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Summary 
Thanks for Allah and peace on the master of the prophets our Master Muhammad and 
all his followers and who follow him and I worked according to two methods in my 
writing for this thesis: 
I do choose study (And WE have not sent thee as a mercy for all peoples) that’s 
important study because relation by the Al-Karim   Quran .It is the God talk 
wondrous.   This is  study very Important because it is mention Ethics Great at  the  
prophet   Muhammad (peace on  him).   
I study this subject by: 
First Method :depending on the resources in exposing the opinions in construing the 
text without giving any personal opinion in the analysis because the recourse of the 
text do not bear sometimes the Excess on the opinions of the previous people.  
Second method : promoting the opinion in explaining some of the sections which bear 
giving the opinion specially in the pictures sections about Ethics Great at  the  prophet   
Muhammad (peace on  him). 
And I have finished this thesis with abstract in which I have showed some of the 
results which I have reached on through the research and God has prayed on Our 
great Prophet and all his Followers. 

ق ـره ادؼـقن، احلّد هلل رب افًادغ، احلّد هلل افذي أرشؾ رشقفف باهلدى وديـ احلؼ فٔيٓره ظذ افديـ ـِف، وف

وافهالة وافسالم ظذ رشقل اهلل حمّد افذي ارشؾ  رمحة فًِادغ، وظذ آفف وصحبف، ومـ شار ظذ هنجف واؿتٍك 

 أما بًد: أثره إػ يقم افديـ.

ؾ٘ن فًِؿ افتٍسر أمهٔة ـبرة مـ بغ افًِقم افؼظٔة، ؾٓق رأس افًِقم افؼظٔة، وذفؽ ٕٕف يتًِؼ بافَرآن افُريؿ، 

ذي يًد ادهدر افتؼيًل إول ذم اإلشالم، ؾاظتْك افًِامء هبذا افًِؿ ظْاية ـبرة، ؾيٓرت مٗفٍاهتؿ بّختِػ اف

ؿ (،وهل ؿقفف  ِى ِْٔف َوَش َِ ُ َظ جقإب افَرآن افُريؿ وؿد اخست آية مـ ـالم اهلل تًاػ تبغ حََٔة رشافة افْبل )َصذى اَّللى

 ، فتُقن مقوقع بحثل، وأمهٔة افبحث ذم هذا ادقوقع تٖيت :(1)چ  ک  ک  گ         گ  گ     چ تًاػ:

ثإًٔا: إن أية  افتل ٕحـ بهددها ؾٔٓا صٓادة مـ اهلل تًاػ ،  أوًٓ: إٕف يتًِؼ بتٍسر آية ذم ـتاب اهلل شبحإف وتًاػ.

بافرشقل حمّد )صذ اهلل ظِٔف  إواؾة إػ ذفؽ دظقة فِتٖد فًبده حمّد)صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(،بإف رمحة فًِادغ.

ُِؼ افًئؿ بنٓادة رب افًادغ، إشقة احلسْة افتل أمرٕا اهلل تًاػ ان َٕتدي بف  .وشِؿ( صاحب اخلُ
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 ٱ ٻ ٻ

احلّد هلل رب افًادغ،احلّد هلل افذي أرشؾ رشقفف باهلدى وديـ احلؼ فٔيٓره ظذ افديـ ـِف،وفق 

ـره ادؼـقن،وافهالة وافسالم ظذ رشقل اهلل حمّد افذي ارشِف اهلل رمحة فًِادغ،وظذ آفف 

 شار ظذ هنجف واؿتٍك أثره إػ يقم افديـ. وصحبف،ومـ

 أما بًد:

ؾ٘ن فًِؿ افتٍسر أمهٔة ـبرة مـ بغ افًِقم افؼظٔة،ؾٓق رأس افًِقم افؼظٔة،وذفؽ ٕٕف يتًِؼ 

بافَرآن افُريؿ،افذي يًد ادهدر افتؼيًل إول ذم اإلشالم،ؾاظتْك افًِامء هبذا افًِؿ ظْاية 

مٗفٍاهتؿ بّختِػ جقإب افَرآن افُريؿ ،ومل يَتك هذا إمر ظذ افًِامء ادسِّغ  ـبرة،ؾيٓرت

بؾ دماوز ؽر ادسِّغ ،ؾبحثقا ذم بًض ما أصار إفٔف افَرآن افُريؿ مـ امقر ظِّٔة خاصة ما يتًِؼ 

باجلإب افًِّل افامدي،ؾُالم اهلل شبحإف وتًاػ حيقي مـ إهار ما ٓ يًِّف إٓ اهلل 

ًاػ،وفتًَِل بافَرآن افُريؿ وحبل فف،وحبل فرشقفف )صذ اهلل ظِٔف وشِؿ( ،وؿد اخست آية مـ ت

ِىؿ (،وهل ؿقفف تًاػ: َِِْٔف َوَش ُ َظ ک  ک  گ         چ  ـالم اهلل تًاػ تبغ حََٔة رشافة افْبل )َصذى اَّللى

 تٖيت: ،فتُقن مقوقع بحثل،وأمهٔة افبحث ذم هذا ادقوقع(1) چگ  گ      

 أوًٓ: إٕف يتًِؼ بتٍسر آية ذم ـتاب اهلل شبحإف وتًاػ.

ثإٔاً: إن أية  افتل ٕحـ بهددها ؾٔٓا صٓادة مـ اهلل تًاػ ، فًبده حمّد)صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(،بإف 

 رمحة فًِادغ.

ُِؼ افًئؿ بنٓادة رب  إواؾة إػ ذفؽ دظقة فِتٖد بافرشقل حمّد )صذ اهلل ظِٔف وشِؿ( صاحب اخلُ

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  چ  افًادغ، إشقة احلسْة افتل أمرٕا اهلل تًاػ ان َٕتدي بف،ؾَافتًاػ ،وؿقفف احلؼ:
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وؿد جاء افبحث مـ مَدمة  ،(1) چۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی  

 ومتٓٔد: بغ يدي أية:

 ادبحث إول:ظادٔة افرشافة .

 ادبحث افثاين:حاجة افْاس إػ افرشؾ

 ادبحث افثافث : مْاشبة أية فام ؿبِٓا وما بًدها

 حتِٔؾ افُِامت .ادبحث افرابع: 

 : اإلظراب وافقجقه افبالؽٔة ذم أية.ادبحث اخلامس

 افسادس:ادًْك افًام فمية.ادبحث 

 ادبحث افسابع: أهؿ ما يستٍاد مـ أية.

هذا وؿد اشتٍدت اشتٍادة ـبرة مـ ـتب افتٍسر ؿديّٓا وحديثٓا ذم دراشة هذه أية ،ـجامع ذم 

تٖويؾ آي افَرآن فِىزي،وافتٍسر افُبر فٍِخر افرازي، وـتب افٌِة ـافَامقس ادحبط 

افُتب ذم افبالؽة واإلظراب ،ومل أجد صًقبة تذـر ذم ـتابة هذا  فٍِروزابادي،وؽرها مـ

 افبحث،وذفؽ فتقؾر ادهادر.

وأياً ما ـان ؾٓذا وختّت افبحث بخامتة بْٔت ؾٔٓا افْتائج افتل تقصِت إفٔٓا ذم هذا افبحث، 

 ؾّـجٓدي افذي بذفت ، ؾ٘ن أصبت ؾبٍوؾ اهلل َجؾى َجالَفف هق أهؾ افٍوؾ ،وان ـان ؽر ذفؽ 

 .افُامل هلل وحده  ؾ٘نٍٕز ومـ افنٔىان، 
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افتل جاءت ؾٔٓا آ وهل  (1)ٓبد فْا ؿبؾ افُالم ظـ أية افتل ٕحـ بهددها أن ٕتُِؿ ظـ افسقرة

،وـِامهتا أفػ ومئة وثامن وشتقن ـِّة، وحروؾٓا أربًة (2)شقرة إٓبٔاء افتل هل مـ افسقر ادُٔة

آٓف وثامين مئة وتسًقن حرؾا،وهل مئة واثْتا ظؼة آية ، ذم افُقذم وإحدى ظؼة ذم ظّد افباؿغ، 

 .(4)ظدها افُقذم ومل يًدها افباؿقن(3) چڱڱںںڻڻچاختالؾٓا آية:

 )شبحإف وتًاػ(ؾٔٓا إـرامف فنإٔبٔاء، وشّٔت افسقرة بإٓبٔاء فقرود ذـر إٓبٔاء ؾٔٓا،ؾذـر اهلل

ڀٺ   ٺ  ٺ  چ وإن مل يذـر ؿقمٓؿ ـام ذـر ؿهة داود و شِٔامن وايقب وذـر آخر افُؾ :

                                                             

ِر ،َوُهَق َما بَ (1) ْٗ ـَ افسُّ َِْت ِم ََٖرْت َأْي: أَؾَْو ـْ َأْش ا ِم َٓ َِ ًَ َزَها َج ـْ مَهَ َّ ُز َؾ َّ َٓ هُتْ ُز َو َّ قَرُة: هُتْ اِب ذِم افسُّ َ ـَ افؼى َل ِم َِ

 ََ َْك اْدُتَ ًْ ـَ اْدَ ا ِم َٓ َِ ًَ ْزَها َج ِّ
ـْ مَلْ ََيْ ْرآِن ،َوَم َُ ـَ اْف ٌة ِم ًَ َا ِؿىْ َٖهنى ـَ  

ِ
اء َٕ ا بسقر اإْلِ َٓ ُٓ ـْ ُيَنبِّ ْؿ َم ُٓ َزَها،َوِمْْ َؾ مَهْ ٓى ِم َوَش دِّ

ا بِآيَ  َٓ
َحاَضتِ ـْ ُشَقِر اْدَِديَِْة إِلِ َد َمِْْزَفٍة ،َوِؿَٔؾ ِم ًْ ُة ِمُْْف، َأْي َمِْْزَفٌة َب ًَ ىْ َِ ، َأْي اْف

ِ
اْجتاَِمِع اْفبُُٔقِت اْفبَِْاء ـَ ا  َٓ اهِتَا َواْجتاَِمِظ

قِر، َوِمُْْف اف ًَ بِافسُّ ِؾٔ قَرُة اْدَِْْزَفُة افرى  َوافسُّ
ِ

ـَالَُم اَّللى َا  هَنى ْٕ ا  َٓ اِظ ٍَ ْرتِ َٓ اِظِد،َوِؿَٔؾ:  َحاَضتِِف بِافسى َقاُر إِلِ ـِِٔب سُّ
ُة ،َوِؿَٔؾ: فَِسْ

ِب َوِمُْْف:ؿقفف تًاػ: )إِْذ  ُـّ َ َْك افتىَهاُظِد َوافسى ًْ َّ ِر بِ ـَ افتىَسقُّ ًٍْض ِم ا َظَذ َب َٓ ِو ًْ ْحَراَب()شقرة ّص: مـ َب
ِ
ُروا اْد َتَسقى

ا َثالَُث آَياٍت 21أية َٓ ُِّ ُؾ َظَذ آي ِذي َؾاحِتٍَة َوَخامِتٍَة َوَأَؿ ِّ
قَرِة ُؿْرآٌن َيْنتَ : َحدُّ افسُّ يُّ َزِ ًْ .يْير: اإلتَان ( ،َوَؿاَل اجْلَ

َٔؼ: حمّد أبق افٍوؾ حت-هـ(911ذم ظِقم افَرآن: ظبد افرمحـ بـ أيب بُر، جالل افديـ افسٔقضل )ت: 

 .1/186م(: 1974هـ/ 1394)-اهلٔئة ادكية افًامة فُِتاب -إبراهٔؿ

لِّ َواْدَدَ (2) ُِّ َدَها َشَقاٌء  يِنِّ اْصىِالََحاٌت َثالََثٌة:فًِِامء ذِم اْدَ ًْ َزَل َب َٕ َزَل َؿبَْؾ اهْلِْجَرِة َواْدََديِنى َما  َٕ لى َما  ُِّ ُرَها: َأنى اْدَ َٓ َأْص

ِة اْفَقَداِع أَ  تِْح َأْو َظاَم ِحجى ٍَ َة َأْم بِاْدَِديَِْة َظاَم اْف ُى َّ َزَل بِ اِر.َٕ ٍَ َْش ْٕ ـَ ا ٍر ِم ٍَ َد  ْم بَِس ًْ َة َوَفْق َب ُى َّ َزَل بِ َٕ لى َما  ُِّ افثىايِن: َأنى اْدَ

َزَل بِاْدَِديَِْة َوَظَذ َهَذا َتثْبُُت  َٕ َِ اهْلِْجَرِة َواْدََديِنُّ َما  َُِؼ َظ َٓ ُيىْ اِر  ٍَ َْش ْٕ ا َزَل بِ َٕ . اْفَقاِشَىُة َؾاَم  َٓ َمَديِنٌّ لٌّ َو ُِّ افثىافُِث:  ِْٔف َم

