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أنجماإءألكرإأا
ميسز

تأليص

وعم@اااش،
لإشحييهآططماتلةليها@

تاطزهلزبركركمرنجطي@اسةجما

@قوتقدير

فاف@صر@رفئرو@لىيفهع@قكاي@

@



لاب
ا

بمبا،

ادمتاليفميسر/موسوعىمعجمتياته:سورهنسماءو@لريمتن

دبي:ا.-طى@لثفافية.-للعئفاتوللنشرويللو@ساتقسمتقديمومر@ج@ةةبمبا

@ود@يلتر@د،وللثقافة@لماجدجمعةمركز

4 1 سيك@ك.،4

97@الوحوح@أ@2كوردمك

@لعنو@.أ.صمهر@لقرتنىلقرتنتيت@لكريم-لقرتنا-

للنمثرمحفوظةالطبعحقوقجميع

لىالأوالطبة

3 م.ا@-9002@ا0

لا
4بليهرريةاعت@ولهطتر@@رشكلن@فيلقلهئوطال@منا@ربم@لج@ادةيمح

خطيبدددودأو@لاسرحاع،يرئر@تحب@،لوتوكويى+لالح+@يمريرلك@محاييكلبكة،

س
شر@ل

*5@د@عم@نط@35لا"@نا"@غأ@@@لا@@@@@@لاكم@مح@@هك@ه@@طأ@@

5لاه@ثمح@*3* ول@@هأ7س@3
@

@نث@ج@@ال@@ي@يل@حم@ه@ههنس@حع@لأ@

@مع،4أ@م@@ط*@س@ححأ*
يثنممكلأ@كلالس@كلعط@كل@حثةيام""@يألا@@@@

ال@*لا@ه@"4،يم"@من@@ك@@ن@ثمأ+@53@كلا،ياه"@ولثث@ط.



مم،

لر،.



الإهداء

محاما@طلىالأسئافيالمىحومص@سا،محفرالأجميالإلى
سيسيس

الحلرالمحوقلق.طلبشالأبئاشم@ب)*(،

أنزز@كعبكو@لأهذلأكحكلصهإلى@لىمناعلرالتىآن

امىلنبىحماملبنمقجزكرالثهخيرعنابئوعنيمزبسز@كلئمؤ،

بزالحرلحئابسخافىمعاالأثن@ا.،لميراثعأش@بناالنبؤ@

الإسلاميةالمدارسمؤلسىالحاعيةهو(*)
"

السجعلسيل
"

كوتألدجانكوماسي-في

1تويالعع(،)ساحلديفوار 2براير7 0 0 0

الله(حمهلوم



لماتثمكرر.@لىتايف

نقديم

دتهالحمد
الهعلىومحمد،الأميرنبيهعلىوالسلاموالصلاةالعالميئ،رب

بعد:أماالديت،يومإلىضهحهمعلىوسارتبعهمومنوصحبه

كذلك،يزالولاةكثيرلدراساتمحورألزولهمنذالكريمالقرآنكانفقد

ذلكمعينهاةينضبلامتجدثففهيوتشعبها،وتنوعهاالدراساتهذهكثرةوعلى

مستقاةمادتهالأن
لاالذيمن

عجائبه.تنقضي

فيلأساسيةاالموضوعاتمنالكريمللقرانالمعجمبةالدراساتوتعد

هذهتنوعتوقدوالدارسين،للباحثينتيسيراةوأ@@ا،يتعلقوماالقرانيةالدراسات

تبروقدالكريمالقرانغريبفيمعجمفمنها:الكريمللقرانالمعجميةالدراسات

ومعحمالايات/أوالسورحسبعلىأوألفبائيا
مئل:وفلثالكريمالقرآنلألفاط

"

معجم
الكريمالقرآنألفاظ

"

أعذهالذي
مجمع

ومعجمبالقاهرة/العربيةاللغة

منمجرث@ألفبائيأترتيبأمرتبةكلماتعنعبارةوهوالكريمالقرانلألفاظمفهرس

كتابمثلدراسقيأوتعليقأي
"

الكريمانالقرلألفاظالمفهرسالمعجم
"

فؤادلمحمد

اتالأ@وضثمالكريم،القرانلألفاظالمفهرسللمعجممكقلومعجمالباقي/عبد

ومعجمالقرآنية/للقراءاتمفهرسومعجمالكريم/القرآنفيالواردةوالضمائر

الكريم/القرآنلآياتمفهرسومعجمالكريم/القرآنلموضوعاتمفهرس

ها.وغيرالكريم،القرانأعلامدخاصومعجم

الكتابهذاجاءالقرآنيةللدراساتالمعجميالسلمفيالسالكينلمدارجواقتفاء

بالموسومالنافع

"

مشرموسوعيئمعجمواياته:سورهوأسماءالكريمالقرانأسماء

"

ما@ةوجاع@المعحز،الخالداللهبكتابالمتعلقالبحثيالصرحهذافيلبةليضيف

رهسووأسماءوصفات@الكريمالقرانأسماءفيالأولةقسمينعلىالكتابهذا

@و@لز@للتمةالاحدحمعةمركر



برموسوعيمعحموآيانه،سورهوأللىالكربمآد

منوالحكمةوتسميتهاالقرانيةالآياتفيالثانيوالقسمبها،يتعلقوماوصفاتها

ائدوفوالواحدفالسورةفيوترتيبهالآياتاهذهومقاديراياتعلىالسورةتقسيم

أسماءفيالعامةوالظواهرللآيات،المختلفةبالعلومذلكوعلاقةأسمائها،معرفة

الفسميأتيوأخيرأبذلك،ينعلقماوكلالايأسماءفياكوالاسترادفوالزالايات

هذاوضثمألفبائيا،ترتيبارتبوقدالقرآنيةالآياتأساميمعجموهوالأساس

ةفقروتتبعهاالايةثمالتسمجة،موضوعضفنها،مدخلومائتيوعثرينتلائةالمعجم

قدولآية،اهذهفيالموضوعيابطالتروعلاقةتسميتها،سببوفكرالايقععنموجزة

نكتةلبيانوذلكالايؤبهذهالعلاقةفاتالأخرىالاياتإلىبالإشارةفقرةكلذتل

أداةيكونانالمباركالعملبهذاوحسبناالمعجز.اللهكتبلآياتالعجيبالترابط

جهوعلىبهايتعلقوماالقرانيةالدراساتولأهلعموماللبثيئوتيسيرعمل

هذافيين@ئرنوعهمنعملأولأنهسيماولاالمنثوثفضالتهمبهليجدواالخصوص،

المجال.

الأعمالهذهمثلبنثراثوالترللثقافةالماجدجمعةمركزرسالةمعوانسجامأ

بقلمهالمرةهذهعليناليطلعفيه؟الصادقةالأقلامتنوععلىدأبفقدالجادفالعلمية

فطانيسونكلا-الاميربجامعةالإسلاميةالدراساتكليةمننحلصجادباحث
يتضحوبهذاآسيا،شرقبجنوبتايلاندبمملكة

مكانةجليألنا
المركزهذاوموقع

جهتوعلىيدلفإنماشيءعلىهذادلاندوالبحثية،الثقافيةالمراكزخارطةمنالواعد

فنسألفي@عضالتهميجدواعفهمنحو@المعمورةهذهأقطابجمغمنالباحثيئأنظلى

طيبأذخرأاللهجعلهالماجد،جمعةةعليهوالقائمصرحهببانييباركأنتعالىالله

ا.وارتحلوحتواماحيثوللباحثيئوأهله،العلملطلاب

@لكبييقد@رييونر@
و@لتر@ثللثقافه@لاجدجمعةمركز

@ر@لز@للفقفة@اجد@حمحةمركز



لد@تألف
3ر.

لمبا1

المقدمة

علىوالنبيين،خاتممحمدسيدناعلىوالسلاموالضلاةالعالم@ماربدتهالحمد

الدين.يومإلىهديهاتغومنوصحبه،اله

وبعد،

بالمعتونالكتابهذافإن

"

معجمواياتؤسورهوأسلا@لكريمأس@اء@لقرآن

آيمعالتعاملتيسيرتستهدفالتيالمعجميةالأبحاثضمنيدخلمشر"،موسويئ

للذرسالمساعدةلأحرىاوالعلومالقرآن،لعلومالذارسيرلدىخاضةالحكجم،الذكر

يز،العزاللهكتابخدمةفيالإسهامفيالرغبةالعملهذاعلىشجعناوقدالقراني.

القرانيؤالاياتأسماءإحصاءفيسابقةدراسةعلىوقوفناوعدم

أساسين:مخورينفيالمتواضعالكتابهداحاءفقدالهدت،هذالبلوغوسعئا

عنيتفرعوماسور@وتقسيماتأسماؤ@حيثمنالكريمالقرانعنمحور
منذلك

العلماءلهاوضعهاالتيالقرآنآياتأسماءعنالآخروالمحورالقراد.علومفيمباحث

الكتاب.هذافيلأساساالمحوروهوالمثرعية،العلومشتىفي

2بلغت)التيالمعجممداخلترتيبتمعليه، 2 فيوألفباثيا،ترتيبامدخلا(3

سببوذكرالاية،عنموحزةبفقرةمتبوعةالتسمية،موضوعالآيةأوردناعنصركل

كلأشفعناوقدهذأالآية.فيالمحورئةبالقصتةوترابطعلاقةمنلذلكوماتسميتها،

علىللتأكيددلكالعرض،موصوعبالآيةالعلاقةذاتالأخرىالآياتبلىبإشارةفقرة

الحكيم.الذكرآياتتنتظمالتيالطيةالتروالعلاقاتالكلية،الوحدة

الصحةنعمةعلىالمنةذيللمولىالثكرإلاالمقامهذافييسعناولاهذا،

المتواضع..العمللهذاوالهدايةوالفيل@
دفنروالكئيرفأتعمهعلىوالشكرالحمدفدله

@ر@لز@@لاجش@مةحمعةمركر



مير.مرسرعيمعحموآيائه،لررهوامماء@لكىيم@سلى@لؤت@

منكلبشكرسبحان@المولىشكر
منالعملهذافيفضلعليناله

وزملاءأساتذة

عنتعالىألتهفجزاهموطلبقي
اء.الجزخيركتابهخدمة

بالشكرنخصأنإلايسعنالابالجميل،الفضللأهلالاعترافبابومن

للعلمالذؤوبخدمتهمعلىوموظفيئ،مسؤولينالموقر،الماجدجمعةمركزمقام

حميعفيوالمعرفةوللإسلاموأهله،
اضعالمتوالعملهذاوصلفسفصلهمالعالم،أنحاء

ما@د
النور،الكتابهدايرىأنالمولىقدرأيضاوبفضلهمالاستواء،منعليههو

الكرام.القراءإلىويصل

الأميربجامعةالإسلاميةالدراساتلكلتةموصوذالشكرفإدكذلك،

الخصب،والاجتماعيالعلميالجولناوفرتالخيتايلاند،مملكةحفطاني-سونكلا

المكتبية.ومعداتهاارية@ل!اوبمرافقهاالشافعي(،)مكتبةبمكتبتها

أيابلهمكانتيعلمهم-@التهأعلمهملااخرونونساءرجالفهناكوبعد،

أنلالووشكر،بذكريخصواأنحقهممنوكانالمتواضع،العملهذاإخراجفيبيضاء

ا@شملووقلالثاكرين..أخيروهوالأوفى،وثوابهمبشكرهمتكقلقدالعلحمالمولى

1الايةمنلالتوبقيو@لؤمنونأورسو@هعملكماللهفسيرى 05).

@و@لر@لنعمه@احد@حمعهمركر



@
ةة-5-ة-5-ء-ة-5-ه-ني-بئ-ء-هةك@
كغ الأؤلالفصل
كا/

أسمايهالكريمالقران

ا؟كق

أدكريم.دلقرأنأخرىوصفاتأسماءادئانيئالممحث
نمق!

لمءا
الملاللأ.الكريمألقرآدأسماءالأول.الممحث

ة-ةته-@-5-ه-5-ةة@فية-5-ة-5





دصا@ثمرة

لأؤلاالمبحث

يملكر@انلقرأسماء@
لثلالة@

فيالعلماءبهااهتمالتيالموضوعاتمنالكريمالقرآنأسماءفيالبحثيعد

عنمتفرعةمباحثبينأبحاثهموتفاوتتوحديثا،قديماالقران،علوممباحث

يم.الكرالقرانلأسماءمفردةكتبوبينأبواب،

محمداللهعبد)أبوالزركثيالإمامأولئك:أوائلمن
بهاثو،اللهعبدبن

7ت 9 كتابفيهأ،4
"

البرهان
ا

الخامسالتوعفيالكريمالقرآنأسماءعلمصئفإذاة

دهوعنونالقران،عدومأنول@منعثر
ب

"

السوروترتيبسورهبحسبتقسيمهمعرفة

وعددها/1.والايات
(1)

9تبكر،أبيبنالرحمن)عبدالسيوطيالإمامومنهم 1 فيهأ1

كتاب
"

الإتقان
@

بعنوانفصلأفيهفعقدالرركمثيئ.منحىفيهونحا
"

السابعالئوع

سورهوأسماءأسمائهمعرفةفيعثر
(2)

جرير،)ابنالطبريالمف@ترينومن
3ت دأفرإذالمشهورةتفسيرهفية(10

بعنوانتفسيرهمقذمةفيمبحثاالكريمالقرآنلأسماء
"

انالقرأسماءتأويلفيالقول

وايهوسوره
(3)

اللهعبدالدين)نجمالتسفيومنهم
بن

5تأحمد، تفسيرهفيه@،37

"

الكريمللقراناسممائةمقدمهفيوذكرالتفسير"،فيالتيسير
(4)

شيخأيضاومنهم

12(،لما@لعوبن@8@ثة)لبروتر@به@لى@ر@محد@@لفرتيثففيئعلمر@لرمك 73 /72،-2

@-
2ة)@لقصرطحةثاا814لرقي،@@كة@)يررتر@بمر@لى@مح@د@نحبق@لترتىعلومتفلى@@م 7 مث@ا8

3،سطالحليرطشصطمىنركتمكة)@لتامرة@لفرتم@تينلىبلحع@للىصحعو@رحرير@مححدس@لطري

-،
عر@

@
ي

سصطمى@مب،رو@
لار@لكبلصررت@و@لمو@@ل@@سص@لطودسكنصعد@د

@و@لز@لنقدة@احد@جتمركز



ميرموسرعيمعحموآياته،سورهوأللىيمأللى@لقىآن

الفتاوى.مجموعفي(@ش@27الحلمم،)عبدتيميةابرالإسلام
(1)

)مجدآباثيوالفيروز

محمدالدين
8تيعقوب،لن 1 تفسيرهفيهأ7

"

البصائر".
(2)

الرحمن)عبدوالثعالبي

بن
محمد

3الكرالقرانلأسماءوعقدهأة87هتمحلوت،بن
بعنوانفصلا

"

باب

لآيةواالسورةودكرالقرآن،أسماءتفسبر
(3)

بن)عليالتجيبيالحز@ليمصثفا:الموضوعلهذاأفر@واوممن
أحمد

الحسن،بن

6ت 4 محمداللهعد)أبوالقيموالنهأ،7
7اتبكر،أبيبن وسماههأ،5

"

أسماءشرح

العزيز"،الكتاب
(4)

كتابالحديث@المصتفاتومن
"

القرانأسماءفيوالبيانالهدى
"

4تإبراهيم،بن)صالحالليهيللشيخ 1 (5)هأ،ا0

قيالخمساويخمساويوالدكتور

كتابه
ا@

كتابهفيالفرحاني،محمدوعطيةالقرآنفيالقرآنأسماء
اا

انالقرأسماء

وصفاته
(6)

العلم،هذاشرفعلىالكريمالقرآنأسماءفيوالمصتماتالمباحثتلكوتدذ
لمأصحابهااهتمامفإنالمصنفات،تلكعناوينإليهتثيروكماالقرآن.علومفيوأهميته
حها،شرإلىتوسعو)نمافحسب،وتعداث@االكريمالقرانأسماءحمعفيينحصر

افقيتوثماالكريم،القرآنأسماءفيالكامنةالعميقةوالذلالاتالمعانيواستكشاف

يم.الكرالقرآدفيالذقيقةلأخرىالانسجاماوأؤجه

ا-

14/1ت،،رياص-@@طمعص)@لر@ررررر،سص@لتثشقيئمحموع 7

يالهاا@.ثم@@لعليى@بهة@يررت@@لحار،محلبم@لكتد@لربرتحغ@قلطافباي@م@نر@ت

@حيمر@
1دت(،للطهكيصالأعليمؤسة)ليروت@ت@رنمير@ل@ر 7 / 1

-،@
ح@سصلب@@وحي،

@حى@

@ا@ركار،الحارعدمحبم@للم،بلى@حيالر@لرنم@لرضي@لملم
لارت

1سلا@لحلبة@ل@ ك@7141؟،9

1طلرباص،للىبصالأمبه@طمع@دضر@ 4 0 @ه3ه/4
ام

@-

للبهد@لعامة@نة@صور@س
لممر،

2 0 0 7
م

@و@لز@للنممة@احد@حممةمركر



لمباتثملدكور.تأيى@

منها،الأشهربعرضالكريم،القرآنأسماءعندالوقوفبنايجملذلك،على

تنتظمها.التيالعامةوالمعانيالكريم،انالقرآياتفيمواردهابعضو)يراد

والفرقان،والكتاب،القرانم@هي:مشهورةأسماءثلاثةالكريمللقران

لان.الأولاسماناوأشهرها

آنلقر@لأول:الاسما

وقرآنا،قراءةيقرأ)قرأ،الفعلمنوهو)فغلان(،وزنعلىمصدر)القران(:

@وقرألهبهعهعلينا)إنتعالى:قولهومنهالجمعبمع@ىقزءا(،ويقرؤهيقرؤه،وقرأه،

ومنهبعض،إلىبعضهوضممتجمعتهأيقرالا،الثيءقرأتويقال:.(17)القيامؤ

القرءفيفالأصلجنينا.رحمهافيضمتماأيقط.سلىالاقةهذهقرأتماقولهم:

لالهة)قرانا(القرانوسميالجمع،والإقراء
عدالوووالنهي،والأمرالقصصجمع

بعض.إلىبعضهاوالسورلآياتواوالوعيد،
(1)

ولفظ
"

القرآن
"

منكانإفامهموز

لغةعلىالهمزةللفظتسهيلايكونأنفيحتملمهموزا،يكنلموإفا)قرأ(،الفعل

ةوالضمالجمعمعنىعلىالدالقرانا(يقرن،)قرن،الفعلمنمأخوذهآأوقريش،

الغالب،الاستعمالهوبالهمزالقرآنومجيءفي@والحروفوالآياتالسورلاقتران

ومن
لهوقو9(،)الإسراء:@أقومهيلليييهديهذا@لقرآن)إنتعالى:قولهذلك

عليناإنأي:(18-17)القيامة.@قرانهفاتغقرآناهفإناوقرانهجمعهعلينا@مانأيضا:

عليك.وقراءتهلك،جمعه

ا-

@@الأدربفيمكرممىمطوركسمد@ه@
1أ-@/1@،تر-ص@لار)بررتلسلى@لدس@يى 3

@و@لز@للنفعةللاجدحمعةمركز



مبسر.مهسوعيمعحمرآياقيسررهلىوأ@أسلا@لؤآد@لكربم

محتلفة،سياقاتفيموضعاوستينتعفيالكريمالقرآدفي)قران(لفظوورد

مجموعفي
ع@ثرأكثرهاكانمرالصعذةال@وربعضفيتكررحيثةسورة(38)

والقمر.النملسورةمنكلفيمزاتأربعوتكزراع@لإكصراسورةفيمزات
(1)

الكريماللهلكتاباسماكونهعلى)قران(لفظفيهاوردالتيالئياقاتوتدذ

همااثنخينايتينفيإلاالفهملح@،محمدنبيهعلىالمنزل

انقرإن@لفجروقرآن@لليلغسقإلى@لشمسلدلوك@لضلاقم@تعالى:قولها-

.(78لإسراء:)امشهو@أ@كان@لفجر

.(18-17)القيامة:@درانهفاثغقرألاهفإفاوقرآنهجمعهعلينا)إنتعالى:وقوله-2

الحاصلفيكونمزتين،الكريمتينالآيتينمنكلفيالقرآنلفظتكرروقد

كونعلىتدلالتيهي)قرآن(،لفطمواردمنموضغاوستينخميىمجموعأنإفن،

الكريم.القرآنبهمعنيااللفظهذا
(2)

بم@لكر@لقرت@لألماظ@لمهرصكد@لمجمعلىملا@لكندلى@لر@رلةالإحصا@اتمعطملىكد@كللا@ل@ت
لحد

لرسمحوعلى@لف@،

"

4م@ر@لا@@لكربه@@يى@لقو@@لث@امحص 0

س
محدعاريسمر@ل@عة

علفيرومرحس،

ص@لإلكزو@ا@@لرفع ناء@ن@@لأرلىب@@@ر@ر@@ربل،لم@

@-
لعصالر@مصصرت@شررة

@@@لر@@بد@كبر@سسهم@ثرس@

ا

فرت@
لا

اال@1/2كبر،لن)نمبر@لحر،صحه

@عاثةعلئرت@ا.@فررهلارسسنى@ربفول@لثر،صحةنر@تني@تمعاه@نربرى@لؤطي
ل@شسهما@بى

لا
3

ناضو@رللحضصرنا،ر@رللمرعلظللمملرمكنفم@صحر،@
ا

2/2طي،@لفر)ص دلكرلنل3(،9

@لكلف@كلى@ترقر@
فع

لف@@
2/2ل@،)نفسبر@لني،و@2(،ص/1بر، ثونلفر@ثلت)ممرصمه@!لأ@كل@لز@و@7(،9

بن@نرلب@@نرردببص@لثاض@آبسورهي@لك@لرعر@؟@ا(*1/2
"

ست@
"

@وء@@@ؤل
ر@ف@ليس@اس

@ر@د.@@ر@
"

فرت@
"

@لؤ@شكلللانصفر@@تعرعبكعدرك،يشألثهعليا@نرممى@لآيةض@لؤ@لآبةا@حري@
حيى

3)نمبر@لصه@21/حعر@لالهعمةببنبرحى ر@لفرطي؟4،0
5/7وللف@بم،19/9،5 @@طحلبنوضى5

1@ثاش@1/بى@ل@ويلحة4/03،0رنثر@لب.7،7ياا 26)

@@و@كللنقمة@احد@حمحةمركز



ت@@لدكررتآليف
م

@ما

جمعويمكنهذا،
فيالكريمالقرآنفي)قراظلفطفيهاوردالتيياقاتال@

الآتيؤالعامهالمعنويةالئاقات

مىوحيالقرانأنعلىللدلالةالورودكيرالسياقوهذأو@لتنزيل،الوحيسياقا-

منولي@الله
منلاعر@أحد

منولا)-(،محمد
أحد

منوالإص.أوالجنمن

ةذلك

-

1)البقرف@للناصيهذى@لقرآنفيهأنزلالذيرمضان)شهرتعالى:قوله 85)

-

هذابينوأوحيوببنكثملىشهيداللهقلشهاثةأكبرشيئءأي)قلتعالى:وقوله

م@لأنعام،)ا@بلغومنبهلأنذركمان@لقر
.(19لاية،ا

-

@لذيتصديقولكناللهلمحونمنيفزىأنهذا@لقرآنكك)وماتعالى:وقوله

(37الايةمن)يوسى،@يدثهبين

-

.(87)الححر:@لعظيه@و@ثقرآن@لثانيفنسبعايناكآ)ولقدتعالىةوقوله

-

.(6)النمل:عليه@حكيبمئدنمن@تلقى@لقران)وإتكتعالى:وقوله

-

حولها@ومن@لقرىأئملننذرعربباقراناإلبكأوحينا)وكذلكتعالى:وقوله

(7ى:رلثو)ا

-

(23لإلسالت)اتنزيلا@@لقرآنعليكنرلنانحن)إناتعالى.وقوله

حي،والوالإنزال،علىللدلالةالمتوارثةالمفرداتتكثرالئياقهذاففي

و
حأ.حينا.وأتلقى..آتينا..لنا.نز)أيتاء،ل!ا

رالتووأشهرهاالسلام،عليهمو@لزسللانبياءاعلى@نزلة@@لسماويةالكتبسياق-2
اة

منوالسماوية،الكتبمنسبقهبمامقترئا)قرآن(اسميأتيأنأيوالربور،والإنحيل

ذلك:

-

يقاتلونالجنةلهمبلىوأفو@المأنفسهما@ؤميينمن@ثزى@لتةن@تعالى:قوله

@والقرانوالإنجيلالتوراةفيحقأعليهوعداويقتلونفيقتلوناللهسببلفي

1)التوبة: 11)

و@لز@تللنفمة@اجد@حم@ةمركر



يرمرسوعيمعحمواياته،سورهوأس@اءيم

-

الذيتضديقولكنالله@ونمنىيفترأنهذا@لقزانكان)وماتعالى:وقوله

.(37)يون@:@@لعالمينرتمنفيهريبلاالكتابوتقصيلبديهببن

-

@يديهبينبالذيولابهذا@لقرآنتؤمنلنكفروا@لذين)وقالتعالى:وقوله

.(31)سبأ

العقليالتشاطمعنىفيوماو@لتدبروالاستماعو@لترتيلو@لتلاوة@لقراعةسياق-3

ومنالإلهي،الوحيلاستقبهال
ذلك:

-

منكانولو@لقرانيتدبرون)أفلاتعالى:قوله
اختلافأفيهلوجدوااللهغيرعند

.(82)ال@ساءةكثيرأ@

-

@ترحمونلعلكموأنصتوالأفاستمعواالقرانقرئ)و)فاتعالى.وقوله

2اف:لأعر)ا 04).

-

منهنتلووماشأنفيتكون)وماتعالى:وقوله
عملمنتغملونولاقرانيمن

(61الآية:من)يوسى،شهوثا@عليكمكناإلأ

-

لما(.)الحل:@@لزجيم@لشيطانمنبالنهفاستعذ@لقرآنقرأت)فإناتعالى:وقوله

-

ةبالآخريؤمنونلاالذينوبينبينكجعلنا@لقرانقرأت)وإذاتعالى:وقوله

.(45لإسراكألامتورا@حجابأ

-

(45)الفكبوت:الصلا@وأقمانكتابمنإليكأوحيما)اتلتعالى.وقوله

-

@لكلماتهمبذللاربككتابمنإليكأوحيما)واتلتعالى:وقوله

(27)الكه@:

-

)الأحقاف،القران@يستمعونالجنمننفراإلكصرفنا)وإذتعالى:وقوله

(29الاية:من

-

(24)محمد:أقفالها@قلوبعلىأمالقرانيتدبر@ن)أفلاتعالى:وقوله

-

(4)المزمل:تزتيلا@@لقرآنورتلعليهزد)أوتعالى:وقوله

@و@لز@لنفالةالماحدحمعةمركر



@لدنألف
ر

آ
3

دما

والتدبر-والإنصاتوالتلاوفالاستماع،مفرداتالسياقهذافيوتتوارد

لإنسانانشاطعلىلالةللذةرتل...(قرأت،اتل،استمعوا،أنصتوا،)يتدبزود،

بم.الكرالقرآدهتيوالحركيئالعقلي

منفيهوما@،و@لكل@و@لئورالآياتمن@لقرآنمضمونإلىالإشلرةسياق-4

المعا
ذلك:ومنلأمتال.والعبرواعظ،لمواواني

-

يزيد@لظالمنولاتلمؤمننشفاء@رحمةهوما@لقرانمن)وننرلتعالىقوله

.(82)الإسراءةخسرا@إلا

-

أكثر@لئاسفابهىثيكلمنهذا@نقرآنفيللثمرصزفنا)ولقدتعالى:وقوله

.(89اء:لإسر)اكفورا@إلأ

-

أنتإثماقالواينزلبماأعلمواللةايةمكانايةبذلنا)وإفاتعالى:وقوله
بلمفتر

1)الحل:@يعلمونلاأكثرهم 01).

-

فيههمأكثر@لذي@رائيلبني!علىيقصالقرآنهذا)إنتعالى:وقوله

(76)الممل:@يختلفون

-

3)فصلتيعلمو@ص@لقؤمعربياانأقرآياتهفصلت)كتابتعالى.وقوله

توضحالسياقهدافياتوالتعبيرفالمفردات
نا،ومضموشكلاالقرآنيحويهما

آيات(.وفيهمنل،كلم@وفيهوقصص،ورحمقي)شماء،فهو

ها،غيرأوالئابقةالسياقاتمنسباقأفيفيأطلقإفالالقران(فإنإجمالأ،

رلتوالمتضمن)@أ،محفدالتبيعلىالمنرلالمقذساللهكتابالت@نبلىتباثر

ةبا@نهالعلماءعزفهلذلكوالايات،
"

@تعتد@بالتواتر،عنه@نقول@على@لنبي،المنزل@للفظ

لانه:المتأخرودفيهوتوسعبتلاوته
"

الألبياءخاتمعلىالمنزلالمعحز،اللهكلام

@و@لز@لنقاف@@احد@حمحةمركز



يرمولوعيمححموآياته،سررهوأس@اءآد@لكريم

اتر،بالتوإليناالمنقولالمصاحف،لىالمكتوب)@ل@لا(،يلحرلأميىالواسطةسلين،والمر

التاسبسورةالمختتمالفاتحة،بسورةالمدوءبتلاوته،المتعثد
(1)

الكتابالثاني:لاسما

كتابوحمع@كاتمنه:الماعلواسمكتب،وجمعه:مفر@اسم)الكتاب(.

هذاويدلحطه،أيكتابة)كتجه(:ووكتابة،وكتاباكتئايكتبهالتيء:كتبمنه.والمعل

كتبا،الذابةكتبيقال:الجمع،)الكتب(.ووالصم.الحمععلىمعناهأصلفيالفعل

ما)الكتيبة(وتجمعوا.القوم(يتكت@ويقال:عليهاينرىلئلابحلقةحياع@اشذأي

والقطعةأغارت،إذاالحيلجماعةسميتوبهالجماعة،هيوقيليتر،دلمجمع

حريجمعالكاتبلأنكتاباةالكتابوسمي)كتائب(.وجمعهالجث@،@نالعظيمة
فا

أخرىإلىوكلمةحر@،إلى
(2)

لأنهث)كتابا(القرانوسمي
بينوالاياتالسوريجمع

وجمعدقتيه،
ومعانيه.أحكامهفيخيركلكذلك

(279)فيوردإذ3،الكرالقرادفيوروذاالثلاثةالأسماءأكثرالاسموهذا

موضغا.
(3)

ويرد
لمظ

"

كتاب
ا@

فيهايردالتينفسهاالسياقاتفيالكريمللقرآنأسما

لفط
"

ومنقرآن
لك:د

منمنزلكتابالكريمالقرانأنوبيانوالتنزيل،الوحيسياقفيا-
تعالى.اللهعند

ومن
السياقهذافيالواردةلآياتا

-

@لكتابفياختلفواالذينوإنبالحقالكتابنزلد@ه@بك)نلكتعالى.قوله

1)البقرفبعيد@شقاقلفي 76)

@لر@سبهة)ثمئ@لؤت@علوميى@لل@علي@لصالوللحكللمر5،.1لم1@ما@@لر@لرركي؟
@

1/.1@ا.@ 9 8،)1
ص

6

(@تك)مادة9-6،707اياس@مكرممطورحمس@هر

إتتيمدا@
2د@ليهال@=،ل@)حححهلآ@ا 3كاشا=مزت@3 0

كالوتع@مز2كاب@-مز@ش@5كاله=@زن@

ك@كبها،@كل@كائا@
احمعو@صجةصبة؟لكلةر@ح@مزةكل!-م،

(@مر@3تمه=مز@ش@ئ=3

@رالز@لنفالةالاحدحممهمركر



ت@للكتور.
م

لما

-

@اللةأر@كبما@لناسبينلتحكمبالحق@لكتابإليكأنزلنا)إناتعالى:وقوله

@تغلمتكنأماوعلمكوالحكمة@لكنابعليكاللة)وأنزلتعالى:وقوله

حرجصدركفييكنفلاإليكأنزل)كتابتعالى:وقوله
(2لأعراف:)ا@منه

-

جا@عولهيخعلوأ@لكتابعبل!علماأنزلائذيدتة)الحمدتعالى:وقوده

(2)السجدة.@العالمنزبمنفيهريبلاالكتاب)تنزيلتعالىوقوله

-

@@لذي@لهمحلصااللهفاعبدبالحق@لكنابإليكأنزلنا)إناتعالى:وقوله

(2)الزمر؟

-

منالكتاب@نزيلتعالى.وقوله
(2)غافر:@لعزيز@لعليه@اللة

-

اللهأنز،بماامنت)وقلتعالى:وقوله
بينكههلأعدلوأمرتكتابمن

(15)الشورى:

-

تدريكنتماأمرنافقروحاإليكأوحينا)وكذلكتعالى:وقوله
الكتابما

5لشورى)ا@لإيماناولا 20)

-

منالكتابيل)تنزتعالى:وقوله
(2لحاثية:)ا@الحيي@لعزيزالله

الآتبة:الآياتومنهو@لتعليهماو@لتدبز@لقراعةسياقوفي

-

وبعلمهمآياتكعليهمينلوفنهمرسولأفيهموابعث)ربناتعالى:قوله

1لبقرف)ا@الحكيم@لعزيزأنتإئكويزكيهموالحكمة@لكتاب 29)

-

من)لقدتعالى:وقوله
يتلوأنفسهممنرسولافيهمبعثإذائؤميينعلىالله

1ان:عمر)آل@والحكمة@لكتابوبعلمهمويزكيهميانهاعليهم 64)

-

لارنابإذابيمينكتخطهولاكتابمنقبلهمنتتلوكنت)وماتعالى:وقوله

(48لعكبوت:)ا@ا@بطلون

ر@لز@تلنفات@لاحدحمحةمركر



2يرموسوعيمعحمواياته،سررهوأس@اءيملى@لقىأ@

-

)العنكبوت،@عليهميتلى@لكتابعليكأنزلنااايكفهم)أولمتعالى:وقوله

(51الاية:@

-

منطر،ا@)@الضل!وأقامواال@هكتاببنلون@ئذين)إنةتعالىوقوله
(29لآيفا

-

لاحلإبأاأولواوليتذكرآياتهليدئروامباركإليكأنزلناه)كنابتعالى:وقوله

اياتهعليهميتلومنهمرسولأالأميينفيبعث@و@لذيتعالى:وقوله

من)الجمعة،@والحكمة@لكتابويعلمهمويزكيهم
(2لآيفا

ى.لأخرالإلهيةاللكتب@لكريم@لقرآنتصدي@سياقوو-3

-

علىنرلاثذيوالكتاب@رسولهبال@هآمنواامنواأئها@تذين@تعالى:قوله

رسو
1اء:ل@)ا@له 36)

-

من)الماشدف@يديهبيئلمامصدقابالحق@لكتابإليك)وأنزلناتعاد:وقوله

(48لآية:ا

-

)الأنعام،@يديهبيناتذيمصدقمباركأنزلناكتاب)وهذاتعالىةوقوله

م@
(92لآية:ا

-

لاالكتابوتفصيليدي@ببن@لذيتصدين)ولكنتعالى:وقوله
منفيهريب

من)يونس،@العالمينرت
(37لاية:ا

-

@يديهبينفامصذقاالحقهو@لكتابمنإلبكأوحينا)واثذيتعالى:وفوله

(31الآيؤمن)فاطر،

-

لأحقاف،)اعربيا@لسانأمصذقكتاب)وهذاتعالى:وقوله
من

(12لاية:ا

-

بينئامصدقاموسىبعدمنأنزلكتابأسمعناإناقؤمنايا)قالواتعالى:وقوله

لأحقات،)ا@يديه
من

3لايةا 00)

الآتيؤلاياتاومنهالإلهت@و@لترائعللأحكاموالنفصيلالبيانسياقوفي-4

@و@لر@للنمال@@احد@حمعهمركر



آكور.تأيى@لد
3

لما
2

-

منأنزلنامايكتمون@تذين)إنتعالى:قوله
بيناهمابعدمنو@فدى@لتتنات

1الاية:من)البقرف@لكتالب@فيللنلس 59)

-

يتامىفيو@لكتابعليكميتلىومافيهنيفتيكماللة)قلتعالى:وقوله

1الآية:مى)النساعط@لنساء@ 27)

-

مفصح@@لكتابإليكمزلأالذيوهوحكماأبتغيالله)أفغيرتعالى.وقوله

1الآية:من)الأنعام، 14)

-

علبمعلىفصلناهبكتابجئناهم)ولقدتعالى:وقوله
الاية:من)الأعراف،@

2

)الأنفالى@اللهكتابفيببعضأيلىبعضهمالأزحام)وأولواتعالى.و(قوله

(75الآية.من

-

(1)يوسف:@اثبين@لكتابآياتتلك)@لرتعالى:وقوله

-

@فيهاختلفوا@لذيلهملتبتنإلأ@لكتابعليكأنزلا)وماتعالى:وقوله

من)النحل،
(64لآية:ا

-

من)النحل،شيء@لكلتبيانا@لكتابعليك)ونزلناتعالى.وقوله
لم@9لايةا

-

لألبياء)ا@تعقلونأفلاذكركمفيهكنابأإليكمأنزلنا)لقدتعالى:وقوله
"

10)

-

(3)فصلت:@يغلمونتقومعربياقرآنأاياتهفصلت)كتابتعالى:وقوله

قكلفر@لث:لثا@لاسما

بينالفصلعلىمعناهأصلفيويدذ)فرو،،الفعلمنمثتق)الفرقاد(:

لقوم:اتفزقويقال:نا.قاوفرقة،وتفريقا،وتفرقافرلثئين:ابينفرقيقال:لأشياء.ا

عنه.وابتعدتركهأيوفراقا،مفارقةالثيء:وفارقتفزقا.
(1)

فرقنا)وإذتعالىقال

تعالى:وقولهوأقساما.فرقاوحعلناهشققناهأي(50الآية:من)البقرف@لبخر@بكم

1الاية:من)البقرف@وزوجهائرءبينبهيفرقونمامنهما)فجسعلمون وتال:2(،0

ا-

9وو/لع@01مكنةسيررت@محهدحاطر،تحفبئعار@لع،سكر@يمحمس@لر@وجملا 9 2الا.ا@،5

@ر@لز@للنفمة@لاحدحممةمركز



يسرموسرعيمعحموآياته،سورهوأللىيم

1الاية.منعمرانمط)التفرقوا@ولاجمبعااللهبحبل)واعتمموأ ق@:)المفرو.(03

الذيالموضعالطريق.)مفرق(والشر،فيهيمترقالديالموضعوهوالرأس،وسط

ينسعب
آحر.طريقمه

(1)

)الأنفال،فرقانا@لكميجعلاللهتنقواإنآمنواايها@لذين@ياتعالى:قولهومنه

م@
يفرقكونهقانا()فرانالقرتسميةووجهوالباطل.الحقبين@صلاأي9(،2لاية:ا

شا@والرالهدىطريقوبينطل،والاالحقبين

للقرآناسمهآعلىودلالكريم،القرآنمنمواضعسبعةوالاسمهذاورد

مواضع،ثلاثةفيالكريم
(2)

وهي:

منوبينالبئلثاصهدى@لقرانفبهأنزل@لذيرمضان)شهرتعالى:قوله

1الايؤم@)البقرف@والفرقك@الدى نفسه:الاسمتحملالتيالسورةووقوله5(،8

تعالى:وقولها(،)المرقالدنذيرا@للعالمنليكونعبل!على@لفرقكنزل@ئذي)تبلىك

هدىقبلمنوالإنجيل@لتوراةوأنزليدي@بننتامصدقأباطق@لكتابعليك@نرل

3عمران:)آل@اثفرقانوأنزلللنلس
خاصاووصفاعلماسمفجاء.(4ةالآيةومن

ضعالموفيالأخرىوللكتبلهووصفاالأولين،الموضعينفيالكريمبالقران

)كأالثالت.

@ا-
3@رس@51/للى@صطور،ر 0 نحا@ر)مره0

هماعصمري(2مرصعلى@رلعلى@ترر@و@لحذ@لأحرك@ماالم@صعأماي

8/2@لؤطي،ططلو@لبر@طقبترقلخد@لن@لأن"(41)الأ@السربرمكل 0

(39)@لأسماللى

افكلفال@لزسع،ص@لونعأ،ن@رلكالآبة5هدتميري@لطريبقول

@@بهرض.1/59كبر،نثر@ه@ئس،سرلعر@نا@ب@@@كر،+

1/6@لال@انمبر@د@ما،@طلجتمدكر@ئخنةسدردكزهو@لاطل،

كأ،8لأصمالر@5،3ةلض@)
ما@رد@رر

نبضار@للطل@قسر@على@لمرىوظ،

3/1@لطريلضت@، فاد@ررشله6،7

مقير@@لمارقة@ل@قععهلذ

@ر@لز@لنقالة@احد@حمحةمركز



@ر.كولد@لب@نأ
ث@

سما

لصافرتقدالكريمللقرانالمشهورةالثلاثةالأسماءأنيتضحسبق،ثما

يحتمعان)الكتاب(ولظا)القرأنكماسياقاحما.وتنؤعم@الكريم،القرآدفيلاتهاامشعما

جامعفهوالكريم،للقرآنوالح@يئالمعنويالحمعإلىللإشارةوالحمعالضممحنىفي

انهكماالإلهيقيوالهداياتوالمعار@،والعلومللأحكام،
البمثريراهال@طورفيمجموع

بأيديهم.ويلمسوله

كتابهتسميةلىالإلهيةالحكمةهذهإلىالتمأ)رحمهثوازاللهعبدالشيخثير

بقوله:والكتاب،بالقرآنتعالى
"

كمالالألسن،متلواكوله)قرآنا(تسميتهفيروعي

بالمعمىاقيءتسميةم@التسم@حينلكلتابالأقلام،مدؤناكونه)كتابا(تسميتهفيروعي

منأدإلىإشارةذلكويعليميالواقع
رالضدوموصعين،فيبحفظهالعنايةحقه

حافظلحمظثقةدلاوالسطور،
بكتابةثقةولا@عليهالمخمعالرسمحفظهيوافقحتى

الأسانيد".حفاظعسدثابتهومايوافقحتىكاتب
(1)

علىدلحيثوالكتاب(،)القرآنلقيضعلىجاءفقد)الفرقان(لمظأما

تحققوتعالىاللهكتابتسميةفيبالتأفلالجديرةالطواهرصوذلكوالتميير،التفريق

الحيرصنوفيجمعمفرق،ناشرنفسه،الوقتويحامع،فهوفيه،المتقابلةالمعاني

اللهأسماءفيأيضاميزةوتلكوالصلال،والهدىوالباطل،الحقبينويفرقوالأحكام،

الضار،وألافعالمايع،والمعطيوالباطن،والظاهروالآخر،الأولفهوالحسنى،

ىالأخرإحدأها@ونتقوملائائيةصفاتدالمدذ...والمعروالمميت،والمحي

وتعالى.سبحانه

ا-
@ل@عد@قمحد@ر@ر،

ب)ابر@لترتد،ةحح@@@سكل@ل@طبم
1صلأ،@لم.ر@و 4 ص5(،0

1 3 1

@@احدللنماءو@لر@@@ركرحمعه



آد@أسماء@
@وأس@يم

ته،وآيارهسو
مشرعيسومومعحم

@لثكالمبحث

للقرآنىأخروصفات4أسما

2

مكت@مقلب@وحفرهاالكريمالقرادأسماءعدوالعلماءمواقفتراوحت

الأسماءعثراتيستنبطمتوسع،ومكثرالسابق،المبحثفيالمذكورةالتلاثةلالأسماء

حنيمرورالكريم،القرآدأسماءعدفياوحالتزوهذاالنبوتفوالشهالكريمالقرآنمن

أسماء.لاصفابالأخرىالكثيرةالأسماءيعدالمقلالفريقأدإلىالحضيقة-
(1)

قائلا:لمححس@،أسماءبأرلعةاكتفىإذةالطريالإمامالمقلين:ومن
اا

الله-إن

منهن:أربعة،أسماء)رح@محمدعدهعلىأنرلهالذيتنزيلهسمىذكره-تعالى

ألمائهمنالمو@كلالذ@...نهنو@ا@كتا@...ومنهن@ان...الصومنصالقرآن..

ووخههالآخر،معنىغرووخهمعثىالعربكلامفيالأربعة
(2"

نخوهونحا

بن)عليالماورثي
@،هت.محمد،

(3)

(4)هأ،)ت.66السلامعبدبنوالعر

لبي.لثعاوا
(5)

يزي،عزالمعالي)أبوشيذلةالكريم،القرآنأسماءعدفيالمتوسعينأوائلومن

4ت 9 @مر@التيأسماوالخمسينالخمسةصاحبوهوهأ،4
فيالرركئيا@

"

البرهان

وسو@لئة،@@@شس@فصتسيخةللصفليممرف@إدصانفاالرقصمحايكودفد
ر@لدط@تهبرة@و@ف@

حت
@لآلهأحمطماوقال@لاري،-@لل@ا@حمبر@يحمطهتالأحبربهىر@@لعارمميعلينيلير

وكح@وكلاو@لقار+ات@نىحالص@رنالرمر@نبو@حن@@حلاأ
@لوطي،ر@حعصمتملهعلينر@ثال@

مح@وعلى@مإسلىئ@ر@ومحمدلش@@ودحاد@ئثهمحمدوسلىشرح@ها،ونير@بة@لصعلمد@لرمر

1ية،الكة)صبهرت 9 8 6،@1/0 34

مصحرصمىتثسبر@لطري،

س@رصمق@@و@لي@@لكت

-،
سو@صلو@لسر،نه@ل@صيىالإبحاربلى@لإشارة

@صحرسمقنمبر@نحالب،

@ر@لر@لنممهالاحدحمحهمركر



بماتدمتأبى@لدكور
2

فيالسيوطيالإمامفيهاوتابعه
"

بن)عليالحزاليومهمالإتقان
6شلاأحمد، هأ"3

منالكريم.للقرآناسماوتسعيننيفاأحمىهآالزركثيالإمامإليهنسبالذي

بنعمرالدين)نجمالئس@يكذلث:المتوسعين
مائةأوردإذةه@هت+محمد،

أسم

تفسير@مقئمةفيالكريمللقران
(1)

اسماوأرلعينلسعاوعدتيميفألنالإسلاموشيخ

مناستخلصهاأخرىوستةالكريم،انللقر
الئبويقطالسنة

(2)

إنوقالابالي،والفيروز

مائةدكرقدنعالىالله
الذيالبليهيصالحالشيحالمعاصرينومنالكريم.للمراناسم

العلماءمنوغيرهماسما،وأربعينستامنهاعذ
(3)

سردوأ@ناههذا،
لدىالكريمالقرآنأسماءقوأثممنإليهالوصولتي@رلما

وقائمةتيمية،ابنوقائمةالرركشي،قائمةقوائم:أربعوهيفيها،المتوشعين

لبليهياوقائمةثي،وزآبالفيرا

ركثصيالرقائمةأؤلا:

ةالقوأئمأشهرالكريمالقرانلأسماءالرركشيأور@االتيالقائمةتعد

كتابهضمنلوروث@ا
"

البرهان
"

عزاوقدالقرآن@علومفيالكتبأفهاتمنيعدالذي

الرركثيئ
فقال:ةالمعاليأبيالقاضيإلىالقائمةهذه

ا@

بنيزيعزالمعاليأبوالقاصيقال

أسماوخسينبخمسةالقرانسمىتعالىال@هأناعلئماللم@:)رحمهالملكعبد
1 1

0 0 0

الم(

الآتية:لال@تمماتالقائمةهذهفيالكريمالقرآنأسماءإيرادفيمنهحهيتسممنهجه:

-

س
آية.بطرفلهوالاستسهادالاسمد

1-

مص@رسمئ@لي،

@-

مصمرسمق@لمىعموع

@-

@@لو@للفرت@@ا@فرر@س@ثر@غد@قطعة@عذ@رر@@ئريرصحا@

ض
@نولشافى

ماء
ي

س@ض@@رتي@

لؤتر@سلم@
ا

4مح@01/لطر@ 3 4

-،
2@لرملى 73 /

@و@لز@لنقا@ة@اجد@مركرش



د@ا@@أسه@
@وأس@يم

2بسرعيسومومعحموآباته،سوره

-

شرحلىوأسهبساختصار،منهااسما(36)@ثرحالأسماء،مردبعد
لفظة

"

قوله:مثلالتسمية،سببذكرالأحرىللأسماءشرحهيغدولمقرآن

"

تسميتهوأماوالباطل،الحقبيروفىقأبادفلألهؤ)ميئا(تسميتهوأقا

النار".منوألدربالجةبثرفلأنها(،ونديرايبشيز
(1)

الزركشي:لقائمةسردوأدناه
قال:

"

القرآنأسماءواشتقاقاتأسمائهمعردةعثر:الخامسالئوع

القاضىوقالوتسعين،نيفإلىأساميهوأكىجزءأالحراليذلكفىصنفوقد

بخمسةالقرانسقىتعالىال@هأناعلمأدلؤرحمهالملكعبدبنعزيريالمعاليأبو

وحمسين

.@المبينوالكتاب)حمفقال:كتابا

وهكذا.لآية،ا.@كريمادلقز)إنهفقال:قرآناوسماه

ألاتي:الححوعلىقائمتهفيكماالأسماءوبقية

@
م

ر"ئو"
ر"ىهد

شفاء،قان،فرحم@
مو

@ىلي،يم،@نكر،عظ@

صرحنل،مارك،مهيمن،حكيم،
اط

أحسننبأ،فضل،قيم،مستقجم،

وحي،روح،يل،تنزلحديث،ا
مثا

عفم،بيان،ئر،بصاقول،بي،عرني،
هاحق،

إيمانصعدل،صدق@متشابم@وثقى،وةعزى،فكرعجب،دي،

قصص،بلاغ،عزيز،ولذير،بشيرمبين،زبور،مجيد،ى،لشرأمر،

م@مكرصحف،
مطهرففوعقيمر

2@حر@ل،@ 7 9 /

@و@لز@لنفالةالاحدحمعةمركر



لماآدمكرر.ل@تأيى@

تيميةابنقائمةثالا:

2

المتعققالأسماءم@تيميةاسالإسلامشيحموقفإلىالمقامهذافيالإشارةتجدر

هذاالشيخلاقث@وقدصفات؟أمأسماءهيهلالواحدةللمثيء
مواصعوالموضوع

معرصفيميهوأسهبفتاواه،م@متفرقة
أسماءفيتحققهاومدىالمثزكفللألفاطنقاشه

العلثة،الذاتعلىدلاقهالىمتواطئةمثعقةوصفات@تعالىاللهأسماءأننجينوصفاتمعالله

ومحمدمثل.)و@(النبيماءلأ@الشيختمثلالصد@وبهذأالصعات.جهةمنمتمايمة
أحمد

والهدى،والمرقان،القرآن،ةمثلالفرآن،بأسماءكذلكوتمثلوالعاف،والحاشروالماحي

منمجموعةكل@إنوالور-
الثزوم.حيثم@واحد؟ذاتعلىتدلالأسماءتلك

"

فإن

لدعائهمضاثاالحسنىأسمائهصباسمدعاؤهفليسواحد،مسمىعلىتدلكتهااللهأسماء

عوا@لرحم@شأو@دكاذعوأ@)قلتعالى.قالكماالأمربلاخر.باسم
(1)

أشارذلكلعد

أفاالمسفى..لىخاضةصثةتعيينالعرضكانإفااسمتخترإلىنلجأأنناإلى
اا

كانإذا

مسمىعرف@اكان!اسمبأفيعهعرلاالمسمى،تعيينالتاثلمقصود
الاسمهذا

@(2)

احد@وذاتحولتعددتن@الأسماء،أنإفىمطولة-مناقشةحبعدتيميةابنويخلص

مالمنها
صفة..هوماومنهاعلم،اسمهو

@

عنأغرض)ومنقوله:صيسأل

(3)مثلاا@.القرآدهوله:@يمالذكرلمج@،

يتصحوعلي@
انللقر@اأور@التيالكثيرةالأسماءيرىالإسلام،شيخأن

يمنعالذيالأشلمالمسلكهووهذاصفات،الكريم،
والصمات.الأسماءبينالخلط

يأتي:بماأتسمفقدالكريم،القرآنأسماءبيانفيمنهجهأما
-

س
شرحدونسر@االمحرآنأسماءد

لها.

-

الكتا@(.المرقان،)القرآن،الكريمللقرادالشهيرةالتلاثةبالأسماءالبدء

13/333@لما@ىعموع

5@صمر@لالا@-@ 9 /3

33للصحر@لاسش@31/-@

@و@لز@لنقا@ة@احد@حممةمركز



يرم@مرعيمعحموآياته،سورهوأسماء3الكرآر@ل@@ه@أ@

-

ة،مباشربعدهاوالآيةالاسمفيوردآيتين،أوبآيةالأ@سماءلبعضالاستشهاد

قبلها.للاسمإيرادلمحونمباشرفلآيةاأوردورلما

يأني:كماقائمتهفيوالأسماء

بلاع،بصائر،رحمقيموعظقيبيان،شفاع@نور،هدى،كتاب،فردان،قران،

صرل@منرتنزيل،مارك،عزيز،مجد،كريم،
اط

ذكر،الله،حبلمستقيم،

مثاني،ثاله،@تبيان،تفصيل،مهيمن،تصديق،مصدؤىة،تذكرى،ذكر

أحسنالحديث،أحسنمبين،عربي،حق،برهان،مفصل،محكم،م،حك@

وحي،قيم،حكييم،عليعلم،اللمعكلامالقصص،
نذير.نبأ،حكم،حكم@

ومن
عليك،أولكحجةمصحى،شاهد،مشفع،شايع،@لنبوية:@لسنة

آبا@يوزالفيرقائمةثالثا:

اسما(91)بلغتإذأطولهاةالكريمالقرانلأسماءأباليالفيرورقائمةتعذ

منأسما(16)إلىالإضادةدالقرآن،منمستنجطا
البوية.ال@مة

بقوله:عهأفصحفقدالأسماء،هذهإيرادفيمنهجهأما
"

تعالىاللهذكروقد

مائةللقرآن
3

البصائر".منمواضعهافيتفسيرهاويأتيواحد.نسقعلىنسوقها1
(1)

فقدوعليمي
الاتية:بالسماتمنهجهاتسم

-

الخ.الثالث-.الثاني،الأول،بقوله.مرقمتسلسلفيالأسماءسرد
-

ر.المذكوالاسمفيهاوردايةمنبطرفالاست@ت@هاد

@سما(91)إلأ@ركرر@ملا@لحل@برردسلمتهالبلد@بد@ضارة@نحلر@سمقمصحر@نمر،@ب@صر@ك@

@حققة@@ئسةقسقطصتكود@لعةإلا@لق@

ر@لز@تلنفا@ةالماحدحمعة@ركر



@لدتأليص
3ر

لمما1

بعضبأطرا@لهامستشئاالثوقيالحديثمناستنمطهاالتيالأسماءذكر

لأحاديث.اتلك

@لفيروزابادي.قائمةفيالأسماءهيوهذه

قال:
"

مائةللقرآنتعالىاللهذكروقد
ويأتيوأحد،نسقعلىلسوقهاأسم

البصائر.منموأضعهافيتفسيرها

@@نعظيمانوالقرالمتافي)منلعظيمالأؤل.ا

عزير@لكتاب)وإنهالعزيرةالثاني
"

وهكذا

يأتي:كماعندهالواردالتسلسلحسبالأسماءوبقية

منير،مبين،يم،كرحكيم،حق،ر،نومهيمن،مجيد،علي،
شعاء،مثر،ى@هد

ىر@ي
مفضل،تفصيل،بيان،تيان،برهاد،@رقالفقرآلفمبارك،ب،

إنرال،محكمق@حكمقعحكم،تذكر@ذكر،فكرى،مصدق،صدؤطلصل،

نبأ،لة،رساوحي،لثير،له،موعطة،بصائر،تمصرفمنزل،تصديق،تنزيل،

قيلا،قول،دصل،بيات،آيات،كلمة،كلمات،كلام،روح،قيمفقيم،

ومئايى،متشابهحق،بالغة،بلاع،خير،حل،عريى،الحديث،أحسنحديث،

صرعيب،
عحب،مئل،قصص،وثقى،وةعرحخة،مبن،مستقيم،ا@

رفأثا

لجوم،مام،قسط،!
ر،مسطوى،بترعدل،وء،مقرمتلؤ،ماء،تر،كولعمة،

مطهر.فوع،مرمكرم،صحف،مثبت،تفسير،تل،مرثقيل،

ومن
بحرالئا@ع،شفاؤهالمتين،اللهحبل@نبىتة:@لتنة

تنقصيلا

فياللهمأدبةالظهر،قاصمعصمق@الهادي،المعتصممعق@،مرشد،عجائب@

رجحانال@تميطان،منحرسالمؤمن،صاح@دافع،وخبر،نبأنجافأرصه،

اسما.عثرستةوعدث@االميزانفى

و@لز@ثلثقالة@لاحدحممةمركر



3مشر.عيسومومعحموآياته،صورهوأس@اءيم

البيهيقائمةر@بعا:

اسةالدربكونهاأيدينا-بينالمتوفرةالقوأئملينحمنالمليهيقائمةتمتلى

والقوائم،تلكأحدثأنهاكماالكريم.القرآنأسماءفيالوحيدةالمتخصصة
بينقد

قائلا:للقائمقعإيراثهلدىمنهحهالبليهي
"

السليهي،إبراهيمبنصالحالدكتوربقول

علىمرتبةسقناهااسما،وأربعينستةالقرآدأسماءم@ذكرناوإعالت@اللهولتو@يق

مفضلةسقناهاوقلةكثرهالقرانفيورودهاحسب
لمقاصدوالإيضاحالبيانمع

منالانتهاءولعدوأهدا@هالقرآن
سقناالحقل،هدا

فيهااللهذكرالتيالاياتجميع

م@بماعليهاالكلاممعوأسماء@القرآنأوصاف
(453)تقدمكماوعددهابميالله

علىمرتبةشرح،بدونمحملةالقرآنأسماءنذكروهنااية.وحمسونوتلاثأربعماثة

والقلةالكترةحس@
(1)

القرآن.فياسمكلتكرارمراتداكراالقائمق@سردفيكثرعالبيان،هذابعد

أثهعليهالملاحظلكن
عددبينجمع

مواشتقاقيأصلفيتشتركالتيالأسماءمن
خد،

عنبعضهافصلهادلوالكريم،القرآنفيتكرارهامراتعددفيتتماوتولكنها

مجموعلبلغالآخرود،فعلكمابعض،
اسما.وستينواحذاالقاثمةهذهفيأورلهما

لقائمتؤاقتبلسوهذا

3-

شاله،حل
ووأربعيناثنتينيوتنزيلا،منزلاالقرادسمى

مائة

موضساوثلاثينمائةفيايات،5

ايةوسبعينسبعفيكتالا،5

آيةوممبعينثلاتفيقرءانا،5

ايةوستينإحدىفيحقا،الله5

33@صحر@لم@31/@

@ر@لز@لنفالةالماحدش@ص



رلدكرالي@نآ

6-

-

-

1

1

-

23-

2

-

3

آيةوخمسينلىضوذكرى،تذكرةالله

ايةوأربعينممبعفيهدى،

ايةوأربعينضفيوحيا،

آيةوثلاثينثلاثفيمستقيما،صراطأ

آيةثلاثينفيوبينات،وممينا،تيالأ،ألته

آيةوعشريناثنتينفيوتصديقا،ومصدقا،صدقأ

ايةع@ثرةث@انيفيومفصلا،فصلأ

ايةعشرةضفيحديثا،

ايةعشرةضفيرص،

آيةعئرةضفيوقيلأ،قولا،

ايةعمثرةاثنتيفينورا،

آيةةعمثراثنتيفيوكلاما،وكلمات،كلماالله

آيةعمثرةإحدىفيعربيا،الله

ايةعمثرةإحدىفينذيرا،الله

اياتتسعفيسورا،

آيكتسعفيعلما،

آياتتسعفيا،ولشيرىوبثرا،مبمثر

اياتثمانفيومحكما،حكيماالله

اياتسغفيقيما،ثينا

اياتسبعفيقصصا،

اياتضفيموعظفالله

اياتأربعفيمباركا،

آياتأربعفيفرقانأ،الله

آياتثلاثفيبصائر،

@و@لز@لئقالة@احد@حمعةمركر



أسلى@ل@
ى

ت@
3ميسرمهسوعيمححمواياته،سورهلىرئ@يم

33-

3

8-

4-

اياتثلاثفيشفاءا،تعالىاللهوسماه

اياتثلاثفيبلاغا،اللهوسماه

وايةفيللإيماد،مادياالقرءاناللهوسما
ةا@

يزالعزالقرءارمنايتينفيمثاني،وسماه

الحكيمالذكرايمىآيتين@عظيما،نبأأدتهوسماه

تعالىاللهكلاممنايتيرفيمجيدا،وسماه

يمالكرالقرءانمنايتينفيروحا،وسماه

واحدةايةفيبرهانأ،وسماه

احدةوايةفيثقيلا،قولاوسماه

احدةوآيةفيفصلا،قولاشأنهحلاللهوسماه

واحدةآيةفيبالغة،حكمةوسماه

واحدةايةفيعربيا،حكماوسماه

واحدةايةفيالله،حلوسماه

واحدةايةفيزبورا،وسماه

واحدةآيةفيبيانا،وسماه

واحدةايةفييمانأ،دماديأوسماه

القرءانصايتينفىالقصص،وأحسنالحديث،أحسنوسماه

أنالقران-أسماءفيمتخصصةثواسة@بوصفهاالقائمةهذهفيوالجديد

لكلدوأفرالآيات،فيالكريمالقرانأسماءلمواردإحصائيئمنهحإلىعمدقدالبل@هي

الاسم.معانيفيهاشق@ىمسحنا،اسم

تو@لز@لةلنطالاحدحمعةمركر



3آر:لد@تألص
لما

ائملقو@حولملحوظات
ذكورة@@

لنايمكىببعض،بعصهاومقارنةالسابق@القوائمعلىعجلىنظرةبإلقاء

بعصاستخلاص
بئبكما@لحوظات@

انتهجهماإلااللهمترتيبها.لىالقوائمهذهأصحابلدىمعينمنهجيوحدلا.

التكرار.مزاتحسصعلىترنيبمنالسليهيالثيخ

.
الأسماءعددأنأيممها،واحل!اسمنقصالرركثيقائمةفيالإشكالاتمن

(55)العددعلىتنصيصهمنالزغمعلىاسما،ل@5(هوقائمتهفيأورث@االتي

الزركمثيئقائمةنقابلحينيزولالإشكالهذاولكنالعائمة،مستهلفي

والترتيم@،لىطعي@اخلافيمعالرركثيئعننقلالديال@ت@وطيبقاثمة
قد

الاسمال@يوطيعندورد
"

هوالاسمهداأنيتينوهكذامناثيا"،
الثاقط

من
0(55)للعددالمكفلالرركشي،قائمة

(1)

.

الاسمتكراراباديالفيرورقائمةحولالملحوظاتمن
"

فيوردفقدحق

الاسمتكزركدلكوال@تين.الزابعالتسلسلفيوتكررالسابع،التسلسل
"

مبين
"

منالتكرارهداولطرح.(6يهرقموفي)01(،رقمفي
القائمة،هذه

فيبهصزحالذيالكليالمجموعدونالعددوهذااسما،(91)مجموعهايصبح

أسم.ماثةوألهالقائمقعمستهل

أسماءاشتقاقالعلماءإجماعفييجورلاحيثثالجميعلدىتوقيفيةالقرانأسماء.

اتحدتفقدذلكوعلىالبوية،الئنةفيأونفسهالكريمالقرانفيوردماغير

الأسماعطتلكفرزإلىنلجأسو@وعليهالأسماء،معظمفيالأربعالقوائم

ا-

ا@حرص
معل@فلها@لبرطي؟لطفمةما

نة؟حدلنور@ةوهمامى@لانار،@صحبرنصصلدكصلادرركحا@فانسه

تبةبرمليى@حريقرل@لرير،@قعلىتالاسبرملبىبطصصبلى@له@يا@رولكى@فبرطي@@مجل(،

رمعلاسحلأ،@ر@في@لوت@
علداب@@طلى@@@ا@بحررلاا،@

ا

1/1الأنفلى 4

و@لز@تللنففة@احد@حمحةمركز



3يرموصوعيمعحموايانه،سررهوألماء3

رفالمذكوالأربعالقوائمفيتواردهاحسبمشتركةمجموعاتوووصعها

يأتي:كماهيالمحموعاتوتلك

بع.لأراالقوائمتوارديمالأولىاالمجموعة

قائمتين.فيأوقواثمثلاثتوارد@ماالثانية:المجموعة

قائمؤكلبهانمردتماةالثالثةالمجموعة

2ا@)وعد@لأربع.ا@لقوائمفيتواردمالا:أو 0اسما(5

(1)

حكيم،ص،)ا@،حبلتنزيل،تذكرفبيان،بلاع،بصائر،الحديثصاحسن

ع@شمارحمة،
صر

اط
مبلىك،كلام،كتا@،قيم،ان،@رقان،فريى،عرمستقيم،

مومحيد،مبي@ن،
وى،هدر،نوعظة،

4)وعدث@اقائمنين:فيأوقوائمثلاثفينواردماثانيا: اسما(.3

الآتي.الجدولحسبعلىوهي

لبليهى@اباداتيمية@لزركى@بنالاسمم

@---

3سلشرى

1+حلأ @
كلمصلشير-
@@-

ا

لة@مار@ملهتعر@احله@لرشه،اتطميم@الأسلا@

@ر@لر@لنما@هالماحدحمعهمركر



ت@كور.للتأيى@
3سبام

"

الاسمم
ى@

@@لبليهي@لفير@زاباديتيمية@بنلملزركثتي،-:.@-@
@

اتصديق9

-

م.،---7--
@ت--3

ل-

لا-.---،.

ميلأ@حد،@
لا-3،،بمخ@-

9

ا--،مت،لح،صمح@
2 0

م،-أس--عجب

+@ا-.@@
لاب3لىلا4

س@ا@-

أ--3أ،-قصبص@لأأ

يل-@8
ل-م-ذلى، 2 كريم9

كلمات3

لا---6بم

@و@لر@لنمال@@احد@مركرص



3يرموصرعيمعحمرآباته،سررهوأللااء3الكرآد

@لبليهي@لفير@زاباديتيمبةابن@لزركثيالاسم-م1/

3 متشابه2

أ@ثايى--،-سهم
ا--

-

أ،سم-،2، 3 محكم4
5

ت
أ

ا.د

@31
لا-،

بم-

لىل
ل-

4 0

منالمح@

لحص---++

3 مكرمه9

4 مرل،،1
4 2

مهيمن
ا،-

4 نذير-3

ائمالقومنقواثمثلاثفيتواردقداسما(25)أنالجدولهداوحاصل

منها.قاثمتينفياسما(17)مجموعوتواردالأربع،

فحسبواحدةقائمةبهانفردتماثالثا:

ركشي:@لربهما@نفردأ-

ب-
2)وعدث@اابادي:وز@لفيربهانفردما @سما(.6

@و@لز@للنفمة@احد@حمعةمركر



آ@كور.@ل@نألص
م

ما.د

مرتل،مثل،مثبت،متلو،ماسكؤثر،كلمقيق@ط،فضل،غيب،عظيم،

نجوم،منير،م@طور،
نعمة.

3

ج-
أس@اح.ستة)وعدلمح@اة@لبليهيبهانفردما

أمابالأسماعسانفرا@اأكثرهمآبابالفيروزأنأعلاه،الجدولفيوالملاحظ

بشيء.ينفردفلمتيمية،ابنالإسلامشيخ

بينها،والمقارناتالمذكورفالقوأئمأنهنا،بالذكرالجديرةالملحوظاتمن

يتسنأخرى!قوائملوجودنظرانههائية،ليست
أنكمامضمونها.علىألاطلاعلنا

دلالاتهاوامشكشافحصرها،حيثمنالكريم،القرانأسماءمجالفيالبحث

الوبأقوالقراني،بالمضمونملترمينالباحثوندأممامفتوخايزاللاالواسعق@

يمالكرالقرانأسماءاستنماطفيالصحيحةالنبويةوبالسنةالعلماء،واراءالمفسرين،

وصفات@

عددطرحإلىهناالباحثيعمدعليص
فيذترالتي!)الجديدقأالأسماءمن

التفسير،كتببعضفيالكريمالقرانلأسماءتتجعهحلاللسجلهامماالسابق@القواثم

ائم،القومنالباحثعليهايطلعلممماأخرىقوأئمفيورودهابعدمالجزميمكنولا

مائة.فيهاالأسماءوبلغتالمبحث،هذامستهلفيالمذكورةالنسفيكقائمة

و@لز@تلنقاف@للاجلحمعةكزص



د@ا@أسه@
ته،وآيارهسووأللىيم

يسر.سوعيمومعحم

يم@لكرانللقر)جديدقماأسماء

شاهد(1)

الايؤمن)هود،قنه(شاهدويتلوهزبهمنبينبماعلىكان)أفمنتعالى:قال

بلى@لنلس.ل@@لثبيبقغهآقبا-نه)شاهد(@لعلماءبعضفئر.(17
(1)

اللهصراط(2)

اللةإلىألاالأزضفيوماالسماواتفيمالهالذيالله)صراطتعالى:قال

آنهو@لقرقال:طالبأبيبنعليعن.(53)@لشورى:الأمور(تصير

@لكريم.
(2)

قا()فررقفا(3)

انثروالناشراتعضفاعزفا@انعاصمات)والمزسلاتتعالى:قال

ا-4(.)المرسلات:قا(فزفانمارقا@
@رسلات@)قوله:قتادةعنر@ي

قال:فا(عر
قال:عصفا()@لعاصفاتو@لريح،هي

قات)فالفريح،@لرهي

ان.لقر@قال:فا(،فز
(3)

قوذ(4)

)@طج:الحميد(صراطإلىوهدواالقولمنالطيبإلى)وهدواتعالى:
هووقيل:@لشهالفكلمةهوعبلس:ابنقالهو@لقران،@لسدي:قال.(24

0(74)الزمر:وغده(صدقناالذيدلةالحمد)وقالواالجنة:أهلقول

(4)

2/5كر،@نثبر@ 7 هحا@لاننبلىالإناره@حر8
كد@@ر@3

@شطهلكهببصى
ص

بة@فو@ف@

8/3 8 2

يلاك@ارشمبر@لري@3،82كبر،@تثبر@

و@لز@تلنفا@ة@احد@حمحةمركر



انأيى@لدكنور
3

@صا

مكمونكتاب(5)
صء"

د(والمطقرإلايمسهلاقكنودكتابفيكريملقزاد)إنهتعالى:قال

د.(79-77)الواقعؤ
المحفوظ،باللوحالمكنون@لكتاب@ف@ترين@بعضر

@لكريم.انبالقربعضهموفسره
(1)

طيبةكلمة(6)

صربكيصتر)أ!@تعالى:ال
ثابتأضلهاط@ةكشجرةطيتةكلمةمئلاالله

بالكلمةالمراد@فترين،@بعضقال.(24)إبراهيم:السماء(فيوفرعها

@لقران.@لطيبة
(2)

منيرمصساخ(7)

مضبحفيهاكمشكاةنورهمثلوالأزضالسماواتنور)الله"تعالى:قال

الايةهذهفيالمثلضربتعالىال@هإنقبل.(35)@لنور:زجاجإ(فيانصباح

ان.@لقرهنا:والمصباحبأشياء،
(3)

(8)

بعدهممنالأزض)ولن@كننكمتعالى:
خا@ومقاميخا@لمنذلك

)إبراهيم:وعيد(
إنهوقيلوزو@جر@القرانهو@لقرطبي:قال.(14

@لعذاب.
(4)

ماإفاالقانمةتطولوقدالتفسير،كتبمناستخلاصهاتمأسماءعذةفهذه

يةالثوالمتمنةوفينفسه،القرانفيالكريم،القرآنأسماءلمواردإحصائتةثواسةقامت

ت/722@ل@لير،نمبرقح

ر،5/52تعير@لمر@ث

ك@783كبر،نمبر@مى

نمبر@لفرطي،9/692

@و@لر@@لاحشمالهحمعهمركر



ائسماء@لو
4مرسوعيمومعحموآياته،سورهماءوأ@يم

الثيخنحاهماالمنحىوهذافيها،والعلماءالمف@رينأتوالعلىاعتمائاالصحيحة،

ةكثرعليواضحةلدلالةالكريمالقرآنصفاتتعتدو)نهدا،الله(.)رحمهاللي@

اته،خير
الخيروبثالبشر،حياةمناحيش@ىعلىالوأرفةظلالهوإرحاءلوأثد@وعموم

منصدورهمفييختلجعماوالإجابةفيها،
وحقيقتهالكتابهذاطبيعةحولأسثلة

إنزاله.فيوالحكمة

انالقرطيعةعلىالوقوفوصفاتميالقرادأسماءمعر@ةفيالعاقةالفاثدةأنكما

لىالمووصففإفاالقرآن،لمضمونمباشرةعاوينالأسماءتلكبوصفالكريم

وجبوبرهاله..شفاءوأنهنور،وألهعج@،أنقروأنهصدق@بأنهمتلأكتابهسبحانه

جملةفيهوتحققهاالصفات،تلكلاستكشا@الكتابهذاأغوارسزالعبادعلى

داديزوالكتاب،وبهذابالتثماإيماناالمؤمنونيزدادالهدت،هذاولتحققوتفصيلا،

أسماءمنللامشكثارجزافاليستالقرآن-حوحاشافالتسميةوكفرا.تبكيتاالمعاندون

جمةتروالصفاتالأسماءلتلكلتكونولكنعليه،البراقةالضفاتوإطلاوالقران،

المسلمينواقعفيذلكترجمةكنتوهدى،نورالقرآنإنقيلفإفاالواقع،فيوتمثيل

تلم@سيالعامإطارهعنالخروجوعدموحد@فيهالهدايةابتعاءوجماعات،أفرادا

المؤمنيسعأالحق،القصصوآنهفصل،قولإنهقيلإناكذلكوأخرى.دنياالهداية

روحيخالفشيءكلالحائطبعزضوالقرباتاعميإلابه
تلكالحق،هذا

بعضهي

أعلم.واللهوصفاتصالكريمالقرانأسماءمعرفةفوائد

@و@لز@لنفالة@احد@حمعةمركر



ةهة@ةه"@ة@تئ@ة@ة

؟قئ؟..
ةث-ة..ة..-ةء.---.-ثء.،

المانيالفصل

برفي،وأسماي@اءلمألسورالقرآنيةة@

الئوفيفبدنوتسميتهاالمشهرةالأول:

والئوفمق،@
كا!أءلم.انالقررسوبعضصفاتأسماءوالتاني:المبحثلم?.

؟@.:السور@!أساميفيأللفظيألاشترأكالثالث:ألصحث؟@





سماادمتأيى@لدكور

لأولاالمبحث

لاجتهادواالنوقيفبينوتسميتهاالسورة

رلسو@يفتعرلا:أو
ة

)دغلة(،زنةعلى)الورظ
الواو،وفتحالسيىبصم)سور(حمعهاةمفردوهي

لذليايىاالنابعةيقولالمعنىذلكوفيالرفيعة،لةالمزال@ورة.معانيومن

بيتذبفدونهامللثكلترىسورةأعطاكاللهأنترألم

وهووالمدين@الدارسورمنأوالبناءسورةمنمأخوفة)ال@ورقأإنوقيل

ومنالمتصب.الحاجرأوعليهاالمشتملالحائط
لهقوالكريمالقرادفيالمعنىهذا

قيلنورغمننقنبسانظروناآمنوالئذبنوا@نافقاتالمنافقونيقول)يومتعالى:

بسوربينهمفضربنورافالتمسوا@رجعوا@راءكم
منوظاهره@لزحمةفيهباط@بابثه

علىيجمعبالبناءالمحيطالحاجزلمعنى)سورقأأنغير.(13)الحديد:@@لعذابقبله

الواو.وسكونالسيىبضم)سور(

منالسيوطيفيوردالاصطلاحي،لمعناهاالسورةأما
العلماءبعصقولذلك

إنها
ا@

طائفةأيتوقيفا".المزجمةالطأثمة
منبتوقيفحاضقلاسممسماةالآياتمن

.(@)النبيالوحيمبلغ
(1)

7)تالجعبريعنويذكر 3 قوله:ه@،2
ا@

قرآنالسورةحد

آياتثلاثوأقئهاوخاتمةفاتحةذيايعلىيشتمل
@(@)

الألو@يويذهب

قولهم:فينقلكلمةبزياثةاكثرالتحديدإلىاهأ)ت.72
"

مترحمةمستقلة،طائفة

1/1@لإنفاروبرطي،@@ 4 8

1/1@جمفلى@لبرطى، 2@أ/@ت@علمر@لرملىو@لرركي،4،7

@و@لز@للنفالةالماحدحمعةمركر



4مبرموموعيمعحموآبا@ه،مورهوأسماءاد@لكربم

قدالسورجميعأسماءأنوبزيدمثلا،التي@وآيةالكر@صيآيةلتحرحوذلكةتوقيما"

لآتار.والأحاديتباثبتت
(1)

لإجمح.لاعشرةوأربعمائةالكريمانالقرسوروعدد

ة(ر)سوللفظةالاصطلاحيئالمعنىهذاالتكرم@أؤلالحكيمالتنريلوكان

ومرلإفراد،بايامواصععثرةفي
ومها:سور(،بالجمع-ة

-

ريبفيكنتم)وإنتعالى.قوله
اادعووفثلهفنبور؟فانيلواعبدناعلىنزلنانما

(23)البقرف@صادقينكنتثمإنالله@ونقنشهداءكم

-

اللهإناستهزئواقلقلوبهمفيبماننبثهمسورةعلبهمتنزلأنالمنافقون)يخذروقوله.

)التودة:46(@@اتخذرونصخ

صصص

-

لموبىبعشرفا*تواقلافز@هيقولون)أنموقوله
مناستطعتممنعوأ@و@مفزياتمثله

(13)هوت@صادقينكنتمإنال@هثون

-

(1لنور:)ا@تذكرونلعلكمبثنالبايثتىفيهاوأنزلناوفرضناهانناهاأنز)سورةله:وقو

-

فيهاوذكرمخكمةسورةأنزلتفإفاسورةنزلتلولاآمنواالذين)ويقولوقوله:

فأ@لىائموتمنعليهالمغتنينظرإليكينظرونمرضرقلوبهمفي@لذينرأيختالقتال

)محمد:02(@لهم

علىالسابقةالمواضعفتدل

من
نكرةلأتيصحاصةالله،عند

ة)سورأنهاعلىنصتإدةالسابقة

تحديدوصععلىاءهدا

منهبموقف
عيرال@ورتسميةم@

(2))ش(البيعنلالتوقيفتبتت

منزلةالكريمالقرانفيمحذثةمحموعةالسورةأن

رالنوآيةفيتوكيذاأكثرالمعنىوهذالعدىمميراأو

ويشخعبتنات(.)اياتعلىتشتملوأتهامزلة(،
متأثرالتابقال@يوطيتعريفأدطالمالل@ورة

رالسوجميعأسماءإنقولهوهوألاعليميمجمع
قد

تعريمنالىفالسورة
"

محذثةمجموعة
لاالآياش@من

أليإ@
رو@@صنر@دص@،

@ط@
ج@@ر@@بحاء@كلار)جصرتلنلىو@لعسصر@لؤتر@لحطمور

د

1/1الإتتلىعي،@ب 4

@و@لر@لنمالهالماحدحمعهمركر



صمما.ترمرة

الآياتفتحديدبالبسملةعداهاماوبينبينهايفصلتوقيفا،معلومةثلاث،عنتقل

محمعسورةكللدايةفيالبسملةأنكماعليه.مجمع(@)النبيمنبأمرسورةكلفي

ييقدحولاأيضا،عليه
البسملة.من)براءق@سورةحلؤهذا

والاجتهادالتوقيفبينأسلى@لسورثانئا.

دتروأسماءأنهاأيأتهاضآنيفالكريمالقرانأسماءفيالمحثلدىتقررلقد

انيةقرليستأكافيهاالأولىالحقيقةفإنال@ور،أسماءأمانفسه.الكريمالقرآنفي

بأئهاوقاثلينتوقيفيفتسميتهابأدقائليىبينالخلا@فيهاصارلذلكبعامتها؟

دية.جتهاا

بالتوقبف@لقائلونأ-

دةاروال@ورألسماءأنإلىالعلماء،جمهوروهمبالتوقيص،القاثلوديذهب

منبالوحي
فيأليوطيجزموقدعليهاالوحيوأقزه)@هالنبيمنأوتعالى،الله

"

الإتقان
ا@

قال.القرانسورجميعأسماءبخوقيفتة
"

بالتوقي@السورأسماءجميعلبتوقد

من
ذلكلبينتلإطالةاحثيةولولالآثاروالأحاديثا

(1)اا

صحيحفيوردمابالتوقيفالقائلونإليهايستندالتيوالاثارالأحاديثومن

عنها:)لخه(عائثةقولفيالبخاري
"

الربافيالسقرةسورةآخرم@الآياتنزلتلما

الحمرافيالتجارةحرمثمالناسعلى)@االلهرسولقرأها
(2)ا

حذيفةحديثومنها

قال:معه،فتهجدليلةلح@(النبيعندباتحين
"

ليلةذات)@خأالبيمعصليت

المائضإلىانتهىفقرأالقراءففافتتح
ختمها،حتىقرأتمالمائتينبلغمصىلم

صجح
@@اص@طرء@رع.@لح@

"

2@لردالا،رحرم@لغق@و@ 6 6
3

ى

ر@لر@تللحناثةالاحدحمعةمركر



شه،وآيارهوأسماء@و3لقرآر@اأسماء
4@سرعيسوموصعحم

افتتحثم
قيام@-مثلركوعهفكانركعثمدقرأ،النساء

ا@

الحديث.
)س@النبيوأن(1)

ويقول:لزلتإناالآيموأصعللضحابةييركان
"

فيهايذكرالتيال@ورةفيصعوها

كذا"،
وعير

سورأسماءعلى@يهانصالتيالأحالمجثمنلخك
كالنساسمعتنة

وعيرلفيلوالنحم،واوق،والعنك@وت،
ها.

لاجنهادوابالتوفبق@لقائلون-@

فيالمسلمينلدنمنموضوعةالقرانسورأسماءأنالعلماءمنمجموعةيرى

أنمواقفهمفيوالطاهربينهم.فيماوالشيوعالالسعمالكثرةعىبناءالأؤلالضدر

لاذلك
لماخلافاوإقراره@)الئجيوصعمنتوقيفبةالأسماءلعضوكونيحخع

حزم

ابنعنالنبوئةوالاثاربالأحاديثتوقيفاثبتتقدالتورألسماءجميعبأنال@يوطيبه

3)تعاشور قال.هأا93
"

او)ل@ح@أ،النبيعنحفظوهبماسمواالصحابةأنوالظاهر

رفمأثوغيرالتسميةكانتولويعرفونها@ا،الاسكانالتيالأسماءأشهرلهاأحذوا

فقد
القنوتمسعودابنسمى

"

والخغالخلعسورة
ا@

التسميةتكونأنفتعينمزكما

وأقزهاوسمعها)ير(،النجيزمنفيال@وربعضتسميةاشتهرتوقدوضعه،م@

التسمجةتصحيحفييكفيوذلك
(2)

لابالتوقيف،القولإلىيميلكانددفهو

الصحابة.وضعمنالأسماءبعضكونيستبعد

حجحومن
رسوهوإلماالسور،أسماءمنالصحعفيثبتماأنالفريقهدأ

رسولمجموعات(@)النبيتسميةفلكمنكلها،القرآنسورأسماءلامعدودة

بنواثلةحديثفيكماوالحواميموالطواسيموالمفصلوالمثيروالمتانيكالطوال
لأسقعا

لىرق@ر@ل@لد@لدعاءحريحف@سصحغ
5 42)

@
1/5ا؟؟كثا)تولى@لح@ر@ترلبنو@ترير.محد@للمر@نحوبرعمشرر؟@

@ر@لز@لنفاحةالماحدحمعهىص



4صماآدمر:لدكر@لصتأ

المشهور،
(1)

سةافإححامفيأدب@يذهبونكدلثذلك.ونحو
أسماءإثباتعن

تةقودلالةسورفكلمبدأفيالبسملةبإئباتواكتفائهمالأولى،المصاحففيالسور

قرآنية.أوتوقيفيةليستال@ورأسماءأنفيأيضا

البقيةوتركالسور،أسماءمنمعدودةنمانجوصعالشارعأنلديهموالأرجح

سعولماتوقيفاةجميعهاكالتلوالسورأسماءأنذلكوايةالمحتهدين،لاجتهاد

فيهايثتوأنإلاعليهم(اللهلوضوانالضحابةوسعولمابها،الجهلالأوائلالمسلميئ

بعضهاأنوجدوالمالكثهمالسور،أوائلفيالبسملةإثباتهممتلالأولالمصاحف

لاوتوقيفالي@ذلكأدألوكواعليها،منصوصغيروبعضهاعليها،منصوص@

الباقلاني:بكرأبيالقاضيعنالبرهانشرحفيالمازوريقالملزوما،
ا@

رالسوأسماءإن

فيمكمولةكانتالبسملةو)نالقرآن،عنلنتميزآخربخطتك@المصاحف،كتتلما

عنيتميرلابخطالمتمورأوائل
القراد".بهكتبالذيالخط

(2)

هذا،
شوتبعدلل@ورأسماءوصعجوازعدمعلىكافةالمسلمونويجمع

ابننجدلذلكثبالقوللهاالأمةوتلقيعليها،المسلمينو)جمعالمعروفضالأسماء

غيرتسميةوأكاالقراد(،يتلبسورةي@سورةدعاالسلفبعضأنيذكرعاشور

فقال:التسمية،فيخالفممنالمتأخرينبعضعلىيتحبثممشهورف
ا@

ورأيت

نسخم@ثرقيامصحفا
1سنة 0 7 عنو@االعجمبلادفيأحسبه8

"

النحلى"،حبيبسورة

تسميةوهدهيأتي.كماي@عى@رجلالمدين@أقصىمن)وجاءالقصةصاحبوهو

يعمد@حد،ا-
1 7 0 2 @لرر@ند،محمعسكرأىسعلي@الحنى،ر@حعح@،@مالهرلزو@@@تر@ل@،3

ورعبره@لنيوصحمهريرهحدر@عاسر@لف@@عر@ريهرفلاول+مأ،اللز@ش@704لمحلر@لربار)@لفامرة
سفة

@-

1/9و@لمر،@نحربرطنور،@س

ط@ر@لمللنفالةالماحدحمعةمركر



ىأملى@ل@

ا
مشر.مولوعيمعحموآياته،سورهوأسلىبم

ناسخيخالفولمسندا،لهانعرتلاغريبة
رالسوأسماءفيالمصحفذلك

هوما

وفيالسورةهذهفيإلامعروف
"

عنونهاالتينسورة
"

الزيتونسورة
(1)

3@صمر@تمى@ا- 5 0 3 /

@و@لز@للنقا@ة@احد@حمعة@ركر



لصاآدمر.لدكتوال@تأ

@ثافيالمبحث

سور@لقرانبعضوصفاتأسماء

وذلكالسور،بقيةعنيميزهاباسمسورةكلتتفزدأدال@ور،تسميةفيالأصل

يوضعالاسملأنالأشياء،تسميةلمنطقطبقا
بقيةع@المسمىلتمييرأصلأ

ذلك،فيالواردةللآثارتبعاوذلكالواحدفال@ورةأسماءنتعثدوقدالمسميات،

المصاحففيمسطورالضحيحة،بالآثارئابمتواحد،اسمعليهالمجمعلكن

المتأخرة،
(1)

السيوطييفول
"

لهايكونوقدكثير،وهوواحداسمللسورةيكونقد

منفأكثراسمان
يدلوذلكاسماوعتري@ني@علىلهاوقثتوقدالماتحقعدلك:

المسمى".على@ثرفدالةالأسماءكثرةفإدعلى@ثرفها
(2)

تعذدتالتيال@ورومن

تلكعدوقوفيليوفيماالملك،وسورةي@،وسورةالتوبفسورةنسبياأسماؤها

حسبالأسماء
لىترمعالقرآنسورترتيبعلىالمصالوفيإليهالوصولاستيسرما

لهيتوصلأما
السور.مناسممنأكثرمن

تحةلفا@رةسو

اسما.عشراثنيالقرطبيلهاذكركثيرة،أسماءالماتحةلسورة
(3)

طيالسيووقال

ةأسماثهاومناسما،وعثريننيفعلىلهاوقفإنهانفا

فيبهايفتتحلأنهأونزلت،سورةأؤللأنهاذلك،دوسميتالقرآن:أوالكتابفاتحة-

ا-
حرصصحلبنهصرص@بة@هىبمول

@د@ت@@حطعلالصر@@
صعمكل@وربالةنىس3

"

ولهلا@مر

د@نسل@ب@للادوتىعبر@دصحصد@لا@كص@و@دوترشحرلد@حات@
عرلاوتصر@لاع@.در@دنحمىولا@رر

س@صاح@رد@@لصفملهعلى@للمنملكط@لفبمة@ح@و@@لش@
و@نحىررنسلا@ل@طصحهافد@

دوتر@ح@نلامح@ر@لنصر@لننبر
وسحو@رورتررعا،نصح@فع@المحص

@لؤت@ساسوسىدلش@
"

ف

13/1ر@تفبر،يبةلم@رقص@رسانل 0 5

1/1@لإنفلى@لبرطي، 4 8

@-

1/1دمير@لقرطي، 1

@ر@لر@للنمالهالماحدحمعهمركر



5مير.مرصرعيمعجموآياته،صررهلاوئ@يمالقراأس@اء

القوحفيكتبتسورةأؤللأنهاوقيلالصلاففيالقراءةووالتعليموفيالمصاحف

قال:(@)اللهرسولصهريرةأيىعنالمحفوظ.
"

وهيالقرآنأمهي
الكتابفاتحة

المثايى"السبعوهي
(1)

-

وهو@لقران،وأتمالكتابأم
بذلكتسمتتهاسب@وقيلالسابق.الحديثعليهدذما

المصاحففيبكتابتهايبدألا.لهوقيلأم.أصل:هو@ثيءلكلفيقالالقران،أصلأنها

فيعبيدةأبوقالهالسورفقلالصلاةفيوبقرأءتها
"

ديالماوروعنالقرانمجاز

4)ت. تقدمتهأيأمتهلأنهالهاتبعاسواهاماوتأخرلتقذمهابذلكسميتأنهاهأ5

لها.الجيشو)تباعلتقدمهاأم،الحربلرايةيقالولهذا
(2)

-

عنالحديثوفيالقرآن.فيالتيالمعانيعلىلاشتمالهابذلكوسميت@لعظيم.@لقران

قال:لحأالتيأنهريرةأبي
"

القرانوهيالمثانيالسبعوهيالقرآنأمهي

العظيم
(3)

-

)الحجر:@انعظي@و@نقرآنالمثانيمنسبعأيناكآ)ولقدتعالى:قال@ثاني:@@لسغ

ايات،سبعأنهاتسميتهاسببوقيلبالفاتحة.المثافيال@بعالعلماءبعضفتر(87

سبعفيهاوقيل
خلتأنهاإلىلعضهم@بو@أدب.آياتهامنآيةكلفيآ@ا@

سبعهمن

ويذهبوالفاء(،والظاءوالشينوالزايوالخاءوالجيم)الثاءهي:أحرف

@ما
3

مح@د@موري@@
@

د@ر@ل@)لبررتعطا،عد@لقاصممصمىتحفبئعلا@لصجحبىللتركعد@ن@

1@لليق@1141./ 9 9،1/447،)5@
ح

2 0 4 8@

1/1الإنفدت@يا@لق@@عايى@تنعلى@لات@الالحلكسيت 5 0

4@لبهس@1/لد@انحةمهود@ود@هررو@ه 6،1
4)ح 5 الأول@نع@اللم@ا8

لد@لزمنيرصصجح،ب

3)حالححر،سررهرس 1 2 لم@5
ص

9لى@لكصا@انحةلصل" 1 @ط4
لاهماحة@سص

يو@نو@ى@دض

@و@لز@لثقان@احد@حمعةمركر



صماكتور@ثمتأبى@لد
5

5)تالمرلصي 8 لافيه،موجويىب@ثيءيسمىإلماالشيءلأنالزأيهذاتضعيفإلىهأ،6

موجودفيه.غيربشيء
(1)

مشتقةأنهامسها.أقوال،بالمثانيالمرادوفي
لمايالثاء(من

أنهاأوركعفكلفيتثنىلأنها)التثنية(منوقيلتعالى،ال@ه

)منرواءة@نكلأثهاأومرتين،لتلأنهاسوقيلالضلاف

بالإصافةهدانهايتها(.حتى)اهدناقوله:منودعاءنستعين(،

فيالسيوطيبعضهاذكر
"

الإتقان
@

(2)

الفامخةفي
من

علىالثاء

لىأخرىلسورةتثثى

قوله:خىالحمدقوله

ةكثيرأخرىأس@اءإلى

ةلبقرارةسو

خالدكانقيلالجامعؤالمدينةهووالفسطاط@لقرآد@،)فسطاطأسماثهامن
لن

أبيعنغيرها.فيتذكرأالتيالأحكاممنفيهاجمعولمالعظمهاكدلك،يسميهامعدان

قال:@)اللهرسولعنمعدان،بنوحالدالخدريسعيد

"

فيهايذكرالتيال@ورة

حسرةوتركهابركضتعلمهالإنفتعئموها،القراد،فسطاطالبقرة
(3)

وسبب
هذه

الدين.أصولومعظملأمثال،واللأحكامالقرآنسورأجمعالبقرةسورةأنالتسمية
(@)

فيالاتئاللحمالبعير.ولسامأعلاه،شيءكلوسنام@لقران(،)سنامومنها:

1/1اسالاتقا@يط@@@ 5 0

@-

ويرردسماوما148/1@ت@علومبا@لانقلىر@حع
)@لاسلى@روبرالاخصار،صلعلىالأسلىشلكما

لل@اكدهلربىلارت،بلىئر@دع@نمهم@ر@علىلاض@الانبهلا@رة)صها@س@وصسررنحصلأخما@رديلا@لنر@@س@

لمى@)مررةومهاين@ه،الالهاكسد
برصصرندبهار@تكر@لهارسممى@ب@@نارةرنالكر(،وسي

لولفالح@@

رسسبها
@

وره
@@لا@سهوةوصها@يطمد@لنرىوسررةيطمد@ال@.صورةبفاللاطر،سررةنيط@@)

لاض@ما

نصيم)سورةومهالا@فطح)سورةلهارسفالعلى@لذعلثا
و@ئثاس)@لرنجفرسررةليها،ال@@@طتم@لىرودلطالة@@

روحه@لكابن@،ر@عبط،شرن@@صحهلأن@لتحف@رةرمها@و@لش@،
رعبرها؟صلةيا@نكعي@تها@لك

لا

عبرد@ابكمى
لأحماءمى@رعبر@لك@ر@لر@بةو@فر،احات@@رسررة)@لكر،وما،

شيمد@حد
يعار،@@مسد@

1 8 9 1ثلا@ال@72 92@@

يع@لؤت@لحانل@لد@رمي
2 5 7@@

"-
4/1ع@7531(،@نحاربة@حة)@ل@امرة@لمب،@ممعضح@لفلبمبصلمج@@لر 4

طر@لر@لنمام@الماحدحمعهمركر



5بروعيمو@معحموآبانه،سورهوأمماء3آد@لكر

أنه)@مههريرةأبيعنالحديثوفيلشأنها،تعطيماكذلكالسورةهذهوسقيتظهر@

)@الد(:النبيقالقال:
"

كثيءلكلإد
آيةوفيهاالبقرة،سورةالقرآنسنامو)نسناما،

الكر@يآيةالقرآن.آيسيدةهي
(1)

عمرانالسورة

الحديث:وفي)@لزهراوين(.هانعمرآلسورةمعالبقرةسورةتسفى
"

اتعلمو

عمرانوالةالبقرتعلمواالبطلة.يستطيعهاولاحسرة،وتركهالركقعأخذها@إدالبقرة

منقانفركأنهماأوغيايتان،أوغمامتانكأنهماالقيامةبوميجيثانالرهراوان،همافإنهما

صاحبهما".صتجادلانصواثطير
(2)

سببالنوويالإماميذكر
له:لقوالتسميةهذه

"

تضمنتاهلمابالزمراويرالكريمتينال@ورتينهاتيرسمى)ح@(الزسولإن
رنومن

أومسلمكلبهيفوزالذيوالئوابالأجرعظيممنفيهماولماللمسلميى،وهداية

الكريمتينالسورتينهاتينقراعةمنيكثرمسلمة
(3)

)طيبة(.أسمائها:ومن
(4)

ومنها

رسو
رسوولأمان(،)اة

رسوولكنز(@)ة
روسوثلة(،لمجا)اةرسووأ،ين@@@)ة

ة

0لاستغفلر()ا

(5)

@لنساءسورة

لهامقارنةالكبرى(،)النساءسورةتسمىأنهاأبا@يالفيروزعن
ربسو

ة

فيهما.النساءأحكامذكربينهماوالجامعالصغرى()ال@اءسورةتدعىالتيالطلاق

رسوالمقرةعلىفأطلقالبقرفولسورةالطلاقلسورةمسعودابنبتسميةشبيلأوهذا
ة

ن@@لفرسررةلمحصللىأحارعلى@لصجحبرلل@نمركلمطك@77)ح@لوفسورةلد@صل@لزمليص

2يع 0 5 7)حب@لى،نيمدال@8 5 54-13/4 6 5

مد@ثس
1)حلصر،@مد@سفي 8 9 يع@لوت@لصانل@للارميال@19722)ال@72

5 كل)@لجتبف@ر@أ@7

7ولنبر،@@دصو@لأنر@لبت@عرسدديالةوسحا@كالل@ة@رل@س@لإسصنيء@ئ 6 0

@@
نم@،دو@فت،للطاعة@ت@)سبررت@لؤتلى@لكربه@كرر@فوريح@،كاملمححدطمي

ص
4 6

-،

2/5@لفلبم،@بصالماوع@@رز@وعد@ك@،/1كبر،نثبر@س 1 1

س/3@لملير،@لألر@ما

@و@لز@لنفالة@احد@حمعةمركر



لمماتث@ةتأيى@للكترر

ى(القفر)النساءسورةالطلاقوعلىالطولى(،)النساء

الطلاق.

5

رسوأسماءفييأتيكما
ة

رسو
ةئدا@@ة

تمقذلأنها)@لنقذق@،ومنهامنها.لأصلىالايةافيالمذكور)@لعقود(،أسمائهامن

لأخيار(0)اسورةيسفونهاالصحابةلعضكانوقيلالعذاب.ملاثكةمنصاحبها
(1)

اسورة

عنجبيرب@سعيدذلكذكرلمحيها،المعركةتلكلذكربدر(،)سورةأسمائها

ةقالالتوبة؟سورةعباس:لابنقلتقال:عباس،ابن
هي

تنزل:زالتماالفاضحة

أحذاتبقلمأنهاظمواومنهمومنهم
الأنفال؟سورةقلتقال:فيهاذكرإلامنهم

النضير.بنىسورةقلقال:الحثر؟سورةقلت:قال:بدرسورةتلكقال:
(2)

برسورة

ينوائهاجرعلى@لئببئاللهتابالقدالآية:إلىإشارة)التوبة(،أيضا

1)آيؤلآيؤاوالأنصار@ ابنعنجيربنسعيدذكره)@لفاضحق@،أسمائهاومن7(،1

هيبلقالالتولفسورةعباس:لابنقلتقال:عباس.
تنزلزالتماالفاضحقع

ومنهم()ومنهم،
فيها.ذكرإلامناأحديبقىألاظننا

(3)
ر)سوأسمائهاوم@

ة

حذيفة.ذلكفكر@(،@لعذ@
(@)

النفاقهمنالمبرئةأي)المقشقشقأ،أيضاأسمائهاومن

درو)@لبحوث(،ومنهاالممثركيز@قلوبفيعمانقرتالتيأي)المنقرة(أيضاوتسمى

عنذلك
يعنيالبحوثعليناأتتفقال:الغزو،عنالعامقعدتلولهقيلحينالمقداد

ا-
1/1ص،و@نى@نحر%ر،عمنر@س 0 78

@

ملمصحبح
لىو@نم،راث@مالر@م@سرر.@ل@

3 0 31)

@-

يعن@،@سورةنمبرلد@لحارع@صجح
6 0 @ر،ر@رالألث@@ةر@سورةلديمسلم،رصجحلملا0

)ح
3 0 3 6و@لفرطي،8/لا1 1

-،
1@لاتق@1/طى؟ 5 رو@و@ماع2

@ر@لز@للنكلالةحدالحمتمركر



5يسرموصرعيمعحموآياته.سورهوأسلىآد@لكريم

براعى
(1)

ة)المثيرومنهاالمنافقيئ.قلوبعنحفرتلأنها)الحافرة(،أيضاومنها

ية@خز@)أسماثهاومنعوراتهم.وبعثرتالمنالقيئمثالبعنأنأتلأنهاقيلوالمبعثرة(،

ر@السوهذهعظمعلىد@لةالأسماءهذهوكلوالمدمدمقما،والمشرثة@نكلة،و@

كين.بالمترالمسلمينوعلاقةوالمالمحقين،النفاقلقضيةوعلاقتها

سورة

)@لنعم(،سورةأسمائها
علىالكثيرةالتعممنفيهاح@تعالى@اللهلأن12)

والنخلللررعماعوإنباتهال@ماءمنو)نرالهللب@ثر،الألعامتسخيرهمثلعباد@

اقيةالوابيلالمترولعمةوالحمدة،والبنينالأزواجعمةو@الثمرات،وأص@ا@والأعنا@

ةلإشارباالتورةحخمتلدلكالخبائث،وتحريمالطيباتتحليلونعمةوالحر،البردمن

لأنعمه.شاكرالته،قانئاكانوآدهالخليلإدراهيمإلى

@@لإصاسورة

بني)سورةومنهافيها،الواردةالأولىالكلمةعلى)سبحا@أأسمائهاومن

فيها.هملذكرائيل(إس

سورة

ابنحديثوفيالكهف.أصحابسورةفيقال:إليها)أصحاب(

النار.وبينقارئهابينتحوللأنها)الحائل@،التوراةفيتدعىأ@ا)ل@اله(عباس
(3)

2)ح@لرفسررةنثبرحيح@على@ل@نرك@@ 8 @ل@ا@لرصبا@مل"@لكى@لاص2

2/5كبر،نمبر@ر 8،1
10/6رنثير@لفرطي، 1

@-

2(،وو8يع@به@@منحىكررمو@@مدعلى-رصعد@مححدسمكر،@لتمدا@ى@ن@ررى@

4 7 5 @لنلب@،4/511بص2،/

@و@لر@لنما@ه@احد@حمحهمركر



ت@رة
م

لما

طهسورة

فيها.موسىتعالىاللهلذكرتكليم)@لتكليم(،سورةأسمائهامن

@@لشعر@سورة

)الجامعقأ.بسورةتسضىأنهاعنهالمرويالتفسيرفيمالكالإمامذكر
)ا"

)طسماسمأيصاالورةهذهعلىويطلق
)@ص@معديكر@بنالمقداموص@ائتين(،@

اللهعبدأتيناقال:
مالمحقال:المائتين،طسمعلينايقرأأنفسألناهمسعودبن

معي،هي

منعليكمولكن
أخذها

بنخابفأتياقال،الأرت.بنخاب)@هاللهرسولمن

عليا.فقرأهاالأرت
(2)

@سورة

النملمعفيهاقضتهلتفصيلالاسمينوكلا)سلي@ان(سورةأيضا

)الهدهد(.سورةتسمىأ@االعربيابنوذكرسبأ.وملكة

سورة

السجدةحمسورةوبيربينهاتفريقالقمان()سجدةسورة
(3)

تسمى

)الآية.@المضاجععنجنوبهم)تتجافىتعالى:قولهإلىإشارة)المضاجع(سورةأيضا

وعن@نخية(،@)أيضاوتسمى6(،.1
خالد

ا)أوهي:المنحيةاقرأواقال:مغدانبن

)،(.@تنزيل

سورة

يالحمدسورةوتسفىمستهتها.فينكرهملورود)الملائكقما،سورة

ك@ك@2تفير@ركير،

3يعللطر@ي@@لكير@عحمو@سا@لايع.ساحمد 6 صيصاسثهد1،4

21/1للص،روخفمبرالألري، 1 5

يعتى@لضلصانل@لد@رميص
2 2 7 4@

@ر@لز@لنفا@ةالحدحمتمركر



@@هه@

5يروعيمو@معحموآباله،سورهوأسماءيم

أودلم@بالحمدالمبدوءةالسورأيالأخرى،الحامداتالسوروبينبيمهاتمريقا@لطولى(

الحامدات(.)راجع.)الحمد(.بسورةالمسماةالماتحةسورةوبينلينهاتفريقا

سورة

اللهرسولقالقال:)ل@أن@عنالحديث،وفىالقرآن(،)قلبأسمائها

)جص(.
"

ي@سورةالقرآدقلصوإنقلباشيءلكلإن
(1)

فيتدعىأنهاالحديثوو

نعمتعملأنها)المعمة(@الوراة
لاحرفوانياالد

(2)

لأنها)@لدافعط،أيضاوتسمى

تقضيلأنها)القاضي@أيضاوتسقىسوىكلصاحهاعن
(3)الت@لإفنحاحةكلله

)@لعظيمة(أسماثهاومن

صسورة

خاضةفيهاذكرهلورود)@اود(سورةتسقى
السجدة.مع

(4)

رسو
مرلز@ة

)لكنتعالى:قولهفيفيهاالجثةغر@ذكرلورود)الغرف(سورةولسقى
@لف

منمر،)الزالأنهار@تحتهامنتجريمبنيةكرف@فوقهافنغرفلهمرئهماتقواين

مسعوتابرعنالحديثولى(20الابة.
"

رسوفيايةفرحاصأعظمايةالقرآدفيما
ة

الايةال@ه@رحمةمنتقنطوالاأنفسهمعلىألرفوا@لذينيعبا@يا)قلالعر@:
(5)

فيظسورة
ص

3@ع@لؤآدطل@نل@لدارميص 2 @ح@رلأد@@تية5مدإطقوحه@ن@لرحمه@بالإسلامححةرعلل2(؟8

@ل@لالملطخفترلدابر،سورةيحهئ@لععلىمؤررمو@لبامنمر@فو@رملالحر@وصخصالاعر@@لإبلاعل
ي

يه

2للعب@22/ررحنمبرلد@@لمفبةتهاملار@لعلس@و@ر@.@قرطبمإيلالور@رقو@صه،@للاصخة 0 8

@
@ميط@سعد@لرصمحدستمرلمحمه@8"/2سورضر،لمحكرالأبكلنىحن@ت@،

مكرموو

نال
4@لإل@د،ضمطر@حعمكر،ب@ههحا@طلحتعر 7 5 4/1@لن@بر،وبص2،/ 1 5

عطسامينحقيئد@لؤ@د،ر@لوحيلى@لممحرتحند@لرجكللكرابسيرس@@@حمكيمي،
ح@،

بهط.لكرلؤتد@@ر@@بت)@لكو
أكلا/41(،1"

@نص-و@طلت2/2،6@لؤت@.علمرالانفار@لرطى.
@

@و@لز@لنفا@ة@احد@حمعةمركر



اكرر:لديى@تأ
دم

مبا@
5

الوا)@لطول(سورةوتسمى
لذكرلمؤمن()ارةسوأيضاوتسمىمستهلها،رد@

تببترفيالأ@لىالسورةلأنهاالأولى()حمسورةوتسمىفيها.فرعونالمؤمن

الحواميم.السوربينالريفالمصحف

سورة

@آيةالأخرى،الحواميموبينلينهاتفريقاالسجدق@،)حمسورةأيضا

لاو@نقمرو@لشمسو@لئهار@لليلاياته)ومنتعالى:قولهفيفيهاواردةالسجدة

)آية:@تغبدونإياهكنتمإنخلقهنالذيللهواسجدواللقمرولاللشمستسجدوا

ة.السورم@العا@ثرةالآية@الوار@ةالكلمة)الأقوات(سورةأسمائهاومن.(37

)وزتئا@تماءةتعالىقولهوهيمها،(12)لآيةافيالوارلمحةالمصالح()سورةومنها

.@العليمالعزبزتقديرفلكوحفظابمصابيح@لذنيا

رمو
ىرلشو@ة

الحواميموبينلينهاتفريقاعسق()حموسورة)المؤمن(،سورةوتسفى

)عسق(.سورةفيقال:يختصروقدى،ألاض

سورة

سورأيضاوتسمىمها،(18)لايةاوالواردة)@لثريعة(سورةأيضا
ة

ما)وقالواتعالى:قولهفيوورد)الذهر(.
يهلكناوماونحيانموتالذنياحياتناإلاهي

.(24لآية:المنإلا@لذهر@

سورة

عنللحديث)@لقنال(،سورة
القتا

"

تسميتهاوأما
"

القتالسورة
"

فيهاذكرتفلأنها

القتال(فيها)وذكرتعالىقولهفيلفظه
مع

سيأتيما

@فيها@لقتال)وذكرقولهإلىسورة@نزلتلولا

ذلك:عاشور@ابنيقولفيها،ل

فيهاذكرولأنهاالقتال،ممثروعية

آمنواائذيف)وبقولتعالى:قولهأن

فتكونالسورةهذهبهاالمع@يأن

و@لر@صلنثالهالاحدحمعهمركر



ميرعيلرمرمعحمرآياته،سورهوأسماءلك@3آد@

القمالاسورةتسميها@
ا@

قرآ@يةتسمحة
(1)

قسورة

الباسقات(،)سورةتسمى
(2)

ة)الخطبة(سورةوتسمىديها.لا(رقمللآية

منيكركان)رح@أالنبيلأن
منإلاقسورةحمظناماالنساكأقالتحتىبها،الحطمة

بها.التبيخطبة
(3)

@رةسو

فيتدعىأنهاعاسابنوصمستهلها.فيالوار@ة)اقتربت(سورة

وجو@تسوذيومصاحبهاوجهتبيضلأثها)المبيضة(،التورأه
(@)

رسو
حمنلر@ة

عن)س@طالبأبيبنعليحديثفيفلكورد@لقرآن()عروسأسمائهامن

0(@)البي
(5)

قعةالو@رةسو

قال:مرفوعاالديلميأخرح)@لغنى(.سورةوتسمى
"

سورةلساعكمعلموا

الغنى"،سورةفإنهاالواقعة
(6)

اللهعبدوع@
@ال:)@لد(النيص)@همسعودبن

"

من

يفتقر"،أليلةكلالواقعةقرأ
(7)

1/4و@لنو*،برعور،@س 0 2 2

26/1للحابروحتفبرسي،@لألو-@ 7 0

عصص
قلارصعد@لتة

1 1

ال@ى@قرصوليىمر@جد@ر@لؤت@@@خ@ت
يرم

الحممة
دالصرعلكايؤارمر

حمعةكل
"

كلالمأ)حالححعة،وتىكلد@تعبطمسلمصجح

-،
2/4الإل@ىشحصمكر@طلبطرمرمرفيعصبلاسلأدبمكر،بيسلحترفال@لهنى@لكس 9 0

لرمرعلىع@@لبهفىنرحه11،5/،نفلى،@ث@@لرطى،
كا

@279،2(91/2@يب@@ث@ث@لهفي،
@-

1لل@ي@72/روح 2

@و@لز@للمالةالمحدحمعهمركر



آر@كتولدال@تأ
بصا3

سورة

حكموفيهاكعببنأبيمصح@فيذلكورد)@لظهار(سورة
شأنهافي)رح@(النبيتجادلفجاءتزوجهاةمنهاطاهرالتيالمرأةومجادلةالظهار
)قدبسورةأيضاإليهاويشارواسمها

سمع
ايةة)راجعمستهلهافيالواردال@ه(

الظهار(.

سورة

النضيربنيإخراجلقصة@لنضير()بنيسورةتسمىأنهاعباساب@

منانكتابأفلمنكفروا@ثذينأخرجالذي)هوتعالى:قالالمدين@.منوحثرهم

ماايخرلأولثيلىهم
)الالمج@ال@ه@منحصونهممانعتهمأنهموظثوايخرجواأنظننتم

من
.(2لآية:ا

سورة

دلى")عسى@قوله.إلىإشارة)المودظوسورةلامتحان(،)اسورةأيضا

.(7الآيؤ)من@موثةمنهمعا@يتم@لذينوبينببنكميجعلأن

@رةسو

اامنوأيها@لذين)ياتعالى.قولهفيالوارثة)الحواريين(سورةأيضا

الحواريخونقالاللهإلىأنصاريمنللحوارينمربمابنعشىقالكماال@هأنصاركونوا

.(14)الاية:الله@انصارنحن

سورة

نقيضوهيالأقصر،تأنيثوالقصرى)@لنساء@لقصرعأ،سورة

لهامقاللةمسعوثابنتسميةالقصرىبالنساءالسورةهذهوتسميةوالأطول،الطولى

منهماكلفيالطلاقحكمورودلجامعالطولى،النساءسورةسماهاالتيالبقرةبسورة

@ر@لز@للعا@ةلاحىحمعظمركر



6ميرموسوعيمعحموآياته،سورهوأسلىالقرآد@لكريمأسماء

(1)المطئقة،عدةعلىوالتحصيص
ةرسووفيا،وعشرأشهرأربعةالحقرةفيالوفاةوعذة

حمله@يفسنأنأجلهنالأحمال)وأولاتتعالى:قولهوهوالحمل،وصعالطلاق

من)الطلاق،
(4لآيةا

رسو
يملنحر@ة

)@لنبي(،سورةأيضاوتسمىتحرم(،للموسورة)المتحرم(،سورةلهايقال
)ل@أ.النيإلىالموجه@بالخطلاستهلالها

(2)

ةرسوسماهاالزبيرابنأنالألو@يوذكر

(3))الساء(0

سورة

@جا@لة(@)سورةأيضاوتسمىالأولى@يها.للكلمة)تبرك(سورةلها

ايةثلائونالقرانمنسورةفجعلتقبرهجانبفأتيقبر@لىرجلأتيقال.مرةلحديث

عهتحادل
تاركإلاثلاثينسورةالقرانفيلجد@لمومسروقالا@نطرتقال،ححى

(4)

القبر.عذابمننمنعلأنهاة)المانعة(تدعىالتوراهفيأنهامسعوداب@وعن
(5)

ايةوبروعنه

قال:الطبرافي
"

(6)المانعؤاللهرسولعهدفيلسضيهاكا

)المنجية(.أنهاعباسابنوع@

تلكوتثميروالمناضما،)@لواقيةأيضاتسقىوقيلالقبر.عذأبمنصاحهاتنحيلأ@ا

أدتهعذابمنلصاحمهاعاصمةالتورةهذهكونإلىكلهاالأسماء

@@
1الإسلابف@طهكلد@م@)دمقعلف@رعد@لقجعتحنبئ@لبرطي،ضحطي،ش 4 0 ا(،ما6ه/6

18/1نمبر@لؤطي، 77

@

28/1الحابى،روحنمبر 4 6

-

3)ح@لوتل@لصانل@لد@رميص 2 79)

2)حتط@مانى@لض@لزمليص 8 1 3)حاللشاسررةتمبرعلا@لصجحبرنرك@@لمط5 83 و@لامعلم@9
5@عوربا@تم@@لمجح 9 ها@@@6(،5

صجح

1/1الإتق@رو@ليرطي، 5

@و@لز@للفقا@ةالماحدحمحهمركر



لد@تأليص
ر.
آ
3

لما
6

سورة

@لوارثةاقع(.)@لواتسمىكمافيها.كلمةبأول)سأل(
منها.لأولىالآيةا

اسورة

تسمىوالأولى،لآيتهاحكايةالإنسان(علىأنىي@لسورةأيضا

سالقولالطر@يوانفرد)الأمشاج(،سورةتسمىأنهاالحفاجيوعن)@لذهر(،سورة

"لأبرار()اسورةأيضاتسمىإنها

فيهالذكرهم

سلاتلر@رةسو

)العرف(،سورةتسمى
(1)

وهي
رال@وهذهفيلأولىاالايةفيةالواردالكلمة

ة

عرفا@.@زسلات)و@تعالمط:قولهفي

@رةسو

لهايقالكما@يها،الواردين)المعصرات(ويتاءلون(،)عتملها
رسو

ة

)@لتساؤل(.

