؿ بٌهَلِ

 قب اْْلَْلؼ، أو ِمـ أجؾ ُذىقب آدم، ـام يقتقد بقضهؿ أجؾ ذى

ٌّوف، ؾهوؾ مُتكنّول ِمنوف ُٕؤِذيوف  وشيفتهؿ موّرة: فوق أن امورأة مقهوَ َوفود َُت

 وأظّذبف!  

 ؾيجََبّ افنًَف: ٓ.

 ؾقلّ: أىتؿ تقتقدون أن ا  َمّكـ أظداف ادًوح ِمـ َصْلٌف وَتقِذيٌف  
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ح، حووْ ىقتقود أن ا  َرَؾوع ادًووح، ىحـ خر ِمنكؿ يف آظتقَد يف ادًو

 وَظَبمف ِمـ أظدائف.

ْؿ }ؿَل ا  َظّز َوَجّؾ َرّدا ظذ َمزاِظؿ واؾسافات افوهقد:  َوبُِكْفوِرِهْؿ َوَؿوْقهِلِ

َتًَىَ َظ ِواًم ) ـَ َموْرَيَؿ َرُشوقَل 156َظَذ َمْرَيَؿ ُ ْ ك اْبو ًَ وَح ِظو
ًِ ْؿ إِىهَ َؿَتْلنََ ادَْ

 ( َوَؿْقهِلِ

ـَ اْخَتَلُفقا ؾِوِف َفِفل َصؽب ِمنُْف َمَ ا هِ ِذي ٌَِّف هَلُْؿ َوإِنه افه ـْ ُص
ٌُقُه َوَفكِ  َوَمَ َؿَتُلقُه َوَمَ َصَل

ِـّ َوَمَ َؿَتُلقُه َيِقونًَ ) ٌَََع اف ه ـْ ِظْلٍؿ إِٓه اتِّ وََن ا هُ 157هَلُْؿ بِِف ِم ـَ ( َبْؾ َرَؾَقُف ا هُ إَِفْوِف َو

 . [158 - 156( ادَئدة:5]) {َحكِواًم  َظِزيًزا

 ؾَفَققل بَِبْلُ ادًوح إىام ـَن ِمـ َؿقل افوهقد وِمـ اؾسائهؿ.

 ماذا يسّتب عذ الَؼقل بَِصْؾب ادسقح ْٕجؾ ُذُكقب الَبََش؟ 

ر افنبَرى بين ا  ظذ ـؾ رف ؿدير. وهذا ُيِقّرون بف.  أوًٓ:  ُىقرِّ

ًٌَقَ فذفؽ: أن ر َت امل ُؿدرتف مغفرة افذىقب. وأن إىٌوَف مجوقوَ   ؿ ُىقرِّ ـَ ِمـ 

ْىُ. وُهؿ أن ا  ؽَؾِر افذِّ  َدَظقا أؿقامهؿ إػ آشتغفَر، وأْخَزُ

وََن }ؿَل َىٌِّل ا  ُىقح ظلوف افبالة وافًالم فِققِمف:  ـَ ُف  ُكْؿ إِىه اْشَتْغِفُروا َربه

ًَرا ) اَمَف َظَلْوُكْؿ ِمدْ 10َؽفه ًه ْؿ بَِيْمَقاٍل َوَبنَِغ َوجَيَْقوْؾ 11َراًرا )( ُيْرِشِؾ اف ـُ ( َوُيْمِدْد

ٍت َوجَيَْقْؾ َفُكْؿ َأَْنًََرا  .[12-10( ىقح:71]) {َفُكْؿ َجنَه

َوَيوَ َؿوْقِم اْشوَتْغِفُروا }وؿَل َىٌِّل ا  ُهقد ظلوف افبوالة وافًوالم فِققِموف: 

ُكْؿ ُ ؿه ُتقبُ  اَم ووَربه ًه تُِكؿْ قا إَِفْوِف ُيْرِشِؾ اف ًة إَِػ ُؿوقه ْؿ ُؿوقه ـُ  {َف َظَلْوُكْؿ ِموْدَراًرا َوَيوِزْد
 .[52( هقد:11])

ٌُُدوا ا هَ َموَ }وؿَل َىٌِّل ا  صَفح ظلوف افبالة وافًالم فِققمف:  َيَ َؿْقِم اْظ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

ٕٔٔ 

ْؿ ؾِوَهَ َؾَْشتَ  ـُ ـَ إَْرِض َواْشَتْقَمَر ْؿ ِم ـُ ُه ُهَق َأْىَشَي ـْ إَِفٍف َؽْرُ ْغِفُروُه ُ ؿه ُتقُبوقا َفُكْؿ ِم

 ٌُ و ٌُ ُُمِ  .[61( هقد:11]) {إَِفْوِف إِنه َرمِّ َؿِري

َوَأِن اْشوَتْغِفُروا َربهُكوْؿ }وؿَل َىٌِّل ا  حممد ظلوف افبالة وافًالم فِققِمف: 

ؾه ِذي  ـُ ِت  ًْ ك َوُي مًّ ًَ نًَ إَِػ َأَجٍؾ ُم ًَ َؾْضوٍؾ َؾْضوَلُف ُ ؿه ُتقُبقا إَِفْوِف ُيَمتِّْقُكْؿ َمَتًَظَ َح

ٌِرٍ  ـَ ْقا َؾٌِأِّ َأَخَُف َظَلْوُكْؿ َظَذاَب َيْقٍم   .[3( هقد:11]) {َوإِْن َتَقفه

ٌََؼ: أن ا  ٓ َيقِدر   ثاكقًا: ّتُ ظذ افَققل بَِبْلُ ادًوح ٕجؾ ُذُىقب اف َيَسَ

ٌَِ َمـ فوس فف َذْىُ   وهذا ِخالف مَ ؿَ  ّررىَه، ومَ ظذ َمغفرة افّذىقب، إّٓ بُِمقََؿ

ُشؾ. ّْ ظلوف افرُّ  اّتفَق

َيسّتُ ظذ ذفؽ: مَتََِدي افُقبَة يف ادقَ ، وظدم افَكّػ ظنهَ، بوؾ   ثالثًا:

 وافّتامِدي يف اارائؿ إذا َظلِمقا أىف َمغفقر هلؿ 

ٌْنَوك افكنوَئس  رابعًا: ىحوـ َىورى افكنوَئس ُتٌنوك يف ـوؾ مكوَن: ؾلوامذا ُت

 ؿد ُؽِفر هلؿ بَِبْلُ ادًوح!! وَيْرَتَدهَ افنبَرى إذا ـَن 

َوشِ موَ ُيًوّمك بَفّتقموود يف ادوَف أو َرّش ادوَف، وهوذا  خامسًا: ًَ ظند افَق

بِزظِمهؿ ٕجؾ َمغفِرة افّذىقب. ؾلامذا َيتّؿ افتقموود يف ادوَف إذا ـَىوّ افوّذىقب 

 مغفقرة بَِبْلُ ادًوح!! 

 أهؾ الؽِتاب يف اخلطاب الُؼرآين:

ظوـ أهوؾ افكِتوَب يف  -رمحوف ا   -ابوـ ؿووؿ ااقزيوِ  ؿَل افقَمل افربوَأ

 اْللَب افُقرآأ:

 إؿًَم أربقِ:
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ـَ آَتْونََُهُؿ اْفكَِتََب } -1 ِذي ره شوٌحَىف إّٓ يف َمقوِرض  {افه ـُ وهوذا ٓ َيوْذ

 ادَْْدح.

ـَ اْفكَِتوَِب }و -2 و ًٌَ مِّ ـَ ُأْوُتقْا َىِبو ِذي ٓ َيكوقن ؿوّط إّٓ يف َمقوِرض  {افه

ّم.  افذه

ـَ ُأوُتقْا اْفكَِتََب افه }و -3 أظّؿ منف، ؾٌىف ؿد َيَتنَََوهلام، وفكـ ٓ ُيفوَرد  {ِذي

 بف ادَْْمُدوُحقن ؿط.

ّلووف، وَيَتنووَول ادَْْمووُدوح منووف  {َيووَ َأْهووَؾ اْفكَِتووَِب }و -4 ـُ وونْس  َيُقووّؿ اْاِ

َققفِف:  ـَ ٌِ يَ }وادَْْذُمقم  ٌِ َؿَِئَمو و ـْ َأْهوِؾ اْفكَِتوَِب ُأمه قا َشَقاًف ِم ًُ ْتُلوقَن َفْو

وُجُدوَن ) ًْ ِمنُوقَن بِوَ هِ َواْفَووْقِم 113َآَيَِت ا هِ َآَىوََف افلهْووِؾ َوُهوْؿ َي ًْ ( ُي

 .[114، 113( آل ظمران:3])أيِ  {أَِخرِ 

ّم:  ووـَِغ }وؿووَل يف افووذه ـْ َأْهووِؾ اْفكَِتووَِب َوادُْْؼِ َفووُروا ِموو ـَ ـَ  ووِذي ـِ افه مَلْ َيُكوو

غَ  ٌَوِّ 98]) {ُمنَفكِّ  .(1) [1نَِ:( اف

رة ِموـ َؿٌِووؾ افَقْصوػ وفووس ِموـ ِجونْس وووِ إخووووَفقؾ هذه إْم ِل

 اْللَب.

َيَ َأْهَؾ اْفكَِتوَِب }وإىام افذي َيبد  ظلوف أىف ِخَلَب، ؿقفف تقَػ يف افذم: 

وقَن احْلَوؼه ( َيوَ َأْهوَؾ اْفكَِتوَِب مِلَ تَ 70مِلَ َتْكُفُروَن بَِآَيَِت ا هِ َوَأْىُتْؿ َتْشَهُدوَن ) ًُ ْلٌِ

ِؾ َوَتْكُتُمقَن احْلَؼه َوَأْىُتْؿ َتْقَلُمقنَ 
ٌََضِ  .[71، 70(آل ظمران:3]) {بَِْف

َققفِف تقَػ:  ـَ هوَ }و ـَ ِوًرا ممِّ ُ َفُكوْؿ  ٌَوغِّ ْؿ َرُشوقُفنََ ُي ـُ َيَ َأْهَؾ اْفكَِتَِب َؿْد َجَف

                                                           

 (. 1/104مفتَح دار افًقَدة ) ( 1)
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ـَ ِرٍ  ـَ اْفكَِتَِب َوَيْقُفق َظـ  نُتْؿ خُتُْفقَن ِم ٌِوغٌ  ـُ ـَ ا ِّ ُىقٌر َوـَِتٌَب مُّ ؿ مِّ ـُ  {َؿْد َجَف
 .[15(ادَئدة:5])

 وُيمكـ إوَؾِ ىقع خَمس، وهق:

 .{َيَ َأْهَؾ اْفكَِتَِب }إمر وافنهل يف  -5
ٍِ َشَقاف َبْونَنََ}ـققفف تقَػ:  َلَم ـَ ٌُوَد  َيَ َأْهَؾ اْفكَِتَِب َتَقََفْقْا إَِػ  َوَبْونَُكْؿ َأٓه َىْق

َ  بِِف َصْوًئَإِٓه ا  .[64( آل ظمران:3])أيِ  { َّ َوَٓ ُىْؼِ

َققفِف تٌَر  وتقَػ:  ـَ َيَ َأْهَؾ اْفكَِتَِب َٓ َتْغُلقْا يِف ِدينُِكْؿ َوَٓ َتُققُفقْا َظَذ }و

 .[171( افنًَف:4])أيِ  {ا ِّ إِٓه احْلَؼِّ 

وَىَ افوهقد، وأحوَىَ وأْهؾ افكِتَب َيشَمؾ افوهقد وافنبَرى، وُيقبد بف أح

 أخرى افنبَرى، وُيْفَهؿ ادقُبقد ِمـ ِشوَ  افَكالم.

