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 مقدمة التفسري
 

ْسََلمِ   :َقاَل َشْيُخ اْْلِ

ر ،  بسم اهلل الرمحن  الرمحميم مْح َوَأِعرْ  رَِربِّ َيس 

ُُ ، اْْلَْمُد هللِهِ َنْسَتِعيُنُه َوَنْسَتْغِفمُحُه  . بمَِحْنَتِك َوَنُعرذ

وِر َأْنُفِسرنَا بِا ، َوِمرْ  َسريَِّااِ  َأْعَللِنَرا ، هلل ِمْ  ُُشُ

َوَمرْ  ُيْضرلَِّْ َفرََل ، ََل ُمِضرَّه َلرُه َفر َمرْ  َهْرِدِه اهلُل

َوَأْشررَدُد َأْ  َ  ََلررَه َ ه اهلُل َوْمررَدُه َ  ، َهرراِيَ  َلررُه 

يررَك َلررُه  ررَدا َعْهررُدُه َوَرُسررذُلُه ، َُشِ َمه َُ َوَأْشررَدُد َأ ه 

َم َتْسلِيَل .   َصَّله اهلُل َعَلْيِه َوَسله

ا َبْعُد َفَقْد َسَأَلنِي َبْعُض ا ََ َأمه ْخَذاِ  َأْ  َأْكُتر ْْلِ

يهَة . ُتِعنُي َعرََّل َفْدرِم  ُ  َقَذاِعَد ُكلِّ َمَة َتَتَضمه َلُه ُمَقدِّ

ِه َوَمَعانِيرهِ  ِِ ِِ ِي  ، اْلُقرمْحنِ  َوَمْعمِحَفرِة َتْفِسر َوالتهْميِير
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لِرررَك َوَمْعُقذلِرررِه َبرررنْيَ اْْلَررر ِّ َوَأْنرررَذاِ   َُ َمنُْقرررذِل 

لِيَِّ اْلَفاِصررَِّ َبررنْيَ َوالتهنْهِيرر، اْْلََباطِيررَِّ  ِه َعررََّل الررده

ِِ  ؛اْْلََقاِويررَِّ  ََ اُنَفررنهَفَة ِي التهْفِسرر َفررنِ ه اْلُتُترر

ِمنِي  ، َواْلَهاطَِِّ اْلَذاِضِح ، َمْشُحذَنٌة بِاْلَغثِّ َوالسه

 َواْْلَ ِّ اُنهنِِي . 

ٌق َعْ  َمْعُفذٍم  ، َواْلِعْلمُ  ا َنْقٌَّ ُمَفده ا ، َمه َوَِمه

ا ، ٌل َعَلْيِه َيلِيٌَّ َمْعُلذٌم  َقذْ  ََ را ، َوَما ِسَذى َهر َفنِمه

ٌف َممْحُيوٌي  يه َِ ٌٌ ، ُم رمَح ُه ََبْ ا َمْذُقذٌف َ  ُيْعَلُم َأنه َوَِمه

ٌة َََل َفْدِم اْلُقمْحنِ   ِة َماسه َوَ  َمنُْقذٌي . َوَماَجُة اْْلُمه

َِ  ُهررَذ َمْهررَُّ اهلل اَنتِررنُي  رر ْكمُح اْْلَ ، اله َِّ ، تِرريُم َوالرر

اُط اُنْسَتِقيُم  َ يُغ بِِه اْْلَْهَذاُء ، َوالِّصِّ ِِ َِ  َ  َت ، اله

َلررُ  َعررْ  َكْةررمَحِ  ، َوَ  َتْلَتررهُِ  بِررِه اْْلَْلُسررُ   َوَ  ََيْ

ِييِد  ْ ُُ ِمنْرُه ، ِِض َعَجائُِهرُه رَوَ  َتنَْقر، الَّته َوَ  َيْشرَه
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، ْ  َعِمََّ بِِه ُأِجمحَ َومَ ، َمْ  َقاَل بِِه َصَدَق ، اْلُعَلَلُء 

َوَمرْ  َيَعرا ََلْيرِه ُهرِدَ  َََل ، َوَمْ  َمَتَم بِِه َعرَدَل 

اٍط ُمْسَتِقيمٍ  َوَمرْ  َتمَحَكرُه ِمرْ  َجههراٍر َقَفرَمُه  ، ِِصَ

ُه اهلُل . ، اهلُل  ِه َأَضله ِ ِْ  َوَمْ  اْبَتَغى اْْلَُدى ِي َغ

را َيرْأتَِينهُتْم مِ  َقاَل َتَعاََل :  نِّري ُهرَدى َفَمرِ  َفنِمه

َُ ُهرررَداَ  َفرررََل َيِضرررََّ َوَ  َيْشرررَقى  َهررر َوَمرررْ   *اته

ُِْكررمِح  َفررنِ ه َلررُه َمِعيَشررَة َضررنَْتا  َأْعررمَحَ  َعررْ  

َ  *مُحُه َيررْذَم اْلِقَياَمررِة َأْعَمررى رَُوَنْحشرر َِ َقرراَل َربِّ 

ا رََمشرر َِ ُِ َبِفرر َقرراَل  *مْحَتنِي َأْعَمررى َوَقررْد ُكنْرر

لَِك َأَتْتررَك  ََ لَِك اْلَيررْذَم  َكرر ََ نَياُتنَررا َفنَِسرريَتَدا َوَكرر

 . ُتنَْسى

َقرررْد َجررراَءُكْم ِمرررَ  اهلل ُنرررذٌر .َوَقررراَل َتَعررراََل : 

َُ ِرْضرَذاَنُه  *َوكَِتاٌب ُمهنٌِي  َهر َهِْد  بِرِه اهلُل َمرِ  اته
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مِحُجُدْم ِمرَ  الَُُّلرَلِ  َََل النَرذِر  ََلِم َوَُيْ ُسُهََّ السه

نِِه َوَهْدِ  ُْ
اٍط ُمْسَتِقيٍم بِنِ  . هِْم َََل ِِصَ

ٌَ  َوَقاَل َتَعاََل:  ْلنَاُه ََلْيَك لُِتْخرمِح َِ َتاٌب َأْن
المح كِ

ِررْم َََل  ِ  َرَبِّ ُْ النهرراَ  ِمررَ  الَُُّلررَلِ  َََل النَررذِر بِررنِ

ِِ اْلَِميررِد  يرر ِِ اِط اْلَع َِ  َلررُه َمررا ِي  *ِِصَ رر اهلل اله

َلَواِ  َوَما ِي اْْلَْر ِ   .  السه

لَِك َأْوَمْينَرا ََلْيرَك ُروَمرا  َوَقاَل َتَعاََل :  ََ َوَكر

يرَلُ   َِ َتْدِر  َما اْلتَِتاُب َوَ  اْْلِ ِمْ  َأْممِحَنا َما ُكنْ

َوَلتِررْ  َجَعْلنَرراُه ُنررذَرا َ ْررِد  بِررِه َمررْ  َنَشرراُء ِمررْ  

اٍط ُمْسرررَتِقيٍم  رررَك َلَتْدرررِد  َََل ِِصَ  *ِعَهاِيَنرررا َوَِنه

اِط  ررَلَواِ  َوَمررا ِي ِِصَ   َلررُه َمررا ِي السه
َِ رر اهلل اله

ُِ اْْلُُمذُر   .   اْْلَْرِ  َأَ  َََل اهلل َتِف
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 ُِ َمررَة ُ ْرر َوَقررْد َكَتْهرر ِه اُنَقدِّ َِ َِ رَهرر َ  بَِحَسرر َتَِّصَ

ِِ اهلل   اْلُفررَ اِي ر َتَعرراََل ر َتْيِسرر
ِ
َواهلُل ، ِمررْ  َْمررََلء

َشايِ   . اْْلَاِي  َََل َسهِيَِّ المحه

 

 َفْصٌل

َُ َأْ  ُيْعَلَم َأ ه النههِريه 
َ ِْلَْصرَحابِِه  ر ^ر ََيِ َبرنيه

َ اْلُقررمْحنِ  
َِ َ َْلُررْم َأْلَفاَ ررُه ، َمَعررا َفَقْذُلررُه ، َكررَل َبررنيه

َل ََلرْيِدْم  َتَعراََل:  ِِّ َ لِلنهراِ  َمرا ُنر َيَتنَراَوُل  لُِتَهرنيِّ

ا  ََ ا َوَه ََ ْنَِ  السرلمي :  َوَقْد َقاَل َأُبذ َعْهدِ ، َه المحه

يَ  َكراُنذا ُيْقمِحئُ  ) َِ َثنَا اله  ذَننَرا اْلُقرمْحنَ  : َكُعرْةَل َ َمده

رْبِ  عَ  ُرْم  ا ٍ فه را َأ ه ِاَ ِ ِْ َوَعْهرِد اهلل ْبرِ  َمْسرُعذٍي َوَغ

ُمذا ِمْ  النههِيِّ  ا َتَعله َُ ْ رَعْش  ر ^ر َكاُنذا َ ََ مَح نَيراٍ  

ُمررذا َمررا فِيَدررا ِمررْ  اْلِعْلررِم َُيَاِوُزوَهررا َمتهررى َيَتَعله 
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ْمنَرررا اْلُقرررمْحنَ  َواْلِعْلرررَم  ، َواْلَعَمرررَِّ  َقررراُلذا : َفَتَعله

ِيَعررا  َِ َ  ِي  ;َواْلَعَمررََّ  ا َكرراُنذا َيْهَقررْذَ  ُمررده ََ َوِْلَرر

ا َقمَحَأ  (ِمْفِظ الَسذَرِ   َُ ُجَُّ َ َوَقاَل َأَنٌ  : َكاَ  المحه

َوَأَقرراَم اْبررُ  ، ِي َأْعُينِنَررا  اْلَهَقررمَحَ  َونَل ِعْمررمَحاَ  َجررَّه 

َ  ِسرننَِي ِقيرََّ: َثررَلِ   ُعَمرمَح َعرََّل ِمْفرِظ اْلَهَقررمَحِ  ِعرده

لَِك َأ ه اهللَ َتَعراََل َقراَل : ، ِسننَِي  َُ َكمَحُه َمالٌِك . َو َُ

  مُحوا نَياتِررِه به ْلنَرراُه ََلْيررَك ُمَهرراَرٌَّ لَِيررده َِ َترراٌب َأْن
 كِ

مُحوَ  اْلُقمْحنَ  َأَفََل يَ  َوَقاَل :  َأَفَلرْم  َوَقراَل :  َتَدبه

مُحوا اْلَقْذَل  به َوَتَدَبمُح اْلَتََلِم بُِدوِ  َفْدِم َمَعانِيِه  َيده

لَِك َقرراَل َتَعرراََل :  ،َ  ُيْمتِررُ   ََ ْلنَرراُه  َوَكرر َِ ررا َأْن َنه

ُتررْم َتْعِقُلررذَ   َوَعْقررَُّ اْلَتررََلِم  ُقمْحنَنررا َعمَحبِي ررا َلَعله

ٌ  لَِفْدِمِه . ُمتَ   َضمِّ
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َوِمْ  اَنْعُلذِم َأ ه ُكَّه َكََلٍم َفاَنْقُفذُي ِمنْرُه َفْدرُم 

ِي َأْلَفا ِِه  لَِك ، َمَعانِيِه ُيوَ  ُُممَحه ََ ، َفاْلُقمْحنُ  َأْوََل بِ

َتاَبا ِي َف ٍّ ِمرْ  
ُُ َأْ  َيْقمَحَأ َقْذٌم كِ َوَأْيَضا َفاْلَعاَيُ  ََتْنَ

َِّ الر: اْلِعْلِم كَ  َساِب َوَ  يستش، طِّ ، محمذه رَواْْلِ

َِ  ُهرَذ ِعْفرَمُتُدْم ، َفَتْيَف بَِترََلِم اهلل  ر َوبِرِه ، اله

ْم  ُ ُُ ْم َوَسررَعاَي ُ ُُ َوِقَيرراُم ِييررنِِدْم َوُيْنَيرراُهْم   ، َنَجررا

ِِ اْلُقمْحنِ   َحاَبِة ِي َتْفِس اُ  َبنْيَ الفه َِ ا َكاَ  النِّ ََ َوِْلَ

ا  َوُهَذ َوَِْ  َكاَ  ِي التهابِِعنَي َأْكَةرمَح ِمنْرُه  ،َقلِيََل ِجد 

َحاَبِة  ، َفُدَذ َقلِيٌَّ بِالنِّْسَهِة َََل َمْ  َبْعَدُهمْ ، ِي الفه

رررَل َكررراَ  اْلَعْفررر َف َكررراَ  اِ ْجرررتَِلُ  رَوُكله مُح َأُْشَ

َوِمررْ  ، وا ئررتَلف َواْلِعْلررُم َواْلَهَيرراُ  فِيررِه َأْكَةررمَح 

رَحاَبِة التهابِِعنَي مَ  ِِ َعرْ  الفه َُ التهْفِسر ِير َِ ى  ْ  َتَلقه

َعمَحْضرِ اُنْفرَحَف َعرََّل اْبرِ   ): َكَل َقاَل ُُمَاِهردٌ 
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 (َعههاٍ  ُأوِقُفُه ِعنْرَد ُكرَِّّ نَيرٍة ِمنْرُه َوَأْسرَأُلُه َعنَْدرا 

ا َقرراَل الةهررْذِرَ  : ََ ُِ َعررْ   ) َوِْلَرر ا َجرراَءَّ التهْفِسرر َُ َ

ِه  (ك بِرِه ُُمَاِهٍد َفَحْسهُ  ِِ ا َيْعَتِمرُد َعرََّل َتْفِسر ََ َوِْلَر

ا ِمرْ  َأْهرَِّ اْلِعْلرِم  ُاَ ُ ِْ افِِعَي َواْلُهَخاِرَ  َوَغ ، الشه

َمرراُم َأْنَرردُ  لَِك اْْلِ ََ ُه َِّهررْ  َصررنهَف ِي  َوَكرر ُ ِْ َوَغرر

ِه.  ِ ِْ ُر الَطمُحَق َعْ  ُُمَاِهٍد َأْكَةمَح ِمْ  َغ ِِ ُيَتمحِّ  التهْفِس

َِ َعررْ  َوانَ  ررْذا التهْفِسرر ْقُفررذُي َأ ه التهررابِِعنَي َتَلقه

َحاَبِة  رْذا َعرنُْدْم ِعْلرَم  الَسرنهِة ، الفه َوَِْ  ، َكرَل َتَلقه

لِرَك بِاِ ْسرتِنَْهاِط  َُ َكاُنذا َقْد َيَتَتلهُمذَ  ِي َبْعرِض 

ُمررذَ  ِي َبْعررِض الَسررنَِ  ، َواِ ْسررتِْدَ ِل  َكررَل َيَتَتله

 اِ ْستِنَْهاِط َواِ ْستِْدَ ِل .بِ 
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 َفْصٌل

ِِ َقلِيرررٌَّ  رررَلِف ِي التهْفِسررر رررََلُف َبرررنْيَ السه
، اْْلِ

َوِخََلُفُدررْم ِي اْْلَْمَترراِم َأْكَةررمُح ِمررْ  ِخََلفِِدررْم ِي 

 ِِ رََلِف ، التهْفِس َُ َما َيِفرَح َعرنُْدْم ِمرْ  اْْلِ
َوَغالِ

ُُ َََل اْختََِلِف َتنَرَذ ٍ  ، َ  اْخرتََِلِف َتَضرايٍّ ،  َيمْحِج

لَِك ِصنَْفاِ  : َُ  َو

ا  َ ُكََّ َواِمٍد ِمرنْ :َأَمُدُاَ ُدْم َعرْ  اُنرمَحاِي َأْ  ُيَعِّبِّ

ِ ِعَهاَرِ  َصراِمهِِه  بِِعَهاَر ٍ  ِْ َترُدَل َعرََّل َمْعنَرى ِي ، َغ

ِ اَنْعنَى اْْلَخمِح  ِْ ى َغ اِي اُنَسر، اُنَسمه َ َُ اِّتِّ ى رَم  رررمه

اِيَفررِة بِ  تِرري َبررنْيَ اُنََّتَ  اُنَتَتافَِاررِة اله
ِ
َلررِة اْْلَْسررَلء ِِ َمنْ

رْيِف  رررَواُنَتَهايِنَِة  راِرُم  :َكرَل ِقيرََّ ِي اْسرِم السه الفه

 اهلل اْْلُْسنَى، َواُنَدنهدُ 
ِ
لَِك ِمْةَُّ َأْسَلء َُ  ، َو

ِ
َوَأْسرَلء

 اْلُقررمْحنِ   ، ^ َرُسررذلِهِ 
ِ
َلَء اهلل َفررنِ ه َأْسرر، َوَأْسررَلء
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ى َواِمررٍد  َدررا َتررُدَل َعررََّل ُمَسررم  َفَلررْيَ  ُيَعرراُ ُه ، ُكله

ا لُِدَعائِرِه بِاْسرمٍ  بِاْسمٍ  ِه اْْلُْسرنَى ُمَضراي 
 ِمْ  َأْسَلئِ

ُقرَِّ اْيُعرذا اهللَ  اْْلَْممُح َكَل َقاَل َتَعراََل :  َبَِّ  ،نَخمَح 

ررا َمررا َتررْدُعذا َفَلررهُ  ْنََ  َأي  اْْلَْسررَلُء  َأِو اْيُعررذا الررمحه

. َوُكررََّ اْسررٍم ِمررْ  َأْسررَلئِِه َيررُدَل َعررََّل  اُْلْسررنَى 

  ِ اِ  اُنَسررله َه نََدا ، الرر تِرري  َتَضررمه ررَفِة اله َوَعررََّل الفِّ

اِ  َواْلِعْلرِم ر: اِ ْسُم . كَ  َه ، اْلَعلِيِم َيرُدَل َعرََّل الر

اِ  َواْلُقرْدَرِ   َه ِميُم وَ ، َواْلَقِديمُح َيرُدَل َعرََّل الر الرمحه

ْنَررِة  اِ  َوالمحه َه َوَمررْ  َأْنَتررمَح َيَ َلررَة ، َيررُدَل َعررََّل الرر

اِهمَح َفَقْذُلُه ِمرْ   ِعي الُّه ِه َعََّل ِصَفاتِِه َِّهْ  َيده
َأْسَلئِ

يَ   َِ رر نِيهررِة اْلَقمَحاِمَطررِة اله
ِجررنِْ  َقررْذِل ُغررََلِ  اْلَهاطِ

َبرَّْ  ;َ  بَِحريِّ َيُقذُلذَ  : َ  ُيَقاُل ُهَذ َميٌّ َوَ  َليْ 

َفررنِ ه ُأوَلاِررَك اْلَقمَحاِمَطررَة  ;َينُْفررذَ  َعنْررُه النهِقيَضررنْيِ 
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نِيهرررةَ 
ْرررٌض َلرررَ  ُينْتِرررمُحوَ  اْسرررَل ُهرررَذ عَ  اْلَهاطِ ََ ٌم 

رررَل ُينْتِرررمُحوَ  َمرررا ِي َأْسرررَلئِِه ، َكاُنْضرررَممَحاِ   َوَِنه

ْثَهرراِ   َقُدررْم َفَمررْ  َوافَ ، اْْلُْسررنَى ِمررْ  ِصررَفاِ  اْْلِ

اِهمِح  َُ َيْعَذاُه اْلُغُلذه ِي الُّه َعََّل َمْقُفذِيِهْم َكاَ  َم

لِررَك  َُ نِيهررِة ِي 
ا ، ُمَذافَِقررا لُِغررََلِ  اْلَهاطِ ََ َوَلررْيَ  َهرر

َل اَنْقُفذُي َأ ه ُكرَّه اْسرٍم  لَِك . َوَِنه َُ َُ َبْسِط  َمْذِض

اتِِه َوَعََّل َما  َُ ِي اِ ْسِم ِمرْ  ِمْ  َأْسَلئِِه َيُدَل َعََّل 

تِي ِي اِ ْسرِم  َفِة اله ِصَفاتِِه . َوَيُدَل َأْيَضا َعََّل الفِّ

وِم  ُِ لَِك َأْسررَلُء النههِرريِّ ، اْْلَخررمِح بَِطمِحيررِ  الَلرر ََ َوَكرر

دٍ  :ِمْةَُّ  ،.^ َمه ، َواْْلَاُِشِ ، َواَناِمي ،  َوَأْنَدَ ، َُ

 َِ لَِك َأْسرررَلُء اْلُقرررمْحن، َواْلَعاِقررر ََ  :ِمْةرررَُّ  ،ِ  َوَكررر

 ، َواْْلُررررَدى ، َواْلُفمْحَقرررراِ  ، اْلُقررررمْحنِ  
ِ
ررررَفاء ، َوالشِّ

لَِك .  ،َواْلتَِتاِب ، َواْلَهَياِ   َُ  َوَأْمَةاِل 
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ى  َِّ َتْعيِررنَي اُنَسررمه
ررائِ ا َكرراَ  َمْقُفررذُي السه َُ ، َفررنِ

ا  ََ ى َهر ا ُعرمِحَف ُمَسرمه َُ َنا َعنُْه بَِأ ِّ اْسٍم َكاَ  َ ْ َعِّبه

َوَقرْد َيُترذُ  ، َوَقْد َيُترذُ  اِ ْسرُم َعَلرَل  ،اِ ْسِم 

َوَمرْ  َأْعرمَحَ   َكَمْ  َيْسَأُل َعرْ  َقْذلِرِه : ، ِصَفَة 

ُِْكمِح   ُِْكرمُحُه   َفُيَقراُل َلرُه : ُهرَذ اْلُقرمْحنُ   َعْ   َما 

ْكمَح ، َمَةََل  َِّ َِ . َفرنِ ه الر َلُه ِمرْ  اْلُتُتر َِ َأْو ُهَذ َما َأْن

، َنْفررَدُر َترراَرَ  ُيَضرراُف َََل اْلَفاِعررَِّ َوا ،َمْفررَدٌر 

ُِْكرمُح اهلل بِراَنْعنَى  ا ِقيرََّ :  َُ َوَتاَرَ  َََل اَنْفُعذِل .  َفنِ

 َِ َكمُح بِررِه ِمْةررََّ َقررْذِل اْلَعْهرردِ ، الةهررا َْ  :َكرراَ  َمررا ُيرر

َواهلُل ، َوَ  ََلرَه َ ه اهلُل ،  َواْْلَْمُد هلل، ُسْهَحاَ  اهلل 

 َأْكَِّبُ . 

ُكمُحُه ُهرَذ  َْ ِل َكراَ  َمرا َير ا ِقيََّ بِاَنْعنَى اْْلَوه َُ ، َوَِ

ا ُهرَذ اُنرمَحاُي ِي َقْذلِرِه : ، َوُهَذ َكََلُمُه  ََ َوَمرْ   َوَه
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ُِْكمِح   لَِك  َأْعمَحَ  َعْ   َُ ُه َقاَل َقْهََّ  ا   :ِْلَنه َفنِمه

َُ ُهرَداَ  َفرََل  َهر َيِضرََّ َيْأتَِينهُتْم ِمنِّي ُهَدى َفَمِ  اته

ْكمِح  َوَ  َيْشررَقى  َِّ َلررُه ِمررْ  الرر َِ ، َوُهررَداُه ُهررَذ َمررا َأْن

لَِك :  َُ َ َمَش  َوَقاَل َبْعَد  َِ مْحَتنِي َأْعَمرى رَقاَل َربِّ 

ا  َِ ُِ َبِفرر لَِك َأَتْتررَك نَياُتنَررا  *َوَقررْد ُكنْرر ََ َقرراَل َكرر

ْكمَح  :. َواَنْقُفذيُ  َفنَِسيَتَدا  َِّ  :ُهذَ َأْ  ُيْعمَحَف َأ ه ال

ُل  ِه ُِْكمُح اْلَعْهِد َلُه ، َكََلُمُه اُننَ َفَسَذاٌء ِقيََّ ، َأْو ُهَذ 

َأْو َنْحرُذ ، َأْو ُهرَداَ  ، َأْو َكََلِمري ، ُِْكمِح  كَِتاِِب 

لَِك  ى َواِمَدا .، َُ   َكاَ  اُنَسمه

رررائَِِّ  َمْعمِحَفرررَة َمرررا ِي  :َوَِْ  َكررراَ  َمْقُفرررذُي السه

َفةِ  ِة بِِه  اِ ْسِم ِمْ  الفِّ َفََل ُبده ِمرْ  َقرْدٍر ، اُنْخَتفه

ى  ِمْةررََّ َأْ  َيْسررَأَل َعررْ  ، َزائِررٍد َعررََّل َتْعيِررنِي اُنَسررمه

ررََلِم اُنررْ ِمِ   ررُه اهلُل ، اْلُقررَدوِ  السه  ;َوَقررْد َعلِررَم َأنه
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، َلتِ ه ُممَحاَيُه َما َمْعنَى َكْذنِِه ُقَدوَسا َسََلَما ُمْ ِمنَا

 َُ ا َوَنْحَذ  ََ ا ُعمِحَف َه َُ ا َمرا ، لَِك . َ َِ
َلُف َكةِ َفالسه

ى بِِعَهاَرِ  َتُدَل َعََّل َعْينِِه  وَ  َعْ  اُنَسمه ُ َوَِْ  ، ُيَعِّبِّ

َفِة َما َلرْيَ  ِي اِ ْسرِم اْْلَخرمحِ   ، َكاَ  فِيَدا ِمْ  الفِّ

اْْلَررراُِشُ َواَنررراِمي  :ُهرررذَ  َكَمرررْ  َيُقرررذُل : َأْنَررردُ 

، َُ ِميُم  :َواْلُقَدوُ  ُهذَ  َواْلَعاِق ، اْلَغُفرذُر  َوالرمحه

ى َواِمٌد  :َأْ   رَفَة ِهرَي ، َأ ه اُنَسمه ِه الفِّ
َِ َ  َأ ه َهر

رَفُة  ِه الفِّ
َِ ا َلرْيَ  اْخررتََِلَف ، َهر ََ َوَمْعُلررذٌم َأ ه َهر

لِررَك ، َكررَل َيُُّنَررُه َبْعررُض النهرراِ  ، َتَضررايٍّ  َُ ِمَةرراُل 

 َ ُهْم لِلِّصِّ ُِ  اِط اُنْسَتِقيِم . َتْفِس

َهاُعررُه  :َأْ   ،اْلُقررمْحنُ   :َفَقرراَل َبْعُضررُدْم : ُهررذَ   ;اتِّ

َِ  َرَواُه  ر ^ر لَِقرْذِل النههِريِّ  ر ِي َمرِديِث َعرٍٍِّّ اله

َيٍ  ُهرذَ  َ  َوَرَواُه َأُبذ ُنَعْيٍم ِمْ  ُطمُحٍق ُمَتَعدِّ َِ ِم ْ  :الَّتِّ
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كْ ، َمْهَُّ اهلل اَنتنُِي  )) َِّ َوُهرَذ ، مُح اْْلَتِريُم َوُهرَذ الر

ررر  :َوَقررراَل َبْعُضرررُدْم ُهرررذَ  ((مَحاُط اُنْسرررَتِقيُم رِالف 

ْسََلُم  اِ  ْبرِ   ر ^ر لَِقْذلِِه  ؛اْْلِ ِي َمرِديِث النهرذه

ُه : ِس  ُ ِْ َ  َوَغر
َِ ِم ْ   َرَواُه الَّتِّ

َِ َب  ))ْمَعاَ  اله ََضَ

اَطرررا ُمْسرررَتِقيَل  ْي َوَعرررََّل َجنََهَتررر، اهلُل َمرررَةََل ِِصَ

رررر ذَرْيِ  َأْبررررَذاٌب َوِي الَسرررر، مَحاِط ُسررررذَراِ  رِالف 

َوَعررََّل اْْلَْبررَذاِب ُسررُتذٌر ُممْحَخرراٌ  َوَياٍ  ، ُمَفتهَحررةٌ 

مَحاِط َوَياٍ  َيْدُعذ َعرََّل َرْأِ  رَِيْدُعذ ِمْ  َفْذِق الف  

ررر ررررالف   :مَحاُط اُنْسرررَتِقيُم ُهرررذَ رِمَحاِط َقررراَل : َفالف 

ْسررََلمُ  َواْْلَْبررَذاُب ، ُمررُدوُي اهلل  :َوالَسررذَرا ِ ، اْْلِ

َرررراِرُم اهلل : اُنَفتهَحررررةُ  اِعي َعررررََّل َرْأِ  ، ََ َوالررررده

اطِ  َ ر، كَِتاُب اهلل  :الِّصِّ اِعي َفْذَق الف   :مَحاطِ رَِوالده

َِ ُكَِّّ ُمْ ِمٍ   اِ  اْلَقرْذَ ِ   ((َواِعُظ اهلل ِي َقْل ََ َفَد
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ْسرََلِم ُهر ;ُمتهِفَقاِ   َهراُ  اْلُقرمْحنِ  ِْلَ ه ِييَ  اْْلِ ، َذ اتِّ

ِ اْلَذْصرِف  ِْ َوَلتِْ  ُكٌَّّ ِمنُْدَل َنههَه َعرََّل َوْصرٍف َغر

اطِ  :اْْلَخررمِح َكررَل َأ ه َلْفررظَ  ُيْشررِعمُح بَِذْصررِف  ، ِِصَ

لَِك َقررْذُل َمررْ  َقرراَل : ُهررذَ ، َثالِررٍث  ََ الَسررنهُة  :َوَكرر

ةِ اْلُعُهذيِ  َوَقْذُل َمْ  َقاَل:  ُهَذ َطمِحيُ   ،َواْْلََلَعُة   ،يه

 ، ^َوَقررْذُل َمررْ  َقرراَل: ُهررَذ َطاَعررُة اهلل َوَرُسررذلِِه 

لَِك  َُ اٍ  ، َوَأْمَةاُل  َُ  ُكَلُدرْم َأَشراُروا  َََل 
ِ
َفَدرُ َ ء

َلتِررْ  َوَصررَفَدا ُكررٌَّّ ِمررنُْدْم بِِفررَفِة ِمررْ   ،َواِمررَدٍ  

ا .  َ
ُِ  ِصَفا

 َِ نُْف الةها ُكمَح ُكٌَّّ ِمنْدُ  :الفِّ َْ ْم ِمْ  اِ ْسِم َأْ  َي

اْلَعامِّ َبْعَض َأْنَذاِعرِه َعرََّل َسرهِيَِّ التهْمةِيرَِّ َوَتنْهِيرِه 

ُِ َعََّل النهْذِ   َ  َعََّل َسهِيَِّ اْْلَردِّ اُنَطرابِِ   ،اُنْسَتِم

ِمْةرََّ َسرائٍَِّ ، لِْلَمْحُدوِي ِي ُعُمذِمِه َوُخُفذِصرِه 
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ى ِِ َلْفِظ  ) :َأْعَجِميٍّ َسَأَل َعْ  ُمَسمه َفرُأِرَ   (اْْلُْهر

ا  ََ َشاَرُ  َََل َنرْذِ  َهر ا . َفاْْلِ ََ ، َرِغيَفا َوِقيََّ َلُه : َه

ِغيِف َوْمَدُه  ا المحه ََ لِرَك َمرا ُنِقرََّ  ،َ  َََل َه َُ ِمَةاُل 

يَ  اْصرَطَفْينَا  ِي َقْذلِِه :  َِ ر ُثمه َأْوَرْثنَرا اْلتَِتراَب اله

ٌ لِ  َِ نَْفِسرِه َوِمرنُْدْم ُمْقَتِفرٌد ِمْ  ِعَهاِيَنرا َفِمرنُْدْم َ را

اِ   َ ِْ  .  َوِمنُْدْم َسابٌِ  بِاْلَ

 َُ َ لِنَْفِسرررِه َيَتنَررراَوُل اُنَضررريِّ
َِ رررا َفَمْعُلرررذٌم َأ ه الُّه

َمرراِ   َواُنْقَتِفررُد  ،لِْلَذاِجَهرراِ  َواُننَْتِدررَك لِْلُمَحمحه

َمرراِ   ،  َيَتنَرراَوُل َفاِعررََّ اْلَذاِجَهرراِ  َوَترراِرََّ اُنَحمحه

َب بِاْْلََسنَاِ   ابُِ  َيْدُخَُّ فِيِه َمْ  َسَهَ  َفَتَقمحه َوالسه

َُ اْلَذاِجَهرراِ  . َفاُنْقَتِفررُدوَ  ُهررْم َأْصررَحاُب  َمرر

رررابُِقذَ   اْلَيِمرررنِي  رررابُِقذَ  السه ُأوَلاِررررَك  *َوالسه

ُبذَ   ا ِي َنرْذٍ   اُنَقمحه ََ ُكمُح َهر َْ . ُثمه َ ه ُكَل  ِمنُْدْم َير
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اَعرراِ  ِمرْ   ررابُِ  ، َأْنررَذاِ  الطه َكَقررْذِل اْلَقائِررَِّ : السه

 ِِ ِل اْلَذْقر   ُيَفررٍِّّ ِي َأوه
َِ ر َِ  ، اله رر َواُنْقَتِفررُد اله

مُح ، ُيَفررٍِّّ ِي َأْثنَائِررِه  َِ  ُيررَ خِّ رر ُ لِنَْفِسررِه اله َِ ررا َوالُّه

َوَيُقرررذُل ْل اْْلَخرررمُح   ، مَح َََل اِ ْصرررِفمَحاِر رْاْلَعفررر

ررابُِ   َكررمَحُهْم ِي نِخررمِح السه َُ ُ َقررْد  َِ ررا َواُنْقَتِفررُد َوالُّه

ررَدَقِة ، ُسررذَرِ  اْلَهَقررمَحِ   َكررمَح اُنْحِسررَ  بِالفه َُ ررُه  ، َفنِنه

َبرا  َ بَِأْكَِّ المحِّ
َِ ا ُِ ، َوالُّه َوالنهراُ  ، َواْلَعراِيَل بِراْلَهْي

ِْسٌ   َُ ا  ا َعاِيٌل ، ِي اْْلَْمَذاِل َمه ا َ را، َوَِمه ٌ َوَِمه َِ ،

رررابُِ   َُ  :َفالسه   اُنْسرررَتَحههاِ  َمررر
ِ
اُنْحِسرررُ  بِرررَأَياء

ُ ، اْلَذاِجَهاِ   َِ ا َكا ِ : َوالُّه ِه ُُ ال
َبا َأْو َمانِ َُّ المحِّ

، نكِ

َكرراَ  اَنْفمُحوَضررَة َوَ   :َواُنْقَتِفرردُ  ِه   ُيررَ يِّ  ال
َِ رر اله

َبا  ِه اْْلََقاِويَِّ . فَ ، َيْأُكَُّ المحِّ َِ ُترََّ َقرْذٍل َوَأْمَةاُل َه

كِررمَح لَِتْعمِحيررِف  ُُ ُِْكررمُح َنررْذٍ  َياِخررٍَّ ِي اْْلَيررِة  فِيررِه 
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ِه  ِِ ُِ بَِتنَاُوِل اْْلَيِة َلُه َوَتنْهِيِدِه بِِه َعرََّل َنُِّر  ;اُنْسَتِم

َفرررنِ ه التهْعمِحيرررَف بِاْنَِةررراِل َقرررْد َيْسرررُدَُّ َأْكَةرررمَح ِمرررْ  

لِيُم َيرَتَفطهُ  التهْعمِحيِف بِاْْلَدِّ اُنْطَلِ  . َواْلعَ  ْقَُّ السه

َِ َلُه َََل َرِغيرٍف َفِقيرََّ ، لِلنهْذِ   ا ُأِش َُ َكَل َيَتَفطهُ  َ

 . ُِ ا ُهَذ اْْلُْه ََ  َلُه : َه

ا اْلَهراِب َقرْذُْلُمْ  ََ ا ِمْ  َهر َِ
ِه  :َوَقْد ََيِيُء َكةِ َِ َهر

ا  ََ ِْ ِي َكرر َلرر َِ ُكذرُ ، اْْلَيررُة َن َْ  َ  ِسرريهَل َْ  َكرراَ  اَنرر

ِِ رَكَأْسَهاِب النَ ،َشْخَفا  ُكذَرِ  ِي التهْفِس َْ وِل اَن ُِ

مْ  ِْ ِي اْممَحَأِ  َأْوِ  ْبرِ   :َكَقْذِْلِ َل َِ َداِر َن َ ه نَيَة الُِّّ

 ِِ رراِم ِْ ِي عررذيممح ، الفه َلرر َِ َعرراِ  َن َوَِ ه نَيررَة اللِّ

ِة َوَأ ه نَيرَة اْلَتََلَلر، العجَلَ َأْو ِهََلِل ْبرِ  ُأَميهرَة 

ِْ ِي َجابمِِح ْبرِ  َعْهرِد اهلل  َل َِ َوَأِ   َوَأ ه َقْذَلرُه :  ،َن

َل اهلُل  َِ ِْ ِي َبنِري ُقمَحْيَُّرَة  اْمُتْم َبْينَُدْم بَِل َأْن َل َِ َن
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 ِِ ٍَ  َوَأ ه َقْذَلررُه : ، َوالنهِضرر ْم َيْذَماِرر ِ َوَمررْ  ُيررَذْلِّ

ِْ ِي َبررْدٍر  .ُيُبررمَحهُ  َلرر َِ َشررَداَيُ   ُه : َوَأ ه َقْذَلرر، َن

ا َمَضرر َُ ِْ ِي  مَح َأَمررَدُكُم اَنررْذُ  رَبْيررنُِتْم َ َلرر َِ َن

 
ٍ
َوَقرْذَل َأِِب ، َقِضيهِة ََتِيٍم الدار  َوَعِد ِّ ْبِ  َبرَداء

َوَ  ُتْلُقررررذا بَِأْيررررِديُتْم َََل  َأَيررررذَب َ ه َقْذَلررررُه : 

ِْ فِينَا َمْعََشَ اْْلَْنَفرارِ  التهْدُلَتِة  َل َِ اْْلَرِديَث ،  َن

َل ِي َقرْذٍم  َِ رُه َنر ُكمُحوَ  َأنه َْ ٌِ َِّهرا َير ا َكةِر ََ َوَنَُّائمُِح َه

رررَة رِْمررْ  اُنشررر َأْو ِي َقرررْذٍم ِمرررْ  َأْهرررَِّ ، مِحكنَِي بَِمته

اْلَيُدررذِي َوالنهَفرراَرى . َأْو ِي َقررْذٍم ِمررْ   :اْلتَِترراِب 

ْ يَ   ،اُنررْ ِمننَِي  ََ لِررَك  َُ يَ  َقرراُلذا  َِ رر ْقِفررُدوا َأ ه َفَاله

ٌَّ بُِأوَلاِرررَك اْْلَْعَيررراِ  ُيوَ   ُمْترررَم اْْلَيرررِة ُ ْرررَت

ِهْم  ِ ِْ ا َ  َيُقذُلررُه ُمْسررلٌِم َوَ  َعاِقررٌَّ  ،َغرر ََ َفررنِ ه َهرر

ْطََلِق  ْفرِظ ، َعََّل اْْلِ َوالنهاُ  َوَِْ  َتنَراَزُعذا ِي الله
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ََ بَِسهَ  َت ٍَ َهَّْ ََيْ هِِه َأْم َ   اْلَعامِّ اْلَذاِرِي َعََّل َسَه

 اُنْسرلِِمنَي َأ ه عمذمرا  
ِ
َفَلْم َيُقَّْ َأَمٌد ِمْ  ُعَلَلء

 ِ َِ اُنَعنيه ْخ ََ بِالشه َت َتاِب َوالَسنهِة ََتْ
رَل ، اْلتِ َوَِنه

 َِ رْخ لِرَك الشه َُ ََ بِنَْذِ   َت َا ََتْ ، َغاَيُة َما ُيَقاُل َ ه

َِ َفَيُعَم َما ُيْشهُِدُه َوَ  َيُتذُ  ا ْلُعُمذُم فِيَدا بَِحَسر

 ِْ ٌ َْ  َكاَنر ٌَ ُمَعرنيه تِري َْلَرا َسرَه ْفِظ . َواْْلَيُة اله الله

ِه  ِ ِْ َِ َولَِغر ْخ لَِك الشه ََ
َأْممَحا َوَ َْيا َفِدَي ُمَتنَاِوَلٌة لِ

َلتِِه  ِِ مٍّ ، َِّهْ  َكاَ  بَِمنْ َُ ا بَِمْدِح َأْو  ِْ َخَِّبَ َوَِْ  َكاَن

ِه َِّهرْ  َكراَ   َفِدَي ُمَتنَاِوَلةٌ  ِ ِْ َِ َوَغر رْخ لَِك الشه ََ
لِ

َلتِِه ْل َأْيَضا   .  ِِ  بَِمنْ

وِل ُيِعرنُي َعرََّل َفْدرِم اْْلَيرِة  ُِ َِ النَر َوَمْعمِحَفُة َسرَه

ررهَ   ;َِ َِ ُيررذِرُ  اْلِعْلررَم بِاُنَسررهه َفررنِ ه اْلِعْلررَم بِالسه

 
ِ
ا َكاَ  َأَصَح َقْذََلْ اْلُفَقَداء ََ رُه  :َوِْلَ ْ ُيْعرمَحْف َأنه ََ ا  َُ َ
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َِ َيِمينِررِه َوَمررا ، َمررا َنررَذاُه اْْلَررالُِف  َُ َََل َسررَه ُرِجرر

ِه اْْلَيرُة ِي  :َهيهَجَدا َوَأَثاَرَها . َوَقْذُْلُمْ  َِ ِْ َهر َلر َِ َن

وِل  ُِ َُ النَر رُه َسرَه ا ُيمَحاُي بِرِه َتراَرَ  َأنه ََ َوُيرمَحاُي بِرِه ، َك

لِرررَك َياِخرررٌَّ ِي اْْلَيررر َُ ْ َيُترررْ  َتررراَرَ  َأ ه  ََ ِة َوَِْ  

 َُ َه ا .، السه ََ ِه اْْلَيِة َك َِ  َكَل َتُقذُل َعنَى َِبَ

َِ وَ  راِم ِْ  :َقْد َتنَاَزَ  اْلُعَلَلُء ِي َقرْذِل الفه َلر َِ َن

ا َهرَّْ ََيْرمِح  َُمْرمَحى اُنْسرنَِد َكرَل  ََ ِه اْْلَيُة ِي َكر
َِ َه

ِْ ِْلَْجلِرِه  َلر ِِ   ُأْن
َِ ر ََ اله رَه ُكمُح السه َْ َأْو ََيْرمِح   ،َي

َِ  َلرررْيَ  بُِمْسرررنَِد  ررر ِِ ِمنْرررُه اله ، َُمْرررمَحى التهْفِسررر

ُه َ  ُيْدِخُلرُه ، َفاْلُهَخاِرَ  ُيْدِخُلُه ِي اُنْسرنَِد  ُ ِْ َوَغر

ا اِ ْصرطََِلِح ، ِي اُنْسنَِد  ََ َوَأْكَةمُح اَنَسانِِد َعرََّل َهر

ِه  َكُمْسنَِد َأْنَدَ  ِ ِْ َُ  ،َوَغ َكرمَح َسرَهَها بِِخََلِف َمرا َ َُ ا 
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ِْ َعِقَهُه  َل َِ ا ِي ، َن ََ ُدْم ُيْدِخُلذَ  ِمْةرََّ َهر ُْم ُكله َفنِ ه

 اُنْسنَِد .

