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  كتاب: من روائع القرآن للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي

 دراسة وصفية حتليلية مقارنة

 فداء ُجنيد شالش .أ

 املقدمة

احلىس هلل ضب العاكلغل ٔأفغن الض٦ٚ ٔأمت التػلمٗي لملٜ اكلوعلٕخ ضفللٛ     
 :أوا بعس .غٗسٌا ذلىس خامت ا٧ٌوٗاٞ ٔاكلطغمغللمعاكلغل 

َّ اهلل لمٜ ِصٓ ا٧وٛ بأُ دعن ضغالتّا خاؽلٛ الطغاٟن ٔدعلن تتابّلا    ،فقس و
ٔؾلّط    ،ٔقس تكّفن اهلل تعلاػل ففلغ تتابلْ الكلطٖي     .اكلعذعَٚ الواقٗٛ إػل ًٖٕ السَٖ

فشع٘ ولَ لمىلاٞ ِلصٓ ا٧ولٛ ؼللا ب ضللغ بلْ         ،لوازٓ اكل٤وٍغل بطلاٖٛ ِصٓ ا٧واٌٛ
ٔتؿللأ أٔدللْ الو٦ للٛ  ،فعل  اكلفػللطُٔ بتفػللرلٓ ٔبٗللاُ وعاٌٗلْ   ،تتلاب وللَ قوللن 

   .ستٜ ِصا الًٕٗ ٔاإللذاظ الكاوٍٛ فْٗ وَ لسُ الٍيب الكطٖي 

ٔولَ أؾلّطِا مل    ،ٔقس أُلفت قلسؿلا ٔسلسٖجا تتله تّلتي بعمٕولْ اكلدتمفلٛ      
ُ وَ ضٔاٟع  :العضط احلسٖح تتاب لملستتٕض ذلىلس غلعٗس ضوغلاُ الولٕ ٘       ،القلطن

َّ اهلل لم٘ بسضاغتْ زضاغٛ ٔصلفٗٛ لمٗمٗلٛ وقاضٌلٛ    نوملٛ أُ تكلُٕ    ،ضفلْ اهلل. ٔقس و
 .ٌافعٛ ٔوفٗسٚ

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .تمٗٛ الؿطٖعٛ، داوعٛ زوؿق 
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 أىمية البحث وسبب اختياره
فأسوولت أُ   ،ٔقس اخذلت ِصا الكتاب بػوه ؾّطتْ الٕاغعٛ قولن قطاٞتل٘ للْ   

از وعطفلٛ بّلصا اناٌله ولَ العملًٕ      تكُٕ قطاٞت٘ لمٜ أغؼ لمىٗلٛ صلشٗشٛ ٧ظز  
   .الؿطلٗٛ

٥ٔ ضٖه مل أُ شلصا العمي أِىٗٛ تورلٚ مل ا ٦لٍا لملٜ تلاضٖذ القلطنُ وٍلص     
نومٛ أُ ٖكُٕ فج٘ ِصا لوٍلٛ دسٖلسٚ مل    .ستٜ اتتىاه تسٍْٖٔ ٌٔغر لمٕؤْ ٌعٔلْ

سٗح لطض الكتاب أولاً القلاضٟغل بأغلمٕب ٌقلسٙ ٖػلطز أبٕابلْ        ،صطح ِصا العمي
ٙ -ُٖمىلض إػل ولا ضلتادلْ    ٔ ،ٖٔصتط وا فٗلْ ولَ إصلابٗلات وؿلطقٛ     ولَ   -مل ٌعلط

 .إعافات

 مشكمة البحث
إـلاه اكل٤لِّلأ مل تلجرل ولَ اكلػلاٟن الله شتطِلا لكٌّٕلا لٗػلت ذلل٦          

ٛ وعتىلسٚ ؿلكلَ   ا٧وط الصٙ دعن وٍاقؿلتّا أولطا صلعوا لعلسً ٔدلٕز أزلل       ،لموشح
 .اكلٍاقؿٛ وَ خ٦شلا

ُّ وػاٟمْ صلعوٛ   ،وتؿلعوٛ ٔ لمٜ الط ي وَ وتعٛ الوشح مل لمًٕ القطنُ إ٥ أ
٥غتٗعاب وػلاٟمْ ولَ ـلٗلع دٕاٌوّلا      للا تطّمه و  دّسا وغالفا ٔٔقتا أ ٕه

 ٔوٍاقؿتّا وٍاقؿٛ لمىٗٛ صشٗشٛ

 منيج البحث
ثلي اكللٍّر    ،اكل٤لِّلأ اتوعت فْٗ اكللٍّر التلاضطل٘ ٔشلل  مل تطـللٛ سٗلاٚ      

ا٥غتقطاٟ٘ سٗح قىت باغتقطاٞ الكتلاب اغلتقطاٞ تلاو٦، لتشسٖلس اكلػلاٟن ال٦ظولٛ       
الٕصف٘ التشمٗم٘ لٕصأ الكتلاب ٔبٗلاُ لىلن اكل٤للأ فٗلْ ٔوٍاقؿلٛ        لمسضاغٛ، ثي

  ُ  اكلػاٟن الٕاضزٚ مل الكتاب ٔبٗاُ وا شلا ٔوا لمّٗا، ثي لطدت إػل اكللٍّر اكلقلاض
ٌٛ ِصا الكتاب وع تتلاب ولسخن إػل تفػلرل القلطنُ ٔلمٕولْ      ٔشل  وَ خ٦ه وقاض
 لمستتٕض لسٌاُ ظضظٔض.
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 الدراسات السابقة
 .زضاغٛ غابقٛ تٍألت ِصا الكتاب بالوشح -مل سسٔز ا ٦ل٘-ب أدس 

 خطة البحث
   :قػىت فج٘ بعس اكلقسوٛ إػل ؽلّٗس ٔخاؽلٛ بٍّٗىا أضبعٛ فضٕه

 ُ ٔفاٟسٚ زضاغتّا.تٍألت فْٗ تعطٖأ لمًٕ القطن :التىّٗس
   :قػىتْ إػل ووشجغل :الفضن ا٧ٔه
ّٔه  .ٖتٍأه تطـلٛ اكل٤لِّأ :ا٧
 .ِٕٔ وقػي إػل قلػٛ وطاله ،التعطٖأ باكل٤لَّأ :الجاٌ٘

ٖتٍأه السضاغٛ التشمٗمٗٛ لوعض اكلػاٟن الله اغلتٕقفت  مل الكتلاب     :الفضن الجاٌ٘
 .ٔقس قػىتْ إػل أسس لؿط ووشجا

ولسخن إػل تفػلرل   ٖتٍأه السضاغٛ اكلقاضٌٛ شلصا الكتاب ولع تتلاب     :الفضن الجالح
 .ٔقس قّػىتْ إػل ٔاسٍس ٔلؿطَٖ ووشجا ،( لمستتٕض لسٌاُ ظضظٔضالقطنُ ٔلمٕوْ
   :ٔقس قّػىتْ إػل ث٦ثٛ وواسح :الفضن الطابع
 .ٔأثطٓ ؼلا بعسٓ ،تأثط الكتاب ؼلا قومْ :ا٧ٔه
 .الكتاب وا لْ ٔوا لمْٗ :الجاٌ٘
 .ا٧خطاٞ الطوالٗٛ :الجالح
 .ٔقس عّىٍتّا ٌتاٟر الوشح وع بعض اكلقذلسات :اخلاؽلٛ

 متهًد

 تعريف عموم القرآن
ِلللٕ  ٕاٟلللأ اكلعلللاض  اكلتضلللمٛ بلللالقطنُ غلللٕاٞ أتاٌلللت تضلللٕضات أً 

 .  (1)تضسٖقات

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
٘    :لقٗلق  ،الؿٗذ ذلىس لوس الععٗي العضقاٌ٘ :وٍاِن العطفاُ -1 زاض الكتلاب   ،فلٕاظ أفللس ظوطلل

 .( 1/32  ،1991ً -ِل  1111 ،1ط:  ،العطب٘
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وواسح تمٗٛ تتعّمق بالقطنُ الكطٖي وَ لسٚ ٌٕاٍح ؿلكَ للّس تلن وٍّلا     :ٔقٗن
   .لمىا قاٟىا فس شاتْ

 أول ظيور ليذا االصطالح بالمعنى المدون
       ُّ شتط الستتٕض العضقاٌ٘ أٌّْ تاُ وعطٔفلا بلغل الكلاتوغل مل لملًٕ ِلصا الفلَ أ

ٙ    (لمًٕ القطنُ  أٔه ظّٕض شلصا ا٥صط٦ح ٔلقله لمٗلْ    .مل القلطُ الػلابع اشلذلط
لك  ظفطت مل زاض الكته اكلضطٖٛ بكتلاب لعمل٘ بلَ غلعٗس بلَ إبلطاِٗي       = :قا٦ٟ
ُ    ِلل ازللْ    333رل بلاحلٕمل اكلتلٕفٜ غلٍٛ    الؿّ ... إشا ( الدلِلاُ مل لملًٕ القلطن

لٛ القلطُ      ٌػتطٗع أُ ٌتقسً بتاضٖذ ِصا الفَ سلٕ ث٦ثٛ قطُٔ ولَ العولاُ أٙ إػل بسٖا
 (2)+الطابع بس٥ وَ القطُ الػابع

ّٔه ولَ      (3)مل سغل أُ أغتاشٌا الستتٕض الؿُّطجب٘ ُّ أ تّٕصلن بعلس فلٍح إػل أ
ُ   مل تتابْ  ِل597أّلأ فْٗ ابَ انٕظٙ اكلتٕفٜ لاً   .(فٍُٕ ا٧فٍاُ مل لملًٕ القلطن

  ٙ ُّٔ مل القطُ الػلازؽ اشلذلط ُّ أٔه ظّٕض لمىضطمض باكلعٍٜ اكلس ٔاغلتوعس  . أٙ إ
ُّ تتابلْ أؾلوْ ولا ٖكلُٕ بكتلاب تفػلرل ٥         تُٕ احلٕمل أٔه وَ ألأ بّصا العملي ٧

ُّ تن وَ ابتسأ أولطا فنٌّلْ   = :ب مل لمًٕ القطنُ ٖسّه لمْٗ عداوٛ سذىْ فقاهتتا ٧
 .(4)+ٖكُٕ صغرلا ثّي ٖكدل ٔقم٦ٗ ثي ٖكجط

 (5)فائدة دراسة عموم القرآن
 .تػالس لمٜ زضاغٛ القطنُ الكطٖي ٔفّىْ ٔاغتٍواط ا٧سكاً وٍْ .1

اكلدتمفللٛ التػللّمض بػلل٦ح قللٕٙ عللس ألللساٞ اإلغلل٦ً الللصَٖ ٖللجرلُٔ الؿللوّات   .2
 .حملاضبٛ ِصا السَٖ

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .( 1/22  :اكلطدع الػابق -2
 ذلىس ٖٕغأ الؿطجب٘، أغتاش التفػرل ٔلمًٕ القطنُ مل تمٗٛ الؿطٖعٛ داوعٛ زوؿق. -3
 .112ظ ،ً 1991 ،العسز ا٧ٔه ،اجملمس الجاٌ٘ لؿط :دلمٛ داوعٛ زوؿق -4
: ط ،بلرلٔت  ،زاض انٗلن  ،الستتٕض ذلىس بَ ذلىس أبٕ ؾّوٛ :اكلسخن إػل زضاغٛ القطنُ الكطٖي -5

 .31: ظ ،1992ً -ِل 1113 ،3
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اكلعلاض  اكلتعّمقلٛ بالؿلطٖعٛ اإلغل٦وٗٛ     ٔ احلضٕه لمٜ قسض تورل ولَ العملًٕ   .3
 خضٕصا ٔبالسَٖ اإلغ٦و٘ لىٕوا.

 الفصل األول

  (6)ترجمة المؤلف المبحث األول
 امسه

 .رلتمأ لمًٕ الؿطٖعٛٔ أغتاش مل العقٗسٚ ،ذلىس غعٗس ضوغاُ الُوٕ ٘

 مىلده

 .(7) (ابَ لىط مل قطٖٛ دٗمكا التابعٛ نعٖطٚ بٕ اُ  9191ًٔلس لاً 

 رحلته العلنًة

ُ   ِادط وع ٔالسٓ اكلطسًٕ  - إػل زوؿلق ٔللْ ولَ العىلط أضبلع       (8) (ول٦ّ ضوغلا
 .غٍٕات

 .أٌّٜ زضاغٛ الجإٌٖٛ الؿطلٗٛ مل وعّس التٕدْٗ اإلغ٦و٘ بسوؿق -
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اٌعط أٖغلا إػل  ٔ www. Bouti. net :وٕقع الستتٕض ذلىس غعٗس ضوغاُ الوٕ ٘ لمٜ اإلٌذلٌت -6
 .الضفشٛ ا٧ٔػل وَ بعض و٤لفات الستتٕض الوٕ ٘

 .ظّطت نثاضِلا بلالقطب ولَ وسٍٖلٛ اكلٕصلن      .تقع دعٖطٚ ابَ لىط مل إقمٗي انعٖطٚ الفطاتٗٛ -7
 ،وٍّا ابَ لىط ٔزلٗت بصل  ٌػلوٛ إػل بل  لىلط    :ٔتؿرل اكلضازض إػل لّسٚ أزلاٞ وتقاضبٛ شلا

 +بطقعٗلس =ٔقٗلن ٌػلوٛ إػل ضدلن ولَ أِلن       ،ٔقٗن وٍػٕبٛ إػل ٌٖٕؼ بَ لىط أورل العلطاقٗغل 
ٔقٗن بأٌّّلا دعٖلطٚ    ،أٔؽ ٔتاون ( ٔقٗن ٌػوٛ إػل ب  لىط  ،بٍاِا ازلْ لوس الععٖع بَ لىط

ُّ ازلّلا دعٖلطٚ    ،ٔقٗن ازلّا دعٖطٚ اب  لىاضٚ ،َ أٔؽ التغميبب  لىط ب ٔلٍس ابَ سذط أ
ٔالطادض أٌّّا وٍػٕبٛ إػل احلػَ بَ لىط بلَ اخلطلاب اللتغميب اللصٙ بٍاِلا للاً        .+واضزَٖ=

ز. ذلىلس ٖلٌٕؼ    :تاضٖذ دعٖطٚ ابَ لىط وٍص تأغٗػّا سّتٜ الفتض العجىاٌ٘ .411ً -ِل 312
 .11-11-11ظ  ،1992ً ،1: ط ،لوٍاُ ،زاض الفكط الموٍاٌ٘ برلٔت ،لٍسٔض

ٔلس للاً   .لكٍْ اؾتّط ؼل٦ ضوغاُ ستٜ أصوض الٍاؽ ٍٖازٌْٔ بؿٗذ و٦ .ازلْ احلقٗق٘ ضوغاُ -8
الؿلٗذ   :وَ ؾلٕٗخْ  .ً مل قطٖٛ دٗمكا وَ أبَٕٖ تطزٖغل اغي أبْٗ لىط ٔاغي دسٓ وطاز1444

ٙ  .اكل٦ لوس الػ٦ً ،٘غٗس ذلىس الفٍصت ،ذلىس غعٗس غٗسا اللستتٕض ذلىلس غلعٗس     :ِصا ٔاللس
 .(11-12  ،3212ً -ِل 1121 ،13ط:  ،لوٍاُ ،برلٔت ،زاض الفكط ،ضوغاُ الوٕ ٘



 روائع القرآن للدكتور حممد سعيد رمضان البوطيكتاب: من 

 جملة اجلامعة األمسرية
41 

ٔسضلن لملٜ ؾلّازٚ     ،بكمٗلٛ الؿلطٖعٛ مل داوعلٛ ا٧ظِلط     9191ًالتشق لاً  -
 .9199ًالعاكلٗٛ وٍّا لاً 

ٌٔاه زبمًٕ الذلبٗلٛ مل   ،بكمٗٛ المغٛ العطبٗٛ مل داوعٛ ا٧ظِط 9191ًالتشق لاً  -
 .ٌّاٖٛ ِصا العاً

ٔأٔفلس إػل تمٗلٛ    ،9111ًلَّٗ وعٗسا مل تمٗٛ الؿطٖعٛ مل داوعلٛ زوؿلق للاً     -
طٖعٛ الؿللطٖعٛ وللَ داوعللٛ ا٧ظِللط لمشضللٕه لمللٜ الللستتٕضآ مل أصللٕه الؿلل 

 .9119ًاإلغ٦وٗٛ ٔسضن لمٜ ِصٓ الؿّازٚ لاً 

 مناصبه العلنًة

 .زتتٕضآ مل أصٕه الفقْ ٔالؿطٖعٛ اإلغ٦وٗٛ وَ داوعٛ ا٧ظِط -
الذلبٕٖلٛ ٔاإلزاضٖلٛ مل تمٗلٛ الؿلطٖعٛ ستلٜ ؾلغن       ٔ تقّمه مل اكلٍاصه العمىٗٛ -

 .لىازتّا
 .لغٕ اجملىع اكلمك٘ لوشٕخ احلغاضٚ مل لّىاُ -
 .لمٜ ٧تازؿلٗٛ أتػفٕضزلغٕ مل اجملمؼ ا٧ -

 تالمًذه وشًىخه

        ُ ٔولَ أؾلّط    ،لعّن ولَ أؾلّط ؾلٕٗخْ ٔاللسٓ ضفللْ اهلل الؿلٗذ ول٦ ضوغلا
 .ت٦وٗصٓ ابٍْ سفعْ اهلل الستتٕض ذلىس تٕفٗق ذلىس غعٗس ضوغاُ الوٕ ٘

 وفاته

ً 9191/ ضؽ/ وللا99 تللٕمل اكل٤لِّللأ ضفلللْ اهلل ٖللًٕ اخلىللٗؼ الٕاقللع مل
، ٔشل  إثط تفذرل مل داوع اإلؿللاُ مل وٍطقلٛ   9111ـلازٝ ا٧ٔه  1اكلٕافق لل 

 اكلعضلٛ بسوؿق.  
 مؤلفاته

ولسخن   :وَ أِّىّا ،لْ أتجط وَ غوعغل و٤لفا تطدي بعغّا إػل لغات أخطٝ
انّلاز  ، ؾطح احلكلي العطاٟٗلٛ  ، سطٖٛ اإلٌػاُ مل ظن لوٕزٖتْ هلل ،إػل فّي انصٔض
تللدلٝ الٗقٍٗٗللات ، واضتللٛ ٥ وللصِه إغلل٦و٘الػللمفٗٛ وطسمللٛ ظوٍٗللٛ و، مل اإلغلل٦ً
اإلٌػلاُ  ، ٌقض أِٔلاً اكلازٖلٛ انسلٗلٛ   ، وٍّر احلغاضٚ اإلٌػاٌٗٛ مل القطنُ ،الكٌٕٗٛ

اكللطأٚ  ، عٕابط اكلضمشٛ مل الؿلطٖعٛ اإلغل٦وٗٛ  ، فقْ الػرلٚ الٍوٕٖٛ. وػرل أً رلّٗط
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    ٘ ُ   ، بغل  غٗاُ الٍعاً الغطبل٘ ٔلطلاٟأ التؿلطٖع الطبلاٌ لع القلطن ٥ ٖأتٗلْ  ، ولَ ضٟٔا
ٔأخرلا زٔض اإلغ٦ً مل الػ٦ً العاكل٘. إػل داٌه و٠لات ولَ احملاعلطات    . الوا ن

 .السضٔؽ العمىٗٛ اله ٔاظه لمّٗا وَ لؿطات الػٍغلٔ ٔاكلقا٥ت

 المبحث الثاني
 للكتاب الىصف اخلارجٌ :املطلب األّول

   تأو٦ت لمىٗٛ ٔأزبٗٛ مل تتاب اهلل  :وَ ضٔاٟع القطنُ: لٍٕاُ الكتاب
 الستتٕض ذلىس غعٗس ضوغاُ الوٕ ٘   :اكل٤لأ

   (9)9111ً :تاضٖذ الطوعٛ .91 × 91 :القٗاؽ. 193 :لسز الضفشات

 (10)سبب تألًف الكتاب :املطلب الجانٌ

ُّ ِصا الكتاب إٌّىا ُألِّأ بساٖٛ لطل٦ب   بَّٗ اكل٤لِّأ ضفلْ اهلل مل وقسوٛ تتابْ أ
 .ٔتن وَ ُٖعٍٜ بسضاغٛ القطنُ الكطٖي ،ٔبعس شل  إػل ِٕاٚ العطبٗٛ ،العطب٘ا٧زب 

 تألًف الكتاب من غزضال :املطلب الجالح

ُّ الغطض وَ تألٗفْ تٕعلٗض ولا    (11)شتط اكل٤لِّأ مل التىّٗس ا٧ٔه لمكتاب أ
ٔولسٝ تلأثرلٓ مل رلتملأ     ،ٍٖطٕٙ لمْٗ القطنُ الكطٖي وَ ضٔللٛ الوٗلاُ ٔاإللذلاظ   

 .العمًٕ

ٔوَ ٍِا ٌػتٍتر أُ ِصا الكتاب إٌّىا تٍأه القسض الصٙ طللتط المغلٛ العطبٗلٛ    
 .ٔلمٕوّا ٔنزابّا أّوا وا ؿلتس ٔضاٞ شل  فمٗؼ وع  ٍِا

 خطة املؤّلف يف كتابه: املطلب الزابع

قّػي اكل٤لأ ضفلْ اهلل تتابْ بعس اكلقسوٛ ٔالتىّٗلسَٖ إػل ث٦ثلٛ أقػلاً تىلا     

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 ِٔ٘ الطوعٛ اله التىستّا مل ِصٓ السضاغٛ. -9

اللستتٕض ذلىلس غلعٗس ضوغلاُ      :وَ ضٔاٟع القلطنُ تلأو٦ت لمىٗلٛ ٔأزبٗلٛ مل تتلاب اهلل       -10
 .1ظ  ،ِل 3221 - ِل1131 ،ا٧خرلٚ .ط ،زاض الفاضاب٘ لمىعاض  ،الوٕ ٘

 .ٔوا بعسِا 12ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -11
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ّٔه    :(12)ظّط مل التىّٗس ا٧

ّٔه  :ٖتٍأه خ٦صٛ لتاضٖذ القطنُ ٔلمٕوْ ٖٔؿىن :القػي ا٧
 .  تعطٖفْ ٔسقٗقتْ :القطنُ .9

 .احلكىٛ وَ شل ٔ ٌعٔه القطنُ وٍذىا .9
 .  أغواب الٍعٔه .1
 .تٗفٗٛ ـلع القطنُ ٔتتابتْ .1

   .ضغي القطنُ .9
 .خ٦صٛ داوعٛ لٍّا :ا٧سط  الػوعٛ .1
 .  حملٛ زضاغٗٛ لٍّا :القطاٞات ٔالقّطاٞ .1

 .اكلسٌ٘ٔ اكلك٘ .3
   .التفػرل ٌؿأتْ ٔتطٕضٓ ٔوصاِوْ .1
 .اكلتؿابْٔ اكلوّي .91

   :ٖٔؿىن ،ٖتٍأه زضاغٛ وٕدعٚ كلٍّر القطنُ الكطٖي ٔأغمٕبْ :القػي الجاٌ٘
   .ثّي زضاغٛ خلضاٟضْ ،ٌعطٚ لاوٛ فْٗ :أغمٕب القطنُ الكطٖي .9
 .بٗاٌْ ٔزلٗمْ ٔٔدِْٕ :إلذاظ القطنُ .9

