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 املقدمة:

الحمد هلل الماِنح َمْن شاء ما شاء، والغافر دون الشرك بحكم  المشمة ل لممن ء،ماء،  
م  ُ َ َممماء  َُ ُ،من واءن ومماء، وممن َءْ ِنماعَ  ممن َرَحَم ِِ  ِممْن السماإل اانىمان  الر  ََ والُمْصم

ب ك مماَ ب الو  َمم  ممن  اممر اء ومداء واء وممداء، وراَنمِِ مَ خَ  ن  ِممداء، وَ   الكِما  ءِشممَممم  وعَ َُ اَ َبْةم
ممموِ َ  الواضمممحل، واءعومممداء، ولمممة  السماعمممل عامممد افومممرا   َ مِ  ُ عمممن ُ،ممم   َىمممحَ فَ قا  ى الشِ 

مى  اء، و مَ الد   م حَ اِ ُممل، فَ ا  ك بالكوما  والى  ح الَريم  بَمما ىلم  ع  حمال  َضموْ وَ وا،ْ  اءَ َِ الشِ 
ف رَ الىمماعحل وَعمم نرا ةسمة  القاعحممل وال محْ المُ  دَ   ااننمماء، و مدبر بومما  ع فشمما َ ق محَ و َ 
من رُ َمم، فأعْ (1)إنما بمان الم ى ءو ةومه و وما (و )( بقوله: ) هادرَ   مُ مِ ناء، وعَ نْ اءَ  فم   هُ دَ َْ

  َ فِ مممن وُ  كر واءعوااء، وءشمَد ءن ء ىلمه ىء ع، و مده ء شمريك لمه، شمَاد َ ره الِِ ب  دَ  َ 
مممحْ ده و ،ممموله، المُ ا محممممد ع مممدنَ الوفممماء، وءشمممَد ءن ،مممة ِ  ممم  وعَا   بشمممرُ ةَ وَ فممالْ    فممم  ََ

و  ْ ممممحُ وا بَممما ممممن شممممِاعوه الح مممم  الُرممممرْ نَ  اد   ََ القواممممل المقممما  المحمممممود والممممواء، َشممم
الخمممممد المصممممةر والسممممةاء، وعممممم  ع عموممممه وعممممم   لممممه دا  واءعوامممماء، ويسحممممن لامممما 

مموءعممحابه الحمما ةين فمم  وفمما َ  با  ِ  ن بحممد  ،   لممموَ دْ و  والُقممْ،ممامماء، واءُ والث    َ  ْ ناعممه الى 
 و،م   ىموما  بثةرا .

ممت فوممه نَ َقممِِ نْ ممما ءُ     َ مم: فمم ن بومما  ع  حممال  ءَ وبعدد   ر عممم  ِصمما ، و ُ َمممعْ ا إل اءَ َِ
 ا  زَ   وَ قَ اْ  ممه المموُ وَ رْ بحُ   َ ِصمموُ ، واعْ ومممل ا   ل   ِ وْ َممم دَ ِممموُ ، واعْ والاَمما ُ  وان: المةممنُ َممماعونمما ه المَ 

دى بواضمممحاو ءنمموا ه عممموال  اء   وَممه ال ربممماو، وا ْ ت بمملَ ةِ اْ ا ا ، وا،ممموُ َومماسومما  و ِ مُ   (2)
مممَ   لمممن  َ ا ِ والىمممواو، فَممو الَممدى والاممو ، والشممِاء لمممما فمم  الصممدو ، والمموَ  ك بمممه ى 

م ُ حْ وف ومَ بى نه من بن مخُ   َ مَ وَ واعْ  ر ا بمن كبشمالوفماء  ر عمن و ، والاحمل الو   ص 
                                                

     /4لممةو  الىممال مممن  ممدام المقممدا  بممن محممد  كممر   :الىممال بمما  :ءبممو داود فمم  بومما  :ءخررممه (1)
 و ال اء نؤوط: ى،ااده عحوح. 130 /4و ال اءلنان  عحوح، وء مد ف  المىاد  328

 

 نقِ حْ مَ  ن  كه الس ن الماوع وبُ   : محر  زَ وَ الْ  (2)
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ِ   ر كْ   الوفماء بُشم   وَ وَ َوُيةَ   الكِاء و  َص وَ مكوو ، ومىَو ، وءن   اُ  َقْد َجاءُكم مَِّن الّله

 (1) ".15"الما د :  ُنوٌر
 ممد دا و  ولمممه الكثةمممر مممن الد ا،ممماو بوانممما  لمَِوممممه،  الو ْكمممَرا  مم ا وإن مصمممَمح  

ومَموممه، واكوشمماف مسمماءِو َءْ َ ممَب لممه، ومممع  لممك بمممه فمم ن  مم ا المصممَمح ء اممةال 
 دا ر  القر ن. م وو  المحا  محدود الحربل والحَاء خا ج

و و فن القول الرفوع لوإل مسرد عمو  ءو  والمب مومااممل، وإن بمدا بم لك  الو ْكَرا ف 
ف  بحض م ا ره، وإنما  مو عااعمر ءعمةمل موحربمل موِاعممل، شمأنه فم   لمك شمأن 

 كمماد الكثةممر فمم  ء  مم ه الَ وحممل المشممَود  الموكممر   فمم  بثةممر مممن م ا ر مما، والومم  
لوحرك عااعر ا و اوعَا و ِاعمَا ممع يةر ما ممن عااعمر  مح   اء وان  شحر بَا

 الَ وحل.
بالوأكةممد والوحمم ار واايممراء  -ء  قوصممر عممم  ءداء مثممن  مم ه اءيممرا   الو ْكممَرا و  

ن الكمممل  و حىمممةاه، ْضمملةيممماد  فَ  ىضمماف        وْ ءو عمممم  ءداء دَ  -والمنالغممل، ويةمممر  لممك 
ى دو ا   ََاء   قوقوا  ويَؤدِ  َِ  ع  ء،ا،وا ، عم  مىووى  حقة  ء مداف الخَما  وإنما ُ ْح

 القر ن .
لَم ا بمان اخوومما ى بحمون ع و وفوقممه لَم ا النحممم المو،مو  بممم)المثان  القر نومل فمم   

َُوما  وَضَوابَط و فا ا (. الو ْكَرا ضوء   َمِْ
 وبان من دوافح  ءخووا    ا الموضوع عد  ءمو  ء مَا:

  و )المثان (.ءنه اوحم  بمصَمح  ر ن  و : أواًل
 : ءنه اوحم  بأشرف الكوب وءعحَا القر ن الكري .ثانيًا

                                                
، و و رةء من مقدمل ءب  رحِر بن  َمَمك   ا الكل   لبةب  م   ، وا،وول  عم  عقم  ، ل ا  ار ه بالوقد   (1)

 ، عنع دا  الاَضل الحربول .3: 1الةبةر لكوابه : ) ملك الوأوين ( ص 
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:  ي و  ف  خدمل القر ن الح و ، والعوش الكري  فم    ابمه وبمةن محانومه الثمر ، ثالثًا
 ل.م  سَ كامه الوافر  الْ  ْ ه وءَ مِ كَ و ِ 

ن َُ ْىموَ لِ  - مد  الَا مل  -: رمع ءيمب ما اوحم  بَ ا الموضوع فم   م ا النحمم رابعًا
   عم  عالنه.رُ قْ يَ  ه وَ خَ أْ مَ 

دمممممل، و مممد ا وضممممت ع وحممممل النحممممم ءن  كممممون فمممم   مَةممممد ومنحثممممةن َ ْىممممَنُقَما المق 
 .وَ ْقُِو ما الخا مل والَِر،ت

: فقمممد  ااولمممت فةَممما بحمممد الحممممد هلل والثاممماء عمومممه بمممما  مممو ء ممممه والصمممل  املقدمهههة ءمممما
 خووا ى له.ء مول الموضوع، ودوافع ا والىل  عم   ،ول ع 

عم   ( ويشومن   ا المنحم مَِو  المثان  القر نول وعاوانه: ) :املبحث األولوءما 
  مَةد وء بحل مَالب:

 )المثان  ف  المغل(. :: فحاوانهالتمهيدءما 

بالمثان  بما و دو  َ ْخَوص  )المثان  عِل لمقر ن( و و  :فحاوانه :املطلب األولوءما 

 . (،و   الةمر)ف    ل 

بالمثممان   َ ْخمَوص  المثمان  عمِل لىمو   الِا حمل( و مو )فحاوانمه:  :املطلبب اثابى    ا وءمم
 .(،و   الحسر)و دو ف   اكم

مما ُ مدِ   ممن رَمود  رااومل فومه فحاوانمه: )رَمود  رااومل( و ااولمت  :املطلب اثاىثب  وءما 

 ف    ا المَِو .

 فحاوانه: )المثان  ضوابط اعَل ول(. :املطلب اثرابعوءما 
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 : فحاوانه: ) فا  المثان  القر نول( ويشومن عم  الال مَالب:املبحث الثانىما وء

و مممو بحاممموان: )المثمممان  ون ممما  الىمممو  ( وفومممه  َمممر ءن فَممم   فمممما   :املطلبببب األول 

 المثان   كمن ف  ىد اك عموَا با ا  الىو   القر نول.

وفومه بةامت ءبمرز  و و بحاوان: )المثان  ف  ضوء الوِىمةر الوحمةمم ( :املطلب اثاى  

فوممه، و لممك  دُ د  رَ وَممملمممح المثممان  القر نوممل مممن خمملل الىمموا  المم ى  َ 

 من خلل مسموعل من الشوا د.

و و بحاوان: )المثان  ف  ضوء الوِىةر الموضموع ( وفومه  اولمت  :املطلب اثاىث 

 حداد ءبرز ملمح المثان  ممن خملل عمموَا بَم ا الممون ممن ءلموان 

 الوِىةر.

: فووضممن ء م  الاوما ل الوم  انوَم  ىلةَما النحمم، والمصماد  والمرارممع، امتهة اخلوءمما 

 ودلةن محووياو النحم.
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 :منهجى فى كتابِ البحث

 فقد  اعةت عاد بوابو  اءمو  الوالول:
اا ممماو  طِ نْ عممةوو اا مماو ىلمم  مواضممحَا مممن المصممح  الشممري ، مممع َضمم : األول
 مت فم  المصمح  ثْ  ىمب المُ  -ىء مما  كمر  -ر     اا مل وا،م  الىمو   بْ  ِ كن وَ بالش  

 الشري .
 خريل اء ادام واااا   خريسا  مخوصرا ، ا وصرو فوه عمم  عمةو الحمدام  :الثاني

ء فم   لمك بمأ وال ء من دِ وَ ْىمِا  مُ حْ ءو َضم اا  ْىمءو  ُ  ل  عمح   هاِلمىل  مواضحه، مع بوان  َ 
 والوحدان.اءخوصاص من خلل بو َ  ف  السرح 

حمممرص عمممم  الموضمممو ول فممم  النحمممم بمممالوةا  المقصمممود، و حريمممر الممممراد، ال :الثالددد 
ب النحمم لموضموعا ه، مْ و ُعمدْ رَ ْفمو حقة  القضا ا ىلم  يةمر  لمك ممن اءممو  الوم  ءَ 

 ورحمت الَامش لما َ ِحن  من المىا ن الِر ول بالاىنل لممنحم ءو المَمب.

النحممم بمم بر ا،مم  المررممع ءو وِ دُه فمم  رموممع ءُ لممما  الحمممم الوةمممت بممالوواة   :الرابدد 
المصممد  بممالسةء والصممحوِل، ىء فمم   خممريل اء اداممم فكاممت ء بممر الكومما  ءو النمما  

 و    الحدام ىء ما ش  عن  لك وند .

  ررمت لنحض اءعل  الوا د  ء،ماؤ   ف  عمب النحم. :الخامس

ءااماء ىلةَما ت ْحمرَ  خر النحم فَر،ا لممصماد  والمرارمع الوم   َ  ف ت قْ حَ لْ ءَ  :السادس
 كوابل   ا النحم، و برو محموماو الاشر.

  ا و د ب لت يا مل رَمدى فم   م ا النحمم الموواضمع، فم ن بامت  مد ءعم ت فومه  
فَمو مممن فضممن ع  حممال  و وفوقممه، وإن  كمن اءخممرى فمامم ، دع  حممال  ء،ممأل دا ممما  

اخممملص والق مممول، ممممه ارَ بَ ه وَ اِ مممءن اوسممماوز عاممما ىن نىمممةاا ءو ءخَأنممما، وءن ارز اممما بمَ 
 وءن  سحن   ا الحمن بمه خالصا  لورَه الكري ، ىنه ،موع  ريب مسةب.
 تعىىل  كتبه اثفقري إىل اهلل

 عبد الرمحن حممد عبد املتعال     
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 مفهوم املثانى القرآنية

 متهيد: املثانى فى اللغة:

المغمممل: َاَاممم   فممم  "لىمممان الحمممر " بمممأكثر ممممن محاممم  فممم  ءعمممن (ااممم )و دو مممماد   
 (1)اه وعا ا مهوَ : ُ مهومثانوموءاااؤه الش ء َاْاوا :  د  بحضه عم  بحض، و د َ َثا   واْنَثَا  

  اَامثْ بِوح المو  و،مكون الثماء، ومِ   ااَ ثْ ، ومَ -بكىر الثاء و،كون الاون  -    اْ وا د ا اِ 
. وءااممماء الممموادى و ..ممممو  ل: مَاويَممما ى ا  َ و ممموءااممماء الحَ  -بكىمممر الممممو  و،مممكون الثممماء 
بالثماء المشمدد   - ريمب ممن ،مابقه  مو الث ْام  ومعنى آخر ومثانومه ومحانومه: محاعِمه.
بالثمممماء المشممممدد   -ءى: ضمممم  وا ممممد ىلمممم  وا ممممد، واْلثِ ْامممم  -المِوو ممممل والاممممون الىمممماكال 
اء،م ، ويقمال: ِاْامُ  الثمو  لمما ُبم   ممن ءعرافمه، وءعممن  -المكىمو   والامون الىماكال 

 ريب مما ،م   ء ضما   مةن نقمول: اام  الشم ء، ءى: رحممه  ومعنى ثالثالك   :الث ْا 
والومرداد، و مو مما  الو ْكمَرا اوصن ء ضا  بكن المحان  الىابقل، و و  ومعنى رابعاااةن، 

َوَلَقْد آَتْيَناَك َسْبعًا مَِّن اْلَمَثهان     :   َر من  ول الحلمل ابن ما و : و مول ع

َرى ممر  بحمد ممر ، و ةمن: 87"الحسر:  َعظ يَمَواْلُقْرآَن اْل " المثمان  ممن القمر ن: مما اُمن 
بَمما  -بىممكون الثمماء  -فا حممل الكومما ، و مم  ،ممنع   مماو،  ةممن لَمما: مثممان  ءنَمما ُاْثامم  

ف  بن  بحل من  بحاو الصل  و حاد ف  بمن  بحمل،  مال ءبمو الَةمث : ،ممةت   ماو 
و، و ال احمب: ءنَما  ثام  ممع بمن ،مو   الحمد مثان ، وا د َا مثاا ، و   ،نع   ا

ُِ َنهه  َل   :وفمم  نِممإل المحامم   ضممو  ابممن ما ممو : و ممال الِممراء فمم   ولممه ...  اللَّهه

بمر  فةَما الثموا   ءي: مكمر ا ، اى:"22"الةممر:  َأْحَسَن اْلَحد يث  ك َتابًا مَُّتَشهاب هًا م َثهان  َ  

                                                
 ءى: َعو ا ه ءو مَاويه  ةن ُارد  بحضه عم  بحض ءو ُاَثا  . (1)



 املثانى القرآنية

 - 9 - 

مثممان  ءن اءننمماء والقصممص  . وياقممن عممن ءبمم  ع ةممد  ولمه: و،ممم  القممر ن(1)والحقما 
فوقمول ابمن ما مو  فم  وعم  الِا حمل  -مأخو  من الثاماء  ومعنى خامس اُاةت فوه.

 -بمممه عممممم  ع   َ ممممن المثمممان  مممممما ُءْاِاممم -دع ءعممممم  -بالمثمممان : ويسممموز ءن  كمممون 
ءن فةَمما  مممد ع و و ةممده و بممر ممكممه اممو  الممدان، ومحامم  ،مماد   - نمما ك و قممد  

حا  الرابع، و و  ول ابن ما و : والمثان  من ءو ما  الحمود: الم ى بحمد  ريب من الم
 كريممرا   -بصمو   مما  -اءول، وا مد ا َمْثَام  ... فاءو ما  الوم  بحمد المو ر اءول  حمد 

 له وقواما باِإل و وِوه.
مممما و د فمم  المىممان  ل رينم وءو  لُ دْ د ابممن فمما   فمم  محسممه: مقممااوإل المغممل َمممد  رَ ُيموَ  

 قممول: والمثامما : ممما ُ ممِر   نمل بَمم ا الموضمموع،  مةصمما  مم ا المممدلول الواةم  الممن بةاَمم
  َ  ن  ء اد ءَ  َوَلَقههْد آَتْيَنههاَك َسههْبعًا مِّههَن اْلَمَثههان    ممال ع  حممال :  -مممن الكومما  وُبممرِ 

 راء َمممما  ثامممم  و كممممر ، ويممممردد ااممممما  الةمخشممممرى فمممم  ء،مممما  ال ليممممل  قرينمممما  نِممممإل 
عمممد ى بممم ا ءى:  مممردد، وااماممممان الةمخشمممرى ه: وَ َثا ممم  فممم  الممممدلوءو وممممن  نا ا ممم

وابممن فمما   ء،مم   زمامما  بممالَنع مممن الحلمممل ابممن ما ممو ، لكامم  بممدءو بالمىممان ءنممه 
م اء  ءكثر ا،وقِص  حا  ممن رَمل، وءنمه امو د ممن   اء الحممماء مممن ،منقوا عمم  ابمن و و، 

 فا   والةمخشرى من رَل ءخرى.
نِمممإل الممممدلوءو الىمممابقل  دُ د  رَ وَمممج الحمممرو  لمةبةمممدى  َ وفممم  الصمممحاح لمسمممو رى و ممما 

لمممماد  عممم  ورممه الحمممو ، مممع الحممم  بممأن لَمم ه الممماد  فمم  المحممار  الىممابقل مممدلوءو 
ءخممرى لكاَمما بحةممد  عممن الموضمموع، و لممك بالث ْاَومما بالثمماء المشممدد  المضمممومل والاممون 

                                                
دا  الكومممب  :محممممد عمممم  الاسممما ، مَنحمممل : حقةممم  ومرارحمممل 418 /2لمِمممراء  :محمممان  القمممر ن (1)

 . 2002 - م1422 3ول بالقا ر  ط والواا   القوم
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ونحمو -ل الموحمقان باء،ماان والثاو  الىاكال و   ما ُ ْىَوْثا  من رممل الش ء، والث ِا   
 .(1)- لك

 املطلب األول: املثانى صفة للقرآن 

 ن ل وان المقصود بالمثان  مر ةن:رو ىَ َِ مُ الْ  َ  ر  حَ  َ 
 َوَلَقْد آَتْيَناَك َسهْبعًا مِّهَن اْلَمَثهان   َواْلُقهْرآَن اْلَعظ هيمَ     : مرة من خالل قوله تعالى 

 قمع المثمان  فومه عمِل لَا ِمل ممن القمر ن الكمري  ءو  "، و مو الم ى87"الحسر: اا ل: 
 لىو   محدد  ماه.

ُِ َن  َل َأْحَسهَن اْلَحهد يث  ك َتابهًا مَُّتَشهاب هًا م َثهان َ       : ومرة من خالل قوله تعالى  اللَّ

ُِ ُجُلودُ الَّذ ينَ َيْخَشْونَ َرب ُهمْ ُثم  َتل نُي ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُه ِ  َذل َك ُهَدى َتْقَشع رُّ م ْن ْم ِإَلى ذ ْكِر اللَّ

ُِ م ْن َهاٍد ُِ َفَما َل ِ  َمنْ َيَشاءُ َوَمن ُيْضل لْ اللَّ ِ  َيْهد ي ب  " و و ال ى 23"الةمر: اا ل:  اللَّ
  قع المثان  فوه عِل لكوا  ع بمه.

دو  المَمنمان اءول والثمان  مممن امبمما و دو فم   ما ةن اااومةن  (المثمان )و مول  
  ا المنحم. 

بالمثان  بما و دو ف   َوْخَوص  ف -بما   َر من عاوانه  - املطلب األولءما  
بالمثممان   -ىن شمماء ع  - َ ْخممَوص  فىمموف  املطلببب اثاببى    مل ،ممو   الةمممر، وءممما 

 كما و دو ف    ل ،و   الحسر.

                                                
عنمممع: المكونمممل الحممومممل بةمممروو، والمحسممم   85 /1ارارمممع فممم  مممماد  )ااممم ( المصمممناح الماةمممر  (1)

 /14، ولىمان الحمر  108 /5مسمع المغل الحربول، و َ اب المغمل لزز مرى  210 /1الو،وط 
 382: 378 /1عنمممع بةمممروو،  90عنمممع: دا  عممماد  بةمممروو، ومخوممما  الصمممحاح ص 115

 قمممد  : الشممموهللا ع مممد ع الحلامممم ، ىعمممداد و صممماو : او،ممم  خوممماط، عنمممع: دا  لىمممان الحمممر  
 بةروو، ويرارع ء ضا  نِإل الماد  ف  يةر ما  بر.
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بممالوحر  ء مم    اء المِىممرين المموا د  فمم  ،مموا   امماولَ   وأببب أ اببملا املطلببب   
ُِ َن  َل َأْحَسَن اْلَحد يث  ك َتابًا مَُّتَشاب هًالقوله  حال :   عم  الاحو الوال : اللَّ

( بمحام  ءن الوكريمر والوردامد ممن الرأى األول  : وء،ا    ا المرءى ءن القمر ن )مثمان 
وأزيدد  كلددض حاًددا ا  ءبممرز ،ممما ه فمم  عمموغه و ح ةرا ممه وءخنمما ه و صصممه و ورةَا ممه، 

 ن:من كالم المفسري
، ويقمممول عكرممممه،  قمممول الضمممحاك: )مثمممان :  ردامممد القمممول لوَِمممموا عمممن  بَممم   

:  كمممون الىمممو   فةَممما   مممل وفممم  الىمممو   نْ زاد اْلَحَىمممو  ،والحىمممن: ااممم  ع فومممه القضممماء
 .(1)اءخرى   ل  ش ََا(

د مو،م    د، ُ دِ  وءوضح من  لك  ول ع مد المر من بمن زيمد بمن ء،مم : )مثمان : ُممَرد 
و مال ،محةد بمن  .(2)الح و ود واءن واء عممةَ  الىمل  فم  ءمكامل بثةمر (ف  القر ن وع

د بحضمه عمم   ر ةر عن ابن  نا : )مثان (  مال: القمر ن  شمنه بحضمه بحضما ، وُيمَرد 
. و مممال الشمممَا  اءلو،ممم  بمممما  مممو ءوضمممح وءكثمممر  ِصمممةل فممم   ممم ا المممرءى: (3)بحمممض

لصممحل واء كمما  واءبوامماء عممم   امما  شممابه محانومه فمم  ا (4)[والممراد بكونممه )موشممابَا(]
الحممم  والصمممد  وا،مممووناع مامممافع الخمممم  فممم  المحممماد والمحممما ، و اا،مممب ءلِا مممه فممم  

                                                
 /5، والمد  الماثمو  23190و  23189بمر    250: 249 /23اا ر ف   لمك: رمامع ال ومان  (1)

 .50 /4، و ِىةر القر ن الح و  358

، و ِىمممةر 358 /5، والمممد  الماثمممو  23194  ممم   250 /23ع ال ومممان اا مممر فممم   لمممك: رمممام (2)
 .50 /4القر ن الح و  

، و ِىمةر القمر ن 358 /5، الد  الماثمو  23188     249 /23اا ر ف   لك: رامع ال وان  (3)
 .50 /4الح و  

ء مب ءن ءوضمح ءن  ِىمةر مثمان  ء ااِممك عمن  ِىمةر موشمابَا فمم   م ه اا مل، و،موف   َممر  (4)
 وما بحد ء مول   ا الربط بةاَما.ف
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الِصممما ل، و سممماو  ن ممممه فممم  ااعسممماز، ومممما ءشمممنه  ممم ا بقمممول الحمممر  فممم  الورمممه 
اا : ورممه موااعمم  بممأن بحضممه ءنصمم  بحضمما  فمم  القىممط مممن السمممال، ْىممالكامممن  ُ 

 (امم   ثَ مُ ))كوابا ( ءو  مال ءخمرى ماممه، و مو رممع لمممخمرى و ولمه  حمال : )مثممان ( عمِل ء
، ى  قوا،مه )ُمَثا وماو( بمحامم  (1)  وفموح الامون المشمدد  عمم  خملف القوما وبضم  المم

د وُمَكمر   لمما بمر  واامم  ممن ء كاممه  ع مه و صصممه، و ةمن: ءنمه اثام  فمم  ا ومو ُممَرد 
ز ءن  كممممون رمممممع  مممممن الوثاوممممل بمحامممم  الوكريممممر  بمممالِوح مخِِمممما   (َمْثامممم )المممولو ، َوُرمممموِ 
" بمحا  َبمر    4"الممك: اا ل:  اْرج ِع اْلَبَصَر َكر َتْيِنوااعاد  بما بان  وله  حال : 

، والممراد ءنمه رممع لمحام  الوكريمر وااعماد ، بمما (3). وب لك ُل  ْوك وَ،ْحَدْ ك(2)بحد َبر    
ا المحامم  ءكثممر ءنممه ءول مرا ممب لمم لك، لكممن ا،مموحمال المثامم  فمم   مم  (4)اُاِ مم  ممما  بممر

 .(6)[(5)الو ْكَرا 

                                                
المم ى ا ممت فمم  المحممار  بممما ،مم   مممن   ممن ءن مثممان  رمممع )َمْثَامما ( بِمموح فىممكون، ءو )ِمْثامما (  (1)

عنمع: دا  عمال   344بكىر فىكون، و د نقن اءلو،   ء ه   ا عن الةمخشرى ف  الكشماف/ 
 المحرفل.

 صود الوكرا .ءى: لوإل المقصود بم"كر ةن": مر ةن فقط، بن المق (2)

بالمكمان ىلنابما  بمحام   -بالنماء المشمدد  المِوو مل  -راء ف  )الصحاح( مماد  )ل مب(: ءن َءَلمب   (3)
ء مما  بممه ولةمممه، وءن )ل وممك( مثامم  عممم  محامم  الوأكةممد، ءى ءنمما مقممو  عممم  عاعوممك ى امممل  بحممد 

)،ممحد ك( ءى  ى اممل . ورمماء فمم  ممماد  )،ممحد(: ءن ،ممحد ك مممن اا،ممحاد و ممو المحاونممل، و ممولَ 
ى،ممحادا  لممك بحممد ى،ممحاد، والمم ى  قصممده اءلو،مم  ءن  ولامما: )ل وممك و،ممحد ك( اممراد ماممه الوكممرا ، 

 ولوإل مسرد مر ةن بما ،   ءن  برو ف  بر ةن.

  قصد ب لك: بر ةن ول وك و،حد ك. (4)

ءو ءى: ا،وحمال المثا  ف  مثن بر ةن ول وك و،حد ك و اانوك ال ى ارمة ىلم   كمرا  الَممب  (5)
 اءبوَال ف  بن ماَا،  ةم ىن الوكرا  ا دء من ءول ىعاد  لمش ء ءو من  ثاةوه.

 .382 /23 /13، 116 /14 /8 وح المحان   (6)
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م وءبممم  المِىممرين باامممما  الَ مممرى، والقرع مم   وبَمم ا المممرءى ء ضممما   ممال بثةمممر ممممن 
 .(1)[ وان، وءب  الىحود الحمادى عم  اخولف بةاَ  ف  العنا او والوِاعةن

اءممو  ءزوارما   رْبموعماده ءن القر ن )مثان( بمحام  ءنمه ُ ْكِثمر ممن  ِ  الرأى الثانى: 
و ممال بحممض الحمممماء ]ءو موقممابلو مثامم  مثامم ، وفمم   لممك  قممول ااممما  ابممن بثةممر: 

ىن ،مموا او  مَُّتَشههاب هًا م َثههان  َ ويممروى عممن ،ممنوان بممن عةةاممل محامم   ولممه  حممال : 
من الموشابه، و ا    كمون بم بر الشم ء وضمده  االقر ن  ا    كون ف  محا  وا د فَ 

الكممافرين، وبصممِل الساممل امم  عمِل الامما  وممما ءشممنه  مم ا فَمم ا مممن  امم  كم بر المممؤماةن
 -13"اءنَِما :  ِإن  اْلَأْبَراَر َلف   َنع يٍم َوِإن  اْلُفج اَر َلف   َجح يٍمالمثان  بقوله  حمال : 

 َكلَّا ِإن  .... ىلم  ءن  مال  َكلَّا ِإن  ك َتاَب الُفج اِر َلف   س جِّنٍي :، وبقوله "14

َهَذا ذ ْكرٌ َوِإن  ل ْلُمت ق نَي َلُحْسَن " 18-7"المَِِةن اا او:  ك َتابَ اْلَأْبَرارِ َلف   ع لِّيِّنَي

 .(2)["55 -49ص: اا او: " َهَذا َوِإن  ل لطَّاغ نَي َلَشر  َمآٍبىل  ءن  ال  َمآٍب
بالسممممل فممأكثر و مم ا الممرءى  ممو اخوومما  ااممما  فخممر الممدان الممرازى وفوممه  قممول: )و  

ةن مثممممن: اءمممممر والاَمممم ، والحمممما  والخمممماص، َرمممموْ ن زَ ةْ َرمممموْ اءشممممواء الممممم بو   و حممممت زَ 
ممَِ مممن والمُ سَ مْ والُ  ن، وء مموال الىممماواو واء  ، والساممل والامما ، وال ممممل والضمموء، ص 

والمممموح والقمممم ، والمل كمممل والشمممواعةن، والحمممر  والكر،ممم ، والوعمممد والوعةمممد، والررممماء 
، ويمدل عمم  ءن بمن شم ء ج  وْ زَ    ِ َحمى الْ وَ قصود ماه بوان ءن بن مما ِ،موالخوف، والم

 .(3)ه ونقوضه، وءن الِرد اء د الح   و ع ،نحانه(د ِ ِض م  بِ وَ  ْ مُ 

                                                
، 195 /9، وءبممم   ومممان 222 /8، والقرع ممم  250: 249 /23 /12اا مممر:  ِىمممةر الَ مممرى  (1)

 .466 /4وءب  الىحود 

 .50 /4 ِىةر ابن بثةر  (2)

 عنع: دا  الغد الحرب . 430: 429 /13ةر لمِخر الرازى الوِىةر الك  (3)
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، و مو ء مد ن  َمم  فم  المولو  فمل  ُ ا مثَ  قمول بمأن القمر ن )مثمان( ءنمه اُ الرأى الثالث:  
)محسمم   او ُِ ا ِ مَصم، و بممره ء ضما  ُ (1)لو،م اء موال الوم   كا ما اامامممان الةمخشمرى واء

حم  اء عمد  لم  ار ءلِاظ القر ن الكري ( الصاد  عن مسمع المغل الحربول ضمن  وا ء  ما رِ 
 .(2)ِمْاَا
َمان  ممول الر،ممول  -مممع الممرءى الوممال   -و مم ا الممرءى   َِ فمم   ممدام لممه عممن  َ ْىممَوَم

ثممممر  الممممرد وء  اقضمممم  عسا نممممه ممممم  عممممم  بخْ ع ماممممه الحمممممماء وء  َ نَ ْشممممالقممممر ن: )..ء  َ 
)...(3). 
فومه ممن الحسا مب واء،مرا   دُ د  َسموَ ويَ  دُ د  رَ وَم: فحواه ءن القمر ن مثمان لمما اَ الرأى الرابع 

والِوا ممد  مماء  بحممد  ممال، و ممو مممن اروَمماداو عمما ب ) مماج الحممرو ( خمملل  داثممه 

                                                
 .382 /23 /13،  وح المحان  344 /3اا ر: الكشاف  (1)

 رارمع ممماد  )اام ( فمم   م ا المحسمم ، واا اء اءخمرى الومم   برو ما الاممل: ء مد ا: الممرءى الثممان   (2)
من الثاماء ءشمومال القمر ن ال ى ،    بره، واانةَا: الرءى الرابع ال ى ،أ بره، واالثَا: مأخو  

 عم  ما  و اااء عم  ع.

الممم بو  رممةء مممن  ممدام عويممن ءخررممه ااممما  الورممم ى فمم  بومما : فضمما ن القممر ن، بمما : ممما  (3)
ممن  مدام عمم  بمن ءبم  عالمب، و مال:  م ا  مدام  2906     20 /5راء ف  فضن القر ن 

لحا ث مقمال، والمدا م  فم  بوما : يريب ء نحرفه ىء من   ا الوره، وإ،ااده مسَول، وف  ا
ءبمممو  وفممم  ى،مممااده: 3326  ممم   295: 294 /2فضمما ن القمممر ن، بممما : فضمممن ممممن  مممرء القمممر ن 

المخومما  الَمما  ،  ممال عممم  بممن المممداا : ء ُ حممرف. و ممال ءبممو زعممل الممرازى: ء ءعرفممه. وفوممه 
د الورمم ى ء ضا  ابن ءخ  الحا ث اءعمو .  مال عامه الم    : ء امد ى ممن  مو، ولموإل لمه عام

 /5فمم  ،ممان الورممم ى  2906،مموى  مم ا الحممدام، وفوممه ء ضمما : الحمما ث بممن ع ممد ع.  اشممول 
 عنع: دا  الحدام القا ر . 20
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المغممل  عممن ممماد  )اامم (، و ممو ممما و د ء ضمما  بممما ءشممرو فمم  محسمم  مسمممع (1)المَممول
 الحربول.

ِوا  م ا المحسمم  اعوممادا  عممم  المربط بممةن المثمان  واامماء ا ِ َصمم بمره مُ  والههرأى األ ههر 
خممملل  - وُ ءْ رَ  ىممنما َ مم -ه لممدى ء ممد مممن المِىممرين ْومممَ ع عَ ِمممع  ءَ   ْ القممر ن عممم  ع، َلمم

 ممداثَ  عممن المثممان  عممِل لمقممر ن، وإنممما  بممره بحضممَ  خمملل الحممدام عممن المثممان  
 ف    ا المَمب. رُ ََ  ْ وَ ن بما ،َ يْ رَ مْ بةن اْءَ     رْ فَ  حل، وَ عِل لمِا

 مكن القول بأن الرءى اءول ف   وبع  مى سبق من أقوال أال اثلغة واثتفسري
 محا  المثان   و ء رح اا اء الىابقل بشَاد  المغل، وشَاد  المِىرين.