زعاتلناارةسو

)@لساهرة(،سورةتسمى
(12

وهي
هي)فإتماتعالى:قولهفيفيهاالواردةالكلمة

سورتسمىأ@االخفاجيوذكر3-41(،1)الآية@بالئاهرةهمفإفاواحدةزجرة
ة

عحونوفبهتوسي،بحطمكتو@مصحففيرأىانهعاشورابنونكر)@لطا@،

يب.عروهوقال:@(،)المدبز@سورةسخهنا
(3)

روحتمير@ئلح@ي،
ك@22@م@ي@.@

لم6لم1/9ر@نوير،@نحرير

طو@لر@لنظثة@احد@حمعةمركر



6مرموسوعيمعحموآبانه،لورهونملاالكربمادالفرأسماء

سورة

)@لسفرقأ،سورة
(1)

)@لصاخق@،سورةأبضاوتسمى
(2)

وهي
الكلمة

@لصاخةجاعت)فإفاتعالى:قولهفيليهاالوارثة
وأبيهوأمهأخيهمنالمرءيفريوم

اوقاللأعمى(،)اسورةأيضاوتسقى6(،3-33لآية)ا@وبنيهوصاحبته
بن

إنهابيلعرا

مكتوم(.أم)@بنسورةأيضاتسقى

رسو
يرلتكو@ة

فيقال:يختصروقدكورت(،)إفا@لشمسبسورةالسنةكتبفيعاثةلهايعنون

رسو
رلتأ.)كؤة

اسورة

بعضهمويختصرهاانفطرت(،)إفا@لسماءبسورةالمتنةكتبفيعادةلها

ربسو
نفطرت(.)اة

اسورة

أنهيفصحوأ)كدح(،بلفظالجعبريإليها
يغلبولكنللسورة،اسم

كذلك.يسقيهاأئهالظ@

@سورة

كلاو)@لبلد(،سورةوالمشهورالألوسي،ذكرهأقسم(الاسورةلها

منمأخوذلاسمينا
رفالسوفيلأولىالايةا

ن@ا،دثار@لكى،)بررتلنفبر،علممىو@للر@يةير@لروبةلطعلبرنععليمححدس@لركيطير@حع

ررحتمبري،لألو@ا
30/3حاب@@

و@لز@تللنفالة@احد@حمعةمركر



@حاادمنأيى@لدكور
6

سورة

سورأورتك(،باسم)اقرألسورةوالتناسيرالسننكتب@عالةإليها
ة

والعلق()اقرأسورةالتلخيصفيالكواشيوسماها)اقرأ(،
(1)

@سورة

روسوبق@)البروسورة)@لقياضما،وسورةالكتاب(،)أهلسورة
ة

لانفكاك()ا

سورة

تسمىأنهاالكواشيوعنفيها.الأولىالكلمة)أرأيت(سورةأيضالها

وعن)@لديف(،وسورة)الماعون(سورة
وص)@لتكذيب(،سورةتسمىأنهاا

)@لينيم(سورةتسمىأنهاالبقاعي
(@)

رسو
ثرلكو@ة

@لكؤثر(،أعطيناك)إناسورةديقاللأولى،ابآيتهاالتفاسيرففيإليهاولار

)@لنحر(سورةتسمىأنهاالبقاعيوع@

ونفرلكا@رةسو

بدظ،)المعارةوسو)@لعباثقأ،سورةأيضاوتسمى)المقشقشقما.وتسمى
(3)

القلاقل()راحع:)قل(.لأمرالمعلالمبدوعةأيلأربع،االقلاقلال@ورإحدىوهي

سورة

إنقيل)@أ.ابخيوفاةإلىالإيماءمنفيهالما)التو@يع(سورةأيضا

1/6و@ن@ير؟بر@تحر مأ1

4912/1@@@صحر@ق@@

2/8دت(،أبرص@وماممكة@ثلوح@يحبربا@لؤت@سل!@رد@لا@ملى@دمحمو@هولكرحرمي، 2

@و@لز@لنماله@احد@حمعةمركر



6يرعيموس@حموآساله،رهصوأسماء3د@لكر@سلى@لؤا

الني:فقال)سط@العباسعمهبكىالسورةهذهقرألما(@)النبي
قال:يبكيك؟ما

تقول.لكما@افقال!إليك،نفسكنعيت
(1)

اسورة

الاسم.هدافيالفاتحةسورةمعتجتمعوعليه)الأسلس(،سورة

اللين.أساسهوالذياللهتوحيدعلىا@نشمالهابالأساستسميتهاووجه

سورة

سه،ووساوالشيطانمنتعودلأنها)المعوفتان(،الاسسورةمععليها

الفلقسورتيأسماءومن.(@@عوف@@)أسمالإخلاصسورةوعلىعليهمايطلقوقد

منالمريضقشقشيقال:لرأه،أيقشقش،الفعل:من@قشقشتان(،@)والاس
عفته،

علىوالمفافمنترئانلأتهمابالمقشقشتادةالسورتادهالانوسمي@منها،برئأي

)المقشقشات(.لهافيقال)المقشقشق@أسمفيالتوبةوسورةالسورتانهاتادتجتمعذلك

الحديث@فيكما)@لقو@نل(بال@وروالمعونتان(لإخلاصا)أيأيضاالثلاثةوتسقى
(2)

ا

السالقةالجملةاستعراضعلىبناء
يمكنالكريم،القرانسورأسماءم@

ص
الأنساقفيذلكوضبطالكريم،القرادسورتسميةتتجعهاأنساقعمة

لآتية:

منالأولىالايةفيواردةكلمةبذكرذلكويكونبمطلعها:الثورةسمية

ومنالسورف
والفرقان@والمؤمنونوطه،والإصراىالأنفال،سورةذلك

وونطر،وفاوم،لزوا
رسو(7لاالمح@وعدلقلم،ا

ة.

ت
ح@ليصلىلمج@5/24@

@@
دت(،الاعصم،ثار)@لظ@رةعطا،عد@لفاصتكلكفيئر@لف@صترف@رصكر@صنيسعد@لرصبرطي،

@و@لز@للففالةالماحدحمحةمركر



@@ر"ظلف

م
ماد

6

موضوعاتبينالضدارةمركزيحتلفيهامضمنلموضوعال@ورةتسمية

لحمعق@والأحزاب،وايم،ومرلكهف،واان،عمروآلة،لبقركال@ورة،ا

هاوغيروعب@،لمدثر،وامل،لمزوا
من

ر.لسوا

مثلالكريم،القرادسورسائرعنتم@زهافيهالارزةبصفةال@ورةتسمية

حميعال@قهدالىويدخلوالإخلاص.الفاتحة،سورة
علىالمطلقةالضمات

حمولماثتين،اوطسملئعم،اوسورةضحفلفاوالقرآد@ادسطاطمثل:لسور،ا

م@وغيرهاالقرآن،وقلبالطولى،الحمدوسورةال@جدف
المطلقةالضفات

القران.سورعلى

3)تالزرقانيأشاروقد 6 أساليبلىالمتمابقةالثلاثةالأنساقإلىهأ،أ7

بقوله:ال@ورتسمية
"

أسمائهاأحدالمسمياتمنالكثرفيتراعيالعربأنشكولا

أوأحكم،معهيكودأوتخصهصفةأوخلقمنالمثيءفييكونمستغر@أوناثومن

الطويلةالقصيدةأوالكلاممنالجملةويسمورللمسقىالزائيلإثواكأسبقأوأكثر

القرآنسورألسماءجرتذلكوعلىفيهاأشهرهوبما
(1)

القرآنسورأسماءففيأتيت@وجهأفيمنإعجارئتهالقرآنأمرعجيبومن

به،المسماةالتورةروحمعوالتطابقوالانسجامالتلاحمقضةفيأسمكلنجدمثلا،

مادلكفييستويفيها،ألارتكازنقطةيمثلواثه
وتوقيمية،أكاالأسماءمنترجح

ما

خاضةالقرآن،علومفيوالباحث@المف@ري@دراساتوتأتياجتهاديفأ@الطتايغلب

انالقررسوأسماءتخئرفيالمتناهيةالحقةتلكعلىشاهدةالقرانيالتنالسبعلمفي

ا@كلدلالةووحهباسمها،سورةكلعلاقةببيانبعضهمعنيإذةالكريم
علىم

صدرفيأ،م@ه)تالبقاعيبذلكصرحوقدوجزنباتها،لل@ورةالكليالمقصود

ذلكوأنتفسير@
منهج

ةقالهأ،ول6)تالمشق@ليشيخهمنتعلمه
"

ليظهروقد

سورةإلىوصوليبعدالقاعدةلهذهباستع@لي
"

فيالتدائيم@العاشرةالتةلىسبأ"

1/2تد.@لضعلميىملى@لرا- 7

@ر@لر@للنطثة@احد@حممة@ركر



6مرمرصوعىمعحموآلاله،سورهوأسماءتر@لك@3@أس@

تظهرشيءكلاسملأنمقصودها"عنمترجمسورةكلاسمأنالكتا@،هذاعمل

فيهماتمصيلعلىإجمالاالدالعوانهمسماهوبينليهالمناسبة
(1)

1/1@لرر،سطم محا@دسثرنم@8
ورصمهد@لؤت@@ت@و-رحفاسوحعله@@فبر@3@لإ@وصرع

@ل@ع
@

@تهردلهوعزدلحر؟
ا؟

لها"،ئسلا@فررمات
1/6@@لنرتيب@رفي@صير@حع

@و@لر@لل@ط@ه@احد@حمعهمركر



بصاآ@م@لدكتورتأليف

@لثالث@لبحث

رالسوأساميفي@للفظيلاشتر@كا

6

علىواحداسمبإطلاوالآثاروردتفقدالوأحدفالسورةأسماءتتعددكما

علىالواحدألاسمفيطلقسنها،جامعةلصفةالكريم،القرانسورمنمجموعة

ماصيغةعلىعاثةالاسمجاءالسورتينعلىالواحدالاسمأطلقوإفافأكثر،السورتين

فيأتيسورمجموعةعلىأطلقإناأما)الفعلاوين(.زنةعلىأيمؤئثا.المثنياتبيرف
مجملهافىوهيالإناث.جماعةعلىالدالةالصيغمنغيرهاأو)الفاعلاش@،وزدعلى

الأولالصدرمنذالمسلمينلينشاعتأو)ل@ح@أالنيع@وردتمأتورة،أسماء

احدفوصفةأواسمفيأكثرأوسورتيناكاشنرأولا:

-

ال@هعبدعنالحديثولىعمرانوالالبقرةسورتاوهما@لزهراوان:
عنبريدةبن

لاوحمثرفوتركهالركضأخذهافإنالبقرةتعئموالمح@(01اللهرسولقالقال:أبيص

القيامةيوميجيئانالرهراوأد@همافإنهماعمرانوالالبقرةتعئمواالبطلةيستطيعها

صاحبهما.عنتجادلانصوا@طيرمنفرقانكأنهماأوغيايتان،أوغمامتانكأكما
(1)

-

ماثابتبنريدليقالقال:الحكمب@مروأنعناف.لأعروالأنعاماوهماالطوليان:

قلت:الطولين،لطولىفيهايقرأ)ل@اللهرسولرأيتقدالسور،بقصارتقرأأراكلي

الأعراف.قال.الطوليين؟طولىماأدله،عبدأبايا
(2)

هيوالأنعام.منأطوللأنها

اية.(165)لأنعامابينماآية،(206)

أ-

2ار،3الأ@دلفى@نحدمدول.4)حعد@سرس،ك@سلمصجح 1 8 9 @@21972)لمما7

لحتد،@لص@صانل@لح@ر@ي
1/3نر،@@@@لهابةطل@حا@@ثات@ق،بمال@تخرف@بل@لطلأو@(+57 5 4

@-

9يع@لاتغ،@ن@نيكلال@2)حلد@لألارو@لحابصجح 7 6لعلاود@لصحق@ئيلمماص9 8 مد@حدلم@9

2)حلأل@ر،اسد 0 6 46)

@و@لر@للنطثةالماحدحمعة@ركز



يسرمولوعيمعحموآياته،سورهوأسلىالكريمآد

-

الرحيم(0الرحمناللهيبسمبينهمابالمصللعدموالتوبصالأنفالوهما@لقرينتان:
(1)

-

والفطرالأضحىفييقرأكان)حص(المبيأنمسلمصحيحفيوردسورنا@لعيد:

علىيطلقأنيمكنوبذلكالقمر.وانشقال@اعةستواقترالمجيد،والقرآنقبسورة

اسمالممورتيرهاتين
"

العيدا@.سورتي
(2)

-

العيدينفييقرأكان(@)النبيأنأيضاالصحيحووردالجمعة.أوسورنا@لعيد

والغاشية.سبحبسورةالجمعةوفي
(3)

-

بابمنالتسميةهذهولعلوالإخلاص،الكافرونوهماالإخلاص.سورتا

الثغليب.

-

والاس.الفلقسورتاوهما@لقشقشنان
(")

رسوعلىأيضاالمقشقشتانويطلق
ة

يقالكانةقالالأصمعيصوالترك.النفاقم@تبرثانلأ@ماوالإحلاصالكافرون

النفافمنتبرئانأنهماأيالمقشقشتانأحد(اللههو)قلوالكافرون(أيهايا)قلد
(5)

)المقشقشة(.كذلكالتوبةسورةوتسمى

فيقالالإخلاص،سورةإليهماتضموقدوالناس،الفلقوهما@عوذتان@-

)المعؤ@ات(0
(6)

ئ@لال@لهسيماعلمبرصقل
س

لقصكالت@مايطللط@لأمد@لدءحطالاتلى@لر@عاثة

دالل@يطيحأللاا-ب،

7الحارود@نفى،@س 7 / 4)ح@ليلير،صحةملمصجحير@طحص1 لمطا77
رأبفرمالدايى@اودسى

9)حر@لمطر،لأصحىا 74)

س@@سلمصحح

6يع@طمحضصلاهأد@ص ال@2
1لىر@طمم@سؤأطمالدلاوونىص 1 22)

1/1@@لؤت@نرب@سر@رطي،لشر@-@ 6 1

-

فطى.
طي،02/522@

1/1@لؤتىب@ر@رض@لبرطي، 6

@و@لر@للنما@ه@احد@حمحهمركر



لمباآدمالدكررنابى

-

يم.الكرالقرآدفيرسماانمسوخةالورمنوهما)@لقنولت@.والحفدالخلعسورتا

المنادي:بنالحسينقال
"

حفطهالقلو@صيرفعوأالقرآنمنرسمهرفعومما
سور

تا

والحفد"،الخلعسورتيوتسمىالوتر،فيالقنوت
(1)

برأيئمصحففيمكتوبتانوهما

اللهعدحديثفيونصهماإياهما،أقرأه)@االنبيأنوذكركعب،
الغافقي،زريربن

ونكر:لمح@(اللهرسولإياهعفمهماسورتينعلمهطال@أبيبنعلياإنقال
"

إنااللهم

لكوسد،إياكاللهميفحرك..منونتركونخلعنكفرك،ولاونستغمرك،نستعينك

عدابكإنعذابك.ونخاترحمتك،نرجوونحفد،نسعىالاليكونسجد،لصلي

ملحقبالكفار
(2)

الصمةبتلكفسقيتاةواحدةصفةفيسورتاناشزكتالتابقضالمجموعةففي

فيالطولمثلفيهاكامنةصفاتإماوهيعليهما،الغالبة
"

طلىئةصفاتأوالطوليين

العيدفيوالقمرقلسورتي)ر@(الئبيقرا@مثلعليهما

ر@لسومنمجموعةعلىو@لصفاتالاسماءمنأطلقماثانئا:

كةمنترلصفةلطراالكريمالقرادسورمنمجموعاتإلىتثيرأسماءورثت

ومنمعنوية.صفةأمشكليةصفةأكانتسواءالسور،تلكبين
دلك

والمدنية:المكئةا-

والمدنيةالمدينة.إلىالهجرةقلنزلتالتيال@ورأوبمكة،لزلتالتيالسورهيالمكية

بيانوالمدن@ةالمكيةال@ورتحديىيرديولمالهحرةبعدنزلتماأوبالمدينقينرلتما

الله،رسولعن
"

كيفالبيان،هذاإلىحاحةفييكودواأزمانهفيالمسلمينلأنوذلك

2/6@لفرتد،علومى@لإلفاد 8

@-

فرلهسمدلاللرمطهايربمصلي@71،أالانفا@ط@ليرطي،
"

حصد@ر@حلةلورة@همابمحركفصوسز

سعص
مصح@لىرسورتحالفد@@

د@ل@2ا)اللادعلاكر@رر@مبتصعصهم
س@

دلهفيدكى@
صتدكد@

@و@لر@لنطثة@احد@حمعةمركر



7بسرعيسومومعحموآبانه،لورهوأ@اءالكريمآد

عيانا".نزولهوأممبا@وزمانميمكانهويشهمونوالتريلالوحيياهدونوهم
(1)

مفتاحيةضوابطالعلماءوصعوالمدني@المكتةالسورتحديىالاثاريإلىوبالإصافة

منها:وموصوعيةشكليةوالمدليةالمكثةالمتمورلتحديد

المتناسق.الإيقاعيالجرسذاتالفواصلوكثرةبالقصر،تمتازالمكيةالثورأن-

الأساليبفيهاتكثركاالناس(،إكا)يابقوله:للناسالخطا@توجيهفيهاويكحر

علىالتزكيزفيهايكثرالموضوعيةالناحيةمنوهيوالتقريرية.الإنشائةالبيانتة

وعقائدهم.الممثركينعلىوالردومباحثمطلإيمانواالتوحيد،قضايا
قضاياموضوعياتتناولوأ@اوآياتها،سورهالىلالطولتمتارالمدنيةالورأن-

ذلكأساسوعلىوالأحكام.التراثعوتقريروالسياسي،الاجتماعيالتطيم

امنوا(.أيها@لذين)يابقوله:للمؤمنينالخطا@توجيهديهايكثر

(2))ل@ه(0عباسابنعنرويكما.(28)والمدنية)68(،المكيةالسوروعدد

آياتعلىالمكيةال@وربعصتشتلإذالعلحة.قيلمنومدلحتهاال@وربمكيةوالقول

رسوباتفاق:المكيةالسورومنمكيةآياتعلىالمدني@السوربعضتشتملكمامدلي@
ة

آلةرسوإجماعا:المدنيةالسورومنوج،والبروالمعارج،والزخر@،ويس،الحجر،

عمر
يم.لتحروالحشر،والة،دلمجااوأت،لحجروار،لثووائدفلماواد،ا

@لطول:@لغ-2

والنساء،عمراتوآلالبقرفوهي.الكريم.القرآنفيطولاالأكثرالسبعال@ورهي

بنأبطعنالحديثوفي)مجتمعتيى(والتوبةلألفالواا@،لأعروالألعام،واوالمائدة،

قال.كع@
1 1

أفقربهمصلىالنبيو)ن)حج(اللهرسولعهدعلىالشمسانكسفت

@ر/
د@ر@لكر،)@ررتت@ر@لر@@لحوتمكصنحمبى@لفرت@علمماملعد@لبممحمدنلى

1/1دط@بتر@علومرساكتفلى 1
اصسر@بةوب

بىر@خل@مم@نها@شتسورةعربرئد@ط@ر@
@

مكةرند@لفةعرقا@ي
لإحمح

@و@لر@لنط@هالماحدحمحهمركر



@لدتألف
بصاآدمر

7

منسورةفقرأالثاليةقامثمسجدتين،وسجدركعات،خسوركعالطول،منبسورة

يدعوالقملةمستقسلهوكماحلسثملسحدتين،وسجدركعاتخسوركعالطول،

كسوفها@انحلى
(1)

رالسوبطولو)نماألايات،بعددليستهناالعبرةأنإلىالإشارةوتجدر
كماة

الألفالأهيالطول،للسبعالمكملةالسابعةالسورةتحديدفيواردألاختلافأن

يون@؟سورةهيأممعا،والتوبة

تشغلهاالتيالصمحاتعدإلىاللجوءيمكنالطول،السبعنسبةولتوضيح

ليسوالكريمللقرآنالكليالمحموعإلىنسبتهاليانوذلكالمصحف،منالثورتلك

سورلورودذلكالمقام،هذافيدقيقاالآياتعد
تعدلا

اياتهاولكنالطول،ال@حعمن

تتجاوزولاآيف(227)وهيالشعراع@سورةمثلالطول،ال@وربعضآياتمنأكثر

لزملذلكالبقرة،سورةإلااللهمالعددهذأالطولالسبعسورمنسورةايات؟لة

(2)أثنا@الجدولفيمينهوكماال@ورحجماعتماد

صفحاتها@لسورة

-

4البقرة

2انعمرآل-

2النساء-

2ئدةلماا-

2لأنعاما-

@حلق@@@ودت@@يصن
حالأصار@أمدث@و@ال@@@

2 0 2 77)

@-

محخعطاعة@@لت@صحصلعلى@هحا@كد@لاعت@ث@
رمحموع3اد@لكركلالصل@@هد@لت@

(61روصع@هه

س
@و@لصحت@ش@عحمحةعير@كلارس@لى@ش@لطشة

@لؤتطسصنحمللا@ي

@ر@لز@للحفاثةالاحدحمعةمركر



"وآياتهسورهوئهاءيم

يرعيموسومعحم

2ا@لأعرا-

والتوبةلأسمالا-
3)@لأ(

-

1يون@

1@جموع=@ 88-./

7

من)521013(،نسبةتمثلالطولالتغأنالجدولهذافيتين@قدوهكذا،

محموع
المصحف.

بالطول.السورتلكتسميةسبببجلاءتوضحعاليةنسبةوهي

@ثايى؟@-3

تعالى:قولهومنهومعاني(،)معنى،وزنة)مفعل(،صيغةعلىمثنى،واحدتها

وثلاثمثنىالنساءفنلكمطابمافانكحوا@ليتامىفيتقسطواألاخفتم)وإن

ئملأئكة@جاعللأرضواالسماواتفاطردنه)الحمدتعالى:وقوله3(،اش)ال@@ورباع

(1)فاطر:@@ربحوثلاتفىأنجنحةأيليرسلأ

سورسقيت
سببفيرواياتووردتبالمتاني،عثة

منها:التسمية،هذه

الخبرووالأمثال،القصصفيهاذكرهتعالىاللهلتثنيةكذلك،سميتالمتايأدأ-

كفهاالقرآنسورأنعهأخرىروايةقين@كما)خ@.عباسالنقولوهووالعبر،
فثافيفتثابهاكتاباالحديثأحسننرل)اللهتعالى:قولهبدليلوقصارها،طوالهامثاد

مر،)الزالله@،ذكربلىوقلوبهمجلوث@متلينثمربهميخثؤنجلود@ئذينمتهنقشز

بعضهيشبهالقرانمثاني:قال:)ل@حالم@عباسابنعنجبيربنسعيدعن.(23الآية:من

بعصعلىلعضهويردبعضا

"

متاني()متشابهاقولهمع@ىفيعيينةبنسفيانوعن
بذكرتكونوتارةالتشالصمنفهذانواحدمع@ىفيتكونتارةالقرانممياقاتإنقال:

ا.@

ديرحمع

1 1

و@لنالأعط
ا

سررةرفيفولاو@لذلللعنكملأ
"

برص

"

ل@ل@للع@كئلبر@

@و@لز@لثقالة@احد@حمعةمركر



@صاتدمكرر@لصئأليص

الحةوكصفةالكافرير،ثمالمؤمنينكذكروضدهال@ثيء
هذاأشبهوماالئار،صفةثم

المثانيمنفهذا
(1)

اللهعدقولوهووالحدودالمرائصذكرفيهاثيتلأنهاثكذلكسفيتأنهاب-
بن

جبير.بنوسعيدعباس،

لتلأنهاسأوصلافكلقراءتها@تثنىلأ@االكتاب،فاتحةبهاالمرادوقيلج-

البمري.الحسىبذلكالقائليئومنمرتين،

لىالأوالماثةلكأنقاربها،ماأوالمائتينآياتهاعددبلغماأيالماثة.فيهاثنيتماأنهاد-

ان.ثولهالأخرىاوالماثةأوائل،لها

ليوصتبدأالطول:السبعتتلوسورلسعإنهافقيلالمثاني،السورتحديدأما

الطول،السبعلتثنيتهابذلكسميتإتماالمئايىتكونالزأيهذاوعلىبالتحل.وتشهي

لها.ثوانوالمثانيوأوأتل،مبالئالطولالئبعفكأنالطول.السحبعدمجيئهاأي

جمعالمثون:
مائة،

يسيرشيثاعليهاتريدأومائقطأياتهاعددالتيالسوروهي
ا.

هيوالمؤمنون،وآخرهاراء@ال!أولهافقيلالمئين،السورتحديدفيالعلماءاختلفوقد

سبع
سرل!)ا

وطه،ويم،ومرلكهف،عواا
لمؤمنون(.والحح،والأنبياء،ا

منالقريةاليسيرةالشبةتحديدفيواضحامعيازاالعلماءيضعلمو)فا
مائة

النسبةتلكلتحديىالمئينمنعحوهاالتيالسورتتبعالإمكانفمننقضا،أوزيالة

منالقريبة
مائة.العدد

4/5@ل@بمسنمبر@لؤت@كير@س

@ر@لز@للحقا@ةالماحدحمعةمركر



7يرموسوعيمعحموآياته،لورهوأسماءتر@لك@3

-)والعددتصاعدتا،(3ه+)العددضمنتقعأنهايتينانيالسوروبإيراد

م@تلىلتا(22
حسبالمثونال@ورتكونوعليهمائة.العدد

أدناه:

عنأو@لتقصان@لزيادةعددلئورة@
مائة@لعدد

1اءيلإمرا- 1+11

-

1الكهف 1+10

-

مريم
9-2

1طه- 3+35

1لأنبياءا- 1+12

-

22-7الحج

1منونلمؤا- 1+18

إلىالمئينأقربمريمسورةدإنالحدول،هذافيالمعياريللالحراف@بالنسبة

المائقيعلىزياثةثوجةأعلىطهسورةتمثلبينمافحسب،ثوحتيئبملىقمائةالعدد

المئينالسورأنإلىالإشارةوتجدرالمائة.عنلقصائادرجةأدنىالححسورةوتمتل

عدلزامأكانوالاالترتي@،فيمتتابعة
رسومثلالمئنعدادفيكئيرةأخرىسور

ة

والصافاتالشعراء

المفصل(5)

الثيئيرلينللحاجزويقالالشيئيئ،بينمابودوهوالفصل،من)المفضل(

)إئهتعالى:قولهالكريمالقرآنولى)مفصل(.الجسدفيالعظاململتقىويقال)فضل(
الاياتلأواخرويقالوالباطل.الحقبينفاصلأي3(،1)الطارق:@فصللقول

)لاصلة
لعص.عنبعضهاالآياتتمييرعلىتدللأنهافوأصل(،ج.

فاسم)المفضل(أما
مفصلا(،@لكتبإليكمزلآوهو@ئذيحكماإشغيالله)أفغيرتعالى.قالممعود

اتو@لزلنفالةالماحدحمعهمركر



صماادمكنورلأبى@لد

7

1ةالآيةمن)الأنعام، والاطل.للحقمبيناتأوفواصل،@ي@هااياتأي4(،1
(1)

ويطلق

الحديتفيوردكماالكريمالقرآدسورمرمجموعةعلىاسما)الممصل(
"

سيءلكلإن
الممضلالقرآدلبابو)نلالا،

(2)

ليرالحيالفصوللكترةبالمعضلسفيتوقيل

سورها،
(3)

منهاشيءيخسحأإثهقيللمابالمحكم،أيصاوت@مى

هيأقوالالمفصلال@ورتحديدولى

رسو(68)وعدلمح@االأكثريقيقولوهوالاس،إلىمحمدسورةمنتبدأأتها-
ة

حكاهالناس،إلىقسورةمنتبدأأنها-
الصحابةمنكثيرعنعمرل@عشى

-

الصحىبعديمصلوكادعباس.اسفولوهوالناس،إلىالضحىسورةم@أنها

مكةقراءرأيوهوبالتكبير،سورتيركلبين
الوصأنرويليماوردالتكجيروسبب

نزلووقلا@رثهودعهقدمحفدأإنالممتركونقالحتى)@ح@أاللهرسولعنفترلما

شعمةوابتهاخافرحا)@ح@(النبيكبرقرأءتها،منفرغفلماالضحى،بسورةجبريل
به،ر

ثابتة.سنةالتكبيرفغدأ
(@)

قسملكلأقسام،أربعةإلىمجملهفييقسمأعلا@تبينكماالكريم،فالقرآن

وهي:مخصص،اسم

@
لمحصل()@ات52@-521/11@للى@لصمطور.@ى

@@لوتد،@مانل@لد@رميص
ح

2 4 @لا3
ح@لرر@ند@عع

!@ا@رر@و@لط@@أ@،أ-4
@

سصا@
ح@لة

شنهصومر

اصو@لئا@@لحعرحالرحال@و@عهصعصوب
@ص@

@-

@لهمطلل@ولاحتبصماصوليربهاي@صل3@لؤتر@لكرسهرفيكل@سا@تخلبد،علاجم@كى@لاعز@مى

سا@تدرالأرخه@مقلمى@3يا@لؤتطصورةكلنضتدركحلكرالأسمالالبر@لنولةمابلا
م

صيتإكان@!ط@

لاسررمالفمر@وت@اصها،لفمرلالممقل

@لبهبمصب
"

@ن
"

@ور@
حصم

"

ر@حع@ثر"@ن@ثر،@ت@@@ب@رلابلهنه،ر@مى@ن@سحكل
ت

@

@لقرطي،02/3
ا"

@و@لز@للنثه@الحدحمحةمركر



@أسه@

ته،وآيارهسروأسلايم
7ميرعيسرمرمعحم

-

منها،ستةعلىالعلماءاتفقسور،سبعتسميتها،فيطهركماوهيالطول:@لسغ

فياوأختلفووالأعراف،والأنعام،والمائدفوالنساء،عمرأدصوآلالبقرفوهي:

نس.يوسورةوقيلمحتمعتين،وبراءةالأنفالسورتالمحقيلالئابعه،

-

كذلكوعددهاالطول،التعتليالتيال@وروميالمثنب
يونس،بسورةتبدأسبع،

بالنحل.وتتهي

-

سبع.وعددهاالطول،فيالطولالسبعتبلغوأآي@مائةتجاوزتالتيوهيالمئون:

منالأخيرالربعفيالواقعةال@وروهينسبيا،القصيرةالسوروهي@فضل:@-

تدأفقيلتحديدها،فياختلافعلىالمصحف
منقيلوالناس،إلىمحفدسورةمن

الضحى.سورةمروقيلق،سورة

السبعالأولى:الثلاثةالأقسامعلىغالبالسباعيالتقسيمأنهناويلاحظ

تيبها.ترفيم@تاليةالمجموعاتتلكفيالسورأدكماوالمئينوالمثاني،الطول،

ينكبيرقسمينبلىتنقسمالمذكورفالأربعةالأقسامتحتالمندرجةوالتور

الهجرفقبللزلتالتيأومكقيفيلزلتالتيالسورهيفالمكيةوالمدني@:المكيةهما:

ذلككانولو)لخ@(،التبيهحرةنرولهاممبقالتيأوالمنورةالمدينةفينزلتماوالمدنية

المديةغيرموصعفي

أطلقتمتتالية،غيرأومتتاليةال@ورمنمجموعاتهناكذلك،إلىبالإضافة

والطواسيم،الحواميم،ذلك:منبي@ها،مثتركةلصفةمعينةوصفاتأسماءعليها
مماها،وغيروالنظائروالمسبحات،لأحوات،واأئنوالقر

اتالفقرفيلديهاالوقوفيتتم

لآتية:ا

@و@لر@للنقا@ةالماحدحمحةمركر



لماآدمئأيى@لدكور

لثلاثون:اا-

7

قال:مسعود،اسع@ايؤثلاثيرمنأكثرآياتهاتكونالتيالسوروهي
اا

أنيأقر
المنالتلاثينمنسورة)عأاللهرسول

حم،
يعني:قال

إفاةال@ورلأنالأحقاف؟

التلاتين.سميتآيةثلائيرمنأكثركالت
(1)

ويمهم
أرلع@،م@وأقلآيهتلاثيرمنأكثرالتورتكونأنالئابقالعريففيضمنا

رسوالآتية:الئورالكريمالقرآنثلاثيناتتكونوبذلكالضب@علىحفاظاوذلك
ة

وآية(،30)ةلسجدا
وآية(،35)حقافلأا

آية(،31)سلاتلمراوآية(،3")لملكا

عنروايةوفيآية(.30)لفحرواآية(،3للألمطففينوا
حديتفيلملك()اسورةصائل@

تحادلآيةثلاثونالقرآنمنسورةفجعلتقبرهجاسبفأتيقبر@@رجلأتيقال:مزة

عنه
0تباركإلاثلاثيرسورةالقرآنفيسحدفلمومسروقأنافنظرتقال،حتى

1 1
(2)

الراويوقول
"

تاركإلاثلاتينسورةالقرآنفينجدلمحلم
"

ايةوالرهذهأد@الأطهر

مكيات،كنوإنالتلاتدالوروالفجر،السجدةسورتيلزولاكتمالقبلكانت

(3)الملك،سورةقبلوالفجرالمئمجدةسورتاونرلت

الملكأنعلىتدذالروايات@إن

ماالقولهذاويؤيدمكة،فينزولهااكتمل
صرح

رلسوتفسيرهلدىالقرطبيله
ة

قالوومقاتلالكليقالهبالمدينة،نزلتآياتنلاثعيرمكجةإنهاقالإدال@جدف

اياتإلاضغيرهما
دالإجمح.مكجةأنهاليروىالملكسورةأما(4)

(5)
رسوفيو

ة

مكثةأنهاعلىالجمهوركانوإدقولاتالفحر

سمسد@حزسمد@ص
)ح@لمحالص

ح@ربثاده3(،اما

-

ص
لح@@

ري
@ع،تد،لفر@نلصا@

3 2 79)

مى@لحوصرره
ة@لحدوسررةصكف@لرولترتتسمها@خررها

مى@فوره@للكومررةا@@زورهمي

ر@تسود@لا@سة

-،

تمبر@لفرطي،41/48

2@صمر@لس@ئ@ 0 5 / 1

ر@لز@تللحمالهالماحدحةمركر



يسرموسوعيمعحموآياته،لررهوأسلى3الكرالؤادأس@اء

ةالحامدات-2

وهي:علي@والثاءلتهلالحمدتدأالتيالثوروهي
والأنعاثماالماتحف

هاوأقصرالطولى.الحمدسورةوتسمىفاطر،سورةأطولهاوفاطر.وسبأ،والكهف،

سورةوتسمىلماتحقطاسورة
"

سورةأوالقصرى"الحمد
ا@

لأولم@11.االحمد

الحوا-3
ميم:

المفتتحةال@بعال@وروهي
ويطلقحم(.)آلوتسقى)حم(،المقطعاتو@بحر

@لقرآن(.)عرائسأيضاعليها
(1)

قال:)رخ@(ال@هرسولعنأنسحديثوفي

"

الحواميم

القرآنديبج
(2)

ةوقوله
"

اتالقرآدثمرةوإدثمرفشيءلكل
روضاتهنحم،

الحواميمفليقرأالجنة،رياضفييرتعأنأرادفمنممحاورا@،مخصباتحسات
(3)

فقوله
"

متجاورات
"

المصحف،ترتيصفيمتجاورةأ@اإلىإشارة
ذواتالسوروهي

4،04،14،24،34،44،54لأرقاما تسقىلذلكغافر،سورةأؤلهاالتوالي.على6
"

فيوالسورهذهفيفريدةحاصيةوتلكالأحقاف.سورةواخرهاالأولى"،حم

بينالفصلفإنمثلا،المستحاتبخلافالزتيب،فيمتواليةكوكاأيالطوأسين،

فيقال:إليها،المشتهرةسورهاأسماءبإضافةالحواميمبيرويفرقواسع.سورهابعص

وحمعافر،حم
فصلت،

وحمالزخرف،وحمعسق،وحم
الدخان،

الجاثية،وحم

وحم
)حموالأولى()حممثلغيرهاعنتميزهاخاضةأسماءلبعضهاأنكماالأحقا@

)حمولمحصلتصلسورةالمصاليح()حمأوال@حدظ)حموعافر،لسورةالمؤم@(
الجاثية.لسورةالذهر()حمأوالريعة(

@ل@رلمورسع@
@

@در@ضصاطر@بمقى
"

@أ2@لايع@لفرت@ل@فل@لارمى

3)حالزس،3ررةنمير@نرك@@ 6 3 @@كر@لعط@لملأ4
2)تلبه@ 6 عرع،ص@ثللعوتال2(،2

@@

@
@طب

حمع،
@ل@و@سة.028"

3بنىح 5 37
@تحدة@لبوير@سزف@ارنجة)@لئبع(ر

ابخر-س

إح@اا
@رالأ:@،2/،،2ول

-

طي،
)حرمر.سررةلىكر@ل@2،ا@لا5

2 6 96)

@ر@لز@لنفا@ةالماحدحمحةمركر



مر@تأيى@لد
@صا

من)متجاورات(وقولهأعلاهالواردالحديثأنإلىلإشارةاتجدر
علىلأدتةا

سوربعضترتيبأن
)يز(.النيوفاةقبلمعلوماكادحميعها-يكنأحإدالمصحف

ئيات:الز@(4)

آت،الراأوالرائيات
@اوعد@)الر(،المقطعةبالحروفالمبدوءةالورهي

قال:(+)أن@عنالحديثوفىض.
"

أعطيتيعول.)ى(اللهرسولسمعت

لإنحيلامكادالطواسينإلىالزائات
(1)

روأية.وفي
1 1

اسينالطوإلىآتالزاوأعطايى

فضلنيوالرلور،مكادالحواميمإلىالطواسينبينماوأعطانيالإلجيل،مكاد

والمفصلبالحواميم
(2)

هي.ائياتوالر

@الحكيمالكتاباياتتلك)@لرومدؤها.يوس@،سورة

حكيملدنمنفصلتثمآياتهأحكمتكتاب)@لرومبدؤهاهوىوسورة

خبير@.

.@المبين@لكتاباياتتلك@لر@ؤها.ومبديوسف،سورة

إلى@لظلماتمن@لناسلنخرجإليكأنزلاهكتاب)@لرومبدؤها:إلراهيموسورة

الحميد@.يز@لعضصر@طإلىربهنمبإفن@لنور

ومدؤهالحجر،اوسورة
"

.@مبينوقرآن@لكتابياتاتنك)@لر

بسوربينهمافصلقدإذوإلراهيم،يوسفسورةعدامامتتاليةالرائياتوال@ور
ة

11،11،21،41،"المصحف.ترتيبفيوأرقامهاالرعد، وتسفىهذا،.5

أيضاائياتلزا
"

لقرآنالساتين
(3)

9د@ر@لعكر،بررت@رر@@@لح@ححلعد@لرحمر@ليرطي، 9 3،)14/9+

@-
3،6كل@هع@الححر

ورر@
ول

يى،
)تحماس@كركا"/2لم

اصدا-9(،
ق

يع@ريالمحتط
2 قالر.(875

حالحمع؟صي@صبم@@ثلل!
9 5 0

ر@م@@رمى،
محد

2اص/لم22@1@د@ر@للم،)@ت@تم@علرمسحم 0 0 أ(؟1
س

@و@لز@للحنالهالماح@حمىمركر



عيسومومعحموآبات،رهسروئسلىبمآد@لكر
@

بر

:@@ل@مو@-5

8

ةرسووهي:السماء،بذكرالمفتتحةالأربعالسورالسمواتبال@ورالمراد

وج:والبر@،انشقت)إفا@لتماءوألان@قاق.@،انفطرت)إنا@لتماءالانفطار:

(1)و@لطار@،)والثماءوالطلىف@،@لبروج@ف@)والثماء

أن)د@هريرةأبيوعن

@بالسمواتيقرأأنأمر(@)النبي
(2)العشاء.

عثرفالإحدى@لسور-6

مصطلحيطلق
"

عرةالإحدىال@ور
ا@

سورعلى
لدىخاصةأحكامفات

وعب@،.والازعات،والقيامة،والمعارج،والتجم،طه،سورةوهي:لإمالة.افيالقراء

علىالقزاءلدىفيهاالإمالةوأحكاموالعلق.والضحى،والتيل،والشمس،والأعلى،

لآتي.االئحو

أكانتسواءالسورهذهفيالمتطرفةالآيفواصلألماتيميلالكساثي:

زائدفأمأصليةياثي@أموأوية

تعالى:قولهفيإلاالتور،تلكفواصلألفاتيميلادةوخلفحمزة
"

قوله:وفي0(،3)الازعالتث@اقا"
"

تلاها@
@

قوله:وفي2(،ة)الشمس
"

تعالى:قولهوفي6(،)الشمس:طحاها"
"

(2)الضحى:سجى"

التأنيث)هاء(بهااتصلسواءالسورتلكفوأصلألفاتيقتلعمرو:أبو

يائية.أمواوئةأكالتلا،أم

1س@1/@تفي@صر@ر@ليوطي، 4 9

@سمد@لإمم
3مد@لكربر،سني

71،طا3 0 4 ال@ب@@الرطالأرشضبصسحلسوي(59
صب@.

المحرمأىلحعص

@ر@لر@لنما@هالماحدحمعهمركر



آكتور@ل@تألي@
3

اص@
8

ثرطيائيفأمواويةأكان@سواءال@ور،هدهآيرؤوسيقئلورش:

(1)التأنيث.بهاءمقزنةألآتكون

7-

هييبالنود@،الطواسينأولبالميم(
والنمل،الشعرأءسور.ثلات

)طسم(،المقطعةبالحروتتبتدئم@هاالأولييئلأدالطواسيردعيتوالقصص،

زوو@أنوالأصلفياس،غيرعلىوجمعت)ط@(،بتبتدئالأيرةوالثا@
اتو

أنفالقياس)الحواميم(قولهمذلكومثلطسمفواتمثلا.فيقالواحد،إلىوتضاف

حم.ذواتةيقال
(2"

قال:)ح@أاللهرسولأنعباس،ابنعنمر@ويهاب@وأخرج

"

والطواسيمطه،وأعطيتالأول،الذكرمنالأ@امفيهاذكرتالتيالسورةأعطيت

منالبقرةوخواتيمالور،@واتحوأعطيتموسى،ألواحمن
وأعطيتالعرش،تحت

نافلةالفواصل
@(3)))

التبعأ@طانيالق@@!"ةقال)@االبيأنعازببنالبراءوص

ر،بوالرمكانالطواسينوأعطانيلإنحيل،امكانالمئينوأعطانيالتورافمكانالطوال

قلينبيئقرأهنماوالمفصل،بالحواميموفضلني
الم(

لأؤل:ا@لعتاق-8

رسوفيقال)@أالنبيعنمسعوداب@حديثفيالأؤلالعتاقتسميةورت
ة

والأنبياء.وطه،ومريم،واكهف،الإمراء،
ا@

منوهنالأولالعتاقمنإخهن

ا-
شرليدمحض@فر@لؤ@كد@لس@ةمحامد@نبىسسىصأحمدسسكرمحامد@ر@ر

@ر@)@لمامر.عم@

ب@ر@مو@رمي،6،@لا/11(،004@2،@ار@@@
محد

صمل@ى@لقواس@مرحععلممعحم
6 ااسد7

@-

1س@1/مطرر،@س 5 9

@-
@لر@نرر،5/845طى،

-،

نعبر@لترطي،
13/8

@و@لز@للنمالةالماحدمركرش



8مولوعيمعحموآياته،سورهوأصماء3الكرالقرآدأس@اء

تلادي
(1)

ماإفىإشارةالجودة،فيالغايةبلغالديالثيىءوحموعتيق،جمع)العتا@(و

الأمموأخبارال@لام(،)عليهملأنبياءاوأخارالقصصذكرال@ورصتلكتضصحها
رال@وأوانلم@أتهابهاوالمرادالمال،م@قدياكانماعلىفتطلق)التلاثأ،أماالنا@ة

أعلم.واللهالقران.م@وحمظهقرأهماأولوأنهامكيضلأ@اؤالإسلامأؤلفيالمرلة
(2)

ان:@لقراضص-9

قال:اده(،الحصينب@ررينعنالحوميم(.)راجع:الحواميم.بهايراد

"

قالالحواميمبلعتفلما)نهض(،طالبأبيبنفيعلىآحرهإلىأولهمنالقرآنقرأت

القران...عرائسللغتقدلي
(3)

رسوعلىبالإفرادالؤآنعروستطلقكما
ة

الرص.

لأربع:اائم@لعز-10

كلتشتملالتيالأربعالورعلىحاصة-الريديةعدالأرح-العزأئميطلق

دلهدالسجويسمعهمنوعلىتاليهاعلىلمحيجبالواحبفالسجدةايةعلىمنهاواحدة

تعالى:

5لاية)االسحدةسورةأولاها وثالثتها7(،3لآية:)افصلتسورةوئاليتها1

اية)راجع:.(19لآية:)االعلقسورةةالأخيرورابعتها2(،6لآية:)االنجمسورة

رويالسجدقأ.
دلك

(4))@ي(0طال@أبيبنعليعن

ب@سيورة@الا@كد@لحاريصحغ
4)ح@نل،ى 3 طا@تألصر@لأ،1

7)ح 0 له@8

ألحلر@كر@س@ل@7
@للي@@لر@لكصر@@-)رعلرلطبىمحمد@لعحد-بالإب@ل@ش@س

-

كل@443@ور،نمير@لدر@

-،

طي،.
@/

1لم 1

@و@لز@للنفا@ة@احد@حمعة@ركر



سماآدمئأيى@لدكتور

11-
@لسور:فواتح

معانلهاتعرفلاالتيالمقطعةبالحرو@الممتتحةالسورالسور،لمواتحيرأد

حم،ووص،يس،وطسم،وطه،وكهيعص،ولمر،أولر،وألمص،وألم،أمثل:ضحة،او

المقطعةلحروفباالممتتحةالستموروعددوفوت
رفسوودوعمترسبع

طاثعةفدهصومعماها،المقطعةالحروفحقيقةفيالمفسرينآراءتتعقس
إلىمخهم

إلىدلكويعزىتفسيرها،عنفأححموألعلمه،تعالىاللهاستأثرالذيالمتشابهمنأنها

منوعيرهمال@وريوسفيادالتمعبي،وعامرمسعو@والنالرأشدينالحلفاء
ال@لف

معناهاتحديدواحلتموايتفسر@يمكنالذيالمحكممىأنهابلىآخرونون@ب

مها:آراءعثةإلى

ع@الزمخثريذلكنكربها،المفتتحةللسوراسماءالمقطعةالحروفان-
حماعة

م@

الحديثإلىمستسديننجيح،أيىوألنومحاهد،التوري،سفيادمنهمالمف@رين،

يومالصححصلاةيقرأ@ماكان)ء(النبيأنالضحيح
الحمعة

"

هلوا@التححدةأأ

لإنساناعلىأتى
رفالمذكولل@ورةاسمأ()أأنعلىالحديثهذافدل(1)

إسقاطدح@فيهاحر@فكلبمعاللهأقسمقسمأ@اأوتعالى،اللهأسماءمنأسماءأتها-

مفتاحفالألفتعالى،أدلهأسماءم@اسمإلىيرمزمنها-المكزر
)أد@ه(،الحلالةلفظ

مفتاحوالميمالطي@(،أسمهمفتاحواللام
ويعرىوهكدا.)مجيد(أسمه

إلىألىأيهذا

هم.وغيراريالرجعمروأيىوالسدى،وشعبضجير،لنوسعيدعباس،ابن

ا-

يوم@لصعصحهدأبضماس@ثاود@بس
1الحممف 7 ،

3
الم@

صحةدبفرأدطح@طل@@لزمصص

برم@لع
)ح@محف@

5 2 صث@0
لىالا@تغ،كل@

مالم@5
ليا،ر@لة@لصحةبن@ةتمة@سص

)ح
صحح@لأللى@لحاى@ال3

@ر@لر@للظةالماحدحمت@ركر



نه،وآباسورهوأللى3لقرآد@@ملى@
8برعيموسومعحم

-

ذكرعنبذكرهااستغنيالمعجمحروتمنحروكتأنهاإلىالقغويينبعصوث@

يم،الكرالقرانإعجازعلىالدلالةذلكفيوالحكمةوالع@ثرينالثماليةالحروفبقتة

مساءصباح@ايتخاطبونالتيوالكلماتالحروفمنمؤلفدهوالمعاندير،وتحدي

الفراءعنوالقرطبيالرازيدلكحكىمثله.تأليفعنعاحزونلكثهم

وشيخنحثري،والز
المزي.الحجاجوأبيتيمية،ابنلإسلاما

(1)

المقطعة،الحروفمنعميقةلغويةلطائ@استجاطفيمرماهالفريقهذاأبعدوقد

من
لهقاطع،حكيمنصقولك:يجمعهامحها،المكرربحذفأنهاذلك

وأنهاسر.

وفالحرنصففهيالرليقععلماءعليهاصطلحماكلفيالحروفأنصا@علىتشتمل

ق@خوالزونصفالمجهورفالحروفونص@المهموسة،الحروفونص@الهجائية،

الخ...@الشديىولصف
(2)

بحسابعدهاإفىعمدواالذينالفريقبهذاويلحق

ربتطوحديثاالمنحىهذان@اوقدوالتاريخ.الكونصفيأسرارإلىترمزوأنهاالجمل،

يم.الكرانللقرلإعجازتةااساتالتوفيالحاسوبواستحداملإحصاىاوساثل

تلازممنكثيرابنالحافظإليهأشارمانفعأ،وأكثرهاالتفسيراتأسلمولعل

قال:غلبت@وبيانالكريم،للقرآنوالانتصارالمقطعةالحروفورود
"

سوركل
ة

ووعظمتصإعجازهوبيانللقرآنالانتصارفيهايذكرأنبدفلابالحرو@افتنحت
هذا

سورة-.وعشرينتسعفيبالاستقراءمعلوم
منوتفسيرموقفولكلهذا،(3)

يليالتأوالبحثإثراءفيوأهميتهوزلهيذكر،لممماوعبرهاال@ابقةاتوالتفسيرالمواق@
أعلم.وأدئهعليم.حكيملدنمنتنزيلالقرانأنعلىوالدلالةالحكيم،الذكرلآيك

محتمرتمسير@ركبر،1/12

كبر،1/1626فمبر@ى

كبر،1/12@ىكصرنمبر@

@ر@لز@للن@عة@احد@حمحةمركز



ت@@للكتررتأل@
م

صما

لأخو@تواائن@لقر-12

8

حمنوكالرآيات(،)سبعوالماعونكالفاتحةالايعددفياتفقتالتيالئوروهي

1و)111،والأنبياءوالكهفوكيوسفاية(،78)والأدفالاية(،75) 1و1،0 1 2

ركعةفييقرأس)رح@النبيكانالتيالسورعلىأيضاالقرائنوتطلقالتو@ل@.علىآية

اللهلعبدحديثوفيللنظائر.مرادفةحيثدوتكونواحدف
فيه.قالمسعودبن

"

إئا
منعمترثمانية)@د(النبييقرأهنكانالتيالقرائنلأحمظوانيالقرائنسمعنالقد

آلمنوسورتينالمفصل
حم

@
(1)

اتالأخووالمرائنالسورمحموعالآتيالجدولوفي

آياتهاعدديتفقالتيالكربم،القرانفي

اعتداث@معدموالأخواتالقرائ@عنالعلماء@اأور@التيالأمثلةفيويظهر

ألاتيالجدولفينوردالدقةفيورعبةالأخوات،السوربينوالتلاىوالآيتينبالاية

أكئر.أوايةفيبينهاتفاوتبلااياتهاعددفيتمامااتفقتالتيالسور

لىلأو

ىالخراائنأو@لقر@لقرينة

برا--@@

تهاحأيادعد

7عونلمااالماتحة

5الزمرلأنفالا

1اءلإلرايوسف 1

برإ
ا

5قةلحاواالقلم،هيم

7حمنالزالحج

صالقصص
8

وملرا
6رياتالذا

5فضلتسبأ

)ح@كرب@،مد@لدمد@حدرفصرط؟39031(،@ر@صلاةملمصحح
37 99)

@ر@لز@للحنانالاحدحمعهمركر



ميمرعيسومومعحموآياته،سورهأملاريملكرلترآر@ماء@ئ@

لمجرواالملك،السجدة
3

@فاطر
4

ويد،لحداالفتع
2لتكويرا

1الئعاساتلحجرا

البروح@لةدلمجاا
2

1رعةلقاوالعاديات،والضحى،والمافقون،االحمعة

التحريمالطلاق
1

2البلدفلالمز

رلانفطاا
1لعلقالأعلى،ا

8لتكاتروالة،لزلروالبية،والتير،االرح

هلملقواوالمسد،لفيل،االقدر

3لنصراوثر،لكواالعصر

4لإخلاصاقريش

6الناسونفرلكاا

8

الجمعةسورةعددأ:الأحواتال@ورأكثرأنأعلا@الجدولفيويتضح

لثرحوالقارعة(،والعاديات،والضحى،وافقود،لمنا)اسور:ضوهنتها،اوأخو
القدرتليهماوالتكاثر(،لة،والزلزوالبينة،)التين،أيضا.حم@وهنوأحوأتها،

ات،لأخواال@وربقيةأماوالفلق(.والمسد،)الميل،سور:أربعوهنوأخواتها،

وثلات.اثنتينبيرفتتراوح

ية-رالسوالمجموعاتهذهمثلفيالتأملضرورةإلىهنالإشارةاوتجدرهذأ،

خاصة
بغيةوذلكالكريم-القرآنفيالعدثيالإعحازدراساتأرلابقلمن

الكامنةلانسجاموألإعحاراأوجهبعضعلىالوقو@
@

ر.السوهذه

@ر@لز@لنقا@ة@احد@حمحةمركر



ا@آدملدكنور.انأليص

لأربع:ا@لقلاقل-13

8

بعلأرالقلاقلباسميتوالاس.والملق،لإخلاص،واالكادرونسورةهي
ث

بكلمةتبتدئلأنها
ا@

قل
"

بالمبدوءةوالثور

"

قل
"

وحامستهاحمس،الكريمالقرآنفي

وهي:الجن.سورة

-

سمعناإئافقالواالحنقننفراستمعهاإليأوحي)قلةومدؤهاالجن،سورة

عجبا@.قرآنا
-

انكافرورل@.أبهايا)قلؤها:ومبدون،فرلكاوا
أحد@.اللهلمهو)قلومبدؤهالإخلاص،ا-

1انكللقبربأعوذ)قلومدؤها:لفلق،ا-

@@لنمم@بربأعوذ)قلومبدؤها.لناس،ا-

حصائصفيأحتماعهاالج@سورة@ونالأردعالقلاقلتخصيصسببولعل

منمثزكق@
سوروالناسوالفلقفالإخلاصبينها،الموضعيالتقار@ذلك

متصلة،

كةالمتترالخصاثصومنوالمسد،النصرسورتاإلاالكا@رونوبينبينهايمصلولا

الإحلاصوتسقىالإخلاص،سورتالسميانوالإحلاصالكافرونسورةأنبينها

بالمقشقشاتوالمعوفتان
(1)

الأمرالفعلأكادوسواء
"

قل
"

فيأمال@ورةمستهللى

منفإنهائناياها،
م@القرآنبكونالسياقيةالدلالات

مند@وألهالتصعد
محمد.

الحياتيةالشؤونبعصوفيوالاعتقادأتالتريعاتفيسئلإفا@@)البيوكان

لأسلوبالوحيفيحزلإجابصيقدمأنقبلالوحيانتظرالعامق@
"

صيسألولك
كدا

منكتيروفيوكذا".كذافقلوكدا.
أنل@أبإمكانهكانالمواضع،تلك

تسرع

السماعطمنالوحييشطرائما@كانولكمهبالحيافوخبرتهمعرفتهعلىاعتمافابالجواب

@نن@ل@
لرثرذ@عودنبرو@@لإحلاص،رمررهوس@@لك@رورةب@لرأ؟@ن@مة

محلدلىسررةكلذا@

@@عدعلىسا@إدتعبر@وئحا@احمعها3
م

"

نصير@لنمل
ا

الر@حع
ص@ثري@،@طفت

@.1/2أ،

ر@لز@ثلثقاحة@احد@مركرص



يسرموسوعيمعحموآياته،سورهوألماءيمئصماء

منبثيءالإفتاء)@لا(النيبإمكانكانمتلا،المجادلةلةحهقصةففي
طالمانفسهعند

نزل.حتىالوحيانتظرولكنهظهارها،أمرفيوتحاورهعليهتلحكالتالمرأةأن

لفطةلورودالقلاقلمنالأنفالسورةالعلماءبعصويعذهذأ،
"

قل
"

ايتهافي

ولى.لأا

@لقوافل:-14

والمعؤدتان.لإخلاص،اسورةهي:سورتلاتعلىالقواللتطلق
(1)

جعيرو

لسب
أنهامنهاالثلاث،السورهدهبينعديدةمشتركةقواسموجودإفىالتسمبةممذه

والمعؤفات(،)المقشقشات،تسمىوأنها)قل(،لأمرابفعلتبدأمتحاورأتسورثلاث

تعالى.وربوليتهالخالقألوهيةتقريرفيموضوعاوتتفق

المسبحات:-15

المسئحات
عنوسبع،وعددهاالتسبهيح،علىيدذمافواتحهافيالتيالسورهي

اللهعبد
خيرايةفيهنإنويقوليرقدأنقبلالمسبحاتيقرأكانالنيأنللالأيىبن

من
آية.ألف

(2)

لاتي.االنحوعلىالمسئحاتال@وروأوائل
(3)

1/1اسور@لفرا@درس@مر@ر@لرطي، 6 1

@@رر@
0ت@،لصانلملبم

رنحدثلا3وو)ح@لا@سالاودتوئوعربحلبشسرسطممثأ(،3

ي
@عمد@لاك@محو

3 ا(@4

@لعاكتا@خهافاصكد@لتبللرتدر@لقعصتربنرتجمبمانؤير@حك@لير@@شد@لبرطي

1اكنفلىحر@منللوار@حك@سها@@ 73 / س@لحلسلورةن@ربمك@1
آبهارلكود@لعحت@@

ل@فرلدودا،
د(ئركوعماو@ادشتجنيئئخالةفلآ@أفز@)اس@

@و@لز@لنفمه@احد@حمعةمركر



لماآدمتأيى@لدكتور.

ا"لإسا

إلىالحراماتجدمنليلابعبدهأسرى@تذي)سبحانتعالى.قال

هو@ل@ميعإنهاياتنامنلنريهحولهبركناالأقمى@لذي@ئسجد

@لبصير@.
-

وهو@لعزيزوالأرض@لتماواتفيمالتة)سبحتعالى:قالالحدبد،

.@اطكيم

-

بزوهو@لعزالأزضفيوما@لئماواتفيماد@ه)سحتعالى:قالالحثر،

.@الحكيم

@لضف،

يروهو@لعزالأرضفيوما@لئماواتفيمالتة)سغتعالى:قال

.@الحكيم

الجمعة،

@لك@الأرضفيوماالتماو@تفيمادته)يسبئتعالى.قال

الحكيه@يز@لعزالقدوس

@لتغابن،

والمفكلهالأرضفيوما@السماو@فيمال@ه)يسحتعالى:قال
ته

قدير@شئءاطمدوهوعلىكل

الأعلى@.ربكاسم)سحتعالى:قاللأعلى،ا-

ا@الإمرسورةعداماالمفضل،منجميعافإنهاالمسثحات،ال@ورلىيظهروكما

عوفات:@@-16

عروعرالتاس.وسورةالفلق،وسورةلإخلاص،اسورةبالمعوذأتيراد
ة

عن

أشتدفلماوينفث،بالمعؤثتيننفسهعلىيقرأاشتكىإذاكان)@أاللهرسولأنعائشة:

بركتها.رجاءعليهبيدهوأمسحبالمعؤفاتعليهأقرأكحتوحعه
(1)

ا-
)ح@لمحاريصجحر@حععبهشثئكبر،4/147نمبر@ب@

)حسلموصجح9(،5ط
2 1 92)

و@لز@تللحنالهالاحدحمعةمركر



9ميسرموسوعيمعحموآياته،سررهوأساءيم

والكافرودنطالتوب@سورةهي:السورمنمجموعةعلىالمقشقشاتتطلق

سميت.@التم@برتأعوذ)قلو@،@لفلقبرتأعوذ)قلوالمعودتادلإخلاص،وا

والنفاق.الئركمنتبرئلأنهاهكدا

@لئظائر:-18

عنسورتيهلاسورتينركعةكلفيحهنيقرأ)@ح@لا/النبيكانالتيالسوروهي

قال:اللهعد
@

ركعة،كلفياشيناننينيقرأهني@(النيكانالتيالنظانر

علقمةمعهودحلاللهعدفقام
وخرج

أؤلمنسورةعمثرودفقال:فسألنا@علقمة،

مسعودالنتأليفعلىالمثضل
(1)

حمالحواميم:آحرص
عمونظيرتهاالذخان

يتساءلون
(2)

القرائنفيقال:بينهماويجمع)@لئظئر(.بهويراد)@لقرائن(ويطلق

قال:اللهعبدعنواثلوصوالنظائر.
"

)@أاللهرسولكانالتيالقراثنلأحفظإني

آلمنوسورتينالمفضلمنسورةع@ترةثمانبقرأه@:
حم

(3)

الئظائروالسور

هي.تحديدا

النجمسورةونطيرتهالرحمنسورة

الحاقة.سورةتهاونظيرالقمروسورة

لذاريات.اسورةتهاونظيرلطوراوسورة

القلم.سورةتهاونظيرالواقعةوسورة

النازعات.سورةتهاونظيرالمعارجوسورة

عبس.سورةتهاولظيرالمطففيىوسورة

1/1لا@لإنقلىمعرد،@ىو@أن@بر@حع 7 5

6لح@لؤتط،لصلنل@لحاريصجح 1 لمحأ2

@ا/384،عر@ش@سدنى
ح

7 9 ا@7

و@لز@صللففا@ةالماحدحمعةمركر



9لماآدمالدكئورتأيى

-

مللمزارةسوتهاونطرلمدثراوسورة

-

مؤالقياسورةتهاونطيرلإنساناوسورة

-

لتكويراسورةتهاولطيرلدخاناوسورة
(1)

والزحمنوالداريات،الطوروهي:بعضهاتحاورالنظائرهذهفيوالطاهر

وع@.والمطففينلمدثر،واوالمرملوالثجم،
لأظو@يهاا@المجاورفعيرالنظاثرأما

منروجكلبينالموضوعيالتنالسب
وهيالمتاطرة،الأرواحتلك

قيامتتاولعافة

وشدفوفزعأهوالمنذلكفيوماالساعة

تها:وأخوادهو-19

الصديقبكرأبيحديتلىذلكوردسور،مجموعةعلىوأخواتهاهوديطلق

قال:الشيب،إليكعخلاللهرسولياقلت:قال.)ل@ه(،
"

وأحواتها".هودشتشني
(2)

هو@أخواتتحديدفيالحديثلهذاعديدةرواياتووردت

الغاشية.يتساءلونوعموالحاقفالواقعفلقيل.

كؤرتالشمسو)ذايتساءلون،وعتمالواقعفوقيل:

سائلوسألكؤرت،الشمسوإذاوالحاقضوالقارعضالواقعفوقيل:

بتقتراوقيل:
رت.كولشمساوإذاسلات،لمرواعفل@اا

رسومجموعةعلىنحصلمنها،المكرربطرحالرواياتتلكبينوبالجمع

سائل،وسألوالحاقة،والواقعة،ال@اعة،اقزبتهي:ال@لسلةهذهفي

هيووالقارعفوالغاشية،كؤرت،الشمسفا@يتساءلون،وعتموالمرسلات،

هو@وعاشرتهاسورتسع

)ح@ر@ط@صرثيا-
1 3 9 6@

محعدس@لمورمح@3د@
)ح@لزملبه@ص@الأ،؟على@لمجح@341للمركعد@ن@

2 9 موو@أ7

محرحاهوارملم@لحارىنر@علىصجححلبت

@و@لز@للنطثهحدالحمعةمركر



آد@@أل@
@وئسه@يم

9ير.عيسومرمعحموآيات،رهسو

)@أالنبيإلىبالثبوأخواتهاهودإسرلوالسرلفهممحاولةوفي

بعضهمفقالال@ور،تلكبينمتركةخصائصلاستنتجالعلماءبعضوشنص

القيامفأحوالعنتحدتتلأنها
(1)

أعباءعنتحذثتهودسورةلأناخرودوقال

وار؟هوكمابالنكرواستخفافهم)ى(النبيعناثمركينإعراضوعنالرسالة

السورة.مستهلفي
(2)

مستنبطة:أخرىمجموعاتأسلىثالثا:

الباحثفإنالسوريقعالمجموعاتلبعضأسماءمنالعلماءإليهتوصللماتبعا

زلكنوالخاصتأملهإلىاستناداالقرانلسورأحرىأسماءاستحجاطيمكنهالحديث

"القرآد@
فلكومنبينها.جامعةمميزةخصائصم@السوربعضبهتنمردومالكريم،

تبتدئفالتياستفهام،بأسلوبتنتهيأوتبتدئالتيال@وروهيالاستفهامات.ا-

والتيوالماعودتوالفيل،والغاشية،والنسأ،لإنسان،اسورةهي:امشمهامبأسلوب

تحخ@
5د

لمطففيئواسلات،لمروالملك،والأحقاف،والعنكبوت،وامريم،سورةهي:
والتين..

معا،لرولهماالمعوذتان،وهما@لتوأمنان:-2
الأنفالفيقولهممنقريبةتسميةوهي

وبر
لقرينتان(.)ابأكمااعه

ةالترطيات-3
الواقعقعسورةوهي:شرط،بأسلو@تبتدئالتيال@وروهي

و
وقطلا@شقاوار،لاسفطاوالتكوير،وافقون،نماا

لة،لزلزا
و

لثصر.ا

@لقديصعد@لرؤو@ارمحط@@
3@نحاريف@بهة)مصر@ير؟ 5 1مأ،،/ا6 68-169

2/2ر@لانفد@لكلط@نلكسصر 8

@ر@لر@لنما@هالماحدحمعهمركر



صمحاترمللكرر.@تألص

سورةسورهاومنقسم،بأسلوبتستهلالتيالسوروهي@لقسميالت-4

وفات،لصاا
الذا

م@لقياوالئحم،وار،لطووايات،ر
و

لمحر،واعات،زلناواسلات،لمرا

فيوالقسموالعصروالعاديات،والتين،والترح،والصحى،والشمس،والبلد،

الآيةإلىالأولىالآيةمذفهوالكريم،القرآدفيالقسمأساليبأطولالشمسسورة

نا(.)المثمسزكاها@منأفلح)قدتعالى.قولهوبعدهالثامفا

يومأهوالبذكرتدأالتيالسوروهي@لقياميات:-5
والثئور،والعتالقامة

لمعاواقة،لحاواقعة،لواوالقمر،واالحج،سورةومنها:
ير.لتكووارح،

قة،مفرلزلتالتيالئور@3حاواحدةجملةنزلتالتيالسوروهيالمجملالت-6

لعدآياتنزلتالتيالسورتلكتسميةويمك@نزولها،اكتملأدإلىآياتبعدايات

لااياتفيمفرقانرلالكريمالقرآنسورومعظمالمفرقات(أو)المسحمات،أخرى@

امتدادعلىنجماوئمالبنلصعةنرلتالبقرةسورةأنفيروىالصثر.تتجاوز
سنيز-تسع

والمرللات.والض@،الأنعام،سورةواحدهجملةلزلتالتيالطوالال@ورومن
(1)

الماتح@سورةمثلواحدفجملةالئزولالقصارال@ور@فالغالبمنطقي،منطلقومن

رالثوومنمعا.نزلتاوالمعوذتينلإحلاص،واوالمسد،والنصر،لكوثر،واوالبينة،

القصار

ا@بي
علىمهاكلنرلتوالماعون،والعلق،الضحى،سورةممجمؤنزلت

ة@حقدات@-7
هي.سورأربعوصصراحة،)برعالحمياسمفيهاذكرالتيالثوروهي

سل@لرقبلهمنخلتقدرسولإلآمحمد)وماتعالى:قولهفيعمران،السورةأ-

شيئااللهيضرفلنعقبيهعلىبنقلبومنأعقابكمعلىانقلبتمقتلأوقاتأفإن

وسيجزي
1لآية:)االثاكري@اللة 44).

ا-

@ليوطي،
1/1@@لقوتيعلميىتقلى@@ 0

@و@لز@لنمالةالاحىحمحهمركر



9برسوعيمو@عحموآياته،لورهوأسماءتر@لكريمماء@لقىأ@

سولرولكنزجالكممنأحدمحقد؟لاكانقافيتعالى:قوله@الأحرابسورةب-

4لآية:)اعلي@اي@يمثيئبكلاللهوكك@لئبينوخاتمالله

علىنزلبماوآمنواالصالحاتوعملواامنواو@لذين@تعالى:قولهفيمحمدسورةج-

.(2)الآية:@بالهموأصلحسيئاتهمعنهئمكقرربهممنالحقوهومحقل!

رالكفرعلىأشداءمعهو@لذيناللهرسول)محمدتعالى:قولهفيالفتحسورةد-
حماء

الآي@92(.)منورضوانا@ال@هقنفضلايبتغونسجداركعاتراهمبينهم

فيالبيان@ةالفوائدبعضوأوردوأالموأرد،تلكلدىالعلماءتوق@وقد

أسماءبأنعلماالمعدولفالمواضعتلكفي)ير(محمدالبيأسمعلىالقرادتصيص

مرف(63)تكررإبراهيمفاسمالكريم،القرآنفيالورودكثيرةالاخرينالأنياء

ذلكغيرإلى)52(،يوعيسىموضغا،(131)لىموسىوتكزر
الأنبياءمن

تأفلناواذاالكريم.القرانفيالمراتعثراتأسماؤهمتكزرثمنعليهم(الله)صلوات

@
أكدتقدالأولىأنوجدنا)@كس(،محمدالنبيأسمفيهاوردالتيالأربعالآياتهده

معرفيالتوازنغايهوتلكنؤتم@علىتؤكدالأخرىوالثلاتة)يهؤ(،بشريتهعلى
فة

اميسنومنالبحثريعتريمالجميعيخضعلثرفهوتفريط،ولاإفراطبلا)ء(حقيقته

الناس.إلىليبتغهالعرة،رتلدنمنوحيايتلقىرسولنفس@الوقتوفيكول@ه،

النساء،سورةسور.عترلداعوهيبأسلوبتبتدئالتيالتوروهي@لندائبات.-8

و
ئد@لماا

و
ولحح،ا

وات،لحجروااب،لأحرا
ولممتحنة،ا

ويم،لتحروالطلاق،ا
مل،لمزا

لمدئر.او

قدثناياهاوفيتهانهابوفيالسوراستهلالفيالتأملمنالمزيدلإنهدا،علىبناء

أواتيم،والخوالاستهلالاتتلكلتماتلتبعامسماةمحموعاتفيتص@يفهاإلىيمصي

فيألانسجاميالإعجارثواساتفيالبحثيفيدوهذأمعيحة،ظواهرعلىسوراشتمال

السور.ترتيب

@و@لز@للنمثهالماحدحمعهمر@



آ@لدكتورتأليص
3

@ما
9

يا@ةرإلىالمسلمشدالمختلمةوصفاتهاالئورأسماءمعرفةفوائدمنفإنإجمالأ،

سمع@إذامصامينصعرللكش@إليهالمتواصلوالزجوعالكريمالقرآرتدتجر
مثلا

هي،سورةأيةيدركلاوكادالمؤمى()حمب
يمالكرالقرآنإلىعاد

اميمالحولىولظر@

عاديعرفها،وأموات(،)ال@سورعنأيصاسمعوإذاالسورفتلكبحفسهليكتشف

رالمتكرالمعاوثةهذهوفيالذكر،أهلعنهاسألأوالكريم،القرآنإلىأحرىمرة
ة

تمتحالأسماءتلكمعرفةأنكماومعرفة.أحرزيانالعظيمللقرآن
لإعاورفسيحةآفاقا

)جم@(النيوالتزاموالأخوات،القرائنمتلأيالمترفماومكامفالقرآنخفايافيالئطر

د)هوبمعيحةلسور)رض(النيتسميةأنكماالواحدة؟الركعةفيلينهنوالحمعقراعهن

لهذهلةالمطووالتعليلاتالتمسيراتوإيحادالبحثإلىالعلماءحفزقدوأخواتها(

كلهوهذاالبوية،التسمية
لطاقاتهالمسلمإعمالولىالقرآليفالدرأساتتنيةفييسهم

إلآالكريم،القرآنلىولحوهاالأساميتلكخفاياإلىيتوضلولاالكامفالعملية

الهأوحهواستكشافالقرآنيةال@ورأغواروسبزالمضي،البحثبعد
تلكل@

معين.باسمالمسماةالسوريةالمجموعات

@و@لز@للحطثهح@المركرص



يسرموسوعيمعحموآبانه،صورهماءوأ@بم

الر@لمبحثا
بع

بينهالالية@لدو@لعلاقات@لئورلأساميالمعرفيةلأبعادا

9

@د@لأبعاالا:أؤ
فيةعر

لشمولتةشاهدةموشعةمعر@ةأبعاداالكريمالقرآدسورأساميتكتنف

أسماءكانتفإذاوالحيافالكونمطاهرلجميعوطرقهمضموله،وتؤعالكريم،القران

انالقرمضموننف!الب@ئرية،والحياةالكونمظاهرنحتلفتصثممعدودفوهيال@ور،

ةصغيرولاكيرةيعاثولاشأ-حبلاالكريم
أوبالإجمالوتناولهاإلأالمظاهرتلكمن

المجالاتومنالمتمور.أسماءتمثلهاالتيالكبرىالعناوينروحمعانسجافاالتفصجل

عندقو@ويليوفيماتحتها،ال@ورأسماءوتصني@تخطيطهايمكنالتيالكبرىالمعرفية

لاجتماعاومجالالطميعة،محالهما:شاملينمحالين

و@لعبا@ق.الاعتقادفيأ-

هوواياتهبسورهالأساصيوموصوعهالأؤل،القرآنهدفأنمنالرعمعلى

طائمةفإنوالإنساد،والكوناللهفيالضحيحةالعقيدةباء
تثيرال@ورأسماءمن

ماوكلوألاعتقاد،الإي@انمباحثإلىمباشرة
يدعم

الإيمانفروعمنالأساسهذا

ذلكمنالعباثضوأركانلآحر،اوباليومبالته

مثل:القيامقيفيحادثةأمورإلىأوال@اعةوقيامالمغيبات،إلىتشيرسورأسماء

والمعارج،والحاقفوالتغابن،والح@ثر،والجاثيقي@مراء،وال!الأعراف،
لكوثر.والقارعقطوالقدر،واشيفلغاواوالتجأ،والقيا@ي

والفرقان،والحج،التوبفوفروعها:ومسائلهاالعبا@اتإلىتشيروأسماء

لإخلاص.والقدر،والحصعة،واوالسحدة،

@ر@لر@لنما@هالماحدحمحهمركر



بماادم@لدكتورتألي@
9

قليلة،ولكحهاالعليا،وصماتهالحسىاللهأسماءمنأسماع@اتتخدأخرىسور

وفواتحلآعلى،ا5لملك،واحمن،لزوالر،وغاطر،وفالتور،اسورةوهي:
رلتوا

تعالى.لنهأسماءعلىأكايمسرهالمن

سورالمجموعةبتلكيلحق
هيوأوائلها،فيواقعةكلماتمنأسماعصاتتحد

وفحروتسمىالتهعإلىفيهاالعلميردكلماتأوالدلالة،واضحةكلماتإما

أوالتهحي،
"

المقطعات
"

طه،مئل:
تلكحقيقةفيلأوحه@اوق.وص،وي@،

لعلمها.تعالىاللهاستأترالتيالمغيباتم@حعلهاالأسماء

و@لطبيعة@لظواهر@لكونية

منوكوليةطيعيةظوأهرمنأسماءهاتتخدكثيرةسورانجدالمجالهذافي

وهيوغيرها،ونبات،وجال،ونجوم،ورياح،أجرام،
المدع،الخالقعطمعلىثاتة

منسبحانهعللخالقالعبالةوإلرادالتوحيدتقريرفيالأولىالمجموعةوتكمل
ذلك:

والزخرف،الزعد،مثل.المختلففالطبيعةمظاهرإلىتشيرسورأسماء-

لمعاوالقمر،والنجم،وار،لطوواحان،لدوا
وج،لبرواسلات،لمروارج،

لملق.والضحى،والتيل،والشمس،والمجر،وارق،لطاوا

-

ومن
لمناءمرشحةمهولةطبيعتةوقائعإلىتثيرسورأسماءالمجموعةهذه

وقيامالكون
لانفطار،واوالتكوير،والحاققيوالواقعفالدخال@مثل:ال@اعقع

رعة.لقاوالة،لزلروالغاشيقعواوطلانشقاوا

-

سورومنها
والألعام،البقرفسورةمثلوالدوابالأحياءمنأسماءهاتتخذ

علىالمتمورأسماءفيالمجالهداويدذلفيل.واوالنمل،والنحل،والعحكحو@،

يحظىوخاصا،محلافيهنحلوقكليحتلحيثالكونإلىالقرآننظرةشمول

يعزبلاالذيخالقهلدنمندقيقوميزانباهتمام
الأرضفيفوةمثقالعنه

ناتمكولحميعخاصاعتارإعطاءإلىللإنساندعوةذلكوفيالسماء،فيولا

عظمةلإثواكالأشياءتلدفيالحظرإمعانفيوحسهوعيهيوقظالحياف

@ر@لز@لل@فاله@احد@حم@مركر



يرموسوعىمححموآياته،مور،وأسماء3

ولنزحينأفهامهمعلىوعظمالممئركينعنالبعدهداعا@وقدحالقها

@ابالمسلمين!يستهرثون@كانوابمكة،الإسلامأؤلالسور@وتسميةالقرآد

العحكحوت.وسورةالفيلسورةقالوا.
(1)

تةوالحضارعئةلابئاالظواهرفيج-

وإنسانيةاجتماعيةظواهرمنأسماءهاتتخدالسورمنأحرىمجموعةتوجد

متعدثص
الكونمبدعهوالمولىكانفإذاال@ابققماالمجموعةتكملبدورها،وهي

يحافظبأنالنعمتلكيقابلأنأرص@فياللهحليفةوهوالإنسان،فعلىالحلابة،بطبيعته

ابهخرلاوإصلاحه،عمرانهعلىويعملالفات@مطاهرهمنويزيدالكود،هذاعلى

انوالعمرألاجتماعمحالفيال@ورمنوثماره

اء(،)الإسرائيلإسوبنيوالحجر،عمرال@آلمثل:وأقوامأممإلىيشيرما

يةحضارمواقفلأقوامواالأمملتلكوكانتوقريث@لأحقا@،واوالروم،

بها.للاعتبارلناالكريمالقراديوردهاسلبيةأوإيحابتة

مئل:ومكان،زمانكل@موجودةاجتماعيةبشرئةفثاتإلىيتيرماومنها

ولثساء،ا
وفقون،لمناوامر،لزوااب،لأحزوااء،لشعروالمؤمون،ا

لمطفف@ئا

لثاواون،فرلكاوا
مى

والصالحينالأنبياءمنالعلياللمثلأنموذجاكانتحقيقيةشخصياتأو

يم،ومرو)براهيم،وهود،يون@،مثل:الخالدفمواقفهافيبهاالاعتاري@بغي

ونوح.ومحمد،لقمان،و

الاجتماعي،التنظيمفياجتماعيةووقائعأ@عالإلىأسماؤهاتشيرأخرىوسور

لممتحنة،وادلة،لمجاوالثورى،والقصص،وااء،لشعروالأنفال،اة@@

و
وثر،لتكاواوعب@،يم،لتحروالطلاق،اولصف،ا

لهمزفا

ه"ا/و@نوير.@نحربرر،عمنو@ر

@و@لر@لنمامهالماحدحمحهمركر



@لدتاليص
سصا.آدمر

والعمرانيةالحصاريةوالظواهرالتمدنمطاهرإلىأسماؤهاتثيرأخر@سور

فيممهاللاستماثةالإلسانيصنعهاالتيوالأ@واتالآلاتمثلالمختلفة،

المختلفة،حاجاته
من

والقلم،والحجرات،والحديد،الماثدفالئور:تلك

لمسد.واعوتلماوالبلد،المدثر،وافل،لمروا

لاليةالدالعلاقكثانئا:

تصمفأنيمكنبينها،ديمادلالثةعلاقاتوحودالسورأساميمزايام@

حسب
وعلاقاتوالكلية،والحرئيةوالتقابل،التكاملعلاقاتمثلالعلاقات،تلك

ذلكوغيرالشمول،وعلاقةوالخصوص،العموم
الممك@الذلاليةالعلاقاتصورمن

محتلمة.ودلاليةمعرفيةحضولاتكونمتآلفةمتقاللةمحموعاتالمتسورأسماءمنتجعل

جوهومنلوجهتقاللهماوالثيل،البقرةسورةأرمثلا،التقابلعلاقاتلمن

م@والقرةوالميلالحية،الكائاتأدقمنالنملباعتارالئمل،سورةالمقاللة

وسورةالرمر(،لسورةأحرى)تسميةلغرفاسورةتقاللهاالكهف،

والمنارلوالبيوتالححراتوأعتبارطميعيا،مأوىالكه@باعتارات،الحجر

ليحميإليهماالإنسانلجوءبيهماوالحامعالإنساد.صنعمنحضاريامأوى

والأمان.\الراحةلنفسهوليوفرالمختلفة،المخاطرمننفسه

بينالمعروفةالتصادلعلاقةالكافرود،سورةأيضاتقابلهاالمؤمنونوسورة

وحر@لته،باالمؤمن@حزب
رصوفيالمنالقونسورة@ماوتلحقبه،لكافرينا

ة

هؤلاء.إلىولاهؤلاءإلىلاوالكافر،المؤم@بينوسطاالمنافقبكونتكاملية

@@@رمعر@ةلوجدئى@لب@ر@طح@@لحفلف@ل@رةلحمابةكهص@ب@طح@ء@لفةطنير@لحورنيردشأ@لزمربة

رديررهر@شا؟@لنبدف@مر@
تو@لرص@؟حماع@@@@على@@قفبهدص@لح@@

@سرالح@نهه@لكلروروح@و:محثه

فهام
ح@@لا@

نلمى@لو@



ميرمعحموايائه.سورهوئصلىيم

-

العاقلينالمحلوقيئوالجنالإن@باعتبارالناسسورةالجنسورةوتفافى

هذهلإكمال)فاطر(،الملائكةسورةإليهماوتضافسبحانم@اللهلعباثةالمكلفين

العاقلةالثلاثيةإلىتثيرالتيالمنظومة
تعالى.اللهنحلوقاتمن

-

وج،والبروالقمر،النجم،مثلا:الورأسماءلىالنكاملعلاقاتوم@

الفسيح،الكونفيسابحةوأجراماأجساماباعتلىهاوالشمس،والطارق،

الفجر،سورةفيبهماالمقسموالتهارالليليكونالقيوم،الحيبقدرةوبحركتها

وبروج،نجوم،منالعناصرفتلكالمتمور.منوغيرهاوالضحى،والليل،

متكاملأ@الأكونئانظافابمجموعهاتؤكفوصحى-وليل،وقمر،و@نممس،

الدقيق.النظامهذافيهاأوحالذيخالقهاعظمعلى

الكريم،القرانأ@راراستكشاففيفسيحارحباالمجاليزالولاهذا،
العلاقاتعنالبحثففيةواياتهسورهتنتطمالتيالدقيقةالداخليةوالعلاقات

سورةتردأ@لمترى،أؤلية:أسئلةتردمثلا،السورأساميبينالدلالية
"

الرجال
"

مثلا

فلكوغيرالإلسان؟سورةبمقابلهيالعلقسورةوهلالساء؟سورةبمقابل
من

يم.الكرالقرآنفيوالتأملالمحثم@مزيدعلىتغريالتيالأسثلة

@و@لز@للنفالةالماحدحمعةمركز



ة@ههةةةه@@@ة@ة
@------ء--

ة--،ثء.-ة-ة.ءة-.ة-

ةء؟ة!

المالثالفصل

أء!
@،

وثسميتهاالقرانئةألاية

أ@ا
الايلأألقرانيلأوتعريفهايمقدارهاالأول:ألمبحثأ@

ص5ا
ا

ألاياتدرديبنط:الثاالصحث@"
ا

برءأسمائهامعرفةيفوأئدالأياتتسميلأالمالث:المبحث؟@

"ة!الآياتوتسميةالمختلفلأالعلالمألزابع:المبحثة@
الآيات؟@اأسماءفيعاظظواهرالخامس:المبحث؟@
الأيات؟قي!لبعضشكلئلأتحديدأثالشادس:المبحث؟@
والاشتر؟@االئرادفبينالاكطأسماءالشابع:المبحث؟@





سما.ادم@لدكررتأل@

لأؤلاالمبحت

القرآبةلآيةا

لآيةاتعريفأولا:

وآياء(وآيات،)اي،جمعهامفرثةلآية()ا
على)؟لية(إحما)آية(أصلفيسيبويهقال(1)

وانفتحالياءتحزكتوشجرفأكمةزلة
ألمافقلبتقحلهاما

ح@سب
(2)القاعدف

الأود،الياءبتشديد)أيية(،أصلهاأنإدالفراءويدهبمدهبعدحهمرة)آيق@فصارت

على)آييقأصلهاإنفيقولالكسائيأما)آية(.فصارتالتثديد،لكراهةألفافقلحت

لالجمع.لالتباسهاحذدتثمألما،فقلبتامنة،زنة
(3)

هي:معانأربعةفلهااللغوية،)ابة(دلالةأما

بمعنى@لعلامةلآيةاأ-

ةأمارأيآخر،شيءعلىبهيستدلماالعلامةبهامرائااللغةفي)آية(تطلق

تعالى@اللهآياتويقال:علامة.أيأيففلانولينلينييقال:كماودليلهالشيء

وصدقهم.لؤتهمدلائلالألب@اءواياتالكون،فيوألوهيتهملكهدلائلأيمصنوعاقه

ومن
لهئمقال)وتعالى.قولهالكريمالقرآنفيوالذليلالعلامةعلىالآيةدلالة

2الايؤم@)القرف@ربكنممنسكينةفيهالتابوتيأتيكمأنمنكهايةإننبتهنم 48).

)الشعرأء:@تعبثونايةريعبكل)آلبنونتعالى:وقولهذلك.وأمارةملكهدليلأي

1 أنآيانه)ومنتعالى:قولهصحعهوعجيبالمولىألوهيةعلىدلالتهاومن.(28

@تنتترونبثرأنتمإفاثتم@تر@فنخلقكم

ح

)الروم.
يظهرماعلىدلالتهاومن0(،2

@@نشححدا@نهلم.ئسدن@رربد

@
@@@رئربلان!سسرننهد"

6تمولأحكامع 6 /1)

4وابر@س@2/@لاءعللد@لقاء@للاس@لكرمحمأس-@ 2 2

أيلاكبر،نمسبر@س

تر@لر@لنمال@@احد@حمحهمركر



صهأسماءال@-؟أسلى@لواث

مرموسرعيمعحموآياته،ره

)فلماتعالمط:قولهونؤتهمصدقهمعلىدليلأتكونالمعجزاتمرالأنبياءأيديعلى

أي.(36)القصص:قفزى@سحزإلاهذاماقالواببنتبآياتناقومىجاعصم
ايةيرواوإنالقمروالقالتاعة)اقزبتتعالى:وقولهلبؤتمطعلىالحالةأدتهبعلامات

انفيوالعجبالعلامةعلىتدلوقد.(2ا-)القمر:منتمر.-سحروبقولوايعرضوا

اللهيحدثهماأيواحد،
ومنالعجاثب.من

)بنمقولهذلك
اا

آيتانوالقمرالشمسإن

يخوفاللهاياتم@آيتانولكهمالحياتهولاأحدلموتتخسفانلا@ماو!اللهآياتمن

(1)عاثهكما

الآيات.صلاةالكسوف:صلاةوتسمى
2 1"

)@ه(:قولالبويالحديثوفي
"

نا@كذب،حثإنائلات:المنافقآية
و

عد

0خاناؤتمنداداأخل@،

1 1(3)

النابغة:قولالشعروفي
(4)

فعرفتهالهاآياتتوهمت

سلمى:أبيبنزهيربنكعبوقول

آيةالمعرصهداأبلغاألا

سبعالعاموذاأعواملستة

حلنمأمقال،إذالقولقالأيقظان

ابتداءوقبلهاماتمامعلىودلالةعلامةأنهاكذلك،القرآنيهالآيتسميةووجه

لعدهاما
الكلام.م@

يقطرأعلامكأنهاغيرهاإلىممهايممىالتيالعلامةكأتهاأو(5)

السائروفبهايهتديمنصوبة
(6)

لى@طر@طيالإص@محطهلد@لحاليىصجح
0 0 الم@1

ص
@

الم.اسيعالحرووصحة5ثلود@
صحغ

@
(13@ا)ح@نص،كر@لىدالحتةالأمر"حريمة@ى

@-@
1@لحلفييق@@ 9 0 / 1

)حال@@@سمرومة@لحاسيصجح
@لا@

)ح@دل@،حمالل@ملمصجح
5 9@

11/4س(،-2@@ر@لكر،@)بروتحلر،سمبرلأعلبثفم@@@لصح@و@@لأعثهيى@-@ 3

كنبر،1/8صثسر@س

@ل@لكطور،@ر@-6
ى

1/6لمسا

@ر@لز@لثظث@الاحدحمتمركر



3آر:لدكويى@نأ
لما

وجماعةطائفةبمعنىالايةب-

لمحيقالوالحماعة،الطائمةعلىالايةتطلق
"

أوبكليتهمأيطلايخنهمالقومخرح

الطاثي:مسهرمنبرجقولذلكوم@شيئا،ورأءهميدعوا
(1)

المطافلاالثفاحباياتنانزجيمثلنالاحيالنقبئنخرجامن

آنالقرمروكلماتحروفحماعةكونهاكذلك،القراليةالآيتسميةووجه

طاثمةسورةكلوكونمن@وطائفة
الاياتمن

ج-
ةبمعنى@لعبرلايةا

ومنالعرفعلىالآيةتدذ
اياثوإخويهيوسففيكان)لقدتعالى:قولهذلك

ويتعظونالاسكايعتبرأمورأي7(،)يوسف:@للسائلين
(2)

)وجعلناتعالى:وقوله

تعالى:وقولهه(.)المؤمنون:.@ومحينقرارفاتربوةإلى7ويناهماوايةوأمهمريمابن

فقضئا@أمراوكانمناورحمةللناسايةنجعلهوهينعليهوربكقالكذلك)قال

)مريم:12(

سورةمنأجزاءأوبمعنى@لقرانالايةد-

رفسومنأجزاءعلىأوالقرادجملةعلىللدلالةالكريمالقرآنفي)آلمج@تطلق

و@انيالقرالإطلاقفيالآيةمعنىإليهانتهىالذيالعامالاصطلاحيئالمعنىهووهذا

ومنالعلماعسإطلاقات
علىفكنتمعليكنمنتلىاياتيكانت)قدتعالى:قولهذلك

يصزثمعلبهتتلىاللهايات)ي@معتعالى:وقوله6(،6)المؤمنون.تنكصون@أغقابكم

تنلى)إفاتعالى:وقولهلم@،)الحاثيؤ@أليبم@بعذ@فبئرهيسمعهالمكلىمسنكبرأ

نمبر@لفرطي،1/66

@-

ر@@س
سعليسرصعد@@

4@3،@لإصححى،ال@سصرت@@نمب،رعلمر@دلليرمحمد 0 1/7ا@،4

@و@لز@لنفال@@احد@حمحةمركر



يسرموسوعيمعحموآياته،سررهوأسلااءيمأسء

هذاأنويلاحظ.(58الاية:من)مريم،وبكيا@سجداخروا@لزحمنآياتعليهم

ومنللعقل.الاستتباليةلألشطةواوالتلاوةالقراعهسياقلىيتواردالمدى
الايةدلالة

منه@لكتابعليكأنزلتعالى:.لأهو@ئذيقولهالقرآنسورضمنمعلومةمحموعةعلى

فالكتاب7(،الاية:منعمران،)ال@متثابهاتوأخر@لكتابأمهنمحكماتايات

منجزءالآيةأنعلىدلالةللتمعيض@)وجاعتالقران،مجملإلىيثيرما

الكتاب.

كذلك،تسميتهالس@وفيالقرآنيةلآياتاعلىجميعهاالمذكورةالمعانيوتصدق

حتهي
لماالمتلقيبهايعتبرعبرةوهيسورة،كلضمنمعلومةكلماتمحموعةعلىعلامة

منتضصته
عحبأنهاكاإلهية.وشرائعأحكاماوتتضم@والمواع@والواهيلأوامرا

المحلوقين.لكلامماينتهاعلىبهايستدللقارثها
(1)

للابةالاصطلاحي@لنعريف

أتهاللآيةالثائعالتعريف
ا@

طائمة
بعد@ا،وماقبلهاعمامنقطعةالقرآنمن

بقوله:الجعبريويعرلهاسواهبماشبهلينهاليس
"

لووجملمنمركبقرأدالآيةحذ

سورةفيمندرجومقطع،مبدأ@وتقديرأ،
(2)

إلىيميلانالتعريفيئأنفيلاحظ

بعدها،وعماقسلهاعماالايةبينفاصلوحودعلىويتفقانللآيقطالشكليالوص@

الآيةإنبقولهللآيفالمعنويالمضمونعلىتركيراأكثرتعريفإلىالراغبويذ@

علىتطلق
"

حملةكل
فصلاأوفصولا،أوكانتسورةآي@حكم:على@الةالقرآنم@

سورةمن
@3

الآية:إنيقولإذالسابققيالتعريفاتعنعاشورابنتعري@يبعدولا
"

تعالى:قولهلإدخالاتقديرولوفقولي.إلحاقا،أوتقديراولومرك@القرآنمنمقدار

كد@قثلما@و@لطفر@لوحىمح@م@الحبرسعد@ته@لح@معي
محمدتحقيقبر،

@لربخي،@ر@لرمح@

5)@لقامرة 1 3 16/1 9 9،)61/333 4

2@لقرتد@1/علمرمارلأ@ 6 6

@
1لم،د@ر@)@مقثارر@ىسادصم@د@@@لؤتم@ئلا@@ممرس@@لاص@ا@رس 4 1 1ه/2 9 ص2(،9

1 0

@ر@لز@للنفالة@احد@حممهمركر



ت@ر.تأيى@
م

ما.@

بالعحر،أقسمالتقديرإذ)و@لفجر@ونحومدهافتان،هماالتقدير.إذ)مدهافان@

فيهاأكترعد@قدالمقطعة،الحروفمىالسورفواتحبعضلإدحالإلحاقا،أووقولي:
يطهرولامحعةولسةتوقيميأمرودلكوط@،وآلمر،الر،عدا:ماآياتالمصاح@

غيرها.وبينبينهافرق
(1)

ها.@القرآنة،لآياتاأمورصعدةممتحلاصايمكىلا،إحما

المحتلم@اللعوتةللمعانياخمالها)الآلمج@إعجازيةمنأد
ا@شثتاروعدم

@ندللآية،الحائرةالمعا@م@بالمعىمممهاواحد

سعي@العلامة،تعحي

ةالعروتعميسواها،عماوالمقطعةالمحصلةالكلماتمنمجموعة
و

العطه

معامالدلكمراذاآيق@الايةسفىالدى@ونحس@الحكيمالتمزيلأد

ةكتيرمواط@@وذلكالحديت،لاصطلاحيا
لملكراالقرآدمر

اصاكأتوحينيئحدو@ا،دةأقي@خنهى،مدأالايمعرفةأن

المتواترسماعهممنالآحرسعصهاالصحابةواستحمطلبعضها،)لمجدهأ

أتعتموكماالآيرؤوسعلىأعتهض@يتونفكانحين(-)لقراءاته

ةالمتواترالقزاءقراءاتومرإياها،)رح@ص(الئيتعليمهمم@الآحرالعصر

)يز(البيعر

آباتإلىانسور@لقرتقسبمحكممنثانبا:

علىكئهينزلوأفشيئا،شيثاأيمفرقانزلالكريمالقرآنأدعليهالمتفقمن

سنةوعشرينأرلعاأوثلاثانزولهواستغرقواحدفجملة)صحر(البي
الرسالةرمرهي

هووحكماأبتغياللهفغير@تعالى:قولهفيالصعةهذهإلىلفسهالقرانأشلىالئبوية.

1)الأ@عام:مفضلا@الكتابإليكمزلآ@تذي التجم:آيةتعالى@قولهوفي(14

1لإسراعض)اتنزيلا@ونزلناهمكثعلىعلما@لناسلتقرأهفرقناه)وقرآنا ابنيقول.(06

@و@لر@لنمال@@لاحدحمعهمركر



ميررعيمو@معحموآياته،سورهوأسماءيم

الآية:هدهسسئزاكثير
"

القوحمنفصلناهدمعناهبالتخفيفقرأمنقراعةأمافزقناه

اللهرسولإلىالوقائععلىمنجمامفزقانرلثمالحنيا،السماءمنالعزةبيتإلىالمحموظ

قرأ:هآأيضاعباسابنوعنعباس.النصعكرمةقالهسنةوعثري@ثلاثلى)خ@(
"

فزقاه
"

أيالناسعلىلتقرأهقال:ولهذامممترا،مبيناآيةايةأنرلناهأيلالتشديد

شيء".بعدشيناأيتريلا:ونزلناهمهل،أيمكثعلىعليهموتتلوهألاسلخل@
(1)

بأنفطالبواالمعاندين،المشركينلسعض@تنةالطريقةبهذهالقرادنزولكاروقد

عليهنزللولاكفروا@لذين)وقالتعالى:بقولهالقرآنعليهمفردواحدفجملةيزل

بأنعلما.(32)المرقان:ترتيلا@ورتلناه@فؤ@بهلتكذلكواحدةجملة@لقران

منواحدفجملةنزلتمعدو@قسورا
وسورالكهف،وسورةالألعام،سورةذلك:

ة

وقريش،العصر،سورةمثلالقصارالسورأمانس@ياالطوالالئورمنأيعادر،

تنحيمها.إلىثم+يكنفلموالكوتر،والميل،

كذلكعليهيصدقسور@مستوىفيالكريمالقرادنزولعلىيصدقماإن

يمالكرالقرآنتقسيمفيالحكمومنآيات.بعداياتمفزقا،نزلتإدآياته،مستوىفي

ورسما:لاونزآياتإلى

به.و@لنعبدتلاوتهفيالعبادعلى@لتخفيفا-

أنلهتيسرماالمارئيقرأإدالعباد،علىتحفيفمفزقاالكريمالقرانيلففي

للزمواحدةجملةنزلتالكريمالقرآنسورمنسورةكلكانتفلوالضلاة،فييقرأه
المتعثد،

لعلوالطوال،ال@ورفيالحرجإلىمدعاةودلكيكملها،أنقراعهافيإنا@ثرع
تها.تلاوثوا@فيفوتهمالسور،تلكعنالعزوفعلىالناسمنكثيرامحملكانذلك

آنالقرتسويرفيمثلمابالعبا@ورحمةسعةفيهالطولمتفاوتةآياتإلىالسورلمحتقسيم

أعلم.واللههذاالطول.متثاوتةسورإلى

6لاكبر،3نمير@س

@ر@لر@لنممه@احد@حمعهمركر



بصاالمالدكتورتأليهص

وشرائع@أحكامهبمن@لكريم@لقرآنمعالتعاملتسهيل-2

القرانأحكاممعالتعامللىالتسهحلم@وحهاآياتإلىالقرآنتقسيميعد

شرعيةلأحكاممعدوثفآياتأوالمثردةالقرآنيةالآياتلتضمنذلكوشرائعص

معوالعلماءالفقهاءيتعاملمحدثف
الاياتأوالقرانجملةعىمنفصلةالآياتتلك

يع(الترآياتالأحكام/)آياتعلمطهرلذلكمعهاةلل@ورةالمكودةالأحرى

ديه.الكثيروالتصن@ف
(1)

@لصدور.فيوحفظهتعنمهنسهيل-3

تعلمهالقرآنمتعقمعلىيسقلآيات،إلىالورتجزيء@إنتربوي،منطلقم@

التحريءهذا@إناخر،جانبومنالتذكرية،طاقتهحس@مسجمةبصورةوحمظه

فيالآياتتلكمقتضىتمتلعلىوحملهمالمدعوين،تلقينوالمريىالداعيةعلىيسهل

بتدرحوالممارسةالسلوك
حس@

منوطاقاتهم.وسعهم
مسعوالنرواهماذلك

د

نعرفحتىلعدهااليالشرلتعلمأالقرآنمناياتعثرشطماإذاكنادال:)@،

ونهيهاوأمرهاوحرامها،حلالها
(2)

رالسو)@رو(النييعلمهملأنالأمرلرمفلو
حملة

مجموعضاهيها،@ويحتهواصبأوامرها،ويمتثلوالمضامينهابعملواوأدواحدة،

تعالى.قولهلىالتنجيم.آيةإليهأشارت@االميزةوتلكالواقع.يذلكتحقيقلصعب

ورتلناه@فؤ@بهلنثبتكذلكواحدةجملة@لقرآنعليهنزللولاكفروا@تذيف)وقال

الأؤل،الإلهيالوحيمتلقي)حر(اليحقفيدلككادفإذا.(32)المرقان.ترتيلا@

ذلكلاستلزمواحدةجملةال@وركانتلوكدلك،التلقي.يلالتمقلأولىدونهلمن

@ر@ى@ل@و@لتيريرنوكر@لر@ريي،@ر@و@ثعي.يه.@@@-،@ت@@يرصسمى@ا@ل@لم

ركلسخا@@تجرل@يفحم@شةحكام@@تبتعلد@نوفي3رعير
"

ح@صش@@نم@رظ
@@آيئت@

ر@لأفالص

@لأحكمكيرسمهايخطرعبرما
"

20/3ت@لضعلم@لرملىي

@-

@لفرطي.
1 3 9 يطعطو@طعبت1/4كر،ر@س1،/

طليمدأحمد
)حار،مدالأ@

2ط 23)

@و@لز@للثقالة@احد@حمعةمركر



ص
@اكا-

مبرموسرعي@عحموآباته،سورهوأصاءسم

تبيرأنيتوخبفكانأيدينا،بينالموجودتيبالثزعيرالكريملقرآرالسورآخرترتيا

السور.ولنرعلى@

المعاندين.المنكرينتبكيتفيمبالغة-4

المخالفيئتبكيتفيزيادةأيضاآيابإلىالكريمالقرآدتمريقحكممن

منسوربعحترلالإتيانالكريمالقرآنطالبهمحيت)حمص(،محمدلوةوممكري
عند

سوربعشرفاعرتواقل@فزاهيقولون)أمصادقين..كانواإنألمسهم
مفتريابمثله

ك@إنال@ه@ونمناشتطعتممنواذعوا
م

حكمةاقتضتفقد(13)هوت@صادقيهت

كونالممثربهاكذبإذاآيات،الكريمالقرانسوريحعلأناقحضت-فيماالمولمآ

منسوربعمترلالإتيادطال@هم
يعجزونأمروهوفحسب،واحدةسسورةأومثله،

عنه.
(1)

من@لقرآنأنعلىالتايهد-5
الت@عند

هآعلىايات،إلىوتقسيمهمنخماالكريمالقرآننىوليدذ
م@

للوالتم@عند

منبانهالممزينأعملدلكلقويتواحدفجملةنرلكان
مىغيرهأنأومحضدعند

يدريلاأنهخاضةالعجل،آدمابنطحفمنالقرأن،يعلمهالبثر
الغد،لهيخبئهما

محموعالناسإلىيخرجأنقبلانكلفيللموتعرصةوآنه
أنوطالماالكتاب.هذا

فياياتبصعالناسعلىيتلوعاماوعثرينأربعأوثلاثطوالترئثقد)تر(الن@ي

الغيب،بعلممحيطإلهلدنمنيتلقاهأنهعلىقطعا-ذلك-دذمتفاوتف@ترات

يشاء.وكي@يشاء،بماكتابهتنزيلفيمتصرف

@ل@ماملقح@@
ي

2/9للى

@و@لز@للثقا@ةالماحدحمحةمركر



@ماآدمالدكورتأيى

لآيانحدي@فيودورهانبةا@لقرلاياتامفا@يرثالثا:

هيوألاالآي@مصالحديتلدىتاولهامنبدلا@ضةمسألةهاك

ذلكلأدالاي،مقاثيرتحديد
مدؤهاجت@رالآيا@معرفةفيالمساعدةالقراثنمن

المهضةال@مرادعلومأفرعمنومنتهى،مبدءاالايومعردةومنتهاها.
"

إحصاءيئبهاإذ

العربى.النبكرأبويقولويصمط.الكريمالقرآدلآياتالكينالمجموع
1 1

أنالبي

الفاتحة
وصحايقعثلاثونالملكوسورةآيات،سبع

منالخوأتيمالآياتالشرقرأأنه

وقصير،طويلاياتهومنالقرآن،معضلاتمنالآيوتعديدقال:عمراد.آلسورة

ماومنه
مقاديرتحديىيكودلاقد(1)أتنائهلىيكودماومنهالكلام،تمامإلىينتهي

ذلكمعر@ةإلىيتوضلإذالعريى"ابرذكرهاال@يالصعوبة@دها،عث@ثئمومنالآي،

علىمبنيةومتهاهاالآياتمبتدأمعرفةأدالعلماءجمهورعليهاتمقماأهمهاعذةبقرائن

بعصوالئور،بعصاياتعددتحديدوفيذلكبيادفيروأياتووردتالتوقي@،

م@السور،منأجزأء
)ل@أاليعندلاتألهعباسابنعنالصحيحالحديثفيذلك

العشرقرأتمبيد@وحههعلىيمسحفجعلالليلمنتصففي)@حص(النبيفقامليلة،

الحديث.عمران..السورةمرالحواتمالآيات
(2)

لهلقوتبتدئالتىالآياتوهي

.@الأنببلأ@ليلآياتوالئهار@لليلواختلافوالأرضالسماواتخلقفي)إنتعالى:

1)آية: منهتعثم@البيمنبإشارةكانتأكاالاياتمقاديربتوقيفيةويراد9

منبوحيلهمذلكبياولفيأوللقرأنالمتواترةقراءاتهصسواءالضحابة
كانوالله.

قاتالأوبعضويقدرونالرواياتبعضفيالآياتمقاثيرإلىيشيرونالصحا،

عن)يم(البيلسحورحديتفيكماالقراد،منمعينلعددالقارئيقرأهمابمقدار

ايةخسيىالقارئيقرأمامقدارالمحرصلاةوبينبيهكانأنهثابتبنزيد
(3)

وص

1/1@تي@لق@علومر@@ل!اطى.@ 8 2

@-

إصيمفا@ابدكررد@ن@@للض"@لحاريصحح
@عا،ش

@لا2ثا
وفصرما،ا@صدملمصحح

لى
2 7 )ح@@ل@ك@@ر@سر@ى@المه5

1 6 )تللصلامطالداءكم@موطأمالتالم@0
(2لم5

)حرفا-صلاةي@لدعاء"@لحاريصجح
7 63)

@و@لز@لثقالة@احد@حمعةمركر



يروعيمو@معحموآياته،سورهوأصماء3ىأسملى@ل@

الفاتحقيسورةالئور:بعصاياتعددعلىالتنصيصأمثلة
رسووالمثاني،السغدهي

ة

الكلالة.وايةالدين،وآيةالكرصي،كآيةالآياتمنكثيرتحديدوفيآيفثلاثونالملك

@لفو@صلنظامونهاياتها،وبداياتهاالآياتمقاديرمعرفةفيأيضاالقرائنمى

اللهمالايات،نهاياتتحديىفيالكريمالقرآننظمفيالما@ثةالعلاماتمندهو@لقرانتة

حلتدالتواترلكىالاي،رؤوسبهاتنتهيلاالتيالفواصلمنجثاتليلعددفيإلا

أنزلويدي@بينلمامصدقابالحق@لكتابعليك)نزلتعالى:لىكماالإشكالية،تلك

3التعمر)آلالفرقان@وأنزلتلثاسهدىقبلمنوالإنجيلالوراة
ومن

.(4لآية:ا

الثالثةفالاية
نظامعلىاعتما@اذلكمعرفةالضعبومن)والإنجيل(،بقولهستهي

بريء7نيو@شهدوااللهأشهدإني)قالتعالى:قولهومنهالفواصل،
مما

@كونلر

)هوت@تنظرونلاثمجمبعافكبدوني@وني)منتعالى:قولهالتاليةالآيةفيوبعدها

ثهيجعل@ل@هيتق)ومنتعالى:تولهعندالطلاقسورةفيذلكومنل55-4(،5

علىيتوكلومنيحتسبلاحيثمن)وبرزقهالتالية:الآيةثمفاصلفوهناكرجا@

لذلك2-3(،)الاية:@حسبهفهواللة
لسنةاتباعاالآيرؤوسعلىالوقفينبغي

ايةقراءتهقطعقرأإفاكانل@النبيأنسلمةأمروتإذالقراءة،فيلسع@اللهرسول

بسميقول:ايف
دلهالحمدوبقول:يق@،ثمالزحيم.الرحمنالله

يمف،ثمالعالمن،رب

يقفئمالرحيم،الزحمنيقول:ثم
(1)

@
3لى@لي،@ات@فيلدعلى@لضجحبرنرك@@لموربا@@اكم 9 10)

@و@لز@لل@فالةالماحدحمعةمركر



ت@تأيى@لدكور
ببام

@لثاتيالمبحث

رو@لسولاياتاترتب

بزتيبخاضةأخرىمهقةتظهرومنتهى،مبدكاالقرآنيةالآياتتحديىبعد

العلماءبينخلافلاوعليه،الكريمالقرآنفينفسهاالسوروكذلكسورها،فيالاي

منغيرهم@ولاممعاجتهائاولي@@)البيمنتوقيميئأمرالآياتترتيبأنفي

فاتغقرآناهفإفاوقرآنهخمعهعلينا)إنتعالى:قولهذلكفيأدتتهمومنالضحابة.

ىمستوفيوتأليفهجمعهالموضع:هذافيالجمعمعانيفمن.(17)القيامة:@قزآنه

بيانه.يأتيكماخلافففيهال@ور،ترتيبأفاوالحروت.والكلماتوالآياتالمتمور

بنعثمانعنأحمدالإمامأخرجهماالاياتترتي@توقيفجةعلىبهيستدذومما

قال:ثمصؤله،ثمببصرهسخصإذ)@أاللهرسولعندجالساكنتقال:العاصأبي

"

والإحسانبالعدليأمر@لتة)إنالموضعهحافيالآيةهنهأضعأنفأمرنيجبريلأتاني

9الآية:من)النحل،القرب@فييت@"

ماائلأومنالأولىالحمساياتهابأنالعلقلسورةتفسيرهفيالقرطبيويصرح

فييصليأن)ر@النيومنعهجهلأيىفينزلتالتيالآياتأماالقرآفمننزل

يقول:ثمأخيزا،فنزلتالمسجد،
"

بصم)ص@(النبيوأمر
لأنثالسورةأولإلىدلك

منبأمرجرىال@ورتأليف
الله

@(1)

ترتيصأنوأكدالزرقايىصزحالقولهذاوبمثل

علىبالاياتينزلجبريلكانإذإلهيئ،اليومنراهالذيالنمطهذاعلىالكريمالقران

ويأمرأصحابهعلىالنبييقرؤهاثمسورتها،منايةكلموضعإلىويرشدهالرسول

منالايةوموضعالآيةفيهاتكونالتيالورةلهممعينابكتابتهاالوحيكتاب
هذه

تعير@لقرطبي،
20/1 2

@و@لز@لنقفة@لاحدحممةمركر



ادأسلى@لتر
يرموسوعيمعحموآياته،سورهوأسماءيم

شيءتربفيتصزفولايدالزأشدينوالحلفاءالصحابةمنلواحديكنوأالمتموره،

الكريم.القرآناياتمن
(1)

من@إنذلك،إلىإصافة
يمالكرالقرانفيالآياتترتيبأنعلىالما@يةالأدثة

أمرهوولاختلا@،العضوجودمنبدفلات،مهما@الثريالتأليفأنإلهيئ،ترتي@

استدذوقدإاليئ.أمرأنهعلىذلكفدذمستوياته،جميعفيالكريمالقرآنلىمنت@

رسوكلفيالاياتبينالذقيقالتنالسببيادفيمستميضةبدراسةذلكعلىالعلماء
ة

من

التناسق،المحكمةالقرانيةالمحطومةفيالورم@كايحيطوماسورةكلوبيرحالب،

عناوينتحتقديماذلكوعر@
ا@

التنا@سب
"

و@
ا

حديثاوالترتيبأسرار

1 1

لا@سحاما
1

ث@بإذالعلما،ل@خلا@@فيهاجتهادقي،أملو@يفيأهوالتورترتيصأفا

د
توشضيهآإلىيو

احخجادباأئهإلىوآحرود"

بالتوقينصئلونالقا

لدلالةتوقيفيئوكلماتهوآباتهلسورهالقرآنترسيبأنإلىالعلماءعامةيدهص

حرماسيتولالتا@شةالمرشلآية
3)ت 4 هأ.3

ا@

أدصرورةتنالآيةوهذه
جميع

فعلسنفإنهمو،كماجمعوسورهوآياتهوكلماتهحروفهترتيىكماالنراد
الله

فلاللناسر،وبينه)@لمنلا(لبيهإلىبهأوحىحمعه،وتوتيهوحلعر
يسع

أحدا
تقديم

3مؤص
@

(2)أصلا".متمدمتآحبرولادلك

ذلكو@ل
مما،2كله)تالكرمانيصزح

4)توالحايى 4 6)ترالحطرال@طم@4 1 7)توالطيبيه@،1 4 أنجارمينهأ،3

@السورصترتمص

علىوالايةموصععلى(@)التبييوشفكانحريلوأناللهعد

@
@@ا/.للىماملررق@ي

لا-الأحكم
4/5حر+@ 5

@و@لر@لنفا@ةالاحدحمعةمركر



صماترمكتورتأبى@لى

الثواءالسورةموضع
4)تالببتىأما(1) 0 مأ،2

حمجباتبأ@ف@ح@

حل@لاالآ@ا5اءة@سورةإلا@اللهمتوشني
التالق.رضسب

@2@
و@م

النا@م
@

اص@-القرآد9بحصالظظريةبىوعليهالتيوطي،ل@رحيف،
لعسأسهإلآآ،

@

@

ال@ترت@عرحديثهمعرصلمحافيمعدوثفسورترتيصلىبالاحتهاد
أدإلىي@تميرور،

ويتمول:فالمتهطعةبالحرو@المعتتحةالئورجميع
ا@

اعتارعلىثللأؤلدلكولى

م@التورتينلينئفرقل5السور،لأوائلالترتصفيالمنالسة
بهمدوءألي@لماذلك

يرسوى
اف

صر،وكافر،حمليرلالرمرالمصا@توقيما،لااحتها@اويوص

تيوسيا
(3)اا

لاجتهادباالقائلون

أبولكرىس

التيمندأمريكور
4)تعطيةالنعمه 2

لن
أنيدويىعمان،

وطلت)@(،الئبي

المصح@

4)تالباقلايى 0 أريحخملعليهموماالقرآدترتيبأدهأ3

دلكيكور@حىأنويحتمل)ررع،
ويقلالضحالةاحتهاد@

عتمادبيمتماركةثابتلنريدم@موالورلي@لأدسالحرمهأ5

منر@اوالمفصلوالحوامم،الطوال،المتمبعترتيبتباتالطاهر

5مرتة،ى@السورلعص

مي
اليتلك

كتالةوقتتص1

القرآدسورمنطوائ@أدرآىحيتعاسورابنفصالزأيمداوإلى

حمهاء)ر@،النيعهدعلىتةكانتوالممضل،والحواميم،كالطوال،الكريم،

فيعليهكالتماعلى
الحليمةزص-الأمصار@علىووزعصكتبتثمالإمام،المصح@

تالتريدستصلعأناحتهادتاجماترخ@يكودأدلمحيحتملذلكعداماأقاعتمارط

أألهعلىتيهسلوث)رز(،اللهلرسولالطوللةو@لازمتهوصبطه،آنحفطفي

@-

روحنمبر
2@ب@1/@ 6

@لرحع-3
2@لت@لا 7 / 1

9تي@1/@نرفر@مر@

@ر@لز@لثقمة@لاحدحممةمركر



ا@ئهه@
يسرموسوعيمعحمواياته،سورهوئملايم

وعادتهل@خ@هاللهرسولبستةواقتدأءومراسوبصيرةعلمصولكنهوى،صيفعله

القراءة،في
(1)

4)تمكيبالاحتهادالمائلينوكس 3 لراءة.لسورةتمسيرهعندهأ7
(2)

7)تتيميةابنالإسلامشيخومنهم 2 واجبايكنلمالسورترتيبأنيرىإذهأ،7

مربهمأمورا
اختلصولهذاالمسلمبن،احتهادإلىدلكفيمنكلؤكرالأسبلالتمععد

(3)لصحا،اح@مصاتي@تر

و
صةلحلاا

دفتيينالموحود

اوبثعهربمطلدد

رالسوالمحموعات

الشكلعلىسورهافيالآياتترتي@أنعلىيجمعودالعلماءأن،

من)ي@أالنبينلقاهإذمستواه،أعلى@توقيفيترتي@المصح@،

لعضترتيبعلىالتنصيصصحوإنال@ور،ترتي@أمالأقة.