مّ   وَيِرد َوْصػ أهؾ افكِتَب بَِدَْْدح وافذه

َققفف تقَػ:  ـَ ّم يف آيِ واِحدة:  ـْ }وؿد َيِرد ادَْْدح وافذه ـْ َأْهِؾ اْفكَِتَِب َمو َوِم

ِه إَِفْوَؽ َوِمنْ  دِّ ًَ َّ إِن َتْيَمنُْف بِِقنَلٍَر ُي ِه إَِفْوَؽ إِٓه َمَ ُدْمو دِّ ًَ ـْ إِن َتْيَمنُْف بِِدينٍََر ٓه ُي ُهؿ مه

وَِّغ َشٌِوٌؾ َوَيُققُفقَن َظَذ ا ِّ اْفَكِذَب  ُْؿ َؿَُفقْا َفْوَس َظَلْونََ يِف إُمِّ َظَلْوِف َؿآِئاًم َذفَِؽ بَِيَنه

 ف افوهقد.، وهذا ُيقَبد ب[75( آل ظمران:3]) {َوُهْؿ َيْقَلُمقنَ 

وأخَز ا  تٌَر  وتقَػ ظـ أؿقال افوهوقد وافنبوَرى، وأْفوَزَمهؿ بَِحْلُّجوِ 

 افّ َِهرة وافدفوؾ افقَضِع ُبلالن أؿقاهلؿ.

ـْ }ؾقَل تقَػ:  ـُ َموْرَيَؿ ُؿوْؾ َؾَمو وُح اْب
ًِ ـَ َؿَُفقا إِنه ا هَ ُهَق ادَْ ِذي َفَر افه ـَ َفَقْد 

ـَ ا هِ َصْوًئَ ُؽ ِم
ـْ يِف إَْرِض  َيْملِ وُف َوَمو ـَ َموْرَيَؿ َوُأمه ووَح اْبو

ًِ إِْن َأَراَد َأْن ُ ْلَِؽ ادَْ
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ٍ
ف وؾِّ َرْ ـُ اَمَواِت َوإَْرِض َوَمَ َبْونَُهاَم خْيُلُؼ َمَ َيَشَُف َوا هُ َظوَذ  ًه مَجِوًقَ َو ِهِ ُمْلُؽ اف

ـُ 17َؿِديٌر ) ِّ اْفَوُهقُد َوافنهَبََرى َىْح ُبُكْؿ  ( َوَؿََف ٌهَُؤُه ُؿوْؾ َؾلِوَؿ ُيَقوذِّ َأْبنََُف ا هِ َوَأِح

ـْ َيَشوَُف َو ِهِ ُمْلوُؽ  ُب َمو ـْ َيَشوَُف َوُيَقوذِّ ـْ َخَلَؼ َيْغِفُر دَِو ه بُِذُىقبُِكْؿ َبْؾ َأْىُتْؿ َبَؼٌ مِم

اَمَواِت َوإَْرِض َوَمَ َبْونَُهاَم َوإَِفْوِف ادَِْبرُ  ًه  .[18-17( ادَئدة:5]) {اف

وك}: - أظَلؿ وَرّبؽ –ودََّ شيل ا ُ ظوًك ابـ مريؿ  ًَ  َوإِْذ َؿوََل ا هُ َيوَ ِظو

ـْ ُدوِن ا هِ َل إهَِلَْغِ ِم ُذوِأ َوُأمِّ
ِ ِس اخته َّ فِلنَه َّ ُؿْل ـَ َمْرَيَؿ َأَأْى !  ـوَن َجوَقاب {اْب

ٌَْحََىَؽ َمَ َيُكقُن يِل َأنْ }ظوًك ظلوف افبالة وافًالم:  َأُؿقَل َمَ َفْوَس يِل بَِحؼب  ُش

َّ َظاّلُم  َؽ إِىهَؽ َأْى
ًِ ُّ ُؿْلُتُف َؾَقْد َظلِْمَتُف َتْقَلُؿ َمَ يِف َىْفِز َوٓ َأْظَلُؿ َمَ يِف َىْف نْ ـُ إِْن 

ٌُُدوا ا هَ َرمِّ َوَربهُكوْؿ وَ 116اْفُغُوقِب ) ُّ هَلُْؿ إِٓه َمَ َأَمْرَتنِل بِِف َأِن اْظ ُّ ( َمَ ُؿْل نْو ـُ

َّ َظوَذ  َُ َظَلوْوِهْؿ َوَأْىو ِؿو َّ افره َّ َأْى نْ ـُ ْوَتنِل  ُّ ؾِوِهْؿ َؾَلامه َتَقؾه َظَلْوِهْؿ َصِهوًدا َمَ ُدْم

 َصِهودٌ 
ٍ
ف ؾِّ َرْ  .[117، 116( ادَئدة:5]) {ـُ

ٌٌْد َوَىٌِوّل َدظو َِذه إَفوًهَ، بؾ هق َظ ُ إفوف ِمـ اختِّ
ًِ أ ممَ ُى َ َؾِقوًك ابـ مريؿ َتَزّ

 افنَس إػ ِظٌَدة ا  وحده تٌَر  وتقَػ.

رىوَ  ـَ رىوَه، أو َذ ـَ وَىحـ ُأِمرىَ أن ُىبعِّ ظذ ادًوح ظوًك ابـ مريؿ ـّلوام َذ

 ؽره مـ إىٌوَف.

 ا هِ َوُرُشلِِف، َؾٌِنه ا هَ َبَقَ ُهؿْ ملسو هيلع هللا ىلصؿَل َىٌِّونَ حممد 
ِ
 .  (1): َصلُّقا َظَذ َأْىٌَِوَف

ؾ ِمـ َضَقَمف ملسو هيلع هللا ىلصٌِّونَ حممد وىَ  ـَ  .   (2)أَجَب َدْظقة  قدي ظندمَ َدَظَه، وأ

                                                           

ٌَوهقووّل يف 3118رواه ظٌوودافرزا  يف ادَُْبوونهػ )ح  ( 1) (، وصووححف 130ُصووقُ اخيووامن )ح  "( واف

 (.2963ٕفٌَأ يف شلًلِ إحَديْ افبحوحِ بِرؿؿ )ا

 (.13201ـام يف مًند اخمَم أمحد )ح  ( 2)
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ـِ َمَفٍِؽ  ِوله  هنع هللا يضرويف حديْ َأَىِس ْب  افنٌه
ِّ ًِ َأَت ،  ملسو هيلع هللا ىلصَأنه َ ُقِديه ٍِ وُمقَم ًْ بَِشوٍَة َم

َؾ ِمنَْهَ، َؾِجلَف ِ ََ َؾِقوَؾ َأَٓ ىَ  ـَ  .(1)ْقُتُلَهَ! َؿََل: َٓؾَي

: َأَرْدُت ملسو هيلع هللا ىلصويف روايِ: َؾِجلَف ِ ََ إَِػ َرُشقِل ا ِ  ّْ ـْ َذفَِؽ!  َؾَقََفو َيهَلََ َظ ًَ ، َؾ

. لَِّلِؽ َظَذ َذاِ . َؿََل: َأْو َؿََل، َظَعه ًَ ََن ا هُ فُِو ـَ  َْٕؿُتَلَؽ  َؿََل: َمَ 

 

                                                           

 (.5756( ومًلؿ )ح 2617رواه افٌخَري )ح  ( 1)
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( مّرة، وُذـِر اشمف 25) ُذكِر عقسك عؾقف الصالة والسالم يف الؼرآن الؽريؿ

 ( مّرة. 11( مرة، وُذـِر بَِْشؿ )ادًوح( )16ـَمال )ظوًك ابـ مريؿ( )

( مّرات يف: ُشقرة 6( مّرة، منهَ )11) وُذكِرت مريؿ عؾقفا السالم باْشِؿفا

 آل ظمران. 

ر ؾوهَ تفَصوؾ مَحْؾ مريؿ بِقوًك  ويف افقرآن شقرة
ـَملِ بَِْشؿ )َمريؿ(، ُذـِ

 ووٓدتف، وتكّلؿ ظوًك يف ادهد، وإطهَر ا  برافة مريؿ. 