محممار  المغممل، وَبة ْاممت ءن  ، فقممد اْ،َوْحَرْضممُت مممن   ممن ممماد  )اامم ( فمم  ءََ مم ِ  أمببى اثلغببة 
ن بثةممرا   ، فمموأمببى املفسببرو   كريممَر والو ْرِداممَد محامم  واضممح مممن محانةَمما اء،ا،ممول.الو  

َُ  َ َكممَرُه مممع يةممره ممممن اا اء دون  -بممما ،مم    -ممماَ    مممال بَمم ا الممرءى، وَ ِمممةل  ِممممْا
 عموه بحضَا. حَ ر   َ  وْ  رروح، ءَ 

فممالوا ع ءنَمما وإن بانممت  واثاىثبب  واثرابببع: اببملا  ببن اثببرأ، األولا أمببى اثاببى       
اد  القممر ن فمم  ع وحوممه ءو فمم  مقاعممده، َصمم  الممرءى الممرارح، وء  ُ ادِ َصممو ممل، ء  ُ رُ رْ مَ 

وإن بمان يةر ما ء رمح  ىمب  واعمد الوِىمةر،  ،فَ   او دءءو عمحوحل فم   ا َما
ُد فم  المولو  بالِحمن بمما د بوما   ُاَثا م  ءو ُامرَ  ء فالقر ن ُاَثا   وُيَرد  م د   ل  يةمره،  م ه خاع 

 د بَا.ر  َِ وَ ا صه الو  اَ َص من خَ  ل  ةمَ ِع ءَ 
ِممد ء،ممرا ه ء  شممنع ماممه الحمممماء اْ   وء ُ َمممن وء  َ َممم ْ وعممم  بثممره  لو ممه و رداممده ء اَ  

 .وء  خم  عم  بثر  الرد وء  اقض  عسا نه بما وعِه  ،ول ع 

                                                
 عنع: دا  الحوا . 60 /10اا ر  ء ه ف :  اج الحرو   (1)
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لموقابلو ف  ء،مالةنه، مثام  مثام ، و م ه  قرن بثةرا  بةن اءزواج وا واو كملثك 
الخاعول ال لغول الو   حومد عمم  اءضمداد لَما ءار ما المحمروف فم   سمومل الحقما   

  و حريك الاِو .
مممو  َسممملممم لك فمممل ممممانع ممممن القمممول بمثمممن  ممم ه اا اء  َ   حا ، وخاعمممل ءن ممممدلول زا  و و، 

ةمر ممن ءلِماظ القمر ن و ح ةرا مه الوم  وىع لَما، و لمك شمأن بثي  ممَا وَ وَ حْ  َ  (مثان )المِظ 
د  بحضَا بنحض، و  ه خاعمول ممن ََ ْص ىع ءكثر من محا  ءو ى حاء دون ءن  َ و   َ 

 .(1)خصا ص ىعسازه ال وان 
محارمل ل ،ةدنا عم  بن ءب  عالب ابن عممه ع مد ع بمن العنما   هَ ر  و د ما  وَ  

مةر المؤماةن فأنما ءعمم  بكوما  الخوا ج، وعمب ماه ءن  حارَ  بالىال، فقال له:  ا ء
ممممل،  ممممال: عممممد ت، ولكممممن القممممر ن  َ ةَ و امممما َنممممبةُ ع ممممماَ ، فمممم  ُ  وه،  قممممول ُرممممو وُ ال  ُ م 

  .(2)   بالىان ف نَ  ل   سدوا عاَا محوصا ...َُ مْ ويقولون، ولكن خاِع 
ن ممر  شمماممل  مَُّتَشههاب هًا م َثههان  َ  الصممِوةن   ممر ىلمم   مما ةناْ فمم ن مممن اَ  :وبعبب  
ن وره الصمل بةاَما،  سد ءنَا ف  الحقوقل عمل  مومل ء إل  بَما بثةمر َ ة  ممل لوَ موكا

رما  مةْ من المِىرين والنا ثةن ى ىا،ا  رحن بحضَ   كماد  ممةج بمةن  ما ةن الصمِوةن َ 
فم  بمممل  -كمما ،م   -ضه ا ل ،و   )الةمر(، ومن  لك  ول ابن  نما  ر  حَ ءاااء  َ 

بحضه بحضا ، َوُيَرد  بحضه عم  بحض(، فم ن الم ى  قمرء  لمك  نهشْ (: )القر ن  ُ م َثان َ )
(، ءن المثمان  لد مه ء   مدو ىء نوعما  ممن م َثهان  َ (، ولموإل )مَُّتَشاب هًا  ن ءنه  ِىر )

                                                
ر اا ر: اا قمان فم  عممو  القمر ن لمىمةوع . الاموع الوا،مع والثلامون فم  محرفمل الورموه والا ما  (1)

 عنع: دا  عال  المحرفل. 185 /1

 الىاب  نِإل السةء والصحوِل. (2)
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اممؤدى بالضممرو    الو ْكممَرا ، و الو ْكممَرا وممل عممم  اِ  ْ  ةممم ىنَمما  مما ر  ء،ممموبول مَ الموشممابه، 
 ىل  الوشابه.

مممَِ  بحضمممه عممم  بحمممض محامماه:  ىممموحان بنحضممه عمممم  بحممض، ءو  ُ و ولممه: ُاممَرد    ر ىِ 
بمَمما   ِ  ِ وَ مممن  رداممد  قا قممه ومحانوممه خمملل ُ،مم ع  وْ َامم  ىء بِ    َأوَممبحضممه بحضمما ، و لممك ء اَ 

وء،مممالةب مواوعمممل، َفُوْسَممممع بةاَممما لوكاممممن ءعرافَممما، ويىممموحان بكمممن ماَممما فممم  ،ممموا او 
 عم  يةره ف  الوِىةر.

ول الشممموهللا ،مممةد  َمممب: )...  ممم ا الكوممما  المواا،ممم  الممم ى ء وفممم   لمممك ء ضممما   قممم 
اخممممولف فمممم  ع وحوممممه وء فمممم  ا سا ا ممممه، وء فمممم   و ممممه، وء فمممم  خصا صممممه، فَممممو 

 كمممر  مقاعحمممه و صصمممه و ورةَا مممه ومشممما ده، ولكاَممما ء )موشمممابه( و مممو )مثمممان ( 
اد   كمممل  وحقمم  فمم  ااعمم ْفمم َ اد فمم  مواضممع موحممدد  وِ َحمم خومم  وء  وحمما  ، ىنممما  ُ 

عممم  ءعممول اابوممل موشممابَل، ء  حمما   فةَمما وء  ا فمم   اا،مم  وفمم  ا،مموقر  الو ْكممَرا و 
  .(1)اعَدا (

بممةن الصممِوةن واضممح ء ضمما بممن الوضمموح،  او ممةن ءن اءموممةاج مببن اببملا اث بب    
الِممر   ماممما  بمممةن   َ ِغمملْ ءُ  نْ ، ومممع ورمممود ممما اممؤدى ىلوممه ء  مكمممن ءَ ومممع  مم ا ااموممةاج

القمممر ن  مممةن  بر مممما عمممِوةن لمممه ولممموإل عمممِل  ةَ ة مممبةاَمممما بمممما مَ ُة ةِ ممممَ الصمممِوةن، بمممن ءُ 
ولموإل  -َشمَنَه وَاَام   -وا د ، وبما مةةو المغل بةاَما ء ضا  ف  مماد ةن ممن مواد ما 

 ف  ماد  وا د .
وى بحضمه ممع بحمض وَ ْىمه بحضا ، ءو  َ ُض حْ نه بَ شْ ابه، ءى  ُ شَ وَ بوا  ع مُ  ن  و لك ءَ  

   قا قممه ومدلوء ممه، و كاممَمما و صممدا  بحضممَا اُ،مماَ ه، وفمم   َ اِنمموَ بَ  لِ َحممفْ  ِ فمم  ىعسممازه وَ 

                                                
 عنع: دا  الشرو . 3048 /5ف   لل القر ن لمشوهللا  َب  (1)
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عريقمل   َ ْفمه و  ا مه وِ  ِ وَ د  م ه الحقما   ء ضما ، وانوشما  ا فم  عممو  ُ،مد  رَ بحضما، وفم   َم
 مخصوعل وء داف مقصود .

 ممن ء مَما مما ،  و  ا  حا  ءن  ااك ء،نابا  وم ما ر موحمدد  لكمون القمر ن موشمابَا 
 ممردد  قا قممه وانوشمما  ا فمم  عمممو  ،ممو ه و  ا ممه، فَمم ا الوممردد مممن ء،ممنا   ه عممن ُممرْ كِ  َ 

 من ءبرز م ا ره. ر با ز  ََ  ْ  شابَه، بما ءنه ء ضا  مَ 
 املطلب الثانى: املثانى صفة لسورة الفاحتة:

ن ءنَمما  قممع فةَمما عمممِل ة  َ مممفوممما ،مم    ااولممت )المثممان ( ممممن خمملل   ممل الةمممر، و َ  
َوَلَقهْد  الوِىةر ء ااولَا ف   وله  حمال :  مةدان  دءلوَا ف  كوا  ع بمه، ولك   ول

" وممدلولَا  اما ءنَما عمِل 87"الحسمر"  آَتْيَناَك َسْبعًا مَِّن اْلَمَثهان   َواْلُقهْرآَن اْلَعظ هيمَ   
 من القر ن فقط. ا ِل  ََ لِ 

 اوامما  فمم  بومان الممراد بالىمنع المثمان  فم  ْت َ مرِ  اما ء م  ااا اء الوم  عُ  رُ  أعْ َ،موَ  
 و،مع فم   م ه اا اء مماَ  اامما   نْ م ممِ   لَا الكثةمر ممن المِىمرين، وَ رَ   ه الو  عَ 

حوممن   آَتْيَناَك َسهْبعاً ءن  وله  حمال : [الِخر الرازى، وء   ما راء لد ه ف   لك: 
ءن  كون ،نحا  من اا او، وءن  كون ،نحا  من الىو ، وءن  كون ،منحا  ممن الِوا مد، 

فم  بومان الممراد ممن  -  ممه ع -ام  عمر   م مِظ ما ادل عمم  الوحةمةنولوإل ف  ال
: و ممو  ممول ءكثممر المِىممرين: ءنممه فا حممل القوو ا الوا، ء مَمما:    د   مم ه الىممنع ء ممواء  ِعمم

الكومممما ، و ممممو  ممممول عمممممر وعممممم  وابممممن مىممممحود وءبمممم   ريممممر  والحىممممن وءبمممم  الحالوممممل 
 مرء الِا حمل و مال:  ن الا م  ، و وى ء(1)ومسا د والضحاك و،حةد بمن ر ةمر و وماد 

 ، والىمم ب فمم  و مموع  مم ا اء،مم  عممم  الِا حممل(2)) مم  الىممنع المثممان (  واه ءبممو  ريممر 
                                                

 .16123: 16101اء  ا  من:  76: 71 /14 /8اا ر: رامع ال وان  (1)

ان ( الممم بو : رممةء مممن  ممدام عممن ءبمم  ،ممحةد بممن المحممم  بمِممظ: )ء  القممر ن  مم  الىممنع المثمم (2)
 َوَلَقْد آَتْيَناَك َسْبعًا مَِّن اْلَمَثان   َواْلُقهْرآَن اْلَعظ هيمَ  ءخرره النخا ى ف  بوما : الوِىمةر بما : 
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: ءنَما  ثام  فم  بمن األول،منع   ماو، وءمما الىم ب فم   ىممةوَا بالمثمان  فورموه:  ءنَا
:  ممال الةرمماج: ،مممةت مثممان ، ءنَمما الثههانىعممل ، بمحامم  ءنَمما  قممرء فمم  بممن  بحممل. 

: ،مممةت   ممماو الِا حممل مثمممان ، ءنَمما  ىممممت الثالهههث. (1)بحممد ا مممما  قممرء محَمممااثامم  
 مممال: ) قمممول ع  حمممال   ىممممت   ىممممةن ااامممةن، والمممدلةن عمومممه مممما  وى ءن الا ممم  

: ،ممةت مثممان ، الرابههع (2)الصمل  بةام  وبممةن ع مدى نصممِةن ...( والحمدام مشممَو 
 ممم  الربوبومممل و مممو الثاممماء،  ءنَمما  ىممممان: ااممماء ودعممماء، وء ضممما  الاصممم  اءول ماَممما

: ،ممممةت بالمثممممان  ءن اخلههههام والاصممم  الثمممان   ممم  الح ود ممممل و مممو المممدعاء ... 
ِإي هاَك َنْعُبهُد وِإي هاَك َنْسهَتع نُي اههد َنا الصِّهَراَ        ...  الر ْحمِن الر ح يِم كمما َما مثاما  مثمن:

                                                                                                                   

، والورمممم ى فممم  بوممما :  ِىمممةر القمممر ن بممما : وممممن ،مممو   4703  ممم   232 /8=فممموح النممما ى 
 3رمم، وء مد ف : المىماد 3124     142: 141 /5الحسر و ال:   ا  دام  ىن عحوح 

، 64 /3، وفم  الوِىمةر 1182، والنغموى: فم  شمرح الىمال   م  8690  م   8، رم9356بر   
 77 /14 /8و بره ابن ررير ف  مقا  الدءلل عم  ءولم  اء موال بالصموا : فم  رمامع ال ومان 

وزاد نى وه ىل  ابمن المام   وابمن ءبم   ما    9 /1، والىةوع  ف : الد  الماثو  16130بر   
 ف   ِا،ةر  . وابن مردويه

عنمممع: دا  الحمممدام القممما ر   حقةممم : د/ ع مممد السمةمممن  185 /3محمممان  القمممر ن وإعرابمممه لمةرممماج  (1)
 شم  .

 المممم بو  رمممةء ممممن  مممدام ءخررمممه: مىمممم  فممم  بوممما : الصمممل  بممما : ورمممو   مممراء  الِا حمممل (2)
، 821و 820و 819  ممممم  132، وءبمممممو داود فممممم : الصمممممل  بممممما : 38  ممممم   337: 336 /2

فم  بومما :  ِىمةر القممر ن بما : ومممن ،مو   فا حمل الكومما ، و مال:  مم ا  مدام  ىممن  والورمم ى
5/ 44 :45     2953 . 
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  عمر: )يةر المغضو  عمةَ  ويةر وف   راء امُلسَتق يمَ ص َرا َ الَّذ ينَ َأنَعمتَ َعَليِهْم
 .(2)](1)الضالةن(

ف    ا الوره  قصمد مما اورمد ممن  كريمر فم   -  مه ع -وااما  الِخر الرازى  
ف  النىممل ا  ف  اا مل الثالثمل، ءو  الر ْحمِن الر ح يِمَا، بوكرير ىَ ِْ ءلِاظ الِا حل نَ 

باعونممما  اشممموراكَما فممم  محاممم   ِمالهههر ح ي، اممم  الهههر ْحمِنءن الوكريممر فممم  بمممممل 
 ِإي هههاَك، وبممم لك  كريمممر (3)عمومممه المِىمممرون  ص  َنممم    رْ الر ممممل، وإن بمممان بةاَمممما َفممم

ممممر ةن  ىمممب القمممراء  الوممم    َغهههِرممممر ةن، و كريمممر  الصِّهههَراَ ممممر ةن، و كريمممر 
 بر مما. والخممامإل: ،مممةت الِا حممل بالمثممان  ءشممومالَا عممم  الثامماء عممم  ع  حممال ، 

 بما  و واضح ف    ا َا اء بع اءول  .. - و  مد ع و و ةده وممكه و 
   الىنع الَوال، و  ا  ول ابن عممر و،محةد بمن  (الىنع المثان ): ىن القول الثانى

، و مم : النقممر ، و ل عمممران، والاىمماء، والما ممد  (4)ر ةممر فمم  بحممض الروا مماو ومسا ممد
                                                

وعةا ما ىلم  عممر 12 /1، والةمخشمرى فم : الكشماف 77 /1القراء   بر ا النغوى فم :  ِىمةره  (1)
عمن عمممر، والقرع م  عمن عممر وُءَبم  بمن بحممب  39 /1وعمم ، والَ ر،م  فم : مسممع ال ومان 

، و مم  486 /11، وابممن عممادل فمم : المنمما  عممن عمممر 147 /1سممامع ء كمما  القممر ن فمم : ال
  مممممممراء  شممممممما   لمخالِوَممممممما الموممممممموا ر ارارمممممممع فممممممم   لمممممممك: محسممممممم  القمممممممراءاو القر نومممممممل. ىعمممممممداد

 عال  الكوب. 158 /1د/ ء مد مخوا  عمر، د/ ع د الحال ،ال  بر  

 .455: 451 /9ارارع الوِىةر الك ةر  (2)

خاص بر مل ع الوم   شممن رمومع َخْمِقمه فم  المدنوا َبِرْز مه َوِنَحِممه الوم   ْحمِنالر و و ءن  (3)
، فةوحممم  بر مممل ع الومم  ء َ ْشممَمن ىء  نمماده لههر ح يِماَاَاممال ماَمما المممؤمن والكممافر، ءممما 

 /1ومما بحمد ا، و ِىمةر ابمن بثةمر  85 /1المؤماةن ف  ااخر . اا مر فم   لمك: رمامع ال ومان 
20. 

، ومحممممال  الواةيممممن 16100: 16087اء  مممما  مممممن  71:  96 /14 /8اا ممممر: رممممامع ال وممممان  (4)
 .65 /3لمنغوى 
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، ءن حمما،  ممالوا: و،مممةت  مم ه الىممو  مثممان واءنحمما ، واءعممراف، واءنِممال، والووبممل م
 الِرا ض والحدود واءمثال والح ر ااةت فةَا ...

ن وفمو  ة م  الىمو  الوم   م  دون الَموال والم م (الىمنع المثمان )ىن  القول الثالث:
ءن  ،مول ع  نواخوما   م ا القمول  مو ، وا وسموا عمومه بمما  وى عمن اوبما (1)نص  َِ لمُ اْ 
 َمممممان  الىمممممنع الَممممموال مكمممممان الومممممو ا ، وءعَمممممان  الم مممممةن مكمممممان  مممممال: )ىن ع ءع

 .(2)اانسةن، وءعَان  المثان  مكان الةبو ، وفضما   ب  بالمِصن(
 م  القمر ن بممه، و مو ماقمول عمن ابمن  نما  فم   (الىمنع المثمان )ىن  القول الرابهع: 

 ك َتابهههًاالقممول  ولممه  حممال :  اهوو بحممض الروا مماو، و ممول عمماو ،  ممالوا: ودلةممن 

مَُّتَشاب هًا م َثان َ 
 ثم اختلف القوالل   " فوع  بن القمر ن بكونمه مثمان ،23"الةمر:  

فمم  ءنممه ممما المممراد بالىممنع، وممما المممراد بالمثممان ، فمم بروا فوممه ورو مما:  بهوو ا القوو ا
: ءن القممر ن مشممومن عممم  ،ممنحل ءنممواع مممن ثانيههها: ءن القممر ن ،ممنحل ء،ممناع، أحههدها

والمحمممماد، والقضمممماء والقممممد ، وء مممموال الحممممال ، والقصممممص،  الحمممممو : الوو ةممممد، والا ممممو ،
: ءنممه مشممومن عممم  اءمممر والاَمم ، والخ ممر واء،مموخنا ، والاممداء، ثالثهههاوالوكممالو . 

 والقى ، واءمثال.
                                                

الَوال    الىو  الىمنع الوم   بمرو فم  القمول الثمان  وإن َءْدَخمن المنحض فةَما ،مو   )امونإل(  (1)
 قا بَما، بدء  من )اءنِال والووبل( والم ون:  م  الىمو  الوم   ةيمد بمن ماَما عمم  ما مل   مل ءو 

من ،مو   ) (  -عم  بحض اا اء  -والمثان : ما ول  الم ةن، والمِصن  صا  الىو  و   
 .70 /1، ورامع ال وان 84 /1ىل  ،و   )الاا (. اا ر: اا قان. الاوع الثامن عشر 

و ممال اء نممؤوط: ى،ممااده  107 /4الحممدام: رةممد بَر ممه وشمموا ده، ءخررممه: ء مممد فمم  المىمماد  (2)
مممن  1379، والَحمماوى فمم : المشممكن 186و 185، 76 /22 رانمم  فمم : الك ةممر  ىممن، والَ

عممر  عممن عمممران القَممان عمممن  ومماد  عممن ءبمم  المممموح بَممم ا اا،ممااد، و مم ا ى،ممااد  ىممن فممم  
 واه ء ممد، وفومه عممران القَمان َوا َقمُل ابمن ِ ن مان  46 /7الشوا د، و ال الَةثمم  فم  المسممع: 

ِه الاىا   ويةر   ه، وبا    راله اقاو.ويةره، وَضح 



 املثانى القرآنية

 - 22 - 

وءمممممما وعممممم  بمممممن القمممممر ن بالمثمممممان ، فزنمممممه بمممممر  فومممممه دء مممممن الوو ةمممممد والا مممممو   
 .(1)[والوكالو 

 -بمما  مال اامما  الِخمر  -ف  اء موال  مو  سد ءن ء،ا  الواوع ومن يتأمل كلض 
دون  حداد لممراد بالىنع، و  ا ما رحن  آَتْيَناَك َسْبعًا ءن   ل ،و   الحسر  الت:

الممنحض اممرى ءنَمما الِا حمممل ءن   ا َمما ،ممنع، وممما رحمممن  خممرين  قولممون: ىنَمما الىمممو  
 ل ءنَا ء ضا  ،نع.االَو 
 ، فمل ،ماد لمه ممن نا ومل الحمدد، ءن : ىنَما الىمو  المىمما  بالمثمانأما من قواا 

ه ىنمما  مو دُ اَ ممن ،منع، وَ،مءكثر ىء ءنَا بالوأكةد  (2)  ه الىو  وإن ل  ااضنط عدد ا
القمممر ن بالمثمممان ، بمممما ،ممممةت   ِ وَ ممممن رَمممل الوىممممول فقمممط، ءى  ىممممول عا ِمممل ممممن ُ،ممم

 عا ِل ءخرى بالىنع الَوال، واالثل بالم ةن، و ابحل بالمِصن. 
ءنِىمَ  فم   حمةمن  م ه الوىممول، فقةمن: ىن المثمان  مما ولم   لعلموا وقد اختلوف ا 

الم ةن ءنَا ااوَا، ءى بانت بحمد ا فَم  لَما اموان، والم مون لَما ءوا من. و ةمن: لوثاومل 
 .(3)اءمثال فةَا بالح ر والخ ر، و ةن:    الىو  الو  ااةت فةَا القصص

ن بن عا ِل من الىو   صح من   ه الوحمةلو فغةر د ة ، ء أما التعليل الوا 
بوثاومل اءمثمال  َ ْخمَوص  ءن  كون )مثمان ( بالقوما  ىلم  الىمو  الوم   قمدموَا، وءمما مما 

واءخنممما  والقصمممص، فربمممما ا مممدو ،ممممل بممما ز  فممم   ممم ه الَا ِمممل ممممن الىمممو ، وإن لممم  
  ،ممممو  القممممر ن الَويممممن ماَمممما َ ممممحْ فمممم  مُ  ر  ِشمممموَ اْ  قوصممممر عمةَمممما بالوأكةممممد، وإنممممما  ممممو مُ 

 وو،ط والقصةر.والم

                                                
 .454: 451 /9اا ر: الوِىةر الك ةر  (1)

 و لك لوداخمَا مع نوع )المِصن( ال ى ل  ُاو َِ  عم  َعَدِده ء ضا . (2)

 .84 /1اا ر: اا قان  (3)
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و ءن  كمون دُ ْحم م  القمر ن بممه، فمل  َ  (ءن الىمنع المثمان ): و مو القول الرابهع ءمما  
لمممما  مممو محمممروف ممممن مسةممم  )المثمممان ( عمممِل لمقمممر ن بممممه فممم   ولمممه  حمممال :  ا  ا  رَ ْكممم ِ 
.. َ ك َتابًا مَُّتَشاب هًا م َثان َكمِا  ِوا  م  كَ وَ ، وءعحا    ا الرءى  د َشق وا عم  ءنِىَ ، ف

ىمممروا لاممما: بوممم   كمممون القمممر ن ،مممنحا قو، و مممو مممما رحمَممم   قولمممون بَممم ه َِ  ُ   ْ شمممدادا  َبممم
اء،مممناع الوممم   برو ممما ممممن اء ىممما  ءو الحممممو  ءو يةمممر  لمممك، وواضمممح ءنَممم   برو ممما 

 ء،ووحا  مشكمل الحدد.
لممو ]ااممما  الِخممر الممرازى نِىممه  مم ا الممرءى مممن ورممه  خممر، و ممو ءنممه:   َ ح  و ممد َضمم 

( عَِما  لمشم ء عمم  َواْلُقهْرآَن اْلَعظ هيمَ  اد بالىمنع المثمان  القمر ن، لكمان  ولمه: )كان المر 
الىمنع المثمان   م  القمر ن، فمما المداع   تءى ى ا بانم (1)[نِىه، و لك يةر رما ة ...

 ءن  حَ  عمةَا القر نق
و بالِحممن عممِل لمقممر ن بمممه، دَ  َ فمم   مم ا الممرءى ءن المثممان   ممد وَ  و الصههة القههول  

ِاد ممن   مل وَ ْىممُ ىوِاد من   ل ،و   )الةمر( الو  ،   الحدام عاَا، ولوإل بِ و لك م
 ،و   )الحسر( مااط الحدام  اا.

 هذا عن القولني الثالث والرابع. 

يةمر  ارمح ء ضما ، ءن  -دد َحملْ وإن بمان لمه ،ماد ممن اَ  -: ف نمه القول الثهانى ءمما  
لمثممممان ، وإ ا بانممممت الىممممو    مممممن يةر مممما بصمممِل اَلمممموْ الىمممو  الىممممنع الَمممموال لوىمممت ءَ 

فمممن بمما  ءولمم   -و رْ َكممبممما ،مم   ءن  َ  -المىممما  بالمثممان  ء  ىمموأار بَمم ه الصممِل 
 ر بَا عا ِل ءخرى من الىو .اِ أْ وَ ىْ  َ  ء  ءَ 

وى، و ممو ْ ممْز فمم  الاَا ممل لِ  غَ رُ ْفمموفمم  ماا شممو  لز مموال الىممابقل بممدءو باءضممح  ِء  
 والِا حل بالِحن ،نع   او. َمَثان  َسْبعًا مَِّن اْلءن ع  حال   ال: 

                                                
 .454 /9الوِىةر الك ةر  (1)
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،  ةمم نقممه (1)   اؤيد  م ا المرءىو َ َُ مْ ءن رُ  وُ دْ رَ ء وال المِىرين وَ  وبالرج ع إلى 
اامما  ابممن رريمر الَ ممرى عمن عمممر وعمم  وابممن مىمحود وابممن  نما  

، وبمم لك (2)
ب عن ىبراهو  الاخح  وع د ع بن ع ةد بمن عمةمر وابمن ءبم  مموكمل وشمَر بمن  وشم

 .(3)والحىن النصرى ومسا د و واد ، و و الرءى ال ى اخوا ه ابن ررير ء ضا  
عممم  ءن الِا حمل  مم  الىممنع  ص  اُ اء اداممم الصمحوحل الومم   َم وأهووم موون  لوو  

مما  -المثان ، ومن   ه اء ادام بما ءا وَما ابمن رريمر والنغموى وابمن بثةمر ويةمر   
: )الحممد هلل  مال:  مال  ،مول ع  ءخرره النخا ى بىاده عن ءب  ،حةد بن المحم 

اه اامممما  و ، ومممما   (4)   الحمممالمةن  ممم  الىمممنع المثمممان  والقمممر ن الح مممو  الممم ى ءو ةومممه(
ن  ءنممه  ممال )عممن الِا حممل(: ) مم  ء  القممر  ء مممد ب ،ممااده عممن ءبمم   ريممر  عممن الا مم  
 .(5)و   الىنع المثان  و   القر ن الح و (

لِا حممممل بالمثممممان ، ومممممدى انَنمممما   مممم ا وعمممم  ا :نوقممممن ىلمممم  ءمممممر  خممممر، و مممموءو  
 ،ه عمةَا الوع  ءو ،ر ىعل

ر اامما  الِخمر المرازى خمىمل ءورمه فم  بومان  م ا َكمه  َ وُممْ قَ : فومما ،م   ءن نَ فأق ا 
بكوانَمممما  -الىممممو   ض، ءو ءن  ْحممممضممممه مممممع بَ حْ بَ  حمممما ُ  وَ م َمممما ء اَ يْ ءَ  ن  الىممممر، ءعوقممممد ءَ 

الوكريمممر والوردامممد ممممن  لَ مَ ِ،ممم ، ءن  نهَ  َ وْ وَ ْىممم مكمممن ءن  َ  -الخممماص ومكانوَممما المومةمممة  
َما مَ م ِ حَ عل  بمدونَا، وخما ج الصمل  بم  نُ  ح  ِص ا َا بالِحن ف  الصل  فل  َ مَ رز ،ِ بْ ءَ 

                                                
، 70 /1 ، ومحممال  الواةيممن77 /14 /8، 70 /1اا ممر فمم  الممرءى المم ى اخور ممه: رممامع ال وممان  (1)

 .557 /3، 9: 8 /1، وابن بثةر 65: 64 /3

 (.16129( ىل  )16124، اء  ا  من )77: 76 /14 /8ارارع: رامع ال وان  (2)

 (.16123( ىل  )16101اء  ا  من ) 76 /71 /8ارارع: رامع ال وان:  (3)

 .2 امش 19ص -الحدام: ،    خريسه  (4)

 . 2 امش 16ص -الحدام: ،    خريسه  (5)
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ء ماا وءوءدنا وبن مىم   و   صمح عمل َ ، ومما ء امو  الوارمب ىء بمه فَمو وارمب 
 كما ف  القاعد  الشر ول.

 مممما ر  ء ضمممما  بممممما فمممم  الورمممممه ِا َمممما و راكة َممممما و،مممممل الوكريممممر والورداممممد فمممم  ءل 
 ب ىل  الاِإل.   حَ لمُ مَا وإ قاعَا الخاص اْ غَ   ف   شكةن نَ َِ ىْ الخامإل، و لك مما  ُ 

َا لمممه ،مممنحانه ُِ ْصممماِ و ممم  ء ضممما   مممد  ىممممت نصمممِةن ااامممةن بمممةن ع وبمممةن ع مممده، فَ  
عممم  ع  ونصمَِا لح ممده بممما رمماء فمم  الحممدام، والاصم  المم ى لح ممده بمممه فمم  الثامماء

و مسةممده بممما   َممر فمم    ا َمما اء بممع اءولمم ، وبممن  لممك  ممو ممما و د فمم  الممورَةن 
 الثالم والرابع.

عب  مم ه وْ وَ ْىممو الورمه اءول، ءنممه  َ رْ وَممءخْ  دِ ه واِ ممْرمماخوومما ى عمم  وَ  وُ رْ َصممولمو  َ  
: ىن وبمعنووى آخوور أقوو االورمموه اءخممرى، بةاممما ء اورممد مممن بةاَمما ممما  ىمموو نه، 

لِا حل ومكانوَما المومةمة   م  مما رحمَما  َُثا م  وُ َكمر   ءو  م  ممما ءكىم َا خصا ص ا
كةر بمكانمل  م ه الىمو  ،  ْ   لمو  ِِ كْ  َ  -ف   د  ا َا  -عِل المثان  فكأن   ه الصِل 

مما رحممن  م ا الورمه  ممو  ولعوول  لوو ، وبأ،منا  ملزموَما لممىمم  فمم   وا مه و ناد مه
ن المِىممرين فمم  ءاامماء  ممداثَ  عممن  مم ه المىممألل بممما   عممم  يةممره لممدى بثةممر مممد  َقمملمُ اْ 

 ا ضح من   ن.
ده ممن خصما ص ُررُ نِ ْىم َ  ءَ  ْ   الورموه، ءنمه ء َشمحَ ْضمف نمه ءَ  أما ال جه الثواىى 

  الِا حمممل فممم  الصمممل  بقمممر ن ا مممثَ ءن  ُ  ن  كْ رُ الىمممو   نِىمممَا، بمممما ءنمممه لممموإل بشمممرط وء ِبممم
 .(1)بحد ا

                                                
 راء  القر ن بحد الِا حل ف  الصل  لوإل بوارب ء ف  الِر  وء ف  الاافممل، وء فم  السَمر،  (1)

وء ف  الىر، وء لمى و  وء لغةره، فحن عَاء  مال:  مال ءبمو  ريمر : )فم  بمن عمل   مراء  ، 
ما ماما ءخِةامماه مماك ، وممن  مرء بمأ  الكوما  ف فمما َءْ،مَمحاا الا م   قمد ءرممةءو ء،ممحااك ، ومما َءْخَِ

عاممه ومممن زاد فَممو ءفضممن( ءخررممه النخمما ى فمم  بومما : اء ان بمما : القممراء  فمم  الِسممر. فمموح 
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اجتهاد آ ر فى السبع املثانى
(1)

: 

ء،ا،مممما  مممممن المكانممممل المحروفممممل لىممممو   الِا حممممل فمممم  اء اداممممم   ُ ُنمممماْ  ا اءروَمممماد اَ  مممم
فَمم  ءفضممن ]ن )الِا حمل( فوقممول: عممالمشمَو   الومم  رحمممت ااممما  ابمن  وموممل اوحممدث 

ف  الحدام الصحوح: ل  ااةل فم  الومو ا  وء اانسةمن  ،و   ف  القر ن،  ال الا   
الىمممنع المثمممان  والقمممر ن الح مممو  الممم ى ءو ةومممه ... وء الةبمممو  وء القمممر ن مثمَممما، و ممم  

 واه ابمن مارمل ويةمره  -و د راء مأاو ا  عن الحىمن النصمرى  (2)وفضا مَا بثةر  ردا  

                                                                                                                   

 338 /2، ومىممم  فمم  بومما : الصممل  بمما : ورممو   ممراء  الِا حممل 772  مم   294 /2النما ى 
، و ال ااما  الاووى:  وله: )ومن  رء بأ  الكوا  َءْرَةَءو عاه، وممن زاد فَمو ءفضمن( 396    
دلةممن الِا حممل وءنممه ء ُ ْسمةى يةر مما، وفوممه ا،مموحنا  الىممو   بحمد ا، و مم ا ُمْسَمممع  عموممه فمم  فومه 

ممواو، و ممو ُ،ما ل  عاممد رمومع الحمممماء، و كم  القاضمم   مْنح والسمحمل وْاُءوَلَةممةْن ممن بممن الص  الص 
عممن بحممض ءعممحا  مالممك ورممو  الىممو   و ممو شمما  مممردود.  -  مممه ع  حممال   - ومما  

َرَ،مُه: عصما  الصمنابَ  ويةمره عنمع:  342 /2شمرح الامووى عحوح مىمم  ب َْ  ق َقمه وَخر َرمه وَف
عنمممع: دا  الريمممان لمومممراث، ونةمممن  295 /2دا  الحمممدام القممما ر ، ويا مممر ء ضممما : فممموح النممما ى 

عنمممع: مكونمممل دا   227: 226 /2اءوعممما  ممممن ء ادامممم ،مممةد اءخوممما  شمممرح ماوقممم  اءخنممما 
 الوراث القا ر .

م اعمأنات ىل  ءن الىنع المثان     )الِا حل( َوَ ِضمةُت بمه بحمد ماا شمل اا اء الوم  بحد النح (1)
ْحممت ماَمما  مم ا الممرءى المم ى ،مم   الحممدام عاممه، لكممن  عر ممت فمم  ،ممر  ىمممةوَا بالمثممان ، َوَ ر 
اورد اروَاد  خمر فم  ،مر  م ه الوىممول، ء ى َءن  لمه ء مومل  فم  موضموع  م ا المَممب، =و مو 

ِدُ  نصما  ممأاو ا ، وء ُ َصماد  المغمل ء ضما ، بمن ى ن ُ وَح الاصموص الممأاو    ؤيمده، اروَاد ء ُ َصا
 وء ضا  ما و د عن المثان  ف  المغل اؤيده.