ا  ََ ا ُعمِحَف َه َُ ا ، َوَِ ََ ِْ ِي َكر َل َِ َفَقْذُل َأَمِدِهْم َن

ا  ََ ِْ ِي َكرر َلرر َِ ا َكرراَ  ، َ  ُينَرراِي َقررْذَل اْْلَخررمِح َن َُ َ

ْفُظ َيَتنَاَوُْلُ  ِِ بِاْنَِةراِل كَ ، َل رالله َكمْحَناُه ِي التهْفِس َُ ، َل 

َكرمَح  َُ ِْ ِْلَْجلِرِه َو َلر َِ َكمَح َأَمُدُهْم َْلَا َسرَهَها َن َُ ا  َُ َوَِ

َفَقرْد ُيْمتِرُ  ِصرْدُقُدَل بِرَأْ  َتُترذَ   ،اْْلَخمُح َسرَهَها 

ََ تِْلرَك اْْلَْسرَهاِب  ِْ َعِق َل َِ ِْ ، َن َلر َِ َأْو َتُترذَ  َن

َتنْيِ  َِ . َممحه ، َممحه َه ا السه ََ َ  ِْلَ َِ َوَممحه َه ا السه ََ  َ  ِْلَ

ررا ِي َتنَررَذِ   َكمْحَناُاَ َُ اِ   ََ رر ررنَْفاِ  الله اِ  الفِّ ََ َوَهرر

َفاِ    َوالفِّ
ِ
: َتاَرَ  لَِتنََذِ  اْْلَْسَلء ِِ َوَتراَرَ  ، التهْفِس

ى َوَأْقَسرررراِمِه  ْكمِح َبْعررررِض َأْنررررَذاِ  اُنَسررررمه
َِ ، لِرررر
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رِة َكالتهْمةِيََل  ِِ َسرَلِف اْْلُمه َُ ِي َتْفِس
ا اْلَغالِ ِ  ُاَ

ُه ُ َْتلٌِف . َِ  ُيََُّ  َأنه  اله

ْفرُظ  َوِمْ  التهنَاُزِ  اَنْذُجذِي َعنُْدْم َمرا َيُترذُ  الله

َْمررمَحْيِ   ْْ ْررَتِمََل لِ َُ َكا ِي  ;فِيررِه  ررا لَِتْذنِررِه ُمْشررََّتَ َمه

ْفِظ َكَلْفِظ ) َقْسرَذَرٍ   اِمري ا( الله   ُيرمَحاُي بِرِه المحه
َِ ر له

َِ  ُيرمَحاُي  ( َوَلْفِظ ) َعْسَعَ   ،َوُيمَحاُي بِِه اْْلََسُد  اله

ْيَِّ َوَِْيَباُرُه  ا لَِتْذنِِه ُمَتَذاطَِارا ِي  ،بِِه َْقَهاُل الله َوَِمه

َأْو َأَمرُد ، َلتِ ه اُنمَحاَي بِِه َأَمرُد النهرْذَعنْيِ ، اْْلَْصَِّ 

ْيَانْيِ  رَلئمِِح ِي َقْذلِرِه : الشه  *ُثرمه َيَنرا َفَترَدَله  َكالضه

َوَكَلْفررررِظ :  َفَتررراَ  َقرررراَب َقْذَسرررنْيِ َأْو َأْيَنررررى 

. َواْلرَذْتمِح  *مٍح رَوَلَياٍل َعْشر *َواْلَفْجمِح ُِ رْف  َوالشه

لَِك . َُ  َوَما َأْشَهَه 
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 َِ ا َقْد ََيُذُز َأْ  ُيمَحاَي بِِه ُكََّ اَنَعا ََ تِي َفِمْةَُّ َه  اله

َلُف  لِرَك ، َقاَْلَا السه َُ را ، َوَقْد َ  ََيُذُز  ُل َمه َفراْْلَوه

َتنْيِ  ِْ َممحه َل َِ ا َتراَرَ  ؛ لَِتْذِ  اْْلَيِة َن ََ را َهر َفُأِريرَد َِبَ

ا َتاَرَ   ََ َِّ ََيُرذُز َأْ  ، َوَه ْفِظ اُنْشََّتَ ا لَِتْذِ  الله َوَِمه

ُْ َقدْ ؛ ُيمَحاَي بِِه َمْعنََياُه  َ  : 
ِ
لَِك َأْكَةمُح اْلُفَقَدراء َُ َز  َجذه

ٌِ ِمررْ  َأْهررَِّ  يهررُة َوَكةِرر
ررافِِعيهُة َواْْلَنَْهلِ يهررُة َوالشه

اَنالِتِ

ْفرِظ ُمَتَذاطَِارا ، اْلَتََلِم  را لَِترْذِ  الله َفَيُترذُ  ، َوَِمه

 ٌَ ْ َيُتْ  لَِتْخِفيِفِه ُمذِج ََ ا  َُ ا َ ا النهرْذُ   َعام  ََ َفَد

ا َصحه  َُ َ . َِ نِْف الةها  فِيِه اْلَقْذَ ِ  َكاَ  ِمْ  الفِّ

َعُلَدا َبْعرُض  َوِمْ  اْْلَْقَذاِل اَنْذُجذَيِ  َعنُْدْم َوََيْ

َِ بَِأْلَفراِ  ، النهاِ  اْختََِلَفا  وا َعرْ  اَنَعرا ُ َأْ  ُيَعرِّبِّ

اِيَفررٍة ، ُمَتَقاِرَبررٍة  اُيَف ِي الَلَغررِة ، َ  ُمََّتَ َ َفررنِ ه الررَّته

ا ِي َأْلَفاِ  اْلُقمْحنِ  ، َقلِيٌَّ  ا َنراِيٌر ، َوَأمه را ، َفنِمه َوَِمه
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َ َعرْ  َلْفرٍظ َواِمرٍد بَِلْفرِظ ، َمْعُدوٌم  َوَقرَّه َأْ  ُيَعرِّبه

َُ َمْعنَاُه  ِي َِ ٌَ  ،َواِمٍد ُيَ يِّ   َبَّْ َيُتذُ  فِيِه َتْقمِحير

ا ِمرْ  َأْسرَهاِب َْعَجراِز اْلُقرمحْ ، نَِْعنَاُه  ََ ا َوَهر َُ نِ  َفرنِ

رَلُء َمرْذَرا  َقاَل اْلَقائَُِّ:  َ ه اَنرْذَر  َيْذَم ََتُذُر السه

ُْ اَنررْذُر َممَحَكررٌة َخِفيَفررٌة  ُهرَذ اْْلمََحَكررُة َكرراَ  َتْقمِحيَهرا َ

يَعٌة .  ََسِ

ا َقرراَل: اْلررَذْمُي  َُ لَِك َ ََ ْعررََلُم َأْو ِقيررََّ : َوَكرر اْْلِ

. َأْوَمْينَررررا ََلْيررررَك َ ْلنَررررا َِ َلْيررررك َأْو ِقيررررََّ : َأْن

. َََّوَقَضرررْينَا َََل َبنِررري ََْسائِيررر   َْأْعَلْمنَرررا  :َأ ،

لَِك  َُ ِقيٌ  ، َوَأْمَةاُل  ٌَ َ  َِّتْ ا ُكَلُه َتْقمِحي ََ َفرنِ ه ، َفَد

ٌُ َخِفرريٌّ  :اْلررَذْمَي ُهررذَ  يرر َواْلَقَضرراُء ، َْعررََلٌم ََسِ

ْعررََلِم  ََ ِمررْ  اْْلِ اَ  َفررنِ ه فِيررِه ، ََلررْيِدْم َأَخرر َِ َْنرر

 َوَحَِياَء ََلْيِدْم .، ََلْيِدمْ 
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يرِه  ُ  اْلِفْعََّ َمْعنَى اْلِفْعرَِّ َوُتَعدِّ َواْلَعمَحُب ُتَضمِّ

َوِمررْ  ُهنَررا َغلِررَط َمررْ  َجَعررََّ َبْعررَض ، َتْعِدَيَتررُه 

َكَل َيُقذُلذَ  ِي َقْذلِرِه: ، اْْلمُُحوِف َتُقذُم َمَقاَم َبْعضٍ 

  َْعَجتِرَك َََل نَِعاِجرِه َلَقْد َ َلَمَك بُِسَ اِل ن   َْأ :

َُ نَِعاِجِه  َُ  َمْ  َأْنَفراِر  َََل اهلل   :و، َم َأْ  َمر

لِررَك ، اهلل  َُ َوالتهْحِقيررُ  َمررا َقاَلررُه ُنَحرراُ  ، َوَنْحررَذ 

ِ  ِمْ  التهْضِمنِي  ُ  ، اْلَهِّْصَ َفُسَ اُل النهْعَجرِة َيَتَضرمه

َدا َََل نَِعاِجِه وَ  َعَدا َوَضمه ْ لَِك َقْذُلرُه : َِ ََ َوَِْ   َك

َِ  َأْوَمْينَررا ََلْيررَك  رر  َكرراُيوا َلَيْفتُِنذَنررَك َعررِ  اله

َ  َمْعنَى يُغذَنك َوَيُفرَدوَنك  :ُضمِّ ِِ لَِك ، ُي ََ َوَكر

ُبذا بِآَياتِنَا َقْذُلُه:  َه يَ  َك َِ َناُه ِمَ  اْلَقْذِم اله  .َوَنَِّصْ

َ  َمْعنَرررى ْينَررراُه َوَخله  :ُضرررمِّ لَِك ، ْفرررنَاُه َنجه ََ َوَكررر
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ا ِعَهاُي اهلل  َقْذُلُه:  ُب َِبَ ا  َيَْشَ َ  ُيمْحَوى َِبَ ، ُضمِّ

 .  ٌ َِ
 َوَنَُّائمُِحُه َكةِ

ََ  :َوَمْ  َقاَل  ٌَ  ،َ  َشكه  :َ  َرْي ا َتْقمِحير ََ  َوَِ ه ، َفَدر

َُ فِيِه اْضطمَِحاٌب َوَممَحَكرٌة َكرَل َقراَل :  ْي َيْ   ))َفالمحه

رهُ  ((ََل َما َ  َيمِحيُهرك َما َيمِحيُهك َ  :َوِي اْْلَرِديِث َأنه

َفَتَل  ((َممحه بَُِّْهٍي َماِقٍف َفَقاَل : َ  َيمِحيُهُه َأَمٌد  ))

َ  الَسُتذَ  َوالَطَمْأنِينََة  َُ ، َأ ه اْلَيِقنَي ُضمِّ ْير َفالمحه

َ  اِ ْضررطمَِحاَب َواْْلمََحَكررَة   :َوَلْفررظُ  ،ِضررَدُه ُضررمِّ

كِّ  ا اَنْعنَى وَ ، الشه ََ ُم َه ِِ ُه َيْسَتْل َلتِ ه  ،َِْ  ِقيََّ: َنه

 َلْفَُُّه َ  َيُدَل َعَلْيِه .

لَِك اْلتَِتاُب  َُ ا ِقيََّ:  َُ لَِك َ ََ ا اْلُقرمْحن ُ  :َوَك ََ ، َه

 ٌَ ا َتْقمِحي ََ َلْيرهِ  ;َفَد  ،َوَِْ  َكراَ  َواِمرَدا ،  ِْلَ ه انَُشراَرَ 

ُ اْْلَِشاَرِ  بِِجَدِة اْلهُْعردِ ، َفاْْلَِشاَرُ  بِِجَدِة اْْلُُضذرِ  ِْ  َغ
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ُ  ِمررْ  َكْذنِررِه  :َواْلَغْيَهررِة َوَلْفررظُ  َترراِب َيَتَضررمه
اْلتِ

ُنُه َلْفُظ اْلُقمْحنِ  ِمرْ   َمْتُتذَبا َمْضُمذَما َما َ  َيَتَضمه

ِه اْلُفررمُحوُق ، َكْذنِررِه َمْقررمُحوَءا ُمَُّْدررمَحا َباِيَيررا  َِ َفَدرر

ا َقاَل َأَمُدُهْم : َأْ  ُتْهَسرََّ  َمْذُجذَيٌ  ِي اْلُقمْحن ِ  َُ َفنِ

هَِ   :َأْ   ََ  ، َِّتْ َُ لِرَك ، َوَقاَل اْْلَخمُح: ُتمْح َُ ، َوَنْحَذ 

ْ َيُتررررْ  ِمررررْ  اْخررررتََِلِف التهَضررررايِّ  َوَِْ  َكرررراَ  ، ََ

نَررا اَنْحُهررذُ  َقررْد َيُتررذُ   َ َُ ُْ ، ُممْح َوَقررْد َ  َيُتررذُ  َ

ٌَ لِْلَمْعنَررى َكررَل  ا َتْقمِحيرر ََ ُُ ِعَهرراَراِ   َهرر رر ْ َِ َم َو َتَقررده

ا  ٌُ ِجررد 
ا َنررافِ ََ ررَلِف ِي ِمْةررَِّ َهرر َفررنِ ه َُمُْمررذَ   ;السه

ِْم َأَيَل َعرررََّل اَنْقُفرررذِي ِمرررْ  ِعَهررراَرٍ  َأْو  ُِ ِعَهررراَرا

رٍ  ، ِعَهاَرَتنْيِ  َقه َُ ا َفََل ُبرده ِمرْ  اْخرتََِلٍف  ََ َُ َه َوَم

َُ ، َبْينَُدْم   لَِك ِي اْْلَْمَتاِم .َكَل ُيذَجُد ِمْةَُّ 
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رَة َمرا ُيْضرَطمَح ََلْيرِه ُعُمرذُم  َوَنْحُ  َنْعَلرُم َأ ه َعامه

النهاِ  ِمرْ  اِ ْخرتََِلِف َمْعُلرذٌم َبرَّْ ُمَترَذاتمٌِح ِعنْرَد 

ررِة  ررِة َأْو اْْلَاصه ررَلَذاِ  ، اْلَعامه ، َكررَل ِي َعررَدِي الفه

َكاِ   ،َوَمَذاِقيتَِدا ، َوَمَقاِييمِح ُرُكذِعَدا  ِه ِض ال
َوَفمَحائِ

ررَذاِف ، َوَتْعيِررنِي َشررْدمِح َرَمَضرراَ  ، َوُنُفررهَِدا  َوالطه

 ِِ َلِر َواَنَذاِقي لَِك. ، َواْلُذُقذِف َوَرْمِي اْْلِ َُ  ِ ِْ  َوَغ

ْخرَذِ  َوِي  رَحاَبِة ِي اْْلَردِّ َواْْلِ ُثمه اْختََِلُف الفه

لَِك  َُ َكِة َوَنْحِذ  َُ ، اُنََشه ْ َ  ُيذِج ُِ ُدرذِر َرْيَهرا ِي 

ُة النهاِ  ، َمَسائَِِّ اْلَفمَحائِضِ  ٌُ ََلْيِه َعامه َتا َبَّْ َما حَيْ

 َواْلَتََلَلةِ 
ِ
 َواْْلَْبنَاء

ِ
َِ ِمْ  اْْلَباء  ;ُهَذ َعُمذُي النهَس

ْخررررَذِ  َواْْلََخررررَذاِ   َوِمررررْ  نَِسررررائِِدْم ، ِمررررْ  اْْلِ

 ٌِ َل ِي ، َكرراْْلَْزَوا َِ ئِِض َثررََلَ  اْلَفررمَحا َفررنِ ه اهللَ َأْنرر

َلةٍ  َكمَح ِي اْْلُوََل اْْلُُصذَل َواْلُفمُحو َ  نَياٍ  ُمَففه َُ ،
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تِرري َتررمِحُ  بِرراْلَفمْحِ   َكررمَح ِي الةهانَِيررِة اْْلَاِشررَيَة اله َُ َو

 َوَوَلرررِد اْْلُمِّ 
ْوَجنْيِ ِه َوِي الةهالَِةرررِة اْْلَاِشرررَيَة ، َكرررال

َِ َوُهررْم  ْخررَذُ  ِْلََبررَذْيِ  َأْو اْلَذاِرَثررَة بِالتهْعِفرري اْْلِ

ْخَذِ  َناِيٌر  ُْ  ;ِْلٍَب َواْجتَِلُ  اْْلَدِّ َواْْلِ ْ َيَق ََ ا  ََ َوِْلَ

ْسرررررََلِم َ ه َبْعرررررَد َمرررررْذِ  النههِررررريِّ   ^ ،ِي اْْلِ

 ال
ِ
لِيَِّ َواِ ْختََِلُف َقْد َيُتذُ  ِْلََفاء ُهذلٍ ، ده َُ  َأْو لِ

َوَقررْد َيُتررذُ  ، َسررَلِعِه َوَقررْد َيُتررذُ  لَِعررَدِم ،  َعنْررهُ 

 َِّ َوَقررْد َيُتررذُ  ِ ْعتَِقرراِي ، لِْلَغَلررِط ِي َفْدررِم الررنه

َفاَنْقُفرررذُي ُهنَرررا التهْعمِحيرررُف ، ُمَعررراِرٍ  َراِجرررٍح 

 بُِجَمَِّ اْْلَْممِح ُيوَ  َتَفاِصيلِِه .
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 َفْصٌل

ِِ َعرََّل َنررْذَعنْيِ  ِمنْرُه َمررا  ،اِ ْخرتََِلُف ِي التهْفِسرر

لِرَك ، َتنَُدُه النهْقَُّ َفَقْط ُمْس  َُ  ِ ِْ  ،َوِمنُْه َما ُيْعَلُم بَِغر

 ُِ ٌق  َ ا َنْقٌَّ ُمَفده ٌ  ، اْلِعْلُم َمه َقه َُ ا اْستِْدَ ٌل  ، َوَِمه

ررا َعررْ  اَنْعُفررذِم  :َواَننُْقررذُل  ِ ، َمه ِْ ررا َعررْ  َغرر َوَِمه

َذاٌء َواَنْقُفذُي بِرَأ ه ِجرنَْ  اَننُْقرذِل َسر، اَنْعُفذِم 

ِ اَنْعُفذِم  ِْ ا ُهرَذ  -َكاَ  َعْ  اَنْعُفذِم َأْو َغ ََ َوَهر

ُل  رِحيِح  -النهْذُ  اْْلَوه ِمنُْه َمرا ُيْمتِرُ  َمْعمِحَفرُة الفه

ِعيِف  لِرَك ، ِمنُْه َوالضه َُ َوِمنُْه َما َ  ُيْمتُِ  َمْعمِحَفُة 

ا  ََ َِ ِمْ  اَننُْقذِل : فِيِه . َوَه َوُهرَذ َمرا  ،اْلِقْسُم الةها

ُتُه َِّهرا َ   ْدِق ِمنُْه َعامه ِم بِالفِّ ِْ َ  َطمِحيَ  َلنَا َََل اْْلَ

 َفاْلَتََلُم فِيِه ِمْ  ُفُضذِل اْلَتََلِم .  ؛ َفائَِدَ  فِيِه 
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ٌُ اُنْسلُِمذَ  َََل َمْعمِحَفتِِه  َتا ا َما حَيْ َفرنِ ه اهللَ ، َوَأمه

ََ َعََّل اْْلَ ِّ فِيرِه َيلِريََل  َفِمَةراُل َمرا َ  ُيِفيرُد ،  َنَف

ِحيِح ِمنْهُ  اْختََِلُفُدْم ِي َلرْذِ   :َوَ  َيلِيََّ َعََّل الفه

َِ َأْصررَحاِب اْلَتْدررِف  َِ  ، َكْلرر رر َوِي اْلررَهْعِض اله

َب بِِه ُمذَسى ِمْ  اْلَهَقمَحِ   َوِي ِمْقَداِر َسرِفينَِة ، ََضَ

َِ  َوِي اْسرِم ا، ُنذٍح َوَما َكاَ  َخَشرُهَدا  ر ْلُغرََلِم اله

لَِك ، َقَتَلُه اْْلَِِضُ  َُ ِه اْْلُُمذُر َطمِحيرُ  ، َوَنْحُذ  َِ َفَد

ا َمنُْقرذَ  َنْقرََل  ََ ا النهْقَُّ َفرَل َكراَ  ِمرْ  َهر اْلِعْلِم َِبَ

َِ  ^ ،َصرررِحيَحا َعرررْ  النههِررريِّ  َكاْسرررِم َصررراِم

رُه اْْلَِضر ْ يَ  ،مُح رُمذَسى َأنه ََ ا َمْعُلرذٌم َوَمرا  ََ ُترْ  َفَدر

لَِك  ََ َُ َعْ  َأْهرَِّ اْلتَِتراِب ، َك  -َبَّْ َكاَ  َِّها ُيْ َخ

ِد ْبِ  َْسرَحاَق  َمه َُ ٍَ َو ٍَ َوَوْه َكاَننُْقذِل َعْ  َكْع

َُ َعْ  َأْهَِّ اْلتَِتاِب  ِهْم َِّهْ  َيْأُخ ِ ِْ ا َ   -َوَغ ََ َفَدر
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ِة  يُهُه َ ه بُِحجه
َِ َِ َكرَل ، ََيُذُز َتْفِديُقُه َوَ  َتْت  َثَهر

رِحيِح َعرْ  النههِريِّ  رُه َقراَل :  ر ^ر ِي الفه ا  ))َأنه َُ َ

ُقذُهْم َوَ   َثُتْم َأْهرررَُّ اْلتَِتررراِب َفرررََل ُتَفررردِّ َمرررده

را  ُبذُه َوَِمه َِّ ُثذُكْم بَِح ِّ َفُتَت ا َأْ  حُيَدِّ ُبذُهْم َفنِمه َِّ ُتَت

ُقذُه  ُثذُكْم بَِهاطِررَِّ َفُتَفرردِّ رردِّ لَِك َمررا َوَكرر ((َأْ  حُيَ ََ

ُه ، ُنِقََّ َعْ  َبْعِض التهابِِعنَي  ََ ُه َأَخر ُكمْح َأنه َْ ْ َي ََ َوَِْ  

ْ ، َعْ  َأْهرَِّ اْلتَِتراِب  ََ َفَمَترى اْخَتَلرَف التهرابُِعذَ  

َة َعََّل َبْعٍض  ْم ُمجه
َوَما ُنِقرََّ ، َيُتْ  َبْعُض َأْقَذاِْلِ

ررَحاَبِة َنْقررََل َصرر لِررَك َعررْ  َبْعررِض الفه َُ ِحيَحا ِي 

؛ َفالنهْفُ  ََلْيِه َأْسَتُ  َِّها ُنِقََّ َعْ  َبْعِض التهابِِعنيَ 

َأْو  ^ ،ِْلَ ه اْمتَِلَل َأْ  َيُتذَ  َسِمَعُه ِمرْ  النههِريِّ 

َوِْلَ ه َنْقررََّ  ;ِمررْ  َبْعررِض َمررْ  َسررِمَعُه ِمنْررُه َأْقررَذى 

ررَحاَبِة َعررْ  َأْهررَِّ اْلتَِترراِب َأَقررََّ ِمررْ  َنْقرر َِّ الفه
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َِ فِريَل َيُقذُلرُه َفَتْيرَف ، التهابِِعنَي  راِم ِم  الفه ِْ َُ َج  َوَم

ُه َعْ  َأْهَِّ اْلتَِتاِب َوَقرْد ُ ُرذا َعرْ   ََ ُه َأَخ ُيَقاُل َنه

ا اِ ْخرتََِلِف  ََ َتْفِديِقِدْم   َواَنْقُفذُي َأ ه ِمْةََّ َه

َِ  َ  ُيْعَلررُم َصررِحيُحُه  رر  َوَ  ُتِفيررُد ِمَتاَيررةُ ، اله

اْْلَْقَذاِل فِيِه ُهَذ َكاَنْعمِحَفِة نَِا ُيرمْحَوى ِمرْ  اْْلَرِديِث 

لَِك .  َُ تِِه َوَأْمَةاِل    َ  َيلِيََّ َعََّل ِصحه
َِ  اله

َِ  ُيْمتِرررُ  َمْعمِحَفرررُة  ررر ُل اله رررا اْلِقْسرررُم اْْلَوه َوَأمه

ِحيِح ِمنُْه  ٌُ ََلْيِه َوهللِِ، الفه َتا ا َمْذُجذٌي فِيَل حُيْ ََ  َفَد

ِِ َواْْلَرِديِث ، اْْلَْمُد  ا َما ُيذَجرُد ِي التهْفِسر َِ
َفَتةِ

ِه ر ^ ر َواَنَغاِز  ُأُمرذٌر َمنُْقذَلرٌة َعرْ  َنهِيِّنَرا  ِ ِْ َوَغر

 َصرررَلَذاُ  اهلل َعَلرررْيِدْم َوَسرررََلُمُه 
ِ
ِمرررْ  اْْلَْنهَِيررراء

لَِك  َُ  ُُ ِحيُح َيْدَف ا َمْذُجرذٌي  ;َوالنهْقَُّ الفه ََ َبَّْ َهر
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ُأْخرمَحى   ُمْسَتنَُدُه النهْقَُّ َوفِيَل َقْد ُيْعمَحُف بُِأُمذرِ ٍفِيَل 

ِ النهْقَِّ .  ِْ  َغ

ٌُ ََلْيَدرا ِي  َترا تِري حُيْ َفاَنْقُفذُي َأ ه اَننُْقرذَ ِ  اله

َة َعََّل َبَياِ  َما فِيَدا ِمرْ   ََ اهلُل اْْلَِيله يِ  َقْد َنَف الدِّ

ِه  ِ ِْ ِِ  َوَمْعُلذمٌ ، َصِحيٍح َوَغ َأ ه اَننُْقذَل ِي التهْفِسر

ا  ;َأْكَةررمُحُه َكرراَننُْقذِل ِي اَنَغرراِز  َواَنََلِمررِم  ََ َوِْلَرر

َماُم َأْنَرد َثََلَثرُة ُأُمرذٍر َلرْيَ  َْلَرا َْسرنَاٌي :  َقاَل اْْلِ

ُِ َواَنََلِمرُم َواَنَغرراِز  َوُيرمْحَوى َلرْيَ  َْلَررا  التهْفِسر

ََ َعَلْيَدرا اَنمَحاِسريَُّ ِْلَ  ;َأْصٌَّ َأْ  َْسنَاٌي   ه اْلَغالِر

ررْعهَِي  ِ َوالشه ِْ َب َِ ُكمُحُه ُعررمْحَوُ  ْبررُ  الرر َْ ِمْةررَُّ َمررا َيرر

ْهررمِحَ  َوُمذَسررى ْبررُ  ُعْقَهررَة َواْبررُ  َْسررَحاَق  َِ ، َوال

َوَمْ  َبْعَدُهْم َكَيْحَيى ْبِ  َسِعيٍد اْْلَُمِذ ِّ َواْلَذلِيرِد 

َفنِ ه  ;ِذِهْم ِي اَنَغاِز  ْبِ  ُمْسلٍِم والذاقد  َوَنحْ 
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ُثررمه َأْهررَُّ ، َأْعَلررَم النهرراِ  بِاَنَغرراِز  َأْهررَُّ اَنِدينَررِة 

امِ  را، ُثمه َأْهَُّ اْلِعمَحاِق ، الشه ؛ َفَأْهَُّ اَنِدينَِة َأْعَلُم َِبَ

رراِم َكراُنذا َأْهررََّ  ِْ  ِعنْررَدُهْم َوَأْهرَُّ الشه َرا َكاَنر ِْلَ ه

ٍو َوِجَدرراٍي  ِْ َدرراِي فَ ؛ َغرر َترراَ  َْلُررْم ِمررْ  اْلِعْلررِم بِاْْلِ

ِهْم  ِ ِْ ِ َمرا َلرْيَ  لَِغر َِ رَم النهراُ  ؛ َوالسِّ ا َعُّه ََ َوِْلَر

َِ  َصررنهَفُه ِي  رر كَِترراَب َأِِب َْسررَحاَق الفررِار  اله

لَِك  ا اْلَهاِب ِمرْ  ، َُ ََ َوَجَعُلذا اْلوزاعي َأْعَلَم َِبَ

 اْْلَْمَفاِر 
ِ
ِه ِمْ  ُعَلَلء ِ ِْ  .  َغ

 ُِ ا التهْفِس َة  ،َوَأمه  ;َفنِ ه َأْعَلَم النهاِ  بِِه َأْهَُّ َمته

ُرْم َأْصر   َحاُب اْبرِ  َعههراٍ  َكُمَجاِهردٍ ِْلَ ه
ِ
َوَعَطراء

ِهْم  ِ ِْ ْبِ  َأِِب َرَباٍح َوِعْتمِحَمَة َمْذََل اْبِ  َعههاٍ  َوَغر

َوَأِِب  َحاِب اْبرررِ  َعههررراٍ  َكَطررراُوو ٍ ِمرررْ  َأْصررر

عْ  ْم الشه ٍ َوَأْمَةراِْلِ ِْ  َوَسرِعيِد ْبرِ  ُجَهر
ِ
لَِك  ;َةاء ََ َوَكر
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اْبررِ  َمْسرُعذٍي َوِمررْ   َأْهرَُّ اْلُتذَفرِة ِمررْ  َأْصرَحاِب 

ِهْم َوُعَلررَلُء َأْهررَِّ  ِ ِْ وا بِررِه َعررََّل َغرر ُِ لِررَك َمررا ََتَيهرر َُ

 ََ َِ  َأَخر ِِ ِمْةَُّ َزْيِد ْبِ  َأْسَلَم اله اَنِدينَِة ِي التهْفِس

ُه َعنْرُه َأْيَضرا اْبنُرُه َعْهرُد َعنْ ََ َِ َوَأَخر ُه َمالٌِك التهْفِس

ْنَِ  َعْهررُد اهلل ْبررُ   ُه َعررْ  َعْهررِد الررمحه ََ ْنَِ  َوَأَخرر الررمحه

. ٍَ  َوْه

ِْ َعررْ   َيْ  ُطمُحُقَدررا َوَخَلرر ا َتَعررده َُ و اَنمَحاِسرريَُّ َ

 ِْ ِ َقْفررٍد َكاَنرر ِْ َفرراِق بَِغرر  اُنَذاَطررَأِ  َقْفررَدا َأْو اِ تِّ

را َأْ  َيُترذَ  ِصرْدَقا  َصِحيَحَة َقْطَعا َفنِ ه النهْقرََّ َمه

رررَد  َبا َتَعمه
َِ رررا َأْ  َيُترررذَ  َكررر ُمَطابَِقرررا لِْلَخرررَِّبِ َوَِمه

َب َأْو َأْخَطَأ فِيِه  َِ َفَمَترى َسرلَِم ِمرْ   ;َصاِمُهُه اْلَت

 . ٍَ ِب اْلَعْمِد َواْْلََطأِ َكاَ  ِصْدَقا بََِل َرْي
َِ  اْلَت
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 َُ ا َكاَ  اْْلَِديُث َجاَء ِمْ  ِجَدَترنْيِ َأْو ِجَدراٍ  َفنِ

ْ َيَتَذاَطرآ َعرََّل اْختََِلفِرِه  ََ ْيِ   ، َوَقْد ُعلَِم َأ ه اُنْخِِّبَ

َفاَقرا   ُُ اُنَذاَفَقرُة فِيرِه اتِّ لِرَك َ  َتَقر َُ َوُعلَِم َأ ه ِمْةرََّ 

ٍَ ، بِررََل َقْفررٍد  ررُه َصررِحيٌح ِمْةررَُّ َشررْخ ُعلِررَم َأنه

ُكمُح َتَفاِصريََّ َمرا ، ُ  َعْ  َواِقَعرٍة َجرمَحْ  حُيَدِّ  َْ َوَير

ٌَ ، فِيَدررا ِمررْ  اْْلَْقررَذاِل َواْْلَْفَعرراِل  َوَيررْأِ  َشررْخ

َل  ْئ اْْلَوه
ْ ُيَذاطِ ََ ُه  ُكمُح ِمْةََّ َما  ،نَخمُح َقْد ُعلَِم َأنه َْ َفَي

ُل ِمرْ  َتَفاِصريَِّ اْْلَْقرَذاِل َواْْلَْفَعرراِل  َكرمَحُه اْْلَوه َُ ،

، ُيْعَلُم َقْطَعرا َأ ه تِْلرَك اْلَذاِقَعرَة َمر ٌّ ِي اْْلُْمَلرِة فَ 

 ََ ُه َلْذ َكراَ  ُكرٌَّّ ِمرنُْدَل َكر ْ َفنِنه ََ ا َعْمرَدا َأْو َخَطرَأ  ََبَ

َيتهِفرررْ  ِي اْلَعررراَيِ  َأْ  َيرررْأِ َ ُكرررٌَّّ ِمرررنُْدَل بِتِْلرررَك 

َفاَق  ُُ اْلَعاَيُ  اتِّ تِي ََتْنَ اِ ْثنَرنْيِ َعَلْيَدرا التهَفاِصيَِّ اله

ا لَِفراِمهِهِ  ُجرََّ  ، بََِل ُمَذاَطَأٍ  ِمْ  َأَمِدِاَ َفرنِ ه المحه
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َأْو ، َقْد َيتهِفُ  َأْ  َيرنَُِّْم َبْيَترا َوَيرنَُِّْم اْْلَخرمُح ِمْةَلرُه 

َب اْْلَخررمُح ِمْةَلَدررا َِ َبررَة َوَيْترر َْ َب كِ َِ ا  ، َيْترر َُ ررا َ َأمه

 َُ اَ  ُفُنذٍ  َعََّل َقافَِيٍة َوَرِو ٍّ َأْنَشَأ َقِفيَدَ  َطِذيَلَة 

ُه ُينِْشررُئ ِمْةَلَدررا َلْفَُّررا  َ ِْ ررمِح اْلَعرراَيُ  بِررَأ ه َغرر ْ َْ َفَلررْم 