الاحتها@منبعضهالرتبيكودأنالمحممل@مرتة،

المسألةورذفيالراححأنعير
ذلكوالسور،ترتيبفيلالتوقي@القولهو

مهالأيساب
(4"

القول.هداإليدحايسندالتيوالعقليةالقليةالأدئةقوة

سوترتي@فيبالاحتهادتوحيلصوصم@وردماكون
3

الحالكمامعيحقط

تيبترأنعلىتدلالضحاله،سع@رلدىالحاضةالمصاحفترتيبفي

إلىتركوماماوسرعانأصحابها،م@احتياراكانالمصاحفتلك

احد.وحر@علىالجمع@حدالأمالمصح@

بالاجتهادالقولمدأرعليهالديوالألفال،الوبةفيعمانحديتكون

لمحديثبعد،وموفحسب،التمورتينهالينإلأيخفرلاالزتيب،في

@
1/4و@لترير،@تحريرر،عائو@ 7

1/9الفرطي،نمبر

-

مح@22/353-453@لض@مححوع

@-

3،21ط)مزسنلرسلة،@لفرتلالاعلممست@لنطدمحبص 4 1 4ه/7991(،7 2،-11

@ر@لر@لنعالهالماحدحمعهمركر



لماآدمالدكورتألف

لدىمذكوروموالفاريميئ،يريدعلىرواياتهكلفي@إلسا@لدوراديصخ،

م@الخاري
(1)الضعظء.

ذلكصيق،المتمورترتيص@المريقينبيرألاختلا@لطاقلإدكل،وعلى

الممضل،تمالمثاني،ثم@كالطوالسورتةمحموعاتترنيبتوقيفيهةعلىلاتماقهما

حس@.@المجموعاتلتلكالذاحليالترتيبفيواردلاختلاتوا

@-

@@@تتر@ع@الرصى@دع@لابلكر@ن@لليت@مر@
سورنيص@ع

وسسعال@@
صهمالصلمى@رر@@

لالوبهلالملن@
"

ما،نكهالائقرلمل@،@ن@رسرلقفص
رص@@نصطر-سهمانكهولمسهما@رثل@3

ربم@
"

لهى
@فدصشنلذ@بحهغ@حصمدا@

@

ل@بت@علط@كبرسرذوندمنبر@تزشبىبدشا@ل-كلى

مىوصقثرط@لرر@بممه
ولنحالإسا@حت

نحالحلبنبىمحارمطؤلقسم@كلائمشاكر@حد
1/3مد@حد 29-

@و@لر@لنممهللاحىمركرس



مرمولوعيمعحموآياته،ورهسماء@آ؟-ادئس@اء@لتمر-

@لثالث@بحت@

معروفواثدالآياتتسمية
أسمائهافة

أ-
الايات؟ممىمن

فإنالشارع،صالمسلمونتلقاهاتوقيفثةأنهاال@ورتسميةفيالعال@كادإذا

نها-يضعورالواحوماالعلماءوصعهااجتهاثتة،توفيقيةأنهاالآياتتسميةفيالعال@

ذلكوكانومساثله،الكريمالقرآدمعالتعامللسهيلنحية
وجزءاالاختصارلابمن

مى
لمحشاط

وصع
المصطلحات.

الأولالواضعكان)@ح@(ابخيأنيتبينالآياتأسماءمصاثواستج@ادوفي

لأسماءالحاضةالمصطلحاتتلكببعضأصحابهيحا@كانإدالأسماء،تلكلبعص

وم@وألقابها،الآيات
ميسرهإلىفنظرةعسرةفوككوإنتعالى@قولهفيقيلمادلك

2)البمرة.@تعلمونكتثمإنلكمخيرتصذقواوأن قبلالآياتهذهنزلتقيل8

الذين.واية@لرباآبةبيناحعلوهافقالشيء،بعدهاينزلتم!لياللشعالنبيموت

وم@
سألهحيرالخطابب@لعمر)حؤ(النيقولأيضاذلكأمثلة

يكفيكالكلالة:عن

)حؤ(.وفولهالضيففينرلتلأكا@لصيف،اية
اا

أالذيلتهالحمد)وقلالعز:آية
لايةاولدا.؟تخذ

(1)ا

وقوله.
"

بيتفيتقرألاالقرآن،آيسيدةآيةلمحيهاالسقرةسورة

حرحإلاشيطانوديه
الكر@يآيةمنه:

(2)اا

منكثراأنالآتاروتؤكد
الضحابةلدىمألوفامعلوفاكانالأسماءتلك

ايةمثل:كثيرفاياتلأسماءمتصفنةكثيرةأحاديتلورودس@هم،فيمايتداولوكا

المتعة،وايةالدحان،وآيةالتحيير،أوالخياروآيةالحدو@وآيةالححا@،وآيةالإدك،

2/4تروعليموا@نهلى@عد أحمد،@رر@1،0
ك@17كبر،لمبر@سرر@جع

@@لاص.ا@تص-!@رةصث.@حاءما@سج@@على@ل@@لنرك
ح

3 0 2 6@

و@لر@تلنعالهالاحدحممهمركر



آالدكتورلأليص
3

صصا

كتبفيأسماثهاعلىسقرالتيالآياتمنوغيرهاالئعادأوالملاعنةوآيةالمحاربة،واية

كداايةنزلتعال@ديقولونالآيات،نرولأس@ابيانلىخاضةالضحاح،التنة

ل@جالرعنروىمادلكمتالوكذاكذاحادثةفيوكذا
عهما(الله)رضياللهعد

قال:
"

عليمأ،)صتواقالأويئفصتلتوضأمريضوأنا(-)النبيدحل

الفرائصآيةفرلتالميراث؟فكيفكلالةإلاننيفقلت:لعقلت
@(1)

لدالثارعكانو)@ا
بقيةتسميةوتركمعدو@فآياتوهيالآياتبعضسمى

قدفإنهتوقيفا،الأرححوالتورتسميةجعللمقاللو،المسلميى،لاحهادالآيات

ممدءاذلكفيالتزم
لابوقحالقضايا@كرياتفيالريعحمرفيألاتةمبادئهمن

يعةوالثرالعقحدةمرولةعىتأكيذاالمسلميى،منالعلملأوليدو@افيماالاجتهاد

فلوفيوالمعرالعلميالإثراءفيالمثاركةفيالمؤمنالعقللدوروتقديراالإسلامة،

لمالسوره،تسميتهمئلكلها،القراداياتمثلاالتارعسمى
القرادمتعلميوسع

ذلكوفيكا،الجهل
عنيريدماحوأليتذكرفيظاهرحرج

غايةفإدلذلكاسم،ألف

فيهاليستلهموالمسلمينأمامالسورأسماءمنمعدودةنمافجوضعالثارعفعلما

الحكيم،الدكرايمعالتعاملسهولةلصمادالآياتتسميةم@إليهاحتاجواماتسمية

ولمر
ها.تدبرعة

وألقابهاالاياتأسماءمعرفةفوائدب-

الكريم،القرآنأسماءمعر@ةتواريفوائدوألقاكاالآياتأسماءمعر@ةفي

سورهمعالتعاملأكثر@رالكريمالقرآنآياتمعالحعاملإنبلسورهأسماءومعرفة

للمتعاملينوضرورتةمهقةوألقابهالأسمائهاالآياتتلكمعرفةيجعلمماوذلكمجملف

يأتي:ماالآياتأسماءلمعرفةالحاضةالموائدوم@الكريم.القرآنمع

روإح@ء@ل@@@لحاريصجع
يحم-

)ت@
لمط2؟35

ملمصجح
(303-)انمس،اضكا-

@و@لز@للثقان@احد@حمحةمركر



1برسوعيمرمعحموآيانه،سورهوأسلابم 2

-

صروريةالمصطلحاتتلكمعرفةأنوذلك@لكريم:@لقرانمع@لتعاملتسهيل

جرءلأنهاوالفقهية،الثرعيةوالنصوصوعلوم@الكريمالقرآنمعالتعامللتسهيل

م@
حقلأفيعلىالباحثأوالمتعلميقدمأنيعقلولاالعلوم،تلكاصطلاحات

العلميالحقلذلكفياللأزمةلاصطلاحاتباالتزود@وندنيأوعلميئ

ومن
فيتيميةابنقولالمأثورفلأسمائهاالآياتعلىالمتكررةالإحالاتأمثلة

ةقالفيها،لزلتالتيالواقعةأوبالشخصلايةااخ@صاصوعدمول،الرأسبا@بياد

"

لا،أوفيهنزلتفيها،نرلتبمنيمثلفبهذاوفلان@لادينرلتالايةهذهإدقولهم

أيةوالقدف،وايةاللعالصكآيةبهنحتضةايةأنهابهيريدودنرولها-سببوكان

بسيه.نزولهاكانبمنمحصةإنهامسلميقوللاذلك.ونحوالمحربة،
(1)

شين

لاالفقرفهذهفيآياتثلاثعلىأحالقدالإسلام
معرإلاالقارئيسع

تلكفة

يتحئثلماأمثلفهملضمانومعان.أحكاممنفيهاومالزولها،وملابساتالآيات

بأكسمائهااياتإلىصالسيوطييثيروالتنكير،التعريفعنالحديثفقرةوفيعنمط

النمس.وآيةالقتال،وآيةالظن،وآيةالعسر،وأيةالضلح،ايههي:
(2)

عنالكلاموفي

فيقول:لأسمائها،آياتعمةإلىالجزيرييمتميرالحدو@
"

ثابتةالإسلامفيوالحدود

المحاربق@وايةالمحصنات،قذفوآيةالسرقفوآيةالزلا،ايةمثلالكريمالقرآنبايات

(3)ذلكوعيرالخمر،تحريمواية
منهاعتما@انصوصهاذكرنصآياتخسإلىفأشار

بنصوصها،الاياتتلكالقارئيعرفألإفاالاختصار،فيورغةالقارث،ثقافةعلى

الكاتبيسعفهلمإذاخاصةالكاتب،إليهيومئوماالعام،بالمع@ىالإمساكعليهصعب

@و@قافتهالقارئبمعرفةثقتهعلىبالتعويلواكتمىالآيات،تلكفيلكلماتبمفاتيح

أعلاه.الأمثلةلى

@16/8د@نم@،يبةىونلىى@الرسانل@

@-

1/5@لفرتروعلمر@لاتفلىطي، 6 2

5/1@لأرسف@د@صعلى@@لق@

@و@لر@للنما@ه@احد@حمعه@ركر



@لدتأل@
لماادمر

-

للمتعاملمميدةليستالمصطلحاتتلكمعرلةأنوفن.علملكلضرورثنها

علاقةلهعلمكللأصحابضروريةولكنهافحسب،الكريمالقرآدمعالمباشر

القرآنم@بآياتالعلماءفيهيستشهدأديحتملتماوفنعلمكلففيالكريم،بالقرآن

يستشهدالكريم،بالقرآنالمباشرةغيرالعلوممنوهومثلاالطبعلمفيالكريم،

علموكذلكالكريم،القرآنمعالمتوالمحقةالطبيةالكشوفاتإلىللإشارةكئيرةبايات
أإفاأسماءالآياتلتلكتثتقأنبأسولاوغيرها-.والتاريخوالفلسمة،الفلك،

بهايكثرالتيالاياتلمنالعلماهبينعليهامتعارفتسميةأومأثورةتسميةلهاتوجد

ايةالكريم.القرانلىالعلميالإعجازوفيالحديتةالعلميةالئواساتفيالاستشهاد

ايةوالمصمات،أوالبنانوآيةالبعوضة،وآيةالانفتافوآيةلأرض،اأدلىوايةلإبل،ا

ايةوالزضاع،وايةالتلاث،الطلماتايةأوالجنير،وآيةالجلود،وآيةالعنكبوت،بيت

صي@الاوآيةالم@تميمة،وآيةقح،اللواوآيةالشوى،وايةالتسع،السنينوايةالرطب،

الفنونوالعلوممحتلففيأسماءلهاالمحدثودالعلماءوضعالتيالآياتم@وغيرها

لأسمائها@ونأحياناونهايور@لأتهمةالاباتتلكمعرفةالباحثعلىفيتحتمالحديثة.

لنصوصها.اقتباس

-

ولنزوفظرإلىرأشايشيرالاياتأسماءمنكثيزاأندلكالآي:ملابساتبيان

معروصرورةذلك،تحتالأحكاممنالكثيرلاندراجللغايةمهمأمروهوالايق@
فة

المماثلقعالأخرىالوقاثععلىالطروفتلكانطباقومدىالآية،لنزولالمبا@ثرالتبب

منالأخرىالوقائعولينالمباشرالتسبذلكبينوما
ةواشارشبه.وأوحهعلاقات،

منومعدو@ة،سورفيإلاتتوفرلاقدخاصيةنرولها،ظروفإلىالسورأسماء
هذا

آنالقرمعالتعامليريدلمنالأهمثةغايةفيوألقابهاالآيأسماءمعرفةتكونالمنطلق

الفرجوآيةضوأد،الروآيةالحمر،وايةحتفوا،الذينالئلاثةوآيةرى،الأ@كايةالكريم

ها،وغيرالوصوء،وآيةالهحرفوآيةالمحنصوايةالمبايعقعوآيةاللعاتوايةوالراحض

ىالمستوهذالىفالاسمالآيقعلزولالمصا@الظر@إلىرألاتشيرالأسماءفتلك

@و@لز@لئفالةللاحدحمحةمركر



اادأسلى
بسرموسوعيمعحموالانه،سورهوأل@اءسم

ثعافسةخاصيةويكتن@تاريحيقطحمولةيصطلع
المتلقيعقلتثريبم@المسماةالآيةعن

تعاملهفيوالباحث
مع

والمعانيللأحكامواستححاطاثواسةلآيةا

و@لز@تلنفال@الماحدحمعةمركر



سم@اآدمالدكورتأيى

الرابعالمبحت

لآياتاوتسمية@ختلفة@@لعلوم

ذلكالقرآنية،الآياتتسميةحطا@الإسلامةالعلوملمختلفأنالطاهر

ومصاميه،آياتهتدسإدالحاجةع@ونشأتالقرآيى،الحصلحدمةقامتعلوملأ@ا

القرآيى،الصرمعالتعاملتسبمامهالغرصطحيعجاالأساميتلكاشتقاقفكان

الئعليئالوصعلأدعلماالقرآيىللمصالحا@مةالعلومتلكأرباببينالمئريعوالتماهم

م@المترعيةالعلومتلكتاميعصرفيكانوتداولهاوتوظيفهاالاياتلأسماء
@قه

صرورمرصرورةدلكأصبحبلالآلةعلوممنوغيرهاوتفسير،وحديت
ات

المترعيؤالعلوممنعلمكلفيولوأزمهالعلميالبحت

لآياتاتسميةفيالعلومطليعةفيالمقهوعلمالقرآنوعلومالتمسيرعلمويأتي

علوموالتمسيرعلمصناعة@الأول@ةةالما@الآياتلكونذلكوتدأولها،القرآنية

فتلكالمقهثة،لأحكامباالمتعتتةالألوا@فيحاصةوالمقهالتفسيرعلمويلحقيالقران@

هوعاماسمتحتجمعوهادنالآيات

"

اسماخضواقدالفقهاءفإنالأحكامآيات

منلموحدا.موصوعا@نهحاتتاولالحيالايا@محموعةأوالواحدهللالةأسماءعدةأو

آيةوالحلع،وآيةالحدو@وآيةالحزية،وآيةوالححريم،التحلجلوأيةالأماسات،أية

الصيد،وآيةالصيام،وآيةالسارتوآيةالرحم،وآيةالربا،وآيةالخمس،وآيةالحمر،

وآيةطة،التواوآيةلقصر،اوآيةلقصاص،اوآيةلعدة،اوآيةر،لطهااوآيةرة،لطهاايةوا

منوغيرهاالوضوىوآيةلمدايضاوآيةالمحيض،وآيةالمحاربض
@أسماءالمسمافلآياتا

منالآيات
ضوعموأىفيالحوصيمكنولاومسائله،المقهأبوابتمتلالضنف،هذا

الآياتعلىالارتكازدونالسابقضالاياتأسماءفيإليهاالمتارالموضوعاتمنفقهي

الألسماء.تلكعليهاتحيلالتي

@و@ل@لنفاتللاحدحمحةمركر

@@
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يق،التفروايةالبر،وآيةالاستواء،وآيةالاستثناء،آيةمثلا،العقاثدعلموفي

الضعق،وايةالروح،وايةالرؤيفوآيةالخلو@وايةالأعمال،خلقوآيةالتكفير،واية

وآيةالمجيء،وايةالمباهلة،وآيةالكرصي،وايةالفصل،وآيةالفتنة،وايةالعجل،وآبة

ايةوالميثاقدطوآيةالأولى،الموتةوايةالغيب،مفاتحوابةالمثيئة،وآيةالمحاسبقع

تمثلأيضالأسماءاوهذهوهكذا.بالجنة،الوعدوآيةالنور،وآيةالنسخ،وايةالنجوى،

العقيدة.مجالفيالعلماءبينالمتدارسةالعقديةوالموضوعاتالقضايا

ذلكثالمسماةألاياتفيأوفراللغويةالعلوموحط
يمالكرالقرانكونبسبب

للساننرل
فهومعلىمبنيةالمسماةالآياتفيوالعقديةالفقهيةالمسائلوكودميرطعربب

فلاالقراني،النصفيالممكنةوالبيانيةاللغويةالتفسراتمنا@طلاقاوالمفسرينالعلماء

تمهيدايكونلغوقيأساسمنالالطلاقخلالمنإلاعقدياأولمحقهياالآيةتمسيريتم

عديمكنلذلكالاية،المفسرصيكونهالذيالعقديأوالفقهيللموقف
جميع

ئونالئغوالعلماءيكنأو)نالمختلفة،اللغةعلومأبوابتحتدأخلةالمسماةالآيات

لها.لااستعماوأكثرلآيات،اتلكتسميةإلىأسمق

المختلفةاللغةعلومتحتالمسماةالاياتلمافحومن
ماوبلاغةوصرفنحومن

الديعب،التحانسأوالمجانسةأسلوبما@فياللاغيينلدىوتردالاعنداء:آية-
المكرمثلتعالىاللهإلىوالصفاتالألمحعالبعصإسنادحقيقةمعرفةفيدلكوفاثدة

كلهذلكويعذالكفار،منوالسخريةوالخديعة،
المجاز.من

-

مصطلحعليهأطلقوابديعيلنوعماقشتهمفياللغويينلدىوترد@لتأفبف:اية
"

لأساليباللغويةمناقشاتهملدىالأصوليونويورورالكلوإفا@ةالسعضفكر
عليهويطلقونالخطا@

"

@
الخطابحوى

هووللتعريق؟أمللمغايرةأهيالواو:معانيمسألةفيالايةهذهترد@لتفريق:آية-

موسعمبحث
العقدئة.ومواقفهمالمتكلمينأحتجعفيالعقديأئرهله

@و@لز@للنفامة@احد@حمعة@ركر



سماآدمالدكررتأبى

-

لصفجينوالكوالبصرييرحلاففيحاصةالنحويينلدىالايةهذهتردة@بنةآية

@

الثما@ية
"

لا؟أمالعربيةاللعةفيموجودةحقيقةأهية

-

كلتافيمعاهودلالةمنكرا،أومعرفاالواحدالاسمتكراربابفيوتأتيالظن:آية

ال@فس.وآيةالعسر،ايةذلكومثلالحالتين.

تحلوتكادلاكتيرةالتغويةلالمسائلمباشرتعلقلهاالتيالاياتتلكوأمثال

سبقكمايكود-لاالايةمعنىأوالحكماستجاطلأدالمسماة،الآياتمنايةمنها

معين.ودلاليلحويأساسعلىإلاذكر@

تةشعرنمافجفيأسماء@لثور

القرآنتناولعنبعيدعاقته،فيوهومتلأ،والفنالأدبمجالأخذناإذا

جميعفيالثعراءأنمتلا،الشعرفيواحدودفإئناال@ترعية،بالعلوممقارنةالكريم

متاربهم،اختلافوعلىالعصور،
والسورأسماءإلىالإشارةمناستفا@واقد

لآياتاا

تصمينفإنوعليه،أ@تمعارهم.فيالكامنةالزمزيةالإشاراتوتقويةمعانيهم،لتعميق

@اتضطلعالتيالعميقةالمعانيعلىمباشرةإحالةالقصيدةفيالآيةأوالسورةاسم

تلكوالمتلقي،ف@نفيوالتقافيةالئينيةوحمولتهاالتاريخيةلملابساتهاالآيةأوالسورة

فيإلاالأدبأوللشاعرتتأتىلاوالتضم@والإشرةالاقتباسم@عاليةصورة

متأئقةمراحل
.3الإبدمن

مدينةإلىالثشوقفيالأصبهانيالعديبالراعيبنسهلطاهرأبويقول

)الأصيل(.

آه
تولىالقواممنثيمن

الحزنمغدنالقلبغاثو

علياالصدودايةوقرا

جيايفارقأنالعزمصقملما

@ر@لز@لنقالة@لاحدحمحةمركز
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المحب،ولوعةالفراتلمعنىعميقإثراءالضدود@يهاآيةإلىالتاعرلإشارة

م@إلايدركجالاولكر
اتعالولهنمقيل)وإفاتعالى.قولهوهيإليها،المترلالآيةإلمائمله

.(61)السماء:ا@صدو@عنكبصدونالمنافقينرأيتوبلى@لرسولال@هأنزلمابلى

2ه)تالوزاقمحمودالثاصويقول لديهمللشعراءليسقومحالفيه@2

ورمؤهحهدهمالشعرر@ضوا

لأيدكمالكتا@أدفلو

اءلاردروابالهوانلينهم

الشعراءآيةمنهمحؤا

فيإمرائيل،بنيعجلصاح@ال@امريرمزتةمىمطرأحمدالتاعرويسمفيد

السلطهعساكرتلاحقهعريباأرض@اعتصستالذيالماضل،العربيحالةتصوير

عنوانتحملقصيدةفييقولوارتحل،حلأينماالعميلة
"

الئسفآية

لاتهاجز

طنألفواشحنالناقةاركمث

الوثنرأسعلىالنئفآيةورتلألتكماقف

للذخائرفانجخلل@لمجنحواقدإحمم

طنالوأرضإلىمحصوراالمنفيالوطنليعود

يستحدمفالثاعر
كلمة

"

ال@آية
"

ومنهاطه،سورةآياتإلىبهاويشير

@شلا(@)موسىنبيهعنحكايةتعالىقوله
الحياةفيلكفبنفاف@ب)قالال@امري:مع

عاكفاعليهظلتاثذيإلهكإلىوانظرتخلفهلنموعدالكوإنمساسلاتقولأن

ثمئنحرقنه
السامريقصةيستحفربذلكوهو.(97)الاية:نفا@انيمفيلننسفنه

منأمرهإليهآلوما
نذ

لتحفيزقويةإشارةالاستحصارهذاوفيلصنمه،وتحطيمودمي

2/5ا@،م@7@حلى@رمكه@ر@@ضعر،عصاممحمو@لأ@س@@ةحر@@هعد@علىسحرأساحموس،

@و@لز@للنفالةالماحدحمعةمركز



سما.آدم@لدكتورئأليص

الاستسا،وعدمعليها،والتمردالطواعيتوجهفيالضمودعلىوحضهالمناضل
م

لها.

إلىيشروأيضا
"

السلمأية
"

منهابالاقتباس

النويالمديحفيم(1969-1910)باكثيرأحمديقولكذلك

ومطلعها.ثةللبر

بالألمالمغشيالأملنجمةيا

حالكةالقزلياليمنليلةفي

اككمحلوفيدليليكوني

والأرياحلصدىصخالة

معارصتهوفي

لظلم

لديم

و)عجلىهالكريمالقرانعنقالأنإلى

إرمومنعابىومننوحقوممنمضؤاالذينأخباريقض

يمضحإسرائيلوقص؟لام
جسملزىمنمنهاالقومقددسهما

تهمولمتخطئعلىالعدؤفلملنصرهمإذجاءتالزومواية

لاقدموعلىعيرالعقوللهاماوقفت@لغيبعلوممنبهوكثم

أ@نىفي@لزومغلبت)المتعالى.قولهعلىيحيلالزومايةإلىبإشارتهفهو

ويومئل!بغدومنقبلمنالأمرلتةسيينبضعفيسيغلبونغلبهمبعدمنوهمالأرض

يفرح
هذاوكانه(.أ-ة)الروموهو@لعزيز@لرحيه@يشاءمنينصراللهبنصر@ؤمنون@

الكريم.القرآنإعجازوجوهمنمعجزةوتحققهبالمستقبلالإخبار

قصيدةوفي
@

فيال@ه)أمذالعشماويالرحمنعبدالحرميئلثاعرالفجر"احيول

فيها:يقولمباركا(،عمره

العالمأتها
فإئيراكد

الما@يليللىأبصرإنني
ضياءادنيانايملأقادما

الزمانثعرفيالبسمةأبصر

حصانمقعلىالمحروثبة

انالهوبعدمرالعرويريها

@ر@لز@لنفمةللاحدحم@ة@ركز
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يتلوالحقصوتأسمعإنني

العالمأتها
فهذاراك،د

المثانيوالسبعالكرصي،آية

الجريانلحنيعز@ضهرنا

حيدالتوألسمىمنتضفنتاهلماالمثانيوالسبعالكرينآيةإلىفالإشارة

علىقيوميتهوأنوثينا،دنياسبحانهلهكئهالملكوأدوحل،عرلتهالعباثةوإخلاص

البيئ،الرشدهذاتحققومهماوحد@لهبالصاثةلهكاملإدعانياسبهأنبذلاالكود

ضياءاونوزاوامتلأ@نياهاالعز،لهاتحققالبمثرية،حياةوالمستقيمالصراطفيوالسير

الذينالمعاصرينخاصةالشعراءم@كثيرلدىهدامثلونجدالشاعر.إليهأشاركما

اءإثربغيةالتاريحيةالوقائعإلىلإشارةواالرمزإلىيميلون
ية.الشحررؤاهم

الشعري،خيالهلإثراءآية،اسميوظفنجدهنواس،ألوالماجنالثاعروحتى
يقول:

(1)

التحريمآيةعلىالقومفيهانزلتالتيالحمرةاسقني

الجحيمنولهاحميعافيأناوالقسىاسقنيهافإني

لهقوومنهاالخمر،تحريمفينزلتالتيالآياتإلىالتحريمبآيةيثيرفهو

عملمنرجسوالأزلاموالأنصابو@يسرالخمرإتماامنواآيها@تذين@اتعالى:

9)المائدف@تقلحونلعقكمفانجتنبوهالشيطان

ماتماثلطبيعية،عمليةالاياتأسماءوضعأنإلىالإشارةتجدرأخيرا،
فيقعو

المختلفةالعلوم
وصعفيحركةمن

إحالاتعلمكلدفيوالمفاهيم،المصطلحات

ماإلىالذهنانصرفالإحالاتتلكأطلقتكلماومسائلوقواعدمفاهيمعلىكثيرة

جميعالسامعأوالقارئوامشحفرإليه،نومئ
منالإحالاتتلكحوليدورما

-

عد@ن@ب،@ل@@ب@ه@
9@لص@ئصط)@لربص@مور،عد@شىحمد@ترى@لسم@حكفتيمدمحدسس ا@97

@و@لز@للنفالة@احد@حمئمركر



بماآدمر.لدكريى@تأ

"نحتلفةملابسات

لكليهمايحققالمتحدثأوالكاتبمعمعيناموقفادلكعلىفيني

المعيه@العلميالحقلذلكلمحاحلمتمراوتفاهماحيا،تواصلأ

حملةعلىمتكررةإحالاتمئلأالحديثعلمففي
لأسماءوالآثارالأحاديتمن

مثل:مختلفة،

ررع،أمحديث
(1)

الرانيقعالأمةوحديث
(2)

الإيمانصوحديث
(3)

الجارية،وحديث
(@)

جبريل،وحديث
(5)

الحثعمية،وحديث
(6)

الذجمال،وحديث
(7)

ايىين،فييثو@
)ما

الساقأوالثمفاعةوحديت
(9)

المتن،وحديث
(10)

(1)القسامضوحديث
وحديث

ع@
شانرر@حبرنحارصلا@كس@@رسعمل@حامل@@عر@رئ@بح@ىحلت@ا@عاته

1 1

احلحت

س@لح@
ل@

ح@
معنرةاول

)حمل،ا،
8 9 ى3

@-

دفال@لر@بةمة@عر@ال@أ@ليشل
"

@ن@كر@ية"@لحاريمحيحرلر@معبرالمحبحط
ص

@علا@رف@ل

@-

إلا@ن@لا@لهترللا@أ@شضرممودسصعنررسودسصعالإللا11@@@@قولر@تالتالمريرق@أبع@

فبير@سىص@لالى@ب@وئ@اما
@ح-@الإرو"س

@@ال!ت@رس5

ح
@3)

ا-

صنال@للايناتئبى@ن@6ل@هيألها@لي@ي@@حية@@ارية@حلبتوبر
لقال@ن@رسرل@ت@ناتنها؟

سحالهوعلؤ@قالاععاىلددحفةالحلبتكحاربخخعه(ك@)حرر@هصلم،مؤتلإتهالبما@كلنقها(@@@ل@

مرتورالإحدطرالإل@الإسحمصل@(@لىوسألرحل،صررهرللحرتملوب@لأحثتئضصومرس

حمعربهلسه
الإحكلررالإللانركد@لإسلام@ر@ن@

@-

فالت@معوحر@سل@ه@ليشلت@ننالحنعية@ة@@حلبتومر
"

@ق؟رسرلعم؟كلني
"

صر@لزملي

يع@طح؟@رصحاء@ماسمه
8 14)

لأ-

يعج@يملمحه@لرمد@رطهوره@لذحالفهلمحكريطوللحلبتومر
(21@@يع@لص،كنمط

ي@صلى@ل@ال@يهير@ل!تم@ومر@
سلجايكىركد@ييم@رة@مي@أله@رصذ،ركقرلرنر@

دلل@@لبم
ا

دصنمنب
لاخ@@@@

@

حود@تهووسحدالسرنثا@عاد@ور

1-

@@تومر@
بومللحلى@ل@@لىشاتبري

صسحبتر@نه@لفمنم
)صحح@فردد@@بحدياله

@طؤلحلبترهركس(@ع@لحو@لمحصل"@لحاري

.

لهربهدرططتحر@رصمطزلحلبترموط،@ل@سحلبمهع@@ررى@@لبتمو@
ر@لاسهكبرهمانلبى

ر@طهادالحدكلةرمر@

طو@لر@للنممهللاحدحمعهكرص
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ممكلر،
(@)

صلات@المسيءوحديث
(3)

المعراح،وحديث
(@)

(@)المقاصفوحديث
حديثو

ادي.لوا
(6)

بإطلاقالأصوليةقواعدهمعلىالإحالاتالأصوليينالفقهاءلدىويكثر

التخيير،وداعدةالاستحسان،وقاعدةالفررين،أح@قاعدةمثل:عليها،أسماء

مروقاعدةالفرائع،وقاعدةالحيل،وقاعدة
بمثابةوأمثالهاالقواعدفتلكالخلاف.اعاة

للأحكامتحليمفيوانحينكلالأصوليونالعلماءيستخدمهارياضجةصيغ
القواعدلصيغالمملالتكرارتكفيهمالمضغوطة،الضيغبتلكوهيالشرعية،

بنصوصها.

ةكثيرمسائلإلىالإشلىةقوأعدهم،إلىبالإضافةكذلكالنحوينوعند

الزنورية،المسألةالمساثل:تلكأشهربأسماثها،
(1)

الكحلية،والمسألة
(2)

ومسألة
"

ومسألةعيسى@موسىضرب
"

اغيثالبرأكلويى
(3)

قانله،عرلوارلاقلوهمانمرحدب@ليحل@@ر@@لية@@ملحمردسيحل@قانله،بعر@ا@لديرمري

@حىلهرلا@فصقدورتصلفصى@يه
ويحح

رحر@يحا@طدت@
محمدنهر@لي@للىالحنهنريهدى@علانمل@ل@ة

@عود@اسرىالحى@لعلمشمس

21؟@لحلمعط@ر@ل@@)ل@وتهط 4 1،)512/5 5

طلكمموس
لكلارر@ربد@لس@@@لصح@ى@طلل،س

"سلمصجحصط@5ادسهرطلصد@لىلا،وح
س

1دالر،،سمهعلى@كلز@ 6 9 0

3)

@للرمر@طلبت
أحطأالصلى@لل@ل@كأللىئمر@ي

ب@
6)@لحاربلأحعاسهابلانه@ 2 92)

@حتطما@رمجح

)لبرتعد@لربر@طيلىمح@دنحفق@لم،صبسلكلحمحل@رطول)@ل@و@لت@لى@للارةحتاةفيمانلبا

@إجاء@لز@@لر
@

1طر@ 3 7،)91/1 60)

-

ئصحد@ل@رو@ه@عر@،و@@الإسر@حلحتومر

@نهسفم@ثلى@لدي@حد@ترمو
حضلهننىلاخىعرمك@لفاممكلىبرم

عبصونطرحشلملنخدص

@لطلمضاعهعلىلالةم@و@مارر@وبل@

د@@رمر@طليت
ميدكرسي

@
@@@ترد@رب@ع،@صلاةفترلروتمكة،لر@بمطربنسردحاله@ر@دكل(دي

"

ا@ل@
ر

فد

(26لحعى@لمحف@لرم")موطا@الكررتحها"يصئيماكاركما@يثا@ليصبما@رع3سبها،نر@لقلا*ع@@حدكم

@و@لز@لثقالة@احد@حمعةمركر



سماآلمحمتأيى@لدكتور
1 3

الصثر،أوالسمعالمعفقاتمثل.مشهورةقصائدوالأدبالشعروفي
(4)

والحوليات
(5)

جريروسقائصوالنزاريات،والقحطانيات،الدوامغ،والقصاثد

ائي.للطغرلعجمالاميةوللشنفري،لربالاميةولفرزلمحت،وا

رمي
لر@رلصهاو@لكني،يرلهليرشهورةمالة

@ا

لعةننذ@ط@@طنكت
س

@
ب@اما"مو@لثاحرر؟

دمصل@رسصمير@لريعيامدصعلاالعصلدصلححبر@
"

ريطر@لاسصصببرملصعلىير"مرللما

7@م@صلأكممانل 0 2

@-

رمى@وصع
و@ص@م@لصع@منرله@لموط@ر@لم@@لن@صل)نلنل(بكل@طر@مر@

@حممله@
ا

رحلأر@صما

@@لكحغبب@@حن

هك@أ/ص@شعر@للنرحبطرربداعيري

@لو@ح؟@س
@

1(،مما@لرسالة،مزصة)سبررتعد@حير@لفب،نحميئبى@لححالأعولسهلمحمدسسكر@ر

عر@شرصفرصقصاند@خيرت@نك(@ر@@حلقت@)ا-
على@ل@وعفتت@لنصل@مقى@د@كت@امنت@@

رسحرت@رقكورملهلاغنفهاننرلتمبهسجلقهبثا@@لك@كصونجل
@عنقتونمحد@@تجةحاع@ما

@@ححى@للضحعر@رنئى@ئطرطزنرعرو،ربرالأعى،ر@لاسة،الزمير،@لب@،3@فع
مر@لربرطي،

@.،2@،ال@91@لت،@ل@@اضيررت@مصور؟علي@لز@تحتهبن@ا،و@ر@@للئعلهمبى

لف
سعدألمحالاند@لعومى@سلس،أرس

1/3@صان@ر.@)ممهد@صله@سس 24)

@و@لز@للنفالة@لاحدحمعةمركر



مير.مرسوعيمعجمواياته،سورهوأسماءآد@لكريم@نهه@

الخام@@بحث@

الاياتأسماءفيعامةظواهر

الآياتتسميةصورأؤلا

الأسماءتلكفيكثيرةظواهراستنباطالإمكانفمنالمسمافالاياتاضباستر

لدىقوفويليوفيماوالترادف،الاشتراكمثلتسميتها،فيالعلماءطرقحيثمن

للمظتسميتها
وايةالربا،وآيةالإدك،آيةمثلفيها،الوار@ةالألفاظمن

ايةوالكلالة،وآيةالصيام،وايةالحج،وايةالحزيقعوآيةلأدفال،اوايةلأمالات،ا

الن@
ي

الاية.موصوعالكلماتتلكباعتارالوصحة..وآيةى

ايةمثلتحتويها،التيالمعانيوعنالآيةموضوععنينبئبلفظتسميتها.2

شها@ةردوايةالرخصة،وايةالرؤيق@وآيةالحجب،وآيةالحبس،وايةالتحليل،

وايةالظهار،وايةالطهار@وآيةالسيف،وآيةحا@،ال@وايةالقذ@،فيالمحدود

ايةواثميئفوايةالمداينات،وايةالمحنق@وآيةالقمر،وآيةالقذت،وايةالمراثض،

فيأوالايةفيالبتةلهوحودلابلفظعادةالحالهذهفيالايةاسمويأتيالوضوء،

الوضوء.وايةالمحنفوآيةالسي@،ايةلىكماالقرآن

أوالمكان،أوالزمانفيسواءنزولهاوماسبةظروفعلىبالإحالةتسميتها.3

الذينالثلاثةوآيةالإسراىايةومنها:الايات،تسميةفيقليلوذلكالحال،

تلكفيالآياتفألسماءالهجرفوآيةالمبايعقعوآيةالقتال،وآيةالصيف،وآيةخئفوا،

لهاونزومناسباتوقائعإلىتثيرالحال

4.
أوعقديقيقضيةأولثرعيبحكم@اتفر@المسمافألاياتخصائصومن

تميزفيسبئاالتفردهذاويكودالقرانيفالاياتمنغيرهافيعاثةتوحدلاإنسانية
القضيةتلكعلىيحيلخاصااسماإعطائهافيمبباثمومنغيرها،عنالآيةتلك

فيها.المضضنة

@و@لر@لنممةالاحدحمعهمركر



صم@اتالم@للكور.ئألي@

الأحاثبثأوو@لنورالآياتبعضأساميببنلاشز@كاثانبا-

فيآياتالحال،بطيعةوهيالور،بأسماءالآياتأسماءمنقليلعدديتوافق

منفلكوبأتيالاسم،فيتوأفقهاالتيالتورتلك
إليهاأشارالتيالمنطقيةالقاعدة

قال:حينالعربلدىالأشياءتسميةفيالزركثي
"

فيتراعيالعربأنشذولا

أوخلقمنالمثيءفييكونمستغربأونالومنأسمائهاأخذالمسمياتمنالكثير

ويسمونللمسفىالرائيلإثواكأسبقأوأكثرأوأحكم،معهيكونأوتخصهصفة

رسوأسماءجرتذلكوعلىأشهر@يهاهوبماالطويلةالقصيدةأوالكلاممنالجملة

0آنلقرا

1 1(1)

الايقعباعتبارطب@عيئأمرفيهاآيةباسمالسوربعضأسماءتوافقفإنوعليمي

أنوالمتمورةكاتسقىبأنوجديرةالسورفموصوعاتأهتمم@التسمية،موطنوهي

رسوأسماءأسماؤهاتوافقالتيالآياتومىالئورة.اسممعيتوافقاسماتحمل
ةها

لأنفال.اسورةفيالأولىالآيةوهيالأنفال:آية

وهيراء:@ال!واية
اء.الإسرسورةفيالأولىلآياتا

الحج.سورةفيوالعمثرونالسابعةالآيةوهيالححوآية

وهيالنور،واية
ر.التوسورةفيوالثلاثونالخامسةلآيةا

وايةالقتال،وآيةالذخان،وآيةالشورى،وايةال@جدفايةذلكوأمثال

الجمعة.وايةالممتحنة،وايةالمجادلة،سورةتسميةفيالآثلىلإحدىموافقةالظهار

فجميع
تحويها.التيالئمورأسماءتحم@الآياتهذه

فياياتليستلكنهاسور،سماءالآيات،أسماءمنقليلعدديتوافقكذلك،

ومنأحرى،سورفيآياتهيو)ن@االسور،تلك
ةثلك

1/2@لقرتد،علومدمد@لر-1 7

@و@لز@لنقمة@لاجدحم@مركر



معحموآبانه،صورهوألماءبم
@

1مرعيوسو 3

-

الشاء،سورةفيوالعمثرونالثالثةالايةوهيالمحرمات(،آية)أو@لتحريم:اية

لكنالمصحف،ترتيبفيوالثتونالسادسةالتورةالثحريمسورةاسممعوتتوالق

ماإلىلهيشارالآية@التحريم
منتزويجهالمسلمعلىيحرم

أووقرابق@لنسبإماالنساء

إلىبهفيثارالسورةأسمفيالتحريمأماالتحريم.مى@واعيذلكغيرأورضاع،

)ل@اله(0زينبالمؤمنينأمزوحتهعندالعسلأكلعن(@)النيام@اع
(1)

ةالمثك@لئغآية-
رسوأسماءمنوتعدالحجر،سورةفيوالثمانونالسابعةالآيةوهي

ة

الصلاة.فيوتكرربهايثنىالتيالمثانيمنآياتسبعفهيالماتحقع

-

ايةهيوإنماالتورةتلكفيايةليستأنهاغيرالطلاق،سورةمعوتتفق@لطلاقاية

لذلكمنهماةكلفيالمطلقةحكمورودالئورتينبينوالحامعالسقرفسورةفي
سمى

مسعودابن
ى.القصرالنساءبسورةوالأخرىالطولى،النساءبسورةلأولىا

دتتوارفإنهاالاسم،فيالسوربعضمعالآياتبعضأشتراكغرارعلى

مع

القضيةفيوالحديثالآيةأشزكتإفاودلكواحد،اسمفيالتبويةالأحاديثبعص

النبويالحديثفإنوبالطبع،نصيؤأزواجاوالأحاديثالآياتتلكوتمثلالمعالجض

مابتخصيصإماالبيان،طرقبإحدىبيانهافيللآيةالمدعمالتصبمثابةيكون
فيعمم

ذلكغيرأومطلقها،بتقييدأوفيها،أحملمابتمصيلأوالايقي
البيانهأوحهمى

ومن
@مراء،ال!حديثالأحاديث:تلكأمثله

(2)
الإفك،وحديث

(3"
وحديث

الزؤيق@
(4)

الرؤيا،وحديث
(5)

لساقاوحديث
(1)

الظهار،وحديث
(2)

وحديث

ا-
ث

@لقرطي،@
18/1 77

سفيلو@عر@حه@ى@لى@كربصيرطؤلمو@حلبت
حدالأفصى@@

سحاله@ه@زنما@نهاذقلعتحبرعها(لرصيى@ذعات@حديترمر
رصررمبنموكماطسلا@سعثرناص

ر@فوة

لم-
@ليامةبومونعافىسحالهللودل@نت@رزيةدكرويهلطويل،@@لكلحليثىشيتؤيئل@ح@يث

@بز@رمرم@د@@لالهسؤس@ر@@لل@@نكو@@د@@@حلبتمر

رعرسربدعد@ش@ىصهم
طل@@

و@لر@صلنممهالاحدحمعهمركر



ت@@لدكورتألف
صبام

القصاص،
(3)

الكفارفوحديث
لم(ا

لوضوء.ا
(7)

1 3

(@)اللعاد،وحديث
وحديص)6(،النجوى،وحديث

يعيوتثرمعرفينظاموالتةالكتابأنعلىبجلاءالاشتراكهداويدذهذا،

لاببعض،بعضهماالضلةوثيقمتكامل
الاحر،فيالنطردونأحدهمافيالناظريسع

علىقوفللوالإسراءحديثإلىالزجوعإلآيسعهلامثلا،الإلصراءسورةفمفم@ر

بابفيتوكيداأكثرالأمروهدا@راء،ال!قضةمنال@ورةهذهفيأجملماتفصيل

والعمادات.لأحكاما

@@لل@@لتومر@
محاطه@لفاممللسزمبىسمسبحريعما@

ر@
و@لهلألكل(رشعه@

"

عر@بك@
سنه

@ؤسكللهلحد
"

@

ثى
عله

@-

ومر
سأسروحهامهاط@ر@لتينحلةتحرلة@لقطيةحت

بلياتنيل@(@لب@حاع@اش@@ل@

@علت@ط@@@سورةجح@ضيرعلى@ل@للنركيراحعالادلةورة@@لطهاريآبة@ر@ومخا@د،
9 @أ@1

ييم
المهلىيقولرب@لقياتيرم@طحنقلساء@لق@)ء(@لييدكرب@لدي@لبت@

"

لا@لكئ@ا@
لأحدسبعي

يدحل@@تة@@مل
مهاما@ماسلطةيطلهمطل@ةعله@لار@ملولأحدسم@@

"

@لسحم
@رس@@@

ح
5 9 ى3

-،

لىماحاءر@لكمارت"@لزمبمصر@حع
1 37)

ير@فرطي،.@
دكا@محا@ددد@@آبةة@طى@ضو@ألاها

@-

حهل@مسه@د@كعص@ل@يلليترمو@لمك@22نمير@لفرطي؟
ر@

برمالؤسرور@لباسفيرمب@اءاحات

بمعحىرت@لفبهس
كمهعله

"

@طحت
@لحاصى@عصجع

2 2 61)

@-
ومرس

@عد@
وحاء@@@ار@ربد@س

"

@و@صمص@طلحه@)ق@رلرلرئت
3ر

ضنلاظرحثه

نحنال!ص
@ظطحى@رحدوصرئحهمح3

@ل@هلصلعبرللارئصهمع3
"

1/931سر@لد@ومى،ر@حع
3

@و@لز@للنقاف@@لاحدحممةمركر



مبرموسوعي@عحموا@انه،لورهوأسماءالنرار@لك@3أسماء

الثاثسالمبحث

الآباتلبعضشكلبة@@تحديى

1 3

أومنوالقصر،@لطولحيثمنشكلهاإلىاستنا@اقرانيةآياتحذد@لعلماء

فلكغيرأومعتنفوكلماتحروفعلىاشتمالهاحيث
يعرفوالظواهر@لثكلثفمن

جمع)الملح(،وان(،القرملحب@انيةالقر@لدراساتفيعاثةفلك
من)المليح(و)ملحط،

ومن@لطريف،الحسن@ناس:
سماع@يمللاالذي@لتطيفالمستعذبلأحاديتا

(1)

استقصائها،في@لعلماءبعضأسهبوقد
(2)

ومن
ذلك:

منأطولبذلكفإنهاكلمة(،ا61)بلغتالتيكلماتهاوبتعدادالدين.آيةاية:أطول-

بلغتالتيمثلأالبروجسورةالقصار:السورم@الطولالمتوشطةالمتمورمنكثير

2وآباتهاكلم@،131)كلماتها كلماتهاتبلغالتيالمطففينسورةتقريباوتوازيآية2

3وآياتهاكلمة(،169) اية.6

-

تعالى:قولهالقرادفيآيهأقصرقيلآيؤأقصر
"

وقيلوالضحى"،
"

وقيلوالفجر"،

تعالى:قوله
1

نظر
(3)

أيضاوقيل
"

يس

(4)ا

قولهبلوقيل
"

مدهامتان
ا

كلمةلأنهاا،

الكلمتين.حكلفيدكره،سبقئماعداهاوماواحدة،

-

لهقوو.(33الايؤمن)الأنبياعط@فلكفي)كلتعالى:قولهوعكسا،طر@اتقرأاية

(3لمدثر:)ا@فك@ورئك@تعالى:

-

يغشىئعاساأمنةالغمبعدمنعلبكمأنزل)ثمتعالى:قوله@لجم،حروفجمعتاآبتك

1الآيؤمنعمران،)آل@،قنكمطائفة معهوالذيناللهرسول)مخمدتعالى.وقوله4(،5

.(29الاية:من)الفتح،مجدأ@ركعاتراهثمبينهمرحماءالكفارعلىأشذاء

1/2@صصع،نحار@سكر،أيى@لر@ري 6 3

1/2للرركيكد@لرملىسطر 5 سنحر.@ضلماكئر@@مدسمعا،وما5
@دعسلك

@ر@@لمح
1/2للكرمي،وح 4 0

"-

1/1@لر@طمامل@لررق@ي@ 3

و@لر@تلنعالهالاحدحمعهمركر



صصاتممالدكتورنأيى

-

الآياتوهيالحسخى،اللهأسماءمناسمانمنهاكلاخرفيمتو@لياتاياتسبع

الحجسورةمن(59-65)
-

من(31-23)الآياتوهينون،وآخرهاقاف،آيةكلأولمتو@ياتآياتتسع

اء.لشعراسورة

عب@.سورةمن(27-15)الآياتوهيواو،فيهاليسمتصلة،ايةعئرةثلاث-

-

المحادلة.سورةوهيآياتها،منايةكلفي)أدله(الجلالةلفظصردسورة

الزحمن،وسورةالقمر،سورةوهي:الجلالة،لفظفيهاليسمتوالياتسورثلاث-

1)قعؤلوااوسورة

وفوظروأوصافها،معانيهاإلىاستا@الآياتالسعضأخرىتحديداتوهناك

أشكالها،لانزولها،
ومن

ذلك.

منويثاءلمنفلكما@ونويغفربهيثركأنيغفرلاالله)إنتعالى:قولهآيضأحب-

.(48)الساعضعظيما@،إثماافترىفقدبالتهلرك

-

هموماالآخروبانيومبالنهامنايقولمن@لنلمى)ومنتعالى:قولهايفأخوت

.(8لبقرف)ا@،بمؤمن

-

منخلتوقذ@طسةقبلبالسيئة)وبسنعجلونكتعالى:قولهالقرازرفيايةأرجى

@،لثديد@لعقابربكوإنظنمهمعلىللناسمغفر؟لذوربكلانالمثلاتقبلهم

محتلفةآياتفيوالعلماءللصحابةقولاعمثرستةالزرقانيهناوأورد6(،)الرعد:

الكريم.ادالقرفيايةأرجىعذوها
(2)

جم@،يجزسوءايعملمن@لكتابأهلأمافيولابأمانيكم)قيمرتعالى:قولهايق@أشد-

1الايؤ)الساعمن عن.(23
إنياللهرسولياقلتقالت:عنها(الله)رضيعائثة

علوميمكلر@رركى،@
2لؤته@1/@ 5 4

2/4للى@لصمامل 2

@و@لز@لنفمة@لاحدحمعةمركر



آر@أسلى@
@وأس@3

مرعيسومومعحموآياته،سوره

سويعمل)منتعالى:قولهقالتعاثشة؟ياآيةقال:؟لةالقرآن،فيآيةأشدلأعلم
عا

الحديت@بهيجز
(1)اا

الإثمقولهمعنوالأحبار@لربانيونينهاهم)لولاتعالى:قولهتوبيخا،آيةوأشد-

.(63)المائدف@،يصنعونكانوامالبئس@لسحتوأكلهم

-

3)النبأ:عذابا@،إلانزيدكمفلن)فذوقواتعالىقولهالنار،أهلعلىآيةأشذو

فأما@لذينوجوهوتسودوجوهتبيض)يومتعالى:لأهواعقولهاأهلعلماايةوأشد-

عمرانز)التكفرون@،كنتمبماالعذ@بفذوقواإيمانكمبعدأكفرتموجوههماشودت

1 06).

-

اجلوباطقإلابينهماوماوالأرضخلقنا@لسماوات)ماتعالىةقولهايفأشرت

العريابنقالى.(3)الأحقاف:مسمى@،
(2)

-

إفابينكمشها@قآمنواأيها@ثذين)ياتعالى:قولهداعرابا،ومعنىحكماآيةأشكل

من)المائدف@،الموتأحدكمحضر
1لاية:ا 06).

عنوينهىالقربىفيوإيتاءوالإحسانبالعدليأمرال@ه)إنتعالىقولهايفأعدل-

9)النحل:@،تذكرونلعلكميعظكمو@نبغي@نكرو@@لفحشاء

-

كعقال:بنأبيعنالحديثوفيالكرلصي،ايةآيفوأعظم
"

)ع@أالله:رسولقال

قلت:أعظم؟معكاللهكتابمنآيةأيأتدريانمذر،أبايا
"

الحيهوإلاإلهلاالله

القيوم
"

المنذر".أباالعلمليهنكوقال:صدري،فيلمحصرب
(3)

-

اتقنطولاأنفسهمعلىألمرفوا@لذينعبالمحييا)قلتعالى:قولهفرجا،ابةوأعظم
من

.(53)الزمر:.@حيمإنهجميعابيغفر@لذن@ال@هإناللهرحمة

-

من)الطلاق@@،حسبهفهواللةعلىيتوكل)ومنتعالى:قولهتفويضا،آيةأكبر
.(3لاية:ا

@@@يص
كالا@ةدبماا@و@

3)ح 0 93)

1لثسر@نالى، 4 8 / 4

@@صحهكدصحخلم

3)حرقصرما،وس 4 3لحار،الأ@مسدمد@ثدلم@ا3 0 3 18)

و@لز@تلنما@ه@احد@حمعهمركر



3لدكوراتأبى
1

0

لما

-

حمةزمنتقظوالاأنفسهمعلىأيرفوا@تذينعباسيا)قلتعالى:قولهآي@أوسع

(53)الزمر.@،هو@لغفور@لرحيمإئهجميعابيغفراللهإنالله
(1)

ليأوفيلأخهاا(.)المحلق:خل@،@ثذيرئكباسم)اقرأتعالى:قولهنزولا،ايةأؤل-
كلفئتوثماللةبلىفيهترجعونيوما)واتقواتعالى:قولهنزولأ،آيةوآخرنزولأسورة

نفسبى
وهمكسبتقا

2)القرف@،بظلمونلا تسعبعدها)ء(النبيوعاش(81

ليال.
(2)

-

.@@لرحيم@لرحمنالله)بسمالبسملةوهيآيفخير

-

العاشرفالآيةأيالعئر،بهايتئمالتيالآياتهيالعشور:أوعواشر@لقران

ويؤشرالشرات.آياتهاتلعالتيالسورمنالخلأربعون...واوالثلاثون،والعثرون،

ومنخاص،برمزالعواشرعلىالمصاحفكتاببعض
ال@ل@

(3)ذلك.بكرهكانمن

-

وصرف@أسكنهأي:قرعا،يقرعم@عطأليقزعيقال:القرآن:قوارع
")

يقول

السحاوي:
"

تقرعلأتهالدلكسميتويتحفس،بهايتعوذالتيالآياتانوقوارع

ونحوهاوالمعونتين،الكر@ي،كآيةوتقمع@وتدفعيالشيطان
"5 اد(:القر)قوارعف(10

مهاوفيأمن،والإصالج@منإفا@زعالإنساديقرؤهاالتيالسورأوالاياتهىإفن

الحفظ.وأياتي@،وسورةالبقرفسورةمنالحواتيملاياتا

عددسفر،لىورفقته)رو(الخطاببنعمرقضةوفي
أمثالإلىالإشلىاتمن

عنويرالصحابؤبيناتماقمحلكانمنهاكثيراأنعلىدلالةوفيهاالايات،تلك

فيهمله،سفرركثا@الخطاببنعمرلقيقال:الشعبي
اللهعد

عمرفأمرمسعو@ب@

إنعمر:@قالالعتيق،البيتمنأقبلناالله:عبدفأجابهالقوم؟أينمنيناثيهم:رحلا

2نمبر@لصكللأ 4 / 1 6

1/33كبر،@ىنفبر@ 5

عمرو،سبدن@وس@ع@@لح@ب@
0كطد@ر@لك@@فر@عرفحى،@صاحسهنهميئ@رغط@حكم@ 7 1أ@،2،، 5 / 1

@-
ي@662س.للى@لرر،مطر@ر

الاهأ@لقراووعلمر@لإنقلى@لبرطي،

@و@لز@لنفالة@لاحدحمحةمركر



@رأسه@لك@3آد@أملا@

ميرعيلومومعحموآياته،رهسو

لمحيهم
هوالآإلهلا)اللهالت@عبدفأجالهأعطم؟القرانأفيفناداهم.رحلاوأمرلعالما!

)إنمسعود.ابنفقالأحكم؟القرآنأينادهمقال.الآيةختم@لقثوث@الحيئ

عمرفقالالآية.@والإحانبالعدلبأمراللة
لاث@

ابن@قالأجمع؟القرآنأيم:

عمرلقال@،يرهشزأفوةمثقاليغملومنبرهخيرافو؟مثقاليعمل)فمنمسعوت

منالكتابأهلأنيولابأمانيكم)لي@مسعودابرقالأخوف؟القرآدأفينا@صم:

نالمح@عمر:@مالالآية.@بهيجزسوءايغمل
مسعوابنفقالأرجى؟الفرانأيم:

د:

نادهم،عمر:فقالال@ه@،زحمةمنتقنطوالاأنفسهمعلىأيرفوا@لذينعبالمحييا)قل

نعم.اللهمقالوا.مسعود؟اب@أفيكم
(1)

أسماءمعرفةإنالقولعلىبشخعالخبرفهذا

فيامعياروكانالصحابقمالدىأوليقعبصورةولومعرو@ا،علماكانوصفاتهاالاي

وعلومه.الكريمانبالقرادلأفراعلممستوىاختبار

علىدلالةالتفضيل)أفعل(بصيغةدأئمالآياتواالسورتلكإلىلإشلىةاوتكون

يستفادوقدوالآيات.السورمرغيرهام@أكثرفيهاوطهورهافيهاالمذكورةالضفةقؤة

مثلا.لمحيقالتسميتها،إلىالحاجةلدىالثابقةالآياتفيالغالةالضفاتتلكمن

آية.أخوفإلىإشارةلتخويف.اآية

اية.أرجىبلىإشارةالرجاء:وآية

السالق.)لفم@عائشةحديثفيايةأشذإلىإشلىةالشدفوآية

توبيخا.أيةأشذإلىإشلىةالتوليخ:واية

اية.أشرفإلىإشلىةالمثرف:وآية

آية.أوسعإلىإشارةلوسع.اوآية

هكذأوآية.خيرالبسملةإلىإشرةالخير:وآية

@

ص
28-30

@ر@لز@لنقا@ةالماحدحممه@ركز



@كتور@تأيى@لد

بما.م

تةالنبوالآثارفيووقائعأخبارإلىاستنا@االآياتبعضتسميةيمكنكما

الآيات،علىالأسماء@رقا@قدمماء@!و@لك@الايةمعنىوإلىالإسلامي،والتاريخ

ذلك:من

-

عنوأسرضبالعزفوأمز)خذ@نعفوتعالى:قولهعنطيالقريقوللأخلاق:ااية

1)الأعراف:@الجاهلين 9،)9
الفاضلة.للأخلاقالجامعةأيالجامعفالايةهي

العلماء.بعصقولالألولصيويذكر
1

آيةالكريمالقرآنفيليىائهواحدغيرنكراقد

منالأخلاقلمكارمأجمع
الايةهذه

)ا"

-

ةالتحتبآية
وبتئمتاخرومافنبكمنتقذمماالله"لكبقفر@تعالى:قولهعنوروي

المحببةالابةأنهاالقرطيص.(2لالفتح:فسنقيما@صراطأويهديكعليكنعمته

-

لأرضوا@@لسماو@خلقفي)إنةتعالىقولهعنقال(@)البيأنروي@لتفكر:اية

عمرانت)آل@الألبابلأيليلاياتو@لنهارالليلو@ختلاف
"1،)9

ا@

أهاقرلم@ويل

فيها.يتفكرلمأيبهافعج
(2)

التمكر.ايةالاية.هذهعلىيطلقأنيمكرذلك،وعلى

-

ربقالربهوكئمهلميقاتاموسىجاء)ولماتعالى.قولهعباسابنيقول@لرجاء:اية

منلأعراف،)ا@إليكأنظرأرفي
1لآية:ا منها.عديأرجىآيةالقرآنفيما3(،4

ؤيةالرايةتدعىالآيةهذهبأنعلما@لزجاء،بآيةالآيةهذهتسميةيمكنذلكوعلى

الرؤجم@.اية)راجع:الحارسين.عامةلدى

دفيحاتمتها،أوالكهفأولفيالشرالآياتوهيالعواصم،أو@لعصمة:وآية-

الحديث:
"

من
رواية.وفيالذجالمىعصمالكه@سورةأؤلم@آياتعرحفط

"

الكهفسورةاخرمن
(3)

أميرياله:قالأليهودمنرجلاأن)لنهحال@الخطاببنعمرعنرويالعيد:وآية-

عيذااليومدلكلاتحذلانزلتاليهودمشرعلينالوتقرأونهاكتابكمفيايةالمؤممين

روختمير
9/1@عاب@ 4 7

@-

@لفرطي،2/102نمب

@-

يعمم@ه@لك@رتية@لكه@رةصلد@صلملمصجح
8 09)

@و@لز@لنفال@للاحدحمحةمركز



@ت@أصلى@
يرعيسومومعحموآياته،رهممووأسلىيم

لكمورضيتنعمييعليكموأتممتثينكملكمأكملت)اليومقال:آية؟أىقال:

عمرةقالدينا@الإسلام
)ل@أ،النبيعلىفيهلزلتالذيوالمكاناليومذلكعرفناقد

جمعة.يومبعركةقائموهو
(1)

-

ةالحديثفيوردالبقرة،سورةآخرفيالآيتانوهما@لكافيتان
"

منالايتينقرأمن

(@)كفتاهليلةفيالسقرةسورةآخر

الاية:من)الطلاق،نحرجا@لايجعلاللهبتق)ومنتعالى:قولهوهي@لكفاية:آية-

اسئمالآيةهدهعلىالعامةوتطلق2(،
ا

بينهمشعلماثينلأا،ألفاية
سعوقرأهامنأن

بضاعته.راجتغيرهأوثكانفيعلقهامنوأدرزق@فيلهالله

-

:@المكزر@
لاالرولوتكراروموعظة،اتذكيزنزولهاتكررالتيالآياتوهي

يعني

السيوطي:يقول3،الرتكرار
"

عندوتذكيرالثأن@تعظيمامرتينالمثيءينزلقد

نسيانهخوتلسبهحدوت
(3)

سورخواتيمالصدتبهذاذكروهاالتيالاياتومن
ة

يثخنحتىأسرىلهيكونأنلبيئكان)ماتعالى.وقولهالروم،سورةوأؤلالنحل،

م@لأنفال،)الأرك@افي
6لآيةا لفا@لنهار@زفي@لصلاظر)وأقمتعالى:وقوله7

1ةالآيةمن)هو@@التيلمن 14)0(4)

ة.كثيرلآثارواالرواياتتتحعخلالم@لسميتهايمكىالتيلآياتاتلكوأمثال

للباحثينمفتوحالمصطلحيالوصعحاجةلتلبجةالآياتتسميةبابو)دهدا،

ذلكأنغيركان.معرفيمجالأفيفيوالعلماء
ابطبالضوويستجيضبطأنينبغي

وصع@والثرعيةالعلميةوالحدود
الجديدالمصطلحيعلىصلاكأنالمصطلحات

منيتناوللاوأنمداولا،قدي@امصطلخا
منومكانته،الكريمالقرانقدستة

ماذلك

(45)خ@لحالبيصجح

س@ى.@لقر@رسهوةت@@قر@@صلس@ملمصحغ
@2حمم6لع@لؤتم@فلل@كد@لزمليص

1@لؤتم@1/علوموماث.- 0 4

1تح@1/علرملىلاتقلى@طيلشر@ 0

تو@لز@لنفالةالماحدحمعةمركر



لصاتم@لدكررل@لح

لقولهم:والمطرينالضحفيينبعضكتاباتفيمؤخرا@ر
"

إلمطإشارةالإرهاباية

القعدؤبهترهبونالخيلرباطومنقوةمنفا@ستطعتملهم)وأعذواتعالى:قوله

ثونهممنواخرينوعدؤكم
@لهسبيلفيشيئءمنتنفقوأومايعلمهماللةتعلمونهملا

بهمالأ@لىوكان.(6)الأنفال:.@تظلمونلاوأنتمإليكميوت
آيةمئلا.يقولواأن

ايو@ولاالرباط،ايةأوالتعبثة،ايةأوالله،أعداءإرهابايةأوالاستعدأد،

المحص.الإرهابعلىالحتفيآيةعلىالحكيمالقرانباشتمال

@ر@لز@للنفمةللاحدحمعةمركز



يروعيمر@مححموآياته،صورهوأس@اءآر@لكريم

@لسابعالمبحث

والاشز@ك@لئز@دتبيئالايأسماء

حتاوترقدالآياتأسماءفإناحتهاديقحأنهاالآياتتسميةفيالغالبأنب@ا

طبقاواحدةايةعلىمتعذدةأسماءأوواحداسمفيطلقمتعدثفوأسماءمفرثةأسماءبين

ويتلخصواحد.اسمفيمتحدةآياتتشزككذلكالتسمية.لىمجتهدكللاحتهاد

أدنا@التلاثالصورفيذلك

واحدباسمواحدةآيةأ-

اسممنلأكثرواحدةآيةب-

واحداسمفيمثتركةمتعددةاياتح-

واحدباسمواحدةايةأ-

لأدثواحدةايةعلىواحداسميطلقأدالآياتتسميةفيوالشائعالأصل

ة.كثبردلكوأمتلةلتسميتها،يعتمدأساساومحورأموخذا،موضوعأتتناولعاثةلايةا

يعنيدلاأطلق،إفاالايةاسمأنعلى
ضوعالموتتناولكقهاالايةكونبالفرورةذلك

مثلتمامأالكل،علىالجزءوإطلاقالتغليببابمنهوو)ثمااسمها،فيإليهالمثار

تناولتفيهاآياتةعدأوآيةباعتبارالسورةعلىمعيناسميطلقإذال@ور،تسمية

مثلا،الكر@صيفايةاسمها،فيإليهالمثارالموضوع
تتناولالمطؤلة،الآياتمنوهي

عذفموضوعات
وعدمالكون،علىوقيوميتهالخالق،لوحدانيةتقريرمن

الشفاعة

لالتسمية.استأثرالكرسيلكىذلك،وغيرشيءبكلوإحاطتهارتضى،لمنإلالديه

اسممنبأكثرواحدةايةب-

تلكحسبأسماءعليهافتطلقومسألة،قضثةمنأكثرالآيةتتضمنقد

فيلةالمتناوالواحدةالقضيةولكنالقضية،دتتعدلاأوالمختلفة،مواضعهافيالقصايا

@و@لز@لنفالةالماحدحمحةمركر



صبا.ادم@لدكتورتألص

ئيةالجزالعلاقةعنناشئايكونأولذلك،تبعأالتسمجةفتتعذدمتحثضأسماءلهاالآية

الآية.قضايابينالكلية

من
لسببالأسماءتعددأمثلة

المسألةأوفيهاالمطروحةالقصيةأسماءتعدد

ةفيهاالمتناولة

-

والزاني.الزانيةآيةعليهاويطلقالجلد،اية
-

الكلالة.آيةعليهاويطلقالضيف،واية

-

وآيةالعسل،وايةالصعيد،وآيةالتيمم،آيةعليهاويطلقالطهارفواية

لوضوء.اوآيةافق،المر

-

الفي-وآيةالخمس،وآيةالألفال،ايةعليهاويطلقالغناثم،واية
القذف.آيةعليهايطلقالفريقحوآية-

-

الفرائض.وآيةالميراث،آيةعليهايطلقالقسمة،آيةو

-

الرضوان.ايةأيصاعليهاويطلقالمايعفواية

أسماءوبتعذدالتزادتلسببأسماؤهاتعذدتالتيالآياتمندلكوغير

لآيةافيالمتناولالواحدالموضوع

ومن
قضاياها:لتعث@تسعاالايةأسماءتعحدأمثلة

مانعأيبسببأوالمسافرأوللمريصرمضانالإدطاريفيالرخصةآية-

مثلأالحلقكتركالحجمحظوراتبعضارتكابفيللحاجالرخصةوايةاخر،شرعي

رأسه.فيلأذى

-

ةالبقرلىواحدةآيةفيوارقالأحكامفهدهالخلع،أوالفديةأوالطلاقواية

الاية.كذهالمتصلةالآياتفيلالقروءوالعدةالرجعةأحكامإلىبالإضافة)922(،

مكثأنأيبجزءكلعلاقةوالغارالهجرةببنهناوالعلاقةالهجرفأوالغاروآية-

بلىةالإشارسياقفيوردتالغارعنتحذثتالتيوالايةالهجرة،منجرءبالغارالنبي

الغارآيةوأخرىالهجرة،آيةتارةعليهافأطلقلمح@أ؟هجرته

@و@لز@لنقعة@اجد@حمتكزص



اوآياتهلورهوأسماء3الكرآد
ميرسوعيمرمعحم

قدالاسميالتعددهذابأنعلما
ممهومفيوالآراءالأحكامتعذدإلىيفضي

م@والمفترين.والمقهاءالعلماءبيرالاية
يةالحزتخميسيالحلماءاختلافذلكأمثلة

وومنوالخرقيالشافعيورأىتحقس،لاأنهاالجمهوررأىحيتوالحراح،
افقه

من

إلىصارالذيالفيءمنوالخراجالجزيةأنالجمهوروحخةتخضس.أتهاأحمدأصحا@

ابنيشيرالغنائم.خسو)تمايحمسها،لم)حر(البيوأنقتال،بعيرالمسلمينمالببت

دلكإلىتبمية
بقوله:المسألةتلكفيالاختلافبسبالتصريحمع

"

أنهالخلافومنثأ

أنطائفةفرأتللقرآن،الناسففماختلفواحدا"الفيءوآيةالخمسايةلفظكانلما

الثافعيقولوهذابالسويقيالخمسةبينالحمسيقسمأنتقتصيالخمسآية

0وأحمد

1 1(1)

و@حد@ممفيمشتركةمتعددةاياتج-

رسوفيقةمفزأوواحدفسورةفيمتصلةالآياتم@مجموعةفإنبالعكس،

فيقولونموخدا،موضوعاتاولتإذامحينااسماعليهاالعلماءيطلققدمحتلم@
ا

كذااية

)بالجمع(وكذ(1كذاآيكأولإفراثأ،لباوكدا"
ا-

@من
العلماكأقولواحدفسورةفيمضلةآياتمجموعةعلىواحداسمإطلاقأمثلة

-

عائثةالمؤمنينأمبراءةفيالنورسورةأوائلفيالوار@ةالآياتوهيالإفك،اية

آياتعشروعدث@ابهتانا،لهقذفتمما)@ه(

-

التاسعةالايةوهيالجمع@وآية
عرفالحاثيةالايةاخرهاإلىالجمعةسورةمن

بيعمنعنهايشغلماوتركالجمعقيإلىلالسعيالأمروفيهاآيات،ثلاثومحموعها

ذلك.إلىوماولهووتجلىة

-

يطلقونلكتهمالرابعة،ألايةإلىالمجادلةسورةمستهلفيالآياتوهيالظهار،ابة

جميععلى
الطهار.حكملتضقنهاالظهارآيةاسمالآياتتلك

صهلح@ر@ببيةسالحبمعدأحمدسى@ر@لع@يجة،@هى
@نر@)مخسةصالم،رض@محدنحيق@لريض@ل@

تو@لز@لنفال@الماحدحمحةمركر



آ@لدكتررتألف
3

لمما.

-

بعددوالخمسوالخامسةالآيةإلىالماثةبعدوالأربعو@الزابعةالآيةوهيالقبلة،واية

1إلى144)المائة تحويلموضوعتناولتآيةعمثرةاثحتاوعدث@االبقرفسورةمن(55

دلليهومزاعممنذلكفيكانوماالحرام،المسجدإلىالمقدسبيتمنالقبلة

فقين.والمنالممثركينوا

المشلىالموضوعاتعنتحذتتواحدةسورةفيمتصلةاياتمجموعةفتلك

أسمائها.فيإليها

ومن
سورفياباتمجموعةعلىواحداسمإطلاقأمثلة

لهم:قونحتلفة
منها:والعرش،علىسبحالهالخالقاستواءعلىتدلالتيالآياتوهيالاستواسآية-

علىىاسنوثنمصتة؟لابمفيوالأرض@ل@ماواتخلقالذياللةربكم)إنتعالى:قوله

منلأعراف)ا@لعرف@
عمدبغنرالسماواترفعالذي)ال@هتعالى.وقوله.(54لآية:ا

على)@لرحمنتعالي:وقوله.(2الايةمنلالرعد،العرف@على@ستوىثتمترونها

-5)طه:@لثرص@نختومابينهماوماالأرضفيوما@لسماواتفيمالهاستوى@لعرش

5)ايةالفرقانسورةفيذلكومثل.(6 رسووفي4(،)اية:السجدةسورةوفي0(،9
ة

جميعبلىويثار.(4)آية:الحديل
اء(.الاستوآية)راجع:لاستواء.ابآيةالآياتتلك

اسالإمروليلةبدر،يوم(@النبيلرؤىذكرفيهاالتيالاياتوهي@لرؤيا،وآية-

@تحوفي
لووتليلامنامكفيالكيريكهم)إذتعالى:تولهفيوردتنالأولىمكقي

@لضد@ر(بذ@تعليئمإنهستمده@ولكنالأمرفيولتنازعتملفشلتمكثيراأراكهم

فتنةإلاأريخناكجعلنا@لرؤيا@ليي@مماتعالى:قولهفيوردتوالثانية3(،4ة)الأنفال

دتروةلأحيراوالثالثة0(،6الايؤمن)الإيمراعط@القرانفيالملعونةو@لشجرةتلناس

شاء@لبإنالحر@مالمسجدلتدخلنبالحق@لرؤيارسولهاللهصدق)لقدتعالى:قولهفي

سورفيآياتفتلك.(27الآيةم@)الفتح،@اميين
ايةمنهاكلعلىيطلقنحتلفة

ؤية(.لراآيةجع:)راوية.لرا

@ر@لر@لنقاله@احد@حمحهمركر



@وأله@يملقرآد@اأسلى

ميرعيموسرمححمياته،وارهسو

-

يسمعصولمنللقارئقراعهالدىال@جوديسنآياتمجموعةوهيالتجدفوابة

)راحع:مواضع.أربعةعنتقلولاالأقوال،بعضفيموضغاعترأربعةإلىوتصل

لسجولأ.اآية

-

منرحم!)فبماتعالى:قولهفيوردتوقد@لثورى،واية
فظأكنتولولهنملنتال@ه

فاعفحويكمنلانفضوا@لقلبكليظ
)الالأمر@فيوفا@رهملهمواستغفرعنهم

1عمرالت هموأمروأقاموا@لصلاةلربهم@شتجابوا)و@لذينتعالى:قولهوفي.(59

عادةالشورىايةفيطلقون.(38)الشورى:@ينفقونرزقناهمويماببنهمشورى

ى(.رالشواية)راجع:معا.لآيتيناهاتينإلىللإشارة

-

له:قوفيكماوتعالىسبحانهالزبمحيءفيهايذكرالتيالاياتوهيالمجيء،واية

جعتراللهالأمر@لىوقضيوالملائكةالغمامفنظللفياللةيأتيهمأنلاينظرورن)هل

2)البقرفالأمور@ .(22")الفجرصفا@صفاو@ئقكربك)وجاءتعالى:وقوله0(،1

المجيء(ايةلواجع:

سورفيمتفزقةآياتمجموعةفتلك
فيوواحد.موضوععنتحذثتمختلفة

قال:حذيفةع@الحدبط
"

حتىفقرأالقراعففافتتحليلةذأت)@ح@(النبيمعصليت

ثمفقرأ،النساءافتتحثمختمها،حتىقرأثمالمائتين،بلغحتىمضىثمالمائفإلىانتهى

عذاببآيةمزو)فاسأل،رحمةبايةمزإفاوكان).-(،قيامهمثلركوعهلكادركع

سئحدلهتنزيهفيهابايةمزو)فاتعؤذ،
(1)

الرحمقياياتإلىالإشارةالحديثهذاففي

مختلففيموجوثةآياتوهيالتنزيه،واياتالعذاب،وايات
ان.القرسور

2)ح@روير،كطححةملمصحغ 9 أل@1
مد@حدالم@ى6لى@لبح،نجامت@لانيص

مسدسني

)حصار،@@
2 2 7 ث@8

4لمحع@ح@د@ل@حربفد@لدعاءلسصجح مأ2

@و@لر@للنثمه@احد@حمعهمركر



سماآدم@لدكتورتأليص

مصطلحالعلماءأطلقإذاكذلك
لا

وكذاكذاآيات
اا

بذلكيعنونفإنهمبالجمع،

مختلفةمواضعفيقةمفزآياتمجموعة
فاتالكريم،القرآنم@

مثل:موحدموضوع

آياتوالخمر،واياتوالحرام،الحلالوآياتبالقتال،لأمراوايكلأحكام،اآيات

أوالعدروآياتالصفات،وآياتالثماء،وآياتالسجو@واياتالزكافوآياتالربا،

المنجيات،والاياتالقدر،واياتالقتال،وآياتالعفو،وآياتالحرج،رفعآيات

بهذاةعديىدراساتظهرتوقدذلك.وغيروالويمد،الوعدواياتالمواريث،وآيات

وعر@والفرعي@الرثيسةموضوعاتهاحسىالكريمالقرآنآياتتصنيففيالصدد

الكريم.للفرانالموضوعيبالتفسيرالفرعيالعلمهذا

ايةتسميةلقصدلاقاسورةاسمإلىكثيراتضا@ألايةأنبلىالإشارةوتجدر

عدماوذلكالاختصار،لىورغبةفحسب،الآيةإلىللإشارةوإنمامعجنة،تسميةفيها

ايةفيمثلا:فيقالاخر،موضعلىإليهاالإشلىةتعادثمالحديث،ثنايافيالآيةإيراديتتم

فيالبحثولدىوهكذا.عب@،ايةأوي@،آيةأويوس@،ايةأوال@ابقفالبقرةسورة

)نماوالأسماعطبتلكمحتصةمعينةأيةعلىالبتةالباحثيقفلاقدوأمثالها،السورتلك

لتمييزأوالبحت،للاختصارسورتهاإلىالآيةبإصالةالأسلوبهداإلىالعلماءيلجأ

ومنالحديث.سياقفيالواردةالاياتبقيةعنالاية
ماالحديثلىذلكأمثلة

وير

قال.الربيععن
ا

تحريمفييقدمرلكمإن)ص@أ:اللهرسولقالالبقرةايةنزلتالما

لتلزثمالخمر،تحريمفييقربربكمإن)@أ:النبيلمحقالال@اءآيةنزلتثمالخمر،

(1)فة.المعروالخمراياتإلىهناوالإشارةذلكعندالخمرفحرمتالمائدةآية

1-

@م@تهةوبو@قرةك@561للؤر؟خمبر@لحرطي
ى

معا@لك@لى

و@لز@ثللثقعةحمحتالماحدمركر





ةهة@ئي@هةة؟ة

؟@؟..-.
كا-ءثءثء..-.-

ابعةءير?الزاالفصل

؟@
أساميمعجم

الإلات؟نيا
ة@؟ة

@هته-5-@-@،@؟تيره-5





3ر.تأيى@لد
@صا1

المح@ايةا-

وجعلواحدةنفسمنخلقكم)هو@لذيتعالىةقال

اللةذعواآ@قلتفلمابهفمرتخفيفاحملاحملتتغشاهافلماإليها

فيماشركاءلهجعلاصالحااهماآفلما@لشاكرينمنلنكونن

1اف:لأعر)ا@كونيئر 89-1 9

1 5

لب@كنزؤجهامتها

صالحايتناآلئقربهما

عماال@ه"فتعالىاهماأ

ولهماولدإفاكاناوحواءآدمأنالآيةهذهتفسيرفيالواهيةالقصصمن
لد

لهمادولدولد،لهمايعيشلافكاندتمعيعبدانهذلك،ونحواللهوعبيداللهعبدسمياه

الحارث،عبدفسمياهلعاش،الاسمهذابغيرسميتماهلووقال:إبليصفأتاهماغلام،

الآية.هذهنزلتذلكوفي
(1)

ويوصحالزعم،هذاالسيوطييرد
بأساليبالجهلأن

أشكلحيىالذعاوىهذهمثلتوفمإلىالئاسلبعصأفضىالكلام،وبمناحيالعربثة

فيونروالع@الاسع)التوعلقوله:الآيةلهذهعونوقدالايقيمنوالمرادالمعنىعليهم

الضروريةوالقواعدأنالقرعلومفروعم@وهومعنى(،المفصوللفظاالموصولبيان

يقول:وأساليه.الكريمالقرانفهمفيللمفسرمعرفتها
1

يفردأنيربمهمنوع

إشكالات،حليحصلوبهعقبه،جعلتهولهداالوقف،فيكبيرأصلوهوبالتصني@

منكثيرفمعضلاتوكثف
احدةونفسبىمنخلقكم)هو@لذيتعالى:قولهذلك

وحوادمإلىاكلإشرانس@حيثمشكللايةااخرلكنلآية.ازوجها@منهاوجعل
اء،

حزوقدإجماعا،وبعدهاالنبوةقلالثركمنمعصومونوالأنبياءمتكلمنبيئوادم

كالاوزوجتهرجلوأنها@وحواىأدمغيرعلىالآيةحملإلىبعضهمذلك
أهلمن

عماالله)فتعالىتعالى:قولهأدالسديعنالسيوطيينقلكمافالضحيحالملك-

)يخماتعالى.قولههووحواءادمقضةآخروأنالعر@،مركولهيراد@يثركون

ويوضحالأصنام،و)@ثراكهمانعربقصةإلىتخفص@هوبعد@ماأمااتاهما@.
دلك

ا-

@لوطي،
6@للأ@ور،ر@@ل@ 2

رص
@

حرمى
@حها@ر؟رسص@ر@لكلصر@مةر@@لرصعب@ة@لن@مل@

"

دسلا

ا@82@ح@@@رر@بلها"للمصلث@@ونن@@م@ى@ووى@ى،لم/و@لحل،)@لللجاء"رلاله

@و@لز@لنقمة@احد@حمعةمركز



1برم@مرعيمعحموآباله،سورهوأسماء3الكراد 5

علىي@ثركاظ،)عمالقالواحدةالقضةكانتولوالتث@ة،بعدالحمعإلىالضميرتغيير

ويسمىالآية.فيالنطمسياقغرار
التخئصحسنالبلاغين.لدىالنوعهذا

(1)د.الاستطروا

بعوشركاء@له)جعلالسحانه:قولهفيقائ@ايزاللاالإشكالأنعير
د

الإتينعلىالضمير
"

حووآدمبهالمع@يئأنإلىالمف@ري@بعصف@بدلكوفي
لكنواء،

@شركإليهماالمنسو@ال@ترك
العباثففيشركاوليسوسوست@وقولالشيطانطاعة

بالتوبةعنهرحعاوقد
(2)

فيالضميرعودنفيإلىآخرونون@ب
"

ادمعلىجعلا"

النفسمناستطرائاالايةفيإنأيالسابق،التوطيقولمثلوقالواوحواء،

لإثنينافضميرعاقة.الممثركيئذكرإلىلإنسان،اجن@منالمثركينلأبوينلاالواحدف

أوفيهودانميالفطرة،عنمولودهمايحولاناللذادالم@تركانالأبوانلهيرأدهنا

الحسنبلىالمذهبهذاكثيرابنوعزاالأوثان..عباثةإلىيصرفانهأويمجسانمع

0الله()رحمهلبمريا

(3)

الآيفهذهحولالوأهيةوالقصصالباطلةالتأويلاتنتاثجمنوكانهذا،

ضغاموعمثربخمسةواحتخوانلا(،@@)الأنبياءعلىالكفرجوازالحوارجبعضزعم

ملةتركت)إني@شلا(:@)يوسفوقولآدم،آيةمنهاالكريمالقرآنفي
يؤمنونلاقوم

وجل:عزاللهوقول7(،3الايؤمن)يوسف،@كافرونهمبالاخرةوهمبالتة

(")(7)الصحى:فهدى@لآضا)ووجدك

طي،لير@
1/2@@لفرتيعلهمولأنفكلا 4 0

1/5ونبر@لعربر@مبدك@792،طي،رتمبر@لن@@ك@43كد@لر@ن@ار@حع 6 5

9كر.محمر@سر@حع 9 1ا@ى@@وملاله3،/ 87 6@للأحص@لوت@و@ثمو@ل@1،/ 3 / 11

-،

نثىنهر@لعفلر@و@اسراحع
س@لححارنحى@طوس@مححدسس

كدعد
نث@حم@@@@لضحجح

عر

@الحمصي@
سيم

6-1/59ا@،ول2@2،@ر@لر@ئد@لرب@ت

@و@لز@لنفالةالماحدحمحةمركر



بباآدم@لدكتورتأليص

لأخؤفااية-2

1 5

بايةيراد

إحدابغتفإن

بينهمافأصلحوا

اواتقوبكمأخو

بينهمافأصلحوااقنواالمؤميينمنطائفنان)وإنتعالى:قولهالأخوة

فاع@فبناللةأمربلىتفيءحتىتبغيفقانلوا@لتيالأخرىعلىهما

بينافأصلحوإخووائؤمنونإتماا@قسطينيحباللهإنوأقسطوابالعدل

.(1"9ات:لحجر)ا@ترحمونلعلكمالله

لهقوعلىالصلحآيةتطلقكماالمصالحؤأوالصلحأيةأيضاالآيةهدهعلىيطلق

بينهمايصلحاأنعليهماجنأحفلاإعر@ضاأونثوزابعلهامنخافتامرأة)وإنتعالى

1الآية.من)النساعطخه@،و@لضلحصلحا 28).

سمىإذاختلفواثو)نالقسلةلأهلالإبمادإثباتفيبهاويستشهد
أوالمريقينالله

القرطي:يقولبالأخوير.التقاتلحدإلىالمختلفتينالطاثفتين
"

التيوالايةهذهفي

معمؤمنينإخوةسماهمتعالىاللهلأدالإيماناسميريللاالبغيأنعلىدليلقبلها

عنالقدوفوهو)لنهال@،طالبأبيبنعليسئلالأعور:الحارثقالباغين.كونهم

ا،فزوالركمنلا،قال:هم؟مشركونأوصفين.الجملأهلمنالبغيأهلقتال

حالهم؟لماله:قيلقليلا،إلأاللهيذكرونلاالمنافقينلأنلا،قال:أمنافقون؟فقيل:

علينابغواإخوانناقال:
(1)

اية@راجع:لأذى،واالمنيةوا@لقصاص،وايةالنكفير،آية@لعلاقة:@ف@لاياتا

@لضلح

الإذناية-3

بيوتدخلوالاامنواائذينأيها)ياتعالى:قولههيالاستئذانأوالإنأاية
غيرتأ

)النور:@تذكر@نلعتكمئكمخيرفلكمأهلهاعلىوتسلمواتستأنسواحتىبيويكم

ا-
طي،@لضنمب

2 3 3 / 16-324

@و@لر@لنقمة@لاحدحمعةمركر



ر@اأساء@
1مبرعيسرمرمعحموآيات،رهووأل@اء@يم 5

)ياتعالى:وقوله7(،2

ثلاتمنكمالحلميبلغوا

@نعتساءصلاةبغدومن

بعضكنمعنيهمطؤافون

(58)النور:

ومممأ؟ملكت@لذينلب@تأفنكمامنواأيها@لذين

منثيابكمتضعونوحينالفجرصلاةقبلمنمز@لب

جناحعليهمولاعلبكملي@ثكمعور@لبثلاث

أ@لذين

حكيههعليموالله"الاياتلكمالله"يتينكذلكبعضعلما

فيوالئاس.بيوتدخولقبللاستثدانوابال@لامالمسلمينلأولىالآيةاأمرت

تعذقاتأوثلاثةفيبالاست@ذانالغلمانمىالحلميبلعأومنالمماليكأمرالثانيةالآية

فيالعلماءآراءاختلفتالثوم،وعندالظهيرفووقتالفجر،قبلهي:العورأت،من

اكأآرعذةإلىلأخيرفالايةاهذهمفهوم

قال-
لاو)رشا@ندبأمربالامشثذانالأمرإنطائفةوقالتمنسوحة،بأنهابعصهم

وإيحاب.حتم

-

والحكمزالت،ثمللحاجفالوقتدلكفيكانبالاستئدارالأمرإنطائفةوقالت
سألهحيىعباسابنقولإلىالرأيهذاأصحابويستدبزوالها،زالبعلةثمتإذا

عنالعراقأهلمنقوم
قال:بها،الناسعملوعدمالآيةهذه

"

رحيمحكيماللهإن

الخادم،دخلفربماححادولاستورلبيوتهمليرالناسوكانالتتر،يحببالمؤص،
ات،العورتلكفيلامشئذانبااللهفأمرهمأهله،علىوالزجلالرجل،يتيمةأوالولدأو

بعد".بذلكيعملأحداأرللموالخير،بالستوراللهلحاءهم
(1)

لدىطبيالقر@يقولالبيوت،دخولفيلاستئذاناآيةأيلأولى،الايةاأما

لها:تفسيره
"

فيتعفقالاستئذانآيةنزلتلماالناسبعضأنرويالأولىمسألتاد:فيه

أباحالآيةهذهفنزلتواستأذن.سلمإلامسكوناولاحرباموضعايأتيلادكانالأمر

تثير@لؤطي،21/303

@ر@لر@للماله@احد@حمحهمركر



لما@ث@ر.

العتةلأنأحد"يسكنهلابيتكللىالاستئدانرفعفيهاتعالىالله
هيإكاالاستئذان@

0الحكمزالالعلةزالتفإذاالحرماتعلىالكشفةخوفلأجل

1 1(1)

-

)دوواحب،كاوالعملولا@ا@ع،لهامعارصلاعامةمحكمةالايةإنطاثفةوقالت

الناس.أكثرتركه
(2)

الصحيحأنإلىالقيمابنيذهبالأقوال،تلكبينجحالتروفي
1 1

كانإنأنه

ماهناك
أوسز،ر@عأوالدخول،علىدليللمحتحهبد@تحمنالاستثذانمقاميقوم

مايكرأو)نالاستئذان،عندلكأعىونحوه،والخارجالداخلتر@د
مقاممييقوم

)فاوالحكم،وحدوجدت،فإذاالآيق@إليهاأشارتقدبعلةمعللوالحكممنم@بدفلا

أعلمواللهانتفى.انتفت
@(3)

بحخةلالآيةالعمليبطللاإذالاراء،أوجهالرأيوهذا

الحاليزماشافيوضوحاأكثرالمنحىوهدابالواقع،يكيفهاوإئماالعئة،زوالأوال@خ

مثلالايةهذهبمض@ونالعملتسهلكثيرةحديثةوسائلووجودالعمرأن،لتطور

ها،وغيروالهوات@والحرس،البيوت،مداخلعلىلأجراسا
وهي

علىىأحرمزةتدل

الحياةطروفتتجح@كلمايتجذدومكادزمانلكلالإسلافيالتشريعصلاحية

إبطاله.إلىسبيلولاوالعمرالنط

بالقتالالإفناية-4

ال@هو)نظلموابأنهميقاتلونللذين)أفنتعالى:قولهبالقتاللإفنابايةالمراد

(39)الحج:لقدير@نصرهمعلى

ا-

طي،21/132

@-@
3/1للىملماقي@رر 9 1

@
عد@لفا@ررالأرلاؤوفىنبنحقينحبر@لا@مليدللادر@د@لررعيلكر@ير@@يمحدسالحرربضفيم@

1أ؟ووار@لإملات@@ومكنه@لرسال@مؤصةو@لكرب@)دبم@لارنىوطا 4 0 3ما/12(،طا6ه/7

@و@لز@للنقعة@لاح@حمعةمركز



يرسوعيمرمعحموآياف،سورهوأس@اء3الكرآد@أس@

نزلوالقتال،فينزلتايةأولبالقتالالإذنآيةأنإلىالعلماءجمهوردهب

يحثلااللهإنتعتدواولايقاتلوبمم@ئذيناللةسبيلفيقاتلوأتعالى@قولهبعدما

1)البقرةا@عتديه@ النبيدعوةمنطويلةفزةلعدلالقتالالإفنآيةونزلت0(،9
الظالمينالم@ثركيئعنأيديهموكفبالصبرالمصطهدينالمؤمنينالمولىوأمرلمكقيلتح@(

بهمقلووجعلنالعثاهممبثاقهمنقضهم)فبماتعالى:قولهملفيالكتا@أهلوع@

خائنهعلىتطلعنزالولابهذكروامماحطاونواقواضعهعنالكلميحزفونقاصبة

فاعففنهمقليلاإلأمنهنم
3(،1)المائدف@ئخسييزس@يحباللهإنواصفخعنهم

فياوبالعوقرل@،عتتفلمابالمثل.الزدوعدمالأفى،وتحملالصبرآياتمنوعيرها

وتكؤنتبدينهم،فراراالمسلمونوهاجروالتفي،والقتلبالتعذيبللمؤمنينأفاهم

القتالفيوللمسلمينلرسولهوجلعراللهأذرالطيبة،بالمدينةالأولىالإسلام@ولة

لإسلاميةاالذولةحؤزةعنوالدفحطلمهم،ممنلانتصاروا
(1)

@لضبر.وآبة@لسيف،آية@لعلاقة:@ذ@لايةا

ة@لنسوخروجفيالإذنابة-5

خروجفيالإذناية
النساء

هنفاسألومتاعأسألتموهن)وإفاتعالى:قولههي

ولااللةرسولتؤفواأنلكمكانوماوقلوبهنلقلوبكمأطهرفلكمحجبوراءمن

.(53لأحزاب:)اعظيما@اللةعندكانفلكمإنبغل!؟لدامنأزواجهتنكحواأن

الايةهذهنزلتالناس،عنفاتجبن)ل@ما،النبيلنساءالحجابايةلزلتلما

ضي)رعاثشةالمؤمننأمعنرويوسعة.تخميفالحاجاضهنالحروجفيله@للإتأيضا
جسيمةامرأةوكاتلحاجتهاالحجابضربمالعدسوثةجتقالت.عها(الله
@ا؟تخفينماواللهأماسوثةيافقال.الخطا@بنعمرفرآهاير@ها،م@علىتحمىلا

لمج@/عدمالم؟
@)@لطمرة@الذعد@محدعصنحفبن@لويف@لبرهمحح@نرنماسشس

ن@للر@

@ر@لر@لنممه@احد@حمصمركر



@ر.تأبى@لد
م

صم@ا.

فيوليتعشىوإتهبيتي،فيال@هورسولراجعةفانكفأتقالت:تخرجين،كيففانظري

عمرليفقاللبعضخرجتإنياللهرسوليافقالتفدخلتعرقيده
كذا

رفعثمإليه،اللهقالتوكذا
أدنقدإلهفقالوضعميمايدهفيالعرقوإدعنه

لحاحتكنتخرجنأنلكن
@

(1)

لأذىاآية-6

مختلفةممياقاتعثةفيالأثىايةتطلق
فيال@اءاعتزالوجوبسياقهي:

نا.الزعقوبةوممياقونحوه،لمرضالحجفيالحلقوسياقبجماع،يقربنفلاالمحيض

-

هوقلالمحيضعن)ويسالونكتعالى:قالالمحبض،في@لنساء@منزالسياقففي

مقفا@لوهنتطهرنفإفايطهرنحتىتقربوهنولا@ئحيضفيفاعتزلوا@لنساءافى

2)البقرف@تطهري@@ويحب@لتوابينيحبال@هإنالله"أمركمحيث علىويطلق2(،2

وهيبالمباشرةزوحتهإتيانالرجلعلىالإسلامفيفيحرمالمحيض.ايةفلك

قبلمنالمرأةإتيانجوازويزعمونالمحيض،لآيةناسخةالحرثآيةأنبعضهمويزعم

ىوالأخرعا@طالحرثفايةود،مر@وفلكالحيض،وقتإتياضهنيجوزوآنهثبر،وم@

حسبإتياضه@يكونوبعدهاالحيض،فترةهيطارئةلحالةنحصصة
به.الشرعأمرما

-

الحجأ)وأكلوتعالىةقالفقدوضرورفلمرضالحلقفيللحاجالترخيصسياقوفي

الهدييبلغحتىرؤوسكمتحلقواولاالهذيمناستيسرفماأحصرتمفإندلهوالعمرة

فإفانسلثأوصدقةأوصياممنففديةرأسهمنأذىبهأومريضامنكمكانفمنمحله

فيثلاثة؟تا،فصياميجدأفمنالهديمناستيسرفماالحجإلىبالعمرةتمتعفمنأمنتم

رجعتمإفاوسبعةالحج
امالحر@سجد@حاضريأهلهيكنألمنفلككاملةعثرةتلك

1)البقرف@@لعقابشديىال@هأنو@ملمواال@هواتقوا قبلحلقمنعلىفيجب6(،9

ا-
5ول@ركر،لم@ ا@@مرء@لحاريصجحدر@مبت0،6

يعد@لخمبر،ص
4 2 1@@

نحبوصح-

لعمد@لأل@ر،مسد@حدلل@)ح.3.@لح@ك@
2 3 1 55)

@و@لر@للنمال@للاحلحمعةكرص
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أدلمرضالتحلل
جهديأويتصذقأويصوم

دقالالضيامعددفيواختلفوانسكا.

عشرفوقيلمساكين،ستةإطعامقيلالصدقةوفيعترفوقلثلاثة،الجمهور

(1)شاة.كوال@

@لفاحشةيأتين)و@للآتيتعالىةقالفقدنا،@ل@عقوبةسياقفيماأ-
تسائكئممن

ائوتيتوفاهنحتى@ل@يوتفيفأمسكوهنشهدوأفإنمنكمأربعةعليهنفاستشهدوا

عنهماافاعرضووأصلحاتابافبنفآفوهمامنكميأئيانهاو@للذانسببلالهناللهيجعلأو

الئياقهذافيأيضاالآيةهذهعلىويطلق(16-15)النساكأزحيما@تؤاباكاناللةإن

الحبس.ايةاسم

بيتفيحبستالعادلة،بالبينةزناهاثبتإفاالمرأةأنالأمرأؤلفيالحكمكان

يسمحولا
نسخثمتموت،أنإلىبالخروجلها

أمار.النوسورةفيالجلدبايةالحكمهذا

الله)رضيوعيرهماجبيرلنوسعيدعباسابنقالفقدالآيضوإليهالمشارالأذى

لهذهتفسيرهفيالسيوطييقوللالنعال،والفربوالتعييربالتميكودهآعهم(

لآية:ا
"

بالت@)فآفىهما(الرجالأي)منكم(اللوأط،أوالزناالفاحثهأييأتيانها:

تؤذوهمالاعنهماضوافأعر)وأصلحا(منهاتابا()فإدبالعالوالفر@
(2)

وتحرت

أنقبلمنالفتجانفينزلتالسديفقاليأتيانها(،)اللذانالمرادبفيالمفترينآراء

اللواط.فعلاإفاالزجلين@لزلتمجاهدوقاليتزوجوا،
(3)

حكمهذاكانأعلم.والله
انالقرفيبالنسخالقائلونويذهبوالجلد،الزجمآيةنزولقبلالأثىأوالحجسالرنا

التي(15رقمالاية)وهيالأولىالايةأنأيبآخرها،منسوخأؤلهاأنبلىالكريم
إنهمااخرونوقالالافى.ايةوتسمىلهاالتاليةالآيةنسحتهاالحبس،ايةتدعى

ر:التوسورةفيالزانيلايهتفسيرهعندالقرطبييقولالجلد.بآيةحكمام@وختان
"

لايةناسخةالايةوهذهذلك،فيللعلماءوماوحقيقتميالزانيحذفيالكلاممضىوقد

1/2@مير؟@ر@رريم@@هى@ 0 6

1نمبر@م@لبى 0 2 / 1

6نعبرلركبر، 1 3 /

تو@لر@لنمدهالماحدحمحهمركر



لماتثم@للكئررتأل@

1 6

لاتفاقالنساءسورةفياللتينالأفىوايةالحبص
(1)

لايةلاسخةجلد@لرانيايةأنأي

الزاني.جلدايةنزلتلماقال)ل@(النبيأنيروىوالأفى.الحبس
"

لهناللهجعلالآن

ماثةجلدالثيببالكر.والجكربالتيب،الثيبسبيلأ:
جلدوالبكربالححارفورجم

مائة
(2)سنةنفيثم

المحيض.وايةجم،وآية@طرث،وآية@طبس،وآيةالجلد،آية@لعلاقؤناتلاياتا

@لارتد@اآية-7

@الر@أوالارتدادآية
عنمنكميرتذمنآمنوااتذينأئها)ياتعالى.قولههي

ال@ه"يتبفسوفثينه
يجاهدونعلى@لكافرينأعزةائؤميينعلىأفلهويحبونهبحبهمبقوم

منيؤييه@لت@فضلفلكلائملومةيخافونولااللهسبيلفي
@عليمواسعواللهلاء

.(54)المائد-:

اللهيأتيبالقومالمرادبيانفيقيل
سولالزإنوقيلوأصحابه،أبوبكربهم

لانهالفرس،وقيل:هذا.قومهموقال:الأشعريمما،موسىأبيإلىأشارعنهمسئللما

وقيل:وفوو@هذاوقال:الفار@يسلمانعاتقعلىيدهضربعحهمسئللما(@)

القادسية.يومجاهدوأالذين
(3)

منهايستبطالايةهذهلىنظرهالإسلامشيخويبعد

سئة
لدلهاللهيأتيأدبدللاثينصعنيرتدمنوجدكلماهأتعالىاللهسننمن

يقيمبمن

المجتمعات.فياللهسنةوتلكالمبين،@ينه
(4)

الإعجازوجوهمنأيضاالآيةهدهوتعد

وإئرتحققتالتيالمستقبليةالمغيباتمنبواحدةأضرتإذالكريم،القرآنفي
فاته

وعاضتهمخاضتهمالمسلمي@نمنفوجدالإسلام،عنالطوائ@بعصارتدتبأن)@ص@،

علىعامتهفيالارتدادوكانالحق،علىعنهالخارجينويحملالتميثينعنيذلتمن

طي،نمبر@لض
1 5 9 / 1 2

3ول@محرد@كا@ملمصجح 1 ا.6
)ح@طرد،كا@@لزمديس@

1 3 5 صجحح@حلبتوفالال@4

كلث@نعبر@لمه@2/

@ه)سك@@@لحد@@لضسرصعد@تحعقفى@ل@ثيت@ييةوتلىى@رالرسانلف
ى

2/1د@(،تف 3

@و@لز@لنفدة@لاحدحمحةمركر



ميسرموسوعيمعحموآياته.سورهوأس@اءأسلى@لترآر@لكريم

أركانبسائرواعترتالزكافوجو@نبذوفريقكلها،المثريعةنبذدريقمستويين:

لإسلام.ا
ا

ة.دلز@آيةجع:

لاستئذاناآية-8

تثذانالا@آية
(2)

اتدخلولاآمنواأيها@لذين)ياتعالى.قولههيالإن@ايةأو

تذكرونألعتكمتكمخيرفلكمأهلهاعلىوتستموانسنأنسواحتىبيوتكمكيربيونا

2لنور:)ا

لإذن.اآية

الاسثاءآية-9

شاءماإلآوالأرض@@لسماو@ما@امتفيها)خالديفتعالى:قولهوهي
تكر

1)هود.بربد@لمافعالربكإن 07).

عذابثواموكدلكوفنائها،النارحلودفيالفرقاحتلا@فيالآيةهذهترد

الآياتبدلالةالنار@ائمأهلعذابأنإلىطائفةفيذهبفيها.وحلودهمالنارأهل

كفمانارأنصليهمسوفباياتناكفرواالذين)إنتعالى:قولهمثللذلك،المصرحة

حكيماأعزيزأكاناللةإن@ليذوقوا@لعذ@غيرهاجلودأبدلاهمجلوثصمنضجت
هاوغيرالخلودايةوبدلالة6(،5)النساكأ

من
ائمة@خالدفالنارفإنلتالي،وبالآيات.ا

لها.انتهاءلاألتهبدوام

أما
آياتفيإلااللهمدائم،التلىأهلعذابأنإلىفيذهبونال@لف،جمهور

فذلكلالمشيئقيبالاستثناءالتقييد
منالنارأهلمنينجوإذةالعمومتخصيصبابمن

2تمير@لؤطي 1 9 / 6 0

1/1ت(،@ثار@بل،لسبررتو@لأجار،ر@لز@ماقنارعحفلا@لحح@سعد@لرص@ط@سار@حع 2

@و@لز@لنفدةالاحدحمعةمركر



@@لدكتور.تالف
دم

لما

أهليحمعكماذلك.يرونفلاوخلوثصا،الثلىأما@وامالرباني.الاستثناءهذاشمله
كثيرهآياتبدلالةفيهاأهلهاوخلودولعحمها،الجنةعلى@وامالقلة

الاستثناءأما(1)

ففيسعدوا)وأفا@ئذينتعالى:قولهفيالحنةأهلفيالوارد
امتما@فبهاخالديفالخة

أنهإلىفيذهبودا("8)هودنجذوب@كيرعطاءربكشاءماإلآوالأرض@لسلاات

يخرحلاأنهاليقيىم@إذإليها"المتثابهرذي@بغيالخلو@آيةالمحكموأنالمتشابه،من

دخلها.أحدالجنةمن

المثيئة.ايةالخلوى@ر@جع:اية@لعلاقؤفات

جاعلاستراآية-10

نقصبىووالجوعالخوفمنبثيء)ولنبلوئكمتعالي:قولههيالاسترجاعآية

1)القرفوبثر@لضابرب@تو@لثمر@والأنفسالأموالمن آيةعلىويطلق.(55

بالأفةحاصةمزثةالمصيجةعدالاسترجاعإنوقيلالصبر.آيةأيضاالاسترجح

)رح@(:النبيقالقال:عاسابنعنالحديثوفيالمحمدتة،
"

لمشيئاأمتيأعطيت

أحديعطه
راجعوراإليهوإنالتهإئاالمصيبة:عنديقولواأنالأمم:من

(3)ا
العلماعضقال

يوسف.علىأسفاياقال:يوسفعلى)@لإ(يعقوبحزنلمالذلك
(@)

3@ر
محدنحمسو@ل@بل،@كتر@لفمرو@@لف@اءلامانل@لررعيسكر@بر@@يمحمدسر@ة،@

@@مر@للض
9/@ع@31لار@لكر@)سبررت@لي،@@لحصلر@سر 2يلاهأال@ا78

@-

ر@عبث@بممحدس@لعب@
@@نلب@طمر@لحي@محمدتحمبئلثماء@لار،@لفانلبىنلةلأسطالشار@@

ر%بر

4لإصححى،ا@@ 0 ما/1مأ،ا5

ليطي،@-@
3كلا/1ر،ثرلدر@@

لم

نعبر@لمي@2/723

@و@لر@لنمال@@احى@حمحهمركر



@وأس@لك@3@لؤآن@@ئصه@

مرسوعيمومعحموآياته،سوره

الاستغفار.اية-11

1 6

للنبيكان)ماتعالى:قولهعلىالاستغفارعنالنهيايةأوالاستغفارآيةتطلق

أنهملهمتجينمابعدمنقربىأ@ليكانواولوللمشركبنيستغفرواأنامنواوالذين

1)الولؤ@الجحيمأصحاب وبنص.(13
للكافرالاستغفاريحرمالكريمةالآيةهذه

أبيلعمهبالاستغفار)@خ@النبيهمحيننزلتالآيةهذهأنالمفسرونوذكرالميت

مات،لماطالب
عنللنهيالايههذهفنزلتلآبائهم،بالاستغفارالصحابةلعضوهم

استحبا@إلىالصريحة،النصوصمنوبغيرهاالآيةبهذهالعلماءف@كماالاستغفار.

لماللمؤمنين،نافعأذلكيكنلو!إذالميت،للمسلمالذعاء
خهى

للمشركين.عهالله
(1)

الاستغفو.عنالنهيايةر@جع:@لسعي،اية@لعلاقؤفاتالآيات

لاستهزاء.اآية-12

بالتهالمنافقيناستهزاءسياقهوواحدسياقفيايتينعلىالاستهراءايةتطلق

)البقرف@يعمهونطغيانهمفيويمدهمبهميسنهزئ)الله"تعالى:قالوبالمؤمنين.وباياته

إلىاخلووإذاالإيمافأهلحتيزعمونالذينالمنافقيندالتقريعسياقفيوهو.(15

بالمؤمنينيستهزئونإنهموقالوالهم،ولاعصمجددواالإسلام،وأعداءالكفار

نفسه:ال@ياقفيتعالى@ولهمثلوهوالمثاكلفقبيلمنالمقامهدافيالمولىواستهزاء

اؤوريركسالىقاموابلى@لصلاةقامواوإناخادعهموهواللهيحادعونافقين@@ن@

1)الشاء:قليلا@إلااللهيذكرونولا@لثاس خيرواللهاللةومكر)ومكرواوقوله:2(،4

ف@روأصلحعفافمنقثلهاسئةسثئة)وجزاءوقوله:4(،5عمرالت)آل@لاكري@

يؤول.كفهفهذا0(،4)الشورى:@الظالمينيحثلاإئهعلى@لته
"

المكروفالخدية

جزاء.هوإن@االآيمتفيالثانيةوالسيئه
(2)

فيالبلاخيينلدىالاسلوبهذأويدخل

للصش@1/932@ل@نلة

يتسالم،عدعطةنحفيئو@لعش@@لأصه@.كبكو@ر@صكمهحالأميرمحمد@لنحير،ر@حع

01/781(@44041،ط@للمة،

@و@لز@لنفعةحمحفالماحدمركر



1بماادمالدكتور.تايى 6

ماغيرإلىالكلمةبإسنادويكونالمجلى،منوهوالعقلي،الإيجاز
هي

أصالةله
بفرب

من
لتأويل.ا

(1)

أقالومابال@ه)لمجلفونتعالى:قولهفهيالاستهزاءسياقفيالأخرىالايةأما

أغناهمأنإلانقمواومايالواأبماوهمواإسلامالمبعدوكفروا@لكفركلمةقالواولقد
الذنيافيأليماعذاباال@هيعذبهميتوثواو)نلهمخيرأيكيتوبوافإنفضلهمن@رسوله@ل@ه"

المنالمحقينبعصلىونزلت(74)التوبة:نصير@ولايل!منالأرضفيلهموماوالاخرة

يمزحونكانواأنهمزعمواثم)مح@(،اللهرسولأصحابببعضاستهزأواالذين

فيوالكفر،دواعيمنواحذاالآيةهدهبنصال@ه،بآياتالاستهزاءويعذويلعبون@

الآية:هذهتفسيرفيتيميةابنالإسلامشيخيقولذلك
"

ةقالثمألاستهزاءآيةوذكر

كنابلله،اعتقادغيرمنلالكفرتكئمناإناقولهم:معإيمانهمبعدكفرواأنهمأضرفقد

صدرهشرحمم@إلاهذايكونولاكفراللهباياتالاستهراءأنوبينونلعب،نخوض

منعهقلبهفيالإيمانكانولوالكلامبهذا
الكلامبهذايتكلمأنمن

@(2)

الاعنداهايةة@لعلاقة@ف@لاياتا

لاستوا@ااية-13

لىالمواستواءعنالخبرفيهاوردآيةكلعلىالاستواءآيات()أوآيةتطلق

منالعرش،علىسبحانه
ذلك:

-

ستةفيوالأرضالئماواتخلقالذيال@ه"ربكم)إنتعالى:قوله

علىى@متوثتم7يابم

ألا@هبأمره@مسخر@و@لنجومو@لقمرو@لشمسحثيثايطثبه@لنهار@لليليغثي@لعرش

الله"تباركلأمرواالخلق
.(54ات:لأعر)ا@@لعالمينرب

ررك@@ا-
2يلأا@تيعلمبى@لرملى@ 5

ك@022@لنا@ىمحموع@يف@س

@و@لز@للثقمة@اجد@حمعةمركز



@أسه@

1ميرعيموسومعحموآياته،لورهلىوئ@يم 6

-

علىىاستوثمستة؟تامفيوالأرضالسماو@تخلق@ئذياللةربكم)إنتعالى.وقوله

ماالأفريدبر@تعزش
@ينتذكرأفلافاعبدوهربكماللههفلكمإفن@بعدمنإلأشفيعمن

علىىاستوثمترونهاعمدبغيرالسماو@ترفعالذي)اللةتعالى.وقوله3(،ليونس:

الآياتيفضلالأمريدئىمسمىلأجليجريكلوالقمرالشفروسخر@لعزلش

ع@استوعلما@لعرش)@لرحمنتعالى:وقوده2(،)الرعد:@نوقنونربكنمبدقاءلعدكم

5قانلمراسورةةفيوردوكماه(.)طه: .4لحديى:وا4،لسجدةوا9

تكييف.دونالكريمالقرآنفيعنهاأخبرالتيتعالىاللهصفاتمنوالامتواء

ال@لفمذهىفكان
منوغيرهالامشواءتأويلعرالكفوالتابعينالصحابةمن

كماجملةبهاوالإيمانظواهرها،علىوحملهانفسميعنالمولىبهاأخبرالتيالصعات

العقيدفجا@ةعنتبعدوتحريجاتتأويلاتفيالالزلاقدونسبحاله،المولىبهاأخبر

والحيافالمثرعأولوياتمنأولىهوبماالاهتماموعن
"

اهرالظوهذهتأويلكانفلو

إذةالثريعةبفروعاهتمامهملوقبهااهتمامهميكونأنلأوشكمحتوماأوممموغا

المثغ،الوجههوفلككانالتأويل،عنالإضرأبعلىوالتالعيرالضحالةعصرانصرم
بيدي(00011خلقتالماوقولهالمحيء،وايةالاستواىآيةفلتجر

(1)

فقالالضفات،آياتفيالتأويلإلىفذهبواالمكلمير،منالمتأخرونأما

باطل،المذهبوهذاامشولى،بمع@ىالاستواءوأنلالمجاز،ألاستواءآيةفيمثلاالمعتزلة

مستندلاإذ
بنالحسينعليأبوأمثالهموعلىعليهميردلذلك(2)له،لغوفيأوشرفي

بقوله:الاستواءفيالبجليالفضل
"

أعلمناوقدلنا،كشفماإلاالغيبأنباءنعرفلا

للعرشمفتقراللهأناعتقدومناستوىكيفيخرولمعرشهعلىاستوىأنهذكرهجل

فهوكرسيهعلىالمخلوقاتكاستواءالعرشعلىاستواءهأدأوالمخلوقاتم@لغيرهأو
ضاذ

ولنزومنهاكان.عليهماعلىالانوهومكان،ولازمانولااللهفكانمبتدع

1/1لر@لفلأفصبةشرح 9 1

3طتو@ل@لاكبداث@و@ر@تمهحالأمبر@نطى@مد 6 /

@ر@لز@لنقمةالماحدحممةمركر



سماتم@لدكسورتأل@

تمثيللاوالمخلوقينلنرولتشبيهغيرمنالدنياالسماءإلىليلةكلوتعالىممبحانهالرب

بذكرهالواردالصحححالخبرويمرونألتهرسولأثبتهماالحنابلةيثبتبلتكييفصولا

طاهره.على
(1)

قوله.التمأ)رحمهمالكوعن
@ا

أ@لقالأبىع؟ومافيل:والدع!إياكم

عمايسكتونلاوقدرتهوعلمهوكلامهوصفاتهتعالىاللهأسماءفييتكئمونالذينالبدع

والتالعونالضحابةعهسكت

@المجيآيةالعلاقة:ذات

اء.لإيمراآية-14

اثذي)سبحكتعالى:قولهوهيالتسمية،فيسورتهامعالإمراءآيةتثزك

منيهلنرحولهبلىكناائذيالأقمىائ@جدبلىاطرامالم@جدمنليلابعبل!أشرى

.(1لإسراء:)ا@@لبص@هو@لسميعإئهاياتنا

لغة:الإسرأء
منوالمعراج.بالئيل،سارأيو)سراء،صراء،يسري،سرى،من

فيإليهوالروحالملائكة)تعرجتعالى.قولهومهأرتقى،أيعروخا(،يعرج،)عرج،

يوبم
.(4)المعارج@سنةألفخمسيئمقداركان

بنأس@عنمسلمرواهالذكمااءالإسحديثوفي
سولرأنا@،)رحمهمالك

وهواقبالبرأتي@ث!قال)وفي(،الله
يضعالسغل،و@ونالحمار،فوقطويل،أبيضداتة

طرفه...منتهىعندحافره
"

الحديث
(3)

ا-

1/6@عر،عفاندلعلبىر@لأنر@لص@مب، 0

سمرسمحفىو@مله،@لكحم@م@حاتتو@لص@@نح@@ض@
سرصعد@

للرنطلى@ر@لرباصر@@لدح؟محمد@

ريع،@رر@
1 9 9،)65/7 0

"لمصج@
ردرصال@أ@قسرل@@

)حت@@لقل@
1 6 @يدللكري@،@نيمد@ث@ال@2

ح
2 0 4 أ@7

و@لز@تلثقاف@للاحدحممةكرص



يرموصرعيمعحموآياته،سورهوأصلااءار@لك@3

قبلبعامأي)@أ،بعثتهمنعثرةالثالةالئنةفيوالمعراحراء@ال!وكان

توقيتهفيالآراءنعقدتوقدله.السحئورتصمالطائفلأهلدعوتهوبعيدهحرتمع

جب.رشهرمنوالعثرينالسايعليلةفيكافىأنهبلىيذهبونالعلماءمعطمأدغيرباليوم،

اجوالمعرالإسراءكانهلالحدث:هذافيفرعيةمسائلفيالعلماءاحتلفثم

واحدةليلةفي
3

ليلةربهالنبيرأىوهلالجسد؟،دونبالروحالإكمراءكانوهل

الذيوالحقبقوله،"لالحسدالإسراءمسألةفيالقولالنوويالإماميجملالإيراء؟.