فم   -  ممه ع -موضوع )ءفضن القر ن وفضا مه( من منا م اا قمان لمىمةوع ، و مد نما ش  (2)
ومضممون مما  بمره فم   لمك ممن  بدااوه الىؤال القا ن:  ن ف  القر ن ش ء ءفضمن ممن شم ءق

ء وال الحمماء: ءن الوِاضن ف  ،و  القر ن و  ا ه ء  حا  ءن بحضَا ء ن شأنا  ممن بحمض فم  
بوانه ءو ىعسازه، وإنما  قع   ا الوِاضن  نحا  لمضمون بحض الىو  واا او ومدى خَمره فم  
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اء بحمل   َ ْممءن ع ءنةل ما ل بوا  وء بحل بوب، َرَمع ِعْمَمَا ف  اء بحل، وَرَممع عِ  -
مممن، ورممممع ع مممن فممم  ء  القمممر ن،   ممممفممم  القمممر ن، ورممممع عمممم  القمممر ن فممم  الُمَِص  اْلْمَِص 

وإن عم  الكوب  ِإي اكَ َنْعُبدُ وِإي اَك َنْسَتع نُي  القر ن ف   ا ةن الكمموةن ءُ   َ مْ ورمع عِ 
 .(1)[الماةلل من الىماء ارومع ف   ا ةن الكمموةن السامحوةن

ن  مم ه ع فةَمما، فِمم  مثممودِ ءُ  دْ َ مم وْ وءن عممم  القممر ن بمممه اررممع ىلمم  ،ممو   الِا حممل، ءَ  
اء اداممم واء مموال ء بممة عممم  وعمم   مم ه الىممو   بأنَمما ء  القممر ن، بممما  ممو محامم  

ه ابن بثةر ء ضا  ف   ولمه عمن ،مر  ىممول الِا حمل حَ ض  كل  ابن  ومول، و و ال ى وَ 
 ةن: ىنما ،ممةت بم لك لررموع محمان  القمر ن بممه ىلم  مما  ضمماوه.  مال [بأ  الكوا : 

مع ءمرا  ءو ُمَقدِ    ءممر، ى ا بمان لمه  وابمع  ونحمه ُ مَو ابن ررير: والحر   ىم  بن را
ممما ، فوقمممول لمسممممد  الوممم   سممممع المممدماغ: ءُ لَممما ىمممما  رمممامع: ءُ   ، ويىممممون لمممواء ءْ المممر      م 

 .(3)](2)السوش و ااوَ  الو   سومحون  حوَا ءما
 م  )ء  الكوما ( عمم   (الِا حمل)رَودا  ع ومل عن بوم  ءن  وقد ب ا المفسرو  
ل الوِصمممةن، وبوممم  ءن محمممان  القممر ن بممممه  ررمممع ىلممم  ممما  ضمممماوه، وممممن  مممؤءء رَمم

                                                                                                                   

  ءع ممم  ء،مممماء ع   موممم  الر،مممالل و وعةمممد ء بانَممما، بمممأن  شمممومن عمممم  دء مممن الوو ةمممد ءو عمممم
 -  ممه ع-و مال  -الحىا  ءو عم  ء   الوورةَاو المؤار  ف   وما  المىمم  ... ونحمو  لمك 

ف  نِإل المنحم: )وء  ااف  ء ضا  بمةن بمون )الِا حمل( ءع م  الىمو  وبمةن الحمدام ااخمر ءن 
َمما اء كمما  )النقمر ( ءع مم  الىممو ، ءن الممراد بممه ممما عممدا )الِا حمل( مممن الىممو  الوم  فصمممت فة

وضربت اءمثال وءقومت ْالُحَسل ى  لم   شمومن ،مو   عمم  مما اشموممت عمومه ءى ءن: )الِا حمل( 
ءع   ،و   ف  القر ن من  ةم ىنَا ءعمه وء،ا،مه، ءمما )النقمر ( فَم  ءع م  ،مو   بمةن الىمو  

 وما بحد ا. 199 /2الو  فصمت ما راء ف  )الِا حل(. اا ر: اا قان 

 عنع: المكوب الوحموم  الىحودى. 7: 6 /14بن  ومول مسموع فواوى ا (1)

 .73 /1ارارع: رامع ال وان ف : القول ف   أوين ء،ماء فا حل الكوا   (2)

 .9: 8 /1 ِىةر ابن بثةر  (3)
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اعممم  ءن  ممم ه الىممو   اشممموممت عمممم  [ -  ممممه ع -، وممممما  الممه (1)ااممما  ابمممن القممو 
َاْوَا َءْكَمممممَن َ َضممممُمن فاشمممموممت عممممم       َممممءمَمممماو المَالممممب الحالوممممل ءَ  اشممممومال، وَ َضممممم 

اممل ء،ممماء، مررممع اء،ممماء الحىمما  والصممِاو الوحريمم  بممالمح ود  نمما ك و حممال  بثل
الىمو   عمم  االَومل  تِ ِاَةمبالحموا ىلةَا، ومدا  ا عمةَا، و  : )ع والر  والر من(، وَ 

عممم   ِإي ههاَك َنْسههَتع نُيم امم  عمم  االَوممل، و  ِإي ههاَك َنْعُبههُدوالربوبومل والر مممل، فمم
صممممِل الر مممممل، والحمممممد اوضمممممن الربوبومممل، وعمممممب الَدا ممممل ىلمممم  الصممممراط المىممموقو  ب

 نِ اَء َممومه، و بوبةومه، و  مومه، والثاماء والمسمد بَ ة  َِ لَ اءمو  الثلال: فَمو المحممود فم  ىِ 
د الممر  ، لسممده ممر  و ضمممات ىانمماو المحمماد، ورممةاء العنمماد بأعمممالَ   ىمماَا و،ممة َا، وَ َِ

لمممه: وبمممن  ممم ا  حمممت  و  ، حمممال  بمممالحك  ى   اك بمممةن الخل ممم ، وبمممون  كممممه بالحمممدل
َمال ك  َيْوِم الدِّيِن](2). 

ممَِ عممم   مم ه الشمماكمل فمم  بوممان مقاعممد الىممو  ، امم   ُ  -  مممه ع -ضمم  مْ يَ وَ   مَا صِ 
 ِصةل  دقوقا  ناعحا   ىومد د  وَمُه ونصماعوه ممن مخومم  اا ماو القر نومل الوم  ء  ِومأ 

 بممل   لةوضممح َا عممم   مم ه المقاعممدُضممرِ حْ   عمةَمما مقاعممد ،ممو   الِا حممل، ءو  َ رِ ْحمم َ 
 ماَما بااخر.

                                                
 و شمإل الدان ءبو ع د ع محمد بن ءب  بكر بن ءاو ، عا ب ْالُمَصما ِاو الكثةمر ، ممدا ج  (1)

  ممه -ةن عن    الحالمةن، وزاد المحاد ف   دى خةر العناد،  موف  الىالكةن، وءعل  المو ح
 ممم. اا ممر  ررموممه فمم : الممد   الكاماممل فمم  ء وممان الما ممل الثاماممل ءبممن  سممر 751،ممال  -ع 

نشممر: دا  الكوممب الحداثممل القمما ر ، وعنقمماو المِىممرين لشمممإل الممدان  22: 21 /4الحىممقلن  
 الكوب الحممول بةروو. نشر: دا  97: 95 /2 م. 945الداودى و 

رمممع: محمممد ءويمإل الاممدوى  حقةمم : محمممد  اممد الِقمم  عنممع: دا  الكوممب  7الوِىمةر القممو  ص (2)
  .1998 - م1398الحممول بةروو 
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مممد دا مممما  لمممما  مممأ   بحمممد ا  فالِا حممل ى ا     َِ بمثابمممل المقدممممل لمكوممما  بممممه، والمقدمممل ُ َم
و شةر ىلوه وُ ْسِمن مقاعده، فال ى ُءْرِمن َوُ كِ مة فم   م ه الِا حمل  مو مما ُاَثا م  ويمردد 

ل بممأن وعمم  فمم  الكومما  بمممه، و مم ا ممما ء يممد الوعممول ىلوممه، فممل مممانع ى ا مممن القممو 
َاَا اارممممال  لكافمممل اءيمممرا  والمحمممان  الومممم   الِا حمممل بالمثمممان   حاممم  ء ضممما  َ َضممممم 

م َُِ  د بحممد  لممك فمم  ،ما ر القممر ن، ولحممن  مم ا ممما ص  مرُ ن و ُممَرد  فَمم  ،مم ب  ممول  ،ممول  ُاَوىِ 
(  لمك ءنَما َواْلُقمْر َن اْلَحِ مو َ عن الِا حل ف  اء ادام الوم  ،م    بر ما ىنَما ) ع 

 .(1)عمه وء،ا،هء
، َوَلَقدْ آَتْيَناكَ َسْبعاً مِّنَ اْلَمَثان   َواْلُقْرآنَ اْلَعظ يَمءن   ل ،و   الحسر:  أضف إلى  ل 

(  من  مو ممن َ،مْنحا  ( عمم  )اْلُقْر َن اْلَحِ و َ ) والو  اخوم  المِىرون فةَا  ول عَ 
اممما ء  حاممم    ةممن عَممم  الكمممن عمممم  السمممةء ءو الحمما  عمممم  الخممماص ء  ءن الحَممم   

محممد ب عَا مك  م ه الىمو    ا عموك  اا  اَ المغاار ق ءى  مكن ءن  كون المحا : ولقد م  
الح ومممل و مم  ،ممو   الِا حممل، ب عَا ممك القممر ن الح ممو  ء ضمما ، ويكممون  بممر الِا حممل 

ص لشمممرفَا وعممممو  مممد  ا، بمممما  قمممول ومىممموقمل عمممن ،ممما ر القمممر ن عمممم  ،ممم ةن الوخصممم
د لمكانومممه الخاعمممل، ءو رِ ْفمممه ءُ ل ممممع ءنمممه وا مممد مممماَ  لكا مممر والصمممحابَممممالقا مممن: رممماء عُ 

 كمممون المحاممم : ولقمممد مااممما عمومممك  امحممممد ب عَا مممك ،مممو   ع وممممل  ممم  القمممر ن  ا مممه 
بمأن  لكدن الدضعا ارتدرل رهدى ادوا الوثده الثدانى ،َا رموع ءعوله وء دافهاِ م  َض وَ لِ 

                                                
اء،ا  من ء،ماء ،و   )الِا حل( الو   بر ا الىةوع ، و د ء ص  لَا نوِما  وعشمرين اْ،مما ،  (1)

ر  اء،مممماء دالمممل عمممم  شمممرف المىمممم (. اا مممر: و مممال: )ىن  لمممك امممدل عمممم  شمممرفَا، فممم ن بثممم
 .70 /1اا قان: الاوع الىابع عشر 
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مقصمممود بمممالقر ن ءن  كمممون ال بمممد  اءعمممن فممم  المغمممل ءن الحَممم   قوضممم  المغممماار ، فلُ 
 .(1)الح و  ف  اا ل يةر المقصود بالىنع المثان 

اءلو،مم  المم ى  :ر  مم ا الورممه الثممان ، وممماَ  ااممما َصممبحممض المِىممرين نَ  إال أ  
ا ممول لممه بالحممدام المم ى نممص عممم  ءن الِا حممل  مم  الىممنع المثممان  والقممر ن الح ممو ، 

  رممواز الِصممن بممةن عممِاو د  فةَمما ممما اممدل عمممْحمموا ممول لممه ء ضمما  بالمغممل الومم  لمم   ُ 
 الش ء الوا د بحرف الحَ ، بما ف   ول الشاعر:

 (2)إىل امللك اثقر  وابن اهلمى 
 -ءى الىمممنع المثمممان  والقمممر ن  -ىن بونَمممما [اامممما  اءلو،ممم   ممما ل :  وأضوووا  

  اْلك َتهههاب  َوُقهههْرآٍن مُّهههب نٍيفمم   خصممموص  ر  ا َممممَممملمقوضمم  المقممما  لِ َءْوَفممم  الِا حممل 
 .(4)]القر ن بمه ء. م ، وءشد عنا ا لموا ع فم   كن ى   اك  د ءو   (3)  بالىو 
عمم  الوخصموص   قول بالوخصوص فم    مل ،مو   الحسمر قوا،ما   الل سى فاإلمام 

ه دُ ْصم َ ، وَ اَلَر ت ْلَك آَياُت اْلك َتاب  َوُقْرآٍن مُّهب نيٍ ف  ءول   ل ماَا، و    ولمه  حمال : 
( الكوما  بممه ءو ِ ْممكَ ا  بقوله: )حْ ال  لك ف  ءول الىو   ء  َ ءن ع رن شأنه  ةن  

                                                
لمو بمان [عم  الاا ر لَ ا اءعورا  ءن  مةة بةن   ا اءعورا ، و ول الِخر الرازى ،مابقا :  (1)

ءن  ]، عَِما  لمشم ء عمم  نِىمهَواْلُقهْرآَن اْلَعظ هيمَ  المراد بالىنع المثان  القر ن لكمان  ولمه: 
مممل الِخممر  ممال  لممك اعوراضمما  عممم  القمما مةن بممأن الىممنع المثممان   مم  القممر ن  ا ممه، ولمموإل اْ  لَحل 

 اعوراضا  عم  القا مةن بأنَا الِا حل ... فمةرارع بلمه  و  ء  كون خمط بةن اءمرين.
عسممةه: ولةممت الكوةنممل فمم  المممةد  . و ممو: مممن الموقمما   بممل نىممنل فمم : اانصمماف فمم  مىمما ن  (2)

، وشممممممممرح  َممممممممر الاممممممممدى: 91 /6، 107 /5، 451 /1، وخةانممممممممل اءد  469 /2 الخمممممممملف
 .396ص

 .116، و ء ه ء ضا  بحد  لك ص5: 4 /14 /8ارارع: ما نقمه عن عا ب الكش    ن  لك  (3)

 .118: 117 /14 /8 وح المحان   (4)
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  َممموْ امم  ،ممو   )الحسممر( خصوعمما ، ءى:   مماو  مم ه الىممو   الومم   ُ حْ القممر ن بمممه، بممن  َ 
  ممماو بوابمممه و ر نمممه المامممةل عمومممك، ءو:  ممممك الىمممو     ممماو ممممن بوممما  ع عمومممك  ممم  

مثممان  لمموإل القصممد فةَمما ءن ع و ر نممه الماممةل عموممك، فكمم لك اءمممر فمم    ممل الىممنع ال
 .الكوا  بمه، بن الِا حل الو     الكوا       ،وله 

لم   كمن  مةن نمةول  بأن   ا الَِ  ءشد عنا ما  لموا مع، ءنمه  -  مه ع -و ال  
 - ومما  سْ ضمه فقمط،  ةمم بمان اامةل نُ حْ و   بَ مه، وإنما ءُ القر ن بُ   ِ و ِ ،و   الحسر  د ءُ 
 إل رممل وا د .ولو -كما  و محروف 

 املطلب الثالث: املثانى جهود تراثية:

مح عممممو  القمممر ن اوحمممم  بكمممن مممما اوحمممم  ءو اوصمممن بد ا،مممل ََ ْصمممممممن المحممممو  ءن مُ  
ممممه ممممن ءى رانمممب ممممن رواننمممه، وفممم   لمممك ُعممماِ ِت بومممب بثةمممر ، ممممن َْ كوممما  ع وفَ 

 قمان فم  اا) مم( و794ل د  الدان الة بشم  )و  (ال ر ان ف  عمو  القر ن) :ءشَر ا
  م(.911لسلل الدان الىةوع  )و  (عمو  القر ن

ا  ورمممد عشمممراو المنا مممم فممم  بمممن مممما  حمممةن عمممم  مممموفممم   ممم ان الكومممابةن، ويةر  
 حممال  و ِىممةره، مممما اوحممم  بكونومماو نةولممه وء،ممنابه وءزماوممه ومكو ممه ع د ا،ممل بومما  

 ومدنو ه ويرينه ووروه ىعسازه وءعول  ِىةره، ويةر  لك بثةر.
الم ى ء،مموه بالمثمان  القر نومل، فم ن ء مر  منحمم ىلومه  مو مما  ا هو ا المحثوثأم

ءى ممما  (2)ءو اا مماو المشمو َاو (1)  فم   مم ان الكومابةن وءمثالَممما بحمم  الموشمابهم  َىم ُ 
اوشابه ءو اوماان ءو اوكر  من ءلِاظ القر ن و  ا مه، ولحممه ممن المحممو  ء ضما  ءن  م ا 

ُهَو الَّهذ َي َأنهَ َل     ف   وله  حمال : كَ حْ لمُ ه( ال ى  قابن اْ )الموشابه( لوإل  و )الموشاب

ُِ آَياتٌ مُّْحَكَماٌت ُهن  ُأمُّ اْلك َتاب  َوُأَ ُر ُمَتَشاب َهاٌت " 7" ل عمران:  َعَلْيكَ اْلك َتابَ م ْن
                                                

   ا  و الاوع الخامإل ف  بوا : )ال ر ان( لمة بش . (1)

 والىوون ف : )اا قان( لمىةوع .  ا  و الاوع الثالم  (2)
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ح مدلولممه مممن   مماو ِضممو  المم ى ء اَ  (1)فمم ن الموشممابه فمم   مم ه اا ممل  قصممد بممه المموممنإل
مقابممن المحكمم  ءى القمماعع الواضممح فمم  دءلوممه مممن  مم ه اا مماو، و لممك عممم   القممر ن،

 .(2) خر من عمو  القر ن  و )المحك  والموشابه(
مممن ء،مملفاا عاا ممل ب ةممر   ممدل عممم   -بممه  رَ المم ى ُعامم َ  -و ممد نممال  مم ا المنحممم  

  ه فم  بوماق مَِ رَود   الح ومل الو  ب لوا فةَا ء ص  ما ف  و،حَ  ممن المد   والو  
بمممن مممما  حمممةن عمممم   ِىمممةره والمممدفاع عامممه وإ َممما  ىعسمممازه، و مممد بمممان ممممن  نمممع  وَ ع و َ 

دان ِحمممممممْ ةن والمُ كِ ك ِ َشممممموَ لمُ دواعممممم  ا وممممممامَ  بَممممم ا الحمممممم  ممممممما َ َءْوه ممممممن َ َحم ممممم  بحمممممض اْ 
عةن ءن ممما بممه مممن الموشممابه المِ مم  َبموضمموعه، ِلوَ  َحُامموا مممن خللممه فمم  القممر ن، ُمممد 

 ء  دف له. يةر مَِو  ءو  كرا 
 مم( 415و مو ممن ء ممل المحوةلمل )و  -القاضم  ع مد السنما  بمن ء ممد  له ا فإ  

عمومه فمم  بوابمه ) اةيمه القمر ن عممن  د   َ مما نا شمه وَ  نَ مْ لم  اماإل ماا شمل  م ا الَحممن ِضم
المر ضممممم  )و  ْاَىمممممه ء ضممممما  اامممممما  المحوةلممممم  ااخمممممر الشمممممري اَ ولممممم   (3)،المَممممماعن

، ولموإل (4) د وير  القل د( المحروف بأمال  المر ضم  م( ف  بوابه )د   الِوا346
ل لَممم ا الموضممموع، َصممص  خَ بممن ىنمممه  َممرو بومممب ومصمماِاو مىممموقمل مُ  ، لممك فحىمممب

مممعْ ءَ   (5)ر  خممملل  داثمممه عمممن الاممموع الثالمممم والىممموةن فممم  بوابمممهْكممم  عاَممما الىمممةوع  فِ ََ
وى، ءفمرده بالوصمماو  خمم ، ءولَم  فومما ء ىممب الكىما  ، ون ممه الىممخا[ ةمم  مال: 

                                                
 بما  قال: اشونه اءمر ءو  شابه عَم   .. ءى: اْلَوَنإَل. (1)

 اا ر عم  ، ةن المثال: الاوع الثالم واء بحةن من )اا قان(. (2)

 من   ا الكوا ، عنع: دا  الاَضل الحداثل، بةروو. 154اا ر: ص (3)

 حقةم : محممد ءبمو الِضمن ىبمراهو  عنمع: الحم م   ومما بحمد ا ممن  م ا الكوما  120 /1اا مر:  (4)
1954. 

 و و عن )اا او المشو َاو( بما ءشرو من   ن. (5)
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ن مامممه )د   َىممم ْ وءلممم  فممم   ورةَمممه الكرممممان  بوابمممه )ال ر مممان فممم  موشمممابه القمممر ن( وءَ 
ن مممن  مم ا )ممملك الوأويممن( ءبمم  َىمم ْ الواةيممن ويممر  الوأويممن( ءبمم  ع ممد ع الممرازى، وءَ 

رحِممر بممن الةبةممر ولمم  ء مم  عموممه، ولمقاضمم  بممد  الممدان بممن رماعممل فمم   لممك بومما  
ابه المثمممان ( وفممم  بوممماب  )ء،مممرا  الواةيمممن( لَوممم  ،مممماه )كشممم  المحمممان  عمممن موشممم

 . (1)]المىم  ) َ  اءز ا  ف  بش  اء،را ( من  لك الس  الغِةر
 من   ه المصاِاو الال: ى  دَ الموداول بةن اَ  ه ا والمشه ر

ن ويمر  الوأويممن فم  بومان اا ماو الموشمابَاو فم  بومما  ع يمد   الواة ) :: بوما أوهلها 
  بممن ع ممد ع، المحممروف بالخَةممب اا،ممكاف  المومموف   محمممد ءبمم  ع ممد ع (الحةيممة
و ممو ء ممد  بومما  فمم  موضمموعه بممةن اممدى الةممو ، و ممد اعوممرف لممه بالِضممن  (2) ممم420

والىمم   المم ان عر مموا  مم ا الموضمموع مممن بحممده، وممماَ  الكرمممان  وابممن الةبةممر الممم ان 
 ،أعرف بكوابةَما فوما بحد.

 ةمم  بمر فم  مقدمومه ءن ع  حمال  بحمد ءن  الخَةمب الَمدف ممن بوابمه نَ ة  و د َبم 
ممخَ  نحثَمما ن ممر اه )دواع  ويممل( ْوممعَ   راء بلمممه ود ااوممه دَ بممه فَ ر  ب كرامممه وعاااوممه وَشمم هَ ص 

و ويل، ف  اا او الموكر   بالكمماو الموِقل والمخومِل، و روفَما الموشمابَل الموحمقمل 
لَا، و خممممممص الكممممممممل ب  ا َمممممما دون ع لممممممنإل ىشممممممكاَفممممممرْ ممممممماو  َ َل حَ لِ  ا  نممممممم  ََ والماحرفممممممل،  َ 

 .(3)ىشكالَا

                                                
 .146 /2اا قان  (1)

 و ءبو ع د ع محمد بمن ع مد ع الخَةمب عمال  بالمغمل واءد  ممن ء من ءعم َان  موف  ،مال  (2)
عنممع: بةممروو،  337 /3 ممم اا ممر: الممواف  لصمملح الممدان بممن خمةممن بممن ءانممك الصممِدى 420

 .20 /7وإ شاد اء يب 

  .1973 - م1393من الكوا ، دا  اافا  السداد  بةروو  8: 7ص  (3)
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ءن عممممما ب )كشممممم  ال امممممون( وعممممما ب ) دا مممممل  (1)و مممممد لحمممممظ ء مممممد النممممما ثةن 
ممما خَ نَ َىمممالحممما فةن(  مممد نَ  مممَِ لمُ بوممما  اا،مممكاف   ممم ا ىلممم  اْ  أ ََ ر المحمممروف فخمممر المممدان ىِ 

بممةن الِخممر   اِم ممو  لممك مشمةرا  ىلمم  ءن اا  حَ ح  المرازى عمما ب الوِىمةر الك ةممر، وَعم
  بمأب  ا مكَ ا بان من ء،نا    ا الخَأ، فكل ما  ُ مَ ب  عن  ُ وْ ول والمَ اْ واا،كاف  ف  الكُ 

 ع د ع، وبل ما ء ضا   ازى نىنل ىل  ماَقل الرى.
ىممما  مممممن رَمممل ءخمممرى، و ممممو عمممن ءبممم  ع ممممد ع المممرازى الممم ى  بممممره نْ لكمممن  اممماك لَ  

ِإل عامموان بومما  اا،ممكاف  و بممر لممه بوابمما  بمما -فوممما نقموممه عاممه ،ممابقا   -الىممةوع  
معامه، فَ  ثُ د  حَ  َ ال ى ءَ  الخَةمب نِىمه باعونما  مما َممر  د الىمةوع  بَم ا اء،م  ِصمقْ  َ  نْ ََ

بممماِإل  ص  خمممر يةمممر الخَةمممب ولمممه بوممما   خْ ه بالِحمممن َشمممن مممءَ   ْ عمممن الكاومممل والمممموعن ءَ 
 الحاوانق

ر الم ى  َمر لم   وم  اان  مو ءن ءبما ع مد ع المرازى  م ا شمخص  خم الثق أ  
ولمه بوما  فم  الموشمابه المِ م  ء ضما  بماِإل عاموان بوما  الخَةممب،  ،يةمر الخَةمب
 :وكلض لسببين

: او مةن ممن  مدام الىمةوع  عمن ء مد ءمثممل اا ماو المشمو َاو الموحمقمل بقولممه األول
َأي امًا ل : "، و وله  حا80"النقر :  َوَقاُلوْا َلن َتَمس َنا الن اُر ِإالَّ َأي امًا م ْعُدوَدًة حال : 

و مال  ]ءبمن رماعمل، ام   مال:   ما  ءْ "  ةم  بر ف   لك  َ 24" ل عمران:  م ْعُدوَداٍت
ْحممُدوَد   ءى: الوشممابه ءو اءخممولف بممةن ) -ءبممو ع ممد ع الممرازى: ىنممه  ْحممُدوَداو  ( و )م  ( م 

 .(2)[ من با  الوِان -وب  فقط دونما ، ب موضوع  مُ ،ْ ن اءُ ا  َِ من با  الو  
                                                

عنمممع: دا  الغممممر   106 /1 مممو اء،ممموا  ،ممممحةد الِممملح فمممم  مقدممممل  حقوقممممه لمممملك الوأويممممن  (1)
  .1983 - م1403اا،لم  بةروو 

 حقةمم : عممم   85 /1عسمماز القممر ن لمىممةوع  ، ومحوممرك اء ممران فمم  ى 147 /2اا ممر: اا قممان  (2)
 محمد النساوى عنع: دا  الِكر الحرب .
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لَم ا المرءى  دْ ِرمءَ   ْ اا،مكاف  فم   م ه المىمألل َلمبوما  الخَةمب  إلى تُعْجَولما رَ 
 .(1)ءارا ، وإنما له فةَا روا   خر

ن من  دام اء،وا  ع د القاد  عَا محقم  بوما  )ال ر مان فم  موشمابه ة   َ وَ : اَ الثانى
ابمما  مَ وعمما   ةممم  ممال فمم  مقدمممل  حقوقممه: )وء نحممم  ىلمم  اان بوالقممر ن( لمكرمممان ، 

بومما  اا،مممكاف  )د    ل  ىء  قِ وَ ْىممموا  ومُ ِصممقْ وَ ىْ عممالل  ممم ا النمما  ممممن الد ا،ممل القر نومممل مُ 
الواةين وُير   الوأوين( و د ءعال القول فوه ويمض مقصده، وءيِن بثةمرا  ممن مواضمع 

لمممممممرازى و ممممممو مَ مممممموع بمصممممممر مخوصممممممرا  يةممممممر واف  (  الواةيممممممن   دُ )إء ، و (2)الو ْكممممممَرا 
 .(3)لغر (با

مِمممةن لشخصمممةن ء ضممما ، وإن وَ خْ ن مُ بةْ و ممم ا بمممل  واضمممح امممدل عمممم  ءن  اممماك بوممماَ  
 .(4) مل عاوانا وا دا

)ال ر مان فم   ورومه موشمابه القمر ن( لوماج القمراء محممود بمن  ممة  بمن  :: بوا ثانيها
 ا الكرممان  بغرضمه ممن بوابمهَامفَ ر   مم، و مد عَ 505نصر الكرممان  الموموف   قرينما  ،مال 

                                                
 .22اا ر: د   الواةين ص (1)

ان ىء َءن ه  اما  مد َ َىما عمم  بوما :  (2) مع ءن اء،وا  ع د القاد  عَا من ْالُمَحقِ قةن اُءَمَااء السادِ 
د ماد ممه  ََ لممك، وَيْشممَد لممه الحمممماء ء ضمما  بممما بغةممر   -لمممن اعمممع عمةَمما  -الخَةممب الومم  َ ْشمم

  برو.

  .1986 - م 1406من مقدمل  حقوقه لم ر ان، عنع: دا  الكوب الحممول، بةروو  14ص (3)

ُءَننممهِ  ىلمم  ءن اء،مموا  ،ممحةد الِمملح  ممد ءامما  َلْنىمما  مممن نمموع  خممر  ممةن نقممن بممل  الىممةوع  فمم   (4)
ع  فمم  اا قممان: ىن ءولَمم  فومممما عممم   مم ا الاحممو: )ويقمممول الىممةو  - 106مقدمممل  حقوقممه ص

ء ىب الكىا  ، وعا  فم   ورةَمه ءبمو ع مد ع المرازى المحمروف بالخَةمب اا،مكاف  فَم ا 
ُامموِ ُ  َءن  الىممةوع   ممو عمما ب القممول بممأن الممرازى  ممو الخَةممب، بةاممما لمم  اممرد  لممك فمم  بممل  

 و فم  المىمألل وبمةن الىةوع  مَمقا ، فال ا ر ءن النا م  د خمط ف   نا  ه بةن ما  حوقده 
 كل  الىةوع .
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ر فوممه اا مماو الموشممابَاو الومم   كممر و فمم  القممر ن ُكمم ْ  مم ا فقممال: )فمم ن  مم ا بومما  ءَ 
وءلِا َممما موِقمممل، ولكمممن و مممع فممم  بحضمممَا زيممماد  ءو نقصمممان، ءو  قمممد   ءو  مممأخةر، ءو 

بممةن اااوممةن ءو اا مماو  ا  ىبممدال  ممرف مكممان  ممرف، ءو يةممر  لممك مممما اورممب اخولفمم
ممما الىمم ب فمم   كرا  مما، والِا ممد  فمم   نُ ة ِ َبممءُ الومم   كممر و مممن يةممر زيمماد  وء نقصممان، وَ 

ىعاد َا، وما المورب لمةياد  والاقصان، والوقمد   والومأخةر واابمدال، ومما الحكممل فم  
 خصوص اا ل ب لك دون اا ل اءخرى، و ن بان  صمح مما فم   م ه الىمو   مكمان 

الَا، مممما فمممم  الىممممو   الوممم   شمممماكمَا ء  ء، لوسممممرى  لممممك مسمممرى علممممماو  ةيممممن ىشممممك
ممماممم  ءشممما  فممم  نَا مممل مقدمومممه ىلممم  رُ  (1)و موممماز بَممما عمممن ءشمممكالَا ...( د الخَةمممب َْ

اا،ممكاف  فمم  الموضمموع، وءنممه ،مموف  حكمم  بلمممه فوممه ى ا بممم  ىلوممه ...، وإن بممان 
ه عاممه ىنممما  ممو مممن َمممقْ نَ  ن  مممع عممم  بومما  الخَةممب، وءَ َ  مممن بلمممه ءنممه لمم   َ  ضممحُ و  اَ 

 .(2) م459يل  المحوةلل المووف  ،ال   ِىةر ءب  مىم  اءعَِان  ء د
، المم ى ،ممماه: )ممملك الوأويممن القمماعع بمم وى (3): بومما  ءبمم  رحِممر بممن الةبةممر ثالثههها

الواةيممن(، و ممم ا الكومما   حمممد   ى االحمماد والوحَةممن فممم   وروممه الموشممابه المِ ممم  مممن
                                                

 .20: 19ال ر ان ف   وروه موشابه القر ن ص (1)

 .21: 20الىاب   (2)

 و ء مد بن ىبراهو  بن الةبةر بن الحىن بن الحىةن بن الةبةر بن عاع  بن مىم  بمن بحمب  (3)
 ، بن مالك بن عمقمل بن  نمان بمن مىمم  بمن عمم  بمن ممر  بمن عموف الثقِم  الحاعمم  السومان

وباةوممه ءبممو رحِممر، ولممد فمم  مدااممل روممان فمم   ى القحممد  عمما  ،ممنع وعشممرين و،مموما ل،  ِممو  
  مممه ع فمم  بثةممر ممممن الحمممو  ماَمما: الوِىممةر، والحمممدام، والقممراءاو، والاحممو، والومما يهللا، لمممه 

 :مؤلِممماو عمممد  ماَممما: مممملك الوأويمممن، وال ر مممان فممم   ر ةمممب ،مممو  القمممر ن،  حمةممم  عمممم  بوممما 
لةممان والمكمان، ويةممر  لمك بثةمر،  موف  بغرناعممل فم   بومع اءول ،مال امممان ا  :،مة ويه، بوما

 /1و،منحما ل لمَسمر  الا ويمل عمن اممانةن عامما. اا مر فم   ررمومه: المد   الكامامل ءبمن  سمر 
  سممالقد،مم  القمما ر ، مح 16 /1 ةممد   بمماد الَاممد، شمم  او المم  ب ءبممن الحممماد الحا ممم   84
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نه  ن عممماة  ءضمممخ  المصممماِاو فممم  موضممموعه، وءكثر ممما  و،مممحا  وا،وقصممماءا ، و مممد َبممم
ضمه مامه فمم  مقدمومه بعنمما او ء  خومم  فم  مضمممونَا عمما ،مم   لمدى الكرمممان  ير 

ا  فمم  ىقنالممه عممم  موضمموعه، وءكثممر ىد اكمما  ىممواا،مكاف ، لكممن الواضممح ءنممه ءكثممر  َحم  
ىن موضموعه  :لخَره، و لك ما ا دوا من عاوان بوابه، وممن  ولمه ء ضما  فم  مقدمومه

ان، وفوِ مممه ه ء مممد   ممممه )ممممع ع مممو  مو حمممه، ورْعمممرَ قْ لممم   َ  مةمممن َمْاَةعمممه، ومكانومممه فممم  المممدِ 
امم  ءشمما  ىلمم  بومما   (1)ةن الممحممدان ...(عاءعضمماد  وى الشممك واء  ومما  مممن الَمما

اا،كاف  وفضمه، وإل  ما ،وف  ضوِه  ا ل : ]... ىل  ءن و َد عم   بوما  لمنحض 
ثتنزيببببل وُةببببرَُّة  ُدرَّة ا)،ممممم اه بكومممما :  –نِحممممه ع  –ْحَواممممةن مممممن ِرم ممممل المشمممما  ل مُ الْ 

و  من (اثتَّأويل  ،  رع به مغم    ا النا ، وء   ف    ا المقصد ِبَصِْ
 

ءن َنْقوَمِدى  –ا ىماِنه  –   لاما بمه ُ مالوورةَاو ُلنا  ... وء ىمن فومما ،ممك وَ،مْن، وَ 
ه ع   مم –ْر ُمه ممما ءيِممه ك   َ  َ  د با  مماَ وَ ْىممُ ره من اا او وَ كَ دا  عةن ما  َ ومِ حْ ونىَوْن مُ 

 .(2)من ءمثالَا من الموشابَاو[ –
نممممع بالِحممممن نِممممإل المىمممما ن والاصمممموص الومممم   َممممر  ىلةَمممما وبممممان ابممممن الةبةممممر اوو   

ام   (3)اا،كاف ، نا ل  عاه ء وانا ، ومضوِا  ىلوه من  أمل ه واروَادا مه ء وانما  ءخمرى 
                                                                                                                   

، المواف  بالوفوماو 1957المكونمل الحربومل بدمشم  ،مو يا  138 /1المؤلِةن عممر  ضما مسالمل 
الىممنول  212عنع بةمروو، شمسر  الامو  الةبومل لمحممد بمن محممد مخمموف  222 /6مصِدى ل

 .1349القا ر  

بوحقةم : د. محممود باممن ء ممد     4 /1بوحقةم : ،محةد الِملح،  145 /1اا ر: ملك الوأوين  (1)
  .1985 - م 1405عل والاشر بةروو ل اان عنع : دا  الاَضل الحربول لمَنا

 دا  الغر . 147: 146 /1دا  الاَضل،  504 /1ملك الوأوين  (2)

، 149، 144 امماك ءمثمممل بثةممر  عممم   لممك، مممن ءوضممحَا  امماول الخَةممب اا،ممكاف  ل  مماو  (3)
م من بوابمه  ةم 36من ،و   النقر  وما فةَا من الووروه الموكر  بشأن  غةةر الق مل ص 150
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دِ   بممل َصممر َمما اا،ممكاف  ءعممل ، ويُ َْ   ء ضمما  مىمما ن ونصوعمما  ءخممرى لمم   َ رَ ىنممه َعمم
 ماَا بحلمل )غ(  مةا  ىل  )الُمْغِن( ال ى ل  اوحر  له اا،كاف .