َْهِؾ اْدَِديَِْة َومُحَِؾ َظَذ  ِٕ َة َواْدََديِنُّ َما َوَؿَع ِخَىاًبا  ُى َْهِؾ َم ِٕ لى َما َوَؿَع ِخَىاًبا  ُِّ قدٍ َأنى اْدَ ًُ ـِ َمْس .يْير:   َهَذا َؿْقُل اْب

ْرؿاين )ت: -1/37اإلتَان ذم ظِقم افَرآن:  -هـ(1367و مْاهؾ افًرؾان ذم ظِقم افَرآن: حمّد ظبد افًئؿ افزُّ

 .1/193افىبًة: افثافثة: -مىبًة ظٔسك افبايب احلِبل وذـاه

 .66شقرة إٓبٔاء : مـ أية   (3)

حتَٔؼ : ؽإؿ ؿدوري  -هـ ( 444إمقي افداين )ت:  يْير:افبٔان ذم ظّد آي افَرآن: ٕيب ظّرو ظثامن بـ شًٔد(4)

 .1/187( : م1994 -هـ1414) إوػ افىبًة -افُقيت –مرـز ادخىقضات وافساث  -احلّد 



 

 

،وبدأ ؾٔٓا بَهة إبراهٔؿ )ظِٔف افسالم( إذ ـان ادَهقد (1) چٺ  ٿ  ٿ  ٿ

)ظِٔف افسالم( أبق أـثر إٓبٔاء  ذـر إـرامف فالٕبٔاء ؿبؾ حمّد )صذ اهلل ظِٔف وشِؿ( ،وابراهٔؿ

بديل (2))ظِٔٓؿ افهالة وافسالم( إذ فٔس هق أب ٕقح وفقط فُـ فقط مـ أتباظف وأيقب مـ ذريتف

 .(3) چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   چ  فَقفف ذم شقرة إًٓام:

،ترتٔب (4)ترتٔب افسقرة مـ حٔث افْزول ، شقرة إبراهٔؿ، ثؿ شقرة إٕبٔاء، ثؿ شقرة ادٗمْقن

،اما بافْسبة فستٔبٓا (5)رآن ذم مهحػ ظبدافِف بـ مسًقد، شبٖ ثؿ شقرة إٕبٔاء ثؿ شقرة افزمرافَ

 ذم ادهحػ ، شقرة ضف ثؿ إٓبٔاء ثؿ احلج.
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افَاهرة )  -ادىبًة افسٍِٔة  -ه(  728يْير: افْبقات :ٕمحد بـ ظبد احلِٔؿ بـ تّٔٔة احلراين أيب افًباس )ت:   (2)

 .1/28ه(:1386

 .84شقرة إًٓام : مـ أية  (3)

دار افُتاب  -حتَٔؼ : د. صالح افديـ ادْجد  -ه( 124يْير:  تْزيؾ افَرآن :ٓبـ صٓاب افزهري )ت:  (4)

 .1/28( : م 1980) افثإٔة افىبًة -بروت –اجلديد 

 –ه 1398بروت )  -دار ادًرؾة  -ه( 385يْير: افٍٓرشت: دحّد بـ إشحاق أيب افٍرج افْديؿ )ت:   (5)

 .39-1/38(: م1978



 

   

 

فٔس جديدا فَقل إن رشافة افَرآن ودظقة اإلشالم جاءت فِْاس ظامة، وٓ يتْاؿض ذفؽ مع ـقن 

افَرآن إٔزل بافٌِة افًربٔة ظذ افْبل افًريب حمّد)صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(وشط بالد افًرب،ٕن 

 افبؼية ٓ متِؽ فٌة ظادٔة يٍّٓٓا اجلّٔع.

افٌِات افبؼية ،ثؿ ظذ ادٗمْغ مـ أبْاء افٌِات ؾُان ٓبد مـ أن تُقن افرشافة اخلامتة ب٘حدى 

إخرى أن يتًِّقا مـ تِؽ افٌِة ما يًّرؾٓؿ بّوّقن تِؽ افرشافة.وؿد بًث اهلل تًاػ حمّدا 

،ومـ ثّؿ إٔزل (1)چ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئچ )صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(بافرشافة،ؿال تًاػ:

دة،ثؿ محِقها إػ افْاس أمجًغ، ؿال ابـ افَرآن بافًربٔة، وـان افًرب أول مـ تَِك افدظقة اجلدي

: )إن افقحل ـِف إٕام ٕزل بِسان افًرب، وٓ يرد ظذ هذا ـقٕف )صذ اهلل ظِٔف (2)بىال افَرضبل

وشِؿ( بًث إػ افْاس ـاؾة ظربا وظجام وؽرهؿ ، ٕن افِسان افذي ٕزل ظِٔف بف افقحل ظريب، وهق 

 .(3)ؽر افًرب بٖفسْتٓؿ(يبٌِف إػ ضقائػ افًرب،وهؿ يسمجقٕف إػ 

ک  ک  گ         گ  چ وجاءت آيات افَرآن افُريؿ تٗـد هذا ادًْك وتقوحف، ؿال اهلل تًاػ:

ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  چ ،وؿقفف تًاػ:(4) چگ       

                                                             

 .124شقرة إًٕام :مـ أية  (1)

ري افَرضبل ،ؿال ابـ ابـ بىال: صارح صحٔح افبخاري افًالمة أبق احلسـ: ظع بـ خِػ بـ بىال افبُ (2)

بنُقال: ـان مـ أهؾ افًِؿ وادًرؾة ظْل باحلديث افًْاية افتامة: ذح افهحٔح ذم ظدة أشٍار رواه افْاس ظْف 

واشتَيض بحهـ فقرؿة،تقذم ذم صٍر شْة تسع وأربًغ وأربع مائة.يْير:شر أظالم افْبالء: فنّس افديـ أيب 

-هـ1427) -افَاهرة -دار احلديث -هـ(748امز افذهبل )ت: ظبد اهلل حمّد بـ أمحد بـ ظثامن بـ َؿايْ 

 .13/303م(:2006

( حتَٔؼ 852ؾتح افباري ذح صحٔح افبخاري :ٕمحد بـ ظع بـ حجر أيب افٍوؾ افًسَالين افناؾًل )ت:  (3)

 .10/  9بروت :  -دار ادًرؾة   -: حمب افديـ اخلىٔب

 .107شقرة إٓبٔاء: أية  (4)



 

 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    چ  ،وؿقفف تًاػ:(1) چے       ے  ۓ  

﮽     ﮶ۓ   ۓ   ﮲        ﮳  ﮴  ﮵  ےھ  ھ  ے ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  

   ﯁   ﯀   ﮿    .(2) چ﮾   

وؿد بّغ افْبل حمّد)صذ اهلل ظِٔف وشِؿ( هذا ادًْك أيوا،ؾجاء ذم حديث  جابر بـ ظبدافِف ، 

 افذي رواه افبخاري أن افْبل)صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(ؿال: 

ـى َأَح  ُٓ َى ًْ َْرُض َمْسِجًدا )ؿال ُأْظىُِٔت ََخًْسا مل ُي ْٕ َِْت يل ا ًِ ٍر َوُج ْٓ ْظِب َمِسَرَة َص ُت بِافرُّ ُِٕكْ ٌد َؿبِْع 

ََحدٍ  ِٕ إُِؿ ومل حَتِؾى  ٌَ ِىْت يل اْدَ َُِْٔهؾِّ َوُأِح الَُة َؾ تُْف افهى ـَ تِل َأْدَر اَم َرُجٍؾ مـ ُأمى َٖيُّ قًرا َؾ ُٓ َؿبِْع َوُأْظىُِٔت  َوَض

اَظَة وـان افْبل ُيبْ  ٍَ ًة(افنى ًِثُْت إػ افْاس َظامى ًة َوُب ُث إػ َؿْقِمِف َخاصى ًَ(3). 

ې  ى         ى  ائ  چ  وؿد ختّت افرشآت ببًثة افْبل حمّد)صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(، ؿال اهلل تًاػ:

چ  ،وؿال اهلل تًاػ:(4) چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ،وؿال تًاػ: (5) چڃ  ڃ  چ   چ  چ

ٍد بٔده (6) چڃ  چ  چ  ّى ُس حُمَ ٍْ َٕ ، وهلذا ؿال رشقل اهلل)صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(: )َوافىِذي 

ـْ بِافىِذي ُأْرِشُِْت بِِف إٓ  ِم ْٗ قُت ومل ُي ُّ ايِنٌّ ُثؿى َي َْٕكَ ِة ََيُقِديٌّ وٓ ُمى ْٕ ُع يِب َأَحٌد مـ هذه ا َّ َيْس ـان مـ َٓ

،ؿال اإلمام افْقوي ذم ذح هذا احلديث: )ؾٔف ٕسخ ادِؾ ـِٓا برشافة ٕبْٔا)صذ (7)َحاِب افْىاِر(َأْص 

                                                             

 .28شبٖ: أية  شقرة (1)

 .158شقرة آظراف :  أية  (2)

ه( حتَٔؼ : د. مهىٍك 256اجلامع افهحٔح ادختك : دحّد بـ إشامظٔؾ أيب ظبد اهلل افبخاري اجلًٍل )ت: (3)

 .328:  رؿؿ حديث -128/ 1(: م1987 –ه 1407افىبًة : افثافثة ) -بروت  -دار ابـ ـثر  -ديب افبٌا

 .40: أية شقرة آحزاب   (4)

 . 19شقرة ال ظّران :أية  (5)

 .85شقرة ال ظّران :أية  (6)

ه( حتَٔؼ : حمّد ؾٗاد ظبد 261يْير: صحٔح مسِؿ: دسِؿ بـ احلجاج أيب احلسغ افَنري افْٔسابقري )ت: (7)

 .153: رؿؿ حديث -1/134: بروت – افًريب افساث إحٔاء دار –ظبد افباؿل 



 

   

 

ِة(، أي ممـ هق  ُمى ْٕ ُع يِب َأَحٌد مـ هذه ا َّ َيْس َٓ اهلل ظِٔف وشِؿ(،وؿقفف)صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(: )

، ومع أن رشافة (1)تف(مقجقد ذم زمْل وبًدي إػ يقم افَٔامة ،ؾُِٓؿ جيب ظِٔف افدخقل ذم ضاظ

ٕبْٔا حمّد)صذ اهلل ظِٔف وشِؿ( ٕاشخة فِرشآت افسابَة ، ؾ٘هنا جاءت امتدادا هلا، ومُِّة 

ٕحُامٓا ،وؿد مثؾ ذفؽ رشقل اهلل)صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(بَقفف افذي رواه افبخاري: )إِنى َمثَِع 

ثَِؾ َرُجٍؾ َبَْك  َّ ـَ  مـ َؿبِْع 
ِ
ْٕبَِٔاء َ ْٕ َؾ افْاس َوَمثََؾ ا ًَ ُف إٓ َمْقِوَع َفبٍَِْة مـ َزاِوَيٍة َؾَج َِ َْٖحَسَُْف َوَأمْجَ َبْٔتًا َؾ

بَُِْة وإٔا َخاتُِؿ افْىبِِّٔ  ِى ا اف َٕ َٖ بَُِْة ؿال َؾ ِى ًَْت هذه اف قُفقَن َهالى ُوِو َُ َجبُقَن فف  َوَي ًْ  .(2)َغ(َيُىقُؾقَن بِِف َوَي

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  چ  ا:وؿد أمر اهلل تًاػ ادٗمْغ بٖن يَقفق

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

 (3) چڇ  ڇ  ڇ  

إن ظربٔة افَرآن ٓ تٌِل مقؿع افًرب ادتّٔز ذم محِٓا، ؾَد اختار اهلل تًاػ افًرب فإلشالم 

ومزايا خَِٔة يٍْردون هبا، وهق أظِؿ حٔث جيًؾ رشافتف، وؿد أثبت افًرب  خلهائص ضبًّٔة

وإشاؽتٓؿ افُامِة فتًافّٔف،  إوفقن حُّة هذا آختٔار بٍّٓٓؿ افًّٔؼ فىبًٔة اإلشالم،

ودمردهؿ افْادر ظـ ـؾ ما يْاؾٔٓا، ومحاشتٓؿ ادَْىًة افْير ذم ٕؼ اإلشالم، وتٍإٔٓؿ افٌريب ذم 

ورؾع صٖٕف، وأمإتٓؿ افدؿَٔة ذم حٍظ روحف وٍٕسٔتف، وٕجاحٓؿ اددهش ذم تسخر  إظالء ـِّتف،

 .(4) افَِقب وافًَقل فَبقل ظَٔدتف وثَاؾتف

فَد ربط اهلل بغ افًرب واإلشالم إػ إبد، ؾافَرآن أـز ظقامؾ حٔاة هذه افٌِة واشتّرارها 

َرآن وؾّٓف وتٍسر آياتف، ومـ ثّؿ ؾ٘ن ما وإتنارها ووحدهتا، وتيؾ افٌِة افًربٔة أشاشا فتالوة اف