وُذـِرت وٓدة مريؿ ظلوهَ افًالم يف شوقرة بَِْشوؿ )آل ظموران(، وـووػ 

 .(1)ـَىّ ـفَفِ زـريَ ظلوف افبالة وافًالم هلوَ

 ( مّرات.5) يف الؼرآن "احلقاِرّيقن"وُذكِر 

 ( مّرة.60أـ ر ِمـ ) وُذكِر إبراهقؿ اخلؾقؾ عؾقف الصالة والسالم

 ( مّرة.130أـ ر ِمـ ) وُذكِر مقشك عؾقف الصالة والسالم

( مّرات، واِحدة مونهـ يف مقووع َموْدح، وهوق 4) ملسو هيلع هللا ىلصبقـام ُذكِر اشؿ حمؿد 

ٌد َرُشقُل ا هِ وَ }ؿقفف تٌَر  وتقَػ:  وَِر ُرمَحَوَُف حُمَمه اُف َظوَذ اْفُكفه ـَ َمَقُف َأِصوده ِذي افه

ًدا ًقَ ُشوجه ـه ، وادقاووع اف ال وِ افٌَؿووِ يف [29( اففوتح:48])أيوِ  {َبْونَُهْؿ َتَراُهْؿ ُر

ّيتف  ٌََت َبَؼِ  .  [2( حممد:47])، [40( إحزاب:33])، [144( آل ظمران:3])، وهل يف ُشقر: ملسو هيلع هللا ىلصإ 

، وٓ أحود ِموـ أؿَِربوف، وٓ ُذـِور ملسو هيلع هللا ىلصُتذـر واحدة ِمـ ىًَف افنٌل حممد  ومل

ٌََوَن ُحْكؿ ِمـ إحكوَم افؼوظّوِ، 
ره فِ ـْ أحٌد ِمـ أصحَبف بَْشِمف إّٓ )زيد(: وِذ

َّ َظَلْووفِ }وذفؽ يف ؿقفف تقَػ:  وْؽ  َوإِْذ َتُققُل فِلهِذي َأْىَقَؿ ا هُ َظَلْوِف َوَأْىَقْمو ًِ  َأْم

                                                           

 (. 37 - 35(، أيَت ِمـ )3شقرة آل ظمران ) ( 1)
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َس َوا هُ َأَحوؼُّ  ٌِْديِف َوخَتَْشك افنَه َؽ َمَ ا هُ ُم
ًِ ِؼ ا هَ َوخُتِْفل يِف َىْف َظَلْوَؽ َزْوَجَؽ َواته

ْجنَووَأْن خَتَْش  ٍَ َزْيٌد ِمنَْهَ َوَضًرا َزوه َهَ فَِكوْل ٓ َيُكووَُه َؾَلامه َؿ ـَ ِمنَِغ وَ ًْ قَن َظوَذ ادُْو

ووَِئِهْؿ إَِذا َؿَضْقا ِمنُْهوواِج َأْدِظوَ َرٌج يِف َأْزوَ وَح  ـَ  {ََن َأْموُر ا هِ َمْفُقوقًٓ وـه َوَضوًرا َو
 .[37( إحزاب:33])

ور  ـَ وف وأهلوف أـ ور مموَ َذ ًَ ر َىف ـَ وف َفوَذ
ًِ ؾلق ـَن افقرآن ِمـ ِظنود حممود َىْف

 أَخريـ. 

أن ِديوـ أن ُيقَلوؿ أن افُقورآن ِموـ ظنود ا ، و وؾَئدة مقرؾِ هذه إرؿوَم:

ٌّوف، ـوام ؿوَل رشوقل ا  وووَف واِحد، وأّىنَ ُىًِمـ بِقوووإىٌو ًك ابـ موريؿ وُىح

ـِ َمْرَيَؿ، َوإَْىٌَِوَُف َأْوُٓد َظاّلٍت، َفْوَس َبْونِل َوَبْونَُف َىٌِلٌّ ملسو هيلع هللا ىلص ِس بَِْب : َأَىَ َأْوَػ افنَه
(1)  . 

َهَهُتُْؿ َصتهك َوِدينُُهْؿ َواِحدٌ : املسو هيلع هللا ىلصوؿَل رشقل ا   َْٕىٌَِوَُف إِْخَقٌة فَِقاّلٍت: ُأمه
(2). 

ٌِ َوَأُبوقُهْؿ "َأْوٓد َظالهٍت "أو  "إِْخَقة فَِقالهٍت "ومقنك  هَهُتؿ َُمَْتلف ـَ أمه ِذي : افه

 واِحٌد.

 .(3)أراَد أنه إيامََنؿ واِحٌد، وذاِئَقُهؿ َُمَْتلِفِ

َمقهؿ إصقل، وخَتَتلِػ َذائقهؿ.أي: ـيّن إىٌوَف إخ  قة ٕب، جَتْ

ـُ إىٌوَف ِمـ حوْ إصوؾ واِحود، ؾَٓظتقوَد واحود، وإن اْخَتَلَفوّ  َؾِدي

ائع.    افّؼَ

                                                           

 (. 6206( ومًلؿ )ح 3442رواه افٌخَري )ح  ( 1)

 (. 6208ح ( ومًلؿ )3443رواه افٌخَري )ح  ( 2)

 (. 3/291افنهَيِ يف ؽريُ احلديْ وإ ر، ٓبـ إ ر ) ( 3)
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وَيّتِفؼ إىٌوَف يف إ ٌَت َ الث: إ ٌَُت افتقحووِد، وإ ٌوَُت ادقوَِد، وإ ٌوَُت 

 افنٌّقاِت.

وِ َوأمَ َمَقَِصد اْفُقْرآن افْ قال الشقكاين:  رهوَ وُيوقِرد إِدفه تِول ُيكرِّ َكوِريؿ افه

وِ وافققلوِ َظَلْوَهَ، َوُيِشر إَِفْوَهَ يِف مَجِوع ُشقِره، َويِف َؽَفُ ؿببف َوَأْمَ َفوف:  ًّ
احْلِ

اَمل َؾْهؿ، َوُحًـ َتدّبر، وَجقدة َتبوّقر،  ـَ َؾِهَل َ اَلَ ِ َمَقَِصد، َيقرف َذفِؽ َمـ َفُف 

 َوَؾْضؾ َتَفّكر: 

ٌََت افتهْقِحود. ادَْ   ْقبد إول: إِْ 

ٌََت ادََْقَد.   ادَْْقبد اف هَِأ: إِْ 

ٌََت افنٌقات   .  (1)ادَْْقبد اف هَفِْ إِْ 

وأن افُقرآن افَق ِوؿ ُمشَتِمؾ ظذ أخٌَر إىٌوَف وإمؿ ادَووِ، وأىوف َحوّؼ، 

ـُ َىزه }وؿد َتكّفؾ ا  بِحف ِف، ـام ؿَل تقَػ:  َر َوإِىهَ َفُف حَلََؾُِ قنَ إِىهَ َىْح ـْ  {ْفنََ افذِّ
 .  [9( احلجر:15])

َبِقِ ؾُقـِؾ ِحْف هَ إػ أهلهَ، ؾيَوَُظقهَ، ـوام ؿوَل تقوَػ:  ًه وأمَ افُكُتُ اف

ـَ َهَ} ـَ َأْشَلُمقا فِلهِذي ِذي ِوُّقَن افه ُدوا إِىهَ َأْىَزْفنََ افتهْقَراَة ؾِوَهَ ُهًدى َوُىقٌر حَيُْكُؿ ِ ََ افنٌه

ـْ ـَِتَِب ا هِ ٌََُر باَِم اْشُتْحِفُ قا ِم َىِوُّقَن َوإَْح به  .  [44( ادَئدة:5]) {َوافره

ُملس َىَ ور، َؾوَدخؾ  -وهق أمر إّذ ذا -ـَن فلَميمقن قال ُيقك بـ أْكَثؿ: 

ائحِ، ؿوَل:  ـ افَقْجف، َضوُِّ افره ًَ ـَ اف هقب، َح ًَ يف مجلِ افنَس َرجؾ  قدي، َح

ض ادَْْجلِس َدَظَه ادويُمقن، ؾقوَل َؾَتكَ  ـ افَكالم وافِقٌَرة، ؿَل: ؾلام َتَققه ًَ لهؿ ؾيْح

فف: إهائوع!  ؿَل: ىقؿ. ؿَل فف: أْشلِؿ حتك أؾقؾ بِؽ وأْصنَع، وَوَظَده، ؾقوَل: 
                                                           

 (. 4، 3إرصَد اف قَت إػ اّتفَ  افؼائع ظذ افتقحود وادقَد وافنٌقات )ص  ( 1)
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لاًِم. ؿوَل: َؾوَتَكلهؿ  ًْ ِدينل وِديـ آبَئل، واىكف. ؿَل: ؾلام ـَن بقد شنِ َجََفىَ ُم

َّ ظذ افِفقْ  و ًْ ض ادَْْجلِوس َدَظوَه ادَْويمقن، وؿوَل: أَف ـ افَكالم، َؾَلامه َتَققه ًَ ف ؾيْح

ُّ ِمـ  ْؾ صَحٌنَ بَٕمس! ؿَل فف: بذ. ؿَل: ؾام ـَن َشٌُ إشالِمؽ!  ؿَل اْىَكَ

ـ اْْلَوّط، َؾَقِموْدُت  ًَ ُّ أن أمتحـ هذه إديَن، وأىّ َتراأ َح ٌْ ٌَ تِؽ ؾيْح َحْيَ

، وأدخلتهوَ افَكنوًوِإػ افتقراة َؾَكتَ  ُّ وخ  َؾوِزدُت ؾوهوَ وَىَقْبو ًَ ُّ  الث ُى ٌْ
(1) 

ُّ َ ووالث ُىًووخ، ؾووِزدُت ؾوهووَ  ٌْوو َيّ ِمنِّوول، وَظِمووْدُت إػ اخىجوووؾ َؾَكَت ؾَصووُسِ

ُّ  والث  ، وأدخلتهَ افٌِْوَقِ ؾَصُسيّ ِمنِّل، وَظِمْدُت إػ افقرآن َؾَقِمْلو ُّ وَىَقْب

اِؿغ، ؾَتَبوّفُحقهَ ؾلواّم أن َوَجودوا ُىًخ، وِزدُت ؾوهَ وىقبّ وأدخلتهَ ا فوقره

ُّ أنه هذا ـَِتوَب حَمُْفوقظ،  وهَ، َؾَقلِْم ؾوهَ افزيَدة وافنقبَن َرَمقا  َ، َؾَلؿ َيشَسُ

ٌَُ إْشالمل.   َؾكَن هذا َش

ْرُت قال ُيقك بـ أكثؿ:  ـَ ُّ شفوَن ابـ ظوونِ َؾَذ نَِ َؾَلِقو ًه ُّ تلؽ اف َؾَحَجْج

: يف أّي فف اْْلََز، ؾقَل يل ُّ : ِمْبوَدا  هوذا يف ـتوَب ا  ظوّز َوجوّؾ  ؿوَل: ؿلو

بِوواَم }َل: يف ؿووقل ا  تٌووَر  وتقووَػ يف افتووقراة واخىجوووؾ: ووووَمقِوووع!  ؿ
ـْ ـَِتَِب ا هِ َؾَجَقؾ ِحْف ف إفوهؿ َؾَضوَع، وؿوَل ظوّز  [44( ادَئودة:5]) {اْشُتْحِفُ قا ِم

ـْ }َوجّؾ:  ْفنََ افذِّ ـُ َىزه ، َؾَحِفَ وف ا  ظوز [9( احلجور:15]) {َر َوإِىهَ َفُف حَلََؾُِ قنَ إِىهَ َىْح

 .(2)وجؾ َظلونَ َؾَلؿ َيِضع

                                                           