انهوالمتكلمينوالمحذثينالفقهاءمنالمتأخرينوعافةال@لف،ومعظمالثاسعليه

عنيعدلولاعنها،وبحثطالعها،لمنعليهتدذوألاتار)حنض(،بحسدهأسرى

عليهحملهالىاستحالةولابدليل،إلاظاهرها
(1)

ىالأسرابة-15

فييثخنحتىأيرىلهيكونأنلنبيئكك@ماتعالى:قولهىالألربآيةالمراد

.(67لأنفال:)ا@حكيمعزيراواللةالآخرةيريدوالله@لذنياعرضتريدونالأرض

وقال:فيهمأصحابه(@)النبياستشارحينبدرىأسفيالآيةهذهنزلت
"

)ل@أ،النبيعنهفأعرضأعناقهم؟بضربعمرعليهفأشارممهمأ@كنكمقداللهإن

منهمويأخذعنهميعفوبأنالصديقأبوبكرعليهأئارتم
وقال:الفداعع

"

رسوليا
تأخذأنأرىنيدوالإخوان،والعشيرةالعمبنوهؤلاءاللمع

مافيكونالفديةمنهم

أنوعسىالكفلى،علىلناقوةأخذناه
يهديهم

سمعفلماعضدا".لنافيكونوالناالله

فعفاالغئم،منفيهكانماوجههعنفصبلح@(النبي
منهموقبلعنهم،

(2)الفداء.

1صلاية،@لنؤود@لأعلىالحلس@لقامره@)@لعامة،سحبة@@سحثة@لوحمدصمحمدلروىر 4 2 2@/2 0 0

1؟،
1 (@إسر@)لفرة1،3ا-30

7ت(،@ارلمحمص@ميهة)سبررتو@لهابئ@لد@بة@نر@لم@كبرعرسس@حطبمكير،@ه@ / ما2

ر@لز@تلل@فانالمحدحمعةمركر



ت@ر
م

لما

قتلهم،وهوالإتخان،كادالأفضلالخيارأدبياناالآيةهدهنزلتذلك،بعد
الفداءأحذلا

كتيرفحربيةوضرورأتلحكمالإسلامأؤلفيالحكمهذاوكانممهم،

قاموا،كثرولمحلماقليلا،المسلمينعددكادإذشوكت@كسرومنهاالعدو،ترهيبمنها

)ياتعالى:قولهوهيالأسارى،فيالحيارايةوتعالىتباركاللهأنزلالإسلام،سلطان

تمااخبربؤيكمخيراقلوبكنمفيالقيعلمإنالأشرىقنأيديكمفيقنقلالتبيئآيها

7)الأنفال:.@زحيمغفوروال@هلكمويغفرمنكمأخذ
(1)

علىالمسلميىوحث

حسن
لقيتم)فإفاأيصا:وقالالإطعام.آيةفيكما@موالعطفالأسارى،معاملة

فداءوإفابعدمنافإفافثذوا@لوثا@أثخنتموهمإفاحتىقاب@لرففربكفروا@لذين

ببعفيىبعضكمئيبلوولكنمنهنملانتمرالله@يثاءولوفلكأصزارهاالحربتضعحتى

ي)ير(النيعملوبذلث(4)محمد:أع@اله@يضلفلناللةصبيلفيقتلواو@ثذين

لههوأزسبيعلىومنالحنفي،أثالبنثمامةمثلأسرهمافرادعلىومنبدر،أمرى

بالإلحانالأمرفيأيالأحرى،الأمرىوآباتالأسرىايةبينالتوفيقوفي

النحاس:يقولوالفداس
@

حس@،قولوهوبهما،معمولمحكمتانالآيتينأدعلىاهذأ

للقولمعمىفلابالآيتيرالعملأمك@فإفاقاطع،لمثيءيكونإتماالتسخلأن

بالنسخ
(2)

ال@لموالحربظرو@تقتضيحسبماوالفداءالقتلبينمخئنفالإمام
لإطعام.اآية@لعلاقة:فاتلآياتا

لإسلاماآية-16

هما:اثنينسياقبنفيآيتينعلىالإسلامآيةتطلق

-

ألأوببنكمبينناسواءكلمةإلىتعالوا@لكتابأهليا)قلتعالى:قولهالأطالاية

افقولوتوثوافإناللة@ونمنأربابابغضابعضنايتخذولاشيئابهنثركولااللهإلانعبد

نمبر@لطرجما
4 2 / 1 0

نمبر@لفرطي،61/822

@ر@لز@لنقمة@لاحدحم@ةمركر



مرموسوعيمعحموآيانه،سورهوأس@اء3

ابلاقزاإلىالكتابأهللآيةاهذهوتدعو.(64عمران:لال@مسلمونبا.لااشهدوأ

شيخدرأووأصولها.قيالسماويةالأديانليناثمتركةالقواسمإقامةوالمسلميىم@

العبا@اش@لمحفيالبيأفعالبعضعنالحديثلدىالتسميةهذهتحميةالنالإسلام

كانانهلذكر
من

فيالتيالإيمانبآيةالأولىالزكعةفييقرأأنالفجرركعتيفيدأله

1الآيؤ)منإلينا@،أنزلومابالتهامثا)قولواتعالى:قولهوهيالبقرف فيويقرأ(36

كلمةإلىتعالوا@لكتابأهليا)قلعمرانالفيالتيالإسلامبآيةالثانيةالزكعة
سو

اء

لاية.ا@وبينكنمببتا
(1)

-

اتوأو@لذينوما@ختلفالإسلامال@هعندالدينن@تعالى:قولهالأخرىوالاية

مابعدمنإلاالكتاب
اللهفبناللهباياتيكفرومنبينهمبقيا@لعلمجاعصم

مريع

عمر)آل@الحساب
(19د:ا

ى،الأخرالأديانمنالإسلامموقفعناللبسرفعمواطنفيالايةهذهترد

فلاالفصل.ايةوبينبينهاالتعارضرفعفيتردكماللفرد.الاعتقادحريةوتقرير

الإسلامئؤالذعوةبلغتهمالذينتقصدالإسلامايةأنإذالآيتين،لينتعارص

نونأ،يخزهمولاعليهمخوفالابأنهمإليهموأشيرالايةفيالمذكورونفالضابئة
مجيءقبلمنهمفالموحدونالثركية.الشوائبعقائدهمتشوبأنقبلموخدي@كانوا

يهومنالإسلاميةالدعوةبلغتهمالذينأمابالجنة.الموعودونهمالإسلاميةالذعوة
د

لاوالإسلام،غيردينمنهميقبلفلاالأقوام،جميعمنوغيرهموصابئةونصارى

لكثهمودين،أيفيانتهاجفينحيرونفهمالحينيتىحرثانهمتطويقذلكيعني
الله.عنداعصمبمهسيلقون

17/1@يمس،@بية@ه@يرسانلبهى 0

@لفصل.وآيةلإيمانااية@لعلاقة:ذ@تلاياتا

@ر@لر@للنما@ه@احد@حممهمركر



سماادمر"تأبى@لد

الإشهاداية-17

1 7

فإنهتقعلوأوإدولا@تمهيدكات@يضآرولاتبايعتنمإفا)وأشهدوأتعالى:قولههي

الآيةمن)البقرف@عليمشيئءبكلوال@هاللهويعلمكمال@هواتقوأبكثمفسوق
"

2 82)

يةرالتبوالمعاملاتالبيوعلأحكامالمتضمنةالدينايةم@جرءالإشهادآية

توثيقها.وسبل

أشهذتهيقال.ما،أمرفيشخصشهاثةطلبهوالامششهاتأووالإشهاد

عليه.فشهدوكذاةكذاعلىواستشهدته
(1)

حسمالإشهادوفائدةفيه.شاهداصارأي

مثلوالمعاملاتالعقودأوحهمنكثيرفيالإشهادويقعالتجاحدومنعالنزل،

مالعلىوالوصايا،علىلإشهادواوالودائع،والديوتوالبيوع،لأنكح@افيلإشهادا

فيالعلماءاختلفوقدبالمايعات،خاصالآيةهذهفيوالإشهادإليها.ومااليتيم،

ذلكوفيللندب؟،أمللوجوبهوهلالآية:هدهفيالواردالتكليفيالأمرحقيقة

أقوال.ثلاثة

طائفةإلىالقولهذاويعزى@لوجوب.أ-
موسىأبومنهم.العلم،أهلمن

لأشعري،ا

وابنطي،والقرومجاهد،زيد،بنوجابرالمسيب،بنوسعيدوالضحاك،عمر،وابن

هم.وغيرالطبري،جرير
(2)

لأمر.اظاهرإلىدلكفيبواف@وقد

الأمرحملواحيثوالحنابلةاوالمالكيةالحفيةن@بتوإليهالوجوب:لا@لندبب-

هآمنهاأحدا،عليهايشهدلمالتيلم(النبيمبايعاتببعضواسشدلواالندب،على

جهوثيمناشترى)@م@
رهنا،لهلوعافأعطاهبنسيئصطعاما

(3)
جلرم@واشترى

@
ك@2@ج@1/@@لقامحصتلايلور

1/2@،@لبهسدتعالمبروتكالؤتم@أ@لؤالر@بمعمحمدللحخار@صياء@للىيبرس@ككلمد@@نفطي 61-262

1)حسم@@هافع@@شر@"@لحاريصحبحي@بت@ 9 9،)0
@م@ريرحهار.لد@لرصملمصحمح

يعل،ر@
6 0 @لفبوصلدا3

لح@لك@لملابحة@
6 5 2مد@حدط0 4 1 9 2

3)

@ر@لز@للنقالة@احد@حمعةمركر



ورهسووأسلا3لكراآدأكلى@
ته،ياا

يسرسوعيمومعحم

سراويل،
(1)

كماثابت.بنخزيمةلهشهدالأعرايىفجحدهفرساأعرايئومن

@ونل@هالنبيعهدعلىمبا@اتهمد@م(،ال@ه)رضوانبةافبألعالايشدلوا

عليها.لإشهادباالبييأمرهمولمعليها،إشهاد

خ-
إرشاد.أمرلأمراإنفقالوا@لثافعيفمذهبوهولجواز:ا

المسألة،هذهفيوالعالمحةوالمصلحةالحالاعتارإلىيدهبونالعلماءلعصأنعلى

بلامبايعاتهمفييتعاملونوكانوابعضا،بعضهموأمنالاسبينالثقةالعا@ةكانتفإن

فيهايستحتفلا4الخطرالقليلةاليوميةالمعاملاتفيكذلكللدبدالأمرإشهاد

الغدرشيوعحالاتوفيالكبيرفالمعاملاتأمايوالم@قة.للحرجمنعاالإشهاد

للحقوفحفنهاجوب،للولأمرفانة،لخياوا
(2)

للهوا

الدين.اية@لعلاقة:ذاتلايات

لإطعام.ااية-18

(8لإنسان:)اوأسيرا@ولتيمامسكيناحتهعلى@لطعام)ويطعمونتعالىةقولههي

و)@نه،طالبأبيبنعينينرلتالايةهذهأنالكشا@تفسيرفيورد
فاطمة

جلساوحينخبزا،وصعتشعيرمنصاغافاطمةفطحنتأيام،ثلاتةصاماالرهراعع

بالبابوق@ثتموأمسكوا،فأعطوهسائلبالابوق@ليمطروا،والحسيرالحسنمع

فأعطوه-.أسل!البابدوقفئمدأعطو@يتيم
(3)

)ح@،ر@بر@@لرححد@ت@سرص@طلت
2 3 )حسر@ثدبرحل،ل@1

1 9 1 ضبنال@(22

@عج@@على@ل@و@لتركحليخم-،وطالأرش
7 4 07)

حعر@
صو@ر@

3نف@5/لكر@لفهب@عة 5/2ر،طاؤ@ربل1 3 4

@-
ر

ا

د@روت)سبر@نؤبل،وحرهلالأقلىبلوعود@لل@نرحفنقصع@ر@لك@سمحم@لل@ئر@محرى@لرحع

@و@لر@للنا@هحد@لحمحهمركر



3@لدكورتأليص
صما1

1 7

ر،لا،أمع@هما(ألتهلوضيوداطمةعيئفيالايةهذهنرلتأوسواء

همتشعرمعاملةوالأسرىوالأيتامالمساكينمعاملةفينيلاإنسانئامبدأتقرر،فيما

وأمالهاالآيةهذهلمفهومالمسلمونيخرجأنوينبعيتعالى.اللهلوجهوالعمايةبالكرامة

فيالاسغلاقينذواوأدوالإحاىاللامماثىتقريرفيالتبيلالإلسايىالمعنىهذابلى

حولوالحؤمالساميةالآياتمعانيححصعنإلآتثمرلاومذهبتةفرقيةخلافات

الساميةالإلساليةللمادئخالدةحيةنماذجألفسهمكانواشخصيات

وسورتها.الآيةهدهفيقالحينتيميةالنثوودته
"

رالسوهذهتأفلومن
ة

عحيبةسورة@اف!واحداإنساناالعامةبألفاظهاالمراديكونأنيحوزلاأنهي@تيهاعلم

ذكرهونهايتهإلىبدايتهمنأحوالهوجميعومبدل@الإنسانخلقبذكرافتتحتالتبيان

منومنازلهمواعتقا@اتهمأعمالهمفيالخلقأقسام
العام@تحصيصوالشقاوةالسعا@ة

ومعناهاللفظهاظاهروهصمظلمواحدفيها@شحص
سعيدأيىعنويروىهدا،(1)

فيالثي@ولآيةوالمسكير،لليتيمالصدقاتلآيةم@وخالإطعامهداإنقولهالخدري

اليتيموالمسكيى@إطعامم@وح@عيرمحكمةالآيةبلعيرهوقالالكافر،الأسيرحق

(2)نفسه.لحفطالأسيرو)طعامالتطؤع،على

@لضدقت.اية@لمنيف،آيةى،لأسااية@لعلاقة:@ف@لآياتا

لأطعمةاآية-19

وبهاللهلغير

علىالنصب

لأطعمة
أهلماوالخنزيرولحموالدمالميتةعليكم)حرمتتعالى:قولههي

ماإلأ@لتغأكلوماو@لنطيحة@ترد.دةو@وائوقونةالمنخنقة
فبعوماذكيتم

منالأخيرالجزءعلىويطلق3(،)الماثدة:@بالأزلامتستقسمواوأن
هذه

؟-
سعلر@لمطلنشع@@هبة@لرسشلى@ررير@لص@كلق@نبر@سكرابىمحسعد@ن@نرريضقي@ر

محمد

92/7،،1ولس@3/1415@@ر@لعاصه،@رباص@@ش@@@لدجل 67؟0 0 7

ث@@@صاص،@
عليس

لبما@لر@@لز@اجا@د@رسبروت@نححوي@ا@محد@ل@تحفيئ@لؤترو@حكمر@ري@

@و@لز@لنقاثة@احد@حممةمركر



ت@
1بسرمهسوعيمعحموآباته،سورهوألماء3 7

منللمحرماتمفصلتحديدالآيةهذهوفيالذيىإكمالآيةالآية
ما@ونوالأطعمف

متسعفيهفحلالفلك

السيوطي:يقولترتيبها،وأ@رارالوربينالعلاقةبيانوفي
"

هذهوأقول

أبسطفيهاوالذبائحالأطعمةايةفإنالبقرفسورةمجملاتلبقجةشارحةأيضاالسورة

رالسوهذهوفيموجزالبقرةفيلاباثهمتبعاالكفارأخرجهماوكذأالبقرفلىمها
ة

اللهجعل)ماتعالى:قولهفيإطنابأللغمط@
لاووصيلةولاسائتةولابحير؟من

يعقلونم@...لاوأكئرهمالكذباللهعلىيفزونكفروا@لذيفولكنحام
فيوهذا،(1)ا@

لهقووهيأيضاالبقرةسورةفيالأطعمةآيةتسميتهاستحلاصيمكنالسيوطيإشارة

أو@مأمينةيكونأنإلايطعمهطاعمعلىمحرمأبل!أوحيمافيأجدلأ)قلتعالى:

عادولاباغغيراضطرفمنبهاللهلغنرأهلفسقاأؤرج@فإنهخنزيرلحمأؤم@فوحأ

1)البقرفزحيم@غفوررتكفإن 4

@لدين.إكمالاية

لاعتداءااية-20

@حتدىفمنقصاصواطرماتالحر@مبالشهرالحرام)الشهرتعالى:قولهوهي

اللهأنو@كللموااللةواتقوأعليكمما@كلتدىبمثلعليهفاعتدوأعليكم
مع

@@تقين@

1)البقرة: 94)

ويسموفالبديعأنول@منلوعاباعتبارهاالب@خيينددىعادةالآيةهذهترد
"

التجان@أوالمجانسة
(2)

الماكري@خيروال@هاللهومكر)ومكرواتعالى:قولهومنه

إنهالدعلىفأجرهوأصلحعفافمنمثلهاسيهسةسيئة)وجزاءوقوله:4(،5عمراف)آل

)التمورى:@الطالمنيحبلا
هوإن@االآياتنبالثانيةوالسيئةوالمكرفالخديعة4(،"

1/9@لؤتىبقي@ر@ليرطي، 1@انتبى@بةو@لآبة3 0 3

س@لبمحمسوسكر@@هى@لقس@
1/2ر@.المطد@ر)@لفامرةصض،د@حى@@حار@لؤتححفقبى@@عمم@ 7

@و@لز@لنفالة@احد@حممةمركر



3ئأيى@للكحور
دما1

1 7

والمخادعين.للمكلىيناللهصنبراء
(1)

أيضاعليهيطلقكما
"

العقليالإيحار
@

هو@رعو

ماغيرإلىالكلمةلإممنادويكونالمجاز،من
هي

أصالةله
التأويل.منبصر@

(2)

فيالمئلأنويقررالايقعهذهفيعليهالضيدآيةي)المثل(الحصاصويقيس
هذا

لهمثللامماالموصع
يقول:جنسميم@

"

لهمثللافيماالموصعهذافيالمثلكان@لما

جهتيعمنعليهمحمولاللضيدالمذكورالمثليكونأنوحبالقيمة،هوجنسهمن

يجبمثالهوهذاالفقهاععبينمعناهعلىمتفقمحكمالاعتداءايةفيالمتلأنأحدهما

منهمعناهعلىاتفقماعلىمر@و@أيكونأنفوجبغيرهإلىرقه
ا@

(3)

@عاقبؤ@وابة@لصيد،وايةالاسنهزاسآية@لعلاقؤ@ذ@الآيات

بالحول.لاعتداداابة-21

أزو@جاويذرصنمنكمينوفون)و@لذيفتعالى:قولههيبالحولالاعتداداية

فعلنمافيعليكمجنعفلاخرنجنفإنإخهجغير@ولفتاعأ@لى@لأزو@جهموصية

2)البقرفحيد@عزير!واللهءمعروتمنأنفسهنفي @4@العدةآيةعليهاتطلقكما4

هنفطلقوالشاءطتقتم@االنبيئ!أتها)ياتعالىةقولهعلىأشهرالإطلاقهذالكت

أنإلانخرجنولابيو@هنمنتخرجوهنلاربكمال@هوانقواوأحصوا@لعدةلعدضهن

اللهحدودوتجلكمبينهبفاحثةيأنين
لعلتدريلانفسهظلمفقداللةحدودبنعذومن

.(1)الطلاق:أ@رأ@فلكبعديحدث@لته

عد@قنحقبئتلى@لصاملط@رد@@يحممرسنحدس@ر@مىالب@@
س

@@@دية@)ل@،محد@
رر

ة.

4@لإسحصسمامعةمطوعد@ 0 1يهامه،ا8 7

2ت@1/عليمرمد@لرلىركى،@ 5 6

@لقرتد،4/531@حكم

طي،@-@
2/6@لقدلونعلمرلانفلىا

@و@لر@لنممهللاحدحمعةمركر



1ميرموسوعيمعحموآيانه،سورهوأللىد@لك@3أسلى@لؤا 7

يقولمنحلدىوتدخلاقسامه،وبيانالنسخمسألةفيعاثةالآيةهذهترد

بعةبأرالاعتدادبآيةمنسوخةالايةفهذهالتلاوفون@الحكمنسخقسم@بالنسخ-

الاعتدادمذةحففتحيتالحكم،فيتخمي@النسخمنالنوعهذاوفيوعثرا.أشهر

أن@لأكثربالقرأن،القراننسخمنالوعوهذاوعمثرا،أشهرأربعةإلىالحولمن

.(@)مناجاتهأمامالصدقةتقديمومثلهالنسخ.مجيريبيناتفاقومحلورولمحا،النسخ

ائبغرمنبالحولالاعتدادلايةالشهورايةنسخأدإلىالعلماءويذهب

يخاقبلهوالمنسوخإلاناسيئالقرانفيليىإذالكريم،القرآنفيوالمنسوخالئاسخ

@لنساءلكيحلالاةوقولهالعدفايةأي:الآيةهذهآيتين:فيإلاالرنيب،
لاوبعدمن

كلعلىال@هوكانيمينكملكتماإلاحسنهنأعجبكولوأز@لمنبهنتذلان

2(،5)الأحزاب.رقيبا@شيء
إناأيها@لنبيئ@اذلك:قلتعالىبقولهمشوحةوهي

@،عليكال@هلمأفاءممايمينكملكتوماأجورهنيتآ@للاتيأزواجكلكأحللنا

(1)5الآية:من)الأحزاب،

انو@لانمسوخ@كونأنابىهي@من
لذ@كزماناةدمخ

لانهالنسغالفقهاءعزف
ا@

(2)متأخر".شرعيبدليلالمثرعيالحكمرفع

ى.@لتجوواية@لعذق@يةوا@لشهور،آيةة@لعلاقةطذ@لاياتا

لاعتصام.ااية-22

@لثةنعمتواذكروانفرقواولاجميعااللهبحبل)و@كلتصمواتعالى:قولهوهي

ةحفرشفاعلىوكنتمإخوانأبنعمتهفأصبحتمقلوبكمببنفالفأعداءكنتمإذعليكم

1عمران:)ال@تهتدونلعلكماياتهلكمالله"يينكذلكفنهافأنقذكم@نلىمن 03)

@ر@عر@ت@2/2،4@لؤتروعليمر@لإشفلى@لسرطى،
5للمؤع@1/وح 6

@ركبر،1/051نمبر@

@ر@لز@لنفا@ة@احد@حمعةمركر



ا@كترر"@لدتأليص
1ببام 7

يعصمبماالتمسكوهوالعصمقعمنمأخوذ)افتعال(،زلةعلى)الاعتصام(

ةاصمعوالقلاع:سميتومنهالاحتماء،ةوالاعتصاموالمخوف،المحذورمنويمنع

بمثرعهوالالتزامبكتابه،التمسكهوالله،وبحبللالتهوالاعتصاموحمايتها.لمنعها
(1)

لينلاتداوالايكأكثروهيالمذموم،والاختلافالتفزقذتمفيصريحةالآيةوهذه

قة.الفرولبذكلمتهم،بهععلىبعضابعضهمحثفيالمسلميئ

الإفك.اية-23

عاثةالمؤمنينأتمبراعةفيوردتاليالتورسورةآياتعلىالإفكآيةتطلق

بللكمشزأتحسبوهلافنكمعصتةبالإقكجاؤوا@لذيف)إنتعالىةقالب@قذفتئما

منهمامرفيلكللكمخيرهو
منهمكبرهتولىواثذيالإثممناكتسبما

عذ@بله

(11)الور:@عظيم

والبهتانوالإفكالعيبةمعنىبيانفيالقرطبييقول
"

فالغيبةمتقاربة،ألفاظ

ماأخيكفيتقولأن
فيهنقولأنوالمهتانعنهعبلغكمافيهتقولأنوالإفكفيمحهو

فيهماليس
(2)

المسلمينعودةلدىلست،@سةالمصطلقبنيغزوةفيالإفكحا@ثةووقعت

عنالبحثفيالركبعنعنها(اللهلوضيعائثةتخئفتإذمنها،
بهافمزعقدها،

كانهماالمنافقينأمرمنكانالجيش،وافىفلمابعير@علىفحملهاالمعطلبنصفواد
(3)

@ا-
@أسبنبى@كرعدسررس،

ر
ل@ي@هاكسحد@اك@مارللبر@لالكبرمدارحعد@ك

حامدمحدنحفق@

ج@لرلكد@ر@@@وت)يرن@،ل@@
21،ط 3 11/04(،9كلا/93 6

@-
@لقرطي،تمب

16/33 6

@-

سوقرللك@@حلحتلديسلمصححير@حع
@لثادس@3،لة

2،@لا

و@لز@تللنقفة@لىحدحمحةمركر



مسر.موسوعىمعحموآلاله،سورهوأسماء3@لكرأسلى@لوت@

سورفيالمتصلةالآياتمجموعبهافالمرادةالإفكآيةأطلقتماوإفا
رالئوة

1الآية)م@عشروهي إلى1
جملةنزلتالتيالآيمجموعاتأطولم@وتعد2(،"

لمحقدواحدف
الإفكوآيةنحوها.أواياتحمسنجوما@تنزلكانتالآياتأنروي

ومنهاوالشرعتقيالفقهجةوالقواعدللأحكاماحتوأءاالكريمالقرآناياتأكثرمن

أذحذتقرير

ف.@لت@فيالمحدودشهاث@رذاية@لعلاقؤذاتلابات

الإكر@و.آية-24

اللهوككظلممنإلأالقولمنبالسوءالجهراللةيحبالآتعالىقولههي

2(1س)النساء:عليما@سميعا

لالفتح:)الكرمأوالمثمقة،بالضم:)الكره(والاختيار،نقيض)الإكرام@:

(1)فعله.علىأكرهماوالكرهعليهعدفسهالإدسانحملمافالكرهالإكراه

ثكمكرهوهوالقتالعليكم)كتبتعالى:قولهالمشقةبمعنىالكرهوم@
يعلموال@هلكمشروهوشيئاتحتواأنوعسىلكمخيروهوشبئاتكرهواأنوعسى

2)السقرف@تعلمونلاوأنتم لهقويكرهصكثيءفعلعلىالغيرحملوبمع@ى.(16

منوددنيا@اطياةعرضلنبنغوانحصناأرلمحنإنالبغاءعلمافنباتكمتكرهوا)ولاتعالى:

اللهفبنيكرههن
علىتحملوهنلاأي3(،3)النور:@زحيمغفور@هنإكر@بعدمن

ريمنبينهعلىكنتإنأرأيتمقوميا)قالتعالى:قولهأيضاومنهالبغاهارتكاب

منرحمةوآلاني
.(28)هود:كرهون@لهاوأنتملزمكموهااعليكمفعميتعنل!

الثرعيالاصطلاحفيوالإكراه
ا@

أوطبعاالإنسانيكرههماعلىالغيرإلزام

ا@@ور".أضرهوطعنهلمجد@عالرضا.عدممععليهفيقدمشرعا،

@لأنذ@كومن

2/2ليما@لرمامل@لررف@ب@ 5

@و@لز@للففا@ة@احد@حمحةمركر



آلدكور.اتأيى
3

سما

عيرأوماله،أونفسمطعلىخوفافلكغيرأومحزم،ارتكابأونفس،قتلعلىغيره

قسمان.وهوذلك.
(2)

-

الكاد@،واليمينوالقدف،الكفر،كلمةقولعلىلإكراهكا@لقولي.الإكراه
ذلك.وعير

-

المالو)فسادالئفس،وقتلوالزنى،الخمر،شربعلىلإكراهكاالفعلي:الإكراه

)لخ@أ:قولهالنويالحديثوفيللتكليف،المسقطةالطلىئةالعللمنوالإكراه

"

عليهاستكرهواوماوالنس@ادالخطأأم@ىعىريع
(3)

هتهمأكرحينوأبويهيا@مربنعمارفينزلتالإكراهآيةأنعلىالعلماءوأجمع

الارتداد،علىلمكةالإسلامأؤلفيقريش
(4)

فييدينأولنا@كط@صلا،أبواهفأبى

قيلوحيرلسيلهفخلواالك@ر"كلمةوقالبلسانه،فأعطاهمعمارأماالإسلام.

قال:كفر،عماراإن)ء(اللهلرسول
"

قد@عإلىقرنهمنإيمائامليءعماراإنكلآ!

لهاللهرسولفجعلباكيا،عماروأتاهودمهبلحمهالإيمانواختلط
عيميمعيمسح

(5)قلتبمالهمفعذعا@واإنمالك؟وقال:

الإكراه:لآية@ثرحهفيالقرطبييقول
"

لما
سمح

هووبه،بالكمروجلعرالله

@اف!كتها،التريعةفروععليهالعلماءحملالإكرا@عحدالثريعضأصل
الإكراهوقع

حكمعليهيترئبوأبمعيؤاخذعليها،!
(6)

لافكذلكبالإكرأ@الكفريصخلاوكما

طلعد

لم@6991،مكتو@)سبردحروح،علي@كلكف@و@ل@ل@ر@مطلاحاتك@ميح@ةعلىمحد@لهمرمح@

سحم@ليهيهكمد@تصر
يروت@@حلى،@@قه

1ا،@@ر@يع،@ 4 1 1ه/6 9 9 6،@12/1 ا+-31

لامرسل@ي@رد@@بلى@)@لح@67(تنك@هئخذ@ارخلنننلأ@قسعالى@مربلفلهنثبرهوطي

@ا@ر@بىتبةملارمق!رتال@صي@حهلئهردككلبامر@لعسب،عه@رسال@

لا

طي،
لما10/9

1نى@لعه@5/نثر 1/1طي،رنصر@لض4،3 4 9

تعير@لقرطي،01/181

تو@لز@للنقمة@لاجدمركزش



د@اأسلا@
ته،وآياسررهوأسلىيم

يرموسوعيمعحم

جميعأكلهمالأرضفيمنلآمنرثكشاء)ولوتعالى.قالبالإكرا@الإيلاانيصخ

علىالجوزيابنيردكذلك.(99)يون@.@مؤميينيكونواحتى@لنمستكرهأفئت

بقوله:السيفبآيةمنسوخةالآيةممدهأنزعموأالذين
"

وبيانمحكمةأنهاوالصحيح

لاالإيمانأدذلك
القلوب..أعمالمنلالهثالإكراهمعيصح

(1)

@لسيف.وآيةفأو@لر@الارتدادآبة@لعلاقة:@ف@الايات

@لذين.إكمالآية-25

اوكفراثذينيئ@)اليومتعالى:قولهعلىالإكمالايةأوالدينإكمالايةتطلق

نعمتيعلئكئموأتممتثينكملكئمأكملت@ليومواخشونتخشوهمفلاثينكئممن

ركفواللهفإنلإثممتجانفغيرنحمصةفي@ضطزفمنثينأالإسلاملكم@رضيت

رحيم
.(3ةالآيةمن)المائدف@،

يومالايةهدهونرلت
منالكثيرردفيعاثةبهاالعلماءويستشهدالولمحل.حخة

لاوائهاكتملقدالدينأنمحتجينالمحدثات
معنىبيانوفينقصان.ولالزيا@ةيتسع

الزرقاني:يقولالضدىبهذاالإكمال
"

يوفيهاالدينإكمالمعنىيكونأنلأقربوا
مئذ

إكمالالمرادوليسالكافرون،كرهولوكلهاللينعلىو)ظهارهو)قرارهإنجاحههو

لايةاهذهبعداياتنرولبدلالةوالأحكام،اثضالفرحميعو)تمامافالقرنزول
(2)

لأمانات.ااية-26

بينحكفتمواظأهلهاإلىالأمانكنؤتواأنيأمرغ@له)إنتعالىةقولههي

.(58يالشاكأبصيرا@سميعاكك@لث@إنبهيعظكمنعمااللهإنبالعدلتحكمواأن@لناس

@
عد@و@لمصح

4@لعلبة،@ر@ل@@رت)لبر@لفرتد،@سحسعلي،ئيسرص 0 1/8م@،أ5 0

7@لر@لىطمل 4 /

@ر@لز@للنقالةالماحدجمحةمركر



لاآدمر.نأيى@لد
1 8

بقوله:الآيةالزمخثرييفسر
@

الحكموالأماناتلأ@اءللولاةخطا@

بالعدل
(1)

الايةهذهتيميةابنالإسلامشيخوسمى
"

رسالتهوألفالأمراء"،آية

المسماة
"

والرعةالزاعيإصلاحفيالترعيةالتياسة
"

فييقولالآية.هذهضوءفي

مقتمتها:
"

الآيةنرلتالعلماعضقالالله.كتابفيالأمراءآيةعلىمبنيةرسالةوهذه

أنالناسىلينحكمواوإذاأهلها،إلىالأمالاتيؤقواأنعليهمالأمورةولاةفيالأ@لى

ليأويطيعواأنعليهموعيرهم:الحيوشمنالزعيةفيالثانيةونزلتبالعدل،يحكموا

بمعصيةيأمروأأنإلادلك،وغيرومغازيهموحكمهمقسمهمفيلدلكالفاعلينالأمر

الله
(2)

وحو@الايةهذهتشملكما
أ@اء

جميع
أمالاتأداءأكانتسواءالأمانات

المطلو@.الوجهعلىبأدائهامطال@فالمسلمالولايات،أماناتأ@اءأمالأموال

لأمانة.ااية-27

الأزضوالئماواتعلىالأمانةعرضنا)إئاتعالى:قولهالأمانةبايةالمراد

لا@جهوظلوماككإنهالإنسانوحملهامنهاوأشفقنبحمفنهاأنفابرلينوانجبال

.(72اب:لأحر)ا

جلوعراللهعرضهاالفرائض@االأمانة!تفسيرفيقولهعباسالنعنروي

ذلكاهوفكرعذبهمضيعوهاوإنأثابهمأقوهاإنوالجبالوالأرضالتماواتعلى

عرصهاثميقوموا@ألاوجلعراللهلدينتعظيماولكنمعصيفعيرمنوأشفقوا

هيأوفيها.بمافقبلهاادمعلى
منوالجبالوالأرضالسماواتفيتعالىاللهأودعهما

وجحدها.كتمهافإنهالإنسان،إلافأظهروهاوهايظصأنربوبيتهعلىالذلائل
(3)

الأسباببعضأنإلاللتوحيد،إنسانكلفيالفطرقيالاستعدادبأنهابعضهموفسرها

ماا/نثبر@لكسا

@-

1/1ن@،الحرت@ر@)@لفامرةو@لىعف@@لى@ير@صحح@ثرجة@لاسة@بمعد@نثسبجف@ه@ر@حع، 2

@-

نصبر@لفدطي،
14/2 5

@و@لز@لنقالة@لاجدحمعةمركز



ميرموسوعيمعحموآياته،سورهوأسماء3أسماء

عنلإلساناوتصر@ذلكلمحودتحول
الفطرفتلك

(1)
يفتالثرالنبوقيالحديثفيكما

"

ما
يمخسانهأوينمرانم@أوانهعيهؤ@فأبواهالفطرفعلىيولدإلأمولودمى

(2)
واية

منالأمالة
التكليف،مناطوهماوالتمييز،بالعقلوالعقا@الثوابتعلقأنعلىالأ@لة

والجبالوالأرضالسماواتوامتناعأحد،يعدبوأأحد،بحا@سبأالتكليففلولا

حملووالإفهام،الفهممناطبهالديالعقلمنحلوهابسببكانالأمانةحملمن

لمسؤولتة.ا
(3)

سعيدبنالمغيرةإلىت@الشيعة،غلاةم@فرقةوهيالمعيرتق@وترعم

الأمانةأنالعجلي،
علىعرضهااللهوأنالإمامق@عن)ر@ع@طال@أبيدنعليمنعهي

هووالإنسان،وحملهامنها،وأشفقىيحملنها،أدفأبينوالجبالوالأرضالثماوات

(4)له.بعدهالخلافةيجعلأنبشرطعمرمنبأمرحملهاألوبكر،
ظاهرتفسيروهو

السطلان.

لامتحان.ااية-28

اللهفامتحنوهنمهاجرات@ئؤماتجاءكمإفاامنواأيها@لذين)ياتعالىقال

هملاولهمحلهنلابلى@لكفارترجعوهنفلامؤمنابعلمتموهنفإنبإيمانهنأعلم

لاوأجورهنيتموهنآإفاتنكحوهنأنعليكمجنعولاأنفقواماوآلوهملهنيحفون

بينكميحكمال@هحكمفلكمأنفقواماوليسألواأنفقتمماواسألوا@لكوافربعصمتمسكوا
1)الممتحنة:@حكبمعليئموالله

حامدنومحمدمحدساد@@@-
9@2،لليتطلتى@@@ر@@)يرت@لص،سر@ةملارحلي@لقس@سارح 7 5،)11/9 6

)حبصلىعبمالدمللدبحانصلم@لحا@يصجع
2 9 الم@2

4)ح@لنر،تملمصجح 8 03)

-@
6ولدت(،@لحب،ميهه)@لقامرةو@ثمهاءر@لحل،@للبى@@لمصلسد@للمريأحمسسعليحر+@ى 7

-

عد@@هافسحفقين@ك@نث@عد@لرحمرسح@صد@لديرلإيحي
1طبع،@ر@@)سبروتع@يرترحمر 9 9 6ول@،7 7

@و@لز@للنفالةالماحدحمعةمركر



1بصاتث@ر.كرلل@لصنأ 8

دمصموإلىإشارةالتسمجةفي)الممتحنة(سورتهامعالآيةهذهثترك

يمتحنكادالذيالامتحان
لحوقهنلدىقريثرمنالمهاجراتال@اءلأالتيله

المؤمناتالسماءتخصيصفيالايةهدهونزلتالمهاجرات.آيةأيضاوتسمىبالمسلمين،

يقتضي-فيمايقتضيكانالذيالحدييةصلحمضمونمنواستثنائهن
أحديأتيألا

من

الإسلام.ثيىعلىكانوإنإليهم،رلهإلاالصلعفترةفيلح@أالنبيقريش
(1)

وبموجب
منجاءهمن@)النبيرذالعهد،هذا

أحوالعاصجندلكأبيمسلمامكة

اللهعبد
له:وقالقريئ@،إليهأرسلتهحينعندهبالبقاءرافعلأيىيسمحولمسهيل،ب@

"

بالعهد".أحي@لاإف!
حاءتالأسلفة،سبيعةومنهنيردهن،فلمالنساء،أما(2)

أأنه)ي@ح@(اللهرسولداستحلفهاالآيق@هذهاللهفأنزلطلبها،فيزوجهادخرجمسلمق@

مها،قوفيأحدثتهلحدثولازوحها،لىبغضالاالإسلام،فيالزعبةإلايخرجها

مهرها.زوجها)ل@ح@(البيفأعطى
(3)

م@المؤمناتالنساءتخصيصووحه
فيهمفالرحالالآية،فيظاهرالما@ةهده

بقاءأندلكإلىيضا@لهن،حيلةفلاالنساءأماالمشركين.لأفىوتحملوقوةمنعة

محزمأمروهولهم،فروجهراستحلالبلىيفضيالمركين،أظهربينالمؤمناتالنساء

الصلحمضمونمنالحكيمالتنزيلاستئناهالذلكالمسلمة.المرأةكرامةمنينال

المبايعفوآية@لرضوانآية@لعلاقة:@ذ@لآياتا

؟-
لرعيعقةتكنوم@مل@(@ليبردصلم@لي@مى@لاء@الر@

ويرعها(،@ن@
س@ع@أحت

عمد@

@ت@1/324@رمولمحمدر@حع

صجح
@

ح@حطسعيكدثكر@لإحارسحلى@ى
لححكرجبد@علا@دنركو@@لأممط)تلح@املمم@@

@ر@ع،ني
ح

6 53 رمعى@8
1ول@تر،س@لهابةأحلصبثاصغهلع@كيهشح@قيخ@ئش@لا@نينج@(اللا 9 0

@-

@عا"5/08رد@@ى@لف.

و@لز@ثللماثة@لاحدحمتمركر



مرسوعىمعحموآلانه،سورهوأس@اء3أسماء
م@

ر.

لأمراء.اابة-29

1 8

ابنالإسلامشيخإطلاقمنوهيالأمانات،لآيةأحرىتسميةالأمراءآية

كتابهبنىالآيةهذهوعلىالله(،)رحمهتيمية
ا@

لهقوهيالأمراءوأيةالمثرعتةالسياسة

تعالى
لا

اعط)ال@أهلها@إلىالأماناتنؤثواأنيأمركماللهإن
.(59-58الآية:من

الأمانات.آيةةر@جع

الإنذار.اية-3"

مناتبعكلمنجناحكواخفضالأقربينعشيرتك)وأنذرتعالى:قولهوهي

بريإنينقلعصوكنإنائؤمين
2اء:)الشعر@تعملونمماغ 14-216).

عنيعلنأنوأمرلح@االنبيبعثةمنالثالثةال@نةفيالآيةهذهنزلتحير

الصفاعلىصعدقيلبها،والصدعالإذعانإلىالئريةطورمنبهايخرحوأندعوتمع

جلروبينإليه،يجيءرجلبينقريث@عليهفاجتمعصباحاه!ياصوته:لأعلى@المحى

)ل@ح@أ:اللهرسولفقالرسوله،إليهيبعث
"

بنييا
بنييافهر،بنيياالمطلب،عد

بسفححيلاأدأخبرتكملوأرأيتمكعب!
ني؟صدقتموعليكمتغرأنتريدالجبلهدا

لعم،قالوا:
لكتباةاللهلعنهلهبأبوفقالشديى.عذابيديبيننذيرلكمفإنيقال:

(1)وتب@لهبأبييدا)تبتتعالى:اللهفأنزللهذأ؟إلادعوتناأماأليوم!سائر

لأنفال.ااية-31

مستهلفيتعالىقالنفسميالاسمتحملالتيالسورةعلىالأنفالآيةتطلق

@ن@وأصلحوااللهفاتقواو@لزسولدثهالأنفالقلالأنفالعن@بسالونكال@ورف

.(1لأنفال:)ا@مؤمنننكنتمإنورسولهاللهوأطبعوابينكم

1/4كبر،@رسيرة 5 اد@@سررةلى@لكربمةرالآبة5

@و@لز@لل@م@ةاطحدحمحةمركر



3ركتولدبى@تأ
1

0

لما
1 8

عىسؤالهمويسبالزيادةأي)الحفل(،منمأخوذوهوالغنائم،)الأنفال(:

صحونيتحرالمسلمونكادلذلكالسابققعالأممعلىمحرمةكانتأنهاالأنفال

اللهفجعلهاأخذها،
حاضةالإسلامأؤلكانتكذلكالأضعهدهخصوصياتمن

الخمس،ايهفنسختها)@(،اللهلرسول
(1)

للعالمير،أحماسهاأردعةاللهوجعل

خسهدلهفأنشيءمنغنمتماتما)واعلمواتعالى:بقولهوذلكلغيرهم،والحمص

أنزلناوماباللةامننمكنتمإن@لسبيلو@بنوالمساكينو@لبنامىالقزبىولذيوللزسول

(41)الأنفال،قدير@شيءكلعلىواللةالجمعان@لتقىيوم@لفرقانيومعبدناعلى

لكنوالأنفادفيالمذكورينالأصنافاستحقاقفيالعلماءبينخلافلا

)الغنائم(،وعأ)الفيلىمرادفةانهابعضهميرىإذبالأنفال،المرادتحديدفياختلافهم

تعتموأنهاقتال،بعيرأوبقتالالكفارمنالمسلمونغنمهاالتيالأموالإنهاقالواوعليه

جمغ
المرتذين،وأموالوالعثر،والحراج،كالجزيةالمالبيتتردالتيالأموالأصناف

منوأموال
غمهاالتيالأموالأنهاآحرونويرىلهموارثولاالكفارمنمات

كثير.أبنيقولالفيء.ايةحكملمححكمهدونهومالحسب،بقتالالمسلمون
1 1

منو

دهبولهداأيضا،والعكسالغنيمة،عليهتطلقماعلىالفيءيطلقمنالعلماء
إلىقتادة

سولوللزفلله@لقرىأهلمقرسولهعلىاللهأفاء)قاالحثر:لآيةناسخةالآيةهذهأن

تلكالأنفالآيةدنسختقال:الآيقي.@@لسبي@وانجنو@لساكينو@ل@امى@لقربىذيو

المذكورينلهؤلاءممهاوخمساللمجاهدين،أخماسأربعةالغنائم:وجعلت
(2)

@لفيء.وايةالخمس،آية@لعلاقة.@ذ@الايات

ا-

4/1@هر،@لدر@@لبرطي، 0

رين@عير
لا

محذ،@تامخكمبر@لنحكمير@سه@ماتى@لح@لع،@لترلبرنمي

لىحكمثمانعووتديه@يحكلارمولو@طهلى@لأطلالإحار@لا@التنشمتعاصتمالأنهفبر@لآليىلىعير@حققر@لك

@@تبةتصةلماصال@@
س

س@لا
س@@@@لآيةلمحملتمملة@لأحيرربها@قب@ث@.لح

@@

ع
اماأ/تم@

2/3كبر،لىلعبر 1 1
لد@لصنمت@ةلت@رس@لمنه@تبةآبةل@رلالحلعلاكبررذ@رو

@@حتص@لد@لةبر@تصير،يى@مر@صهرةي@لمبءتجةرلركدسونشلر،

@و@لز@لثفالة@احد@حم@ةمركز



@ه@وأ@3لكراآدأسلا@

له،وآبارهسو
ميرعيسومومعحم

الأيامى.اية-32

1 8

إنوإمائكمعبادكممنو@لضالحينمنكمالأيامى)وأنكحواتعالى.قال

يغنهمفقراءيكونوا
الله"

(32)النور:@عليمواسعواللهفضلهمن

ازبجوالقائلونويحتجالمتزؤح.غيرالمرأةأوالرجلوهويهم،بهعالأيامى:

بذلكالقائليئومنالزاني،لآيةناسخةأنهاإلىويذهبونالآيقيبهذهالزاليةلكع

وحجتهمالثالعي،
رالنوسورةفيمتأحرةالآيةوهذهالمسلمين،الاسيامىمنالرانيةأن

ونسخه،الزانيةنكاحتحريمالبقاعيوينقلالرناة.لكعتحريمفيالئابقةالآيةعر

قوله:ويريدالمسألةفيالثالمحعيرأيويورد
اا

بايةنسحالحكمهذاأنيردأالثا@عيإن

معبللمحقلىالأيامى
ما

والأحاديثالآياتمنوغيرهالإبهحمنإليهاانصم

الحقوقتقريرفينيلاجتماعيمبدأعلىتحثالايةهذهفإنكل،وعلى

بذلكالكفيلةوالوسائلالسبلوتوفيربالغ،فردكلوتزويجالشخصجة،

اني@لزآية@لعلاقؤف@تلاياتا

لإيلاء.ااية-33

فبنأشهبرأربعةتربصنسآثهممنيؤلون)ثفذينةتعالىقولهالإيلاءبايةالمراد

رحيمغفوراللةفإنفاؤوا
2)البقرف@ 26)

واليمينالقسموهو)ألية(،ومنهيؤلي(،)آلى،منهوالفعلمصدر،الإيلاء:

(2)لأعثى:ايقول

روحنثسبرلألىصي،ا
8عالل@81/@@ 7

"@
@@@لن@بةقمينهد@

2/2@مبر،ر@ر@رري@ى@راحع)ء(،كا@لبصلحب 3

@و@لز@لنقالةالماحدحمعةمركر



سماآدملدكنرر.@تألص

لهاأرثيلافآليت
محمداتزورحتىحمىمنولاكلالةمن

بهايحل@التيصماتهمنبصفةأوتعالىبالتهالروجيحلفأنشرعاةالإيلاء

فيةالمعترالطلا@صورمىصورةذلكوكادأكثر.أوأشهرأرلعةزوحتهيقربألا

الجاهلية.

حمايةوالروحين،علاقاتلتسظيمجاع@التيالقرانيةالآياتمنالإيلاءواية

منالمرأة
فلاالزوجيقعالع@ثرةفيبحقهاالتعسف

يصح
بذاتليستمعتقةتطلأن

عباس:ابنيقولالأولىالجاهليةطلفيتعاملكالتكمامطلقةولازوح
@

إيلاءاكان

مروئثثروالتنتينالمتسةالجاهلية
المساءة،عندالمرأةإيذاءلذلكيقصدوددلك،

م@بأقلالىفمنأشهر،أربعةلهماللهفوقت
حكميبإيلاءفليسذلك

(1)

شيدرقرارأحذوفيأمر@لىيتأقللأرللزوجكافيةالمدةهذهأنشكولا

ومجىءبإحسانالزوجةتسريحأوالزوجيفالعثرةببتاءإمالزوجته:عشرتهحيال

و،ترلعدلالإيلاءالحلفكونيقويالأيمان،فياللغوعنالنهيبعدالايةهذه

عليه.الإقدامقلواحتياطنفسومراحعة

فيأمفحسب،الغض@حالأيقعالإيلاء:فيالفقهاءاراءتعددتوقدهذا،

@سائهم(،منيؤلوناللذيىعافةالإيلاءايةأنإلىالجمهورث@بوفيهالرضا؟حال

رالحمهورأيالطريجريرابنورتجحالئواءعلىوالرضاالغضبحاليقعفهو

قائلا:
"

منأكثرالحماعمنعتيمينكلقال:منقولوالضواب
اللهجعلالتيالمدة

إيلاء".فهورصاأوذلككانعصبفيقائلابهاالتربصللمؤلي
(2)

الطلافوآيةلأبمان،اآيةةالعلاقة@ن@لآيكا

4 2 1 /

@و@لز@للثقالة@احد@مركرش



ميرمولرعيمعحموآياته،سورهوأسماءيم

لأبمان.ااية-34

لكنونكمأ@فيبالتغوال@ه"يؤاخذكمالاتعالى:قولهعلىالأيلاادايةتطلق

تطعمونماأوسطمنمساكبنعثرةإطعامفكفلى-لهنالأ؟عقدتمبمابؤاخذكم

إفاأ@انكمكقلىةفلكأثامثلاثةفصياميجدأفمنرقتةتحريرأوكنوتمنمأوأفليكم

.(89)المائدف@تشكرونلعفكماياتهلكماللةيبينكذلكأيخمابممواحفظوأحلقتم

هوالأيمانتالثغو@
أواللسان،كسبقمعهعقدولاالكلاممنبهيعتدلاما

التأكيد.سبيلعلىوالله!وبلىوالله!لاالعرب:وكقوللمعنا@جهلأالكلام
(1)

فاءإفاالموليحكمفيالآيةهذهترد
لاوالنخعي:الحسنفقالامرأته،بحماع

مناليمينلغوالقرطبيويعدكفارفالقرأنيذكرأإذعليه،كفارة
ماوهوالقبيل،هذا

قال:معصيقيالمرأةوطءوتركمعصيةعلىحل@
"

منالقوللهذايستدذوقد
السنة

منقال:)@خ@(النبيعنجدهصأبيهصشعيببنعمروبحديث
يمينعلىحل@

مشنهفيماجهابنأخرحهكفارتهاتركهافإنفليتركهامنهاحيزاعيرها@رأى
سيأتيو

0الأيمانايةفيبيانمزيدلهذا

1 1

@لكفارفوآيةالإيلاعطآيةالعلاقة:فات

لإيمان.اآية-35

اسماعيلدإبراهيمإلىأنزلوماإليناأنزلومابال@ةآمئا)قولواتعالى:قال

لاتهمزمن@لثبيونأوتيوماوعيسىموسىأوتيوماوالأشباطويعقوبو)سحاق

أحدبيننفرق
1)البقرة.@مسلمونلهونحنمنهم ء(36

5ولا/تمير@لم@ي 1 2

صيو@طليتك@011نمبر@لنوطي،
@

@
2لىعلىبيىحل@لدس@احة 1 0 @ط8

لالمحححرملمصجح

الاص.3@ر@ءبس
3)ح@رصانطجةلىلد@لبمطردأبيسر 2 7 لم@4

حا.ما@لزعصس@
حلصب@

1@ععلىيعبر، 5 3،)9

@@و@ليللما@ه@احد@حمحهمركر



ااتأل@ص
دم

ما@

أئهفيذكروالمعاملات،العبا@اتفي)رح@(النبيهديبعضالإسلامشيخيورد

ذكروالأولى،الركعةفيالسقرةفيالتيالإيمانآيةقراعةالفجرركعتيفيدأبهصكان

كلمةإلىتعالؤاالكنابأهليا)قلعمرانال@التيالإسلامايةوقراءةالآية.
سو

اء

(1).(64ألاية:منعمران،)الالآيفوبينكه@بيننا

هاتينبينالحميصةالعلاقةبيانوفي

العملي،والتوحيدالقولي،التوحيدهما:قسمينإلىالتوحيدالقيمابنيقسمالايتين

الإسلامآيةالآخرالقسموم@الإخلاص،وسورةالإيمانايةالأولالقسممنفيجعل

ويقول:الكافرون،وسورة
1 1

والمجرسةفيالسورتيربهاتينيقرأالنبيكانولهذا
سنة

حيدالتولتضمنهماالفجرسنةفيلآيتينباويقرأالطواف،ركعتيفيبهماويقرأالمغرب،

العملى".والتوحيدالعلمي

لإسلام.اآيةالعلاقة:فات

@لبرآية-36

والمغربالمثرققبلوجوهكمتولواأنالبر)لي@تعالى:قولههيالبرآية

حبهعلىالمالوآلىو@لنبيينوالكتاب@لائكةو@الآخرو@ليومبالتهآمنمن@لبرولكن

ىآوة@@وأدام@لرقابوفيو@لسائلين@لسبيلوابن@سافيو@واليتامىالقزبىفيى

@لبأسوحبنوالضزاءالبأساءفيوالصابرينعاهدواإفابعهدهموائوفون@لزكاة

1لبقرف)ا@المتقونهموأولنكصدقىا@لذينأولنك 77).

للمثر.حامعاسموالفجورالفجور.يقابلمالغة:)بالكسر(البر

الح@ةبالأحلاقالتحليبهيرأدكلها،للخيراتجامعاسماصطلاحا:والبر

بأمر@بالالتزامالخالقومعمعهم،والصدقوصلتهم،إليهمبالإحسانالناس،مع

س@أ/و@ل@لت@فبمةوفاالى@رورسائلو@ي@01،أ7ر@لتسبر،تبةوتيى@هيانل@ر@@-1

@-
4@لرسلف@لص@لمق 0 1 /2-402

@و@لر@لنمال@@احد@حمعهمركر



@وأس@الكريمآد

ميسر.مرموعيمعحموآياته،سوره

حسنالبرقوله:"فيحامعةكلمةفيالبرممهوم)ل@أالحبيبهعوقدنهيه.واجتاب

0الئاسعليهيطلعأنوكرهتصدرك،فيحاكماوالإثما@ى،

1 1(1)

منهاجرلما)عكلأالنبيأنالقرطبييذكر
الفرائض،وفرضتالمدينقيإلىمكة

كلهليسالبرأنللإفادةالايةهذهأنزلتالحدود،وحذتالكع@ة،إلىالقملةوصرفت

هماغيرأوالكع@ةنحووالئوحهلالضلاة
من

بذلولالتم@الحقبالإيمانولكىالعسا@ات،

كاب
الاية.فيىمما@ذلكوغيرواليتامى،القربىوي

(2)

علىوجئةالمرعلىرثهفيوأمثالهاالآيةبهذهتيميهابنالإسلامشيخويستشهد

أهلمنالنلىيدخلولافف،الإيمانمعيضرلالألهالقولإليهمينسبالذير
لهقوفيكلماوالعمل،الإيمانتلازمفياياتمجموعةتيمجةابنفساقأحد،التوحيد

وسعىالآخرةأر@د)ومقتعالى:
ا@رمشكوسعيهمكانفأولئكمؤمنوهوسعيهالها

وقال(19)الإسراء:
ثا

علىلاالعملمعهإيمانعلىإلاالمدحيثبتأألههافالمقصود

بعدكانالعملبعضتركفيواقعوالعقابالذمأدعرففإفاالعمل،عنخالإيمان

ذلك
نحالفوناللفظفيمخطئونأنهممعلمظيانراغايكونبلفبهفائدةلانزاعهم

والسةللكتا@
(3)

@م@متلازوعملقولالإي@انبأنللاستشهاد@لبرايةساقثثم

هموأولئكصدقوا@تذين)أولئكتعاد:قولهبدليل
لهمقوفياصدقيأي.@@تقون@

ةالآيةفيعليهاالمنصوصالإيمانبلوازمالقولهذاوأتبعوامؤمونصإكم
ا

لجعل

لهقوفيوالتقييدانألاقترعندبينهماميزوقدوالتجريد،الإطلاقعدالمتقيهمالأبرار

و@سصىالإيمانصسفىأنعلىالايةهذهودلتو@لتقوى@،على@لل!)وتعاونوا.@الى:

وهمالمتقون،همفالمؤمنونواحدلإطلاقاعدالتقوىومسمىالبر
ارلأبرا

(4)

صجح
@

2)حوالإشاتمبر@لرلدلم 5 5 2لمحعجح@.على@ل@و@لنركلمط3 1 70)

2طي، 3 9 / 2

1ولر@لمفبف@تجية@وفلىى@الرسانلف 8 1

@
7/1@لم@ا@رحع 8

و@لز@تلنفدةالماحدحمحةمركر



@لدكترر.تأيى@
ثم

سما

@لبسملة.ابة-37

1 9

الشخصقالإفا)بسمل(منموتدمصدرالبسملة
"

بسم
الله

"

ومثلها
"

هتل
"

قالإذا
"

وقولهماللهإلاإلهلا
"

خل
ا@

قال:إفا
"

والله

"

حوقل
ا@

قال:إفا

وبالتهإلأقوةولاحوللا

"

حيعل
"

علىالمصدرويأتيالصلاةعلىقال.إفا

)سئحل،نحوالحكاي@علىللدلالةالمركبةالجملةلاختصارأوللحكاية)فعلل(ورن

لقاؤك.وطالالله،والحمدالت@سبحارالشحص:قالإفاوطلبق(:وخمدل،
ا@@

عىجبيربنسعيدعنبراعق.سورةعداماسورةكلأؤلفيثاشةوالبسملة

قال:)@م@عباسابر
"

عليهينرلحتىال@ورةختميعرفلا)حأاللهرسولكان

"

بسم
الزحيمالزحمىالله

ا@

اللهعبدعنومثله
قال.مسعودب@

"

بينمافصلنعلملاكتا

تنزلحتىالسورتين
"

بسم
الزحيمالزحمنالله

(2)
أنقاطةالعلماءبينحلافولا

بسموإنهسلحمانمن)إنهتعالى:قولهفيايةلعضالبسملة
اتعلوألا@لرحيم@لزحمناللة

ر،ال@وأوائلفيكاملةايةكونهالىواختلفوا.(3أ-30)النمل.@مسلمينوآدونيعلي

كاملةآيةوقيلآيقعبعضوقيلكاملة،ايةهيلقيل
ويترتب@حسصالفاتحةأولي

انالقراياتعدوفيالصلافلىالفاتحةأوالبسملةقراعةفيدةمتعدمواقفذلكعلى

ذلكوغيرالكريم،
المساثل.من

(3)

@ا-
محدمحيسكمبن@رعفلشرح@مري@@لفليعفل@صعد@كاء@للب@عفيل،@

ثار@ق@)بح@ا@محد

4/2ا*ما5ط2ط@لمكر، 6 2

@

ثى@رحر@@لبفي،
س

@@
3@ضرف@ر@صسىلالنة@لورة@بى@ه@@مل@@الاب@ثى

@@2@

ا@2،سصلممكلد@@لؤ@واحكمحم@س@وطلااكبر،نمبر@س

@و@لز@لنقا@ةللاجدحمض@ركر



مبرموسوعيمعحموآيانه.سورهوأسلىبمأسماء

@لتأفيف.ابة-38

1 9

يبلغنإماإحساناوبالو@لدينإياهإلآتعبدواألاربك)وقضىتعالى:قولههي

يما@كرلأقولهماوقلتنهرهماولاأفلهماتقلفلاكح@اأوأحدهما@نكبرعدك

.(23@راء.)ال!

الوالدين.ايةأيضاوتسقى

الحديت:وفيتكز@كلمةوالتأليفوالأت
ا@

أنفهعلىثوبهطرتفألقى

الاحتقارمعناهوقيل:سئم،لماالا@متقذارمعناهالأثير:ابنقالأفأفوقال:

متكرهمتضجرأنهعلمالإنسانبهصؤتإفاصوتوهووالاستقلاي@
(2)

لمفهوممناقشتهممنهاكثيرفأبوابفيالأصوليينلدىالايةهذهوترد

ومنأنول،إلىوتقسيمهالحطاب
عليهيطلقماالأنحلتلك

"

هووالخطابفحوى

الأدنىعلىليدذالأعلىعلىالتنصيصفيهووقعالتنبيه،حفةمنالخطابعليهدذما

هأإلىوغيرهالثافعيون@بالفغة،طريقعنيفهمذلكأنإلىوذهبواالعكس،أو

القياس،طريقعنيفهم
(3)

وسموه

"

وهوالجليالقياس
الفارقبانتفاءفيهيقطعما

هوأوعليه،والمقيسالمقي@بير
"

)المقيسبالأصل)المقيس(الفرعبإلحاقفيهقطعما

عليم،
لم(ا

إذتحريمهاعلىالمنصوصالتأفيفعلىوالديهالولدضر@تحريمقياسمثل

أولى.بابمنالضربفتحريمالفر@،منأثنىالتأ@يف
(5)

إليهأشارماذلكمثل

أنفذكر.@حولهبركنا)الذيتعالى:وقولهالإمراسلآيةتفسيرهلدىالزركثي

ا-

سعد@رصمئ@ر@لن@@ل@ل!
)مكة@ط،بر@يممحمدتحمى@لوصق@@@اتوشرحل@نصكد@عد@ك

24،ط@لممية،@كة@@كرمة@ 0 1/5هأ،ا5 1

1/5@لفامه@اشرحرسنعمرنمى@لريل@ا 7 ل@ط@)مالة1،6

@ل@قى@رنصرل@للععليسبر@بمبسح@أس@@نبر@ر@
لبم

4@للبمعلمحلر@ل@ت 0 1/4اط،5 4

س@رصكر@لد@لكري@باطي،@ل@،-
@@@/4دت(،لار@لكر،ت)لبم@@لطال@ب@الةمحمد@لد

@و@لز@للفقا@ة@احد@حمحةمركر



@لدكور.تأيى@
1بمامم 9

هذاأنواعلمة!يقولأولى.بابمىفيهالبركةحصولفإنحوله،كانتإداالبركة

سياقمنوتقييدهالمع@ىفهمتحصيلهوطريقرقيق،سترمنإليهينظرالبديعالتوع

هما،قيروتوالوالدي@لاحزامسيقتإئماالآيةأدنعلمفإناالتأفيف،ايةفيكماالكلام

والقربالشتمتحريممنهففهمنا
(1)

مصطلحالبلاعيودعليهويطلق
"

البعصفكر

الكلافادة@

فؤةمماليعملومنيرهخيرافؤةمثقاليعمل)فمنتعالى:قولهنلكومثل

لينهما.الفارقبا@تفاءويقطعفوقمعماالذرةعلىفيقاس7ء(،)الزلزلة:@يرهيثرا

هذالىللقياسلا@اعيانهإلىأصلأ،القياسينكرودوهمالطاهرية،ويذهب

الإساءةمفهومفي@اخلةالإساءفصورمنإليهماوماوالسصالفربأنإذالموصع،

الأصلدحكمبه،بالالتزاموالمأمورالاية،فيعليهالمنصوصالإحساننقيض

نصا.لآيةافيمذكوزفيف()التاالفرعوحكموالثم(،)الفر@

@لقنطار.آبة@لعلاقؤ@ذ@للاياتا

@تبديل.اية-39

يومالأرضتبديىسياوهما.نحتلمينسياقييآيتينعلىالتبديلايةتطلق

ببعض.بعضهاال@ثرعيةلأحكاماتبدي@وسياقأخرى،بأرضالقيامة

-

لتهأووبرز@و@ئماو@لأرضاكيرلأرضاتبدل@ومتعالى:قولهالأؤلالئياقففي

هذهوتبديلالقيام@يومأهوالعنتخبرفالآية.(48)إبراهيم:@@لواحد@لقفا@

ى.أخربأرضلأرصا
(2)

عن
عائثة

رضي
قالت:أنهاعنهاالله

"

عن)ىاللهرسولسألالئاسأولأنا

ا-
2@درت@2/عيممادي@لر 1

78@لقول@2/سارح

@و@لر@للنممه@لاح@حممةكرص



1مبرموصرعيمعحموآبانه،سورهوأس@اء3الكرآرلى@لنص@@ 9

يكونلأينقلتقالت:@،@و@لثلا@الأرضغيرالأرضتبذل)يؤمالآية:هذه

الصراطعلىةفقالالله؟رسوليايومئذالناس
(1)

لاالأرضأحوالتبديلهنا:بالتبديلالمرادأنإلىالشهرستانيويذهب

اتوالسموالأرضأحوالعنالمضرةالاياتبينالحمعأدإلىويميلإعدامها،
يوم

ةيقولالموصوع،لهذاالصحيحالفهمإلىأقر@القبامة
ا

زيجولاحقتعالىكلامهفكل

تبديلهوإلماوالأرضال@مواتتبديلأديقينافصحلعض@ونبعضهعلىالاقتصار

وتفتيحهاوالنجوموالكواكبوالقمرالشمسمنإحلاؤهالكنإعدامهالاأحوالها

كالعهنوكونهاوالجبالالأرضوتدكدكوانمطارهاوتشفقهاكالمهلوكو@اأبوابا

عنزيجوولاكلهاالآياتتتألفوبهذافقط،البحاروتسجيروتسييرهاالمنموش
هذا

فعلهممنكمروهذأذكرناماكلكذبالتبديىايةعلىاقتصروم@أصلا
جمعهاومن

يوجبوهاقالماكلفيتعالىاللهوصدقبحميعهاآمنفقدكلها
ةضرورقلناهما

التو@يقتعالىوبالته

الإسلاميةالقضاياتمقمحسنفيالمثرعيةالنصوصبينالجمعأدشكولا

قدهاالتديلآيةلكنفي@مرغوب
أحرى،بأرضيكونالتبديلبأنصرحت

تبديلفيكماصكانه،اخرشيءوجعلالثيءإرالةبهيرادالقرآنيالسياقووالتبديل

إلىبالإضا@ةالله.كلامالمافقينومحاولةأخرى،لجلودالنارأصحا@حلود

لقددلك،
السابق.الحديثفي)أين(بسألتحينالفهمبهذاالمؤمنينأتمصرحت

اط.الضرهوآحرمكان@يكونونالخلائقبأن)شحكماالبيوتصريح

ىالأخروالاياتالتبديلايةبينتعارضلاأنفالأظهرأمر،منيكنومهما

تتحدثالتي
بأنالقوليمكنإذوزلزالها،ومدها،الأرص،و@كالسماععانشقاقعن

لوموصمنالأرصو@لررر@لتلدملمصحغ
2@ص@ل@ 7 9 1

3)
@لم@-@

ي
ك@011طي،رنعبر@لف@2/87@لل،و@

@و@لز@لنفالة@احد@حمعة@ركر



@صاتث@ر.نألي@

1 9

الأرض،تزلزلأنفبعدالمذكورف،الحالاتتلكعنمتراخئايحدثالأرض

أعلم.واللههداأخرى.بأرضتعالىاللهيبحالاكالعص-.الجبالوتكونرخا،وترفي

آيهقككآيةبذلنا)و)فاتعالىةقولهفهوالتبديلآيةفيهتطلقالذيالاخرالسياقأما-

1)الحل:@يعلمونلاأكثرهنمبلمفزأنتإتماقالوايزلبماأغلمواللة 01).

والفهمولفيهالقرآنيالنسخئبوتوالعلماءليناحتججمثارالايةوهده

1الاية)حتىسياقهافيالايةلهذهالضحيح تتحدثأنها(24
ائعالثربعضنسخعن

الإسلامية.الأمةعنالحرجورفعالإسلام،بثريعةوالنصارىاليهودلدىالسالقة

1وآية93)آيةالأنعامسورةيدلكتفصيلوردوقد تلكوبذلالقرآنلجاء(46

وفيهاالإلاحةبابفجعلالمأكول،منبالمحزمكالخاضةوالمثرائعالأحكام
اسعا.

لريعمسرفلأحكاموالإنجيلالتوراةفيالوارلةالأحكاملسعصهافالتبديل

م@افترأءاوليستإصرهم،المؤمنينوعناليهودعن

@لنسخ.ابة@لعلاقةذات

التبليغ.اية-40

دماتفعلأو)نزتكمنإليكأنزلمابلغايها@لزسول)ياتعالىقولههي

.(67)المائدف.@@نكافرين@لقوميهحيلااللةإن@لنل@منيغصمكرساكاواللةبفغت

التبليغآيةفتسمىفيها:المطروحتي@نالقض@تينباعتبارتسميتانالآيةلهذه

العصمةآيةوتسمىربه،رسالاتبإبلاغ)@أالنيالمولىأمرفيالأولجزئهاباعتبلى

تعالم@رسالاتهيبلغحتىنبيهبحفظسبحانهالمولىتكفلفيالأخيرجزئهاباعتار

بذلك.رهلافي

جع:)را
@لعصمة(يةا

و@لتر@صحم@تالماحللثقافةمركز



@وأس@3لكرآد@

مسرعىلومومعحموآلا@ه،رهسو

@لتحدي.آية-41

1 9

ةنبومنكريلمطالبةوردتالتيالآياتهيالتحدي(ايات)أوالتحديآية

التعجيزأسلوبذلكفيالكريمالقرآنأئبعوقدبه.أتىمالمثللإتيادبا)@م@الزسول

قانونفيالمألوتمنإذالمنكرين،تعجيزفيمبالغةوذلكالأخف،إلىالأصعبمن

آنالقرتعجيزأماالحاسم.للوقتالأصعبعلىويبقىأسهل،هوبمايبدأأنالمعاجرة

الاتي.حسصذلكعكسعلىلجاءالكريم

-

الجن.والإن@ذلكفييتعاونوأنمجموع@فيالقرآنلمثليأتوابأنالمولىتحذاهم

داعرتونلا@مرآن@ذا@بئيا*تواأنعلىوالجنالإن@@جتمتلئن)قلتعالى.قال

لملا(.)الإلمراء:ظهيرأ@لبعفبىبعضهمككولؤبمئله

-

سوربعشريأتوابأنالتحديثوحةخق@ذلكلعد
اياتتكونأنيلزمولامثله،

استنجالمح@جوازمعمفتريات،و)تماومعانيها،تأليفهاوصادقة
اشاؤوبمنم

من

سوربعثمرفاروتواقلافتر@هيقولون)أمتعالى:قالوالجن.الإس
او@دعومفتريالبمثله

.(13)هود:@صادقينكنتنمإنالله@ونمناستطعتممن

-

سور،بصثرالإتيانعنوالجنالإن@عجزحالوفي
بلىالتحليثوجةاللهحمف

الإن@منشاؤوابمىالاستنجادفيثائ@الهمالخياربقاءمعغير،لاواحدةسورة

@هنمن@ستطعتممنعوا@و@قثلهبسورةفايرلواقل@فتراهيقولون)أمتعالى:قالوالجن.

ريبفيكنتم)وإنأيضا:وقال.(38)يونس:@صادقينكنتنمإناللة
علىنزلناتما

)البقرف@صادقينكنتمإنال@هثهنمنشهداءكموادعوافثلهفنبسور؟فانواعبدنا

أحديقدرأالذيالتحديحلقةانتظمتولذلك(23
القرانمنكريمنالبمثرمن

به.لإتيانا

الضخريقول)ح@لا/النجيصدقوعلىالقرانإعجازعلىالتحديدلالةوفي

ذلك:مبيناالرازي
"

يأتونلابأنهمالخبرفيقطعلمانبؤتميلصخةقاطغايكنألو

خلافهوقوعوتقديرخلافه،يجوزكاننبؤتميبصخةقاطعأيكنلمحإذالانهةبمثله

@ر@لز@لنفالةالماجدحمعةمركر



@@لدكتور:تأيى@

م
لما

1 9

هأعلىدلجزمفلمابه،يجرمولاالكلام@يقطعلاالبتةالمرورفالمبطلكذبىيظهر

0أمرهفيقاطحاكان

1 1(1)

@لتحريم.يةا-42

وعماتكموأخواتكموبناتكمأمهامممعليكم)حرمتتعالى:قولههي

قنوأخواتكمأزضعنكثم@للآقيوأقهاتكمالأختوباتا@غوبناتوخالاتكم

بهندخنتم@للاقيتسائكممنحجوركمفياللأتيوربائبكمنسائكموأمهات@لرضاعة

أنوأضلابكنممن@لذينآبنائكموحلائلعليكمجناحفلابهندخلتمتكونوأأفإن

.(23)النساءةرحيما@غفوراككال@هإنسلفقدماإلأالأختينببنتجمعوا

منالمحرماتآيةوالمحارم،تحريمآيةأيضاالآيةهذهعلىيطلق
رأوالنساه

د

قال:ثمتفسيره،فيالآيةهذهكثيرابن
@

النسب،منالمحلىمتحريمايةهيالآية

جبيربنسعيدع@(..)حاتمأبيابنقالكمابالصهروالمحارمالزضاعمنيتبعهوما

قال.عباسابنعن
"

سبععليكمحرمت
نسئا،

عليكمحرمتوقرأ.صهرا،وسبع

الآيةوأحواتكم.-وبناتكمأمهاتكم
قولهعلىأيضاالتحريمآيةوتطلقهذا،(2)

@أغجبتكمولوقشركةمنخنرمؤمنةولأمةبؤمنحتىائثركاتتنكحوا)ولاتعالى.

2الآية:من)البقرة، التحليل.آيةحينئدوتقابل(21

مال@المحرايةراجع:و@الأخت@بينالجمعتحريم@لتحليل،اية@لعلاقؤفاتالآيات

ا-
دمحمدر@ري@لسحر@

@@@لبممفغ@اء@للب@س
@@ص@صربة@@طعة)مصر@لالعبر@لكبر،ض

كير،1/071تفير@هى

@و@لز@لنمالة@لاحدحممةمركر



@@@ل@@@ي@.
يرعيسومومعحموآياته،رهسروأسلايم

@لتبني.تحريماية-43

فلكمأبناءكمأدعباءكمجعل)وماتعالىةقولهعلىالتبنيتحريمآيةتطلق

.(4لأحراب:)ا@@لثبيليهصيوهوالحقيقولواللهبأفواهكثمقولكم

النبيتبناه)ث@أاللهرسولمولىحلىثةبنريدشأنفيالتشيتحريمآيةنزلت

ينبزعمتهابنةزوحهالموألي،منأسلممنأؤلكانشديدا.حايحبهوكانوأعتقه،

اللهوأمرزيد،طتقهاوحينالمطلب،عبدبنحمزةعمهوبينبينهواخىجحش،بنت

محمداإنالنلمىيقولأنوحثيعلي@ذلكثقللزواجها،نبته
ةابنهبحليلةتزوج

يتبعلمحيماالمسلمينعنالحرجورفعالتبني،لإبطالالايةهذهرلت@
منالتبنيهذا

الحقوو@وضياعالأ@ساب،وتداخلالحرج
يمالكرالقرآنحذدحينلذلك(1)

منالمحزمات
الذيابنهروجةهيالزجلعلىالمحزمةالابنزوجةأنعلىنصالنساء

.(23الآية:من)النساعع@أصلابكممن@لذينإشائكم)وحلائلفقال.صلمطمن

هذا،
زواجهفي)@اللنبيالخصوصيئالشأنهذايالكريمالقرآننزولحكموم@

احدالوبخبرلاالذهر،أبدالمتلوالقرآني،بالنصمقرراذلكيكونأنزينببالسجدة

(2)صخته.فيوالشكوكالطنودتختلجهقدالذي

الأخنين.بينالجمعتحريمابة-44

أقهامممعليكم)حرمتتعالى:قولهالأحتينبينالجمعتحريمبايةالمراد
تعالى(لهقو)بلىالأختوبناتالاخوبناتوخالاتكموعماتكموأخواتكئموبنايمثم

.(23اء:)ال@رحيما@غفوراككاللهإنسلفقذماإلاالأخينبينتجمعواوأن

3د/6ايىس،ر@دالحإر@ط@ر

سعلي@@ر@@لب،
ثلررت)ير@لدايفطرص@محمدنهفيئ@لاعاع@خالة@بهمعماص@لألاءنربهمحمد

@ط@لمكر@
صر،

1 9 9،)01/6

@و@لر@لنمالهالاحدحمعهمركر



سمماادمرتأيى@لد

منالمحزماتوآيةالتئحريم،آيةوالمحارم،تحريمايةأيضاالآيةهذهعلىيطلق

أةامرتزؤجلمنبحكع،أبداالأختيىبينالصريح-الآيةهذهحبنص@يحمعفلاالنساه

منأمشقيقتير،أكانتاسواءأختهاعليهحرمت
أختيرأكانتاوسواءأم،منأئمأت،

لىىالأحروالأحتينىإحطأبدالهتحلفلامملوكتين.أمحزتينبالزضاع،أمبالنسب

عنيخرجهاأنأوتو@يت،أولائئا،طلاقاطلقهاإفاإلاعصمتم@
أوييعها،بأنمئكه

مملوكتهكانتإفايهبها
(1)

برالمحضالحمعكراهيةإلىالمقهاءلعضذهببل

وأحد.سيل!خدمةفيالمملوكتنالأختين
(2)

با@فيالمحرماتمنكثيرايعر@ونكانواالر@منالجاهليةأهلإنوقل

ةالأختيربينوالجمعالأب،امرأةنكاحاثنتين:إلاالنكاح
صالن@عق@لذلك(3)

هذافيالحكمةأنإلىالفقهاءويذهب@،سلفقدما)إلأتعالى:لقولهمنهماكل

صينهنالجمعيحرممم@وغيرهالتحريم
عنحموالزللقرابةصيانةالنكع،فيال@اء

@لتحربم.ايةالعلاقف@ف@

@لتحليل.آية-45

الطيتاتلكمأحل)@لبومتعالى.قولهوهيالتحريم،آيةالتحلجلآيةتقابل

ائؤمنكمنوائحصناتلهنمحلوطعامكملكمحلأوتوا@نكتابالذينوطعام

غيرمحصيينأجورهنيتموهنآإناقبلكممنالكتابأوتوااتذيفمن@خصناتو@

(5)المائدف@أخدانمثخذيولامسافحين

@ركد@@،لا@2روسحولاسدكى@ددوسة@
م

1ول@نمعي،@مل!د 5 0

ك@294فح@مق@@ى@عي@

نمب@نال@سلعلى@حعس
"2/1 6ولونثبر@لمر@نور،6،3 12د/1ولعر@لسي،كه9

@و@لز@للتال@@احد@حمعةكرمر



يرمرسوعيمعحموآياث،سررهوأل@اءيم

الكتابأهلفيهايخالطنابأرضإتاعمر:لالنقلتقالمهرادب@ميمودع@

قلتقال:التحريم.وآيةالتحليل،آيةعليفقرأقال:طعامهم؟ونأكللسامحصمأفحكح

ايةوالتحليل،آيةعليفأعادقال:طعامهم؟ونأكلنساءهمألمحننكحتقرأماأقرأإني

منوا@حصناتا@ؤمناتمن@حصنات)و@التحلجل:لآيةيعنيبكر:أبوقالال@حريم.

يؤم@حتىاثركاتتنكحوا)ولاالتحريم:وباية@قبلكممنالكتابأونوأائذين

عمرأبنرأىفلمالآية.ا
يمالتحرلأخرىواالتحليلإحداهماتقتصينطامها@لآيتينا

ة

المسائلمنالكتابأهلنساءسكعفإدكل،وعلىبإلاحته.يقطعولمليهوق@

كتبفيمواصسهافيفيهاالمفضلالخلافثة

بم.لتحر@آية@لعلاقة:اتذلابات

@لتحويل.آية-46

فلنوليئك@لتماءفيوجهكتقتبنرى)قدتعالى:قولهعلىالتحويلايةتطلق

ماوحيثاطرامالمسجدشطروجهكفوذترضاهاقبلة
شطرهوجوهكمفولواكنتم

الله"ومازبهممنالحقهاليعلمونأوتوا@لكتب@تذيفوإن
يعملون@هعمابغافل

1)القرة: القبلة.آيةأيضاعليهاويطلئ.(44

فيالمقدسالبيتنحومتجهايصليظلمهاجرا،المدينة)ل@(النيقدمحين

فةالمثرالكعبةنحوبالاتجاهلهالإلهىالأمرجاءولعدهاشهرا،عترسبعةطيلةالشام

قال)@كله(الراءوعنالتابقة.الآياتفيوردكما
"

المقدسبيتنحوالنبيمعصلينا
لسعةأوعشرمشة

القبلةنحواللهصرفهثمشهرا،ع@تر
(2)

النبيتصريفكانوقد
بالوآمنوافقدالضادقونالمسلمونفأماعامة.للناسرواوقي@ا@مبةنحو@)

كبرفقدالممثركون،أمااتباعا.الحرامالمسجدشطروجوههموصرفواسولهوبرلإلهيا

3/3للحماص،ترا@حكم 2 4

@@يع.@ي@@رت@ى@@ل@س@@لحار@صجح

@لنقسدمخوبلملمصجح
@اءأ؟ادس

ح
أ@أ

@ر@لز@لنفالةالماحدحمعةمركر



بماتملدكور.تابى@

لىالطعنحاولوافقدالمنالقونوأماالأولى؟قبلتهمعنولأهمماوقالواالأمر،عليهم

كانتوإنمحمد،تركهافقدحقاالأولىالقبلةكانتلو@قالوافيه،والتشكيكالإسلام،

الدينفيالمراهنةكذلكحاولوافقداليهو@أماباطل.علىكانفقدالحقهيالئانية

لى،الأوالقبلةإلىيعودأنورحوه(@)النيمنهمنمرفجاءالعقحدففيوالمساومه

)رح@(النبيفتنةمنهالعرضوخديعةمكراذلكوكانويصدقون@مميتبعونهوأنهم

دينهم.عنوالمسلمين
(1)

تصحفلاالصلافلصحةشرطالقبلةواستقبال
استقبالها@ونعلىقالوصلاة

القبلةهدهوقال:الكعسةقبلركعتينركع)@ح@أالهالحديثصوفيإليها،التوجه
(2)ا@

لاالكعبةنحوالتوحهبأنعلما
ك@تقديرهوتما@عنها،بعدلمنالكعبةعينإصالةيعني

بعامتها.الجفةوإصابةالاجتهادفبهيجزئ

القبلةاية

@لتخفيفابة-47

يفوقحينالجهادفيالكريم:القرآنفياياتثلاثعلىالتخفيفآيةتطلق

صلاةحكموفيرمصان،لياليالسماءإدالز@ثحكموفيالمسلمين،عددالكفارعدد

الإسلام.أؤلواجباكانالذيالتهخد

-

اللةخقف)الانتعالىةقالالمسلمين.منعددأالأكثرولقاء@لعدوالجهادحكمفي

ألففنكميكنوإنمئتينيقلبواصابرةمئاقنكميكنفإنضعفأفيكمأنوعلمعنكم

ا-

@ر@ليلأر@و@
ك@95@ا"

مظو@مثواسنرلهل@@لحا@يصجح
)حصصلى،بر@بمم

38 مسلمصجحلم@9
@لكة@حددحول@"

)خللحع،
(3ما

@رر@@لكت@@لك@نض@لثفيلليهثةيتلإسلاننالكوو@لزرد@رفا:@@صر@رة
4لاوف@ة 0 3س@مأ،ا0 0

@و@لز@ل@لنفااج@@@حمعةكرص



ىأسلا@ل@

ت@
يرموسرعيمعحموآياته.سررهوألماءيم

ايةتكونالإطلاتهذاوفي.(66)الأنفال:@@لضابرينمعواللهاللهبإفنألفينيغلبوا

والضع@.التخفيفايةفيقال:عادةبينهماويجمعالضعف،لآيةآحرإطلاقاالتحفي@

-

@لى@لرفثالصيامليلةلكم)أحلتعالى:قولهرمضازرلياليفي@لزفثحكم@ني

فتابأنفسكمتختانونكنتمكمأاللةعلملهنلبلىوأنتنمتكملباسهننسآئكنم

1)البقرفالآيق@@لكماللهكبماواثتغواباشروهنفالآنعنكموعفاعليكنم 87).

فنامأفطرإفاكاد)@(،التبيأصحابمنالرحلأنالآيةهدهلزوللسبإنوقيل

ذلكوفيصاث@ا،يصبحيأكللميأكل،أنقل
الخطابب@عمرإنوقيلحرج،

لهفذكر)@أالتبيفأتىفأتها،تعتل،أ@افظننمتقدإئيلمحقالت:امرأته،أرادل@،

)تيانورمضان،ليلةطيلةالأكلفيالمسلمينعنالحرجلرفعالايةهذهفنزلتذلك،

(1)النساء.

-

يعلمرتك)إنتعالى:قالالليل،وقيابم@لتهخدحكم@ني
ثلثيمنأفنىتقومكا

تحصوهلنأنعلمو@لتهاريقدر@لثيلواللهلممعكالذينفنوطائفةوثلثهويصفه@لقيل

وآخرونفرضىمنكمسيكونأنعلمالقزانمنتيترمافاقرؤواعليكمتاب

تي@ثرمافاقرؤواال@هسبيلفيبقانلونواخرونال@ةفضلمنيبتغونالأرضفييضربون

منلأنفسكمتقدمواوماحسناقرضااللهوأقرضواوآلوا@لزكاةوأقيموا@لضلاةمته

رحيمغفوراللةإناللهواستغفرواأجراوأعظمخيراهوال@هعندتجدوهخير
)المرمل:@

لىالمومنبأمرالإسلامأولفي)ور(النجيعلىواجاكانالذيالفيلقيامفيوهو.(2.

مل:)المزقليلأ@منهانقصأونصفهقليلاإلا@لليلقمالمزملأبها)ياقوله:فييسحانه

صوأصحابهوكاملاحولاالحالهذهعلى)خض(النبيومكثا-3(،
تا@

تطؤعا.الليلقيامفأصسحالئورة؟خاتمةفيالتحمي@آيةنزلتأنإلىأقدامهم،
(2)

)ح@@الأ@بم@لدثلودأ@
0 1نحد@ىمدلم@65 773 @لوتسررةجحرسعلى@ل@نرك@@ث@2

)ح
3 0 الإسدصجحرمر5(،8

3ر@/لولحر@@طي،لبر@ 1

@ر@لز@لنفامةالماحدحمعةمركز



صصاتثمرتألص

لأنحلبيا@معدعاقةقاعدةاستجاطلىالتخمي@بآيةالعلماءويستدلهذا،

عالةيكونالنسخأنديقررونالحكم،طبيعةحيثمنالشخ
مى

الأخفإلىالأشد

منالشخيكودأنالعلماءبعصلدىويجوزالسابقفالاياتظاهر@هوكما
الأخف

برمضافالمعدو@ةوالايامعاشورأءيومكنسحالأثقلإلى
(1)

الضعف.ايةةالعلاقةناتالآيات

@لتخيير.اية-48

الكريم:القرآنفيمحتلفتينآيتيرعلىالتخجيرآيةتطلق
النبيتخييرفيأولاهما(2)

أوالكتا@،أهليرالحكملىتخييرهوأخراهمامفارقته،أومعهالبقاءبينلنسائه)ص@ا

عنهم.لإعراضا

-

لنساثم@)@أالتجيتخييرسياقدفي
عنروي

لماةقالتعحها(الله)رصيعائشة

منامرأةأؤلفبدأيالتخييرايةأنرلت
أنعليكفلاأمزالكفاكرإني)و@(فقالنسائه

لفراقه،يأمرأنييكونالمأبويأنعلموقدقالتأبويك.تستأمريحتىتعجليلا

الحياةترثنكنننإنلأزو@جكقلالنبيأبها@اقال.وتعالىتاركاللهإنقالثمقالت:

أفي@قلت(28)الأحراب:حملأ@،سراحاوأسرحكنأمتعكنفتعالينوزينتها@لدنيا

مثل@قلنكلثنسساءهخترثمألاحرفوالحارورسولهاللهأريدفإنيأبوقيأستأمرهذا

عها(.الله)رضيعائةقالتما
(3)

معهالمقامليركانالتحييرأدعلىوالجمهور

ينتهازوالدلياالحياةوبينالآخرةوالحارورسوله،اللهبينالمولىفخثرهنوالفراق،

وموحصرسولهمعالمقامالآخرةوالدارورسولهاللهاختيارهنموجبوجعل

الطلاقوهوجميلامرأحاويسرحصيمتعهنأدورينتهاالذنيااختيارهن

ك@56نمبر@لفرطي،

@-

@لحاريصجح
3@@و@@لالم@

@،2@ك
@لطض@34.72سمصجح

شينحىمد@،
مد

@عل@و،@@
2@ك 45)

ووك@2كبر،فثبر@س

@و@لز@لثفالةللاحدحمعةمركر



"رآبانهسورهوأس@اءبمنس@اء

2مرموسرعيمعحم 0

جوبوم@لفعله،المسلمينلسائريحوزلامما)@أخصائصهمنوالثجير

وكاختصاصهلشائه،والتخييروالمشاورةبالليل،والتهجدوالوترعليه،الضحى

النكاحفيوالزياثةإحرام،بغيرمكةودخولالغناثم،وحم@الصوم،فيالوصالبإلاحة
منإنالله(،")رحمهالافعيفال@سوفأرلععلى

أمرتخييرها،عليهفلي@روجةملك
فاخزلهلساعىيحيزأن)ف@(

(1)

وهيأخرىحالةأيضايالتخييرويطلق
أربعمنأكثروتحتهالرجليسلمأن

لهيحللامنأونسوف
منبينهنالجمع

أةالمربينكالجمعرضاع،أونسبتحريمال@اء

ذلكغيرأوواحدةامرأةأرضعتهمااللتينأوالثقيقتينالأختينأووعضتها
رصومن

فيجلالريخيزوحينئل!رضح،أوونسبقرابةبسببالمرآلينبينالجمعفيالتحريم
إحدىيمسكأولأربعفاتحاوزهحالةفيأقلأوأربعافيمسكمنهن،أرادم@إمساك

نكاحهيفسخالتخييروبهذاوهكذا.خالتهاأوعمتهاويطلقالمرأةيمسكأوالأختين

فياتقسطوألآخفتم)وإنتعالى:قولهم@مستنبماالحكموهذاالشوة.ساثرمن
تعدلواألأخفتمفإن@رباعوثلاثمثنى@لثساءقنلكمطابمافانكحوأ@لينامى

الجمعتحريمآيةومن.(3)النساكأتعولوا@ألأأدنىفلكأيمامممملكتماأوفواحدة
)النساس@الأختينلينتجمعوا)وأنتعالى:قولهفيالأختينبير

.(23الاية.من

قالالحلىثبنقيسع@الحديثوفي
اإ

فأتيتنسوفثمانوتحتيأسلمت

(2)أربغا".منهناخثرفقال.ذلك،لهفدكرت)@أالنبي
محمدولحديث

سويدبن

قالالثقفي
اإ

النبيفأمرهمعميفأسلمننسوفعثروتحتهأسلمسلمةبنغيلانإن
0أربغاممهنيختارأن)@ح@(

1 1
(3)

6س/2@و@ع@ثي

4@لزط@اص 3 5 /

@ر@لر@للنممهالماحدحمحهمركر



لماآدمر.تأبى@لد

الحكم.في@لتخيير

التخييرايةتطلق
(1)

للختأكالونللكذب)سماعونتعالى.قولهعلىأيصا

وإنشئأيضزوكفلنعنهمتعرضو)نعنهمأعرضأوبينهمفاحكمجآؤوكفإن

الآيهمذهترد)المائد@24(.@ائمقسطينبحباللةإنبالقسطبينهمفاحكمحكمت

فيالكتابأهلم@الذميينم@المسلمينغيرأحوالمناقشةفيالسياسيالفقهفيعالة

م@نيسضأمالإسلامئةبالمترائعيحاكمونهلةالإسلامتةالحكومةظل
دلك

ائعهم؟شرإلىويحتكمون

فريقين:إلىذلكفيالعلماءذهب

-

شاءو)دالإسلام،بحكمبينهمحكمشاءإنالمسلمللحاكمالخيارأنيرىفريق

الطبري:يقولبينهم.فيمايحكمونولمحينهمتركهم
"

أنعلىالعلماءأجمعالمهدوي:قال

أنإلىبعضهمفدهبالققيين،فيواختلفواوالذمي،المسلمبينيحكمأدالحاكمعلى

الفسادفيهاينتثرالتيأبالمظايتعلقفيمايكونأنإلانحيرالحاكموأنمحكمةالآية

لعدإلاسهميحكمفلاالمعاملات،وساثروالطلاقالذيونفأماالمنازل.ونهبكالقتل

حكمعلىإجبارهموأماأحكامهم.إلىويرتصميحكمألالهوالاختيارالتراضي،

منيشترفيماالمسلمين
الفسادقطعوواحبعاهدناهم،الفسادعلىفليسالفساى

بهيختصفيماالحكموأماوثمائهم،أموالهمحفظذلكفيلأنغيرهم؟وعنعنهم،

بديشا".يتدثنواأنيلزمهمفليسوغير@والزناالطلاقمنثينهم
(2)

يعةلالربينهمالحكمالحاكمعلىالوا@منأنفيرىالآخر،الفريقأما-

لآيةناسخةوأ@االحكومة،بايةويستدثونلذلك،ينصاعواأنوعليهمالإسلاميف

فمحيئهمالكتاب،لأهلوالتقريعالذممعرصفيبأنهاالتخييرآيةويفسرونالتخيير،

ا-

با@صاص@دلكنطلقكل
"

ت@احكام
لا

ب@الر@عر@صو@براصلى@مكملح@(نحببر@ل@بلىبنارة

م@-4/87ر@حع@ل!@خك@ط

@-
نمبر@لط@كلا

1 8 5 /

و@لتر@تلنممة@لاحدحمعةمركر



يرمهموعيمعحموآياته،سورهوأمماءالكريم@لؤآد@أس@

لح@ما،النبيحكمفيوالثقةالت@شريعةإلىألاحتكاممنهالقصديكنأ)@أالنبيإلى

إلىيذهبالجصاصأنغيرلهم.ونمالكتابلأهلتسفيههاالإعراض@إنوعليص

يقول:التخيير،لايةالحكومةآيةبسحالقولرد
"

يقطرعنيقاللاذلكأنومعلوم

يقهطرو)نمالاحتهادواالزأيطريقم@يدركلالآيانزولبتواريخالعلملأدالزأي

بينهماحكم)وأنةقولهبعدنزلتالتخييرايةأنالتخييرأتبتمنيقلولمالتوقيف،

لسخهالتخييروأنالله@،أنزلبما
(1)

آيةمثلا:فيقالبتخصيصهما،التخييرآيتيبيرالتسميةفيالتفريقويمكىهذا،

ائه.ل@)ير(التبيتخييروآيةالحكم،فيالثخيير

آيةو@لعدد،وايةالحكومفوآيةالأخ@يئبينالجمعتحريمايةةالعلاقةذاتالايات

مات.لمحرا

@لتسميةآية-49

)بسمتعالى:قولهوهيالبسملة،لآيةأخرىتسميةالتسمية،آية
@لزحمنال@ه

"2).@@لرج@

اللهاسميذكرلممماتاكلوا)ولاتعالى.قولهعلىأيضاالتسميةايةوتطلق

إثكمأطعتموهموإنليجا@لوكمأوليآصئهمبلىليوحونالشياطبنوإنلفسقوإنهعليه
1)الأنعام:@لمثركون 21).

الفبيحة.علىالتسميةحكمفيوهي
(3)

@لبسملة.آيةور@جع:الضيد،ايةة@لعلاقةذاتالايات

4/87للحصاصر،@لؤتىئحكم

3نعبر@ل@ب@1/ 8

ث@6ا/@لحفد@@ابة

و@لر@تلثةالماحدحمةمركر



آكتور.ل@تأيى@
بصا3

@لتسويؤاية-50

منيغضضنللمؤمنات@وقلتعالى:قولههيالضمائرآيةأوالتسويةآية

علىبخمرهنولصربنمنهاظهرماإلازينتهنيبدينولافروجهنويحفظنأبصارهن

أبناءأوأبنائهنأؤبعولتهناء7أوائهن7أولبعولتهنإلازينتهنيبدينولاجيوبهن

أوكنأ؟ملكتماأونسائهنأوأخوا@كأبنيأوإخو@نهنبنيأوإخواضهنأوبعولتهن

لاوالشاء@عور@علىيظهرواأاثذينالطفلأو@لرجالمنلإربةأولليكير@لتابعين

لعلكمائؤمنونآيهابهيعأال@هإلىوتوبوازينتهنمنيخفينماليعلمبأرجلهنبنيض

رلنو)ا@تفلحون
3 10)

الإناثوالذكورلينالتسويةفيعظيمأصلعلىلاشتمالهاالتسويةايةوتسمى

تأكيدوالملاحظوالعملية.منهاالقلبيةالإسلاموأركانوالاعتقاد،الإيمانأصولفي

هووجال،الرإلىالموجهنفسهالربانيالأمروتوجيهالإناثبخطابالإتيانعلىالاية

ضحأوبه.المأمورأهميةعلىالأمرفيالتكرارهذأويدلالفروج..وحفظالبصر،غض

بقوله:عاشورابنذلك
"

ينالأفرفيالحكمةلأنةالمؤمماتبأمرالمؤمنيئأمرأردف

النساءتشملأنهامنالرجالبهاالمخاطبال@ثريعةأوامرفيتقررلماوتمريحاواحدة،

لضد@ارتكاباأكثرلأنهمبالرجال،خاصهأيظنقدالأمرهذاكانلماولكنهأيضا،

أيصا".بذلكالنساءبأمرالشمولهذاعلىالئصوقع
(1)

الضمائر.يةا@ر@جع:@لقو@هفواية@لزينق@ايةالعلاقؤذ@تلاياتا

التطهير.آية-51

@لصكأقمنوالأ@لىالجاهليةتبرجتبرجنولابيويكنفي)وقرنتعالى:قال

@لبيتأهل@لرج@عنكملبذهبال@ه"يريد@ماورسوله!ال@هوأطعن@لزكاةوآتين

(33اب:لأحز)اا@تطهيركمويطهر

ا-
1/9و@لنر،@تحرير 7@

@و@لز@للنقاف@للاجدحمحةكزص



ميرمرسرعيمححموآيائه،سورهوأملىآد@لكريمىئسلى@ل@

فيوالنبيبيتالعصمةفيالشيعةبهايحتجالتيالآياتمنالتطهيروآية

)ل@ه(طالبأبيبنلعليمعزؤةروايةففيغير@ثونللإمامة)ل@ثأعليالإمامأحقية

للخلافةأحقيتهإثاتفي
فيكمهلبالتهفأنثدكميقول،"ماقب@معدئاالشورىيوم

قاللا.اللهتمقالواغيري؟البرازإلىدعاكمحيثالعامريوذعبدبنعمروبلىزأحد

ليذهباللهيريد)إثمايقولغيري؟التطهيرآيةفيهلرلأحذلمحيكمهلبالتهفأتدكم

ولا".اللهمقالوا.(33)الأحزاب:تطهيرأ@ويطهركمالبيتأهل@لرجسعنكم
قد

الإسلامشيخينفيعليه،باختلاقهوصرحوا)لثه(،إليهالمعزوالقولهذاالعلماءرد

أنؤويقررعلي،الإمامعنالكلامهذاصدورتيميةالن
"

فةالمعرأهلباتفاقكذب

رضيعلييقلوأبالحديث
عنهالله

منشيئاالثورىيوم
يشابههماولاهذا

(1)

سياق@وردتإذ)@عالبيليتالفيعامهالآيةأنهذاعلىيعترضكما

المنآخريندونبجماعةأوبواحدنحصوصةوليست)في(،البيأزواحعنالحديث

نحاطبةمعرضفيالذكور،جمعبلفظالخطابورودانالبيهقيويريد)@(،النبيبيت

ذلكفيمعهنعيرهنإدخالمنهالغرضكان@النبيأرواج
النبيالرجالم@

يتلىما)و@ذكرنبقوله:إليهنالبيوتأضافالخطا@استأنفحينمالذلك(2))ل@أ،

.(34)الأحزالتخبيرا@لطيفاككال@هإنوالحكمةاللهاياتمنبيويخكنفي

حمهم)رالعلماءمنوغيرهماحنبلبنوأحمدالثافعيمهمالعلماءويستدذ

منالصدقاتأنوحجتهمالايفبهذه)ء(محمدلآلالصدقةتحليلعدمعلىا@

كذلك)@ح@ه،للنبيالصدقةتحوزلاوكمامحمد،البتطهيرتصرحوالآيةالناس،أقذار

الطاهرين.بيتهلآلتجوزلا
(3)

الغناثممنسهمايعطؤنذلكوعلى

5@لودف@ل@مهاحيمة،@س 6 /5-59

@حدمحمبق@لبش@وأصحد@@لل@ملصعلى@لرضاد@لىصو@اللافي@لاعمادك@الحرنحلس@لبني،

1@مهحضالا@ا:@ر@)دبهرت@لكس@عمم 4 0،)11/3 2 4

@رنيى@رسانلكت
ك@704@لفبفينجية@

ر@لز@تللنقمةالماحدحمعةمركر



ار.لدئأيى@
دم

ما.@

@لقربى.فيسماية@لعلاقة:فاتالايات

@لتفريق.اية-52

ستةفيوالأرض@@للا@خلق@لذياللةرتجكم)إنتعالى:قولههي

ثتمأتجابم

@مسخر@و@لتجومو@لقمرو@لشمسحثيثابطلبه@لنهارالليليغئيالعرشعلى@منتوى

ال@هتبركوالأمرلا@فلقألابأمره
.(54لأعراف:)ا@العالمينرب

هيووالأمر،الحلقبينالذاخلةالواوإلىإشارةالتفريقبآيةالايةهذهسقيت

انالقرخلققصيةفييقولود@كماالبابأمالتفريق،ايةوتعذللمغايرفاللغوييرعد

عملترالمتكلميئ،بينوالكلافيالعقديالجدلموضوعاتأهمبدورهاتعذالتي

يقتصيلاالعطفوأنالموصع،هذافيالأمرعينالخلقأنوأتباعهم،والمعتزلةالجهمية

العام.علىالخاص@عطفقبيلم@هوبلالمغايرف

هوإذمحلوق،غيرالكريمالقرآدبأنالاعتقاددلكفيالمسلمينعامةومذهب

عليما،قديزا،يزلأفهومخلوقضغيربداهةتعالىاللهوصفاتوعلم@تعالىاللهكلام

(1)ا-بصيزسميعاعزيزا،

بينققيفي،وعرالمولمطأدالتفريقايةفياستثهادهمومحل

الخلق.عنمحتلف@الأمرالمتغايرين،الثئبنبينالفاصلةبالواووالأمرالخلق
(2)

منلاسبحانهالمولىأمرمنوالقران
معنىلكانللمغايرفالواوتكنأولوخلق@

باطل.معنىوذلكوالخلق.الخلقلهألاالكلام:
(3)

بهايحتجكثيرةأخرىاياتوهناك

@لتتاذيعتمهالإنسانخلق@ثقرانعتم)@لزحمنتعالى:قولهمثلالمذ@هذأبيانفي

ا-

3ايلأ@لقيه@@سقيقئرحيفقعبتهيعيهم@لق@@رذ@ر@حع 1

دمحوح@نحعر@رنة@لدباسفعى@صطا@ا،لر@لأضعرينىسبسلكلعلاسالأخعرعى-@

ر،لأسصار@@@ةلقص@)
1 3 يم@ا7(،9

@-

المحلى)@لتامره@عد@للط@مححردحس@تحقئ@لكيعلمبىعابتالر@مسالممح@دسسعليأبعلىس@@لآمد@

3الإملامة،لنؤدا@ل 9 ا"1/9مأ،أ1

@و@لز@لنفمة@لاجدحتمركر



آد@@أس@
"تهاياوسورهلاوأ@يم

2مير.س@يمرمعحم 1

بالتحليمالقرانفخضالإنسان،وبينالقرانبينالمولىفرقإذا-4()الرحمن:

الجامعة،بالواووالإنسان(القران)خلقلقال:سواءاةكانافلوبالتخلجق،والإلسان
(1)

عراللهصفةعلىالحالة)أمر(لفظةفيهاوردتالتيألاياتبأكثركذلكويحتجون

مندعوةدعاكمإفاثمبامرهوالأرضالسلاتقومأنآياته)ومنتعالى.كقولهوجل،

اتالسماوفيهأمرالذيكلامهتعالىاللهلأمر(25)الروم:@تخرجونأنتمإفاالأرض

يقولأنشيئا@أر@إفاأمر)إثماقوله:فىأيضاذلكالمولىوأوضحتقوم،أنوالأرص

.(82)يس:@فيكونكن@ه

@لتكريم.ابة-53

فنورزقناهموالبحر@لبرفيوحملناهماثمبنيكزمنا)ولقدتعالى:قال

7)الإمراكأتفضيلأ@خلقناممنكثيرعلىوفضلناهم@لطيبات

تعفقلامحضاتكريماالحمثر،لجنسوتعالىسبحانهالمولىتكريمالآيةهذهتقرر
كاالبمثر،لنيجميعبهيتمتعمؤضلتكريمهووإنمابالمعتقد،له

الألوسيبهيصرح
بقوله:

"

يعني
ادملبنيالثاملالحنسهدا

(2)
بتعدادالأصلهداإلىالمولىأشاروقد

لهفسخرالمخلوقات،سائرعلىوتفضيلهلتكريمهالموجةالإنسادعلىنعمه
سائلو

والبحرالبرفيوالزاحةالتمقل

الجوزي:النالإمامويقول
"

الكل،علىالكرامةفكرأطلقكيفقيلفإن
المكرممعاملةالكلعاملأنهأحدهماوحهيهلامنفالجوابالمهان؟الكافروفيهم
علىالضفةأجرىالضفةبهذههومنفيهمكانلماأنهوالثانيالوافرفبالنعم

جماعتهم
(3)ا

الإنسانيصالمساواةمبادئمننبيلامبدأالكريمالقرانيقرروبذلك

1
د@

ه@،
9يطبش@1/و@محدل@د@م@صعلادرشاد@سل@@و@اللابةكفاد@@ 5

روحنمير
2@اي@1/@ 5 5

@ر@د@طوري@ر@@
5/6ير،

@و@لر@لنفمه@احد@حمحهمركر



@لدكرر@@تأيف

بمام
2 1

أولغته،أولونهأولمعتقدهالتفاتدونله،مثرفاكريماملاظالبثريالجن@عاملةو@

ذلك.غير
للإنسان-تضمنوأحكامشراثعبسنالمبدأهذاالإسلاميالتشريعوتوج

الكريمة.الآيةهذهضوءيوحقوقهكرامتهإنسان-أي

@لتكفير.اية-54

لمناتقولوولافتببنوااللهسبيلفيضرلتمإفاآموااتذيفأثها)ياتعالى:قال

كذلككثيرةمغانماللهفعند@لذنياالحياةعرضتبتغونمؤمنألست@لسلامإليكمألقى

.(94)النساء:خبيرا@تعملونبماككاللهإنفتبينواعليكمالله"فمنقبلمنكنتم

بالئربة.الحبوبلتعطيتهة)كافزا(الرارعسميوبهوالستر،التعطجةلغة:الكفر،

2الآية.من)الحديد،@نباته@لكف@رأغجبكيث)كمثلتعالى.قولهجاءالمعنىوبهذا

تعالى،و@سحانهالحالقالمولىربوبيةجحودوهولإيمان،انقيصشرعا:والكفر

يعميوعقله،يعطيفكانهبكفره،الكافرأنوألاصطلاحياللغويالمعنىبينوالعلاقة

الكفر.إلىالمسلمنسبةوالتكفير:عليه.والاطنةالظاهرةأنعمهويححدال@صآياتصعيمه

لعضوأظهرالإسلام،اذعىبمنخاض@التكفيرايةفيالتكفيرعنوالئهي

فلاالكفر،أهلأماشعائره
بلىالمسلمنسبةيحرموعليه،كفرهم.بلىلسبتهمفيحرج

جلالرقال@ا!"لح@أ:قولهالحديثوفيالكفر،إلىبالمتحييفضيمغلظاتحريماالكفر

عليهرجعتوإلاقال،كماكانفإنأحدهما،بهاباءفقدكافر!يالأخيه
(1)

قالو

أيضا:
@

وعليهلنا،مالهالمسلم:فهوفبيحتنا،وأكلقبلتنا،واستقبلصلاتنا،صلى

0عليناما

1 1(2)

صحغ
@لح@

ري
ل@

أحاه@ثوس
@فاال@كما@هونلىبللحير

ح
7 5 ملا2

حاءمالد@لزمليوص
رمىيس

نحاه

يعلالكعر،
2 6 36)

@-

ل@ث@3)ح@لفن@@ففاللصل"@بخا@يعحغ
الأصسي،31691(تملموصجح

@و@لز@للنفافة@لاحدحمحةمركز



مير.مرلوعيمعجموآيانه،سورهلاوأ@نمماء@لفرآد@لكربم

كانإذحسنة.أسوةلمح@أال@هرسولوفيبالكفر،رميهيجوزفلاالمنافق،وحتى

آنالقرإخباررغمتعالممااللهعلمإلىائرهمسويكلعلانيتهم،المنافقينمنيقبل

كذلكالكفر...كلمةيقولونوأتهمجنة،إي@انهماتخدواإت@اوأنهمكاثبون،أنهمالكريم

صحمقيدا،أمطليقاأكانسواءالثيفرؤيةعندأسلمإذاالحرببأنعلىالعلماءأجمع

فليسظاهر@بخلاتباطنهأنتقتضيالحالدلالةكالتند@توبتم@وقبلتإسلامص

محال.وذلكقلبه،عنيثقلمماكفرهفيحشةلأحد
(1)

@لقصاص.وآية@لصلح،وآيةالأخوفآية@لعلاقؤذ@تالابات

@لتمتع.آية-55

الحج،فيالتمتعمميافهمامختلفيئممياقينفيالدارسينلدىالتمتعايةتطلق

المتعة.لكاحوسياق

دماتمأحصرفبندتهو@لعمرةالحج)وأتمواتعالى:قولهالحجمتعةسياقلمي

أومريضأمنكمككفمنمحلهالهدييبلغخىرؤوسكمتخلقواولا@الديمن@نشبسر

إلىبالعمرةتمتعفمنأمنتمفإنانسلئىأوصدق@أوصياممنففديةزأسهفنأفىبه

رجعتمإفاوسبع!اطبئفيثلاثة؟لامفصياميجدافمنالهديمنفما@ستيسرلغ@
تلك

ال@هأنواعلمواال@هواتقوأالحرام@سجد@حاضريأهلهبكنألمنفلككاملةعثمرة

1)البقرف@العقابشديد الحبئ.فيالمتعةآيةالئياقهذافيأيضاعليهاويطلق6(،9

مننوعوالتمتع
نسكيبينالجمعوهووالقران.والإفرا@التمتع،ةالثلاثةالحجنسك

منواخرللعمرفالميقاتمنإحرامبإحرامين:والعمرةالحج
لشكوللحج.مكة

مواضعها.فيمفصلةوشرو@أركانالتمتع

@
@ر

ك@916@لرمو@طشفمعلى@سول@لصارمعد@طبم@حدسفن@

@و@لز@للنفمةالماحدحمعةمركر



@ر@تأيى@لد

ببام

ففعلناهااللهكتا@دماالمتعةآيةأنزلتقال:حصينبنعمرانص
سولرمع

(1)شاهمابرأيهرجلقالمات.عنهاينهولميحرمميقرآنيزلولما@ع

من)والمحصناتتعالى:قولهدهوالنكع،متعةسياقفيأما
ماإلأ@لشاء

محصيينبأمو@لكمتبتغواأنفلكمما@راءلكموأحلعليكماللهكتابأ@@ه@بهمملكت

فبماعيكمجنعولافريضةأجورهنفانوهنمنهنبهاستمتعتمفمامسافحينغير

2)النساء.حكيما@عليماكاناللهإنالفريضةبعدمنبهتر@ضيتم

@تعة.@ايةة

@لتميبز.آية-56

)النساء،الآيق@@الأنثيننحظمثلللذكرأولاثكمفيال@ه)يوصيكمةتعالىقال

.(11الايؤمن

ماأشهرهالعلالآيقطهذهلنزولأسببعدةالمف@ترونيورد
روي

استشهدلماأله

سعد
)@م@الزبيعبن

@جاعتماله،علىأخوهاستولىوزوج@ليىوخلفبدر،يوم

ماعلىعقهماغلم@وقدابنتين،وتركمعكقتلقدسعذأإروقالت:(@)البيإلىأمرأنه

ئمثيء،مندلكفيتعالىاللهينزلأالرسول:فقالبمال،إلاالشاءفييرغ@ولالهما،

سريفلماعليم@الوحيأثرظهر
ماذلكتعالىياللهألزلفقدسعد،مالقفواقال:عنه

بونوالأقر@نو@لدانترككانصيباللرجالتعالى:قولهعليهموتلالكم،بيتهليليهإن

)النساء07(،قفروضا@نصيباكثرأومهقلثماوالأقربون@لو@لدانتركممانصيبوللنساء

سعدأحا)ل@االلهرسولفدعا@،اولادغفياللة@وصيكمةتعالىقولهنزلذلكلعد

تبقى.ماولهالثمن،وللروحةالثلثين،الحتينيعطيبأنوأمره
(2)

ا-

لا@@لحارىعجح
"

كلعلم@
)حبلى@طحه

4 3 46)

@-
@للارفطيص

لىو@لير،@لى@فصت
@@ك@

2وو/@@@لا@وفح

@و@لز@لنففة@احد@حمحةمركر



بر.موعوعيمححموآياته،سررهوأل@اءالكربمآد@أس@

منغضاالآيةهذهلىوحديثاقديماالمغرضيئمنكثيروجدوقد
أةالمرمكانة

حقها،وهضمالمرأفطلمقدالقرانأنلرعمواحقها،فيو)جحافاالإسلام،في

ال@ياقفيالعادلةالحصيفةالنظرةمنالتثريعهدالفهمبدولاالزجلدونوحعلها

ومنالت@ثريع.هذافيهنزلالذيوألاجتماعيالتلىيخي
ةيأتيماذلك

لماجتماعيواقعفينزلتأنهااتضحفقدالاية،نزولمسب@سبقكماأؤلا:

عاجزنفسهاالمرأةكانتبلالميراث،فيللمرأةنصبثاالأساسويحضصيكن
من

لأخرى.يدمنالمتبادلوالمتاعاثالمير

فيالمسؤولتاتطبيعةالإسلامفيهراعىقدالنصابفيالتمييزهذاأنثانيا:

فيالمرأةعنالمسؤولهووزوخاوأخااأفالرجلوحجمها،المسلمالمحتمعظل

النصيبكانوالمسؤولسةالتكلجفأساسوعلىلإنفاؤطواالرعايه
1

جميعفيلي@الميراثفيوالمرأةالرجلبينالتمجيزهذاأنثالثا:
علىالحالات

منكثيرففيإطلاقه،
أةالمرنصيبيموقطوقدوالمرأة،الرجلبيريساوىالحالات

حالةففيالأسرية.العلاقاتحسبعلىالرجللصيب
أشقاء،وأخواتإخوةوجود

الثلثيغطؤنفإنهم
لهقوفيواردوذلكالورثقيمنحاجبيحجبهماماالميراثمن

منأكثركانوا)فإنتعالى:
@لثلطفييثركاءفهمفلك

ثيننأوبهايوصىوصيةبعدمن
)النساء،@حلبمعليئموالله"اللهقنوصيةمضارغبر

ىيتساوكذلك.(12الآية:من

حالةفيالأبلصيبمعالأمنصيب
حيثفصاعدا،بنتينمعأوابنمعأبوينوجود

لكلولأبويهفلها@لئصفو@حدةكنت)وإنتعالىقالالثدس،كلايأخذ

ا-

قالعصىعر@ررى@لعاري
"

للئكرلححلاحساما@لئط@شسلسحللو@للض@لرصةوكتللولد@الكد@

@ر@لنلتصه@ا@فنسو@حىلكليللأسوححل@لانج@.حطفل
دا

و@لز@تلنفا@ة@احد@حمعةمركر



رلدكترتأيى@

"

@@

صمبام
2 1

)النساسولد@لهككإنتركثمامنهما@لسدسواحد
لعد،والإسلاما(.االآية:من

وآخر.حن@وبينوالمرأفالزجلبينالعدلفيضهمةكلعنبعيد
(1)

@لتنجيم.اية-57

مكثعلىعلى@لناس7لنقرفرقناه)وقرانأتعالىقولهعلىالتنجيمايةتطلق

1عضالإص)ايلا@تنزلناهونر 06).