وإتَاهنا ذم ٓ حيل مـ ادسِّغ مـ ؽر افًرب حيبقن هذه افٌِة افُريّة ،وحيرصقن ظذ تًِّٓا 

                                                             

دار إحٔاء افساث  -ه( 676صحٔح مسِؿ بؼح افْقوي: ٕيب زـريا حئك بـ ذف بـ مري افْقوي )ت: (1)

 .186/  2(: ه1392)افثإٔة افىبًة –بروت  -افًريب 

 .3342حديث رؿؿ: -3/1300صحٔح افبخاري: ( 2)

 .136شقرة افبَرة : أية  (3)

َرج افْاسي  يْير:حمارضات (4) ٍَ ذم ظِقم افَرآن :ٕيب ظبد اهلل ؽإؿ بـ ؿدوري بـ محد بـ صافح ،آدقشٔ

 .1/46م(:  2003 - هـ 1423)إوػ: افىبًة-ظامن–دارظامر -افتُريتل



 

 

افَديؿ وذم احلديث، ٕهنا فٌة افَرآن، وفٌة افًبادة وافديـ،وؿد أحسـ أبق مْهقر افثًافبل 

افتًبر ظـ افًالؿة اخلافدة بغ افًربٔة وافَرآن بَقفف: )مـ أحّب اهلل تًاػ أحّب رشقفف حمّدا (1)

)صذ اهلل ظِٔف وشِؿ( ومـ أحّب افرشقل افًريب أحب افًرب، ومـ أحب افًرب أحب افًربٔة، 

، افتل هبا ٕزل أؾوؾ افُتب ظذ أؾوؾ افًجؿ وافًرب، ومـ أحب افًربٔة ظْل هبا، وثابر ظِٔٓا

وسف مهتف إفٔٓا، ومـ هداه اهلل فإلشالم، وذح صدره فإليامن، وآتاه حسـ هيرة ؾٔف، اظتَد أن 

حمّدا صذ اهلل ظِٔف وشِؿ خر افرشؾ، واإلشالم خر ادِؾ، وافًرب خر إمؿ، وافًربٔة خر 

ف ذم افديـ، افٌِات وإفسْة، واإلؿبال ظذ تٍّٓٓا مـ افديإة، إذ هل أداة افًِؿ ومٍتاح افتٍَ

 .(2) وشبب إصالح ادًاش وادًاد (

إن ختؿ افّْبقة يًْل أن افَرآن هق آخر رشافة إػ افْاس، ؾال ـتاب بًد افَرآن، وفق ظِؿ اهلل أن 

افْاس حيتاجقن إػ رشافة أخرى مـ بًد ذفؽ فام ـان افَرآن افُريؿ هق افرشافة اخلامتة،ؾ٘ن رمحة 

دفٔؾ،وٕتٔجة خلتؿ افّْبقة يِزم أن تُقن صاحلة فُؾ زمان ومُان، وأن اهلل بافبؼ ٓ تسـٓؿ بٌر 

 .(3)تُقن افرشافة جلّٔع افبؼ حتََٔا فًِادٔة

 

 

 

                                                             

ظبد ادِؽ بـ حمّد بـ إشامظٔؾ، أبق مْهقر افثًافبل: مـ أئّة افٌِة وإدب. مـ أهؾ ٕٔسابقر،ـإٍراءًا خئط (1)

ثًافب، ؾْسب إػ صْاظتف. واصتٌؾ بإدب وافتاريخ، ؾْبغ. وصّْػ افُتب افُثرة جِقد اف

هـ(، دار 1396ادّتًة.يْير:إظالم:خلر افديـ بـ حمّقد بـ حمّد بـ ظع بـ ؾارس، افزرـع افدمنَل )ت: 

 .4/163م(:  2002افىبًة اخلامسة ظؼ ) -افًِؿ فِّاليغ

حتَٔؼ: ظبد افرزاق -هـ(429ِؽ بـ حمّد بـ إشامظٔؾ أيب مْهقر افثًافبل )ت: ؾَف افٌِة وه افًربٔة:فًبد اد(2)

 .1/15م (:2002 -هـ 1422افىبًة إوػ)  -ادٓدي ، إحٔاء افساث افًريب 

-دمنؼ–دار افٍُر-يْير:افَراءات ادتقاترة وأثرها ذم افرشؿ افَرآين وإحُام افؼظٔة: دحّد حبش (3)

 .197(:م 1999 - هـ 1419)إوػ: افىبًة



 

   

 

إن احلاجة إػ افرشؾ)صِقات اهلل وشالمف ظِٔٓؿ( رضورية بؾ هل ذم أظذ مراتب 

،وصالح افًباد ذم ادًاش (1)ح دار افسًادةافرضورة،بؾ هل أظيؿ مـ ذفؽ ،ؾٓل مٍتا

وادًاد،ؾسًادةا فدٕٔا وأخرة إٕام تُقن باتباع افْقر افذي إٔزل ظذ افرشؾ)صِقات اهلل وشالمف 

ې  ى  ى  ائ   ائ    ېۉ  ې  ې  ۉۋ  ۋ  ۅ   ۅچ ظِٔٓؿ( ، ؿال تًاػ: 

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ وقال تعاىل:  (2) چی      ی  

إٓ  :ؾال حٔاة فَِِقب وٓضّْٖٕٔة(3) چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گگ

 : بًّرؾة رهبا ومًبقدها بٖشامئف وصٍاتف، وافتٖفف فف حبا وخقؾا ورجاء ،ثؿ يتبع ذفؽ أصالن ظئامن

 أحدمها : مًرؾة افىريؼ افتل تقصؾ إػ اهلل:وهل ذيًتف ادتوّْة أمره وهنٔف.

ل ،وهذه إصقل يستحٔؾ أن تستَؾ افًَق(4)وافثاين : مًرؾة مآل افًباد،وتٍاصٔؾ افثقاب وافًَاب

 -بًّرؾتٓا ظذ افتٍهٔؾ: ٕشباب ـثرة،مْٓا :

إن مًرؾة افًَؾ هلذه إصقل إمجافٔة، وؽر ئَْٔة، وهلذا ٕص ظامة افًَالء ظذ إٔف ٓ شبٔؾ إػ  – 1

ُؾ إَػ  َْ ًَ َشاَفُة مَلْ ََيْتَِد اْف َٓ افرِّ افَٔغ ذم ادىافب اإلهلٔة إٓ ظـ ضريؼ افقحل . ؿال ابـ تّٔٔة : )َفْق

                                                             

يْير: مٍتاح دار افسًادة ومْنقر وٓية افًِؿ واإلرادة :دحّد بـ أيب بُر أيقب افزرظل أيب ظبد اهلل )ت: (1)

 .124/ 2بروت :  -دار افُتب افًِّٔة  -ه(  751

 .124-123شقرة ضف: أية  (2)

 .97شقرة افْحؾ : أية  (3)

ذم افُالم ظذ أرواح إمقات وإحٔاء بافدٓئؾ مـ افُتاب وافسْة :ٕيب ظبد اهلل صّس افديـ  ويْير:افروح(4)

 -ه 1395بروت )  -دار افُتب افًِّٔة  -هـ  751حمّد بـ أيب بُر بـ أيقب بـ شًد افزرظل افدمنَل )ت: 

ٔؿ بـ تّٔٔة احلراين )ت: .يْير: جمّقع افٍتاوى: فتَل افديـ أيب افًباس أمحد بـ ظبد احل1/62ِم(: 1975

جمّع ادِؽ ؾٓد فىباظة ادهحػ افؼيػ، ادديْة افْبقية،  -هـ(، حتَٔؼ: ظبد افرمحـ بـ حمّد بـ ؿاشؿ728

 .96-19/95م(: 1995هـ/1416)-ادُِّة افًربٔة افسًقدية



 

 

 ٍَ ِف ِمْىٍة ظَ َت  َظَذ ِظبَاِدِه َوأَْذَ
ِ

ِؿ اَّللى ًَ
ـْ َأْظَيِؿ ِٕ

ِّ اِد َؾ ًَ ُ اِش َواْد ًَ ارِّ ذِم اْدَ ْؿ: َأْن اِصِٔؾ افْىاؾِِع َوافوى ِٓ ْٔ َِ

 َٓ ََِٔؿ. َوَفْق
اَط اْدُْستَ َ َ هَلُْؿ افكِّ تُبَُف: َوَبغى ـُ ْؿ  ِٓ ْٔ َِ َْٕزَل َظ ُف: َوَأ َِ ْؿ ُرُش ِٓ اِم  َأْرَشَؾ إَفْٔ ًَ ْٕ َ ْٕ ِْْزَفِة ا َّ ُٕقا بِ ا َُ َذفَِؽ َف

يى  ـْ َخْرِ اْفَزِ َق ِم ُٓ ا َؾ َٓ ْٔ َِ اَم َظ ََ  َواْشتَ
ِ

ـْ َؿبَِؾ ِرَشاَفَة اَّللى َّ ا َؾ َٓ ًٓ ِمْْ اِئِؿ َبْؾ َأَذى َحا َٓ َها َوَخَرَج َواْفبَ ـْ َردى ِة َوَم

 ًٓ ِة َوَأْشَقُأ َحا يى ـْ َذِّ اْفَزِ َق ِم ُٓ ا ،َؾ َٓ ٔؿِ  َظْْ ِٓ ِْْزيِر َواحْلَََٔقاِن اْفبَ ِِْب َواخْلِ َُ ـْ اْف  .(1)(.ِم

وجقد افتْازع افياهر بغ اخلِؼ ظذ إدظاء ـؾ مْٓؿ أحؼ باحلؼ و أوػ باإلصابة،واتٍاق أن  – 2

فٔس ؾٔٓؿ مـ يٍزع إفٔف فٔحُؿ بْٔٓؿ ويرَيؿ بام بف يتٖفػ ؿِقهبؿ ودمتّع ـِّتٓؿ،ومًِقم أن افتْازع 

اد ومَدمة ـؾ ؾْاء، وذفؽ ـِف ؿبٔح ذم افًَقل،ؾَد إتٓت ظاؿبة افًَقل إػ مـ هق أصؾ ـؾ ؾس

ئًْٓا، ويردها إػ ماجًِت هل فف مـ افهالح وادًرؾة ومًِقم أن ٓأحد أظِؿ بذفؽ ممـ خَِٓا 

 .(2)وإٔنٖها وذم ذفؽ فزوم افَقل برشقل

وافًدل،وافقاؿع افديَّراضل إن اهلقى ؽافب ظذ افًَؾ: وهلذا يؼع دهِحتف ٓ فِحؼ – 3

 .(3)،مهداق هلذه احلََٔة:ؾُثر مـ افتؼيًات إٕام تسـ دهِحة افرأشامفٔة ٓ دهِحة افنًقب

إن افًِامء يتٍاوِقن ذم إدراك ما بف مهاحلٓؿ ذم أمر افديـ وافدٕٔا يُقن ظْد واحد مـ ذفؽ ما – 4

مما بف صالح ظباده مما فٔس ظْد خَِف، فٔس ظْد ؽره،وإذا ثبت ذفؽ،ؾال ٕدؾع أن يُقن ظْد اهلل 

 .(4)ؾٔقصِف اإفٔٓؿ برشِف

ثؿ إن افًَؾ ؿاس ظـ تهقر ؽايات افتؼيع وحُّف: وهلذا يبدو فف ذم ادستَبؾ مامل يُـ حارضا ذم 

 يقمف، ؾٔوىر إػ افتًديؾ وافتبديؾ ـِام طٓرت فف مٍاشد تؼيًف .