   .وٕعٕلات القطنُ الكطٖي ٔ طٖقٛ لطعْ شلا .1
 .التضٕٖط مل القطنُ .1
   .ا٧وجاه مل القطنُ .9

   .أ طاعّا ٔوٍّذّا :القضٛ مل القطنُ .1
   .اكلٍّر الذلبٕٙ مل القطنُ .1
 .الٍعلٛ اإلٌػاٌٗٛ مل القطنُ .3

   .الكُٕ ٔاحلٗاٚٔ فمػفٛ القطنُ لَ اإلٌػاُ .1
 .ِن وَ اكلىكَ تطـلٛ القطنُ .91

وتوٕللٛ   ،ٖتٍأه ؾلاشز وَ الٍضلٕظ القطنٌٗلٛ مل بعلض وٕعلٕلاتْ     :القػي الجالح
 .ٖكُٕ تطوٗقا لمسضاغات الٍعطٖٛ اله تٍأشلا القػي الجاٌ٘ ،بؿطح أزب٘ وطّتع
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 .11ظ  :اكلطدع الػابق -12
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 مقارنة بني طبعات الكتاب :املطلب اخلامس

ُّ لمكتلاب قللؼ  وعلات    للاً   :الطوعلٛ ا٧ٔػل : وَ خ٦ه الوشح توَّٗ ل٘ أ
للاً   :الطوعٛ الطابعٛ. 9119ًلاً  :الطوعٛ الجالجٛ. 9119ًلاً  :الطوعٛ الجاٌٗٛ. 9113ً
 .9111ًلاً  :الطوعٛ اخلاوػٛ. 9119ً

َّ ل٘ ا٥ ٦ع إ٥ لمٜ الطوعتغل الجالجٛ ٔاخلاوػٛ مل سغل تولَّٗ لل٘    ،ٔب ٖتػ
ُّ الطوعٛ اخلاوػٛ وطابقٛ لمطوعلٛ الطابعلٛ   ُّ اكل٤لِّلأ ضفللْ اهلل شتلط مل      ،أ ٔشلل  ٧

ُّ اللساض   ،الطوعٛ اخلاوػٛ ٌفؼ وقسوٛ الطوعٛ الطابعٛ ِصا وَ دّٛ ٔوَ دّٛ أخطٝ فن
الطابعٛ لمكتاب ب تطمق لمّٗا اغي الطوعٛ اخلاوػٛ بلن اتتفلت بلصتط تٌّٕلا  وعلٛ      

   .ٔاهلل ألمي .9111ً :دسٖسٚ ٔوٍقشٛ وع ٔعع غٍٛ الٍؿط ِٔ٘ تىا بٍّٗت غابقا

أّوا وا ٖتعّملق باإلعلافات ٔالتعلس٦ٖت بلغل الطوعلات فػلأشتط ولا أٔعلشْ         
٥ّٔ مل وقسواتْ ٔوَ ثّي غأتكمي لَ التغٗرلات انعٟٗٛ اله ٔقفت لمّٗلا   ،الستتٕض أ

 .أثٍاٞ زضاغٛ الكتاب

 التعديالت اليت نّص عليها املؤلِّف يف كتابه :أوال

أعا  لمْٗ ووشجلا للت لٍلٕاُ    ٌّط اكل٤ّلأ مل اكلقّسوٛ الجالجٛ لمكتاب أٌّْ 
فقس ؾاٞ اهلل أُ أقسً إػل القلطاٞ  وعلٛ ثالجلٛ ولَ     = :فقاه (ا٧وجاه مل القطنُ الكطٖي 

فأزخمت لمْٗ تّصٖوا تٍأه وتفطقلات تلجرلٚ ولَ     بعس أُ ٔفق  اهلل  ،ِصا الكتاب
 ،ٔأشلى  فعزت فْٗ فجا وَ أِي وا ٖتعّملق بلازاب القلطنُ ٔلمٕولْ     ،ـلمْ ٔألفاظْ

 .(13)+ا٧وجاه مل القطنُ :ِٕٔ

ٌٔطَّ مل وقسوٛ الطوعٛ الطابعٛ لمٜ ٔدٕز إعلافات ٔتعلس٦ٖت مل ووشلح    
ٔلقلس غلالسٌ٘ التٕفٗلق اإلشلل٘ لملٜ تٕغلٗع       = :فقلاه  (اإللذاظ مل القطنُ الكطٖي 

بالقسض الصٙ زلض بلْ الٕقلت ٔاوتلّس     ،زاٟطٚ الوشح مل إلذاظ القطنُ وَ ِصا الكتاب
 .(14)+إلْٗ انّس

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .9ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -13
 .1ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -14
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 التعديالت اليت وقفت عليها أثناء البحث :ثانيا

اخلاوػلٛ ولع و٦سعلٛ أُ    ٔ الطوعتغل الجالجلٛ  دنُّ وا غأشتطٓ ٍِا إٌّىا طلّط
 .لمطوعٛ اخلاوػٛ -تىا بٍٗت غابقا-الطوعٛ الطابعٛ وٕافقٛ 

للسزا   (15)أعا  اكل٤لِّلأ  (وصاِوْ ٔؾطٔ ْ ،ٌؿأتْ ،سقٗقتْ مل ووشح التفػرل  .1
ٔوغىُٕ ِصٓ الػلطٕض ٖلسٔض سلٕه     ،ٔلؿطَٖ غططاوَ الػطٕض ٖتذأظ اثٍغل 

بلسأٓ   ،العمى٘ لٍس الصَٖ ب ٖمتعوٕا بؿطٔط التفػلرل ٔ الوا  ٔ التفػرل اإلؾاضٙ
فلالقطنُ لٍلس ِل٥٤ٞ للٗؼ أتجلط ولَ خلازً لتأٖٗلس نضاّٟلي ٔولصاِوّي           = :بقٕلْ

ٔاكلّي أُ تكُٕ أّٖلا القلاض٢ لملٜ سلصض ولَ أُ      =إػل أُ قاه  (16)+ٔأخٗمتّي
القٍالات الصاتٗٛ فتكلُٕ بلصل  لللَ قلاه اهلل     ٔ لسٔٝ تألْٗ ا٧فكاضتػطٙ إلٗ  

 (17)+ص32 اناثٗٛ:ط ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  :لٍّي

اكلتؿلابْ مل القلطنُ أعلا  اللستتٕض ضفللْ اهلل مل الطوعلٛ       ٔ مل ووشح اكلوّي .2
اخلاوػٛ ضأٙ ابَ تٗىٗٛ ٔتؿٍٗعْ لمدمأ لمٜ وا شِوٕا إلٗلْ مل نٖلات الضلفات    

ٔلقس ؾلٍّع ابلَ تٗىٗلٛ ضفللْ اهلل تلجرلا لملٜ       = :وَ قٕلْ قاه ٔغألطض لططٍ 
إػل أُ  (18)+ طٖقٛ اخلمأ ٔلّسِا داسلٛ دٍٕسًا سقٗقٗا للَ ولصِه الػلمأ   

 -ص44 القضلط: ط ڳ  ڱ :أٙ قٕللْ تعلاػل  -فمىاشا أخلطز الكمىلٛ   = :قاه
. .. ؟ٔكلاشا ضلطً لَ لمىاٞ اخلمأ وا ٖطآ وواسلا للْ   ؟وَ سقٗقتّا إػل اجملاظ

ّٔشلا بانّٛ    (19)+!!اكلكأُ بن أصط لمٜ أُ ٖتأ

ب ٖقضط الستتٕض ضفلْ اهلل التعسٖن لمٜ اكلتُٕ ٔسػه بلن الأظ شلل  إػل     .3
لٍلس سسٖجلْ للَ القٗىلٛ      (القضٛ مل القطنُ الكطٖي احلٕاؾ٘ فىج٦ مل ووشح 

التاضطلٗللٛ لمقضللط مل القللطنُ ٔوللا زفعللْ إػل الكتابللٛ لٍّللا ض للي تٌّٕللا وللَ 
ُ    = :الوسّٖٗات قاه ّٕض أٌ٘ فادٛ إػل أُ أفلح ؾل٠ٗا للت لٍلٕا  :ب أتَ أتض
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 .91 :وٕعع الٍقط مل الطوعٛ الجالجٛ مل الضشٗفٛ ضقي -15
 .94ظ  :3221ًوَ ضٔاٟع القطنُ ط -16
 .99ظ  :اكلطدع الػابق -17
 .131ظ  :اكلطدع الػابق -18
 .119ٔوٕعع الٍقط مل الطوعٛ الجالجٛ ظ  .133ظ  :اكلطدع الػابق -19
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... إػل أُ ا معت لمٜ ت٦ً مل وٍتّلٜ الغطابلٛ    القٗىٛ التاضطلٗٛ لقضط القطنُ
وقطضات  ل٦ب الواتالٕضٖلا   ب٘ احلسٖح وَ ا٧زب العط :ٔالعذه داٞ مل تتاب

زُٔ أٙ تعمٗلق مل   (20)ثّي شتط الٍط تىا ِلٕ لمٗلْ مل الطوعلٛ الجالجلٛ     ا٧زبٗٛ+
لللا سلىلس اهلل   = :ثّي مل الطوعٛ انسٖسٚ لّمق لمْٗ مل احلاؾلٗٛ قلا٦ٟ   .احلاؾٗٛ

ُّ ِصا الكتاب ُألغ٘ أخرلا ٔاغتوسه بْ  رلٓ  إ٥ ،ٔاختفلٜ وٍلْ ِلصا الغجلاٞ     ،لمْٗ أ
ٔتصل  احلاه مل ساؾلٗٛ الضلفشٛ    (21)+أٌّْ ٥ ٖعاه وغطٔغا مل بعض ا٧شِاُ

سٗلح بلَّٗ الكاتله ذللن اإلٌكلاض لملٜ صلاسه تتلاب          ،التابعٛ شلصٓ الضفشٛ
 .(22)ا٧زب احلسٖح

فٗتذملٜ   (إلذلاظ القلطنُ الكلطٖي    أوا وا ٖتعّمق بالتغٗرل الصٙ  طأ لمٜ ووشح  .4
   :مل ٌٕاٍح تجرلٚ وٍّا

لٍُٕ لْ اكل٤لِّأ مل الطوعلٛ الجالجلٛ بنـللاه     ،زلٗن اإللذاظلٍس سسٖجْ لَ  -
مل سغل أٌّْ اغتدسً مل الطوعٛ انسٖلسٚ لٍٕاٌلا    (23)+زلٗن اإللذاظ= :فقاه

 (24)+السلٗن لمٜ ثوٕت اإللذاظ مل تتاب اهلل مل انىمٛ= :أتجط زقٛ فقاه
مل الطوعٛ الجالجٛ قضط اإللذاظ لمٜ اإللذلاظ الوٗلاٌ٘ مل سلغل أعلا  مل      -

 الطوعٛ ال٦سقٛ اإللذاظ التؿطٖع٘ ٔاإللذاظ الغٗيب  

مل سلغل أٌّلْ اٌتقلن     ،تاُ ختطٖر ا٩ٖات القطنٌٗٛ مل الطوعٛ الجالجلٛ مل احلاؾلٗٛ   .5
 .إػل اكلعل مل الطوعٛ اخلاوػٛ

ِصٓ ـلمٛ وَ التعس٦ٖت اله أعٗفت إػل الكتاب ٔاله أؾاض إلّٗا اللستتٕض  
ا٧خطٝ فقس ظزت مل تلجرل وٍّلا بالقلسض اللصٙ     أّوا غاٟط الوشٕخ = :ضفلْ اهلل قا٦ٟ
تىللا  ّٗللطت مل بعللض وٍّللا باكلقللساض الللصٙ ٖقتغللْٗ التٍقللٗض أٔ   ،أغللعف  الٕقللت

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .321ظ  اٌعط وَ ضٔاٟع القطنُ -20
 .321ظ  :ً 3221وَ ضٔاٟع القطنُ  -21
 .321اٌعط ساؾٗٛ ظ  :اكلطدع الػابق -22
 .113اٌعط ظ  -23
 .111اٌعط ظ  -24
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 (25)+اإلص٦ح

الدراسة التحلًلًة لبعض املسائل اليت استىقفتين يف :الفصل الجانٌ

 الكتاب

 وحقيقتو ،تعريفوالقرآن: : المبحث األول
َّ الك٦ً لَ القلطنُ الكلطٖي   التعطٖلأ فقٗقتلْ ولَ ا٧ولٕض الطٟٗػلٗٛ مل      ٔ إ

 ُ فل٦ بلسَّ أُ ٖكلُٕ ِلصا الكل٦ً ت٦ولا        ،الكته اله تتٍأه زضاغٛ إٌٔاع لمًٕ القلطن
داوعا ٔافٗا وػتٕلوا نىٗع الٍٕاس٘ أٔ أتجطِا لمٜ أقن تقسٖط ٥ٔغلٗىا الٍلٕاس٘   

القاض٢ اكلوتلس٢  فكٗأ ب .الطٟٗػٗٛ اله تعسُّ وعطفتّا وَ ا٧وٕض الغطٔضٖٛ لكنِّ قاض٢
! ٔقس داٞ ِصا اكلوشح وػتٕفٗا لمذعٞ ا٧تدل ولَ  ؟أٔ  رل العاض  بالسَِّٖ اإلغ٦و٘

فّا ِٕ اكل٤لِّأ ضفلْ اهلل لٍس تعطٖفلْ لمقلطنُ الكلطٖي ٖطغلي احللسٔز       .ِصٓ القٕٗز
ٔلٍلس شتلطٓ    .ا٧غاغٗٛ شلصا التعطٖأ ٖٔأت٘ لمٜ تٍن وٍّا بالؿطح اكللٕدع الٕاعلض  

تف٘ بصتط أِىّا زٔؾلا إؾلاضٚ إػل اغلي صلاسه الؿلوّٛ تل٦ٗ ٖكػلوْ       لمؿُّوْ فنٌّْ ٖك
 .وعٖٛ أٔ ؾّطٚ

َّ الستتٕض ضفلْ اهلل تعلطَّض لمتعطٖلأ ا٥صلط٦س٘ لكلن      ٔقس بٍٗت غابقا أ
ٔوا أضٖلس إعلافتْ ٍِلا أٌَّلْ ب ٖلصتط التعطٖفلات المغٕٖلٛ لكل٦          .الٕس٘ٔ وَ القطنُ
بالط ي ولَ تلُٕ الكتلاب قلس ُألِّلأ بساٖلٛ ٔلملٜ ٔدلْ          (الٕس٘ -القطنُ  المفعغل 

َّ وعطفتّي لمتعطٖأ المغٕٙ ٖعلس ولَ ا٧ولٕض     ؛اخلضٕظ لط٦ب المغٛ العطبٗٛ أٙ إ
 .اشلاوٛ شلي

َُّ اكل٤لِّأ لٍس شتطٓ لقٕٗز التعطٖأ ٥ٔغٗىا القٗس الجلاٌ٘    (اكللٕسٜ بلْ   ثيَّ إ
َّٓ ؼلسٝ أِىٗتْ ٔقاه بأٌّْ غٗقًٕ بسضاغٛ  . شلصٓ الكمىلٛ  (ٔإُ تاٌت وٕدعٚ -ٔافٗٛ  ٌ

ٔفع٦ً قاً اكل٤لأ بسضاغلٛ ولٕدعٚ ضتَّلع فّٗلا لملٜ أِلي ا٧ولٕض اكلتعمِّقلٛ ؼلػلألٛ          
َُّ ِصٓ السضاغٛ  ،الٕس٘ تطتت وػلألٛ ولَ اكلػلاٟن الله تعلس       -تىا ٖوسٔ ل٘-إ٥ أ

 .(إٌٔاع الٕس٘ شات أِىٗٛ ٔصمٛ وواؾطٚ بالٕس٘ ِٔ٘ 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 .1ظ  :اكلطدع الػابق -25
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 والحكمة من ذلك جمانزول القرآن من: المبحث الثاني
داٞ شتط ِصا اكلوشح وواؾطٚ بعلس التعطٖلأ بلالقطنُ الكلطٖي ٔسقٗقتلْ ٔإُ      
زهَّ شل  لمٜ ؾ٘ٞ فنٌَّىا ٖسه لمٜ وا اضتآ اكل٤لِّأ وَ أِىٗتلْ ٔزٔضٓ ا٧غاغل٘ مل   

 .إٌٔاع لمًٕ القطنُ

 -تىللا ِلل٘ الػللىٛ العاوللٛ اللله غلل٦ٍسعّا مل الكتللاب ٥سقللا-ٔقللس دللاٞ 
رلتضطا وتغىٍِّا ا٧ولٕض الولاضظٚ ٔالطادشلٛ وتذٍِّولا شتلط ا٥خت٦فلات بلغل العمىلاٞ         

 .الدلاِغل لكن فطٖق وٍّئ ٔا٧زلَّٛ

ٔتىللا تللاُ ا٧وللط مل اكلوشللح الػللابق ب ٖتعللطَّض اكل٤ّلللأ ٍِللا لللصتط     
التعطٖفات المغٕٖٛ بن ستٜ ا٥صط٦سٗٛ فقس أ فن شتط التعطٖلأ المغلٕٙ لمتٍذلٗي    

القلطنُ ب ٍٖلعه   =مل سغل أٌَّْ اتتفٜ ؼلذطز التىجٗن لمتعطٖلأ ا٥صلط٦س٘ فقلاه    
بن تاُ ٌعٔللْ   ،ا وٕغٜـلمٛ ٔاسسٚ تىا ٌعلت التٕضاٚ لمٜ غٗسٌ لمٜ ضغٕه اهلل 

ٔتلاضٚ تٍلعه لمٗلْ غلٕضٚ      ،وتسضدا فتاضٚ تٍعه لمْٗ ا٩ٖٛ أٔ ا٩ٖتلاُ أٔ ثل٦خ نٖلات   
   .ِل .(26)+ِٔصا وعٍٜ أٌَّْ تاُ ٍٖعه وٍذىا ،اكلسَّثطٔ تالفالٛ ،جبىمتّا

بٗاُ الفطق بٍّٗىا ٔضبَّىا تلاُ  ٔ التٍعٖنٔ ٔب ٖتعطَّض لتعطٖأ تن وَ اإلٌعاه
فغل٦ للَ أٌَّلْ ب     . وَ أِي التعطٖفات اله ٥ بس وَ شتطِاتعطٖأ ِصَٖ المفعغل

 .ٔاهلل ألمي .ٖتعطَّض لتٍع٥ُّت القطنُ الكطٖي وَ المٕح احملفٕظ إػل الػىاٞ السٌٗا

   ٘  ،ٔتلاضٚ تٍلعه لمٗلْ غلٕضٚ ؼلذىملّا     = :ٔاكل٦سغ مل قلٕه اللستتٕض الولٕ 
 .أٌَّْ لسَّ غٕضٚ اكلّسثط للا ٌعه ـلمٛ ٔاسسٚ لمٜ ضغلٕه اهلل   .+اكلسَّثِّطٔ تالفالٛ

 .ٍِٔا ٥ بس وَ ٔقفٛ كلٍاقؿٛ ِصا القٕه

َّ الصٙ ٌلعه   (28)ٔوػمي (27)فقس ٔضز مل صشٗض الوداضٙ بؿأُ غٕضٚ اكلّسثط أ
أٙ ٌلعه وٍّلا    ص5 :طاكللسثط  ۆ     ۆ :وٍّا بساًٖٛ ِٕ وَ أٔشلا إػل قٕللْ تعلاػل  

 .فمي تٍعه تمّا زفعٛ ٔاسسٚقلؼ نٖات فقط 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 .21ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -26
 .( 1/11  ،2 :ضقي احلسٖح ،تتاب بسٞ الٕس٘ -27
 .49ظ  ،311: ضقي احلسٖح ،باب بسٞ الٕس٘ ،تتاب اإلؿلاُ -28
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لسِّثٍا لَ وطسملٛ ٥سقلٛ استلسً فّٗلا انلسه بلغل       = ٔللا ٤ٖتس شل  أٌّّا
لَ اكلعاضعٛ الؿطغٛ اله فلن لٕاِٞا أٔل٠  الكفَّلاض اخلضلىُٕ   ٔ ،الوا نٔ احلق
 (29)+ٔ رل شل  للا ب ٖكَ قس سضن بعس ،ا٧لساٞ

َّ اكل٤لِّأ ب ٖفلطز فجلا   َّه ولا      ٥ٔبس وَ اإلؾاضٚ إػل أ خاصلا ٖتٍلأه فٗلْ أ
 .ٌعه وَ القطنُ ٔنخط وا ٌعه وٍْ بن باإلؾاضٚ إػل ِصا اكلٕعٕع مل ِلصا اكلوشلح  

َّ ِصٓ اإلؾاضٚ تاُ فّٗا وَ ا٥ختضاض وا فّٗا ٔتاٌت  ٘  -إ٥ أ فادلٛ   -تىا ٖولسٔ لل
سٗلح اتتفلٜ بلصتط     ،اللدلاِغل الضلشٗشٛ  ٔ التسلٗن با٧زللٛ ٔ إػل وعٖس وَ التٕعٗض

٘ -ضادعا مل شل   ،أقٕاه العمىاٞ فٗىا ٖتعمَّق باخط وا ٌعهالطادض وَ   -تىا ٖوسٔ لل
إػل تتاب وٍاِن العطفاُ الصٙ بََّٗ ِصا الذلدٗض أٖغا وعم٦ً شل  بلأوطَٖ ٔغلأشتط   

وا لىملْ ِلصٓ ا٩ٖلٛ مل  َّٗاتّلا ولَ       :أسسِىا=الٍَّط سطفٗا سٗح ٖقٕه اكل٤لأ: 
ٔولا   ،لمْٗ وَ اغتعسازا لًٕٗ اكلٗعلاز  بػوه وا لحَّ ،السَٖٔ إؾاضٚ إػل ختاً الٕس٘

 ،ٔاغتٗفاٞ انعاٞ العلازه ولَ  لرل  لظل أٔ ظملي      ،تٍٕٓ بْ وَ الطدٕع إػل اهلل تعاػل
 .ٔشل  تمْ أٌػه مل اخلتاً وَ نٖات ا٧سكاً اكلصتٕضٚ مل غٗاقّا

َّ الٍيب لاش بعس ٌعٔشللا تػلع    :الجاٌ٘ التٍضٗط مل ضٔاٖٛ أب٘ سامت الػابقٛ أ
 ِل .(30)+ٔب تعفط ا٩ٖات ا٧خطٝ بٍط وجمْ ،لٗاه فقط

َّ الستتٕض ضفلْ اهلل التىس مل قٕلْ اكلصتٕض غلابقا   ٔالصٙ زفع  إػل القٕه بأ
أٌَّللْ مل الطوعللٛ الجالجللٛ لكتابللْ قللس أؾللاض مل احلاؾللٗٛ إػل ِللصا  ،لمللٜ ِللصا الكتللاب

 .(31)اكلطدع

 أسباب النزول : المبحث الثالث
بسأ اكل٤لأ ضفلْ اهلل ِصا اكلوشح بالطبط بٍْٗ ٔبغل اكلوشح الػابق ٔتأٌَّلْ أضاز  