َُ الَطذِل اُنْفمِحطِ  رُه  ، َوَمْعنَى َم َبَّْ ُيْعَلُم بِاْلَعاَيِ  َأنه

َها ِمنُْه  ََ َ  َمرِديَةا َطرِذيََل ، َأَخ ا َمرده َُ لَِك َ ََ َوَك

َ  نَخمُح بِِمْةلِهِ فِيِه ُفُنذٌ  وَ  ا َأْ  َيُتذَ   ، َمده ُه َمه َفنِنه

ُه ِمنْرُه ، َواَطَأُه َعَلْيِه  ََ َأْو َيُترذَ  اْْلَرِديُث ، َأْو َأَخ

ررِة َمررا  ، ِصررْدَقا مِحيررِ  ُيْعَلررُم ِصررْدُق َعامه ِه الطه
َِ رر َوَِبَ

ا اْلَذْجررِه ِمررْ   ََ ُي ِجَداُتررُه اُنْخَتلَِفررُة َعررََّل َهرر َتَتَعررده

ْ َيُتررْ  َأَمررُدَها َكافَِيررا، ذَ ِ  اَننُْقرر ََ ررا  ، َوَِْ   َمه

ْرَسالِِه  ا لَِضْعِف َناِقلِهِ ، ِْلِ ا َ  ، َوَِمه ََ َلتِْ  ِمْةَُّ َه

ِه  َِ ر تِري َ  ُتْعَلرُم َِبَ َقائُِ  اله ُتْضَهُط بِِه اْْلَْلَفاُ  َوالده
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ُِ َِبَ  لَِك َََل َطمِحيٍ  َيْةُه َُ  ٌُ َتا مِحيِ  َفََل حَيْ ا ِمْةرَُّ الطه

َقائِِ   ِْ بِرالتهَذاُتمِح ؛ تِْلَك اْْلَْلَفاِ  َوالرده ا َثَهَتر ََ َوِْلَر

َا َقْهرََّ ُأُمرٍد  َوُ  َبْدٍر َوَأ ه ِْ َبرَّْ ُيْعَلرُم َقْطَعرا َأ ه ، َغ

ي ررا َوُعَهْيررَدَ  َبررمَحُزوا َََل عُ 
َ  َوَعلِ َِ رر َوَشررْيَهَة  ةَ َهررتْ َنْ

ي ا َقَتر، َواْلَذلِيِد  
َ  َقَترََّ َوَأ ه َعلِ َِ ر ََّ اْلَذلِيرَد َوَأ ه َنْ

 ة َأْو َشْيَهُة . تهَ ُثمه ُيَشَك ِي َقمْحنِِه َهَّْ ُهَذ عُ ، َقمْحَنُه 

ررُه َأْصررٌَّ  ا اْْلَْصررَُّ َينَْهِغرري َأْ  ُيْعررمَحَف َفنِنه ََ  َوَهرر

 ٍِ ِم بَِتةِ ِْ ٌُ ِي اْْلَ
ِمرْ  اَننُْقرذَ ِ  ِي اْْلَرِديِث  َنافِ

ِِ َوانَ  َغاِز  َوَما ُينَْقَُّ ِمْ  َأْقرَذاِل النهراِ  َوالتهْفِس

لَِك . َُ  ِ ِْ ْم َوَغ
 َوَأْفَعاِْلِ

لَِك   َُ َِ  َيَتَأتهى فِيِه  ا ُرِوَ  اْْلَِديُث اله َُ ا َ ََ َوِْلَ

َُ اْلِعْلررِم بِررَأ ه  ر ^ر َعرْ  النههِرريِّ  ِمررْ  َوْجَدررنْيِ َمر

ُه َعْ  اْْلَخمِح  َْ ْ َيْأُخ ََ ا  ِِ ، َأَمَدُاَ ُه َم ٌّ ُج َ  ، َم بَِأنه
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رررُد  ا ُعلِرررَم َأ ه َنَقَلَترررُه َلْيُسرررذا َِّهرررْ  َيَتَعمه َُ ِسررريهَل َ

َب  َِ رراُف َعررََّل َأَمررِدِهْم النِّْسررَياُ  ، اْلَترر ررَل َُيَ َوَِنه

َحاَبَة َكاْبِ  َمْسُعذٍي  ;َواْلَغَلُط  َفنِ ه َمْ  َعمَحَف الفه

ٍَ َواْبررِ  ُعَمررمَح َوَجررابمِحٍ  َوَأِِب َسررِعيٍد  وأِب ْبررِ  َكْعرر

ِهْم  ِ ِْ َعلَِم َيِقينَا َأ ه اْلَذاِمَد ِمرْ  ، َوَأِِب ُهمَحْيمَحَ  َوَغ

َب َعرََّل َرُسرذِل  َِ رُد اْلَتر ْ َيُتْ  َِّهْ  َيَتَعمه ََ  
ِ
َهُ َ ء

ررْ  ُهررَذ َفررْذَقُدمْ  ^ ،اهلل  َكررَل َيْعَلررُم  ، َفْضررََل َعمه

َبُه َوَخرَِّبَ  ُجَُّ ِمْ  َماِل َمْ  َجمحه َ  َباطِنَرَة المحه ُه ِخرِّْبَ

 ُُ ُق َأْمَذاَل النهاِ  َوَيْقَط ُه َلْيَ  َِّهْ  َيْْسِ َطِذيَلَة َأنه

وِر  َِ مِحيَ  َوَيْشَدُد بِال لَِك . ، الطه َُ  َوَنْحِذ 

رراِم  ررَة َوالشه لَِك التهررابُِعذَ  بِاَنِدينَررِة َوَمته ََ َوَكرر

ِ  َفنِ ه َمْ  َعمَحَف ِمْةََّ َأِِب  ِ   َواْلَهِّْصَ رله َصرالٍِح السه

ٌِ َوُسررَلْيَلَ  ْبررِ  َيَسرراٍر َوَزْيررِد ْبررِ  َأْسررَلَم  َواْْلَْعررمَح
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ْم  رُد ، َوَأْمَةاِْلِ ْ َيُتذُنذا َِّهرْ  َيَتَعمه ََ ُْم  َعلَِم َقْطَعا َأ ه

َب ِي اْْلَِديِث  َِ ْ  ُهرَذ َفرْذَقُدْم  ،اْلَت ، َفْضََل َعمه

ِد ْبِ  سِي   َمه َُ ردٍ وَ ، ِمْةَِّ  َمه َُ َأْو  ، اْلَقاِسرِم ْبرِ  

 َِ ررر، َسررِعيِد ْبررِ  اُنَسررريه َأْو ، َ لَل َأْو ُعَهْيررَدَ  السه

راُف ، َأْو اْْلَْسَذِي ، َعْلَقَمَة  رَل َُيَ َأْو َنْحرِذِهْم . َوَِنه

َفرنِ ه اْلَغَلرَط َوالنِّْسرَياَ   ;َعََّل اْلَذاِمِد ِمْ  اْلَغَلرِط 

ا َما َيْعمِحُ  لِْلِ  َِ
راِ  َمرْ  َقرْد َكةِ ْنَساِ  َوِمرْ  اْْلُفه

ا  لِرَك ِجرد  َُ َكرَل َعمَحُفرذا ، َعمَحَف النهاُ  ُبْعَدُه َعْ  

ْهررررمِح ِّ َوُعررررمْحَوَ  وقَ  َِ ررررْعهِيِّ َوال   َ ايَ َتررررَمرررراَل الشه

ْم  ْهرمِحَ  ِي َزَمانِرِه ، َوالةهْذِر ِّ َوَأْمَةراِْلِ َِ َ  ِسريهَل ال

ُه َقْد َيُقذُل اْلَقائَُِّ : َ ه اْبَ  َوالةهْذِرَ  ِي َزَمانِ  ِه َفنِنه

َُ َكْةررمَحِ   ْهررمِح ه َ  ُيْعررمَحُف َلررُه َغَلررٌط َمرر َِ ِشررَداٍب ال

 َمِديةِِه َوَسَعِة ِمْفُِِّه .
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ا ُرِوَ  َمَةََل  َُ ِذيََّ َ و اَنْقُفذُي َأ ه اْْلَِديَث الطه

ِ ُمَذاَطَأ ٍ  ِْ  ِمْ  َغ
َُ َعَلْيرِه  ِمْ  َوْجَدنْيِ ُ َْتلَِفنْيِ اْمَتنَ

َبا ، َأْ  َيُتذَ  َغَلَطا  َِ َُ َأْ  َيُتذَ  َك َفرنِ ه  ;َكَل اْمَتنَ

َعرٍة  ٍة َطِذيَلرٍة ُمَتنَذِّ رَل ، اْلَغَلَط َ  َيُتذُ  ِي ِقفه َوَِنه

ررَة َطِذيَلررَة  ا ِقفه ََ ا َرَوى َهرر َُ َيُتررذُ  ِي َبْعِضررَدا َفررنِ

َعَة َوَرَواَهرا اْْلَخرمُح ِمر ُل ِمرْ  ُمَتنَذِّ ْةَلَل َرَواَهرا اْْلَوه

ِيِعَدرا  َِ َُ اْلَغَلُط ِي  ِ ُمَذاَطَأٍ  اْمَتنَ ِْ َُ ، َغ َكرَل اْمَتنَر

ِ ُمَذاَطَأٍ  .  ِْ ِيِعَدا ِمْ  َغ َِ ُب ِي 
َِ  اْلَت

لَِك َغَلٌط ِي َبْعرِض َمرا  َُ ُُ ِي ِمْةَِّ  َل َيَق ا َنه ََ َوِْلَ

ِة ِمْةَِّ َمِدي  النههِيِّ َجمَحى ِي اْلِقفه
ِ
اء  رر.^.رِث اْشَِّتَ

َِ ِمررْ  َجررابمٍِح  ررََّ ُطمُحَقررُه َعلِررَم  ;اْلَهِعرر َفررنِ ه َمررْ  َتَأمه

َوَِْ  َكررراُنذا َقرررْد ، َقْطَعرررا َأ ه اْْلَرررِديَث َصرررِحيٌح 

لِرررَك  ،اْخَتَلُفرررذا ِي ِمْقرررَداِر الرررةهَمِ   َُ  َ َوَقرررْد َبرررنيه
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ُدرررذ، اْلُهَخررراِرَ  ِي َصرررِحيِحِه  ْ ُِ َر َمرررا ِي َفرررنِ ه 

ُُ بِرَأ ه النههِريه   ر ^ر اْلُهَخراِر ِّ َوُمْسرلٍِم َِّهرا ُيْقَطر

ا النهْحِذ  ;َقاَلهُ  ََ اُه  ;ِْلَ ه َغالَِهُه ِمْ  َه ُه َقْد َتَلقه َوِْلَنه

 ُُ َتِم ْ َْ ُة َ   َأْهَُّ اْلِعْلِم بِاْلَقُهذِل َوالتهْفِديِ  َواْْلُمه

َبا ِي َنْفررِ  َفَلررْذ َكرراَ   ،َعررََّل َخَطررأٍ  َِ اْْلَررِديُث َكرر

َقٌة َلرُه َقابَِلرٌة َلرُه َلَتراُنذا َقرْد  ،اْْلَْممِح  ُة ُمَفردِّ َواْْلُمه

ٌب  َِ َُعذا َعََّل َتْفِديِ  َما ُهَذ ِي َنْفِ  اْْلَْممِح َكر ِْ  ،َأ

َاٌ  َعََّل اْْلَطَ  ِْ ا َ ََ ٌُ ،  أِ َوَه لَِك ََُّْتنِر َُ َوَِْ  ُكنهرا ، َو

َب َنْحررُ  بِررُدوِ  اْْلِ  َِ ُز اْْلََطررَأ َأْو اْلَترر َرراِ  ُنَجررذِّ ِْ

َاَ   ، َعََّل اْْلََِّبِ  ِْ َنا َقْهََّ َأْ  َنْعَلَم اْْلِ ِِ َفُدَذ َكَتْجِذي

َِ بَُِّاِهمحٍ َعََّل الْ    َثَه
َِ َأْو ِقَيراٍ  َ نِّريٍّ َأْ   ِعْلِم اله

ا  َُ َيُتذَ  اْْلََ  ِي اْلَهاطِِ  بِِخََلِف َما اْعَتَقْدَناُه َفرنِ
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 ٌِ ْمنَررا بِررَأ ه اْْلُْتررَم َثابِرر َِ ُعررذا َعررََّل اْْلُْتررِم َج َ ِْ َأ

 َباطِنَا َوَ اِهمَحا .

  ُِ ِيرر َِ ُدررذُر َأْهررَِّ اْلِعْلررِم ِمررْ   ْ ُِ ا َكرراَ   ََ َوِْلَرر

رُة  ْترُه اْْلُمه ا َتَلقه َُ ِف َعرََّل َأ ه َخرَِّبَ اْلَذاِمرِد َ
َذائِ الطه

َُ  َأْو َعَمرََل ، بِاْلَقُهذِل َتْفرِديَقا َلرُه  رُه ُيذِجر بِرِه َأنه

َكررمَحُه اُنَفررنُِّفذَ  ِي ، اْلِعْلررَم  َُ   َِ رر ا ُهررَذ اله ََ َوَهرر

الِرٍك ُأُصذِل اْلِفْقرِه ِمرْ  َأْصرَحاِب َأِِب َمنِيَفرَة َومَ 

افِِعيِّ َوَأْنَد مِحيَ  رَ ه فمِْحَقَة َقلِيَلَة ِمْ  انُ ، َوالشه َتَأخِّ

لَِك َطائَِفرَة ِمرْ  أَ  َُ َهُعذا ِي  ْهرَِّ اْلَترََلِم َأْنَترمُحوا اته

لَِك  ا ِم ْ  ،َُ َِ
ْم هَ َأْهَِّ اْلَتََلِم َأْو َأْكَةرمحَ  َوَلتِ ه َكةِ

رَلَف َعرََّل  ُيَذافُِقذَ  اْلُفَقَداَء َوَأْهََّ اْْلَِديِث َوالسه

لَِك  ِة َكرَأِِب َْسرَحاَق ، َُ َوُهَذ َقْذُل َأْكَةمِح اْْلَْشرَعمِحيه

ا ابْ ، َّ رَ ذْ َواْبِ  فَ  َِ  َأْنَتمَح ََل اقْ ُ  الهَ َوَأمه َ َفُدَذ اله
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لِررَك َوَتهَِعررُه ِمْةررَُّ َأِِب اَنَعرراَِل َوَأِِب َماِمررٍد َواْبررِ   َُ

َِ واْلمرد   َعِقيٍَّ َواْبرِ  اْْلَرْذِز ِّ َواْبرِ  اْْلَطِير

 
ِ
رْيُخ ، َوَنْحِذ َهُ َ ء َكرمَحُه الشه َُ   َِ ر ُل ُهَذ اله َواْْلَوه

يِّر َِ َوَأُبرذ َْسرَحاَق َوَأْمَةاُلرُه َأُبذ َماِمرٍد َوَأُبرذ الطه

َكررمَحُه اْلَقرراِ   َُ   َِ رر ررافِِعيهِة َوُهررَذ اله ررِة الشه مه
ِمررْ  َأئِ

يهرِة 
اِب َوَأْمَةاُلُه ِمْ  اَنالِتِ َِ   ،َعْهُد اْلَذهه ر َوُهرَذ اله

راِب َوَأُبرذ اْْلََسرِ  ْبرُ   َكمَحُه َأُبذ َيْعرََّل َوَأُبرذ اْْلَطه َُ

ِه  يهررِة ذَ َوَأْمَةرراُغررال
َِ   ،اُْلُْم ِمررْ  اْْلَنَْهلِ رر َوُهررَذ اله

ْخِسرر َ يِ  الْسه َكررمَحُه َشررْمُ  الرردِّ َي َوَأْمَةاُلررُه ِمررْ  رَُ

َراُ  َعرََّل َتْفرِديِ  اْْلَرَِّبِ ، اْْلَنَِفيهِة  ِْ ا َكراَ  اْْلِ َُ َوَِ

ُِ بِررِه  َرراِ  ، ُمذِجَهررا لِْلَقْطرر ِْ لِررَك بِنِ َُ َفاِ ْعتَِهرراُر ِي 

َكرررَل َأ ه اِ ْعتَِهررراَر ِي ، ْلرررِم بِاْْلَرررِديِث َأْهرررَِّ اْلعِ 
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َاِ  َأْهَِّ اْلِعْلِم بِراْْلَْممِح  ِْ َاِ  َعََّل اْْلَْمَتاِم بِنِ ِْ اْْلِ

َباَمِة .  َوالنهْدِي َواْْلِ

َُ َعررَدِم  و اَنْقُفررذُي ُهنَررا َأ ه َتَعررَدَي الَطررمُحِق َمرر

َفرراِق ِي اْلَعرراَيِ   َُ اْلِعْلررَم التهَشرراُعمِح َأْو اِ تِّ ُيذِجرر

ا ِي  ،بَِمْضُمذِ  اَننُْقذِل  َِ ُُ بِرِه َكةِر ا ُينَْتَف ََ َلتِ ه َه

ُُ  ،ِعْلررِم َأْمررَذاِل النهرراِقلنَِي  ا ُينَْتَفرر ََ َوِي ِمْةررَِّ َهرر

ْفررِظ َوبِاْْلَررِديِث  رريِِّئ اْْلِ بمِِحَواَيررِة اَنْجُدررذِل َوالسه

لِررَك  َُ ا َكرراَ  َأْهررَُّ اْلِعْلررِم  ;اُنمْحَسررَِّ َوَنْحررِذ  ََ َوِْلَرر

ررُه  ِه اْْلََماِييررِث َوَيُقذُلررذَ  : َنه َِ َيْتُتُهررذَ  ِمْةررََّ َهرر

َذاِهِد َواِ ْعتَِهاِر  ِه َيْفُلُح لِلشه ِ ِْ ، َما َ  َيْفُلُح لَِغ

ُه  ُجرَِّ ِْلَْعَترِِّبَ َُ َمرِديَث المحه ، َقاَل َأْنَد : َقْد َأْكُت

يَعَة َقاِ  ِمْف  ا بَِعْهِد اهلل ْبِ  َْلِ ََ ُه  ;مَح رَوَمةهََّ َه َفنِنه

 ;َكاَ  ِمْ  َأْكَةمِح النهاِ  َمِديَةا َوِمْ  ِخَيراِر النهراِ  
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اِق  َِ اْمَِّتَ مِح  َلتِْ  بَِسَه َُ ِي َمِديةِِه اُنَتَأخِّ ُكُتهِِه َوَق

ا َمرا  َِ
لَِك َوَيْسَتْشِدُد بِِه َوَكةِ ََ َغَلٌط َفَفاَر َيْعَتِِّبُ بِ

 ٌِ ٌة َثَهر ْيُث ُمجه ْيُث ْبُ  َسْعٍد َوالله ُ  ُهَذ َوالله َيْقََّتِ

 ََماٌم . 

وَ  بَِحررِديِث  ُررْم َيْسَتْشررِدُدوَ  َوَيْعَتررِِّبُ َوَكررَل َأ ه

ُفذَ  ِمْ  ، ِه ُسذُء ِمْفظٍ َِ  فِياله  ُْم َأْيَضا ُيَضعِّ َفنِ ه

َ َْلُرْم  ابِِط َأْشَياَء َتَهرنيه ُدوِق الضه َمِديِث الةَِّقِة الفه

ررا َوُيَسررَمذَ   ررُه َغلِررَط فِيَدررا بِررُأُمذِر َيْسررَتِدَلذَ  َِبَ َأنه

ا ََ ِف   ،ِعْلررَم ِعَلررَِّ اْْلَررِديِث  :َهرر َوُهررَذ ِمررْ  َأُْشَ

بَِحْيُث َيُترذُ  اْْلَرِديُث َقرْد َرَواُه ثَِقرٌة ، ذِمِدْم ُعلُ 

َِ  ;َضابٌِط َوَغلَِط فِيِه َوَغَلُطُه فِيِه ُعمِحَف  ا بَِسَه َمه

ٌَ َمْيُمذَنَة ر  ^ر َأ ه النههِيه  :َ اِهمٍح َكَل َعمَحُفذا  وه َِ َت

ِِ َرْكَعَتررنْيِ ، َوُهررَذ َمررََلٌل  ررُه َصررَّله ِي اْلَهْيرر  ،َوَأنه
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َوِجَدررا َممَحاَمررا وَ  َِ  ;َجَعُلررذا ِرَواَيررَة اْبررِ  َعههرراٍ  لَِت

رُه   لَِك َأنه ََ َُ فِيِه اْلَغَلُط َوَكر ْ ُيَفَِّّ َِّها َوَق ََ َولَِتْذنِِه 

َُ ُعَممٍح   ذا َأ ه َقرْذَل اْبرِ  ُعَمرمَح : َوَعلِمُ  ،اْعَتَممَح َأْرَب

(  ٍَ ررُه اْعَتَمررمَح ِي َرَجرر َُ فِيررهِ  ( َنه ، اْلَغَلررُط  َِّهررا َوَقرر

رِة اْلرَذَياِ   َُ َوُهرَذ نِمرٌ  ِي َمجه رُه ََتَتهر ُمذا َأنه
، َوَعلِ

ٍَ َخائِِفنَي  )َوَأ ه َقْذَل ُعْةَلَ  لَِعٍِِّّ :  َِّهرا  (ُكنها َيْذَماِ

َُ فِيِه اْلَغَلرُط  َُ ِي َبْعرِض ُطرمُحِق ، َوَق َوَأ ه َمرا َوَقر

ََتَْتلِرُئ َمتهرى ُينِْشرَئ اهلُل َأ ه النهراَر َ   : )اْلُهَخاِر ِّ 

ٌِ .  (َْلَا َخْلَقا نَخمَح 
ا َكةِ ََ َُ فِيِه اْلَغَلُط َوَه  َِّها َوَق

ا اْلَهرراِب َطمَحَفرراِ  : َطررمَحٌف ِمررْ   ََ َوالنهرراُ  ِي َهرر

َأْهَِّ اْلَتََلِم َوَنْحِذِهْم َِّهْ  ُهَذ َبِعيٌد َعرْ  َمْعمِحَفرِة 

ررررِحيِح َ  يُ ، اْْلَررررِديِث َوَأْهلِررررِه  ُِ َبررررنْيَ الفه َميِّرررر

ررِعيِف  ِة َأَماِييررَث َأْو ِي  ؛َوالضه َفَيُشررَك ِي ِصررحه
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را ِعنْرَد  َُ َكْذِ َرا َمْعُلذَمرَة َمْقُطذَعرا َِبَ ا َم ُِ َِبَ اْلَقْط

َهاَ  اْْلَِديِث ، َأْهَِّ اْلِعْلِم بِهِ  ِعي اتِّ َوَطمَحٌف َِّهْ  َيده

َل َوَجَد لَ ، َواْلَعَمَِّ بِِه  ْفَُّا ِي َمِديٍث َقْد َرَواُه ُكله

ُة ُيمِحيرُد  َأْو َرَأى َمِديَةا بِنِْسنَايٍ  ثَِقةٌ  رحه َ راِهمُحُه الفِّ

َم َأْهرَُّ اْلِعْلرِم  َِ لَِك ِمرْ  ِجرنِْ  َمرا َجر َُ َعََّ  َأْ  ََيْ

تِِه  رِحيَح اَنْعرمُحوَف ، بِِفحه ا َعاَرَ  الفه َُ َمتهى َ

ََ َيَتَتلهُف َلرُه التهرْأِويََلِ   َعُلرُه  ، اْلَهراِرَي َ  َأَخ َأْو ََيْ

َُ َأ ه َأْهررََّ اْلِعْلررِم  َِّ اْلِعْلررِم َمرر
َيلِرريََل َلررُه ِي َمَسررائِ

ا َغَلٌط .   ََ  بِاْْلَِديِث َيْعمِحُفذَ  َأ ه ِمْةََّ َه

َة ُيْعَلُم َِبَا َأنهُه ِصرْدٌق   ،َوَكَل َأ ه َعََّل اْْلَِديِث َأِيله

لَِك  ََ ُُ بِ ٌب َفعَ ، َوَقْد ُيْقَط َِ ُه َك ا َأنه ٌة ُيْعَلُم َِبَ َلْيِه َأِيله

لَِك  ََ ُُ بِ ِب َمرا َيمْحِويرِه ، َوُيْقَط َِ ُُ بَِتر ِمْةَُّ َما ُيْقَط

اُعذَ  ِمْ  َأْهَِّ اْلهَِدِ  َواْلُغُلذِّ ِي اْلَفَضائَِِّ  ، اْلَذضه
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َِّهرا فِيرِه َأ ه ، ِمْةَِّ َمِديِث َيْذِم َعاُشذَراَء َوَأْمَةالِرِه 

ا َنهِي ا . َمْ  َص  ََ ا َوَك ََ  َّله َرْكَعَتنْيِ َكاَ  َلُه َكَأْجمِح َك

ِه اَنْذُضررذَعاِ  ِقْطَعررٌة  َِ ِِ ِمررْ  َهرر َوِي التهْفِسرر

  ٌ َِ َِ  َيمْحِويررِه الةهْعَلهِررَي ، َكهِرر رر ِمْةررَُّ اْْلَررِديِث اله

ِه    ِي َفَضائَِِّ ُسَذِر اْلُقمْحنِ  ََش َ  َواْلَذاِمِدَ  وال

َفاِق َأْهَِّ اْلِعْلِم. ، َ  ُسذَرَ  ُسذرَ  ُه َمْذُضذٌ  بِاتِّ  َفنِنه

ٌ َوِييرٌ   ِْ ، و الةهْعَلهَِي ُهَذ ِي َنْفِسِه َكاَ  فِيرِه َخر

 َِ ََ َلْيررٍَّ َينُْقررَُّ َمررا ُوِجررَد ِي ُكُترر َوَكرراَ  َماطِرر

ِِ ِمررْ  َصررِحيٍح َوَضررِعيٍف َوَمْذُضررذٍ   ، التهْفِسرر

 ،مَح ِمنْرُه بِاْلَعمَحبِيهرِة رَأْبَفرواْلَذاِمِدَ  َصاِمُهُه َكراَ  

ررَلِف  َهراِ  السه رََلَمِة َواتِّ  ، َلتِرْ  ُهرَذ َأْبَعرُد َعررْ  السه

ُه ُ َْتَفرر ُِ َلتِنهررُه ، مٌح ِمررْ  الةهْعَلهِرريِّ روالهغرذ  َتْفِسرر
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ِ
ُه ِمْ  اْْلََماِييِث اَنْذُضذَعِة َواْْلَراء َِ َصاَ  َتْفِس

 اُنْهَتَدَعِة . 

ٌ  َواَنْذُضذعَ  َِ  َكةِر
ِِ َِ التهْفِسر ِمْةرَُّ ، اُ  ِي ُكُت

حَيِة ِي اْْلَْدرمِح بِاْلَهْسرَمَلةِ  ِ ِ  الِّصه َِ
 ،اْْلََماِييِث اْلَتةِ

ِذيررَِّ ِي َتَفررَدِقِه بَِخاََتِررِه ِي َعررٍٍّّ َوَمررِديِث   الطه

ررََلِ   َفرراِق َأْهررَِّ اْلِعْلررِم ، الفه ررُه َمْذُضررذٌ  بِاتِّ ، َفنِنه

رُه  َولُِتَِّّ َقْذٍم َهاٍي  ُرِوَ  ِي َقْذلِِه : َوِمْةَُّ َما  َأنه

ٌ  َواِعَيٌة  َعٌٍِّّ  ُُ ُنك َيا َعٌٍِّّ . َوَتِعَيَدا ُأ ُُ  ُأ

 

 َفْصٌل

َِ ِمرْ  ُمْسرَتنََدْ  اِ ْخرتََِلِف  ا النهْذُ  الةهرا ، َوَأمه

ا أَ ، َوُهَذ َما ُيْعَلُم بِاِ ْستِْدَ ِل َ  بِالنهْقَِّ  ََ ْكَةرمُح َفَد

 ِِ َمررا فِيررِه اْْلََطررُأ ِمررْ  ِجَدَتررنْيِ َمررَدَثَتا َبْعررَد َتْفِسرر
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ررَحاَبِة َوالتهررابِِعنَي َوَتررابِِعيِدْم بِنِْمَسرراِ   َفررنِ ه  ،الفه

َفا   ِِصْ
ِ
َكمُح فِيَدا َكََلُم َهُ َ ء َْ تِي ُي َِ اله َ  ، التهَفاِس

ٌء ِمْ  َهراَتنْيِ اْْلِ   :َدَترنْيِ ِمْةرََّ َيَتاُي ُيذَجُد فِيَدا ََشْ

اِق  زه ِِ َعْهِد المحه ٍُ ، َتْفِس ، َوَعْهرِد ْبرِ  نيرد ، َوَوكِي

ْنَِ  ْبِ  َْبمَحاِهيَم يميم  ِِ  ،َوَعْهِد المحه َوِمْةرََّ َتْفِسر

َماِم َأْنَد  وبقري ْبرِ  ، َوَِْسَحاَق ْبِ  راهذيره ، اْْلِ

ِر ،  لد  َِ ، ِ  عيينرة َوُسْفَياَ  بْ ، َوَأِِب َبْتمِح ْبِ  اُننْ

َوَأِِب ، َواْبررِ  َأِِب َمرراتٍِم ، َواْبررِ  َجمِحيررمٍح ، نِيٍد َوُسرر

َواْبرِ   ،َوَأِِب َعْهرِد اهلل ْبرِ  ماجره ، َسِعيٍد اْْلََشجِّ 

َ ُثررمه  ،ممحيويرره  
َِ ا َقررْذٌم اْعَتَقررُدوا َمَعررا َْمررَداُاَ

َقرْذٌم و الةهانَِيرُة  ،َأَراُيوا َنََّْ َأْلَفاِ  اْلُقمْحنِ  َعَلْيَدا 

رر ُي َأْ  ُيمِحيررَدُه رََفس  ِي َمررا ُيَسررذِّ مُحوا اْلُقررمْحنَ  بُِمَجررمحه

ِمْ  ، بَِتََلِمِه َمْ  َكاَ  ِمْ  النهاطِِقنَي بُِلَغِة اْلَعمَحِب 
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ِ َنَُّررمٍح َََل اُنرر ِْ ِل َعَلْيررِه ترََغرر ِه ِم بِرراْلُقمْحنِ  َواُننَرر َتلِّ

َِ بِِه .   َواُنَخاَط

ُلذَ  َراَعْذا ارف ِ اْْلَوه ِْ   َرَأْوُه ِمرْ  َغر
َِ ر َنْعنَرى اله

َ َلرِة  َنَُّمٍح َََل َما َتْسرَتِحَقُه َأْلَفراُ  اْلُقرمْحنِ  ِمرْ  الده

ْفرِظ َوَمرا   ،َواْلَهَياِ   َي الله و اْْلَخرمُحوَ  َراَعرْذا ُُمَرمحه

ِ َنَُّرمٍح  ، ََيُذُز ِعنَْدُهْم َأْ  ُيمِحيَد بِِه اْلَعرمَحِِبَ  ِْ ِمرْ  َغر

ِم بِِه َولِِسَياِق اْلَترََلِم َََل َما َيْف  ُثرمه  ،ُلُح لِْلُمَتَتلِّ

لَِك  ََ ْفِظ لِ ا َما َيْغَلُطذَ  ِي اْمتَِلِل الله َِ
 َكةِ
ِ
َهُ َ ء

يَ  َقْهَلُدْم  َِ لَِك اله َُ ، اَنْعنَى ِي الَلَغِة َكَل َيْغَلُط ِي 

ا َمررا َيْغَلُطررذَ  ِي ِصرر َِ لِررنَي َكةِرر ِة َكررَل َأ ه اْْلَوه حه

ر   َفسه
َِ ر َكرَل َيْغَلرُط ِي ، مُحوا بِرِه اْلُقرمْحنَ  راَنْعنَى اله

لِررَك اْلخررمحو   لِررنَي َََل ، َُ َوَِْ  َكرراَ  َنَُّررمُح اْْلَوه

ْفِظ َأْسَهَ   َوَنَُّمُح ، اَنْعنَى َأْسَهَ    .  اْلخمحي  َََل الله
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ُلذَ  ِصنَْفاِ  : َتاَرَ  َيْسُلُهذَ  َلْفَظ اْلُقمْحن ِ  َواْْلَوه

ْ ، َما َيله َعَلْيِه َوُأِريَد بِِه  ََ ِمُلذَنُه َعرََّل َمرا  َوَتاَرَ  حَيْ

ْ ُيررمَحْي بِررِه  ََ َوِي َكررََل اْْلَْمررمَحْيِ  َقررْد ، َيررُدله َعَلْيررِه َو

 ؛ َيُتذُ  َما َقَفُدوا َنْفَيُه َأْو َْثَهاَتُه ِمْ  اَنْعنَى َباطََِل 

لِيَِّ وَ   َوَقرْد َيُترذ ُ ، انَْدُلذِل َفَيُتذُ  َخَطُ ُهْم ِي الده

لِيَِّ َ  ِي اَنْدُلذلِ  ا َفَيُتذُ  َخَطُ ُهْم ِي الده  .َمق 

ِِ اْلُقمْحنِ   َُ ِي َتْفِس ُه َوَق ا َكَل َأنه ََ َُ ، َوَه ُه َوَق َفنِنه

ِِ اْْلَررِديِث  يَ  َأْخَطرر، َأْيَضررا ِي َتْفِسرر َِ رر وا ِي أُ َفَاله

لِيَِّ َواَنْدُلذِل   -ِمةَُّْ َطَذائَِف ِمْ  أَْهَِّ اْلهِرَدِ   -الده

رُة    َعَلْيرِه اْْلُمه
َِ ر َهَها َُيَالُِف اْْلَر ه اله َْ اْعَتَقُدوا َم

َتِمُعذَ  َعََّل َضََلَلةٍ  اْلَذَسطُ  يَ  َ  ََيْ
َِ َلِف َكَس  ،اله

تَِدا مه
ِة َوَأئِ ُلذُه َعرََّل ، اْْلُمه َوَعَمُدوا َََل اْلُقمْحنِ  َفَتَأوه

َههِِدْم َوَ   ،ِدْم نَرائِ  َْ َتاَرَ  َيْسَتِدَلذَ  بِآَياِ  َعََّل َم
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َهَهُدْم ، َيَ َلَة فِيَدا  َْ رالُِف َمر ُلذَ  َمرا َُيَ َوَتاَرَ  َيَتَأوه

ُفذَ  بِِه اْلَتلَِم َعْ  َمَذاِضِعِه   ، بَِل حُيَمحِّ
ِ
َوِمْ  َهُ َ ء

 ٌِ َوافِِض ، فِرررمَحُق اْْلَرررَذاِر ،  ةيهرررمِ واْلدْ ، َوالرررمحه

َلِة  ِِ ِة ، َواُنْعَت ِهْم . ، َواُنمْحِجَاِة ، َواْلَقَدِريه ِ ِْ  َوَغ

َلِة َمَةََل  ِِ ا َكاُنْعَت ََ ُْم ِمْ  َأْعَُِّم النهاِ  ، َوَه َفنِ ه

َِ َعََّل ُأُصرذِل ، َكََلَما َوِجَداَ   َوَقْد َصنهُفذا َتَفاِس

َههِِدْم  َْ ْنَ ِ  ;َم ِِ َعْهرِد الرمحه ْبرِ  كيسرا   ِمْةَِّ َتْفِس

، اْْلََصمِّ َشرْيِخ َْبرمَحاِهيَم ْبرِ  َْسرَلِعيََّ ْبرِ  ُعَليهرَة 

ررافِِعيه    َكرراَ  ُينَررا مُِح الشه
َِ رر كَِترراِب َأِِب  َوِمْةررََّ ، اله

ِِ لِْلَقرراِ  َعْهررِد  ِِ اْلَتهِرر َعررٍٍِّّ اْلهررائي َوالتهْفِسرر

ى اَ َولَِعررٍِِّّ ْبررِ  ِعيَسرراْْلَههرراِر ْبررِ  َأْنَررد اْلمرردَ 

 ِّ
َِ ررا رراِف ِْلَِِب اْلَقاِسررِم الِ شرر، المَحمه مح  رَواْلَتشه

َلِة .  ِِ ََ اُنْعَت اِه ََ  َوَأْمَةاُْلُْم اْعَتَقُدوا َم
ِ
 َفَدُ َ ء
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َْسرررٌة  ٌَ َلرررِة  ِِ ُيَسرررَمذَ َا ُهرررْم : ، َوُأُصرررذُل اُنْعَت

َلَتنْيِ َوَِ  ِِ َلرُة َبرنْيَ اَننْر ِِ ُُ التهْذِميُد َواْلَعرْدُل َواَننْ ْنَفرا

 ، اْلَذِعيِد َواْْلَْممُح بِراَنْعمُحوِف َوالنهْدرُي َعرْ  اُننَْترمحِ 

َِ  َمْضرُمذُنُه  وَتْذِميُدُهْم ُهَذ َتْذِميُد اْلدمية اله

لِررَك  َُ  ُ ِْ ررَفاِ  َوَغرر َقرراُلذا : َ ه اهللَ َ  ، َنْفررُي الفِّ

ررُه َلررْيَ  َفررْذَق ، َوَِ ه اْلُقررمْحنَ  َ ُْلررذٌق ، ُيررمَحى   َوَِنه

 ِ ََ ُه َ  َيُقذُم بِِه ِعْلٌم َوَ  ُقْدَرٌ  َوَ  َمَيراٌ  ، اْلَعا َوَِنه

ٌُ َوَ  َبَفرر مٌح َوَ  َكررََلٌم َوَ  َمِشرريَاٌة َوَ  رَوَ  َسررْم

ا َعْدُْلُْم َفِمْ  َمْضُمذنِِه  َفاِ  . َوَأمه ِصَفٌة ِمْ  الفِّ

َُ اْلَتائِنَرراِ  َوَ   ِيرر َِ ْ َيَشرْأ  ََ َدررا َأ ه اهللَ  َخَلَقَدررا ُكله

َدا  َبَّْ ِعنَْدُهْم َأ ه َأْفَعراَل  ،َوَ  ُهَذ َقاِيٌر َعَلْيَدا ُكلِّ

ُلْقَدررا اهلُل  ْ  ََيْ ََ ْ ، اْلِعَهرراِي  ََ َهررا َو َهررا َوَ  َُشه َ ِْ َ  َخ

َعا  رُه ، ُيمِحْي َ ه َما َأَممَح بِِه َُشْ لِرَك َفنِنه َُ َوَمرا ِسرَذى 
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ِ َمِشررياَ  ِْ لِررَك ، تِِه َيُتررذُ  بَِغرر َُ َوَقررْد َواَفَقُدررْم َعررََّل 

رريَعِة َكاُنِفيررِد َوَأِِب َجْعَفررمٍح الطررذ   مُحو الشِّ ُمَتررَأخِّ

َل  ِه ، َوَأْمَةرراِْلِ َِ ٌِ َعررََّل َهرر ا َتْفِسرر ََ َوِْلَِِب َجْعَفررمٍح َهرر

مِحيَقررِة  َماِميهررِة  ،الطه لِررَك َقررْذُل اْْلِ َُ َلتِررْ  ُيَضررَم َََل 

َة راِ ْثنَْي َعَشر َلرَة َلرْيَ  فِريِدْم َمرْ   ;مِحيه ِِ َفرنِ ه اُنْعَت

لَِك  ََ َوَ  َمررْ  ُينْتِررمُح ِخََلَفررَة َأِِب َبْتررمٍح ، َيُقررذُل بِرر

 َوُعَممَح َوُعْةَلَ  َوَعٍٍِّّ . 