هكذا يف ادبَِدر، وفقؾ ُىًخ افتقراة ُأْدِخَلّ إػ افٌِوَقِ: َٕنَ فلوهقد، وإىَجوؾ ُأْدِخَلّ افكنوًِ:  ( 1)

 َ فلنبَرى. َٕن

( وافقرضٌول يف تفًوره 10/51) "ادُْنَْتَ ؿ يف تَريخ إمؿ وادلوق "افقبِ رواهَ ابـ ااقزي يف  ( 2)

 (. 10/6)ااَمع ٕحكَم افقرآن( )
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م، ؾنُشور إػ ملسو هيلع هللا ىلصدََّ ـَن افقرآن أظَ ؿ ُمقِجزات افنٌل حممد  أىوقاع ، ـام تقده

ُِ بَِفُقْدَرة وافِفْقؾ وافّتي ر. ملسو هيلع هللا ىلصُمقِجزاتف  َق  ادَُْتَقلِّ

 :ملسو هيلع هللا ىلصأكقاع ُمعجزاتف 
ُِ بَِفُقوْدَرة وافِفْقوؾ وافّتوي ر  ملسو هيلع هللا ىلصوآيَتف قال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة:  َق ادَُْتَقلِّ

 .(1)أىقاع

ِِ افًوامف منهَ: مَ هق يف افقَملَ إول   افُقلوقّي: ـَْىشوقَِ  افَقَمور، وِحَراشو

ِمْقَراجف إػ افًامف.  ـَ َِ دََّ ُبِقْ، و َِ افّتَم ُِ احلراش ه  بَفشُّ

ووَقَئف  وافنووقع اف ووَأ: ًْ
َْشتِ ـَ ِِ (2)، واشتِْبووَحَئفملسو هيلع هللا ىلصآيووَت اْاَووّق:  ، وضَظوو

َحَِب فف، وُىُزوِل ادَلِر بُِدظَئوف  ًه ، وؾووف: أن (3) هنع هللا يضر، ـوام يف حوديْ أىوس ملسو هيلع هللا ىلصاف

َدَظَ وهق ظذ ادنز يقم اامقِ َؾنَوَزل ادلور أشوٌقظَ ـوَمال،  وؿ َدَظوَ  ملسو هيلع هللا ىلصافنٌل 

 اامقِ افتل َتلِوهَ، ؾتقّؿػ ُىزول ادَلر.

وَر  وافنقع اف َفْ: ـَ ؾف يف احلوقان: اخىس، وااـ، وافٌهَئؿ: وَذ صووخ َتَكّ

ٌَتف  . ملسو هيلع هللا ىلصاخشالم ابـ توموِ َُمََض ـّ  فلَحوقاِن وافلهْر واْاِ

َِ َمْقػ رشوقِل ا   َْ َشِفونَ ر حدي ـَ ٌَحور يف شوفونِ، ملسو هيلع هللا ىلصوَذ ُّ اف ، ؿوَل: َرـٌِو

ٍِ ؾوهَ أَشٌد، ؾلوؿ َيُرْظنول  إّٓ بِوِف، ؾَْىَكَنْت، َؾَرـٌِّ َفْقًحَ ِمنهَ ؾَلَرَحنل يف َأمَجَ

                                                           

شيـَتفل بم َل واحد أو ا نغ ِمـ بَب آختبَر، وَمـ أراد آشتزادة ؾْلُراِجوع ـِتوَب: ااوقاب  ( 1)

 (.227 – 4/161ادًوح، فشوخ اخشالم ابـ توموِ ) افبحوح دـ بّدل ديـ

َقَف: َضَلُ ُشقوَ ادََْلر، وآْشتِْبَحَف: َضلُ افّبْحق إذا ـُ ر ادََْلر.  ( 2) ًْ
 آشتِ

 (.897( ومًلؿ )ح 1013رواه افٌخَري )ح  ( 3)
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، ؾليضوي رأشوف، وؽَموز بَِمنْكٌِوف ملسو هيلع هللا ىلصؾقلّ: يَ أبَ احلَِرث، أىَ َموقػ رشوقل ا  

ل، ؾاَم َزال َيْغِمزأ، وَ ِْدينل إػ افلريؼ، حتوك َوَووَقنل ظوذ افلريوؼ ؾلواّم  ِصقِّ

ُّ أىف ُيَقّدِظنُل َهؿ، َؾَ نَنْ َوَوَقنل َّهْ
(1). 

ـِ أم ؿَل: يَ رشقَل ا  َظوَرض يل رف يف  هنع هللا يضرافقَِص  ويف حديْ ظ امَن ب

َصَلقايت حتوك موَ أدري موَ ُأَصوّع. ؿوَل: ذا  افشوولَُن، أْدُىوف، َؾوَدَىقُت منوف، 

ُّ ظذ ُصدور َؿدَمّل، ؿَل: ؾَيب َصْدِري بِوِده، وتَفؾ يف َؾِمل، وؿوَل:  ًْ ؾَجَل

: احِْلَوْؼ بِقَملوؽ. ؾقوَل  وؿ ؿوَل -ؾفقؾ ذفؽ  والَث موراٍت  -اْخُرج ظدو ا  

ٌُف خََفَلنل َبقد ًَ ظ امن: َؾلَقْمري مَ أح
(2). 

 ملسو هيلع هللا ىلصحَئَط َرجٍؾ ِمـ إىبَر ؾٌِذا مَجٌَؾ، ؾلواّم رأى افنٌوله  ملسو هيلع هللا ىلصودََّ َدَخؾ افنٌل 
ّْ َظْونََه، ؾيتَه افنٌلُّ  ـه وذرؾ َح ِذْؾراه  ملسو هيلع هللا ىلصَح ًَ ؾَم

، ؾقَل: َمـ َربُّ َهوَذا (3) َّ َك ًَ ، ؾ

ااَمِؾ!  دَِـ هذا اامُؾ!  ؾجَف ؾًتك ِمـ إىبَر ؾقَل: يل يَرشوقَل ا ه، ؾقوَل: 

ٌَِهوَمِ افتل َملهَكَؽ ا هُ إيَهَ!  ؾٌىوف َصوَكَ إيَله أىوؽ جُتِوُقوُف  أؾال َتّتِقل ا َ يف هذه اف

ٌُُف   .(4)َوُتْدِئ

ث ظٌدُ  وُققد ا ه بوَحده ًْ نّوَ موع رشوقِل ا   هنع هللا يضرـُ َم ـُ يف َشوَفر،  ملسو هيلع هللا ىلصؾقوَل: 

وَرُة  ؾَىللَؼ حِلَََجتف، َؾَرأينَ مُحّرًة مقهَ َؾْرَخوَن، ؾيخوذىَ َؾْرَخوهوَ، ؾجوَفت احْلُمه

                                                           

وؿقفوف:  َقف افذهٌل.(، وؿَل: هذا حديْ صحوح اخشنَد ومل خُيَّرَجَه. وَواؾَ 4235رواه احلَـؿ )ح  ( 1)

نَْوِ إشد. وؿقفف:  ـُ ُّ أىف ُيَقّدِظنُل"يَ أبَ احلَِرث، هل  ـّ أن إَشد ُيقدِّظف. "َؾَ نَنْ  َيقنل: َط

 ( وصححف إفٌَأ.35478رواه ابـ مَجف )ح  ( 2)

ُر رأشف )ؽريُ احلديْ  ( 3) ْؾَرى مـ افٌقر ُمًخِّ  (.1/361ؿَل ابـ ااقزي: افذِّ

 (، وصححف إفٌَأ وإرىَؤوط.2551( وأبق داود )ح 1754مَم أمحد )ح رواه اخ ( 4)
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ّْ َتفُرش وا َوفوَدهَ ، ؾقَل: َمـ َؾَجع هذه بَِقفوِدهَ!  ُردّ ملسو هيلع هللا ىلص، ؾجَف افنٌل (1)َؾَجَقَل

إفوهَ. ورأى َؿريِ َىْمؾ ؿد َحَرؿنَهَ، ؾقَل: َمـ َحَر  هذه!  ؿلنَ: ىحـ، ؿَل: إىوف 

َب بَفنَِر إّٓ ربُّ افنَر ٌَغل أن ُيقذِّ  .(2)ٓ َينْ

نَّ مع رشقِل ا   ـُ ًِ ؾيْخَرج منهَ  ملسو هيلع هللا ىلصويف روايِ:  يف َشفر، َؾدخؾ َرُجؾ َؽوض

َِ مُحّرٍة، ؾجَفت وأصوحَبف ؾقوَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلُّمرُة َتوِرفُّ ظوذ رأس رشوقل ا   َبوض

ؿ َؾَجَع هذه!  ؾقَل َرُجؾ ِمـ افققم: أىوَ أخوذُت َبوضوَتهَ، ؾقوَل: ُرّده ُرّده،  أيكُّ

ًِ هلَ  .(3)َرمْحَ

ر صوخ اخشالم ابـ توموِ   وافنقُع افرابع: ـَ آ َُرُه يف إصجَِر واْلَشُ: وَذ

ذعحديْ َحنِغ ا َجر فف (4)ْاِ م أيضَ اْشتَِجََبِ افشه  .(5)ملسو هيلع هللا ىلص، وتقده
تف َؾق   وافنقُع اْلَمس: ـَ آ َره يف ادَف وافلقَم واف امر، حوْ ـَن َيْك ر بَِزَ

ر صوخ اخشالم ابـ توموِ تك ِره  ـَ اب واف ِّاَمر. ملسو هيلع هللا ىلصافقَدة. وَذ َ  فللهقَم وافؼه

                                                           

رُة  ( 1) َْفُقْبُفقر. )افنهَيوِ  -بضؿ احلَف وتشديد ادوؿ  -ؿَل ابـ إ ر: احلمه ـَ وؿد خُتَّفػ: ضَئٌر صغر 

 (. 1/1044يف ؽريُ احلديْ 

ـ إرض وُترْؾوِرُف بجنَحوهوَ وهق أن تقرَب مِ  "جقَلّ َتفُرشؾَ "وؿَل ابـ ااقزي: يف احلديْ: 

 (.2/186)ؽريُ احلديْ 

( وصوححف وواؾقوف افوذهٌل، وصوححف إفٌوَأ 7599( واحلَـؿ )ح 2677رواه أبق داود )ح  ( 2)

 وإرىَؤوط.