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 ،3: ا٧غتاش الستتٕض فغن سػلَ لولاؽ زاض الٍفلاٟؼ ط   : اٌعط إتقاُ الدلِاُ مل لمًٕ القطنُ -29

 (1/132  .3229ً -ِل 1122
 .( 1/43 وٍاِن العطفاُ  -30
: ط ،غلٕضٖٛ  ،وكتولٛ الفلاضاب٘ زوؿلق    ،الستتٕض ذلىس غعٗس ضوغاُ الوٕ ٘. وَ ضٔاٟع القطنُ -31

 .21ظ . 1913ً -ِل 1293ؾعواُ  ،2
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إعافٛ إػل أٌَّلْ   .إػل تكاومّأ بّصا أُ ٖؿرل إػل وسٝ تطابط لمًٕ القطنُ بعغّا بوعض
شتط خطٛ اكلوشح ٔأِي اكلػاٟن اله غٗتعطَّض لصتطِا فكاُ شل  وَ ا٧ولٕض الله   

ا٧ولٕض الله غلٗتططق إلّٗلا أثٍلاٞ      ٔ ُتػِّن لمٜ القاض٢ وعطفلٛ ولا ٖتغلىٍَّْ اكلوشلح    
تْ    .ِٔصا وَ ا٧وٕض انٗسٚ اله قمَّىا ٖتعطَّض الواسجُٕ لمقٗاً بّا مل تتوّي .قطٞا

حلاه مل اكلواسح الػلابقٛ ب ٖتعلطَّض اكل٤لِّلأ ضفللْ اهلل للصتط      ٔتىا ِٕ ا
التعاضٖأ المغٕٖٛ أٔ ا٥صط٦سٗٛ ض ي تُٕ التعطٖأ وَ ا٧وٕض اكلّىٛ الله صلله   

ِٔلصا ولا لّلسٌآ مل تتله      ،لمٜ اكل٤لِّأ شتطِا بساٖٛ قون أٙ ووشح وَ اكلواسح
   .لمًٕ القطنُ اكلدتمفٛ

َّ    (أوجمٛ ٧غواب الٍعٔه ٗٛ ٔأضٖس أُ أقأ لٍس اكلػألٛ الجاٌ فالصٙ تولََّٗ لل٘ أ
َّ غووًا وَ ا٧غلواب   .اكل٤لِّأ تٍأه أضبع نٖات بالسِّضاغٛ وَ سٗح غوه الٍعٔه إ٥ أ

َّه   اكلصتٕضٚ ب ٖضض َّ ضدل٦ ولَ    ٔ ضٔٝ وقاتلن = :قلاه  .ِٔلٕ الػلوه ا٧ الكمليب أ
ي  مه اكللاه فىٍعلْ لىُّلْ    فمىَّا بمغ الٗتٗ ، طفاُ تاُ لٍسٓ واه تجرل ٥بَ أر لْ ٖتٗي

ڃ   چ    ڃڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڄڦ  ڦ  ڄ :فٍعلللت ا٩ٖللٛ فذلافعللا إػل الللٍيب 

 .(32) +ص3 الٍػاٞ:ط ڇ      ڇ  ڇ  ڍ  ڇچ  چ  چ

للٛ لللَ الكملليب وقاتللن وللطزٔزٚ ٧ٌّىللا وللَ اكلطعللُٕ فّٗىللا لٍللس  ٔ فالطٖٔا
ٔقلاه ابلَ وعلغل     +تلصب =أوَّا الكميب فقس قاه اإلواً أفلس لَ تفػلرلٓ   .احملسِّثغل

تطتلٕا  = :. ٔأبلٕ زأٔز +تصَّاب= :ٔأوَّا وقاتن فقس قاه فْٗ الٍَّػاٟ٘. (33)+لٗؼ بؿ٘ٞ=
 ،تاُ ٖأخص لَ الّٕٗز لملي القلطنُ اللصٙ ٖٕافلق تتلابّي     = :ٔقاه أبَ سوَّاُ .+سسٖجْ

 .(34)+ٔتاُ ٖكصب مل سسٖجْ ،ٔتاُ وؿوّا الطب باكلدمٕقغل

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .13 :وَ ضٔاٟع القطنُ -32
َُّ لمٗلًا ب   ،تٍٗتْ أبٕ الٍغط وَ أِن الكٕفٛ -33 غو٠ٗا وَ أصشاب لوساهلل بَ غوأ الصَٖ ٖقٕلُٕ إ

ذلىس بَ سوَّاُ بَ أب٘ سامت التىٗى٘  :اكلذلٔتغلٔ الغعفاٞٔ احملسثغلاجملطٔسغل وَ . ؿلت
 .( 3/312  ،ت. ز ،ط. ز ،لوٍاُ ،زاض اكلعطفٛ برلٔت ،ِل312 :ت

ضٔٝ للَ   .ِٕ وقاتن بَ غمٗىاُ بَ بؿلرل ا٧ظزٙ أبلٕ احلػلَ الومدل٘ اخلطاغلاٌ٘ اكلفػِّلط       -34
. احملاضب٘ ٔ رلِلي ٔ ٗس بَ وػميالٕلٔ ابَ لٍٗٗٛ :ضٔٝ لٍْ . رلِئ الغشاك ٔدلاِس ٔلطاٞ

تّصٖه تّصٖه الكىاه مل أزلاٞ الطداه سللؼ اللسَٖ أبل٘ لولساهلل ذلىلس بلَ       . ِل 112ت 
= 
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 أِىٗٛ أغواب الٍلعٔه أٔضز وجلا٥ للصل    لٍس سسٖح الستتٕض ضفلْ اهلل لَ ٔ
ں  ں  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳگ  گ  ڳ :غللوه ٌللعٔه قٕلللْ تعللاػل   

 ،ٔغووّا ولا ضٔآ الٕاسلسٙ مل تتلاب أغلواب الٍلعٔه     = :قاه ص111 الوقطٚ:ط ڻ
َُّ ضغلٕه اهلل   فملي ٖعطفلٕا    ،بعلح غلطٖٛ فأصلابتّي ظمىلٛ     لَ دابط بَ لوس اهلل أ

فمىَّا قفملٕا لاٟلسَٖ غلألٕا     ،فاتَّذْ تن ٔاسس وٍّي ٌاسٗٛ سػه ظٍْ ٔادتّازٓ ،القومٛ
   .(35)+فأٌعه اهلل ا٩ٖٛ ،لَ شل  فػكت ضغٕه اهلل 

أخطدلْ الذلولصٙ ٔعلعفْ ولَ     = :للَ ِلصا احللسٖح    (36)ٔقس قاه الػٕٗ ٘
فضلمٜ   ،تٍَّا مل غفطٚ مل لٗمٛ وعمىٛ فمي ٌسض أَٖ القوملٛ  :سسٖح لاوط بَ ضبٗعٛ قاه

 تن ضدن وٍَّا لمٜ ٌاسٗتْ فمىَّا أصلوشٍا شتلط تلن ٔاسلس وٍَّلا شلل  لطغلٕه اهلل        
 .+ٔأخطز الساضقط  سلٕٓ وَ سسٖح دابط بػٍس ععٗأ أٖغا .فٍعلت

     ٙ  ،ٔت٦ الػووغل التىس اكل٤لأ ٌقمّىا للَ تتلاب  أغلواب الٍلعٔه( لمٕاسلس
َّ  ب ٖػلتٕله  =ِٔصا الكتاب تىا قاه الستتٕض فغن سػلَ لوَّلاؽ    فٗلْ   الٍلعٔه فلن

 .(37)أسازٖح ععٗفٛ ٔأوٕضا أخطٝ+

وغٍلٜ للَ    -ِٔل٘ تلجرلٚ  -ٔقس تاُ مل التسلٗن بأغواب الٍلعٔه الضلشٗشٛ   
 .ا٥غتؿّاز بالغعٗأ وٍّا

 كيفية جمع القرآن وكتابتو واألدوار التي مرت عمى ذلك : المبحث الرابع
َُّ اكل٤ِّلأ أتٜ لمٜ ِصا اكلٕعٕع وَ ـلٗلع دٕاٌولْ    -ٔاهلل ألمي-أسػه  أ

ستلٜ إٌَّلْ تكملي للَ وػلألٛ ٥       .تقطٖوا باغتجٍاٞ التعطٖفلات المغٕٖلٛ ٔا٥صلط٦سٗٛ   
ا٩ٖلات ٔالػلٕض    تطتٗله =تسخن لت ِصا اكلٕعٕع إ٥ أٌّّا شات صمٛ وعْ ِٔل٘  

 .ٍِٔا غأقأ لمٜ وا شتطٓ الستتٕض ضفلْ اهلل مل القطنُ الكطٖي+

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
= 

 ،أؿللَ غل٦وٛ   . ٍلٗي لّولاؽ   :لقٗلق  ،ِلل 114ت . افلس بَ لجىاُ بَ قٗىاظ الؿّرل بالصِيب
 .( 9/14  ،ً 3221 -ِل 1131 ،1: ط ،الٍؿطٔ الفاضٔق احلسٖجٛ لمطوالٛ

 .11 :ظ :ضٔاٟع القطنُوَ  -35
 .( 1/93إتقاُ الدلِاُ مل لمًٕ القطنُ   -36
 .( 1/223  :اكلطدع الػابق -37
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َُّ تطتٗله        =قاه  مت إـللاع العمىلاٞ ٔرلتملأ اكلل٤ضخغل ٔالولاسجغل لملٜ أ
ٔولا ٖقلاه للَ    = :ثي قاه .+نٖات القطنُ الكطٖي لىن تٕقٗف٘ وَ قون اهلل لّع ٔدن

   .(38)+ِٕ ٖقاه أٖغا مل تطتٗه الػٕض ،تطتٗه ا٩ٖات

َُّ تطتٗه ا٩ٖات تٕقٗف٘ ِٔصا ٥ خ٦  فْٗ بلغل العمىلاٞ   إ٥  ،فقس ٌطَّ لمٜ أ
أٌّْ شتط فٗىا بعس وا ٖسه لمٜ أُ تطتٗه الػٕض دلىع لمٗلْ بلغل العمىلاٞ لملٜ أٌّلْ      

ٍِٔا ٥ بس وَ شتط اخت٦  العمىاٞ مل ِصٓ اكلػلألٛ لملٜ ث٦ثلٛ     .أوط تٕقٗف٘ أٖغًا
 :(39)وصاِه

ٔإػل شلل  شِله ـلّلٕض     (تٕفٗق٘ أُ تطتٗه الػٕض أوط ادتّازٙ  :اكلصِه ا٧ٔه
 .ٔابَ الفاضؽ ،ٔأبٕ بكط بَ الطٗه مل أسس قٕلْٗ ،وال العمىاٞ ٔوٍّي اإلواً 

ٔللَ شِه إػل شل  اإلولاً أبلٕ بكلط مل     ،أٌْ تٕقٗف٘ ٥ ادتّاز فْٗ :اكلصِه الجاٌ٘
 .القٕه الجاٌ٘ لْ

ٔوَ القاٟمغل بصل  أبلٕ ذلىلس بلَ     ،أُ وٍْ التٕقٗف٘ ٔوٍْ التٕفٗق٘ :اكلصِه الجالح
تالػلوع   تٗوّلا لملٜ سٗلاٚ الطغلٕه     تجرلا وَ الػٕض لمي تط= :لطٗٛ سٗح قاه

ٔوا غٕٝ شل  ؿلكَ أُ ٖكُٕ فلٕض ا٧ولط فٗلْ إػل     ،الطٕاه ٔاحلٕاوٗي ٔاكلفضن
 .+ا٧وٛ

ُّ  ،ٔبعللس لللطض نضاٞ العمىللاٞ ٔاخللت٦فّي مل ِللصٓ اكلػللألٛ ٔوللا قٗللن وللَ أ
 ٙ ٖعّللط لللسً ٔدللٕز  (انىّللٕض شِوللٕا إػل القللٕه ا٧ٔه أٙ أُ الذلتٗلله  ادتّللاز

 ٔاهلل ألمي   .إـلاع سٕه ِصٓ اكلػألٛ خ٦فا كلا شِه إلْٗ الستتٕض

 والمراحل التحسينية التي تدرج فييا رسم القرآن الكريم: المبحث الخامس
َُّ اللستتٕض ضفللْ اهلل تعلاػل ضتلع فٗلْ لملٜ           القاض٢ شللصا اكلوشلح ٦ٖسلغ أ

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .14ظ : وَ ضٔاٟع القطنُ -38
الع٦ولٛ احللافغ دل٦ه اللسَٖ     : اإلتقاُ مل لمًٕ القطنُ ،( 1/311(الدلِاُ مل لمًٕ القطنُ  -39

 -ِلل  1121 ،ط. ز ،بلرلٔت  ،اكلكتولٛ العضلطٖٛ   ،لقٗق ذلىس أبٕ الفغن إبلطاِٗي  ،الػٕٗ ٘
 .( 1/341 وٍاِن العطفاُ  ،( 1/111  ،1941ً
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إعلافٛ إػل   ،اله وطَّ بّلا  وٕعٕع ٔاسس ِٕ  التٍقٗط ٔالؿكن( لمىضشأ ٔاكلطاسن
العٕاون اله غالست العطب لمٜ الٍطق الػمٗي سٗح ابتسأ بّا الك٦ً ٔوّلس لموشلح   

 .وَ خ٦شلا

( ُ الوشح ِٔلٕ  اكلطاسلن التشػلٍٗٗٛ   فقس ّٔفٜ اكل٤لأ ِصا اناٌه وَ لٍٕا
العٍلٕاُ ِٔللٕ  ضغلي القللطنُ   لكٍّلْ أ فلن ا٧فللاخ اكلتعمقلٛ باناٌله ا٩خللط ولَ      

٘    ،تعطٖلأ الطغلي   :ن( وجالكطٖي لا الطغلي العجىلاٌ انّلات الله خلالأ فّٗلا      ،وعٖا
ٔأخرلًا سكي رلالفلٛ الطغلي    ،الطغي العجىاٌ٘ الطغي القٗاغ٘ أِىٗٛ الطغي العجىاٌ٘
 .العجىاٌ٘ ٔإُ تاُ قس أؾاض إلْٗ دلطز إؾاضٚ غطٖعٛ

 (تمييد) عموم القرآن: المبحث السادس
قلس   -ض لي إصللاظٓ  -ُّ اكل٤للأ  وَ خ٦ه زضاغه شلصا اكلوشلح تولَّٗ لل٘ أ   

تىلا ِلٕ احللاه مل وععلي     -بٗس أٌّْ  ،عىٍْ أِي اكلػاٟن ٔأتجطِا تعمقا باكلٕعٕع
ُ  -العملًٕ   ب ٖغىٍْ التعاضٖأ المغٕٖلٛ ٔا٥صلط٦سٗٛ لمفعله     -اكلواسح  (القلطن

٘   -ض ي تٌٕلْ   ،ٔتصل  ب ٖتعطض لمتعطٖأ اإلعامل بأٙ شتط ولَ   -تىلا ٖولسٔ لل
 ا٧وٕض اكلّىٛ اله تتضن اتضا٥ وواؾطا ٔأٔلٗا مل ِصا اكلوشح.

فلاكل٤لِّأ   (وتٜ ظّط ِصا ا٥صط٦ح ٔل٘ ٔقفٛ وتٕاععٛ لٍس اكلػألٛ الجالجٛ 
أوا إ ٦ق لفغ  لملًٕ  = :قاه -لمًٕ القطنُ-لٍسوا تكمي لَ ظّٕض ِصا ا٥صط٦ح 

ُّ اللوعض  ُّ اإلولاً الؿلافع٘     القطنُ( اصط٦سا لمٜ ِصٓ العمًٕ القطنٌٗٛ فن ضلػله أ
. ثّي شتط بعس شل  قضتْ وع الطؾٗس ٔولا اتّلي   (40)+ِٕ أٔه وَ غرل ِصا ا٥صط٦ح

ُّ الكمىلٛ أصلوشت اصلط٦سا     = :ٔبعلس شلل  قلاه    .فْٗ وَ التؿلٗع   ،ٔأ مله العلَ أ
ُ   ،بتسأه اكل٤لفغل شلا ُّ     .ٔدعمّا ازلا لمٜ وواسجّي اكلتعمقلٛ بلالقطن ٔأٖلًا تلاُ فلن
   .(41)+ػرل ِٕٔ وا٥ ٖتعمق لٍا بْ  طض تورلاخلطه مل شل  ٖ

فالستتٕض ضفلْ اهلل قس دعلن مل اكلػلألٛ قلٕلغل وتعاضعلغل وؿلرلا إػل أٌّلْ       
ّٔه ٖؿللرل إػل ا٥صللط٦ح الللصٙ أٌؿللأٓ ٔ ،تعلاضض خطوللْ ٖػللرل  ُّ القللٕه ا٧ الٕاقللع أ
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 .42ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -40
 .41ظ  :اكلطدع الػابق -41
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القٕه الجاٌ٘ ٖؿلرل إػل أٌلْ اصلط٦ح تسأللْ اكل٤لفلُٕ بعلس       ٔ ،الؿافع٘ قون التسَٖٔ
ُّ القلٕلغل      ٔ ،فل٦ تعلاضض بلغل القلٕلغل     ،التسَٖٔ بالتلال٘ ٥ خطله ٍٖلتر لٍّىلا ٧

 ا٥صط٦ح قون التسَٖٔ ٔبعسٓ.ٔ وتكاو٦ُ ٖوٍٗاُ ٔسسٚ التػىٗٛ

ُّ القٕه ا٧ٔه الصٙ ٌقمتْ غابقا للَ اللستتٕض الولٕ ٘ ِٔلٕ قٕللْ      أولا  = :أٙ أ
إؾللا ٖلٍط    اخل+. .. إ ٦ق لفغ  لمًٕ القطنُ( اصط٦سا لمٜ ِصٓ العملًٕ القطنٌٗلٛ  

لمللٜ أٔه ظّللٕض شلللصا اكلضللطمض مل لقللٕه الٍللاؽ ٔخللٕا طِي ٔقمللٕبّي ٔلمللٜ  
ُّ القٕه الجاٌ٘  .ألػٍتّي ٔأ مله  = :أٙ قٕلْ -ِٕٔ الصٙ واه إلْٗ الستتٕض-مل سغل أ

ُّ الكمىٛ أصوشت اصط٦سا ٖلٍط لملٜ ظّلٕض     اخل+. .. بتسأه اكل٤لفغل شلا ،العَ أ
   .ِصا اكلضطمض باكلعٍٜ اكلسُٔ

ُّ اخل٦  بغل العمىاٞ قس ٔقع مل ٌػوٛ ِلصا ا٥صلط٦ح مل    ٔانسٖط بالصتط أ
ٔب  .لضط التسَٖٔ فىلٍّي ولَ ضدلض ٌػلوتْ إػل احللٕمل ٔولٍّي ولَ ضدلض  لرلٓ         

   .ٔاهلل ألمي .(42)ٖتعطض الستتٕض الوٕ ٘ شلصا اخل٦ 

 مذاىبو وشروطو ،نشأتو وتطوره ،حقيقتو: التفسير: مبحث السابعال
تغلىٍٛ للْ بؿلىٕلٗٛ ٔاختضلاض     لملٜ ـلٗلع اكلٕعلٕلات اكل    أتٜ اكل٤للأ 

لكَ ب ٖتعّطض للصتط التعطٖلأ المغلٕٙ    . تقطٖوا بكن والْ صمٛ باكلٕعٕع ٔأساط
 .لمتفػرل

ٔولَ دلاٞ    ٔب ٖطته اكل٤لأ ا٧ل٦ً اكلفػطَٖ وَ الضلشابٛ ٔالتلابعغل   
ٛ بعسِي فػه الذلتٗه العو  فىج٦ زللسٓ ٖلصتط دلاِلس بلَ دلدل اكلتلٕفٜ غلٍ       

 135ثلّي لكطولٛ اكلتلٕفٜ     ،ِلل  94ٔبعسٓ غلعٗس بلَ دلورل اكلتلٕفٜ للاً       ،ِل133
 .، ِٔكصا احلاه مل اكلٕاعع ال٦سقٛ شلصا اكلٕ َ(43)ِل

ظّط وَ ت٦وْ ٔاهلل ألملي ضفغلْ    ،ٔلٍس سسٖح اكل٤لأ لَ التفػرل اإلؾاضٙ
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

. دلملٛ  21: ظ :اكلسخن إػل زضاغلٛ القلطنُ الكلطٖي   . ٔ(22، 1/23 ضادع وٍاِن العطفاُ  -42
٘  :داوعٛ زوؿق ظ  ،ً 1991 ،العلسز ا٧ٔه  ،اجململس الجلاٌ٘ لؿلط    ،ز. ذلىس ٖٕغأ الؿلطجب

111-111. 
 .92ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -43
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٘  -ٔوجملْ  = :شلصا الٍٕع وَ التفػلرل فقلاه   ولا ٖػلىٜ بالتفػلرل     -أٙ التفػلرل العمىل
الصٙ ٍٖتذلْ بعلض الفلطق الوا ٍٗلٛ أٔ اكلٍشطفلُٕ ولَ        (45)أٔ الوا   (44)اإلؾاضٙ
ِلاُ لملّٗي القلطنُ ٔفط لت      ،ٖٔػرل ٔضاِٞي مل شل   اٟفٛ ولَ الٍلاؽ   ،اكلتضٕفٛ

فاقتشىٕا إلْٗ بالتفػرل ٔالتأٖٔلن  وقلا كللا تّلٕآ      ،ِٗوتْٔ قمٕبّي وَ الؿعٕض جب٦لْ
 ،ِٔي لَ الؿطٔط ٔالغلٕابط الله شتطٌاِلا    ،ٗاتّي ٔأخٗمتّيأٌفػّي ٔتػتسلْٗ لضو
فقس أبسٝ ضأْٖ مل ِصٓ ا٧ٌٕاع ولَ التفػلرل زُٔ التعطٖلأ     .(46)+وعطعُٕ ٔ افمُٕ

٥غلٗىا   ،لٗطمع القاض٢ لمّٗلا  ض ي تُٕ شل  عطٔضٖا، بّا ٔإظّاض الفطٔق فٗىا بٍّٗا
ُّ ِصا الكتاب تاُ بساٖٛ لمطموٛ اناوعٗغل  رل اكلدتضلغل  ثلّي   ،بلالعمًٕ الؿلطلٗٛ   ٔأ

 .إٌّْ أصوض تتابا ٖتسألْ لاوٛ الٍاؽ فٗىا بٍّٗي لمتعّط  لمٜ لملًٕ القلطنُ اكلدتمفلٛ   
 .(47)ٔاهلل ألمي

 ،خصائص كل منيما ،تعريف كل منيما: المدنيو  المكي: المبحث الثامن
 الفائدة من معرفة ذلك

 لرل أٌّلْ ب    ،تقطٖواتٍأه الستتٕض ضفلْ اهلل ِصا اكلٕعٕع وَ ـلٗع دٕاٌوْ 
 .ٖتٍأه ؾوّات اكلػتؿطقغل سٕه ِصا اكلٕعٕع

ُّ الستتٕض ضفلْ اهلل ٖطٝ بٕدٕز نٖات وكٗٛ مل الػٕض اكلسٌّٗلٛ ِٔلصا ولا     ثّي إ

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ِللٕ تفػللرل القللطنُ بغللرل ظللاِطٓ إلؾللاضٚ خفٗللٛ تعّللط ٧ضبللاب الػللمٕك  :التفػللرل اإلؾللاضٙ -44

 .(3/11اٌعط وٍاِن العطفاُ  . ٔؿلكَ انىع بٍّٗا ٔبغل العاِط اكلطاز أٖغا ،ٔالتضٕ 
 ،الػلوعٗٛ ٔ ٌػوٛ إػل الوا ٍٗٛ ِٔي فطق وتعسزٚ وٍّي القطاوطلٛ ٔاإلزلالٗمٗلٛ   :التفػرل الوا   -45

 .( 3/12 اٌعط وٍاِن العطفاُ . قالٕا لمقطنُ ظاِط ٔبا َ ٔاكلطاز وٍْ ظاِطٓ زُٔ با ٍْ
 .94ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -46
ُّ أصلشاب التفػلرل اإلؾلاضٙ ٥ ؿلٍعلُٕ العلا      -47 ِط بلن  الفطق بغل التفػرل الوا   ٔاإلؾاضٙ أ

خ٦فا لموا ٍٗٛ الصَٖ ٖقٕلُٕ أُ العلاِط  لرل ولطاز أصل٦ مل سلغل أُ       ،ٖقٕلُٕ بْ أ٥ٔ ٔبساٖٛ
٘    ٔ وعاٖرل القولٕه  .الوا َ ِٕ اكلطاز اللستتٕض لولس القلازض ذلىلس      :اللطز لتفػلرل اللٍط القطنٌل

٘  ،تقلسٖي اللستتٕض لملل٘ ـلعلٛ    ،احلػلغل   ،3224ًِللل ت 1134 ،1ط:  ،زوؿلق  ،زاض الغٕثلاٌ
ُّ التفػرل اإلؾاضٙ وٍْ وا ِٕ وٕافق لؿطٔط التفػرل ٔوٍْ ولا   .132ظ ٥ٔ بّس وَ التٍوْٗ إػل أ

 .ٔاهلل ألمي .ٔلعّن الستتٕض ضفلْ اهلل أضاز الٍٕع الجاٌ٘ ،ِٕ رلالأ شلا



 فداء ُجنيد شالشأ. 