 مم( 794وبااضافل ىل  ما ،    بره ممن الكومب ء مول: ىن اامما  الة بشم  )و  
مممفممم  بوابمممه )ال ر مممان(  مممد بممم ل ء ضممما  رُ   يممم  ءن  ممم ا  (1)دا  عةنممما  فممم   ممم ا الموضممموعَْ

وممممما ، ولمممموإل لوا ممممد ماَمممما عممممم  ورممممه الكومممما  مخصممممص لحمممممو  القممممر ن ومنا ثممممه عم
 (2)الخصممموص، وءن اامممما  الىمممةوع   مممد عاممم  بَممم ا الموضممموع ء ضممما  فممم  )اا قمممان(

 حمت عاموان: )الورمه  (محورك اء ران ف  ىعسماز القمر ن)وبوب عاه ء ضا  ف  بوابه 
  .(3)الىاد  من وروه ىعسازه مشو َاو   ا ه(

 

 

 املطلب الرابع: املثانى ضوابط اصطالحية:

 ،فومما ،م    أكمدو الصمممل الواوقمل بمةن ممدلول المثممان  وممدلول الوكريمر ءو الورداممد
و ال رمَو  المِىمرين: ىن القمر ن مثمان ءى:  ثام  ءو  كمر  فومه القصمص والممواعظ 
واءخنممما  والوورةَممماو، وعمممم   ممم ا فالووعمممن ىلممم  مَِمممو  محمممدد لممثمممان  ممممر نط ى ا 

 بالووعن ىل  مَِو  محدد لموكرا .
ءن المَِممو  الىمما د لموكممرا  ء اممةال مَِوممما مضممَربا  يامضمما ،  تبددين لددىوالددو   

اءمممر المم ى  حممو  القممد   عممم  اكوشمماف و ا ِممه الحقوقوممل الومم   مكممن ءن اؤداَمما فمم  
 مةدان الاص القر ن  ال ى ا دو فوه  ا ر  واضحل.

                                                                                                                   

فأفمماد مممن اا،ممكاف  امم   و،ممع  ممو وءضمماف ىضممافاو عةنممل فمم   240 /1 ااولَمما ابممن الةبةممر 
 ء،را    ه اا او الو   حد من ءبرز ءمثمل الموشابه المِ   ف  القر ن.

 و لك ف  الاوع الخامإل ال ى ءشرو ىلوه ف  بدا ل   ا المَمب. (1)

 ف  الاوع الثالم والىوةن ال ى ءشرو ىلوه ء ضا . (2)
 وما بحد ا من   ا الكوا . 85 /1اا ر:  (3)
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لِماظ ءو اوحمم  بوردامد المحام  باء الو ْكمَرا ىن الغالمب عمم   م ا المَِمو  الىما د ءن  
ءوالصمممممو  المخومِمممممل باممممموع ءو  خمممممر ممممممن ءنمممممواع ، الصمممممو  الموِقمممممل فقمممممط دون اءلِممممماظ

ممع  –ضمن منا م عمم  المحمان   –فةَا  ابحا  لإلعاا   الو ْكَرا اءخولف الو  ارد 
مر والِخمر وزيمماد   بومان ءيراضمه المشمَو  ، بالوحم ار واايممراء والمنالغمل والقىم  الو حى 

 .(1)وما شابه  لك الوريةب والوأكةد،
، ويمممؤدى ىلممم  َ ْاِحومممل الو ْكمممَرا َضمممةِ   رمممدا  ممممن نَممما  والممم ى ء اه ءن  ممم ا المَِمممو   ُ  

كثةر من اء،الةب الو   مكن ءن  مدخن فم   م ا الاَما ، و م  الوم  امو  فةَما  كمرا  
 المحا  مع اخولف المِظ ءو  اوع العنا  . 

ىلم   –مَمما بمان  ىمةرا  -امؤدى  اخولف اءلِاظ ف  مثن   ه اء،مالةب صحيح أن
الىممل اءعممول فم   م ه اء،مالةب،  ُص قُ اْ اخولف المحان ، لكن   ا اءخمولف ء َام

 رى و ا َِا، ونحو  لك.ثْ ، ءنه  ضو  ءو  ىوكمن بحض زوا ا ا ءو اُ الو ْكَرا و   
َما  ما ر   قوقومل عمم  مىمووى الَ وحمل بم - ىنما ء ى -المواوع  الو ْكَرا ىن   ا  

ممَ ولوإل فقط عم  مىووى ال وان اانىان ، فَ  ن  ما ر  الوشمابه فم  شمو   روانمب ن  أم 
 مم ه الَ وحممل اوضممح لمممه ءن  مم ه ال مما ر  ىنمممما  قممو  عممم   كمممرا  عممِل ءو ءكثممر فممم  
الصمممو  ةن الموشمممابَوةن، وبممممما بثمممر  كمممرا  الصمممِاو فةَمممما زاد الوقممما   ءو الوشمممابه 

 شممابه  ءو  كممرا   الومااممن ءو الوَمماب ، فَممو ى ا  بةاَممما،  ومم   مكممن ءن  صممن ىلمم   ممد 

                                                
 249ارارممع فمم   مم ه اءيممرا  ويةر مما: ال ليممل الواضممحل لحممم  السمما   ومصممَِ  ءمممةن ص (1)

 ممم، والوكريممر بممةن المثةممر والوممأاةر لمممدبوو  عممة الممدان 1389وممما بحممد ا عنممع: دا  المحمما ف 
 وما بحد ا عنع: دا  الَناعل المحمد ل. 88الىةد ص
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ءدو ىل  الوشابه ول   ؤد ىل  الوَماب ، فَمما موشمابَوان  (1)موَاوِ ع  و د راو موِاو ل
مخومِوممممان فمممم  الو ممممت نِىممممه، موشممممابَوان بمقممممدا  ممممما  كممممر  فةَممممما مممممن الصممممِاو، 

 .الو ْكَرا نقص من   ا  اومخومِوان بمقدا  م
مواوع ال ى  صن ىل  الحد ال ى  موةج فومه اء ِما  ممع اءخمولف ال الو ْكَرا و  ا  

 ممو ءعممن محممروف مممن ءعممول بامماء  مم ا الكممون المم ى نعمموش فوممه، وء ضمما  ،ممر مممن 
ء،مممرا   ِاعممممه و سمممدده و ربومممه الدا نمممل، فممممو بمممان بممممه مومممماال  ءنوَممم  ىلممم  الر ابمممل 

، لكاممه  موممةج دا ممما  والممممن والسمممود، ولممو بممان مخومِمما  ءنوَمم  ىلمم  الِوضمم  والومممة  
 فوكون الو ل  والوِاعن والوسدد.

وبالاقمممن لَممم ه الصمممو   ىلممم  مةمممدان ال ومممان اوضمممح بسممملء الِمممر  بمممةن  ممم ا المَِمممو   
اءلِاظ، فَمو وفم   م ا المَِمو    انَلموكرا  وبةن مَِومه الىاب  ال ى  حصره ف  

و ءن  كمممون لونممما لمممه و ا ِمممه ال وانومممل الَاممممل بمممل شمممك، لكامممه ء  حمممد –ءى الىممماب   –
  ىب مَِومه الشامن. الو ْكَرا وا دا  من ءلوان   ا 

ىن   ا المَِو  اءعم  لموكرا  ء اوسم  من الاا ول الماد مل الحىمول بمما اوسمم   
مممن الاا وممل الِاوممل ال وانوممل بممما اوسممم  فمم  بومما   وه، وء اوسم مم حَ اْ ع وَعمم ْ  ْمممفمم  خَ 

قممر ن الكممري   ممو و ممده القمماد  عممم   سموممل  مم ا المَِممو  فمم ن ال امم    نْ ِمممع وبلمممه، وَ 
بحمون  –و سىةده و قد   ءع   امما ه فم  مةمدان ال ومان، و مو مما ءعممح فم  ى ضما ه 

   القممما   المومممدبر ِ وِ خممملل  ممم ا النحمممم، ءو  قرينمممه عمممم  اء مممن ممممن  َ  –ع و وفوقمممه 
 لكوا  ع الكري . 

                                                
 لممك: ءن اممرى اانىممان عممو  ةن لشخصممةن مممن ُبحممد  فمموُ ن ءنَممما لشممخص وا ممد، لكممن  ومثممال (1)

 ممةن  قوممر  ماَممما ويوِحصممَما او ممةن لممه ءنَممما مومااة ممان وإن بانومما موشممابَوةن، لقممد  ممدث 
 بةاَما  كرا  ف  الصِاو بد رل محةال ءدو ىل  الوشابه فقط ء ىل  الوَاب  الوا .
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ه لَمممم ا ن ممماَ دون  َ –ةن عممممن القمممر ن ءن القمممول  ممم ا ممممن رانممممب بحمممض الممممدافح وأر   
الوممم   مسممم َ  ىلممم  النحمممد عممممن  الو ْكممممَرا لمحىا،مممول الشمممداد   سممماه  ممما ر    -المَِمممو  

ن ءو ِمممملمُ   القمممر ن بااعاممما  اْ ََ و  ول ءن ُامممْشمممة  نَممما ، خَ ْضمممىانا َممما ءو  صمممر ا فممم  ءَ 
 .(1)بالورداد ال ى ء فا د  من و ا ه وء رداد فوه ء ضا  

ا اؤدى ىل  الو وع ف  خَأ  خمر، و مو ىنكما  خاعمول ممن خمواص : بأن   أقول 
والثابومل ء ضما  ممن وا مع ء،مالةنه،  وم  لمو اخومم  المنحض عمم   ،القر ن الثابول باصه

مدلول بممل )المثان ( فَ ه ممثل   قوقمل اامَمال ءو )اءرمن المىمم ( الم ى  مد ه ع 
ِ    َوَأفمم   ولممه  حممال   دُ د  رَ وَمم  ممن محا،ممنل خمقممه،  َ  ِن اْسههَتْغف ُروْا َرب ُكههْم ُثههم  ُتوُبههوْا ِإَلْيهه

ُِ َوِإن َتَولَّْوْا َفِإنَِّ  َأَ اُف  ُيَمتِّْعُكم م َتاعاً َحَسناً ِإَلى َأَجلٍ مَُّسمًّى َوُيْؤت  ُكل  ذ ي َفْضٍل َفْضَل

" وف   ولمه  حمال : 3" ود:  َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َكب ٍر

  : وف   ولمه  حمال : 10"ىبراهو "    َوَلْوَلها َكل َمهة

"، وفمم   ولممه  حممال : 129"عممه:  َسههَبَقْت م ههن ر بِّههَك َلَكههاَن ل َ امههًا َوَأَجههٌل ُمَسههمًّى    
                                                

ن الوكمرا  َنْوعما  ممن ااعاما ، ولمما بمان الحمر  مح مةن لإل سماز، فقمد َدَ ج ال ليةمون عمم  َرْحم (1)
خش  بثةرون ءن  حا  القر ن به، فرفضوه،  ال بَاء الدان ء مد بن عمم  الىمنك  مِر ما  بمةن 
الوكرا  وااعاا : )لوإل ب عاا ، بن    ءلِاظ، بن  ء يمد بمه يةمر مما ء يمد =بمااخر( عمرو  

، و ال ءبمو 344 /1 م، ويا ر: محورك اء ران 1318  مصر مَنحل: بوء 219 /3اءفراح 
 د نسد فم  القمر ن  كمرا ا ، و مو  –مع ااعساز ف  بمَا  –ز ره: )بسوا  عول الىو   و صر ا 

مممن  صممري  ال وممان، ء مممن ااعامما  المسممرد، وإنممما  ممو لمقاعممد، ولووروممه الا ممر، وماا،ممنل 
، ولمم   قاممع د/ ع ممد الممماح  1977ربمم  مصممر دا  الِكممر الح 160المقمما ( المحسممة  الك ممرى ص

الىممةد  ىممن بالوِر ممل بةاَممما، بممن  حممر  لممما بةاَممما مممن عمممل، فقممال: )الوكممرا  ىعمماد  الشمم ء 
ممرا ا، وااعامما   أد ممل المحامم  الممراد بمِممظ َءْزَيممَد مممما  ىموحقه لِا ممد ، و بممر ءن بممممل )الِا ممد ( 

دا   114لوكممرا  فمم  القممر ن الكممري  ص مم  الومم   ِممر  بممةن ااعامما  والوَويممن ...(  مما ر  ا
 .1980 /1400المَ وعاو مصر ط 
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       َوَيْسَتْعج ُلوَنَك ب اْلَعَذاب  َوَلْوَلا َأَجٌل مَُّسمًّى َلَجهاءُهُم اْلَعهَذاُب َوَلَيهْأت َين ُهم َبْغَتهًة َوُههْم َلها

 ". 53"الحاك وو:  َيْشُعُروَن
فمم   ولممه  حممال :      َ  ُممد فمم  القممر ن وَ رد  وَممو مم ه  مم  عمماد  اء نمماع اءعممم  ل بمماء  َ  
آَباءَنا َأَوَلوْ َكانَ آَبَو  ِ ُِ َقاُلواْ َبلْ َنت ب عُ َما َأْلَفْيَنا َعَلْي اُؤُهْم اَل ِإَذا ق يلَ َلُهمُ ات ب ُعوا َما َأنَ لَ الّل

َوِإَذا ق يَل َلُهْم َتَعاَلْوْا ِإَلى "، وف   وله  حال : 170"النقر :  َيْعق ُلونَ َشْيئاً َوالَ َيْهَتُدوَن

ِ  آَباءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم اَل َيْعَلُموَن َما َأنَ  ُِ َوِإَلى الر ُسولِ َقاُلواْ َحْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعَلْي لَ الّل

َوِإَذا َفَعُلواْ َفاح َشًة َقاُلوْا َوَجْدَنا "، وف   وله  حال : 104"الما د :  َشْيئاً َوالَ َيْهَتُدوَن

ُِ ِ  َمها اَل        َعَلْيَها آَباءَنا َوالّل َِ اَل َيهْأُمُر ب اْلَفْحَشهاء َأَتُقوُلهوَن َعَلهى الّله َأَمَرَنا ب َها ُقْل ِإن  الّل

َوَكَذل َك َما َأْرَسْلَنا م ن َقْبل َك ف   َقْرَيٍة "، وف   وله  حال : 28"اءعراف:  َتْعَلُموَن

"الةخرف:  َنا َعَلى ُأم ةٍ َوِإن ا َعَلى آَثاِره م مُّْقَتُدوَنمِّن ن ذ يرٍ ِإلَّا َقالَ ُمْتَرُفوَها ِإن ا َوَجْدَنا آَباء
23." 
كر ء  مكممن ء ممد ىنكمما ه مممع ءن  ْ ةُ فَمم ا الورداممد الواضممح فوممما ُ ِكممر ونحمموه مممما َ،مم 

، لكممن المممدلول الموكممر  لممه (1)ءعممن المحامم  وا ممد و،مممل الوكريممر ءو الورداممد ء  ُْاَكممر
ممممممما  َ   ْكممممحُ و حمممه الموسمممدد فممم  بمممن ممممر  بِ   حمممه ءو عل ا ممممه وْ رء عمممم  عممموايوه ءو مَ َْ

 الىواقول من  غةراو.
ومن ا  ف ن   ه ال ا ر  مورمود ، وورود ما لمه دوا ومه، ولمه ء،مرا ه وو ا ِمه ولمه  

دو ه ب لك ف  مةدان ااعساز، و د  انمه الكثةمر ممن ال ليةمةن لَم ه ال ما ر  القر نومل 
و يم   ، مون عمن ء،مرا  اق ِ اَ  ما، فشمرعوا اد ،مونَا ويُ وا و وا  ف  ىنكا  حُ و ِ َض فأا وو ا ول   ُ 

رمماءو عممابر  خاعِممل، ىء ءنَمما ا وربممت بثةممرا  مممن  –فمم  عمومَمما  –ءن د ا،مموَ   مم ه 
 :وإليض ما ي ل رهى كلضمَِومَا الصحوح، 

                                                
: 219ارارممع فمم   لممك ء ضمما  بدا ممل  ممدام الرافحمم  عممن الوكممرا  فمم  بوابممه: ىعسمماز القممر ن ص (1)

  .1965 م 1384المكونل الوسا يل بمصر  220
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 مم( فم  بوابمه: )ال ومان والو ةمةن(  قمول: )ولموإل 255فَ ا ءبو عمرو السا ظ )و  
لحكمممل بوقريممر المحامم ، ءو خَمما  الغة مم  ءو الىمما  ، بممما ءن   و مما ممما دا  الو ْكممَرا 

ما لم   سماوز مقمدا  الحارمل ويخمرج ىلم  الح مم، و م ا القمر ن    ِ بحَ  لوإل  رداد اءلِاظ
 دَ د   صممل مو،مم ، و ممود و مما ون وشممحةب وإبممراهو  ولمموط وعمماد وامممود، بممما  َ  دَ د   ممد  َ 

 ، سمممممن الحممر  وءعممااف الح  بممر الساممل والامما  ويةر مما، ءنممه خاعممب رموممع اءممم 
 . (1)وءكثر   ي   يافن، ءو محاند مشغول الِكر ،ا   القمب(

عامده  الو ْكمَرا ىلةَما  سمد ءنَما  مدل عمم  ءن  التدى أادار التَّْكدراارومن يتأمل نماكج  
 مم ه الاممما ج الومم   وماامممل الموَابقممل،  ةممم ىن  مء ااحصممر فمم  اءلِمماظ ءو الصممو  ال

ع ب ةممر فمم  عرضممَا وء،ممالة َا مَممما بممان فةَمما مممن و  َاممر ن مممع  َ فمم  القمم وكممر   بر مما 
 بحض اءلِاظ ءو الصو  الموماامل.

 مم( فم  بوابممه: ) أويمن مشممكن القمر ن(  قممول فم  خمملل 276)و  وادوا انددن قتيضدد  
انحمم ىلمم   فمم  القمر ن: )... وبمان ءى الر،ممول  الو ْكمَرا محاولومه بومان الحكمممل ممن 

ِممل، فمممو لم   كممن اءننمماء والقصممص مثاما  ومكممر   لو حممت  صممل القنا من بالىممو  المخوم
 –و صل لوط ىلم   مو  و صل نوح ىل   و ، مو،  ىل   و  و صل  وى  ىل   و ، 

قةَما فم  بمن مْ ر  م ه القصمص فم  ءعمراف اء   ويُ َِ ْشمفأ اد ع بمَِه و  مومه ءن  ُ 
ام   قمول بحمد  ،(2)ار(ث وَا ف  بن  مب، ويةيد الحاضرين فم  اافَما  والوحم يُ ،مع، وَ 

 لممك: )وءممما  كممرا  الكممل  مممن رمماإل وا ممد وبحضممَا  سممة  عممن بحممض بوكممرا ه فمم  
ُقلْ َيا َأيَُّها اْلَكاف ُروَن  :وف  ،و   الر من بقولهَفب َأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن  فقد

                                                
  حقة : ع د الىل   ا ون عنع: الخانس  بالقا ر . 314 /3ال وان والو ةةن  (1)

 مم 1393 حقةم : الىمةد ء ممد عمقر. عنمع: دا  الومراث بالقما ر   234 أوين مشكن القر ن ص (2)
  ، وعنع: المكونل الحممول بةروو ل اان.1973
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ى اد   ْكمَرا الو   فم  ءعمموك ءن القمر ن نمةل بمىمان القمو ، وعمم  مم ا  َ ، وممن مم ا  َ 
 .(1)ااخوصا  ى اد  الوخنو  واا ساز( ف  الووبةد واافَا ، بما ءن من م ا  َ 

   مم ا الامموع اءخةممر بوكممرا  الكممل  مممن م ِ َىممءن ابممن  وةنمل  ُ  مددن اددوا الكددالم ا  ددر 
ام  ضمماا  ءن فم    امه مقمابل   خمر لَم ا الاموع ء  كمون الكمل  حْ راإل وا د، و لك  َ 

 د موواف  وموَاب   ماما ، بن  كمون فم  عمو  مواوعمل بةاَما  شمابه فوه من راإل وا
وإن اخوممم  بحضممَا عممن بحممض بالةيمماد  والمماقص ءو بالوقممد   والوممأخةر ءو باارممممال 
والوِصةن، ءو يةر  لك من عر  الواموع فم  الصموايل واء،مالةب، و م ا المقابمن  مو 

مم  ،م ةن الوح ةمر عممن بوكمرا  اءننماء والقصمص ع –فم  ءول بلممه  –مما ع مر عامه 
ر مممما فومممه، فممم ن  كمممرا  اءننممماء والقصمممص ممممن ءبمممرز م ممما ر المثمممان  ََ  ْ الشممم ء بمممَأ

  اويع القر ن ف  عريقل عرضَا ءمر واضح ء ضا . ن  القر نول بالِحن بما ءَ 
ث ء ضما  عمن الوكريمر فوقمول: د  َحموَ اَ  (2) مم(637)و  واوا ضياء الد ين ندن األريدر 

ه  مو دءلمل المِمظ َخمالمأْ  عم  ال وان، و و د ة ُ  نِ ا ِ قَ مَ  )واعم  ءن   ا الاوع من  ، و مد 
دا ، و بمما اشمونه عمم  ءكثمر الاما  بااعاما  ممر  وبالوَويمن ءخمرى،  عم  المحا  مرد 
و و ااقى   ىمةن: ء د ما اورد ف  المِمظ والمحام ، وااخمر اورمد فم  المحام  دون 

قولممك لمممن  ىممود وه: ء،ممرع ء،ممرع ... المِممظ، فأممما المم ى اورممد فمم  المِممظ والمحامم  فك

                                                
 .235الىاب  ص (1)

 مو ءبمو الِمموح نصمر ع ضمواء الممدان بمن ءبم  الكممر  محممد بمن محمممد بمن ع مد الكممري  بمن ع ممد  (2)
اءاةر السة ى ْالَمْوِعمم ، ُولمِد فم  امو  الخمموإل الحشمرين ممن الوا د الشةنان ، المحروف بابن 

شعنان عا  امان وخمىةن وخمىما ل، بسةير  ابن عمر، له من المؤلِماو الكثةمر ماَما: المثمن 
، وفوماو 102 /3الىا ر، والوْش  المر و  ف   ن الما و ، ويةر  لك. اا ر: محس  ال ممدان 

 .66 /3اء وان 
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وءمممما الممم ى اورمممد فممم  المحاممم  دون المِمممظ بقولمممك: ءعحاممم  وء  حصممما ، فممم ن اءممممر 
 .(1)بالَاعل نَ  عن المحصول ...(

مممبخَ  هضمممح ممممدى ى ىا،مممو  اَ  -  ممممه ع  -ممممن عمممد  بلممممه   ر القضمممول الوممم  ََ
ماوحدث عاَا، و و خَ  فم  انَمواء ء،مالةب  -ا  كمما ُ َِم  ممن بلممه ء ضم- نُ مث موَ اَ  ر  ََ

عمممم  و ممما   ءو ء،مممرا   قوضممم  د مممل الَِممم  والا مممر ء،ممموسل َا، ممممع عمممد   الو ْكمممَرا 
 الخمط بةن   ه اء،الةب ويةر ا مما  د امونإل بَا من عر  ال وان اءخرى.

مممل  فمم   ولممه: ) ممو دءلممل المِممظ سْ مُ  ءوء  حريِمما   الو ْكممَرا  -  مممه ع  - فَ ر  و مد َعمم 
ممعاممده  ةاممما  َ  الو ْكممَرا ح مَِممو  َضمممحامم  مممرددا ( امم  ا   عممم  ال مه ىلمم   ىمممةن:  ىمم  ى 

اوكممر  فوممه الكممل  لِ مما  ومحامم ، و ىممم  اوكممر  فوممه المحامم  دون المِممظ، فَمم ا القىممم  
ِقممل، وإنممما  ممو و  لمُ عاممده ء ااحصممر فمم  نَمما  اءلِمماظ اْ  الو ْكممَرا الثممان  اممدل عممم  ءن 

َومممه  مم ا بحممد  لممك ِْ   مَ   مم مد عَ  -  مممه ع  -، امم  ىنممه  و ءبحماد ومىممووياو موحممدد 
راو واءروَممممماداو َ مممممى فةَممممما بثةمممممرا  ممممممن الا  دَ ْبمممممممممممن خممممملل بضمممممحل نمممممما ج  ر نومممممل، ءَ 

ت بَم  ْفمر  بومب )الموشمابه المِ م ( و )عممو  القمر ن( الم ان عَ  أما أصدحا . (2)الدقوقل
 ه ال ممما ر  الوممم  امممدو  ممممن   مممن، فقمممد بمممانوا ءعمممحا  السَمممد اءك مممر فممم  الحاا مممل بَممم

 -ه  ُممرْ كَ الشممامن المم ى  َ  الو ْكممَرا الحممدام عاَمما، بممما انَمقمموا فمم  د ا،مموَا مممن مَِممو  
روا   مموإن لمم   كونمموا  ممد عَ  - (3)و ممو ممما ،ووضممحه الشمموا د الوَ وقوممل فمم   مم ه الكوممب

ا نَا  ىلم   مد ب ةمر، و مو ممَضماْ اعمَل وا  مُ  وء ضا  عن   ا المَِمو   ح ةمرا  ن ريما  ء

                                                
 حقةمم : محمممد  158: 157 /2ا ر فمم  ءد  الكا ممب والشمماعر ءبممن اءاةممر اا ممر: المثممن الىمم (1)

  .1939 م 1358مح  الدان ع د الحمةد عنع: مصَِ  الحم   

 171: 146 /2اا ر   ه الاما ج فم  الِصمن الم ى عقمده عمن الوكمرا  بكوابمل: المثمن الىما ر  (2)
  د الحمةد.عنع: المكونل الحصريل عةدا، بةروو  حقة : محمد محة  الدان ع

 ،وف ء بر نما ج واضحل لَ ه الشوا د بالمَمب الثان  من المنحم الثان . (3)
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  بوابمه فم  )اا ماو الموكمر   بالكممماو ا  اوضح ف   ول الخَةب اء،كاف  بأنه َع 
 .(1)الموِقل والمخومِل(

دددفمددا ا    ددم  يهابمممن  وةنممل بوكمممرا  الكممل  ممممن رمماإل وا مممد  ميهسا ابمممن اءاةمممر  ومدددا ا سا
الخَةممب بوكممرا  الكمممماو الموِقممل، وممما  قابممن  اددو مددا اسددميهبوكريممر المِممظ والمحامم  

ابمن اءاةمر بوكمرا  المحام  دون المِمظ  أو ما اسميه ،كرا  الصو  المواوعمل لك من  
 الخَةب بوكرا  الكمماو المخومِل. ما اسميه و 

: ءنممه بحمد بممن ممما ،م    مكاامم  القممول بمأن مَِممو  المثممان   كماد  كممون  ممو واخلالصههة
ه، و مممممد اخومممممرو مصمممممَمح و ىمممممب مدلولمممممه الشمممممامن الممممم ى ا  ضمممممة الو ْكمممممَرا مَِمممممو  

( ودون مصمممَمح الو ْكمممَرا عمممم   مم ا النحمممم دون مصممَمح ) ممما  مَ ن (، لوكمممون عَ )المثمما
 :لهمبررات التالي  (2)ه القدماءمَ ض  )الموشابه( ء ضا  ال ى فَ 

قمه القمر ن عمم   ما ر  بمما ز  مَ عَ ةا  ءَ ةِ مممَ وَ اعمَل ا   ر نوما  مُ  د  َحم ُ  (المثمان ): ىن لِمظ أواًل
ا ا بممممه م  م   مممم ه ال مممما ر  بممممما َ،ممممَىممممن نُ   ءلَ وْ َء مممممن  مممموا ره اء،ممممموبول، فمممماْ 

ف نممما  ممو  -ءو الموشممابه  الو ْكَرا بمم -مصممد  ا، وإن ا،مموخدماا محَمما يةر مما 
 فقط من   ةن اا ضاح والوِصةن.

ىء ءنممه  الو ْكممَرا  يمم  مقا بوممه الشممداد  لغويمما  لمممدلول  (المثممان ): ىن مممدلول لِممظ ثانيههًا
ا ممع ال ممما ر  الومم  امممدل عمةَمما فممم   ممو اء ممد  عمممم  الوح ةممر الحقوقممم  عممن و 

م حصمر فوممه اْ الم ى اَ  -ن بممااخراج ممن  م ا الاَما  الضممة  القمر ن، ءنمه اوكِ 

                                                
 ،   بلمه   ا ءاااء الحدام عاه ف  المَمب الىاب . (1)

 مد ،مم  بوابمه: )كشم  المحمان  عمن موشمابه المثمان (  -و و ابن رماعل  -وإن بان ء د    (2)
الكوما  لم  ء مكمن ممن  حدامد مقصمد عما نه  كما ،م   فم  المَممب الىماب ، لكمن لهوما   م ا

ف ممما ءنممه اريممد بمِممظ المثممان  فمم   مم ا الحامموان )القممر ن( نِىممه عممم  اعونمما  ءن )المثممان ( ء ممد 
، وإما ءنمه اريمد بمه نِمإل 68 /1اء،ماء الو  ءعمقت بالِحن عم  القر ن بما راء ف : اا قان 

 المحا  ااعَل   ال ى ء صده.
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َمممل  ىلممم   ممما ر  بوانومممل  ر نومممل محمممدد  امممراد نواا -لمممدى المممنحض  الو ْكمممَرا 
 .الو ْكَرا فَمَا ود ا،وَا بصرف الا ر عن ءى ردل  كون  ول محا  

عممم   مم ه  ل  دَ ءَ  ممو اْ  -ِاعممن معممم  وزن  -اا ممه الصممرف  : ىن لِممظ المثممان  ب ثالثههًا
 (مثاممماه)، ءنمممه رممممع  كىمممةر مِمممرده الو ْكمممَرا ال ممما ر  الوممم   ح مممر عاَممما بمِمممظ 

 الو ْكمَرا بما  و الحمال فم  لِمظ  -وب لك ف نه ء  ح ر فقط عن   ه ال ا ر  
ويحةمَما  اا ىما  بَما   ِ َممحَ بن  ح ر ء ضما  عمن مِردا َما ءو ءفراد ما ممما  ُ -

نابضممل بالحربممل  -ءو المثممان   -ىلمم  وا ممع مشممَود  ومموال  فوممه  مم ه اءفممراد 
 والحوا .