 
 

                                                             

 . 19/100جمّقع افٍتاوى:(1)

 –دار اجلامًات ادكية  -. ؾتح اهلل خِٔػه( حتَٔؼ : د 333يْير:افتقحٔد: ٕيب مْهقر افامتريدي )ت: (2)

 .1/182:اإلشُْدرية

 .2/46،  ويْير: مٍتاح دار افسًادة ومْنقر وٓية افًِؿ واإلرادة: 19/100يْير: جمّقع افٍتاوى:  (3)

 .182/   1يْير: افتقحٔد: (4)



 

   

 

فامذـر اهلل )شبحإف وتًاػ(ذم شقرة إٓبٔاء مـ احلُؿ وافدٓئؾ وافَهص،ؿال  واصالً بام تَدم 

ذـرٕا هْٓا مـ إدفة  ،أي:افذي(1) چڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ      ک  چ  إصارة إػ إٔف ٕتٔجتف:

ظذ ؿدرتْا ظذ ؿٔام افساظة وؽرها مـ ادُّْات، وظذ أن مـ ادظك ظِْٔا أمرًا ،ؾٖيدٕاه ظِٔف، 

ًٓ إػ افبٌٔة،  ڑ  )(2)وجًِْا افًاؿبة فف ؾٔف، ؾٓق صادق حمؼ، وخهّف ـاذب مبىؾ ا(،أي:  وصق

: بالؽاً ،أي: ـٍاية يَال ذم  هذا ؾ٘ن مـ اتبع افَرآن وظّؾ بف وصؾ إػ ما يرجق مـ افثقاب،وؿٔؾ

افقء بالغ وبٌِة ،أي: ـٍاية،وافَرآن زاد اجلْة ـبالغ ادساؾر،وؿال افرازي: هذا إصارة إػ ادذـقر 

{ ،أي: ظامِغ  ڑ      ک  ذم هذه افسقرة مـ إخبار وافقظد وافقظٔد وادقاظظ افبافٌة }

ابـ ظباس: ظادغ، وؿال افرازي: وإوػ أهنؿ اجلامًقن بغ أمريـ: ٕن افًِؿ ـافنجرة،  بف،وؿال

وافًّؾ ـافثّر وافنجر بدون افثّر ؽر مٍٔد، وافثّر بدون افنجر ؽر ـائـ، وؿال ـًب إحبار 

هؿ أمة حمّد)صذ اهلل ظِٔف وشِؿ( أهؾ افهِقات اخلّس،وصٓررموان،وفام ـان هذا منرًا إػ 

ما يٍٓؿ شبب افتٖخر إلٕجاز ما (3)رصادهؿ ،ؾُان افتَدير ،ؾام أرشِْاك إٓ إلشًادهؿ ظىػ ظِٔفإ

أي:بًيّتْا (4) چک  ک  گ    گ  گ       چ  يستًجِف ؽر افًابديـ مـ افًذاب ،ؾَال:

َغ(ـِٓؿ، أهؾ افسامو
ِ
اَد ًَ ِْ ًةفِ (:ظذ حال ـقٕؽ:) َرمْحَ ٓى ات وأهؾ افًامة ظذ حافة مـ إحقال،)إِ

                                                             

 .106شقرة إٓبٔاء : أية   (1)

براهٔؿ بـ ظّر بـ حسـ افرباط بـ ظع بـ أيب بُر افبَاظل يْير: ٕيؿ افدرر ذم تْاشب أيات وافسقر:إل (2)

 .12/508دار افُتاب اإلشالمل، افَاهرة: -هـ( 885)ت: 

يْير: افناج ادْر ذم اإلظإة ظذ مًرؾة بًض مًاين ـالم ربْا احلُٔؿ اخلبر: فنّس افديـ،حمّد بـ أمحد (3)

 .533/ 2(: هـ 1285)افَاهرة–إمرية( مىبًة بقٓق )-هـ(977اخلىٔب افؼبْٔل افناؾًل )ت: 

 .107شقرة إٓبٔاء : أية   (4)



 

 

إرض مـ اجلـ وإٕس وؽرهؿ، ضائًٓؿ بافثقاب،وظاصٔٓؿ بتٖخر افًَاب،افذي ـْا ٕستٖصؾ 

 .(1)بف إمؿ

وظىٍت هذه اجلِّة ظذ مجٔع ما تَدم مـ ذـر إٕبٔاء افذيـ أوتقا حُام وظِام وذـر ما أوتقه مـ 

افُرامات، ؾجاءت هذه أية منتِّة ظذ وصػ جامع فبًثة حمّد)صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(،ومزيتٓا 

 .(2)ظذ شائر افؼائع مزية تْاشب ظّقمٓا ودوامٓا،وذفؽ ـقهنا رمحة فًِادغ

تًاػ ظذ افٍُار احلجج ذم أن ٓ هلإ شقاه وبّغ إٔف أرشؾ رشقفف رمحة فًِادغ أتبع ذفؽ  وفام أورد

ں  ڻ       ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      ڱچ ،ؾَال :(3)بٖمره )صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(

،أي:فُؾ مـ يُّْؽ فف افَقل: )إٕام يقحك إيّل( ،أي ممـ ٓ مقحل باخلر شقاه  (4) چڻ 

 .(5)افذي خهْل هبذا افُتاب ادًجز وهق اهلل

وفام ـان افقحل افقارد ظذ هذه افسْـ مقجبًا أن خيِهقا افتقحٔد هلل تًاػ ؿال)صذ اهلل ظِٔف 

،أي: مَْادون فام يقحك إيل مـ وحدإٔة اإلفف،وآشتٍٓام (6) چں  ڻ    ڻ  چ  وشِؿ(:

 .(7)بًّْك إمر أي: أشِّقا

 
                                                             

ويْير: افناج ادْر ذم اإلظإة ظذ مًرؾة بًض  -12/509يْير: ٕيؿ افدرر ذم تْاشب أيات وافسقر: (1)

 .533/ 2مًاين ـالم ربْا احلُٔؿ اخلبر: 

: افدار -هـ(1393دحّد افىاهر بـ حمّد بـ حمّد افىاهر بـ ظاصقر افتقٕز )ت :  يْير: افتحرير وافتْقير :(2)

 تقٕس -افتقٕسٔة فِْؼ 

 .17/165م(:  1984) 

 .534/ 2يْير: افناج ادْر ذم اإلظإة ظذ مًرؾة بًض مًاين ـالم ربْا احلُٔؿ اخلبر:  (3)

 .108شقرة إٓبٔاء : أية    (4)

 .12/510رر ذم تْاشب أيات وافسقر:يْير: ٕيؿ افد   (5)

 .108شقرة إٓبٔاء : مـ أية    (6)

 .534/ 2يْير: افناج ادْر ذم اإلظإة ظذ مًرؾة بًض مًاين ـالم ربْا احلُٔؿ اخلبر: (7)



 

   

 

ْشُؾ:  )ارشِْاك(: ْمتَِداِد، َؾافرى ِٓ اِث َوا ًَ ْٕبِ ِٓ اٌس، َيُدلُّ َظَذ ا ََ ُغ َوافالىُم َأْصٌؾ َواِحٌد ُمىىِرٌد ُمْْ اُء َوافسِّ افرى

 ٍَ ٌَِة َأْيًوا: َفَُِّْٔة اْدَ اَؿٌة َرْش َٕ َؽ ِشَٔاًؿا، َو ٍُ ِِّ َُ َٓ ُت ٌة:  َِ اَؿٌة َرْش َٕ ُؾ. َو ْٓ ْرُ افسى ٌر َرْشٌؾ اِصِؾ. افسى ًْ اَن َوَص ـَ ، إَِذا 

ِشالً، ْشُؾ:  ُمْسَسْ عِ ،َوافرى ْ ـَ افرضى ُؾ ِم شى ُف َيَسَ ٕى َ ِٕ َٕاُه،  ْر ـَ : َوِؿَٔاُشُف َما َذ ـُ بَ ِى ْشُؾ: اف  . (1) َوافرِّ

َِِؽ، إذا أمرتف بافّرؾؼ، وتارة إٓبو ُشقُل ادْبًث،وتهّقر مْف تارة افّرؾؼ، ؾَٔؾ: ظذ ِرْش ًاث افرى

 .(2)ؾاصتّؼ مْف افّرشقل،ومجع افّرشقل ُرُشٌؾ،وُرُشُؾ اهلل تارة يراد هبا ادالئُة،وتارة يراد هبا إٕبٔاء

تَقل: َأْرَشُِْت ؾالٕاً ذم ِرشافٍة، ؾٓق ُمْرَشٌؾ وَرشقٌل، واجلّع ُرْشٌؾ وُرُشٌؾ وادرشالت: افرياح، 

،ومل يَؾ: ُرُشُؾ َربِّ افًادغ،ٓن (3) چوئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ چ  ويَال ادالئُة، وؿقفف تًاػ:

ٕىث وافقاحد واجلّع،مثؾ ظدوٍّ وصديؼ ر وادٗ ـى  .(4)ؾًقٓ وؾًٔال يستقى ؾٔٓا ادذ

ُة:  ُْت ظِٔف، وتراَحَؿ افَقم: َرِحَؿ )رمحة(: افَرمْحَ تُُف وتَرمحى ُة وافتًىُُّػ، وادرمحُة مثُِف،وؿد َرمِحْ افِرؿى

افَرمْحَِة، يَال: " َرَهبقٌت خٌر مـ َرمَحقٍت "، أي :ْٕن ترهب خر مـ بًُوٓؿ بًواً،وافَرمَحقُت مـ 

                                                             

 هـ(، حتَٔؼ:395يْير: مًجؿ مَائس افٌِة: ٕمحد بـ ؾارس بـ زـرياء افَزويْل افرازي، أيب احلسغ )ت:  (1)

 .2/392(: رشؾ) مادة( :م1979 - هـ1399) –دار افٍُر   -ظبد افسالم حمّد هارون

-هـ(502يْير: ادٍردات ذم ؽريب افَرآن: ٕيب افَاشؿ احلسغ بـ حمّد ادًروف بافراؽب إصٍٓإك )ت: (2)

 .352هـ(:  1412افىبًة: إوػ)-دار افَِؿ،بروت-ادحَؼ: صٍقان ظدٕان افداودي

 .16شقرة افنًراء  مـ آية  (3)

هـ(،حتَٔؼ: 393يْير: افهحاح تاج افٌِة وصحاح افًربٔة:ٕيب ٕك إشامظٔؾ بـ محاد اجلقهري افٍارايب )ت:  (4)

( م 1987 -  هـ 1407) افرابًة افىبًة- بروت –دار افًِؿ فِّاليغ  -هـ(،حتَٔؼ: أمحد ظبد افٌٍقر ظىار393

: ت) افٍروزآبادى يًَقب بـ حمّد ضاهر أيب افديـ دجد: ادحٔط وافَامقس ،4/1709(:رشؾ) مادة: 

 – بروت وافتقزيع، وافْؼ فِىباظة افرشافة مٗشسة افرشافة، مٗشسة ذم افساث حتَٔؼ مُتب: ،حتَٔؼ( هـ817

 .1/1006م(: باب افالم ؾهؾ افراء:  2005 -هـ  1426) افثامْة، افىبًة-فبْان



 

 

ٕىثة،وافَرِحُؿ أيوًا:  ٌؿ، صّدد فِّبافٌة،وافَرِحُؿ: َرِحُؿ إٕثك، وهل مٗ أن ترحؿ،ورجٌؾ َمْرحقٌم وُمَرحى

راَبُة،وافِرْحُؿ بافُن مثِف. ََ  .(1) اف

مْحَُة: ُحقِم، وؿد تستًّؾ تارة ذم افّرّؿة ادجّردة، وتارة ذم اإلحسان رّؿة تَتيض اإلحسان إػ اْدَرْ  افرى

ّٓ اإلحسان ادجّرد  ادجّرد ظـ افّرّؿة، ٕحق: َرِحَؿ اهلل ؾالٕا. وإذا وصػ بف افباري ،ؾِٔس يراد بف إ

مْحََة مـ اهلل إًٕام وإؾوال، ومـ أدمّٔغ رّؿة وتًىّػ.  .(2) دون افّرّؿة، وظذ هذا روي أّن افرى

)افًادغ(: وافًامَلُ: اشؿ فٍِِؽ وما حيقيف مـ  اجلقاهر  وإظراض، وهق ذم إصؾ اشؿ فام يًِؿ بف 

امَلُ آفة ذم  ًَ ـافىابع واخلاتؿ فاميىبع بف وخيتؿ بف، وجًؾ بْاؤه ظذ هذه افّهٌٔة فُقٕف ـأفة، واف

ھ  ھ  ھ  ھ  چ  ال:افّدٓفة ظذ صإًف، وهلذا أحافْا تًاػ ظِٔف ذم مًرؾة وحدإّٔتف،ؾَ

ك ظافام،ؾَٔال: ظامل (3) چے   ے   ّّ ،وأّمامجًف ؾنأّن مـ ـّؾ ٕقع مـ هذه ؿد يس

اإلٕسان،وظامل افامء،وظامل افّْار،وأّما مجًف مجع افّسالمة، ؾُِقن افّْاس ذم مجِتٓؿ، واإلٕسان إذا 

ٍِّظ ؽِب حُّف،وؿٔؾ: إٕام مجع هذا اجلّع ٕٕف ظْل بف أصْ اف اخلالئؼ مـ صارك ؽره ذم اف

امَلُ ظافامن،افُبر:وهقافٍِؽ بام ؾٔف،وافّهٌر:وهق  ًَ ـّ واإلٕس دون ؽره، وؿٔؾ:اف ادالئُة واجل

،ؿال (4)اإلٕسان ٕٕف خمِقق ظذ هٔئة افًامل، وؿد أوجد اهلل تًاػ ؾٔف ـّؾ ما هق مقجقد ذم افًامل افُبر

 .(5) چپ  پ  پ  پ  چ  تًاػ:

 

 

 

                                                             

 ، 5/1929افًربٔة: مادة رحؿ:  يْير: افهحاح تاج افٌِة وصحاح(1)

 .347يْير:ادٍردات ذم ؽريب افَرآن: (2)

 .185شقرة آظراف : مـ أية (3)

 .582يْير: يْير:ادٍردات ذم ؽريب افَرآن: (4)

 .2شقرة افٍاحتة : أية  (5)



 

   

 

 وؾٔف مىِبان:

 .(1) چڈ  ژ  ژ  ڑ      چ مًىقؾة ظذ مجِة  چک  ک  چ مجِة

 )افقاو( :ظاضٍة.