   السنة    العدد 
22 

ٔقس اس غٕضًا تلن نٖاتّلا وسٌٗلٛ إ٥ بعلض نٖلات وٍّلا فّل٘        = :صّطح بْ لٍس قٕلْ
٘    فّٕ وٕافق بصل  وا ش .(48) +التٕبٛٔ وكٗٛ تػٕضٚ ا٧ٌفاه  ،ِله إلٗلْ اإلولاً الػلٕٗ 

ٔغأقًٕ ٍِا ؼلٍاقؿٛ وا شِه إلٗلْ  . (ا٧ٌفاه ،بطاٞٚ ٔقس وّجن الستتٕض لصل  بػٕضتغل 
 :الستتٕض

 :أّوا غٕضٚ بطاٞٚ فقس قاه العمىاٞ إٌّا وسٌٗٛ تمّا ٔاغتجٍٕا وَ شل  قٕلْ تعاػل

   ﮶ ﮵    ﮴   ﮳   ﮲   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

﮽ ﮾  ﮿  ﯀    ﯁                  ﮺﮷   ﮸  ﮹              ﮻ ﮼   

ٿ  ٿ        : ٔوٍّي وَ اغتجٍٜ قٕلْ تعاػل .ص139-134 التٕبٛ:ط     

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

 :. ٔغأقًٕ بعُٕ اهلل ؼلٍاقؿٛ ت٦ القٕلغل(49) ص112 التٕبٛ:ط ڄ  ڃ

ؿلكَ الطز لمٜ ت٦ القٕلغل بساٖٛ ؼلا ضٔٙ مل صلشٗض الودلاضٙ للَ اللدلاٞ     
 ٌعللت خاؽللٛ غلٕضٚ الٍءػلاٞ     نٖلٛ نخط غٕضٚ ٌَعلت تاومٛ بطاٞٚ ٔنخلط  = :أٌْ قاه 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ٞٔتصل  قٕلْ  (50)+ص176 :طالٍػا =  نخلط
+ٱغٕضٚ ٌعلت بطاٞٚ ٔنخط نٖٛ ٌعلت 

(51). 

وَ غٕضٚ التٕبٛ فقس ٔضز مل ت٦ً اإلواً  129 ،128ٔأوا القٕه باغتجٍاٞ ا٩ٖٛ 
وا ٖسه لمٜ اغتوعاز ِصا القٕه وعم٦ لصل  ؼلا ضٔٙ لٍْ أٌّّا وَ  (52)الػٕٗ ٘

ٔقس داٞ مل اكلػتسضك لمٜ الضشٗشغل وا ٤ٖٖس  ،نخط وا ٌعه وَ القطنُ الكطٖي
ھ   ٌعه وَ القطنُنخط وا  :قاه شل  سٗح ضٔٙ لَ أب٘ بَ تعه 

﮷     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .123ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -48
 ( 1/29اإلتقاُ  . ( 1/323 الدلِاُ  -49
 ،1211 :ضقلي احللسٖح   ،باب سر أب٘ بكط بالٍاؽ غٍٛ تػع ،تتاب اكلغاظٙ ،صشٗض خباضٙ -50
 2/111 ). 

 ،1121 :ضقلي احللسٖح   ،ٖػلتفتٌٕ  (  بلاب قٕللْ تعلاػل     ،تتلاب التفػلرل   ،اكلطدع الػلابق  -51
 2/333 ). 

 .( 1/29  :اإلتقاُ -52
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﮹  ِٔصا . (53)صشٗض لمٜ ؾطط الؿٗدغل ٔب طلطدآ :قاه احلاتي .﮸ 
 .ٔاهلل ألمي .ٖسه لمٜ تُٕ ِصٓ الػٕضٚ وسٌٗٛ

ِصا وا ٖتعّمق بػٕضٚ بطاٞٚ أّوا غٕضٚ ا٧ٌفاه فقس ضٔٙ لَ العمىاٞ أٌّي اغلتجٍٕا  
  ںڱ  ڱ   ڱ  ڱک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳ :قٕللللْ تعلللاػل

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  : ٔقٕلللللللْ ص33 :ا٧ٌفللللللاهط ں  ڻ  ڻ

ٔضّز الللستتٕض فغللن ضفلللْ اهلل ِللصٓ ا٧قللٕاه لكٌّٕللا ٥   ص64 :ا٧ٌفللاهط چ
إش ا٩ٖلٛ   ،اكلٍطلق ٔالػلٗاق  ٔ ِٔلٕ اغلتجٍاٞ ٖلطزٓ الٕاقلع    = :تتٍاغه وع الػٗاق فقلاه 
ِٔلٕ ظلط     (إش ٔزلٗن ِلصا تضلسٖطِا بلل     ،ٔاكل٤وٍغل ا٧ٔػل اوتٍاُ لمٜ الٍيب 
فلاهلل   ،ٔتصل  ا٩ٖٛ الجاٌٗٛ اوتٍاُ وَ اهلل تعاػل لملٜ اللٍيب    ،كلا وغٜ وَ العواُ

   .(54)+ٔاكل٤وٍُٕ تصل  سػوّي اهلل ،غوشاٌْ ٔتعاػل سػوْ ٌٔضرلٓ لمٜ ألساْٟ

لسً ٔدٕز نٖات وكٗٛ مل الػٕض اكلسٌٗٛ ِٔصا ولا   -ٔاهلل ألمي-ٔبصل  ٖعّط 
ُّ  سلَ ولع احللافغ ضفللْ اهلل سٗلح قلاه      = :أّتسٓ الستتٕض سػَ فغن سٗح قاه إ

 ،ٔالصٙ ٖعّط لل٘ أٌّلْ ؾل٘ٞ ٥ ٔدلٕز للْ      (ا٩ٖات اكلكٗٛ مل الػٕض اكلسٌٗٛ أوط ٌازض
ٔأُ توقٜ غٍغل  ٕٖملٛ ٥ وكلاُ شللا إػل     ،ف٦ ٖعقن أُ تٍعه ا٩ٖٛ مل وكٛ اكلكطوٛ

أٔ ا٩ٖتلاُ مل   ،أٔ ا٩ٖلٛ  ،ثّي تٕعع تم  ا٩ٖلات  ،أُ تٍعه الػٕضٚ مل اكلسٍٖٛ اكلٍٕضٚ
 .(55)+تم  الػٕضٚ

 المبيم والمتشابو في القرآن : المبحث التاسع
تٍللأه الللستتٕض ضفلللْ اهلل ـلٗللع اكلػللاٟن اللله ؿلكللَ أُ ٖتغللّىٍّا ِللصا  

ٔخّلضلّا تمدٗضلا ٥ طللن     ،صمٛ قطٖوٛ أٔ بعٗسٚ بالمغٛ العطبٗلٛ  ٔاله شلا ،اكلوشح
باكلعٍٜ ٔاكلغىُٕ ٥ٔ ٖلٍقط ولَ الفاٟلسٚ العمىٗلٛ الله صلله أُ ضلتّٕٖلا ِلصا         

 اكلوشح.

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 ،2211 :ضقلي احللسٖح   ،باب تفػرل غٕضٚ التٕبلٛ  ،تتاب التفػرل :اكلػتسضك لمٜ الضشٗشغل -53
 3/121 ). 

 .( 1/292  :إتقاُ الدلِاُ مل لمًٕ القطنُ -54
 .( 1/249 اكلطدع الػابق  -55
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  ُ  ،(56)ٔاتوع ضفلْ اهلل تقػٗىا وا ٔدستْ لٍس تجرل للَ ألأ مل لملًٕ القلطن
فقس فّطق بغل اكلوّي ٔاكلتؿابْ فأغقط ا٧وجمٛ اله شتطِا العمىلاٞ مل قػلي اكلتؿلابْ    

إُ زّه لملٜ ؾل٘ٞ فنٌّىلا ٖلسه      ،اكلتؿابْ ِٔصا التقػلٗي اللسقٗق  ٔ لمٜ تن وَ اكلوّي
لمٜ ٌعطٚ أصٕلٗٛ مل توٕٖه ا٧وٕض ٔاكلػاٟن لمٜ سللٕ ٖل٤زٙ إػل الفضلن سّتلٜ     

إش إٌّلْ إشا صلض   = :التقػلٗي مل التىّٗلس سٗلح قلاه    ٔقس لّمن ِصا  ،بغل ا٧وٕض السقٗقٛ
مل اكلتؿابْ فٍّاك إٌٔاع أخلطٝ وٍلْ    -وجن فٕاتض الػٕض-إزخاه بعض إٌٔاع اكلوّي 

ٔقلس   .(57)+تتم  ا٧ٌٕاع اله غٍتشسخ لٍّلا  ،٥ تسخن فْٗ ٥ٔ ؿلكَ أُ تعتدل وٍْ
ٜ   =ضدض أُ ٖكُٕ اكلقضٕز باكلتؿابْ  زُٔ  وا استىن ٔدّلغل أٔ ٔدِٕلا مل اكلعٍل

 .(58)+ٔدٕز وا ٖعغل ٔاسسا وٍّا تعٍٗٗا ظاِطا أٔ قطعٗا

ب ٖتعلّطض اللستتٕض لتعطٖلأ تلن ولَ       ،ٔتىا ِٕ احلاه مل ـلٗع الكتلاب 
احملكي ٔاكلوّي ٔاكلتؿابْ تعطٖفا لغٕٖا إؾللا اقتضلط لملٜ التعطٖلأ ا٥صلط٦س٘      

ْ ولَ  ٔإُ تاُ ٖوسٔ ل٘ عطٔضٚ شتط التعطٖفات المغٕٖٛ مل ِصا اكلوشح كللا لل   ،شلا
 .(59)ٔاهلل ألمي ،أِىٗٛ ٔاغعٛ

تفطز الستتٕض الوٕ ٘ بصتط ضأٙ ابَ تٗىٗٛ مل وػلألٛ   -ٔاهلل ألمي-ٖٔعّط ل٘ 
 إٌكاضٓ لمٜ اخلمأ كلا قلاوٕا بلْ ولَ اغلتعىاه ا٧لفلاظ القطنٌٗلٛ مل  لرل سقٗقتّلا        

ٔب ٖكتأ الستتٕض ضفلْ اهلل بلصتط ضأٙ اإلولاً ابلَ تٗىٗلٛ      ،تأٖٔن ٩ٖات الضفاتٔ
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

٘   :وَ الكته اله ضدعت إلّٗا -56 وواسلح مل لملًٕ القلطنُ لضلوش٘      ،وٍاِن العطفلاُ لمعضقلاٌ
ُ  ،زاض العمي لمى٦ٖغل بلرلٔت  ،الضاحل وواسلح مل لملًٕ القلطنُ كلٍّلاع      ،1914ً ،1: ط ،لوٍلا
ٔ رلِا ولَ   ،اكلسخن لسضاغٛ القطنُ الكطٖي ٧ب٘ ؾّوٛ ،3222ً، 11: ط ،وكتوٛ ِٔوٛ ،القطاُ
 .الكته

 .129ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -57
 .اكلطدع الػابق -58
ٔبالتشسٖس لٍلس   ،ٔلٍسٙ تػا٣ه سٕه ا٧وجمٛ اله شتطِا الستتٕض سفعْ اهلل مل قػي اكلتؿابْ -59

سٗح أزضز اكل٤للأ   ص13 القمي:ط حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض  خض  مض :قٕلْ تعاػل
ض ي تٌّٕا زاخمٛ مل الٍٕع الجلاٌ٘ ِٔلٕ    ،اكلتؿابّاتوجاه لمٍٕع ا٧ٔه وَ  أٌّاِصٓ ا٩ٖٛ لمٜ 

نٖات  ٔب اغتطٗع وعطفٛ اكلعٗاض الصٙ توعْ الستتٕض مل إزخاه بعض ،وا ٖتعّمق باٖات الضفات
الٍلٕع  -لٍلٕع  ٍٖٔطولق لملٜ ِلصا ا   = :الضفات مل الٍٕع الجاٌ٘ زُٔ بعغّا ا٩خلط إش إٌلْ قلاه   

 .132ظ  :اكلطدع الػابق بعض نٖات الضفات+ -الجاٌ٘
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ٔغلأٌقن اللٍط    ،بن تعّسٝ شل  إػل وٍاقؿتْ ٔاللطز لمٗلْ ولَ دلٍؼ قٕللْ     ٔسػه 
ُّ ابلَ تٗىٗلٛ بعلس تلن ِلصا التؿلٍٗع       = :تاو٦ ٧ِىٗٛ اكلٕعٕع قاه أٙ -ٔالعذٗه أ

ّٔه  -إٌكاضٓ لمٜ اخلمأ كلا قاوٕا بْ ڳ    ڳ  ڳ  ڳ   :مل قٕللْ تعلاػل   (الٕدْ ٖتأ

ُّ وعٍٜ ا٩ٖٛ تلن ؾل٘ٞ     :ٖٔقٕه ،بانّٛ ص88 :القضطط ڱ    ڱ     ں  ں  ڱڱ إ
 ؟فمىلاشا أخلطز الكمىلٛ ولَ سقٗقتّلا إػل اجمللاظ       ،(ِال  إ٥ وا أضٖس بلْ دّلٛ اهلل  

ّٔه لمٜ خ٦  ووسٟلْ   ؟ٔكلاشا ضلطً لمٜ لمىاٞ اخلمأ وا ٖطآ وواسا لْ ٔلٗتْ إش تأ
ّٔشلا بانّلٛ   ٔوصِوْ فّػطِا بالصات تىا فعن ـلّٕض اكلفػطَٖ بن أصّط لمٜ أُ ٖتأ

   .(60)+ٔاكلكاُ

  لمحة دراسية سريعة في ذلك: القرّاءو  القراءات: المبحث العاشر
لمٜ الط ي وَ اختضلاض اكل٤للأ مل ِلصا اكلوشلح بٗلس أٌّلْ أسلاط جبىٗلع         

ٔتىا ِٕ احلاه مل الكتلاب اقتضلط اللستتٕض الولٕ ٘ لملٜ       ،دٕاٌه ِصا اكلٕعٕع
 .شتط التعطٖفات ا٥صط٦سٗٛ ٔب ٖتعّطض لصتط التعطٖفات المغٕٖٛ

 :ٔأضٖس أُ ألقه لمٜ أوطَٖ ٔضزا مل ِصا اكلوشح

ّٔه  ضفللْ اهلل فقس ٌّط اكل٤ّلأ  ،(61)ِٕ غٍٛ ٔفاٚ ٖعقٕب بَ إغشاق احلغطو٘ :ا٧
ُّ غٍٛ الٕفاٚ ِ٘ قلؼ ٔمثإٌُ ٔو٠ٛ أٌّْ تٕمل غلٍٛ   -ٔاهلل ألمي-ٔالضشٗض  ،لمٜ أ

ٔا٧لضلاض  قلؼ ٔو٠تغل تىا ظّط ل٘ مل تتاب وعطفٛ القّطاٞ الكواض لمٜ الطوقلات  
 .ٔ رلِىا وَ الكته (63)تتاب ؾصضات الصِه ٥بَ العىازٔ (62)لإلواً الصِيب

أسلاه مل احلاؾلٗٛ إػل وٕعلع غلابق      ،لٍس ت٦ً اكل٤لأ لَ وٍؿأ القطاٞات :الجاٌ٘
ٔلٍس الطدٕع إػل ِصٓ الضلشٗفٛ ب أدلس فّٗلا     ،59مل الكتاب ِٕٔ الضشٗفٛ ضقي 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ِصٓ اكلػألٛ وَ اإلعافات اله ظازِا اكل٤لأ لمٜ تتابلْ   :تٍوْٗ .133ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -60

 .مل الطوعٛ ا٧خرلٚ
ِٕ أبٕ ذلىس بَ إغشاق بَ ظٖلس بلَ لولساهلل ابلَ أبل٘ اغلشاق ولٕػل احلغلطوٗغل وقلط٢           -61

قلطأ لمٗلْ ضٔح بلَ لولس اكلل٤وَ ٔـلاللٛ        ،قطأ لمٜ أب٘ اكلٍصض ٔزلع ولَ العّٖلات   ،الوضطٚ
 .( 1/234 وعطفٛ القّطاٞ الكواض لمٜ الطوقات ٔا٧لضاض  .نخطُٔ

 .( 1/221 اٌعط  -62
 .( 2/39 اٌعط  -63
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ٔأسػلله اكل٤لللأ ٔاهلل ألمللي أضاز اإلؾللاضٚ إػل   ،ؾلل٠ٗا ٖتعّمللق ؼلٕعللٕع القللطاٞات 
 .(64)اهلل ألمئ إش إُ فّٗا وا ٖسه لمٜ ِصا اكلٕعٕع 78ٔ 77ٔ 76صشٗفٛ ضقي 

 مظاىره ،دليمو ،وجوىو ،تعريفو: إعجاز القرآن: المبحث الحادي عشر
٘   -تكّمي الستتٕض مل ِصا اكلوشح لَ أوٕض وتعلسزٚ ٔأسلاط     -تىلا ٖولسٔ لل
للٗؼ ِلصا ٔسػله     ،جبىٗع دٕاٌه اكلٕعٕع ٥غٗىا وا ٖتعّمق وٍّا بالمغٛ العطبٗلٛ 

بن أسػه ٔاهلل ألمي أٌّْ أتٜ بأوٕض ٔنضاٞ دسٖسٚ توَّٗ لل٘ ولَ خل٦ه ا٥غلتقطاٞ مل     
ُّ أسسا ب ٖأت بّا وَ قون ِٔ٘    :لسز وَ الكته اله تكمىت مل ِصا اكلٕعٕع أ

ّٔه اللصٙ     ،نُ وعذلعا بعس أُ تكّمي اكل٤لأ لَ وعٍٜ تُٕ القلط  .1 ٔبلَّٗ القلٕه ا٧
ُّ القطنُ زلا مل لمٕٓ إػل ؾأٔ بعٗس فٗلح تعذلع    :شِه إلْٗ انىّٕض ِٕٔ أ

ثّي لّط  بالقٕه الجاٌ٘ ِٕٔ الضطفٛ اله شِله   ،القسضٚ الوؿطٖٛ لَ اإلتٗاُ ؼلجمْ
لاز بعلس تلن شلل     . ٔبَّٗ ُبعس القٕه الجاٌ٘ وَ ٔدٕٓ لسٖسٚ شتطِا .إلّٗا الٍّعاً

ط تعقٗوا لمٜ قٕه الٍّعاً أسػه أٌّْ اٌفطز بصتطٓ بغل العمىاٞ ٔغلأٌقمْ بٍضلْ   ٖصت
ُّ تفػلرل إلذلاظ القلطنُ تىلا ٖلطآ         = :قلاه  ،سفاظا لمٜ اكلعٍٜ ٔولع شلل  فلن

ِٕ مل احلقٗقٛ أقعس مل باب اإللذاظ ٔأزللٜ إػل وعطفلٛ أٌّلْ تل٦ً اهلل      ،الٍعاً
،         ُإش العذع لَ اإلتٗاُ بالؿل٘ٞ اكلػلتطاع ألذله ولَ العذلع للَ اإلتٗلا

با٧وط الطفٗع الصٙ ٥ ٖسضك ٥ٔ ٖػتطاع لكَ اكلٍطلق ِلٕ اللصٙ ٖتذلافٜ للَ      
   (65)ِل+. ضأْٖ ٔلَ لمٗمْ

 :أزضز اكل٤لأ اإللذاظ العمى٘ مل القطنُ الكطٖي للت اإللذلاظ الغلٗيب فقلاه     .2
باإللذلاظ العمىل٘ ٍٖلسضز للت     لعم  ت٦سلغ أُ ولا ٖػلىٜ لٍلس بعغلّي      =

ُّ ا٩ٖات اله تتغّىَ سقاٟق لمىٗلٛ صلسقت لمّٗلا ولٕاظَٖ      ،اإللذاظ الغٗيب ٧
 .(66)+تتغَىَ سقاٟق  ٗوٗٛ مل الٕقت شاتْ ،ا٥تتؿافات احلسٖجٛٔ العمًٕ

    ٘  ؛ٔلعن الضٕاب أُ اإللذاظ الغٗيب ِٕ الصٙ ٍٖلسضز للت اإللذلاظ العمىل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 .ِصٓ اإلسالٛ وٕدٕزٚ بٍفؼ الطقي مل الطوعٛ القسؿلٛ -64
 .111ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -65
 .142ظ  :ػوقاكلطدع ال -66
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ُّ اإللذاظ العمى٘ ضلىن  ٗوا  ٔقلس بلات ولَ     .ٍٖكؿأ تن ظوَ وع تقسً العملًٕ ٧
   .اكلعمًٕ ا٩ُ أُ اإللذاظ العمى٘ ؾ٘ٞ وػتقن لَ اإللذاظ الغٗيب مل القطنُ

لملٜ سلّس   -لٍس تكمىْ لَ اإللذاظ التؿطٖع٘ تٍألْ وَ ظأٖٛ أخطٝ ب أدلس   .3
سٗلح إٌّّلي تٍلألٕا اإللذلاظ      ،أسسا وَ الكّتاب تٍألْ وَ ِصٓ العأٖلٛ  -لمى٘
ُّ لمىلاٞ القلإٌُ ٥   التؿطٖع ٘ وَ خ٦ه بٗاُ أٌّْ ؾاون نىٗع ٌٕاس٘ احلٗاٚ ٔأ