 "إدب ادفوَرد"( وافٌخوَري يف 3835َم أمحد )ح ووو( واخم334رواهَ: أبق داوَد افلوَفّز )ح  ( 3)

ر َبْوَض 382)ح  ـْ  ٍِ َبَدِل ِذـِر َؾرخ.( بِِذ

 (.112شٌؼ خترجيف ص ) ( 4)

 ( مـ هذا افٌحْ.110-109اى ر ص ) ( 5)
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 ؾمـ ذفؽ:

 دظَ وبََر  يف ضقَم ؿلوؾ، ؾَكَفك َأْفَػ صخص، وذفؽ يقُم اْلند . ملسو هيلع هللا ىلصىف أ

قه واْىَحَرُؾقا، وإن ُبْرَمتِنَوَ َفوَتِغطُّ قال جابر:  ـُ لقا حتك تَر ـَ ُؿ بَ  فقد أ ًِ ؾيْؿ

ٌَُز ـام ِهل اَم ِهل، وإّن َظِجونََتنََ َفُتْخ  .(1)ـَ

 َظَلَمغ ِمـ أظالم افنٌقة:وؿد تضمـ هذا احلديْ قال الـقوي: 

 أحدّهَ: تك ُر افلقَم افقلوؾ.

بيّن هذا افلقَم افقلوؾ افذي َيكفل يف افقَدة مخًِ أىفس  ملسو هيلع هللا ىلصواف َأ: ِظلُمف 

ٌْؾ أن َيِبؾ إفوف وؿود َظلِوؿ  أو ىحقهؿ شوك ر ؾَوكِفل أفًفَ وزيَدة، َؾَدَظَ فف أفًفَ َؿ

 .  (2)َمِأىف َصَُع َصِقٍر َوُ َوْ 

بٌَِىوَف وهوق بوَفَزوراف، ؾَقووع َيوده يف  ملسو هيلع هللا ىلص: ُأيِتَ افنٌلُّ هنع هللا يضرويف حديْ أىس 

اخىَف، َؾَجَقؾ ادَُف َينٌُع ِمـ بغ أصَبِقف، ؾَتقّوي افَققم. ؿَل ؿتَدُة: ؿلوّ ٕىوس: 

نتؿ!  ؿَل:  ال امئِ أو ُزهَُف  ال امئِ ـُ ؿ   .(3)ـَ

ِلِّ هنع هللا يضرويف حديْ جَبر  و، َوَفوْوَس  ملسو هيلع هللا ىلص: َرَأْيُتنِل َمَع افنٌه وِت افَقْكُ َوَؿْد َحَيَ

ِولُّ   َؾُييِتَ افنٌه
ٍ
، َؾُجِقَؾ يِف إَِىَف ٍِ َج  ملسو هيلع هللا ىلصَمَقنََ َمٌَف َؽْرَ َؾْضَل بِوِف، َؾَيْدَخوَؾ َيوَدُه ؾِووِف َوَؾوره

ُّ  َأَصَبَِقُف، ُ ؿه َؿََل: َحله  ـَ ا هِ. ؿَل جَبر: َؾَلَقْد َرَأْيو ُِ ِم ـَ ، افَزَ
ِ
َظَذ َأْهِؾ افُقُوقف

ـُ َأِم ااَْقوِد:  ُبوقا. ؿوَل َشوَمِلُ ْبو ُس َوَذِ َي افنَه ـْ َبْغِ َأَصَبِِقِف، َؾَتَقوه ُر ِم ادَََف َيَتَفجه

                                                           

 (. 5365( ومًلؿ )ح 4102رواه افٌخَري )ح  ( 1)

 (. 7/92ادنهَج ذح صحوح مًلؿ بـ احلَّجَج ) ( 2)

ـْ َزَهْقُت افَققم (. ؿَل ابـ إ ر: َأْي َؿْدَر َ اَل اَِم 6007( ومًلؿ )ح 3572رواه افٌخَري )ح  ( 3) ، ِم
ٍِ َئ

 (.2/323إَِذا َحَزْرهَتؿ. )افنهَيِ يف ؽريُ احلديْ وإ ر  
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نُْتْؿ َيْقَمِئٍذ!  َؿََل: َأْفًفَ َوَأرْ  ـُ ْؿ  ـَ ُّ ِاََبٍِر:  ٍِ ُؿْل  .(1)َبَع ِمََئ

 ا  ر  ظٌودا  بوـ جوَبر وافِود – هنع هللا يضرويف ِؿبِ َدْيـ ظٌدا  بوـ َحوَرام 

ٌَْوِدرْ هنع هللا يضرِاََبر  ملسو هيلع هللا ىلص ا  رشقل َؿَل -ظنهام ُْ َؾ ُّ  (2) : اْذَه ، َؾَفَقْلو
ٍِ ؾه مَتٍْر َظَذ َىَِحَو ـُ

َِ  َؾَلوامه َرَأى َموَ َيْبونَُققَن ُ ؿه َدَظْقُتُف، َؾَلامه َىَ رُ  وََظ ًه ُْؿ ُأْؽُروا ِم تِْلَؽ اف َيَنه ـَ وا إَِفْوِف 

اٍت ُ وؿه َجَلوَس َظَلْووِف، ُ وؿه َؿوََل: اْدُع َفوَؽ  َأَضََف َحْقَل َأْظَ ِمَهَ َبْوَدًرا َ اَلَث َموره

ـْ وَ  افِوِدي َأَمََىَتوُف، َوَأَىوَ َأْرَى َأْن َأْصَحََبَؽ. َؾاَم َزاَل َيكِوُؾ هَلُْؿ َحتهك َأدهى ا هُ َظو

لهَهوَ  ـُ ٌََووَِدَر  ولهَؿ ا هُ اْف ًَ َِ َوافِِدي، َوَٓ َأْرِجَع إَِػ َأَخوَقايِت بَِتْموَرٍة، َؾ َي ا هُ َأَمََى دِّ ًَ ُي

ِلُّ  ََن َظَلْوِف افنٌه ـَ ٌَْوَدِر افهِذي  ََ مَلْ َتنُْقْص مَتَْرًة َواِحَدةً  ملسو هيلع هللا ىلصَوَحتهك إِأِّ َأْىُ ُر إَِػ اْف َيَنه ـَ
(3). 

ُؾف ؾوهَ، وتًخُرهَ فف. وأمَ افنقع افًَدس:  ؾَتي ُره يف إحجَِر، وتَكُّ

لِوؿ احلََجر ظلوف  ًْ م َت ٌَتف ملسو هيلع هللا ىلصوتقده ٌَؾ ُأُحد ملسو هيلع هللا ىلص، وَُمََض ِاَ
(4)  . 

 بمالئكتف.تييوُد ا ِ فف  وافنقع افًَبع:

ـَ }ؿَل ا  تقَػ:  ْؿ بِوَيْفٍػ ِمو ـُ ُكْؿ َؾَْشَتَجََب َفُكْؿ َأأِّ مُمِدُّ َتِغوُ قَن َربه ًْ إِْذ َت

ِِ ُمْرِدؾِغَ  ـْ َيْكِفوَوُكْؿ }، وؿَل تقَػ: [9(إىفَل:8]) {اداَْلِئَك ِمنَِغ َأَفو ًْ إِْذ َتُققُل فِْلُم

ِِ َآٓ ُكْؿ بَِ الَ  ْؿ َربُّ ـُ ِِ ُمنَْزفَِغ )َأْن ُيِمده ـَ اداَْلِئَك وا َوَتتهُقوقا 124ٍف ِم ( َبَذ إِْن َتْبِزُ

ِمغَ  وقِّ ًَ  ُم
ِِ ـَ اداَْلِئَك  َآٍٓف ِم

ِِ
ًَ ُكْؿ بَِخْم ْؿ َربُّ ـُ ـْ َؾْقِرِهْؿ َهَذا ُيْمِدْد ْؿ ِم ـُ  {َوَيْيُتق

 .[125، 124( آل ِظمران:3])

                                                           

 (. 1856( ومًلؿ )ح 5639رواه افٌخَري )ح  ( 1)

 (.5/414أي: اجقؾ ـؾ ِصنػ يف َبْوَدر، أي: َجِريـ خَيّبف )ؾتح افٌَري، ٓبـ حجر  ( 2)

 (. 2781رواه افٌخَري )ح  ( 3)

 (.111ص ) -قض إحَديْ، اى ر شٌؼ ْذـر ب ( 4)
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لِؿ  - ويف افبحوحغ ًْ ُ
ظـ ُظمور بوـ اْللوَب  ظـ ابـ ظٌَس -وافلفظ دِ

وـَِغ َوُهوْؿ َأْفوٌػ، َوَأْصوَحَُبُف  ملسو هيلع هللا ىلصؿَل: دََّ ـَن يقم َبْدر َىَ ر رشوقل ا   إَِػ ادُْْؼِ

ٌََؾ َىٌِلُّ ا ِ  َِ َظَؼَ َرُجاًل، َؾَْشَتْق َق ًْ
ٍِ َوتِ ، ُ ؿه َمده َيَدْيوِف، َؾجَ  ملسو هيلع هللا ىلصَ اَلُث ِمَئ َِ ٌَْل َقوَؾ اْفِق

ِف: افلهُهؿه َأْىِجْز يِل َمَ َوَظْدَتنِل، افلهُهؿه آِت َمَ َوَظوْدَتنِل، افلهُهوؿه إِْن هُتْلِوْؽ  َ ْتُِػ بَِربِّ

ا  وِف، َموَدًّ ٌَوْد يِف إَْرِض، َؾواَم َزاَل َ ْتِوُػ بَِربِّ ـْ َأْهِؾ اِخْشاَلِم َٓ ُتْق َِ ِم َهِذِه اْفِقَبََب

َتْقٌَِؾ  ًْ ٌَْوِف، َؾَيَتَُه َأُبوق َبْكوٍر َؾَيَخوَذ ِرَداَفُه،  َيَدْيِف ُم
ـْ َمنْكِ ، َحتهك َشَقَط ِرَداُؤُه َظ

ِِ ٌَْل اْفِق

َفوََ  ُمنَََصوَدُتَؽ  ـَ ـْ َوَراِئوِف، َوَؿوََل: َيوَ َىٌِوله ا ِ،  ٌَْوِف، ُ ؿه اْفَتَزَمُف ِم
َؾَيْفَقَُه َظَذ َمنْكِ

ُف َشُونِْجُز َفَؽ َمَ وَ  : َربهَؽ، َؾٌِىه وَتِغوُ قَن َربهُكوْؿ }َظَدَ ، َؾَيْىَزَل ا هُ َظوزه َوَجوؾه ًْ إِْذ َت

ِِ ُموْرِدؾِغَ  ـَ اداَْلِئَك ْؿ بَِيْفٍػ ِم ـُ ُه ا هُ [9إىفوَل: (8]) {َؾَْشَتَجََب َفُكْؿ َأأِّ مُمِدُّ ، َؾَيَموده