 )ما( : ٕاؾٔة. 

(: أرشؾ: ؾًؾ ماض،و)ٕا(: وّر متهؾ ذم حمؾ رؾع ؾاظؾ،وافُاف وّر ذم حمؾ ک)

 ٕهب مًٍقل بف.

 : فِحك.چگ  چ 

: ادراد بف ٕبْٔا ومقٕٓا حمّد )صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(، وإتهاب)رمحة( ظذ إٔف حال مـ چگ  چ 

وّر ادخاضب ادًٍقل ،وادًْك ظذ هذا أن افْبل )صذ اهلل ظِٔف وشِؿ( هق افرمحة ،وحيتّؾ أن 

ًٓ يُقن مهدرًا ذم مقوع احلال مـ وّر افٍاظؾ، تَديره أرشِْاَك رامحًا فًِادغ، أو يُقن مٍ ًق

 .(2)مـ أجِف،وادًْك ظذ ـؾِّ َوْجٍف: أن اهلل رحؿ افًادغ ب٘رشال هذا افْبل افرحٔؿ إفٔٓؿ

                                                             

 .25/6يْير:افتحرير وافتْقير: (1)

حتَٔؼ :   -هـ( 616يْير: افتبٔان ذم إظراب افَرآن: ٕيب افبَاء ظبد اهلل بـ احلسغ بـ ظبد اهلل افًُزي )ت:   (2)

ويْير:افدر ادهقن ذم ظِقم افُتاب ادُْقن:  -2/929ظٔسك افبايب احلِبل وذـاه :-ظع حمّد افبجاوي

ادحَؼ: -هـ(756وف بافسّغ احلِبل )ت: ٕيب افًباس ،صٓاب افديـ، أمحد بـ يقشػ بـ ظبد افدائؿ ادًر

مًسك إؿران ذم إظجاز افَرآن: فًبد افرمحـ ويْير: -214/ 8دار افَِؿ،دمنؼ  : -افدـتقر أمحد حمّد اخلراط

وػ) إ: افىبًة -فبْان –بروت  -دار افُتب افًِّٔة  -هـ(911بـ أيب بُر، جالل افديـ افسٔقضل )ت: 

ويْير: اجلدول ذم إظراب افَرآن افُريؿ: حمّقد بـ ظبد افرحٔؿ صاذم )ت:  -2/190م(: 1988 -هـ  1408

 .17/76:ـ(ه 1418) افرابًة افىبًة –دمنؼ  -دار افرصٔد -هـ(1376



 

 

ِىَؼ بّحذوٍف ظذ أهنا صٌٍة ل  چگ       چ  أي: ـائًْة فًِادغ. وجيقز َأْن  ،شَرمْحَةً »:جيقُز َأْن يتً

ِىَؼ ب  ِْْاك»يتً َُِّؼ ما بًد ش َأْرَش ًَ ـْ َيَرى َت ـْ ٓ ش إٓى »ظْد َم بام ؿبِٓا جائزًا أو بّحذوٍف ظْد َم

 .(2)ٓ حمّؾ هلا مًىقؾة ظذ آشتئْاؾّٔة«  ک  ک » ومجِة:،(1)فؽَيَرى ذ

 ذم أية افَرإٓٔة افتل ٕحـ بهددها جقإب بالؽٔة، يُّـ ان ِٕخهٓا ؾٔام يٖيت:

،ؾٓل  (3) چک  ک  گ         گ  گ     چ  أية:.احلك:وذفؽ بافٍْل وآشتثْاء ذم 1

ـَقفؽ ذم ؿك ادقصقف ظذ افهٍة: أؾراًدا "ما زيد إٓ صاظر"، وؿِبًا "ما زيد إٓ ؿائؿ"، وتًًْٔٔا 

،أي : فستؿ ذم دظقاـؿ فِرشافة (4)چڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ چ ـَقفف تًاػ:

 .(5)يُقن طاهر اددظل إذ ادظك،بؾ إٔتؿ ظْدٕا ـاذبقن ظْدٕا بغ افهدق و افُذب،ـام

،ـام ذم ؿقفف   ؾٔف اشتًامل ٕقن افًيّة، وصٌٔة اجلّع  هذه تدل ظذ افتًئؿ(ک).ؿقفف: 2

 .(7)،ومل يَؾ: إٔا أظىٔتؽ (6) چڎ    ڎ  چ  تًاػ :

                                                             

 .214/ 8يْير:افدر ادهقن ذم ظِقم افُتاب ادُْقن: (1)

 –دمنؼ  -دار افرصٔد -هـ(1376يْير: اجلدول ذم إظراب افَرآن افُريؿ: حمّقد بـ ظبد افرحٔؿ صاذم )ت:    (2)

 أبق اخلراط، حمّد بـ أمحد. د. أ:افَرآن إظراب منُؾ مـ ادجتبك:يْير ،و17/76:ـ(ه 1418) افرابًة افىبًة

 .  738./2هـ(: 1426) ادْقرة ادديْة افؼيػ، ادهحػ فىباظة ؾٓد ادِؽ جمّع -بالل

 .107شقرة إٓبٔاء : أية  (3)

 .15شقرة يس : مـ أية   (4)

يْير: اإليواح ذم ظِقم افبالؽة: دحّد بـ ظبد افرمحـ بـ ظّر، أيب ادًايل، جالل افديـ افَزويْل افناؾًل،  (5)

 افثافثة: افىبًة-بروت –دار اجلٔؾ  -هـ( ،حتَٔؼ: حمّد ظبد ادًْؿ خٍاجل739ادًروف بخىٔب دمنؼ )ت: 

:3/23-24. 

 .1شقرة افُقثر : أية   (6)

: افىبًة-افَاهرة –دار افهابقين فِىباظة وافْؼ وافتقزيع  -يْير: صٍقة افتٍاشر: دحّد ظع افهابقين  (7)

 .3/586(:م 1997 - هـ 1417) إوػ



 

   

 

 :(1) چک  ک  گ         گ  گ   چ  ؿال تًاػ:

يَقل تًاػ ذـره فْبٔف حمّد )صذ اهلل ظِٔف وشِؿ( وما أرشِْاك ياحمّد )صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(إػ 

 خَِْا إٓ رمحة دـ أرشِْاك إفٔف مـ خَِل ،ثؿ اختِػ أهؾ افتٖويؾ ذم مًْك هذه أية:

أم أريد هبا  هؾ مجٔع افًامل افذي أرشؾ إفٔٓؿ حمّد )صذ اهلل ظِٔف وشِؿ( أريد هبا مٗمْٓؿ وـاؾرهؿ،

 أهؾ اإليامن خاصة دون أهؾ افٍُر؟

ؾَال بًوٓؿ ظْل هبا مجٔع افًامل ادٗمـ وافُاؾر،وؿال آخرون: بؾ أريد هبا أهؾ اإليامن دون أهؾ 

 . (2)افٍُر خاصة

اما افَقل آول، ؾال خالف ؾٔف: )وما أحسب مسِام يستجٔز إضالق افَقل بٖن افْبل )صذ اهلل ظِٔف 

بًقثا إػ مجٔع إمة أوهلا وآخرها وإٔف مل يُـ حجة ظِٔٓا وصاهدا ،وإٔف مل يُـ رمحة وشِؿ( مل يُـ م

 .(3) فُاؾتٓا(

وافراجح مـ افَقل هق : ان افرشقل حمّد )صذ اهلل ظِٔف وشِؿ( رمحة جلّٔع افًامل مٗمْٓؿ 

افىزي)رمحف اهلل تًاػ( :)وأوػ افَقفغ ذم ذفؽ بافهقاب افَقل  وـاؾرهؿ ، وذم ذفؽ يَقل آمام

افذي روي ظـ بـ ظباس وهق أن اهلل أرشؾ ٕبٔف حمّدا)صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(رمحة جلّٔع افًامل 

                                                             

 .107شقرة إٓبٔاء : أية  (1)

ه(  حتَٔؼ : ظبدافرمحـ افىاهر 104تٍسر جماهد: دجاهد بـ جز ادخزومل افتابًل أيب احلجاج )ت:  يْير: (2)

جامع افبٔان ظـ تٖويؾ آي افَرآن:  دحّد بـ جرير . و1/418بروت : -ادْنقرات افًِّٔة  -حمّد افسقريت 

، واجلامع  17/106ه(:1405بروت )  -دار افٍُر  -( 310بـ يزيد بـ خافد افىزي أيب جًٍر )ت: 

افَاهرة:  –دار افنًب  -ه( 671ٕحُام افَرآن :ٕيب ظبد اهلل حمّد بـ أمحد إٕهاري افَرضبل )ت: 

11/350. 

دار  -ه( حتَٔؼ : حمّد افهادق ؿّحاوي 370أحُام افَرآن: ٕمحد بـ ظع افرازي اجلهاص أيب بُر )ت: (3)

 .1/110ه( : 1405بروت )  -إحٔاء افساث افًريب 



 

 

مٗمْٓؿ وـاؾرهؿ ،ؾٖما مٗمْٓؿ ؾ٘ن اهلل هداه بف وأدخِف باإليامن بف وبافًّؾ بام جاء مـ ظْد اهلل 

 .(1)ؿ ؾٕ٘ف دؾع بف ظْف ظاجؾ افبالء افذي ـان يْزل بإمؿ ادُذبة رشِٓا مـ ؿبِف(اجلْة، وأما ـاؾره

 وافرشقل حمّد)صذ اهلل ظِٔف وشِؿ( جازت مرتبتف آصىٍاء ٕٕف حبٔب ورمحة،ؿال اهلل تًاػ :

،ؾافرشؾ خَِقا فِرمحة، وحمّد)صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(خِؼ (2) چک  ک  گ   گ  گ   چ 

ؾِذفؽ صار أمإا فِخِؼ، فام بًثف اهلل أمـ اخلِؼ افًذاب إػ ٍٕخة افهقر. وشائر بٍْسف رمحة، 

خيز إٔف بٍْسف رمحة فِخِؼ (3)إٕبٔاء مل حيِقا هذا ادحؾ، وفذفؽ ؿال ظِٔف افسالم: )إٔا رمحة مٓداة(

ِى (4)مـ اهلل. وؿقفف )مٓداة( أي هدية مـ اهلل فِخِؼ ِْٔف َوَش َِ ُ َظ ْث ،وؿال )َصذى اَّللى ًَ ؿ (:)إيِنِّ مَلْ ُأْب

ثُْت َرمْحًَة( ًِ ـْ ُب
ُِ ا،َوَف ًٕ ا ًى  .(5)َف

َْمَقاِل؟ ْٕ ِْٔػ َواْشتِبَاَحِة ا ًة َوَؿْد َجاَء بِافسى اَن َرمْحَ ـَ َْٔػ  ـَ ْن ِؿَٔؾ:  ِ٘  َؾ

                                                             

 .17/106يْير: جامع افبٔان ظـ تٖويؾ آي افَرآن:   (1)

 .107شقرة إٓبٔاء : أية  (2)

َؿ:   (3) ِى ِْٔف َوَش َِ  َصذى اهلُل َظ
ِ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة، َؿاَل: َؿاَل َرُشقُل اَّللى َداةٌ »َظ ْٓ َٕا َرمْحٌَة ُم اَم َأ ٕى َا افْىاُس إِ َهَذا َحِديٌث ش . »َيا َأَيُّ

اَم.يْير: ادستدرك ظذ افهحٔحغ:ٕيب ظبد اهلل احلاـؿ حمّد بـ ظبد اهلل بـ ِٓ ضِ حمّد بـ  َصِحٌٔح َظَذ َذْ

ًُٕٔؿ بـ احلُؿ افوبٔافىٓامين افْٔسابقري ادًروف بابـ افبٔع )ت:  هـ( حتَٔؼ: مهىٍك ظبد 405محدويف بـ 

 (.100)رؿؿ حديث-1/91(: م1990 -ه 1411)إوػ: افىبًة-بروت –دار افُتب افًِّٔة  -افَادر ظىا 

 حمّد بـ أمحد بـ أيب بُر بـ ؾرح إٕهاري يْير: اجلامع ٕحُام افَرآن = تٍسر افَرضبل: ٕيب ظبد اهلل (4)

حتَٔؼ: أمحد افزدوين وإبراهٔؿ أضٍٔش، افْاذ: دار افُتب  -هـ(671اخلزرجل صّس افديـ افَرضبل )ت: 

 .4/63(: م 1964 - هـ1384) افثإٔة،: افىبًة-افَاهرة –ادكية 

ادحَؼ: -هـ(256ة افبخاري،أيب ظبدافِف )ت: يْير: إدب ادٍرد: دحّد بـ إشامظٔؾ بـ إبراهٔؿ بـ ادٌر  (5)

 .119(:م1989 –ه1409)افثافثة: افىبًة-بروت–دار افبنائر اإلشالمٔة-حمّد ؾٗاد ظبد افباؿل



 

   

 