 ةمم ىن الوشمابه بمةن شممة ةن  الو ْكمَرا : ىن ممدلول المثمان  واةم  الصممل بممدلول رابعهاً 
مما  مو ىء عمِاو  وكمر  بد رمل محةامل فم  اءشمواء  -بما ،    -ءو ءكثر 

مح الموشممابه المِ مم  المم ى اخومما ه الىممابقون الموشممابَل، وبالوممال  فمم ن مصممَ
واة  الصمل بمصَمح المثمان  الم ى اخور مه، ءو  حممن لمداَ  نِمإل مدلولمه، 

ء  حمممممن محامممم  الوثاوممممل  -بمممماِإل لِ ممممه  -لكممممن عممممدلت عاممممه ء ضمممما  ءنممممه 
  َاممعْ السممو رى المم ى  ممدو   ولممه  مم ه ال مما ر  الومم  ءُ   والورداممد، و ممو المحامم

 بد ا،وَا. 
ام  ء ضما  ءى نموع ممن  َ ا  دون الموشابه  د رَ  (المثان )خووا ى لمصَمح : ىن ا امسًا

الخمط مع الموشابه ااخمر الم ى  قابمن المحكم  بمما ،م   ءن ءشمرو ىلومه فم  
 مم  بمم لك الخمممط بممةن  مما ةن الصممِوةن المموا د ةن ا  رَ بدا ممل المَمممب الىمماب ، وَ 

،م   فم  المَممب اءول ممن  و د ك َتابًا مَُّتَشاب هًا م َثان َ ف   وله  حال : 
 م ا المنحمم ءن  حمدات عممن الصممل الواوقمل بةاَمما مممع  مةمة بمن ماَمما فمم  

 الو ت نِىه بمدلوله الخاص.
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ر ت مَالمب  م ا المنحمم فم   حدامد المَِمو  الا مرى غى ا بامت  مد ا،مو وفى النهاية
 مكمن ءن  كمون  (1)لممثان ، ف ن مَالب المنحم الومال  عمم  ا،موحواء شمداد

 ل بالكش  الوَ وق  عن   ا المَِو .كِةم

                                                
 كممون لمم  ىن شمماء ع فمم  المىمموق ن القريممب َعممْود  ىلمم   مم ا الموضمموع  ء ممول  لممك ءنممه ،مموف (1)

 لمحاولل الكش  عن بثةر من و ا   المثان  وء،را  ا ف  القر ن الكري .
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 آفاق املثانى القرآنية 

 املطلب األول: املثانى ونظام السورة:

مممفَ  ىن    ن فممم  ىد اك عمممموَا الواوقمممل با ممما  الىمممو   القر نومممل ءو ُممممكْ    فممما  المثمممان   َ َ 
اافمما ،  ن فَمم   مم ا الا مما  ءو ال امماء اممؤدى مناشممر  ىلمم  فَمم   مم هىباا َمما الخمماص ى  

ء،ا،ممما  عمممم   ةُ ِكممم َ رْ فىمممأ و  بووضممموح ءن ال اممماء الخممماص بكمممن ،مممو    ر نومممل اَ     اَممم نْ ِمممموَ 
  :فأقولء داف القر ن وماَمقا ه بوره عا ، 

ىنممه مممن المحمممو  والواضممح ءن القممر ن الكممري  بومما   دا ممل ىلمم  الممماَل اءمثممن فمم   
ي ل لَّت   ه هَ  َأْقهَوُم َوُيَبشِّهُر اْلُمهْؤم ن نَي الَّهذ يَن      ِإن  َههَذا اْلُقْرآَن ي ْهد الحوا  عقةد  و،موبا : 

ك َتاٌب َأنَ ْلَناُه ِإَلْيهَك ل ُتْخهِرَ    " 9"اا،مراء:  َيْعَمُلوَن الص ال َحات  َأن  َلُهْم َأْجرًا َكب رًا

 ".1"ىبراهو :  الن اَس م َن الظُُّلَمات  ِإَلى النُّوِر
ن  مما: )الونصمةر( و )الوغةةمر( وء  مكمن ءن ةْ ن ء،ا،ة  والَدا ل  قو  عم  عاصري 

، ولتحقيددد  رصممر و  مممن ءن اوغة مممنْ ااوقممن اانىمممان ممممن ال ممممماو ىلممم  الامممو    مممن ءن اُ 
: الحممم  والو ةمةن بالاىمنل لمحاصممر اءول، األولدىالحاصمرين ءبمد مممن و،مةموةن،  ادوين

  و الوغةةر. : الوربول بالاىنل لمحاصر الثان ، و الثاني و و الونصةر، 
وما  قمو  بمه القمر ن ممن خملل ن ما  الىمو    حوممد عمم  الو،مةموةن الىمابقوةن دون  

صمممن عمممن الوربومممل فممم  عمممال  َِ اْ رممما ، ءن الحمممم  المُ ةْ ن بةاَمممما، بمممن  ممممةج بةاَمممما مَ ْصمممفَ 
ممم ْ اممم يَ الَدا مممل ء قوممممل لمممه، وَ  حااو المود رمممل، برنامسمممه عمممم  ن ممما  السرعممماو ءو الش 

 ةمم   ومم   صممةر شممسر  الر   رُ ض  لَغممخَممو  خَممو ، بممما اامممو الا ممت اْ  ومم  اممو  الامممو 
ومه، ءن  م ا الومأاةر رب ِ دث الومأاةر فمومن اُ ْحمة عمم  بمن مما  ُ كِ مرَ عمنل  انحل، بما ءنه اُ 

  و ال ى  قود ىل  الوغةةر.
ممما  قممو  بممه القممر ن مممن خمملل  - قرينمما   - ممو  حن مًددمون اددوا التاددور السددان  

  حقممم  ء دافممه ممممن خمملل بوممما   حومممد عمممم  مخاعنممل الحقمممول ن مما  الىمممو  ، فَممو ء
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بمن  َ ْخمَوص  و د ا، ءو عم   قد   المحمومماو لم ا َا بَريقمل اءبموا  والِصمول الوم  
ممماَمما بموضمموع  َ  َمما مممن خمملل ن مما  الىممو   قُ ق ِ حَ ن ماممه ىلمم  يةممره، بممن  ُ ِقمموَ اْ غ ماممه لةَ رُ ِْ

 ن ىل    ه الوربول بو،ا مَا الخاعل.، ِ وَ وَ مُ لمع بةن الحم  والوربول واْ سْ لَ القا   عم  اْ 
وءوضمممح  لمممك فمممأ ول: ىن ء،ممما  الىمممو   القر نومممل لممموإل  مممو  اممماول  ضمممول محةامممل  

  لممه القممر ن ممن  ضمما ا، ىنممما ر  َحم خموص الىممو   بَر َما وماا شمموَا بممري  بثمر  ممما  َ 
ممقَ َممل ىلمم  المماِإل النشممريل الومم  ء  مكممن ءن  ُ  دا ممل مور   لُ َعممرْ ء،ا،ممَا ءنَمما رُ    مممن ى 

ممالممداخن ء ىمماما ، بُ  َممت ىلمم  يةممره دون ءن  حمماود الررمموع ت ماَمما  ىممما   ور  ْسمما عالَ مم 
ن ِصمممَِ اْ ىلممم  القىممم   اءول ممممر  ءخمممرى، ىنمممما  ممم  و مممد  موكامممممل موشمممابكل  مامممما ، ء اَ 

 القد   فةَا عن السداد، وء الحقن عن الحاعِل، وء القو  عن الضح  ىل   خره.
ممم  فمم  مخاعنممل  مم ه المماِإل ءو  ربةوَمما  سممب ءن  قممو  عممم  ثْ لمُ يقممل اْ ولَمم ا فمم ن الَر 
 اء،إل الوالول:

َما  دث ممن  ربةمة  اءول :  َْ عمم  رانمب   مراعا  الوكامن ءو الشمول َ ْدَ  اامكان، َم
مراعا  الود ج ء ضما ، ءن ممن ع وحمل  م ه الثان  : اه ءو ءكثر ف  بحض اء وان.ةْ حَ بِ 

 لاكمموص ى ا مما فاَرْأنا مما و َسْماما عمةَمما بمالحلج دفحممل وا ممد .الماِإل الاِممو  و،مرعل ا
ث الوأاةر فم   م ه الماِإل، ءن الومأاةر  مو الَريم  ىلم  دِ حْ اء وما  بكن ما  ُ الثالم :

دوا  الوحَد والوا وه، وعد  اءنخمداع الرابع :  الوغةةر ءو الوحول ىل  الامط المَمو .
ل ،مرعل الو مد   -ا عاَما َامةْ وانَ ى ا  َ  -اِإل ء ضما  بالامو والوقد ، ءن من ع وحمل  م ه الم

 .(1)بوالوقم  

                                                
ارارع ء ضا : ما  بره اء،وا  محمد  َمب عمن مَممل القمر ن الوربويمل وعمموَا بالوم بةر، و لمك  (1)

ن بوابممه: د ا،مماو  ر نوممل، عنممع: دا  الشممر  ممم 245م وممدء  داثممه عممن الوكممرا  فمم  القممر ن ص
  .1982 - م1402 3ط
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 مم  الربمما ة الوربويممل الومم   قممو  عمةَمما ن مما  الىممو    -باخوصمما  - مم ه اء،ممإل  
مَممممممما بممممممان ا صممممممالَا بممممممنحض  -ر ممممممماد  محةاممممممل خة مممممم  عممممممم   َ َامممممم ْ القر نوممممممل المممممم ى اُ 

   ووافممم  مممممع المممماِإل لمحالسوَمممما المحالسمممل الوربويممممل الومممم -الموضممموعاو ءو القضمممما ا 
 اانىانول  ىب ع وحوَا الو  ،   ااشا   ىلةَا.

م ام ددن القددول  دد َّ ةممة بممن ،ممو   عممن يةر مما م  اء،مما  فمم   َ  بددأن وبندداء رهددى مددا تاقا
ممخُ ضممَا لموضمموع بحةاممه  َ ر   َ حِ لمموإل  مموَ  مماْ َا ءو لقضممول  َ ص   يمم  ءن  لممك  ممد  -د بَمما رِ َِ

فمم   مم ا الومةةممة  ممو ن امَمما المم ى  ىنممما اء،مما  - كممون واضممحا  فمم  بحممض الىممو  
ل حالَسممم  ىلم   حقوقَما ممن خملل مُ رْ  قو  عم  ء داف محمدد   خموص بَما الىمو   و َ 

 ،وباارمممال ءو الوِصممةن ،مخصوعممل بممالوربةة عممم  روانممب بحةاَمما السممل  حَ  َمما مُ اد  مَ 
كانوا مه  مبوى ءو ال ومان  نِىمه الم ى  حمد غَ وبَ وحل ىعا  ا الم   ،وبالومموح ءو الوصريح

 .(1)الخاعل اءدا  اء،ا،ول ف    ه المحالسل
د فم  ءكثمر ممن ،مو   ءو رد  وَم مكمن ى ا ءن اَ  فالموضوع الوا د  أو الموفدا الوا د  

ه فم  بمن ممر   كمون  ا مم ا  خماص ف  ءكثر من موضمع داخمن الىمو   الوا مد ، لكا م
قممممممل ه ممممممن عريرُضممممممِْ و ا ءامممممر خممممماص  نحمممممما  لخصوعمممممول ء ممممممداف بمممممن ،ممممممو   ومممممما  َ 

 وَا عم  الاحو ال ى ءشرو ىلوه ،ابقا .سَ الَ حَ مُ اء ماد َا وَ قَ نوِ مخصوعل ء ضا  ف  اْ 
 وإالْيضا مثاال لولض بسورتين قايرتين  تى ام ن  ار الرؤي  في ما:

                                                
ا،وِدو بثةمرا  فم  فَم  ن ما  الىمو   القر نومل ممن ال ملل لمشموهللا ،مةد  َمب ممن خملل مقدما مه  (1)

لوِىممةر مخوممم  الىمممو   القر نوممل  ةممم وضمممح بسمملء بومم  ءن لكمممن ،ممو   شخصممةوَا و اا  ممما 
ن  مم  بشخصممةوه و امما ه الممةممة  ومممن  لممك مممثل  الخاعممل الومم   وِممرد بَمما بممما اوِممرد بممن بمما 

 مقدموه لوِىةر ،و   النقر .
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ِإَذا ُزْلِ َلهت  اْلهَأْرُ  ِزْلَ اَلَهها َوَأْ َرَجهت  اْلهَأْرُ        م  ،مو   )الةلةلمل(:  الس رة الولى 

ا َوَقالَ اْلِإنَسانُ َما َلَها َيْوَمئ ذٍ ُتَحدِّثُ َأْ َباَرَها ب َأن  َرب كَ َأْوَحى َلَها َيْوَمئ ٍذ َيْصُدُر الن اُس َأْثَقاَلَه

 .َرُهَأْشَتاتاً لُِّيَرْوا َأْعَماَلُهْم َفَمن َيْعَمْل م ْثَقاَل َذر ٍة َ ْيرًا َيَرُه َوَمن َيْعَمْل م ْثَقاَل َذر ٍة َشّرًا َي
اْلَقاِرَعةُ َما اْلَقاِرَعةُ َوَما َأْدَراكَ َما اْلَقاِرَعةُ َيْوَم    ،و   "القا عل":  والس رة الثاىية 

َيُكوُن الن اُس َكاْلَفَراِش اْلَمْبُثوث  َوَتُكوُن اْلج َباُل َكاْلع ْهِن اْلَمنُفوِش َفَأم ا َمهن َثُقَلهْت   

ُِ َفُهَو ف   ع يَشٍة ر اض  ِْ َناٌر َمَواِزيُن ُِ َهاِوَية  َوَما َأْدَراَك َما ه َي ُِ َفُأمُّ َيٍة َوَأم ا َمْن َ فَّْت َمَواِزيُن

 .َحام َية 
مون السورتاْين اج : ًْ  ومن يتأمَّل ما

 :الثاىىو و القوامل وء والَا،  :الوابْمَوْةَما َ ُدوَ ان  ول َعْاَصَرْين ءَ،اِ،ة ْةن:  ءن   
فمم  )الةلةلممل(  فالعناددر األولَممما، ةْ وَ ا فمم  بمْ َممما  ُ َمممممم   َ  ممو الحىمما  ومصمما ر الخ

فةَما ممن  والعنادر الثدانى، ب َأن  َرب َك َأْوَحى َلَهها من ءولَا ىل   خر اا مل الخامىمل 
فمم  )القا عمل( مممن ءولَمما ىلمم   خممر اا ممل  والعناددر األولبحمد  لممك ىلمم   خممر الىممو  ، 

ممن بحمد  لمك  والعنادر الثدانى اْلع ْهِن اْلَمنُفوِشَوَتُكوُن اْلج َباُل َكالخامىل ء ضا  
 ىل   خر الىو  .

 امماك فا  مما بةاَممما  ن  ا فمم  بمومما الىممو  ةن ىء ءَ َممما  ُ َمممومممع ءن  مم ان الحاصممران  ُ  
ب عمممم   ممم ه الَريقمممل ممممن الَمممابع فممم  عريقمممل  اممماول  ممم ان الحاصمممرين، وفومممما اور  ممم

 الممةة واااا  الخاعل لكن ،و  .
ةامه ممن مشما د القواممل، َد بحْ ْشمة عم  مَ ك  ف  الىو   اءول   د  َ  ألولفالعنار ا 

ر ا وإخرارَا لما فم  روفَما ممن نِمإل س  َِ ا فو َا، ا   َ وَ حْ  و زلةلل   ه اء   الو  نَ 
اانىمممان ا،ممموقرا  ا   َ ِلمممماد َممما ءو ممممن النشمممر الممم ان دفاممموا بَممما، و ممم  اء   الوممم  ءَ 
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  اء   م  كَ وَ اانىان: مالَاق ويةيد ف  الَمول ءن  َم واءمان فو َا، ومن ا   ىأل   ا
 .(1)ر بن ىنىان بما ا  كنه عم   َر ا ِ خْ وُ لِ  -بو   ع لَا  -نِىَا 

شمة ا   خمر فم  الاِمو   م  ُ م مد ء اد ءن اَ  وادوا االعنادر نفسده فدى السدورة الثانيد  
 ىنَما القا عمل، ام   مال:  َا لز،مماع والقممو  بأ مدااَا وء والَماعُ رْ بشأن القوامل، و و  َ 

                                                
: )ء ممد ون ممما ءخنا  مماق  ممالوا: ع و ،مموله ءعممم ،  ممال: فمم ن ءخنا  مما ءن بممما  ممال  ،ممول ع  (1)

 شممَد عممم  بممن ع ممد ءو ءمممل بممما عمممن عممم   َر مما( والحممدام: ءخررممه الورممم ى فمم  بومما : 
، وفم  2429  م   342 /4، و مال:  م ا  مدام يريمب 7لمو ع بما : عِل القوامل والر ما   وا

 /5كوا :  ِىمةر القمر ن بما : وممن ،مو   ى ا زلةلمت، و مال:  م ا  مدام  ىمن عمحوح يريمب
، وء مممد فمم  520 /6، والاىمما   فمم  الك ممرى، بومما : الوِىمةر بمما : الةلةلممل 3353  م   277

و مال الم    :  حةم   م ا ماكمر وعمححه،  532 /2، والحاك  ف  المىود ك 374 /2المىاد 
د النخما ى َبْسر مه فم   -  مه ع  -الحدام  اله النخا ى،  مت: ءخ  ال      مر  ، فقد َ َِ باَءَشد 

ممه ءبممو  مما   فمة اممه  ةممم  ممال: مضممَر  الحممدام، لمموإل بممالقوى، َوَوا قممه ابممن  نممان   ممةن َخاَلَِ
 والحاك .

لكامه ممن عريم   شمدان  7296  فم  الشمحب والحدام له شا د ممن  مدام  ءنمإل، ءخررمه ال ةَقم
بن ،حد بن  حة  بن ءب  ،مومان، و شدانَ واِه، و م ا ممن ءو اممه بونمه عمن ءنمإل، والمحِموظ 

َرُح به.  عن ،مومان عن ،حةد عن ءب   رير ، فَ ا شا د ء ُ ِْ
مم   ( وفومه ابمن لَوحمل، و بوحمل ُمْخوَ 4596وله شا د ف   دام  بوحل السرش ، ءخررمه الَ رانم  )

(، 1013ف  ُعْح وه، والسمَو  عم  ءن له عحنل، ويشَد ءعول محااه  دام مىم    م  )
( عممن واعممن بممن ع ممد اءعممم  بممه ... ) قةمم  اء   4136والنغمموى فمم  شممرح الىممال بممر   )

ءفممل  ءكناد مما ءمثممال اء،ممَوانل مممن المم  ب والِضممل، فوسةمم ء القا ممن فوقممول فمم   مم ا  ومممت، 
    ا  َحت   م ، ويسة  الىا   فوقول: ف    ا  َحت امدى، ام  ويسة  القاعع فوقول: ف

(، 6697( وابممن  نممان )2208ادعونممه فممل  أخمم ون ماممه شممة ا ، وبمم ا ءخررممه الورممم ى بممر   )
 ( من عري  واعن بن ع د اءعم  به.6171وءبو  حم  )

ه فومه ن مر، ( والسمة  بضمح664ِوبَ ا او مةن ءن ىد اج اءلنمان  لمه فم  )ضمعو  الورمم ى( بمر   )
ح  والُحْىن ىن ل   كن  ىاا  بشوا ده، دع ءعم .  والصوا : ءن الحدام ادو  بةن الض 
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َم  السمموا  لوقمول لمكممن حْ  كم ا ب بَمما  وإعمل    ممن ءن  ُ (  َوَمهها َأْدَراَك َمهها اْلَقاِرَعههُة)
 ثددداء ردد ادى ءو مسومحممةن:  صممو  ءنممت عمممن  مم ه اء ممداث واء مموال مممما  شمماء، رَ ُفمم

دين دد َّ زَّدديا أاًددا  رهددى مُدد  ْين م حا  : اوحممم  بممانَل  الامما  مممنء ممد ما الجددوا  م را
مموَ ربةن مُ َ    مو    مُضمم َ  المم ى ء ِحْ َضمم ةن بمالِرا  الم ثمموث، فضممل عمن  ممةالَ  وَ ر ِ َِ

 ه ىء ضممح  الِممرا  و ةالممه، والثممان : اوحممم  بمماءنقل  والوممدمةر الشممامن المم ى و ِ َصمم ُ 
،وحدث ف  الكون، وال ى ءشةر ىلوه ف    ه الىو   بسانب مامه، و مو نىم  السنمال 

فةَمما بالصمموف الماممدوف الَممش الموَمماار فمم   ودْغممل الومم   َ و  ممداَا  ماممما ىلمم  الد رمم
 الَواء.

نسممده اوحممدث عممن عممدو   وباالنتقددال حلددى العناددر الثددانى فددى السددورة األولددى 
 وا ويامالوا رمةاء  ، حاَ،معو ين لوُ  ْ ثمرين َممحْ نَ    مُ  مو  الاا  ءشوا ا ، ءى انَل َ  من  

 م ا السمةاء الم ى امو  فم    السحمو ، وماَ  ممن اورمه ىلم، الاعو ه ىل  ر  وَ فماَ  من اُ 
   مد  قمدار المم    ممن الخةممر وممن الشمر، اممراه بمن ىنىممان ااهومل   ُممموَ  لمك الةمو  بد ممل مُ 
ر عمممم  مصمممةره  مممةن  مممررح بِمممل عمممم  ءخمممرى فممم  وزن  ىممماا ه ا ِ ؤَ فممم  عمممحوِوه وُيممم

 و،ة ا ه.
ر  ءمممممر الحىممما  ممممن خمممملل ْحممموءمممما  ممم ا الحاصممممر فممم  الىمممو   الثانوممممل، ف نمممه  َ  

ة ْمممَمما  َ   بممهق ىن  و ِ َد المموازين، وممما ءد اك ممما  م ه الممموازين وممما  ُمْشمملوربةمة عممم  مَ ا
الحممدل عاممدنا فمم   مم ه الممدنوا، فمم  ا بَمما اممو  الحىمما   ممةن شممة ا   خممر ء  خَممر عممم  
بال، ىنه الحىااو والىمة او، ام  ،مرعان مما  و مةن الحاقنمل: ىمما ءنَما العوشمل الراضمول 

 سع ف  نا   امول.ِْ لمُ صةر اْ ف  السال، وإما ءنَا الم
ان، لكممممممن عريقممممممل دَ د  َحمممممم ممممممول عاصممممممرين مُ  -كموا ممممممما - كمممممم ا  ممممممدو  الىممممممو  ان  

محالسوَما ف  بن ،و    ومةة عن عريقل اءخمرى  مامما، ممن  ةمم مواضمع الوربةمة 
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بسمومع رواننممه الوربة ومل والوصممويريل المغمموى وممن  ةمم الوِاعممةن وممن  ةممم الاىم  
 ن ،و   بالوال  ف  عَا َا وإ حاءا َا و اا  ا.واا قا ول، فومةةو ب

  عمم  بمن ،مو   فم  دُ ْصموبحد   ا المثال المخوصر لا ا  الىو   القر نول ال ى  َ  
ص ُمممخْ عممه بممالَنع  ىممب  امموع الىممو  فمم  ء ممدافَا وعممرا  محالسوَمما ءَ و  اَ القممر ن، مممع  َ 
 ىل  ما  أ  :

 مممم  عاصممممر ء،ا،مممم  مممممن  ءن  مممما ر  المثممممان  نووسممممل ع وعوممممل لَمممم ا الا مممما ، ءو 
عااعمره، والىمو   القر نومل  نحمما  لَم ا الا ما  بأنممما  م  لو ماو فاوممل  وكمر  فةَما بثةممر 

بوانَمما الخمماص و أاةر مما  -مممع  لممك  -ل َ مموْ لَ  ن ِ مممن المامما ر واءلمموان، وإن بممان لُكمم
المومةمممة، و لمممك ءخمممولف اء ممممداف ءو اااممما  الوممم  امممراد  حقوقَمممما ممممن بمممن لو ممممل، 

فممم  عريقمممل عمممر   ممم ه الماممما ر، وفممم   -بالومممال  -عمممن بحمممض  فوخومممم  بحضمممَا
ل ممممن اءلممموان َ ممموْ الةوا ممما الوممم  امممراد ىبراز ممما ءو ىخِاؤ ممما، وفممم  بمممن مممما  كمممون فممم  الم  

 او.ىَ مَ والملمح وال لل والم  
ء ممما  -ت ء مم  رَممود   ،ممابقا  فمم  المثممان  القر نوممل ْضممرَ المم ان عَ  - ولقدد  أصددا  

و  مموحممما  الصممممل الواوقمممل بمممةن الموشمممابه المِ ممم  وعمممم  ىعمممابل  مممةن  مممر وا  صمممريحا  ء
و ممو الحممم  المم ى انحثممون مممن خللممه فمم  القممر ن ممما  ىممم  الةممو  بالو ممد   ،الماا،ممناو

 الحضويل ءو الواا،ب الحضوى بةن ءرةاء الكل .
د فمم  ءكثمر ،مو ه و  ا مه، مممع الومرد   د القمر ن ومدلوء ممه عمومما  دا ممل لمك ءن مقاعم 

و، ومحام   لمك ءن رْ َكمف  الو ت نِىه بكوانَما و أاةر ما الخماص بمما  َ   ِرد بن ،و  
ن فم  بممن ،مو   بممون خماص،  نحمما  و  َمموَ   ممن  م ه المقاعممد والممدلوءو ىنمما اَ ر  َكموَ اَ  مماَ 

لَ وحل الىو   نِىَا وءيراضمَا وعريقوَما فم   اماول مضممونَا، فالم ى اريمد ءن  َِم  
حمممود بمممه ىلممم  ،ممموا  الىمممو   بمَممما، لةربَمممه بمممه ءى  ح ةمممر ءو ممممدلول  ر نممم  عمومممه ءن  

ولوَِمه ف  ضو ه، عالما ءن   ا الىوا  له ع وحوه ومراموه الخاعمل المىمومد  ممن 
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 -فومما امراد فَممه  - نيدان ع وحل ،و  ه نِىَا ومرامةَا، وال ى اور مب عمومه بمالَنع
كثممر، الىمم ب فمم  مسة ممه عممم  عممو   محةاممل، وإ ا بممان  ممد اُاِ مم  فمم  ،ممو   ءخممرى ءو ء

محرفمل الىم ب فم   غةمر عمو  ه ءو فم  مسة مه بصمو  ءخمرى  قمد ما  ءو  مأخةرا   وأاًدا  
بامممماء عممممم  نِممممإل  - وء ضمممما  ءو ىرممممماء ءو  ِصممممةل ونحممممو  لممممك،  ءو زيمممماد  ءو  ممممدفا  

محرفل ،ر الصو  المومااممل ءو الموَابقمل  مامما  فم  القمر ن ،مواء مما  كمر   -القاعد  
 ،وا  الىو   الوا د . ماَا ف  عد  ،و  ءو ما  كر  ف 

فمم  )محوممرك اء ممران( خمملل  حريِممه باا مماو المشممو َاو:  صددرا   قددال السدديو ى 
 وقدددال (1))و ممم ا الاممموع اومممداخن ممممع نممموع الماا،مممناو(، و كممم ا  مممال ء ضممما  فممم  اا قمممان

 َلِْ ما     ممن   ا مهر  َكمرومه مما  َ وْ : ىن يرضمه ممن بوابمه ) َ صا ب مالك التأويدل أاًدا  
عمم  المما ر  ِ ما ،  د   ءو  أخةر وبحض زياد  ف  الوح ةمر، فحىمر ىءءو اخوم  بوق

ر ءن  خصموص بمن   مل مممن ممد ىلم  الرا ممل عمن الوِك مخْ لمُ و من الغافمن ممن الومدبر، واْ 
لِمممت فومممه ن ةر َممما لممموإل لىممم ب  قوضممموه وداع ممممن ا ممممك اا ممماو بمممالوا د فةَممما ممممما خ

 .(2)المحا   َمنه ويىود وه ..(
ءى: بصممموغوَا  -رممماء فممم   ممم ا الكمممل   مممماب -وا د فةَممما و خصممموص بمممن   مممل بمممال 

بالصموغل ء ضما   مةن  خومم  ممع     مِ محَ وَ الو  راءو عمةَا، وما خالِت فومه ن ةر َما مُ 
معوغل ماا ر  لَما بمأى نموع ممن ءنمواع اءخمولف الوم  ،م   ءن ءَ   -و ىلةَما، فَمو رْ ش 

لف المثممان  بحضممَا عممن ءن اخممو ن  ُ مم  عممم  مممن  َ ِحمماْ ى ا  فمم  بلمممه اَ  -  مممه ع 
لمه ممن محمان  الىمو  ، وء   َ اِعموء دَ  بَ  َ ِوى ء َ،مبحض ف  ءشكالَا وعوغَا ءمر  عَ 

 ءن محان  الىو   ىنما  ر نط بأ دافَا، بما ءنَا    الو   شكن ،وا َا. ك  شَ 
 املطلب الثانى: املثانى فى ضوء التفسر التحليلى:

                                                
 .146 /2، واا قان 39 /1اا ر: محورك اء ران  (1)

 .145 /1اا ر: ملك الوأوين  (2)
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ملمممح المثممان  القر نوممل مممن خممملل  فمم   مم ا المَمممب ،مموف ء مماول  حدامممد ءبممرز 
فوممه، ءى مممن خمملل ا  ناعَمما  دُ رد  وَمم،  ممو رانممب الىمموا  المم ى  َ د  د  َحممعممموَا بسانممب مُ 

بأ ممداف الىممو   وممما  قوضمموه  مم ه اء ممداف مممن عممواياو و شممكةلو لغويممل بحةاَمما، 
موء  لَ اُ اَ ف ن  ااولَا من خلل   ا السانب  حد مناشر   َ     اَ  نْ مِ وَ   فُ رَ ْحمىعما  مما  ُ ا فم  ََ

بالوِىةر الوحمةمم ، ءى الوِىمةر الم ى اواماول القمر ن ،مو   ،مو   ءو اواماول الىمو     مل 
  مل بالور ةمب والوىمىمن، و،موكون  م ا الوامماول ممن خملل مسموعمل ممن الشموا د الومم  

 ه بما امة  من الوحمةن والوحمة  عم  الاحو الوال :نحَ  ْ ل ماَا، ا  ءُ   بُ رِ عْ ءَ 
" ل  .. َقاَلتْ َربِّ َأن ى َيُكونُ ل   َوَلٌد" قول ع  حال  عن الىةد  مري : لوا:الشاهد ا
: (1)الكرمانى وفى كلض اقول"، 20"مري :  َقاَلْت َأن ى َيُكوُن ل   ُغَلاٌم" 47عمران: 

 قمد   بمر الغمل ،  (َممْرَي ُ ))ءن ف    ه الىو    قد   بمر المىموح، و مو ولمد ا، وفم  
 .)(2)ل َأَهَب َلك  ُغَلامًا َزك ّيًا ال:  ةم 

الكرممان   م ا اءخمولف بمةن َ د  ،  ةمم واوا تعهيل  يب مضدارك وصدا ب بالفعدل 
بالومال :  واوا السياق فدى ودورة ) ل رمدران(ن ىل  ع وحل ،وا  بن ماَما، ةْ ص  الا  
ُيَبشُِّر َِ ُِ اْلَمس يحُ ع يَسى اْبنُ َمْرَيمَ ِإذْ َقاَلت  اْلَمآلئ َكةُ َيا َمْرَيمُ ِإن  الّل ُِ اْسُم ك  ب َكل َمةٍ مِّْن

َوج يهاً ف   الدُّْنَيا َواآل  َرة  َوم َن اْلُمَقر ب نَي َوُيَكلُِّم الن اَس ف   اْلَمْهد  َوَكْهاًل َوم َن الص ال ح نَي 

ُِ َيْخُلُق َما َيَشاُءَقاَلتْ َربِّ َأن ى َيُكونُ ل   َوَلدٌ َوَلمْ َيْمَسْسن   َبَشرٌ َق "اا او  الَ َكَذل ك  الّل
َفات َخَذْت م ن ُدون ِهْم ح َجابًا َفَأْرَسْلَنا ِإَلْيَهها ُروَحَنها    وفى وورة مري :"، 47 -45من 

                                                
ا مر  و:  اج القراء محممود بمن  ممة  الكرممان ، َعما   ال ر مان، وشمرح الغا مل ءبمن مَمران. ا (1)

، وعنقممماو المِىمممرين 291 /1فممم   ررمومممه: يا مممل الاَا مممل فممم  عنقممماو القمممراء ءبمممن السمممة ى 
 .313: 312 /4لمداودى 

ء،را  الوكرا  ف  القر ن المىم  ال ر ان فم   ورومه موشمابه القمر ن لمما فومه ممن الحسمل وال ومان  (2)
ا،مل و حقةمم : د   89ص 56 ممم. الشما د 505لوماج القمراء محممود بممن  ممة  الكرممان  و نحمو 

 ع د القاد  ء مد عَا عنع: دا  الِضةمل.
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ا َأَنا َرُسوُل َفَتَمث َل َلَها َبَشرًا َسِوّيًا َقاَلْت ِإنِّ  َأُعوُذ ب الر ْحَمن م نَك ِإن ُكنَت َتق ّيًا َقاَل ِإن َم

 َربِّك  ل َأَهَب َلك  ُغَلامًا َزك ّيًا َقاَلْت َأن ى َيُكوُن ل   ُغَلاٌم َوَلْم َيْمَسْسن   َبَشٌر َوَلْم َأُك َبغ ّيهاً 
 ".20-17"اا او من 

ىلةَما )ابمن ممري (،  هُ وْ  َ َىمرو المل كل ممري  بالمىموح ونَ ش  بَ  :األول السياقفِ   
وفمم   َأن ههى َيُكههوُن ل هه  َوَلههدٌ ون  د مما: كممان الماا،ممب ءن  فَممو ولممد ا، ومممن امم  بمم

ِإن َما َأَنها َرُسهوُل    ةاما بان  اِة  اءمر االَ   ال لَا الممك:  :الثانى السياق

 .َأن ى َيُكوُن ل   َوَلٌدفكان  د ا ماا،نا   ةم  الت:  َربِّك  ل َأَهَب َلك  ُغَلامًا َزك ّيًا
ِ ل ع  حال :  قو  :الشاهد الثاىى ُقْل ِإن  " 73" ل عمران:  ُقْل ِإن  اْلُهَدى ُهَدى الّل

ِ  ُهَو اْلُهَدى : بقولده اعهل الكرمانى االختالف ندين الادييتين" 120"النقر :  ُهَدى الّل
 ل َمههن َتب ههَع د يههَنُكْم)ءن الَممدى فمم   مم ه الىممو    ممو الممدان، و ممد  قممد  فمم   ولممه: 

َواَل ُتْؤم ُنههوْا ِإالَّ ل َمههن َتب ههَع  ع: اا،ممل ، فكأنممه  ممال بحممد  ممولَ : " و ممدى 73"اا ممل: 

ِِْسهاَلمُ   ن:  د يَنُكْم ِ  ا بمما ،م   فم  ءول الىمو  ، والم ى فم   ِإن  الدِّيَن ع نَد الّله
النقر  محااه: الق مل، ءن اا ل نةلت ف   حويمن الق ممل، و قمداره:  من: ىن   ممل ع  م  

  .(1)الكعنل(
موحمدد  ممع  د ءاا  ما  ضما ا  ( ل عمران)و (النقر )ح  لك فأ ول: ىن ،و    ضِ  وَ ءُ وَ  

 ء ن الكوا  من الةَود والاصا ى، ومن   ه القضا ا ف  ،و    ل عمران، 
، ولَمم ه القضممول خةمموط واضممحل مممن بدا ممل قًددي  نيددان الدد ين الحدد  وأندده ا وددالم

ِِالىمو  :  ِ  ا ْساَلُم َوَما اْ َتَلَف الَّذ يَن ُأْوُتوْا اْلك َتاَب ِإالَّ م هن َبْعهد  َمها    ِإن  الدِّيَن ع نَد الّل

ِ  َسِريعُ اْلح َساب  َفإنْ َحآجُّوَك َفُقْل ِ  َفِإن  الّل  َجاءُهمُ اْلع ْلمُ َبْغياً َبْيَنُهمْ َوَمن َيْكُفرْ ب آَيات  الّل

ِ  َوَمِن ات َبَعِن َوُقل  لِّلَّذ يَن ُأْوُتوْا اْلك َتاَب َواأُلمِّيِّنَي َأَأْسَلْمُتْم َفِإْن َأْسهَلُموْا  َأْسَلْمُت َوْجِهَ  ل ّل

ُِ َبص ٌر ب اْلع َباد  "، ام  20-19"اااومان:  َفَقد  اْهَتَدوْا و ِإن َتَولَّْوْا َفِإن َما َعَلْيَك اْلَباَلُغ َوالّل
وعممادو لو َممر واضممحل صممن بَمم ه القضمما ا، و   ممداخمت  مم ه الخةمموط مممع يةر مما مممما اَ 

                                                
 .92ص 62الىاب : الشا د  (1)
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َود ت طَّآئ َفة  مِّنْ َأْهلِ اْلك َتاب  َلْو ُيض لُّوَنُكْم َوَما ُيض لُّوَن ِإالَّ مر  ءخرى ف   وله  حال : 

ِ  َوَأنُتْم َتْشَهُدوَن َيها َأْههَل    َأنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن َيا َأْهَل اْلك َتاب  ل َم َتْكُفُروَن ب آَيات  الّل

 ل مَ َتْلب ُسونَ اْلَحق  ب اْلَباط لِ َوَتْكُتُمونَ اْلَحق  َوَأنُتْم َتْعَلُموَن َوَقاَلت طَّآئ َفة  مِّْن َأْهِل اْلك َتاب 

َِ الن َهارِ َواْكُفُرواْ آ  َرُه َلَعلَُّهْم َيْرج ُعوَن  َواَل اْلك َتاب  آم ُنواْ ب الَّذ يَ ُأنِ لَ َعَلى الَّذ ينَ آَمُنواْ َوْج

ِ  َأن ُيهْؤَتى َأَحهٌد مِّْثهَل َمها ُأوت يهُتْم َأْو      ُتْؤ م ُنوْا ِإالَّ ل َمن َتب َع د يَنُكْم ُقْل ِإن  اْلُهَدى ُهَدى الّل

ُِ َواس هٌع َعل هيمٌ       ِ  َمهن َيَشهاُء َوالّله ِ  ُيْؤت يه  ُيَحآجُّوُكْم ع نَد َربُِّكْم ُقْل ِإن  اْلَفْضَل ب َيد  الّل
 ".73: 69"اا او من 

نىممون الحمم  مْ بممان ء ممن الكومما   كِممرون ب  مماو ع و مم   حممممون عممد َا، ويُ  فمم  ا 
 مممةن  بالناعمممن ويكوممممون الحممم ، ويريمممدون ءن  ِواممموا المىمممممةن عمممن داممماَ ، فممم نَ  ى ا  

 قصمدون دااما خاعما  اخومقموه ولموإل دامن  َواَل ُتْؤم ُنوْا ِإالَّ ل َمن َتب َع د يهَنُكمْ  قولون: 
ماْ  رد  بان ال      اَ  نْ مِ ع الح ، وَ  ُقهْل ِإن  اْلُههَدى ُههَدى     ى المحومر  و،مط بلمَم : وْ لَِ

 ِ مَدى مو دامن ع، واءلم  والمل  فم  )ءى: الدان الح   الّل َُ السماإل، ءى:  تفيد  (اْل
الحَمد، ءى: الَمدى ءو  تفيد  أوالَدى ءو الدان ف  ءعمه الوما  الشمامن  مو دامن ع، 

ءول الىممو  ، والمم ى  حرفممون ءنممو  ء ضمما   قوقوممه وإن  الممدان المم ى  برنمماه مممن   ممن فمم 
 كومومو ا  و دان اا،ل .