 ٌِ َُ اْْلَررَذاِر َلررِة َمرر ِِ ُُ  :َوِمررْ  ُأُصررذِل اُنْعَت َْنَفررا

 َأْهررَِّ َوَأ ه اهللَ َ  َيْقَهررَُّ ِي  ، اْلَذِعيررِد ِي اْْلِخررمَحِ  

ٌُ ِمنُْدْم َأَمَدا ِمْ  النهراِر .  مِح اْلَتَهائمِِح َشَفاَعَة َوَ  َُيْ

ُه َقْد َريه َعَلْيِدْم َطَذائُِف ِمْ  اُنمْحِجَارِة  ََ َأنه َوَ  َرْي

َفَأْمَسُنذا َتراَرَ   ;والتمحامية والتَلبية َوَأْتَهاِعِدْم 

 َنِقريٍض َمتهى َصاُروا ِي َطمَحَيْ ، َوَأَساُءوا ُأْخمَحى 
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ُِ . َواَنْقُفرذُي َأ ه  ا اَنْذِض ََ ِ َه ِْ َكَل َقْد ُبِسَط ِي َغ

 اْعَتَقررُدوا َرْأَيررا
ِ
ُلررذا َأْلَفرراَ   ، ِمْةررََّ َهررُ َ ء ُثررمه َنَ

رَحاَبِة ، اْلُقمْحنِ  َعَلْيِه  َوَلْيَ  َْلُرْم َسرَلٌف ِمرْ  الفه

ِة اُنْسرلِِمنيَ َوَ  ِمْ  أَ ، َوالتهابِِعنَي َْلُْم بِنِْمَساِ    ، ئِمه

ِهْم  ِِ ٍِ ، َ  ِي َرْأِهِْم َوَ  ِي َتْفِسر َوَمرا ِمرْ  َتْفِسر

ِهْم اْلَهاطَِلرِة َ ه َوُبْطََلُنرُه َيَُّْدرمُح ِمرْ   ِِ ِمْ  َتَفاِسر

  ٍ َِ لِررَك ِمررْ  ِجَدَتررنْيِ : َترراَرَ  ِمررْ  ، ُوُجررذٍه َكةِرر َُ َو

ْم  َرَ  ِمْ  اْلِعْلِم بَِفَسراِي َمرا َوَتا، اْلِعْلِم بَِفَساِي َقْذِْلِ

ر ْم ، مُحوا بِرِه اْلُقررمْحنَ  رَفسه را َيلِرريََل َعرََّل َقررْذِْلِ َأْو ، َمه

 َجَذاَبا َعََّل اُنَعاِرِ  َْلُْم . 

 َمْ  َيُتذُ  َمَسَ  اْلِعَهاَرِ  َفِفريَحا
ِ
 َوِمْ  َهُ َ ء

 َوَأْكَةرررمُح النهررراِ  َ  ، َوَيرررُدَ  اْلهِرررَدَ  ِي  َكََلِمرررِه 

اِف َوَنْحِذهِ ، َيْعَلُمذَ   َِ اْلَتشه ُه ، َكَفاِم َمتهى َنه
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ٍِ َِّهْ  َ  َيْعَتِقرُد اْلَهاطِرََّ ِمرْ  
ٌُ َعََّل َخْلٍ  َكةِ ُيمَحوِّ

ِهْم اْلَهاطَِلِة َما َشاَء اهلُل . َوَقرْد َرَأْيرِ ِمرْ   ِِ َتَفاِس

ر  اُنَفسِّ
ِ
ُكمُح راْلُعَلَلء َْ ِهْم َمرْ  َير ِ ِْ ِي كَِتابِرِه  مِحيَ  َوَغر

تِري  ِهْم َمرا ُيَذافِرُ  ُأُصرذَْلُْم اله ِِ َوَكََلِمِه ِمْ  َتْفِس

لَِك  ََ َترِد  لِر ُثرمه  ،َيْعَلُم َأْو َيْعَتِقُد َفَساَيَها َوَ  َهْ

ْم   َوَضرََلِْلِ
ِ
َِ َتَطرمَحِف َهرُ َ ء ُه لَِسرَه ِْ ؛ َنه َيَخَلر

َماِميهررُة ُثررمه اْلَفََلِسررفَ  افَِضررُة اْْلِ ُة ُثررمه اْلَقمَحاِمَطررُة المحه

لَِك  َُ ُهْم فِيَل ُهَذ َأْبَلُغ ِمْ   ُ ِْ َوَتَفراَقَم اْْلَْمرمِح ، َوَغ

ُْم  افَِضررررِة َفررررنِ ه ِي اْلَفََلِسررررَفِة َواْلَقمَحاِمَطررررِة َوالمحه

رر ُ ِمنَْدررا رِمُحوا اْلُقررمْحنَ  بِررَأْنَذاِ  َ  َيْقضرررَفسه َِ ي اْلَعررا

افَِضر، َعَجَهُه  ُِ المحه ْم : َفَتْفِسر ِْ َيرَدا  ِة َكَقرْذِْلِ َتههر

 ٍَ ا َأُبذ َبْتمٍح َوُعَمرمُح و  َأِِب َْلَ َِ  ُاَ ْكر َلراِْ  َأُْشَ

َأْ  َبررنْيَ َأِِب َبْتررمٍح َوَعررٍٍِّّ ِي  َلَيْحررَهَط ه َعَمُلررَك 
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ََلَفررِة و  َبُحذا َبَقررمَحَ  .اْْلِ َْ  َ ه اهللَ َيررْأُممُحُكْم َأْ  َترر

ررَة اْلُتْفررمِح َقررافَ  ِهررَي َعائَِشررُة و  مه
َطْلَحررَة  تُِلذا َأئِ

َ و  ِْ َب َِ ٌَ اْلَهْحررمَحْيِ  .َوالرر َعررٌٍِّّ َوَفاطَِمررُة و  َمررمَح

.  ُالَلْ ُلُ  َواَنمْحَجرا  ُاْْلََسرُ  َواْْلَُسرنْي  َوُكرَّه

 أْمَفررْينَاُه ِي ََمرراٍم ُمهِررنٍي 
ٍ
ء ِي َعررٍِِّّ ْبررِ  َأِِب  ََشْ

ٍَ و   َعِ  النهَهرنِ اْلَعُِّريِم  *ُلذَ  َعمه َيَتَساءَ  َطالِ

ٍَ و  رَل َولِرَيُتُم اهلُل َوَرُسرذُلُه  َعٍِِّّ ْبِ  َأِِب َطالِ َنه

رََلَ  َوُيْ ُترذَ   يَ  ُيِقيُمرذَ  الفه
َِ ر يَ  نَمنُرذا اله َِ َواله

َكرراَ  َوُهررْم َراكُِعررذَ   ِه ُكمُحوَ   ال َْ ُهررَذ َعررٌٍِّّ َوَيرر

َرر ِْ اِ  َأْهررَِّ اْلِعْلررِم َوُهررَذ اْْلَررِديَث اَنْذُضررذَ  بِنِ

رررََلِ   لَِك َقْذُلرررُه ، َتَفرررَدُقُه بَِخاََتِرررِه ِي الفه ََ َوَكررر

. ِررْم َوَرْنَررٌة  ُأوَلاِررَك َعَلررْيِدْم َصررَلَذاٌ  ِمررْ  َرَبِّ

  .  ِ َِ ََ بَِحْم ِْ ِي َعٍٍِّّ َنها ُأِصي َل َِ  َن
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ا ِمْ  َبْعِض اْلُذُجذِه َما َير ََ ُكمُحُه َوَِّها ُيَقاِرُب َه َْ

ر ٌِ ِمْ  اُنَفسِّ
رابمِِحيَ   مِحيَ  ِي ِمْةرَِّ َقْذلِرِه : رَكةِ الفه

رراِيِقنَي َواْلَقررانِتنَِي َواُننِْفِقررنَي َواُنْسررَتْغِفمِحي   َوالفه

ررررررابمِِحيَ  َرُسررررررذُل اهلل  بِاْْلَْسررررررَحاِر  ، َأ ه الفه

اِيِقنَي َأُبذ َبْتمٍح  نِْفِقرنَي َوانُ ، َواْلَقانِتنَِي ُعَممُح ، َوالفه

َوِي ِمْةررَِّ َقْذلِررِه : ، َواُنْسررَتْغِفمِحي  َعررٌٍِّّ ، ُعررْةَلُ  

. يَ  َمَعررُه َِ رر ررٌد َرُسررذُل اهلل َواله َمه َُ  َأُبررذ َبْتررمٍح

. رراِر اُء َعررََّل اْلُتفه  ُرَنَرراُء َبْيررنَُدْم  ُعَمررمُح  َأِشررده

َدا  ُعْةَلُ   َعا ُسجه  َعٌٍِّّ .  َتمَحاُهْم ُركه

لَِك َقْذُل َبْعِضِدْم : َوأَ  َُ َُ ِمْ    َوالتِّرنِي  ْعَج

ْيُتررذَ   َأُبررذ َبْتررمٍح  ِه  َوُطررذِر ِسرريننَِي  ُعَمررمُح  َوال

ا اْلَهَلِد اْْلَِمرنِي  ُعْةَلُ   ََ ِه  َوَه َِ َعرٌٍِّّ َوَأْمَةراُل َهر

ْفِظ بِرَل َ   َِ الله ُ  َتاَرَ  َتْفِس تِي َتَتَضمه  اْْلمَُحاَفاِ  اله
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ِه اْْلَْلَفاَ  َ  َتُدَل َعرََّل ، َيُدَل َعَلْيِه بَِحاِل  َِ َفنِ ه َه

 اْْلَْشررَخاِ  
ِ
يَ   وقذلرره تعرراَل : ، َهررُ َ ء َِ رر َواله

َعا  اِر ُرَنَاُء َبْينَُدْم َتمَحاُهْم ُركه اُء َعََّل اْلُتفه َمَعُه َأِشده

َدا  يَ  َمَعرُه َوِهر ُسجه َِ ٌِ لِله لَِك َنْع َُ تِري ُكََّ  َي اله

ا َبْعرَد َخرَِّبٍ . واَنْقُفرذُي ُهنَرا  يَدا النََحاُ  َخَِّبَ ُيَسمِّ

َدا ِصَفاٌ  نَِْذُصذِف َواِمدٍ  َا ُكله يَ   ، َأ ه َِ ر َوُهْم اله

ررذُز َأْ  َيُتررذَ  ُكررٌَّّ ِمنَْدررا ُمررمَحاَيا بِررِه ، َمَعررُه  َوَ  ََيُ

ٌَ َواِمررٌد  ُ  َترراَرَ  َجْعررََّ الله ، َشررْخ ْفررِظ َوَتَتَضررمه

ٍَ َواِمرردٍ راُنْطَلررِ  اْلَعررامِّ ُمنَْحِفرر ،  مَحا ِي َشررْخ

ررَل َولِررَيُتُم اهلُل َوَرُسررذُلُه  َكَقْذلِررِه: َ ه َقْذَلررُه :  َنه

يَ  نَمنُررذا  َِ رر ررا َعررٌٍِّّ َوْمررَدُه  َواله َوَقررْذِل ، ُأِريررَد َِبَ

ررْدِق  َبْعِضررِدْم: َأ ه َقْذَلررُه :    َجرراَء بِالفِّ
َِ رر َواله

َق بِِه َوَص  ا َأُبذ َبْترمٍح َوْمرَدُه  ده َوَقْذلِرِه : ، ُأِريَد َِبَ
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. َيْسررَتِذ  ِمررنُْتْم َمررْ  َأْنَفررَ  ِمررْ  َقْهررَِّ اْلَفررْتِح  َ

لَِك . و  َوَقاَتََّ  َُ ا َأُبذ َبْتمٍح َوْمَدُه َوَنْحِذ  ُأِريَد َِبَ

ُُ لِلَسرنهِة وَ  يهَة َوَأْمَةالِِه َأْتَه
ُِ اْبِ  َعطِ ، اْْلََلَعرِة َتْفِس

ِِ الِ ش َوَلرْذ ، مح  رَوَأْسَلُم ِمْ  اْلهِْدَعِة ِمْ  َتْفِس

ِِ اَنرْأُثذَرِ   َلِف اَنْذُجذُي ِي التهَفاِس كمَِح َكََلُم السه ُُ

ا  َِ
ُه َكةِ َََّ َفنِنه ِْ َعنُْدْم َعََّل َوْجِدِه َلَتاَ  َأْمَسَ  َوَأ

ِد بْ  َمه َُ  ِِ ِ  َجمِحيمٍح الطِّب  َوُهَذ َما َينُْقَُّ ِمْ  َتْفِس

ُه َيَدُ  َما  ِِ َوَأْعَُِّمَدا َقْدَرا ُثمه َنه ِمْ  َأَجَِّّ التهَفاِس

رَلِف َ  حَيْتِيرِه بَِحراِل  ، َنَقَلُه اْبرُ  َجمِحيرمٍح َعرْ  السه

ِقنَي  ُه َقْذُل اُنَحقِّ ُعُم َأنه ِْ ُكمُح َما َي َْ رَل َيْعنِري ، َوَي َوَِنه

ُروا  َِبِررْم َطائَِفررَة ِمرر ْ  يَ  َقررمحه
َِ رر َأْهررَِّ اْلَتررََلِم اله

َلرُة  ِِ َرْ  بِرِه اُنْعَت ُأُصذَْلُْم بُِطمُحِق ِمْ  ِجنِْ  َما َقمحه

َوَِْ  َكررراُنذا َأْقرررمَحَب َََل الَسرررنهِة ِمرررْ  ، ُأُصرررذَْلُْم 
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َلررِة  ِِ ُِ  َمرر ٍّ  ،اُنْعَت َلتِررْ  َينَْهِغرري َأْ  ُيْعَطررى ُكررََّ 

ُه  ِِ َعرََّل َوَيْعرمِحَف َأ ه ، َمقه َلرِة التهْفِسر ْ ُِ ا ِمرْ   ََ َهر

 . َِ َه َْ  اَن

ا َكراَ  َْلُرْم  َُ َة َ مه
َحاَبَة َوالتهابِِعنَي َواْْلَئِ َفنِ ه الفه

ِِ اْْلَيِة َقْذٌل  ر، ِي َتْفِس مُحوا اْْلَيرَة رَوَجراَء َقرْذٌم َفسه

ٍَ اْعَتَقررُدوُه  َه َْ لِررَك ، بَِقررْذِل نَخررمَح ِْلَْجررَِّ َمرر َُ َو

 َُ َه َْ رَحاَبِة َوالتهرابِِعنَي  اَن َِ الفه اِه ََ َلْيَ  ِمْ  َمر

َلرررِة ؛ َْلُرررْم بِنِْمَسررراِ   ِِ َصررراُروا ُمَشررراِركنَِي لِْلُمْعَت

ا.  ََ ِهْم ِمْ  َأْهَِّ اْلهَِدِ  ِي ِمْةَِّ َه ِ ِْ  َوَغ

رَحاَبِة ، وِي اْْلُْمَلةِ  َِ الفه اِه ََ َمْ  َعَدَل َعْ  َم

ِهْم  ِِ لِرَك َكراَ  َوالتهابِِعنَي َوَتْفِس َُ رالُِف  َََل َمرا َُيَ

لِررَك  َُ َبررَّْ ُمْهَتررِدَعا َوَِْ  َكرراَ  ُُمَْتِدررَدا ، ُ ْطَِاررا ِي 

َفاَنْقُفذُي َبَياُ  ُطرمُحِق اْلِعْلرِم ، َمْغُفذَرا َلُه َخَطُ ُه 
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َذاِب  تِِه َوُطمُحِق الفه اْلُقمْحنَ  َوَنْحُ  َنْعَلُم َأ ه  ، َوَأِيله

ررَحاَبُة  ُررْم ، َوالتهررابُِعذَ  َوَتررابُِعذُهْم َقررمَحَأُه الفه َوَأ ه

ِه َوَمَعانِيرِه  ِِ ُرْم َأْعَلرُم ، َكاُنذا َأْعَلرَم بَِتْفِسر َكرَل َأ ه

َِ  َبَعررَث اهلُل بِررِه َرُسررذَلُه  رر َفَمررْ  ،  ^بِرراْْلَ ِّ اله

ِهْم  ِِ َ اْلُقرمْحنَ  بِِخرََلِف َتْفِسر َخاَلَف َقْذَْلُْم َوَفْسه

ِيَعرا َفَقْد َأْخَطَأ ِي  َِ لِيَِّ َواَنْدُلذِل  َوَمْعُلرذٌم ،  الده

ُكمُحَها  َْ را ، َأ ه ُكَّه َمْ  َخاَلَف َقْذَْلُْم َلُه ُشْهَدٌة َير َمه

ا َسْمِعيهٌة َكَل ُهَذ َمْهُسذٌط ِي َمْذِضِعِه.  يهٌة َوَِمه
 َعْقلِ

و اَنْقُفذُي ُهنَا التهنْهِيُه َعََّل َمَةاِر اِ ْخرتََِلِف ِي 

 ِِ َوَأ ه ِمْ  َأْعَُِّم َأْسرَهابِِه اْلهِرَدَ  اْلَهاطَِلرَة ، التهْفِس

ُفررذا اْلَتلِررَم َعررْ   ِْ َأْهَلَدررا َََل َأْ  َممحه تِرري َيَعرر اله

وا َكََلَم اهلل َوَرُسذلِِه  ُ ِ  ر ^ر َمَذاِضِعِه َوَفْسه ِْ بَِغ

ِ َتْأِويلِهِ  ِْ ُلذُه َعََّل َغ ُأُصرذِل ِمْ  فَ  ،َما ُأِريَد بِِه َوَتَأوه
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لَِك َأْ  َيْعَلررمَ  ََ َِ   اْلِعْلررِم بِرر رر ْنَسرراُ  اْلَقررْذَل اله اْْلِ

رررُه اْْلَرررَ   َِ ، َخررراَلُفذُه َوَأنه َوَأْ  َيْعرررمِحَف َأ ه َتْفِسررر

ُهمْ  َِ رررالُِف َتْفِسررر رررَلِف َُيَ َوَأْ  َيْعرررمِحَف َأ ه  ، السه

َْدٌ  ُمْهَتَدٌ   َُ ُهْم  َِ الَطمُحِق ُثمه َأْ  َيْعمِحَف بِر، َتْفِس

رِة  ِهْم بَِل َنَفَهُه اهلُل ِمْ  اْْلَِيله ِِ َلِة َفَساَي َتْفِس اُنَففه

يَ  َصرنهُفذا  َِ َُ ِمْ  اله لَِك َوَق ََ . َوَك َعََّل َبَياِ  اْْلَ ِّ

مِحيَ  ِمررْ   ِه ِمررْ  اُنَتررَأخِّ ِِ ِح اْْلَررِديِث َوَتْفِسرر ِي َُشْ

َُ فِرريَل َصررنهُفذُه ِمرر ْ  ِح اْلُقررمْحنِ   ِجررنِْ  َمررا َوَقرر َُشْ

لِيَِّ َ  ِي  يَ  َُيْطُِارذَ  ِي الرده َِ ا اله ِه . َوَأمه ِِ َوَتْفِس

رراِ   ٍِ ِمررْ  الَفررذفِيهِة َواْلُذعه اَنررْدُلذِل َفِمْةررَُّ َكةِرر

رر ِهْم ُيَفسِّ ِ ِْ  َوَغرر
ِ
مُحوَ  اْلُقررمْحنَ  بَِمَعرراٍ  رَواْلُفَقَدرراء

ِمْةررََّ ، َعَلْيَدررا  َلتِرر ه اْلُقررمْحنَ  َ  َيررُدَل  ،َصررِحيَحٍة 

ْنَِ  السررلمي ِي  َكررمَحُه َأُبررذ َعْهررِد الررمحه َُ ٍِ َِّهررا  َكةِرر
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 ِِ َكرمُحوُه َمرا ُهرَذ ، َمَقائِِ   التهْفِس َُ َوَِْ  َكراَ  فِريَل 

لِرررَك َيرررْدُخَُّ ِي اْلِقْسرررِم ، َمَعررراٍ  َباطَِلرررٌة  َُ َفرررنِ ه 

لِ  لِيَِّ َواَنرْدلُ ، اْْلَوه ِيَعرا َوُهَذ اْْلََطُأ ِي الده َِ ، ذِل 

َِ  َقَفُدوُه َفاِسَدا .  َمْيُث َيُتذُ  اَنْعنَى اله

 

 َفْصٌل

  ِِ  َفنِْ  َقاَل َقائٌَِّ : َفَل َأْمَسُ  ُطمُحِق التهْفِس

 َ لَِك َأْ  ُيَفْسه َُ َفاْْلََذاُب : َأ ه َأَصحه الَطمُحِق ِي 

ََِّ ِي َمَتاٍ   ;اْلُقمْحنُ  بِاْلُقمْحنِ   ِْ ر َفَل ُأ َ ُه َقْد ُفْسِّ َفنِنه

ٍُ نَخرمَح  مَح ِمرْ  َمَتراٍ  َفَقرْد رَوَمرا ُاْخُتِفر، ِي َمْذِض

ٍُ نَخمَح  لَِك ، ُبِسَط ِي َمْذِض َُ َفَعَلْيك ، َفنِْ  َأْعَياَّ 

رَحٌة َلرُه ، بِالَسنهِة  َرا َشراِرَمٌة لِْلُقرمْحنِ  َوُمَذضِّ  ،َفنِ ه

َماُم َأُبذ َعْهِد اهلل ُد ْبرُ  َْيِريرَ  َبَّْ َقْد َقاَل اْْلِ َمه َُ  
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رافِِعَي: ُكرََّ َمرا َمَترَم بِرِه َرُسرذُل اهلل   ر ^ رالشه

را  َقراَل اهلُل َتَعراََل : ، َفُدَذ َِّها َفِدَمُه ِمْ  اْلُقمْحنِ   َنه

َتاَب بِراْْلَ ِّ لِرَتْحُتَم َبرنْيَ النهراِ  
ْلنَا ََلْيَك اْلتِ َِ َأْن

َوَقراَل  لِْلَخرائِننَِي َخِفريَل بَِل َأَراََّ اهلُل َوَ  َتُتْ  

َ لِلنهراِ  َمرا  َتَعاََل :  ْكمَح لُِتَهرنيِّ َِّ ْلنَا ََلْيرَك الر َِ َوَأْن

ررمُحوَ   ُدررْم َيَتَفته َل ََلررْيِدْم َوَلَعله ِِّ َوَقرراَل َتَعرراََل :  ُنرر

. َُْلُرم َ َتاَب َ ه لُِتَهنيِّ
ْلنَا َعَلْيَك اْلتِ َِ َِ   َوَما َأْن ر اله

 ا فِيررِه َوُهررَدى َوَرْنَررَة لَِقررْذٍم ُيْ ِمنُررذَ  اْخَتَلُفررذ

ا َقررراَل َرُسرررذُل اهلل  ََ َِّ ُأوتِيرررِ  :  ^َوِْلَررر َأَ  َ

 َيْعنِي الَسنهَة .    اْلُقمْحنَ  َوِمْةَلُه َمَعُه 

ُل  ِِ ُل َعَلْيرِه بِرراْلَذْمِي َكرَل َينْرر ِِ َوالَسرنهُة َأْيَضرا َتنْرر

َررا ُتررتْ  ،اْلُقررمْحنُ   َوَقررْد اْسررَتَدله ، ََّل َكررَل ُيررْتََّل َ  َأ ه
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لِررَك  َُ رِة َعرََّل  مه
ُه ِمرْ  اْْلَئِ ُ ِْ رافِِعَي َوَغر َمراُم الشه

اْْلِ

  ٍ َِ
ِة َكةِ لَِك . ، بَِأِيله َُ  َُ ا َمْذِض ََ  َلْيَ  َه

َِ اْلُقمْحنِ  ِمنْهُ  َُ َتْفِس َفنِْ  ، َواْلَغمَحُ  َأنهك َتْطُل

ِْدُه َفِمْ  الَسرنهةِ  َْ  ْ  ر ^ رَكرَل َقراَل َرُسرذُل اهلل ،  ََ

ُِ ِمنَي َبَعَةُه َََل اْلَيَمِ :  ُتمُ  ))نَُِعا َقراَل:  ((  بَِم َِّتْ

ِْد    ))َقاَل :  ،بِتَِتاِب اهلل  َْ  ْ ََ بُِسرنهِة  :َقاَل  ((َفنِْ  

ِْد    ))َقاَل :  ،َرُسذِل اهلل  َْ  ْ ََ َقاَل َأْجَتِدُد  ((َفنِْ  

ِي  -^  -مَحَب َرُسررذُل اهلل رَفَضررَقرراَل:  ،َرْأيِرري 

رَ  َرُسرذَل  ))َصْدِرِه َوَقاَل :  َِ  َوفه ر اْلَْمرُد هللِ اله

ا  ((َرُسرررذِل اهلل نَِرررا ُيرررمْحِ  َرُسرررذَل اهلل  ََ َوَهررر

 ِد َوالَسنَِ  بِنِْسنَاِي َجيٍِّد . ياْْلَِديُث ِي اَنَسانِ 

َِ ِي الْ  ْ َنِجرْد التهْفِسر ََ ا  َُ َ 
ٍَ ُقرمْحنِ  َوَ  ِي َوِمينَاِ

ررَحاَبِة ، الَسررنهِة  لِررَك َََل َأْقررَذاِل الفه َُ ؛ َرَجْعنَررا ِي 
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لَِك  ََ ُْم َأْيَرى بِرر نَِررا َشرراَهُدوُه ِمررْ  اْلُقررمْحنِ  ؛ َفررنِ ه

ررا  تِرري اْخَتَفررذا َِبَ َونَِررا َْلُررْم ِمررْ   ;َواْْلَْمررَذاِل اله

ِحيِح َوالْ  الِِح اْلَفْدِم التهامِّ َواْلِعْلِم الفه  ،َعَمَِّ الفه

رِة اْْلَْرَبَعرةِ  مه
اُ ُهْم َكاْْلَئِ  :َ  ِسيهَل ُعَلَلُ ُهْم َوُكرَِّبَ

اِشررِديَ    المحه
ِ
نَي : ِمْةررَِّ ، اْْلَُلَفرراء ررِة اَنْدررِديِّ مه

َواْْلَئِ

َمرراُم َأُبررذ َجْعَفررمٍح  ،َعْهررِد اهلل ْبررِ  َمْسررُعذٍي  َقرراَل اْْلِ

ُد ْبُ  َجمِحيمٍح الطِّب : َمده  َمه  :َثنَا َأُبذ كمحيَ َقراَل َُ

َأْنَهَأَنررا َجررابمُِح ْبررُ  ُنررذٍح َأْنَهَأَنررا اْْلَْعَمررُ  َعررْ  َأِِب 

وٍق َقراَل: َقراَل َعْهرُد اهلل َيْعنِري  الَضَحى َعْ  َمْْسُ

ِْ نَيرٌة  )اْبَ  َمْسُعذٍي :  َلر َِ ُه َما َن ُ ِْ   َ  ََلَه َغ
َِ َوَاله

ِْ َوَأْيرَ    ِمْ  كَِتاِب اهلل َ ه َوَأَنا َأْعَلمُ  َلر َِ فِريَمْ  َن

 ِْ َل َِ َوَلْذ َأْعَلُم َمَتاَ  َأَمٍد َأْعَلرَم بِتَِتراِب اهلل ، َن

َوَقاَل اْْلَْعَمُ  َأْيَضرا  (ِمنِّي تناوله اَنَطاَيا َْلََتْيته 
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َكرراَ   )َعررْ  َأِِب َوائِررٍَّ َعررْ  اْبررِ  َمْسررُعذٍي َقرراَل: 

ررَم َعْشرر ا َتَعله َُ ُجررَُّ ِمنهررا َ رراِوْزُه ه مَح رالمحه ْ َُيَ ََ نَيرراٍ  

 . (َمتهى َيْعمِحَف َمَعانَِيُد ه َواْلَعَمََّ َِبِ ه 

َوِمنُْدْم اْْلَرِّْبُ اْلَهْحرمُح َعْهرُد اهلل ْبرُ  َعههراٍ  اْبرُ  

َكررِة  ^ ،َعررمِّ َرُسررذِل اهلل  َرراِ  اْلُقررمْحنِ  بَِِّبَ ُِ َوُتمْح

 َرُسذِل اهلل 
ِ
ُدرمه الله  ))َلُه َمْيرُث َقراَل :  ^ ،ُيَعاء

ْمررُه التهْأِويررََّ  يِ  َوَعلِّ ْدررُه ِي الرردِّ َوَقرراَل اْبررُ   ((َفقِّ

ٌُ َأْنَهَأَنرا  ير
راٍر َأْنَهَأَنرا َوكِ ُد ْبُ  َبشه َمه َُ َثنَا  َجمِحيمٍح: َمده

مُحوٍق رُسْفَياُ  َعْ  اْْلَْعَمِ  َعرْ  ُمْسرلٍِم َعرْ  َمْسر

نِْعررَم  ) َقرراَل: َقرراَل َعْهررُد اهلل َيْعنِرري اْبررَ  َمْسررُعذٍي :

َاُ  اْلُقمْحنِ  اْبُ  َعههاٍ   ُِ َيرى (ُتمْح . ُثمه َرَواُه َعرْ  حَيْ

ْبِ  ياوي َعْ  َْسرَحاَق اْْلَْزَرِق َعرْ  ُسرْفَياَ  َعرْ  

اْْلَْعَمِ  َعْ  ُمْسلِِم ْبِ  ُصَهْيٍح َأِِب الَضَحى َعْ  
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ررُه َقرراَل : رَمْسرر نِْعررَم  )مُحوٍق َعررْ  اْبررِ  َمْسررُعذٍي َأنه

َاُ  لِْلُقمْحنِ  اْبُ  َعههاٍ  الََّتْ  ُثمه َرَواُه َعْ  ُبنَْداٍر  (ُِ

لَِك  ََ ، َعْ  َجْعَفمِح ْبِ  َعرْذٍ  َعرْ  اْْلَْعَمرِ  بِرِه َكر

ُه َقاَل َعرْ   ا َْسنَاٌي َصِحيٌح َََل اْبِ  َمْسُعذٍي َأنه ََ َفَد

ِه اْلِعَهاَرُ   َِ  َوَقْد َماَ  اْبُ  َمْسرُعذيٍ ، اْبِ  َعههاٍ  َه

رِحيِح  ر، ِي َسنَِة َثََلٍ  َوَثََلثِرنَي َعرََّل الفه مَح َوَعمِّ

َفَل َ نَك بَِل ، َبْعَدُه اْبُ  َعههاٍ  ِست ا َوَثََلثنَِي َسنََة 

َكَسررَهُه ِمررْ  اْلُعُلررذِم َبْعررَد اْبررِ  َمْسررُعذٍي   َوَقرراَل 

اْسَتْخَلَف َعٌٍِّّ َعْهرَد اهلل  :اْْلَْعَمُ  َعْ  َأِِب َوائٍَِّ 

ََ النهراَ  َفَقرمَحَأ ِي  ْبَ  َعههاٍ  َعََّل اَنْذِسرِم َفَخَطر

 –َوِي  ِرَواَيِة ُسذَرِ  النَرذِر  -ُخْطَهتِِه ُسذَرَ  اْلَهَقمَحِ  

رر َُّ رََفَفس  ا َلررْذ َسررِمَعْتُه الررمَحوُم َوالررََّتْ َِ مَحَها َتْفِسرر

ْيَلُم َْلَْسَلُمذا .   َوالده
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َُ َمررا َيمْحِويررِه َ ا َغالِرر ََ ْسررَلِعيَُّ ْبررُ  َعْهررِد َوِْلَرر

ْيِ   ََ ِه َعررْ  َهرر ِِ ُِ ِي َتْفِسرر ْنَِ  السررد  اْلَتهِرر الررمحه

ُجَلنْيِ : اْبِ  َمْسُعذٍي َواْبِ  َعههراٍ   َوَلتِرْ  ِي ، المحه

َبْعررِض اْْلَْمَيرراِ  َينُْقررَُّ َعررنُْدْم َمررا حَيُْتذَنررُه ِمررْ  

تِري َأَباَمَدرا َرُسر ر ذُل اهلل َأَقاِويَِّ َأْهَِّ اْلتَِتراِب اله

ُغررذا َعنِّرري َوَلررْذ نَيررَة   ))َمْيررُث َقرراَل :  ^ ر ، َبلِّ

 ٌَ يررََّ َوَ  َمررمَح
ائِ ُثذا َعررْ  َبنِرري ََْسَ َوَمررْ   ، َوَمرردِّ

ْأ َمْقَعرَدُه ِمرْ  النهراِر  رَدا َفْلَيَتَهرذه َب َعٍَّه ُمَتَعمِّ ََ  ((َك

ا َكراَ  َعْهرُد َوِْلَر؛   َرَواُه اْلُهَخاِرَ  َعْ  َعهْرِد اهلل ْبرِ  َعْمرمٍحو ْل ََ

ُمرذَِّ َزاِمَلَترنْيِ  ْ َِ اهلل ْبُ  َعْممٍحو َقْد َأَصاَب َيرْذَم اْل

َِ َأْهَِّ اْلتَِتاِب  ُ  ِمرنُْدَل بِرَل ؛ ِمْ  ُكُت َفَتاَ  حُيَردِّ

لِررَك  َُ ِ  ِي  ُْ ا اْْلَررِديِث ِمررْ  اْْلِ ََ ، َفِدَمررُه ِمررْ  َهرر
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 َْ ِه اْْلََماِييرررَث اْلَسائيليرررة ُتررر َِ َكمُح َوَلتِررر ه َهررر

َا َعََّل َثََلَثِة َأْقَساٍم:، لَِلْستِْشَدايِ   َ  لَِِلْعتَِقاِي َفنِ ه

َتُه َِّها بَِأْيِدينَا َِّها َيْشَدُد  :َأَحُدَها ْمنَا ِصحه
َما َعلِ

ْدِق  اََّ َصِحيٌح . ، َلُه بِالفِّ ََ  َف

الِفُ  :و الثَّاِني َبُه بَِل ِعنَْدَنا َِّها َُيَ
َِ  ُه. َما َعلِْمنَا َك

ا ، َما ُهَذ َمْسُتذٌ  َعنُْه  :و الثَّاِلُث ََ َ  ِمرْ  َهر

ا اْلَقهِيَِّ ، اْلَقهِيَِّ  ََ َفََل ُنرْ ِمُ  بِرِه َوَ  ، َوَ  ِمْ  َه

ُبهُ  َِّ َم  ، ُنَت ذُز ِمَتاَيُتُه نَِا َتَقده ُ َْ لِرَك  ،َو َُ  َُ
َوَغالِ

ا ؛  َِّهررا َ  َفائِررَدَ  فِيررِه َتُعررذُي َََل َأْمررمٍح ِيينِرريٍّ  ََ َوِْلَرر

ا  َِ ا َكةِر ََ َتاِب ِي ِمْةرَِّ َهر
َتلُِف ُعَلَلُء َأْهَِّ اْلتِ ؛ ََيْ

لِرَك  َُ  َِ يَ  ِخرََلٌف بَِسرَه ِ َكرَل ، َوَيْأِ  َعْ  اُنَفْسِّ

ا َأْسرَلَء َأْصرَحاِب اْلَتْدرِف  ََ ُكمُحوَ  ِي ِمْةَِّ َهر َْ َي

ْم َوَعَفررا ُمذَسررى ِمرر ْ  ُ َُ َأ ِّ  َوَلررْذَ  َكْلررهِِدْم َوِعررده
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تِرري َأْمَياَهررا  ِْ   َوَأْسررَلَء الَطُيررذِر اله ررَجمِح َكاَنرر الشه

َب بِررِه  َِ  َُضِ رر ْبررمَحاِهيَم َوَتْعيِررنَي اْلررَهْعِض اله اهلُل ِْلِ

رَم اهلُل  تِري َكله رَجمَحِ  اله اْلَقتِيَُّ ِمْ  اْلَهَقمَحِ  َوَنرْذَ  الشه

َمررهُ ، ِمنَْدررا ُمذَسررى  لِررَك َِّهررا َأَْبَ َُ  ِ ِْ اهلُل ِي  َََل َغرر

ِفرنَي  اْلُقمْحنِ  َِّها َ  َفائَِدَ  ِي َتْعيِينِِه َتُعذُي َعرََّل اُنَتله

ََلِف َعرنُْدْم  ِي ُيْنَياُهْم َوَ  ِيينِِدْم َوَلتِ ه َنْقََّ اْْلِ

ٌِ َكَل َقاَل َتَعاََل : 
لَِك َجائِ َُ َسَيُقذُلذَ  َثََلَثرٌة  ِي 

َْسٌة َساِيُسُدْم َكْلرُهُدْم َرابُِعُدْم َكْلُهُدْم َوَيُقذلُ  ٌَ ذَ  

َِ َوَيُقذُلرذَ  َسرْهَعٌة َوَثراِمُنُدْم َكْلرُهُدْم  َا بِاْلَغْير ِْ َر

ِْم َمرا َيْعَلُمُدرْم َ ه َقلِيرٌَّ َفرََل  ُِ ُقَّْ َرِبِّ َأْعَلُم بِِعده

ِِ فِرريِدْم  َُتَرراِر فِرريِدْم َ ه ِمررمَحاَء َ رراِهمَحا َوَ  َتْسررَتْف

ِه اْْلَيرررُة  ِمرررنُْدْم َأَمرررَدا  َِ ِْ َهررر . َفَقرررْد اْشرررَتَمَل

ا اَنَقراِم  ََ َوَتْعلِريِم َمرا ، اْلَتمِحيَمُة َعََّل اْْلََيِب ِي َه
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ا  ََ رُه  ،َينَْهِغي ِي ِمْةرَِّ َهر َأْخرَِّبَ َعرنُْدْم  ر َتَعراََل ر َفنِنه

َف اْلَقْذَلنْيِ اْْلَوه ، بَِةََلَثِة َأْقَذاٍل  َِ َضعه َلنْيِ َوَسَت

تِِه ، الِِث َعْ  الةه  ُْ َلْذ َكاَ  َباطََِل  ;َفَدله َعََّل ِصحه َ

ا ُاَ ُه َكَل َريه رََلَ  َعرََّل  ، َلمَحيه ُثمه َأْرَشرَد َََل َأ ه اِ طِّ

َتُه  ََّ َِّتْ
ِْم َ  َطائِ ُِ ا : ، ِعده ََ ُقَّْ  َفُيَقاُل ِي ِمْةَِّ َه

ِْم  ُِ ُه َما َيْعَلمُ  َرِبِّ َأْعَلُم بِِعده لَِك َ ه َقلِيٌَّ  َفنِنه ََ بِ

ا َقراَل :  ; ِمْ  النهراِ  َِّهرْ  َأْطَلَعرُه اهلُل َعَلْيرهِ  ََ َفلَِدر

. َفََل َُتَاِر فِريِدْم َ ه ِمرمَحاَء َ راِهمَحا  ِدرْد ْ ُْ َأْ  َ  

َتُه  ََّ َِّتْ
لَِك ، َنْفَسك فِيَل َ  َطائِ َُ َوَ  َتْسَأْْلُْم َعْ  

ُْم  َ  َيْعَلُمذ َ  َِ .  َفنِ ه لَِك َ ه َرْجَم اْلَغْي َُ  ِمْ  

ََلِف : َأْ   ا َأْمَسُ  َما َيُتذُ  ِي ِمَتاَيِة اْْلِ ََ َفَد

لَِك اَنَقاِم  َُ ََ اْْلَْقَذاُل ِي  َوَأْ  ُينَههَه َعََّل ، ُتْسَتْذَع

ِحيِح ِمنَْدا  َكمَح َفائِرَدُ   ، َوُيْهَطََّ اْلَهاطَُِّ ، الفه َْ َوُتر
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ََلِف َوَثَممحَ  رََلُف  ;ُتُه اْْلِ اُ  َواْْلِ َِ لَِاَله َيُطرذَل النِّر