ٕىاَم َجاَء بِاف ـْ ُوُجقٍه: َأَحُدَها: إِ َِْْا: اجْلََقاُب ِم َزَ ؿال افٍخر افرازي جمٔبا ظـ ذفؽ: )ُؿ ُْ ـِ اْشتَ َ
ِ

ِْٔػ د سى

ـَ افْ  ٌؿ ِم َِ
ِحُٔؿ،ُثؿى ُهَق ُمْْتَ ـُ افرى مْحَ ـْ أَْوَصاِف اَّللى افرى ْر َومَلْ َيتََدبىْر، َوِم ُى ٍَ ََٕد َومَلْ َيتَ َهاِة، َوَؿاَل:َوَظا ًُ 

َساِد. (1) چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ ٍَ ِْ قُن َشبَبًا فِ ُُ  ،ُثؿى َؿْد َي

بَِغ بِاخْلَْسِػ  ذِّ َُ ُ ََِؽ اَّللى اْد َبُف َؿْقُمُف َأْه ذى ـَ اَن إَِذا  ـَ بَِِّْٔا  َٕ َٕبِلٍّ َؿبَْؾ  ؾى  ـُ ا: َأنى   َٓ ُف َوَثإِٔ ٕى َرِق َوَأ ٌَ  َواْدَْسِخ َواْف

َٔاَمِة َؿاَل  َِ َب َرُشقَفَْا إَِػ اْدَْقِت َأْو إَِػ اْف ذى ـَ ـْ  َر َظَذاَب َم اَػ َأخى ًَ اَػ: َت ًَ ائ  ەئ  ەئ  وئ     چ َت

اَػ َؿاَل :(2)چ وئ  ۇئ ًَ ُف َت ٕى اُل: َأَفَْٔس َأ ََ ُي َٓ ،َوَؿاَل (3) چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ   ،

اَػ:  ًَ َدُح ِؾِٔف.(4) چۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ چ َت َْ َٓ َي امِّ  ًَ قُل ََتِْهُٔص اْف َُ َٕ ٕىا  َ ِٕ ، 

اَػ:  ًَ ُِِؼ َؿاَل َت ـِ اخْلُ اَن ذِم هِنَاَيِة ُحْس ـَ الَُم  ِْٔف افسى َِ ٕىُف َظ ا: َأ َٓ  .(6)((5) چڱ  ڱ     ڱ  ں  چ  َوَثافِثُ

 وجاءت ـِّة )افًادغ(ذم افَرآن افُريؿ ظذ َخسة وجقه:

 .(7) چپ  پ  پ  پ  چ افقجف إول:افًادغ يًْل إٓس واجلـ خاصة،وذفؽ ؿقفف: 

ائ  چ افقجف افثاين: افًادغ يًْل ظامل أهؾ زماهنؿ، وذفؽ ؿقفف ذم شقرة افبَرة فبْل إِهائٔؾ: 

 . (9)يًْل ظامل زماهنؿ(8) چەئ   ەئ   وئ  

 

                                                             

 .9شقرة ق : مـ أية   (1)

 .33شقرة إٍٓال : مـ أية  (2)

 .14شقرة افتقبة : مـ أية   (3)

 .73شقرة آحزاب: مـ أية  (4)

 .4افَِؿ : أية  شقرة  (5)

 .22/193يْير : افتٍسر افُبر ::(6)

 .2شقرة افٍاحتة : أية (7)

 .47شقرة افبَرة : مـ أية   (8)

 .1/267يْير: افتهاريػ فتٍسر افَرآن مما اصتبٓت أشامئف وتكؾت مًإٔف :  (9)



 

 

ۀ  ہ  ہ  چ  افقجف افثافث: افًادغ يًْل مـ فدن آدم إػ يقم افَٔامة،وذفؽ ؿقفف ذم آل ظّران:

 . (2)امرأة مـ وفد آدميًْل ظذ ـؾِّ (1) چہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  

اؾاِت: ٺ  چ  افقجف افرابع: افًادغ يًْل ما ـان بًد ٕقح، وذفؽ ؿقفف ذم افهى ڀ   ڀ  ڀ  

اء احلََسـ، (3)چٺ  .(4)يَال فْقح مـ بًده ذم افْاس يًْل افثْى

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    چ  وذفؽ ؿقفف ذم آل ظّران: افقجف اخلامس: افًادغ يًْل أهؾ افُتاب،

ٕهنؿ ٓيرون  يًْل ظـ أهؾ افُتاب،(5) چ﮶  ﮷         ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼         ﮵ۓ  ﮲ ﮳   ﮴

 .(6)احلّج واجبا ظِٔٓؿ

، مجٔع هذه ادًاين، (7) چک  ک  گ   گ  گ   چ  وهْا ؿد يراد مـ افًادغ ذم ؿقفف تًاػ:

ِىؿ ( رمحة فإلٕس واجلـ، وٕهؾ زمإف، وٕهؾ افُتاب،  ِْٔف َوَش َِ ُ َظ ادًاين، ؾافرشقل )َصذى اَّللى

ـْ َظَذاِب  َْٕٔا ِم ّىت مجٔع ادقجقدات، ذِم افدُّ وفٌرهؿ ،ٕنى رمحتف)صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(ظ

 ًِ َساِب،َوَتْو ِجِٔؾ احْلِ ًْ ِخَرِة بِتَ ْٔ  .(8)ِٔػ افثىَقاِب آشتئهال،َوذِم ا

 

                                                             

 .42شقرة ال ظّران : مـ أية  (1)

 .1/267اصتبٓت أشامئف وتكؾت مًإٔف :يْير: افتهاريػ فتٍسر افَرآن مما (2)

 . 79شقرة افهاؾات: أية (3)

 .267يْير: افتهاريػ فتٍسر افَرآن مما اصتبٓت أشامئف وتكؾت مًإٔف: (4)

 .97شقرة آل ظّران: مـ أية:(5)

 .267يْير: افتهاريػ فتٍسر افَرآن مما اصتبٓت أشامئف وتكؾت مًإٔف: (6)

 .107: أية  شقرة إٓبٔاء (7)

-هـ(543يْير:أحُام افَرآن: فَِايض حمّد بـ ظبد اهلل أيب بُر بـ افًريب ادًاؾري آصبٔع افامفُل )ت: (8)

ِىؼ ظِٔف: حمّد ظبد افَادر ظىا : افىبًة-فبْان–دار افُتب افًِّٔة،بروت-راجع أصقفف وخرج أحاديثف وظ

 .2/587ان ذم اظجاز افَرآن:افَر مًسك:ويْير-583/ 3(:م 2003 - هـ 1424)افثافثة،



 

   

 

،وإذا (1) چک  ک  گ   گ  گ   چ  :إن اهلل يَقل ظـ رشقفف )صذ اهلل ظِٔف وشِؿ(.1

ـٌ َرِحٌٔؿ؟. ـْ ُهَق َرمْحَ َرُم َم ـَ َْٔػ  َُ َُِغ َؾ بْ  ـان أثر افرمحة افقاحدة بِغ َهَذا اْدَ

اَػ َؿاَل َفُف إِنى َفَؽ َرمْحًَة َواِحَدًة َوِهَل َؿْقُفُف:  ًَ ُف َت ٕى َٖ مْحَُة (2) چک  ک  گ   گ  گ   چ ـَ ، َوافرى

ـُ  مْحَ ا افرى َٕ ِ٘ينِّ َأ تََؽ ،َؾ ِْل َوُأمى ـْ ُِقَؿاِت، َؾَذْريِن َوَظبِِٔدي َواتُْر  اْفَقاِحَدُة ٓ تٍُل ذم إصالح ظامل اْدَْخ

 ُ ْؿ ُمتََْاِهٌَٔة، َواْدُتََْاِهل ذِم َجِْْب َؽْرِ اْد ُٓ ِهَٔتُ ًْ َٓ هِنَاَيَة هَلَا،َوَم تِل  ِحُٔؿ، َؾَرمْحَ تََْاِهل َيِهُر َؾإًِٔا، َؾالَ افرى

ِحٔؿُ  ـُ افرى مْحَ َٕا افرى يَنِّ َأ ِٕ َْك ذِم بَِحاِر َرمْحَتِل،  ٍْ اِِص مَجِِٔع اخْلَِِْؼ َت ًَ  .(3)َجَرَم َم

ًدا،َؾَقَجَب 2 ثَُرُهْؿ مَحْ ـْ ـَ أَْي: َأ ُد احْلَاِمِدي ُف أَمْحَ ٕى َْاُه َأ ًْ ُف أمَْحُْد، َوَم ُّ ُشقَل اْش   . َإنى افرى
ِ

ُؿ اَّللى ًَ
قَن ِٕ ُُ َأْن َت

َذفَِؽ َفِزَم أَ  ـَ اَن  ـَ ِة، َوإَِذا  مْحَ ِة َوافرى َّ ًْ ثَْرِة افِّْ ـَ ِد بَِحَسِب  ّْ ثَْرَة احْلَ ـَ ثََر وذفؽ َأنى  ـْ ِْٔف َأ َِ  َظ
ِ

قَن َرمْحَُة اَّللى ُُ ْن َت

ا ذِم َحؼِّ مَجِٔعِ  َٓ ثََر ِمْْ ـْ الَُم َأ ِْٔف افسى َِ ٍد َظ ّى غَ  ذِم َحؼِّ حُمَ
ِ
اَد ًَ بَِب َؿاَل:(4)اْف َذا افسى َٓ

ِِ ک  ک  گ   چ  ،َؾ

 .(5) چگ  گ   

َٔداِن اْدُبَافَ 3 ٍِ ا ُي ِحُٔؿ، َومُهَ ـُ افرى مْحَ ِة، َوُهَؿ اافرى مْحَ ـَ افرى اِن ِم َى ُشقُل َفُف . َأنى اْدُْرِشَؾ َفُف اْشاَمِن ُمْنتَ َة،َوافرى ٌَ

ـَ  اِن ِم َى وٌط بُِحُهقِل  َأْيًوا اْشاَمِن ُمْنتَ ِد َمْؼُ ّْ ٕىا َبٔىْىا َأنى ُحُهقَل احْلَ َ ِٕ ٌد َوأَمْحَُد ، ّى ا حُمَ ِة، َومُهَ مْحَ افرى

ٌد َوَأمْحَُد َجاٍر جَمَْرى َؿْقفَِْا َمْرُحقٌم َوَأْرَحؿُ  ّى ْقُفَْا حُمَ ََ مْحَِة، َؾ  .(6)افرى

َد،َواحْلَاِمَد،وادحّقد،ؾٓذه  .يَقل افٍخر افرازي)رمحف اهلل تًاػ(: )انى 4 ّْ ُشقِل:احْلَ  افرى
ِ
ـْ َأْشاَمء ِم

اَػ َؿاَل: ًَ ٕىُف َت قُل: إِ َُ ِة،إَِذا َثبََت َهَذا ،َؾَْ مْحَ ٌة َظَذ افرى ُشقِل َدافى ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  أشامء فِِرُّ

                                                             

 .107شقرة إٓبٔاء : مـ أية :  (1)

 .107شقرة إٓبٔاء : مـ أية :  (2)

 .1/203يْير : افتٍسر افُبر :  (3)

 .1/241يْير : افتٍسر افُبر : ( 4)

 .107شقرة إٓبٔاء : مـ أية :  (5)

 .1/241يْير : افتٍسر افُبر :  (6)



 

 

ِْٔف َوَش (1) چىئ   َِ ُ َظ ٍد)َصذى اَّللُّ ّى بَاِد،َواْفَٔاُء ذِم ،ؾَقفف: ٕبكء إَِصاَرٌة إَِػ حُمَ ًِ قٌر َؿبَْؾ اْف ـُ ِىَؿ(،َوُهَق َمْذ

َٕا  اَػ َواْفَٔاُء ذِم َؿْقفِِف: َأينِّ َظائٌِد إَِفِْٔف،َوَؿْقُفُف: َأ ًَ  َت
ِ

ٌر َظاِئٌد إَِػ اَّللى ِّ ظائد إفٔف،وؿقل: َؿْقفِِف: ِظبَاِدي َو

َل ََخَْسُة أَ  ِٓ  َؾ
ِ

ى
ِ

تَاِن َّلل ٍَ ِحُٔؿ، ِص قُر افرى ٍُ ٌَ ِق يقم افَٔامة اْف ّْ بُْد َي ًَ ِحِٔؿ،َؾاْف ِريِؿ افرى َُ  اْف
ِ

ٌة َظَذ اَّللى اٍظ َدافى ٍَ ْف

ـْ  اٍظ ِم ٍَ ُف ََخَْسُة َأْف ٍَ ِْ ِة،َوَخ مْحَ  َتُدلُّ َظَذ افرى
ٍ
َسِة َأْشاَمء وؿدامف افرشقل ظِٔف افهالة وافسالم َمَع ََخْ

ِة،َوَرمْحَ  مْحَ ِف َتُدلُّ َظَذ افرى ِى اف
ِ
اَػ:َأْشاَمء ًَ اَم َؿاَل َت ـَ ثَِرٌة  ـَ ُشقِل  ک  ک  گ         گ  چ  ُة افرى