الآية.هذهتمسيرفيكثيرابنيقول

(2)سنةوعثرينثلاثفي)@له(الله

"

رسولإلىالوقائععلىمسجمامفرقالزل

تيسيرالكريمالقرانتخحيمحكمفمنالآيق@هدهفيعليهمنصوص@هوكما

التاسحمعركةالمستنبطةالحكمومنب@)ص(النبيفؤادوتثبيتوحفظه،قراءته
المعيشتة،الئاسبحياةالكريمالقرانتلاحمبيانمنهاأنكماوالأحكام.والمنسوح

تجاوبهشذةفإنسبحانه،اللهعلمفيالئاسوجودسبققدكانند@الكريم،فالقرآن

تستدعيالتيهيالحوادثتلكوكأنيحعلهالحيافشؤونوتنظيمالحياة،حوادثمع

عنالكريمالقرآنإحابةفيذلكظهروتثير@القرآيىالتص
التيعلىمطروحةأسئلة

الكتد"أهلمرمتفرقةمراعمعلىالكريما@قرآن3ورا@أ@لدنم@)ق@م@،

هم.وغيروالمنافقينلمشركيئوا

ا-
علىصقحلماؤصلهت@تو@ححر@رلم@افلهطملتعحأساءرحلارنى@فه@لكي@ال@@لتيمياتس

بهما"لعح@نالللىلالانالكما@رلحض؟@لتو@تحم@لفلاةعبهلهلفال@لأرص،
@

ر@لح!)ء(ا-!ثرت

قولهئر@لنمر@طز@ربدر@لفلةخىر@لد@لبىل@
"

ن@ر@لقحفةيى@الةيمصللا@رمى@لللىكبررأىلدلك

ص@س@فرد@رمرووثقد@نإلا@تعل
"

سلمد@لرص@لرصض@بترنرح@لفر@ض،@وف@
نرعد@ن

4ط@ل@يق@@كة@المكرمة)صكةمح@د@لهلي،@لفسعنهقيق 0 ، ، 2الااط،2

ك@391@ركبر،نعب

@و@لز@لنفعةللاجدحممةمركر



2يرمرلوعيمعحمرآياته،سورهوأس@اءالكريمآد 1

بضغااياتهونزلتسنقيوعثرينثلاثحواليفيالكريمالقرآننزلوقدهذأ،

حو@ليمثلأالبقرةسورةنزولواستغرقتآيات،العمثرإلىالحمسحدودوبضعا

نجما.ثمانينحو@ليفيلسينتسع

المنجمات.جع:

لإثبات.وا@لتنزيهآبة-58

جعلوالأرض)فاطر@لساو@تتعالى:قولهعلىوالإثباتالتنزيهآيةتطلق

كمثلهلي@فيهيذرؤغأزو@جأالانعامومنأزو@جاأنفسكممنلكم
وهوشيئء

(11)الثورى:البمبر@@ل@ميع

لفسهفحهانزهالمولىلأنوالإثبات؟التنزيهبآيةالايةهذهتسفى
المثليةعن

لصيءأييكونأدونفىمطلقا،تنزيها
لنفسهأثتالآيةمنالأحيرالجزءوفيمثله،

والإثبات.النفيبابةأحيائاوتسقىوالصر.السمعصفتي

عرالمولىعنوالبصرالسمعصفتينفيفيوالئفاةالمتاؤلةبعضوقعوقد

خلقنا)إثاتعالى:قولهفيكماالمخلوقينصفاتم@أنهمازاعمينبالعلموتأويلهماوجل

منالإنسان
(2)الإنسان:بصيرا@.سميعافجعلناهنبتليهأمثاجتطفة

عنوجوالخربالمجاز،والقولالتأويلإلىيصارألآالمسألة،هذهفيوالأوجه

الصفاتمجرىوأمثالهاالضفاتتلكإجرأءعنالاحترازوكذلكالآيفظاهر

فيوالبصرالسمععلىيقاسلاسبحانهالمولىمقامفيوالسصرفالمتسمعالبمثريقي

شيء@.كمثله)لي@باصنهالأولحزئهافيالآيةعليهدلتماوذلكالمخلوقي،
المبايعة.آيةأو@لرضوانواية@لصفاتآيات@لحلاقة:فاتالايات

1لاا@تيعلوميىا@نفارطي.

@و@لز@للنف@ة@احد@حمحةمركر



لمماادم@لدكتورظلص

@لتهلكة.اية-59

2 1

اأخووالتفلكةإلىبأيديكنمتنقواولااللةسبيلفي)وأنفقواتعالى:قولههي

1)البقرة:@المحسمنيحباللهإن 95)

إلىعاقبتهتصيرشيءكلوهوالهلاك،التاء(:)بضموالتهلوكالتهلكة،

نفسهالإنسانرمىوالانهلاك()الاهتلاك،والهلاك
ضهلكف@

(1)

أت،المفزدفعبابفيخاضةكثيرففقهيةقضاياالايةهذهمفهومعنوتتفزع

بينوبيةحاثلوحئ@أوعدؤمنومالهنفسهعلىالمصليخافإناالتجممجوازمثل

نفسهعلىالضائمخافإفاوكذلكالماعط
ذلك،غيرأومرضأوالثديدالبردمن

نفسهعلىخافإفاالإفطارومنها
الحفس،قتلتحريموممها.ذلك،أومرض،م@

عنالدلاععلىالإنسانقدرفمهماالنفس،قتلإباحةوتحريم
ملقياعدوالافعل،نمسه

يأكلها.أنالميتةوجدإنلمحعليهيأكله،مايجدلاالذيكالمصطرفهوالتهلكق@يلنفسه
(2)

بالأسهليكونالحياةضرورياتمنوغيرهاالفسوعنالمالعنوالدفاع

عليه.شيءولافعلبالقتل،إلايدفعلمفإنفالاصعب،
(3)

عنالذفععدمبعضهمويرى
لأروكذلكآدم،ابيبقصةويحتجوننفسم@

عنيدفعلم)@الم@عثمان
تركلهفجارقتل،إذاالشهادةبذلكينالالمقمولوأننفسص

عنا@فى@ح
نفسه.

(4)

إلىبيدهأ@كأا@اس.@ال@و@ا@دؤىلىرجلا@لأدوروي

@
5س@01/@لكلر،مطو@ 0 6

أ-

الإسلامي،@@)بررت@ح،@بمح@@عد@قمحمدسسر@بم@@طلي،
1 4 0،)09/1 5 5

1طأ؟@@عار@@مبهةرياص@@@لتلحي.عصمفقين@ار@للأ@@محسسبرلبمصربى@هى 4 0 3ول@،5 5 0

2/2@ملمصبسح@رعلى@سبر@بم@لبرور@طثبماا- 2

@و@لز@لنقدةللاجدكرشص



ير.موسوعيمعحموآياته،سررهرأسلىالكريمأس@اء@لترآد

يثريمن@لنم@)ومنفيؤاللهقالممنولكنهلا!)@سد(عمر@قالالتهلكض
نفسه

بالعباث@.رؤوفوالله"اللةمرضاتابتغاء
(1)

@لتوحيد.اية-6"

قر@برفينطفةجعلناهثتمطبنمنسحلةمنالإنسانخلقنا)ولقدتعالى:قال

ثممكين
فكسونا@لعظامعظاماالمضغةفخلقنامضغةالعلقةفخلقناعلقةخلقنا@لنطفة

إثكمثثمتونثفلكبعدإنكمثتمالخالقينأحسن@لتهلمفتباركاخرخلقاأنثاناهثتملحما

(16-12لمؤمون:)ا@تبعثونانقيامةيوم

المقفدينعلىرثهففيمبتكر@ولعلهالاسم،هذاكررمنأكثرالقرطييعد

لقولهخطأ،ذلكإديقولوالاعتقادالتوحيدأمرفيالتقليدبحوارالقولوردآباءهم

(22)الزخر@:@مهتدوناثارهمعلماوإناأمةعلىاخا7وجدناإناقالوا)بلتعالى:

أهلمثلذلكفيومثلهمالرسل،اتبحوتركهمأعمى،تقليداماباع@لتقليدهمفدفهم
اع@كبرتقليدهد!لأهواء@ا

ذلكبعديقولدينه.في)و@(محمداتبحوتركهمم
اإ

ض@فر

الكتابجهةمنإلايحصللاوفلكب@والقطعالتوحيدأمرتعلممكث@كلعلى

أعلمواللهالتوحد،آيةفيبسناهكماوالسنة
(2)

أما
فيوالايةتفسيرفيالقرطبيفيوضحهالتوحيد،بآيةالآيةهذهنسميتهسبب

مسمىوأجلأجلاقضىثمطينمنخلقكم@و@تذيتعالى:قولهتفسير
عنده

ثم

الإنسانإنقائلافيوضحوالمسبب،السببقانونحسص2(،لأنعام:)ا@ونتصرأنتم

التدخلعنعاحزأطوار@جميعفيوهولطور،طورومنلحال،حالمنمنتقلابكونه
ذلكفإنللأبد،شاباالبقاءمثلأيختاركأننفسميفيالحاصلالتطؤرهذافيوالتأثير

نقلهوناقلاصنعصصانعأهناكأنعلىمالمحيةلدلالة
لمذلكلاولوحال،إلىحالمن

@عد@طبمييف@هى
2يى@لمف@52/بيةرفيى@سورصانلابىف 7 0ةييحةرالآبة9 72

2/21،2@@لنرطي

رر@حع
7رهت /،41 7 ، 3 8 7 /6/04

@و@لر@لنثانالماحدحمعهمركر



@ر.@نألف
م

صصا
2 2

الهائلالكونهذاحسمهلصالةيمثلالإسانأدكمامدبز.ولاناقلبلاأحوالهتتبدل

الإنسالصفيمثلهوتحدإلاكثيءالكونفيفليىوأ@مرأر@ومكوناتهبخصاثصهالمترامي

الإنسان،وهوالضغيرأالعابعدهذكرالكبير،العالمخلقوعزجلذكردلماة!يقول

واللهالتوحيد،آيةلىالبقرةسورةفييتاهماعلىالكبيرأالعافيماكلفيهوجعل

0أعلم

1 1

دالاالتخصيص،قبيلمنمفردةايةعلىالتوحيدايةطلاق@
1

سورافكل
فية

لأن@،رو@ضمنةثا@رةالتوحب،بلى@راداعيةفهيالقرآنفيايةكلبلالقران

عنخبرإقاالمرآن
جدوتوالزبوبيق@توحيدوهووأ@عاله،وصفاتهوأسمائهتعالىالله

امرأوأو@ونهمنيعبدماوخلعله،شريكلاوحدهجممادتهإفىدعاءفماد@الصفات،

صوخهيالعبالمحات،منبأنلا
والعساثةلألوهيةاتوحيدهوفهذاالمخالفات

(2)

ة.رالتو@آية-61

و@فعننبالنفس@لنفسأنفيهاعليهنم)وكتبناتعالى:قولهالتوراةبآيةيراد

.(45)الماثدفقصاك@والجروحبالثنوالتنلأفنباوالأننلأنفباوالأنفبالعين

لدىلماالموافقةالإسلاميةوالأحكامالمثرائعلبعضهذهالتوراةايةتصرح

االررجمحكممثلالمحرف،غيروالإنجيلالتوراةفيالكتاب،أهل
السارق،وحدني،

بينتشرقألأتهاالآية،@ذهلالذميالمسلمقتلبوجوبيحتبئمنويحتبئوالقصاص.

شرعقبلنامنشرعوبأنغير@أوالمعتقدفيوالمقتولالقاتل
آدالقرعليهلضوكمالا،

تمييز.لمحونبالسفسالثفسأنالتوراةفيالكتابأهلعلىكتبفقدالكريم،
(3)

نمبر@لفرطي
60/3 8 7

بل@@ص@
مصور@مو@

قح@نوجمهنهعبئك@
+/1صرين@،@@الحامعت@ر@)@لإسكلويةحبم@@ق

8/@بى@نمبر،ببة@س@وني@رسانلف

@و@لز@للن@مة@لاحدحممةمركر



له،وايالورهوأسماء3@لو@أل@
مرمودوعيمعحم

لي.لتو@يةآ-62

2 2

الأ@بمتولوهمفلازحفاكفروا@لذينلقيتمإفاامنوااتذينأتها@اتعالى:قال

منبغضبباءفقدفئةإلىمتحئزاأولقتالمتحرفأإلأثبرهيومثذيوالمومن
ومأو@هالله

.(16-15)الأنمال:المصبر@وبضجهنم

يحميحيئالمسلمةالجماعةيخذلونالذيىفغلالايةهذهفيالمولىيسحانهي@نع

المسلمينشوكةكسردواعيمنإنبلالجماعقيفيدردكلإلىالحاجةوتمقالوطي@،

العدؤ،ينشطوالخي@وطأةيريدمماالثابتيز،نموسعلىالحذلارتأثيرالحالاتتلكفي

عه)لفحالهههريرةأيىعنالحديثفيشوكتهويقؤي
قال:)لح@النبيعن

"

ااجتنبو

النفسوقتلوال@حر،بالت@المثركقالهن؟وماألثهرسولياقالواالموبقات.السح

قذفوالزحف،يوموالتولياليتيم،مالوأكلالربا،وأكلبالحق،إلااللهحزمالتي

(1)الغافلاتالمؤمناتالمحصنات

حي@فلك،تحريمأوالعدؤمنالفرارجوازفيخلافيةمسألةالايةهذهوفي

ده@

الايةأنإلىوغيرهمحنيفةوأبووالضحاكوقتاثةونايععكرمةممهمبعضهم

حاضة
الطائفةغيرمسلمونالأرضفيداكإذيكنوأ)يومئد(،قولهلدليللدربيوم

المقاتلةالمؤمنة
الأعمال،أشنعمناثمركينإلىيومئذالتحزففكان)ص@(،النبيمع

بأنوالقولالفرارجوازإلىآخرونوف@بالمؤمنة.العصبةعلىالقاصيةوالأسباب
أماالضعف.لآيةمشوخةالايةهذه

)ثماومشوخةغيرأنهاإلىف@بوافقدمحالفوهم،

هي
آيةأنوذكرواالأبيد،علىمحزمالرحفمنالفراروأنحاضقيغيرعاقةمحكمة

طائفةووجودبدر،فيالحربانقصاءسعدنزلتالتولي،تحريم
بالمدينةالمسلميئمن

بانههؤلاءويجملبالخروج.)ل@حكأالنبييأمرهملميومذاك
"

آيةوالايةهذهبينماداةلا

@طلا(@لنامىيأكلور@مهال)ب@ن@د@ققرللد@لحا@يصجح

2)ح 6 1 لمط5
بدلدملمصجح

ما،أكرر@لكص
(89)ح

ر@لز@تللنقا@ةالماحدحمحهمركر



بماآثم@لدكررتأل@
2 2

آيةفياللهبينهماب@ثرطمحزماالرحفمنالفرارفيكودبههامقيدةالآيةهذهبلالضعف

(1)الضعف

ث@وسنهم،حلا@علىالمسلمين،عددضغفيالكفاريكونأنوهو

خاصة،حالةإلىالمالكية
وهي

ر@يهايحو@لاألفا،عمتراثيعلىالمسلمونيزيدألا

مستفادوذلكالمسلمين،عددمثينعلىالكمارزادو)نالفرار
صويالمرالحديثمن

لمح@:عنهعباسابن
ا@

ألفاعثراثنايغلبولن
من

(2)قئة

المصابروآيهالضمعف،آيةالعلالمحةات@اتالآد

@لتيممآية-63

تعالى:قولهفيالنساءسورةايةهماةالكريمالقرآنفيايتينعلىالتيممايةتطلق

إلآجباولاتقولونماتعلموأحتىسكارىوأنتمالصلاتقربوالاآمنواايها@لذينثيا

منقنكمأحذجاءأؤسفرعلىأومرضىكتموإنتغتسلواحتىسبيلعبري
@لغآئط

لامستمأو
إنوأيديكمبوجوهكمفافسحواطيبأصسيدأفتيممواماءتجدوافلم@لتساء

ائذينايها)ياتعالى.قولهفيالمائدةسورةواية3(،4)ال@اعضغفورا@،عفواكانالله

سكمؤوبروافسحواالمر@فقبلىوأنجدبكموجوهكمفاغسلواإلى@لضلاةقمتنمإفاآمنوا

ايةاسمالحيممآيةعلىتطلقكا6(،الايةمن)المائدف@،الكعبينبلىوأرجلكئم

آيةباحتصاصلينهمالعصهمويفرقالآية.@ماالواردةالصعيدكلمةإلىإشارةالصعيد

الزخصةآيةعليهايطلقكمابالوضوء.الماثدةسورة

فيعقدهافقدتع@ها(الله)رضيعائثةأنرويالتيمم،ايهنزوللسبوعن

ليسوالضلاةوقتلمححادطلبه،و)س@أالنيفبعت)المريسيع(،المصطلقلنيغزوة

)رحكأ،اللهرسولحسمتوقال:عائثةعلى)@د(بكرأبو@أغلظماسالمسلمينمع

3مما@لنلر،2/نح@نركص@

لح@ا،ر@لر@ر@رلفاءشب@لدلمالارد@سى@-@
2 6 1 @ا،لا@لر@حا@لدطسر@لزطىلمط1

)ح
5 5 لعلد@لر@با،تسالماص5

2 8 2 @ط7
لىر@لمر،الأرسعةمصاحهل@حربمة@سصحسح

2 5 3،)8

رصححه
ئلل!و@لدمي،@مقهو@رلاع@

@و@لز@لنفال@@احد@حتكزص



2ميرموسوعيمححموآياته،مورهوأللى3الكرآد 2

التيقمآيةفزلتماءغيرعلىوالمسلمين
(1)

قوله:القرطبيوعن
"

التيقم،آيةهده

ثميتيضم،أنفيلهفرخصجريحوهوحنابةأصابتهعوفبنالرحمنعبدفينزلت

الثاسجميعفيعامةالايةصارت
@

(2)أيضا.عائشةقصةوفكر

قال.الأسلع،وعن
"

ياليلة:ناتليفقاللهوأرحل)@ح@أالنبيأخدمكنت

فسكتجنابة،أصالتيألتهرسولياقلتلي،فارحلقمأسلع
عني

جاءساعة

الضعيد".لايةحبريل
(3)

النبويالحديثبذلكوردكماالأمةهذهخصاثصمنالضيمة،مثلوالتبمم

ة)و@(قولهفي
"

شهر،مسيرةبالرعبنمرتقبلي:أحديعطصلمنهساأعطيت

@ليصل،الصلاةأثوكتهأمتيمنرجلفا@دئماوطهورا،مسجذاالأرضليوحعلت

مهقوفييبعثالنبيوكانالشفاعة،وأعطيتقبلي،لأحدتحلوأالغنائمليوأحفت

(")كافةالناسإلىوثحتخاضة

فيمفضلةوأحكاموأركانشروطوللتيمم

كتبفيمواضعها

@لوضوءيةواالصعيد،وآيةخصف@لرآية

هحا@د@لرب@سيفول
@وصيع

1

لو@للاكاسوحلت@معصلة
عثهت@قنى@يسململالاثا@

"

برو
د

سهما@ماللوعحكررلا@صر"آبة@انفتسى@تبنورةلأن@@لا@رةتج@@لنجملآيةالر@رب@لاعلى@لك
هار@@ل@قعاتةلحلبت@نبمفيلرر@بنالحال@تحخائد@انمقي@آيةبهايقولالحالد

"

اتموابها@لبمآينارلت@

ةبى@لص@لنمبثا
اا

1/1@لررنياشرح 6 2

5/2تمير@لترطي،طي، 1 4

للى@كر@ل@
ح

2 7 5 8 0،@
1د@لرو@فىومححع 4 لاسحمهم@ركن@سللبنوبرود@لطر@ب@1(،1

صةعلىصدح

@-

3)حلأ@ي@ت@لحال@صجح 2 لم@8
احد@@تملمصحغ

(3لىح@@ل@ومو@صع

اتر@لزلنقكالماحدحمعةمركر



@لدتألف
بماآدمر

ا.خلفو@لذين@لثلاثةآية-64

2 2

ب@االأزضعليهمضاقتإفاحتىخلفواائذينالثلاثة)وعلىتعالى:قال

منملجألاأنوظنواأنفسهمعليهموضاقترحبت
اليتوبوعليهمتبثمإليهإلاالله

1ة)التوبة@لرحيه@هو@لتوابال@هإن 18)

سكعبالضحابة:همالآيةفيإليهمالمثاروالثلاثة
أميقعبنوهلالمالك،

التاسعةالس@ةفيتبوكغزوة@اللهرسولجيشعنتخلفهموكانالربيع،بنومرارة

منمعتحلفوأالهجرفمن
دفاو-عنيك@أهؤلاءتخلفأنغير)@(،عنهتخلف

أحدايكلمواألاأصحابهأمر)@ا،النبيعادوحين
عنوصفحالثلاثقعهؤلاءمن

مقاطعةو@امتويعتذرون.لهيحلفونوجعلواجاءوهحينالمتخلفيئافافقين

ماإخلالهاوافتتنوافيها،أنفسهمعليهمضاقتليلة،خمسينالثلاثةلهؤلاءالصحابة

رفالمذكوالآياتفيالسماءمنتوبتهمجاع@الخمسينصبيحةكانتإذاافتتالنط

بذلك.والمسلمون)@أالنبيوفرح
(1)

اسمالايةهذهعلىيطلتىوقدهذا،
"

التوبةاية
"

السورفسميتبهإذ

الجرفأو@@لغاربةا@لعلاقة:@ف@لاياتا

الجزيؤآية-65

مامونيحرولاالآخرباليومولابالنهيؤمنونلا)قاتلوا@لذينتعالىةقولههي

عنالجزيةيعطواحتىالكتابأوتوا@لذينمنالحقلمحيفيدينونولاورسولهاللهحزم

.(29ة)التوبة@صاغرونو@ميل!

سالك

فا+@ى@لىلة@لبرة
1 8 5 بر@حع4،/

كصحلبتلد@لحالكلاصجحيحلم@@للب@@ل@لانةحلت
س

@و@لز@لنقا@ةللاحدمركرش



له،وآباسورهرأسلابملكرآد@أصلا@
2ميرموسرعيمعحم 2

لخ@النبيقاتللماالفتحبعدالتاسعةالتنةفيتبوكعامالجزيةايةنزلت

باليمن.واليهودبالشامالنصارى
)ا"

ثمالجزية،أثىمنأولنجرانيهودوكان
أخذها

ةالجزيرفيالئصرانيةالقبائلمنوغيرهاوأفوعات،أنوح،وأهلهجر،مجوسمن

ا

هابغيرالمسلمةالذولةعلاقةفي@اورو@يكثرالتيالاياتمنالجزية
من

أخذالعلماءبعضفيرىالمسلمة،الذولةظلفيالمسلمينعيروضعبيادوفيالئول،

عيرالطواث@حمغم@الحزية
أخذهاآخرونويرىالمسلمف

الكتابأهلمن

ثلاثمن@)النبيأحذهالت،قيلماالجزيةايةأنالقيمابنفعنفحسب،والمجوس

ةطوائف
لاوعليه،الأصنام.عبادمنيأخذهاولموالئصارى،واليهودالمجوسمن

أحدهايحوز
@ينهم@انومنهؤلاءغيركافرمن

وتركه.)@ح@أبأخذهاقتداءأ

الجلباب.اية-66

قلالنبيئأيها)ياقوله:وهيالححاب،لآيةأخرىتسميةالجلبابآية

فلافنيعرأنأثنىفلكجلابيبهنمنعليهتيدنينا@ؤميينونجساءوبناتكلأزواجك

5لأحزاب)ازحيما@غفورأال@هوككيؤفين 90.

الخطاببنعمرعنأنىرواهماالآيةهدهنزولفيالماشرالئبوعن

قال:عنهما(الله)رصي
"

سولرياقلتئلاث:فيربيوافقنيأودلاث،فياللهوافقت

اتخذتلوالله
والفاجر،البرعليكيدخلاللهرسولياوقلتمصلى،إبراهيممقاممن

الحجابصايةاللهفأنزلبالحجاب،المؤمنينأضهاتأمرتفلو
ا@

الحديط.
(2)

الحجاب.آيةراجع:

@
@@طورتفي@ر

و
@سكر@ير@أيىمحمدسعد@ق

يقتووضاكر@حد@لكرييرسص@لحمنحتهعيئ@مل@حكامررعي

حر+سر@@@)يروتلطررري@
1 80 14/1 9 9،)71/9 0

؟-

)ح@لحاريصجح
3 9 لم@3

)حسلم،رصحغ
2 3 99)

@و@لز@لنفمةالماحدحمعةمركر



@ماتحمرتأل@

@لجلد.آية-67

2 2

مئهقهماو@حدكلفاجلدواو@لراني)@لرانيةتعالىةقولهعلىالجفدايةتطلق

ثينفيرأفةبهماتأخذكمولاجلدة
ليشهدوالاخرو@ليومبالتةتؤمنونك@مإن@لتة

طانممةعذابهما
من

عنالزواني.آيةأوالحدودايةأيضاوتسمى2(،)النور:@@ؤم@ن@

بنعباثة
ايةنزلتيمسكوخهتكالواقال:الحب@،ايةعلىتعليقاالصامت

لخ@م@:البيفقالالحدو@
"

عنيخذوا
الحديث.يسيلأ.-لهناللهجعلقد

(1"

ولعل

آني.القرالمصطلعلاستعمالهغيرولمنأوضحالجلدايةمصطلح

اني.@لروبةوا@طدو@ايةوراجع:الحب@،ايةالعلاقزفاتلآياتا

الجمعؤاية-68

الثانيةالسورهوهيالاسم،هذاتحملالتيالسورةعلىالجمعةايةتطلق

إفااامنوآثها@تذيف)ياتعالى:قولههيوالايةالثريف.المصحفترتيبفيوالستون

كنتمإنلكمخيرنلكموا@لبغوضال@هذكربلىفاسعواالجمعةيؤممنللصلاةنولي

.(9لجمعة:)ا@تعلمون

قال:الله،عبدبنجابرعن
"

كئا
عيرفمزتالحمعةفي)@أ،ألتهرسولمع

الجمعةابهفنزلترجلا،عرالنيإلاالناسفخرجقال:الطعام،تحمل
(2)

هذهفيو

أشارالتيالتفاصيلحسبقاثوكلعلىالحمعةإلىالسعيوجوبعلىدلالةالآية

:@)قولهمسلمصحيحوفيالعقود.وسائرالبيع،ويحرمالفقهاعطإليها
"

هممتلقد

عنيتختقونرحالعلىأحرقثمبالتاس،يصليرجلاامرأن
الحمعة

بيوتهم
(3"

@لأل@آيةة@ضتحتمخريحهسق

ا-

@@مصها@با،لهها@نرنحارةر@را@ا@"@لخا@يصجح
ح

1 9 يعمد@ث@5،8
5 0 2 ا@0

مدمصحبح
نديدرسحد@@ملحةصلاةلصللد

)حعها،دئحقص@
)حمد@ثد،لم@256

613 د@8
عحبح

يع@مضشهود@صبا@نحلص@نملط"حربمف@ه@
1 8 5 @على@لمححب@نرك@@ال@3

ح
0 8 ا@0

@و@لز@للنففة@لاحدحممةمركر



يررعيمو@معحموآياته،لورهوأسماءيمأس@اء

الجنؤآية-69

2 2

فتحتوجاؤوهاإفاحتىزمراالجثةإلىرتهماتقواالذين)وسيقتعالى:قال

.(73)الزمر:خالدب@فادخلوهاطبتمعليكمسلامخزنتهالهموقالوابهاأ

غيرأماللغةفيموجودةهيهلالثمانيق@واوموضوعمناقثةفيالجنةايةترد

حو@ر
ة؟د

أنإلىالعربيةاللغةفيالثمانيةواوبوجودالبمريون-القائلوديذهص

العطفبحرتفيأتونالعدد،بتمامإيذالاسبعةالعددبعدالثمانيةواوتدخلالعر@

تعالىةقولهذلكفيشواهدهمومنعلي@والمعطوفالمعطوفبيرالمعايرةعلىالدال

ذكربعدبالواوفأتى2(،2الايؤمن)الكهف،@كلبهموثامنهمسبعة@ويقولون

العدد.تمامعلىدلالةواو،بغيرمرتينالأعداد
ومن

عليهم)سخرهاتعالىةقولهدلك

.(7قة:)الحاحسومأ@وث@انية؟تابملياليسغ

علىدلالةأبوابها@،)وفتحتالجئة:ايةفيتعالىقولهبأنيحتخونذلكوعلى

أنهاعلىدلالةواو،بغيروابها@إ)فتحتالنار:وص@فيوقولهأبواب،ثمانيةالحنةأد

عير.لاأبوابسبعة

المغايرفوليستالمحضللعطفإنهافيقولونالكو@يونوهمالزافضونأما
"

دخلتو)نالحال،واوأوالعطفعلىسبقماوأولواالثمانية،واوالمحققونيثتوأ

مغلقةكانتلأنهاالأول،فيوحذفتمجيئهم،قبلمفتحةكالتأنهاليانالج@ق@آية@

و@لز@تللنقا@ةالماحدحمحةمركر



آ@لدكورتأليف
3

حبا@
2 2

مجيئهمقبل
(1)

فلالمعنى،وضعتكثهاالمعانيحروفبأدالبمرئونعليهمويرد

أصلها.علىتجرىأنأمكنكفمابزياثتهايحكمأنيجوز
(2)

الحب@.اية-70

الفاحثةيأتين)و@للآتيتعالى:قال
منكمأربعةعليهنفاستشهدوأتائكممن

سببلأ@لهنالله"يخعلأوالموتلوفاهنحتى@ل@يوتفيفأفسكوهنشهدوأفإن

)النساء:51(

الزواني.بآيةأيضأالحبسآيةتسمى
(3)

فيالعلماءلدىوالأفىالحبم@آيةوترد

فمذهبهموالمترائع،الأحكامفيالتدرجبيانوفيالكريمالقرأنفيالسسخأنلابيان
القرطبييقولالجلد.لآيةم@وخةالايةهدهأن

"

هو@و@لز@ني)@لزانيةتعادةقوله

مضىوقدالحد،وحصذلككانفإناشرعا،محزمطعامشتهىفرجفيفرجإدخال

الحبس،لايةناسخةالآيةوهذهذلك،فيللعلماءوماوحميقتهالراني،حدفيالكلام

باتفاقالنساءسورةواللتينالأفىواية
نتزإفاالإسلام،أوللىالمرأةفكالتالم(

إلىبالنعالوبالضربلالتعييريؤذىكذلكالرجلوكانتموتالبيتفيحبست

الحلد.ايةنزلتأن
الزجمآيةنزلتلماقال(@)النميأنالصامت،لنعبادةعن

"

وتغربمائةجلدبالبكر:البكر@مبحلا:لهناللهجعلقدعني!خذواعني،خذوا

ا-

4لا4@تيعلهمبىمكل@لر@لرركي 3

@ل@لبر@لحولس@طلا@مانللىالاسص@سحدئيمحمدسسعد@لرصر@لرك@@اكمارع@-@
و@لكجهرير

@ر@لمكرال@2/954@)@صق

@-
3،يلأاللكر@،وللح@نلححعر@

-،

نمبر@لفرطي،
1 5 9 / 1

@و@لر@للنقالةللاحدحمعة@ركر



يسرمرسوعيمعحموآبانه.سررهونمماء3ىت@أساء@ل@

والزجممائةحلدبالثيب.وافبعابم،
(1)اا

النسخمنالنوعهذامكيويسفي
"

نسخ

الحبس.فرضنسخفرضدالحذبفرضفرضبى
(2)

جم.@لزوآبةالحدو@وايةالجلد،آبة@لعلاقؤ@ذ@لآباتا

الحجابآية-71

يدننويخساء@لؤميينوبناتكلأزواجكقلأئها@لنبي@ياتعالى:قولهوهي

رحيماأغفورأالله"وكانيؤفينفلايعرفنأنأ@ن@فلكجلابيبهنمنعليهن

اب:لأحز)ا
59)

@الحجاب
عنحجبهيقالوالحيلولة،الستراللغة:

وأخفا@سزهأيكذا،

حجائا@لمحونهممن)فاتخذتتعالى:قولهومنهالشمسضوءالسحابححبفيقال:

من)مريم،
(17لآية:ا

أكانسواءإليهالوصولويمنعالمطلو@،يسترشيءكلعلىالححابويطلق

يقالوحجب.المظلوملدعوةوماالخير،عنمحجوبفلادفيقال:معنوئا.أمحسيا

الأمتحجبإنءالإخوةقيلومنه)حاجب(.والسلطانالملك@وديقفالذيللبوأب

الميراث.فيالثلثعن
(3)

بينماالرجلعورةوحدالبالغين.والمرأةالزجلعلىواج@العورةوستر

)كطألقولهوالكفين،الوجهعداماعورةجسدهاجميعلإنالمرأة،أماركبت@إلىسرته

3/4للحصاص،@لؤتر@حكام @لألىآ@ةلفرةف@طلبتنحربحوسق2

@
طي.

علومتفلى@لأ@
ووه2تى@

@لعلبة،حار@ل@)سيرو@"لاسلمحفبى@سى@ل@ىمحيحار@ن@@هر@لن@@لرنحوي

@و@لز@لنما@ة@احد@حمحةمركر



ر.لدكنرتأبى@
@

دم
لما.

بكر:أيبنتلأسماء
"

هذاإلامنهايرىأنتصلحلمالمحيضللغتإفاالمرأةإنأسماءيا

(1)وكقيه.وجههإلىوأشاروهذا"،

الجلبابايةراجع:

@طج.اية-72

ومن@يمإبر@فقامبيناتايات)فيهتعالى:قولهعلىالحجايةتطلق
كاندخله

عنغنيال@هفإنكفرومنسبيلاإلبهاستطحمنالببتحبئالنلىعلىودتهآمنا

يا"توكبالحبئ@لنلم@في)وأفنتعالى:قولهعلىأيضاوتطلق.(97عمرانذ)آل@@لعالمن

ماووالع@ثرونالسابعةالآيةوهي@،عمقفخكلمنيأتينضامركلوعلىرجالا

الحجسورةفيبعدها،

عا:شرومعظم.إلىالقصدوكسرها(:الحاءلبفتح)الحبئ(و)الحج(يقال:

نحصوص.وجهعلىنحصوص،محلإلىنحصوص@قصد
(2)

الو@ل،لحجةمكةبلىبعدهاالنميخرجبالمديةنزلتايةاخرالجحآيةإنقيل

الإكمال.آيةوهي.@لمحينكملكمأكمنت)@ليومتعالى:قولهعرفةيومفنزلت
(3)

الحاجة،لوقتالبيانتأخيرجوازعلىللاستدلالعاثةالآيةهذهالفقهاءيورد

ةوقالحج،حينإلايمينهالمح@فلممجملقينزلتالححفآية
"

عنيخدوا

مناسككم
(")

ئو@@ندبمماد5د@ردن@رحه
يعرسنها؟مى

1 0 3هي@4@؟4
@ربكحالدسطرلقسدع@،عر@

س
@وفالعاتف

لارر@ر
"

حاللمرسلملا
عاتةبحركلم@رلكس

رصي
@@لشبر،سبدسبساروررعها"@ن

@

دهللاخحسعلصلحلا@الحلحتسمى@لرر@م@عحهوب@صج@ححر

ه@2@لن@1/@مولميمي@نمصطلحاتربق@لعلأ

ك@71للحصاص،ت@@لض@حكم

"-

صشلحبر@لكرنل
3@نمد@لفد@رتباكا@لى@خر"@لق@ 2 8 /

@و@لر@للنفمة@احد@مركرش



@ئص@

2يرمرسوعيمعحموآياته،سورهوئمماء3 3

إنحيثوالقران،الئنةلزومعلىالاستدلالفيالآيةهذهالعلماءيوردكذلث

)ص@ألالنبيعامه.وتخصيصمطلقم@وتقييدمجمله،لتفصيلللقران،بيان)@أفعله

لالوحييريد
"

عرضتإفاالرياداتفتلكالخصوص،علىالئصمنتدركلاأمورا

الصلاةعليهفعلهعليهاعرضإفاالوضوءفآيةيقبلها،بلينافهاأالسص،على

معالحبئآيةوكدلكشك،بلاشملهالوصوءيوالتلام،
والئلام،الضلاةعليهفعله

معالفعلتجدوهكذامنميأقلأمربلذلككلمنهلناحصللماةوالنضتركناولو

ألدألقولا
اا

0

@لضلافواية@لزكافآيةالعلاقؤفات

د.الحدوايةكلا-

مئةمنهماو@حل!كلفاجلدواو@لزاني)@لزانيةتعالى:قولهعلىالحدودآيةتطلق

ليشهدوالاخرواليومبالئةتؤمنونكنننمإناللةثينفيرأفةبهماتأخذكبمولاجندة

طائفةعذاجمما
دالحدوايةفإنالآيات،هذهفيواضحهووكما2(،)النور:@المؤمننمن

الحبس،ايةعلىتعليقاالصامتبنعبالةعنالروايى.وآيةالجلدلايةأخرىتسمية

)@ح@(:النبيفقالالحدو@ايةنزلتحتىيمسكوكنكانوافال:
@

عنياخذوا
جعلقد

يسيلا...لهنالله
"

الحديث.
(2)

ونهايته،الثيءطرفأوالمغ،لغة:والحذ
(3)

وسمي
لأنهة)حتا(العاصيحد

لماقيلأيضاومنهالمعاوثفعنيمنعه
ومعرفا.)حثا(عيرهعنالمثيءيميز

(1)
والحذ

1ثار@لكر،)بروتو@لرر@صشا@لحوتمتنحفبئو@نحبر،@نقريرح@.عمدسمحمدسع@لر 9 66)

3/3لناطى،ر@لر@لفتا@كم 1 2

@-
الأدىتبةلفرةتحرمجمكتصق

@نهو@ر@ارس،@-@
ى

أحمد
25،طلار@لكر،)لبررتنرعور،شه@نحفق@للعفمفلدسسحم 1 4 18/

و@لز@تلل@فال@الماحدحمحةمركر



ت@@لدكنورتألف
م

صما

2 3

المقهاء:عندوالحدود
"

ححا،القصاصيسفىفلاتعاد،ل@هحقاتجبمقثوةعقوبة

السكر،وحدالزنا،حذالحدوتومنفيهالتقديرلعدمالتعزيرولاالعبد،حقلأله

أوعقوباتتعدلا)الكقارالت@أنكماالثرعتة.العقوباتمنغيرهاأوالقتلوحذ

(2)العمادفمعنىفيهالأنحدو@اة

اني.و@لزايةوراجع:جم،@لروآيةالحب@،آيةالعلاقة:@ذ@لاياتا

الحرث.آية-74

احرثكمفاغرتوالكمحرث)نساؤكمتعالىةقولههي
لأنفسكموقذموأشئتمى

2لالبقرة.@ائؤميينوبثرقلاقوهكماو@كللمواال@هواتقوا 23)

عمزدفعفيالايةهذهنزلت

فنفتأحول،الولدجاءثبرهاص

قبلهافيإتيانهاأماوالحل@.المتملف

العلماء.
(3)

وزيأتيأنللرجلفأباحت

رعزذلكفيوطاوعتهثبرهافيوطئها

قبلهافيامرأتهالزجلأتىإفاقالواالذيناليهود

بإحمحمحرمدلرهافيالمرأةو)تيانذلك.الآية

باتماقذلكونزلتالآية@إندبرها،جهةمن

دإنخاصة،الفرجفيلكنجهاتها،جميعمنجته

لينهما.فرقوالاينتهيا،جمحعاا
(4)

المحيض.اية@لعلاقؤ@ف@الآيات

ا-

1ليامكة)جصرتدحرس،عليققيئو@لعله@@لمود@مطلاحكك@موصرعةعليمحد@لنهلرمحط 9 9،)6

@-

5/1الأرصحض@د@صعلى@@لفه@طربري 1

ك@2762و@لمفصببةوف@ى@ر@رسانلف-@

عى@ر@لمق@-"
2 6

@و@لز@لنقالة@احد@حمعةمركز



2ير.موصوعيمعحموآياته،سورهوألماء3@لكرت@@ئه@ 3

الحفظ.اية-75

تأتينامالولمجنونإنكالذكرعليهنزلالذيأيهايا)وقالواتعالى:قولههي

كنتإنبائلائكة
نحنإنامنظرينإذاكانواومابالحقإلأائلائكةتزلما@لصادتيهىمن

.(9-6)الحجر@لحافظونلهوإئانزنا@لذكر

منيمالكرالقرآنحمظعلىدلالتهافيالآيةكذهكافةالمسلموريستشهد

مبينهو@سبحانهبهالمولىتكفلحفظابهعالشياطينتلتسومنوالختصار،الريادة

تلكحفظوكلإدقبله؟كتاببهايحظالكتاب!لهذافريدةميرةوتلكالرصد،آيةفي

بحرفالتأكيدفيها:التأكيدأ@واتكثرةالايةهدهفيالئطرويثذأصحاكا.إلىالكتب
"

إن
"

لمتكلماوبضمير
"

المضعفلفعلوانحن
"

لنانز
"

اروتكر
"

للامافةوإضاإن
لىالموتكفلتأكيدعلىواضحةدلالةالكثيرةالمؤكداتتلكبيروالجمعإنخبرفي

كتالهلحفظسبحانه
العوارضمنيعترضهأنيمكنماكلومنوتغيير،زيادةكلمن

عليها.ومنالأرضاللهيرثأدإلىلزولهمدوقداستهوسلامتهصححهفيالقادحة

لاالحفظأنإلىتيميةأبنالإسلامشيخويدهص
انالقرألماظينحصري

وتفسير@.معانبهكذلكيشملولكته@حسب،ولضه
"

نقلأوالقرآنتفسيرفيفما

اللهفإنعلط،منتمسيرهأوالحديث
لهيقيم

الأفةمن
غلطعلىالذليلويذكريبينهمن

طائفةفيهايزالولاضلالة،علىتجتمعلاالأمةهدهفإنالكاذب،وكذبالغاللى

كتابولانبيهمبعدنبيفلاالأمم،اخركانواإذالساعة،تقومالحقعلىظاهرة

لعدكتابهم
(1)

للحفظ،ذكرفيهاوردآيةكلعلىالحفظآياتأوالحفظايةوتطلقهذا،

والشياطيئالجنمنالتحضنرجاءالمصحف،فيترتيجيهاعلىالئاسلعضويقرؤها

أحمدنبف@س
مى

@دبر@يمللم@@لصجح@ها@نو@لر@بيتالحر@يس@بمعد@
لاصر،حىعبنحقيقبح

!@
@إ-@

م
اه@،393@ر@لطم@414)@ر@مر@محمح@رحمد@دلح@،

و@لز@تلنفمة@احد@حمحةمركر



سماآثمالدكتورظل@
2 3

1،1والرعد:4،خلاويوسف6،1والأنعام:الكر@صي،ايةوهي:البثر،ومكاثد

1،7نا،لحجروا
و

6،ةلثورىاو7،فات:لصاوا2،1وسبأ:3،2لأنياء:ا

وجلبروا1،0لانفطار:وا
.4والطارق:2،12،2

ومن
كدلكالقرآن@قوارعالبابهذا

من
5(،لأ)هو@و1(،5)التوبة:و7(،1)الأنعام.وهي:المنجيات،الآياتالبابهذا

6لعنكبوت)او 0

3مر:لر)او2(،طر:)فاو

صدالرآية@لعلاقة:@ف@لايات

الحكمبن.آية-76

منحكمافابعثوابينهماشقاقخفتم)وإنتعالى:قولههي
منوحكماأفله

(35)النساء:ا@خبيرعليماكانال@هإنبينهماالله"يوفقإصلاحايريداإنأهلها

بينخاضةوالثاسبينالمصالحةفيعظيمااحتماعيامبدأالايةهذهتقرر

بيمهما،ويوفقانبينهمايحكمانحكمانالزوجيئإلىيمعثبأنالمولىأمرحيثالزوجين،

يكونأنعلىالكريمالقرآنودصوإنصافا.و@يناعقلالذلكيصلحممنويكونان

فيسعيانمصالحهما،علىوأحرصبأحوالهما،أعرفلأنهماالروجينأهلمنالحكمان

الايةوهذهالعشرةوحس@الألفةإلىالزوجانليعودالبين،ناتإصلاحفيجهدهما

ال@هعبدالقرآنترجمانبهااحتجالتيالاياتمن
علىالحارجيئمجادلةفيعباسبن

الحكم)إنوجل:عزاللهقالوقداللهأمر@الرجالحكمأنهبحجة)@نهيئالإمام
قدتعالىال@هوأنالصيد،وبآيةالآية،بهدهوأفحمهمعباسابنعليهمفاحتج@ل@هإلا

شآشاأقلأموروتلكوغيرها-.الأرنبصيدوفيوزوحها،المرأةفيالرجالحكم
من

للمسلمين.إمامتعيينأمر
(1)

ا-

سعليسعد@لرص@ر@طررلمجا
ب)يرت@ححصي@ن@تحفيئيي@،نلسمحرو

،2@

@و@لز@لنقافةللاحدحمعةمركر



2ميرموسوعيمعحمرآياته،لورهرئصلاالقرآد@لك@3ئصماء 3

زنشويخشىحيئوهلةأؤلمنذيكوندلكفإنألاي@عليهسضتوكما

منقايةالوإلىالمبادرةم@محلهافيالخطوةهدهفتكونالزوجير،بينوال@قاقالروجة،

عقباهيحمدلاماإلىالشقاقمدىوتوسيعالأمر،تفاقم

الحكومة.اية-77

أنواحذرهمأهواعصملغولاال@ه"أنزلب@ابينهماحكموأن@تعالى.قال

ببعضيصيبهمأناللهيريدماافاعلمتوتوافإنإليكالله"أنزلمابعضعنيفتنوك

(49)المائدة:@لفاسقون@لنلم@منكثيرأوإنبهنم

مسألةفىالآيةححدهترد
الفمةأهلخضوع

الإسلاميةللثريعةالكتابأهلمن

يعةالرأحكامبمقتصىبينهمالحكموجو@يرى@ريقالإسلاميقطالحكومةظلفي

مننسخقوله:عاسابنعنرويالإسلامية،
عزوقولهالقلائد،ايةايتالتالمائدة

إنمخيرال@م@اللهرسولوكان@،عنهمأعرضأوبينهمفاحكمجاؤوك)فإنوجل:

بمابينهماحكم)وأنةفزلتحكامهم،إلىورثصمعنهم،أعرضشاءو)دحكم،شاء

)المائدف@إليكالقأنزلمابعضعنيفتنوكأنواحذرهمأهواءهمتتبعولااللةأنزل

ذلكوجوبعدماخرونويرىكتابنا.وبمابينهميحكمأنأدلهرسولفأمر9(،4

شريعتهم.حكمفالحكمالشخصية،الأحوالقضايامنوما@ونهاالدماء،فيإلا

@لتخيير.ايةة@لعلاقةف@تالآيات

@عد@لر،
سبرصع@رو

عد@ن
صالر@رة@مر@@)ي.تحيقعد@لر،@تهدسي

3الإللابضر@لزردانىفص 8 41/204م@؟ا7

@ر@لز@للنفالةالماحدحمعةمركر



ت@@لدكتورئأليه@
م

سما

الحملاية-78

2 3

الحواملايةأوالحمل،ايةتطلق
(1)

أجلهنالأحمالوأولاتتعالى@قولهعلى

ئهيجعلاللهيتقومنحملهنيضعنأن
(4)الطلاق.يسرا@أمرهمن

جهاوزعنهاالمتوفىأوالمطلقةالمرأةلإنعمومها،فيالآيةهدهعليهتنصمحما

أنحاملا،كانتإدأنهاعدتها
أشهرأر@عة@عدتهاحاملعيركطتدادحملها،تضع

لليال،زوحهاوفاةبعدوضعتالأسلميةسبيعةأنرويالشهور،آيةفيكماوعمثرأ

فتزوجي.حللتقدفقال:التم@لرسولذلكفذكرت
(2)

عنهامتوفىأممطلقةمعتدفكللىعافةالآيةهذهأنالفقهاءبعضيرى

منسنينلعديسعنزلتالآيةهدهأنالخدريسعيدعنروينحلوعؤأمزوحها،

منمسعوتالنوقالالوفافايةنزول
بعدنرلتالقفرىالس@اءسورةإنباهلته،شاء

هنفطتقو@نسل@طئقنمإفاأيها@لئبيئ)ياتعالى:قولهبذلكيعيالبقرففيالتي

يتربصنأزواجاويذرونمنكميتوفون)وائذينتعالى:قولهوبالطولى@لعدضه@

وعثرا@أشهرأربعةبأنفسهن

عنهاالمتوفىالحاملأنعهم(الله)رضيعباسوابنكعليآحرونويرى

أشهرأرلعةالقضاءقبلمثلاوضعتإناأنهادلكومعنىالأجلين.بألعدتعتذزوجها

عدتهاالقصتإفا@إكاكذلكالوضع.بمجزدتحلولاانقضاثها،إلىترتجصتوعزا،

الوضع.إلىتربصتالوضع،قبل
(3)

وللزشاريحعلمهمالعدمذلكقالاإنماوقيل

ر@حع
@

91/9نجيضنيى@برنبجة@ى ك@،5@71091/5،2
53@3،ى@رنجبفما/ن@رمحموع 7

@-

سعلة"@لكىص
@@اف@

ح
1 5 2 47)

@-@
@لا@ه@9/474ححر@لعقحيتح@

@و@لز@للنقدة@اجد@حمحةكرص
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الحملايةفتكونالايتين،بينبالتخصيصالقولإلىالمحققونويذهبهدأ،الآيتين.

بينهما.بالنسخالقولم@أولىوفلكالوفافآيةلعموممحضصة
(1)

لاأنه@امفا@قاعدةتقريرفيالايةبهذهتيميةابنالإسلامشيخويستشهد

قال:لمق.وفيهاإلاالعلماءفيهاتنازعخلافيةمسألةتوحد
@

مسألةيعلماولا
احدةو

بالئصوص،فيهيحتبئبعضهمكانليهتارعواماعامةبلديها،لضلاأنهعلىاتمنوا
لها،الآيتينبشمولاحتخواوهؤلاءالحامل،عنهاكالمتوفىشصاحتخواأولثك

آيةأنكماالحامل.الشهور،آيةو)نفق@الحملايةويدخلإثماقالواوالاحرين

الحاملالقروء
@

(2)

آبةو@لقروسوآية@لعدفوايةالطلاقواية@لشهور،ابةة@لعلاقة@ف@لاياتا

@فلع.اية-79

فإمساكمرتان)الطلاقتعالىقولهعلىالطلاقوايةالحلع،آيةإطلاقيجتمع

آمماتأخذواأنلكميئولابإحسكتسريحأوبمعروف
ألأيخافاأنإلاشيئايتموهن

دحدوتلكبهفيما@فتدتعليهماجناحفلاحدود@لتهيقيماألأخفتمفإناللهحدوديقيما

2)البقرة:@@لطالمونهمفأولكال@هحدوديتعدومنتعتدوهافلاالله ويطلق9(،2

الفدية.ايةأيصاالخلعايةعلى
(3)

سر-
4/1دت(،@عردة،@ر@@)لبروها@لحر@لر@@مممحمد@@اد@ 4،61 4 7

1و@لكلف@91/ببة@روقيى@يرسانلف 9 7

ررحفميرسي،لأر@
ا@2/1@للط@

و@لز@تلنقا@ة@احد@حمحةمركر
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هو)الحليع(:ووطرحه.منهتعزىأيثوب@للان)حلعيقالاللغة:فيالخلع

يؤخذولالحايته،يؤحذونفلامن@وتبرأواعثيرتهخلعتهالذيالخبجثالثاطر

بحنايتهم.
(1)

لها@يقالشرغا.والحظع
ا

علىزو@الرجليطلقأنوهودعوضالطلاق

جديدلعقدإلاالزحعةإبطالوفائدتهله،تبذلهعوض
(2)

معصةالمرأةكانت@اف!

اضياترلمامنهنفسهاتفتديأنلمحلهاطاعت@فياللهحدودتقيمألاوخثيتلزوجها،

المهر.فيأعطاهامماأكثرمنهاياحذألأوعليهعليمع

بنقيسبنثاتزوجةسهللنتحبيبةشأنفيالآيةهذهنزلتوقيل

وأمرهداووا،)ير(ابيفدعاشاكيف)@أالنبيلأتتوحرحها،ضركاحينش@اس،

منيأخذأن
وكادولارقها.افأخذ@حديقتين؟أصدقهاقدوكانويفارقها،شيئامالها

الإسلام.فيخلعأولذلك
(3)

@لطلاتح@وابةالرجعفوآيةالحمل،آيةة@لعلاقةذاتلاياتا

زوجها.عنهاالمتوفىيةواالفرض،يةوا@لعضل،وآية

ل.الأ@خلقاية-80

عاثةعليهم)@لسلأ(عا@حينوقو@ي)@لشلا(الحليلإلراهيمعىحكايةتعالىقال

(96-95)الصافات@تغملونوماخلقكنمو@لتهتنحتونماآسعبدون@تالالأصنام

يالمتكقمينم@وافقهموم@الجبريةبهايحتخعالتيالمواضعمنالايةهذه

اقادر@ادأعماله،خلقعلىقاثؤاكادلوالعبدأنفيرعمودلأعماله،العبدخلقإنكار

يكنأاتفاقاالإعادةعلىقادرايكنأولماوتعالى،سبحانهالباريمثلالإعاثةعلى

2/6@ملبثعربلى@لهافيا-

5/1@ل@ى@ر@ى@لقبه@و@2،ملأ/1@سبر،ر@و@رص@@@س 7

@و@لز@لنقافةللاحدحمحةمركز



ميرسرعيمومعحموآياته؟سورهوأس@اءآد@لك@3@أسه@

أيضا.الإيجادعلىقاثوا
(1)

بهتقومونوماخالقكماللهبأنالآيةهدهيفم@رونوعلي@

أعمالمن

لفعله،محدثاالعبديكونأنبينمنافاةلابائهالرعمهذاعلىالةأهليرذ

ال@هبأنالزعمتتولوتعالى،اللهبمشيئهالأزلووحوثهو@الإحدأتهذاوكون

هذهفيالضحيحوالاعتقادفائدفالثركفيذمهمفيتك@أيعملوروماحلقهم

@تيكلخالقتعالىاللهأنالمسألة
منبقدروال@ثرالخيروأنع@

الت@
)قلتعالى:قال(2)

ا-2(.)الملق:@خلقماشرمن@لفلقبرلثأعوذ

تكونأنللايةالضحيحوالتفسيرهذا،
"

خلقكم،واللهأيموصولية،ما"

تزعموفكماالهةلامثلكممخلوقة@هيبأيديكم،عملتموهاالتيآلهتكموخلق
(3)

قدو

)الصافات:@،تنحتونماآلعبدون)قالقوله:قيأخرىآيةفيذلكتصديئجاء

(4)الئحت.فعللاالمنحوتعباثةعليهمألكر@ثلا(@)فإبراهيم.(95
الرازيويدهب

سياقها،عنبالايةخروحالموضعهذافيالأعمالحلققضيهماقشةأنإلى
1

الأن

لاأنهمبيانلاالأصام،عبادةفيمذهبهمتزييفةالآيةهدهفيالمقصود
جدونيو

عبادةمسالةهوالموصع،هذاإلىالآيةأؤلفيذكرهبرىالذيلأنأنفسهم،أفعال

فالأؤلىكثرة،دلائلناوفيقوئقيالسؤالاتهذهأنوأعلمالأعمال،خلقلاالأصسام،

أعلمواللهلاية،ابهذهلاللاستداترك
(5)

رعد
حمرس

الاا/دأ@ر@ي@،799@)بررتعير@عد@لرصتحمبنكدللو@نث@أحمد

@

@قهه@للالكص،
@علع@و@لة@لبهدصوس@كلة@لة@كلماد@مل@صطلشرحنو@مصورسس

1@رطس)@رباعر@@@حدحم@أحمد@نر@لصحل@ 0

0،)21 7 5 / 1

@
@

شماء@لمي@؟1/55يية@

"-
1/4@لطحودف@ل@فبةشححممر@لطعاوينهر@ام@ل! 9 6

ت
أها-.@لر@رى،62/94@

@و@لز@للنقل@ة@اجد@حمعةمركر



بماآثمكترر.الدتأليص

الخلو@اية-81

الحنضفيالحنةأهلبخلودتصرحال@يالآياتهيالخلودآياتأوالخلودآية

ومنالنار.فيالناروأهل
ذلك:

-

عنداتقواللذينفلكمفنبخيرأؤنبئكم)قلتعالى:قوله
ربهم

تخنهامنتخريجناث

منأن،عمر)الفيها@خالدينالأنهار
(15لآية:ا

-

فيهاخالدينوسلاماتحيةفيهاويلقؤنصبروابما@لغرفةيجز@ن)أولئكأيضا:وقوله

.(76-75قاد:)الفرومقاما@مسنقراحسنت

-

)الزمر:@موى@لتكبزينفبضفيهاخالديفجهئمآبوابادخلوا)قيلأيضاتوقوله

كثير.الكريمالقرآنفيذلكوأمثال.(72

حسبالنارأهلخلودحقيقةوالعلماءاختلف
ايةفقرةفيبيانهوردما

الاستثناء.

أنعلىالإجمعللالعلماء.بينذلكفيخلاتفلا@يها،الجتةأهلخلودأما

فيتقذمماعلىمنغمةأبديةحياةفييبقىحيثمنها،بخارجفليىالجنةدخلمن

القبلةأهلحلودعدمالمعتزلة-عداماالمسلمير-جماعةمذ@بأن@أعلر@الآيات

يعذوالجؤفيدخلونالثافعيه@وشفاعةتعالىاللهرحمةتشملهمإذالنارةفيالعصاة

الاستثناءاياتإليهاتردأنينبغياليالمحكماتمنالخلوداياتالعلماءبعض

النلىأهلعنتعالىقولهأنأيلها.ومقيدةللامشثناءمفسرةالحلودآياتوأنالمتثابهف

ئافغالربكإنرتجكشاءماإلأوالأرضت@لسماو@ثامتمافيها)خالدين
يد@ير

1ي@ود: السابقةالخلوداياتتمسرهامتثابهةاية0(07
(1)

ابىنقلأالصنعانييقول

القيم:
"

1الآية:من)هو@مجذوف@غير)عطاءتعالى:قولهالمحكمإن له:وقو(08

الكتابفيوردتالتيالخلودوآيات(35الآية:من)الرعد،وظتها@ثآئم)أكلها

ا-

7ألارءالأشار،ب@بم@لصحكدس

@و@لز@لنقانللاحدجمحةمركز
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أنهالنارأهلفيالاستثناءايةفيالقولهذالغيرتقولأنفلكالعريز،
أنوالمتثابهمن

الاوقولهفيها@،خالديف@المحكم
بمخربه@قنهاهمومانصبفيهايمسهم

0جداكثيرةالكريمالقرانفيالتارأهللخلودالمصزحةوالاياتور(،)الحجر:

1 1(1)

المثيئة.وآيةالاستثناء،اية@لعلاقؤذاتالايات

و@لزينؤالخمارآبة-82

منيغضضنللمؤمنات)وقلتعالى:قولهعلىوالزينةالخمارآيةتطلق

علىبخمرهنوليضربنمنهاظهرماإلازينتهنيدينولافروجهنويحفظنأبصارهن

أبناءأوإشائهنأوبعولتهناء7أوأثائهنأولبعولتهنإلازينتهنيبديفولاجيوبهن

أوأجمانهنملكتمااونسائهنأوأخواضهنبنيأوإخواضهنبنيأوإخواخهنأوبعولنهن

لاوالنساء@عور@علىيظهروااه@ئذينأو@لطفلالرجالمنالإربةأ@ليغيرالتبحبن

ليعلمبؤجلهنيضربن
لعلكمائؤمنونايهاجميعااللهإلىوتوبوازينتهنمنيخفبنما

(31ر:لنو)ا@تفلحون

العا@قجرتفماخضاب،أوكحل،أوحلي،منالمرأةبهتزيمتماالرينة.

للاوالحضابوالكحلوالفتخةكالخاتمالطهور،فيهلأصلاوكادإبدائ@علىوالجبلة

ماأماللأحانب.إبدائهفيبأس
الإكليلووالقلالمحقوالخلخال،كالسوأر،منهاخفي

تدعومازيشهامنفتبديالآيقيفيللمذكورينإلاالمرأةتديه@لاوالقرطوالوشع

الجافضرورياتمنوغيرهاوالنراع@والبيعالأعمال،مزاولةعندإليهالحاحة

استثناءا
الرينة.مواضعإبداءعنالنهيعموممن

(2)

لا)وتعالى.فقولهالكنايقعلابفياللاغييئلدىالرينةايةإلىالإشارةوترد

منهوالمرادالكنايقيمنوهوالمحل،علىالحالاسمإطلاقبابمن@زيختهنيبديف

صر@صرو@لحم@@
1 1 1

6/1طار،@عر@لل@نركلى 7

اتر@لرلنعال@@احد@حمعهمركر



لمماآدمتأيى@لدكور.
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منلمواصعملابسةالرينةلأنةالمالغة
الآي@فياستث@يمنلغيرإليهاالسطريئلاالحسد

عنالهيفجاءوالأون،والصدر،والرأس،والعمق،والعصد،والساف@،الذ@وهي

(1)أشذ.إليهاالنطروحرمةأولى،بابمنمواضعهاسترليكودنفسها،الزيةإبداء

ينؤ@لزآيةوراجع:الحجب@ابة@لعلاقة.@ف@لاياتا

الخمر.آية-83

لامالأزووالأنصابوالميسرالخمرإتماامنواآيها@تذيف)ياتعالى:قولههي

9)المائدة@تفلحونلعلكمفانجتنبوهالشيطانعملمنرج@ 00)

الجسديةالأصرارمنفيهلماباتاالخمر@ريماتحريمعلىالآيةهذهتنض

ثلاثلمراحلالذرجةهذهإلىالتحريما@تهىوقدوالمجنمع.الفردعلىوالزوحبة

ةالآتيالنحوعلىالقرانيةالاياتلىوردت

-

و@ازا@شافعللخمر@أنببيانالثفوسإعدادكانوفيهات@:الإعد@@لرحلة

يحصرموق@اتخاذأومعينحكمفكر@ونالبيانهذاوكانالمنافع،منأبرالمضار

حسناورزقاسكرامنهتتخذونلأعنابوا@لنخيل@ثمر@)ومنتعالى:قالالخمر،من

حسن،بأنهالرزقفوصف7(،6)النحل:@يعقلونلقوملآيةفلكنبإن
عنسكت

أيضاالإعدأدئةالمرحلةهذهوفيال@كر.@ونعليهوالثناءالرزقبمدحإشعاراال@كر

اثمهمادللنلسومنافعكبيرإثمفيهماقل@يسرو@@طمرعن)يألونكتعالى:قولهنزل

2)البقرةنفعهما@منأكبر علىوالمعنوتةالماديةمضارهمابترجيحوذلك9(،1

الخمر.منللنفوستنفيرالبيانهذاوفيمافعهما،
(2)

-

فيوذلكللحمرالجزثيالتحريمفيالثانيةالحطوةتلككانت@لتأهيليؤللرحلة

حتىسكارىوأنتمتقربوا@لصكلاامواآيها@تذين)ياتعالى:قالات،العبا@أوقات

روحنمبر
1عاي@81/@@ 4 0

@-

صاد،علم@لمصنيممعبر@حع
1 1 سمارما3

@و@لز@للاجلللنفمةحمحةمركر



ميرمعحموآياتهالورهوأسماء3ىأل@اء@ل@

الخمر،معاقرةلعادةكسرهذاوفي3(،4الاية:منلالنساعط@تقولونماتعلموا

متوالية.الضلواتأوقاتفيهإذالنهار.فيحاصةشربمعلفرصوتصييق

-

كماالخمرتحريمفيالأخيرةوالخطوةالنهائيةالمرحلةوهي@لقطعي:@لتحربممرحلة

حكمةإلىإشارةعنها(،الله)رضيعائشةالمؤمنينأمحديثوفيالسابقة.الخمرابةفي

قالت:إذالخمرةحكموفيالمثرعيفالأحكامفيوالتمقلبالتدربخالتفوسأخد
"

إتما

إلىالناسثابإذاحتىوالنار،الجنةفكرفيهاالمفصل،منسورةمنهنزلماأؤلنرل

شيء:أولنزلولووالحرام،الحلالنزلالإسلام،
ندعلاا:لقالوالخمر!تثربولا

لالقالوا:ا!تزنولانزل:ولوأبذا،الخمر
أبحا"،الزناندع

(1)

بعينأرالثلىبيجلدبعضهمفقالالعلماء،بيناحتلاتالخمرشر@عقوبةوو

بعضهمورأىبالنعال،يصرببعصهموقالجلدف
حسبيعزرئها

ما
الإمام.يرى

(2)

الخمس.ايةله@-

بى@لقرولذيوللزسولخمسهدتهفأنشيءمنغنمتماتما)واعلموأتعالى:قال

لأنفال.اآيةأيضاعليهاويطلق1(،4لأنفال:)ا@@لي@وابن@ساكينو@و@ليامى

بصمالخص@(
مىالجرءهوضمها،أوالميموسكونالخاء

أحزاعيقال:خمسة
خمسة.صارواأيالقومأحم@ويقال:اء،أجزنهسةجعلتهأيأليء،)خمست(

تطلق
ا@

الغسيمة
ا@

أخذماعلى
دثهخمسهفيكونوقتال،بحربالكفارأموالمن

ذلك.فيللحلافمحلولاللعانمين،أخاسهوأربعةتعالى

@ت@لصانلت@لحال@صجح
ح

906@@
نث@مد

1@ع 8 ث@ا66
@ننال@حلى@كر@@ه@صجح

وو(3)ح@لمىقمفلكركاترقع

5/2الأرلعفعلى@لداهرحمر@لمقهعد@@طربرلمجا

@و@لر@لنع@هالماحدحمعهمركر



آالدكتورنأيى
بما.3

2 4

عهفيمنالأخرىالأموالأصافتخميسفيالخلافوينثأ

ر،عثوووخراح،

فيءأنهاالعلماءبعصيرىإذقتال@بهالمالبيتتردالتيالأموالمنوعيرهاوجزيق@
إدآاخرونولالالضائم،حكمفيأنها@اخلةاخرونويرىعطالفيايةحكمفيداخلة

أنويرىذلكيردالجصاصلكنالغنائم،بايةم@وخةالفيءاية
ا@

@يماالغنيةآية

الحثرفياليالفيءوآيةبالقتالعليهموظهرركابأوبخيلالمسلمونعليهأوجف

)ع@لد(افي@@ل@والهدرةعةالموا@وح@علىمضوأخذالمسلمونعليهيوجفأفيما

أخذهماوسائروفدكنجرانبأهل
بالصوابأعلمواللهقتالبغيرمنهم

(1)

هالفيوآية@لغنائم،واية@لقربى،فهيسهماية@لعلاقؤ@ذ@لاياتا

رضعات.ضابة-85

يذهبحيتالكريم،القرانفيالنسخمسألةفيرصعاتخمسايةإلىيثار

مامهاألحل،إلىالكريمالقرآنفيالشختصنيفإلىبهالقاثلون
لسح

ورسمهحكمه

عنرويوالشيخة.الشيحوآيةرصعات،حمىبايةعاثةلهويمتلونالمصحففي

قالت:أنهاعنها(الله)رصيعاثثة
"

@سخنمعلومات،رضعاتعشرأنزل:مماكان

@)اللهرسولفتوفيمعلوماترضعاتبخمس
وهي

القرآنمنيقرأتما
فكلتا(2)

يم،الكرالقرآنمنرسمام@وحتانرضعات،ضوايةرضعاتعثرآيةأي:الايتين

الرضعات.ضآيةحكمبقاءعلىالثافعجةمنالعلماءبعضكانن@@

والشيخة.@لثيخوايةضاع،@لزآية@لعلاقؤفاتلاياتا

خان.@لذيةا-86

@لئلاتئبيوم)فلىتقببالذخالزأيصاالمسماةالسورةفيتعالىقولههي

1)اية:@فبينبدخاني

4/2للححاص؟@لؤتلى@حكم 6 1

ملمعجح
@وصعتسحمس3@تحرل@

ح
متح@لاحا.ما@وسر@نرمبمث.ا5،2

@الصآس@رلاالمة
ح

1 1 5 0@

@و@لز@لنفاف@يلاحدحم@مركر



ل@أمماء@
ى

آد@
نه،وآبارهسروأللىيم

2يرعيم@سرمعحم 4

وال@ةالكريم،اقرانفيعنهاالخبرجاءالتيالتاعةأشرا@منوالدحان

قال:أسيدبنحديفةصالدخانحديثوردالنبوية.
"

ونحنعلينا)خ@أالنبياطلع

قبلهاترونحتىتقوملنإنهاقال:ال@اعؤنذكرقالوا:تذاكرون؟مافقال:نتذاكر،

ونزولمغربها،منالشمسوطلوعوالدابق@والذجال،الذخالطفذكرقالآياتعثر

مريمبنعيسى
خسفوبالمثرق@حسفخسو@:وثلاثةومأجوح،ويأجوح)ير(،

بلىالئاستطرداليمنمنتحرحنارذلكوآخرالر@،بحزيرةوخسفلالمغرب،

محمثرهم
"(1)

فذهببعد؟يقعلمأمالدخانوقعهلةالدخانايةفيالعلماءواختل@

قدهآإلىبعصهم
الذخانفإنمسلم،حديثفيوالطاهريقع.أآخرونوقالوقع،

الزمافاخروسيكونبعد،يقعلمالكبرى،الئاعةأشراطص

@لذين.اية-87

إفاامنواآيها@لذين)ياتعاد.قولههيالمداياتأوالمداينةايةأوالذيناية

أنكاتبيأبولابالعدلكاتبتينكمونيكتبفاكتبوهمسفىأجلإلىبدننتداينتم

شيئامنهيبخسولارئهاللهوليتقاطقعليه@لذيوليمللفليكتبال@هعلمهكمابكتب

بالعدلولبهفليمللهوبملأنيستطيعلاأوضعبفاأوسفيهأالحقعلبه@ثذيككفإن

منترضونممنوامرآلانفرجلرجلينيكوناأفإنرجالكممنشهيديفو@ستشهدوا

لاودعواماإفا@لشهداءيأبولاالأخرى@اإحد@فتذكر@اإحد@تضلأن@لشهداء

وألمحنىللشهاثةوأقوماللهعندأقسطفلكمأجلهإلىكبيراأوصغيراتكتبوهأنتسأموا
هاتكت@وألاجنععليكمفليسبينكمنديرونهاحاضرةتجارةتكونأنإلآترتابواألأ

دنةواتقوا@بكمفسوقفإنهنفعلواوإنشهيدولاكانثيضازولاتبابعنمإفاوأشهدوا

2)البقرف@عليمشيءبكلواللههاللههويعلمكم 82).

)حملم،صجح
2@حكلتالىتلشكى@نند@لآفيس@.(751، 9 01)

@و@لز@لنفالةالاحدحمعةمركر



2بصاتثمرتالف 4

هذاولأحلالكريم،العرآنآياتأطولأنهاالايةهذهفيشكليةسمةأول

معقراءتهاتجوزالتيالآيةتكونأنأحمدالإماماستحتفقدالطول
الضلاةفيالفاتحة

سورفأواياتفبضعوالأالكرصي،وايةالدين،ايةقبيلمن
بعصهمكرهكذلك،(1)

الجائزلاليسيرليستإذفيهاوتوقفواالجن@،للمحدتونحوها،الدينايةقراءةجواز

والتبرك.للتعودقراءته
(2)

الإشهادبطرقالمعاملاتفيالإشهادفىأصلالآيةوهذه

والدب.الوحوبلينوظروفه،الإشهادحكمحولواراءمواقفوللعلماءالمختلفة،

لإشها@ايقا@لعلاقة:@ذ@لاياتا

ة.لذرد@يةاه@-

ظهورهممنآثمبنيمنرتكأخذ)و)ذتعالى:قولهعلىالذريةايةتطلق

إنا@لقيامةيومتقولواأنشهدنابلىقالوابربكمألستأنفسهمعلىوأشهدهمنوثنهم

كنا
عن

1)الأعرات@غافلينهذا 7 2 ، 1 73).

المصطلحهذاأطلقوممنالميثاق.أخذآيةأوالميثاق،آيةأيصاالآيةهذهتسمى

اكثيرلجهئمفوآنا)ولقدلآيةتفسيرهفييقوللألوسي،ا
اف،)الأعر@والإنيالجنمن

1الاية:من 79)
"

الباب،فيالواردةللأحا@يثنحالفالتأويلأنأناسوادعى

الميثاقأخذآيةفيالسابقةالأحاديتكبعض
(3)

الألوسيمصطلحأنوالظاهر

ألاالآيةفيالمطروحةالقضيةإلىمباشرةيترلانهأوضح.
وهي

بنيم@الميثاقأخذ

واللهالبشر

ا
ئماق.ا)أخذ(آيةجع:

1ول@2،لكى،@ر@@رتل@يرثب@،و@@ناح@لقمنيد@برمص@لححرمحسمس 3،@1/3 1 7

@-@
@ئو@لرمر@نحفبئرع،مملحمحدس@نسي،

ى(،@للميت@81@ر@ل@@)سبررت@لمروع،@لتاصي،حرم

@
ررحلوم@م@@

1@ي@9/@ 1

@و@لز@لنقالة@لاحدحمتمركز



يسرموسوعيمعحموآيانه،لورهوألماء3

ؤيا.لر@يةا-89

2 4

فيفكرهاورد)@ه،للنبيرؤىثلاثفكرتآياتثلاثعلىالزؤباآيةتطلق

ةالاتيالححوعلىالكريمالقراد

-

بدر:يوم(@)رؤياه

عتمولتنازلفشلتمكثيرأأراكهمولوقليلأمنامكفياللةيريكهم)إذتعالى.قال

.(43ة)الأسفال@لضد@ر@،@بذ@عليمإتهصثماللهولكنالأمرفي

المثركينعدد@رأىالعريشفي)@أالنبينامإذبدرليلةالزؤياهذهوقعت

قلوبتثبيتالايةبذلكصزحتكمايومئذالرؤياهذهفيالحكمةوكانتقليلا،

بمثابةالرؤيافكانتقتال،توقعغيرعلىخرجتالتيالقليلةوالطائفة@المؤمن@

منبالنصروالحظوالمعركق@حوضعلىلهموتشجيعاللمسلمين،وسكي@ةطمأنينة
عند

قليلين،المشركينالمسلمونفرأىالحمعانالتقىحيئالإلهيالتدبيرهذارادوقدالت@

قليلينالمسلميىالمتركودورأى
عددكانوحذرهم،يأخذوافلاالقلةبتلكليغتروا"

(1)ألف.لحوالممثركينوعددمقانلأ،عمثروتلاثةثلاثمائةنحوالمسلمين

-

اء؟لإساليلة(@)رؤباه

أريناكجعلنا@لرؤيا@لتيومابالناسأحاطربكإنلدقلناذ)ل@تعالى:قال

أ@كبيرطغياناإلايزيدهمدماونخوفهم@لقرانفيالمفعونةو@لشجرةللئاسفتنةالآ

6@مراء:)ال!

منالإلهيةالحكمةوكانتالإمراء،ليلةوحدثت
يث@قرتحويفالرؤياتلك

تدتاروطائمففصدقتالمسلمين،إيمانوابتلاءالزقوم،شحرةالملعونقيبالشجرة

@و@لز@لثقالةالاحدحمحةمركر



3لدكتور.اتأيى
لما1

2 ،

النيأرحهاعينرؤياأنهاعباسابروعنالإيمرا@حادثةعليهاكبرتأخرىطائفة

الزقوم.شجرةهيالملعونةالشجرةوأنلإدمراء،اليلة)ص@أ
(1)

-

لفتح.رويا@

شاءإنالحرامالمسجدلتدخلنبالحق@لرؤيارسولهاللهصدق)لقدتعالى:قال

نلك@ونمنفجعلتعلمواامافعلمتخافونلاومقضرينرؤوسكممحلقيناميينالله

(27)الفتح:قريبا@،فتحا

الئادسةالسنةفيالزؤياهذهحدثت
النبياتمركونصدأنبعدالهجرةمن

والحرم،الأشهرفيمكة،دخولهوعنالحرام،المسجدعن)@اوالمسلمين
قد

منحقوعدأكالعئمهمبها،وفرحوأالزؤيابهذهوأصحابه)د@(،النبياستجمثر
ال@ه.

)ص@أالنبيأحرمإدالحديية،لصلحالتاليالعامالزؤيا@هدهتحققتوهكذا

بدخولأحرىمزةتحققتكماالقضاء.عمرةمعتمرينمكةإلىوخرحواوأصحاب@

ثي@وظصالفتح،عاممكة)@هالني
(2)ذلك.بعدالعرب@ةالجزيرةولىمكةفيالله

جوهوم@وحنهاالمستقبليهلالمغيباتالمحرةوأمثالهاالاياتتلكوتعذهذا،

منوحيلولاإذ)@طأ،النبيوصدقالكريم،القرانإعجاز
ل@(النيعرتلماالله

منشيئا
يعلملاالذيوهولالغي@،والرجمبالرعمالمستقبلعلىرأهنولماذلك،

ما

بهيفعل

قوم.@لرآية@لعلاقؤ@ف@لايات

@لمحر@لال@2/801ا-

4/2نم،@ى@لودة@لبرة

@و@لز@لنقا@ة@احد@مركزش



ميرمولوعيمعحموآياته،لورهوأصلىالكريمالترآدأمماء

ؤية.@لرآية-90

لنقالإليكأنظرأرنيربقالرتهوكلمهلميقاتناموسىجاءوئاتعالىس.قال

دكأجعلهللجبلربهتجلىفلماترافيفسوفمكانهاستقزفإنالحبلإلىانظزولكننراني

موسىوخر
اف:)الأعر@اممؤميينأولوآناإليكتثتسبحانكقالأفاقفلماصعقا

1 43)

يوموتعالىسبحانهاللهلرؤيةالاعتقادالئنة،أهلعندالإيمانأصولمن

عدممعالقيامة،
الجهاتعنوتنريههوالمقدار،الضورةعنسبحانهلتنزيههذلكمنافاة

-22)القيامة:@ناظرةربهاإلىئاضرةيومئذ)وجوهتعالى:قولهذلكيالآياتومن

هووالابصارتدركهالأتعافىةقولهذلكوتصديقيرى،لافإنهالدنيا،أما@(23

1)الأنعام:الحبه@وهو@للطيفالابصاريدرك سبحانهاللهرؤيةالعزالييوضح.(03

يويم
بقوله:القامة

"

المحال،إلىمؤذغيرألهلمحهوالظاهر،علىالزؤيةإحراءوحهوأما

نوعالزؤيةفإن
به،العلمتعلقجازفإذاالعلم،منوأوضحأتمأنهإلاوعلمكثف

كيفيةغيرمنيعلمأنجازوكمابجقة...وليسبهالرؤيةتعثقحلىجهة،فيوليس

(1)كذلكيرىأنجلىوصورف

النوفيالحديثوفي
"

ليلةالقمرترونكماالقيامةيومرئكمسترونإنكم

رؤيته.فيتصافونلاالبدر،
(2)

الحديث:@ثرحفيالإسفراييني،يقول
"

فيو

كهتدروالقيامةغيرفيالأبصارتدركهلاقالفكأنهالرؤيميآيةعليهتحملقيدالحديث

المقيد.-علىيحملالمطلقفإنيومئذ،
(3)

11/1(،ول5@2،@لخ.عالموت@@)سصر،سمرصت@@لممان@نياعى@د@رور اث@-71

2)ح@لعوطصلاةلصل"لحاريصجح ص@9
1)ح@لرزبق@طربقمعرلةلدملمصجح ومر2(،8

عد

@الإسص
ي،@

ط
محمد@ن@هرس

الحخ@بر@طك@تحميئ@الك@لأ@عر@لمرق@لبةرنجبر@لوفةو@لديمبر

@و@لز@لنمات@احد@حممةمركر



دماآ@مر

@لرباآية-91

2 3

بتخبطهالذييقومكماإلابقومونلا@لربايأكلون)@لذبنتعالى.قولههي

فمن@لرباوحزم@لبغالله"وأحل@لربامثلإت@ا@نبغقالوابأنهمفلكالمقمن@لشيطان

التارأصحابفأولئكعادومقاللةبلىوأفرهسلفمافلهفانتهىزبهقنمؤعظةجاعو

2)البقرف@خالدونفيهاهم 7

هيوالأرض،منوالربوقأ)الزابيةومنهالزياثفعلىالثغةفي)الربا(يطلق

فلانعلىفلاد)أربىقولهمومنهحواليها،ماعلىيادخهاككذلكسميتالمرتمعالمكان

ة،)البقر@ويريى@لصدقات@لرباالله)بمحقتعالى.وقالعليه.زادأيالكلام(،في
م@

2الآية 7 أجرها.ويكثريحميهاأى6
(1)

منلزلماأيالقرآن،مننزلماآحرالرباآيةأنعباسالنعنيروى

الأحكام.
(2)

للأشياءتحريمهفيالإسلامأنهذه،الرداايةمنالمست@بطةالأصولومن

قانونبتبع
"

ماوذلكموحودا،قائمامنهاكانماردعلىويمنمجعسلفعماالعفو

ماوفووااللهاتقواامنواأيها@لذين)ياسبحانهبقولهالايةعليهنضت
إن@لرلامنبقي

2)البقرف@مؤمنننكننم :3الوخطبةلى)ض@أوقوله.(78
"

الجاهليةدماءإدألا

موضوعرباكلوانموضوعقع
(3)

3/1للحصاص،@لفرتلىيحكم 83

1/3اح@م@اربنارك@411،نمبر@لصي 2 5

ح@
3@ر@لالط)ممر@للسر@@ 2 6ام@،4 7 / 1

@و@لز@للفالة@احد@حمعةمركز



ميرموسوعيمعحموآبانه،سورهوأللااءبم@@@أسه@

@لرجعةيةا-92

2 ،

طلقتم)@)فاتعالى:قولههي
أوبمعروفيفأمسكوهنأجلهنفبلغن@لئساء

نفسه(ظلمفقدفلكيفعلومنلتعتدواضر@راتمسكوهنولابمعروفيسرحوهن

من)البقرة،
2لآية:ا 31)

دالمر@وهوالزجيع(.)الكلاموالطلاقلعدأهلهالرجلمراجعة)الزحعة(و

صا@إلى
(1)

قته.مفاربعدإليهالعودةالشيء:أوالمكانإلىواربرع

منالمستنبطةالمعايىومن
جينوالرلينالفراق@واعيجميعاندرأجالآيةهذه

فيالأوللزوجهاالزوجةإباحةتححصرفلاطلقها(،)فإنقولهفيالطلاقمفهومتحت

ذلكغيرأوخلعأوموت،أوبلعالفلهتحلقددانمافحسب،لهاالئانيالرو@طلاق

م@
وقولهالتأفيفايةالآية:هذهنظائرمنونكرواالمثروعة.النكعفسخواعي@

أنخفتمإن@لصلاةمننقصرواأنجنحعليكمفليسالأرضفيضرنجتم)وإفاتعالى:

1)النساكأفبينا@عدؤالكمكانواانكافرينإنكفروا@تذيفيقتنكم ابةأي1(،0

منيخفأو)نال@فرفيالصلاةقصريحإذالقصرة
الكفار.لتنة

(2)

تراجعأنوبدهي

إماحقهافيالمفروضةالعدةتكملبأنالأخرىالثرعيةالضوابطعلىمرتبالزوجين

ا.وعمثرأشهرأربعةترتصأوطلاق،دحملها@وضعأوالثلاثة،بالقروء

كدلك،
طلقها)فبنقولهفيالآيةهذهفيالنكاحمفهومأنالمستبطةالمعانيص

لهتحلفلا
هذهنبولكنهع@والوطالنكاحعقديشمل@غنرهزوجاتنكححتىبغدمن

مستمادوذلكعاالوطفيينحصرالاية
طلقهاالتيالقرطيرفاعةامرأةحديثم@

@
سعد@لرحمى@لبلنهرامبنن،

ود@ردم@@ني،@لص@هر@بم@حروميمهلى@كد@لم@مكثبئأحمد
مكة

ل@@@حكام
ى

8يا3للصر،ت@

@و@لز@لنقات@اجد@حمحةمركر



لصا.ادمالدكتور.تأليص
2 5

كادقال"لأولازوحهاإلىتفارقهأن@أرادتالزبير،ب@الرحمىعدفتزؤجهازوبهماث

:(@)التبي
1

0عسيلتكويذوقعسيلتهتفىقيحتى

1 1
(1)

ايةو@لطلاقوايةالحلع،وايةالحمل،اية@لعلاقؤ@ذ@لاياتا

زوجها.عنهااقوفىوايةالفرض،وآية@لعضل،

جم.@لزاية-93

أبيفعنحكما،ثابتةلفظام@وحة@اقيل!التيالايةعلىالرجمايةتطلق
أمامة

الرحمآية)قي(اللهرسولأقرأنالقدقالت.خالتهأنسهلبن
"

والشيحةالشيخ

منقضيابماالبتةفارجموهما
اللذة

والشيخة.@لتيخاية

@لزخصة.اية-94

وسياقوالوصوء،الطهارةسياق@ا:محتلفينممياقينفيالرحصةآيةتطلق

ذلكغيرأومرضأولسمررمضارفىالإلطررخصة
م@

@طار.ال!ماحات

-

علقمةعنرويالطهارفسياقففي
أراقإفا)صيلد(اللهرسولكانقالصفوانبن

ئهكوضوفيتوضأأهله،يأتيعلينا،يرذفلاعليهونسلميكفمنا،فلانكلمهالبو@ما

حتىعلينا،نردفلاعليكونسئمتكلمنا،فلانكثمكالله،رسوليافقلا:للضلاة،

@هكموجوفاغسلوابلى@لضلاةقمنمإفاامنوأالذينأيهالمحياالرحصة:ايةنزلت

)ح@@@نهاد@ت@لحاال@صجح
ال@2لما5

يعكد@لكاح،ملمصجح
2 5 ص@)حله(@(87

@@،ص

لهكتىو@د
عر

3/4اكشبر،س@لهاب@@ط@عللة 7 1

طي،لير@؟-
ي@26الاتقا@ا

@و@لر@للماله@احد@حممةمركر



2ير.مرلوعيمعحمرآياته،لورهوأسماء3القرآد@لكرئص@اء 5

الآية
إفنالزخصةوايةللصلافالقياموقتفقطالوضوءإيجابعلىالآيةفدلت(1)

الوضوء.آيةعينهي

أصحابمنغيرهماأووالمريضللمسافررمضانالإفطاريرخصةسياقفيأما-

هذى@لقرانفيهأنزلالذيرمضان@ثفرتعالى.قاللقدوالضرورات،حارالأ@

أومريضاكانومنفليصمه@لشهرمنكمشهدفمنو@لفرقكافدىمنوبياتئلثلمى

ولتكملوا@لعدة@لعسربكميريدولا@لينربكماللةيربدأخرمق؟تامفعذةسفرعلما

ماعلىنكبروا@لتهو
1)البقرف@تشكرونولعلكمهداكم فيالايةهذهترد5(،8

والأعذار.الفروراتمنعليهاالمحصوصللمثروططسقاالإفطارجوازعلىالذلالة

مععليهقدرلمنالضومجوازالعلماءلعضويرى
معاذعنالأعدار.تلك

جبلبن

قال.
@

السفر".لىالرخصةايةعليهنرلتبعدما(@)النبي
(2)

ضوهالووآيةالنبمم،آيةور@جع:@لصيام،وابة@لصعيد،آيةالعلاقؤ@نح@لاياتا

@لر@ق.آية-95

الر@ةآية

يئبفسوفثينه

ولااللهسبيلنب

.(54)المائد-:

عنمنكميرنذمنآمنواإكا@تذين)باتعالى:قولههيالارتدادأو

اللهلم
يجاهدونالكافرينعلىأعزةائؤمنعلىأفتةويحتونهيحبهنمبقوم

علب@هواسعوالله"يشاءمنيؤييه@لت@فضلفلكلائملومةبخافون

من@نفسطيبعنالإسلاممنالمسلمخروجهيالردة
دةالربخلافوهو

أنهمغيرالقتل،الرثةعقوبةأنعلىالفقهاءوجمهوربذلك.المسلميؤاخذ@لاسالإكراه،

1@لر@نرر،@لط@؟ 1لثبر@لطرمح@6/./30 1 دمحا@طتكبر@سبفول5
"

ب@ا
صغموهالححيريدمر@ر

@

3/33للحماص،@لؤتدا@حكم 1

-@

لح@1/9ر،@رر@لد@طي،

وحلىحتا،عربحلحترهو

ر@لر@تلنما@هالاحدحمعهمركر



ت@رتأل@
بما.م

ومنكيم@ته.تحديدفىاختلفوا
.(@)قولهالرلةعقولةأدتة

"

@اقتلوه@يهبدلمن
1

(1)

)كر(.وقوله
"

اني،الروالت@بلالحثر،الخ@سرةتلا@بإحدىإلامسلمامرئدميئلا

للجماعةالتركلدينهوالمفارق
(2)

مقيسأمتال:المرتثينبعصبقتل)ير(الئبيئوأمر

اللهوعبدحبابة،بن
خطلبن

3

المرتثين،لعصفيالقتلعقوبةالصحابةبعضنفذكما

اليص،فيموسىأبوولفذهاألوهيته،اذعواالذينبعضطالبأبيبنعينكقتل

مننوعيرليرالتفريقإلىالفقهاءبعضوذهببالعراق.قومفيمسعودابروكذلك

انصووورسوله،اللهومحارلةبالفسادح@المصالارتدادواالمجز@لارتداداالارتداد:

المرتذي@منكانواإلما)رح@(النبيعهدفيالردةعقولةفيهمنفدتالذينأنإلى

ابنيقولرثتم@علىيصزأرإلايقتلولايستتابفإنهالمجر@المرتدأماالمحاربين.

تيمية
"

منلقصايردولاالآية،فييدخلفسا@ا@لمالأرضوي@عأالمجزدوالمرتذ

تبديلعلىلمقامهنقتلهوإنماالإسلامإلىليعودلل@يفنعرضهإنمالالاالمعى،جهة

الديالمحذورورالتحصيلهيمكنناالذيالمقصودحصلإليهلإعالةاأظهرفإفاالذين

لار،والصرالأفىمنلعلوهلمالقتلهمإنماالمؤذيننحوهووالساب(...)إزالتهيمكننا

الكفرزالالأخذبعدأسلمفإفاكفرهم،علىالعهدأعطيناهمقدفإناكفرهملمجزد

بمجزدهعليهيعاتأالدي
@(4)

ند@رلارااية@راجع:المحاربفواية@لإكر@اآية@لعلاقة.فاتلاياتا

؟-

)حي.@لحا@صجح
6 5 2 لاملم@لررمرعدن@حا@ثط4

)ح@لحارب@صجح
لم@@@

ملمرصجح
@خ@

1 6 7 6@

@@
رحح

نرسكفال@(لترلاسجهجكلهرنمركدمزلاء@كلس@كص@رلمحزلارند@ثم@كى@ل@ل@اليمانمر@لتي@@

مى
سهم@صثمالأسعما@فىرثد@لرننص،@لحما@نححح@

سلحص@ولا.ركمتوطرةحطل،لاسلة
عد@لطس@

حنحار@د@لكتمصلوقد@كر@لززحررحيلابكعكرصنسلمسرمم
سرهضلاصصمكم@

@
7"/5نم،ر

-،

@لصرم
@لو@01/693@

@ر@لر@@لاحلللنقانحمعةمركر



يرموسوعيمعحموآياته،سورهوألماء3القرآد@لكرأس@اء

القذف.فيالمحدودشهاثةرذاية-96

2 5

شهداءبأربعةياعرتواأثمائحصناتيرمون)والذينتعالى:تولههي

(4)النور:@لفاسقون@هموأولئكلياشهالةلهمتقبلواولاجلدةت@انينفاجلدوهم

بعضيذهبإذأخواتها،إحدىأوبإلأالاستثناءفيمسألةالآيةهدهفي

ايةفيكماالأخيربلىالاستثناءانصرفأحواتها،إحدىأوبإلآاستتنيإفاأنهبلىالفقهاء

كانشيئا،واستثنىبمالينلاتنينشخصرأمرلووعلي@القذ@.فيالمحدودشهاثةرد

إلىحينئذالصرفثوهما،إلاثينارأوخمسينثوهمبمائةمتلاأمرإداولكنالأحير،مى

لأول.ا
(1)

لاوالتائبينسهإلابالفسقجميعاعليهممحكومالمحصناتيرمونفالذينوعليهع

يقتصيبدليعإلاالكلإلىالاستثناءفيالضميريرجع
إذمثلا،المحاربةآيةكما@ذلك

سو@راللةيحاربونجزاء@لذين)إتماتعالى:قولهفيالمحارليرجمغعلىالضميرعاد
له

أوخلافمنوأرجلهمأيديهمتقطعأويصلبوأأويقتلواأنفا@الأزضافيويسعون

عذ@الآخرةفيولهم@لدتيافيخزيلهمنلكالأرضمنبنفؤا
3(،3)المائدة:@عظيم@

وسب@
عليهمتقدرواأنقبلمنتابوا)إلأ@ئذينتعالىقولهم@الآيةبعدجاءماذلك

لهقوفيأيالأخيرعلىالضميرعادفلو.(34)المائدف@زحيمغفوراللهأنفاعلموا

عذ@الآخرةفيولهمتعالى@
(2)مطلقا.الحدتسقطالتوبةلأنفاثدةلهيبقلمعظبه@،@

@لقدف.آية@راجع:المحارب@آبةالعلاقة:فاتلاباتا

اإصريرس
لمك@7مححد@لحر@لر@ئ@طس3

@ر@لز@لنطثةالماحدحممةمركر



صم@ا.تمئأيى@للكئرر

@لزمل.اية-97

2 5

اللههكلمفنفهمبعضعلىبعضهنمفضلناالرسل)تنكتعالى.قولهوهي

مريمابنعبسىوآليناثوجاتبعضهمورفع
الله"ش@ولوالقدسبروحوثناه@لتتنات

مابعدمنبعدهممن@ئذيناقتتلما
امنمنفمنهماختلفوأولكنالتتناتجاعم

2)البقرفبريد@مايفعلاللةولكناقتتلواماالله"شاءولوكفرفنومنهم 53)

فيالناسمنكثيرلحيهاانزلقوقدالرسل،بينالتفضيلمسألةفيالزسلايةترد

القصصبعضوأختلاقبلوالتنقيص،العصببةوجهعلىالزسلبينتفاضلهم

بعضهم.علىوالمفزيات
اللهأنعلىالسابقةالآيةفينصقدالقرآنكانوإنهذا،

ورلكلعض،علىبعضهمفضل
أماب@يختضلثيءمنهمواحدكلتكريمبابمن

فذلكلالمفصودالانمقاصوجهعلىأوالفخروجهعلىبعضعلىبعضهمتفضيل

الحديث:وفيمر@وى
"

الأ@بياء".ليرتفصلوالا
(1)

الإيمانتقتصيالصجحةوالعقيدة

منإليهمأنزلوماالرسلبجميع
منهمبوأحدالكفرأنوالاعتقادوالرسالات،الكتص

لالجميع،كفر
(2)

أحدبيننفرقالاتعالىةقولهو@الإيمان@ايةفيجاءكما
سلمهرمن

2الايؤم@)البقرة، 85).

جلوعرلتهالكلامصفةمنكريعلىواضحةحخةأيضاالايةهذهوفيهذا،

سىموالآيةفخصتوالإيحاىالإلهاممرنوعاكانلموسىاللهتكليمأنزعموائمن

الأنبياءوسائربالتكليم،

الإيلاايةالعلاقة.@ف@لآيك

ا-

1/1بة،@لطحى@ل@فبةشح@لطحاوع@الإمم 7 ملض)@لىشطلى@ن@نوللد@لحاريصحغير@طلحت1

@حا
3

)حشعا(،
ث@3كثا

)حر@لم،صلفحكلبهمهىلصانلصمىملمصحغ
1 59)

@-

ك@@لصجح،2/.@ها-نبف@مى

@لاحدللفماءو@لر@تمركرحمحه



@أسه@

يسرعيسومو@عحموآياته،سورهوأ@اءيم

صد@لزابة-98

2 5

فإتهزسوليمنارتضىمنإلآأحداغيبهعلىيطهرفلا)عالموالغيبتعالى:قال

ومنيدي@بينمني@لك
.(27)الجن:رصدا@خلفه

الصحاكص
قال.مزاحم،س

ا@

حيبالوالملكإليهبعثإذالمح@(النبيكاد

ومنيديهبينمنيحرسونهملائكةبعث
بالملكالشيطانيثئهأدخثفه

(1)

لاضى

كب،الكويعنيوالشهابلآية.افيبالزصدالمرادوذلكسلطان،عليهللشياطيريكون

الشياطن.لرجمبهأرصدماالراصدوال@ها@منير.موقدوكل
(2)

ما)وتعالى:قولهتفسيرفيالمزعومةالغرانيققصةلتفيدالزصدآيةوترد

مااللهفينسخأمنييهفيالشيطانألقىتمئىإلأإفانيئولارسولمنقبلكمنأزسفنا

)الحج:@حكيمعليموال@ه"ابانهالله4بحكمثمالشبطانيلقي
الإماميقول.(52

البيضاوي:
"

ماعليهينرلأدقومهإيمادعلىلحرصهتمنىقيل:
بهواستمرإليه،ي@ربهم

ذلك
لاديهمفيكانحتى

)ومناةبلغفلمايقرؤهافأحذالنجم...سورةعليهرلت@
الغرانيقتلكقال:أنسهوالسانهسبقحتىالشيطانإليهوسوسالأخرى@@لثالة

تجى...لزشفاعتهىوإنالعلى،
@

(3)

يقول:للققمةإيراثهوبعدويفئدها،المقام،هذافيالقصةهدهالألوصييورد
"

رصدا؟110يسفىكيفبلالحمظ؟بهيحصللمإذاالرصدإنزالفيفائدةأيةثم
(4)

17/1@لمالمجاررح 8 2

لي@نلى@صريمحمد@شهد@لربر@حس@بني،
ن@

لارة)@لفامر@رر@لح@ريىفحيتحمبئ@لفرتس@عرببر

صطط،2991(،1/924للز@قط@ة@ل@

يلمكل@
2/9يل،ر@تر@و@@ 6

@ل@ولصة@رسمه@
س

لتسلصلىب@كصل،@لىنن@لرعدبات@ةنالن@هعلسلى@ريسس@حرحها@هرص@@

تالابلكرسحهلمالا@نا@ركرد@لسهنلوما@ححل@لر@تمة@مةعبه
بفولومونلومامرما@صلمحل@وا@صحبر

تو@لز@ل@قاثةالماحدحمعةمركر



آالدكنورنأيى
3

لصا.
2 5

لهامنكزاالقصةعياضالقاضييوردكذلث
فيقولوجو@بعذةوالمتنالسندحيتمن

مطؤل:كلامفي
"

بذلثتعثقوالثمسير،والأهواءأهلبمعضالناسبليلقد

معالملحدون
(@كلماتهواختلافإسناور،وانقطعروايات@اضطرابونقلتهضعف

فأماالنقل.طريقمنتوهينههذا
علىالأفةوأجمعتالحجةقامتفقدالمعنىجهةمن

هدامثلعيهينزلأنتمنيهمنإماالرفيلؤهدهمثلعنونزاهته(@)عصمته
مدحمن

ماالقرآنمنأن)@ح@هالنبيويعخقدالشيطادعليهيتسؤرأنأوكفر،وهواللهغيرآلهة

النبيذلكيقولأو)ء(،حقهفيممتنعوذلكالسلام،عليهجريلينجههمنهليس

منمعصوموهوسهوا،أوكفر،وذلكعمدانفسهقبلمن)@أ
(1)كتههذا

الحفظآيةالعلاقؤ@ف@لاياتا

9 @لرضاع.اية9

ييمأنأرادلمنكاملبنحولبنأولاث@نيرضعن@)و@لو@لد@تعالى:قال

2لبقرف)ا@وفبالمعروكسوتهنرزقهنلهالمولودوعلىضاعة@لز 33)

ضاعالرأحكاموفيفيهاالعلماءلمحضلالتيالمجملةالآياتمنالرضعآية

لين.الحوإرصاعكمالإلىمنهاوأكثرالمضةعلىيقعجامعأسمالزضاعإنإذةوشروطه

منىأخربقرائناستدلواالعلماءأنغيرالحولين،بعدكانو)نرضاعكلعلىيقعكما

دونالمرضعاتلعصالزضحبتحريمالمرادوأنالرضاع،شروطلاستنباطالسنة

لالعض،
م@

الزضاع،اسمشمله
(2)

قفالموهذافيعادةرصعاتضآيةإلىويشار

منثر@
رماةىو@لع@@للأ@

@@@لكن@رحقفئ@بق
وير

ا-

@نماعاص،@لاصى

@-
محمدس@نصى،

ص
2 كير،رتعير@بر5،7

@نبطارنلف@@لأحرى@لنافة
"

تحيشسها@ناعة@لح@@لر@هب@شلك
لا

وير
لاون@وفضة

@عححم@طية

2/1@لصطمى،حقوقو 1 0

1لى@@ار@ل@لمبرو@@الى،عد@عد@لمىنحمنى@لفرتي@حكمبمرس ، 0،)0

@و@لز@لنفات@احد@حتمركر



برمرسوعيمعحموآباته،لورهوئهاءبم

وعدمللقرآن،ال@نةلزوميةعلىللدلالةالرضاعايةإلىصافتها@@
عنأحدهمااستغناء

رضعات.خم@اية@لعلاقؤ@ف@

1 ان.ضولر@يةا-00

رضيالقدتعالى:قولهعلىالمايعةآيةأوالرضوانآيةتطلق
إذ@ئؤميينعنالله

قريبا@فتحأوآنابهمعليهم@لسكينهفئزلقلوبهمفيمافعلم@لشجرةنحتيبايعونك

)الفتح:81(.

ال@ادسةالسنهفيالنبيخرجحيئالرضوانايةنزلتقيل
ةللعمرالهجرةمن

الحديبي@،بصلحالمعروفالضلحفيمعهوتماوضوادخولها،منقريئرفمنعتهبمكة،

بلىعفانبنعثمان)رح@(اللهرسولوبعثفيه.نزل(@)النيكادالذيللموضع

عثمانفأتىلحرمته،المعطمالبيتلهذازأئراجاءو)نمالحرب،يأتلمأنهليخبرهمقريش

فثعالحديبي@اإلىالزحوعفيوأبطأ)و@(،اللهرسولرسالةلأللغهمقريث@عظماء
أنه

هناك،شجرةتحتفبايعوهالقتال،علىالبيعةإلىالصحابة)محأالنجيفدعاقتل،قد

البيعةتلكوسميت
"

الصحابةعنبالرضالشارةالايةهذهويهذا،@لرضوانبيعة

بالحس@ى.ووعدهمالمايعين،
(1)

القحابة.بعضبفسقيقولم@ردفيبهاويحتج

المبايع@اية@راجع:@لشورى،آيةة@لعلاقةطذ@لاياتا

1 @لزوخ.آية-01

@لعلمفنأؤييتموماربيأمرمنوحقل@لروحعن)ويسالونكتعالى.قال
5(،8اء:لإيمر)اقليلا@إلأ

1ف@1/بى@ل@لرل@ 8

@ر@لز@للنقاثةالماجدحمحةمركر



ا@لدكتورظلف
3

سما.

وغيرهمكثيروابنوالسيوطي،الحصار،وابنالرركشيجعل
مماالآيةهذه

الحصارةابنعننقلاالسيوطييقولالآيات.مننزولهتكزر
ا

الايةنزوليتكزرقد

وموعظةتدكيرا
(1)

تعظيمامرتيرال@ثيءيرلقدالبرهان،"فيالزركشيويقول

نسيانهخوتسب@هحدوتعسدوتذكيزان@علة
@(2)

بهذافكروهاالتيالآياتومن

و@لذينللنبيكان)ماتعالى:وقولهالروم،سورةوأولالنحل،سورةحواتيمالصدت

من)التوبقع@للمثركينيستغفرواأنآمنوا
1ةلآيةا @لصك)وأقمتعالى:وقوله3(،1

1الايةمن)هو@@الليلمن@لنهار@زلفاطرفي 14)0(3)

1 قوم.لز@يةا-02

هيوالزقومعرتحدثتاياتثلاثعلىالزقومآيةتطلق
ة

إنهاللطالمينفتنةجعلناهاإنا@لزقومشجرةأمنزلأخير)أفلكتعالى.قوله

ل@الؤونمنهالاكلونفإنهثم@لثباطينرؤوسكآنهطلعهاالجحيمأضلفيتخزجشجرة

)الصافالدالححيه@لإلىمرجعهمإنثثمحميبممنلوباعليهالهمإنثممنها@لبطون

62-68)

)الدخان:@الحمي@كغلي@لبطونفييغليكاثهلالأثيمطعام@لزقومشجرة)إنوقوله:

منهافمالؤون-زقوممنشجرمنلاكلون@ئكذبونإثكم!@ا@لضاتونثموتوله64)(

(53-51ة)الواقعة@@لبطون

يماا@@لترتيعليمر@لأنفكل@لبرطي

1/1@تيعلمبىملى@لرركبى@لر 0 4

1/1@لندترواحنقلىبىعلم@لجي 0

و@لز@تلنضة@اجس@حم@ةكرص



2يررعيمر@معحموآياته،سورهوأس@اءيم 6

أحاطربكإنلكقلنا)ثاذتعالى:قولهفيالرقوملفظلغيرأيضاذكرهاوجاء

@لقرآنفي@للعونةوالشجرةللناسفتنةإلاأريناكجعلنا@لرؤيا@تتيومابالئاس

6عضالإصر)اا@كبيرطقياناإلأيزيدهملماونخوفهم

فقيل:قوم،الزةلشجرةكثيرأوصافوردت

-

فاتالزائحةكريهةمرةلشجرةاسمإنهاوقيلبتهامة.الشجرأخبثمنشجرةإنها

يقتل.طعامكلهيوقيلتورم،الإنسانجسدأصا@إنالنن
(1)

وحدهتعالىفاللهالملعو@)بالشجرةالكريمالقرآنوصمهاالتيالزقومشجرةأما-

وأوصافها.طبيعتهاحيثمنالغيبعلممنلأنهابحقيقتهاةأعلم

وروي
فهتعرلمالأئيه@،طعام@لزقومشجرة)إنالزقوم.آيةألزلتلماأنه

الزقوم؟يعرفمنمنكمفهلبلا@نافيينبتمال@جرهذاإنجهل:أبوفقالقرل@،

ياجهل:أبوفقالبالتمر،الزلدإفريقيةبلغةالزقومإفريقيؤمنعليهقدمرجلفقال

فيمحمديخوفاأفبهذاويقولودتمنهيأكلونلجعلوانزدقم@وزبداتمرالاهاتيجلىية

فيتخرجةشجر)إنهاصفته.فيفقالأخرىايةفيذلكوتعالىتبلىكاللهفيىالآخرة؟

ا:قالوالمشركيئبعضإنوقيلالايق@@الثياطيئرؤوسكانهطثعهاالححيمأصل

جعلنا@لرؤيا@ليي)وماتعالى:اللهفأنزلالشحر؟تأكلوالنارشجرالئلىفيتكونكيف
عددكانكماللكفارفتنةفهي@لقرآدن@.فيالملعونةو@لشجرةئلئاسفتنةإلآأريناك

لهم.فتنةعثرالتسعةالملائكة

1/4@لعروس،ظع@لىبلي ثا@رقطم@كلا،6

@لزؤيا.ايةالعلاقؤذاتلاياتا

@ر@لر@لنماله@احد@حمحهمركر



لماترمتأبى@لدكتور

1 ة.كالر@يةا-03

2 6

بهمقلووائؤئفةعليهاوالعاملينوالمساكينللفقراء)إتما@لقدقكتعالى:قال

منفريضة@لسبيلوابنال@هسبيلوفيو@لغارمين@لرقابفي
حكيه@عليموالله"الله

6)النوبة:

أحذاالصدقاتايةأيضاالزكاةايةعلىيطلق
الآية.أولفيالوارلةالكلمةمن

قلوبهم.المؤئفةايةعليهايطلقكا

لآياتناسخةأ@اإلىالعلماءبعصيذهبالتيالآياتمنالزكاةوآية

ممااوأنفقووأقاموأ@لضلأربهموجهائتغاءصبروا)و@ئذيفتعالى:قولهمثلالإنفادت

2(،2)الرعد:الذار@،عقبىلهمأولئك@لئيئةبالحسنةويدرؤوووعلانيةسرأرزقناهم

مماوأنفقوا@رمولهبالنه)امنواوقوله.
الآية.من)الحديد،فيه(فسنخلفينجعلكم

لعضهميرىولا.(7
ينفقون@تذين)قثلتعالى:قولهعرالقرطييقولبينها.نسخا

يضاعفوالله"حبهقئةسنبلةكلفيسنابلسبعأنبتتحبةكمثلاللهسبيلفيأمو@الم

2)البقرفعليه@و@سعوالله"ل@لمن 61):
"

نزلتوقيلالتطوع،نفقةفينزلتقيل

فيالإنفاقلأنال@خ،دعوىإلىحاحةولاالزكافبايةنسختثمالزكافآيةقبل

وقتكلفيإليهمندوباللهلسبل
(1)اا

لي@وثماليقطوهمللزكاةالمستحفةالأصنافتحديدفيالركاةبايةويستشهد

بلنفسه،الوقتفيجميعألهمالركاةإعطاءوجوببهمرا@اهناالثمانيةالأصنافتعداد

والأولوية.الحاجةمنالمركييرىحسبماواحدصنفإعطاءيجوز
(2)

بهم.قلو@ؤلفة@يةاوش@قالضد@آيةجع:را

3لا@ل@ع؟4

@ر@لز@لنقفة@احد@حمعةمركر



يسرسوعيمومعحموآياته،لورهوألماءاد@لكريم

1 ني.والز@يةا-04

2 6

مئةمنهماواحدكلفاجلدواو@لزاني@لز@نيةتعالى@قولهعلىالزوانيآيةتطلق

@ينفيرأفةبهماتأخذكبمولاجلدة
ليشهدوالآخرو@ليومبالنةتؤمنونكنتئمإناللة

3الزفيوالحدود.وآيةالجلدايةأيضاونسفى2(،)النور:@المؤمننفنطائفةعذاجمما

لهقوإلاوالمسموخالناسخجمعتآيااللهكتابفيتوجدلاهآادعىالذيعيدةأيىعلى

بلى@لثةاهتديتمإذاضلمنيضركملاأنفسكمعليكمامنوااثذينأيها)ياتعالى

1)المائدف@تعملونكنتمبمافبنبئكمجميعامرجعكنم الكرمي:يقول5(،0
"

أبوقال

نحوعليهيردقلتالآيةهذهغيروالمنسوخالاسخجمعتايةاللهكتابفيلي@عدة

الرواني.ايةبمصطلحالجلدآيةإلىفأشارالروايى".اية
(1)

د.الحدووايةالجلد،اية@ر@جع:الحبس،آية@لعلاقؤف@تالآيات

1 بنة.@لراية-05

آبصارهنمنيغضضنلفمؤمنات)وقلتعالى:قولهعلىالزينهايةتطلق

بهنجيوعلىبخمرهنوليضربنمنهاظهرماإلازبنتهنببديفولافروجهنوبحفظن

لعلكمالمؤمونإكاجميعااللهإلىوتوبواقوله()إلىلبعولتهنإلازيننهنيبدينولا

الضمائر.أيةأوالتسويفوأيةوالريفالخمارآيةأيضاوتسقى1(،3)النور:@نفلحون

@راجع:و@لزينفالخمارآيةالعلاقة.ذاتلايكا
الحجالديةا

1 السافاية-06

@يستطيعونفلاالسجودإلىويدعونساقعنيكشف)يومتعالى:قولهوهي

4)القلم 20)

@و@@تلح
للكر@ي؟1/001ح

@و@لر@لنمالهالاحدحمعهمركر



سمما.آدمر:لدكوتأيى@
2 6

أحاديثأوالصفاتآياتفييتنازعوالمالصحالةأنالإسلامشيخيؤكد

ويقول:ظواهرها،مقتضىعنيؤولوهاوأالصفات،
"

مثلفيإلاتنازعواأجدهملم

المتسدفبهالمرأدأدوطاثفةعباسابنعنفرويساق@،عنيكشف@يومتعالى.قوله

عنيكشفال@هأن
الصفاتوعحوهاأنهموطاثمةسعيدأبيوعنالاحرة،فيالشدة

أنعلىيدللاالقرادظاهرأنريبولاالصحيحين،فيسعيدأبورواهالذيللحديث

هذه
إلىيصفهاوأالإثبات،فيلكرةساقم@عنيكشف)يومقال:فإنهالصفات،من

عنيقل:وأالله
ساقه.

أنهيظهرلابالإضا@ةالتعريفعدمفمع
لدليلإلاالضماتمن

ومعناهاومفهومهامدلولهاعنالآيةصرفالتأويلإلمابتأويل،ليسهذاومثلاخر،

وفلمعرا
(1)

فالذينلا.أمالصفاتصالآيةكونفىولكنهالتاويلفيلي@هافالنغ

حديثفيالخدريسعيدأبيعنالمرويالصحيحالحديثعلىحملوهابالساقفسروها

وفيه:الشفاعف
"

عنالربفيكشف
سجدأ.لهفيخرونساقه

1 1

0.