. ِِ  بَِداََْلِئَك

ـَ ادُْ  ٌهٍَس: َبْوناََم َرُجٌؾ ِمو ـُ َظ ـَ ؿَل اْب ِمَغ َيْقَمِئوٍذ َيْشوَتدُّ يِف َأَ وِر َرُجوٍؾ ِمو
ولِ ًْ

ْقِط َؾْقَؿوُف َوَصوْقَت اْفَفوَِرِس َيُقوقُل: َأْؿوِدْم  ًه ًِ بَِف َب ـَِغ َأَمََمُف، إِْذ َشِمَع ََضْ
ادُْْؼِ

َتْلِقًوَ، َؾنََ َر إَِفْوِف َؾٌَِذا ًْ ِ  َأَمََمُف َؾَخره ُم ُهَق َؿْد ُخلِوَؿ َأْىُفوُف،  َحْوُزوُم، َؾنََ َر إَِػ ادُْْؼِ

َث  ، َؾَحوده ْقِط َؾَْخَيه َذفَِؽ َأمْجَوُع، َؾَجوََف إَْىَبوَِريُّ ًه  اف
ِِ َب َيْ ـَ َوُصؼه َوْجُهُف، 

. َؾَقَتُلقا َيْقَمِئذٍ ملسو هيلع هللا ىلصبَِذفَِؽ َرُشقَل ا ِ  ِِ  اف هَفَِ 
ِ
اَمف ًه ـْ َمَدِد اف ، َذفَِؽ ِم َّ  ، َؾَقََل: َصَدْؿ

ٌِْقغَ  وا َش ٌِْقَغ، َوَأَهُ َش
(1). 

ِِ ا ِ فف أظداَفه، وِظْبَمتِف فف ِمـ افنَس. وافنقع اف َمـ:  يف ـفَي

 ّْ ًِ َأَتو و ؾقد َظَبَمف ا  ِمـ َمْكر افوهقد، ؾفل حديْ َأَىٍس، َأنه اْموَرَأًة َ ُقِديه

                                                           

 (، ومَل أره يف صحوح افٌخَري. 4610رواه مًلؿ )ح  ( 1)
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َؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُشقَل ا ِ  ـَ ، َؾَي ٍِ ُمقَم ًْ وَيهَلََ ملسو هيلع هللا ىلصِمنَْهَ، َؾِجلَف ِ َوَ إَِػ َرُشوقِل ا ِ بَِشٍَة َم ًَ ، َؾ

لَِّلِؽ َظَذ َذاِ ، َؿََل: َأْو  ًَ ََن ا هُ فُِو ـَ : َأَرْدُت َْٕؿُتَلَؽ، َؿََل: َمَ  ّْ ـْ َذفَِؽ!  َؾَقََف َظ

َؿََل، َظَعه 
(1)  . 

ود ادِؼـغ وَبْلِشهؿ. ـَ  وَحف ف ا  وَحَرَشف ِمـ 

ْؿ!  َؾِقووَؾ: َىَقوْؿ، َؾَقوََل:  ـُ ٌد َوْجَهُف َبوْغَ َأْطُهوِر ُر حُمَمه ؿَل َأُبق َجْهٍؾ: َهْؾ ُيَقفِّ

وَرنه َوْجَهوُف يِف  ٌَتِوِف، َأْو َُٕظفِّ ـْ َرَأْيُتُف َيْفَقُؾ َذفَِؽ ََٕضَينه َظَذ َرَؿ ى َفِئ َوافالهِت َواْفُقزه

اِب، َؿََل: َؾَيَتك َرُشقَل اِ  َ ٌَتِوِف، َؿوََل: َؾواَم  ملسو هيلع هللا ىلص افسُّ ، َزَظَؿ فَِوَلَي َظوَذ َرَؿ َوُهَق ُيَبعِّ

ٌَْوِف َوَيتهِقل بَِوَدْيِف، َؿوََل: َؾِقووَؾ َفوُف: َموَ َفوَؽ!   َؾِجَئُهْؿ ِمنُْف إِٓه َوُهَق َينُْكُص َظَذ َظِق

ـْ َىَرٍ  . َؾَقََل: إِنه َبْونِل َوَبْونَُف َْلَنَْدًؿَ ِم ًِ  َوَهْقًٓ َوَأْجنَِح

ُِ ُظْضًقا ُظْضًقاملسو هيلع هللا ىلصَؾَقََل َرُشقُل ا ِ   .(2): َفْق َدَىَ ِمنِّل َْٓخَتَلَفْتُف اداََْلِئَك

ِِ ا ِ فِنٌَِّوف  أظداَفه، وِظْبمتف فف ِمـ افنوَس، وتييووده فوف  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ؾوف: ـفَي

 بَدالئكِ.

ـِغ.وَظَبَؿ ا  رَ   ُشقفف ِمـ ُمًاَمرات ادُْْؼِ

ْجوِر، َؾَتَقََهوُدوا  ـْ ُؿَرْيٍش اْجَتَمُققا يِف احْلِ ٌهٍَس: َأنه ادأََْل ِم ـِ َظ ؾفل حديْ اْب

ًدا، ُؿْمنََ إَِفْووِف ِؿَووََم َرُجوٍؾ   إُْخَرى: َفْق َؿْد َرَأْينََ حُمَمه
ِِ ى َوَمنَََة اف هَفَِ  بَِفاّلِت َواْفُقزه

ّْ َظوَذ َواحِ  ٌْكِول َحتهوك َدَخَلو ُِ َت َمو
ّْ َؾَضِ ٌََل ٍد، َؾَلْؿ ُىَفَِرْؿُف َحتهك َىْقُتَلُف، َؿََل: َؾَيْؿ

ْجِر، َؿوْد َتَقََهوُدوا: َأْن َفوْق َؿوْد َرَأْوَ   ـْ َؿْقِمَؽ يِف احْلِ  ادأَُْل ِم
ِ
ٓف ًُ : َه ّْ َأبِوَهَ، َؾَقََف

                                                           

 (. 5756( ومًلؿ )ح 2617رواه افٌخَري )ح  ( 1)

( َُمَْتكوا ِموـ حوديْ ابوـ ظٌوَس ر  ا  4958(. ورواه افٌخَري )ح 7167رواه مًلؿ )ح  ( 2)

 ظنهام. 
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ـْ َدِمَؽ، َؿوََل: َؿَُمقا إَِفْوَؽ َؾَقَتُلقَ ، َؾَلْوَس ِمنْهُ  ٌَُف ِم َيوَ "ْؿ َرُجٌؾ إِٓه َؿْد َظَرَف َىِبو

ُِ َأْدِأ َوُوقًفا  ِجَد، َؾَلامه َرَأْوُه، َؿَُفقا: ُهوَق َهوَذا،  "ُبنَوه ًْ َي  ُ ؿه َدَخَؾ َظَلْوِهُؿ ادَْ َؾَتَقوه

ِهْؿ، َؾلَ  ًِ ْؿ َيْرَؾُققا إَِفْووِف َأْبَبوََرُهْؿ، ُهَق َهَذا. َؾَخَفُضقا َأْبَبََرُهْؿ، َوُظِقُروا يِف َُمََفِ

ٌََؾ َرُشقُل ا ِ  ًِ  ملسو هيلع هللا ىلصَومَلْ َيُقْؿ ِمنُْهْؿ َرُجٌؾ، َؾَيْؿ ٌَْضو َحتهك َؿََم َظَذ ُرُفوِشِهْؿ، َؾَيَخوَذ َؿ

ٌَُهْؿ ِ ََ، َوَؿََل:  ـْ ُتَراٍب، َؾَحَب ِّ اْفُقُجقهُ "ِم ّْ َرُجال "َصََه ِمنُْهْؿ  َؿََل: َؾاَم َأَصََب

َؾًِرا ـَ  .(1)َحَبٌَة إِّٓ ُؿتَِؾ َيْقَم َبْدٍر 

ِِ دظقتِف.  :ملسو هيلع هللا ىلصوافنقع افتَشع ِمـ ُمقِجزاتف   إجَب

م أن رشقل ا   ، وأن ا  اشتجَب ُدظَفه، وَدَظوَ (2)َدَظَ ربهف يقم َبْدر ملسو هيلع هللا ىلصتقده

 .(3)يف ضلُ ادََْلر وَرؾقف، ؾَشتجَب دظَفه

ٌِْع ُيقُشوَػ  ًَ ـَ ٌٍْع  ًَ ِفنِوِهْؿ بِ ـْ وَدظَ ظذ ؿريش ؾقَل: افلهُهؿه ا
: ؾيَجوَب ا  (4)

 َدظقتف.

 وَدظَ ظذ ابـ أم هلُ، ؾَشتجَب ا  ُدظَفه.

ِله  ُُّ افنٌه ًُ ٍُ َي َ ـُ َأِم هَل ُُ ْب َ ََن هَل ِولُّ ملسو هيلع هللا ىلصـَ ؿه َشولِّْط َظَلْووِف ُهو: افله ملسو هيلع هللا ىلص، َؾَقََل افنٌه

ٌََؽ  ْل وََم، َؾنَوَزَل َمنْوِزًٓ، َؾَقوََل: إِأِّ َأَخوَُف َدْظوَقَة وٍِ ُيِريوَؾَخَرَج يِف َؿَؾِلَ "ـَ ُد افشه

ووٍد، ؿَ وحُمَمه  ـَ ُف َوَؿَقوُدوا حَيُْرُشوقَىُف، َؾَجوََف وووقا َمَتوََظُهْؿ َحْقفَ واّل، َؾَحلُّووَُفقا َفُف: 
                                                           

 شوخ صقوُ إرىَؤوط: إشنَده ؿقي ظذ ذط مًلؿ. ( وؿَل اف3485رواه اخمَم أمحد )ح  ( 1)

وُع  َؿ افرُجَؾ ؿقائُمف مـ اْلَقف. وؿووؾ: هوق أن يْفَجويه افوره
لِ ًْ ؿَل ابـ إ ر: افَقَقر بَفْتحتغ: أن ُت

َم أو يتيخر )افنهَيِ يف ؽريُ احلديْ   (.3/529َؾوْدهَش وٓ يًتلوَع أن يتقده

 (.139ص ) ( 2)

 (.134ص ) ( 3)

 (. 7168( ومًلؿ )ح 4693رواه افٌخَري )ح  ( 4)
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َُ بِفِ  إََشُد َؾَْىَتَزَظُف،  .(1)"َؾَذَه

 وَؿَقّ ـ را.  ملسو هيلع هللا ىلصوإجَبَت دظقاتف 

 َوْظوده، َتقوؼ: –م ابوـ تومووِ اخشوال صوخ َيذـره مل ممَ –وافنّقع افقَِذ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص وؾَتف وبقد حوَتف حَل يف فف ا  وَتبِديؼ
َؿوْتلِهؿ: ؾكوَن ـوام ومـ ذفؽ: أىف أْخَز بَِمَبَِرع أظدائف، وأصَر إػ أمَـِـ 

 أخز ظلوف افبالة وافًالم.