او مةن ءن  ضمول ) حويمن الق ممل( ممن القضما ا الَاممل  (النقمر )وباءنوقال ىلم  ،مو    
ِةن ممن ء من الكوما  والمامافقةن، و ث ةوما  ا ممان رِ رْ لُمماف اْ َرم ْ الو  ءاا  َما، موارَمل ِا 

خملل اا ماو الوم    مدء بقولمه من ء  مناشرا  اوُ اَ الىو   القضول  َ  المؤماةن، و د  ااولت
ِ      حمال :  َسَيُقوُل السَُّفَهاء م َن الن اِس َما َوالَُّهْم َعن ق ْبَلت ِهُم الَّت   َكاُنوْا َعَلْيَها ُقهل لِّّله

ممَ " لكاَما بانمت  ُ 150"  وم   خمر اا مل 142"اا ل:  ... اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب د لَم ا َِ 
َد  َكههث ٌر مِّههْن َأْهههِل و  مموحمما ءو  ضممةاا ، بممما فمم   ولممه  حمال : -الواماول   ممن  لممك 

اْلك َتاب  َلوْ َيُردُّوَنُكم مِّن َبْعد  ِإمَيان ُكمْ ُكفَّاراً َحَسداً مِّنْ ع ند  َأنُفس ِهم مِّن َبْعد  َما َتَبي َن 

ِ   "، و وله:109"اا ل:  َلُهمُ اْلَحقُّ ُِ الّل ِ  اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَولُّوْا َفَثم  َوْج َول ّل

َِ َواس عٌ َعل يٌم َوَلن َتْرَضى َعنَك اْلَيُهوُد َواَل  "  و  راء  وله  حال :115"اا ل:  ِإن  الّل
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ِ  ُهوَ اْل ُهَدى َوَلئ نِ ات َبْعتَ َأْهَواءُهم َبْعدَ الَّذ ي َجاءَك الن َصاَرى َحت ى َتت ب عَ م لََّتُهمْ ُقلْ ِإن  ُهَدى الّل

ِ  م ن َول  ٍّ َواَل َنص ٍر  ".120"اا ل:  م َن اْلع ْلِم َما َلَك م َن الّل
لموإل عمم  المحام  الحما  الم ى  -بمما اريمد الكرممان   -ى ع ف    ا الىوا  دَ َُ فَ  

بحةاَممما، ءى:  شممريع محمممدد، و مممو   ممو المممدان، ىنممما الممممراد بممه  مممدى بحةاممه فممم  وا حممل
اءمممر االَمم  بوحويممن الق مممل مممن بةممت المقممد  ىلمم  الكعنممل، فوكممون المحامم :  ممن ىن 

 من: ىن   ممل  -بعنما   الكرممان   - شريع ع المخموص بوحويمن الق ممل  مو الحم ، ءو 
 ع    الكعنل.
" 11"اءنحما :  م  انُظهُروا ُقْل س هُروْا ف ه  اأَلْرِ  ُثه    قمول ع  حمال :  :الشاهد الثالث

" 137" ل عممممران:  (اممم م )بالِمماء ولممموإل بمم َفس هههُروْا ف ههه  اأَلْرِ  َفهههاْنُظُروْاويقممول: 
 ".42" و "الرو : 20" و"الحاك وو: 69"، "الامن: 36و"الاحن: 

 -لموراخم ، والِماء لموحقةمب، وفم   م ه الىمو       وف   لمك  قمول الكرممان : )ءن اُم 
 َكهْم َأْهَلْكَنها م هن َقهْبل ِهم مِّهن َقهْرنٍ       قد   بمر القمرون فم   ولمه:  - ،و   اءنحا 

وا با،موقراء رُ مِ أُ " َفم6"اا مل:  َوَأْنَشْأَنا م هن َبْعهد ه ْم َقْرنهًا آَ هِرينَ    " ا   مال: 6"اا ل: 
مممَأالمممد ا ، و َ  ن اااممما ، وفةَممما بثمممر ، فوقمممع  لمممك ،مممةرا بحمممد ،مممةر، وزمانممما بحمممد زممممان، م 

مخُ فَ  م  ءن الىمةر ممأمو  بممه عمم   ممد ، حْ عمم  الوراخم  بممةن الِحممةن لمموُ  لت بمث  الدالممص 
والا ر مأمو  به عم   د ، ولم  اوقمد  فم  ،ما ر الىمو  مثممه، فخصمت بالِماء الدالمل 

 .(1)عم  الوحقةب(
 -ومن اوأممن  م ا الكمل  رةمدا   سمد ءن الكرممان   رمع ىلم  ،موا او  م ه المثمان   

 (ام )اخوصماص الماص اءول بمالحرف  رف ،ر  حْ و  ا ب   َ ف  ، -الو   حر  لَا 
 (اءنحما )ةن لمه ءن ،موا  ،مو   دون بقول الاصوص الو  اخوصمت بحمرف الِماء، فو  م

                                                
، ويا ممر: ى شممماد الحقممن الىمممو  ءبممم  105ص 94ال ر ممان فمم   وروممه موشمممابه القممر ن الشمما د  (1)

 : عنع: دا  الِكر لمَناعل والاشر والووزيع.128 /2الىحود 
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ىلم  القمرون اءولم ، ءخم  الح مر   اشمر  نَ مُ  ا ر  الىاب  عم  الاص اءول فوه  ورومه َ م
ممما ا وضمم  ءن  قممول بحممد مممما ءنةلممه ع بَمما نووسممل  كمم ا َا وا،مموكنا  ا عممن الحمم ، م

فَمو  َممب  ُقْل س ُروْا ف   اأَلْرِ  ُثم  انُظُروْا َكْيَف َكهاَن َعاق َبهُة اْلُمَكهذِّب نيَ    لمك: 
  بشمممممأن  ممممم ه اءمممممم ، اممممم   ْ ةمممممموا النحمممممم والمممممد  َِ ر ويُ ْكمممممِِ ر والَ ممممممممممماَ  ءن  َةمممممموا الا  

فاعمن شا،مع ى ا   ىوخمصوا الح ر  بحد  لك، فالِاعن بةن   ا الَمب، وبةن نووسوه
المم ى  ِةمد الحَم  ممع الوراخمم ، ءمما بقومل الاصموص، ف نممه  (ام )ء ااا،منه ىء  مرف 

بَريمم   -َا مثممن  مم ا الووروممه المم ى ءشممرو ىلوممه، وإن بممان ،مموا  بممن ماَمما قلمم   ىممن
 اوِ  محه ءو اؤدى ىلوه. -حوى ِال

 وم  كلض أزي  اوا الُاا  وضو ا  من خالل المْهحا اْين التالياْين:
  م : ىن ا،وسلء اءمر ف    ا الشما د ء  كِم  محمه الررموع ىلم  الىموا  السة ألولا

ممَأالخمماص بممالاص، بممن  حومماج بمم لك ىلمم  مرارحممل ،مموا  ،ممو  ه بمَمما ءو  َ  ن مرامةَمما م 
مممَِ لمُ و مممدام اْ  (اءنحمما )وء ممدافَا، وممممن ارارممع ،مممو    ن لممه ءنَممما ممممن ة  َ ممموَ رين عاَمما، اَ ىِ 

 (1)القضما ا الومم   حالسَما واء مداف الومم   رمم  ىلةَمما الىمو   او الخَمر الح ممو  فم 
الحسممل  و ُ ِقم ُ َ  وَ ُشما ِ اَ ىنَما ،مو   الموارَمل الحقد مل الك مرى مممع المشمربةن والمكم بةن،  ُ 

 ا َ  فوما اوصمن بقضما ا الحقةمد  اء،ا،مول، بالوو ةمد واءلوهومل و  َص ح  َ ح  َص عمةَ  و ُ 
 وعد  الو   والر،الل والنحم والسةاء، ونحو  لك.

موَ وإ ا بمان القمر ن اُ   ىلم  ءخنما  الماضمةن وعوا ممب  هه اءن ما  فم  بثةممر ممن ،مو  رِ 
 (اءنحمممما )المكممم بةن، فمممم ن دواعمممم   مممم ا الوورومممه  كممممون ءرممممد  وءلممممة  فممم  مثممممن ،ممممو   

                                                
عممم  رَممل الحمممو ، ومقدمممل اء،مموا  ،ممةد  َممب ارارممع فمم  بوممان  لممك مقممدماو بوممب الوِا،ممةر  (1)

ومما بحمد ا، ومقدمممل الِخمر المرازى فم  )الوِىممةر  1004 /2لوِىمةر  م ه الىمو   فمم  )ال ملل( 
ومممما  295 /6وممما بحممد ا، ومقدممممل القرع مم  فمم  )السمممامع ء كمما  القممر ن(  207 /6الك ةممر( 

 بحد ا عم  الخصوص.
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  َ مع بَ ه الموارَل الك رى مع ء نماع  مؤءء المكم بةن المىموك رين ممن ء من بة وَما َ ْض
  واضممحا  مام  مَممع الىممو   مصمحوبا  بمما ال مممه ق ممَ وَ وزمانَما، و م ا الوورومه  ممو مما اُ 

الومم بةر بممنحض الخصمما ص والصممِاو االَومممل مممع ااشمما   ىلمم  ىعممرا   مممؤءء  نممم
َّلل ولممل الموحىممِل عممم   م ه الشمماكملالمىموك رين عممن الحمم  ومَمال َ  المر  َّلل    ُ َوُهووَ َّلله

وُ   َّلل ََووَّللَبَوس  َََْوُ َّلل َ َّللَوَْو ُْ َُ و ََ َْ َ َّللَو ُْ  ُ و َََْوُ َّللر  َّللَْو  ِ َْ َّللهَأَ َّللَو    ِ وَوه ََ و ىلم  " 3"اا مل: )اءنحا (   َّللهلس 
 ذِّب نَيُقْل س ُروْا ف   اأَلْرِ  ُثم  انُظُروْا َكْيَف َكهاَن َعاق َبهُة اْلُمَكه    خر  ولمه  حمال  :

الحاما ممن ءن اخمر فم  ،موا او ََ " وء  ِا  اا   ا الووروه بحمد  لمك، بمن  ُ 11"اا ل: 
 .(1)وء،الةب مواوعل خلل   او الىو   بمَا

بمما   َمر ممن الاصموص الوم   بر ما  ي ور كالم الكرمانى فى الُاا  فقد : الثانى
:  ممن ،ممةرو .... (2)فم  ىعمما  المثممان  الوم   ح ممر عممن الوورومه الىمماب  بصمموغل اءممر

ا  ان روا، ،ةروا ... فان رو و ك ا، ولحمه من المِةمد ء ضما  ءن ءشمةر ىلم  مسموعمل 
ءخرى من المثان   او الصمل الواوقل بالشما د مموعن الكمل ، وإن بمان الوورومه فةَما 
ء اممو  بصمموغل اءمممر المناشممر، وإنممما بصمموغل اء،مموَِا  المم ى  حمممن محامم  الوحسممب 

 ، و لممك فمم  ،ممنع   مماو ماَمما عممم  ،مم ةن المثممال:  ولممه  حممال :ض  لَحمماْ ءو اانكمما  ءو 

 َأَفَلمْ َيس ُرواْ ف   اأَلْر ِ َفَينُظُرواْ َكْيفَ َكانَ َعاق َبُة الَّذ يَن م ن َقْبل ِهْم َوَلَداُر اآل  َرة  َ ْيٌر

ف   اْلَأْرِ  َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب  َأَفَلْم َيس ُروا" 109"او، :  لِّلَّذ ينَ ات َقواْ َأَفاَل َتْعق ُلوَن

َيْعق ُلوَن ب َها َأْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن ب َها َفِإن َها َلا َتْعَمى اْلَأْبَصاُر َوَلك ن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّت ه  ف ه    

الَّذ يَن م ن َأَوَلمْ َيس ُروا ف   اْلَأْر ِ َفَينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاق َبُة "، 46"الحل:  الصُُّدوِر

 ".9"الرو :  َقْبل ِهْم َكاُنوا َأَشد  م ْنُهْم ُقو ًة َوَأَثاُروا اْلَأْرَ  َوَعَمُروَها َأْكَثَر م م ا َعَمُروَها
                                                

ممممممن ،مممممو    158، 147، 131، 66: 65، 58: 57، 47: 42، 40: 33ارارمممممع اا ممممماو:  (1)
 )اءنحا (.

( 20( الاممممممممن، )69( الاحمممممممن، )36( اءنحممممممما ، )11(  ل عممممممممران، )137ارارمممممممع اا ممممممماو: ) (2)
 ( الرو .42الحاك وو، )
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اجدد  أن دا قدد   (1)ومدن يال ده اددوي ا ادات الدثالك وكددولض األربد  التددى لد  أككرادا 
 ، وادوا ند وري ام دن أن رطفت الن ر أو الت نر رهى السير بالفاء أاًا  وليس ندث

 استنض  منه أمران:
مممه ممن المحمان  حْ  و بَا  م ه المثمان  بمما  َ د ِ : ءن الصو  اء،وَِامول الو  ُع األول

لمنممماد   ىلممم  َ   ثممما  عمممم  اث  ُحمممَ  و َ وَ َممممِْ ر عمممم  المخممماع ةن يَ ِكممماْ مممما  ُ ن  َأالوممم   بر َممما بَ 
  محَمما الحَمم  المم ى  ِةممد ن اءنىممب لَمم ه الصممو  ءن  ىمموخدالا ممر واءعونمما ، فكمما

 اا ناع والوحقةب، دون  لك ال ى  ِةد الوراخ  والوأرةن.
ن  ضماف ىلم  المثمان  ة م -: ءن ا،موخدا   م ه المثمان  الىمنع لمحَم  بالِماء الثانى

بأنمممممما اريمممممد ءن  حمممممم  فممممم  الحمممممإل  ممممم ه  -دمت نِمممممإل اءدا  خالىمممممابقل الوممممم  ا،مممممو
حما  الوم  ا،موخدمت )ام ( دون يةر ما، الخصوعول الو   ِردو بَا )مثاا ( ،و   اءن

 و لك  نحا  لمقوضواو ،وا َا وء داف ،و  َا بما ،    وضوحه.
ُِ   قمول ع  حمال :  :الشاهد الرابع ُأْوَلئ َك َكَتَب ف   ُقُلوب ِهُم اْلِإمَياَن َوَأي َدُهم ب ُروٍح مِّْنه

ُِ ُأْوَلئ َك  َوُيْد  ُلُهمْ َجن اتٍ َتْجِري م ن َتْحت َها اْلَأْنَهاُر ُِ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْن َ ال د ينَ ف يَها َرض  َ اللَّ

ِ  ُهُم اْلُمْفل ُحوَن ِ  َأَلا ِإن  ح ْ َب اللَّ  ".22"المسادلل:  ح ْ ُب اللَّ
  ءعممل  بمم بر الِمموز الح ممو  المم ى خومممت بممه اا مماو وَ ْخمم مم ه اا ممل الكريمممل لمم   ُ  

ه الثاممماء عمممم   مممؤءء الموعمممودان بمممه، اممم  َحمممنِ ء، اممم   َ فةَممما السمممةا رَ ِكممم، و مممد  ُ (2)الىمممابقل

                                                
 ( محمد.10( يافر، )82( و )21( فاعر، )44ارارع   ه اا او: ) (1)

ِ  َوَمن ُيط و    وله  حال :  (2) ُِ َجن اٍت َتْجِري م ن َتْحت َها اأَلْنَهاُر ت ْلكَ ُحُدودُ الّل ُِ ُيْد  ْل َِ َوَرُسوَل عِ الّل

ُِ َههَذا َيهْوُم َينَفهُع      " و وله ،منحانه: 13"الاىاء:  َ ال د يَن ف يَها َوَذل َك اْلَفْوُز اْلَعظ يُم َقهاَل الّله

ُِ الص اد ق نيَ ص ْدُقُهمْ َلُهمْ َجن اتٌ َتْجِري م ن َتْحت َها اأَلْن ُِ َعْنُهمْ َوَرُضوْا َعْن َهارُ َ ال د ينَ ف يَها َأَبداً ر ض  َ الّل

ُِ َلُهمْ َجن اٍت َتْجِري م ن َتْحت َها اأَلْنَهاُر " و وله  حال : 119"الما د :  َذل كَ اْلَفْوزُ اْلَعظ يُم َأَعد  الّل

َيْوَم َتَرى اْلُمْؤم ن نَي َواْلُمْؤم َنات  ، و وله  حمال : "89"الووبل:  َ ال د يَن ف يَها َذل َك اْلَفْوُز اْلَعظ يُم

يَن ف يَها َيْسَعى ُنوُرُهم َبْينَ َأْيد يِهمْ َوب َأْيَمان ِهم ُبْشَراُكُم اْلَيْوَم َجن اٌت َتْجِري م ن َتْحت َها اْلَأْنَهاُر َ ال د 
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الوأكةد عم  ءنَ     المِمحون، فكمان خوامَما بم بر الِملح و أكةمده ُمْغاوما ءعمل ممن 
  بر الِوز و أكةده.

 - مدام الخَةمب اا،مكاف  عمن )المواو( الم ى بمان مامه  بقى فدى ادوي المسدأل  
  بحممد ءن  بممر اا مماو الومم   بممر  حممت اا ممل الىممابحل مممن ،ممو   الما ممد -  مممه ع 

وافور  الىؤال من الىا ن، ا  ءرا  عاه، ومن بةاَما مما  بمره  (1)فةَا الِوز الح و 
وَذل هَك ُههَو الَفهْوُز    مما  خص   ا المقا   ةم  ال: )... وءما ىدخال الواو ف   وله: 

ومه بمممل ءى: الم ى لم  ام بر فم   ا -فم  ،مو   الاىماء المحم وف ءبمدا  عامه  الَعظ ي م
ن المواو فومه، َخمَفَأدْ  َوَلُههْم َعهَذاٌب ُمِههي ن   فإلدخمال المواو فم   ريامل الكمافر:  -)ءبدا ( 

ءى: و لممك لَمم  الِمموز الح ممو ، ولمموإل بمم لك فمم  الموضممع ااخممر، ى ا  ممرءو ممما   مَمما 
 .(2)وما بحد ا   ةن لك ما  مت فاعرفه(

الثالثممل عشممر  مممن  مم ه   حمممن مسةمم  )الممواو( فمم  خومما  اا ممل -ر مدده    -ف ددو  
الرابحمل عشمر  ممن ،مو    -الىو   بحمل الواا،  ءو الووافم  ممع خوما  اا مل الوم   موَما 

وذلهك ههو الفهوز    رمةاء ممن  َومع ع و ،موله ام   ةمن:  فدوكر فدى األولدى، -الاىماء 

، وء وهلهم عهذاب مههني   ا ام   ةمن: م، و بر ف  الثانول رمةاء ممن  حصمةَالعظيم
فم   م ا الخوما  اءخةمر ءن  قمال: )لمه( بغةمر )واو( ءن ) لمك( فم   -ع بالَن -امة  

ا الخوا  اءول ىشا   ىل  الاعمو ،  فوشمةر ىلم  الم ى عصم ،  فى الختام الثانى )له(أامَّ
ِ نارا  الدا    ر ةنه، بأن ا بر رةاؤه مسمل : د  والمحا  المقصود ف  اا ل شِ  يد ل

                                                                                                                   

ِ  ُمَبيَِّنهاٍت    : "، و وله  حمال12"الحداد:  َذل َك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظ يُم ر ُسواًل َيْتُلو َعَلْيُكْم آَيات  اللَّه

ِ  َوَيْعَملْ َص ُِ لُِّيْخِر َ الَّذ ينَ آَمُنوا َوَعم ُلوا الص ال َحات  م نَ الظُُّلَمات  ِإَلى النُّورِ َوَمن ُيْؤم ن ب اللَّ ال حًا ُيْد  ْل

ُِ ِرْزقًاَجن اٍت َتْجِري م ن َتْحت َها اْلَأْنَهاُر َ ال د ي ُِ َل  ".11"الَل :  َن ف يَها َأَبدًا َقْد َأْحَسَن اللَّ

 اا او الىابقل. (1)

دا  الكومب الحممومل بةمروو  55ماشو او دا  اافا  السداد  بةمروو، ص 104د   الواةين ص (2)
 ل اان.
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فكممان  وهلههم عههذاب مهههنيه و ِاعممةمه: امم   ضمماف ىلوممه لمحممل عممن ءوعمماف فيههها
الواو ف    ا الخوا  مقثنوما لممواو الوم    مَما عمم  ،م ةن الووافم  بمما  بمرو، ا وضاء 

 و ءامر ء  -الِاومل - ما ر اءممر، لكامه ممن الاا ومل اءخمرى   فم  مِ كْ َشم  ُ اُفموَ و و  َ 
ا،م  الماص ااكر ف  المومق  ال ى  واا،  ءعداء الاص ف  نِىه و وسماو   نحما  لوا

  ا ه و ساو  رموع و دا ه وإ قاعا ه.
مممَأممممن  َ  -بشمممأن المممواو -روابمممه  ممم ا   مممد ا،مممومد   ى ا   -ر مددده    -فالخطيدددب   ن م 

( ء  عمممم  مىمممووى 12الىممموا  ومقوضممموا ه، ،مممواء عمممم  مىمممووى خوممما    مممل الحدامممد )
ممما ى ا  ممرءو )الخمموا و  اءخممرى الومم   شمم َه فمم  ،مما ر اا مماو، ومممن امم  بممان  ولممه: 

 .(  مَا وما بحد ا   ةن لك ما  مت
وءخممص بممه المثممان  الومم   وممردد داخممن الىممو   الوا ممد ، ى  بانممت  الشوواهد المووامس:

الشوا د الىابقل  د اخوصت بالمثان  الموِر ل ف  ءكثر من ،و  ، ولَ ا الاموع شموا د 
  حممال :المحممروف فمم  ،ممو   )القمممر( لقولممه  الو ْكممَرا كثةممر  فمم  عممد  ،ممو   ر نوممل فةَمما 

   ٍَفَكْيَف َكاَن َعَذاب   َوُنُذِر َوَلَقْد َيس ْرَنا اْلُقْرآَن ل لذِّْكِر َفَههْل م هن مُّهد ك ر الو ْكمَرا ، و 
ف  ،و    الو ْكَرا و  َفب َأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِنالمحروف ف  ،و   )الر من( لقوله: 

المحممروف ء ضمما  فمم  ،ممو    الو ْكممَرا و  ،ُمَكههذِّب نيْللِّ َوْيههٌل َيْوَمئ ههٍذلقولممه )المر،مملو( 
شا دا  واضحا  ء ضا  عم   م ا الممون، و م   د  حَ )الكافرون(، بما ءن ،و   )الشحراء(  ُ 

 الو  ،أ خ  ا فوما ام  نمو را  ء،ا،وا  لووضوح محالمه وملمحه.
لل مممممن خممممم (ال ر مممممان)  الكرممممممان  لمثممممان   مممم ه الىمممممو   فمممم  بوابممممه ر  َحممممولقممممد  َ  

 :(1)مىألوةن
ىلم   خمر  "8"الشمحراء:   ... ن  ف   َذل هَك آلَيهًة   ى  ولمه: [وفةَما  قمول: املسألة األوىل:

 اا ل م بو  ف  امانول مواضع:
                                                

 اا او الىابقل. (1)
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(، وإن لممم  اوقمممد   بمممره عمممريحا  فقمممد  قمممد  باا مممل ووضمممو ا ، فممم  محممممد ) أولهوووا:
(، امممم  121(، امممم  نمممموح )103(، امممم  ىبممممراهو  )67فمممم   صممممل مو،مممم  ) والثاىيووووة:

 .(1)( 190(، ا  شحةب )174( ا  لوط )158(، ا  عالح )139 ود)
 ومن يتأمل اوي المسأل  ثي ا  ام ن أن اخرج بالمهح اْين التالياْين:

ِإن  ف   َذل َك َلآَيهًة َوَمها   ءن اا ل الو   بر ا ف  بدا ل بلمه     وله  حال :  الوا:

َما فم  مُ ءزِ   و، بنْ ر ِ "    لوىت و د ا الو  بُ 8حراء: "الش َكاَن َأْكَثُرُهم مُّْؤم ن نَي
و مد و دو اااومان  َوِإن  َرب َك َلُهَو اْلَعِ يهُ  الهر ح يمُ  د ا مناشمر : ْحماا ل الو  بَ  الو ْكَرا 

ا بحد  لك عقمب بمن ممن القصمص الوم   بر ما ،منع ممراو  ف  مَمع الىو  ، ا  بر  
(، 140: 139(، )122، 121(، )104: 103(، )68: 67باء  ممممممممممما  الوالومممممممممممل: )

(158 :159( ،)174 :175( ،)190 :191.) 
ر بمن ن م  و د فةَما مممع َ مءن ع  حمال   مد  بمر فم  بمن القصمص الىمابقل خَ  :الثواىى

ون ر  ِصمون عاَما، ويُ ُضمرِ حْ ،ن ىلةَ ،  ةم  قو  بمَمل   موغَ  دعو  ع الوم   ُ  ْ من ءُ 
ع بَم ، وممن ام   كمون  هُلمةِ اْ الحقا  الحم  الم ى اُ عم  ىعراضَ ، فوكون الاَا ل    

ِإن  ف   َذل هَك َلآَيهًة َوَمها َكهاَن َأْكَثهُرُهم مُّهْؤم ن نَي َوِإن  َرب هَك َلُههَو اْلَعِ يهُ             ا الوحقةب: 

وا اد  ، (2): َ ُحمض  عمم  اءعونما  بمصما ر  مؤءء المكم بةنفا ا  األولى، الر ح يُم
 ممه الومم   شممةر ىلمم  ر بصممِوةن هلل  حممال ،  ممما عممِوا الحممة  والر مممل، عة  ك ِ  َ :  ُممالثانيدد 
مَِ  مه عمم  ىنمةال الحقما ، و  مومه الوم   شمةر ىلم   َ  َ دْ  ُ  و مه وَ  مه عمم  خمقمه ب  ،ممال ض 

 ن عقابَ  ىء بحد َ َ ة ن فىاد   وإعرا   .س  حَ الر،ن وب مَالَ  وعد   َ 

                                                
 .140، ص350ال ر ان ف   وروه موشابه القر ن،      (1)

اا مممل  وحمممم  بمصممما ر المكممم بةن فممم  المممدنوا، ىء فممم   صمممل ىبمممراهو ، ف نَممما َ ْحقةمممب  عمممم    ممم ه (2)
 (.102: 91مصةر   ف  ااخر . ارارع: ،و   الشحراء اا او )
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، فقمد بمان  حقةنما  عمم   مال   السدورةأما مجيئ ااتين ا يتين أول مرة فى مطهد 
َلَعلَّهَك َبها  ٌع ن ْفَسهَك َألَّها     والىموا  فم   لمك واضمح  مامما:  (1)مع  ومه  ،ول ع 

َيُكوُنوا ُمْؤم ن نَي ِإن ن َشْأ ُنَن ِّْل َعَلْيِهم مِّن الس َماء آَيًة َفَظلَّْت َأْعَناُقُهْم َلَها َ اض هع نَي َوَمها   

ُِ ُمْعِرض نَي َفَقْد َكهذ ُبوا َفَسهَيْأت يِهْم   َيْأت يِهم مِّ ن ذ ْكٍر مَِّن الر ْحَمِن ُمْحَدٍث ِإلَّا َكاُنوا َعْن

ِ  َيْسَتْهِ ُئون َأَوَلمْ َيَرْوا ِإَلى اْلَأْر ِ َكمْ َأنَبْتَنا ف يَها م ن ُكلِّ َزْوٍ  َكِريٍم  َأنَباء َما َكاُنوا ب 

 (.9: 8اااوان الُمَحقِ  وان ) (، وبحد ا مناشر 7: 3اا او من )
: )ىن فم   لمك ا مل ...( لموإل لكن اليرل من قوله تعالى فدى السدياق السدان  

ةلَما ع  حمال  بالمكم بةن بمما  مو الشمأن فم  اْ الوم  اُ   َ عم  اءعونا  بالاق ِ   و الحض  
: د اْحممر المماح  وااشمما   ء ضمما  ىلمم  رَ كْ عممم  ُشمم ض  لَحممالقصممص الممم بو  ، بممن  ممو اْ 

 ٍَأَوَلْم َيَرْوا ِإَلى اْلَأْرِ  َكْم َأنَبْتَنا ف يَها م ن ُكلِّ َزْوٍ  َكهِريم  م ه الماح  الوم  رحمد ا 
ح  بَا وا نماع  ،موله، وممن ام  بمان  ولمه عقمب اْ َا بوو ةد المُ  ق   واَ د  ؤَ المشربون ول  اُ 

د ل الحم  أْ  َ ا ىل  الشكر وَ ف    ه الاح  ما ادعو  ءى: ىن   ... ِإن  ف   َذل َك َلآَيًة لك: 
بمن بمانوا ماكمرين ورا مدان، ام   مم   لمك  َوَما َكاَن َأْكَثُرُهم مُّْؤم ن نَي... الوارمب، 

كر   ءنَمممما مقورنممممل دا ممممما  َ      بممممأ  ع بحة ممممه و ُممممْامممماا ممممل اءخممممرى الوا،ممممحل الومممم   ُ 
 بر موه،   ا عن المىألل اءول .

 العهاملني ىلم   ولمه:  أفهال تتقهون ...    ولمه: ]فوقمول فةَما: املسألة الثانيةءمما  
(، 127: 124( و مممود )109: 106مممم بو  فممم  خمىمممل مواضمممع: فممم   صمممل نممموح )

( عممممممممةَ  180: 177(، وشمممممممحةب )164: 161(، ولممممممموط )145: 142وعمممممممالح )
َِ َوَأط يُعههوِنالصمل  والىممل ، ام  بممر :  (، و ممود 110فمم   صمل نمموح ) َفههات ُقوا اللَّهه

 .(2)(150) (، وعالح131)
                                                

و مم ا ممما  صممده الكرمممان  خمملل  داثممه عممن مواضممع  كممرا  اا ممل الثاماممل  ممةن  ممال: ءولَمما فمم   (1)
 )محمد( ... ىلهللا.

 بما  برو. 150والصوا   و  50ن ادى ف  الاىخل الو  بة (2)
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ِ  م ْن َأْجٍر :فصا  امانول مواضع، ولوإل ف   صل الا      ،َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْي
، ءنمممه  بممماه فرعمممون  ةمممم  مممال: لممم بر ا فممم  مواضمممع، ولممموإل فممم   صمممل مو،ممم  

َقاَل َأَلْم ُنَربَِّك ف يَنا َول يدًا (18  وء فم   صمل ىبمراهو  عمومه الىمل ، ءن ءبماه فم ،)
ِ    ن،  ةمم  قمول: المخماع ة ِ  َوَقْوم ه ( و مو  بماه، وا،موحوا مو،مم  70) ِإْذ َقهاَل ل َأب يه

ِ  م ههْن َأْجههرٍ   وإبممراهو  ءن  قمموء:  وإن بانمما ُمَاممة ْ ةن مممن عمممب  َوَمهها َأْسههَأُلُكْم َعَلْيهه
  (1)اءرر [

 ومن يتأمل أاًا  اوي المسأل  اخرج بالتعهيقات التالي :
 .. الَمممْ ُكو ين فمم  بدا ممل المىممألل  قممول لقومممه: كممان بممن ن مم  مممن  ممؤءء الخمىممل  -ء

ِ  م ْن َأْجٍر ِإْن  َِ َوَأط يُعوِن َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْي َأَلا َتت ُقونَ ِإنِّ  َلُكْم َرُسوٌل َأم نٌي َفات ُقوا اللَّ

د (، و اله  مو 109: 106 اله نوح ف  اا او من ) َأْجِرَي ِإلَّا َعَلى َربِّ اْلَعاَلم نَي
(، ولمموط 145: 142(، وعممالح فم  اا ماو ممن )127: 124فم  اا ماو ممن )
 (.180: 177(، وشحةب ف  اا او من )164: 161ف  اا او من )

ِ  م ههْن َأْجههٍر(: : ولمموإل فم   صممل الا م  )قدال الكرمددانى  -   ََمهها َأْسههَأُلُكْم َعَلْيهه
ولمه  حمال : ل بر ا ف  مواضع، و  ا عحوح لممن  ارمع القمر ن الكمري  فم  مثمن  

     َوُههَو َعَلهى ُكهلِّ َشهْ ٍء  ِ ُقْل َما َسَأْلُتُكم مِّْن َأْجٍر َفُهَو َلُكْم ِإْن َأْجِرَي ِإلَّا َعَلى اللَّ

ِ  م ههْن َأْجههٍر َوَمهها َأَنهها م ههَن   (، و ولممه: 47 ،ممنأ) َشههِهيٌد ُقههْل َمهها َأْسههَأُلُكْم َعَلْيهه

 ( ويةر  لك من اا او. 86)ص:  اْلُمَتَكلِّف نَي

ءو لمموإل  ممو الىمم ب  -كممما  بممره الكرمممان  - لكددن كلددض لدديس اددو السددبب و دد ي 
الحقوقمم ، ىنممما الىممم ب  ممو ء مممداف الىممو   عمومممما الومم  لممم   قصممد ىلممم   ِصممةن ءممممر 

ممممممع  وممممممه بقمممممد  مممممما  صممممدو ى قمممممافَ  عمممممم  ءننممممماء الىمممممابقةن ومصممممما ع  الر،ممممول 
ممر   المكمم بةن، فالمم ى  قممرء الىممو   َ ْشممُحر بأنَمما لمم   َْ مممع  ومممه فمم   لر،ممول مممر اءَو

                                                
 .140، ص351ال ر ان ف   وروه موشابه القر ن،      (1)
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مممُرغ بحممممده لحمممر   مممم ه اءننممماء، و مممم   مَمحَممما، ىء  لَوْسَحممممه ُعْاوانمممما فقمممط ءو مح ممممرا َ ِْ
َ ْحرُضممَا عمممةَ  مووابحممل وُمَول قممل المشمما د واا قاعمماو، بأنممما  ريممد ءن  ممربََ  بَمما 

د   ممع  بَا  لوول   محَا ءنِا،َ  ء ضا ، ا  َ ْاقَع َبْحد  لمك ءو  َمدء لَوىمَوْوعب الم
ى ا  ممو المم ى  حممدد بامماءه الخمماص  فالسددياق خممر ننممأ ءو مممع  خممر   ممل فمم  الىممو  ، 

 بان  ىب ما  قوضوه ء داف الىو  . طِ مَ  ِصةل  ءو ىرماء  ءو عم  ءى نَ 
فرعممون ...( ىلمم   خممر  اهُ ب ممءنممه  َ   ولممه   مممه ع: )ولمموإل فمم   صممل مو،مم   -ج

ون مممراو ااقنمممل  قممما  فممم  مةمممدان المىمممألل،  مممو بمممل  عةمممب منممما ك وموفممم  رمممدا ، 
ىعساز القر ن، ولوء ءن الوداخن بةن اءمو  ء َمَِر  ماه ف  بحض اء ومان لكمان 

َوَمههها ، فَممم ا الممماص: (1)ْاَءْولممم  بَممم ا الكمممل  بمممل    خمممر ء َاو ىمممع المقممما  ل وانمممه

ِ  م ْن َأْجٍر ن و وممه ءو مما  مااممه لم   صمد  ممن مو،م   سماه فرعمو  َأْسَأُلُكْم َعَلْي
ويحتداج مندى حلدى تأمدل  (2)ءو من ىبمراهو   سماه  وممه فم  ءى موضمع بمالقر ن بممه

َءْوَرممه مممما  -عممم  ءى  ممال -ه، لكاممه ء اورممد فوممه بممةن اممدى ر ِ لمحرفممل ِ،مم رميدد 
فرعمممون، واءن وممماء ءع ممم  الاممما   اهُ ب ممم َ  -كمممما  مممال - بمممره الكرممممان ، فممم ن مو،ممم  

 مم  ء ضمما  َءْدَ ى الامما  بَنمماع الكِمما  وممما ِعْرَفانمما بالِضممن ولممو بممان مممن بممافر، و 
ءن  -والحممال بممم لك  -فةَمما مممن الِخممر والمممن والحممب والشممغ  بَممما، فممل امةمم  