اَػ: (2)چگ ًَ اَم َؿاَل َت ـَ  َؽْرُ ُمتََْاِهٍَٔة 
ِ

َْٔػ (3)چ ٿ   ٹ  ٹ           ٹچ  ،َوَرمْحَُة اَّللى َُ ،َؾ

ِة  َؼَ ًَ اِخَرِة اْف ُؾ أَْن َيِؤَع اْدُْذُِٕب  َمَع َهِذِه اْفبَِحاِر افزى ََ ًْ مْحَِة؟(ُي ـَ افرى ُِقَءِة ِم ّْ  .(4)اْدَ

اَػ:5 ًَ ،إشتدل بًض افًِامء هبذه أية ظذ أن افرشقل (5)چ ٿ   ٹ  ٹ           ٹچ  .َؿْقُفُف َت

انَ  َُ َغ،َؾ
ِ
اَد ًَ َِِة اْف ـْ مُجْ ُة ِم َُ ِْٔف افهالة  )صذ اهلل ظِٔف وشِؿ( أؾوؾ مـ ادالئُة ،َؾاْدَالَِئ َِ ٌد)َظ ّى حُمَ

ؿْ  ُٓ ٌد َأْؾَوَؾ ِمْْ ّى قَن حُمَ ُُ الَُم(َرمْحًَةهَلُْؿ،َؾَقَجَب َأْن َي  .(6)وافسى

ِىؿ (رمحة فُِؾ ٓ يْاذم ؿتِف بًض افٍُرة، وافتًرض ٕمقاهلؿ 6 ِْٔف َوَش َِ ُ َظ .ـقن افرشقل )َصذى اَّللى

يْاذم حذق افىبٔب،وإصٍاؿف ظذ ادريض  وأوٓدهؿ، ـام أن ـل بًض أظواء ادريض،بؾ ؿىًف ٓ

 .(7)ومـ هْا ؿٔؾ: آخر افدواء افُل،وافًاؿؾ ٓ يْسب افتَهر إػ افٍاظؾ فَهقر ذم افَابؾ

                                                             

ْجِر: مـ أية  شقرة (1)  .49احْلِ

 .107شقرة إٓبٔاء : مـ أية :  (2)

 .156شقرة آظراف : مـ أية  (3)

 .1/241افتٍسر افُبر :    (4)

 .107شقرة إٓبٔاء : أية  (5)

 .2/444يْير : افتٍسر افُبر :    (6)

ـ حسغ افَّل افْٔسابقري )ت: يْير: ؽرائب افَرآن ورؽائب افٍرؿان:فْيام افديـ احلسـ بـ حمّد ب(7)

 .5/58( : هـ 1416) إوػ: افىبًة-بروت–دار افُتب افًِّٔف-ادحَؼ: افنٔخ زـريا ظّرات-هـ(850



 

   

 

ِىؿ (جاء بافسًادة افُزى، وافْجاة مـ افنَاوة افًيّك، وٕافقا 7 ِْٔف َوَش َِ ُ َظ .إن افرشقل )َصذى اَّللى

ْٔفِ  َِ ُ َظ ِىّٓؿ بًد اجلٓافة،وهداهؿ  ظذ يديف )َصذى اَّللى ِىؿ (اخلراِت افُثرة ذم أخرة وإوػ،وظ َوَش

 بًد افوالفة، ؾ٘ن ؿِت: رمحة فًِادغ ظّقم،وافٍُار مل يرمحقا بف؟.

 ؾاجلقاب مـ وجٓغ:

وغ فِرمحة بف فق آمْقا،ؾٓؿ افذيـ ترـقا افرمحة بًد تًريوٓا. -أحدمها   أهنؿ ـإقا مًرى

ار ادتَدمقن ،مـ افىقؾان  –وأخر  ٍّ أهنؿ ُرمحقا بف فُقهنؿ مل يًاَؿبقا بّثؾ ما ُظقؿب بف افُ

 .(1)وافهٔحة وؽر ذفؽ

  

                                                             

ويْير:ؾتح افرمحـ بُنػ ما يِتبس ذم افَرآن: فزـريا بـ -190/ 2إؿران ذم إظجاز افَرآن : يْير:مًسك(1)

-حتَٔؼ: حمّد ظع افهابقين-هـ( 926حمّد بـ أمحد بـ زـريا إٕهاري، زيـ افديـ أيب حئك افسُْٔل )ت: 

 ( :م 1983 - هـ 1403)إوػ: افىبًة-فبْان–دار افَرآن افُريؿ ،بروت



 

 

 بًد هذا افًرض فامدة افبحث أصر اػ بًض افْتائج افتل تقصِت افٔٓا :

ذم أظذ  . إن افَران افُريؿ هق ادًجزة افُزى فِرشقل حمّد )صذ اهلل ظِٔف وشِؿ( جاء1 

 درجات افٍهاحة وافبالؽة مما اظجز افًرب ،بؾ اجلـ وإٓس ظذ أن يٖتقا بّثِف، ـام ؿال تًاػ:

ڤ  چ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  

 .(1) چڦ  

ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  چ  . ان اهلل يهىٍل مـ يناء مـ خَِف حلّؾ افرشافة، ؿال تًاػ:2

ېئ  ېئ  ىئ    ىئ  ىئ    ېئۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ

 .(2) چی  ی  ی  ی  جئ           حئ  

َِِْٔف افهالة 3 الَُم( رمحة فُؾ افًادغ ،فِّٗمـ وفُِاؾر،ؾٓق )َظ افهالة وافسى ِٓ ْٔ َِ ٌد)َظ ّى . افرشقل حُمَ

الَُم( ـان رمحة ذم افديـ وذم افدٕٔا، أما ذم افديـ ؾنإٔف ظِٔف افسالم بًث وافْاس ذم جاهِٔة  وافسى

ووالفة، وأهؾ افُتابغ ـإقا ذم حرة مـ أمر ديْٓؿ فىقل مُثٓؿ وإَىاع تقاترهؿ ووؿقع 

آختالف ذم ـتبٓؿ ،ؾبًث اهلل تًاػ حمّدا )صذ اهلل ظِٔف وشِؿ( حغ مل يُـ فىافب احلؼ شبٔؾ 

 افٍقز وافثقاب، ؾدظاهؿ إػ احلؼ وبغ هلؿ شبٔؾ افثقاب، وذع هلؿ إحُام ومٔز احلالل مـ إػ

احلرام، ثؿ إٕام يْتٍع هبذه افرمحة مـ ـإت مهتف ضِب احلؼ ؾال يرــ إػ افتَِٔد وٓ إػ افًْاد 

ى     ىۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ وآشتُبار وـان افتقؾٔؼ ؿريْا فف، ؿال اهلل تًاػ:

،وأما ذم افدٕٔا ،ؾنأهنؿ َتِهقا بسببف مـ ـثر مـ (3)چائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئائ  

 .(4)افذل وافَتال واحلروب وٕكوا بزـة ديْف

                                                             

 .88آهاء : أية شقرة  (1)

 .124شقرة إًٓام : أية  (2)

 .44شقرة ؾهِت : أية   (3)

 .22/193يْير : افتٍسر افُبر ::  (4)



 

   

 

.اجلٓد افُبر افذي بذفف ظِامء إمة ذم تٍسر افَرآن افُريؿ،ؾيٓرت مهٍْاهتؿ ذم خمتِػ افًِقم 5

 افْزول وادْاشبة بغ ايات افسقر وؽرها. افتل تتًِؼ بافَران افُريؿ،ـاشباب

ـ ادًِؿ أن ئٍد ذم جإبل افتٍسر .6 ُّ فق ُدرشت افسقر افتل حتقي أحُاماً ـامِة،فتّ

وإحُام،وهذا إوػ،وبف يًىك ـؾ ظِؿ حيف مـ افتدريس،ويستٍٔد افدارس مـ مجِة هذه 

 افًِقم.

وهذا ما جيب ظذ ادسِّغ ان يبْٔقه فِْاس ، .ان ديـ آشالم ديـ رمحة ، ورشقل اهلل هق رمحة ،7

خاصة ذم هذا افقؿت افًهٔب افذي متر بف آمة آشالمٔة مـ افؤاع وافٍرؿة وافتنتت وافَىًٔة، 

وفُل ٕقوح فًِامل امجع افهقرة احلََٔٔة فديـ آشالم،وذم افَرآن افًئؿ آيات ٓ حتك ذم إمر 

سط وافقؾاء بافًٓد، وافْهقص ذم ذفؽ مىَِة تستقظب بافز وافهِة واإلحسان وافًدل وافَ

ـنأحد،بؾ إن ٕهقص اإلحسان تنّؾ حتك احلٔقان وذم احلديث ظْف )صذ اهلل ظِٔف وشِؿ( ؿال : 

)إن اهلل ـتب اإلحسان ظذ ـؾ رء ؾ٘ذا ؿتِتؿ ؾٖحسْقا افَتِة وإذا ذبحتؿ ؾٖحسْقا افذبح وفٔحد 

 ،وؿال تًاػ :(2)چھ    ھ  ے    ے    ھھچ  اػ:،وؿال تً(1)أحدـؿ صٍرتف وفرح ذبٔحتف(

،وذم طؾ هذا ادٍٓقم افًام فإلحسان ـان هدي افْبل)صذ اهلل ظِٔف (3)چې    ې  ى  چ

 وشِؿ(ذم مًامِة ؽر ادسِّغ.

ُِؼ افًئؿ بنٓادة رب  جيب ظذ ادسِؿ افتٖد.8 بافرشقل حمّد )صذ اهلل ظِٔف وشِؿ( صاحب اخلُ

وئ  ۇئ        ۇئ  چ  تًاػ ،وؿقفف احلؼ: ؾَال افًادغ، إشقة احلسْة افتل أمرٕا اهلل تًاػ ان َٕتدي بف،

                                                             

حتَٔؼ : حمّد ؾٗاد ظبد  -ه( 261صحٔح مسِؿ: دسِؿ بـ احلجاج أيب احلسغ افَنري افْٔسابقري )ت:   (1)

 .1955حديث رؿؿ:-3/1548بروت : -دار إحٔاء افساث افًريب -افباؿل 

 . 195شقرة افبَرة : مـ أية :   (2)

 . 83شقرة افبَرة: مـ أية :   (3)



 

 

،وهق افرمحة ادٓداة (1) چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی  

 .(2)      چ ک  ک  گ         گ  گچ  ؿال تًاػ:فًِادغ ، 

ِىؿ(،وهُذا جيد ادتتبع ٔيات افَرآن افُريؿ 9 ِْٔف َوَش َِ ُ َظ .افرمحة ؽاية افبًث ادحّدي )َصذى اَّللى

ِىؿ (رمحة،وذم َِِْٔف َوَش ُ َظ ِىؿ ( ذم ذاتف رمحة،وذم ذيًتف)َصذى اَّللى ِْٔف َوَش َِ ُ َظ افٌاية افتل  إٔف)َصذى اَّللى

 .(3)يْتٓل إفٔٓا ادٗمـ إن اشتّسؽ بف رمحة،ؾافرمحة ؽاية افبًث ادحّدي وثّرتف وٕتٔجتف وهنايتف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                             

 .21شقرة إحزاب: أية  (1)

 .107شقرة إٓبٔاء: أية (2)

يْير: ذيًة افَرآن مـ دٓئؾ إظجازه: دحّد بـ أمحد بـ مهىٍك بـ أمحد ادًروف بٖيب زهرة )ت:  (3)

 .1/72( :م 1961 - هـ 1381)-افَاهرة–دار افًروبة-هـ(1394



 

   

 

 وهل بًد افَرآن افُريؿ:

حتَٔؼ: حمّد -هـ(911افديـ افسٔقضل )ت:  جالل اإلتَان ذم ظِقم افَرآن: ظبد افرمحـ بـ أيب بُر، .1

 م(. 1974 -هـ1394)-اهلٔئة ادكية افًامة فُِتاب -أبق افٍوؾ إبراهٔؿ

افامفُل )ت:  آصبٔع أحُام افَرآن: فَِايض حمّد بـ ظبد اهلل أيب بُر بـ افًريب ادًاؾري  .2

ِىؼ ظِٔف: حمّد ظبد افَادر ظىا-هـ(543  دار افُتب افًِّٔة، -راجع أصقفف وخرج أحاديثف وظ

 م  (. 2003 -هـ  1424افىبًة: افثافثة،)-فبْان –بروت 

( حتَٔؼ : حمّد افهادق ـه 370أحُام افَرآن: ٕمحد بـ ظع افرازي اجلهاص أيب بُر )ت:  .3

 (.ـه1405بروت )  -ريب دار إحٔاء افساث افً -ؿّحاوي

ادحَؼ: -هـ(256أيب ظبدافِف )ت:  إدب ادٍرد: دحّد بـ إشامظٔؾ بـ إبراهٔؿ بـ ادٌرة افبخاري، .4