٘   ، ٍٜ شلي لٍْ ُّ الستتٕض ضفلْ تكّمي لَ وكىَ اإللذلاظ التؿلطٖع  ،مل سغل أ
   (67)ٔقس شتطت وٕدعا لٍْ مل وٕعع غابق ف٦ سادٛ إللازتْ

=وعّلط دلل٦ه  لٍلس شتلطٓ لٕدللٕٓ اإللذلاظ القطنٌلل٘ شتلط ٔدّللا دسٖلسا ِللٕ       .4
ب أدس وَ فّضن القلٕه مل ِلصا اناٌله    = :ٔقس أؾاض إػل شل  قا٦ٟ الطبٕبٗٛ+

وللَ اإللذللاظ القطنٌلل٘ لمللٜ الللط ي وللَ أٌّللْ أبللطظ وللا ٖعّللط سقٗقللٛ اإللذللاظ  
   (68)+القطنٌ٘

 .ِصا وا ٖتعّمق باإلعافات انسٖسٚ اله أعافّا الستتٕض مل ِصا اكلوشح

 :ٔل٘ ٔقفتاُ وع اكل٤ّلأ

ُّ اكل٤ :ا٧ٔػل لللأ ب ٖتعللّطض مل ِللصا اكلوشللح لللصتط أٙ تعطٖللأ لغللٕٙ  ِلل٘ أ
 .بالط ي وَ تُٕ ِصا اكلوشح شا صمٛ أغاغٗٛ بعمًٕ العطبٗٛ

   :قّػىْ إػل ث٦ثٛ أقػاً =اإللذاظ بالغٗوٗات+لٍس تكّمي الستتٕض لَ  :الجاٌٗٛ
   .أسساخ غتقع مل ظوَ وقون .1
 .وضاٟط أؾداظ بألٗاٌّي .2

 .ٌضٕظ تتغىَ سقاٟق تٌٕٗٛ ثابتٛ .3

ُّ أسلس ا٧وجملٛ اكللصتٕضٚ ِٔل٘ ولا       ،وَ ا٧وجمٛ لكن ٌٕع لسزأعطب  إ٥ أ
إػل ًٖٕ القٗاوٛ أزضدلْ للت القػلي الجلاٌ٘ بعلس اكلجلالغل        (69)ٖتعّمق ؼلضرل الّٕٗز

-ٔالصٙ ٖولسٔ لل٘    ،المصَٖ شتطِىا ِٔىا وضرل أب٘ شله ٔوضرل الٕلٗس بَ اكلغرلٚ
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 .ٔوا بعسِا 142ٔاٌعط وا قالْ الستتٕض مل ِصٓ اكلػألٛ مل تتابْ ظ  ،12 :اٌعط ظ -67
 .142ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -68
 .114 -111ظ  :اكلطدع الػابق -69
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ّٔه أٙ وع وضرل الطًٔ الصٙ أخلدل   -ٔاهلل ألمي ُّ ِصا اكلجاه ٍٖسضز لت القػي ا٧ أ
 .لٍْ اهلل تعاػل مل تتابْ

مدخل إىل تفسري القزآن الدراسة املقارنة مع كتاب ): الفصل الجالح

 ( للدكتىر عدنان سرسوروعلىمه

 الغرض من تأليف الكتاب : المبحث األول
٘        :وَ ضٔاٟع القطنُ :أ٥ٔ  ،أّللأ اللستتٕض الولٕ ٘ تتابلْ بساٖلٛ لطل٦ب ا٧زب العطبل

 .(70)ٔبعس شل  لكن وَ ُٖعٍٜ بسضاغٛ القطنُ الكطٖي

تتابْ لطل٦ب   (71)أّلأ الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض :وسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ :ثاٌٗا
٘  ،التفػللرل  ٔتللن وللَ ٖط لله بللا٥ ٦ع لمٗللْ وللَ الساضغللغل       ،ٔا٧زب العطبلل

 .(72)الواسجغلٔ

٘ ٔبص ُّ ت٦ الكاتوغل قس أّلأ تتابْ بساٖٛ لطموٛ العمي انلاوع ثلّي   ،ل  ٦ٌسغ أ
 .لكن وَ أضاز أُ ّٖطمع لمٜ لمًٕ القطنُ اكلدتمفٛ

 المغة العربية أثره فيو  تاريخوالقرآن الكريم : المبحث الثاني
 تاريخ القزآن :أوال

ُ  =اغتدسً اللستتٕض الولٕ ٘ ضفللْ اهلل تػلىٗٛ      ُّ   ،+تلاضٖذ القلطن مل سلغل أ
٥ٔ بلّس ٍِلا    .+الٍط القطنٌ٘ ٔتاضٖذ تٕثٗقلْ =الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض اغتدسً تػىٗٛ 

   .وَ إٖغاح ٔدّٛ ٌعط ت٦ اكل٤لفغل مل ِصٓ التػىٗٛ ٔتعمٗمْ شلا

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .1ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -70
لىن اغلتاشا مل تمٗلٛ ا٩زاب داوعلٛ     ،1929ً ،وَ وٕالٗس وسٍٖٛ زوؿق :لسٌاُ ذلىس ظضظٔض -71

القلطنُ الكلطٖي    :ولَ و٤لفاتلْ   .الوشطَٖ ٔأغتاش ٔضٟٗؼ قػي التفػرل ٔاحللسٖح جباوعلٛ قطلط   
 www. ahgowthany.com. الجقافٛٔ بضاٟط مل احلغاضٚ .ٌٔضٕصْ

ٛ   ،زوؿلق  ،زاض القملي  ،اللستتٕض للسٌاُ ظضظٔض   :وسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ -72  ،اللساض الؿلاوّٗ
 .1ظ  ،1994ً -ِل 1119 ،3 :ط ،برلٔت
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شتط الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض مل وقسوٛ تتابْ أٌّْ زّللآ ٍِلا ٔمل تتله أخلطٝ     
تلاضٖذ القلطنُ أٔ ولا    = :  فقلاه ٔلملن شلل   طعٗٛ الٍط القطنٌ٘ ٔتاضٖذ تٕثٗقلْ+ ق=

تأتٗسا شللصٓ   -تاضٖذ تٕثٗقْٔ قطعٗٛ الٍط القطنٌ٘-أزلٍٗآ ٍِا ٔمل تته لٍا غابقٛ 
التػىٗٛ ٔتطدٗشا شلا لمٜ غابقتّا اله ٥ ٖعاه مل الٍفؼ وٍّلا ؾل٘ٞ ٌعلطا لكٌّٕلا     

ولِٕي أٔ للٗؼ بلسقٗق     ،بّصا اإل ل٦ق  !ِكصا تاضٖذ القطنُ ،تػىٗٛ وطمقٛ أٔ وفتٕسٛ
 .(73)+ٜ أقن تقسٖطلم

ُّ الستتٕض الولٕ ٘ لّملن ِلصٓ التػلىٗٛ مل ساؾلٗٛ التىّٗلس الجلاٌ٘         مل سغل أ
وغىُٕ ِصا الكتاب ت٦ً اهلل ا٧ظل٘ القسٖي ِٔلٕ ولَ ِلصا اناٌله ٥ ٖولسأ      = :فقاه

    َ ٔلكٍٍلا ٌقضلس مل ِلصا اجمللاه ِلصٓ       ،وَ تاضٖذ ٔلٗؼ للْ ول٦ٗز ظّلٕض أٔ تلسٖٔ
اله ظّطت ٔزٌٔت مل سقولٛ  ٔ تغوطْ ٔلسٓالضفشات اله ٔ الكمىات ٔا٧سط 
 .(74)+وعٍٗٛ وَ العوَ

 .ِٔكصا ٦ٌسغ أُ ٥ خ٦  بغل اكل٤لفغل مل سقٗقٛ اكلػألٛ

 القزآن الكزيه وأثزه يف اللغة العزبًة :ثانًا

غلأتتف٘  ٔ شتط الستتٕض الوٕ ٘ ٔدٕٓ أِىٗٛ القطنُ الكطٖي مل المغٛ العطبٗلٛ 
 بصتط ضقي الٕدْ ٔسػه  

الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض سفعْ اهلل شلصا اكلٕعٕع بابا وَ ث٦ثٛ فضلٕه مل  أفطز 
ُّ الستتٕض الوٕ ٘ اتتفٜ بصتط ؽلّٗلس مل ِلصا اكلٕعلٕع    ٔلعلّن الػلوه مل    ،سغل أ

شل  أٌّْ سفعْ اهلل تاُ ٖؿرل إػل ِصٓ ا٧ِىٗٛ تمىا أتٗض لْ اجملاه مل أثٍلاٞ لطعلْ   
 .كلوشح وَ ا٧فاخ ٔتمىا زلت احلادٛ لصل 

فطز الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض بصتط وػألتغل ب ٖتعّطض شلىا اللستتٕض الولٕ ٘   اٌ
   :ِىا ،ض ي وا ِىا لمْٗ وَ ا٧ِىٗٛ

 .أٙ غّط اختٗاض المغٛ العطبٗٛ لٍٗعه بّا القطنُ :المػاُ العطب٘ .9
أٙ غط اختٗاض العطب زُٔ  رلِي وَ الؿعٕب نعن الطغلالٛ   :القطنُٔ العطب .9

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .1ظ  :وسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ -73
 .14ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -74
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 .فّٗي
ولع ا٥خلت٦  مل    فقس اؾلذلك بلصتطِا تل٦ الكلاتوغل    أّوا وا توقٜ وَ ٌقاط 

   : طٖقٛ التعورل لمٜ الٍشٕ ا٩ت٘ٔ الضٗا ٛ

لّسخ الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض لَ أثط القلطنُ الكلطٖي مل المغلٛ العطبٗلٛ ولَ      
  ٝ ِٔلصا ٌفػلْ ولا     ،الٕدّٛ التاضطلٗٛ بكٌْٕ قٕٚ زافعٛ وَ دّٛ ٔٔاقٗٛ وَ دّلٛ أخلط

ّٔه تتلاب       ؛٧ٔه الصٙ شتطٓقضسٓ الستتٕض الوٕ ٘ وَ الٕدْ ا شلل  بأٌّلْ كّللا تلاُ أ
ظّط مل تاضٖذ العطبٗٛ ٔتاٌت سطتٛ التسَٖٔ قس لققت بعسٓ تلاُ ٌاؾلطا ٔسافعلا    

 .لمغٛ العطبٗٛ مل الٕقت ٌفػْ

تكّمي الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض لَ ا٧ثط اكلٕعلٕل٘ لمقلطنُ الكلطٖي مل المغلٛ     
ِٔصا وا شتطٓ اللستتٕض الولٕ ٘    ،تٕسٗس شلذات العطب :ا٧ٔػل ،العطبٗٛ وَ ٌاسٗتغل

مل الٕدللْ الجللاٌ٘ سٗللح أتللس لمللٜ زٔض القللطنُ الكللطٖي مل تٕسٗللس ألػللٍٛ الٍللاؽ  
ِٔلٕ ولا لٍلآ     ،أثطٓ مل ألفاظ العطبٗلٛ ٔوعاٌّٗلا   :الجاٌٗٛ .ٔتصٖٔه المّذات اكلدتمفٛ

الستتٕض الولٕ ٘ ولَ الٕدلْ الطابلع سٍٗىلا تكّملي للَ الكمىلات الجقٗملٛ الله تلاُ            
 .لعطب قون ٌعٔه القطنُ ٔوا سّن بّصٓ الكمىات لٍس ٌعٔلْٖػتدسوّا ا

 حقيقتو  ،تعريفو: القرآن الكريم: المبحث الثالث
تكّمي ت٦ اكل٤لفغل  فط اهلل شلىا لَ ِصا اكلٕعٕع ِٔصا وَ الطوٗع٘ لكٌٕلْ  
وَ اكلٕاعٗع التأغٗػٗٛ مل لمًٕ القطنُ فاحلسٖح لَ أٙ ؾل٘ٞ ٖقتغل٘ التعطٖلأ    

٥ّٔ  .ٔقس اتفقا بصتط ٌقاط وؿذلتٛ ٔاختمفا بأخطٝ .بْ أ

 :أّوا وا اتفقا مل شتطٓ فّٕ

 ٔب ٖلطدض اللستتٕض   ،شتطِىا لتعطٖأ القطنُ الكطٖي وَ الٍاسٗلٛ ا٥صلط٦سٗٛ   -
خ٦فلا لملستتٕض    ،لسٌاُ ظضظٔض تعطٖفا ؿلٗن إلْٗ وَ بغل التعطٖفات اله شتطِا

 .الوٕ ٘ الصٙ اتتفٜ بصتط تعطٖأ ٔاسس

القسغل٘   احلسٖح الٍولٕٙ الؿلطٖأ بٍٕلٗلْ    ٔ ق بغل القطنُ الكطٖيشتطِىا الفط -
ٔقس تكّمي اللستتٕض للسٌاُ ظضظٔض للَ ِلصٓ اكلػلألٛ بضلطاسٛ        ،(ٔ رل القسغ٘

مل  ،الفلطق بٍٗلْ ٔبلغل احللسٖح    ٔ تعطٖأ القطنُ الكطٖي :ٔٔعٕح لت لٍٕاُ
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ُّ الستتٕض الوٕ ٘ تكّمي لٍّا مل وٕاعع وتفطقٛ عىَ قٗلس اكللٕسٜ بلْ     سغل أ
تلاُ ٖطغلن ألفلاظ احللسٖح إضغلا٥       -أٙ الطغلٕه  -إٌّلْ  = :تاضٚ سٗح قلاه 

وكتفٗا أُ ٖػتٕزلْ شاتطٚ أصشابْ مل سغل ٖأوط بتػلذٗن تلن ولا ٖلٕسٜ إلٗلْ      
ٔعلىَ قٗلس    .(75)+وَ نٙ القطنُ ٖٔعلن ٖكلطضٓ ٖٔعٗلسٓ خٕفلا ولَ أُ ٍٖػلآ      

٘  = :اكلتعّوس بت٦ٔتْ تاضٚ أخطٝ فقاه ُّ الض٦ٚ ٥ تضض إ٥ بقلطاٞٚ ؾل ٞ وٍلْ ٥ٔ  إ
احللسٖح  =ٔقلاه:   (76)+ٖغ  لٍلْ ؾل٘ٞ ولَ ا٧شتلاض أٔ ا٧زلٗلٛ أٔ ا٧سازٖلح      

ُّ المفغ فْٗ وَ الطغٕه لمْٗ الػ٦ً  (77)+القسغ٘ لٗؼ ؼلعذع شل  بأ

فوٍٗىلا   ،ت٦ اكل٤لفغل تكّمي لَ الٕس٘ بلغل وكجلط ٔوقلن    :لّسثّىا لَ الٕس٘ -
زللس   ،زلس الستتٕض ظضظٔض قس أفطز لصل  فض٦ تاو٦ وَ غوع لؿلطٚ صلشٗفٛ  

الستتٕض الوٕ ٘ تٍأه ِصٓ اكلػألٛ عىَ قٗس اكلٕسٜ بْ أثٍلاٞ تعطٖفلْ لمقلطنُ    
   .ِصا وَ سٗح العاِط ،ؼلا ٖقاضب الػت صفشات

أّوا وَ سٗح اكلغىُٕ فنٌٍّا زلس الستتٕض ظضظٔض تكّمي للَ تعطٖلأ اللٕس٘    
   .إٌٔالْ ِٔصا وا ب ٖقي بْ الستتٕض الوٕ ٘ٔلَ 

  ٘ ُّ ت٦ الكاتوغل تكّمي لَ الؿوّات اكلٕدٕزٚ سٕه ظلاِطٚ اللٕس  ،٦ٌٔسغ أ
 .ٔب ٍٖاقؿلّا  -لمٜ اخت٦  بٍّٗىا مل ِلصٓ الؿلوّٛ  -ٔت٦ وٍّىا تطك إسسٝ الؿوْ 

ُّ الستتٕض للسٌاُ ظضظٔض تلطك اللطّز لملٜ ِلصٓ الؿلوّٛ إػل وٕعلع ٥سلق مل          إ٥ أ
ُّ الستتٕض الوٕ ٘ ب ٖوشجّا مل الكتاب وطمقا ،ابالكت ٔلعّن الػلوه مل   ،مل سغل أ

 !.شل  أٌّْ فجّا مل تته أخطٝ تفقْ الػرلٚ الٍوٕٖٛ

ُّ الستتٕض الوٕ ٘ ضفللْ اهلل ب ٖلتكّمي للَ ظلاِطٚ اللٕس٘       ٔبصل  ٦ٌسغ أ
ِا ٔإٌّىلا اتتفلٜ بلصتط    ،تىا ِٕ احلاه لٍس اللستتٕض للسٌاُ ظضظٔض   ،لمٜ سلٕ ٔاغع

 .عىَ قٗس اكلٕسٜ بْ

 :أّوا وا اٌفطز بْ تن وٍّىا

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .22ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -75
 .21ظ  :اكلطدع الػابق -76
 .اكلطدع الػابق -77
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بالتكّمي لَ القلطنُ الكلطٖي ٔالكتله     فقس اٌفطز الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض سفعْ اهلل -
ِٔلصا ولا ب ٖقلي بلْ      ،اٌفطز أٖغلا بلصتط التعطٖفلات المغٕٖلٛ    ٔ الػىأٖٛ الػابقٛ
 .الستتٕض الوٕ ٘

لمقلطنُ الكلطٖي ِٔلصا ولا      ٔاٌفطز الستتٕض الوٕ ٘ ضفلْ اهلل بصتط أزلاٞ أخطٝ -
 ب ٖقي بْ الستتٕض ظضظٔض

 والحكمة من ذلك نزول القرآن منجما: المبحث الرابع
لمستتٕض للسٌاُ ظضظٔض   (وسخن إػل لمًٕ القطنُ وَ خ٦ه القطاٞٚ مل تتاب 
َُّ الكتاب قس اتفق وع  جبىمٛ وَ ا٧ولٕض بغلض الٍعلط     (وَ ضٔاٟع القطنُ توََّٗ ل٘ أ

إ٥ أٌَّْ قس تفطَّز بصتط للسز ولَ اكلػلاٟن الله      ،لصٙ تاُ ٖأت٘ بْلَ وعٖس التفضٗن ا
 .(78)ب ٖصتطِا الستتٕض الوٕ ٘ ٔاله أؾطت إػل بعغّا مل الفضن الجاٌ٘

أوَّا وا ٖتعمَّق باكلػلاٟن الله تفلطَّز اللستتٕض للسٌاُ ظضظٔض بلصتطِا مل ِلصا        
٘ الله ب ٖتعلطَّض شللا اللستتٕض الولٕ ٘ فىٍّلا: وػلألٛ        ٔ اكلوشح  التٍعٖلن ٔ اللٕس

فقس تكمَّي الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض لَ ِصٓ اكلػألٛ فلوغل أٌَّلْ  الولا ولا      .الفطق بٍّٗىأ
ٔالقللطنُ لمللٜ ٔدللْ   مل غللٗاق الع٦قللٛ بللغل الللٍيب  =ٖكللُٕ التعللورل بللالٕس٘  

َّ التعورل بالتٍعٖلن ٖكلُٕ مل    .(79)+العىًٕ التعلورل للَ القلطنُ الكلطٖي     =مل سغل أ
   .(80)+ا٧ضضٔ  أٌعلْ( الصٙ ٖعمي الػط مل الػىٕاتبٕصفْ سقٗقٛ وٕعٕلٗٛ 

ٔقس تكمَّي الستتٕض ظضظٔض لَ ؾوّٛ ٌعٔه القطنُ الكطٖي بلاكلعٍٜ زُٔ الّمفلغ   
َّ اللصٙ     =التٍعٖن فقاه: ٔ عىَ سسٖجْ لَ الٕس٘ ٔالصٙ سله أُ ٤ٌتلس لمٗلْ ِلٕ أ

ِلٕ القلطنُ الكلطٖي بالتولاض أٌَّلْ ا٧لفلاظ اكلعذلعٚ أٔ الكل٦ً          ٌعه بْ ددلٖلن  
ٔأٌَّلْ تل٦ً اهلل تعلاػل     ،العطب٘ اكلعذع وَ أٔه غٕضٚ الفالٛ إػل نخط غٕضٚ الٍاؽ

ثليَّ إٌَّلْ أخلص     .(81)+مل إٌؿلاْٟ ٔتطتٗولْ   ٥ حملىلس  ٔ ٔسسٓ ٥ زخلن ندلٖلن  
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

َّ اكل٤لأ سفعْ اهلل ب ٖتكمَّي لَ تٍع٥ت القطنُ الكطٖي -78 َّٔه ٔ شتطت مل الفضن الػابق أ وا أ
 .19: أٌعط ظ. ٌعه ٔنخط وا ٌعه

 .42ظ: : لمًٕ القطنُٔ وسخن إػل تفػرل القطنُ -79
 .اكلطدع الػابق -80
 .41ظ : اكلطدع الػابق -81
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 .عٍٜاكلٔ ٖػتسه با٩ٖات القطنٌٗٛ لمٜ ٌعٔه القطنُ بالمَّفغ

َُّ الستتٕض الوٕ ٘ ب ٖغفن شتلط ِلصٓ اكلػلألٛ تمٗلا      ،٥ٔبسَّ وَ اإلؾاضٚ إػل أ
فضشٗض أٌَّْ ب ٖتكمَّي لَ ِصٓ الؿوّٛ للت اغلي الؿلوّٛ أٔ أٌَّلْ ب ٖتعلطَّض للصتط       

اكلعٍلٜ إ٥ أٌَّلْ مل اكلوشلح    ٔ ا٩ٖات اله تسلِّن لمٜ ٌعٔه القلطنُ الكلطٖي بلالمفغ   
َّه الصٙ تكمَّي فْٗ  المفغ العطبل٘ اكلعذلع   =لَ القطنُ ٔسقٗقتْ لطَّ  القطنُ بأٌَّْ ا٧
 .(82)+اكلتعوَّلس بت٦ٔتلْ الٕاصلن إلٍٗلا ولَ  طٖلق التلٕاتط        اكلٕسٜ بْ إػل ذلىس 

فكأٌَّْ بّصا التعطٖأ الصٙ بسأ بْ سسٖجْ لَ إٌٔاع لمًٕ القطنُ أضاز اإلؾلاضٚ إػل ِلصٓ   
 .ٔاهلل ألمي .مل غاٟط الكتاب لكَ بططٖقٛ رلتضطٚ خفٗٛ تىا ِٕ سالْٔ اكلػألٛ

َّٔه ولا ٌلعه         ٔللا ؽلَّٗع الستتٕض ظضظٔض بلصتطٓ ولسٚ ٌلعٔه القلطنُ الكلطٖي ٔأ
َُّ اللستتٕض الولٕ ٘ قلس اتتفلٜ بٍقلن           (83)وٍْ وع شتط ا٧زللٛ لملٜ شلل  مل سلغل أ

ی    یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی :تطدٗض العمىاٞ بكُٕ نخط نٖٛ أٌعللت قٕللْ تعلاػل   