َتُه  را  ، َفَيْشَتِغَُّ بِِه َعْ  اْْلََهمِّ ؛ فِيَل َ  َفائَِدَ  َِّتْ َفَأمه

َْ َأْقرَذاَل  ْ َيْسَتْذِع ََ َمْ  َمَتى ِخََلَفا ِي َمْسَأَلٍة َو

 ٌَ رَذاُب  ;النهاِ  فِيَدا َفُدَذ َناِق ُْ َقْد َيُتذُ  الفه َ

َِ  َتمَحَكُه ِي  رََلَف َوُيْطلُِقرُه َوَ  ، اله َأْو حَيْتِري اْْلِ

رِحيِح ِمرْ  اْْلَْقرَذاِل  ٌَ ، ُينَهُِّه َعرََّل الفه َفُدرَذ َنراِق

رِحيِح َعاِمرَدا َفَقرْد ، َأْيَضا  َ الفه ِْ َح َغر َفرنِْ  َصرحه

َب  َِ َد اْلَت لَِك َمْ  ، َتَعمه ََ َأْو َجاِهََل َفَقْد َأْخَطَأ َك

 ََ َتررهُ َنَفرر ررََلَف فِرريَل َ  َفائِررَدَ  َِّتْ
َأْو َمَتررى  ، اْْلِ

ُُ َماِصرُلَدا َََل َقرْذٍل  َيَ  َلْفَُّا َوَيمْحِجر َأْقَذاَ  ُمَتَعدِّ

َمرراَ  َوَتَتةهررمَح بِررَل  ِه َُ ال َأْو َقررْذَلنْيِ َمْعنَررى َفَقررْد َضرريه

َفُدررَذ َكََلبِررِ  َثررْذَِبْ ُزوٍر َواهلُل ، َلررْيَ  بَِفررِحيِح 

َذاِب .اُنَذفِّ   ُ  لِلفه
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 َفْصٌل

َِ ِي اْلُقررمْحنِ  َوَ  ِي الَسررنهِة  ررْد التهْفِسرر
ِ َْ  ْ ََ ا  َُ َ ،

َحاَبِة  ٌِ ِمرْ  ، َوَ  َوَجْدته َعْ  الفه َُ َكةِر َفَقْد َرَج

لَِك َََل َأْقَذاِل التهابِِعنَي َكُمَجاِهرِد ْبرِ   َُ ِة ِي  مه
اْْلَئِ

ُه َكاَ  نَيَة  ،َجِّْبٍ  رُد ْبرُ  َفنِنه َمه َُ ِِ َكَل َقاَل  ِي التهْفِس

َثنَا  َأَبرراُ  ْبررُ  َصررالٍِح َعررْ  ُُمَاِهررٍد  َْسررَحاَق: َمررده

َعمَحْضررِ اُنْفررَحَف َعررََّل اْبررِ  َعههرراٍ   )َقرراَل: 

تِِه َََل َخاَِتَتِِه ُأوِقُفُه ِعنَْد  َثََلَ  عمحضا  ِمْ  َفاِِّتَ

 ِّ  (ُكررَِّّ نَيررٍة ِمنْررُه َوَأْسررَأُلُه َعنَْدررا 
َِ ِمرر ْ َوبِررِه َََل الَّتِّ

َثنَا اْْلَُسنْيُ ْبُ  َمْدِد ٍّ اْلَهْف  ثَ رَقاَل: َمده نَا مِحَ  َمرده

اِق َعْ  ُمعْ  زه َمرا ِي  )مٍح َعرْ  قتراي  َقراَل : مَ َعْهُد المحه

َوبِِه ََلْيرِه  ( اْلُقمْحنِ  نَيٌة َ ه َوَقْد َسِمْعِ فِيَدا َشْيَاا

َثنَا اْبررُ  أَ  :َقرراَل  َثنَا ُسررْفَياُ  ْبررُ  َمررده ِِب ُعَمررمَح َمررده
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َلررْذ  )عيينررة َعررْ  اْْلَْعَمررِ  َقرراَل : َقرراَل ُُمَاِهررٌد : 

ْ َأْمَتْج َأْ   ََ َأْسَأَل ُكنِْ َقمَحْأ  ِقمَحاَءَ  اْبِ  َمْسُعذٍي 

ٍِ ِمرْ  اْلُقرمْحنِ  َِّهرا َسرَأْلِ  .  (اْبَ  َعههراٍ  َعرْ  َكةِر

َثنَ َثنَا َوَقاَل اْبُ  َجمِحيمٍح: َمده ا َأُبذ كمحيَ َقاَل : َمرده

رريِّ َعررْ  اْبررِ  َأِِب  َطْلررُ  ْبررُ  َغنهرراٍم َعررْ  ُعررْةَلَ  اَنتِّ

َرَأْيرِ ُُمَاِهرَدا َسرَأَل اْبرَ  َعههراٍ   )ُمَلْيَتَة َقراَل : 

ِِ اْلُقمْحنِ  َوَمَعُه َأْلَذاُمُه َقاَل : َفَيُقذُل َلرُه  َعْ  َتْفِس

َْ َمته  رِه اْبُ  َعههاٍ  ُاْكُت ِِ ُكلِّ  (ى َسَأَلُه َعْ  التهْفِسر

ا َكاَ  ُسرْفَياُ  الةهرْذِرَ  َيُقرذُل :  ََ ا َجراَءَّ  )َوِْلَ َُ َ

ُِ َعْ  ُُمَاِهٍد َفَحْسُهك بِِه     . (التهْفِس

 ٍ ِْ َوِعْتمِحَمررَة َمررْذََل اْبررِ  ، َوَكَسررِعيِد ْبررِ  ُجَهرر

 ْبرررِ  َأِِب َرَبررراٍح ، َعههررراٍ  
ِ
َسرررِ  َواْْلَ ، َوَعَطررراء

وِق ْبِ  اْْلَْجرَدِ  ، اْلَهِّْصِ ِّ  َوَسرِعيِد ْبرِ  ، َوَمْْسُ
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 َِ ُِ ْبررِ  َأَنررٍ  ، َوَأِِب اْلَعالَِيررِة ، اُنَسرريه بِيرر ، َوالمحه

اِمٍم ، وقتاي   َِ َحاَِّ ْبرِ  ُمر ِهْم ِمرْ  ، َوالضِّ ِ ِْ َوَغر

َكمُح َأْقرَذاُْلُ  َْ ْم التهابِِعنَي َوَتابِِعيِدْم َوَمْ  َبْعرَدُهْم َفُتر

ِْم َتَهرراُيٌ  ِي اْْلَْلَفرراِ  ، ِي اْْلَيررِة  ُِ ُُ ِي ِعَهرراَرا َفَيَقرر

َسررُهَدا َمررْ  َ  ِعْلررَم ِعنْررَدُه اْختََِلَفررا  َفَيْحتِيَدررا ؛ حَيْ

ُ َعرْ  ، َأْقَذاَ   لَِك َفنِ ه ِمرنُْدْم َمرْ  ُيَعرِّبِّ ََ َوَلْيَ  َك

ِه َوِمنُْدْم َمر ِِ  بََِلِزِمِه َأْو َنُِّ
ِ
ء ْ ََ َعرََّل الَّشه ْ   َيرُن

 بَِعْينِِه 
ِ
ء ْ ٍِ ِمرْ  َواْلُتََّ بَِمْعنَ، الَّشه ى َواِمٍد ِي َكةِر

لَِك َواهلُل اْْلَاِي . ؛ اْْلََماكِِ   ََ َُ لِ هِي  َفْلَيَتَفطهْ  الله

هُ  ُ ِْ ٌِ َوَغررر رررا َأْقرررَذاُل : َوَقررراَل ُشرررْعَهُة ْبرررُ  اْْلَجه

 ِْ َة َفَتْيَف َتُتذُ  ُم ، التهابِِعنَي ِي اْلُفمُحوِ  َلْيَس جه

ررَة  َررا َ  َتُتررذُ  ُمجه ِِ   َيْعنِرري َأ ه ررَة ِي التهْفِسرر ُمجه

ِهْم َِّهْ  َخاَلَفُدْم  ِ ِْ ا َصرِحيٌح ، َعََّل َغ ََ را ، َوَهر َأمه
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رر ُعررذا َعررََّل الش  َ ِْ ا َأ َُ  َفررََل ُيمْحَترراُب ِي َكْذنِررِه رََ
ِ
ْيء

رةَ  ْذُل َبْعِضررِدْم َفرنِْ  اْخَتَلُفرذا َفررََل َيُترذُ  َقر، ُمجه

رررَة َعرررََّل َبْعرررٍض  ، َوَ  َعرررََّل َمرررْ  َبْعرررَدُهْم ، ُمجه

لِررَك َََل ُلَغررِة اْلُقررمْحنِ  َأْو الَسررنهِة َأْو  َُ ُُ ِي  َوُيمْحَجرر

لَِك . َُ َحاَبِة ِي   ُعُمذِم ُلَغِة اْلَعمَحِب َأْو َأْقَذاِل الفه

ْأِ  فَ  ِي الررمحه ُِ اْلُقررمْحنِ  بُِمَجررمحه ررا َتْفِسرر ، َحررمَحاٌم َفَأمه

َثنَا َعْهرُد اْْلَْعرََّل  َثنَا ُسْفَياُ  َمرده ٌَّ َمده َثنَا ُمَ مه َمده

ٍ َعرْ  اْبرِ  َعههراٍ  َقراَل : َقراَل  ِْ َعْ  َسِعيِد ْبِ  ُجَه

ِ ِعْلرٍم  )):  ^َرُسذُل اهلل  ِْ َمْ  َقاَل ِي اْلُقمْحنِ  بَِغ

ْأ َمْقَعَدُه ِمْ  النهاِر  ثَ  ((َفْلَيَتَهذه َثنَا . َمده ٌُ َمرده ي
نَا َوكِ

ُسْفَياُ  َعْ  َعْهِد اْْلَْعََّل الةهْعَلهِريِّ َعرْ  َسرِعيِد ْبرِ  

ٍ َعْ  اْبٍ  َعههاٍ  َقاَل : َقاَل َرُسرذُل اهلل  ِْ : ^ُجَه

ْأ َمْقَعرَدُه  )) ِ ِعْلرٍم َفْلَيَتَهرذه ِْ َمْ  َقاَل ِي اْلُقرمْحنِ  بَِغر
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ْ  ((ِمْ  النهاِر  َثنَا َعْهرُد َوبِِه َََل الَّتِّ  ِّ َقراَل : َمرده
َِ ِمر

َثنَا  راُ  ْبرُ  ِهرََلٍل َقراَل َمرده َثنِي َمسه ْبُ  نيد َمده

َثنَا َأُبررذ  ٍم القطعرري َقرراَل َمررده ِْ ُسررَدْيٌَّ َأُخررذ َمرر

ِعْممَحاَ  اْلذَ َعرْ  ُجنْرُدٍب َقراَل : َقراَل َرُسرذُل 

َب َمررْ  َقرراَل ِي اْلُقررمْحنِ  بمَِحْأيِررِه َفَأَصررا )):  ^اهلل 

ٌَ  ((َفَقْد َأْخَطَأ  ا َمِديٌث َغمِحي ََ َ  َه
َِ ِم ْ ، َقاَل الَّتِّ

َم َبْعرُض َأْهرَِّ اْْلَرِديِث ِي ُسرَدْيَِّ ْبرِ   َوَقْد  َتَتله

ٍم .  ِْ  َأِِب َم

ا َرَوى َبْعُض َأْهَِّ اْلِعْلِم ِمْ  َأْصرَحاِب  ََ َوَهَت

ُيوا ِي َأ ْ ر  ^ر النههِيِّ  ُْم َشرده ِهْم َأ ه ِ ِْ ر َوَغ مَح رُيَفسه

ِ ِعْلٍم  ِْ َِ  ُرِوَ  َعرْ  ُُمَاِهرٍد ، اْلُقمْحنُ  بَِغ ر ا اله َوَأمه

رر ُررْم َفسه ررا ِمررْ  َأْهررَِّ اْلِعْلررِم َأ ه ِاَ ِ ِْ مُحوا روقترراي  َوَغ

ُرْم َقراُلذا ِي اْلُقرمْحنِ   رَ  َِبِرْم َأ ه اْلُقمْحنَ  َفَلرْيَ  الُّه
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ر ِ ِعْلررٍم َأْو ِمرْ  ِقَهرررَوَفسه ِْ َِّ َأْنُفِسرِدْم َوَقررْد مُحوُه بَِغر

ْ َيُقذُلرذا  ََ ُرْم  ُرِوَ  َعنُْدْم َما َيُدَل َعرََّل َمرا ُقْلنَرا َأ ه

ِ ِعْلٍم  ِْ َفَمْ  َقاَل ِي اْلُقمْحنِ  ، ِمْ  ِقَهَِّ َأْنُفِسِدْم بَِغ

َ َما  ِْ ِه َفَقْد َتَتلهَف َما َ  ِعْلَم َلُه بِِه َوَسَلَك َغ
بمَِحْأيِ

رُه َأَصراَب اَنْعنَرى ِي َنْفرِ  اْْلَْمرمِح َفَلر، ُأِممَح بِِه  ْذ َأنه

ْ َيرْأِ  اْْلَْمرمحَ  ;َلَتاَ  َقْد َأْخَطرَأ  ََ رُه  ؛ ِمرْ  َبابِرِه  ِْلَنه

َكَمْ  َمَتَم َبنْيَ النهاِ  َعرََّل َجْدرٍَّ َفُدرَذ ِي النهراِر 

ررَذاَب ِي َنْفررِ  اْْلَْمررمِح   ;َوَِْ  َواَفررَ  ُمْتُمررُه الفه

َأَخفه ُجمْحَما َِّهْ  َأْخَطَأ َواهلُل َأْعَلرُم .  َلتِْ  َيُتذ ُ 

ُِبنَِي َفَقراَل :  َفرَة َكرا ََ ى اهلُل َتَعراََل اْلَق ا َسرمه ََ َوَهَت

. َفُأوَلاِررَك ِعنْررَد اهلل ُهررُم 
ِ
ْ َيررْأُتذا بِالَشررَدَداء ََ  ُْ َفررنِ

ُُِبذَ   َف  اْلَتا ََ ٌُِب َوَلْذ َكاَ  َقرْد َقر ُُِف َكا َفاْلَقا

رُه َأْخرَِّبَ بِرَل َ  حَيِرََّ  ;ى ِي َنْفِ  اْْلَْممِح َمْ  َزنَ  ِْلَنه
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ْخَهاُر بِِه  َواهلُل ، َوَتَتلهَف َما َ  ِعْلَم َلرُه بِرِه ، َلُه اْْلِ

 َأْعَلُم . 

ِِ َمرا  َلِف َعْ  َتْفِسر َاَعٌة ِمْ  السه َِ  ٌَ محه ا َِّتَ ََ َوِْلَ

َعْ  ُسَلْيَلَ  َعرْ   َكَل َرَوى ُشْعَهةُ ، َ  ِعْلَم َْلُْم بِِه 

َ  َعرْ  َأِِب َمْعَمرمٍح َقراَل : َقراَل َأُبرذ  َعْهِد اهلل ْبرِ  ُمرمحه

يُ  :  رردِّ   ))َبْتررمٍح الفِّ
ٍ
َأَ  َأْرٍ  ُتِقَلنِرري َوَأَ  َسررَلء

ْ َأْعَلررْم   ََ ا ُقْلررِ ِي كَِترراِب اهلل َمررا  َُ  ((ُتَُِّلنِرري َ

ُْمذُي َوَقاَل َأُبذ ُعَهْيٍد اْلَقاِسُم ْبُ  َسَله  ََ َثنَا  ٍم : َمده

اِم ْبرِ  مذشرَ َعرْ  َْبرمَحاِهيَم  يَد  َعْ  اْلَعذه ِِ ْبُ  َي

يَ  ُسرراََِّ َعررْ  َقْذلِررِه  :التيمرري رردِّ َأ ه َأَبررا َبْتررمٍح الفِّ

ا  : تعاَل َدَة َوَأب 
 ُتَُِّلنِري  َوَفاكِ

ٍ
َفَقراَل : َأَ  َسرَلء

 كَِتراِب اهلل َمرا َوَأَ  َأْرٍ  ُتِقَلنِي َْ  َأَنرا ُقْلرِ ِي 

ٌُ  رَ  َأْعَلررُم     :َوَقرراَل َأُبررذ ُعَهْيررٍد َأْيَضررا رُمنَْقطِرر
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يررُد َعررْ  نيررد َعررْ  َأَنررٍ  َأ ه ُعَمررمَح ْبررَ   ِِ َثنَا َي َمررده

را  اْْلَطهاِب َقمَحَأ َعََّل اْنِنْرَِّبِ :  َدرَة َوَأب 
َفَقراَل  َوَفاكِ

ِه اْلَفاكَِدُة َقْد َعمَحْفنَاَهرا َفرَل  َِ َُ  َه اْْلََب   ُثرمه َرَجر

ا َْلَُذ التهَتَلُف َيا ُعَممُح  ََ  .َََل َنْفِسِه َفَقاَل : َ ه َه

َثنَا ُسرَلْيَلُ  ْبرُ  َمرمْحٍب  َوَقاَل َعْهُد ْبُ  نيد َمده

ٍِ َعرْ  َأَنرٍ   َثنَا َنهاُي ْبُ  َزْيرٍد َعرْ  َثابِر َقاَل : َمده

رراِب َوِي َ ْدررمِح َقرراَل : ُكنهررا ِعنْررَد ُعَمررمَح ْبررِ  اْْلَ  طه

ُُ ِرَقاٍ  َفَقمَحَأ :  را  َقِميِفِه َأْرَب َدَة َوَأب 
َفَقراَل  َوَفاكِ

ا َْلُررَذ التهَتَلررُف َفررَل  ََ َمررا اْْلََب   ُثررمه َقرراَل : َ ه َهرر

ُرَل  ُْمذٌل َعرََّل َأ ه ََ ا ُكَلُه  ََ َعَلْيك َأْ  َ  َتْدِريِه. َوَه

َل  -ر  اهلل عندل  - َأَراَيا اْستِْتَشاَف ِعْلِم َكْيِفيهرِة َنه

اْْلَبِّ َوَِ ه َفَتْذُنررُه َنْهَترررا ِمررْ  اْْلَْرِ  َ ررراِهمٌح َ  

َدررَُّ   *َفَأْنَهْتنَررا فِيَدررا َمه ررا  لقذلرره َتَعرراََل :  ;َُيْ
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َوَمررَدائَِ   *َوَزْيُتذَنررا َوَنْخررََل  *َوِعنََهررا َوَقْضررَها 

 .  ُغْلَها 

َثنَا َيْعُقذُب ْبرُ  َْبرمَحاِهيَم َوَقاَل اْبُ  َجمِحي مٍح : َمده

َثنَا اْبرُ  ُعَليهرَة َعرْ  َأَيرذَب َعرْ  اْبرِ  َأِِب  َقاَل : َمده

َأ ه اْبرَ  َعههراٍ  ُسراََِّ َعرْ  نَيرٍة َلرْذ ُسراََِّ  :ُمَلْيَتةَ 

َعنَْدا َبْعُضُتْم َلَقراَل فِيَدرا َفرَأَبى َأْ  َيُقرذَل فِيَدرا . 

َثنَا  .َْسرررنَاُيُه َصرررِحيٌح  َوَقررراَل َأُبرررذ ُعَهْيرررٍد : َمرررده

َْسررَلِعيَُّ ْبررُ  َْبررمَحاِهيَم َعررْ  َأَيررذَب َعررْ  اْبررِ  َأِِب 

َيرْذٍم  ُمَلْيَتَة َقاَل َسَأَل َرُجٌَّ اْبرَ  َعههراٍ  َعرْ  : 

َفَقراَل  َلرُه اْبرُ  َعههراٍ   َكاَ  ِمْقَداُرُه َأْلرَف َسرنٍَة 

ِْسرنَي َأْلرَف َسرنٍَة َيرْذٍم َكراَ  ِمْقرَداُرُه  َفَل:  ٌَ   

َثنِي َفَقراَل اْبرُ   رَل َسرَأْلُتك لُِتَحردِّ ُجرَُّ َنه َفَقراَل المحه

ررا اهلُل ِي كَِتابِررِه  َكمَحُاَ َُ ررا َيْذَمرراِ   اهلُل ، َعههرراٍ  : ُاَ
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َفَتررمِحَه َأْ  َيُقررذَل ِي كَِترراِب اهلل َمررا َ   ، َأْعَلرُم َِبِررَل 

َثنِي َيْعُقرذُب َيْعنِري  َيْعَلُم َوَقاَل اْبُ  َجمِحيرمحٍ  : َمرده

َثنَا اْبررُ  ُعَليهررَة َعررْ  َمْدررِد ِّ ْبررِ   اْبررَ  َْبررمَحاِهيَم َمررده

َمْيُمذٍ  َعْ  اْلَذلِيِد ْبرِ  ُمْسرلٍِم َقراَل : َجراَء َطْلرُ  

ٍَ َََل ُجنُْدِب ْبِ  َعْهِد اهلل َفَسَأَلُه َعْ  نَيرٍة  ْبُ  َمهِي

ٌُ َعَلْيك َْ  ُكنِْ ُمْسرلَِل َفَقاَل ُأَممحِّ  ،ِمْ  اْلُقمْحنِ  

الَِسررنِي، َنَررا ُقْمررِ َعنِّرري  َ ُْ َوَقرراَل  .َأْو َقرراَل : َأْ  

 َِ َيى ْبِ  َسِعيٍد َعْ  َسِعيِد ْبِ  اُنَسيه َمالٌِك َعْ  حَيْ

ِِ نَيٍة ِمْ  اْلُقمْحنِ  َقراَل:  ا ُساََِّ َعْ  َتْفِس َُ ُه َكاَ  َ َأنه

ا َ  َنُقذُل ِي اْلقُ  )  .  (مْحنِ  َشْيَاا َنه

َيرى ْبرِ  َسرِعيٍد َعرْ  َسرِعيِد  ْيُث َعْ  حَيْ َوَقاَل الله

 َِ ُه َكاَ  َ  َيَتَتلهُم َ ه ِي اَنْعُلذِم ِمْ   :ْبِ  اُنَسيه َنه

َ  َقراَل :  اْلُقمْحنِ  . َوَقاَل ُشْعَهُة َعْ  َعْمرمِحو ْبرِ  ُمرمحه
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َِ َع ْ  نَيٍة ِمْ  اْلُقمْحنِ   َسَأَل َرُجٌَّ َسِعيَد ْبَ  اُنَسيه

ُعُم  )َفَقاَل :  ِْ َ  َتْسَأْلنِي َعْ  اْلُقمْحنِ  َوَسَّْ َمرْ  َير

ٌء َيْعنِرري َفررى َعَلْيررِه ِمنْررُه ََشْ ررُه َ  ََيْ  ( ِعْتمِحَمررةَ  :َأنه

يرَد  ِِ يرُد ْبرُ  َأِِب َي ِِ َثنِي َي َوَقاَل اْبرُ  شرذُب: َمرده

َِ َعرْ  اْْلَرََلِل ُكنها َنْسَأُل َسِعيَد ْبَ  اُنَسريه .)َقاَل: 

ا َسررَأْلنَاُه َعررْ   َُ َواْْلَررمَحاِم َوَكرراَ  َأْعَلررَم النهرراِ  َفررنِ

 ُْ ْ َيْسَم ََ َِ َكَأْ   ِِ نَيٍة ِمْ  اْلُقمْحنِ  َسَت  .  ( َتْفِس

َثنِي َأْنَررد ْبررُ  عهررد   َوَقرراَل اْبررُ  َجمِحيررمٍح : َمررده

َثنَا ُعهَ  َثنَا َنهاُي ْبُ  َزْيٍد َمرده ْيرُد اهلل ْبرُ  الضهي َمده

ُرْم   )ُعَممَح َقراَل :  َلَقرْد َأْيَرْكرِ ُفَقَدراَء اَنِدينَرِة َوَِ ه

 ِِ ُمررذَ  اْلَقررْذَل ِي التهْفِسرر ُ ْبررُ   (َلُيَعُِّّ َِ ِمررنُْدْم َسررا

 َِ ٍد َوَسرِعيُد ْبرُ  اُنَسريه َمه َُ َعْهِد اهلل َواْلَقاِسُم ْبُ  

ٌُ َوَقرراَل َأُبررذ ُعَهْيررٍد : َمررده 
َثنَا َعْهررُد اهلل ْبررُ  َوَنررافِ
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ْيرِث َعرْ  ِهَشراِم ْبرِ  ُعرمْحَوَ  َقراَل :  َصالٍِح َعْ  الله

َل نَيرَة ِمرْ  كَِتراِب اهلل َقرَط .)  (َما َسِمْعِ َأِِب َترَأوه

َوَقاَل َأَيذُب َواْبُ  َعْذٍ  َوُهَشاٌم الدستذائي َعرْ  

ِد ْبِ  سِي  َقاَل  َمه َ ْيرَدَ  السرللهِ َسرَأْلِ عَ  ) :َُ

يَ  َكراُنذا  َِ ر ََ اله َهر َُ َعْ  نَيٍة ِمرْ  اْلُقرمْحنِ  َفَقراَل : 

ِ  اهللَ َوَعَلْيرك  َل ِمْ  اْلُقرمْحنِ  َفراته ِِ َيْعَلُمذَ  فِيَل ُأْن

َداِي   . (بِالسه

ٌُ َعْ  اْبِ  َعْذٍ  َعرْ   َثنَا ُمَعا َوَقاَل َأُبذ ُعَهْيٍد َمده

ا  ) َعْ  َأبِيِه َقراَل : ُعَهْيِد اهلل ْبِ  ُمْسلِِم ْبِ  َيَسارٍ  َُ َ

 َِ ْث َعْ  اهلل َفِقرْف َمتهرى َتنُُّْرمَح َمرا َقْهَلرُه َوَمرا  َمده

َ  َعررْ  َْبررمَحاِهيَم  (َبْعررَدُه  َِ َثنَا هشرريم َعررْ  ُمِغرر َمررده

َِ َوَهَاُبذَنرُه  )َقاَل:   (َكاَ  َأْصَحاُبنَا َيتهُقرذَ  التهْفِسر

ررَفمِح َقرراَل :  َوَقراَل ُشررْعَهُة َعررْ  َعْهررِد اهلل ْبرر ِ  َأِِب السه
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ْعهَِي  َواهلل َما ِمرْ  نَيرٍة َ ه َوَقرْد َسرَأْلِ  ) :َقاَل الشه

َواَيُة َعْ  اهلل  نهَدا المحِّ
. َوَقاَل َأُبذ ُعَهْيرٍد:  (َعنَْدا َوَلتِ

َثنَا هشرريم َأْنَهَأَنررا ُعَمررمُح ْبررُ  َأِِب َزائِررَدَ  َعررْ   َمررده

وٍق َقاَل  ْعهِيِّ َعْ  َمْْسُ َل  ):  الشه َِ َفرنِنه ُقذا التهْفِس اته

َواَيُة َعْ  اهلل   . (ُهَذ المحِّ

رِة  مه
ِحيَحُة َوَما َشاَكَلَدا َعْ  َأئِ ِه اْْلَثاُر الفه

َِ َفَد

ررمَحِجِدْم َعررْ  اْلَتررََلِم ِي  ُْمذَلررٌة َعررََّل َِّتَ ََ ررَلِف  السه

ِِ بَِل َ  ِعْلَم َْلُرْم بِرِه  را َمرْ  تَ ، التهْفِس رَم بِرَل َفَأمه َتله

ٌَ َعَلْيرِه  َعرا َفرََل َمرمَح لِرَك ُلَغرَة َوَُشْ َُ  ;َيْعَلُم ِمرْ  

ِهْم َأْقرررَذاٌل ِي  ِ ِْ  َوَغررر
ِ
ا ُرِوَ  َعرررْ  َهرررُ َ ء ََ َوِْلَررر

ِِ َوَ  ُمنَاَفاَ   ُمرذا فِريَل َعلُِمرذُه  ;التهْفِس ُْم َتَتله ِْلَ ه

ا ُهرَذ اْلذَ ، َوَسَتُتذا َعله َجِدُلذُه  ََ َُ َعرََّل َوَهر اِجر

َُ الَسُتذُ  َعله  َ  ِعْلَم َلرُه 
ُه َكَل ََيِ ُكَِّّ َأَمٍد َفنِنه
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ََّ َعنْررُه َِّهررا ، بِررِه 
َُ اْلَقررْذُل فِرريَل ُسرراِ لَِك ََيِرر ََ َفَترر

َلُتَهيُِّننهرررُه لِلنهررراِ  َوَ   لقذلررره تعررراَل :  ;َيْعَلُمرررُه 

مْحِو ِّ ِمررْ  َونَِررا َجرراَء ِي اْْلَررِديِث اَنرر َتْتُتُمذَنررُه 

رَم َيرْذَم  ))ُطمُحٍق :  َمْ  ُساََِّ َعْ  ِعْلرٍم َفَتَتَمرُه ُأْْلِ

 .  ((اْلِقَياَمِة بِلَِجاِم ِمْ  َناٍر 

رراٍر  ررُد ْبررُ  َبشه َمه َُ َثنَا  َوَقرراَل اْبررُ  َجمِحيررمٍح : َمررده

َناِي َقراَل :  ِِّ َثنَا ُسْفَياُ  َعْ  َأِِب ال ٌَّ َمده َثنَا ُمَ مه َمده

ُِ َعرََّل َأْرَبَعرِة َأْوُجرٍه :  )ْبُ  َعههراٍ  : َقاَل ا التهْفِسر

ٌِ َ  ، َوْجررٌه َتْعمِحُفررُه اْلَعررمَحُب ِمررْ  َكََلِمَدررا  َوَتْفِسرر

ُر َأَمرٌد بَِجَداَلتِرِه  ََ ٌِ َيْعَلُمرُه اْلُعَلرَلُء ، ُيْع ، َوَتْفِسر

ٌِ َ  َيْعَلُمُه َ ه اهلُل َعراََل َواهلُل ُسرْهَحاَنُه َوتَ  ( َوَتْفِس

 َأْعَلُم .
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

دد ل هلل َمح دد اْلح َْ اْ حَيبز  ََددب ددَ َل الب ددْي ح َنزح ب لبدد   الَّ

 وهل ى  للمَقنَي. وَنشه ل َننح الَ إلَه إال اهللل، 
ٍ
ء ََشح

دد    َمَّ . وَنشددَه ل َننَّ  ل هل ا َع دد ل امَللْدد ل اْلددمُل املل ْددنيل

هل ، الصبْدقل األمنيل صّلَّ سل رَ وَ   اهللل عليْه وعدّل ولل

َ وَ آلْ  حببْْه والَببْْعنيح  سح مح اَ لَّ َس ْه ونصح
ََ يم  لْ  ا.ثي   

ََّ    قَ ْيْه مل : َفهَ  ل عح ب بَ نمَّ  ٌ    ال ْعدفح مد  َّل نيل َعدسدْي ال

مْ فَ  د هح  إليدهْ َرَف دْم اجلد رْر بدْنح الصدظديح رآْن العَ القل

دْ َ  ورل ومَ النُوى فيْه الل َ ، فَ   َممل الْ  نح َنَخَي بْدْه هل

 يٍم.قََ سح اٍط مل إىل ْصَ 
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 َتزِنْيُل اْلُقْرآِن

ا: َعدد ددوح َعل ددَنْجح ََ آَن  ددرح قل ٌ  ، َقدديح قْ المل اهلل َح ّل َننَّ الح

ل َ   ل  َْيدديح نَدد َّ ددمل ، َعهل ْجربردد ل ْمددَن اهلل مْ وٍق. َسددلل

م   ْمنح ْجربردَ   ٌل دبَبدحَ وَسدْمَعهل الصَّ  ، وَسْمَعهل  ل

 .^مٍ  ْمنح  ل 

َو الَّ  َْ وح لل َح ي ح زَ َوهل ْ  َبدفديَم وَ َْنَب لْسدنَهل ب ََنيح فَّ نَي الد َّ

وع  مَ وَ  دمل وْرَزب َمسح دب   صل ل َلوب  دب ، ب ب ومب ظ  وح َوَ حفل

ٍف مْ  ُ  َحرح َل ََ نحو  هل ، 
ْ
ََّ  بلَ بء  وال

ْ
ََ  بء ل مل اهلل ، ْيَ اَل ،   يح

د وَ هل دل ، وَ وح عل ْه رَ يح لَ إْ وَ ،  نَ  َ منهل بَ ، وٍق لل َ   مل اهلل ، اَل ََ

هل وَ  فل وح رل فل دل  َس يح بزْيحهل ، لَ عَ مَ حل وح ،  بينح َعدَن املَ وح اْللدرل

 ْف.وح رل َن اْلل وح بينح دل عَ  املَ اَل وَ 

عل بَ وَ  ا مَ  َّ هل َفبَض عَ نح قَ وح ْس النَّبَل: إْزَّ ،  ي  ّل َزفح

دددْمدددَن العَ  دددبلْ ْ  الفَ قح ْ َْيددد وح ، نَ  عَّ ََ يح ٌْ اَل بلفَ ْه ،  ْسدددَف
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دددد ددددهل َ  ببْ والصَّ  ، نو نزَّ
ٌْ
ددددئيَّ وق    ْجسددددٍم مددددن لل

ٌْ ، وَ جَسبْم ، َبملل األَ  ََْ َل ٌْ نَ مْ هح اجَل ع دَ  ، يَّ رح ْ و   ْجربح

مَّ نَ  هْ و جْ ٍ  ، نَ و  ل ْ ٍم آَخَر َْييح ٌْ ، دَمدسح الَّبيَّ  ب ، َبلبل

ٌْ عَ شح األَ وَ   .ررَّ

ف  ونَ  وح ددرل ددهل حل ددنوح نزَّ ٌ  ، زَ ٌ  نَ رَمدد ْ ات  ، قَ وَ صح ليَّدد

ٌْ اَل بلبَ ََ  ددنَ  وح نَ ، ميَّدد اْت اهلل ، يَ بئْم  بْددبْدث  َقددَحدد هل زَّ

 ََ .دهَ دنْع    األَزْل ، َبلح ُمل ٌْ اْميَّ  ، والَبرَّ
ٌْ
 بْشْميَّ

ظْ وَمنح قبَل: لَ  رآْن َ  فح مدي  ، هح جَ وق  فَ للديح بدبْلقل

.وٍق فَ لل يل َ  و ْيَ نَ  ََْ ع   مل ح
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 َمَواِضُع ُنُزْوِلِه

ا: َعدد ددوح َعل دد نَ َّل َنْجح ددَ  نَّ القل َ َح َبددَع َع ٌ  ونرح رآَن ْمَئدد

 . َر   وح  سل

: َسدد رل وح ددهل ددعْ ع  وَ  ح َوامَلشح بْقيحددْه بَ ينٌّ ، وَ  َ َن َمددوح رل دشح

، وَ  يٌّ : النََّهبْرُ  اسح مب  . وْمنحهل    ،، واللَّيلُ َلثحنَْي آربت 

يحْفُي  ََبئُي  والصَّ  .، والش 

ددرَ  زددْ َل: اقح لل مددب نل رل ،َونوَّ ث  ددمَّ امللدد َّ : وَ  نح ، ثل هل آْخددرل

ٌل البَ  حل َح الفَ ، وَ     راءَ بَ ، وَ    ل بئْ املَ  َبب ٌْ لَ اَل ، وآر ،  ، والر 

ْن. رح  وال َّ
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 إْنَزاُلُه

دد ددْ َل القل زح َلددنل ْت يحدد ْر ، إىل بَ ٌْ الَقددَلدديح ٌ    لَ رآنل ْجل

ْ  ،   السَّ  يب، ونلز َل الْع َّ  الُ زح
ْ
م   مء نَجَّ ْب َس حَ  ، بْ مل

لح  عْ بئْ قَ الوَ  ، إىل النَّربْ يْه جْ قْ ، رل ثدْ    مْ د  د ^ ي  ر ل

د، وَ  (1)سْ ٌْ اجلدرَ لَ َص لح َص  ليدْه ، وَرْاْيدْه عَ  ُ هل َشدنَ  وَ هل

ددورْ  الرَّ  ثدد ْ   مْ  ددهل صل . وَثَ ددَت: َنزَّ ددهل َبل مل ددْ  ، رل جل

ٍف  عَ نلزْ َل عّل َس  رل  َنحح
ٌل  (2)ٌْ ََّْفَقد ، قيَ : املعبينح ، املل

 َْ َقدبْع لفَ بْ ََْب   الر  َل َهللمَّ َوَنق ْ ح ، و ََ  ، 
ٌٍ َلف بٍظ  ل

ْ  ،   هْ  النُ لدب ،   عَ ْيهَ ْيَ وَ  دحل دمَّ   الصل ْ  ، ثل وَّ

ددعَ  ددثمنل النَّددبَس عددّل هح ْ  نيب ببددٍر ، ثددم َْجَددَع عل

 ٍ .ٍ  واحْ ملصحَ 

                                                           
 2333، مسلم:  2البخاري:  - 1
 818، مسلم:  2287 البخاري: - 2
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ددهل مل هل مح جل دوالدد : نزَّ ددورل ددهل مْ ََ ب َي ّل َمددم   َعددََ شح لل

َلَهب العَ سح رَ  نَ َََضم  هب ، ومل ٌل األَ مل َض .يَ ْخ رح   ل

 جح ايبل اآلربْت ببلنَّص  ، والُسَوْر ببالرح اَ وَ 
 دْ.بهَ َْ

 

 َأْسَباُب ُنُزْوِلِه

ل عَ فَ رْ عح مَ  ْعنيح رآْن ، رل وْل القل ْم هح ّل فَ ٌل َسَ ْب زل ل

ٌْ ، فَ  بصٌّ بل َخ  َ ب والسَّ بم  ونل اللَّفظل عَ بل د  رَ قَ اآلر

 : َلمح ]وْمنحهل َا ح َْ ] [14]الطالق:  [إْن ارح ثمَّ ا فَ ُلوح وَ دم ال نَرح ف

 .[115]ال قر : [هللهل اجح وَ 
 

 ُهَعامُُّه َوَخاصُّ

دمل  عل َّل يح َعدبقْ : الَ د هل نحدمْ  ، بم  َس قح بُم: نَ العَ  ََ : دوْمدْه ، 

َمتح عَ ] ر  مح بل ديح لَ حل هبالبل بُم والَعد،  [23]النسبء:  [مح نلمَّ

دد] :دوصل ، َددصل خل دادل بْددْه الددرَ امللدد مل هل دبَل َلددرَن َقدديْ الَّ
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: الَعددددبلْددددالثَّ . وَ [173]آل عمددددراآن:  [بسل النَّدددد بُم ثل