 م(.1989 – ـه1409افىبًة: افثافثة)-بروت –دار افبنائر اإلشالمٔة  -حمّد ؾٗاد ظبد افباؿل

هـ(،دار 1396افدمنَل )ت:  افزرـع خلر افديـ بـ حمّقد بـ حمّد بـ ظع بـ ؾارس، إظالم: .5

 م(. 2002افىبًة اخلامسة ظؼ ) -افًِؿ فِّاليغ

جالل افديـ افَزويْل  أيب ادًايل، اإليواح ذم ظِقم افبالؽة: دحّد بـ ظبد افرمحـ بـ ظّر، .6

 –دار اجلٔؾ  -هـ( ،حتَٔؼ: حمّد ظبد ادًْؿ خٍاجل739ادًروف بخىٔب دمنؼ )ت:  افناؾًل،

 .افىبًة: افثافثة -بروت

حتَٔؼ : ؽإؿ  -هـ ( 444افبٔان ذم ظّد آي افَرآن: ٕيب ظّرو ظثامن بـ شًٔد إمقي افداين )ت:  .7

 م(.1994 -هـ1414افىبًة إوػ ) -افُقيت –مرـز ادخىقضات وافساث  –ؿدوري احلّد 

حتَٔؼ   - هـ(616افتبٔان ذم إظراب افَرآن: ٕيب افبَاء ظبد اهلل بـ احلسغ بـ ظبد اهلل افًُزي )ت:  .8

 ظٔسك افبايب احلِبل وذـاه.-: ظِٔؿ محد افبجاوي

افدار -هـ(1393افتحرير وافتْقير : دحّد افىاهر بـ حمّد بـ حمّد افىاهر بـ ظاصقر افتقٕز )ت :  .9

 م(. 1984تقٕس)  –افتقٕسٔة فِْؼ 

ثًِبة افَرواين افتهاريػ فتٍسر افَرآن مما اصتبٓت أشامئف وتكؾت مًإٔف: فٔحٔك بـ شالم بـ أيب  .10

 م(. 1979تقٕس ) -افؼـة افتقٕسٔة فِتقزيع -حتَٔؼ: هْد صِبل-هـ(200)ت: 

(  حتَٔؼ : ظبد افرمحـ ـه104تٍسر جماهد: دجاهد بـ جز ادخزومل افتابًل أيب احلجاج )ت:  .11

 بروت. –ادْنقرات افًِّٔة  –افىاهر حمّد افسقريت 



 

 

دار افُتاب  –حتَٔؼ : د. صالح افديـ ادْجد  -( ـه124تْزيؾ افَرآن :ٓبـ صٓاب افزهري )ت:  .12

 م(. 1980افىبًة افثإٔة ) -بروت –اجلديد 

 –دار اجلامًات ادكية  -( حتَٔؼ : د. ؾتح اهلل خِٔػـه 333افامتريدي )ت:  افتقحٔد: ٕيب مْهقر .13

 اإلشُْدرية.

إٕهاري افَرضبل )ت: اجلامع ٕحُام افَرآن: ٕيب ظبد اهلل حمّد بـ أمحد بـ أيب بُر بـ ؾرح  .14

افىبًة: افثإٔة، -افَاهرة –دار افُتب ادكية  -حتَٔؼ: أمحد افزدوين وإبراهٔؿ أضٍٔش -هـ(671

 م(. 1964 -هـ 1384)

 -( 310جامع افبٔان ظـ تٖويؾ آي افَرآن:  دحّد بـ جرير بـ يزيد بـ خافد افىزي أيب جًٍر )ت:  .15

 (.ـه1405بروت )  -دارافٍُر 

( حتَٔؼ : د. ـه256هحٔح ادختك : دحّد بـ إشامظٔؾ أيب ظبد اهلل افبخاري اجلًٍل )ت: اجلامع اف .16

 م (.1987 – ـه1407افىبًة : افثافثة ) -بروت  -دار ابـ ـثر  -مهىٍك ديب افبٌا

دمنؼ  -دار افرصٔد -هـ(1376اجلدول ذم إظراب افَرآن افُريؿ: حمّقد بـ ظبد افرحٔؿ صاذم )ت:  .17

 (ـ.ـه 1418ًة) افىبًة افراب –

أمحد بـ يقشػ بـ ظبد افدائؿ  ،صٓاب افديـ افدر ادهقن ذم ظِقم افُتاب ادُْقن: ٕيب افًباس، .18

 دمنؼ. دارافَِؿ، -ادحَؼ: افدـتقر أمحد حمّد اخلراط -هـ(756ادًروف بافسّغ احلِبل )ت: 

يب ظبد اهلل صّس افروح ذم افُالم ظذ أرواح إمقات وإحٔاء بافدٓئؾ مـ افُتاب وافسْة :ٕ .19

 -دار افُتب افًِّٔة  –هـ(  751افديـ حمّد بـ أيب بُر بـ أيقب بـ شًد افزرظل افدمنَل )ت: 

 م(.1975 - ـه1395بروت ) 

بـ أمحد  حمّد افناج ادْر ذم اإلظإة ظذ مًرؾة بًض مًاين ـالم ربْا احلُٔؿ اخلبر: فنّس افديـ، .20

 هـ(. 1285افَاهرة) –مىبًة بقٓق )إمرية(  -هـ(977اخلىٔب افؼبْٔل افناؾًل )ت: 

 -هـ(748شر أظالم افْبالء: فنّس افديـ أيب ظبد اهلل حمّد بـ أمحد بـ ظثامن بـ َؿاْيامز افذهبل )ت:  .21

 م(.2006-هـ1427) -افَاهرة -دار احلديث

بـ أمحد بـ مهىٍك بـ أمحد ادًروف بٖيب زهرة )ت:  ذيًة افَرآن مـ دٓئؾ إظجازه: دحّد .22

 م(. 1961 -هـ  1381)-افَاهرة –دار افًروبة  -هـ(1394

ؽرائب افَرآن ورؽائب افٍرؿان: فْيام افديـ احلسْبـ حمّد بـ حسغ افَّل افْٔسابقري )ت:  .23

 هـ(. 1416) افىبًة: إوػ-بروت –دار افُتب افًِّٔف  -ادحَؼ: افنٔخ زـريا ظّرات-هـ(850



 

   

 

ؾتح افباري ذح صحٔح افبخاري :ٕمحد بـ ظع بـ حجر أيب افٍوؾ افًسَالين افناؾًل )ت:  .24

 بروت.–دار ادًرؾة  -( حتَٔؼ : حمب افديـ اخلىٔب852

ؾتح افرمحـ بُنػ ما يِتبس ذم افَرآن: فزـريا بـ حمّد بـ أمحد بـ زـريا إٕهاري، زيـ افديـ أيب  .25

-فبْان –بروت  دار افَرآن افُريؿ، -حتَٔؼ: حمّد ظع افهابقين-هـ( 926حئك افسُْٔل )ت: 

 م(. 1983 -هـ  1403افىبًة: إوػ)

حتَٔؼ: -هـ(429فًبد ادِؽ بـ حمّد بـ إشامظٔؾ أيب مْهقر افثًافبل )ت:  ؾَف افٌِة وه افًربٔة: .26

 م (.2002 -هـ 1422افىبًة إوػ)  –ظبد افرزاق ادٓدي، إحٔاء افساث افًريب 

 –ه 1398بروت )  -دار ادًرؾة  -(ـه 385افٍٓرشت: دحّد بـ إشحاق أيب افٍرج افْديؿ )ت:  .27

 م(.1978

هـ( ،حتَٔؼ: مُتب 817)ت:  افَامقس ادحٔط: دجد افديـ أيب ضاهر حمّد بـ يًَقب افٍروزآبادى .28

افىبًة –فبْان  –حتَٔؼ افساث ذم مٗشسة افرشافة، مٗشسة افرشافة فِىباظة وافْؼ وافتقزيع، بروت 

 م(. 2005 -هـ  1426افثامْة، )

-دمنؼ –دار افٍُر  -افَراءات ادتقاترة وأثرها ذم افرشؿ افَرآين وإحُام افؼظٔة: دحّد حبش .29

 م(. 1999 -ـ ه 1419افىبًة: إوػ)

ٕيب ٕك إشامظٔؾ بـ محاد اجلقهري افٍارايب )ت:  افهحاح تاج افٌِة وصحاح افًربٔة: .30

 -  هـ 1407افىبًة افرابًة) -بروت  –دار افًِؿ فِّاليغ  -هـ(،حتَٔؼ: أمحد ظبد افٌٍقر ظىار393

 م(. 1987

حتَٔؼ : حمّد ؾٗاد ( ـه261صحٔح مسِؿ: دسِؿ بـ احلجاج أيب احلسغ افَنري افْٔسابقري )ت: .31

 بروت. –دار إحٔاء افساث افًريب  –ظبد افباؿل 

دار إحٔاء  -(ـه 676صحٔح مسِؿ بؼح افْقوي: ٕيب زـريا حئك بـ ذف بـ مري افْقوي )ت:  .32

 (.ـه1392افىبًة افثإٔة) –بروت  -افساث افًريب 

افىبًة: -افَاهرة –وافتقزيع  دار افهابقين فِىباظة وافْؼ –صٍقة افتٍاشر: دحّد ظع افهابقين  .33

 م(. 1997 -هـ  1417إوػ) 

افَاهرة  -ادىبًة افسٍِٔة  –( ـه 728افْبقات :ٕمحد بـ ظبد احلِٔؿ بـ تّٔٔة احلراين أيب افًباس )ت:  .34

 (.ـه1386) 



 

 

افبَاظل  إلبراهٔؿ بـ ظّر بـ حسـ افرباط بـ ظع بـ أيب بُر ٕيؿ افدرر ذم تْاشب أيات وافسقر: .35

 دار افُتاب اإلشالمل ،افَاهرة. –هـ( 885)ت: 

جمّع ادِؽ ؾٓد فىباظة  -أ. د. أمحد بـ حمّد اخلراط ،أبق بالل :ادجتبك مـ منُؾ إظراب افَرآن .36

 هـ(. 1426ادديْة ادْقرة)  ادهحػ افؼيػ،

هـ(،حتَٔؼ: 728جمّقع افٍتاوى: فتَل افديـ أيب افًباس أمحد بـ ظبداحلِٔؿ بـ تّٔٔة احلراين )ت:  .37

 ادُِّة افْبقية، ادديْة جمّع ادِؽ ؾٓد فىباظة ادهحػ افؼيػ، -بد افرمحـ بـ حمّد بـ ؿاشؿظ

 م(.1995هـ/1416)-افسًقدية افًربٔة

َرج افْاسي  حمارضات ذم ظِقم افَرآن :ٕيب ظبد اهلل ؽإؿ بـ ؿدوري بـ محد بـ صافح، .38 ٍَ آل مقشٔ

 م(. 2003 -هـ  1423افىبًة: إوػ)-ظامن –دار ظامر  -افتُريتل

ٕيب ظبد اهلل احلاـؿ حمّد بـ ظبد اهلل بـ حمّد بـ محد افْٔسابقري )ت:  ادستدرك ظذ افهحٔحغ: .39

 -ه 1411افىبًة: إوػ)-بروت –دار افُتب افًِّٔة  –هـ( حتَٔؼ: مهىٍك ظبد افَادر ظىا 405

 م(.1990

أيب افًباس )ت:   ادهباح ادْر ذم ؽريب افؼح افُبر: ٕمحد بـ حمّد بـ ظع افٍٔقمل ثؿ احلّقي، .40

 بروت. –افًِّٔة  ادُتبة -هـ(770

هـ(،حتَٔؼ: 395أيب احلسغ )ت:  مًجؿ مَائس افٌِة: ٕمحد بـ ؾارس بـ زـرياء افَزويْل افرازي، .41

 م(.1979 -هـ 1399) –دار افٍُر   -ظبد افسالم حمّد هارون

دار  -هـ(911جالل افديـ افسٔقضل )ت:  مًسك إؿران ذم إظجاز افَرآن: فًبد افرمحـ بـ أيب بُر، .42

 م(. 1988 -هـ  1408افىبًة: إوػ) -فبْان –بروت  -افُتب افًِّٔة 

مٍتاح دار افسًادة ومْنقر وٓية افًِؿ واإلرادة :دحّد بـ أيب بُر أيقب افزرظل أيب ظبدافِف )ت:  .43

 بروت.–دار افُتب افًِّٔة –( ـه 751

ادٍردات ذم ؽريب افَرآن: ٕيب افَاشؿ احلسغ بـ حمّد ادًروف بافراؽب إصٍٓإك )ت:  .44

 هـ(. 1412افىبًة: إوػ )-بروت دار افَِؿ، -ادحَؼ: صٍقان ظدٕان افداودي-هـ(502

ْرؿاين )ت:  .45 مىبًة ظٔسك افبايب  -هـ(1367مْاهؾ افًرؾان ذم ظِقم افَرآن: حمّد ظبد افًئؿ افزُّ

 افىبًة: افثافثة. -احلِبل وذـاه

 