 .ص281 :الوقطٚط ىئ  يئ  جب  حب   خب جئ  حئ           مئ 

ٔأخللرلًا تكمَّللي الللستتٕض ظضظٔض لللَ تٍللع٥ُّت القللطنُ الكللطٖي ٔلكللَ مل      
ِٔصا وا تطك الستتٕض الوٕ ٘ شتلطٓ بؿلكن تمل٘ ٔب ٖؿلط إلٗلْ ستَّلٜ        (84)احلاؾٗٛ

 .  دلطز إؾاضٚ

أوَّا وا تفطَّز ا٧غتاش الوٕ ٘ بصتطٓ ٔب ٖتططَّق للْ اللستتٕض ظضظٔض فّلٕ ٌلعٔه     
إعلافٛ إػل   ،خ٦فا لمقطنُ الكطٖي الصٙ ٌعه وٍذىلا  (85)الكته الػىأٖٛ زفعٛ ٔاسسٚ

صشٗض بأٌَّلْ ب ٖلصتطٓ وفضل٦    . شتطٓ كلا ٌعه ـلمٛ ٔاسسٚ وَ غٕض القطنُ الكطٖي
 .لكٍَّْ ب ٖغفمْ بالكمٗٛ

أوَّا وا اتفق ت٦ اكل٤لِّفغل سفعّىلا اهلل لملٜ شتلطٓ فّلٕ احلكىلٛ ولَ ٌلعٔه        
ٔإُ تاُ الستتٕض الوٕ ٘ قس اتتفٜ بأِي احلكي لملٜ خل٦     ،وٍذىاالقطنُ الكطٖي 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .31وَ ضٔاٟع القطنُ ظ  -82
 .41: ظ: لمٕؤْ وسخن إػل تفػرل القطنُ -83
 .41اكلطدع الػابق اٌعط ظ  -84
 .21اٌعط ظ : وَ ضٔاٟع القطنُ -85
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َُّ الستتٕض الولٕ ٘   ،(86)لمستتٕض ظضظٔض الصٙ لسَّز الكجرل وٍّا ٔفضَّن مل ؾطسْ إ٥ أ
ٔمثَّٛ سكي أخطٝ دمٗٛ شللصٓ العلاِطٚ مل ٌلعٔه     :لمَّن شل  مل ٌّاٖٛ اكلطا  قا٦ٟ

اغتغٍاٞ ؼلا شتطٌا ٔاتتفلاٞ بالٍَّىلاشز للَ     ،اإل ٍاب فّٗأ ؾلػ  لَ غطزِا ،القطنُ
   .ا٥غتقضاٞ

 أسباب النزول: المبحث الخامس
( أغواب الٍلعٔه  ووشجا لت لٍٕاُ  ب ٖصتط الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض مل تتابْ

لمٜ الط ي ولَ أٌٍلا غلٕ     = :ض ي إؾاضتْ إلْٗ مل ووشح ٌعٔه القطنُ وٍذىا فقاه
٘  -ٌتٍأه اللطز لملٜ ِلصا اللعلي      مل ووشلح غلوه    -اغلتذابٛ لمٕاقلع   تلُٕ اللٕس

 ٔاهلل ألمي. لكٍ  فجت لَ ووشح لت ِصا العٍٕاُ فمي أدس .(87)+الٍعٔه

 جمع القرآن وكتابتو : المبحث السادس
َّ ت٦ اكل٤لفغل  أتلٜ لملٜ ٌفلؼ     - فط اهلل شلىا-اكل٦سغ مل ِصا اكلوشح أ

ٔالٍقضلاُ اللصٙ   اكلٕعٕلات اله أتلٜ لمّٗلا اكل٤للأ ا٩خلط ولع بعلض العٖلازٚ        
َُّ تل٦ الكلاتوغل قلس اغلتٕفٜ العٍاصلط ا٧غاغلٗٛ مل ِلصا          ،غأؾرل إلٗلْ ٥سقلا   ثلّي إ

 .اكلوشح بن ٔظاز لمّٗا ؼلا لْ صمٛ بّا زُٔ اغتططاز للن

فاكلٕعٕلات اكلؿذلتٛ بغل الكاتوغل ِ٘ احلسٖح لَ سفغ القلطنُ الكلطٖي   
وٍّذلا خاصلا مل    ٔإُ تاُ تلن وٍّىلا غلم     ،ٔا٧غالٗه اله غالست لمٜ سفعْ

فوٍٗىلا للطض اللستتٕض للسٌاُ ظضظٔض شللصا       -ِٔصا أوط  وٗع٘ ٥ علرل فٗلْ  -شل  
ٔإػل سفلغ   ،للْ  التقػٗي سٗح قػىْ إػل سفغ الٍيب ٔ ا٧وط بكجرل وَ التفضٗن

الضشابٛ ضعٕاُ اهلل لمّٗي لْ ٔالٕغاٟن اكلّٗأٚ لكلن ولَ الطلطفغل ِٔلصا ولا زللآ       
فوٍٗىلا   ،التسَٖٔ بؿ٘ٞ وَ التفضٗنٔ ثّي تكمي لَ سفعْ بالكتابٛ .سفعا مل الضسٔض

فعن ِٕ شل  اتتفٜ الستتٕض الولٕ ٘ بعلطض ولٕدع ٔؾلاون شللصٓ اكلػلألٛ أٙ إُ       
 .اختضاضٓ شلا ب ٖكَ فْٗ إخ٦ه باحلقاٟق

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .49: لمٕوْ اٌعط ظٔ تفػرل القطنُوسخن إػل  -86
 .99ظ  :اكلسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ -87
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فقلس تكّملي تل٦      (88) ٔتلصل  ـللع القلطنُ الكلطٖي مل لّلس الضلسٖق      
ىٗع دٕاٌوْ وٍطمقلا مل ؾلطح ِلصٓ اكلػلألٛ     اكل٤لفغل لَ ِصا اكلٕعٕع ٔأساط جب

ثي بعس شل  خمط إػل دلىٕللٛ ولَ الٍتلاٟر     (89)لمٜ وا ٔضز مل صشٗض الوداضٙ
إُ تاٌلت قلس ٔضزت مل ولٕا َ    ٔ اله ؿلكَ أُ ألسِا وؿذلتٛ بلغل تل٦ الكلاتوغل   

   .ٔاهلل المي. وتفطقٛ لٍسِىا

ٔأخلرلا   .ثّي تكمىا لَ ـلع اكلضاسأ مل لّس غٗسٌا لجىاُ بَ لفلاُ  
 .أ فن ت٦ اكل٤لفغل التعطٖفات المغٕٖٛ ٔا٥صط٦سٗٛ

أوا وا اغتأثط الستتٕض ظضظٔض بصتطٓ مل تتابْ ٔب ٖصتطٓ الستتٕض الوٕ ٘ فّلٕ  
    ٘ لا اكلضلشأ العجىلاٌ سٗلح تكملي اكل٤للأ     (90) ( قالسٚ لجىاُ مل انىلع ٔوعٖا

سفعْ اهلل تعاػل لَ ـلمٛ وَ اكلعاٖا اله تغلىٍّا الطغلي العجىلاٌ٘ وٍّلا وٕافقتلْ      
ٔ رلِا وَ ا٧وٕض ا٧خطٝ الله   لمقطاٞات اكلدتمفٛ ٔاله أقطِا الطغٕه الكطٖي 

   .أ فن الستتٕض الوٕ ٘ ضفلْ اهلل شتطِا بالكمٗٛ أٔ اتتفٜ ؼلذطز اإلؾاضٚ إلّٗا

ٔوٍّلا ولا ظلىلْ     (91)لمىضلشأ  تعمقٛ بتشطٖق لجىلاُ  ٔتصل  الؿوْ اكل
بعض  ٦ٚ الؿٗعٛ أُ السافع لْ مل لطٖقّا إخفاٞ التوسٖن لمٜ الٍط القطنٌل٘ ٔقلس   

ٔتلصل  تكمَّلي للَ الطغلي      .أداب لَ ِصٓ الؿوْ وػتس٥ با٧زللٛ ٔا٩ضاٞ اكلدتمفلٛ  
ؿلٛ ولا دلاٞ    ِٕٔ وا أفطز الستتٕض الوٕ ٘ لْ فجا خاصا فػلأتطك وٍاق  (92)العجىاٌ٘

 .فْٗ إػل اكلوشح التال٘ إُ ؾاٞ اهلل

ٔأخرلا أضٖس أُ أٌوْ إػل وا ابتسأ الستتٕض بْ ِلصا اكلوشلح ِٔلٕ اخلملط اللصٙ      
اللطأٙ الؿلاٟع   = :مل تتابْ  اكلضاسأ( سٗلح قلاه   (ٔقع فْٗ الستتٕض  نضثط دفطٙ

ا ٥ ٖقومْ اكلػتؿطقُٕ ٧ٌلْ طللالأ ول    مل أُ القطنُ الكطٖي تته مل لّس الٍيب 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .111 :ٔاكلسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ ظ ،11 :اٌعط وَ ضٔاٟع القطنُ ظ -88
ُ  ،( 2/221 اٌعط صشٗض خباضٙ  -89 ُ    ،تتاب فغاٟن القلطن ضقلي احللسٖح    ،بلاب ـللع القلطن

1941. 
 .131ظ  :وسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ -90
 .131ظ : اكلطدع الػابق -91
 .122ظ  :اكلسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ -92
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 .(93)+ٔب صلىع القطنُ مل ؾ٘ٞ أٌْ قوض  ،داٞ مل ا٧سازٖح ا٧خطٝ

أوا وا اغتأثط بْ اللستتٕض الولٕ ٘ فّلٕ     ،ِصا وا اٌفطز بْ الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض
قٗاوْ ؼلٕاظٌٛ بغل لىن الضسٖق ٔشٙ الٍٕضَٖ 

ِٔصا العىن ٔإُ تلاُ اللستتٕض    (94)
ظضظٔض قس أؾاض إلْٗ مل وٕا َ وتفطقٛ إ٥ أٌّْ ب ٖكَ لمٜ ِلصا الٍشلٕ ولَ التٍػلٗق     

   .(ضٔاٟع القطنُ الصٙ ِٕ مل 

مل القللطنُ الكللطٖي فقللس شتللطٓ  (95)ٔتللصل  وػللألٛ تطتٗلله ا٩ٖللات ٔالػللٕض
 ٔالػلوه  الستتٕض الوٕ ٘ مل بساٖٛ اكلوشح ٔب ٖلصتطِا اللستتٕض ظضظٔض سفعلْ اهلل   

ٔخلالأ اللستتٕض ظضظٔض اللستتٕض     مل شل  أٌّْ أفطز شلا ووشجا خاصلا اغلتٕلوّا فٗلْ   
الوٕ ٘ مل وػألٛ إـللاع العمىلاٞ لملٜ تلُٕ تطتٗله القلطنُ تٕقٗفٗلا سٗلح ٌقلن          
اخت٦  العمىاٞ مل ِصٓ اكلػلألٛ لملٜ ث٦ثلٛ أقلٕاه شتطتّلا غلابقا فل٦ سادلٛ إػل         

   .إلازتّا

ي لَ سكي تطتٗله القلطنُ الكلطٖي ٔفقلا ٧غلواب      ثّي إُ الستتٕض لسٌاُ تكم
مل سلغل أُ  . الٍعٔه فٍقن إٖع بعض العمىاٞ لْ ٔبغل لسً اغتػلا تْ شللصا ا٧ولط   

-الستتٕض الوٕ ٘ اتتفٜ ؼلذطز اإلؾاضٚ شلصٓ اكلػألٛ زٔؾلا إلطاٞ سكي فّٗلا ٧ٌّلا   
 .(96)لٗػت ذل٦ لموشح -تىا بٍٗت غابقا

 (97)الستتٕض الوٕ ٘ مل وػألٛ للسز وضلاسأ  ٔأخرلا خالأ الستتٕض ظضظٔض 
ُّ        غٗسٌا لجىاُ  فوٍٗىا ٌقن اللستتٕض للسٌاُ ا٥خلت٦  مل ِلصٓ اكلػلألٛ ٔشتلط أ

ٕا إٌّا قلؼ ٌػذ ٌطٝ الستتٕض الوٕ ٘ ٍٖقن شات اخلل٦  ٔقلاه بلأُ     ،ا٧تجطَٖ قال
 ٔالصٙ ٖوسٔ ل٘ لسً ٔدٕز زلٗن ؿلكَ ا٥غلتٍاز إلٗلْ مل   .ا٧تجط لمٜ أٌّا غوع ٌػذ

 .. ٔاهلل المي(98)ِصٓ اكلػألٛ ٔسػيب فّٗا أُ أقٕه أٌّا أتجط وَ قلؼ ٌػذ

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .121ظ  :اكلطدع الػابق -93
 .11ظ : وَ ضٔاٟع القطنُ -94
 .11ظ  :اكلطدع الػابق -95
 .111ظ  :ٔوسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ .19: اٌعط وَ ضٔاٟع القطنُ ظ -96
 .لمٜ الذلتٗه. 131: ظ. 11ٔ :اكلطادع الػابقٛ ظ -97
 .( 1/319  .اٌعط إتقاُ الدلِاُ مل لمًٕ القطنُ -98
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 رسم القرآن الكريم: المبحث السابع
 ُ اتتفلٜ   ،بٍٗىا أفطز الستتٕض الوٕ ٘ لصل  ووشجا خاصا لٌٍْٕ بّصا العٍلٕا

 (ـللع القلطنُ الكلطٖي    الستتٕض ظضظٔض سفعْ اهلل بتدضٗط فقطٚ عىَ ووشح 
تٍلأه فّٗللا تعطٖللأ   (99) (أٔ الطغللي العجىللاٌ٘ ضغللي اكلضلشأ  للت لٍللٕاُ  

سص  ٔظٖازٚ ٔبسه ٔفضن ٔٔصن ٔوا فْٗ  ٔلسز قٕالس الطغي العجىاٌ٘  ،الطغي
ثليَّ شتلط أِللي    ،ولع بعللض ا٧وجملٛ لملٜ شلل      (قطاٞتلاُ فكتله لملٜ أسلسِىا    

    ُ ُ ٔ اكل٤لفات مل ِصا اجمللاه وجلن تتلاب اإلتقلا تتلاب اكلقٍلع ٧بل٘    ٔ الدلِلا
٘     لىطٔ الساٌ٘ ثيَّ خ الطغلي اكلعاصلط   ٔ تي شلل  بالتشلسخ للَ الطغلي العجىلاٌ

ٖٔعّط وَ خ٦ه ت٦وْ ضفغْ لتغٗرل الطغي العجىاٌ٘ ستٜ ٔإُ تاُ الغطض وٍلْ  
 .غّٕلْ التعمٗي ٔاحلفغ

َُّ الستتٕض الوٕ ٘ ضفلْ اهلل تلطك شتلط ِلصٓ اكلػلاٟن تىلا بٍٗلت        مل سغل أ
إ٥ أٌْ اٌفطز بصتط اكلطاسن التشػٍٗٗٛ اله وّط بّلا ضغلي اكلضلشأ ولَ      ،(100)غابقا
ثّي إٌْ لطض بؿكن وٕدع لتاضٖذ  والٛ القطنُ الكلطٖي ِٔلصا ولا ب ٖقلي بلْ      ، دّٛ

 .الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض سفعْ اهلل

٦ٌٔسغ أٌَّْ بالط ي وَ صغط سذي وا قسوْ الستتٕض للسٌاُ ظضظٔض إش إٌَّلْ ب   
إ٥ أٌّْ تاز ٖػتٕله القسض ا٧تدل لموشح ِٔصا وا ب ٖقي بلْ   ٖتذأظ ث٦خ صشاٟأ

 .الستتٕض الوٕ ٘

  األحرف السبعة في القرآن: المبحث الثامن
ب ٖتعّطض الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض لصتط ا٧سط  الػوعٛ مل تتابْ بالط ي ولَ  
إؾاضتْ إلفطاز فح ٖتٍأه ِصا اكلٕعٕع مل الفضن الطابع اللصٙ تٍلأه فٗلْ ـللع     

   (101)قطنُال

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .122ظ  :اكلسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ -99

 .11: اٌعط ظ -100
 .133ظ  :اكلسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ -101
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 عموم القرآن: المبحث التاسع
ظّللط للل٘ بعللس الوشللح مل الكتللاب أُ الللستتٕض لللسٌاُ ظضظٔض سفعللْ اهلل ب 

 .ٖتعطض شلصا اكلٕعٕع بالصتط

 مذاىبو وشروطو  ،نشأتو وتطوره ،حقيقتو: التفسير: المبحث العاشر
 ٘ زللس   ،ضفللْ اهلل شللصا اكلٕعلٕع ووشجلا خاصلا      بٍٗىا أفطز الستتٕض الولٕ 

الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض سفعْ اهلل أفطز لصل  بابا ولَ قلػلٛ فضلٕه تكّملي فٗلْ للَ       
 ٜ ٔاللصٙ ٖعٍٍٗلا مل ِلصا اكلقلاً بٗلاُ وٕاعلع ا٥تفلاق ٔا٥خلت٦  بلغل           ،أوٕض ؾلّت

 .الكاتوغل ٔالعٖازات اله أعافّا تن وٍّىا

ٔالتأٖٔلن  أوا القسض الصٙ اتفق فْٗ اكل٤ّلَفاُ فّٕ احلسٖح لَ تعطٖأ التفػلرل  
، ثللّي التشللسخ لللَ وللصاِه التفػللرل  (102)ٔالفللطق بٍّٗىللا ،بللاكلعٍٜ ا٥صللط٦س٘

لٛ لملٜ ولصِيب     ٙ     اكلدتمفٛ ٔالذلتٗع بسٖا ، (103) (التفػلرل باكللأثٕض ٔالتفػلرل بلالطأ
ٔللا اتفقا لمْٗ أٖغا التكمي بمىشٛ وٕدعٚ لَ التفػرل اإلؾاضٙ ٖٔعّط وَ قٕشلىلا  

، ٔتلصل  شتلط وطاسلن التفػلرل أٔ ولا      (104)لسً اغتشواب ِصا الٍلٕع ولَ التفػلرل   
   .(105)ٖػىٜ بتطٕض التفػرل لمٜ اخت٦  بغل اكل٤لفغل مل اكلغىُٕ

أوا ولا تفلطز بلْ اللستتٕض الولٕ ٘ ضفللْ اهلل فّلٕ شتلط ٔدلٕٓ احلادلٛ إػل           
ُّ اهلل  :وللَ خلل٦ه غلل٤اه أثللاضٓ ِٔللٕ (106)التفػللرل ٥ طلا لله لوللازٓ إ٥ ؼلللا  أ
ٔتلصل  زللس اللستتٕض سفعلْ اهلل      ؟،التفػلرل إشا  فىا ِٕ ٔدْ احلادلٛ إػل  ،ٖفّىٌْٕ

ٖصتط ؾطٔط التفػرل باكلأثٕض ٔالتفػرل بالطأٙ ِٔصا ولا ب ٖقلي بلْ ا٧غلتاش للسٌاُ      

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .311-313. ٔاكلسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ: ظ 41-41اٌعط وَ ضٔاٟع القطنُ: ظ  -102
 .311-311. ٔاكلسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ: ظ 91-91اٌعط وَ ضٔاٟع القطنُ: ظ  -103
ٔاٟع القطنُ: ظ  -104 ٔاكلسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ: ظ 99-94اٌعط وَ ض  .332- 331. 
 311ظ  :ٔاكلسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ .ٔوا بعسِا 44ظ  :اٌعط وَ ضٔاٟع القطنُ -105

 .ٔوا بعسِا
 .ٔوا بعسِا 41ظ  :القطنُ وَ ضٔاٟع -106
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، ثّي إٌْ لٍس تكمىْ لَ تطٕض التفػرل قػَّي شل  إػل  وقلات فلتكمي للَ    (107)ظضظٔض
بٗاُ ولا    وقٛ الضشابٛ ٔالتابعغل ٔوَ بعسِي ٔشتط أتجط وَ اؾتّط مل تن  وقٛ وع

اوتاظت بْ ِٔصا وا ب ٖقي بْ الستتٕض ظضظٔض سفعلْ اهلل إش إٌّلْ اتتفلٜ بلصتط وطاسلن      
 .  التفػرل وَ خ٦ه وا ؽلٗعت بْ ِصٓ اكلطاسن

ٔأّوا وا تفطز بْ الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض سفعْ اهلل فّٕ شتطٓ لمتعلاضٖأ المغٕٖلٛ   
ب مل القلطنُ  شتلطٓ لمىشلٛ ولٕدعٚ للَ اكلعلطّ     ٔ ،(108)لكن وَ التفػلرل ٔالتأٖٔلن  

ٔإفطازٓ فض٦ تاو٦ لمتشّسخ للَ التفػلرل    ،(109)الكطٖي تتىّٗس لمسخٕه مل الوشح
الوٗاٌ٘ عّىٍْ حملٛ لاوٛ لَ التفػرل الوٗاٌ٘ ٔأِي ؾطٔ ْ ٔقٕالسٓ ٔوّجن لْ بتفػلرل  

ُّ اللستتٕض الولٕ ٘ ب ٖتٍلأه التفػلرل الوٗلاٌ٘      (110)الكؿا  لمعرلؿطٙ ، مل سغل أ
ّٙ شتط إ٥ّ وَ خ٦ه  التشسخ لَ صٍعٛ العمىاٞ ٔأثطِا لمٜ ولٍّذّي مل تفػلرل   بأ

فتكّمي لَ لمىاٞ العطبٗٛ ٔوا ألفٕٓ ولَ تفاغلرل لٗدلسً بلصل  فلٍّّي       ،القطنُ الكطٖي
ٔبعلس شلل     ،تفػرل أبل٘ الػلعٕز  ٔ ٔعطب وجا٥ لصل  تفػرل الكؿا  لمعرلؿطٙ

ستتٕض ِٔلصا لللا ب ٖتعلّطض للصتطٓ الل      (111)تكمي لَ لمىاٞ الفقْ ٔلمىلاٞ الكل٦ً  
للا اٌفطز الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض بصتطٓ أٖغا التعطٖلأ بالتفػلرل   ٔ ،الوٕ ٘ ضفلْ اهلل

العمى٘ وَ خ٦ه إفطاز فضن تاون للصل  علّىٍْ وعٍلٜ التفػلرل العمىل٘ ٔأغلواب       
ٔبعللس شللل  لللّط  بعلل٦ه القللطنُ   ،(112)ؾللطٔ ْ ٔ رلِللا وللَ ا٧وللٕض ٔ ظّللٕضٓ
 .(113)تٍىٕشز

 ُّ الستتٕض الوٕ ٘ لٍس لّسثْ لَ التفػرل باكللأثٕض  أخرلا أضٖس أُ أؾرل إػل أ
ٔب ُٖلِسخن   التلابعغل  ٔ بلأقٕاه الضلشابٛ  ٔ لَ تفػرل القطنُ بالػٍٛ الٍوٕٖلٛ  تكّمي

مل سلغل أُ اللستتٕض ظضظٔض أزخملْ     ،تفػرل القطنُ بالقطنُ عىَ التفػلرل باكللأثٕض  
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 .ٔوا بعسِا 91ظ  :اكلطدع الػابق -107
 .312 ،313ظ  :اكلسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ -108
 .311ظ  :اكلطدع الػابق -109
 .ٔوا بعسِا 332ظ  :اكلسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ -110
 .91-92ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -111
 .321ظ  :اكلسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ -112
 .319ظ  :اكلطدع الػابق -113
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ُ أٙ تفػلرل القلطن  -إُ تاٌت تػلىٗتْ  ٔ=عىَ التفػرل باكلأثٕض وع قٕلْ   -ُ بلالقطن
 (114)+تفػرلا باكلأثٕض فّٗا ٌعط