ِ  م هْن َأْجهرٍ  َ ْصَد  من مو،م   م ه المقولمل:  ه ممن نحُ وْ وَ ْىملمما  َ  َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْي
مماْ  د ِ الممر   ع  ا،مموغااءك َعا مما وءنممت د  ه عممن عمممب اءرممر ءو  َممة  َامموَ  ى و ممو: بومم   َ وْ لَِ

َأَلْم ُنَربَِّك ف يَنا َول يدًا َوَلب ْثَت ف يَنا م ْن فةاا. بن ىن فرعون  د  ال له بالِحن:  ُ بِ ةتَ 

"  ي  ءن المقولل الىمابقل لم  َ ْصمَد  ممن مو،م ، فمما 18"الشحراء:  ُعُمِرَك س ن نَي
 الحال لو عد وقو

                                                
 و و ما ،وكون بحول ع ف  منحم  اد   ول المثان  ودو  ا ف  مةدان ااعساز. (1)

 .17: 16اا ر: المحس  المَِر ، ماد  )ءرر( ص (2)



 املثانى القرآنية

 - 70 - 

ةَ  ءبموه، ومقما  اءبممو  وفضمن الوالممد بممان  خاعمب  وممه وفمم وبم لك ىبمراهو  
ىبممممراهو  َ َسا ممممب ىعمممملن الواممممة ه عممممن اءرممممر ءو  ن  َأَكممممعممممم  ولممممده ءمممممر محمممممو ، فَ 

 مقا  ءبوه ءو فضمه عموه. إل  مَ اء،وغااء عن  ومه  و  ء  َ 
لمىممؤال عممن  مم ا المماص المموا د فمم  بدا ممل  –  مممه ع  - لدد  يتعددرل الكرمددانى -د

و ممو: لممما ا لمم   العههاملنيىلمم   ولممه:  أال تتقههون: مىممألوه مممن  ولممه  حممال 
ُ َخاِعممب بممه مو،ممم  فرعممون و وممممه، ولممما ا لمم   خاعمممب بممه ىبمممراهو   ومممه بمممما 

اررمع  –و  أرهدى وأرهد   –وادوا  دث  لك من اءن وماء الخمىمل ااخمرينق 
ىلمم  ع وحممل دعممو  بممن مممن مو،مم  وإبممراهو ، ء مممن  ةممم اءعممول واء ممداف، 

اءو  او ءعممول وء ممداف وا ممد ، وإنممما مممن  ةممم بة ممل الممدعو  فمم ن بممن الر،مم
ونمموع اءمممرا  واءنحرافمماو الومم  َ ِشمموُع فةَمما، مممما  سحممن لكممن دعممو  ع وحوَمما 

ويممماو الوممم   وقمممد  عمممم  ولَ َءْ الخاعمممل ممممن  ةمممم السوانمممب الوممم   ربمممة عمةَممما واَ 
يةر ما، ومممن  ةممم ء،مممو  الموارَممل ء ضمما  مممع رماعممل الناعممن و ممواه فمم   مم ه 
ال ة ل  ىب مدى ،وَر َا عمةَا ءو د رل  ساوبَا مع المدعو  ءو نموع الخَمر 

 ال ى اوو ع ماَا و ك ا.
لمم    ممدء بَمم ا الخَمما  المم ى بممدَء بممه اءن ومماء الخمىممل مممع  لددوا فددصن قادد  مووددى 

ء مموامَ ، وإنممما بممدءو بمممما  ممو ءنىممب لَممما، وبممما  ممو ءلصممم  ب ممروف دعممو  مو،ممم : 
ى َأنِ اْئت  اْلَقْومَ الظَّال م نَي َقْوَم ف ْرَعْوَن َأَلا َيت ُقوَن َقاَل َربِّ ِإنِّ  َأَ اُف َأن َوِإذْ َناَدى َربُّكَ ُموَس

ُيَكذُِّبوِن َوَيض يُق َصْدِري َوَلا َينَطل ُق ل َسان   َفَأْرس ْل ِإَلى َهاُروَن َوَلُهْم َعَل   َذنٌب َفَأَ هاُف َأن  

 ".14: 10"اا او من  َيْقُتُلوِن
كانممت شممداد  الوحقةممد مممن  ةممم بانممت ُمَواَرَممل  مممع  مماك   ف ددروف درددوة مووددى 

محمه ومحَم   َملْ ارَ وَ رنا  ُ ْح ِ د الاا  له، وموارَل مع َمَمِ ه ال ان ا،موخِ َ  فأعماعوه، مُ 
لدوا لدد  ءخممرى،  لَمدااوَ  ممن نا وممل، وء،مواقا  بام  ى،ممرا ةن ممن بمةن ءاممداَ  ممن نا ومل

ووروه دعمو  بمما بمدء يةمره ممن اءن وماء الخمىمل، وإنمما ف  مَمع  صوه ب يب أ مووى
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ممإِل عريقممه والحمم   مممن ءخَمما ه وعمممب الحممون عممم  ،ممموبه، وبممان بممن ن مم   بممدء ِبَوَحى 
أمدا فدى دردوة ، أال تتقونمن  ؤءء بان  و ال ى ا دء بووروه  وممه ىلم  الوقموى: 

اْلَقههْوَم الظَّههال م نَي َقههْوَم َأِن اْئههت  فمم ن المم ى بممدء  مم ا الووروممه  ممو ع ،ممنحانه:  مووددى

، و كم ا بمان لمدعو  مو،م  ء،مموبَا الخماص الم ى  ،م  بمدااوَا  ف ْرَعهْوَن َأَلها َيت ُقهونَ   
 و ،  ء ضا  بل شك مرا مَا.

وبمممم لك الشممممأن فمممم  دعممممو  ىبممممراهو ، فمممممن اوأممَمممما ويوونحَمممما  سممممد ءن لَمممما  روفَمممما  
و وممه،  وم   خمر مرا مَما،  رودمر مل الموارَل اءولم  ممع الاممالخاعل ء ضا  ما  

فكانت  ما ل الوح د لزعاا  من ءفوك اءمرا  الو  انوشرو فم  بة مل  م ه المدعو ، 
َواْتهُل   ومن ء،وء الحقناو الو  وارَوَا، ل ا بان   ا ال دء ء ضا  فم   صمل ىبمراهو :

ِ  َما َتْعُب ِ  َوَقْوم  ُدونَ َقاُلوا َنْعُبدُ َأْصَنامًا َفَنَظلُّ َلَها َعاك ف نَي َعَلْيِهمْ َنَبأَ ِإْبَراه يمَ ِإذْ َقالَ ل َأب ي

َقالَ َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن َأْو َينَفُعوَنُكْم َأْو َيُضرُّوَن َقاُلوا َبْل َوَجْدَنا آَباءَنا َكَذل َك 

 ".74: 69"اا او من  َيْفَعُلوَن
 مم ه الموارَمل المناشممر  مممع بمشمَد مممن ءعام  مشمما د ا، و مو  فقد  ندد أت القادد  

 مك الحما ل الخَةر ، وعم   د  خَر ما  م ا ء ضما  بمان  مد  الحىم  فم  موارَوَما، 
: فمم ن وبوثدده رددامكمما او ممةن مممن ،موا  اا مماو الىممابقل ومما  ل مما مممن   ماو ءخممرى، 

القصممص القر نمم  ء اوِمماوو بحضممه عممن بحممض، فمم  رمموممه ءو فمم   ِاعممةمه ءو فمم  
 عم  ضابَةن دقوقةن:عريقل عرضه ىء بااء 

ممما ،م    بمره بثةمرا  عَ  أولهما: ةمة بمه بمن ،مو   ممن ء مداف مخصوعمل  ربمة مَ وَ ا  َ م 
د عريقوَما فم  محالسوَمما، د ِ َحميُ قةَما وَ وَ اْ عمةَما، و لمك  مو الم ى  حمدد نموع الممماد  الوم   َ 

الىممر فمم   امموع القصممص القر نمم  واخممولف ء،ممالةنه، بممن  ممو الىممر  -بالوممال  -و ممو 
  اوع القصل الوا د   ةن ُ ْحر  ف  ءكثر من ،و  . ء ضا  ف 
ما َ َكْرُ ه ء ضا  ما   مةن عما  ومةة به بمن دعمو  ممن ،مماو خاعمل  ررمع  ثاىيهما:

مممر د  صممموَا بىمممماو  ىلممم  ع وحمممل  روفَممما ومىمممؤلوا َا، و مممو مممما امممؤار بالومممال  فممم  َ َِ
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عااعمر  خاعل  مةة ا رممل و ِصمةل  عمن ،ما ر القصمص اءخمرى، مَمما بمان ممن
 بةن   ه القصص ءو بةن دعواو رموع اءن واء ف  القر ن. -بالَنع -مشوربل 

 املطلب الثالث: املثانى فى ضوء التفسر املوضوعى:

 تم ي : 
،مأ اول فمم   مم ا المَمممب  حدامد ءبممرز ملمممح المثممان  ممن خمملل عممموَا بسانممب  

القمر ن بممه،  محدد  خر،  و رانب الصلو والحل   الو   ربط بحضَا بنحض فم 
و لممممك ممممما اممممدخن مناشممممر  فمممم   مممم ا المممممون مممممن ءلمممموان الوِىممممةر المحممممروف بالوِىممممةر 
مر   عمن الموضموع الوا مد فم   الموضوع ، ال ى  حومد عم  َ َقصِ   بن ما و د ءو َ َِ
رموممع القممر ن )وإن اخومِممت  نا ا َمما و حممددو ءماكاَمما مممع الكشمم  عممن ءعممراف  لممك 

ه  لمك لسمأ زَ وَ ْعمع نوا ومه ويمم   بكمن ءعرافمه وإن ءَ الموضوع  و   ىووعب المِىر رموم
ءى د ا،موه  (1)  لنحض اء ادام الماا،نل لممقما  لوةيمد ا ى ضما ا  وبوانما(ر  حَ ىل  الو  

 د ا،ل موكاممل.
لكمن  –الوِىمةر الوحمةمم   –وءشك ءن الِا   ب ةر بةن  م ا الممون والممون الىماب   

ه نووسممل  وموممل ء ضمما  مممن نومما ل ن مما  ابقِ َىممبَ  حممد  – يمم   مم ا الِمما    – مم ا الثممان  
الىو  القر نومل،  م ا الا ما  الم ى ء  حاممد عمم   اماول الىمو   لموضموع بحةامه، وإنمما 
 حومد عم   ااولَا لماد  بحةاَما وإن ا صممت بمأكثر ممن موضموع، و لمك  مو مما اامول 

ومما اامول عامه فم  ف  ءكثمر ممن ،مو  ،  –يالنا  –عاه بالوال  َ َِر   الموضوع الوا د 
 الو ت نِىه بثةر من نما ج المثان  القر نول.

عممن بحممض  فمما  المثممان  مممن  -ءو ء مماح -وإ ا بممان المَمممب الىمماب   ممد بشمم   
وموح  لمك رو ءن َ ْكشم   م ا المَممب ءو اُ  ْ َأخلل  بََا بأ داف الىو  و،وا ا َا، َفم

                                                
الىممةد الكموم ، الممدبوو  محممد ء مممد او،مم  الوِىمةر الموضمموع  لمقمر ن الكممري  لممدبوو  ء مممد  (1)

 مَنحل: دا  ال وان بمصر، بدون. 16،17القا،  ص
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و م  زاويمل الد ا،مل  عن عري   ااولَا من زاويمل ءخمرى، -المةيد من   ا الكش   -
الموضو ول الو  ُاَركِ ُة المِىمر ن مره فةَما عمم  بمن عا ِمل ممن المثمان   او المحمو  
الوا ممد ءو الموضمموع الوا ممد، فوىوقصمم  بممن ءفراد مما ءو و ممدا َا، وبممن ممما  مممت لَمما 

َممما رْ  ُ َقمممد  فقمممط وَ ء  بصممممل فممم  القمممر ن لد ا،ممموَا د ا،مممل شممماممل موكامممممل، ممممن شمممأنَا ءَ 
مد  امما ا  ردامد  ء ضما  فم  فَ َقموروه المثمان  القر نومل، بمن  ُ  ردادا  من مقاعمد القمر ن   ِ َْ

 ء  مكن  قد مَا خا ج ىعا    ا الاوع من الد ا،ل. الو  وء،را ه
ةن  خممرين مممن الحمممماء، ْامماَ ومد عممم  اْ حْ وَ ومممن امم  فمم ن الشمموا د فمم   مم ا المَمممب َ،مم 

م  بوما  ع، و مما اامما  ابمن  ومومل َ َمة ة بن ماَما بد ل الا ر ونِا  النصةر  ف َْ   َف
ه ىلم  رَ ْكم  فِ و   م، ءن بمل ماَمما ى ا َعم751 م( و ممة ه ااما  ابن القو  و728و)

كممممه ءو  وصممن ىلوممه رموممع المحممان  الومم   ُ  ْو ا دَ وَ ءى محامم  ءو موضمموع فمم  القممر ن  َمم
 و خِا َما ىء  به ف  رموع   ا ه، مَمما بانمت عموايوَا ومَمما بانمت د رمل  َو  ما ء

 ع وحل النشر.  ُ و  ء  ِا ِ ُص ءو  ُ  ةِ سْ ما ند  من عَ 
 ا الوِىةرى:مو د  خةرو   ه الشوا د من  رااَ

 الشاهد األول: 

ق انن تيمي   ف  بوابه: "الِر ان بةن الح  والناعمن" ىلم   -  مه ع  - فق  تاطارَّ
عمممم   لمممك، وءنمممه لممموإل مىمممألل اعوقممماد الاصممما ى فممم  َعمممْمب المىممموح وءنَممم  لممم  اوِقممموا 

ِ      عاد   عم   ىوادون ىلوه فوما اعوقدوه بما  ال ع  حال : َوِإن  الَّهذ يَن اْ َتَلُفهوْا ف يه

ِ  م ْن ع ْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ ُِ َما َلُهم ب   ".157الاىاء" َلف   َشكٍّ مِّْن
ب ةممر مممن المثممان   ءاممره المموافر فمم  ىاممراد عا ِممل وكددان لتأمهدده ل ددوا الددنى القر نددى 

الموصممل بممه فم  رموممع القمر ن عممم    امه والومم  ع مر عاَمما بقولمه: ]و ولممه  حمال  فمم  
ِ  م هْن ع ْلهٍم ِإالَّ اتَِّبهاَع الظَّهنِّ     -ءى ،مو   الاىماء  - م ه   مو َ  ِ   لَم  عمم   َما َلُهم ب 

وَها َأنُتمْ َوآَباُؤُكم م ا َأنَ َل ِإنْ ه  َ ِإلَّا َأْسَماء َسم ْيُتُما ناع ال ن بل عم ، وب لك  وله: 

ُِ ب َها م ن ُسْلَطانٍ ِإن َيت ب ُعونَ ِإلَّا الظَّن  َوَما َتْهَوى اْلَأنُفُ  َوَلَقْد َجاءُهم مِّن ر بِِّهُم اْلُهَد  ىاللَّ



 املثانى القرآنية

 - 74 - 

ِ  م ْن ع ْلٍم ِإن َيت ب ُعوَن ِإلَّا الظَّن  َو" وب لك  وله: 23"الاس :  ِإن  الظَّن  َلا ُيْغن   َوَما َلُهم ب 

ِ      "، و وله  حمال : 28"الاس :  م َن اْلَحقِّ َشْيئًا َوَما َيت ب ُع الَّهذ يَن َيهْدُعوَن م هن ُدوِن الّله

َأَفَمن َيْهد ي  " و ولمه:66"امونإل:  ُشَرَكاء ِإن َيت ب ُعوَن ِإالَّ الظَّن  َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيْخُرُصوَن

َحقُّ َأن ُيت َبَع َأم ن الَّ َيِهدَِّي ِإالَّ َأن ُيْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن َوَمها َيت ب هُع   ِإَلى اْلَحقِّ َأ

َِ َعَلهيٌم ب َمها َيْفَعُلهونَ    "امونإل:  َأْكَثُرُهْم ِإالَّ َظّنًا َإن  الظَّن  اَل ُيْغن   م َن اْلَحقِّ َشْيئًا ِإن  الّل
  ع فةَمما المم ان ء اونحممون ىء ال ممن، وبمم لك  ولممه: " فَمم ه عممد  مواضممع امم 35-36
 ُقْل َهْل ع نَدُكم مِّْن ع ْلٍم َفُتْخِرُجوُه َلَنا ِإن َتت ب ُعوَن ِإالَّ الظَّن  َوِإْن َأنُتْم َإالَّ َتْخُرُصوَن ُقْل

ِ  اْلُحج ُة اْلَبال َغُة نمع ال من " مَالنمل بمالحم  و   لممن او149-148"اءنحما :  ... َفل ّل
 . (1)وما عاده عم  ...[

 موا ا   ا حما  بمةن  (2)فم  بضمع عمِحاو -  ممه ع -ءدا   ثانب كلض أاًا   وإلى 
  ا الموضوع وبمةن محام  ال من فم  "ءعمول الِقمه" و لمك  مةن  سوَمد الِقومه ويقما ن 
بةن اءدلل، ا   مةن ىل  ما   اه اء رح ماَا بااء عمم  ضموابط محةامل، فَمو  ةا م   

ِإن  ىنمما     المم ان -كمما  مال ابممن  ومومل-ن مونحما  لمحممم  ء مونحما  لم من، والقممر ن  كمو 

 .(3)محه و   اونحونه  َ مْ فحاد    ن مسرد ء عِ   ُعوَن ِإالَّ الظَّن ب تّ َي
ددهَّمته اددوي النتيجدد   الومم  انوَمم  ىلةَمما ىلمم  عا ِمل ءخممرى مممن المثممان ، الومم   وقدد  وا

مموَ وعمممَا بموضممموعه وَ  بَممما، و لممك  ةمممم  مممال عممن  ممم ا الوممرروح الم اممم  عمممم  حه ض 
 َفُخْذَها ب ُقو ٍة َوْأُمهْر َقْوَمهَك َيْأُ هُذوْا ب َأْحَسهن َها     الحم : ]و و ا ناع اء ىن، بما  ال:

ُِ    " و مال: 145"اءعمراف:  " 18"الةممر:  الَّذ يَن َيْسهَتم ُعوَن اْلَقهْوَل َفَيت ب ُعهوَن َأْحَسهَن
" ف  ا بان ء د الدلةمةن 55"الةمر:  وا َأْحَسنَ َما ُأنِ لَ ِإَلْيُكم مِّن ر بُِّكمَوات ب ُعو ال: 

                                                
عنمع: مكونممل دا  ال وممان،  72الِر مان بممةن الحمم  والناعمن، لإلممما  شمموهللا اا،مل  ابممن  وموممل ص (1)

  .1985 م 1405دمش  

 .79: 72الىاب :  (2)

 .75اا ر الىاب :  (3)
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. ىن محاممم  "اء ىمممن" فممم   ممم ه (1) مممو اء رمممح فا ناعمممه  مممو اء ىمممن، و ممم ا محممممو [
 مو ءفضمن مما ُ َقمر  الح مد ممن  بمه، فةومقم  مامه شمرعه، ام   -دع ءعم  -الاصوص 

يمه ىلم  اء،موء، وِ مْ فمه وء اَ رِ حْ عم  ء ىن ورو مه .. ء  َ  ىوقو  ف  فَمه لوح د ع به 
بمن اورَمه ىلم  اء ىممن، و م ا نموع مممن اءروَماد والومرروح، لحممه  ممو الم ى دفمع ابممن 
ممممَةه ءن اممممربط بنصممممةر ه الاافمممم   بممممةن  مممم ه الَا ِممممل اءخةممممر  مممممن المثممممان    وموممممل َوَ َِ

 والَا ِل الو    مَا.
 الشاهد الثانى: 

عممن )الممدعاء( فمم  القممر ن، وءنممه  مما   اممراد بممه )العنمماد ( بممما فمم   تحدد ك انددن ال ددي  
ُِ الههدِّيَن ولمه  حمال :  َِ ُمْخل ص ههنَي َلهه ممدوه 14"يممافر:  َفههاْدُعوا اللَّهه " ءى: اع مدوه َوَو ِ 

صمموا  ناد ممه، ء  ح ممدوا محممه يةممره، و مما   اممراد بممه )المىممألل( ءى الوورممه ىلمم  ع مِ خْ ءَ وَ 
ا  ضا  :  ، و ممو المقصممود فمم   ممول زبريمماعمنمما  لاِممع ءو دفحمما  لضممر لاددْ  أاز ددن ن دد  را وا

ي ا   َوِإَذا َسهَأَلَك  "، و ا   امراد بمه مسموعَمما، بمما فم   ولمه  حمال : 4"مري :  را    اا  

" فقد  ةن ف  محا  186"النقر :  ع َباد ي َعنِّ  َفِإنِّ  َقِريٌب ُأج يُب َدْعَوَة الد اِع ِإَذا َدَعاِن
 امممما: ءعَوممممه ى ا ،ممممألا ، و ةممممن: ءاةنممممه ى ا ع ممممدن  والمِممممظ اوىممممع لممحاةممممةن  اارابممممل

 .(2)رموحا  
ح  ضَّ فم ن دعماء المىمألل  مو  ،  الدعاء   ان مولزمانعَ وْ ءن نَ  -  مه ع  - ووا

عمممب ممما ااِممع الممداع ، وعمممب بشمم  ممما  ضممره، ءو دفحممه، ومممن  ممممك الضممر والاِممع 
 ءن  كون مالكا  لماِع والضر.  ف نه  و المح ود  قا ، والمح ود ءبد

عقممب  لممك عممم   مم ا الممولز  بَا ِممل مممن المثممان  القر نوممل  ةممم  ممال:  ردد  اوددت ل 
".... ولَ ا ءنكر ع  حال  عم  من َعَ د من دونمه مما ء  مممك ضمرا  وء نِحما ، و لمك 

                                                
 .75صالِر ان بةن الح  والناعن  (1)

 وما بحد ا. 240اا ر: الوِىةر القو  ءبن القو  ص (2)
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ِ  َمها اَل َيُضهرُّ     كثةر ف  القمر ن، بقولمه  حمال :  ُهْم َواَل َيهنَفُعُهمْ َوَيْعُبُدوَن م هن ُدوِن الّله
ِ  َما اَل َينَفُعَك َواَل َيُضرَُّك َفِإن َفَعْلهَت   "، و وله  حمال :18"اونإل:  َواَل َتْدُع م ن ُدوِن الّل

ِ  َمها اَل    " و وله  حال :106اونإل" َفِإن َك ِإذًا مَِّن الظَّال م نَي ُقْل َأَتْعُبُدوَن م ن ُدوِن الّله

ُِ ُهَو الس م يُع اْلَعل يُمَيْمل كُ َلُكْم َضّرًا َقاَل  " و وله  حال :76"الما ده:    َواَل َنْفعًا َوالّل

ِ  َما َلا َينَفُعُكْم َشْيئًا َوَلا َيُضرُُّكْم ُأفٍّ لَُّكْم َول َما َتْعُبُدوَن م ن ُدوِن  َأَفَتْعُبُدونَ م ن ُدونِ اللَّ

 ِ ِ  َوا" و وله  حال : 67-66"اءن واء:  اللَّ ِ  َوَقْوم  ْتلُ َعَلْيِهمْ َنَبأَ ِإْبَراه يمَ ِإذْ َقالَ ل َأب ي

َما َتْعُبُدوَن َقاُلوا َنْعُبُد َأْصَنامًا َفَنَظلُّ َلَها َعاك ف نَي َقاَل َهْل َيْسهَمُعوَنُكْم ِإْذ َتهْدُعوَن َأْو   

ِ  آل َهًة لَّا َوات  "، و وله  حال :73-69"الشحراء:  َينَفُعوَنُكمْ َأوْ َيُضرُّوَن َخُذوا م ن ُدون 

َيْخُلُقوَن َشْيئًا َوُهْم ُيْخَلُقوَن َوَلا َيْمل ُكوَن ل َأنُفس ِهْم َضّرًا َوَلا َنْفعًا َوَلا َيْمل ُكوَن َمْوتهًا َوَلها   

ِ  َما َلها َيهنَفُعُهمْ   " و ال  حال :4"الِر ان:  َحَياًة َوَلا ُنُشورًا  َوَلها  َوَيْعُبُدوَن م ن ُدوِن اللَّ

ِ  َظِهرًا  .(1)" ء. م55"الِر ان:  َيُضرُُّهْم َوَكاَن اْلَكاف ُر َعَلى َربِّ
 سد ءنه ُاَركِ ُة عمم  فكمر  المولز  بمةن نموع  المدعاء  ومن ين ر ما قاله انن ال ي  

الممممم بو ين،  ةممممم ىن ء مممم  م مممما ر العنمممماد  الوورممممه والوضممممرع ىلمممم  ع و ممممده خوفمممما  
بلشمك، بمما ءن دعماءه عمنما لمما ااِمع ودفحما  لمما  ضمر  هالو راء، و لك اوضمن ،مؤ 

 اوضمن الوح د له ب لك، ءنه ء  ممك الاِع والضر ىء من بان  و المح ود  قا.
 صممممةر الا ممممر، ،ممممريع فمممم  عمممممب الماممممافع ال مممما ر  وا قمممماء  -بَنحممممه -واانىمممان  

ء )دعمممماء المضمممما  المناشممممر ، ومممممن امممم  ف نممممه ءلصمممم  يالنمممما  بممممالاوع الثممممان  مممممن الممممدعا
َه ىل  االه الوا د ءو ف   ورَمه  ىلم   لَمل  - مال ضملله -المىألل( ،واء ف  َ َور 

 يةره.
مممن  امما، فمم ن ع  حممال   ممد  اعمم   مم ا الَنممع اانىممان  المم ى َ ْحَممممه، َفممَأْكَثر فمم  

 -ممممن رَمممل -ى ر ِ َحمممكوابمممه ممممن المثمممان  الموحمقمممل بَممم ا الاممموع الثمممان  ممممن المممدعاء، لوُ 
-ن  ةن اووره ىل  يةر خالقه عمنا  لماِع ءو دفحما  لمضمر، َولَةْث مت لمه ضلل اانىا
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ءن  مم ه االَممل الومم  اوورممه ىلةَمما مممن دون ع لوىممت ب لَممل، وء  -مممن رَممل ءخممرى 
 ىمموح  ءى ماَمما ءن  كممون مح ممودا ، بممدلةن ءنممه ء  سةممب مممن اممدعوه وء  ممممك لممه وء 

 شو ا .لاِىه ضرا وء نِحا وء مو ا وء  وا  وء ن
ُِ َوَمِن ات َبَعهَك  عن  ولمه  حمال :  انن ال ي  أاًا   كوتح َّ   َيا َأيَُّها الن ب  ُّ َحْسُبَك الّل

ح ءوء  ءن محااه: ع و مده بافومك وبماف  ء ناعمك، 64"اءنِال:  م َن اْلُمْؤم ن نَي " َفَوض 
 قممداراو، مسممَمما: ءن  مم ه اا ممل فةَمما عممد   نيَّ ردد  نادد، (1)فممل  حوممارون محممه ىلمم  ء ممد

عممممم  الكممماف المسممممرو  ، فوكمممون المحامممم : ع )َممممِن(  ءن  كمممون الممممواو عاعِمممل لممممم -1
لِحمن المضما ع ) كنومك( فوكمون باءن  قمد  )َ ْىمُنك(  -2 ىنك و ىمب ممن ا نحمك. 

المحامم : ع  كنوممك ويكِمم  مممن ا نحممك، و كممون )َمممِن( فمم  محممن نصممب مِحممول بممه، 
ءن  كمممون )َممممِن( فممم   -3 ممو ءعمممح الوقمممداراو.  بمممأن  ممم ا الورمممه وصدددرب اندددن ال دددي 

موضممع  فممع باءبوممداء، ويكممون خ ر مما محمم وفا  مقممد ا ، ءى: ومممن ا نحممك مممن المممؤماةن 
 فحى َ  ع. 

ءن  كمون )َممِن( فمم  موضمع  فممع عَِما عممم  ا،م  ع، ويكممون المحام :  ىممنك  -4
 .(2)ع وء ناعك

خةممر خَممأ مممن رَممل المحامم ، وإن ىلمم  ءن  مم ا الوقممدار اء -  مممه ع  - وأاددار 
ح بحد  لك ءن َ ْمن اا مل عمومه خَ  مكان مىوقوما من رَل الاحو، ا  َوض  ض، ْحممَ  أ  ََ

وع   ا الوقدار ىلم  موضموع بحثمه ُض وْ ء  بمَ و ِ حَ وَ ءخرى، ءو مُ  ان  ثَ ادا  ف   لك ىل  مَ وَ ىْ مُ 
 من خلل القر ن بمه، فقال:

                                                
 .292الىاب  ص (1)

عنمع: دا  الِكمر لمَناعمل  373 /2اا ر ء ضا  ف    ه الوقداراو اء بحل  ِىمةر ءبم  الىمحود  (2)
 والاشر والووزيع.
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مفَمو خَ  -وإن  مال بمه بحمض الاما  -  ا   ض ء  سموز  ممن اا مل عمومه، ْحممَ  أ  ََ
َوِإن فممم ن الحىمممب والكِا ممممل هلل و مممده، بالووبممممن والوقممموى والعنمممماد .  مممال ع  حممممال : 

ُِ ُهَو الَّذ َي َأي َدَك ب َنْصِره  َوب اْلُمْؤم ن نَي "، 62"اءنِال:  ُيِريُدواْ َأن َيْخَدُعوكَ َفِإن  َحْسَبكَ الّل
ءى الر،مول  -، فسحمن الحىمب لمه و مده، ورحمن الوأاةمد لمه فِر  بةن الحىب والوأاةمد

 .باصره وبعناده 
عممم  ء ممن الوو ةممد والووبممن مممن  نمماده  ةممم ءفممردوه بالحىممب،    وددضحانهوءاامم   

الَّذ ينَ َقالَ َلُهمُ الن اسُ ِإن  الن اسَ َقْد َجَمُعوْا َلُكْم َفاْ َشْوُهْم َفَ اَدُهْم ِإمَيانًا  فقال  حال :

ُِ َون ْعَم اْلَوك يُل " ول   قولوا:  ى اا ع و ،موله، 173" ل عمران:  َوَقاُلوْا َحْسُبَنا الّل
فممم  ا بمممان  ممم ا  مممو  مممولَ  وممممدح المممر   حمممال  لَممم  بممم لك، فكوممم   قمممول لر،ممموله: ع 
وء ناعمممك  ىمممنك، وء ناعمممه  مممد ءفمممردوا المممر   حمممال  بالحىمممب ولممم   شمممربوا بةامممه وبمممةن 

ءى: بوم   سممع ع  -رك ع بةماَ  وبةامه فم   ىمب  ،مولهق  ،وله فوهق فكو   ش
ُِ َوَمهِن ات َبَعهَك م هَن       بةن المؤماةن وبةاه ،نحانه ف   ولمه:  َيا َأيَُّها الن ب ه ُّ َحْسهُبَك الّله

   ا من ءمحن المحال وءبَن الناعن. - اْلُمْؤم ن نَي
ُِ   َوَلْو َأن ُهْم َرُضْوْا َمون ةر   ا  وله  حال :   ُِ َوَقاُلوْا َحْسهُبَنا الّله ُِ َوَرُسوُل ا آَتاُهُم الّل

ِ  َراغ ُبوَن ُِ ِإن ا ِإَلى الّل ِ  َوَرُسوُل ُِ م ن َفْضل   ".59"الووبل:  َسُيْؤت يَنا الّل
َوَمهها آَتههاُكُم الر ُسههوُل   و أمممن بومم  رحممن اااومماء هلل ولر،مموله، بممما  ممال  حممال : 

حىممب لممه و ممده، فممم   قممن:  ىمم اا ع و ،مموله، بممن " ورحممن ال7"الحشممر:  َفُخههُذوُه
ولم   قمن: وإلم   ،موله، بمن  إن ا إَلَى اهلل  َراغ ُبُون رحمه خاِلَص َ ق ه، بما  ال  حمال :

 َفهِإَذا َفَرْغهَت َفانَصهْب َوِإَلهى َربِّهَك َفاْرَغهبْ       رحن الرغنل ىلوه و ده، بما  مال  حمال :
اانابمل والحىمب هلل و مده، بمما ءن العنماد  والوقموى "، فالرغنل والووبن و 8-7"الشرح: 

 .(1)والىسود هلل و ده، والا   والحم  ء  كون ىء له ،نحانه و حال . ء. م
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 ومن اا ر   ا الكل   مكاه القول بما ام :
ءن الحسممل اء،ا،ممول الومم   بممة عمةَمما ابممن القممو  فمم  ىبَالممه لموقممدار الرابممع،  مم   -1

ا ا  مممممنط بممممممام  حمممممال  فمممممم  مسمممممال ااعانممممممل ءو ءن  ح ةمممممر  ىمممممنك ءو  ىمممممم   ى 
اء،مموحانل ءو اايااممل ءو اء،مموغاال ءو ممما شممابه  لممك، فممل  سمموز ءن  شممربه فوممه 

 مثمه مثن الووبن والوقوى والعناد ، فكن  لك ء  كون ىء هلل و ده.  ء د
وممه لسممأ ىلمم  َ َون ممع مثممان   مم ا الوح ةممر فمم  القممر ن َ ْأاةممدا  لحُ  -  مممه ع  -ءنممه  -2 س 

 دبر ا وا،وخرج ممن ،موا َا مما اؤيمد  (1)الىابقل، فكانت   ه المثان  الثلث الو 
   ه الحسل.