(2)

أدأيصاوحجتهم

كشفنا)فلماتعالى:قولهفيكماالمكشوفة،هيو)نماالعربلغةفيعنهايكشفلاالشدة

)الزخر@:@ينكثونهمإفابالغوههمأجلإلى@لرجزعنهم
)ولوأيضا:وقولهه(،"

ماوكشقنارحمناهم
أما.(75)المؤمنون:@يعمهونطغبانمفيللجواضرمنبهم

إلممامضافغيروردالساقأنخاصةالحديثعلىيحملوهفلمبالثدفتأولوهالذين

سبحالمولىا

@لصفات.آياتالعلاقؤفاتلايات

1 المثاني.@لسغآية-07

منسبعايناكآ)ولقدتعالى.قولههي
(87ة)الححرالعظيه@و@لقزاناني@@

6/3@ل@اوىمحموع 9 4

@-

ال@@س@لحرثا@حلصل"@لحا@يصجح
ملمصجع

@
@ؤ@@@تحوينص

ح
وموت.طزلى،.2

@و@لز@لنقالة@لاجدحمعةمركر



@أس@

2م@سرموموعىمعحموآلاله،سورهوأس@اء3 6

لاالفاتحةسميتوبهالفاتحفسورةالمثانيلالسعالمرادأنعلىالروايات

عمر،والتالعيزتالصحابةكبارم@بذلكالقائلينومنآيات،سبعهيإدأسمائهاةأحد

بر.بنولمعيدوالضحاك،العالية،وأبووالحس@،هريرفوأ@مسعورووابروعلي،

@آيةالبسملةأدإلىبعضهم@بو@
جبيربنوسعيدعباسابنرأيوهوالفاتحقط

وغيرهما.
(1)

وقيل
"

الماتحة؟إنهايقولمنويحتجالطوال.السورال@بعالمتايى"،السبع

رسوبعدهاتقرأوبكونهاركعة،كلفيقراعتهاتكزرأيالضلاةلىثىلكونها
كلفية

ركعة.
(2)

الماتحةتسميةسب@إنوقيل
"

متاق
"

وأخرىبمكةمرةمرتيننزولها

كذلك،بالمدية
لأنالآية.هذهبدلالةقطعامكيةسورةالفاتحةبكونالعلماءيحتح

نزولها.قبلالفامحةدسورة)@أعليهيمنالمولىيكن@لممكية،الححرسورة
(3)

فلا"بالفاتحةالمئاني(،)السبعفترالذيهو)حر(،الئبيأنثتفقدكل،وعلى

التسمية.هذهلسببتعليلاتإلىحاحة

الجدة.ايةا-"8

أنترإء)أ

اووالجبالوالثجوم

لهفماالله"
مكرم!من

لهيسجداللة
@الثماو@فيمن

و@لقمروالشمسالأرضفيومن

يهنومن@لعذ@بعليهحقوكثير@لنلسقنوكتبرو@لدوابلثجر

.(18)الحجيشاء@مايفعلاللهن

1/6للالعي،@لؤت@نحكم 3

@هه/@ل@ي@تثير@ي

3نمبر@لمومح@1/

طو@لر@لنما@ه@احد@حمحهمركر



لماآثملدكرر:انأيى
2 6

هيوالقرآنيفالاياتمنمحموعةعلىال@جود(ايات)أوال@جدةايةتطلق

سحوويسمىقراءتها،لدىالسجودويثرعال@جود،ذكرفيهاورداليالآيات
د

وسجودلتلاوفا
لذكر.اوسجودلقرآن،ا

(1)

أقوال:القرآنسجداتعددتحديىوفي

-

حاتمةواخرهاالأعراف،خاتمةأولهاسجدةعثرةإنهاضفيهاقيلماأقمى

وهب.وابنحبيب،ابنقولوهوالعلق.
(2)

-

عقحةلحديثثالثانيةالححسورةسجدةبإسفاطسجدةعمترةأربعوقيل
عامر،بن

فلايسجدهماأومننعم،قال:سحدتان؟الحجسورةأفيال@هرسولياقلت:قال:

هما.أبقر
(3)

-

التانيضالحجسورةسجدةبإثباتسجدفغرةإحدىوقيل
(@)

المعصلووثلاث

سجدةعثرةإحدى)تح@أالنيمعسجدتقال.الدر@اءأيىعنمالك.مذهبوهو

شيء:المفضلمنفيهالي@
ومريم،إسرائيل،وبيوالنحل،والرعد،لأعرات،ا

وسجدةص،وفيوالسجدة،المل،سورةوسليمانالفرقان،وسجدةوالحج،

لحواميما
1()

1ما@@ر@لد@لر@@@لثامرة@@لإسابفللحلوم@لمبة@لييت@اطهمححرس@ 27/3ال.9 دملبتر@+15-4

5ثارد@ىصصحبع
3و@لح@@هو@صنمربع

4يع@لوت@حلو@@ 0 لىمد@حدأ@ما2
7 4 0 نرك@@الم@2

)ح@لامى"
8 الألل!رصقمه5(،0

@-

3"ك@7تمير@لؤطي،@ر@سحلةعرةنكورتما(.)الححر@لاج@يهصنحافى@وكنترلهر@سمهم

يع@لحد@ن@ر@نمربعثاود@أبص
4 0 لعد@حد@ال@2

2"7 ل@دصجحبرعلى@دترك@المط4

8@نف@ا@ع 05)

-،
@دبنرل

وي
@لصبف@@همو@@قر@تكفاصحود@تري@لمأملو@حتلثار@سحلراوا@رعيت@

ر@صسح@رنثد@ر@ند@ىدارك@هر@فالولهعلس،و@ه@معو"و@ررعلاع@رنولرمرعلما،فثبحدب@نرئم

@لرئير@مع@سميد@لررينرلوموبحلمهالاث@ب@فوم
"

تثير@لري
2ا@@ 2

تد@علدسحود@ل@مة.@ىلاصلبتر@مده/@لمو"نمبر@ب
ح

@نلىوصغثها@،5،6

@و@لر@لنمالهللاحدحمعهمركر



د@النرأسماء@
نه،وآيارهسووئثلابم

2بسرسوعيمومعحم 6

-

ويعزى.(24)ايةص،سورةوسجدةالحج،آحربإسقاطغر،وقل
ابنإلىذلك

عاس.

ائم@لعزةراجعالعلاقة:@ف@لآياتا
بع.لأرا

1 ال@خرفآية-09

تعالى.قال

يغشيش

والأمرالحلقلهألا

ىاستوثتمسنة؟تامفيوالأرض@ال@ماو@خلق@لذياللهلمربكئمأن3

بأمرهمسخراتو@لنجوموالقمرو@لشمسحتيثأيطلبه@لتهار@لفيل

(56-54اف:لأعر)ا@@لعالمينرتالله"تبرك

يقرؤهاللحفظ.السحرةآيةقراءةاستحسابفيالأحاديثلعصوردت

مضحعهعدالإنسان
مع

كالفاتحة،النوم.عندالقراعةمستحبةأذكارمنوردما

هأالله)شهدتعالى:قولهوهيالشهاثفوآيةالكرلصي،وايةوالمسححات،والمعوفتين،

)الالحكيهأهو@لعزيزإلأإلهلابالقسطقائماوأولوا@لعغوائلائكةهوإلأإلهلا

عرفات.فيالآيةهذهقراءةالشيعةلدىوتستح@ثالإلمراىسورةوآحر8(،1عمرانت

الئهارالئيل)يغمثيوالأصل:جم@للعلمالثانيةالجملةحدففيمسألةوهنا

الصفاتآياتمنالايةوهذهبورللعلمالثانيةالحملةتكزرفلمالتيل(،النهارويعشي

بحلاليليقماعلىوتفسيرهاالإيمانفيهاوبنبغيالعرش،علىالاستواءعلىلاشتمالها

الكريم.وجهه
سي.@لكروايةالصفات،وآيات@@لشها@وايةلاستواء،اايةالعلاقة:@ف@لآياتا

1 النرقؤاية-10

منمجالاكسباب@اجزاءأيخدبهمافاقطعواو@ل@ارقة)و@لئارقتعالى:قال
الله

.@38ة)المائدةك@حكيميرعزوالله"

@ر@لز@لنقا@ة@اجد@حمحةمركر



@لدكترر.اتأيى
ث@

لمما
2 6

منؤالماعلواسمخعي@العيرم@الثيءأخذالتغة:فيوالسرقة()ال@ترق

السرقمعنىومنمتخفجا.استمعأونطرالسمع(:استرقأوالتظر)@مرقوسارق.

ئهأخسرقفقديسرقإن)قالواتعالى:قوله
.(77الآية.م@ليوسف،@،قبلمن

نصا@،قيمتهماأومحررا،لصاباالبالغالعاقلأخذالاصطلاح.فيوالمترقة

الخفيؤعلىوجهفي@لهشبهةلاللغير،ملكا
(1)

فيموشعا،تعصيلأفيهاالفقهاءدضلالتيالمجملةالاياتمىالترقةواية

اليد.وتحديدالقطع،وكيميةإثاتها،وطرقالرقمعوشروطبالسارقالمرادبيان

)أييدهق@قلمهبرى@لارفيقال.الئق،بهيرادقدإدأنوا@تحتلفمثلافالقطع

قطعها(.
(2)

وقالمسرنسبةوتحديدبسواء،ليسالمحتلفةالأعراففيالمتمارقوتحديد

لآخر.رمانومنآحر،إلىعرفومنآخر،إلىمجتمعمنيختل@
(3)

مطلقلمماواليد

والكقيى،يبلغماوعلىالمرفقين،يحلعماوعلىالمنكيئ،يبلغماعلىإطلاقهيصدق
قد

جميعوردت
منالكريم،القرآن@المعانيتلك

تعالى.قولهالوضوءآيةلىذلك

جاءالتيممآيةوفي6(،الآية.من)الماثدفبلى@لر@ف@وأيديكموجوهكم)فاغسلوا

عط)اف@وأيديكمبوجوهكم)فامسحوامطلقا:
علىيطلقلفظفهو3(،4الآيؤمن

كل،وعلىالأناملأصولمنوعليهالكوع،منوعليهالممكب،أصلمنالعضوهذا

الكوعإلىتستعمل@المطلقةومقيدفمطلقةتستعمل)اليد(لفظأنيرىالحمهورفإن

حقيقةتستعملأليدإنآخرونوقالالمحاربؤوآيةهذ@السرقةوآيةالتيمم،آيةفيكما

لما@ون@مجازاوتستعملالمناكب،إلىالعضوفي
(4)

2سمد@لكص@ق@@لفب@الهليحثة 9 2 / 2 4

@

ر@لب@@مى@لل@حمعهمحصللهع؟شرحر@اح@ل!عد@لكيسحكلل@لسكي
2/2ا@؟لم.@@لحلمه؟@ر@ل@@ 1 1

@@

@ربى@لقاصبم
قيسكر@ر

طدر)اللا@على@لحرص.حيربجق@لمفصر@مول@حمولعى@ال
س

@و

-،

"

سعل!
1د@ر@لك@،سرر@سد@لرى@محمدنحمىبرشاد@لثحوال@ع@د 2@./1 9 9 2اللا/1@،2

@و@لر@لنمال@للاحدحمعهمركر



آد@
ته.رآيارهصووأسلىيم

ميرعيسومومعحم

الوضوء.واية@لنيمم،ايةالعلاقة:ذاتلاياتا

1 @ل@عيابةا-1

والمروالصفابينالسعيسياقهماةالكريمالقرادفيلساقيفيال@عيايةتطلق
ة

حجفمناللهشعائرمن@روةو@@لصفا)إنتعالى:قولهوهوالحج،أركانم@ركثالكونه

عليمأثاكرد@ه@فإنخيراتطوعومنبه@ايطوفأنعليهجنعفلااعتمرأو@بت
1)البقرة: عملتعمانفسكلمسؤوليةسياقكدلد@ال@عيآيةوتطلق.(58

خيرمن

.(39)الجم:سعى@ماإلأللإنسكلب@)وأنتعالىةقولهوهوأوشو،

رويالأول،السياقففي
الجاهلثةأصناممنصنمانوالمروةالصفاعلىكانأئه

لهمايقال
"

إساف
"

و

"

المسلمينبعضفتوقميعظمونهما،الجاهليةعر@وكاننائلة

التمعيايةفنزلتلي@هما"السعيمنو@رجواصثروع،عيروالمروةالضفالينال@عيأد

التوهم.هدالردع
(1)

فيالإلهيالعدلعلىعليه،تدلليماالآيةهذهفتدذالآخر،السيا@فيأما

حصد،ماإلاالإنساديجنيفلاالكود@فيوالعطاءالأخدقانونوعلىآدم،ابنمحاسبة

عليه،وغير@كسبعالايدا@كسبتماعلىإلااللهيحاسبهولا@تزا،و)نحيراإن

عليه..وصلواتهمالأحياءبدعاءالمسلمالميتانتمححولالخلافوتردالآيةهذهلإد

اثنين:بأمرينالأحياءسعيمنيختفعونالأموأتأرالسنهأهلفاتمق

ن.@وال!البزأو@من@اففيافإحطفيسببانمسهالميتكانما-

الطاعاتأوجهمنبهيقومونوماله،واسحعمارهمالمسلميردعاء-
حبئوصدقةمن

البدنيةالعباثاتأماالميت.إلىيصلايئثوا@أنإلىالعلماءعاقةوذه@طوىه

أحمدوحنيفةأبيلمحمذهبونحوها،والذكرالقرآدوقراءةوالضلاةكالصومالأحرى،

)خ@لحالباصجح
5@)

ر@لر@تلنمالةالماحدحمعهمركر



بمار@رمتأيى@لد
2 7

منوالمشهوراللهبإدنالميتإلىثوا@اوصولال@لفوجمهور
الثافعيمده@

الر،أعمالم@البتةشيءوصولبعدمالكلامأهلبعصوزعموصولها.عدمومالك

تعالى:كقولهألاياتمنوأمتالهاال@عي،بايةواستدتواالميت،إلىعيرهولاالدعاءلا

ماإلانجزون)ولا
بصوص9ومر@الرعموهذا4(،5الآية:م@يس،@تعملونكنتم

المتواترفوال@نةالكتابمن
(1)

1 @ل@لم.آبة-12

اللةعلىوتوكللهافاجغللسلمجنحوا)وإنتعالى:قولهعلىال@لمايةتطلق

ال@هوإته
(61لألفال:)ا@@لعليمميع

الصحالةمننمرفذه@للكفارالمسلميرمسالمةجوازفيالعلماءاختلف

كالطريالعلماءنراصأنعيرالثيف،دآيةم@وحةهذهال@لمايةأنإلىوالتلعيئ

لاهآإلىويذهبوفىالمنحىهذايعارضونوالسديالعربيوابن
آيةوال@لمآيةليرنسخ

الطري:يقولالخاصةوظرو@هاالخاص،سياقهاايةلكلوإتماالقتال،ايةأوالسيف
"

م@ضعمولىدثلناوقدعقل،ولافطرةولاسنةولاكتابمنعليهدلالةلا

هذأكتابنا
فأقاوجه.كلم@انموححكملفىماإلابكونلاالاسخأدعلىوبعيره

حيثالمثركين)فاقتلوابراعقفيأدلهوقولناسخا،كائنفغيرذلكبخلافكانما

هدألأنلها@،فاجنحلل@لمجنحوا)وإنقوله:حكمحكمهنافوجدكوهه@

للمؤمنينثاؤهبئاللهأذنوقدكتاب،أهلحهوئاوكانواقريظة،بنوبهعنيإئماالقول

منهم.الجريةأخذعلىالحربومتاركتهمالكتا@أهلبصلح
ا)فاقتلوقوله:أما

عيفإل@اوجدكوهه@،حيث@ئثركيئ
م@العر@مثركوله

لاالدينالأوثان،عدة

5@لطحربف@1/@لحفبةن@ح 4ولر@لعفحن@نبهنوف@ى@ورسانلر@1،1 9

@و@لز@للثقالة@لاحدحمعةمركر



تنأسلا@ل@
2يروعيمو@معحموآياته،سورهوألماءيم 7

وكلبلالأخرى،حكمنفيالآيتينإحدىفيفليسمحهم،الحريةقبوليحوز
أحدة

ليهأدزلتفيمامحكمةمنهما
(1)

بلىاوتدعوتهنوا)فلاتعالى.وقولهالسلم،ايةبينالنسحدفعإلىيذهبونكما

وال@هالأعلونوأنتمالسلم
الايتينفكلتا5(،3)محمد:@أعمالكميتركمولنمعيهم

الابتداءعنخهيهوإتماهنا،ال@لمإلىالذعوةعنالنهيإذلينهماثتعارضولامحكمة،

إلىالكفلىيباثوحيئفيكونالسلم،ايةفيالسلمإلىبالحنوحالأمرأماالسلمبطلب

محفد:سورةلآيةتفسيرهعندعاشور،اب@يقولالوجوهمنوحيمابأيذلك
"

لا)و

المأفونال@لمينافيلافهذاصاح@ها.إلىضرعتالطائفتينأؤلتكونوالاأيتهنوا(:

فاجنحللسلمجنحوا)وإنلقوله@يه
سلمفإنهالأنفال،سورةفي@ال@هعلىوتوكللها

حالةولكلالعكس،ولاالأنفال،لايةناسخةالايةهذهفليستالعدؤ،طلبه

ضةخا
(2)اا

مصطلحعاشوراب@إطلاقإلىهناالتنبهوينبغي
"

الأنفالاية
"

بحتاإطلاقا

هذا،الأنفال.تقسيمبهاالمقصودالأنفالايةمنهالمرادولي@فحسب،الايةإلىللإشارة

والله

@لسيف.آية@لعلاقة:ذاتلايات

1 ذصيى@لقربى.سهماية-13

@لقربىولذيوللرسولفللهالقرىأهلمنرسولهعلىال@هأفاء)فاتعالى:قال

.(7)الخر:@،@ل@بيلوابنوالمساكينو@ليتامى

3نثبر@لطربي 4 / 1 0

1/4ير؟نرو@برتر@ 0 4

@ر@لر@للنمال@@احد@حمحهمركر



صماتلمتأبى@للكور
2 7

لنيص@الأقرلون)@أالميالالآية،هذهفيالقرلىبدويالمراد
ها

بنيو3

معالعنيمةمن@يعطونالمطلب،عبد
أستحقاقوعتةالآيةحدهفيالمذكورةالأصاف

إن.دلكبيانفيالجصاصيقولوالقرابةالفقرللصدقةهؤلاء
@

ايةفيسميم@اكل

لأنهالقربىنوودكذلكالسبيلوابناليتامىوهمبالمقرإلايستحقلاالخمس
سهم

لماألهعليهويدذالخمسمن
مامقاملهمذلكأقيمالضدقةعليهمحرم

عليهمحرم

لامقامههذاأقيمالذيالأصلأنكمافقيرإلامنهميستحقهلاأنفوجبمنها

محقير.إلايستحقه
(1)

بالقرابةليستالمطل@،عبدسياستحقاقعلةأنالمقهاءوبين

قرأبته.سائرون@دعوفمراحلجميعفي)يمأال@يلنصرتهمولكىفحسب،
(2)

حاءتالتيال@مةلولاإذالكريم،للقراداللةلزوميةفيالآيةويست@هد@ذه

مشقؤفيهأمروهوالبي،قربىفويلحميعال@همدفعللزمالايقعهذهمجمللبيان
(3)

وبخيهاشملبنيالسهمهذاأنلبيانال@نةفجاع@
قرابةسائرنصالمطل@عد

سوللرا

التطهير.آيةة@لعلاقةذات

1 @لئيف.ايةا-4

هثموجدنموحيثائثركينفاقتلواالمحرمالأشهرانسلخ@إظتعالى:قولههي

الزكاةوآلواالضل!وأقاموانابوافإنمرصدكللهمواقعدواواحصروهموخذوهثم

القتاليةأيضا،إليهويمتمار(5)التوبة.@رحيمغفوراللهإنسبيلهمفخفوا

ا-

2للح@ص،@لؤتلى@حكمر@حع 4 7 / 4

33يلأ4@صمر@لا@ا@

1/2لنالعى؟@لفرت@نحكم

@و@لز@لنفالة@احد@حممةمركر



آد@أس@اء@
2يرعيلومووآيات،-رهسروأسلايم 7

عنتفسيرهفيك@يراسالحافظروى
السيفآيةأنمزاحمبنالضحاك

مدفوكلعقدوكلالممثركيئمنأحدولين@)النيبينعهدكل@سخت
(1)

عنو

ةقالالآيةهذهفيعباسابنصالعولب
"

منذذقةولاعهدالمثركينمنلأحل!يبقأ

براعةلزلت
(2)

حزملنمحمداللهعبدأبوالإمامويقول
5)ت اضالإعرأنإلىهأ،6

بايةمسموخةجميغاوهيالكريم،القرآنفيايةعمثرةوأربعمائةفيوردالمثركينعن

القتال.دةلآمرالآياتاأوالثيف
(3)

تحتلف،الأحوالولكنناسحةليست@لسيفايةأدالعلمأهلبعضوفكر

معناهافيوماالتي@@آية
لآياتلاسخةليستالعلم.أهلبعضقالالقتال،اياتمن

عمنالك@
منوقتالعناكص

@لدي@فيإكراهالالقوله:لاسحةوليستقاتلنا

والهيبةوالقوةالسلطةلهموصارتالمسلمونقويفإفاتختل@الأحوالولكن

يجاءوماالسيفآيةاستعملوا
ايدخلوحتىالكفارجميعوقاتلوابهاوعملوامعناها

ثيني
وحماعةال@ه()رحمهمالكقولهوكماالجزيةيؤ@واأوالله

السديقالم@وخؤلفسهاالتيفآيةأنإلىآخرونيدهبآخر،جانبم@

حتى@لرقابففزبكفرواالذينلقيتم)فإذابآية:منسوحةالسيفآيهإدوالضحاك

فداءمادبعدمنافإماالوثاقفثذواأثخنتموهمإفا
أ@ز@رها@،الحربتضعحنى

وهي.(4)@ط:
أنإلىالبازريابنيشيرأخيرا،السيف.ايةمنالممثركيىعلىأشد

النسخيطلقونكانوافالمتقدمونالمصطلح،فياحتلاتمحضالمسألةهذهفيالخلاف

المتأخرين.لدىمعناهبخلافالحكمرفعلاوالاستثناء،التخصيصبهويعنون
(4)

كث@تثير@ركير،2/

6نمبر@لط@بها 0 / 1

@ر@@تع
حر+@وح

أأى

@مه@ررى@@س
س

عد@
دنحموومح@@ر@لؤت@ياسحبر@مسربم

عاحنم
2

@
وتس@@ص@

1@3،له،صالر@سهمز 4 ص5،،0
5

@و@لز@للنفا@ةالماحدحمعة@ص



لم@اتالملدكور.تأبى@

1 @لثناءاية-15

2 7

@لصبر.ايةالعلاقؤناتالايات

لهوولدلهلي@هلكامرؤإن@لكلالةفييفنبكمال@ه"قل)بستفنونكتعالى:قال

1الاية:من)ال@اعما@تركمانصففلهاأخت 76).

لماالثتاسآيةالايةهذهتسمى
قال:)خد(الخطاببرعمرصروي

"

ما

شيءفي(@)ألتهرسولراحعت
شيءفيليأغلظوماالكلالة،لىراجعتهما

ليأغلظما

اخرلىالتيالضي@آيةتكفيكألاعمرياوقال:صدري،فيبإصبعهطعنحتىفي@

النساء؟سورة
(1)ا

النساءسورةفاتحةلىالآياتأدالعلماءذكرالآيةهذهتفسيروفي

الضيف.بايةالخاممةبلىالنبيأشارلذلكةالضيفلىخاتمتهاونرلتالشتاء،فينزلت

مفتتحعلىالثتاءايةإطلاقم@مانعلاوعليه
ايةالثائيةالآياتومنالسورةهده

ق.اتغزوةفينزلتالتيلاياتوالإدك،ا

ينكيرقسميئإلىتقسيمهالإمكادفمنالكريم،القرانجملةإلىوبالتظر
هما

م@تتكونالعربحزيرةفيالسحةفصوللأنالثتائية،والاياتالفحيفيةالآيات
هذا

جيهاوسؤالاطرححينذلكإلىأحمدحسينالززاقعبدالشيخأشاروقدالفصلي

فقالوالشتاثي،بالصيفيالاياتتسميةمسألةفي
اإ

ألمافافيقول:متسائليتساءلوقد

هناكيكن
والثتاء؟الصيففيخاصاالقرآننزولكانوهلوربيعي؟خريفينوع

مستندوبأي
لم

عنالإجابةوفيالتقسيم؟هدا
أجوبة:عذةالشيخذكرالتساؤلهذا

وجودأن-
ينزلماينفيلاالكريمالقرآنمنوالثتائىبالصيفيعليهاصطلحما

يف.والخربغالز

1

ملمصحح
)ح@لكحلض@@رمهصأث@لة،3716@لك@صر@تلد

2 7 عجح@لأللىرفال6(،2

@و@لز@لنفالةللاحدحمعةمركر



ىأسلا@ل@

ا
2يرميسوعيمعحموآياته،سورهوأصماء3 7

لدىالعامفصولتقسيموأنالخريفي،أوالربيعيباسمصريحةرواياتتوحدأأله-

ر)إيلافهمتعالى:قولهقرل@سورةولىوالشتاء.الصيفعاثةيكودالعر@
حلة

تتألفالصحراويةالربللادفطيعة.@والصيف@لشتاء
العام.فيفصلينمن

(1)

الخطاب،بنلعمرالثتاء،@ونالضيفآيةعلى)ء(النبيتنصيصسزو@

الكلالةفيايتينأدزلوجلعراللهإنالبعوي:يقولالكلالة،فيلزلتوكلتاهما

فيوالصيفيالسحاىأول@التيهيفالثتائيالثتاىوالأحرى@الضيفو@اإحد@

عليها.أحالهلذلكالثتاعطآيةفيليسماالبيانمنالصيفيفيأيوديهااخرها،
(2)

ر
ا

لضيف.@آيةجع:

1 @لئراء.آيةا-6

وأمو@المأنفسهمائؤميينمناشترىاللة)إنتعالى:قولهعلىالثراءآيةتطلق
والإنجيلالتوراةفيحقاعليهوعداويقتلونفيقتلوناللهملفييقاتلونالجنةلهمبأن

منبعهدهأوفىومنوالقزان
هو@لفوزوفلكبهبايعتم@لذيبيعكمفاشتبتنروأالله

1)التوبة:@@لعظيم 11)

العقبة،ليلة)قرو(،اللهرسولبايعتلماالأنصارأنالايةهدهنزوليسبقيل

اللهعبدقالرجلا،سبعيروكانوا
ماولنفسكلرتكاشترطاللهرسوليارواحة:لن

نيتمنعوأنلنفصيوأشترطشيثا،بهتمتركواولاتعبدوهأدلريىأشترطفقالشئت،
مما

نقيللاالبيع!ر@قالوا:الجنقيقال:لنا؟فماذلكفعلنافاذاقالواألفسكممهتمنعود

الآية.هذهدنزلتثلستقيلولا
(3)

@س)ات@لكريميى@لؤت@@دبو@@لكي

4@لهط 0 4 / 1

3/5الير،ر@د@رري@@س 0

@و@لر@لنفالةالماحدحمعةمركر



@لدتألص
لماآدمر

2 7

طائفةوتسمى
من)وتعالى:وقولهالآيةهذهلتأويلهمأظ،)التر@الخوارجمن

2)القرفبالعباد@رؤوفواللةاللهمرضاتابتغاءنفسهيثريمن@لناس ومعى7(،0

بالجنة.بعناهاأيالتصطاعةفيألفسناشرثنالقولهم:شراةوسموايبيع)يثري(:
(1)

حكملاأنويدعونالمسلمين،منالمعاصيأصحابيكفرونالخوارج،عامةمتلوهم

(2)إلآلته

1 الشفاء.آيةا-7

للشفاىثكرفيهاآيةكلعلىالشفاء(آيات)أوالشفاءايةتطلق
وهي

@ست

ال@تمفاءرجاءللرقيةالريفالمصحففيترتيبهاعلىالتاسبعضيقرؤهاايك
من

وهي.اض،لأمرا
(3)

يثفوعليهموينصزكمويخزهنمبأيديكمالله"يعذبهم)قاتلوهمتعالى:قولها-

1)التوبة@مؤمونقومصدور 4

ر@لصدوفيئماوشفاءربكنممنموعظةجاءتكمقدأيها@لناس@ياتعالى:وقوله-2

.(57)يونس:@،تئمؤميينصرحمةوهدى

نللأربكسبلفاسلكيالثمراتكلمنكلي)تمةللنحلنحاطتهفيتعالىوقول-3

ورنيتفكرتقويملآيةفلكفيإنللثاسشفاءفيهأنوانهنحتلفشر@ببطونهامننخرج

إلاالطالمينبزيدولائلمؤميينيرحمةشفاءهوما@لقرآنمن)وننزلتعالى:وقوله

مرل!)اخسلىا@
.(83اء:

جسصصثهالأكلا@ر@@ا-
لثلأا/تم@ل@@لا@@@د@

ة)@لفامري@رر@لكم%ر@مدسمحمدتحفيئو@لدح،@لأمو@.ن@ل@نبمكلعد@لرصنحدسمححدس@ي،@

9طأ،الأرمربقللز@ف@لكنة 77،)11/4 7

@-

روحتميرالألرس،
15/1@مي@ 4

@للاحدلنماءو@لر@مركرحمحه



2ير.موسرعيمعحموآياته،لورهوأسماءلم 7

يشفين(فهومرضت)وإفا)@قشلأ(:إبراهيمخليلهلسانعلىتعالىوقوله-5

8)الشعراءة

ببوعرأعجميئأاباتهفضلتلولاأعجمبائقالواقراناجعلناه)ولوتعالى:وقوله-6

عمىعليهموهووقرآفانهمفييؤمنونلاو@لذينوشفاءهذىامنواللذيفهوقل

.(44)فصلت:@بعيل!مككمنلنا@ونأولئك

الآياتم@مستنبطةالكريمالقرانفيدلشماءأنول@ثلاثةالعدماءحث@وقد

هي:ال@ابقة

الشفاءالأؤل:@لثوع
من

ات.والشهوالشبهاتإلىالداعيةبالسوء،الأقارةالنمسواءأ@

نفسفيهديالمريضفالنفوساءأ@ىفيالوقوعضذللمؤميرشماءالكريمفالقرآن

مستقيم.صراطإلىبنورهالمؤم@

الشفاء@لثايى.@لتوع
النبيفيهارقىمواقفالنبويةالتيرةلمحميالعضويقيالأمراصمن

الضحابة.فعلوكذلكاللصبإذنفشفواالمرضىبعض)@أ
(1)

الحديث:وفي
"

ما
من

علمهشفاؤ@القرانوفيإلا@اء
جهلهمنوجهلهعلم@من

(2)

الشماءالئالث.@لنوع
والخوت،الديد،والقلقالحزنكحالاتالثفسيةاضالأمرمن

آنفالقروالوساوسالنفسيةالأمراضمنوغيرهاوالسحرالجن،وم@والعير،

الشياطيئ.مرثةبهوتنزجرالمؤمفالقلو@بهتطمئنذكرالكريم

4/1@لعىص@صخد@لرقة"ملمصجحراح@ 7 2 4

لح@محه@@هرع@رنر@اود@لزملي@رر@
5 7 لحمد@ثد@لا8

5 7 @ف@وصخحه@أ،8
@لجحفد@ئللةب

4)ح 5،)1
حركا

8 1 3 / 1
حلحثرمر

لعبر.صجح

ر@لز@تلنقمةالماحدحمحةمركر



3كتورتأيى@لد
بما1

1 @لشها@ق.ايةا-8

2 7

بانق@طقائ@اانعنموأولواوائلائكةهوإلأإلهلاهااللة)شهدلعالى:تولههي

(18عمران:)آل@الحكيمالعزيزهوإلاإلهلا

يقرؤهاللحفظ.الشها@ةآيةقراعةاستحجابفيالأحاديثبعضوردت

مصجعهعندالإنسان
مع

كالفاتحقيالنوم.عندالقراءةمستحمةأثكارمنوردما

سرل!ارةسووآحرخرفل@اوآيةلكر@صي،اوآيةلمسسحات،وادتين،لمعووا
اء.

جع:@رالكرصي،@وآيةخرفل@@آيةقة:لعلا@فاتلآياتا
لدلمسبحاا

1 الشهور.اية-19

بصنيزأزواجأويذر@نمنكنميتوفون)و@لذينتعالىقولهالشهوربآيةيراد

ة،لبقر)اوعثرا@أشهرأربعةبأنفسهن
من

2ةلآيةا 3،)4

أشهرأرسعةعذتهازوحهاعنهاالمتو@المرأةأنعلىعمومها،فيالآيةهدهتنص

الحمل.آيةفيكماحملهاتضعأنحينئذفعدحماحاملاتكونأنإلاوعثرا

لاأنهمفادهاقاعدةتقريرفيالآيةبهذهتيميةابنالإسلامشيخواستشهد

قال:نقى.وفيهاإلاالعلماءفيهاتنازعخلافيةمسألةتوجد
@

ومسألةيعلماولا
احدة

بالثصوص،فيهيحتبئبعضهمكانفيهتنازعواماعاقةبلفيها،نصلاأنهعلىاتفقوا

لها،الآيتينلشمولاحتخواوهؤلاءالحامل،عنهاكالمتوفىلنصاحتجواأولئك

آيةأنكماالحامل.الشهورثآيةو)نفقط،الحملايةلىيدخلإتماقالواوالاخرين

الحاملالقروء
@(1)

حديثه.ثنايافيالآيةاسمعلىفحص

@لطلاقواية@طمل،وايةبالحول@لاعتد@داابة@لعلاقؤ@ف@لآياتا

@لوفاة.وعواية@لقرواية@لعدفواية

1يى@لف@91/نبةوف@ى@سورصانلف 9

@و@لز@للنقان@اجد@حمحةمركر



ميرم@سرعيمعحموآياته،سورهوأسماءيملى@لتىئ@

1 التورى.اية-20

2 8

هما:الكريمالقرآنفيآيتينعلىالمتحورىايةتطلق

الانفضو@لقلبغليظفطاكنتولولهملنتاللةقنرخمةفماقوله
من

اللةإنعلى@لتةقوكلعزمتفإفاالأمرفيوشا@رهملهمواسنغفرعنهنمفاعفحؤلك

1ان:عمر)آل@ا@توكلينيحث 5،)9
)و@لذينتعا@:قولهىلأخرالايةوامدنية.وهي

@ينفقونرزقناهمويمابينهمشورىوأمرهنموأقاموا@لضلألرتهم@ستجابوا

نمسه،لاسماتحملالتيالثورىسورةفي.(38)السورى:
مكية.سورةوهي

اقف،الموواتخاذالأمور،معالجةفيالقيمةالإسلاميةالمبادئم@والشورى

الاستبدادمنوالحماعةالفرديعصموهوالحماعي.أمالفرديالمستوىعلىسواء

صفةالكريمالقرآدجعلهوقدأخطاء،فيوالوقوعبالزأي
الجماعةصفاتمن

السالقة.الثمورىآيةفيالمثالتةالإسلامثة

قال:)يخف(هريرةأيحديثوفي
@

رمثوأكثرأحداالثاسم@رأيتاما
ة

لأصحاله
)ء(اللهرسولم@

(1)
فيوالحاضقيأمورهفيوأصحابهأهلهيثاورفكان

يعملوكانكتيرفوحوأدثمواقصفيمشهورةومشوراتهالمسلمة.الجماعةأمر

معوأيسرأفضلأنهاوجدإذالآرائهم
لإلهي.ابالوحيمدعومأكانانه

(2)

من
ةذلك

-

قتوبدحولالمسلمينبهايعلموسيلةفيأصحابه)جمهمه(البيشاورالأذان:في

أشاروالنصارى،نواقيسمثلناقوسباتخادبعصهمعليهفأشارمماطوالاحتماع@لضلاة

@
وصى@

@دصدلتو@لا@3،للؤر@3درد@
حا.مالددرملبه@

1يع@نررف@ب 7 14)

@ط

دحديتر
@ص@عجدا(@نلرعيوعمرسكر@ناللكلما(:)محرمةررس

يرم

يعمنح@@رو@حالكماا.@
3 (17د3

ا"

ةمورلو@حح@ماي

@ر@لر@للما@هالماحدحمحهمركر



آكتور.تأيى@لد
2بما3 8

النداءفيعمربهأشارماعلىالزأيواستقزاليهودقرنمثللوقباتخاذبعضهم

(1)للصلاة.

-

عليهفأشارم؟@يمعلمافابدر:أيمرىفيأصحاله)ل@(الياستشاربدر:ىأصفي

الحباببرأيعملكمالكر.أيىلرأيالعملوكانلالقتل،عمروأشارلالمداء،ألوبكر

ماءأدنىإلىيتحوللأنالحبابعليهلأشارلدر،منزله)@ص(نزلحينمن@زربن
س

فيه.@يرلثمركيئا
(3)

-

بعضهمعليهفأضار"عدمهأوالخروجفيأصحابهالنياستشارأحد.موقعةفي

وخلخرباونخروالبقاء،با

-

فيعنها(الله)رضيعائتمةشأدفيزيصالمؤمنينأمزوجتهاستتارالإفك:حاثثةفي

(3)ا.خيرعائتمةعلىفأثنتالإفك،حادثة

-

فيالضحابةموفلىسلمةأمالمؤمنينأمزوجتهكدلكاستشارالحديبية.صلحفي

أدعليهفأشارتوالحلق.بالتحلل(@)بأمرهالامتثالفيأبطأواحينالحديبيةصلح

لم(اا.وحلقولمحنحروااتسارعوذلك،عل@الماسرآهوحيئويتحتل،ويحلقإليهميحرج

المسلمالحاكممشاورةوجوبفيالعلماءبهيستدلمماالشورىآيةفإنوعليه

خاصتهملرعت@ه

المبايعة.وآيةضوان،لراوايةى،لأساايةالعلاقؤ@نح@لايك

يع@@اك@صمسد@@@@@ك@@لحارمح@صجح
5 7 ث@8

ملم،صجح
@ع@@@ف@سل@"@لحةت

@@

2كحبر@سر@حع 6 7 /3 0

@-

)ح@لإلشوححبتل@@لحارىصحغ
9 1 كلا0

لىملم،صحح
2 7 70)

-،

1/2حد@ى@ليب@لما@لبرةك@42يع@لحارص.صحيح

و@لز@تلنقان@لاحدحممةمركر



له،وآياسورهوأسلالكرلماداأسماء@ل@ر
ميرمرلرعيمعحم

1 والشخة.التيخاية-21

2 8

أمامةأبيفعنالرجم،آيةاسمأيصاوالشيخةالشيغآيةعلىيطلق
أنسهلبن

الرجماية(@)اللهرسولأقرأنالقدقالتخالته
"

بماالبتةفارجموهماوالشيخةالشيخ

منقضيا
(1)اللذة

إلىالعلماءقسمهاوقدالكريم،القرآنآياتفيال@سخأصر@منالآيةوهذه

هي:ثلاتة

مغا،وحكمهتلاوتهنسختماالأؤل-
ايةورضسالصعثرآيةذلكفيالآياتومن

عنوحكما.لفظاالأشهر-حنينسختافقدمعلومات،رضعاتض
ضي)رعائثة

القرالهمنلفيفيماكانقالت:عما(الله
"

لنسخن:يحرمنمعلوماترضعاتعر

"

معلوماترصعاتخمس
"

وهي)@ي@اللهرسولفتوفي
القرآنمنيقرأمما

(2)

عندأي

النسخ.يلغهلممن
-

وبقينلاونهنسختما@لثاني:
حكم@

ومن
آيةذلكأمثلة

"

زنياإناوالشيخةالثيخ

نكالاالبتةفارجموهما
من

بالقبو@االأمةتلقتهإفابهفيعملحكيمعزيزواللهال@ه

نسخفإنوبالطبع،
فيالتعبدبقصدتقرأفلابقراءتها،التعبدنسخأتبعهالآيةلفظ

غيرهافيأوالصلاة

ما@لنالث:-
نسخ

محيزيلدىكثيرةوشواهدأمثلةالقسمولهذانلاون@وبقيتحكمه

تحتهويدحلالكريم،القرآنلىالئسخ
كذابآيةمنسوخةإنهافيهايقالالتيالآياتحميع

وكذا

8لحنرك،@@ 0 7 محمعلم@0
لتحيع.@رح@ررحله)29501(،ندر@لر@

2)حرصمشالحس@نحريم@@لحاريصحبح 73 لم@4
صعشارحم@ما@وديحرممللمطكاودابىص

2)خ 0 62)

@-

روح
1/3@حاب@ 5

@و@لر@للنما@ةالماحدحمحهمركر
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قضيةفيالعلماءبينحدلإلىهناالإشارةوتجدر
"

ف@بإذالتلاوةلسح

بانهتعريفهإلىالجصاص
"

يسميهمبأنيكونإنما
ويأمرهمأوهامهممنويرلعهإياهالله

القديمةالكحبكساثرالايامعلى@يندرسالمصحف،فيوكتبهتلاوتهعنبالإعراض

كتابهفيفكرهاالتي
(1)

قوله:السرحسيويزيد
"

لعيريكونإلماالكتابتلاوةون@ح

حفظهيرفعبأنإفاالكتاب:
صح@لحويحمظه،كادممنأحديبقىلاأوالقلوب،من

ومنإبراهيم
تقذمه

الئلامعليهمالأنياءمن
(2)

أعزضلقدكدلك،الأمركانو)نا

كالآياتموجودةرالتوماالتلاوةم@وحةإنهايقالالتيالنصوصعلىبعضهم

ع@بعيدةبكونهاالآياتتلكأساليبعلىاعترضواكدلكالسابقة،
آنيالقرلأسلوبا

م@وونسخه.أنالقرإنزالفي@االقطعيحوزلاآحادأخبارتئم،وأنهاالرصير،المحكم

الجصاصقولاضالاعترهذاعلىالإجابات
"

لاالحبرلتوتتحويزنا
يمنع

لا،ذكرما

منكانالذيهوبعينهالمسقولهذايكودأنيقتضلمالخبرلأنتأويلنا،ينقضولا

يمحنعوليسإلينا،نقلوهماحس@علىوتأليفهلظامهعلىالقرآنألفاظ
دلكيكونأد

ونسخآخر،نظمعلىنقلوهقد
الحكم،يسخو!يحفظه،كادم@وأسيالئطمذلك

كانالذيالففظعيربلفظفنقلوه
هذايكونفلارفع،أنإلىنزولهحينالقرانرسم

0اللهيفعلهأدجائزاوهذالقرآن،من

1 1

رضعات(خم@واية@لزجلأاية

1 @لصبر.اية-22

منبثيئء)ولنبلونكمتعالى.قولهعلىالاسترجحآيةأوالضرآيةتطلق

إفا@لذينالضابربنوب@ئر@و@لتمر@والأنفسالأموالمنونقميواجموع@طوف

ا-

2/4@لفرت@،علمبىملى@لر@لررفل! 0

2/7لأصول،@ 5

اص@@طصاص
رور@نز@لأرق@@ر@رةب@لمي،حممعجلتحفين@لاصود@@لثصول@لر@ريعليس

@و@لز@لنقال@للاحدحمعةمركر
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1)البقرف@راجعونإلبهوإئاللهإئاقالوامصيبةأصابنهم علىتطلقكما.(55-156

بالعثيئربكبحمدوسحلذنبكواستغفرحقاللةوغدإن)فاصبرأيصا.قوله

اياتعادةعليهايطلقالكريمالقرآنلىكتيرةآيا@وهناك.(55)عافر:والإئكار.*

الظلم،حالةفيبالمثلالردعناليدوكفالصبر،علىالمسلمتحتالتيوهيالضبر،

البعوي:يقوللالقتال.الإذنآيهتنرلأنقبلالإسلامأول@بهمأموزادلككادوقد
"

الضبرآيةالقنالآيةنسختالكلمي:قال
(1)

ماالمؤم@تمويضبهادالمرادالاسترحاع،ايةبهاأريدإفاأما
قضاءمنبهيقع

اللمعإلىومصائبوقدر
وقولالجزع،وعدم

ا@

عباسابنعىرأجعونإليهوإنالتهإنا

)@كلطأ:النبيقالةقال
"

أحديعطهلمشيئاأفتيأعطيت
عنديقولواأنالأمم:من

راحعونإلهوإدادتهإ،المصيبة:
(2)

على)@لتلا(يعقوبحرنلمالذلكالعلماء:قال

يوسف.علىأسفاياقال:يوس@
(3)

@لقتال.يةوا@لئبف،وايةجاع،لاسترااية@لعلاقة:ذاتلآياتا

1 الصداقآية-23

قنطاراإحداهنوآليتمزوجمكانزوجاستبدالأردتم)وإنتعالى:قولههي

)النساء02(قبينأ@وإث@ابهتانأأخذونهآشيئامتهتأخذوأفلا

الاصورح:وفيوفريضة.نحلةأيضا:عليهويطلقالمرأة،مهرهوالصداق

بها.الاستمتاعمقابلةفيالحكععقد@للمرأةيجبالديللمالأسم
(@)

والضداق

لمجا
1 0 1 / 4

@

بخعوما@لرحمع@لرر@ف@.محمع
ال@يع+66مطلظ.@صفعلا@كر@لحطد@لرال@3ثا32@ح@

@
@لأول@ننرف@)2782(،يرصدا@ني@ل@@امع

كلا7@طمع-صيصعببى

تثير@ل@ي@2/723

4/5الأرستا@لاه@لتلى@عطرس@،-

و@لز@تلنفالةالماحدحمحةمركر



3الدكورتأليص
سما1
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صدقا@هنغءوآلوأ@ناءتعالى:قالمهربدونفلا@كعواج@
لكمطثنفبننحلة

شيءعن
أنعليكمجنع)ولاوقال.4(،)النساء.فريئأ@هنيئافكلوهنقساقته

@)ال@ييع@تدولى0(،1ةالآيةمن)الممتحنة،أجوره@آليتموهنإفاتنكحوهن

مهر.بدونأبدانكاحا

العاداتف3لاحتااكترة،أوقلةالضداقلسبةيصحطلمالئارعأنأغير

ديهالمعالاةكالتولوديه،المعالاةفيوكزهوإقلاله،تيسيرهفيرغبولكتهوالأحوال،

)-(،اليبهاالتاسأولىلكاداللهعدتقؤىأوالدنيافيمكرمة
(1)

(@)الثبيورؤح

معكلمازوجتكهافدله:وقاليحفطها،كانبسوررجلا
القرآدام@

(2)ا

جمد(-)عمرأرادشحيرألالقفالآيةبدلالةللمهورحذلاهآعلىوالإجمح

الآية.@ذهأمرأةعليهردتخطبته،فيدلكوذكرأكثر@وتحديىالضداققصر
(3)

لاو

وحوحكمه،فيالقنطارلمحونمادخولالآيةفي)القطار(يرادب
مصالنوضحهما

بقوله:
"

والأحاديثالآياتسائرمعحاهاصفيوماالضدأق(آية)أيألايةهذهلولا

ماحالقنطارآيةفيكانلماالهات،فيالعودوتحريمحملقعالأموالتحريم@يهاالتي
مما

أصلااالقحطارعدا
ا

@لقنطار.ايةةالعلاقة@ف@

ا-

ص
@

@
@@

@

)حد"
2 1 0 صححح@حلبتر@ذصافاللم@6

@-

4،7لم)ا@لحا@ه@صحبح
)حثاو"@يص

2 1 1 )ح@لزمليصلم@1
1 1 14)

س@لرت@رإجاء@لز@@)بررتحإد\عدمحد@ليحكثينبس@يىالأبرصمح@لسب@@ل@
@

ور

-،

7/3الأحكم، 7

@و@لز@للنقال@@لاحدحممةمركر
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1 لضدقات.@يةا-24

بهمقلو@ؤلفةو@عليهاوالعاملينوائساكيئللفقراء)إتما@لصدقاتتعالى:قال

منفريضة@لسبيلوابناللهسببل@نيوانغارمين@لرقابوفي
حكيههعليموالله"اللة

(60ةل@ود)ا

الايقيهذهفيعليهمنصوص@هووكماالركافبايةأيضاالصدقاتايةتسقى

هنا.المذكورينالثمانيةللأصنافتعطىاتوالركوالصدقاتفإن

الفقهاءعاقةلكنالمذكورفالأصافلبنالتسويةوجو@بعضهمويرى

يوروالحاجة.المصلحةحس@علىيكونالعطاءأنإلىفاهيىدلك،ير@ون
شيخد

ويقول:لالتسويةالقائلينعلىالزدفيالذلاثللعصتيميةألنالإسلام
"

اللهقالوقد

فيذلكومثلواليتام@.القربىولذيوللرسولخمسهدتة)فا@ةالحمسآيةفيتعالى

فأطلقالاية.عليها@.و@لعاملينوائساكبنلفقراء@الضدقات:آيةفيوقالسالفياية

جبأوفمنخلادها،علىبلالتسويةعلىيدذماالتمظلىولي@الأصناف،فكرالله

منشيءفيالتسويةتكنولمد-(والسنةالكتابيخالفماقالفقدالتسويقعبالتمظ

وهذا،(1)المصلحةبحسببلمستحتا،أمواجباالإعطاءكانسواءالمواضعهذه
قد

بينهوم@الغني،العاملمثلالمذكورفالأصنافمنالحالاتالعلماء@ضاستتنى

تكنلمإفاقلوبهموالمؤلفةعليه،للإنفاقموجبرحمأوزوجيةعلاقةالمزكيولين

تأليفهم.إلىقائمةحاحة
(2)

عبدبنيلفقراءالصدقةتقديمجوازفيلعضهميحتحكما

(3)الضدقاتايةلعمومالمطلب

@محمد@عد@لرصنحميئ@لمق@فيتبةوتيى@هريرسانل@طراللافشجة@سالحيمعدأص
@لىصكةلإ،

ال@عد@لر،02/@ص@تيى

38@ملحع،كا@@طلي،عد@ن@مححدسسإو@يم / لم2

@و@لز@لنفانالاحدحمعةمركر



3ركترلد@لبفتأ
1

0

لما

1 @لضدقة.اية-25

2 8

قلوبهم@لؤلفةوايةالركافايةر@جع

خل!فهواثفقراءوتؤتوهاتخفوهاوإنهيفنعماتدوا@لضدقات)إنتعالى:قال

2)القرة.خبير@نعملونبماوالله"سيئاتكممنعنكمويكفرلكم 71)

@تصذقرجل@حاءحاملكثاالضدقةآيةنزلتلماقال:حه()ىمسعودأيىص

صععنلغياللهإنفقالوالصحفتصذقرجلوجاءمرائي،فقالواكثيربشيء
هذأ،

إلأيجدونلاو@تذيف@لصدقتفي@ئؤمينمنالمطوعبنيلمزون)@لذيففنزلت:

الله"سخرمنهمفيسخرونجهدهم
0(79)التولة:@أليمعذابولهممنهم

(1)

@الزرفيبهاستشهدوئما
التعجصرعلى)من(الحرفدلالةالآيقيهذه

لأد"

بعضهاللالسيئاتحمغتمحولاالصدقة
(@)

1 الصعق.آية-26

منإلاالأزضفيومن@@لسماو@فيمنفصعق@لصورفي)ونفختعالى:قال

.(61)الزمر:اللهك@شاء

همي@المفسرلعضقالالآية،فيالاستثناءفيالحاخلينفيواردالاختلا@

العير،روالحووالولدانلأرصيئواموأتال@@اخلأ@لي@العرشلأنةالعرشحملة

والملائكةجبريلبعضهموزادوالأرض،ال@موأتفوقوالجانالجنان،فيوهم

عن)جحه(سعيدأبيصالسلام()عليهموسىبعصهموعذالعرش،حولالمسبحين

قال:/@)النمي
"

ألافإفايفيق،م@أولفأكونالقيامةيوميصعقون
بموسى

آحذ

ا-

3@لحارعاصجح
3 4 )حكا،تصلسنحرةلد@م@لصلماي@9

1 0 حص)ئحابل(رسص8(،1

كرحهامى@لقمث@رطصعضا

@-
4/4@تيعلوميى@لرمك 2

@و@لر@للمانحمعقالماحدمركر1
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الطور".بصعقةجوزيأمقبليأ@اقأثويللاالعرشقوائممنبقاثمة
(1)

أتهموروي

يرزقودهرئهمعندالشهداء
(2)

@همالجثة،أهلهمأيصاوقيل
واحتبئفيها،يموتونلا

االموتةبآيةبدلكالقائلون

الأ@لى.@لوتةوآبةالفزع،اية@لعلاقؤفاتلآبات

1 الصعيد.اية-27

أنتموتقربوا@لصلالاامنواأبها@لذبن)ياتعالى:قولهعلىالضعيدآيةتطلق

كنتموإنتغتسلواحتىسبيلعابريإلأجنباولاتقولونماتغلمواحتىسكارى

منمنكمأحدجاءأوسفرعلىأومرضى
لامسنمأوالغآئط

م@تجدوافلم@لنساء

)النساكأكفورأ@،عفوأكاناللهإنوأيديكمبوجوهكمفامسحواطيبأصعيدافتيفموا

فنكمأحلأجاءأؤسفرعلماأومرضىكنتم)وإنتعالى:قولهفيالماثدةسورةوآية3(،4

بوجوهكمفامسحواطتباصعيدافتيممواماءتجدوافلمالنساءلامستمأوالغائطقن

.(6الاية:من)الماثدف@،منهوأيديك@
ضو@الوآيةأوالتيمملآيةأخرىتسميةوهي

باختصاصلينهمابعضهمويفرقالاية.فيالوارثةالضعيدكلمةإلىإشارةهاوالتسمية

الرخصة.آيةعليهايطلقكمابالوضوء.المائدةسورةآية

@لوضوء.وايةالرخصقيواية@لتيمه@ايةر@جع:

1 لصفات.@آية-28

إنها:دقولهالزرقانييعرفهاالصفات.آياتأوالضفات،آية
ا@

المشكلةالآيات

(3)الصفاتمتشابهأوالصفات،آياتوتسمىتعالى،اللهشأنفيالواردة

لآياتامثل

تسندالتيالأفعالوسائروالبصر،والسمعالتثيإلىوالوجهاليدبإلسادوردتالتي

لخلىقرلهلد@لسريصجح
"

3ليةشحضيركلطرر@ 2 1 7 فرلهولدلم@2
"

ىحاعصو@ود
لىلقانا"

3 6 2
"ملم@لاصحح

)حمى،ص@صانكس
2 3 7 مد@حدل@4

401)ح 31)

نمير@لؤطي،31/142

@-

2/2ثلىمامل 0

@و@لز@لنفمة@احد@حمعةمركر



3تأيى@لدكور
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تعطيل.أوتتيهولاتكييفبلابهاالإيمانالصماتتلكفيفالتنةالخلائق.بلىعاثة

كتابوفي
"

إيضاح
ليلالد

"

عن
فيتعالى(الله)رحمهالحطي@بكرأيىالحافظ

قوله:الضفاتمسألة
"

علىوإجراؤهاإثاتهاالتملفمذمب@الصماتفيالكلامأقا

فيالكلامعلىفرعالصماتووالكلامعنها،والتشبيهالكيفيةونفيظواهرها،

هوفإنمامعلوما،العالمينرتإثباتكانفإذاومتاله،ححوهذلكفيويحتذيالذات،

جووإثباتهوإنماصفاتهإثباتمحدلكوتكييف،تحديىإثباتلاوجود،إثبات
لاد

اللهأثبتهاصفاتإثباتهوفإل@اوبصروسمعيدقلنافإذاوتكييف،تحديدإثبات

لقولولاالعلم،والبصر.ال@معمعنىإدولاالقدرفاليدةمعنىإنتحولولالنفسه،

ارح،حوهيالتيوالأبصاروالأسماعبالأيديتشبهولاللفعل،واتوأ@جوارحإنها

تعالى:لقولهعهاالتشبيهنفيووجببهاوردالتوقيفلأنإثباتهاوجبإنماونقول

"

كمثلهلي@

المجيءواية@لساقوآيةالاستو@مطاية@لعلاقة:فات

1 @لضلاة.آية-29

الصلاةوجوبفيوردتالتيالآياتعلىالفقهاءلدىالصلاةايةتطلق

دوترلبقر@34(.)ا@اكعين@لرمعواركعواوآلوا@لركاةا@لضك)وأقيموتعالى.كقوله

أنبذعاور@@كلللأحكام،الثرعبيانمسألةفيخاصةالآيةهذهإلىالإشلىة

"

بدونالتكلجفولأن(2)دلكوغيرالضياموآيةالضلاةكآيةمخصوصلفأيتناولها

كافالروالصلاةفيبياناوردفقدالسابققعالايةفيواضحهووكمابالمحال.تكليفبيان

ا-
سب@ر@بممحدسحمعن@@س

حيعرسيلاوبراتحفيئيل،@ن@@ملححعنطعبى@لرلل@بصعسد@ق

)د@ر@لحملاي@@@
1 9 9 0،@4 8 / 1

@@لبسعليمحد@ىي
@لعلجه،د@ر@ل@لميروت@بى،حيلتحمبئ@لعمم@@نديى@حولالحير@@ر

@و@لر@لنماثة@اح@@حمعهكرص
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للاكتفاءوجهلالدلكةالمجملهذاتفصيلالمطفرةالتنةومهقةمحمل،بيانولكه

السة.دونلالقرآن

اللهعبدحديتفيأيصاالضلاةآيةوأطلقت
ةقالسلمة،أتممولىرا@عبن

فأعلمني،الصلاةآيةإلىانتهيتإذاوقالتمصحفاالاأكت@أنسلمةأمأمرتني
العصر".صلاةالوسطىوالضلاةالصلواتعلىحافطواعلي.أملت@أعلمتها،

(1)

سطى،الوصلاةلآيةومرادفةعنها(،ال@ه)رضيىسلمةأتمالمؤمنينأممنالتسمجة@تكون

ايةو@لوسطى،صلاةواية@لقربى،ذ@يسهموايةالحج،آية@لعلاقة.ذ@تالايات

@لوضوء.

1 الخوتصلاةآية-30

عليكمفليسالأزضفيضربتم)وإفاتعالى:قولهعلىالحوفصلاةآيةتطلق
لكمكانوا@لكافرينإنكفروا@لذينبفتنكمأنخفتمإنالضلاةمنتقصرواأنجنح
طائفاففتقنم@لضلألهمفأقمتفيهنمكنتوإفافيناعدوا

منهم
اوليأخذومعك

فليصثوايصلوالمأخرىطائفةولنتورآئكممنفنيكونواسجدوأفإفاأشلحتهم
)النساسلايقعا@وأسلحتهمحذرهمولياخذوامعك

من
1لاية:ا 01-1 ويطلق2(،0

ال@ر.لىالصلاةقصرأيالقصر،ايةأيضاالآيةهذهعلى

فقدالحوف،صلاةعلىدلالتهاأما
كناحقال:الزرقيعياشأبيعنروي

لقدالممثركونفقالالطهر،فصليناالوليد،خالدساثمركيروعلىبعسفان)ج@(النبي

حملنالوغرةأصبنا
درأوثموالعصر@الظهربينالقصرايةفنزلتالضلاففيعليهم

@لصحةتاللمر@ملمصحبحبىو@طلت@6لا2نمبر@لط@يها
@ل@برعحة

6)حو، 2 لم@9

@لح@صحةرقتد5طردأبص
و،

1 .

ط3
سد@لز@ليص

لم@2سا2)ح@لوفاسررةرس
لد@لمفيص

@لع@صلاةعلىلةا@@@
7)حو. صجحالألليرفالى،2

@و@لز@لنظلة@احد@حمعةمركز



ا@آدمر.لدكوانألبص

ىالأحروبحماعة،الأوليينالركعتينصلىإد)@ط@النبيأنفذكرالخوف،صلاةصفة

)جمثض(0معهلأحرييراالزكعتينوصلتالثانيةالمجماعةفجاءتوا،تأض3س،ض
(1)

القصر.آيةالعلاقه:فاتالايات

1 @لوسطى.الصلاةآية-31

@قانتينللهوقومواالوسطىو@لصلاة@على@لصلو@)حافظوأتعالى:قال

2ة:)البقر 38)

كينالمثربقتالالمسلمونانشعلحينالحندقغزوةيومالآيةهذهنزلت

)رك@(:البيقالوفيهالعصر،صلاةوفاتتهم
"

كمانلىاوقبورهمأجوافهماللهملأ

الشمسغدتحتىالوسطىالصلاةعنثحمغلولا
(2)

ارجووعدموقتها،عنالصلاةتأخيرتححريمالعلماءمعظميستدلذلكوعلى

)رحمهماوأحمدحنيعةأبووف@و)ضاعحها.سواءتأخيرهاأنويرونحال،بأيذلك

(3)القتال.فيالضلاةتأخيرجوازإلىاطه(

وهيبالذكر،الوسطىالصلاةوإفراد
أتالضلوعمومفيدلكقبلداخلة

أخذناذادتعالى:قولهذلكومثللثأنها.وتعظيملها،ت@ثريف
ميثاقهنم@لنبيينمن

غليظا@.ميثاقأمنهموأخذنامريمانجنوعيسىوموسىوإنراهيمنوحومنومنك

2@ع@موال@صلاةت@رك@اال@الحس@36-صحةل@@اود@يص 5 عد@ن@@فنح@@س@ر@جعأ@،2

س
@ئحد@

و

1@ار@لكر،)سبروتحل،ئحس@لإممو@قه@عىدمى@@محمد@ 4 أكل@/52(،0

يةلالهرعلى@نركبرلد@لدعا.@لحا@يصحبحوالحليتك@875لى@لتلت@يجةوتيى@رالرلانىف-@

لم@2كس)حو@رلرلض
@لر،3726(صحهرشعبن@لنبط"ملمصجح

@-

1@لويق@8/@لةييتسهاح@ر 8

@و@لز@لنقاف@@احد@حمحةمركز



ل@ئس@اء@
ى

تد@
نه،وآباسورهلىوأ@يم

2بر.عيمومرمعحم 9

العام.بعدالخاض@ذكرقبيلمنوهو7(،)الأحزات
)أ"

ومن
صفاتلعضعطف

وهيالضلافعلىالوشطى()الضلاةعطفبعض،علىالشيء
العصر.صلاة

(2)

أقوال:خمسةالوسطىلضلاةلاأدالمرتحديدوفي
@3@

رضيعليلحديثوذلكالعصر،صلاةأنهاالأول:@لقول
أنه)@أالنبيعنعنهأدثه

قال
الأحراب:يوم

"

همقبوراللهملأالعصر،صلاةالوسطى،الصلاةعنشعلونا

ناراوبيوتهم
1

سى،مووأبوعمر،منهمالصحابفمنجماعةقولوهوالفجر،صلاةأنهاالثافي:@لقول

ومنومعاذ،
رسولأصحابمعصليتقال:العاليةأبيوصوالشافعي.مالكلأثمةا

قبلصليتالتيفقالوا:الوسطى؟الصلاةأئمالهم:@قلتالغداة،الله

رويالطهر،صلاةأنها@لثالث:@لقول
بنوأسامةثابتبنوزيدعمرابنعنذلك

هيقال:عليعنروايةوفيروايق@يوعائشةالخدريسعبدوأيىريد،
الجمعفصلاة

الظهر.الايامسائرفيوهي

رويالمغرب،صلاةأنها@لز@بع:@لقول
فؤيم@بنوقبيصةعباس،ابنعنذلك

بنعليذلكفكرالشماععصلاةأنهاالخاص:@لقول
تفسيره@النيسابوريأحمد

ال:أقوأيضادلكوفي)الوسطى(،المرادبفيكامنالخلافومنشأ

محلأ:الصلواتأوسطأ@اأ-
بعدهاوالنهار،فيصلاتينقبلهالأنالعصر"وهي

ولأنهاالظهر،وقبلوالنهار،التيلبينوسطلأنهاالفجر،وقيلبالليل،صلاتين
سط

الوسطى.المغربفتكونالظهر،فرضتصلاةأولأنبدليلةالمغربوقيلالنهار،

التتقصرلاصلاتينبيربأنهااحتجبالعشاءقالومن

نمبر@لؤطي،3/902.ر@حع

2ولر@لعفبن@نجبة@بر@وف@الرسانلكب 0 0

@-

1/2ر@د@لبر،@ر@طررير@حع 8

@و@لز@لثقالة@احد@حممة@ركر



لماآدمتأيى@لدكتور
2 9

ركعتانالمفروصةالصلواتأقللأنثالمغربوهيمقدارا:الصلواتأوسطأنهاب-

العددين.هذينبينوسطوالثلاثةأربعصوأكثرها

)وكذلكتعالى:قولهكما@أفضله،التيءوسطأنبدليلالصلواتتألضلأنهاج-

جعلناكم
م@)القرفوسطا@أقة

1لآية:ا 43).

يحتهدأنالوسطىالصلاةحقيقةإخفاءفيالسرأنإلىالعلماءيذهبأخبزا،

شهرأيامجميعصيامفيشأدهذلكفيشأنهكلها،الخمسالضلواتأ@اءفيالمسلم

فيالاستحابةساعةاللهأخفىوكماالقدر.ليلةإدراكفيطمعألياليه؟و)حياءرمضان

ساعات
عنهاالمسلمينزحرالمعاصيفيوغضبهالتيل،وساعاتالجمعة،يوم

التاعةقياملوقتإخفائهوفيجميعا،بهاالمؤمنيمتئلحتىالطاعاتفيورضاهجميغا،

تعالى.مهوحدر@ائم،وترقبخشيةعلىالمؤمنيبقىحتى
(1)

@لقحلافآية@لعلاقؤ@ف@الايات

1 @لضلح.آية-32

أونثوزأبعلهامنخافت@فرأة)وإنتعالى:قولهعلىالضلحآيةتطلق

1)البقرة:خير@و@لصلحصلحابينهمايصلحاأنعليهماجنعفلاإعر@ضا 28)

اقنتلوا@ئؤميينمنطائفتك)و)نتعالى:قولهعلىأيضاالضلحايةتطلق

منات،)الحجربينهما@فأصلحوا
ة.لأخواايةوتسمى0(،1-9لايؤا

أمللعهدهوهلالثاني،الصلحفي)ال(حقيقةعنالسيوطيتحدت

احبوأنهماإلىيده@وعليه،لأول؟االصلحعينهوالثايىالصلحوهلللاستغراق،

كلفليمىالاستغراقههنابالضلعالمرادوليسالروجين،بينالواقعالصلحوهو

1 3 7 / 2

و@لز@تلنصةللاحدحمعةمركز



ل@أسماء@
ص

@وأسه@3لكرآد@

2ميسرعيسومومعحموآياته،سوره 9

حرمأوالصلحم@حراماأحلمالأنخيرا،صلح
بلاحيزليسبالطبعفهوحلالأ

سد.ولامحزم

الأخؤفآيةةراجعو@لقصاص،واية@لنكفير،اية@لعلاقؤ@ف@

1 الصيامآية-33

على@لذينكتبكماالضيامعليكمكتبامنوااتذينأيها)ياتعالى:قولههي

سفبرعلىأومريضامنكمككفمن@@فعدو@تتقون؟تامالعقكمقبلكممن
فنفعذة

أنولهخيرفهوخيراتطؤعفمنم@كينطعامفديةيطيقونهوعلى@لذينأخر؟تام

1)البقرة@تغلمونكننمإنتكمخنننصوموا 83-1 84)

إلىالأثقلمنالسمخيكودأنالأصلإذالنسخ،أقسامبيارفيالآيةهذهتأتي

القرطي:يقولالعكس،بعضهموأجارالأخ@،
"

نسحويحوز
الأثقلإلىالأخف

الصيامآيةفيبيانهيأتيماعلىبرمصانالمعدولةوالايامعاشوراءكنسخ
(2)

بلغوحيئ

يوموشهر،كلمنأتامثلاثةالإللامأولفيكانتالصيامأنفكرالآيةهذهتفسير

وقالالمدين@عإدل(هجرتهمنالثانيةال@نهفيرمضادنسحثمعاشوراء،

نسخحبل:معادس
تممعدو@ات،بأيامذلك

برمضان.الا@تامنسخت
(3)

وفيهدا،

قصرورخصةقبلنا،م@شرعمثلالفقه،أبوابفيمستنبطةكثيرةأحكامالآيةهذه

الذين،فيالحرحورفعالفدية،و)خراجالصوموقضاءالسفر،فيوالإفطارالضلاة

ذلك.وغير

10/5لإنفي@طي،لبر@- 6 2

-

تثير@لؤطي،2/56

2@صمر@لمق@- 7 5 /

و@لر@تلنمامهاطحدحمحهمركر



لما@ث@كور.الدتأليص

1 @لضيداية-34

2 9

فيوالمعتاد،الصيدسباقفيالضيد:يحمعهمااثنينسياقينالصيديآيةتطلق

الحرم.حدودداخلللمحرمالصيدسياق

-

أحلقللهمأحلمافا@ي@ابرلونكتعالى:قولهالمعتادالصيدوهوالأولالتياقدفي

تمافكلوأاللةعلمكمئمانعقمونهنمكلببئالجوا@حمنعلمنموما@لطيباتلكم

اللهإناللهواتقواعليهاللهاسمكرواو@قعليكمأمسكن
.(4)الماندف@الحسابسريع

الطيرومنوالكب،والفهدكالتمرالبهائميسعمنالكوالسببالجوارح:والمراد

بمضصادتماأكلفيحلالصيد،علىوالزويضالتعليميقبلمماوالصقركالبازي

حروالذليحطعلىالتسميةوحو@فيالآيةبهدهالفقهاءبعضيحتبئالايؤهذه
مة

يقول:ثمذلك،فيالأقوالكثيرابىيوردعمداأمسهؤاالتسميةتركتإفاأكلها

"

بمدهبهمواحتحوا
اسمذكرمماتأكلواألالكم)وماقوله.)أيالآيةبهذههذأ

الله

اسمواذكروأعليكمأمسكنثما@لوأالضيد:آيةفيولقوله@،عليه
(1)عليم@الله

ىأخروآياتالايةهدهبدلالةمب@عأنهالصيدوحكم

أيها@تذين)ياتعالى:قولهفوردللمحرم،الصيدحرمةسياقوهوالآخر،الئياقأما-

ومنحرلموأنتمتقتلوأ@لضيدلاامنوا
@لتعممنقتلمامثل@فجز@متعمدامنكمقتله

صيامافلكعدلأومساكبنطعامكفارةأوالكغبةبالغهديامنكمعدليفوابهيحكم

ومنسلفعمااللهعفاأمرهوبالئيذوق
فينتقمعاد

@انتقامفوعزيزواللةمنهال@ه

.(95ئدة:لما)ا

وقعلإفاالحرم،الر@صيدالآيةهذهلنص@المولىفحرم
دلك

المحرمص@

أنوالأنعام،منيماثلهبمافيفديالمحظور،هذألارتكا@جراكفارةعليهوجبت

يصوم.أومساكينيطعمأوعدلين،حكمينحكمبعدذلكيكون
مناسحئنيوقدهذا

@و@لز@للثقال@@لاحدحمعةمركر



2يرموسوعيمعحموآياته،سورهرأس@اء3 9

فلاالعقور،والكلبوالفأرة،والعقرب،والحدأفالعراب،الخمس:المواسقذلك

قلها.فيبأس
(1)

أيضا،مبغالمعلمةالحيواناتصادتماوأكلمبغ،الضيدأنوالحلاصق@

جبتومخرموهوحيواناصادفمنالإحرام،هوطارئبسببالضيدلىالواقعوالحظر

يباحفلامرعيفوضوابطآثاباللفيد@إنكذلك،كفارفعليه
للمنفعة.كانماإلامه

محهيفهووالماراةوالترفيهللتسليةالضيدكانإذاأما
فيوالإثم.فاعلهيستحقعس@ع

قال:)تح@(النبيأنالحديث
"

اللهإلىعبئعبثا،عصفوراقتلمن
يايقول:القيامةيوم

(2)منمعةيقتل@يوأعئاقتلميللالاإنرت

وهمطيرانصبواقدبفتيانعمرابنومز

اللهلعنةفقاليرمونه-
منلعنقدل@هاللهرسولإنهذا،فعلم@

فيهشيئااتخد

صا.غروحلزا

@لكفرفآية@لعلاقة:ف@تلآيات

1 @لضبف.آية-35

الكلالة،آيةهي
إن@لكلالةفييفنيكمالله"قل)يسنفنونكتعالى:قولهوهي

فإنولدفايكنأإنيرثهاوهوتركمانصففلهاأختولهولدلهلي@هلد@مرؤ

الأنثيينحأمثلفللذكرويخساءرجالأإخوةكانواوإنتركتمافلهما@لتلثكاثنتينكانتا

1)النساعليه@شيئءبكلوالله"تضلواأنلكم@ل@ةيبن 7 الذيهولمح@والتبي6

سمى
أميرأنطلحةأبيبنمعدانعنالمرويالحديثففيالاسم،بهذاالايةهده

قال:الخطاب،بنعمرالمؤمنير
"

نبيفذكرجمعةيومخطب
ثمبكرأباوذكر)ح@(،الله

شيءفيل@أاللهرسولراجعتماالكلالةمنعديأهئمشيئابعديأحلاإنيقال:

ا-
س

ا
1/2.@د@لرت@ر@@رتسر@@فب@روعة@حكلكح@صدحوحع 4 8

@-

صجح
س@لزبو@لزب@لز@صب@ملا8لالى@لطررعا،شتاس@يء@دكر@لرحرص-ص@

غخا،بجضى)عخ(و)ح.*(@@@لة@
ردعمر

مو@ش@
4ول@لأنبر،@@لهابئ)كخع(مهعى@ل@ 0 4

7@ع15/5،3،محلدعو@ه@@يص 7 6 3(/9صو@لكر@لهفيالع3

@و@لر@للنممةالاحدحمحهمركر
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شيءفيليأغلظوماالكلالة،فيراجعتهما
فيدإصبعهطعنصديه،ليأعلظما

أعىإنو)يىالنساء؟سورةآحرفيالتيالضيفايةتكفيكألاعمرياوقال:صدر@ى

ومنالقرآنيقرأمنبهايقضيبقضيةفيهاأقض
القرآني@مرألا

(1)

علىاياتهتقسيمضروبم@ضربالكريمالقرآنمنوالضيفيوالثتائي

العلماءعايةشثةعلىدليلالتقسيموهذاالآيضديهنزلتالذيالزمنيالتوقتحسب

العلماءأوائلومنلموضوعاتهالذقيقوضبطهمالقراليقيالاياتنزولظروفبتتغ

النيسابوريالإمامالأقسامتلكبمعرفةعنواالذين
(")

ق@حيث
م

بلىالقرأنيةالايات

فيالسيوطيالإماموعقد)2(،قسما.وعمثرينخسة
ا@

الإتقان
"

تلكمعرفةلىفصولا

لأنول.ا

الربي:ابنويقول
"

أنالطريق:هذهفيالقرآنمنالجملةعلىعلمحاهوالذي

لسماءابيننزلوماوأرضيا،وسمانياونهارئا،وليلتاوحفريا،وسفرثاومدنتا،مكيامنه

الغار".فيالأرضتحتنزلوماوالأرض،
(3)

تنتهوقد
رسوأنإلىالإسلامشيخ

ة

ا-

ملمصجح
لى@لكحله؟صر@تل@

1 6 17)

.

علرمعلى@صلر@تنعقلاء@لحميمى@صماتكمأ)شلأ.و@كل@صر@لاسرريمحسى@س

نعيررلهتط

@-
@كيا@بقرل

"

@م@ئضس
لماسريرب@طصو@ورصط،@نها@ت@سمكةلرلمارقربو@اتودعلىست@@ض@

كحلشلألالدمة
3

ولالملبهلو@اس@دب@نملوسمكهلرماسرحكسدىلالدلةلوماسسل@وحكمهسمكةلرلما

مكف@مل
3

له@ا
@رلس

3@كي،لى@@ساولنصوما@دببى@@كي
بلرلومالالححمصلرلما

لر@اس@فلص،@

لالححفضلسر@لاللانم@
3

صولرماسمظ،لرماسكازا،لوماسبئ،كرلما
نا؟

3
@كم@د@فرر@@ديت@بك@@

صحملمار@لسنضم@شدبك@ر@
سحملو@ا@دلن@@ب@مكة

سخملرصامكصب@@لبه@
نى@نرصب@@دبه@

3
3مرموزا،لاوماص@مقز@لوماسمححلأ،سرلما

حمةلثلهملىسصهمرلالمكى،سحصى@ثا@وو،@حلما

يىتكنمدا@لهيح@@لبطوبيريمر@هالممىرحفاوعرور
وحلز@@كا@

"

لقلاص@لمر@با@ل@مملأبتهرش

حبر@عد@لرر@
ص@لكرس@بى@لفرت@@دبو@@كي@ئثص

4ا

@-

1ج@2/لاسر@لرح@ئتح

@و@لز@لنفات@اجص@حمحةمركر



2يرموسوعيمعحموآيات،سورهوأسماءيم 9

@قالالألحل،تلكمعطمبينتجمعالحج
"

ليليوومدفب،مكيئفيهاالحجسورة

0وصيفيوشتائيوحضري،وسفريوكاركما،

1 1(1)

لكمأكملت)@ليومنعالى:قولهالمائدةأولالودلححة@الضيفيم@ولزل

@ثسكئم

م@)المائدفلأ
فيلتنزالتيلآياتواالتصر،وسورةالتي@،آيةومنها3(،لاية:ا

خلثواالتلاتة
(2)

أشلىكثيرةوعمليةعلميةفوائدالاياتمنوالثتائيالصيفيمعرفةوفى

الزمنيالثوقيتتحديدهيوالثتاثيالصيفيمعرلةفيالعامةوالمائدةإليها.العلماء

م@التاسحكمعرفةالأحكام،استنساطفيالتحديدهذاويساعدالآية،شيهلتالتي

ةظاهرتحديدفييساعدكماالئزول،فيالمتراخيةم@الابقةالآيةلمعرفةالمسوح،

ةالسيرفهمفيانيالقرالنصوتوظيفالئزولوأسبابالأحكام،فيوالتدرجالتححيم

دلكوعيرالوثة
كشفصاحبيقولالاية.لزولزمنمعرفةتحققهاالتيالفواثدمن

الطود.
1 1

ومنفعتهوغايتهوموضوعهالتفسيرعلمفروعمىوالشتائيالضيفي

للاظري@طاهرة
(3)

نزولأوقاتعنالكثيرلمعرفةالروأياتتتثعالإمكانفمن

منونرولها،وظروفالحص،ملابساتوسضبالأحكام،ذلكوعلاقةالآيات،

القصر.آيةذلكعلىالأمتلة

@لثتا@آية@راجع:@لقصر،آيةالعلاقة:فاتلآباتا

266/1:@@لثال@محموع

سط@@حيمتىحسي
1@للية،لار@لترت)سبرر@لروو@ل@نساميس@لحه@كص@عد@ 1@لاولا(،@3

و@لر@صلنمال@@احد@حمعهمركر



بماآدمرتأيى@لد

1 @لضعف.آية-36

2 9

ضغفافبكمأنوعلمعنكماللةخفف)الانتعالىةقولهعلىالضع@ايةتطلق

واللهاللهبإفنألفينيقلبوأأففمنكميكنوإنمئتبنبغلبواصابرةمئةمنكميكنفإن

التخفيف.ايةأيضاوتسمى6(،6)الأنفال:الضابري@مع

هوهلالتوليآيةفيالمذكورالرح@يومالفرارحكمفيالعلماءاختلافوي

حاضألهإلىبعضهمف@القيامة؟يومإلىزحفكلفيعامأمبدربيومنحصوص

(1)الضعف.بآيةم@وحةالتوليآيةولأن)يومئذ(،تعالى:قولهبد@لة
منالآيةوهده

أؤلاثصيزضغن@)و@لوالد@تعالى:قولهمثلوهيالأمر،بمعنىتأتيالتيالأخبار

2الآيةمن)القرف@@لزضاعةيتثمأنأرادلمنكاملينحولين فالآيةالقروءوآية3(،3

لأدلالتخفيف،الإخباربدليلالمثركين،منالشرةم@الواحدالمسلميفرلابأنأمر

عه.المخبرفيلادهالمأمورفييكونالتخفيف
(2)

ايةوضاع،@لفوآية@لتولي،آية@لعلاقةذاتالايات

وراجع:برف@صا@وآية@لقروس
التخفبفبةا

ئر.لضما@آيةا-ك@

منيغضضنلفمؤمنات)وقلتعالى:قولهعلىالتسويةايةأوالصمائرآيةتطلق

علىبخمرهنولصربنمتهاظهرماإلازينتهنيبدينولافروجهنويحفظنإلصارهن

آبناءأوأبنائهنأوبعولتهناء7أؤائهن7أولبعولتهنإلازينتهنيبديفولاجيوبهن

أوأيخماخهنملكتماأونسائهنأوأخو@تئبنياوإخوانهنبنيأوإخوانهنأوبعولتهن

لاو@نساء@عور@علىيظهرواأ@لذينأو@لطقلالرجالمنالإربةأفيغير@لتابعين

-

7/38تمير@لقرطي، 1

-

4/2ص،لل@@لقرت@@حكام 6

@و@لر@للنممه@احد@حمحهمركر



ميرموسوعيمعحموآياته،صورهلاوأ@يم

ليعلمبزجلهنيضربن
لعلكمأئها@لؤمنونجميعأاللةبلىوتوبوازيختهنمنيخفبنما

رلنو)ا@تقلحون
3 1

0

@

ذلك:فيالعربيابنيقولفيها.الواردةالضمائرلكثرةالضمائر.آيهوسميت

@

نظيرا".لهاالقرآنفييروالمضميراوعثرونخسةفيهاإذالصمائرثآيةافإنها
(1)

قالو

القرطبي:
"

تعالى:اللهرحمهمكيقال
"

منضمائرأكثرايةتعالىاللهكتابفيلي@
هذه

ومرفوعمخفوضمنوالمؤمناتللمؤمنيراضميروعثري@حمسةجمعت
(2)

جمعلأجلكذلك،
آيةسفيتالإناث،وضمائرالذكورضمائربينالايةهذه

الأمرفيوالإناثالذكوربينالتسويةفيعطييمأصلعلىاشتمالهاإلىإشارةالتسويف

هدهفسرعندماالعربيابنقالذلكبيانولىوالتقوىالفروج،وحفطالمصر

جهمفروويحفظواأبصارهممنيغضواللمؤميين)قلقبلهالالآيةوعلاقتهاالاية
،@

قال:الآيؤ
"

فيعامخطابكلحسبالمؤمنين،منوالأشىالذكريتناولعاتمقول

علىبالخطابالإنكيخصقدتعالىاللهأنإلآالفقه،أصولفيبيئاهماعلىالقران

اللهأرادفلماالتأكيد-.طريق
وخصبالتكرار،أكدهالفرجوحفظالبصرغضمن

الرجالعلىدالذكرفيهالنساء
(3)

اورمفالقو@يةاوينة،@لزيةا@لعلاقة:ف@تلآياتا
جع:

لتسوية.@يةا

1 الطائر.اية-38

عنقهفيطآنرهألزمناهإنسان)وكلتعالى:قولهعلىالطاثرآيةتطلق
ونخرج

له

)الإسراعضحسيبا@عليك@ليومبنفسككفىكتابكاقرأمنشورايلقاهكتابا@لقيامةيوم
1 4 13)

38ي@3/@حرلاس@لترتدئحكم 5

12/2ستمير@لؤطي،@لؤطي 1/02ر،عشولاسو@نرور@نحرير3،8 9 0

3/3@لؤتيط@حكم 79-03

@و@لز@للفقا@ة@احد@حمحةمركر



@@ر.تأيى@لد

م
صما

لاويلرمهمماوشزخيرمىعليهكتبوماالإنسانبعمل)الطاثر(العلماءفتر

آدمألنالمكتو@لزومبيانمنهالعرضكنائيئأسلوبالايةهذهفي)العنق(ويفارقه.

بالقلان،لهتشبيها@لان.عنقفيهداللإنسان.اللازمللشيءيقالعنورينفذلالزوفا

نسبةالعربطريقةوصالوزارف..ال@لطانوقتدهوكذا،كذاوقلدتهطؤقتهويقال:

لهم:لقوخاضةاليدإلىالدنجنايات@سبتهممثلعمقم@إلىللإنساناللازمةالأشياء

وكذا.كذايداكحتأويداك،كسبت
(1)

هناالإلزامإنقولهموهوالآيق@لهذهخاضىممهوموللقدرية
الإلسانوسمهو

بقوله:الإسلامشيخعليهميردشقيئ.أوسعيدهآبهاالملائكةيعرفبعلامة
@

لاهذا

لاوبالقرآتالأمةأعلملهف@ترهومااللفط،حقيقةخلافوهوالئغة،أهليعرفه

منأحل!عنقلتموهمايعرف
البتة...الأقةسلف

(2)
كتابةتقريرفيأصلبعد،فالآية

إثواجويمكنعنها.لعلملابكيفيةالإنسانلأعمالالملائكة
آياتضصالآيةهده

الما@بشكلهالماضياسترجاععلىلدلالتهاالحديثالعلميئالإعجار
ربصووأحداثهي

ة

صوروأبسطعينجم@ماثلأالإنسانيراه
هوووالأللام،الصورفينشاهدهماذلك

ما

أعلمواللههذا،مثورا(.)يلقاهوجلعزبقولهلايةاإليهأشارت

1 @لطلافآية-39

يحللاوبإحانتسريخأوبمغروفيفإفساكمرتان)الطلاقتعالى:قولههي

خفتمفإناللهحدودبقيماألايخافاأنإلأشبئاألبنموهنتمانأخذواأنلكم
يقيماألآ

دحدويتعذومنتعتدوهافلااللهحدودتلكبهافتدتفيماعليهماجناحفلااللهحدود

2لبقرف)ا@@لطالمونهمفأولئكاللة 29)

للى@لرص@4/مطور،ل@
5 1 ط)@ادة2

ر(ي

@-
نبفشماء@لمبل،1/16@س

@و@لز@@لاحشقالةحم@مركر



3مرموصوعيمعحموآبانه،لورهرأص@اءالكربمآد 0

أقافيهاالواردالخلعلحكمالخلعبايةأيصاالايةهذهتسقى
لايةتسميتهاعن

حانوالرادأرإفايحبره،لاالثلاثالطلاقأنعلىالفريحالخبرفيهاورد@قدالطلاق،

المطتقةالزوحةيمكحأدإلآاحعا،يئ@أن
أنكماصحيح.وعقدلمهرآحر،زوج

الثلات،التطليقات
يمبعي

بدلالةبدعئا،طلاقاعذوالاواحد،مقامفيتكونألآ

أحبرللماواحد،محلسفيحميعاتطليقاتتلاثامرأتهطلقالديالزجلحديث

قال:ثمغصحان،قامبذلك،)ل@(أدئهرسول
"

أطهركم؟!بينوأنااللهبكتا@يلايلعب
(1)أقتله؟.ألااللهرسوليالمحقال:رجلقامحتى

أواحدوبلفظثلاثاالطلاقهلالبدعي:الطلاقهدامسألةفيالآيةهدهوترد

وهيواحدة؟تطليقةتعدأميقعواحد،مجلسفيألفاطحح@
قالخلافيةمسألة

إنها:فيهاالنديةالزوضةصاحص
"

الأطراف،متشقبةالثقول،كثيرةالذيول،طويلة

يحتملوتصحيحهاوأدلتهاالأقوالم@ما@يهابجميعوالإحاطةالحلاف،قديمة

مصتمام@قلا".

الخلعآبة

1 @لطهارفآبة-40

إلى@لضلاةقمتمإناامنوااتذيفأيها)ياتعالى:قولهعلىالطهارةايةتطلق

إنوإلى@لكعبينوأرجلكمؤوسكمبروامسحوأافقائرإلىوأيديك@وجوهكمفاغسلوا

)المائدة،فاطفروا@جناكتم
من

.(6لآيةا

ومنالنقي.المياهمنوالطهوروتطهرواطهر،وطهر،طهر،من:لعةالطهارة

(3)الأحلافمدانسمننزةأي:التياب،طاهرفلادقوكمالمجاز

-

اححمصسصوماالحمرعه@نحتسر@لني
)ت

نندصرحاله@3(،ا.

2/4لحية،@رعةلرحد@ح@صديق 5

-

عرأممر@للعن،@،
"1

@و@لر@للفماله@احد@حمعهمركر



ت@الدكورتألص
م

3سما 0

مخصوصابصفةنحصوصةأعصاءغسلعىعبارةهيالمثرع،1فىوالطهارة

ر@عأوحت،أوحدثزوالهيأو
علىأومعناهمافيماأوالنحس،إزالةأوالحدث

0رتهماصو

1 1(1)

والحدثشرغا،للطهارةالناقصةالحالةالتعريف.هذاوبالحدثوالمراد

البول،ملوالأصعروالفاس،والحيضالجاب@مثل@الأكبروأصغر،أكبرقسمان:

لمذي.وايح،لروا

ةوالطهارالمكالهأوالثو@أولالشحصالقائمةالنجاسةلالخث.والمراد

الصلاة.ومكاروثولصبدنىالمصلييطهرلأنالصلافلصحةضروريثرط

المكانطهارةوفي(4)المدثرفطقر@)وتجيابكتعالى:قولهالثيا@طهارةوفي

كعو@لزو@لعاكفينللطائفينبيتيطهراأنوإشماعيلإبراهيمإلى)وعهذناتعالى:قوله

1)البقرفال@جود@ المسجد:لىالأعرابيبالحيى.(@)وقوله.(25
"

عليهصموا

منبا
(2)ماء".

)رضيعائثةالمؤمنينلأملمح@(قولهالدنطهارةوعن
عنها(.الله

"

وصليالدمعنكاغسلي
(3)

1 @لظنابة-41

اكثبراجتنبواآمنواالذبنأيها)ياتعالى:قولههما:آيتينعلىالطنآيةتطلق
من

(12الآية:من)الحجرات،@إثم@لظنبعضإن@لظن

@لكحن@،92/19@لقه@@لوسهمكلة

@-

يعحد@د@ل@ص@"@دطل@@ح
2 1 يعبصبها@لرال@رص@@@ود.نى@صال@7

8 @لا0

صحبع
@

)حمانل،على@للطععررحرلد@حربمة@ى
2 صححرب@ساده7(،9

@-

@لحاريمجح
@ع@لله@صل@

2 2 لمط6
ملمصجح

)حوصلا@ها،رعلطلد@لخاعة
333)

@و@لز@لثقان@لاحدحمعةمركز



ل@أللا@
@وأس@يمى

وسوره
ميرعيسومومعحمياته،ا

لاالظنإنظنأإلاأكثرهميتغ)وماتعالى.وقوله
اللةإنشيئأالحقمنيغني

.(36ليون@:@يقعلونبماعليئم

اروتكروالتنكيرالتعريفلمسألةمناقشتهفيالسيوطيلدىتسميتهاجاءت

يختلفان.وقدمعنى،والمنكرالمعرفيتحدقدوعليهمرتين،الواحدالاسم

ع@يقول
الآية:هذه

@

بلالأؤلغيرفيهاالثانيأنفيهالسلملاالظنأيةاوكذأ

ظنية؟المثريعةوأحكامكيفمذموما،ظنكللي@إدقطعا،عيههو
@(1)

فالظن

فةمعزوالتانينكرفلأؤلا
وأنهماعير)أل(ب

احد.

@لثفسواية@لعسر،ايةالعلاقة:ذ@تالابات

1 @لظهار.آية-42

مانسائهممنمنكميظاهرون)@لذينتعالىةقولهالظهاربآيةالمراد
هن

@لته)نو@ز@را@لقولقنمنكراليقولون@نمو!ولذنهمإلا@للأئيأفهاخمنمإنأمهاعم

أنقبلمنرقتةفتحريرقالوالمايعو@ونثئمنسائهممنيظاهرونواثذبنغفورلعفؤ

(3-2)المجادلة:خبه@تعملونبماوالله"بهتوعظوننلكميتماشا

جسمفيالسطنيقابلماوهو)الطهر(منمأخودالظهار:
فيوالظهارلإنسانا

امحرعليأنتأيأمي،كظهريئأنتلامرأته:الرجليقولأدالعام.ألاصطلاح
أمي.كظهر

شاثعامنهاجزءاأوزوجتهبالغعاقلمسلمتش@يهالثرعي.الاصطلاحوفي

لووالتأبيدعلىالمحرمةمنإليهالنظريحللابماالكلعنبهيعبزماأووالرلعكالثلث

صهرتةأوضاعلر
(2)

1/5الإففلى@لوطى، 6 2

2/1و@لحلهلا@لى@حطلاتكت@سحمح@ة 1 5

@ر@لز@لنقات@احد@حمعةمركر



@لدكور.يى@تا
الم

صصا.

لهتحلفلامنها،ظاهرزوحتهعلىأحدهمغضبإذاالجاهليةفيالعربكان

أنهالالهاروحكمتنكح.دلاكالمعلقفالمرأةفتبقىقطعيا،طلاقايطلقهاهوولابحال،

مصزحوذلكطلاقا،يعتبرولاعا،ضمص
السابقة.الطهارايةفيله

وحالرفيوالإسلاموالعقلكالبلوغالمعروفق@ب@ثروطهالظهارويعذأ@@

فإنأجنية،لاللرجلزوجةتكونبأدمنهاالمظاهرالروجةفيوبشروطهالمظاهر،

ةالمعاشرحرمةمثلسرعيةأحكامعليهوتترت@يثت،محزماكادوإن)الظهار(

ثمامرأتهمنظاهررجلاأنالحديثتوفيالمواقعة.قبليكفرأنالزوجوعلىالزوججقع

تعدولااللهاستغفرفقال:ذلك،عن)ص@(النبيفسأليكفر،أنقبلواقعها
حتى

تكفر".
(1)

مسكيئا.ستينإطعامأومتتابعين،شهرينصيامأورقبفلعتقيتموالتكفير

وحقهالكرامتهاوامتهانبالروجق@إضرابىمنعليهيزتبلماواضحةالطهاروحرمة

رهقزكمابإحسان،تسريحاوبإحسالصإمساذإماالروجيةفالعشرةالزوجية.الع@ثرةفي

الكريم.انالقر

بنأوسفينزلتماأولالايةهذهونزلت
خولةزوجتهمنظاهرالصامت

يافقالت:الله،إلىواشتكت)@أاللهرسولفيهجادلتالتيوهيثعلبةبن@الكنجت

خلاللماي،مرغوبشابةوأناتزؤجنيالصامتبنأوسإناللهرسول
وسحرتسني،

ضممتهمنضاعوا@إليهضفهمإنصغازاصبيةليو)نعد@كأفهجعلنيبطنيله

شيء،أمركفيعنديما)@أاللهرسوللهافقالجاعوابلي
أشكوإنياللهم@قالت:

لقرآن.افنزلإليك،
(2)

ا-
1كد@لطص.ثاود@بص 8 9 بكص،3@دقلبر@غ@طمرلى@حاءمالدسى@لزملي3(،7

1 9 قالالمط9

@لسفيصحر،@لألل!
لح@لطهار،دا@

3 4 5 لىر@لطار،على@لصجحبرنرك@@@@7
دا@@لر@بةسصصالمأل@7

لأرلا@لبث@@لطهار،

ص
@

@ر
2@لل@امة . 0 3

@)ترث(ر@سمردرعنرل@حلبت@لط@36.،3(،@لفيصلم@3
@

2/1@لأنبر،لاسكر@لابهنولاناله@ؤلنث 4

@و@لر@لنمال@@احد@حمحهمركر



آر@أسماء@
ميرعيسومومعحموآياته،سورهوأللى3

.@@لكفار@آية@لعلاقؤ@ف@لآياتا

1 العتق.آية-43

العتقأآيةتطلق
أ(

خطئأإلامؤمنايقتلأنلمؤفيكان)وماتعالى:قولهعلى

يطلقو.(92اكأ)ال@@،أهلهإلىمسلمةولمحي@مؤمنهرقتبمافتخريرخطئامؤمناقتلومن

الخطأ.القتلآيةعليها

الأجمانعقدتمبمايؤاخذكمولكننكمأ؟فيبالئغواللةيؤاخذكمالاوقوله:

تحريرأوكنوخممأوأهليكمتطعمونماأوسطمنماكينعثرةإطعامفكقارته

9(،8)المائدة:@رقبه
لأيمان.اايةوهي

الذعاء:فيقولهمومنهالخلاص،والعتق.
ا@

النار@منرقابااعتقاللهم
ا

أي
منتخليصهالمملوك:العبدوعتقمنها،خلصنا

إليه.يدفعبمقابلسيدهملك

أوالإفطاركفارةمنها:المحظوراتمنلجملةكفارةالعتقالإسلاموقد@ثرع

اليمين.وكفارةالظهار،وكفارةالخطأ،القتلوكفارةرمضان،فيالوطء

مثلالمعتق،أوالمعتق،بالعبديتعلقماسواءالعتق،شروطفيتمصيلوللعلماء

الخطأ.القتلايةفيعليهمنصوصهوكماالإسلام

.@@لكفار@بةواالخطأ،@لقتلوآيةلأيماقاآبة@لعلاقة:@ف@لاياتا

1 @لعجل.اية-44

بعدهمنالعجلاتخذتمثمليلةأربعينموسىواعدنا)وإذتعالى:قولههي

(52-51)البقرف@تشكرونلعلكمفلكبعدمنعنكمعفوناثثمظالمونوأنتم

@لصحح،1/04فيى@ه@

@و@لر@للففا@ةالماحدحمعةمركر



لما.اثم@لدكورةتألف
3 0

5والنساء.ة9،293ة)البقرةفينمسهاالقضةووردت 5والأعرا@310 21).

فيالإسلامشيخيدكر
"

الإربيليةالرسالة
ا@

منقوماأن
يستندونالصفاتنفاة

م@دمتعالىاللهلأنللقولالآيةهذهإلى
لتهالضفاتإئباتوأنحسم،هوإلهااتخذ

يكونأنيستلرمثلكوعيرالعرش،علىواستواءورنجل،ويدوبصر،سمعمىتعالى

إذثالكريمالقرانم@الثرعيالدلي@بهذأزعمهم-حسبعلىمتف-وهذاجسما،

جسما.يكونأنللزمالعرشعلىمستوياكانلو

منبجملةتيميةالنعليهميرذ
منهاةالأدلة

فإناجسدا،وتعالىسبحانهالإلهيكونأنالعرشعلىالاستواءإثباتمنيلزملاأنه-

بحسد.هووليسالأرصعلىيعلوالهواءأنبالضرورةنعليم

سبحانهالمولىيكونأنيستلزموأنهالثطي@معناهلالجسدعنواإناالصفالصنفاةأد-

أيضا..لاطلفهذاوالعيوب،والآفاتللأعراضمحلاودعالى
ا@

إنهيقوللاعاقلافإن

جسدأ،لكانوقدرةعلملهكانلوعاقليقولولاجسدأ،لكانعرشهفو@كانلو

ةقدروعلملهمالملاثكةفإدوبدئا،حسحالكانويتكلميرىكانلوأنهعاقليقولولا

بجسد@ولحسغيرهعلىيعلوالهواءوكذلكالجن،وكدلكوتتكئم،وترى
(1)

1 العدة.آية-45

فطثقوهن@لتساءطثقتمإفاآيها@لنبي)ياتعالى:قولهعلىالعدةآيةتطلق

أنإلايخرجنولابيونهنمنتخرجوهنلاربكماللةواتقواوأحصوا@لعذةلعذ@هن

اللهحدودويلكمبينهبفاحثةياتين
لعلتدريلانفسهظلمفقدال@هحدوديتعذومن

.(1)الطلاقتأمرأ@فلكبعديحدثاللة

2ىه/يى@ل@فب@ببة@وفيى@ير@فا-

و@لز@ثلنفدة@لاحدكرشص



@ئمه@

3ميسرموسوعيمعحمواياته،لورهوأ@اء3 0

(1)العدةآيةتطلقكما

وصيةأزو@جاويذرصنمنكميتوفون)و@لذبنقوله:على

فيفعلنمافيعليكئمجناحفلاخرجنفبنإخرلغئرالحولإلىقتاعالأزواجهم

2)البقرف@حكيمعزيزوال@ه"قعروفمنأنفسهن هذهالبقرةايةتسميةأنغير4

أشهر.بالحولالاعتدادباية

أؤلوهيالأنصاريق@يزيدبنتأسماءشأنفيكانالآيةهذهنزولأدروي

عدفللمطلقةتكونأنقبلالرسولعهدعلىطلمتامرأة
(2"

المطلقوبالتزاموشروطه،للطلاق،الضابطةلأسس@اعلىلآيةاهذهنصتوقد

ضحهأوكمابدعياالطلاقيجعلعنهاوحياثهسنيا،الطلاقيكونالأ@سصبهده

الفقهاء.

فيها،النسخوقوعفيالفقهاءاختلافالايةهذهفيالمطروحةالقضاياومن

فيالنسخيدخلهلاوالخبرالأخبارمنالايةأنوحختهمالئسخ،عدمإلىفومفذهب

وحجتهملآيق@اهذهفيالنسخوقوعإلىآخرونوذهبلأصولين.واالفقهاءأكثرقول

قوعبوالقائليئباتفاقالنسخفيهيقعالذيالنهيمعمىفيفإنهاخبرا،كالتو)نأنها

القرآلهفيالئسخ

الكرمي:يقول
"

معناهاالتيالأخبارفييكونإنهقوموقال
الأمرمعنى

أوزانيةإلاينكحلا)@لرانيآيةنسخيتخرجوعليهقلت،الضحاك،قالوبهوالن@،

(3)العدةيةوا@،مثركة

@حاسبة.@واية@لزانيوابةالأبامى،بالحولمالاعتد@داآبةالعلاقؤ@ذ@الآبات

2/6سا@نفلى@لبرطي 3

1تمير@لؤطي،81/ 5 0

@ل@
@ر@ح

/1/2للكرمي،رح

@و@لر@لنمالهالماحدحمعهمركر



ملدكترر@@تألف
صصا

4 العد@آيةا-6

ماافانكحو@ليامىفيتقممطواألاخفتم)وإنتعالى:قولهالعددبايةالمراد

منلكمطاب
ملكتماأوفواحدةتعدلواألاخفتمفإن@ربحوثلاثمثنى@لنساء

(3لنساء:)اتعولوا@ألأأدنىفلكبحمأ،

نسوفأربعوهومجتمعاتنكاحهرللمسلمالجائزال@اءعددعلىالآيةهدهتنص

لتقييدالعددآيةجاع@إذبمقيد،مطلقعلاقةالتخيير،بآبةالايةهذهوعلاقة

بنغلا@(@)البيأمروقدالتخيير.ايةفيأطلقما
أسلمحين@ث@(@@)الثق@يسلمة

قي.البواويطلقأربعا،منهنيختارأدنسوة،عشروتحته
(1)

العددآيةفيالواوأنإلىالطاهرأهلبعصويذهم@هذا،

)المبيبجمعويحتجوننسوفتسعبينالجمعيبيحونوعليه)2+3+4ء(،

م@أكثربينالحمعإنإذةبالإجماعباطلاستدلالوهذاعصمته،فيتسع
أ

هيإدالعربية،للقواعدمخالفهاجامعةالواووكون)@ا،خصوصتاته

)أو(0بمعنى
،2(

وآية@لتخيير،آية@لعلاقؤ@ذ@الآيات

جامعة

لينه(@

منربع

للتخبير

@ليتامى.

ا-

لو@3عروعدلم@د@لرحلحا.مالا@@لزمليص
@11@@

@ممسر@
أكرودلمهبلملد@لرحل@احة

يعسح@نولعس
9 5 يعمد@ثىاال@3

6 0 ثل@9
@@لكمار،سكعحاد.@ىصحغ

ح
4 1 5 شب@ال@6

صجححلبت@لأرسؤوط

نممبر@لؤطي،5/71

@و@لز@لنفان@لاحدحممةمركر



@آن
ته،وآيارهسروأسلايم

مير.عيصرمومعحم

1 العدل.اية-47

@شهد@بالقطقو@هبنكونواآمنواأيها@لذين)ياتعالى:قولهالعدلبايةيراد

اتتبعوفلابهماأيلىفال@ههفقيرأأوغنيايكنإنوالأقربيناو@لوالدينأنفسكئمعلىولولنة

1)الشاء:خبيرأ@تعملونبماكانال@هفإنتعرضواأوتلووايانتعدلواأناثوى 35).

العدلوهوألاالب@ثريالمجتمعصلاحأصولمنأصلعلىالايةهذهتنض

سبحانهالمولىونصالشهادففيامالحكمفيسواءألاسحقوقوحفظوالاستقامقع

بالحقشهادفتكونأوقضاؤ@يكونحينالإنسانعلىالامتحانحالاتأصعبعلى

ملإليه،الناسأقربضذتكونأوصالح@غيرفيتكونحينأياله(لا)علي@،

منإليهالأقربينبأقربأوبنفسهومشقةضررايلحقفيماالإنسانفشهاثةالوالدين.

لانوللمؤمين،للإنسانإلهيةتربيةوتلكوالعدل،الحققولحالاتأصعب

منالأجانبفيبهالتزامهكادوخاصتصنفسهفيالمبدأبهذانفسهألزمإفاالإنسان

القرطبي:قالأولى.الثاس
"

وهوبالقس@القياممنكمليتكررأيمبالغة،بناءقوامين:

أنمسكمعلىشهادتكم@ماالعدل
(1)

يصحولذلك
بهايلتزماجتماعيةقيمةالمبدأهذا

المجتمع.فيالكل

نحوبهنفسهالمولىألزممبدأوأنهالمبدأ،هذاإلىتيميةابنالإسلامش@حويشير

بهيأمرهمأنقلحنقه
لسحانهلانه"

يقول:العدل..المقسطالملكهو
"

والتصوص

لاوبفقر،أحدايفضللمالقرانفياللهفإنبالقسلىحاكمةوال@نةالكتا@فيالوار@ق

بالأممالوفضلهمسفر...ولاإقامةولامرض،ولابصحةأحدايفضلأكماغنى،
الضالحة

أجها)ياالعدل:أيةفيوقالوالمعرفة-.كاليقينوشعهودعاثمميالإيمانمن

(2).@بالقسطقوامينكونواآموا@لذين

نثير@لنرطي
50/3 9 0

11/2بيففيى@ه@عوع 22-5@2

@و@لز@للنقمة@احد@حممةمركر



لباآدميى@لدكرر.تا

@لعز.ايةا-ما

أوائلكفييثريكلهيكنواولدأيتخذااثذيلنهالحمد)وقلتعالى:قال

1)الإسراء.تكبيرا@وكبزه@ل@ذمنقيتهيكن 11)

العزثآيةتسمىالآيةهدهأنالمناوييذكروالضلابة.والثدةالقؤةالعر:

@لىفيحتاجليئلمأيتكبيرا@،وكبزه@لذلفن@ليثهيكن)و!تعالى:قولهلتضضنها

المعز.العزيزلانهناصر؟
(1)

إذنمسه،لمح@الئبيمنالكريمةالآيةهذهتسميةوحاءت

معاذعنالحديثفيجاءقد
قال:)ء(اللهرسولان)@هس@جللن

"

وقلالعز.اية

ولحا".يتخذأالذيدتهالحمد
(2)

العلماءبينحيتوالعقاثد،الأديانأصولفيالحامعةالاياتمنالآيةوهذه

داليهوعلى@ردمزاعمصوفتدتلهوتعزضتإلآوالعقائدالأديانديناصتتركأأنها

داليهوعلىرذولحا(،يتحذ)أفقولهواحدفآيةلىوالممثركيئوالضابئةوالنصارى

لم)ووقوله:مريم،ابنعيسىوالمسيحعزيرشخصفيولداللهنسبواالذينوالنصارى

الملك،فيشركاءسبحانهدتهأنزعمواالذينالممثركيئعلىرد@الملكفيشريألهيكن

لذل،اللهأولياءلولاقالواالذيتالصابئةعلىرذ@@لذذمنقيلهيكن)ولموقوله:

بنيمنالغلامأفصحإفاكانلح@الئبيأنويروىكبيرا.علواأقوالهمعناللهتعالى

الآية،هذهعلمهالمطلبعبد
(3)

ففي
سيخترعلىالثبيحرصفيعميقةدلالةالخبرهذا

الجامعة.بصورتهاالئاشئةنفوسفيالصافيةالعقيدة

@لقلير،1/16نجص@ي@@

يع@@د@@أصمد
1 5 0 8 7ولكبر،@ونمبر@أ.ول.@لفر@د،علومرنفكل@@@لرطى@وراحعال@1 1

روحنمبري،و@ثلي2/43،0نمبر@لي؟
1@حي@51/@ 9

@و@لز@للنقانللاجدححةمركز



يررعيمو@معحموآياته،سررهوأسماءاد@لك@3@ئ@

1 @لعسر.آية-49

3 1

ا@يثر@لعسرمعإنيسرأ@لعسرمع)فينتعالى:قولهعلىالعسرآيةتطلق

)المترخ:5(.

رتتكزفإذاالواحد،الاسمتكرارمعرضفيعادةالايةهذهإلىالإشرةترد

لهقوومهلأؤل،اعينفتكونمعزفاتكزرتإذاإلااللهمللأولى،مغايرةفالثانيةالكرة

سول()رعينهوالثانيسولفالز6(،1)المزمل:@@لزسولفرعون)فعصىتعالى.

هوفالثانيبها،معرفاأعيدفإنالصرفةتكررتوإفا)@ل@(.موسىوهوال@الق،

أوللعهدإمافيهواللاموالألفالئابقفالايةفي)العسر(ذلكمثالالأول،

الاستعراق،
(1)

ينرهوإذالمذكور،اليسربخلافالأؤل،العسرعيىهوالثايىفالعر
محتلف

(2)الأول.عن
)د@النبيأنعبلسابنعنالحديثفيذلكإفاثةجاءتوقد

ويقول:يضحكوهومسرورايوفاخرج
"

يسرينعسريغل@ل@

@
(3)

أحكاممنهاكثيرة،أحكامفيالفقهاءاراءتعقدفيعمل@ةفائدةالفهمولهذا
واحدةطالقأنتيقول.كأنوينكرهالطلاقلفظالروجيكررحينوصيغميالطلاق

الإشها@بابفيوكذلكتطليقتين؟أمتطليقةتعذفهلواحدفمع

لثفس.@يةوا@لظن،آية@لعلاقة:@ذ@لاياتا

2/1@لفر@روعلما@نفلىي@لبرطى، 6 2

@ك@عد@ق،محمدسسبر@بمبححض@ن@ر

2@لمامأ،ا@سححي،..@@دكص@)برو@دلحه@

@

2@كح،رةصنميمط@الحلدىج@
8ا"@@ك@موطأمالثث@@3 0 42)

@و@لر@للنممهالاحدحمحهمركر



3 1

1 @لعصمة.آية-50

تكرمنإليكأنزلمابلغإئها@لزسول)ياتعالى:قولهعلىالعصمةايةتطلق

يه@لكافرالقومثهديلااللةإنالثلرمنيعصمدوالقرسافتهبقغتفماتفعللمو)ن

.(67ة:ئدلما)ا

فيهيأمرإذالأؤلجزئهاباعتاروذلكالتجليغ،آيةأيضاالآيةهذهعلىوتطلق

التبيلحفظسبحانهالمولىتكقلفهيالعصمة،أفارسالاتهلإبلاعنبيهسبهحانهالمولى
مهقته.ويتتمرئه،رسالاتيملغحتىبهالمزبصنمن

منحولهونحنإلأيناملا)@طأال@هرسولكانقال:)عالم@درأبيوعن
فةف

(1)العصمة.ايةنزلتحتىالغوائل
فيحاصةيحرسونهل@(اللهرسولأصحابفكاد

وقال:القبةمنرأسه)ق@أأد@هرسولفأخرجالآيةهذهنرلتيحرسونهنفرفبينماالغزو،

فقدالناسأيهاانمرفوا
عصمني

(2)ال@ه.

إذنبوته،صدقعلىواصحةدلالةذلكوفي

يحدعأنالمحالمن
الجصاصيديزهواهعلىالحرأسويخليبحيات@ويجلىفنفسمي

قوله:
"

فيلهأخبرماعلىمخبرهوجوداتفاقجائرغيرإذنبوته،صحةعلىدلالةوهو

منوهوإلاأحوالهجميع
والشهاثةالغيبعالمتعالىال@هعد

(3)
الخبر،هذافتصديق

حرصمعلاغتيالتعرضهوعدم
منالخبرهداأنعلىثليلذلك،علىأعدائه

الله.عند

محمد)وماتعالى:بقولهمقلىنتهامعالآيةهذهمفهوميالألو@ويناقش

عمر)آل@أعقابكمعلى@نقلبتنمقتلأوماتأفإن@لزسلقبلهمنخلتقدرسول

1الاية:من اظنوحينأحدوقعةفياضهزموالماالمسلمينشأنفينزلتالتي4(،4

1ول@هر،@لدر@طى،@لبر @)دي@:2لها/6ويعبر@لفرطي،.18
حمع

نذ،عا
رمي

@هلك@

لدسى@لزملي
سررهرص

نيع@ا@
3 0 4 )ح@انلص@سورةسمبرللنركلم@6

3 2 2 @لعع@@سةلم@1

2يع 4 حلتومر9(،8
صححح

@-

للح@مى،1/401@لنر@ن@حكم

@و@لز@للثقالة@اجد@حمعةمركر



يرموسوعيمعجمواباله،سورهوأسماء3الكرأسلى@لؤآد
ا

بأنعالموهوالقتلالعليمالمولىذكرلماذاسؤالا:الألوصيلمحيطرحقتل،قد)جؤ(النبي

يئتللن)لمجأالنبي
"

معبومئذالمسلمينلعضا@زمولمالمحا
قدهأأخبرهمقداللهأد

)@لا(؟بحفظهتكفل

معالقتلفكرتعالىاللهأنالأولالسؤألعنيجي@
لاأنهوتعالىسبحانهعلمه

دلكأنأيذلك،لهالمحاطيىلتحويزيقتل
فكرفيجائزهولماالمثاكلةبابمن

كماتماماالقتلحقهفييستحيللا)جمأفالنبيبثرإنهحيت)رح@(حقهو@المحاطبين

العصمةايةأنعليهفيجيبالسؤال،منالآخرالشطرأماالموت.حقهفييسخحيللا

العصمةايةنزولاحتمالوعلىإليها،المشلىعمرانآلسورةايةبعدلرلتتكونفد

أذهانهمفيحاضرةتكنلمأنهاأوالمهزمين،تصللمأنهاالمحتملفمنأحد،وقعةقبل
منالحرجالموق@هذامثلفيوهم

ايةعنغفل)لنهخث@عمرأنبدلالةالقتال،اشتداد

ربهلقاءإلىف@بلليمتأأنهوزعم)ل@أ،النبيوفاةيومالسابقةعمرادالسورة

ذه@كما
موسى

(1)
علىالآيتينبينتعارصللا

جع:
لتبليغ.@يةا

1 @لعضل.اية-51

فلاأجلهنفبلغنالشاءطلقتم)وإفاتعالىةقولهعلىالعضلآيةتطلق

من)البقرفبالمعروف(بينهمتراضوأإفاأزواجهنينكحنأنتعضلوهن
2لآية:ا 32).

هأكرترثوا@لنساءأنلكميحللاامواأثها@لذين)ياتعالى:قولهعلىوتطلق

)النساسيتموههآماببعضلتذهبواتعضلوهنولا
.(19الاية.من

رو@شميرسي،لألرا
4/7@عي.@

@ر@لز@لنقمة@احد@حمعةمركر



@ماآدمالدكئورتأيى

حتىلمحيهابيضهاأمسكتإذاالدجاحقععضلتيقالالحبس،لغة:العضل

شديى.أيعضال(:)داءويقالاشتذ،إذاالأمر()أعضلويقالتهلك.
(1)

ةالاصطلاحفيوالعضل
كلورغبذلك،طلبتإفابكفثهاالتروجالمرأةمنع

أو@ولهمثلهابمهرذلكطلستسواءالاخرفيمنهما
(2)

م@صورةكلدلك@ويدخل

العضلويعذوحلقا.ديمالهاكمئاكادإفالهالزواجترعببصالرواجالمرأةمنعصور

إلىحينئل!المرأةولايةلمحتنقلةعدالتهفيوقادحاالولي،لولايةمسقطاالفقهاءلدى

الئملطان

والمنكرفوالحمجةالاستغلالحسثيسببهجاهليتصرفوالعضلهذأ،
تتعدد

كانتالتيالعضلصورومنلأرمان،اواختلاتوالعا@ات،المجتمعاتبتعددصوره

المسلمين:بينوحرمهاالقرآنإليهاوأشارالجاهليالعريىالمحتمعفيسائدة

ا-
بينومهفبانتطلقاتثلاتم@بأقلطئقهاالذيزوجهابلىالمرأةعودةمنع

نة

والنحوفالثرفبحجةبينهماجديدأعقذايرفضونالأولياءدكانصغرى،

مالها،فيرغةوذلكلنفسه،واحتكارهافيهاللزاغبيئتزويجهااليتيمةوليامتناع-2

بتلىومافيهنيفتيكمالله"قل@لنساءفي)وي@تفتونكةوجلعرالمولىيقولذلكوفي

أنوتركبونلهنكتبماتؤتونهنلااتلاتييتامى@لنس@فيالكتابفيعليكم

خنرمنتفعلواومابالقسطلليتامىتقوموأوأن@لولدانمنوائمستضعفينتنكحوهن

1)النساء:عليما@بهكاناللهفإن 27).