ددوصل وَ صل خح مَ دالدد بمٍّ إاْلَّ ب ْمددنح َعددَمدد ثددي  ، إ ح ََ  وَ هل

ددَقددوَ  : إمَّ ددصل ددصَّ ، وامللخص  ََّ   خل ددَو ْصددب مل    ، َوهل

هَ َحددٌ  ، نَ َسددَخ  ددب اال ل  سح
ٌٍ ْصددنفَ املل ؛ وَ  نبءل ثح َْ : َآردد  ل

ددنل  َددوح إْ  رٍث ، نَ وح َحددى، نَ رَ خح بص  َخدد نح ْمدد؛ وَ  بعٍ ْجح

دد دد: َمددآنْ رح القل ََ ددب  ص  دبَن مل ددوْم الُسددب لْ َخص  مل ٌْ عل دد نَّ  :دََ

. ٌَ َرددد دددوا اجْل ح طل عح ََّدددُ رل : َخدددصَّ  [29]الَوبدددٌ: َح

 لدهَ  إْ اَل  :واولل قل ُ رَ ََّ بَس ، َح تل َننح نلقباَْ  النَّرح نلمْ .((

 .[20، مسلم:  25]ال خبر :  ((  اهلللالَّ إْ 
 

 الناِسُخ واملنسوُخ

خل بْ َرْردل النَّ ٌْ ، وَ نَدعح مَ سح : مْ ُ اإلَزاَلد خل َسدنحيَ فَ ]نحدهل

ددْقددلح ب رل اهللل َمدد ُ: نَددعح مَ بْ ، وَ  [52]اْلدد :  [بنل طَ يح ي الشَّ
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 ََّ ٌ  مبَ  َّ إْ وَ ]رْ :   ْ ال لنب آر ٌٍ  بنَ ا ب َّ ، [101]النح :  [آر

َو ثَ  : َوهل  ٌ  الث

  َْسَخ اْ م ََ اَل ب زل  ، هل مل بح هل وحل ْ عَ وال  .(1)َرَضَعبٍت  َح

  َمْ نو ااْلو جح  الرَّ
ٌْ ْمْه ، َآر بح َن حل وح هل دل  . (2)ال

  َددددهل دل ن مل بح ن ددددو حل َن ااَْلواْددددْه ، وصل  هْ يحددددَفتح فْ دوح

، وَ َلدددالبل  دددبل ددد األَ   الَّ عل إْ َقددد رَ اَل ليددد   وَ قَ  وَ هل ْر ، مح

.لَ و بْ لَ هْي ، وَ النَّوَ   فْظ اخلرَبْ
 

 َتَشاِبُهـَكُم وامُلحامُل

مي   : رل َبمل : َ  ، وامللََش دَ وح صل ٌَ املقح قَ يح  ل اْلقْ دامللحح  ببهل

شح ْ  غ  وَ  ا ،يَ هل هَ  ْ شح رل ا ، وَ يَ هل هَ رل للوِْبْمح َزرح ْيرَن ْ  قل الَّ

وَن َمب َاَشبَبَه ْمنحهل  ََّ ْعل ٌْ ] َفَي َحنَ ََْغبَء الْف   [7]آل عمران:  [ابح

                                                           
 .1452مسلم:  صحيح - 1
 .1691، مسلم:  6830البخاري:  - 2
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َْنلوا بْ  هل عَ بَس ، إ َ النَّ هْ لَْيفح وح ْي ّل ْيَ ا َوَضعل

ْحْورلْهْ ]َمَواْضْعْه ،  ََْغبَء َا  وَ هل وَ  [7]آل عمران:  [َوابح

رَبَ  ٌل الَيح َنخح ََ هَ نحعَ اْلقيق ٌْ ، بمَ يَ بلقْ ب ، 

َ ونَ   [7]آل عمران:  [هل دلَ رح وْ ْح اَ  مل لَ عح ب رَ مَ وَ ]، اطْهبشح

ََهل وَ  ََ ْص وق ْم لح وَن   العْ خل ْس اح الرَّ  اهللل وَ إالَّ ]هل دَف

ْعلحَم مح هل نحمل َرنحْ  عَ وَ  [7]آل عمران:  [َن آمنَّب بْهْ وح لل وح قل رَ 

، بَ  بَّروا آرباْهْ لْ ]بَل:   قَ معنَبهل  .[29: ص] [ي َّ

َننَّ اا  َبَع  َت  َ ثَ : وَ (1)مْ اَل سح خل اإلْ يح بَل َش قَ 

َفبْت، وَ يَس   خل ، لَ  ببْهْ َش ََ داملل  ْص الص  وح  اَل صل

َََشببْْه،  ا   َح عَلمل ننَّ نَ نَ  َلْ ، َجَعَلَهب ْمَن املل ْمَن السَّ

ب:  َ مح ، ْقَراَءُتل  َوْعنحَ هل
ٌْ اْخْ  ،   َهْيْه اآلَر ال َّ

هَ  ل ْسيح ََ دمَ دب ، وال َافح ب هَ يح ب فْ ّل مَ عَ  ٌ  الَّ م َجبَءتح ، دَ ُر 
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فل ، وَ بينح ، اَل املعَ  نَ مْ  رَّ ُل لح اَل   ُ  ب ، وَ هَ يح  ل فْ حَ  رل َل

هل لظَ  ْرَك َظبْهرل َعبْرٍض رَ دْبْهٍر: ال ٍح ، اجْ مل

هل مل إْ طلمْل، فَ قييْ  املل اَ بْم، وَ يْص العَ ْص خح ََ ََ  ببه  ، َش ََ زَّ

 حح اْل 
: بَ حح إْ  ل ، وَ مَ جح يا املل ََ ؛ وَ ينينَعح ملْْه مَ َْ هل بمل

مل فيْه، مْ فح رَ  َََوهَّ راٍد.ي ح لَ ُ الَّ نَن املعح عل مب رل  يَس بمل

 

 التَّْأِوْيُل

 ََّ درَبْ بْدْه ، ْوْ ال ع امللخح دوح قل دسل ول آْن: َزفح درح ر ل   القل

ل الَبددنحددعْ وَ  ْسدديح ددَلْ : َافح . نَددعح بنل مَ َيددبَ الْم وَ َ  السَّ بهل

ٌْ ، واملل املل  نَ ررَن ، ْمددْخ  ََ دَ  امللددنحددعْ وَ  ٌ ، َهددق  َفَ َبل مدد

دددزَ وَ  دددَو: َصح هْ وْ حح َُ عح املَ  نح فدددْظ َعدددفل اللَّ مح ، هل نددد

نل بْْه، َت قح د، لْ ليٍ  رَ  وْح جل رح ُ املَ نَعح اْجْح ، إىل املَ الرَّ 

ََ بهٍر ، عَ  ل ظَ و مَح نَ  وٍح.رح ٍ  مَ مْ ّل  ل  جل
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لهل القَ ب اَ مَ وَ    ٌل يَّدنْ بطْ ال َ ٌل ، وَ َطدامْ رَ ْوَّ
بْر ، َ دخح لَ ، لْ

اهلل ،  نْ َعددد برْ َ دددخح لْ ٌل ، لْ فَ ْسددداَل الفَ ْر ، وَ اْمدددوَ األَ وَ 

ٌل مْ اجلهح ، وَ  وْم اآلْخرْ اليَ وَ  ل ْيَ ، وَ  ٌل لَ  ْ ََ عح املل ، وَ  يَّ ،  مح هل يح

بْت دَ ح آردوْم اآلخدْر ، وَ بَء   الَيدب َجدْض َمدعح   بَ 

دددَآرددالَقددَ ْر ، وَ  ددَو ْمددفَ بْت الص  ح بْت ، هل َُ رددْ  رْ نح 

 اْضْعْه.وَ ْم َعنح مَ لْ البَ 

: وَ بَل الشَّ قَ  َطد ل لْ  السَّ  نَ  ل مْ ائْ وَ طَ يخل ا و، َنخح

ََ نَعح   مَ  .َل  َ ثح   نَ يْ   الَّ ْورْ  امَلنحْفي  ، وَ ُ ال  وهل

 ََّ دَو: َص ْور ل امَلددوال ودل ، هل ن فل الَبلْدْم َعدردل

دبلْ ل َظدبْهَرهل ، َقدَظبْهْرْه ، إىل َمد دمل رَ بَل: وَ ب ُيل  ح قل

ددَلْ  ، َظددبْهرل َهدد نَ    ْمددَحددنَ  دديا َْيددالسَّ  اَل َراٍد وَ يل مل

ٌل ، نَ بَل: َهدقَ  درثل ، مَ ا اْلد ْ يَ َهد وح ْيْه اآلرد ل وف  صح

لدمح َقد ح َقد هْ رْ بهْ ظَ  نح عَ  وا ْمثحدَ  َ لْدَ  ،   بلل ، َمَع نَّنَّ
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دد بمْ َبددحح آرددبْت األَ  ٌْ َعددوَ رل د، املصح وْمَهددب ،  نح ف مل عل

ددوا فديابَ اْهْرَهدب ، وَ وَ ظَ وَ  ددََ سح م رل لَّمل  ح ب َقدد ل ، ُْمَّدبَ شح

ََنَبْقض   هل مل مل نزَّ َََوهَّ  .(1)رل

 

 َنْفُي امَلَجاِز

َن ، وَ  دوح قل يْْه امللَحق  َح بْنَفح َفدَصَّ ن نَحدٍ  ظح َعدمل يل

ددئْ ْمددَن األَ  ددم َحددَ َث اَ ٌْ ، الَقددمَّ يمل ْسددقح ولل بْددْه ، وإزَّ

نْ اَل الَبددد وح دددرل دددَ  القل  وَزَدددبٍز ، َبعح
ٌٍ  ْم ، إىل َحْقيحَقددد

ٌْ ، فَ  ددَل َع بْددْه امللعََ َدديَ امللَفضَّ ٌل ، واجلهح رَّ ٌل ، إىل  لدد ميَّدد

د بَل بْت ، قَ فَ بْد   الص  دَْلاإلْ  ْم لَّ َبَ  َردملَ : وَ (2)يخل الشَّ

ُْ بْدددْه ، وَ  ددد رَ اَل الدددرَّ هل ، وَ سل ددد نَ اَل ولل هل ، وَ حَ صح  اَل ببل

                                                           
 33/180الفتاوى:  - 1
 20/403،  12/277،  7/88الفتاوى:  - 2



 التفسري وعلوم القرآنون مت
 

 

113 

 ََّ دنَ  نح بْْه ْمد بلَّمَ داَ  نح مَ بٍن وَ َس حح م بإْ هل دوَن لَ عل ببْ ال   ْ هح

ولل   بَ  ٌْ ، رقل دالُلغ بْز َزد نح ا ْمديَ ْض اآلردبْت: َهدعح

: اللُ  ٌْ هل مل وَ غ  ، مل رل وزل   اللُ ا ُْمَّب َيل يَ نَّ هَ : نَ َرادل
ٌْ ردح غ

ََّ يَ هَ  وا: بلل   َقدَقد، وَ  اَل ْسديَّم،  َث بدْ حَ دسيَم الدقح ا ال

 ل اآلربْت يَ  َرْصُح مَح بَ دْصُح زفيلهل فَ بَز رَ جَ إنَّ املَ 

ٌْ َعدرآالقل  بقل َ دطح ولنََّ  إْ هل د َرداَل وَ  ؟لدَ  ْ   َ ثحدّل مْ زي

لمح َقداملل  ررَن عليْه ، فإَّنَّ دّل َمدوا َعدقل دَ دطح  ح نَ َْخ   وَ ب هل

. مْ َشٌّ   نهل

ددَر ابددنل القددي ْم: َخ  ََ ددَج سددنَي وَ وَ  طحددالْن ه  ب   بل

ه  المل رَ ََ المل اهلل وَ ََ بْز ، وَ جَ وْل ببملَ القَ  نَد َّ دولْْه مل سل

 .(1)ن َ لَْ  عَ 
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 اإلعجاز

: نمدددر  خدددبرق  لْ  ْجدددَ  ل دددبدْ  ، مَ لَعدددامللعح ون  رل قح

 ََّ دددرآنل َضدددبرَ عَ ْن املل َعددد بمل  حددد   ح ، َسدددببل ٌْ ، والقل

جْ  عح  ا.   دَب   نَ مل

َص جَ عح نَ  ْصْهمح عَ بَء ، مَ حَ َ  الفل    َْْه ،َض برَ عَ  مل َّل ع ْحرح

َُ وقَ  مح اَ    اهل وا بَْحدّل نَ بىل ، عَ عَ  َّ ه لْدثح ٍث مْ رح  ْ نح رْال

رٍ .نَ  وح َوٍر ، نو سل ْ سل َح  و َع

ددوَ  ََ ددَلددَر العل   ه  وح جل ب: َهددنحب ْمددنح إعجددبْزْه ، مْ مءل ول

هل ، وبَ  ددددهل ، وَ بَ َلددددهل ، وَ ْيَ اَل نلسددددلوبل َلهل ، بَح َصددددفَ يبزل

 ْح نل اَ سح حل وَ 
ه عَ  َ خل إْ يفْه ، وَ لْ وح املل  نْ برل ٌل عَ غيَّ بْت والرَّ

ْْ للدد  قل  دد و بَل َقدد ََُّددلددَ . َح يل  َ َْيددنَي ، وَ عْ بمْ السَّ

: الوَ  لْْه لَ ))لي ل  ((ليدْه َلَطدالو   نَّ عَ إْ    ، وَ الوَ حَ دإنَّ لْقوح

، مَ وَ ،  [2/550]رواه اْلبَم   مسدَ رَه:  نَهل سح َ  حل ن اْمَّ
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دول بَزهل ، وَ يَ بَ َعهل ، وَ رح  ْ بَ وَ  بط باْدْه ، عَ جل هل دَّزدَم نَ لْدوَه  ل

ْج   مْ  عح  وٍه َثيٍ .جل نح ول مل

 

 اأَلْمَثاُل

ددبلل اَثددمح نَ  هل  مْ َظددعح نح نَ رآْن: ْمددلقل ْمددْه ، وعدد َّ ْعلح

ب َِب َلهل ، َضَ دفَ رْ عح هْ  مَ ََ جح ّل املل بل عَ بفعُي ُمَّب َي الشَّ 

ددعح وَ ا ، وَ يَي  اهللل َادد َصددَي ْهددب ، وَ ظ  رل املَ : ال بيْنَ َعددو 

 بْص.خَ شح ْ  األَ ورَ صل بْ 

 

 اإلْقَساُم

ح  َُ  :  وح اَ  ، وَ رَبْ َخددلح يددمل  لْ قْ الَقَسددمل
 اَل يدد   َلددهل ، وَ َْ

د ددٍم ، وَ ونل إالَّ ربل َعظَّ دد بْمل قح هل ْسددْه فح مل بْنَْسددَو اعدبىل: رل

َس قَ داملل  ٌْ  ْ لح ََ سح باْْه ، وبآرباْْه املل فَ ْص ٌْ بْ وفَ صل وح ٌْ ، املَ  َّ َم
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ََّوحْ بر   َعددباْه ، َاددفَ ْصددْه ، وَ ااْدديَ لْ     اددبرَ يددْ  ، وَ ّل ال

ددَعدد ددنَّ الرَّ ّل نَ    َعددبرَ َاددملٌّ ، وَ رآَن َحددّل ننَّ القل وَل سل

ْ  ، والَوْعيحدْ  ، دّل البر   عَ اَ ملٌّ ، وَ َح   ، والَوعح
ْ
َجَ اء

 بْن.َس زح بْل اإلْ ّل َح بر   عَ واَ 

ددب َظدد : إمَّ ددوالَقَسددمل ضح ددب مل ددَو ر  ، وَ مَ بْهر  ، وإمَّ هل

: ْن: قْ َم سح قْ  نَّ ول لَ َل ح دَلد]سم  دلَّتح عليْه الالمل ، زحدول

  يهْ ددلَ لَّ عَ م  دَ دسح دقْ وَ ،  [186]آل عمران:  [

 .[71]مررم:  [بهَ دل ارْ  وَ الَّ إْ  مح بل نحمْ  نح إْ وَ ]: ول حح ُ ، زَ نَعح املَ 

 

 اخَلَبُر واإلْنشاءُُُُ

: دَ بء  ، وَ َش إزح  ، وَ رَب  بْن: َخ عَ وح مل زَ اَل البَ  ر  ائْداخلربل

: نَ َش زح اإلْ بْت. وَ  َ ثح اإلْ فْي ، وَ نَي النَّبَ  ر  بءل و ََّنحي  ، ، نَ مح

: رَ اخَلددددٌ  ،. وَ بَحددددبَ و إْ نَ  ََّ ربل ددددهل ال لل دددد خل رملل ،  ْ صح
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ََّ وَ  ، وَ يْ بح دال ب إْ  َ خح اإلْ ربل : إمَّ بلمْل، خَ دال نْ بر  عَ  َ خح برل

دددإْ وَ  ْن برل َعدددَ دددخح بإلْ لدددوْق ، فَ ْن املخح َعددد بر  َ دددخح ب إْ مَّ

 ََّ َو ال نلهل ْمدَضدََ ب رَ َمديد ل ، وَ حْ وح اخلبلمْل: هل دنح نَ مَّ  َم سح
ْ
ء

ددخح ْن املَ برل َعدددَ ددخح اهلل وْصددَفباْْه ، واإلْ  دددلل َو وْق: هل

َو: الالَقَصصل ، وَ  ََ دهل ونل ، بل دب رَ مَ بَن ، وَ َخرَبل َعمَّ 

ْ  ، ونلَُمْْهدمح ، وَ  نْ  عَ رَبل  ل فيْه: اخَل خل  ح رَ وَ   نح َمدالُرسل

َِبلمح ، وَ ََ  ، والنَّ نْ برل عَ  َ خح اإلْ يَّ ٌْ ، وَ الثَّ ْر، وَ باجلنَّ ْْ ا

.قَ العْ وَ  ْْ  ب

 ُطُرُق التَّْفِسْيِر

ْق ُح َصدددنَ  دددرل ْ طل دددفَ : ننح رل الَفْسددديح ددددسَّ آنل رح َر القل

دببلقل  س  دهل قد ح فل َْ    مبدبٍن ، فإزَّ َر   درآْن ، فم نلْجح

َلْصَ   مببٍن ، فَ وْضٍع آَخَر ، ومَ مَ  ََ قَ ب اخح ْسد  ح بل

ددب إْ وْضددٍع آَخددَر ، َفدد  مَ   ، فإَّنَّ
ٌْ هل ف بلُسددنَّ نح مل ََتْدد ح



 التفسري البن قاسم أصول
 

 

118 

رآْن ، وَ َح برْ َش  قل ٌ  َلدهل ، َفدٌ  لْلح َح َوض  هل ََتد مح دنح َلدإْ مل  ح

دوَ قح عح إىل نَ جْ برح فَ  لمح نَ حَ اْل الصَّ  فدإَّنَّ
ٌْ لَْ  يَ ى بْدرَ دح بب

هل ، وملْ ب َشدددَدددملْ  وح ََّددبم  ، الفَ  نَ م ْمددهل دب َلدددَدددبه ل ددْم ال هح

حْ وَ    اَل ْسيَّم،  يْح الْعلْم الصَّ
ْ
مح ، َبخللَلَفبء هل اؤل رَبَ َل

ٌْ ئْ األَ َن ، وَ رح  ْ اْش الرَ  داملَ  مَّ دهح ََ  ، َ دمَ  ببنْ  ر نيح وٍد ، عل سح

هل فَ ا مل ََت وابْن ع َّبٍس ، وإ َ  ََ  ح  نَ ثدي  ْمدقد ح َرَجدَع 

ٌْ    َ األَ  ََّدوَ قح لَ  إىل نَ ئمَّ ََ ببْ اْل ال بْهدٍ  ، جَ مل عنَي ، 

ٌَ عْ َس وَ  ْرَم ، وْعبح ٍ َ يح   يْ  بْن جل
ٍ
،  َحَسنْ د، وال وَعَطبء

دد َملْددٍ  ، دوَمسح ََ ٍق ، وسددعيْ  بددْن امللَسددي ْب ، و وح رل

ددددوَزاْعدددي  ، واْلَ    ، واألَ والثَّددورْ  ْن ، وَنيب دمَّ بَدرح

ٌَ ، وْيددددْيْهمح مددددن َادددد َ ، َحنْيحَفدددد ََّددددببْْعنيح ببْْعيح ال

ََ  ، وإْ وَبلشَّ  دبفْْعي  ، ونمحح بَق ، ونيب عل يحدٍ  ، حَ سح

.ثَ مح نَ وَ  َ ََّببعنيح مح ْمنح ناح بْع اببْعيح ال
 بْلْ
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ن  ، : َوَق ح َرَقدعل   ْعَ دبَراُتْ (1)يخل بَل الشَّ قَ  مح َاَ دبرل

َس لَهب َمنح ال ْعلحَم ْعن هل اخَاَْلف    األَ  ب ، لَفبْظ ، َيح

ل َعد َس يح لَ وَ  َعرب  : َمنح رل مح َيلَْ  ، فإنَّ ْمنحهل دََ ح  ْن الّشَّ
ْ
ء

ْ ظْددْزْمددْه ، نو زَ اَل بْ  ّل نلُص َعددنح َرددمح َمددهل نحْمددْه ، وَ يح

ح  رآْن، نالّشَّ ٌْ القل َغ رَجعل إىل لل  بْعيحنْْه. ورل
ْ
ٌْ ، ء و الُسنَّ

ْْ ، وَ  ٌْ العر َغ َم بدم َرعلدمل ْمدنح  َ مَ نو لل لدَ  ن ابلَّ

دَش ٌ  وَ غَ لل  مل بْ ع  ْد ب: َفداَل َحدَرَ  عليدْه ، ويدرل جدرَّ مل

نْ .  الرَّ

ََّ  ) َّبٍس: بَل ابنل عَ قَ وَ  دٍه ، َعدبَ رح ّل نَ يل َعدفْس ال  َنوجل
ٌْ

هل العَ جح وَ  ْرفل : َاعح ََ ْل ْمدرَ ه   : الي  ْسدفح اَ الْمَهدب ، وَ نح 

َيرل َنَح   بجهبلَْْه ، وَ  عح : رَ ْسدفح اَ رل دهل العل لَ عح ي  مءل ، َلدمل

: اَل ْس فح اَ وَ  هل إْ لَ عح  رَ ي   .[1/70]رواه بن جرير الطربي:  (  اهلللالَّ مل
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 التََّفاِسْيُر

ََّ حح نَ  اْق ،   ْ  حدي عَ ْس فح  ل اَ ثح فبسْي ، مْ َسنل ال زَّ الدرَّ

يحددٍع ، وع دد ٍ 
َ  َوَوَْ َحدديح بددْن محل سددي افح ٍم ، وَ يددٍ  ، ودل

ََ  ، وإْ  ْيْر ، نحدي  بْن َ حَلٍ ، وابْن املل قْ بَق ، وبَ حَ سح َنمحح

نَيحٍ ، وافسي ابْن جرردٍر، فح وسل  ٌَ ، وسل َييحنَ يبَن بْن عل

   ، وابددْن َشددعيٍ  األَ يب َسددباٍْم ، ونَ وابددْن نيب َحدد

ََ بَجهح ، وابْن مَ مَ  ْه ، والَ َغْو   ، وابْن  َدَورح  ثٍي.رح

وا  َوَحددَ َث  لل َْوَّ طوائْدد ل مددنح نهددْ  ال ْددَ ْع ، َادد

اَلَم اللَّ  ْهمح ، َاددََ
: رَ برَ ْه عّل نرائْ د   َن بآردبْت  ْ ََ سح  ُلوح

: رَ برَ اَ  ْْهمح ، وَ هَ يح ّل مَ عَ  هْ داللَّ  دبلْ ل ََد   َ َن َمدب ُيل وح لل ْوَّ

ََ  َ هَ يح مَ  مح ،  افْ خَ دبلهل ، واجَل َض واْرْ  ، والرَّ ٌْ ، همْ ٌْ يَّ

ٌْ ، وَ رَ رْ  َ والقَ ٌْ ، لَ  ْ ََ عح واملل  ْجَئ  ، وامللرح
 ْيْهمح ْيَ ٌْ
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دمح ْجدَ اال  ، املل ظَ عح : ونَ (1)يخل الشَّ  بَل قَ  هل ٌل ، َلد ْ ََ عح مل

وا اَ  ح َص قَ وَ  وْل َمدَي عَ بْس فَ نَّفل ثدَ   ْهمح ، مْ هَ يح ّل نلصل

يحَسدبَن األَصدم  فح اَ  ََ ي   سي ابدْن 
 دْ  ، وعَ  ، واجلل َّدبئْ

ددددبْف ، اجل َّددددبْر الََمددددَ ايْن  ، والرُ  َمددددبين  ، والَبشَّ

 ، َبمللْفيحدددْ  ، ونيب 
ٌْ ا الشددديع وح رل َْخ  ََددد دددمح مل وواَفَقهل

ا َرنرددعح َج  وح َََقدد ل ددد فددٍر الُطددو   ، اعح ددوا  مَّ ب ، ثل لل مَحَ

ددلَفددنَ  م َحَسددنل الع ددبرْ  ، هل نحرآْن عليددْه ، وْمددبَظ القل

ََ رَ  ُس ال ْدَ َع    ََ  ل دبْف ، بْحْب البَ َصدالْمدْه ،  شَّ

.ُ إزَّ ََّ َح  ٍ ثْيح ََ مٍل  وح ل عّل خلح  هل َررل

ٌَ ، ونمثبلْدْه ، وإنح  َر: َننَّ افسَي ابدْن عطيَّد ََ َوَ 

رل مَ  َل َلَم ْمنح افسي ال  َ   ، لبنَّهل ري ب َبَن نسح

هل مْ رَ  مل نزَّ َم رَ وْل املل ن قَ  عل َ ، وإزَّ ْقنيح ٌ  ي طَ نْدعح حق  بئَْفد
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دويْ الْم الَّ منح نهْ  البَ  وا نلصل رل ٍق ، رَن قرَّ درل َللم بْطل

َرتح بده املل  ٌل ، وَ ََ عح من ْجنْس مب قرَّ د َ  لد دََ يرَن َر الَّ

لي  ، مْ و ل طَ خح نَ  ََ ا   الد َّ ٌْ ،  نح ثدٍي ْمدثدَ   الُصدوفْيَّ

ددد َفس   ، وَْيددْيْهمح ، رل
ْ
َقَهددبء ددبْظ ، والفل عَّ ون دْوالول رل

دبْدٌٍ ، لَ حَ يح حْ رآَن بَْمَعبٍن َصدالقل  ُل  َردرآَن اَل نَّ القل  ل

ََ ب ، مْ َهدديح لَ عَ  ددثددٍي ُْمَّددب  َ ثددَ    دد  الددرمحْن بددو عَ هل نَ رَ ََ

الُسددَلْمي  ،   حقددبئمْْل الَفسددي ، وإنح َددبَن فدديم 

َو مَ وهل مَ رل ََ  َ  ٌٍ ، فَ بٍن بَ عَ ب هل  خل ل   لَ  َردنَّ  َ إْ بطَْل

دوْل َْج لل  ح املَ لي  ، وَ   ال َّ  إْ اخلطَ  ديحدب َح يع  ونل ثل ربل

هل فَ َص ي  قَ ُ الَّ نَعح املَ  وح  .ا   ْس ب ل

: مَ دوببل ٌْ مل دن مَ ن َعَ َل عَ جل ،حَ ياْهْب الصَّ ٌْ  بَب

 ََّ دفسدْيْهمح ، إىل َمدنَي ، واَ عْ ببْ وال لدَ  ،  ل  َ بلْ ب ُيل



 التفسري وعلوم القرآنون مت
 

 

123 

دد ئ ددََ
حطْ ََددْ ع  َ  ، َبددلْددب    َ بن  ل دد ب ، وإنح   مل ح بن ََ

ََْه    ح هل ، فَ ور  َلهل َخ فل غح ا مَ زل ْق يَ : بَ  ودل صل قح بملَ ط ل  بنل طلرل

.لَّ دْ نَ ْم وَ لح العْ  ْْ َوا ْق الصَّ  َْْه ، وطلرل
 

 ْخِتاَلِفَسَبُب اال

: َمدد هل النَّْمنحددهل ََنَ ل دد سح ددب مل ددْو ااْل نَ  ل ، قح  سح
لل ،  اَل َْ

ددنحواملَ  ددب َعددْن املعصددوْم ، نوح قل : إمَّ بَء ا َجددإ َ . وَ اَل  ولل

ْ ََ هَ ن جْ نهل مْ عَ  دْي اَ َْيد نح بٍت ، ْمدهَ و جْ ، نَ  نيح ،   ٍ واطل

هب، دَ  َ عَ ، إ ا اَ  ي ل اْس رَ يا املَ ََ يح  ، وَ حْ َص فَ  قل تح طلرل

دددهل األل َحدددقَّ لَ اْحدددْ  ، إ ا اَ  الوَ رَبل َخدددوَ   وْل ، بلقَ ٌل بْدددمَّ

 لَم.َب العْ َج وح نَ 

َ وْل اخلرْب: إْ  ل    قَ رَب ََ عح املل وَ   ْث،رح  ْ حَ دهْ  الدنَ  بعل ْجح

ددَرفل ِبددب نَ  عح ٌ  رل ق  ، وعليددْه نَ ولددهل ندلدد ٌ  َلدددْ زددهل ْصدد ح
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عح  دفل ِبب نَ رَ رل ََ ديْ زدهل  ََ  دي  ، لَ عح فسدْي الثَّ   اَ م ْ  ، 

ددبْلددب ، وَ ثَ مح ر   ، ونَ د شددوالَواْحدد    ، وال َّ   وَ هل

دلي     اَ قَ  ْقدَ  َعدَمدلْ  ، وَ فسدي السَّ دن بَ ب زل ْض عح

ٌْ زَ الصَّ  دنَ  هْ يْ لَ إْ  سل فح بلنَّب ، فَ يح  حْ ال  َص قح حبب نل ، بَ سح

 : يليَّدبتل
ْقَ  عدنح بعدْض الَدببعنَي ، واإلِائْ ُمب زل

رل لْ  ََ دديح ددسَْ الال لَْمددتح هبْد ، ال لالشح عددَمْد ، ومددب عل

َلهل ُمددب َشدد ب َمدديح  ، وَ حْ َصددرعل ، فَ دَ  َلددهل الشددهْ ْصددحَّ

دهل ، وَ  ْيبل ََ َََقد ل  دهل   ب ملَ َمدخبَلَفهل ، َفيلعح مل بح َلدمح حل عح  رل

ْل ، وْيبل ددهل ال  َبدديَّ قل ، وال رل َصدد َّ شْعنَددب ، ال رل

دااْل عل   اقْ ْل الوَ طَ خَ دال َ  فيْه ، وَ بئْ فَ   سح
نح : ْمدلْ اَل  ح َْ

ََب عَ هَ جْ  نح َنْي َحَ َث َم  ْ قَ اَ  مَّ مح من املل  َّ هل ٌْ ، ََ  ح َرل  عد

دْسدفح اَ   َ عح بَ  ََّدحَ ي الصَّ ٌْ ، وال ببْْعيحْهمح ، نَي ، وَادعْ ببْ بب

ا مَ  وح َََق ل رآْن َعَليحَهدب ، نو بَظ القل فَ لح بيْنَ ، مَحَللوا نَ عَ اعح



 التفسري وعلوم القرآنون مت
 

 

125 

وهل بْ فَ  ْد مَ مل َّسَّ  ُل وهل ، ُمَّب ال َرد ل رح رْ رل  نح وغل نَ َس ب رَ جرَّ

ََ راْد مْ ّل املل عَ   بٍل.حَ الْم اهلل بْ ن 

 ََ مح  ٌْ ، لْ املل  نَ ثددي  ْمددوَادد َْعهل َهدد ْ  آثددبْر عح َضددَفق 

ْ  ، والَ النُ دددعَ  دددوَّ ََّ جح دددْ  ، وال دددرْ فح ََ ََّدددُ  َْ ، ح بزوا ر

َن مَ رَ  وح ول .ْص  ونَ مل لَ عح  رَ ب اَل رح ََهل  حَّ

دددَقدددوَ  : خلْ خدددَْ ونل اال ح ربل  َفدددالفل
ْ
ليْ  ، الددد َّ  بء

: لْ  ح ربل والُيهوْل عنهل ، وقَ   ح  ْم َسَمْعْه ، وَقدعَ ونل

دد دددْم الدددنََّلدددونل للغَ ربل   ح َفهح
ددد  ح َقدددص  ، وَ َْ ونل ربل

 العح 
َعبرٍض رَ قَ َْ  اْجٍح.بْد مل
 

 التَّْفِسْيُر

 ََّ ََ فح ال  : ،راْد مْ بنل املل يَ بَ رآْن، وَ عبزُْ القل  ل مَ شح سيل  ندهل

ددهل ربددونل مددنح َ  بَ يحددقْ  ْ   َ يح جْ بْظ الددوَ لَفددْقَ ددْ  األَ  عضل
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: ْمددعح بَ ب ، وَ َهدديح بزْ عَ شددْ  مَ ََ وَ  ددهل يْح رجْ ن ْقَ ددْ  َاددضل

 حح ْض ااْل عح بَ 
َ نَ عٍض ، وَ ّل بَ ْت عَ اَل َم دَْ دْجح ّل وا: َعدعل

ْض البْ  نَّ نَ  وح رل  بْت.برَ فَ الَفسَي منح فل

دددَو: نَجددد دددُ  العل َوهل دددلل ٌْ ، ونَ رعْ دوْم الشَّ فل شح يَّ

 رر ْْه ، اَل غَ نيح بْ ََ عح املل بنل ، وَ َس زح ب اإلْ بهَ بطَ عَ ََ ٌٍ رَ بعَ نَْص 

رْ نح مَ بل َّ لهل مْ  دَفدعح دنَ وْف ، وَ رل ٌْ اْلل لََّم بَ دَاد نح ثرل َمددََح

 ، وَ سح األَ ب النُحب ل ، وَ هَ يح فْ 
ْ
 نح رل َمدَثدَح نَ بْل ، وَ عَ فح األَ مء

: مَ يهَ فْ  لَّمَ بَ داَ  َن ، ومندهل ٌل َمدرْ عح ب الُلَغْوُروح ْضدَع ب ول فد

ددد دددب رَ َمددديل ، وَ مْ لدددهل الضَّ ََّدددلَ ودل عَ عل ْي ، يَْ يدددْه ، وال

ََّ وَ  ََّ الَْزيددْث ، وال ْْ َطددنبددْي ، واخلْ عررددْ  ، وال  ب

 ْ .عح سْم ، والفْ ببال

َجدددعل   ْيَ  رح ْي ابدددْن ْسدددفح رر ْدددْه ، إىل: اَ وَنوىل مدددب رل

ْْ ، وَ ردْن الَعداوْ وَ دَ ْيْه ، وَ ، وَْيد  َّبسٍ عَ  ثل َحد ح رَ ر
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ََ عَ  لن  َبم   مل
ٌْ دب قَ ملْدددٌَ  وْن اآلر سح ٌ  ، قْ ََ  َلَهدب ، نو مل ل

نَبَسَ ََْهب مَ وَ  هل مل .يَ ََ ب ، وَ هَ لَ  ح ب قَ ملْددَب َوجح  ا الُسَورل

ََددددَوااَْرْ  ، املَ راءَ ْن الْقددددَعددددوَ  ددددْ  ، املل ْ  ، ورَ هل شح

ْ  ، فَ يَ ََ ، وَ بدْ واآلَح  ب َّ ل املَ ا: الشَّ َفَّس  َب ال دإَّنَّ َ ، ورَ هل شح

ل مَ  َ دددني  دددب ، وَهددديح بزْ عَ وال ََ  ل اءَ رَ وزل الْقددد ََتددداَل  بنَ إنح 

ْ  إْجَ  ب َّ  ب.بع  ببلشَّ
 

 التِّاَلَوُة

دْ  األَ َمدَح ّل نَ رآْن، عَ و ل القل ُب ااَْل حَ السََ   اْل،وَ حح

َْر ، بئْْر الدي  َسد نح  ل ْمدَضدفح نَ  وَ هل ب ، وَ برل ْمنحهَ ثَ َح اإلْ وَ 

: نَ اْ والتَّ   ، َمددَع َا حيْددنيح رعَ دالُسدد نَ  ل ْمددَضددفح يدد ل
ٌْ

وْف  ي ْغدد َ نحرَ لددْب ، وَ ا   القَ ، ونَشددُ  اددْثيح   اْللددرل

ددَطددعح إْ  َهددب ، واراْ بءل اْلل يدد ل طْ لح َهددب ، واَ ي ل روْف حقَّ
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اٍف ، وال َاَعُسدٍ  ، وال ِح إْ  يْ نح َْيدب ْمدالنُطحمْل ِبَ 

دد ل الصَّ ْسددنيح ح َُ َسددُن  ََّددَاَبُلددٍ  ، ورل : رَ دوْت ، وال ُزمل

ددوْر قَ  ضل ددوٍع ، وحل شل ددبْخل ٍر ، وَاَفُهددٍم بُ دَفدددٍب ، واَ لح

نْفيل اللَّفَظ إىل األَ  ْْ ، لدول بيَن إىل القل عَ ْع ، واملَ َم سح رل

: بَل الشَّ قَ  نلوا القل  ))يخل  ح َْ زر  مح وَ صح رآَن ب َو  (( ااْبل هل

 ََّ دحل وٍع ، وَ شل خل نيل ، والتُزمل بْ ْس حح ال لدٍب ، وْر قَ ضل

ٌْ إىل مَ  َص اَل  ْجدَب بده نَثدرل النَّدفل اْلمَّ بْس ، ب حل

د ْ  وح رل ٌْ   خل َس وَ سح الوَ  نَ مْ  وْف ، وارْقيحْقَهدب ، رل اْلل

وردْ  ، وافْخيحْمَهب ، وإْمبَلََْهب ، والنُطدمْل ببمَلد   الطَّ 

َْ ، وَشدددََ ْي ، واملل ْصدددوالقَ  ددد دددْ  ، وس  ْه ببلَوصح
غلْ

ددددددْ  ، واإلْ  ددددددوالَفصح بْع ، َجددددددرح بْع ، واإلْ جَ ضح

 ََّ فددٍض إىلرْ طح وال ددَو مل : رددْب ، وْيددي  لددَ  ، ُمَّددب هل

 ََّ ْْ اهلل ، وال ْ ََدددب يْددديح دددْب بْدددْه ، َح َاغح بئْددد   العل
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ددلقل لْ  ْْ َقددلل ددفَ  نح ب َعددع  لَددبطْ و ْ  ْمددهددْم مل نح راْد الددرَّ

َ  رَ ََ  ددَ  َهدد ح ددالْمددْه ، وَمددنح َاْمَّ ،  ^وْل اهلل سل

َل   لَْس  : ءَ ارَ بٍن عّل ْقدوإقراَرهل نهَ   َ َلدهل ُْتْمح ، َاَ دنيَّ

ََّ  ننَّ   َس وَ سح ببلوَ  نُطعَ ال
درَ خح   إْ ٌْ روْف َلديحَس اْ  اْلل

 من سنََّْْه.