ءن ءواممم   ممم ه المثمممان  عممممل بحسةومممه،  ممم   ممممك الوممم  ا ومممرن فةَممما  ممم ا الوح ةمممر  -3
ءن الووبممن  حامم  اءعوممماد الومما  عممم  الوبةممن، و مم ا اءعوممماد الومما   (2)بالووبممن

 ن اعوقاد الكِا ل الوامل فوه.ع -ف  الو ت نِىه  -فرع 

د ف  بوا  ع ،نع مراو، ا ومرن بالووبمن فم  ء بمع  والح  أن اوا التعبير   د َ َرد 
، و مم ا ممما ُ َقمموِ ى  سمل ابممن القمو ، وإن لمم   كمن ءا ممت ممن  مم ه اء بمع ىء مممر  (3)ماَما

ُِ ال    َفِإن َتَولَّْوْا:  وله  حال : أما الثالر  األخر ف ى كالتالىوا د ،  َفُقْل َحْسهب َ  الّله

ِ  َتَوكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظ يِم َِ ِإالَّ ُهَو َعَلْي ُقهْل  "،  وله  حمال : 129"الووبل:  ِإَله

ُِ ب ُضرٍّ َهْل ُهن  َكاش َفاُت ُضهرِّه  َأْو َأَرا  ِ  ِإْن َأَراَدن َ  اللَّ َدن ه   َأَفَرَأْيُتم م ا َتْدُعوَن م ن ُدوِن اللَّ

ِ  َيَتَوكَُّل اْلُمَتَوكُِّلوَن ُِ َعَلْي ِ  ُقْل َحْسب َ  اللَّ "الةمر:  ب َرْحَمٍة َهْل ُهن  ُمْمس َكاُت َرْحَمت 
ُِ "،  وله  حال :38 ِ  َفُهَو َحْسُب  ".3"الَل :  َوَمن َيَتَوكَّْل َعَلى اللَّ

                                                
 .59، والووبل 173، و ل عمران 8نِال الو   بر ا من ،و   اء (1)

ُِ َون ْعَم اْلَوك يُلَوَقَاُلُوا و لك ف   خر   ل  ل عمران:  (2)  .َحْسُبَنا الّل

 .246اا ر: المحس  المَِر  ص (3)
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ضممون  سمل ابمن القمو  ءن مثان    ا الشا د ء  ح ر ب ا َا  ح ةرا  مناشرا  عن م -4
الممم بو  ، وإنممما  ممو المم ى ا،مموانط  مم ا المضمممون ا،ممواناعا مممن وا ممع  َممَدب ره لَمم ه 

 المثان  ولكن ما  صن بَا ف  القر ن.
 الشاهد الثالث:

ََر   ااما  ابن  ومول ف  بوابه: )الِر مان بمةن ءولوماء المر من وءولوماء الشموَان(    َ
الثلاممل لمامما  الممم بو ين فمم  ،مموا    مماو ىلمم  الحممدام عممن عمماِةن مممن اءعممااف 

بماا،ممنل  -مامه -،مو   الوا حمل، و مما: الىممابقون المقربمون، وءعمحا  الومممةن، و لمك 
بوانه لد راو اءولواء،  ةم  بمر ءن ءولوماء ع  م  المؤمامون الموقمون، وءنمه بحىمب 

بممان ءكمممن  ى مممان الح ممد و قممواه  كممون وءاوممه هلل  حممال ، فمممن بممان ءكمممن ى مانمما  و قمموى 
وء ممل هلل، فالامما  موِاضمممون فمم  وء ممل ع عممة ورممن بحىممب  ِاضمممَ  فمم  اا مممان 

 .(1)والوقوى 
ممح ءمممر  مم ه الممد راو مممن خمملل القممر ن نِىممه، فمم بر ءن ءولومماء ع   وء اد ءن ُاوضِ 

عممم  عنقوممةن: ،ممابقون مقربممون، وءعممحا   ممممةن مقوصممدون .. امم  ءخمم   سوَممد فممم  
 قوةن و مةةة الِرو  بةاَما بو،ةموةن:بوان ملمح  ا ةن الَن

    َ َون ع ءو ى صاء مواضع  ردد ا ف  رموع القر ن. :الولى
 ممم   مممدبر  ممم ه المواضمممع والمقا نمممل بمممةن ،ممموا ا َما لموعمممول ىلممم   صمممو   :الثاىيوووة

 موكامن لملمح  ا ةن الَنقوةن.
 فَ  بالوال : -بما  بر ما ابن  ومول  -ءما مواضع  ردد ما 

ِإَذا ُرج هت  اْلهَأْرُ  َرّجهًا    فم  ،موا  ء مداث امو  القواممل:  مورةالوا حمل،  فم  ،مو   -1

َوُبس ت  اْلج َباُل َبّسًا َفَكاَنْت َهَباء مُّنَبّثًا َوُكنُتْم َأْزَواجًا َثَلاَثًة َفَأْصَحاُب اْلَمْيَمَنة  َما 

َمْشَأَمة  َوالس اب ُقونَ الس اب ُقوَن ُأْوَلئ َك َأْصَحابُ اْلَمْيَمَنة  َوَأْصَحابُ اْلَمْشَأَمة  َما َأْصَحابُ اْل

                                                
وممما بحممد ا،  حقةمم :  48اا مر: الِر ممان بممةن ءولومماء الممر من وءولومماء الشموَان، ءبممن  وموممل ص (1)

 عنع: دا  الِكر. محمود ع د الو ا  فااد،
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 4"اا ماو ممن  اْلُمَقر ُبوَن ف   َجن ات  الن ع يِم ُثلَّة  مَِّن اْلَأو ل نَي َوَقل يٌل مِّهَن اْلهآ  ِرينَ  
 َفَلْوَلا ِإَذا َبَلَغت  اْلُحْلُقومَ َوَأنُتمْ ح يَنئ ٍذ ف  ،وا  الموو واء وضا : ومرة"، 14:

ِ  م نُكْم َوَلك ن لَّا ُتْبص ُروَن َفَلْوَلا ِإن ُكنُتْم َغْيَر َمهد ين نَي   َتنُظُروَن َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْي

َتْرج ُعوَنَها ِإن ُكنُتْم َصاد ق نَي َفَأم ا ِإن َكاَن م َن اْلُمَقر ب نَي َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجن ُة َنع يٍم 

ْصَحاب  اْلَيم نِي َفَسَلاٌم لََّك م ْن َأْصَحاب  اْلَيم نِي َوَأم ا ِإن َكهاَن م هَن   َوَأم ا ِإن َكاَن م َن َأ

 ".94: 83"اا او من  اْلُمَكذِّب نَي الض الِّنَي َفُنُ ٌل مِّْن َحم يٍم َوَتْصل َيُة َجح يٍم
اَن م َ اُجَهها  ِإن  اْلَأْبَراَر َيْشَرُبوَن م ن َكْأٍس َك ف  ،و   اانىان، ف   وله  حال : -2

ِ  ُيَفجُِّروَنَها َتْفج رًا  ".6: 5"اااوان  َكاُفورًا َعْينًا َيْشَرُب ب َها ع َباُد اللَّ

َكلَّا ِإن  ك َتهاَب اْلهَأْبَراِر َلف ه  ع لِّهيِّنَي َوَمها      ف  ،و   المَِِةن، ف   وله  حمال :  -3

َعَلى اْلَأَرائ هك    اْلُمَقر ُبوَن ِإن  اْلَأْبَراَر َلف   َنع يٍمَأْدَراَك َما ع لِّيُّوَن ك َتاٌب م ْرُقوٌم َيْشَهُدُه 

ُِ م ْسك  َوف    َينُظُرونَ َتْعِرفُ ف   ُوُجوه ِهمْ َنْضَرةَ الن ع يمِ ُيْسَقْونَ م ن ر ح يٍق م ْخُتوٍم   َتاُم

ُِ م ن َتْسن يمٍ َعْينًا "اا او  َيْشَرُب ب َها اْلُمَقر ُبوَن َذل كَ َفْلَيَتَناَف ِ اْلُمَتَناف ُسونَ َوم َ اُج
 ".28: 18من 

ُثم  َأْوَرْثَنا اْلك َتابَ الَّذ يَن اْصَطَفْيَنا م ْن ع َباد َنا ف  ،و   فاعر، ف   وله  حال :  -4

ِ  َذ ِ  َوم ْنُهم مُّْقَتص دٌ َوم ْنُهمْ َساب قٌ ب اْلَخْيَرات  ب ِإْذِن اللَّ ل َك ُهَو اْلَفْضُل َفم ْنُهمْ َظال مٌ لَِّنْفس 

اْلَكب رُ َجن اتُ َعْدٍن َيْدُ ُلوَنَها ُيَحلَّْوَن ف يَها م ْن َأَساِوَر م ن َذَهٍب َوُلْؤُلؤًا َول َباُسُهْم ف يَها 

 ".33: 32"اااوان  َحِريٌر

لَ ه الاصوص و حموقا ه عمةَا فمومكن ىرمالَما  -  مه ع  - وأما عن دراسته 
 ء ضا  فوما ام :

1-  َأْصهههَحاُب اْلَمْيَمَنهههة  فممم  ،مممو   الوا حمممل  ممم  )اءبمممرا ( فممم  ،مممو    اانىمممان
والمَِِمةن، و مم  )المقوصمدون( فمم  ،ممو   فماعر، بممما ءن )المقمربةن( فمم  ،ممو    

ِمةن  مم  ) نماد ع( فمم  ،مو   اانىمان، و مم  )الىمابقون بممالخةراو( ِالوا حمل والمَ
 ف  ،و   فاعر.
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ر والشر ... ومن  اا او ةن الِمر  بمةن الَنقومةن السةاء من راإل الحمن ف  الخة-2
 ف  الاصوص الىابقل. 

ابمممن  ومومممل  لمممك فممم   حموقمممه عمممم  اا ممماو المممم بو   ،مممابقا  ممممن ،مممو    ووضححح 
ويةمره ممن الىمم   مالوا: ُ ْممَةُج  - ض  ع عاَمما-المَِِةن فقال: وعن ابن  نا  

ممما  ممالوا، ف نممه  حممال  ءعممحا  الومممةن مةرمما ، ويشممر  بَمما المقربممون عممرفا، و ممو ب
محام  َامْرَوى،  َيْشهَربُ ول   قن:  شر  ماَا، ءنه َضمم ن  ولمه  َيْشَرُب ب َها ال: 

فمم ن الشمما    ممد  شممر  وء اممروى، فمم  ا  ةممن:  شممربون ماَمما لمم  اممدل عممم  الممرى، فمم  ا 
  ةن:  شربون بَا بان المحا  َاْرَوْون بَما، فمالمقربون امروون بَما فمل  حومارون محَما

ت ىلم  مما دونَما، فمَم ا  شمربون ماَمما عمرفا ... بخملف ءعمحا  الوممةن ف نَما ُمةَرمم
َكانَ م َ اُجَها َكاُفوراً َعْيناً َيْشَرُب  لَ  مةرا ، و و بما  ال  حال  ف  ،و   اانىان:

ِ  ُيَفجُِّروَنَها َتْفج رًا  .(1)ء. م ب َها ع َباُد اللَّ

كمر  فم  ،مو    المَِِمةن واانىمان ... فكمأن ءن  م ا الوح ةمر  مد   ومن المعهوم 
مثاممممما  ءخمممممرى مقصممممود  ُ ْمِواممممما ىلممممم   ممممم ا الوح ةممممر وإ،مممممَامه فممممم  ىبمممممراز  الو ْكمممممَرا  مممم ا 

 خصوعواو المقربةن.
 ممةداد ملمممح  مما ةن الَنقوممةن وضممو ا  مممن  بََممما بحممدام اءولومماء المشممَو ،  -3

مقربممون وءعممحا   وفمم   لممك  قممول ابممن  وموممل: وءولومماء ع  حممال  عممم  نمموعةن:
القىممةن فم   مدام اءولوماء فقمال: ] قمول ع   مةن بما  قد ، و د  بر الا م  

 حمال : )مممن عممادى لم  ولومما فقممد بما زن  بالمحا بممل، وممما  قمر  ىلمم   ع ممدى بمثممن 
ءداء مممما افورضممموه عمومممه، وء امممةال ع مممدى اوقمممر  ىلممم   بالاوافمممن  وممم  ء نمممه، فممم  ا 
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بممه، وبصممره المم ى انصممر بممه، ويممده الومم  اممنَش  ء   وممه باممت ،مممحه المم ى  ىمممع
 .(1)بَا، و رمه الو   مش  عمةَا[

بممون ىلوممه بممالِرا ض،  ِحمممون ممما ءورممب ع عمممةَ  ر ِ قَ وَ لمُ ءعممحا  الومممةن اْ  فدداألنرار 
ويوربممون ممما  ممر  ع عمممةَ ، وء  كمِممون ءنِىممَ  بالماممدوباو وء الكمم  عممن فضممول 

 المنا او.
بمممون فوقربممموا ىلومممه بالاوافمممن بحمممد الِمممرا ض، فِحمممموا الوارنممماو قَ ْالمُ  وأمدددا السدددابقون   رِ 

والمىمموحناو، و ربمموا المحرممماو والمكرو ممماو، فمممما  قربمموا بسمومممع ممما  قممد ون عمومممه 
مممن مح وبا ممه ء مم َ  الممر  ُ ن مما  اممما، بممما  ممال  حممال : )وء اممةال ع ممدى اوقممر  ىلمم   

المقربمون عما و المنا ماو فم  بالاوافن  و  ء نه(  حا  الحب المَمم  ... فَمؤءء 
 قَمم  عاعمماو، اوقربممون بَممما ىلمم  ع عممة ورممن، فكانمممت ءعمممالَ  بمَمما  نممماداو هلل، 

بمان فم  ءعممالَ  مما فحمموه لاِو،مَ   والمقتا ون فشربوا عرفا  بما عمموا له عرفا ، 
فمممل  حممما  ون عمومممه وء اثمممابون عمومممه، فمممم   شمممربوا عمممرفا، بمممن ُممممِةج لَممم  ممممن شمممرا  

 .(2)حىب ما َمَةُروه ف  الدنوا. ء. مالمقربةن ب
بممةن رممةاء  -فمم   خممر بلمممه الىمماب  -ن ددوا الددرب  العميدد   -ر مدده   -واددو  

المقممممربةن والمقوصممممدان بممممما رمممماء فمممم  القممممر ن وبممممةن وا ممممع ءعمممممالَ  فمممم  الممممدنوا ُاْمِممممُت 
اءن ما  ىلم   م ه الممحمل الرا حممل الوم  ءفما  ع بَما عموممه، فالم ان شمربوا عمرفا فمم  

اخممر  بانممت ءعمممالَ  بمَمما عممرفا هلل  حممال ، فممل  خمممو عمممن مممن ءعمممالَ  مممن نوممل ا
وإ وانممه وفمم  ممما ارضمموه، ،ممواء بممان وارنمما  ءو مىمموحنا  ءو منا مما ،  الوورممه ىلمم  ع 

وءمممما الممم ان شمممربوا مةرممما  فممم  ااخمممر  فكانمممت ءعممممالَ  مةرممما  ء ضممما  فممم  المممدنوا،  مممأ ون 

                                                
  م   349: 348 /11الحدام: ءخرره النخا ى ف  بوا : الر ا  با : الوواضع. فموح النما ى  (1)

6502. 
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َاَوَقة مُدون بالمامدوباو ءو فضمول المنا ماو، فموىمت بالوارنماو ويوربمون المحرمماو وء 
 بمَا  ناداو. -بأعمال الَنقل اءول   -ءعمالَ  

، ءمما  م  ءممل محممد  -خاعمل-اءعااف الثلال الم بو ون ف  ،مو   فماعر  -4
ف  بقول الىو  ف نه ادخن فةَ  رموع اءم  ممؤماَ  وبمافر   ... و لمك ءن   مل 

وفم    ... َأْوَرْثَنا اْلك َتاَب الَّذ يَن اْصهَطَفْيَنا م هْن ع َباد َنها   ُثم  ،و   فاعر  قمول: 
  لك  قول ابن  ومول:

 م  الم ان ءو اموا الكومما  بحمد اءمم  الموقدممل، ولموإل  لمك مخوصمما   وءممل محممد  
بحِمماظ القممر ن، بممن بممن مممن  مممن بممالقر ن فَممو مممن  ممؤءء، و ىمممَ  ىلمم   ممال  لاِىممه، 

 -      ف اا ماو الومم  فمم  الوا حمل والمَِةممةن واءنَِمما  بخممل -ومقوصمد، و،مماب  
 - "14-13"اااوان:  ِإن  اْلَأْبَرارَ َلف   َنع يمٍ َوِإن  اْلُفج ارَ َلف   َجح يٍم قصد  وله  حال : 

، ن فةَا رموع اءم  الموقدمل بافر   وممؤماَ ، و م ا الوقىمو  ءممل محممد دخف نه 
ون عمةَمممما، والمقوصممممد المممممؤدى لمِممممرا ض   لاِىممممه ءعممممحا  المممملفال مممما  نو  ْالُمصممممر 

المسوامممب لممحممما  ، والىممماب  لمخةمممراو  مممو الممممؤدى لمِمممرا ض والاوافمممن بمممما فممم   ممممك 
اا مممماو، ومممممن  مممما  مممممن  ننممممه ءى  نممممب بممممان  وبممممل عممممحوحل لمممم   خممممرج بمممم لك عممممن 

 .(1)الىابقةن والمقوصدان ... ء. م
 مم  ءعممحا  الشمممال الممم بو ين  فمم  ،ممو   فمماعر لوىمموا ى ا   فال ددالمون ألنفسدد   

فمم  اا مماو اءخممرى، بممن  مم  مؤماممون ممم ن ون ... وإ ا  ممابوا عممن  نمموبَ  لمم   خررمموا 
بممم لك عممممن دا ممممر  المقوصمممدان والىممممابقةن، بممممن  كونممممون بممماص القممممر ن مممممن )الموقممممةن( 

َفا َِ ْسَتْغَفُروْا ل ُذُنوب ِهْم َوَمن َيْغف ُر َوالَّذ ينَ ِإَذا َفَعُلواْ َفاح َشًة َأْو َظَلُموْا َأْنُفَسُهْم َذَكُروْا الّل

ُِ َوَلْم ُيص رُّوْا َعَلى َما َفَعُلوْا َوُهْم َيْعَلُمون الذُُّنوَب ِإالَّ الّل
(2). 
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ومممن اوأمممن  مم ا الشمما د  سممد ءنممه اوضمممن نوعمما  مممن المثممان  الومم   وممردد بالمحممان  ءو 
الشأن ف  بثةمر ممن الشموا د المدلوءو، ولوإل بالصو  ءو الوح ةراو الممةة  بما بان 

 الو  مرو.
 مد  -محمن الكمل   -ا د ومن  قا ن بةن   ا الشما د والم ى   ممه  سمد ءن  م ا الشم 

َ َضممم ن نوعمما مممن المثممان   او المحممان  ال مما ر  فمم  عممو  يةممر  مما ر  ءو محممدد ، 
 ممد  ضمممن نوعمما مممن المثممان   او الصممو   -عممم  عكىممه  -وءن الشمما د المم ى   مممه 

 والمحان  الخنول ءو يةر المناشر .ال ا ر  
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  امتة البحث

الحمممد هلل َءو ء  و خممرا ، والصممل  والىممل  عممم  الا مم  المخومما ، وءعممحابه اءخومما   
 عل  و،لما  دا مةن بدوا  المةن والاَا  ... وبحد:

فِممم  خا ممممل  ممم ا النحمممم ء ممممد ع وءشمممكره عمممم  ع مممو  ماومممه وفممموض برممممه ممممن  
ن بمممةن امممدى القمما   الكمممري  ء ممم  الاوممما ل الوممم   وعممممت ىلةَممما، ُء،مممس ِ  اءنوَمماء مامممه، اممم 
 و ومثن فوما  أ  :

ىن بمممممممل )المثمممممان ( الوممممم  و دو فممممم  بوممممما  ع ممممممر ةن: ى مممممدا ما عمممممِل لَممممم ا  -1
ريممر كْ بممان  مم ا الو   الكومما ، واءخممرى عممِل لِا حوممه  ممر نط بااعمماد  والوكريممر ء مما  

لممم ى )ُاَثا مم ( ءى: الممم ى ُ َكممر  ، ولممموإل مممر  وا مممد  ءو مممر ةن ءو ءكثمممر، فالشمم ء ا
ال ى  كمون ااامةن فقمط، و م ا المحام  اءخةمر ممر نط بمالوكرير ء ضما ، ءن الثمان  

  و ال ى  أ   بحد اءول، و  ا نوع من الوكرير، ءنه مسة  بحد مسة .
( محامماه: ءن الوكريممر  مما ر  واضمحل فمم  بثةممر مممن  -2 ىن وعم  القممر ن بأنممه )َمثَمان 

َُ رِ و   َ و ورةَا ه و صصه و ح ةرا ه ال  مدلوء ه     وء،الةب مواوعل.رُ د فوه ب

( ء -3 دنَمما  ُممرَ ىن وعمم  الِا حممل بأنَمما )َمثَممان  فمم   ومما  المممؤمن وعممموا ه،  بثةممرا   د 
من فمم   ُمرَ  - ىمب اروَمادى الموواضمع -َا وءن ء مدافَا ء ضما  وممدلوء  د َو َُِص  د 

 ن ء،ىه وء دافه.مَ سْ َوى عم  مُ الكوا  بمه، ن را  ءنَا اء  الو   ا

ىنممه ء َ َحمماُ   بممةن ىعممل   مم ا الوعمم  عممم  الكومما  بمممه مممر ، وعممم  عا ِممل  -4
 . ن  و كامُ  ن  اُع وَ ماه مر  ءخرى، بن  َ 

ََر  موا لَم ه ال ما ر  بالِحمن، وإن  -5 ىن ال ان َعا ُِوا ف    ه الحمو  والد ا،ماو  مد َ 
 ممماو المشمممو َاو( ءو )الموشمممابه كمممان  لمممك مممماَ   حمممت ا،ممم  )الموشمممابه( ءو )اا

َِ  فممم   لمممك و ممم ه الوىممممول القر نومممل،  ونَ المِ ممم ( دُ  مممَاِاِ  المممر بط عمممرا ل بمممةن ُمص 
ِمقونه عم    ه المصاِاو. َْ ََمحا  مومةةا  ُ   ودون الوِكةر ف  ا خا  ا ُمْص
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ىن الىمممم ب اء مممم  فمممم  ا  نمممماع  بالوىمممممول القر نوممممل  ممممو ءن  مممم ا المصممممَمح  ممممو  -6
ح ةر الحقوق  عن وا ع ال ا ر  الو  ادل عمةَا فم  القمر ن  ح ةمرا  اء د  عم  الو

  شَد ِبَوَمة ة ا ءو َ َِر د ا مما  ىودع   مةةة ا باعَلح خاص ادل عمةَا.

ىن مصممَمح الموشمممابه ء ُ ْغامم  ء ضممما  عمممن مصممَمح المثمممان ، ءنممه امممدل بممماِإل  -7
لموشممابه ااخممر الممم ى ، بممما ءنممه اثةممر نوعمما  مممن الخمممط مممع االو ْكممَرا لِ ممه عممم  

 قابن المحك ، والِر  بةن الاوعةن بحةد،  ةمم اوحمم  ء مد ما باا ماو المومااممل 
ءو الموقا بمممل فممم  عممموغَا وممممدلوء َا، بةامممما اوحمممم  الثمممان  باا ممماو الممونىمممل ءو 

 الو   خِ  محاا ا عم  بحض الاا .

 ا الا مما  ااَممم  ىن ن ما  الىممو   القر نومل  ممو ،ممر  م ه ال مما ر  وَمْانحَمما، ءن  م -8
مممن مَمممل القممر ن الك ممرى، و مم   دا ممل اانىممان و غةةممر  وا ممه ُبمِ ومما ىلمم  الوضممع 
المم ى اوافمم  ممماَل ع  حممال ، لمم ا بممان ن مما  الىممو  القر نوممل  قممو  عممم  اءنوقمماء 
ءى الوربةمممة عمممم  زوا ممما بحةاَممما فممم   ممم ه اء مممداف دون يةر ممما ءو اارممممال فممم  

 خر، ول   ق  ن ا  الىو   عم  اء،وقصاء.بحضَا والوِصةن ف  بحضَا اا

 امماك فممرو  دقوقممل بممةن الصممو  الموشممابَل ءو الموكممر  ،   َممر ِبممَردِ  بممن عمموغل  -9
ىلمممم  ،مممموا َا و بََمممما ء ضمممما  بأ ممممداف ،ممممو  َا، وء ضمممما  بد ا،ممممل ء ممممداف الىممممو   

ِصمةمو ل  مؤدى ىلم  محرفمل المداع   ل  الحامل، ا  د ا،ل ،وا َا المح ر عاَما د اَ،م ِْ 
بمماِإل لِ ممه المم ى و د بمه فمم  ،ممو   ءخممرى ءو  محمةن   ءو  ح ةممر    كريممر  وروممه   ىلم 

 داخن الىو   نِىَا.

 وفى اخلتام أيضًا أقول:

اانغ  ىعاد  الا ر ف  بحض الموضوعاو المووا ال ف  رمومع المسماءو وماَما  -1
 .الو ْكَرا 
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مممَممم  يِ وْ ُخممم -مثممم   -اانغمم  عممم  النممماد ةن  -2 كمل ء  ممما ْشمملمُ ا كل واْ ا  المىمما ن الش 
كمان انوماؤ ما الحممم ، ود ا،مموَا د ا،مل مىونوضمل  نومل وا وممل وعموء  ىلم  الحمم  

 والصوا  فوما اوحم  بالقر ن الكري .

ممح  مم ا الوا ممع وَ ل  ُ َلمماوَ حَ د مُ ر  َسممىن القصمد مممن و اء  مم ا النحممم  ممو ءن  كممون مُ  -3 ضِ 
ا مد  ممن   مل وا مد  فم  و  ماه، وَلْو َعمح  ءن  كمون  ِىمةرا  رينما لكمممل    ُ رِ وَ قْ ءو  َ 

 كوا  ع لَكَِ  وءْ َض .

: ء مممد ع ،ممنحانه و حممال  ءن  ممدان  ىلمم  اخوومما  موضمموع  مم ا النحممم فممما وأ ههرًا
اررمع  َوَ مَده كان لم  ممن عمم  بمه، بمما ء ممده ءن وفقام  وءعمانا  عمم  ى ماممه، ف لومه

 الِضن بمه.
 منتهىوا  ًمن اهلل كل الفضل بد  وال فضل لى فى كل  اك وإىما 

وء،مممأله ،مممنحانه و حمممال  ءن  سحمممن  ممم ا الحممممن خالصممما  لورَمممه، وءن  سحممممه فممم   
مةةان  ىاا   امو  القواممل ىنمه عمم  بمن شم ء  مدار وباارابمل رمدار، و خمر دعوانما 
ءن الحممممد هلل    الحمممالمةن، وعمممم  ع عمممم  ،مممةدنا محممممد الا ممم  اءمممم  وعمممم   لمممه 

  مةن.وعحنه و،م   ىموما  بثةرا . المَ  
 الفقر إىل عفو وغفران الرب اجلليل

 عحد المتعاامثمد دكت ر/ عحد الرحمن 
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ى شاد الحقن الىمو  ىل  مةا ا القر ن الكري ، لمحلمل ءبم  الىمحود عنمع: دا   -1
 الِكر لمَناعل والاشر والووزيع.

 

  الدان الىةوع . عنع: دا  عال  المحرفل. اا قان ف  عمو  القر ن، لسلل -2
  النحر المحوط، ءب   وان. عنع: دا  الِكر. -3
ال د  الَالع بمحا،ن من بحد القرن الىابع، لمحمد بمن عمم  الشموبان  و  -4

  م. مكونل: ابن  ومول القا ر .1250

 

دا  ال ر مان فم   وروممه موشمابه القممر ن، لمحممود بمن  مممةه الكرممان ، عنممع:  -5
  .1986 - 1406الكوب الحممول بةروو، 

 

ال ر ان ف  عمو  القر ن، ل د  الدان الة بش ،  حقة : د/ زبم  محممد ءبمو  -6
 ،ريع، عنع: دا  الحضا   لماشر والووزيع.

 

ال ليمممل الواضمممحل، لحمممم  السممما   ومصمممَِ  ءممممةن. عنمممع: دا  المحممما ف.  -7
  م.1389

 

لسمما ظ،  حقةم : ع مد الىمل   ما ون، عنممع: ال ومان والو ةمةن، ءبم  عممرو ا -8
 الخانس  القا ر .

 

الوِىةر القو  ءبن قو  السوزيل، رمع: محمد ءويإل الادوى.  حقة : محممد  -9
  امد الِق ، عنع: دا  الكوب الحممول بةروو.

 

  الوِىةر الك ةر، لمحلمل فخر الدان الرازى عنع: دا  الغد الحرب . -10
وع  لمقمر ن الكمري ، لز،موا  المدبوو / ء ممد الىمةد الكموم ، الوِىةر الموض -11

 اء،وا  الدبوو / محمد ء مد او،  القا، . مَنحل: دا  ال وان القا ر .

 

 الوكرير بةن الوأاةر والمثةر، لممدبوو  عمة المدان الىمةد. عنمع: دا  الَناعمل  -12
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 المحمد ل.

ن ء ممد اءنصما ى القرع م . السامع ء كا  القر ن، ءب  ع مد ع محممد بم -13
 عنع: دا  الِكر لمَناعل والاشر والووزيع.

 

   .1948 1الد   الكامال، ءبن  سر،  ةد  باد الَاد ط -14
الىان الك رى لم ةَق ،  حقة : محمد ع د القاد  عَما، نشمر: مكونمل النماز  -15

  .1994 -1414مكل المكرمل 

 

ى،  حقةمممم : ء مممممد ع ممممد الغِممممو  الصممممحاح، ا،ممممماعةن بممممن  ممممماد السممممو ر  -16
 عَا ، عنع: دا  الكوا  الحرب .

 

  الِر ان بةن الح  والناعن، ءبن  ومول. عنع: مكونل دا  ال وان دمش . -17
الِر مان بمةن ءولوماء المر من وءولومماء الشموَان، ءبمن  ومومل،  حقةم : محمممود  -18

 ع د الو ا  فااد، عنع: دا  الِكر.

 

الواةين وعةون اء اوين ف  وروه الوأوين، ءبم  القا،م   الكشاف عن  قا   -19
 ممممم. دا  538 -467رمممما  ع محمممممود بممممن عمممممر الةمخشممممرى الخمممموا زم  

 عال  المحرفل.

 

المثن الىا ر فم  ءد  الكا مب والشماعر، لضمواء المدان بمن اءاةمر،  حقةم :  -20
 محمد مح  الدان ع د الحمةد، عنع: مصَِ  الحم  .

 

الك مممممرى، لمشمممممموهللا محممممممد ءبممممممو ز مممممر . دا  الِكممممممر الحربممممم  مصممممممر المحسمممممة   -21
1977.  

 

المحس  المَِر  ءلِاظ القر ن الكري ، لمحممد فمؤاد ع مد النما  ، عنمع: دا   -22
 الحدام القا ر .

 

 مم عنمع: 764الواف  بالوفواو، لصملح المدان خمةمن بمن ءانمك الصمِدى و  -23
 بةروو.
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  بةدى عنع: دا  مكونل الحوا  بةروو. اج الحرو ، لمحمد مر ض  الة  -24
 أويمممن مشمممكن القمممر ن، لح مممد ع بمممن مىمممم  بمممن  وةنمممل،  حقةممم : الىمممةد ء ممممد  -25

 عقر، عنع: دا  الوراث بالقا ر .

 

   ِىةر القر ن الح و ، لإلما  ابن بثةر. نشر: مكونل الوراث اا،لم . -26
. عنممممع: دا  الاَضممممل  اةيمممه القممممر ن عممممن المَمممماعن، لمقاضمممم  ع ممممد السنمممما  -27

 الحداثل بةروو.

 

 ممم 310رممامع ال وممان عممن  أويممن  ى القممر ن، لإلممما  ابممن رريممر الَ ممرى و  -28
 عنع: دا  الِكر لمَناعل والاشر والووزيع.

 

خمممممم  اانىمممممان بمممممةن الَمممممب والقمممممر ن، لمحممممممد عمممممم  النممممما ، عنمممممع: المممممدا   -29
 الىحود ل.

 

  .3  ط 1982 -402الشرو   د ا،او  ر نول، لمحمد  َب. عنع: دا  -30
د   الواةيمن ويممر  الوأويمن فمم  بومان اا مماو الموشمابَل فمم  بوما  ع الحةيممة،  -31

 لمخَةب اا،كاف ، عنع: دا  اافا  السداد  بةروو.

 

د   الِوا د وير  القل د المحروف بأممال  المر ضم ، لمشمري  المر ضم ،  -32
 الحم  . حقة : محمد ءب  الِضن ىبراهو ، عنع: 

 

 وح المحان  ف   ِىةر القمر ن الح مو  والىمنع المثمان ، لإلمما  ءبم  الِضمن  -33
 مم عنمع: دا  الِكمر 127شَا  الدان الىةد محممود اءلو،م  النغمدادى و 

 لمَناعل والاشر والووزيع.

 

،ممان الممدا م ، ءبمم  محمممد ع ممد ع بممن بَممرا  الممدا م ، عنممع: دا  الِكممر  -34
 بةروو.

 

   م.1349ر الاو  ال بول، لمحمد بن مخموف، الىمنول القا ر  شس -35
  .1350ش  او ال  ب، ءبن الحماد الحا م  القد، ، القا ر   -36
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 ممم،  حقةمم : ز ةمممر 516شممرح الىممال، لإلممما   ىممةن بمممن مىممحود النغمموى و -37
 2الشممممماويش، وشمممممحةب اء نمممممؤوط، نشمممممر: المكومممممب اا،ممممملم  بةمممممروو، ط

  .1983 - م 1403

 

عمممحوح النخممما ى بشمممرح فممموح النممما ى، ءبممم  ع مممد ع محممممد بمممن ى،مممماعةن  -38
 النخا ى عنع: دا  الريان لموراث.

 

عممممحوح الورممممم ى، ءبمممم   وىمممم  محمممممد بممممن  وىمممم  الورممممم ى عنممممع: دا   -39
 الحدام القا ر .

 

عممممممحوح مىممممممم  بشممممممرح الاممممممووى، لمىممممممم  بممممممن الحسمممممماج،  حقةمممممم : عصمممممما   -40
 لحدام القا ر .الصنابَ  ويةره، عنع: دا  ا

 

 مممم. نشمممر: دا  الكومممب 945عنقممماو المِىمممرين، لشممممإل المممدان المممداودى و  -41
 الحممول بةروو.

 

فممم  القممر ن، د/ ع مممد المممماح  الىممةد  ىمممن. دا  المَ وعممماو  الو ْكمممَرا  مما ر   -42
 الدولول مصر.

 

عرو  اءفراح، ل َاء الدان ء مد بن عم  الىنك . مَنحمل: بموء  مصمر  -43
 م. 1318

 

يا ل الاَا مل فم  عنقماو القمراء، لشممإل المدان ءبم  الخةمر محممد بمن محممد  -44
 السة ى. نشر: مكونل الخانس  مصر.

 

  ف   لل القر ن، لمشوهللا الشَةد ،ةد  َب. عنع: دا  الشرو . -45
 ، 1956 مم 1372لىان الحر ، ءبمن ما مو . عنمع: دا  عماد  بةمروو  -46

 وو.وء ضا  دا : لىان الحر  بةر 
 

مسممممع ال ومممان فممم   ِىمممةر القمممر ن، لمشممموهللا ءبممم  عمممم  الِضمممن بمممن الحىمممن  -47
 الَ ر، . عنع: دا  الِكر لمَناعل والاشر والووزيع.
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  مسموع فواوى ابن  ومول. عنع: المكوب الوحموم  الىحودى. -48
، لمحمممد بممن ع ممد الو مما ،  حقةمم : محمممد  امممد مخوصممر ،ممةر  الر،ممول  -49

 ونل الىال المحمد ل.الِق ، عنع: مك

 

محال  الواةين، لإلما  محمد الحىمةن بمن مىمحود الِمراء النغموى الشمافح  و  -50
 مممم،  حقةمممم : محمممممد ع ممممد الممممراز  المَممممدى، عنممممع: دا  ى ومممماء الوممممراث 516

 الحرب .

 

محمممان  القمممر ن وإعرابمممه، ءبممم  ى،مممحا  ىبمممراهو  بمممن الىمممرى، شمممرح و حقةممم :      -51
 ع: دا  الحدام القا ر .د/ ع د السمةن شم  ، عن

 

،  حقةممم  207محمممان  القمممر ن، ءبممم  زبريممما  حةممم  بمممن ءبممم  زيممماد الِمممراء و  -52
ومرارحل: محمد عم  الاسا  مَنحمل: دا  الكومب والواما   القومومل بالقما ر  

  .2002 - م 1422 3ط

 

محوممرك اء ممران فمم  ىعسمماز القممر ن، لسمملل الممدان الىممةوع ،  حقةمم : عممم   -53
 اوى، عنع: دا  الِكر الحرب .محمد النس

 

   .1957محس  المؤلِةن لحمر بحالل، المكونل الحربول بدمش  ،و يا  -54
ممملك الوأويممن القمماعع بمم وى االحمماد والوحَةممن فمم   وروممه الموشممابه المِ مم   -55

ممن  ى الواةيمن، ءبم  رحِمر بمن الةبةمر،  حقةم : ،محةد الِملح، عنممع: دا  
 الغر  اا،لم  بةروو.

 

  نةن اءوعا ، لمشوبان . عنع: دا  مكونل الوراث القا ر . -56
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