عها،النفقةوقطعمعاملتها،بإساعهكانصومميلةبأيةزوجتهعلىالروجمفا@-3

لؤئمدلكوفيبمبلغ،منهوالافتداءالطلاقطلبإلىالمرأةديعفيرغبةذلكوغير

هاكرترثوا@لنساءأنلكميحللاآمنواأيها@لذين)ياتعالى:قالللحرام.وأكلظاهر،

ر@@نطمهتعل@نرنجصاويمد@@@
4@عاصر،@ر@لار@رتصبر@@للايف@رصر@محمدنحقيئ@ 1 1/5مأ،ا0 1 6

@@لر@
7@لاكصص@8/ريمل@

@و@لز@لنفالة@اجد@حمعةمركر
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فالمنهج.(19الآية:ص)ال@اىيتموه@آماببعضلتذهبواتغضلوهنولا

وف.بمعرتسريحاأووفبصرإمساكاإماالزواجيكونأنيقتضيالإنسانيالإسلامي

الأفريقيالمجتمعففيالمختلفضالمجتمعات@موجو@قالعضلصورلعضتزالولا
نذدقدوعليهم،القائمهأبحجةزوجاتمعفيهبماأخيهميرأثعلىالأخيستوليمثلأ،

ا@)رحمهفوديو@انعثمانالمجحرالشيخبذلك

@ليتامى.آيةالعلاقؤذاتلآيات

1 عشى.اية-52

عيسىمثل)إنتعالى:قال
خلقها@مكمثلالدعند

كنلهقالثمخمرابمن

عبسىمتلإنفبكون
خلقهآ@مكمثلال@هعند

منالحقفيكونكنلهقالثم@نر@من

ندعتعالوافقل@لعلممنجاءكمابعدمنفيهحآجكفمنائمزينمنفلاتكنربك

علىاللهلعتةفنجعلنبتهلثموأنفسكموأنفسناويساءغويساعناوآبناءكم؟شاعفا

(59أنعمر)آل@@لكافبين

الكتابأهل(@)النبيدعوةإلىإشارةالمباهلةلايةأخرىتسميةعيسىآية

الطبريعيسىايةأطلقوممنإنكارهم.حالفيالمباهلةأوالصحيحالإيمانبد
(2)

آدمخلقةشاكلةعلىوخلقهعيسىقضيةإلىإشارة

@باهلؤ@اية

1 الغار.اية-53

@لغارايةنطلق
(3)

@قذتنصروه)إلأنعالى:قولهعلى
اوكفراثذينأخرجهإذاللةلصره

هو@عليهسكينتهاللهفأنرلمعنااللهإنتخرنلالصاحهيقولإذائغارلىهماإذأثنينثافي

دت،،يرو،طعنطميربحبر،)صكوثاد@لس@ال@@جاء@ل@
ص

2 1 6

ىك@8@لمدة،@ل@مهعييقا@هى

@و@لز@للحفا@ةالماحدحمعةمركر



ت@@لدكتورتألي@
م

ما@
3 1

اللةوكلمةالسفلىكفروأاثذينكلمةوجعلترؤهاأ"بجنود
حي@هعريزواللهانعيامي

6)@لتوبة 0

الايةفيالمذكور
@@

الذيوهو@لغارمكفبأسفلجبلوهوئور"،غار

اللهعبدوككالمنؤرفالمدينةإلىهجرخهماطريقفيثلاثاوأبوبكر(@)الثبيبهأقام
بن

كينالمثرأنر@يبالطعام.بكرأبيبنتأسلىوأختهليلا،قريث@بأخبارياتيهمابكرأبي

نظرأحدهمأنلول@.اللهلرسول)@ماأبوبكرقالالغار،عندوجاؤواتعقبوهمالما

:@)اللهرسوللهفقاللرآنا،قدمهبلى
"

تالتهما؟اللهباثنينظنكما
(1)ا

ذلكفعن

الابة.تتحذث

أبيمنعضاتحزنلابكرلأبيالسلامعليهقوله@أنالرافصةبعضوزعمت

ع@يمهىلا)حين(،فالرسولطاعةكانإندلكحرنهفإنلهوذمابكر
يبقفلمالطاعة

عنالحهيفيهاوردالكريمالقرادفيكثيرةبنصوصعليهمردولكىمعصية،أنهإلا

لاوخذها)قال)@للا(:لموسىتعالىقولهمثلوالصالحينللرسلوالحرنالخو@

لاوتخفلا)قالوالا(@@)لوطاللهلنبيالملائكةوقول1(،2الاية:من)طه،@تخف

من)العنكوت،@تحزن
لهه@قونكيحز)فلا)كأ(محمدلنبيهالمولىوقول.(33لآية:ا

من)يس
منعمران،)آل@لكفر@فييسارعون@ئذينيحزنك)ولاوقال:(76لآيؤا

1الآية: عننهئاالسابقةالموأقف@والحزنالخوفعنالت@يكونأنيعقلفلا6(،7

هناالحهيأنفيبقىعليها،مجمعالأنبياءعصمةلأنالمعصية،
"

تبثيرولجأشهمتسكين

اتخافوألاالملائكةعليهم)تنزلسبحانه.قالكماولكنالئهي،جهةعلىلاوتأني@لهم

من)فصلت،تحزنوا@ولا
3لآية:ا

الاتيفيهناالحزدعنال@هداويلخص

2/2كبرة@ميسبرة@281،@كبر،@و@لهاسة@ل@بة 4

@و@لز@للنفالة@احد@حمحةمركز
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وقعقدالمنهيأنيستلزملاافيءصالحهيأن-
قدبلأصلا.الفعلمنه

النهييقع

المسهيفيهلايقعمستقسلفعلعن
ألآبهوهما)ص@(اللهرسولعلىحزئاوإثماخوفايكنلمالضديق،بكرأبيحزنأن-

كانالحزن،عنبكرلأبي)ل@أالنيخهيفإنوبالمقالل،أذى.المثركيئمنيصيجه

لفعلمنهكراميةلاالصديق،علىإشفاقا

الهجرفآية

5 @لغسل.ايةا-4

الغسلابة
(1)

لهقووهيالطهارفوآيةالمرافق،وآيةالوضوء،لآيةآخرإطلاق

المر@فقإلىوأيخديكموجوهكمفاغسلواإلى@لصلاةقمتمإفاامنواأيها@لذين@ياتعالى:

أومرضىكنتمو)نفاطفرواجنباكنتمو)نالكعبينإلىوأرجلكمبرؤوسكموامسحوا

منمنكمأحدأوجاءسفرعلى
صعيدافتيممواماءتجدوافلم@لنساءلامستمأو@لغائط

يريدولكنحرحمنعليكمليجعلال@هيريدمامنهوأيديكمبوجوهكمفافسحواطيا

.(6)المائدف@نشكرونلعتكمعليكمنعمتةوليتنمليطقركم

الباء،حرفلمعانيمناقشتهفيوذلكالزركمثي،الغسلايةاسمأوردوثمن

ااجعلوأي@برؤوسكم)و@مسحواالايةهذهومهللإلصاتعادةتأتيأنهاليذكر

يشيرثمبالم@ح،العضومباشرةإلىفأشاربوحوهكم،وكذاؤوسكم،برملاصقاالمسح

عدمأوالمفعولفيالباءزيادةولطيفملمحإلى
فيقول:ذلك

"

ايةفييحسنلمو)نما

المباشرةعلىالغسللدلالةلوحوهكم(اغسلوا)دالعسل
(2)

كي،رلر@
2/5ميالر@ 3 4

3@صحر@لمئ@ 2 5 2 4ء2/

@و@لز@لنفالةالماحدحمعةمركر



لماآدمر.لدكتويى@تأ

@لوضوء.ايةر@جع:

1 الغنيمةآية-55

ولذيوللزسولخمسهدتةفلىشيءمنغنمتم@اا)واعلموأتعالىةقولههي

عندناعلىأنزلناومابالتةآمنتمكنتمإن@لسبيلوابنوافساكبنو@ليتامى@لقربى
يوم

.(41)الأنفال.قدير@،شيئءكلعلىوالله"الجمعان@لتقىيوم@لفرقك

غما.الشيءغميقال:الفيء،علىيطلقوالغئم(،والغنيموالمغم)الغنيمة،

أخذماالثرعي:الرففيوالغ@يمة
أماوقتال.بحربالم@ثركينأموالمن

قتال.بغيرالمسلميرإلىالممثركينأموالمنصارفماكأالفي
(2)

دونمحمدلأمةلسحانهاللهأحثهاالأمة،هذهخصاثصمنالغنيمةوتعذ

بنجابرحديثوفيغيرها.
ح@(@)النبيعناللهعد

قال:حصائص@بعضعدد

"

الأرضليوجعلتشهر،مسيرةبالرعبنصرتقلي:أحديعطهنأخمساأعطيت

لموالغماثمليوأحلتفليصل،الصلاةألوكتهأميم@رحلفاحلماوطهورا،مسجدا

الناسإلىولعثتحاصةدومهفييبعثالنيوكانالشفاعة،وأعطيتقبلي،لأحدتحل

كافة
(3)

@تماسكيفدهايصر)@االلهلرسولخاصةالإسلامأولفيالغنيمةوكانت

هموالآيففيالمذكورةالخمسةللأصنافالحمسيكونبأنذلكلعدالمولىأمرثم

الآيقععليهلضتكماالسبيلواب@والمساكين،واليتامى،قرلا@وفوو)@ه،النبي

للغانمير.الأربعةالأخماسبقيةوجعل

مطررسحلى@لع@-@ر
12/4 كأد2رة@5

حكام@
4/2للحصاص،لقدت@@ 6 1

@لاريصحغ
@ت

لىبم
مجحلمل@3لمأ

الماحدرمو@صعت
)حثص@ل@

2 مما1

@و@لز@للثتانللاجدمركرش
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الفقه،كتبفيأبواحمافيمفضلةا@سحقاقها،وشروطالغنيمةوأحكامهذا،

فىيهم،بأعباءالقيامعلىالمحاربينومساعدةالقسمة،عدالةعلىمحملهاتؤكد@وهي

فيالفقهاءاختلا@وينشأالأطماعأصحابمنوغيرهمالمرتزقةعلىالطريقوقطع

ومفهوم)الغنيمة(مفهومفياختلافهمبسب@وذلكتقسيمها،لى@لغنيمة،آيةممهوم

)الفيء(0

ه@لفيوآبة@لغنيمة،وآبةالخمس،آبة@لعلاقة:@ذ@لآبات

1 حى@لفتنةاية-56

.(34)ص:@انابثئمجسداكرصيهعلىوألقياسل@ه@نفتئا)ولقدتعالى:قولههي

في)الكر@ي(،و)الجسد(تفسيرفيأخبازاوالمفمئرينالقصاصبعضيدكر
أنمنهاعليهم.وسلامهاللهصلوأتالمعصومينالأنبجاءبمكانةيليقلامماالمقامهذا

كانتلك@هاوأحئها،السحر،جزاثرمنجريرةفيحلىيةسبىالتلام()عليهسليمان

أنسألتهإثهاثملأبيها،تذكراعنهمعرضة
يصنع

@صنعوالدها،صورةعلىتمثالالها
لها

مضتحتىبذلكيعلملاوسليمانجواريه،معوتعبدهللتمثالتسجدفكانتدلك،

ملكهبذهابتعالىاللهابتلاهوقدالبحر،فيوفواهنسمهبهعلموحينيوما،أربعون

مزالأعظماللهاسميحملالخالموكانالبحر،فيسليمادخانمجنيئألقىحير
0ملكه

1 1(2)

5)@لاالظاهريحرمابنيرذ هناالفتنةأنويوضحالفريةهذهعلىهأ4
هي

مدىبذلكليختبرالملكاتاهتعالىاللهأنأيسليمان@فصليظهرحتىلالملكالاختبار

سرححكد@لرحمى@ى
نحد

@@لأحكما@حهل
2/7ل، 1

ير@حع
د@ر@لبه@)لبررت@لعم@ثبط@فصممحمد@فمففين@كللامج@مححدسسعلي@طر@@ا@ر@@

اصر
رو

2ا(،م@7 5 9 سعلير1،/
عد

صهادمحدرتحته@ق@لأعاء،خالة@بهمعماص@لأ@اءنربالتي
المطاب@@ر@@بروت@@ت@@لد@

1ص.، 9 9 0

@@ا/.@

@ر@لز@للظلةالماحدحمعهمركر



صصاتالمر.ئأليص

يديروالصالحيز،وعباثهالثلام(،)عليهمأنبياثهسائرفتنمثلماتعالىدتهوشكرهطاعته

قوله:
"

علىا@ىالجسدوأطوأثا@م.ا@الودزسادقةوقدهمااشاتخر@هدا،عداوما

حل،وعزاللهصدقولقولهوكمابهدالؤمنأراد،مابهتعالىاللهأصابفقدكرسيه

منكل
بتفسير)@م@اللهرسولعنأوالقرانلىصحححنصجاءولورلنا،اللهعند

ماالجسدةهذأ
مابتفسيرهيأتأفإفابصلقلناهو

صحيححرولانصهو
يئفلا

هوالذيبالظنالقوللأحل!
الحديثأكذ@

)ا"ا@

1 @@لفدبةآية-57

الفديةآية
(2)

تكمز)@لطلاقتعالى:قولهوهيالخلع،لايةأخرىتسمية

أنإلاشيئايتموهنأمماتأخذوأأنلكمبئولابإحسانتنريحأوبمعروففإمساك

@بهفيما@فتدتعليهماجنعفلااللةحدوديقيماألاخفتمفإناللهحدوديقيماألأبخافا

2لسقرة:)ا 29)

م@معلومةمقدرةنسبةالثرعيالاصطلاحفيوالفدية
والقرباتالطاعات

كونفي)الكقارة(صالعديةوتحتل@شرعيا،محطورالارتكابهحراالمسلمبهايقوم

عنالعاحزفديةالإسلامالفدى@أنلاومنتقدم،ننبعنإلاتجبلاالكفارة

(3)ذلك.وغيربأنواعمعالحجوفديةرضح،أومرضأوحهرمالضوم

العصمةحقفياللهحدودتقيملاأنمنهرئاللزوجةالفديةوشرعت

فيالوقوعمنحودامنهانفسطيبعنزوحهامنعصمتهاتشتريفكأنهاوالزوجيف

وجالزأصرإلمحاأقاالقرآد.عليهنضكمابإحسادتسريحهايكودوبهذاالمحظور.

ا-
4/1@لل،يى@@لمصلحر+@ر 5

@-

تلىللا@ي،1/041@حكم

رمحني،@@
@فرفور@رة)@لكرتأحمدطت@@دبى@لنر@@ور@عد@ن@هرعد@ن@حا@رسدس@

لإسلايف@2،اردر@نز
1 4 ك@512(،0

@و@لز@لنقالة@لاحدحممة@ركر



لا@ه،واسورهوأسماء3آد@لكر
3مسر.موسوعىمعحم 2

فلاوظلما،إثماأتىفقدعلي@يحصلب@الافتدائهافيورغبةممارقتهالىرغةلالزوجة

لأنهابإحسان،تسريحاجانبهامنيظلولكئهبإحسان،تسريحاحالبهمنالتسريحيكون

مصطرةالحالتلكفي

الخلع(.اية

1 و@لزاحة.@لفرخآية-58

لارتنااكتسبتماوعليهاكسبتمالهاوسعهاإلآنفساالله"يكلفالا

رقبلنامنعلى@لذينحملتةكماإصرأعلينانحملولاربناأخطا@تاأوئسبناإنتؤاخذنا
ثنا

على@لقومزنافان@مولاناأنتوارحمنالناواغفرعناواعفبهلناطاقةلامانحملناولا

2ة:لقر)اي@@لكافر 86)

قدكانأمزاالصحابةعنفرحتلأنهاوالزاحة،الفرجبايةالآيةهدهسميت

افهموإذالمحاسبة،ايةوهيالآيةهذهعلىسالقةلايةفهمهمحسبعلىوذلكأهمهم،

ومعاص.أمورمنأنفسهمفيخطرتماعلىمحاسبهماللهأن

إلكلىإلىالجمهورفذهبعقلا؟جاثزيطاقلاماتكليفهلمسألة:وهنا

2)تالأشعريوف@بدلك، 2 المثرعبهوردهلأصحابهواختلفحوأز@إلىهأ4
من)الأنعام،وسعها@إلأنفسامملفالاتعالى:قولهبدليللا،معظمهمقاللا؟أم

1الآية: منلالطلاق،اها@آماإلانفساال@هيكلفالاوقوله:(42والأعراف:5،2

ذلكوغير7(،الآية:
لهبأبيبأمرمحتحينذلكورودإلىاخرونوف@بالايات.من

لار)بروت@ر@ر،عد@ق@مئ@لتىبى@مولللو@لقدلاطى@سبر@بم@لاطى،

3يلا2دت(،@عردف@

@و@لز@للنقالةالاحدحمعةمركر



لماتالم@لدكنررتألف
3 2

شىءأمرفكانهلهب،ناتناراسيصلىوآنهيؤمن،لابأنهس@حالهأخبروقدبالإلان،

محال.
(1)

للكيسدو!يؤمن،بأناستطاعةبهكانتلهبأبابأنالطحاويأجاب

وكلعلىال@ابقاللهعلملكنالإيمان،تحصيلعرعاحزعيرفهوالاستطاعق@
اقع@

له.يستحيبلنفإنهلالإيمانأمرإفاله@أبابأدأحاط

فهو@،بهلناطاقةلاماتحقلناولا)رثنالقولهم.المؤمنيندعاءفإنكذلث،

دعاء
مىعليهميثقلماتحميلهمبعدم

تقولكمايطيقو@ا.كانوادادالطاعات،

(2)لذلك.متقلولكثكطبعا،لذلثمطيقوأنتإليه!النظرأطيقلاتبغضه:لشخص

@حاسبؤ@ايةة@لعلاقة@ن@الابك

1 @لفرض.ابة-59

مما@لربعفلكمولدلهنكك)فبنتعالى.قولههيالفرائضآيةأوالفرضاية

فبنولدلكميكناإنتركتممما@لربعولهنثينأوبهايوصينوصي!بعدمنتركن

جلركانند@أو@ينبهاتوصونوصئةبعدفنترتهممماالثمنفلهنولدلكمكان

منأكثركانوافإنمنهما@لسدسواحدفلكلأختأوأخولهامرأةأوكلالةيورث

منوصئةمضآرغنرثينأوبهايوصىوصثبمابعدمن@لثكفيشركاءفهمفلك
@لن@

.(12)النساء:@حلي@عليمل"و@

واستحالةللقرآن،السنةلزوميةعلىتأكيدهلدىتيميةابنالإسلامشيخيير

صبالقرآنالاستغساء
يقول:والآيات،منبهيتمتلفيمابهاويتمتلالآيةهدهإلىالة،

بجاء@ر@لميررتريش،ملض@لمل@هقفيئو@خلا@سلايس@@مفا@بس@بمسعلير@مى@شحرمح@@@ا-

1/2"(3ط@رب@@لز@ 3 0

ه"1/3@لطحودف@لحفبةنرح

@و@لز@لنقفة@اح@@كزشص



ساله،واسورهوأسلىآد@لكرلمنهماء@ل@
3م@سرسوعىمومعحم 2

"

مبتدعفهوالرجليئعلىمسحومن
أنلأحل!يجوزولاوللقران،المتواترةللمتمنةمخال@

دذلثيعمل
فيكانتو)ذاغسلها،وجبطاهرةكانتإذاوالرجلالغسل،إمكانمع

إفاالوارثحالبينتالشةفإنالفرائص،آيةفيكماالشةلينتهثماحكمهاكادالخ@

أعلمسبحانهواللهمتعلدةونظائرهقاتلاأوكافراأوعذأكان
(1)

7ا)تالقيماب@يستبطكما منهأ5
ألاكليةقاعدةالآيةهذه

وهي
ةالعبرأن

وهيواليات،بالمقاصد
يقول:وتصرفاتهم-العمادأفعالعلىمحكمة

"

منأنريبولا

علىدلالقرآنفإنوبطلانهاالحيلبتحريمجزمالشارعومقاصدوالسخةالقرآنتدبز

والعباثاتالقرباتفيمعترةهيكماوالعاداتالتصرف@معتبرةوالنياتالمقاصدأن

فاسداوجهمنوصحيحافاسداأووصحيحاحراماأوحلالاالفعلفيجعل
وجه.من

فيجداكثيرةالقاعدةهذهوشواهدكذلك.تجعلهاالعباداتفيوالنيةالقصدأنكما

منولتعتدواضرارأتمسكوهن)ولاالرحعة:ايةتعالى@قولهفمها:والسةالكتاب

ظلمفقدفلكيفعل
2الاية:من)البقرف@نفسه إناالرجعةأنفينصودلك1(،3

الرجعة.تعالىاللهيملكهأالفرارقصدفإفاالفرار،نصالضلاحقصدلمنتثبت

يخافاإلآأنشيئاآليتموهنتماتأخذواأنلكميحل)ولاالخلع:ايةفيتعالىقولهومنهاة

)البقرف@بهافتدتفيماعليهماجناحفلااللهحدوديقيماألآخفتمفبناللهحدوديقيماألآ

2الآية:من لاأنالزوجانخافإفاهوإنمافيهالمأفونالخلعأنعلىدليلوهذا9(،2

فيشر@فإنهال@صحدوديقيماأنظاإفاياحإنماالتانيالنكاحوأناللصحدوديقيما

فيتعالىقولهومنهاحدوثصإقامةطنالعود@وشرطحدوثصإقامةخوفعدمالحلع

2(،1الاية:من)النساىمضآر@كيرأو@ينبهايوصىوصيةبعد)منالفراثض:اية

صيةالوكانتفإفاالورثةيصارلممنوعةالميراثعلىقدمإنماوتعالىسبحانهفمانه

@ثهتييف@@س
تحتهيئ@،)نحار@تيية،لتمير@بر@نمير@لعل@تن@نر@@طرايىييةسعد@لب@س

42/2(،401@2،@لوتلطمؤسسشكللوم)@فىمحمد@لد@طل@

@و@لز@للمافة@احد@حممة@ركر



آالدكتورتأليف
3

لمما
3 2

بدونذلكأخذلهالموصىعلىوحرمإلطالهاللورثةوكانحراماكانتضراروصية

الورثة...رضا
(1)

1 بة.@لفراية-60

ائحصناتيرمون)و@لذينتعالى.تولههي
شهداءبؤبعةياعلإلوااتم

فاجلدوهم
@

(4ر:)النو@@لفاسقونهموأولئكا@أشهاثةلهمتقبلواولاجلدةمانين

لهقوفي)جمث@،السديعىالأترفيوردالقذف،لآيةأخرىتسميةالمريةاية

عتهكانأولئككلو@لفؤادو@نبصر@لسمعإنعلمبهلكلي@ماتقف)ولاتعالى:

3)الإسرامسؤولا@ قال:6
"

يسألكانإنماحذفيهايكنأالآيةهذهنزلتيوم

عنه

ثمالينجلدالفريةايةالايقيهذهنزلتحتىلهيعفرثتمالقيامقعيوم
(2)

فثرعتنتهك،أدمنوالأعراضالأفرادحمايةفينبيلامبدأالايةهذهوتقرر

جسديةبةعقووهيجلدفثمانينالجلدهما:عقولتينالناسعلىالمفتريللقاذفالمولى

امالاحترالقاذفبهايفقداجتماعيةلفسيةعقوبةالأخرىوالعقوبةالقاذت.بهايرتدع

إناللهعذابمىينتظرهماإلىبالإضافةعدالته.فيوالطعنشهاثتهبرفضالمجتمعفي

عليه.اللهتابوأصلحتابفإنيتب،ا

القذف.واية@لقذف،في@حدود@شهاثةرذايةر@جع:

77@للهملى@اتلكر@ئىمحمدسل@ى@لنا / 1

6/2للثور،نمسبر@لر الألابوحهمح@داحمدرو@و8،6

@و@لز@للمال@للاجدحمعةمركر



وورهوأسماء@لكريمات@أس@اء@
ميرعيصرمرمعحمياته،ا

1 الفزع.ابة-61

3 2

الأرضفيومن@@لسماو@فيمنففزع@لصورفيينفخ)ويومتعالى:قولههي

منإلا
آوكلاللهشاء

وه
(87)النمل:@@خرين@

عنالآيةهذهتتحذث
الثلاثالنفخاتإحدىوهيالح@ثر،يومالفزعلفخة

فيانمذكوروهماالقيام،ونفخةالصعقنفخةهما:الأحرييادوالنفختانالقيامة،يوم

رفي)ونفختعالى:قوله
@@لسماو@فيمنعقف@

منإلاالأرضفيومن
دلىشاء@

)الزمر:*(.@ينظرونقبامهمفإفاأخرىفيهنفخثم

منالمستثنينتعدادفيالعلماءاحتلففقدالايقيهذهفيالواردالاستئناءأما

هم.غيروالعين،والحوروالملائكة،والشهدأء،وادضالحينلأنبياءا

بالعمومالأخذذلكفيالضحيحالموقفأدإلىتيميةابنالإسلامشيخيدهب

المعروف:الحديثفيذلك،في)خ@النيتوق@وكماالقراد،أخبركما
"

يوميصعقون

موسىفأجديفيق،منأوللأكونالقيامقي
أفاقهلأثويفلاالعرش،بساقآحذا

(1)اللهاستثناهممنكانأمقلي

يقول:
"

لمالتم@استثنىمنبكليخبرالنبي!كانفإفا

الأنبياعطوأعيانالتاعقيبوقتالعلممثلهذاوصاربذلك،نجزمأننحىيمكننا

الهومحمدعلىاللهوصلىأعلم،واللهبالخبر،إلايناللاالعلموهذابه،يخبرأمماوأمثال

وسلموصحبه

@لصعق.ايةالعلاقة:فاتلآيات

@عر@لارتالإشحاصدحا@لاسا@لحاريصجح
2 2 8 ث@0

ل@ملمصجح
مركى@مانلس

ينجبة@سورسانل@وف@ف
4/2@ت@ 6

(23كل)ح

ر@لر@تلنما@ه@احد@حمحهمركر



@@نأبى@لدكترر.

م
لما

1 @لفصل.اية-62

3 2

ىو@لنصارها@واو@لذينامنوا@لذين)إنتعالى:قولهعلىالفصلايةتطلق

عندأجرهمفلهمصالحاوعملالآخرو@نيومبالتةآمنمنو@لضابئين
خوتلاوربهم

عدالوايةوتدعى(6لاالمائدةفيولظيرها2(،6)البقرف@يحزنونهمولاعليهثم

(71)الحجسورةوفيبالجنة،

له:قوقيعنهما(الله)رضيعباسالنعنرويديماالايةهذهتسميةجاع@

"

آيةلىمذكورةالستةالأثيانوهدهللشيطان،وخمسةللرحمنواحدستةالأديان

لآيةا@@مابئينو@و@لنمارىها@واو@لذيناموا@لذيف)إنتعافى:قولهفيالفصل
(1)

يوملينهمالمولىيفصلإذإشكاي@فيهاليسعاسابنأوضحكماالفصلواية

شقاوفأهلمنهمويجعلوالنجافسعالمح@أهلمنهمفيجعلالقيامة

اآمنوالذينعنالخبرفهلفهمهما،@الناساختلفدقدلأخريان،الآيتاناأما

اكانوو)نلأسماء،اهذهفيدخلمنكلعنخبروالضابئين،لنصارىواها@واوالذين

مبعثه؟بعدموجودأكانبمننحتقىهوأو)@(،النبيمبعثقبل

النيإليهمبعثالذينهموالفلاحبالئجاةعنهمالمخبرأنإلىبعضهمذهب

أمابعثته.زمنموجودينوكانوا)@ه
الحكم.هدافي@احلافليسسبقهمن

ةتيميةابنالإسلامشيحيقولكماوالضواب،
@

الآيهوأنالاخر،القول

منتتناولعامة
لفظعليهيدلالديوهوالرسول،مبعثقبلفيهافكربمااتصف

1-@
في@

رسكر@@ه@محمدسرربض@
مامعة@@لررة@حبئ@)و@لما@ى@لهود@حرلة@باصى@ملابةعد@ن@

1/1دت(،الأسلاميقا

@ر@لز@للنفالة@لاحدحممةمركر



@أص@ولكريم@لفرآر@أسه@.

3يرعيسومرمعحماياته،وسوره 2

معاهالهويعرتالايف
قبلهالمامناسبتهابهويظهرقدرها،بهويعرفتناقض،عيرمن

السلفعنالمعروفالقولهووهدابعدها،وما
وجمهورهم

(1)

5)تعطيةابنيقولالماثدةآيةتفسيروفي 1 هأ:6
اا

والذينآمنواالذينإن

منمؤمنلكلعاملفنماالذين:ةقالها@وا"
محمد،ملة

فكأنالملل،منغيرهاومن

رجمهوتأويلوهذااختلادها،علىالطوأئ@وبينتكثهم،التاسبهاحصرلآيةاألفاط

المم@ئرين
(2)

والسدي.مجاهد،بذلكقالوممن

هموصحيح،أصلهاالتيالأرضأهلأديانعنالخبرتضمنتعاضيلآيةفا

والقرآن.لإنجيلواالتورافأهلكدينحقاأصلهيكونأنإفاالذينأنوذلكسعداى

متبعاصاحبهيكونأنإماحق:أصلهوالذيالم@ثركيزطكدي@باطلاأصلهيكودأنأو

متبعهوأوتبديل،ولانسخعيرم@مشروعاكانحينله
دونوانمسوخبم@لل@

فالسعداءأصناف:ثلاثةفالاسالاسخ
هم

هدهفيالمذكورونوهمالواحد،الصمف

ون@الرسلبعضكذبأوكلهم،كالممثركبنالزسول،وكذبأ@ثركمنوأمالاية،ا

سواءوالعذابالوعيدأهلمنوهمالأشقياء،فهمالكتاب،أهلمنكالكفارلعض

منكالمنافقيرأضمروهأوذلكأظهروا
(3)لأمةاهذه

غيريبغ)ومنتعالى:قولهتعارضلاالايةهذهفإنأخرى،ناحيةمن

منهيقبلفلنثبنأالإسلام
5(،8الاية:منعمران،)آلالخايريهمنالاخرفيوهو

هذافيلإسلامفا
اضعموفيدروكماوالآخرينالأوليئثينوهوعام،معناهالموصع

ةالايةمنليوسف،@بالضالحينوألحقنيمسلما)توقيمنها:الكريم،القرآنفيكثيرة

1 ظلمتإفيرب)قالتوقوله:1(،0
@لعالمنأرثل@هسلسمانمعوأسلمتنفسي

@حدس@@9ببض/4
@لرتمكنة)@لرباصعد@لريرعمد@طبمقانحفيئ@ئكلشماتبتنميرعد@طبم

@-

5/1جر،للحرر@لو 5 6

@-

@نكلتتبت@مبريجة،@ر
ص

2 6

@و@لز@لنفا@ة@احد@حمعةمركر



@@ر:نأيى@

م
ماد

3 2

")النمل
من

من)المائدة،@م@لمونبانناو@ثهدامنا)قالواوقولى:"(44لاية:ا
لآية:ا

1 التيوالراثعالخاص،معناهالسابقة،عمرانآلآيةفيبالإسلامالمقصودفليس(11
(1))ء(0النبيبهابعث

التوراةشرعاتحعواالذينوهمالئاجي،السعيدفيهموالنصارىفاليهود

أماوالتجديل.النسخقبلوالإنجيل
جاءوقدللعذاب.مستحقوددهمعدأهممن

ة)و@(الئبيقولفيالمعنىبهذاصريحاالصحيحالنبويالحديث
"

محفدنفسوالدي

لابيده
بييسمع

أحد
من

الأمةهذه
بالذييؤمنولميموتثمافط،نص@ولاجهودي

التار".أصحابمنإلآكانبم@أرسلت
(2)

1 @لقبلة.اية-63

القبلةاية
(3)

فينزلتالتيالاياتوتعنيالتحويل،آيةعلىيطلقاخراسم

ومنالصلاةفيالحرامالبيتإلىبالتوتجهالأمر
نجهكوتقلبنرى)قدالآيات:تلك

ماوحيثالحرامالمسجدشطروجهكفولترضاهاقبلةفلنولينك@لسماءفي
الوفوكنتم

1الآيؤمن)القرة،شطره(وجوهكم لهقودلالةالايةهذهفيالقضاياومن.(44

عئ@احيثالله(،وجه)فئم
الإلهيفالصفاتغيرمنوآخرونالصفاتمنبعضهم

السلفجمهوروهم
اللهقبلةبهالمرادأنإلىفصبإذتيميقعابنالإسلامشيخمنهم

جهةو)ولكلثلك:بعدتعالىقولهووللظر.فيهاالصفةعلىدلالتهاوأنالتم@ووجهة

سهيرادالوحهوأنالمذهص،هذاصحةعلىموليها@ههو

@ط
لاالاتجاهالمقامهذا

الضفة.

@لنحوبلتبةور@حع@لوعد@لح@،@بة@لعائ@ةطد@

6،218/1ول9،0ولتيمفقيى@بنمحموع 6،019/1 8 0

وحر@"ملمصحح
2)ح@لمح،حمع@)كا@محمد@رمالةبلا@@ 4 @ومد@ال@0

@3
(8أول

2و@ل@فبن@2/ببة@وقيى@ورسانلف 8@

2/4قيى@رييفعموعر@حع 9

@و@لز@لنقال@@احد@حمعةمركر



ةوآياتهسورهوأسملاأل@اء@لؤتر@لك@3
يرمحمرع!معحم

1 القتال.آية-64

قلفيهقتاليالحر@م@لشهرعن)بسألونكتعالى.قولههي

وإخهجالحراموالمسجدبهوكفراللهسبيل
واللهعندأكبرمنهأهله

ة،)القر@شتطاعوا@إن@ينك@عنيرفوكمحتىيقاتلونكنميز@لون

33

عنوصدكبيرفيهقتاذ

لاو@لقتلمنأكبر@لفتنه

من
2لآيؤا 17).

مايحرمونولاالآخرباليومولاباللهبؤمونلا)قاتلوا@لذينهي:وقيل
حرم

يدعنالجزيةيعطواحتىاولمنوا@لكتاب@لذينمنالحقثبننيدين@ولا@رسو@هالك

و@
.(29بة:لتو)اون@.غرصا

اللهعبدسريةحادثةفيالآيةهذهنزلت
فيمىالحفرابنقتلواحينجحشلن

رجبمنيومآخر
يستحلونوأصحابهمحمداإنوقالوادلك،المثركونعل@همفعا@

الأشهريعظمونكانواالعربعامةأنومعلومالدم.فيهويسمكونالحرام،التمهر

هاغيروبينبينهاكانتالتيالحربقريشوسمتيقاتلون.ولافيها،يغرون@لاالحرم

الفجار.حربسموهافيهاقاتلوافلماالحرم،الأشهروكانتلأنهاالفجار،لحرب
(1)

ذلكجاءوالسلام،الأمناستتبابإلىوسيلةذلكلأنالأشهر،تلكيعطموالإسلام

ال@هكتابفيشهراعثرائنااللةعندعذ@لشهور)إنتعالى:قولهي
@@لسماو@خلقيوم

حرمأربعةمنهاوالأرض
.(36)التوبة:أنفسكه@فيهنتظلموافلاالقيم@لديئفلك

اللهعبدفعل)ض(الرسولاستنكروقد
وقالوأصحابهجحشبن

ا@

بقتالأمرتكمما

الحرامالشهرفي
ا

الته@إلىأمرهوفؤصوهما،أصالتذينوالأسيريرالعيرووف

منهموقعالذينللمسلمينوتطييبااثمركينعلىرتاالقتالآيةفنزلت
الضنيع،هذا

فقدالحرام،الشهرفيقتلواالمسلمونكانفإن
عنوالتهعسبيلعنالمثركونصدهم

أكبر،وفلكدينهمعنوفتنوهموأموالهم،ديارهمم@وأخرجوهمالحرام،المسحد

معام،الحرالشهرقيالحفرميقتلاستنكلىهمفيالمثركننمغالطةالمولىوبين

و@لح@،2/742@لل@

@ر@لز@لنفالة@احد@حمعةمركر



آنأيى@لدكنور
3

لما
3 3

مااستحلالهم
منورأعظمهو

(1)

خةمنسوأ@اإلىالعلماءبعضيدهبالتيالاياتومن

القلائد.آيةالقتال:باية

هذا،
فيها.)القتال(تكرارالسيوطيمناقثةالآيةهدهفيالئغويةالقضاياومن

الأؤلالقتاللأنمحتلعان،أنهماإلىث@بمحتلفان؟أنهماأمالأولعيىالثانيالقتالفهل

م@الثانيةالسنةلىالحفرميابنكمريةفيوقعالذيالقتالهوالاية،فيعنهالمسؤول

(2)كلهالقتالعلىيصدقجنساسمفهوالآيقيفيالمذكورالثانيالقتالأماالهجرف

النيوايةالقلائد،واية@لتبفابة@لعلاقؤ@ف@الايات
ه

1 @لقتل.اية-65

القتلكفارةآيةأوالقتلآية
(3)

لمؤمنكك)وماتعالىقولههي

خطئاإلا
أهلهبلىمسفمةو@ي@مؤمنهرقبةفتحريرخطئامؤمنأقتلومن

كانوإنفؤمنةرقبهفتحريرمؤمنوهوتكمعدوقوممنكانفإن

يحدأفمنمؤمةرقبهوتحربرأهلهإلىمسلمةفديةميثاقوببنهم

منتوبةمتتابعين
.(92)الساء:حكيما@عيماال@ه"وكاناللة

مؤمنايقنلأن

ايصدقوأنإلا

بينكمقوممن

شفرنجنفصبام

منالعلماءويستنبط
فإفامقيدها،علىالمطلقةالأحكامحملقاعدةالآيةهذه

موضعفيحكمورد
الأخير.علىالأؤلحملو@مقيدا،اخرموضعوورديمطلقأ

الحطأ.القتلكفارةفيعليهاالطهاركمارةفيالزقبةتحريرحملم@الايةهذهفيهوكما

الآتي:الترتيبعلىوالكفرة

لدعهمبىظبي@هبة@بادنلب@بمية@س
1@لكم@2/ 0 2

@@
5/6@لانفلىطي،بر 2 1

@لإسلابفرت)ليرنحار،حرصر@@لأم@عد@لميرس@لل@ي
0 71،)41/2 8

@و@لز@للماثة@لاحدحممةمركر



ميرموسوعي@عحموآياته،سررهوأسماءيم
33ا

-

بعضبهاوألحقالآيق@فيمقيدهوكمامؤمنقعتكونأرفيهاويثمتر@رقفعتق

النههار.ايهفيالرقبةلمطلقحملاأوعليهاقياساغيرهاالفقهاء

-

وهوالعتق،عنللعاجرودلكمتتابعير،شهرينصيام
ةكفرفيبالتتابعمقيدكذلك

الظهار.كمارةوفيالحطأ،القتل

-

الموانعمنغيرهأومزمنلمرضالضومعىللعاحزوذلكمسكينا،ستينإطعام

الضوملزوالالمثروعة
العنق.آيةالعلاقؤفات

1 @لقذفاية-66

فاجلدوهمشهداءبأزبعةياعرتواأثتمائحصناتيزمون)وائذيف
@

جلدةمانين

(4)النور:@@لفاسقونهموأولئكا@اشهاثةلهمتقبلواولا

تقتلونفريقا@لزعبقلوبهمفي)وقذفتعالى:قالالرمي،بمعنىالقدف

مناب،لأحز)ايقا@فروتألرون
.(26لايؤا

رميأوبالزنا،الرميالاصط@ح.وفي
أبعننس@بنفيمسلماحرامكلف

بزلا.أوجدأو
(2)

المحرمؤالكمائرمنوالقذف

قال:)و@(النبيعنذلكصخكماالفنوبكبائرمنوالقذ@
"

التبعاجتنبوا

التيالنفسوقتلوالسحر،بال@الثركقالهى؟ومااللهرسولياقالواالموبقا@.

3/3دت(،@ار@لكر،وتلبللحتع،معيالح@@مد@لرسي 6 0

عد@قصاكا@لقري
@@@شلبر@لمفهل@@ندارلة@نلا@يماتتصينهبى@لقهاءعبئمبرس

س
عد

4ولاء،@ر@@ححة@ليهي،رر@ى@@ 0 1/1س@،أ6 7

@ر@لز@للنقا@ة@احد@حمحةمركر



ت@@لدكور.تأل@
م

سما
33

حرم
قذتوالرخص،يوموالتوليالي@م،مالوأكلالربا،وأكللالحق،إلاالله

(1)الغافلاتالمؤماتالمحصنات

جاتوالزوالأجناتقدففيالأمربالئفيكانالقذ@والحذأنيروى

ماذلكفيوالذليلخاضة.الزوجاتياللعانوشرعالزوجاتونسخثمجميعا،

اللهعبدعنروي
مسعودلن

م@رحلفجاءالجمعةليلةالمسحدفيجلوساكناقال:أنه

)نوقتلتمو@قتلهفإنرحلأ،امرأتهمعيحدالرحلأرأيتمالله!رسوليافقالالأنصار

افتحالثهميقول.حعلثمغيظ،علىأمسكأمسك،وإنجلدتموه،بهتكثم
فزلتة

اللعان.آية
(2)

الاستثاءأحكامملالفقهجةوالمباحثالمسائلمنالكثيرالقذفآيةوفي

)إلا(ب
(3)

أمر،@جثدةكأنين)فاجلدوهمفقوله:الوع،فيالمتعاقبةالجملواختلاف

خبر.@الفاسقونهم)وأؤلئكوقوله.ضهي،دا@أ@شها@لهمتقبلوا)ولاوقوله:

اك،بالاشزآخرونوقالالأولى،الجملةحكمتحتكلهاالأنلادحولوالحاصل

لوقف.باواحرون
(4)

دالمحدوشهالةردايةور@جع:المحاربفوايةالتعك،اية@لعلاقف@ف@الآيات

@لقذت.نب

نحالى@ن@فوللد@لحا@يصجح
"

@عطلما"،@بمىباكلود@مر@حب@
2ما ل@6

يص@ملمصحغ

مما9يعر@ثرما،@لكفر

دح@غعلاء@للبر@كلم@م@
دبرو@@فع،@ل@

@@ر@لك@@
21،ط@ 9 صححوو@ملحت+8ول2(،8

يع@للمتملم
4 9 )ح@للحيىلد@لارد@يالماص5

2 2 5 صلمط3
@

@
@للطد،3"مة

لمطسلأ.2

@ع@للما@ىلا@مدنس
صحححلبت@لألل!رفالط،ا..

@-
لو@@مىعد@عد@شسربي،نلا@بطر

مححد@للبعد@لعل@م@كلو@لفه.نموللى@لرملى@مالم@نهر@ص

4كهط@@ا@@صورض@@@ 1/2مأ،ا1 6 3

-،

بد@ر@لكصيررت@بد@مببمور@لأحكاثحنهثبنمحد@ر@س@لآ@صهكلي
4لم +2/2ام@،0

@و@لر@للنمال@@احد@حمعةكرص



ل@@@ئحه@
ى

ته،وآياسورهوأسلىيملكر@ت@
يرعيسومومعحم

1 وء.@لقراية-67

3 3

أنلهنيحلولاقروءثلاثةبأنفسهنبترثصن@طفقات)و@تعالى.قولههي

برثصأحقوبعولتهنالاخرو@ليومبال@هيؤمنكنإنأرحامهنفياللهخلقمايكتمن

ىأر@إنفلكفي
و@لته"ثوجةعليهنويلرجالبالمعروفعليهن@لذيمثلولهنإصلاحاا

2لبقرف)ا@حكيمعزيز 28).

فقدوعليهالحيض.منالطهروعلىالحيضعلىيطلقالأضدا@منالقرء:

عليهمنصوصهوكماحكمهافيمنأوالمطلقةعلىالاعتدأدوجوبعلىالعلماءأجمع

الطهر؟أمالحيصأهو)القرء(معنىفياحتلفوأولكمهمالآيق@هدهلى

مدةجعلإلىيفضيالطهرمعنىعلىالقرءحملفإنثلاثة،القروءعددأنوبما

لكلوثلائا.الاعدادمدةكانتالحيضمعنىعلىالقرءحملوإدأطهرين.الاعتداد

الفقه.كتبفيالم@فيصةحججه@ريق

رويوقدهدا،
لادالتيتحيضالتيعذةعلمناقدقالواالقروءايةلرلتلماانه

منالمحيضمنييسن)و@للأئيقوله:تعالىاللهلأنزلعدتها،ماندريلاتحيص

أنأجلهنالأحمالوأولاتيحضنأواللائيأشهرتلاثةفعدتهنارتتمإننسائكم

(1)0(4الاية.من)الطلاق،@حمله@يضعن

ايةو@لشهور،وآيةالحمل،وايةبالحول،الاعتد@دايةالعلاقة:فاتالايات
فافلو@وآبةلمحبض،ايةاووء،لقر@وآبةلطلاق،@

ا؟
@

دت(،4/113طأ@لار@لمكي،)لبرر@@لفلبر،فحشرحعد@لحلحم@ى،

@ر@لز@للنقمةالاحدحمعةمركر



لماآدم@لدكررنألص

@لقسمة.آيةا-لملأ

33

المجاهدين،بينالعنائمقسمةسياقهماسياقيفيآيتينعلىالقسمةايةتطلق

ورثته.لينالمتوفىتركةقسمةوسياق

-

خسهدتهفأنشيءمنغنمتمأئما)واعلمواتعالىقولهالغنائمقسمةسياقففي

أنزلناومابالتهامنتمكنتمإنالسببلوانجنوالمساكبنو@ليتامى@لقربىولذيوللزسول

.(41)الألمال:@قدي@شيءكلعلىوالله"الجمعان@لتقىيومالفرقانيومعبدناعلى

الخمم@أوآيةالغنائمبايةوتعرف

-

بونلأقروا@لوالدانتركتمانصيباللرجالتعالى:قولهالمتوفىتركةقسمةسياقوفي

)السماء.نمنمباكثرأومنهقلتماوالأقربون@ثو@لد@نتركتمانصيبوللتساء

المواريت.وآيةائضالفربآيةوتعرف.(7

المواربث.وآيةائض،الفربةوا@لغنائم،وآيةالخمس،آيةراجع:

1 @لقصاص.اية-69

نفسه،السياقلىاياتعدةعلىالقصاصآيةتطلق
وهي:

-

والعبدبائئاطزافقتلىفي@لقصاصعليكمكتبامنواائذينأئها)ياتعالى:قوله

عفيفمقبالأنثىوالأنثىبالعبد
يثيئأخيهمقله

بإحسكإليهوأثاءبالصروففاتبحغ

1)القرف@أليمعذ@بفلهفلكبعداعتدىفمن@رحمةربكممنتخفيففلك 78)

-

بالأنفوالأنفبالعينوالعبنبالنفس@لتفس@افبهاعليهثم)وكتبناتعالى::وقوله

أمنوثهكفارةفهوبهتصذقفمنقصاصوالمجروحبالتنو@لسنبالأننوالأفن

.(45)الماثدف@لظالمون@همفأولئكال@هكلأنزلبمايحكم

-

جعلنافقدمظلوماقنلومنبالحقإلأال@ه"حزم@لييتقتلوا@لنفس)ولاتعالى:وقوله

.(33)الإمراء:منصورا@كانإنه@لقتلفييسرففلاسلطانالوليه

@و@لز@للثقال@@احد@حمعةمركر



33يسرموسوعيمححموآياته،سورهماءوأ@يم

كالنفسجنىمامثلالجانيعلىيوقعأنالاصطر:في)القصاص(و

بةعقويوجبالقصاصأدوالحدالقصاصبينوالفرقبالجرح.والجرحبالتفص،

تعالى.لتهحقاوحتمقدرةعمولةيوجبفهوالحدأماللعباد.حقاوجبتمقدرة

مقدرتانعقوبتانأنهمابينهماالجمعووحه
(1)

منالقصاصوأية
الكبائر،أصحابتكفيرعدمفيوالجماعةالسنةأهلأدلة

لاووأوليائه،المقتولأخوأتهأيالأخوفمسمىالقاتلعلىأطلقتقدالآيةلأن

الإيمانيةالاخوةبلالخوارجيفعلهكماوالكبائرالمعاصيبمطلئالقسلةأهليكفرود

لهعفي)فمنالقصاص:آيةفيممبحالهقالكماالمعاصيمعثابتة
فاتممعشيءايخهمن

)إنماقوله()إلىبينهما@فأصلحوااقتنلواائؤميينمنطائفتان)وإنوقال:@،وفبالمعر

بالكليةلإسلاماالمليالماسقيسلونولاأخويكه@بيننأصلحواإخوةائؤمون
(2)

الأخؤةللبقوله:الكبائرأصحابمكفريالخوارجعلىالقنوجييرذكذلك

لهعفي)فمنالقصاصأيةفيتعالىقالكماالمعاصيمعباقيةالإي@الية
شيأخيهمن

4

لآيةا@وفبالمعرفاتبح

@لضلح.وايةالأخؤفآبة@لعلاقؤفاتلايات

القصر.آية-17"

@لضلاةمنتقصرواانجنغعليكمفليسالأرضفيضربتنم)وافاتعالىقولههي

1يالشاعضفبأ@عدوالكمكانواالكافرينإنكفروااتذينيقتنكمأنخفتنمإن 01).

قصرهنابالقصر،ويرادالخوف،صلاةآيةأيضا.الآيةهذهعلىتطلق

فيهما.قصرفلاوالصبح،المغربغيرفيركعتئنركعتيربجغلهاال@فرفىالصلوات

@لك@يت@71/921@لقية@لوسهش

3@طة،@لر@@لحنية 9 / 1

1/8افر،@ملعفلةللىبى@نرفط@

@احد@حم@ىص
@للنما@لر@لر@



3بمادمر@تأيى@لد 3

فرضهأحيفةأبوويرىالوحوب.ون@والرحصةالجوازعلىالجمهورلدىوالقصر

يقولستة،انهفيرىالشافعيأفاالمسافر.على
"

نىإفاعنهوأخهىا@رتركوأكره

فيهالتنةعنرغبة
(1)

المرعتةمسائلهاوفيالمسألةهذهفيتفصيلأللفقهاءأنعلى

منهيبدأالذيوالموضعالقصر،فيهيحوزالذيوالمتسفرللقصر،المعتبرةالمسافةمثل:

الضلافيقصرأنموضعفيأقامإذاليهلهيجورالذيالرمانومقداربالتقصير،المسافر

ذلكوغير
(2)الضلاة..قصريالمرعيةالمسائلمن

الخوف.صلاةآيةالعلاقؤ@ف@الايات

1 @لقلائدآبة-71

لا@لشهروال@ةشعآئرتحلوالاامنواإكا@ئذبن)ياتعالى:فولهالقلائدبآبةالمراد

ضو@نا@@رربهممنفضلايبتغونالحرامالبيتامينولاولا@لقلآئدالهديولا@طر@م

.(2ئدة:لما)ا

منبهيتقفدونالناسكانماالقلائد:
ماوكللأنفسهم،أمنةالحرمشجرلحاء

هيوقيلغير@أونعلمنسبحانهلتهأنهعلامةوأعناقهاالهداياأسنمةعلىعلق
سئة

الإسلام،وأقرهاالجاهليةفيبقيتإبراهيمية
(3)

عنروي
أنعنها(الله)رضيعاثثة

(")فقئدها.غنماالبيتإلىمزةأهدىلق@(النبي

ا-

1/8لثصي.@لقرتطلحكم 9

@-

1/2@خهد@@لابةر@حع سمار@ا6،2

@-

نمبر@لؤطي،6/04

-،

@عبلى@ر+ل@لصلتصد@صتصلمصجح
3 6 )حصد@بد@لمهات@ىصل@7

3 ، 9 لم@6
ص

يعطضلبى
)حكلامد@حد.87

2 4 2 01)

طو@لز@لنفال@للاحدحمعةكرص
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نسخوالعلماءالمفسري@معطمنقلوقد
)ص@هالنبيفأمرالقتال،لآيةالآيةهذه

)حرم(.مكانيأوالحرم()أشهرزمانياعتباليونالمثركير@بمقاتلة
(1)

ابنع@روي

مىنسخقوله.عاس
للكذب)سماعونوبئ:عزوقولهالقلائد،آيةايتالتالماثدة

فلنعنهمتعرضو)نعنهمأعرضأوبينهمفاحكمجاؤوكفبنللسحتأكالون

.(42)الماثدفشيثا@يضروك
(2)

بايةنسختوقيلالحكم،فيالتخييرآيةوهي

@لقتال.آبة@لعلاقؤذات

1 @لقنطر.اية-72

القنطارآية
وآليتمزوجمككزوجاستبدالأردتم)و)نتعالى:قولههي

2)النساء.مبينا@وإثمابهتاناأخذونهآشيئامتهتأخذوافلاقنطارأ@نإخد@

يؤفهبقنطارتأمنهإنمن@لكتابأفل)ومنتعالىقولهفيأيضا)قظار(كلمةووردت

.(75الآية:منعمران)آل@إليك

بينالجمعمنبدلاوأنهالألفاظ،دلالاتمناقثةفيالآيةهدهإلىالإشارةترد

الايتينفيفالقنطارومقاصدها،الكلماتمعانيلتحديىالموضوعفيالواردةالنصوص

بينالجمعلكنالقنطار.حكمفيفل@سالقنطارعداماأنفقطمهيفهمال@ابقتين

القنطلى،حكمفيالقسطاردونمادخولتؤكدمتلا،الرواححكمفيالوارلةالنصوص

أعطاهاماروجتهمنيسترذأنللزوجيجوزفلا
إلأكثر،أوذلكقلهبةأوصداقمن

الطلاق،فقزراالزواج،بامتمراراللهحدوديقيماألآخافاأوبدلكنفسهاطابتإفا

أخذللروجيجوزفحينئذ
حسبالهبةأوالضداقمنشيء

اوالطلاقآيةووردما

حزم:ابنقالالخلع.آيةأوالفدية
"

معناهافيوماالصداق(اية)أيلآيةاهذهلولا
من

2نثبر@لصي 4 6 / 6

صعد@لر،@تنجد@
42 / بر@طلبت104

@
لى@ؤسط@محم

8 ممم.2
لد@احاءباحد@لهنيص

6لى@لحهى 9 0 لم@ا2
6)ح@حوس،@صياربت@لفيص 3 69)

@و@لر@لنما@ه@احد@حمعهمركر



33بصا.ادم@لدكورتألف

لماالهبات،فيالعودوتحريمجملقيالأموالتحريمفيهاالتيوالأحاديثالاياتسائر

(1)أصلا".القنطارعداممامانعالقنطارايةفيكان

الصدافوآيةالحلع،واية@تأيخف،يةا@لعلاقة:فاتلآياتا

عد.لقوا@آيةا-كلا

لا@لنساء@للآقيمن)و@لقواعدتعالى:قولهعلىالقواعدايةتطلق
جونير

لهنخبريستعففنوأنبزينةمنبرجاتغبرثياجمهنيضعنأنجناحعليهنفليسنكاحا

(60)النور:عليه@سميعو@لته

جمعالقواعد:
قاعد،

أولكبرالكاحوعنالحيضعنقعدتالتيالمرأةوهي

مرض.
(2)

منالقواعدالكريمالقراناستث@ىوقد
النساء

للمؤمنات)وقلقوله:من

ثنوليفرمنهاظهرماإلأزينتهنيبدينولافروجهنويحفظنآبصارهنمنيغضضن

1(،3الآية:من)النور،جيو@ههعلىبخمرهن
الحكملأنونلكالزينضآيةوهي

معيدور
ماأنوطالماوعدما،وجوداعتته

القواعد،حقفيصعدوملأجله،الئظرحرم

فلكحددقدالكريمالقرانأنغيرالمحارم.ذواتحينئذوأضبهتبها،بأسفلا

والحاجة.المعقولحدفيذلكيكونو)نماالتبرئج،بعدموقيده
(3)

الحجاب.بةأواالجلباب،بةا@لعلاقة:@ف@لآباتا

@-
3وللصلاد@لر 1/2وس،@لرتعدث@تىعمالة.57 2 ع@ا"@0،9

@أ

@-

@لفدي،
عد@ن

س
@لإصححي،@@)سبروترل@،@رمير@تحفيئحل،@سبى@فه@لكيقح@ت

@ط

@و@لز@للثقفة@اج@@حمعةمركر
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1 مؤالقو@آية-74

بعضهمدلة@فضلبماعلى@لنساءقوامون)@لرجالنعالى.قولهالقوامةلآيةيراد

الله"(حفظبماتثغيبحافظاتقانتاتفالصالحاتأموالهممنأنفقواوبمابعضعلى

.(34)النساء:

منالناسبعصيمهم
ثئمومنالمرأفعلىالزجلجسىتفضيلالآيةهذه

فيدلالةالايةفييرونلاالعلماءمنكثيراأنغيرذلك،علىوأحكامامواقفيبنون

يوضحالمرأةعلىالزحلتفضيل
بقوله:عاشورابنذلك

"

قد
قدأوتأويلسوءيقع

فقدبالفعلوقع
روي

النساء"قولالايةنزولسببأن
@

فيالزجالمعاستوينااليتنا

قيامووالدفاع،الحفظقيامهوالسحاءعلىالرجالوقيامالغزو"،فيوشركناهمالميراث

اللهفضل)ب@اقالولذلكالماليوالإنتجالاكتساب
اأنفقووبمابعضعلىبعضهم

من

اللهبتفضيلأي:أموالهم(
فالتفضيلحأ،دأموالهممنوبإنفاقهمبعضعلىبعضهم

لبقاءوحراستهاعنهاالذبفيالرجلإلىالمرأةحاجةتقتضيالتيالجبلتةالمزاياهو

@اتها".
(1)

الطبيعيالاستعدادهوهاالتفضيلأنمبيناقبلهالألوصيذهم@ذلك@لى

قال:الم@تماق،تحملم@الأصثىعليهتقوىلابماللقيامللذكراللهوهبهالذي
"

امونقو

فيوضاتهممنعليهموالإنفاقالناقصينبتدبيرالقيامشأنهمالكاملونأيال@اءعلى

اللهفضلبا
تعالىاللهسبيلفيأموالهممنأنفقواولمابالاستعداد،بعضعلىبعضهم

معارفهمأوقواهمأيأموالهممنإليهالوصولوطريق
(2)

الشوكافيالإماميقول

2)ت 5 القوامة:منالمرادوبيانالآية،لهذهتفسيرهفيه@ا0
"

مونيقوأنهموالمراد

بمايقومونأيضاوهمالرعق@عنبالذبوالأمراءالحكامتقومكماعنهن،بالذت

مما1/2و@ل@ر،@تحرير

5/3@لحاياروخ

@ر@لر@لننثهالماحدحمعهمركر



رلدكتو@نألبف

"

ا
دم

ما@

منإليهيحتجن
ليدل)قوامونثأقولهالمبالغةبصيغةوجاءوالمسكن،والكسوفالئفقة،

الأمر".هذافيأصالتهمعلى
(1)

فيبينهماالتسويةالإسلام،ظلفيالمرأةعلىالرحلتفضيلنفييعنيولاهذا،

الجنسينلأحديمكنولاوواحبات@حقوقهالجنسينمنفلكلوالواجات،الحقوق

بالجن@الموطةوالحقوقبالواجباتالحقالوفاء

@لضمانر.ايةة@لعلاقة@ف@

1 سي.لكر@آية-75

ة)البقرنوث@،ولاسنةتأخذهلا@لقئومافيهوإلآإلهلا)اللةتعالى:قولههي

2الآية:من 55)

الكرلصيايةأنالحديثوفيالكريم،القرآنفيايةأشهرالكرسيايةوتعذ

ى@ا.زيدا)ر@ح@النبيودعاليلانزلتآيقيوأعظمالقرآن،ايسيدة
(2)

@اويأتي

الإلهية،وهي:العلماعهقودحس@السبعةوالصفاتالأسماءلأصولجامعةكونهافي

الضفاتهذهإنقالوافقدوالإرادفوالقدرفوالملك،والعلم،والوحدانتضوالحياف

الإلهية.والصفاتالأسماءأصولهيالسبعة
(3)

الآية.هذهفيجامعةوهي

الأشريف@بإذالعلماء؟بيناختلافالكرسيايةبأفضليةالقولوفي

3)ت 2 4)تالباقلانيوابنه@4 ذلك،ردبلىالفقهاءمنوجماعة(03
وحجتهم

أن

لاإلهيةفاتيةصفةبكونهاللهوكلامرتبفعنهالمفضولمننقصالأفضلمقتضى

منوردماأنإلىوث@بوايتبعض،ولايتفاوت
آنطالقرآيبينبالأفضليةيشرمماذلك

ا-

@لقلير،1/135قح

@-

2سنمبر@لفرطي، يوالحلت6
@

لح@لكير،@م
6 5 )ح@@ل@@@ضصول9

91+@@

@لرو@ندعمع

يع
0كللا )ح@ربا@ف@لمب@معالما@8

2 8 ح@سع،)صب@صب@@لألبمرظ@9(،7
9 54)

17/5ر@نمبر،نجبة@وفلىى@صرسانلفببف@ه@

@و@لز@لثقالةللاجدحمعةمركز



3برموسوعيمعحموآياته،سورهوأسماء3آد@لكريأسلى@ل@ 4

سورةبأفصليةالقولمثلوذلكوفاضل.عظيممعناهبلالتفضيل،بهالمرادفليس

والإخلاص.الفاتحة
(1)

الالأحوباعتبارتكونقدالأفضليةأناخرونويرى

اواستدئواخر،وقتفيوتلكظرف،أووقتفيأفضلالآيةهذهفتكونوالمقامات،

أنتعلمأأمثلهاأومنهابخيرنأتننسهاأواي!منننسخ)ماال@خ:آبةفيتعالىبقوله

1)القرفقدير@شيئءكلعلىالله فيللعبادخيراكانتالمنسوخةالأولىفالآية.(06

المكلف@ئظروفباعتباراخر،وقتفيلهمخيراتكونالناسخةالآيةوكذلكوقتها،

ذاتهما.حدفيالحكمينأوالآيتينباعتبارلا

@لثخ.آية@لعلاقة:ف@تلايات

1 الكفارة.آية-76

فيمختلفةمواضعفيالآياتمنمحموعةعلى@@لكفلر@ابةأو@لكفلىةآيةنطلق

وهي:الكريم،انالقرسور

-

الأيهنعقدتمبمايؤ@خذكمولكننكمأ؟فيباللغوالله"يؤاخذكمالاتعالى:قوله

قئ!رتحريراوكوخممأوأهليكمتطعمونماأؤمطمنمسايهنعرةإطعامفكقارته

ثلاثة؟تابمفصياميجدأفمن
يبينكذلكبممأ؟واحفظواحلفتمإفانكمأ؟كفارةفلك

.(89)المائدف@،ونتشكرلعلكماياتهلكمالله"

-

قتلمنوخطئاإلأمؤمنايقتلأنلمؤمنكك)وماالخطأ:القتلكفارةفيتعالىوقوله

)الساى@أهلهإلىفسلمةوثي@مؤمنةرقتةفنحريرخطئامؤمنأ
من

.(29لآية:ا

-

إنأفها@مهنمائسائهممنمنكميظاهرور)@لذينالظهار:كفارةعنوقوله

رغفولعفوال@هو)نوزيرا@لقولفنمنكراليقولونو)نهمولدنهمإلا@للائيأمهاخمم

فلكميتلثاأنقبلفنرقتبمافتحريرقالوالمايعو@ونثمئسائهممنبظاهرونو@ثذين

@ون@الرسانلف
@

17/5ر@نثبر؟نجبة@ر 1

اكا/17ر@نبر،نجبة@ررف@ى@ورصانلف

@و@لز@لل@فا@ة@احد@حمحةمركر



ما@تث@ر:لدكتويى@تا
3 4

يت@شاأنقبلمنمتتابعينشهرينفصياميجدأفمنخبيرتعملونبماواللهبهتوعظون

.(4-2)المجادلة:مسكينا@ستينفإطعاميستطعأفمن

فيوفنوبه.عنهأدتهكفرقولهم:ومنهوالمحو،الت@ه،اللغة،فيوالكفارة

ها.وتمحوهاتسترأيلذنوب،اتكفرلأنهاكفارات؟سميترات(لكفا)اأنالتهذيب

فيالحئثوكفارةالطهار،وكفلىةالأيان،كفارةالكفارات:أنلاومن

نهار@لىالجماعأوخطأ،فيهكالإفطاررمضانوكفاراتالخطأ،قتلوكفارةالأيمان،

مثلأ.كالصيدمحظوراتهمنمحظورارتكابأوالحح،أركانمنركنتركوكفلىة

أيامصامأوبالاستعمار،إماحالةلكلومتدزجةمتعد@ةبوساثلذلكعنويكقر

عتقأونعم،نبعأومسكيحا،ستينأوع@ترةأوستةإطعامأوالصدقة،أومعدودف

دلك.غيرأورقبة،

فيوبينها،التخييرحكمفيحاصةالكمارأت،فيتفصيليةمباحثوللعلماء

ماالتخييرعلىالدالةالأحا@يثومنوغيرها..الضيامفيالتتابعحكم
ابنعنروي

أنتقال:بالحيار؟نصاللهرسولياحذيفؤقالالكفارات؟ايةنزلتلماقال:عباس

فصياميجدأفمنأطعمت،شئتوإنكسوت،شئتوإنأغتقت،شئتإدبالحيار

جدا.غري@حديطوهذأكثير:ابنويضيفمتتابعاتأيايمثلاثة
(1)

@لقتل.واية@لعتق،وايةر،@لظهاوآية@لصبد،وابةلأي@اناآية@لعلاقة:ذ@تلاباتا

الكحلة.ايةا-كلا

إنالكلالةفييفتيكنمالله"قلطيمتفتونكتعالى:قولهالكلالةبآيةالمراد

فينولدلهايكنأإنيرثهاوهوتركمانصففلهاأختولهولدلهلي@هلك

الأنئيينحظمثلفللذكرويساءرجالاإخوةكانواوإنتركممافلهما@لثلثانان@ين

@مرؤ

كانتا

كبر،2/29نمبرل@ى

@و@لز@لنففة@احد@حمعةمركز



يرموسوعيمعحموآلاته،سورهوأسلا3لكراآد

1)الشاء:علي@هشيءبكلواللهتضلواأنلكم@لته" أخرىتسميةالكلالةواية.(76

أميرأنطلحةأبيبنمعدانعنالمروفيالحديثفي)@أالبيسماهاالتيالصي@لآية

الخطاب،بنعمرالمؤمنين
"

لبيفذكرجمعةيومخطب
قال:ثمبكرأباوذكر)خ@(،ال@ه

شيءفي(@)اللهرسولراجعتماالكلالةمنعنديأهتمشنابعديأحلاإيى
ما

شيءفيليأغلظوماالكلالة،فيراجعته
فيبإصبعهطعنفيه،ليأغلظما

أعث@إنو)نيالنساء؟سورةآخرفيالتيالضيفآيةتكميكألاعمرياوقال:صدري،

ومنالقرآنيقرأمنبهايقضيبقضيةفيهاأقض
القرآنيقرألا

(1)
إذنفالتسمية

نزولوقتإلىبهاأشارنبوئةتسمية

جع:
لضيف.@يةا

1 @لقعك.ابة-78

3.لفشه@مزلاشهد@لهميكنولمئؤولجهميرمونلموللنينلى..تطتولههى
كاقع!/نللهلعنت/لنسةلمحما@و/للص@رقزلنت@ه/ئه@ال@،ش@ربعفه@حدفئهل@ة/

من
صس@وش@زليندلسلنت@ه/نه4@رش@ربعشهدألندلعذلبعن@ويدؤ/نحلبنف@

يةهه/لآتسميةوجثثتأ،.-7ر/لنوز.للص@رقر،مننىلنعلي@ل@تهكضصبلن

لمحيث/لقححيحة.لأطمن/في/لكثير
"3ر

منفإنالآيات،هذهفيعليهمنصوص@هوكما
يكنولمبالرنىزوحتهقذف

جبوالقذف،حدفيالثرطهوكماعدولشهودأربعةولادعوا@إثاتفيبئةلديه

نفسهعلىفيهايدعوخامسةبحلفةيرثفهاثمصدق@علىمراتأربعيحلفأنعليه

الكافبيز-منكانإنأدتهبلعحة

؟-

6لقا@لك@طمبر@@ملمصجح 1 7
@نني؟سنلم@مد@لر@ر،3413الم@لىطي@لى،مد@ىالم@3

1يع 1 1 صجحلاسا@ه5(،3

2يع@لل@مسلمصجح 7 4 ال@8
4يع@@لفى@لط@ص 1 9@ىداود@للضشى@ى@لا5 2 اال@0

ص

38يع@كرس،د@سد@مدلم@2كثلا)ح@لو@نص،مبةلن 01)

@و@لز@للنقالةالماحدحمعةمركز



سما.ت@مر.@تألف
3 4

نمسها،عنالحناعفرصةبالفاحثةالمتهمةللمرأةالشارعأعطىوقدهذا،

زوجهامثلتحل@بأنلريئقيكالتإنعقتها،واثباتعليها،الحذإقامةمنوالتخلص

بحلفةاتهاشها@ترد@كذلككاذب.زوجهاوأنبريئقعأنهالنفسهاشهالمحاتأربع

دعواهفيصادقازوجهاكانإنعليهااللهغضبأنخامسة

تركوبالطواهر،الارعأحدفيبالمؤمنينرحمةالتثريعيالإجراءهذاوفي

شيء،بكلالمحيطاللهلعلمالسرائر
المتلاعادالروحانيكونأنعقلأيتتلالانه

لذدلانفسميالوقتفيكاذبينأوصادقي
يكلالشارعلكنوكاذب،صا@قم@

فحسب.شها@اتهماإلىأمرهما

ولوأرأيتاللهرسولياقال:@لانبنفلانأنعمر:ابنحديثوفي
حد

سكتسكتو)نعظيم،بأمرتكلمتكثمإنيصنع؟كيففاحشةعلىامرأتهأحدفا

الذيإنفقالأتاهذلكبعدكانفلمايجبمعفلم)@هاالبيفسكتذلك؟مثلعلى

)و@تذينالنورسورةفيالآياتهؤلاءوجلعزال@هفأنزلبهابتليتقدعنهسألتك

م@أهونالثنياعذا@أنوأخبرهوثكرهووعطهعليهفتلاهن@أزو@جهميرمون

تمعليهاكذبتمالالحقبعثكوالذيلاقال:الآخرفعذاب
هاوفكرفوعظهادعاها

إنهبالحقبعثكوالذيلاقالت:الآخرةعذابمنأهونالذني@عذابأنوأخبرها

اللهلعنةأنوالخامسةالصاثخينلم@إنهباللهشهاداتأربعفشهدبالزجلفبدألكاذب،

الكانبينلمنإنهبالتهاتشها@أرجفشهدتبالمرأةثنىثمالكافمين،منكانإنعليه

هذافيولأيى@اودبيمهمافرقثمالضادقينمنكانإنعليهااللهغضبأنوالخامسة

لأبولدهايدعىلاأنوقضىبينهما(@)اللهرسولففزقعباس:ابنعنالحديث

الحد.فعليهولدهارمىأورماهاومنولدهايرمىولاترمىولا

الند@ابةالحلافةداتإتيإ

ا-
يعلديا@لل@لحلود@يش@

2 2 5 مدنعدلسعال@6
2 1 3 )حمسد@بىبعلى،ال@1

2 7 4 @لصجمة،@لسةال@0

)ح
4 839)

@و@لز@لنقات@اجد@حمعةمركر



برموسوعيمعحموآياته.سررهوأس@اءالقرآد@لكريمأس@اء

1 التعن.آية-79

3 ،

اللعنبايةيراد
(1)

منتمإن@ا@قف)وقالتعالى.قوله
بينكتمموثةأوثانااللهون@

@لثارومأواكمبعضابعضكمويلعنببعضبعضكميكفر@لقيامةيومتم@لدنياالحياةفي

(25)العكبوت:تاصريه.منلكموما

لعنعلىالعلماءأجمعإذوالكفار،العصاةلعنجوازفيمسألةالآيةهدهوفي

بعمومهم،الكمار
اللهإلىموكولهوإذخلاف،ففيهم@هم،حيمعينشخصلعنأما

موقبلوالضلاحالإسلامإلىيهديهفقدفي@اللهعلممكنونأحديعلمولا
فيوته.

ا@ما.)رحمهكتيرالنيقولذلك
"

بنعمركانوقدالكفار،لعنجوازفيخلا@لا

الكافرفأماوغير@القموتفيالكمرةيلعنونالأثمفمنبعدهومن)لث@كد(الخطاب

لقدالمعين،
استدلولهيختمبماندريلالانايلعن،لاأنهإلىالعلماءمنجماعةث@ب

عليهمأولئككفاروهموماتواكفرواالذين)إنلالايةسضهم
و@للآئكةال@هلعنة

1)البقرف@أخمعيئو@لناس المعين،الكافرلعنيحوزبلأخرى:طائفةوقالت.(61

واستدلصعف.فيهبحديثاحتبئولكنهالمالكي،العربيبنلكرألوالفقيهواختاره

لعنهرحل:دقالفيحد@سكرانلهيؤتىكانالذيقصةفيال@لامعليهستولهغيره

ورسولهاللهيحب@إنهتلعنهلا)ل@أ:اللهرسوللمحقالبه.يؤتىماأكثرماالثص
(2)

تيميةابنالإسلامشيخيقول
"

عنضهىوقد
بابمناللعنلأنالمعيئهذالعنة

أوصحيحق@لتوبةالوعيدعنهيرتفعفقدالمعينوأماعموما.بهفيحكمالوعيد،

فلكغيرأومقبولة،شفاعةأومكفرفمصاثبأوماحيق@ح@ات
التيالأممبابمن

منحقفيفهذاالمذنب،عنالعقوبةرفعفيها
أهللعنعلىواتفقوامحقق.ننبله

حيثالكريم،القرانفيكثيرةمواضعفيذلكلورودلعمومهم،والعصيانالفسوق

أصنافا)ل@س@(التبيولصالعصافمنوغيرهموالكاذبينوالفاسقينالطالميناللهلص

د

9@لنرلعضسمة@مب@س3 6 / 1

كبر،1/412@نمبر@

@و@لز@لنفالةالماحدحمتمركر



@لدكور@@تألص

3بمام 4

فيبيالعرابنيقولوغيرهم.والمئراق@الرلا،واكليالزنافمنالمعاصيمرتكبيمن

ذلك:
"

وال:أف(@)النيعنرويإجماعالفيجوزمطلقاالعاصيلعنوأما
ا@

لعن

يدهفتقطعالبيضةيسرقال@ارقالله
(1)

عليهنم)أولئكنعالى:وقوله
اللهلعنة

1الآية:من)البقرف@أجمعيئوالنلسو@ئلآئكة زيجوفلاالمسلم،لعنأما(2).(61

عاص.غيرأمعاصياأكانسواءمحزم،وهوبإجماع،

1 @لتو@طة.آية-80

اللواطةبايةيراد
رجالهمتياندلوطقومقضةلىجاءتالتيالآيات(3)

لهميقولالبشرية.تاريخفيمزةلأولفيهمظهرتلاحشةوتلكالنساء،دونالرجال

أزواجكممنربكملكمخلقماوتذرون@لعالمينمنالذكران)آلالونمستنكرا:لوط

1اء.)الثر@عالمحونقومأنتمبل 65-166).

طب@عةفيحاذانحرافيعلىتدلقبيحفشنيعةجريمةإجماغا،واللوا@

لقد)قالواةلهلوطقوميقولالفطرفويوالنفسالعقلفيخطيروشذوذمرتكبيه،

لتعلموإنكحقمنبناتكفيلناماعلمت
(79ل@وتنريد@ما

اللهعضصمدىعلىالمنحرلينبأولئكتعالىاللهأنزلهاالتيالعقوبةوتدل

حجلىةعليهاوأمطرناسافلهاعاليهاجعلناأمرناجاء)فلماجرمهم.وشناعةعليهم،

)هو@28(.منضود@سجيلمن

نوعيةفيوقعفقدالتوطين،وحكمالمسالةهذهفيالفقهاءاختلافأما

مذاهب:ثلاثةذلكفيوهمعليهم.الواجبةالعقوبة

)حج@ب@الم@لارقلص"@لحا@يصحبح
@مملأ@ا.

مسلمصجح
)حها،رل@حد@لرقةلد

(1@لأ7

ررحنمبر
@عا@و@

2 37 /

@و@لز@لنفالة@اجد@حمعةمركز



ؤوآباتهسورهوأس@ى3لكرآد@أللى@
3يسر.عيسومومعحم 4

وابنوعمر،بكر،كأبيالصحابةجلمذهبوهومطلقا،القتلإلىف@بلريق(1)

فيمتلالعلماء.صوطائفةوالثافعي،وأحمدمالكومذهبعنهم(،أدته)رضيعباس

الحديت:وفيمطلقا.الفاعلاد
"

الفاعلفاقتلوالوطقومعمليعملوجدتموهمن

بهوالمفعول
(1)

التابعينبعضمذهبوهوالزنا،حدمثلحذهأنإلىاخر@ريقون@ب(2)

سىموأبيعنورويوغيرهم.المسيببنوسعيدوالنحعي،وقتاثفكعطاع@

الأشعري:
ا@

زانيانفهماالرحلالرجلأتىإفا
(2)

اللواطقاسالفريقهذاأنوظاهر

طبعامشتهىفرجفيفرجإيلاجمنهماوكلمنهما،كلفيالشهوةقصاءبجامعالزناعلى

شرعا.محرم

اقالوالأحناف.مذهبوهوالتعزير،حدهأنإلىالثالثالفربقون@(3)

منالرغمعاىلالتعزير
اعتبارات:لعدةوفلكالجرم،شناعة

تحدثحينالكريمالقرآنوأنالتسمية،يمحتلفانوالزلااللوأطأن-
عن

الرنا.إلىينسبهمألوطقوم
حكمفيالضحابةاختلفوقدعرفا،كذلكمحتلمانوالزنىالتواطأن-

لأغناهمزنى،اللواطكانفلواللغة،بمواردالناسأعلموهمالتواط،
اوعلي@الاختلاف.عىالزلىفيالكتابنصوص

طياللوقتلبعدم
.(@)بقوله

"

بالنفس،النفسثلاث:بإحدىإلامسلمامرئدميئلا

للجماعةالتاركلدينهوالمفارقالرايى،والثيب
(3)

نحتلفااللواطداموما
عن

حسبالتعزيروإنمابسببه،النفسقتليحللافإنهالزلا،
ما

الحاكم.يرى
(4"

4لىلرفىقمعملمحملطجمر@رد@ابص@ 6 ط2
الم@ما6لىطي،رح@مالد@لزعيمص

ص
@

د@
دمهماحة

صحبح@لألل!ف@لو@31602(قمعنلعملس

لأ@
يع@بط@

5 4 5 ال@8
@ء@@@لهفيص

6لع@رلى،@@ي 8 1 @لر،،باص@ل@ل@اث@0

للالمطل@@لحا@ها@عصجح
ك@61(يعملم،وصجح

@-

4ه@./2ا(،حماى@/@لر@ب@..سكللدمق6تبد@لأحكاوفثير@ل@@ر@غعلي@لهبسمدراحع

@و@لز@لنفا@ة@احد@حمحةمركر



3رلدكو@يف@
1

0

3لمبا. 4

مثلىرقتهتحرأنإلىواخرونبالثار،يقتلأنهإلىبعضهمفيذهبقتلهكيفيةأما

أنهإلىاخرونوذهبالمرتد،
عليهيهدمأوشاهق،أعلىمنيلقىأولالحجلىةيرجم

لوط.قومتعالىاللهبإهلاكتأمياجدار

والزوآيةالحدو@وآبةلحلد،اايةالعلاقؤ@@@لاياتا
ا

ني.

1 قلوبهم.المؤلفةآية-81

الصدقات،وايةالركاةلايةأخرىتسميةقلوبهمالمؤلفةاية
تعالى:قولهوهي

تي@لروفيقلوبهموائؤتفةعليهاوالعاملبنو@داكينللفقراء)إتما@لضدقات

(60)التوبة.حكبههعليمواللةاللةقنفريضةالسبيلوابناللهسبيلوفيو@لغارمين

منالرابعالصنفهوقلوبهم:@لؤثفة
للركافالمستحقةالثمانيةالأصناف

ومحتمعاتهمعشائرهملىالمطاعورالسادةقلوبهمبالمؤئفةويرادالركاة.ايةفيالمذكورين

م@ونطيره.إسلامأوإيمانهقوةبعطيتهيرجىأوشزهيخشىأوإسلامه،يرجىممن

حابسسالأقرعنجدسا@ةخاصةيعطيهم)@ح@أالنبيكانالذينالمطاعيئالثا@ق

بي)سيدعلاتةبنوعلقمةفزارقأ،بني)مميدبدربروعيينةتميم(،بير)سيدالطائي

نهان(.بي)سيدالخير،وزيدكلاب(،

تقديمالركافلايةفهمهمنتيميةابنالإسلامشيخويستنبط
الركاةفيالعطاء

فقراعطلاأعنياءالأسيادعامةأنإذالحاجفعلىللمصلحةوعيرهماوالفيء
"

كانفلو

الساثةالأغياءهؤلاءالبييعطلمالعاقفللمصلحةالعطاءعلىمقذماللحاحةالعطاء

ويدععثائرهم،فيالمطاعين
عطاء

من
أحوجهمالذينوالأنصارالمهاجري@منعنده

وأفضلمنهم
(1)

@ا-
5ر@لثفم@82/يبهلبرونيىورصانلفنبف@ى 7،-9،8

@و@لز@لنقالة@لاحدحم@ةمركز



ميسرموسوعيمعحموآياته،سورهوئملا3الكرآدلى@لقىأ@

العطاياوقفبلىالحطاببنعمرالخليفةدعامانفسهالمهمهذاولعل

أغنىقدتعالىاللهأنفذكرومنعة،عرةللإسلامأصمحتأنبعدقلوحمللمؤتمة

دمنعر،قدالإسلاموأنالتألي@،صالمسلمين
ومنفليؤمن،شاء

فليكفر،شاء

"

هذأأنطنالناسوبعض
إعطاءصزمنهفيأستغنىعمرولكنكلط،وهذانسخ،

أنهفرضلوكمالنسخه.لاإليه،الحاحةلعدمذلك@تركم،قلو@المؤلفة
بعضفيعدم

ذلكونحووالغارمالسبيلاب@لأوقاتا

الصدقات.واية@لزكافآية

1 المباهلة.آية-82

كج@مابعدمنفيهحاجك)فمنتعالى.قولهالمباهلةبآيةيراد
فقل@لعلممن

لعنهفنخعلنبتهلثموأنفسكموأنفسناونشاءكمونشاعناوابناءكمآبناعناندعتعالوأ

عيسىبايةالطبريلدىتسميتهاووردت1(،6عمران.)آل@على@لكانببنالله

)@ل@م@(.
(2)

ومعنى
واجتها@بحرارةإليهاعةالفرالله:إلىلابتهالا

وحقداكبراوكذبوه)@مم@(النبيلجراننصارىجادلحينالايةهذهنزلت

منوحسذا
فدعاهمثكتابأهلوهمأمي،وهودونهم،النبوةاللهآتاهأنأنمسهمعند

استنفادبعدذلكوكانالكاثبيهدعلىاللهلعنةنرالد@المباهلة،إلىالكريمالقرآد
جميع

لعلمهممنهاوخالواللمباهلفيستججبوالمأنهمغيرمعهم.والمحاحةالحوارسبل

نبوته.في)عأالمبيبصدق

منلابتهالأالزرقانيحعللذلك،
أنعلىو)ل@أنبوتهصدقعلىالماثيةلأدلةا

قال:ال@كلامالكريمالقرآن
ا@

دليلأأعدائهامتناعمعالمباهلةلهذهمحمدقبولألير

الكتاب،أهلمنمخالفيهنفوسفيحتىمقزرامعروفاأمراكاننبوتهفيصدقهأدعلى

83ت@ير@لصي / 2

@و@لز@لنقافة@احد@حمحة



@لدكترر.اتألف
بصا.ث@

منلالفرارولاذواأعقا@م،علىنكصوافلماذاوالا
الماهلة؟

ا
(1)

معالمباهلةومدأ

المبطليز-ورحالحق،لإحقاقزمانكلفيالساريةالقرآنيةالمباثكأمنالمعاندين
(2)

للمالجماطئإلى)@ث@النيدعاهمالذيننجراننصارىقضةفوائدفيالقيمابنيقول

له:يستجيبوا
"

لموالتصحخةعليهمقامتإذاالباطلأهلمجادلةفيال@نةأنومنها

لدلكلسحالهاللهأمروقدالماهلة،إلىيدعوهمأدالعناد،علىأصروابليرجعوا،

اللهعدعضهاب@إليهودعابعدك،منلأضتكليرذلكإنيقلولمرسوله،
عاسس

سفيادالأوراعيإليهودعاالصحالق@عليهينكرولمالفرع،مساثلبعضعليهأنكرلمن

مسألةفيالثوري
الحجةتماممنوهذأعلي@دلكينكرو!اليدين،رفع

(3)اا

نجران.أملقصةفواثدفيكذلكحجرابنالحافظويقول
@

مشروعيةاوفيها

الأوزاعي،تمذلك،إلىعاسابندعاوقدالحجصظهوربعدأصرإذاالمخالفمباهلة

العلماء".م@لجماعةذلكووقع
(4)

أنالأولمطفإنإليها،محالفيهمالعلماءمنجملةودعوةالماهلة،مثروعيةومع

لطاقتضييقعلىحرصاوذلكالإسلامي،الدينوأصولالأمور،مهماتفيتكون

الدوانيالعلآمةيقولالمروع.فيوالتوسيعلاختلاف،واالخلات
(5)

الماهلةإنذلكفي

3/2للى@لرمامل 9 1

س
طالماعرهالماملةحالات

ىلر@ر@لحهشاءلإصهلسر@ل@9؟،1)شلا.ئحد@ل@ا@لىعلامصرى@لر@رح

و@للص،فبلى@عحد@لتا@ييمحاالأحضلتجعبهار@طخةوكد@تصمجمهما،وماتط@صاطر@لعدامأ،367)

بو@أدعلى@تحرسمل@لطمكلود@و@لكرلبرا،سرصتعلى@نيةر@لنح@
بضنز@لتالمحطحهدمهما@لكاد@

1سعد@لظرلجي@ت@ راحعلالكولرانبموعرةشهزا،3
حهاكم@لامور.@طيببملإحادونحلل،@ر@ت@الة@لفا@

س@ر.ب@
3@،حمد@ 8 صس@ا6

1ا م@رما@2

8/9@لاريفحلحي@،- 5

ميىوكرع@لعح@لعالملفشدمي،لار@يلبتب@سحد@ل@مححدس@للر@ي
رتر@لحفتيماا@حله-نجمالا

6/3،3لأعلم،ام@918)
سحم

9/4@@ؤلم@@

@و@لز@لنقالة@احد@حمعةمركز



3سسرعيمرسومعحموآلاته،ورهوأسماء@لملكرر@ال@ئمماء@ 5

"

فيشرطبالمباهلفإلادفعهيفمئرلاوعناداشتباهفيهوقعشرغامهمأمبرإلا@تحوزلا

نفعوعدموالإنذار،النصحوتقديمالشبهةإزالةفيوالسعيالحخقحإقامةبعدكونها

مةاللآزوالمقماتالمثروطمنالكثيريصعدهوإليها".الضرورةومساسفلك،

إلىيصارأنيمكنالتيالموضوعاتوخطرالمباهلصلخطرنظراوذلكللمباهلض

لمحيها.المباهلة

عشى.آية

1 المبايعة.اية-83

المبايعةآية
(@)

@ثذين)إنتعافى:قولهوهيالرضوانلايةأخرىتسمية

نفسهعلىينكثفإئمانكثفمنأيدبهمفوقال@ةيداللهيبايعونإتمالبايعونك
أ@قومن

1)الفتح:عظيما@أجرأفسيؤتيهاللهعليهعاهدب@ا

تعالى:قولهومنهاسبحاله،للمولىاليدذكرفيالمتثابهةالآياتمنالمايعةوآية

يد@و@بلوقوله:الاية:منعمران،ال@يشاء@منيؤسطاللةبيد@دضلإن)قل

بيدصهخلقتلماتسجدأنمنعك)ماوقوله:4(،6الآية:من)المائدف@مشوطتك

الكاملالتنزيهالمتشابهقطالآياتتلكأمثالفيالسلصومذهب.(75الآيؤمن)ص،

هاظاهرعلىو)قرارهاالمذكورفبالضفةوالإيمانالخلق،مثابهةعنسبحانهللمولى

وصمات@لعزة@رثتةوصفاتها،المخلوقاتمنشيءدليستأويلون@
(3)

س@جي@وآية@لصفاتياتاالعلاقة:ذاتلاباتا

@لزضو@ن.آية@راجع:

1/3@طف@@لفيحتأسعد@لصحيفب،محدس@للر@ب@ 2 6

1/3الآنار،عحف@ئطر@@ 4 4

@للاربتا،مححدطعطةتحنبنو@لصمشطافحلاقبتوثر@سدمهحالأميرعسد@نته@،يصص

@0415(،41/04،ط@للثة؟

@و@لز@لنفات@اجد@حمحةمركر



بباتث@ر.كولد@لفتأ

1 @تعة@آية-84

3 5

زواجوسياقالحج،متعةسياقهما:اثينسياقينفيالمتعةآيةتطلق
ففيالمتعة.

مناستيسرفماأحصرتمفبندتةو@لعمرةالحج)وأتموأتعالى:قولهوردالحبئمتعةسياق

قنأفىبهأومريضامنكمكانفمنمحله@الدييبلغحنىرؤوسكمتحلقواولا@الدي

فماالحبئإلىبالعمرةتمغفمنأمنتمفإنانسلبأوصدقهأوصياممنففدي@رأسه

1لبقرف)ا@الدع@من@ستيسر 96).

ففعلناهااللهكتابفيالمتعةآيةأنزلتقال:)لنهحال@(حصيربنعمرانعن
مع

مادرأيهرجلقالمات،حتىعهاينهوأيحرمه،قرانينزلولم)ص@االلهرسول

شا
)ا"

ص)@ث@عمريرإلىإشارةوذلك
يكثرأنعلىمنهحرضاالحخع،متعة

منالثمر
اطبئ)وأتمؤاتعالى.بقولهوعملأمنفصلين،والعمرةبالحجاللهبيتقصد

(2).@لتهو@لعمرة

من)وا@حصناتتعالى:قولهوردفقدالمتعة،نكاحسياقفيأما
ماإلاالتساء

غيرمحصيينبأفوالكمن@غوأانفلكم@فا@ر@لكموأحلعليكمدق@@كنابمممأ؟ملكت

من)النساعط@فريضةأجورهنفا@لوهنمنهنبهاشتمتغتمدمامسافحن
.(24لاية:ا

بينهماالعصمةتكونأدعلىالزوجانفيهتعاقدالذيالنكاحهو.المتعةونكاح

ف@بوقدالعصمة.انقضتالاجلذلكانقضىفإذامعلومين،حالةأوبزمانمحذدة

هذهبدلالةذلكجوازإلىجبيروابركعب،بنوأيعباسابنمنهمالصحابةمنجمع

فيلتنزالآيةهذهأنعلىوالمذاهبالفرقوأصحابالمفسرينمنكثيراتفقكماالآية

تمثريع
للآية.تفسيرهفيالقرطبييقولالإسلام،أؤلفيالبهعمنالئوعهذا

1 1

قالو

@لحا@يصجح
)ح@لى@مع،مىنمغسمه

2 4 6@@

لمصحي@
)ححو@ر@نمغ،@

2 26)

كير،1/213تمبر@س

@و@لز@لنقاثة@لاحدحمعةمركز



3ميسر.موسوعيمعحموآبانه،سورهرأصلىيمىتر@لك@أس@اء@ل@ 5

الإسلامصدرفيكانالذيالمتعةنكعالمرادالحمهور:
(1)

النبيمنبأمبرنسخثم

الودل.حشةفيللبعضهموقالالفتح،عاموقيلحنين،يومأوخيبر،عام)ص@(
(2)

المتعة،نكاحفيإرثلاحيثالميراثباياتمسموخةالآيةأنإلىآخرودعلماءوذ@

(3)العدد.آيةوقيلالمحارم،بآيةمسموخةأتهاأو
هذام@ثروعيةثيمومةعلىوالشيعة

التاعة.قيامإلىالنكع

اياتعذةدلالةجاع@دلكوعلىالتحريم،المتعةنكعمسألةفيوالراحح

نكاحايجدصنلا@لذين)ونيستعففتعالى.قولهمنها
يغنيهمحتى

ال@ه
@فضلهمن

(33)النور:

ايةوالمحرم،وايةزوجها،عنها@نوفى@وآبة@لعدد،ابة@لعلاقة:@ذ@لاياتا

.@المبر@

1 زوجها.عنهاالمتوفئاية-85

)و@لذينتعالى:قولهوهيالوفافلآيةأخرىتسميةروجهاعنهااقوفئآية
2لبقرف)اا@وعثرأشهرأربعةبأنفسهنئصنيترأزواجاوبذرونمنكمبتوفون 34).

فياملوالحوعامةالمطلقاتبينالجمعزعممنعلىرثهفيمسعودابنعن
قال:العدة،

"

من
حملههيضعنأنأجلهنالأحمال)وأولاتنزلتمالاعنتميشاء

الطبرييزيدحلتلقدعنهاالمتوفئوضعتو)ذازوجها،عنهاالمتوفىآيةبعدإلا
(@)لآية.ازواجا@ويذرورنمنكملوفون)و@تذينعنها.المتوفئيريدقوله.

ادالمرفثرح

زوجها.عنهااتموفىباية

1شمبر@لفرطي 3 0 / 5 0

1/4@لفلبم،لحكيط 51/،طى،@ضو@د9 3

@
ر

عت
1/9و@ل@ر،@لحرسر، 2 7

1نمبر@لط@با 4 2 / 2

@و@لز@للنظ@ةالماحدحمعهمركر



3ركرلديى@تأ
1 صمبا.0

ابةوالشهور،وايةالحمل،وآيةبالحول،الاعتد@دآبةالعلاقة:@ذ@الايات

@لوفافآيةوراجع:اث.@ليريةواالمحيض،واية@لقروس

1 @لكفار.مجادلةاية-86

البلادفيتقتبهمبغرزكفلاكفرواائذينإلآاللةآياتفييجالمحى@اتعالى:قال

اوجالمحلولباخذوهبرسولهمأقةكلوهمتصمبعدمن@والأحز@نوحقومقبلهمكذبت

(5-4)غانر@عقابكانفكيففأخذنهم@ئقبهليدحضوابالباطل

سبيلإلى)@عتعالى:قالولصيرفوبعلمأحسى،هيبالتيتكونوالمجادلة

1)النحل:@،أحسنهيبالييوجاثفماطسنةو@لوعظةبالحكمةرتك 25)

قدوالحخة،وإقامةالدعوة،يالمسلممنمطلوبأمروالممكرينالكفارومجادلة

بنسحزعمم@علىتيميةالنرد
حهاأريدإفاالئ@فآيةأنوذكرالسيف،بآيةالآيةهذه

الآيةأريد@اوإفاالكمار،محادلةأصلإبطالفيحجةتقومفلاالجهادفيالوار@ةالآيات

المسالمون،الكتابأهلأممااشركينقتالفيفإخهالك،يئفالأمرةاقوبةسورةد@سةالحط

بالح@ى.بمجادلتهمأمربللقتالهم،يؤمرفلمالمسلمين،ها@نومن
(1)

النبيكادوقد

كلاميسمعرثه-أمرهكماالمستجيرويجيربالقتال،الأمرلزولبعدالكفلى)@ايحج

يقيموائع،المثرفيوتارةالمعاديوتارةالنبوات،فيوتارةالتوحيد،فيتارةويحاثطماذ،

المرقانآيةفيكمابالمحادلة،والبرهانالحجةعليهم

@لتيف.آيةة@لعلاقةف@ت

1 المجيء.اية87

@لثةيأتيهمأنإلأينظرون)هلتعالىةقولههماةآيتينعلىعالةالمحيءايةتطلق

2)البقرفالأمور@تزجعاللةللىدالأفروقضيوالملآئكة@لغ@مقنظللفي 1

@ا-
1/2@@لغسددثب@لمى@لصجح@يطو@ببف@ 32-234

@و@لز@@اجسنقاثة@حمحةمركر



ميرموسوعيمعحموآياته،سورهوأ@س@ىالكريم@لى

.(22)الفجر:صفا@صفاو@ئتكرتك)وجاءتعالى.قولهعلىتطلقكما

3 5

هوالب@ثري-العرف@نيالإتيانلأنةالمتثابهمنالايتينهاتينفيالربومجيء

فإنعليهوسبحانميالإلهيالمقامعلىمستحيلوالانتقالآحر،حيزبلىجرمنالانتقال

منوأمثالهلأمراهذافيالسلفموقف
عنالسكوتوبها،لإيماناالمتثابهات،لاياتا

اللهإلىفيهاالعلميفؤصوندلوكيفيتها،حقيقتهاصالعقيمالبحثلىالخوض

محمدعنومتسع.وفيهاالمحكمات،فيالبحثفيوفكرهمأنفسهمويجهدونسبحانمع

مالكعندكنايقول:يربنيحيىسمعتقال:النيسابوري،عمروبن
فجاءأنىبن

التميعبدألايافقالرجل
"

مالكفأطرقاستوى؟كيفاستوى".العرشعلىالزحمن

الإلمانومعقوي@كيروالكيفمجهول،غيرالاستواءةقالثمالرحصاءعلاهثمرأسه

الثيخ:قاليخرج.أنبهفأمرمبتدعاةإلاأراكومابدعفعنهوالتؤالواج@،به
هذامثلوعلى

والإتيان@المجيء،مسألةوفيالاستواسمسألةفىعلمائناأكثردرح

ول.لئزوا
(1)

لآيات،اتلكتأويلالمتأخرينمنالكلامأصحابخاضةالمتأولين،ومذهب

مثلأالأولىالايةليؤؤلونشتىوحوهعلىوصرفها
وبأسه..اللهقدرةبمجيء

"

منهمو

اليدينوتأولالأمر،بنزولالنزولوتأؤلوالامشيلاءبالقهرالامشواءتأولمن

عندصدقبقدمالقدموتأؤلوالقدرتين،لالنعمتين
(2)ذلك..وأمثالربهم،

بقوله:الصفاتمنوعيرهالمجيءمنكريعلىالإسلامشيخيرذ
"

أنومعلوم

إلاوالنطقبالحياةموصوفيعلمولالموصوفقاثمةصمةإلاتعقللاوالنطقالحياة
ما

مابلإليهمثارهو
غيرفيالأعراضهذهتثبتواأنلكمجازفإنكالإنسانجسمهو

الجسملغيردلكونحوواليدالمجيءيثبتأنلغيركمجلىجسم
(3)

@لاكقا@1/611ت

@@لاصلإسممت
رس@

حعور@لا،ا
ك@181نجبف@سونلىىررصانل@

4@لصجح،@ها@@@ريبف 3 9 /

و@لز@تللنفا@ة@اجد@حمحةمركر



صصاادمر.نأيى@لد

بؤالمحارآيةا-ول

3 5

المبايعفواية@لصفاتوآيات@لتنزي@اية@لعلاقة:@ذ@لاياتا

جز)إثماتعالى:قولههيالمحاربينأوالحرابةايةأوالمحاربةاية
اء

أنفسا@أالأزضفيويسعونورسولهال@هيحاربون
بقتلو!

نقطعأويصلبواأو

فيلهمو@لذنيافيخزيلهمفلكالأرضمنينفواأوخلافقنوأزجلهم

عذ@
.(33ئدفلمالا@عظيم@

@لذين

أيديهم
ةخرلاا

النبياواهمالذينالعرنمينشأنفينزلتالآيةهذهأدإلىالحمهوريذهب

إلأمنهمكادفماإلل،فيوأرسلهمشديدفومسعبةفاقةفيوهموفادتهموأحسنلمح@أ

يرعشرمننحواإليهملأرسللإبل،باوف@بوااثنين،منهملمحقتلواالزعاةعلىاعتدواأن

المحاربؤايةفنزلتأعيهم.وسملوأرجلهمأيديهمدقطعبهمجاءواالأنصار،من
(1)

هذالح@االنبيفعلأنالفقهاءويرى
معرضفيالمحاسنأبويقولالآي@بهدهمنسوخ

عنوالنهيالقتلفيالإسلامهديبيانه
المذبوح:بالحبوانوبالرفقالمثلة

@

قتلأبيحافإفا

ن@ينالعرفي)@هالزسولمنكانالذيلأنأولى"بلالحيواناتكسائرصارادمابن

نسخثمالمحاربةايةنزولقبليومئذالحكمهو
(2)

عنالنهيالئبويالحديثوفي

بالقتلى:المثلة
@ا

ال@هالفمحةفأحسنوافبحتمذا@القتلة،فأحسنواقتلتمإفا

)أو(،الاستثاءحرفدلالةمناقشتهمالمحاربةآيةفيالمثارةالقضاياأهئمومن

يعووقدالكل،إلىانصرفبعض،علىمعطوفبعضهاجملبعدأتىإذافالاستثناء
د

4/1كبر،حرو@لهب@@لدابةا- @ربرة8،0
2/3@لفدص،نعلركلل@ر@6/5،3فم@ 4

@-

ا@لش@عا)سيررت@ختمر،شصر@موسىسيرسص
2/1ت(،@ني-مكت 4 9

س@لهمماحاءيدا@@لزمليص
)ح@نلف@

4 0 @لفيصاال@9
@مرد@ح@و@نو@@@

ح
4 0 @مم@5

ت@ى

)حاكركطلدص
3 4 9 )حئصحد@لا،لحصحلتمد@حدلم@2

1 6 6 صححالأدرسط(69

@و@لز@لثقفةللاحدكزتص



ط@@أسه@

3ير.عيمرسومعحمواياته،سورهوأسلى3 5

مذكور.أقر@على
(1)

دعوفيهاالمحاربةفايةالكريم،القرانفيالأمرينكلاوورد

باتفاق،الأخيرإلىالاستثناءردفيهاخطأالمؤمنقتلوآيةبانفاق،الجميععلىالاستمناء

جميععلىيرجعالمحاربينآيةفيالاستثناءفإنوعلي@للوحهيى.محتملةالقدفواية
ما

عائدأوليىوالعذاب،والخريوالأرجلللأيديوقطعونفيوصلبقتلمنفكر

ةالآخرفي)ولهمتعالى:قولهوهوالأخيرعلىالضميرعادلوإذبعص،دونبعصعلى

عذ@
والحذ.العذابتسقطالتوبةلأنفائدة،لهتبقلمعظيه@،@

(2)

@لقتل.وآية@لقذف،وآيةض@وايةاه،ا@ثراية@لعلاقة:ذاتلاياتا

1 الئبي.نساءمحلىمآية-89

ناءأولاإخوانهنولاأبنائهنولاائهن7فيعليهنجنعالاتعالى.قال

علىكاناللةإناللهواتقينخهنأ،ملكتماولانسائهنولاأخواضهناباءولاإخوانهن

.(55ة)الأحزابشهبدأ@شيءكل

متاعاسألتموهن)وإفاتعالى.قولهلىالواردالأمرلعمومتخصيصقالآيةهدهو

الابةهذهإنالمعسرونقال.(53الآية.من)الأحزاب،@حجابوراءمنفاسألوهن

نحنو:@)اللهلرسولوالأقاربوالأبناءالآباءوقالالححاب،آيةنزلتبعدمانرلت

رؤيتهملجواز)ححص(،الئبينساءمحارمآيةتعالىاللهفأنزلحجاب؟وراءمننكلمهنأيضا

عنهم.تأحتجا@وعدملهت،
(3أ

العتميذكرلموقيلالمؤمين.نساءأيمما)نساثهن(ومع@ى

ذكرهما.عنلذكرهفاكتفىالوالدين،بمزلةلأنهماالمحارم،ضمنوالخال
(4)

الحجاب.آية@لعلاقة:ن@تالآيات

عالل@ه@حانجةئه@ح@مح@
3طأ،طر@لكر،رت)@رب@ 8 ك@721مأ،ا6

7لا7در@فونحر@د@ممر،ععسسبر@بمسرس

4ر@د@رويرتمير 1 7 / 6

مم@3ا/نثبر@لم@ب@

@ر@لز@لثقال@الاحدحمعةمركر



ر.لدكواتأيى
آ
3

لصا

1 صبة.المحاآية-90

3 5

نخفوهأوأنفسكمفيماتبدواوإنالأزضفيوما@لتماواتفيما)لتهتعالى:قال

مم@2()القرفقدير@شيءكلواللهدعلىبثاءمنوبعذبيناءلمنفيغفرالله"بهبحاسبكم

علىذلكاشتذالآيةهده)@لمال@هرسولعلىنزلتلماقال:هريرةأبيعن

سولرأيفقالواالزكبعلىبركواثتم)@حم@(اللهرسولفأتوأ(@)اللهرسولأصحا@

كلفناالله
عليكأنزلتوقدوالضدقةوالجهادوالمحيامالصلاةنطيق:ماالأعمالمن

الكتابينأهلقالكماتقولواأنأتريدون)في(اللهرسولقالنطيقها،ولاالايةهذه

أقالوالمصير،واليكربماغفرانكوأطعناسمعناقولواللوعصينا؟سمعناقملكممن

القوأاقترأهافلماالمصير،واليكربناغفرانكوأطعناسمعنا
فأنرلةألسشهمبهادلت

وكتبهوملائكتهبالتهامنكلوائؤمنونزبهمنإليهأنزلبما@لزسول)امنإثرها:فيالله

ائم@هواليكربناغفرانكوأطعناسمعناوقالوارسلهقنأحل!بيننفرقلاورسله

(1)وسعها@.إلأنفساالكيكلفالافأنزل:تعالىاللهنسخهاذلكفعلواللما

ايةوهي

منابتلاءفههناوالراحضالفرج
لأوامر@انصياعهممدىارلاخ@المؤميرلعبا@هال@ه

مثلوذلكالثواهي،عنوينزجرونالأوامر،تلكيمخثلونبعدماعنهمالتحفيفثم

عير@م@الضالرالمؤم@يميزخىوالبأساءلالضرلعبا@هابتلاثه

اواتفقوالعلماء،فيهأختلفإذالأخبار،فيالتسخوقوعأحيائا@الايةهذهترد

فيالنسخوقوععدموالأصولييرالمقهاءمعظمومذهبوالن@،الأمرفيوقوعهفي

طائفةأنإلاالأخبار،
الئ@والأمرمعناهاالتيالأخبارفيالنسخوقوعإلىفصوامنهم

خبرلهدا3(،الآيؤمن)الور،@مثركةأوزانيةإلاينكحلا)@لزانيتعالى:قولهمثل

الالامى.لايةبسمخهايقولمنلدىمنسوخةوهيالئهي،معنىفي
(2)

الخبرومن

ملمصجح
يع.@طإلاطبكل@لمرسعالىصحاله@هبد@"

2 )حمد@حح@الم@5
ث@كث@9

صحع
@

@ر

رحع@@تكي@"حكل
1 39)

روحنعبر
دمب@81/@

8

@و@لز@لنففة@اج@@حممةمركز



3مير.موسوعيمعحموآبانه،عورهرأسلابم 6

قتئنه(بفاحثةيأتينأنإلأيخرجن)ولاالعدهآيةفيتعالىقولهالحهيبمعى

من)الطلاق،
.(1لآية:ا

ماخبروالتم@كصفاتالغيبيةالأخبارفييجوزلاالتسخأنإلىآخرونوف@

وحركاد
ة،المتغيرالمتجثةكالأخبارفيهاالئسخوقوعيصخونهاوما@سيكود،ما

وآيةالمحاسبةايةنسخالكرميخرجوعليصكافز.أومؤمنبأنهزيدعنكالإخار

لرلمصاا
ة.

المصابر@وايةو@لزاحف@لفرجواية@لعدفابة@لعرقة:@ف@

1 المحافظة.ابة-91

علىتحثالتيالايةوهيالوسطى،الصلاةلايةاخرإطلاقالمحافطةآبة

تعالى:قولهوهيبالذكر،الوسطىالصلاةتخصيصمعالضلواتعلىالمحافظة

2)البقرف@قانتينللهوقوموا@لوشطىدضلاةو@@علما@لضدو@)حافظوا 38)

جع:ر@
سطى.لو@لصلاة@يةا

1 ل@ماحز@@يةا-92

وخالامجموعماتكموأخواتكموبناتكمأمهاتكمعليكم)حرمتتعالى:قال
@لرضاعةمنوأخواتكمأرضعنكم@حتيوأمهاتكمالأختونجاتالأخوبنات

افإنبهندخلتم@للاتينسآئكمقنحجوركمفي@للآتيوربائبكمنسائكموأمهات
اتجمعووأنأصلابكممن@لذينوحلائل؟شائكمعليكمجناحفلابهندخلتمتكونوا

.(23)النساكأرحيما@غفورأككاللهإنسلفقدإلأماالأخننببن

مي،
@ل@

ع
@و@

وح،
4 3 /

@و@لر@لنمدهالماحدحمحهمركر



@ةلدكرر@تألف
مم

صم@ا.

منالمحرماتأنكاالمتعلقةوالآياتالآيةهذهتفصيل
ماقسمان:النساء

يحرم

ال،زا@طارئ!لطر@مؤقتاتحري@ايحرموماحال،بأينكاحهايحلفلامؤبدأ،تحري@ا

حرمهوأسسباب.3ادعرزال
ة،والمصاهرالسمب،هي:ثلاثفمؤبداتحريماالنساء

و
ضاع.لرا

(1)

-

والعضة،لأحت،واوالبنت،الأم،وهن:سبع،والقرابةالشببسببفالمحرمات

لأحت.اوبتالأخ،وبنتلة،والخا

-

وهيوالزليبةالروجقعأتموهن.أربع،المصاهرةبسببوالمحزمات
جةالزولنت

لالن.اوزوحةلأب،اوزوجةبها،المدخول

ماكلتحتهافيدخلالرضاع،بسببالمحرماتأما-
لحديث:النسب،لسببيحرم

"

السبمنيحرممنالزضاعمنيحرم
(2"

ماالمحرمات،منالثانيوالقسم
هنومؤقتا،تحريمايحرم

ة

أوبموتإحدأهمانكعزوالبعدإلاالأختينبينالجمعيجوزفلاالروجة:أخت-

لأتهماخالتهاوبينبيهاأووعضتها،المرأةبينالجمعيحوزفلاخالتها:أوالروجةعفة

لأئم.ابمنزلة
نكعفيزوحهاعصمةفيما@امتنكاحهاآخرلرجليجوزفلاالمتزؤجؤالمرأة-

المعتذفالمرأة
@لاعئتها،تنقضوأزوجها،عنهانوفيأوطلقتالتيالمرأةوهي

عدتها.ينقضيحتىتنكح

حى،لر@
ك@436بوطم@

@-

و@لرصععلى@لاسدلد@ن@اثة@لحا@يعجح
)حنبص،@@

2 5 0 @لرعاعض3لمشرمسلمعجحل@2

يعماء@لمحل،
1 4 45)

@ر@لز@للثق@ة@احد@حممةمركر



3ميرعىمومومعحموآباته.رهووأسلا@بمآر@ 6

حتىلهتحللمثلاثا،زوجتهالزوجتطليقتتفإذاطلقها،منعلىتلاثاالمطتقةالمرأة-

جديد.بعقدنكاحهاالأؤلللروجحارعدتها،وانقضتطلقهافإنآخر،زوحاتكح

لمسلمنكاحهايحوزفلاالكتابت@عيروهيالمترك@المرأة-
كهاشرعلىدأمتما

منأربعااستوفىلم@وذلكالخامسورالروحة
خامسهامرأةنكاحلهيجوزالتساع@لا

ية.التبوالسنهفيالعددايةفيجاءكماعدتها.وتنقضيالأريع،م@واحدةيطلقأدإلا

قال:عباساب@ع@جبيرلنسعيدذلكأجملوقد
"

سبععليكمحرمت
نسئا،

ص@و@سع
لايةا@،وبناتكمأمهاتكمعليكملاءحرمتوقرأ:ا،

(1)

لعدد@آيةلعلاقة:@ذاتلآياتا

1 @حب@@اية-93

(2)المحة،آيةتطلق

يحببكمفاتبعونياللهتحئونكنتمإن)قلتعالى.قولهعلى
(31عمران:)ال@زحيمغفورواللهبكملكمويغفزالله

شديدا؟حباربنان@إناالتؤرسولأصحابقالقال.الصريالحسنص

الآية.هذهفأنزلعلما،لحئهيحعلأناللهفأحت
(3)

سمصهميخيها

"

المخة،،تبة
في@سوبفرل2،1@مسكر@لررعي،أبيلمح@س@لعا@تب@ره@الحرنبرطربقر@حع

@د@ئخرب@-نلتحةلها@ن@@رل@نهنحة@لنلو@لما@ؤتسلبلا@لت@ر@يئرنالالخضت@ةننى@طورية

@نبى@لاض
"

ردعملرىرلا@2،1@م@لالكلح@رحرلى@@لان
س@بني@لب@@سن@لا،نمنصحب@ما

@لص@يهدمى@آصمرصر@لآفي

"

@اليمفر@لي@ىكنا@ل@نكلو@ادكأ"آقي
"

ت
"

ممار@لآبيحلص

"

ت
ا

@هى@لتي@كلامبىوزدرحر@ا@حة@نكلى@@لخل@الحدلىلياش@وولاط
نحلاهتول@@

"

رل@@ن@غة@لما@تت

@انملامجة
"

ئكلمر@ق

@
لدمعاما؟ونحفبئالإحلاعىكلةالحلير@@ر

ثا
33دت(،ط@ رنمبر@سى،/12@لصيوش@ب1،/

2@م@لللكصي@رحو@4،س/1كبر، تحر@@2
3الا@ورر

@و@لر@لنمال@الماحدحمعهمركر



لماتدمكترر@لىتألف
3 6

فلا)ءنم،اللهرسولسنةاتاعحقيقةوفيالإيمان،أصولبيانفيالايةهذهترد

لبيهلسانعلىبهاللهأمرماعملهوافقإفاإلأورسولهاللهمحبةزعممنزعميقبل
"

إد

فدذ)فاتمعويى(،بقوله)--(،النياتباععلىللعبادمحتتهوتعالىسبحانهالمولىعئققد

أنعلىالاقتراني-المثرطيالقياس@ذلك-
"

الحت

اتباعمعهيكىلمإداالمزعويم

ههيكرماارتكا@ولأنمطيع،يحم@لمنالمحثلأنكاذب.حبلمح@ص(،الرسول

بعدوهوتلئسىله،إغاظةالمحبوب
(1)

شرحوفي
ابنالإسلامشيخيقولالآيةهذه

ةنيمية
"

لمحتةسبجاالزسولمتالعةوجعلول،الز@لاتباعموجبةلربئالعبدمحتةلجعل

فدليلهاو@اثدتها،وثمرتهاالمحتةدليلإلمماإشارةا@ه)لمجحبكموقال:عبد@الله

المتالعضتحصلأفمالكم،المرسلمحتةوثمرتها:وفائدتهاالرسول،اتبحوعلامتها:

منتفيةلكمومحتتهحاصلقعلهمحتتكمفليست
(@)

1 @حيض.@آية-94

قلالمحبضعن@بسألونكتعالى:قولهعلىالحيضآيةأوالمحيصايةتطلق

)البقر@222(@يطهزنحتىتقربوهنولاالمحيضفيفاعتزلوا@لنساءأفىهو

منحمهارحلوعلىدلالةالمرأةمن@يهاالدميسيلالتيالمترةهوةالمحيض

ا-

1/7و@ن@*،@لحربرعنور،@ر 4 5

5@لميىمحموع / 1

حرص@سميوله@وصع،@لى@لد@@لتمخماع@بصر@@جص@عرلة@ه@نالكا-
لاخ@ع@ا"@

@ر@ة@نى@ب@ء@

رصححتكمر،@رس،@طامخ@لارف@عارك.حانص،حىلى@ن@سةإطرى@اء@وفالمها@لتمصال@ا)حانحأ@

ولا@حدميتعتمامفلعادة@ر@ة@تحضللاالرنفعلى@لوعيدلالةو@ك@28()تمير@لؤطي،وطص

@@ن@مل؟،لامحصكماصص@مبر
ص

أحطلحلؤ@ز+.علا@ة
و@لقحعار@لطصاع@طحر@ة@حش@م

وصت@@ل@@رقر@3نحره@ال@@س@@وكحلكالمجص،@قعاءحد@و@ب@و@صهمعبها،شاءرلا
@كتر@@صحى@

@حديى@

@و@لز@للثتالةللاحدحمعةمركر



@أسه@

3برموسوعيمعحموآياته،سورهوأسماءبم 6

أويؤاكلوها،لممنهمالمرأةحاضتإداكانواأليهودأنايه(أن@ع@

الاجم@فنزلتذلكعن)ي@ح@(اللهرسولفسئلالب@وت،فييجامعوهاوأيثاردوها

ايفعلووأنالبيوت،فيمعهنويكونواويثاربوحسيؤاكلوهنأن)لمجص(البيوأمرهم

ضيءكل
التكع.عداما

(1)

جبيربنسعيدوص
عندجالسان،ومجاهدأنابيناقال:انه

تشفينيألاالفضلأباياأوالعباسأبايافقالرأسهعلىفوقفرجلأتاهعباساس

آخربلعحتىأفهههوقلالمحيضعن)وينألونكفقرأللى.قالالمحيض؟آيةعن

تأتي.أنأمرتثمالدمجاءحيثمنعاس:ابنفقالالاية،
(2)

قالالرجلأنويروى

إيفقال:الاية.@،تكمحرثسآؤكم@تتعها:التيبالايةكفالمصلأباياله.