دد بح ََّ رَ وقددبَل: رل ددْحددلح هل ال ددي  رل نيل الَّ . بءَ نَددهل الغْ  ْ شح

ددددواَ  مح الْقددددحَ ََ سح ددددهل ددددَ    املل راءَ بَّ بعضل ْ  حَ صح

دحَ ََ سح رل وَ  َل د َّ نل ُب اخلَمل  دوٍع ، والدُ عبءل بَ  ل سح َ هل ، عح

ح وَ  ٌْ املل ْسددَُ ددنيل ََببدد ددْ  ، واَل حَ صح ََّ بلْ  ُيل   ل َخدد

ددمل  ددحَ صح  ، نو نلْددٍ ، نو ْ  عل
ٍ
ثمَن   واٍو ، نو رددبء

مل عدّل املل ْيْي  لَ  ، وَي  درل ر  دَفدُسدهل ، وَس ْ ْث مَ حح

ٍْ ، وَ اْر َح  َ لْ  هْ بْ  .ْتَ بل احح َيْ ر هل  امل

َم. ٍد ، َوآلِِه ، َوَصْحبِِه َوَسلى  َوَصَّلى اهللُ َعََّل ُُمَمى
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 منظومة الزمزمي
 يف علم التفسري

 

 رقانِ ـــــِزلم للفم ـن  ــــاَرَك الم ــــــَتب -1

داِن ــــطِ ـيِّ عَ ـــىل النَّبِ ـع  ِر األَر 

 هم ـىلَّ اللـــيِه َص ــــلـٍد عــــمَّ ـحَ ـمم  -2

 َشاهم ـــــَيغ   ًم ـــالٍم دائـــــَع َس ـم

 : دم ــــ، وَبع   بِهِ ـــح  ـــِه وَص ــــوآلِ  -3

 دم ــق  ـَمِن عِ ـــلم الم ــــِذِه ِمث  ــهـفَ 

ن   -4 ُم ًم ــتمها ِعلــَضمَّ م ـَو التَّف  ــ   ، ِسي 

م ــــــِ ِه َي ـــن  بِ ــمَ ـًة لِ ــــــدايـبِ   ي 

تم ـَأف   -5  (َقاَية  ــــالن  )ن ـ مِ ًم ــظ  ـا نَ هَ ـَرد 

بًا نِظَ ـــهَ ـمم   اَية  ــا يف غَ ــهـامَ ــــذِّ
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تَ  هَ ــوالل -6 تَ  ي  دِ ه  ـــَأس  م ـعِ ــوَأس   ؛ ي 

َــّألَ  عِ ـــومَ  اِدي  ــــهم اهلن م ـــن  يم  ي 
 

 َحدُّ ِعْلِم التفسرِي

ب  ـٌم بِ ــِعل   -7  والِ ــن  َأحـَحثم عَ ــِه يم

 ــ َزالِ ــِة اإِلن  ـهَ ـن  جِ ــا مِ ـابِنـتـكِ 

ِوِه، بالَ  -8 ِس والـوَنح  ِسي  ـم   ناَخم 

 يناـ  هم َيقِ ـواعم ـَرت  َأنــِص ـد  حم ــقَ 

 ، ودم ـــقم ــٌة عم ــهم ِستَّ ـَوت  ــد  َح ــوقَ  -9

 ودم ــــٌة َتعم ـــمَ ـاتِ ــا خــَدُــوَبع

قَ ـدَّ مِ ـَلها ال بم ــوَقب   -10 مَ ـــن  مم  ة  ــدِّ

لَِمة   ع  َص فيِه مم صِّ ِض ما خم  بَِبع 
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 ُمَقدَِّمٌة

َمَّ ــا عَ ــاَك مَ ذَ فَ  -11  ، َزل  ــٍد نَ ــىل ُمم

جهم ااِل وِمن   وَرٍة َحَصل  ـع   ازم بِسم

وَرةم الط -12 َج ـاِئَفةم الم ـوالس   ،َمة  ـََت 

 ة  ـــمَ ـها ِس ـــلِّ ــالثم آٍي ألَقَ ــثَ 

 وَلة  ــصم ـفةم اَلف  ـائـــةم الطـواآلي -13

وَلة  ـِمن  َكلِ  ضم ، والَف   ــَمٍت ِمن هم

 َتبَِّت  هم َكـبِ وِل ـىل القَ ـهم عـِمن   -14

 ِه َأَتِت ــهم فيـذ  ِمن  ـلم الَّ ـِض والفا

ِ َلف  ــبِغَ  -15 مم ـــــَرِِبِّ َت  ــِظ العَ ـــي   رم

تَ  ِه ــبِ   وَأن  ، راَءٌة ــقِ  َج ــيم  مم ـــــر 
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فَ  نَىـذاَك باَلع  ـك -16 اــ، وَأن  يم  َّسَّ

َراـــَفحَ  ،هم ـلَ ـأ ِوي  ـرَأِي ال تَ ـبال  رِّ
 

النُُّزوِل الِعْقُد اأَلوُل : ما َيرجُع إىل 

 .َزمانًا ومكانًا ، وهو اثنا َعَشَر نوعًا

 األوُل والثاين : املكيُّ وامَلدينُّ

ُِ ـب  ـا قَ ـهم مـي  ـَمكِّ  -17  ،َرٍة َنَزل  ـج  ـَل 

 ــ ، وإِن  َتَسل   واَلَدِِن  َما بعدُا

لَ  :َدِِن  ـالَ ـفَ  -18 آِن ـا القم ـتـَأوَّ  ع  ـمَ ، ر 

َتي   َ  بَع  ــج  تَ ــذا الَ ــِه ، وكـَأِخي 

فَ  ، َمع  َما َتَلت   ماِئَدةٌ  -19  ، الم ـ، َأن 

دم ، والقِ ـراَءٌة ، والـب ع   الم ــــتَ ـرَّ
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دم ـ، وال َياُاــوَتالِ  -20 م  َحِدي   ، النَّص 

رم ـــقَ ـٌة ، والـَزلَ ــٌة ، َزل  ـامَ ـــِقي  د 

، والمَجادَ  -21 َزابم ، واألَح   ،َلة  والن ورم

َي داِخَلة  َوِِس  إىل التَّح    ُ ِم َو  ِري 

َُ ــا عَ ـوم -22 ُم ـدا    ي  ـكِّ ـَو الَ ـــذا 

ِوي  ـــِه الَ ـحَّ بــي َص ذِ ـعىل الَّ   ر 
 

 الثالُث والرابُع : احَلَضِريُّ والسََّفِريُّ

مِ ــــيَ ـِة التَّ ـَيآــَفِري  كَ ـــوالسَّ  -23  م 

َلِم ــ بَذاِت َجي ٍش  َماِئَدةً   ــَفاع 

َي  -24 ُِ  ، ثممَّ الَفت   َأو  
ِ
 يف   ِح ـبِالَبي َداء

تَ ، ي ِم ـالَغمِ  راعٍ ـكم   ِفي  ـيا َمن  َيق 
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اوبِِمنَى  -24 و  قم ًماوبعدم  اتَّ  َيو 

ونَ و ِل ُذا الَت َم  ﴾ تمرَجعم  َأو 

  ولم سم الرَّ  َءامنَ  ٍح ــوَم َفت  يَ وَ  -25

 ولم ؤم ــا َس ـي  ، وَرةِ ــِر الس  ـآلخ

و -26 ٍر سم َفالِ  َرةِ ويوَم َبد   َمع   ،األَن 

 َُ َنِ َم ص  َخ  نِ ا  ذ   دم َتبَع  ــ وَما َبع 

 إِن  َعاَقب تممم ثممَّ ،   م يدالمِ إىِل  -27

ِقب  ـبموا بِمِ ـَفعاقِ  و   ــ مم ـتم ـث ِل َما عم

واـاٍت َرَس ــَرفــٍد ، وعَ ــبأمحم  -28  مم

  َمم و  الي نَكم م  ِدي  َمل تم َلكم   َم َأك 

نَ ـوم -29 ُم ا َذَكر  ا  َُ م ـيَ ـا الـنَ ـا   ، ِسي 

هم كَ ــِري  وقم ــَض ـَوال م ـــثِ ــوعم  ي 
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 اخلامُس والسادُس : الليليُّ والنَّهاريُّ

وَرةم الَفت   -30  ،ِح َأَتت  يف اللَّي لِ وسم

  َولِّ ـــفَ  َلِة َأي  ـــب  ـةم القِ ــوآي

  لقم  بيم ا النَّ ـّي  ا أَ يَ   : هم ـولم ـوقَ  -31

دم  ل   َك اجِ وَ ألز  َبع   والَت مم َسهم

نِي الَّتِي فيها البَنَاتم  -32   ال الَّتِي   ، أَع 

صَّ  واجم ـخم بِ  ، هم ــت  ِِبا َأز   ِت ـَفَأث 

   نَ ـي  ذِ ـالَّ  ةِ ـثَ اَل ـــــَّالث ةم ـــيوآ -33

 ينَاـقِ ـوَبٍة يَ ـبِتَ   واـفم ــلِّ ـخم  َأي  

 ىل ـــعَ  ، ـِلي ـٌض لَِلي  ــِذِه َبع  ــَفه -34

َ بالنَّهـــثِ ــَأنَّ الكَ   َزالــاِر نَ ـــــي 
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 السابُع والثامُن : الصَّيفيُّ والشتاِئيُّ

 الَلةِ ــــــِة الكَ ـَآيِ ــــٌة كـِفيَّ ـــَصي   -35

ِ يف َعائَِشةِ ـكالعَ  ِويتَ ـوالشَّ   ْش 
 

 التاسع : الِفراشيُّ

مَ ــالمقَ   الثةِ ـالثَّ  ِة ـــَيآــك -36  ة  ــدَّ

مِ يف   َمة  ـــِت أممِّ َسلَ ــِه يف َبي  ـــَنو 

هم النَّ ـَيل   -37 َياـال َل اِزلم ِمثــَحقم ؤ   ، ر 

ؤيَ ــلِكَ  ِن رم بيـو   َوح  ــا األَن 
ِ
 يَاـــاء

 

 العاشُر : َأسباُب النُُّزوِل

َفارا ــمَ ــَف األَئِ ـــوَصنَّ  -38  ةم األَس 

م  َنح   ، فِيهِ  َساَرا ــَفَيمِّ تِف   َوُا اس 
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فِع   -39 َوى َعن  َصحاِِبي رم  ، ما فِيِه يمر 

ِ َسنَ ــوإِن  بِغَ   ع  ـطِ ـــن قَ ـٍد َفمم ــــي 

َسٌل  -40 ر  ِت  َأو َتابِِعي  َفمم  ، وَصحَّ

يَ  ةِ ـم إِلف كِ ـكَ  ، اـَأش   ِهم  ِمن  ِقصَّ

ِي  -41 ع   ،واِلَجاِب ِمن  آياِت  ،والسَّ

رِ ــقَ ـَخل َف الَ   الةِ ـبالصَّ  اِم األَم 
 

 دي عشر : َأوُل ما َنَزَلاحلا

42-   َر ثِّ   أ  اق  ، فالمدَّ  رم ـَعىَل األََصحِّ

هم ، والَعك   لم  رم ـثم ـوٌم َيك  ــسم قَ ــَأوَّ

هم التَّط   -43 لم  ، ، ثممَّ البََقَرة   يفم ـفِ ــَأوَّ

 َرة  ــِس بَِداِر اهِلج  ـوِقي َل بالَعك  
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 الثاين عشر: آخُر ما َنَزَل

 ، َرة  ـي  ــِة األَِخ ـلَ الــــةم الكــيَ وآ -44

با َأيًض  ه   اِقي َل: الرِّ َ  ، وِقي َل: َغي 
 

إىل السََّنِد ،  الِعْقُد الثاين : َما َيرجُع

  وهي ستة أنواع

النوع األول ، والثاين ، والثالث : 

 املتواتر ، واآلحاد ، والشاّذ

ب   -45 اءم َما َقد  َنقَ ـةم القم ـعَ ـوالسَّ  لمواـرَّ

تَ  ع   َس ــ، وَلي  واتٌِر ــَفمم  ــ َملم ـــيم

ِه يف الـبِغَ  -46 ِ ِم مَ ـــمي   ِر ـ ـا ََل  َي ــك 

ِ ، وـََم َرى التَّف رِ  اِسي   ــ إاِلَّ َفاد 
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47-  ِ َلي  فموعم ــَاَرضـ: إِن  عَ  َقو   هم اَلر 

هم ، ذا القَ  م  وعم ـَقدِّ مم َو الَس  ُم  ولم 

 ، ةِ الثِ ــادم كالثَّ ـ: اآلََح  اِِنم ـوالثَّ  -48

 حاَبةِ ــــــَراَءةم الصَّ ـــها قِ ـَبعم ــ َتت

تَِهر   -49 اذم الَّذي ََل  َيش  : الشَّ  والثَّالِثم

تم ــابِعم ـَراهم التَّ ـا قَ ــِمَّ   طِر  ـوَن واس 

ق  ـي  ـولَ  -50 ِل ــَرأم بِغَ ـــَس يم ِ األَوَّ  ،ي 

نَ  ةم اإِلس  ٌط َين َجِل  ـَوِصحَّ  اِد ََش 

رَ ـَلهم َكشم  -51 َج ه  بــِة الرِّ  طِ ـ اِل الضَّ

 طِّ ـخَ ـَرِِب  والـِظ العَ ـاقم َلف  ــِوفَ 
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 ـ ملسو هيلع هللا ىلصيبِّ  ـ النوع الرابع : ِقراَءاُت النَّ

 الواردة عنه.

َركِ  )اكِمم يف ـَ وَعَقَد ال -52 تَد   ( المس 

 لِِك ـمَ ـ هلا ، َحي ثم َقَرا بِ  اَبابً 

اطَ كَذا  -53 نٌ ، الصِّ ُم  ونمن ِشزم ،  رم

 َيا ُمم ِرزم ،  (تا)ـ بِ  ال ََت ِزيذاَك ك

 ـا بِفَ ًض َأي   -54
ِ
 ، الَّ ـَأن  َيغم ت ِح َياء

ِ و م بِالَعي  ىَل  الَعي  ِع األمو   بَِرف 

55-  َت تَطيعم ، َدَرس  م  ، َتس   ِمن  أَنَفِسكم

م   (َفا)بَِفت ِح  َظِمكم  َمعنَاهم ِمن  َأع 

56-   م  َصاِلَةِ ،َملِك  َقب َل  َأَماَمهم

َد  َُ  ةٍ ـَسفينَبع  ِت ـِذي  َش ـو  ذَّ



 التفسري وعلوم القرآن تونم
 

 

145 

57- َرى مم بَِسك  ُم َرى وَما   ،اأَيَض  َسك 

 اتم َأع  ـقم ٍ ـرَّ   يم
ٍع ُتم َض ـلِ  َجم 

58- ب م  ـَعت  ـَواتَّ دم  هم َيتِ  َبع  رِّ  ،ِهم  ـذم

 َااِرفً َرف  ، ََّعَباِقِري   م  ـَج هم  عم
 

النوع اخلامس والسادس : الرواُة 

 ابعنَيوالتَّ ابِةَحفظاُ  من الصَ واحُل

 رآِنالُق الذين اشتهروا حبفِظ

دم ـِمنم ، أمبـث  ـل  ، عم ـــعَ  -59  ، يٌّ ، َزي 

وٍد ِِب ــوالبِن َمس  دم ــع  ـذا َس ــعم

دا ـمكذا َأب -60 ر  ٍد ، أَبو الدَّ  َذاـكَ ، و َزي 

ع  َذا ــــٍل ، وَأَخ ــــاٌذ بنم َجبَ ـــمم
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م  ــَعن   -61 ُم  أَ هم  َع اب نِ ــــَرٍة مَ ـَري  ـبمو 

نِيـَعبَّاٍس ، ابنم َس   اِئٍب ، واَلع 

ِن َعب   -62  ِهر  ـــن  شم ـمَ  ثممَّ  للاِهدم ـبَِذي 

م  ذمكِر   ، يي ـِمن  َتابِعِ   ــ فالَِّذي ِمن هم

دم َأي  مَ  -63  ،َقاعم ــع  ـهم القَ ــمبن  أَ ـَيِزي 

وا ٍز َقد  َشاعم مم ر  ُم َرجم بنم   واألَع 

دٌ  -64 ُِ َا ِرَمة   ، َسِعي دٌ  ، َعَطا َمم  ،، ِعك 

، َعل َقَمة   ، ِزرٌّ َودم ، األَس   والََسنم

وٌق  -65 م  ، َدة  ـ، كذا َعبِي   كذاَك َمَّس 

جم   دَّ ه  ـم  ال بم ـــهم ـٍة لَ ـوعم َسب عــرم
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الِعْقُد الثالُث : ما يرجُع إىل اأَلداِء 

 وهي ستة أنواع

 بتداءاألول والثاين : الوقُف ، واال
 

تِ  -66 ِز َوص  ـواالب   ، ٍل َقد  َفَشاـدا ِِبَم 

مم  ك  ُم ـهم ِعن  ـوحم  ــاـَم َتَش ـمم كَ ـَد

ٍن، ا،  ِمن  قمب ٍح  -67 س   ،و  َُتَامِ او ِمن  حم

 امِ ـــقَ ـَسِب الَ ـــحَ ـَفا بِ ـــتِ ـَأِو اك  

وِن قِف  َعىَل المحَ  -68 كم َكة  ـوبِالس   ، رَّ

مَ  َد االش   َرَكة  ـمِّ الَ امم لَِض ــوِزي 

ٍ أمصِّ  -69 مم فيِه ِمث لم َكَّس  و   ، الَ ـوالرَّ

ظِ ًم ـهم َحت  ـوالَفت حم َذاِن َعن    الَ ـ حم
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ل فم ـيف اهل -70 َمً خم  َرس 
ِ
 ، ا الَّتِي بالتَّاء

 ــ لِلكَِسائِي  َوق فم   َوي َكَأنَّ  َو 

ٍرو َعىَل  ، وأَ  ِمن َها َعىَل اليَا -71  بمو َعم 

م  َقد  ََحَال هَ ـَكاٍف لَ  هم ضم  ا ، وَبع 

وا بِ ـــَوَوقَ  -72  َمالِ   ِو :ـالِم َنح  ـفم

سم  ذا الرَّ  ــ ما َعَدا الََواِل    ولِ ــَُ

َ ، َفعَ ابِقَ ـالسَّ  -73  ، واـىَل َما َوَقفم ــي 

واــاِل َنح  ـثَ ــَذا الِ  هَ ــَوِشب    َوهم ِقفم
 

 الثالث : اإلمالة

 االَ ــي  َقد  َأمَ ائِ ـــَزةم والكَِس ــََح   -74

لم ــَما الي ًم ـاءم َأص    َأو َأف عاالهم اس 
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نَى  (نَّى أَ ) -75 ِسم  ،  (كيَف )بَِمع   ،َما بِاليَا رم

 ــ التمِزم   (َزَكى ،َعىَل  ،َلَدى ،إىِل، َحتَّى)

ِملِ ـمـمِسَواُ ،هاـَراجم ــإِخ   -76  ا ََل  يم

 ِدِل ــَها اع  ــِّلــٍض لَِحَ ـــإاِلَّ بَِبع  
 

 الرابع :  امَلدُّ

عانِ  -77 َصلم  :َنو  ، أَو َما يمف   ،َما يموَصلم

ٌش َأط  ــا ََح  ـمَ ـوفِي هِ   َولم ــَزةم َور 

 اِمرِ ـَدهم ابنم عَ ــٌم ، َفَبع  ـاِص ـَفعَ  -78

، َفأَ  ٍرو َحرِ  َمَع الكَِسائِي    يبمو َعم 

َف َمدي َمكَّ  -79  نموا يف المتَِّصل  ـوَحر 

اً  م  يف المن َفِصل  ، ولكِن  خم طمرَّ هم  ل فم
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 اخلامس : َتْخِفيُف اهَلْمِز

ٌل  -80 قَ  ،َنق   وإِب داٌل بَِمد   ، اطٌ ــَفإِس 

 ت هم َكي َفَم َوَرد  ــِس َما َتلَ ـِمن  ِجن  

وم  -81 ِهي ٌل َفَقط  ـفِي    نَّاـَأئِ  َنح   ، ِه َتس 

 َُ بَّ  ٍز يف َمواِض ـَورم  ٍع َسَقط  ـم 

م  ـوكم  -82  ــمَ ـِز واإِلي  ــل  َذا بِالرَّ
ِ
 ؛ اء

 ـــتمِب القم ـــها يف كم ـطم ـإِذ  َبس  
ِ
اء  رَّ

 

 السادس : اإِلْدغاُم

ِ إِن  َدَخ  -83 َمتَي   ل  ــيف كِل َمٍة َأو كِل 

وَ  ُم ٌف بِِمث ٍل  غَ اإل َحر  َقل  ـد   امم يم

غِ ـــبمو َعم   َلكِن  أَ  -84 ا ََل  يمد   َم ـٍرو ِِبَ

ِ َنص  ـعَ ــإاِلَّ بَِموِض   اـمَ ـــلِ ـعم  اي 
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 الِعْقُد الرَّابُع 

 يرجُع إىل األلفاِ  ، وهي سبعٌة ما 

 األول والثاين : الَغريُب وامُلَعرَُّب

َج  -85 ر  ِل َلدى الغَ ــعم لِلنَّ ـيم ِب ـق   ِري 

ِري ِب  كاةِ ـالِش  ـ َما َجاَء كَ   يف التَّع 

86-  اهم ِجل  ، أَوَّ  ،ف لم الكِ ثممَّ  ،والسِّ

طاسم كذلَك  لم  الِقس   وَُو الَعد 

87-  َُ ا َقد  َأن  ـــذِه وَنحـو َُ  َراـــكَ ـَو

م  بالوَ  ُم ورم َذراجم هم  ف ِق قالوا: إِح 
 

 الثالث : امَلجاُز

كم الََبِ  ِمن ها اختصارم  -88 ِف، َتر   الَذ 

دم َج    َخرِ َجز  َعن  آـمٌع إِن  يـوالَفر 
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ُا مِ  -89  والَِّذي   ، نَّىـثَ ـَن الم ـواحدم

 أَو  َعك سم ِذي   ،َعَقَل َعن  ِضدي َلهم 

 ،رم ـِري  ـك  ـالتَّ  ، اٌت ـفَ ـالتِ  ، َسَبٌب  -90

ٌم ، ـــاَدٌة ، َتق  ــِزي م ــأ ِخ ـو  تَ اِدي   ي 
 

 ُكَرَتْشالرابع : امُل

ءٌ  -91 ىَل  ،نِد   ،َوَوي ٌل  ،قمر   ،َجَرى ،والَو 

اٌب ـتَ  غَ  ،وَّ َض  ،ي  ـال   َوَرا ، اِرعٌ ـمم
 

 ُفاِدَرَتاخلامس: امُل

 انِ ـاإِلن َس )ـ ِمن  َذاَك َما َقد  َجاَء ك -92

 رآنِ ــــَكِم القم ـــي ُمم  ـف (رٍ ـوَبَش 
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ِر واليَمِّ )و -93  الَعذابم )، كذا  (البَح 

زٌ ـِرج   ابم  ،َجاءَ  (ٌس وِرج   َيا َأوَّ
 

 ُةاَرَعِتالسادس : االْس

94-  ُِ  ،ال َأَداِة ــي ٌه بِ ـِــــــبـَي َتش  ـــَو

ِت وكـوَذاَك كالَ   ــ اةِ ـيَ ــــَالـو 

هِ ـٍد وَض ـــتَ ـه  ــيِف  مم  -95  ِمث لِ ــكَ  ، دِّ

ِن مَ ـَُ   اَء َكَسل ِخ اللَّي لِ ــا َج ــَذي 
 

 ُهْيِبْشالسابع : التَّ

اِك َأم  ــىَل اشـَوما عَ  -96  ٍر َدالَّ ــــَِتَ

ِه التَّ  ِ بِيهم حيثم َح ـَمع  َغي   الَّ ــش 

هم ــوالشَّ  -97 َُ طم  تِ ـر  هم َمعَ ــنا اق    اـرانم

ُم  ، هِ ـَأَداتِ  ٌ َوقَ ــــثِ ـَو كَ ـو  َعاـــــي 
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 الِعْقُد اخلامس

قة ُع إىل مباحِث املعاين املتعلِِّجْرما َي

 .نوعًا َرَشَع وهو أربعَة، باألحكام 

 : العامُّ الباقي على ُعموِمه األوُلالنوُع 

 هم ــوالل هم : ـولَ ــــزَّ إاِلَّ قَ ـــَوعَ  -98

 
ٍ
لِّ ََشء ي مٌ  :َأي    بِكم

و  ، َعلِ ُم  َذا 

م  ِمن  َنف سِ ـَخَلقَ   وَلهم :ــوقَ  -99  كم

وَن لَ ــَفخم   َدةٍ ــواحِ  هم دم  ب سِ ــذ 
 

،  الثاين والثالث : العامُّ املخصوُص

 والعامُّ الذي ُأِريَد به اخُلصوُص

ٌل َش  -100  ، ااَس ـن  َأقَ ـمَ ـاَع لِ ـــَوَأوَّ

وم  وَن النَّاَسا :والثَّاِن َنح  دم  َي سم
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ٌل َح  -101  اِِن  ـــٌة ، والثَّ ــي قَ ــقِ ـَوَأوَّ

قم لِ ــالفَ  ، ازٌ ـَجـَم عَ ــر   اِِن  ـَمن  يم

نَ  -102  ، لِيَّة  ــَرى َعق  ـاِِن  تم ـةم الثَّ ـَقِري 

ٌل قَ   ة  ــــيَّ ـظِ ـ فـَرى لَ ـتم  اعً ــط  ـَوَأوَّ

َراَد الَواِحدم  والثَّاِن َجازَ  -103  َأن  يم

ٌل ل ،هِ ــفِي    دم ـــــــــاقِ ــهَذا فَ ـَوَأوَّ
 

 الرابع :ما ُخصَّ ِمنُه بالسنَِّة

هم بِسم  -104  ، ٍة َقد  َوَقَعاـنَّ ــََت ِصي صم

 ِ  َعاـد  َمنَ ـوِل َمن  قَ ــل  لِقَ ـــفال َُت

ا وغَ ـــآَح  -105 َُ ُا َسواءم ــادم م   ، ي 

عَ  بَ ـِت الـــصَّ ـَراَيا خم ـــَفبِال   اءم ـــرِّ
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 نَِّةاخلامُس: ما ُخصَّ به ِمن الُس

َبَعةِ ــوعَ  -106 َجد  ِسَوى أَر   ، زَّ ََل  يمو 

َواِف ـيَ آـك َيةِ ـَأو  َكالِ  ،ِة األَص   ز 

َلواِت َحافِظموا َعَلي َها -107  والصَّ

َ ضم ـلِ ـامِ ــوالعَ   َهاـــَها إَِلي  ــمَّ ــي 

َ ـثم مَ ـِديـَح  -108 اا أمبِي  َُ   يف أموال

صَّ  ا ،خم َُ  وَأي ضًا َخصَّ ما َتال

تم َأن  أمقَ ـأممِ  : هِ ـولِ ــلِقَ  -109  اتاِل ـر 

 ا َأَرد تم َقاباِلـَمـن  لِ ـكم ـَمن  ََل  يَ 

َي َعنِ  -110 ِت الَباِقَيةم النَّه   وَخصَّ

ك الِة ، والزَّ َغنِي  ـِحلِّ الصَّ  اِة لِل 
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 السادس :امُلْجَمُل

الَلةِ َما ََل  يَ  -111 ن  بَِواضِح الدَّ  ،كم

 ـالقم ـك
ِ
ء  ةِ ـَــهم باآلَيـانم ــــيَ ـإِذ  بَ  ؛ ر 
 

 السابُع : امُلَؤوَُّل

لِيِل نمِزال -112 ٍر َما بِالدَّ ُِ   ،َعن  َظا

لـــُم ـ ِه ـَيِد للَّ ـكالـ  الــَو الَّ  ذ  أموِّ
 

 الثامن : املفهوُم

وافٌِق َمن طم  -113  ، (أمفِّ )ـ ك، وَقهم ـمم

و تَ  هم ـوِمن   ِف ـذم  َخالمٍف يف الَوص 

طٌ  :وِمث لم َذا -114  ،َعَدد   ،وَغاَيةٌ  ،ََش 

 َوصِف َوَرد  ــِق لِل  ـأم الَفاِس ـبَ ـَونَ 
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طم  -115 نَّ أموالِت ََح لِ والْشَّ   إِن  كم

ِي حِ ـَايـــوغَ   ــ لِّ ــٌة َجاَءت  بِنَف 

ِجَها َقب  ـلِ  -116 هِ ـَزو  ِ  ، َل نَِكاِح َغي 

 ِرهِ ـــَأج   َعدِّ ــــانَِي لِ ــمَ ــثَّ ـالـَوك
 

 التاسع والعاشر: امُلْطَلُق وامُلَقيَُّد

ط َلٍق عىل الِضدِّ إِذا  -117  َوََح لم مم

مم َلهم َقد  أمِخ ــحم ـَكَن َفالـَأم    َذاـك 

 َحي ثم َقيََّدت   ، والظَِّهارِ  لِ ـكالَقت   -118

 َ ِمنَ ـمم ا ـأموالهم  إِذ  َوَرَدت     ةـؤ 

كِنم  ي ثم وَح  -119  يفــ ال يمم 
ِ
 كالَقضاء

يَاِم  ِر الصِّ تَِفيــ َشه  َمهم ال َتق  ك   حم
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عشر:  عشر والثايَن احلادَيالنوُع 

 النَّاِسُخ واملنسوُخ

َفارِ  -120  ،َكم  َصنَّفموا يف َذي ِن ِمن  أَس 

ثَارِ  ِم واإِلك  خ  تََهَرت  يف الضَّ  واش 

ِد َمن سم  -121  ىوٍخ َأتَ ـوَناِسٌخ ِمن  َبع 

تِ   ا ـتَ ــبَ ـد  ثَ ــذي قَ ـإاِلَّ ال ،هم ـبم ـي  ـَتر 

ِة ـعِ ـِة الـَـين  آـمِ  -122  ل  ـحِ ـال يَ  )دَّ

لم ــَصحَّ فيِه النَّ  ،(لَك النِّساءم   ق 

ِم ولِلتِّالَوِة  -123 ك  خم لِل حم  ،والنَّس 

 اَعةِ ــــَض ِة الرَّ يـَـآـا كَ ـمَ ــَأو  ِِبِ 
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: عشَر والرابَع عشَر الثالَثالنوع 

 َل به واحٌداملعموُل بهِ ُمدةً معينًة ، وما َعِم

مَ ـكآَيِة النَّج   -124  ِل ـَوى الذي ََل  َيع 

 ت  إاِلَّ َعل  ــَزلَ ـذ  نَ ـم  ِِبا مم ـِمنهم 

 ،َيت  َُتاماـد  َبقِ ـاَعًة قَ ــوَس  -125

 اَماـََّأي َرةً ــَل : ال ، َبل  َعش  ــوِقي  
 

 املعاين ما يرجُع إىل: الِعْقُد السادُس

 :امُلتَعلَِّقِة باأللفاِ ، وهَي ِستٌَّة

 ُل والَوْصُلاألوُل والثاين : الَفْص

لم  -126 لم والَوص   ويف الََعاِِن  ـ الَفص 

ط  ـن  ــومِ  ــم ـهم ــثم ـَبح    ــ انِ ـَلبـهم يم
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ٍل ـِمثَ  -127  إىِل  إِذا َخَلوا  الم َأوَّ

 ــ وَذاَك َحي ثم فمِصال؛ ِخِرُا آ

َدُا َعن َها وتِلَك  -128  اهللمَما َبع 

ِص   ا َتَراهم ـــمَ ـَها كَ ـــَلت  َعنـإِذ  فم

 يمِ ــِفي َنعِ ـَراَر لَ ـ باالوإِنَّ  -129

ِل و اَر يف َجِحي مِ يف الَوص  جَّ  الفم
 

الثالث والرابع واخلامس: اإلجياُز 

 ناُب وامُلساواُةْطواإٍل

مم الَيَاةم يف -130  ل  قم  الِقَصاصِ  َوَلكم

 َ  وال ََت َفى المثمل   ،ازِ ـِمثالم االي 

رم َم َبِقي كــلِ  -131 ي قم اَلك 
 ال َيِ

ذي َأج  ــمَ ـولَك يف  إِك   َُ  رم ـــاِل 
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وم  -132  ،اإِلط نَابم  َأََل  َأقمل  َلَك َنح 

  ُ  اِِن  َبابم ـــعَ ـَدى الَ ـا لَ ــََي هلَ و
 

 السادس: الَقْصُر

ثمهم وذاَك يف اَلعاِن بَ  -133  َما  كـ، ح 

ٌد إاِلَّ َرســحَ ـمم  اـمَ ـلِ ـعم   وٌل ـمَّ
 

 أنواٍع: اشتملت على أربعٍة: اخَلاِتَمُة

 ، وامُلْبَهماٍت ، والُكَنى ، واألَلقاٍباألمساٍء

 األنبياِء اٍءَأْسم

، يموسم  -134 حاقم ، ولموٌط،إِس   ،ِعي َسى فم

َعي ٌب، مموَسى ٌد، وَصالٌِح، شم و   ُم

135- ، ونم ارم ، َأيَّوبم  َُ نمهم ، اب   ،َداودم

وبم  قم ، َكَذا َيع  ِل، يمونمسم  ذمو الكِف 
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، ونموٌح، َي َيىدَ آ -136 ِريسم ، إِد   ،مم

عم ،   َيا ـإِل   ،امم َأيًض ـب راُياوالَيس 

ا َأيًض ــوَزكَ  -137 مَ ، اِريَّ  ،اِعيلم ـاس 

ِميلم ــحَ ـي مم ـاَء فــــوج ٍد َتك   مَّ
 

 َأْسماُء املالئكِة

ارم  -138 وتم َُ ، َمارم ائِي لم ، وتم َ  ،وِجب 

 َكاِئي لم ـل  ، ِمي  ــجِ ـي ٌد ، السِّ ــعِ ـقَ 
 

 َأْسماُء َغْيِرِهْم ، والُكَنى ، واأَللقاُب

بٌَّع ، َكَذا َطالموتم ـلم  -139 َمنم ، تم  ،ق 

لِيسم  ونم  ،إِب   ذا َجالموتم ــكَ  ،َقارم
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َرانم  -140 َيٌم، ِعم  ـمأَ  :أَي   ،وَمر  اب َُ  ،و

ارونم ا كَ َأيًض  َُ ا  :َأي   ،َذا  َُ و  َأخم

ا -141 ِ َزي ٍد ِمن  ِصَحاٍب َعزَّ  ،ِمن  َغي 

ىـــب ِد العم ــنَى فِيِه َكعَ ـثممَّ الكم   زَّ

َقابم ـا لَ بـَـنَّى أَ ــكَ  -142  َهٍب ، األَل 

ِ ــَقد  َجاَء ذمو القَ  َني  ابم  ،ر   يا َأوَّ

كَ  -143 هم إِس  مم  ن َدرم ، اَلِسي حم ــوإِس 

ِل َما َيِسي حم ِعي َسى  ، وَذا ِمن  َأج 

مَّ المب َهمم  -144 ، ثم َعونم َذا الَولِي دم  فِر 

تممم ِمن  آ َعوَن الذي َقد  َيك   ـ ِل فِر 

مم  ،هم ـانَ ـمَ ـإِي   -145 قِ ــهم حِ ـوإِس   ،ي لم ـز 

َ قَ ـىل يَ ـن  عَ ـومَ   ـِحي لم ـمد  يـاِسي 
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نِي   -146 هم َحبِي بم أَع  مم َعى اس   الذي َيس 

 بم ــــا َلبِي  ـيَ  ،عم بنم نمونَ ـــوَش ويَ 

147-   ُ ِفي نَةِ َو َفتَى مموسى َلَدى و  ،السَّ

ُم ـومَ   َدةِ ــائِ ـوَرِة الَ ـا يف سم ـمَ ـن  

وَسى، بم َمع  يموَشعكالِ  -148  أمم  مم

َح يم  هاـو  مم ِفي َت البموَسا،انِذم اس   كم

وَ  -149 ُم  ،الَِض   الَعب دم لَدى الَكه ِف  ومَن  

ُم وَمن   ا َقد   مم َلَدّي   ِدر  ـــــَلهم الدَّ

نِي الغمالَم  -150 ورم أَع  َو َحي سم ُم  الَلِك  ،و

م  َملِك  يف َقولِِه:  ُم  كاَن َوراَء

َددم، -151 اِحبم  ُم وِل يفوالصَّ سم  لِلرَّ

يقم  دِّ َو الصِّ ُم َتِفي،َغاٍر  نِي المق   َأع 
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ٌ العَ  -152 ِفي  زم ، َأو ِقط  ــإِط  م ـِزي   ،ِفي 

هم  ٌم ـــــهَ ـب  ـومم  ودم رم  رم ـي  ـثِ ــــــكَ   وم

َتوِعَب  -153 م )وكاَد َأن  َيس  بِي   (لتَّح 

هم َيا نِح  ــَفاق  ، َهاـَجِيعَ  رم ـــِصد   ِري 

وِري   -154  ،َفهاَكها ِمنِّي َلدى قمصم

ورِ ــاِسٍد َمغ  ــــن  بِحَ ــكم ـوال تَ   رم

َتاـفِ ــــٍل ظَ ـلَ ـــإاِلَّ إِذا بِخَ  -155  ، ر 

َتاـاِسَد إِن  قَ ــــِح الفَ ـلِ ــَفَأص    ِدر 

ِد ذاَوَوَجَبت   -156  َصالِت   ِمن  َبع 

 َداةِ ــــــهم ـِه الــي  وَآلِ ــِنَّبـىل الــعَ 

بِِه مم ــوَص  -157 َباَعه   ـًامـمِّ ـعَ ـح   َأت 

اَعة  ـــَدى إىِل ِقيـهم ـعىل ال  اِم السَّ
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 املقدمة