 المدنيو  المكي: رالمبحث الحادي عش
ُّ اللستتٕض  (115)ِصا اكلوشح للا اٌفطز الستتٕض الوٕ ٘ ضفلْ اهلل بلصتطٓ  ، إش إ

 .لسٌاُ ظضظٔض سفعْ اهلل ب ٖتعّطض لْ بالصتط

 المتشابو في القرآنو  المبيم: المبحث الثاني عشر
ٔب  ،(116)الله اٌفللطز الللستتٕض الوللٕ ٘ بللصتطٓ ِلصا اكلوشللح وللَ اكلواسللح  

 .ٖتعطض الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض سفعْ اهلل لْ بأٙ شتط

 القرّاء و  القراءات: المبحث الثالث عشر
ُّ  ،(117)ِللصا اكلوشللح للللا اٌفللطز الللستتٕض الوللٕ ٘ ضفلللْ اهلل بللصتطِا   إش إ

 .الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض ب ٖتٍألْ بالسضاغٛ

 القرآنإعجاز : المبحث الرابع عشر
ٖٔكاز تن وٍّىلا   ،ِصا اكلٕعٕع ٔلكَ وَ ظٔاٖا رلتمفٛ تٍأه ت٦ اكل٤لفغل

فٍقاط ا٥تفاق بٍّٗىا ٖػلرلٚ   ،أُ ٖكُٕ اٌفطز ؼلغىٌْٕ ٔ طٖقتْ ٔأغمٕبْ مل العطض
ُّ اكلػاٟن اله اٌفلطز بّلا تل٦ الطلطفغل تلجرلٚ ٔغلأشتط بساٖلٛ بعلُٕ اهلل          مل سغل أ

 .كلٕا َ ا٥خت٦ ٔبعس شل  أتعّطض  ،وٕا َ ا٥تفاق

إش إٌّّىلا   ،أّوا القسض اكلّتفق فْٗ بغل اكل٤لفغل فّٕ احلسٖح لَ وعٍٜ اإللذلاظ 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
٘  .311ظ  :اكلطدع الػابق -114  ،فجت مل لسز وَ الكته وٍّا تتاب وٍاِن العطفاُ لمعضقلاٌ

ٔ رلِا ٔب أدلس خ٦فلا مل تػلىٗٛ تفػلرل القلطنُ       ،وواسح مل لمًٕ القطنُ لضوش٘ الضاحل
 .بالقطنُ تفػرلا باكلأثٕض

 .ٔوا بعسِا 121 :وَ ضٔاٟع القطنُ -115
 .ٔوا بعسِا 129ظ  :القطنُوَ ضٔاٟع  -116
 .132ظ  :اٌعط وَ ضٔاٟع القطنُ -117
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 ،تٍا٥ٔ ِصا اكلٕعٕع ٔإُ تاُ بططٖقٛ رلتمفٛ ٔؼلٍّر رلتمأ بغل تفضٗن ٔإصللاظ 
ُّ الستتٕض للسٌاُ ظضظٔض قلس تٍلأه ِلصا اكلٕعلٕع وفضل٦ بلأُ قلاً          ف٦ٍسغ وج٦ أ

ٔتعّطض للصتط وٍاقؿلٛ وطٕللٛ     (ٌعطٖٛ الٍعي ،ٌعطٖٛ الضطفٛ بسضاغٛ ت٦ الٍعطٖتغل 
ُّ الستتٕض الوٕ ٘ اتتفٜ بصتط تعطٖفغل كلعٍلٜ اإللذلاظ   ٔبعلس   (118)شلىا مل سغل أ

ُّ الستتٕض ظضظٔض تٍلأه   .الذلدٗض باختضاضٔ شل  قاً بعطض ا٧زلٛ ٔأؾرل ٍِا إػل أ
مل سلغل أٌّلْ اغلتدسً     (نضاٞ ٌٔعطٖلات سلٕه اإللذلاظ    ِصٓ اكلػألٛ لت لٍلُٕا  

مل وٕعع نخط لمٜ ز٥ٟلن اإللذلاظ    -تىا ظّط ل٘-لٗسه  (وعٍٜ اإللذاظ لٍٕاُ 
 .  -تىا ِ٘ التػىٗٛ لٍس الستتٕض الوٕ ٘-

للت لٍلأَٖ    ٔتىا غلوق أُ بٍّٗلت تٍلأه تل٦ اكلل٤لفغل ز٥ٟلن اإللذلاظ       
 (119) (اللسلٗن لملٜ ثولٕت اإللذلاظ     رلتمفٛ فوٍٗىا لٍُٕ الستتٕض لصل  لت اغي 
اإللذلاظ سقٗقلٛ    ٔ (وعٍٜ اإللذاظ اغتدسً الستتٕض ظضظٔض لصل  لٍٕاٌا نخط ِٕٔ 

 .(تاضطلٗٛ

ُّ القاغلي   ٔ  وعا تٍأه ت٦ اكل٤لفغل ٔدٕٓ اإللذاظ بغل وقتضس ٔوكجلط إ٥ أ
اكلؿذلك بٍّٗىا ِٕ الٕدْ الوٗاٌ٘ سٗح أفاض تن وَ اكل٤لفغل بلصتطٓ ولَ دٕاٌله    

ُّ الستتٕض ظضظٔض دعن وساض سسٖجْ مل ِصا اجملاه لمٜ  اللٍعي  =وتعسزٚ ٔاكل٦سغ أ
وػلألٛ ا٧لفلاظ اكلفلطزٚ ٔللسً     ٔخاصلٛ   ،(120)لٍس لوس القاِط انطداٌ٘ +القطنٌ٘

ٔإٌّىا اإللذاظ وَ ٌاسٗٛ و٦ٟىتّا لمىعٍٜ الصٙ ٔععت ٧دملْ   ،ٔدٕز اإللذاظ فّٗا
ِٔصا وا أتس لمٗلْ اللستتٕض الولٕ ٘ إ٥ أٌّلْ ب صلعملْ ولساضا لموشلح بلن         ، مل ا٩ٖٛ

إٌّىلا ٖتذملٜ اإللذلاظ مل    = :اتتفٜ باإلؾاضٚ إػل ِصٓ انعٟٗٛ مل احلاؾٗٛ سٗح قاه
ف٦ ٍٖطوق ؾل٘ٞ   ،ىٛ القطنٌٗٛ لٍسوا تكُٕ وػتقطٚ مل وكاٌّا وَ انىمٛ القطنٌٗٛالكم

للا غٍقٕلْ مل ِصا الضسز لمٜ الكمىات القطنٌٗٛ إشا التقطتّا خاضز وٍاظشلا القطنٌٗلٛ  

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .111-119: ظ :وَ ضٔاٟع القطنُ -118
 .111ظ  :اكلطدع الػابق -119
120-     ٙ ؾلافع٘ اكللصِه أؾلعطٙ     ،ِٕ لوس القاِط بَ لوس الطفلَ أبلٕ بكلط انطدلاٌ٘ الٍشلٕ

 ،اكلغل  مل ؾلطح اإلٖغلاح    :وَ تتوْ ،أخص الٍشٕ جبطداُ لَ أب٘ احلػَ الفاضغ٘ ،ا٧صٕه
 .( 19/21 الٕامل بالٕفٗات  .ِل 111تٕمل لاً  ،العىسٚ ،إلذاظ القطنُ ،اكلقتضس
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فذعلن ولساض الوشلح وتعّمقلا بالكمىلٛ       (121)+تقٕاوٗؼ المغلٛ أٔ تل٦ً الٍلاؽ ولج٦    
 .ٔانىمٛ ٔوعاِط اإللذاظ فّٗا ،ٔوعاِط اإللذاظ فّٗا

ٜ   ٔتصل  تٍأه الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض ولا ٖػلىٜ بلل      (122) (اللٍعي اكلٕغلٗق
ِٔلٕ لٍٗلْ ولا قضلسٓ اللستتٕض       ،عىَ سسٖجْ لَ اإللذاظ الوٗاٌ٘ مل القطنُ الكطٖي

 .(123) (اإلٖقاع الساخم٘ٔ ا٥تػاق المفع٘ الوٕ ٘ بل 

فغل باللصتط ٔإُ تلاُ لٍلس    فقلس تٍأللْ تل٦ اكلل٤ل     ،ٔتصل  التضلٕٖط الفل   
ٔتٍأللْ للت    -تىلا قلاه  -الستتٕض الوٕ ٘ رلتضطا لكٌْٕ غٗفطز لْ ووشجا خاصا 

تىعّلط ولَ وعلاِط     ٍٜ اجملطز مل وعّط ا٧ولط احملػلٕؽ+  إخطاز اكلع=لٍُٕا 
 .  (124)إلذاظ انىمٛ القطنٌٗٛ

ّلٛ اكلدا ولٛ بّلصا    ان=وَ اكلٕعٕلات اكلؿلذلتٛ بلغل اكلل٤لفغل     ،ٔأخرلا
٘  اإللذاظ+ ٔالله دعملّا اللستتٕض للسٌاُ ظضظٔض للت لٍلٕاُ        ،أٙ اإللذاظ الوٗلاٌ

ُّ اكلدلا وغل   (الوٗاُ ٔاإلٌػاُ :تعقٗه لاً  بؿلكن  -فوٍٗىا ٖطٝ الوٕ ٘ ضفلْ اهلل أ
ٖلطٝ اللستتٕض    .ِٔي بسٔضِي سذٛ لملٜ  رلِلي   ،(125)ِي العطب ٔسسِي -وواؾط

ُّ ِصا الٕدْ وَ اإللذاظ ٖػلع العذلي ٖٔػل     :لٍقلن = :ع العلطب سٗلح قلاه   ظضظٔض أ
لن     ،ٖػع العذي وا ٔغع العلطب  ُّ بعلض ٔدلٕٓ     .تىلا قلاه لمىا٣ٌلا ا٧ٟٔا ٔلٍقلن أ

ُّ ولَ سلق     .تمعً سّتلٜ  لرل العلطب    -أٙ الوٗاٌ٘-اإللذاظ   -أٔ ٔادله -ٔلٍقلن: إ
ـلٗع الٍاؽ أُ تعّىّي المغٛ اكلجاه وازاً القطنُ الكطٖي ٌاظ٥ بمغٛ ٔاسسٚ وَ لغلات  

   (126)+ا٧ضض

أّوا وا تفّطز بلْ اللستتٕض الولٕ ٘     ،وا ٖتعّمق ؼلٕا َ ا٥تفاق بغل الواسجغلِصا 
 :فّٕ سسٖجْ لَ

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .111ساؾٗٛ ظ  ،اٌعط وَ ضٔاٟع القطنُ -121
 .142ظ  :اكلسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ -122
 .112ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -123
 .111ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -124
 .112ظ  :اكلطدع الػابق -125
 .141ظ  :اكلسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ -126
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 .وضسض اإللذاظ الو٦ ٘ مل القطنُ الكطٖي .9
 .ٖٔتغّىَ شل  اإللذاظ العمى٘ ،اإللذاظ بالغٗوٗات .9
 .  (127)لمٜ التفضٗن الصٙ شتطتْ غابقا ،اإللذاظ بالتؿطٖع .1

 .وعّط د٦ه الطبٕبٗٛ .1
 .مل وٕعٕع اإللذاظ مل القطنُ الكطٖي سسٖجاأِي َوَ تته  .9

ُّ وا تفّطز بْ الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض سفعْ اهلل سسٖجلْ للَ الفاصلمٛ     مل سغل أ
 ،ٔشتلط ٧ٌٕالّلا   ،القطنٌٗٛ ٔوا تغّىَ وَ تعطٖأ بالفاصمٛ، ٔبٗاُ للسٔضِا ٔوٕقعّلا  

 .(128)الؿعطٔ ٔالػذع ٔأخرلا بٗاُ الفطق بغل الفاصمٛ

 التصوير في القرآن: المبحث الخامس عشر
اتتفلٜ   ،ضفللْ اهلل شللصا اكلٕعلٕع ووشجلا خاصلا      بٍٗىا أفطز الستتٕض الوٕ ٘

ُّ  ،الستتٕض ظضظٔض سفعْ اهلل بنزضادْ عىَ ٔدلٕٓ اإللذلاظ مل القلطنُ الكلطٖي     إ٥ّ أ
بلن   ؛ِصا ٥ ٖع  أُ الستتٕض الوٕ ٘ ب ٖعّسٓ وَ أٔدْ اإللذاظ مل القلطنُ الكلطٖي  

 .مل سسٖجْ لٍْ لّسٓ تصل  ِٔصا ٔاعض

ُّ ت٦ اكل٤ّلفغل قس التىس مل ووشجْ ِصا لمٜ ولا تتولْ غلٗس قطله      ٦ٌٔسغ أ
ُّ التىازِىلا لمٗلْ تلاُ     (التضٕٖط الف  مل القطنُ الكطٖي  ضفلْ اهلل مل تتابْ إ٥ أ
ستلٜ إٌّلْ اغلتدسً     ؛فوٍٗىا زلس الستتٕض ظضظٔض التىس لمْٗ بالكّمٗلٛ  ،بغل وكجط ٔوقن
ُّ   ،لٍس الك٦ً لَ التضٕٖط مل القلطنُ الكلطٖي   (ٖط الف التضٕ ٌفؼ العٍٕاُ  زللس أ

 .الستتٕض الوٕ ٘ ب ٖعتىس لمْٗ لمٜ ِصا الٍشٕ الٕاغع

ُّ اخلل٦          ُّ فشلٕٝ اكلٕعلٕع لٍلس تل٦ اكلل٤لفغل ٔاسلس إ٥ أ ٔبانىمٛ فن
تىلا  -ٔاحلقٗقلٛ   ،بٍّٗىا تاُ مل العٍأَٖ اكلػتدسوٛ مل التعورل للَ اكلٕعلٕلات  

ُّ وا دعمْ الستتٕض الوٕ ٘ لت لٍأَٖ وٍعىلٛ اتتفلٜ اللستتٕض ظضظٔض     -ٖوسٔ ل٘ أ
ُّ ووشجْ ب ٖكَ أتجط وَ ـللع ٧قلٕاه    ،بػطزِا غطزا تؿطح لك٦ً غٗس قطه إش إ

ِٔلصا ولا    .ٔوَ ثلّي ؾلطسّا ٔالتعقٗله لمّٗلا     (التضٕٖط الف  غٗس قطه وَ تتابْ 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 .12: اٌعط ظ -127
 .ٔوا بعسِا 149ظ  :اكلسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ -128
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ٛ ٖٔؿلطسّا ٖٔلأت٘ بانسٖلس    ابتعس لٍْ الستتٕض الوٕ ٘ سٗح إٌّْ تاُ ٖلصتط اكلػلأل  
ستٜ إٌّْ ضفلْ اهلل أتٜ بأوجملٛ دسٖلسٚ    ،فّٗا ثّي ٖػتؿّس بعس شل  ؼلا قالْ غٗس قطه

لٗػت تاله اغتدسوّا غٗس قطه مل تتابْ ٔقس أتس لمٜ شلل  مل احلاؾلٗٛ سٗلح    
ِصا ٔقس سطصت أُ ٖكُٕ  اله ا٧وجمٛ اله أتٗت بّلا لللا ب ٖلصتطٓ غلٗس     = :قاه
ِي وتِٕي أُ وساض التضٕٖط مل القلطنُ لملٜ  اٟفلٛ ولَ ا٩ٖلات      ستٜ ٥ ٖتٕ ،قطه

بللن ِلل٘ تىللا قمٍللا الططٖقللٛ اكلتوعللٛ مل التعللورل القطنٌلل٘  .اكلعٍٗللٛ ٥ وعٖللس لمّٗللا
   (129)+زاٟىا

 األمثال في القرآن: المبحث السادس عشر
ضفلْ اهلل ِصا اكلٕعٕع ٔخضلط للْ ووشجلا خاصلا      تتٕض الوٕ ٘تٍأه الس

ٔلػلٍا بضلسز   = :ـلع فْٗ أِي اكلػاٟن اكلتعّمقٛ بْ ٔتطك وػاٟن أخطٝ سٗلح قلاه  
ا٥غلتفازٚ وٍّلا مل   ٔ ٔبٗلاُ تٗفٗلٛ اغلتعىاشلا    ،لمٗن القٗىٛ الو٦ ٗٛ لغطب ا٧وجاه
ىؼ ٔإٌّىلا اللصٙ ّٖىٍلا مل ِلصا الضلسز أُ ٌملت       .إٌٔاع احلسٖح ٔأصٕه اكلدا وات

 (130)+أبطظ اخلضاٟط اله تعّط مل أوجمٛ القطنُ ٔل٦قٛ شل  بو٦ تْ ٔإلذاظٓ

ُّ الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض سفعْ اهلل ب ٖتٍأه ِلصا اكلٕعلٕع لملٜ     مل سغل أ
 .اإل ٦ق

 القصة في القرآن : المبحث السابع عشر
ُّ اللستتٕض        ِصا اكلوشح للا اٌفطز بلْ اللستتٕض الولٕ ٘ ضفللْ اهلل مل سلغل أ

إ٥ أٌّلْ تٍأللْ باللصتط لٍلس ٔصلفْ       ،ٔض سفعْ اهلل ب ٖتٍأللْ بالسضاغلٛ ٔالوشلح   ظضظ
ِصا ٔقس لسخ غلٗس ضفللْ اهلل بعلس شلل      = :كلغىُٕ تتاب غٗس قطه سٗح قاه

التٍاغلق الفل ( ٔللَ     ٔللَ   (التذػٗئ التدٗن احلػ٘ مل أبطظ فضٕه تتابْ لَ 
الطوٗعلٛ الوؿلطٖٛ   ٔ الٍىلاشز اإلٌػلاٌٗٛ   القضٛ القطنٌٗٛ( ٌعطا لغٍاِا الٕاغع مل وػألٛ 

ٌٔلٕضز فٗىلا    ؟اله ُأخطدت مل القطنُ الكطٖي لَ تم  احلالٛ وَ التضلٕٖط اللسقٗق  

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .329ساؾٗٛ ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -129
 .312ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -130
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٘       (131)+ٖم٘  طفا ولَ بعلض ِلصٓ الفضلٕه      ٔتكّملي للَ تلن ولَ التدٗلن احلػل
 .  ٔب ٖتكّمي لَ القضٛ القطنٌٗٛ ،التذػٗي ٔلَ التٍاغق الف ٔ

 دةمباحث متعد: المبحث الثامن عشر
قضست بّصا العٍٕاُ شتط لسز وَ اكلواسح اله اٌفلطز بّلا اللستتٕض الولٕ ٘     

 ،ٔب ٖلصتطِا اللستتٕض للسٌاُ ظضظٔض مل تتابلْ     ،بقضس إظّاض إلذاظ القطنُ الكلطٖي 
ِ٘:   
 .وٕعٕلات القطنُ الكطٖي ٔ طٖقٛ لطعْ شلا -
 .اكلٍّر الذلبٕٙ مل القطنُ -
 .الٍعلٛ اإلٌػاٌٗٛ مل القطنُ -
 .احلٗاٚٔ الكُٕ ٔاإلٌػاُ فمػفٛ القطنُ لَ -
 .تطـلٛ القطنُ الكطٖي -

 نصوص تطبيقية: المبحث التاسع عشر
لىن ت٦ اكل٤لفغل لمٜ لطض ؾلاشز تطوٗقٗلٛ لمىػلاٟن الٍعطٖلٛ الله قاولا      

ٔبٍٗىا قاً الستتٕض الوٕ ٘ بعطض قلػلٛ ٌضلٕظ تلن وٍّلا ٖؿلرل       .بصتطِا غابقا
زللس أُ   ،القلطنُ الكلطٖي  إػل وٕعٕع ٌٔاسٗٛ وعٍٗٛ ٔأغلمٕب وعلغل ولَ أغلالٗه     

ٔالجلاٌ٘ غلٕضٚ    ،الستتٕض لسٌاُ ظضظٔض اتتفٜ بعطض ٌضلغل أسلسِىا غلٕضٚ الفذلط    
 .العازٖات

ٔقس قاً الستتٕض ظضظٔض سفعْ اهلل بٍقن تفػرل غٗس قطه مل تتابْ  وَ ظل٦ه  
ُّ تفػرل غٗس قطه ل  بلالٍٕاس٘   ،القطنُ( فٗىا ٖتعّمق بػٕضٚ الفذط ٔوَ اكلؿّٕض أ

تضللٕٖطٖٛ مل تفػللرلٓ لمللٜ سػللاب الٍللٕاس٘ ا٧خللطٝ اللله صللله أُ   ا٧زبٗللٛ ٔال
   .ٖتغّىٍّا تفػرل الٍط القطنٌ٘

قاً بٍقن السضاغٛ ا٧زبٗٛ لٍضلٕظ القلطنُ    (غٕضٚ العازٖات ٔمل الٍط الجاٌ٘ 
زضاغٛ أزبٗلٛ لٍٗلت بلالٍٕاس٘     -تىا ِٕ ٔاعض-ِٔ٘  ،الكطٖي ل٨غتاش ذلىس وواضك

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .113ظ  :وسخن إػل تفػرل القطنُ ٔلمٕوْ -131
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ا٧زبٗٛ ٔسػه أٙ وا ٖتعّمق بأغمٕب القطنُ مل للطض ا٧فكلاض ٔوٕغلٗقٜ الػلٕضٚ     
الؿلطح   إعافٛ إػل بعض ا٧وٕض ا٧خلطٝ الله ٖتٍأشللا اكلفػلطُٔ مل تفاغلرلِي      

 .(اكلٕعٕلات ا٧غاغٗٛ لمػٕضٚ -اإلـلال٘ لمػٕضٚ 

مل سغل زلس أُ الستتٕض الوٕ ٘ تٍلأه زضاغلٛ اللٍط القطنٌل٘ ولَ دٕاٌله       
فىَ ِصٓ انٕاٌه الله   ،ٔغع وَ انٕاٌه اله اقتضط لمّٗا الستتٕض ظضظٔضلسٖسٚ أ

لإللطاب ٔ رلِا ٔقس شتطتّا بالتفضلٗن  ٔ ؽلّٗع بّا الستتٕض الوٕ ٘ شتطٓ لمىٍاغوات
تىلا فعلن اللستتٕض    -. إ٥ أٌّْ ب ٖغعّا لت لٍُٕا للطٖض  (132)مل وٕعع غابق
 .إٌّىا اتتفٜ بصتطِا أثٍاٞ الؿطح -ذلىس وواضك

ُّ ت٦ اكل٤لفغل التٍٜ بتطوٗق انٕاٌه الٍعطٖٛ الله تلاُ قلس    ٔ أخرلا ٦ٌسغ أ
فىج٦ زللس اللستتٕض الولٕ ٘ تكّملي للَ اكللٍّر الذلبلٕٙ مل القلطنُ          ،شتطِا وػوقا

للصل    ،مل سغل أُ اللستتٕض ظضظٔض ب ٖلصتطٓ   ،لصل  لطض لْ مل الٍىاشز التطوٗقٗٛ
 .ب ٖعطض لْ