اشتغلإفامنسوخا،المحيضلكانحقاتقولماكانلوحرث؟!منالذبروفيويحك

ح@تههمامن
آولكىححهكلا،مر

والئهار.الليلمنشئتمى
(3)

الحرث.اية@لعلاقفذاتلآياتا

1 المداينات.اية-95

بديننتداينتمإفاامنواأتها@ثذين)ياتعافى:قولههياللينآيةأوالمدايناتآيه
من)البقرة،@فاكتبوهمسفىأجلإلى

2لآيؤا 82).

ر
ا

جع:
لذين@يةا

34،طالإسح@بر،@كت@لمبررتر@ر@روبرعليعد@لرحمرس@احررفي 0 1/2مأ،ا4 4 صحغبا@لبتر@7

3روحهارأسعلحهارلدملم . 2 لم@2
2لحومحاصفها،نص@طمؤاكلةر@يى@لود@ص 1 6 مد@حد@@5

لاساد)ح@10631(،

-

2/3نمبر@لطري 8 7

نمبر@لطري@2/493

و@لز@ثلئقاثةالماحدحمعةمركر



لماآدمر.تأيى@لدكو

1 @لر@فق.آبة-96

3 6

إتها@تذبن)ياتعالىةقولهوهيالغسل،ايةأوالوضوء،لايةأخرىتسميةهي

سكمؤوبروامسحوأالمرافقإلىوأيخديك@وجوهكمفاغسلواإلى@لصلاةقمتمإفاامنوا

م@)المائدة،لاية،ا@الكعبينبلىوأرجلكم
.(6لاية:ا

العلماءوأقوال)إلى(معانيةمنا@فيالمرأفقآيةمنالموضعهذاالعلماءويورد

فهلمظقية:واعتبلىاتفرعيةمعانذلكوتحتالغايقعلانتهاءالأصلىومعناهافيها،

إلىبعضهم@@ذلكلىلا؟أمقبلهاماحكمفي)إلى(بعدمايدخلمثلاالغايةانتهاء

جس@منبعدهاماكانإفاانه
لاوقدالمرالق،ايةفيكمافيهدخلمنمعجرءاأوقبلهاما

1الآيؤمن)البقرفبلى@لليلأ،أتموا@لصيام@ئمتعالى:قولهفيكمايدخل فالليل7(،8

الرركثي:يقولالضيامفيثاخلغير
"

أنوذلكلا@اعلىإنهاالمرافقآيةفيوقيل

المفصلهوودلكالعصد،رأسفيعليهالإنسانيتكئالذيالموضعهوالمرفق

منهأكثرالعسلفيولاب3،النومفصلفيهفيدخلوفريقعع
(1)

عليهنضوكما

أوالغسل،فيالمرفقدخولمنالفقهاءبموقفمباشرةعلاقةالفهملهذافإنالزركمثي

عدم
@لوضو@وايةالغسل،يةا

9 المثئة.آيةا-7

لمحامتمافيها)خالدينتعالى:قولهوهىالاستثناعطلآيةآحرإطلاقالمشيئةاية

1)هوتيريد@لمافغاذرنجكإنربكشاءماإلآوالأرض@لئ@وات 07).

فيوالار،بدحولشقواالذينالموخدينعصاةتشملهاالمثيئةإنقيل

قوله:)مخ@(النبيإلىالمنسوبالحديث
ا@

يخرجأنال@هشاءإن
ألاشا

اشقوالذينم@
من

2@لقرتم@4/عحمملىي@لر 3

@ر@لز@لنفالة@لاحدحمعةمركر



3مسرموسوعىسعحموآياسه،سورهوألماءد@لك@3لاأصلا@ 6

فعلالجنةالتار@يدخلهم
(1)

أهلمنالكبائرأصحا@خلودعدم@الايةبهذهويحتج

لة.المعتزلهتقولماخلافعلىالثلىفيالقبلة

لاستثناهاآيةوراجع:الخلو@آية@لعلاقة.@ذ@لاباتا

1 برف@لصايةا-98

إنعلى@لقتالائمؤميينحزضأيها@لنبي)ياتعالى:قولهعلىالمصابرةايةتطلق

ألفايغلبواقئةفنكميكنوإنمئتينيغلبواصابرونعثرونضنكنميكن
@لذينمن

.(65لأنمال.يا@يفقهونلأقومبأنهثمكفروا

شسحالقولفيالعلماءاختلف
الب@خفف)الانوهي.بعدها،بالآيةالآيةهذه

منكميكنفبنضغفافيكمأنوعلمعنكنم
ألفطقنكميكنوإنمئتينيغلبواصابرةمئة

الأخبلى،منالآيةهذهأدالاختلافوسبب@،الصابرينمعواللةاللهبإفنأنفينيغبوا

الفقهاءأكثرقولفيالخبريدخللاوالنسخالنواهي،أوالأوامرم@وليست

اخبرالآيةهذهلكونهناالثسخصحةإلىيدهبالكرميأنكيروالأصوليين.
يصح

يقول:وتحولهتعييره
"

إلايقعأنيجوزلامماكانإنإنهالخبرنسخفيالقاضيوقال

اللهكصماتواحدوحهعلى
وحبر

إنزويجونسخ@يجزلمسيكود،ماوحركادما

ثماكان
بأنهاالصلاةوصكافر،أومؤمنلأنهزيدعنكالإحاروتحولهتغييرهيصح

المحالسق@ايةنحونسخيتخرحوبهقلتحيد.قولهذاالمحققين:سعضقالواحبة.

لمصااوآية
بر
ة

(2)

يمالكرانالقرفيالنسحعلىالاستدلالفيالآيةبهذهعاثةالاستشهاديأتيكما

فيالثباتمقاتلمسلمكلعلىوجبالأولىالآيةففيأحف،حكمإلىالحكمبمقل

رلع@لحي
1/8شار،@@ 60 يللبتو@5

يع@لبعة،@سة
5 38 0@

@ر@@لمح
43-1/42للكرمي،ح

@و@لز@للنقعةالماحدحممةمركر



ا@آثمكرر.لد@تأفي
3 6

منعشرةوجه
بقاءمعاثنين،وجهفيالتباتوجو@إلىالحكمهداخففثمالأعدأس

الكرالقرآنفيرسماالايتين

@لضعف.وآيةالنولي،آية@لعلاقؤ@ف@لايات

1 المعاقبة.اية-99

خيرلهوصبرتمولئنبهعوقثتما@بمثلفعاقبواعاقثتم)وإنلعالى:قولهوهي

1لحل:)ا@ينبرللضا 26).

فيبالمثلالزدعلىتنصانإذالمقاضة،مسائلفيالاعتداءوبايةالآيةحهنهويحتخ

لاوبالمثل،بالمقاصة@ليطال@صبرا،يطقأإنالحقفصاحىالحق.منالتقاص

والمحرح.كالكلاممعنوياأمكالأموال،عينياأكانسواءلهالمستحقالمقداريتعئى
قد

حيتالعكستقررفيهاالحصيمةالثظرةأنغيرالثر،إلىدعوةالآيةهذهفيأريبدو

وهيإليها،يلجأفلاالحالاتأكثرفيالمثليةتتعنو
اعلموإفاللمعتدينرادعةكذلك

الدماءوتحقىالسلام،يسودولذاأيديهم،فحكفونبهم،واقعةالمقاصةأنسلفا

لأعروالأموالوا

@الاعتد@ابة@لعلاقؤ@ف@

2 لمغفرفاآية-00

يثركومنيشاءلمنفلكما@ونويغفربهيركأنيغفرلاالله)إنتعالى:قال

4)ال@اعظيما@إثماافترىفقدبال@ة 1النساء:فيومثله8 16)

قال:ثولادبنإسماعيلعن
"

المسجدفيالأعطمالذاءقلالئاسجالست

قوله:إلىجهن@ه.فجزآؤهمتعمدامؤمنايقتل)ومنيقولون:فسمعتهمالأكبر،

)إننزلتالنار،هذافعللمنوجبتوالأنصار.المهاحرونقالعظيما؟)عذ@با

شاء،ماوالألصار:المهاجرودفقالبه(،يشركأنيغفرلا@لئة
يصنع

شاء،ماالله

@و@لز@للنقاك@@احد@حمتمركز



3مبر.وعيمو@مححموآيات@اررهلا@رن@آد@لكربم 6

عنهمفسكت
(1)

الايفهذهفيالألويييقول
1 1

منعلىسيرينابنردالمغفرةوباي

منوأخرجهعليصوغصبالخلو@بآيةتممتمك
عخده

(2)
أهلخلودمسألةبلىميرا

فيةالكبيرمرتكبخلودالمعتزلةوزعمفيها،النار
د.الخلواية@لعلاقة:طن@

2 @لغيب.مفاتحاية-01

فيماويعلمهوإلأيعلمهالا@لغيبمفاتح)وعندهتعالى:قولهالغيبمماتعلآيةالمراد

لاوطبرلاوالأرضظلماتفيحبةولايعلمهاإلآورقةمنتسقطوماو@نبحر@نبر

)الأنعام:@مببنكتابفيإلاياب@
59).

هووسمعيا،ولاعقليالاعليهدليللاقسمقسمانذالمثرعيالرففيالعيب

والمعنىالكريمة.الايةفيبهالمراد
ا@

يعملهالابهاعلمهالمحيطالمغيبات،إلىالمتوصلاثه

اقتضتهماعلىفيظهرهاالحكم،منوتأخيرهاتعجيلهافيوماأوقاتهاديعلمهو،إلا

(3)حكمته

قوله:وردعنهما(،الله)رضيعمرابنعنالمرويجبريلحديثوفي

"

متىقال:
الحديث.ال@ائلمنبأعلمعنهاالمسؤولماقال:الساعة؟

(4)

الصانعوجودعلىكالاستدلالسمعيئأوعقليدليلعليهالثانيوالقسم

بالغيبأ.يؤمنون)@لذينتعالى:بقولهالمرادوهووأهواله،الآحرواليوموصفات@

(5)(3الآية:من)البقرف
فيتعالىاللهوتوحيدالإيمانمستلزماتمنبالمغيباتوالإيماد

62@2@لر@نور،طى،لو@

روحسمبر@لألوصى.
5/1@ي@ 1 7

4نمبر@لصب 1 5 / 2

@@لى@ء@حريلصمز@ص@لحارىصحح
ح

5 ال@0
وليعحد،@و@سحم@بلار@@@ب@ا@لمصح@

حمديرلررفحد
@ل@اية،@لاصمب@ححة@

ص
1ا 0

@و@لتر@للنقا@ةالاحدحمحةمركر



صمما.تملدكرر.تأيى@
3 6

منب@ابءويؤمنوالشهاثفالغيبعالماللهإلأالغيبيعلملاهآالعبدفيقرربوبيت@

نقصان.ولازياثةبدونصادقاإيمالاالخبرصحيحفيالمغيباتتلك

2 الملاعنؤاية-02

الثعان،ايةأوالملاعنةاية
يكنوأ+أزواجهميزمون)و@ئذينتعالىقولههي

أنوالخامسة@لادقينلمنإنهبالتهشهاثاتأربعأحدهمفشهاثةأنفسهمإلاشهداءلهم

(7-6لالنور:@@لكافبينمنكانإنعليهدك@لعنت

يدعو@الملاعنلأنةالثعنمنمأخوذالئعان:أوالملاعنة
نفسهعلىالخامسة

ويتباعدانذلكبعديفزقانالمتلاعينلأنأوالكافبين،منكانإنوغضبهاللهبلعنة

أنحالتين:فياللعانويقعأبذا.
أوذلك،فيشهودلهولي@لالزناامرأتهالرجليرمي

العقلمثلالفقهاءحذث@اشروطعلىكذلكالتعانويثبتمن@حملهاينفيان

التأبيد،سبيلعلىافترقاالروجين،بيناللعانوقعوإفاحاكم.عنديكودوأنوالبلوغ،

فلاحمل،منالئعانكانإفابأمه،الولديلحقكذلكبحال.بينهماالتحريميرتفعولا

يرثه.ولاالروج،إلىينسب

اللعان.آية

2 المنافقين.اية-03

لهمتستغفرإنلهمتستففرلاأولهم)@ستغفرتعالى:قولهالمنافقيئبايةيراد

لهمالب@يغفرفلنمرةسبعين
@لقوميهديلاوالله"@رسويهبالتهكفروابأنهمفلك

مأبة:.لتو)ا@سقيئ@لفا

ب@ر@لك@@ل@بررت@لفلفهصمق@لببر@حع
0طد 7401/9 8 لمأ-3982ولا@،7

@و@لز@لثقمة@لاجدحمعةمركر



د@@أصلا@
نه،وآبارهسووأسملابم

37برعيسومرمعحم

العددبهيرادلاالايففيعليهالمنصوصال@بعينالعددأنعلىالعلماءاتفق

ال@بعينالعدديذكرواأنالعربأساليبومنللتكثير،هوو)تماتحديذا،السعون

ذلك:فيالألوصييقولالتحديد.ولي@التكثير،علىللذلالة
"

نبيهأعلمسبحانهاللهإن

ليكونالتحديدةدونالتكثيرهابالعددالمرادأنالمنافقيى،بايةواللامالضلاةعليه

المنافقينأهليةعدمعلىالتأكيدبالايةفالمرادالمذكور".لحكمنحالماالزائدحكم

ومنوتعالى.@سحالهاللهلغفران
يجدألمنالتيفمجوازفيلأقولهالأسلوبهذا

قال:ماء،
"

(2)جلدكفامسثهالماءوجدتفإذاحجج،عمثرإلىولوكا@يكالتراب

فقوله
"

ححجعشر

"

الوقتحقيقةالمرادولي@التأكيد،علىلالةللذ
(3)

لاستغفار.ااية@لعلاقة:@ف@لاياتا

2 الأف@.والمناية-04

بالمنصدقاتكمتبطلوالاامنواآيها@ئذين)ياتعالى:قولههيوالأفىالمناية

افيصفوكمثلفمثلهالاخرو@ليومباللهيؤمنولارئاء@لئلسمالهينفقكالذيوالأش
2)القرفصلدا@كهفتروابلفأصابهترابعليه 64)

التيالفرقمزاعمرذفيالعلماءبهايستشهدالتيالايكمنوالأفىالمنوآية
لةالمعتزتقولكماالإيمافصفةالمعاصيأصحابعنوترعالكسيرفمرتك@تكفر

عها.أتباو

أنووينقص،يزيدالإيمانأنالمسألة،هذهفيوالجماعةالسنةأهلومذهب

الايةفيوالأفىفالمتالمخالفات.بعضبفعلبعض@ونتحبطقدالأعماللعض
لة.المقبولأعمالاسائردونالضدقةيسطلالسابقة

10/1@للما@روحلألوير@ضثبرا 5 0

1@لع@،@لزنبهسيلرصمقط"@لهفيص 8 3 / 1

4/2@لقرتد،ئحكم@طصاص،

@و@لز@لنفالةالماحدحمعةمركر



3ركولد@لفأ
1 صمما0

3 7

إثباتفيوالجماعةاللةأهلبهايحتبئالتي@لقصاصايةأيضاالايةهذهومثل

العنوجي.يقولالقجلة.أهلصالمعاصيلأصحابالإيمان
"

باقيةالإيمانيةالأحوةبل

عفي)فمنالقصاصابةفيتعالىقالكماالمعاصيمع
له

فاتبحشيءأخيهمن

@بالمعروف
"

من)البقرف
1لاية:ا 78)0

(1)

@لقصاص.يةوا@لصلح،وايةلأخوفاابة@لعلاقة.ناتلاباتا

2 يث.رلو@@آبة-05

صبكمطيوتعالى:قولهعلىالمواريثاياتأواث،الميرآيةأوالمواريثايةتطلق
نل@تركماثلثافلهناثنتينفؤقنس@كنفبنالأنثيينحظمثلللذكرأؤلادغفيال@ه"

فبنوللألهكانإنتركمماالتدسمنهماواحدلكلولابويهفلها@لنصفو@حدةكانت

صثهوبعدمن@لندسفلامهإخوةلهككفبن@لثلثفلأفهو@رثه؟لواهولدلايكنأ

ثينأوبهايوصي
اللةإناللهقنفربضةنفعالكمأقربأئهمتدر@نلاوأبناؤكمآؤكم7

فيلتنزالتيالاياتمجموععلىكذلكوتطلقا(.ا)ال@اعضحكيما@عليماكك

المواريث.تحديدنفصيل

هيوللوالدين،الوصيةلآيةناسخةالمواريثاياتأنإلىالرركثييذهب

للو@لدينخيرا@لوصيةتركإن@وت@أحدكمحضرإفاعليكم)كتبتعالى:قوله

1الآية:من)البقرف@،والأقربين يقول:العلماء.جمهورمذهبذلكوأن0(،8

"

أفاالمواريث.آياتناسخهاوأنمنسو@الايةأنفيالجمهورخا@قأنورأي

فتكلفبإحكامهاالقول
الآيقيفيهمماد@جاءوقدالوالدين،لأنثسبيلغيرفيومثي

محافظةلوارثالوصيةعدمعلىمتوافرةالسنةأدتةإنثمبحالي،الميراثمنيحرمانلا

القطيعةمنللرحموحمايةتتفتت،أنالوارثينكتلةعلى
(2)

1/8@طر،لملعتيةيار@ثريتطصصديئحكد@لترحي 0

اس/2@@لر@عل@لررق@ب@

@و@لز@لنففة@اجد@حمحةكرص



يسرموسوعيمعحموآياته،سورهوأسلى@لكريمت@@أس@

ناسخةالمواريثآياتأنبلىأيضاالعلماءويدهب

فنسخالإسلام،بدءفيكانالآيةبهذهالحكموأدآالذكر،الآنفة

)ء(:
"

لوارثوصيةلاألاحقه،حقفيكلأعطىاللهإن
ا

بالسنة.القرآننسخ
(1)

@لفرائض،اية@لعلاقؤذاتالابات

37

للوالدينالوصيةلآية

وبقولهالمواريث،بآية

عندوذلك
يجيزمن

للو@لدين.@لوصيةواية

2 لأط.االموتةاية-06

الأولتةالموإلأ@وتفيها@يذوقونالاتعالى:قولهعلىالأولىالموتةآيةتطلق

(56لالدخان:@الجحيمعذابووقاهم

استدذوالأولى،الموتةإلاالموتالجةفييذوقونلاالجنةأهلأدأحبريسحانه

مىيموتودلاالجنةأهلأنعلىالعلماءبعض
لكانتحينها،ماتواولوالفسق،نفخة

موتتان
النار:أهلبقولاحتجاجهمعلىويرئونضين،المعزأقوالينفونكذلك(2)

سبيلأقنخروج@لىفهلبذنوبنافاعترفنااث@ينوأحيبتنااثننينأمتنارئنا)قالوا

)كيفتعالى:قولهفيالبقرةفيالواردةبالآيةهناالموتتينويفسرون1(،1)غافر

)البقرف@ترجعونإليهثثميحييكنمثتميميتكمثئمفأحياكمأمواتاوكتمبالتهيمفرون

اأصبحوأنإلىمذكوراشيئافيهيكونواأالذيالرمنإلىإشارةهنافالموتتان8(،2

منحينافعاشواال@ه،أحياهمثمأمهاتهم،بطونفيفأجنةابائهم،أصلابفينطفا

اللهأحياهمثمالثانية،الموتةماتواثمالدهر،
الثانية.الحياةالئثوريوم

(3)

لىالأوفالموتة

ا-

يعلر@ر@مرصةلالد@لحارويصجعد@لتو@ألا@نثر@لصروي
0 0 اث@8

لاو@@بص

ال.287.@
@عللو@رتصةب@طالل@@لنيوص

ال@ثث@ا
1لحلهارش@وصهلا"مسة@رسس 32 رنال@،7

صحححنالأللى

@-

@ر@لقيها@لررح،1/53

1بى@لعمم@1/رء@ماص@@حلى،@

@و@لز@للنفمة@احد@حممة@ركر



3ركتولد@لفتأ
1

0

لما
3 7

الأبدية،حياتهمعلىالسابقةالأبدئةحياتهمفيفاقوهاالتيالموتةإدإشارةإدن@هنا

الدنيوحياتهمعلىالتابقةالأولالحياةكماتماما

@لضعقابة@لعلاقة:ن@تلآيات

2 الميثافآية-07

الميثاقآية

فويتهمظهورهم

عنكناإنا@لقبامة

الميثاقآخذايةأو
(1)

منآ@مبنيمنرئكأخذ)وإذتعالى.قولههي

يومتقولواأنشهدن@بلىقالوابرتجكنمألنتأنفسهمعلىوأشهدهم

1ات:لأعر)ا@غافلينهذا 72)

بعضهمفذه@لإشهاد،باوالمرادالايةهذهتفسيرفيالمفسرينمداهبتعددت

ليضلالربولهفأقرواظهر@منفوثتهفأخرج@شلآ(@)آثمظهرعلىمسحتعالىاللهأن@لى

والميثاقالعهدمنهأخذالذيهوآدمإنبعضهموقالبذلك.العهدعليهموأخذ

ألسنةعلىالعهدعليهأخذفيمنمخصصةإنهااخرونوقالحكمهعفيفويتهفدخل

لأنبياء.واالرسل
(2)

عقلمنآدمبنيفيالخالقالمولىركبهب@ايكونالإشهادأنإلىآخروديذهب

والمئر@الحيربينوميزبلعمنفكلوالعقابوالثوابالتكلي@مناطبهمدرك

الاياتمنوأراهالعقل،مىفيهرقيبماالتوحيدفيالميثاقعليهأخذتعالىاللهكان

نفسهخلققديكونأنيجورلاوأنهحدوثهعلىوالذلائل
(3)

ذهبالقولهدا@لى

نعمم@أنومقززاالميثاقبايةمستذلأالله(،)رحمهتيميةابنالإسلامشيخ
علىتعالىالله

@صطلحمحا@ممى@طلقا-
1صعر@@@@@@ر@@ب@@كزاسلحهموولفلحر@هالآفينعبرهيسفول@لرى@ 7 9@

"

ر@ؤس

@نصئح@ت@سد@لات@لأحا@د@لاسحكعص@لر@رثهللاحاثتعال@@لذللن@@مس
"

ررح
1ا/@ا@@ 1 8

@-

طي،7/713نمبر@لض

@-@
@3

@رسسكر@@يمحدسربف@
@

ررعي
@

صر@لأجاء@المحنلافهات@ر@لكلبى@لكمروح
@لكد

9ه/@لحليق@5931لمحلر@ل@@رت@و@لض 7 6ا@،5 5 / 11

و@لز@تلنقمة@لاجلحمحةمركر



د@التر@@أسه@
@وأس@3

ته،وآيارهسو
37ميسر.عيسومومعحم

الهدايةنعمةآثمبني
"

بهتشركلاتعبدهدل@محبةكانتتركت،إفابفطرتهافالثفس

يزينمنيفسدهاولكنشيئا،
لها

والجنالإنسشياطنمن
(1)

منإنالقائلونعاثةالايةبهذهويستدلهذا،
ارهلإقرالجنةدخلصغيزامات

أماالمثركين.وأبناءالمسلمينأبناءفلكويشملالأول،الميثاقفياللهبوحدانية
بلغمن

الأول.الميثاقيغنيهفلاوميز،الحلم

الذريؤاية

2 @لتجوى.اية-08

@لرسولناجيتمإفاآمنواالذينأيها)ياتعالى:قولهعلىالنجوىايةتطلق

زغفوال@هفإنتجدوالمفإنوأطهرثكمخيرفلكصدقةنجواغبدييننفقدموا

رحيم
(13-12ثلة:لمجا)ا@

فيلهللرسولمناجاتهمكثرتالمسلمينمنقوماأنوقتاثةعباسابنعن
الاية.هذهفنزلتأحدا،يردلاسمحا)ل@ح@أوكانمنزلتهملتظهرإلاحاجةغير

(3)
عنو

علىالفقراءويغلبونمناجاته،فيكثرون)ىمم@(النبييأتونكانواالأغنياءأنمقاتل:

ةالمجالس
هذهفنزلتومناجاتهمجلوسهمطولوالسلامالصلاةعليهكرهحتى

(@)الآية

قال.)لهمماطالبأيبنعليوعن
اا

أحدبهاعملمالايةاللهكتابفيإن
قبلي،

أحدبهايعملولا
ناجيتفكلمادراهم،ع@ثرةبهفاشتريتدينلىليكانبعدي:

(5)أحد".بهايعملفلمنسختثمثوهما،نجواييديبينقممت)رح@ماالرسول

@
8/2@لعقيفلييية@س@لإسلامنغونال@ورسانلفسيجف@ 0 5

نثبر@لفرطي،7/713

2،3@جطمه/لحر@
روحنعمبر

0؟3لمأ/ي،لخلو@@ح@ي@

17/13نمحبر@لفرطي، 0

@ر@د@@ر@طوري
8/1ير، 9 2 2

@ركبر،4/814نمبر@

@و@لز@للئقال@الماحدحمعةمركر



لما.آدم@لدكورنألي@
3 7

أمالفعلم@التمكنقبلال@حأيجوزوهي:الثسخفيمسألةالآيةهذهوفي
المؤمنون؟بهيمتثلأنقبليسمخهثمبأمر،الشارعيأمرأنأيحوزأيلا؟

قالجواز@بعدمالقولإلىآخرونوذه@ذلك،جوازإلىالعلماءلعضذهب

الآية:هذهعنالقرطبي
"

عليعنرويوماالفعل،قبلالنسخجوازعلىيدلوهذأ
يتصح@أأحداأنعلىيدلوهذانفعلوا@،لم)فإذقال:دظال@هلأنضعيفص)@م@

أعلمواللهب@ثيء،
(1)

ال@خبجوارقولهفييحتجالعربي،ابنبالجوأز،القائلينومن
@@فيأرىإنيبنييا)قالتعالى:بقولهويستشهدالفعلمنالتمكنقبل

أفبحك@نيام

)الصافات،ترمح@مافافانظر
1الآية:من ويقول.(02

1 1

فالرابعة:المسألة
فيىبر

ابأحزمععلمائناجميعذكرهاكلامنامنوقعتحيثبيناهاقدغريبةالآيةهذه

وهيالطوائف،
الذبع،يقعأنقبلبالدبعالأمررفعلأنهالفعل،قبلالنسخمسألة

رفعهيتصورأولو
(2)

صورتحتوأدوحهذلك،جوازإلىالسيوطيف@بومثله

وسماهالكريم،القرآنفيالنسخ
ا@

الحقيقةعلىالنسخوهوامتثاله،قبلبهالمأمورنسخ

النجوى".كاية
(3)

حينئل!يكونلانهالفعل،قبليجوزلاالسمخأنورأواخالفوافقدالمعتزلة،أما

المولى.علىجائزغيروهومعدوم،عنخهياأوبمعدوم،أمرا
(4)

منالنيلالحادثفهذهخلالمنأرادواالذينعلىالردوفي
الصحابفعامة

شيخيقولنجواهم...يديبينصدقاتبتقديمأمروالماالنجوىتركواوأنهم

الإسلام:
"

خصائصمنليسالعملهدافمثلحرج،النجوىتركمنعلىيكنوأ

نمبر@لؤطي،71/303
أ-

4/3@@لؤت@@حكم برلبمممط@ئيناو@1
@@

)علارنحبل،ة@حر@ت@@حكامونمحبرهب@سني،

1ع@ر،@ر@ 4 1 1ه/1 9 ص1(،9
2ه 4

طي،لسبو@
2/5لانفلىا 7

روحتميرلألويا،-
1@اي@32/@ 3

@و@لر@للنقالةللاحدحمحهمركر



3ميرمرلوعيمعحموآياته،سورهوأسلايم 7

بخلاىالنجوتركعليغيرإنيقالولا)@عه،عليخصائصمنولاالأئمقع

معلومغيرهذالأن"لالصدقة
@

ر.بالشهو@الاعتد@آيةالعلاقؤذاتلآيات

2 @لنسخ.آية-09

نأتننسهاأوايةمنننسخ)ماتعالى:قولهالتسخبايةالمراد
مثلهاأوقنهابخير

)البقر@601(قدير@شيءكلعلىالله@اأتغلمأ

فيويستعملأزالته.أيالظل،الشمسنسختيقال.الإزالة،دمعنىال@خ

بانهالفقهاءوعزفهغير@إلىفيهمانقلأيالكتاب،كنسخالتقلمعنى
"

الحكمرفع

متأخر".كثرعيبدليلالمثرعي
(2)

الثابتالحكمرفعهوالأصولين:اصطلاحوفي

مقامهقامماأوبالخطا@ثبتمافيدخلعنميمتراخبمثله@ثرعيبطريق
أوإشارةمن

خلافبلاوالسنةالكتابفيسمعاوواقععقلأجائزوهووانمسوخمحموىفيإقرار

المسلمين.بينفيه
(3)

حماعةبهايحتبئالتيالمواصعمنالئسحوآية
ازبجوالقولردفيالعلماءمن

نسح
وهوايقيمكانايةتبديىأيالتبديلبايةيحتجونكماللقرآن.النويةالنه

ىا@ه.وأ@التافعيمذهب
)،(

با@قولتمرحلما@خآيةأنإلىذ@كبرزوهبويئ

نسخاحتمالالايةتنفيفلامنه(.خيربقرانأومنهاخيربآية)نأت
أماللقران.السنة

مهاح@رشيف
1/،7@لحت@لة

-

1كبرنمبر@ه@ 5 1 / 1 0

مام@@مدم@@@@لحر@عد@لقا@رس@ر@ول@ر
@ث@

عد@لل@تحقيئحنل،س
س

@حىعد@

21،ط@لرممالق@)يروتءسة@لزكي، 4 0،)12 1 4 /

@ر@لز@لنفا@ةالماحدحمحةمركر



3رلدكتوال@تا
1 37لبا0

الهإلآواردفيهفالخلافببعض،بعضهالقرآننسحعن
فيديكووقدواسع،

الفرع@ة.أقسامهوفيبالتسح،فيهاقيلالتيالمواضعتحديد
(1)

اللهكلامبيرتماصللاألهعلىالمسلميرإجمحمعمنها()خيرالمرأدبأماص

سألعليهأشكلتكانتالآيةهذهأنعيينةبنسفيانديذكروكلاممطوجلعر

ينسخأدالمرادأنلهفحكيالذكرأهلعنها
خيرآحرلحكمويأتيالأول،الحكمالله

التخمي@،آيةفيكمامهتيسربماالليلقيامكسيمخلهموأوسععليهم،وأخفللعباد

ى،النجوايةفيكماصدقةتقديمبدون)د@ابيةجطمظفيبةالمود@ر@طوترخيص

السسخ.فيوال@عةالتخفيفأوحهمنوغيرها
(2)

العبادظروفباعتارفالخيرية

المختلفةوأحوالهم
الناسخةالأحكامأوالآيات،داعتاروليسلاخر،وقتمن

حدفيوالمنسوخة

ى.@لنجوواية@لنخفبف،وآيةالنبديل،يةاالعلاقؤناتلآيات

2 10-

يحلونه

عمالهثم

النيء.اية

زيا)إتما@لنيءتعالى:قولهالئيءبايةيراد

اللةحزمماعذعاما@يو@طؤواويحرمونهعاما

.(37لتوبة:)اب@@لكافرميهديلاواللة

كفروا@لذيفبهيضل@لكفرفي@ة

سوءلهمزينالله"حزممافيحلوأ

انسأالدعاكأفيقولهمومنهالتأخير،كأالشي

هيالحرملأشهرواآخر.شهرإلىالحرملأشهراحرمةتأخيرصيء:والن@
لأشهرا

دأدرالإسلاموحاءوالقتال.الغزوفيهاوتحرمالجاهليةفيتعطمهاالعربكانتالتي

2لم-2كلا/2الأصودعلم@لىصولصلمشح@لفرلم@ارحكح@مد@ى@حدحكى 7

21/7،محلد@لاق@رحع@ 0

@@لحلر،
207@@@لؤ@كل@.41(،@محات@كر@ة@)صكة@@لر@عدعلينحمبن@لقرتم@مح@ي@رححو

@و@لز@لنقالةللاحدحمحةمركز



37يرموسوعيمعحموآياته،سررهاءوئ@آد@لكريمىأسماء@ل@

فيها:القتالحرمةفيتعالىقالالذماء،وحقنالأمانإلىالداعيةالاجتماعيةالتةحده

اللهكتابفيشفراعثراثنااللهعندالشهورعدة)إن
مهاوالأرض@ل@ماو@تخلقيوم

كماكاقةالمشركينوقاتلواأنفسكمفيهنتظلموافلاالقبمالدينفلكحرئمأربعة

اللهأنو@حلمواكافةيقاتلوبمم
احدوأربعة:الحرملأشهروا.(36ة)التوبة@المتقينمع

لمروثلاترج@،وهوفرد
والمحرم.الحجة،وذوالقعدة،ذووهي:متوأليات،أيد

فيوعدث@اوسماهاالأشهرتلكحرمةوعلىالتريعهذاعلى(@)المبيأكدوقد

قال:الشهيرة،خطبتهفي4الودحجة
"

كحرمةعليكمحراموأموالكمدماءكمإن

اكانوجاهليتهمفيالعربأنعلىهذا-بلدكمفيهذا،شهركمفيهذا،يومكم

الك@عل@هميثقحينالنطامهذاقونبه
و،غزبلامتواليةأشهرللاثةالحربص

صفر،ويحرمونالمحرمفيستحلونصفر،إلىالمحرمشهرتحريميؤحرونفكانوا

لأشهرالخصوصوليسلعددلاةالعبرويقولود

مثلمتهافحرالمعاصي،وسائرالحرم،الأشهرفيالاعتدأءحرمةعلىوالحمهور

ثتلمامشوخقيإكاففيل@يهاالمقاتلةأماالحرم.حرمة
الطائف)خ@النبيحصارمن

(2)القعدفوديشوالولححيىوغزوتهلمحيها،

بايةوالقتال،بايةالآيةهذهنسختوقيل

السيف.

الله،حرماتاحزاموهيظاهرفالنيءتحريموحكمة
عرضهاوعدم

ضىالفوعنوالنهيالنظام،علىوالمحافظةالحلال،وتحربمالحرام،بتحلجلللتلاع@

المحتمعلى
لامنلكلالفوضىلببوفتحللنظام،إبطالالحقيقة،فيالئيء،لأن"

خاضةعليها،المتفقالاجتماعيةوالأعرافالحرماتامواحترللنظام،الانصياعيرضيه

لنمسهفي@ثرعوالسلام،الأم@امشتبابإلىراميةكالتإذا
ماوحسبهوا@حسب

ديناروالحجاجيأمنأنالحرمالأشهرتحريمحكمم@وكانالخاضة.مصالحهلهيحضق

@سمع،سنرعى@لعر@@لينوللد@لحاريعحح
ح

6 ث@7
سمححةملمصحغ

2يعال@،@لي 1 ا@8

أ@/3نمير@ل@ايثا

@و@لر@لنما@هالماحدحممهمركر



بما.آدمكور.ل@@نأليص
3 7

منالزأكصيصلماقدربعدهوسهراالحجشهرقبلشهزاعهاثوينوصطمكة،بد

مدايا@دهابهمفيالمعتمرونليأصرجبشهرفيوكذلكالعرب.بلادأقمى

القتال.وابةالسيف،ايةالعلاقة.@ف@الايك

2 النصر.آية-11

هواللةحئبكفبنيخدعوكأنيريدوا)و)نتعالى.قولهعلىالنصرايةتطلق

(62ةلأنفال)ا@وبائؤميينبنصرهأيدك@لذي

و)الح@ب(بينفزقحيثأسلوبتةثخيقةإلىالموصعهذافيالقيمابنيثير

ال@هحسبكالئبيأثهايا@تعالى:قولهفترمنويخطئ)التأييد(،
مناتبعكومن

أنضحفيوالمؤمول@وحسبكاللهحسكالمعنى:بأد4(،6)الأنفال:@@ؤميين@

تضاتفلاوالعباثضوالتقوىالتوكلمثلفهوغير@دونوحدهدتهوالكفايةالحسب

لتهلىالأوفجعل)الثأييد(،وبين)الح@ب(بينفزقالآيةهدهفيفالمولىالله،بلىإلا

إن@لنلسلهمقال)@لذينتعالى:قولهجاءأخرىايةوفيولعبادهلهوالأخرىوحد@

اللةحبناوقالواإيمانافز@لمفاخشوهنملكمجمعواقد@لناس
)ال@@لوكيلويخعم

1عمران: (1)ذلك.غيرأوورسولهاللهحسبنايقولوا:ولم(73
تثيدعمومهافيلآيةوا

معهوجاهدواو؟لدوه)@أأدلهرسولنصروأالدينعليهم(الله)رضوادبالضحابة

الله.كلمةلإعلاء

انضويةا@لعلاقة:ذاتلايات

4كد@لنجدن@ح 4 1 / 1

الاك@@للا@لريفنجبتسهاح@س

@و@لر@لنعاثة@احد@ح@كرص



برموسرعيمعحموابانه،صورهوأسلىالكرلمادأس@اء@لفر

2 @لنعم.ابة-12

3 8

رلغفواللهإنتحصوهالااللهنعمةنعدوا)و)نتعالى:قولههيالنعماية

من)النحل،@زحيم
.(18ةلآيةا

إيرائاالكريمالقرآنسورأكثرمنهيالتيالحلسورةفيالحعمايةووردت

وجبا@مابحلى،منووحدانيته:تعالىقدرتهعلىالحالةوالباطنةالظاهرةاللهلأنعم

ة،سيلىوأفلاكوزرع،ومطر،د،ووديا
أنعمووحمير،وبغال،خيل،ووأنعام،ونجوم،

ابثزسواهأنإلىدمصغقيفعلق@نطمفخلقهأنمنذالإنسانعلىالمولىبهامنفائضة

النعم.بسورةالسورةهدهتسمىلذلكوال@ماءةالأرضنعممرووههسويا،
(1)

عنالبشريعجزوباطنةطاهرةالكودفيمبثوثةنعموهي
ئ@ا@

فيوإحصائها..وعن
علىدلالتهابنكرأنإماوالخفيؤالجليةالتعمتلكلمنكريالتحديدياياتال@ورةهده

فون)يغرالثر..ممبلفيالنعمتلكاستغلالبسوءوإمابصوالإيمادالخالقالمولىآثار

اللهنعمت
مثلاالله)وضربتعالى:وقوله3(،8)اية.@@لكافرونوأكثرهمينكرونهاتم

1الآية:)من@مكانكلمنركدارزقهايأتيهامطمئنةامنةكانتقرية وكلمة.(12

للمطيعينالحزاءداروأعلتالذنيا،قامتأجلهافمنقاطة،النعمأعظمالتوحيد

ائع.لمثراعتوشرالكتب،لتونزسل،الرأرسلأجلهاومنوالعصاة،
(2)

2 @لنفس.آية-13

ماإلابال@وءلأمارة@لثفسإننفصيبهرئ)وماتعالى:قولهالنمسبآيةالمرأد

رحيمكفوررتيإنرئيرحم
3(،5)يوسف:@

نمبر@لنرطي،01/16

@
1/5لإحلاص،كلمفاس@ره@

و@لز@تلل@قاثةالماحدحمعةمركر



ما@آدم@لدكتورتألص
3 8

الأل@أدوقزرالواحد،الاسمتكرارقاعدةالآيةهدهفيالسيوطينال@

واحد.بمعنىوالثانيةالأولىالسمستكونوعليهللجنس،الثانية)النض(فيواللام
(1)

اد،عمر)آل@فاخشوهملكمجمعوأقد@لئاسإن@لنلسلهمقال)@لذينتعالى.قولهاما

1الاية:من يردالأولىالموصعيى،في)الناس(اختلا@الواضحفمن3(،7
بهااد

ووحلمائهم.قريث@منالمثركونبهايرادوالأخرىالمدينقيأهلمنالمنالقون
جاءقد

ايةفيس@قكماالأول،هوفالثايىمعرفا،أعيدإناالمعرفالاسمأنتقررلمامخالماذلك

العسر،
(2)

العسرعينهوالثانيفالعسر

العسر.وآية@لظن،ايةالعلاقة:فاتلايات

2 الاستغفار.عن@لتهيآية-14

أنامواو@ئذبنللنبيكك)ماتعالى:قولههيألامشغفارعنالئهياية

@الجحيمأضحابأكملهمتبينمابعدمنقربىأ@ليكانواولوللمتنركينيستغفروا

1)التوبة: 13)

الحمعوالكافرير،لوالديهأوللكافرالمسلماستغفارمسألةلىالآيةهذهترد

اء،)الإسرصغيرا@رئيانيكماارحمهمارب)وقلتعالى:قولهوبينالآيةهذهبين
من

عيروالمسلميرفيعاثموقيلالمسلميئللأبوينبالذعاءمخصوصإئهفقيل4(،2ةالآية

ألاستغفار.عنالنهيبآيةمنسوخولكنهالمسلمين،
(3)

وأجلبأوفىالوالدلفطإنقيل)الوالد(،و)الأت(لفطتيبينموازنةوي

لذلكوثعليهالوالديتوبرحمةالمولو@بحالتشعروأنهاوالرفق،والعطفللرحمة

1/5@لاتقد@ليوطي، 6 2

1للعحر@لما 6 2 / 2

للحب@51/ررحنصر
5

ر@لز@تللمال@@لاحدحممةمركر



3مير.سوعيمومعحمرآباته،لورهوأسلىيمأصلى@لقرت@ 8

لفظأماالمولو@علىالوالدينأ@ضالبيادمقامالمقاملأنالموصع،هدافياستخدمت

(1)فلان.والديقولودتولاالكنيقيفيفلانأبايايقولود:لذلكتوقيزاة@أكثرالأبوين

كان@ش@(،@)إبراهيمأنالاستعفارايةفياحتحمناخحالتفريق،هداعلىلناء

يعبرالذيازرلعفهوليسالحقيقيلوالدهاستغفلىه
ا.مجازبأبيهالكريمالقرآنفيعمه

لهيستغمرأإذ
استغمارهكانوإنمافكفر،بالإيمانعليهوألخدعاهأدلعدإبراهيم

الموضع،هذافي)والدم@بالقرانيالتعبيرجاءلدلكلبؤته،قبلتوفيالذيلوالده
الأخرى.المواضعفي)أبي@وب

(2)

حزمابنوبرى
فياجائركانللمشركالامشغفارأن

لريعتنا.اللهنسخهوقدإبراهيم،يعةشر
واللههدا(3)

لاستغفار.اآية

2 @لنورآية-15

مصباحفيهاكمشكاؤنورومثلوالأرض@نور@لسلا@)اللهتعالى:قولههي

ليةشرلازيتويةقباركةشجرةمنيوقدثويكوكبكانها@لزجاجةزجاجةفي@لصباح

يثاءمنلنوروال@هبهدينورعلىنوزنارتمسسهأولويضيءزيتهايكادغرببةولا

3)النور:@علييشيءبكلواللهللناسلأممالاالله"ويفرب

اللهأسماءمناسم)الئور(والئور،ايةلتضفنهاالاسمبهداالنورسورةسضيت

أجمعوالكونوالأرضالسمواتقيامأنإلىواصحةإشارةألايةهذهوفيالحسى
بمور

عباس:ابنعنالحديثوفيالتص
"

والأرضالسمواتنورأنتالحمدلكاللهم

عد@@لف@.أس@لط،
سرص

كمى@ل@عد@ق
@كرمة.@)مكةاله@همحمدمحفبئ@لرصن@@هتوفرح@نص،ص

4@لثصيت@ط@يهة@ 0 5 ، ام@،31/5

5/7اسايى،ررحتب

-

@الإحكم
5/7حرثار

@و@لز@للنفاف@الماحدحمعةمركر



@صاتثمتأيى@لدكتور
3 8

فيهنومن
(1)

:(@)وقوله
"

وصلحالظلمات،لهأ@ثرقتالذيوجهكبنورأعود

يىينزلأوغضبكبييئأنوالاخرفالذنياأمرعليه
حتىالعتجىلكسحطك،

بكإلاقؤةولاحولولاترضى،
@(2)

لىاللهيقذفهماوالمعنويومعنوى،حسيئوالنور

الله"يحعلأ)ومنل@مولهالمرادوهوالجهالة،ظلماتمنبهويهديهمالمؤمنينعباثهقلوب

لهفمانورأله
دأدهدفسهالمولىووصف.(4الآية:.مى)النور،ئور@من

"

لالور"
يعي

أنهالبتة
الإسراء.بحديثمر@ودالوهموهذامثع،لونفوجسم

بمسهوآنهالمطلق،الوجودهواللهإنبالقولالجهميةبعضيحتجالآيةوبهذه

الوجو@بوحدةالقولإلىوانتهواواحد،كثهاالموجوداتوجودوأنمكان،كلفي
(3)

رسولىموصعهاوفيالآيةهذهفيالإعجازوجوهفيكثيراالعلماءتوقفوقد
رالوة

المجتمعفياللهأحكامطبقلوالمجتمعأنوبيواالمثلى،الاجتماعيةالآدابتقررالتي

فوال@عا@الئورإلىالطلماتمنالاسولخرجفيصالنورلشع

2 الهبةابة-16

أيها@لنبيئ)باتعالى:قولهالهبةبايةيراد

عليكاللهلمأفاءنمابمينكملكتوماأجورهن

أةوامرمعكهاجرناللاتيلاتكخاوبناتخالك

@ائزميين@ونمنئكخالصةيستنكحهاأن@لئبيئ

يتآ@للأقيأزواجكلكأحللناإنا

وبناتعماتكوبناتعمكوبنات

أر@دإنللنبيئنقسهاوهبتإنفؤمنه

منلأحرا@،)ا،
(50لآيةا

النكعفيالقرآن@وردتالتيالآياتتلاالله()رحمهالثافعيأنيروى

ايةوذكروالترويح،النكاحاسمينالتكاحوحلعزاللهفأسمىقال:ثموالتزويج،

ا-

@اليل،@ا@ق@@لدعاء@ط@@لحاريصجع
ح

5 9 5 ال@8
صلمعجح

@رتاص@@ليلصحةد@لدعاء@
ح

@لا@9

@-

عد@للكمخمبن@خارف@@لاحات@هعد@نرعد@لحاحىمح@دسللفسيهه
عة@كر@ة@)مكةدحيهق.س

@مكلاللن@01،@ة@له@
ح

1 6 رمحمع@؟2
@رو@ف@@

ح
ر@@،@ا@

@
نما@رحالهرنجهشعه،مدلىوموبسحطر

7يلىتليى@مهميف-@ 0 /

@و@لر@لنقمه@لاحدحممةمركر



ا
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أعلمواللهوالهبةقال:المؤمنين،ثوناللهلرسولالهبةأدنناؤهحلفأبانةوقالالهبة

انهعلىدلالةهذاوفيمهربلالهنفسهاتهبلأنال@كاحعقدةعليهالهيخعقدأنتجمع

التزويج.أوالنكاحباسمإلايجور@كاحلا
(1)

الطبري:يقولالايةتفسيروفي
"

لايقول:

منلأحديئ
خالصةمحمديالكذلكوإن@اله،نفسهاوهبتامرأةيقربأنأقتك

لكأخلصت
من

(2)أمتكسائرون@

بؤ@وهو@حديثوراجع:@لضداقيةا@لعلاقؤذاتلاياتا

2 الهجرةآية-17
حى

جهأخرإذاللةنصرهفقدتنمروه)إلآتعالى:قولهعلىالهجرةايةتطلق

من)التوبقيمعنا@اللةإنتحزنلالصاحبهيقولإذالغارفيهماإذاثنينثابكفروا

احادثةإلىإشارةالتسميتينوكلتاالغار،آيةأيضاالايةهذهعلىويطلق.(4.

منفيهاجرىوماالثريفة،التبوية
إلىيثيرالغاربآيةيسميهافالذيأحداث

الذيوالمدينقعإلىهجرتهماطريقفيثورغارالضديقوصاحبه)ع@(الثبيدخول

عامة.ا@رةنكرىإلىيثيرالهجرفآيةعليها

لهجرة

حادثة

طلق

منأعوامبعدالغارايةأوالهحرةايةونرلت
وكانتبوك،غزوةفيالهجرةحادثة

وج،الخرعنبعضهموثاقلالخروح،المسلمينعلىفشقوجدب،وشئ@ةحروقتذلك

)ياتعالى:قالالمتثاقلين.تأنيبفيالآياتفنزلتالخروج،صالمسلمينانما@قونوثئط

بالحياةأرضيتمالأرضبلىائاقلتماللهسبيلفيانفروالكمقبلإفالكمماامنواأثها@لذيف

من@لدنيا
.(38ة)التوبة@قيلإلالاخرةافي@لدنباالحباةمنعفمالآخرةا

قدتعالىهآذلكوايةالمسلمين،بكثرةلارسوله،ناصراللهأدعلىدلالةو@يها

وصاحبههوقريشمثركيعنمختبئاالغارفيكانإذحيات@ظروفأعوصفينصره

1@،1/1لثصي،@لؤت@ئحكام 8 0

22/2تثير@لصي

@ر@لز@للنفا@ةالماحدحمعةمركر



آنأيى@لدكتور
38لمبا3

قدوجلعرالمولىكانو)نحاالضديق،أبوبكر
نصرهعلىقاثوفهوالحالة،تلكفيلصره

منصعوبةأقلحالاتفي
له.أصحابهخذلانيفزهولاتلك،

اوجاهدووهاجروأآموأاتذبن)إنتعالى:فولهعلىأيصالهحرةايةاوتطلقهذا،

و@تذينبعضأولياءبعضهنمأولكؤنصرواو@لذيئ+وواال@ةسبيلفيوأنفسهمبأموالهم

@لدينفياستنصروكمنل@يهاجرواحتىشيئقنولاتيهمقنلكممايهاجرواواآموا

اوأقزسمكةأناشاأنالشعبي@كر(72ةالايةمن)الأدفال،الايقي@لتصر@،فعليكم

لاهأالهحرفأيةنزلتلماالمديةمن)@أاللهرسولأصحابإلحهمفكتببالإسلام،

الم@ئركوندأتبعهمالمديؤإلىعامدي@@خرجواقال:تهاجرواخىقرارمنكميقبل

فيهمفنزلتفرثوهم،
فقالوا.وكدا،كداايةفيكمنزلتقدألهإليهم@كتواالآيقعهذه

قتل،من@مهمفقاتلوهمالمشركون،فأتسعهمفخرجواقاتلحا@أحداتسعنافإننخرج

جاهدواثئمقنوامابعدمنهبرواللذينربكإن)ثمةفيهمالله@أنزلنجا،منومنهم

1)النحل.@زحيئملغفوربعدهامنرئكإنوصبروا 1
)ا"

الغار.ايةور@جع:خلفوا،@لذين@لثلاثةايةالعلاقؤ@ذ@لآياتا

2 @لو@لدينءآية-18

باوإثاهإلآتعبدواألأربك)وقضىتعالى:قولهعلىالوالدينايةتطلق

هماتنهزولاأثلهماتقلفلاكح@اأوأحدهما@لكبرعندكيبلغنإماإحانأ

التأفيف.لآيةأخرىتسميةوهي.(23لإسراء:)ايما@ق@ولاس

نو@لدين

لهماوقل

@ر،204@لر@@لطى،

@و@لز@لثفمة@لاحدحممةمركز



ىلى@ل@ئ@

ميرم@سرعيمعجمواياته،سورهوأسلى@لكربمت@

2 الوصبؤآبة-19

3 8

حضرإفاعليكم)كتبتعالى:قولههيللوالدينالوصيةأوالوصيةآية

@@تقينعلى@حقأبالمعروتوالأقربينللو@لديفخيرا@لوصتةنركإنالمؤتأحدكم

1لبقرة:)ا 8

القرطبي:يقول
هذهفيإلاللوصيةذكرالقرانفيولي@الوصيفايةهذه

أتمهاةالبقرفيوالتي@،@لوصئة)حينالمائدفوفي@،وصيةبعد)منالنساعضوفيلآيقعا

اريث.لموواائضلفراولنزقللتونروأكملها،
(1)

يث،الموارايةوبينبينهاالجمعومناقثمةالفرائض،بابفيالوصيةايةترد

بأنهتصرحالتيوالأحاديت
"

لوارثوصيةلا
(1)

العلماء:آراءتعددتذلكوفي

-

عباس.ابنبذلكصرحمنسوخةللوالدينالوصيةايةأنإلىالحمهورف@ب

عنطلحةأ@لنعليعنالفراثض،آيةنسختهابعصهم:فقالم@وخها،وواختلفوا

صيةوإلاغيرهماالوالدينمعيرثلاكانقال:الآيةهذهتفسيرفيعاسابن

مالثلثفيالأقربينوصيةوأقرالوالدينميراتفبينالميراث،ايةاللهفأنزلللأقربين،

كثير:ابنويقولالميت
"

للوالدينبالوصيةالأمرعلىالكريمةالآيةهذهاشتملت

لتنزفلماالمواريث،ايةنزولقبلالقولينأصحعلىواجاذلككانوقدوالأقربين،

منفريضةالمقدرةالمواريثوصارتهذ@نسختالمرائضآية
أهلوهايأخذهاالله

مةتحملولاوصيةغيرمنحتما
السننفيالذيالحديثفيجاءولهذاالموصي،

يقول:وهويخطب)ء(اللهرسولسمعتقال:خارجةبىعمروعنوغيرها
"

اللهإن

لوارثوصيةفلاحقه،حقديكلأعطىقد

@رلحرسق@لاا/@للهملى@ات
@ر@ربت(@ت@ةلمحؤةلر@حعللت@

@و@لز@لنمالةالماحدحمعةمركر



ا@لدكرر.تألف
3سبا.دم 8

-

لا،أموارثينيكونواأنمنأعئمالأقربينلأنمخضصفالايةأنإلىلعضهموذهب

وبالأحاديثالفرأئضبايةالوارثمنهاوخصقلجميعهم،واجبةالوصتةفكانت

منحقوبقيالباب،فيالوارثة
يقولحاله.علىالوصيةمرالأقرليرمنيرثلا

الطبرفي
ا

هيقوم:قال
لسخفيكادو)دامنسوخق@غيرمحكمة

بينتنازعذلك

كادإذلها،التسليمببححةإلام@وخبأنهعليهالقضاءلنايكنلمالعلمأهل

علىواحدةحالفيالمواريثآيةوحكمالآيةهذهحكماجتماعمستحيلغير

والمنسوخالاسخوكانالأحرىحكمإحداهماحكممدافعةبغيرصحة
هما

صخةعلىحكمهمااجتماعيجوزلااللذانالمعنيان
دي

أحدهمالسفيواحدةحالة

والمتأخرينالمتقدمينمنجماعةقالذلكفيقلناوبماصاحبه.
(1)

-

نسخبجواريقولمنوقال
بابفيالوارثةبالأحا@يثمنسوخةإنهابالقراداللة

أعلا@.المذكورالحديثمنهاالفرائض،
"

لوأرتوصيةلا

-

اثالميرفايةيرث،لافيمنثابتةيرث،ليمنمنسوخةأنهاإلىأخرىطائفةوذهبت

منلهميوصىيردونمطلاممنالأقار@لبقيةيوصىأنويستحثمستقل،حكم
اللث

بايةاستنناشا

.@المبر@أوالمواريثوآيةائض،@لفراية@لعلاقؤ@ف@لايات

2 ضوء.لو@آية-20

اامنوأئها@تذينتعالى@ياقولهعلىالطهارةأيةأوالرحصةآيةأوالوضوءآيةتطلق

منلمائدف)االمر@ن@،بلىوأيخديكموجوهكنمفاغسلوابلى@لفلاةقفتمإنا
(6لايؤا

فات،المعطوبيرللترتفتكونالواو،معايىفيالمحثالآيةهذهفيالقضايامن

ا)وأقيموتعالىةقولهلحوالترتيب،فيهيجبمرتبطا!يكنأفماللتزتيب،تكونلاوقد

1الآيةمن)البقرفلث@والعمرة)وأتموأ@دجأيضا.وقولهوألوأ@لركاق@،@لصلا 9 60).

ا-

نمبر@لصي
1 1 6 /

@و@لز@لنفدة@اجه@مركرت



38ير.موسرعيمححمرآياته،مورهوأس@اء3

وقال:المسألةهذهاللم@)رحمهتيميةابنالإسلامشيخبحثوقد
"

القسممنالوضوءواية

خرجلأ@أوفعلهالابتداءجهةمرادفيكونأنيجرزالترتيبفإنوأيضاالأؤل
امتثالا

للآيةتفسيزافيكونمرتباإلاقطيتوضاوأللأمر
(1)

هوهل)وأرجلكم(قولهفيمشهورةحلافيةمسألةأيضاالوضوءايةوفي

فيجبمذكورةأقربالرأسعلىمعطوفهوأممذكور،أؤلالوجهعلىمعطو@

مسحها؟أوالأرجلغسل
المسلملب@حالفيأفابالماء.الوضوءحالفيهذأ(2)

المسح.تعينفيخلاففلاعليهما،المسحوجوازللخقين،
جع:لتيملأ@ر@@يةا@لعلاقة:@ف@ياتلاا

@لطهارفيةاوخصق@@لزيةا

2 بالجتؤ@لوعدآية-21

منوالنصارىوالصابؤونها@واو@لذينامنوا@لذين)إنتعالى:قولهوهي

.(69)الماثدة:@يحزنونهمولاعليهمخوففلاصالحاوعملالآخرو@ليومبالنةآمن

هالكوناجبجملتها@لىتنقسمالتيوالأديانالأممذكروردالآيةهذهفي

حسب
هنابالجتةالوعدوايةالفصلايةبينالفرقأنغيرالفصل،آيةفيوردما

عدم

فيتهمابشقاوومقطوعنبيئ،ولالهما،كتابلاالئتينوالممثركيئالمجوسالأمتين:فكر

الأ@مضمونفيدخولهماعدمعلىدلالةبالجنةالوعدآيةفيذكرهماوعدمالفصل،اية
القيم.ابنيقولبالجثة.الموعودة

1

إلىينقسمونولالهمكتابلااللتينالأضتيئ

بالجنفعدالوايةفييذكرهماوأالمصل،آيةفيوالم@تركونالمجوسوهما:وسعجدشقيئ

الخليل،إبراهيمقومكانواوهؤلاءوالسعيدالشقيفيهمأنفعلمليهماالصابئينونكر

@ثدع@س@@س
4@لكدكة@رلاص@لعلاد@صلعسى@لسم@ثفقضرحعد@لبمى 1 2امأ،2 0 5 / 1.

2/1@لرحيطفلا@مرل@حعس سمار@ا9

@و@لز@لنفالة@احد@حمعهمركر



لماآدم@لدكررتألف
38

حنفاء،صماشطوعالوا@ن:ادصابئفدارلي@ان،جشلواوكطدعوفأهلوهم

مثركيئبئةوصا
(1)

ن@)القمابئورفعفيالناسبعصلدىنحوفيإشكالمحلأيضاالآيةوهذه

الأدتةنكرفيالعلماءأسهبوقدالتصب.الواجبإداسمظاهراوهوبالواو،

أدمنهاالكريمق@الآيةفيبالرفعالمقصوثةالفطيفةالمعنويةوالأغراض
"

الصابئون
"

حبروتقديروخبرها(،)إدطاسمبيناعتراضيةباعتبارهارفعت
الجملؤولها،

بقيةدونفإئهملهمكتابلالكونهم)الصابئون(أنذلكفيوالسركذلك.والصابئون

معالمرتبف@والمسلم@،والثصارى،اليهودمنالكتابأهلمنالمذكورةالأصناف

المؤمنةالأصنافسائروبينبينهمالقرآدغايرصالخا،وعملواآمنواإنينجونأنهم

أعلم.واللهالمتمماويؤالكتبوأهلالصابئينبينالفرقهذاإلىإشارةالئاجية

الفصل.اية@لعلاقة:@ذ@الايات

2 فافلو@آية-22

لهقووهيزوجها،عنهاالمتوفئولآيةالشهور،لايةآخرإطلاقالوفاةاية

وعئرأ@أشهرأربعةبأنفسهنيزثصنأزو@جاويذرونمنكميتوفون)و@لذينةتعالى

من)البقرة،
2لآية:ا 34).

هذهنرولقبلالمرأةكانتإدبالحول،ألاعتدادلآيةناسخةالآيةهذهإنقيل

هذهفنزلتتركتهعمننفقتهاوتكونبيت@فيكاملة@منةالمتوفئزوجهاعلىتعتذالآية

الجصاص:يقوللذلك.تخفيفاالاية
"

أحدهماأحكام،أربعةالايةهذهتضمنتوقد

نسخوقدالحول،
مالفيوسكناهانفقتهاوالثانيوعمثزا،أشهرأرلعةعلىزادمامه

بالميراث.نسخفقدالزوج،
(2)

النبوفيالحديثوفي
"

اليوموباللهتؤمنلامرأةيئلا

ك@052@كلاشللهماش@

1يلأللحماص،2@@لنر@نحكم

@و@لز@لنقالة@لاجدمركرت



3يرمومرعيمعحمراياته،سررهلىوأ@يمىت@ئسماء@ل@ 9

وعثزا".أشهرأرلعةزوحعلىإلاثلاثفوقميتعلىتحدأنالآخر
(1)

مدلولويفيد

العدةهذهفيوتستويصحيح،شريئنكاحفيإلالافالعثةأد)أرواجا(

المسلمةووالأمضوالحرةبها،المدخولوعيربهاوالمدخولوالكبيرفالصعيرة

والكتابتة.
(2)

يقولالكتابتةعدةحكمفيال@ه()رحمهمالكالإمامعلىالزدوفي

القرطبي:
"

منهوهذاالرحم،يبرأبهاإذحيضبثلاثتعتذالكتابيةأنمالكعنروي

ايةعمومفيوأدخلهامنها،وهيالوفافايةعموممنأخرجهالألهجدافاسد

منها...وليستالطلاق
(3)

ايةوالحمل،وايةبالحول،لاعتد@دااية@لعلاققض@ذ@لاباتا

المحيض.وايةالقروء،وآبة@لشهور،

2 اليتامىاية-23

هما:والكريم،القرآنفيآيتبنعلىاليتامىايةتطلق

اتأكلوولابالطيبالخبيثتتبذلواولاأمو@الم)وآلوا@ثيامىتعالى.قوله

.(2)النساء:كبيرأ@حوباكانإنهأمو@لكمبلىأموالهم

قال:عباسابنعن
ا@

الشاءفيخصونويتراليتامىأموالعنيتحرجونكانوا

ايةفنزلتاليتامىعنسألوافلمايعدلوا،اوربماعدلوافرتماشاؤواماوترؤجون

اليتامى".
(4)

طابمافانكحوا@ليتامىفيتقسطواألاخفتم)دانالاية:هذهنزلتأي

3)حورحاطعرعلى@رنةحد@@@لحاصيصحح 2 لم@ا1
"سلمصجح

@لرلافس@د@لإحلادرحر@

4@لعلية،د@ر@ل@يررت@مخمتالقهل@@ثهمحمس@لوتلي 0 2امد5 4 3 / 2

3/1نثر@لفرطى، 8 3

"-

محدالألبى،عد@طبهمنحفق@لمحدبىبلىاثمصالل@ر@عب@حدسشها@حر@لعفحسا@س

2/8"ثار@ر@مورلمج@7991()@لدمم 2

و@لتر@تلنفمة@احد@حمحةمركر



سصا.@عكترر.تأيى@لد

اليتامى،الأصأكلمنس@حرحونكماأي@،ورباعوثلاثمثنى@لنساءفنممم

بينهن.واعدلواالنساءفيخافوافكذلك

وفيهنيفنيكمالله"قلالنساءفي)ويستفتونكتعالى:قولهالأحرىوالآية
ما

أنوترغبونلهنكبماتؤتونهنلااثلاتييتامى@لناءفي@لكتابفيعليكميلى

خيرمنتفعلواومابالقسطلليتامىتقومواوأنالولد@نمنوائستضعفينتنكحوهن

1)ال@اكأعليما@بهكاناللهفإن كمايقول:الاية:لهذهتفسيرهفيالبغوييقول.(27

اؤجوتتر@لافيهن،تعدلوالاأنال@اءفيحافوافكذلكاليتامى،فيتقسطواألاخفتم

كاليتامى.الصع@الشاء@لأنبحقهن،القياميمكنكممماأكثر
(1)

عن
)رضيعاثة

قالت:عنها(الله
ا@

لىشريكتهتكونأنلعئهاالزجلعدتكودالتياليتيمةفيهذأ

أناهيةكرغيرهيتكحهاولالمالها،فيعضلهاينكحهاأنيرغببها،أولىوهوماله،

(2)مالها".فيأحدثركه

بنتا،أمغلافاأكانسواءاليتيمأموالفيالثصرفتنظمانالآيتينفإنعلي@

عنالنهيفيالأخرىوتزيدأحسن،هوبمااليتيممالفيالانتفحلىالأولىفزخص

دترواللتيناء،وال@الحقرةسورتيبينالعلاقةوفيمالها.فيطمعااليتيمةالمرأةعضل

رسووالبقرةسورةبينالتزتيبأ@رارلىالسيوطييقولالمتمابقتالنطالآيتانفيهما
ة

النساء:
ا@

رال@وهذهلىذلكوفضلالوصية،وآيةاليتامى،آيةالبقرةفيأجملهآومنها
ة

0تفصيلأبلغ

1 1

@لعضل.ابة@لعلاقؤ@ذ@

1نمير@لعوعط 0 6 / 1

سطكد@لكاح،@لحاصيصجح

س
)حيىإلاسلاكعنال

83 ى5

1/8لقرتد،@ففي@سر@و

@و@لز@للنقمة@لاحىحمضمركر





لمالدكترر@ثمتأيى@

ومراجعهالكبمصادر

3 9

@لكربه.بعد@لقران@لا

ار@)ليروت.@عبو@@عونالعظيم.الحقشمم@محمدالطيبأبوابادي،

21،طالعلمية،الكتب 4 1

اللهعدالدنيا،أيىابن
بن

محمد
اللهعمدتحقيق.قرى@لضيف،عبيد.بن

ش
حمد

1السل@،أصوأء)الرياض:المنصور، 9 9،)7

تحقيق.لأثر،واالحديتغريبفي@لنهايةالديف،مجداتالسعا@أبولأثير،ااب@

1العلمية،المكتحةة)ليروتالطناحي،محمدمحمود 3 9 9@/1 9 7 م(.9

سإلرأهيمإسحا@ماأبو
محمد

ب@
المكت@)بيروت:المبدع،كناباللمععد

سلال!ا
مي،

1 4 0

@لفرقعن@لاجيةوتمييز@لفرقة@لدينفي@لتبصيرمحمد.طاهرسالإسفراييني،

1ال@،أعايروت:)دالحوت،يوسفكمالتحميق:@@الالك@ 9 83).

قيةفوةتحقيق@لديان@أصولعنالإبانةإسماعيلبنعليالحسنألوالأشعري،

1لأنصار،ادار)القاهرة.محمود،حسي@ى 3 97).

اخنلاتوالإسلاميينمقالاتإسماعيل.بنعلىالحسىألوالأشعري،

.(3طالعر@،اثالترإحياء@ار)بيروت:ريتر،هلموتةتحقيقالمصلين،

2،طالفكر،داروت:)ليرحبر،سميرتحقيق:الأغانيالمرج.ألوالأصفهايى،

آن،@لقرألفاظمفرداتالرأغ@.الفضلبنالحسيئالقاسمأبوالأصفهايى،

1القلم،دار)@مشق:داوو@يهما،عدنانتحقيق: 841@/9 9 71).

روحالفضل.أبومحمودالألو@صي،.
و@لسغ@لعظيمالقرانتفسيرفي@عك@

ت(.د.العربي،التراثإحياءدار)بيروت:@المئ@

طو@لر@لنمالةالماحدحمعةمركر



مرمرسوعىمعحموابات،سررهوأس@اء3آد@لكر
3 9

0 1 سعليالآمدي،1
وت:)بيرالجميلي،سيدتحقيق:الإحكام،الحن.أبومحمد

4العربي،الكتاب@ار 0 هما.ا4

0 1 بنعليالآمدي،2
حسنتحصق:الكلاث@علمفيالمر@مغايةالحسى.أبومحمد

1الإسلاميقعللشثونالأعلىالمجلس)القاهرةاللطي@،عدمحمود 3 91).

0 1 ب@الرحمنعدالركاتألوالألباري،3
محمد

مسائلفيالإنصاتسعيد.أبيبر

لفكر(.ادارمشق:ي@@و@لكوفي@@لبصريين@نحويينبينالخلاف

0 1 بنالرحمنعدالدينعضدالإيحي،4
حمنالرعبدتحقيق:المواقفصكتابأحمد.

1لجيل،ااردوت.)بيرعميرف 9 97).

1 5
اللههبةالبازري،اس

س
ومنسوخصالعزبز@لقرانناسخإبراهم.سالرحبمعد

دتحقيق

31،طالرسالة،مؤ@سمة)ليروت.الصامى،صالححاتم 4 0

1 محمدالخلىي،6
المختمر،الصحيحالجامعالجعفي.عبداللهأبوإسماعيلب@

30،طكثير،اب@دار)بيروت:المعا،ديبمصطمىدةتحقيق 9ا@/74 871).

0 1 أحمدالإماممذهب@لىالمدخلالدمشقي.بدرانبنالقاثوعدلدران،اب@7
بن

اللهعدتحقيق:حنبل،
2،طالرسالة،مؤلسسة)بيروت:التركي،المحسىعبدس

ا"41(.

0 1 محمدكتي،الر8
عميم

4بل@ثرز،)كراتثي،قواعد@لفقه،لإحسان،ا 0 هأ.ا7

0 1 محمدالبمري،9
تحقيق:الفقه،أصولفي@عتمد@الحسير.أبوالطيببنعليبن

1العلمية،الكتص)ديرودد@ارالميس،حليل 4 03).

"
0 تناسبفيالدررنظمعمر.بناهيمإسالدينبرهانالحسنأبوالبقاعي،2

االكتابدأر)القاهرفو@لور،الايات
24،طلإسلامي، 1 هأ.ا3

0 2 1
المطابع)الرياض:القرانأسماءفيو@لبيكالهدىإلراهيم.ب@صالحالبليهي،

9/@4041بالرياض،للأوفيستلأهليةا @ه.831

و@لر@تللمالههالماحدحمعهمركر



3مادآدم@للكتور.نألف 9

0 2 اللهعبدالبيضاوي،2
وت:)ليرار@لنأويل،وأسأنوار@لتنزيلسعيد.ألوعمرلن

قمأ.@صاثو،ار@

0 2 أحمدأبوبكرالبيهقي،3
نيلسيوالسعيدمحمدتحقيق:الإيما@طشعبالحسين.بن

4العلمية،الكتب@اروت:)بيرزغلول، 1 هأ.ا0

0 2 أحمدأبوبكراليهقي،4
علىدش@@لرسيلبلىو@الدابةالاعتقادكتبالحسير.لن

أحمدةتحقيقبث،له@وأصحاب@لسلفمذهب
داروت:)بيرالكات،عصام

1الجديدة،لآفاقا 4 01).

0 2 تحقيق:و@لعلوم،@لفنوناصطلاحاتكثافموسوعةعلي.محمدالتهانولمج@5

1لبنالطمكتبةوت:)بيردحروج،علي 9 96).

2 أحمدتيمية،ابن6
تلبيسلينالعاس.أبوالحرأنيليميةبنالحليمعبدبن

بنمحمدتحقيق:@لكلامة،بدعهمتأسيسفيالجهمية
لمكةقاسم،بنالرصعد

1الحكوضعمطبعةةالمكرمة 3 92).

0 2 أحمدتيمية،ابن7
آياتتفسيرالعباس.أبوالحرايىتيميةبنالحليمعبدبن

1الرشد،مكتبة)الرياص:الحليفق@محمدالعزيزعبدةتحقيقأشكلت، 4 1 7@/

1 9 97).

0 2 أحمدتيميفابن8
الصحيح@الجو@العباس.أبوالحرانيتيميةبنالحليمعبدبن

العسكر،إبراهيمالعريزوعبدلاصر،حس@عليتحقيق:المسح،دينبدللمن

.(@العاصم@4141دارة)الرياضمحمد،وحمدان

0 2 أحمدتحميصابن9
بن

@لتفسبر@تائقالعباس.أبوالحرانيتيميةبنالحليمعد

ة)@مشقالجليند،السيدمحمدتحقيق:)نحتارات(،تيميفلتفسير@بنالجامع

21،طالقران،علوممؤسسة 4 04).

ر@لز@تلنظث@@احد@حمعه@رى



نه،وآبسورهوأسماءء@لوآد@لكربم
يرموسوعيمعجم

3 9

"
0 أحمدتيمية،ابن3

ب@
عيه@لثر@لسياسةالصاس.أبوالحرأنيتيميةل@الحليمعد

ت(.د.المعر@قعار@)القاهرفو@لرعية،الراعيإصلاحفي

0 3 @لعمدف@ثرحالعباس.أبوالحرانيتيميةبرالحليمعدأحمدستيميفابن1

4العبيكان،مكتبة)الرياض:العطيشان@صالحسعودتحقيق. 1 هأ.ا2

0 3 أحمدتييقعالن2
المسلول@لصارمالعماس.أبوالحرانيتيميةبرالحليمعبدبن

ثويشوأحمدكبيرمحمدالحلواني،عمراللهعدمحمدتحقيق.@لرسودشاتمعلما

حزم،الندأر)بروت؟
1 4 17).

أحمدتيمية،الن33
ورسائلكتبالعباس.أبوالحرانيتييةبنالحليمعبدبن

ابن)مكتبةالجدي،القاسمبنالرحم@عبدتحقيق:@لعقيدة،فيتمةابنوفنا@ى

ت(@تيميقع

3 أحمدتيميضابن4
@رسائلكتبالعباس.أبوالحرانيتيميةبنالحليمعبدلن

تيميفابنمكتةالحنبلي،محمدالرحمنعدتحقيق.@لفقه،فيتيميةابنوفتا@ى

0 3 5
أحمدتيم@ة،ابن

بن
@لفتا@ىمجموعالعباس.ألوالحرانيتيمجةبنالحليمعد

دت(.الرياض،مطابعلرياص:)ازرزور،عدلانتحقيق.

0 3 @لسنةمنهاجالعباسأبوالحرانيتيميةبنالحليمعبدأحمدستيمية،ابن6

1طبقيقر)مؤلسمةأ،سارشادمحمدتحقيق.@لنبوي@ 4 06).

0 برالرحمنعبدالثعالبي،37
محمد

انتفسير@لقرفي@ر@طسانجو@مخلوف.بن

ت(.@للمطوعات،لأعلميامؤ@سةوت.)لير

0 3 الأخبر،و@لتراجمفيالاثارعجئبتلريخحسن.بنالرحمنعبدالحبرتي،8

ت(.د.الحيل،لمحاروت:)بير

0 3 ا،@الفلم،@ار)ثمشق:@لقرآزرعلوممعجمإبراهبمالحرمي،9

1 4 2 م(.2001/@2

@و@لز@لنفدةحدالحمعةمركر



3لصاتث@اللكتررنألص 9

0 4 0

أحمدتيميفابن
لن

@لقرآن،أحكامالصاسأ@الحرايىتيميةلنالحليمعد

1العريى،التراتإحياء@ار)بيروت:قمحاوي،الصالمحقمحمدةتحقيق 4 05).

0 4 أحمدتيميق@ابن1
في@لفصولالعباس.أبوالحرايىتيميةبنالحليمعبدبن

دوالثثوالأوقافوزارةة)الكويتالنشمي،حاسمعجيلتحقيق:الأصول،

1الإسلا@ف 4 05)

0 4 بنعليبنالرحمنعبدالجوزي،ابن2
أحمدتحقيق.إبليس،تلبيسمحمد،

.(1ها22،طالعر@،الرائددارة)بيروتالمحمصاني

4 سعليبرالرحمنعبدالجوزي،ابن3
وت:)بير@لتفير،علمفي@سبرزاد@محمد.

31،طالإسلامي،المكتب 4 04).

44.
مكتبةيا.نيجيرنو-)كاالقرآن،معكإلىانلأف@اردمحمود.بنأبوبكرجومي،

ت(.د.أيوب،هامبر

4 الملكعبدالحويي،5
بن

اللهعد
@لفقه،أصولفي@لبرهكالمعالي،أبويوسفب@

44،طالوفاء،@ارمصر:)المنصورة-الديب،محمدالعطيمعبدةتحقيق 1 هأ.ا8

0 4 أحمدالدينشهابالجيائي،6
بن

ان@لقرغريبتفسيرفي@لتبيانالمصري.محمد

1بطنطا،اثللترالصحابة@ار)القاهرفالدابولي،أنورفتحيةتحقيق 9 92).

الكتبأساميعن@لظنونكثفالت@عبدبنمصطفىخليمق@.47

1العلمية،الكتبثارة)بيروتو@لفنون 4 13).

تحقيق.@على@لمحيح@المستدركاللهعبدلنمحمداليسابوري،3الحماوو.

1العلمية،الكتبدار)بيروت.عطا،القاثوعدمصطفى 4 1 1@/1 9 95).

0 4 أحمدالعسقحني،حجرابن9
البلريفغالثافعي.الهضلأبوحجرسعليلن

1فة،المعرار@وت:لبير@لبخاري،صحيحلمرح 379).

و@لز@صلنفالةالماحدحم@مركر



3ميرمرسوعيمعحموآيانه،صورهوأس@اءبم 9

0
5 0

حزم،أبن
محمد

بن
الغفارعبدتحقيق:وانمسوخ،@لناسخالأندلصي.أحمد

4العلمية،الكت@ار)ليروت:البنداري،سليمان 0 هأا6

5 حزم،الن1
)القاهرفالأحكام،أصولفيالإحكامالطاهريحرمبنعليمحمد

ت(.@العاصمقيمطبعة

0
5 3

حرم،أبن
دار)بيرولتو@لنحل،@لل@فيالفصلالظاهري.حرمب@عليمحمد

ت(.@والثر،للطباعةالمعرفة

5 عصامتحقيق:الأدب،خز@نةالله.عبدسعليأبوبكرالدينتقيالحموي،3
.(1سا7الهلادومكتبة)@ارشعيتو،

0
5 4

بنإلراهيمالحلي،
محمد

المكتب)بيروت.المبدع،إسحالتأبواللهبمدبن
مي،.لإسلاا

"14).

5 5

بنالحسيناللهعدأبوالدأمغاني،
اللهكتبلألفاظوالنظائر@لوجوهمحمد،

محمدةتحقيق@لعزيز،
1)القاهرفالزفيتي،العزمأبوحسن 3 1 6@/1 9 96).

طبعةنيجيريا،)صكتو،على@لعباد،الهجرةوجوبببانعثمان.فوثيو،@ان.56
طا

ت(.د.و،يرمير

0
5 ةعزتحقيق:@صاحف،@نقطفيلمحكمعمرو،أبوسعيدلنعثمانالدأني،7

21،طالفكر،@ار)دمثق:حسن، 4 07).

الت@عبدمحمدثوأز،.58
ار@)الكويت:@لقرازرفيجديدة@نظر@@لنبا@لعظبم

1طالقلم، 4 0 5 ،6).

5 9
دار)بيروتت@لطال@ماإعانةمحمد.السيدبنالكريالسيدألوبكرالدمياطي،

ت(.@الفكر،

@ر@لز@لنفا@ة@احد@حمعةمركر



3سمبا،ثملدكترر@@تألص 9

0 6 0

أحمدالفضائلأبوالرازي،
ب@

محمد
كتابمحمد.أحمدسالمختار.بنالمظمرلن

أحمدةتحقيق@لقرآن،حجج
2،طالعريى،الرائددار)بيروت.المحمصايى،عمر

1 9 82).

6 أحمدالفضائلأبوالرازي،1
لن

محمد
الصحاح،محرالمخارلنالمطفربن

1لبنان،مكتبة)بيروت:خاطر،محمودتحقيق 4 10/1 9 95).

0 6 بنالرحمنعبدرجصابن2
نحقبقوالإخلاصكلمةالحنبليالحافظأحمد

)د.معناها،
م،

ت(@4،ط

0 6 بنالرحمنعبدرجب،ابن3
الخج،لأحكامالاستخرلالحنبلي.الحالطأحمد

1العلمية،ال@دارة)بيروت 4 05).

0 6 صرحوسلعر@تاجتضى.مربيدي،لرا4
لقا@

موس،

6 5

إياكمنازلبينالسالكينمدارجالت@عدأبوأيوببكرأبيلنمحمدالررعي،

يى،العرالكتد@اريحيروت:المقي،حامدمحمدتحقيق.نستعبن،وإباكنعبد

21،ط 3 93/9 731).

0 6 مكتبةتحقيقالقرآنعلومفي@لعرفانمناهلالعطيم.عبدمحمدالزرقاني،6

1لعكر،ارادوت.)بيرسات،لدراواالبحوث 9 96).

0 6 محمدالزركشي،7
بنبهالوبن

@لقرآن،علومفي@لبرهانالله.عدألواللهعد

3العرفة،دارةوت)ليرالمضل،أبومحمدتحقيق. 9 1/1هأ،ا1 5

0 6 الزركشي،8
محمد

تحقيق.القواعد،فيالمنثورال@ه.عبدأ@اللهعبدبنبهادربن

2،طالإسلامية،والسؤونالأوقاتوزارة)الكويت:أحمد@فائقتيسير

حمديمحمدزقزوق.69
الأعلىالمجلس)القاهرفالعام@الإسلامية@وسوعة@

1لإسلامية،اللثمؤون 4 2 2@/2 0 0 @أ1

@ر@لز@لنفان@احد@حمعهمركر



يرمرسوعيمعحمواياته،سورهوأسماء3آر@لكر

7

7

7

7

7

7

خماسلتحقيق@لبلاغة،اساسعمر.بنمحموداللهجلىالقاسمألوالرمحتري،.

1/@9141العلمية،الكتب@ار)ديروت:السوىعيون 9 9 1/1م(،8 68.

عمر.بنمحمودال@هجارالقاسمألوالرنحتري،.
@لتنزيلحقائقعنالكشاف

وجوهفيويللأقااوعيون
ثاوت:)بيرلتأوبل،@

ر
ت(.د.فة،لمعرا

ب@إبراهيمسري@
محمد

ل@@لبحر@لرائق،بكر.بن
ت(.د.المعرفضثاروت:ير

بنعليالحسرأبوالستي،.
إليهمنسبعماالأنبياءتنزيهمحمد.

الأغبيا"حثالة

1المعاصر،الفكر@اروت:لميرالدايضرضوانمحمدتحقيق. 9 9

شرحفيالإبهاجالكافي.عبدبنعليالسبكي،
منجماعةةتحقيق@نهاج،@

1العلمية،الكت@دارة)بيروتالعلماء، 4 04).

محمدبكرأبوالسراج،ابن.
الحسينعبدتحقيق:@لنحو،فيالأصولسهل.بن

.(19مهالرسالة،مؤلسمةةوت)بيرالمتلي،

محمدألو@كرالسرخصي،.
السعاثفدار)مصر:المبسوط،سهل.أيىبن

1 3 2 4@)

محمدالسعودأبو.
بن

انمزايا@لقرإلىالسليمالعقلإرشادالعماثي.محمد

دت(.العريى،اثالترإحياءار@ة)بيروت@لكريلأ

وت:لبيرمختار،رضوانتحقيق:الإمام،السلام.عبدلنالعزيزعبدالسلمي،.

1الإسلامية،الثاثرلار 4 07).

محمدالسمرقدي،.
بن

العلمية،الكتب@ار)بيروت.@لفقهاس@فةأحمد.

1 4 0 5@)

آياتوشرحالفرائضكتابالت@عبدلنالرحمنعدالقاسمألوالسهيلي،.

محمدتحقيق:@لوصيف
2،طالفيصل@ة،المكتبةالمكرمؤ)مكةالبنا،إبراهيم

1 4 0 5@)

@و@لر@لنماى@احد@حمعهمركر



صما.تثمنأبى@للكقرر

0 8 4س@العريى،الكتبدار)بيروت:@لسنة،فقهسابق.السيد،1 0 ا@/7

8

8

8

8

8

8

8

8

1 9 87).

.

محمدالسيوا@ي،
2،طالفكر،@اروت:لبير@لقدبر،فتحشرحالواحد.عبدبن

اقالقرعلومفيالإتقانبكر.أبيبنالرحمنعبدالدينجلالالسيوطي،

2هرفلقا)ا هأ.ا78

انسور@لقرترتيبأسراربكر.أيىبنالرحمنعبدالدينجلالالسيوطي،.

ت(.@ألاعتصام،دار)القاهرفعطا،القادرعبدةتحقيق

دار)بيروت:المنثور،@لدربكر.أبيبنالرحمنعدالدي@جلالالسيوطي،.

1الفكر، 9 93).

عدتحقيق:@لسيوطي،شرحبكر.أيىسالرصعدالدي@جلالالسيوطي،.

الإسلاميق@6المطبوعاتمكتب)ثمشق:عدفأبوالقع
"1 .(1ما6/@4

وت.)بيرالمفسربن،طبقاتبكر.أبيبنالرحمنعدالدينجلالالسيوطي،.

4العلمية،الكتب@ار 0 هأ.ا3

وأنواعها،@للغةعلومفيالمزهربكر.أبيبنالرحمنعدالديىجلالالسيوطي،.

1العلمية،الكتبدارةوتلبيرمنصور،عليفؤادتحقيق: 9 98).

أصولفيالموافقاتالمالكي.الغرناطياللخميموسىسإبراهيمالشاطي،.

ت(.د.المعرلة،@اروت.)بيردراز،اللهعبدتحقيق:@لفقه،

محمدالشافعي،.
الخالق،عمدالغنيعبدتحقيق:@لقران،أحكامإثوي@.بن

1العلم@ة،الكتبداروت.)بير 4 0

ت(.د.الفكر،ار@ةوت)ليرالمحتاجمغنيالخطيب.محمدالربيني،.

@و@لز@لل@فال@الاحلكأمركر



مبسرموسوعيمعحموايان@.سورهوأسلاالؤتر@لكربم

بنالأمينمحمدالشنقيطي،.
آن@لقرإيضاحفيأضواء@لبيانالمختار.محمد

ت(.د.الكتب،أعاوت.)بيرانبالقر

لنالأمينمحمدالشنقيطي،.
الأسماءلاياتوثو@ساتمنهجالمختار.محمد

44،طالسلفية،الدار)الكويت:إ،سامحمدعطيةتحقيق:والصفات، 0 ه@.ا4

محمدالشوكاني،
بنعليبن

محمد
سعيدمحمدإرشاد@لفحودت:التميعبدبن

4الفكر،@اروت.)بيرالبدري، 1 21@/1 9 92).

محمدالثوكاني،.
لنعليلن

محمد
ايةو@لرفيبينالجامع@لقديرفتحالت@عبدبن

ت(.د.الفكر،ار@وت.)بير@لتفسير،علممنوالدراية

محمدالثوكاني،.
لنعليبن

محمد
منتقىشرحالأوطلرنيلالله.عبدبن

دت(.بمصر،وأولاثهالحلبيالبايمصطفىمطعة)القاهرةالأخيار،

أحمدالحزامييزطشيخاب@.
جل@لربصفاتفي@لنصيحةالواسطي.إبراهيمبن

21،طلإسلامي،االم@وت:)بيرلثاويث@،ارهيرتحقيق:وعك 3 94).

ثاروت:)بير@لفق@أصولفي@للمععلي.بنإبراهمإسحاقأبوازي،الثير

4العلمية،الكت@ 0 هأ.ا5

محمدالصالوني،.
الغز@ل!مكتبة)ثمشق:القران،علومفي@لتبيانعلي.بن

1 4 0 1@/1 9 81).

0 محمدالصابوني1
مكتبة)@مثق.الأحكاث@تفسير@ياتفي@لبيكرو@غعلي.بن

1الغز@يا 4 0 0@/1 9 8

ت(@ف@المعراردوت:)بير@لنديقي@لروضةحسنصدين،ا.

محمدالصنعايى،ا.
بفناء@لنار،@لقائلينأدلةلإبطالالأستلررفعإسماعيل.بن

4لإسلامى،االمكتب)بيروت:الألباني،الدينناصرمحمدتحقيق: 0 هأ.ا5

@ر@لز@لنعا@ة@احد@حمعةمركر



لماتثم@لدكررنألف

1 محمدالصعاني،.03
لي،الخوالعريزعبدمحمدتحقيق.@@لسلا@سبلإسماعيل.بن

41،طالعريى،التراثإحياء@ار)بيروت: 3 79).

1 بنإبراهيمضويان،ابن.04
محمد

بن
القلعجي،عصامةتحقيقمنار@لسبيل،أ.سا

21،طالمعارف،مكتبةلرياض:)ا 4 05).

1 محمدالطبري،.05
@لقران،ايتأوبلعن@لببانجامعجعفر.أبوحريربن

338،طالحلبي،مصطفىومطحعةمكتةشركةة)القاهرة هأ.أ8

1 0 أحمدجعفرأبوالطحاوي،6
بن

ت@@لطحاو@لعقبدةالأزثي.سلامةبنمحمد

مي،لإسلااالمكت@)دمسق.
ت(.د.

1 ةار@حماكستان:!لاهوراوتحليل،دراساتالقاديانبةإلهي.إحسانظهير،.07

1السنة،جمارتر 3 8 6@).

1 08.

اب@
الونسية،الدارة)تون@والتنوير،@لتحربرالطاهر.محمدعاشور،

0 المعجمفؤا@محمدقي،السا.عدا9
ثار)مصر:@لكربم،@لقرآنلالفاظ@فهرس@

41،طللطباعضالفكر 4 1 4@)

1 لنيوسفعمرأبوالبر،عبداب@1
عبد@لبر،لابن@لتمهيدالنمري،اللهعد

عموموزارة)المعرب:العلوي،مصطفىتحقيق
الإللاميق@والشؤودلأوقافا

1 387@).

1 ابن)القاهرةءار@لكريه@@لقرآنفيوالمدنيالمكيأحمد.حسينالرزاقعبد.11

1عفان، 4 2 0@/1999).

1 1 @ار)بيروت:واحثليل،@لتاجالقاسم.أب!بينيوسفبنمحمدلعبدري،ط2

21،طالفكر، 3 9،)8

@ر@لر@لنفا@ة@اح@@حمعةمركر



يرموسوعيمعحموتياته،ورهرأسلا@تر@لكريم

1 )بيروت:@المسلم@عند@لفقهأصولمصطلحاتموسوعةرليق.العجم،.13

لبان،8991(.مكتبة

1 محمدأبولكرالعربي،ابن.14
القاثوعبدتحقيق:@لقرازرأحكامالمالكي.اللهعبدبن

1العلمية،الكفدأروت.)ليرعطا، 4 0 .(19مه/@8

1 1 محمدأبوبكرالعربي،أب@.5
ل@

تحقيق:@لفقه،أصولفي@حصول@المالكياللهعد

1لميارقادارلأرون:)البدرياعليحسين 4 2 0@/1 9 99).

1 محمدأبوبكرالعريى،ابن.16
بن

عبدتحقيق:والمنسوخ،@لنايمخالمالكي.اللهعد

4الدينيقعالثقافةمكبة)المغر@.المدعري،الكبير 1 هأ.ا3

1 أحمدالدينشهابالعسقلاني،.17
الأسباببيكفيالعجابالفضل.ألوعليبن

الجوزلمج@7991(.ابن@ار)الدمام.لأني@،امحمدالحكيمعدتحقيق:
1 أحمدالديرشهابالعسقلاني،.18

صحيحشرحفي@لبلىيفغالفصل.أبوعليبن

ففالمعردارة)بيروتالخطيب،الدينومحبالباقيعبدفؤادةتحقيق@لبخاري،

1 379).

1 1 ط9
تحقيق:@لعزيز،الكتابتفسيرفيالمحرر@لوجيزغالب.برالحقعدعطي@بر

3المغربفيلإملاميةاوالشؤونلأوقا@ادوزارةالعلميالمجلس 9 هأ.ا5

1 اللهعدالدين@اءعقيل،ابن2
عقيل،ابنشرحالمصري.العقيلىعقيلبن

محمدتحميق.
21،طالعكر،دارلدمشق:الحميد،عبدالدي@محي 9 8،)5

1 اللهعبدالجقاءأبوالعكبري،.21
والإعراب،@لبناءعللفي@للبابالحسينبن

2الفكر،@ار)ثمشق:طليمات،محترغريتحقيق. 0 01).

1 محمدحامدأبو@ل!.22
وت:لبيرنمر،بنتحقيق:قو@حد@لعقائد،بن

(1@ا25،طالكتبأعا

@و@لز@لنفالة@احد@حمحهمركر



لماتأبى@لدكرر@ثم

1 محمدحامدأبو@لغز@ي@.23
@لنض،معرفةمد@رجفي@لقدسمعوجمحمدبن

21،طالجديدفألافاقداروت:)بير 9 7

1 أحمد،الحسنأبوفارس،ابن.24
الدينشهابتحقيق:@للغة،مقييسمعجم

ثاوت:)بيرو،عمرأبو
ر

21،طلفكر،ا 841@/1 9 98).

1 2 المشتهر@لغببمفقيحالدينضياءبنالدبففخرمحمدالرازي،الفخر.5

38ببولاق،المصريةالمطبعة)مصر:الكبير،بالتفسير هأ.ا9

1 بنالحليلالرحمنعبدأبوالفراهيدي،.26
تحقيق:@لنحو،فيالجملكتابأحمد.

@)قباوفالدينفخر
م،

1ه،ط 9 95).

1 بنالخليلالرحمنعبدأبوالفراهيدي،.27
مهديةتحقيق@@لع@كنابأحمد

لد.ائي،السامرو)براهيمالمخزومي
1/2ت(،@الهلال،ومكتبة@ارم. 26.

1 الكتب@ار)بيروت:@لقرآزرنو@سخعلي،أيىبنالرحمنعمدالفرجألو.28

(@العلمية،5041

1 @ى@مقال@ا@ةالقاهوف@وصفاشه،أسماء@دوانمحمد.@طيةافرحماني،.29

م(.بمصر،7002
1 لطائففي@لنمييزفهيبصائريعقوب.بنمحمدالدينمجدآبادي،الفيروز3

.(1طا4العلمبة،المكتبة)ليروت:النجار،عليمحمدتحقيق:@لعزيز،@لكتاب

1 محمدأبوبكرالقاسم،ابن.31
بنالطيبلن

السيدتحقيق.القرازرإعجلىمحمد،

المعارف(.دار)القاهرة:صقر،أحمد

1 اللهعبدقدامقياب@.32
بن

هيرزةتحقيقحنبل،@بنفقهفي@لكافيالمقدصي.أحمد

لإسلامي،االم@)بيروت:ويث@،اك
1ه،ط 4 0 ام(.@ثا/@8

1 ألتهعدقدامة،ابن.33
بن

أحمدالإمامفقهفيالمغنيالمقد@ي.أحمد
بخل،بن

1الفكر،دارة)بيروت 4 05).

@ر@لر@لنممه@احد@حمعهمركر



مبرمولوعيمعحمرابانه،كور،رأللىتر@لك@3نس@.

1 3 محمدلقرطي،ط4
بن

أحمد
العليمعبدأحمدتحقيق:تفسير@لقرطبي،بكر.أبيبن

237،طالشعب،ار@)القاهرة.دوني،الر هأ.ا2

1 3 محمدإبراهيمالقسططيني،.5
@لثريعفنصرةفي@لذريعةنعمةإبراهم.بن

1هاالمجر،ار@)الرىاض:رضما،علياللهعبدبنعليتحقيق: م(.9
1 3،2طالرسالة،مؤلسسةيبيروت.القرا@اعلومفيمبثمنحالقطان@.36

1 4 1 0@/1997).

1 الأثر،أهلعقيدةبيانفي@لثمرقطفحسنصديقمحمدالقوحي،.37

1الكتب،أعا)بيروتالقريوتي،عبداللهبنعاصمةتحقيق 9 84).

1 3 اللهعبدبنقاسمالقولوي،8
في@لفقهاءأني@@لفقهاىأيخسعلي.أميربن

أحمدتحقيق:@لفقهاسبيناتمداولةالألفاظتعربفات
الكبيي،الرزاقعبدبن

1الوفاء،@ار)جدة: 4 0 6@).

1 محمداللهعبدأبوالجوزيفقيمابن.39
أهلاحكامالزرعي.أيوببكرأبيبن

ابنار@وت:)بيرالعاروري،تو@يقوشاكرالبكريأحمديوسفتحقيق:@لذمف

حزم،
1 841@/1997).

1 محمداللهعدأبوالحوريقيقيمابر4
من@للهفانإكاثةالزرعي.أيوببكرأبيبن

2،طالمعرفقيدار)ليروت:الفقي،حامدمحمدتحقيق:@مصائد@لشيط@

1 3 9 5@/1 97

1 محمداللهعبدأبوالجوزيقيقيمابن.41
@لكلام@@لروحالزرعي.أيوببكرأبيبن

الكتب@اريبيروت:وال@ة،الكتبمنبالدلائلوالأحياءالأمواتأراللعلى
1العلمية، 3 9 5@/1 9 7

@و@لز@للنفمةالماحدحممةمركر



لم@ا.ترمتأيى@لدكتور

1 4 ط2
محمداللهعدأبوالجوزيقعقيمبن

هديفيز@د@لادالزرعي.أيو@بكرأ@بن

وت)بيرلأرناؤوط،االقادروعبدؤو@لأرنااشعي@تحقيق:خير@لعباد،

4،10طالإسلاميقيالمنارومكتجةالرسالةمؤدسةةوالكويت 741@/9 8 61).

1 محمداللهعبدأبوالجوزيقعقيمابن.43
فيالعليلشفاءالزرعيأيو@بكرأبيبن

اسفرأبوالدينبدرمحمدةتحقيقو@لتعلبل،@كمةو@و@لقدرالقضاءمسائل

1الفكر،@اروت:)بيرالحلبي،النعساني 3 9 8@/9 781).

0 1 4 محمدال@هعبدأبوالجوزيقيقيمأبن4
المرسلة@لصواعقالزرعي.أيوببكرأبيبن

العاصمقيدارة)الرياضالتمعالدخيلمحمدبنعليتحقيق:والمعطلضالج@مجهعلى

31،ط 841@/9981).

0 1 4 فيىالحيرهدايةالزرعي.أيو@بكرأبيبنمحمداللهعمدأبوالجوزية،قيمابن5

ت(.@لإسلامية،امعةلحااالمنور@)المدينةو@لنصارى،اليهودأجوبة

1 بدائعالدين.علرءا@كاساني،.46
@2،الري،الكشابدارةبيروت@@نائع،@

1 معجمالمنتصر.محمدالكتاني،.47
11،طالجيل،روأر)بيروتالمحلى،فقه 4 1 6@/

اطوو
مكتبة)بيروت:و@لنهايف@لبدابةكثير.بنعمربنإسماعيلالفداءألوكثير،لن

ت(.د.المعارت

1 و@:)بير@لعظيهاتفسير@لقرآنكثير.بىعمربنإسماعيلالفداءأبوكثير،ابن.49

1الفكر،دار 4 0 @ا.1

1 والمنسوخ@لناسخبيانفيقلائد@لرجانبكر.أبيبنيوسفبنمرعيالكرمي،5

1الكربم،القرآنار@)الكويت.حسن،عطاساميتحقيق:ا@ا@لقرفي 4 0

@لز@ت@للتال@@احد@حمحةمركر



@د@@
يسرموسوعيمعحموآياته،رهلروأسلابم

1 اللههبةاللالكائي،.5
أهل@متقادأصولسرحالقاسم.أبومنصوربنالحسنبن

حمدان،سعدأحمدتحقيق:@لصحابفوإجممعو@لة@لكتابمنو@بكلة@لسنة

1طة،@ار)الرياض. 4 02).

0 1 فتحتحقيق:@لتوحيد،كتابمنصور.أبوالمانريدي،5
ية:لإسكندر)اخليف،الله

المصرية(.الجامعاتدار

1 بنعليالحسنأبوالماورثي،.5
محمد

محمدتحقيق:@لنبوفأعلامجيب.بن

1لعربي،الكتابا@اروتت)بيرلبغدادي،االمعتصم 9 87).

1 أحمدبكرابومجاهد،ابن.5
البغدادي.التميميمجاهدبنالعباسبنموسىبن

2،طالمعارف،دار)القاهرفضيف،ثشوقيتحقيق:@لقراع@ش@في@لسبعةكتاب

1 4 0

لميلا@لمكتباوت:)بير@لكريه@@لقر@نفيكوز@لتورحسن،ملكامحمدحامي.@@ا.
ت(د.و@لنمثر،للطاعة

مكتبة)القاهرة:الإسلاميضللعلومالذهبية@وسوعة@فاطمة.محجو@ا.

1مدبويما، 9 9

محمدا.
بى

محمد
بن

محمد
البحوثمكتبتحقيق:والتحبير،@لنقريرحسن،بن

1الفكر،ار@وت:لبيرلدراسك،وا 9 66).

238،طالفكر،داروت:)بيرعابدين،ابنحاشيةأمين.محمد،ا. هأ.ا6

0 وتحليل،در@سة@لقرآنأحكاموتفسيره@لعر@@بنإبراهيم.مصطفىالمشني،1
1عمار،@ار)عمان: 4 1 1@/1 9 91).

محمدالمقدسي،ا.
عبدتحقيق:المختار@الأحاديثالله.عدأبوالواحدعبدبن

الملك
اللهعبدبن

4الحديثة،النهضةمكتبةالمكرمة:)مكةث@يش،بن 1 هأ.ا0

و@لز@تلنفمة@احد@جمعةمركز



لماترملدكور:تايى@

1 محمد@قدصي،@.61
@أبو@لرهر@تحقيق.وع،@لفرمفلح.بن

حلىم
لقا@

ثاروت.)بيرصي،

1العلميه،الكتب 4 18).

0 1 6 بنناصرتحقيق.وأهله،@لكلامفمفيأحادبثالفضل.أبوالمقرئ،2
حمنالرعد

بن
1والتوزيع،للنشرأطلسدارة)الرياضالجديع،محمد 9 96).

1 أحمدمحمدسالملطي،.63
ةتحقيقو@لبدع،الأهواءأهلعلما@لتنبيهالرحمن.عبدلن

2،طللتراث،الأزهريةالمكتبة)القاهرة.الكوثري،الحسنبنزاهدمحمد

1 9 77).

1 أحمدالحسينألوالمنادي،.64
تحقيق:@لعظيه@@لقرآنمثابهاو@@أبيبنجعفربن

اللهعبد
س

الإسلاميفالجامعةمطبوعاتالمورف)المدي@العنيماد،محمد

1 4 0 8@).

1 محمدتحقيق:@لتعاريفمهماتعلى@لتوقيفالرؤوف.عبدمحمدلمناوي،6،5

1المعاصر،الفكردارةوت)ليرالدايقيرضوان 4 1

1 ى،الكبرالتحاريةالمكتة)مصر.@لقدير،فيضالرؤوتعبدمحمدانماوي،.66

1 3 5 6@).

1 @لعرب،لسانالمصري.الأ@ريقيمنظوربنمكرملنمحمدمظور،ابن.67

ت(.@ثو،صااردوت:)بير

جامعة)مكة.الصالوب،عليمحمدتحقيق:@لقرانمعانيحعفرأبوالنحاس،ا.لملأ

1ى،لقراأم 4 09).

1 النساثي،.69
العلمية،الكت@دار)بيروت:@لكبرى،@لسننبى@تمجب،أحمد

1 4 1 1@).

1 بنللهاعبدلنسفع،@7
وت.)لير@لتأويل،ئقوحقايللتنز@ركامدلركات.ألو@أحمد

ت(.د.الأمويف@كتبة@

@ر@لز@لنفال@@احد@حمحةمركر



ير.موسرعيمعحموآبانه،صورهرأسملىيم@ل@@@مه@

7

7

7

7

بنيوسفعمرأبوالمري،ا.
بنمصطفىةتحقيق@لنمهيد،البر.عبدابناللهعد

والشؤونالأوقافعموموزارة)المعرب:البكري،ومحمدالعلويأحمد

هأ.أ387لإسلامية،ا

الملكعبدمحمدهثام،اكأا.
عمرتحقيق:@لبوي@@لسيرةمحمد،أبوهشامبن

1للتراث،الفجر@ار)القاهرة.الخالق،عدمحمد 4 2 0@/1 9 99).

للتراث،الريانار@)القاهرف@لزوائد،مجمعلكر.أبيبنعليا@يئمي،أ.

1 4 0 7@)

لك@يت،@)@لكوييف@لفقهية@وسوعة@لكويتبالإسلاميةالثؤونوالأوقا@اوز@رةا.

ور
1"لأوقاف،ارةأ 4 0@).

اتمبي،مكتبةالكتب،أعا)ليروت:@ختصر،معتصر@موسى،بنيوسفا.
دت(.

@ر@لز@لنفالة@احد@حمعةمركر



لمبا.3آر:كتولد@ليصتأ

مقدمة

@لكتابفهرس

لأولا@لفصل

وصفاتهأسماؤه@لكريمان@لقر

يملكر@انلقرأسلا@لأؤل:ا@بحث@
لثحتة@

لاا
سم

لقرآنالأؤل.ا

الكتابالثاني:الاسم

الفرقادةالثالثالاسم

بمالكرللقرانأخرىوصفاتأسماءالثفب:المبحث

لرركشياقائمةأؤلا:
تيميةابنقائمةثانئا:

اباديوزالفيرقاثمةثالثا:

البل@هيقائمةرابعا:

القوائمحولملحوظات

1

2

2

2

3

@و@لر@للحاله@احه@حمعهمركر



يرموصرعيمعحمواياته،صورهوأسماءيم

@لثاني@لفصل

4 1

ؤهاوأسمانيةالقرر@@لسو

لاجتهادوا@لتوقيفبينوتسميتها@لتورةلأول:االمبحث

ةالسورتعريفأؤلاة

والاجتهادالوقيفبينال@ورأسماءثانبا.

بالتوقي@القائلونت@

لاجتهادوابالتوفيقالقائلونب-

4

4

4

سور@لقرانبعضوصفاتأسماءة@لنافي@بحث@

ر@لشوأساميفي@لتفظياكلاشزاة@لثالثالمبحث

واحدةصمةأواسمفيأكثرأوسورتينأكشتر

هرلزا
وأنا

ليانلطوا

ينتانلقرا

العبدسورتا

الجمعةأوالعيدسورتا

لإخلاصاسورتا

المقشقشتان

لمعؤذتانا

6

@و@لز@لنففة@احد@حمحةمركر



@لدتالبص
لما.آدمر

7والحفدالحلعسورتا 1

رالئوصمجموعةعلىوالصماتالأسماءمنأطلقماثانيا:

لأولى.المجموعةا-

7والمدليةالمكية(1) 1

7الطولالسبع(2) 2

7اثماني(3) 4

7المثون(4) 5

77المفضل(5)

-

الثالية.المجموعة

7ثونلثلاا(1) 9

8"مداتالحا(2)

الحوا(3)
ميم

8 0

8الراثيات(4) 1

ل@ا(5)
مو

8ات 2

8عمثرةالإحدىالسور(6) 2

الطوا(7)
سيم

83

83لأولاالعتاق(8)

8انالقرأضعر(9) 4

أئملعزا(10)
لأربعا

8 4

8السورفواتح(11) 5

87اتلأخوواائنلقرا(12)

لأربعاالقلاقل(13)
8

طو@لز@للنفاتحه@لحمعةمركر



د@@@ئحل@
"رآبانهصررهونحل@يم

بر.عيموصمعحم

فلالقوا(14)

المسئحات(15)

فاتلمعوا(16)

المق@نسمشا@(17)

النظائر(18)

اتهاوأخوهود(19)

ةمستطةأحرىمجموعكأسماءثالاة

مجدتلاشفهاا(1)

أمتانلتوا(2)

طياتلمترا(3)

القسميات(4)

القيامتك(5)

المحملاتيلا(

اتلحفدا(7)

لندائياتا(8)

9

9

بينهالالئةالدو@لعلاقات@لسورلأساميالمعرفيةلأبعاداابع:@لزالمبحث

لاأو
0

فيةالمعرلأبعادا

والعبادة:الاعتقادفيأ-

ةوالطبيعةالكونيةالطواهرفيب-

يةوالحضارلاجتماعيةاالظواهرفيج-

الذلاليةالعلاقاتثانيا:

9

@ر@لز@للنفمة@احد@حمعةمركر



@اللكفرر@نال@

م
صما.

@لثالث@لفصل

ونسمينهالقرآننة@لآبةا

نيؤا@لقرلايةالأول:االمبحث

لآيةاتعريفأؤلا:

آياتإلىالقرآنسورتقسيمحكمم@ثانيا:

لآياتحدي@فيودورهاالقراليةلاياتامقاصرثالثا:

رو@لتولاياتاترتيب@لثاني:المبحث

أسمائهامعرفةوفوائدلآياتاتسمة@ل@الث:المبحث

ا-
الآيات؟سمىمن

وألقاكاالآياتأسماءمعرفةفوائدب-

ياتلااوتسمةختلفة@@العلومابع:@لرالمبحث

شعريةلماثجفيالتورأسماء

@ن@بحث@
ص

@رظو@ة
الآياتأسماءفيعافة

لاياتاتسميةصورأؤلا:

روالئولآياتابعضأسامييراكلاشترائانئا-

ديثلأحااأو

حممةكرص

1 0

1 2

1 2

1 3

1 3

1 3

@ر@لز@لنمدةلماحد



تط
ته؟وآ؟سورهوأسماءيم

يرمرسوعيصعحم

الاياتلبعضشكلتةتحديداتالئادس:المبحث

والاشتر@ك@لزا@فبينالآيأصماء@لمئمبع:@بحث@

واحدلاسمواحدةآيةأ-

اسمم@بأكتروأحدةآيةب-

واحداسملىمتركةمتعذدةآياتج-

ابع@لر@لفصل

الآبدأساميمعجم

ةلأحوا

لإذنا

القتالدالإون

ةالنسوخروخفيالإفن

ىلأذا

لارتداداآية

لاستئذانااية

لاستتناءااية

1 3

1 4

1 4

1 5

1 6

@و@لز@للنفالة@احد@حمعةمركر



لمماا@مالدكتور.ئايى

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

جاعلاسترااية

لاستغمارااية

اءلاستهزاآية

الاستواءاية

لإسراءاآية

ىلأسراآية

لإسلاماآية

الإشهادآية

الإطعاماية

لأطعمةااية

لاعتداءااية

بالحوللاعتدادااية

الاعتصاماية

الإفكابة

اهلإكراآية

الئينإكمالآية

لأماناتااية

1 6

@و@لز@لنفالة@احد@حمعةكرص



والكريمترئس@ى

27-

28-

29-

31-

32-

33-

34-

35-

36-

37-

38-

39-

41-

42-

43-

يرمرسرعيمعحمواياته،صورهئهلا

لأمانةاآية

لامتحانااية

اءلأمرا

الإنذا
ر

لألفالا

مىلأياا

لإيلاءا

لأيمانا

لإيمافىاآية

البرآية

البسملةأية

الأفيفأية

لتبديل

لتبليغ

لتحدي

لتحريم

التنيتحريماية

1 8

1 8

1 9

1 9

@و@لز@للنفمة@احد@حمعةمركر



ير.موموعيمعحمراياته،ورهلا@@و@@ر@لكريماسلا@لقر

61-

62-

63-

64-

65-

66-

67-

68-

69-

71-

72-

73-

74-

75-

76-

77-

التوراةاية

لتوليا

التيمم

احلفوالذينلثلاثة

الجزية

الجمعة

الجنة

الحبس

الحجاب

اقي

لحد
دو

الحرثاية

الحعظآية

الحكمينآية

الحكومةآية

2 3

و@لز@تلنفمةحمحفالماحدمركر



برعيموسومعحمرآباته،رهرأس@سىلكربمتد@نصلى@

95-

96-

97-

98-

99-

1 02-

1 03-

1 05-

الردةآية

القذففيالمحدودشهالةرذآية

الزسلاية

صدلزاآية

ضعالر

انصولرا

قوملر

ةكالرا

ولرا
ا

ني

لرينةاآية

ال@اقاية

1 المثانيال@بعاية-07

1 السجدةاية-08

1 خرةال@اية-09

الرقةاية

الستمعيآية

4 2

2 5

@ر@لز@لنفمةالماحدحمحة@ركر



بسرموسوعيمعحموآبانه؟سورهرأس@اء3

1 الصلاةاية-29

1 الخوفصلاةاية-30

1 الوسطىالضلاةابة-31

1 3

6-

الصلح

لصيام

الصيد

الضيف

الضعف

1 الضمائراية-37

1 الطائراية-38

1 الطلاقاية-39

1 الطهارةآية-40

4 الطنآيةا-1

1 الظهاراية-42

1 43-

العحلاية

العدةآية

2 9

2 9

3 0

و@لز@صللففاثة@احد@حمعةمركز



مبسرمرصوعيمعحموابانه،سررهونملىبمأسماء@لؤت@

1 6

8-

1 6

-

1 76-

1 7

8-

القملة

لقتال

الفنل

القدف

القروء

القسمة

القصاص

القصر

القلائد

القمطار

عدالقوا

مةالقوا

الكر@صي

الكفلىة

الكلالةاية

الثعاداية

التعنآية

4 2

33

33

3 4

@ر@لز@ل@ضنى@احد@حمعةمركر



لماادم@لدكتورتال@

1 الئواطةآية-80

1 قلوبهمالمؤلفةاية-81

1 8

1 8

-

1 9

-

زوجهاعنها

الكفارمجادلة

ربةلمحا

)ص@(النبينساءمحارم

المحاسبة

المحافطةاية

المحزماتآية

المحبةآية

المحيضآية

المدايناتآية

المرالقاية

4 2

3 4

@و@لز@للنفالة@احد@حم@مركر



بر.عيسومو@ححموآيانه،ررهراسلا@3@لؤ@ئهل@

1 97-

1 98-

1 99-

2 01-

2 02-

2 03-

اثمينة

برلمصاا
ة

المعاقمة

ةالمغفر

الغيبمفاتح

الملاعة

المنافقين

2 الأف@والمناية-04

2 المواريثاية-05

2 الأطالموتةآية-06

2 الميثاقآية-07

2 النحوىآية-08

2 09-

2 10-

2 11-

2 13-

الشح

التيء

لتصر

النعماية

الئفم@آية

4 2

3 6

37

37

38

@و@لز@لنفدة@احد@حممةمركر



آكور.الدتأيى
3

لما

2 1

2 2

3-

الاستغفارعنالن@اية

النوراية

الهبةآية

ةالهجرآية

الوالديراية

الوصيةآية

الوضوءآية

بالحنةالوعداية

الوفاةاية

اليتامىاية

ومراجعهمصاثو@لكتاب

2،9

38

38

و@لز@ثلثقالة@احد@حمعةمركر