ع   ـي َعْفـو  ـول  َراج  ـَيق   -1  َربٍّ َسـام 

د  ْبـن  الْ  َمَّ اف ع ي     ـجَ ـُم  ىِّ الشَّ  َزر 

ـــاْلـ -2  ـه  ـلَّـى اللَّ ــه  َوَصـــَحْمــد  ل لَّ

يِّ ــَعـلَ  ـْصطَ ـــى َنبـ   َوم 
 ـَفـاه  ـــــه 

ـَحـ -3 ــــم  ـٍد َوآلـ  ه  ــــه  َوَصــــمَّ  ْحـبـ 

ْقـ ـــَوم  ئ  اْلق   َمـْع ُم   ــر 
 ــبِّه  ـْرآن 

ـقَ ــــإ نَّ هَ  :د  ـــَوَبـْعـ -4  م 
ه  َمـهــــــذ   دِّ

ئ ـه  َأْن َيْعَلــيمَ ف    هْ مَ ــا َعَلـى َقـار 

ـ -5 َــــٌب َعلَ ــإْذ َواج  ـم  ُم   ــم  تَّ ــــْيـه 

وا الً َأْن َيْعلـَم  وع  َأوَّ ـر   َقْبَل الش 
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َج اْْل ـر   -6
 َوالـصِّ َمـَخار 

 ـَفات  ــوف 

ـ َيـْلف   َغـات  ظ وا ب َأْفـَصــح  الل  ـلـ 

يـد  َوالَحرِّ ـم   -7 ي التَّْجو   ف  ـَمَواق  ـر 

َم يف امَلَص َومَ  س  ي ر 
ذ  ف  ا الَّ  اح 

ـلِّ َمْقط   -8 ْن ك  َهاوْ وٍع َوَمْوص  ـم   ٍل بـ 

 َ ْكتَـْب ب  ْن ت   أ ْنـثَى ََلْ َتـك 
 
 اَوَتـاء

 

 خمارج احلروف

ج  الـمَ  -9 ر  ـَخار   َة َعَشْ ــوف  َسْبعَ ح 

ي يَعََل الَّ  ه  َمن  اْخَتَبْ ــْختَ ـَذ   ار 

10-  :  ىأ ْخَتاَها َوه  وَ  َأل ٌف ل ْلَجوف 

وف  َمدٍّ ل  ــح    َتنْ ر 
 
 ـيه  ــتَ ـْلـَهَواء

 



 التفسري وعلوم القرآنون مت
 

 

171 

11-  َ  ْمٌز َهاء  ــهَ  :َحْلق  ـْق َى الث مَّ ل 

ــْن   ـْْيٌ َحـاء  ــَفعَ  :ه  ـطـ ــَوَس َوم 

َها :َأْدَنـاه   -12  :اف  ـاْلقَ وَ  ،َغْْيٌ َخاؤ 

 َفْوق  ث مَّ اْلَكاف  
 َأْق َى اللَِّسان 

ْي  َياـَأْسَفل  َوالَوْس  -13 يم  الشِّ
 ط  َفج 

ْن َح  :اد  ـَوالضَّ   ـاه  إ ْذ َول يـَـاَفت  ـم 

ْن َأْيَس الَ  -14 اَس م  ْمنَاَهاـْْضَ  َرَأْو ي 

 َهاهــَاـتَ ـنْ م  ـاَها ل  ــَأْدنـَ :َوالـالَّم  

ْن طَ  -15  ََتْت  اْجَعل واـَوالن ون  م 
 َرف ه 

اـَوال َدان ي :رَّ  ل  ــــْهٍر َأْدَخ ـه  ل ظَ ـي 

نْـه  َوم  ـَوالطَّ  -16
ال  َوَتا م   نْ ـاء  َوالدَّ

ْلَيا الثَّنَاَيا وَ  ْستَ ع  ري  م 
ف  ن  الصَّ

 ـك 
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فْ  -17  الثَّنَاَيا الس 
ْن َفْوق  نْه  َوم 

 َلـىـم 

ال  َوثَ ـاء  َوالـــظَّ َوال ْليــَاـذَّ ْلع 
 ا ل 

ْن َطرَ  -18 مم  َفهْ  اـََفيْه  ْن َبْطن  الشَّ  َوم 

َفهْ ـاف  الثَّ َفاْلَفا َمَع اْطرَ   نَاَيا امل ْش 

ـفَ ل   -19 يــــَواو  بـَــالْ  :ْْي  ـتَ ـلشَّ  م  ـاٌء م 

هـَا الـٌَة مــنَـّـَوغ   ـ وم  ـْخَرج   َخيْش
 

 صفات احلروف

ْل ـات  فَ ـص   -20 ْسَتف  ْخٌو م 
 َها َجْهـٌر َور 

ْصَمـَتٌة َوالضِّ  ٌح م 
نَْفتـ  ـْل ــم   ـدَّ ق 

َها  -21 وس   (َسَكْت  ه  َشْخٌص فََحثَّ )َمْهم 

َها َلْفظ   يد  ْد َقٍط َبَكْت )َشد   (َأج 
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يد   -22 د  ْخٍو َوالشَّ َمرْ  )َوَبْْيَ ر  ْن ع 
 (ل 

صَّ ) َوَسبْع  ع لْوٍ   َحَصْ  (ظْ َضْغٍط ق   خ 

ْطـبَ ـَوَصاد  َضاٌد طَ  -23  َقهْ ــاء  َظاٌء م 

وف  امل ْذَلَقهْ  ْن ل بِّ اْل ـر   َوَفـرَّ م 

َها َصــَص  -24 يـر 
 ْي  ـاٌد َوَزاٌى س  ـــف 

ـْطـب  َجـــَقْلـَقلَ   َواللِّـْي   دٍ ـــٌة ق 

 َتَحـاـنَـا َواْنفَ ـــكِّ اٌء س  ـــَواٌو َوَيـ -25

ـ ـَراف  ص 
ْنح  اَم َواال   ـَحاحِّ َقْبَلـه 

ا َوب تَ ـم  َواليف الالَّ  -26 عْل ـرَّ يٍر ج   ْكر 

ْْي     َضادًا اْستَط ْل َول لتََّفِّشِّ الشِّ
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 التجويد

م  ـَوالَْخذ  ب التَّ  -27
يد  َحتْـٌم الَز   ْجو 

ـم  ـــاْلق   ح  ـحِّ َص ـ َمْن ََلْ ي
 ـَرآَن آثـ 

ــــلَن -28 َلــــــه  ب  َــّ  ـَزاَل ـــه  َأنْ ـــه  اإل 

نْـه  إ لَ ـَوهَ 
 ـالَ ــــنَا َوَص ــيْ ـَكـَذا م 

َو َأي -29 لْ  اًض ـْ َوه   اَلَوة  ـــة  الـتِّ ــَيــح 

ينَـ ــــَوز   َواْلق 
 
 ـَراَءة  ـــــــة  الََداء

َو إ عْ  -30 َهاـْاء  الــطَ َوه  وف  َحقَّ ر   ح 

ْن  لِّ م  ـفَ ك  سَتحَ ـص   َهـاـــقَّ ـٍة َوم 

َ ـــاح  لِّ وَ ــــك   َوَرد   -31 ه  ــْص ـٍد ل   لـ 

ثـْل  ــــظ  يف  َنظ  ــْفـــَواللَّ  ه  َكم   ه  ري 
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كَ  -32 ْن غَ ـمِّ ـم   ل ـف  ـكَ ـرْي  َما تَ ــالً م 

ف  ب الل    ب الَ َتَعس 
 ْطف  يف  الن ْطق 

 ه  ــْرك  ـَن تَ ـْيـه  َوبَ ـنَــيْ ــَس بَ ــيْ ـَولَ  -33

َيـاَض  ٍئ ب  ـة  امْ ـــإ الَّ ر   ـه  كِّ ــــفَ ــر 
 

 التفخيم والترقيق

ْستَ  َقنْ ـقِّ َفرَ  -34 ـْن َأْح ــم  اًل م  ف  ـف   ـر 

 َوَحاذ َرْن َتْفخي َم َلْفـظ  الَل ف  

وذ  ـــحَ ـلْ اَ  ْمزَ ــهَ وَ  -35 َناا  ْمد  َأع   ْهــد 

ــمَّ   ـــه  للَّ ا  ـاـنَــــلَ   ه  ـــلَّ ـل   الََم  ث 

 ـالْض  َواَل ـه  طَّْف َوَعََل اللَّ ـَوْليَتَلَ  -36

نْ  َوامل يمَ  ْن ََمَْمَصٍة َوم   َمَرْض  م 
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يـْم ب  ــه  ـٍل ب  ــاَء َبْرٍق َباط  ـَوبَ  -37  ذ 

ْص  ي َعََل  َواْحر  الَّذ  ة  َواجلَْهر  دَّ  الشِّ

يْ ـف يهَ  -38 بِّ ـ:م  كَ ا َوِف  اجْل  ْب   ح   الصَّ

 ثَّْت َوَحجِّ اْلفـَْجر  ــوَرْبَوٍة اْجت  

 نَاــالً إ ْن َسكَ ـقَ ـــلْ ـقَ ــنَْن م  ـيِّ ـَوبَ  -39

ْن يف  اْلَوْقف  َكاَن َأْبَيـنَا  َوإ ْن َيك 

 َحق  ـالْ  َأَحْطت   َوَحاَء َحْصَحَص  -40

ْستَق   َْي م 
وـيم  َيْسط وا َيْس ـَوس   ق 

 

 الراءات

اَء إ َذا مَ ــق  الــَوَرقِّ  -41 ْت ــا ك  ـرَّ َ
 ِس 

 ـَكنَْت َحيْث  َس  اْلَكِْس   َكَذاَك َبْعدَ 
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ْ  نْ إ   -42 ْن َقبْل  ََل ْن م   اْست ْعالَ  َحْرف    َتك 

ة  َلْيَسْت َأْصاَل  اَنت  َأْو كَ   اْلَكِْسَ

ْلف  يف  ف ْرٍق ل َكِْسٍ ـَوالْ  -43  ي وَجد   خ 

ـ ـــكْ ـف  تَ ــَوَأْخ  يرًا إ َذا ت د  ـر   َشدَّ
 

 الالمات

ن  اْسم  اللَّ الَّ ــال م  ــخِّ ــَوفَ  -44  ـه  َم م 

 َعْبد  اللَّـه  ـ: كَ  َعْن َفْتٍح او َضمٍّ  

ْست ْعاَل  -45 مْ َوَحْرَف اال   فَخِّ
 
َصا ء  َواْخص 

ْطبَاَق أَْقَوى نَْحو  َقاَل َواْلَعَصا
 اال 

نْ ـَوبَ  -46 ْطَباَق م   َأَحطت  َمعْ  ْيِّ  اإل 

ْم َوقَعْ ـَبَسطَت َوال لْف  ب نَْخل قك   خ 
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ون  يف  َجَعْلنَا -47 ك  ْص عََلَ الس 
 َواْحر 

وب  َمْع َضَلْلنَا َأْنَعْمَت   َواملَْغض 

ورًا َعَسى -48 َتاَح َُمْذ   َوَخلِّص  اْنف 

ه  ب َمْحظ ورً   َع َى  اَخْوَف اْشت بَاه 

ًة ب  ـــَوَراع  ش   -49   اــتَ ـاٍف َوب  ــــــكَ ـدَّ

ك  ـ: كَ  ْ
 ةَ ـنَ ـَوِفَّ ف تْ ـتَ ـْم َوتَ ــــك  ـِش 

َلْ  -50 ثْ  َوَأوَّ نٍْس إْن َسَكنْ ــم   ٍل َوج 

نْ أَ  بِّ َوَبَل الَ َوَأبـ  ل رَّ ْم َكق 
 ْدغ 

وا يف  َيْوم  َمعْ  -51 ْل  َقال  ْم َوق   َنَعمْ  َوه 

ْغ ق  ـَسبِّْحه  الَ ت    مْ قَ ـتَ ـل وَب َفالْ ـز 
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   الضاد والظاء

اَد ب اْست   -52  ْخَرج  ـــَطاَلٍة َومَ ـــَوالضَّ

َن الظَّ ـيِّ ـمَ   َوك  ــْز م 
 
 َها ََت يـــل  ـاء

ْظم   ْهر  الظ   الظَّْعن  ظ ل   يف -53 ْفظ   ع   اْْل 

 َظْهر  اللَّْفظ   ْر َعْظمَ ْنظ  أَ ْظ وَ َأْيق  

َواظ   -54 ْر َلَظى ش   اَم ـْظٍم َظلَ ـكَ  َظاه 

 اَم ـظ ْر ظَ ـتَ ـْفٍر انْ ـل ْظ َظالَم ظ  ـأغْ 

َوىا َكيَْف َجا َوع  ـ  َظن َأْظَفرَ  -55  ْظ س 

َْي َظلَّ النَّْحل   ٍف َسوَ  ع ض  ْخر   از 

وٍم ظَ ـت ْم َوب  ــَظلْ  َت ـلْ ـَوظَ  -56  ل واـر 

جْ  َعَرا َنظَ ـــلَّ ـر  ظَ َكاْْل   ل  ــْت ش 

 



 اجلزرية
 

 

180 

 ظ ر  ـا َمَع امل ْحتَ ظ ورً ـحْ ـََيْظَلْلَن م -57

نَْت فَ   ظـَر  ــــالنَّ  يعَ ــا َوَج  ظ  ــَوك 

 َرهْ ــوََل َناض  َوْيٌل َهْل و أ  ــ ب  إ الَّ  -58

ْعد   َواْلَغيْظ   ودٌ  الَ الرَّ هْ  َوه  َ
 َقاِص 

َعام  ـ الْ اَل  َواْْلَظ   -59  َحض  َعََل الطَّ

يـــخ  ـٍْْي الـن  ظَ َويف   الَف  َسام 
 

 التحذيرات

م  ــيَ ــــَيا الَبـــَوإ ْن َتــاَلَقـ -60
 ان  الَز 

  
ـاَل   َأْنـَقـَض َظْهـَرَك َيـَعض  الظَّ

 َواْضط رَّ َمْع َوَعْظَت َمْع َأَفْضت م   -61

م  َوَص  ـم َعَليْه  ـه  ـَباه 
 ـفِّ َهــا ج 
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 امليم والنون املشددتني وامليم الساكنة

نْ ــنَّ ـر  ْالغ  ـه  ــَأظْ وَ  -62 ْن ن وٍن َوم   َة م 

يٍم إ ذَ  َدا َوَأْخ ــــَما ش   ام   َْيْ ـف  ــدِّ

يـْال -63 ْن ب غ  ــم   ٍة َلَدىـنَّ ــَم إ ْن َتْسك 

ْن َأْهل  اْ   َعََل امل ْخَتار  م 
ٍ
 لََداَباء

ف  ـَواظْ  -64 ي ْالَْحر 
نَْد َباق  َرْْنَا ع   ه 

ي  َواْحَذْر َلدى َواٍو َوَفا أْن ََتَْتف 
 

 التنوين والنون الساكنة

يٍن َون  ـنْ ـْكم  تَ ــَوح   -65  ىْلفَ ـوٍن ي  ــو 

 ْخفــَاإ  ٌب ـاٌم َوَقلــاٌر اْدغَ ــإ ْظهَ 

مْ  -66 غ  ْر َوادَّ  اْلَْلق  َأْظه 
نَْد َحْرف   َفع 

ا اَل ــم  َوالالَّ ـي الـف   نَّ رَّ ْم  ـ ب غ   ٍة َلز 
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 ن  ــي ي وم  ـف   ةٍ ـنَّ ــــْن ب غ  ـمَ ـَوَأْدغ   -67

ْنَيا َعنْ : َمــٍة َكـــلْ ــ ب ك  إ الَّ   اَون وـد 

نَْد اْلَبا ب غ  ـلــقَ ـَوالْ  -68  اذَ ٍة كَ ـنَّ ــب  ع 

ْخَفاا َذااْل   َلَدى َباق ي ال  وف  أ خ   ر 
 

 املد والقصر

ٌم َو َواج  ــمَ ـالوَ  -69  ٌب َأَتىـــد  الَز 

 اـتَ ـبَ ـَو َو َقصــٌْر ثَ ــٌز َوهْ ائ  ـــَوَج 

ٌم إ ن َج  -70  اَء َبْعَد َحْرف  َمد  ــَفاَلز 

ن  
مـَد  ــَحالَ  َساك   ي 

 ْْي  َوب الط ول 

ٌب إْن َج  -71  َزة  ـمْ ـاَء َقْبَل هَ ــَوَواج 

 ـتَّ ـم  
 َمـة  ــــلْ ـالً إ ْن ج  عــَا ب ك  ــص 
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 اَل ـص  ــفَ ـنْ ـٌز إ َذا َأَتى م  ــائ  ــــَوَج  -72

ون  َوْقفاً  ك   م ْسَجاَل  أَْوَعَرَض الس 
 

 معرفة الوقوف

وف  ــجْ ـََد تــَوَبـعْ  -73 ر  ْلح 
َك ل  يـد   و 

ق ـوف  ـــْن َمعْ ـدَّ م  ـ ـالَب  اْلـو 
َفـة   ر 

ْقَســـتـ بْ َواال   -74  َوْهـَى ت 
 
 م  إ َذنْ ـَداء

 ـنْ ــاٍف َوَحَســاٌم َوَكــتَ  ةً ـثَ َثالَ 

 ْن ََلْ ي وَجــد  إ  ـا َتـمَّ فَ ـَمـَوْهـَى ل   -75

 يَفاْبَتد   اَن َمْعنَـًى ـَأْو كَ  ٌق ــَتَعل  

 ا َفاْمنََعنْ َوَلْفظــً َفالتَّام  َفاْلَكايف   -76

َس إ الَّ  ؤ  ْز َفاْلََسنْ  ي  اآل  ر   َجوِّ
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 ـه  ــٌح َولَ ـــــا َتـمَّ َقب يـــرْي  مَ ــَوغَ  -77

ْضطَ ــقْ وَ ـال  ْبَدا َقْبَلـه  ا َويَ ـر  ف  م 

ْن َوْقٍف َوَليْ  -78 ْرآن  م  َ َس يف اْلق   ْب ج  ـي

 َلـه  َسَبْب  َما رْي  ــَراٌم غَ ـــ َح َواَل 
 

 املقطوع واملوصول وحكم التاء

وٍل َوَتا -79 َْقط وٍع َوَمْوص 
ْف مل   َواعـر 

مَ امل  يف    َقْد َأَتى ام  ف ياَم ْصَحف  اإل 

  َفاْقَطـْع بَعْش  َكل َمـــاٍت أْن الَّ  -80

 ـَه إ الَّ ـــــ إ لَ َواَل  أَ ــْع َمْلــــجَ ــَمـ

وا َياس   -81 ـوَد اَل َوَتْعب د  ـي ه 
 َْي َثانـ 

لَْن تَْعل   ْك َيْدخ  ْكَن ت ْش   وا َعََل ي ْش 
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ول وا اَل َأن الَّ  -82 اـــ َأق   َيـق   ـوَل إ ن مَّ

اْعد  َواملَفْ ب الرَّ  ْل َوَعن مَّ
 ت وَح ص 

وٍم َوالنَِّساْن  وا اْقَطع   -83 ا ب ر  ن مَّ
 وا م 

ْلف  ال ق ْيَ ـخ  نَافـ  َس  م  ْن َأسَّ  َأم مَّ

َلت  النَّ  -84 ْبح  َحيْث  َمـاف صِّ
 َسـا َوذ 

 َمْفت وَح َكِْس  إ نَّ َمـاـم  الـَوَأن لَّ 

وَن مَ  َاالْنَعامَ  -85  َعــاَوامَلْفت وَح َيْدع 

ْلف  ااَل   ْنَفال  َوَنْحـٍل َوَقَعـاَوخ 

لِّ  -86 ــوه  َواْخت ــل ْف ـَما َسَأل َوك   ت م 

د وا َكَذا ق ْل ب ئَْساَم َوالَوْصَل  ْف  ر   ص 

ون   -87 ْوا يف َما  َخَلْفت م   ْقَطَعااَواْشََتَ

 َأَفْضت م  اْشتََهْت َيبْل و َمَعا يأ وح  
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ي َفَعـْلـَن َوَقعَ  -88 وٌم ك  َثانـ   اَل ـْت ر 

عَ  يل  ش  اَل   َهـارْيَ ـــَرا َوغَ ـَتنْز   ص 

ْت -89 ْل َوَم   ل ْف ـََفَأْينََمـا َكالنَّْحل  ص 

ْف  ص  َعَرا الَْحَزاب  َوالنَِّسا و   يف الش 

ـْل َفإ لَّ  -90 وَد َألـَوص   ن نَّْجَعَل َــّْم ه 

َزن واْ َنْجَمَع َكْياَل   َتْأَسْوا َعََل   ََتْ

مْ ــع  َليَْك َحـَرٌج َوَقـطْ ـج  عَ َح  -91  ه 

مْ  ن َيَشاء  َمن َتَوَلَّ َيْوَم ه   َعن مَّ

ذ  ـــال  هَ ــوَمـ -92  اَل يَن َهــؤ  ـَذا َوالَّ

ـاَل ح  ـَت هِّ ْل َوو 
َمام  ص   َْي يف اإل 

ـ -93 م  َوَكـال  مْ ـــَوَوَزن ـوه  ـل   وه   ص 

َن َكذَ  ل   اهَ َي وَ ل وَ اا م   الَ َتْفص 
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 التاءات

ف  ب التَّ َورَ  -94 ْخر   َرهْ ا َزبَ حـَْمت  الز 

ودَ  وٍم ه   ر 
 َكاف  اْلبََقَرهْ  االَْعَراف 

 اَلث  َنْحٍل اْبـــَرَهمْ ـَها ثَ ـت  ـنْعمَ  -95

رَياٌت َمعً   َهـم   ا َأخ 
ـود  الثَّان  ق   ع 

ـْقمَ  -96  ـٌر َكالط ــور  ــــَفاطـ  ان  ث مَّ ـل 

ــــَلــْعنَ  ـَرانَ مْ ع   َا َوالنـ   ـور  َت ب 

َف ع ْمَراَن الَْقَصْص  -97  َواْمَرأٌَت ي وس 

يمَ  َص   ََتْر  ْع ُي 
يَْت ب َقْد َسم   َمْعص 

َخ  َشَجـَرت   -98 نَّْت َفاط ر  الد   س 
 ـان 

ـال    ر  غـَاف   أ خَرىوَ  ـال  ـْنفَ  َوااَل ك 
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ت  عَ  -99 ـرَّ  ـي َوَقَعـْت ٌت ف  ْْيٍ َجنَّ ـق 

ـيَّْت َواْبنٌَت 
 َمْت َوَكل   ف ْطَرْت َبق 

 ْعَراف  َوك ل  َما اْخت ل ْف أَْوَسَط ااَل  -100

ْف يه  ب التَّ ا َوَفـْردًا ف  َجْـعً  ر   ع 
 
 ـاء

 

 مهز الوصل

ْعٍل ب َضم   َوابَْدأْ  -101
َْمز  اْلَوْصل  م ْن ف   ب 

ْعل  ي َضم  
َن اْلف   إْن َكاَن َثال ٌث م 

ه  َحاَل اْلَكِْس  َواْلَفتْح  َويف   -102 ْ
 َواْكِس 

 َغرْيَ الالَّ ااَل 
 
 َها َويف  م  َكِْس  ْساَمء

 َواْثنَْْي  ـامْ  ت  اْبٍن َمَع اْبنَ  -103
ٍ
ىء  ر 

 ن  ـيْ ـتَ ـنَ ـَع اثْ ــٍم مَ ــٍة َواْس َرأَ ــَوامْ 
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لِّ اْلََرَكهْ  -104  َوَحاذ ر  اْلَوْقَف ب ك 

مْ إ الَّ   َحَرَكهْ الـَت َفَبْعض  ـ إ َذا ر 

ـم   ٍح َأْو ب نَْصٍب ــ ب َفتْ إ الَّ  -105
 َوَأش 

مِّ   ٍع َوَضم  ـــيف  َرفْ  إ َشاَرًة ب الضَّ
 

 اخلامتة

َى امل َقدِّ ـَّضَّ َنظْ ــقَ ـَوَقْد تَّ  -106  َمهْ م 

نَّى ل   ئ  الــقَ ـم  َمهْ ـــق  ـار   َرآن  َتْقد 

َا قَ  -107  يف  اْلَعَددْ  ٌي اٌف َوَزاــَأْبَياُت 

َشدْ  يَد َيظَْفْر ب الرَّ ن  التَّْجو 
ْس  ْن ُي 

 م 

ـتام  ـلَ  ه  ــْمـد  ل لَّ ــــَحــَوال -108
 َها خ 

 م  ــاَل د  َوالسَّ ــــالَة  َبعْ ـــث مَّ الصَّ 

ه  امل ـْصَطـفَ  يِّ َعـََل النَّبـ  -109  ى َوآلـ 

ه  وتـاب    ــه  ال  وَ ـــنْ م   يـع  ـَوَصــْحـبـ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 حتفة األطفال
 

 

 للشيخ

 سليمان اجلمزوري

 

 

 

 

 

 مطابقة على أصح النسخ
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 املقدمة

 ـُفـورِ ـِة اْلغَ ـــوُل َراِجـي َرمحــَيُقـ -1

 َجمـُْزوِرىـََمُن ُهـَو الْ ـَدْوَمـًا ُسَلـيْ 

ــِه ُمَص ـَحْمــْال -2  ـيًا َعـلـىـل  ــــُد لِلَّ

 لَ ـــْن َتــــِه َوَمــــٍد وآلِــــــُمـَحَمـ

ْظـــُد هـــَوَبعْ  -3  ُم لِْلـُمِريــدِ ــَذا النَـّ

نِْويِن َوالْ ـــفـي النُ   ُدودِ ـمُ ـوِن والتَـّ

يُتــُه بِتُ ـَسـ -4  الِ ــــــاألَْطفَ  حَفـةِ ـــمَّ

 ِميـِهى  ِذي اْلَكَملِ ـَعـْن َشْيـِخنَا الْ 

ـــــه َأْن َينْ ـَأْرُجــو بِ  -5  الَّبـَــَفَع الطُّ

 ـُبـوَل َوالثَّـَوابـاـــَر َواْلقَ ـــَواألَْج 
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 النون الساكنة والتنوين

ـوِن إِْن َتْسـُكْن َولِلتَّ  -6  نِْوينِ ــــلِلـنُـّ

 ـاٍم َفُخـْذ َتبْـِيـيـنِـيــــَأْرَبـُع َأْحكَ 

ُل اإلْظـَهاُر َقـبْـَل َأْحـُرِف  -7  َفـاألَوَّ

 بَْت َفلـَتـْعِرِف ـُرت   لِْلَحْلـِق ِسـٍت 

ـ -8  اءُ ـــْيـٌن َحــمَّ عَ ــاٌء ُثـــٌز َفـَهـــََهْ

 ـاءُ ــــــَتاِن ُثــمَّ َغْيـٌن َخـــــُمـْهَملَ 

 ٍة َأَتـْت ـــاٌم بِسـتَّ ــانـي إِْدغَ ــوالـثَّ  -9

 وَن ِعنَْدُهْم َقْد َثبََتْت ــُلـفِـي َيـْرمُ 

 ـََم ـــَلـكِنََّها ِقْسـََمِن ِقْســٌم ُيـْدغَ  -10

 َمـاـــــــنْـُمو ُعلِـــَيــٍة بِ ـــِه بِـُغـنَّ ــفِـي

 ـلَ ـــــْلَمـٍة َفـاَنـا بِـكِ ــَكـإاِلَّ إَِذا  -11

 ـَيا ُثمَّ ِصـنَْواٍن َتـلَ ـُدنْ ـْم كَ ـــُتـْدِغـ
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 ةْ ــنَّ ــاٌم بَِغْيــِر غُ ــإِْدَغـ انِ ــَوالثَّـ -12

ا ُثـمَّ كَ ــلَِّم َوالــفـي الـ ـهْ ـر  ـــــرَّ  َرنَّ

 َوالثَّ  -13
ِ
 ـالُث اإِلْقَلُب ِعنْـَد اْلَبـاء

 ــــــــَفـــنَــٍة َمـَع اإِلْخـا بِغُ ـًِميــم
ِ
 اء

ابُِع اإِلْخَفاُء ِعنَْد اْلفاِضلِ  -14  َوالرَّ

 ُحـُروِف َواِجـٌب لِْلَفاِضـلِ ـِمـَن ال

 يف ََخَْسـٍة ِمْن َبْعِد َعْْشٍ َرْمُزَها -15

نـُْتـَهاـ كِ يِف   ْلِم هَذا البَْيِت َقْد َضمَّ

 سََم  قَدْ  ِصْف ذَا ثَنَا َكْم َجاَد َشْخٌص  -16

 بًا ِزْد يِف ُتـَقًى َضْع َظالِـََم ـيَّ ـُدْم طَ 

 امليم والنون املشددتني

َداـيـًَم ُثــــنَّ مِ ــَوغُ  -17  مَّ ُنونـًا ُشــد 

 َداـــْرَف ُغـنٍَّة َبــلً َحـــَوَســم  ُكـ
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 امليم الساكنة

َجا -18  َواِلِيُم إِْن َتْسُكْن ََتِى َقبَْل اْْلِ

ـنٍَة لِـــٍف لَ ــالَ َألــ  َجاـالِْ  يـذِ ــيـ 

َـْن َضبَ  -19
 ـطْ ــَأْحـَكاُمـَها َثـَلَثـٌة ِلِ

 اٌم َوإِْظـَهـاٌر َفَقــطْ ــاٌء اْدَغـــــإِْخـفَ 

20-  
ِ
ُل اإِلْخـَفـاُء ِعنْـَد اْلَبــاء  َفـاألَوَّ

ْفـــَوَسـم    ــــــِوىَّ لِْلـُقــــــِه الشَّ
ِ
اء  ـرَّ

 ْدَغـاٌم بِِمـْثلِـَها َأَتـىانـى إِ ــَوالثَّ  -21

 ـتَىـا َيا فَ ـْيً ـا َصـغِ امً ـــم  إدغــَوَسـ

 َوالثـَّالِـُث اإِلْظـَهاُر فِـى اْلَبِقيَّـةْ  -22

ـهْ ــَها َشفْ ــــُرٍف َوَسـم  ــِمـْن َأْح   ِويَّ

َتف َأنْ  َواْحَذْر َلَدى َواٍو َوَفا -23  يََتْ

 ـِرِف ــَفاعْ  ادٍ ــــحــْربِــَها َوالتـــلِـقُ 
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 الم آل والم الفعل

 لَِلِم َأْل َحاالَِن َقـْبَل األَْحُرِف  -24

 اُرَها َفْلتـَْعـِرِف ــــََم إِْظـَهـــُأوالَهُ 

ٍة ُخْذ ِعْلَمهُ  -25  َقْبَل اْرَبٍع َمْع َعْْشَ

ـَك َوَخـْف َعِقيـمـهُ   ِمَن اْبِغ َحجَّ

 عٍ ـاُمـَها فـى َأْرَبــا إِْدغَ ـَثانِيـِهـمَ  -26

 ـَزَها َفـعِ ـــــا َوَرمْ ـَرٍة َأْيـًض ـَوَعـْش 

 مْحَاً تَُفْز ِضْف ذَا نَِعمطِْب ثُمَّ ِصْل رَ  -27

يـَفًا لِْلَكـَرم  َدْع ُسـوَء َظٍن ُزْر ََشِ

ـهْ  -28 َها َقْمـِريَّ  َواللََّم االُوَلـى َسم 

ـَها َشْمِسـيَّهْ   َوالـلََّم االُْخـرَى َسم 

 اـقً ــالََم فِـْعــٍل ُمْطَلـ وأْظـِهـَرنَّ  -29

 َقـىـفـى َنْحـِو ُقْل َنَعْم َوُقْلـنَا َواْلتَ 
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 املثلني واملتقاربني واملتجانسني

َفاِت َواِلََخاِرِج اتََّفْق  -30  إِْن يِف الص 

 َلِن فِـيِهـََم َأَحـُق ـــِمْثــَحـْرَفاِن َفالْ 

 ـاَتـَقـاَربَ  اَرجـًـــوَنا ََمْــكُ ـَوإِْن يَ  -31

ــَباـــَفاِت اْختَـــَوفـي الص    َلـَفا ُيَلقَّ

 َفـَقاــُكــوَنا اتَّ ـاِرَبـْْيِ َأْو يَ ـُمـتْـقَ  -32

ـَقا َفاِت ُحق   فِـي َمـْخَرٍج ُدوَن الص 

 ُثــمَّ إِْن َس ـبِاِلُ  -33
 َكـنْ ــَتَجانَِســْْيِ

ُل كُ  ـَيـنْ ـــــلٍّ َفالصَّ ـَأوَّ  ـِغـَي َسـم 

َك الَـْرَفاِن ىف ُكلٍّ َفُقْل  -34  َأْو ُحـر 

 ـُثْل ـمُ ـْواْفَهَمـنْـُه بِال ـيٌ ــلٌّ َكبِــُكـ
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 أقسام املد

 لِـىُّ َو َفـْرِعــىٌّ َلـهُ ــدُّ َأْص ــَواِلـَ -35

الً َطبِيْ   ا َوُهـــوـِعـي  َوَســم  َأوَّ

 َمـاالَ َتَوقُّـٌف َلـُه َعـلـى َسـَبْب  -36

 ْجـَتـَلـْب ـُُحـُروُف تـِه الَوالبِـُدونِ 

ٍز أَْو ُسُكونْ  -37  بْل أَىُّ َحْرٍف َغْيُ ََهْ

بِــِيعىَّ ــا َبْعـــَج   َيُكـونْ  َد َمـدٍّ َفالطَّ

 ىلـَواآلَخُر اْلَفْرِعىُّ َمْوُقوٌف عَ  -38

 َسـَبْب َكَهْمٍز َأْو ُسُكوٍن ُمْسـَجـلً 

 ـيـَهاـــــعِ ـٌة فَ ــُروُفــُه َثـــَلَثـــُح  -39

 ُنوِحـيـَها يف َي َوهْ  ٍي ِظ َواـِمْن َلْفـ

   َوالَكْْسُ َقبَْل اْليَا َوَقبَْل اْلواِو َضمْ  -40

 ـَزمْ ــٌح َقْبـَل َألٍف ُيْلَتـــَشـْرٌط َوَفـتْ 
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 ـنَاـك  ِمنْـَها اْلَيا َوَواٌو ُس  َوالل ـْيِ  -41

 ـنَاـــــلٍّ ُأْعـلِ ــَتاٌح َقْبـَل ُكــــإِِن اْنِفـ

 أحكام املد

 اٌم َثـلََثـٌة َتـُدومْ ــلِْلَمــد  َأْحـَكـ -42

 َوْهَي اْلُوُجوُب َواْْلََواُز َواللُّـُزومْ 

ـٌز َبْعَد َمـدْ  -43  َفـَواِجٌب إِْن َجاَء ََهْ

 دْ ـُيَعـ ْصــْل ــفِـي كِْلَمــٍة َوَذا بُِمتَّ 

 َوَجـائـٌز َمـٌد َوَقْصـٌر إِْن ُفِصـل -44

 ـٍة َوَهَذا اُِلـنَْفِصــْل ـــْلَمــلٌّ بِكِ ـكُ 

ـُكـونُ َوِمثْ  -45  ُل َذا إِْن َعـَرَض السُّ

 ــْيُ ــوَن َنْسـتَعِ ــَتْعـَلـُمــا كَ فً ــَوْقـ

َم اْْلَْمـُز َعـَلـ -46  َوَذا اَِلـد   ىَأْو ُقـد 

 ـَذاــانًا ُخـــوا َوإَِيـمــَبـَدْل َكـآَمـنُ 
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ــــلَ ـكُ ــَوالَِزٌم إِِن السُّ  -47  ـوُن ُأص 

 الَ ـو  ـــَد َمـدٍّ ُطــا َبْعـَوَوْقـفً  لً ـَوْص 

 أقسام املد الالزم

 ـَعـةْ ــاُم الَِزٍم َلـَدهيم َأْربَ ـــَأْقَسـ -48

 ْرفِـيٌّ َمَعــهْ ـــِمـيُّ َوَح ــَوتِـْلَك كِـلْ 

ـٌف ُمـثَــــَلُهـََم ُمـَخـــكِـ -49 ـُل ـفَّ  قَّ

 ـُل ــــــــٌة ُتـَفصَّ ــــَعـــِذِه َأْربَ ـــَفـَهــ

 َفـإِْن بِـكِْلَمـٍة ُسـُكوٌن اْجـتََمـعْ  -50

 ْرِف َمـدٍّ َفْهَو كِْلِمـيُّ َوَقـعْ ــَمـْع َح 

 ُحُروِف ُوِجَداـَأْو يف ُثلَثِـي  ال -51

 َداــْرفِــيٌّ َبـــُه َفَحــدُّ َوْسـطُ ـَواَِلـ

 اـُأْدِغـمَ  ـٌل إِنْ َلُهـََم ُمَثـــقَّ ــــكِـ -52

ـٌف ُكــلُّ إَِذا َلــمَ   اـْم ُيـْدَغـمَ ــَخفَّ
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ـَورْ ـَواللَِّزُم الْ  -53 َل السُّ  َحرفِـيُّ َأوَّ

 اٍن انَحَصــرْ ـــُوُجـوُدُه َوفِـي َثَمـ

 ْم َعَسْل َنَقْص ـََيَْمُعَها ُحُروُف كَ  -54

 َأَخْص  والطُّوُل  َوَعْْيُ ُذو َوْجَهْْيِ 

 أَلِْف  ال ْرِف الثُّلَثِيالَ  ىَوَما ِسوَ  -55

 ْف ــــيَّا ُألِـــــا َطبِيـعِ َمـد   هُ دَّ ــفـَُمـ

ـَورْ َوَذاَك َأْيًض  -56  ا فِـي َفَواتِِح السُّ

 ِظ َحيٍّ َطـاِهٍر َقـِد اْنَحَصـرْ ــيِف َلفْ 

َمـُع اْلَفَواتَِح األَْرَبـْع َعَشـرْ  -57  َوََيْ

 تََهرْ ِصْلُه ُسَحْيًا َمْن َقَطْعك َذا اْش 
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 اخلامتة

ـــهِ ــَوَتــمَّ َذا النَـّ -58  ْظُم بَِحـْمِد اللَّ

 ـىــاهِ ــِه بِـَل َتــنَ ـامِ ـــــــمَ ـَ َعـَلـى ت

 َهىــاُتـُه َنـدٌّ َبـدَا لِـِذى النُـّــَأْبـيَ  -59

 ـنُـَهاــَمـْن ُيـْتقِ ـَرى لِ ــُبْشـ اهَ ـخَ ـَْتاِري

ـ -60  ــداََأَبـََــلَُم َلُة َوالسَّ ــُثـمَّ الصَّ

 َأْحـَمـَداـبِـيَ ــــى ِخـَتاِم األَنْ ـــلعَ 
ِ
 اء

ْحِب َوُكـل  َتـابِـعِ  -61  َواآلِل َوالصَّ

 ـل  َســاِمـعِ ـــاِرٍئ وكُ ــل  َقـــَوُكـ
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