ُع ُؾالٍن، َؿََل: َوَيَضوُع  ملسو هيلع هللا ىلص: َؿََل َرُشقُل ا ِ هنع هللا يضرؿَل أىس  يقم َبْدر: َهَذا َمْكَ

ـْ َمْقِووِع َيوِد َرُشوقلِ وَيَدُه َظَذ إَْرِض: هَ   َُهنََ، َهَُهنََ، َؿََل: َؾاَم َمََط َأَحُدُهْؿ َظ

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلصا ِ 
ٌَََظدَ  "َؾاَم َمََط َأَحُدُهؿْ "ؿقفف: قال الـقوي:   . (3)َأْي: َت

دَِْقتلِوف ؾووف  ملسو هيلع هللا ىلصوادقنك: أىف مَ جتَوز أحٌد منهؿ ادقِوع افذي َحوّدده افنٌول 

د ادُِْؼ  أن َيْقُتلف: َؾَقَتَلف   وَتقظه

ـُ َخ  ِلِّ ودََّ َجََف ُأَمُّ ْب بَِقْ ِؿ َحَِئٍؾ، َؾَقوََل: ا هُ حُمِْوول  ملسو هيلع هللا ىلصَلٍػ اْاَُمِحلُّ إَِػ افنٌه

ِولُّ  ُّّ اْفَقْ وَؿ. َؾَقوََل افنٌه ُد َوُهَق َرِموٌؿ!  َوُهوَق َيُفو ِوووِف ا هُ، ُ وؿه ملسو هيلع هللا ىلصَهَذا َيَ حُمَمه : حُيْ

ـه ُيِموُتَؽ، ُ ؿه ُيْدِخُلَؽ افنه  ََن َيوْقُم ُأُحوٍد َؿوََل: َوا هِ َْٕؿوُتَل ـَ ََر. َؿََل افزهري: َؾَلامه 

ِله  ٌََلَغ َذفَِؽ افنٌه ًدا إَِذا َرَأْيُتُف، َؾ  .(4)َؾَقََل: َبْؾ َأَىَ َأْؿُتُلُف إِْن َصََف ا هُ ملسو هيلع هللا ىلصحُمَمه

                                                           

نف ابـ َحَجر يف 3984رواه احلَـؿ )ح  ( 1) ًّ َجَُه، وواؾقف افذهٌل، وح ( وؿَل: َصِحوُح اِخْشنََِد َومَلْ خُيَرِّ

 (.4/39) "ؾتح افٌَري"

 (.1779رواه مًلؿ )ح  ( 2)

 (.12/128ادنهَج ذح صحوح مًلؿ بـ احلجَج ) ( 3)

 (، وهق ِمـ َمَراشوؾ افزهري.11/87) "تفًره"ير افلزي يف رواه ابـ جر ( 4)
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ـوَن أـَمووؾ افنوَس يف هووذه  ملسو هيلع هللا ىلصوافنٌول قـال صـقخ اإلشــالم ابــ تقؿقــة: 

افشجَظِ، افتل هل ادقبقدة يف أئمِ احْلََرب، ومل َيقُتؾ بِوِده إّٓ ُأَمّ بوـ َخَلوػ، 

ٌْلهَ وٓ َبقدهَ  .(1)َؿَتَلف يقم ُأُحد، ومل َيْقتؾ بِوِده أحًدا ٓ َؿ

ٌَوَؾ ُأَمّ بوـ َخَلوػ َظوُدوُّ ا هِ، َوُهوَق ُمَقنهووقال ابـ الؼقؿ:  ٌع يِف احْلَِديوِد، َوَأْؿ

َِ َأْن َيْقُتوَؾ َرُشوقَل ا هِ ووَيُققُل: ٓ َىجَ  و ََن َحَلوَػ بَِمكه ـَ ٌد، َو ، ملسو هيلع هللا ىلصْقُت إِْن َىَجَ حُمَمه
، َؾُقتَِؾ مبقُ، َوَأْبَكَ َرُشقُل ا هِ 

ـُ ُظَمْرٍ ُُ ْب ٌََلُف ُمْبَق بوـ  َتْرُؿوَقَة ُأَمّ  ملسو هيلع هللا ىلصَؾَْشَتْق

ـْ َؾَرِشوِف،  ، َؾَلَقنَُف بَِحْرَبتِوِف، َؾَقَؿوَع َظو
ِِ ٌَْوَض ْرِع َواْف  افدِّ

ِِ  َبْغَ َشَبَِغ
ٍِ ـْ ُؾْرَج َخَلػ ِم

َؾَْحَتَمَلُف َأْصَحَُبُف، َوُهَق خَيُقُر ُخَقاَر اف هْقِر، َؾَقَُفقا: َمَ َأْجَزَظَؽ!  إِىهاَم ُهَق َخْدٌش، 

 ِ َر هَلُْؿ َؿْقَل افنٌه ـَ  .(2): َبْؾ َأَىَ َأْؿُتُلُف إِْن َصََف ا هُ َتَقََػ. َؾاَمَت بَِرابِغملسو هيلع هللا ىلصلِّ َؾَذ

أْخوَز بُِخوروج ىوَر ِموـ  ملسو هيلع هللا ىلص: ؾهق ـ ر، وِمنوف: أىوف ملسو هيلع هللا ىلص (3)وأمَ مَ بقد وؾَتف

 ( َشنِ.600بيـ ر ِمـ ) ملسو هيلع هللا ىلصأرض احلجَز، َؾَقَؿع مَ أخز بف بقد وؾَتف 

ـْ َأْرِض احِلَجَِز ُتيِضُف  ُرَج َىٌَر ِم ُِ َحتهك خَتْ ََظ ًه ويف احلديْ: َٓ َتُققُم اف

ى ٌُْكَ
 .(4)َأْظنَََ  اِخبِِؾ بِ

 

                                                           

 (.8/78منهَج افًنِ افنٌقيِ ) ( 1)

 (.3/188زاد ادقَد ) ( 2)

 ... )م(. ملسو هيلع هللا ىلصأي وممَ َتقؼ مـ إخٌَر ادًتقٌلوِ افتل أخز ظنهَ افرشقل  (3)

 (. 2902( ومًلؿ )ح 7118رواه افٌخَري )ح  ( 4)
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بوغ افقورآن واحلوديْ افقودد،  يف َنَيِ هذا افٌحوْ أصور إػ افُفوُرو 

ٌَقي.  وافَفْر  بغ احلديْ افقدد واحلديْ افنه

 الَػْرق بني الُؼرآن واحلديث الُؼدّد: 

َىَزل بف جزيؾ ظلووف افبوالة وافًوالم ظوذ ىٌونوَ حممود ظلووف  افُقرآن: -

 افبالة وافًالم، وافَقْحل أىقاع.

لِ ؾوف جزيؾ، ؾقود ؾال ُيشَسط ؾوف أن يكقن افقاِش  أمَ احلديْ افقدد

 يكقن جزيؾ هق افقاشلِ ؾوف، أو يكقن بَخهْلََم، أو َيكقن بَِغر ذفؽ.

ّلف. :افُقرآن - ـُ  ؿلقّل افّ ٌقت، ؾهق ُمَتقاتِر 

 ؾِمنف افبحوح وافضقوػ وادقوقع. أمَ احلديْ افقدد

ونِ، واحلًونِ  :افُقرآن - ًَ ٌّد بِتاِلوتف، ؾَمـ َؿورأه َؾَلوف بُِكوّؾ َحورف َح ُمَتق

 .قؼة أم َهلَب

ٌّد بتالوتف. وأمَ احلديْ افقدد:  َؾغر ُمتَق

ؿ إػ ُشقر وآيَت وأحزاب وأجزاف. :افُقرآن - ًّ  ُمَق

ؿ هذا افتقًوؿ. وأمَ احلديْ افقدد: ًّ  ؾال ُيق

 ُمقِجز بَِلف ف وَمقنَه. :افُقرآن -

 ؾلوس ـذفؽ. وأمَ احلديْ افقدد:

 َ واحدا منف َيكُفر.جَِحده ُيكُفر، بؾ َمـ جَيَحد َحْرؾ :افُقرآن -

ؾٌن َمـ َجَحود حودي َ أو اشوتنكره ى ورًا حلوَل  وأمَ احلديْ افقدد:

 بقض ُرواتف، ؾال يكفر.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

ٔٗٚ 

 ٓ جتقز ِرَوايتف أو تالوتف بَدقنك. :افُقرآن -

 ؾتجقز روايتف بَدقنك. وأمَ احلديْ افقدد:

 ـالم ا  ففً َ ومقنك. :افُقرآن -

 .ملسو هيلع هللا ىلصد ا  وَفف ف ِمـ ظند افنٌل ؾَمقنَه مـ ظن وأمَ احلديْ افقدد:
 ََتّدى ا  افَقَدَِغ أن ييُتقا بِِم لِف َفْف َ وَمقنك. :افُقرآن -

. وأمَ احلديْ افقدد: دب  ؾلوس حَمّؾ ََتَ

 ييُمر بِكِتََبتِف.  ملسو هيلع هللا ىلصـَن افنٌل  :افُقرآن -

  ييُمر بِكِتََبتِف.  ملسو هيلع هللا ىلصَؾَلؿ َيُكـ افنٌل  وأمَ احلديْ افقدد:

 والػرق بني احلديث الـبقي واحلديث الؼدد:

 إػ َرّبف تٌَر  وتقَػ. ملسو هيلع هللا ىلصَينًٌْف افنٌل  احلديْ افقدد:

 ؾال َينًٌف إػ ربف شٌحَىف. وأمَ احلديْ افنٌقي:

أؽلٌهَ يتقلؼ بمقوقظَت اْلقف وافرجوَف، وـوالم  إحَديْ افقدشوِ:

 افرّب جّؾ وظال مع َملقؿَتف، وؿلوؾ منهَ َيتقّرض فألحكَم افتكلوفوِ.

ؾوتلوور  إػ هووذه ادقوووقظَت بَخوووَؾِ إػ  وأمووَ إحَديووْ افنٌقيووِ:

 إحكَم.