للَ اللٍعي اكلٕغلٗقٜ مل القلطنُ؛ للصل        ٔتصل  زلس الستتٕض ظضظٔض تكّمي
لطض شلا مل الٍىاشز التطوٗقٗٛ خ٦فا لمستتٕض الوٕ ٘ اللصٙ ب ٖلصتطِا؛ للصل  ب    

   .ٖعطض شلا

 السور وترتيبيااآليات و : المبحث العشرون

ُّ اللستتٕض    ،ِصا اكلوشح للا اٌفطز اللستتٕض للسٌاُ ظضظٔض بلصتطٓ    مل سلغل أ
الوٕ ٘ اتتفٜ لٍس سسٖجْ لَ تٗفٗٛ ـلع القطنُ ٔتطتٗوْ بٍقلن إـللاع العمىلاٞ مل    

ٔقلس ّبٍٗلت ِلصٓ اكلػلألٛ      .تُٕ القلطنُ الكلطٖي تلٕقٗف٘ الذلتٗله مل غلٕضٓ ٔنٖاتلْ      
 .(133)غابقا

 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .11 :اٌعط ظ -132
 .12 :اٌعط ظ -133



 روائع القرآن للدكتور حممد سعيد رمضان البوطيكتاب: من 

 جملة اجلامعة األمسرية
11 

المشتركة بين الدكتور  ألنواعابجدول : العشرونو  المبحث الحادي
 (134)البوطيالدكتور و  عدنان زرزور

ازللللْ لٍلللس اللللستتٕض   (135)اغي الٍٕع 
 ظضظٔض  

 ازلْ لٍس الستتٕض الوٕ ٘

وعطفلللللٛ أزلاٟلللللْ  9
 (136)ٔاؾتقاقاتّا

الكتله  ٔ القطنُ الكلطٖي 
 الػىأٖٛ الػابقٛ  

 تعطٖفللْ :القللطنُ الكللطٖي 
 سقٗقتْ

 ٌللعٔه القللطنُ وٍذىللا   تٗفٗٛ إٌعالْ   9
 احلكىٛ وَ شل ٔ

ٌعٔه القطنُ ٔاحلكىٛ وَ 
 تٍذٗىْ  

مل بٗاُ ـلعْ ٔولَ   1
 سفعْ وَ الضشابٛ  

تٗفٗللللٛ ـلللللع القللللطنُ  تسٍْٖٔ  ٔ ـلع القطنُ
ٔتتابتللْ ٔا٧زٔاض اللله وللّط 

 بّا  

 وعطفلللللٛ تفػلللللرلٓ 1
 تأٖٔمْٔ

حملٛ لَ ٌؿأٚ التفػلرل  
 ٔتطٕضٓ  

 ،ٌؿللأتْ ،سقٗقتللْ :التفػللرل
 .ؾطٔ ْٔ وصاِوْ

 إلذاظ القطنُ إلذاظ القطنُ   وعطفٛ إلذاظٓ   9

وللللللَ ا٧فللللللاخ  1
 احملسثٛ

 التضٕٖط الف    التضٕٖط مل القطنُ  

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
َ    :و٦سعٛ -134  ِصا انسٔه ٖتغاعٜ لَ ا٧ٌٕاع اله أزضدّا أسس الكاتوغل علىَ ووشلح وعلّٗ
 .ب ٖفطز شلا ووشجا خاصأ
أّوا وا ب أدلس للْ ٌٕللا مل     .التىست مل تػىٗٛ الٍٕع لمٜ تتاب الدلِاُ لإلواً العضتؿ٘ -135

 .تتاب الدلِاُ فقس أؾطت إػل تٌْٕ وَ ا٧فاخ احملسثٛ
القطنُ فقط وع تعطٖفْ أٙ أٌّْ ٖتغّىَ ٌاسٗلٛ ٔاسلسٚ لللا تٍأللْ     ِصا الٍٕع ٖتغّىَ أزلاٞ  -136

 .اكل٤لفاُ
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 الزابع الفصل

 من جاء بعدهفيبمن قبمو وأثره  الكاتب تأثر: المبحث األول
 تأثزه مبن قبله :أوال

زُٔ  -لكٌّٕا ذللن الوشلح  -غأتتف٘ بصتط الكته اله ختط لمًٕ القطنُ 
 .(137) رلِا وَ الكته ا٧خطٝ تكته المغٛ ٔاحلسٖح ٔا٧صٕه ٔالعقٗسٚ

 .إلذاظ القطنُ لمواق٦ٌ٘ .9

 .إلذاظ القطنُ لمطافع٘ .9
 .الدلِاُ مل لمًٕ القطنُ لمعضتؿ٘ .1
 .  اإلتقاُ مل لمًٕ القطنُ لمػٕٗ ٘ .1

 .تأٖٔن وؿكن القطنُ ٥بَ قتٗوٛ .9
 .التضٕٖط الف  لػٗس قطه .1
 .ث٦خ ضغاٟن مل إلذاظ القطنُ لمدطاب٘ .1

 .العاِطٚ القطنٌٗٛ كلال  بَ ٌيب .3
 .لضوش٘ الضاحلوواسح مل لمًٕ القطنُ  .1
 .وٍاِن العطفاُ لمعضقاٌ٘ .91

 أثزه يف من جاء بعده :ثانًا

ُ   ب أقأ لمٜ أزلاٞ تته أٔ وطادع َشتطت ِصا الكتاب  لع القلطن  (وَ ضٟٔا
إ٥  .(139)اللطز ٔ ، باغتجٍاٞ تتلاب وعلاٖرل القولٕه   (138)تأسس الكته اله ضدعت إلّٗا

ُّ الكتاب ب ٖكَ لْ تأثرل فلٗىَ دلاٞ بعلسٓ    ُّ ِصا ٥ ٖع  أ فالكتلاب تىلا بٍّٗلت     ؛أ
ّٔه الوشللح للٛ لطلل٦ب المغللٛ العطبٗللٛ ٔ رلِللي وللَ الساضغللغل  (140)أ  إٌّىللا ألللأ بسٖا

٥ ضٖه مل أٌْ قس تاُ لْ أثط تورل فّٗي للدل الػلٍٕات الطٕٖملٛ الػلابقٛ     ٔ ،الواسجغلٔ

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .اتوعت مل تطتٗه ِصٓ الكته الذلتٗه اشلذاٟ٘ -137
 .قىت بعىمٗٛ اغتقطاٞ ٌاقط مل لسز وَ تته لمًٕ القطنُ ٔ رلِا -138
 .11ظ  :لمستتٕض لوس القازض احلػغل -139
 .11 :اٌعط ظ -140
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 .ٚ ٔتٗػرل اكلعمٕوٛكلا ٖتىّٗع بْ وَ ٔعٕح العواض

 الكتاب مالو وما عميو: المبحث الثاني
 إجيابًات الكتابأواًل: 

   :ٖتىّٗع الكتاب جبىمٛ وَ ا٧وٕض وٍّا
لملٜ أتجلط أٌلٕاع لملًٕ القلطنُ شات الضلمٛ        -بالط ي ولَ اختضلاضٓ  -اؾتىالْ  .9

 .الٕ ٗسٚ بالمغٛ العطبٗٛ

ا٧ولٕض الله ؿلكلَ أُ    لمٜ الط ي وَ اختضلاض الكاتله إ٥ أٌّلْ ؿلتلاظ بلصتط       .9
 .ٖػتعغل بّا  اله المغٛ العطبٗٛ أٔ القاض٢ العازٙ لمٕصٕه إػل احلقاٟق

تضسُّض الوشح مل وععي ا٧سٗاُ بتىّٗس أٔ ومدط ٖوَّٗ وغىٌْٕ ١ّٖٗٔ الفكلط   .1
 .٥غتقواه الفكطٚ بٕعٕح

 .وع ختطصلّا ،التىازٓ مل  اله اكلٕاعٗع لمٜ ا٧سازٖح الضشٗشٛ .1
ا٧غمٕب العمى٘ وع للسً  غٗلاُ أسلس انلاٌوغل     ٔ ٧زب٘وعدْ بغل ا٧غمٕب ا .9

ا٧وط الصٙ دعن الكتاب وؿتى٦ لمٜ سقاٟق لمىٗٛ بضٗا ٛ أزبٗلٛ   ،لمٜ ا٩خط
 .ِٔصا وا ٥ زلسٓ مل وععي الكته ،توعس القاض٢ لَ اكلمن

ُّ الكاتله       .1 رلا وٛ الكاته لمقاض٢ مل تجرل وَ ا٧سٗاُ ا٧ولط اللصٙ ٖؿلعطٓ بلأ
 .ٖؿافّْ وواؾطٚ

 ،الؿٕاِس  لرل اكلفّٕولٛ  ٔ الكمىات الغطٖوٛٔ تعاز الكاته لَ ا٧وجمٛ الغاوغٛاب .1
 .ٔمل ساه اغتدساوْ إّٖاِا فنٌّْ تاُ ٖصتط ؾطسا ٔبٗاٌا وطافقا لمغطٖه وٍّا

 .ٔلعٔ ا٧قٕاه إػل أصشابّا السقٛ ٔا٧واٌٛ مل الٍقن لَ اكلطادع .3
 املآخذ :ثانًا

-غلطات مل فلح أٔ لىلن ولا     فٕدلٕز الج  ،تن الٍاؽ ٤ٖخص وٍْ ٖٔطّز لمْٗ
أولط  وٗعل٘ ٖلسّه للن احلقٗقلٛ       -ِٕٔ أوط ٌػيب طلتملأ ولَ ؾلدط إػل نخلط    

الوؿطٖٛ اله ٥ ٖػتطٗع أسس أُ ٖتدّمط وٍّا ٔقلس أٔعلض اللستتٕض ضفللْ اهلل ِلصا      
فم٠َ ٔدست أّٖا القاض٢ وَ وعلاِط القضلٕض؛ فلصل  ٧ٌل٘     = :مل وقسوٛ تتابْ فقاه
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. (141)+قط مل شاتلل٘ ٔلللٗؼ للل٘ وللَ وطىللعب أغللتطع أُ ألللطض وللَ زلللٛ الللٍ
 :لمٜ الكتاب ِ٘ فىاخصٙ

لطل٦ب   -تىلا بٍٗلت  -لسً شتطٓ لمتعطٖفات المغٕٖٛ بالط ي وَ تلُٕ الكتلاب    .9
 .المغٛ العطبٗٛ بساٖٛ

لسً شتطٓ كلػألٛ اكلعّطب ٔٔدٕز ا٧لفاظ ا٧لذىٗٛ مل القطنُ العطب٘ بلالط ي   .9
 .أّلأ الكتاب ٧دمْوَ تٌّٕا شات أِىٗٛ ٔصمٛ وواؾطٚ بالغطض الصٙ 

ٔلعلّن الػلوه مل شلل      ،باختضاضٔ لسً تعطعْ لؿوّات اكلػتؿطقغل إ٥ ٌازضا .1
بلن وٕدلْ لطمولٛ تمٗلٛ      ،تُٕ الكتاب  رل وّٕدْ لطموٛ العمي الؿلطل٘ فشػله  

ٔلعّن الػوه تصل  تٍأه الكاتله   ،ا٩زاب الصَٖ قس ٖكٌُٕٕ  رل وعٍٗغل بصل 
 .تتاب ٥ ٖأتْٗ الوا نٔ ٍوٕٖٛشلصٓ اكلػاٟن مل تته أخطٝ تالػرلٚ ال

لسً اغتقضاْٟ ٧قٕه العمىاٞ مل الكلجرل ولَ اكلػلاٟن اخل٦فٗلٛ وكتفٗلا بلصتط        .1
 .القٕه الطادض

 .لسً شتط اكل٤لأ لطأْٖ مل تجرل وَ اكلػاٟن اله ٖعطعّا .9
لٍس وٍاقؿتْ كلػألٛ وَ اكلػاٟن فنٌّْ ضفلْ اهلل تلاُ مل تلجرل ولَ ا٧سٗلاُ ٥      .1

 .غلالدلأِ ٖصتط ا٧زلٛ
لسً شتطٓ مل وععي ا٧سٗاُ لفٕاصن ا٩ٖات تىا ِٕ احلاه مل الٍضٕظ الله   .1

 .اغتدسوّا مل السضاغات التطوٗقٗٛ

 الطباعيةاألخطاء : المبحث الثالث
ٔوَ ثلي أشتلط التضلٕٖه     -ِٔ٘ قمٗمٛ مل الكتاب-غأشتط ا٧خطاٞ الطوالٗٛ 

 .وؿرلٚ إػل ضقي الضفشٛ ٔضقي الػطط ،شلا

 الضشٗفٛ الػطط   الضٕاب اخلطأ
 9 الػابع   ٖػىض   ٖػىشأ

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .بتضط  12ظ  :وَ ضٔاٟع القطنُ -141
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 91 الجاٌ٘ بغل   ب 
 19 الجاوَ   ا٧خ٦قٗٛ   ا٧خ٦ق٘  

   11 اخلاوؼ   ب   ٥  
أفطأٖت وَ اختلص إشللْ   

 ِٕآ
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ 
   ص23 :اناثٗٛط

 11 ا٧خرل  

ولللا وعٍلللٜ لسٖلللسِا 
بالػوعٛ ٔوتلٜ سلسزت   

 :بّصا العسز

وللللا وعٍللللٜ لسٖللللسِا  
ٔوتٜ سسزت بّصا  بالػوعٛ.
 ؟العسز

 الجاٌ٘ لؿط  
991 

 991 العاؾط القضٛ   ا٧وجاه  

 اخلامتة

   :احلىس هلل ضب العاكلغل اكلعط٘ اكلتفغن

ُ    بعس ِصٓ الطسمٛ الطٕٖمٛ مل ضساب تتاب  لع القلطن شلملط إػل   (ولَ ضٟٔا
   :ٌتاٟر لسٖسٚ زلىمّا فٗىا ٖم٘

أخصٓ لمٜ ٌفػلْ مل وقسولٛ   التعً اكل٤لأ ضفلْ اهلل إػل سّس بعٗس بالؿطط الصٙ  .9
ٔقلس بلسا شلل      ،فقس أؾوع تتابْ بالقسض الصٙ ّٖلي  ل٦ب العطبٗلٛ ٔنزابّلا     ،تتابْ

 .دمٗا مل ا٧فاخ التطوٗقٗٛ اله سمن فّٗا بعض نٖات القطنُ الكطٖي

ٔبالط ي وَ لٍاٖٛ ِصا الكتاب بساضغ٘ العطبٗٛ ٔلمٕوّا إ٥ أٌْ تاُ ول٦ًٍّ ٖػلع    .9
 .اواتّياِتى القّطاٞ لمٜ اخت٦ 

فملي ٖغفلن وٍّلا     ،سلن الكتاب ـلٗع لٍأَٖ لملًٕ القلطنُ اكلتسأللٛ تقطٖولا     .1
   .ٖصتط داٌوا دعٟٗا عىَ داٌه نخط ٖطآ ضٟٗػٗا ستٜ تاُ تجرلا وا ،داٌوا

 .ؽلتع أغمٕب اكل٤لأ بٕعٕح الفكطٚ ٔزقٛ العواضٚ .1

بللن تللاُ وعتللس٥ مل أزاٞ  ،ب ٖكللَ الكتللاب  لل٦ٖٕ لللل٦ ٥ٔ رلتضللطا رللل٦ .9
 .مٕوٛ ٔإٖضاه اكلعٍٜاكلع

 ووٍٗا لطأْٖ مل تجرل وَ ا٧سٗاُ.ٔ ب ٖكَ اكل٤لِّأ دلطز ٌاقن بن تاُ للشضا .6
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توٍٜ اكل٤لأ بعض ا٧قٕاه لملٜ أٌّلا ا٧قلٕاه اكلػلمَّىٛ مل اكلػلألٛ، ٔإُ تلاُ        .7
 ا٧وط مل تجرل وَ ا٧سٗاُ ضلتىن خ٦فا ٔأتجط وَ ٔدّٛ ٌعط.
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 املزاجعو فهزس املصادر

ا٧غتاش الستتٕض فغن سػَ لواؽ زاض الٍفلاٟؼ  : مل لمًٕ القطنُ إتقاُ الدلِاُ .1
 .2339ً -ِل 1433 ،2: ط

لقٗلق ذلىلس    ،الع٦وٛ احلافغ د٦ه السَٖ الػٕٗ ٘: اإلتقاُ مل لمًٕ القطنُ .2
 .1987ً -ِل 1437 ،ط. ز ،برلٔت الفغن إبطاِٗي، اكلكتوٛ العضطٖٛ،أبٕ 

ذلىلس   :لقٗلق  ،بسض السَٖ ذلىس بَ لوساهلل العضتؿ٘ :الدلِاُ مل لمًٕ القطنُ .3
 .ً 1984 -ِل 1434 ،3: ط ،زاض الذلاخ القاِطٚ ،أبٕ الفغن إبطاِٗي

4.      ٘ ز. ذلىلس ٖلٌٕؼ    :تاضٖذ دعٖطٚ ابَ لىط وٍلص تأغٗػلّا سّتلٜ الفلتض العجىلاٌ
 .1993ً ،1: ط ،لوٍاُ ،زاض الفكط الموٍاٌ٘ برلٔت ،لٍسٔض

٘  أفلس بَ لم٘  :تّصٖه التّصٖه .5 لقٗلق الؿلٗذ    ،الؿّرل بابَ سذلط العػلق٦ٌ
 ٘ ُ  ،زاض اكلعطفلٛ بلرلٔت   ،الؿلٗذ لمل٘ بلَ وػلعٕز    ٔ لىط الػل٦و  ،1 :ط ،لوٍلا

   .ً 1996 -ِل  1417

تّصٖه تّصٖه الكىاه مل أزلاٞ الطداه سلؼ السَٖ أبل٘ لولساهلل ذلىلس بلَ      .6
 . ٍلٗي لّولاؽ   :لقٗلق  ،ِلل 748ت . افلس بَ لجىاُ بَ قٗىاظ الؿّرل باللصِيب 

 .ً 2334 -ِل 1425 ،1: ط ،الٍؿطٔ الفاضٔق احلسٖجٛ لمطوالٛ ،أؿلَ غ٦وٛ

ٙ   :اناوع الضشٗض لموداضٙ .7  256ت  :أب٘ لوس اهلل ذلىس بَ إزلالٗلن الودلاض
 .لِ 1433 ،1ط:  ،القاِطٚ از لوس الواق٘، اكلكتوٛ الػمفٗٛ،ذلىس ف٤ :لقٗق ،ِل

ٜ بَ غٕضٚ الذلولصٙ  أب٘ لٗػٜ ذلىس بَ لٗػ: اناوع الضشٗض غٍَ الذلوصٙ .8
 .1988ً -ِل 1388 ،2ط:  ،لقٗق أفلس ذلىس ؾاتط ،ِل279ت 

ؾّاب السَٖ أبل٘ الفل٦ح لولس احلل٘ بلَ       :ؾصضات الصِه مل أخواض وَ شِه .9
 1419 ،1998ً ،1ط:  ،ِلل  1389 :أفلس بَ ذلىس بَ أب٘ العىاز احلٍومل٘ ت 

 لوٍاُ ،برلٔت ،زاض الكته العمىٗٛ ،ِل

اإلواً احللافغ أبل٘ احلػلغل وػلمي بلَ سذلاز الٍٗػلابٕضٙ ت         :صشٗض وػمي .13
 1419 ،ط. ز ،وطوعلٛ بٗلت ا٧فكلاض السٔلٗلٛ     ،أبٕ صّٗه الكطو٘ :لقٗق ،261
 .ً 1998 -ِل 

 وقات اكلفػطَٖ لمشافغ سلؼ السَٖ بَ ذلىس بَ لم٘ بَ افلس اللسأٔزٙ   .11
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 .لوٍاُ ،برلٔت ،زاض الكته العمىٗٛ ،ز. ت ،ط. ز ،945ت 
 ،زاض العملي لمى٦ٖلغل بلرلٔت    ،الستتٕض صوش٘ الضاحل :لمًٕ القطنُ وواسح مل .12

 .1968ً ،5 :ط ،لوٍاُ

 .2333ً ،11: ط ،وكتوٛ ِٔوٛ ،وٍاع القطاُ :وواسح مل لمًٕ القطنُ .13
ذلىلس بلَ سوَّلاُ بلَ أبل٘       :اكلذلٔتلغل ٔ الغعفاٞٔ اجملطٔسغل وَ احملسثغل .14

 .ت. ز ،ط. ز ،لوٍاُ ،زاض اكلعطفٛ برلٔت ،ِل253 :سامت التىٗى٘ ت

 ،زوؿلق  ،زاض القملي  ،اللستتٕض للسٌاُ ظضظٔض   :وسخن إػل تفػرل القلطنُ ٔلمٕولْ   .15
 .1998ً -ِل 1419 ،2 :ط ،برلٔت ،الساض الؿاوّٗٛ

زاض  ،اللستتٕض ذلىلس بلَ ذلىلس أبلٕ ؾلّوٛ       :اكلسخن إػل زضاغٛ القطنُ الكلطٖي  .91
 .  1993ً -ِل 1412 ،2: ط ،برلٔت ،انٗن

ٙ    :اكلػتسضك لمٜ الضشٗشغل .91 ط:  ،اإلواً احلافغ أب٘ لولساهلل احللاتي الٍٗػلابٕض
 .1997ً -ِل 1417 ،1
٘    ٔ وعاٖرل القوٕه .93 اللستتٕض لولس القلازض ذلىلس      :اللطز لتفػلرل اللٍط القطنٌل

ِلل  1428 ،1ط:  ،زوؿلق  ،زاض الغٕثاٌ٘ ،تقسٖي الستتٕض لم٘ ـلعٛ ،احلػغل
- 2338ً. 
سلؼ اللسَٖ أبل٘ لولساهلل ذلىلس      :وعطفٛ القّطاٞ الكواض لمٜ الطوقات ٔا٧لضاض .91

 ،وطوعٛ اغلتاٌوٕه  ، ٗاض ق٥ٕز :لقٗق ،ِل 748بَ أفلس بَ لجىاُ الصِيب ت 
 ً  1995 -ِل 1416 ،1ط: 

٘  :لقٗق ،الؿٗذ ذلىس لوس الععٗي العضقاٌ٘ :وٍاِن العطفاُ .23  ،فٕاظ أفلس ظوطلل
 .1995ً -ِل  1415 ،1ط:  ،زاض الكتاب العطب٘

الستتٕض ذلىس غلعٗس   :وَ ضٔاٟع القطنُ تأو٦ت لمىٗٛ ٔأزبٗٛ مل تتاب اهلل  .21
 .ِل 2337 - ِل1427 ،ا٧خرلٚ .ط ،زاض الفاضاب٘ لمىعاض  ،ضوغاُ الوٕ ٘

ُ  ،برلٔت ،زاض الفكط ،الستتٕض ذلىس غعٗس ضوغاُ الوٕ ٘ :ِصا ٔالسٙ .22 ط:  ،لوٍلا
 .2313ً -ِل 1431 ،12

 :لقٗلق  ،ِلل  746ص٦ح السَٖ خمٗن بلَ أبٗل  الضلفسٙ ت     :الٕامل بالٕفٗات .23
ُ  ،زاض إسٗلاٞ اللذلاخ العطبل٘ بلرلٔت     ،أفلس ا٧ضٌا٣ٔط -ِلل 1423 ،1ط:  ،لوٍلا

2333ً. 
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