 ؿلولِ بَفنًٌِ دجمقع إحَديْ. إحَديْ افقدشوِ:

 ؾهل ـ رة جدا. وأمَ إحَديْ افنٌقيِ:

 وظمقمَ:

 ِ.َؿْقفِوّ  إحَديْ افقدشوِ:
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 .(1)وإحَديْ افنٌقيِ: َؿْقفِّوِ وؾِْقلِّوِ وَتْقِريرّيِ

 وأما كقػ َيعِرف الصحابة وُيؿقنزون بني الؼرآن وغره؟ 

 ؾَاقاب: ِمـ ِظّدة أوجف:

رآن ُيقَرف باِم ُيتَذ ِمنف يف افبوالة وموَ َيقورأه افنٌول ووأن افقُ  افَقْجف إول:

 ظلوهؿ. ملسو هيلع هللا ىلص

ـَن ييُمر بِكِتَبِ افُقرآن، وٓ ييُمر بِكتَبِ مَ َظوداه  ملسو هيلع هللا ىلصأن افنٌل  َأ:افَقْجف اف 

ٌَتف ٕم صٍَه   .(2)إّٓ ؿلوال، ـام أَمر بِكتَبِ ُخل

أن افَقرب ـَىّ َتقِرف افكالم ومُتوِّز بغ أىقاظف، حتك َموـ  افَقْجف اف َفْ:

 افَكالم.مل ُيًلِؿ ـَن ُيموِّز افقرآن ِمـ ؽره ِمـ 

ر ُمً ـَ مِ بقض مَ ادهظووودََّ َذ
َه ِمـ افَقحل، شيل َظْمورو بوـ افقوَص ووولِ

 .(3)ظـ رأيف ؾوام ؿَل، ؾقَل َظمرو: ؾقلّ: وا  إىؽ َفَتقلؿ أىؽ ِمـ افَكَِذبغ هنع هللا يضر

ّديؼ  ِؽنَِ أبَ بكر افبِّ ـُ افده ؽِ  هنع هللا يضرودََه أَجَر اْب نَِ: ُمْر َأَبوَ ؿَفّ ؿريش ٓبـ افده

ـْ 
وَتْقلِ ًْ ِذينََ بِوَذفَِؽ، َوَٓ َي ًْ ُف يِف َداِرِه، َؾْلُوَبؾِّ َوْفَوْقَرْأ َمَ َصََف، َوَٓ ُي ٌُْد َربه َبْكٍر َؾْلَوْق

ِِ َِٕم َبْكٍر، ؾَ  ِؽنَ ـُ افده ََفَىَ، َؿََل َذفَِؽ اْب ًَ
ـَ َأْبنَََفَىَ َوىِ

َلِفَؼ بِِف، َؾٌِىهَ َؿْد َخِشونََ َأْن َيْفتِ

اَلِة َوَٓ اْفِقَراَفِة يِف َؽْرِ َداِرِه، ُ ؿه َبوَدا ـُ بَِفبه
َتْقلِ ًْ ُف يِف َداِرِه، َوَٓ َي ٌُُد َربه  َأُبق َبْكٍر َيْق

 َداِرِه َوَبوَرَز، َؾَكوََن ُيَبوعِّ ؾِووِف َوَيْقوَرُأ اْفُقوْرآَن، 
ِ
وِجًدا بِِفنَوَف ًْ َِٕم َبْكٍر َؾوَْبَتنَك َم

                                                           

نَد ِمـ إحَديْ افقدشوِ"ر فذفؽ: ُين  ( 1) ًْ  فلشوخ مبلفك افقدوي.  "افبحوح ادُْ

 (. 3284( ومًلؿ )ح 2434احلديْ رواه افٌخَري )ح  ( 2)

( وافٌدايوِ 4/356( وتفًور ابوـ ـ ور )5/439اى ر: اخصَبِ يف متووز افبحَبِ، ٓبـ حَجور ) ( 3)

 (. 9/474وافنهَيِ، ٓبـ ـ ر )
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ُػ  ََن َأُبق َبْكوٍر  (1)َؾَوَتَقبه ـَ ٌُقَن َوَينُْ ُروَن إَِفْوِف َو ـَِغ َوَأْبنََُؤُهْؿ َيْقَج َُف ادُْْؼِ ًَ
َظَلْوِف ىِ

ـَ  اَف ُؿوَرْيٍش ِمو ُؽ َدْمَقُف ِحَغ َيْقَرُأ اْفُقوْرآَن، َؾوَيْؾَزَع َذفِوَؽ َأْذَ
ًَف َٓ َيْملِ َرُجاًل َبكه

ـِ  ـَِغ، َؾَيْرَشُلقا إَِػ اْب نَه َأَجْرَىَ َأَبَ َبْكوٍر  ادُْْؼِ ـُ  َ ، َؾَقِدَم َظَلْوِهْؿ، َؾَقَُفقا َفُف: إِىه
ِِ ِؽنَ افده

ـَ   َداِرِه َوَأْظَلو
ِ
وِجًدا بِِفنَوَف ًْ ُف َجوََوَز َذفِوَؽ َؾوَْبَتنَك َم ُف يِف َداِرِه، َوإِىه ٌَُد َربه َظَذ َأْن َيْق

اَلَة َواْفِقَراَفَة، َوَؿْد َخِشونََ َأْن َيفْ  ََفَىَافبه ًَ
ـَ َأْبنَََفَىَ َوىِ

 .(2)تِ

   .اففراغ افذي بقده يزال

َتِمققن إػ افُقرآن، ؾَوقِرؾقن افقرآن ِموـ  ًْ ـِغ َي وافشَِهد ِمـ هذا: أن ادُْْؼِ

ؽره، وُهؿ مل ُيًِمنقا بف، ؾَفذي آَمـ بَفقرآن أْوَػ أن َيقِرف افقرآن ِمـ ؽره ِموـ 

 ِ تالوة افقرآن.شَئر افكالم، وفق ُتِع بِنفس ضريق

 اهلل تعاىل أعؾؿ.و

  

 الرياض. -هـ 5441كان الػراغ مـف يف صفر ُجادى أخرة 

 هـ.5445. ثؿ ادراجعة الـفائقة يف حمّرم هـ5441وََتّت ُمراَجعتف يف صقال 

 وأشلل اهلل التقفقؼ والَعقن والَؼبقل.

ِموُع اْفَقلِ } ًه َّ اف ٌهْؾ ِمنَه إِىهَؽ َأْى نََ َتَق  .{وؿُ َربه

                                                           

لالّ  ( 1) ًْ قط بقضهؿ ظذ بقض، َؾَوكَد َينَْكِن، وأْضلؼ َيَتَقّبػ ؿَل افَق ًْ أ: أي: َيْزَدمِحُقن ظلوف حتك َي

ٌَََفغِ )إرصَد افًَري فؼح صحوح افٌخَري   (.4/268ُم

 (. 2297رواه افٌخَري )ح  ( 2)
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ٔ٘ٔ 

 فهرس املوضوعات
 

 الصفحــة املوضــــــــــــــــــــــوع

 ٖ توطئة
 ٙ مقدمة

ٜ 
 ٓٔ ما يَتعّلق بُِنزول القرآن

 ٙٔ  مىت بدأ نُزول القرآن على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
 ٙٔ تـَنَـّزالت القرآن

)ملسو هيلع هللا ىلص(
ٕٖ 

 ٕٗ كيف كان الُقرآن ُُيَفظ يف عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
 ٕ٘ مىت كان ُيْكَتب الَوحي بعد نُزولو؟ 

 ٕٙ َكم كان َعَدد ُكــتَّاب الـْـَوْحي؟ 
 ٕٚ ُمراَجَعة القرآن

)مهنع هللا يضر(
ٖٔ 

 ٕٖ مىت ُكِتب الُقرآن وُجُِع يف ادلصحف؟ 
 ٖٙ حّفاظ القرآن من الصحابة

ٜٗ 
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ٕٔ٘

 الصفحــة املوضــــــــــــــــــــــوع

ٕ٘السور ادلكية وادلدنية
ٕ٘ضوابط َمعرِفة اْلسَُّور اْلَمّكّية
ٛ٘ترتيب وَتْسِمَية سَُّور الُقرآن

ٔٙب اآلايت َداِخل الّسورة نفسهاترتي
ٙٚ

ٛٙالنَّْسخ يف القرآن
ٔٚأنواع النَّْسخ يف القرآن

ِٖٚمن ِحَكم النَّْسخ
كيـــف يَعـــِرا الصـــحابة مهنع هللا يضر مـــا ُنِســـخ ِمـــن اآلايت  فـــ  َيكُت ونـــو يف 

 ادلصاِحف؟ 
ٚٗ

ٚٚ
ِٛٚلماذا يُوَجد اْلمَتَشاِبو يف الُقرآن؟

ِٕٛمن ِحكم إنـَْزال الُقرآن؟ 
ٜٓخصائص األسلوب القرآين

ٔٓٔ
َُيَْتّج بعض النصارى علـى أُُلوِىيّـة عيسـى عليـو الصـ ة والسـ    نـو 

 ُُييي ادلوتى
ٕٔٓ

ٕٔٔاآلايت اليت ُُيتَّّج هبا على النصارى  وىي ُتواِفق ما عندىم
ٛٔٔآايت وضوابط يف ُُماّجة النصارى
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ٖٔ٘

 الصفحــة املوضــــــــــــــــــــــوع

ٕٓٔماذا يًتّتب على الَقول ِبَصْلب ادلسيح ألْجل ُذنُوب الَ َشر؟
ٕٔٔأىل الِكتاب يف اخلطاب الُقرآين

ٕٔٚ
ٕٛٔيسى عليو الص ة والس   يف القرآن الكرميذُِكر ع

ها يف القرآن الكرمي ٕٛٔذُِكرت مرمي عليها الس   ابْسِْ
ٕٛٔذُِكر "احلوارِيّون" يف القرآن الكرمي

ٕٛٔذُِكر إبراىيم اخلليل عليو الص ة والس   يف القرآن الكرمي
ٕٛٔذُِكر موسى عليو الص ة والس   يف القرآن الكرمي

ٕٛٔذُِكر اسم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يف القرآن الكرمي
ٖٖٔ)ملسو هيلع هللا ىلص(

ٖٗٔأنواع ُمعجزاتو ملسو هيلع هللا ىلص

ٔٗ٘

ٙٗٔرآن واحلديث الُقدسيّ الَفْرق بني القُ 
ٚٗٔالفرق بني احلديث الن وي واحلديث القدسي

ٛٗٔكيف يَعِرا الصحابة وُُييِّزون بني القرآن وغريه؟ 
ٔ٘ٔ
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